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 ت�صـــدر عــن:

مان لل�صحافة ة عمان لل�صحافة ة ُعمان لل�صحافة  ة عصة عص ص�ص� �ص�ص صم�ؤ�صم�ؤ�

ر واالعالنصر واالعالنصر واالعالن صوالن�صوالن�

N I Z W A
ف�صلية ثقافية

رئي�س التحرير

ـــــيف الرحـــبيصـــــيف الرحـــبيصـــــيف الرحـــبي ص�ص�

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

من�صقة التحـرير

هدى حمد

االإ�صراف الفني واالإخراج

خلف العربي

العــدد الثامن والثمانـ�ن
اكتوبر 2016 م - حمرم  1438 هـ 

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

 �ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117

 الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

 هاتف: 24601608 ) 00968( 

 فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om

االأ�صـــعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  أردن الأردن الأردن  ا 15 ريــاال -  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
ـــــر ســـــر ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا  سم�سم�

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

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

رتاك. سرتاك. سرتاك.  س رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال�س رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال� ؤ�س�سات: وؤ�س�سات: وؤ�س�سات: 10 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:رتاك خماطبة  إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  رتاك خماطبة سرتاك خماطبة س سوميكن للراغبني يف اال�سوميكن للراغبني يف اال�

سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان.  لـر واالعلـر واالعل ـر واالعسـر واالعس سحافة والن�سحافة والن� حافة والن�سحافة والن�س سؤ�س�سة ُعمان لل�سؤ�س�سة ُعمان لل� ؤ�س�سة ُعمان لل�وؤ�س�سة ُعمان لل�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:
- ما ي�شبه اليوميات عن البالد البعيدة والقريبة

يف الرحبي.شيف الرحبي.شيف الرحبي. ش  : �ش  : �

016/ كتابات:
أحمد الفالحياأحمد الفالحيأحمد الفالحي مان: 

ُ
مان: ات من تاريخ  عمان: ات من تاريخ  ع
ُ
ات من تاريخ  ع
ُ

ات من تاريخ  عشات من تاريخ  عش ش  وم�ش  وم� -

030/ ملـــــــــف:
ايغ الكركدن الذهبي: حممود �رشيحشايغ الكركدن الذهبي: حممود �رشيحشايغ الكركدن الذهبي: حممود �رشيح ش  توفيق �ش  توفيق � -

اركونساركونساركون :  سمل�سمل� � -

رشعد - قي�رشعد - قي�رش عفيف عد - قي�شعد - قي�ش شم ال�شم ال� م ال�شم ال�ش أبو �شقرا - مرمي قا�اأبو �شقرا - مرمي قا�شأبو �شقرا - مرمي قا�شأبو �شقرا - مرمي قا� �شوقي 

أبو فخر   - جرج�س �شكري اأبو فخر   - جرج�س �شكري أبو فخر   - جرج�س �شكري  قر شقر شقر  شليمان بختي - �شليمان بختي - � ليمان بختي - �شليمان بختي - �ش ش�ش�

حممد مظلوم  - خالد املعايل 

068/ درا�صـــــــــات:
مارك�س  على  اللعب  والع�رشين..  احلادي  القرن  يف  املال  مارك�س أ�س  على  اللعب  والع�رشين..  احلادي  القرن  يف  املال  مارك�س اأ�س  على  اللعب  والع�رشين..  احلادي  القرن  يف  املال  أ�س  ر مارك�س -  على  اللعب  والع�رشين..  احلادي  القرن  يف  املال  أ�س  ر مارك�س -  على  اللعب  والع�رشين..  احلادي  القرن  يف  املال  أ�س 

التجربة  ثراء  العزاوي:  ثراء شل  العزاوي:  ثراء شل  العزاوي:  ل  فا�  - حرب  علي  بيكيتي:  فا�شتوما�س   - حرب  علي  بيكيتي:  شتوما�س 

ثامر-  ثامر- شل  ثامر- شل  ل  فا� العراقي:  فا�شتينات  العراقي:  شتينات  فا�ش العراقي:  فا�شتينات  العراقي:  تينات  ال� جيل  احلداثي..  ال�شعري  ال�شوالبيان  جيل  احلداثي..  ال�شعري  شوالبيان 

الفهم  الذوادي-  زهيـــر   : العربية  الفهم شايا  الذوادي-  زهيـــر   : العربية  الفهم شايا  الذوادي-  زهيـــر   : العربية  ايا  والق� احلرية  والق�شفة  احلرية  شفة  والق�ش احلرية  والق�شفة  احلرية  فة  فل� فل�شارتر:  شارتر:  فل�ش فل�شارتر:  ارتر:  ش�ش�

إريك فاالرادو: ترجمة: اإريك فاالرادو: ترجمة: إريك فاالرادو: ترجمة:  إريك فاالرادو: ترجمة: املتكامالن..  إريك فاالرادو: ترجمة: املتكامالن..  أدبية الأدبية الأدبية  أويل: مكونا القراءة ا
ّ
أويل: مكو
ّ

أويل: مكواأويل: مكوا اوالتاوالت

ة »الرباعي شة »الرباعي شة »الرباعي  شيقى يف ق�شيقى يف ق� يقى يف ق�شيقى يف ق�ش شن املودن- ما وراء حدود اللغة : املو�شن املودن- ما وراء حدود اللغة : املو� ن املودن- ما وراء حدود اللغة : املو�شن املودن- ما وراء حدود اللغة : املو�ش شح�شح�

إميلي كرابوليه ترجمة: جناح اجلبيلي- اإميلي كرابوليه ترجمة: جناح اجلبيلي- إميلي كرابوليه ترجمة: جناح اجلبيلي-  الوتري« لفرجينيا وولف.. 

فه حلماشفه حلماشفه حلمًا : ابراهيم حممود. شد بو�شد بو� د بو�شد بو�ش شاجل�شاجل�

150/ حـــــــــ�ار:
قة.. رشقة.. رشقة..  أ�شكال ال�اأ�شكال ال�رشأ�شكال ال�رشأ�شكال ال� -  بييرتو ت�شيتاتي: كتبي �شكل من 

آيت لعميم.اآيت لعميم.آيت لعميم. آيت لعميم.ترجمة حممد  آيت لعميم.ترجمة حممد   Gerard de Cortauze Magazine littéraire  :أجنز احلوار:  اأجنز احلوار:  أجنز احلوار

ت �شعريةشت �شعريةشت �شعرية ش- خزعل املاجدي:  كل ينابيعي ال�شعرية لي�ش- خزعل املاجدي:  كل ينابيعي ال�شعرية لي�

ري الزيديشري الزيديشري الزيدي شحاوره : خ�شحاوره : خ�

164/ م�صــــــــرح:
عيدشعيدشعيد شري(: حميد �شري(: حميد � ري(: حميد �شري(: حميد �ش شحي ق�شحي ق� رش م�رش م�رش أمان)ن�اأمان)ن�سأمان)ن�سأمان)ن�س أمان)ن�- التو أمان)ن�- التو

مري عبد الفتاح  شمري عبد الفتاح  شمري عبد الفتاح   ش- عزف منفرد )مونودراما(: �ش- عزف منفرد )مونودراما(: �

 

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.. 

180/ �صــــينما:
وجيلو  وجيلو شولينا�س  وجيلو شولينا�س  ولينا�س  � فرانكو  �شيناريو:  فرانكو  شيناريو:  �ش فرانكو  �شيناريو:  فرانكو  يناريو:  � اجلزائر..  معركة  )تتمة(  �ش  اجلزائر..  معركة  )تتمة(  ش  -

بونتيكورفو ترجمة: مها لطفي

212/ �صعـــــر:
ترجمة:  بها  ترجمة: ُتب  بها  ترجمة: تب  بها  ب  يْك يكتأن  يْكتأن  يْكأن  يكاأن  أن  متنى  التي  باللغة  التي شائد  باللغة  التي شائد  باللغة  ائد  ق� حداد..  مالك  ق�ش-  حداد..  مالك  ش- 

ترجمة:  ترجمة: شيــــدة  ترجمة: شيــــدة  يــــدة  ق� ع�شــرون  مي�شونيك..  الدين طالب- هرني  ع�شــرون ق�شجمال  مي�شونيك..  الدين طالب- هرني  شجمال 

أحمد اأحمد أحمد  حراء: شحراء: شحراء:  ش ال�ش ال� آةاآُةآُةآُة
ْ
آةر آةر رمرِم ام- شام- شام-  شطي- بورتريهات : هبة ع�شطي- بورتريهات : هبة ع� طي- بورتريهات : هبة ع�شطي- بورتريهات : هبة ع�ش شخديجة الو�شخديجة الو�

نبعُث
َ
نبعث ينبعث ي ناية: حممود فرغلي- كناية: حممود فرغلي- َكناٍي ة: حممود فرغلي- كقة: حممود فرغلي- كَق

ِّ
قيقي يشيش ش �ش �  حلجرٍة

ٌ
يعشيعشيع ش و�ش و�

ٌ
الدمناتي- حلم
ٌ
الدمناتي- حلم
ٌ

رشئلـة املاء: عادل اليا�رشئلـة املاء: عادل اليا�رشي- فـي  ئلـة املاء: عادل اليا�شئلـة املاء: عادل اليا�ش أ�اأ�شأ�شأ� أ�ي-  أ�ي-  ي- شي- ش ش: ها�شم ال�شام�ش: ها�شم ال�شام� يمشيمشيِم الليِل شمن ن�شمن ن�

ياء.شياء.شياء. أحمد �اأحمد �شأحمد �شأحمد � خنـادِق احلـرب: 

234/ ن�صـــ��س:
 الدكتور 

ُّ
رشي�س �رشي�س �رش ي�س �شي�س �ش أبيكا�اأبيكا�شأبيكا�شأبيكا� أبيكا�إيلييت  أبيكا�إيلييت  إيلييت اإيلييت  إيلييت -  إيلييت -  ف شف شف  ش-  ال�شاعر والعائلــة: فاروق يو�ش-  ال�شاعر والعائلــة: فاروق يو�

حايف شحايف شحايف  شآلبري كامي �شآلبري كامي � آلبري كامي �الآلبري كامي �ال نادر  سفرويد: ترجمة: حممود عبد الغني - ن�سفرويد: ترجمة: حممود عبد الغني - ن�س

البحر  على  يطلع  القمر    - البحر شن  على  يطلع  القمر    - البحر شن  على  يطلع  القمر    - ن  ح� ح�شأمين  ح�شأمين  ح�اأمين  أمين  ترجمة:   :  1939 نة شنة شنة  � �شحر  شحر 

أحمر  لـ»نكي مرانغو«: ترجمة: خالد النجار - البيت اأحمر  لـ»نكي مرانغو«: ترجمة: خالد النجار - البيت أحمر  لـ»نكي مرانغو«: ترجمة: خالد النجار - البيت  بطيخ  سكقر�سكقر�س

فوان شفوان شفوان  � الرتكية  من  الرتجمة  بايدار:   �شأويا  الرتكية  من  الرتجمة  بايدار:   �شأويا  الرتكية  من  الرتجمة  بايدار:   �اأويا  الرتكية  من  الرتجمة  بايدار:   أويا  الرتكية  للكاتبة  القدمي 

تم.. : طالب املعمري.
ْ
تم.. : طالب املعمري.شتم.. : طالب املعمري.ش ش�ش� �ش�ش شال�شلبي - ال�شال�شلبي - ال�

262/ متابعـــات:
أنثى اأنثى أنثى  «  - العربي  »شني  العربي -  »شني  العربي -  ني  اجلمال: ح� فـي  غاية  نهائية  ال  اجلمال: ح�شأ�شكال  فـي  غاية  نهائية  ال  اجلمال: ح�شأ�شكال  فـي  غاية  نهائية  ال  اجلمال: ح�اأ�شكال  فـي  غاية  نهائية  ال  أ�شكال    -

أة وعناد: فاطمة اأة وعناد: فاطمة أة وعناد: فاطمة بن  أة وعناد: فاطمة أة بجر أة وعناد: فاطمة أة بجر أة بجراأة بجر أة بجررية املر أة بجررية املر رية املرشرية املرش شطفى �شطفى � طفى �شطفى �ش شإ�رشاقة م�شإ�رشاقة م� إ�رشاقة م�الإ�رشاقة م�ال أنهار« الأنهار« الأنهار«  ا

ؤر وؤر وؤر  وحممود - »حنني بالنعناع« لربيعة جلطي: نبوءة لباري�س و بوحممود - »حنني بالنعناع« لربيعة جلطي: نبوءة لباري�س و ب

يكولوجية »فرا�شات شيكولوجية »فرا�شات شيكولوجية »فرا�شات  شأغوار ال�شأغوار ال� أغوار ال�الأغوار ال�ال اخلراب القادم:  خملوف عامر - ا

يف  يف شة  يف شة  ة  درا�  - احلجري  درا�شإبراهيم   - احلجري  درا�شإبراهيم   - احلجري  درا�اإبراهيم   - احلجري  إبراهيم  الرحبي:  ملحمود  الروحاين« 

توقظ  زهران  �شعث - طفول  ن�رش: ن�رش جميل  رش:  نا�رش نا�رشأجمد  نا�رشأجمد  نا�اأجمد  أجمد  �شعرية 

حكاية د..  حكاية د..  حكاية  رشعة«: هدى حمد - لي�س جمرد �رشعة«: هدى حمد - لي�س جمرد �رش
ْ
عة«: هدى حمد - لي�س جمرد �بعة«: هدى حمد - لي�س جمرد �ب َأمهات يف »َنبأمهات يف »نبأمهات يف »ن أمهات يف »نالأمهات يف »نال حزن ا

محان - احلياة هادئة يف  شمحان - احلياة هادئة يف  شمحان - احلياة هادئة يف   شالم �شالم � الم �شالم �ش شإ�شإ� إ�اإ�ا احلكاية يف الرتاث العربي: 

وري: هيفاء بيطار شوري: هيفاء بيطار شوري: هيفاء بيطار  ال� ال�شأمل  شأمل  ال�ال ال�الأمل  أمل  ا الفيرتين لهنادي زرقة - جدارية 

أمنوذجا: اأمنوذجا: أمنوذجا:  بلبداوي  أحمد اأحمد أحمد  احلديث  ال�شعر  فـي  ال�شعر شي  فـي  ال�شعر شي  فـي  ي  الن� الن�شاء  شاء  الن�ش الن�شاء  اء  الف� الف�ش-  ش- 
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5
* جزء من كتابة أوسع.

�إىل  ذهبنا  �لالهب،  �ل�صيف  بحر  يف  يف صنة،  يف صنة،  نة،  صل�صل� � هذه 

نت( حيث توجد صنت( حيث توجد صنت( حيث توجد خالة  ص( باجتاه قرية )بي�ص( باجتاه قرية )بي� )�جنلرت�

هذه  )هيرثو(  مطار  يف  نزلنا  وعائلتها...  هذه �الأوالد  )هيرثو(  مطار  يف  نزلنا  وعائلتها...  هذه �الأوالد  )هيرثو(  مطار  يف  نزلنا  وعائلتها...  أوالد 

أقرب �الأقرب �الأقرب  �الملدينة �الملدينة  �مطار �مطار � مطار أة �إىل مطار أة �إىل  أة �إىل اأة �إىل ا املقاعد معباملقاعد معب ��أن ��أن � �أن ملرة �إذ �أن ملرة �إذ  �

�لكبري  �ملطار  معامالت  كانت  )برمنجهام(.. 

ارصارصار�ت.  صتف�صتف� تف�صتف�ص ص�ص� � ئلة صئلة صئلة وال  �أ� �أ�صة، ال  صة، ال  �أ�ص �أ�صة، ال  ة، ال  صل�صل� ل�صل�ص ص، عادية و�ص، عادية و�
ّ
اج
ّ
اج
ّ

اجصاجص صل�صل� �

من  ينتظرين  ينتظرين اأمنا  ينتظرين اأمنا  أمنا  ك كاخل��ارج  اخل��ارج  � يف  �ملطر  �إىل  �أنظر 

أيام الأيام الأيام  كذلك  يظل صيظل صيظل  و� و�ص،  ص،  مدر�ر�ً غزير�ً  ينهمر  ً�أزمان،  غزير ينهمر  ً�أزمان، 

قادمة..

قط، صقط، صقط،  م� مطار  من  م�صلطويلة،  مطار  من  صلطويلة،  � �لرحلة 
َ
�صفو
َ
�صفو
َ

يعّكر  يعكر مل  ر مل 

ط��ائ��رة  يف  ط��ائ��رة ��ِغ�����ص  يف  ط��ائ��رة ��غ�����ص  يف  �����ص  م��ن �أو  م��ن��غ��ر  �أو  م��َن��غ��ر  �أو  َ��ر  م��ع��ّك م��ن  �أو  م��ع��ك��ر  م��ن  �أو  ��ر  �أي دب���ي،  ر 
ُ

�أي دب���ي،  ر 
ُ

�أي� دب���ي،  �أي�ر  دب���ي،  �ع��ع�ر 

معظم  �خلدمات...  و�جليدة  �حلديثة  )�اليربا�ص( 

رتخاء وما صرتخاء وما صرتخاء وما  صال�صال� � �لنحو من  �لرحلة كانت على هذ�

�أمام رين �أمام رين �أمام 
ّ
رين مرين م مصمص صملت�صملت� أنينة، لل�صغار واأنينة، لل�صغار واأنينة، لل�صغار و�لكبار � الطمالطم به صبه صبه � صي�صي�

وبني  �ملختلفة..  وبر�جمها  وبراأفالمها  وبراأفالمها  أفالمها  ب باات  اات  بص بصات  ات  صا�صا� ا�صا�ص صل�صل� �

�صياح  �أو  هنا  من   
ٌ
خريصخريصخري � يت�صاعد  �صآخر  يت�صاعد  صآخر  ��ال يت�صاعد  ��الآخر  يت�صاعد  آخر  و �حلني 

طفل من هناك..

رتك مع �آخرين يف صرتك مع �آخرين يف صرتك مع �آخرين يف هذه �لعادة  ص �أ�ص �أ� ُال �أعرف �إن كنُتال �أعرف �إن كنت

كوين �آكل و�أ�رشب �أكرث من �ملعتاد �ليومي، حيث 

�لتي  �حللويات  حتى  �لطائر�ت؟  منت  على  �أكون 

غري  من  �لتهمها  زمن،  منذ  تناولها  عن  �متعنُت 

�أن  ة �ملمتلئة بها..! يبدو 
ّ
ة رية ري عرصعرصعر�ت �حلر� لل� لل�صمباالة  صمباالة 

علقا على حافة 
ُ
علقا على حافة  باخلطر ويكون معلقا على حافة  باخلطر ويكون م
ُ
 باخلطر ويكون م
ُ

صملرء حني يح�صملرء حني يح�ص �

ه ال 
ُ

ه صه ص ص�ص� حيق، تثار حوصحيق، تثار حوصحيق، تثار حو� صل�صل� َلَعدم لعدم لَعدم � �النزالق �إىل هاوية �

هصهصُه قلُق زو�لها،  صلتي ينه�صلتي ينه� �إر�ديًا من �أطايب �حلياة �

�أو .. هكذ�.

�لنحو،  هذ� على  ت 
ّ
تمر
ّ
تمر
ّ

تمرصتمرص ص�ص� � �لتي  �لرحلة  هذه  يف 

تانلي كوبريك، صتانلي كوبريك، صتانلي كوبريك،  صاء( ال�صاء( ال� اء( ال�صاء( ال�ص صلف�صلف� ة صة صة � ص فيلم )�أودي�ص فيلم )�أودي� ُاهدُتاهدُت اهدتصاهدتص ص�ص�

و�جل��م��ال،  �ل��دق��ة  �لبالغة  �لفنية  �لتحفة  تلك 

ها صها صها مل�صري  صة وحد�صة وحد�
ّ
ة وحد�اوية وحد�اوي
ّ
اوي
ّ

اويصاويص صأ�صأ� أ�اأ�ا املامل ؤيتها وؤيتها وؤيتها � خة يف ر
ِّ
ملدو
ِّ
ملدو
ِّ

و�

�لب�رشي �حلديث. ثيمة �لعنف �لتي تو�رثها  صجلن�صجلن�ص �

أول، حتى وهو �الأول، حتى وهو �الأول، حتى وهو يرتبع  ان صان صان  صالن�صالن� � منذ  صجلن�صجلن�ص � هذ�

على ذرى �لتقدم �لتقني و�البتكار �لعقلي.. �لفيلم 

صبالنكا( مرحلة رومان�صبالنكا( مرحلة رومان�ص همفري  �لثاين كان )كاز�

بوجارت و�جنريد برجمان..

قبو(  )م��ذك��ر�ت  ق���ر�ءة  ق���رص��ا  ق���رص��ا  ��ا  �أي����� �أي�����صتعيد  صتعيد  �أي�����ص �أي�����صتعيد  تعيد  �أ� �أ�صوك��ن��ت  صوك��ن��ت 

�ملنولوج  ه��ذ� يف  يوغل  �ل��ذي  كي صكي صكي  صتويف�صتويف� تويف�صتويف�ص صلدي�صلدي�

ظلمة  طبقات  يف  �رث�أك��رث�أك��رث  بالنزول  �لقامت  �لدموي 

صلتناق�صلتناق�ص و�لرتكيب.. ة �لبالغة �
ّ
ة لب�رشية لب�رشي
ّ
لب�رشي
ّ

� صلنف�صلنف�ص �

�الخرية.  حمطتها  �إىل  �إىل صت�صل  �إىل صت�صل  ت�صل  � هذه  �صلرحلة  هذه  صلرحلة  � كانت 

�أنني  لوال  و�لهدوء  وصة  وصة  ة  صال�صال� ال�صال�ص صل�صل� � �ملنو�ل من  على هذ�

أخرى �الأخرى �الأخرى  ُاهدُتاهدُت و�أنا �أرفع ناظري بني �ل�صفحة و اهدتصاهدتص ص�ص�

حني  و�أم��ام��ي،  بجانبي  �لتي  �ملقاعد  �اه ب��اجت��اه ب��اجت��اه 

مطلع  دلفت  تكن  مل  �إن  ة 
ّ
مطلع لثالثيني دلفت  تكن  مل  �إن  مطلع لثالثينية  دلفت  تكن  مل  �إن  ة 
ّ
لثالثيني
ّ

� �ر�أة مل��ر�أة مل��ر�أة  � �تر�أي��تر�أي��ُت

�إىل  �ملائلة  �ر�أة مل��ر�أة مل��ر�أة  � �أق���ّدر،  ما  على  �أق���دأربعينيات  ما  على  ��دأربعينيات  �أق��ال ما  على  �أق��الأربعينيات  ما  على  أربعينيات 

ل صل صل حتى �لقدمني  صرت�صرت� رت�صرت�ص صمل�صمل� �
ّ
يصيصي صملك�صملك� ها صها صها � صقرة بلبا�صقرة بلبا� قرة بلبا�صقرة بلبا�ص صل�صل� �

ق صق صق  صلذي يظهر مفاتنها �أكرث على ما الحت يف غ�صلذي يظهر مفاتنها �أكرث على ما الحت يف غ� �

من  تقوم  وهي  خفيفة،  تقوم صاءة  وهي  خفيفة،  تقوم صاءة  وهي  خفيفة،  اءة  �إ� �إ�صاء  صاء  �إ�ص �إ�صاء  اء  صمل�صمل� � �ملكان 

ما ي�شبه اليوميات

عن البالد البعيدة والقريبة



�لكر�صي باجتاه �لكر�صي خلفها مبا�رشًة و�مل�صغول 

�ل�صا�صة  تنقر  تفتاأ  ال  �لعمر،  يف  متقدمة  بامر�أة 

�لتلفزيونية بقلق م�صتمر غري م�صتقرة على حال.. 

ت �ملر�أة �الأربعينية كالنمرة �ل�رش�صة من غري  �نق�صّ

تروي�ص على ما يلوح من تعبري ملو�طنها �ل�صهري 

وليم �صك�صبري، وبتوتر وع�صبية تقذف لكن ب�صوت 

�لالذعة  �لكلمات  خفي�ص، يف وجه �ملر�أة �مل�صّنة 

تقذف  �جلميلة  �مل���ر�أة  ح��رب،  �صاحة  يف  كاأمنا 

�لكلمات �إىل �لتي �أزعجتها رمبا بحركتها ونقرها 

�إىل كر�صيها يف  �لنمرة  �مل�صتمرين.. وحني عادت 

�لطائرة، �أخذت �مل�صنة �لتي متيل هي �الأخرى �إىل 

�للون �الأ�صقر، من غري �أن تكون �جنليزية، رمبا من 

�أوروبا �ل�رشقية. �لتي ينظر �الأوروبيون �لغربيون 

�ملهيمنون، �إىل �أهلها بعني �لريبة و�لتعايل..

�الرت��ب��اك  يف  �مل�صنة  �مل����ر�أة  ح��رك��ات  �أخ����ذْت 

ج�صد�ً  �الرجت��اف،  حّد  و�صلت  حتى  و�ال�صطر�ب 

و�أطر�فًا ترجتف �رجتافًا عنيفًا وكاأمنا يف برهة 

مر�ص  �أو  رمبا  �صكري  )نوبة  و�حت�صار  �نطفاء 

�ملر�ص  فا�صتيقظ  �الإهانة  وقع  حتتمل  مل  �آخ��ر( 

�لنائم بفعل �الأدوية و�ملهّدئات. �نتف�صت �لكر�مة 

�ملنا�صب  �لفعل  رد  على  تقوى  ال  �لتي  �جلريحة 

ب�صبب �جل�صد �ملهي�ص حتت وقع �ل�صتات و�ملر�ص 

�ملر�هقة  بطور  فتاة  بجانبها  وكانت  و�الإهانة. 

وتعطيها  تغطيها  بها،  تعتني  حفيدة  �أو  �بنة 

�ل�رش�صة  �ملر�أَة  تردع  �أعرف ملاذ� مل  �الأدوية، وال 

حني تطاولت على �أمها على ذلك �لنحو �لدموي؟ 

�إىل  و�مل�صعفون  �مل�صيفون  �أت��ى  حتى  ه��ك��ذ�... 

يف  �أخ��ذت  و�لتي  �لكر�صي  على  اة 
ّ
�مل�صج �مل��ر�أة 

�لغيبوبة  �صطوة  من  و�ال�صتيقاظ  تدريجيًا  �ل�صفاء 

�أنها  بد  ال  �مليم(  )ب�صم  �ملهينة  �ملر�أة  و�ملهانة. 

ور�ء  من  خّلفتها  �لتي  �ملاأ�صاة  بحجم  ت 
ّ
�أح�ص

�مل�صيفون،  جتمع  حني  خا�صة  �ل�صاعق  غ�صبها 

جر�ح  ه��ول  من  �لتخفيف  �إىل  تبادر  مل  لكنها 

��صتمرت يف �ملرح مع عائلتها  �ملر�أة �جلارة، بل 

وقامت  )هيرثو(  مطار  �إىل  �لطائرة  و�صول  حتى 

�ألقت نظرة  �أن  بعد  �لقائمني باجتاه �ملخرج،  مع 

عابرة على �صحيّتها، ذهبت ب�صكل �عتيادي..

تها 
َ
لفح �لتي  �جلريحة  �مل��ر�أة  �رجتاف  وقع  على 

تذكر  من  �لهرب  ي�صتطيع  من  و�الإه��ان��ة  �الأذي��ة 

�ملحو  ح��د  ��ه��ان��ة 
ُ
وم منكوبة  بكاملها  �صعوب 

هيئاته  �لعامل،  �أنظار  حتت  و�الب���ادة  حق 
ْ
و�ل�ص

وهو  �لطائر  تر�صد  �لتي  وكامري�ته  وموؤ�ص�صاته 

ة..
ّ
يحلق يف �الأودية و�جلبال �ملن�صي

والأين غارق يف عامل دي�صتوفي�صكي �ملتناق�ص �أميا 

م�صاعري  ��صطربت  فقد  ووح�صي،  غريب  تناق�ص 

و��صمئز�ز  كر�هية  فمن  �ل�رش�صة،  �للبوؤة  جت��اه 

تتحرك  وه��ي  عاريًا  فخذها  تذكر  �إىل  �أكيدين، 

بهيام على �لكر�صي وكاأمنا على �صفاف يد�عبها 

�لن�صيم و�ملوج، ذلك �لفخذ �لبالغ �ل�صبق و�لبيا�ص 

�ملائل �إىل �حلمرة، حمرة، �لنار وفتنتها �مللتهبة..

* * *
والأين غارق يف )مذكر�ت قبو( قبو �لنف�ص، و�أهو�ئها 

ورغباتها و�نفالتها على كل قانون ومنطق.. �لذي 

قرية  مبقهى  �للحظة  ه��ذه  يف  ي��دي  بني  ز�ل  ما 

)بي�صنت( يناق�ص دي�صتوفي�صكي �ملوؤرخ �الجنليزي 

)بوكل( يف كتابه )تاريخ �حل�صارة( �أن �حل�صارة 

�إىل  تعط�صًا  �أق��ل  ثم  من  وجتعله  �الن�صان  تهذب 

�لدماء و�أقل �ندفاعًا خلو�ص �حلروب »�ملعادالت 

�لنتيجة  �إىل هذه  بوكل  قادت  �لتي  �ملنطقية هي 

بال�صبط«.

�الأن�صاق  مبحبة  يتعلق  ما  كثري�ً  �الن�صان  �أن  �إال 

�ملنطقية و�ال�صتدالالت �لتجريدية حتى �نه يكون 

عينيه  و�إغما�ص  عمد  عن  �حلقائق  لقلب  م�صتعد�ً 

منطقه  ترير  بغية  �إ�رش�ر  �صابق  عن  �أذنيه  و�صّد 

�صرتون  و�ن��ظ��رو�  حولكم  �لتفتو�  لكن  وح�صب.. 
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عظيم  بحبور  جتري  ت��ز�ل  ال  �لدماء  من  وديانًا 

قرننا،  هو  هكذ�  �ل�صمبانيا.  من  ودي��ان  وكاأمنا 

�لقرن �لتا�صع ع�رش، قرن بوكل بامتياز.

يف �لقرن �لع�رشين وما يليه و��صلت وديان �لدماء 

وبحارها، يا �صاحب �الخوة كر�مازف، جريانها 

وهديرها �الأكرث �صخبًا وحبور�ً، يف �لفتك و�لتنكيل 

و�إن مالت كفة مر�كز  �لقرون �ملا�صية،  من بقية 

�حل�صارة يف �لرهة �حلالية �إىل ت�صدير �حلروب، 

�جلرمية  جوهر  يبقى  و�مل�صتنقعات  �لهو�م�ص  �إىل 

�أال  د، 
ّ

موح و�حد  عقاب  وال  ح�صاب  غري  من  �لتي 

وهو ظلمة �لروح وق�صوة �لوالدة و�مل�صري.

* * *
مة ت�رشح ناع�صة 

ّ
... �الأبقار �ملَنع �ملطر ال يتوقف 

بنباح  �لكالب  �خل�رش�ء،  �لف�صيحة  مر�عيها  يف 

تلك  بع�صها كما �حلمري يف  ت�صم�صم روث  خفيف 

�لبالد، د�لة �الأثر و�لعاطفة �لبهيمية، و�ل�صبق..

�ملطر ال يتوقف �إال بف�صحاٍت بني �لدمية و�الأخرى، 

�ل�صلف  عبارة  جاري  على  �لفرجنة  �صعوب  ليذّكر 

بخيوط  �ملتالألئ  �ملكان  ت�صيء  ُف�صحات  �لبعيد.. 

�ملطر و�ل�صم�ص �لرحيمة، بح�صور �جلمال �مل�صمخ 

بالَفقد و�لغياب..

 هذه �الأيام �ملليئة باالأحد�ث �ملتفجرة 
ّ
يف خ�صم

تباعًا  بع�صها  متحو  وه��ي  مكان،  من  �أك��رث  يف 

�مل�صيطرة  و�مليديا  �لعليا  �الر�دة  لها  ت�صاء   كما 

و�ألو�نهم.  �أماكنهم  مبختلف  �لعامل  ب�رش  على 

متحو بع�صها لكن �جلروح و�حلفر و�لندوب تبقى 

متنا�صلة تغّذي بع�صها جاثمة متدفقة يف �الأرو�ح 

�ملجازر  على  ومت�صي  ُت�صبح  �لتي  �ملكلومة 

و�لتدمري كيف لها �أن تن�صى، كيف  لها �أن تنام �إال 

يف ح�صن �لكو�بي�ص وعرين �لوحو�ص..

بريطانيا  خروج  حول  �جلَدل  يحتدم  �الأيام  هذه 

من �الحتاد �الأوروبي وتلك �لتحليالت �لروتينية. 

وحتى �لنذر �لتي يتبادلها �لفرقاء عادة يف مثل 

هذه �الأحد�ث..

لي�ص  �حتدمت  �لنقا�ص  عا�صفة  �أن  �مللفت،  لكن 

يف �لبلد�ن �ملعنية باحلدث و�إمنا �متد�دها بنف�ص 

لها  عالقة  ال  �لتي  �لبالد  �إىل  و�خلطورة  �لزخم 

ب�صيطة  فهي  عالقة  من  لها  كان  و�إن  باحلدث، 

ولي�صت من �حل�صا�صية مبكان. �لعامل �لعربي مثال 

�لتخلف  �جلحيمية،  بلد�نه  من  �لكثري  باأو�صاع 

�حل��روب  من  ب�صاعة  �الأك��رث  �لطاحنة  و�حل��روب 

فاعلة  غري  �لتاريخ،  مد�ر  على  �ملعروفة  �الأهلية 

هذ�  و�الإمعان يف  ذ�تها  �إال يف متزيق  موؤثرة  وال 

عد و�مل�صتويات، 
ُ

�لتمزيق و�لته�صيم على كافة �ل�ص

�الأجهزة  من  �ل�صجال،  بهذ�  �الأخرى  هي  ��صتعلت 

حتى  �ملجتمعية،  �لتو��صل  و�صائل  �إىل  �لر�صمية 

جنائزي،  �صمت  ب�صو�عق  �ملق�صوفة  �ل��ب��الد 

و�لتي عادة ال تن�صغل حتى باأخبار و�أحد�ث بني 

»�صمعة  باب  ومن  ملامًا  �إال  و»ن�صبها«  »جن�صها« 

�ملنكوبة،  �ل�صام  بالد  �أهل  يعر  ما  « على  �ملحل 

�حتدم فيها �جلدل و�لتحليل وتقليب �الحتماالت 

يف فائدة �خلروج وخ�صارته »�خلروج« �لذي �تخذ 

ز مكاٍن وتاريخ وهو 
ّ
طابع �خلر�فة ولي�ص و�قع حي

كذلك لدى �أهله و�أ�صحابه..

بجانب �لعلل �لد�خلية يف بنية تكوين تلك �لبلد�ن 

على  �ل�صاملة  �لهيمنة  حقيقة  هناك  و�أوهامها، 

م�صار �ملعلومة و�خلر و�صناعتهما، وهي هيمنة 

متتد على كافة �أوجه �لن�صاط �لب�رشي و�أمناطه من 

و�ملعرفة  و�لقوة  و�ل�صناعة  �حل�صارة  مر�كز  قبل 

تلك  خ��ارج  من  و�ملعلومات  �الإع���الم  فاأجهزة 

لتلك  باهتة  مقلدة  وبقعًا  �إال ظالاًل  لي�صت  �ملر�كز 

�ملم�صكة باملعايري و�الأمناط على م�صتوى �لكوكب 

�الأر�صي..

عوملة قاهرة و�أطر�ف وهو�م�ص  مقهورة، �إال على 

خ�صم  يف  مرهقة  تائهة  وهي  �مل�صكينة  �صعوبها 
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�لب�رش،  حياة  و�أولويات  �لعي�ص  لقمة  عن  �لبحث 

�ل�صحق  على  �الأط��ر�ف  �أنظمة  قدرة  تتجلى  فهنا 

و�البتكار فيه و�لهيمنة.. هكذ�، حتى يدور �لتاريخ 

يف  ولي�ص  جديد.  من  �لكرى  �ملف�صلية  دورت��ه 

�الأفق من مالمح ملثل هذ� �النعطاف �جل�صيم على 

عك�ص ما يلهج وعاظ ومب�رشون من خمتلف �مللل 

و�الأفكار، علمانية، ي�صاروية تلتقي يف نرة �لرثاء 

و�لتحليل �لقا�رش، حل�صارة كرى �آفلة، مع �ملنت 

لهذ�  �ملت�صّدرة  �ال�صالموية  �الأطياف  من  �الأو�صع 

�خلطاب يف �لرهة �لكارثية �لر�هنة.

* * *
�لياباين  �الأ�صل  ذو  �ي�صيفورو(  )ك��ازو  �لكاتب 

و�لذي يعي�ص يف بريطانيا منذ عمر �خلام�صة، �أحد 

�الحتاد  من  �ملزلزل  بريطانيا  خلروج  �لغا�صبني 

من  وكذلك  )بال(..  �صوتو�  �لذين  ومن  �الأوروب��ي، 

م�صريي  قر�ر  باأخذ  �صمح  �لذي  كامريون  ديفيد 

كهذ� طالبت به قلة ميينية ذ�ت نزوع متطرف بداًل 

من �للجوء �إىل �لت�صويت عر �لعملية �لدميقر�طية 

�لرملانية �لعريقة.

�لكرى  �لق�ص�ص  �إحدى  )لكازو(  بالن�صبة  �أوروبا 

�لنا�صجة يف �لتاريخ �حلديث بتحولها من م�صلخ 

�قليم  �إىل  �ل�صمولية  و�الأنظمة  �ل�صاملة  للحروب 

ة تعي�ص ب�صد�قة 
ّ
يثري �حل�صد بدميقر�طيات لير�لي

ف �لكاتب الأوروبا قبل تلك 
ْ

وبال حدود.... �لخ.. و�ص

لي�ص  �لكرى،  �لدميقر�طية  �حل�صارية  �لتحوالت 

و�مل�رشقي  �لعربي  بال�صبيه  �لتفكري  بحاجة جلهد 

مل�صلخ همجي ر�هن بامتياز، وثمة فر�صة لت�صدر 

�ال�صتعمارية  �أفعالها  ب�صبب  بريطانيا  �ل�صماتة 

�الإجر�مية يف �ملا�صي خا�صة، لكن يبدو �أن هذه 

�صتاأخذ  حملها  يف  لي�صت  و�لتي  �ملوؤقتة  �لغبطة 

�يرلند�،   .. �لثالثة  �الأقاليم  �نف�صلت  �ذ�  �أبعادها 

��صكوتلند�، وويلز، عن �ململكة �ملتحدة..

وتوهم  �ملتوهمتان.  و�ل�صماتة  �لغبطة  هاتان 

�ل�صعف و�لقوة يف �لذ�ت و�الآخر، ي�صدر عن نق�ص 

جوهري يف �لذ�ت �ل�صامتة يف �حلال �لعربي وما 

�لتعوي�ص  بوهم  يتدثر  �ل�صياق،  هذ�  يف  ي�صبهه 

من  باخر�جها  و�ل��وق��ائ��ع  �الأح���د�ث  و��صتغالل 

�صياقها �حلقيقي الإثبات �صحة ما لي�ص يف �جلذر 

وهي  و�لتاريخ..  �ل�صيا�صة  �صعيد  على  �صحيحًا 

�صماتة موؤقتة جتاه �أوروبا �لتي ما ز�لت مع �أمريكا 

و�الأمناط..  �لقوة و�ملعرفة و�ملعايري  تهيمن على 

عليها �لتفكري قبل �أي �صْطح يف م�صلخها �خلا�ص 

�لر�هن.

* * *
يف  �ل�صكان  م��ز�ج  �أن  �آخ��ري��ن  م��ع  �أح�صب  كنت 

حقوله  بني  من  يطل  �لذي  �الجنليزي  �لريف  هذ� 

�لبهي  لور�ن�ص(  )د.ه�  وقر�ه وجه  مُدنه  وم�صانع 

قادمًا من  كونه  �خلبيء(  �ل�صل  رغم مر�ص  )على 

و�جل�صد  و�جلمال  باحلياة  �ملفعم  منجمية،  بيئة 

كما بهو�ج�ص �ملوت وهو�مه »من م�صى خطوة يف 

�لب�رشية  �لنفاق ي�صتطيع �مل�صي يف جنازة  طريق 

جمعاء«.

يربو  ما  منذ  ز�ل��ت  ما  وع�صاق«  »�أب��ن��اء  رو�يته 

�لزمان، تالحقني �صخ�صياتها  على ربع قرن من 

وحيو�تها �لغزيرة �ل�صاجة باحللم و�ل�صبق و�لتمرد 

على مو��صفات �ملجتمع �لفكتوري �ملحافظ، و�أنا 

�الأمكنة  لهذه  �خل�صبة  �الأنحاء  هذه  يف  �أجت��ول 

مثل  و�الآلهة  �لطبيعة  بجمال  �ملفَعمة  و�الأ�صقاع 

ذروة  بلغت  �لتي  و�أمريكا  �وروب��ا  بلد�ن  معظم 

�لتقدم �حل�صاري و�ملدين، لكن لي�ص من غري عنف 

وريبة تفرت�ص �صعوبها، �لنخب خا�صة وتطوح بها 

�إىل �صحر�ء �لعدم و�ليباب.

�حل��دث  بعد  �الجن��ل��ي��زي  م��ز�ج  �أن  �أح�صب  كنت 

�الوروبي، قد تغري دعما ورجحانًا لكفة »�ليمني 
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�الن���ع���ز�يل« �مل��ح��اف��ظ و���ص��د �الأل��و�ن،�ل��ت��ع��دد 

�لغابات  ور�ء  من  �لقادمة  �الأخ��رى  و�ل�صحنات 

�حلد�ئق  �لطرقات،  �أقطع  و�أن��ا  لكنني   . و�لبحار 

و�ملقاهي و�الأ�صو�ق، مل �أحلظ �أي عالمة فارقة عن 

ذي قبل، �ذ �أن �لنا�ص م�صغولون باحلياة �ليومية 

يقع  مب��ا  �الأغ��ل��ب  على  مبالني  غ��ري  وب�صوؤونها 

خارجها من �صجيج، بد�هة وكما يف كل �لفرت�ت 

مثل  يف  �أق�صاها  �إىل  مفتوحة  �الحتماالت  تبقى 

هذه �ملجتمعات ذ�ت �لرتكيب و�لتعقيد �ملدنيني. 

فيها  ي�صود  �لتي  �لبلد�ن  من  غريها  يف  وبالطبع 

عر�صة  �أكرث  �ملرء  يكون  وحده،  �مل�صالخ  قانون 

الحتماالت �لعنف و�لنهب و�الإحباط.

�ملقهى  �أدل��ف  و�أن��ا  متطر،  تز�ل  ال  �ل�صماء  كانت 

و�حل��د�ئ��ق  �الأ���ص��ج��ار  ب��ني  �ل�صباح  ج��ول��ة  بعد 

�حلور  باأ�صجار  حماطة  كني�صة  وثمة  و�لغابات. 

�صكانها  ينام  مقرة  تزنرها  �لعالية،  و�لبلوط 

بطماأنينة يف مهب �لن�صيم و�ملطر �حلفيف �لقادم 

من  خطوتني  بعد  وعلى  �لفردو�ص.  �صفاف  من 

�أبو�بها  ت�رشع  كبرية  حانة  و�ملقرة،  �لكني�صة 

��صم  �لنهار، حتمل  �مل�صاءة حتى يف  ويافطاتها 

�صباحا  �لعا�رشة  �ل�صاعة  كانت  �الأخ��ري(  )�لريد 

و�ملرتادون رجااًل ون�صاء، �لعجائز منهم خا�صة، 

يتو�فدون من �أبو�ب و�جتاهات خمتلفة.

�ملرتعة،  و�لكوؤو�ص  وقهوتهم  فطورهم  ياأخذون 

و�حلياة،  �لزمن  �أنهكها  م�صاملة  حيو�نات  ومثل 

و�الأودي��ة  �جلبال  مياه  ي�رشبون  �لنبع،  ��ردون 
َ
ي

بطاقة  و�أرو�حهم  �أج�صادهم  يوقدون  �ملعّكرة... 

�لبارحة  ليل  منذ  �لنفاد  على  �أو�صكت  جديدة 

�أن  بعد  و�لفر�غ،  د�ئما   
ُ
�لكا�رش �لعط�ص  يدفعهم 

�إال  �الأم��ام  يف  يتبق  ومل  خلفهم  �حلياة  رك�صت 

�لقليل ميالأه نبع �حلانة باأحالم جديدة يتو�فدون 

مع  �لفرح  بوهم  تتجدد  �ملنطفئة  �الأم��ل  وج��ذوة 

يبتلعهم  �ن  قبل  �الأوىل  و�لزجاجة  �الأول  �لكاأ�ص 

ليل �لعزلة و�لفر�غ من جديد.

رمبا حّدقو� من �لنافذة �الأنيقة بني �لكاأ�ص و�الآخر 

وه��م ي��دي��رون دف��ة �حل��دي��ث و�مل���رح ع��ن �الأي��ام 

للحانة  �ملتاخمة  �ملقرة  �صحن  �إىل  �خل��و�يل، 

و�ملقهى و�لكني�صة، وبداًل من �أن يتيهو� يف تخييل 

�لهيئات و�لوجوه ل�صكان باطن �الأر�ص، يرت�صفون 

�أطياف  ع بنجوم 
ّ

�لقعر �ملر�ص �لكاأ�ص حتى  ثمالة 

ن�صاء غابر�ت، ر�فعني وترية �ل�صحك و�لكالم �إىل 

هدة.
ْ
�أعلى �صقف ت�صتطيعه حناجرهم �ملج

ة 
ّ
�رشقي ك��ث��رية  مبقابر  �مل��ق��رة  ه��ذه  ذك��رت��ن��ي 

ة، يف �ملقابر ال مر�كز وال �أطر�ف، �لكل ينام 
ّ
وغربي

يف رحاب �الأبدية، وميكن ��صتح�صار جالل �لدين 

�لرومي »ال تبحث عن �ملركز �أنت �ملركز« �ملقابر 

باملقرة  ذكرتني  �حلتمي،  و�مل�صري  �ملركز  هي 

�ملغربية  �مل��ق��رة  �للحظة،  يف  �إحل��اح��ًا  �الأك���رث 

من  خارجًا  )�لود�ية(  نحو  تتجه  حني  بالرباط، 

م�صهد  ينفتح  )�ل�صويقه(،  �لقدمي  �ل�صوق  زحمة 

ة، عنو�ن ق�صيدة لبول فالريي لكن 
ّ
�ملقرة �لبحري

بالطبع مقرة �ل�صاعر �لفرن�صي مقرة رمزية �أكرث 

ة متعينة..
ّ
منها و�قعي

�للعبي  عبد�للطيف  ب�صحبة  م��رة  ذ�ت  وكنت 

�لق�صيدة  عن  �حلديث  �أخذ  حني  زريقة  وعبد�هلل 

�ل�صهرية يف �الأدب �لفرن�صي و�لعاملي، وكيف حني 

ي�صل �لكائن يف �رتطامه �ملدوي بالعدم و�خلو�ء 

�لطبيعة  بعنا�رش  �اللتحام  �إىل  يلجاأ  �ل�صاحقني، 

ة �ملحيطة كنوع من عز�ء... مقرة »�لود�ية« 
ّ
�لغني

لي�صت بعيدة عن �صاحة )بال�ص بيرتي( حيث تقع 

حانة )�لالمارن( �لتي يوؤمها نفر من �الأدباء على 

ا 
ّ
ر�أ�صهم �دري�ص �خلوري �لذي حني ت�صط به �حُلمي

وهو �صيدها، يتمنى �أن يخ�ص�ص له قر يف نف�ص 

ر فيه �أحز�ن نهار�ته ولياليه..
ّ
�ملكان �لذي يدم

* * *
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ة، 
ّ
�أدخل �ملقهى معتمر�ً قبعة ويف يدي مظلة مطري

�إذ ال �صم�ص كي ن�صميها كذلك.. على عك�ص �جلزيرة 

ة �لتي ُخلقت مع �صمو�صها �لكا�رشة وب�رشها 
ّ
�لعربي

�لطيبة  �أ�صبحت  �لد�ئم حتى  نعتهم  وفق  �لطيبني 

و�إمنا  فح�صب،  حممودة  ة 
ّ
�ن�صاني خ�صلة  لي�صت 

�ملنافقة  �الأل�صن  والكتها  طحت 
ُ

�ص ما  ف��رط  من 

ة ميز �هلل بها هذ� �ل�صعب �و �ل�صعوب 
ّ
الزمة ع�صوي

ي�صبه  فيما  و�ل�صالم،  للطيبة  بكاملها  �ملنذورة 

�لفلكلور �ل�صعبي.

�لتي  �ل�صباحية  �لقهوة  طلب  طابور  يف  ��صطف 

�خرتعها �مللك �صليمان يف ما�صي �خلر�فة �لعذب 

�أنها من عالمات  كذلك فالبد  كانت  و�ذ�  �لبعيد.. 

�ل�صباح  يف  �لقهوة  خا�صة  وح�صافته،  حكمته 

�آخر  �إىل  متد�ع  خامٍل  ط��ور  من  تنقلك  �لباكر. 

مْفَعم بالرغبة و�لبهاء.... لوال �ل�صغط �لعايل وما 

منها  ل�صفحُت  تركيز،  و�نعد�م  �أرق  من  ي�صحبه 

�أكو�بًا كثرية كما يف �ملا�صي، من �ل�صباح حتى 

حلول �مل�صاء مبر�صاته �لثقيلة، �لذي يتطلب حلواًل 

�أ�صباح  بع�ص  ت�صدُّ  وعمقًا  جناعة  �أك��رث  �أخ��رى 

فيالقه �لليلية �لقادمة ال حمالة، هي �لتي �أبادت 

و�أحالم  �حلياة  �أجل  من  �أ�صاو�ص،  مقاتلني  قبلي 

رَهفني، 
ُ
م ع�صاقًا  �صعر�ء  �أبادت  و�لعد�لة،  �جلمال 

�أوبة،  باتو� ليلهم �لطويل يرعون �لنجوم من غري 

لليل  �لعميقة  �لهوة  يف  م�رشجني  �صقطو�  حتى 

د�م�ص.

ليخرج  �أقف  �ل�صغري،  �ل�صباح  قهوة  طابور  يف 

يقول  باحلليب  كبري  قهوة  ك��وب  حاماًل  عجوز 

باجتاه  �صاحكا  ويذهب  مظلتك(  )�عطني  مازحًا 

�ملفعمة  �الأكا�صيا  زهور  بني  و�لطاولة  �لكر�صي 

باأند�ء �لليل..

بد�أت �أالحظ �أن ذلك �ال�صتفتاء �لعتيد �لذي ت�صبب 

ة �صغلت �لقا�صي و�لد�ين، خا�صة 
ّ
يف فورة �إعالمي

وماآالته،  بنتائجه  تربطهم  ال عالقة  �لذين  �أولئك 

�أالحظ �أن لي�ص ثمة من تغيري و��صح لنظرة �لنا�ص 

وم�صاعرهم  جتاه �لغري �أو »�الآخر« �ملتعدد �لثقافة 

و�للون و�الأ�صول. ورمبا �أن مرتادي �ملقاهي غري 

�مل�صاء،  يف  يرتادونها  ورمب��ا  �حلانات،  �صباب 

كجزء من ن�صيج �لعادة �ليومية لتلك �ل�صعوب.

�ملحافظ  و�لكاثوليكي  �حلد�ثي  �ل�صاعر  �إليوت 

�لقيمي  و�صيا�صة، ال يرى منقذ�ً من �النهيار  فكر�ً 

بالقيم  بتم�صكها  �إال  ة 
ّ
�لغربي للح�صارة  �الأخالقي 

كثريين  غر�ر  على  للكني�صة،  �ل�صافية  ة 
ّ
�لروحي

�الجت��اه  ه��ذ�  يتبنون  غربيني  وفال�صفة  �أدب���اء 

يجرف  و�لطوفان  فالتيه  و�إال  ويقني،  ب�رش�مة، 

�جلميع..

�لفريد  �إىل  ح��ب  )ق�صيدة  ر�ئعته  يف  )�إل��ي��وت( 

بروفرك( تلك �ل�صخ�صية �لكاركاتوتريية �ل�صاخرة 

يعود  حيث  و�الأوروب�����ي،  �الجن��ل��ي��زي  لالن�صان 

بروفرك �إىل بيته �آخر �لليل ثماًل مرتنحًا من فرط 

قهوته  ي�رشب  �ل�صباح  ويف  و�لكحول،  كر 
ُ
�ل�ص تيه 

قهوة«  مبالعق  حياته  »يعي�ص  �ل��ذي  هو  �مل��رة. 

هذه �ل�صخ�صية �مل�صحونة بكثافة �لرمز و�ختز�له 

و�لروح  �لدين  قيم  �أ�صاع  �لذي  �حل�صارة  الإن�صان 

حل�صارة  و��صت�صلم  �لكبري،  �ل�صاعر  ير�ها  كما 

فحيث  �لريا�صية..  �ملنطقية  مبعادالتها  �ل�صلعة 

ينتهي �ملنطق يبد�أ �لدين، ح�صب عبارة �لفيل�صوف 

�لدمناركي )�صريين كريكفور(..

ف�صاًل  �الأغلب  على  مف�صولة  �جنلرت�  �ملقاهي يف 

بينا عن �حلانات )�لبابز( �الجنليزية �لعتيقة �لتي 

رو�ئح  �لعطنة،  �لِقدم  رو�ئ��ح  جنباتها  من  تفوح 

قر��صنة ي�صقون عباب �ملحيطات، �إىل جزر �حللم 

و�لكنوز �لذهبية �ملحرو�صة من �أولئك �الأمازونيات 

�ملحاربات..

يف باري�ص فرن�صا يختلف �لنمط �ليومي ملفرد�ت 

ت�صتمل �ملقاهي على �مل�صارب،  �ذ  حياة �ملدينة، 

وردهاته  بزو�ياه  و�ح��د  مكان  يف  �الأغلب  على 

نزوى �لعدد 88 - �كتوبر  2016

10



�ملختلفة �الإ�صاءة و�لت�صميم..

�أخرج من �ملقهى بعد �صاعات من �جللو�ص و�لقر�ءة 

�مل�صحوبة بالكتابة لتزجية �لوقت ولتخفيف ثقل 

�صارع  �إىل  �جته  بورخ�ص،  عر  كما  �لزمن  مرور 

�مل��ارة  تيار  �صمن  ذ�هبة  �م��ر�أت��ي  �أمل��ح  �مل�صاة 

��صتاأجرناه  �ل��ذي  �ل�صيفية،  �الإقامة  منزل  �إىل 

مالك  من  كان  �ملا�صي  �لعام  هندية،  مالكة  من 

و�ل�صد�قة  للطف  مثااًل  ك��ان  �ل��ذي  باك�صتاين، 

�لعابرة، يف نف�ص قرية )بي�صنت(... قال يل �صديق 

�أن  يف  �حلق  لهم  �أحيانًا  �الجنليز  �ن  م��رة،  ذ�ت 

�لو�فدين  �إىل  ة 
ّ
�لعن�رشي حد  ت�صل  بريبة  ينظرو� 

من �أنحاء م�صتعمر�ت �المر�طورية حني كانتها، 

وهم هكذ� مالكًا و�أ�صحاب �متياز�ت!

�أخرجو�  �لتاريخ،  يف  معروف  هو  كما  �لهنود 

�أو  ة 
ّ
�ل�صلبي �ملقاومة  عر  �الجنليز  �مل�صتعمرين 

�لذي  �لعنفي  �الإجالء  طريق  ي�صلكو�  ومل  ة 
ّ
�ل�صلمي

�لزمان..  ذلك  يف  �لتحرير  حركات  معظم  �صلكته 

�لهندية  �لنخب  روؤي��ة  ح�صيلة  �مل�صلك  هذ�  كان 

�أبناء  الحقًا  قتله  �لذي  غاندي،  �ملهامتا  بقيادة 

جلدته �لذي �صعى �إىل حتريرهم من ربقة �لعبودية 

و�ال�صتعمار..

فل�صطينية  �أ�صول  من  �ملتحّدر  �ملفكر  �صديقي 

يعلق �صاخر�ً بني �جلد و�ملز�ح، على �لطريقة �لتي 

على  بالدهم  حترير  يف  �لهند  زعماء  �ختارها 

�صائدة  كانت  �لتي  �لد�مية  �لتحرير  حروب  عك�ص 

�آنذ�ك وعلى �الأرجح يف كل زمان.

على  ي�صيطرون  بريطاين  جندي  �آالف  �أربعة  )لك 

بالو�  لو  �لتعد�د،  �لبالغة  �ل�صكانية  بكتلها  قارة 

�الأر���ص(..  وجه  على  من  م�صحوهم  كان  عليهم 

و�أعطت  للدماء  �صفك  غري  من  ت 
ّ
حترر �لهند  لكن 

هذه  غري  من  ممكن  �لتغيري  ب��اأن  در�صا  �لب�رشية 

�لذي  �لق�رشي  �لتق�صيم  ويف  �مل�صفوحة.....  �لدماء 

�إىل  �الآفلة،  �المر�طورية  عباقرة  وغذ�ّه  له  خّطط 

�لهند وباك�صتان ق�صى �أكرث من �صتني مليون، يف 

تلك �مللحمة �لعبثية �ملروعة..

)دو��صة(  ل�رش�ء  حماًل  ندخل  �أن  زوجتي   
ُ
تقرتح

�لدو��صات  بني  من  �أن  تالحظ  و�ملطبخ،  للحمام 

تبادر  �لريطاين  �لعلم  ب��األ��و�ن  خمططة  و�ح��دة 

�أن  بالدكم  لعلم  ت�صمحو�  )كيف  �ل�صوؤ�ل  �لبائع 

يد��ص يف �ملطابخ و�ملر�حي�ص؟ لو كنت يف �حدى 

�لبالد �لعربية ل�صجنوك موؤبد؟!(..

يعد  )مل  �لكي�ص  يف  �لب�صاعة  دخل 
ُ
ي وهو  �أجابها 

ذلك يعني �صيئا بالن�صبة لنا!(..

رمبا كان �لبائع �الجنليزي وهو يعر عن �ل�صعور 

ما  ه��و  ومكا�صبه  �لعلم  م�صمون  �أن  �جلمعي، 

�ملكان  يف  تو�جده  �صكلية  ولي�ص  ويعنينا،  يهمنا 

و�لب�صائع...  حمتوى �لفعل للن�صيد �لوطني و�صعار 

على  �لنا�ص  باإجبار  مظهره  بريق  ولي�ص  �لدولة، 

وكبار�ً  �صغار�ً  نهار�ً،  ليال  به  و�لتهدج  �حلفظ 

 و�الإكر�ه... رمبا كان �لبائع يعني �صمنيًا 
ْ

بالق�رش

هذ�، ورمبا ال يعني �صيئا على �الإطالق، فامل�صاألة 

بالن�صبة لالجنليزي و�الأوروبي مل تعد حمل نقا�ص 

على هذ� �لنحو...

غ�صب  حلظة  يف  �حل��اج  �أن�صي  �للبناين  �ل�صاعر 

»�أطرز علم بالدي بروثي«  و�صطح �صوريايل قال: 

بال�صعر  ط��رزه  بل  بالطبع،  ذل��ك  يفعل  مل  �أن�صي 

و�حللم و�جلمال، �آخرون طرزوه بالدم و�لروث...

�آخرون د�رت عليهم دو�ئر �لتاريخ وعقابه . لونو� 

و�ل��روث،  �ل��ر�ز  من  �أب�صع  هو  مبا  �لبالد  ذ�ك��رة 

�أذلو� �صعوبهم و�صحقوها كر�مة ومعنى، يف  حني 

من  قادم  عدو  �أي  �صّد  عن  عجزو�  �لتي  �للحظة 

تو�طاأو�،  بل  و�إذاللها..  ال�صتباحتها  �لبالد  خارج 

وهم �لذين �دعو� زمنا طويال �لوالء �ملطلق للوطن 

و�لهيام بحبه وهويته �لقومية... حتى فرتة حكم 

)�ملماليك( �لتي يعترها �أدباء وموؤرخون، كمثال 

فاأولئك  �لفد�حة.  بهذه  لي�صت  و�النحطاط،  للقهر 
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ة 
ّ
�لقاز�خي �آ�صيا  �أو����ص��ط  من  �ملتحدرون  �لقوم 

�لرتكية، يدفعون �الأعد�ء عن حيا�ص �الأوطان �لتي 

حكموها. لقد هزمو� �ملغول )هوالكو( و�ل�صليبيني 

يف وقائع حربية م�صهودة.

* * *
هذيانًا  تهذي  ة 

ّ
زجني �م��ر�أة  خطى  �أتبع  �أج��دين، 

�ملنزل  ل�صق  هي  �لتي  �حلديقة  من  متو��صال 

�لذي ��صتاأجرناه من �ملر�أة �لهندية �أو ذ�ت �الأ�صل 

بع�صهم  �أن  �ذ  �لر�صمية،  �لوثيقة  وف��ق  �لهندي 

ة.. 
ّ
�ل�صاللي �الأ�صول  �صفات  من  �صفة  �أي  ينفي 

حتى لو كانت مالحمه تدل عليه مائة يف �ملائة 

�لذي  �لُعماين  �ملثل  وفق  ح�صاه(  فوق  )مقّطع  �أو 

يدل على طبق �الأ�صل طبقًا ال لب�ص فيه. �ملغلوب 

للجالد  �ل�صحية  �ن�صد�د  �لغالب  �إىل  م�صدود  د�ئما 

�لبالغة  �لب�رشية  للنف�ص  �لغام�صة  �ملنطقة  يف 

�إليها  دليلنا  كان  �ذ�  خا�صة  و�لتعقيد،  �لتناق�ص 

�أو نيت�صه... ويف هذ� �ل�صياق  �أمثال دي�صتوفي�صكي 

�صارت  كذلك  �جلالد  وال  ة 
ّ
�صحي ة 

ّ
�ل�صحي تعد  مل 

�أن  بعد  �الأخ��ري،  بالد  �أح�صان  يف  ترتاح  �الأوىل 

دها �لفقر و�لظلم وخر�فات �الأ�صالف..
ّ
�رش

عر  بالتلفون  تتحدث  �لزجنية  �أن  �أظ��ن  كنت 

�ل�صماعة كما جرت �لعادة، لكن حني �قرتبت �أكرث، 

ولي�ص  منولوج  نف�صها.  مع  وحيدة  تهذي  ر�أيتها 

�لغابة  هذيان  �لدر�ما،  �أهل  لغة  ح�صب  ديالوج، 

�حلرة،  وحيو�ناتها  �ملظلمة  باأنهارها  �الفريقية 

�الفريقي.  �الأ�صل  �أو ذ�ت  �الفريقية  �ملر�أة  تالحق 

بق�صوتهما  و�لبالد  �ملكان  من �صيق  �لفر�ر  ميكن 

�جلينة  م��ن  �الإف����الت  ميكن  ال  لكن  وفقرهما، 

�صطوة  حتت  و�قعة  �الفريقية  �مل��ر�أة  و�ل�صاللة، 

�لو�دي  و�صْدع  فكتوريا  بحرية  �الفريقية،  �لغابة 

�صعود�ً  خطابًا  تلقي  كاأمنا  و�صحره،  �لعظيم 

وهبوطًا وبنر�ت متفاوتة �أمام نّظارة جمهولني، 

الإتاحة  ك��اأمن��ا  و�الأخ����رى،  �لوهلة  ب��ني  تتوقف 

�لفر�صة لت�صفيق �مل�صاهدين �لذين يدفعونها، يف 

وحدتها  �الأوروبية، �إىل �حلما�ص وجي�صان �لعاطفة. 

�مر�أة وحيدة تخرتع لها وجود�ً وجمهور�ً لتقاوم 

قب�صتهما  يف  و�قعة  �إنها  �أو  و�جلنون  �النهيار 

بالتمام و�لكمال، وبهذ� �ملعنى، يكون منولوجها، 

هذيان مهرج جمنون يروي �صرية �لوجود �لعابثة 

�ل�صاخبة وفق نزوع �ل�صخ�صية �ل�صك�صبريية �لتي 

مد�ر�ص  يف  �الفريقي  �الأ�صل  ذ�ت  �ملر�أة  در�صتها 

عر  �الجنليزي  �لهندي،  �ل�صهري...  �ل�صاعر  �أحفاد 

�أجيال متفاوتة ال ير�صى بالقول �نه هندي، يريد 

�إدماجه ببلد �حل�صارة �ملتفوق... وهناك ق�صم من 

�لهنود يفتخر بهنديته حتى �ل�صوفينية و�لتطرف. 

جامعة  يف  �الأ���ص��ت��اذ  كبري،  �لدكتور  كتب  وق��د 

�لهندو�صية  �لظو�هر  ح��ول  �لهند  يف  )ك��ريي��ال( 

�أرج��اء  يف  بو�صوح  تظهر  ب��د�أت  �لتي  �ملتطرفة 

�لهنود  �إىل  �لهند وخارجها. وتطرفها ي�صل حتى 

�مل�صلمني �لذين ال يختلفون �صالليًا عن �لهندو�ص 

كون  �حل��ادة  �لتفرقة  ميار�صون  �لديانة،  يف  �إال 

هندو�صيًا،  بلد�ً  وكرثة  تاريخًا  �الأ�صل  يف  �لهند 

جنمًا  طالب  بع�صهم  �أن  لدرجة  دخالء  و�لباقي 

معظم  �لهندية  و�ل�صينما  خان(  )عامر  جماهرييًا 

�مل�صلمة،  �لطائفة  ه��ذه  من  �ل�صهريين  جنومها 

�أو  �لهندو�صية  زوجته  من  بالطالق  يطالبونه 

�لرحيل �إىل باك�صتان، �أي �أن �صورة �لت�صامح �لتي 

لي�صت  �صحيتها،  ور�ح  غاندي  �لزعيم  �أر�صاها 

�لديني  و�لتطرف  و�لرومان�صية،  �لتما�صك  بذلك 

تروج  كما  �مل�صلمني،  على  حكر�ً  لي�ص  �لعرقي  �أو 

ة و�الإ�رش�ئيلية. بل ميتد �إىل جميع 
ّ
�لدعاية �لغربي

�الأديان و�الأعر�ق..

�أم��ام  كليًا  �مل�صَتلبني  �لهنود  من  �الأول  �لق�صم 

و�صعيته  عالج  �لغالبة،  �لغربية  �لثقافة  هوية 

كتاب هنود مبقاربات خمتلفة. �أتذكر تلك �لق�صة 
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ي�صافر  قطار  عربة  �إىل  بطله  قذف  هندي،  لكاتب 

تو�فيه  �أن  �إال  لل�صدفة  كان  فما  �لهند،  مدن  بني 

�أو  �لعربة  برجل �جنليزي يجل�ص قبالته يف نف�ص 

على  بالتعرف  �لهندي  يبادر  وحني  �ملق�صورة،، 

جاره )�ل�صري(،  ياأخذ يف كيل �ملديح  و�ملجامالت 

جلاره �الجنليزي، طو�ل �لطريق �لطويل على هذ� 

نوبة  وتنتابه  )�ل�صري(  �صر  ينفد  حتى  �ملنو�ل، 

بتالبيب  مي�صك  نف�صه  يجد  حتى  عنيف،  غ�صب 

�لهندي ويقذفه من نافذة �لقطار �إىل �خلارج..

يف �ملنزل �مللت�صق بحديقة عامة، وقد ��صتاأجرناه 

�ل�صيف �حلارقة، تكون �حلديقة  �أ�صهر  هروبًا من 

�أن  ة، قبل 
ّ
�ل�صباحي للم�صي و�لنزهات  يوميًا  ممر�ً 

�أذهب �إىل حديقة �جلامعة وهذه �أكرث من حديقة، 

و�أدغالها.  وقناطرها  ببحري�تها  غابة  ت�صبه  �نها 

متو�صطة  فهي  للمنزل،  �ملتاخمة  �حلديقة  �أم��ا 

وزو�ي��اه��ا،  �أطر�فها  بع�ص  يف  يجل�ص  �حلجم، 

منذ  زجاجاتهم  ميت�صون  مت�رشدون،  �أحيانًا، 

للذهاب  �ل��الزم  �ملال  ميتلكون  ال  فهم  �ل�صباح، 

ال  وود�عة،  بهدوء  ي�رشبون  تر�هم  �حلانات..  �إىل 

�صاخب.  �نفجاري  �صحك  �إىل  تتحول  �أن  تلبث 

نظام  �أي  من  تدمريي  نحو  على  �ملنفلتني،  مرح 

�ملالمح  حمو  حّد  �إىل  ي�صل  و�ن�صباط،  موؤ�ص�صي 

)�الن�صان  روؤية  جاري  على  و�لتعليب،  ة 
ّ
�ل�صخ�صي

ذو �لبعد �لو�حد( لهربرت ماركوز، �لذي ��صت�رشف 

و�آليات  �لر�أ�صمالية  �ملجتمعات  حتوالت  بعمق، 

�لهيمنة �لناعمة �ل�صاحقة، عر منتجات وتقنيات 

و�لت�صاري�ص  �لتناق�صات  ب 
ّ
تذو �صتى  وخطابات 

خطابات  فر�نكفورت.  مدر�صة  مفكر  وفق  �حلادة 

�لتدمريي  جمالها  يف  فاعلة  لكنها  خ��ادع��ة 

�حل��االت  وتنوع  �لدميقر�طية  ب�صور  �ملزرك�ص 

�لهام�صيون  يو�جهه  و�الإنتاج،  للعر�ص  �مل�صهدية 

وقبلها،  �ملا�صي  �لقرن  خم�صينيات  منذ  �صلبًا 

�ل�صري  و�إيغال  �ل��ذ�ت  بتدمري  و�لقبول  بالرف�ص 

ة 
ّ
�حلري من  �لنوع  هذ�  و�الخ��ت��الف.  �ملتاهة  يف 

وحتطيم �الرتباط بوهم �ملوؤ�ص�صة و�ملجتمع، بالغ 

�خلطورة و�لعدمية �ل�صلبية، �إذ يطوح بالكائن �إىل 

�لنفق �ملظلم، و�إن تبدت جنوم �حلرية تتالأالأ  هذ� 

يف �أعماق هذه �لظلمة، بجمال �رش�بي يندر مثيله 

جة بالقيم و�لنظم و�لتقاليد، 
ّ
يف �ملجتمعات �مل�صي

وب�صورة عامة بد�أت ظو�هر �مل�رشدين )�لهوملي�ص( 

�أو )�لكلو�صار( ح�صب �للفظ �لفرن�صي تتقل�ص كثري� 

هذه  �الأمريكية.  �لغربية  �حل�صارة  جمتمعات  يف 

تركت  وت�صنيفاتها  ت�صمياتها  مبختلف  �لظو�هر 

فريد�ً،  وفنيًا  �إبد�عيًا  �إرث��ًا  �ملا�صي،  �لقرن  يف 

متيل  و�لتعقيد�ت  �لتحوالت  ب�صبب  �ليوم  لكنها 

ذي  عن  وجماليًا  �إبد�عيًا  و�الإفال�ص  �لتال�صي  �إىل 

ثمة  �لثورية  �حلركات  يف  حتى  بانت�صارها  قبل 

وبفو�صى  �ملنفلت،  �حلر  �لكائن  هذ�  من  لْط�صة 

على  كدليل  �ملبهدلة  �ل��رث��ة  و�ملالب�ص  �ل�صكل 

حتى  �لباذخة.  �ملظاهر  ورف�ص  �لثوري  �لتق�صف 

�صد�ها  لها  كان  �لعربية  �ملجتمعات  بع�ص  يف 

وكان �ملنتمون �إىل �لو�صع �لر�ف�ص جذريًا لل�صائد 

ومن  »�لفو�صوي«  �ل�صكل  يتقم�صون  و�ملهيمن، 

ة.. 
ّ
بينهم �صباب ينتمون �إىل عائالت مي�صورة وثري

على  �ملتغرية  �ملو�صة  تقليعات  من  ن��وع  رمب��ا 

م�رشح �الأحد�ث �الجتماعية با�صتمر�ر..

�حلديقة  طرق  يف  )مت�رشدين(  ر�أيت  �صباح  ذ�ت 

ة 
ّ
�رشطي تقف  و�أمامهم  �جللو�ص،  مقاعد  حيث 

كانها  معها  ميرحون  كانو�  �لر�صمي..  بلبا�صها 

من  بكثري  جت��اري��ه��م  وه��ي  �ل�صّلة  م��ن  و�ح���دة 

ب�رش  بني  يندر،  م�صهد  و�لتدليل..  و�حلنان  �الألفة 

�لليل  وكائنات  و�لع�صكري،  �الأمني  �الن�صباط 

�ملحلقة يف �صماء حريتها �لقاتلة. رمبا الأننا يف 

منطقة ريفية، �إذ �أن �ملدن �لكبرية من �ل�صعب �أو 

�مل�صتحيل �أن ترى م�صهد�ً مماثاًل..
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* * *
مدينة  �إىل  للذهاب  ة 

ّ
ني ال  �صبت،  ي��وم  �ل��ي��وم، 

ب�صو�رعها  و�الأن��ي��ق��ة  �ل��ق��ري��ب��ة  )ن��ون��ت��ج��ه��ام( 

وحمالتها، ما ز�ل �صحر �ل�صيف يف �أوله.

غمغمة  و�صط  مثيله  يعّز  عميق  نوم  من  �أ�صحو 

)نا�رش  �أجد  �ملكيفات.  وهدير  �لركانية  �جلبال 

ت�صمرين �أمام �لتلفزيون. 
ُ
وعز�ن( قد �صحيا قبلي م

يلتفتان  ال  �صايًا،  �أ���رشب  ريثما  معهما  �أجل�ص 

نحوي، وال يرد�ن على ند�ئي، كان �لرتكيز �لكلي 

نحو �ل�صا�صة وعاملها �حلر �لف�صيح بالن�صبة لهما. 

�أن  �لتي حتلم  �الأرنب �جلميلة،  �أتابع معهما فيلم 

ة لكن �جلميع ي�صخر منها، وتخو�ص 
ّ
تكون �رشطي

�إىل  تذهب  وح��ني  حلمها.  حتقق  حتى  �لتحدي 

�ل�صخرية  ت�صتقبلها  عملها  ملمار�صة  �ملدينة 

منها  كان  فما  �لعمل.  يف  م�صوؤوليها  من  �الأق�صى 

ة 
ّ
�إال �أن جترهم على �القتناع باجناز�تها �لنوعي

غري �مل�صبوقة، كاأن حت�صد مائتي خمالفة يف يوم 

�الختفاء  يف  �حليو�نات  بع�ص  تبد�أ  وحني  و�حد. 

من طرف  جهة جمهولة، تقوم بالتحقيق و�لك�صف. 

وكذلك مو�جهتها للثعالب �ل�رش�صة �ملاكرة. وغري 

ة، حتى ينتهي �لفيلم بعامل 
ّ
ذلك من �الفعال �لبطولي

مثايل تذوب فيه �خلالفات و�لتناق�صات، بتحالف 

�حليو�نات �لعا�صبة و�لالحمة. و�أن �لتوح�ص لي�ص 

قدر�ً وم�صري�ً و�إمنا �الألفة و�ال�صتئنا�ص و�لت�صامن.

�أخرج من �لبيت �ملخلع �الأو�صال �ذ �أن �صاحبته 

�لذين ال  �لعابرين  �لعام للطلبة  توؤجره على مد�ر 

للحديقة،  مال�صق  �نه  ميزته  باأو�صاعه.  يهتمون 

�ملفعم  �لو��صع  ف�صائها  �إىل  �صيقه  من  تخرج 

بالطيور و�لندى و�الأ�صجار . �آخذ جولة يف حديقة 

و�ملمر�ت  �لزو�يا  يف  �لتماثيل  �إىل  �أنظر  �لبيت، 

�حلر�رة،  درجة   14 �خلفيف،  �لرد  بهذ�  منتع�صة 

�ل�صيف  ي�صبه  �لذي  �لقار�ص،  ل�صتائها  بالن�صبة 

�لق�صوة  يف  نقي�صه،  ك��ان  و�إن  ل��ن��ا،  بالن�صبة 

و�لتطرف، �أ�صل �إىل �لز�وية �لتي يجل�ص عادة فيها 

)�لهوملي�ص( وقدخلفو� ور�ءهم بحرية من �لفو�صى 

�لعابر  �أثرهم  تركو�  �لن�صيم...  مع  يتموج  و�لقيء، 

ورحلو� �إىل �ملجهول. مبعنى من �ملعاين، �مل�صري 

نف�صه �لذي مي�صي �ليه �جلميع مع غ�ص �لنظر عن 

�صلوكهم ومقاماتهم، مهما كانت �أهميتها يف هذه 

�لدنيا �لفانية �ل�رشيعة �لعطب و�لزو�ل.

�صوب  �لر�حلة  ة 
ّ
�لكوني �ل�صفينة  يف  يبحر  �لكل 

�ملجهول �لغيبي �لغام�ص. هذه �لهو�ج�ص و�الأ�صئلة 

بد�هتها،  على  و�مل�صري،  باحلياة  يتعلق  فيما 

�لز�ئف  �لغرور  ياأخذنا  ال  كي  تذكرها  �ملفيد  من 

بالتميز و�لفر�دة عن �أولئك �مل�رشدين و�ملهم�صني..

يف هذه �للحظة، تهاجمني وهي طاملا هاجمتني 

�أوطانهم  �ملقتلعني من  ودمرت م�صجعي، ح�صود 

و�صلوك  حياة  خيار  ال  وق�����رش�ً،  عنوًة  ودي��اره��م 

ترف  ذلك  �لِقلة.  �حل�صارية  �لبالد  م�رشدي  مثل 

وتطحنهم  طحنتهم  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  ب��ه  يحلم  ال 

يف  تتبعرث  بكاملها  �صعوب  �مل�صتبّدة.  �لقتل  �آلة 

و�جليو�ص  �الأ�صلحة  �أن��و�ع  وبكل  و�ل�صتات،  �لتيه 

ة �القليمية �لدولية، 
ّ
و�مليلي�صيات، �ل�صغرية، �ملحلي

�أفاعي  غلظة  غليظًا  د�م�صًا  ولياًل  جهار�ً  نهار�ً 

�لو�صع  �الإن�صاين، على  �ل�صمري  �جلحيم، حّل على 

�لتي  ومكت�صباته  ومنظماته  مبوؤ�ص�صاته  �الن�صاين 

�إىل  ي�صل  ومل  طوياًل  تاريخًا  �أجلها  من  نا�صل 

جتاوز بربريته �الأوىل �إال �إىل بربرية حديثة، تطل 

�الأ�صلحة  هول  �أمام  لطيفة  كذكرى  عليها  �الأوىل 

�لديكور  ة، رغم ذلك 
ّ
�البادي �لتقنية  و�الكت�صافات 

�الن�صانوي �خلادع �لر�ق. لقد بد�أت هذه �مللحمة 

�لب�رشي،  �لتاريخ  تر�جيديات  كل  تفوق  �لتي 

ر�هنًا  �ل�صوري  �ل�صعب  حتى  �لفل�صطيني،  بال�صعب 

وقد تكالب عليه كل �صّناع �لعدو�ن و�لقتل، كاأمنا 

و�لن�صاء،  و�لرجال  �الأطفال  من  �ملاليني  �أولئك 
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لي�صو� منذورين للقمع و�ال�صتبد�د �ملرت�كم و�لذي 

قربان  و�إمن��ا  �ملنكودة،  �ل�صعوب  كل  منه  تعاين 

ة.
ّ
الآلهة �لدم و�لعنف و�لقتل �لكوني

لكن �لذ�كرة �مل�رشجة بكل هذه �ملاآ�صي ال تن�صى 

�أحد�ً..

* * *
�ملقهى..  باجتاه  �حلديقة  يف  �أم�صي   .. �أحد  �ليوم 

�الأم�ص  بحرية  منع�صة،  غيوم  تتخللها  �صم�ص 

�الأبي�ص  �أثرها  وبقي  جّفت،  �ملت�رشدين  لقيء 

�ل�صجرة  مند�حًا على �الأر�صية �لع�صبية قريبًا من 

�لعمالقة..

�لكوكب  �أرج��اء  يف  �مل�صلمني  ملاليني  �لفطر  عيد 

�لغنم و�خلر�ف  يذبحون  بالطبع ال  �الأر�صي، هنا 

�ملنازل..  و�أحو��ص  �لطرقات  يف  وال  �لع�صب  على 

�لدين  الأ�صحاب  وطقو�صه  �لعيد  �إح�صا�ص  لكن 

حتى  و�ل�صلوك..  �لثبات  من  حالها  على  �حلنيف 

�للهب  حفرة  من  �صتخرج 
ُ
ي �لذي  �لُعماين  )�ل�صو�ء( 

�أجيال،  عر  متو�رث  هو  كما  يومني  �أو  يوم  بعد 

يف  مطعمًا  فتح  عمانيًا  �أن  �ذ  حا�رش�ً،  �صيكون 

مدينة جماورة مطعم ُعماين يف �لبالد �الوروبية 

يقدم �لوجبات �لتقليدية �لتي بد�أت ذ�كرة �لُعماين 

نف�صها.  ُعمان  يف  حتى  �لتدريجي  ن�صيانها  يف 

على  �ملنكفئ  �لُعمانيني  وعي  لتفتح  طيبة  بد�ية 

على  بعيد�ً.  كان  مهما  �لعامل  مع  �لتفاعل  �أف��ق 

�لثقافة و�لتجارة و�لبحث كما كان لدى �الأ�صالف 

مببادر�تهم  �لتاريخ  يحتفظ  �لذين  هم  و�الأف��ر�د 

ومغامر�تهم �خلالقة، هجرة �أهل بالد �ل�صام بكل 

�أقطارها، يف �كت�صاف �لعامل و�خرت�ق �الآفاق منذ 

�لقدم، ومنذ �لقرن �لثامن ع�رش يف �لع�رش �لر�هن، 

ولي�صت  ومبدعني،  مغامرين  �أف��ر�د  هجرة  كانت 

جيو�صًا وموؤ�ص�صات.

لي�صت  و�ل�صفة  �لعظماء،  �ل�صام  بالد  �أه��ل  ترك 

جمانية، عالماتهم �لعميقة يف �لثقافة و�ل�صيا�صة 

�جلمايل  �ل�صلوك  و�أمناط  �لطبخ  يف  �لدول.  وبناء 

�لعريق. حفرو� فر�دتهم و�إ�صافاتهم على �حل�صارة 

ُعد و�ملجاالت..
ُ

�لب�رشية يف كافة �ل�ص

يوم �أحد، يف �صارع �مل�صاة �ل�صغري، �أرى نفر�ً قلياًل 

من �أهل �لبالد، على �الأرجح، ذ�هبني �إىل �لكني�صة 

�لطحلبية بالقرب من حانة  �لتي تزنرها �ملقرة 

ومطعم )�لريد �الأخري( وب�صفتها ملت�صقة مبكتب 

يذهبون  �أف��ر�د�  ر�أيت  �لقرية،  يف  �لرئي�صي  �لريد 

�لنمط  وفق  �لريد  �صندوق  يف  �لر�صائل  الإي��د�ع 

و�لريد  �لنت  �أمام  وتقليديًا  ن��ادر�ً  �أ�صحى  �لذي 

�ملا�صي  �إىل  حنني  ثمة  �لكا�صح..  �الل��ك��رتوين 

�لبهيج عر  �لتو��صل  روح  �إىل  بعاد�ته وطقو�صه، 

جبال  خلف  يتو�رى  �أخذ  �لذي  �لغياب،  �صحر�ء 

ح�صور  �إىل  �لظماأ  حيث  �ل�صماء،  و�أزر�ره��ا  �الآلة 

�حل�صور  ب��ذل��ك  ��صتبدل  �ل���ذي  و�ل���روح  �جل�صد 

�ل�صبحي �خلادع. وقفت �أتاأمل �لذ�هبني و�لعائدين 

مطر  على  �ملفتوح  �لريد  و�صندوق  �لكني�صة  من 

�لذكريات و�لزمان..
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من أعمال الفنان مصعب البادي - ُعمان 
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به جزيرة العرب اخلم�سة كما حددها اجلغرافيون العرب سبه جزيرة العرب اخلم�سة كما حددها اجلغرافيون العرب سبه جزيرة العرب اخلم�سة كما حددها اجلغرافيون العرب  أقاليم �اأقاليم �سأقاليم �سأقاليم � أقاليم �أحد  أقاليم �أحد  أحد اأحد  أحد هي  أحد هي  عمان 

القدماء وهي احلجاز وجند والبحرين وعمان واليمن وعلى ح�سب تق�سيمهم متتد 

إقليم اليمن ويف عمان كانت تقام اإقليم اليمن ويف عمان كانت تقام إقليم اليمن ويف عمان كانت تقام  إقليم البحرين اإقليم البحرين إقليم البحرين وحتى  إقليم عمان اإقليم عمان إقليم عمان من  رقعة 

حار« سحار« سحار«  أبرزها »�سوق ظفار« و »�سوق �اأبرزها »�سوق ظفار« و »�سوق �سأبرزها »�سوق ظفار« و »�سوق �سأبرزها »�سوق ظفار« و »�سوق � هرية سهرية سهرية من  أ�سواق العرب ال�اأ�سواق العرب ال�سأ�سواق العرب ال�سأ�سواق العرب ال� جمموعة من 

و »�سوق دبا«.

وهذا البلد الذي تعرفه الب�رشية اليوم با�سم »عمان« والذي يرتبع يف هذه البقعة 

إىل اإىل إىل  ية بلد ميتد عمره يف سية بلد ميتد عمره يف سية بلد ميتد عمره يف التاريخ  ساملعروفة املحددة من جغرافية الكرة الأر�ساملعروفة املحددة من جغرافية الكرة الأر�

ماليني  ملئات  ماليني سل  ملئات  ماليني سل  ملئات  ل  ت� قد  التي  بدايتها  معرفة  ت�س  قد  التي  بدايتها  معرفة  س  جداً جداسعب  جداسعب  عب  ال� من  بعيدة  ال�سأحقاب  من  بعيدة  ال�سأحقاب  من  بعيدة  ال�اأحقاب  من  بعيدة  أحقاب 

ني سني سني  س�س� �س�س سؤه من املتخ�سؤه من املتخ� ؤه من املتخ�وؤه من املتخ�و ري العامل اجليولوجي د. حممد الكندي ونظراسري العامل اجليولوجي د. حممد الكندي ونظراسري العامل اجليولوجي د. حممد الكندي ونظرا سال�سنني كما ي�سال�سنني كما ي�

وكما يجزم علماء الآثار واحلفريات وما زالت احلفريات تظهر املرة بعد الأخرى 

إن هذه الأر�ض اإن هذه الأر�ض اإن هذه الأر�ض  اؤ�رشات فاؤ�رشات ف ؤ�رشات فوؤ�رشات فو وؤ�رش لأزمنة موغلة يف القدم. وح�سب تلك املوؤ�رش لأزمنة موغلة يف القدم. وح�سب تلك امل ؤ�رش لأزمنة موغلة يف القدم. وح�سب تلك املوؤ�رش لأزمنة موغلة يف القدم. وح�سب تلك املو وفات توفات ت فات تسفات تس سمكت�سمكت�

حراء جرداء  سحراء جرداء  سحراء جرداء   سفات ومل تكن �سفات ومل تكن � فات ومل تكن �سفات ومل تكن �س ساء ذات حقول ممرعة كما تومئ املكت�ساء ذات حقول ممرعة كما تومئ املكت� رشكانت خ�رشكانت خ�رش

الإن�سان  ا�ستيطان  الإن�سان أماكن  ا�ستيطان  الإن�سان اأماكن  ا�ستيطان  أماكن  أقدم اأقدم أقدم  أن ار�ض عمان من اأن ار�ض عمان من أن ار�ض عمان من بني  الدلئل يوميا  وتتزايد 

القرون  تتابع  مدى  على  وتطور  القرون سل  تتابع  مدى  على  وتطور  القرون سل  تتابع  مدى  على  وتطور  ل  توا� الذي  عمرانه  فيها  توا�سا  الذي  عمرانه  فيها  سا  توا�س الذي  عمرانه  فيها  توا�سا  الذي  عمرانه  فيها  ا  أن�اأن�سأن�سأن� حيث  القدمي 

ضأ�سي�ضأ�سي�ض الدولة ومد  أ�سي�اأ�سي�ا ا والرقي انتهت به لتا والرقي انتهت به لت أن بلغ م�ستويات عالية من التح�اأن بلغ م�ستويات عالية من التح�رشأن بلغ م�ستويات عالية من التح�رشأن بلغ م�ستويات عالية من التح�رش إىل اإىل إىل 

ال عن الأقطار القريبة املحيطة .سال عن الأقطار القريبة املحيطة .سال عن الأقطار القريبة املحيطة . سل مع قارات العامل البعيدة ف�سل مع قارات العامل البعيدة ف� ل مع قارات العامل البعيدة ف�سل مع قارات العامل البعيدة ف�س سالتوا�سالتوا�

مما  امل�سميات  من  العديد  الطويل  تاريخها  مدى  على  البالد  هذه  عرفت  وقد 

أطلقه عليها من كان يتعامل معها يف تلك الأحقاب اأطلقه عليها من كان يتعامل معها يف تلك الأحقاب أطلقه عليها من كان يتعامل معها يف تلك الأحقاب  أو اأو أو مما  أهلها اأهلها أهلها  �سماها بها 

أمة.اأمة.أمة. أمة بعد اأمة بعد أمة بعد  ال�سحيقة من تاريخ الب�رش 

وم�ضات من تاريخ 

ُعمان 

كتاباتكتاباتكتابات

أحمد الفالحياأحمد الفالحيأحمد الفالحي

ُكاتب من ُعمانكاتب من عمانكاتب من ُعمان

�أوحت  v

نقو�ش 

�لألو�لألو�ح  �

يف �أر�ض 

»جمان« 

بح�ضارة 

مزدهرة 

يف الألف 

الثالث قبل 

�مليالد. 



اإن�ساء  حال  اإىل  النا�ض  جماعات  ت�سل  وحينما 

الدول واإقامة التوا�سل مع الأمم الأخرى وتبادل 

التفكري  ينبئ عن ن�سج  ذلك  فاإن  امل�سالح معها 

وتطور املعرفة وم�ستوى احل�سارة املتقدمة التي 

اأ�سبحت تلك اجلماعات عليها. 

واأنا هنا �ساأقف وقفات عجلى مع بع�ض حمطات 

وحتى  الع�سور  اأق��دم  منذ  العماين  تاريخنا  من 

ع�رشنا هذا يف تركيز واخت�سار �سديد..

    قال عدد من اأهل البحث والدراية من امل�ستغلني 

امل�سمارية  ال��ط��ني  األ���واح  كتابات  رم���وز  بفك 

املكت�سفة يف العراق وقراءة م�سامينها اأن عمان 

ي�سمونها  العراق  يف  »�سومر«  اأهل  كان  احلالية 

ال�سفن  ب��الد  ا�سطالحهم  يف  وتعني  »م��اج��ان« 

الكبرية وقد فهم من اإيحاءات نقو�ض تلك الألواح اأن 

اأر�ض »ماجان« هذه كانت بها ح�سارة مزدهرة 

الثالث قبل امليالد وكان �سكانها على  يف الألف 

درجة من الرقي والتطور .

بها  »ماجان«  �سميت  التي  الكبرية  ال�سفن  وتلك 

اأف��ادت  كما  »�سومر«  موانئ  على  ت��رتدد  كانت 

اإليها ب�سائع من منتجات  الألواح ناقلة  كتابات 

النحا�ض وكذلك  الف�سة ومن  نف�سها من  »جمان« 

الأختام  يف  امل�ستخدمة  النقية  ال�سلبة  احلجارة 

اإىل  اإ�سافة  العبادة  متاثيل  و�سناعة  والأوزان 

الأخرى  الهند ومن املناطق  منتجات جتلبها من 

النائية كخ�سب ال�ساج والقرفة  والأقم�سة ونحوها 

كان ذلك على عهد »�رشجون« الأكادي الذي عا�ض 

ونتيجة  امليالد  قبل   )2340-2284( بني  ما 

ازدهار »جمان« كان الطامعون حينها يتناف�سون 

اإىل  »�سم�سا«  ملكتها  ا�سطر  مما  عليها  لل�سيطرة 

ملك  الأك���ادي  »���رشج��ون«  امللك  معاونة  طلب 

»�سومر« لأنها راأته  الأقرب اإليها من ملوك فار�ض 

مندوبا  واأر�سل  لها  فا�ستجاب  وغريهم  والهند 

عنه قام بتوقيع اتفاق حماية بني »�سومر« وبني 

»ماجان« ولكن ابن »�رشجون« »نرام �سن« نق�ض 

دانتو«  »مانو  مع  وا�سطدم  بعد  فيما  التفاق 

»�سم�سا«  امللكة  بعد  »ماجان«  اعتلى عر�ض  الذي 

وهزمه واأخذه اأ�سريا اإىل »�سومر« كما تذكر الألواح 

امل�سمارية.

ومع منت�سف الألف الثانية قبل امليالد تراجعت 

فتحولت  احلديد  معدن  بظهور  النحا�ض  اأهمية 

الذي  وال�سمغ  اللبان  ت�سدير  اإىل  عمان  جت��ارة 

اخليول  ومعه  الفرتة  تلك  قويا  عليه  الطلب  �سار 

بعد تدجينها وا�ستئنا�سها وكذلك الإبل. 

لهم  و�سار  الفينيقيون  ظهر  باأزمنة  ذلك  وبعد 

�ساأن ومكانة وح�سارة بارزة ول نعلم اليوم متى 

بداأت ح�سارتهم ول متى اأن�ساأوا ميناءهم البحري 

تعلموا  ومتى  »���س��ور«  مدينة  ال�سيت  ال��ذائ��ع 

البحار  جلج  بها  وخا�سوا  الكبرية  ال�سفن  بناء 
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�صدرت اللبان 

وال�صمغ 

واخليول 

والإبل يف 

الألف الثانية 

قبل امليالد

منظر داخلي لقلعة نزوى



النائية  لالأقطار  ومكت�سفني  الأم��واج  م�سارعني 

ومنطقتهم  بلدهم  ب�سائع  اإليها  ينقلون  البعيدة 

ويجلبون منها ما يجدونه ي�سلح لهم ول �سك اأنهم 

ورثوا ذلك من اأ�سالفهم وبيئتهم البحرية املمتدة 

التي وجدوا اأنف�سهم فيها. ولكن �سفرات الفينيقيني 

اإىل  النهاية  يف  حملتهم  وتنقالتهم  تلك  البعيدة 

ترك مواطنهم والنتقال اإىل اأماكن جديدة. 

كانت  امليالد  قبل  الثانية  الألفية  ح��دود  ويف 

وتاأ�س�ست  ن�ساأت  قد  لبنان  الثانية يف  »�سورهم« 

ومنها  �سفنهم  ون�ساط  ح�سارتهم  نقلوا  واإليها 

حتى  املتو�سط  الأبي�ض  البحر  موانئ  اإىل  امتدوا 

وتوؤ�رش  اأوروب��ا  وحتى  اإفريقيا  �سمال  يف  تون�ض 

حولها  وما  عمان  »�سور«  مدينة  يف  احلفريات 

اأما  هناك.  الفينيقيني  ح�سارة  اآث��ار  بقايا  اإىل 

لتاأ�سي�ض  عنه  بعيدا  وذهبوا  موطنهم  تركوا  ملاذا 

الإن�سان  لأن  وجيه  �سوؤال  فهو  ؟  جديد  اآخر  وطن 

حتت  اإل  ووطنه  اأر�سه  مفارقة  عليه  ال�سعب  من 

الإفالت منها.  اأ�سباب غالبة ل ميكن 

ولعل اأ�سبابا قاهرة قوية اأجلاأتهم اإىل 

اأو  �سده  عن  عجزوا  ع��دو  كقهر  ذل��ك 

بع�ض نوازل الطبيعة كربكان اأو زلزال 

اأو طوفان مدمر اأو لعل �رشاعا �سديدا 

اإىل  انق�سامهم  اإىل  اأدى  بينهم  وق��ع 

ق�سمني ق�سم ا�ستطاع البقاء يف مكانه 

وق�سم اأجرب على الرحيل مرغما وذلك 

ا�ستمرت  حيث  للمنطق.  الأق��رب  هو 

دوره��ا  مت��ار���ض  العمانية  »���س��ور« 

يف  ربابنتها  وا�ستمر  بحري  كميناء 

الدنيا  اأقا�سي  اإىل  ب�سفنهم  الإبحار 

وحتى  الأزم��ن��ة  تلك  منذ  البعيدة 

»�سور«  فعلت  مثلما  القريب  الأم�ض 

اأن  النطباع  يعطي  مما  متاما  لبنان 

مت  واحد  فريق  اأ�سلهما  يف  الفريقني 

ان�سطاره  ول ي�ستطيع اأحد الآن اجلزم 

ب�سيء حول ذلك النتقال !!.

عمان  ب��داأت  امليالد  قبل  الأول  الأل��ف  وم��ع      

تعرف با�سمها احلايل هذا وقد اأ�سار لذلك املوؤرخ 

تو�سل  الألفية  هذه  وخالل  »مليو�ض«  الروماين 

اأهل عمان اإىل اخرتاع »الأفالج« كم�سدر رئي�سي 

للمياه وب�سببها ت�ساعف انت�سار الزراعة واأحرزت 

البالد تطورا ملحوظا و�سارت مق�سد الراغبني يف 

عمان  اأهل  باأن  القبول  ميكن  ول  الرخية.  احلياة 

ذلك  يردد  كما  فار�ض  الأفالج من  اأخذوا �سناعة 

بع�ض اأهل ال�ست�رشاق لأن الفلج ظل م�سدر املاء 

له نظري يف فار�ض  الرئي�سي يف عمان ومل يوجد 

الفر�ض  اأن  ال�ستنتاج  ميكن  قليل  وهو  وجد  وما 

لها  املتعددة  غزواتهم  اأثناء  عمان  من  اأخ��ذوه 

الباحث  وهو  الغافري  عبداهلل  الدكتور  و�سديقنا 

يف  الأفالج  نظام  اكت�ساف  ا�ستطاع  املتخ�س�ض 

كثري من قارات الدنيا يف اليابان وال�سني وكوريا 

ثم  اأوروب��ا  يف  واأ�سبانيا  الربتغال  ويف  اآ�سيا  يف 
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يف الألف الأول 

قبل امليالد 

اخرتعت 

الأفالج وعرفت 

ُعمان با�صمها هذا

منظر من قلعة الجاللي



يف  اأمريكا كما �ساهده موؤخرا وكلهم فيما يظهر 

اأخذوه عن عمان ال�سباقة يف اخرتاعه .

بداية  كانت  امليالد  قبل  الأوىل  الألفية  تلك  ويف 

بعد  اليمن  يف  ديارهم  من  الأزد  قبائل  خ��روج 

نكبتهم الكربى ب�سبب الفي�سان الذي اأحدثه ال�سيل       

والذي  الكرمي  القراآن  يف  ذكره  الوارد  العرم-   –
– �سد ماأرب- وخراب الكثري من  اأدى اإىل انهيار 

التي  زراعتها  خريات  تقل�ض  واإىل  اليمن  عمران 

»�سباأ«  اأه��ايل  ارحت��ل  حيث  املثل  م�رشب  كانت 

وهي عا�سمة اليمن اآنذاك كل يف اجتاه من العراق 

ال�سام واإىل احلجاز واإىل م�رش واإىل البحرين  اإىل 

فقيل  املثل  بت�ستتهم  و���رشب  اإفريقيا  و�سمال 

منهم  عمان  ن�سيب  وكان  �سباأ«  اأي��ادي  »تفرقوا 

فرقة بقيادة الزعيم »مالك بن فهم الأزدي« الذي 

ومنها  العراق  اإىل  قبال  توجه  اأنه  روايات  وردت 

اإىل احلجاز ثم اإىل عمان ا�ستجابة لرغبة قبائلها 

الذين التقوه يف مكة اأثناء مو�سم احلج ورغبوا يف 

جميئه لي�ساعدهم على مواجهة الفر�ض امل�سيطرين 

رواي��ات  ولكن  يومها.  العمانية  ال�سواطئ  على 

اأخرى ذكرت اأنه جاء اإىل عمان مبا�رشة من اليمن 

يف ال�سفن البحرية التي ر�ست يف ميناء »قلهات« 

هذه  ووردت  »�سور«  مدينة  من  بالقرب  ال�سهري 

ويف  نف�سه  مالك  اإىل  ن�سبت  اأبيات  يف  الإ���س��ارة 

من  لعمان  جاء  اأنه  اأفاد  له  ن�سبت  اأخرى  اأبيات 

احلجاز على ظهور الإبل؟!. 

ومن قبائل عمان املذكورة حينذاك »بنو مازن« 

و »بنو وبال« و »بنو عاد« و »بنو �سحار« و »بنو 

ثمود« وغريهم وهذه القبائل فيما يظهر هي التي 

التي  وهي  عمان  اإىل  فهم«  بن  »مالك  ا�ستقدمت 

الأ�ساطري  ويف  معه.  وحاربت  جانبه  اإىل  وقفت 

العربية القدمية اأن كاهنة الأزد »طريفة« وجهتهم 

غداة  اإليها  يذهبوا  اأن  يجب  التي  الأمكنة  اإىل 

خروجهم من وطنهم وقالت للفريق الذي وجهته 

وجمل  بعيد  هم  ذا  فيكم  ك��ان  »م��ن  عمان  اإىل 

امل�سيد«  عمان  بق�رش  فليلتحق  مديد  وزاد  �سديد 

قبل  التا�سع  القرن  عند  عمان  يف  نزولهم  وكان 

امليالد  على ما رجحه بع�ض الباحثني يف حني 

الإ�سالم  قبل  اأن��ه  العربية  امل�سادر  بع�ض  روت 

باألفي �سنة. واإ�سارة الكاهنة اإىل عمان باأنها بالد 

الق�رش امل�سيد تدل على ح�سارة متقدمة يف عمان 

حينذاك كونها بالد الق�سور. 

�رش�سة  دفاعية  معارك  خا�ست  قد  عمان  وكانت 

مع الفر�ض املهاجمني يف عهد الدولة ال�سا�سانية 

ي�سميه  كما  »داري��و���ض«  اأو  الكبري  »دارا«  اأي��ام 

امليالد  قبل  الأوىل  الألفية  منت�سف  يف  بع�سهم 

وهذا  �سواحلها  من  وا�سعة  اأجزاء  باحتالل  انتهت 

هو الذي اأدى لتحالف اأهلها مع اإخوانهم من عرب 

الأزد وترحيبهم بهم. 
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يف الألفية 

الأوىل قبل 

امليالد تفرقت 

قبائل �صباأ، 

فتوجهت فرقة 

مالك الأزدي 

اإىل ُعمان

جانب من مسجد منح



وقد وردت اإ�سارات اإىل دور عمان البحري و�سفنها 

العابرة للبحار يف كتاب »بطليمو�ض« كما ذكرها 

موؤرخي  م��ن  وغريهما  و»بليني«  »ه���ريودت« 

املقد�ض  اللبان  لعطر  كم�سدر  القدماء  اليونان 

الذي كان مطلب املعابد والأماكن الدينية يف ذلك 

الزمن.

اإىل عمان  الأزد  وقومه  فهم  بن  مالك  قدوم  ومع 

جتدد ال�رشاع مع الفر�ض املحتلني وا�ستمر �سجال 

واإجالوؤهم  عليهم  التغلب  مت  اأن  اإىل  �سنوات  لعدة 

وحركتها  حريتها  ك��ام��ل  ع��م��ان  وا���س��ت��ع��ادت 

ملكها  هو  فهم  بن  مالك  واأ�سبح  القت�سادية 

العدل  دعائم  فيها  اأر�سى  وقد  املحبوب  املتوج 

الأ�سطول  ووطد الأمن واعتنى بالزراعة وبتجديد 

متنقال  البحار  يف  حركته  ا�ستعاد  الذي  البحري 

وافريقيا  وامل��الي��و  والهند  ال�سني  موانئ  بني 

وغريها ي�سرتي الب�سائع ويبيعها ويجلب بع�سها 

اجلزيرة  يف  العربية  املنطقة  واإىل  وطنه  اإىل 

العربية والعراق وال�سام وم�رش واأحرزت عمان يف 

و�سمعة كبرية  وا�سعا  ازدهارا  فهم  بن  عهد مالك 

يقال  كما  الزعيم  هذا  وقد عا�ض  اآنذاك  الأمم  بني 

الأع��وام. ومن  الثمانني من  زاد عن  عمرا طويال  

اإىل  وي�سري  الأزد  وبقومه  بنف�سه  يفتخر  اأ�سعاره 

هجرته من اليمن اإىل عمان: 

الأزد قومي وهم اإذا انزلت

                        بالنا�ض هيجاء يف عرى الكرب

ت�سمن للجار ما اأقام �سوى

                        ري��ب املناي��ا والده��ر ذو ريب

اأنا ابن فهم الكرمي يف ال�رشف

                        الع�ال��ي قدمي يف ذروة احل�سب

قدت اجلياد ال�سفون من مين

                       اإل����ى عم��ان بجحف���ل جل������ب

نف�سه  فيها  يرثي  التي  ق�سيدته  اأ�سعاره  وم��ن 

�سهم  اأ�سابه  ما  بعد  اأجله  بدنو  اإح�سا�سه  م�سورا 

رماه به عن غري ق�سد ولده �سليمة بن مالك وقد 

من  وتنقالته  حياته  حكاية  الق�سيدة  يف  ف�سل 

حتى  اليمن  ب��الده  مغادرته  بعد  اآخ��ر  اإىل  مكان 

ا�ستقر به املقام يف عمان التي عا�ض اأيامه �سعيدا 

فيها ومن تلك الق�سيدة:

األ من مبلغ اأبناء فهم

مباألكة م���ن الرج���ل العماين   

حتية نازح اأم�سى هواه

بجنح البحر من اأر�سي عمان   

جزاه اهلل من ولد جزاء

�سليم���ة اإن���ه �س���را ج����زان��ي    

اأعلمه الرماية كل يوم

فلما اأ�ست���د �س���اعده رمان���ي   

توخاين ب�سهم �سك قلبي

دقي���ق ق���د برت����ه الراحتان   

وهو مل ميت يف حلظته كما توهم البع�ض و�سككوا 

يف ن�سبة الق�سيدة لكنه عا�ض جريحا لأ�سابيع اأو 

اأ�سهر عديدة قال فيها ق�سيدته.
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وبعد وفاة مالك رثاه ابنه هناءة بن مالك حيث 

ق��ال:

لو كان يبقى على الأيام ذو �رشف

        ملجده مل ميت فهم وما ولدا

حلت على مالك الأمالك جائحة

      هدت بناء العال واملجد فانف�سدا

اأبا جذمية ل تبعد وقد غلبت

      به املنايا وقد اأودى وقد بعدا

يا راعي املالك اأ�سحى امللك بعدك ل

     تدري الرعاة اأجار املالك اأم ق�سدا

ابنه هناءة وقد ظلت  وبعد موت ملك توىل امللك 

عمان  حكم  ابناوؤها  يتوارث  فهم  بن  مالك  اأ�رشة 

لزمن طويل.

ثم انتقل احلكم من اأ�رشة اآل فهم يف القرن الرابع 

�سم�ض«  بن  معولة  »اآل  عمهم  بني  اإىل  امليالدي 

الذين توالوا على عر�ض عمان لعدة قرون يرث البن 

اأباه ومن اأ�سهر ملوكهم املتاأخرين »اجللندى ابن 

امل�ستكرب« وقد بلغ يف املجد مكانة رفيعة وكان 

من ملوك العرب امل�ساهري يف عهد ما قبل الإ�سالم 

وبعد وفاته انتقل امللك اإىل ولديه »جيفر« و»عبد« 

وكان »جيفر« هو امللك و»عبد« مبثابة ويل عهده 

ولكن النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم خاطبهما 

خطابه  يف  وذل��ك   – عمان  ملكي   – بلفظ  معا 

اخلا�ض  مبعوثه  بيد  اإليهما  املوجه  املكتوب 

»عمرو بن العا�ض« وقد قدم »عمرو« حتى و�سل 

مكانهما بالقرب من مدينة �سحار وهي عا�سمة 

اأذن له بالدخول  اأيام  ملكهما وبعد و�سوله بعدة 

ملقابلة »عبد بن اجللندى« ف�سلمه الر�سالة النبوية 

واأبلغه مهمته التي جاء من اأجلها و�رشح له مالمح 

وبعد  وحمدداته  وفرو�سه  ومبادئه  اجلديد  الدين 

اأخيه  اإىل  الأم��ر  برفع  وعده  بينهما  طويل  حوار 

»جيفر« الذي ا�ستقبله فيما بعد وناق�سه ثم اقتنع 

والدعوة  بن�رشه  يقوم  اأن  لعمرو  و�سمح  بالإ�سالم 

العمانية  املناطق  خمتلف  اإىل  ر�سله  وار�سل  اإليه 

من ال�سمال حيث »دبا« وما حولها ومن اجلنوب 

حيث »مهرة« وما حولها يدعوهم لالن�سمام اإىل 

يف  املتبقية  الفر�ض  حامية  خاطب  كما  الإ�سالم 

�سحار بالدخول يف الدين اجلديد الذي اعتنقه اأهل 

عمان اأو مغادرة البلد والعودة اإىل اأوطانهم ويرى 

عمان  اإىل  العا�ض  بن  عمرو  و�سول  ال�سري  اأه��ل 

�سنة 8 من الهجرة يف حني �سكك بع�ض الباحثني 

املعا�رشين يف و�سوله بتلك ال�سنة لأنه مل يدخل 

الإ�سالم  راأوا!! وكانت دعوة  بعد كما  الإ�سالم  يف 

اإىل عمان قبل ذلك ب�سنتني عن طريق  قد و�سلت 

ال�سحابي العماين »مازن بن غ�سوبة« الذي وفد 

على النبي يف املدينة يف العام ال�ساد�ض للهجرة 

وعند  لالإ�سالم  ودعوته  النبي  باأمر  علمه  ف��ور 
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و�سوله اإىل املدينة وت�رشفه بلقاء الر�سول الكرمي 

اأعلن اإ�سالمه اأمام النبي ومكث بجواره فرتة يتعلم 

عمان  اإىل  عاد  ثم  و�رشائعه  الإ�سالم  مبادئ  منه 

يدعو قومه لدخول الإ�سالم وجنح يف اإقناع الكثري 

ومن  »�سمائل«  مدينته  اأه��ل  من  العمانيني  من 

غريها باعتناق الإ�سالم وكان اأول م�سجد بني يف 

غ�سوبة  بن  مازن  اأ�س�سه  الذي  امل�سجد  هو  عمان 

يف »�سمائل« على عهد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأحد  يدري  ول  »امل�سمار«  م�سجد  الآءن  وي�سمى 

�سبب هذه الت�سمية ورمبا كانت املنطقة التي فيها 

امل�سجد ت�سمى بهذا ال�سم ف�سمي امل�سجد با�سمها. 

الكرمي  الر�سول  للقاء  عمان  من  الوفود  وتوالت 

ثمانية  ال�سرية  كتب  وذكرت  دينه  على  والتعرف 

�سلك  يف  معدودين  العمانيني  الأ�سخا�ض  من 

�سحابة الر�سول. 

»جيفر«  ب��الط  يف  العا�ض  ب��ن  عمرو  وا�ستمر 

اأن  اإىل  اهلل  لدين  ونا�رشا  ومعلما  مر�سدا  و»عبد« 

جاءه اخلرب بوفاة النبي فقرر العودة اإىل احلجاز 

معتذرا عن قبول منا�سدة اأهل عمان له باأن يبقى 

معهم كما كان على عهد النبي متعهدين بحمايته 

بن  »عقبة  �ساعرهم  يقول  ذل��ك  ويف  ورعايته 

النعمان العتكي« :

يا عمرو ان كان النبي حممد

اأودى ب��ه الأم���ر ال�ذي ل يدف���ع  

فلقد اأ�سبنا بالنبي واأنفنا

و- الراق�سات اإىل الثنية – اأجدع  

وقلوبنا قرحي وماء عيوننا

ج���ار واعن���اق الربي���ة خ�س����ع  

يا عمرو اإن حياته كوفات��ه

فين���ا وتب�س���ر ما نق��ول وت�سمع  

فاأقم فاإنك ل تخاف رجوعنا

بجوارن����ا اأن����ت الأع����ز الأمن���ع  

لرفقته  فانتدب  ال�سفر  على  اأ���رش  عمرو  ولكن 

�سادات  من  �سخ�سا  �سبعني  من  تاألف  كبري  وفد 

عمان واأعيانها برئا�سة »عبد بن اجللندى« ولدى 

بكر  اأبي  للخليفة  البيعة  قدموا  املدينة  و�سولهم 

وقد اأثنى اخلليفة عليهم واأ�ساد بهم ثم كلف »عبد 

بن اجللندى« برئا�سة �رشية لقتال بع�ض املرتدين 

فا�ستجاب لأمر اخلليفة وقام مبا طلب منه واأحرز 

وامتدحه  من�سورا  مظفرا  للخليفة  وعاد  النجاح 

ال�ساعر ح�سان بن ثابت الذي كان �سمن مرافقيه 

يف تلك احلملة.

بنف�ض  و»ع��ب��د«  »جيفر«  اإب��ق��اء  بكر  اأب��و  وق��رر 

الو�سعية التي كانا عليها زمن النبي.

وا�ستمرت عمان طيلة تلك الفرتة خا�سعة للدولة 

الإ�سالمية ويف عهد اخلليفة عثمان بن عفان توىل 

احلكم يف عمان اأحد اأحفاد امللكني وهو »عباد بن 

عبد بن اجللندى« وظلت الأمور على حالها حتى 

ولية معاوية ثم عبد امللك بن مروان ويف عهده 

متت تولية احلجاح بن يو�سف الثقفي على العراق 

فاأ�ساء اإىل اأهلها مما اأدى اإىل قيام الثورات �سده 

التوترات امتالأت �سجون  ومقاومته ويف ظل تلك 

الذين  املعتربة  ال�سخ�سيات  من  بالعديد  احلجاح 

راأى فيهم اخلطر على الدولة ومن تلك ال�سخ�سيات 
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الكبرية كان »جابر بن زيد الأزدي« العماين مفتي 

اإىل  اعتقاله  اأدى  وقد  التابعني  و�سيخ  الب�رشة 

الأزد  جماعته  من  �سديد  وغ�سب  كبري  ا�سطراب 

اإخراج  اإىل  الأزد  �سغوط  حتت  احلجاج  فا�سطر 

يف  لبقائه  يطمئن  مل  ولكنه  ال�سجن  من  »جابر« 

عمان  ويف  عمان  وطنه  اإىل  نفيه  فقرر  العراق 

بعد  فيما  �سمي  الذي  مذهبه  ن�رش  جابر  ا�ستطاع 

املذهب »الإبا�سي« ن�سبة اإىل »عبداهلل بن ابا�ض« 

معار�سة  زعماء  من  ورفاقه  جابر  تالمذة  اأحد 

املذهب  ذلك  اأ�سبح  يومها  ومن  الأموية  الدولة 

معها  وي��ذك��ر  اإل  تذكر  ل  لعمان  م��الزم��ة  �سمة 

وهو  ال�سهرية  خلدون  ابن  مقولة  هنا  ون�ستح�رش 

يذكر عمان »واأهلها من اخلوارج ول يوجد بها من 

اأو غريب« وهو يعني باخلوارج  اإل طارئ  غريهم 

التاريخ  ُك��ت��اب  لأن  حت��دي��دا  »الإب��ا���س��ي��ة«  هنا 

ا�ستمروا دائما يف اإدخال »الإبا�سية« �سمن فرق 

اخلوارج على الرغم من نفي »الإبا�سية« يف كتبهم 

انت�سابهم للخوارج. ول يعني هذا انعدام املذاهب 

الإ�سالمية الأخرى يف عمان بل الثابت اأن عمان 

احت�سنت يف رحابة وت�سامح كبري فئات من  كل 

املذاهب الإ�سالمية وخا�سة يف مدنها ال�ساحلية. 

عن  انف�سالها  عمان  اأعلنت  احلجاج  زمن  ومنذ 

وجيو�سه  احلجاج  مع  وخا�ست  الأموية  الدولة 

حروبا قا�سية اأدت  يف النهاية اإىل �سيطرته عليها 

بن  عباد  ابني  و�سعيد  »�سليمان  قائديها  وهزمية 

اجللندى« مما ا�سطرهما للهجرة اإىل �رشق اأفريقيا 

اأبناء  من  رافقهما  ومن  واأبنائهما  اأهلهما  مع 

جمتمعهما . وظلت عمان يف قب�سة الأمويني حتى 

قيام الدولة العبا�سية.

ويف عهد العبا�سيني ا�ستطاعت عمان اإقامة دولتها 

امل�ستقلة عندما متت مبايعة »اجللندى بن م�سعود« 

اإماما لعمان �سنة 131ه� 749م و»اجللندى« هو 

حفيد »بني اجللندى« الذين كانوا يحكمون عمان 

وقد ا�ستمر اجللندى يف الإمامة ملدة ثالث �سنوات 

النا�سئة  العبا�سية  الدولة  مع  مواجهات  تخللتها 

لتوها وانتهى اأمره اأخريا مبقتله يف معركة عظيمة 

مبنطقة »جلفار« وبعد مقتل الإمام اجللندى ظلت 

على  التمرد  وب��ني  الفو�سى  بني  ت��راوح  البالد 

وبالتحديد  عقود  اأربعة  قرابة  وبعد  العبا�سيني 

مبايعة  عمان  اأهل  ا�ستطاع   793م  177ه�  يف 

ابي عفان اخلرو�سي«  اإمام جديد هو »حممد بن 

الذي مل ي�ستمر طويال وجاء بعده الإمام »الوارث 

بن كعب« وكان معا�رشا للخليفة هارون الر�سيد 

بن  عي�سى  و�سهره  عمه  ابن  ه��ارون  اأر�سل  وقد 

فار�ض   اآلف  �ستة  تعداده  بلغ  جي�ض  يف  جعفر 

العبا�سية ولكن عمان  ال�سيطرة  اإىل  لعادة عمان 

قائده  ومطاردة  الر�سيد  جي�ض  هزمية  ا�ستطاعت 

اإىل اأن �سقط  يف الأ�رش واأودع ال�سجن حتى وفاته 
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فيه وبعد فرتة ق�سرية تويف هارون الر�سيد وتويف 

»الوارث« كذلك يف �سنة 192ه� 807م بعد حكم 

العمانية  الدولة  وا�ستمرت  عاما  ع�رش  اثني  دام 

بعد وفاته يتعاقب عليها اأئمة عرفوا باأئمة دولة 

حيث  »اليحمد«  قبيلة  من  كانوا  لأنهم  »اليحمد« 

جاء بعد »الوارث غ�سان بن عبداهلل« ويف عهده مت 

الهتمام باإعادة تن�سيط الأ�سطول العماين وجتديد  

دعائمها  وتوطيد  ال��دول��ة  اأ�س�ض  وتقوية  �سفنه 

وا�ستمر حكمه ملدة خم�سة ع�رش عاما وحني تويف 

بن حميد« وكانت فرتته  »عبدامللك  الإمام  خلفه 

اأ�سهر  و�سبعة  عاما  ع�رش  ثمانية  ا�ستمرت  التي 

انتخب  ثم  وتر�سخت  خاللها  الدولة  تعززت  فرتة 

�سخ�سية  وكان  جيفر«  بن  »املهنا  الإم��ام  بعده 

قوية حازمة واأ�سبح عدد قطع الأ�سطول البحري 

الت�سليح  يف زمنه ثالثمائة �سفينة كبرية مكتملة 

عن  اجلي�ض  عدد  وزاد  ال�سغرية  ال��زوارق  غري  من 

ع�رشة اآلف مقاتل مع ت�سعة اآلف ناقة و�ستمائة 

عهده  يف  وال��زراع��ة  التجارة  وازده���رت  فر�ض 

�سنوات  ع�رش  وبعد  وا�سعا  ازده���ارا 

وت�سعة ا�سهر جاءته وفاته املحتومة 

وبايعت عمان بعده »ال�سلت بن مالك 

851م  237ه�  ع��ام  اخل��رو���س��ي« 

وكان عهده عهد ا�ستقرار ورخاء وزاد 

القوة  وتعزيز  ال�سطول  تنمية  من 

ملدة  احلكم  يف  وا�ستمر  الع�سكرية 

يف  ام�ساها  �سنة  وث��الث��ني  خم�ض 

العدل وامل�ساواة بني بني وطنه ولكن 

ال�سيخ »مو�سى بن مو�سى« اأحد كبار 

�سيخوخته  بحجة  عزله  قرر  الق�ساة 

القرار دخلت عمان  �سنه وبهذا  وكرب 

وال�رشاعات  والفرقة   النق�سام  يف 

وقام اأحد الفريقني الذي �سعر بالغلبة 

لال�ستعانة  ب��غ��داد  اإىل  ب��ال��ذه��اب 

الذي  املعت�سد  العبا�سي  باخلليفة 

بن  حممد  البحرين  يف  عامله  وكلف  ا�ستجاب 

بن  حممد  ا�سم  عليه  العمانيون  اأطلق  ال��ذي  نور 

بور ملا اأحدثه من البوار يف عمان وقد جاء ذلك 

احلروب  وا�ستعلت  اإىل عمان بجي�ض كبري  العامل 

العبا�سي  اجلي�ض  وبني  عمان  اأهل  من  فريق  بني 

واأن�ساره من العمانيني وا�ستدت الع�سبية القبلية 

وقد ذكر تلك الوقائع ال�ساعر العماين الكبري »ابن 

دريد« يف ق�سائده وهكذا ا�ستمرت املعارك �سجال 

واجلوامع  الكتب  واحرقت  بكاملها  مدن  ودمرت 

واحل�سون واحلارات ومات الألوف من النا�ض يف 

تلك ال�رشاعات التي ق�سمت اأهل عمان اإىل فرقتني 

كبريتني هما »النزوانية« و»الر�ستاقية« ن�سبة اإىل 

مدينتي »نزوى« و»الر�ستاق« وظلت عمان تابعة 

القرامطة  ويحكمها  العبا�سية  الدولة  لولة  ا�سميا 

اأحيانا  �سامة  وبنو  احيانا  والبويهيون  اأحيانا 

اأخرى والأئمة العمانيون يف بع�ض املناطق وبرز 

بعد ذلك بنو مكرم ثم دخل الأتراك على اخلط مع 

العبا�سية  اخلالفة  دول��ة  وتقهقر  دولتهم  ظهور 
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الإم��ام  ا���رش  ا�ستطاعوا  الأت���راك  اأن  الأم��ر  وبلغ 

من  الأول  الن�سف  يف  �ساذان  بن  اخلليل  العماين 

احلادي  القرن  بدايات  الهجري  اخلام�ض  القرن 

الهجري ظهرت  الرابع  القرن  ع�رش امليالدي ويف 

يف  ظلت  التي  »النباهنة«  اأ���رشة  ال�ساحة  على 

والعلماء  املنتخبني  الأئمة  مع  دائم  �سبه  �رشاع 

بني  احلكم  على  ال�سديدة  النزاعات  اإىل  اإ�سافة 

توتر  يف  هكذا  البلد  وظلت  اأنف�سهم  »النباهنة« 

حتى  تهدا  تكاد  ل  �سارية  وم��ع��ارك  وانق�سام 

حوايل  »النبهانية«  الأ�رشة  حكم  وا�ستمر  تتجدد 

نحو  توا�سلت  الأوىل  فرتتني  على  قرون  خم�سة 

اأربعمائة عام والثانية يف حدود املائة عام ويف 

هذه اخلم�سة قرون كان »النباهنة« ميلكون اأجزاء 

وال�رشاع  اأخرى  اأجزاء  ميلكون  والأئمة  البلد  من 

بني الفريقني متوا�سل ل يكاد يتوقف وخالل هذه 

اأ�سطول  وو�سل  الربتغايل  ال�ستعمار  ظهر  الفرتة 

�سواطئ  اإىل  »ال��ب��وك��ريك«  بقيادة  الربتغاليني 

1508م وبداأت املقاومة من  عمان �سنة 914ه� 

الغزاة  قبل  من  ال�سديد  والعنف  العمانيني  جانب 

الربتغاليني ولكن النق�سام الداخلي ظل على حاله 

بامل�ستعمر  ال�ستعانة  اإىل  بالبع�ض  الأمر  بلغ  بل 

الربتغايل القا�سي �سد ا�سقائهم يف الوطن والن�سب 

اأربعمائة  تدمري  من  الربتغايل  الأ�سطول  ومتكن 

�سفينة من اأ�سطول عمان وال�ستيالء على ما تبقى 

املدن  العديد من  تخريب  والعمل على  ال�سفن  من 

و»مرباط«  و»قلهات«  »�سور«  مثل  ال�ساحلية 

و»م�سقط« و»�سحار« و»خورفكان« وغريها ويف 

القرن احلادي ع�رش الهجري ال�سابع ع�رش امليالدي 

بدا ظهور الإجنليز والهولنديني والفرن�سيني كقوى 

مناف�سة للربتغاليني وكانت خطوة هولندا باإهداء 

مللك  ت�ستعمرها  كانت  التي  »مومباي«  مدينة 

اأول  الربتغال  ملكة  من  زواجه  مبنا�سبة  اجنلرتا 

ثم  ال�ساحة ومن  بريطانيا يف  لبزوغ جنم  اإعالن 

تلتها  الربيطانية  ال�رشقية  الهند  �رشكة  تاأ�سي�ض 

الهند  �رشكة  وبعدها  الهولندية  الهند  �رشكة 

الفرن�سية.

من  اأرب��ع��ون  عقد  1624م  1034ه�  ع��ام  ويف 

علماء عمان ومثلهم من قادة قبائلها وزعمائها 

برئا�سة  »الر�ستاق«  مدينة  يف  مهما  اجتماعا 

العالمة ال�سيخ »خمي�ض بن �سعيد ال�سق�سي« مفتي 

مبايعة  الجتماع  ذل��ك  عن  ونتج  وقتها  عمان 

وكان  لعمان  اإماما  اليعربي«  مر�سد  بن  »نا�رش 

ذلك اليوم انعطافة كربى يف التاريخ العماين حيث 

ذات  القوية  الدولة  تلك  »اليعاربة«  دولة  تاأ�س�ست 

ال�سيت والقوة التي خل�ست عمان من ال�ستعمار 

الهند  يف  ذلك  بعد  وطاردته  و���رشوره  الربتغايل 

عظيمة  نه�سة  بعمان  واأحدثت  اإفريقيا  و���رشق 

بال�سفن  وزودته  البحري  اأ�سطولها  بناء  واأعادت 
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متكن الأ�صطول 

الربتغايل من 

تدمري اأربعمائة 

�صفينة من اأ�صطول 

عمان وال�صتيالء 

على ما تبقى من 

ال�صفن والعمل 

على تخريب 

العديد من املدن 

ال�صاحلية

منظر عام لحصن جبرين



جعله   مما  ال�سخمة  باملدافع  امل�سلحة  الكربى 

مناف�سا قويا لأ�ساطيل اجنلرتا والقوى الأوروبية 

القت�ساد  بتعزيز  ا�ستغالها  اإىل  اإ�سافة  الأخ��رى 

الألوف  غر�ض  مت  حيث  وزراعيا  جتاريا  العماين 

النوع وجلب �سنوف  التمر جيدة  من �سجر نخيل 

اأ�سجار الفواكه غري املوجودة يف عمان من الهند 

الكبرية يف كل  الأفالج  وغريها وحفر املزيد من 

واملن�سئات  املباين  واإق��ام��ة  العمانية  املناطق 

واحل�سون  والقالع  كالق�سور  الفخمة  العمرانية 

زاهرة  حقبة  الدولة  هذه  ظل  يف  عمان  وعا�ست 

يخافها الأعداء ويطلب ودها الأ�سدقاء وقد اأجرى 

الثاين  اليعربي« الإمام  الإمام »�سلطان بن �سيف 

دبلوما�سية  حمادثات  اليعربية  الدولة  اأئمة  من 

مع الهولنديني والربيطانيني وعقد معهم اتفاقات 

قبلهم  من  مندوبني  وا�ستقبل  وجتارية  ع�سكرية 

يف عمان وم�سى على نف�ض �سيا�سته ابنه »بلعرب 

بن �سلطان« ثم ابنه الآخر »�سيف بن �سلطان« ثم 

»�سلطان بن �سيف الثاين« وهوؤلء الزعماء الأربعة 

هم الأ�سهر والأكرب بني اأئمة اليعاربة اإ�سافة اإىل 

هذه  ولكن  مر�سد«  بن  »نا�رش  املوؤ�س�ض  الإم��ام 

من  اأكرث  لالأ�سف  قوتها  ت�ستمر  مل  القوية  الدولة 

مائة عام ثم بنهاية قرنها الأول ظهر فيما التمزق 

والت�سدع وا�ستد اخلالف بني زعمائها املتاأخرين 

بعد رحيل اأئمتها العظام وات�سع ال�سقاق وا�ستعلت 

احلروب وانق�سمت القبائل وتفتت الدولة وا�ستعان 

امل��ج��اورة  الفار�سية  بالدولة  الزعماء  بع�ض 

املرتب�سة دوما بعمان فاأر�سلت اأ�سطولها وجي�سها 

احل��روب  وا�ستعلت  هيمنتها  وفر�ست  ال��ق��وي 

املقاومني  وبني  معه  ومن  الحتالل  جي�ض  بني 

�سد  بع�سها  القبائل  وب��ني  لوجوده  الراف�سني 

املزدهرة  العمانية  الدولة   �ساعت  وهكذا  بع�ض 

وانهارت متاما.

ال�سوداء  الأي��ام  تلك  جت��اوزوا  عمان  اأه��ل  ولكن 

نريانها  بلظى  اأحرقتهم  التي  القا�سية  واملحنة 

على  اجتماعهم  فكان  وفرقتهم  �سملهم  و�ستت 

�سعيد  بن  »اأحمد  الإم��ام  هو  جديد  اإم��ام  مبايعة 

وقد  »البو�سعيد«  دول��ة  موؤ�س�ض  البو�سعيدي« 

1156ه�  �سنة  الإم��ام��ة  ل��ه  وع��ق��دوا  انتخبوه 

قبل  من  وكان  »الر�ستاق«  مدينة  يف  1744م 
التاريخية  ال�ساحلية  »�سحار«  مدينة  على  واليا 

ال�سهرية ومن هناك نه�ض ليقود ال�سعب ملطاردة 

ل�سنوات  معهم  �رشاع  يف  وظل  املحتلني  الفر�ض 

عديدة حتى متكن من اإجالئهم وحترير عمان من 

املحت�سدة  القبائل  من  وتاأييد  مبوؤازرة  �سيطرتهم 

دولتها  بقيادته  لعمان  جتددت  وقد  لوائه  حتت 

ت�سعى  الدولية  القوى  وبداأت  وتوحدت  ومهابتها 

ن�ساطه  البحري  الأ�سطول  وا�ستعاد  ل�سداقتها 

وقوته بالقطع احلربية احلديثة التي اأ�سيفت اإليه 

�سداقة  يف  رغبتهما  وبريطانيا  فرن�سا  واأب��دت 

الإمام اأحمد وو�سل اأحد املبعوثني الفرن�سيني اإىل 

م�سقط وا�ستقبل ا�ستقبال جيدا كما توطدت عالقته 
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ظهرت على 

ال�صاحة اأ�صرة 

»النباهنة« 

التي ظلت يف 

�صراع �صبه 

دائم مع الأئمة 

املنتخبني 

والعلماء

مسجد قديم بمسقط



اإليه  اأر�سل  الإمام  اأن  »تيبو« حتى  الهند  ب�سلطان 

بع�ض  مواجهة  يف  مل�ساعدته  اأ�سطوله  بع�ض 

ال�سطرابات لديه واأهدى الإمام لل�سلطان »تيبو« 

�سفينة من �سفنه وبيتا يف م�سقط لإقامة مندوبه 

�سفن كبرية من  بع�رش  الإم��ام  الإم��ام وبعث  لدى 

جنله  بقيادة  مقاتل  اآلف  ع�رشة  عليها  اأ�سطوله 

»الرحماين«  ال�سفينة  تتقدمها  اأحمد«  بن  »هالل 

لنجدة مدينة  الكربى وذلك  الأ�سطول  �سفن  اإحدى 

»الب�رشة« العراقية عند احتاللها من قبل اجلي�ض 

العثمانية  احلكومة  لرغبة  ا�ستجابة  الفار�سي 

وتلبية لطلب اأهل »الب�رشة« اأنف�سهم. 

بحكمة  عمان  يقود  �سعيد  بن  اأحمد  الإم��ام  وظل 

فيها  ا�ستطاع  �سنة  يزيد عن ثالثني  وب�سرية ملا 

والإقليمية  العاملية  الطامعة  القوى  اأمام  الثبات 

1777م وتوىل من  1191ه�  وكانت وفاته عام 

بعده ابنه »�سعيد بن اأحمد« ثم ابنه الآخر »�سلطان 

ال�سلطان  جنله  »�سلطان«  بعد  وم��ن  اأحمد«  بن 

»�سعيد بن �سلطان« الزعيم القوي ال�سهري وقد اأطلق 

وكانت  العظيم«  »�سعيد  لقب  الأوروب��ي��ون  عليه 

اأجزاء  اآ�سيا ت�سمل عمان وبع�ض  امرباطوريته يف 

ويف  فار�ض  �سواحل  وبع�ض  العربي  اخلليج  من 

اإفريقيا ال�رشقية »زجنبار« واأجزاء اأخرى من تلك 

املناطق وقد تطورت عمان يف عهده واأ�سبحت لها 

�سهرة وا�سعة وكان من اأوائل زعماء العامل الذين 

اإعالن  اعرتفوا بالوليات املتحدة الأمريكية فور 

»ال�سلطانة«  �سفينته  ق�سة  وم�سهورة  ا�ستقاللها 

التي حملت بعثته ال�سيا�سية والتجارية اإىل اأمريكا 

يف  الكعبي«  النعمان  بن  »اأحمد  مبعوثه  بقيادة 

عام 1256ه� 1840م وقد حمل املبعوث ر�سالة 

من ال�سلطان �سعيد اإىل الرئي�ض الأمريكي »مارتن 

يف  ورغبته  الطيبة  متنياته  ت�سمنت  بورن«  فان 

بر�سالة جوابية   الرئي�ض  رد  وقد  العالقات  تطوير 

ال�سلطان  الر�سالة بعث  والتقدير ومع  الثناء  فيها 

�ساللت  اأرقى  من  ج��وادان  منها  بهدايا  »�سعيد« 

اخليول العربية وعقد من اللوؤلوؤ الثمني ي�ستمل على 

مائة وع�رشين حبة من اللوؤلوؤ الطبيعي النادر به 

لوؤلوؤتان كبريتان بحجم حبات الكمرثى املتو�سطة 

وتتو�سط العقد قطعة اأملا�ض نفي�سة كبرية تزن 18 

فاخرة  وقوارير  بالذهب  مطعم  �سيف  مع  قرياطا 

مملوءة بالعطر ال�رشقي الثمني وقطع من ال�سجاد 

اإىل  اإ�سافة  الثمن  غايل  ال�سنع  يدوي  الفار�سي 

»ك�سمري«  ن�سيج  من  واحلرير  ال�سوف  من  �سالت 

بالهند وقد رد الرئي�ض الأمريكي بهدايا لل�سلطان 

واأربعة  تاأثيثا فاخرا  منها باخرة �سغرية موؤثثة 

م�سد�سات وبندقيتان نق�ض عليهما بالعربية عبارة 

�سلطان  اإىل  املتحدة  الوليات  رئي�ض  من  »هدية 

البندقيتني  من  واحدة  تزال  ول  وزجنبار«  عمان 

موجودة حتى اليوم معرو�سة باملتحف العماين. 
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مبايعة »نا�صر 

بن مر�صد 

اليعربي« 

اإماما لعمان 

انعطافة 

كربى يف 

التاريخ 

العماين

منظر من داخل حصن جبرين



�سداقة  معاهدات  »�سعيد«  ال�سلطان  وق��ع  وق��د 

وارتبط  وفرن�سا  وبريطانيا  اأمريكا  مع  وجت��ارة 

كذلك بعالقة طيبة مع اخلالفة العثمانية يف تركيا 

العامل  دول  مبعظم  ح�سنة  �سالت  له  كانت  كما 

له عالقة حميمة مع  العربي كانت  ال�سعيد  وعلى 

وكذلك  واحلجاز  م�رش  حاكم  با�سا«  علي  »حممد 

ذهب  وحني  وال�سام  واليمن  واخلليج  العراق  مع 

يف  له  نظم  احلج  فري�سة  لأداء  »�سعيد«  ال�سلطان 

القول  وميكن  مبقامه  يليق  كبري  ا�ستقبال  احلجاز 

الزعماء  اأ�سهر  بني  من  كان  »�سعيد«  ال�سلطان  اأن 

الكثري  عنه  وكتب  ع�رش  التا�سع  القرن  يف  العرب 

قابلوه  الذين  الأوروبيني  والرحالة  املبعوثني  من 

وثناء  وتقدير  ل�سخ�سيته  و�سف  فيها  كتابات 

وكان  �سلوكه  وحت�رش  معاملته  رقي  على  جميل 

ال�سلطان »�سعيد« حمبوبا جدا من رعيته ومن بني 

اأبرز اجنازات حكمه اإدخال زراعة �سجرة »القرنفل« 

اإىل زجنبار.

وبعد حكم ا�ستمر ملا يقرب من ن�سف قرن كانت 

عمان  ب��ني  البحر  يف  »�سعيد«  ال�سلطان  وف��اة 

وبعد  زجنبار.  يف  ودفن  1856م  �سنة  وزجنبار 

وتدخلت  اأبنائه  بني  اخل��الف��ات  ع�سفت  وفاته 

من  ون�سبت  بينهم  ال�سقاق  لتو�سيع  بريطانيا 

اأدى  مما  خالفاتهم  يف  للتحكيم  قا�سيا  نف�سها 

اإفريقي  ق�سمني  اإىل  الم��رباط��وري��ة  تق�سيم  اإىل 

عمان  �سم  واآ�سيوي  حولها  وم��ا  زجنبار  �سم 

وامل�ساكل  املحن  وتكالبت على عمان  يليها  وما 

»قابو�ض  ال�سلطان  ج��اء  اأن  اإىل  وال�سطرابات 

العمانية  للدولة  فاأعاد  م   1970 �سعيد« عام  بن 

رونقها وبهجتها واأعلى مكانتها واأزاح عن اأهلها 

الع�رشية  احل�سارة  ركب  يف  واأدخلها  املتاعب 

والتطور  والرقي  الكرمي  العي�ض  لأبنائها  ووف��ر 

اأ�سبحت عمان اليوم حتت قيادته م�رشب  حتى  

الأمثال يف جمتمع الدول وبني �سعوب الأر�ض . 
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ُعمان وبع�ص 

اأجزاء من 

اخلليج العربي 

و�صواحل فار�ص 

واإفريقيا 

ال�صرقية 

»زجنبار« اأيام 

�صعيد العظيم

كانت 

امرباطورية 

يح�صب لها 

ح�صاب

منظر من قلعة نزوى
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اأنت الذي حكمت علّي بالنفي..

وعّينت يف املنفى منازيل..

توفيق صايغ
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I
عره . منفي بطبعه فق�صيدته بالتايل غربة . عا�ش يف املنفى 

ٌ
عره . منفي
ٌ

عره . منفيصعره . منفيِص صكما هو كذا �صكما هو كذا �

، يف مفازة  عراصعراصعراً  ص و�ص و� ، حياًة تغراقاصتغراقاصتغراقًا  ا� الأكرث  ا�صاعر  الأكرث  صاعر  ا�ص الأكرث  ا�صاعر  الأكرث  اعر  ال� ال�صه  صه  . ولعّل ال�ودفن يف املنفى  . ولعله  ال�ودفن يف املنفى  ه 

هد دواوينه الثالثة صهد دواوينه الثالثة صهد دواوينه الثالثة  صخها بالنار واجلوهر ال�صلب . ت�صخها بالنار واجلوهر ال�صلب . ت� أر
ّ
أر
ّ
أراأر أرطر حياته و أرطر حياته و طر حياته وصطر حياته وص صاملنفى ؛ �صاملنفى ؛ �

بدءاً من 1954 وحتى 1963 ، وعلى مدى قرن ، تناميًا يف العذاب وت�صاعداً

ورية وترعرع يف صورية وترعرع يف صورية وترعرع يف  .  ولد يف � اطرافها  �صتيت  .  ولد يف  اطرافها  صتيت  �ص .  ولد يف  اطرافها  �صتيت  .  ولد يف  اطرافها  تيت  الغربة من � . جمع  الغربة من �صيف احل�صار  . جمع  صيف احل�صار 

تاذاصتاذاصتاذاً يف  إجنلرتا . كان ا�اإجنلرتا . كان ا�صإجنلرتا . كان ا�صإجنلرتا . كان ا� إجنلرتا . كان ا�أمريكا و إجنلرتا . كان ا�أمريكا و أمريكا واأمريكا و أمريكا ويف  أمريكا ويف  أكمل علومه اأكمل علومه أكمل علومه  أكمل علومه ثم  أكمل علومه ثم  شطني ودر�شطني ودر�ش يف لبنان  طني ودر�صطني ودر�ص صفل�صفل�

شبريوت والقد�شبريوت والقد�ش وحما�رضاً يف بريكلي وكامربيدج ولندن .

ر يف آن متبحر يف آن متبحر يف 
ّ
آن متبح
ّ
آن متبحاآن متبح آن متبحيف  آن متبحيف  ر ماهر . وهو 

ّ
ر ماهر . وهو  وحمرر ماهر . وهو  وحمر اعر فحل وناقد مطلع ومرتجم فذصاعر فحل وناقد مطلع ومرتجم فذصاعر فحل وناقد مطلع ومرتجم فّذ صهو �صهو �

امة يف الأدب املقارن .
ّ
امة يف الأدب املقارن .تاذ جامعي فهامة يف الأدب املقارن .تاذ جامعي فه
ّ
تاذ جامعي فه
ّ

تاذ جامعي فهصتاذ جامعي فهص أ�اأ�صأ�صأ� أ�الرتاث العربي ، قدميه وحديثه ، و أ�الرتاث العربي ، قدميه وحديثه ، و

يطة يف كتابة ق�صيدة صيطة يف كتابة ق�صيدة صيطة يف كتابة ق�صيدة  ص حياته على هذه الب�ص حياته على هذه الب� أربعني عاما هي كلاأربعني عاما هي كّلأربعني عاما هي كّلأربعني عاما هي كّل أربعني عاما هي كلبعة و أربعني عاما هي كلبعة و بعة وصبعة وص أفنى �اأفنى �صأفنى �صأفنى �

أمه اأمه أمه ووطنه  أثري اأثري اأثري فقدان  اق النازف بتاق النازف بت ق النازف بتصق النازف بتص صواحدة ونذر حياته لها هي ق�صيدة الع�صواحدة ونذر حياته لها هي ق�صيدة الع�

إرميا يف مراثيه ودانيال يف تيهه.اإرميا يف مراثيه ودانيال يف تيهه.إرميا يف مراثيه ودانيال يف تيهه. إرميا يف مراثيه ودانيال يف تيهه.إىل ايوب يف �صربه و إرميا يف مراثيه ودانيال يف تيهه.إىل ايوب يف �صربه و إىل ايوب يف �صربه واإىل ايوب يف �صربه و إىل ايوب يف �صربه والأقرب  إىل ايوب يف �صربه والأقرب  يقته، وهو صيقته، وهو صيقته، وهو  صوع�صوع�

II
أمان ، وكالهما �صنو املرحلة يف اأمان ، وكالهما �صنو املرحلة يف أمان ، وكالهما �صنو املرحلة يف  أمان ، وكالهما �صنو املرحلة يف  تو أمان ، وكالهما �صنو املرحلة يف  تو رض املعا�رض املعا�رض عر العربي

ّ
عر العربي
ّ

عر العربيصعر العربيص صتوفيق �صايغ وال�صتوفيق �صايغ وال�

توعب روحها صتوعب روحها صتوعب روحها  صكل مالئم ي�صكل مالئم ي� كل مالئم ي�صكل مالئم ي�ص صينات عن �صينات عن � ينات عن �صينات عن �ص أواخر الأربعينات ومطلع اخلم�اأواخر الأربعينات ومطلع اخلم�صأواخر الأربعينات ومطلع اخلم�صأواخر الأربعينات ومطلع اخلم� بحثها 

تنفد مكنوناتها .صتنفد مكنوناتها .صتنفد مكنوناتها . صوي�صوي�

عرصعرصعر" ، لكن يف  ص�ص� تاء صتاء صتاء 1957 �صدرت " ص �صدرت الآداب ويف �ص �صدرت الآداب ويف � يف نهاية 1953

، متخّطيًا )ثالثون ق�صيدة(  ، متخطيال  )ثالثون ق�صيدة(  يال  الأو أ�صدر توفيق �صايغ ديوانه 
ّ
الأو أ�صدر توفيق �صايغ ديوانه 
ّ
الأو الأواأ�صدر توفيق �صايغ ديوانه  أ�صدر توفيق �صايغ ديوانه  1954 أيلول اأيلول أيلول 

عرصعرصعر" . هذا هو  ص�ص� خته "
ّ
خته صخته ص ص جديد ر�ص جديد ر�

ّ
عريصعريصعري صكل �صكل � كل �صكل �ص صدة �صدة � رضة ومب�رضة ومب�رّضاً بول

ّ
ة ومب�ة العراقية ومب�ة العراقي
ّ
ة العراقي
ّ

ة العراقيصة العراقيص صاملدر�صاملدر�

الإطار التاريخي لظهور توفيق �صايغ .
ّ
الإطار التاريخي
ّ

توفيق �صايغ.. الكركدن الذهبي

ال�شاعر الذي ظلمته االيديولوجيا

وُجــــراُف االتهامــات

امللف

حممود �رشيح 

باحث وكاتب من فلسطين 

أفنى اأفنى اأفنى  v

حياته 

يف كتابة 

ق�صيدة 

ق« صق« صق«  ص»الع�ص»الع�

أثري  اأثري  اأثري   ابتابت

أمه اأمه اأمه  فقدان 

ووطنه 

يقتهصيقتهصيقته صوع�صوع�



الأوىل  ة 
ّ
العربي املحاولت  من  ق�صيدة  ثالثون 

ات 
ّ
تقني من  امل�صتفيدة  النرث  ق�صيدة  كتابة  يف 

َدر�ش  الديوان  ف�صاحب   ، الغرب  يف  نظريتها 

اإىل حما�رضاتهم عن  الغربيني واختلف  ال�صعراء 

واأك�صفورد،  وانديانه  هارفرد  يف  ونقده  ال�صعر 

ولندن  كيمربدج  يف  ا�صتاذ  وه��و  و�صادقهم 

جتربة  ق�صيدة«  ثالثون  »يف   . وكاليفورنيا 

ة 
ّ
كتابة جديدة ترتكز على تلقيح الثقافة ال�رضقي

ة ، وت�صتفيد من موهبة 
ّ
مببتكرات الغرب ال�صعري

ي�صتمُد   . وال��دي��ن  ال��رتاث  يف  ج��ذوره��ا  ت�رضب 

فحني   ، الأن��اج��ي��ل  م��ن  رم���وزه  �صايغ  توفيق 

ق 
ّ
وتتعم  ، باإيحاء  يوجزها  نفيه  م�صاألة  ي�صوغ 

ماأ�صاته اإذ يرهنها باغرتاب ثابت .

ال�شورة ال�شعرّية

ة خال�صة معاناته يف وحدته يف 
ّ
ال�صورة ال�صعري

اأمريكا واإجنلرتا ، �صفر وترحال ، بحثًا عن وطن 

. عام �صدور  اعتزل  واإله  �صاع وحبيبة هجرت 

ثالثون ق�صيدة �صهد انتقال �صايغ من اك�صفورد 

 حتى 
ّ
العربي لالأدب  اأ�صتاذاً  اإىل كيمربدج  طالبًا 

ف 
ّ
تعر الفرتة  تلك  منت�صف  يف   .  1959 ع��ام 

توفيق على فتاة خّلدها يف ديوانه الق�صيدة ك، 

املقربون  اأ�صدقاوؤه  عرفها  التي   ، �صو  كاي  هي 

ي�ش 
ّ
اآنذاك ، جربا ابراهيم جربا وريا�ش جنيب الر

وليلى بعلبكي . الق�صيدة ك تقطري لتجربة �صايغ 

الديوان  ، فجاء  اأ�صنته  "كاي" وهي جتربة  مع 

هذا  الديوان  �صدر   . وهجراً  لها  تخليداً  اآن  يف 

كلية  يف   
ٌ
حما�رض اآن���ذاك  وتوفيق   1960 يف 

ة يف جامعة لندن، 
ّ
ة والأفريقي

ّ
الدرا�صات ال�رضقي

وهو من�صب �صغله حتى عام 1962 .

جامعة  م��ن  توفيق  ا�صتقال   1962 ع��ام  يف 

التي  اإىل بريوت لي�صدر جمّلة حوار  لندن وعاد 

ة 
ّ
عربي جمّلة  حتدثها  مل  ة 

ّ
فكري زوبعة  اأحدثت 

اأو من بعد. �صدرت املجّلة بتمويل من  من قبل 

كانت  التي  الثقافة  ة 
ّ
حلري ة 

ّ
العاملي املنّظمة 

اً لها. �صارك فيها نخبة من 
ّ
تّتخذ من باري�ش مقر

كّتاب  اأمام  املجال  واأف�صحت  العرب  املفّكرين 

القاهرة وبريوت ودم�صق وبغداد اإّل اأّنها حوربت 

 ، ة 
ّ
العاملي باملنّظمة  لرتباطها  �صدورها  منذ 

اإىل  العدوى  وانتقلت  القاهرة   يف 
ّ
ثم يف بريوت 

ة الأخرى ، وراأى بع�ش املحّللني 
ّ
العوا�صم العربي

مقاليَد  الي�صار  ت�صّلم  وليد  الهجوم  هذا  اأّن  اآنذاك 

املنظمة  اأّن  و���ص��اع   . القاهرة  يف  ال�صحافة 

 ، ة 
ّ
الأمريكي ة 

ّ
املركزي املخابرات  وكالة  لها 

ّ
متو

ال�صهري  بيانه  اأ�صدر  ذلك  من  توفيق  تاأّكد  ومّلا 

اأن  اإىل  املجّلة  احتجاب  معلنًا   1967 ار 
ّ
اأي يف 

بلغت  املجلة  اأّن  على   .  
ّ
عربي متويل  لها  يتوّفر 

، مل  والتوزيع  املاّدة والإخراج  ، من حيث  ًا 
ّ
رقي

ة خالل العقود الأربعة الأخرية 
ّ
تبلغه جمّلة عربي

اعتبارها  اإىل  يعود  الأ�صا�صي  تعرّثها  اأّن  اإّل   ،

ة 
ّ
ة يف الدول العربي

ّ
ة يف القاهرة ومارك�صي

ّ
مييني

املحافظة. يف نهاية 1967 غادر توفيق بريوت 

اأمريكا ليحا�رض يف جامعة كاليفورنيا يف  اإىل 

 حتى وفاته 
ّ
بريكلي وبقي يف من�صبه اجلامعي

مقربة  يف  فدفنه   3/1/1971 يف  بال�صكتة 

نح خوري. 
ُ
اأخوه فايز و�صديقه م الغروب هناك 

ليلتقي  �صيفًا  ب��ريوت  ي��زور  ك��ان  توفيق  لكن 

الكتب.  ولي�صرتي   ، عائلته  واأف��راد  باأ�صدقائه 

يف اآخر زيارة له اإىل بريوت اأ�رضف بنف�صه على 

طباعة ترجمته لرائعة ت . �ش . اإليوت رباعيات 

له  �صدرت  حم��دوداً.  الكتاب  توزيع  فبقي  اأرب��ع 

مراجعة يف "النهار" وقت الفراغ من طبعه ، ومل 

ت�صدر له مراجعة اأخرى ذات قيمة اإّل بعد مرور 

�صبعة ع�رض عامًا على وفاة �صاحبه ، حني بعث 

املك�صيك  من  ة 
ّ
الفكري مبراجعته  عفيف  قي�رض 

وظهرت يف النهار يف مطلع متوز 1987 . كان 
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يف  اإليوت  لرباعيات  ترجمته  اأ�صدر  قد  توفيق 

جمّلة اأ�صوات يف مطلع ال�صتينات يف لندن وهي 

عنى باإ�صدارها �صيخ املرتجمني يف 
ُ
التي كان ي

الع�رض احلديث دني�ش جون�صون ديفز .

جدّيته يف البحث العميق

مبقّدمة  اإليوت  لرباعيات  ترجمته  توفيق  اأ�صفع 

 
ّ
ة تظهر جّديته يف البحث رغم توا�صعه اجلم

ّ
هام

يف مقّدمته لكتابه "اأ�صواء جديدة على جربان" 

ولكن   ، البحث  طبيعة  نف�صه  عن  توفيق  نفى  اإذ 

فاجاأ 
ُ
ي الأ�صواء اجلديدة على جربان  قارئ هذه 

اآلف  �صبعة  يف  نّقب  ال��ذي  الباحث  بر�صانة 

�صفحة اأودعتها ماري ها�صكل يف جامعة نورث 

كارولينا ، فخرج ب�صورة جديدة جلربان ت�صيف 

اإىل اإجنازات نعيمة وحاوي واأمني خالد وتفرُق 

يتوّفر من  اأّن �صايغ وقع على كنز مل  عنها يف 

قبل .

والبحث لزمته  الرتجمة  توفيق يف  لكن جتربة 

ة وا�صع ، 
ّ
طوال حياته ، فاإّطالعه على الإجنليزي

لتدري�ش  اأّهله  ة 
ّ
العربي من  ومتّكنه   ، ونرثاً  �صعراً 

بريوت  يف  ة 
ّ
الأمريكي اجلامعة  يف  امل��اّدة  هذه 

اأواخر الأربعينات ويف جامعات اجنلرتا واأمريكا 

يف اخلم�صينات وال�صتينات. يف حكومة فل�صطني 

 1959 ويف   ، امل�صتوى  رفيع  مرتجمًا  ك��ان 

 
ّ

نقدي اأث��ر  وه��ذا    
ّ
الأمريكي الأدب  ر 

ّ
تطو ترجم 

وبو  وث���ورو  امر�صون  ت��ن��اول  �صبيلر  لالأ�صتاذ 

وملفيل وويتمان وجيم�ش وديكن�صون وفرو�صت 

ويف   . وفوكرن  وفتزجريالد  وهمنجواي  واإليوت 

1963 اأ�صدر توفيق خم�صني ق�صيدة من ال�صعر 
ق�صيدة  خم�صني  منتقيًا   ، املعا�رض   

ّ
الأمريكي

ممّثاًل   ،  1940 بعد  ظهرت  اأمريكيني  ل�صعراء 

َف 
ّ
فعر  ، منازعهم  اختالف  على  اأمريكا  �صعراء 

بهم واأ�صاليبهم ، بدءاً بفرو�صت و�صتيفنز وانتهاء 

بكور�صو وريت�ش ومروراً برويتكة و�صابريو .

التعريف  يف  �صايغ  توفيق  اإىل  الف�صل  يعود 

لئقًا  فريداً  مكانًا  ومنحها  الكركدن  باأ�صطورة 

 املعا�رض يف ديوانه الثالث 
ّ
بها يف ال�صعر العربي

يف  اأ�صدره  الذي  �صايغ  توفيق  معّلقة  والأخ��ري 

عام 1963 . ويعود الف�صل اإىل توفيق يف ن�رض 

ال�صمال  اإىل  الهجرة  مو�صم  �صالح  ب 
ّ
الطي رواية 

 )1966 اأول  كانون  )اأي��ل��ول،  ح��وار  جمّلته  يف 

عن  م�صتقّل  ك��ت��اب  يف  ال��زي��ن  ع��ر���ش  ورواي���ة 

لل�صاعر  الأح��دب  الع�صفور  وم�رضحية   ، جمّلته 

 حممد املاغوط الذي �صارك يف حوار مع 
ّ

ال�صوري

اأترابه فوؤاد رفقة وليلى بعلبكي وريا�ش جنيب 

ان وجربا 
ّ
اب وغادة ال�صم

ّ
�ش وبدر �صاكر ال�صي

ّ
الري

ابراهيم جربا و�صالح عبد ال�صبور ونور �صلمان 

فار�ش  اح  وو�صّ �صايغ  واأني�ش  اجلندي  وعلي 

ويا�صني  احل��اج  واأُن�صي  �صاروفيم  وجوليانا 

رفاعية و�صلمى اخل�رضاء اجليو�صي وفايز �صايغ 

و�صادق جالل العظم وغايل �صكري ورواد طربية 

الت قدمية 
ّ
وغريهم . جتربة توفيق يف عامل املج

. كتب ملجّلة الآداب يف اأعدادها الأوىل عن ال�صعر 

 ، ري�صة  اأبو  عمر  �صعر  املعا�رض وعن   
ّ

الإجنليزي

"الق�صيدة  بعنوان  معّلقته  ظهرت  �صعر  ويف 

الأخرية" )خريف 1961( .

ولد توفيق �صايغ يف "خربا" من اأعمال حوران 

يف �صورية يف عام 1923 وانتقل به والداه مع 

اخوته يو�صف وفوؤاد وفايز اإىل "الب�صة" ، �صمايل 

يف  طربية  اإىل   
ّ
ثم  ،  1925 عام  يف   ، فل�صطني 

1930 ، وولد لهما هناك منري وماري واأني�ش، 
ويف 1948 نزحت العائلة اإىل بريوت . 

وه��اف��رد  وب���ريوت  ال��ق��د���ش  يف  توفيق  در����ش 

حما�رضاً  حياته  وعا�ش  واك�صفورد،  وانديانا 

ملن  ًا 
ّ
وفي و�صديقًا  ومرتجمًا  و�صاعراً  وناقداً 

ة 
ّ
عرفه ، وبقي ب�صحبة الكتب اإىل اأن وافته املني
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عا�ش حياته 

ناقداً و�شاعراً 

ومرتجمًا 

و�شديقًا

 وفيًا

ملن عرفه 



يف  داهمته  ة 
ّ
قلبي �صكتة  اإثر   3/1/1971 يف 

مقربة  على  فيها  ي�صكن  التي  البناية  م�صعد 

الأدب  التي كان يحا�رض فيها يف  من اجلامعة 

 ، قدميه وحديثه .
ّ
املقارن والأدب العربي

اٍم لقيُتَك
ّ
بعَد ع�رضِة اأي

 ، زاَل مني الهزال" .
ْ
و�رضخُت: "اأنظر

وقلَت: "اأمامَك بعد

 الأُ�صود" .
ُ
ب

ُ
ج

 
ّ
 النبي

ُ
 هنا هو الذي األقى فيه امللُك اجلائر

ُ
واجُلب

 اآخر . النفي نغمة الديوان 
ّ
دانيال ، ودانيال منفى

الأ�صا�صية:

 بالنفِي
ّ
اأنَت الذي حكمَت علي

نَت يف املنفى منازيل ؛
ّ
وعي

وال�صكون  ى 
ّ
فالعناق حم  

ّ
مر توّلد عن غزل  نفي 

هياج ، والبقاء �صقاء ، فالدنيا ماأ�صاة وفزع :

يفي الفراُغ  �صِ
َ
م

 الفزع ؛ 
َ

�ْصتاي
َ
م

 بينُهما
ٌ
ي�ِصي قطار

َ
وع

ُ
ه

ُ
�صفري

 ماذا؟
ّ
ثم

�صايغ  ج�رض  رهبة  من  فيه  مبا  القطار   
ُ
�صفري

على  الناه�صة  حياته  �صفتي  ب��ني  املو�صل 

ال�صعرية خال�صة  ال�صورة  ماذا؟  لكن   ، النتظار 

�صفر   ، واإجنلرتا  اأمريكا  يف  وحدته  يف  معاناته 

وترحال ، بحثًا عن وطن �صاع وحبيبة هجرت 

واإله اعتزل . عام �صدور "ثالثون ق�صيدة" �صهد 

انتقال �صايغ من اك�صفورد طالبًا اإىل كيمربدج 

اأ�صتاذاً لالأدب العربي حتى 1959 . يف منت�صف 

يف  خّلدها  فتاة  على  توفيق  ف 
ّ
تعر الفرتة  تلك 

ديوانه "الق�صيدة ك" هي كاي �صو ، التي عرفها 

اأ�صدقاوؤه املقربون اإليه اآنذاك ، جربا ابراهيم جربا 

�ش وليلى بعلبكي . "الق�صيدة 
ّ
وريا�ش جنيب الري

جتربة   ، "كاي"  مع  �صايغ  لتجربة  تقطري  ك" 

اأ�صنته ، فجاء الديوان يف اآن تخليداً لها وهجراً 

اآنذاك  وتوفيق   1960 يف  هذا  الديوان  �صدر   .

والأفريقية  ال�رضقية  الدرا�صات   ي كلية 
ٌ
حما�رض

يف جامعة لندن ، وهو من�صب �صغله حتى العام 

 عميقة تقّطر 
ّ
1962 . "الق�صيدة ك" جتربة حب

بالنزف  م�صحونة  مفرداتها   . �صاحبها  معاناة 

والفزع وال�صياع :

 يدَك
ْ
اآ ، ل ت�صحب

ل ترف�ْش يدي كاأّنها بر�صاء .

( اأر�صَك والليايل ،
ّ
الأر�ش )ُت�رض

والأجري من ممتلكاتك ،

وتريد اأبعد �صرب واآخر �صاعة واأ�صغر اأجري؛

 اأعرثتني اأن اأقلعها
َ
وتريد اإْن عيني

 اأن اأخ�رضها من اأن اأخ�رضك ،
ٌ
فخري

واإن ذراعي اأعرثتني اأن اأقطعها

 اأن اأخ�رضها من اأن اأخ�رضك.
ٌ
 فخري

رت العرثاُت
ّ
وماذا اإْن تكر

عرثاً ؟
ُ
وانقلب كُل ع�صٍو يّف م

ى
ّ
 حم

َ
وماذا اإن انتابتني

القلِع والقطع والبرت والجتثاث

َ
ورحُت اأنرث الأع�صاء

 للدجاج ،
ّ
ٍة تنرث احلب

ّ
كقروي

ومل تبَق يل حّتى يٌد ُتق�صي عّني املعرثات ،

يه اإذ ذاك )اأنا( ،
ّ
ما الذي اأ�صم

)
َ

 مولي
َ

)ومولي

ما الذي ت�صميه اأجريك ؟
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يعود الف�شل 

اإىل توفيق يف 

ن�شر رواية 

الطّيب �شالح 

مو�شم الهجرة 

اإىل ال�شمال يف 

جمّلته حوار



وهو الذي كان يقول يف ر�صائله اإىل جربا ابراهيم 

جربا  "النفي الداخلي ا�صّد من النفي عن الوطن" ، 

فاأم�صى حياته الق�صرية متنّقاًل ومعّذبًا ، فمات 

غريبًا كما عا�ش:

كّل ليلة من جديد

اأُطارد اأُحاكم

اأُعّذب اأُقاد للمق�صلة ،

كل �صبح من جديد

اأُطارد ول هارب

اأ�صعى ول كاأ�ش

ة
ّ
اأتعّكز ول حمج

م يف فراغ
ّ
اأدو

ل اأهداأ ول اأ�صّل .

مقعد ، ول

اأهل ول

بيت ح�صدا ،

ك�صيح ول م�صيح.

طالت غربته

تعب يف �صفره لكن �صمد . طالت غربته لكن مل 

د 
َ
طار

ُ
م  . فيه  قائم  دائمة ومنفاه  . غربته  ي�صاأم 

ميا ، لكنه مي�صي م�رضعًا 
ْ
�صطَهد مثل النبي اإر

ُ
وم

خال�ش  عن  البحث  يف  �صبيهه  الكركدن  مثل 

قد  توفيق  وك��ان   ، له  ادين 
ّ
ال�صي مطاردة  من 

اأدخل ا�صطورة الكركدن اإىل �صلب ال�صعر العربي 

لأطرحها  اأ�صئلة  "ب�صعة  ق�صيدته  يف  احلديث 

معلقة  ديوانه   يف  ظهرت  التي  الكركدن"  على 

اإىل  حت���ّدث  وح��ني   ،  )1963( �صايغ  توفيق 

جميل جرب يف �صحيفة اجلريدة البريوتية )26. 

ا�صطورة  قال:   ، الأُ�صطورة  تلك  عن   )1963  .5
اأعرف ل تعود اإىل عهد الأ�صاطري  الكركدن فيما 

عند الأقوام القدمية الأوىل ، بل هي وليد الع�صور 

الو�صطى . الكركدن حيوان خيايل ، �صغري احلجم 

و�صط  يف  واح��د  ق��رن  له   ، �رض�ش  ق��وي  و�صيم   ،

راأ�صه ، يحاول ال�صاده اقتنا�صه ، طمعًا يف بيعه 

عن  دومًا  يعجزون  لكنهم  الثمن،  بغايل  للملوك 

اللحاق به ، فيعمدون اإىل احليلة ، وي�صعون يف 

ها حتى ي�صتلقي 
ّ
طريقه عذراء . ما اأن يراها وي�صم

يف ح�صنها ، وتداعبه قلياًل اإىل اأن تتمّكن منه ، 

ويفتك ال�صادة به. 

يف اآخر ق�صيدة كتبها توفيق يف خريف 1970 

يف  الأخري  �صيفه  ق�صائه  وبعد  كاليفورنيا  يف 

بقرب رحيله  نبوءته  على �صدق  �صهادة  بريوت 

فيها  ع��اد  اإذ   ، �صريته  يوجز  مكّثف  واإي��ح��اء   ،

الأناجيل  ومفردات  وال�صياع  املنفى  نغمة  اإىل 

وتقنيات الرمز والأ�صطورة ، ومل تغب عنه �صورة 

الوطن ال�صائع ، فجاءت مثاًل �صاطعًا على بحثه 

الأبدي عن فردو�ش مفقود ، دون اأن يكّل ، ففي 

ا�صتقبل املوت �صاحكًا  اليوم الأخري من حياته 

يف  ي�رضي  الدم  كان   . �صّقته  اإىل  ي�صل  ان  قبل 

عروقه وهو �صاعد اليها:

يكّل ]ول اأكّل[ املركب ؛

وي�رضي الدم يف عروقي

واأ�رضي يف عروق البحار

املرافئ األغام يبّثها الأعادي

جتارب ]لكل جتربة بجوف ال�صحارى

على ملتقى البحر والرب اثنان[

�صيطان خلفهما

و�صيطان

َ
 كّلهم يريد روحي يريد املركب

طعنة جماذيفي

َ
تفّل احلوافر امل�صّققة والرتاب

نْتُه ، احلوافر.
ّ
قوَلبْته لو
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جمّلة حوار 

 اأحدثت 

زوبعة فكرّية 

مل حتدثها 

جمّلة عربّية 

من قبل اأو من 

بعد



يف  ال�����ص��الل،  العا�صمة  يف  ب���ريوت،  يف  نحن 

اأوائ��ل  . يف  امل��زه��رة  رح��اب اخل�صب واحل��ق��ول 

وحيث  النزهات  وحيث  الرخاء  حيث  ال�صنوات 

الذكاء  منها  يخلو  ل  اللجني  والكوؤو�ش  األ��وان 

والف�صة  وامل���ع���ادن  وال��ق��ب��الت  وال�����ص��و���ص��اء 

وا�صطدام الزجاج بع�صه ببع�ش. 

ونحن اآنئذ وكل �صخ�ش وكل واحد من الع�صبة ، 

من هوؤلء الأقالم املزدحمة ، بني اليمنة والي�رضة 

، وبني الدعاء والربكات . 

تراكموا  الذين  اأو  املوؤلفون  اأو  ال�صعراء  ونحن 

�صنابل و�صنابل واأغ�صان زيتون وعليها احلمائم 

العالمة  حتمل  واح��دة  حمامة  طبعًا  وهناك   ،

ال�صجرة ول  اليمامة ل تفارق  والب�رضى. وهناك 

ال�رضوة ول احلاجز احلديد الذي مي�صك ال�رضفات ، 

ول �صعرة ول اأحد �صي�صقط ، ول اأحد �صيغلط . وكاأن 

ال�صواب هو التحفة ، وهو ال�صمة وهو الطابع لدى 

اجلميع ، لدى الفئات من جماعة القلم ومن اأ�رضة 

الت التي تاأخذ الق�صائد وتدفع 
ّ
الري�صة ومن املخي

ال�صعراء اإىل املقام الأو�صع . وكاأن اخلال�ش كان 

الكربى  اللقاءات  وك��اأن   ، ب��ريوت  يف  م��وج��وداً 

ما  ول  م�صادة  م�صاعر  ول  له  هي  وال�صغرى 

�صيحدث العك�ش ، اأي اأن نوجد الطريق ، اأن نوجد 

الرياح اللطيفة ، وهكذا نكون ال�صاحلني ونكون 

اأو   ، الكتاب  مثاليات  من  كثب  عن  مقربة  على 

 . املقد�صات  من  باأنها  ناهيك  املفتوحة  الكتب 

 ، البي�ش  الورقات  يف  الرتاب  يف  غرزنا  ونكون 

ما نطمح اإليه ، ما يت�صابق له كل الذين ينتمون 

يف   ، جوارهم  يف  يجعلوها  واأن  الفتوحات  اإىل 

جوانب امل�صائل ويف راأ�ش الالئحة ، ويف اليقظه 

احلدود  هذه  من  اأكرث  ورمبا   . املنامات  ومتعة 

هوؤلء  اإىل  ت�صغي  الرباري  وكانت  ن�رضخ  كنا   ،

الأمر  ي�صنعون  الذين  اأن  وذلك   . اإلينا  ت�صغي   ،

اجللل والأمر املنبثق من الذات ، هم الطليعة يف 

العا�صمة اللبنانية يف تلك الأوقات املتاحة لهم 

على  اإمنا يح�صلون  يحفرون  كاأنهم حني  وهم   .

الهبات ، على الكنوز وعلى جرار ال�صمن والع�صل . 

اإىل  والنازعني  املثقفني  من   ، القوم  من  وواحد 

ُلب  ويف   . �صايغ  توفيق  كان   ، النار  ي�صعلوا  اأن 

اللهاث  و�صط  ويف   ، امل��رة  او  احللوة  امل��ع��ارك 

والندفاع اإىل اأي غاية ، كان هو وح�صوره الذي 

واآخر  ،  ، وبني �صديق  يراوح بني �صمت وكلمة 

، وبني  وب��ني ملحة واأخ���رى، وب��ني ليل وجن��وم 

وثورة  ت��دور  كاأ�ش  وبني   ، الكرام  هم  اأ�صدقاء 

تروح تظهر يف تلك احلقبة ، يف هاتيك اجلل�صات . 

وتوفيق حينما ت�صلم جملة " حوار " ، كان ينفتح 

يريدين  اأن��ه  يل  قال  حتى   ، حواليه  الذين  على 

 ، بي  وثقته  طاعته  حتت  وجعلني   . له  اأكتب  اأن 

. واأنه يفتح يل �صدره  اأي كتابة  اأكتب له  اأن  اأي 
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ال دمعة 

ال توبة 

�شوقي اأبو �شقرا

شاعر وناثر من لبنان 



واأوراقه واأبوابه لأكون عنده اإ�صمًا يف الن�صو�ش 

التي لديه ، والتي ين�رضها والتي ينتقيها . وكان 

من  ثوب  يف  يل  بدا  ال��ذي  ال�صديق  ذلك  توفيق 

لديه  هي  املوؤان�صة  فن  من  يف   ، احلاجة  ثياب 

تبدو حينًا بدراً يف �صماء الأر�ش وحينًا هي يف 

خفاء ويف ظلمة عابرة .

وتراين اأقول عنه اأنه واخلطيئة على �صحبة وعلى 

ولي�صت   ، الأزلية  الكونية  اخلطيئة  واأنها   . رفقة 

اأن يرعاها واأن تكون له مثل القطة ،  األ حافزه 

يالم�صها  واأن  يداعبها  واأن  يرعاها  اأن  ويحاول 

يف  اأنها  والأرج��ح  الكنبة  على  بيته  يف  وكاأنها 

الآلم  وهي  الوجع  وهي   . ق�صائده  ويف  نف�صه 

وهي املحطة منها ينطلق ومنها احلنان يف يديه 

من  تنبعث  ال�صارمة  الغنائية  ويف  ج�صده  ويف 

القف�ش  يف  الذي  الع�صفور  �صداح  ومن  وجدانه 

عرب  احلية  امللهمة  ومن   ، احلرية  حم�ش  ويف 

مو�صيقى هي الفحيح ، وهي اجلرح الذي ي�صتلقي 

على الطاولة ليفح�صهم الفاح�صون ويراقبه من 

عنده الواجب وعنده النظرة التي تثقب اجلدار . 

�صده  اجتمعت  التي  الأ�صباب  لهذه   ، وتوفيق 

الذي  هو   ، هنيهات  اإل  معه  لتكون  والتاأمت  انًا 

جلب الأنني ال�صكران من ذاته ومن فرط اجلمرة 

بها  واإذا   . ق�صائده  اإىل   ، ديوانه  اإىل   ، واللهيب 

هذه الأبجدية امل�صمارية من قوة التاأثري وطاقة 

وعلى  عنده  اجلملة  على  تنفل�ش   ، الإح��ت��م��ال 

التي  الأن�صودة  وكل  امل�صاحة  كل  وعلى  ال�صياق 

الكثيف  ازدحامها  على   ، العواهن  على  يرتكها 

التي  الطبيعة  يحتوي  اأنه  له  ال�صهادة  لتكون   ،

ل  كاأنها  وهي  ترمي  ما  ترمي  والتي  تتناق�ش 

تدري عمق امل�صيبة . 

وتوفيق اأي�صًا يف اأعماله الكاملة ، ل يبكي ، ول 

وهنا   . اأطرافها  ويف  الق�صيدة  نواحي  يف  دمعة 

على غري ما يفعل �صواه ، يغرق يف اللغة العربية 

بالغة  يف  الأخ�ش  وعلى   ، �صفاتها  مطلق  يف   ،

 ، القتيل  كاأنها  هي  حيث  امل�رضحة  ويف  احلزن 

من   ، عذاباته  من  يخل�صها  اأن  ي�صاء  ل  وكاأنها 

�صياحاته ، وكاأمنا هذا ال�صاعر ديك يف املقاطع 

هذه  واأعطى  وزاد  اأ�صاف  هو  وكاأمنا  احلديثة 

اللغة �صداها املتني . بل انه اإخرتع لها لبو�صًا من 

الكالم ال�صارم   ، ول يدخر من اأجلها اأي �صيغة 

واأي �صوار واأي خامت من خوامت امللوك واجلبابرة 

 .

، وكنت يف جريدة  واأرتع�ش لتوفيق ومع توفيق 

الفهد  اأنه  عليه  اأطلقت   ، وفاته  عند  النهار"   "
 ، مركبه  وعلى   ، واأنا يف �صدده  الن  واأرتع�ش   .

اإىل  �صارع  لكونه   ، عليه  كان  الذي  البحر  وعلى 

اأو  توبة  يقل  ومل   ، الغروب  �صاطىء   ، ال�صاطىء 

ومل   ، وفارقته  فارقها  التي  ال�صم�ش  قبالة  كلمة 

يقل عتابًا  بل غنى العتاب والهجران والناق�ش 

يف  وكاأمنا   . ال�صهام  جعبة  وم��ن   ، احلياة  من 

بال  وبحر  م��وزون  بحر  بني   ، ال�صعراء  ح�رضة 

 . اختفت  املر�صاة  اأن  ويدرك  قبطان  هو   ، اأوزان 

وكيف يختفي وهو اأي�صًا قر�صان مل ياأخذ �صوى 

العو�صجة ومنح وقدم اللوؤلوؤ اإىل العا�صقني وزمرة 

الأحباب . 
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يقول �شائغ 

يف ر�شائله اإىل 

جربا ابراهيم 

جربا:  "النفي 

الداخلي اأ�شّد 

من النفي عن 

الوطن" 

الصورة بعدسة صديقه االيراني برويز سنة 1970



يف  و  النتماء،  طماأنينة  فيها  عرف  ار�ش  على 

ثقافية  ب��اأج��واء  وتنعم  بعروبتها  تفخر  عائلة 

�صايغ  توفيق  ن�صاأ  ن�صيجها،  اأ�صالة  يف  كامنة 

�صابًا كرمي اخللق، مرهف احل�صا�صية، برزت ميوله 

للتوغل يف عامل الكلمة منذ ال�صغر ومتتع بدرا�صة 

اأّهلته مل�صتقبل يتجاوب مع تلك امليول. 

عبداهلل  الق�ش  توفيق،  وال��د  انتقل  طفولته،  يف 

ولد  حيث  ح��وران  يف  "خربة"  قرية  من  �صايغ 

وعائلته  انتقل   ،1923 عام  اأواخ��ر  يف  توفيق 

ويف  ثم  اأوًل،  الب�صة  قرية  فل�صطني،  �صمال  اىل 

هناك  الق�ش  بقي  حيث  طربيا  اىل   1937 عام 

حتى 1948 حني نزحت عائلة ال�صايغ باأكملها 

مهاجرة اىل لبنان. 

البتدائية  املرحلة  درا�صة  �صايغ  توفيق  تلقى 

اأن ينتقل يف املرحلة الثانوية  "الب�صة" قبل  يف 

واكمل  العربية  للكلية  انتمى  حيث  القد�ش  اىل 

توفيق  توجه  تخرجه  اإثر  فيها.  الثانوية  درا�صته 

اىل اجلامعة الأمرييكية يف بريوت، وهي جامعة 

زت كونها نخبة اجلامعات يف ال�رضق الأو�صط 
ّ
متي

ليتخ�ص�ش يف مادة الأدب الإجنليزي. 

الغرب  ح�صارة  على  �صايغ  توفيق  ف 
ّ
تعر هناك 

ق يف درا�صة 
ّ
و تاريخها عن كثب و انهمك بالتعم

الأدب العربي و خا�صة حركات التحديث فيه. 

واأتيحت  اجلامعة  اأجواء  توفيق �صايغ يف  ارتاح 

اّتباع  اىل  فبالإ�صافة  هناك،  ثمينة  فر�ش  له 

وطموحاته  ميوله  مع  يتجاوب  اأكادميي  منهج 

قام بن�صاطات عّدة، اأهمها حترير جملة اجلامعة 

ال�صحافة  يف  كتابات  يف  والإ�صهام  "الآوتلوك" 
كتابات  اىل  وال��ت��ع��رف  ب���ريوت  يف  املحلية 

معهم  فبنى  العربي  الأدب  وجهات  واإجن���ازات 

لرتافقه  وتتطور  لتنمو  كانت  و�صداقات  معارف 

كينابيع الهام لالإبداع طيلة حياته. 

وجه اآخر لرتياح توفيق �صايغ يف اجلامعة يف 

بريوت ل بد من ذكره، وجه عرفه الكثريون منا، 

يف  التواجد  متعة  الفريدة،  املتعة  تلك  وهو  ال 

ًا عرب 
ّ
اأجواء ذلك الرثاء الثقايف الذي يح�رض تلقائي

والتالمذة واملفكرين،  الأ�صاتذة  لقاءات مع كبار 

ال�صخ�صي  تتعدى  اأ�ص�ش  على  مبنية  و�صداقات 

لتتعاطى مع الفكر، الفن والثقافة والإجناز. 

اجلامعة  يف  �صايغ  توفيق  اآف��اق  تو�صعت  نعم، 

الأمرييكية يف بريوت، واأر�صدت املكان "بريوت"، 

الأدبي  لالإجناز  خ�صبة  واأر�ش  ثقايف  كفردو�ش 

فكان عطاوؤه مرموق فيها حني عاد اىل بريوت و 

"حوار"  �صاهم يف حياتها الثقافية واأ�ص�ش جملة 

و �صارك يف جملة "�صعر" وغريها. 

بعد تخرجه، عاد توفيق �صايغ اىل دياره و ديار 

باأعني  اجلليل  بحر  اىل  لينظر  طربيا  يف  ذوي��ه 

اإَِلّ  القد�ش،  لي�صتقر يف  النا�رضة و  ليزور  رة 
ّ
متنو
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يطارد العلم 

والكمال

مرمي قا�شم ال�شعد

شاعرة وكاتبة من فلسطين



ا 
ً
اأن ذلك العي�ش الآمن مل يدم طوياًل، فرتاه مهاجر

هزمته ماأ�صاة فقدان الوطن عام 1948.

فاأين الأمان: 

" و اأنا ل اأح�ش اإَِلّ بك 
باأن بيًتا مل يحرتق و بلًدا 

مل يو�صد بوجه اأبنائه اأبوابه 

ما دام ذراعاك يلفانني، 

غافٌل ل اأح�ش بغري النار 

غريبة جميلة مفزعة"          

 من معلقة يو�شف �شايغ 

اأين الأمان؟ 

اأهو يف ذراعي امراأة؟ 

ام هو يف ثورة كلمة م�صحونة بطاقة 

عنف و �صو�صاء؟ 

"والغرفة هائجة 
فر�صها بع�صه فوق بع�ش 

 تائه 
ٌ
 م�صقلب

ّ
متك�رض

مينع النتقال

يعّلم الرجل الر�صاقة 

ك ذراعيها و اليدين 
ّ
يحر

تنف�ش الوهج يف الغرفة املظلمة".  

من الق�شيدة الأخرية/ "�شعر"، العدد 20 

ومعلقته �شايغ 

فباأي منظار نتطلع لتلك التجربة؟ 

توفيق  عند  الوطن  فقدان  جتربة  اأ�صداء  هي  تلك 

كما  املفقود"  "الفردو�ش  م�صرية  هي  �صايغ؛ 

عزم،  بطاقة  م�صحونة  اخل���وري،  منح  اأ�صماها 

الإبداع  و  بالجناز  الرغبة  تقودها  داخلية  ثورة 

يطارد  �صايغ  توفيق  فراأينا  العزاء.  يكمن  حيث 

بريطانيا،  املتحدة،  ال��ولي��ات  والكمال:  العلم 

اأف�صل اجلامعات، يحا�رض، يبدوا وجًها بارًزا يف 

وموؤلفات  بكتابات  ي�صاهم  اخت�صا�صاته،  جمال 

من  مزيج  فيه  ب�صعٍر  جتاربه  ير�صم  و  وترجمات 

الفو�صى و املتعة و الأمل، �صعر يجمع بني التناغم 

وخ�صونة  ال��وج��داين  عميق  ب��ني  وال�صو�صاء، 

بني  تتنقل  فريدة  مواقف  يحوي  �صعر  املبتذل، 

ثراء الرموز و جمود الواقع، بني التاأمل والعادي 

اململ، و ميوت توفيق ال�صايغ فجاأة و يف م�صعد 

يف بركلي يف �صان فرن�صي�صكو. 

اأن�صد  كما  متامًا  الدار"،  و  القلب  غريب  "غريب، 
ابو �صلمى عن حاله حني تهجر من بلده  ال�صاعر 

طول كرم.

هذ ما حكمته ظروف احلياة على توفيق �صايغ 

ولكن ماذا عن خياراته وعن اإجنازاته؟ 
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)البضة،  فؤاد  يوسف،  فايز،  اليمين  من  اخوانه  أمام  صايغ  توفيق 
الجليل 1927( 



�ش.  ت.  لل�صاعر  وخا�صة  الإنكليزي  لالأدب  كان 

العهد يف  اأبناء ذلك  ا ملحوًظا يف �صعر 
ً
اأثر اإليوت 

العامل العربي، اأذكر منهم ال�صياب و�صايغ م�صرية 

The Love Song of J. Alfred Pru� ق�صيدة ان   اىل 

frock  ترتدد يف اأ�صطر الق�صيدة الأخرية املذكورة 

�صابًقا. 

بها  ي�صتهان  لفرتة ل  و  التاأثري كان،  ذلك  ان  اإَِلّ 

.)The Wasteland( ا بق�صيدة الأر�ش اليباب
ً
حم�صور

فاأتت ترجمة ال�صايغ لرباعيات اربع ن�صمة ريح 

عذبة �صاعدت يف اخلروج من هذا املزاج. كما انه 

المرييكي غري  الأدب  ترجم ق�صائد خمتارة من 

املعهود يف ال�رضق الأو�صط. 

الأدب  اأج��واء  يف  �صايغ  توفيق  م�صاهمة  ان  اإَِلّ 

ة �صاملة 
ّ
العربي احلديث كانت عرب نظرة مو�صوعي

و  احلديث  الأدب��ي  املجال  هذا  على  يلقيها  كان 

ي�صري اىل زوايا التطور ال�صليم و�رضورة التما�صي 

مع هذا الزمان، و هذه الأمكنة. فيذكر، على �صبيل 

املثال، يف مقدمته ل�"اأ�صواء جديدة على جربان" 

ما يلي: 

اىل  اأتطلع  اأنا  "حوار" و  ملجلة  اإن�صائي  منذ   ...."
الأل��وان  من  اأنه  ذلك  فيها  �صخ�صي[  ]اأدب  ن�رض 

ما  اأكرث  لون  ينق�صنا  ل  لدينا  املختلفة  الأدبية 

�صكل  اَتّخذ  �صواء  ال�صخ�صي"  "الأدب  ينق�صنا 

مذكرات او ر�صائل او اعرتافات او حماورات." 

يف  يكمن  ل  �صايغ  لتوفيق  بالن�صبة  فالتحديث 

ال�صكل فقط بل وخا�صة يف امل�صمون. ويف نظرة 

اخرى، ماذا عن معلقة توفيق �صايغ،  زاوية  من 

اعني ماذا عن الت�صمية؟ 

دعوين اأتطرق اىل جتربة �صخ�صية: 

كان  �صني،  حداثة  ويف  حيث،  دم�صق  يف  ن�صاأت 

�صعرية  لأم�صيات  لال�صتماع  ي�صطحبني  وال��دي 

لنزار قباين و ابو �صلمى عبدالكرمي الكرمي ورغم 

ا 
ً
ان نزار قباين كتب بالعر�صني كان النقا�ش قائم

اىل  ذهبت  وح��ني  احلر؟"  ام  "العامودي  ��ا 
ً
دوم

قراءة  واأقيمت  ب��ريوت  يف  الأمرييكية  اجلامعة 

قربي  واقًفا  حاوي  خليل  اأذك��ر  و  لنزار،  �صعرية 

وقام النقا�ش نف�صه، العامودي اأم احلر؟؟!!! 

اأ�صداء  و  اجلليل  منطقة  يف  ال�صايغ  توفيق  ن�صاأ 

اأبيات  و  الكرمي  الكرمي  عبد  �صلمى  اأبو  ق�صائد 

يف  راأى  اأتراه  مب�صاعره،  تنب�ش  طوقان  ابراهيم 

ما  مع  للتما�صي  ال�صبيل  احلديث  ال�صعر  حركة 

ع�صنا لن�صري اليها بالعوملة؟  اأم هو جمرد تطور و 

منو؟ و معلقة توفيق �صايغ هو ال�صكل املفرو�ش 

ملعلقات هذه الأزمان.  
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توفيق صايغ وجبرا ابراهيم جبرا )صنين 1964( 



ملاذا نتذكر توفيق �صايغ )1971-1923( بعد 

مرور اأربعة عقود على غيابه؟

ويف  ال��دوران،  عن  املتوقفة  ال�صاعات  زمن  يف 

نتذّكر  امل�صتويات   املتعددة  النك�صارات  زمن 

الن��ه��ي��ار. كان  ان متنع ه��ذا  وج��وه��ا ح��اول��ت 

توفيق �صايغ اأحد اأبرز هذه الوجوه

ل اريد ان اتناول توفيق ال�صاعر واأحد اأبرز رواد 

ال�صاعر  ان  فخرا  يكفيه  عندنا.  ال�صعري  احلداثة 

�صعيد عقل كتب مقدمة ملجموعة توفيق "ثالثون 

ق�صيدة". ول اريد ان اتناول توفيق املرتجم الذي 

والجنليز  المريكيني  ال�صعراء  كبار  نتاج  نقل 

درا�صة  تناولت يف  العربية لأين منذ عقدين  اىل 

اليوت.  اأربع"  لل�صاعر ت.�ش.  موجزة  رباعيات 

ول اريد ان اأتناول حياة توفيق" وخيباته ل مع 

الذي �صاع ول  الوطن   ول مع 
ّ
احب التي  املراأة 

مع "حوار" جملته التي ا�صتمرت من 1962 اىل 

1967. اأريد ان اتكلم عن اأحالم توفيق  يف خلق 
ته. فما �صورة 

ّ
مثقف يلتزم ق�صايا جمتمعه وام

هذا املثقف الذي اراده توفيق؟

يف املقدمة التي اأفردها للعدد الول من "حوار" 

ال�صباب  يعطينا  ان  حاول  هناك  اجل��واب.  جند 

ومو�صوعاتها  واأبوابها  ونوعيتها  املجلة  لن�رض 

للثقافة.  ال�رضورية  املبادىء  يعطينا  به  واذ 

�صمات  مقدمته:  م��ن  ن�صتخل�ش  ان  ن�صتطيع 

املثقف وهي ال�صمولية: ان املثقف ل يكتفي ان 

بل  املعرفة  حقول  من  حقل  يف  �صالعا  يكون 

ان يكون مّطلعا على انواع الدب والفكر والفن 

وغريها من العلوم الجتماعية

 " العربي  القارىء  ان  توفيق  يقول  النفتاح: 

غري  الن�صانية  "احل�صارة  على  منفتح  ق��ارئ 

منكم�ش على ح�صارته وعلى ذاته

يف  اأب���داً  "راغب  العربي  املثقف  ان  التفاعل: 

الطالع على ما يجري يف احلقول الثقافية يف 

البلدان الخرى ويف قراءة النتاج الجنبي

ال�صتقاء  طريق  عن  ل  معه  التفاعل  ويف  ذاته 

وال��رد  الخ���ذ  "طريق  ع��ن  وامن���ا  والق��ت��ب��ا���ش 

الأهم  ال�صفة  لعّلها  احلرية:  واحلوار  واملناق�صة 

يلتزم  املثقف  ان  توفيق.يرى  تناولها  التي 

ق�صايا احلريات ، حرية الثقافة والتعبري والقول 

ل يف وطنه فح�صب بل ويف كل زاوية من الر�ش 

تنتهك فيها حرمة هذه احلريات . ولننا ن�صاركه 

بها.  ن�صتعني  كلماته  من  اف�صل  جند  مل  ال��راأي 

كاتبا  العربي  املثقف  ان  نوؤمن  ونحن   : يقول 

كان او قارئا اأديبا او مفكرا ل يعي�ش كما ينبغي 

�رض له مناخ احلرية. ونوؤمن ان 
ّ
ان يعي�ش ال اذا تي

املثقف يف تعط�ش دائم اىل مزيد من هذه احلرية 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

41

اأحالم املثقف 

املك�شورة

قي�رش عفيف

مفكر وشاعر من لبنان 



الالزمة له اأكرث من لزومها لي �صواه .من اأفراد 

بناء  يف  يحلم  ك��ان  توفيق.  م�صكني  املجتمع 

. خاب ظنه.
ّ
مثقف عربي حر

وبعد اكرث من هذه العقود اأدركنا انها حماولت 

خائبة. ل اريد ان ا�صمع تربيرات، ل اريد ان ا�صمع 

حتليالت، ول اريد مناق�صات اكادميية عجفاء. ل 

 املدن. 
ّ
مثقف عندنا ول ثقافة. عندنا خراب عم

والنفو�ش والقلوب وانت�رض ول اأمل عندنا حريق 

راآه توفيق �صايغ منذ اأكرث من اربعة عقود فكتب 

يف ق�صيدة  يقول:

ل ترِو يل اأخبار نريون

ونايا يزقزق وروما حترتق

ل تذكرين بتاريخ قدمي

ُق�صق�صت اأغ�صانه ورّكبت

فوق جذوع احلا�رض

اأنا راأيت احلريق يف اأكرث من بلد

و�صمعت الزقزقات من لفيف نايات

اأنا

اأنا اي�صا

راأيت احلريق ياأكل بلدي

 به حتت املالب�ش ج�صدي
َّ

واأح�ش

وظللُت األعب على الناي

ل ترِو يل اأخبار نريون

اأنا اأعرف األف نريون �صغري

وبلدي يحرتق

مل يكن يقلقني

غري �رضارات يف داخلي

واللظى يفتك ويروي

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

توفيق �صايغ : املجموعات ال�صعرية(

)ريا�ش الري�ش للن�رض ، ابريل 1990 ،�صفحة 359
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 )1923-1971( �صايغ  توفيق  ال�صاعر  حمل 

ب�صقاء  املكلوم  اجل�صد  جرح  العربي  ال�صعر  اىل 

الروح. جرح اجل�صد املحت�صد باللذة او بالمل او 

باحلب. بحث عن اخلال�ش ولكنه تعرث باخلطيئة 

واللعنة والأمل. لبثت الق�صيدة امامه مثل حماولة 

احلياة الوحيدة. ولكن توفيق �صايغ ال�صاعر هو 

اي�صا املحرك الثقايف واأحد املوؤ�ص�صني ملرحلة 

وال�صتنيات  اخلم�صينيات  ب��ريوت  يف  ذهبية 

حفلت بالأحالم وامل�صاريع الثقافية واملجالت 

بريوت  ا�صبحت  حتى  التاأ�صي�صية  والبيانات 

" خمترباً  نزيه خاطر  الراحل  الناقد  كما  كتب 

لل�صمري العربي احلديث" .

يف كتاب الناقد حممود �رضيح " مذكرات توفيق 

جملة  ل���ص��دار  ي�صتعد  وه��و  ي��ده  بخط  �صايغ 

"حوار" ن�صمع ون�صغي لأحد الأ�صوات احلقيقية 
املوؤ�ص�صة حلالة ثقافية عربية يف بريوت. نلم�ش 

التعب واجلهاد الذي يقوم به توفيق �صايغ بني 

بريوت ولندن وباري�ش لتاأ�صي�ش جملة "حوار". 

31 متوز  و  ني�صان   7 بني  املمتدة  الفرتة  ويف 

اجلو  مذكراته  يف  �صايغ  توفيق  ي�صف   1962
وير�صم  دقيقًا  حيًا  و�صفًا  بريوت  يف  الثقايف 

�صورة للمثقفني فيها. كتاب هو وثيقة تعرب عن 

قد ل  قيمة  �صهادة  لعله  او   . مرحلة، عن ع�رض 

نراها لدى غريه من �صعراء وادباء ع�رضه مبثل 

تلك ال�صفافية واجلراأة وال�صفاء والنظرة الثاقبة 

للنا�ش والأ�صياء واملدينة.
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اأقفلت جملة »حوار«

وال وجود للعدد )28(

�شليمان بختي

كاتب وناقد من لبنان 



خياط  ب��ول  خ��الل  م��ن  �صايغ  توفيق  يتهكم 

ن�صخة  الف   20 �صتبيع  املجلة   ان  يعتقد  الذي 

يف العامل العربي، وي�صاأل �صايغ " اذا كان يف 

مثقف  ال��ف   20 يوجد  ل  كله  العربي  عاملنا 

.intellectual
غ�صوب  لم   " املرحلة  تلك  اجواء  من  ينقل  او 

�صعيد عقل. قال انه قال له مراراً ان يف حذائه 

�صعراً اأكرث من �صبلي مالط. وملا اقيم له موؤخرا 

مهرجان مدحه �صعيد لل�صماء". 

روى   " �صعر  جملة  خمي�ش  اجواء  اي�صا  وينقل 

�صعر  خمي�ش  اجتماع  ح�رض  انه  بدر)ال�صياب( 

ليلة الم�ش وانه اثناء النقا�ش دافع ادوني�ش عن 

قال   )!!( العربي  وال��رتاث  القدمي  العربي  ال�صعر 

ان ا�صم طرفة ورد فقال �صوقي ابي �صقرا ان ل 

اأهمية له، وان بيته ال�صهري �صخيف حيث يقول      

) ال ايهاذا الالئمي( فقال له بدر )الالئمي( فقال 

�صوقي : اجل لكن قالها ملقت�صيات الوزن".

يكتب يف مذكراته يف 21 حزيران " مكتوب من 

اقرتحت  التي  النقود  فيه  يطلب  )ال�صياب(  بدر  

املنظمة اعطاءها له للتطبيب، كي يذهب للعراق 

او يح�رض عائلته لبريوت".

املجلة  ت��ب��وي��ب  اأي�����ص��ًا  امل���ذك���رات  يف  ت��ق��راأ 

واقرتاحات امل�صاركني فيها. تلم�ش مبلغ اجلدية 

واحلر�ش على ان تكون املجلة خمتلفة ومميزة 

مع  التوا�صل  فعالية  وكذلك  دور.  و�صاحبة 

الكّتاب والأدباء العرب. يكتب يف 9 متوز 1962 

" كتبت اىل رينيه حب�صي ، مولود معمري، اآ�صيا 
جبار، عبد الرحمن بدوي، عبد القادر 

القط وجنيب حمفوظ".

يكتب توفيق �صايغ يف 30 متوز  عن 

املجالت  بني  احليوي  التناف�ش  ذلك 

خ�صمنا  الزمان"  ذلك  يف  الثقافية 

اأن�صي   " اأدب   " ب��ل   " الآداب  لي�ش 

ودوم��ًا  يل  خمل�ش  �صديق  )احل��اج( 

مع   " ويتابع   ." متامًا  عني  يدافع 

فيتا  الدولت�صة  يف  )بعلبكي(  ليلى 

هجوم على اأدوني�ش ويو�صف )اخلال( 

اأدبائنا  كل  على  هجوما  و"اأدب" 

وحياتنا  الأدبية.....".

ي�صبه  م���ا  الأج�������واء  م���ن  ي��ق��ط��ف 

ذلك  ويكليك�ش"   " او  الت�رضيبات 

الزمان . ومي�صي بال خوف ول وجل 

�صاهداً على حقيقة مرحلة.

)حوار(  املجلة  تتوقف  حتى  وهكذا 

�صايغ  توفيق  عمر  من  اأخ��ذت  التي 
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توفيق صايغ  مع بعض األصدقاء 



انك�صاف  بعد  تتوقف  الكثري.  والآم��ه  وهمومه 

الثقافة،  حلرية  العاملية  منظمة  من  متويلها 

ال�صحف  من  عليها  الهجمات  تراكمت  ان  وبعد 

واملجالت العربية واللبنانية. تاأ�صى واأنت تقراأ 

التي  املجلة  تلك   تتوقف  مل  انها  لو  وتتمنى 

اكت�صفت موهبة كبرية بحجم الروائي ال�صوداين 

الطيب �صالح ون�رضت رائعته مو�صم الهجرة اىل 

اأر�صت  التي  املجلة  تلك   . حلقات  يف  ال�صمال" 

واأ�صلوبًا خمتلفًا وطريقة مغايرة  طرحا" راقيًا 

والكّتاب  والق�صايا  املوا�صيع  مع  التعامل  يف 

كيف  الن��ني  ي�صبه  فيما  ت�صمع  وامل�صاهمني. 

تتنهي املجالت الثقافية يف بالدنا باأمل ب�صمت 

بحزن نبيل.

عدد  ل   " مذكراته  يف   �صايغ  توفيق  يكتب 

املوظفني  مرتبات  دفع  املجلة.  اأقفلت  اأنا   28
واأهدى الثاث اىل موؤ�ص�صة ثقافية اأحبها. ع�رضاً 

ح�رضت بياين لل�صحف".

قلبه  اأم��ت��الأ   . عانى  ل��وح��ده.  �صمد  ان��ه  ت�صعر 

باملرارة. �صباح  الحد 1967-5-21 ن�رضت 

جريدة  "النهار" بيان توفيق �صايغ الذي اأعلن 

تلت  التي  الي��ام  يف  كاماًل.  ح��وار  ايقاف  فيه 

انهمك توفيق يف البحث يف املكتبات عن كتاب 

وان  حزين  يوم  انه  عرف  يجد.  مل  ولكنه  يقراأ 

اليام احلزينة �صتنهمر علينا.

يف ت�رضين الول 1967 ودع بريوت واأمكنتها 

م�صاره  ليتابع  قلبه  يف  واحل�رضة  ومقاهيها 

برن�صتون  جامعات  يف  حما�رضاأ  الك��ادمي��ي 

وهارفرد  وتك�صا�ش  و�صيكاغو  هوبكنز  وجونز 

انتهى  بريكلي  جامعة  ويف  وكاليفورنيا. 

م�صواره يف هذا العامل حيث فاجاأته نوية قلبية 

 1971 الثاين  كانون  من  الثالث  �صباح  حادة 

وهو يف م�صعد العمارة التي ي�صكن فيها ودفن 

يف  تنباأ  وكما  غريبني  بني  الغروب  مقربة  يف 

اأحد ق�صائده.

الراحل  ال�صديق  �صاألت  اأنني  م��رة  غري  اأذك��ر 

الدكتور اأني�ش �صايغ عن �صقيقه توفيق وغيابه 

املبكر وموقعه يف الدوحة ال�صائغية التي فيها 

فايز ويو�صف وفوؤاد ومنري.

ال�صهادات  م��ن  ي��اأن��ف  توفيق  "كان   : ق��ال 

اجلامعية حتى  انه كتب عند تخرجه يف جملة 

 " بعنوان  مقال  ال�صهادات  منتقداً  "اجلامعة" 
جلد احلمار" . قابلته يف لندن قبل وفاته بثالثة 

اأ�صهر وتبني يل ان تاأثره بايقاف جملة "حوار" 

ما زال قويًا جداً. وهو �صاخط على المريكيني 

املخادعة،  الثقافية  وموؤ�ص�صاتهم  وخمابراتهم 

التي  العربية  الثقافية  الو���ص��اط  على  وعتب 

اأ�صاءت اليه ونالت من �صمعته الوطنية دون ان 

والتناف�ش.  الغرية  بفعل  وذلك  احلقائق  تتحرى 

واأعرتف، ومل يكن قد باح بذلك اىل اأحد، انه فكر 

بالنتحار جديًا يف عام 1967 وما منعه من 

تنفيذ القرار خوفه من ان يعتربه اخل�صوم هربًا 

ب�صحة  �صمنيًا  واعرتافا  احلقائق  مواجهة  من 

ال�صائعات".

�صايغ  توفيق  نتذكر  ونحن  نقول  هل  وبعد، 

45 عامًا على رحيله انه ما زال يحيا يف  بعد 

" حوار"  ق�صيدة ول يزال قلبه معلق يف جملة 

التي �صاوت مبعنى ما وجوده وحياته وكرامته 

وا�صهامه الكبري. لعله ما زال يحلم بالكلمة التي 

حتيي ومتيت. 
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بني  ي��رتدد  و�صعره  حائر،  �صاعر  �صايغ  توفيق 

معًا؛  والتوح�ش  الألفة  وب��ني  وامل���رارة،  ال��رباءة 

�صاعر مرتع بع�صق امل�صيح، ول ينفك متمرداً على 

اأخوته،  بني  الو�صط  يف  ك��ان  امل�صيحي.  اإميانه 

عابوا  ي�صغرونه  من  فئة  مع  نف�صه  و�صع  ف��اإذا 

عليه ذلك لأنه �صار كبرياً. واإذا رغب يف اأن ياأخذ 

حقوقه مثل باقي اخوته الكبار قالوا له اإنه مازال 

وحيداً  عا�ش  الأم���ر،  ه��ذا  ج��راء  ولعله،  �صغرياً. 

وفريداً ومتحديًا حتى ا�صتيقظت فيه روح املهاجر 

واأيقظت لديه �صعلة البداع والتجدد. 

هو  والغ����رتاب  اآن.  وم��غ��رتب��ًا يف  غ��ري��ب��ًا  ك��ان 

اإنه  الدائمة.  معاناته  فيها  تتكثف  التي  الكلمة 

اأثناء  يف  عائلته  مع  فل�صطني  اإىل  هاجر  �صوري 

1925 )ولد عام  الثورة ال�صورية الكربى يف �صنة 

ال�صويداء  ملحافظة  التابعة  خربا  بلد  يف   1923
يف  لبنان  اإىل  الهجرة  على  اأُرغم  ثم  �صورية(.  يف 

عام النكبة �صنة 1948. ويف لبنان مل يجد موئاًل 

املنفى  اإل  له  وطنًا  يجد  ومل  التائهة،  لروحه 

اغرتابه  عا�ش  املزدوج  املنفى  هذا  ويف  وال�صعر. 

وغربته بجميع جتلياتهما.

خالفًا لل�صعراء العرب التجديديني الذين نهلوا من 

عقائد اخل�صب املقد�صة ومن عقيدة النبعاث بعد 

املوت التي جتلت يف اأ�صاطري ما بني النهرين ويف 

)التموزيات(، عكف  ال�صورية  الآرامية-  احل�صارة 

اأخرى  اأ�صاطري  �صوغ  اإع��ادة  على  �صايغ  توفيق 

ليتكئ عليها يف روؤيته ال�صعرية اجلديدة، كالأفعى 

ديني  رمز  هي  فالأفعى  القرن.  ووحيد  والهرة 

الوقت  يف  �صهواين  رمز  وهي  الن�صان،  ل�صقوط 

نف�صه. اأما وحيد القرن )الكركدن( الذي خاطبه يف 

الكركدن«  على  لأطرحها  اأ�صئلة  »ب�صعة  ق�صيدة 

فقد   )1963 �صايغ«،  توفيق  »معلقة  دي��وان  يف 

اكت�صف، على غرار بع�ش ُكّتاب القرون الو�صطى، 

اأن ثمة �صبهًا بني امل�صيح والكركدن ومرمي العذراء 

والكركدن  وال�صهوانية.  والرباءة  العفة  على  يقوم 

كال�صاعر  اأو  كالإله،  وحيداً  يعي�ش  لطيف  حيوان 

يف وحدته، ول ميكن اإخ�صاعه، فهو يف�صل املوت 

عن  البحث  هي  الدائمة  ومتعته  اخل�صوع،  على 

الكركدن  اأن  غري  ح�صنها.  يف  راأ�صه  لي�صع  اأنثى 

يدرك اأن ح�صن العذراء يخبئ املوت، واأن العذراء 

ال�صيادون فهي  الذي ي�صعه  الُطعم  مغوية، وهي 

طريقه ل�صطياده وا�صتعمال قرنه الوحيد لتقوية 

القدرات ال�صهوانية. اأما العذراء نف�صها فهي تعرف 

اأن ج�صد الكركدن هو احلياة. ولأنه ل ي�صتطيع اأن 

مينحها احلياة، فهي ت�صلمه اىل ال�صيادين ومتنحه 

ومن  نار  من  اإمراأة  يريدها  الكركدن  كان  املوت. 

الوحيد كما ت�صتهي،  دون ج�صد ل ليدميها بقرنه 

ا�صطياده.  قبل   بدمائه  اأح�صانها  ليموت يف  بل 

اأمنية  حتقيق  من  متكنت  فالعذراء  املعنى  وبهذا 

اأمنيتها  الكركدن، بينما مل يتمكن هو من حتقيق 

اأ�صطورة الكركدن  البتة )حوار مع جميل جرب عن 

نقله   ،26/5/1963 ب��ريوت،  اجلريدة،  جريدة   ،

املجهولة«  »التوفيقيات  يف:  ���رضي��ح  حم��م��ود 
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احلائر واملتمرد 

وال�شهواين

�شقر اأبو فخر  

مفكر وموؤرخ من فل�صطني



بريوت: دار نل�صن، 2010(.

الكركدن  ب��ني  ال��ف��ارق  اإن  �صايغ  توفيق  يقول 

خمتاراً  املوت  اإىل  ذهب  امل�صيح  اأن  هو  وامل�صيح 

كي يخل�ش الغري، بينما ذهب الكركدن اإىل املوت 

جمداً  امل�صيح  موت  كان  لهذا  نف�صه.  يخل�ش  كي 

فاجعة. ويف  فكان  الكركدن  اأما موت  وانت�صاراً، 

غمرة هذا ال�صخب عا�ش توفيق �صايغ بني مرميني: 

»كاي« وهي  النعيم، وحبيبته  والدته وهي مرمي 

العطاء، وحبيبته  والدته هي مرمي  مرمي اجلحيم. 

هي مرمي المتالك. وبني مرمي القلب ومرمي اجل�صد 

بيد  اجلحيم.  من  �صاعد  كغناء  ق�صائده  تناثرت 

1950 هّز كيانه واأورثه  اأن موت والدته يف �صنة 

كمداً فوق كمد. ويف خ�صم هذه املعاناة املتعددة 

الوجوه راح يردد اأن اأروع الن�صاء هي املراأة الهرة 

بالغريزة  بل  بالعقل،  اأو  بالعاطفة  تعتدُّ  ل  التي 

ذكور  هررة  ق�صمني:  الكون  تق�صم  فهي  وحدها، 

دن 
ُ

فت�صاجعها، اأو فئران فتاأكلها. اأما الن�صاء فري

»اأن ي�صاجعننا واأن ياأكلننا يف الوقت نف�صه«. 

على  م��رات  ث��الث  خال�صًا  النتحار  ل��ه  ت���راءى 

ويف  وال��دت��ه،  وف��اة  بعد   1950 �صنة  يف  الأق���ل. 

�صنة  1960 حني ترك ملهمته »كاي«، ويف  �صنة 

والدته  وف��اة  »ح���وار«.  جملة  اإغ��الق  بعد   1967
اأنقذه  »ك��اي«  عن  وافرتاقه  النعيم،  عن  اأق�صته 

بهذه  ارتباطه  قطع  »حوار«  واإغالق  اجلحيم،  من 

اإليها يف  اإجنليزية تعرف  البالد. و »كاي« فنانة 

النف�صي  بها، وكانت عذابه  اأولع  ثم   ،1957 �صنة 

وتغار  متتلكه  كانت  اآن.  يف  ال�صعرية  وملهمته 

مثل  بها  عالقته  و���ص��ارت  ب��ه،  وتت�صبث  عليه 

الأغر  الطرف  �صاحة  يف  بتمثال  حمامة  عالقة 

ل  متثال  مثل  را�صخًا  كان  لندن.  يف  )ترافلغار( 

برية.  كحمامة  وترجع  تطري  هي  وكانت  يتبدل، 

وقبيل افرتاقه عنها كتب ق�صيدته امل�صهورة »من 

الأعماق �رضخت اإليك يا موت« )1960( ثم اأحرق 

ر�صائلها اإليه، وهجر لندن وعاد اإىل بريوت لي�صدر 

جملة »حوار« التي كانت ماأ�صاته الإ�صافية. ويف 

معمعان هذا التيه املوؤمل باتت حياته بحثًا دائمًا 

ال�صهوانية  بني  منهكًا  وتاأرجحًا  اخلال�ش،  عن 

والروحانية، وتغلغل يف اأعماقه �صك خلخل كيانه 

واأورثه اأ�صقامًا. بيد اأن ال�صك لديه مل يكن �صكًا عقليًا 

جتربة  بل  واملفكرين،  الفال�صفة  عند  يتجلى  كما 

فال  العا�صق يف حمبوبته،  �صك  مثل  موؤملة  دينية 

يزيده ال�صك اإل وجداً وهيامًا. ويف اأي حال كانت 

مثاًل  والإحلاد،  الإميان  بني  املتاأرجحة  جتربته 

للروح املحطمة واجل�صد املعذب، وهلع احلياة. 

يف 27/4/1966 ن�رضت جريدة »نيويورك تاميز« 

حلرية  العاملية  املنظمة  ان  فيها  ورد  مقالة 

»اإنكاونرت«  مثل  عدة  جمالت  ل 
ِّ
متو التي  الثقافة 

»دميونات«  و  الفرن�صية  »ب��روف«  و  النكليزية 

الأملانية و »حوار« العربية تتلقى دعمًا من وكالة 

اخلرب  هذا  فنزل   .CiA الأمريكية  ال�صتخبارات 

مع  اتفق  حني  ُخدع  اأنه  وعلم  كال�صاعقة،  عليه 

ال�صوداين  اأحمد  وجمال  ال�صوري  جارجي  �صيمون 

على اإ�صدار »حوار« يف بريوت، ومل يكن يدري اأن 

هذه املنظمة الثقافية لها �صلة خفية باملخابرات 

الأمريكية، وغايتها املبا�رضة مواجهة ال�صيوعية. 

والالفت اأن »حوار« مل تن�رض طوال اأربع �صنوات اأي 

ي�صاريني  ُكّتابًا  اإن  بل  لل�صيوعية،  معادية  مقالة 

ادري�ش  يو�صف  اأمثال  كثرياً  فيها  كتبوا  وقوميني 

ال��ب��داوي  ورا���ص��د  ���رضور  وجنيب  �صكري  وغ��ايل 

والطيب  عو�ش  ولوي�ش  العظم  ج��الل  و���ص��ادق 

وجراء  املاغوط.  وحممد  اخلالدي  ووليد  �صالح 

اأعلن  20/5/1967 بيانًا  اأ�صدر يف  ال�صدمة  هذه 

اأن غادر بريوت  يلبث  احتجاب »حوار«، ومل  فيه 

اإىل الوليات املتحدة ليبداأ عهداً جديداً من املنفى 

يف جامعة بريكلي. وهكذا عا�ش هذا ال�صاعر منفيًا 

يف عراء الرباري اجلليدية. ويف هذا العماء، اأم�صى 

الغربة  اأيام عمره غريبًا، ومات يف  توفق �صايغ 

يف  الغروب«  »مقربة  يف  ليدفن   3/1/1971 يف 

بريكلي بني قرب لرجل �صيني مهاجر وقرب لرجل 

ياباين مهاجر اأي�صًا.  

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

47



الدين  اأم ظلمه  ال�صيا�صة توفيق �صايغ،  هل ظلمت 

�صحية  هو  فهل  نف�صه،  ظلم  اأم  معًا،  كالهما  اأم 

اأم  �صعره،  يف  امل�صيحية  اإىل  التام  النحياز 

اأنه  الن�صال وخا�صة  التغريد خارج �رضب  �صحية 

فل�صطيني، ابتعد عن الق�صية؟ اأم حياة العابر التي 

اختارها؟ »م�صيفي الفراغ، م�صتاي الفزع، وعي�صي 

قطاٌر بينهما �صفريٌة « وظّني اأن كل هذه العوامل 

ي�صتعري  اأن  قرر  الذي  ال�صاعر  هذا  ظلمت  جمتمعة 

يعي�ش  اأن  قرر  اأيامه!  حياة من زمن م�صى وولت 

يف ق�صيدة مع �صخ�صيات م�صتعارة!  

ولد يف �صوريا وعا�ش يف فل�صطني وتعلم يف بريوت 

ومات وحيداً يف اأمريكا، معلقًا بني ال�صماء والأر�ش 

يف  ودفن  قلبية  اأزمة  داهمته  اأن  بعد  م�صعد  يف 

مقربة الغروب بني مهاجرين، حياة ت�صبه ق�صيدة 

ق�صرية مليئة باملفارقات واأقرب اإىل املجاز منها 

�صايغ  توفيق  مثل  ب�صاعر  تليق  حياة  الواقع،  اإىل 

يف  عيناه  تفتحت  الذي  الربوت�صتانتي  الق�ش  ابن 

بتاريخه  املكان  فلعب  واجلليل،  والقد�ش  طربية 

ورموزه امل�صيحية دور البطولة يف حياته و�صعره، 

ال�صاعر الذي ين�صاأ علي �صفاف بحرية  ودون �صك 

للم�صيح وتالميذه لبد  التي كانت م�رضحًا  طربية 

اأن يذهب بعيداً عرب الزمان واملكان، ثم ينتقل اإىل 

اإجنلرتا واأمريكا، ليتاأثر بال�صعر الإجنليزى والروح 

االربوت�صتانتية .  

اأ�صاأل نف�صي واأنا اأقراأ توفيق �صايغ كيف كتب هذا 

املا�صي  القرن  و�صتينات  خم�صينات  يف  ال�صعر 

واأفراح  الوزن  و�صخب  ال�صعرية  الغنائية  حيث 

الإيقاع ال�صاخب يف املو�صيقى واملعنى، لقد كتب 

زمن  يف  والغنائية  القومي  املد  من  يخلو  �صعراً 

فجاء  فل�صطيني،  ل�صاعر  وخا�صة  والقومية  الغناء 

الالهوتي،  يوحنا  روؤيا  اإىل  اأقرب  �صلوات  �صعره 

كاأنه ي�صاهد روؤيا يف الدواوين الثالثة، لكنها روؤيا 

على الأر�ش ويف و�صح النهار وخا�صة يف ديوانه 

الثالث »معلقة توفيق �صايغ« يحاكي فيه وقائع 

ا�صتعار  حبيبته،  و�صيف  اأمه  ب�صيف  مم�صكًا  الروؤيا 

بناء  مع  الروؤيا  وروح  الالهوتي  يوحنا  مفردات 

احللم  اإىل  اأقرب  فاللغة  نادر،  مزيج  يف  املعلقة 

رغم ق�صوتها، وثمة اإيقاع خا�ش قادم من القدا�صة 

م�صتهجن   » اخليل  �صهيل  من  واأي�صًا  والفل�صفة 

اأ�صحوكة، وحبي احتالم  �صكلي هنا، و�صعري لهم 

خ�رضتها  اأمي   » نف�صه  يرثي  اأو  هرطقة«  وديني 

املوت  عدوي  للحياة،  خ�رضتها   »  ... و«  للموت، 

ل   : وحياة  موت  بني  اأنا  معلق   . احلياة  عدوتي 

مبوت اأوحياة « 

كان يحمل بداخله اإح�صا�ش النبي �صاحب الر�صالة، 

مفرداتها  من  الرغم  على  ال�صعرية  الر�صالة  ولكن 

من  الإن�صان،  مغزاها  ر�صالة  اأنها  اإل  امل�صيحية 

خالل لغة متيزت باجلراأة والعمق والتجديد ل�صاعر 

خال�صه  �صعره،  على  اخلال�ش  فكرة  �صيطرت 

يعباأ  فلم  امل�صيحي،  للمفهوم  وفقًا  ال�صخ�صي 

وغرق  وقتذاك،  ال�صائدة  والأ�صاليب  بالإجتاهات 

وبالتحديد  ورموزها  امل�صيحية  الروحانيات  يف 

قربان!  �صوى  لي�ش  باأنه  ف�صعر  واخلال�ش  الفداء 

ومل يتوقف الأمر عند التاأثر بهذه الرموز اأو �صيطرة 
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توفيق �صايغ: 

مملكتى ال�شعرية لي�شت من هذا الزمان 

جرج�س �شكري 

كاتب �صاعر من م�رض



اأدائه  اأو  الثالثة  دواوينه  على  امل�صيحية  الفل�صفة 

ويتقم�ش  يعي�ش  كان  اأنه  ظّني  بل  ال�صحية،  دور 

يعود  وكان  العامل  افتدى  الذي  امل�صيح  �صخ�صية 

احلكايات  كل  معه  ويعي�ش  الوراء،  اإىل  عام  األفي 

والأحداث التي وردت يف الأناجيل الأربعة، وعلى 

واأمريكا  اجنلرتا  ثم  بريوت  اإىل  رحيلة  من  الرغم 

اإليها  هبط  التي  فل�صطني  يف  بروحه  ظل  اأنه  اإل 

اإذا كان  اأ�رضته حني كان عمره ثالث �صنوات،  مع 

فيها  وكتب  �صبابه  مطلع  يف  التواراة  در�ش  قد 

وترجمة  درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  بها،  وتاأثر  اأبحاثًا 

الأدب الإجنليزي وت�صبعه بفكر الربوت�صتانت اإل اأن 

حماولة حماكاة �صخ�صية وحياة ي�صوع النا�رضي 

فثمة  و�صعره،  حياته  يف  الأكرب  الدور  لها  كان 

توحد بينهما، امل�صيح الفيل�صوف الإن�صان وال�صاعر 

اإل  يتاأثر  مل  لذلك  الدور،  هذا  يلعب  الذي  امل�صكني 

مبا ينا�صب هذه الفكرة، فعلى الرغم من قربه من 

�صايغ  توفيق  كان  اخلال،  ويو�صف  �صعر  جماعة 

قريبًا فقط من خ�صبة ال�صليب من ذاته، كان يتجول 

يف عر�ش قانا اجلليل، وي�صاهد امل�صيح وهو يطرد 

�صعرت  ق�صائده  قراأت  وحني  الهيكل،  من  الباعة 

من  واأكل  بل  اجلبل  على  املوعظة  زمن  عا�ش  اأنه 

ال�صمك والأرغفة مع اجلموع، و�صارك التالميذ يف 

رفع ماتبقي من الطعام الذي باركه ال�صيد امل�صيح! 

والأعمى  ال�صقف  من  يتدىل  املفلوج  �صاهد  لقد 

متاأملًا  ال�صلب  ليلة  و�صهر  ومي�صي،  �رضيره  يحمل 

يراقب بطر�ش وهو ينكر �صيده ثالث مرات ويبكي، 

ل  يقظًا،  اأو  نائمًا  احللم  يف  هذا  كل  عا�ش  رمبا 

اأعرف لكنه راأى كل �صيء »اأنا اأي�صًا اّتبْعُته، غذّيُت 

يقول  ثم  ذاته«  حتقيق  على  اأعنته  ب�صعفي،  قوته 

اأكلت »مع الآكلني وراأيتهم يهللون له وقد �صبعوا، 

التي  الق�صيدة  هذه  ويف  اإثره«  يف  يتدحرجون 

ال�صخ�صيات  يتمثل  الإجنيل  من  عنوانها  ا�صتعار 

قانا  امل�صيح معجزاته يف عر�ش  التي �صنع معها 

انقلبت خموراً عادت مياهًا  التي  اجلليل »واملياه 

ب�رضه  ا�صرتد  الذي  الأعمى  كان  بل   »
ّ
�صفتي على 

برمتاو�ش،  عيني  الوحل  من  نقى  الذي  والوحل   »

به.«  تتنزهان  كانتا  ما  ت�صاأمان  عيني  جعل 

وكان ابن اأرملة ناين امليت الذي اأعاد له امل�صيح 

 » للحياة  نايني  فتى  اأعاد  الذي  والنداء   » احلياة 

اإىل  رحلته  يف  الر�صول  بول�ش  �صخ�صية  متثل  بل 

دم�صق حني ظهر له امل�صيح، فتخيل نف�صه هو من 

يكتب  فحني  خا�صته،  اإىل  و�صمه  �صاوؤول  التقى 

لي�صت  ال�صعرية  مملكتي  لنف�صه  يهم�ش  كان  ال�صعر 

»�صلمت  األفي عام م�صت!  بل من  الزمان،  هذا  من 

يداك يا معرقبي، ملحت اإذ بو�صُتهما، اأثر امل�صامري 

كتب  فهل  �صعره،  يف  حت�صى  ل  والأمثلة  زال« 

البع�ش هذا،  دينيًا؟ رمبا ظن  �صعراً  توفيق �صايغ 

اأي�صًا  يطرح  اأنه  اأ�صعر  ن�صو�صه  اأقراأ  حني  لكنني 

الذي  امل�صيحي  الالهوت  خالل  من  الوجود  اأ�صئلة 

لب ملحو خطايا الب�رض، �صار  تاأن�ش فيه الرب و�صُ

يحاكي  �صايغ  وكان  الإن�صان،  ليفتدى  اإن�صانًا 

اإن�صانًا  الأر�ش  على  الرب  �صورة  ال�صورة،  هذه 

يعي�ش بني الب�رض، يقدم لهم اخلمر وال�صمك وي�صفي 

اأمرا�صهم ومينحهم حياة اأبدية، وظّني اأن هذا لي�ش 

�صعراً دينيًا بل اأ�صئلة اإن�صان حائر يف هذا الوجود 

�رضاحة  يقول  فهو  امل�صيحي،  الرتاث  من  ي�صتفيد 

الكوة  فتحت   / الأمم  موحاه  تق�صد   / قدمي  »رٌب 

وعلى   » وكبوت  اأج�ش  ُمقعداً  فاألفيتني  اأتل�ص�ش 

الرغم من طغيان هذه الرموز على ن�صو�صه وهذه 

النزعة امليتافيزيقية يف روؤيته للعامل، اإل اأنه كتب 

الق�صائد  اأجمل  يف ديوانه الأول ويف فرتة مبكرة 

ليلة   » اليومية  احلياة  تفا�صيل  اإىل  تنتمي  التي 

�صعري،  وق�ص�صت  وتزينت  املوا�صم،  بدلة  ارتديت 

وتع�صيت يف الكوباكابانا، مع رفيقتي، واأ�صحابي 

املعتم،  الكورني�ش  على  مت�صينا  ثم  ورفيقاتهم، 

يوم   » فيها  ويقول   » وطرط�ش  ازبد  للبحر  وقلنا 

ولففت  القلم  اغمدت  و«  ا�صتقالتى«  للمدير  رفعت 

�صونيتة  بدون  حبيبتي  وبو�صت  زادي  الورقة  يف 

و�صتمت البارمان واملدير من غري نار.« وكان من 

املمكن اأن يكمل يف هذا الإجتاه لكن ال�صيء اخلفي 

األفي  الزمن  الأقوى، يقوده عرب  بداخله كان  الذي 

عام اإىل الوراء ليعي�ش مع النا�رضي وتالميذه . 
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هذه هي الرتجمة العربية الأوىل لق�صيدة اإليوت 

اأوروب��ا  يف  ق�صيدة  اأ�صهر  اخل���راب«  »الأر����ش 

الأول  والنموذج  الع�رضين،  القرن  يف  والعامل 

للحداثة ال�صعرية، واأكرثها تاأثرياً هي و�صاعرها، 

القرن  نهايات  حتى  احلديث  العربي  ال�صعر  يف 

املا�صي. 

الرتجمة،  هذه  على  مرت  عامًا  �صتني  من  اأكرث 

حتى  الق�صيدة  هذه  ترجمات  خاللها  تعددت 

قاربت الع�رض ترجمات.

والق�صة التي ميكن �رضدها هنا واملتعلقة ببقاء 

تتعلق  ال�صنوات،  هذه  كل  جمهولة  املخطوطة 

املفاجئ  ورحيله  نف�صه  �صايغ  توفيق  بق�صة 

واملبكر، وهي الق�صة التي ا�صتف�صت ب�رضحها يف 

 فهذه 
)2(

حتقيق كتاب �صايغ عن نازك املالئكة.

بعد  تركها  التي  امل�صودات  تلك  من  املخطوطة 

ته ومكتبه يف بريكلي بكاليفورنيا  رحيله يف �صقَّ

اإىل  وانتقلت  وفاته،  بعد  املتحدة  بالوليات 

عائلته يف بريوت ثم احتفظ بها الدكتور حممود 

اأتقدم  وهنا  منها،  بع�ش  بتحقيق  وقام  �رضيح 

بالإرث  لعنايته  الأوىل  مرتني  ل�رضيح  بال�صكر 

باأن  ملبادرته  والثانية  �صايغ،  لتوفيق  املهم 

ة هذه الرتجمة يف كتاب. يعهد يل بتحقيق م�صودَّ

ال�صاعر  ال�صديق  من  و�صلتني  التي  املخطوطة 

ورق��ة،  وع�����رضون  ت�صع  قوامها  امل��ع��ايل  خالد 

نوعية  م��ن  ي��ب��دو  كما  م��راح��ل،  على  مكتوبة 

الورق واحلرب امل�صتخدمني يف الكتابة فقد عمل 

توفيق �صايغ على ترجمة الق�صيدة يف مكانني 

وزمانني خمتلفني اإذا بداأ بها يف بريوت يف وقت 

ما من عام 1951. واأجنزها ب�صيغة م�صودة، يف 

كيمربدج يوم الإثنني 29 من ت�رضين الثاين عام 

 .1953
الأوراق الت�صع والع�رضون جاءت خلواً من عنوان 

»دفن  الأول  الق�صم  بعنوان  تبداأ  اإذ  الق�صيدة، 

املوتى« وهكذا حال كل جمموعة منها حيث تبداأ 

بعنوان الق�صم، ومن الوا�صح اأن هناك ورقتني اأو 

ورقة على الأقل قد فقدت، ومع اأمر كهذا ل ميكن 

منا�صبة  ترجمة  انتقاء  التخمني يف  اإىل  الركون 

لعنوان ق�صيدة اإليوت وهي م�صاألة اأ�صا�صية، كما 

اأنها واحدة من الق�صايا التي دار حولها خالف 

باللغة الأ�صلية للق�صيدة قبل ترجمتها العربية. 

الطمئنان  قبل  وتق�صيًا  بحثًا  يتطلب  فالأمر 

العلمي باختيار »الأر�ش اخلراب« عنوانًا عربيًا 

فقررُت  قتُه  ووثَّ فعلتُه  ما  وهذا  اإليوت،  لق�صيدة 

باطمئنان  اخلراب«  »الأر�ش  ب�  العنوان  ترجمة 
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)1(
من اأوراق توفيق �صايغ املجهولة

»االأر�ش اخلراب« الإليوت 

ل ترجمة عربية  فـي اأوَّ

حممد مظلوم

كاتب و�صاعر من العراق 



 على ا�صتقراء ناق�ش، 
ً
كامل ولي�ش تخمينًا اأو بناء

اأورد توفيق �صايغ نف�صه الرتجمة على هذا  فقد 

يف  الأول:  كتبه،  من  م�صدر  من  اأكرث  يف  النحو 

الق�ص�صية  اإبراهيم جربا  تقدميه ملجموعة جربا 

طبعتها  �صدرت  والتي  اأخ��رى«  وق�ص�ش  »عرق 

من  �صنوات  ب�صع  بعد  اأي   ،1956 عام  الأوىل 

)3(
ترجمته للق�صيدة.

وامل�صدر الثاين: مقدمة ترجمته لرباعيات اأربع 

اأ�صوات  جملة  يف  ن�رضها  التي  نف�صه،  لإليوت 

 اأما امل�صدر الثالث فهو كتابه 
)4(

اللندنية 1962.

)5(
»خم�صون ق�صيدة من ال�صعر الأمريكي«

لن�ش  غياب  ثمة  العنوان  غياب  اإىل  واإ�صافة 

م�صتهل  قبل  وترجمته  برتوني�ش  من  القتبا�ش 

الق�صيدة. وكذا احلال مع الإهداء اإىل عزرا باوند، 

يف  يظهر  مل  نف�صه  الإه��داء  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع 

ال�صيغة املن�صورة مبجلة »املعيار« ول بالطبعة 

واإمنا ظهر لحقًا   ،1922 عام  للق�صيدة  الأوىل 

ن�صع  اأن  ميكن  وهنا   .1925 ع��ام  طبعة  يف 

على  الق�صيدة  ترجم  رمبا  �صايغ  باأن  احتماًل 

وفق تلك ال�صيغة املن�صورة يف »املعيار« اأو يف 

الطبعة الأوىل منها.

ليرتجم  توفيق �صايغ  يكن  الأحوال مل  كل  ويف 

كليهما  لأن  ال�صتهالل،  اقتبا�ش  اأو  الإه���داء 

اأمثالهما  اأنه مل يرتجم   بالالتينية، ذلك 
ٌ

مكتوب

جاءت  والتي  الق�صيدة  منت  يف  املقاطع  من 

والأملانية  الالتينية  الأخ��رى  باللغات  مكتوبة 

�صطوراً  تركها  واإمنا  وال�صن�صكريتية،  والفرن�صية 

اثنتني منها، وقد قمت  اأو  اأو كتب كلمة  فارغة، 

اخرتت  اأو  اأحيانًا  الإجنليزية  عن  برتجمتها 

العربية كما هو احلال مع  اإىل  ترجمات منجزة 

ومقاطع  الإلهية«  »الكوميديا  من  دانتي  اأبيات 

تلك  اإىل  اأ����رضت  وق��د  بالفرن�صية،  ب��ودل��ري  م��ن 

الرتجمات املقتب�صة يف مكانها.

ومبا اأنَّ الرتجمة بقيت م�شودة مل تاأخذ �شكلها 

بع�س  �شايغ  ترك  فقد  للن�رش،  املهياأ  النهائي 

العبارات اأو الكلمات دون ترجمة، اأو اقرتح اأكرث 

من كلمة بالعربية مقابل الكلمة الإنكليزية، وقد 

اأ�رشت يف الهوام�س اإىل هذا كله، بعد اأن اخرتت 

ة واجلمال.  منها ما راأيته يجمُع بني الدقَّ

من املالحظ يف الر�صد لأهم الرتجمات املبكرة 

ترجمة  اأول  با�صتثناء  اأن��ه  اخل���راب  ل��الأر���ش 

يو�صف  ال�صاعرين  قبل  من  للق�صيدة  من�صورة 

اخلال واأدوني�ش، وهي ترجمة ت�صوبها الكثري من 

امل�صاكل، مل يكن بني الرتجمات العديدة الالحقة 

�صاعر عربي، ومن نافل  لها  من ترجمة ت�صدى 

بها  يقوم  اأن  ميكن  ل  ال�صعر  ترجمة  اأن  القول 

يكون  عندما  الأم��ر  فكيف  �صاعر،  من  اأف�صل 

كتوفيق  بالرتجمة  و�صليعًا  اأكادمييًا  ال�صاعر 

�صايغ؟

الناحية  م��ن  الرتجمة  ه��ذه  ك��ان��ت  وبينما 

بهذا  اأدب��ي  لعمل  له،  ترجمٍة  اأول  التاريخية، 

ة والأكرث  امل�شتوى من ال�شعوبة، فهي الأكرث دقَّ

الرتجمات  جميع  بني  من  و�شاعرية  جمالية 

اإليوت  ول�شعر  اخل���راب«  »ل���أر���س  ال�حقة 

جانب  اإىل  ت�شكل  فهي  املعنى  وبهذا  عمومًا، 

عمً�  الأرب��ع«  »للرباعيات  الرائعة  ترجمته 

اأدبيًا بارزاً ومميزاً.

املجهولة  العربية  الرتجمة  هذه  ظهور  اأن  كما 

القراءة  يف  كثرية  اأ�صياء  معه   
َّ

تتغري اأن  ينبغي 

حدث  كما  اخل���راب،  ل��الأر���ش  العربية  النقدية 

يف  للق�صيدة  الأ�صلية  املخطوطة  ظهور  مع 

الأ�صلية  الن�صخة  على  العثور  فبعد  الإجنليزية. 

لق�صيدة اإليوت عام 1968 ون�رضها �صمن كتاب 

و�صدر  فليت�رض  فالريي  الثانية  زوجته  رته 
َّ
حر

عام 1971، تغريت الدرا�صات الأكادميية وغري 

تلك  ظهور  ومنذ  اخل��راب،  لالأر�ش  الأكادميية 

النقد  توجهات  �صارت  اللحظة  وحتى  الن�صخة 

نهائي  ب�صكل  النكليزي متيز، بني ن�ش م�صاغ 
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ومن�صور، واآخر اأ�صلي طبق الأ�صل من املخطوط، 

وهذا الأخري الذي بقي غائبًا لعقود �صار ي�صيء 

الذي  املكتمل  الن�ش  هو  منهما  ف��اأي  الأول، 

ي�صتغني حقًا، ومتامًا عن الآخر؟

كذلك اأتاح ن�رض املخطوطة التعرف على جوانب 

نف�صية و�صخ�صية من حياة اإليوت جرت الإطاحة 

فيفيان  قبل  ومن  اأحيانًا  باوند  قبل  من  بها 

النكليزي  النقد  َز  حفَّ ما  وهو  اأخ��رى،  اأحيانًا 

لإليوت  ال�صخ�صي  اجلانب  تاأثريات  اإي��الء  على 

فظهرت  كبرية  اأهمية  الق�صيدة  يف  وظاللها 

الع�رضات من الدرا�صات واملقاربات التي وجدت 

خاللها  من  ميكن  جديدة  اإ�صافية  م��ادة  فيها 

اإعادة ت�صكيل فهم جديد لالأر�ش اخلراب واقرتاح 

قراءة خمتلفة، ب�صكل ما، عن املتوارث وامل�صتقر 

والنمطي من النقد التقليدي.

التاأويلية  وال��ق��راءات  الأدب���ي  النقد  ك��ان  واإذا 

الثقافة  يف  الأكادميية  والدرا�صات  احلديثة، 

م�صارات  نحو  وانعطفت  تغريت  قد  الأورب��ي��ة 

جديدة منذ ن�رض الن�صخة الأ�صلية للق�صيدة، فاإننا 

 �صيئًا من ذلك منعك�صًا يف قراءاتنا يف 
ْ

مل نلم�ش

الثقافة العربية، واإمنا بقي اإليوت وق�صيدته يف 

درا�صاتنا  يف  اجرتارها  عاد 
ُ
ي »منطية«  �صورة 

العربية.

ول��ك��ن ب��ع��د ظ��ه��ور خم��ط��وط��ة ت��رج��م��ة توفيق 

اأطول من  اختفائها لفرتة  للق�صيدة، بعد  �صايغ 

خمطوطة الق�صيدة نف�صها، ينبغي اأن تتغري كثري 

اإليوت و»الأر�ش واخلراب« يف  الأمور حول  من 

جديدة  اأخ��رى  ق��راءة  وت�صتدعي  العربي،  النقد 

وخمتلفة لتجربته ب�صكل عام. ومن هذا املنطلق 

ان  الكتاب،  لهذا  امل�صاحبة  الدرا�صة  يف  اأحاول 

الدرا�صات  جممل  اإليها  تلتفت  مل  مناطق  اأ�صيء 

العربية عن اإليوت، واإن كانت متداولة يف النقد 

الإنكليزي خالل العقود وال�صنوات الأخرية.

االأر�ش اخلراب

معلقًة  »�صبيل«  افة 
َّ
العر عيني   

ِّ
ب��اأم راأي��ُت  ]لقد 

ٍة، وعندما كان الفتياُن ي�صاألوَنها: »ماذا 
َّ
يف جر

تريدين؟« جتيب: »اأريد اأن اأموت.«[

اإىل عزرا باوند: 

احلريف الأبرع

املَوَتى َدْفُن   -  I

هوِر َني�صاُن، يبعُث  ال�صُّ
ُّ
1- �رَض

ُ
واِر، وميزج

َ
2- الليلَك ِمَن الأر�ِش الب

ُك
ِّ
حر

ُ
غائِب، وي

َّ
3- الذِّكرياِت بالر

بيع
َّ
 اخلاِملَة ِباأمطاِر الر

َ
4- اجلذور

ُ
ر

ُ
 يغم

َ
، وراح

َ
 خلَّى لنا الدِّفء

َ
5- اإنَّ ال�صتاء

 
ْ
ت

َ
ِقي

َ
ب

َ
6- الأر�َش ِبثلِج النِّ�صياِن، و

اٌة َزِهيدٌة 
َ
ي

َ
ِة ح 7- ِباجلذوِر اجلافَّ

»�صتارن  فوَق  جنتاُز  ونحُن  يُف 
َّ

ال�ص اأَنا 
َ

َفاج
َ
و  -8

برجري�صي« 

د6
َّ
�َصى املعم

ْ
م َطِر فوَقْفنا يف امْلَ 9- بوابٍل ِمَن امْلَ

اإىَِل  م�ِش،  ال�صَّ �صوِء  حَت��َت   
َ ْ
ري

َّ
ال�ص َنا 

ْ
ع

َ
َتاب  

َّ
ثم  -10

»الُهوفكارتن»

�رَضبَنا القهوَة، وحتدَّثنا ل�صاعٍة ِمَن الزَّمن.
َ
11- و

ٌة 
َّ
اني انيا، اأمْلَ

َ
ًة، حتدَّرُت ِمْن ِليتو

َّ
و�صي

ُ
12- اأنا ل�صُت ر

)7(
ة

َّ
َنِقي

 ِعنَد الأر�صيدوق.
ُ
ُد اأْطَفاًل، ُنقيم

ْ
ع

َ
ا ب ا كنَّ

َ
ِعنَدم

َ
13- و

ي اأََخَذين على مزَلَقٍة
ِّ
14- ابُن عم

ِي
ْ

15- فارتعبُت. وقاَل: يا ِمري
)8(

هوْت ِبَنا.
َ
قي يا ِمريي. و ِكي ِبها، اْلَت�صِ

َّ
16- مَت�ص

ة.
َّ
 ِباحلري

ُ
17- يف اجلباِل، هناَك ت�صعر

يف  للجنوِب  ُه 
َّ

واأتوج  ،
ُ
اأطالع الليِل  اأك��رَث  اأنا   -18

تاِء. ال�صِّ

 الغ�صوِن َتْنمو
ُّ

؟ اأي
ُ
 التي تن�صب

ُ
19- ما اجلذور

لبِة؟ يا ابَن الإن�صاِن،
ُّ

زبلِة ال�ص 20- يف هذِه امْلَ
ا  اإمنَّ َك  فاإنَّ  ،

َ
اأو حتزر اأْن تقوَل،  قُدوِرَك 

َ
مِب  

َ
لي�ش  -21
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تعرُف

 
ُ

ت�رضب حيُث  ِة، 
َّ

َك�رض امْلُ الأْخيلِة  ِمَن  كومٌة   -22
،

ُ
ال�صم�ش

 
ُ
مينح ول  ْلجاأً، 

َ
م تُة 

ِّ
املي ال�صجرُة   

ُ
ت�صلح ول   -23
 راحًة

ُ
ال�رض�صور

ا َ اٍء. اإمنَّ ِر النَّا�صِف �صوٌت مِلَ
َ
 يف احَلج

َ
24- ولي�ش

، ْخرِة احلمراِء ِظلٌّ
َّ

25- حتَت هذِه ال�ص
اء(

َ
ر

ْ
م ْخرِة احْلَ

َّ
 حتَت ِظلِّ َهذي ال�ص

ْ
26- )اعرب

َك �صيئًا يختلُف عْن �صاأُرينَّ
َ
27- و

ًا
َ
ح

ْ
ب

ُ
ْخُطو َخلَفَك �ص

َ
28- ِظلَِّك الَّذي ي

ا،
َّ
�ِصي

َ
ِظلِِّك الذي ينه�ُش ليلَقاَك ع

َ
29- و

ْفنٍة من ُغبار.
َ

رينَّك اخلوَف يف ح اأُ
َ
30- �ص

ُ
يح

ِّ
ِت الر

َ
م

َّ
نًة َن�ص

ِّ
31- ].. لي

َطن
َ
32- باجتاِه اَلو

ة
َّ
تي الأيرلندي

ْ
ِغري

َ
ا �ص

َ
33- ي

)9(
34- .. اأيَن اأنِت الآن؟[

)10(
ًل، ِلعاٍم َخال.

َّ
َت يل ال�صو�صَن، اأو

ْ
35- قدَّم

)11(
و�صِن.

َّ
وَنني َغاَدَة ال�ص

َّ
م

َ
�ص

َ
36- و

نينِة 
ُ

ج ِم��ْن  يِن، 
َ
ر تاأخِّ

ُ
م ْدنا، 

ُ
ع ِعْنَدما  َلِكْن   -37

و�صِن.
َّ
ال�ص

َ
بلَّاًل، مَلْ اأْقو ُ

ك م
ُ
ر

ْ
�َصع

َ
تلئنِي، و

ُ
38- وكاَن ِذراعاك مم

، وكنُت
َ

يناي
َ
39- على الكالِم، وخاَنْتني ع

مَلْ اأعرْف �َصيئًا،
َ
تًا، و

ْ
ي

َ
ًا ول م

َّ
40- ل حي

ت.
ْ
م

َّ
وِر، ال�ص  اإىل َقلِب النَّ

ُ
اأنا اأنظر

َ
41- و

)12(
 هو البحر«

ٌ
 ومهجور

ٌ
42- »كئيب

ت.
ْ
ي

ِّ
اَفَة، لَذائعُة ال�ص

َّ
و�صرتي�ش، العر

ُ
 �ص

َ
دام

َ
43- اإنَّ م

َ
ي

ْ
 َهَذا َفه

َ
مع

َ
�صابٌة بُزكاٍم �صديٍد، و

ُ
44- م

 امراأٍة يف اأوربا.
ُ
َها اأحكم 45- معروفٌة باأنَّ

)13(
:
ْ
زمَة اأوراُق اللعِب، َقالت

ُ
46- ِحينما حتمُل ر

 الغريُق.
ُّ
 الفينيقي

ُ
ار

َّ
47- هذِه ورقُتَك: البح

)14(
.
ْ
 عيوَنَه، الَتِفت

ْ
48- تلَك لآلُئ، وكاَنت

ُخور.
َّ

دُة ال�ص
ِّ
َهِذه ِبيالُدونا �صي

َ
49- و

)15(
دُة احَلالِت

ِّ
50- �صي

َلة.
َ
ج

َ
جُل ُذو العكاكيِز الثالثة، وُهنا الع

َّ
51- وهنا الر

َقُة
َ
ر

َ
 الوحيُد العنِي، وهذِه الو

ُ
اِجر 52- وُهنا التَّ

رِه
ْ
حملُه على َظه

َ
 ي

ٌ
53- الفارغُة �صيء

ى
َ
 عنِّي روؤيُتُه، ل�صُت اأر

ْ
ت

َ
ِنع

ُ
54- م

اِء. ْن َطريِق امْلَ
َ
وَت ع  اْخ�َش امْلَ

)16(
َل امْلعلََّق.

ُ
ج

َّ
55- الر

َلَقٍة.
َ

ون يف ح
ُ
 ِمَن النَّا�ِش، يدور

َ
اهري

َ
م

َ
ى ج

َ
56- اأر

زيزتي،
َ
دَة »اأكيتون« ع

َّ
َك. اإَذا راأيَت ال�صي

ُ
57- اأ�صكر

 )17(
 َلها »الهور�صكوب«

ُ
�رضِ

ْ
58- فُقْل َلَها باأينِّ �صاأُح

ِبَنْف�ِصي:

ام.
َّ
َطِة َهِذِه الأي

ْ
بالَغ يف احَلي

ُ
رِء اأْن ي لى امْلَ

َ
59- َفع

60- بلدُة اأوهاٍم
.

ٍّ
ٍر �َصْتوي

ْ
ِر، يف َفج

َ
م

ْ
باِب الأ�ص 61- حتَت ال�صَّ

 
ٌ
مهور

ُ
َلندن، ج  يجري فوَق ج�رِض 

ٌ
مهور

ُ
62- كاَن ج

ه.
ُ
هذا ِمْقُدار

ه.
ُ
دٍد هذا ِمقدار

َ
63- ومَلَ اأُكْن اأظنُّ املوَت َقْد َفَتَك ِبع

عًة. تقطِّ
ُ
64- كاَنِت الآهاُت تنبعُث، ق�صريًة م

)18(
 َقدميِه.

َ
َت َناظريِه اأمام

َّ
65- وكلٌّ ثب

يف  ون��ُزوًل   ، التلِّ يف  داً 
ُ
ع

ُ
�ص وَن 

ُ
ر

ْ
ج

َ
ي وراح��وا   -66

لِك وليم. �صارع امْلَ

ماري  القدِّي�صُة  ال��وق��َت،  َت�صِبُط  حيُث،  اإىل   -67
ولنوث.

التا�صعِة  الَقرعِة   
َ
م��ع ائتًا 

َ
م وتًا 

َ
�ص وت��رتُك   -68

)19(
ة.

ْ
الأِخري

توقفُتُه 
ْ
، كنُت اأعرُفُه، فا�ص

)20(
اًل

ُ
ج

َ
69- وهناَك راأيُت ر

ًا: �صتت�صون!
َ
اِئح

َ
�ص

فِن يف ِميالي.
ُّ
عي يف ال�ص

َ
70- اأنَت الَّذي كنَت م

الفاِئِت،  العاِم  يف  زرعَت،  التي  ُة  اجلثَّ هاتيَك   -71
ديقِتَك.

َ
يف ح

نة.
َّ
 هذِه ال�ص

ُ
ُخ؟ وهْل ُتزهر

ِّ
72- هْل بداأْت ُتفر

َدها؟
ْ
ه

َ
 م

َ
فاِجَئ اأزعج  امْلُ

َ
ِقيع

َّ
73- اأم انَّ ال�ص

�رَضِ ذاَك،
َ
عيداً، �صديَق الب

َ
 ب

َ
74- اأن ابعِد الكلب

ديد!
َ

�ُصها ِمْن ج
ُ
، ِفباأظفاِرِه �صينب 74- واإلَّ

)21(
اأِخي

َ
ا �َصِبيهي و

َ
ائي ي

َ
ر ها القارُئ امْلُ

ُّ
75- اأي
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هوام�ش اليوت على هذا الق�شم:)22(

ة الق�صيدة وَقْدراً  لي�ش العنوان فح�صب بل انَّ خطَّ

كذلك  ا�صتوحيُتُه  العار�صة  تها 
َّ
رمزي من  كبرياً 

الآن�صة  كتاب  يف  ال��واردة  الكاأ�ش  اأ�صطورة  من 

جي�صي. ل. و�صتون »من الطق�ش اإىل الرومان�صي/ 

ماكميالن« يف احلقيقة اأنني مديٌن لهذا الكتاب 

اإىل احلدِّ الذي يجعلني اأعتقُد اأنه ي�صيء غوام�َش 

الق�صيدة اأكرث مما قد تفعله هذه الهوام�ش، لذلك؟ 

للكتاب يف  العظيمة  القيمة  عن  النظر  وب�رضف 

اأو�صي به كلَّ من يرى اأن يف  حدِّ ذاته -فاإنني 

كذلك  العناء.  هذا  ي�صتحّق  ما  الق�صيدة  تو�صيح 

يف  اآخ��ر  كتاب  اإىل  ع��ام،  ب�صكل  مديٌن،  فاإنني 

ر تاأثرياً عميقًا يف جيلنا اأعني  الأنرثوبولوجيا اأثَّ

ب�صكل  ا�صتخدمت  وقد  الذهبي«  »الغ�صن  كتاب 

خا�ش جملَّدين منه: اأتي�ش، اأدوني�ش، اأوزوري�ش، 

ُف 
َّ
�صيتعر الأعمال  هذه  على  اطالع  له  من  وكلُّ 

اإىل  الإ���ص��ارات  بع�ش  على  ف��وراً،  الق�صيدة  يف 

طقو�ش الزراعة املقدَّ�صة.

20/ قارن حزقيال الثاين. 
23/ راجع �صفر اجلامعة الثاين ع�رض، اخلام�ش. 
الأبيات:   ،1 واإي��زول��ده،  تري�صتان  انظر:   /31

 .5-8
.
)24(

42/ نف�صه: الثالث، البيت: 
»لعبة  بقانون  دقيقٍة  دراي��ٍة  على  ل�صت   /46
البطاقات،  رزمة  منه  ن 

َّ
تتكو والذي  التاروت« 

 
َ
لتنا�صب وا���ص��ح،  ه��و  كما  فيها،  ُت 

َّ
غ���ري وق��د 

تلك  من  هو  املعلَّق«  و«الرجل  الفنية.  غايتي 

ينا�صب  وه��و  احل��زم��ة،  يف  التقليدية  الأوراق 

مع  ذهني  يف  يرتبط  لأن��ه  بطريقتني:  غايتي 

اأجمعه  ولأنني  فريزر،  كتاب  يف  الإله«  »�صلب 

امل�صيح  املربن�ش يف رحلة تالميذ  ال�صخ�ش  مع 

ار 
َّ
البح بينما  اخلام�ش.  اجل��زء  يف  عموا�ش  اإىل 

التي  ال�صخ�صيات  من  هما  و»التاجر«  الفينيقي 

 
ٌ
تظهر يف وقت لحق. وكذلك يف عبارة »جمهور

يف  املاء«  طريق  عن  »املوت  ويف  النا�ش«،  من 

اجلزء الرابع.

الأوراق  من  ]وهو  الثالثة،  العكاكيز  ذو  الرجل 

الأ�صا�صية يف حزمة التاروت[ اأجمعه، على نحو 

اد نف�صه. 
َّ
اعتباطي متامًا، مع امللك ال�صي

60/ قارن بودلري:
«مدينٌة حا�صدٌة

مدينة مالأى بالأحالم...

حيُث الطيُف يعلق باملار يف و�صح النهار

 الأ�رضار
ُ

ويف كلِّ مكاٍن كالن�صغ تن�صاب

ار»23
َّ
يف ال�رضايني ال�صيقة لعمالٍق جب

:55-57 63/ راجع: اجلحيم لدانتي/ الثالث. 
 من القوِم �صفٌّ طويٌل،

َ
«ويف اإثره جاء

مل اأكْن اعتقُد اأبداً اأنَّ املوَت

َدد»
َ
 هذا الع

ْ
قد اأهلَك منهم

:25-27 64/ راجع اجلحيم، الرابع. 
،
ُ
 ح�صبما ي�صمع

ٌ
«مل يكْن هنا بكاء

داٌت
ُّ
 تنه

ْ
ولكْن كانت

 يرتعُد منها.»
َّ

 الأبدي
َ
جعلت الهواء

68/ هي ظاهرٌة اأ�رضُت لها، كثرياً ما لحظتها. 
م�رضحية  يف  احلزينة«  »الرتنيمة  راجع:   /74

»ال�صيطانة البي�صاء« جلون وب�صرت. 

76/ بودلري، مقدمة »اأزهار ال�رض« 

ة ومالحظات اأخرى التف�شريات النقديَّ

تكن  مل  التي  اإليوت،  مالحظات  اإىل  اإ�صافة   *

موجودة عند ن�رض الق�صيدة للمرة الأوىل مبجلة 

الطبعة  يف  لح��ق��ًا  ظ��ه��رت  واإمن���ا  »امل��ع��ي��ار« 

اخل��راب«  »الأر���ش  حظيت  للكتاب،  الأمريكية 

الهوام�ش  من  باملزيد  الالحقة  طبعاتها  يف 

وال�رضوحات  النقدية  والتف�صريات  والتعليقات 

طبعة  كلِّ  مع  تقليداً  اأ�صبحت  حتى  التاأويلية، 

ومن  �صبقها،  ا 
َّ
عم متييزاً  للق�صيدة،  ج��دي��دة 

والتف�صريات  والهوام�ش  التعليقات  تلك  بني 
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لأبرامز،  الأكادميية  الهوام�ش  وال�����رضوح��ات، 

وجروفر  ريني  لورن�ش  و�رضوحات  و�صاوثام، 

ميلر  جيم�ش  وتاأويالت  بلوم،  وهارولد  �صميث 

اجلن�صية، والتاأويالت القرائية امل�صرتكة لربوكر 

 
)24(

وجوزيف بنتلي، وتعليقات كالفن، و�صواهم.

وهنا حماولة لتلخي�ش واإيجاز تلك ال�رضوحات 

م�صتفي�صة  تكون  التي  املتعدِّدة،  والتف�صريات 

اأحيانًا، اأو تتبايُن اأحيانًا يف تاأويالتها املختلفة 

الن�ش،  داخ��ل  ال�صخ�صيات  وال��رم��وز  للدللت 

لكنني حاولُت اإيرادها، واإن تباينت اجتهاداتها، 

والإ�صافات  واملناق�صة  املقارنة  من  قدر  مع 

يجعل  مب��ا  ة، 
َّ
مهم راأيتها  التي  والتعقيبات 

يف  وا�صحة  التعددية،  جانب  اإىل  املو�صوعية، 

اأحادي  اجتاه  نحو  �صحبها  دون  الإ�صارات،  تلك 

يف التاأويل.

العنوان

عنوان  ا�صتوحى  انه  اإىل  اإليوت  اإ�صارة  رغم   *

»الأر�ش اخلراب« من كتاب جي�صي و�صتون »من 

الطق�ش اإىل الرومان�ش« اإل اأن الدرا�صات النقدية 

ق�صيدًة  ثمة  اأن  عن  اأي�صًا  ك�صفت  ��رة  امل��ت��اأخِّ

ل�صاعر   1918 ع��ام  ن�رضت  نف�صه  بالعنوان 

اأمريكي مغمور ا�صمه »مادي�صون كاوين«

* كما ك�صفت املخطوطات الأ�صلية للق�صيدة اأن 

باأ�صواٍت  ال�رضطة  »يقلُِّد  كان:  الأ�صلي  عنوانها 

رواي���ة  م��ن  مقتب�صة  ع��ب��ارة  وه���ي  خمتلفة« 

»�صديقنا امل�صرتك« لت�صارلز ديكنز.

جوي�ش:  جليم�ش  عولي�ش  رواي���ة  يف  واأي�����ص��ًا 

دبلن!  احرتاق  بعيدة،  اأ�صوات  �رضطة!  »اأ�صوات، 

احرتاق دبلن! بالنار، بالنار!«

القتبا�ش

املخطوطة  ب�صيغتها  الق�صيدة  اإليوت  ر  �صدَّ  *

باقتبا�ش خمتلف، وهو من جوزيف كونراد يف 

دة  فيه حالة معقَّ وي�صجل  الظالم«  »قلب  روايته 

على ل�صان مارلو راوي احلكاية الذي ي�صافر اإىل 

نهر الكونغو وي�صف حلظة احت�صار كورتز: »هل 

تفا�صيل  كلِّ  يف  جديد  من  حياته  يعي�ش  كان 

الرغبة، والإغراء، وال�صت�صالم، خالل تلك اللحظة 

العليا للمعرفة الكاملة؟ �رضَخ ب�صوت خافت اإزاء 

بع�ش ال�صور، واإزاء بع�ش الروؤى، �رضخ مرتني، 

وهي ال�رضخة التي ل تكاد تتجاوز َنَف�صَه: الرعب! 

ن�ش  يكون  اأن  يف  ك  �صكَّ باوند  اأن  اإل  الرعب!« 

جوزيف كونراد منا�صبًا اأو ميتلك تلك الر�صانة! 
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املقتب�ش،  التقدمي  وا�صمه  ن�صه  يت�صدَّر  لأن 

وهو  املن�صور  بالقتبا�ش  اإليوت  ا�صتبدله  وهكذا 

العرافة  عيني   
ِّ
ب��اأم راأي��ُت  )لقد  بالالتينية:  من 

الفتيان  كان  وعندما  ٍة، 
َّ
جر معلقة يف  »�صيبيل« 

اأن  »اأري���ُد  جتيب:  تريدين؟«  »م��اذا  ي�صاألونها: 

اأموت« وهو من كتاب »�صاتريكون« لبرتونيو�ش 

ة وت�صعيد للخيال، فقد وردت 
َّ
ويف املقطع �صخري

على ل�صان تريمالثو الذي اأراد اإثبات قدرته على 

املبالغة وهو يف حالة �صكر حيث كان جمموعة 

احلكايات  اأكرث  �رضد  يف  يتبارون  ال�صكارى  من 

غرائبية. ويف »التحولت« لأوفيد: كانت �صيبيل 

تفقد  اأن  منها  فطلب  فوبو�ش  اأحبها  ع���ذراء 

لكنَّها  بالهدايا  اإغراءها  حماوًل  معه،  عذريتها 

رف�صت فقال لها: »يا عذراء كوماي، متّني، كما 

بيِدها  فاأخذت  تتحّقق«  و�صوف  اأمنيًة،  ترغبني، 

تعي�ش  اأن  ومتّنت  اإليه،  بها  م�صريًة  غبار،  حفنَة 

 مولدها، وتعيَد روؤيته مراراً 
َ
طوياًل واأن ترى يوم

من  الطلب  ن�صيت  لكنها  الُغبار،  هذا  اِت 
َّ
ذر عدَد 

�صنوات  كلَّها  عمرها  �صنوات  يجعل  اأن  فوبو�ش 

 عليها ب�صباٍب 
ُ
�صبا و�صباب وكان فوبو�ش �صينعم

لرغبته،  ا�صتجابت  اأنها  لو  تطلبه،  مل  واإن   
ّ

اأبدي

لكنها  عذراء،  رة، وظلت 
ِّ
ومعم ًة 

ّ
بقيت حي وهكذا 

ال�صيخوخة.  يف  مقيمة  نف�صه،  الوقت  يف  مكثت، 

بعد اأن م�صى ال�صباب.

االإهداء

* »اإىل عزرا باوند: احلريف الأف�صل»: مل يكن هذا 

الإهداء موجوداً يف الن�ش الذي ن�رضه اإليوت يف 

جملة املعيار ول يف الطبعة الأوىل التي �صدرت 

ِه على ن�صخة  يف عام 1922، وقد كتبه اأوًل بخطَّ

 il miglior  » بالالتينية  باوند  اإىل  مهداة 

fabbro « ثم ظهرت مطبوعة لحقًا يف طبعة 
لدانتي،  »املطهر«  من  واجلملة   ،1925 ع��ام 

الأن�صودة: 26 البيت: 115برتجمة ح�صن عثمان: 

 
َ
 لَك ب�صبابتي يا اأخي، واأ�صار

ُ
زه

ِّ
»اإن هذا الذي اأمي

اإىل روٍح تقدَّمنا اإىل الإمام، كان اأبرَع مني نظمًا 

جهاد:  كاظم  برتجمة  والعبارة  الأم«  لغته  يف 

بالإ�صبع  اإليه  لك   
ُ
اأ�صري الذي  هذا  اإنَّ  اأخي  »يا 

كان هو ال�صنَّاجة الأبرع يف لغتنا الأم« واللغة 

الأم هنا هي الربوفنا�صية يف اإ�صارة اإىل ال�صاعر 

ُه برتارك 
َ
ب اأرنو دانيال من القرن الثالث ع�رض، ولقَّ

قد  نف�صه  باوند  عزرا  وكان  الكبري  الع�صق  ب�صيد 

من  عا�ش  من  جميع  بني  �صاعر  اأعظم  فيه  راأى 

له  مقاٍل  يف  وذل��ك  الع�صور،   
ّ
مر على  ال�صعراء 

بعنوان »روح الرومان�صية»

الق�شم االأول: دفن املوتى

امل�صرتكة«  »ال�����ص��الة  طقو�ش  م��ن  ال��ع��ن��وان   *

الكني�صة  يف  امل��وت��ى  دف��ن  ترتيب  وخ��دم��ات 

احلرب  قتلى  اإىل  فيه  ي�صري  ولعله  الإجنيلية. 

العاملية الأوىل. ويف »اأ�صطورة الكاأ�ش املقد�صة« 

يف  �صببًا  الآل��ه��ة  م��وت  يكون  و�صتون  جلي�صي 

جتديد خ�صوبة الأر�ش. وهو ا�صتلهام لحتفالت 

الزرع، وطقو�ش اخل�صوبة. يف الديانات القدمية 

كما لدى جيم�ش فريرز يف »الغ�صن الذهبي»

اأبيات هذا الق�شم

اأ�صل  امل�صتهلَّ يف  هو  البيت  هذا  يكن  * -1: مل 

املخطوطة قبل تعديالت عزرا باوند، واإمنا ثمة 

اأبيات اأخرى تبداأ بها الق�صيدة ت�صف جل�صة �رضب 

يف حانة ببو�صطن، ويف الأبيات املحذوفة اأي�صًا 

منوذج خا�ش ل�صيدة تدعى فري�صكا، �صبق لإليوت 

وراأى  »جريونتيون«  ق�صيدته  يف  وظفها  اأن 

بليندا  �صخ�صية  من  م�صتوحى  خليط  اأنها  ياوند 

لألك�صندر  �صعر«  »اغت�صاب خ�صلة  يف م�رضحية 

بوب »ومويل بلوم« يف رواية »عولي�ش« جليم�ش 

جوي�ش وعلق باوند على حذف تلك الأ�صطر التي 

اأن  الق�صيدة،  من  ال�صخ�صية  تلك  معها  اختفت 
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الك�صندر بوب وجوي�ش فعاًل ذلك ب�صكل جيد، وما 

اأو  اأخرى ميكنها م�صاهاته  من جمال ملحاولة 

البداية  اإ�صافة جديد لفت له هنا. واقرتح هذه 

التي  كانرتبري«  »حكايات  من  وهي  للق�صيدة، 

كتبها ال�صاعر جيفري ت�صو�رض، وجاء يف ا�صتهالل 

تلك احلكايات: 

ِر ني�صان، 
ْ
 ل�َصه

ُ
«عندما يت�صاقُط الرذاُذ العذب

ويحرتُق جفاُف اآذار، 

ويجتّثُه من جذوره، 

ويروي كلَّ �رضياٍن فيكون �صببًا حلياة الزهور« 

النبعاث  اإىل  الليلك  ي��رم��ز  م��ا  ع���ادًة   :2-  *

»وال��ت  م��ن  ا�صتفادة  البيت  ويف  واخل�صوبة، 

ابراهام  بها  يرثي  التي  ق�صيدته  يف  ويتمان« 

الأخري  الليلك   
َ
اأزهر اغتياله »عندما  لنكولن بعد 

لقرع  ة 
َّ
»تتم ديوانه  ها 

َّ
و�صم البيت«  فناء  يف 

بول« يقول يف م�صتهلها:  الطُّ

 يف فناِء البيت،
ُ
 الليلُك الأخري

َ
«عندما اأزهر

والنجمُة الكبريُة هوت مبكراً يف ال�صماء الغربية 

لليِل، 

كلَّما حلَّ الربيع»
ُ
حزنُت وقَتها...ول�صوف اأحزن 

ق�صيدة  يف  الليلك  اأ�صتخدم  اأن  لإليوت  و�صبق 

»���ص��ورة ���ص��ي��دة« امل��ن�����ص��ورة يف »ب��روف��روك 

كما   ،1917 عام  ال�صادر  اأخ��رى«  ومالحظات 

الرماد«  »اأربعاء  ق�صيدة  يف  لحقًا  ا�صتخدمه 

املن�صورة عام 1930.

ويف التاأويل وفق التجربة ال�صخ�صية لإليوت يف 

جان  الفرن�صي  �صديقه  اأن  الربيع  ف�صل  هجاء 

م�صيق  على  احللفاء  اأن��زال  يف  قتل  فريدينال، 

الدردنيل يف ني�صان/ اأبريل 1915، وحتديداً يف 

مات  اأنه  يعتقد  اإليوت  وكان  غاليبلوي.  معركة 

غرقًا خالل عملية الإنزال.

قدمية«  »حكايات  �صو�صرت  جيفري  من   :4-  *

اأ�صاطري املوت  ويف املقطع عمومًا ا�صتفادة من 

والنبعاث يف الديانات القدمية، وبالتحديد من 

كتاب »الغ�صن الذهبي« جليم�ش فريزر.

امل��وت«  �صيدات  �صيداتنا  »اإىل  من   :5-7-  *

اللواتي  ال�صيدات   )1861( طوم�صون  جليم�ش 

الليلة  »مدينة  الدفن.  قبل  بالهيئات  تعتنني 

املرعبة وق�صائد اأخرى»

ميونيخ  يف  ب��ح��رية  -8«�صتارنربجر�ش»:   *

الثاين  للودفيغ  الأث��ري  املكان  كانت  باأملانيا 

يف  فيها  ميتًا  عليه  ع��رث  ال��ذي  بافاريا  ملك 

 تو�صيحه يف هام�ش 
ُّ
ظروف غام�صة، كما �صيتم

البيت:55.

ميونيخ،  و�صط  يف  حديقة  -10«الهوفارتن»:   *

اأن�صئت اأ�صا�صًا يف القرن ال�صاد�ش ع�رض، ثم بناها 

ع�رض  طراز  على  لحقًا،  الأول،  ماك�صيميليان 

عام  �صيف  يف  ميونيخ  اإل��ي��وت  زار  النه�صة. 

األفريد  جي  حب  »اأغنية  ق�صيدة  واأنهى   1911
ديوانه  يف  ظهرت  التي  وهي  هناك،  بروفروك« 

»بروفروك ومالحظات اأخرى« الذي اأهدى جممل 

ق�صائده اإىل جان فريدينال.

اإل��ي��وت  ب��ل��ق��اء  الأم����ر  يتعلَّق  ���ا 
َّ

رمب  :11-  *

ملوك  من  بة 
َّ
املقر لري�ش  م��اري  بالكونتي�صة 

و�رضبا  الأوىل،  العاملية  احل��رب  قبل  النم�صا 

قاتل  اأن  اإىل  الإ�صارة  مع  فعاًل  وحتدَّثا  القهوة، 

ه، 
ُ
ذكر �صريُد  الذي  فرديناند  فرانز  الأر�صيدوق 

جل�ش يف مقهى ي�رضب فنجانًا من القهوة قبل اأن 

يرتكب جرميته. وكانت الكونتي�صة ماري لري�ش، 

« يف لندن يف 
َّ
قد ن�رضْت �صريتها الذاتية »ما�صي

لع عليها وعرَف  عام 1913. ويبدو اأنَّ اإليوت اطَّ

الكونتي�صة �صخ�صيًا.

بالأملانية  اإليوت  كتبها  العبارة  هذه   :12-  *

ب�صكل  الأملانية  الهوية  اأزمة  عن  للتعبري  رمبا 

احل��رب  بعد  ع��ام  ب�صكل  والأوروب���ي���ة  خ��ا���ش 

ل�صت  »اأنا  امل��راأة:  تقول  فحني  الأوىل،  العاملية 

ة« 
َّ
ًة، حتدَّرُت من ليتوانيا لكنني اأملانية نقي

َّ
رو�صي

ها 
َ
ف نف�ص

ِّ
فهي ت�صري اإىل اأنها قد ت�صتطيع اأن تعر
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وثقافيًا.  روحيًا  لي�ش  لكن  واجتماعيًا،  ًا 
َّ
ِعرقي

وماري نف�صها ولدت يف بيت من العائلة امللكية 

ليتوانيا،  عن  وبعيداً  بافاريا،  من  »فيتل�صباخ« 

اأنه  يبدو  ل  البيت  هذا  اأن  �صاوثام  راأى  ولذلك 

اإليوت،  مع  حمادثة  اأي��ة  من  حقيقي  اقتبا�ش 

ورمبا اقتب�صه من مكان اآخر. ويوؤكد �صاوثام اأن 

»تار«  رواية  من  القتبا�ش  هذا  ا�صتوحى  اإليوت 

لويندهام لوي�ش، التي ن�رضها عام 1918 وكان 

»فارلني  تن�ش  ال��رواي��ة  ويف  لإل��ي��وت.  �صديقًا 

فا�صيك« اإنها رو�صية: »اأنا رو�صية متامًا»

* -13: هذه القتبا�صات من مذكرات الكونتي�صة 

اأي�صًا، والأر�صيدوق هنا هو فرانز  ماري لري�ش 

النم�صاوية  الإم��رباط��وري��ة  عهد  ويل  فرديناند 

�رضبي  متطرف  يد  على  اغتيل  ال��ذي  املجرية 

يدعى »جافريلو برين�صيب« وكان اغتياله �صببًا 

مبا�رضاً لن�صوب احلرب العاملية الأوىل. 

هنا  ماري  الكونتي�صة  ت�صري   :14-15-16- *

ماأ�صاوية  نهايته  وكانت  اآخ��ر  اأر�صيدوق  اإىل 

ج من الأمرية 
ِّ
اأي�صًا، وهو الأمري رودولف املتزو

الثاين«  ليوبولد  امللك  »ابنة  �صتيفاين  البلجيكية 

وكان يف الوقت نف�صه يف عالقة جن�صية مع �صابة 

تدعى »ماري في�صرتا« لعبت ماري لري�ش دوراً 

مهمًا يف ت�صهيل تلك العالقة التي انتهت اإىل ما 

اإذ عرث على الأمري  يعرف ب� »ماأ�صاة مايرلينغ« 

بافاريا،  وع�صيقته مقتولني يف ق�رض ريفي يف 

وثمة فر�صيات خمتلفة يف تف�صري غمو�ش ذلك 

املوت املزدوج، وهل هو انتحار اأم اغتيال؟ ويف 

كل الأحوال كان لهذين احلادثني: اغتيال فرانز 

يف  واأ�صا�صي  مبا�رض  تاأثري  رودول��ف،  وانتحار 

نهاية حكم �صاللة هاب�صبورغ، خا�صة مع هزمية 

النم�صا يف احلرب العاملية الأوىل.

 »
َّ
»ما�صي لري�ش  م��اري  كتبت   :17-18-  *

اجلنوب  يف  اجلبال  اىل  اإج���ازة  اأخ��ذت  بعدما 

الفرن�صي.

»هل  الثامن:  الإ�صحاح  اأيوب  �صفر  يف   :19-  *

 بال 
ُ
 يف غري الغمقة اأو تنبُت احللفاء

ُّ
ينمي الربدي

 ييب�ش قبل 
ْ
ماء* وهو بعُد يف ن�صارته مل يقطع

كلُّ الع�صب«

الآيات:   8 الإ�صحاح:  لوقا  اإجنيل  اأي�صًا  راجع 

هو  وفيما  ��ه 
َ
زرع ليزرَع  ال��زارع  »خ��رج   :5-7

واأكلتُه   
َ

فاندا�ش الطريق  على  بع�ٌش  �صقط  يزرع 

ا نبَت 
َّ
 على ال�صخر فلم

ُ
 ال�صماء* و�صقط اآخر

ُ
طيور

 يف و�صط 
ُ
جفَّ لأنه مل تكن له رطوبة* و�صقَط اآخر

الآية  وكذلك  وَخَنَقُه«  ال�صوُك  معه  فنبَت  ال�صوك 

خر هم الذين متى �صمعوا 
َّ

:13 »والذيَن على ال�ص

اأ�صل  لهم  لي�ش  وه��وؤلء  بفرح  الكلمة  يقبلوَن 

فيوؤمنون اىل حني ويف وقت التجربة يرتدُّون»

 /2 الإ���ص��ح��اح:  حزقيال  �صفر   :
ْ
اأن��ظ��ر  :20  *

على   
ْ
ُق��م اآدم،  اب��َن  يا  يل:  »فقال  الآيات:1-3: 

تكلَّم  ا  مَلَّ روح  يف  فدخَل  معك*  فاأتكلَّم  قدميَك 

 
َ
تكلِّم امْلُ ف�صمعُت  قدمي  على  واأقامني  معي، 

ر�صلَك اإىل بني 
ُ
معي* وقال يل: يا ابَن اآدم، اأنا م

هم   .
َّ
علي دْت 

َّ
مت��ر قد  متمردة  اأمة  اإىل  اإ�رضائيل، 

فابن  اليوم«  هذا  ذات  اإىل   
َّ
علي وا 

َ
�ص

َ
ع واآباوؤهم 

اهلل.  خاطبه  وهكذا  هالك،   
ٌّ
ب�رضي هو  الإن�صان 

تتلخ�ش  روؤي��اه  يف  حزقيال  ر�صالة  وخال�صة 

الإن�صان«  »مدينة  اأور�صليم  بتدمري  التنبوؤ  يف 

وا�صتعباد �صعبها خالل ال�صبي البابلي. 

حزقيال:  �صفر  من  اآخر  مكان  يف   :21-22-  *

حزقيال   
ُّ

ال���رب يحذر   6 الآي���ة:   6 الإ���ص��ح��اح: 

لالإن�صان  الكارثي  امل�صري  من  ا�رضائيل  و�صعب 

املدن،  تقفر  م�صاكنكم  كل  »يف  معًا:  واملكان 

ب مذابحكم، 
ّ
 وتخر

َ
وتخرب املرتفعات، لكي تقفر

�صم�صاتكم،  وتقطع  اأ�صنامكم،  وت��زول  وتنك�رض 

ومُتحى اأعمالكم« وكذلك يف الإ�صحاح: 6، الآية: 

قفرًة 
ُ
م الأر���شَ   

ُ ِّ
واأ�صري عليهم،  يدي  14 »واأمدُّ 

م�صاكنهم،  كلِّ  يف  دبلة  اإىل  القفر  من  وخربة 

»
ّ

فيعلمون اأين اأنا الرب
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* 24-23: �صفر اأ�صعياء 32/2: »ويكون اإِْن�صاٌن 

ك�صواِقي  ِل، 
ْ
ي

ّ
ال�ص ِمن  و�ِصتارٍة  يِح 

ِّ
الر ِمن  كمْخباأٍ 

يِف  عِظيمٍة  �صْخرٍة  كِظلِّ  ياِب�ٍش،  مكاٍن  يِف  ماٍء 

ِييٍة»
ْ
�ٍش مع

ْ
اأر

�صفر  اإىل  ت�صري   ،23 البيت:  على  اإليوت  مالحظة 

التالية:  الآيات  تت�صمن  وهي  اخلام�ش  حزقيال 

تاأتي  اأن  قبل  �صبابك،  اأيام  يف  خالقك  »فاذكر 

يل  لي�ش  تقول:  اإذ  ال�صنون  جتيء  اأو  ال�رض  اأي��ام 

فيها �رضور* يف يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، 

وتتلوى رجال القوة، وتبطل الطواحن لأنها قلَّت، 

يخافون  واأي�صا  ال�صبابيك*  من  النواظر  وتظلم 

يزهر،  واللوز  اأه��وال،  الطريق  ويف  العايل،  من 

الإن�صان  لأن  تبطل.  وال�صهوة  ي�صتثقل،  واجلندب 

يطوفون يف  والنادبون  الأبدي،  بيته  اإىل   
ٌ
ذاهب

كان،  كما  الأر���ش  اإىل  الرتاب  فريجع   * ال�صوق 

باطل  اأعطاها*  ال��ذي  اهلل  اإىل  ال��روح  وترجع 

الأباطيل، قال اجلامعة: الكلُّ باطل«

* -25: ثمة العديد من التف�صريات املحتملة لهذه 

ال�صخرة احلمراء، ففي �صفر اخلروج: 17/6«ها 

ْخرِة يِف حوِريب، 
ّ

اأنا اأِقف اأمامك هناك على ال�ص

ِلي�رْضب   
ٌ
م��اء ِمْنها  فيْخرج  ْخرة 

ّ
ال�ص ب  فت�رْضِ

 ،1-3  :32 اإ�صعياء  �صفر  اأي�صًا  قارن  ب« 
ْ
ال�ّصع

ب�صاأن نبوءة جميء امل�صيح: »هو ذا بالعدل ميلُك 

اإن�صان  ويكون  يرتاأ�صون*  باحلق  وروؤ�صاء  ملك، 

ك�صواقي  ال�صيل،  من  و�صتارة  الريح  من  كمخباأ 

يف  عظيمة  �صخرة  كظل  ياب�ش،  مكان  يف  ماء 

اأر�ش معيية* ول حت�رض عيون الناظرين، واآذان 

غى« ويف اأحد ن�صو�ش ال�رضديات 
ْ

ال�صامعني َت�ص

الكاأ�ش  تلك  اأن  املقدَّ�صة«  »الكاأ�ش  اأ�صطورة  عن 

اأ�صبحت حجراً، وجميع الذين ي�صعون اإىل طلبها 

ظلها.  حتت  يتكاثرون  الذين  الأطفال  كما  هم 

كذلك فاإن ا�صم القدي�ش بطر�ش اأول بابا للكني�صة 

يعني: »�صخراً« وهو ال�صخرة التي تنباأ امل�صيح 

متى:  اأجنيل  عليها،  �صيكون  كني�صته  بناء  اأن 

16/18: »اأنت بطر�ش، وعلى هذه ال�صخرة اأبني 
كني�صتي، واأبواب اجلحيم لن تقوى عليها»

اإليوت  ق�صيدة  راجع   :26-27-28-29-  *

هي  هنا  والأب��ي��ات  نر�صي�ش«  القدي�ش  »م��وت 

ق�صيدة:  بها  تبداأ  التي  لالأبيات  اأخرى  �صياغة 

»موت القدي�ش نر�صي�ش»25

احلاجة  ح��ول  فيال�صرت  ع��ب��ارة  ك��ذل��ك  ق���ارن 

لفران�صي�ش  »فيال�صرت«  م�رضحية  يف  للموعظة 

امل�صهد  الثالث،  الف�صل  فليت�رض  وجون  بومونت 

�صوى  هو  وما  متامًا  اخلري  حتوز  »كيف  الثاين: 

ظل، عند ال�صباح معك، ويف الليل وراءك»

املعنونة:  تاأمالته  يف  دون  جون  من   :30-  *

جمموعة  وهي  ة« 
َّ
ملح م��وٍر  اأُ اأجِل  من  »�صلواٌت 

ه  باأنَّ  
َ
��ر

َ
��ع ���صَ ح��ني  مر�صه  يف  كتبها  ��الت 

ُّ
ت��اأم

غبار«  م��ن  »حفنة  اأح��ده��ا  وع��ن��وَن  يحت�رض. 

وجلوزيف كونراد: »حرارة احلياة يف حفنٍة من 

غبار« ويف »�صفر التكوين« الإ�صحاح: 3 / 19: 

طقو�ش  ويف  تعود«  ال��رتاب  واإىل  ت��راب  ���َك  »لأنَّ

من  املوتى  دفن  امل�صاحبة  امل�صرتكة  ال�صالة 

التي  اللحظة  ويف  الجنيلكانية  الكني�صة  رعية 

الكاهن هذه  د  يردِّ القرب  الرتاب على  فيها  يهال 

العبارة: »الأر�ش اإىل الأر�ش، الرماد اإىل الرماد، 

والرتاب اإىل الرتاب وناأمل بالقيامة املوؤكدة يف 

اآدم  »ام��راأة  ليليث  ف��اإنَّ  كذلك   » الأبدية  احلياة 

الأخرى« يف الأ�صاطري القدمية هي امراأة الغبار، 

فبينما خلقت حواء من �صلعه، واأ�صبحت اجلزء 

 ليليث من غبار الريح، وقد اأمر 
ْ
الآخر منه، ُخلقت

اهلل باإخراجها اىل الربية، لتعي�ش مع املع�صية، 

بو�صفها »ال�صيطانة الأوىل»

التي  واإيزولده  تري�صتان  اأوبرا  من   :31-34  *

اأوبرا  بني  ميلر  جيم�ش  ربط  وقد  فاغرن،  كتبها 

حيث  فريدينال،  بجان  اإليوت  وعالقة  فاغرن 

عام  يف  لإليوت  ر�صائله  اإحدى  يف  الأخري  كتب 

 له 
َّ

اأوبرا »غ�صق الآلهة« وعرب ح�رض  اإنه   1911
نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

59



من  الأبيات  وهذه  بفاغرن.  العايل  انبهاره  عن 

ار �صمعتها اإيزولده، على ظهر ال�صفينة، 
َّ
اأغنية بح

وهي يف طريقها للزواج، من مارك ملك كورنوال 

تنوي  ايرلندا  ملك  ابنة  وهي  اإي��زول��ده  وكانت 

لها يف  ر 
َّ
املقر امل�صري  للهروب من   

ِّ
ال�صم تناول 

بدل  و�صعت  خادمتها  لكن  عليه،  اأكرهت  زواج 

اإىل   جرعًة �صحرية تدفع من يتناولها 
َّ
ال�صم ذلك 

الوقوع يف احلب مع اأول �صخ�ش يقابله. وهكذا 

ابن  تري�صتان  اأم��ام  اجلرعة  تلك  اإيزولده  تاأخذ 

�صقيق امللك، فيقعان يف احلب. قارن ذلك، باأقدام 

اأفروديت، يف اأنياذة فرجيل، على اإر�صال كيوبيد 

اإىل قرطاج لكي ي�صقي امللكة »ديدو« جرعًة لتقع 

 اإينيا�ش.
ِّ
يف حب

املركزية  ال����دللت  م��ن  واح���دة   :35-36  *

ون 
ُّ
املحتج عليها  يرتكز  ال��ت��ي  النموذجية 

هنا  فاملتحدِّث  لإل��ي��وت،  ة 
َّ
مثلي هوية  بوجود 

تلك  اأعطاه  الذي  وهو  اآخر  رجاًل  يخاطب  رجٌل، 

هذا  ولعل  ال�صو�صن،  غادة  ى 
َّ
ي�صم ف�صار  الأزهار 

لحق  بيت  يف  فرتجم  عو�ش  لوي�ش  اأوه��م  ما 

تِة« 
ِّ
املي ول  ِة 

َّ
باحلي اأكْن   

ْ
»فلم كالآتي:  العبارة 

املفرت�ش.  ر  للمذكَّ هي  بينما  ث،  املوؤنَّ بخطاب 

ويعزِّز القائلون باأن هذا البيت اإ�صارة اإىل املثلية 

ن�رضها  له  مبقالة  فر�صيتهم  لإليوت  اجلن�صية 

فيها  ي�صرتجع   1934 عام  »املعيار«  جملة  يف 

اإزاء  باري�ش  يف  اخل�صبة  حياته  من  جوانب 

»اأنا على  فيها:  لندن جاء  احلياتي يف  اجلفاف 

تاأثرياً  الذكريات  اأك��رث  ب��اأنَّ  لأع��رتف  ا�صتعداد 

اليوم  ذلك  ع�رض  اإىل  تعود  وجداين  يف  عاطفيًا 

لك�صمبورج  حدائق  عند  املبهر  الغروب  حيث 

بغ�صن  يل  حًا 
ِّ
ملو نحوي  ياأتي  اأ�صدقائي  واأحد 

عرفت،  ال��ذي  ال�صديق  وه��و  الليلك.  زه��ور  من 

لحقًا، اأنه اختلط بوحل غاليبويل« وي�صري بذلك 

الذي  فريدينال«  »ج��ان  الفرن�صي  �صديقه  اإىل 

الدردنيل. ومما يدعم  اإنزال احللفاء يف  قتل يف 

الأ�صاطري  يف  ال�صو�صن،  زه��رة  اأن  التف�صري  هذا 

، فمن 
ِّ
املثلي ترتبط بق�صة عن احلب  الإغريقية، 

ا�صمه  و�صيمًا  غالمًا  ع�صق  اأن��ه  اأبولو  اأ�صاطري 

»هواكنثو�ش« وهو ابن ملك ا�صبارطة، وتعلَّق به 

حتى �صار ي�صحبه يف رحالت ال�صيد والألعاب 

الغربية  الريح  اإله  زفريو�ش  وكان  الريا�صية، 

 
ُ
ه

ْ
عر

ُ
ق »هواكنثو�ش« اأي�صًا، لكن الأخري مل ي يتع�صَّ

 زفريو�ش النتقام منه ب�صبب هذا 
َ
ر

َّ
اهتمامًا، فقر

اأبولو يلعب مع  التجاهل، وذات يوم بينما كان 

غالمه لعبة رمي القر�ش، تدخل »زفريو�ش« عن 

بقوة  توجيهها  واأع��اد  الرميات،  اإحدى  يف  عد 
ُ
ب

وحزن  فقتلته.  اجلميل  الغالم  راأ�ش  نحو  الريح 

يديه  بني  جثمانه  فحمل  مع�صوقه  ملقتل  اأبولو 

ووعده بحياة خالدة، خماطبًا اإياه: �صتخرج من 

ها اجلميع، فكانت زهرة ال�صو�صن.
ُّ
دمَك زهرٌة يحب

الأ�صطورة  هذه  من  امل�صتمدَّ  »ال�صو�صن«  كان   

ملثليي  املغلقة  ال��دوائ��ر  يف  داخليًا  م�صطلحًا 

اجلن�ش، وكان من بني الأدلة التي ا�صتخدمت �صد 

اأو�صكار وايلد يف حماكمته يف عام 1895بتهمة 

املثلية، فيما عرف بف�صيحة الع�رض الفيكتوري.

* -37: يرى القائلون بامليول املثلية اجلن�صية 

اإ�صافية  عالمة  ال�صو�صن«  »جنينة  اأن  لإليوت 

اأخرى وا�صحة اإىل تلك التجربة، بل واإىل الهوية 

الكويرية لإليوت. وقد ا�صتفا�ش جيم�ش ميلر يف 

اخلا�صة  الدرا�صة  يف  تقدَّم  كما  نقديًا  تف�صيلها 

بالق�صيدة. 

»اإل  البيت:19:   30 الأن�صودة:  املطهر   :38-  *

يف  كما  الزنابق«   
َ
اأزه��ار اأيديكم   

َ
ملء فلتنرثوا 

من  تبكي«  التي  »الفتاة  لإليوت  اأخرى  ق�صيدة 

على  ها 
ُ
ر

ْ
»�َصع اأخ��رى»:  ومالحظات  »بروفروك 

ذراعيها ويداها مليئتاِن بالزهور«

الأ�صاطري  يف  تري�صيا�ش  اإىل  اإ���ص��ارة   :39-  *

اليونانية وهو �صخ�صية مركزية داخل الق�صيدة 

ويف  اأح��ي��ان��ًا،  ه��ة 
َّ
ومم��و بعد  ع��ن  ك��ان��ت  واأن 
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الأبيات   /33 الأن�صودة  لدانتي:  »الفردو�ش« 

:78-85
«واعتقد اأن ب�رضي كان �صيتوله الزيُغ، 

ِة ذلك ال�صعاِع الباهر الذي احتملته،  ِمْن حدَّ

 حادتا عنُه، 
َّ
لو اأنَّ عيني

 قدرة، 
َ
 اأين قد اأ�صبحُت على احتماله اأعظم

ُ
واأذكر

حتى اإين و�صلُت بني روؤيتي واخلري الالنهائي. 

ا�صُة، 
َّ
اأيتها النعمُة الفي

النور  اإىل   
َّ
عيني اأ�صدَِّد  اأن  بف�صِلها  اجرتاأُت  التي 

الأبدي. 

حتى ا�صتنفدُت هناَك كلَّ اأب�صاري»

لدانتي  الإل��ه��ي��ة«  »الكوميديا  م��ن   :40-  *

»اجلحيم»: الأن�صودة 34 البيت 25: 

ًا، 
َّ
 ومل اأبَق حي

ْ
«مل اأمت

 لنف�صَك الآَن« 
ْ
ر وفكِّ

نا نحُن مْن  وب الإ�صحاح 8: 9: »لأنَّ
ُّ
ويف �ِصْفر اأي

» نا على الأر�ِش ظلٌّ
َ
، لأنَّ اأيام

ُ
اأَم�ش ول نعلم

* -41: اأنظر »قلب الظالم« لكونراد: يف انتظار 

يخاطب  مارلو،  التامي�ش،  نهر  يف  املدِّ  ارتفاع 

زميله املالح: »يف قلب الظالم. كاَن ثمَة �صمت«.

 ،12 الأن�صودة:  الفردو�ش  دانتي  مع  ومقارنة 

البيت: 30

الأن���وار  اأح��د  قلب  م��ن  ���ص��وت...  عندئٍذ  «خ��رج 

اجلديدة«

ها اإحدى الروؤى ال�صوفية يف �صعر  ويرى اأودن، اأنَّ

عن  كثرياً  يتحدَّث  ل  اأنه  من  الرغم  على  اإليوت، 

عندما  درا�صته  اإىل  تعود  قد  تها 
َّ
خلفي لكن  ذلك. 

الفل�صفة  يف  العليا  الدرا�صات  يف  طالبًا  ك��ان 

والكتب  للبوذية  وقراءته  هارفارد،  جامعة  يف 

الهندو�صية، وتركيزه ب�صكل متزايد على الأديان 

التوحيدية واحلكمة الروحية.

امل�صهد  من  وهي  بالأملانية،  العبارة   :42-  *

لفاغرن  واأيزولده«  »تري�صتان  اأوب��را  من  الثالث 

تري�صتان وهو  احت�صار  امل�صهد  وي�صور يف هذا 

اأخربه  عندما  اإي��زول��ده.  حبيبته  �صفينَة  ينتظر 

�صِد ال�صاحل اأنَّ ما من �صفينٍة يف البحر.
َ
ر

وقارئة  افة 
َّ
العر هي  �صو�صرتي�ش  مدام   :43-  *

البخت يف اأوراق التاروت. وال�صم م�صتوحى من 

ارة فرعونية، كانت م�صهورًة يف اأوروبا اآنذاك 
َّ

ب�ص

امل�رضية  للح�صارة  الأوربي  ال�صتك�صاف  بفعل 

اأي  تورات،  كلمة  والتاروت مقلوب من  القدمية. 

الدين مقلوبًا اإىل كهانة و�صحر. ويف احل�صارات 

ال�رضقية: التارو، يعني الورق.

فاإن  الفرعوين  ال�صم  اإىل  اإ�صافة   :44-45  *

ترجيح  ���ص��اأن��ه،  م��ن  احتمال  م��ن  اأك���رث  ه��ن��اك 

�صخ�صية  من  ا�صتعارة  فهو  ال�صم  هذا  اختيار 

هك�صلي،  لألدو�ش  الأ�صفر«  »الكروم  رواي��ة  يف 

»الأر�ش  من  عام  قبل   ،1921 عام  يف  ن�رضت 

دقيقًا  تداخاًل  لحظ  من  ثمة  اأن  مع  اخل��راب»، 

للق�صيدة  اإليوت  كتابة  تاريخ  التاريخني:  بني 

�صخ�صية   فاإن  للرواية-وعمومًا  هك�صلي  ون�رض 

نوع  عن  وتف�صح  قلقة،  نف�صها  �صو�صتوري�ش 

�صواء  اجلن�صي،  ل 
ِّ
للتحو املجازية  الكناية  من 

يف  اخل��ارج��ي  مظهرها  اأو  �صوتها،  تغيري  يف 

الثنائي  التكوين  ي��وازي  مبا  واحل��رك��ة،  ال��زي 

اأ�صباب  حول  هنا  التكهن  وميكن  لتريي�صيا�ش. 

برتراند  الفيل�صوف  ب�صخ�صية  لال�صم  اإليوت  ربط 

را�صل ع�صيق زوجته فيفيان. ففي رواية هك�صلي 

املالب�ش  ذات  �صيزو�صرتي�ش  م��دام  جانب  اإىل 

الغريبة القريبة من اأزياء الغجر »تلميح اإىل رجل 

ل جن�صيًا« نرى �صورة لربتراند را�صل، وهو 
ِّ
متحو

ومن  ال�صارمة،  العقالنية  رمز  �صكوكن  ال�صيد 

خالله ير�صم هك�صلي �صورة كاريكاتورية لرا�صل، 

وي�صخر من الأوهام الفكرية الكربى! وينقل عن 

اجلهل  يكون  »عندما  قبيل:  من  عبارات  ل�صانه 

اأو  حكيمًا«  تكون  اأن  احلماقة  فمن  النعيم،  هو 

»اإذا كان يجب عليك اأن تعرف، فيجب اأن تعرف، 

ولكن اإن حدث اأي �صيء غري مرغوب فيه فينبغي 
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القبيل  اأفكار من هذا  اللوم على ف�صولك«  اإلقاء 

اأ�ص�صت ل�صمعته الطيبة ليكون وهو »يف اخلام�صة 

والأربعني الأكرث حكمة يف اأوروبا»

كذلك فاإن الإمرباطورة كاترين الثانية اإمرباطورة 

 باأنها »اأحكم امراأة 
ْ
ِرفت

ُ
رو�صيا الثانية ع�رضة. ع

يف اأوروبا يف القرن الثامن ع�رض« حيث حكمت 

راً ل�صورة  ها منوذجًا مبكِّ
ُ
كم

ُ
د ح

َّ
وج�ص عامًا   35

رو�صيا  ا�صتعادت  عهدها  ويف  امل�صتنري  امل�صتبدَّ 

يف  ظمى 
ُ
الع القوى  من  واحدًة  بو�صفها  هيبَتها 

اأوروبا. 

م�صري  يف  النبوءة  ه��ذه  �صتظهر   :46-47  *

عن  »امل��وت  ق�صم  يف  فريدينال  ج��ان  �صديقه 

طريق املاء»: وثمة من يرى اأنه »بار�صيفال« يف 

اأ�صطورة امللك اآرثر ال�صلتية، الذي يبحث دائمًا عن 

للمرة  امل�صيح  فيها  �رضب  التي  �صة  املقدَّ الكاأ�ش 

ال�صخ�صية يف  ا�صتخدم فاغرن تلك  الأخرية، وقد 

للبحار  ال�صورة  اأن هذه  ال�صم.  على  بهذا  اأوبرا 

الأ�صلية  البطاقات  من  لي�صت  الغريق  الفينيقي 

يف لعبة التاروت، واإمنا ابتدعها اإليوت يف �صياق 

لعبته اخلا�صة داخل الق�صيدة.

* -48: العبارة من م�رضحية العا�صفة ل�صك�صبري، 

يف  اأرييل  اأغنية  من  وهو  امل�صهد:2،  الف�صل:1 

و�صف غرق ملك نابويل.

امل��راأة  تعني:  بالالتينية  بيالدونا   :49-  *

عقاراً  ت�صتخدم  �صامة  نبتة  واأي�صًا:  اجلميلة، 

لتجميل العني. وعذراء ال�صخور: لوحة لدافن�صي 

 يوحنا 
َّ
وفيها تظهر مرمي واإىل جانبيها ي�صوع، ثم

املعمدان، ومالك، مع الإ�صارة اإىل اأن اإليوت كان 

 من متحف اللوفر، لوحُة 
ْ
قت

ُ
يف باري�ش حني �رض

دافن�صي الأخرى »املوناليزا»

الكوؤو�ش«  �صيدة احلالت متثلها »ملكة   :50- *

يف اأوراق التاروت، فهي جتل�ش على كر�صي على 

يف  قدميها،  حتت  ال�صخور  بينما  املياه  حافة 

الكاأ�ش  حتمل  بيالدونا،  ل�صخ�صية  اآخر  تاأكيد 

الالوعي،  من  اأفكارها  م�صتمدًة  وتبدو  وتتاأمل 

امراأة  �صورة  وهي  اخلا�صة.  روحها  اأعماق  من 

ل ميكن الطمئنان لها ب�صهولة عندما تظهر يف 

اللعبة.

اأي�صًا، ويجمع  اأوراق لعبة التاروت  * -51: من 

وامللك  الثالثة  العكاكيز  ذي  الرجل  بني  اإليوت 

رمز  وهي  لحقًا،  ف�صتظهر  لة 
َ
ج

َ
الع اأما  ال�صياد، 

تنبوؤي حلركة الزمن وامل�صري.

* -52: حتيل التف�صريات امليثولوجية الأوروبية 

يف  اأودي��ن  �صخ�صية  اإىل  الأع��ور،  التاجر  �صورة 

الأ�صاطري الأوربية »ال�صكندنافية ب�صكل خا�ش« 

، لأنه قدَّم اإحدى 
َ
وتروي الأ�صطورة اأنه اأ�صبح اأعور

عينيه قربانًا وو�صعها يف بئر احلكمة مقابل اأن 

نف�صه  وطعن  البئر،  تلك  من  جرعة  على  يح�صل 

برحمه وعلََّق ج�صَده من رجله على �صجرة لت�صعة 

اأيام من اأجل احل�صول على قدرة التنبوؤ ومعرفة 

اأوراق  امل�صتقبل. »مثل �صورة الرجل املعلق يف 

التاروت التي تاأتي لحقًا« وا�صم اأودن هو اجلذر 

»Wednesday« :لت�صمية يوم الأربعاء

افة ل ترى ما يف البطاقة، لي�ش 
َّ
* 54-53: العر

التف�صري،  يف  داخلي  لت�صوي�ش  بل  فارغة،  لأنها 

عندما  التب�صريية،  احليل  من  واح��دة  ولعلها 

التف�صريات،  احتمالت  وتنح�رض  اللعبة  تنغلق 

كلَّ  �صريى  الأعمى  تري�صيا�ش  ف��اإنَّ  وباملقابل 

�صيء بو�صوح لحقًا. راجع البيتني 219/218.

* -55: الرجل املعلِّق هو �صورة اإحدى بطاقات 

التاروت، ويظهر فيها رجل بكامل مالب�صه معلَّقًا 

وتد �صخم على  »الي�رضى« على  واحدة  َقَدٍم  من 

�صكل حرف »T« وهو يرمز اإىل الت�صحية بالنف�ش 

قبل  ما  الأوروبية  املعتقدات  اخل�صوبة يف  لإله 

قيامته  تكون  اأن  اأج��ل  من  ُقتل  اإذ  امل�صيحية، 

د  جتدُّ مظاهر  وعودة  اخل�صوبة  ل�صتعادة  �صببًا 

احلياة اإىل الأر�ش والإن�صان بعد اجلدب املزدوج 

على  ال�صورة،  دللة  يربط  اإليوت  لكن  لكليهما. 
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افة، مب�صري الغرق، من جانب و�صورة 
َّ
ل�صان العر

جيم�ش  لدى  الت�صحية  رمز  امل�صلوب«  »الإل��ه 

تلك  يحيل  ثمة من  لذلك  اآخر،  فريزر من جانب 

ال�صورة اإىل م�صري فريدينال »املوت عن طريق 

املاء»، حيث كان اإليوت يعتقد اأن فريدينال مات 

غرقًا خالل عملية الإنزال، لتعزيز فكرة ا�صتهاء 

املثيل لدى اإليوت خا�صة جيم�ش ميلر، وثمة من 

يربطها مبقتل لودفيغ الثاين م�صنوقًا يف املياه، 

اأية  له  ُتعرف  ومل  يتزوج،  ومل  مثليًا  كان  وهو 

ر�صائله  وكذلك  مذكراته  من  ��رَف 
ُ
وع ع�صيقات. 

وغريها  فاغرن،  مع  مرا�صالت  بينها  اخلا�صة، 

اجلن�ش   
َّ
مثلي كان  اأنه  ال�صخ�صية،  الوثائق  من 

انه  اإل  املثيل.  وا�صتهاء  الرغبات  الأقلِّ يف  على 

وب�صبب من تربيته املحافظة �صعى جاهداً لقمع 

ًا لبلده ولإميانه 
َّ
رغباته اجلن�صية تلك ليبقى وفي

عاقب 
ُ
ي يكن  مل  ة 

َّ
املثلي اأن  مع  الكاثوليكي.  

 
َّ
يتم اأن  قبل   ،1813 منذ  بافاريا  يف  عليها 

ال�صيطرة  حتت   1871 عام  يف  اأملانيا  توحيد 

وبقي   1886 عام  يف  لودفيغ  مات  الربو�صية. 

مقتله  بظروف  يتعلق  فيما  خا�صة  لغزاً،  موته 

الغام�صة. فبينما �صجلت وفاته ر�صميًا على اأنها 

اأن تقرير الطبيب ال�رضعي مل  اإل  النتحار غرقًا، 

يك�صف عن وجود ماء يف رئتيه. كما اأن لودفيغ 

تكاد  ول  �صحلة  املياه  وكانت  ال�صباحة،  يجيد 

ت�صل اإىل اخل�رض، كما اأنه مل يعرب يف اأية مرحلة 

اأظهر  بينما  الأزم��ة.  خالل  انتحارية  نزعة  عن 

ح 
ِّ
ترج واآثار  العنق  يف  عالمات  وجود  الفح�ش 

عملية خنق، مما اأدى اإىل ال�صك يف اأن موته كان 

ملمو�صة  اأدل��ة  وج��ود  عدم  رغم  خنقًا  اأو  �صنقًا 

تثبت هذا. كذلك ميكن التنويه اإىل اأن اآدا اإليوت، 

تزلج يف  اإليوت، غرقت يف حادث  اأ�ش  تي  عمة 

ال�صاد�صة ع�رضة. 

قبل  م��ن  ا�صتب�صارية،  ال��روؤي��ة  ه��ذه   :56-  *

العرافة، فهي لي�صت من اأوراق التاروت الأ�صلية، 

يف  الفارغة  الورقة  تلك  لتف�صري  حماولة  وهي 

البيت: 54.

�صو�صرتي�ش  التاروت   اأوراق  قارئة   :57-58  *

تعلن يف هذين البيتني عن نهاية جل�صة التب�صري، 

وال�صيدة اأكيتون تدلُّ على اإنها من زبائنها.

الن�صاء« يف  * -59: من مدلتون: »الن�صاء حذار 

اإ�صارة اإىل زوجته فيفيان.

اإليوت على  * -60: من بودلري، راجع مالحظة 

هذا البيت.

* -61: من ت�صارلز ديكنز يف »املنزل الكئيب« 

وا�صفًا �صباب لندن.

على هذين  اإليوت  راجع مالحظة   :62-63- *

البيتني.

ن وقراءة 
ُّ
* -65-64: اخلروج من جل�صة التكه

امل�صتقبل اإىل يوميات احلياة يف لندن و�صجيجها 

الذي ي�صتعري له �صورة اجلحيم من دانتي. راجع 

مالحظة اإليوت »46« حول هذا البيت.

* -66: �صارع امللك وليم، املركز املايل للمدينة 

يف  البنوك  من  كثري  فيه  يقع  ال��ذي  احلي  وهو 

لندن.

تلك  يف  الوقت  من  ف��رتة  اإليوت  عمل   :67-  *

وكني�صة  للمدينة،  امل��ايل  املركز  بني  املنطقة 

القدي�صة ماري.

* -68: من دانتي »اجلحيم« الأن�صودة التا�صعة، 

البيت: 88:

«لقد و�صل الباب وفتحه ب�رضبة من �صوجلانه« 

�صلب  ب�صاعة  يذكر  ما  فيها  التا�صعة  والقرعة 

امل�صيح اأنظر: اإجنيل متى 27 :46 »ونحو ال�صاعة 

اإيلي  التا�صعة �رضخ ي�صوع ب�صوت عظيم قائاًل: 

اإيلي مِلَ �صبقتني« اأي »اإلهي اإلهي ملاذا تركتني»

* -69: رغم اأن ا�صم »�صتت�صون« يوحي ب�صخ�صية 

ما، اإل اأنه ل ميكن جتاهل معنى ال�صم: »القبعة« 

احلرب  يف  احللفاء  جنود  يرتديها  كان  والتي 

العاملية الأوىل خالل احلملة على غاليبويل التي 
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يرتدي  باوند  عزرا  وكان  فريدينال.  فيها  قتل 

األ  املك�صيكية،  عة 
َّ
القب من  القريب  ال�صنف  هذا 

اأنَّ اإليوت نفى هذا التف�صري ورف�ش ربطه بباوند 

دون اأن يقدَّم تف�صرياً بدياًل. 

* -70: ميالي معركة يف احلرب البونيقية الأوىل 

ويرى  ق.م«   260« والقرطاجيني  الرومان  بني 

اأ�صباب اندلعها ت�صابه على  اأن  اأبرامز، واآخرون 

الأوىل،  العاملية  احلرب  اندلع  اأ�صباب  ما  نحو 

القت�صادية،  بالأ�صباب  يتعلق  ما  يف  خا�صة 

ميالت�صو  وهي  بالالتينية،  امليناء  ا�صم  وميالي 

احلالية وتقع يف مقاطعة مي�صينا يف �صقلية. 

* -73.71-72: من اأ�صطورة اإيزي�ش واأوزوري�ش 

وهي  القدمية  الفرعونية  النبعاث  اأ�صاطري  من 

جرمية قتل الإله اأوزوري�ش، فرعون م�رض، حيث 

قام »�صت اأفلح« بقتل اأخيه ب�صبب املناف�صة على 

بالبحث  اإيزي�ش  فقامت  جثَّته،  واأخفى  العر�ش. 

عن جثة زوجها اأوزوري�ش حتى عرثت عليها يف 

اجلثَّة  �رضقة  يف  جنح  اأفلح«  »�صت  ولكن  جبيل، 

وعمد هذه املرة اإىل تقطيعها اإىل اثنني واأربعني 

عها على اأقاليم م�رض. بيد اأن اإيزي�ش  جزءاً، ووزَّ

اأ�صالء زوجها  مل ت�صت�صلم حتى متكنت من جمع 

وولدت  منه  فحبلت  للحياة،  فعاد  الأقاليم،  من 

عر�ش  ورَث  حور�ش،  هو  ول��داً  ذلك  بعد  اإيزي�ش 

مملكة  يف  ملكًا  اأوزوري�ش  اأ�صبح  بينما  م�رض، 

املوتى.

م�رضحية  يف  وب�صرت  ج��ون  م��ن   :74-75  *

كورنيليا  الأم  ل�صان  على  البي�صاء«  »ال�صيطانة 

مل  الذي  ابنها  قرب  على  كاملجنونة  تهذي  وهي 

�صقيقه:  يد  على  مقتوًل  كونه  الكني�صة  يدفن يف 

الب�رض،   
ُّ
عدو فهو  هناك،  من  بعيداً  الذئب  »اأبعد 

اأخرى«  مرة   
َ
القرب �صينب�ش  الالمعة  وباأظافره 

نف�صي.  ال�صيف  من  »اأنقذ  املزمور22/20:  ويف 

من يد الكلب وحيدتي« و وكتب اإليوت يف وقت 

لحق يف ق�صيدته »مارينا«1930 »اأولئك الذين 

 الكلب، يعتزمون القتل«.
َ

�صحذوا ناب

كريون  خماطبًا  تري�صيا�ش  �صوت  كذلك  قارن 

»اأ�صالء  ل�صوفوكلي�ش:  اأنتيغونا  م�رضحية  يف 

جوف  يف  اإل  م��ق��ربة  لها  جت��د  ل  امل��ح��ارب��ني 

الذئاب اأو كالب ال�صيد املفرت�صة« ويف الأ�صاطري 

ويتم  املقربة  حار�ش  هو  »اأنوبي�ش«  الفرعونية 

ت�صويره عادة على هيئة كلب.

* -76: من بودلري يف ق�صيدته اإىل القارئ يف 

ديوانه »اأزهار ال�رض« ويف اإجنيل متَّى الإ�صحاح: 

بودلري:  لعبارة  قريب  27 معنى  الآي��ة:   /23
اوؤُون! 

َ
امُل��ر ون 

ُّ
والفري�صي الكتبة  ها 

ُّ
اأي  

ْ
لكم »ويٌل 

خاِرٍج  من   
ُ
تظهر �صًة 

َّ
بي

ُ
م ُقبوراً  ُت�صبهوَن   

ْ
كم لأنَّ

 اأمواٍت وكلَّ 
َ
جميلًة، وهي مْن داخٍل مملوءٌة عظام

جنا�صةٍ«.
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 الهوام�ش

ُل جزءاً من كتاب ي�صدر قريبًا عن دار اجلمل:  1 - هذا املادة ت�صكِّ
)اإليوت: الأر�ش اخلراب/ مع التف�صريات النقدية اجلديدة/ ترجمة 

توفيق �صايغ/ حتقيق ودرا�صة: حممد مظلوم(

2 - اأنظر: توفيق �صايغ »نازك املالئكة طريدة املتاهة وال�صوت 
املالئكة.  لنازك  ورم��اد«  »�صظايا  دي��وان  يف  درا�صة  امل��زدوج« 

حتقيق ودرا�صة حممد مظلوم: دار اجلمل/2015.

اأخرى« طبعة احتاد الكتاب العرب/  وق�ص�ش  ق 
َ
ر

َ
»ع راجع:   -  3

الدرا�صات  بع�ش  يف   
ٌ

لب�ش ح�صل  وق��د   .11 �ش   1974 دم�صق 

بالأر�ش  للعنوان  توفيق �صايغ  ترجمة  اإىل  ت�صري  التي  واملراجع 

البوار« وهو  البوار، وذلك ب�صبب عنوان ذلك املقال »عرب الأر�ش 

هو  كما  املقال  منت  يف  ي�صري  بينما  ج��ربا،  اأرا�صي  عن  يتحدث 

موثق، اإىل اأن »الأر�ش اخلراب« هو عنوان ق�صيدة اإليوت.

 1990 الري�ش  دار  طبعة  اإليوت«  اأ�ش  ت  اأربع/  »رباعيات   -   4
�ش: 17. حيث ي�صري يف �صياق مقدمته عن اأعمال اإليوت الكربى 

اإىل الق�صيدة بالرتجمة نف�صها »الأر�ش اخلراب« 

الري�ش  دار  طبعة  الأمريكي«  ال�صعر  من  ق�صيدة  »خم�صون   -  5
�صياق  يف  ال�صيغة  بنف�ش  الرتجمة  هذه  ويذكر   .101 �ش   1990

تقدميه لعزرا باوند. 

ول  قو�صني  بني   »colonnade« ال�  �صايغ  توفيق  ي�صع   -  6
يرتجمها، وال� »colonnade« جماز اأ�صبه بقنطرة، يكون ذا اأعمدة 

اأعمدة.  اأو �صّف  اأحيانًا خطاأ بالرواق،  فًا باخل�صب، ويرتجم  وم�صقَّ

د الأن�صب للمعنى الأ�صلي.
َّ
واملم�صى املعم

 Bin gar keine Russin, stamm?« بالأملانية:  العبارة   -  7
aus Litauen، echt deutsch.« مل يرتجمها.

8 - العبارة: »down we went« تعني: انحدرنا نزوًل.
9 - العبارة بالأملانية مل يرتجمها: 

Frisch weht der Wind»
Der Heimat zu

,Mein Irisch Kind
« ?WO weilest du

َل مرٍة لعاٍم خال« 
َّ
اأو و�صنًا 

َ
َطيتني �ص

ْ
اأع »لقْد  اأول:  يرتجمها   -  10

حها ب�صيغتها الواردة، يف نهاية الورقة.
ِّ
قبل اأن ي�صح

�صمينني، وهو �صهو.
َ
11 - يف الأ�صل: و

 »Öd? und leer das Meer« بالأملانية  العبارة   -  12
مل يرتجمها.

 :»wicked pack« :يف الن�ش الإجنليزي الأ�صلية  العبارة   -  13
حزمة �رضيرة، اأو حزمة ملعونة. ومل يرتجم ال�صفة. 

. ثم يعدِّلها 
ْ
look« بعدها عالمة تعجب يرتجمها: اأنظر  !«  -  14

.
ْ
يف وقت لحق اإىل: التفت

»The lady of situations.« يرتكها دون ترجمة  عبارة   -  15
وي�صع �صطراً من عالمات ال�صتفهام.

لعبارة  ة ومالءمة  دقَّ الأكرث  الرتجمة  هي  املعلَّق  الرجل   -  16
داخل  ج��اء  ال��ذي  ال�صياق  يف   »The Hanged Man« اإل��ي��وت: 

لوي�ش  ترجمات  يف  »امل�صنوق«  احلرفية:  الرتجمة  من  الق�صيدة، 

عو�ش، ويو�صف �صامي اليو�صف، وماهر �صفيق فريد، اأو »امل�صلوب« 

ورقة  يف  البطاقة  تلك  �صورة  لأن  لوؤلوؤة،  الواحد  عبد  ترجمة  يف 

التاروت هي لرجل معلَّق من قدمه اإىل الأعلى، بينما راأ�صه يتدىل 

متاأرجحًا اإىل الأ�صفل، ولي�ش م�صنوقًا اأو م�صلوبًا.

17 - هكذا يكتب »horoscope« باأبجدية عربية، وهو خمطط، اأو 
التنجيم. وتكون على �صكل  الفلكية ت�صتخدم يف  خريطة بالأبراج 

�صاعة تبني عالقة الأبراج بطالع امليالد من خالل حركة ال�صم�ش 

والقمر وبقية الكواكب.

.fixed ُت. و�صيغة الفعل هي: 
ِّ
ثب

ُ
18 - يف الأ�صل: ي

ر يف تعديلها  19 - يكتب »وترتك« بني قو�صني. ورمبا كان يفكِّ
لحقًا، ومن املفيد التنويه هنا اإىل اأّن ل اأحد ممن ترجموا الق�صيدة، 

ترجم كلمة: »dead« ب�: مائت. فقد ترجمها لوي�ش عو�ش: خامد، 

وترجمها يو�صف �صامي اليو�صف: فاتر، فيما ترجمها عبد الواحد 

لوؤلوؤة: قتيل، وماهر �صفيق فريد: ميتًا، وعدا عن الدقة يف ترجمة 

اإليوت  اأن  الق�صيدة،  بهذه  ون 
ُّ

املخت�ص النقاد  لحظ  فقد  �صايغ، 

كثرياً ما ي�صتخدم �صيغة ا�صم الفاعل، بدياًل عن ال�صم اأو الفعل اأو 

ة واجلمالية  حتى ال�صفة. وكلمة: مائت، تنطوي على الأمرين: الدقَّ

اخلالقة.

20 - يكتبها »اإن�صانًا« ثم يعدِّلها اإىل: رجٍل.
 You! hypocrite lecteur! ?mon« ال��ع��ب��ارة:   -  21
بودلري  من  مقتب�صة  وهي  بالفرن�صية   »semblable?mon frère
اعتمدتها  وقد   »

ِّ
ال�رض »اأزهار  ديوانه  القارئ من  اإىل  يف ق�صيدته 

برتجمة حنا الطيار وجورجيت الطيار، ويف ترجمة رفعت �صالم 

يا   � �صبيهي  يا   � املنافق  القارئ  »اأيها  التايل:  النحو  جاءت على 

�صقيقي»

من  الأوىل  الطبعة  يف  الأبيات  ترقيم  يف  خلطاأ  نتيجة   -  22
الق�صم  من   347 346و  البيتني:  بني  وحتديداً  اخلراب«  »الر�ش 

الهوام�ش: +  الرعد( فقد حدث تغيري يف ترقيم  اخلام�ش )ما قاله 

واحد.

23 - من ق�صيدة »ال�صيوخ ال�صبعة« يف ديوان اأزهار ال�رض، وهي 
واحدة من ق�صيدتني اأهداهما اإىل فيكتور هوجو، والثانية بعنوان 

ومو�صوع متقاربني:«العجائز الق�صريات« وكلتاهما تتاأمالن يف 

اأعمال  �صالم. �صمن  رفعت  والن�ش برتجمة  ال�صيخوخة.  مو�صوع 

بودلري الكاملة/ طبعة دار ال�رضوق 2009.

 T. S. Eliot›s Personal Waste Land: Exorcism of  -  24
 the Demons by James E. Miller

 A Guide to the Selected Poems of T.S. Eliot by B. *
C. Southam

The Annotated Waste Land with Eliot›s Contem� * 
 porary Prose/Thomas Stearns Eliot, Lawrence S.
.Rainey/Yale University Press, 2006

 Lawrence Rainey, Revisiting ?The Waste Land?  *
 )New Haven: Yale University Press, 2005

TS Eliot›s the Waste Land )Bloom›s Modern Criti� * 
)cal Interpretations
 Reading The Waste Land : Modernism and the *
 Limits of Interpretation by: Jewel Spears Brooker and
 ?Joseph Bentley
يف ق�صيدة »موت القدي�ش نر�صي�ش« �صياغة الأبيات على   -  25

النحو التايل:

«تعال اإىل ظل هذه ال�صخرة الرمادية.

و�صاأرينَّك �صيئًا خُمتلفًا عن ظلَِّك املمتدِّ فوَق الرماِل يف الفجر، اأو 

 ال�صخرِة احلمراء، 
َ
 الناِر جتاه

َ
ِظلَّك الذي يتقافز وراء

خَة بالدماء  َه واأطراَفَه امللطَّ
َ
�صاأرينك ثياب

 على �صفتيه» 
َّ

والظلَّ الرمادي
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اأو فنية  ا�صماء �صعرية  ال�صبا نبحث دائمًا عن  يف 

جديدة اأو قدمية نتماهى معها اإىل درجة الن�صحاق. 

اأو  بالأ�صخا�ش  ال��وج��داين  التعلق  ي�صبه  �صيء 

بالأ�صياء التي حتيط بنا، حتى لو كانت م�صتحيلة 

املنال. من هنا ينبع الدافع الأ�صا�صي وراء املغامرة 

�صن�صل  اأننا  ل 
ّ
نتخي مل  اأعايل  اإىل  تقودنا  قد  التي 

 بق�صوتها 
ُ
اإليها اأبداً، اأو ن�صقط يف مهاٍو �صحيقة متهر

بال�صاعر  افتتاين  ك��ان  هكذا  الأب���د.  اإىل  حياتنا 

اأ�صدقاء مثل عقيل  اإىل  اأ�صتمع  واأنا  توفيق �صايغ 

له  اأقراأ  اأن  �صبتي يتحدثون عنه دون  علي وكمال 

�صيئًا البتة. كنُت اأ�صافر اإىل مدينة هوؤلء الأ�صدقاء 

قاطعًا م�صافة مائة كيلو مرت لكي نتحدث ب�صغف 

العامل  يف  الكربى  والتجارب  وال�صعراء  ال�صعر  عن 

وكاأن هوؤلء ع�صريتنا و�صعراوؤها �صيوخنا الكبار. 

بخيالتنا،  ويتحكم  باأزياقنا  مي�صك  ال�صعر  �صغُف 

ويجعلنا نغامر بال�صفر من مدينة اإىل اأخرى، رغم 

والبتعاد.  بال�صفر  خربتنا  وانعدام  ال�صديد  فقرنا 

جمرد �صماعنا بوجود هذا الكتاب اأو ذاك يف مكتبة 

املدينة حيث توجد  تلك  اإىل  ال�صفر  نقرر  ما، حتى 

املكتبة املعنية. 

كانت  حيث  الب�رضة،  يف  اأيام  بعد  وجدتني  هكذا 

وبعدها  كلها،  ل  احلاج،  اأن�صي  كتب  بع�ش  لقيتي 

الب�رضة  من  الربي  الطريق  �صاعدا  وجهتي  ميمت 

اإىل بغداد واملحاذي لنهر دجلة، لأتوقف يف مدينة 

حتوي  العامة  مكتبتها  اأن  يل  قيل  حيث  العمارة، 

ن�صخة من »لن« ديوان اأن�صي احلاج الأول. وهناك 

اأمتمت  وكاأين  واح��دة.  جل�صة  خالل  الكتاب  قراأت 

واجبًا. مل اأ�صاأل نف�صي اأبداً، فيما اإذا كنُت قد فهمت 

حينها،  مهما  يكن  مل  الأم��ر  هذا  لكن  ل!  اأم  �صيئًا 

كان  حينها  الأ�صباه،  من  بغريي  التقي  اأن  الأهم 

عبداهلل،  عيدان  علي  ا�صمه:  امللعون  املدينة  �صاعر 

وكنت قد ترا�صلت معه من قبل، كان نحيف اجل�صم، 

تلك  �صعراء  وكمعظم  القامة،  طويل  اللون،  ا�صمر 

القبيل.  اأو �صيء من هذا  التعليم  الفرتة ي�صتغل يف 

ا�صتقبلني بود وكرم، ومل يكن  ومثل �صيخ طريقة، 

وال�صعراء  ال�صعر  حول  اإل  ي��دور  بالطبع  حديثنا 

اأبهرين  حينها  �صايغ...  توفيق  اإىل  و�صلنا  حتى 

تلك  من  ن�صخة  واأه��داين  �صايغ  بتوفيق  مبعرفته 

الطبعة اجلميلة لل�»ق�صيدة ك«، تلك كانت غنيمتي 

الكتاب مرات ومرات، ليلتها وفيما  الكربى. قراأت 

ل  بالده�صة  ال�صعور  انه  القادمة،  الليايل  من  بعد 

غري، فلم يكن مب�صتطاعي حينها اأن اأرى ال�صخو�ش 

وا�صتنطق الأحداث واأتبنّي العلل. كان الكتاب يبدو 

وكاأنه �صدمي واأنا تائه ولكني مع هذا اأ�صري. فالوهم 

هو الذي يدلنا اإىل الطريق. واأحيانا ت�صّد اأزري تلك 

اأحاول ت�صطريها يف الدفاتر  الهمهمات التي كنت 

ويدي ترجتف.

كان هذا عام 1974، بعد عامني كنا قد قدمنا اإىل 

و�صلناها  واإن  جميعنًا  تقريبًا،  بغداد،  العا�صمة 

ا�صتن�صخ  باأنه  �صديق  اأخربين  خمتلفة،  اأوقات  يف 

»معلقة توفيق �صايغ« بيده، وكم فرحت حني �صمح 

اأنا ن�صخة يل من ن�صخته. وبقيت  ا�صتن�صخ  يل باأن 

الده�صُة ذاتها تتملكني واأنا اأقراأ واأعيد القراءة، وكلُّ 

وهم  هو  امنا   ،
ٌ
�صيء يتجّل  مل  وكاأنه  يل  جتّلى  ما 
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توفيق �صايغ: 

التما�ش مع ال�شعر

خالد املعايل

كاتب و�صاعر من العراق 



ال�صعر وتلك اخليالت التي اأراها خلف �صطوره دون 

اأن اأراها يف حياتي.. وكاأن توفيق �صايغ قادم من 

عامل بعيد. رواية ل ميكننا ت�صديق اأحداثها ولكنها 

ال�صعور الغريب من  جتعلنا نح�ش بالده�صة وبذلك 

القرب والبعد وكاأنه ثمة زجاج يرتفع ما بيننا.

يف  ندور  نبقى  البغدادية  الظهرية  �صاعات  خالل 

امل�صتعملة  الكتب  ب�صطات  يف  نفت�ش  �صوارعها 

اأعداد من جملة  املنت�رضة بكرثة، تقع عيناي على 

موا�صيع  على  اأقع  وكنُت  دائما،  الغالف  منزوعة 

ال�صعر  عن  امل��ادة  تلك  اأولها  لعل  ت�صدين،  مثرية 

الباحث  اأن  العامي ومو�صوعاته، وقد لفت نظري 

العراقية  بالعامية  مكتوبة  باأبيات  اأي�صًا  ا�صت�صهد 

بع�ش  وهذه  قائلها  اأعرف  اأكن  مل  لكني  اأعرفها، 

اأبياتها:

يبات الَكلب يح�صني ملهود

         يجم�ع مب�دة ويخ�زن جبود    

�صادة وخزاعل عندك جعود

         �صي تندعي و�صي َكلوبها �صود

يح�صني جيف بثار عبود؟

         عَكب�ك تظ�ل زن�ودها بن�ود

فقد تبنّي يل فيما بعد انها ل�صاعرة عراقية ا�صمها 

»فدعة« عا�صت خالل الفرتة العثمانية يف حو�ش 

الفرات.

مل اأ�صتطع اأن اأتبنّي اأنها جملة »حوار« التي اأ�صدرها 

راأيت املجلة  اإل فيما بعد... حينما  توفيق �صايغ، 

ذاتها يف مكتبة احدى اجلامعات الأملانية... 

 ،1980 التي و�صلتها بحقيبة يد عام  اأملانيا  يف 

اأتعمق  اأن  ا�صتطعت  ورائ���ي...  �صيء  ك��ّل  خملفًا 

�صعره  بع�ش  ترجمة  وبل  وحياته  �صعره  يف  اأكرث 

من  ن�صخة  اأه��داين  عراقي  �صديق  الأملانية،  اإىل 

الطبعة الأوىل من »معلقة توفيق �صايغ«، حممود 

اأ�صعاره  اأجنز كتابًا عن حياته، واأعاد ن�رض  �رضيح 

ال�صاعر  �صورة  اأخذت  قد  رويداً  ورويداً  وترجماته 

الغام�ش والوهم تت�صح �صيئًا ف�صيئًا. مل يكن ذلك 

ال�صغف باطاًل اذن، هكذا كنُت اأقول لنف�صي... وفيما 

العربي  ال�صعر  من  خم��ت��ارات  على  اأ�صتغل  كنت 

تلك  اأه��دي  وجدتني  حتى  بالأملانية،  احلديث 

ي�صتغل  كان  الذي  �صايغ،  توفيق  اإىل  املختارات 

املبكر مل ميهله  لكن رحيله  م�صابه،  على م�رضوع 

لكي يكمله.

كان الطيب �صالح ي�صيد بتوفيق �صايغ، اأثناء لقاء 

لنا مبدينة كولونيا الأملانيا، واملطلع على الر�صائل 

املتبادلة بينهما التي ن�رضها حممود �رضيح، ميكنه 

اأن يرى جانب املحرر والنا�رض واملكت�صف للكتاب 

فيه، وهذه �صفات اأخرى، قد تبدو غريبة عن ذلك 

ق�صائد  وع�صقه  اأمل��ه  لهب  يخط  ال��ذي  »ال�صاعر« 

الت�صحية به وكاأنه  اأحد، �صاعر مت  رمبا مل يحبها 

مارق، فقط لأنه مل ي�صتاأن�ش الفراغ ول هادن اللغة 

الطائ�صة، وامتنع عن الرطانة تعففًا.

تنا�صب  مبثابة  عنده،  ال�صعر  مع  التما�ش  ك��ان 

وتقارب وكاأن قول اأبي متام ق�صده، ورمبا ق�صدنا 

من  القادمني  املجهولني،  التالمذة  اأي�صًا،  نحن 

قرى بعيدة:

ولو ل خالل �صّنها ال�صعر ما درى

 
ُ
ال من اأين ُتوؤتى املكارم

ُ
ناة الع

ُ
ب  

ك«  »الق�صيدة  عن  التخّلي  اإىل  ا�صطررت  كنُت 

املنزوعة  »حوار«  جملة  اأعداد  من   
ّ

لدي توفر  وما 

نعت 
ُ
م املجلة  )كانت  الأوىل  وال�صفحات  الغالف 

العراقية( حينما غادرت  ال�صوق  حينها من دخول 

اأن  ا�صتطعت  اأن  بعد  اأملانيا  وفيما  فرن�صا،  اإىل 

وفيما  لكتبه  الأوىل  الطبعات  بع�ش  على  اأح�صل 

اأ�صطر  واأنا  وفقدتها  عدُت  اجلديدة،  الطبعات  بعد 

اإىل التخّلي عن مكتبتي يف مدينة كولونيا باأملانيا 

حينما غادرتها عام 2008 اإىل بريوت. يف �صيف 

مدبويل،  مبكتبة  القاهرة،  يف  كنُت   2015 عام 

حيث كنت اأزورها دائما، ملحت يف مكتب ال�صديق 

حممود مدبويل ن�صخة م�صتعملة من الطبعة الأوىل 

لكي  يدي  الكتاب بني  فاأخذت  »الق�صيدة ك«،  من 

حممود  ال�صديق  انتبه  وحينما  عليه،  نظرة  األقي 

اأن   
ّ
اأ���رض حتى  بالكتاب  اهتمامي  اإىل  مدبويل 

فيما  الن�صخة  ورّقت  حينما  الن�صخة.  تلك  يهديني 

بعد، وجدت ا�صم مالكها يف ال�صفحة الأوىل: حممد 

عفيفي مطر.
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يحاول بيكيتي فتح علم االقت�صاد على 

بقية علوم االإن�صان واالجتماع..
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* عامل االقت�صاد جنمًا

ب مبارك�س الع�رص، بعد اد الفرن�سي، يلقب مبارك�س الع�رص، بعد اد الفرن�سي، يلّقب مبارك�س الع�رص، بعد  اد الفرن�سي، يلقساد الفرن�سي، يلقس سبح توما�س بيكيتي، عامل االقت�سبح توما�س بيكيتي، عامل االقت� بح توما�س بيكيتي، عامل االقت�سبح توما�س بيكيتي، عامل االقت�س أ�اأ�سأ�سأ�

)1(
أ�س املال يف القرن احلادي والع�اأ�س املال يف القرن احلادي والع�رصأ�س املال يف القرن احلادي والع�رصأ�س املال يف القرن احلادي والع�رصين أ�س املال يف القرن احلادي والع�دور كتابه: ر أ�س املال يف القرن احلادي والع�دور كتابه: ر دور كتابه: رسدور كتابه: رس س�س�

أ�سمالية اأ�سمالية أ�سمالية  أ�سمالية أزق الر أ�سمالية أزق الر أزق الراأزق الرا اف عن ماف عن م ف عن مسف عن مس سخم، هو الك�سخم، هو الك� خم، هو الك�سخم، هو الك�س سف يف هذا الكتاب ال�سف يف هذا الكتاب ال� ف يف هذا الكتاب ال�ؤلف يف هذا الكتاب ال�ؤّل ؤلوؤلو وما يحاوله املوما يحاوله امل

ية سية سية  الق� الق�سية امل�ساواة، وهي  سية امل�ساواة، وهي  الق�س الق�سية امل�ساواة، وهي  ية امل�ساواة، وهي  أ توزيع الرثوات، وعالقته بق�اأ توزيع الرثوات، وعالقته بق�سأ توزيع الرثوات، وعالقته بق�سأ توزيع الرثوات، وعالقته بق� سيف ما يخ�ّسيف ما يخ�ّيف ما يخ�ّس مبد

التحليل، بعد  انتهى به  الذي  التحليل، بعد وؤلف  انتهى به  الذي  التحليل، بعد وؤلف  انتهى به  الذي  ؤلف  للم ولي للمولي  للمسلي للمس لي  سك اال�سك اال�
ّ
الكتاب واملحر املركزية يف 
ّ
الكتاب واملحر املركزية يف 
ّ

أ�س مال اأ�س مال أ�س مال  أ�س مال  لر أ�س مال  لر أن املردود اخلا�اأن املردود اخلا�سأن املردود اخلا�سأن املردود اخلا�س إىل اإىل إىل  ّجمع كّمجمع كّم هائل من املعلومات والبيانات، 

أعلى بكثري من املداخيل.اأعلى بكثري من املداخيل.أعلى بكثري من املداخيل. هو 

أجراء الأجراء الأجراء  حاياها من اسحاياها من اسحاياها من ا أ�سمالية، دفاعًا عن �اأ�سمالية، دفاعًا عن �سأ�سمالية، دفاعًا عن �سأ�سمالية، دفاعًا عن � أ�سمالية، دفاعًا عن � الكتاب مبثابة نقد للر أ�سمالية، دفاعًا عن � الكتاب مبثابة نقد للر وهكذا يعّد

من  من الأخرية  من الأخرية  أخرية  ا اسفحة  اسفحة  فحة  ال� يف  ترد  كلمة  ال�سآخر  يف  ترد  كلمة  ال�سآخر  يف  ترد  كلمة  ال�اآخر  يف  ترد  كلمة  آخر  إن اإن اإن  ف ولذا  الدنيا.  املداخيل  فاوذوي  ولذا  الدنيا.  املداخيل  اوذوي 

س، هكذا من غري رتو�س، هكذا من غري رتو�س ألف، هي كلمة الألف، هي كلمة الألف، هي كلمة "الفقراء" فحات الكتاب التي تقارب اسفحات الكتاب التي تقارب اسفحات الكتاب التي تقارب ا س�س�

أو الطبقة الكادحة اأو الطبقة الكادحة أو الطبقة الكادحة  ايل، كما هي تعابري سايل، كما هي تعابري سايل، كما هي تعابري الربوليتاريا  سحن ن�سحن ن� حن ن�سحن ن�س أو �اأو �سأو �سأو � إيديولوجية اإيديولوجية إيديولوجية 

أو بائعي قوة عملهم.اأو بائعي قوة عملهم.أو بائعي قوة عملهم.

أ اأ أ  أ قر أ قر ي يقرأن  ُيقرأن  ُيأن  ياأن  أن  قبل  من  ورمبا  عامني،  قبل  من سدوره،  ورمبا  عامني،  قبل  من سدوره،  ورمبا  عامني،  قبل  دوره،  � بعد  �سفه،  بعد  سفه،  �ؤّل بعد  �ؤلفه،  بعد  فه،  ؤلوؤلو م الكتاب  مول  الكتاب  ول  حّو حّولقد  ّلقد 

بلد،  غري  فزار  والكرة.  الغناء  كنجوم  عاملي  جنم  بلد، إىل  غري  فزار  والكرة.  الغناء  كنجوم  عاملي  جنم  بلد، اإىل  غري  فزار  والكرة.  الغناء  كنجوم  عاملي  جنم  إىل  حمتواه،  وي�ستوعب 

أزمات الأزمات الأزمات  ا معاجلة  كيفية  يف  اأيه  معاجلة  كيفية  يف  ااأيه  معاجلة  كيفية  يف  أيه  ر على  يقفوا  لكي  وقادة،  اؤ�ساء  معاجلة  كيفية  يف  أيه  ر على  يقفوا  لكي  وقادة،  اؤ�ساء  معاجلة  كيفية  يف  أيه  رو على  يقفوا  لكي  وقادة،  روؤ�ساء  على  يقفوا  لكي  وقادة،  ؤ�ساء  ر وا�ستقبله 

ادية واملالية.سادية واملالية.سادية واملالية. ساالقت�ساالقت�

يف  حما�رصة  حما�رصألقى  حما�رصألقى  حما�األقى  ألقى  كما  فيها،  فيها، وؤولني  فيها، وؤولني  ؤولني  امل�س والتقى  امل�سوني  والتقى  وني  امل�سس والتقى  امل�سسني  والتقى  ني  ال� بيكيتي  زار  ال�سكذلك  بيكيتي  زار  سكذلك 

رين  صرين  صرين   صأ�س املال يف القرن احلادي والع�صأ�س املال يف القرن احلادي والع� أ�س املال يف القرن احلادي والع�اأ�س املال يف القرن احلادي والع�ا أ�س املال يف القرن احلادي والع�ر أ�س املال يف القرن احلادي والع�اأ�س املال يف القرن احلادي والع�اراأ�س املال يف القرن احلادي والع�ر أ�س املال يف القرن احلادي والع�اأ�س املال يف القرن احلادي والع�ر

توما�س بيكيتي واللعب على مارك�س

درا�سات

علي حرب

 كاتب ومفكر من لبنان  

ك كك ّكك  كصكص ص �ص � v

الليرباليون 

ب�صحة 

بياناته 

أكدوا اأكدوا اأكدوا  أكدوا و أكدوا اأكدوا اواأكدوا و أكدوا اأكدوا و

رغبته 

باحياء 

ية صية صية  صاملارك�صاملارك�



جامعة بكني و�سط جمع طالبي حا�سد. هذا مع 

اإىل  اال�سرتاكي  النظام  من  حتّولت  ال�سني  اأن 

اقت�ساد ال�سوق الراأ�سمايل، ولعّلها اأرادت من وراء 

وفائها  على  والتاأكيد  ال�سورة  تلميع  ا�ستقباله 

بع�س  مينع  مل  هذا  ولكن  اال�سرتاكية.  الأ�سولها 

والت�سكيك  بيكيتي  قناة  من  الغمز  من  الطالب 

مب�سداقيته كمدافع عن امل�ساواة.

بانتظار بيكيتي 

جانب  من  للنقد  �س 
ّ
تعر الكتاب  اأن  �سك  ال 

االأو�ساط الليربالية، الذين �سّككوا ب�سحة بياناته 

حماولة  فيه  راأوا  ما  بقدر  حتليالته،  وم�سداقية 

للنقد  اأي�سًا  �س 
ّ
تعر ولكنه  املارك�سية.  الإحياء 

من جانب املارك�سيني االأ�سوليني الذين وجدوه 

ون�ساأوا  فهموها  كما  املارك�سية  مع  يتعار�س 

اجلديد.  مارك�س  خدعة  عليهم  تنطِل  ومل  عليها، 

لقي  الكتاب  فاإن  النقد،  هذا  من  بالرغم  ولكّن 

الي�ساريني  املثقفني  او�ساط  يف  وا�سعة  اأ�سداء 

بقدر ما كانوا يحتاجون،  الذين هّللوا ل�سدوره، 

االحتاد  و�سقوط  اال�سرتاكي  النظام  انهيار  بعد 

بعقيدتهم  ثقتهم  لهم  يجّدد  من  اإىل  ال�سوفييتي، 

الديانة  ي�سبه  ما  اإىل  حتّولت  التي  املارك�سية 

احلديثة. ولهذا ا�سُتقبل بيكيتي يف بع�س او�ساط 

الي�سار وكاأنه منقذ طال انتظاره. ولكن مثل هوؤالء 

م�رصوعه  لبيكيتي  الأن  غودو،  ينتظر  من  كمثل 

اخلا�س الذي ال يرمي اإىل جتديد ال�سيوعية.

فهو كي�ساري، وكما يعرتف يف مقدمة كتابه، قد 

مًا" �سد معاداة الراأ�سمالية، ومل ي�سعر  ن�ساأ "ُمطعَّ

تعاطف  باأي  ال�سوفييتي  االحتاد  �سقوط  عند 

يف  �سعيه  هنا  من  زمنه.  اإىل  حنني  اأو  معه 

اإىل  واملعي�سية،  االقت�سادية  امل�سكالت  معاجلة 

"امل�ساحلة" بني خمتلف املقاربات، وعلى نحو 
يتجاوز "ثنائية القطبني الراأ�سمايل وال�سيوعي"، 

طوال  االإيديولوجية  املعارك  يف  حتّكمت  التي 

عقيمة  "ثنائية  بيكيتي  يعتربها  والتي  عقود، 

.
اأ�سبحت وراءنا")2(

اإىل حتليالته  اأن جنومية بيكيتي تعود  اأعتقد  ال 

الذي  الكتاب  عنوان  اإىل  تعود  ما  بقدر  واآرائه، 

راأ�س  ال�سهري  مارك�س  كتاب  ي�ستعيد  اأو  ي�ستلهم 

كان  الذي  الكبري،  الفيل�سوف  نّظر  وفيه  املال. 

لتغيري  �سيا�سي  ايديولوجي/  م�رصوع  �ساحب 

ب�سبب  للراأ�سمالية  احلتمية  للنهاية  العامل، 

تخلق،  �سوف  التي  البنيوية  الذاتية  تناق�ساتها 

لوالدة  املجال  اجلديل،  مارك�س  منطق  بح�سب 

على  الفردو�س  يحقق  الذي  اال�سرتاكي  املجتمع 

االأر�س. ولكن توّقعات الفال�سفة احلاملني بتغيري 

العامل، قّلما �سدقت بدليل اأن املارك�سية كعقيدة 

وم�رصوع خال�س قد انهارت وبقيت الراأ�سمالية.

املارك�سية واملعرفة

. وبهذه املنا�سبة 
)3(

�سدر الكتاب بن�سخته العربية

اأتى �ساحب الكتاب اإىل القاهرة، ثم اإىل بريوت، 

اأجرى  كما  منهما،  كل  يف  حما�رصة  فاألقى 

لقاءات مع ال�سحافة. 

راأ�س املال اجلديد، مل  اأن �ساحب  الطريف  ومن 

ُيلِق حما�رصاته ال يف اجلامعة امل�رصية وال يف 

االأمريكية  اجلامعة  يف  بل  اللبنانية،  اجلامعة 

ببريوت  االأمريكية  اجلامعة  يف  اأو  بالقاهرة، 

)معهد ع�سام فار�س(.

وبالطبع لقد ا�ستقبل بيكيّتي بحفاوة، من جانب 

عنوان  �سّدهم  واعالميني،  مثقفني  من  املعنيني 

الكتاب واجتاهه الفكري و�سمعة موؤلفه العاملية، 

من  ورمبا  اأخرى،  جامعات  يف  ح�سل  وكما 

اقت�سادية  درا�سة  لكونه  بتمّعن،  يقراأوه  اأن  قبل 

�سة، مكتوبة بلغة من ال�سعب اأن يتابعها  متخ�سّ

بعلم  معرفة  ميلك  ال  الذي  العادي  القارئ 
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االقت�ساد وم�سطلحاته واإ�سكالياته.

مبن  النا�س،  ك 
ّ
يحر ما  اأن  على  �ساهد  هذا  ويف 

فيهم املثقفون، لي�س دومًا ارادة املعرفة اأو لغة 

الفهم، بل االأهواء وال�سعارات. فهناك مارك�سيون 

باأقانيمه  املتدّين  تعّلق  باملارك�سية  تعّلقوا 

كتب  من  حرفًا  يقراأوا  مل  هم  فيما  املقّد�سة، 

مارك�س.

لكتابه،  ملّخ�س  بو�سع  بيكيتي  طولب  هنا  من 

بحيث ي�سبح مبتناول عموم القّراء. وهذا ما طولب 

به مواطنه ونظريه يف علم االقت�ساد جان تريول. 

فبعد اأن نال هذا االأخري جائزة نوبل يف االقت�ساد، 

لعام 2014، حتّول اإىل �سخ�سية عامة، و�سار كل 

اللغة  ا�ستخدام  التخلي عن  منه  يطلب  يلتقيه  من 

ما  قراءة  تتي�رّص  لكي  واملعقدة،  ال�سعبة  التقنية، 

واخلري  "االقت�ساد  كتابه  فكان  للكافة.  يكتبه 

مب�ّسطة  �رصوحات  تقدمي  حاول  وفيه  امل�سرتك". 

معقولة  املعقدة  االقت�سادية  االآليات  جلعل 

القارئ  ومفهومة من جانب 

.
)4(

غري املخت�س

بيكيتي ومارك�س

قد  بيكيتي  اأن  �سّح  اإذا 

يف  لقاءاته  يف  اعرتف، 

باأنه  وبريوت،  القاهرة 

املال  راأ�س  كتاب  يقراأ  مل 

كله،  يقراأه  مل  اأو  ملارك�س، 

يف  املغرق  لطابعه  نظراً 

التنظري الفل�سفي اأو التجريد 

غري  االأمر  فلهذا   .
)5(

النظري

داللة.

الكتب  زمن  وىّل  انه  االأوىل 

بلغة  املكتوبة  املعّقدة 

على  طاقة  ال  عالية  تقنية 

يف  �سواء  اأنف�سهم،  االخت�سا�س  الأهل  متابعتها 

اأو يف �سواه. ولهذا جند الفال�سفة  علم االقت�ساد 

نظرياتهم  تلخي�س  اإىل  يلجاأون  والعلماء 

وحتليالتهم، يف حوارات �سحفية اأو يف مقاالت 

العموم،  من  مفهومة  ب�سورة  االأفكار  تعر�س 

ما  وهذا  العلمية.  الدقة  لي�س على ح�ساب  ولكن 

يحاول فعله بيكيتي يف حواراته.

حول  بيكيتي،  قاله  ملا  االأهم  الداللة  اأما 

اخليال  يفعله  ما  فهي  مارك�س،  بكتاب  عالقته 

العادي،  للقارئ  اأو  للمثقف  االيديولوجي، 

بالكتب التي هي مراجع ثقافية اأو ايديولوجية، 

لتف�سريات  تخ�سع  هي  اإذ  قدمية.  اأو  حديثة 

حتى  اأو  حتوير  اأو  تغيري  يف  ت�سهم  وتوظيفات، 

وتفربك  ت�سنع  ما  بقدر  حمتوياتها،  م�سخ 

مع  تتعار�س  ومناذج  �سوراً  الأ�سحابها 

م�ساريعهم ودعواتهم.

تتعّدى  فهي  والن�سو�س.  الكتب  �ساأن  وهذا 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

71

بيكيتي



اأ�سحابها مبفاعيلها واآثارها، �سلبًا عرب قراءات 

عرب  بالعك�س،  اأو  فقرية؛  كاريكاتورية،  ه�ّسة، 

قراءات خ�سبة وخالقة، بّناءة ومثمرة. واملثال 

اء ببيكيتي وعالقته 
ّ
على ذلك تقّدمه عالقة القر

بو�سفه  ا�ستقبلوه  قد  فالكثريون  مبارك�س.  هو 

حفيد مارك�س اأو �سليله. وال �سّك اأن الرجل لعب 

نحو  على  ا�ستثمره،  اأو  وا�ستلهمه  مارك�س  على 

اأ�سهم يف والدة كتابه ويف �سنع جنوميته.

حيث  من  االثنني  بني  كبري  فارق  هناك  ولكن 

احلجم والدور واالأثر. اإذ كان مارك�س من اأنبياء 

العامل احلديث، ونحن االآن ندخل يف زمن نهاية 

اأدركه  ما  وهذا  التاريخيني.  واالأبطال  االأنبياء 

باأنه  حواراته،  يف  اأكد،  الذي  الفرن�سي  العامل 

فل�سفي  م�رصوع  �ساحب  ولي�س  اقت�ساد،  عامل 

ي�سكل  ال  يقوله  ما  باأن  اأكد  كما  العامل،  لتغيري 

نظرية يقب�س من خاللها على احلقيقة املطلقة 

كنظريات مارك�س.

باتت  مارك�س  اإىل  بيكيتي  ن�سبة  اأن  ويبدو 

تزعجه، بعد اأن اأفادته، مما جعله يت�رّصع بقوله 

ليقول،  ذلك  عن  عاد  ثم  مارك�س،  يقراأ  مل  باأنه 

باأنه مل يقراأه كاماًل. وعلى كل فاإن قرن بيكيتي 

مبارك�س فيه ظلم ملارك�س وله، هو الذي، بح�سب 

اأكد يف كتابه، مل ياأِت مبا�رصة من مارك�س،  ما 

واإن �سكلت املارك�سية احد م�سادر تفكريه. وهذا 

ما جعل بع�س رموز الي�سار االأوروبي ي�سككون 

اأو بن�سبة كتابه اىل  بن�سبة بيكيتي اىل مارك�س 

مارك�س  بني  الن�سبة  تكن  واأيًا   .
)6(

املال راأ�س 

وبيكيتي، فاإنها تقدم مثااًل على يقوم به العقل 

ما  يف  التزييف،  اأو  التحوير  من  االإيديولوجي 

يخ�ّس كتب العلماء واأ�سخا�سهم.

علم االقت�صاد وماأزقه

راأيته  منذ  اهتمامي،  بيكيتي  كتاب  اأثار  لقد 

يف  الفرن�سية  املكتبة  واجهة  يف  معرو�سًا 

�سيف  يف  ذلك  وكان  بال�سويد.  "لوند"  مدينة 

الكتاب،  �سدور  من  �سهور  بعد  اأي   ،2014 عام 

ومل اأنتظر عودتي اإىل باري�س اأو اإىل بريوت، كي 

اأح�سل على ن�سخة منه.

ع�رصات  اإال  الكتاب  من  اأقراأ  مل  باأنني  واأعرتف 

املقدمة  قراءة  على  بذلك  مقت�رصاً  ال�سفحات، 

منهجه  املوؤلف  يعر�س  حيث  وذلك  واخلامتة، 

وروؤيته والق�سايا التي ا�ستغل عليها واملفاهيم 

التي �ساغها واال�سكاليات التي واجهها، ف�ساًل 

عن النتائج التي خل�س اإليها.

ال �سّك اأن للكتاب مزاياه العديدة:

فّخ  يف  يقع  مل  فاملوؤلف  منهجه.  هي  االأوىل 

التب�سيط، بل عالج امل�سائل بفكر مرّكب، بتناولها 

على غري �سعيد، اقت�سادي و�سيا�سي، اجتماعي 

لعلماء  نقده  هنا  من  وراهن.  تاريخي  وثقايف، 

ينطلقون من  اأنهم  االأول  االقت�ساد من وجهني: 

مما  اأكرث  "م�سبقة"  ونظريات  جاهزة  حقائق 

املجريات.  وقراءة  "الوقائع"  بتحليل  يهتمون 

التاريخية"  اإىل املعرفة  "يفتقرون  اأنهم  والثاين 

بقدر ما يقيمون يف اأبراحهم النظرية وعواملهم 

علم  فتح  بيكيتي  يحاول  هنا  من  الريا�سية. 

واالجتماع.  االإن�سان  علوم  بقية  على  االقت�ساد 

اأن  اخل�سو�س  هذا  يف  الثاقبة  مالحظاته  ومن 

معارف  قدموا  كبلزاك،  الكبار،  الروائيني  بع�س 

فعله  مما  اأكرث  الب�رصي  املجتمع  حول  ثمينة 

بع�س علماء االجتماع. 

ك�صر احلتميات

باأن   
ّ
يقر الفرن�سي  العامل  اأن  هي  الثانية  املزية 

ما بناه من وجهات نظر اأو قدمه من اقرتاحات، 

نهائية،  اأو  مكتملة  اأجوبة  براأيه،  ي�سكل،  ال 

الف�ساء  يف  للنقا�س،  مطروحة  اأفكار  هي  واإمنا 
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فعالة  معاجلات  اإىل  للو�سول  الدميوقراطي، 

املال  راأ�س  ديناميكية  تثريها  التي  للم�سكالت 

فاإن  هنا  ومن  املحدود.  غري  ومنّوه  تراكمه  يف 

"اأخطر  بو�سفه،  الكتاب  على  اأطلق  الذي  احلكم 

ايديولوجي  توظيف  هو   
)7(

العامل يف  كتاب 

يتعار�س مع موقف بيكيتي الذي ينتقد ادعاءات 

علماء االقت�ساد.

واملالحظ اأن بيكيتي الذي �رصى اإليه وهم املثقف 

النبوي، على غرار مارك�س، عاد وفرمل اندفاعه 

تعّقاًل  واأكرث  توا�سعًا  اأكرث  و�سار  الرنج�سي. 

يثق  ال  فاملوؤلف  وهكذا  اآراء.  من  يطلقه  ما  يف 

االقت�سادية،  امل�سائل  يف  احلتمية  باملقاربات 

اأن ما يحدث مفتوح على االحتماالت  بل يعترب 

العربية،  لقاءاته  يف  اأكده  ما  وهذا  املتعار�سة. 

يعرفون  الذين  بادعاء  ياأخذ  ال  باأنه  قال  حيث 

لن  ما  اأو  يحدث  �سوف  ما  م�سبقًا 

ملارك�س  معار�سته  هنا  من  يحدث. 

يف روؤيته احلتمية لنهاية الراأ�سمالية.

هي  بيكيتي  اأطروحة  فاإن  ذلك  ومع 

مارك�سية من حيث تاأكيدها على اأن 

لراأ�س املال مل تتغري  العميقة  البنية 

كثرياً جلهة عالقتها مببداأ امل�ساواة، 

القرن  حتى  ع�رص  الثامن  القرن  من 

تلخ�سها  وكما  والع�رصين،   احلادي 

امتداد  على  يكررها  التي  املعادلة 

ا�رصع  هو  املال  راأ�س  تزايد  الكتاب: 

بكثري تزايد االجور.

عّدة قدمية

وما  بيكيتي،  كتاب  من  قراأته  ما 

ال�سحف  يف  اأقواله  من  تابعته 

اللبنانية والعربية، اأوحى يل ببع�س 

املالحظات على عنوانه وم�سمونه.

عن  عنوانه،  يف  ي�سدر،  الكتاب  اأن  يل  بدا   1-

اأو  دار�س  اأي  باإمكان  اأن  اأعتقد  فال  ادعاء كبري. 

حمّلل اأن ينّظر مل�ساألة اأو حلقل اأو لن�ساط ب�رصي 

املتقّلب  الزمن  هذا  يف  كامل،  قرن  مدى  على 

كان  رمبا  بتحّوالته.  واملت�سارع  مبعطياته 

االأْوىل اأن يعنون الكتاب: راأ�س املال يف الع�رص 

الذي تناول  الرقمي، قيا�سًا على كتاب مارك�س 

راأ�س املال يف الع�رص ال�سناعي.

التي  الفكرية  العّدة  بنف�س  بيكيتي  ا�ستغل   2-

ا�ستغل بها مارك�س، كاملردود والريع اأو اال�سعار 

والقيمة،  ال�سلعة  اأو  واالنتاج  النمو  اأو  واالجور 

اأو تطوير: من هنا اعرتف  ولكن من غري جتديد 

بيكيتي باأنه مل يولِّ "االأطر النظرية" لتحليالته 

ما ت�ستحقه من االهتمام،  واعداً ب�سّد هذه الثغرة 

اأن يفعله يف لقاءاته مع  الحقًا. وهذا ما حاول 
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"بناء  و�سائل االإعالم كتاأكيده على احلاجة اإىل 

مناذج جديدة".

التحّوالت  االعتبار  بعني  بيكيتي  ياأخذ  مل   3-

املجتمعات  التي طراأت على  البنيوية واجلذرية 

الب�رصية على غري �سعيد بعد الدخول يف الع�رص 

امللكية  مفاهيم  معها  تغرّيت  والتي  الرقمي، 

اال�ستهالك،  واأ�ساليب  االإنتاج  امناط  وتغرّيت 

بقدر ما تغرّيت قيم االأ�سياء واالعمال والعالقات 

االجتماعية واالن�سطة االقت�سادية.

العوملة  ع�رص  يف  الدخول  مع  باخت�سار 

تتغري  والروبطة  واالمتتة  وال�سبكة  واملعلومة 

الوجود. ولذا ما عاد جمديًا تناول  كل مفردات 

الع�رص  واقت�ساديي  مارك�س  بعدة  الوقائع 

ال�سناعي االآفل اأو احلداثة الفائتة

كتاب اأو�صع من اأطروحته 

اأن يرتكه الكتاب  اأخل�س من ذلك، اإىل ما ميكن 

من االثر االيجابي، الفعال والبناء، يف ما يتعلق 

ما  يف  اأو  عامة،  االقت�سادية  امل�سكالت  بفهم 

يتعلق بالدفاع عن مبداأ امل�ساواة، ب�سفة خا�سة.

من  اأغنى  فكري  عمل  كاأي  هو  والكتاب، 

املال  راأ�س  تزايد  معدل  باأن  القائلة  اأطروحته 

اأن  اأعتقد  فال  االجور.  تزايد  من  بكثري  اأعلى  هو 

اأن  اإىل  يحتاج  املعادلة  هذه  مثل  اإىل  الو�سول 

جنمع املعطيات االقت�سادية، التي تكّونت طوال 

قرون ثالثة، لال�ستغال عليها بالدر�س والتحليل 

الب�رصية  فاملجتمعات  والرتكيب.  بالتاأليف  اأو 

التفاوت  اإن  بل  التفاوت.  اإنتاج  عن  تكّف  ال 

ذلك  غري  ومن  للنمو،  حمرك  هما  والتناف�س 

املجتمعات  جتارب  �سهدت  كما  الركود،  ي�سيطر 

يف االأنظمة اال�سرتاكية.

يقدم  كما  الكتاب  مع  اأتعامل  ال  فاأنا  هنا  من 

نف�سه. فخطاب بيكيتي هو خطاب ملتب�س ميكن 

اأن ُيقراأ قراءات متعار�سة. ومن التب�سيط ت�سنيفه 

يف هذه املدر�سة اأو تلك.

ففيه من االدعاء قدر ما فيه من التوا�سع، وفيه 

التهومي  من  فيه  ما  بقدر  املعريف  اجلهد  من 

الن�سايل، وفيه من التجديد الفكري، بقدر ما فيه 

من التقليد املدر�سي. فهو اأتى من مارك�س ولكنه 

اأن  الكتاب:  تاأليف  م�سّوغ  وذلك هو  عليه.  خرج 

ن�سخة  د 
ّ
جمر يكون  اأن  ال  مارك�س،  عن  يختلف 

جديدة"  "مناذج  لبناء  دعوته  هنا  من  عنه. 

�سّيما  والراأ�سمالية،  ال�سيوعية  �رصاع  تتجاوز 

بني  االوراق  فيه  اختلطت  زمن  يف  ندخل  واأننا 

يف  خا�س  ب�سكل  يجري  وكما  والي�سار،  اليمني 

والي�سار،  اليمني  املع�سكران،  حيث  فرن�سا،  بلده 

االقت�سادي  النموذج  جتديد  عن  عاجزان 

واملعي�سي.

يحقق  الكتاب  اأن  اخل�سو�س،  هذا  يف  اأراه  وما 

جماله  خلق  يف  جنح  اإذا  تاأليفه،  من  الغاية 

جمموعة  اأو  بلد  م�ستوى  على  �سواء  التداويل، 

باإثارته،  وذلك  العاملي،  امل�ستوى  اأو على  دول، 

حوله  املناق�سات  و�رصوحاته،  خمت�رصاته  عرب 

يف الف�ساء العمومي على غري حمور.

التبادل املعريف

العادي  الفرد  اأي  املواطن،  �سعيد  على  االأول: 

هو  والفرد  معريف.  فرع  اإىل  ينتمي  ال  الذي 

العلوم  يف  اليوم  يقال  كما  اجتماعي،  "فاعل" 
العامل، �سواء على وجه  �ساأنه �ساأن  االجتماعية، 

ال�سلب اأو على وجه االيجاب. 

ايجابًا اإذا كان الفرد منتجًا يف جماله م�ساركًا 

عرب  اأو  انتاجه،  عرب  �سواء  جمتمعه،  بناء  يف 

واملداوالت  العمومية  املناق�سات  يف  م�ساركته 

الدميوقراطية. ولكن ميكن للفرد اأن ميار�س دوراً 

�سلبيًا. هذا �ساأن العاطل عن العمل، اإنه يوؤثر �سلبًا 
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الذي  اجلاهل  �ساأن  هو  كما  م�ساعفة،  ب�سورة 

ن�ساطه  يخ�ّس  ما  يف  �سوؤونه  تدبري  يح�سن  ال 

اأي�سًا  وهذا  ال�سيا�سية.  خياراته  اأو  االقت�سادي 

قد  اجتماعي،  كفاعل  الفيل�سوف  اأو  العامل  �ساأن 

االإيديولوجية  االعتبارات  غلب  اإذا  �سلبًا  يفعل 

على امل�ساغل املعرفية، وبالعك�س.

علماء  انفتاح  من  اجلّلى  الفائدة  هنا  من 

ي�سهم  الذي  النحو  على  املواطن  على  االقت�ساد 

بتقدمي �رصوحات  االقت�سادية،  الثقافة  يف ن�رص 

املعّقدة  االقت�سادية  النظريات  جتعل  طة 
ّ
مب�س

قريبة من اأذهان العموم من النا�س. 

يف  الفاعلني  على  لالنفتاح  اأخرى  فائدة  ثمة 

واإذا  تبادل اخلربات معهم.  القطاعات، هو  بقّية 

كان العلماء يفيدون املجتمع با�ستخدام ادواتهم 

ت�سخي�س  يف  العلمية  ومناهجهم  النظرية 

التي  خرباتهم  املقابل  يف  فللنا�س  امل�سكالت، 

ميكن اأن يفيد منها العلماء يف �سوغ نظرياتهم. 

تات�رص  مارجريت  وفاة  بعد  اأنه  واملثال 

ت�سّلمت  التي  البقال  ابنة   ،)1979-1991(

رئا�سة احلكومة الربيطانية، والتي قادت بلدها 

بنجاح يف املجال االقت�سادي، قال اأحد اخلرباء 

معهد  خريجة  تكن  مل  تات�رص  اإن  االقت�ساديني 

اجلديدة،  لليربالية  منظرة  هي  وال  اقت�سادي، 

والدها  كان  التي  بالطريقة  االأمور  اأدارت  واإمنا 

يدير فيها دكانه.

مقاربة مرّكبة

املعرفة.  فروع  بقية  مع  العالقة  جلهة   2-

فالن�ساط االقت�سادي، وكما يالحظ ذلك بيكيتي، 

وم�ساغله  االإن�سان  اأن�سطة  بقية  عن  ينف�سل  ال 

وهمومه. الأن الفرد من النا�س ال يفكر دومًا وفقًا 

االقت�سادية،  والنظريات  الريا�سية  للمعادالت 

بل تتحّكم يف ت�رّصفه وخياراته، عوامل عديدة، 

منها العقالين والالعقالين، امل�سلحي والعاطفي، 

ال�سيا�سي والثقايف...

التي  وامللتب�سة  العديدة  فالعوامل  وهكذا، 

تقت�سي  وقراراته،  الفرد  ت�رّصفات  يف  تتدخل، 

املداخل  متعددة  مرّكبة،  مقاربات  اإىل  اللجوء 

طرح  اأهمية  تاأتي  هنا  من  واالخت�سا�سات. 

بقية  على  االقت�سادية  العلمية  النظريات 

موؤرخني  من  املعرفة  فروع  يف  العاملني 

اأو  اأو �سيا�سة  اأو نف�س  وفال�سفة وعلماء اجتماع 

ثقافة.

فعلى  الدولة.  برجال  العالقة  �سعيد  على   3-

اإىل  االأفكار  ترجمة  م�سوؤولية  تقع  هوؤالء  عاتق 

رفع  يف  اأو  امل�سكالت  حل  يف  ت�سهم  اإجراءات 

واإذا  النا�س.  من  العموم  لدى  احلياة،  م�ستوى 

�سوغ  يف  يبدعون  والفال�سفة  العلماء  كان 

النماذج،  ابتكار  اأو  النظريات واجرتاح املناهج 

ب�سورة  ال�سوؤون  يدير  الذي  الناجح،  فال�سيا�سي 

فعالة وبّناءة، هو الذي يبدع يف حتويل االأفكار 

من م�ستواها النظري اأو التجريدي، اإىل اإجراءات 

وتدابري عملية يف هذا احلقل اأو ذاك.

-4 واال�سا�س يف ذلك اأن النظريات التي ينتجها 

العلماء والفال�سفة لي�ست حقائق ثابتة ال حتتاج 

اإال اإىل التطبيق، واإمنا هي اقرتاحات حتتاج عند 

من يتبّناها اأو يتداولها، اأو حتى عند من يطلقها، 

اإىل حتويل خاّلق، بحيث تتغرّي الفكرة اأو تخ�سع 

تغيري  يف  ت�سهم  ما  بقدر  والتطوير،  للتعديل 

الواقع، اأو يف تغيري عقول النا�س.

اإن  القول  بالو�سع  االي�ساحات،  هذه  �سوء  يف 

ال  واملعي�سية،  االقت�سادية  لالزمات  احللول 

وحدهم،  ال�سا�سة  اأو  االقت�ساد  علماء  ي�سنعها 

اختالف  على  االجتماعيني  الفاعلني  جميع  بل 

قطاعاتهم وحقول عملهم ودوائر تاأثريهم.

وكما  االقت�سادي،  ال�ساأن  اإدارة  تعود  ال  بذلك، 
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على رجال 

الدولة 

ترجمة 

االأفكار اإىل 

اإجراءات 

ت�صهم يف حل 

امل�صكالت 

ورفع م�صتوى 

احلياة



الن�سالية  التهوميات  اأ�سرية  بيكيتي،  يخ�سى 

اخلرباء،  جلمهورية  رهينة  وال  الثقافية،  للنخب 

ور�سة  اإىل  تتحول  بل  الفقراء،  لعجز جماهري  اأو 

حّية من التفكري اخلاّلق والعمل البّناء، بقدر ما 

ة 
ّ
الوقت نف�سه ف�ساء للمناق�سات احلر ت�سكل يف 

العمومي. بالطبع من  الف�ساء  والدميقراطية يف 

اأجل "اخلري امل�سرتك"، وكما ياأمل جان تريول.

ومع ذلك، ال يجدر اأن نثق ثقة مفرطة باالإن�سان، 

حتقيقه.  حمال  حلم  التامة  امل�ساواة  الأن 

فاملجتمعات الب�رصية ال تكف عن اإنتاج التفاوت 

والتهمي�س اأو االإق�ساء والتمييز. والب�رص يعلنون 

ولكن  واحلقيقة،  والعدالة  امل�ساواة  مع  باأنهم 

وال�سبق  والفرادة  اال�ستئثار  هو  اإليه  ي�سعون  ما 

والتمّيز...

لنا املثال. فهو كداعية م�ساواة،  وبيكيتي يقدم 

بانتقاله  كبري،  كعامل  جنوميته  ميار�س  اإمنا 

ومن  اأخرى  اإىل  حما�رصة  ومن  بلد  اإىل  بلد  من 

العامل  فقراء  منه  فاأين  �سواه.  اإىل  فكري  لقاء 

الوجودي  ازدهاره  ي�سهد  الذي  هو  املغمورون، 

امل�سهد  و�سط  وح�سوراً  و�سهرة  وثروة  معرفة 

الدعاة  اإ�سكالية  هي  وتلك  العاملي.  الفكري 

وامُل�سِلحني من الفال�سفة والعلماء. اإنهم يدعون 

اإىل اأمر  هم ال ُيح�سنون �سوى انتهاكه يف حياتهم 

املهنية واأن�سطتهم العاّمة.

مكت�سبات  لي�ست  واحلريات  فاحلقوق  هنا  من 

تراجعت  كما  ترتاجع،  اأن  ميكن  بل  نهائية، 

االأحوال يف فرن�سا، عما كانت عليه، اأيام العقود 

الثالثة املجيدة؛ مما يجعلها حتتاج على الدوام 

بابتكار اجلديد  والتفعيل،  والتطوير  التعزيز  اإىل 

من امل�ساحات والدوائر اأو االأطر والقواعد.

 الهوام�س
1  راجع الطبعة الفرن�سية، توما�س بيكيتي، راأ�س املال يف القرن 

الواحد والع�رصين، دار �سوي، 2013.

اآراء بيكيتي م�ستقاة من مقدمة الكتاب وخامتته.  2
و�سلمى  جمال  وائل  املرتجمني  بقلم  التنوير،  دار  عن  �سدر    3

ح�سني، 2016.

كورين  اخل�سو�س،  هذا  يف  معه  اأجرته  الذي  احلوار  راجع   4  

لهاييك )Corinne Lhaïk  ( حتت عنوان: كلنا يف املاأزق منذ 

زمن طويل. ن�رص احلوار يف جملة االأك�سرب�س، عدد 2383، بتاريخ 

 4/5/2016
بكتاب  عالقته  يخ�س  فيما  بيكيتي،  ارتباك  املالحظ  من     5
راأ�س املال، حيث ترجح موقفه بني الرتدد والتناق�س، بني قوله 

باأنه "مل يقراأ مارك�س جيداً "، وبني قوله اأنه " قراأ اإنتاجه "، ولكن 

مقالة  اخل�سو�س  بهذا  راجع  مارك�س.  كتاب  من  اأ�سهل  كتابه 

حممود عاطف، جريدة "العربي اجلديد"، 5 حزيران 2016؛ راجع 

كذلك احلوار الذي اأجراه مع بيكيتي كرمي طرابل�سي ور�سا اأبو زكي، 

اأي�سًا يف جريدة "العربي اجلديد"، 7 حزيران 2016.

6 هذا ما يذهب اإليه عامل االقت�ساد اليوناين ياني�س فاروفاك�سي، 
 2 اللبنانية،  "االأخبار"  جريدة  يف  االأمني،  نا�رص  راأيه  نقل  كما 

حزيران 2016.

مع  اأجري  الذي  احلوار  يف  جاء  كما  بالكتاب،  عرف  هكذا   7

بيكيتي على �سفحات جريدة "العربي اجلديد"، امل�سدر ال�سابق.
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ال ميكن فهم جتربة ال�ساعر العراقي فا�سل العزاوي ال�سعرية واالإبداعية ال�ساملة 

والن�سية،املو�سوعية  ال�سياقية  القرائية  املوجهات  من  جمموعة  عن  مبعزل 

والذاتية التي اأ�سهمت يف �سياغة روؤيته ال�سعرية الكلية.

ال�ستينات يف  بتجربة جيل  ال�ساعر  ارتباط  م�ساألة  تاأتي  االأوىل  املرتبة  ويف 

متثلت  اخلم�سينية  ال�سعرية  للحداثة  جتربة  اأول  اأعقاب  يف  جاء  الذي  العراق 

بتجارب بدر �ساكر ال�سياب ونازك املالئكة وعبد الوهاب البياتي. ويف قلب 

باملوجة  التب�سري  يف  ال�ساعر  به  نه�س  الذي  ال�سخ�سي  الدور  الق�سية  هذه 

تاريخ  يف  �سعري  مانيف�ستو  اأهم  بكتابة  �سخ�سيا  وقيامه  اجلديدة  احلداثية 

 الذي وقعه اأربعة من �سعراء ال�ستينات 
)1(

العراق الثقايف هو »البيان ال�سعري «

البارزين اآنذاك.

واىل جانب هذا املوجة، ال بد وان ناأخذ بنظر االعتبار ثراء التجربة الروائية 

اإىل  خا�س  ب�سكل  ون�سري  ال�سعرية،  احلداثة  ن�سج  مع  تزامنت  والتي  لل�ساعر 

 ال�سادرة عام 
)2(

روايته املبكرة اجلريئة »خملوقات فا�سل العزاوي اجلميلة«

خمرتع  »ق�سيدة  باأنها  االأخري  الغالف  يف  ال�ساعر  و�سفها  والتي   ،1969
اأكد على تداخل االأجنا�س يف الرواية بقوله يف التمهيد الق�سري  �رصير«، كما 

ولوحة  وفيلما  وم�رصحية  ق�سيدة  الرواية  »وت�سبح   : للراوية  كتبه  الذي 

 
)3(

ومو�سيقى يف الوقت ذاته دون ان تعني ذلك «.

ال�ساعر يتمثل يف تربيته االجتماعية  الثالث املهم يف فهم جتربة  والعن�رص 

والثقافية واملوؤثرات الفكرية وال�سيا�سية واالأدبية التي �سكلت وعيه ال�سعري 

وهي   ،1940 عام  كركوك  مدينة  مواليد  من  فال�ساعر  والثقايف،  واالأدبي 

وانفتاحها  والديني  واللغوي  االأثني  للتنوع  مدينة عراقية عرفت باحرتامها 

على االآخر، وتاأثرها بوجود �رصكات النفط االأجنبية التي �ساهمت يف اإ�ساعة 

فا�صل العزاوي ..

ثراء التجربة والبيان ال�شعري احلداثي

ميزه عن اأقرانه من جيل ال�صتينيات

فا�ضل ثامر

 كاتب وناقد من العراق  

v بعد 

انقالب 

63 اقتيد 

مع املئات 

من االأدباء 

واملثقفني 

اإىل 

ال�صجون 



هذا  مثل  ال�ساعر يف  تربى  لذا  االجنليزية.  اللغة 

واالإميان  االآخر  على  االنفتاح  على  القائم  اجلو 

التي  االأخرى  الثقافات  واحرتام  الت�سامح  بقيم 

ذلك  ووعيه.ويرتبط  ثقافته  من  جزءاً  اأ�سبحت 

ان  فبعد  وال�سيا�سية.  الدرا�سية  برتبيته  اي�سًا 

اإىل  انتقل  كركوك  يف  الثانوية  درا�سته  اأكمل 

ق�سم  اجلامعية طالبًا يف  درا�سته  الإكمال  بغداد 

اللغة االجنليزية يف كلية الرتبية )دار املعلمني 

تطوير  على  ذلك  �ساعده  وقد  �سابقا(،  العالية 

ر�سيده اللغوي، الذي كانت له بدايات �سابقة من 

احتكاكه باأبناء مدينته، فاأفاد اإىل حد كبري من 

قراءاته باللغة االجنليزية واطالعه على كتابات 

�سعراء احلداثة يف االآداب االجنليزية واالأمريكية 

موجهات  من  مهم  موجه  وهو  والفرن�سية، 

االأجنبي  املوؤثر  كان  مثلما  ال�ستينية،  احلداثة 

اأو االطالع املبا�رص  - �سواء من خالل الرتجمة 

تفجري  يف  حا�سمًا  عن�رصاً  االأجنبية  اللغة  على 

اخلم�سينية.  ال�سعرية  احلداثة  منحى  وبلورة 

على  االأجنبي  املوؤثر  اقت�سار  ان  نرى  كنا  وان 

ب�سعراء  اأ�سا�سا  مقرتنا  كان  اخلم�سينات  �سعراء 

الرومان�سية االجنليزية وببدايات حركة احلداثة 

اليوت  �س.  ت.  جتربة  مثلتها  التي  ال�سعرية 

ينتبه  �ستويل وغريهم. ومل  واديث  باوند  وعزرا 

الفرن�سية  احلداثة  ل�سعراء  اخلم�سينات  �سعراء 

اأمام  يتوقفوا  مل  كما  رامبو  اأو  بودلري  اأمثال 

الذي مثلته جتربة  املنحى احلداثي الدميقراطي 

ال�ساعر االأمريكي وولت ومتن يف ديوانه »اأوراق 

االأدبني  يف  الغ�سب  �سعراء  جتربة  اأو   
)4(

الع�سب«

تاأثري  خا�س  وب�سكل  واالجنليزي،  االأمريكي 

جتارب  مثلتها  التي  البيتنك�س  مدر�سة  �سعراء 

الن غرنبرغ وفرلنغهيتي، وغريغوري كور�سو يف 

ال�سعر يف خم�سينات القرن املا�سي والتي كان 

ال�سعرية يف  تاأثري كبري على حركة احلداثة  لها 

ال�ستينات.

ثقافة  يف  مهم  جانب  اإ�سقاط  ميكن  وال 

اإىل  املبكر  انتمائه  يف  يتمثل  وتربيته،  ال�ساعر 

العدالة  بقيم  واأميانه  املنظم  العراقي  الي�سار 

يف  العراقي  املثقف  وم�سوؤوليته  االجتماعية 

خ�سبة  جتربة  لل�ساعر  وكانت  جمتمعه.  اإحداث 

يف هذا املجال. اذ اعتقل بعد انقالب الثامن من 

فرباير 1963 الفا�سي، واقتيد – مع املئات من 

واملعتقالت،  ال�سجون  اإىل   – واملثقفني  االأدباء 

بغداد  �سجن  يف  الزمن  من  فرتة  اأم�سى  حيث 

القلعة  يف  وحتديدا  العام(  )املوقف  املركزي 

اال�سم  بهذا  رواية  التي كتب عنها   
)5(

»اخلام�سة«

ورمبا  احللة.  �سجن  يف  اأطول  فرتة  ام�سى  كما 

القوى  و�سيطرة  ال�سيا�سية  التجربة  ف�سل  ميثل 

عنيفة  �سدمة  البالد  مقدرات  على  الفا�سية 

من  الكثري  وعلى  ال�ساعر  وعي  على  �سلبًا  اأثرت 

– بكل  – بعد ذلك  اأدباء ال�ستينات الذين كفروا 

ال�سيا�سية وحولوا  واملوؤ�س�سات  واملفاهيم  القيم 

والدكتاتورية  اال�ستبداد  �سد  وغ�سبهم  رف�سهم 

والقيم  االأدبية  االأعراف  �سد  �سامل  غ�سب  اإىل 

يبحث  ال�ستيني  ال�ساعر  راح  حيث  ال�سيا�سية، 

مل  املرحلة،  تلك  الإ�سكاالت  فردي  حل  عن  له 

والذاتية يف  ال�سوداوية والعدمية  يكن يخلو من 

جتربة  على  ذلك  انعك�س  وقد  العامل.  مواجهة 

باال�سرتاك مع  له،  ف�سق  واأدواته،  الفنية  ال�ساعر 

�سعراء اجليل طريًقا جديداً نحو حداثة من طراز 

لها.  �سوتا  ال�سعري«  »البيان  كان  رمبا  جديد، 

اإال ان هذا ال�سوت ال�ساخب املتمرد راح مبرور 

الزمن مييل اإىل الهدوء واال�ستقرار واىل الت�سالح 

اجلزئي مع العامل اخلارجي، وخا�سة منذ نهاية 

ال�سبعينات وبعد ما غادر ال�ساعر العراق ليعي�س 

يف املنفى وحتديدا يف اأملانيا منذ عام 1977 

وحتى اليوم.
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و�سفحات  وم�ستويات  عنا�رص  ا�ستباك  وب�سبب 

ال�ساعر االإبداعية املختلفة، يتعني على الناقد ان 

يدر�س املنت الن�سي واالإبداعي لل�ساعر يف كليته 

وروؤيوية  وبنيوية  تعبريية  م�سرتكات  لوجود 

متقاربة.

العزاوي  فا�سل  لتجربة  قراءتي  يف  فانا  ولذا 

بني�س  املغربي حممد  ال�ساعر  اتفق مع  ال�سعرية 

املغرب  يف  املعا�رص  ال�سعر  »ظاهرة  كتابه  يف 

اإىل  يدعو  الذي   
)5(

تكوينية« بنيوية  مقاربة   :

ملنحى  اأو  لل�ساعر  الكلي  ال�سعري  املنت  اعتماد 

�سعري معني، وعدم االقت�سار على ن�س �سعري 

مفرد بعينه.

ان ما يدفعنا اإىل االأخذ بهذا املنحى مالحظتنا 

ف�ساًل  وثابتة،  م�ستقرة  اأ�سلوبية  مالمح  وجود 

عن تبلور اأن�ساق وبنيات وتوظيفات مماثلة يف 

واأقنعته  ورموزه  ال�سعري  ومعجمه  ال�ساعر  لغة 

التي يوظفها ت�ستغل وتتداخل يف متنه ال�سعري 

ال�سامل، واىل حد ما يف جتربته الروائية اأي�سًا.

ال�سعرية  احلداثة  اوج  يف  العزاوي  فا�سل  كان 

ال�ستينية مثل قنبلة متفجرة، تقذف حممها يف 

لكي  للمخيلة  العنان  وتطلق  االجتاهات،  جميع 

ت�ساك�س كل ما هو تقليدي اأو ن�سقي اأو ثابت. فهو 

 – املبكرة  كتاباته  – وب�سكل خا�س يف  يوؤمن 

من  تفيد  التي  االأوتوماتيكية  الكتابة  من  بلون 

ال�رصيالية والروائية وامل�ستقبلية ومن  املدار�س 

جتارب مدر�سة ) البيتنك�س ( يف ال�سعر االأمريكي 

ب�سكل خا�س. ولذا فقد كان ال�ساعر قلما يتق�سد 

والرتاكيب  وال�سور  الكلمات  �سيل  يف  التحكم 

جتربته  بواكري  يف  وخا�سة  يطلقها،  التي 

ذلك،اال�ستعارات  نتيجة  فتبدو،   : ال�ستينية 

متباعدة  وال�سور  واملجازات  والت�سبيهات 

اأحيانا،  وغريبة  و�سادمة،  ومفاجئة  االأطراف 

مناخًا  تخلق  ان  يف  النهاية،  يف  تنجح  لكنها 

ال�سجيج  من  يخلو  ال  متمرداً،  فو�سويًا  �سعريًا 

ان  الحظت  وان   ، اأحيانًا  والالمعنى  وال�سخب 

ال�سبعينات  منت�سف  منذ  رمبا  عاد،  ال�ساعر 

يف  ن�سبيا  والتفجر  االنفالت  اإيقاع  �سبط  اإىل 

وتعبريية  فنية  اأهداف  نحو  لتوجيهه  حماولة 

موجهة ومنظمة لتحقيق ر�سالة �سعرية حمددة، 

واملعقولية،  املنطقية  من  الكثري  ال�سيء  فيها 

بالتفجر  ات�سمت  التي  ال�سابقة  املرحلة  بخالف 

واملرئيات  للكلمات  والتلقائي  العفوي  �سبه 

دومنا رابط منطقي اأو عقلي اأو بنيوي من خالل 

االنثيال االأوتوماتيكي لالألفاظ.

مبا  املبكرة،  العزاوي  فا�سل  جتربة  �سكلت  لقد 

 �سعريًا متميزاً، رمبا مّيز، 
ً
لها وما عليها، منحنى 

بع�س الوقت، جتربته عن بقية جمايليه واأقرانه 

ال�ستينات، بو�سفه جتريبيًا ومتمرداً  �سعراء  من 

واالأعراف  الفكرية  القيم  لكل  ومدمراً  وراف�سًا، 

وخّيل  وال�سيا�سية  واالجتماعية  واالأدبية  الفنية 

يل، حلظة ما، ان قيمة فا�سل العزاوي ال�سعرية، 

حداثي  �سعري  باجتاه  مب�رصا  كونه  عن  تزيد  ال 

ال�سعري«،  »البيان  �ساحب  وبو�سفه  جديد 

وكدت اأقارن دوره بدور ال�ساعر االأمريكي تي.ي. 

الت�سويرية  للمدر�سة  احلقيقي  املوؤ�س�س  )هيوم( 

الفرتة  يف  االأمريكي  ال�سعر  يف   
)6(

) االمياجية   (

-1912 1917 الذي مل يكتب اال ب�سع ق�سائد 

اأ�سبح مب�رصا  ال تتجاوز الع�رصين ق�سيدة، لكنه 

ال�سورة  مع  التعامل  يف  جديد  ملنحى  وممثال 

اآنذاك  الع�رص  �سعراء  كبار  بها  تاأثر  ال�سعرية 

ومنهم اليوت واأزرا باوند واميي لويل. لكن قراءة 

ال�ساعر،  ملنت  الكلية  للتجربة  ومتاأنية  الحقة 

 
)7(

وب�سكل خا�س منذ �سدوره »االأعمال ال�سعرية«

اإىل  دفعتني   2007 عام  جزءين  يف  لل�ساعر 

برثاء  واالعرتاف  احلكم  هذا  يف  النظر  اإعادة 

اليه  والنظر  وتنوعها وحيويتها،  ال�ساعر  جتربة 
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ال�سعرية  بو�سفه واحدا من كبار �سعراء احلداثة 

اخل�سبة  الروائية  جتربته  عن  ف�ساًل  العربية 

والفل�سفي،  ال�سعري  ومنظوره  تت�سادى  التي 

وتقييم  فح�س  اإعادة  اإىل  بحاجة  فنحن  ولذا 

هذه التجربة، التي حت�سب لل�سعر العراقي، مثلما 

حت�سب لل�سعر العربي احلديث.

فا�سل  عن  املبكر  ال�سائع  للمفهوم  وخالفا 

�ساعرا  بو�سفه  اإليه  ينظر  كان  الذي  العزاوي 

بالهم  اال  يعنى  وال  وموؤقتة،  طارئة  »مو�سة« 

تدمريية  وبنزعة  واجلمايل  والذاتي  الرنج�سي 

وعدمية عمياء، فقد كان فا�سل العزاوي �ساعراً 

اإن�سانيًا وكونيًا كبرياً، جتد يف جتربته ال�سعرية 

خمتلف  يف  االإن�ساين  للوجع  مبا�رصة  مالم�سة 

ا�سكاله وتنوعاته، ورمبا وظف ال�ساعر لونًا من 

املنتهكة  عوامله  يقدم  وهو  ال�سوداء،  الكوميديا 

وامل�سحوقة، ان�سانيًا، لكنه ظل قريبا من املحنة 

االن�سانية والكونية، بكل ابعادها و�سمولها، يف 

يف  �سادقا  وظل  وال�سمولية،  اال�ستبداد  رف�س 

التطلع نحو عامل احلرية والرباءة، لذا جتاوب مع 

حركات الطالب عام 1968 ومع كل الن�ساالت 

ومنها  العامل،  ويف  العراق  يف  اجلماهريية 

اهوار  يف  امل�سلحة  االنتفا�سة  مع  التعاطف 

الق�سية  مع  ت�سامنه  عن  ف�سال  العراق  جنوب 

التي  امل�سلح  الكفاح  وم�رصوعات  الفل�سطينية 

مثلتها جتربة جيفارا التي الهمت �سبان وكتاب 

وفناين العامل اآنذاك.

ال�سعرية  احلداثة  حركة  اأهداف  من  كانت 

منجز  وم�ساك�سة  جتاوز  العراق  يف  ال�ستينية 

احلداثة اخلم�سينية التي مثلتها جتربة بدر �ساكر 

البياتي  الوهاب  وعبد  املالئكة  ونازك  ال�سياب 

وبلند احليدري. وقد بلور ال�ساعر فا�سل العزاوي 

يف كتابه »الروح احلية« اأهم اأوجه التجديد يف 

ال�سعر ال�ستيني يف النقاط الثمانية التالية :

اأو الكامل عن القافية. 1 - التخلي اجلزئي 
الطربية  اخلارجية  الغنائية  عن  االبتعاد   -  2
غنائية  ل�سالح  الق�سيدة  يف  املنفردة  لالأبيات 

داخلية، تنبثق من الن�س كله.

3 - ا�ستخدام بحور عدة داخل الق�سيدة الواحدة.
4 - املزج بني ال�سعر املوزون والنرث.

ال  مقاطع،  �سكل  على  موزون  �سعر  كتابة   -  5
اأبيات، �سمن ايقاع يقربه من ق�سيدة النرث.

6 - بروز ظاهرة الق�سيدة النرثية احلرة.
ق�سيدة  لكتابة  االأوىل  املحاوالت  ظهور   -  7

النرث.

8 - ظهور املحاوالت االأوىل للق�سيدة الطليعية 
املركبة التي ت�ستخدم و�سائل تعبريية وب�رصية 

والق�سة  ال�سعري  الن�س  بني  توحد   ، خمتلفة 

واملل�سق  والفوتوغراف  والر�سم  والرواية 

للو�سول  حماولة  يف  وامل�رصح،  وال�سيناريو 

بني  الفوارق  فيه  تنعدم  الذي  الواحد  الفن  اإىل 

االأ�سكال الفنية املختلفة : ق�سيدة الالق�سيدة، اأو 

)8(
الن�س املفتوح. 

ال�ستينية  للق�سيدة  التو�سيف  هذا  اأهمية  وتربز 

عند فح�س جتربة ال�ساعر فا�سل العزاوي نف�سه، 

حيث جند هذا النزوع القوي لتطبيق هذا الربنامج 

ال�سعري والنقدي والفل�سفي على جتربته ال�سعرية 

بع�س  ي�ستنبط  ان  ال�ساعر  حاول  كما  ال�ساملة. 

فاأ�سار  ال�ستينات  ل�سعراء  ال�سعرية  اللغة  مالمح 

اإىل جملة خ�سائ�س، منها ان كل جملة �سعرية 

يف هذه اللغة م�سحونة باملعنى كبديل عن اللغة 

 
)9(

االإن�سائية التهوميية التي ال تكاد وتقول �سيئا.

وهذه اخلا�سية مهمة النها حتاول ان تنفي ما 

اأ�سيع من ان الكثري من كتابات �سعراء ال�ستينات 

كانت تنطوي على لغة اإن�سائية تهوميية ال تكاد 

�سقط  نف�سه قد  العزاوي  �سيئا، وان فا�سل  تقول 

املبكرة  بداياته  يف  وخا�سة  االتهام،  هذا  يف 
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»املن�سورة  ميكانيكية  »ق�سائد  مثل  ال�سادمة 

عام 1966. كما اأ�سار ال�ساعر يف تو�سيفه لهذه 

جملة  حداثة  �سعراء  لغة  عن  تختلف  انها  اللغة 

»�سعر« من اأمثال ادوني�س ويو�سف اخلال وحممد 

املاغوط وان�سي احلاج. ويرى ال�ساعر ان م�سدر  

للحلي  تنكرت  قد   « انها  يف  اللغة  هذه  جدة 

ملمو�سة  لغة  ل�سالح  العبارة  وترهل  البالغية 

اليومية ودقة  اللغة  )كونكريتية(، متتلك حيوية 

الكلمة  بتحرير  اأي�سا  تتميز  كما   ، العلمية  اللغة 

واجلملة من الظالل املائعة التي تراكمت فوقها 

اأكرث حيادية،  الكلمة  اأ�سبحت  مع الزمن، بحيث 

ولكن اي�سا ذات وهج خا�س يلتمع من العالقة 

بينها  الكاتب  اأو  ال�ساعر  يكت�سفها  التي  اجلديدة 

)10(
وبني الكلمات االأخرى. 

ونرى ال�ساعر، من جهة اأخرى، يوؤكد على اجلوهر 

كل  يف  ورمبا  ال�ستيني،  ال�سعر  يف  التجريبي 

جتربة �سعرية خالقة، كما يرتبط ذلك مبا ي�سميه 

بجوهر الروح احلية للجيل نف�سه :

»هذا االنتقال بالكتابة من االنطباع اإىل املوقف 

الن�س  الن�س اجلديد يختلف عن  الذي جعل  هو 

القدمي ب�سكله كما بروؤياه. وهنا ال بد من معرفة 

ال�ستيني  الن�س  عليها  قام  التي  التجريبية  ان 

للروح  املمكن  الوحيد  االإبداعي  التجلي  كانت 

حديثة  كتابة  من  ما  فانه  الواقع  ويف  احلية. 

الذي  الن�س  هو  اجليد  فالن�س  جتريبية.  بدون 

ينتهك القواعد الثابتة، وهو اْذ يفعل ذلك يخرج 

على املوؤ�س�س ويقدم ما ال ميكن ان تكون موؤ�س�سًا، 

)11(
ب�سبب جدته والزمن الق�سري الذي ميتلكه. 

ميتلك  العزاوي  فا�سل  ال�ساعر  ان  جند  وهكذا 

ت�سورا نقديًا كاماًل عن طبيعة الق�سيدة ال�ستينية 

واأهدافها وخوا�سها البنيوية الل�سانية والبالغية 

له  وجد  ما  وهو  والكونية،  الفل�سفية  وظاللها 

الذي كتبه  ال�سعري«  »البيان  �سدى وا�سحًا يف 

ال�ساعر نف�سه، والذي مينح فيه ال�ساعر والق�سيدة 

يف  وثورية  تغيرييه  ر�سالة  تكون  قد  وظيفة 

العاملية  ال�سعرية  بالبيانات  تذكرنا  واحد،  اآن 

ومنها البيان امل�ستقبلي االيطايل وبيان اندريه 

وا�سحًا  ال�ساعر  كان  لقد   .
)12(

ال�رصيايل  بريتون 

عندما قال: 

العامل،من  تغري  ان  العربية  للق�سيدة  اآن  »لقد 

خالل ن�سف اأ�ساليل املا�سي واحلا�رص، واإعادة 

تركيب العامل، داخل روؤيا �سعرية جديدة. لقد اآن 

االإن�سان  ان تتحدث عن رحلة  العربية  للق�سيدة 

املوجودات  كل  وجّدة  ح�سور  عرب  احلقيقة  اإىل 

اآخر طلقة يف بندقية  الق�سيدة  الذهن، حيث  يف 

الواعي  واملعقد،  املتحرر  البدائي،  الكائن  هذا 

اإىل غابات عامل ال ميكن  املتاأكد، والذاهب  غري 

)13(
معرفة مغزاه اأبداً« 

ويف �سوء ذلك ميكن ان ن�ستنتج ان اجتاه ال�سعر 

فا�سل  ال�ساعر  جتربة  خا�س  وب�سكل  ال�ستيني، 

مراحل  من  متقدمة  مرحلة  ميثل  العزاوي، 

العراقية والعربية، تختلف عن  ال�سعرية  احلداثة 

اخلم�سينات.  االأوىل يف  ال�سعرية  احلداثة  مرحلة 

درا�سة،  من  اأكرث  يف  بينت  وان  يل  �سبق  وكما 

على  تقوم  اخلم�سينية  ال�سعرية  احلداثة  كانت 

ويف  االجتماعي،  الواقع  مع  امل�ساحلة  قاعدة 

داخل  ثوري  تغيري  لتحقيق  الدعوة  ذاته  الوقت 

البنية االجتماعية عرب اآليات تغيرييه اجتماعية 

مدرو�سة. ولذا فيمكن مقارنتها مبرحلة احلداثة 

على  فتقوم  ال�ستينية  احلداثة  اما   ،moderity

اأ�سا�س االن�سقاق على الواقع واملجتمع وحماولة 

تدمريه اأو ن�سفه لبناء عامل جديد. ولذا فهي اأقرب 

 modernism اإىل م�سطلح احلداثانية اأو احلداثوية

التي تتماهى مع منظور روؤيوي وفل�سفي معني 

بان�سقاق  وات�سم  االأوروبية  احل�سارة  اأفرزته 

مملكته  اإقامة  وحماولته  املجتمع  عن  ال�ساعر 
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بطريقة ذاتية. وهذا ما وجدناه اإىل حد كبري يف 

حلم  حتقيق  حاول  الذي  ال�ستيني  ال�ساعر  روؤيا 

 ، �سامل  تدمريي   
ً
الواقع من خالل منحى تغيري 

بقوانني  االعرتاف  عن  وبعيداً  ذاتية،  وبطريقة 

التغري االجتماعي، ولذا بدت نزعة التغيري اقرب 

الذاتي، الذي ال يختلف عن  اإىل املالذ  ما تكون 

واأ�سحاب  وامليتافيزيقيني  ال�سوفيني  مالذات 

ان  يتعني  لكننا،  املغلقة.  اجلمالية  النزعات 

نعرتف ان هذه الروؤيا التي و�سمت مواقف الكثري 

من �سعراء احلداثة ال�ستينية يف البداية، �رصعان 

وثوري  اجتماعي  مواقف  عن  تك�سف  راحت  ما 

االأوهام  من  الكثري  من  التخل�س  بعد  جذري، 

يوتوبيا  الإقامة  الذاتوية  واخلياالت  واالأحالم 

�سعرية على ار�س الواقع.

عن  مبكرة  درا�سة  يف  بينت  وان  يل  �سبق  وكما 

كتابي  يف  ون�رصتها  ال�سعرية  االجيال  مفهوم 

اإىل  التما�سك  بنية  من   : احلداثة  »�سعر  املو�سوم 

ف�ساء الت�سظي« اإىل انه »مرت بالعراق، وبعدد من 

البلدان العربية ظروف مو�سوعية وذاتية قا�سية 

هزت يقني ال�ساعر ال�ستيني وجعلته ينكفئ نحو 

الذات ويرف�س الت�سالح مع املجتمع.

وميكن القول ، ان م�رصوعه الإ�سالح هذا املجتمع 

كان م�رصوعا فرديا، وكان هم اخلال�س الفردي 

– ورمبا بو�سائل �سوفية او من خالل اإ�سقاطات 
ال�سعرية  الروؤيا  على  املهيمن  هو  �سيكولوجية 

)14(
ال�سابة«.  

ويتزامن مع هذه الروؤيا �سبه العبثية، والرنج�سية، 

ال�ساعر  جتربة  على  التجريبية  النزعة  هيمنه 

فا�سل العزاوي املبكرة، حتى كانت تبدو وكاأنها 

جتريبية الأجل التجريب ال غري. ويكمن اال�ستدالل 

ال�ساعر  ن�رصها  ق�سرية  ق�سائد  اأربع  على  هنا 

ميكانيكية«  »ق�سائد  عنوان  حتت   1966 عام 

وللموؤ�س�سة  للقارئ  قوية  �سدمة  �سببت  والتي 

الثقافية يف حينها. وقد اآثر ال�ساعر ان ال ي�سمها 

ن�رصها  اأعاد  لكنه  املبكرة،  دواوينه  من  اأي  اإىل 

ب�سكل ملحق رقم 4 يف كتابه »الروح احلية جيل 

ال�ستينات يف العراق يف طبعته االأوىل ال�سادرة 

هو  رئي�سا  عنوانا  حتمل  وكانت   ،1997 عام 

الق�سائد  وت�سم  التما�س«  خط  قرب  »ال�سائر 

االأربع التالية :

1. املراأة امل�سل�سلة 
2. الطوفان االأخري 

3. عيون االأجداد 
)15(

4. ثكنات اجل�سد
هذه  ن�رص  اأعاد  قد  ال�ساعر  ان  الحظت  لكنني 

التي  الكاملة  ال�سعرية  اأعماله  يف  الق�سائد 

 ،2007 عام  جزءين  يف  اجلمل  دار  له  ن�رصتها 

يجري  ان  اآثر  لكنه  ذاته،  الرئي�س  وبالعنوان 

باإ�سافة  الثالث،  املقطع  على  طفيفة  تعديالت 

اأبيات عليه ف�ساًل عن تغيري عنوانه من  ثمانية 

)16(
»ثكنات اجل�سد« اإىل »ثكنات الع�سور البالية«

يف  التجربة  هذه  عن  كتب  قد  ال�ساعر  وكان 

»فرادي�س«  جملة  من   )5  4-( املزدوج  العدد 

ال�ساعر  يحررها  كان  والتي   ،،1992 عام 

»ق�سة  املو�سومة  درا�سته  اجلنابي  عبدالقادر 

منها  الكثري  العراق«و�سّمن  يف  ال�ستينات  جيل 

جيل   : احلية  »الروح  ال�سعرية  �سريته  يف  الحقًا 

انه  اإىل  ال�ساعر  ا�سار  اذ  العراق«.  يف  ال�ستينات 

االأدبية  ال�سفحة  على  ي�رصف   1966 عام  كان 

يف جريدة الثورة العربية »عندما ن�رص »ق�سائد 

»�سجة  يقول  كما  اأحدثت  »والتي  ميكانيكية 

كبرية يف الو�سط الثقايف، ب�سبب لغتها، وحماولة 

املزج بني املعادالت الريا�سية والر�سم والوزن 

الروائية  الكتابة  خربات  من  م�ستفيداً  والنرث 

 ووا�سح 
)17(

وال�سوريالية واالجتاهات الطليعية«. 

، كما اأملح ال�ساعر نف�سه، ان »ق�سائد ميكانيكية« 
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كانت ثمرة التاأثر بالكتابة ال�رصيالية والروائية، 

بها  ب�رص  التي  االتوماتيكية  الكتابة  عن  ف�سال 

االأربع  الق�سائد  الوقت. ففي هذه  ال�ساعر بع�س 

التي ميكن ان تعد مبثابة ق�سيدة عنقودية تدفق 

والرموز  والكلمات  لل�سور  من�سبط  غري  عفوي، 

�رصدي  اأو  منطقي  �سابط  ودومنا  واملرئيات، 

اأحيانًا :

»حمتلة كتلة العلبة 

حتت�سد االأج�ساد يف املعادلة،

)18(
ي = 1\2 جذر االبتداء = م�سافة العامل«

امليكانيكية  الق�سائد  هذه  قيمة  ان  يل  ويبدو 

التقليدي  القارئ  ذائقة  �سدم  يف  اأ�سا�سا  تتمثل 

ال�سائدة  وال�سعرية  االأدبية  االأعراف  وخرق 

احلرة  املخيلة  حتققه  الذي  بالدور  والتب�سري 

فال�ساعر،  وال�سلطة.  والعقل  املنطق  �سوابط  من 

حتقيق  اإىل  يهدف  ال  مراراً،  واأعلن  �سبق  كما 

من  الكثري  مع  يلتقي  رمبا  وهو  معني،   
ً
معنى

نقاد احلداثة، ومنهم �سوزان برنارد يف كتابها 

التي  يومنا«  اإىل  بودلري  من  النرث  »ق�سيدة 

دافعت عن مفهوم »املجانية« يف ق�سيدة النرث، 

والذي يعني انتقاء الغائية واملعنى من الكتابة 

هذه  تلتقي  كما  لذاتها.  كتابة  الأنها  ال�سعرية، 

ماكلي�س  اأر�سيبالد  ال�ساعر  قاله  ما  مع  الفكرة 

يف كتابه »ال�سعر والتجربة« من ان الق�سيدة ال 

اإىل حتقيق معنى معني،وان هدفها هو«  تهدف 

ان تكون »لي�س اال.

اأعلن يف وقت  العزاوي قد  ال�ساعر فا�سل  وكان 

مبكر يف املقدمة التي كتبها لراويته التجريبية 

املبكرة »خملوقات فا�سل العزاوي اجلميلة »ان 

اخلا�سة  بطريقتها  نف�سها،  عن  تتحدث  الرواية 

)19(
جدا، حيث ال تقول �سيئا بالذات.

لكن ال�ساعر عاد للحديث عن املعنى يف الكتابة 

االأول  للجزء  كتبها  التي  املقدمة  يف  وال�سعر 

ملفهوم  اأدق  حتديد  اإىل  ال�سعرية«  »االأعمال  من 

املعنى يف ال�سعر اأ�سار فيه اإىل زئبقية املعنى :

»واْذ املعنى هو اإ�سارة اإىل معنى اآخر، اأكرث بعداً 

وتخفيًا، هذه ال�رصية التي متلكها الق�سيدة تكاد 

تكون معادلة لنف�س الهند�سة ال�رصية التي تتجلى 

والالمعنى  املعنى  حيث  الكون،  معمار  يف 

االأخر،  بع�سهما  ويكمالن  واحدة،  بنية  ي�سكالن 

)20(
مثلما احلياة واملوت«.

وعمليًا، وعند فح�س جممل جتربة ال�ساعر، جند 

اأو زئبقيًا،  ان املعنى العام مل يكن دائمًا غائبًا 

بل ثمة الكثري من املحددات واملوؤ�رصات الل�سانية 

اكتناه  اإىل  تقود  التي  واالأ�سلوبية  والبالغية 

املعنى والداللة يف الكثري من جتارب ال�ساعر، ان 

مل نقل يف متنة ال�سعري ال�سامل، رمبا عدا بع�س 

ا�ستثناءات حمدودة مبكرة.

 مفتوح 
ً
وميكن ان نالحظ انه مييل اإىل طرح معنى

يف  الدخول  يف  لقارئه  الفر�سة  ليمنح  رمبا   ،

املفتوحة،  ال�سعرية  ن�سو�سه  مع  منتج  حوار 

قرائية ح�سب  ولي�ست  كتابية  ن�سو�سًا  بو�سفها 

مفهوم روالن بارت.

 اإذ يذهب ال�ساعر اإىل اإي�ساح موقفه هذا بالقول :

»وهنا اليكون املعنى حمددا ونهائيا، واال ف�سد 

 مفتوح 
ً
بعد حني، مثل اأي معنى اآخر، واإمنا معنى

على معان اأخرى بها توحي بها الق�سيدة، اأكرث 

)21(
مما تبوح بها«.

مثلتها  التي  ال�ستينات  يف  ال�سعرية  التجربة 

العزاوي مل تكن نبتة �سيطانية،  كتابات فا�سل 

وثقايف  و�سيا�سي  اجتماعي  واقع  وليدة  بل 

ان  اإىل  النظر  نف�سه من  ال�ساعر  حمدد. ويحذرنا 

الكتابة  يف  ال�ستينات  جيل  اأحدثها  التي  الثورة 

العراقية هي من �سنع واحٍد اأو جمموعة معينة 

بالذات، رغم اأهمية االأدوار التي يلعبها االأفراد. 

لوعي  النا�سجة  الثمرة  ال�ستينات  كانت  فقد 
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العراقي،  املجتمع  بهما   
ّ
مر جتربتني،  اخطر 

جتربة ثورة 14 متوز 1958، وانقالب 8 �سباط 

، ويقدم ال�ساعر حتليال �سو�سيولوجيا 
)22(

 .1963
ال�ستيني،  ال�ساعر  وعي  ت�سكل  لعوامل  وثقافيًا 

اجلمهورية  واإعالن  متوز  ثورة  ان  يرى  حيث 

االأر�س  فوق  الفردو�س  اإقامة  باإمكانية  اأوحيا 

 1968 عام  �سباط  انقالب  ان  اال   
)23(

العراقية 

ن�سف هذا التفاوؤل، ويذهب ال�ساعر اإىل ان ال�سهور 

الت�سعة التي عا�سها العراقيون يف ظل انقالب 8 

اأطول كابو�س يف حياتهم، ولكنها  �سباط كانت 

حررتهم، يف الوقت ذاته، من التفاوؤلية ال�ساذجة 

التي �سيطرة على اأرواحهم، وبلورت روؤيا جديدة، 

لدى ال�ساعر :

»اتاح غياب ال�سلطة من جهة، ونهاية الو�ساية 

على  والثقافية  وال�سيا�سية  االإيديولوجية 

املجتمع من جهة اأخرى، املجال اأمام املثقفني 

�سغط  عن  بعيدا  ويبدعوا،  ويكتبوا،  ليفكروا، 

كانت  مهما  للثقافة،  مدمر  �سغط  وهو  اخلارج، 

 
)24(

حجته«.

يف  مو�سع،  من  اأكرث  يف  اأ�رصت  وان  يل  و�سبق 

وقت مبكر اإىل ان من عوامل هذا الوعي الفردي 

االن�سقاقي لدى �سعراء ال�ستينات هو انهم ن�سجوا 

يف ظرف �سيا�سي غابت فيه احلركات واالأحزاب 

الي�سارية  خا�س،  وب�سكل  العراقية،  ال�سيا�سية 

التي كان لها تاأثري على جتارب ال�سعراء ووعيهم 

والتزامهم االجتماعي، كما وجدنا ذلك مثال يف 

ال�سيا�سية  الروؤيا  غياب  ادى  وقد  اخلم�سينات. 

التنظري  مبهمة  ال�ستيني  ال�ساعر  نهو�س  اإىل 

نف�سه  مانحًا  والثقايف  واالجتماعي  ال�سيا�سي 

احلرية الكاملة يف التاوؤيل والتف�سري واالجتهاد. 

فكانت هذه الروؤيا الذاتية – التي ت�سقط اأحيانا 

يف الرنج�سية والعدمية )النهل�ستية( والتي تقرتن 

بنزوع جذري لتحديث البنى ال�سعرية والبالغية 

املعقد  املخا�س  هذا  خال�سة  هي  واالأ�سلوبية، 

وال�سعب الذي ولد ال�ساعر ال�ستيني يف رحمه.

قد  ال�ستينات  جيل  ان  العزواي  فا�سل  ويرى 

»ولد من الرماد، بعد ان عاين االنك�سار ال�سيا�سي 

العام، ولكنه مل يقع حتت وطاأته، كما ي�سيع اأعداء 

وب�رصوا  الهزمية  ال�ستينيون  رف�س  لقد  احلركة. 

لها �سد كل ما كانوا يعتربونه  بثورة ال حدود 

.
)25(

م�ساداً للحرية«

جياًل  كان  ال�ستينات  جيل  ان  ال�ساعر  ويوحي 

مهزومًا، وهذا ما جعله قريبا من جيل البيتنك�س 

يف ال�سعر االأمريكي يف اخلم�سينات التي مثلتها 

جتارب �سعراء اأمثال الن غنزبرغ، وفرلنكهيتي، 

ذلك  عن  يقول  اذ  وغريهم،  كور�سو  وغريغوري 

مهزومًا.  جياًل  وهناك  هنا  كانوا  »لقد   : اجليل 

رماد  من  خرجوا  قد  البيتنك�س  كان  ما  فاإذا 

احلروب، فان ال�ستينيني العراقيني قد خرجوا من 

 
)26(

رماد االنقالبات والدكتاتوريات الع�سكرية«

لقد قال فا�سل العزاوي يف »البيان ال�سعري« ما 

 
)27(

يكتبها« التي  الق�سيدة  هو  ال�ساعر  »ان  يلي 

النقدية  وهو بالتاأكيد ال ينوي ان يكرر املقولة 

الفرن�سية القدمية التي كانت متاهي بني الكاتب 

واأ�سلوبه »الرجل هو االأ�سلوب« بل هو يذهب اإىل 

معنى اخر ومغاير :

لوعي  مغايرة  ق�سيدة  كتابة  املمكن  غري  »من 

يوجد  للعامل  وال�سهل  امل�سطح  الوعي  ال�ساعر. 

املحرتق  الوعي  اأما  و�سهلة،  م�سطحة  ق�سائد 

اأعمق  وعي  ذات  ق�سائد  فيوجد  �سي  كل  يف 

اإىل  النظر  اإىل  يدفعنا  ما  وهذا   
)28(

باالإن�سان« 

تعرب  بو�سفها  العزاوي  لفا�سل  الكلية  التجربة 

معينة  وفنية  واجتماعية  فل�سفية  روؤيا  عن 

ما يجعلنا  �سعر ونرث، وهو  ما كتب من  يف كل 

»خملوقات  املبكرة  ال�ساعر  رواية  ان  نفرت�س 

فا�سل العزاوي اجلميلة« املبكرة وال�سادرة عام 
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ومن  ال�سعرية،  روؤيته  من  جزءاً  كانت   1969
قد  العزاوي  فا�سل  كان  ال�سامل.  ال�سعري  متنه 

اأ�سار يف درا�سته املن�سورة عام 1992 يف جملة 

كانت  الذي  امل�سرتك  الف�ساء  اإىل  »فرادي�س« 

تنطلق منه كتاباته ال�سعرية والرائية يف بدايات 

تداخل  بفكرة  تنبئ  والتي  ال�ستينية  جتربته 

فا�سل  »خملوقات  كانت   : االأدبية  االأجنا�س 

العزاوي اجلميلة« و»ق�سائد ميكانيكية« حماولة 

البتكار منط اأدبي وفني جديد هو بني الق�سيدة 

والفوتوغراف  والبو�سرت  والرواية  والق�سة 

بل  وال�سيناريو،  واليوميات  واملقالة  والر�سم 

)29(
حتى املعادالت الريا�سية«. 

الفنية  الروؤيا  وحدة  بو�سوح  هنا  نكت�سف  اذ 

والنزعة التجريبية التي ينطلق منها يف م�رصوعه 

الكتابي والذي يجعل من روايته االأوىل جزءا من 

ان  تكاد  فالرواية  واالإبداعي.  ال�سعري  م�رصوعه 

ان ت�سم  الن�س املفتوح، وميكن  لونًا من  تكون 

الع�رصات من ق�سائد النرث امل�ستقبلية، فهي جزء 

من روؤيا �ساعر يفي�س على كل ما يكتب.

فا�سل  »خملوقات  رواية  ان  نعرتف  ان  وعلينا 

العزاوي اجلميلة«، متقدمة على ع�رصها،واعني 

ع�رصها الثقايف واالأدبي العربي حتديدا – فهي 

والفنطازية،  التغريبية  بالعنا�رص  اأره�ست  قد 

واالجتاه امليتا �رصدي ) ما وراء الرواية (، التي 

جتربة  من  عقود  بعد  اأو�سح  ب�سورة  �ستن�سج 

االإبداع الروائي العربي.

روايته  على  املوؤلف  يطلق  ان  عبثا  يكن  ومل 

خمرتع  »ق�سيدة  االأخري  غالفها  يف  وحتديدا 

باالأنا�سيد،  ف�سولها  على  ويطلق   
)30ًً(

�رصير«

حيث ت�سم »الرواية ثمانية ع�رص ن�سيدا«، ف�سال 

ال�رصير«  املخرتع  لنظرية  العلمي  »امللف  عن 

وجند يف الرواية انفالتًا تعبرييًا واأ�سلوبيًا �سبه 

روايته  يكتب  العزاوي  فا�سل  ان  ذلك  فو�سوي، 

مثلما  متاما،  هذه،   1969ً عام  ن�رصها  التي 

يكتب ق�سائده امليكانيكية املبكرة عام 1966 

ال�رصدي  التما�سك  اإىل  الرواية  افتقدت  لذا   ،

هذا  مثل  يف  املطلوب  الن�سج  واىل  املطلوب، 

اأو   – فالف�سالن  الروائية.  الكتابة  من  اللون 

اإىل اية بنية  – االأول والثاين يفتقدان  الن�سيدان 

من  مقاطع  يكونا  ويكادان  وا�سحة،  �رصدية 

ق�سائد نرث اأو ن�س مفتوح اأو �سيناريو، كما جند 

ذلك يف الن�سيد الثاين :

ويختفي  البحر  اإىل  يعود  رجل   : بعيدة  »لقطة 

داخل غوا�سة. �رصيط م�سجل : لي�س للحلم �سماء 

الع�سفور.

 
)31(

لقطة قريبة : طقو�س مغادرة البا�س«

الرواية  يف  ال�رصدية  البنية  مالمح  تبداأ  وال 

تت�سظى  ظلت  وان  الثالث،  الن�سيد  حتى  تت�سح 

نكت�سف  حيث  منفلتة،  �سعرية  تهوميات  داخل 

االأ�سماء منها  – يحمل ع�رصات  الرواية  ان بطل 

)�س ( واملخرتع ال�رصير : »كلنا نت�سكل يف ج�سد 

ا�سم  الف  بالن�سبة يل، وي�سبح يل  واحد،ماألوف 

خارج الزمن وداخله«.

البطل  �سخ�سية  ت�سكل  لنمو  مالحقتنا  وعرب 

املثقفني،  �رصيحة  اإىل  ينتمي  انه  اإىل  نتو�سل 

يكررها  ثيمة  وهي  يجهله،  ل�سبب  اعتقل  وانه 

اخلام�سة«،  »القلعة  الثانية  روايته  يف  الحقا 

�رصاحه  يطلق  باالإعدام،لكنه،فجاأة  عليه  وحكم 

يف اليوم التايل، متاما مثل د�ستويف�سكي :ويبدو 

للتحول  ودفعته  وعيه  مزقت  ال�سدمة  هذه  ان 

اإىل وح�س �رصير وقاتل، رمبا �سبيه اإىل حد كبري 

�سيللي  ملريي  »فرانك�ستاين«  رواية  بوح�س 

ال�سادرة عام 1817، حيث جند اإ�سارات كثرية 

 ،
)  32(

الثوار اإىل  ان�سم  قد  فرانك�ستاين  ان  اإىل 

وهكذا يتحول البطل اإىل وح�س ينتقم من العامل 

العامل،  لتدمري  جهاز  ابتكار  خالل  من  والنا�س 

واإحالة ال�سكان اإىل اأن�ساب حجرية – رمبا هي 
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لعنة ميدوزا يف االأ�ساطري االإغريقية – كل هذه 

»ن�سًا  فرانك�ستاين  رواية  من  جتعل  املالمح 

 – اجلميلة«  العزاوي  فا�سل  ملخلوقات  غائبًا 

اأو�سح الحقًا يف الرواية  وهو تاأثر جتلى ب�سكل 

 
)33(

العراقية يف رواية »فرانك�ستاين يف بغداد« 

للروائي احمد �سعداوي التي ح�سلت على املركز 

عام  العربية  للرواية  بوكر  جائزة  يف  االأول 

.2014
الفنتازي،  الغرائبي  املنحنى  هذا  عن  وف�سال 

الذي يفيد من رواية اخليال العلمي جند مالمح 

املوؤلف  اإىل وعي  ت�سري  الرواية  ميتا �رصدية يف 

– وبطله – بفكرة الكتابة الروائية. ففي »امللف 
الراوي  »ي�سري  ال�رصير  املخرتع  لنظرية  العلمي 

اإىل انه كان يود ن�رص هذه االأوراق �سمن ف�سول 

احد  قبل  من  اليه  قدم  اقرتاحًا  ان  لوال  الرواية، 

اإىل ان مثل هذا العمل قد يغيظ  االأ�سدقاء ي�سري 

ال�سبح اأكرث مما ينبغي، و�سيء اإىل الوحدة العامة 

 
)34(

للرواية.  

كما جند اإ�سارة ميتا �رصدية اأخرى مهمة عندما 

يت�ساءل بع�س املتفرجني فيما اذا كان القا�سي 

�سيعود ام ال، يقول املوؤلف هو حر يف ت�رصفاته. 

ع�رص  الثالث  الن�سيد  يف  الراوي  يك�سف  كما   
)35(

عن طبيعة عالقته ب�سخو�س الرواية :

اأتعامل  الذين  االأ�سخا�س  حتى  اعرف  ال  »انني 

معهم يف روايتي. انهم اأنا�س يخرجون ويغيبون« 

االأعمال  من  بالكثري  يذكرنا  املنحنى  وهذا   
)36(

امليتا�رصدية منها رواية »�ست �سخ�سيات تبحث 

لويجي  االيطايل  امل�رصحي  للكاتب  موؤلف«  عن 

بريانديللو.

بنية  على  اآخر،  جانب  من  الرواية،  وتنطوي 

مبقطع  االول  »الن�سيد  يبداأ  حيث  دائرية، 

اإىل ق�سيدة نرث حديثة.  اقرب ما يكون  و�سفي، 

الغابات  فوق  يهبط  كالفرا�سات  املتاألق  »الليل 

)37(
اجلديدة

ويوؤطرها يف  الرواية  ليختم  املقطع  هذا  ويعود 

الثامن ع�رص«، ولكن مع  »الن�سيد  االأخري  الف�سل 

اإ�سافة �سطر جديد فقط، يك�سف عن موت الراوي 

الفر�سة  يفوت  لكي  االنتحار  قرر  الذي  /ال�سبح 

على املهاجمني الذين كانوا يزحفون نحوه على 

االنت�سار عليه وقتله. وهذه االإ�سافة هي :

�سيء، النه مل يكن موجوداً  ال�سبح يف  »مل يفكر 

ال  ال�رصد  هذا  ان  الوا�سح  ومن   
)38(

املرة«. هذه 

الراوي  اإىل  وامنا  البطل،   / الراوي  اإىل  ينتمي 

ال�سمني اأو الذات الثانية للموؤلف. 

– اإىل  للتاريخ  – واذكرها  االإ�سارة هنا  وجتدر 

درا�سة مبكرة  الرواية  در�ست هذه  وان  �سبق  اين 

عامل  يف  احلرية  عن  البحث  »وهم  عنوان  حتت 

ينتفي فيه االآخرون« ن�رصت الأول مرة يف جملة 

نقابة  اآنذاك  ت�سدرها  كانت  التي  »االأجيال« 

عام  من  اقل  بعد  اأي   ،1970 عام  املعلمني 

درا�ستي  ن�رص  اأعدت  وقد  الرواية،  �سدور  على 

ادبنا  النقدي »معامل جديدة يف  تلك يف كتابي 

فيها  واأ�رصت   ،1975 عام  ال�سادر  املعا�رص« 

اإىل ان ال�سخ�سيات املختلفة التي يرتدي البطل 

الرئي�سية  ال�سخ�سية  تك�سب  املختلفة،  اأقنعتها 

ان  اإىل  اأ�رصت  كما  الفريدة،  املعقدة  اأوجهها 

و�ساديًا  وح�سيًا  منحى  تنحو  البطل  �سخ�سية 

فرانك�ستاين.  �سخ�سية  من  قريبة  يجعلها  مما 

 لكن علي ان اعرتف االآن، اأي بعد م�سي اأكرث 
)40(

من �ست واأربعني �سنه، اين مل اأكن اآنذاك متعاطفا 

مبا يكفي مع تلك الرواية، ومل اكت�سف الكثري من 

عنا�رصها الفنتازية وامليتا�رصدية وحتولها اإىل 

ن�س كتابي مفتوح وارتباطها الع�سوي مب�رصوع 

ال  كانت  انها  من  الرغم  على  ال�ستيني،  ال�ساعر 

والتجريبية  الفنية  املراهقة  مظاهر  من  تخلو 

التي مل تن�سج بعد لتقدمي رواية نا�سجة للموؤلف 

مثل روايتيه »اآخر املالئكة« و»االأ�سالف«.

العزاوي  فا�سل  »خملوقات  رواية  مثلت  لقد 

اجلميلة« مف�ساًل مهام يف جتربة ال�ساعر ووعيه 

بروؤيا  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  فهي  ولذا  الكلية، 
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ال�ساعر االإبداعية يف بداياته التجريبية املتطرفة 

اأ�رصته عام  يف ال�ستينات، وهو ما �سبق يل وان 

1970 يف درا�ستي ال�سابقة للرواية : 
كبرية  درجة  اإىل  مولع  �ساعر  العزاوي  »فا�سل 

باال�ست�سالم النثياالت وتداعيات الالوعي واإغراء 

الكتابة االوتوماتيكية وال�سورة ال�رصيالية. ولذا 

من  كنوع  الفل�سفية  القيم  هذه  معاملة  ن�ستطيع 

اقت�ستها  احلرة،  والفكرية  اللفظية  التداعيات 

ال�ساعر خالل   / الروائي  وو�سع  الرواية  طبيعة 

) 41(
عملية اخللق الفني«.

الف�ساء  املبكر،  التجريبي  املناخ  رمبا مّثل هذا 

ال�ستينات  يف  ال�ساعر  جتربة  فيه  ن�سجت  الذي 

الكثري  من  وتتخل�س  تدريجيًا،  ت�ستقر  وراحت 

العقود  يف  تلك  التجريبية  املراهقة  مظاهر  من 

حداثيا  �سعريًا  خطابًا  لنجد  الالحقة،  اخلم�سة 

من  اليخلو  كان  وان  وتوازنًا،  ا�ستقراراً  اأكرث 

ال�ستيني وعنفه ومترده، وهو ما  ال�ساعر  جموح 

يك�سب �سعر فا�سل العزاوي – وب�سكل اأدق متنه 

ال�سعري هذه اخل�سو�سية التي ميزته خالل هذه 

الفرتة الطويلة عن اقرانه ال�سعراء ال�ستينيني من 

موقعي »البيان ال�سعري » وغريهم.

ال�ساعر،  م�سرية  مو�سوعي  ب�سكل  نفهم  ولكي 

حمطاته  اأهم  اأمام  نتوقف  ان  علينا  يتعني 

التي  العديدة  دواوينه  مثلتها  التي  ال�سعرية 

ال�سعرية« يف  »االأعمال  2007 يف  جمعها عام 

جزءين تزيد �سفحاتهما عن ت�سعمائة وخم�سني 

امام  قليال  يتوقف  ان  للناقد  بد  وال  �سفحة، 

ق�سائد  مثلتها  التي  االأوىل  التكوين  حمطة 

اأيتها املوجة، �سالمًا ايها  ديوانه االأول »�سالمًا 

البحر« والذي ي�سم ق�سائد ال�ساعر املبكرة خالل 

عقد ال�ستينات.

وحتتل ق�سيدته االأوىل يف هذا الديوان »ها انذا 

 واملوؤرخة 
)42(

ا�رصخ يف �سوارع اجلزيرة العربية«

يف عام 1969 اأهمية خا�سة الأنها متثل مرحلة 

ال�ساعر  لدى  ال�سعرية  الروؤيا  مراحل  من  مهمة 

تقرتن بعدد غري قليل من ق�سائد الديوان. وهذه 

فقد  ال�ساعر  ق�سائد  اوىل  لي�ست  هي  الق�سيدة 

اإىل  تنتمي  الق�سيدة  وهذه  الكثري.  قبلها  كتب 

التفعيلة،  ق�سيدة  اأو  احلر  ال�سعر  ق�سيدة  منط 

التدوير  من  لون  فيها  مقاطع  على  وتنطوي 

الذي اليكرتث اأحيانا بالتفعيلة، وهو منط قريب 

تغرق  غابات  مقفلة  جزري   ،: النرث  ق�سيدة  من 

فوق  اكتب   ، ياوطني  العا�سق،  اأنا  املاء.  يف 

 وجند يف هذه الق�سيدة تراكما 
)43(

املوجة حبي«

ملرئيات وتفا�سيل ح�سية، مثل اأجزاء الف�سيف�ساء 

 ) )اأنا  �سوت  عربها  يطل  التجاور  عرب  تت�سكل 

ال�ساعر املتمرد والر�سويل معا، حيث يختتم يف 

وبناء  بالثورة  الر�سالية  دعوته  الق�سيدة  نهاية 

عا�سمة اأخرى للعامل :

�سف  يف  نقاتل  حيث  العودة،  جي�س  »لنوؤلف 

 
)44(

للعامل« اأخرى  عا�سمة  وتبنى  املن�سيني 

اإىل  »لنخرج  التالية  الق�سيدة  ت�سكل  وتكاد 

امتدادا طبيعيا   1968ً عام  املكتوبة  ال�سوارع« 

لهذه الق�سيدة، ويتحدث فيها ال�ساعر عن ماأ�ساة 

بق�سيدة  كبري  حد  اإىل  تذكرنا  اأجواء  يف  جيله، 

ابرز  احد  الن غرنبرغ  االأمريكي  لل�ساعر  »عواء« 

�سعراء البتينك�س يف اخلم�سينات : 

ها انذا ا�سقط يف فخ االأحالم،

 
)45(

ها انذا ا�سقط يف جيلي« 

ق�سائده  اغلب  مثل  الق�سيدة،  هذه  وحتفل 

مب�ستويات خمتلفة من ان�ساق التوازي والتكرار، 

�سفة  وهي  منه  اال�ستهاليل  خا�س  وب�سكل 

ق�سائد  من  الكثري  يف  خا�س  ب�سكل  جندها 

ال�ساعر االأمريكي والت ومتن يف ديوانه »اأوراق 

الع�سب« والتي اأفاد منها ال�ساعر ب�سكل خا�س.

اأخرى  ق�سائد  ال�سعرية  الروؤيا  �سمن  وتلتحم   

لل�ساعر منها »كاتدرائية الع�سافري« التي لفتت 

1969حيث  عام  ن�رصها  عند  االأنظار  اليه 

التداخل ال�سوريايل بني االزمنة واالمكنة :

»�سائراً بني يرثب والقد�س، ال�ساعة 3 م�ساُء قبل 
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1876 عاما وقفت اأمام كاتدرائية للع�سافري.« 
ثورية  بنزعة  هنا  العبثي  التمرد  نزعة  وتختلط 

اجلزيرة  ملخاطبة  فيها  ويعود  عنيفة،  ومتردية 

العربية،يف نداء ال يخلو من التفجع :

»اأيتها املقيدة بالق�سائد، 

ياحديقة العامل، ياكتاب اخلري وال�رص،

اجلميع يحبونك 

)47 (
اجلميع يكرهونك« 

وتكاد الق�سيدة التي يحمل الديوان االأول ا�سمها 

عام  املكتوبة  املوجة«  ايتها  »�سالمًا  وهي 

1971 ان تكون ذروة هذه الروؤيا ال�سعرية والتي 
يعود فيها ال�ساعر لرثاء جيله :

من  زاوية  يف  اجل�س  ان  اللحظة  ميكنني  »هل 

حان 

الأنادي جيلي ؟

اقرتبوا مني، اقرتبوا مني،

)48(
�سكرا، هذا يكفي.«

للتمرد  اأخرى  بدعوة  الق�سيدة  ال�ساعر  ويختتم 

والغ�سب والثورة : 

»فتعالوا، يافقراء االأر�س، تعالوا 

وكلوا من ج�سدي اجلوع 

وكلوا من ج�سدي املوعود 

فانا اوملت م�سريي للجوع،

)49(
وعربت ظالم العامل جنديا يف جي�س املن�سيني«

 يعتمد ال�ساعر يف ق�سائد هذه املرحلة جمموعة 

منها  االأ�سلوبية  وال�سيغ  والبنى  االإن�ساق  من 

مبختلف  والتكرار  التوازي  ان�ساق  من  االإفادة 

اأنواعه. فهو يكرر، مثال كلمة ) اأعطونا ( اأكرث من 

ع�رص مرات يف جملة ا�ستهاللية مكررة 

»اأعطونا اأوطانا دون عيوب 

اأعطونا اأ�سئلة احلروب 

 
)50(

مل تربحها« 

مرات  ع�رص  من  اأكرث  )يف(  كلمة  يوظف  كما 

متوالية 

»ثمة ا�سفارا يف الروح واأخرى يف الراأ�س 

واأنا اقتلعوا روحي 

)51(
يف معركة الكوفة« 

اال�ستفهامية  اجلمل  من  �سل�سلة  تتكرر  كما 

املبدوءة بـ ) هل ( 

»هل تعرف كيف ميوت ال�سعراء ؟

)52(
هل ت�سبع حني جنوع ؟« 

االإيقاعية  البيئة  تغني  االأن�ساق  هذه  ان  �سك  ال 

من  داللية  بنية  عن  تك�سف  انها  كما  للق�سيدة 

الق�سائد  هذه  وبعد  والتكرار.  التوكيد  خالل 

من  جمموعة  تاأتي   – ن�سبيًا  الطويلة   – االأربع 

على  منها  التاريخ،  هذا  قبل  املكتوبة  الق�سائد 

هي  كونكريتة  اأو  ب�رصية  ق�سيدة  املثال  �سبيل 

طبعت  والتي  نف�سها«  تاأكل  التي  »الق�سيدة 

بطريقة تاأكل فيها الق�سيدة نف�سها حتى تنتهي 

بكلمة واحدة فقط، وهي ال تعدو ان تكون لعبة 

وجدنا  التجريب  يف  وحماولة  ولغوية  �سعرية 

لها،من قبل، مثياًل يف ال�سعر الفرن�سي.

وان  له  �سبق  التي  االأربع  الق�سائد  جند  كما 

عام  ميكانيكية  »ق�سائد  عنوان  حتت  ن�رصها 

1966 واثارت يف حينها �سجة كبرية.
الأول  الق�سائد  هذه  ن�رص  ال�ساعر  اعاد  وقد 

مرة،كما ا�رصنا �سابقًا، �سمن مالحق يف كتاب 

 ( يف  ال�ساعر  ان  الحظنا  لكننا  احلية«  »الروح 

االعمال ال�سعرية ( قد اأ�ساف عددا من املقاطع 

»ق�سائد  ا�سم  رفع  كما  االأخرية  الق�سيدة  اإىل 

الت�سمية،  هذه  بقاء  يف�سل  وكان  ميكانيكية«، 

وكانت   .
)53(

التاريخ  من  جزءاً  اأ�سبحت  الأنها 

لالإثارة  الق�سرية  الق�سائد  هذه  معظم  قيمة 

التمرد واخلروج على  ال�سدمة وتاأكيد  ولتحقيق 

املاألوف، وهي تكاد ان تكون »متارين« كتابية 

وما  ال�سبعينات  يف  الحقًا  �سياأتي  ملا  و�سعرية 

بعدها من عقود. 

لكن ق�سيدة »مهنة ال�سيد لوقا« تبدو اأكرث ن�سجا، 

مع انها كتبت يف عام 1965، وهي كما يخيل يل 

تعتمد على بنية ق�سيدة »اأغنية حب لربوفروك« 
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الليوت حيث جند تراكمًا ملجموعة من امل�ساهد 

توثق  والتي  الغالب،  يف  املتباعدة  املنف�سلة، 

ملناخ الق�سيدة متهيدا لدخول �سوت ال�ساعر »انا 

»لي�سفي داللة على هذا املناخ ال�سعري :

»انه�س يف هذا املنفى 

خارج �سارات احلرفة 

 
)54(

اجلد وجه ال�سعراء« 

ديوان  املتميزة  املبكرة  ال�ساعر  جتارب  ومن 

»ال�سجرة ال�رصقية« املكتوب بني عامي 1974، 

املوجة  قليال  هداأت  ان  بعد  كتب  اأي   ،1975ً
ان�سباطا  اأكرث  م�سارات  واتخذت  ال�ستينية 

ومنطقية، كما بداأ خالل ال�سبعينات جيل �سعري 

بني  موقعه  ير�سخ  ان  يحاول  كان  جديد  �ساب 

ال�سبعينات  وجيل  اخلم�سينات  جيل   : عمالقني 

العالية  النربة  خفوت  على  اأ�سا�سا  متكئا 

اليومية  احلياة  تفا�سيل  ومالم�سة  والغا�سبة 

اليومية  احلياة  ق�سيدة  بنية  اعتماد  خالل  من 

االأليفة.

العزاوي،  فا�سل  ديوان  ظهر  اجلو  هذا  مثل  يف 

لي�س  لكن  والنقاد،  ال�سعراء  اهتمام  فاأثار 

ال�ستينات  التي كان يثريها يف نهاية  بالدرجة 

�سدور  فرتة  خالل  وحتديدا  ال�سبعينات  ومطلع 

»البيان ال�سعري« وجملة »�سعر 69 «

التما�سك  من  الكثري  فيها  بنية  الديوان  ميتلك 

وخم�سني  اإحدى  وي�سم  والتخطيط  واالن�سباط 

بق�سيدة  ي�ستهل  مثال  فالديوان   – ق�سيدة 

»ا�سماها اخلامتة« وهو توزيع يدل على التنظيم 

األق�سدي لبنية البداية والنهاية.

رمبا   – واحدة  ق�سيدة  هو  راأيي  يف  والديوان 

مقطعية – �سمت اإحدى وخم�سني حبة اأو مقطعًا 

وحدة  مرئي من خالل  يربطها خيط �رصي غري 

التجربة والثيمة والبنية والداللة.

واالإن�سان،  احلقيقة،  عن  بحث  عملية  فالديوان 

تقدم  حيث  قناع  ق�سيدة  خالل  من  واحلرية، 

عرب  عبداهلل،  قناع  روؤية  خالل  من  التجربة 

�سمري املتكلم )اأنا( يف الغالب مع »عدول »لغوي 

بالفتح،  واملخاطب،  �سمريي  نحو  ونحوي 

الطابع  ذات  الق�سائد  بع�س  يف   ) )هو  والغيبة 

ق�سائد  عن  ف�سال  الو�سفي،  اأو  اأملونولوجي 

وا�سح  هو  كما  هنا،  وال�ساعر  اخرى.  حوارية 

عن  الطويل  بحثه  يف  عبداهلل  قناع  يتقم�س 

يذكرنا  بحث  وهو  واحلقيقة،  واحلرية  االإن�سان 

باملفكر اليوناين ) ديوجني ( الذي يحمل فانو�سًا 

اإثناء النهار ليبحث عن احلقيقة واالإن�سان.

وجتربة  فل�سفية  وروؤيا  �سعرية  لغة  الديوان  يف 

اإن�سانية فيها الكثري من امل�سرتكات، مما يجعل 

الديوان بحق ق�سيدة واحدة من�سجمة.

ال�سعرية  التجربة  على  مهيمن  الفل�سفي  فالهم 

ئيت�سة  بتجربة  منها  جوانب  يف  تذكرنا  التي 

يف »هكذا تكلم زراد�ست » فثمة هم كوين، �سبه 

ميتافيزيقي، عن معنى الوجود، والعدم واجلوهر 

االإن�ساين الذي ال ميكن االإم�ساك به.

بنية  خالل  من  يتحرك  الق�سيدة   / والديوان 

بحرية،  واملكان  الزمان  عرب  ويت�سلل  �رصدية، 

ثمة  فدائما  الب�سيط،  اخلطي  امل�سار  عن  بعيداً 

والزمن  ال�رصد  ان�ساق  يف  وانك�سارات  تعرجات 

معًا فال�ساعر اأو باالأحرى قناعة عبداهلل يخو�س 

جتربة حياتية عرب الع�سور واالأمكنة، مكت�سبًا يف 

رحلته املزيد من اخلربات االإن�سانية والكونية.

من  �سكل  اأي�سا  هو  /الق�سيدة  فالديوان  ولذا 

التي  االوتوبيوغرافية  الذاتية  ال�سرية  اأ�سكال 

ففي  خطوة.  خطوة،  ال�ساعر  ذات  فيها  تتعرى 

عبداهلل  يعرف  »الفاحتة«  اال�ستهاللية  الق�سيدة 

نف�سه، بو�سفه لي�س كائنا ا�ستثنائيا، فهو كائن 

اعتيادي ال يتقن غري ال�سعر 

»اعرف اين ل�ست اأمرياً من جند اأو ملكًا من بابل 

ل�ست نبيًا مي�سي فوق املاء 

اأو ي�سع يف فرن احلداد مفاتيح خزانات احلكمة 

 
)55(

اعرف اين رجل مثل ماليني املارين على العامل » 

به  ي�ستهل  الذي  الن�س  هذا  ان  الوا�سح  من 
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االوتوماتيكية 

وال�صورة 

ال�صريالية



الكثري  فيه  اخل�سبة  ال�سخ�سية  جتربته  ال�ساعر 

امليثولوجية  والرموز  واالإحاالت  التنا�سات  من 

»اأغنية  اليوت  ق�سيدة  مع  تنا�س  منها  وال�سعرية 

حب الألفريد بروفروك »والتي يقول فيها »كال ل�ست 

 
)56(

االأمري هاملت، ومل يكتب يل ان اأكون كذلك« 

ال�ساعر كان  اليوت على جتربة  تاأثري  ان  ويبدو 

اإىل  ق�سائده  من  العديد  يف  يعود  حيث  كبرياً، 

حوار مع اأجواء اليوت، ويف اإحدى ق�سائده يدعو 

�سبيهة  بجولة  القيام  اإىل  ت.�س.اليوت  ال�ساعر 

بجولة الفريد بروفروك.

بروفروك«   مع  مقفرة  �سوارع  »يف  ق�سيدة  يف 

من ديوان »اأعراب حتت �سماءغريبة«

»دعنا نذهب يا T.S Eliot نحن االثنني 

.
)57(

حيث يحك الليل االأ�سود ظهره باأظافره الطويلة.

لق�سيدة  معار�سة،  تكون  ان  تكاد  والق�سيدة 

اليوت وحوار فل�سفي بني روؤيتني وموقفني من 

يف  يبدو  العزاوي  فا�سل  لكن  والعامل،  احلياة 

النهاية اأكرث تفاوؤال من اليوت ، الأنه يعلن ثقته 

من ان كل �سيء �سيوؤول اإىل اخلري :

»منفانا بعيد وعميق كالنهر 

لكن لن نغرق اأبداً 

اإىل  واأتيقن من ان كل �سيء �سيوؤول يف النهاية 

اخلري 

والوردة وحدها �ستكون الربيع كله 

)58(
متحدة بالنار«

اإحزان  وبعد ان يعلن عبداهلل ان هدفه ان يكتب 

االإن�سان :

»والأين ال اأتقن غري االأ�سعار 

 
)59(

جئت اأعاين االإن�سان واكتب احزانه.«

غام�س،  لنداء  امتثاال  الربية  اإىل  عبداهلل  يخرج 

قد يكون خارجيا اأو داخليا يف ق�سيدة حوارية 

بني �سوتني :

اخرج من جلد واقراأ �سوتك يف الربية !

 
)60(

فخرجت اإىل ال�سحراء اقول امل�ستقبل.«

ويدرك عبداهلل ان عليه ان يخرج من هذا الوادي 

بعد ان يعرب وادي احليوان اإىل وادي االن�سان 

»- ال اعرف ما احلكمة 

)61(
-ان تعرب وادي احليوان اإىل وادي االإن�سان«

وهكذا يجتاز »وادي احليوان« ويجتاز ال�سحراء 

ال�سحراء  يارجل  مغلوال  ال�ساعة  اجتزت  »وكما 

)62(
�ستحمل حزن الكون.

ويظل عبداهلل يجوب العامل متوهمًا انه قد و�سل 

بيت االإن�سان. يف »جبل البلور »ويف »املفتاح » 

عبداهلل  اميان  فيها  يوؤكد  م�رصقة  تفاوؤلية  نربة 

بامل�ستقبل وبال�سعب :

-.. واأ�سغى عبداهلل اإىل 

نف�سه، ثم تهدج يف الربية �سوته :

كيف اأكون وحيداً ومعي حبك يا�سعبي !

)63(
كيف اأكون �سجينا ومعي مفتاح امل�ستقبل ! » 

ويدخل عبداهلل يف مملكة االأعراب لي�سطحب معه 

االإن�سان اإىل مملكة االإن�سان. 

لقد جئت الآخذ يف قافلتي االن�سان، ولي�س معي 

)64(
االإن�سان«. 

وكلما غّذ عبداهلل ال�سري اكت�سف حقائق جديدة،

حيث يتماهى مع �سخ�سية احلالج امل�سلوب 

» األ�ست احلالج الناه�س من موته يف كل زمان، 

املرة بعد االأخرى ؟ » 

قدميًا  امل�سلوب  احلالج  اأاكون  كثرياً  فعجبت 

)65(
وا�سمى عبداهلل 

انه  لعبداهلل  يخيل  ال�سيخوخة«   « ق�سيدة  يف 

اأم�سك يد االإن�سان ولكنه افلت منه 

»اأم�سكت يد االإن�سان ولكنه افلت مني 

)66(
اغرق نف�سه يف نهر االأيام و�ساع 

نف�سه  اإ�رصاره،م�سبهًا  من  عبداهلل  وي�سخر 

بالبهلول:

»ما االإن�سان �سوى بهلول 

يبحث عن نف�سه يف ح�رصة نف�سه 

)67(
بني دهاليز االيام.«

ويتعمق اإح�سا�س ال�ساعر وقناعة عبداهلل باالمل 

والتفاوؤل عندما يجد جي�سًا قيل له انه جي�سه 
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»قال انه�س 

هذا جي�س املا�سيني اإىل االآتني اإليك فهل تهرب 

من جي�سك يا عبداهلل ؟

عندئذ األقيت بنف�سي يف اللجة 

من  �سفوفًا  ايُل  االآتني  فرحي  من  ابكي  واأنا 

)68(
اق�سى امل�ستقبل. 

هذه  يف  الق�سائد  هذه  من  الكثري  يف  وتغلب 

مع  اأو  االآخر،  مع  اخلارجية  احلوارات  املرحلة 

الذات، كما هو احلال يف ق�سيدة » االأ�سداد » و 

»عبداهلل يف عاموراء « و»جثة اأعرابي« وغريها 

تنا�سا  جند  »�سياع  ق�سيدة  حوارية  ويف 

�رصيحا مع ميثولوجيا املفكر اليوناين ديوجني 

عن  ابحث   « �سقراط  مقولة  يحقق  اأو  وفانو�سه، 

نف�سك«: 

» – ماذا تفعل يف هذا الليل املظلم ياعبداهلل ؟

- اأ�سعل كربيتا 

- هل تبحث عن �سيء 

)69(
- ابحث عن نف�سي«

الداللية  الثيمة  تكثف  التالية  ال�رصبة   « وتكاد 

لهذا البحث الالجمدي عن االإن�سان : 

»- هيا انه�س يا عبداهلل 

كل ثقاب العامل ال يكفي.

)70(
لت�سيء ظالم الليل اإىل نف�سك« 

ويتحول االإن�سان الباحث عن ال�رصاب اإىل جمنون 

يف ق�سيدة » املجنون«:

» ما االإن�سان اال جمنون يف جلد نبي 

)71(
يتبع اأ�سباحه يف �سحراء �رصاب.

ومثل جلجام�س يقرر عبداهلل يف جبل التنني ان 

يقتل التنني من اجل االإن�سان واالأطفال :

»هذا تنني،

مكتوب ان اقتله 

)72(
حتى اجل�س يف بيت االإن�سان« 

ويتحول عبداهلل اإىل اأ�سطورة بو�سفه قاتل تنني 

ا�ستقبله  الذي  جلجام�س  مثل  متاما  الغابة، 

النا�س ا�ستقبال االأبطال: 

»- هذا عبداهلل القاتل تنني الغابة 

)73(
قال الرجل اجلال�س يف باب الغرفة.

نهاية  جند   « اخلامتة   « االأخرية  الق�سيدة  ويف 

بطولية متفائلة، فرحلة عبداهلل الطويلة واملريرة 

ان  اال  موته،  من  الرغم  وعلى  �سدى،  تذهب  مل 

الركب الذي �سار خلفه مل يتوقف 

،نحو ال�سوء القادم من مملكة االإن�سان :

»ثم ا�ستلقى عبداهلل على الع�سب ومات 

لكن الركب م�سى 

وجنود  واأطفال  �سماكون  وعمال،  فالحون، 

ون�ساء 

يعربون جميعا 

)74(
عرب الفلوات اإىل ال�سوء القادم من ليل االأيام «

ومثلما يختتم برتولد بريخت م�رصحياته بخطاب 

اإنتاج  يف  طرفًا  ليكون  اجلمهور  اإىل  حتري�سي 

املعنى والداللة ، يتحول ال�ساعر يف خطابه هذه 

القارئ  عبداهلل  اإىل  وحتديدا  القارئ،  اإىل  املرة 

اإ�سعاره اإىل ان يلتحق باملوكب اذا ما راآه، فلعله 

يعرث على كنز حياته مطموراً يف الرمل :

القارئ  ياعبداهلل  املوكب  �ساهدت  ما  فاإذا   «

ا�سعاري 

يف ال�سارع اأو يف بيتك 

االآن ويف كل االأيام 

)75(
فاتبعه وال ت�سال اين ي�سري«

ان هذه ال�رصبة االأخرية متنح الق�سيدة بكاملها 

منحى ميتا �سعريًا، الن دخول القارئ وخطاب 

ويقيم  بالكتابة  الذاتي  الوعي  يوؤكد  ال�ساعر 

جهة  من  وال�ساعر  ال�سعري  الن�س  بني  توا�سال 

يف  اأخرى،  جهة  من  واملتلقي  القارئ  وبني 

امل�ستقبل  �سناعة  على  وحتري�سي  تفاوؤيل  فعل 

اجلموع  موكب  مع  وااللتحام  واالأمل  واحللم 

ال�سائرة نحو ال�سوء.

وي�سم ديوان »االإ�سفار«  والذي كتب يف الفرتة 

مهمة  �سعرية  مطوالت  ثالث   71  70- بني 

ي�سدها خيط �رصي يجعلها تلتئم يف مناخ �سعري 
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وهي   « املحارب  نزهة   « ق�سيدة  ففي  متماثل. 

االأ�سقاع،  خمتلف  يف  ال�ساعر  الإ�سفار  ا�ستهالل 

فا�سل  خملوقات   « رواية  مناخ  اأمامنا  يربز 

اجليل  ثيمة  على  وا�ستغال   « اجلميلة  العزاوي 

ال�سائع وامل�سيع :

العامل،  من  الريح  تهب  الليل  هذا  يف  »م�سلوبا 

)76(
تعرب اأ�سوات االأجيال لتدخل يف جيلي.«

مقاطع  على  تنطوي  التي  الق�سيدة،  وتكاد هذه 

عديدة من املوؤ�رصات االوتوبيوغرافية، ان تكون 

�سرية ذاتية تخيلية لل�ساعر عرب الزمان واملكان 

ويظل يف الق�سيدة هم ثيماتي حموري اآخر، هو 

هّم االإن�سان العربي يف امتداد جزيرته العربية :

»لتكن لغتي رحلة القادمني من االزمنة 

فانا العربي امل�سيد من حجر غام�س يف القفار 

)77(
زمرة الطري تاأكل من حدقات عيوين«. 

والق�سيدة، على الرغم لتكدي�سها ل�سور �سوداوية 

انها  اال  التاريخ  عرب  العربي  الفرد  حياة  من 

�سد  التحري�س  ومتار�س  الياأ�س،  يف  ت�سقط  ال 

اال�ستبداد وتتغنى باحلرية مثلما فعل نريودا :

» من اأجلك اأيتها احلياة 

كتبت فوق ذراعي 

)78(
بدمي اأ�سماء رفاقي ال�سهداء« 

 كما يختتم الق�سيدة بوم�سة امل. فهو يخاطب 

احلب بو�سفه نزهة للمحارب :

»لتكن الق احلياة الذي مينح احلياة نهاراً 

وقاربا للغريق 

طريقي.  ي�سيء  ناه�سًا  وطنًا  مفازتي  يف  لتكن 

)79(
«

اإىل  العزاوي  ف.  »تعاليم  يف  ال�ساعر  لنا  ويقدم 

ال�ساعر  م�رصوع  فيها  مركبة  ق�سيدة  العامل« 

اخليايل لن�سف العامل واإعادة بنائه ثانية.

يف الق�سيدة الكثري من اللعب اللغوي والرتكيبي، 

اأخر  الق�سيدة على » بيان موجه من  اذ تنطوي 

خندق للثورة » وهو »مانيف�ستو » للثورة القادمة 

حاجته  ح�سب  ليمالأها  للقارئ  تركت  وفراغات 

والكثري من التكرار، منه تكرار كلمة)ملاذا ( �ست 

اإ�سارة  جند  كما  متتالية،  ب�سورة  مرة  ع�رصة 

�سريته  اإىل  ال�سعرية  جتربته  يف  نادرة  رمبا   –
الذاتية ي�سري فيها اإىل ا�سم زوجته �ساملة �سالح 

- افتحوا كل االأبواب 

- فانا اع�سق ان تنظر �ساملة اإىل اهلل وهي معي.

- متى تكونني معي يا�ساملة ؟

الق�سائد.  يف  حتى  موجودين  نكون  ال  حيث   -

)80(
«

وتكاد املطولة الثالثة » انا ال�رصخة، اأية حنجرة 

الألن  عواء(   ( ق�سيدة  من  تتخذ  ان   « تعزفني 

غرنبرغ ن�سا غائبا، حيث احلوار الدائم مع جيله 

الوجودي  �سوؤاله  مرة  ع�رصين  من  اأكرث  ويكرر 

املحرق:

»ماذا افعل ياجيلي ؟«

 ، العظماء  مقهى  يف  يجل�س  جيلي  ا�سهد  »واأنا 

)81(
يدخن اأفيون احلرية«

امل�سنية  الرحلة  هذه  ف�ساء  ي�سوق  ال�ساعر  لكن 

يف اأزمنة عديدة واأماكن غربة نحو نهاية ثورية 

حمر�سة على االمل : 

»فتعال ايّل، وعانقني ياجيلي القاتل واملقتول 

ولنخرج مملوءين �سالمًا،

نعطي اأوراداً لل�سبان 

نقاتل باحلب ليولد يف قلب االإن�سان احلُب

وتنت�رص احلرية 

)82(
يف قلب جميع الغرباء «. 
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اإىل روح اإيالن هاليفي      

كانت حلظة احلرب العاملية الثانية احلّد الذي يف�سل بني حقيقتني يف حياة 

اجلانب  حّددت  التي  هي  باالأحرى،  اأو   ،)1905-1980( �سارتر  بول  جان 

االأ�سا�سي يف مواقفه الفل�سفية وال�سيا�سية. فاإن عاد رميون اأرون من اأملانيا 

الت 
ّ
التحو اأن  مقتنع  )1933( التي اأقام فيها حيزا من الزمن وهو  

فرتة  ق�سى  الذي  �سارتر  بول  جان  فاإن  باحلرب،  �سوى  تنتهي  لن  االأملانية 

املعنى  ي�ستوعب  مل   )1933-1934( بربلني  الفرن�سي  املعهد  يف  درا�سية 

التاريخي ملا كان يجري اأمامه، بل اأنه بقي بعيدا عن جمريات ال�ساأن العام 

روكتان  اعترب  حيث   )1938( »الغثيان«  روايته  بطل  �ساكلة  على  وهمومه 

نف�سه مثقفا منف�سال ومرتفعا عن حميطه وغري اإن�سانوي اأي اأن ال �سيء يعنيه 

كتب  كما  منه«  فائدة  ال  �سغف  »االإن�سان  اأن  اعتبار  مبا�رصة  يخ�سه  ال  مما 

�سارتر يف خامتة موؤلفه : »الوجود والعدم«. 

لكن، نهاية احلرب كانت املرحلة التاريخية التي انحاز فيها �سارتر وخ�سو�سا 

بعد حما�رصته ال�سهرية : »الوجودية هي نزعة اإن�سانوية«، اإىل مبداأ االلتزام يف 

حقلي الفل�سفة وال�سيا�سة، وذلك كان التوجه االأ�سا�سي ملجلته التي اأ�س�سها مع 

الفيل�سوف موري�س مريلوبنتي املو�سومة : »االأزمنة احلديثة« )1945(.

و�سارتر الذي كان فيل�سوف االنف�ساالت كما اأ�سار اإىل ذلك عبد ال�سالم بنعبد 

العايل، حني ت�ساءل »اأمل تكن فل�سفته، ورمبا حياته �سل�سلة من االنف�ساالت 

عن  الالاإن�سانية،  الفردانية  النزعة  عن  جيد،  عن  برغ�سون،  عن  االنف�سال   :

�صارتر .. فل�صفة احلرية 

والق�شايا العربية 

زهيـــر الذوادي

 ناقد وأكاديمي من تونس  

v اعتربه 

البع�س.. 

خمرتع 

مفهوم 

االلتزام 

فـي 

القرن 

الع�صرين



مريلوبونتي،  عن  مارلو،  عن  ال�سيوعي،  احلزب 

، والقائمة قد تكون اأطول. لكن ما 
)1(

عن كامو...«

هو مهم فل�سفيا هو الوقوف عند االأ�سا�س النظري 

الذي �ساغ على اأ�سا�سه �سارتر مفهومه لاللتزام 

واالنف�سال.

اإن ظاهرة االلتزام – ونعني التزام املثقفيني – 

ظاهرة �سبقت �سارتر وتعود – يف جمال الثقافة 

الغربية – اإىل ممار�سات ومواقف فال�سفة االأنوار 

الفيل�سوف بالز با�سكال  اإىل  اأو حتى  الفرن�سيني 

هرني  برنارد  لكن   .
)2(

دوين بونوا  تقييم  ح�سب 

ليفي اعترب اأن �سارتر هو خمرتع مفهوم االلتزام 

اأّن علماء اجتماع   واحلال 
)3(

الع�رصين القرن  يف 

اأن  على  اأجمعوا  واملوؤرخني  وال�سيا�سة  الثقافة 

ودور  دريفو�س،  ولدت مبنا�سبة ق�سية  الظاهرة 

الروائي اأميل زوال فيها. 

واأدب  املثقفني،  )التزام  االلتزام  مفهوم  الت�سق 

النقاد  بع�س  اخت�رص  وقــد  ب�سارتر،  االلــتــزام( 

اأن  واحلـــال  ال�سيا�سي،  جانبها  يف  امل�ساألة 

�رصع  فل�سفي  اأ�سا�س  على  نظرته  يوؤ�س�س  �سارتر 

اأنه كتب يف  يف بلورته قبل نهاية احلرب حيث 

تتميز  »مل   )1943( االأخــالق«  اأجل  من  »دفاتر 

امليتافيزيقيا...«  عن  يل  بالن�سبة  االأخـــالق، 

بالرغم من اأنه كان يرف�س ب�سكل مطلق اأخالق 

مفهوم  توؤ�س�س  التي  القيم  اأن  معتربا  الواجب، 

مما  لالإرادة  ماّدة  اإىل  ل 
ّ
تتحو اأن  ميكن  الواجب 

يجعل »االأخالق تبداأ من حيث تنتهي االآمال )...( 

الذي  االإن�سان  لذلك  امليتافيزقية  القيمة  وهي 

ينه�س باأعباء حياته واأ�سالته. ذلك هو املطلق 

.
)4(

الوحيد«

اعترب  �سارتر  لكن  االإن�ساين،  ال�رصط  هو  ذلــك 

للحفاظ  قابلية  االأكــرث  املر�سح  هو  املثقف  اأّن 

من  احلياة  بني  تربط  التي  املمار�سة  ولتطوير 

م�ستندا  االآخر«  »اأجل  من  واحلياة  الذات«  »اأجل 

العناية  من  واأ�سمل  اأو�سع  مقاربة  اإىل  ذلك  يف 

ال�رصط  مفهوم  اإىل  ليتعّداها  املثقف  مبمار�سة 

تناوله  كما  االإن�ساين  الوجود  �رصط  اأو  االإن�ساين 

بالتحليل مارتان هيديغري والذي اعترب اأن فهم 

االإن�سان لواقعه كاإن�سان هو املقّدمة ال�رصورية 

حماولة  وبالتايل  االإن�سانية،  واقع  يف  للتفكري 

.
)5(

بلورة انرتوبولوجية كمنطلق لتف�سري الوجود 

املثقفني.  عمل  ماهية  الوعي  ذلك  بلورة  ت�سكل 

وقد حّدد �سارتر يف حما�رصات األقاها باليابان 

�سجب  اأن  بعد  للمثقفني  مفهومه   )1966(

االنتقادات التقليدية واملحافظة املوجهة �سّدهم 

االأو�ساع«،  تغيري  عن  »عجزهم   
ّ

تخ�س والتي 

و»اهتمامهم مبا ال يخ�سهم« وميلهم اإىل املبالغة 

، حيث 
)6(

والكذب نتيجة دغمائيتهم املعهودة...«

يعي  الــذي  االإن�سان  هو  املثقف  اأن  اعترب  اأنــه 

بالتناق�س بينه وبني املجتمع، بني البحث عن 

احلقيقة العملية )مع كل ال�سوابط التي تفر�سها( 

وبني االإيديولوجية املهيمنة )مع نظامها للقيم 

لدى  حقيقيا  الوعي  ذلك  يكون  حتى  التقليدية( 

ووظيفته،  املهنية  اأن�سطته  م�ستوى  يف  املثقف، 

االأ�سا�سية  التناق�سات  تعرية  من  منا�س  »فال 

والــ�ــرصاع  الطبقات  �ــرصاع  اأي  املجتمع  يف 

بني  ذاتــهــا،  احلاكمة  الطبقة  �سلب  الع�سوي 

اإىل احلقيقة تطالبها لعملها  االأخرية  �سعي هذه 

عليها  حتافظ  التي  والتقاليد  والقيم  واالأ�ساطري 

الطبقات  باقي  على  فر�سها  حتــاول  والــتــي 

د 
ّ
تتج�س وحتى   .

)7(
عليها« هيمنتها  ت�سمن  حتى 

فاإن  �سارتر  نظر  وجهة  وفق  املثقف  ممار�سة 

يف  واالنـــخـــراط  العملي  بــاجلــانــب  االلـــتـــزام 

فعاليته  �رصوط  من  �رصطا  ي�سبحان  املمار�سة 

هي  تلك  املجتمع.  يف  ودوره  عمله  وجناعة 

نظرة �سارتر مل�ساألة التزام املثقفني يف اإطارها 

افتتاحية  يف  عملها  خريطة  حــّدد  وهــو  العام 
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ل من جملة االأزمنة احلديثة )1945( 
ّ
العدد االأو

يرومون  الذين  اأولئك  جانب  اإىل  ننحاز  »نحن   :

ونظرته  لالإن�سان  االجتماعي  ال�رصط  تغيري 

اآليا  اأن االلتزام ال يقود،  اأكد �سارتر  لذاته«. وقد 

اإ�سقاط اجلانب اجلمايل من العمل االإبداعي  اإىل 

لدى املثقفني )خا�سة منهم االأدباء(، فهو كتب 

 : »اإن الكاتب هو يف �سلب و�سع 
ّ

يف ذات الن�س

ع�رصه. وكل كلمة لها اأ�سداء. وكل �سمت كذلك. 

اإين اأعترب كال من فلوبري وغنكور م�سوؤولني على 

يكتبا  مل  الأنهما  الكمونة  بعد  جاء  الذي  القمع 

�سطرا واحدا ملنع ذلك. وقد يقال اأن ذلك مل يكن 

�ساأن  كاال�س  حماكمة  كانت  هل  لكن  �ساأنهما. 

فولتري ؟ وهل كانت اإدانة دريفو�س �ساأن زوال ؟ 

وهل كانت اإدارة الكونغو �ساأنا جيدا ؟ كل واحد 

ظل  يف  كــاأدبــاء  م�سوؤولياته  حتمل  هــوؤالء  من 

.
)8(

الظروف اخلا�سة حلياة كل منهم«

كحالة  لاللتزام  ال�سارتري  املفهوم  ويتحّدد 

واقعية وثيقة االإرتباط بال�رصط االإن�ساين ونعني 

بـ»احلالة الواقعة« اأن االلتزام – ح�سب �سارتر – 

د اإال يف ظل الواقع ويف خ�سم 
ّ
ال ميكن اأن يتج�س

اأي عرب املمار�سة امللمو�سة.  االأحداث واملواقف 

ويعترب �سارتر اأن املثقفني جمربون على االلتزام 

اأن  على  جمربين  النا�س(  كل  )مثل  اأنهم  كما 

يكونوا اأحرارا. فااللتزام، اإذن لي�س نتيجة لقرار 

حتمية  اأنه  بل  لالإن�سان،  م�سبق  واإختيار  اإرادي 

االلتزام  اإىل  يقود  الوجود  الأن  منها،  مهرب  ال 

اأن االلتزام  وذلك �رصط ال خيار فيه ف�سال على 

يعي�سها  واحدة  حلقيقة  وجهان  هما  واالعتزال 

االإن�سان ح�سب �سارتر وال تقود النظرة الوجودية 

اآيل  ب�رصي  �سلوك  متثل  اإىل  االلتزام  م�ساألة  اإىل 

واإن  واقت�سادية  مادية  واأ�سباب  عوامل  حتدده 

الطبيعة  مبفهوم  تقبل  ال  النظرة  تلك  كانت 

حتت  الب�رص  �سلوك  حتّدد  التي  االأبدية  الب�رصية 

م�سدره  �سخ�سي  اإميان  اأو  عقدية  عوامل  تاأثري 

املعتقد الديني اأو االأخالقي دون اعتبار تفاعله 

مع معطيات الواقع.

الفل�سفة  �سارتر مفهومه لاللتزام من  ي�ستلهم  مل 

ق�سى  الذي  الرباك�سي�س(  )وفل�سفة  املارك�سية 

الفكري معها.  حيزا مهما من حياته يف احلوار 

كما اأنه مل يتنب مفاهيمه من الفل�سفة الوجودية 

االأو�ــســاط  يف  مــوؤثــرة  كانت  )الــتــي  امل�سيحية 

االأكادميية الفرن�سية اإثر احلرب العاملية الثانية(، 

)غابريال  امل�سيحية  الــوجــوديــة  اأن  واحلـــال 

اأي  للنف�س،  كوفاء  االلتزام  حّددت  قد  مار�سيل( 

الفعل الطوعي والفعلي الذي يحّدد به ال�سخ�سي 

ق�سط  على  ينطوي  م�سعى  وفق  واختياره  ذاته 

ذلك،  اأ�سا�س  وعلى   .
)9(

واملجهول« اخلطر  من 

تاأكيد  يروم  كان  �سارتر،  اأن  اليوم،  لنا  يتجلى، 

الفل�سفية  املذاهب  اإ�سكالية تفكريه عن  ا�ستقالل 

املعا�رصة له.

التي �سبغت حياة  ال�سلبية  اأمام  �سارتر  انت�سب 

تلك  تكون  اأن  ورف�س  الكتاب،  بع�س  ومواقف 

املثقف  �سمات  من  االإيجابية  غري  املمار�سة 

ومتل�س  للحرية  نفي  الأنها  احلقيقي  االأديب  اأو 

ال�سلبية،  اإن  وحتدياتها.  احلياة  مقت�سيات  من 

هي  اجلـــديل«  العقل  »نقد  ل�ساحب  بالن�سبة 

م�سوؤولية  حتمل  عن  وعجز  احلياة  من  ان�سحاب 

بلور  النظرة  تلك  اأ�سا�س  على  بالتاريخ.  الوعي 

من  ينبع  الذي  االلتزام«  »واجب  مفهوم  �سارتر 

اأو  »االقــتــنــاع«  اأو  »االن�سحاب«  دعــوة  رف�س 

االأدب  مدونة  �سمن  انت�رصت  التي  »االنــطــواء« 

احلداثي، والتي ترف�س مبداأ امل�ساركة يف حياة 

االأديب ويتحتم عليه  اإليه  الذي ينتمي  املجتمع 

امل�ساهمة يف تغيريه ولكي تتطابق الكتابة منذ 

االأدب  يكون  ولكي  العامل،  تغيري  مب�رصوع  ذاك 

على  يتوجب  الواقع،  لتغيري  حقيقيا  م�رصوعا 
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ننحاز اإىل 

جانب اأولئك 

الذين يرومون 

تغيري ال�صرط 

االجتماعي 

لالإن�صان 

ونظرته 

لذاته



الكاتب اأن يقبل الكتابة من اأجل احلا�رص... واإذا 

اجل  من  يكتب  اأن  يرف�س  امللتزم  الكاتب  فاإن 

االأجيال القادمة... ويختار م�سمما االإجابة عن 

�سورة  فاإن  وبذلك  احلا�رص...  الزمن  مقت�سيات 

تعد  مل  الكتابة  مادامت  تغريت  ــي  االأدب العمل 

موجهة لالأجيال القادمة، واإمنا للوقت احلا�رص، 

اإذ ال وقت لديها لتاأخذ طريقها املعتاد اإذ عليها 

.
)10(

اأن تبلغ هدفها هنا واالآن«

اأن يكون حرا الأنه  اأن قدر املثقف  اعترب �سارتر 

�رصورة  التزامه  فاإن  وبالتايل  ذلك  على  جمرب 

الأنه  وجــودي،  واجب  اأدق،  ب�سيغة  اأو  وجودية 

ممكنات  بني  االختيار  على  حني  كل  يف  ملزم 

لنظرية  الفل�سفي  االأ�ــســا�ــس  هــو  ذلــك  خمتلفة. 

االلتزام لدى �سارتر. فاالإن�سان ال يوجد »ككائن 

التي  االأ�سياء  اإزاء  حرية  على  حائز  العامل«  يف 

.
)11(

حتتويها 

اأن  ـــب(  )واالأدي للمثقف  ميكن  ال  �سارتر  ح�سب 

االإن�ساين  �رصطه  الأن  حم�سة  ذاتية  يف  ينعزل 

احلرية  فيه  االأ�سالع  مثلث  وجودا  عليه  فر�س 

وامل�سوؤولية واجلزع النف�سي اإزاء ما يجري حوله 

عدم  الأن  وااللــتــزام  االختيار  على  يجربه  مبا 

يلغي  ذاته. وهو ال  اإختيار يف حّد  االإختيار هو 

كونه )اأي املثقف( مبحر يف ق�سايا ع�رصه ككل 

يوظفه  الذي  با�سكال  النا�س ح�سب مفهوم بالز 

 ليخل�س اإىل اعتبار االلتزام 
)12(

�سارتر يف حتليله

املعنوية  املقت�سيات  ــّدده  حت اأخــالقــي  واجــب 

وال�سيا�سية التي اأوجدتها الظروف التي يعي�سها 

ح�سب   – الكتابة  عملية  ــاإن  ف لذلك  املثقف. 

وا�ستلهام  اإعتباطية  ممار�سة  لي�ست   – �سارتر 

لي حم�س بل هي حالة 
ّ
من ال �سيء اأو تعبري تاأم

واأو�ساع  ظروف  ظل  يف  املمار�سة  حاالت  من 

على  اإجابته  �سارتر  فكك  وقد  ومتليها.  حتّددها 

»ما  موؤلفه  يف  االلتزام  مبغزى  املتعلق  ال�سوؤال 

 : عميقة  الأ�سئلة  مب�سط  ا�ستعرا�س  عرب  االأدب« 

تخ�س »معنى الكتابة« »وملاذا نكتب ؟« »وملن 

ال  االأطــراف  ثالثية  عالقة  ليوؤ�س�س   
)13(

نكتب؟«

ميكن الف�سل بينها : الواقع، الكاتب، واملتلقي.

يحّددها  كعنا�رص  العالقة  تلك  �سارتر  ويتمثل 

»الو�سع« اأو »الظرف« اأي يختار كل من املثقف 

من  واملتلقي  ناحية  من  الكاتب   / االأديــب   /

واختياراته  واقعه  ح�سب  موقعه  اأخرى  ناحية 

ر 
ّ
الواعية حيث اأنه – على �سبيل املثال – ال يتحر

كعبد  بل   – عادي  كمواطن  عبوديته  من  العبد 

»ما  �ساحب  يعترب  لذلك  قيوده...  حتطيم  يروم 

د لثالثة عنا�رص 
ّ
االأدب ؟«. ان مفهوم الو�سع مولـ

قابل  و�سع  كــل  اأن  حيث  للممار�سة  حمــددة 

للتجاوز والتغيري مبعنى اأنه ال يوجد و�سع غري 

اإن�ساين، واأن هاج�س خلق اأو�ساع »تو�سع جمال 

االإمكانيات« و»الن�سال من اأجل التحرر« ينطلق 

لتعرية  �رصورة  هناك  واأن  االلتزام،  اأخالق  من 

املحتملة  احلرية  ويف�سد  يحّد  الذي  اال�ستيالب 

واختياراته  االآخــر  جانب  اإىل  وجودنا  ب�سبب 

وا�سرتاتيجيات اإلتزامه.

ملفهوم  الفل�سفي  التاأ�سي�س  اأمــر  يكن  ومهما 

م�سوؤول  االإن�سان  اأن  يعترب  �سارتر  فاإن  االلتزام 

ال  االإن�ساين  »ال�رصط  خا�سية  واأن  مطلق  ب�سكل 

 الأنه ينتج �سعور »امل�سوؤولية 
)14(

يحتمل االعتذار«

هو  الأنه  املرهق  ال�سعور  وهو  الــذات«  اأجل  من 

.
)15(

ا�سل الوعي باأن العامل موجود«

ا 
ّ
معني نف�سه  �سارتر  اعترب  ذلــك  اأ�سا�س  على 

وفكريا  فل�سفيا،  به  املحيط  الواقع  مبجريات 

اإىل  اهتماماته  لرتتقي  و�سيا�سيا،  واجتماعيا 

»مثقفا  منه  جعل  الذي  املطلق  الهاج�س  مرتبة 

معتربا   
)16(

بو�سيتي اأنــا  عبارة  ح�سب  �سامال« 

االلتزام  عرب  يكون  التاريخ  جنون  مقاومة  اأّن 

والن�سال.
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اأوروبــا  يف  �سارتر  بول  جان  فكر  �سيت  انت�رص 

اأنه  بل  الثانية،  العاملية  احلــرب  نهايات  منذ 

هيمن على باقي املدار�س الفكرية والفل�سفية يف 

الهيمنة كانت �سطحية  تلك  االأحيان لكن  بع�س 

رغم اإنت�سارها. واإن مل ينت�رص عدد مهم من كبار 

)واالأوروبــيــني(  الفرن�سيني  واالأدبــاء  املبدعني 

اأوجني  بيكيت،  )�سمويل  �سارتر  نظر  وجهة  اإىل 

الثملة  األبار كامو...( فاإن  يون�سكو، جان جيني، 

ال�سارترية  الفكرية  املمار�سة  يف  اجلوهرية 

تكمن يف جتاهله ملدونات فل�سفية خطرية مثل 

)على  اهتمام  اأي  يعره  مل  الــذي  نيت�سة  فل�سفة 

الفرويدي  النف�س  علم  اأو  فوكو(  مي�سال  عك�س 

)على عك�س لوي�س األتو�سري( دون اعتبار اإهماله 

)يف  هيبوليت  وجــان  با�سالر،  غا�ستون  لفكر 

فرن�سا( وللم�ساهمات احليوية واملهمة وملدر�سة 

فرانكفورت مبختلف اإعالمها... واحلال اأن بع�س 

مقارباته  اإثراء  على  قادرة  كانت  االأعمال  تلك 

فقد  والعملي.  الفل�سفي  ال�سعيد  على  املنهجية 

مع  وحــواره  اهتمامه  يركز  اأن  �سارتر  اختار 

فكريا  اأفقا  اعتربها  التي  املارك�سية  الفل�سفة 

فل�سفته  اأن  �سارتر   
ّ
اأقــر لذلك  جتــاوزه.  ميكن  ال 

الوجودية هي جرعة فكرية الإنعا�س املارك�سية 

�سيطر  الذي  الدغمائي  اجلمود  نزعة  وتقلي�س 

ظروف  وعمقته  الثالثينات  نهاية  منذ  عليها 

هو  املوقف  ذلك  اأن  اعترب  وهو  الباردة.  احلرب 

تنفتح  حتى  اإجنازه  املطلوب  الفل�سفي  الواجب 

املارك�سية على مفاهيم ونظريات حديثة تتعلق 

ب�سكل رئي�سي مب�ساألة احلرية ومبكانة الفرد يف 

�سارتر  لكن  اجلديل.  الواقع  تطور  ويف  التاريخ 

للمارك�سية  حقيقية  خلخلة  عن  »عــاجــزا  ظل 

ن�سو�سها  ــراءة  ق اإعــادة  عن  بعيدا  التقليدية، 

االب�ستمولوجية  االأبحاث  م�ستجدات  �سوء  على 

االأدوات  تلك  والتحليلية، وكل  واالنرتوبولوجية 

واأعقبه  عا�رصه  الذي  اجليل  بها  �سيت�سلح  التي 

 .
)17(

مبا�رصة اأمثال األتو�سري وكاننغليم وفوكو...«

يف  �سارتر  تاأثري  فاإن  العجز،  ذلك  عن  وبالرغم 

املواقف  يف  جتلت  ملمو�سة  حقيقة  املارك�سية 

و�سيا�سي  فكري  ار 
ّ
تي تبناها  التي  ال�سيا�سية 

واالآراء  املنطلقات  ع 
ّ
ومتنو وا�سع  راديــكــايل 

من  بكامله  جيل  دفع  نتائجها  من  كان  والتي 

العمل  يف  االنخراط  اإىل  والنا�سطني  املثقفني 

النقدي  التفكري  ويف  واجلماهريي  ال�سيا�سي 

الدغمائية  مع  القطع  يف  �ساهم  الذي  والتقدمي 

الفكرية واالنغالق ال�سيا�سي وااليديولوجي واإن 

)خا�سة  ال�سيا�سية  الراديكالية  يف  بع�سه  اأفرط 

الي�سارية  التنظيمات  جتارب  خا�سوا  من  منهم 

املتطرفة يف اأوروبا(.

ال�سارترية  الفل�سفة  لقد تولد عن تفاعل وحتاور 

مواقف  �سارتر  بول  جان  تبّني  املارك�سية  مع 

املنظومة  من  جذرية  و�سيا�سية  ايديولوجية 

الراأي  يوؤكد  ذلك  ولعل  االإمربايالية.  الهيمنية 

»مواقف«  اإلينا  بالن�سبة  هو  »�سارتر  اأن  القائل 

ال  الراأي  وذلك   .
)18(

ونظريات« فل�سفة  منه  اأكرث 

�سارتر جنح يف  اأن فكر  اإىل  االإ�سارة  مينعنا من 

التحول اإىل »بوؤرة« تختمر فيها خمتلف العوامل 

التي �سكلت �سخ�سية املثقف يف املعنى احلديث 

ومتفارقة  متفرقة  تظهر  كانت  والتي  للكلمة 

ال�سابق.  يف  الــتــاأثــري  على  ــدرة  ــق وال االأهــمــيــة 

خ�سو�سية  فكرية  ظاهرة  �سارتر  كــان  كذلك 

خ�سو�سية  �سيا�سية   – اجتماعية  وظــاهــرة 

�سلب  نوعه  من  فريدا  منوذجا  م�سكال  كذلك 

كان  حيث  املعا�رصين  واملفكرين  املثقفني 

الكلي«  »املثقف  اأو  »ال�سامل«  للمثقف  منوذجا 

ح�سب عبارة بيار بورديو وذلك مبقابل جمهور 

والذين  عا�رصوه  الذين  اجلزئيني«  »املثقفني 

»واإن كانوا فال�سفة مثل مريلوبونتي، فهم لي�سوا 
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اختار �سارتر 

اأن يركز 

اهتمامه 

وحواره مع 

الفل�صفة 

املارك�صية التي 

اعتربها اأفقا 

فكريا ال ميكن 

جتاوزه



واإن  رواية.  اأو  �سيناريو  اأو  م�رصح  وكتاب  نقادا 

كانوا كذلك مثل كاموا فهم لي�سوا فال�سفة. واإن 

�سيا�سيني مثل  اأو مفكرين  اجتماع  كانوا علماء 

اأرون فهم لي�سوا ملتزمني وال عالقة لهم بالنقد 

واالأدب. اأما �سارتر فكان كل هذا، بل كان وحده 

يف  االإطناب  يف  يبالغ  بورديو  لكن   
)19(

كذلك«

يف  وحريته  �سارتر  ا�ستقاللية  على  التاأكيد 

 ،
ّ
النقي الثوري  وعلى طابعها  ال�سيا�سية  مواقفه 

حيث اأن مواقف »دروب احلرية« من االإمربيالية 

وا�سحة وال غبار عليها  واإن كانت  واال�ستعمار 

فاإّن �سارتر عجز على فهم الطبيعة اال�ستعمارية 

يتناول  ومل  ناحية،  من  ال�سهيونية  للظاهرة 

تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  حــق  مو�سوع 

م�سريه، وفق مقاربة �سحيحة وجذرية – وفق 

عادته – من ناحية اأخرى.

اال�ستعمار :

كان �سارتر مناه�سا للنظام االإمربيايل العاملي 

والقوى  الوطني  ر 
ّ
التحر حركات  لكل  ون�سريا 

يعترب  كان  وهو  لال�ستعمار.  املقاومة  الثورية 

يف  املركزية  بالق�سية  التزاما  املوقف  ذلــك 

فل�سفته : احلرية ال�سيا�سية : »اإن هدفنا امللمو�س 

ر 
ّ
نحر اأن  هو  جــّدا،  وواقعي  معا�رص  هو  الــذي 

احلرية  اأوال،   : جوانب  ثالث  له  وهذا  االإن�سان. 

كلية  ا 
ّ
وحر واعيا  االإن�سان  جعل  امليتافيزقية، 

يف  ي�ساهم  �سيء  اأي  �سد  يكافح  اأن  يجب  واأنه 

الفنية  احلرية  ثانيا،  احلرية.  تقييد  اأو  حتديد 

مع  احلرة  االإن�سان  اإت�ساالت  تو�سيع  يف  تتمثل 

االأفراد االآخرين من خالل الفن، ومب�ساعدة ذلك 

احلرية.  من  واحد  جمال  مع  االإت�ساالت  لو�سع 

تتمثل   : وال�سيا�سية  االإجتماعية  احلرية  ثالثا، 

 .
)20(

يف حترير امل�ست�سعفني واالأفراد واالآخرين«

اأ�سا�س تلك النظرة ناه�س �سارتر املجتمع  على 

التي  الن�ساالت  و�ساند  الفرن�سي  الراأ�سمايل 

ولدتها تناق�ساته كما اأنه – على طول ع�رصات 

يف  الدميقراطي  التحرر  حركات  – دعم  ال�سنني 

واال�سطهاد  والدكتاتورية  الفا�سية  �سد  العامل 

وامليز العن�رصي )يف كوبا حتت حكم الدكتاتور 

ويف  فرانكو  حكم  حتــت  واإ�سبانيا  باتي�ستا، 

بعد  وت�سيكو�سلوفاكيا   1956 ثورة  اإثر  املجر 

ف�سل  اإثر  وفيتنام  وكمبوديا  بــراغ،  ربيع  موت 

كان  اأن  بعد  ال�سيوعي،  والبناء  التحرير  حرب 

وباقي  الفيتنامية  املقاومة  منا�رصي  اأكرب  من 

االأمريكية  الهيمنة  �سد  ال�سينية  الهند  �سعوب 

نظام  اأن  �سارتر  اعترب  وقد  الــخ...(   ،1975 قبل 

كل  يختزل  الــعــامل  يف  اال�ستعمارية  الهيمنة 

يربر  مما  والقمع  واال�ستغالل  القهر  اأ�سناف 

يف  اال�ستعمار  اأن  حيث  مطلق  ب�سكل  معار�سته 

�سهري  مقال  يف  و�سمه  كما  »نظام«  �سارتر  نظر 

، اإعتربه املوؤرخ اجلزائري حممد حربي نقطة 
)21(

التحول يف فكر �سارتر الذي عرف »زحلقة قيمية 

ة 
ّ
قو اكت�سافه  اإىل  متتابعة  مل�سات  عرب  قادته 

الربوليتاريا  من  جذرية  اأكرث  جديدة  تاريخية 

. وملا كان االإ�ستعمار نظاما 
)22(

اأي امل�ستعمرين«

�سامال. اعترب �سارتر اأن مقاومته يجب اأن تكون 

�ساملة ومطلقة ومتعّددة ال�ساحات وامل�ستويات. 

فاال�ستعمار نظام قهر وعنف حيث اأن »الغزو )... 

اال�ستعمار...( حدت عنفا، واأن اال�ستغالل والقهر 

العنف، مبا يف ذلك احل�سور  ا�ستمرار  يتوجبان 

الع�سكري )...( يرف�س اال�ستعمار حقوق االإن�سان 

اأخ�سعهم بوا�سطة العنف واحتفظ بهم يف  لب�رص 

ال�سقوط  حّد  اإىل  ة، 
ّ
القو بوا�سطة  واجلهل  الفقر 

االإن�سانية« كما يقول مارك�س ففي  فيما »حتت 

طبيعة  ويف  املوؤ�س�سات،  ويف  ذاتها،  ــداث  االأح

.
)23(

التبادل واالإنتاج تكمن العن�رصية«

املمار�سات  عــن  معلومات  مــن  تــوفــر  مــا  اإن 

وعن  العامل  اأنــحــاء  خمتلف  يف  اال�ستعمارية 
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فيها  املنجزة  والربامج  ال�سيا�سيات  اإفـــرازات 

يف  لها  �سجبه  عن  التعبري  اإىل  �سارتر  دفعت 

اجلــزائــر،  الكنغو،  )فيتنام،  احلـــاالت  خمتلف 

ال�سينغال،  العاج،  �ساحل  كوبا،  املغرب،  تون�س، 

تلك  جتذير  واإىل  الخ(  املارتينيك...  الغوادلوب، 

مما  حقيقة  تطابق  مفاهيم  بلورة  عرب  املواقف 

نرى  كذلك  ونتائجه.  الواقع  اأر�س  على  يجري 

االإن�سانية«  حتت  »مــا  مبفهوم  يحتفظ  �سارتر 

امل�ستعمرين  حياة  ــروف  ظ بوا�سطته  ليحّدد 

خا�سة يف مقاالته اأو يف مقدمات بع�س الكتب 

�سعوب  اإىل  ينتمون  مثقفون  األفها  التي  النقدية 

ممي  األبري  التون�سي  مثل  وم�سطهدة  م�ستعمرة 

اإفريقية، واإن كان من جزر  اأ�سول  والطبيب من 

.
)24(

االأتنيل )الفرن�سية( : فران�س فافون 

»حتت  ظــروف  يف  يعي�سون  الــذيــن  الب�رص  اإن 

نظام  بوا�سطة  و�سعوا  الــذيــن  هــم  اإن�سانية« 

 الأن حياتهم 
)25(

ا�سطهاد يف م�ستوى احليوانات«

والبوؤ�س  واالأمــرا�ــس  واجلهل  الفقر  ي�سنعها 

ــروات  وث تراثهم  تخريب  على  ف�سال  املطلق 

بلدانهم ل�سالح امل�ستعمرين مما يربك �سحتهم 

فران�س فانون  بنّي ذلك  النف�سية واملعنوية كما 

 .)1961( االأر�ـــس«  يف  »املعذبون  موؤلفه  يف 

اأو  الب�رص«  »حتــت  هــم  الــذيــن  جمهور  وي�سكل 

العنف  �سحايا  اأول  اأ�سا�سا،  الب�رص«،  من  »اأقــل 

مثل  �سارتر  اعترب  حيث  ال�سامل  اال�ستعماري 

اأن  متاما  فانون  وفران�س  جزئيا  ممي  األبري 

 – الواقع اال�ستعماري �سوف يرتك دمارا ماديا 

نف�سيات  يف  – ومعنويا  االإن�سانية  ح�سارة  يف 

وذهنيات الب�رصية خالل مرحلة تاريخية طويلة 

تتجاوز حقبة اال�ستعمار املبا�رص وغري املبا�رص. 

اأن يكون �سارتر مناه�سا للنظام  ومن الطبيعي 

هذا  الأن  ينتجه  ــذي  ال وللواقع  اال�ستعماري 

االأخري نقي�س لكل ما ميكن اأن ين�سده الفيل�سوف 

الوجودي. فاال�ستعمار نفي للحرية وللقيم التي 

اإىل  االأ�سخا�س  ومواقف  �سلوك  تقود  اأن  ميكن 

الذي يلحقه  والّدمار  اإجنازها.  اأجل  االلتزام من 

اال�ستعمار بال�رصط االإن�ساين يعقد ظروف احلياة 

التاريخ  كوابي�س  من  غريه  من  اأكرث  والن�سال 

االأمر الذي يجعل اأهداف الكفاح التحرري وقائمة 

�سحايا الواقع اال�ستعماري ترتفعان اإىل درجة 

وم�سامينه  ال�رصاع  اأولويات  يعقد  مما  ق�سوى 

ودوافعه وماآالته و�سيغه.

كان �سارتر على وعي �سديد باأن ال معقولية واقع 

النظام اال�ستعماري تربك منطق مقاومته ب�سبب 

ت�سويه  اإىل  توؤّدي  التي  املمنهجة  حجم فظاعته 

االإن�سان يف حّد ذاته حيث »اأن العنف اال�ستعماري 

ال ي�سقط هدف احرتام الب�رص امل�ستعمرين فح�سب، 

�سوف  عنهم.  اإن�سانيتهم  نزع  اإىل  ي�سعى  اأنه  بل 

تقاليدهم،  ت�سفية  اأجل  من  جهد  اأي  يدخر  لن 

ثقافاتهم  وتدمري  بلغاتنا،  لغاتهم  وتعوي�س 

دون اأن مننحهم ثقافاتنا : �سوف نف�سد عقولهم 

.
)26(

تبعا...«

يف�سد النظام اال�ستعماري الب�رص وال�رصط الب�رصي 

للحياة. وهو يلوث روح امل�ستعمر وامل�ستعمر يف 

ذات احلني. وهو ي�سوه تاريخ االأول والثاين ليف�سح 

املجال اأمام اأب�سع ال�سور لكل منهما. واإزاء ذلك 

اال�ستعماري،  النظام  الناجم عن  الف�ساد املطلق 

كان رد فعل النخبة الفكرية التقدمية يف العامل 

والنقد  املطلق  الرف�س  مــبــداإ  حــول  متمحورا 

د 
ّ
واملولـ واملف�سد  الفا�سد  النظام  لذلك  اجلذري 

للقهر واال�ستغالل والعنف كمجمل الظواهر التي 

»�سجن  عن  م�سوؤولة  �سارتر  بول  جان  اعتربها 

وو�سعهم  ا�سطهادي  نظام  داخل  امل�ستعمرين« 

قد  �سيزار  اإميــي  وكــان   .
)27(

الوحو�س« رتبة  يف 

اإتبع ذات املقاربة اجلذرية يف الت�سهري بالنظام 

كان  م�ستعمرا  لالإن�سان  كمف�سد  اال�ستعماري 
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ي�سكل  مما  املدين  حل�سهما  وكمبيد  م�ستعمرا  اأم 

.
)28(

»تقهقر �سامل وانحالل متمكن وورم منت�رص«

العامل  �سملت  التي  اال�ستقالالت  موجة  وبعد 

من  وال�ستينات  اخلم�سينات  بني  فيما  امل�ستعمر 

القرن الع�رصين وتراجع – ن�سبيا – اآثام النظام 

اال�ستعماري ال�سامل. بقي �سارتر متابعا لل�ساأن 

الدويل وفق نظرة نقدية متحفزة حماوال االإنتباه 

الوطني  ر 
ّ
لتحر تيارا  عرفها  التي  النك�سات  اإىل 

العمل  وتيار   – قدميا   – امل�ستعمر  العامل  يف 

الثوري املعادي للراأ�سمالية. وقد كان �سارتر من 

والدة  اإىل  اأ�ساروا  الذين  الغربيني  املثقفني  اأول 

ذلك  اأي  اجلديد.  اال�ستعمار   : جديد  دويل  وح�س 

الع�سكرية  الهيمنة  اإىل  يحتاج  ال  الذي  النظام 

وال�سيا�سية املبا�رصة على البلدان وال�سعوب حتى 

له ومل�ساحله  تبعية وخ�سوع  يبقيها يف حالة 

جذرية  حتاليل  بلور  قد  �سارتر  وكان  احليوية. 

وجوه  )كــاأحــد  اجلديد  لال�ستعمار  ومناه�سة 

النظام االمربيايل العاملي(، واإن كانت جذريتها 

نظرها  وعقالنية  وجاهة  اأ�سعفت  قد  الفكرية 

لكتاب  تقدميه  يف  ذلــك  جتلى  كما  ال�سيا�سي 

باتري�س  الكنغويل  للزعيم  ال�سيا�سي  الفكر  حول 

.
)29(

لوممبا

ومهما يكن من اأمر تطور اأ�سكال و�سيغ الهيمنة 

اال�ستعمارية ونتائج �سيا�ساتها فاإن �سارتر بقي 

اأكدته مواقفه  ملتزما بق�سايا التحرر منها كما 

الفيتنام  حرب  مبتابعته  اجلزائر  اإ�ستقالل  بعد 

ال�سينية  الهند  كامل  يف  واإمتدادها  التحررية 

حمكمة  اإنعقاد  يف  ودوره  الو�س(   – )كمبوديا 

رو�سال جلرائم احلرب يف تلك املنطقة )1964(، 

يف  العن�رصي  امليز  �سد  للن�سال  ومب�ساندته 

ال�سبابي  اإفريقيا اجلنوبية وحتركات االحتجاج 

باحلرية  املطالبة  وحركة  العامل  يف  والطالبي 

ال�سيوعية  البلدان  خمتلف  يف  والدميقراطية 

الرازخة حتت النفوذ ال�سوفييتي : املجر )1956( 

 ...)1970( وبولونيا   )1968( وت�سيك�سلوفاكيا 

االأحــزاب  مواقف  عن  االبتعاد  اإىل  دفعه  مما 

طويلة  فرتة  ق�سى  اأن  بعد  االأوروبية  ال�سيوعية 

من حياته كرفيق طريق لها...

ما من �سك اأن مواقف �سارتر بخ�سو�س النظام 

الوطني  ر 
ّ
التحر وق�سايا  العاملي  االمربيايل 

قناعات  مــن  تنبع  كــانــت  الــثــوري  والن�سال 

ذلك  لكن  حتررية،  و�سيا�سية  فل�سفية  وحتاليل 

ال يلغي – بالن�سبة لنا – حقيقة اأن تلك العقائد 

 – ال�سارتري  الفكر  – مثل كل  والتحاليل كانت 

حول  متمركز  اأوروبــي(  )اأو  غربي  لوعي  نتاجا 

ذاته ومل يقارب �سوؤون العامل اإال من خالل وجهة 

نظره اخلا�سة...

اجلزائــر :

الثورة  انطالق  بعد  اجلزائرية،  الق�سية  �سكلت 

ل�سارتر  بالن�سبة  امتحانا   )1954 )نوفمرب 

ذلك  كــان  حيث  الفرن�سيني  املثقفني  ولباقي 

وقد  منهم.  واحد  كل  ل�سمري  موجها  االمتحان 

حّدد �سارتر نظرته للم�ساألة اجلزائرية على اأ�سا�س 

اأولهما نظرته   : اإليه  عن�رصين حيويني بالن�سبة 

واجلماعية،  الفردية  احلرية  ممار�سة  مل�ساألة 

للدولة  ال�سيا�سية  للممار�سة  رف�سه  وثانيهما 

اجلمهورية  قيمها  تنفيذ  ترف�س  التي  الفرن�سية 

ل�سيطرتها  اخلا�سعة  البلدان  يف  واالإن�سانية 

اال�ستعمارية. فقد كتب �سارتر يف نهاية احلرب 

العاملية الثانية : »اإننا مل نكن اأبدا اأحرارا مبثل 

ما كنا يف ظل االحتالل االأملاين، لقد فقدنا كل 

واحد  كل   )...( التعبري  حق  وبخا�سة  حقوقنا، 

م�سوؤول  باأنه  يعلم  فرن�سا(  )اأي  مواطنيها  من 

اأمام اجلميع، ولكنه ال ميكن له اإال االعتماد على 

نف�سه. وكل واحد منهم يحقق دوره التاريخي يف 
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اأجل  من  يعمل  منهم  كل  التامة.  الالمباالة  ظل 

امل�ستغلني،  �سد  حرية  يف  بذاته  هو  يكون  اأن 

. ون�ستنتج من ذلك 
)30(

كما يختار حرية اجلميع«

االلتزام  مبداأ  اإىل  االنحياز  اأن  اعترب  �سارتر  اأن 

هي  اجلميع  لفائدة  وباحلرية  الذاتية  باحلرية 

القهر  ظــروف  واأن  الــذات  عن  تنف�سل  ال  حرية 

والهيمنة االأجنبية ال تلغي تلك احلرية وال تنفي 

اأ�سا�س  الواجب من ممار�سة كل فرد. وعلى  ذلك 

الو�سع  لفهم  �سارتر  مقاربة  متثل  ميكن  ذلك 

للمفارقة  راف�سا  كان  اأنه  على  اجلزائري ف�سال 

الراف�سة  الفرن�سية  الدولة  �سيا�سة  و�سمت  التي 

وقيم  مببادئ  اجلزائري  ال�سعب  اإنتفاع  ملبداإ 

يف  جعلها  الذي  االأمر  واحلرية،  االإن�سان  حقوق 

اإىل   1789 ــورة  ث )مــن  تاريخها  مع  تناق�س 

ر 
ّ
التحر النازية( ويف تعار�س مع تيار  مقاومة 

يف العامل. 

يتنامى  اجلزائري  بالو�سع  �سارتر  اهتمام  بداأ 

ال�سالم« يف هل�سنكي  منذ م�ساركته يف »موؤمتر 

)جوان 1955(، ثم تنوعت حتركاته ومبادراته 

الت�سويه  حلــمــالت  هــدفــا  اأ�سبح  اأنـــه  ــّد  ح اإىل 

واالإعالمية  ـــة  واالإداري ال�سيا�سية  وامل�سايقة 

وحتى حماوالت االغتيال )تفجري �سقته...(. ومل 

وانفجار  اجلزائر  يف  ــة  االأزم اأن  �سارتر  يعترب 

اإقت�سادية  اأر�سية  من  تنبع  الوطنية  ثورتها 

اأن  بل  اال�ستعماري،  اخلطاب  ذلك  يرجح  كما 

ل�سيا�سة  ونتيجة  �سيا�سية  جوهرها  يف  امل�ساألة 

البوؤ�س  اإىل  ردهــا  واأن  الفرن�سي،  اال�ستعمار 

�سبل  عن  بحث  هو  واالجتماعي  االقت�سادي 

االإ�سالحات  بع�س  ترتيب  يف  معاجلتها  ح�رص 

اجلزئية كما هي عادة اال�ستعماريني حتى واإن 

فقد  واالإن�سانية.  االإ�سالحية  امليوالت  ادعــوا 

الحظ �سارتر– على عك�س عدد كبري من املثقفني 

واالإعالميني وال�سا�سة الفرن�سيني – باأن امل�سكلة 

رت 
ّ
تطو بل  فقط،  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  لي�ست 

واأ�سبحت ا�ستغاللية ووح�سية حيث طبق اجلي�س 

التعذيب  واأ�ساليب  طرق  واأب�سع  اأق�سى  الفرن�سي 

 والتي ف�سحها الكاتب 
)31(

على ال�سعب اجلزائري«

»اال�ستجواب«  موؤلفه  يف  األليغ  هرني  ال�سيوعي 

ان  بل  له.  مقدمة  �سارتر  ر 
ّ
حر والــذي   )1958(

�سارتر كتب يف موؤلفه »عارنا... يف اجلزائر« ما 

يفيد و�سوح روؤيته ال�سيا�سية اجلذرية بخ�سو�س 

الراهنة  اجلزائر  حالة  »اإن   : اجلزائري  الو�سع 

ال�رصق  االإقت�سادية يف  البوؤ�س  األوان  اأ�سواأ  ت�سبه 

بالتغيريات  البدء  في�ستحيل  ذلك  ومع  االأق�سى، 

وياأ�سهم  اجلزائريني  بوؤ�س  الأن  االإقت�سادية 

لال�ستعمار،  وال�رصورية  املبا�رصة  النتيجة  هما 

اال�ستعمار  مادام  اإطالقا  اإزالتها  ميكن  ال  والأنه 

قائما. وهذا ما يعلمه جميع اجلزائريني الواعني، 

اإىل  وجميعهم يقرون قول ذلك امل�سلم : »خطوة 

االأمام وخطوتان اإىل اخللف : ذلك هو االإ�سالح 

.
)32(

اال�ستعماري«

عن  اجلزائرية  امل�ساألة  تختلف  ال  �سارتر،  ح�سب 

بقية امل�سائل التي اأنتجها »النظام اال�ستعماري«، 

فكريا  تعالج  اأن  اأو  تفهم  اأن  ميكن  ال  وهــي 

و�سيا�سيا اإال وفق مقاربة حق ال�سعوب يف تقرير 

حتت  فرن�سا  يف  احلــال  كــان  مثلما  م�سريها، 

الهيمنة النازية. وال ميكن اأن يقبل االإن�سان احلر 

لغريه، ما يرف�سه لنف�سه الأن القيم واملبادئ ال 

ان  الدينية، بل  اأو  العرقية  االأ�سول  تتغري ح�سب 

االإن�سانية  وكل  النا�س  كل  ي�سمل  الكوين  طبعها 

بذات  منتفعة  كانت  ما  اإذا  نوعيا  ترتقي  التي 

الن�سال  م�ساندة  اأن  �سارتر  اإعترب  وقد  احلقوق. 

التحرري اجلزائري �سد االإ�ستعمار هو م�ساهمة 

 – – عامة  الب�رصية  خال�س  لتحقيق  اجلهد  يف 

اأ�رصنا  التي  اال�ستعماري  النظام  م�ساوئ  من 

اإىل بع�س اجلوانب منها والتي ر�سدها �ساحب 
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»املواقف« وهو كتب : »نحن فرن�سيو املرتوبول، 

املعطيات  مــن  تننتجه  ــذي  ال الوحيد  الــدر�ــس 

نف�سه  حتطيم  حالة  يف  اال�ستعمار  اأن  ال�سابقة 

لكي  اال�ستعمار  م�ساعدة  هو  ودورنــا  بنف�سه... 

كان،  اأينما  ولكن  اجلزائر  يف  فقط  لي�س  ينتحر 

اإن اأولئك، الذين يفكرون يف التخلي هم اأغبياء. 

التخلي عن �سيء ال منلكه بل بالعك�س  ال ميكن 

اإن�ساء عالقات جديدة مع اجلزائريني بني  يجب 

.
)33(

فرن�سا احلرة وجزائر متحررة«

نظام  هو  اال�ستعماري  النظام  باأن  �سارتر  اأقر 

باإ�سقاطه  غري �رصعي �سيا�سيا واأخالقيا مناديا 

واالنقالب عليه بكل الو�سائل واالأ�ساليب بالنظر 

مل  و�سارتر  االأ�سلية.  ووح�سيته  ف�ساعته  اإىل 

ينا�سل �سد اال�ستعمار بالكتابة فح�سب، بل اأنه 

�ساهم يف جميع اأنواع االأعمال امل�ساندة للن�سال 

الــظــروف  ح�سب  املتاحة  ــري  ــزائ اجل الوطني 

تراثها  وح�سب  فرن�سا  يف  والقانونية  ال�سيا�سية 

واالإ�ستيداد  لالإ�ستبداد.  واملناه�س  الدميقراطي 

اال�ستعماري  النظام  كنه  �سارتر  اعتربه  ما  هو 

 ...« ي�سكل  اأنه  كتب  اإذ  بالفا�سي،  و�سمه  والذي 

ي�سوهها  اأو  قوانيننا  ي�سخر من  اأنه  عارنا حيث 

يفر�س  وهو   .)...( بعن�رصيته  يف�سدنا  وهو   )...(

على �سبابنا املوت، رغما عنهم من اجل املبادئ 

�سنوات،  ع�رص  منذ  نقاومها  كنا  التي  النازية 

وهو يحاول تعزيز قواه عرب اإفراز فا�سيته داخل 

لنا،  الذي ميكن  الوحيد  االأمر  اإن  فرن�سا.  بالدنا 

بل يجب علينا املبادرة به )...( هو الن�سال اإىل 

جانب اجلزائريني لتحريرهم وحترير الفرن�سيني 

.
)34(

من الطغيان اال�ستعماري«

امل�ساألة  اأن  اإىل   – الكفاية  فيه  مبا   – اأ�رصنا 

تعميق  حلظة  ل�سارتر  بالن�سبة  كانت  اجلزائرية 

وفواجهها  اال�ستعمارية  الهيمنة  لظاهرة  لفهمه 

ولتعميق وعيه ال�سيا�سي املناه�س لالمربيالية. 

�سارتر يف عدد ال يح�سى من جلان  �سارك  فقد 

اجلزائر  يف  الفرن�سي  القمع  �سحايا  عن  الدفاع 

وللمنا�سلني  للن�ساالت  م�ساندة  وهــيــئــات 

املتعاطفني  الفرن�سيني  ورفاقهم  اجلزائريني 

»حملة  و�ــســبــكــات  لــهــم  واملــ�ــســاعــديــن  معهم 

املحاكمات،  عديد  يف  مثل  وهــو  احلــقــائــب«، 

واالإعــالم  الدعاية  فعاليات  يف  �سارك  اأنه  كما 

املتعلقة بالن�سال اجلزائري يف فرن�سا واأوروبا 

وما من  الالتينية...(.  )اأمريكا  البلدان  من  وعدد 

�سارتر  �ساعدت  قد  اجلزائرية  الق�سية  اأن  �سك 

اآفاق فكره وفهمه للن�سام العاملي  على تو�سيع 

اجلزائريون  الوطنيون  انتفع  )مثلما  وواقعه 

لق�سيتهم(.  الفرن�سي  الفيل�سوف  م�ساندة  من 

بامل�ساألة  اهتمامه  مبنا�سبة  ت�سدر  �سارتر  لكن 

اجلديدة  الظواهر  بع�س  حتليل  اإىل  اجلزائرية 

يف املجتمع الفرن�سي وبع�س اجلوانب يف تطور 

خالل  من  االإن�سان  و�سلوكيات  واأفكار  ذهنيات 

كانت  واإذا  الب�رصية.  للحياة  اجلديدة  الظروف 

قد  وال�سيا�سية  االجتماعية  املعطيات  بع�س 

االإعالم  �سقوط  مثل  اجلزائرية  االأزمــة  ك�سفتها 

الفرن�سي يف متاهات التربير للقمع واال�سطهاد 

، فاإن �سارتر اعترب ذلك 
)35(

واخلديعة للراأي العام

وجها جديدا للمثقف )ذلك الفاعل الذي كر�س له 

جديدا  وبعدا  واالأبحاث(  املحا�رصات  من  عدد 

ويعود  امل�ساد(.  )وااللتزام  االلتزام  ملمار�سة 

احلرب  �سلوكيات  تاأثري  اإىل  ذلــك  بعد  �سارتر 

من  املحرومني  )امل�ستعمرين(  �سحاياها  على 

ت�سامن  كل  ومن  اعتبار  كل  ومن  حماية  كل 

�سد  املتكافئ  غري  ون�سالهم  معاناتهم  مع 

احلرب  اأتون  يف  ي�سقطون  اال�ستعمارية،  القوى 

املعنوي  والت�سوه  ــرتاق  االح حتى  )املقاومة( 

وكما  النهاية  يف  بهم  يتملك  وحتى  والروحي 

الذي  القتل  جنون  فافون،  فرانز  ذلــك  اأو�سح 
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.
)36(

يتحول لديهم اإىل ال وعي جماعي

اال�ستعمارية  ال�سيا�سات  تنتج  ل�سارتر،  بالن�سبة 

حركات  �سد  وتقودها  تفرزها  التي  واحلــروب 

ر الوطني يف بلدان العامل الثالث اأو�ساعا 
ّ
التحر

يف  ح�ساريا  ت�سدعا  توؤكد  وتيارات  وظواهر 

»انهيار  عــن  يتحدث  اأنـــه  بــل  الغربي  الــعــامل 

ويجعله  الثقايف  بنائه  اأ�س�س  ينخر  ح�ساري« 

�سيا�ساته  عن  يرتاجع  اأو  يتقّدم  كيف  يعرف  ال 

املناق�سة للجانب التحرري من تراثه وال يعرف 

يف�سد �سمريه وخطابه  الذي  الرعب  ينهي  كيف 

الوعي  زاد  وقد  املــزدوج.  واالأخالقي  ال�سيا�سي 

من  مواقفه  ت�سلب  من  �سارتر  لدى  ح�سل  الذي 

يف  ب�سيا�ستها  يتعلق  فيما  الفرن�سية  احلكومة 

حلبة  يف  نف�سه  �سارتر  وجد  كذلك  امل�ستعمرات، 

امل�ساندة للوطنيني املغاربة والتون�سيني والهند 

– �سينيني واالأفارقة مما جعل منه قطبا فكريا 
نات م�سهد احلياة 

ّ
و�سيا�سيا يف فرن�سا واأحد مكو

مرحلة  الو�سع  ذلك  جتــاوز  وقد  فيها.  العامة 

ال�رصاعات  اإىل  و�ــســوال  اال�ستعمار  مقاومة 

خالل  واالإيديولوجية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

اأثناء وبعد االنتفا�سة  ال�ستني )خا�سة  ال�سنوات 

يف  مبا  وال�سبعني   )1968 مــاي  يف  الطالبية 

»الي�سار  املاوية  للحركة  م�ساندته  جتربة  ذلك 

جريدة  ولبداية  ال�سعب«  و«ق�سية  الربوليتاري« 

»ليبارا�سيون«.

لل�سيا�سة  حتليله  اأ�سا�س  على  �سارتر  ركز  وقد 

اال�ستعمارية الفرن�سية يف اجلزائر وانعكا�ساتها 

على الر�سيد احل�ساري التقدمي يف بالده، على 

�سد  مور�س  ــذي  وال املمنهج  التعذيب  م�ساألة 

الكولونيايل  للح�سور  واملقاومني  الوطنيني 

الفرن�سي يف اجلزائر. وهو اأعطى مل�ساألة التعذيب 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  تتعّدى  ق�سوى  اأهمية 

قيمية  م�ساألة  منها  ليجعل  االأمنية  ومقت�سياته 

واأخالقية ت�سائل الروح الفرن�سية وتراث ال�سعب 

كان  وقد  فرن�سا.  يف  االإن�سان  و�سمري  الفرن�سي 

�سارتر قد فكر طويال يف مو�سوع التعذيب الذي 

عرفه التاريخ الفرن�سي بفزع مدمر اأثناء االحتالل 

النازي، وهو جعل منه ماّدة روايته امل�رصحية : 

يف  الحقا  وواجهه   )1949( قبور«  بال  »موتى 

ما  مبنا�سبة  ثانية  عنه  وكتب  اجلزائري  الواقع 

»اال�ستجواب«  كتاب  �ساحب  األليغ  لهرني  وقع 

الفرن�سي  العام  الــراأي  غ 
ّ
بلـ من  »اأول  كان  الذي 

على  املفرو�سة  التعذيب  طــرق  عن  والعاملي 

.
)37(

ال�سعب اجلزائري منذ نوفمرب 1954«

اإن التعذيب الذي كان – بالن�سبة ل�سارتر ول�سائر 

ة، ي�سبح 
ّ
ة وا�ستبدادي

ّ
الفرن�سيني  - ممار�سة نازي

عمال فرن�سيا ويقلب ال�سحية اإىل جاين ويطم�س 

الفرن�سيون  اأجلها  من  قاوم  التي  والقيم  احلق 

»اإن الفرن�سيون يكت�سفون يف غمرة ده�ستهم هذه 

احلقيقة الهائلة :  اإذ مل يكن هناك ما يحمي اأمة 

�سد نف�سها، ال ما�سيها، وال اأمانتها وال قوانينها 

كافية  �سنة  ع�رصة  خم�س  كانت  واإذا  اخلا�سة، 

لتحويل ال�سحايا اإىل جالدين، فذلك الأن الظرف 

هو وحده الذي يقرره : فح�سب الظروف ي�ستطيع 

اأو  اأن ي�سبح �سحية  اأي كان ويف الوقت نف�سه، 

.
)38(

جالدا«

ل 
ّ
وحم التعذيب  ممار�سة  �سيا�سة  �سارتر  ف�سح 

لكنه  ــك،  ذل يف  االأخالقية  امل�سوؤولية  فرن�سا 

املجموعة  م�ساءلة  املنا�سبة  بـــذات  حـــاول 

اجلماعية  م�سوؤوليتها  عن  الفرن�سية  الوطنية 

حول  املتمحورة  وفل�سفته  اأفكاره  وفق  ذلك  يف 

م�ساألة  �سكلت  وقد  بتحقيقها.  وااللتزام  احلرية 

للخو�س  منا�سبة  ل�سارتر  بالن�سبة  التعذيب، 

حيزا  �سكلت  التي  االإن�ساين  ال�رصط  حتليل  يف 

يف  النظر  ولتعميق  الفل�سفية  مدونته  يف  مهما 

ماهية االإن�سان : »اأما يف التعذيب، هذه املباراة 
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الغربية، فاإمنا يقي�س اجلالد نف�سه بال�سحية من 

لو  كما  يحدث  �سيء  وكل  االإن�سان،  �سفة  اأجل 

اأنهما ينتميان معا اإىل اجلن�س الب�رصي، اإن هدف 

اإجبار ال�سحية على  اال�ستجواب ال يقت�رص على 

الكالم وعلى اخليانة : بل على ال�سحية اأن ت�سري 

اإىل نف�سها بال�رصاخ واخل�سوع على اأنها بهيمة 

بالذات.  عينيها  ويف  اجلميع  عيون  يف  ب�رصية، 

يجب على خيانتها اأن حتطمها وتخل�س املجتمع 

منها على االأبد. واأن من ي�ست�سلم لال�ستجواب ال 

يراد فقط ق�رصه على الكالم، واإمنا هو قد دمغ اإىل 

.
)39(

االأبد ب�سفة كونه : اأقل من اإن�سان«

مبمار�سة  املتعلقة  �سارتر  اأ�سئلة  قائمة  اإن 

التعذيب طويلة ومربكة الأنها حتيل اإىل املناطق 

الغام�سة يف النف�س الب�رصية. واإىل الالمعقول يف 

االإن�سان  »اإن�سانية«  درجة  واإىل  الب�رص  عالقات 

تلك  اإىل  تطرق  قــد  �سارتر  كــان  وقــد  اأحــيــانــا. 

الهواج�س يف م�رصحياته مثل »موتى بال قبور« 

ويف ق�س�سه مثل »احلائط«... وحاول �سارتر اأن 

اإن�سانا  يبقى  التعذيب  ميار�س  من  اأن  هل  يفهم 

يحافظ  تعذيبه  يقع  من  اأن  وهل  ؟  ال  اأم  عاديا 

على اإن�سانيته وهو يف و�سع التعذيب ؟ وهل اأن 

تبقى  ومتنهجه  التعذيب  ترعى  التي  املوؤ�س�سة 

اأنها حتيل اإىل واقع  اأم  جزء من دولة موؤ�س�سات 

اآخر... ؟

كما ت�ساءل �سارتر عن طبيعة االأو�ساع وموازين 

التعذيب  ــــرصورة«  �« اإىل  تــقــود  الــتــي  الــقــوى 

كو�سيلة  التعذيب  تنتج  التي  ال�سيا�سات  وعن 

بعد  يح�سل  اأن  ممكن  ذلك  كل  هل  الإجنازها... 

احلرب العاملية الثانية وبعد اأن عرفت الب�رصية 

االإن�سانية  تبنت  اأن  وبعد  الدكتاتورية  ب�ساعة 

اإىل  ليخل�س  االإن�سان...  حلقوق  عامليا  اإعالنا 

تلقائيا،  نف�سه  التعذيب  فر�س  »لقد   : االإقـــرار 

النا�س  يالحظ  اأن  قبل  »روتينيا«  اأ�سبح  وقد 

فيه  يتمثل  الــذي  الب�رصي  احلقد  اأن  غري  ذلــك، 

تهدمي  يراد  اإمنا  الأنه  العن�رصية  عن   
ّ

يعرب ما 
ّ
اإنـ

االإن�سان نف�سه بكل �سفاته االإن�سانية : ال�سجاعة 

واالإرادة والذكاء واالأمانة، ال�سفات نف�سها التي 

يطالب بها امل�ستعمر. ولكن اإذا ا�ستخف الغ�سب 

باالأوروبي اإىل درجة اأن يحتقر �سورته نف�سها، 

.
)40(

فذلك الأن عربيا قد عك�س هذه ال�سورة«

عندما كتب �سارتر اأثناء احلرب العاملية الثانية 

موؤلفه »الوجود والعدم« اعترب اأن العنف هو من 

اجتماعيا  الب�رصي  ال�سلوك  يف  ال�سلبية  العوامل 

اأدرك  لكنه  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  وخا�سة 

 – املبا�رصة  وغري  املبا�رصة  املمار�سة  عرب   –
لالحتالل  الفرن�سية  املقاومة  اأثناء  وبخا�سة 

ر الوطني 
ّ
النازي ثم عرب ممار�سات حركات التحر

�سد اال�ستعمار اأن العنف هو من مكونات الثورة 

عن  دفــاع  و�سيلة  يكون  اأن  ميكن  العنف  واأن 

»الوجود  كتاب  و�سمن  حريته.  وعن  االإن�سان 

اال�سطهاد  م�ساألة  �ــســارتــر  تــنــاول  ــدم«  ــع وال

يف  واملعذبني  امل�سطهدين  لدى  للعنف  د 
ّ
كمولـ

اجلماعة  و�سعية  من  يخرجوا  مل  الذين  االأر�س 

امل�سطهدة اإىل ف�ساء احلرية عرب الوعي فح�سب 

بل انهم منقادون اإىل االنتماء اإىل كيان اجلماعة 

عرب ممار�سة الو�سائل التي حتررهم مبا يف ذلك 

االجتماعي  التغيري  �سياق  يف  العنف  ممار�سة 

املتمحور حول ال�رصاع الطبقي الذي هم طرف 

فيه ال حمالة. وقد اأكد �سارتر راأيه يف خ�سو�س 

امل�سطهدين : »... ولهم وبهم تنك�سف هوية حايل 

اإليهم  وبالن�سبة  االآخرين،  امل�سطهدين  وحال 

وممكناتي  اآخرين،  مع  منظم  موقف  يف  اأوجــد 

مع  متاما  تت�ساوى  مدينة   – ممكنات  بو�سفها 

اأكت�سف  اأنني  هذا  ومبعنى  االآخــريــن.  ممكنات 

.
)41(

»نحن« الداللة على االإن�سانية املعذبة«

ا قد ذكرنا حر�س �سارتر على جتذير 
ّ
يتجلى مم
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بوعيه  االإن�سان  اإن�سانية  ربط  م�ساألة  يف  فكره 

ب�رصورة حريته و�سوال اإىل حتميتها يف الواقع 

اأن  لذلك جاء يف »الوجود والعدم« تاأكيده على 

الوعي التاريخي لدى االإن�سان هو الوعي بحقيقة 

اأنه  كما  والواقعية،  امللمو�سة  حياته  معطيات 

االإن�ساين  ال�سلوك  قاعدة  هي  االأخالق  ان  اعترب 

يحرر  �سوف  اأنه  موؤلفه  نهاية  موؤكدا يف  االأمثل 

حتّدد  اأن  يجب  التي  االأخــالق«  »علم  يف  كتابا 

عمله  ينجز  مل  �سارتر  لكن  االإن�ساين.  ال�سلوك 

يف  ومواقفه  ممار�سته  عرب  حــاول  لكنه  فكريا 

�سياق مناه�سته لال�ستعمارا لفرن�سي يف اجلزائر 

ال�سلوك ويحققه وفق نظرته التي  اأن يبلور ذلك 

والذي  اجلــديل«  العقل  »نقد  موؤلفه  يف  بلورها 

ميكن  الــذي  الوحيد  العنف   ...« اأن  فيه  اإعترب 

ت�سوره هو املتمثل يف احلرية �سد احلرية التي 

.
)42(

تكون من قبل و�ساطة م�سطنعة ل�سيء«

كان  ــذي  ال احلــي  التاريخ  مــع  �سارتر  تفاعل 

يعي�سه كمادة فل�سفية كما اأنه جعل من الفل�سفة 

فهو  اأمامه.  يتطور  الذي  التاريخ  لفهم  �رصاجا 

اال�سطهاد  ونقد  وفهم  حتليل  اإىل  م�سدودا  كان 

والعنف  و�سيا�سية وعرقية  اجتماعية  كممار�سة 

هذا  تنفي  التي  واحلرية  اال�سطهاد  يولد  الذي 

قاتل  هو  اخلــوف  اأن  �سارتر  اإعترب  وقــد  وذاك. 

املناخ  هــو  اخلـــوف  الأن  واالإن�سانية  احلــريــة 

والفراغ الذي ي�سده اال�ستبداد، وهو ال�سم القاتل 

يوجد  ال  الالاإن�ساين  اإن   ...«  : والن�سال  لاللتزام 

دها 
ّ
يولـ التي  الكوابي�س  يف  اإال  مكان،  اأي  يف 

.
)43(

اخلوف«

الوطنية  الثورة  اأذاب �سلوك �سارتر ومواقفه من 

املثقفني  مــن  هــائــل  عـــدد  ــة خـــوف  ــري اجلــزائ

الفرن�سيني اأو على االأقل �ساعدهم على ذلك، وهو 

جر يف التيار الذي ان�ساق اإليه اأ�سماء مهمة مثل 

موري�س مريلوبونتي، وبيار فيدال ناكي، وجان 

دي  و�سيمون  رودن�سون،  ومك�سيم  فارنان  بيار 

حدود  جتاوز  تاأثريه  ان  بل  وغريهم...  بوفوار 

الذين  ال�سيوعيني  وحتى  الي�ساريني  املثقفني 

يف  الت�سّدع  بع�س  حزبهم  مع  �سارتر  عــرف 

ف�سال  اخلم�سينات  منت�سف  منذ  بــه  عالقته 

)حكومة  اال�سرتاكيني  ل�سيا�سة  مناه�سته  على 

باقي  ويف  اجلــزائــر  خ�سو�س  يف  ــويل(  م غــي 

بالق�سية  �سارتر  ــزام  ــت اإل كــان  امل�ستعمرات. 

جاب  وهو  و�سجاعا  ا 
ّ
مبدئي التزاما  اجلزائرية 

العامل للتعريف بها )يف الربازيل وكوبا( واقرتب 

من اآراء فيدال كا�سرتو بخ�سو�س الو�سع الدويل.   

الق�سية الفل�سطينية 

اال�ستعمار  م�ساألة  اإزاء  �سارتر  مواقف  كانت  اإذا 

وا�سحة  وال�سيا�سي  املبدئي  ال�سعيدين  على 

الق�سيتني   
ّ

يخ�س فيما  ج�سدها  كما  وجذرية 

امل�ساألة  مع  تفاعله  فاإن  والفيتنامية  اجلزائرية 

الفل�سطينية واالحتالل ال�سهيوين الأر�س فل�سطني 

يتميز بقدر هام من االلتبا�س والرتّدد ال يتجان�س 

مع �سورة الفيل�سوف الراف�س لال�ستعمار والقهر 

�سارتر منذ منت�سف  التي برز فيها  اال�ستبدادي 

اخلم�سينات من القرن الع�رصين.

لكنها  اليهودية  اإىل  �سارتر  عائلة  اأ�سول  تعود 

كارل  عائلة  )مثل  ما  مرحلة  يف  ديانتها  بدلت 

جنزم  ونحن  ملحدا  كان  �سارتر  لكن  مارك�س(، 

اأن اأ�سول عائلته ال تاأثري فيها عليه فيما يخ�س 

ات�سمت  التي  الفل�سطينية  امل�ساألة  من  مواقفه 

ناحية  من  مت�ساربتني  مقاربتني  بني  بالرتّدد 

وبغمو�س يف الروؤيا العامة لها كما �سوف ندقق 

ذلك الحقا.

مل يتناول جان بول �سارتر بالتحليل اأو التعليق 

اال�ستعمار  رقعة  ات�ساع  رافقت  التي  ــداث  االأح

ن�سق  وارتفاع  لفل�سطني  ال�سهيوين  االإ�ستيطاين 
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الفل�سطينيني،  العرب  وحريات  حقوق  اغت�ساب 

بعيدا  كان  اأن��ه  بل   ،1967 �سنة  حّد  اإىل  وذل��ك 

احلالة  )با�ستثناء  عموما  العربي  ال�ساأن  عن 

فرن�سيا(  �ساأنا  بدورها،  كانت  التي  اجلزائرية 

اإليه من مناه�سته للنظام  اأ�رشنا  وذلك رغم ما 

البلدان  اأغلب  كانت  الذي  العاملي  اال�ستعماري 

وقد  ال��درج��ات  من  بدرجة  له  �سحية  العربية 

 1967 ح��رب  قبيل  م�رش  زار  قد  �سارتر  ك��ان 

قطاع  منطقة  وزار  النا�رش  عبد  مع  وحت��ادث 

اأ�سدر مبا�رشة بعد ذلك مقدمة لعدد   ثم 
)44(

غزة

ال�رشاع  حول  احلديثة«  »االأزمنة  ملجلة  خا�ص 

العام  االإط��ار  فيه  حّدد   
)45(

االإ�رشائيلي العربي 

ال�رشاع  م�ساألة  اأن  �سارتر  اأكد  للأزمة.  لنظرته 

»احلياد«  تعد حتتمل  االإ�رشائيلي«... مل  »العربي 

املثقفني  موقف  على  �ساد  ال��ذي  »الغياب«  اأو 

عبارة  )ح�سب  لي�ست  االأزمة  تلك  الأن  الغرب  يف 

»حكاية  �سارتر(  ي�ستح�رشها  التي  �سك�سبري 

بل  جمنون...«  يرويها  والعنف  بال�سخب  مثقلة 

اأنها تعرف يف تطورها �رشورة جدلية ميكن اأن 

�سارتر  لكن  عنها.  البحث  مّت  لو  اإىل حلول  تقود 

النزاع.  اأطراف  بني  احلوار  �سوى  حل  يقرتح  مل 

الوجود  بطبيعة  املتعلق  االأم��ر  يح�سم  مل  وهو 

اأم ال؟  اإ�ستعمار  ال�سهيوين يف فل�سطني : هل هو 

: هل  الفل�سطينيني  اأمر حقوق  اأنه مل يح�سم  كما 

هو حق يف تقرير امل�سري واال�ستقلل واحلرية اأم 

 مقّدمته مفردة 
ّ

ال ؟ وان اإ�ستعمل �سارتر يف ن�ص

الرئي�سية  ال�سمة  ف��اإن  عديدة  م��رات  »احل��ي��اد« 

ملوقفه هو الرتدد وعدم احل�سم. وقد جت�سد ذلك 

 عري�سة »نداء املثقفني 
ّ

املوقف املزدوج يف ن�ص

الفرن�سيني من اأجل ال�سام« التي تزعمها �سارتر 

 والتي اأكدوا فيها »ال�سداقة 
)46(

 )30/5/1967(

و»املناه�سة للمربيالية  العربية«  ال�سعوب  مع 

اإ�رشائيل  واأمن  »ل�سيادة  وم�ساندتهم  االأمريكية« 

املياه  يف  احلر  االإبحار  يف  حقها  ذلك  يف  مبا 

�سدمة  �سكل  ال��ن��داء  ذل��ك  لكن  االإق��ل��ي��م��ي��ة...« 

الفرن�سية  النخبة  �سفوف  يف  العرب  الأ�سدقاء 

 الأن العري�سة مل تكن 
)47(

ولدى املثقفني العرب«

وا�سحا مل�ساندة  اإعلنا  كانت  اأنها  بل  متوازنة 

اإ�رشائيل.

الفل�سطينية  للم�ساألة  �سارتر  نظرة  بقيت  وقد 

)1967( م�ساألة اإقت�سادية واإجتماعية متلخ�سة 

اللجئني  جمتمعات  يف  عاينه  الذي  الفقر  يف 

فهو  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  اأم��ا   ،
)48(

غزة يف 

اأم��ن  ب�سمان  االأول  امل��ق��ام  يف  مهتما  ك��ان 

ووجود اإ�رشائيل. وقد كان �سارتر – اإبان الثورة 

ال�سيا�سة اال�ستعمارية  – يرف�ص فهم  اجلزائرية 

وفق نظرة اقت�سادية واجتماعية بل اأن اجلانب 

 – �سارتر  لكن  فيها  اجلوهر  هو  كان  ال�سيا�سي 

خ�سو�ص  يف  به  ح 
ّ
���رش وما  كتبه  ما  كل  ويف 

يتناول  مل  االإ�رشائيلي«   – العربي  »ال�����رشاع 

و�سيا�ستها 
 )49(

ا�ستعمارية« كظاهرة  اإ�رشائيل 

كا�ستعمار عن�رشي وتو�سعي... وقد اإعترب �سارتر 

وال�سيا�سية  التاريخية  االأ�سباب  حتليل  دون 

ال�رشق  منطقة  يف  ال�رشاع  النفجار  املبا�رشة 

االأو�سط اأن العرب هو املعتدون يف حرب 1948، 

 1956 عدوان  عن  امل�سوؤولة  هي  اإ�رشائيل  واأن 

بعد  العرب  قبل  من  مهّددة  اأ�سبحت  واأنها   50
اإليها  امل�ساندة  منح  وجب  لذلك   )1967( ذلك 

اإعتبار  دون  املنطقة  واإ�ستقرار  اأمنها  ل�سمان 

اأ�سل  هو  ال�سهيوين  واالأ�ستيطان  اال�ستعمار  اأن 

االأزمة فيها.
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   ميكن  للغمو�س املفهومّي الذي يحيط بتعريف الفهم والتاأويل اأن ينعك�س 

اإدراك  اأمناط  بني  خلطهم  ب�ضبب  ي�ضيئون،  الذين  التالميذ  تعلّـمات  على 

الن�ضو�س، فهَم توجيهات القراءة التي يفر�ضها هذا النمط تارة، وذاك النمط  

تارة اأخرى. ويقودنا النظر من جديد يف الكتابات املتوفرة اىل اقرتاح متييزات 

اإنَّ  االأدبية:  القراءة  تدري�س  واملدّر�ضني يف  الديداكتيكيني  ُتـوّجـه  اأن  ميكن  

يغذي  اأن  التاأويل ميكن  عن  ال�ضادرة  الداللة  واإنَّ  الفهم  عن  الناجت  املعنى 

ر�ضَم  با�ضتمراٍر  تعيد  دينامية  داخل  متالزمة،  بطريقة  االآخر،  منهما  الواحد 

قراءة الن�س االأدبي.

 يطرح �سعوباٍت مهمة، 
ّ
�س للتالميذ فهَم ن�سٍّ اأدبي

ّ
 اإذا كان �رصوريا اأن ندر

فمن ال�رصوري كذلك اأن نعّيـن بو�سوح االنتظارات املرتبطة بهذا الفهم. واإذا 

�س يح�رص الفهم يف تفكيك الكلمات واجلمل واحلبكة الرئي�سة، فاإنه 
ّ
كان املدر

التالميذ يف قراءاتهم، الأنهم  اأغلب  ال�سغرى ينح�رص  ـات  اإطار هذه املهمَّ يف 

يحتفظون بعمل اال�ستنتاج للتاأويل الذي ال ياأتي، يف ت�سور الكثريين، اإال بعد 

�س، وهو يحدد مهمًة 
ّ
القراءة الكاملة للن�س. واإذن، فمن الالزم اأن يكون املدر

ـات القراءة، قادًرا على تعيني ما ينتظره ب�سكٍل وا�سح: ما هي عتبات  من مهمَّ

الن�س  »فهم«  اأجل  من  بال�سبط  يبلغوها  اأن  للتالميذ  ينبغي  التي  الكفاية 

الذي  الفهم؟ ما  بال�رصورة بعد عملية  التاأويل  ياأتي  للقراءة؟ وهل  املطروح 

يقت�سيه التاأويل اأكرث من ذلك؟

   هذه هي االأ�سئلة التي ي�ستح�رصها التالميذ واملدّر�سون يف اأذهانهم، وهي التي �سنحاول 

اأن جند لها جوابا من خالل تقدمي تركيٍب نقدّي ملختلف االأفكار امللتقَطـة من املقاالت 

واملوؤلَّـفات التي قامت بتحليل جمريات اأمناط فهم الن�سو�س. و�سرنّكـز اهتمامنا ب�سكل 

املدر�سية،  املوؤ�س�سة  طرف  من  كذلك  اعـُتـبـَرت  التي  اأو  االأدبية،  الن�سو�س  على  خا�س 

الفهم والتاأويل ..

مكّونا القراءة الأدبية املتكامالن)1(

اإريك فاالرادو

 ترجمة: ح�ضن املودن

 ناقد وباحث من المغرب  

v القراءة 

حت�صل 

على 

م�صروعيتها 

من 

املواجهة

االجتماعية 



ـا بناًء على طريقة معاجلتها  للغة التي هي حاملة  اإمَّ

ـلها الذاتي للتجربة االن�سانية، وعلى  املعنى، وعلى متثُّ

هنا  بني  واحلا�رص،  املا�سي  بني  تقيمه  الذي  الرابط 

وعلى  ـ�سية  موؤ�سَّ بنيات  اىل  انتمائها  وعلى  وهناك، 

القيمة الرمزية التي ت�سندها اإليها هذه املوؤ�س�سُة نف�ُسـها، 

واإّمـا بناًء على الدور الن�سيط الذي يلعبه القارئ فيها، 

باعتباره الفاعل االأول يف اإنتاج املعنى.

وقبل اإبراز امل�سالك الديداكتيكية املرتبطة بتعلُّـم الفهم 

والتاأويل، يبدو لنا مفيًدا اأن نقوم بغربلة بني الكتابات 

املفاهيم.  هذه  تعريف  يف  ـقرَتح  ٌتُ التي  الديداكتيكية 

وهكذا، فم�ساريع التعريفات التي نقرتحها هي مبثابة 

من  كمنارات  ن�ستخدمها  النقدي  حتليلنا  يف  مدخل 

القابلة  االفرتا�سات  البداية،  هذه  يف  ن�سائل،  اأن  اأجل 

الفهم  بحدود  يتعلق  ما  منها  وخا�سة  للمناق�سة 

اأن نعرف ما ال يحدد هذه  اأنه ال يكفي  والتاأويل. غري 

املفاهيم، بل ينبغي لنا اأن نحاول حتديد خ�سائ�سها، 

واالإواليات التي ت�ستخدمها، وهو ما �سن�سعى اىل القيام 

املتعلقة  االقرتاحات  بع�س  ـ�س  تفحُّ خالل  من  به 

املوؤلفني  بع�س  مواقف  كانت  واإذا  بالت�سنيفات. 

بخ�سو�س اأ�سبقية التاأويل اأو الفهم يف ن�ساط القراءة ال 

ـ  ت�سمح اأبًدا باإبراز امل�سالك اخل�سبة بالن�سبة اىل تدري�سـ 

تعلم القراءة االأدبية، فاإننا �سنحتفظ يف النهاية بت�سور 

االأدبي، وهو  الن�س  اإدراك  النمطني يف  لهذين  تفاعلي 

 
ّ
الت�سور الذي �سنحاول تو�سيحه من خالل عمٍل قرائي

ملمو�ٍس داخل الق�سم الدرا�سي.  

حماوالت اأولية للتعريف

كر�ستيان  ح�سب  الهرمينوطيقي،  الرتاث  اإّن 

التاأويل  اىل  دوًما  َيـنظُر  كان  فاندردورب)1992(، 

فاإنَّ  واإذن،  الفهم.  بعد  ياأتي  قرائيا  ن�ساطا  باعتباره 

ـم  التحكُّ ي�سعب  كفاية  باعتباره  اإليه  منظوٌر  التاأويل 

ا. ورّدا  فيها، فهي ت�ستدعي براعة يف القراءة كبرية جدًّ

على هذه الروؤية ذات النزعة الثنائية، فاإنَّ فاندردورب 

وديداكتيكيني اآخرين ي�سعون التاأويل اأ�سفل الفهم. لكن 

اأن  اأكيٌد  امل�سكل؟  هذا  اجلديدة  التوزيعة  هذه  حتّل  هل 

اأن يتقدم  ال�سبب  اأميكن لهذا  التاأويل يغذي الفهم، لكن 

عليه من الناحية املنهجية؟ لي�س بال�رصورة.

والتاأويل  الفهم  ي�ستخدم  اخلبري  القارئ  اأن  �سرنى 

التي  االأولية  اخلال�سة  هي  وهذه  متالزمة،  بطريقة 

اللتني  للتعريف  االأوليني  املحاولتني  تنتج عن هاتني 

يف  ن�ستند  واليهما  كمنارتني  البداية  يف  اقرتحناهما 

تطوير تفكرينا النقدي:

البنية  االبتعاد عن  لنا من  نفهم، البد  اأن  اأجل  * من   

تنظيم  نعيد  كي  ال�سغرى  والرتكيبية  املعجمية 

املعطيات يف بنية عامة، جتعل املعطيات االأ�سا�سية يف 

اإبراز  اإىل  التعميم  الن�س وا�سحًة. وي�سعى هذا  حمتوى 

ايتيمولوجيا  تتحدد  التي  االأخرية  الكلمة  املعنى، هذه 

يحّقـقه  عاّما  ومتّثـال  ا«، 
ً
ح�سّيـ »اإدراًكا  باعتبارها 

بال�رصورة  هو  خطاب  داخل  معارفه  بوا�سطة  القارئ 

تف�سريّي. وي�سهم املعنى املدَرك يف حتقيق توافق معني، 

واإذا ما ا�ستوفى ال�رصوط من الناحية االجتماعية، فانه 

ال يتطلب �سياغة خطابية ومواجهة اجتماعية من اأجل 

االعرتاف به.

الن�س بانتباه  القارئ اىل  التاأويل، ي�سغي  اأجل  * من 

واإظهار  املتكررة  العنا�رص  ا�ستك�ساف  بق�سد  �سديد 

ما  قطٌّ هو  املعنى  يعد  املمكنة. وهنا مل  الدوال  اإحدى 

ـبه القارئ، بل الداللة، وهذه الكلمة حتيل مبا�رصة  يتعقَّ

ت�سبح  وبهذا،  التعيني«.  »فعل  على  االيتيمولوجيا  يف 

القراءة تفعيال اجتماعيا لعالمة مبتَكـرة، فهي مل تعد 

اأنه من ال�رصوري اأن مترَّ من  متثال �سخ�سيا فقط، مبا 

املواجهة االجتماعية من اأجل اأن حت�سل على م�رصوعية 

اىل  الطريقة  بهذه  يتحول  املعنى  املتعدد  والن�س  ما. 

اإىل ثمرٍة  اأي  ــ،  ــ املوؤولة عند بور�س  مادة ن�سٍّ جديٍد 

من اإبداع القارئ الذي جتاوز الن�س االأ�سلي. 

)الفهم(  الن�س  عن  القارئ  يبتعد  متكررة،  حركة  يف 

با�ستمرار  يغري  اأن  اأجل  من  )التاأويل(  منه  ويتقرَّب 

نف�سه مع معارفه ومع  الوقت  يكّيـفه يف  واأن  منظوره 

التعريفات  وهذه  الن�س.  من  امل�ستخرجة  العالمات 

التوتر  بهذا  حتما  تذّكـرنا  والتاأويل  للفهم  املختلفة 

الدينامي واملحتوم بني روؤيتني: الروؤية امُلـَعـّمـَمة، من 
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االبتعاد  اأجل  من  الن�س  من  تنطلق  وهي  اأوىل،  جهة 

التجزيئية، من جهة ثانية، وهي تنطلق  عنه، والروؤية 

وت�ستك�سف  فيه  اأن تخو�س  اأجل  الن�س من  من خارج 

التي  ال�سغرى  البنيات  ــ  املتواترة  ال�سغرى  البنيات 

ميكن اأن ت�سيء الن�س باأكمله.

بع�س املفرت�سات القابلة للمناق�سة

ا�صتقاللية التالميذ املفرت�صة :

   كيفما كان راأي اخلرباء، فاإنَّ تالميذ التعليم الثانوي 

الذاتية والكفايات  واالإعدادي ال يكت�سبون اال�ستقاللية 

ال�سعبة  االأدبية  املوؤلفات  باإدراك  لهم  ت�سمح  التي 

للن�س.  اأوفياء  بقائهم  مع  اإبداعية  بطريقة  وتاأويلها 

اإىل  جرييف)1993(  بريتراند  ي�سري  ال�سدد،  وبهذا 

داخل  مر�سومة  القراءة  اأن  نعتقد  اأن  ال�سذاجة  من  اأنه 

الن�س واأن باإمكان كّل قارئ احل�سول عليها، وخا�سة 

عمال  اإليهم  بالن�سبة  القراءة  ُتـعَتـَبـُر  الذين  التالميذ 

مرهقا. اإننا نعّر�س التعّلـمات للخطر عندما نظن اأنهم 

التي  ال�رصورية  املعارف  ا�ستدعاء  يف  كلهم  ينجحون 

اأمربتو  يق�سده  الذي  باملعنى  مثالية  قراءة  تفر�سها 

اإكو )1985( با�ستح�سار قارئها النموذجي. وي�ساطره 

الراأي على نحو ظاهر: مبا  )1999( هذا  بيري بريتيي 

ميكن  فال  عائمة،  بالتحديد  هي  االأدبية  العالمة  اأن 

اأية �سمانة بخ�سو�س معناها، وال�ساأن  احل�سول على 

هنا هو �ساأن القارئ نف�سه. وهذه احلرية التي يثريها 

ا ه�سمها بالن�سبة اإىل تلميذ يف  بريتيي من ال�سعب جدًّ

لعمله يف  ي�سع  يعرف كيف  ال  الأنه  ذلك  التعّلـم،  طور 

الفهم والتاأويل منارات وا�سحة.

ت�ساند   )1999( جورو  اآن  فاإنَّ  ذلك،  عن  وف�سال     

ال�رصاُع  »يلعب  فيها  التي  فيجوت�سكي  ت�سورات 

التعلم«)�س85(. غري  ال�سو�سيومعريف دوَر املحّرك يف 

دوًرا  يك�سف  جورو  ُتـقّدمه  كما   
ّ
الت�ساركي التعلم  اأن 

ما  تاأكيد  عن  وبعيًدا  وهكذا،  للمدّر�س.  ا  جدًّ حمت�سًما 

ُيدّر�س  ال   )  ...( الن�س  فهم   « اأنَّ  من  جورو  اإليه  تذهب 

»)�س86(، فاإننا نعتقد اأن باإمكان املعّلـم » اأن ُيدّر�س 

للتالميذ كيف ي�ستخدمون يف قراءاتهم عملياٍت معرفيًة 

�س21(،   ،1992 »)جيا�سون،  وجوَدها  يجهلون 

وخا�سة عند قراءاتهم الن�سَّ ب�سوٍت مرتفع تتَّـ�سح من 

طرائق  فاقرتاح  اخلا�سة.  املعرفية  �سريوراته  خاللها 

للقراءة على التلميذ اأمٌر ال يحدُّ من حريته االبداعية، بل 

العك�س متاًما، الأن ذلك هو ما يجعل تلك احلرية  على 

ممكنة، عندما نحدد له حقال لال�ستغال  يح�ّس يف داخله 

 .)1999 وفانهول،  والفونتني  اأكرب)تروانيي  باأمان 

ي�سعر  كان  اذا  اإال  التاأويلية  ُيظهر حريته  لن  الأنه  ذلك 

ا. وال ميكنه اإن�ساء هذه 
ً
با�ستناده اإىل اأ�س�س �سلبة ن�سبّيـ

االأ�س�س بطريقة م�ستقلة من دون م�ساعدة املدّر�س. وال 

 ) من   ( ـق  يتدفَّ الذي   
ّ
التاأويلي التباين   « هذا  دون  من 

جمموعات العمل«)�س86(، كما و�سحت ذلك اآن جورو 

بدقة.

اأن  االأخرى  هي   )1999( رميوند  مارتني  وتو�سح     

الفهم:  عمليات  تعلم  يف  ا 
ً
مركزّيـ دوًرا  يلعب  املدّر�س 

بني  يف بحث قامت باإجنازه، الحظت اأن التالميذ املدرَّ

ُيـَطـّورون  الفهم  ا�سرتاتيجيات  على  ظاهرة  بطريقة 

بني.  ـٍة مقارنًة بالتالميذ غري املدرَّ اآداءاتهم بطريقة دالَّ

بو�سوٍح  مطروحة  مب�ساكل  اال�ستغال  اأنَّ  وت�سيف 

ي�ساعد كثرًيا على تعلم ا�سرتاتيجيات الفهم، وهذه من 

يف  اإليها  انتهينا  التي  تلك  مع  تتطابق  التي  النتائج 

بحثنا للدكتوراه)فاالرادو، 2000، اأ و ب(. اإال اأن ماري 

امل�ساكل  حّل  يطرح  بحٍث  يف  اأ(،   ،1999( توفريون 

يف  والتاأويل  الفهم  تعلم  يف  ا 
ً
مركزّيـ قطًبا  باعتباره 

راغبة يف  تبدو غري  االبتدائي،  بالتعليم  القراءة  ح�سة 

ميلك  اإنه  االأدب:  ح�سة  يف  تف�سرياته  املعلم  يقّدم  اأن 

بالتاأكيد تاأويله، لكنه لن يقوم بتبليغه. وقد ي�ستخدمه 

اأن  اأن يحدد جزئيا توجهات الدر�س من دون  اأجل  من 

التالميذ.  طرف  من  الن�س  ا�ستيعاب  مع  ذلك  يتداخل 

واإجماال، فمن ال�رصوري اأن تبقى قراءة املعلم مقّنـعة، 

ف�سائل  اأن  غري  التالميذ.  قراءة  تعيق  ال  اأن  اأجل  من 

التالميذ:  لُعـمر  تبًعا  ـر  تتغيَّ املقّنـعة  املقاربات  هذه 

اإذا كانت دينامية اجلماعة وغياب الكوابح، مع اأطفال 

اأكرث  بتبادالت  ي�سمحان  الثامنة،  اإىل  ال�سابعة  �سّن  يف 

امل�سبقة  االأحكام  فاإنَّ  الن�سو�س،  بخ�سو�س  انفتاًحا 
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االآخرين  اأحكام  غري املنا�سبة للمراهقني وخوفهم من 

قَبـل  من  حيوية  اأكرث  وتن�سيطا  م�ساركة  ي�ستدعيان 

املعّلـم من اأجل اأن ي�ستوعَب التالميُذ الن�سو�َس. 

متباينًة  نظٍر  وجهات  املذكورون  الباحثون  ُيـَقـّدم 

بخ�سو�س االإطار الذي ينبغي لنا اقرتاحه على التالميذ 

من اأجل توجيههم خالل تعلمهم الفهَم والتاأويَل بق�سد 

ٍد. ومع ذلك، فهذا التقييد  قيادة عملهم نحو هدٍف حمدَّ

اأكرث  بطريقة  التاأويلية  احلرية  باإظهار  ي�سمح  الظاهر 

تنظيًما  وخ�سوبة. ويف غياب التجربة، فاإنَّ هذه احلرية 

�ستكون  دونها  من  اإذ  منارات،  اىل  بحاجة  التاأويلية 

اأقرب اإىل الفو�سى، واإىل اإبداٍع ينطلق من القارئ، لكنه 

لن ياأخذ الن�س قّط بعني االعتبار. وينبغي للَو�سل بني 

تدريٍب  داخل  من  يتّم  اأن  املختلفني  ـني  العامَلَ هذين 

ُمـراَقٍب، ي�سعى بالتدّرج نحو ا�ستقاللية ذاتية للمتدّربني 

ــ القّراء تنمو �سيئا ف�سيئا.   

دور االأ�صئلة يف الفهم:

بوا�سطة  االأحيان  اأغلب  يف  الفهم  ينتظم  القراءة،  يف 

باملخاطر  حمفوًفا  ا 
ً
فّخـ متّثـل  االأ�سئلة  الأن  االأ�سئلة. 

ناأ�سف،   « للن�س.  احلقيقي  الفهم  عن  التلميَذ  َيـ�رصُف 

تقول جو�سلني جيا�سون)1990(، على ا�ستخدام االأ�سئلة 

اأحيانا من اأجل التاأكد من قراءة التالميذ للن�س. ومع 

االأ�سئلة جتعل  ا�ستعمال  الطريقة يف  فاإنَّ هذه  االأ�سف، 

التالميذ يفهمون اأن الغاية من القراءة هي االجابة عن 

«‹�س223(. 
ّ
االأ�سئلة ولي�س ال�سعي وراء هدٍف �سخ�سي

�سطحية«)نف�سه(،  كفايٍة  داخل  القارئ  ٌتـبقي  اإنها   «

ذلك الأنها توّجـهه نحو معلومات ثانوية. وباخت�سار، 

ـر ما يفيد يف  فهي تعّلـمه اأنَّ فهم ن�سٍّ ما هو اأن يتذكَّ

وُيبدي  الخ.  والتواريخ،  االأ�سماء  مثل  من  االختبارات، 

هذه  ان  نف�سها:  التحفظات  وباكري)1989(  اروين 

االأ�سئلة ت�سجع على عادات �سيئة يف القراءة، ذلك الأنها 

تدفع التلميذ اإىل االحتفاظ بهذه العنا�رص غري املالئمة 

بالن�سبة اإىل الفهم العام، بل اإنها تكت�سي اأهمية كبرية 

بالن�سبة اىل تقييم قراءاتهم. وهكذا، يحدث تفاوٌت غرُي 

واملمار�سة  للقراءة  البيداغوجية  االأهداف  بني  منتٍج 

هوؤالء  الأن  ذلك  التالميذ،  لها  يخ�سع  التي  الفعلية 

ـرون بالعنا�رص التي ي�ستثمرها االأ�ستاذ يف ح�سة  موؤطٌّ

التمرين باأكملها.

الفهم هو بال�رصورة �سمويّل، بحيث ي�ستبعد  اأن     مبا 

عامة  خطاطات  ر�سم  اأجل  من  اجلزئية  املعلومات 

للن�س، فاإّنه البدَّ من دفع التالميذ اإىل ممار�سة هذا الفهم 

الكّلـي من خالل االأ�سئلة. فالتذكري بالن�س مرات عديدة 

هو من الفر�س املمتازة بالن�سبة اإىل التالميذ ليعيدوا 

كذلك  ال�رصوري  ومن  عامة.  بطريقة  املعلومة  تنظيم 

اال�ستنتاج  اأ�سئلة  اإدراج  على  دائما  االأ�ستاذ  يعمل  اأن 

اأ�سئلة الفهم )اروين وباكري، 1989(، من  املنطقي يف 

اأجل اأن يربط التالميذ بني املعارف ال�سابقة واملعطيات 

يف  ال  دوَرها،  االأ�سئلُة  تلعب  اأن  هي  والغاية  الن�سية، 

التقييم فح�سب، بل يف التنظيم املعريّف باالأ�سا�س. ولهذا 

يكون من ال�رصوري، تبًعا الأقوال دومورتيي)1991(، 

ولي�س  وباملتعلمني،  باالأهداف  االأ�سئلة  جدول   « ربط 

الواقع،  يف  َتـفر�ُس،  ال  االأخرية  هذه  الأن  بالن�سو�س. 

واإذن،  االأ�سئلة«)�س74(.  بجميع  وت�سمُح  �سوؤال...  اأيَّ 

تقييم  اإىل  التلميَذ، ال  االأ�سئلة  تدفع  اأن  ال�رصوري  فمن 

اأن  والبد  باالأ�سا�س.  تنظيمها  اإىل  بل  فح�سب،  قراءته 

ت�سمح له بالعثور بطريقٍة م�ستقلٍة على البنيات الن�سية 

االأماكن،  ال�سخ�سيات،  املوؤّلف،  ال�سارد،  االأ�سا�سية: 

الزمن، احلبكة،...الخ. 

ا التي مننحها للفهم: احلمولة امُلـخـَتـَزلة جدًّ

من اأجل اأن ي�سرتّد التاأويُل املكانَة التي تعود اإليه داخل 

جرو�سمان)1999(  فران�سي�س  قام  االأدبية،  القراءة 

له  يحتفظ  الذي  الفهم  من  اأعلى  مرتبة  يف  بو�سعه 

اال�ستنتاجات  كل  ينّظـم  فهو  ما.  قليال  حمدوٍد  بدوٍر 

اأولية  ا�ستنتاجات  كانت  �سواء  التاأويل،  عمل  داخل 

كانت  اأو  احلبكة  اإدراك  يف  ال�رصورية  املعلومات  تهّم 

اأكرب من االبداع  اأكرث تعقيًدا تقت�سي قدًرا  ا�ستنتاجاٍت 

ل اأوال  اإّن » الن�سو�س ٌتـوؤوَّ من قبل القارئ. وهو يقول 

با�ستنتاجات  يقومون  القّراء  الأّن  ذلك  »)�س153(، 

جرو�سمان،  ومثل  معارفهم.  واإىل  الن�س  اإىل  ا�ستناًدا 

توفريون  ماري  واآن  ماندرو  ــ  �سوالر  اإيزابيل  فاإنَّ 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

110



التاأويل.  داخل   
ٍّ
ا�ستنتاجي عمٍل  كل  تنّظـمان   )1998(

وهكذا، وتبًعا لهوؤالء املوؤلفني الثالثة، فاإنَّ الفهم ميكن 

» اكت�سابه » مرة واحدة ونهائية ومف�سوال عن امل�سمر. 

وبتحديدهم الفهَم باعتباره �سريورًة ميكنها اأن تعرف 

ا 
ً
اطالقـ ميكن  ال  مبعنى  ي�سّلمون  فاإنهم  االكتمال، 

للتاأويل اأن ُيـغنيه. ومن هذا املنظور، فاإنَّ اأقّل جمهود 

معلومٍة  ربط  اأو  م�سمٍر  �سيٍء  تعوي�س  اأجل  من  فكرّي 

�سمنيٍة مبعارَف مرجعيٍة �سيكون �سادًرا عن التاأويل، 

وهذا ما يحّد قليال ما من �سريورة الفهم التي �سنحاول 

حتديدها االآن بطريقة اأف�سل، بعد اأن األقينا نظرة نقدية 

على هوام�سها.

كيف نعّرف الفهم؟

ُمـكـّوناته:

  اإّن معنى الن�س هو اأول ما ي�سعى الفهم اإىل ا�ستخراجه، 

من  جمموعة  اأو  فكرة   «  sens معنى   « بــ  واملق�سود 

ــ  الن�س  داخل  القارئ  يدركها  التي  الوا�سحة  االأفكار 

 « فكرة  على  مبا�رصة  يحيل   sensus الالتيني  اجلذر 

ذاتي  ن�ساط  هو  احل�ّسـي  واالإدراك   .« احل�ّسـي  االإدراك 

بال�رصورة  ُيرتَجـم  ال  وهو   العقلنة.  من  نوعا  ي�ستلزم 

اإىل خطاب اأو اإىل �سيء ذي طابع اجتماعي، ومن هنا 

ا لكلمة » معنى » التي حتيل على  املفهوم الفرداين جدًّ

بوا�سطة  اخلارجي  للعامل  ال�سخ�سي  احل�سي  االإدراك 

ما   
ٍّ
حمكي فهم  فاإّن  وهكذا،  وال�سّم...  وال�سمع  النظر 

تفعيٍل  خالل  من  املعنى  تنظيم  اإعادة  هو  �سيكون 

ذاتي ي�ستجيب ملا توافقت عليه جماعة من القّراء، اأي 

ا، 
ً
اجتماعّيـ بال�رصورة  َر  ُيـربَّ اأن  له  ينبغي  ال  بناء  اأنه 

بال�سبط الأنه �سادٌر عن توافٍق ما.

على  يتغّلـب  اأو   الفهم  يتفادى  اأن  ال�رصوري  من     

احلواجز املو�سوعة من طرف ال�سكل والبنية واالأفكار، 

وي�ستخرج  ودورها،  ال�سخ�سيات  و�سع  يعنّي   « واأن 

�س  ب،   1999 للحبكة«)توفرين،  العري�سة  اخلطوط 

17(. فالفهم ي�ستدعي معارف القارئ، واملق�سود بهذه 
والرتكيبية،  املعجمية،  النمطية،  املعارف  كلَّ  االأخرية 

التي  الخ.  والعملية،  وال�سو�سيوثقافية،  والتاريخية، 

الفهم  اأجل دعم فهمه: » لي�س  القارئ من  ي�ستعني بها 

بناٌء  اإنه  القارئ، بل  راأ�س  اإىل داخل  للن�س  نقٍل  َد  جمرَّ

يقوم هذا االأخري باإجنازه« )جيا�سون، 1990، �س18(. 

فهٍم  كّل  فاإنَّ  الهرمينوطيقي،  املنظور  اإىل  عدنا  واإذا 

بدورها  هي  ـع  للتوّقّ بنية  اأي  ا، 
ً
قبلّيـ فهًما  يت�سّمـن 

ا من طرف الرتاث الذي يعي�س املوؤّول 
ً
مو�سوعة م�سبـقـ

بداخله«)جادامر، 1996(.

ن�س كتوم:

  اإذا كّنا ن�ستهدف تطوير كفايات الفهم، فال بد للن�س 

االأدبي املقدَّم للتالميذ اأن ُيـبدَي نوًعا من املقاومة، اأي 

اأّن العالمات التي ي�ستدعيها تخلق حاجًزا اأمام امتالك 

القارئ للن�س، بحيث ال يهتدي اإىل االآليات التي ت�سّكـل 

عبارة  توفريون)1999ب(  وت�ستخدم  الفكري.  عامله 

تعرقل  التي  الن�سو�س  تعيني  اأجل  من  كتوم«  »ن�س 

اإىل  بالن�سبة  �سعبني  تركيٍب  اأو  مبعجٍم  �سواء  الفهم، 

باأفكار  اأو  ماألوف،  غري  م�سّخ�ٍس  بعاَلـٍم  اأو  القارئ، 

جديدة اأو خملخلة، اأو ببنيٍة �رصديٍة متفّجرة، اأو مبنطٍق 

متناق�س، اأو با�ستعاراٍت غام�سة...الخ. واإذن، من اأجل 

على  االلتفاف  من  للقارئ   البد  باملعنى،  االحاطة 

الن�س  بني  تو�سع  التي  االأ�سكال  املتعددة  احلواجز 

وبني معارفه املرجعية اخلا�سة. وبالطبع، فاإن تفكيك 

اإعادة  عملية  اإطار  يف  يدخل  الظاهرة  غري  املعلومات 

اإدراك  التنظيم، ذلك الأنه البد لكل عن�رص �رصوري يف 

معنى الن�س اأن يندرج يف اإطار عام، هو الذي ُيـرتجم 

فكرًة عامًة معينة.

جيا�سون  و�سفتها  التي  النمطية  ال�سور  مفهوم  اإّن 

ينبغي  الذي  للعمل  اأف�سل  بتو�سيح  ت�سمح   )1990(

يعمل  اأن  كتوم:  ن�ّس  فهم  اأجل  من  ينجزه  اأن  للقارئ 

على تكييف �سوره النمطية اخلا�سة من اأجل اأن يعرث 

داخل �سور الن�س النمطية على عالمات ماألوفة ت�سمح 

فال�رصورة  اإدراكه.  م�ستوى  اإىل  املعنى  بتحويل  له 

جورو  ت�سّمـيه  ما  مع  الفهم  يتكّيف  اأن  تفر�س 

»بيوغرافية القارئ«، التي ُتـعترب ممّرا �رصوريا ل�سور 

الن�س النمطية: من دون تطابق بني عامل القارئ وعامل 

الن�س، لن يكون هناك فهٌم.

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

111

ا�صتعمال 

االأ�صئلة يجعل 

التالميذ 

يفهمون اأن 

الغاية من 

القراءة هي 

االجابة عن 

االأ�صئلة ولي�س 

ال�صعي وراء 

هدف �صخ�صي



 يف عملية الفهم، ذلك الأنه كّلـما 
ّ
وعمُل االأ�ستاذ اأ�سا�سي

اأن  ال�رصوري  من  كان  كّلـما  »�سعًبا«،  املوؤلَّـف  كان 

�س48(،   ،1999 »)كالفيز،  للقراءة  التمهيُد  َيـطوَل 

كفايات  يف  املطابقة  هذه  اإعداد  اأجل  من  وبال�سبط 

تبعا  �سعب،  بن�ّس  واملق�سود  التعلم.  اأثناء  القارئ 

داخل  يتمو�سع  ن�سٍّ  كلُّ  هو   ،)1999( برتيي  لبيري 

عامٍل ال يتعّرف فيه القارئ اإىل ذاته. ويف هذا ال�سياق، 

يكون »التعّرف اإىل الكلمة« �رصوريا بالطبع، لكنه غرُي 

كاٍف. فمن اأجل اأن يح�سل تعّلم الفهم، البد للن�سو�س 

اإىل اال�ستغال  اأن تدفع  االأدبية املقرتحة على التالميذ 

من  جمموعًة  حتما  ي�ستتبع  ن�سبًيا،  مهّم  معًنى  ببناء 

اال�ستنتاجات. ويطالب اإيف روتري  )1992( من جهته 

»كوارث  توليد  بغاية  ال�سعبة،  الن�سو�س  با�ستعمال 

التو�سيع، وت�سمح  التي تعّزز عملية  القراءة« )�س61( 

اإًذا باكت�ساب عمليات القراءة االأكرث خ�سوبة.  

ُبـعٌد اجتماعي:

ينتمي كلُّ قارئ اإىل جماعة من القّراء وبداخلها يكون 

حمكوًما اإىل حدٍّ ما باإيديولوجيات ع�سريته، وبال�سور 

ت�سكيل  يف  ت�ساهم  التي  ا 
ً
اجتماعّيـ املقبولة  النمطية 

خلفيته الثقافية. وهكذا، ومبا اأن الفهم يكون اإىل حدٍّ ما 

م�رصوًطا من الناحية االجتماعية، فهو لذلك لن يكون 

جمرد عملية مكتفية بذاتها ــ فهذا املكّون االجتماعي 

جزئيا.  ولو  ي�سّكـله   اأنه  مبا  الفهم،  يف  ُمـ�سبًقا  يوؤثر 

مكونات  كل  يف  للفهم  االجتماعي  البعد  هذا  ويتج�سد 

االأدب  و�سو�سيولوجيو  روتري  اإيف  �رصحها  التي  احلقل 

على  يعمل  اأن  مثال،  للتلميذ،  ينبغي  بغزارة.  االآخرون 

يتغّيـر  للن�سو�س  االعتباري  »الو�سع  اأن  يف  التفكري 

تاريخيا و)اأن( موقعها داخل املوؤ�س�سات يحدد متغرياٍت 

مهمٍة يف املعنى« )روتري، 1981، �س11(. واإذا تبّنـينا 

وجهَة نظٍر قريبة من هذه االأخرية، فاإن ال�سو�سيولوجيا 

يف  ت�سع  بريفا)1985(  مار�سها  كما  االثنولوجيا  ــ 

بالن�س  بتاتا  تتعلق  ال  للفهم  اأخرى  عوامل  املقدمة 

املو�سوع للقراءة: وعلى �سبيل التمثيل، فاإن » الفتيات 

الطبقات  واأبناء  ال�سعبية  االأو�ساط  من  ال�سابات 

وال  نف�سها،  االنتظارات  ال  ي�ستثمرون  ال  املي�سورة 

الثقافية.  ممار�ساتهم  يف  ذاتها«)�س137(  الكفايات 

لي�س   « �سموال،  اأكرث  ب�سكل  والقراءة  الفهم،  الأن  ذلك 

االأخرية، واإمنا هو كلٌّ  ُمـَجـّرَد حلظٍة فيها تتحقق هذه 

مة واملتمايزة  ينبني على اأ�سا�ٍس من املمار�سات املنظَّ

حتكم  التي  هي  �س142(  وثقافيا«)نف�سه،  اجتماعيا 

اىل حّد كبري اأمناطنا يف اإدراك الن�سو�س.

هو  ما  اندماج  خالل  من  يتحقق  الفهم  فاإّن  واإذن، 

خالل  من  اأي   ،
ّ
عملي اختبارّي  هو  وما   

ّ
اجتماعي

ل�سانية،  بال�رصورة:  متعددة  متحركة  مكونات 

جيو�سيا�سية.  �سيكولوجية،  �سو�سيوثقافية،  تاريخية، 

وبالتايل، فاملعنى امل�ستخَرج يتعلق بتوافٍق ما: ينبغي 

باعتباره  املقَتـَرح  باملعنى  تعرتف  اأن  القّراء  جلماعة 

التو�سيع  عملية  خالل  ومن  للن�س.  وفًيا  دالليا  بناًء 

هاته، ي�سعى القارئ اىل بناء معنى مقبول اجتماعيا ال 

ُتخفيه الكلمات واجلمل اإال جزئيا.

�صرح وا�صتذكار:

وبتعميق  الل�سانية،  املعطيات  باإهمال  الفهم  يتحقق 

الكلمة،  عن  القارئ  ينزاح  وتو�سيعها:  املحتويات 

اأجل  من  اأي�سا(،  كبرية  ب�رصعة  يهملها  )التي  واجلملة 

اأثناء  الفهم  فتطوير  وهكذا،   « العام:  املعنى  ا�ستذكار 

القيام مبعاجلة  التالميذ على  اإىل تدريب  القراءة يعود 

ما  قًة  ومعمَّ ـعة  مو�سَّ تكون  الن�سية  للمعطيات  معرفية 

اأمكن ذلك« )فاندردورب، 1992، �س171(. وي�ستلزم 

عن  القارئ  ُتبعد  نابذة  قوة  الت�سوري  العمل  هذا  مثل 

�سياغة  اإعادة  على  حمله  اأجل  من  الن�س  جزئيات 

الن�س بتبّنـي روؤية �سمولية للمعنى.

ا�ستعادة  عن  دوناي)1997(  برتراند  كتابات  اإّن     

ت�سّكل  االأدبي  التف�سري  تعلم  يف  اأداًة  باعتباره  ال�رصح 

مثاال وا�سحا يف اإعادة �سياغة املحتوى الن�سي. فعند 

التخّرج االعدادي بفرن�سا، » ميّر تقييم الفهم بال�رصورة 

من خالل اإعادة �سياغٍة �سارحة«)�س100(، ذلك الأّن 

دوناي  ُيـقّدم  وهكذا  الن�سي.  الفهم  ُمـوؤّلف  هو  ال�رصح 

ُيـ�سّيد  ن�سيا  ماوراء  خطابيا  �سكال  باعتباره  ال�رصح 

ال�رصح  فاإّن  اأخرى،  وبعبارات  الن�س؛  مع  فهٍم  عالقَة 

حتليل  عن  منف�سال  املحتوى  حول  خطابا   « ُيـ�سّكـل 

من  اأكرث  يتعلق  الذي  االأخري  هذا  ال�سكل«)�س109(، 

ذلك بالتاأويل. فالبعد ال�رصحي للفهم يتوافق متاما مع 
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احلركة النابذة التي و�سفناها، يعني اأنه اإعادُة �سياغٍة 

للن�س ذات طابع �سمويل تبتعد عن املكونات الل�سانية.

طويل  با�ستذكار  ي�سمح  ما  هو  االبتعاد  هذا  ووحده 

مرتابطان  والفهم  اال�ستذكار  والأنَّ  الن�سية.  للمعطيات 

خا�ّس  اهتمام  من  فالبّد   ،)1987 وثيق)لوبران،  ب�سكل 

بتخزين املعلومات املعرفية. فكّل املعارف امل�ستح�رصة 

ا  مهمًّ �سيكون  ولذلك  الذاكرة،  عن  �سادرة  الفهم  اأثناء 

اأجل  من  ـمة،  منظَّ بطريقة  التلميذ  معارف  توجيه 

اإروين  فاإّن  املعنى،  وبهذا  الفهم.  عملية  يف  م�ساعدته 

معارف  جمموُع  يكون  باأن  يطالبان  وباكري)1989( 

القارئ العامَل املركزيَّ يف الفهم. ويف مثل هذا ال�سياق 

ـاأ  ويتنبَّ املقروء،  املحتوى  القارئ  يت�سور  التعلُّـمي، 

وي�سائل  يعرفه،  كان  مبا  ذلك  ويقارن  منه،  �سياأتي  مبا 

ه يبحث عن  امل�سمون، ويقّيـمه، ويعّلـق عليه، ويرّكـبه. اإنَّ

فهٍم اأف�سل، عن اإ�ساءة امل�سالك التي يبدو فيها املعنى اأو 

املنطق غام�سا. ومن اأجل ذلك، يبتعد عن الن�س، ويخرج 

منه. واإجماال، ينبغي له اأن يبقى ن�سيطا على الدوام من 

اأجل حت�سني فهمه، وبالتايل ا�ستذكاره. 

اأهمية امل�سمر يف الفهم:

امل�سمر  فوروتيري  عرَّف  ع�رص،  ال�سابع  القرن  منذ 

 
ٌّ
�سمني هو  ما  كّل  على  ينطبق   « عن�رًصا  باعتباره 

َ عنه �رصاحًة«. ومن الناحية  بالتقدير، من دون اأن ُيـعربَّ

im� implicite  م�ستقة من  فاإن عبارة  االيتيمولوجية، 

pliquer، enchevêtrer، emmeler. ومن اأجل الو�سول 
، البّد للقارئ من اأن ي�ستنتج، 

ّ
اىل املحتوى املقدَّر اخلفي

واملعنى االأول لهذا الفعل يحيل على » فعل اال�ستيالد، 

وخلق  النتائج  ا�ستخال�س  هنا  ومن   ،« واالإ�سافة 

الناق�سة  املعطيات  ُيـَعّو�س  فالقارئ  واإذن،  الروابط. 

اجلملة  نها  تت�سمَّ التي  املعطيات  لكنها  ال�سامتة،  اأو 

يفر�سها  التي  اال�ستنتاج  فعملية  وهكذا،  والكلمات. 

امل�سمر هي موجودة ب�سكل من االأ�سكال داخل الن�س. 

ا املعطيات 
ً
اأن ي�ستبعد َعـَر�سـ وال ميكن لتعريف الفهم 

امل�سمرة واأن ينح�رص يف قراءة خّطية تنقله من كلمة 

اإىل كلمة اأخرى. 

ا ب�سدد ا�ستنتاج 
ً
   يف الفهم، يكون القّراء اجلّيـدون دومـ

معطيات م�سمرة يف الن�س، اأي ما ي�سكت عنه املوؤّلف 

اال�ستنتاجات  وهذه  بنف�سه.  ميالأه  اأن  للقارئ  وينبغي 

هي التي تعيد الربط بني الكلمات واجلمل والوقائع: » 

لي�ست اال�ستنتاجات جمرد كماليات ي�ستخدمها التالميذ 

فهم  يف  اأ�سا�سية  فهي  الن�س.  فهموا  كلَّـما  املمتازون 

فال  1989(.واإذن،  وباكري،  وا�ستذكاره«)اإروين  الن�س 

ميكن اأن نح�رص الفهم يف الدرجات الدنيا واأن ن�ستبعد 

اأجل  للقارئ، من  اال�ستنتاجية. وينبغي  العمليات  منه 

فهم دقيق، اأن يكون على وعي » ب�رصورة الذهاب اىل 

ما هو اأبعد من املعلومة الظاهرة للن�س كي يفهمه فهًما 

ويعني  �س92(.   ،1992 �سَبات،  ـ  حقيقيا«)ديروزيي 

اأمام عمل حقيقي يف بناء املعنى يتدخل  اأننا  اإًذا  هذا 

من خالل ا�سرتاتيجيات القراءة من اأجل ملء البيا�سات 

واإظهار امل�سكوت عنه. فاالنح�سار يف املعنى الظاهر 

الر�سالة املزدوجة يف  اأن ال يفهم القارئ، مثال،  يعني 

رابط  اال�ستنتاج، ومن خلق  اإًذا من  له  ال�سخرية؛ فالبد 

بني الن�س وبني معارفه ال�سو�سيوثقافية اخلا�سة التي 

ت�سمح له بتفكيك ال�سخرية. 

االأدبية  القراءة  تعّلم  اأثناء  التلميذ  يكون  اأن  اأجل  ومن 

ي�ستح�رصها  التي  للعمليات  اأف�سَل  فهٍم  على  قادًرا 

اىل  يدفعه  اأن  لالأ�ستاذ  فالبد  اال�ستنتاج،  عملية  اأثناء 

ـق من اللحظة التي يقوم فيها بذلك: » ما هي  اأن يتحقَّ

اال�ستنتاج؟  هذا  اإىل  تقودك  التي  الن�سية  املوؤ�رصات 

وهل هذه املعلومة التي متَّ ا�ستنتاجها مهمة بالن�سبة 

�سيكون  الطريقة،  وبهذه  ؟«. 
ّ
للمحكي ال�سامل  الفهم  اإىل 

التلميذ ف�سال عن ذلك يف امل�ستوى الذي ي�سمح له باأن 

ُيـمّيـز ما يتعلَّـق بالفهم عن ما ُيـ�سّكـل تاأويال ُمـبـَتـَكـًرا، 

العمل  باإبعاد  يقوم  ال  اأن  هو  املهّم  االأمر  الأن  ذلك 

اال�ستنتاجي كّلـه اإىل داخل عمليات التاأويل التي غالبا 

ما ُيـنظر اإليها باعتبارها ترًفا يف القراءة.

اقرتاحاٌت يف الت�صنيف:

حمور  على  الفهم  جرييف)1993(  برتراند  ي�سف 

القراءة بالفهم  القراءة بالتدّرج » و »  القطب: »  ثنائي 

القطبني،  هذين  بني  ال�رصوري  التوتر  وي�ستح�رص   .«

هذين  اأحد  ت�ستبعد  اأن  ميكنها  ال  الة  الفعَّ القراءة  الأن 

اإىل  القارئ  ي�سعى  بالتدرج،  القراءة  فعند  االأخريين. 

القيام باأقلَّ ما ميكن من اال�ستنتاجات، ُمـرّكًزا انتباهه 

بالفهم  والقراءة  َجـه.  تدرُّ َتـ�سمن  التي  ـات  املهمَّ على 
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هي فوق ذلك عمٌل يف العمق، اأي اأنها فهٌم للُمـ�سمر.

ال  اأنه  كيف  �سديد  بو�سوح  جرييف)1993(  ويحدد 

ميكننا اأن نن�رصف اإىل اأحد هذين التدبريين مع اإبعاٍد 

نفهَم،  واأن  َج  نتدرَّ اأن  معناه  نقراأ  اأن   « لالآخر:   
ّ
كلي

واالأهمية املمنوحة لهذا التدبري اأو ذاك تتعلق باأهداف 

فهو  ذلك،  عن  وف�سال  و�سالحياته«)�س43(.  القارئ 

الذي  الوقت  يف  تظهر   « االأدبية  القراءة  اأن  اىل  يذهب 

ين�رصف فيه القارئ عن التدبري بالتدّرج، الذي �سمح له 

يف املرحلة االأوىل بالتعرُّف اىل الن�س، ل�سالح تدبري 

بالن�س«)نف�سه،  معرفته  تعميق  اىل  يقوده  الذي  الفهم 

داخل  التدبريين  ي�سع  فهو  االأرجح،  وعلى  �س97( 

حلظات متتالية ويرّتبهما يف الوقت نف�سه داخل التعلُّـم.

يجعله  ثانًيا  تعلُّـًما  بريتيي)1999(  بيري   ويقرتح 

القراءة  من  القريبة  االخبارية«  »القراءة  عن  متمّيًزا 

بالتدرج عند جرييف: »اإنَّ جتميع املعلومات يف الذاكرة 

)االحتفاظ(، وتعيني العالمات املعيَّنة فعال بالتخزين 

املحتملة  البقية  وت�سور  )اال�ستك�ساف(،  الب�رصي 

للن�س )التوّقع(، هو ما ي�سّكل خطاطة �سريورة »القراءة 

االأوىل«)�س25(. ويو�سح اأن تفكيك العالمات املكتوبة 

اأنه غري كاٍف  �سَح  اتَّ الب�سيطة قد  الذي يتعلق بالقراءة 

قراءة  اىل  اللجوء  من  البد  واإذن  �سعب.  موؤلَّف  لقراءة 

ــ تاأتي فهًما  ــ لي�ست بال�رصورة الحقة باالأوىل  ثانية 

هذا  ويفر�س  مبا�رصة.  عليه  حتيل  ما  عن  بعيًدا  للغة 

العمل اإعادة بناء املعنى الذي ال يبدو على الفور وا�سحا 

ومفيًدا: » القراءة الثانية ذات مفعول رجعي وال تعرف 

والتعيني  اال�ستك�ساف  الأنَّ  )�س25(،  اأبًدا«  االكتمال 

ـى َكـانفا )1999( هو  هما على الدوام خائبان. ويتبنَّ

االآخر تعريفا للفهم ثنائي القطب، ُمـتحّدًثا عن »الفهم 

الوظيفي« و»الفهم االأدبي«، ُمـتقاطًعا يف ذلك مع اأفكار 

جرييف وبريتيي، مع وجود بع�س الفروق بينهم.

من الفهم احَلـريّف اىل الفهم اال�صتـنتاجي:

   اإنَّ الت�سنيف االأكرث �سوابا هو الذي تقرتحه جو�سلني 

داخل  الفهم  بحب�س  تقوم  ال  الأنها  جيا�سون)1990(، 

توتر بني �سيئني، بل هي ت�سعه على حمور هو ثنائي 

التمثُّل  هو  وهذا  ذلك،  على  زيادة  ـ�سٌل  متَّ لكنه  القطب 

الدقيق الذي ينا�سب ن�ساط الفهم كثرًيا. فهي متّيز بني 

على  تقريبا  واال�ستنتاجي،  احلريف  الفهم،  من  منطني 

واحدة  حلظة  يف  وال  تقوم  ال  اأنها  اإال  جرييف،  طريقة 

بتقدمي تدبرٍي على تدبرٍي اآخر اأثناء التعلُّم. وهي ال متّيز 

بينهما اإال يف درجة التعقيد. فالفهم احلريف يهتم مبا 

ومن  ظاهرة،  بطريقة  الن�س،  �سطح  على  موجود  هو 

االأكرث  وهو  اال�ستنتاجي،  الفهم  اأما  ا�ستنتاج.  اأّي  دون 

ُتـن�َسـج  التي  الروابط   باالأحرى يف  ينظر  فاإنه  تعقيًدا، 

الثغرات  �سّد  اىل  القارئ  يقود  بذلك  وهو  االأعماق؛  يف 

والفراغات اخلالية اأو امل�سمرة معطياتها.

اال�ستنتاجات:  من  اأمناط  ثالثة  بني  جيا�سون  وُتـمّيز   

اال�ستنتاجات املنطقية، ومكوناتها واردة داخل الن�س؛ 

اأ�سا�س  على  تقوم  وهي  التداولية،  واال�ستنتاجات 

واال�ستنتاجات  للقارئ؛  النمطية  وال�سور  املعارف 

املبتكرة، وهي االأكرث تعقيًدا، الأنها تتطلَّـب الكثري من 

وهذا  املنا�سبة.  النمطية  وال�سور  امل�سبقة  املعارف 

النمط من العمل اال�ستنتاجي قريب من االبداع اخلا�ّس 

من  امل�ستح�رصة  املواد  ـة  ح�سَّ الأن  ذلك  بالتاأويل، 

النمط  هذا  لكن  هنا.  ح�سوًرا  االأكرث  هي  الن�س  خارج 

ـز عن التاأويل باعتبار اأنه ي�سعى دائما  من العمل يتميَّ

اىل اعادة بناء املعنى ال�سامل للن�س من اأجل الزيادة 

يف و�سوحه من خالل ملء البيا�سات.

 
ّ
ال ميكن اأن ن�سع م�ستويات الفهم هذه على �ُسـلٍَّم تراتبي

اال�ستنتاجي  فالفهم  املقدَّرة،  لتعقيداتها  تبًعا  اإال 

عك�س  وعلى  ُعـُلـًوا.  اأكرث  التجريد  من  م�ستوى  يتطلَّـب 

اخلطابات ال�سائدة، فان م�ستويات الفهم هذه ال تظهر 

بطريقة دياكرونية عند التلميذ املفرو�س فيه اأن يتعلم 

قراءة كل اأمناط الن�سو�س باللجوء يف الوقت ذاته اىل 

عمليات الفهم احلريّف واال�ستنتاجي. وال ميكن اأن ُنـلزم 

التلميذ بفهم املواد الظاهرة يف الن�س فقط بحجة اأنه 

ا )توفريون، 1999ب(. ال يزال �سغريا جدًّ

كيف نعــّرف التاأويل؟

مكوناته:

العنا�رص  من  انطالًقا  للمعنى  بناًء  الفهُم  كان  اإذا    

�سيكون  التاأويل  فاإن  للن�س،  وامُلـ�سَمـرة  الظاهرة 

�س   ،1999 »)َكـانَفـا،  الن�س  ُمـَتـعّدد   « يف  ـال  تاأمُّ

التاأمل  اأن  ومبا  هريمينوطيقًيا.  وا�ستك�ساًفا   ،)103
التوافق  جمال  اإىل  ينتميان  يعودا  مل  واال�ستك�ساف 
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الفهُم،  اإليه  يرمي   الذي  ما  تف�سرٍي  على  اجلماعي 

وهي  »داللة«،  وراء  باالأحرى  �سي�سعى  التاأويل  فاإن 

القيام  اأي  »التعيني«،  فعل  على  ايتيمولوجيا  حتيل 

يف  املعنى  كان  واإذا  املمكنة.  الدواّل  بني  باختيار 

بخارجه،  توجد  الداللة  فاإن  الن�س،  بداخل  منه  جزء 

يبتكرها قارئ ُمـوؤّول يبحث عن اإنتاج عالمات جديدة 

وت�سمي  الن�س.  داخل  يالحظها  التي  تلك  من  انطالقا 

توفريون)1999ب( »ن�سو�سا ُمـَتـوالدة« هذه البنيات 

املتعددة املعنى التي تثري يف الغالب عملية التاأويل.

ويدر�س  قرب،  عن  الن�س  َيـدُر�س  وهو  القارئ،  اإّن     

الذي  تاأويله  يقرتح  متكّررٍة،  عالمٍة  تواردات  خمتلف 

اأحد  ال  اأن  ما  ن�سٍّ  تاأويل  يقت�سي   « بابتكاره:  يقوم 

يعرف ما يدلُّ عليه، بل االأحرى اأننا نظنُّ اأنه قد يعني 

هذا ال�سيء اأو ذاك. واإذن، فالتاأويل ُيـنَظـُر اإليه باعتباره 

)الن�س(،  ما  �سيٍء  حول  )القارئ(  ما  ذاٍت  نظر  وجهَة 

هي  نظرها  وجهة  باأّن  الذاُت  تقتنع  عندما  حتَّـى 

 ،1999 جرو�سمان،  يف:  »)اأول�سون،  املمكنة  الوحيدة 

اأبًدا هي  لن تكون  اأن وجهة نظره هذه  اإال   .)152 �س 

ُمـمكٍن من  عن  عبارة  دائًما  �ستكون  املمكنة:  الوحيدة 

ُمـمكناٍت اأخرى.

احلال  هو  كما  ا  
ً
�ُسـُمـولّيـ يعد  مل  امُلـوؤّول  َنـَظـَر  اإّن 

ميكننا  فال  الفهم.  عملية  يف  القارئ  نظر  اإىل  بالن�سبة 

واإذن،  ما.  ذاته كلَّ مكونات ن�سٍّ  الوقت  ُنـوؤّوَل يف  اأن 

اهتمامه  َتـ�ُسـدُّ  التي  العنا�رص  على  ُيـرّكز  فاملوؤّول 

تظهر  ال  داللًة  منها  ي�ستخرج  اأن  اأجل  من  وباالأخ�ّس 

بطريقة  منه  ُتـ�ستوحى  اأن  البدَّ  التي  ـها  لكنَّ الن�س  يف 

اىل  ينجذب   ،
ّ
جتزيئي العمل  هذا  فاإن  واإذن،  ظاهرة. 

ـ ي�سمح املعنى االيتيمولوجي  الداخل، ويعود اىل الن�سـ 

لعبارة »داللة«، الذي يحيل على »التعيني«، بهذا النوع 

من التقارب، بينما جند الفهم يوؤدي اىل الرتاجع، واىل 

ال�سوغ ال�سمويّل للبنيات املعجمية والرتكيبية ــ كاأنه 

قوة ُتـبعدنا نحو اخلارج. ففي التاأويل، يتّم تكبري قرائن 

من الن�س داخل عملية ا�ستك�ساف ممكٍن من املمكنات. 

التقطيع،  يعرُف  الذي  هو  املفهوم  املعنى  فاإن  واإذن، 

وجنعله يواجه عالماٍت اأخرى من خارج الن�س. وعند 

لة ُتـغني املعنى  العودة، فاإن هذه العالمة اجلديدة املوؤَوَّ

حت�سل  عندما  الن�س  عنا�رَص  �سُتـغذي  الأنها  د،  امُلـ�َسـيَّ

 ما.
ٍّ
على و�سٍع اعتباريٍّ توافقي

   اإن الرتاث البيداغوجي ي�سع التاأويل دائما يف مرتبة 

اأعلى من الفهم: وال ينبغي االأخذ بهذه الرتاتبية حلظة 

بعني  ـوؤَخـذ  ُتُ هي  بل  الدرا�سي،  املنهاج  يف  ظهورهما 

االعتبار يف الكفايات املكت�سبة بوا�سطة التاأويل الذي 

يف  يفر�س،  فاالبتكار  تعقيًدا.  اأكرث  جتريًدا  يفر�س 

اختيار معًنى ما.  دّقًة من جمّرد  اأكرث  الواقع، كفاياٍت 

ذلك الأنه ي�ستعني، من بني اأ�سياء اأخرى، بثقافة القارئ، 

التاريخ،  مفاهيم  وبع�س  وا�ستعداداته،  ومعارفه، 

االأدب،  داخل  من  ي�ستعني،  اأنه  ذلك،  من  االأكرث  اأو 

بالنظريات االأدبية. وينبغي للتلميذ اأن يتعلم يف وقت 

الن�س  ا�ستخدام  اىل  ترمي  ال  التاأويل  عملية  اأّن  مبّكـٍر 

ل�سالح فر�سيات تاأويلية ال تبقى وفّيـًة مل�سمونه، بل 

االأوىل اأن يعمَل على اإبراز دالالٍت ُتـ�ستوَحـى مبا�رصًة من 

بالتاأويل يثري  ـٍة  ابتكار عالماٍت خا�سّ اأن  الن�س. ذلك 

ا، هذه احلدود التي  م�ساألة احلدود الهرمينوطيقية اأي�سً

بتجاوزها تتحول املغامرة اىل خماطرة. وبالفعل، من 

ال�رصوري اأن نَدّر�س اأن التاأويل هو اأوال وقبل كّل �سيء 

بال�رصورة  ي�ستتبع  خطابي  و�سوغ  اجتماعي،  �سوٌغ 

التاأويلية،  التجاوزات  هذه  منع  اأجل  ومن  م�سوؤوليًة. 

البد لالأ�ستاذ من اأن يوؤ�ّسـ�س » التاأويالت على  حدٍّ اأدنى 

ال  ذلك،  ومع  1999، �س103(.  القواعد«)َكـانَفـا،  من 

اأن تبقى  �سجينة قالٍب جامٍد من  القواعد  ينبغي لهذه 

اللغة  توؤدي  قد  االأدبية:  النظريات  من  م�ستمّدٍة  اأدواٍت 

الوا�سفة لهذه االأدوات يف بع�س االأحيان اىل  ارتباك 

ما  غالبا  الذي  الغريب  خطابها  طابع  ب�سبب  كبري 

ُي�ستخَدم يف الق�سم كمفاهيم جامدة)جورو، 1999(.

ونحو  التف�سري،  نحو  ت�سعى  اأن  املقدَّمة  للدالالت  البدَّ 

يبحث  اأن  املعّلم  واجب  فمن  بالفهم.  اخلا�ّس  التوافق 

من  باإخراجهم  التالميذ  مع  التو�سيع  من  نوٍع  عن 

تاأويالتهم امُلـَرّكزة على عواملهم الذاتية. ومن اأجل بلوغ 

ذلك داخل الق�سم، البد اأن ُنـبنّي للتالميذ اأنه باإمكانهم 

ال�سو�سيوثقافية،  املرجعيات  من  وافٍر  عدٍد  ا�ستدعاء 

�سينما،  تلفزيون،  مدر�سّية:  غري  اأو  كانت  مدر�سّيًة 

اأو معا�رصة، �سور منطية  تنا�س، مرجعيات تاريخية 

واالأحداث  واالأفكار  وال�سخ�سيات  باملحكيات  مرتبطة 

واملو�سوعات والرموز، الخ. واأخرًيا، من اأجل اأن يكون 
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القراءة 

الثانية ذات 

مفعول رجعي 

وال تعرف 

االكتمال

 اأبًدا



التاأويل متما�سًكا، البد من اأن يتجاوب مع قدٍر اأكرَب من 

ت�ساكالت الن�ّس، ومع قدٍر اأكرَب من العالمات االأدبية. 

العمل  يف  منطني  بني  توفريون)1999ب(  ُتـمّيـز   

 « ن�سّمـيه  الفهم: » ما  ا اىل  االأول رمبَّ التاأويلي، ينتمي 

تاأويل 1 «

) تاأ1( هو �سل�سلة من االختيارات املحلية للمعنى فيها 

يوجد تعدد االختيارات التي ت�ساهم يف بناء متّثـٍل )من 

بني متثالت اأخرى( �سامٍل ومتما�سٍك للحبكة«)�س20(. 

فال  الفهم،  من  امُلـ�سَمـر  قراءة  ت�ستبعد  اأنها  ومبا 

ن�ستغرب اإال قليال اأن جند يف تعريفها للتاأويل كفاياٍت 

الذي  الثاين  النمط  اأّما  معًنى.  انتقاء  بالفهم:  ـًة  خا�سّ

 ب�سكل خال�ٍس، فهو ينتمي 
ّ
تقوم بتعريفه، وهو اإبداعي

كّل  اأّن  اأي�سا  نطرح  اإننا   « للتاأويل:  تعريفنا  اىل  كليًة 

باملعنى  2)تاأ2(  النمط  من  تاأويال  ي�ستدعي  ن�ّس 

لكنه  الفهم،  بعد  ياأتي  وهو  للعبارة،  الهرمينوطيقي 

ي�ستطيع اأن ُيـَعّدله بالعودة، لي�س اىل » ما الذي يقوله 

ما  اىل  الن�س،  يقوله  مّمـا  اأبعد   « اىل  بل  الن�س؟«، 

الذي يقوله الن�ّس يل؟ ما العربة اأو الدر�س اأو احلمولة 

منه؟«)�س21(.  ا�ستخراجها  ميكنني  التي  الرمزية... 

للتاأويل  معاك�سًة  حركًة  ُيـَوّلد  )تاأ2(  الثاين  فالتاأويل 

واإذن،  املتعدد.  املعنى  يف  تاأّمٌل  اأنه  مبا  االأول)تاأ1( 

واإياب بداخلها يحتفظ  فالتاأويل يفر�س حركَة ذهاب 

على  بب�سطها  يقوم  املعنى  متعددة  بعنا�رص  القارئ 

اه داللًة خارجيًة: اإّنهما ــ اأي التاأويالن  الن�س مانًحا اإيَّ

منهما  الواحد  يغذي  بحيث  وئام،  يف  مًعا  ي�ستغالن  ــ 

االآخر بطريقة ال تعرف االكتمال اأبًدا.

الن�سو�س  داخل  االيديولوجي  اخلطاب  اإدراج  اإنَّ 

يف  التكامل  هذا  ح  نو�سّ اأن  اأجل  من  ممتاٌز  مثاٌل  هو 

فهم  على  قادرون  اأننا  املوؤكد  فمن  التاأويل.  تدري�س 

ايديولوجية ن�سٍّ ما، لكن فقط عندما يكون ذلك مو�سَع 

م�ساءلٍة بطريقٍة وا�سحٍة. واحلالة هي كذلك يف املقال 

حالة  ففي  ذلك،  ومع  اأي�سا.  ما(  االفتتاحي)جلريدة 

االيديولوجية  فهم  عن  نتحدث  اأن  ميكن  ال  الرواية، 

ًنا للواقع؛ واالأجدر اأن نوؤّولها،  التي َتـ�سنُد ت�سخي�سا معيَّ

ذلك الأن القراءة االيديولوجية لن�سٍّ ما تتطّلـب ابتكار 

عالمات ُمـَبـنـَيـَنـٍة  بوا�سطة معارف تقع خارج الن�س. 

فهي نقٌل ملعطيات الن�ّس اىل قراءٍة تتغّذى من معايري 

التي  االإيديولوجية  النماذج  اىل  بالنظر  خارجية، 

َيـن�ُسـبها امُلـوؤّول اىل الن�س. فال وجود لهذه النماذج يف 

الن�س ولو حتى بطريقة م�سمرة؛ فهي ال توجد  داخل 

بال�سبط يف مو�سع حمدد يف داخل الن�س، وح�سورها 

اىل  باإ�سنادها  ي�سمح  ال  انتثاًرا  اأكرث  عامٍّ   ب�سكٍل  هو 

النقد  اىل  ننُظـَر  اأن  ميكن  نف�سها  وبالطريقة  الفهم. 

داخل  نًة  ُمـَدوَّ لي�ست  مبعارف  ي�ستعني  الذي  النف�سي 

الن�س باأّي �سكٍل من االأ�سكال.

من ال�رصوري اأن نحرت�َس من ح�رص التاأويل يف جمال 

اأخرى  اأمناٌط  فهناك   .)1999 )جورو،  وحده  االأدب 

االفتتاحية  كاملقاالت  الالتخييلية،  الن�سو�س  من 

والكاريكاتورات  الوثائقية  واالأفالم  )للجرائد( 

قابلة  هي  الخ.،  وال�سيا�سية،  اال�سهارية  واخلطابات 

مقاٍل  من  تبلغنا  التي  الر�سالة  خلف  اأي�سا:  للتاأويل 

ا�ستبدادّي  ذو مذهٍب  يرت�سم موقٌف  اأن   ميكن 
ّ
افتتاحي

مناه�ٍس  اأو    
ّ
ا�سرتاكي اأو  نيوليربايّل  اأو  جمهورّي  اأو 

 اإال ويكون 
ّ
للعقالنية، الخ. ذلك الأن كّل خطاٍب عمومي

امُلـَدّونة  واملقا�سد غري  واالإيديولوجيات  للقيم  حامال 

بوا�سطة  ـبها  َنـَتـعـقَّ اأن  املمكن  من  لكن  الن�س  داخل 

الدالالت لي�س  التي منتلكها. وبناُء  املعارف واالأدوات 

خا�سٌّ  باالأحرى  هو  بل  االأدبية،  بالقراءة  ا 
ً
ـ خا�سّ

بالبنيات املتوالدة التي تتحدَّد بتعّددية معناها.

اإىل  غالًبا  ين�رصفون  فال�سحفيون  االأدب،  اأهل  ومثُل   

ا�ستطالعات  اأو  االنتخابات  نتائج  بالتاأويل مع  العمل 

الراأي. فاأن نفهَم اأرقام ا�ستطالع راأٍيٍ ما اأمٌر يعود اىل 

قراءتها من اأجل اأن نعرَف ما هي الن�سبة املئوية لهذا 

اأحد  هو  وما  ما،  حزًبا  يدعم  الذي  ال�ساكنة  من  اجلزء 

اجلن�سني الذي يدعم اجلن�س االآخر، الخ. اأّما التاأويل فاإّنه 

يقود باالأوىل اىل داللٍة جديدٍة ال تظهر بو�سوٍح داخل 

القراءة  تلك  عن  ت�سُدُر  لكّنـها  ـعة،  امُلـَجـمَّ املعطيات 

وهكذا،  املعطيات.  لهذه  امُلـَحـّلـلون  بها  يقوم  التي 

ا�ستطالعات  بعد  ما  ن�سبٍة  انخفا�س  نوؤّول  اأن  ميكن 

ناخٍب ما من  ا�ستياء  تعبرًيا عن  باعتباره  راأٍي عديدٍة 

هي  االأرقام  هذه  اىل  امل�سنودة  والداللة  ما.  �سيا�سٍة 

ابتكاٌر، فهي ال تظهر قطُّ  من خالل املعطيات، وال حّتى 

املمكنات  ا�ستك�ساٌف ملمكٍن من  اإّنها  بطريقة �سمنية؛ 

اأرقام ا�ستطالعات الراأي. ومن اأجل بلوغ  املحتواة يف 
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املتعلقة  معارفهم  املحّلـلون  ي�ستخدم  الداللة،  هذه 

بالو�سعية ال�سيا�سية، اأو بالتاريخ ال�سابق، اأو بالناخب، 

اأجل ن�سٍّ جديد.  ًة من  االأرقام مادَّ الخ. وهكذا، ت�سبح 

على  احل�سول  اىل  يطمح  اأن  التاأويل  لهذا  ميكن  وال 

الو�سع االعتبارّي للمعنى املقبول من طرف اجلميع اإال 

، ويعني ذلك 
ّ
اإذا ا�ستطاع اأن يح�سل على اإجماٍع ن�سبي

اأن ُيـدَرك باعتباره تف�سرًيا معقوال. 

ال�صيميوزي�س عند بور�س:

من  بال�رصورة  ُمـ�سَتـوًحى  الفهم،  مثل  التاأويل،  اإّن     

بيوغرافية القارئ: من جتاربه االجتماعية والثقافية، 

و«  الخ.  اأذواقه،  من  اأحا�سي�سه،  من  معارفه،  من 

فرانكور،  )يف:  بور�س  �سندر�س  �سارل  عند   « املوؤّوالت 

امُلـ�سرتَجــعـة  العالمات  هذه  هي  �س43(   ،1993
اأن  ال�رصوري  من  اأنه  غري  التاأويل.  عملية  بوا�سطة 

 للقارئ، 
ّ
نحرت�س من َح�رص التاأويل يف العامل احلميمي

ذلك الأّن معارفه كّلـها هي نوع من ال�سوغ االجتماعي 

واإذن،  ُمـعـَتـَبـٍر.  ب�سكل  قراءاته  ُيـ�َسـّكـُل  الذي  الن�سيط 

التاأويل،  عملية  يف  اأ�سا�ًسا  دوًرا  تلعب  فاالإيديولوجية 

اأن  القارئ بطريقٍة ماكرٍة، من دون  َتـحُكـُم  ذلك الأنها 

ُنـَعـّرُفـها  التي  االإيديولوجيات،  اإّن   « اة:  ُمـ�َسـمَّ تكون 

الدالالت،  والإ�سناد  املعنى  الإنتاج  اأن�ساًقا  باعتبارها 

العالمات  من  جمموعاٌت  بور�س،  منظور  من  هي، 

يف  تنظيمه  اإىل  وت�سعى  الواقع  ُتـَنـّظم  التي  امُلـوؤّولة 

فهذه  وحتًما،  �س59(.   ،1993 ُكـّلـيته«)فرانكور، 

يف  ت�ساهم  التي  هي  واجلماعية  الفردية  العالمات 

ت�سييد داللٍة ما. 

حتتّل املوؤّولة، بالن�سبة اىل بور�س )يف: فرانكور، 1993، 

�س43(، و�سعني خمتلفني: من جهة، هناك العالمات 

الفردية واجلماعية التي ُيـعيُد القارئ تن�سيَطـها داخل 

تاأويله؛ ومن جهة اأخرى، هناك الداللة التي تخ�سع لها 

جديدٍة  تاأويالٍت  يف  امل�ساهمة  اىل  واملدعوة  العالمة 

باعتبار اأنها عالمٌة جديدٌة مطروحٌة للتاأويل. ويف هذا 

اإًذا باإبالغ كّل تاأويل من  العمل، فاالأنا املبتكرة تقوم 

�َسـُتـ�سَتـعاُد،  جديدٍة  دالالٍت  َنـحَو  العالمة  َرمي  خالل 

هي االأخرى، من طرف ُمـوؤّولني جُدٍد.

توؤّلـُف  الفّن  عالمات  تاأويل  يف  الطريقة  هذه  ومثُل   

امُلـوؤّول،  عا�سها  التي  التجارب  جمموع  مع  تعاُلـًقا 

�سواء كانت اأو مل تكن ذات طبيعة فنية، وهي اأ�سبه بكّل 

ـة.  احليَّ ثقافته  منها  تتغذَّى  التي  اجلماعية  املوؤّوالت 

كاأنها  االأدب  �سيميوطيقا  اليها  َتـنُظـُر  التجربة،  وهذه 

وُموؤّوله  ل  املوؤَوَّ العمل  بني  تن�ساأ  واإياٍب  ذهاٍب  حركة 

م�سوؤوليَتـه)...(.  االأخري  هذا  يتـحـّمـل  الذي  واملو�سوع 

�سيميوزي�س،  الفنية  التجربة  اعتبار  من  البدَّ  ولهذا 

واإذن  للتدالل،  اأنها عالمة دينامية، وفعٌل  ويعني ذلك 

فهي فعٌل للتاأويل)�س66(.

ثانيًة  مرًة  ُنـعيد  اأن  ي�ستلزم  فال�سيميوزي�س  واإذن، 

ال�سل�سلة  جنعل  بذلك  فاإنه  الدالالت،  تداوَل  و�رصوريَة 

التاأويلية النهائية: بال انقطاع، تبتكُر امُلـوؤّولة  وُتـغّذي 

تعميٍم  عملية  �سمن  تندرج  اأنها  مبا  جديًدا  تاأويال 

�رصوريٍة للقراءات. 

�صوغ اجتماعي �صروري للتاأويل:

َيـُمـرُّ التاأويل بال�رصورة من املواجهة االجتماعية التي 

متنحه امل�رصوعية. فهو حتينٌي لداللٍة من طرف ذاٍت يف 

قلب ع�سريٍة ما، بالقدر الذي ت�ساهم به يف ال�سيميوزي�س 

باإبراز  يقوم  الن�سو�س  تاأويل  اإّن   « ينقطع:  ال  الذي 

�سريورات الفهم عند القارئ«)جورو، 1999، �س99(. 

االأحوال  يح�سل يف  الأنه  ــ  مقبوٌل  فاإّنه  املعنى  واأّمـا  

كّلها على اإجماٍع ولو كان معًنى وحيًدا وحمدًدا ــ؛ وهو 

اأن يح�سل على  اأجل  الن�رص والذيوع من  ال يحتاج اىل 

م�رصوعيته. وباملقابل، فالتاأويل ي�ستمّد م�رصوعيته من 

، ومن 
ّ
هذا ال�سوغ االجتماعي. ومن دون �سوغ خطابي

بالتاأويل  االعرتاف  ميكن  ال  االآخر،  مع  مواجهة  دون 

اأن  للموؤّول  ينبغي  ولهذا  ا. 
ً
�سخ�سيـ ابتكاًرا  و�سيبقى 

االعتباري  الو�سَع  تاأويُلـه  يتجاوز  اأن  على  ي�سهر 

اأن ي�سبح عالمًة اجتماعيًة،  اأجل  الفردية من  للعالمة 

تداول  يف  امل�ساهمة  على  قادًرا  يكون  اأن  اأجل  ومن 

العالمات، اأي يف ال�سيميوزي�س.

وعمل  امُلـوؤّول  عمل  بني  مولينو)1989(  جان  ُيـمـّيز 

يف  بعيًدا  يذهب  اأن  له  ينبغي  الذي  هذا  امُلـحـّلل، 

فح�سب،  باالبتكار  يقوم  ال  الأنه  ذلك  تف�سريه،  ت�سييد 

الحدود   « و  للفح�س:  قابال  تف�سرًيا  يقرتح  اإنه  بل 

عمُل  اأّمـا  للداللة.  اإبداٌع  الأنه  ذلك  للتاأويل«)�س45(، 
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اإّن معنى 

الن�س هو 

اأول ما ي�صعى 

الفهم اإىل 

ا�صتخراجه



الن�س،  اإنه يرمي ال اىل تاأويل  املحّلـل فهو خمتلٌف: » 

انفكاٌك  اإًذا  يح�سل  وبذلك  عنه.  تقريٍر  تقدمي  اىل  بل 

» كّل  َيـدُر�س  التاأويل والتحليل«)نف�سه(. فاملحّلـل  بني 

وعالمات  الن�س،  )عالمات  الثالثة  االأبعاد  من  واحٍد 

امُلـوؤّلف والقارئ(، ويخلق با�ستمراٍر مواجهة بني هذه 

ال�سمولية  الروؤية  هو  فيه  فاملفرو�س  وتلك«)نف�سه(. 

التي ال ميلكها املوؤّول، مبا اأنه �سيجعل عاجال اأو اآجال 

اء، واإذا كان االأمر هكذا،  القرَّ قراءته تواجه ع�سريًة من 

�سالحية  املحّلـل  ــ  املوؤّول  ي�ستمّد  اأن  ميكن  اأين  فمن 

عمله؟ ميكنه اأن ي�ستمدَّها من تعقيد الن�س الذي ُيـعرَّف 

ٌب ومتعّدُد املعنى، وذلك باأن يقرتَح  ُمـَركَّ حتديًدا باأنه 

الن�س:  هذا  اىل  النفاذ  اأجل  من  ا 
ً
�سيميوطيقيـ ا 

ً
م�سلكـ

وعليه  الن�س؛  االأ�سئلة على  املحّلـُل  ــ  املوؤّول  َيـطرُح   «

من  وال�ساحلة  املحّددة  النماذج  ويقرتح  يوؤ�س�س  اأن 

اأن  الن�س«)�س50(. وهكذا، ميكن  داخل  الرّد من  اأجل 

ا.
ً
ُتـَتـرَجـَم خا�سية املحـّلـل على اأنه يوؤدي واجبا علمّيــ

تكاملية الفهم والتاأويل

اأن  للفهم  املالزمة  املعنى  تنظيم  الإعادة  ينبغي  ال   

تكون خمتزلًة يف ر�سالٍة وحيدٍة يكون املوؤّلف هو من 

الفهُم بالنفاذ  اأن ي�سمح  االأوىل  اإبالغها، بل  ي�سعى اىل 

ٍل للعامل. » ما ينبغي لنا فهمه لي�س هو احلياة  اىل متثُّ

النف�سية ملن يتحدث من وراء الن�س، بل هو هذا ال�سيء 

العامل  النوع من  الن�س)...(، هو هذا  الذي يتحدث عنه 

 ،1999 اإظهاره«)بريتيي،  اىل  امُلـوؤَلَّف  ي�سعى  الذي 

التاأويل هو بال�سبط هذه املحاولة  �س95(. و�سيكون 

يف تف�سري تعددية العوامل. فهو ي�سعى اىل اأن » ي�ستخرج 

عوامل االأدب املمكنة من عامل الواقع الفردي واملابني 

عوامل؛  ُتـوؤ�س�س  القراءة  فاإن  واإجماال،  فردي«)نف�سه(.  ـ 

بالتحايل  الن�سو�س  معنى  فهم  عن  تبحث  كانت  واإذا 

من  بتاأويلها  اأو  الطريق،  يف  املو�سوعة  احلواجز  على 

ال  القارئ  هدف  فاإن  جديدٍة،  دالالٍت  منحها  خالل 

يتغرّي اأبًدا: اأن َيـعر�س نف�َسـه داخل عامٍل اآخَر من اأجل اأن 

َيـتـبـيَّـن من خالله �سورًة عن ذاته، واأن ي�سعر بالقليل 

من االألفة من خالل �سوره النمطية.

وداخل هذا البناء للعوامل املمكنة، يـتَّـ�سح كم هو �سعٌب 

اأن ُنـعنّي من بني املحطتني تلك التي لها االأ�سبقية. 

هل ينبغي لنا اأن نفهم كي ُنـوؤّول يف ما بعد؟ لقد اأتينا 

الباحثني:  من  العديد  ُيـوؤّكده  بجواٍب  املقالة  هذه  يف 

ومعارفه،  القارئ  الفهم  خا�سعة ملقايي�س  اإن عالمة 

 بعيٍد عن الكلمة واجلملة؛ اأّمـا 
ّ
من خالل �سوغ مفهومي

عالمة التاأويل فهي مقذوفُة نحو دالالٍت جديدٍة. وينتُج 

التاأويل  اأن هذه املوؤّوالت امل�ستَمـدَّة من عمل  عن ذلك 

لُتـَغـّذَي فهَمـنا لتعددية املعنى التي كان الن�ّس  تعود 
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ق. وكي ال نذهب، مثل  ًدا منها قبل التحليل امُلـَعـمَّ جمرَّ

فاندردورب)19992( اإىل اأن الفهم ياأتي بعد التاأويل ــ 

الأن هذا ال�سجال حول االأ�سبقية الكرونولوجية ال ي�سمح 

تالزٍم،  يف  ي�ستغالن  اأنهما  نوؤكد  فاإننا  كثرًيا،  بالتقدم 

االآخر.  اأنتجها  التي  العالمات  من  واحٍد  كلُّ  ويغرتف 

ـق حتديد قراءٍة غنّيـٍة ومنتجٍة: املعطيات  وهنا �سيتحقَّ

ٌة اىل التاأويل، ويكون من ال�رصورّي اأن  املفهومة مدعوَّ

ُيـَقـدَّم ال�سجالن مًعا يف تالزمهما منذ التعلمات االأوىل 

عالمات  ممكنات  القارئ  ي�ستك�سف  وهكذا،  للقراءة. 

الن�س من اأجل اأن يعوَد اىل اإغناء فهمه بوا�سطة دالالٍت 

من  ال�سالحية  ومنحها  ابتكرها  من  نف�سه  هو  جديدٍة 

داخل الن�س.

  واحلا�سُل اأن » الفهم قد ُيـَمـّثل ا�ستقراًرا للتاأويل: فلن 

تاأويال  �سيعود  يعود قطُّ جمرَّد »وجهة نظٍر حول«، بل 

ُيـفرَت�س اأنه مقبول وم�سرَتك )اأول�سون، يف: جرو�سمان، 

ـيـَنا ا�ستقراَر التاأويل هذا،  1999، �س 152(.  وقد �سمَّ
»معًنى«،   ،

ّ
االجتماعي جمال  اىل  حتديًدا  ينتمي  الذي 

الأنه ي�ساهم يف فهٍم جديٍد. وي�ساف اىل ذلك اأن املعنى 

املوؤوالت  �سوء  يف  التحول،  اىل  با�ستمراٍر  مدُعـٌو 

اجلديدة التي ُتـَغـّذيه. فطابعه التوافقي هو وليُد ال�سوغ 

 للتاأويالت املتالحقة التي ترمي، بعد اأن يتمَّ 
ّ
اخلطابي

واأن  ـنة،  معيَّ دالالٍت  حول  ـَن  تتح�سَّ اأن  اإىل  اإثباتها، 

تلتزَم ال�سمت بخ�سو�س تف�سري الن�س.

امتدادات ديداكتيكية

يف  الدينامية  احلركة  هذه  تعّلـُم  يكون  اأن  اأجل  من 

اجلدول  يف  و�سعنا،  ا، 
ً
طـ ومَبـ�سَّ ي�سرًيا  االأدبية  القراءة 

مقالتنا  من  امُلـ�ستخَلـ�سة  اخلم�سة  االأقطاب   ،1 رقم 

هذا  قراءة  من  والبدَّ  النقدية.  الرتكيبية  الطبيعة  ذات 

ا، لالأن�سطة 
ً
ا، غرَي متقٍن اأحيانـ

ً
اجلدول باعتباره تفكيكـ

كما   الفهم  يف  االأدبية،  القراءة  ن�ساط  يف  ـنة  ـمَّ امُلـتـ�سَ

ا 
ً
يف التاأويل، اأي باعتباره خطاطًة البّد من ربطها طبعـ

التدقيق يف  بق�سد  املقالة  هذه  تبلوَر يف  ما  مبجموع 

الن�ساط الذي ي�ستتبعه كّل عن�رٍص من عنا�رص الثنائيات.

 مثال: رواية » زبد االأيام » للكاتب بوري�س فيان

اأجل  اأ من     ويف �سبيل اخلتم، نقرتح مثاال موجًزا جدًّ

االأدبية  الن�سو�س  يف  والتاأويل  الفهم  تدري�س  ــ  تعّلـم 

مو�سوعٍة  ديداكتيكيٍة  متواليٍة  ا�ستح�سار  خالل  من 

�سنة(.   19 ــ  بالكبيك)18  االإعدادي  تالمذة  اأجل  من 

ومن اأجل بناء اإطاٍر للتعّلـم، ت�سورنا مع التالميذ قبل 

القراءة و�سعيًة ــ م�سكلًة نواُتـها التاأويلية هي  حتريُف 

بوري�س  الكاتب  طرف  من  اخلرافية  احلكاية  �سفرات 

فيان يف روايته: زبد االأيام: فالزواج مطروٌح بو�سوٍح 

ال باعتباره خامتًة �سعيدًة متوّقعة، بل باعتباره احلدث 

وع�سابته.  كوالن  م�سائب  انطالق  اىل  �سيوؤدي  الذي 

ا 
ً
وما اأن نتقّدم بهذا امل�سلك التاأويلي حتى تنطلق فعلّيــ

امُلـَدّر�ُس  يقراأ  القراءة،  قبل  والتاأويل:  الفهم  عمليُة 

ب�سوٍت مرتفٍع مقاطَع م�ستهدفة من داخل الن�س ُيـربز 

حمّلــال،  ة  اخلا�سّ اال�ستنتاجية  عملياته  خاللها  من 

�سيظهر  الذي  الغريب  الزواج  م�سهد  املثال،  �سبيل  على 

الفور  على  مدعوون  والتالميذ  مرة.  الأول  املر�ُس  به 

ح العامل العدائي الذي ن�ساأ  اىل تاأويل مقطع ثاٍن ُيـو�سّ

كيف  �سيتعّلـمون  وبالتدّرج،  زواجه.  بعد  كوالن  فيه 

عنا�رَص  ورفاقهم،  ُمـدّر�سهم  من  مب�ساعدٍة  يربطون، 

وا�سٍح  ب�سكل  َيـظهر  ال  الذي  التاأويلي  بامل�سلك  الن�س 

داخل الرواية.

   اأثناء القراءة الفردية، تتحدد مهّمـُة التالميذ يف تعميق 

التاأويل الذي بداأت ترت�سم معامله، مع مدّر�سهم، �ساعني 

اىل ربطه بقدٍر اأكرب من الت�ساكالت. ويف مثل هذا االإطار 

الديداكتيكي، ال يفر�س املدّر�س قراءًة وحيدًة، بل ي�سمح 

مب�ساألٍة  عالقٍة  يف  التاأويلية  كفاياتهم  ببناء  للتالميذ 

القارئ  ــ  املتعلم  الأن  اال�ستغال،  بداية  منذ  مطروحٍة 

لن  التاأويل:   مهّمـة  يف  ينخرط  اأن  مبفرده،  ميكنه،  ال 

خل�سائ�س  ت�ستجيب  مالئمٍة  م�ساألٍة  عزل  من  ــن  يتمـكَّ

فاأثناء  وهكذا،  ُمـبـَتـَدٍع.   انحراف  دون  من  الن�س 

يقوم يف  ا 
ً
فهمــ لنف�سه  التلميذ  ُيـوؤّلف  الفردية،  القراءة 

جزٍء منه على تاأويٍل ُيـغذيه �سيئا ف�سيئا كلَّـما تقّدم يف 

الن�س. وبارتباطه بامل�ساألة املطروحة، �سـيتعّلم كيف 

االنتهاء  الن�س. وعند  ت�ساكالت  قدٍر من  اأكرَب  ي�ست�سعر 

من القراءة، يبقى التعّلـم م�ستمّرا داخل الق�سم، بوا�سطة 

واختبار  القراءة،  فر�سيات  لفح�س  الت�ساركي،  العمل 

التوافق اجلماعي حيث ينبغي لكل واحٍد اأن يدافع عن 

ـل  اأحيانا. وهكذا تتنقَّ ا�ستب�ساراته التي تكون مرتددة 

االأ�سئلة الفردية للقاريء ــ اخلبري داخل الق�سم، من اأجل 
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يبحث القارئ 

عن فهٍم 

اأف�صل، عن 

اإ�صاءة امل�صالك 

التي يبدو 

فيها املعنى اأو 

املنطق غام�صا



اأن يفهم التالميذ كيف ينبغي للقاريء املوؤّول اأن يثبت 

على  با�ستمراٍر  باالإحالة  التاأويلية  م�سالكه  �سالحية 

الن�س، وهي العملية التي ينبغي للُمـدّر�س اأن يو�سحها 

ما اأمكن ذلك باإلقاء ال�سوء على اآليات التفاو�س التي 

.
ّ
جتري داخل العمل الت�ساركي

   وانطالُق القراءة االأدبية بهذا ال�سكل، يف ا�ستهاللها، 

اأال ي�سع التاأويل قبل الفهم؟ ال�سك يف اأّن هذا ما توؤكده 

اأجل غاياٍت  املقدَّمة هنا، ومن  الديداكتيكية  املتوالية 

تعلميٍة. لكن ال ميكننا اأن جنزم بذلك يف ن�ساط القراءة 

كما متار�سه الذات. وما نعتقده هو اأّن فهَم حمتوى ن�سٍّ 

ما اأمٌر يجعل ي�سريًة عمليَة التاأويل التي ُتـَغــّذي الفهم، 

هذا الذي يقوم، بدوره، باإغناء التاأويل الذي َيـنـُفــذ اإىل 

ا من اأجل 
ً
ا �رصوريــ

ً
فهٍم اأكرَث دّقًة هو الذي... يبدو �رصطـ

انك�ساف لّذٍة دائمٍة ومتجّددٍة للقراءة االأدبية.
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ح�سنًاً، ها نحن هنا. اإذا األقيت ب�رصك حول املكان �سرتى تلك االأنفاق وعربات 

الرتام واحلافالت، واأجراأ على الظّنّّّّّ اأن العربات اخلا�سة اأي�سًا مل تكن قليلة، 

كذلك عربات جترها اخليول حتمل اأكاليل الغار، �سغلوا بها، وهي تن�سج خيوطًا 

من اأحد اأطراف لندن اإىل طرفها االآخر. 

ومع ذلك بداأت لدّي بع�س الظنون_ 

واأن  قائم  »الو�سي«  �سارع  اأّن  يقولون،  كما  فعاًل،  �سحيحا  ذلك  كان  اإن 

»املعاهدة« قد جرى توقيعها واأن الطق�س لي�س بارداً يف مثل هذا الوقت من 

اأ�سواأ ما  واأن  �سقة،  االأجر ال ميكن احل�سول على  واأنه حتى مبثل ذلك  العام، 

يف االأنفلونزا اآثارها الالحقة، واإذا تذكرُت اأين ن�سيت اأن اأكتب عن الت�رّصب يف 

خزانة حفظ اللحوم وتركت قفازي يف القطار، واإذا ما احتاجتني روابط الدم، 

اأنحني اإىل االأمام الأتقبل مبودة اليد التي رمبا امتدت برتدد__ 

» �سبع �سنوات منذ التقينا!« 

» املرة االأخرية يف فيني�سيا« 

» واأين تعي�سني االآن؟« 

»ح�سٌنا، امل�ساء املتاأخر اأف�سل ما الءمني، ومع ذلك، لو اأنه مل يتطلب الكثري 

جدا__« 

» لكني عرفتك فوراً!« 

» مع ذلك. احلرب خلفت �رصخا__« 

الب�رصي  الأّن املجتمع  �سهام �سغرية كهذه، و-  بر�سقات  اأ�سيب  العقل  اأن  لو 

تولد  هذه  ليت  لالأمام،  االآخر  ي�سغط  حتى  اأحدهم  يطلق  اإن  ما  يخ�سعه- 

احلرارة، اإ�سافة اإىل اأنهم اأ�ساءوا النور الكهربائي، اإذا قيل اأن اأحد االأ�سياء، يف 

حاالت عديدة، يخلف حاجة للتح�سني والتعديل، والتن�سيط عالوة على الندم، 

ما وراء حدود اللغة ..

املو�شيقى يف ق�شة »الرباعي الوتري« لفرجينيا وولف

ترجمة: جناح اجلبيلي

 كاتب ومترجم من العراق  

v ُبتـــــر 

م�صروع 

وولف 

»عن تاأثري 

املو�صيقى 

على االأدب« 

ب�صبب موتها 

v هام�س: مالحظة املرتجم: ف�شلت يف البداية اأن اأن�شر ترجمتي لق�شة »الرباعي الوتري«:

اإميلي كرابوليه / جامعة �ُسي - بريطانيا



واملتع والتفاهات والرغبات- اأعني اإن كان كل 

ذلك حقائق، والقبعات واأو�سحة الفرو، ومعاطف 

وم�سابك  الذيل،  امل�سقوقة  املحرتمني  الرجال 

ربطات العنق اللوؤلوؤية التي ظهرت على ال�سطح- 

فاأي فر�سة هناك؟ 

؟ ي�سبح من ال�سعب كل دقيقة اأن تقول ملاذا،  ِمَّ

على الرغم من كل �سيء، اأجل�س هنا مقتنعة اأين 

اآخر مرة،   اأتذكر  اأو حتى  اأقول،  اأن  االآن  اأ�ستطيع 

ماذا حدث.

» هل �ساهدت املوكب؟« 

» بدا امللك بارداً.« 

» ال، ال، ال. ولكن ما كان ذلك؟« 

» لقد ا�سرتت منزاًل يف » مامل�سربي«.« 

» كم هي حمظوظة اإذ وجدت واحداً!« 

ملعونة،،  اأنها  جداً  اأكيداً  يل  بدا  العك�س،  على 

مهما كانت، الأن االأمر كان م�ساألة �سقق وقبعات 

ونوار�س، اأو هكذا بدا االأمر ملائة من االأ�سخا�س 

مبطنني  معزولني،  هنا،  اجلال�سني  املتاأنقني 

على  قادرة  اأين  يعني  ال  ومتخمني.  بالفرو 

مقعد  على  هامدة  اأجل�س  اأي�سًا  فاأنا  التباهي، 

كما  مدفونة،  ذاكرة  فوق  االأر�س  اأقلب  مذّهب، 

نفعل كلنا، الأن هناك اإ�سارات، اإن مل اأكن خمطئة، 

بتكتم  ونبحث  ما،  �سيئا  ن�ستدعي  جميعًا  باأننا 

عن �سيء ما. ملاذا التململ؟ ملاذا اأنا يف منتهى 

والقفازات_  العباءات  لب�س  طريقة  حول  القلق 

اإذاً  راقب  رة؟ 
ّ
مزر غري  اأم  رة 

ّ
مزر كانت  �سواء 

املعتم،  اجلنفا�س  اأمام  العجوز  الوجه  ذلك 

واالآن  ومتورداً،  مهذبا  كان  م�ست  دقيقة  قبل 

هل  الظل.  يف  وكاأنه  وحزينًا  الكالم  قليل  �سار 

الثاين يدندن يف غرفة  الكمان  كان ذلك �سوت 

�سود،  اأ�سكال  اأربعة  جاءوا،  قد  هم  ها  املدخل؟ 

مقاعدهم  اأتخذوا  املو�سيقية،  االآالت  يحملون 

النور،  م�سقط  حتت  البي�س  املربعات  مبواجهة 

و�سعوا اأطراف اأقوا�سهم على املن�سة املو�سيقية، 

عّد  ثم  بخفة  وازنوها  متزامنة،  بحركة  رفعوها 

العازف املقابل  اإىل  االأول ناظراً  الكمان  عازف 

له: واحد، اثنان، ثالثة__ 

الكمرثى  �سجرة   ! مربعمة  واثبة،  مزهرة،  برزت 

انحدرت  الينابيع،  تفجرت  اجلبل.  قمة  على 

الرون« جتري ب�رصعة  نهر«  لكن مياه  القطرات. 

االأوراق  تكن�س  القناطر،  حتت  تت�سابق  وعمق، 

فوق  الظالل  وتغ�سل  املياه  وجه  على  املتخلفة 

اإىل  املرقطة  ال�سمكة  اندفعت  الف�سية،  ال�سمكة 

داخل  االآن  انزلقت  ال�رصيع،  املاء  بفعل  االأ�سفل 

جمموعة  هذا-  قول  ال�سعب  من   _ اإذ  دوامة 

ال�سمك كلها يف حو�س؛ تقفز، تنترث، تك�سط  من 

اأّن  اإذ  هائج  تيار  من  له  ويا  حادة؛  زعانف 

الفقاعات ال�سفر راحت تزبد  دائرة مرة فاأخرى، 

مرة فاأخرى__ 

ة اإىل االأ�سفل اأو بطريقة ما ترتفع 
ّ
تندفع االآن حر

يف الهواء يف حركات لولبية خالبة، مفتولة مثل 

ق�سور نحيفة من حتت طائرة، اأعلى فاأعلى... كم 

بخفة،  يخطون  الذين  اأولئك  ِطيبة  حمببة،  هي 

العجائز  كذلك   ! مبت�سمني  العامل  ويجتازون 

القرف�ساء  يجل�سن  االأ�سماك،  بائعات  املرحات 

حتت القناطر، اآه،منظر الن�ساء العجائز، كم كانت 

�سحكاتهّن وم�سافحتهّن ومرحهّن من االأعماق 

حني مي�سني، من جانب اإىل اآخر.. هام هاه! 

موؤلفات  اأوىل  من  املو�سيقى  هذه  »طبعًا 

موزارت«__ 

»لكن اللحن، مثل كل اأحلانه، يجعل املرء ي�سعر 

اإنها  اأق�سد؟  ماذا  باالأمل،  اأق�سد   _ بالياأ�س 

اأ�سحك  اأن  اأرق�س،  اأن  اأريد   ! االأ�سواأ  املو�سيقى 

واأ�رصب  االأ�سفر  والكعك  القرنفلي  الكعك  واآكل 

بذيئة،  ق�سة  اأ�سمع  اأو  احلاد.  اخلفيف  النبيذ 
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االآن _ اأ�ستطيع اأن ا�ستمتع بها_ كلما كرب املرء 

اأ�سحك.  اإين  ها!...  للبذاءة. هول  ازداد حبًا  كلما 

على ماذا؟ اأنت مل تقل �سيئًا وال ال�سيخ املحرتم 

قبالتنا.. ولكن افرت�س.. افرت�س.. �سه!«

القمر  يطل  وعندما  فوقه.  الكئيب  النهر  يحملنا 

اأرى  املتدلية  ال�سف�ساف  اأغ�سان  خالل  من 

تغني  والع�سافري  �سوتك،  اإىل  اأ�سغي  وجهك، 

باأّي حلٍن  ال�سف�ساف.  �سالل  باأر�س   
ُّ
ونحن منر

من�سوجان  اإننا  فرح.  فرح،  اأ�سى،  اأ�سى،  تهم�س؟ 

معا مثل الق�سب يف �سوء القمر، من�سوجان معًا، 

وينرثنا  االأمل  يكبلنا  ف�سلنا،  ممتزجان ال ميكن 

احلزن – انهيار!  

لكن  االأ�سكال،  ترتفع  يرتفع،  املركب.  يغو�س 

اإىل �سبح قامت، وما  االآن نحيفة، ت�ستدق  الورقة 

�سغفها  ت�سحب  حتى  جداً  م�ستدقة  ت�سبح  اأن 

امل�ساعف من قلبي. ت�سري- الورقة- اإيّل، تطلق 

بال  عاملًا  باحلب  تغرق  ال�سفقة،  تذيب  حزين، 

لكنها  تكّف،   اأن  بعد  حنانها  تلغي  وال  �سم�س 

تن�سج بر�ساقة ورقة يف الداخل واخلارج اإىل اأن 

تتحد ال�سدوع �سمن هذا النموذج وهذا الكمال، 

حتلق، تن�سج، تغو�س كي ت�سرتيح وحتزن وتفرح. 

ت�ساأل؟ تبقني غري را�سية؟  اإذاً؟ عّم  ملاذا احلزن 

اأقول: كل االأمور متت ت�سويتها. نعم، متدد لرتتاح 

حتت غطاء من اأوراق الورد، املت�ساقطة. �سقوط. 

من  ت�سقط  واحدة.  ورد  ورقة  توقفوا.  لكنهم  اآه، 

علوٍّ �ساهق مثل مظلة �سغرية �سقطت من بالون 

لن  متموج،  ب�سكل  رفرفت  ثم  دارت  مرئي،  غري 

ت�سل اإلينا. 

االأ�سواأ  املو�سيقى  هذه  �سيئًا.  اأحلظ  مل  ال  ال،   «

اأن عازف  ال�ساذجة. هل تقول  __ هذه االأحالم 

الكمان الثاين كان متاأخراً؟« 

» ها هي ال�سيدة العجوز مونرو تتح�س�س طريقها 

للمراأة  يا  عام،  كل   
ً
عمى تزداد   __ خارجًا 

امل�سكينة _ على هذه االأر�س الزلقة«. 

» �سيفنك�س« العجوز العمياء ذات ال�سعر الرمادي.. 

�سديد  بعبو�س  الر�سيف، تومئ  تقف هناك على 

للحافلة احلمراء. 

» كم هو ممتع! ما اأروع عزفهم.. كم.. كم.. كم! 

الري�س  ال�سذاجة ذاتها.  اإال م�سفقة.  الل�سان  » ما 

ال�رصور  على  يبعث  م�سع  قربي  التي  القبعة  يف 

الدلب  �سجرة  على  الورقة  طفل.  خ�سخا�سة  مثل 

تلمع خ�رصاء عرب �سق ال�ستارة. غريب جداً، مثري 

جداً. 

» كم___ كم__كم!« �سه! 

هوؤالء هم الع�ساق فوق املرج. 

»لو اأخذِت بيدي �سيدتي__« 

» �سيدي، �ساأثق بك من كل قلبي، ف�ساًل عن ذلك، 

تركنا اأج�سادنا يف قاعة املاأدبة. تلك التي فوق 

املرج هي ظالل اأرواحنا« 

» اإذاً فهذا عناق اأرواحنا« تومئ اأ�سجار الليمون 

ال�سفة  من  البجعة  تندفع  موافقة.  براأ�سها 

وتطوف حاملة و�سط التيار. 

كنا  وبينما  املمر،  يف  تبعني  نعود.  كي  »لكن 

تنورتي،  رباط  فوق  دا�س  الزاوية،  حول  نلتف 

 ! اآه   ، ال�رصاخ  �سوى  اأفعله  اأن  اأ�ستطيع  الذي  ما 

�سيفه  �سحب  حينها  اإليه؟  الأ�سري  اأتوقف  هل 

و�سق طريقه وكاأنه يطعن �سيئا ما حتى املوت 

اأبكي.  كنت  بينما  جمنون!،  جمنون!  و�رصخ« 

املغطى  و�سندله  اخلمرية  بقبعته  االأمري  خرج 

و كان يكتب يف كتاب مغلف كبري يف  بالفرو، 

النافذة البارزة، انتزع �سيفًا معلقًا على اجلدار_ 

هدية من ملك اأ�سبانيا، كما تعلم_ حينها هربت، 

الذي  التلف  الأخفي  العباءة  هذه   
ّ
علي طارحة 

اأ�ساب تنورتي_ الأخفي... ولكن ا�سمع ! االأبواق!« 

كبرية  ب�رصعة  ال�سيدة  على  املحرتم  الرجل  رد 

متبادلة  االأعلى  الطابق  اإىل  هي  ورك�ست 
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رغم  

اال�صتقبال 

النقدي 

املت�صارب 

اإال اأن ق�صة 

»الرباعي 

الوتري« 

اأعجب بها 

ال�صاعر 

ت.�س. اإليوت 

والناقد 

ليونيل 

�صرتا�صي



جمامالت  ملاحة، وقد بلغت ذروتها يف ن�سيج من 

الكلمات كانت غري وا�سحة على  االنفعال. لكن 

الرغم من اأن املعنى وا�سح متامًا_ حب، �سحك، 

هروب، مالحقة، النعيم ال�سماوي، اندفعت كلها 

الرقيق_  للتحبب  خارجة راكبة املوجة املرحة 

تدريجيًا  الف�سية،  االأبواق  �سوت  اأ�سبح  اأن  اإىل 

وعلى املدى البعيد، اأكرث فاأكرث و�سوحًا، وكاأن 

وكالء الق�رص كانوا يرحبون بالفجر اأو يعلنون، 

منذرين بال�سوؤم، هروب العا�سقني... 

اأ�سجار  القمر،  �سوء  بركة  اخل�رصاء،  احلديقة 

يف  ذابت  كلها  الع�ساق،االأ�سماك،  الليمون، 

اأقوا�س  عربها  ارتفعت  التي  ال�سذرية،  ال�سماء 

بي�ساء مغرو�سة بقوة فوق الدعامات الرخامية، 

اأ�سوات  يف  تذوب  االأبواق  اأ�سوات  كانت  بينما 

الكالريون...دمدمة  اأ�سوات  ت�ساندها  الرتامبيت 

االأقدام واأ�سوات االأبواق. الرنني والقعقعة، البناء 

احل�سود.  م�سرية  ال�رصيعة.  االأ�سا�سات  الرا�سخ. 

لكن  االأر�س.  وطئا  اللذان  واال�سطراب  الت�سو�س 

فيها  يوجد  ال  اإليها  �سافرنا  التي  املدينة  هذه 

اأحجار وال رخام؛ تتدىل بثبات؛ تقف بال اهتزاز؛ 

مل يحينا اأو يرحب بنا اأي وجه اأو اأي علم. ارحل 

ال�سحراء فرحي؛ تقدم  اأرمِ  يف  اأملك؛  لتدفن  اإذاً 

ال  اأحد.  �سكَّ  تثري  ال  مك�سوفة.  الدعامات  عاريا. 

تلقي باأي ظّل. المعة، قا�سية. �سقطت اإىل الوراء، 

ال اأطلب املزيد. راغبًة فقط بالرحيل، عرثت على 

على  التحية  األقيت  البنايات،  حددت  الطريق، 

الباب:  التي فتحت  التفاح، قلت للخادمة  بائعة 

ليلة مر�سعة بالنجوم. 

هل  خري.  على  ت�سبحني  خري،  على  ت�سبحني   «

تذهبني يف هذا االجتاه؟« 

» لالأ�سف، اأنا اأ�سلك ذاك!« 

»اإنها املو�سيقى التي اأرغب بها؛ التي تثري وتلهم«

l l l

موؤلفة �سعرت باأن »ال�سيء الوحيد يف هذا العامل 

و�سورة  والكتب  املو�سيقى  املو�سيقى-  هو 

يف  لعبت  والتي   )1975:41( �سورتني«  اأو 

العثور  بفكرة  �ساخر،  املبكرة،ب�سكل  �سنواتها 

على م�ستعمرة » ال يتوجب فيها اأن يوجد زواج 

اإذا مل ي�سدف اأن تقع يف غرام اإحدى �سيمفونيات 

بتهوفن«.فمن غري املفاجئ اأن تكون املو�سيقى 

ب�سكل  وولف  فرجينيا  اأثار  الذي  الفن  هي 

مبا�رص واأثر على تكويناتها االأدبية موؤديًا دوراً 

وولف  براعة  اإن  ككاتبة.  عملها  يف  مركزيًا 

�سنع  يف  الوا�سعة  وجتربتها   
)1(

املبكرة التقنية 

اإىل م�ساألة طبيعة   �سوف توؤدي بها 
)2(

املو�سيقى

يف  كتابتها  مع  بالعالقة  املو�سيقية  التجربة 

الذي  احلد  اإىل  ومقاالتها  ور�سائلها  يومياتها 

تاأثري  »يتحرى  كتاب  لكتابة  تخطط  فيه  كانت 

الذي برت  امل�رصوع  االأدب« وهو  املو�سيقى على 

. يف جماليات نرثها 
)3(

ب�سبب موتها عام 1941 

و�سعرت  املو�سيقى  عن  منف�ساًل  االأدب  يكن  مل 

وقد  كاتبة:  منها  اأكرث  مو�سيقية  كونها  بنف�سها 

كتبت اإىل ال�ساعر �ستيفن �سبندر باأنها رغبت لو 

كتبت » اأربعة اأبيات يف مرة من املرات كما يفعل 

املو�سيقار؛ الأنه دائما يبدو يل باأن االأمور جتري 

على عدة م�ستويات ب�سكل متزامن«. غري اأن اأ�سد 

املالحظات ك�سفًا كانت قد اأدرجتها عام 1940 

يف ر�سالة اإىل �سديقتها األيزابيث تريفليان التي 

»روجر  عن  ل�سريتها  املو�سيقية  امليزات  اأدركت 

اأين  الغريب  من   « باأنه  وولف  كتبت  فقد  فراي« 

بكتبي  اأفكر  دائمًا  لكن  بانتظام  مو�سيقية  ل�ست 

كما  متامًا  اأكتبها.  اأن  قبل  مو�سيقى  كونها 

تقولني، اإنني يف غاية ال�رصور باأنك �سعرِت بهذا. 

 به«. وبااللتفات اإىل 
ّ

ال اأحد اآخر اعتقد اأنه اأح�س

عملها االأول املحكم متامًا و»املو�سيقي« متامًا، 

اأعني ق�ستها الق�سرية »الرباعي الوتري«، فاإننا 

التعبري  اإىل  وولف  مدخل  بذور  نتعقب  رمبا 

املو�سيقي والذي يتطلب حتديد اأ�سكال مو�سقتها 

املو�سيقية  والطبيعة  للَق�س�س  املتتابعة 
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اجلوهرية جلماليات نرثها.

»االثنني  ملجموعة  التجريبية  الطبيعة  اإن 

نف�سها  وولف  اعرتفت  التي  ككل  والثالثاء« 

كونها معلمًا يف تطورها االأ�سلوبي يف مقالتها 

اإ�سافة  احلديثة«  »الرواية  بعنوان   1925 عام 

اإىل اإ�سالتها املعرتف بها �سمن ال�سياق االأدبي 

احلداثوي االأو�سع وحقيقة اأن » الرباعي الوتري«، 

وهي الق�سة اخلام�سة يف املجموعة، هي اإحدى 

ق�س�س وولف التي يرتكز حمتواها اأواًل وب�سكل 

قد  املو�سيقية  والتجربة  املو�سيقى  على  �رصيح 

تتعلق  حمددة  جوهرية  اأ�سئلة  اإىل  فعاًل  ارتقت 

وهذا  الأ�سلوبها.  امل�سمن  املو�سيقي  باملفهوم 

والبوؤرة  املتناق�س  ال�سكل  اأن  اإذ  مغزى  ذو  كله 

املر�سومة بو�سوح للق�سة الق�سرية جرى النظر 

وولف  تطور  يف  حا�سمًا  دوراً  توؤدي  كونها  لها 

هذه  عامة.  ب�سورة  الفنية  واجلماليات  االأدبي 

التخطيطات ت�ستبق امليزات ال�سكلية واالأ�سلوبية 

االأ�سلية جداً لرواياتها االأخرية دون اأن ت�سعها 

حتت القيود املعينة الناجتة عن العمل على رواية 

طويلة. �ستقول وولف عن ق�س�سها الق�سرية:

)و(  اأو  »االثنني  يف  ال�سغرية  القطع  هذه   «

)التحويل(؛  االنحراف  بطريقة  كتبت  الثالثاء« 

اأديت  لنف�سي بها حني  التي �سمحت  املتع  وهي 

يل  اأظهر  وهذا  التقليدي..  االأ�سلوب  يف  متريني 

اأين ا�ستطعت جت�سيد كل تراكمات التجربة  كيف 

يف �سكل ينا�سبها- وال يعني ذلك اأين دائمًا اأ�سل 

وهي  راأيتها  حال  اأية  على  لكن  النهاية؛  هذه 

اكت�سفت  حني  حفرته،  الذي  النفق  من  تتفرع 

جيكوب«  »غرفة  يف  التقدمي  يف  الطريقة  هذه 

و»ال�سيدة داالوي«..الخ – وكيف اأين ارجتفُت من 

االإثارة«. 

املت�سارب  النقدي  اال�ستقبال  من  الرغم  وعلى 

»الرباعي  ق�سة  اأن  اإال  باأكملها  للمجموعة 

الوتري« يف االأخ�س كان ينظر لها كونها قائمة 

من الق�س�س االأخرى وقد اأعجب بها جداً ال�ساعر 

اإليوت اإ�سافة اإىل كاتب ال�سرية واملوؤلف  ت.�س. 

فريجينيا  وجه  الذي  �سرتا�سي  ليونيل  والناقد 

ال�سابع  يف  يومياتها  يف  ت�سف  اأن  على  وولف 

اأذهلني  »األيوت  باأن   1921 عام  حزيران  من 

ما  وهذا  والثالثاء«!  »االثنني  جمموعة  باإطراء 

الوتري«  »الرباعي  ق�سة  اختار  فعاًل.  اأ�رصين 

واعتقد  جداً  جيد  قال:«  نهايتها.  وباالأخ�س 

ا�ستطيع  باأين  اعتقد  اأن  اأ�رصين  يعينها.  كان  اأنه 

مع  وبالعالقة  معه ب�رصاحة.  كتاباتي  مناق�سة 

كتبت:«  تثمينها  يف  �سرتا�سي«  »ليتون  كلمات 

التقيت ليونارد يف اأثناء تناول ال�ساي واأخربين 

ق�سة  باأن  يعتقد  ليتون  باأن  املده�سة  باالأنباء 

من  جاء  وذلك  »مده�سة«.  الوتري«  »الرباعي 

يحتاج  ال  والذي  يبالغ  ال  الذي  »رالف«  خالل 

ع�سب  كل  املتعة  وغمرت  عليه  ليكذب  ليوتن 

قهوتي  اأ�سرتي  اأن  ن�سيت  اأين  بحيث  ج�سمي  من 

اأرجتف  واأنا  هنغرفورد  ج�رص  على  وم�سيت 

اأي�سًا  واأخن«. و�ستكون فريجينيا وولف �سعيدة 

اعتقد  فراي«  »روجر  الفني  الناقد  �سديقها  اأن 

باأنها  اأظهرت  الثالثاء«  »االثنني  جمموعة  باأن 

املزيفة  ال  احلقيقية«  االكت�سافات  م�سار  على   «

بالتاأكيد«.

» التعبريي على نحو خمجل«؟ املو�سيقى وتيار 

الوعي

عند القراءة االأوىل لق�سة »الرباعي الوتري« وعلى 

الرغم من عنوانها املو�سيقي فاإنها بالكاد تظهر 

مبا�رصة  طريقة  باأي  املو�سيقى  حول  تدور  اأنها 

كمثال  تبدو  النقي�س  على  ولكن  مغزى  ذات  اأو 

حينئذ  متثل  كانت  التي  للم�سغرة  متامًا  مبا�رص 

اجلديد  الزي  ذات  احلداثوي  الوعي  تيار  تقنية 

وتعبري  الوقت  ذلك  يف  وولف  جتيده  كانت  التي 

عن جريان االأفكار واملدركات احل�سية والتجارب 

ال�سارد  تكون  احلالة  ل�سخ�سية حمددة ويف هذه 

عام  عزف  حمدد،  موقف  يف   
)5(

االأول ال�سخ�س 

اأنه ال يجري  الغرابة متامًا  لرباعية وترية. ومن 
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اإخبارنا �سيئًا عن املو�سيقى نف�سها بامل�سطلحات 

عن  القليل  اإخبارنا  ويجري  التقنية  املو�سيقية 

دليل  اأي  لدينا  يكون  وبالكاد  احلقيقي  العزف 

ب�سورة  نعرف  اأننا  اإذ  عزفه  يجري  قد  ما  اإىل 

التي يجريها  غري مبا�رصة من املالحظة املريبة 

ع�سو زميل من اجلمهور باأن ثمة رباعية وترية 

ملوزارت �ستكون �سمن برنامج العر�س. يف هذه 

متخذة  جمرد  وكاأنها  املو�سيقى  تظهر  الق�سة 

الع�سوائية  ال�سور  عن  للتعبري  انطالق  كنقطة 

هي  بينما  ال�ساردة  ت�ستح�رصها  التي  والغريبة 

. ولي�س من املفاجئ اأنه يف اإحدى 
)6(

ت�ستمع اإليها.

عن  »نيو�ست�سمان«  جملة  يف  االأوىل  املراجعات 

اأحد  والتي كتبها  الثالثاء«  اأو  »االثنني  جمموعة 

اأع�ساء جماعة بلومبزبري وهو دزموند ماكارثي 

»اأفابل  هو  م�ستعار  ا�سم  حتت  يكتب  كان  )الذي 

من  يومني  بعد  فقط  ن�رصت  والتي  هاوك�س«( 

ظهور املجموعة من املطابع، اأن ق�سة »الرباعي 

مده�سا  »و�سفا  كونها  تو�سف  �سوف  الوتري« 

ال�رصنقة  مثل  ن�سجها  جرى  التي  النزوات  لتلك 

اإىل املو�سيقى« وهي  العقل حني اال�ستماع  حول 

»الرحلة  رواية  يف  امل�سابهة  بالقطعة  تذكرنا 

»را�سيل  موهبة  الراوي  ي�سف  حني  للخارج« 

اإذا ما طوقت هذه املوهبة   »: املو�سيقية  فرناك« 

االأو�ساف  الأ�سد  واالأفكار  باالأحالم  املحددة 

يف  حكمة«.  اأكرث  اأحد  يكون  فلن  وغباًء  اإ�رصافًا 

و�سفًا  حال  اأية  على  نعطى  الوترية«  »الرباعية 

اإىل  للراوي  واحلمقاء  امل�رصفة  لالأحالم  كاماًل  

احلد اأن الق�سة تظهر هكذا وعلى نحو متناق�س ال 

هي حول املو�سيقى متامًا وال هي »مو�سيقية« الأن 

اأ�سلوبها اال�ستطرادي ال يبتعد عن البناء والرتكيب 

اأدبي. الحظ  التقليدي ولذا فهو جوهريًا  ال�رصدي 

ت.�س. اإليوت نف�سه املقاربة غري املبا�رصة لوولف 

اإىل االأداء املو�سيقي الذي جعلته دراميًا يف ق�سة 

»الرباعي الوتري« يف مراجعة ملجموعة »االثنني 

اأو الثالثاء« يف جملة »ذ دايل« اغ�سط�س 1921. 

املقاربات  خمتلف  بني  يقارن  املقالة  هذه  يف 

للرواية ال�رصدية احلداثوية والتعبري االأدبي ابتداًء 

لـ«العامل  جوي�س  جليم�س  املبا�رص  الو�سف  من 

االأكرث  املقاربة  كونها  ي�سفه  ما  اإىل  اخلارجي« 

يف  وولف  اأ�سلوب  ميزة  وهي  وتاأماًل  انعكا�سًا 

الكتابة. ال نغالب ال�سعور باأن ت.�س. اإليوت كان 

يف ذهنه ق�سة »الرباعي الوتري« حني كتب عن 

جمموعة »االثنني اأو الثالثاء«:

�رصعية  والغريب  للفنتازي  امللحة  الرغبة  اإن   «

باجلمال  ح�سًا  يحمل  �سخ�س  فكل  ودائمة؛ 

جتعل  جوي�س  ال�سيد  مثل  واأقواها  يحملها. 

م�ساعرها يف العامل اخلارجي امللفوظ؛ ما ي�سمى 

اأنثوية وهو النوع  على نحو ب�سيط النوع االأكرث 

االأكرث حنكة اأي�سًا، يجعل فنه بال�سعور والتاأمل 

ال�سيء  اأو  اأثاره  الذي  ال�سيء  يف  ال  ال�سعور  يف 

النوع  هذا  ومن  ال�سعور.  منه  �سنع  رمبا  الذي 

ال�سكت�سات  من  احلايل  الكتاب  فاإن  الكتابة  من 

اأو الثالثاء« هو  لل�سيدة وولف بعنوان » االثنني 

املثال النموذج. اإن �رص �سحر الق�س�س الق�سرية 

ال�سيء  بني  كبري  بتفاوت  يتكون  وولف  لل�سيدة 

و�سل�سلة االأحا�سي�س الذي تو�سع يف حالة حركة. 

اإن ال�سيدة وولف متنحك املرجع االأدق وتقودك 

ال�سور  ل�سل�سلة  متامًا،  واعٍ   ب�سكل  للتحري، 

واالأحا�سي�س التي تطفو بعيداً عنها«.

  ال ميكن اإنكار اأن ق�سة »الرباعي الوتري« تدور 

ب�سكل اأ�سا�سي حول » متوالية ال�سور واالأحا�سي�س 

ذلك  وبفعلها  املو�سيقى  عن  بعيداً«  تطفو  التي 

يجري  التي  املو�سيقى  طبيعة  ت�سبب  فاإنها 

عزفها اإذ اأنهم يظهرون عقاًل م�ستغرقا متامًا يف 

جتربته اخليالية اخلا�سة، عقل »يفي�س بال�سور، 

ال�سور املف�سلة للماء واالأ�سماك املتمايلة« حتى 

لو كان احلد الذي بقي احلد الذي تكون به �سور 

االأ�سماك هي ال�سور املف�سلة لدى الراوي مرئية.

اإىل  التمثيلية  املقاربة  هذه  اأن  القول  عن  غني 

وال�سور  باالأحالم  بالعالقة  املو�سيقية  التجربة 
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هي مثرية جداً للجدل. وكما الحظ جيم�س هافلي 

» اأي خمت�س باملو�سيقى �سوف يتفق مع راوي 

هذه الق�سة الذي يوحي �سوته بو�سوح بالبناء 

لذلك  ت�ستجيب  لكنها  للرباعي..  املو�سيقي 

البناء يف املكافاآت املو�سيقية االإ�سافية للنوع 

التعبريي االأ�سد جراأة«. لو اأن »متواليات احللم« 

واملوازيات  الوعي  لتيار  االأ�سا�سية  امليزة  هي 

ال�سمنية  واملو�سيقى  الن�س  بني  البنائية 

بنا  يوؤدي  هذا  فاإن  و«تعبريية«  غام�سة  تبقى 

الوجه  ي�سفيها  التي  العالقة  ما   : ال�سوؤال  اإىل 

املو�سيقي للق�سة على مغزى االأحالم؟ فمن جهة 

اأنها غري  االأحالم بنف�سها تربهن على  اإن قراءة 

اأن عدم ا�ستمرارية ال�رصد واالنتقاالت  اإذ  مقنعة 

متاما  معنى  لها  املنظور  يف  ت�ساهى  ال  التي 

�سمن �سياقاتها املو�سيقية فاإن املجاز ال يوحي 

فقط باملو�سيقى فح�سب لكن نف�سها نف�سه يوحي 

باملو�سيقى. وكما الحظ فرنر وولف »ال فقط من 

الرواية ميكن  اإىل مفهوم مو�سقة  االإ�سارة  خالل 

لبع�س االأوجه املذهلة املختلفة للن�س اأن تكون 

اتخذت  ما  اإذا  اأخرى  جهة  ومن  مهمًا«.  عاماًل 

هدفها  واأن  للمو�سيقى  املجازات  �سكل  ال�سور 

النهائي التعبري عن املو�سيقى فاإن القارئ يتوقع 

اأن يحل �سفرة »�سل�سلة ال�سور« بالعودة اإىل االأداء 

الت�سويري املو�سيقي اخلال�س للرباعية الوترية 

فاإن هذا رمبا يربهن  ملوزارت. وكتمرين عقلي 

جمالية  كتجربة  ولكن  ما  حد  اإىل  الت�سلية  على 

به  مبالغًا  يبدو  هذا  فاإن  مغزى  وذات  عميقة 

بب�ساطة  اأي�سًا  املرء  ي�سغي  ورمبا  مقنع.  وغري 

اإىل رباعية موزارت كي يتمتع بتاأثري املو�سيقى 

اأواًل.  هل يتوجب علينا حقًا اأن ناأخذ يف االعتبار 

�رصور الراوي يف حلم اليقظة التخيلي؟

وولف واملو�صيقى والكلمات 

 بالنظر للعالقة بني املو�سيقى والكلمات فاإنها 

فاغرن  الأوبرات  لها  مراجعة  يف  بو�سوح  كتبت 

عام  ون�رصت  بريث«  يف  »انطباعات  بعنوان 

1909 يف »التاميز«:« حني تنتهي حلظة االإثارة 
االأوتار فاإن تعريفاتنا  العزف عرب  اأقوا�س  ومتر 

يف  الكلمات  وتختفي  عنها..  التخلي  يجري 

مع  بالتعار�س  الراأي  هذا  وبو�سع  عقولنا«. 

االأداء  من  االأوىل  القليلة  النوتات  م�رصحة 

املو�سيقي يف ق�ستها »الرباعي الوتري«:

ها قد اأتوا، اأربع اأ�سكال �سوداء، يحملون االأدوات 

املربعات  مقابل  جمال�سهم  اأخذوا  املو�سيقية، 

روؤو�س  اأراحوا  ال�سوء،  م�سقط  حتت  البي�ساء 

بحركة  رفعوها  ثم  االأدوات  قوائم  على  اأقوا�سهم 

االأول  العازف  عّد  ثم  بخفة  وازنوها  متزامنة، 

اثنان،  واحد،  له  املقابل:  العازف  اإىل  ناظراً 

ثالثة-

فجاأة!  برزت  بحملها،  مثقلة  مزهرة،  متاألقة، 

تفجرت  اجلبل.  قمة  على  الكمرثى  �سجرة 

الرون«   « مياه  لكن  االأمطار.  هبطت  الينابيع، 

القناطر،  حتت  �سباق  وعمق،  ب�رصعة  جتري 

تكن�س خملفات املاء عن االأر�س غا�سلة الظالل 

فوق ال�سمكة الف�سية، ُدفعت ال�سمكة املرقطة اإىل 

االأ�سفل باملاء ال�رصيع«.

و�سعت  الكلمات  اأن  �سك  ال  الق�سة  هذه  يف 

الطبيعة  اإن  الواقع  يف  املو�سيقى.  ت�سف  كي 

و«غري  والالعقالنية  واخليالية  الع�سوائية 

املو�سيقية« الأحالم الراوي تبدو دائمًا منوذجية 

املو�سيقى  اإىل  اال�ستجابة  من  »ه�ستريي«  لنوع 

التي كانت وولف قلقة منها عام 1915، وكتبت 

ال  املو�سيقى  اأو�ساف  »كل  باأن  يومياتها  يف 

فهي  ة؛ 
ّ
�سار غري  وباالأحرى  متامًا  لها  قيمة 

ميالة اإىل اأن تكون ه�ستريية وقول اأمور �سيكون 

بعد«.  فيما  قيلت  قد  اأنها  من  خجلني  النا�س 

و�سيكون من غري املنا�سب متامًا اإذن اأن تدوين 

وولف  فرجينيا  فهم  بني  التعار�س  هذا  مثل 

ل�سمت التجربة املو�سيقية وبعدها عن الو�سف 

الوتري«  الرباعي   « ق�سة  يف  له  ال�سامت 
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كتاباتها  يف  التما�سك  عدم  من  نوعه  اأي  اإىل 

بعيوب  جدا  واعية  موؤلفة  من  وجمالياتها. 

التذوق املو�سيقي وجمالياته و »�سعوبة تغيري 

التعبري املو�سيقي اإىل تعبري اأدبي«.ومن املده�س 

غري  ب�سكل  بالكتابة  �ستبداأ  نف�سها  باأنها  متامًا 

واع لق�سة ق�سرية تدور ب�سكل �رصيح جداً حول 

املو�سيقى، وللوهلة االأوىل تبدو مليئة جداً بتلك 

وال�سفات«  واملقارنات  الغام�سة  املعادالت   «

التي تزعج النقد املو�سيقي دون داع خفي لعمل 

من  ذكاًء  االأ�سد  وجدت  اأنها  احلقيقة  يف  ذلك. 

الت�سويرية  النوطات   « مثل  املو�سيقي  التذوق 

يف برنامج احلفلة املو�سيقية »الكون�رصت« التي 

»مو�سقة  �سال«.اإن  ب�سكل  »لتوجيهنا  فقط  تفيد 

�ساغه  الذي  التعبري  ا�ستعملنا  ما  اإذا  الرواية«، 

مقابل  »نقطة  روايته  يف  هك�سلي«  »األدو�س 

نقطة« والتي حاولت وولف يف ق�سة »الرباعي 

اأن ال تتخذه كونه جمانيًا  ال�سبب  لهذا  الوتري« 

اأو بال مربر وبالتاأكيد �سوف يقودنا اإىل ال�سوؤال: 

كتبت  حني  تفعله  اأن  وولف  حتاول  كانت  ماذا 

ب�سكل  ناق�ست  التي  الوتري«  »الرباعي  ق�سة 

املو�سيقي  التعبري  اخلا�سة عن  اأفكارها  فا�سح 

الراوية  اأن  االأدبي عن املو�سيقى؟ ذلك  والتعبري 

الغبية«  »اأحالمها  من  خجلة  �ستكون  نف�سها 

واعية  كانت  وولف  اأن  حقيقة  اإىل  باالإ�سارة 

الق�سرية  الق�سة  هذه  يف  تفعله  كانت  مبا  جداً 

اإىل  ت�ستجيب  راويتها  جعل  من  تتعمد  اأي 

ثمة  الغبية«.  »االأحالم  مع  بالعالقة  املو�سيقى 

الق�سرية  الق�سة  هذه  من  حمددة  رئي�سة  اأوجه 

�ستك�سف فعاًل باأن االمر ابعد من ان يكون فهما 

التداعي  واأقرب جداً من فن  للتجربة املو�سيقية 

�سي�سري  الذي  املثري  والعاطفي  احلر  ال�سوري 

عن  حياتها  مدى  املتما�سكة  وولف  اآراء  عك�س 

كون  لكن   
)7(

املو�سيقية. والتجربة  املو�سيقى 

ب�رصاحة  هنا  تتحرى  اأدناه،  نرى  وولف،كما 

الو�سائل  من  الوا�سع  الطيف  كبريين  وتب�رص 

وبالف�سل   .
ً
معنى املو�سيقى  فيها  تتخذ  التي 

لوولف  املوروث  الهجائي  العرق  و�سف  يف 

وت.�س.األيوت  هافلي  جيم�س  فاإن  الق�سة  يف 

ودزموند مكارثي مل ي�ستطيعوا متامًا فهم الق�سة 

تدور حول  فعاًل  الوتري«  »الرباعي  – اإن ق�سة 
بها  تف�سح  التي  والطريقة  الفنتازيات  »�رصنقة« 

كل �سورة لالأخرى �سمن جريان »تيار الوعي«، 

وهي اأي�سًا »مترين على االأ�سلوب« يف مونولوج 

تدور  واالأخري  االأول  املقام  يف  لكنها  داخلي 

ذات  املو�سيقى  فيها  تكون  التي  الطريقة  حول 

معنى. بالن�سبة ملوؤلف منهمك جداً مع الكلمات 

واملعاين التي تكّون املادة االأولية لفنها االأدبي، 

املو�سيقى، التي هي فن »بال كلمات« وهذا �سيء 

ي�سدق باالأخ�س على الرباعي الوتري ملوزارت 

التي تظهر مالحمها يف ق�ستها الق�سرية وتتيح 

نتحرى  اأن  يجب  منه  الذي  املثايل  التعار�س 

االت�سال والتعبري الفنيني.

ميكن  بالكاد  حا�رصة،  املو�سيقى  بجعلها 

احلدود  تنتهك  وهي  وولف  فرجينيا  روؤية 

اأم�سكت  اأنها  االأدبية. وعلى العك�س، من الوا�سع 

فاإن  ولهذا  املو�سيقي،  التعبري  حدود  بانتهاك 

االعرتا�سات من قبل نقاد املو�سيقى ودار�سيها 

كثرياً  يغذيها  ال  الوتري«  »الرباعي  ق�سة  على 

حقيقة  بل  بنف�سها  الالمعقولة  احللم  م�ساهد 

مو�سيقى  كونها  »موزارت«  تعامل  وولف  اأن 

برناجمية )منهجية(. حتى لو اأن ال�ساردة خجلة 

بقية  يقي�س  حني  ال�ساذجة«  »اأحالمها  من 

اجلمهور القيمة اال�سلوبية لتكوين مبكر وي�سغي 

اأي  ي�ساب  لن  لكن  الكمان.  عازيف  تكنيك  اإىل 

لو  ال�سدمة.  اأو  باملفاجاأة  الق�سة  لهذه  قارئ 

 »Trout الرتوتة  »�سمك  �سوبرت  خما�سية  اأّن 

يعرف  فالقليل  الربنامج.  يف  مدرجة  كانت 

املقطوعة  الواقع هي  �سوبرت يف  مقطوعة  باأن 

من  التي  املقطوعة  وهي  الق�سة  وراء  احلقيقية 

�رصد  فكرة  ا�ستخدام  لوولف  تتيح  اأنها  الوا�سح 
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البيانو »�سمك الرتوتة«  ال�سمك والنهر. خما�سية 

املقام  من    D 667 رقم  امل�سنف  ل�سوبرت 

الرئي�سي A )واملوؤلفة �سنة 1819( التي ت�سغي 

يف  عزفت  قد  االأخرى  املوؤلفات  بني  من  لها 

 تتحول يف 
)8(

حفلة مو�سيقية مبدينة »كامبدن« 

الق�سة اإىل رباعية وترية مبكرة ملوزارت. ورمبا 

اإن  ذلك.  لفعل  قويًا  �سبب  وولف  لفرجينيا  كان 

فقط  ميكن  املخططة«  »ال�سمكة  اإىل  االإ�سارات 

اإىل وولف عن طريق عنوان مقطوعة  اأن يوحي 

يف  لها  اأ�سغت  التي  الرتوتة«  »�سمك  �سوبرت 

.
)9(

»كامبدن هيل« 

   بتقدميها لرباعية موزرت الوترية، املو�سيقى 

املنهجية  �سوبرت  مو�سيقى  من  بداًل  اخلال�سة.. 

�سوف اأدل على اأن وولف يف الواقع تتخذ موقفًا 

حمكمًا للعمل بعيداً عن اأي تربير منهجي ممكن 

ب�سكل  حتقق  اإنها  الواقع  يف  ال�ساردة.  الأحالم 

االأداء  هيكل  �سمن  وق�سدها  باأهميتها  �سمني 

اأي  باأن  توحي  بطريقة  »خال�سة«  ملو�سيقى 

كونه  فهمه  ميكن  ال  ممكن  مو�سيقي  برنامج 

الوا�سح  من  حال.لذا  اأية  على  لالأحالم  تربيرا 

حول  ولي�س  املو�سيقى  حول  تدور  االأحالم  اأن 

فاإن  ذلك،  ونتيجة  مو�سيقي.  غري  برنامج  اأي 

واملو�سيقى  احللمية  امل�ساهد  بني  العالقات 

اخلال�سة ب�سورة عامة ت�سبح اأي�سَا اأكرث اأهمية 

مليئة  نهر  ل�سورة  امتالكها  من  بداًل  وكونية 

بال�سمك تتاح لل�سارد عن طريق عنوان مو�سيقي 

اإ�سايف الذي ميكن اأن يربر املجاز ورمبا يوؤدي 

هنا  املجاز  للمو�سيقى،  �سطحي  »تاأويل«  اإىل 

وباملو�سيقى  عامة  ب�سورة  باملو�سيقى  مرتبط 

يف  اأخذنا  ما  اإذا  خا�سة  ب�سورة  »اخلال�سة« 

عزفها،  مت  قد  موزارت  رباعية  اأن  االعتبار 

اإلقاء ال�سوء على مالمح معينة  وبذلك تفيد يف 

ال�رصد ترتقي باملتوازيات... بني املو�سيقى  من 

اخلال�سة واالأدب. تتعمد فرجينيا وولف هنا يف 

جعل الكلمات ت�سف املو�سيقى كي تتجاوز اأكرث 

القيا�سات ال�سطحية االأكرث منوذجية التي ميكن 

كي  الفنني  هذين  بني  موجودة  عادة  روؤيتها 

عن  ال�سامع  يعتقده  »ما  درامي  قالب  يف  ت�سع 

املو�سيقى«) كيفي 80-81(

اجلماليات  يف  املو�سيقي  الت�سامي  املراآة:  عرب 

الوولفية 

اإىل  املو�سيقى  حتويل  اأن  االهتمام  يثري  ما 

امل�ستويات  اأكرث  يف  تعزف  الأنها  يف�سل  ال  فعل 

فاملتوازيات  منوذجًا:  االأدبية  املو�سيقية- 

التقنية تبقى وا�سحة على نحو عجيب. من ال�سهل 

املتناظرة  املو�سيقية  املالمح  �سفرة  فك  ن�سبيًا 

الو�سفية  ذات  احللم  م�ساهد  من  للمقطوعة 

املو�سيقية  للحظات  التدريجي  والتتبع  العالية 

والنغمة  لالأقوا�س  االأ�سا�سي  التلوين  من   –
املكررة القوية واخلطوط النغمية املن�سوجة اإىل 

نف�سها.  للحركات  الداخلية  والهياكل  الت�سوير 

�رصعة  درجة  ت�سف  كي  الكلمات  اختيار  ميكن 

هنا  ومن  املو�سيقي.  والن�سيج  وال�رصعة  العزف 

فاإن وولف مت�رصح معاين عادة ما تن�سب اإىل تلك 

االأفكار التقنية اخلال�سة والتجريدية املعاك�سة. 

ال�سعادة  اإىل  ت�سري  ال�رصيعة  العزف  فدرجة 

يف  البطيئة  احلركة  اأما  االأول(  احللم  )متوالية 

امليالنخوليا  عن  تعبري  فهو  الثانوي  املفتاح 

اأما  الثاين(  احللم  )متوالية  ال�سديدة(  )الكاآبة 

على  فتفهم  )الكونرتبوينت(  الطباقية  الثيمات 

احللم  )متوالية  �سخ�سيتني  بني  ما  حوار  اأنها 

. اإن املو�سيقى يف هذه الق�سة قد جعلت 
)10(

الثالث(

مفتتح  فاإن  ولهذا  متثياًل  تكون  كي  البداية  يف 

»املعاين« الكامنة يو�سع اأمام اأعيننا ذاتها لكن 

تلف  وولف  اأن  ويظهر  املحكم،  الفح�س  حتت 

ال�رصد  وتقو�س  املعاين  تلك  خمتل�س  نحو  على 

عند  الت�ساوؤل:  مو�سع  باأكملها  التجربة  وت�سع 

م�ستاءة.  الراوية  تكون  حلم  متتالية  كل  نهاية 

يف  تكون  اأن  اإما  الأنها  مقنعة  غري  ا�ستجاباتها 

اإن  االأدبية.  منتهى  يف  اإنها  اأو  الب�ساطة  غاية 
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اأن  فقط  ت�ستطيع  الأنها  مرعوبة  تكون  الراوية 

ت�سف ب�سكل جمازي ما كان بالن�سبة لها جتربة 

وال�سيول  القافزة  ال�سمكة  اإن  الرتكيز.  غاية  يف 

اأن  ميكن  التي  الوحيدة  الطريقة  كانت  الهائجة 

واحلركة  الطاقة  عن  تعرب  كي  عليها  هي  تعرث 

جتربتها  لكن  لها  املو�سيقى  بها  توحي  التي 

وال�سيل  القافزة  ال�سمكة  عن  تدور  ال  املو�سيقية 

يف  ا�ستجابتها  فاإن  نف�سها  وبالطريقة  الهائج. 

الذي ال  ال�سهر  الثاين تدور حول  متتالية احللم 

وراء  م�سماة  غري  مركبة  لعاطفة  حتديده  ميكن 

التعبري  اإنه  القمر  �سوء  حتت  النهر  يف  رحلة 

وراء  ما  املتعار�سني  اجلن�سني  بنب  التوتر  عن 

الق�سة الرومان�سية بني �سيدة وع�سيقها، واأخرياً 

اإنه النموذج التجريدي ملعمار مرن من ال�سوت 

ملدينة  الثابتة  الرخامية  االأعمدة  روؤى  وراء 

كبرية. لذا فاإن امل�سري الرمزي يف ال�سحراء عند 

الدعامات  كل  تلغي  الراوية  يجعل  االأداء  نهاية 

 وترتك بعيداً وراءها اأي 
)11(

العاطفية واخليالية.

معامل تاأويلية اإذ اأن ال�سور واملجازات والكلمات 

الياأ�س » غري متلهفة بعد،  تخذلها وتقع فري�سة 

وولف«  »فرنر  يالحظ  الذهاب«.  يف  فقط  راغبة 

الوعي  اإىل »  ال�سلبية، لكنه ين�سبها  النهاية  هذه 

اإىل  للذاهبني  احلقيقي  واملوقف  لها  البازغ 

االإيجابية  اأهمية  من  يقللون  الذين   « احلفلة 

للمو�سيقى«)وولف  التلقي اخليايل  التي يحدثها 

160(. لكني اأود اأن اأناق�س باأن هذه اال�ستجابة 
ال�سلبية االأخرية يجب اأن تتخذ متامًا العك�س اأي 

اللغوية  قواها  من  الراوية  ا�ستياء  اإىل  كاإ�سارة 

يف  جتربتها  ب�سدة  التلفظ  يف  وف�سلها  املعربة 

فاإن  نف�سها  وولف  الحظت  وكما  املو�سيقى. 

مثل هذا التلفظ عرب الفن هو »يف غاية ال�سكلية 

وال�سطحية اإذ اأننا بالكاد ميكن اأن جنرب �سفاهنا 

وقوية  مميزة  العاطفة  بينما  ت�سكيله؛  على 

ومقنعة. نحن نحاول اأن ن�سفها لكننا ال ن�ستطيع، 

تتغلب  حتى  ونفقدها  نراها  اأن  وما  تختفي  ثم 

التي  احلدود  والكاآبة؛ نحن منيز  االإرهاق  علينا 

242-  :1966( طريقنا«  يف  الطبيعة  ت�سعها 

243( اأال ي�سف ذلك بدقة الطريقة التي مت�رصح 
»الرباعية  ق�سة  يف  االأداء  انتهاء  وولف  بها 

املو�سيقية  التجربة  »عاطفة«  اإن  الوترية«؟ 

للراوية يف هذه الق�سة الق�سرية كانت بالتاأكيد 

االأخري  ياأ�سها  لكن  ومقنعة«  وقوية  »مميزة 

بالتاأكيد ال كما يدل على ذلك فرنر وولف، اإ�سارة 

اإىل ال�سك بـ»حقيقة« لندن اإزاء نوع من الفردو�س 

املو�سيقى املت�سامي لالأداء. كانت بالفعل »بني 

اأو باالأحرى بني احلركات( ال خالل  الف�سول« ) 

االأداء، اإذ اأن الراوية ت�سبح قريبة اإىل التعبري عن 

تاأثري املو�سيقى يف و�سف االأفعال ال�سامتة )بال 

واأ�سحك  اأرق�س  اأن  اأريد  املغزى:«  ذات  كلمات( 

حاد«  نبيذ  واأ�رصب  واأ�سفَر  ورديا  كيكا  واآكل 

الثانية  االأوىل. احلركة  تهتف مبرح بعد احلركة 

العجيب، كل  الطفل  العامل بح�س  ترى  �ستجعلها 

متنا�سب،  غري  ومثري«  غريب  »جّد  يظهر  �سيء 

مع  بالعالقة  وفهمه  حتريه  يجب  جديد  عامل 

الداخلية  واملتناظرات  والنماذج  االإيقاعات 

تاأثري  فاإن  لوولف  بالن�سبة  املو�سيقي.  للتكوين 

املو�سيقى لهذا ال�سبب ال يكمن يف قابليتها على 

الراوية ت�سف )وتياأ�س( مما  اأن  اإذ  ال�سور  اإثارة 

كان عواطف رخي�سة واإثارة ب�سيطة. ال »الياأ�س« 

كانت  »الفرح«  وال  »احلزن«  ال  »االأمل«،  وال 

م�سطلحات من املمكن دائمًا تقرتب من التعبري 

التجربة  حتملها  التي  والتعقيد  الرتكيز  عن 

املو�سيقية يف متتالية احللم الثاين. كما تناق�س 

ال�ستجاباتنا  باالألفاظ  و�سف  اأي  فاإن  وولف 

اإنه  اإطالقًا؛  و�سفًا  لي�س  »هو  الفني  للعمل 

نحن:«  نفعل  كما  ت�ساأل  فهي  لذا  املعنى«  يرتك 

عنه  التعبري  ميكن  ال  الذي  املعنى  نوع  ما  لكن 

243).اإن الراوية يف ق�سة  بالكلمات« )1966: 

»الرباعية الوترية« ال تاأتي اإىل احلفلة كي تدع 

واالأحالم  امل�رّصة  االأفكار  يف  تنغمر  اأن  لنف�سها 
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كنوع من الهروبية اإىل »فردو�س« مو�سيقي كما 

لكنها على   ،)162 )وولف  »فرنر وولف«  يعتقد 

وتقييم  حتليل  على  واع  ب�سكل  تعمل  النقي�س 

اأ�سا�سًا  اأكرث  قوة املو�سيقى يف بحثها عن �سيء 

يتجاوز ال�سطح واالأعرا�س واملظاهر، ويت�سامى 

للحظة، �سيء لي�س خارج كل واحد منا لكنه �سيء 

بدء  يف  قبل  من  تت�ساءل  وكما  منه.  جزء  نحن 

العزف جائلة بب�رصها حول قاعة احلفل:« ثمة 

اإ�سارات، اإن مل اأكن خمطئة، باأننا جميعًا ن�ستذكر 

�سيئًا، ونبحث ب�سكل خمتل�س عن �سيء«)1989: 

الطراز  اإن  مني(.  تاأكيد  املائلة  احلروف   139
اأنيق  ب�سكل  املجزاأ  والزمن  للُعرف  الظاهري 

على  �سفوف  يف  يجل�سون  الذين  والنا�س 

الكرا�سي املذهبة واملواكب وامل�سابك التي تبقي 

والتنظيم  الطراز  ذلك  كل  م�ستقيمة،  الربطات 

الظاهري )العريف( يجري تفكيكه واإعادة تقييمه 

يف �سوء التجربة املو�سيقية. حتى لو اأن عيوب 

تلفظ الراوية لتجربتها املو�سيقية ت�سبب لها بال 

�سك الياأ�س يف النهاية اإال اأنها مع ذلك تريد اأن 

تختفي داخل عامل فيه طريقة جديدة للنظر اإىل 

وتتكلم  التفاح  بائعة  ولهذا فهي حتيي  االأ�سياء 

ياأخذون  ما  كثرياً  الذين  – النا�س  اخلادمة  اإىل 

يف االعتبار-، غافلة عن حقيقة اأن هذه الطريقة 

يف روؤية االأ�سياء هي جوهر التجربة املو�سيقية 

يف  �ساألته  الذي  لل�سوؤال  اجلواب  وهو  ذاتها، 

العزف: ملاذا اال�ستماع  البداية لنف�سها قبل بدء 

اإىل املو�سيقى؟

كونها  ال  املو�سيقى  وولف  فرجينيا  تفهم    

جماز  هي  وال  العواطف  اأو  الوعي  لتيار  قيا�سا 

ذلك  من  النقي�س  وعلى  مت�سام.  )اأف�سل(  لعامل 

كونها  الق�سة  هذه  يف  اإليها  ينظر  فاملو�سيقى 

قيا�سًا للم�رصوطيات االإبداعية للوعي الذي ميكن 

ميكن  خمتلف.  ب�سكل  العامل  ي�سيغ  اأن  بنف�سه 

اأن يوجز يف كلمات  املو�سيقية  التجربة  جلوهر 

عن  يف�سح  من  »االأمواج:«  رواية  يف  »برنارد« 

املعنى الذي يكمن يف اأي �سيء؟« ]...[ كل �سيء 

ن�سل  متناق�س  نحو  على  ومغامرة«.  جتربة 

هو  للمو�سيقى  »وولف«  فهم  باأن  ا�ستنتاج  اإىل 

ر�سمي على نحو �سديد الأن م�رصحتها للواجهات 

ق�ستها  يف  املو�سيقية  للتجربة  املختلفة 

هو  ما  اأن  تك�سف  الوترية«  »الرباعية  الق�سرية 

املو�سيقية  مميزاتها  هو  املو�سيقى  يف  مهم 

من  معقد  »تكوين«  اأنها  حقيقة  اخلال�سة: 

بينما  تدريجيًا  تربز  التي  ال�سوتية  الظاهرة 

االأحا�سي�س  مثل  البقية،  اأما  لها.  ن�ستمع  نحن 

مع  نربطها  التي  واملجازات  وال�سور  والكلمات 

املو�سيقى اأو ن�ستعملها لو�سف ما هو رغم ذلك 

فهي  نقلها،  املمكن  غري  من  جداً  فردية  جتربة 

الطبيعة  وولف  لدى  تكمن  هناك  ثانوية.  تبقى 

النموذجية للتعبري املو�سيقي.

كتحر  الوتري«  »الرباعي  ق�سة  فهمت  ما  اإذا    

تر�سيخ  تعيد  فاإنها  باملو�سيقى  التلفظ  لعيوب 

للتحويل  القابلة  غري  اللفظية  غري  اخل�سو�سية 

للم�سطلح املو�سيقي. وال �سّك اأن ق�سة »الرباعي 

كتابتها  وولف  فريجينيا  اأعادت  قد  الوتري« 

كي تظهر يف رواية »االأمواج« يف مقطع يحمل 

جرى  ما  اإذا  الن�سني،  كال  مده�سة.  ت�سابهات 

على  ال�سوء  اأحدهما  يلقي  بالتوازي،  قراءتهما 

»االأمواج«  رواية  يف  »رودا«  من  كل  االآخر. 

والراوية يف ق�سة »الرباعي الوتري« يف النهاية 

تثريان اال�ستياء با�ستجابتهما اخليالية االأ�سلية 

»بار�سيفال«  موت  بعد  »رودا«  اإن  للمو�سيقى. 

جتد العزاء بالذهاب اإىل حفلة مو�سيقية يف قاعة 

»بخ�ستاين« لكنها كانت حمبطة من عدم قدرتها 

على التعبري بالكلمات عن جتربتها املو�سيقية.

يتهياأون  باخلنف�ساء  ال�سبيهون  الرجال 

لكماناتهم: انتظار، عّد، متايل، يخف�سوا اأقوا�سهم 

الزيتون  اأ�سجار  وثمة متّوج و�سحك مثل رق�س 

حني  الوافرة  االأل�سنة  ذات  الرمادية  واأوراقها 

يقفز البحار على ال�ساحل وهو يع�س غ�سنًا بني 
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خمتلفة

 لكني اأفهم

 ما تعني



ال�سديدة  التالل ذات االنحدارات  اإذ تهبط  �سفتيه 

واالأظهر املتعددة.

»مثل« و«مثل« و«مثل«- لكن ما هو ال�سيء الذي 

يكمن حتت املظهر اخلارجي لل�سيء؟« 

اخليالية  »رودا«  ا�ستجابة  اأّن  من  الرغم  على 

ت�ستفيد من �سور خمتلفة من تلك املوجودة لدى 

نف�سها  والقطعة  الوتري«  »الرباعي  ق�سة  راوية 

من  املتوالية  نف�س  وهي  اإيجازاً  واأكرث  اأق�رص 

التمثيل االأدبي للمو�سيقى )التالل متتلئ باأ�سجار 

الزيتون والبحار يقفز على ال�ساحل..الخ( وحتى 

اال�ستماع اإىل املو�سيقى نف�سها كنموذج خال�س 

املو�سيقية  التجربة  يف  يظهر  جتريدي  وبناء 

لـ«رودا« يف رواية »االأمواج«.

الالعبون  ياأخذ  م�ستطيل.  هناك  مربع؛  ثمة    

املربع وي�سعونه على امل�ستطيل. ي�سعونه بدقة، 

في�سنعون منزاًل مثاليًا. وما يرتك يف اخلارج اإال 

القليل جداً. البناء االآن مرئي؛ ما هو ناق�س يعلن 

لقد  و�سيعني؛  وال  خمتلفني  غري  اإننا  هنا؛  عنه 

املربعات.  اإزاء  وو�سعناها  م�ستطيالت  �سنعنا 

ذلك هو انت�سارنا؛ وهذا هو عزاوؤنا)116(.

  اإذا كانت اللغة، بكلمات »رودا«، ميكن التعبري 

من  جمازي  تلميح  وِمثل«  وِمثل  بـ«ِمثل  عنها 

وفق  توظف  ال  الأنها  املو�سيقى،  فاإن  احلقيقة 

اأقرب  جتعلنا  رمبا  للغة،  التمثيلية  املبادئ 

اخلارجي  املظهر  حتت  يكمن  الذي  »ال�سيء  اإىل 

يكمن  الذي  ال�سيء  هو  ما  لكن   .)116( لل�سيء« 

حتت املظهر اخلارجي لل�سيء؟ وكما يعلن البطل 

االأول لوولف يف رواية »الرحلة«:

ي�سبه  الروايات  كتابة  يف  اأفعله  اأن  اأريد  ما   «

متامًا ما تريد اأن تفعله حني تعزف على البيانو 

كتفيه.«  فوق  من  ويتكلم  يدور  بداأ  اعتقد«  كما 

األي�س كذلك؟«  االأ�سياء  وراء  نكت�سف ما  اأن  نريد 

ي�ستمر بالقول«انظر اإىل االأ�سواء هناك املتفرقة 

يل  تاأتي  اأنها  اأ�سعر  التي  االأ�سياء  اتفق.  كيفما 

من  راأيت  هل  اأجمعها..  اأن  اأريد  االأ�سواء..  مثل 

اأ�سنع  اأن  اأريد  اأ�سكااًل؟  األعابًا نارية ت�سنع  قبل 

اأ�سكااًل.. هل ذلك ما تريد اأن تفعله؟« 

االآن هم خرجوا ورمبا مي�سون جنبًا اإىل جنب. 

خمتلفة...  املو�سيقى  تكون  البيانو  اأعزف  حني 

لكني اأفهم ما تعني« )1974:221-222(.

املو�سيقى  تكون  اجلمايل  وولف  نظر  يف 

ال�سامتة«  »املنطقة  بني  ج�رصاً  ال�سبب  لهذا 

)»والرت  املتج�سد  غري  اخلال�س  لـ«املعنى« 

الذي  املعنى  1966:242و243( وهو  �سكرت« 

وهو  به  ن�سفها  كلمات  جند  اأن  دون  نفهمه 

املعنى.  لهذا  وملفوظ  جداً  متثيلي  اأدبي  تعبري 

يتوافق  الذي  الت�سميم  »بع�س  عن  ببحثها 

التعريف  تتجنب  التي  اللحظات  تلك  مع  كثرياً« 

عندئذ  وولف  تتحول   )1980c:169( اللغوي 

هو  وما  مفزع  هو  »عما  للتعبري  املو�سيقى  اإىل 

 .)172( اأن نف�رصه«  غري متوقع وما ال ن�ستطيع 

املو�سيقى  روؤية  ميكن  الكلمات  عائق  بتجنبها 

اللفظية  غري  اخلا�سة  بطريقتها  كتعبري  عندئذ 

التي تتجنب تلك الكلمات التي تخدعنا يف غالب 

و«ا�سطناعية  جداً«  »�سطحية  الأنها  االأحيان 

قراءتنا  يف  ك�سفنا  كما   )59( خمل�سة«  وغري 

املفتاح  تعطينا  فهي  لذا  الوترية«،  لـ«الرباعية 

لفهم دور ووظيفة املو�سيقى يف كتابات وولف.
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الهوام�س

يف  بها  باأ�س  ال  ا�سهامات  لديها  كان  وولف  فرجينيا  اأن  �سك  ال   .1
اأختها  التقنية. حني كانت يف احلادية ع�رصة كتبت  املعرفة املو�سيقية 

»�ستيال« يف يومياتها باأن »جينيا« كانت تتعلم املو�سيقى وكانت هي 

 qtd. in Lee( بيتهوفن دون حت�سري   �سوناتات  اأداء  اعتادت  نف�سها 

تعزف  اأن  ع�رصة  ال�سابعة  يف  كانت  حني  فرجينيا  اعتادت  كما   )33
افرتا�سات  تناق�س  هذه   .)5  :1975( فاني�سيا  اختها  مع  الفيوغات 

ليونارد وولف وكليف بيل باأنها مل يكن لديها معرفة تقنية باملو�سيقى 

اإىل  جداً  الكثرية  االإ�سارات  اإن   .)L. Woolf 528; Bell 1: 149(

امل�سطلحات املو�سيقية يف يومياتها تظهر لنا باأنها كانت بعيدة جداً 

عن اجلهل باملو�سيقى واأنها مل ترتدد يف كتابة مقاالت نقدية تت�سمن 

تاأويالت للقطع املو�سيقية التي كانت ت�ستمع لها.    

2. كانت وولف حت�رص العديد من احلفالت املو�سيقية لكن حتى اجلانب 
مو�سوعًا  وكان  ي�سحرها  كانت  احلفالت  اإىل  الذهاب  من  االجتماعي 
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للعديد من اأكرث �سورها القلمية هجاًء يف يومياتها ورواياتها وق�س�سها 

كانت  الوتري«  »الرباعي  ق�سة  من  اال�ستهاللية  وال�سفحات  الق�سرية 

مثااًل يف هذه احلالة كما اأنها �رصفت ذهنها اأي�سا عن املو�سيقى الفعلية 

بدياًل  لها  اأتاح  للغرامافون  اجلديد  االكت�ساف  اأن  كما  عزفها.  مت  التي 

 Bell(1925 مثاليًا. وبعد ح�سولها على اأحد النماذج اجلديدة يف عام

اإىل  اال�ستماع  يف  الوقت  من  الكثري  وولف  فرجينيا  ق�ست   )2: 130
 D5: 73،(حولها ما  �سجة  عن  البعيدة  جلو�سها  غرفة  يف  املو�سيقى 

املو�سيقى  اأ�سبحت  االأدبية  م�ساريعها  على  تعمل  كانت  بينما   ،)161
»كويننت  اأختها  ابن  ي�سفها  كما  لقلمها«  وثيمة  لتاأمالتها   »خلفية 

»مولعة جداً  كانت  باأن زوجته  ليونارد  ويتذكر   )Bell 1: 149( بيل« 

وباالأخ�س  والغرامافون  الراديو  اإىل  االإ�سغاء  واعتادت  باملو�سيقى 

.)L. Woolf 528 (»املو�سيقى الكال�سيكية يف كل ليلة

كتبت  التي  امل�سرتك«  »التاريخ  م�رصوعها  من  جزءا  ذلك  كان  رمبا   .3
)see Silver 382-398( »فقط ف�سلني منه بعنوان »اأنون« و«القارئ

من  وحريتهم  النقاد  بع�س  فهم  عدم  من  م�ستاءة  وولف  كانت   .4
ال�سكوى  اإىل  بها  اأدى  التي  الثالثاء«  اأو  »االثنني  الق�س�سية  جمموعتها 

 D2: 106، 8th April( مهمًا«  �سيئًا  خلفت  باأين  يرون  »ال  باأنهم 

اإىل  من�سوبة  مراجعة  اإىل  ي�سري  التعليق  هذا  اأن  املحتمل  من   .)1921
اأو  االثنني  ملجموعة«  االأدبي«  التاميز  »ملحق  يف  ت�سايلد«  »هارولد 

الثالثاء« املن�سورة يف ال�سابع من ني�سان عام 1921. على الرغم من اأن 

ت�سايلد يك�سف باأن ال�سلة بني ا�ستعمال وولف االإبداعي للنرث واالأ�سلوب 

اأنه  اإال  واملو�سيقى،  الر�سم«  الذي زحف من  التمثيلي  »للفن غري  اجلديد 

يعطي و�سفًا نقديًا �ساخراً الأ�سلوب الكتابة لدى وولف، دااًل على اأن ذلك 

»ال يعني �سوى القليل جداً ملا هو حم�سو�س بالن�سبة للعقل العادي لكن 

ذلك ال ميكن اأن يفيد املعنى كثرياً من اأجل اأغرا�سه. فالنرث رمبا »يطمح 

   .)Child 87-88( »اإىل حالة املو�سيقى لكن ال ي�سل اإليها

5. مبا اأن جن�س ال�سارد غري م�رصح به ف�سوف نعد ال�سارد اأنثى،لالإفادة،. 
  .)Wolf 148-149( انظر اأي�سَا  مناق�سة »فرنر وولف« للمو�سوع

تت�سورها  التي  الغبية«  »االأحالم  عن  نف�سها  ال�ساردة  تتكلم  كما   .6
لكل حركة من حركات الرباعية ف�سوف اأ�سري اإىل تلك كونها »متواليات 

االأحالم«.

اأنها نف�سها واعية  �ستظهر  لفاغرن  »بار�سيفال«  اأوبرا  الكالم عن  7. عند 
تنبع  التي  وتلك  املو�سيقى  من  امل�ستقة  االنطباعات  بني  بالفرق  جداً 

القول  ال�سعب  من  االإ�سافية:«  املو�سيقية  اأو  الثقافية  االرتباطات  من 

الذي يحيط باالأوبرا يف ذهن املرء ينبع من  الفريد  الكثري من اجلو  اإن 

اإنه العمل الوحيد الذي يت�سمن  اأخرى ال من املو�سيقى نف�سها.  م�سادر 

ارتباطات متنافرة« )1986: 290(.

جمموعتها  تكّون  التي  الق�سرية  ق�س�سها  اأغلب  تكتب  وولف  كانت   .8
الق�س�سية »االثنني اأو الثالثاء« يف عامي 1920 و1921. حني فكرت 

اآذار عام 1920 ذهبت لت�سغي  وولف بكتابة هذه الق�سة الق�سرية يف 

اأقيمت »كامدن هيل« يف غرفة  اإىل عزف »خما�سية �سوبرت« يف حفلة 

مارغريت  زوجته  كانت  )الذي  بوث«  »جورج  ببيت  اخلا�سة  املو�سيقى 

 1978a:( »كي »اأ�سجل مالحظات من اأجل كتابة ق�ستي )عازفة كمان

اإىل  وا�ستجاباتها  انطباعاتها  ت�سجيل  متاأنٍّ  ب�سكل  وولف  بداأت   .)24
املو�سيقى اأثناء فرتة العزف احلقيقي. ومن بني االأعمال التي عزفت يف 

بيت »جورج بوث« م�ساًء هي »الرباعية الوترية االإنكليزية« )التي األفها 

1915( كذلك ثالثية بيتهوفن. وح�سب يوميات بوث:«  فرانك برج عام 

�سوبرت. زحام.)  بيتهوفن.خما�سية  االإنكليزية. ثالثية  الوترية  الرباعية 

   .) qtd in Woolf 1978a: 24

مو�سيقى  لي�ست  الرتوته«  �سمك  »خما�سية  اأّن  من  الرغم  على   .9
»برناجمية« ومع ذلك فهي مرتبطة باأغنية اأملانية باال�سم نف�سه، االإطار 

اأن  مبا  �سوبارت،  فردريك  لكر�ستيان  ق�سيدة  هي  ل�سوبرت  املو�سيقي 

احلركة الرابعة من اخلما�سية هي جمموعة من التنويعات املوؤ�س�سة على 

 .Die Forelle« « اأغنية مبكرة ل�سوبرت بعنوان امليلودي مب�ساحبة 

�سوبارت  لق�سيدة  املو�سيقية  امل�ساحبة  اعتبار  هنا  املهم  غري  من 

تعرفها  تكن  مل  التي  نف�سها  الق�سيدة  يف  حتى  اأو  »�سوبرت«  اأغنية  يف 

يف  للق�سيدة  املو�سيقي  االإطار  الأن  بال�رصورة  نف�سها  وولف  فرجينيا 

االأغنية بالكاد لها عالقة مع �سياق احلركة الرابعة خلما�سية مو�سيقية 

»مطلقة« التي تعد الثيمة املو�سيقية هي الرابط املو�سيقي اخلال�س مع 

االأغنية. اإن �سوبرت يف الواقع غالبًا ما ياأخذ ثيمات معينة ثم يعيد العمل 

االأ�سلي فقط من  �سياقها  النظر عن  بقطع مو�سيقية خمتلفة بغ�س  بها 

اأجل اإمكانيتها املو�سيقية.    

للمو�سيقى  ال�ساردة  ا�ستجابة  تكون  التي  املختلفة  اللحظات  نحلل   .10
الينابيع وانبثقت من حتت �سجرة الكمرثى  اأن ن�ساأت من  كما يلي: بعد 

املزهرة، فاإن �سالالت اجلدول ال�سغرية تهبط من قمة اجلبل اإىل تيارات 

ال�سمك وجتري حتت  اأحوا�س  تدّوم يف  ثّم  الفائرة،  ال�رصيعة  الرون  نهر 

اأقوا�س احلجر يف املدن القدمية مارة ببائعات ال�سمك ال�ساحكات. هذا 

ما ن�سميه متوالية احللم االأول. بعد الوقفة االأوىل يف متوالية احللم الثاين 

نهر  طول  على  ببطء  تعوم  وهي  قارب  منت  على  اأنها  ال�ساردة  تت�سور 

القمر  الظالم،  يف  ال�سالل  �سجر  من  اأفر�سة  عرب  يجري  »كئيب«  بطيء 

ي�رصف عرب غ�سون ال�سف�ساف قبل اأن ينقلب اأرواح امل�سافرين الغارقة 

ت�سعد كاالأ�سباح يف ال�سماء. بعد الوقفة التالية ما ي�سمى االآن تيار رقيق 

القرون  اأ�سبانية من  اأوربا اجلنوبية رمبا هي قلعة  اأرا�سي  ج خالل 
ّ
يعر

الو�سطى ت�سبح جمرد خلفية، تتجنبه ال�ساردة كي تركز على فعل امل�سهد 

بني عا�سقني واالأمري.     

ونطلق على هذه متوالية احللم الثالث. يف النهاية وبعد »هروب« الع�ساق 

ب�سكل  نف�سه  على  يلتف  البحر  فاإن  البحر،  اإىل  اجلري  باالأحرى  اأو  بداًل 

تبدو  فاإنها  اقرتب  قد  العزف  نهاية  باأن  ال�ساردة  ت�سعر  اأن  بعد  غريب. 

اإىل  عادة  املجاز  �ساحبة خطواتها من خالل  اأحالمها  اإىل  للوراء  تنظر 

انتقال ق�سري نحو ما ندعوه  ال�سمكة يف متوالية االفتتاح احللمية، يف 

م�ساءة  »بركة  يف  النهر  مياه  تتجمع  واالأخري،  الرابع  احللم  متوالية 

املتقزحة  االألوان  لفجر جديد،  اأوبالية«  »�سماء  ثم »تذوب« يف  بالقمر« 

وتوحي  نف�سها  الكرمية«  االأوبال  »اأحجار  مع  ترتبط  االأوبايل  وال�سكل 

بانعكا�س جوي ل�سطح الربكة. وهذا تف�سح املجال للم�سهد االأخري، �رصاب 

لقلعة موؤثرة فخمة واالأخري م�سهد ال�سحراء اجلافة احلارة واجلرداء بال 

ماء.  

     11. ملناق�سة التجارب اخليالية اأو الب�رصية للمو�سيقى اخلال�سة انظر 

»الجنر« الذي ي�ستعمل م�سطلح » عكاز« كي ي�سف مثل تلك اال�ستجابات 

) Langer242 (

االأخري يف ق�سة »الرباعي  احللم  ملتوالية  الروؤيا  وبعد  الواقع  يف   .12
ب�سكل ذي مغزى  تبحث  �سوف  العزف  نهاية  ال�ساردة يف  فاإن  الوتري« 

العامل«،  الذين يخطون بخفة ويذهبون مبت�سمني من خالل  »اأولئك  عن 

وزمالء  واخلادمة  التفاح  بائعة  للمراأة  ال�سعيدة  الب�سيطة  وال�سخ�سيات 

الالتي  املبتهجات«الب�سيطات  ال�سمك  لـ«بائعات  الع�رصي  النهار 

تت�سورهن كونهن طيبات �سعيدات يف متوالية احللم االأول.          
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هل من تعريف للج�سد ؟ :

كيف ميكن التعريف باجل�سد من زاوية حلمية، وهل ي�سح ذلك، اأم ثمة جماز 

ا�سطراري فني؟

نعم، اللحم مبتدانا الالفت، وهو القّيم علينا فيما يعَرف عنا يف حّيز البحث 

عن مفارقات جمالية، كما اأن اللحم منتهانا حني ينعزل عنا، اأو يفارقنا، اأو 

يكون التجريد من منظور الف�سل بني اللحم وما يغطيه، وما يرتتب على ذلك 

من خروج اجل�سد من ج�سديته، ويلقي به يف خانة الهيَكلة.

عنه،  ويك�سف  ي�سّميه  مما  املزيد  ينتظر  ملا  الذي  اجل�سد  متابعة  �سياق  يف 

الدور  للعب هذا  ال�سدارة،  ما يجعله يف  املوؤهالت  اللحم ميتلك من  اأن  يبدو 

التي  املختلفة  الن�سو�س  اأو  الدرا�سات  نوعية  خالل  من  وذلك  االكت�سايف، 

م�رصحت اجل�سد، اأو قاربته بروؤى نقدية، اأو تذوقية، وكان احل�ساد يف نهاية 

من  املزيد  اجلمايل  مينح  وما  املغاير،  اجل�سد  هذا  اإىل  التعرف  هو  املطاف، 

�رصعنة احل�سور، بقدر ما ير�سم حدود االت�سال بني ج�سد واآخر، على �سعيد 

النوع، بِحَرفية جن�سانية.

اإن اللحم هو العتبة االأكرث ا�ست�رصافًا حلقيقة اجل�سد الذي و�سل اإلينا باأخباره 

واأطواره وغرائبياته الكربى، الأن فتح ملف اللحم العائد اإىل اجل�سد، يرينا لكم 

هو مو�سوع يف خانة املغايرة ال�سالبة، كونه ي�سّمي الدنيوي، حيث التعر�س 

للتحلل، اأو التف�سخ، وكاأن روؤيته مبثابة جتلي الدنيوي، واأن قراءة اأحوال اجل�سد، 

وما هو عليه زمنيًا وتبدل اأحوال يتم من خالله، وما فيه من ن�َسب اأنثوي، وهنا 

يكون االنعطاف االأكرث خطورة اأو جلبًا لالنتباه، حيث ي�رصَّف اال�سم باإحالته 

والدينية  ال�سعبية  الثقافة  اأو  التوراتية،  احلكاية  يف  هذه  اأن  مبا  االأنثى،  اإىل 

وكتحول  وكحقيقة  كا�سم  حواء  واأن  تكوينًا،  االأول  باآدم  تعَرف  اإ�سالميًا، 

اجل�صد 

بو�شفه حلمًا 

ابراهيم محمود
 كاتب وباحث من  سورية

v الوجود 

اللحمي 

الذي 

ت  اخت�صَّ

به حواء 

اأحالها اإىل 

خانة االتهام 

وتراجيديا 

اإثمية 

موؤبدة 



م من خالله، ليكون  رهينة اللحمي، وما هو معمَّ

التي تعنونه يكت�سب  الثقافة  اجلمايل يف �سياق 

ح�سوراً ذكوريًا، اأي ما ي�سدد على و�سع تفاوتي 

بينهما..

اإىل حلم  ا�ستناداً  اللحم، يكون  اأي حديث عن  اإن 

ي�سّمي  اأو  خربة،  له  ب، 
َّ
جمر خا�س،  حلم  معني، 

اأحداً ما، وال يكون جمرد حلم، وفق ت�سور ذهني، 

واإن بدا اللحم يف �سياقه التخيلي، م�سفوعًا مبا هو 

جمايل، يحيله اإىل جهة اأخرى، بنوع من التاأبيد، 

اأو  مو�سعه  يكون  اإمنا  االإحالة،  كّلي  يكون  فال 

وكذلك  النوعي،  اأو  ال�سخ�سي،  الكائني،  موقعه 

الزمكاين هو الذي يعاين فيه ق�سماته ومالحمه.

الذي  االعتبار  هذا  يف  اأخذه  علينا  يحّتم  هذا 

يكن  )مل  اأي�سًا  االأ�سالة واحل�سور  مينحه �رصف 

اإنه  )نكرة(،  بالالت�سمية  ماأخوذاً  ما  يومًا  اللحم 

اللحم  الآخر.  وبتفاوت من جمتمع  دائمًا  م�سمى 

تعاود  والذاكرة  الذاكرة،  مع  �رصاع  يف  يدخل 

التاأ�سيل يف منت اللحم دون ترك هام�س ُيذكر.(

.
)1(

وما  اإزاء حلمنا،  واجبنا  الواجب،  اأن  يعني هنا، 

خالله،  من  واأحا�سي�س،  م�ساعر  من  فينا  ُيعتمل 

ُيعد من االأولويات الكربى، الأن هذا اللحم املتَّهم 

الدين،  وبا�سم  الداخل،  من  واملقاَوم  بالف�ساد، 

يف  يظل  اجل�سد،  زهديات  م�ستوى  على  حتى  اأو 

خمتلف احلاالت هو نف�سه، ويعني ذلك اأن جملة 

القيم التي ترف�سه من موقع الالثبات والفنائية، 

ال تنف�سل عن تلك القيم التي ت�ستبقيه، وت�سفي 

اللحم  هذا  ليكون  جمالية،  قيمة  من  اأكرث  عليه 

ومالذنا  الع�سوية،  وحدتنا  وافتئاتنا،  �ستاتنا 

الرحمي اجلماعي، كما اأنه تغريبتنا يف الوجود، 

املجازية  حا�سنتنا  اإنه  اخللود،  اإىل  ومعربنا 

ا�ستهاء ملرغوب ما.

الذي ن�سّميه، بينما هو  اللحم، حلمنا  واأن يكون 

حماربته  اأو  ملقاربته،  فر�سًا  لنا  يوفر  الذي 

حينًا، والقبول به والتقرب منه وا�ستجداوؤه حينًا 

اآخر، اأن يكون يف مثل هذا التنوع، يعني ذلك اأن 

يف  الأنه  ن�سيانه،  اأو  جتاوزه،  االإمكان  يف  لي�س 

احلاالت جمتمعة يظل �ساحب ف�سيلة مائزة.

توؤول  التي  وامل�ساهد  واالألقاب  املزايا  هذه  اإن 

اإليه، تتنا�سب مع جممل ما هو مت�سور عنا ب�رصاً 

التي  ال�سمات  موفور  غري  وجود  يف  كائنات  اأو 

ت�سمن لنا معرفة دقيقة عنه، ولكن ذلك ال ي�سّكل 

نق�سًا اأو مثلبة فيه، اإمنا تاريخه الذي يتما�سى 

با�سمه من  ع  تقلبًا وتغرياً، وما و�سِ مع تكوينه 

من  ور�سم  ودينية،  ميثولوجية  ن�سو�س  اأو  قيم 

لوحات اأو �سواها، اإنه حلمنا الذي ننظر فيه وهو 

لو  كما  املحددة،  النظرة  هذه  فينا  يفّعل  الذي 

اأثرياته  من  الفتًا  بع�سًا  يرتجم  وهذا  كرث،  اأننا 

اجلمالية، اأي ما يجعل اجل�سد املغاير فينا اأكرث 

حاجة ودعامة من الدرا�سات التي تروم اكت�سافه 

دائمًا، الأن لي�س اجلمايل اإال معاي�ستنا له، اإمياننا 

به، توقنا اإليه وهو يتلب�سنا اأو يحوطنا، اأبديتنا 

وهو الزائل بنا.

يف  تتمثل  االنحرافات  من  �سل�سلة  اإذاً  ثمة 

التعري�س به خارجًا، وقد ُجعل مو�سوعًا، بينما 

روحيًا  وتذوقًا  وتخياًل  تفكرياً  يغادرنا  ال  هو 

اأو  �س  متلمَّ هو  ما  اإال  االآخر  لي�س  اإذ  للمتعايل، 

واملتداخلية  االعتبارية  الهند�سة  اإنه  حم�سو�س، 

والرحالة  والطوابقي  املعماري  تكوينها  يف 

اأرقام  مع  تتجاوب  ال  فذة  هند�سة  وبنا،  فينا 

واإح�سائيات واإحداثيات اإال لي�سكل ممانعة ومكراً 

بهوؤالء الذين على قناعة تامة، اأو نحوها ب�سواب 

�سلوكاتهم ونتائجهم يف مواجهته، بينما العملية 

اأو املجازي، وكل ذلك  ال تخرج عن االفرتا�سي 

م�سرتكًا  قا�سمًا  جلعله  م�ساعفًا،  حتديًا  ميّثل 

طرق،  مفرتق  يف  وهو  يعي�سه،  من  يتواله  اأكرب 
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اإىل  لئال يقطع يف الكالم، لتكون الن�سبية معرباً 

اجلمايل، ويكون املاأ�سوي، يف طريقة معاي�سته، 

نابعًا من هذا احل�سور والغياب، تكون املعاناة 

ا�ست�سعاراً للفني فيه هنا وهناك.

مداخل: م�صاغل ج�صدية :

من  فينا  اجل�سدي  اإىل  تقودنا  كثرية  طرق  ثمة 

تنوع  من  عليه  ينطوي  وما  اللحمي،  منظوره 

اأبعاد.

اأجدين هنا، م�ستعيداً »الثعلبي« اأو » الني�سابوري 

الثعلبي، ت 427هـ« يف حلظة اإ�سالمية ال تخلو 

نف�سه  الوقت  اعتقادي، وحكائي يف  توليف  من 

النوعي بني  التفريق  جل�سدنا حلميًا، من منطلق 

حديث  ي�ستوقفه  حيث  واأنثوي،  ذكري  هو  ما 

و�رصورة  االأعوج،  ال�سلع  ب�سدد  م�سهور  نبوي 

للك�رص،  �س 
َّ
تعر اإن  خلطورته  نظراً  له،  التنبه 

ًا، وما ا�سرت�سل فيه اإثر ذلك، ويف  باعتباره معوجَّ

يفارق  ال  لكنه  طبعًا،  اال�ستناد  عن  بعيد  �سياق 

مرجعه  م�ساءلة  من  مينع  ال  الذكورية،  الذاكرة 

اأن  له  قّي�س  وكيف  نف�سه،  الفكري  اأو  الثقايف 

حكائية،  زعمية:  وهي  هذه،  بالطريقة  يتحدث 

وي�ستبقيها رحالة  يغّذيها  ما  فيها هو  واملثبت 

اأع�رص) وقيل احلكمة يف اأن الرجال يزيدون على 

مرور االأيام واالأعوام ح�سنًا وجمااًل الأنهم خلقوا 

يزداد كل يوم حدة وجمااًل،  الرتاب والطني  من 

الأنهن  قبحًا  االأيام  مرور  على  يزددن  والن�ساء 

خلقن من اللحم، واللحم يزداد على مرور االأيام 

.
)2(

ف�ساداً..(

الثقايف  معينه  من  يوؤتى  خلرب،  التقطيع  هذا 

العظمي  بني  التفريق  حلظة  واالعتقادي، 

اأو ما يجعل اللحم يف واجهة احلدث،  واللحمي، 

كما لو اأن الرواية املطَلقة ت�ستهدف املطَلق، بقدر 

ما ت�ستهدف البقاء اإىل االأبد، الأن ال تاريخ حمدداً 

لها، كما ال مكان حمدداً لها �سوى اأنها تقيم يف 

اإىل بيئة  اإىل تاريخ تقريبي،  ذاكرة، وهذه ت�سري 

لت خمرية احلكاية وراعية  جمتمعية ودينية، �سكَّ

لها كذلك.

الرتاب  من  خا�سيته  اأو  رمزه،  العظم  ي�ستعيد 

من  بيد  اإلهية،  بلم�سة  اإلهي،  باأمر  ك 
ّ
املتحر

اإلهيًا،  مراعى  االآدمي  التكوين  يكون  اأي  فوق، 

اأن  لو  كما  الحقًا  احلوائي  التكوين  يكون  بينما 

ت به حواء هو الذي  الوجود اللحمي الذي اُخت�سَّ

اأحالها اإىل خانة االتهام مبا�رصة، واأ�سفى عليها 

ح�سوراً ال يخلو  من تراجيديا اإثمية موؤبدة، كما 

لو اأن ج�سد الذكر يف منجى من التبدل، اأن لي�س 

املتحكم فيه، اأو امل�سّور له هو حلمه، يف هويته 

ويف النظر اإليه، اإمنا ما هو خفي، عظمه، مبجاز 

مقلق للفكر.

يف  اإيقاع  حلمية،  زاوية  من  باملراأة  التعري�س 

ط فيه، طاملا 
َّ
اأحبولة نظام ذكوري، هو نف�سه مور

حلمي.  متحوَّل  وفق  قائم  نف�سه  هو  اجلاري  اأن 

اللحم هو امل�سهد و�ساهد العيان وال�سورة ثالثية 

ي�سائل  ما  بقدر  للرجل،  ا�ستثناء  وال  االأبعاد، 

اللحم،  يتو�سل  وهو  العظم،  مناقبية  عن  اأحيانًا 

الداخل،  من  املواجهة  دائرة  يف  يجعله  ما  اأي 

وهو ملَحق باملراأة، اأي داخل يف �سريورة اللحم 

�سمنًا.

يعتَقد  اأو  خفي  هو  عما  للك�سف  حيلة  من  لي�س 

اأنه خفي وع�سي على االنك�ساف، �سوى يف هذا 

اإذ  االأ�سل،  يف  هما  كما  االثنني،  بني  التقريب 

ينتميان اإىل خا�سية اللحم، ويتعر�سان ملوؤثرات 

اقت�ست  احلكمة  واأن  حلمية،  تكون  اأن  تعدو  ال 

املنفرجة،  الزاوية  هذه  من  املقاربة  اإمكان 

حيثيات  يف  مت�سمن  اأو  متجلٍّ  هو  ما  لروؤية 

االثنني،  روع  من  تهّدئ  التي  بالطريقة  اللحم، 

م�سرياً  ثمة  ان  فيهما،  اأو  منهما  فعليًا  �سعوراً 
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روؤية  جمالية  فاإن  وبالتايل،  ي�سّميهما،  واحداً 

اللحم، اأو ما ي�سفي على املكا�سفة اجلماية قيمة 

وال�سعور  االثنيني،  التفاعل  هذا  هو  اعتبارية، 

باالآخر، ب�سفته املغاير واملاأهول بح�سور نظريه 

اأو مفارقه الذاتي، لكنه املكتمل به، حيث يكون 

حّيزه  يف  اللحم  يبقي  ما  اأي  واملكان،  الزمان 

الدنيوي، دون رف�س االأخروي، اأو امليتافيزيقي، 

اإثراء للحم نف�سه،  اأكرث  جلعل خا�سية امل�ساركة 

اللحم الذي يكفل توجيهًا اأف�سل لهما يف الطريق 

د. املعبَّ

اجل�سد  حلمية  عن  احلديث  فاإن  اأ�سلفت،  وكما 

حيث  املبتدعة،  البدايات  اإىل  يعيدنا  االأنثوي، 

اآخر،  مبعنى  اخلطيئة  اأو  االنحراف  اأ�سل  يكون 

التكيف  يف  �سعفها  اأو  املراأة،  لعبة  م�سّميًا 

يف  التعبري،  جاز  اإن  ر�سوبها،  اأو  التاريخ،  مع 

ذلك،  ويعني  الرجل،  خالف  االإلهي،  االمتحان 

اأن تعزيز املراأة عرب ج�سدها مبا هو حلمي، اإمنا 

دائرة  وافتئاتية،  �سخونة  الدائرة  يف  ي�سعنا 

التن�سيب الق�رصية، اأي حيث تكون الدنيا مبقامها 

كان  وما  اأنثوية،  عالمة  ذات  وال�سعب،  املوؤمل 

لها اأن تكون، لوال ذلك املزلق التاريخي القاتل، 

حّواء،  اأنثى:  بيد  مة 
َّ
املحر الثمرة  تناول  اء 

َّ
جر

واحللول  حلمي،  هو  والبدء  حلمي،  والق�سم 

الرجل  خالف  حلمية،  بعالمة  تكون  الدنيا  يف 

هذا  جاء  هنا  ومن  غالبًا،  ماورائيًا  يكون  الذي 

الربط بني الدنيا، من ناحية التج�سيم والتمثيل، 

ا�ستهاء  اأي  واأن  الغواية،  �سعيد  على  واملراأة، 

العجيب ينعطف  اللحمي، واملثري  ي�سّمى  دنيوي 

واأن  يفنت،  لتذوق  كمجال  املراأة،  ج�سد  على 

العائدة  الغواية  بهذه  ارتبطت  ذاتها  ال�سهوة 

واملراأة،  هذه  الدنيا  تداخلت  وقد  الدنيوي،  اإىل 

عوائد  من  الكربى  اأ�سوله  يف  اللحم  يكون  اأي 

اجلمال  يكون  نف�سه،  الوقت  ويف  ح�رصاً،  املراأة 

الكربى،  والغوائية  احلركية  املظاهر  من  ذاته، 

الداخل،  لالإيقاع باجل�سد، كون اجلمال ي�ستقرئ 

اأو الأنه يف�سي باملاأخوذ به اإىل ما يجهله، وهذا 

املهلكة  املتعة  اأحبولة  اأو  م�سيدة  اإىل  يقوده 

اجلمال  خيار  كان  اأي�سًا،  هنا  ومن  االآثمة،  اأو 

اإىل  موؤجاًل  الزواج  �سياق  يف  املراأة،  انتقاء  يف 

الأن  واملال،  الدين  بعد  ترتيبًا،  الثالثة  الدرجة 

ما  بقدر  ويتخلله،  اإليه،  اجل�سد  ي�سم  اجلمال 

به 
ّ
يقر اأو  ميّيزه  ما  لكل  اإطالق  ة  من�سَّ يجعله 

اأو يق�سيه عن حميطه، حيث اجلمال  من و�سطه 

اأنه ا�ستئثاري، ويكاد  اإىل ذلك  ا�ستقطابي،اأ�سف 

يغطي على ما عداه من املظاهر االأخرى، بنفاذ 

فعله، واالأهم من كل ذلك، هو اأنه يرتبط بالدنيا 

واقعة  خالل  من  االإغواء  فعل  فكاأن  مبا�رص’ 

مة، تنم عن وجود ا�سطرالب داخلي، 
َّ
الثمرة املحر

�سغال ليل نهار، يتم من خالله ر�سد هذه الواقعة 

بة، وت�سجيل امل�سهد بدقة وبالطريقة التي  املركَّ

توؤّبدها ما بقي الذوق الذكوري قائمًا وم�سيطراً 

اأي�سًا، واجلمال من هنا، وهو يف جتّليه الدنيوي، 

املراعى  حلمها  يف  االأنثوي،  اجل�سد  يف  يتاأ�سل 

الربط بني  ولهذا كان  باملقابل،  اإبلي�سية  بلم�سة 

اللحم  بني  اجلمال،  وبني  بينها  والدنيا،  املراأة 

.
)3(

واالأنوثة، بني ال�سيطان واللحم

واحلوار  التاأويل  طريق  بقاء  ومع  اإذاً،  يت�سح 

�سالكًا، اأن التخوف من مبحث اجلمايل، وما يرتد 

اجلنو�سة  واإ�سكاليات  والنوع،  الن�َسب  يف  اإليه 

امل�سمرة واخلفية، هنا وهناك، رمبا كان العائق 

واإبقاء  اأكرث،  بدقة  اجلمال  مفهوم  تنمية  اأمام 

اجل�سد باعتباره حلمًا ي�سّمي االثنني دون حقيقة 

تاريخ  نقراأه،  الذي  التاريخ  هذا  واأن  تكوينه، 

اللحم،  من  اأكرث  بالعظم  ي�ستاأن�س  اجلمال،  عامل 

واإن منح اللحم بع�سًا من الزمن، فهو �ساد اأنفه، 

الذكر ذا اعتبار،  اأي يكون  العظم موؤواًل،  ويكون 

طبق  على  مقدَّمة  تكون  التي  املراأة  خالف 

الذكورة الذوقي، باعتبارها م�ستمراأة، اأي قابلة 

لله�سم، ولو بخوف، كما هو اال�ستقاق املنعطف 
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عليها، وهو غريب وخمتلق اأي�سًا، فاله�سمية ال 

ت�ستثني اأحداً هنا!

البعد  عن  حديثًا  يفّعل  اله�سمية  عن  واحلديث 

هو  ما  اإىل  يوؤول  اإذ  للج�سد،  العميق  اللحمي 

مبا  باالحتفاظ  احلق  هناك  كان  واإن  دنيوي، 

اأي  هو �سابق على ذلك، مبوؤّثر ديني هذه املرة، 

حيث يكون هناك اإقبال على احلياة، عرب متثيل 

املحيط  ي�ست�سعر  اأو  يخفق،  اأو  ينب�س،  ج�سدي، 

اإي  فيه،  اللحمي  احل�سور  خالل  من  اخلارجي، 

يتنا�سب  ما  اأي  حلمها،  ت�سّمي  احلية  اإن  حيث 

وحتوالتها واإال لكان هناك ما يقّلل من خا�سية 

عليها  نقبل  اإذ  بالذات.  للحياة  اللحمية  التمثيل 

�سلوك  خالل  فمن  عنها،  نرغب  واإذ  فبلحمنا، 

من  �رصبان  لدينا  يكون  احلالتني  ويف  حلمي، 

امل�ساعر املرافقة، وهذا ينطبق على اأي م�سلك لنا 

اأي�سًا،  التوديع  اأو  الوالدة  يف احلياة، من خالل 

ما  اأو  ميتعنا  ما  وهو  يعِلمنا،  ما  هو  فلحمنا 

حني  اأو  علينا،  »الزمن«  بانقالب  ن�سعر  يجعلنا 

اأن هناك توا�ساًل  ننتقل من و�سع الآخر كما لو 

دائمًا بني كل من احلياة، اأو الدنيا، واللحم الذي 

يحدد لنا مواقعنا، واأهواءنا، وهيئاتنا..

فرويدي  هو  عما  احلديث  جماليًا،  املفيد  ولعل 

التقلبات  بخا�سية  �سغوفًا  فيل�سوفًا  كان  الذي 

�سّماه  مبا  ان�سغاله  خالل  من  اللحمية، 

االإيرو�سي  بني  اجل�سد  اقت�سام  اأي  »الليبيددو«، 

حياتيًا  اللحم  يعنّي  ما  بني  اأي  والثاناتو�سي، 

باأهلية التكيف واالندفاع، وما ينزع عنه االأهلية 

تلك، بغيات تلك االأهلية، حيث يحل املوت، ومن 

احلياتي،  اأو  ي 
ّ
احل�س مبعناه  اجل�سد  اختفاء  ثم 

اأثر للكائن الذي كان يحيا  وبالتايل، غياب كل 

�سابقًا، وما كان لفرويد اأن يعي�س هذه التغريات 

التخطيطات  من  وراء جملة  معاينة ملا  اإال عرب 

متتاليات  يف  حلميًا،  ح�سورها  ل  توؤ�سّ التي 

الغرائز اأو الـ: هو، واالأنا، واالأنا االأعلى.

ه�سمية،  ح�سيلة  يكون  يكاد  االإن�سان  اإن  حيث 

مبا اأنه يحمل مردودية عالية اأو منخف�سة، مما 

يف  اجل�سدي  متوقعه  خالل  من  قيميًا،  عليه  هو 

فيه  تبدو  الذي  الوقت  ويف  البيئة،  اأو  املجتمع 

الغرائز التي متار�س دورها، تنفتح على اأكرث من 

التي  الغريزية  فالرغبات  حلمية)  مبعيَّة  اجتاه 

تعاين منها االأمرين تعاود الوالدة مع كل طفل. 

االإن�سانية،  الكائنات  من  بكاملها  طبقة  وثمة 

على  ترد  الع�سبية،  باالأمرا�س  امل�سابني  من 

تلك ال�رصوب البدائية من احلرمان بالنفور من 

الغريزية هي  الرغبات  االجتماعية. هذه  احلياة 

والقتل..( الب�رص  واأكل حلم  املحارم  رغبات حب 

.
)4(

على  اخلناق  ي�سيق  ما  اأن  ذلك،  يعني  رمبا 

يعيه  ما  بني  املح�سور  موقعه  هو  االإن�سان 

بلحمه، وهو يف الطبيعة، وما يكون عليه و�سعه 

يعنيه  قرار  باأي  م�ستقاًل  يعود  ال  اإذ  املجتمعي، 

�سخ�سيًا.

احلديث عن الرغبات ذات �سلة مبقت�سيات اللحم 

اجل�سد،  يف  تتوزع  رغبات  باحلياة،  الناب�س 

اأنها، وبناء عليها، تتجاوزه، حيث تكون  مثلما 

الثقافة اأو القيم املثلى، اإمنا يبقى اله�سم مبعناه 

على  املتقدم  هو  واملجازي،  الطبيعي،  العادي: 

مراعاته،  �رصورة  على  واملحّفز  اجل�سد،  مفهوم 

اأو م�ساءلة  اأي مرافعة  واأخذه بعني االعتبار يف 

هو  اله�سم  الأن  اأخرى،  اأحيانًا  حم�س  جمالية 

الطعام،  تناول  عرب  الدنيا،  بوابة  فتح  الذي 

واالنتقال يف االأر�س، واأن القول باأن فالنًا من 

النا�س مبه�سوم، اأو حتى قول اأحدهم عن نف�سه، 

مر«،  حلمي  »اأنا  والتحدي  التباهي  باب  ومن 

منني  اأكلك  �سعبية«  اأغنية  �سياق  يف  ورد  ما  اأو 

تليد،  ما�س  اإىل  للباحث  اإحالة  يابّطة«..الخ، 

ال�سالفة،  ال�سياغات  ويف  القدم،  يف  موغل  اأو 

اأن�سطته،  وتنوع  اللحم  ي�ستدعي  اله�سم  اأن  بدا 

فرويد  ولعل  ذاته،  ال�سياق  يف  تتلى  وم�ساعر 

واللحم  اجل�سد  طيقات  يف  يبحث  اآثاريًا  كان 
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وهو  االآثاري،  العامل  �ساأن  هو  كما  وتن�سيداته، 

يحفر يف موقع اأثري، وتداخلت فيها احل�سارات 

هواإمكان  يقلقه  كان  وما  واللغات،  والثقافات 

تفكيك اأ�سول اجل�سد، عرب جتاوز اجللد، وتبني ما 

حتت اللحم، اأو من خالله، وما ي�سل كاًل من الهو 

حلمية،  متحوالت  عرب  باالآخر  واالأعلى  واالأنا 

يكون التذوق متبداًل فيها، حيث تتقابل الكوابت 

مع  االأر�سي  الت�سمية:  جازت  اإن  ال�سوامت،  مع 

اجل�سدي، وبالتايل جمدداً، يعود لله�سم ف�سيلة 

هذا االكت�ساف امل�ستمر واملت�سعب للحم ومزاياه 

املوؤثرة يف اجل�سد املغاير.

بحياوته،  اجل�سد  يف  ومنقب  ت�رصيحي  وفرويد 

بقدر ما يراعي البعد الثقايف فيه، كما يف قوله 

د  املوؤكَّ وهو  فيه،  البحث  �سبق  ما  ي�سيء  الذي 

بها  الع�سوية  القربى  و�سلة  احلياة  يف  عليه 

)لي�س للمرء اأن يدافع عن نف�سه ال�سعور باأن بني 

تقديراتهم.  يف  عامة  ب�سورة  يخطئون  االإن�سان 

ففي حني تراهم يبذلون ق�سارى جهودهم للفوز 

بعني  ينظرون  اأو  الغنى،  اأو  النجاح  اأو  باملتعة 

جتدهم  االآخرين،  لدى  ذلك  كل  اإىل  االإعجاب 

احلقيقية  القيم  �ساأن  من  باملقابل  يهّونون 

.
)5(

للحياة..(

هذه العبارات يف التحليل اللغوي اجلمايل، ترفع 

اأن  فرويد، مبا  لدى  التذوق اجلمايل  من ن�ساب 

ن يف املقبو�س،  لدينا قائمة منها، كما هو املدوَّ

وهي العبارات التي ترتجم �سلوكياتها من داخل 

اجل�سد املمثَّل يف حلم تتفاوت اأن�سطته، اأو ي�سهل 

النظر فيه، و�سبط حركاته، وفهم �سويته، اأو ما 

منه،  منطلقًا  اله�سم  ليكون  خلل،  من  عليه  هو 

وعائداً اإليه، ورمبا عرب حتديده النوعي كذلك.

التواأمة  اأكرث من حاول  با�سالر،  اإىل  اأ�سري  وهنا 

وما  نف�سيًا،  فرويد  منه:  القريب  �سلفه  بني 

تفعيل  يف  اجلمايل،  ومبحّيا  ثقافيًا،  هو  اأثاره 

اأ�سطورة اله�سم«،  اأو »  ميكانيزم اللحم جماليًا، 

بقوله  واالأرحب،  االأعمق  ا�ست�رصاف  حلظة 

اأو دراما،  )اله�سم وظيفة متميزة تعترب ق�سيدة 

بالتايل  للت�سحية.  اأو  للغيبوبة  م�سدراً  وتعترب 

مو�سوعًا  الالوعي  منظور  يف  اله�سم  يغدو 

تف�سرييًا يعترب تقوميه فوريًا وثابتًا. لقد تعودنا 

على التكرار باأن التفاوؤل والت�ساوؤل هما ق�سيتا 

.
)6(

معدة..(

اأن  واحدة،  للحظة  ولو  ال�سك،  يخاجلني  وال 

وعراقته  اجلمايل،  بفذاذة  املاأخوذ  با�سالر 

اله�سمي  على  يحيلنا  التاريخ،  يف  امل�سمرة 

مباأثوره الفرويدي، ولكنه يحتفظ بحق الت�سمية 

امل�سترتة، عندما حتال االأ�سطورة هذه اإىل املراأة، 

بدنيويتها،اأو عرب مفهوم« االأم الكربى« بهالتها 

كما  املكان  يفرت�س  الذي  وهو  امليثولوجية، 

رغبة  بالعك�س،  اأو  طياته،  الزمان بني  ي�ستدعي 

يف اكت�ساف املزيد، اأي من خالل فاعلية اأ�سطورة 

االأر�س وارتباطنا بها، من خالل حلمية املراأة: 

يف  االأر�س  اإن  �رص)  من  عليه  تنطوي  وما  االأم، 

تعترب كجهاز  القبعلمية،  الكونية  العقائد  بع�س 

.
)7(

ه�سمي وا�سع..(

االأم  الكربى،  االأم  ثمة  واللحم،  اله�سم  بني 

واالأوىل  االأهم  اإمنا  االأوىل،  امليثولوجية، 

الدنيا،  اإليها  حتيل  التي  املراأة  ثمة  بالتذكري، 

باعتبارها حلمية الن�َسب. ُترى من منا ي�ستطيع 

اّدعاء النقي�س هنا؟

تعزيز  واللحم، هو  اله�سم  ل بني  املفعَّ الربط  اإن 

حلقيقته،  عنونة  يكون  ما  بقدر  اللحم،  مقام 

اله�سم  من  احلرمان  الأن  وبها،  احلياة  داخل 

الذي  هو  اللحم  والأن  التدريجي،  املوت  يعني 

واالأحا�سي�س  امل�ساعر  من  جملة  معه،  ي�ستقدم 

التي تتنوع، على قدر ثقافتنا واكت�سافنا لعلمه، 

حيث اإن معارفنا التي ت�سمل ما هو تالحمي اأو 

ما ي�سري اإىل مفهوم اللحمة الوجدانية اأو الوطنية، 

مبزايا  االعرتاف  من  اأكرث  لي�ست  االلتحام..  اأو 

التي  هي  واملراأة  احلياتي،  وا�ست�رصافه  اللحم، 

احلياتية  املعادلة  هذه  يف  الدخول  من  متّكننا 
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اأي حني ي�سطبغ اللحم بالنوعي  حلمية املن�ساأ، 

واجلمايل يف العمق.

اإىل  بالبنان  ي�سري  ثانية،  ناحية  من  اله�سم، 

االأ�سطورة  هذه  وراء  كانت  اأنها  اإىل  املراأة، 

تكون  اأن  تعدو  ال  بل  ال  احلياة،  يف  املندغمة 

ن  احلياة م�رصحة ملا هو حلمي، اإذ اله�سم مت�سمَّ

يف اللحم، بقدر ما يكون اللحم معترَبا من خالل 

ا�ستمرار وظيفة اله�سم وما ينبني يف اجلوار من 

ت�سورات ومتثالت ذات �سوية عالية، اأو هواج�س، 

اأو ارها�سات نف�سية واجتماعية ترتد اإىل خميال 

حلمي..

االأفهومي  التحديد  ذلك  �سائبًا  كان  لهذا 

الكوين،  ن�ساأة  بني  املفرت�س  واجلمايل  الفل�سفي 

يف  االإن�سان  وموقع  هذه،  الن�ساأة  ي�ستلزم  وما 

ويتحد  املختلفة،  والتحوالت  الن�سوء  عملية 

الزمان واملكان يف بنية اللحم) ال�سقوط يتمركز 

اللحم  اأو  املاأكول  اللحم  �سواء  اللحم:  يف  رمزيًا 

الذي يجمع  للدم هو  القاطع  اجلن�سي، والتحرمي 

اللحم  على  ي�سفي  ما  ثم  ومن  االثنني...(،  بني 

املاأ�سوية،  غاية  يف  اأي�سًا  اإمنا  حية،  م�سهديات 

حقًا،  اجلليلة  مهامه  اجلمايل  يبا�رص  وبا�سمها 

فنيًا  عليه  ًا  موؤممَّ اللحم  بجعل  اخللود،  ين�سد  اإذ 

داخلنا،  يف  يعي�س  الذي  احليوان  هذا  )فاللحم، 

يدفعنا دائمًا اإىل التاأمل بالزمن. وعندما ُيرف�س 

املوت والزمن اأو يجاَبهان با�سم رغبة ملحة يف 

اخللود، فاإن اللحم بكل اأ�سكاله، خ�سو�سًا اللحم 

ال�سهري الذي هو االأنوثة، ُيخ�سى وُيرف�س لكونه 

 .
)8(

حليفًا خفيًا للزمن وللموت..(

والتاريخي،  العلمي  هواه  يتبع  اللحم  متحري 

عالمة  يغّيب  االعتقادية،  ت�سكيله  بنية  يف  وهو 

فارقة يف حّيز البحث، اأي ما يحّفز فيه ف�سوله 

اأن  لو  كما  اللحم،  الحتواء  واملعريف،  الذاتي 

اللغة التي تعود اإليه تكوينًا تتهجى ا�سمه، بينما 

نب�سه،  اللحم،  م�سامات  يتخلل  الذي  ال�سمت 

ثراءه، يعاَين االأنثوي، وهي املفارقة التي تر�سم 

القائم  تهدئة  دون  وحتول  ترَدم،  ال  �سدوعًا 

ى واملتجاوز له،  بذلك، لوقوعه بني حّدي امل�سمَّ

مغايرة،  نف�سية  قوًى  ا�ستدعاء  ي�ستوجب  وهذا 

ال�ستلهام اأمثل طبعًا.

روؤية  ال�سعب  من  اللحم،  جماليات  م�سرية  ويف 

خطوط م�ستقيمة، اأو وا�سحة، اأو دقيقة، ال بل اإن 

اأو  املعلومات  جملة  على  االإبقاء  امل�ستحيل  من 

النظريات وقواعد اال�ستق�ساء البحثية املرتبطة 

من  م�سحة  اإ�سفاء  ثم  ومن  ج�سدي،  هو  مبا 

حلمًا  بو�سفه  اجل�سد  حيث  وامل�سداقية،  اليقني 

من  عالقات  وينتظر  امل�سّمي،  يتحدى  مغايراً، 

نوع خمتلف، كما هو مردود القائمني على هذا 

واختالف  ومناخاته،  اأ�سوله  تعدد  يف  املبحث 

نظرهم،  وجهات  ت�سارب  وحتى  اأمزجتهم، 

التنبيه،  هذا  خالل  من  يروم  باجلمايل،  وكاأين 

ل  املتح�سَّ هذا  اإزاء  اأخرى،  و�سائل  اعتماد  اإىل 

كارثيًا هنا وهناك.

يعني ذلك يف احلال اأن لدى اللحم موؤهالت مذهلة 

يف جعل اجلمايل حقيقة ذات ترددات عالية، اأو 

اإ�سفاء م�سحة من االأ�سطرة متعددة االأنواع،  يف 

مبا  اأحيانًا  تباغتنا  رغبات  مع  تكيف  ومظاهر 

رها لنا، حيث 
ّ
فيها من ا�ستحالة، ولكن اللحم مير

ال�سعور بغبطة، اأو ن�سوة التلقي واملعاي�سة.

ت�سكيله وحتويله جمرد  اأ�سل  اللحم يف  يعود  ال 

تنبهنا  دقاقة،  �ساعات  اإىل  يحيلنا  الذي  اجللد 

الزمن فينا، وهو  اإىل فعل  داخاًل قبل كل �سيء، 

�رصورة  اإىل  طبيعيًا،  املوقتة  الع�سوية  فعل 

الن�ساط  يف  ودونها  الثانية  موؤثر  اإىل  التنبه 

القناع  اأو  التنكر  من  نوع  اجللد  حيث  اللحمي، 

تغريبة  اأو  للتلف،  تعر�سه  ب�رصعة  يقلقنا  الذي 

مبتغريات  والتاأثر  والتلون  للتحول  قابليته 

اأو  وانفعاالتنا،  م�ساعرنا  وانعكا�س  اخلارج، 

اأننا  لو  كما  معينة،  حاالت  جتاه  فعلنا  ردات 

اجللد  لكن  خالله،  ومن  �سطحه  على  مقرووؤون 

اجلمالية،  فكاهتنا  هو  امتحاننا،  هو  نف�سه 
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اأحيانًا، رعونة القيمي  طرافة اجلمايل، فذلكاته 

يف م�سارات وعظية، حلظة االإ�سغاء اإىل ما ي�سبه 

يتجعد،  وهو  م�ساماته،  بني  من  يخرج  ال�سوت 

ينكم�س مبوؤثر  اأو  يتعر�س خلرب�سة خارجية،  اأو 

داخلي: انفعايل و�سواه. ويف مفارقات اجللد الذي 

ي�سّميه وال يعنيه بدقة،  اللحم وال يكونه،  يكون 

ترت�سم حدود عالئقنا بالعامل اخلارجي، كما اأننا 

ال نكف عن التغري يف املوقف مما نعي�سه داخليًا، 

فولكلورية  ل�سنافة هائلة،  اجللد  يتعر�س  حيث 

وامل�ساءلة  واملكا�سفة  النظر  يف  التحريات  من 

الواجهة  اأنه  كما  فيه،  املفرطة  واحل�سا�سية 

منظور  من  اإلينا  ت�سري  اأن�سطة  جلملة  الالفتة 

اخلري وال�رص، حيث نكون مك�سوفني الآخرين ولنا 

من الداخل، بقدر ما نتابع م�سائرنا يف التحول 

النف�سي،  ال�سبط  مدى  حتديد  يف  واالنق�سام، 

وحالوة الدم، اأو خفته، اأو �سوى ذلك من االأحكام 

التجويدية ذات ال�سلة بطريقة تقبل املقابل لنا، 

الذي  هو  اجللد  وكاأن  وكالمًا،  ولونيًا  هيئاتيًا 

وهو  مبحيطنا،  فنا 
ّ
يعر الذي  هو  كاأنه  يتكلم، 

اللحم،  اأن  جند  بينما  وميوقعنا،  يقودنا،  الذي 

وهو االأعمق منه، هو الذي يعزز ح�سورنا، حلمنا 

احلقائق  ارت�سام  يف  جداً،  كثرياً  نعتمده  الذي 

كثرياً باملقابل، حيث تكون مغامرات وا�ستهداف 

اأفكار وت�سورات تتجاوز- كثرياً- ذلك املتغري 

الزمن،  يف  ثابتون  باأننا  �سعورات  عرب  اجللدي، 

يف  اجللد  مرئيات  خارج  ملوؤثراته،  مقاومون 

اللحم  لكاأن  حيويته،  و�رصف  ع�سويته،  نحو 

هو اجلامد واجللد هو امل�ستق، لكن الو�سع اأكرث 

ح�سوراً واإيقاعات انتظام وتبدالت من عالقات 

ميكن ت�سيريها هكذا اأحيانًا، الأننا نعي�س �سبوبية 

باملتعة،  ناب�سة  طفولة  اأو  نف�سية،  �سيخوخة  اأو 

هو  كما  اجللد،  يف  نظر  دومنا  حُتد،  ال  وفرف�سة 

بدورها  مرتبطة  احلياة  يعتربون  الذين  �ساأن 

حلمية،  عوامل  يف  ومعاي�سة  املتخيل،  باللحم 

النهاية،  حافة  بلوغنا  عن  اأعلنا  اأننا  لو  حتى 

ت�سي  االإبداعية  اأو  الكتابية  املمار�سة  بينما 

للحم،  حافة  من  لي�س  اأن  وهو  ممتع،  حلم  ب�رص 

اأنه ي�ستجيب ملتعة  لو  النب�س، كما  حيث يكون 

اجلمايل، ما دمنا قادرين على التنف�س واإمكان 

الكتابة، كاملتقدمني يف العمر، وهو ي�ست�سعرون 

روعة احلياة اإبداعيًا.

�صال�صل واأقنعة :

واملناخات  واالأقنعة  التمويه  �سال�سل  اإنها 

ي�سمى  للحم  وتداخالتها  احلاالت  وتراكم 

مبفردة واحدة، لكنه �رصعان ما ي�ستحيل تنوعًا، 

طرقًا  ومنعطفات،  مفارق  حدود،  دون  حدوداً 

�ساحات  وعامة،  خا�سة  معابر  ومتاهات، 

تداخل  اأ�سباح،  �سكنى  ومر�سودة،  مفتوحة 

مقامات  بكائنات،  واإزاحات  واأنفاقًا،  اأ�سوات، 

مو�سيقية وما يع�سى على الت�سمية املو�سيقية،، 

اأكرث  اأكرث من ذات �رصب  يفرح،  ُيخجل وما  ما 

اللحم بيقني الفت: ال  من مو�سوع، بينما يقول 

ذات وال مو�سوع اإال اتفاقًا..

دون ذلك كيف ميكننا تفهم هذا اللحم الذي نكونه 

خالله  من  نتاأهل  ويعي�سنا،  نعي�سه  ونكّونه، 

نحدد  ونغتني،  با�سمه  نفقر  وعامليًا،  حمليًا 

مغامراتنا  عي�سنا،  �سبل  وجناحاتنا،  اإخفاقاتنا 

الع�سوية  مراهقاتنا  واللذيدة،  الطائ�سة 

تقبل  مواقفنا،  و�رصامة  ا�ستهواءاتنا  والنف�سية، 

االآخر اأو رف�سه لنا...الخ؟!

ثمة العجيب املثري للده�سة، ورمبا العجيب الذي 

فيما  جاأ�سنا  رباطة  الثقايف،  م�ستوانا  يحّدد 

نعي�س ونفّكر، العجيب املرتبط بالرائع واملريع، 

تذوقية  ب�سفة  يتموقع  الذي  اللحم  ذات  من 

معينة. اإنه حلمنا الغر اأو ال�ساذج اأو املرتابط، اأو 

�سلوكيات  عرب  امللتب�س،  اأو  املحَكم،  اأو  ال�سوي، 

ترتد اإليه.

رمبا من هذا املنطلق جاءت فذاذة روالن بارت 

اللحمية، مغامرته املتخيلة حلميًا، مناو�ساته يف 
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اخلارج والداخل، تنوع اأ�سواته وهيئاته بالن�سبة 

للحم واحد: حلمه ال�سخ�سي اأو املت�سور، وهو يف 

مو�سوع) لذة الن�س(، حيث اللذة ال تنف�سل عن 

موؤثرات حلمية مهما قيل يف ذلك من جماز.

تكمن  اللحمية،  بجّدته  ي  الن�سّ االأثر  ف�سيلة  اإن 

يف اأنه حاول تو�سيع حدود مفهوم اللحم، ارتاد 

من خالله وبا�سمه دائمًا ما ي�سبه كواكب اأخرى، 

حلمنا  ت�ستثرينا  اإمنا  باإحكام،  م�سبوكه  عوامل 

وتثرينا.

قدمية  اإيقاعات  من  اأكرث  لي�ست  الن�س  لذة  اإن 

مبفهومه  القدمي  يتالقى  حيث  معًا،  وجديدة 

باجلديد  الع�سوي،  الن�سيج  اأي  الن�سيجي، 

اأو  الكتابي،  الن�سيجي  مبفهومه  وامل�ستحدث، 

االفرتا�سي ت�سابكيًا.

زة  اإنه الذهاب باللحم وجمالياته احليوية املركَّ

ل مما  اإىل اأبعد مدى من�سود، يف ا�ستثمار املتح�سَّ

الفني  نتاج  هو  وما  واأدبي،  وفل�سفي  علمي  هو 

اأو  الن�س]  ُحمّيا  اإن  اأي�سًا)  والتقاين  واالإعالين 

قد  لي�س هناك ن�س(  بدونها  واإجمااًل،  براعته[) 

تكون هي اإرادته يف اإثارة املتعة: اأي هناك حيث 

الن�س يتعدى احلاجة ويتجاوز الثغثغة ويحاول 

ويقهرها-  ال�سفات  �سيطرة  على  يطغى  اأن 

ال�سفات التي هي اأبواب اللغة والتي من خاللها 

.
)9(

ين�سلُّ االإيديولوجي واملتخيل بزخم كبري..(

الدروب  كل  اإمنا  روما،  اإىل  توؤدي  الدروب  كل 

توؤدي اإىل اللحم، حيث يكون الظاهر وامل�سترت!

جمع بارت يف جعبته ذات املقام اللحمي، بني 

مغاير،  حلمي  وبا�ستلهام  واملجازي،  الع�سوي 

بني  يتجول  اأن  يف  للجمايل  �سمح  الذي  االأمر 

الكلمات، ويعاين ا�ستطاالت اخليايل وذبذباته.

املتعة تعني اللحم، اإنها تنطلق منه، دون اللحم، 

اإىل  اإنها ت�سمية وت�سعى  اأن ت�سمى.  كيف للمتعة 

الذاتي،  عمرها  يف  للمد  اال�ستقاللية  من  نوع 

ت�سب عن الطوق!؟ اعرتافًا اآخر بقدرة اللحم على 

يعي�س  اأن  مانع  ال  اأن  على  ال�سيق،  الرفد  هذا 

اأحدنا متعته الن�سية، متعته الروحية، كما لو اأنه 

كائن الحلمي، ولكن حذار من الغفلة، من حالة 

ال  الف�سل  و�ساحب  حلمي،  املاآل  الأن  التجاوز، 

ُين�سى.

وبني لذة الن�س ون�س اللذة، يرتاءى اللحم فعاًل 

ا�سم،  من  واأكرث  فعل  من  اأكرث  ال�سمه،  متعديًا 

قابلية  املوؤهل  لغة  مينح  به  املت�رصَّف  الأن 

حترك وت�رصف تتنا�سب وموهبته ونوع ذائقته، 

الن�س،  التبني حلميًا بالتاأكيد) لذة  وبراعته يف 

ن�س اللذة: هذان التعبريان ملتب�سان اإذ ال توجد 

لفظة فرن�سية تدل يف اآن واحد على اللذة )الر�سا( 

ودون   ( هنا  فـ»اللذة«  اإذن  التال�سي(.   ( واملتعة 

اأن يكون لها قدرة على االإ�سعار بذلك( هي تارة 

تت�سع لت�سمل املتعة، وتارة تكون معار�سة لها.(

.
)10(

متفاوتة،  ل�سعورات  والغياب  احل�سور  بني 

حلاالت لذة ومتعة، حيث يكون التف�سري والتاأويل، 

ومتداخلني،  متقابلني،  تواأمني  باعتبارهما 

فيما  يتناو�سان  واأحيانًا  حدوديًا،  ويتحركان 

منهما  لكل  واإقرار  هدنة  حاالت  وثمة  بينهما، 

بحق الت�سمية والتمايز، اإمنا يظل احلقل املعترَب 

الأن  اإليه،  يحيلهما  الذي  اللحم  وهو  واحداً، 

حلمية،  ب�سمة  اللذة،يحمل  اأو  باملتعة  ال�سعور 

اإيقاعًا �سائتًا اأو �سامتًا به.

لي�ست امل�ساألة بينية اإمنا هي تركيبية، حيث يتم 

بالذات،  اللحم  خا�سيات  بني  والو�سل  الف�سل 

اأكرث  اللحم  فيه  يرتاءى  الذي  ال�سياق  يف  اإمنا 

ويعني  املتحدث،  اأو  الباحث  لرغبة  ا�ستجابة 

م�سهد  اختيار  يف  قائمة  ا�ست�ساغة  ثمة  اأن  ذلك 

ر،  م�ستخل�س دون اآخر من اللحم، كما هو مت�سوَّ

اللحم  اأن تكون من طبيعة  العملية ال تعدو  واأن 

بالذات، من جهة �رصعة توافقه مع املرتدد عنه، 

توافقي،  �سعور  معاي�سة  كل  يف  يتلب�سنا  حيث 

اللحم  يطال حديث  ا�ستباقي،  اأو  ما،  اأو عالئقي 

اأو  جمل  يف  يت�سكل  اأو  �سامت،  وهو  ال�سمني 
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كلمات، اأو �سلوك حركي، له اإمياءاته واإيحاءاته، 

تاأكيداً على مرونته هنا.

واأن يكون اللحم متجاوبًا مع طريقة دون اأخرى، 

اأو خمتلفًا يف كل ا�ستجابة فذلك يعود اإىل بنيته 

و�سالمة  يوميًا  اجلاري  وموؤثرات  الع�سوية، 

اجل�سم، كاأن اللحم عرب اجل�سد ي�سمي ا�ستقالليته.

اإليه  يذهب  ما  هو  اأي�سًا،  واملتوقع  الالفت  اإن 

والكتابة،  واللحم  الن�سج  بني  جمعه  يف  بارت، 

وما ي�سهم طرداً يف اإثراء مفهوم اللحم، وي�سّجل 

اعتباراً اآخر له) كلمة ن�سTexte تعني ن�سيجًا 

اعتبار هذا  االآن  Tessu، ولكن طاملا مت حتى 
يكمن  وجاهز  وحجاب  منتوج  اأنه  على  الن�سيج 

وراءه خمتفيًا، نوعًا ما، املعنى) احلقيقة(، فاإننا 

�سن�سدد االآن داخل الن�سيج على الفكرة التوليدية 

القائلة اإن الن�س يتكون وي�سنع نف�سه من خالل 

ت�سابك م�ستمر، والذات ال�سائعة يف هذا الن�سيج- 

هذا الن�سج- يتفكك كاأنها عنكب يذوب من تلقاء 

.
)11(

نف�سه داخل االإفرازات امل�سيدة ل�سبكته..(

رْحمي  وتعالق  تداخل،  والن�سيج  اللحم  بني 

كثرياً  اإذ  االجتاهني،  يف  مفتوح  حترك  ورمبا 

االأن�سجة  اأو  الع�سبي،  الن�سيج  عن  نتحدث  ما 

وتلفها، اأو قابليتها للتعوي�س، اأو اأهلية الرتميم 

فيها، ونحن على يقني من اأن الذي ُي�سمى هنا، 

اللطيفة  الكينونة  هذه  مواجهة  يف  ي�سعنا  اإمنا 

ويف  واخلارج،  الداخل  يف  وموقعنا  واالأثرية، 

والن�سيج  نف�سه،  هو  اللحم  يظل  كافة  احلاالت 

باأ�سل مفهومه، يت�سابك مع امل�رصود اأو املحبوك 

هذه  من  انطالقًا  �سواه،  اأو  قما�سي  كن�سج 

اخلا�سية اللحمية باملقابل، وعلى هذه ال�سورة 

املرئية اأو املدرو�سة ياأتي ال�رصد اأو ن�سج العبارة 

اأو الن�س اأدبيًا اأو فكريًا، وحتى يف نطاق الفني: 

متثل اللوحة اأو املقطع املو�سيقي اأو االأغنية من 

منظور ن�سجي، حلمي متامًا.

من  اأكرث  لي�ست  اجللد،  وعرب  اللحم  م�سامات  اإن 

امل�ساحات التي تتخلل ما بني ال�سطور، لي�ست اأكرث 

من تلك الفراغات التي ت�سمح للخيوط امل�سفورة 

هنا  والقما�س  قما�سًا،  غريها  مع  تكّون  اأن  يف 

ب اللحم للتبني، 
ّ
قرطا�س اأو �سفحة، والن�سيج يقر

بكامله،  مرئيًا  الن�سيج  لي�س  اأن  اعتبار  حلظة 

اأو  الطيات،  فعل  ت�ساهي  االلتفافات  تلك  اإن  اإذ 

ما  ثمة  حيث  واالأنفاق،  واملمرات،  املنحدرات، 

ُيخفي  ما  وثمة  ظاهري،  ون�سف  ظاهري  هو 

�سمنًا، وما ي�سهل تلم�سه، كما هو و�سع الكتابة 

على ال�سطر، واأن ال�سطر لي�س املتحكم بال�سفحة، 

ف بالعبارة، 
ّ
اإمنا ثمة الفراغ املحيط اجلزء املعر

بني  ما  وقراءة  املثَبت،  اأو  املقروء  بخا�سية  اأو 

هو  كما  ن�سيجي،  هو  ما  على  حتيلنا  ال�سطور 

الكامل،  امللء  لي�س  اأنه  يف  اللحم  دعوى  اأ�سل 

واإال النعدم احلديث عن النب�س اأو التحرك،فهناك 

مفهوم  من  متامًا  النقي�س  على  فراغيةن  مهام 

يبز  قد  الذي  الفراغ  اإنه  �سلبًا،  املتداول  الفراغ 

ومن  نف�سه،  امللء  مزاياه  اأو  جدواه،  يف  اأحيانًا 

هنا كان اعتماد التاأويل اأو حتى القراءة العادية 

واملختلفة.

�سعوراً  مينحنا  اللحم  باأن  القول  ميكن  نعم، 

الل�سعة(،  ي�سبه  ما  اأو  ال�سدمة  )كحال  كهربائيًا 

به، عرب مطلب  الفاعل واملفعول  مبفارقته وهو 

ومعاي�ستها،  املتعة  حالة  يف  كما  االنف�سال، 

اإىل درجة اأننا ال نعود ن�ست�سعر ارتباطًا اأو �سلة 

به، اأو نتح�س�سه متعيًا، واالإح�سا�س يتكلم حلميًا، 

ويتهجى اللحمي اأي�سًا، وهو ما ي�سلنا باجلمال 

اللحظة  تاأبيد  عرب  احل�سي،  خارج  يتحلق  الذي 

االنفعالية ك�سفًا اأو انك�سافًا، ولكنه يالحقنا يف 

عقر ج�سدنا، كما لو اأننا حقًا نعي�س اإرادة حلمية، 

الوحيد  وبا�سمه  عربه  تقية  اأو  حلميًا،  ومكراً 

�سياق  بنا، ويف  �سّيارة  ازدواجية  وهي  االأوحد، 

اأننا نبا�رص تفكرياً كما لو اأننا كائنات الحلمية، 

منبتنا  من  والتجرد  التجريد  لذة  على  اعتماداً 

ويبلغ  ذلك،  اإىل  نعمد  وحني  اللحمي،  الع�سوي: 

اأو  ننتع�س  الذرويوية،  النقطة  هذه  املطاف  بنا 
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نن�سي بروح طليقة، وكاأننا يف احلالة هذه تباعًا، 

ن�سّلم ب�سلطة اللحم ووجوديته، ويبقى الفكر وما 

.
)12(

ياأخذ به بعيداً خارج منظومته

الن�سيجي  مبكّونها  اللحمية  اللفتة  وهذه 

ت�رّصبت،  ن�سيجيًا،  املحَبكة  الكتابة  وتداخالت 

وهو  دريدا  متخيل  اإىل  لها  معرباً  وجدت  اأو 

يفل�سف على طريقته) �سيدلية اأفالطون(، حيث« 

والدواء  الداء  وال�سم،  العقار  يكون  الفارماكون« 

معًا، يكون احل�سي والغيابي، يف جملة متخيالته 

يوؤكد  وهو  البداية،  يف  ذلك  جاء  كما  اللماحة، 

اأي  الن�س بفاعلية اخلفاء،  اللحم،  الن�سج:  غواية 

واالهتمام  اال�سم  اكت�ساب  �رصعية  يك�سبه  ما 

يف  ي�ستغرق  اأن  حال  باأية  الن�سج  خلفاء  )ميكن 

حل ن�سيجه، قرونًا. الن�سيج منطويًا على الن�سيج. 

النحو بناءه  الن�سيج. معيداً على هذا  قرون حلل 

.
)13(

كج�سم حي..الخ( 

يف الن�سيج ثمة دائمًا ما ياأخذنا اإىل اخللف، اإىل 

ت�سور ومن ثم تخيل البنية العميق للخفي فيه، 

اإذ اإن ال�سماكو، اأو الرقة، تتحدد من خالل اأدائية 

الن�سيج اأو وظيفته، وتبعًا للمهمة املنتَظرة، وهذا 

ما يرثي النظرة اإىل املكّون الن�سيجي للمادة، ما 

الن�سيج ميتد ليغطي كامل املجتمع، وما  يجعل 

الفلكي  الكوين،  الطبيعي،  الن�سيج  منه:  اأبعد  هو 

رمبا، اإمنا اأي�سًا، ما يبقي العالقة مفتوحة على 

مدار ال�ساعة، بني كل من الن�سيج مبعناه املتداول 

حيث  اللحم،  اإىل  عائد  هو  وما  واال�سطالحي، 

نتذكر الن�سيج اللحمي، اأو اللُّحمة املمّيزة للج�سد، 

الن�سج وما فيها من  ا�ستاأثر بعبارة  ولعل دريدا 

�رصد، اأو حبك، اأو عقدة، اأو فتق ورتق، ومناظرة 

قائمة بني امل�ستجد وامل�ساف، واملرمَّ واملغريَّ 

لونًا اأو �سكاًل، وهو اال�ستئثار الذي يبقي روؤيتنا 

اإىل الن�سج كما لو اأنه اأكرب من ا�سمه وما ينت�سب 

اأننا يف مرجعنا اللحمي،  اإليه يف الواقع، مثلما 

نظل على م�سافة �سامنة لروؤية املختلف دائمًا 

املواقع،  تغيري  اإمكان  يف  �س  ُيتلمَّ ما  وهو  فيه، 

اأننا نتحرك دون معني حلمي،  لو  والتحول كما 

وهو  لدينا،  ومعرفيًا  معنويًا  املمتَلك  قدر  على 

يف حقيقة اأمره يفّعل احليوي يف اللحم، ويرقى 

بنا، اإن اأف�سحنا عن اأنف�سنا اأكرث، عما نحن عليه 

ي�ساهي  �سيء  ال  الأن  اجلمايل،  ومبعية  دنيويًا، 

الدنيوي وعرب هذه الرقاقة اللحمية، اأو الكينونة 

واالأع�ساب ومغذيات  بالدماء  امل�سبعة  اللحمية 

اإيالئنا  مثل  العظمية،  تلك  ودعاماته  اجل�سم، 

به من املبتغى 
ّ
اللحم قيمة واأهمية وخا�سية تقر

ن�سابة  ذوو  اأبينا  اأم  �سئنا  الأننا  باطراد،  منه 

فينا  للحمي  واإخال�سنا  اأر�سية،  اإمنا  كوكبية، 

بدقة يهبنا �سعوراً باملتعة اأكرث.

األي�س هذا ما ميكن النظر فيه بالعودة اإىل تاريخ 

�رصيعًا  اللحم  تربز  اأخرى،  اأمثلة  وعرب  طويل، 

فيه  يتمنون  الذين  اإىل  واالإ�ستجابة  االإجابة  يف 

الئحة  يف  كما  ميّيزهم،  ما  وحتى  ي�سعدهم،  ما 

خا�سة،  باأدوات  اللحم  يف  احلفر  اأو  الو�سوم، 

مفتوحًا  كتابًا  اأو  قرطا�سًا،  ذاته  اللحم  جلعل 

بعالماته؟ األ�سنا اإزاء جانب غرائبي اآخر يف بنية 

يوؤهلنا  وهو  وهناك،  هنا  منه  ننفر  الذي  اللحم 

.
)14( ً

مكانيًا وزمانيا

هو  التاريخ،  واجهة  يف  ي�سعنا  الذي  اللحم  اإن 

الذي مينح التاريخ ح�سوره وحتوالته، من خالل 

العالقة مع اللحم، حلمنا العام، حيث تتواجد من 

حولنا كائنات اأخرى، وحلمنا اخلا�س، ب�سفتنا 

وجدت  الطبيعة  يف  امل�ستجدات  واأن  ب�رصاً، 

ومتذوقاته،  اللحم  اإىل  ومعرفيًا  ح�سيًا  طريقها 

فنحن يف بعدنا اخلفي ما نكُونه حلميًا، اأي من 

خالل طريقة تفهمنا حلقيقتنا املتجذرة حلميًا، 

االأعرق  اللحم:  ديالتيكية  اإىل  يقودنا  ما  وهذا 

خالل  من  واالأخ�سب  ن،  املدوَّ غري  التاريخ  يف 

هو  عما  املو�سوعة  النظر  وقواعد  النظريات 

ج�سدي، وما اأجيز له حلميًا، حيث القرب والبعد، 

والتجاهل  با�سمه،  التباهي  اأو  والرف�س،  التقبل 

له، واحلوار ال ينقطع معه يف ال�رص والعلن، حتى 
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يف عامل االأحالم، كما هو مغزى املعنيني بعامل 

املعتَقد  يف  الفتة  مكانة  يحتل  الذي  االأحالم، 

الثقايف كمعَلم حلمي.

الذات  من  كل  بني  قوية  العالقة  يبقي  ما  وهذا 

واملو�سوع، حيث ح�سورنا يف العامل، وح�سور 

العامل فينا �سديد االلتبا�س وحتى التعقيد، حلظة 

تبني مكونات هذا املفهوم املاأخوذ به ه�سميًا، 

على  الع�سي  على  االنفتاح  مزية  يفتقد  ال  وهو 

اله�سم، يف نطاق التحرمي اأو احلظر االأخالقي.

وحيث يكون اجل�سد يف حّيز املرئي وامللمو�س، 

الكيانني هو  بتعبري مريلوبونتي )والأن كاًل من 

لالآخر منوذجه االأ�سلي، والأن اجل�سد ينتمي اإىل 

.
)15(

جمال االأ�سياء مثلما اأن العامل هو حلم كّلي.(

يتاأتى  العامل  هذا االحتاد بنوع من احللولية يف 

اأي�سًا  من نظرة وجودية خا�سة، وهي ظواهرية 

من  تدبريه  وكيفية  اجل�سد،  اقت�ساد  منحى  يف 

عندما  القيمي  العالقة  ومردود  واخلارج  الداخل 

ال�سعور  جتلي  خالل  من  عاملًا  العامل  يكون 

اجل�سدي، اأي اللحمي، اأي عرب معرو�س معني من 

عندما  وباملقابل،  العامل،  كل  ولي�س  العامل،  هذا 

وبو�سعية  معينة من جهة  انفتاح معني،  يكون 

اللحم يف مواجهة تفاعلية، الأن االت�سال بالعامل 

ه وهو نابع  ينم عن وعي �سعوري م�ستهِدف وموجَّ

حمدد،  بعامل  االت�سال  اأن  كما  حلمية  �سوية  من 

ال  حلمي  بنيان  يف  تتمركز  معايري  من  ينطلق 

يعدو اأن يكون ذا ن�َسب عاملي، �سوى اأن هذا العامل 

وب�سفته عاملًا يجد �سداه، �سورته يف مراآة اللحم.

من  ال�سيء  معنى  على  ت�سّدد  كينونة  فل�سفة  تلك 

التكيف  ومبا�رصة  وحيازته،  منه،  التمكن  خالل 

اأو  املعرفية  واأهليته  تتنا�سب  تذوقات  وفق  معه 

اإن التحاور قائم باطراد،  اجلمالية لعامله، حيث 

 ( التحول  يف  لال�ستمرارية  جمال  ترك  ثمة  الأن 

لي�س  لي�س يف ج�سدي وج�سدي  املرئي  العامل  اإن 

اإن ج�سدي حلم  نهائية:  ب�سفة  املرئي  العامل  يف 

العامل  وال  العامل  به  يحيط  ال  حلم  على  منطبق 

اإليه،  وانتماء  املرئي  اإنه م�ساركة يف  به.  حماط 

.
)16(

ال تطّوقه الروؤية وال هي مطوقة به نهائيًا..(

اإن حرف جر« يف« حتديد موقع، اأو مكان، وتعيني 

من  ذلك  يف  وما  جغرافية،  �سبغة  ذات  اإحداثية 

بني  ما  اأن  ذلك  ويعني  اآخر،  على  طرف  ارتكاز 

اجل�سد ومن زاوية حلمية حم�س، والعامل، هو اأكرث 

من اقت�سام مكان، اأو مواربة جلهة ل�سالح اأخرى، 

اإن الف�ساء ممتد يف اللحم ومرئي، كما اأن اللحم 

انعطايف،  متحول،  واالمتداد  الف�ساء،  يف  ممتد 

امل�ستجدات  ال�رصعات، جتاوبًا مع طبيعة  متعدد 

اللحم  فعل  رد  يكونه  وما  الطبيعي،  احلراك  اأو 

باجل�سد، اأو و�سع كل منهما لالآخر.

يت�سح  اجلرذاك، رمبا  اأخرى حلرف  ويف مقاربة 

لنا اأن اإقامة العالقة االأكرث التحامًا بالعامل، لهي 

ميّكننا  الذي  اللحم  باعتباره  اجل�سد  مكا�سفة  يف 

بنيته ال  الأنه يف  العامل،  فهم  من  �سواه  من  اأكرث 

ال�سعيد  على  الوجود  عن  اأو  العامل،  عن  ينف�سل 

ي�سكل  اأو  العامل،  يكتنز  اإمنا  والرمزي،  املعنوي 

الوجه احلي والناب�س منه، فهو منه واإليه، ولكنه 

يف الوقت نف�سه يحيل العامل اإىل دائرته تلك التي 

تت�سمن االأدوات وال�سبل الكافية جلعل العامل اأكرث 

مفهومية، وهذا ما يقلق فيل�سوف الوجود، ب�سفته 

معاي�سة  على  يحثه  ما  بامتياز،  اللحم  فيل�سوف 

اأو  اللحمي، ورمبا هجا�سه  الوجودي، قلقه  القلق 

د،  ع�سابه امل�ستند اأ�ساًل اإىل انتمائه للعامل املعقَّ

وهو الع�سي على الو�سف، الأن كل مقاربة توؤدي 

اإىل اأخرى، كما هي الدوائر املائية، واإال ملا تلّم�سنا 

خا�سيات  يف  اأو  اللغوية،  البنى  يف  التلوين  هذا 

القول اال�سمية والفعلية والت�سكيل البالغي، يقينًا 

باأن ثمة دائمًا ما يفي�س على القول.

عنواننا  ترددنا،  هذياننا،  و�سوا�سنا،  هو  حلمنا 

العامل،  يف  �سورتنا  طماأنينتنا،  خالفه،  الوحيد، 

يظل  وما  عليه،  نحن  ما  اإنه  اأنف�سنا،  من  نا  متكنُّ

القوى  وح�سد  التعبئة  اإىل  م�ستمرة  حاجة  يف 

.
)17(

واملهادنة
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ذلك ما يوقظ يف فيل�سوف الوجود، ليبقى كائن 

الكالم  معتمد  ال�سمت،  متعدي  الكفء،  الوجود 

الو�سي على  اأنه  اللحم والالحلم،  اأنه  الدال على 

حلمه، واملت�رصف به، وهو حممول به اأي�سًا وال 

االأكرث  البعد  هو  وهذا  البتة،  مغادرته  ي�ستطيع 

اإقالقًا واإيالمًا له فعاًل) اإن اللحم لي�س مادة ولي�س 

فكراً ولي�س جوهراً. ومن اأجل ت�سميته، قد يتوجب 

االأ�سطق�س«  لفظ«  العريق،  اللفظ  ا�ستعمال  علينا 

املاء  للحديث عن  فيه  ن�ستخدمه  الذي  باملعنى 

عام،  �سيء  مبعنى  اأي  والنار،  والرتاب  والهواء 

يف منت�سف الطريق بني الفرد املكاين- الزماين 

معه  يجلب  د  جم�سَّ مبداأ  من  �رصب  اإنه  والفكرة، 

اأ�سلوب كيان يف كل مكان يوجد فيه جزء �سغري 

منه، فاللحم بهذا املعنى هو » اأ�سطق�س« كينونة. 

اإنه لي�س واقعة اأو جمموعة من وقائع ومع ذلك 

.
)18(

هو ملتحم بالـ مكان وباالآن.(

اللحم كق�سية  بواقعة  اأن معنيًا ومنهمًا  اأظن  ال 

فل�سفية، ال يلتفت اإىل طريقة �سياغة هذه الكلمات 

الف�ساء،  االأر�س-  اإىل  �ساحبها  ت�سد  التي 

الف�ساء، الالمنظور، اإنها لعبته املختارة، اأو ال بد 

اأن تكون خمتارة اطراراً، ليوحي لنف�سه قبل �سواه 

بالتاأكيد، على اأن تعددية قوى راب�سة يف اللحم 

وتتقا�سمه، ثمة ا�ستباكات وكر وفر، ثمة خنادق 

دفاعية مت�سل�سلة، واأماكن متويه، ونقاط تفتي�س، 

مموه،  ممر  عرب  وتوغل  فوق،  من  حتليق  ثمة 

ومباغتات، ومناورات، واحتفاالت ن�رص تف�سح 

ن�سفها،  اأو  م�سمرة  اللحمية،  التعامل  طرق  عن 

وا�ست�سالمات، و�سيطرات رمزية تطال اللحم، مبا 

ت�سّمى كينونة  ت�سّمى جمتمعًا،  الكلمات  اأن هذه 

لقول  املجال  يف  لتف�سح  كينونات،  ذاتها  هي 

املزيد، ا�ستجابة لقلق وجودي، ال يكونه الوجود 

عن  االأكرث  املعرّب  وهو  الالمادي،  اإمنا  ي، 
ّ
احل�س

هذا الدوران حول اللحم، بتعبريات متنوعة، هذا 

تلك  دفاعاته  ليعّزز  عنه،  واالبتعاد  به،  الت�سبث 

الكرث رمزية وجتريدية يف مغايرة اجل�سد، ومن 

اأجله، الأن ثمة دائمًا عودة املحارب اإىل بيته، اأو 

منزله، اإىل وجاره، رمبا، ثمة ا�سرتاحة املحارب، 

عرب  املغاير،  احلوار  من  اأخرى  لدورة  ا�ستعداداً 

احلديث  يف  كما  الذاتية،  للقوى  خمتلف  تكثيف 

اإن  حيث  فعله،  لبيان  وحتديده،  االأ�سطق�س،  عن 

املكّون القيمي واجلمايل فيه، هو الذي يقودنا اإىل 

ما ي�سبه الكلمة ال�سائعة مبدئيًا، كون مكونات 

اللحم النارية واملائية والهوائية والرتابية، هي 

جمتمعه املرتَّب من اأجلنا يف �رصوط بيولوجية 

اأو حيوية ومناخية خا�سة، هي ذاتها التي تدلنا 

يف كل مقاربة على امل�ستجد نف�سه، وكاأن اللحم 

يلب�س قبَّعة اإخفاء، يظهر ويختفي، يف لعبة تقود 

باخلطرة،  ومنذرة  ومتعبة،  م�سوقة  اأخرى،  اإىل 

لو  حتى  فيها،  الدخول  من  مفر  ال  لعبة  لكنها 

اأثعِلن عن اال�ست�سالم املطبق، كما يف حالة ذلك 

مقاطع  نف�سه،  على  املنغلق  الدنيا،  عن  الزاهد 

الت�ساقًا  اأكرث  �سلوكًا  يرتجم  بذلك  وهو  العامل، 

وهو  مبطلوبه،  يعده  الذي  اللحم  لكنه  بلحمه، 

دون  لديه،  حمبَّذة  بطريقة  ميوت  فياأن  خياره 

�سجيج، اأو كتابة تاأريخ، الأنه التزم ال�سمت، اأما 

اجلاري يف الداخل، فزهده كافٍ لف�سحه، يف اأنه 

اأكرث ثرثرة من �سواه، اأكرث املحكومني باالأ�سغال 

حلمه،  مع  الزهدية  عالقة  اإقامته  يف  ال�ساقة 

اإنه  الفردية،  وجوده  ماأ�ساة  فيه  يتب�رص  وهو 

الوحيد، الأنه وحده امل�ستغرق يف حراكه  طق�سه 

اللحمي مغّيب ذات، حيث ال زمان اأو �ساعة تنّبه، 

بينما  يحيا،  اأنه  اإىل  ت�سري  حيوية،  �ساعة  �سوى 

يراقب حلمه بلحمه، منتظراً نهاية معينة، ليودع 

اأو  حلمه،  لينطفىء  بلحمه،  ذاته،  ما  ب�سورة 

يتوقف عن بث ح�سوره الكلي يف العامل، ليقول 

دومنا  اأو  ي�سيعونه،  ملن  النهائية  كلمته  اللحم 

�ساحب.. وهكذا دواليك..

علينا  يفر�س  ما  بلحمنا،  ثقتنا  يعّزز  ما  ذلك 

حق االعرتاف به، وتوقريه، يف لعبة تبقينا معًا، 

الفيل�سوف  م�سّمى  عرب  مفرت�سة،  ثنائيات  عرب 
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بـ«التالحم«) ذلك اأن التالحم مبا هو �سم وانفالق 

وهوية وفرق اإمنا يوّلد �سعاعًا من النور الطبيعي 

الذي ي�سيء كل حلم ولي�س حلمي فح�سب..(، وهو 

تخرتق  متب�رصة  قراءة  اإىل  بنا  يدفع  ما  ذاته 

موافقته، جلعل  وتطلب  بجميله،  وتعرتف  اللحم 

العالقة  وثنائية  واال�ستطالع  االخرتاق  م�سرية 

مبعثًا  ذلك  يكون  ما  بقدر  باملعنى،  اإيفاء  اأكرث 

فهم  اإىل  الو�سول  ثم  ومن  املتابعة،  دوام  على 

االأنا  مل�سكلة  هنا  وجود  وال  اآخر)  ووعي  جديد 

الذي  اأرى ولي�س هو  الذي  اأنا  االآخر الأنني ل�ست 

يرى، والأن مرئية جمهولة ت�سكننا نحن االثنني، 

ت�سكننا روؤية ب�سكل عام مبقت�سى هذه اخلا�سية 

هنا  كونه  اللحم،  اإىل  تنتمي  التي  االأ�سا�سية 

ودائمًا،  مكان  كل  يف  ي�سع  اأن  خا�سيته  واالآن، 

واأن  اأن يكون كذلك بعداً متحدداً  وب�سفته فرداً، 

.
)19(

يكون كليًا.(

بارزة يف طريقة  اأن ثمة �سفة  يبدو يل جمدداً، 

هي:  اأ�سا�سًا،  للحمه  للحم،  الفيل�سوف  تناول 

ف�سوله الذي ال يكف عن الرتا�سل بني قواه، عن 

وكذلك  العبارات،  وتنويع  القول  يف  اال�سرت�سال 

الزمن  اأن  جديداً،  ثمة  اأن  نف�سه  ليلهم  املواقف 

وهو  حلمه  يخ�س  الذي  الزمن  غري  يعنيه  الذي 

احل�سور  هذا  اأن  بالعامل،  والتاأثر  التغري  دائم 

ارتباطه  لزوم  فيه  ميار�س  فيه  �س  امل�سخَّ

الهارب من حلمه،  اأنه  لو  باللحم عن قرب، كما 

الوحيد  بيته  لكنه  الطاعة،  بيت  اإىل  اإنها عودته 

اأمثل  تبني  اإىل  ي�سعى  وهو  اأمانه،  االأوحد، 

لكينونته وملحيطه، كما لو اأن االأخري ممهور مبا 

ويحمل  اإال  كائن،  �سيء  من  لي�س  اأن  حلمي،  هو 

عالمة حلمية، اأنه مقيم يف اللحم وينفلت عقاله 

لرُيي العك�س، وهذا ما ي�سفي على اللعبة متعة 

واالإ�سحاك  ال�سحك  يف  رغبة  وحتى  وت�سويقًا 

الذاتيني، ودون ذلك، رمبا من امل�ستحيل مبكان 

معاينة اللحمي، وتوافد اجلمايل داخله اأو با�سمه، 

اللحم،  اأ�سالة  تفارق  ال  لة  املفعَّ احلوارية  الأن 

الغياب نوع من االتفاق  عراقته، دميومته، واأن 

ال�سمني، وثيقة عهد بينية، تعرُب خطوط اجل�سم 

داخاًل وخارجًا، وتن�سكن بخياالت وحتى اأوهام، 

مفهوم  تعّمق  مزيد  اأي  �سوب  اأخرى  بت�سوقات 

بني  جتاذبه  اأو  هيئته،  كمال  يف  وهو  اللحم، 

احل�سور والغياب، بني حقيقية ومن ثم جمازية، 

اأو ماديه ومعنويه، �سعيًا اإىل االعتقاد باأن ثمة 

وهو  حلمه،  داخل  اجل�سد  قوى  الئتالف  وجوداً 

متمو�سع يف العامل، والعامل الذي يتكفل مباأثور 

حلمي ب�سيغ �ستى.

اللحظة  يف  والدات  �سل�سلة  يعي�س  اللحم  كاأن 

ومن  وامل�ساعر،  املوؤثرات  تنوع  عرب  الواحدة، 

�سل�سلة  النهرية،  بطبيعتها  النف�سية  احلاالت  ثم 

ميتات وانبعاثات وتكوينات مت�سافرة، فيح�رص 

دقة  عن  يعرّب  ما  بقدر  جمدداً،  الن�سج  مفهوم 

الت�سويب يف التعبري حلميًا على الدوام  اإن اللحم 

)حلم العامل اأو حلمي( لي�س عر�سية و�َسوا�سًا، بل 

.
)20(

هو حياكة تعود اإىل ذاتها وتتالءم وذاتها..(

هذا الطباق اللحمي، عرب اإيجاد االآخر، اأو ابتكاره، 

يف  واملختلف،  النظري  معاينة  ومن  ابتداعه،  اأو 

واخلارج،  الداخل  والباطن،  الظاهر  ديناميكية 

املنخف�س واملرتفع، مياأ�س�س مبعنى ما، واقعًا، 

ل�سريورة حياة، ل�سريورة معادل حياتي مرتقب 

اأو مرجتى اأحيانًا اأخرى، من خالل نوع من اآلية 

البليغة بوقعها اجلمايل،  اأو اال�ستعارة  االإ�سقاط 

اأن  لو  كما  اللحم،  داخل  من  املتجّلي  ذائقة  اأو 

اآمن  طريق  تعبيد  من  اأكرث  لي�ست  العامل،  حلمنة 

اأو جعل  املتبادل،  اال�ستهاء  اأو  و�سالك باملودة، 

واإال  حلمي،  بنظري  املت�سكلة  حقيقته  يف  العامل 

ملا كان لهذا التوليف الوجودي حلميًا من معنى 

فني فل�سفي.
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توقع  ولعله  املدّوخة،  الدوامة  عرب  العبور  اإنه 

االإ�سابة ب�سلل ما، اأو بعطب مباغت، اأو التعري�س 

بكامل اجل�سد لنوبة عميقة تبقيه يف حالة موات 

زمنيًا، اأو ت�سعد به الحقًا، اأو تعيد اإليه دم حياة، 

لكنه  عار�س،  ل�سبب  الدموية  الدورة  توقف  بعد 

اإىل  االآيل  واللحم  اجل�سد،  لعموم  بالن�سبة  موؤثر، 

الهيئات،  اأو  التحوالت والتبدالت  النوع من  هذا 

كاملة،  حياة  تغطي  حلمية  جتربة  لدينا  لتكون 

الدنيوي  غواية  يف  ال�سقوط«  جتربة«  اأنها  هي 

الفكرة  جلعل  الدنيوي،  رحابة  يف  والتحرك 

اإمنا  فكرة،  تكون جمرد  اأن  اأبعد عن  بها  املنهم 

فيها  احل�سي  يتاأ�سل  ُيحتذى،  عاملًا  اإليها  ت�سم 

ويتال�سى بعد اإمتام دورتها، ومنح اجلمايل اأهلية 

تفعيل اأثره النفي�س ملتذوق اللحم جمازيًا، حيث 

خالفها،كما  اأو  اإ�ساءة  اأو  طبقات  اللحم  يتنوع 

جتلي  معيار  اخلْفية:  مبداأ  يف  اجلمايل،  �رص  هو 

العامل  وحلم  فلحمي  وتنوعه)  وتناميه  اجلمايل 

ي�سمان اإذاً مناطق وا�سحة واأنواراً حولها تدور 

مرئية  االأوىل،  واملرئية  املظلمة،  مناطقهما 

االآيات واالأ�سياء ال تكون دون مرئية ثانية هي 

ال  الغليظ  واللحم  واالأبعاد،  القوة  مرئية خطوط 

يكون دون حلم لطيف، واجل�سد املوؤقت ال يكون 

.
)21(

دون ج�سد جميد...الخ(

اإىل ما هو داخلي،  اللحمي باجل�سد  االإ�رصاء  هذا 

هو الذي يحّفر يف اللحم هويته املغايرة لكل ما 

عداه، اأي ما يحيل اإليه االأ�سياء، كما هو امل�ستقَراأ 

جهات  يروم  اإ�رصاء  وهو  عنه،  ن  مدوَّ هو  مما 

اإن  اخلطاأ،  يف  والوقع  احلذر  يتوخى  اأو  اجل�سد، 

اإدارة  يف  املحوري  ودوره  اللحم  مقام  جانب 

�سوؤون اجل�سد، حيث كل �سيء يرومه، وما يرتتب 

من  بنوع  �سعور  من  املعنى،  عميق  ت�سور  على 

املعبود، وهو  وثنية  اأعني  االإحلاد،  اأو  التجديف 

حلمي، طوطمه وتابوه معًا، واالإغالق على اجل�سد 

م حياتيًا، ولكن  عنوان عري�س معزَّز باللحم املقوَّ

ذلك ممتع يف تعميق كينونته، ولي�س له �سلة مبا 

هو مفارق له، على �سعيد املعاداة، حيث االإلهي 

ال�سعور  يف  اأي  حلمية،  مبقومات  ب  مركَّ نف�سه 

اأكرث  اأن جتريداً  واالإح�سا�س واإدراك العامل �سوى 

ل با�سم االإلهي، بالتايل، فاإن وجود  �سفافية يحوَّ

مغفلة  حقيقة  اإىل  تنويه  املقام،  حلمي  العامل 

ل�سنا  قوى،  فينا  يبث  اللحم  اأن  هي  اال�سم،  من 

مغذياتها  تبني  اأو  حتدياتها،  م�ستوى  على  بعد 

احليوية، لنكون اأكرث ا�ستقراراً وغبطة بكينونته.

اأن يكون اللحم هو الهدف، وهو مدار اللحم، فتلك 

لنا  مناهج  تدَّخر  مل  اأخرى،  حليل  مغايرة  حيلة 

�سالفة يف الت�سكيل، قدمية، وال اأقالم معتربة، يف 

اعتمادها، حلمية وهي مقنعة، لكن اللحم يكون 

هنا اأكرث تعرية لذاته، اأكرث م�ساء ملا ينبني فيه 

وخارجه، ليكون مردوده القيمي اأكرث ف�ساحة!

وكثافة  دقة  االأكرث  املنظور  هذا  من  رمبا 

هذه  هو  تقدم،  مما  اأعمق  هو  وما  مكونات، 

اللحظة االنفجارية من داخل اجل�سد وما ي�ستحق 

مه الال�سعوري 
َّ
الت�سمية، حديثه عن فرويد وجم�س

اإذاً، فل�سفة  ل حلميًا)  حتديداً، وهو املوؤول واملفعَّ

فل�سفة  هي  واإمنا  اجل�سد  فل�سفة  لي�ست  فرويد 

.
)22(

اللحم..(
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يف كتبي ودرا�ساتي اإعادة بناء للكتب ال�رسية 
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رات الكتب مخ�ص�صة صرات الكتب مخ�ص�صة صرات الكتب مخ�ص�صة  صؤلف لع�صؤلف لع� ؤلف لع�وؤلف لع�و وعام 1930، وهو موعام 1930، وهو م عام 1930، وهو ما عام 1930، وهو ما  ا صا ص صيتاتي في فلوران�صيتاتي في فلوران� يتاتي في فلوران�صيتاتي في فلوران�ص صولد بيترو ت�صولد بيترو ت�

فيلد. صفيلد. صفيلد.  صت، كاترين مان�صت، كاترين مان� ت، كاترين مان�صت، كاترين مان�ص صتوي، برو�صتوي، برو� توي، برو�صتوي، برو�ص صللكتاب الكبار، هوميرو�س، غوته، كافكا، تول�صللكتاب الكبار، هوميرو�س، غوته، كافكا، تول�

)كاليمار  ومميتا«  )كاليمار أليما  ومميتا«  )كاليمار األيما  ومميتا«  أليما  �صار  ثم  ثم صعيدا  ثم صعيدا  عيدا  � كان  الذي  »التاريخ  روايته  عن  �صنال  كان  الذي  »التاريخ  روايته  عن  صنال 

ي�س للأجانب. صي�س للأجانب. صي�س للأجانب.  ص1990( جائزة ميد�ص1990( جائزة ميد�

ة �صور صة �صور صة �صور  صر المطلق، في قلب رواية القرن 19« لدرا�صر المطلق، في قلب رواية القرن 19« لدرا� ر المطلق، في قلب رواية القرن 19« لدرا�صر المطلق، في قلب رواية القرن 19« لدرا�ص صته الأخيرة »ال�صته الأخيرة »ال� ته الأخيرة »ال�صته الأخيرة »ال�ص ص درا�ص درا� سخ�ص�سخ�ص�س

دت في المتن الروائي للقرن 19 الذي يعد مرحلة ازدهار هذا الجن�س. صدت في المتن الروائي للقرن 19 الذي يعد مرحلة ازدهار هذا الجن�س. صدت في المتن الروائي للقرن 19 الذي يعد مرحلة ازدهار هذا الجن�س.  صر كما تج�صر كما تج� ر كما تج�صر كما تج�ص صال�صال�

ن، صن، صن،  صتفن�صتفن� تفن�صتفن�ص � �صكي،  صكي،  �ص �صكي،  كي،  صتوف�صتوف� توف�صتوف�ص دو� هاورطون،  بو،  دو�صن  هاورطون،  بو،  صن  اآل وادغار  بالزاك،  من  كل  كلفتناول  لفتناول 

خ�صيات صخ�صيات صخ�صيات  صء الروائيون الكبار، فكلها �صء الروائيون الكبار، فكلها � أبدعها هاأبدعها هوأبدعها هوأبدعها هوؤل خ�صيات صخ�صيات صخ�صيات التي  صا تناول ال�صا تناول ال� ا تناول ال�صا تناول ال�ص أي�اأي�صأي�صأي� أي�و أي�و

يطانية وجنونية صيطانية وجنونية صيطانية وجنونية  صر ب�صور �صر ب�صور � ر ب�صور �صر ب�صور �ص صر يقطع، يقتل يجذب، يفتن، �صر يقطع، يقتل يجذب، يفتن، � ر يقطع، يقتل يجذب، يفتن، �صر يقطع، يقتل يجذب، يفتن، �ص صر، �صر، � ر، �صر، �ص صمنجذبة ل�صورة ال�صمنجذبة ل�صورة ال�

أن عمله اأن عمله أن عمله  ؤكدا وؤكدا وؤكدا  الزمن، م المنفلت في  الزمن، مو عن  المنفلت في  و عن  القب�س القب�سإلى  القب�سإلى  القب�اإلى  إلى  عى صعى صعى  أنه ي�اأنه ي�صأنه ي�صأنه ي� يتاتي صيتاتي صيتاتي  صاعترف ت�صاعترف ت�

إن كتبه امتدادات لكتب الكتاب اإن كتبه امتدادات لكتب الكتاب إن كتبه امتدادات لكتب الكتاب  اج، صاج، صاج، حيث  صله قرابة من عدة جوانب مع عمل الن�صله قرابة من عدة جوانب مع عمل الن�

الذين يكتب عنهم ويعلق عليهم ويحوزهم. 

ة لكتب الآخرين. صة لكتب الآخرين. صة لكتب الآخرين.  آة عاك�اآة عاك�صآة عاك�صآة عاك� آة عاك�به ن�صو�صه مر آة عاك�به ن�صو�صه مر به ن�صو�صه مرصبه ن�صو�صه مرص صير الكتاب، ت�صير الكتاب، ت� ير الكتاب، ت�صير الكتاب، ت�ص صت و�صت و� إذ بين كتابة المقااإذ بين كتابة المقاإذ بين كتابة المقال

ه كاتبا من الدرجة الثانية، كاتبا بيد ثانية في هذا الحوار صه كاتبا من الدرجة الثانية، كاتبا بيد ثانية في هذا الحوار صه كاتبا من الدرجة الثانية، كاتبا بيد ثانية في هذا الحوار يبين  صولذلك يعتبر نف�صولذلك يعتبر نف�

رار كتابته ومواقفه من الكتابة. صرار كتابته ومواقفه من الكتابة. صرار كتابته ومواقفه من الكتابة.  أ�اأ�صأ�صأ�

حواراتحواراتحوارات

آيت لعميماآيت لعميمآيت لعميم آيت لعميمترجمة حممد  آيت لعميمترجمة حممد 

ناقد ومترجم من المغرب 

بييرتو ت�شيتاتي: 

كتبي �سكل من اأ�سكال ال�سرقة 

  Gerard de Cortauze  :أنجز الحوار:  اأنجز الحوار:  أنجز الحوار

 Magazine littéraire      



l: توضحون في كتابكم األخير أن الروائيين الكبار 

في القرن 19، كانوا منجذبين إلى صورة »الشر 
المطلق«، هل هذا األمر ينطبق على كتاب اليوم. 

البحث  لم يوقف  القرن 19،  الأدب، منذ  اأن  اأظن،   :l l

حول »ال�صر المطلق«، بنوع من الب�صاعة والق�صوة ل مثيل 

لهما. كان الأمر يتعلق، فعل بنوع من ال�صت�صراف لما 

كان �صيح�صل. اأما في اأدب القرن الع�صرين، فمو�صوعة 

»ال�صر المطلق«، اأقل ح�صورا. با�صتثناء كافكا، من خلل 

ال�صر،  اأ�صكال  اأو بالأحرى كل  لل�صر،  المده�صة  تحليلته 

ال�صر  الع�صرين، تحقق  القرن  في  لأنه  بالخير.  وعلقته 

�صتالين،  ماو،  هتلر،  هو  واأ�صبح  التاريخ،  في  المطلق 

بول بوت، وبالطبع مو�صوليني. 

l: في نظركم الوعي المعاصر مسكون بالفراغ. 

الأولى،  المرتبة  اأ�صكال متعددة. في  الفراغ  l l: يتخذ 

الروح  تحويل  على  يركز  الذي  الطاوي،  الفراغ  هناك 

الفكر والواقع  اإلى مراآة عظيمة، حيث يتعاك�س كل من 

اآخر،  فراغ  هناك  )وفنائهما(،  المطلق  �صفائها  في 

)المم�صو�صون(  رواية  في   stavroguine يمثله 

باعتباره  �صتافروكين  ُعر�س  لقد  لدو�صتوف�صكي، 

�صيتركها  �صبية،  اغت�صب  اأن  بعد  لأنه،  المطلق  ال�صر 

بطريقة  ُقدِّم  لمنعها.  �صيئا  يفعل  اأن  دون  من  تنتحر 

“الثعبان”،  ثم  البارع”،  “الثعبان  باعتباره  متتابعة 

الفراغ  يعي�س   stavroguine كان  “العنكبوت”!  ثم 

اأن  ب�صري  لكائن  يمكن  ما  اأق�صى  وهو  رعبا،  الأكثر 

يعرفه: وعي م�صحوق للأبد بدناءته وانحطاطه.   

l: ما الذي تقصدونه حين تؤكدون أنه ال ينبغي أن 

يكون لدينا مصير وأن نعيش بالوكالة. 
لكن  واحد.  اأي�صا  ولدي  م�صير،  لهم  النا�س  كل   :l l

م�صير،  لدي  يكن  لم  اأنه  لي  تبين  اأكتب،  بداأت  حينما 

برو�صت،  غوته،  يدعون  كانوا  م�صير  لهم  كان  الذين 

كافكا، بودلير، دو�صتوف�صكي، وولف، بي�صوا، ليوباردي 

الخ. كان لديهم م�صير اأكثر �ص�صوعا وعمقا من م�صيري، 

الذي لم يكن �صوى نوع من النعكا�س لم�صائرهم. وفي 

الواقع، اإذا كان لديهم م�صير، فاإنني كنت عاجزا على اأن 

يكون لدي واحد، وبما اأنني لم اأكن قادرا على اجتراحه، 

فعلى الأقل كان باإمكاني محاولة القتراب من كل هذه 

واأحيانا  �صعب،  بم�صروع  يتعلق  الأمر  كان  الم�صائر، 

منهك. يعر�س اأوجها عديدة وبع�س المظاهر الخطيرة: 

اأدركت،  ولكني  ب�صاطة.  بكل  اأ�صيع  اأن  يمكنني  كان 

ب�صرعة، اأن طريقي كان هنا، مر�صوما، ول طريق اآخر. 

الذي  الوقت  في  إال  أنتم  لستم  أنكم  نحس  لماذا   :l

تعيدون فيه إحياء الماضي؟ 
اإلى  ما�صة  حاجة  في  اأكون  كتابا،  اأكتب  حين   :l l

م�صافة ما. اأكون محتاجا اإلى مغادرة ع�صرنا والتوجه 

يعطيني  الماء.  بعك�س  النهر  اأ�صعد  اأن  الما�صي.  نحو 

هذا الم�صار �صعادة كبرى ودوخة في الآن معا. الدوخة 

الأكثر كثافة. وقد برهنت على ذلك حينما كنت كتبت 

“الفكر الزاهر”. كتاب حاولت فيه اأن اأفهم “الأودي�صا”، 
يعني، الغرب. كان لزاما علي اأن اأ�صعد اأكثر من 25 قرنا 

خلت ! كان يتوجب علي اأن اأتحدث عن الآلهة والإلهات، 

والأبطال، والبطلت، والأنا�س البدائيين، وعن الم�صائر 

البعد  في  التوغل  هذا  من  ا�صتخل�صت  لكنني  والأ�صرار. 

وعولي�س  هرم�س  في  اأرى،  كنت  عظيم.  قرابة  عن�صر 

ال�صخ�صيتان الرئي�صيتان، عند هوميرو�س، اأنهما نمطي 

الأ�صلي، الخا�س بي .

منزلهم  نف�صي،  مع  اأتحدث  كنت  معهما  بالتحدث       

كان هو منزلي. فيما يتعلق بكتبي الأخرى، المخ�ص�صة 

ومان�صفيلد   وكافكا  وبرو�صت  وتول�صتوى،  لغوته 

الكتاب  كل  تعالج  فاإنها  وليوباردي،  وفيتزجرالد، 

بين  مرا  الذين  فالقرنان   .1750 �صنة  بعد  المولودين 

1750 و1950 ي�صكلن ع�صرا اأحبه واأف�صله عن باقي 

ني قريبا منه جدا. اإنه �صبيه بوطني  ِح�صُّ
الع�صور. ع�صر اأُ

اأن  اأي�صا  يمكنني  نف�صه.  الآن  في  وبعيد  قريب  الثاني، 

اأ�صم ب�صكل وا�صح رائحة هذا الزمن رغم اأنه زمن ما�س: 

الملب�س،  الحركات،  �صباح،  كل  اأ�صتن�صقه  الذي  الهواء 

اأكتب  اأن  اأجل  فمن  التجوال.  طريقة  الحديث،  طريقة 

ذكريات  اأ�صتغل  غالبا  كنت  جرالد  فيتنز  اأو  كافكا  عن 

�صخ�صية. كنت اأتذكر اأبي واأمي، اأتذكر ما كان يقولنه 

ويفعلنه. فهما كانا يعي�صان في هذا الع�صر بالفعل. 

l: نجد هذا األمر، في كتابكم »حياة مختصرة لكاترين 
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ماسفيلد«. الذي يمكن أن نعتبره رسم شخصية على 
الطريقة الفرنسية. 

كاتب،  اأكثر مما هو ق�صة  اإنه ق�صة حياة  l l: طبعا، 

ق�صة م�صير. كل عملي يرتكز على اإحياء بع�س من هذه 

�صوي�صرا، كاترين في  النتقائية، كاترين في  اللحظات 

ليلة  ق�صت  حيث  باري�س،  في  كاترين  فرن�صا،  جنوب 

لتمار�س الحب مع Francis carco. كنت اأبحث عن 

محاول  الزمن.  من  اإم�صاكه  والمتعذر  المنفلت  اإعادة 

الزقاق،  �صجيج  يكونه:  ما  كل  اأثبت  وهكذا  تثبيته، 

النا�س، ال�صم�س... 

l: هل األدب يكون فقط تعديال؟ 

وتطريزا،  تر�صيعا  اأي�صا  يكون  اأن  للأدب  يمكن   :l l

لكن لي�س هذا فقط، فهو لم يكن كذلك عند غوته ول عند 

تول�صتوي، ول عند كافكا، من الممكن اأنه كان كذلك عند 

لدي مظاهر عديدة،  وبالمقابل،  ال�صيء.  بع�س  برو�صت 

التر�صيع  من  قريبة  النقدية،  كتبي  في  وخ�صو�صا 

ال�صرقة.  اأ�صكال  من  �صكل  هناك  واأحيانا  التطريز،  اأو 

وتنويعات،  ُنُقول،  ال�صفحات في كتبي هي  العديد من 

عليهم،  واأعلق  اأحبهم  الذين  الكتاب  لكتب  وامتدادات 

اإلى  الكتب  هذه  مرور  اأثناء  لكن،  اأفكارهم،  واأنتحل 

اآخر.  ال�صفحات �صيئا  كتبي، يتم تحول يجعل من هذه 

يعودا  لم  فاإنهما  وكافكا،  برو�صت  عن  اأتحدث  حينما 

فقط برو�صت وكافكا، لم يعودا بال�صبط برو�صت وكافكا. 

–فقدوه؟  فالن�صبة �صعب تقويمها: ما الذي لم يعودوه 

اأي جزء مني اخذ مكانه في الكتاب؟ 

l: لماذا تعطون اهتماما خاصا “للبيوغرافيا”؟ 

l l: ل اأحب اأن يقال عن كتبي باأنها “�صير”. كتب جورج 

باإيجابياتها  برو�صت  حول  تاديي  ايف  جون  اأو  بانتر 

الجلي  بالمعنى  حقيقية  بيوغرافيات  هي  و�صلبياتها، 

للكلمة. 

     كتبي حول غوته وتول�صتوي وبرو�صت وكافكا، على 

الحقيقي. طبعا،  بالمعنى  �صَيًرا  لي�صت  ذلك،  العك�س من 

اأتحدث عن طفولتهم اأو عن مرحلة مراهقتهم. لكن هذا 

اإذ تاأتي لحظة يتوقف فيها �صرد  الأمر ل يدوم طويل، 

الحياة. ويتحول. اهلل وحده يعرف  �صرد  الحياة، يمحى 

كيف، تحول فاو�صت، وحرب و�صلم. والبحث عن الزمن 

ال�صائع والمحاكمة اإلى �صيء اآخر. نجد اأنف�صنا هنا اأمام 

نوع من القفز، من التحول المفاجئ في الطق�س. نمر اإلى 

الحياة. كيف نفهم ونف�صر  لي�س هو بعد ق�صة  اآخر  ُبعد 

»البحث«؟  رواية  لينجر  برو�صت  فعل  كيف  الأمر؟  هذا 

فعل  »المحاكمة«. كيف  رواية  لينجز  كافكا  فعل  كيف 

الم�صتت جياكومو ليوباردي كي يكتب هذا  الرجل  هذا 

اأكتب هذه  اأن  اأحب  الأثر الذي ي�صكل عمله؟ مهما يكن، 

الإم�صاك  محاولة  من  تمكنني  لأنها  »المزيفة«،  ال�صير 

في �صباكي بهذا ال�صيء المنفلت الذي هو الحياة. اأحب 

تعلمون  الحياة،  هذه  لكن  الحياة،  لون  العطر،  النكهة، 

ذلك، ل اأح�صني قادرا على اأن اأحكيها بطريقة مبا�صرة. 

اأحتاج اإلى اأن اأحكيها عبر تول�صتوي اأو برو�صت، بطريقة 

اإلى م�صفاة، عموما،   ، و�صيط  اإلى  اأحتاج  مبا�صرة.  غير 

م�صتعارة  بيد  اأكتب  الثانية  الدرجة  من  كاتب  فاأنا 

 )écrivain، second main(

l: يمكننا، والحالة هذه، القول إن مشروعك األدبي 
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ينبني على إبراز الطابع المنفلت للزمن والعصي عن 
اإلمساك. 

l l: نعم. كتبي مليئة، دائما، بهذه التفا�صيل، والألوان 

والعنا�صر التي تعطي للزمن نكهته الخا�صة. ما اأ�صعى 

اإليه، هو اإعادة علمة الزمن الأكثر دقة. يجب على كل 

اأنه  ت�صاوؤل،  اأدنى  يطرح  اأن  دون  من  يعتقد،  اأن  قارئ 

يتجول حقيقة في عام 1973، 1860، و1931 بالكاد 

يتبين اأن كل ما هو ب�صدد مقارنة قد ل يكون �صحيحا 

كله، اأو هو �صحيح في جزء منه، لأن الزمن، مثله مثل 

تخترق  المو�صيقى  وهذه  منفلتة.  مو�صيقى  الحياة، 

لي�صت  اأنها  ولو  حتى  الأزمنة.  كل  اإلى  تنتمي  الزمن، 

مو�صيقى الأبدية –التي لن اأخاطر بعدم تمثيلها- لكنها 

بالأحرى نوع من الزمن ال�صعيد، الكئيب. خليط متنافر 

من ال�صعادة والكاآبة حيث ترن كل المو�صيقات الممكنة. 

يختفي  اأن  الأورك�صترا،  رئي�س  اأو  الموؤلف،  على  فيجب 

المو�صيقى  هذه  تاأتي  اأين  من  »لكن  القارئ  ليت�صاءل 

القليلة؟ ما الذي تود قوله؟« 

l: لكن تنطلقون دوما من الحياة لتصلوا إلى الكاتب؟ 

وليس العكس، ذلك ما يبدو لي. 
اإلى  للو�صول  الحياة  من  دائما  اأنطلق  بالطبع،   :l l

على  قادًرا  ِني  ِح�صُّ
اأُ ل  ذلك.  بعك�س  اأبدا  اأقوم  لن  العمل. 

اأن  الم�صحك  من  �صيكون  الآن،  فيهما  اأفكر  لكن،  ذلك. 

الكاتب  اأحتفظ من حياة  ل  اإني  المغامرة.  اأحاول هذه 

اإل بالم�صاهد التي يمكن اعتبارها م�صاهد رمزية. اأبحث 

اأعماق  اإلى  الهبوط  عن  اأبحث  ال�صر.  الرجل  عن  دوما 

انطلق  الهاويات  حتى  الكائن:  هي  التي  ال�صرية  اآباره 

بهذا  المتعلقة  التفا�صيل  من  الكثير  اأعطي  ال�صطح،  من 

ال�صرية،  النقطة  اإلى  الو�صول  اأجل  من  وهذا  ال�صطح، 

في  فقط  واإنه  كاتبا.  الإن�صان  ي�صير  حيث  والغام�صة، 

هذه اللحظة المحددة للكت�صاف يمكنني اأن اأحلل العمل. 

l: تحليل يركز دوما على التفاصيل، ألنكم تكرهون 

األفكار العامة. 
اأعتقد  كثيرا،  العامة  الأفكار  تعجبني  ل  �صحيح.   :l l

اأننا كّلنا مقترفون لكل الجرائم التي تقع في الأدب كما 

في الحياة. بالمقابل، اأحب من اأدعوهم »كتاب فل�صفة« 

وهم  يقلبونها  ثم  يخفونها  عامة،  اأفكار  لديهم  تكون 

اقترحوا  الذي  الن�صق  قفاز  مثل  يقلبون  ثم  يلعبون، 

علينا من اأجل اأن يوؤ�ص�صوا نظاما اآخر مختلف تماما عن 

الأول. كان اأفلطون هو الأول من هوؤلء الكتاب، واأي�صا 

القدي�س اغ�صطين، ومونطاني، و�صك�صبير ورو�صو وغوته، 

وكافكا  وبرو�صت  وبودلير  وليوباردي،  وكيركارد، 

اإنه ن�صق الأن�صاق العظيم، الذي تكون فيه كل  ونيت�صه. 

الأ�صئلة ممكنة، وكل الأجوبة. اإذا تاأملت في كتبي، وفي 

درا�صاتي على وجه الخ�صو�س، اأقول لنف�صي اإنها لي�صت 

نرى،  ل  التي  للكتب  ال�صرية،  للكتب  بناء  اإعادة  �صوى 

الثاوي  الحقيقي  الكتاب  نف�صه:  الكاتب  يجهلها  والتي 

تحت  يهجع  الذي  الخفي  الكتاب  الكتاب،  اأعماق  في 

الكتاب ال�صطح. فكل كتاب من كتبي له اإيقاعه الخا�س، 

ال�صر  اإيقاعها »روائي«.  من هنا تعتبر كتبي »روائية«، 

الذي  اإنه هو  والإيقاع ل نختاره  الإيقاع،  في ذلك هو 

يختارنا. اإيقاع كتابي حول غوته بطيء جدا. وبالن�صبة 

فمن  مزدوج:  اإيقاع  هو  تول�صتوي،  حول  كتابي  اإلى 

ناحية،  اإيقاع ال�صباب، اإيقاع �صريع ومن ناحية اأخرى، 

ال�صرعة.  من  يخفف  الذي  الجاف،  ال�صيخوخة،  اإيقاع 

كافكا،  حول  كتابي  لتحرير  المخ�ص�س  الإيقاع  اأما 

فهو اإيقاع درامي: قلق، منك�صر، مثله مثل حياة كافكا 

لتوي،  اأنهيته  الذي  ليباردي  حول  كتابي  وم�صيره. 

يتناوب فيهما ايقاعان، البطئ وال�صرعة. 

l: فيكم شيء من سانت بوف. 

اإعجاب كبير  اإِنكم تثنون علي ثناء جميل. فلدي   :l l

ب�صانت بوف، فاأجزاوؤه الخم�صة »بوررويال«، هي اإحدى 

القمم المطلقة للأدب الفرن�صي. عمليا كل مقالته تتمتع 

بجمال كبير. حتى حين يتظاهر باأنه لم يفهم هذا ال�صيء 

اأو ذلك، حتى حين يكون خادًعا وح�صوًدا ومليئا بالحقد، 

حتى حين يحكي اأ�صياء غير مقبولة. فهو قادر اأن يكتب 

�صيئة. وهذا نادر جدا. يبدو لي  اأ�صياء مده�صة بم�صاعر 

في  الن�صيان  دائرة  من  قد خرج  بوف  �صانت  اأن  اليوم، 

اإيطاليا وباقي العالم  اإنه �صيء جميل. لكن في  فرن�صا: 

اأنه قال �صوًءا حول  –يلومونه دائما على  لم نعد نقراأه 

بالزاك. �صحيح هذا، فاأن نقول �صيئا �صيئا حول بالزاك 
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اأمر ل يغتفر. لكن اإذا قراأنا ال�صفحات التي خ�ص�صها له، 

ندرك اأنها اأف�صل ال�صفحات التي كتبت حول بالزاك من 

بالرغم  يبجله،  بودلير  كان  والإن�صجام.  العمق  ناحية 

من اأن �صانت بوف لم يبادله ذلك. وكتاب »�صد �صانت 

دّمر  فبرو�صت  كبير.  خطاأ  في  ت�صبب  لبرو�صت  بوف« 

Ruskin، لأنه كان في حاجة  �صانت بوف، كما دّمر 

ما�صة لهدم �صانت بوف الذي بداخله، لكن، في الواقع، 

�صانت بوف المباطن لبرو�س ل يمكنه اأن يموت.  

l: لماذا كتبك عبارة عن فضاءات مغلقة، حيث كل 

شيء ضروري، وال يمكن االستغناء عن أي كلمة؟ 
خلل  )من  الطريقة  هذه  خلل  من  اأبدا  اأفكر  لم   :l l

على  ينطبق  الأمر  هذا  اأن  متاأكًدا  ل�صت  الكلمات(،  هذه 

اأدبي: لدي �صيء ما من المت�صكع. وحدهم الكتاب الكبار 

ي�صيدون اأعمال كل �صيء فيها يكون �صروريا ول غنى 

المغلق  الف�صاء  فكرة  ال�صغرى.  الفا�صلة  حتى  عنه. 

ليفي  كلود  بنى  ولقد  برو�صت.  على  عزيزة  كانت  هذه 

�صتراو�س ن�صقه كله حول هذه الفكرة. واإذا كانت كتبي، 

فلأنني  المغلق،  الف�صاء  هذا  مع  �صيء  لها  ما،  بطريقة 

اأن يكون مخفيا تحت هذه  الكتاب يمكن  �صر  اأن  اأعتقد 

الفا�صلة اأو تلك. 

تقول  اأن  يمكن  الذي  تول�صتوي،  اإلى  ميل  لديكم  l: هل 

عنه اإنه مو�صوعي، اأم اإلى دو�صتوف�صكي الروؤيوي.؟  

l l: اأحب اأن اأكرر، اأن الكاتب ل يحتاج اإلى الم�صي في 

الكبٍير،  ال�صحراء حتى يرى ما هي ال�صحراء. فالكاتب 

فهو  التجربة.  اإلى  يحتاج  ل  الكبير،  الروائي  وخا�صة 

دون  حتى  عقله  في  كلها  والتجربة  كله  الواقع  يحمل 

اأو يعرف ما �صيرويه. المثال  اأو يعلم  اأو ي�صمع  اأن يرى 

هو  بودلير،  جليا  ذلك  و�صح  كما  ذلك،  على  النموذج 

بالزاك. لم تكن لديه �صوى معرفة مختزلة عن ح�صارة 

ذلك  ومع  ال�صغيرة.  الوم�صات  بع�س  فقط  ع�صره: 

هذا  ب�صيرته.  نفاذ  بقدر  يعر�صها  كيف  عرف  اأحد  فل 

ينطوي  كان  الذي  دماغه،  من  اقتطعه  العظيم  العر�س 

على هذا العر�س، لم يكن يحتاج بتاتا لمعرفة الحياة 

ول معرفة اأبطاله، ول كل طبقات المجتمع الفرن�صية في 

ع�صره. 

l: أنت كاتب منحدر من المكتبة، وأبًدا لن تكون إلى 

جانب زوال؟ 
l l: كل كتبي هي انعكا�س لكتب اأخرى. اإذ يمكن القول 

اإني كاتب ينحدر من المكتبة، في اأف�صل الأحوال، يمكن 

اأن اأحكي بع�س الأ�صياء التي حدثت، يوما ما، في اإحدى 

زقاقات روما، واأي�صا في الزقاق الذي اأ�صكنه. 

الذي  هو  الموت  أن  تولستوي  كما  تعتقدون  هل   :l

يعطينا اإلمكانية الوحيدة الحقيقية لرؤية العالم اآلخر؟ 
اإنه ثقب نحاول  المراوغة.  اأنواع  الموت نوع من   :l l

الذي  هو  ربما،  اإنه،  الحياة.  وراء  ما  روؤية  خلله  من 

العالم  اإلى  للنظر  الوحيدة  الحقيقية  الإمكانية  يمنحنا 

كل  حكى  باهلل،  يوؤمن  يكن  لم  الذي  فتول�صتوي  الآخر. 

“موت  روايته  وفي  وال�صلم”  “الحرب  روايته  في  هذا 

العديد من  لي�صت هناك  اأنه  اأعتقد  ايلي�س” لكني  اإيفان 

“المراوغات تمكننا من فهم العالم الآخر. اإنها من�صورة 
ذلك،  عن  ف�صل  فوجودنا،  اليومية.  الحياة  طول  على 

الذين  اأولئك  هم  والكتاب  قبلية.  اأحا�صي�س  من  مكون 
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بفهمها  القبلية.  الأحا�صي�س  هذه  تاأويل  ي�صتطيعون 

واإعلنها، اأفكر هنا في برو�صت ونابوكوف، لكننا نحن، 

الأنا�س العاديين، ل ن�صتطيع حل مثل هذه الألغاز. اإننا 

نحيا هنا، ونحن عميان. 

وجهدا،  طويال  وقتا  أعمالك  بعض  منك  تطلبت   :l

تحريره عشر  استغرق  الذي  كتابك حول غوته  مثل 
سنوات، ما الذي حصل طيلة هذه السنوات العشر؟ 

قبل  عنه  حدثتك  الذي  ليوباردي،  حول  الكتاب   :l l

حينما  لكن  اأكثر،  وزمنا  اأكبر  جهدا  مني  تطلب  قليل، 

ينجح كتاب، على القارئ اأن يقول “في هذا الكتاب كل 

�صيء يبدو �صهل، طيِّعا، تم بل عناء”.   

فل ينبغي للجهد اأن يظهر، وي�صف. كل �صيء لين، �صل�س، 

خا�صع لإيقاع. حينما اأكتب كتابا، تكون كل �صباحاتي 

مخ�ص�صة لعمل مكثف، وبعد الزوال، اأخ�ص�صه للقراءة. 

وهو ن�صاط لي�س خفيفا ولكنه اأكثر �صرعة. 

l: هل أنت كاتب نهاري أم ليلي؟ 

l l: �صيكون الجواب ال�صهل هو اأنه يوجد كتاب نهاريون 

وكتاب ليليون، �صيكون فولتير و�صتفن�صن كتاب النهار 

الأمر  لكن  ليل.  كتاب  وكافكا  ودو�صتوف�صكي  وال�صوء، 

الكتاب  فكل  للغاية،  معقدة  فالأ�صياء  �صحيحا.  لي�س 

الكبار يحيون في الليل، ي�صكنونه، ويتيهون فيه ي�صبرون 

اأغواره ويتنف�صونه. لو لم يكن لهم ليل �صيموتون. فالليل 

عن  دوما  يبحثون  الكتاب  لكن  النهار.  من  اأكثر  يغذي 

تحويل الليل اإلى نور، بع�صهم و�صل اإلى ذلك، جاعلين 

الليل يختفي بالمرة. اآخرون على العك�س من ذلك، مثل 

كافكا وبرو�صت، يف�صلون اأن يتركوا ِللَّْيِل ليله. اإنه رهان 

خطير، لأن الليل �صا�صع وعميق و�صميك ل ين�صب، ثم اإن 

الليل مارد، ل ي�صتهي اأن ُتعّريه. اأحيانا يح�صل اأن يكون 

الليل اأموميا، اإذن فهو يمنحنا الرعاية والحماية. 

l: يخال كافكا أن المخلوق البشري محدود جدا. هل 

يثير فيكم هذا السؤال شيئا؟ 
الب�صر مخلوقات  اأن  اأوروبا  لكل  اليونان  عّلم  لقد   :l l

محدودة. واأن قوتهم الوحيدة تكمن في الفطنة والقيا�س 

حقيقة  الإن�صان  كان  لو  �صالح  التعليم  هذا  )القدرة(. 

باللنهائي.  الإم�صاك  ي�صتطيع  ل  كان  ولو  محدودا، 

واللنهائي،  النهائي  اأر�س  اأنها  اأوروبا  مفارقة 

وغير  محدودة  اأنها  والحقيقة  واللمحدود.  والمحدود 

النهائي  يت�صارع  اأحيانا،  نف�صه.  الآن  في  محدودة 

لهذا  غريبة.  علقة  نجد  واأحيانا،  بداخلنا.  واللنهائي 

منه.  انحدرت  التي  الفل�صفة  وكل  اأفلطون  كثيرا  اأحب 

فالأفلطونية هي الفل�صفة الوحيدة التي بل حدود. 

l: ما هي المكانة التي يحتلها الواقع في كتبك؟ 

l l: اإنها مكانة كبيرة. واأحب اأن اأ�صيف اإنه الواقع كله. 

هائل  كم  من  يتكون  الذي  اليومي،  الواقع  وخ�صو�صا، 

من التكرارات، والأ�صياء ال�صغيرة، والأحداث العبثية اأو 

من  والكثير  واليرو�صية،  والّلذات،  والنذالة،  ال�صاخرة، 

ثرثرة  هائلة-  بالفرن�صية  كلمة  لديكم   – المحادثات 

التفاهم.  و�صوء  والغباء  والإخفاقات،   ،Bavardage
“الثقل”، وما كان ي�صميه  ما كان ي�صميه �صيمون ويل 

يتجولون،  الذين  النا�س  اأحب  “بالخفة”.  كونديرا 

كان  الذي  فكافكا،  زقاق.  هناك.  �صحكة  هنا،  ثرثرة 

ومن  الحياة،  من  �صيئا  يتعلم  لم  الرعب  مع  تجربة  له 

واقع الحياة. اأود كثيرا اأن اأتمكن من كتابة كتاب يكون 

مو�صوعه هو “الواقع” –يكون تقريبا مثل العمل الرائع 

 Quer Pasticciaccio اميليوكادا          لكارلو 

brutto de via Merulana )الذي كانت ترجمته 
الكريه  المعجن  )الخليط  للغاية(  رديئة  الفرن�صية  اإلى 

 L’Affreux Pastis de le( الخبثاء(  جادة  في 

 )rudes Merles
     كتاب زاهي الألوان وتراجيدي. اإنه لأمر غريب، اأن 

كاتبا كبيرا، ل يعرف اأحيانا، الواقع: يقت�صر على اإعطاء 

فباعتباري  ينعك�س.  فيه  اأبي�س،  بالمرة،  فارغ  �صطح 

نعت حياتي من تجارب الآخرين، فقدري  ناقدا، فقد �صُ

هو اأن اأفهم م�صائر الآخرين. 

أساتذتك  وأوفيد  أبُّولي  من  كال  تعتبر  معنى  بأي   :l

الروحيين؟ 
l l: اأ�صع اأبولي فوق اأوفيد، فاأفيد كاتب مليء بالنكات. 

اإلى  ينتمي  فهو  منه:  غنى  اأكثر  اأبولي  لكن  �صاحر  اإنه 

اأ�صياء،  في  بالأ�صبع.  الآخر  العالم  لم�صوا  الذين  اأولئك 

ظاهريا، ل علقة لها به. 
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»أوروبا  لي:  قلت  كنت  سنة،  عشرون  مرت   :l

منهكة« فكيف هي اليوم؟ 
منذ  لكم  قلت  قد  كنت  فاإذا  عري�س،  �صوؤال  اإنه   :l l

ع�صرين �صنة اأن اأوروبا منهكة، فيجب اأن تكون قد ماتت 

اأن معنى النحطاط  الأمر كذلك، حتى ولو  اليوم. لي�س 

وربما  قيل،  قد  كان  الأمر  هذا  اأوروبا.  لقدر  ملزم 

اأوروبا  بحيلة من حيل  الأمر  يتعلق  ربما،  اأو،  اأخطاأت. 

اأو  تموت  ل  كي  دائما  اأوروبا  تراوغ  الداهية.  العجوز. 

اأن تبقى على قيد الحياة. واأن تكون  اأجل  تحت�صر. من 

اأقوى من اأي مرحلة م�صت. ل اأعتقد في حيوية كل هذه 

البلدان الخرى التي تبدو اأنها اأكثر دينامية من اأوروبا. 

فرو�صيا، بين 1920 و1988، جعلت النا�س يظنون اأنها 

بلد  �صوى  لم تكن  اأنها  للعالم. في حين  الناب�س  القلب 

من ورق مقوى م�صكون بالأ�صباح. من دون �صك ما زال 

ما  �صك  دون  ومن  اأوروبا.  على  الأمل  نعقد  اأن  يمكننا 

الواقعة  الدولة  اإيطاليا هذه  الأمل على  زال ممكنا عقد 

في يد هوؤلء الم�صابين بجنون العظمة وقطاع الطرق 

اأنها  متيقنا  ل�صت  لأوربا؟  كانت  ر�صالة  اأية  والأغبياء. 

تتذكر ذلك. مثل فجهل اأوروبا الكبير بالإ�صلم –اأتحدث 

هو  المعا�صر-  الإ�صلم  ولي�س  الح�صاري  الإ�صلم  عن 

المواطنة  حق  دوما  اأعطت  اأوروبا  �صحية.  غير  علمة 

التغذي على  اأي  الحقيقي  الت�صامح  للأجانب، وهذا هو 

وبلد  م�صر  على  تغذت  –اليونان  الآخرين  تجارب 

مغلق،  ف�صاء  اأوروبا  يعبرون،  الآخرين  وترك  فار�س- 

والف�صاء المغلق ل ي�صاعد على التعبير.

l: لماذا تقولون بأن التقدم ال وجود له؟   

الوحيد  ال�صيء  غباًء.  العتقادات  اأكثر  هو  التقدم   :l l

المهم، هو الأ�صول، واأن نوؤمن فقط بكل الأ�صول: وهو 

ال�صيء النقي�س للتقدم. اأي غباء هذا، الرغبة في العثور 

يعجبني  ما  الأمام.  اإلى  دائما  الذهاب  في  اللذة  على 

خطوة  اأخطو  اأن  اأتراجع،  اأن  اأتوقف،  اأن  هو  اليوم، 

جانبية، واأحيانا اإلى الأمام اأو اإلى الأعلى. 

قال  دونكشوط  عن  يتحدث  وهو  دوستوفسكي   :l

بواسطة  أنقذت  الحقيقة  حيث  بعمل  يتعلق  األمر  إن 
الكذب، هل تتفقون معه؟ 

ففي  �صحيح.  دو�صتوف�صكي  تاأكيد  اأن  اأعتقد  ل   :l l

رواية “الكيخوطي” لم ينقذ الكذب الحقيقة، بل اأنقذت 

الوهم.  هي  التي  العجيبة  القوة  هذه  بوا�صطة  الحقيقة 

مبا�صرة،  بطريقة  الحقيقة  اإلى  اأبدا  ن�صل  ل  فاإننا 

فطرقاتها متاهية وملتوية.  

التأكيد  على  يرتكز  فرنسا  في  وهذر  لغط  هناك   :l

مرحليا على موت الرواية. ما رأيكم في ذلك؟ 
اإنها  فرن�صا،  على  حكرا  لي�صت  الحماقة  هذه   :l l

هو  الرواية  “موت  اإيطاليا،  في  الأ�صف،  مع  منت�صرة، 

جزء من هذه الحماقة العامة التي تزين اأعمدة الجرائد. 

وال�صالونات الأدبية. فالنا�س الذين ين�صبون ويجفون 

هم اأولئك الذين ل ي�صتدعون �صوى �صكل واحد؛ والحال 

هي  فالرواية  متعددة.  اأ�صكال  تمتلك  فالرواية  هذه 

توقف.  بل  الرواية  تتحرك  بامتياز.  التحول  مكان 

تقوم بقفزات اإلى الأمام وبالرجوع اإلى الوراء من اأجل 

على  للحكم  جيدة  و�صيلة  الإيطالي  فالأدب  تتجدد.  اأن 

في  وبوكا�صيو  وبترارك  دانتي،  لدينا  الرواية.  حيوية 

ينبعث  اأن  قبل  ال�صمت،  �صاد  ذلك  بعد   16 القرن  فترة 

ع�صر النه�صة. 

على  تهيمن  التي  هي  البيولوجيا  أن  يعني  هذا   :l

األدب وليس التاريخ؟ 
بداأت  اأخيرا  لكني  لها،  ل وجود  الأدب  بيولوجيا   :l l

كتابة  على  القدرة  لدينا  تكون  اأن  يجب  فيها،  اأعتقد 

اإذن  �صنكت�صف  التاريخ،  تاأثيرات  فتحت  منها.  واحدة 

الإبداع،  تحدد  التي  الكبيرة  البيولوجية  الإيقاعات 

موته  اأو  الحقيقي  موته  الأدب  يقظة  ال�صقوط،  العودة، 

المحقق بكل ب�صاطة. 
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اجليل  يف  ال�سعرية  الأ�سماء  اأهم  من  واحدا  املاجدي  خزعل  ال�ساعر  يعد 

ال�سبعيني العراقي ترك اأثرا كبريا يف الأجيال الالحقة جراء اإنتاجه الغزير 

على  تنفتح  اأن  عقليته  القدمية،وا�ستطاعت  الديانات  وتاريخ  ال�سعر  يف 

مكانة خمتلفة  له  ليكّون  وامل�رسحي  ال�سعري  التجريب  وطرائق  اأ�ساليب 

به جملة  الذي خ�ص  احلوار  هذا  .يف  اجليل  ذلك  من  اأقرانه  اإىل  بالقيا�ص 

نزوى  ثمة اأكرث من حمور نتبنى فيه اأهمية ال�سعر يف نف�سية هذا ال�ساعر 

اأكرث من روحية  اأهمية  واإعطائه  ال�سعر  التجديد وحب  امل�سكون بهواج�ص 

الدين ؟،يف هذا احلوار تثار اأ�سئلة الن�ص ملعرفة يقني العاطفة وم�سداقيتها 

وهي ت�ستجيب لنداء ال�ساعر 

وتقسيم  دلمون  يقظة  وبداياته،منذ  الشعري  التساؤل عن مشروعك  أود  دكتور   **
المجموعة إلى خمس مجاميع إلى آخر إصدار شعري لديك،السؤال هنا ثمة اهتمام  
لك باألسطورة وااليروس  والسحر هل قادك الشعر إلى منافذ االهتمام بكل جزء من 

تاريخ األساطير وديانات الشرق القديم ؟
l يقظة دملون كانت متثل، ب�صكل مبكر، اهتماماتي الأوىل يف احلياة والثقافة 

اأ�صماء  فلنتاأمل   . ب�صكل خا�س  ال�صبعينات،  �صعري، يف  انعك�صت يف  اأنها  وكيف 

هو  النبلء  كتاب  واجل�صد،  احلب  كتاب  هو  بوبولينا  )كتاب   : اخلم�صة  اأق�صامها 

كتاب الزهو وال�صباب، كتاب التجليات هو الق�صائد الق�صرية، كتاب ال�صيمياء هو 

هذه  كل   ). الأ�صاطري  كتاب  هو  دملون  كتاب  واخليمياء،  والعرافة  ال�صحر  كتاب 

ال�صعر، والتي زدت عليها  القادمة يف  اأ�صبحت نواة اهتماماتي  الكتب ال�صغرية 

حاوره : خ�سري الزيدي

كاتب وروائي من العراق 

خزعل املاجدي: 

كل ينابيعي ال�سعرية لي�ست �سعرية

وهذه هي عالمتي الفارقة 



مو�صوعات اأخرى وهنا ترى اهتمامي بالأ�صطورة 

والإيرو�س وال�صحر مبكراً .ل�صك اأن ال�صعر هو الذي 

فقد  احلقول  هذه  بكل  اهتماماتي  بو�صلة  وجه 

ثم  الأ�صطورة  ثم  بال�صحر  للهتمام  ال�صعر  قادين 

الأديان ثم احل�صارات، وهذه احلقول متداخلة يف 

بع�صها لكن ال�صعر هو الذي ي�صبط اإيقاعها عندي، 

الذي  فيها   والعلمي  الأكادميي  البحث  ف�صًل عن 

جعلني موؤلفًا فيها .

في  الذي طرأ  التغيير  تحدثني عن  أن  أود  ** طيب 
نصوصك الشعرية .. وأتحدث هنا عن قصائد الصورة 
للنصوص  قراءتك  تكون  أن  يمكن  مدى  أي  إلى 
منافذ  إليك  اوجد  قد  الشعر  وخاصة  األسطورية 
للدخول إلى نصوص ما تسمية الضربة الشعرية او 

قصائد الومضة  ؟
كتبُت  اأن  بعد  وا�صح  ب�صكل  ح�صل  التغري  هذا   l

جداً،  الطويل  ال�صعري  امللحمي  العمل   ) )خزائيل 

يف  ق�صرية  ق�صائد  كتبت  ق��د  كنت  اأين  ورغ���م 

بعد  لكني   ) اإ�رسافيل  اأنا�صيد  و)  دمل��ون(  )يقظة 

م�صاّداً خلزائيل  �صعراً  اكتب  اأن   قررت   ) )خزائيل 

النرثية  الق�صرية  الق�صيدة  عامل  اأدخل  اأن  وفكرت 

ال�صعري  الهايكو  فن  من  م�صتفيداً  خا�س  ب�صكل 

الن�صو�س  تكن  والكانتو�س وغريهما، مل  الياباين 

 . الق�صرية  الق�صائد  هذه  يف  ملهمتي  الأ�صطورية 

�صبقوين  كثريين  �صعراء  جتارب  هناك  كانت  بل   .

ال�صورة  ق�صائد  بعد  اأك��رث  جتربتي  .وت��ط��ورت 

يف  ق�صرية   2000 و�صع  اإىل  الوم�صة  وق�صائد 

ال�صابع،  وه��و  ال�صعرية  اع��م��ايل  م��ن  جملد  اآخ��ر 

لأنها  )الق�صيدة(  مقابل  يف   ) )الق�صرية  ا�صميتها 

اأقل من �صبعة اأبيات .. وهكذا تطورت التجربة بقوة 

واأ�صبحت جزءاً هاما من جتربتي ال�صعرية .

وقصائد  الصورة  قصائد  مفاهيم  تأسست  هل   **
اإليروس، خاصة، على أسس لبيانك الشعري أم  ذلك 

البيان ال يتعلق بنمط بنائي شعري ثابت ..كما يحدث 
التي  في القصائد القصيرة مثال وقصيدة حية ودرج 
إلى إعالء  العامية  بل يهدف  المفردات  فيها  وظفت 

الشعر وأهميته أمام الفنون اإلنسانية األخرى ؟ 
ن�صو�صي  بعد  ج��اءت  ال�صعرية  بياناتي  كل   l

البيانات  منها،  القريبة  اأو  بها  اخلا�صة  ال�صعرية 

ال�صعرية ل اأهمية لها اإذا كانت متعة نظرية فقط، 

جديدة  جتربة  اىل  م�صتندة  تكون  اأن  يجب  فهي 

واإىل روؤية عميقة لي�صنعها اإل ال�صاعر نف�صه  .وقد 

بيانات  �صبعة  من  يقرب  ما  اأ�صدرت  ملاذا  ت�صاأل 

اأعله  اأو�صحته  ما  �صوء  على  لك  فاأقول  �صعرية 

ال�صعر  اأخرى يف  اإىل  اأحتول من طريقٍة  باأين كنت 

بعد اأن اأ�صيغ تلك الطريقة واأنتهي منها . كنت دائم 

احلراك والتبدل لكي اأنتج مذاقات ونكهات خمتلفة 

يف ال�صعر  ثم اأ�صنع لها �صكًل نظريًا منا�صبًا  عن 

وقد  ال�صعرية  النظرية  اأو  ال�صعري  البيان  طريق 

هذه  اأغلب  على   ال�صعري(  )العقل  كتابي  احتوى 

البيانات والنظريات يف ال�صعر.

* أريد أن تحدثني عن كل هذا التحول الشعري الذي 
تعّمق في نصوصك مع أسماء مجايلة لك مثل زاهر 
الجيزاني وسالم كاظم ورعد عبد القادر.هل كان نتاجا 
طبيعيا للوقوف أمام موجة الستينيات وما حملته من 
النص  بتاريخ  االحتفاظ  إلى  يلجأ  تيار  بين  تناقض 
الشعري القديم وآخر يدعو للحداثة واألخذ بطروحات 
رتابة  لكسر  تأسيسا  هناك  أن  اللبنانية  شعر  مجلة 
الشعر واللجوء إلى خيار ثان يدعوك للتمسك في بناء 

نصك الشعري بعيدا عن اآلخرين .
l ل �صك اأين يف بداية ظهور جيل ال�صبعينات لعبُت 

اليومية  الق�صيدة  بيانات  فمن  فيه،  اأ�صا�صيًا  دوراً 

عام  نهاية  ال�صعري  ال�صباب  مهرجان  تنظيم  اىل 

الثمانينات، مع نخبة من  . ثم عملت، يف   1978
هذا اجليل على تطوير التجربة العميقة جليلنا  ثم  

م�رسوعي  تبلور  ف�صيئًا  و�صيئًا  خا�س،  ب�صكل  يل 
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اخلا�س بي خارج جيلي وذهب بي بعيداً ول�صك 

.زاهر  �صيء  كل  يف  اجلميع  عن  اأختلف  الآن  اأين 

فهو  ال�صبعينات  جيل  يف  الأف�صل  هو  اجليزاين 

�صاعر من طراز خا�س، ذائقته نوعية وطريقته يف 

اأنتج  جيلي  بقية  من  اأكرث  وهو  به  خا�صة  ال�صعر 

�صعرا نوعيا .. رمبا هو قليل الإنتاج ومل ين�رسف 

ًا لكنه �صاعر حقيقي .�صلم كاظم �صاعر 
ّ
لل�صعر كلي

يكرر  وظّل  طريقه  بداية  يف  توقف  لكنه  موهوب 

ال�صعر  عن  ك��ّف  هو  بل  واح���دة،  دائ��رة  يف  نف�صه 

نف�صه  يجدد  جيد  �صاعر  القادر  عبد  .رعد  تقريبًا 

القلق،  ي�صكنه  �صاعر  وهو  متحفزة  جتربته  دائمًا، 

رحل مبكراً وكان ميكن اأن يعطي الكثري .ولبد اأن 

ها�صم  مثل  عنها  ت�صاألني  مل  مهمة  اأ�صماء  اأ�صيف 

لعيبي  و�صاكر  علي  وعقيل  �صبتي  وكمال  �صفيق 

وكاظم جهاد وحميد قا�صم وهادي يا�صني  وعادل 

وابراهيم  يو�صف  وفاروق  وكزار حنتو�س  اهلل  عبد 

البهرزي ... واآخرون  كان لكّل منهم مل�صته اخلا�صة 

يف جيل ال�صبعينات .

حيال  طروحاتك  في  ونقرأ  منك  نسمع  ما  غالبا   **
الشعر، بأنك تدعو إلى االحتفاظ بفطرة الشعر وإبقاء 
أن  الجذوة  لتلك  يمكن  ..كيف  ملتهبة  الروح  جذوة 
تطور  علميا حيث  نعيش صراعا  ونحن  متقدة  تبقى 
العاطفة  أمام  العقل  نتاج  وإحياء  االتصاالت  وسائل 
باإلضافة للصراعات الطائفية واإلثنية والقومية التي 
تنميها عقلية اإلرهاب .. اقصد  هل نحن أمام صراع 

بين العقل والعاطفة؟
العميقة  باإن�صانيته  يحتفظ  اأن  للإن�صان  بد  ل   l

اأكرث  يدفعنا  التحديات  وبفطرته، وجود مثل هذه 

ملثل هذا، وال�صعر اأحد اأعظم الو�صائل حلفظ الفطرة، 

وكذلك نحن يجب اأن نحفظ لل�صعر فطرته وجذوته 

فربكة  اإىل  يتحول  الفطرة  هذه  بل  لأنه  ال�صاخنة 

قدمي  والعقل  العاطفة  بني  .ال�����رساع  و�صناعة 

وظل  ال�صعر،  ومنها  الفنون  من  الكثري  يف  وجت�صد 

 
ّ

ال�صعر دائمًا خارج الرتوي�س لأن ال�صعر كائن بري

 ي�صعب تروي�صه مهما ح�صل.
ّ
وح�صي

بين  معلن  أو  خفي  صراع  ثمة  هل  بتصورك   **
الشعر والنص الديني ....طالما البالغة واللغة قواسم 
هو  السحر  يكون  أن  يمكن  ..وهل  بينهما  مشتركة 
ألنك سبق  هنا  ..أتحدث  النصين  بين  المعلن  الوسط 
وان أوجدت عالقة بين كل هذه العناصر وكان رأيك 
مساندا ومناصرا للشعر وقيمته الروحية وأتذكر أن 
لك عبارة تؤكد فيها  بان الشعر هو النص الحقيقي 

للروح.
الديني  اأي  معًا  واملدّن�س  املقّد�س   

ّ
ي�صم ال�صعر   l

بني  امل�صرتك  القا�صم  هو  وال�صعر   معًا  والدنيوي 

 للروح(  ول 
ّ
)الن�س احلقيقي الدين والأدب، وهو  

بد اأن يقف بوجه تقنني الروح وحب�صها يف �صجون 

املعتقدات الًنّية والأجنا�صية والأدبية .

** علي أن أتساءل هنا هل نجح النص المفتوح في 
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في  الجمالية  والعناصر  المكونات  تلك  رسالة  حمل 
بناء نص  متماسك يمكن أن يبقى في ذاكرة اإلنسان 
نصوص  نقرأ  مثلما  البشري   التاريخ  ومدونات 

المالحم واألساطير  القديمة ؟ 
نتاج  هو  بل  فقط  العاطفة  نتاج  لي�س  ال�صعر   l

العاطفة والعقل معًا، وال�صحر لي�س علمًا روحانيًا 

للت�صدي  وحم��اول��ة   برا�صايكولوجية  ق��وة  لأن��ه 

داخل  فائقة  ق��درة  طريق  عن  الطبيعي  للقانون 

ول   
ّ
واأدب��ي �صعري   

ّ
ن�س املفتوح  الن�س  الإن�صان. 

اأن يتناف�س مع الأ�صاطري لأنها ن�صو�س  ميكن له 

ارتبطت  لأنها  الب�رسية  الذاكرة  يف  ظلت  مقد�صة 

هو  مقد�صًا،  لي�س  املفتوح  الن�س  بينما  باملقّد�س 

 نرثي افرتا�صي يجمع فنونا كثرية كال�صحر 
ّ

ن�س

والأ�صطورة وامل�رسح والتاريخ واملذكرات وغريها 

يف �صياغٍة �صعرية خا�صٍة.

تراودني  طالما  لموضوعة  معك  انتقل  أريد   **
إلى أي مدى يمكن أن تكون لطروحاتك   كثيرا وهي 
على  تأثير  من  الشعري  النص  كتابة  في  التنظيرية 

شعراء الجيل الثمانيني ؟ 
l تنظرياتي ال�صعرية وخ�صو�صًا تلك التي جمعتها 

يف  كتاب ) العقل ال�صعري( لي�صت مكتوبة للتاأثري 

مكتوبة  هي  بل  الثمانيني،  اجليل  �صعراء  على 

للجميع، كما اأنها لي�صت ملزمًة لأحد فهي وجهات 

�صاعر  لأي  ميكن  ال�صعر  عن  فكرية  وخرائط  نظر 

اأن  ميكن  لكنها  غريها،  يرى  اأن  منّظر  اأو  ناقد  اأو 

بال�صعر وماهيته  التفكري اخلا�س  تن�ّصط   اأو  حتّفز 

.الكتاب  حوله  مبا  وعلقته  ووظيفته  وطبيعته 

ب�صورة  عليه  حكم 
ُ
�صي وهناك  للم�صتقبل  مرتوك 

ال�صعر  الروؤيوية يف  اأف�صل، وهو خل�صة جتاربي 

ول  اأح��داً،  د 
ّ
يقي اأن  اأمتنى  ل   .. له  والنظر  وكتابته 

التبدل  �رسيع  لأين  اأي�صًا  اأن��ا  يقيدين  اأن  اأمتّنى 

اأمر  وهذا  وال�صعرية،  اجلمالية  روؤاي  يف  والتحول 

.
ّ
طبيعي

**هل يمكن أن تكون نصوصك الشعرية، في حينها، 
قد فتحت للجيل الثمانيني أفقا واسعا من التأثير بما 
تلك  أن  ..أم  وآخرين  الجيزاني  وزاهر  أنت  كتبته 
اآلخرين  قد جعلت  الدائرة   الحرب  ونتيجة  المرحلة 
يلجأون إلى الغموض في النص الشعري ليتعارضوا 
مع خطاب السلطة وهذا ما يبرر قول اآلخرين بان ال 
وجود لتأثير الجيل السبعيني والستيني على الشعراء 

الثمانيني؟ 
l دعني اأحتدث هنا بداية .رمبا يكون قد اأثر. ورمبا 

معرتك  يف  كنا  والثمانيني،  نحن  لكننا،  يوؤثر،  مل 

العمر  ب�صبب  قليًل  �صبقناهم  نحن  واح��د،  �صعري 

لكنهم منوا معنا يف حديقة م�صرتكة من الن�صو�س 

يف  اخلا�صة  طريقتهم  لهم  اأن  ول�صك  والأف��ك��ار 

الأداء.. وثانيا الغمو�س لي�س ثمانينيًا، رمبا يكون 

الغمو�س يف ال�صعر العراقي بداأ مع جيل ال�صتينات، 

وال�صبعينيون اأ�ص�صوا له بقوة، ول�صك اأنه كان و�صيلة 

من و�صائل جميع �صعراء ال�صتينيات وال�صبعينيات 

والثمانينيات والت�صعينيات لكي يعربوا من خلله 

جميعًا  ه��وؤلء  خطاب  اأي�صا  وكان  يريدون،  ا 
ّ
عم

فُت 
ّ
عر وثالثا   اأحد.  به  ال�صلطة ومل يخت�س  بوجه 

وكتبت   ) اجلميل  )الغام�س  باأنه  ال�صعر  يوم  ذات 

وكان  وانت�رس  ذاع  الذي  البيان  ي�صبه  فيما  ذلك 

هاج�صي يف ال�صعر هو هذا، لكني ل�صت الأول الذي 

هذه  �صعراء  جميع  بل  جميًل  غام�صا  �صعراً  كتب 

الأجيال.

** دعني انتقل معك لمحور آخر أنت تعي تماما مدى 
استجابة  األجيال الشعرية لطروحات أدونيس وإنسي 
الحاج ودعوتهم للتجديد في الشعرية العربية .السؤال 
أكثر  العراقيين  الشعراء  في  يؤثرا  أن  يمكن  هنا هل 
من تأثير جماعة كركوك أم أن خطاب االثنين يلتقيان 
الكثير  للتجديد وهذا ما جعل  تدعو  في خط وأهداف 
من أصدقائنا الثمانيين متأثرين بنص ادونيس وسليم 
بركات ومحمد الماغوط باإلضافة إلى فاضل العزاوي 
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وسركون بولص وصالح فائق ؟ 
اأدوني�س  l جماعة ق�صيدة النرث اللبنانية )ومنهم 

 ) اأبكر بكثري من )جماعة كركوك   ) واإن�صي احلاج 

واأكرث انتظاما وغزارة ولهم جملة مهمة جداً )جملة 

�صعر( �صار لها ال�صدى الكبري يف كل العامل العربي 

كركوك  جماعة  قيمة  م��ن  ليقلل  ه��ذا  وقتها،. 

ال�صتينية التوجه والتي مل يكن لها منرب كبري ومل 

 . اأقل  يكن انت�صارها وا�صحًا، ولذلك جاء تاأثريها 

اأ�صبحت اجلماعتان من ينابيع احلداثة  ومع ذلك 

ال�صعرية يف العراق وتاأثرت بهما الأجيال اللحقة 

 من ال�صبعينيني .
ً
كلها ابتداء

** بتصورك هل ترجح كل تلك التصورات في التجديد 
من  النثر  )قصيدة  برنار  سوزان  لكتاب  الشعري 
بودلير إلى أيامنا ( هي المؤثر والحافز في تأثر اغلب 
أشارت  التي  طروحاتها  وخاصة  الشباب  الشعراء 
لتكثيف الشكل ودعوتها بان قصيدة النثر طالما تبعد 
عن صرامة الوزن وتدعو لحرية اإليقاع  وبالنتيجة 

تنفتح على أبواب الحرية .
كتاب  ون�رس  ترجمة  قبل  جميعًا  ونظرنا  كتبنا   l

مل  مرتجمًا  الكتاب  ظهر  ..وح��ني  برنارد  �صوزان 

كتبنا  طروحاته،  تفاجوؤنا  ومل  كثرياً  يده�صنا 

ق�صيدة النرث ونّظرنا لها وكنا منار�صها ملعرفتنا 

الأجنبية والعربية وبع�س  النرث  امل�صبقة بق�صيدة 

العراق،  يف  نحن  وخ�صو�صًا  عنها،  التنظريات 

رمبا كان الأمر خمتلفًا يف م�رس مثًل فقد اأثر هذا 

الكتاب فيهم اأكرث، اأما نحن يف العراق فقد �صبقنا 

الن�صخة املرتجمة �صعراً وتنظرياً .

** لقد شاءت الظروف أن اطلع على اغلب مجاميعك 
الشعرية منذ كنت طالبًا في مرحلة اإلعدادية ليومنا 
هذا وجّل ما استشفه من نصك أنك تراوغ مع اللغة 
الصورة وتكوينها، وفي ذات  لبناء  وتجعلها تنصاع 
الوقت اقرأ لك نصوصًا شعرية غاية في البساطة من 

حيث التركيب، السؤال إلى أي مدى يمكن أن تكون 
اللغة خادعة إليصال رسالتها في كتابة النص ونقل 

شفرات الشاعر؟ 
l جتربتي يف ال�صعر طويلة ومتنوعة، وكنت اأتنقل 

احلفاظ  حماولتي  رغ��م  كثرياً  لآخ��ر  اأ�صلوب  من 

معروفة  ن�صو�صًا  كتبت  اخلا�صة،  ب�صمتي  على 

يف جدلها املركب مع اللغة والتي حتاول الغو�س 

ال�صعر  وكتبت  وظلمها،  اللغة  اأغ��وار  يف  بعيداً 

وق�صيدة  النرث  ق�صيدة  وكتبت  الوا�صح  الب�صيط 

 العرفاين .. 
ّ

 املفتوح والن�س
ّ

ال�صورة وكتبت الن�س

وقد حاولت، من خلل كّل هذه الأ�صاليب والأنواع 

وجنوين  واأعماقي  بداخلي  اأب��وح  اأن  ال�صعرية،  

وفرحي وتاأملي. لي�صت هناك طريقة واحدة جاهزة 

وجنرب  جنرب  نحن  بل  نريد  ما  قول  من  متكننا 

حتى  نح�صل على بع�س ما نود 

** أيضا يراودني تساؤل آخر أرجو ان تضعني أمام 
حقيقته.. إلى أي مدى يمكن للطروحات الفكرية التي 
تتبناها في عالم األساطير والديانات القديمة أن تكون 

قد أكلت من جرف الشعر فيك؟
الكثري،  الكثري  يل  اأ�صافت  لقد  متامًا،  بالعك�س   l

عالية،  ومبهارة  بقوٍة  عندي  ال�صعر  حفزت  وقد 

القدمية  والديانات  الأ�صاطري  عامل  اإىل  ذهبُت  لقد 

الإب��داع  عن  فيها  اأبحث  لكي  كلها  واحل�صارات 

ون�ّصط  كثرياً  ماحفزين  منها  التقطت  وقد  وال�صعر 

على  موؤمنًا،  .ل�صُت  ون�صو�صي  وعقلي  روح��ي 

فقط  ال�صعر  ميار�س  الذي  ال�صاعر  بفكرة  الإطلق، 

يجب  بل  فيه،  نحن  كالذي  كبري  معريف  زمن  يف 

التي يراها منا�صبًة له  اأن يتقدم يف احلقول  عليه 

.. وهو ما ح�صل  ال�صعر معًا  يبدع فيها ويف  لكي 

.. وهذه  ال�صعرية لي�صت �صعرية  معي. كل ينابيعي 

هي علمتي الفارقة .
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أة يف اأة يف أة يف  أة يف مقهى قدمي بعدد قليل من الطاوالت.. وامر أة يف مقهى قدمي بعدد قليل من الطاوالت.. وامر

املقهى  مديرة  هي  �سمراء،  العمر،  من  مديرة الأربعني  هي  �سمراء،  العمر،  من  مديرة الأربعني  هي  �سمراء،  العمر،  من  أربعني  ا

أة »اأة »أة »1«. أة »آن .. و�سن�سميها املر أة »آن .. و�سن�سميها املر آن .. و�سن�سميها املراآن .. و�سن�سميها املر آن .. و�سن�سميها املروالنادلة يف  آن .. و�سن�سميها املروالنادلة يف 

من  اخلم�سينيات  يف  رجل  املقهى  من إىل  اخلم�سينيات  يف  رجل  املقهى  من اإىل  اخلم�سينيات  يف  رجل  املقهى  إىل  يدخل 

أنيقة، وهو اأنيقة، وهو أنيقة، وهو يف  ا سا سا  أنيق، يحمل ع�اأنيق، يحمل ع�سأنيق، يحمل ع�سأنيق، يحمل ع� أنيق، يحمل ع�العمر، و�سيم و أنيق، يحمل ع�العمر، و�سيم و

الرجل  هو  امل�رسحي  الن�ص  ويف   ، جيدة  الرجل سحة  هو  امل�رسحي  الن�ص  ويف   ، جيدة  الرجل سحة  هو  امل�رسحي  الن�ص  ويف   ، جيدة  حة  س�س�

. »1«

�«  »تف�«  »تف�ج�أ بدخوله املقهى«: أة »اأة »أة »1 أة »املر أة »اأة »أة »املر أة »اأة »املر

أين كنت .. اأين كنت .. أين كنت .. 

املدينة  هذه  يف  بانتظاره  هذه أقيم  يف  بانتظاره  هذه اأقيم  يف  بانتظاره  أقيم  الذي  أنت اأنت أنت  هل 

أن تعلاأن تعَلأن تعَلم الن�سيان ؟!أن تعلم الن�سيان ؟!أن تعَلم الن�سيان ؟! صالتي ترف�صالتي ترف�ص

وليلة  ليلٍة  ليلةألف  ليلةاألف  ألف  و ليلة..  ألف  و ليلة..  ألف  وليلٍة ليلة  وليلةاألف  ليلة  وليلةاألف  ليلة  ألف  ب  .. باوعدتني   .. اوعدتني 

أخرى.اأخرى.أخرى. أخرى.أخرى .. و أخرى.أخرى .. و أخرى .. واأخرى .. و

َورحلَتورحلَت ..

أنت ... ؟اأنت ... ؟أنت ... ؟ هل 

أريد قهوةاأريد قهوًةأريد قهوًةأريد قهوًة ... الرجل«1« : 

أن اأن أن  منذ  ماُتريد..  ماتريد.. أعرف  ماُتريد.. أعرف  ماُتأعرف  ماتاأعرف  أعرف  : مقاطعة    »
ً
مقاطعة   »
ً

1« »أة  »اأة  أة  »املر أة  »املر أة 

هربَت ..

إي هربتاإي هربتاإي هربَت ..

باحسباحسباٍح قهوًة.. تطلبها .. س يف كل �س يف كل � أنا اأنا أنا اأُعُد أنا و أنا و

أتي..اأتي..اأتي.. أتي .. وال ت

ٍ

أتي .. وال ت

ٍ

اأتي .. وال تا أتي .. وال تاأتي .. وال تا أن تاأن تاأن تاأن ت ُوكنُتوكنُت بانتظار 

أين كنت ؟اأين كنت ؟اأين كنت ؟ افاف

أنه ثقيل ال�سمع :اأنه ثقيل ال�سمع :أنه ثقيل ال�سمع : الرجل »1« »يبدو 

 مل  ...
ْ
 مل 
ْ

إناإناإْن إن ..  إن ..  أريداأريُدأريُدأريد قهوًة

املقهى«أنه يقدم على مغادرة املقهى«أنه يقدم على مغادرة املقهى« أنه يقدم على مغادرة اأنه يقدم على مغادرة ا ااه.. كااه.. ك اه.. كساه.. كس س»مي�سك بع�س»مي�سك بع�

 « مقاطعة  :
ً
 « مقاطعة 
ً

أة »اأة »أة »1 أة »املر أة »املر

َكم تغَيكم تغَيَت ؟!

َأقول : هروَبكأقول : هروبكأقول : هروبَك أقول : هروباأقول : هروبا اإي �ساإي �س إي �ساإي �سا إي �س هروبك ..  إي �س هروبك ..  مل تُك قبَل

احلديث معي  قبل   .. الثقيلَة  املَرة  قهوتك  املَرتطلب  قهوتك  َتطلب 

أو اأو أو   .. اجلارة  اجلارة سخب  اجلارة سخب  خب  .. عن � املنزلية  .. عن �سعن حديقتك  املنزلية  سعن حديقتك 

جيج بنيها.سجيج بنيها.سجيج بنيها. سعن �سعن �

ابعها سابعها سابعها  أ�اأ�سأ�سأ� أ�.. »حترك يدها و أ�.. »حترك يدها و ِ تغا زلني وتدِخن تغا زلني وتدخن تغا زلني وتدِخُن َوكنَتوكنَت

.. كمن يدخن«

الرجل »1« :

أنت مدخناأنت مدخَنأنت مدخَنةأنت مدخنةأنت مدخَنٌة ؟!

َثَمثَم يف حوار ذاتي :

إىل هذه املدخناإىل هذه املدخنةإىل هذه املدخنةإىل هذه املدخَنِة .. إىل هذه املدخنني  إىل هذه املدخنني  َأعاتبه .. هو من دَلني أعاتبه .. هو من دلني أعاتبه .. هو من دَل أعاتبه .. هو من دلاأعاتبه .. هو من دلا ا�سا�س

نكان يدخنكان يدِخُن..

�لتو�أمان

رحي ق�صريصرحي ق�صريصرحي ق�صري صن�ص م�صن�ص م�

م�سرحم�سرحم�سرح

حميد �سعيد

شاعر وكاتب من العراق  



اإن الطيور على مامياثُلها تقُع..

املراأة »1« :

ال.. ال اأُدِخُن

الرجل »1« يوا�سل حواره الذاتي

امراأٌة ومدخنٌة ؟!

امل�سيبة كاملة

.   .   .   .   .   .

.   .  .   .   .   .

اأكرُه رائحة التبغ ..

اإن الن�ساء اللواتي ُيدِخَن .. يرتكن عندي انطباعًا..

عَما  واأف�سحُت  عنه  ماحتدثت  اإذا   .. اأخ�سى 

يراودين..

اأنف�سهم فوق  ُيعطون  الذين  :ياللرجال  �ستقولني 

اأقدارها..

وتقولني: اإيِن قليل حياْء

املراأة »1« وهي يف ذروة ا�ستغرابها مما ت�سمع .. 

تتحدث مع نف�سها :

يا ..

مابِه ؟!

يتهَرب مَني ..

�ساأعرف ماذا يدور يف راأ�سه.. ومباذا ُيفِكُر ..

طاولة  اإىل  تتوجهان  �سيدتني،  دخول  »تالحظ 

بعيدة ن�سبيًا  عن طاولة الرجل »1«..

تذهب اإىل حيث جل�ستا ، بعد حديث ق�سي معهما، 

تدخل اإىل حيث تعد لهما ما طلبتا«

جملة  منها  يخرج   ، حقيبته   »1« الرجل  »يفتح 

وجهاز هاتف جوال .. ي�سع جهاز الهاتف على 

الطاولة .. ويقلب �سفحات املجلة«

تعود املراأة »1« .. حتمل �سينية وبعد اأن ت�سع 

اإىل  تتوجه  طاولتهما،  على  ال�سيدتني  طلبات 

ماء  قنينة  طاولته  على  وت�سع  الرجل«1« 

�سغية وفنجان قهوة .

املراأة»1« :

وهذه قهوتك املَرة والثقيلْه

مغلَيًة .. كما كنت اأعدها من قبل ..

»تقرب الكر�سي يف حماولة اجللو�ص، حيث يجل�ص 

الرجل»1« .. ميُد يده اإىل قنينة املاء ال�سغية«

الرجل»1« :

كُل مايف هذه املقهى .. ي�سُم بدين..

املاء بارٌد .. كالثلجِ 

ويوا�سل  منه..  وير�سف  القهوة  »يتناول فنجان 

ما كان يقول :

وهذه القهوة .. هل اأعددِتها لقتلي ؟

اأيتها املراأة .. من اأنت ؟!

»حتاول اجللو�ص«

ابتعدي .. تخنقني رائحة التبِغ..

املراأة »1« جتل�ص على كر�سي يف مواجهته :

ت�ساألني من اأنت ؟

هل ن�سيتني .. اأم تَدعي الن�سيان ..

هل ن�سيت امراأًة اآوتَك .. حني مل جتد ماأوى

تقول : ابتعدي .. تخنقني رائحة التبغ..

اأنا التي مل اأقرب الدخاْن

حرمته يف البيت واملقهى ..

»على اأحد جدران املقهى الفتة ، مبنع التدخني 

يف املقهى«

ت�ستمر املراأة »1« يف الكالم :

بل من اأنَت ؟

هل اأنت الذي انتظرته ؟!

ْ
اإن كنَت التريد اأن تعود 

مياهنا اإىل جماريها .. 

ملاذا جئت ؟

هل تريد اأن تذَلني ؟!

املقهى،  اإىل  جاءتا  اللتني  ال�سيدتني  »اإحدى 

تنادي املراأة »1« ، تذهب اإليها، فتدفع احل�ساب، 

وتغادر املقهى مع �سديقتها«

تعود املراأة »1« اإىل طاولة الرجل »1« 

الرجل »1« :

طلبُت قهوًة ..
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اأ�رسبها خفيفًة وحلوًة، وال اأريد املاء بارداً 

»ينظر يف �ساعته«

لت�رسعي بها..

فموعدي مع الطبيب بعد ع�رسين دقيقة ..

واأنا اأكاد ال اأ�سمع ..

دَلني عليْه 

�سقيقي ..

رمَبا عرفِته ..

»يخرج من حقيبته ، �سماعة طبية ويدخلها يف 

اأذنيه«

املراأة »1« : 

من ؟

الرجل »1« :

�سقيقي الذي حدثني عن الطبيب .. قبل اأن يغادر 

البالد مطروداً .. وقد يعوْد

بلى .. يعود

طلبات  تعد  حيث  اإىل  طريقها  يف   »1« املراأة 

الزبائن .. كمن يحدث نف�سه :

ال اأ�سَدق ..

هل هو غي الذي كان ..

ثم اختفى ..

ال اأ�سدق ..

ها هو يلعب بي 

ويف   .. الزبائن  طلبات  اإعداد  مكان  اإىل  »تدخل 

تاركًا  املقهى،    »1« الرجل  يغادر  الوقت،  هذا 

على الطاولة ثمن القهوة التي مل ي�رسبها «

»تخرج املراأة »1« حاملة �سينية عليها فنجان 

قهوة وكاأ�ص ماء ، وتنتبه اإىل طاولته اخلاليه«

املراأة »1« :

وكما قلت ،،

هاهو يلعب بي ..

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

ت�سي باجتاه باب املقهى .. كاأنها حتاول اللحاق 

به ..

�ساأعلمه كيف يخرج من َخَرٍف يتحامى به ..

من جنونٍ  .. 

ومن وهم اأن يت�سَوَر.. اأن يتخفى بقبعة و�سوارب 

بي�ْص

وادعاء مالي�ص فيه ..

مالي�ص ..

ما ..

�سيئًا   .. االإنارة  تتال�سى  خالل كالم املراأة »1« 

ف�سيئًا .. ثم ت�سود العتمة..

اإىل  النور  عودة  ثم   .. العتمة  خالل  مو�سيقى 

املقهى .

*   *   *

امراأة .. ت�سبه املراأة »1« تبدو اأكرث بهاء ، ترتدي 

تنورة جد ق�سية تك�سف عن فخذيها، وقمي�سًا 

وت�رسيحة  االأ�سمر..  ج�سدها  مفاتن  عن  يك�سف 

�سعر �سبابية..

جتل�ص على طاولة تدير منها املقهى.. اإنها املراأة 

 »2«

اأواخر اخلم�سني من  املقهى رجل يف  اإىل  يدخل 

 »1« الرجل  ي�سبه  وهو   ، يت�سابى  ولكنه  العمر، 

عاري الراأ�ص، يرتدي بنطلونا وقمي�سًا ريا�سيًا، 

�رسيع احلركة ، �رسيع الكالم ، و�سن�سميه الرجل 

. »2«

املقهى من دون زبائن واملراأة »2« تدندن بلحن 

خفيف وحترك ج�سدها مع اإيقاعات اللحن .

الرجل »2« خماطبًا املراأة »2« :

ها اأنذا اأعود..

كم تغيتِ  ؟! تغنني ؟!

تغَيت اأنا االآخر ..

�ساأحاول الغناْء

املراأة »2« تقاطعه، من دون اأن توجه له الكالم:

لكم حتملُت من االأعباء ..
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يف كل يوم ي�ستفزين خمبُل يف هذه املقهى ..

ل�سوء حظي..

انظروا اإليه ..« ت�سي اإىل الرجل 2«

ْ
من اأي م�سفى للع�ساب جاء 

الرجل »2« موا�ساًل كالمه ، اإذ مل ي�سمع ماقالته 

املراأة »2« :

منذ اأن عدُت ..

هل تعلمني متى عدُت ؟

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

يجيب عن �سوؤاله :

ْ
قبل قليل 

كان الطريق مزدحمًا..

لكنني كنت اأعرُف »ينظر يف �ساعته«

اإنك يف هذه ال�ساعة .. وحدكِ 

اأن  دون  من  اأخرى،  مرة   »2« املراأة  »تقاطعه 

توجه له الكالم :

لتحمني ال�سماْء

لتحمني ال�سماْء

من هو .. ها .. ؟! 

من اأي م�سفى للع�ساب جاْء ؟

»يغري الرجل »2« و�سع الكر�سي ، ي�سعه يف 

مواجهة املراأة »2«  ويجل�س بكل ثقة«

هو  اأما   ، طلبه  عن  ي�ساأله  �ساب،  نادٌل  »يظهر 

فيخرج �سيجارة لي�سعلها .. في�سي النادل ال�ساب 

املقهى،  يف  التدخني  متنع  التي  الالفتة  اإىل 

اإىل  ال�سيجارة  اإعادة  يطلب  حازمة  وباإ�سارة 

العلبة«

الرجل »2« ، موجهًا كالمه اإىل املراأة »2« :

اأنت تعرفني قهوتي ..

ثقيلة ومَرة .. 

وكنت ... »ال يكمل ما كان يريد قوله«

ثم يقول :

من هذا الذي ي�ساألني .. عن طلبي ..

مينعني من التدخني ..

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

كُل ماكان وما األفته ..

تغَي االآن..

اأنا واأنت .. واملقهى ..

»وب�سوت واطئ« :

وهذا الولد الفُج ..

يف  اأ�سابعه  »ويحرك  الـ...  من  مينعني  الذي 

اإ�سارة اإىل التدخني«

النادل »�ساخراً .. وقد راآه يحدث نف�سه :

اأما قراأت عند الباب ..

المكان للمجانني وللمدخنني ..

منه  النادل  �سخرية  على  اليعلق   »2« الرجل 

ترفعًا، ويوجه كالمه اإىل املراأة »2« :

اأم�ص ..

وقد �رسُت قريبًا.. عند مدخل املدينة ال�رسقي ..

 اأ�ستعيد ذكرياتنا..
ُ
كنت 

اأتذكرين .. ليلة انتزعت من مليكة الرق�ص ..

واأنت ترق�سني حتى الفجر .. عر�َسها ؟

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

اأتذكرين .. يوم مالأ الثلُج ال�سفاَف..

غمر الكوخ الذي كنا نقيم فيه ..

وتدفاأنا ببع�سنا ..

اال�ستغراب  من  ب�سيء    »2« املراأة  »تبت�سم 

الرجل  كان  اإن   ، نف�سها  يف  وتت�ساءل  والعطف، 

جمنونا اأم ممن فقدوا الذكرة ؟«

»النادل .. يعود حاماًل �سينية عليها زجاجة ماء 

�سغية وفنجان قهوة.. ويوجه كالمه اإىل الرجل 

: »2«

لي�ص هذا مكان الزبائن ..

بعد قليل يغ�ص املكان بهم ..

راأيناهما من  اللتني  ال�سيدتني  »ي�سادف دخول 
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قبل .. تتوجهان اإىل طاولة بعيدة ن�سبيًا«..

.النادل :

فانتقل من هنا ..

وهناك »ي�سي اإىل اإحدى الطاوالت«مكاٌن ينا�سب 

اأحالمك اجلميلة .. يا ..

باإ�سارة حازمة.. تنبهه املراأة »2« اإىل اأن ي�سكت 

واأن ي�سع كل مايف ال�سينية على الطاولة التي 

كان ي�ساركها فيها الرجل »2««

»يفعل النادل ما اأمرته به املراأة »2« ، ويتوجه 

اإىل حيث جتل�ص ال�سيدتان«

الرجل »2« :

هل اأقول تغَيِت ؟

اإي.. قد تغَيِت ..

�سمنت قلياًل ..

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

ن�سحتِك اأن تعتنني بنف�سك .. ق�سة �سعرك .. األوان 

ماترتدين

وها اأنت بعد عناد طويْل 

اأراك كما كنت اأحلم .. اأو اأمتنى ..

»يرن هاتفها اجلوال.. ت�ستجيب للرنني ب�رسعة ، 

كاأنها كانت بانتظاره.. وت�ستمع ب�سغف وا�سح »

املراأة »2« :

اإذن و�سلتِ  ؟

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

�ساأكون يف انتظارك..

احلمد هلل على ال�سالمْه

 »2 الرجل«  اإىل  الهاتف.. وتوجه كالمها  »تغلق 

وهي يف حالة حبور .

هي اأختي التواأم ..

ْ
وقد رحلت منذ �سهور 

تبحث عن رجل اأوهمها باحلِب !!

فما وجدته..

ْ
وعادت.. ياللقلب املك�سور

ْ
رجٌل كذاٌب مغرور

الرجل«2« :

ما اأعجب .. ما اأ�سمعه..

 
ْ
.لك اأخٌت تواأم 

مَل مْل اأعرف هذا من قبل .. ملاذا مْل اأرها ؟

.   .   .   .   .   .

.   .   .   .   .   .

ما اأعجب هذا

ْ
لك اأخٌت تواأم 

ويل اأخي التواأم  .. يقيم على مقربة مَنا..

و�سياأتي بعد قليْل

»يختفي النور.. قلياًل .. قلياًل .. ثم ت�سود العتمة..

اإىل  النور  عودة  ثم  العتمة..  خالل  مو�سيقى 

املقهى«

يندفع   .. قبل  راأيناه من  كما   »1« الرجل  يدخل 

اإليه الرجل »2« ويحت�سنه..

راأيناها  كما   »1« املراأة  تدخل   ، الوقت  هذا  يف 

اأن  غي   ،  »2« املراأة  اإليها   تهرع   .. قبل  من 

القادمة ترى الرجل »2« فيهرعان اإىل بع�سهما 

ويحت�سنها بكل عنفوان.

يف  وهما  فيقفان   »2« واملراأة   »1« الرجل  اأما 

وما  ماكان  كل  من   ، التعجب  حاالت  اأق�سى 

حدث وما يحدث يف اللحظة الراهنة .

وال�سيدتان  باملتعجبني  ال�ساب  النادل  يلتحق 

اللتان راأيناهما من قبل ،

*   *   *

تخفت االإنارة .. ثم ت�سود العتمة .      
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من المسرح التجريبي
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)امل�رسح فارغ من الديكور(

كر�سي  على  يجل�ص  االأربعني  منت�سف  يف  )رجل 

اخللفي،  امل�رسح  جدار  اأمام  متحركة  بعجالت 

امل�رسح  حول  يدور  ثم  لالأمام،  بالكر�سي  يتقدم 

عدة دورات، ثم يتوقف يف منت�سف امل�رسح(

    الرجل : اأغنية العامل ...

)يرتاجع بالكر�سي م�سافة ق�سية للخلف، يتنحنح 

وهو يتقدم بالكر�سي م�سافة لالأمام(

نعم  بحما�ص(  يده  )يرفع  نحن.  العامل  اأغنية   

العامل نحن، اأغنية تقدم خ�سي�سًا لهذا العيد. عيد 

ينبغي؛  كما  تدوي  اأغنية  ميالده.  عيد  االأعياد. 

اأغنية حتكي له عنا نحن الذين اأحببناه. تفتحت 

عيده  و�سورته.  �سوته  مع  وكربنا  عليه،  اأعيننا 

عيدنا. لذا اليوم نغني العامل نحن.

)يهز راأ�سه بر�سا، وي�سفق بيديه( 

عظيم. كلمات تقدمي االأغنية اكتملت.

)يدور بالكر�سي حول امل�رسح، يتوقف عن الدوران 

بالكر�سي( 

اجلهد  من  مزيداً  ويلزم  االآن،  حتى  جيد  هذا 

فاالأغنية حتتاج اىل مزيد من ال... 

)يدور بالكر�سي وهو يتكلم( 

كلمة  توجد  املنا�سبة.  الكلمة  اأفتقد   ... من  مزيد 

ال  لكني  بها،  اأ�سعر  اأنا  قوله...  اأريد  عما  تعرب 

العامل  تعني  العامل  اأغنية  بها.  االم�ساك  اأ�ستطيع 

لذا يجب اأن... اأن...

)يهز راأ�سه(

ال اأ�ستطيع حتويل ذاك ال�سعور اإىل كلمات. كاأنني 

بحاجة اإىل لغات اأكرث للتعبي عما اأ�سعر.

)ي�سع يده حول وجهه ويبداأ باالهتزاز، يتوقف(

مازال هناك وقت من اأجل حفلة عيد ميالد. مزيد 

من اأجل الكلمات املبهجة.

) يدفع الكر�سي خطوة لالأمام ثم يقف (

اأنا بحاجة لتفقد العامل فرمبا �ساعدين هذا.

 )يدفع الكر�سي اإىل جدار امل�رسح االأي�رس ، يحاول 

كاأنه  اجلدار  )يتلم�ص  باجلدار(  في�سطدم  التقدم 

يبحث عن منفذ للعبور( )ي�سع اأذنه على اجلدار( 

هو  هذا  الروائح.  من  كثي  اال�سوات،  من  كثي 

اإطار هذا  االأغنية هي  ات�ساقه اجلميل،  العامل يف 

االت�ساق.

)ي�ستدير بالكر�سي، ويعود للمنت�سف(

حان تقدمي االأغنية.

 )يدور بالكر�سي حول امل�رسح، وهو ين�سد(

زلزلة اأقدام خافتة

يف ليال �سقيع باهتة

تن�سد دروب اأيام فائتة

 عزف منفرد

مونودراما

�سمري عبد الفت�ح 

كاتب من اليمن



وحدها يده يف املدى واقدة

العامل نحن وبقية من �سواه...

يده  ويرفع  بالكر�سي،  احلركة  عن  )يتوقف 

بحما�ص(

االأغنية.  لتزيني  العامل  روائح  من  للمزيد  اأحتاج 

كما  مكتملة  االأغنية  �ستكون  ي�ستيقظ  عندما 

ينبغي. 

)يدور بالكر�سي(

العامل نحن وبقية من �سواه... العامل نحن وبقية 

من �سواه. واملجد يت�رسبل يف حمرابه... العامل...

)يتوقف بالكر�سي يف منت�سف امل�رسح(

االأغنية حتتاج اإىل ...  

حتتاج اإىل مزيد من الروائح... 

اإنها العامل. اأحتاج اإىل االقرتاب اأكرث منه.

)يتجه بالكر�سي اإىل اجلدار اخللفي للم�رسح، ي�سع 

يده على اجلدار(

هنا تتدفق اأنفا�سه، هنا يتمدد �سامداً...

)يرتاجع للخلف(

املكان يغني اأُغنيته هنا. ويجب اأن اأكمل اأنا اأي�سًا 

اأُغنيته.

)يعود اإىل منت�سف امل�رسح(

من  تنبع  االأغاين  يغني.  اجلميع  ميالده  عيد  يف 

القلب.

)حلظات �سمت(

اأحتاج اإىل مزيد من الطاقة لتخرج االأغنية مدوية 

وقت  م�سى  لقد  ميالده.  اأعياد  يف  ينبغي  كما 

طويل على نومه لكننا نحتفل دومًا بذكرى عيد 

ميالده.

)حلظات �سمت(

العامل هو ونحن. االأغنية ترتدد يف املكان، هناك 

دومًا من يغني اأو ي�سمع.

)يدور بالكر�سي وهو ي�سي على كل االجتاهات(

هنا وهنا وهنا.

للم�رسح،  االأمين  اجلدار  اإىل  بالكر�سي  )يتحرك 

ي�سع اذنه على اجلدار، ثم يرتاجع(

ماهذا؟ االأغنية هنا �ساخبة! 

)ي�سع راأ�سه على اجلدار(

االأغنية  كلمات  االأغنية...  من  اأكرث  هنا  ال�سخب 

غي مفهومة و�سط كل ذاك ال�سجيج.

)يرتاجع للخلف، ثم يعود لو�سع اذنه على اجلدار(

 ماذا يحدث هنا؟!

)ي�سع اذنه على اجلدار(

االإيقاع خمتلف؟! 

)ي�سع اذنه على اجلدار(

ال�سوت... ال�سوت اأعلى، والطرق على اجلدار اأ�سد، 

واالأغنية اأكرث خفوتًا، ماذا يحدث هنا؟! ملاذا كل 

هذا ال�سخب هنا؟!

)يرتاجع اإىل منت�سف امل�رسح( )يتجه اإىل اجلدار 

اخللفي للم�رسح، ي�سع اذنه على اجلدار(

الو�سع كما هو هنا. ملاذا يف اجلهة االأخرى كل 

ذاك ال�سجيج؟!

)يتجه اإىل اجلدار االأي�رس، وي�سع اذنه على اجلدار(

هنا هدوء!

)يرفع راأ�سه ويحدق يف اجلدار االأمين(

ملاذا اإذاً ذاك ال�سخب هناك؟! رمبا مل...

)يتجه اإىل اجلدار االأمين، ي�سع اذنه على اجلدار(

�سديد  اأتوهم هذا. �سخب  اأنا مل  ال�سخب موجود، 

هنا!

بالكر�سي  ويدور  امل�رسح،  منت�سف  اإىل  )يعود 

حول نف�سه(

ما الذي يحدث هناك؟! وملاذا هناك فقط؟!

)يتجه اإىل اجلدار االأمين وي�سع اذنه على اجلدار(

من  كثي  االأ�سوات،  من  كثي  هنا،  يحدث  ماذا 

الروائح؟! احلركة اأ�رسع. االأ�سوات �ساخبة بدرجة 

غي ماألوفة... االأ�سوات اأكرث قوة، اأكرث غ�سبًا.

ماذا يحدث يف اخلارج ؟! حركتهم تزداد �سخبًا. 
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ماذا يحدث هناك؟! االأغنية تكاد تتال�سى هنا. 

اإىل اجلدار  اإىل منت�سف امل�رسح، ثم يتجه  )يعود 

اخللفي(

ال �سوت، مازال نائمًا. الو�سع على ما هو عليه. 

يجب اأن ال اأقلق... يجب اأن اأعود اإىل اأغنيته. 

)يعود اإىل منت�سف امل�رسح(

حفلة  يف  ينبغي  كما  �ستغنى  نحن.  العامل  اأغنية 

عيد مياله...

اجلدار  باجتاه  ي�ستدير  وهو  الكالم  عن  )يتوقف 

االأمين للم�رسح(

ال�سجيج يرتفع اأكرث؟!

)يتجه اإىل اجلدار االأمين وي�سع اذنه على اجلدار(

ويبتعدون.  اجلدار  من  يقرتبون  عالية.  االأ�سوات 

ماذا يريدون؟ االأغنية توقفت متامًا. ملاذا كل هذا 

ال�سخب؟!

عرب  ينظر  كاأنه  اجلدار  على  راأ�سه  مقدمة  )ي�سع 

اجلدار(

هنا.  اإىل  العبور  من  مينعهم  من  اجلدار  فقط   

ي�سطدمون باجلدار ويرتاجعون ثم يعودون بقوة 

هم  هل  ميالده؟!  بحفلة  عالقة  لهذا  هل  اأكرب... 

يرتبون بطريقتهم حلفل عيد ميالده؟! رمبا يكون 

االأمر هكذا. 

)يعود اإىل منت�سف امل�رسح(

اجلهد.  من  مزيد  بذل   
ّ
علي هكذا  االأمر  كان  اإذا 

يجب اأن تكون اأغنية العامل كما ينبغي. نعم اأغنية 

العامل نحن .

)يتنحنح، ثم يرفع يديه، يدور حول امل�رسح وهو 

ين�سد( 

وحدها يده يف املدى �ساطعة

العامل نحن وبقية من �سواه...

يف �سدى الليل من�سي 

والقدر قد متنطق يف غمده

عاليًا كالوهج، كالوغى يف اأنفا�سه...

عن  فيتوقف  االأمين،  اجلدار  جوار  اإىل  )ي�سل 

االإن�ساد(

ال�سوت اأقوى االآن، اأكاد اأ�سمعه من هنا!

اجلدار  )يتاأمل  امل�رسح(  منت�سف  اإىل  )يرتاجع   

االأمين قلياًل، ثم يدور بالكر�سي(

قليل من ال�سجيج؛ رمبا االأغنية بحاجة اإىل قليل 

من االأ�سوات اجلهورية... لكن... لكن هذا ال�سجيج 

من  الكثي  اإىل  اأحتاج  اال�سرت�سال...  من  مينعني 

الهدوء الإكمال االأغنية.

)يتجه اإىل اجلدار االأي�رس، ي�سع اذنه على اجلدار(

هنا الو�سع هادئ. �ساأظل هنا حتى انتهاء اإعداد 

اأغنية العامل. 

)حلظات �سمت( 

لقد مر زمن قبل اأن يثي اأحد مثل هذه ال�سجة؟! 

اأ�سعر اأنني م�سو�ص. ال�سجيج مينعني من الرتكيز... 

لن تكتمل االأغنية هكذا. 

اإكمال  اأ�ستطيع  حتى  هدوئي  ا�ستعادة   
ّ
علي

االأغنية.

)حلظات �سمت(

اأو اخلريف؟! اجلو  الربيع  االآن؛ هل هو  الوقت  ما 

لي�ص بارداً ك�ستاء اأو حاراً ك�سيف!

)يغم�ص عينيه ويتنف�ص بعمق(

ال اأ�ستطيع حتديد الوقت، لكن ال يهم اإن كان ربيعًا 

اأو خريفًا. املهم اأغنية العامل، اأغنية عيد ميالده. 

)ينظر للجدار االأمين للحظات( 

الرتكيز  اأ�ستطيع  ال  االآن؟!  هناك  الو�سع  هداأ  هل 

هنا.

ي�سل  اأن  قبل  يتوقف  االأمين،  اجلدار  اإىل  )يتجه 

للجدار(

اإ�سافية. مل  ا�سوات  �سوءاً،  اأكرث  الو�سع  هذا؟!  ما 

يعد اإيقاع ال�سوت واحداً. هناك اأكرث من �سجيج. 

ماذا يحدث يف اخلارج ؟!

)يدور حول نف�سه بالكر�سي(
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اأحتاج اإىل من اأحتدث اليه .

)يتلفت حوله، وت�ستقر نظراته على اجلدار اخللفي 

للحظات( )يتجه اإىل اجلدار اخللفي، لكنه يتوقف 

قبل الو�سول اإليه(

لكنه اأخربين اأنه ال يريد اأي اإزعاج حتى ي�ستيقظ 

ينتهي  فرمبا  قلياًل  اأنام  ال  ملاذا  نف�سه.  من 

ال�سجيج بعد قليل؟!

وهو  راأ�سه  يخف�ص  امل�رسح،  منت�سف  اإىل  )يعود 

راأ�سه  )يرفع  نائم(   كاأنه  الكر�سي  على  جال�ص 

ويهزه ب�سيق(

كيف ميكنه النوم مع كل هذه ال�سو�ساء ؟!

)يتجه اإىل اجلدار االأمين ، ي�سع مقدمة راأ�سه على 

اجلدار(

مازالوا يف اأماكنهم. مل يعودوا يقرتبون كثياً من 

اجلدران ؟! ي�رسخون يف اأماكنهم. ماذا يريدون؟!

)يدور حول امل�رسح بالكر�سي وهو يتكلم(

اإذا  قبل؟!  من  بهذا  اأ�سمع  مل  يريدون،  ماذا  نعم 

هذا  عن  �سي�ساألني  �ساأخربه؟!  ماذا  االآن  ا�ستيقظ 

ال�سجيج، عندها مباذا �ساأجيبه؟! ماذا �ساأخربه؟! 

هل اأقول له اإنهم ي�ستعدون حلفلة عيد ميالده؟ اأو 

اأخربه اإنهم يحيكون حكاية يبهرونه بها؟!

)حلظات �سمت( )يتوقف عن الدوران بالكر�سي(

رمبا احلكاية اأف�سل.

حول  بالكر�سي  للدوران  )يعود  �سمت(  )حلظات 

امل�رسح(

نعم احلكاية اأف�سل.

�ستكون  نعم  عنهم،  حكاية  اإىل  بحاجة  اأنا  اإذاً   

االأغنية واحلكاية هدايا منا�سبة يف عيد ميالده. 

االأغنية �ستبهره، واحلكاية �ستعجبه، لكن احلكاية 

باأ�ص  ال  ال�رساخ  وحركة.  اأكرث  خيال  اإىل  حتتاج 

هو  امل�سهد.  ليكتمل  حركة  من  البد  لكن  به، 

�سيف�سل احلركة اأكرث.

)يتوقف يف منت�سف امل�رسح(

ا�ستيقاظه.  عند  له  �ستقدمان  وحكاية  اأغنية  نعم 

لكن االأغنية �ستكون االأوىل. اأغنية العامل...

)ي�ستدير ويتقدم قلياًل باجتاه اجلدار االأمين( 

لو  االأغنية،  على  الرتكيز  من  مينعني  ال�سجيج 

يتوقفون قلياًل لكان اأف�سل. 

)يعود ملنت�سف امل�رسح(

يف هذا ال�سجيج ميكن �سياغة حكاية.

)يتاأمل اجلدار االأمين(

�ساأن�سج حكايتهم  اأواًل،  �ستكون  احلكاية  اأن  يبدو 

اأواًل. 

)يدور حول امل�رسح وهو يتكلم بحما�ص( 

ال�سجيج  اإن  �ساأخربه  بال�سجيج،  �ستبداأ  احلكاية 

ي�رسخ،  كان  اجلميع  واأن  ال�سماء،  عنان  و�سل 

انهم اقتحموا اجلدار، واأنهم حتلقوا حوله، لكنهم 

احرتموا نومه ومل يحاولوا اإيقاظه. �ساأخربه اإنهم 

انتقلوا اإىل ال�ساطئ االآخر. ثم عادوا اإىل اأماكنهم ؟

اإىل  ويتجه  بالكر�سي،  الدوران  عن  )يتوقف 

منت�سف امل�رسح(

امل�سوقة.  اال�سياء  من  الكثي  اىل  احلكاية  حتتاج 

البد اأن يكون عبورهم اإىل اجلانب االآخر ملحميًا. 

بل  القدمية.  الدموية  املالحم  بطريقة  لي�ص  لكن 

ملحمة م�ستقبلية متتلئ بالزهور والورود. اأوه .

)يدور بالكر�سي يف مكانه(

قاعة  �ستزين  هائلة  ورد  باقة  الورود.  يحب  اإنه 

عندما  بر�سا  راأ�سه  �سيهز  لذا  ميالده.  عيد  حفلة 

الورود.  يحملون  وهم  حوله  التفوا  اأنهم  ي�سمع 

�سيبت�سم  اأحالمه.  اخرتقت  رائحتها  اإن  و�سيقول 

اجلدران.  على  معلقة  اأزهار  باقات  يرى  وهو 

�سيغمغم بر�سا عندما اأُخربه اأنهم عادوا بها من 

اإياها.  ليعطوه  �سواه  يجدوا  ومل  االأخرى  اجلهة 

�سوته  رفع  ورمبا   ... ب�رسور  �سحك  رمبا  اأوه... 

هو  �سيحكي  عندها  يحبها.  التي  اأغانيه  باإحدى 

عن الورود التي كانت حتمل رائحة فيما م�سى. 
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�سيقول اإن الزهور �ستفقد رائحتها اإذا ا�ستمر العامل 

... لن يكمل جملته ... هو ال يريد اأن يتحدث عنهم 

ب�سوء.

)يدور بالكر�سي وهو ين�سد(

واأنت  منك.  العامل  البهاء.  وهج  يف  املدى،  يف 

عداه. العامل اأنت وهو... 

)يتوقف يف منت�سف امل�رسح( 

بطئًا...  اأكرث  اإيقاع   ... اإيقاع  اإىل  االأغنية  حتتاج 

اأكرث بطئًا. عندما ي�ستيقظ �ساأخربه عن هذا.  نعم 

اكتملت يف رحم حكايتهم. لكن  التي  اأغنيته  عن 

اأواًل معرفة راأيه. يف االأخي هي حفلة عيد  يجب 

ميالده.

)يتجه اإىل اجلدار اخللفي للم�رسح، ي�سع اذنه على 

اجلدار(

مازال نائمًا، كل هذا ال�سجيج وهو ال يزال نائمًا. 

مرت �سنوات وهو يف هذا ال�سبات!

)يتجه اإىل اجلدار االأي�رس وي�سع اذنه على اجلدار(

ماذا  اأي�سًا؟!  هنا  يرتفع  ال�سجيج  االآن  هذا..  ما 

يحدث هنا؟! 

اذنه  وي�سع  يعود  ثم  للخلف،  بالكر�سي  )يرتاجع 

على اجلدار االأي�رس(

اجلهة  يف  ال�سجيج  ي�سبه  فعاًل.  هنا  ال�سجيج 

هنا؟!  يحدث  ماذا  دويًا.  اأكرث  هنا  لكنه  االأخرى، 

العامل مل يعد هو... ماذا اأعمل؟!

)ي�ستدير باجتاه اجلدار اخللفي(

وهو مازال نائمًا؟! ملاذا ال ي�ستيقظ؟!

)يدور حول امل�رسح بالكر�سي(

لي�ستيقظ؟!  اأي�سًا  اأنا  اجلدار  اأ�رسب  اأن  يجب  هل 

اأ�سبح االأمر مقلقًا.

)ين�سد(

زلزلة اأقدام خافتة

تن�سد دروب اأيام فائتة

يف ليال �سقيع باهتة

العامل اأنت، واأنا بقية من ...

)حلظات �سمت( )يتوقف عن الدوران وي�سع يده 

على راأ�سه(

العامل  االإيقاع ب�سكل كامل.  هذا ال يجدي. فقدت 

الذي اأكتب له اأغنيته مل يعد هو ؟! الروائح مل تعد 

نف�سها... ماذا اأعمل، ال اأ�سعر بالتناغم مع العامل! 

هل اأ�رسخ واأ�رسب اجلدران اأنا اأي�سًا؟! اأم اأنتظر 

ا�ستيقاظه؟!

)يتجه اإىل اجلدار االأمين ، ي�سع اذنه على اجلدار(

مازالوا هناك... ال�سوت يخرب عن احلركة.. هو من 

قال هذا. اأ�سواتهم مرتفعة �ساخبة مهددة!

)يرتاجع حتى منت�سف امل�رسح، يتلفت حوله، ثم 

ينظر لالأمام كاأنه يفكر(

ال اأ�ستطيع الرتكيز. اأغنية العامل تت�رسب من راأ�سي!

، ويتقدم ب�سع خطوات، ثم  الكر�سي  )ينه�ص عن 

ي�ستدير وهو يوجه حديثه للكر�سي(

�سمعتهم مثلي األي�ص كذلك؟! �سمعتهم؟!

)ي�سي اإىل اجلدار اخللفي(

 وهو نائم وال يريد اال�ستيقاظ. ماذا يجب علينا 

اأن نعمل؟! ال�سجيج يف اخلارج يقودين بعيداً عن 

االإح�سا�ص باالأغنية. وذكرى عيد ميالده اقرتبت. 

ماذا نفعل؟! 

)يتاأمل اجلدار قلياًل، ثم يجل�ص على الكر�سي(

، هذه  القلق؟! احلركة تعلن عن احلياة  ملاذا هذا 

عن  يخرب  وال�سوت   . االأ�سا�سية  القاعدة  هي 

عن  االإعالن  االأ�سا�سية  ال�سوت  ميزة  احلركة. 

اخلارج  يف  اإذاً  احلياة.  تعني  احلركة  احلركة. 

لكن  يعلنون حياتهم.  احلياة. ب�رساخهم  يعلنون 

ي�ساركني  من  اإىل  اأحتاج  مرعب!  ال�سجيج  هذا 

التفكي. اأحتاج اإىل تبديد قلقي باحلديث اإىل اأحد 

وهم  نائم،  اخللفي(  اجلدار  اإىل  )ي�سي  لكنه  ما. 

)ي�سي اإىل اجلدار االأمين( �ساخبون!

يتاأمل  ينه�ص،  ثم  يتوقف،  ثم  بالكر�سي،  )يدور 
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الكر�سي وهو يتحدث اإليه(

هل تعبت من اجلمود؟! اأنا تعبُت اأي�سًا. العامل كما 

هو مل يتغي، رمبا �سيء هنا و�سيء هناك، لكن ال 

يتحرك وال يتغي �سيء. هل تريد اأن ترى بنف�سك؟!

)يدفع الكر�سي اأمامه باجتاه اجلدار اخللفي، ي�سع 

اإذنه على اجلدار( 

مازال نائمًا. اأراأيت، مازال نائمًا؟!

)يدفع الكر�سي اإىل اجلدار االأمين( 

وهم هنا مازالوا ي�رسخون!

)يدفع الكر�سي باجتاه اجلدار االأي�رس، لكنه يتوقف 

على بعد خطوات من اجلدار( 

وهنا �رساخ وعويل.

)يدفع الكر�سي باجتاه منت�سف امل�رسح(

االأمر هكذا حتى حفلة ذكرى  اأراأيت؟ هل �سيبقى 

ميالده؟!

 )يجل�ص على الكر�سي(

العامل اأنت كثياً من �سواه... 

)ينه�ص ويدور حول الكر�سي وهو يتكلم(

باالبتعاد  �ست�ستمر  هل  بعيداً.  ترتاجع  االأغنية 

مولده؟!  عيد  يف  اإن�سادها  قبل  ت�سيع  حتى 

لالإمام(  يده  )ميد  ت�ستعل.  حكايتهم  باملقابل 

 ، يرتبكوا  مل  يخافوا،  مل  اجلدار،  يخرتقون  هاهم 

باغتوا اجلدار وو�سعوه حتت اأقدمهم وعربوا اإىل 

اجلهة االأخرى... رغم �سقوط بع�سهم ا�ستمروا يف 

و�سم ال�سم�ص بالنور، هاهم يزينون املكان بورد 

بي�سًا  راأيتهم  لل...  ي�سلون  هاهم  طري...  اأحمر 

وحمراً؛ واكتحال االآمال يف ذرى اأعينهم... �ساألوا 

بورود  باغتوك  اجلوار  يف  راأوك  وعندما  عنك، 

يتعلقون  اأ�ساهدهم وهم  الزاوية  اأنا يف  و... كنُت 

من  هناك  كانوا  لالأعلى...  وي�سعدون  باأطرافك 

اأجل غد اآخر...

)يرتك الكر�سي ويتجه اإىل اجلدار اخللفي(

اأجل  من  هنا  كانوا  راأيتهم؟  هل  �سمعتهم،  هل 

غدهم الذي تاأخر طوياًل. 

)حلظات �سمت( )يرتاجع اإىل منت�سف امل�رسح(

مازال نائمًا. رغم كل �سيء ما زال نائمًا! 

امل�رسح  حول  به  ويدور  الكر�سي،  على  )يجل�ص 

وهو يتكلم(

احلكاية  منت�سف  يف  مثلهم.  �ساخبة  حكايتهم 

االأغاين،  يحب  هو  االأجواء.  تلطيف  من  بد  ال 

العامل،  هي  االأغنية  اجلمال  عامل  تدخلك  االأغنية 

االأغنية  اإن  يقول   .. هذا  يقول  هو  اأنت...  والعامل 

حلم ... واالأحالم اجليدة مبهجة لذا يجب اأن تكون 

. منذ زمن طويل مل  االأخرى  االأغنية مبهجة هي 

ذكرى  حفلة  يف  �سيتحدث  لكنه  يتحدث!  اأ�سمعه 

عيد ميالده. نعم �سيتحدث كما ينبغي. 

)يقف ويتاأمل اجلدار اخللفي(

لكن لو ا�ستيقظ االآن ماذا �سيقول لهم؟ هل �سيطلب 

منهم ال�سمت، اأم �سيهز يديه لهم كما يفعل دومًا، 

اإنه  اأم  نومه؟!  من  اأيقظه  �سخبهم  اإن  �سيقول  اأم 

�سيهز راأ�سه ويعود للنوم الألف �سنة جديدة؟

)يجل�ص على الكر�سي ويدور به وهو ين�سد(

العامل اأنت وهم �سواك...

امل�رسح،  منت�سف  يف  الكر�سي  ويرتك  )ينه�ص 

ويتجه اإىل اجلدار اخللفي، ثم ي�ستند على اجلدار(

الكثي يف مام�سى. خطبه مل تنقطع   كان يقول 

حتى مع هطول املطر، يف احلر ويف اأيام الربد... 

تتو�سط  و�سورته  احلياة.  يقا�سمنًا  كان  �سوته 

اأرغفة اخلبز. 

)يعود اإىل الكر�سي ويدفعه اأمامه(

ليل،  �سورة  اأخرى؛  �سورة  تتو�سطها  حكايتهم 

لكنهم يخاطبونه و يريدون ...

من  الكر�سي  ويواجه  الكر�سي  دفع  عن  )يتوقف 

االأمام( 

ماذا يريدون؟! نعم ماذا يريدون؟! �سخبهم عاٍل 

يريدونه!  �سيء  من  البد  �سخب.  االأخي  يف  لكنه 
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حكايتهم ت�ستمر يف اجلريان، لكن ...

)يجل�ص على الكر�سي، ويدور به حول امل�رسح(

اأحد  ال  اأو  معًا؟  كالهما  اأم  احلكاية؟  اأو  االأغنية 

واأنا  بي�رس.  االأمور  تن�سال  تفهم  عندما  منهما... 

تائه بينهما. االأغنية حتتاج اإىل �رساع لتتوهج، 

االإيقاع الهادئ ي�ستلزم ارتفاعات تك�رس االإيقاع . 

واحلكاية بحاجة لبداية ونهاية. 

)ين�سد( زلزلة اأقدام خافتة

تن�سد دروب اأيام فائتة

يف ليايل �سقيع باهتة

اأ�سواتهم يف الف�ساء عالية

)ينه�ص ويواجهه الكر�سي(

هذا ال ينفع. مزج احلكاية داخل االأغنية يجعلها 

غي �ساحلة لعيد ميالده. علينا ك�رس االإيقاع. 

هو من قال اإن االأمور تن�سال بي�رس، تن�سال االأ�سياء 

غي عابئة بقدرتنا على ال�رساع من عدمه، تنزلق 

فقط ، �سواء اأكنا نحارب اأو نتفرج ، لكنها عندما 

 . ال�رساع  ويبداأ  �سيء  كل  ينتهي  التوافق  ينك�رس 

هو من قال هذا.

)يدفع الكر�سي اأمامه(

العامل اأنت واأنت �سواه .

االآخرين.  كل  واالآخر  اأنت  اأحدهما  ق�سمان  العامل 

لكن من يحدد االأق�سام؟! �ساأ�ساأله عندما ي�ستيقظ. 

نعم عندما ي�ستيقظ �سيتحدث حتمًا. 

)يقف اأمام اجلدار اخللفي( 

 كل هذه ال�سجة مل توقظه؟! مل يعد كال�سابق، كان 

ينتف�ص عند اأي حركة غريبة! لكنه عندما ينه�ص 

�سيتحدث. قال الكثي طوال �سنوات، مل يرتك �سيئا 

هذا  عن  الكثي  �سيقول  رمبا  عنه.  احلديث  دون 

. �سيعرف ملاذا هذا ال�سخب، و�سيعرف  ال�سجيج 

ثم  اأواًل،  االأغنية  هذا،  عن  �ساأ�ساأله  ينتهي.  متى 

الورود، ثم حلظة  احلكاية، ثم يكون وقت توزيع 

ال�سمت التي يبداأ بها حديثه، ثم �ساأ�ساأله عن هذا 

ال�سجيج.

واإبقاء  ال�سجيج،  التعامل مع هذا   
ّ
االآن علي لكن 

اجلدران يف اأماكنها.

 ، االأمين  اإىل اجلدار  امامه ويتجه  الكر�سي  )يدفع 

ي�سع اإذنه على اجلدار(

هداأت اأ�سواتهم قلياًل. 

ا�ستكمال  يف  ي�ساعد  الهدوء  من  قليل  جيد،  هذا 

االأغنية.

ويجل�ص  امل�رسح،  منت�سف  اإىل  بالكر�سي  )يدفع 

على الكر�سي(

العامل اأنت. العامل اأنت وبقية من �سواك... ثم ماذا؟!

)حلظات �سمت(  

مل تنتظم االأغنية بعد!

)حلظات �سمت(

عنهم،  �ساأخربه  حكايتهم.  اإكمال  ا�ستطيع  رمبا 

و�سع  بعد  نعم  حوله،  الزهور  و�سع  بعد  واأنهم 

الزهور... هو يحب الزهور اأكرث الأن رائحتها اأقوى 

من رائحة الورد... حكايتهم رائحتها قوية اأي�سًا... 

اأمامه.  وقفوا  ثم  الهواء،  وحركوا  اجلدار  اجتازوا 

اكتفى  والبع�ص  �ساخبًا،  زال  ما  كان  بع�سهم 

اأحدهم  اأمامه،  وقفوا  لقد  اخلارج.  يف  ب�سخبه 

اأ�سار اإليه، واآخر كان يعبث مبفتاح بني اأ�سابعه، 

واآخر كان يعمل �سيئًا اآخراً. مل يكونوا �سيئًا واحداً 

�سيئًا،  اأحدهم  قال  ثم  اأمامه...  يتحلقون  وهم 

ب�سمت  ي�ستمع  كان  وهو  موافقًا.  هلل  البع�ص 

ويتن�سق عبي الزهور من حوله... كان ربيعًا ذاك 

الوقت... الزهور تنفث اأجمل ريحانها والورد اأبهى 

�سورتها... و ... و

)ينه�ص عن الكر�سي ويقف بجواره(

ال اأجد الكلمات املنا�سبة.. لكنها تعرب عن ... عن 

يفرح  هو  بعمل جيد.  �سيقومون  نعم،  �سيء جيد. 

باالأعمال اجليدة. حتى مع هذا ال�رساخ...

اأحد...  اإىل  يتحدث  يعد  مل  حزين.  وهو  زمن  منذ 
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اأعياد  من  كم  نائم،  وهو  متر  ميالده  عيد  ذكرى 

ميالد وهو نائم... ورمبا هذه املرة ... 

وينام  مي�سي،  عندما  يرتنح  كال�سابق،  يعد  مل 

طوال الوقت.

)ين�سد(

العامل اأنت ونحن �سواك.

 )يجل�ص على الكر�سي، يغم�ص عينيه، يفتح عينيه 

بده�سة(

اأ�سمع �سوت! هل هو �سوته.

اخللفي  اجلدار  اإىل  ويتجه  الكر�سي،  عن  )ينه�ص 

للم�رسح، وي�سع اذنه على اجلدار(

ال �سيء. لكن اأنا متاأكد اأنني �سمعُت �سوت!

)يعود اإىل الكر�سي ويدفعه اأمامه(

هل كان �سوته فعاًل؟!

)يقف اأمام الكر�سي(

هل كان �سوته اأم اأن ال�سجيج يف اخلارج ..؟!

امل�رسح  حول  به  ويدور  الكر�سي،  على  )يجل�ص 

وهو ين�سد(

ُذرى اأياديك نحو ال�سهب �سلما 

واملجد اأن �سمحت له تكلما

وتراب ال�سوؤدد بك قد منا

العامل اأنت ونحن لك ا�سهما

ال...

)حلظات �سمت(

هذه لي�ست اأغنية عيد ميالده... هل اأنا بداأُت...؟!

)ينه�ص عن الكر�سي، ويقف اأمامه(

ما يحدث يل، هل بداأُت اأفقد اتزاين وذاكرتي...؟!

)حلظات �سمت(

توقفوا  لقد  اأف�سل...  احلكاية  رمبا  متوتر...  اأنا 

وحاولوا  اأمامه  توقفوا  اإنهم  �ساأخربه  اأمامه، 

قلياًل،  االنتظار  عليهم  ان  اأخربهم  لكنه  اإيقاظه، 

لكن  القليل...  لها  تبقى  ميالده  عيد  فذكرى 

ت�رسفهم هذا...

)ترت�سم على وجهه مالمح الغ�سب، ينظر مليًا اإىل 

اجلدار االأمين، ثم يجل�ص على الكر�سي(

تثي  االأغاين  امليالد،  اأعياد  يف  اأجمل  االأغاين 

يف  فعاًل  هل  الغ�سب،  تثي  احلكايات  البهجة، 

اأمامه،  وحتلقوا  اجلدار  اقتحموا  اإنهم  حكايتهم 

لكن  اأمامه.  يجدهم  عندما  حتمًا،  �سيغ�سب 

�رساع،  اإىل  حتتاج  احلكايات  هكذا،  احلكايات 

اأحد.  بها  يهتم  وال  ميتة  احلكايات  �رساع  دون 

�سيغ�سب  ميتة،  حكاية  له  اأحكي  اأن  يعجبه  لن 

يف  بداأُت  اإذا  االآن،  اأفعل  ماذا  ميالده...  عيد  يف 

اإنهاوؤها، واإذا كانت حكاية ميتة  احلكاية فيجب 

ف�سيغ�سب. واإذا اأكملتها كما يجب...

)يتجه بالكر�سي اإىل اجلدار االأمين(

�سخبهم اأقل، لكن اأنينهم ازداد. 

)يتجه بالكر�سي اإىل اجلدار االأي�رس(

هنا الو�سع بال مالمح، فقط بكاء وعويل.

)يعود اإىل منت�سف امل�رسح(

احلكاية منهم ومنك، احلكاية ...

اخللفي،  اجلدار  اإىل  ويتجه  الكر�سي،  )ينه�ص عن 

ي�سع يده على اجلدار( 

نحوك؟!  مدوها  التي  اأيديهم  �سمعتهم؟!  هل 

ال�سخب؟! هل �سمعتهم وراأيتهم... كانوا �ساحبني، 

تاأملوك  اجلدار،  بعبور  منت�سني  ثملني،  خائفني، 

مدى  اإىل  االقرتاب  حاول  اأحدهم  ينبغي،  ال  كما 

لكنهم  بالكر�سي،  اأم�سك  واآخر  امل�سجى،  ج�سدك 

لهم  اأ�رست  م�سدقني.  غي  قربك  انتظروا  كلهم 

باخلروج، لكنهم وقفوا �سامتني. 

على  ويجل�ص  امل�رسح  منت�سف  اإىل  )يعود 

الكر�سي،ويدور حول امل�رسح وهو  ين�سد(

كانوا �سم�سًا م�رسقني

وغروب البوا�سق يبني

كانوا حلمُا متهافتني

لدرب اآخر متالحمني
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)يقف يف منت�سف امل�رسح، ينه�ص عن الكر�سي، 

ملا  ينظر  كاأنه  ويقف  اخللفي  اجلدار  اإىل  يتجه 

وراء اجلدار(

حكايتهم توقفت هنا بانتظار الليل اجلديد. واأنت 

اأم�سكت باإحدى الورود، و اأرخيت ال�ستائر. واأغاين 

ذكرى عيد ميالدك تتعاىل يف املكان.

)حلظات �سمت(

واأنت  منك.  العامل  البهاء.  وهج  يف  املدى،  يف 

اأنت  العامل  �سواه.  من  وبقيه  نحن  العامل  عداه. 

واأنت �سواه .

)يجل�ص على الكر�سي(

احلكاية جتمدت، حكايتهم  هنا،  توقفت  احلكاية 

يف  حكايتهم  للنهاية.  الو�سول  ت�ستطع  مل 

بدايتها كانت مثية، �رسخوا ثم اقتحموا اجلدار، 

اأحداً  يجدوا  مل  جدار.  وراءه  جداراً  وجدوا  لكنهم 

بانتظارهم، مل يجدوا من يفتح لهم الباب. وقفوا؛ 

العودة.  ي�ستطيعوا  ومل  اال�ستمرار  من  يتمكنوا  مل 

ال�سخب هو كل ما ي�ستطعون عمله، االآن اأ�سواتهم 

فقط ما يزاحم �سخبهم، اأ�سواتهم تردد باأ�سى هل 

هذا كل �سيء؟ هل هذا كل ما باإمكاننا عمله؟ 

)ينه�ص ويقف وراء الكر�سي(

وهو مازال نائمًا. كاأنه يجب عليهم االنتظار األف 

عام اأخرى.

)يدفع الكر�سي اأمامه ويدور حول امل�رسح(

اأعمل  ماذا  تنتظم.  مل  واالأغنية  انتهت  احلكاية   

االآن؟! هل اأوا�سل انتظار ما �سيحدث، ما �سيقولون 

له، وما �سيقول لهم؟! 

�ستلتهم  الو�سول  مرارة  لكن  الكثي،  �سيقولون 

معظم حروفهم، ولن نفهم منها �سيئًا. وهو �سيدد 

الكثي مما نحفظه من كلماته. ثم يعودون لل�سمت 

اأو اإثارة ال�سجيج مرة اأخرى. وهو للنوم؟!

على  ويجل�ص  امل�رسح  منت�سف  يف  )يتوقف 

الكر�سي، وينك�ص راأ�سه(

احلكايات دومًا هكذا مربكة. حكايتهم منذ زمن 

التخلي  ت�ستطيع  وال  فهمها  ت�ستطيع  ال  مربكة. 

نومه  رمبا  ب�سماعها،  يرغب  ال  هو  حتى  عنها. 

الطويل ب�سبب حكايتهم. فما الذي يدفعه ملتابعة 

ما  انتهائها؟!  قبل  دومًا  تتجمد  التي  حكايتهم 

بعد  يتك�رس  وهو  �سخبهم  التقاء  يدفعه  الذي 

اجلدار االأول؟!

حول  ببطء  بالكر�سي  )يدور  �سمت(  )حلظات 

امل�رسح، ثم يتوقف يف منت�سف امل�رسح(  )يرفع 

راأ�سه(

مل يتبق �سوى االأغنية، �ساأنتظر عاما اآخر الأغنيها 

االأغاين  وحدها  القادم.  ميالده  عيد  ذكرى  يف 

مبهجة، حتتاج فقط اإىل الكثي من روائح العامل. 

بهجة.  االأغاين  اأكرث  ميالده  عيد  ذكرى  واأغنية 

ينبغي  كما  �ستغنى  للعامل.  العام  اأغنية  �ستكون 

ولنا  له  االأغنية  �ستكون  ميالده.  عيد  حفلة  يف 

نعم  للعامل.  اأغنية  مبثابة  �ستكون  ولالآخرين، 

اأغنية العامل نحن.

اجلدار  وويواجه  مكانه  يف  بالكر�سي  )ي�ستدير 

اخللفي، وين�سد(

زلزلة اأقدام خافتة

تن�سد دروب اأيام فائتة

يف ليايل �سقيع باهتة

وحدها يده يف املدى �ساطعة

العامل نحن وبقية من �سواه...

�ستار       
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أبرز النقاد فيلمااأبرز النقاد فيلمًاأبرز النقاد فيلمًاأبرز النقاد فيلمًا ِاعترب فيلم »معركة اجلزائر« من ِقبل طائفة اعترب فيلم »معركة اجلزائر« من قبل طائفة اعترب فيلم »معركة اجلزائر« من قبل طائفة من 

عبية �ضد القوى املحتلة. ضعبية �ضد القوى املحتلة. ضعبية �ضد القوى املحتلة.  ضد املواجهة ال�ضد املواجهة ال� د املواجهة ال�ضد املواجهة ال�ض ض، يج�ض، يج� وثائقيًا قويًا جداً

عن  طازج  عن ضادق  طازج  عن ضادق  طازج  ادق  � تعبري  �ضأنه  تعبري  �ضأنه  تعبري  �اأنه  تعبري  أنه  عر ضعر ضعر  ي� ي�ضاهد  ضاهد  ي�ض ي�ضاهد  اهد  امل� يراه  كلما  فيلم  امل�ضإنه  يراه  كلما  فيلم  امل�ضإنه  يراه  كلما  فيلم  امل�اإنه  يراه  كلما  فيلم  إنه 

توى عن ضتوى عن ضتوى عن ن�ضال  ضي رفيع امل�ضي رفيع امل� ي رفيع امل�ضي رفيع امل�ض ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض إنه فيلم �اإنه فيلم �ضإنه فيلم �ضإنه فيلم � عب. ضعب. ضعب.  ضجتربة ن�ضال �ضجتربة ن�ضال �

ي. وقد ضي. وقد ضي. وقد  ضتعمار الفرن�ضتعمار الفرن� تعمار الفرن�ضتعمار الفرن�ض ضتقالل من اال�ضتقالل من اال� تقالل من اال�ضتقالل من اال�ض أجل اال�اأجل اال�ضأجل اال�ضأجل اال� عب اجلزائري ضعب اجلزائري ضعب اجلزائري من  ضال�ضال�

ينمائي عام ضينمائي عام ضينمائي عام  ضيا ال�ضيا ال� يا ال�ضيا ال�ض أف�ضل فيلم يف مهرجان فيني�اأف�ضل فيلم يف مهرجان فيني�ضأف�ضل فيلم يف مهرجان فيني�ضأف�ضل فيلم يف مهرجان فيني� أف�ضل فيلم يف مهرجان فيني�جائزة  أف�ضل فيلم يف مهرجان فيني�جائزة  حاز على 

.1966
 )Flash Back( ،إىل الوراء، )اإىل الوراء، )إىل الوراء إىل الوراء، )ور الفيلم مبعظمه بطريقة العودة  إىل الوراء، )ور الفيلم مبعظمه بطريقة العودة 

ُ
ور الفيلم مبعظمه بطريقة العودة ضور الفيلم مبعظمه بطريقة العودة ض ض�ض�

أحد قياديي اأحد قياديي أحد قياديي  أنه ذكريات علي البوانت )ابراهيم اأنه ذكريات علي البوانت )ابراهيم اأنه ذكريات علي البوانت )ابراهيم حجاج(  ادم وكادم وك دم وكوقدم وكوُق

يني عام ضيني عام ضيني عام 1957.  ضبل الفرن�ضبل الفرن� بل الفرن� من قبل الفرن� من ِق أخريااأخرياًأخرياًأخرياً جبهة التحرير الذي اعتقل 

إىل املنظمة ال�رسية حتى اإىل املنظمة ال�رسية حتى إىل املنظمة ال�رسية حتى  إىل املنظمة ال�رسية حتى ان�ضم  إىل املنظمة ال�رسية حتى ان�ضم  اضاضًا ضنوات كان علي ل�ضنوات كان علي ل� نوات كان علي ل�ضنوات كان علي ل�ض ضقبل ثالث �ضقبل ثالث �

باحلكومة  املرتبطة  ال�رسور  من  ال�رسبة  من  رسبة  ال�ض من  ال�ضبة  من  بة  الق� تخلي�ص  يف  الق�ضاعد  تخلي�ص  يف  ضاعد  الق�ض تخلي�ص  يف  الق�ضاعد  تخلي�ص  يف  اعد  ضي�ضي�

ديدة ضديدة ضديدة  ال� واخلطوات  الثائرين  ن�ضال  يتابع  الفيلم  ال�ضالكولونيالية.  واخلطوات  الثائرين  ن�ضال  يتابع  الفيلم  ضالكولونيالية. 

بح �رسيعاضبح �رسيعاضبح �رسيعًا ثورة  أ�اأ�ضأ�ضأ� ية لتقاوم ضية لتقاوم ضية لتقاوم ما  ضتها احلكومة الفرن�ضتها احلكومة الفرن� تها احلكومة الفرن�ضتها احلكومة الفرن�ض ضالتي مار�ضالتي مار�

قيادات  قيادات آخر  قيادات اآخر  آخر  علي،  يقتل  ال��وراء  يقتل إىل  ال��وراء  يقتل اإىل  ال��وراء  إىل  العودة  بعد  عارمة.  وطنية 

إىل اعالن اإىل اعالن إىل اعالن  إىل اعالن تقود  إىل اعالن تقود  أخرى اأخرى أخرى  اجلبهة، ويتحول الفيلم للرتكيز على نقطة 

تقالل اجلزائر يف ضتقالل اجلزائر يف ضتقالل اجلزائر يف 1962. ضا�ضا�

اراضاراضاراً لقيم االنتاج الواقعي.  ضيبقى فيلم بونتيكورفو حتى اليوم انت�ضيبقى فيلم بونتيكورفو حتى اليوم انت�

تخدمت املواقع احلقيقية ضتخدمت املواقع احلقيقية ضتخدمت املواقع احلقيقية  ضور يف مواقعه يف اجلزائر وا�ضور يف مواقعه يف اجلزائر وا� ور يف مواقعه يف اجلزائر وا�ضور يف مواقعه يف اجلزائر وا�ض ضفالفيلم �ضفالفيلم �

الفيلم  التحرير(.  التي حمت )جبهة  الفيلم ضبة  التحرير(.  التي حمت )جبهة  الفيلم ضبة  التحرير(.  التي حمت )جبهة  بة  ضأوروبي والق�ضأوروبي والق� أوروبي والق�الأوروبي والق�ال ا يف احلي 

أو اأو أو  وثائقي  جزء  جزء أي  جزء اأي  أي  يت�ضمن  ال  وهو  املقنعة  احلقيقة  بناء  ال أعاد  وهو  املقنعة  احلقيقة  بناء  ال اأعاد  وهو  املقنعة  احلقيقة  بناء  أعاد 

حيًا ويراضويراضويراً ت� ت�ضور  ضور 
ُ

ت�ض ت�ضور  ور  � �ضيء  ضيء  �ض �ضيء  يء  � كل  �ض.  كل  ض.  العر�ص العر�صاعتي  صاعتي  العر�ض العر�ضاعتي  اعتي  � خالل  �ضإخباري  خالل  �ضإخباري  خالل  �اإخباري  خالل  إخباري 

�سينما

�سيناريو: فرانكو �سولينا�س

)تتمة العدد ال�سابق(     وجيلو بونتيكورفو     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



البولي�ص  يقابل  حيث  اال�ضطرابات  م�ضاهد  حتى 

املتظاهرين املدنيني.

خالفات  فرن�ضا  يف  اجلزائر«  »معركة  فيلم  اأحدث 

�ضيا�ضية كان من �ضاأنها اأن منع عر�ص الفيلم ملدة 

خم�ص �ضنوات. املو�ضوع كان مثرياً للخالف ب�ضبب 

تعدد وجهات النظر حول اإىل اأي جانب انحاز الفيلم. 

متعاطفًا  كان  الفيلم  اأن  فرن�ضا  يف  العديدون  �ضعر 

مع وجهة النظر اجلزائرية ورمبا كان هذا �ضبب عدم 

عر�ضه لفرتة طويلة. 

قال: »بونتيكورفو اجلزائريون مل ي�ضعوا اأية عراقيل 

يف طريقنا، الأنهم كانوا يعلمون اأنني �ضاأعمل ب�ضكل 

اأو باآخر فيلمًا مو�ضوعيًا حول الق�ضية.«

جتاه  ح�ضا�ضة  كانت  التي  الفرن�ضية  ال�ضلطات 

الق�ضية اجلزائرية منعت عر�ص الفيلم ثالثة اأ�ضهر، 

كما منعت تهديدات اجلماعات الفا�ضية عر�ضه ملدة 

ي�ضنع  اأن  بونتيكورفو  حماولة  رغم  �ضنوات،  اربع 

فيلمًا حمايداً �ضيا�ضيًا.

* * *
مقهى م�رسوبات خفيفه. �ضارع دي�ضلي. خارجي/  .63

داخلي. نهاراً.

  م�رسب، �ضارع دي�ضلي، على زاوية �ضاحة بوجون. 

م�رسب  اإنه  �ضوته.  باأعلى  يعزف  املو�ضيقى  �ضندوق    

من  وكثري  وا�ضطراب  �ضديدة  �ضو�ضاء  هنالك  لل�ضباب. 

ال�ضحك. الفتيات يرتنب خططًا ليوم االأحد.

  تدخل جميلة وتتحرك نحو �ضندوق املو�ضيقى املوجود 

معلقة  بطاقات  هنالك  الباب.  من  بالقرب  الزاوية  يف 

على احلائط حل�ضور م�رسحيات خمتلفة. تتوقف جميلة 

اأدوات  كي�ص  ت�ضع  ال�ضفلى.  االأ�ضطر  وتقراأ  اإليهم  للنظر 

وتدفع  حولها،  تنظر  ثانية  تنه�ص  اأر���ض��ًا.  التحميل 

الكي�ص اإىل خلف �ضندوق املو�ضيقى بقدمها...

  

64. الطريان الفرن�ضي. بناية موريتانيا. داخلي. نهاراً.
االأر�ضي  الطابق  موريتانيا.  بناية  االأبي�ص،  البيت    

خلطوط  انتظار  وا�ضرتاحة  التذاكر  مبراكز  مملوء  برمته 

وبع�ص  وامل�ضيفات  املوظفني،  بع�ص  هنالك  الطريان. 

يف  الكبري  الزجاجي  الباب  من  زهرة  متر  امل�ضافرين. 

تاأخذ  الفرن�ضي،  للطريان  مكتب  اإىل  وتذهب  املدخل 

دفرت املواعيد ثم تذهب وجتل�ص على مقعد عند احلائط 

على  ال��ط��ريان  �رسكة  حقيبة  وت�ضع  جتل�ص  املقابل. 

وبني  املواعيد  دفرت  ت�ضفح  يف  وتبداأ  اأمامها،  االأر�ص 

حذائها  كعب  وت�ضتخدم  حولها.  تنظر  واالأخرى  الفرتة 

يف دفع احلقيبة ا�ضفل املقعد.

يف  املعلقة  الكبرية  الكهربائية  ال�ضاعة  اإىل  تنظر    

منت�ضف الغرفة؛ اإنها ال�ضاد�ضة اإال اربعون دقيقة.

  

65. مقهى �ضارع مي�ضليت. داخلي. نهاراً.
�ضاعة  ت�ضري  كما  واالربعني  والرابعة  ال�ضاد�ضة  اإنها    

القهوة.

  العقرب االآخر يتحرك. هنالك تقريبًا نف�ص النا�ص. ما 

متابعًا  البار،  كر�ضي  على  يجل�ص  العجوز  الرجل  زال 

حواراته.

الثاين  العقرب  قدميه،  عند  زال��ت  ما  ح�ضيبة  حقيبة    

ما زال ي�ضابق. طفال يف اخلام�ضة يعطي عملة معدنية 

للنادل:

  الطفل: جيالتي...

للطفل  النادل  يبت�ضم  منت�ضيان.  واالأم  االأب  مراقبة    

النربة  بنف�ص  الطفل  يخاطب  احلا�ضبة.  االآلة  اإىل  وي�ضري 

التي يخاطب بها الكبار االأطفال:

  النادل: عليك اأن تذهب اإىل هناك اواًل... ثم عد ايّل.

ثم  والع�رسين،  اخلام�ضة  اإىل  الثاين  العقرب  ي�ضل    

الثالثني.

  يذهب الطفل اإىل املحا�ضب ويدفع. يبت�ضم املحا�ضب له 

ويعطيه االإي�ضال.

  املحا�ضب: يا لك من طفل جيد ...

  يعود الطفل اإىل الن�ضد. النادل كان قد جهز له اجليالتي 

ويناوله اإياها. الطفل يقف على ا�ضابع قدميه.

  

66. قهوة مي�ضلت. انفجار. داخلي.
الهواء،  يف  تتطاير  اج�ضاد  االنفجار:  الثاين،  العقرب    

اأذرع �ضيقان، دخان ابي�ص، �رساخ.

مكانها،  فّكت من  االأبواب  اخلارج،  اإىل  قذفت  اج�ضاد    

ال�ضبابيك تك�رست، فراغ.

يقرتبون،  امل���ارون  �ضبابيكهم،  من  النا�ص  يراقب    

ينحنون لي�ضاهدو املتكومني على االأر�ص.
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فقط  يتكلم.  اأح��د  ال  ال�ضك.  اإىل  ميالة  مذهولة  وج��وه    

�رساغ وبكاء. �ضفارات �ضيارات االإ�ضعاف تقرتب. ي�ضل 

رجال االإطفاء والبولي�ص...

  

دي�ضلي. خارجي.  �ضارع  67. مقهى م�رسوبات خفيفة. 
نهاراً.

  �ضفارات �ضيارات االإ�ضعاف على �ضارع دي�ضلي، �ضيارة 

تلي االأخرى.

لي�ضاهدو  االأب���واب  نحو  النا�ص  تذهب  املقهى،  من    

�ضيارات االإ�ضعاف التي تت�ضابق باجتاه ميدان بوجون. 

�ضندوق  يعاود  املبتعدة.  ال�ضفارات  �ضوت  يخفت 

املو�ضيقى �ضوته العايل: »بريجيت باردو، باردو....«

ليتناولو  يتحادثون،  ال��ب��ار،  دخ��ول  النا�ص  يعاود    

م�ضهياتهم. انها ال�ضاد�ضة واخلم�ضون:  االإنفجار.

  

68. مقهى م�رسوبات خفيفة. انفجار. خارجي. نهاراً
  تطاير �ضندوق املو�ضيقى نحو منت�ضف ال�ضارع. هنالك 

دماء، قطع حلم متناثرة، ا�ضياء نف�ص امل�ضهد الذي كان 

يف املقهى؛ الدخان االأبي�ص وال�رساخ، البكاء، �رسخات 

واخ��ذت  ذراعها  فقدت  احداهن  اله�ضتريية.  الفتيات 

ترك�ص حول املكان، ت�رسخ فاقدة االأمل. من امل�ضتحيل 

ثانية.  ي�ضمع  اال�ضعاف  �ضيارات  ال�ضيطرة عليها. �ضوت 

�ضيارات  البولي�ص،  االإط��ف��اء،  رج��ال  النا�ص،  جمموع 

االإ�ضعاف جميعها تهرع نحو امل�ضهد من ميدان بوجون.

  ت�ضل �ضيارات االإ�ضعاف اإىل �ضارع مي�ضليت.

  اإنها حمملة باملوتى واجلرحى. ا�ضطر اقرباء اجلرحى 

ان يخرجوا والد الطفل الذي كان ي�ضرتي اجليالتي يبدو 

ي�ضدونه بالقوة، يبقى  �ضيئًا.  اإنه ال يدرك  للوعي:  فاقداً 

الطفل هناك راأ�ضه االأ�ضقر كتلة من دم.

الأن  في�ضطر  الفو�ضى  هذه  تنظيم  البولي�ص  يحاول    

�ضيارات  ح��ول  اجلرحى  يتجمع  يهدد  يدفع،  ي�رسخ، 

االإ�ضعاف. اأحد ال�ضباط ير�ضل ال�ضيارة االأوىل.

  ال�ضابط: كم الوقت؟

  رجل البولي�ص: �ضبعة اال ربع.

  يذهب ال�ضابط اإىل �ضيارة االإ�ضعاف الثانية، ي�ضد رجاًل 

حاول ال�ضعود بالقوة، ي�ضفق الباب، ي�رسخ اإىل ال�ضائق. 

وجهه �ضاحب وم�ضحوب؛ �رسايني رقبته منتفخة.

  ال�ضابط: اذهب، بحق اهلل!

  تغادر ال�ضيارة واالآن، ي�ضمع االنفجار الثالث عن بعد. 

اإنه م�ضموع بو�ضوح وب�ضّده من منطقة موريتانيا. 

كل  وك��ذل��ك  االأخ���رية،  حركته  منت�ضف  يف  يتوقف    

االآخرين، الذين �ضلهم اخلوف، غري قادرين على التحرك 

الثالثة.  للمرة  احلقيقة  هذه  مبثل  والقبول  اأخرى،  مرة 

ي�ضتطيعو  ال  هناك  النا�ص  بوجون،  ميدان  يف  كذلك 

وجوههم  االإجت��اه  نف�ص  يف  ينظرون  جميعهم  احلركة. 

�ضعورهم  مدى  يف  يختلفون  الرعب،  من  متماثلة  تبدو 

بالعجز، متماثلني يف حزنهم العميق.

  

69. �ضارع. املدينة االأوروبية. خارجي. نهاراً
 
ّ
االأ�ضود. تهب ال�ضحاب  ال�ضم�ص، ثم تختفي وراء    تظهر 

االأوروبية  واملدينة  العا�رسة �ضباحًا،  اإنها  باردة.  ريح 

كل  تعي�ضها  التي  القيمه  ال�رسيعة  العادية  نغمتها  لها 

املكتوب  الرعب  ذلك  ال�ضاعة. ما عدا  يوم يف مثل هذه 

على وجوه كل اإن�ضان. ذلك الرعب بقي م�ضحوبًا بالريبة 

واليائ�ص والعجز.

  تتحرك دوريات اجلنود ورجال البولي�ص حول املدينة، 

تفت�ص اجلزائريني وبع�ص االأوروبيني، توقف ال�ضيارات 

وال�ضاحنات واالأوتوبي�ضات والرتاموايات التي ي�ضدونها 

من ابوابها االأثنني.

كل  احلانوت  �ضاحب  يفت�ص  حانوت،  كل  مدخل  عند    

زبون قبل اأن ي�ضمح له بالدخول.
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ولكن  ابت�ضامة  ويظهر  االأدب  منتهى  يف  بذلك  يقوم    

يبحث بانتظام يف كل حقيبة، وكل لفافة.

ويف  املكاتب،  ويف  اي�ضًا،  ذلك  يفعلون  البارات  ويف    

اأن الوقت بعد الظهر املتاأخر، فهم  ... واالآن مبا  الور�ص 

يفعلون ذلك يف املواخري، ودور العر�ص، وامل�ضارح.

  

70. �ضارع ليمون. خارجي، غروب ال�ضم�ص
  �ضبي جزائري �ضغري يف الثالثة ع�رس اأو الرابعة ع�رس 

اإىل  العمر يلب�ص �ضنداًل بال كل�ضاتن و�رسوال ي�ضل  من 

كرتونيًا  �ضندوقًا  يحمل  وه��و  ب�رسعة  ي�ضري  ركبتيه 

مربوطًا بحبل. الوقت الغ�ضق.

  تراه امراأة اوروبية وهو مير اأمامها، تنظر اإليه، وتتبعه 

بنظرتها. على املمر هنالك بع�ص ال�ضباب. ت�ضري املراأة 

مزدحم.  ال�ضري  �ضيئًا.  وتقول  اجل��زائ��ري،  ال�ضبي  اإىل 

على  ال�ضباب  من  واح��د  ينده  وا�ضحة.  غري  كلماتها 

ال�ضبي الذي ا�ضبح االآن بعيداً ثالثني قدمًا.

  ال�ضاب: ا�ضمع، ايها اجلرذ ال�ضغري....

خائف،  وجهه  ال��زم��ن،  من  لثانية  ال�ضبي  ي�ضتدير    

بالرك�ص.  ال�ضبي  فيبداأ  ال�ضاب  يتبعه  خطاه.  وي�رسع 

فيبداأ ال�ضاب يف الرك�ص اأي�ضًا ويتبعه االآخرون والنا�ص 

املارون اأي�ضًا. 

  ي�ضكلون ع�ضابة �ضغريه وهم ي�رسخون. يدخل ال�ضبي 

اإىل  ويرك�ص  علبته،  يرمي  جانبي،  �ضارع  اإىل  م�رسعًا 

االأمام. 

حول  االآخ��رون  يقف  ال�ضبي،  بع�ضهم  يالحق  بينما    

بولي�ص،  رجل  عن  يبحثون  مكانًا  يف�ضحون  ال�ضندوق. 

ال�ضندوق.  حول  بالت�ضكل  دائرة  تبداأ  �ضابط  ع�ضكري، 

ت�ضل دورية. اأحد اجلنود لديه عداد جايجر يتحرك قرب 

عن  يتوقف  ثم  فوقه،  العداد  ي�ضع  وبحذر  ال�ضندوق، 

ال�ضندوق:  حذره ويتناول احلربة ويقطع احلبل ويفتح 

ليمون.

  

71. زاوية ال�ضارع. خارجي. غروب ال�ضم�ص.
  احيط بال�ضبي من كل مكان، رمي ار�ضًا، رف�ص، �رسب 

بال�ضما�ضي اإىل ان انهك ومل يعد قادراً على حماية نف�ضه. 

مل يعد يتحرك اإنه ملقًا على االأر�ص، ميتًا. الهواء رماديًا 

االآن، وببطء تتحد كل االألوان لت�ضكل الرمادي. االأ�ضواء 

الق�ضبة  بيا�ص  م��ع  يتناق�ص  املدينة  يف  م�ضتعله 

�ضور  �ضافيه،  زالت  ما  ال�ضماء  االأعايل.  يف  املوجوده 

على  امل�ضتقيمه  وال�ضواطئ  ال�ضوداء  اجلانبيه  اجلبال 

البحر، والبحر نف�ضه الذي يبدو وكاأنه ياب�ضة حتى ي�ضل 

اإىل االأفق حيث يخرج القمر بني ال�ضحب.

  املنادي: »بعد مناق�ضات مطوله فاإن اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة قررت برناجمها للمناق�ضات املقبلة: 

)1( اإعادة توحيد كوريا.

)2( نزع ال�ضالح.

)3( امل�ضاألة اجلزائرية.

  تقدمت كولومبيا باقرتاح اأن النقطتني االأوىل والثانية 

فقط �ضيناق�ضان اليوم.

  ومع ذلك، فاإن االأمم االأفرو-ا�ضيويه اعرت�ضت موؤكدين 

على االأهمية التي يولونها للم�ضاألة اجلزائرية...«

  

10 يناير، 1957 72. واجهة بحرية. خارجي. نهاراً 
افواههم  م�ضعة،  عيونهم  االأوروبية،  اجلماهري  تهلل    

بي�ضاء  واأ�ضنانهم  وي�ضيحون،  ي�رسخون  مفتوحة، 

تلمع يف ال�ضم�ص. ي�ضفقون طربًا على جانب البحر يف 

يلوحون  وهم  امل�ضهد،  لريوا  مرفعون  االأطفال  اجلزائر، 

باالأعالم ال�ضغرية، ي�ضري املظليون من الف�ضيل العا�رس 

بخطى ع�ضكريه اإىل االأمام.

املفت�ص  لوفوفر،  رميوند  ال�ضيد  تراأ�ص  »لقد  املنادي:    

مهمة  ق��رارات  اتخذت  حيث  اجتماعًا  ل���الإدارة  العام 

هدفها املحافظة على النظام العام وحماية االأ�ضخا�ص 

الق�ضم  ا�ضتدعاء  ر 
ّ
تقر فقد  خا�ص  وب�ضكل  وممتلكاتهم. 

حتى  انهم  حيث  اجلزائر  اإىل  املظليني  من  »العا�رس« 

االآن ما زالو يعملون يف مكافحة العمل العدائي يف جند 

كابريو. و�ضيكون القائد العام للف�ضيل العا�رس م�ضوؤواًل 

اأمرته  حتت  و�ضيكون  اجل��زائ��ر.  يف  النظام  حفظ  عن 

لتحقيق هذا الهدف كل االإمكانيات املدنية والع�ضكرية 

املتاحة للدفاع عن هذا املوقع.

  يقف ما�ضو وامل�ضوؤولون على �رسفات مبنى الوالية

  مي�ضي املظليون م�ضية ع�ضكريه، اكمامهم ملفوفة اإىل 

اأعلى، ووجوههم حمروقة من ال�ضم�ص.

�ضعر حليق، عيون �ضبيان  بازوكا،  بنادق  ر�ضا�ضات،    

يغنون، خطوات �ضامته، فرقة بعد االأخرى.
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  كوكبة التنني »قبعات �ضود« متر ...

  »القبعات احلمر« من الفوج الثاين ملظليي امل�ضتعمرات...

راأ�ص هذه  على  الثالثة،  الفرقة  ا�ضتعرا�ص  »الطواقي«    

الفقرة الكولونيل ما�ضو. اإنه طويل، رفيع، فوق اخلم�ضني. 

�ضعره رمادي رقيق، وجه نحيل، عيون زرقاء، وجبهة 

هذا  يلب�ص  اأنه  ولوال  بالثنيات.  حماط  وجهه  عري�ضه، 

وطريقة  ال�ضم�ص  لفحته  ووجهه  ال�ضالح  ويحمل  الزي 

م�ضيته و�ضوته القوي عندما ميلي االأوامر، فاإنه ال يبدو 

جنديًا ولكن رجل مثقف.

اأم��ام  االآن  امل�ضتعمرات  ملظليي  الثاثة  الفرقة  متر    

احلاكم.

  يدير ما�ضو راأ�ضه قلياًل :

  ما�ضو: الفرقة الثالثة! انتباه لليمني ... ميني!

  املنادي: 

  ا�ضم العائلة: ما�ضو

  اال�ضم: فيليب

لويتنان  الدرجة:  1906؛  3؛  مايو  رين  يف  مولود    

كولونيل، 

  درا�ضته: هند�ضة من اليويل تكنيك.

مقاومة  معركة  الثانية،  العاملية  احل��رب  احلملة:    

النازية، حركة املقاومة؛ احلملة االيطالية، حرب الهند 

ال�ضينية، احلرب اجلزائرية...

  

73. فيال رئا�ضة االأركان. داخلي. نهاراً.
عرب  نرى  الع�ضكرية  االأرك��ان  رئا�ضة  يف  فيال  داخ��ل    

هنالك  اإ�ضتقبال.  غرفة  االأول  الطابق  يف  وا�ضعة  نافذة 

كرا�ضي  �ضفوف  يف  يجل�ضون  �ضابطا  الع�رسين  حوايل 

وكاأنهم يف حما�رسة. 

  امامهم ما�ضو وهو يتكلم بينما يقف اأمام احد املكاتب.

عليها  كبرية  خريطة  منه  وبالقرب  ا�ضود  لوح  خلفه    

�ضهام، عالمات م�ضلبة  ر�ضم تو�ضيحي هرمي، خاليا، 

احلكم  حزام  التحرير،  جبهة  هيكلية  العنوان:  وفوقهم 

الذاتي اجلزائري.

  

اأو التقليدية.    �ضوت ما�ضو ال اثر فيه للنربة الع�ضكرية 

لطيفة  هي  واإمنا  باردة  وال  قا�ضية  لي�ضت  �ضوته  نربة 

ولي�ص  العقل  مردها  فوقية  �ضلطة  منها  ت�ضع  مبهجة؛ 

املكانة.

و�ضلوا  الفائتني  ال�ضهرين  انهم خالل  النتيجة  ما�ضو:    

الهجوم  ذلك  يف  مبا  اليوم،  يف  هجوم   4.2 معدل  اإىل 

�ضد االأفراد واملتفجرات. طبعًا، اأ�ضباب هذا امل�ضكل هي 

كالعادة: اأواًل، العدائية؛ ثانيًا اأ�ضلوب حتطيمه ... هنالك 

�ضدنا؟  الق�ضبة. هل هم جميعهم  يف  عربي   80.000
نعرف انهم لي�ضوا كذلك. يف احلقيقة، انها اأقلية �ضغرية 

عدونا  هي  االأقلية  هذه  والعنف.  باخلوف  تتحكم  التي 

ويجب اأن نعزلها ونحطمها...

  وبينما هو يتكلم، يذهب نحو النافذة وينزل ال�ضتارة. 

يقطع، كلمته، وي�ضري اإىل باقي النوافذ:

  ما�ضو: انزل تلك هناك اي�ضا...

  يقف اثنان او ثالثة �ضباط ليقوموا باملهمة.

  يف خلفية الغرفة هنالك اآلة �ضينما. بالقرب منها وقف 

اأحد املظليني ليقوم بت�ضغيلها.

  تنزل كافة ال�ضتائر وتدريجيا تظلم الغرفة.

  يف هذه االأثناء يعود ما�ضو للكالم:

ال�ضطح  وا�ضفل  ف��وق  مكانة  يبدل  ع��دو  اإن��ه  ما�ضو:    

 ... مبتكرة  وخطط  امل�ضتوى  رفيعة  تورية  باأ�ضاليب 

الذين  االآخرين  اآالف  اإنه عدو جمهول خفي يختلط مع 

ي�ضبهونه. 

�ضوارع  يف  الق�ضبة؛  حواري  يف  مكان:  كل  يف  جنده    

املدينة االأوروبية ويف اماكن العمل.

  يقاطع ما�ضو نف�ضه مرة ثانية وي�ضري اإىل خلفية الغرفة 

التي ا�ضبحت مظلمة.

  ما�ضو: انطلق، يا مارتن.

االأبي�ص  احل��ائ��ط  على  ال��ع��ر���ص.  اآل���ة  م��ارت��ن  ي��دي��ر    

الق�ضبة.  �ضور  تظهر  البياين  والر�ضم  اخلريطه  مبحاذاة 

وال�ضتائر املعدنية،  ال�ضائكة،  هنالك احلواجز واالأ�ضالك 

البولي�ص  رجال  ويدخلون،  يخرجون  الذين  اجلزائريون 

احد  ويفت�ضون  الوثائق  يتفح�ضون  الذين  والع�ضاكر 

من  مقربة  لقطات  تظهر  واالأخ��رى  الفينة  بني  النا�ص. 

لقطات  التفا�ضيل،  اأدق  تغطي  بحيث  ة 
ّ

مكرب ال�ضور، 

مقربة للوجوه، �ضور ثابتة ت�ضتمر فقط لب�ضع ثوان.

  ما�ضو: هاكم فيلما التقطه البولي�ص، كانت الكامريات 

قد  االأفالم  اأن هذه  اعتقدو  الق�ضبة.  خمباأة يف خمارج 

فوائد  تربز  الأنها  مفيدة  اإنها  الواقع  ويف  مفيدة  تكون 
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بع�ص االأ�ضاليب. اأو، على االأقل عدم كفايتها.

وهي  يغازلونها،  الذين  واجلنود  ح�ضيبة  االآن  نرى    

على  من  ومتر  مثرية  بطريقة  تغازل  ومت��زح،  ت�ضحك، 

احلاجز.

  ما�ضو: اخرتت هذه االأفالم الأنها �ضورت يف ال�ضاعات 

التي �ضبقت بع�ص الهجمات االإرهابية. وهكذا، فبني كل 

م�ضوؤولون.  ون�ضاء، هنالك من هم  العرب، رجااًل  هوؤالء 

عليهم؟  ف 
ّ
التعر ن�ضتطيع  كيف  ه��وؤالء؟  هم  من  ولكن 

كل  لديه  الذي  ال�ضخ�ص  مهزلة:  الوثائق  على  ال�ضيطرة 

�ضيء منظم قد يكون االأقرب اإىل االإرهابي.

  ي�ضد جزائري بعيداأً وهو يحتج، يرف�ص، حماوال حترير 

للق�ضبة،  اآخر  خمرج  هنالك  امل�ضهد،  يتغري  ثم  نف�ضه. 

وجزائري يجري تفتي�ضه.

  ما�ضو: )يبت�ضم(

  الحظوا حد�ص امل�ضور. لقد ادرك ان داخل ذلك ال�ضندوق 

ال بد ان يكون هنالك �ضيء مهمًا، وتوقف لريكز عليه. 

 ال�ضورة. العلبة ال�ضغرية التي يحملها اجلزائري 
ّ

  تكرب

مليئة  العلبة  تفتح.  بالتف�ضيل.  ن��راه��ا  كتفه  على 

بالثعابني؛ اجلندي الذي كان يريد فح�ضها يقفز مبتعداً.

  ينفجر ال�ضباط املوجودون يف الغرفة بال�ضحك.

يف  هناك  خمباأة  القنبلة  تكون  قد  )�ضاحكًا(  ما�ضو    

ا�ضفل مزدوج. من يدري؟ لن نعرف ابداً.

ال�ضندوق  ليغلق  ر�ضا�ضة  فوهة  اجلنود  احد  ي�ضتخدم    

ا�ضتطاع احد الثعابني القفز اإىل خارج ال�ضندوق وي�ضقط 

االآخ��رون  ي�ضحك  ويبتعدون.  النا�ص  يخاف  اأر���ض��ًا. 

عاديا  �ضغريا  طفال  يبدو  ال��ذي  ال�ضغري  عمر  وبينهم 

ي�ضلي نف�ضه.

  ما�ضو: هذا يكفي، يا مارتن ...

ثانية  ما�ضو  يقف  الغرفة.  يف  ثانية  االأ�ضواء  تفتح    

ا�ضوات  بالقرب من املكتب، وينتظر حلظة حتى تخمد 

التعليقات.

  ما�ضو: يجب ان نعاود البدء ثانية من ال�ضفر. ما لدينا 

من معلومات هو فقط ما يتعلق بهيكل املنظمة. ول�ضوف 

نبداأ من هذا ... 

من  يتمكن  حتى  املكتب  من  خ�ضبيًا  م��وؤ���رساً  ياأخذ    

�رسح وتو�ضيح الر�ضم البياين، بينما يتكلم بنربة �ضوت 

حمددة كاأ�ضتاذ جامعة.

  ما�ضو: اإنها منظمة لها �ضكل هرمي مق�ضمة اىل جمموعة 

التنظيم. يتحرك  اركان  الهرم  راأ�ص  القطاعات على  من 

نحو اللوح االأ�ضود، ويتناول بع�ص الطبا�ضري وببطء وهو 

يتكلم، يو�ضح كالمه.

  ما�ضو: القائد الع�ضكري امل�ضوؤول عن اجل�ضم التنفيذي، 

يجد ال�ضخ�ص املنا�ضب وي�ضميه لتحمل م�ضوؤولية قطاع: 

اآخران: رقم  اإثنان  رقم واحد. وبدوره رقم واحد يختار 

اثنان ورقم ثالثة....

  وهكذا فهم ي�ضكلون املثلث االأول.

  كتب على اللوح رقم واحد وا�ضفله تاركًا م�ضافة �ضغرية 

بينهما رقم اثنان وثالثة. يجمع الثالثة ارقام بخطوط 

في�ضكل مثلث. 

  ما�ضو: واالآن رقم اثنان ورقم ثالثة يختاران بدورهما 

رجالن لكل منهما ... رقم اربعة وخم�ضة، وهكذا ... 

  يكتب ما�ضو االأرقام اجلديدة، وا�ضعًا اإياها على ال�ضطر 

التايل. ثم يوحد رقم اثنان مع اربع وخم�ضة، وثالثة مع 

�ضتة و�ضبعة، م�ضكاًل مثلثنني جديدين. 

  كتب ما�ضو اأرقامًا اأخرى وو�ضلها بتلك املوجودة على 

اللوح  واالآن  اآخرين.  مثلثا  �ضكل  وهكذا  ال�ضابق  اخلط 

تغطى مب�ضل�ضالت من املثلثات التي ت�ضكل هرمًا كبرياً.

ان كل ملتزم  الهند�ضة هي  االأ�ضباب وراء هذه    ما�ضو: 

احلزبي:  التنظيم  كل  من  اأع�ضاء  ثالثة  فقط  �ضيعرف 

اختارهما هو  ال���ذان  واالث��ن��ان  اخ��ت��اره  ال��ذي  ق��ائ��ده 

بنف�ضه...

لذلك فنحن ال   ... باأوامر كتابية  االت�ضاالت تتم فقط    

يعرفون  ال  اأنف�ضهم  هم  عمليا،  الأن��ه،  اع��داءن��ا:  نعرف 

بع�ضهم البع�ص.

نربة  ال�ضباط.  من  ويتقدم مقرتبًا  اللوح  ما�ضو    يرتك 

�ضوته تتغري. ال�رسح انتهى االآن. �ضيعطي اإر�ضاداته....

ان تتخل�ص منهم. وكنتيجة  ان تعرفهم يعني    ما�ضو: 

الع�ضكرية ت�ضبح ثانوية بالن�ضبة  لذلكن فاإن اخلا�ضية 

لالأ�ضلوب البولي�ضي. 

الكلمة  الكلمة، ولكنها  اننا ل�ضنا مغرمني بهذه    اعرف 

علينا  الذي  العمل  نوع  اإىل  متامًا  ت�ضري  التي  الوحيدة 

القيام به.

من  نتابع  حتى  الالزمة  بالتحقيقات  نقوم  اأن  علينا    

العمل  ال�ضبب وراء هذا  الهرم كله.  اأخرى يف  اإىل  زاوية 
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اال�ضتجوابات.  هو  املتبع  واالأ�ضلوب  املعلومات.  هو 

واال�ضتجوابات ت�ضبح و�ضيلة اإذا ما اأديرت بطريقة بحيث 

دائمًا حتقق نتائج، اأو باالأحرى جواب. اثناء املمار�ضة، 

فاإظهار ان�ضانية كاذبة يقود فقط لل�ضخافة والعجز. انا 

متاأكد ان جميع الوحدات �ضتفهم وتتجاوب تبعًا لذلك. 

بحاجة  نحن  علينا.  فقط  يعتمد  ال  فالنجاح  ذلك،  ومع 

الأن ت�ضبح الق�ضبة يف متناول يدنا. يجب اأن ننخل كل 

ما بها ... ون�ضتجوب كل واحد. وهنا حيث �ضنجد انف�ضنا 

ما  التي  والتعليمات  القوانني  موؤامرة من  وقد عرقلتنا 

زالت تطبق وكامنا اجلزائر هي مدينة لالإجازات ولي�ضت 

من  ولكن  بي�ضاء.  ببطاقة  طالبنا  لقد  ح��رب.  �ضاحة 

جند  اأن  ال�رسوري  فمن  لذلك  عليها.  احل�ضول  ال�ضعب 

اأن  ال�رسوري  من  ممكنًا.  وجعله  تدخلنا  لت�رسيع  عذراً 

نخلقه نحن ...

هم  به  بالتفكري  اع��داوؤن��ا  يقوم  ال  حتى  امل��ربر.  ه��ذا    

انف�ضهم، وهذا ما يبدوهم فاعلون.

  

اأعلى الق�ضبة. خارجي. نهاراً 74. حارة يف 
  اإنها لي�ضت اأغنية، ولكن نوع من اجلوقة املتكلمة، جتمع 

عالية  احلنجرة،  من  مهمو�ضة  اأ�ضوات  �ضابة،  ا�ضوات 

ومنخف�ضة يف اآن. و�ضكون مفاجئ يوقف ال�ضوت. اإنها 

رتيبة؛ ولكنها جمرد ترداد، دائما بنف�ص منوذج النربات 

تتحول  يجعلها  وهذا   .. �ضكون  ثم،  منخف�ص،  ع��اٍل،   ..

حما�ضية،  نغمة  اإىل  ي�ضل  رئي�ضي،  ت�ضميم  اإىل  نف�ضهًا 

احل��واري،  مي��الأ  ال�ضوت  ومهابة.  م��دى  على  فيح�ضل 

مبتعداً  ويتحرك  العايل،  ال�ضماء  م�ضتطيل  اإىل  يرتفع 

وكاأمنا املق�ضود اأن ي�ضمعه اجلميع.

  احلارة �ضيقه ومنحدرة، لها حيطان مفتتة، وحزم من 

للق�ضبه..  اخلارجي  االإط��ار  يف  تقع  والقمامه.  الع�ضب 

الريف خلفها. ي�ضري جزائري بخطوات وا�ضعة، طفل يف 

من  يتعرث  ب�رسعة،  يتحرك  خلفه،  عمره  من  اخلام�ضة 

وقت الآخر على الر�ضيف؛ رغم انه ال يبكي، فهو ينادي 

والده بني الفرتة واالأخرى الذي ي�ضري قبله وال ي�ضتدير. 

ترتفع اجلوقة من خلفهم اإنها مفككة. يقفان امام باب، 

لقد و�ضال يفتح الباب فيدخالن.

  

75. مدر�ضة القراآن. داخلي. نهاراً.

على  اي�ضًا  هنا  ا�ضطبل.  اأو  دكان  كاأنها  رحبة،  غرفة    

اإنها باردة.  االأر�ص والر�ضيف، هنالك بقع من الع�ضب. 

احليطان غري مطلية. وال�ضبابيك مغطاة بالواح خ�ضبية. 

ال�ضقف م�ضنوع من قرميد مغطى بطبقة بي�ضاء.

  هنالك حوايل ع�رسين ولداً من خم�ص اإىل ثماين �ضنوات 

يجل�ص  وهو  اأمامهم؛  املدر�ص  االأر���ص.  على  يجل�ضون 

اإنه يجود االآيات ب�ضوت خفي�ص، تقريبًا هم�ضًا،  اي�ضًا. 

واجلوقة تعيدها.

  مدر�ضة القراآن: مكان قدمي خاٍل من الكماليات.

  اجلزائري الذي دخل مي�ضك الولد من يده وي�ضحبه اإىل 

املعلم الذي يقف االآن؛ اجلوقة تتابع، االأوالد االآخرون. 

ال ينظرون اإىل االإثنني الذين دخال تواً.

  يحيى اجلزائري واملعلم بع�ضهم البع�ص، وقد و�ضعا 

ايديهما على قلوبهما، ثم اإىل افواههما. يف نف�ص الوقت 

للرجل  وي�ضلمه  ثوبه  حتت  من  ظرفًا  املدر�ص  يتناول 

االآخر.

من  �ضنتني  بعد  املجاهدين!  جميع  »اإىل  اخلطيب:    

اجلزائريون  حقق  وامل��دن،  اجلبال  يف  املرير  الن�ضال 

نًا. لقد و�ضعت االأمم املتحدة امل�ضاألة اجلزائرية 
ّ
ن�رساً بي

يف جدول اعمالها املقبل. �ضتبداأ املناق�ضة يوم االثنني، 

اأيام، �ضتدعو  يناير. تبداأ يوم االثنني، ملدة ثمانية   28
اأو  العمليات  جميع  ع��ام،  اإ���رساب  اإىل  التحرير  جبهة 

جميع  من  نطلب  نحن  تتوقف.  امل�ضلحة  امل��ح��اوالت 

امللتزمني ان يتحركوا الإجناح تنظيم االإ�رساب«.
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الولد  يقدم  ثم  ثوبه،  داخل  الظرف  اجلزائري  يخفي    

االآخرين، يعود  االأوالد  الذي يرتكه يجل�ص مع  لالأ�ضتاذ 

االأ�ضتاذ اإىل مكانه ويجل�ص، ويقرتح جملة جديدة؛ تتابع 

اجلوقة تردادها. 

  يرتك اجلزائري املدر�ضة.

  دعم جماعي لالإ�رساب العام.

  

79. واجهة بحرية. خارجي. نهاراً
الثانية  بائع �ضحف يف  يقف  البحرية،  الواجهة  عند    

اأنه  اإال  رنان  �ضوته  القدمني.  حايف  العمر،  من  ع�رسة 

مرح، يبت�ضم. 

  بائع ال�ضحف: لوموند، لوموند! ا�رساب عام! ... ا�رساب! 

  ي�ضرتي بع�ص االأوروبيني ال�ضحيفة، بن�ضف قلب وهم 

مرحة،  حالة  يف  الولد  يبقى  موافقني.  غري  يتذمرون 

كتفه.  يف  املعلقه  القما�ضيه  ال�ضنطه  يف  النقود  ي�ضع 

وي�ضكرهم.

  واالآن مير امام �ضحاذ، رجل جزائري كبري يتكئ على 

عكاز. 

  يغمزه ال�ضبي، وهو يتابع ال�رساخ:

  بائع ال�ضحف: ا�رساب!

  اخلطيب: خالل ثمانية ايام االإ�رساب، ال ترتددوا على 

املدينة االأوروبية او تغادروا الق�ضبة. اوجدوا مبيتًا يف 

بيوتكم للفقراء وال�ضحاذين واالأخوة الذين ال بيوت لهم. 

خزنوا ما يكفيكم من الطعام واملاء لثمانية اأيام!«.

  

خارجي.  داخلي/  ودكاكينها.  الق�ضبة  �ضوارع   .80
نهاراً

  هنالك جو غريب داخل الق�ضبة. النا�ص حتيي بع�ضها 

ازيز ا�ضوات كثيف، حالة نف�ضية  ال�ضوارع؟  البع�ص يف 

ي�ضتغلون  الذين  واالأوالد  باالأخوة،  �ضعور  احتفالية، 

املوقف يلعبون ويرتاك�ضون يف كل مكان.

النا�ص  يدخل  مزدحمة.  عادتها  غري  على  الدكاكني    

ويخرجون، حمملني باملوؤن. يف الدكاكني اي�ضًا هنالك 

حالة احتفالية اي�ضًا. وكاأن هذه املوؤن ماأخوذة لرحلة 

وفقراء  مرحون.  اأي�ضًا  املحالت  وا�ضحاب  الريف.  يف 

خمتومة  بطاقات  ي�ضلموا  يدفعوا،  ان  بداًل  امل�ضرتون، 

بختم جبهة التحرير.

  

ال�ضم�ص.  غروب  نهاراً.  خارجي.  الق�ضبة.  حاجز   .81
االأحد. 27 يناير، 1957.

دوالل��ري،  �ضارع  حواجز  عند  الظهر،  بعد  اواخ��ر  عند    

من  اخل��روج  منافذ  مارجنو.  و�ضارع  ديفان  و�ضارع 

املنافذ  مداخل  تتدفق  بينما  متامًا،  مهجورة  الق�ضبة 

بالنا�ص. هنا اأي�ضًا جو من املرح وال�ضعادة والتعليقات 

اجلنود  نحو  التهكمية  وال��ن��ظ��رات  وال�ضحك  الذكية 

والبولي�ص بوجوهه الباردة، اجلهمة وقبعاته الفوالذية 

ور�ضا�ضاته... الذي يقفون عند املدخل دون اأي تدخل.

  هذه ال�ضورة مقربة ومركزه عرب عد�ضات منظار.

  

82. ق�رس حكومي. خارجي/ داخلي. غروب.
�ضارع  يف  احلواجز  اإىل  ينظر  املظليني  ال�ضباط  اأحد    

ديفان من �رسفة يف الق�رس احلكومي. وما�ضو بجانبه.

  ما�ضو: ال اأحد يغادر، اأيه؟

  يعطيه املظلي املنظار.

  ال�ضابط: كال، اإنهم يتابعون الدخول، اجلرذ.

خفي�ص،  ب�ضوت  ويعلق  املنظار  م��ن  ما�ضو  ينظر    

مبت�ضما.

  ما�ضو: جرذ يف امل�ضيدة، اتاأمل ذلك ...

  ال�ضابط: ولكن هل تعتقد ان االإ�رساب �ضوف يت�ضع؟

  ما�ضو: بال ادنى �ضك.

  خلف ال�ضابطني، عرب نافذة مفتوحة، نرى غرفة. هنالك 

اآخرون برتب عالية من  مائدة كبرية، وحولها، �ضباط 

خمتلف فرق القوات امل�ضلحة وبع�ص الر�ضميني املهمني 

بثياب مدنية. 

  احد اجلرنالت الذي يدير ظهره لل�رسفة، ي�ضتدير وينادي 

  ما�ضو:

  اجلرنال: ما�ضو! ما�ضو، ا�ضمًا ...

  ما�ضو: ا�ضمًا؟

  اجلرنال: نعم، ا�ضمًا للعملية.

  يحرك ما�ضو املنظار من على احلاجر وي�ضتدير ببطء 

اإىل عالمة دعائية  ي�ضل  اأن  اإىل  احلكومة،  �ضاحة  حول 

لنوع من ال�ضامباين والذي هي االآن، عند الغ�ضق، ت�ضيء 

بنغمة متقطعة: كوردون ... اأحمر.

  يتوقف ما�ضو ثم ي�ضتدير نحو الغرفة، ويدخل مبت�ضمًا:
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  ما�ضو: �ضمبانيا.... ال باأ�ص؟

  يردد ال�ضابط بال وعي:

  اجلرنال: �ضمبانيا ... �ضمبانيا.

  )ثم ب�ضوت مقتتع( عملية �ضمبانيا، نعم، ح�ضنًا.

  

83. حاجز �ضارع ديفان. خارجي. م�ضاًء.
  عند حاجز �ضارع ديفان، هنالك اقبية غري متجان�ضة 

ب�رسته  اأعمى.  �ضحاد  هنالك  لالأع�ضاب.  مثرية  رتيبة، 

فاحته، طويل ونحيل، ذقنه طويلة، ذراعاه مفتوحتان، 

اأن يجد  اإىل املدخل، يحاول  اأخرياً  يف يده ع�ضا. ي�ضل 

الطريق، ولكنه ال ي�ضتطيع. يحاول ثانية وثانية بع�ضاه، 

ياأخذه رجل  اأن  اإىل  احلزينة،  اغنيته  توقف  بال  متابعًا 

بولي�ص من يده اخلالية، وي�ضع يده بق�ضوة على ال�ضا�ضة 

املعدنية.

  رجل البولي�ص: تابع �ضريك! تابع!

البولي�ص  جتعل  بطريقة  ع�ضاه  ويهز  ال�ضحاذ  يحتج    

ي�ضطر اإىل االنحناء ليحمي نف�ضه من الع�ضا. ي�ضتم رجل 

البولي�ص بحقد وبق�ضوة.

  يبداأ اأحد اجلنود بال�ضحك. يعاود الرجل الكبري الغناء 

على  الفوالذية.  ال�ضا�ضة  على  متكئا  االأمام  اإىل  ويتجه 

اجلانب االآخر من احلاجز خلف املربع، هنالك جمموعة 

العجوز،  الرجل  راأين  اللواتي  املحجبات  الفتيات  من 

ويبدو اأنهن كن ينتظرنه.

  تذهب اثنتان منهن ليقابالنه. وتاأخذ كل واحدة اأحد 

ذراعيه. مبجرد ان تلم�ص يديه. يثار الرجل العجوز ثانية 

ب�ضوت  معه  احداهن  تتكلم  ثم  ي�ضحكن  الفتيات  حتى 

عاٍل وببطء. 

اأن الرجل العجوز فهم. وقد اقتنع. يتمتم باأمور    يبدو 

لطيفة ويدعهن ي�ضحبانه.

  

84. حارة الق�ضبة. باب امامي. خارجي. لياًل
  حارة �ضعيفة االإ�ضاءة. جمموعة من الرجال العاطلني 

عن العمل وال�ضحاذين يقفون امام اأحد االأبواب.

  واحد من املرافقني الثالثة ينظر يف قائمة ما ثم اإىل 

اثنني من املجموعة. ي�ضري لهم بالدخول.

  

85. منزل قادر. داخلي. لياًل.

  باحة داخلية.

ينتظرهم  كبري  رج��ل  هنالك  الداخلية  الباحة  يف    

وي�ضتقبلهم بب�ضا�ضة.

  يحيوا بع�ضهم بالطريقة اجلزائرية التقليدية.

  الباحة الداخية وال�رسفة 

  وعلى ال�رسفة اي�ضًا واحد ينظر باجتاه الباحة الداخلية. 

من  االأربعني  يف  رجل  ومعه  ال�رسفة  على  ق��ادر  يقف 

و�ضدره  رفيعتان  كتفاه  اأوروبية  مالب�ص  يلب�ص  العمر، 

وعيناه  و�ضعره  عالية  جبهته  ح�ضا�ص،  وجهه  غائر. 

رفيع  تفكري  ع��ن  ينمان  لطيفتان  عيناه  ���ض��وداوان. 

ويربقان بالتهكم.

CCEاللجنة  اع�ضاء  االأرب��ع��ة  اأح��د  مهدي  بن  ان��ه    

التنفيذية املركزية.

  قادر )خماطبًا اإياه( انهم �ضحاذون وعاطلون عن العمل 

وبال ماأوى. لقد نظمنا االأ�ضياء بطريقة بحيث انه خالل 

االأخ��رى  العائالت  على  �ضيوفًا  �ضيكونون  اال���رساب 

قامت  اإذا  فيما  ماأوى  نوؤمن  و�ضوف  بيوتًا  متلك  التي 

انتفا�ضات... ولكنني مل اعرف انهم �ضوف يح�رسون اإىل 

هذا املنزل اي�ضًا. ان هذا خطاأ.

  بن مهدي: ملاذا؟

  قادر: الأنك انت اي�ضًا موجود هنا. من االأف�ضل لك ان 

تنتقل اإىل بيت اآخر.

  يتحرك بن مهدي بعيداً عن احلاجز.

  بن مهدي: ح�ضنًا ... انت الذي عليك اتخاذ القرار.

  يتبعه قادر يف ال�رسفة.

ر، ما كنت لتكون يف 
ّ
اأنا الذي يقر   قادر: كال، لو كنت 

اجلزائر االآن.

  ينظر بن مهدي اليه، مبت�ضمًا.

  بن مهدي: ملاذا؟ الي�ص هذا من احلكمة؟

ر:
ّ
  يبت�ضم قادر اي�ضًا، ويكر

  قادر: هذا لي�ص من احلكمة يف �ضيء.

اأن  اإىل  قليال  يرتفع  بناء  هنالك  ال�رسفه،  نهاية  يف    

االأ�ضفل.  الطابق  اإىل  ت��وؤدي  التي  ال�ضالمل  مع  يت�ضاوى 

الداخل  املفتوح  الباب  عرب  نرى  كبرية؛  غرفة  هنالك 

امل�ضيء. احليطان مغطاة بالواح من االأجر وعند ا�ضفل 

ال�ضكل  مربعة  فتحة  هنالك  االأربعة  احليطان  من  واحد 

تقود اإىل مكان اختباء.
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  غطاء مكان االختباء، مربع من حائط �ضميك، مو�ضوع 

على احد اجلوانب. يقوم علي البوانت بتغطيته باالآجر.

  وعلى اجلانب االآخر من الغرفة مبحاذاة الباب، هنالك 

ال�ضتاء.  ملياه  وحظرية  االإ�ضمنت  من  احوا�ص  ب�ضعة 

يظهر قادر عند الباب.

  قادر: علي، عليك ان ترافق بن مهدي اإىل بيت االأ�ضجار 

ثم  ة 
ّ
اآج��ر اآخ��ر  و�ضع  من  ينتهي  ف��وراً.  علي  يجيب  ال 

ي�ضتدير نحو قادر.

  علي: ملاذا؟ الن ينام هنا؟

  قادر: كال، من االف�ضل اأن ال يفعل. البيت مالآن باأنا�ص 

جدد. 

الوقت  نف�ص  ويف  ب�رسواله،  يديه  مي�ضح  علي،  ينه�ص    

ينظر متفح�ضًا العمل الذي اأجنزه.

  علي: هاك واحد اآخر جاهز. يا له من خمباأ!

ي�ضبح  قلياًل  او�ضخه  �ضوف  حائطًا.  يبدو  فعاًل  اإن��ه    

ممتازاً.

  هل انظر اإىل داخله؟

اإىل  ويقذفه  االأحوا�ص  اأحد  من  ر�ضا�ضًا  قادر  يتناول    

علي، الذي يلتقطه.

  قادر: كال، اذهب االآن. الوقت ا�ضبح متاأخراً.

  يخرجان نحو ال�رسفة. يفتح علي ر�ضا�ضه بحيث تنزلق 

الر�ضا�ضة نحو ما�ضورة الر�ضا�ص.

  قادر )خماطبًا بن مهدي(

  انهم عائلة ملتزمة منذ القدم. كل �ضيء �ضيكون جيداً، 

�ضرتى ... تعال، يا علي، اأ�رسع.

  بن مهدي: ح�ضنًا. �ضاأراك غداً.

البع�ص ويتعانقان. قفز علي فوق    يودعون بع�ضهما 

حائط ال�رسفة نحو ال�رسفة الثانية. تبعه بن مهدي؛ انه 

االآن اأقل خفة ويتحرك بقليل من العناء.

  يقول له قادر من احلاجز:

  قادر: املرور من على ال�رسفات ياأخذ خم�ص دقائق... 

ومع علي البوانت �ضتكون باأمان...

  يختل توازن بن مهدي وهو يقفز، ويتم�ضك بعلي حتى 

ال ي�ضقط.

  بن مهدي: ولكنه هو الذي لن يكون اآمنا معي ...

  يتحرك ال�ضخ�ضان من �رسفة اإىل �رسفة، ويختفيان يف 

الظلمة.

  

86. مناظر الق�ضبة و�رسفاتها. خارجي. لياًل.
  يف الظلمة اأمامهما، يظهر اإنعكا�ص معدين و�ضوت حاد 

عدائي جلزائري ي�ضمع.

  يجيب علي على كلمة ال�رس.

  يتقدم �ضاب من الظالل. هو اأي�ضًا يحمل ر�ضا�ضًا.

  يتعرف اإىل علي ويحييه. يتابعان علي وبن مهدي ...

  

87. بيت االأ�ضجار، �رسفة. خارجي. لياًل
بحارة  االأوىل  عن  منف�ضلة  �رسفة  اإىل  ي�ضلون  حتى    

عر�ضها ع�رسة اأقدام.

  علي: ها هي ... لقد و�ضلنا ...

  يحدق بن مهدي بالفراغ حتتهم، ينظر اإىل علي، وياأخذ 

نف�ضًا عميقًا.

  بن مهدي: لي�ص بعد ...

بانتباه  مركزاً  حوله  ينظر  واأخذ  احلاجز،  علي  ت�ضلق    

اإىل اجلانب االآخر.  الفراغ، في�ضل  للحظة، ثم يقفز نحو 

من  نوع  ويرفع  الظالم،  يف  �ضيء  عن  يبحث  ينحني، 

املعرب املوؤقت. ي�ضلمه لنب مهدي ويقومان معًا بو�ضعه 

بني ال�رسفتني. 

اإذا مل تكن تعرف كيف يعمل، فمن  االآن..  انتبه    علي: 

االأف�ضل ان جتل�ص على اللوح وتتحرك اإىل االأمام هكذا ... 

  بن مهدي: فلنحاول...

  يحاول ان يقف على اللوح ولكنه ال ميلك الثبات الالزم.

  ال ي�ضتطيع ان مي�ضك توازنه. فيفعل كما ن�ضحه علي؛ 

قوة  وي�ضتخدم  ال�ضاقني  منفرج  ال��ل��وح  على  يجل�ص 

ذراعيه، ويدفع بج�ضده اإىل االأمام. يتوقف يف منت�ضف 

الطريق ويرتاح دقيقة من الزمن.

  بن مهدي: �ضيء جيد اأن ال اأحد يتبعنا...

  علي: انها م�ضاألة عادية...

  وعندما يقرتب بن مهدي ي�ضاعده علي على النزول اإىل 

ال�رسفة.

اأن كل  اأواًل، الأتاأكد  اأنا  اإذا ما نزلت    علي: من االأف�ضل 

�ضيء مقبول ...

التي  ال�ضالمل  نحو  يتحرك  اجل��واب،  ينتظر  ان  وبدون    

تقوده اإىل الطابق االأ�ضفل، حركاته �ضامته ور�ضيقة.

املدينة  باجتاه  وينظر  ال�رسفة  من  بن مهدي  ينحني    

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

190



م�ضيئتني  منارتني  امليناء،  يف  والبحر.  االأوروب��ي��ة 

و�ضعاعهما الطويل املتالألئ يتحرك ببطء نحو الق�ضبة...

  عندما يعود علي البوانت، ال يزال بن مهدي متكئا على 

حافة ال�رسفة. يبدو اأنه ال ي�ضمع �ضوت خطوات علي اأو 

�ضوته.

  علي: كل �ضيء على ما يرام ... اإنهم ينتظرونك... 

  يتحرك علي بجانبه وي�ضتدير بن مهدي وينظر نحوه

  بن مهدي: ما راأيك يف االإ�رساب يا علي؟

  علي: اظن انه �ضيكون ناجحًا...

  بن مهدي: نعم، انا اعتقد كذلك اي�ضًا ... اإنه منظم ب�ضكل 

جيد ... ولكن ماذا �ضيفعل الفرن�ضيون؟

  ال�ضوؤال واجلواب كالهما يبدوان وا�ضحني لعلي

يف  ما  كل  �ضيفعالن  وا�ضح.  انه  اكتافه(  )يرفع  علي    

و�ضعهما ليف�ضلوه.

  بن مهدي: كال، �ضيفعلون اكرث من ذلك. لقد اعطيناهم 

الفر�ضة ليفعلوا اأكرث بكثري. هل تفهم ما اأعني؟ بدءا من 

الغد لن يتلم�ضو طريقهم يف الظالم بعد االآن، كل متجر 

وكل عامل ي�رسب �ضيكون عدواً معروفًا كمجرم اعرتف 

بجرمه ... وبا�ضتطاعتهم التحرك نحو االتهام. 

  هل فكرت بهذا؟

  ا�ضتمع علي بانتباه. اجلهد الذي يبذله يف �ضوؤال نف�ضه 

عن معنى هذه الكلمات وا�ضح على وجهه. 

  علي )يهز راأ�ضه( كال ...

موؤيداً  تكون  مل  اأن��ك  يل  قال  ق��ادر  ولكن  مهدي:  بن    

لالإ�رساب.

  علي: كال، وكذلك رجايل اأي�ضًا.

  بن مهدي: ملاذا؟

  علي: الأنهم قالوا لنا اننا ال يجوز ان ن�ضتعمل ال�ضالح، 

االآن، عندما يكون الوقت مالئمًا.

  بن مهدي: هذا �ضحيح... احلروب ال تكت�ضب باالإرهاب، 

ذلك  بعد  ولكن  بداية  االإرهاب  الثورات.  وال  احلروب  ال 

فعلى النا�ص الت�رسف ... هذا هو �ضبب االإ�رساب.

باإح�ضاء  يقوم  اجلزائريني،  اأن يحرك كل    و�رسورته: 

اعدادهم ويقي�ص قوتهم ...

  علي: لنظهرهم لالأمم املتحدة، الي�ص كذلك؟

اأي�ضًا  ... نعم. وامل�ضكلة  )يبت�ضم قلياًل( نعم    بن مهدي 

تت�ضمن االأمم املتحدة. ال اأدري كم قيمتها، ولكن بهذه 

الطريقة �ضنعطي االأمم املتحدة اإمكانية تقييم قوتنا.

  يتنف�ص علي بعمق، وب�ضكل عفوي غري مقيد، يراقبه بن 

مهدي ويبت�ضم ويقول:

  بن مهدي: هل تعرف �ضيئًا يا علي؟ البدء بثورة �ضيء 

هو  �ضيء  وا�ضعب  تتابعها.  اأن  االأ�ضعب  ومن  �ضعب، 

الفوز بها. ولكن. ولكن فقط بعد ذلك، عندما نفوز، تبداأ 

املتاعب احلقيقية.

  يربت على ظهر علي مبحبه بيده ويتابع، مبت�ضمًا: 

الباقي  الكثري  ال�ضيء  اأي حال هنالك    بن مهدي: على 

لنقوم به .. انت مل تتعب بعد يا علي الي�ص كذلك؟

  ينظر علي اليه بدون اأن ي�ضتجيب لتهكمه.

  علي )بغري اإدانة( كال!

  

88. منازل خمتلفة. الق�ضبة. خارجي. فجراً. 28 يناير 
.1957

  اإنه فجر رمادي دخاين، امت�ضا�ص بطيء لليل. �ضوء 

�ضيء  اإىل  ليتحول  ال�ضاقع  رذاذه  وير�ص  ينت�رس،  معتم 

�ضفاف. ويعيد اكت�ضاف خطوطه االأوىل ومنظورة واأخرياً، 

ال�ضم�ص ذلك ال�ضوء الذهبي الذي يوقظ كل اجلزائريني. 

واإىل ال�ضمال البحر. واإىل اجلنوب اجلبال والق�ضبة، تقع 

الق�ضبة  زال��ت  ما  ال�ضاطئ.  على  الطريق  منت�ضف  يف 

خاملة، متوقعة، يف اليوم االأول من هذا االإ�رساب.

االآخر على  اأماكنهم، واحد وراء    ما زال املظليون يف 

جداً  طويل  �ضل�ضال  تو�ضيالت  مثل  مت�ضاوية  م�ضافات 
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معلقني يف كل حارة، منت�رسين يف كل �ضارع جانبي، 

منق�ضمني،  ال�ضالمل،  مت�ضلقني  املربعات،  بني  ملتوين 

جمتمعني وم�ضتطيلني مرة ثانية.

  ال�ضكون كامل. االأ�ضكال املموهة اجلامدة تبدو وكاأنها 

جزء من االأر�ص.

  ثم هنالك ه�ضه�ضه ق�ضرية وحاده، مئات من ال�ضفارات 

معًا.

  اإ�ضارة �ضوتية تطلق االأ�ضكال اجلامدة: يبداأ الهجوم. 

  تدفع االأبواب لت�ضقط اأر�ضًا، طلقات، �رسخات، طلقات 

ك�رست،  او  فتحت  االأب���واب  ر�ضا�ص؛  طلقات  بندقية، 

الذين  الرجال  هوجمت.  الغرف  البيوت،  ال�ضاحات، 

يحاولون الهروب واملحتجني ويحاولون انقاذ انف�ضهم.

  االأ�ضوات: طبعًا .. انا كنت ذاهبًا للعمل.

89. خمباأ بن مهدي. داخلي. فجراً.
رجل  ي�ضاعده  اخل��ارج،  من  املخباأ.  داخل  مهدي  بن    

ويف  ث��م،  امل��داخ��ل،  على  احلائط  مربع  لي�ضع  عجوز 

ال�ضمغ خملوطا  ي�ضع معجونا من  االآجر  االأماكن بني 

بغبار الفحم االأ�ضود. عندما يقرتب املظلي يجد كل �ضيء 

يف مكانه.

يجرونهم،  ي�رسبونهم  بالرجال،  مي�ضكون  زال��وا  ما    

خمباأ ا�ضلحة، يدفعون الرجال على ال�ضالمل.

انه�ضوا  ال�ضغار!  ايها اجلرذان  ام�ضوا،  ام�ضوا،    اجلنود: 

اإىل العمل!

  

90. الق�ضبة. �ضوارع. خارجي. �ضباحًا 
مهرب  ال�رسب.  بعد  ببع�ص  بع�ضهن  الن�ضاء  يتعلق    

واحد باجتاه ال�رسفات. ت�ضمع زئري الهليكوبرتات الذي 

ي�ضمم االآذان وهي تطري عك�ص الريح. ابوابها مفتوحة 

ويجل�ص املظليون على اجلانبني و�ضيقانهم متدلية اإىل 

ا�ضفل ور�ضا�ضاتهم على ركبهم كل طائرة هليكوبرت لها 

ان هدير املوتور  اآخره بحيث  مكرب �ضوت مفتوح على 

م�رسوب مبئات ا�ضعاف �ضوته االأ�ضلي.

  تطري الطائرات منخف�ضة ثانية وحتيط بال�رسفات.

بداأت  النتفا�ضة  رعبًا،  هاربني  اجلزائريون  يتطاير    

تفتح  امليكروفونات  انطلقت  وطاأتها،  وتخف  ت��ذوي 

وتقفل. افرغت ال�رسفات، اأوقف الرجال، �رسبوا و�ضحلوا؛ 

وال�ضوارع  احل��واري  يف  باخلروج  الرجال  جميع  ال��زم 

اإىل  وجهه  يدير  ان  رج��ل  كل  على  فر�ص  وال�ضاحات 

احلائط ويداه مرفوعتان اإىل اأعلى.

  

91. دكاكني. ابواب خملوعة. خارجي. �ضباحًا.
  �ضاحنة تعود اإىل اخللف، حبل مربوط اإىل حمور العجل 

ع 
ّ
ي�رس االأب���واب.  اح��د  مقب�ص  اإىل  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 

املوتور وتخرج غيوم دخان املحروقات.

علبة  وكاأنه  م�رساعيه  على  الباب  املقب�ص  يفتح    

العاب  من  ب�رسبات  حمطمة  الدكاكني  نوافذ  �رسدين، 

الهواء،  يف  تتطاير  كلها  واالأرف��ف  والن�ضد  الر�ضا�ضات 

والب�ضائع متناثرة يف ال�ضوارع، لعبة، حما�ص انفعايل...

  يراقب اجلزائريون ولكنهم ال يتدخلون يرك�ص بع�ص 

اأ�ضحاب املحالت نحو امل�ضهد ي�رسخون يائ�ضني، بينما 

وي�ضفعون  يعنفون  اأنفهم،  رغم  بعيداً  االآخ��رون  يجر 

ويدفعون ويجربون على فتح دكاكينهم.

  

92. دكان �ضكاكر. داخلي. �ضباحًا
  يدفع احد ا�ضحاب الدكاكني ليقف وراء الن�ضد، ينه�ص، 

وهو يرجتف خوفًا.

يدفع  احللويات،  من  كي�ضًا  املظليني  احد  منه  يطلب    

باأدب يبت�ضم يربت على راأ�ضه االأ�ضلع وي�ضاأله بظرف: 

  املظلي: واالإ�رساب، يا �ضديقي؟

  ثم ياأخذ بتوزيع احللويات بني االأوالد الذين يقفو يف 

اخلارج.

  

93. دكان احللويات. خارجي. �ضباحًا
ثم  ي�ضكروه،  ان  دون  ب�ضمت،  احللوى  االأوالد  ياأخذ    

ياأكلونها ببطء، ووجوههم غري حميمة وباردة ...

  

94. مركز احلكومة. خارجي. �ضباحًا
  ال�ضماء ال�ضوداء، االأ�ضجار، االإ�ضارات الدعائيه... ال�رسيط 

�ضيارة  ... متثال �ضخ�ص ميتطي ح�ضانًا، راديو  االأحمر 

مكرب �ضوت..

التحرير  ! جبهة  الق�ضبة  �ضكان  »انتباه،    مكرب �ضوت: 

تلزمكم  التحرير  جبهة  العمل.  عن  تتوقفوا  ان  تريدكم 

بقفل دكاكينكم بالقوة. يا �ضكان الق�ضبة، انتف�ضوا �ضد 

احل�ضارة  فرن�ضا  اعطتكم  بلدكم.  هي  فرن�ضا  اأوامرهم. 
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�ضكان  يا  وم�ضت�ضفيات.  و���ض��وارع  مدار�ص  وال��رخ��اء. 

الق�ضبة، اظهروا حبكم لبلدكم االأم باأن ترف�ضوا اإطاعة 

اأوامر االإرهابيني. ايها اجلزائريون، عودوا اإىل العمل!«.

يجرب  ايقاع؛  ول��ه  م��رح  نغم  جزائرية،  مو�ضيقى  ثم    

اجلزائريون على ترك الق�ضبة �ضفوفًا �ضفوفا، ويدفعون 

اجلانب  يف  تكد�ضت  التي  الع�ضكرية  ال�ضاحنات  باجتاه 

اجلنوبي من ال�ضاحة، وهي ما زالت تروح وجتيء.

  

95. الق�ضبة. ممر. خارجي. �ضباحًا.
ال�ضيكولوجية  االأق�ضام  من  املظليون  االأثناء  هذه  يف    

يقومون باختيارهم االأول ع�ضوائيًا اأو عن �ضابق ت�ضميم 

مبظهره  الرجل  يقيمون  �ضك.  اأدن��ى  عند  وا�ضعينهم 

اخلروج  بوابة  عند  اجلزائريني  يوقفوا  ت�رسفاته.  اأو 

ويهاجمونهم بكمية كبرية من االأ�ضئلة:

  ا�ضوات املظليني: من انت؟ ما ا�ضمك؟ عملك؟ اين تعمل؟ 

ملاذا اأ�رسبت عن العمل؟ اجربوك على ذلك، ايه؟ ... كال 

... قل احلقيقه! انت وعدتهم، �ضحيح؟ اإذا انت الذي اراد 

ان ي�رسب. هل انت تابع جلبهة التحرير؟ تعال، اأجبني 

! هل انت خائف من ان تقولها؟ ال باأ�ص، ال يهم االأمر.

  اجلزائري ال يجيب، ولكنه يحّدق يف عيون املظلي. 

  املظلي ي�ضتدير نحو رفاقه وي�رسخ:

  املظلي: جاك! .... جاك! ... واحد اآخر نحو قيادة االأركان!

  يوقف اجلزائري ويدفع نحو ال�ضاحنة.

التحرير  جبهة  جزائريني!  »انتباه،  ال�ضوت:  مكرب    

اجلزائرية تريد ايقافك عن العمل. جبهة التحرير جتربكم 

على اغالق دكاكينكم. جبهة التحرير تريدكم ان جتوعوا 

وتقودكم اإىل البوؤ�ص. ايها اجلزائريون، عودوا لعملكم...!«

96. املرفاأ. خارجي. نهاراً 
حمملة  �ضفينة  متوقفة.  والرافعات  مهجور  املرفاأ    

مليئة  احلامالت  نهايات  حبالها  يف  بك�ضل  تتمايل 

باملوؤونة. ...

اال�رسطة  خالية،  واجل�ضور  جفت،  الكل�ضية  احلجارة    

ي�ضيطر  ال�ضكون  بكراتها.  من  ببطء  تتاأرجح  املتدلية 

غيوم  االآليات،  �ضوت  يقرتب  ثم،  ال�ضفن...  حو�ص  على 

�ضاحة  ال�ضاحنات، نحو  العرب خارج  يدفع  الغبار،  من 

ال�ضفن.

  �ضوارع اجلزائر. خارجي. نهاراً.

اخلوف  من  جو  االأوروبية  املدينة  �ضوارع  يف  ي�ضود    

وال�ضك.

يقف  منت�ضفها.  حتى  الدكاكني  �ضبابيك  درف  تغلق    

ا�ضحاب الدكاكني يف املمرات، جاهزين لالإقفال.

  ابواب البيوت االأمامية مغلقة. هنالك عدد من املارين 

الرتاموايات  �ضيارات،  هنالك  لي�ص  ولكن  امل�رسعني 

متوقفة؛ وعلى جوانب ال�ضارع اأكوام عالية من الزبالة، 

نظافة  بعمال  اخلا�ضة  الطويلة  املق�ضات  وبالقرب 

ال�ضوارع اجلزائريني. 

  مظلي: اكن�ضوا، يا ابنائي، اكن�ضوا.

يعذر  يقول، وهو  راٍق،  رفيع ومظهر  بتعبري    جزائري، 

نف�ضه:

  اجلزائري: ال اأعرف كيف، �ضيدي، انا اآ�ضف ...

  يدخلون املق�ضة بني يديه، وي�رسخون فيه:

  املظلي: تعلم!

اوربيو  يا  الفرن�ضيون!  املواطنون  »ايها  �ضوت:  مكرب    

اجلزائر! اإن االإ�رساب الذي دعت له جبهة التحرير فا�ضل. 

ي�ضمن  ما�ضو  اجلرنال  اأعمالكم.  اإىل  عودوا  تخافوا.  ال 

�ضالمتكم، اجلي�ص �ضيحميكم!«

  �ضوارع اجلزائر. خارجي. نهاراً

من  �ضف  لل�ضوت،  مبكرب  حمملة  جيب  �ضيارة  تتقدم    

ال�ضاحنات الع�ضكرية حمملة باجلزائريني.

ر�ضا�ضات  يحملون  مظليون  هنالك  �ضاحنة  كل  يف    

بع�ضهم  مع  مزدحمني  اجلزائريون  يقف  جانبهم.  اإىل 

البع�ص واحد مواجه لالآخر.

  بع�ضهم يرفع اعالمًا و�ضعارات:

* �ضاأعمل الأنني حر.

* نحن اأحرار.

* اجلي�ص – ال�ضكان – ال�ضالم

* اجلي�ص يحمي حقوقنا.

اآخر  من  �ضاب  يقفز  منعطف،  عند  ال�ضاحنات  ت�ضتدير    

�ضاحنة، يقع، ينه�ص ثانية، وينطلق راك�ضًا.

  ي�رسخ احد املظليني به ليتوقف، ا�ضواتهم تختلط مع 

�ضوت مكرب ال�ضوت.

  يتابع اجلزائري الرك�ص. ينفجر �ضوت انطالق ر�ضا�ص، 

ثم ر�ضا�ص اآخر.

  ينكفئ اجلزائري اإىل االأمام وقد التوى ظهره، ورفعت 
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ذراعه. ي�ضقط اأر�ضًا.

  

99. مكتب احلاكم. غرفة ال�ضحافة وبيت ال�ضلم. داخلي. 
نهاراً

احلاكم.  مكتب  �ضحافة  غرفة  يف  ارتباك  �ضو�ضاء،    

غرفة  يف  ال�ضحفيني  من  ح�ضود  الطباعة،  اآالت  �ضوت 

الهاتف. اإنهم يحاولون نقل اول االأنباء.

  ا�ضوات متنوعة

  ي�ضمع �رساخ مبختلف اللغات.

  احد ال�ضحفيني: نحن االآن يف اليوم الرابع واالإ�رساب 

العرب. املدينة هادئة  ال�ضكان  م�ضتمر، بدعم كامل من 

املدينة  اطر�ص؟  انت  هل   ... هادئة   ... ذلك  رغم  ج��داً. 

م�ضاملة. 

  يف االحياء االإ�ضالمية، يف �ضواحي املدينة، يف الق�ضبة 

... مع ال�ضالمة، �ضنت�ضل ثانية، انا م�ضغول.

  من خالل الباب املفتوح، ميكننا روؤية ما�ضو وهو مير 

ب�ضحبة �ضابط اآخر. يراه بع�ص ال�ضحفيني ويرك�ضون 

وراءه.

  يتبعه اآخرون، اربعة او خم�ضة يحاولون اإيقافه. 

�ضاحمنا، كولونيل،   .. ال�ضحفيون: كولونيل؛ كولونيل    

جملة واحدة ... نحن ال نعرف �ضيئًا لقد وعدتنا مبوؤمتر 

�ضحفي... واالآن هنالك لقاء مع احلاكم.

  ال�ضحفي االأول: هل تخربنا ما الذي يحدث؟

  ما�ضو: ال �ضيء، ال �ضيء بتاتًا. ما زلنا نزن املوقف.

  يتحركون نحو االأر�ضية ويبداون �ضعود ال�ضالمل التي 

يف  �ضعوبة  ال�ضحفيون  يجد  الثاين.  الطابق  اإىل  تقود 

التالزم مع ما�ضو.

  ما�ضو: انظروا حولكم. لقد و�ضعت كل �ضيء بني ايديكم. 

  اذهبوا وانظروا باأعينكم انتم.

  ال�ضحفي الثاين: اال�رساب ناجح؛ ولكن ... 

  ما�ضو: كال. لقد ف�ضل يف حتقيق اأهدافه.

  ال�ضحفي االأول: ع�ضيان ؟ 

  ما�ضو: ع�ضيان.

  ال�ضحفي الثاين: ولكن كانت جبهة التحرير تتكلم عن 

اإ�رساب كا�ضتعرا�ص للقوة...

  ما�ضو: وانت ت�ضدق جبهة التحرير؟

املرة.  هذه  ظاهراً  مقبولني  كانوا  الثاين:  ال�ضحفي    

ا�رساب عام يعطي م�ضداقية لالأمم املتحدة.

  ما�ضو: االأمم املتحدة بعيدة جداً، يا �ضيدي. من االأ�ضهل 

مكانهم  كنت  لو  بالقنابل.  �ضوتك  االآخرين  ُت�ضمع  ان 

ال�ضتعملت القنابل.

  ال�ضحفي االأول: ع�ضيان م�ضلح ... ولكن ما هو بال�ضبط؟

  ال�ضابط: اإنه ع�ضيان م�ضلح ... 

  لقد و�ضال اإىل ار�ضية الطابق الثاين، ي�رسعان ويقفان 

اأمام باب كبري، حيث تكتب ا�ضارة الوايل.

  يتابع ما�ضو يف نف�ص الوقت الكالم.

الثورية؛ من  انها مرحلة البد منها يف احلرب    ما�ضو: 

االإرهاب يخطو االن�ضان للع�ضيان... مثلما مير االإن�ضان 

احلقيقية،  احل��رب  نحو  الوا�ضحة  الفدائية  احل��رب  من 

واالأخرية هي عن�رس تقرير امل�ضري...

  ال�ضحفي الثالث: ديان بيان فو؟

  ما�ضو: بال�ضبط.

  يحّد ما�ضو بال�ضحفي. لريى اإذا ما كان هنالك اي تهّكم 

يف تعليقه، ولكن وجه ال�ضحفي كان خاليا من التعبري.

  ما�ضو: يف الهند ال�ضينية انت�رسو هم.

  ال�ضحفي الثالث: وهنا؟

  ما�ضو: هذا يتوقف عليكم.

  ال�ضحفي الرابع: علينا؟ انت ال تفكر يف اإقحامنا باأي 

�ضكل، هل تفكر يف ذلك يا كولونيل؟

  ي�ضع ما�ضو يده على يد الباب ويبت�ضم لل�ضحفيني.

  ما�ضو: كال! لدينا ما يكفي من املقاتلني. عليكم فقط اأن 

تكتبوا، وجيداً، اإن امكن.

  ال�ضحفي االأول: ما امل�ضكلة اإذاً؟

  ما�ضو: الدعم ال�ضيا�ضي. احيانًا يكون موجوداً واحيانًا 

ال .... واحيانًا لي�ص كافيًا. ماذا كانوا يقولون يف باري�ص 

البارحة؟

  ال�ضحفي اخلام�ص: ال �ضيء ... �ضارتر كتب مقالة اأخرى 

ماذا  »انظر  يقول:  وكاأنه  باحلركات  ما�ضو  يعرب   ...

اأعني؟« 

  يف نف�ص الوقت، يفتح الباب. ولكن قبل اأن يدخل ا�ضتدار 

ثانية نحو ال�ضحفيني.

  ما�ضو: هل ميكنك ان ت�رسح يل ملاذا يولد ال�ضارتريون 

كلهم على اجلانب االآخر؟

  ال�ضحفي اخلام�ص: اإذا انت حتب �ضارتر، يا كولونيل... 
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  ما�ضو: لي�ص متامًا، ولكنه اقل جاذبية كعدو.

  

دودي��ف��ان.  �ضارع  عند  حاجز  احلكومة  مركز   .100
خارجي. غروب ال�ضم�ص

  مركز احلكومة عند الغ�ضق واجلانب االآخر من احلاجز 

املغطاة  غري  اجلزائريات  الن�ضاء  عيون  عدا  ما  �ضاكنًا، 

تنتظر رجالها. 

  تتابع ال�ضاحنات الو�ضول: يجرب الرجال على النزول 

لعدم  حزين  جو  هنالك  الق�ضبة.  بدخول  لهم  وي�ضمح 

يتفح�ص  نحوهم  الن�ضاء  ينظر  ال��رج��ال.  ك��ل  ع��ودة 

بلمحة  االأخ��ري  وحتى  واح��د  اأول  من  بدقة.،  وجوههم 

الن�ضاء  بع�ص  حده  على  وجه  كل   .. ببطء  ثم  واح��دة، 

ويرك�ضن  اأبناءهن  او  ا�ضقاءهن  اأو  ازواجهن  ومييزن 

ليالقونهن ... 

  ولكن البع�ص االآخر يتابع ال�ضوؤال عن االأخبار باأ�ضوات 

منخف�ضة حزينة.

  ا�ضوات �ضفاه منخف�ضة: هل راأيت حممد؟ اين؟ متى؟ 

ملاذا مل يعد؟

  �ضوت همهمة ثابت بالعربيه؛ ال�ضوت الرتيب للبولي�ص 

الذي يتكلم مبكرب �ضوت املنادي.

العمل.  عن  اإيقافكم  تريد  التحرير  جبهة  امل��ن��ادي:    

جبهة الرتحري جتربكم على اقفال دكاكينكم، يا �ضكان 

احل�ضارة  فرن�ضا  اعطتكم  اوام��ره��م.  خالفو  الق�ضبة، 

�ضكان  يا  امل�ضت�ضفيات،  ال�ضوارع،  املدار�ص،  والرخاء: 

اأوامر  الق�ضبة، اظهرو حبكم لبلدكم االأم باأن ال تطيعوا 

االإرهابيني.«

ويخرج  احلاجز.  اعمدة  باأحد  مو�ضول  ال�ضوت  مكرب    

رجل  �ضوت  �ضوت.  مكرب  به  معلق  طويل  �رسيط  منه 

البولي�ص خ�ضن وممل؛ يتوقف عن الكالم وينحني لي�ضع 

امليكرفون على املائدة اأمامه. ينه�ص، ي�ضعل �ضيجارة، 

ويتحرك مبتعداً ب�ضع خطوات. طفالن يقفان بني الن�ضاء 

وخلف اح�ضنة احلاجز اخل�ضبية.

  اإنهما ينتظران هذه اللحظة.

يرفع  احدهما  ولكن  يلعبان،  اأنهما  ويبدو  ينحنون،    

يدخل  االأر�ص.  ي�ضتطيع عن  ما  اأعلى  اإىل  املمدد  ال�ضلك 

معكوفة  الق�ضوى  نهايته  حتته،  �ضلكًا  ال�ضغري  عمر 

واملرمي  امللفوف  املكرب  �ضلك  نحو  يحركه  كال�ضنارة. 

على االأر�ص. ينجح يف التقاطه وي�ضده غليه ببطء. تفتح 

املكرب  جهاز  يبداأ  اأن  اإىل  وميتد،  فيطول،  ال�ضلك  لفات 

املائدة  حافة  ي�ضل  اأن  اإىل  الطاولة،  على  بالتحرك 

وي�ضقط...

  ير�ضل ال�ضوت �ضدى يف املكرب، ولكن ال ينتبه له اأحد 

ينتظر عمر ال�ضغري ثانية، ثم يبداأ يف ال�ضد ثانية. يجر 

منهم،  يقرتب   ... – �ضوت همهمة  االأر���ص  على  املكرب 

اإىل  امللفوف،  ال�ضلك  حتت  االأمام،  اإىل  اإن�ص،  وراء  ان�ضًا 

ان يتمكن االأوالد من اخذه، ويختفون وهو معهم خلف 

الن�ضاء.

تخافوا!  ال  االخ��وة!  ايها   !! اجلزائريون  ايها   « املكرب:    

ال   ! قامومو  االخ��وة!  ايها  ت�ضجعوا،  اجلزائر.  �ضتحرر 

ت�ضتمعوا اإىل ما يقولونه لكم ... �ضتحرر اجلزائر...«

  ال�ضوت لي�ص عدائيًا، ولكن لطيفًا، اإىل حد ما مقطوع 

النف�ص وم�رسعًا.

  ميتد اإىل كل ال�ضاحة، بحيث ي�ضتطيع اجلميع اال�ضتماع 

اإليه جيداً: يتوقف النا�ص عن ما يقومون به من اأعمال 

غا�ضبني،  او  متفاخرين  عاطفيون،  اإنهم  لي�ضتمعوا. 

وينظرون نحو ال�ضماء حيث يبدو ان ال�ضوت ينت�رس من 

هناك، وكاأمنا هذه الكلمات يجب ان تكتب هناك عاليًا.

مكرب  نحو  وينظر  ح��دث،  ما  ببطء  ال�ضابط  يالحظ    

ال�ضوت، ال�ضلك، ويلتقطه االآن وهو ي�ضتم، ب�ضدة ويهزه، 

ي�ضت�ضلم ال�ضلك، ويخرجه من مكرب ال�ضوت.

  مكرب ال�ضوت: »ايها االإخوة ...«
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  مل يعد ال�ضوت ي�ضمع، ال مزيد منه، �ضمت.

  �ضمت، اإال ان هنالك ما تغري يف عيون الن�ضاء.

  ال�ضرتة التي تغطي الن�ضف االأ�ضفل من وجوههم تبداأ 

ريح  النف�ص،  هزها  وكاأمنا  وتتماوج  باالإهتزاز،  فجاأة 

خفيفة. مل يعد هنالك جو من احلزن، او ال�ضمت.

  لولولولو

جتعله  تهزه،  تغزوه،  الهواء،  تهاجم  الزغاريد  وتبداأ    

على  ريح  او �ضوت  كهربائية،  �ضحنات  وكاأنها  ي�ضعق 

حقل ق�ضب جاف او �ضوت مئات بل اآالف االأظافر وهي 

حتك زجاج �ضباك ...

  

101. مركز قيادة املظليني. خارجي. نهاراً
  مظلي: واحد، اثنان، ثالثة، اربعة... اإىل الداخل! تقدموا! 

اخلم�ضة جزائريني امل�ضار اإليهم يجربون على النهو�ص، 

يوؤخذو، يدفعوا، ويح�رسو اإىل داخل منزل مهجور وهو 

مركز قيادة املظليني. 

يجل�ضون  منهم،  املائة  حوايل  الباقون،  اجلزائريون    

الكتيبة  املنزل، ويتابع مظلييو  امام  اأر�ضًا، يف اخلالء 

االأوىل حرا�ضتهم بر�ضا�ضات موجهة نحوهم ...

  فجاة ن�ضمع من الفيال، مو�ضيقى اغنية فرن�ضية تنطلق 

باأعلى �ضوت.

  ينظر اجلزائريون اإىل بع�ضهم البع�ص بع�ضبية. وحتى 

اأحد املظليني ال�ضباب يبدو منزعجًا.

  املظلي االأول )ي�ضتدير نحو مظلي اآخر( ماذا يفعلون؟

  املظلي الثاين )مبت�ضمًا( يرق�ضون يف الداخل ...

  

  قيادة املظليني. فيال. داخلي. نهاراً.

املمر يحمل م�ضجل ويدخل  احد املظليني عرب    ي�رسع 

اإىل غرفة حيث يوجد �ضباط وجزائري.

وبالوعه  بي�ضاء  بحيطان  املال�ضقه  الغرفة  ن��رى    

االأر�ص،  على  املظليون  يجل�ص  مفتوح.  باب  خالل  من 

يدخنون ويتبادلون احلديث مع بع�ضهم هم�ضًا.

  ي�ضع املظلي امل�ضجل على املائدة. اجلزائري عار حتى 

اخل�رس. عالمات التعذيب ظاهرة. وجهه متورم ورطب. 

على  وي�ضاعده  منه،  بالقرب  الكر�ضي  ال�ضابط  ي�ضع 

اجللو�ص، ثم يدير امل�ضجل. 

  يخاطب اجلزائري الذي يرجتف:

  ال�ضابط: ا�ضتمر ! تعاىل ... اعد كل �ضيء من البداية، ثم 

�ضندعك تذهب. اال�ضم ...

  اجلزائري: �ضيد احمد.

  ال�ضابط: اال�ضم الثاين.

  اجلزائري: �ضايل.

  ال�ضابط: من اأية منطقة انت؟

  اجلزائري: املنطقة الثانية...

  ال�ضابط: املنطقة الثانية... ا�رسح ب�ضكل اف�ضل...

  اجلزائري املنطقة الثانية، الق�ضبة، غرب اجلزائر.

  ال�ضابط: ايه »جمموعة«؟

  اجلزائري: املجموعة الثالثة

  ال�ضابط: املجموعة الثالثة. ما هو املطلوب منك؟

  اجلزائري: اوه ... م�ضوؤول عن الق�ضم ال�ضاد�ص.

  

103. فيال. قيادة املظليني. داخلي. نهاراً.
فوق  كابنت  ينحني  االأر���ض��ي،  الطابق  يف  غرفة  يف    

احد  يف  �ضايل  احمد  �ضيد  ا�ضم  يكتب  وا�ضعة  خريطة 

املربعات ا�ضفل الهرم ... يف نف�ص الوقت، نرى املظليني 

نحو  اآخرين  جزائريني  يح�رسون  الوا�ضع،  ال�ضباك  عرب 

الفيال، ومبا�رسة بعد ذلك ت�ضمع املو�ضيقى واالأغاين مرة 

ثانية عالية جداً.

  

104. حارة الق�ضبة. خارجي. لياًل.
ي�ضري  �ضامته.  الق�ضبة  مقفلة.  اب��واب  ظ��الم،  لياًل،    

املظليون بال �ضوت على جزمهم الكاوت�ضوكية. دوريات.

  بطارية م�ضادة تبحث عن رقم باب، ثم تتوقف. ينقر 

الباب باأدب. �ضو�ضاء يف الداخل. ا�ضوات.

  �ضوت جزائري: من انت؟

  املظلي: �ضيد احمد ... �ضيد احمد �ضايل.

  يفتح الباب. ويدخل املظلي بعنف.

  

105. حارة اأخرى. ق�ضبة. خارجي. لياًل.
  حارة اأخرى يف الق�ضبة، مظليون اآخرون.

  باب اآخر يفتح عنوة، ويدخل عنوه.

م�ضاءة  �ضاحة  يف  بع�ص  مع  اجل��زائ��ري��ون  يتجمع    

باأ�ضواء كهربائية. اإنهم ي�ضتجوبون.
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106. �ضارع الق�ضبة. خارجي. نهاراً. مطر.
�ضارع منحن، مو�ضيقى    يوم غائم، رذاذ مطر خفيف، 

يف  اثنني  اثنني  ت�ضري  ال��زوايف  من  جمموعة  جزائرية 

مو�ضيقاهم،  يعزفون  توقف،  احل��وراي،  عرب  الق�ضبة، 

املو�ضيقى  مبّدلني  ثانية،  االأم���ام  اإىل  ويتحركون 

اجلزائرية باأغنية فرن�ضية.

مملوءة  ب�ضالل  حمملني  احلمري  م��ن  �ضف  خلفهم،    

املزاح،  يتبادلون  مرحني  ومظليون  وال�ضنط،  بالرزم 

واالأوالد،  اجلائعات  للن�ضاء  املوؤونات  يوزعون  وهم 

خمف�ضة  عيونهم  منازلهم،  امام  خجلني  يقفون  الذين 

ة.
ّ

اإىل االأ�ضفل وحركاتهم قا�ضية ومتحري

حتز  مل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  »يف  ال��راوي:    

الالزمة،  االأغلبية  للنقا�ص  املقدمة  امل�رسوعات  من  اي 

اخرياً مت التو�ضل اإىل موافقة على قرار ي�ضتثني اأي �ضكل 

يتعلق  مبا  املتحدة  االأمم  قبل  من  املبا�رس  التدخل  من 

املتحدة  االأمم  جمعية  حددت  وقد  اجلزائرية.  بامل�ضاألة 

التعاون  روح  �ضمن  اأملها،  عن  بالتعبري  فقط  لنف�ضها 

�ضيوجد حل �ضلمي، دميقراطي عادل يتالءم مع مبادئ 

االأمم املتحدة املتوفرة يف د�ضتورها.

  رتابة الكلمات االأخرية غرقت وفقدت. انها االآن متطر 

ب�ضدة. وبداأت املياه جتري على احلارات املنحنية.

والدكاكني  املقاهي  ابواب  مبللة،  رمادية،  احليطان    

مغطاة باالإ�ضارات املعلقة عليها.

الوايل  امر  التحرير.  جبهة  ا�رساب  توؤيد  الدكان  هذه    

باإقفالها اإىل ان ت�ضدر اأوامر اأخرى.

يعزفون  هم  واالآن  ثانية،  مرة  ال��زوايف  فرقة  توقفت    

»La Vie En rose« »احلياة الوردية«

107. فيال. قيادة املظليني. داخلي. فجراً
 La« يعزف  الفيال هنالك جرامفون  اجزاء  بع�ص    يف 

Vie En rose« )احلياة الوردية(
  يف الغرفة يف الطابق االأول، عرب ال�ضباك الوا�ضع، يظهر 

بيا�ص الفجر. املائدة ال�ضغرية عليها البريه والرتمو�ص. 

عينا ما�ضو وال�ضباط االآخرون مثبته على الر�ضم البياين 

حيث يعلم الكابنت اإ�ضارات �ضغرية ا�ضفل الهرم، امل�ضهد 

ال حركة فيه، تعبرياتهم جامدة. يبدو كل واحد غري قادر 

على احلركة، وقد غلبهم الفتور اخلامل الذي يتبع ليلة 

بال نوم. اإىل اأن يك�رس ما�ضو جمود امل�ضهد.

  ما�ضو: جيد .... عمل جيد .... واالآن ن�ضتطيع جميعنا اأن 

نذهب لننام.

  وبينما يتحرك هو مع االآخرين يتابع:

التوجه  �ضيبقى  �ضيئًا.  االإ�رساب ال تغري    ما�ضو: نهاية 

كما هو وزعوا على رجالكم نف�ص التق�ضيم يجب ان نبقى 

يف الق�ضبة: اربع وع�رسين �ضاعة

  ما�ضو: يجب ان نلت�ضق بها ونعمل ب�رسعه!

بنغمة  ويقول  يبت�ضم،  وهو  ال�ضباط  نحو  ي�ضتدير  ثم    

�ضوت خمتلفة:

  ما�ضو: هل ا�ضيب احد منكم بالدودة ال�رسيطية؟

  يجيبه ال�ضباط ب� »ال« وي�ضحكون

  ما�ضو: الدودة ال�رسيطية هي دودة ميكنها ان تنمو اإىل 

اتالفها  با�ضتطاعتك  القطع.  اآالف  هنالك  نهاية.  ماال 

كلها؛ ولكن طاملا ان الراأ�ص باقيًا، فل�ضوف تعيد اإنتاج 

اجلزائرية.  التحرير  جبهة  حال  هو  هذا  ف��وراً.  نف�ضها 

الراأ�ص هو القيادة العامة موؤلف من اربعة ا�ضخا�ص. اإىل 

منذ  نعيد  دائمًا  ف�ضنبقى  منهم  التخل�ص  من  نتمكن  اأن 

البداية.

جيبه  من  حمفظته  ما�ضو  ياأخذ  يتكلم،  هو  وبينما    

اخللفية، يفتحها، ويخرج اربع �ضور.

�ضور  اإنها  البولي�ص.  ار�ضيف  يف  هذه  وجدت  ما�ضو:    

�ضي   .. رامل  بة. 
ّ
مقر �ضوراً  منها  ولكني �ضنعت  قدمية، 

مراد .. قادر .. علي البوانت.

  يجب ان نطبع اآالف الن�ضخ ونوزعها على الرجال.

  يف هذه االثناء، ال�ضور توزع حولنا.

مكربه  اأو  الهوية  بطاقات  من  ماأخذوة  �ضوراً  هنالك    

من �ضور جماعية، االأ�ضكال لي�ضت وا�ضحة اإىل حد ما، 

باهته، تبت�ضم، م�ضاملة ....

108. قيادة جبهة التحرير. املخباأ. داخلي. نهاراً
االأربعة.  الوجوه  ت�ضاء  بالكاد  الباهت  ال�ضوء  يف    

الظالل تغطي تعبرياتهم: قادر، علي البوانت، رامل، �ضي 

مراد.

بال  ار�ضًا،  يجل�ضون  املخباأ،  داخ��ل  متجمعون  اإنهم    

حركة، حتدق عيونهم اإىل االأمام، تنف�ضهم ثقيل.

  من اخلارج، �ضو�ضاء، ا�ضوات تبهت مع بعد امل�ضافة. 

�ضكون.

االأربعة  يتنف�ص  بالعربية.  عبارة  لطيفة،  نقرة  ثم،    
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ال�ضعداء ينظرو اإىل بع�ضهم البع�ص ثم يبت�ضمون قلياًل.

حديدية،  حلقة  �ضمن  املو�ضوعة  االآجرة  علي  يحرك    

ثم يدفع بقدمه مربع احلائط:  التي تقفل املخباأ.  وهي 

فيدخل ال�ضوء بقوة. اإنه لي�ص �ضوءا كهربائيا بل �ضوء 

نهار.

  يقفل ويفتح قادر عيناه ليعودها على ال�ضوء، ثم يخرج 

يرتكون  االآخ��رون.  ثم  رامل،  يخرج  وراءه  االأربع؛  على 

املخباأ الذي بناه علي يف بيت الغ�ضيل على ال�رسفة.

  

خارجي.  ق��ادر.  بيت  حيث  البنايات  جمموعة   .109
نهاراً

  اجلميع لديه ر�ضا�ضات. رامل طويل جداً وقوي البنية. 

حوايل الثالثني من العمر.

  �ضي مراد اكرب بقليل من رامل. حركاته بطيئة وحمددة، 

نظراته تعرب عن ال�ضرب وال�ضلطه. جميله تنتظرهم.

هنالك  ك��ان  هلل.  ال�ضكر  اخل���روج.  ميكنكم  جميلة:    

اإقفال  علي  يعيد  الع�رسة.  حوايل  املرة،  هذه  الكثريون 

مكان االختباء.

  قادر: مظليون؟

  جميلة: نعم.

  قادر: ماذا تعتقد؟ هل جاءوا اإىل هذا املكان م�ضتهدفينه 

او عفواً.

مل  ولكنهم  االأ�ضئلة،  بع�ص  �ضاألوا  عفواً.  كال.،  جميلة:    

يقرتبوا من اأحد.

  خرج علي من بيت الغ�ضيل. ال�ضم�ص مرتفعة وطائرات 

الهليكوبرت تظهر واحدة تلو االأخرى يف عر�ص ال�ضماء. 

  ويف بع�ص ال�رسفات البعيدة ميكن م�ضاهدة مع�ضكرات 

املظليني املوؤقتة. انهم يحر�ضون الق�ضبة من االأعايل.

ت�ضمع  ال�ضوت  مكربات  وا�ضوات  املوتورات  �ضجيج    

بو�ضوح وهم يقرتبون من املنزل

بن  الق�ضبة!  �ضكان  يا  انتباه!   ! »انتباه  ال�ضوت:  مكرب 

اأمني االإرهابي قد اأعدم هذا ال�ضباح. وقد اعتقل كراره 

نور ماندين بو �ضامل علي قد اعتقل. وقد اعتقل بالكا�ضيل 

التحرير.  جبهة  هزمت  لقد  الق�ضبة!  �ضكان  يا  مو�ضى. 

يريدون  الذين  االإرهابيني  من  تبقى  من  �ضد  ث��ورو 

يا  ج��دوى.  بال  دمويًا  �رساعًا  لتتابعو  عليكم  ال�ضغط 

�ضاعدونا  اعدم.  قد  امني  بن  االإرهابي  الق�ضبة،  اأهايل 

لنبني جزائر حرة م�ضاملة.

  يا �ضكان الق�ضبة، جبهة التحرير قد هزمت. ثورو �ضد 

من تبقىمن االإرهابيني الذين يريدون اإلزامكم مبتابعة 

ن�ضال دموي ال جدوى منه.

  اإنتباه! اإنتباه! يا �ضكان الق�ضبة! االإرهابي بن امني قد 

اعدم هذا ال�ضباح. كراره نورماندين قد اعتقل. بو�ضامل 

عامل قد اعتقل. بالقا�ضم مو�ضى قد اعتقل. 

  يا �ضكان الق�ضبة  جبهة التحرير قد هزمت .... »

نف�ص  يف  ي�ضمع.  يعود  وال  يبتعد  وهو  ال�ضوت  يدوي    

حتمل  وه��ي  االأ�ضفل  الطابق  من  �ضيدة  تخرج  الوقت 

�ضينية وفناجني وابريقا من ال�ضاي.

عن  يراقبها  ذلك  بعد  ولكن  ب�رسعة،  اإليها  علي  ينظر    

قرب اكرث فريى اإنها تبكي. عندما متر بجانبه يوقفها، 

ملاذا  بالعربية  وي�ضاألها  كتفها،  على  برفق  يده  وي�ضع 

تبكني.

  حوار بالعربية بني علي وال�ضيدة.

تقول  تبت�ضم، ولكنها ال  اأن  راأ�ضها، حتاول  املراأة  تهز    

�ضيئًا. ثم تدخل اإىل بيت الغ�ضيل ب�ضمت وتبداأ يف تقدمي 

ال�ضاي.

  قادر: من االأف�ضل ان ننق�ضم، لتزيد حظوظنا. يجب ان 

االثناء،  هذه  يف   ... با�ضتمرار  ونغريهم  خمابئنا،  تبدل 

الأخواننا  بداًل  ون�ضع  جديدة،  عالقات  نقيم  ان  يجب 

الذين اعتقلو، نعيد تنظيم اأق�ضامنا.

  علي )مقاطعًا اإياه( نعم، ولكن علينا اي�ضًا ان نظهر لهم 

اننا ما زلنا موجودين.

  قادر: حتمًا. باأ�رسع ما ميكن.

  علي: كال، فوراً. النا�ص فقدت معنوياتها. اترك هذا يل 

...

  قادر: كال. لي�ص انت، اأو اأي واحد منا. طاملا نحن احرار، 

�ضتبقى جبهة التحرير قائمة يف الق�ضبة.

  ... �ضيء  يبقى  لن  اي�ضًا،  ياأخذوننا  ان  ا�ضتطاعوا  اإذا    

ومن الال�ضيء ياأتي الال�ضيء.

القيام  ال�رسوري  من  اي�ضًا  ولكن  )متدخاًل(:  رام��ل    

ب�ضيء .. 

اأن    قادر: ونحن �ضوف نقوم ب�ضيء، ال تخاف. مبجرد 

نعاود ت�ضكيل ال�ضالت.

  مراد: وحتركاتنا؟
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  قادر: بالن�ضبة لهذه اي�ضًا علينا اأن نغري االأ�ضاليب.

  

 ،  10 فرباير  نهاراً.  خارجي.  البلدي.  امللعب   .110
.1957

  امللعب البلدي مليء بالنا�ص. هنالك مباراة كرة قدم 

على  االأول  الن�ضف  قارب  لقد  اوروبيني.  فريقني  بني 

نهايته. من فوق علي ميني املكان املخ�ض�ص لل�ضيوف 

هنالك انفجار �ضخم.

  تناثرت قطع اللحم الب�رسي يف الهواء، دخان، �ضميك 

اأبي�ص ... �رسخات مرعوبة. يحاول النا�ص التحرك بعيداً 

ب�رسعة انهم يندفعون، ويدفعون وي�ضطدمون ببع�ضهم 

البع�ص... ثم يعود الهدوء.

  ت�ضمع �ضفارات �ضيارات االإ�ضعاف.

  النقاالت، املوتى يحملون بعيداً، وعدد من اجلرحى.

  

نهاراً.  داخلي.  ال�ضحفيني.  قاعة  احلاكم.  مكتب   .111
25 فرباير.

مكبلة  واالأغ���الل  ال�ضحفيني  ام��ام  مهدي  بن  يقف    

يديه واقدامه ال يلب�ص ربطة عنق. يبت�ضم قلياًل ونظرته 

تهكميه. خلفه يقف مظليان يحمالن ر�ضا�ضات جاهزة. 

ابت�ضامة بن مهدي  الزمن؛  زالت لربهة من  ال�ضورة ما 

طقطقة  ومي�ص،  وجهه.  وك��ل  عيناه  وكذلك  ثابتة، 

الكامريا.

من  انه  تعتقد  اال   ... مهدي  بن  �ضيد  االأول:  ال�ضحفي    

اجلنب ا�ضتخدام �ضالل الن�ضاء و�ضنطها حلمل املتفجرات 

التي تقتل العديد من االأبرياء؟

  يرفع بن مهدي كتفيه بطريقته املعهودة ويبت�ضم قلياًل.

ا�ضقاط  جبنا  االأك��رث  من  انه  لك  يبدو  اال  مهدي:  بن    

يكون  ان  اإىل  امل�ضلحة،  القرى غري  على  النابامل  قنابل 

هناك اكرث باألف مرة �ضحايا ابرياء؟ قطعًا لو كانت لنا 

لنا. اعطونا قنابلكم  ا�ضهل بكثري  االأمر  طائراتكم لكان 

وميكنكم اخذ �ضاللنا.

جلبهة  هل  براأيك   ... مهدي  بن  �ضيد  الثاين:  ال�ضحفي    

التحرير اأي حظ يف اأن تغلب اجلي�ص الفرن�ضي؟

اإن جلبهة التحرير حظًا يف التغلب    بن مهدي: براأيي، 

يف  الفرن�ضي  للجي�ص  مما  اكرث  الفرن�ضي  اجلي�ص  على 

اإيقاف حركة التاريخ. 

  قاعة ال�ضحفيني يف مكتب احلاكم مزدحمة ب�ضحفيني 

جند  وامل��م��رات  اجلوانب  وعلى  اجلن�ضيات.  كافة  من 

م�ضوري فوتوغرافيا ورجال كامريات.

  يقف بن مهدي يف مواجهتهم، يقف على مرتفع خ�ضبي 

منخف�ص.

  يجل�ص ما�ضو بجانبه على مائدة �ضغرية. ينه�ص ما�ضو 

االآن، وي�ضري اإىل اثنني مظليني. �ضحفي اآخر ي�ضاأل �ضوؤااًل 

اآخر:

الكولونيل  قال  لقد  مهدي،  بن  �ضيد  الثالث:  ال�ضحفي    

ما�ضو انك قد اعتقلت �ضدفة، عمليًا عن طريق اخلطاأ. يف 

اقل  واحد  عن  يفت�ضون  كانوا  املظليني  اأن  يبدو  الواقع 

منك اهمية. قل لنا ملاذا كنت يف تلك ال�ضقه يف ديبو�ضي 

ليلة البارحة؟

واأخذ بن مهدي  االأمام  اإىل    يتحرك املظليان وحتركا 

من ذراعيه. ويف نف�ص الوقت كان يجيب.

من  كان  انه  لكم  اأق��ول  اأن  فقط  ا�ضتطيع  مهدي:  بن    

االأف�ضل اأال اأكون هناك بتاتًا.

ا�ضبح  لقد  ال�ضادة.  اأيها  يكفي،  هذا  )يتدخل(  ما�ضو    
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الوقت متاأخراً وجميعنا لدينا ما نعمله...

  ينظر بن مهدي نحوه ب�ضخرية.

  بن مهدي: هل انتهى العر�ص هنا؟

ي�ضبح  ان  قبل   ... انتهى  لقد  نعم،  )مبت�ضمًا(  ما�ضو    

خمادعًا.

  يقود املظليون بن مهدي بعيداً. يتحرك بعيداً بخطوات 

كاحلة.  حول  احلديد  ب�ضبب  ا�ضتطاعته  بقدر  ق�ضرية، 

ي�ضتدير ما�ضو نحو ال�ضحفيني ويبت�ضم مرة ثانية.

  

نهاراً  داخلي.  ال�ضحفيني.  قاعة  احلاكم.  مكتب   .112
4 مار�ص.

  يقف الكولونيل ما�ضو. على وجهه ابت�ضامة ق�ضرية، ال 

يتحرك عيناه يقظتان، ولكن ب�ضكل ما ن�ضف مغلقتني 

ب�ضبب ومي�ص الكامريا.

الر�ضمي  الناطق   ... ما�ضو  كولونيل  االأول:  ال�ضحفي    

للوزير املقيم، ال�ضيد جورلني قال اأن »العربي بن مهدي 

انتحر يف زنزانته، �ضنق نف�ضه بقطع من قمي�ضه، الذي 

�ضباك  باأعمدة  وربطه  ثم  حباًل،  منه  لي�ضنع  ا�ضتعمله 

زنزانته.« ويف كلمة �ضابقة، نف�ص الناطق حّدد انه: »... 

ب�ضبب ما عرب عنه بن مهدي �ضابقًا عن امكانية هروبه 

عند اأول فر�ضة تتاح له، كان من ال�رسوري ابقاء يديه 

وقدميه مربوطتان ب�ضكل دائم.« يف راأيك اأيها الكلونيل، 

ميزق  ان  ان�ضان  ي�ضتطيع  هل  ح��االت  هكذا  مثل  يف 

ال�ضباك  عامود  يف  وربطه  حبل،  اىل  وحتويله  قمي�ضه، 

لي�ضنق نف�ضه؟

الر�ضمي  للناطق  ال�ضوؤال  هذا  توجه  اأن  يجب  ما�ضو:    

با�ضم الوزير الذي ادىل بهذه االأقوال... اأما بالن�ضبة يل، 

االأخالقية  بالقوة  االإعجاب  فر�ضة  يل  كانت  ف�ضاأقول 

بن  اأظهرها  التي  املتاأرجحة  غري  واملثالية  والذكاء 

الذي  اخلطر  تذكري  من  بالرغم  االأ�ضباب،  لهذه  مهدي. 

ثله، ال اأتردد يف تكرمي ذكراه. لقد قيل ال�ضيء الكثري.
ّ
م

  ال�ضحفي الثاين: كولونيل ما�ضو ..

حققها  التي  النجاحات  ع��ن  فقط  »لي�ص«  م��وؤخ��راً    

املظليون، ولكن اأي�ضًا عن االأ�ضاليب التي طبقوها... هل 

ت�ضتطيع اأن تخربنا �ضيئًا عن هذا؟

هذه  نتيجة  هي  حققناها  التي  النجاحات  ما�ضو:    

االأ�ضاليب. واحد يحقق االآخر والعك�ص بالعك�ص.

لدي  الكولونيل.  ايها  �ضاحمني،  الثالث:  ال�ضحفي    

زمالئي  يقوم  الزائدة  حكمتك  ب�ضبب  رمبا  انه  انطباع 

مبتابعة �ضوؤالك نف�ص ال�ضوؤال التلميحي والذي ال ميكنك 

االإجابة عليه اإال بنف�ص االأ�ضلوب التلميحي. اعتقد انه من 

االأف�ضل اأن ننادي االأ�ضياء باأ�ضمائها ال�ضحيحة؛ اإذا كان 

يعني احدهم التعذيب، فعليه اأن يدعوه تعذيب.

  ما�ضو: اأنا اأفهم. ما هو �ضوؤالك؟

  ال�ضحفي الثالث: االأ�ضئلة قد �ضئلت. انا اأود فقط بع�ص 

االإجابات املحددة، هذا كل �ضيء.

اإذاً. كلمة »تعذيب«  اأن نكون حمددين    ما�ضو: لنحاول 

ال تظهر �ضمن اأوامرنا .. تكلمنا دائمًا على اال�ضتجواب 

البولي�ضية  العمليات  القيمة يف  الوحيدة ذات  كالو�ضيلة 

جلبهة  بالن�ضبة  اما  املجهولني.  االعداء  �ضد  املواجهة 

اأع�ضاءهم،  يرتك  اأن  يطلبون  فهم  اجلزائرية،  التحرير 

يف حالة االعتقال، �ضاكنني ملدة اربع وع�رسين �ضاعة، 

قد ح�ضلت  تكون  املنظمة  فاإن  وبذلك  يتكلمون  قد  ثم، 

اإىل  اعطيت  معلومات  اأي��ة  لتحول  الكايف  الوقت  على 

�ضيء عدمي الفائدة... اية نوع من اال�ضتجوابات علينا اأن 

نختار؟ .. تلك التي ت�ضتخدمها املحاكم يف جرمية القتل 

التي متتد اإىل اأ�ضهر؟

غري  االأحيان  من  كثري  يف  القانون  الثالث:  ال�ضحفي    

كاٍف، ايها الكولونيل

االأماكن  يف  القنابل  يفجرون  الذين  وه��وؤالء  ما�ضو:    

ال��ع��ام��ة، ه��ل ه��م رمب��ا ي��ح��رتم��ون ال��ق��ان��ون؟ عندما 

ايها  اأجاب؟ كال،  ال�ضوؤال تذكر ما  �ضاألت بن مهدي هذا 

املحرتمون، �ضدقوين، انها دائرة جهنمية. ون�ضتطيع اأن 

اأية نتيجة.  اإىل  الو�ضول  نناق�ص امل�ضكلة ل�ضاعات دون 

التحرير  جبهة  هي:  امل�ضكلة  هنا.  لي�ضت  امل�ضكلة  الأن 

اجلزائرية تريدنا اأن نرتك اجلزائر ونحن نريد اأن نبقى. 

من  متنوعة  اطياف  من  بالرغم  ان��ه،  يل  يبدو  واالآن، 

االآراء، كلكم توافقون على �رسورة بقائنا. عندما بداأت 

الثورة، مل يكن هنالك حتى ظالل لالآراء. جميع ال�ضحف، 

الثورة.  الإخ��م��اد  تدعو  كانت  الي�ضار  �ضحف  وحتى 

ونحن  متامًا.  ال�ضبب  لهذا  هنا  اإىل  ار�ضلنا  فقد  ولذلك 

ل�ضنا جمانني وال �ضاديني بل رجال حمرتمون. والذين 

بها  قمنا  التي  منجزاتنا  ين�ضوا  اليوم،  فا�ضيني  يدعونا 

من اأجل املقاومة. والذين يدعوننا نازيني، ال يعرفون 
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انه من بيننا هنالك من بقي بعد دا�ضو وبو�ضنوالد. نحن 

جنود وواجبنا الوحيد ان ننت�رس. لذلك لنكن حمددين، 

اريد االآن اأن ا�ضاألك �ضوؤااًل: هل على فرن�ضا اأن تبقى يف 

اجلزائر؟ اإذا اجبت ب� »نعم« فعليك اأن تقبل كل النتائج 

ال�رسورية.

  

113. بيوت الق�ضبة. حادثة تعذيب. داخلي. نهاراً
  الق�ضبة، غرف نوم، مطابخ، حمامات.

اأبي�ص، �ضديد؛ وجوه جامدة، ا�ضكال جممدة يف    �ضوء 

منت�ضف حركتها.

  ن�ضاء، اأوالد ... عيون زجاجية ... حيوانات تقاد للذبح.

  مظليني، كل حركة من حركاتهم تقا�ضم متامًا، حتقيق 

الكمال. 

وكاحاله  ذراعاه  مائدة،  على  ي�ضتلقي  جزائري  رجل    

مقيدان باأحزمه.

  جزائري على �ضكل دوالب، عامود حديدي يف منحنى 

ركبه، كاحاله مربوطان بر�ضغيه.

اأ�ضالك كهربائية متدالة من مولدها، كما�ضات ممتدة    

اال�ضالك مم�ضوكة  �ضوكاتها مفتوحتان، نهاية  وذراعي 

ب�ضوكات الكما�ضات تو�ضع على اجل�ضد العاري، االأجزاء 

احللمات،  االأذن��ان،  الل�ضان،  ال�ضفاه،  ح�ضا�ضية:  االأكرث 

مطاطية،  انابيب  �ضنابري،  اجلن�ضية...  االأع�ضاء  القلب، 

مفتوحًا  يبقى  يفتح،  ان  على  الفم  يجرب  قموع،  دالء، 

وا�ضمال  الفم  داخ��ل  مطاطي  انبوب  وو�ضع  باأ�ضفني 

بالية يف املحيط، ماء بطن منتفخ .. التعذيب حمدد بكل 

على  يوؤخذ  ا�ضلوب  اإىل  ي�ضري  تف�ضيل  وكل  التفا�ضيل، 

حده ويعاد جمعه.

  

114. حارة الق�ضبة العليا. خارجي. نهاراً.
  جتويد القراآن يف مدر�ضة القراآن مثل ال�رساخ الذي ال 

يتوقف، مثل ارادة البقاء العنيدة التي تبدو منت�رسة عرب 

الق�ضبة.

ال�ضغري.  وجهه  غريزيًا.  اأعلى  اإىل  ال�ضغري  عمر  ينظر    

ا�ضبح قا�ضيًا �ضموتًا مثل �ضاب يافع يدخل بعد ذلك اإىل 

املدر�ضة.

  

115. مدر�ضة القراآن. داخلي. نهاراً

  االأوالد يجل�ضون على الب�ضط، بال حراك، �ضفاههم فقط 

التي تتحرك. هنالك �ضوء م�ضلط عليهم، واملدر�ص  هي 

يجل�ص يف الظل.

  جوقة دينية.

  يقرتب عمر ال�ضغري من االأ�ضتاذ الذي يهز راأ�ضه راف�ضًا. 

يخرج عمر اإىل خارج املكان.

  

116. �ضوارع الق�ضبة. دوريات. خارجي. نهاراً
  دوريات من املظليني جتوب الق�ضبة، خوذ، ر�ضا�ضات، 

اجهزة راديو �ضغرية حممولة، كالب بولي�ضية..

  ين�ضب املظليون مكربات �ضوت على زاوية كل �ضارع. 

  مظليون يحملون الفرا�ضي ودالء االألوان يدهنون ابواب 

ا�ضوات  ت�ضمع  الآخر  وقت  ومن  كبرية.  بارقام  الق�ضبة 

الر�ضا�ضات عن بعد.

  يقف جزائريون م�ضتندين اإىل احلائط وايديهم مرفوعة. 

يقلبه  �ضاب جزائري  اقدام،  ب�ضعة  بعد  على  ميت  رجل 

املظليون ويفت�ضوه. ي�ضتدير احد االأوالد بعيون خائفة.

الراديو  على  امليت  الرجل  ا�ضم  املظليني  اأح��د  يذيع    

املحمول.

  

117. الق�ضبة. �ضوارع اخرى. خارجي. نهاراً
  يتلقى مذياع �ضيارة وينقل االأ�ضم؛ ثم يعاد اذاعة اال�ضم 

على مكربات ال�ضوت املتناثرة عرب الق�ضبة.

  مكرب ال�ضوت: »يا �ضكان الق�ضبة! الثورة ت�ضعف يوميًا. 

االإرهابي بن اأمني قد اأعدم. قا�ضم مو�ضى قد اعتقل. كان 

يا  اجلزائرية.  التحرير  جبهة  يف  الثاين  للقطاع  قائداً 

احلقيقيني.  اخوتكم  لي�ضوا  االإرهابيون  الق�ضبة!  �ضكان 

اجلي�ص  حماية  على  اع��ت��م��دو  الأق���داره���م.  ات��رك��وه��م 

تعاونوا  ال�ضغب.  االإرهابيني ومثريي  ا�ضجبوا  الفرن�ضي. 

معنا ال�ضتعادة ال�ضالم والرخاء يف اجلزائر...«

118. اربع ن�ضاء. �ضارع – خارجي. نهاراً
من  دوري��ة  يقابلن  وجوههن،  يحجنب  ن�ضاء،  ارب��ع    

املظليني يف �ضارع �ضغري. اثنان من املظليني يوقفان 

اقدامها  عن  فيك�ضفان  ثوبها  ويرفعان  ام���راأة،  اآخ��ر 

وكاحليها ... وهما كاحلي رجل. ميزقان غطاء وجهها.

  الرجل هو علي. يف نف�ص الوقت، هنالك نار ر�ضا�ضات. 

  ي�ضقط املظليني ار�ضًا. يتم�ضك علي ب�ضالحه الذي يظهر 
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انف�ضهم  االآخرين  املظليني  يرمي  عباءته.  فتحة  عرب 

علي  يتابع  بينما  االآخرين  ن�ضاء  الثالث  يهرب  ار�ضًا 

اطالق النار، ثم يرك�ص مبتعداً.

واحل���واري،  ال�ضيقة  ال�����ض��وارع  ع��رب  االأرب��ع��ة  يهرب    

خلفهم  الأخ��رى.  �رسفة  من  ويقفزن  �ضالمل  وي�ضعدن 

�رساخ و�ضفري ونار ر�ضا�ضات ت�ضمع. وباالقرتاب اكرث... 

نباح كالب.

  

119. �ضاحة بها بئر. خارجي. نهاراً.
  يدخل االأربعة اإىل ال�ضاحة. رفاق على الثالثة يرفعون 

نقابهم هم اي�ضًا. اإنهم قادر ومراد ورامل.

االأربعة  رجل  يقود  بينما  الباب  لتغلق  امراأة  ترك�ص    

نحو فتحة خمباأة ببع�ص ال�ضناديق.

واأوالد،  ن�ضاء  من  ال�ضاحة  يف  املوجودن  واالآخ��رون    

وب�رسعة  ب�ضمت  بامل�ضاعدة،  االآخ��رون  هم  م�ضغولون 

يف جو م�ضحون من الدعم للهاربني االأربعة. وعن قرب 

ت�ضمع ... نباح كالب وخطوات مظليني مت�ضارعة ... 

مملوءاً  كبرياً  كفًا  وتنرث  الباب  نحو  ام��راأة  ترك�ص    

بالفلفل حتت ال�ضقوق.

  

120. �ضاحة يف ال�ضارع بها بئر. خارجي. نهاراً.
مي�ضكون  والذين  املظليني  من  املالحقني  جمموعة    

الكالب البولي�ضية ب�ضال�ضلها... يبطئون امام الباب.

  كالب تنبح.

  احليوانات ت�ضم االأر�ص، ثم تتحرك مع املظلني جنبًا 

اإىل جنب.

121. حمام عربي. داخلي. نهاراً.
  يدخل عمر ال�ضغري غرفة البخار الكبرية. يتحرك نحو 

املدير وي�ضلمه ظرفا. يخبئه املدير ب�رسعة حتت الن�ضد.

اعيدو  التحرير!  جبهة  منا�ضلي  جميع  »اإىل  املنادي:    

من  واعتقل  �ضقط  م��ن  اأم��اك��ن  خ��ذو  انف�ضكم!  تنظيم 

خطرية.  حلظات  هذه  جديدة!  �ضالت  اخلقوا  اخوانكم. 

قاوموا اأيها االإخوة! الهيئة العامة ترتك لكم حرية اأخذ 

اية خطوات هجومية �رسورية.

  

122. منزل يف الق�ضبة. داخلي. نهاراً.
�رسفة  على  �ضف  يف  الرجال  املنزل.  �ضكان  جميع    

ظهورهم  روؤو�ضهم،  فوق  م�ضلبة  اأيديهم  االأول،  الطابق 

بر�ضا�ضات  املظليون  يحر�ضهم  بينما  احل��ائ��ط،  نحو 

موجهة نحوهم.

االأم��ام،  اإىل  جزائرية  فتاة  املظليني  من  اثنان  يقود    

ن�ضف  عيناها  ال�ضري،  ت�ضتطيع  وبالكاد  مرهقة،  تبدو 

مغم�ضتني.

  يقفان امام الرجل االأول وي�ضاأالنها:

  املظلي: هل هذه واحدة؟

  املنادي: »قلوبنا منك�رسة ب�ضبب هكذا غ�ضب، منازلنا 

مباحة، عائالتنا مذبوحه، اأيها االأخوة، ثوروا.

  احلقوا الرعب باملدينة االأوروبية!«

  

123. �ضوارع جزائرية. خارجي. م�ضاًء.
والنا�ص  م�ضاءة.  البيوت  م�ضاء.  االأوروبية،  املدينة    

اأنهت اأعمالها. انهم يذهبون اإىل البارات ودور العر�ص، 

او للتم�ضي اأو يتجمعون على موقف احلافالت.

  �رسيخ �ضفارة �ضيارة ا�ضعاف على اأعلى مداها، �ضيارة 

ا�ضعاف ت�ضري ب�رسعة خميفة.

  يتحرك النا�ص جانبًا، يقفزون اإىل املمرات اجلانبية.

  تنكم�ص ال�ضيارات نحو اليمني، وتتوقف.

اخلارج،  اإىل  جثة  ترمي  االإ�ضعاف،  �ضيارة  باب  يفتح    

ت�ضقط وتتدحرج اإىل ال�ضارع.

امل�ضت�ضفى  يف  ملرافق  اإنها  نحوها،  النا�ص  يرتاك�ص    

يلب�ص ثوبًا اأبي�ص وقد غرزت �ضكينة يف رقبته.

  يزداد �ضوت ال�ضفارة كثافة، �ضيارة االإ�ضعاف اأ�ضبحت 

االآن بعيدة.

  

124. �ضيارة ا�ضعاف. خارجي/داخلي. م�ضاًء
  يف �ضيارة التاك�ضي هنالك �ضبيان جزائريان. �ضعرهما 

يعرقان؛ عيناهما  انهما  رثة ممزقه.  اجعد، قم�ضانهما 

مفتوحتان على و�ضعيهما، يحملقان.

  ال�ضبي ال�ضائق بالكاد ي�ضل ارتفاعه اإىل املقود. يتلوى 

يلتقط به ب�ضعوبة. واالآخر لديه ر�ضا�ص.

فوق  �ضوته  لي�ضمع  ي�رسخ  وهو  بالعربية  مالحظة    

�ضوت �ضفارة االإنذار.

على  وي�ضعها  املقود  عن  يديه  اأح��د  ال�ضائق  ي��رتك    

لوحة ال�ضيارة حماواًل كل املفاتيح ليعرث على مفاتيح 
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االإ�ضاءة. االإ�ضاءة العالية.

املقعد.  على  ركبتيه  على  جاثيًا  االآن  يجل�ص  واالآخ��ر    

يف  ويبداأ  املفتوح  ال�ضباك  من  خ�رسه  حتى  ينحني 

اإطالق النار.

  

125. طريق �ضيارة االإ�ضعاف. خارجي. م�ضاء.
  تتاىل ال�ضور واحدة بعد االأخرى بنغمة دائخه؛ مفاجئة، 

رعب، احدهم ي�ضقط. طلقات ر�ضا�ص. �ضفارات �ضيارات 

االإ�ضعاف.

  

اإ�ضعاف. خارجي/داخلي. م�ضاًء. 126. عربة 
  مل تعد هنالك ذخرية. ترك الر�ضا�ص يف املقعد اخللفي 

ل�ضيارة االإ�ضعاف. ما زالت �ضفارة ال�ضيارة على ا�ضدها. 

وال�ضيارة ت�ضري ب�رسعة خميفة ت�ضابق الريح.

ال�ضبيان يعرفان ماذا يعمالن، واين يذهبان    مل يعد 

وكاأنه  مغم�ضتان.  تقريبًا  عيناه  ي�ضوق  الذي  وال�ضبي 

دائخ ي�ضلوا اإىل مربع.

  �ضفارة �ضيارة االإ�ضعاف. ي�ضري االآخر نحو الي�ضار.

  

127. ماأوى حافالت. خارجي. م�ضاًء.
الذي  ال�ضبي  للحافالت.  ماأوى  متجمعون يف  النا�ص    

ي�ضوق ال يفهم اأو ال يريد اأن يفهم.

ثم  العبارة،  نف�ص  االأخ��رى،  تلو  مرة  له  االآخر ي�رسخ    

يرمي نف�ضه على املقود ويديره يف ذلك االجتاه. 

  يقرتب من ماأوى احلافالت اكرث فاأكرث. ا�ضيب النا�ص 

ت 
ّ

وتك�رس دا�ضهم  لقد  ليتحركو.  لديهم  وقت  ال  بال�ضلل. 

�ضيارة االإ�ضعاف بعد اأن �ضدمت عاموداً.

االأر�ص، وحول املكان، جثث املوتى واجلرحى.    على 

اج�ضاد ال�ضبيان ا�ضبحت بال حراك وجباههم ا�ضتقرت 

�ضيارة  �ضوت  ولكن  امل�ضحوق.  االأمامي  الزجاج  على 

االإ�ضعاف مل يتوقف، و�ضمع، حزينًا ومليئًا بال�ضجن.

  

بول.  دو  فين�ضانت  �ضان  موقف  رام��ل.  منزل   .128
خارجي/داخلي. نهاراً 26 اأغ�ضط�ص.

  موقف �ضان فين�ضانت دو بول، ظهراً.

  طائرات هليكوبرت حتوم يف ال�ضماء ومظليون ميالأون 

مفتوحة  عيونهم  ومتوترة،  �ضاحبة  وجوههم  احل��ارة 

فتحة وا�ضعة ايديهم متم�ضكة بر�ضا�ضاتهم، هنالك �ضكون 

غريب. ثم حركة خلف احلارة، �ضوت وحتية مقت�ضبة، 

لقد و�ضل ما�ضو وهو يخاطب اأحد ال�ضباط:

  ما�ضو: االآن لي�ص وقتًا لالأبطال، اعطني مكرب ال�ضوت. 

باب  من  ويقرتب  يديه  يف  ال�ضوت  مكرب  ما�ضو  ياأخذ 

للبيت  الداخلية  ال�ضاحة  روؤية  الباب ميكن  مفتوح. عرب 

حيث تتمدد اربعة جثامني ملظليني هناك.

  يقف رامل و�ضي مراد على �رسفة الطابق االأول خلف 

الدرابزين منتظرين. وهكذا فبا�ضتطاعتهم مراقبة الباب 

ال�رسفة  اإىل  ال�رسفة  من  تقود  التي  وال�ضالمل  وال�ضاحة 

العلوية.

  وعلى ال�رسفة العلوية هنالك مظليون اآخرون يواجهون 

من  طلقًا  يطلقون  واالأخ����رى  ال��ف��رتة  وب��ني  ال�����رسف��ة. 

ر�ضا�ضاتهم. ي�ضمع �ضوت ما�ضو يف مكرب ال�ضوت.

ما  اإذا  عقلكم.  ا�ضتخدموا  م��راد  �ضي   ... رام��ل  ما�ضو:    

ا�ضتمررمت هكذا، فال اريد ان اكون مكانكم عندما يلقي 

نهاية  يف  عليكم  �ضيلقى  القب�ص  الأن   ...  
ّ
علي القب�ص 

االأمر، وانتم تعرفون ذلك اي�ضًا. ا�ضت�ضلموا اإذا ما فعلتم 

هذا فوراً، فاأعدكم انكم لن ت�ضابوا باأذى و�ضتحاكمون 

حماكمة عادلة هل ت�ضمعانني؟ 

  ينظر رامل و�ضي مراد اإىل بع�ضهما البع�ص

  مراد: من الذي يتكلم؟

  ما�ضو: ما�ضو. الكولونيل ما�ضو.

  مراد: نحن ال نثق بك. ايها الكولونيل. تعال اإىل االأمام 
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اأظهر نف�ضك.

  برهة من ال�ضمت.

  ما�ضو: وانا اأي�ضًا ال اأثق بكم. اأواًل قفوا حتى ا�ضتطيع ان 

اأراكم. وابقوا ايديكم ثابتة ويف مرمى النظر.

  يرتدد مراد برهة من الزمن، ينظر اإىل رامل، ثم:

  مراد: ح�ضنًا. ولكننا نريدك ان تعدنا مبحاكمة عادلة 

اأعطنا وثيقة مكتوبة، يا ما�ضو ومن ثم �ضوف  مكتوبة. 

ن�ضت�ضلم.

  ما�ضو: كيف �ضاأعطيكم مثل هذه الوثيقة؟

  مراد: �ضننزل �ضلة من ال�ضباك ... 

  ما�ضو: ح�ضنًا. �ضاأكتب هذا االإقرار...

املوجودتني  الزمنيتني  القنبلتني  لرفيقه  مراد  يظهر    

حت�ضريها  يف  ويبداأ  واحدة  ياأخذ  اأمامه.  االأر�ص  على 

ويدير ميكانيكيتها.

ويجد  ليذهب  بالعربية  لرامل  يقول  الوقت،  نف�ص  يف    

جميعها،  املغلقة  االأبواب  متجاوزاً  رامل  يزحف  ال�ضله 

وي�ضاأل عن ال�ضلة.

�ضلة  تناوله  عجوز.  �ضيده  وتظهر  االأب��واب  احد  يفتح    

وحبلها ملفوف.

من  قطعة  او  اي�ضًا،  جريدة  ي�ضتدير(  ان  )دون  م��راد    

الورق..

القنبلة.  ال�ضلة واجلريدة. ي�ضحن مراد    يح�رس رامل له 

املوقوته و�ضوت تكتكتها حاد ووا�ضح.

  واالآن عليه ان يحرك اليد الثانية. يدا مراد ال يرجتفان. 

ينطق  اأن  دون  يراقبه  رام��ل  مركزة.  �ضاحية،  نظرته 

بكلمه؛ خوفه وا�ضح.

  دون اأن يتحرك، عيناه ملت�ضقتان بعداد القنبلة.

  مراد )ب�ضوت عاٍل( هل انت جاهز ايها الكولونيل؟

  ما�ضو: نعم ... ولكن دعني اأراك اأواًل.

  يحرك مراد اأحد عقارب ال�ضاعة لي�ضبق االآخر بدقيقة.

  مبا�رسة بعد ذلك ي�ضع القنبلة امل�ضطحة امل�ضتطيلة يف 

ا�ضفل ال�ضلة.

  تبدو ال�ضلة فارغة. قطعة اجلرائد حتمي ا�ضفلها. يقول 

االأر�ص.  على  مرمية  ر�ضا�ضاتهم  لينه�ص،  لرامل  مراد 

يف هذه االأثناء يبداأ مراد يف العد لنف�ضه ب�ضمت، �ضفتاه 

تتحركان: واحد، اثنان، ثالثة، اأربعة ... 

رامل  يروا  ان  املظليون  ي�ضتطيع  العلوية  ال�رسفة  من    

اخلالية  ويداهما  بعيد،  غري  مكان  يف  يقفان  وم��راد 

ت�ضتقر بالقرب من ال�ضلة على الدرابزين.

  ي�رسخ احد املظليني:

  املظلي: نحن نراهم. با�ضتطاعتك املجيء.

  يبداأ مراد يف اإنزال ال�ضلة ببطء �ضديد.

  مراد )يعد(

....53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60  

وبع�ص  �ضابطًا  م�ضطحبًا  ال�ضاحة  اإىل  ما�ضو  يدخل    

املظليني. 

ال�رسفة، يبت�ضم، ويريهم ورقة  اإىل اعلى باجتاه    ينظر 

مطوية.

وع��داً،  اعطي  عندما  انني  تعلمون   ... هي  ها  ما�ضو:    

احافظ عليه ... 

يح�ضب  وكاأنه  ما�ضو  اإىل  ينظر  ولكنه  يجيب،  ال  مراد    

امل�ضافة والزمن، ويبطئ اكرث نزول ال�ضلة.

  يتحرك ما�ضو ب�ضع خطوات اإىل االأمام، وكاأمنا يذهب 

اإىل ال�ضلة املعلقة على اجلانب االآخر من ال�ضاحة، ولكن 

يبدل  وثم  الزمن،  من  لثانية  احلرية  عليه  تبدو  فجاأة 

راأيه. ي�ضتدير نحو اأقرب مظلي، ويعطيه الورقة.

  ما�ضو: انت اذهب ...

  يبقى وجه مراد بال حراك. وعليه ظل خيبة امل. يرى 

حماط  هو  واالآن  الباب،  نحو  بخطواته  عاد  وقد  ما�ضو 

مبجموعة من املظليني...

  مراد: )يعد( 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19..

  توقفت ال�ضلة عن احلراك على بعد ياردتني من االأر�ص. 

جثث  فوق  يخطو  ان  املظلي  فعلى  اإليها  ي�ضل  وحتى 

اإىل  و�ضل  ق�ضاوة،  ا�ضد  ا�ضبح  وجهه  امليتني،  رفاقه 

ال  ال�ضلة  داخلها.  اإىل  الورقة  ورمى  ذراعه،  ومد  ال�ضلة، 

تتحرك، املظلي ينظر اإىل اأعلى.

  املظلي )يتمتم( ب�رسعة، اأيها العكروت االأ�ضود!

  يبت�ضم مراد له. ويتمتم �ضيئًا بالعربية، جملة ال يتمكن 

من اإنهائها، الأن االآن ا�ضمع... االنفجار.

  

 2 لياًل  داخلي.  فتحية.  منزل   .4 كاتون  �ضارع   .129
�ضبتمرب.

غرفة  الظهر.  بعد   11 ال�ضاعة   .4 رقم  كاتون  �ضارع    

واحدهم  باملظليني  مملوءة  االإ���ض��اءة  �ضيئة  وا�ضعة 
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جرحى  اآخ��رون  اربعة  او  ثالثة  حمالة.  على  حممول 

يجل�ضون على اجلانب املقابل للغرفة وينتظرون دورهم 

ليحملوا بعيداً.

الوقت  بني  اخل��ارج  اإىل  ينظرون  الباب  عند  مظليان    

املعلقة  بر�ضا�ضاتهم  جاهزون  متنبهون،  وهم  واالآخر. 

مقابل  للغرفة  االآخ��ر  اجلانب  وعلى  جوانبهم.  على 

الباب، يقف اجلزائريون �ضكان املنزل اإىل احلائط. ما�ضو 

اأمامهم ي�ضاأل جمموعة من الن�ضاء:

  ما�ضو: من بينكم فتحية؟

  ترفع امراأة يف االأربعني من العمر عيناها نحوه.

  ما�ضو: هل اأنت هي؟

  تومئ املراأة براأ�ضها بنعم.

مل  اإذا  انهم  لقادر  وق��ويل  ال�ضالمل  ا�ضعدي  ما�ضو:    

ي�ضت�ضلموا ف�ضنن�ضف كل �ضيء.. هل تفهمني؟

تنتظر  ان  ودون  نعم،  ثانية عالمة  مرة  املراأة  تومئ    

املزيد من الكلمات، تتحرك نحو الباب، �ضامتة، �ضاكنه. 

يتبعها ما�ضو ويدفع ويتقدمها.

 ... مبنزلك  مهتمة  كنت  اإذا  تقنعيه،  اأن  حاويل  ما�ضو:    

انتظري دقيقة... هل تريدين اأن تقتلي؟

فتحية  انظر  قادر  عاٍل:  ب�ضوت  ويقول  الباب  يحرك    

قادمة ... لن اطلق النار...

  ثم يتنحى جانبًا ويرتك املراأة متر.

  ما�ضو: تابعي...

عاٍل  �ضلم  ثم  �ضغرية،  م�ضطبة  هنالك  الباب  خ��ارج    

متتلئ  التي  ال�ضالمل  فتحية  تت�ضلم  ممر.  نهايته،  ويف 

واحليطان  ال��ذخ��رية.  ب�ضناديق  القدمية،  باملجالت 

مقطعة من اطالق النار، ال�ضقف يوازي ممر ال�ضلم بنف�ص 

االإنحناءة، يف جزء من امل�ضافة. ولكن يف اأواخر ب�ضع 

ياردات ي�ضتقيم اإىل اخلارج وينخف�ص لي�ضبح افقيًا.

  ار�ص املخباأ مفتوحة. يف الداخل زهرة وقادر.

  تكرر فتحيه بالعربية ما قاله ما�ضو لها.

ا بالعربية. ثم    ي�ضتمع قادر اإليها ثم يجيب، وهو اي�ضً

يبت�ضم. 

للكولونيل  تقويل  اأن  االآن  با�ضتطاعتك  ح�ضنًا..  قادر:    

لين�ضف كل ما يريد. اذهبي، االآن.

اإىل  ثانية  وتدخل  ال�ضلف،  ا�ضفل  اإىل  فتحية  تذهب    

الغرفة.

تن�ضف  اأن  باإمكانك  قال  هو  ما�ضو(  )خماطبة  فتحية    

الن�ضاء  اإىل  وتن�ضم  ثانية،  وتعود،   ... تريد  �ضيء  اأي 

االأخريات.

انه  وزنه،  من  �ضيئًا  فقد  لقد  التعب،  ما�ضو  على  يبدو    

ع�ضبي. ي�ضتدير نحو رجاله، ويبطء وهو يعطي االأوامر، 

يبداأ املظليون بالتحرك.

  ما�ضو: عودو اإىل حيث يوجد االآخرون.

ال�ضلم  �ضقف  على  يو�ضع  اأن  يجب  البال�ضتيك.  جهزى    

حتت مكان االختباء... فتيل طويل ملفوف ... خذو غطاء 

ب�رسعة!  العمل.  اثناء  النار  اطالق  يف  ا�ضتمرو   ... لكم 

افرغو املنزل دعوهم يخرجون منه، ثم دققو يف الغرف 

ثانية ... ا�رسعو!

  يعطي قادر زهرة علبة كربيت، تذهب اإىل خلف مكان 

االختباء حيث توجد رزمة اوراق. ت�ضعلها، ثم تعود اإىل 

قرب قادر الذي يتحرى خزان ر�ضا�ضه.

  مل يعد هناك �ضوى طلقتني. بيوت اخلرطو�ص اخلاوية 

مبعرثة حول املكان. ي�ضتدير قادر نحو زهره، ويبداأ يف 

الكالم، ولكن كلماته تغيب حتت �ضوت الطلقات.

الأن  قلياًل،  اخللف  اإىل  يخطوا  اأن  وزه��رة  ق��ادر  على    

الطلقات ت�ضيء على حافة الفتحة.

طويل  فتيل  نهاية  ال�ضالمل  من  النار.  اإط��الق  يتوقف    

�ضحنة  يف  داخلة  االأخ��رى  النهاية  املمر.  يف  مرمية 

مكان  حت��ت  ال�����ض��المل،  �ضقف  يف  معلقة  بال�ضتيكية 

االإختباء.

  زهرة وقادر ي�ضتطيعان ان يريا اثنتان اأو ثالثة ياردات 

امامهم، اإىل ا�ضفل، نحو املمر، حيث ت�ضتعل نهاية الفتيل 

فتلمع وحترتق.

ا خ�رس وزنه، ذقنه طويلة. ينظر نحو الفتيل    قادر اأي�ضً

ثم نحو زهرة. متر ثانية �ضمت. واالآن زهرة اأي�ضًا تنظر 

نحوه فيقول قادر بهدوء ب�ضوته العادي:

  قادر: ال يفيد احد ان منوت هكذا ... 

  ال ت�ضاعد احد ...

  ينحني من مكان االإختباء.

  قادر )ي�رسخ(:

  ما�ضو! اإذا اعطيتني وعداً اإنك لن تلم�ص  اأحداً من النا�ص 

االآخرين يف املنزل، ف�ضنخرج.
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130. �ضيارة ع�ضكرية. داخلي. لياًل.
  داخل �ضيارة ع�ضكرية.

املقيد  قادر  بجانب  ما�ضو  يجل�ص  اخللفي،  املقعد    يف 

ال�ضائق  بني  االأمامي،  املقعد  يف  زهرة  جتل�ص  اليدين. 

ي�ضاء  م�ضد�ص.  بيده  يحمل  والذي  املظليني  اأحد  وبني 

ال�ضيارة  تتبع  جيب  �ضيارة  باأ�ضواء  ال�ضيارة  داخ��ل 

ما�ضو  ينظر  �ضمت.  ي��اردات.  ب�ضع  بعد  على  مبا�رسة 

نظرات �رسيعة نحو قادر، والذي يحدق مبا�رسة اأمامه. 

ويظهر غا�ضبًا منك�رساً.

  ثم يتكلم ما�ضو بنغمة ب�ضو�ضة، وكاأنه يف حوار اأ�ضدقاء.

ي�ضتدير  فيك،  اأملي  خليبت  ان�ضفك،  تركتني  لو  ما�ضو:    

اأن يتكلم ب�ضوت له نف�ص  قادر نحوه، ويجيب، حماواًل 

م�ضتوى الالمباالة.

  قادر: ملاذا؟

  ما�ضو: لب�ضعة �ضهور كانت �ضورتك قابعة على مكتبي 

ومعها دزينات من التقارير عنك... وب�ضكل طبيعي، فاأنا 

اإىل حدما. مل تبدو يل بتاتًا يا قادر  اأعرفك  انني  ا�ضعر 

انك من النوع الذي مييل اإىل االأعمال الالجمدية.

يتكلم ببطء وكاأنه يعرب عن  ثم  ف��وراً،    ال يجيب قادر 

نتائج �ضكوكه، وجهه نظر جديدة.

  قادر: يبدو عليك اأنك ممنت الأخذي حيًا...

  ما�ضو: طبعًا اأنا كذلك.

  قادر: هذا يثبت اأنني كنت خمطئًا. بو�ضوح لقد قيمتك 

اكرث بكثري مما يجب.

  ما�ضو: كال. دعنا نقول اأنك قدرت عاليًا �ضواب تقديري. 

ولكن من الناحية العملية، فلي�ص ممكن الكالم عن نقاط 

قوة. فاالآن انتهت اللعبة. جبهة التحرير قد انهزمت.

ب�رسعة  وتتكلم  ت�رسخ  اإنها  فجاأة  زه��رة  ا�ضتدارت    

بالعربية بق�ضوة وقوة.

لي�ضاأله باأدب، ولو    ما�ضو ال يفهم وي�ضتدير نحو قادر 

ب�ضيء من ال�ضخرية:

  ما�ضو: ماذا تقول؟

  قادر: اإنها تقول علي ما زال يف الق�ضبة.

  

131. �ضاطئ مزدحم. خارجي. نهاراً
  نظرة علي البوانت غا�ضبة، ثقيلة، ال حراك يحرك راأ�ضه 

ببطء بطريقة بحيث تتحرك نظرته بن�ضف دائرة.

  �ضاطئ اأبي�ص، رمال ناعمة، بحر �ضفاف، اج�ضاد تتمدد 

حتت ال�ضم�ص، جلد الفتيات الذهبي، فتيات يف البيكيني، 

�ضباب �ضهواين مبت�ضم باأرداف �ضيقة، وع�ضالت معتنى 

بها، �ضباب مرح، �ضعيد بطبيعته، مما يح�ضد عليه االأوالد 

يبنون ق�ضورا رملية قرب حافة املياه، ال�ضاطئ له �ضكل 

ن�ضف قمر وعلى جانبية �ضخور ... 

دافئ وهادئ. علي يتكئ على  �ضبتمرب،  �ضهر  اأحد يف    

فقط  عيناه  بي�ضاء.  �ضوف  عباءة  يلب�ص  اإنه  احلائط. 

بارزتان... عينا منر جائع م�ضتقر على ممر، يبحث عن 

قا�ضيتان،  عينان  االآن،  ت�ضعان  عينان  بريئة.  فري�ضة 

الهدوء، هدوء مقب�ص،  البوؤبوؤ.. ثم بعد ذلك  توتر يو�ضع 

توتر كاٍف، املكان جيد، وال�ضحايا ال ميكن ان يكونوا 

اف�ضل من ذلك.

  يتحرك علي، يرتك احلائط، يقطع ال�ضارع نحو �ضاحنة 

ال�ضاحنات  تلك  املدينة،  �ضاحنات  من  كبرية  نظافة 

املعدنية التي ال نرى فيها فتحات.

يتكئ  انه  �ضوارع،  املقود. منظف  �ضاب جزائري على    

بوجهه النحيل على املقود. يداه قذرتان، وال ميكن اإزالة 

قاذورات �ضنني العمل عنهما.

  ي�ضعد علي اإىل التاك�ضي، وتتحرك ال�ضاحنة وتغادر.

  

  �ضاحنة النظافة. داخلي. نهاراً

  ا�ضم منظف ال�ضارع �ضادق. يبدو خائفًا. ينظر حوله، 

ويرتدد قبل ان يتكلم.

  �ضادق: اإذا ال�ضاطئ جيد يا علي.

  �ضكون، ينظر �ضادق نحوه مرة ثانية، منتظراً، ولكن 

علي ال يجيب.

با�ضعة  ي�ضتحم  الذي  ال�ضارع    ينظر علي مبا�رسة نحو 

ال�ضم�ص، القطران الذي كان يبدو �ضائاًل، والفيالت التي 

يتكلم،  ثم  والدفلي...  الليمون  ا�ضجار  باجلزائر،  حتيط 

دون اأن ي�ضتدير نحو �ضادق. يتكلم هم�ضًا، عيناه حتدق 

اإىل االأمام مبا�رسة.

  علي: نحتاج اإىل اثنني زيادة، اكربهم.

  �ضادق: واالآخرون؟

  علي: االآخرون ... دعنا ننتظر ونرى.

  يبقى �ضادق �ضامًتاأ اإىل حني.

  �ضادق: لقد بحثت، يا علي، حتى يف املكان الذي اأعمل 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

206



به. ال �ضيء. الذين مل يعتقلوا غادرو اجلزائر وذهبوا اإىل 

اجلبال ... واالآخرون ال يريدون اأن ي�ضمعوا عنها .. اإنهم 

خائفون...

  ال يجيبه علي. �ضكون.

  علي: اال ت�ضتطيع اأن ت�رسع اأكرث؟

  �ضادق: نعم، اأكيد ... هنا.

وي�رسع  الثالثة،  ال�رسعة  على  ال�ضاحنة  �ضادق  ي�ضع    

تزداد  الرابعة.  ال�رسعة  اإىل  ثانية  يحركها  ثم  املوتور، 

مدينة  �ضواحي  م�ضتقيمة،  الطريق  ال�ضاحنة.  �رسعة 

اجلزائر ا�ضبحت مرئية.

  �ضادق: اإذا مل جند اآخرين... فهل �ضنلغيها؟

  ي�ضتدير علي فجاأة ينظر نحوه ولكنه ال يقول �ضيئًا.

العينني تنظران نحوه ويحاول  ي�ضعر �ضادق بهاتني    

ان يربر نف�ضه.

  �ضادق: ال ن�ضتطيع اأن نزرعهم جميعًا بانف�ضنا... 

  يخاطبه علي ب�ضوت جاف غري مباٍل.

  علي: لي�ص عليك ان تزرع �ضيئًا. عليك فقط ان حتملهم. 

هذا كل �ضيء.

133. �ضارع عبد الرام�ص. منزل علي. خارجي/داخلي. 
لياًل.

االأول  الطابق  �رسفة  عبدالرام�ص،  �ضارع   3 يف  لياًل.    

على  اخلارج  يف  يطبخن  الن�ضاء  املواقد.  نريان  تتالأالأ 

اإنهم  الفارغة.  ال�ضفيحية  االأوعية  من  املبنية  املواقد 

يطبخون اأمام اأبواب بيوتهم. املمرات م�ضاءة.

وزوجته  حممود  على  مير  ال�رسفة،  على  علي  مي�ضي    

الذين يتكلمان هم�ضًا لوحدهما متكاأين على الدرابزين. 

بع�ص  حممود  يزيد  بالنجوم.  مليئة  دافئة  ليلة  اإنها 

الكلمات الهام�ضة لزوجته، ما زال يتكلم هم�ضًا، رقيقًا. 

ثم يتبع علي الذي توقف اأمام الباب.

  

134. غرفة علي. داخلي. لياًل
  يف الغرفة جند عمر ال�ضغري الذي يقطع بع�ص ال�ضور 

من كتاب فكاهي.

  مبجرد اأن يرى علي عند الباب، يتوقف، يغلق كتابه، 

ي�ضع املق�ص يف جيبه. يبدو عليه اخلجل اللتقاطه وهو 

يقوم بلعبة طفولية:

  يف مركز الغرفة هنالك �ضتاره تق�ضم الغرفة، مفتوحة 

حتى منت�ضفها اإىل اجلانب. ويف اجلانب االآخر، ح�ضيبة 

االختباء  مكان  ال�رسير  يل�ضق  ح�ضيبة  خلف  تطبخ. 

عباءته  يخلع  عرقانًا.  تعبًا  يبدو  علي.  يدخل  مفتوحًا. 

ويرميها على الكر�ضي وي�ضع ر�ضا�ضة على املائدة.

اذهب  ا�رسع.  تعاىل  ال�ضغري(  )ي�ضتدير نحو عمر    علي 

نقوم  االأربعة عمل كثري  لدينا نحن  �ضيكون  غداً  لتنام. 

به:

  حممود، ح�ضيبة، انت واأنا.

  يبقى حممود بال حراك عند الباب، تتوقف ح�ضيبة عن 

الطباعة. وتقرتب منهم. عمر ال يقول �ضيئًا، ولكن هنالك 

اأن مينع نف�ضه من  نظرة مكتفية يف عينيه. ال ي�ضتطيع 

مد يده لتم�ضك بالر�ضا�ص.

  يجل�ص علي اإىل املائدة يبعد الر�ضا�ص عن عمر، ويتابع 

كالمه، ما زال يخاطب عمر.

  علي: الأننا مل جند اأحد اآخر، فاإن �ضادق �ضيح�رسنا اإىل 

هناك يف ال�ضاحنة. تخرج اأنت اأواًل وتزرع القنبلة حيث 

اقول لك... ثم تعود اإىل هنا ب�رسعة. ولكن احذر من ان 
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يلحقك اأحد.

اأنا ما  �ضاأزرع    ثم تخرج ح�ضيبة، وبعدها حممود. ثم 

تبقى. �ضيعرفون اأننا ما زلنا اأقوياء.. �ضتكون متاأكداً من 

ذلك.

  

135. غرفة علي. داخلي. فجراً. 7 اكتوبر 1957.
  الغرفة �ضيئة اال�ضاءة ب�ضوء �ضغري على اجلانب االآخر 

ال�ضغري  وعمر  املائدة  على  فرا�ضة  هنالك  ال�ضتارة.  من 

م�ضتلقيًا عليها، نائمًا.

على فر�ضة فوق االأر�ص، بكامل مالب�ضه، 
ً
  علي م�ضتلقيا 

اإىل  ي�ضتمع  وهو  مفتوحتان،  عيناه  بجانبه.  ور�ضا�ضة 

ويذهب  ينه�ص،  �ضاعته،  اإىل  ينظر  بعيد.  موتور  �ضوت 

االأول  الرمادي  ال�ضوء  يرى  اخلارج  يف  الباب.  ليفتح 

يقرتب  اأنه  ويبدو  اأكرث.  بو�ضوح  ال�ضوت  ي�ضمع  للفجر. 

اكرث.

  يعود علي اإىل عمر ال�ضغري، يبقى ينظر اإليه ملدة دقيقة 

وكاأنه  اإنه يرجتف،  فوراً.  الولد  ينه�ص  بعنف.  يهزه  ثم 

على  من  ب�رسعة  ويقفز  م�ضدودة،  باأع�ضاب  نائمًا  كان 

الطاولة. عيناه مفتوحتان، ولكنه ما زال نع�ضًا. 

�ضعر  اأ�ضابعه يف  الزمن وميرر  برهة من  يبت�ضم علي    

عمر.

ال�ضغري.  اأيها  ب�رسعة  ا�ضتيقظ  تعال،    علي: عمر، عمر. 

اليوم �ضت�ضاهد األعابًا نارية.

  يبت�ضم الولد اي�ضًا وي�ضرتخي وجهه، ثم ي�رسق. يف نف�ص 

الوقت، ميد يده ويربت على جانب علي.

  يدخل حممود اإىل الغرفة من ال�رسفة. انه يحمل �ضينية 

وعليها اربعة فناجني من القهوة.

  حممود: لقد دنا الوقت، الي�ص كذلك.

  علي: نعم

  ثم ي�ضتدير علي نحو ال�ضتاره وينادي:

  علي: ح�ضيبة... 

  ح�ضيبة: اأنا جاهزة.

عمر  اخلفيفة،  االأحذية  من  زوجا  ويلب�ص  علي  يجل�ص    

ال�ضغري انتهى من اللب�ص.

  اإزيح ال�ضتار، تظهر ح�ضيبة، وقد لب�ضت ثيابها.

  حممود: �ضمعت �ضوت �ضاحنة قباًل..

  علي : وانا اأي�ضًا. ولكنني ال اأظن انه كان �ضادقا.

  واإال فاإنه كان �ضيكون هنا االآن..

  تلب�ص ح�ضيبة ثيابًا اأوروبية، قمي�ضا وجوبا.

  تقرتب من املائدة وتاأخذ قدحًا من القهوة.

  ح�ضيبة )تبت�ضم( كيف حال زوجتك االآن؟

  وجه حممود خاٍل من التعبري، يهز راأ�ضه.

  حممود: ال باأ�ص...

  ينتهي علي من ارتداء حذائه. ياأخذ فنجانًا من القهوة. 

يف نف�ص اللحظة، ي�ضمع من خارج الباب. اطالق نار من 

ر�ضا�ص.

  يذهل االأربعة.

  علي )ي�رسخ( اإىل الداخل ! اإىل الداخل! 

  واحد تلو االآخر يتحركون نحو مكان االختباء.

الياأ�ص،  الباب. وجهها يلفه    تظهر زوجة حممود على 

الباب.  تغلق  وبدقة.  وب�رسعة  بحذر،  تتحرك  ولكنها 

ت�ضع فناجني القهوة على ال�ضينيه وتخفي كل �ضيء يف 

البالعة.

علي  يدخل  ال�ضتارة.  من  االأخ��رى  الناحية  اإىل  تذهب    

قطعة  علي  يدفع  الداخل.  يف  االآخرون  الثالثة  املخباأ. 

احلائط املتحركة نحوه، وت�ضاعده املراأة.

انها  الليل،  مائدة  على  من  �ضفيح  علبة  تتناول  ثم    

املراأة  تفرد  الفحم.  بغبار  املخلوط  بالبال�ضرت  مملوءة 

اأجر احلائط. واغالق مكان  املعجون يف املفا�ضل بني 

ر�ضا�ص،  طلقات  �رساخ،  الوقت،  نف�ص  ويف  االختباء. 

وخطوات مظليني ت�ضمع.

حتت  ال�رسير  يف  امل���راأة  تنزلق  تنتهي،  اأن  مبجرد    

وهم  الغرفة  نحو  عنوة  املظليون  يدخل  امل��الي��ات. 

ي�رسخون، ويفر�ضون على املراأة اأن تقف. ي�ضدونها اإىل 

اخلارج نحو ال�رسفة.

  

136. �ضاحة عبد رام�ص. خارجي. فجراً.
  ي�ضّدو زوجة حممود اإىل االأ�ضفل من ال�رسفة العليا نحو 

رجال  العمارة...  �ضكان  كل  يقف  حيث  ال�ضاحة،  مركز 

ن�ضاء، اأوالد ... جميعهم وايديهم اإىل احلائط امام ناظري 

املظليني الذين يحر�ضونهم.

مارك  بني  ال�رسفة  يف  مير  �ضادق.  راأ���ص  ينخف�ص    

والقائد. يقف اأمام الباب.

  القائد )يتمتم بنعومة( هنا؟
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  يهز اجلزائري براأ�ضه موافقًا. يدخلون.

  

137. غرفة علي. داخلي. فجراً.
  ي�ضري �ضادق نحو ال�ضتارة. القائد ي�ضري له باأن يذهب 

اإىل هناك.

  ي�ضري اجلزائري اإىل بقعة يف اآخر احلائط.

الال�ضقة  املادة  يتفح�ص  وب�ضبابته،  القائد  يتفح�ضه    

الطازجة.

  ينحني وي�ضع اذنه على احلائط. يبت�ضم وهو ي�ضتمع اإىل 

... التنف�ص الثقيل.

انحنى  له،  ما�ضو  �ضماع  فور  الذي  التنف�ص  نف�ص  اإنه    

بنف�ص ال�ضكل مثل القائد. ينه�ص الكولونيل وينظر حوله. 

نحو  املوجهة  بر�ضا�ضتهم  جاهزون  مظليون  اربعة    

مكان االختباء.

احلائط،  على  بال�ضتيكية  عبوات  يجهزون  واالآخ��رون    

كلها مو�ضلة اإىل فتيل واحد.

وثوب  عباءته  يلب�ص  ���ض��ادق،  ال��زواي��ا،  اأح��دى  ويف    

التخفي الع�ضكري يجل�ص على كر�ضي.

  انه يراقب امل�ضهد بعينيه املفتوحتني على و�ضعيهما: 

ال  وكاأنه  يبدو  االأمام.  اإىل  مرتاخيًا  ج�ضده  يرجتف  اإنه 

كومة  وكاأنه  لبدا  ولوال وجهه  اأع�ضاب.  بال  فيه،  حياة 

من اخلرق البالية.

  ما�ضو )خماطبًا القائد( كل �ضيء جاهز؟

  القائد: نعم، �ضيدي.

  ما�ضو: مل يجب؟

  القائد: كال يا �ضيدي. �ضمت تام.

  ما�ضو: ظننت كذلك. كان وا�ضحًا.

ينه�ص  االآج��ر.  من  اذنه  ويقرب  ثانية  ما�ضو  ينحني    

ثانية.

  يبقى دقيقة يف هذا الو�ضع، �ضائعًا باأفكاره.

  ما�ضو )ب�ضوت عاٍل حمّدد(

  علي ... علي البوانت. �ضوف نن�ضفك.

�ضن�ضعه يف  الولد.  االأقل  االآخرين يخرجون، على    دع 

مدر�ضة اإ�ضالحية.. ملاذا تريده ان ميوت؟

  يتوقف ما�ضو ويهز راأ�ضه. ي�ضتدير نحو القائد: 

  ما�ضو: دعنا نذهب ...

  احد املظليني يفك رزمة من الفتيل.

  القائد: خذها اإىل ا�ضفل هناك حتى ت�ضل اإىل اخلارج...

  املظلي: نعم، �ضيدي..

  وقف ما�ضو امام �ضادق. ينظر اإليه.

  ما�ضو: هل هذا ما زال هنا؟ ... خذوه بعيداً.

ابطه  حتت  من  الزبال  مي�ضكون  املظليني  من  اثنان    

ويرفعونه تقريبًا كليًا ويقودونه بعيداً.

مكرب  وياأخذ  ي�ضتدير  ثم  اخل��روج،  و�ضك  على  ما�ضو    

ال�ضوت. من القائد، وي�ضعه على فمه.

ثانية  ثالثني  �ضاأعطيك  البوانت!  علي  علي!  ما�ضو:    

اأخرى، ماذا تتاأمل ان تربح؟ لقد خ�رست على اأي حال. 

ثالثون ثانية. يا علي، تبداأ االآن.

  

138. خمباأ علي. داخلي. فجراً.
  عينا علي البوانت حتدق يف القطعة املربعة التي تغطي 

املخباأ. نظرته �ضموته حزينه. االآخرون يراقبون علي.

ترتفع وتنخف�ص  �ضفاههم ن�ضف مفتوحه. �ضدورهم    

بتنف�ص متعب.

  علي: )ب�ضوت عميق م�ضت�ضلم( من يريد الذهاب؟

  ي�ضغط عمر ال�ضغري ذراع علي. يبدو وكاأنه ابن مع اأبيه 

.. ياأخذ حممود راأ�ضه بني يديه وي�ضغط عليها. 

  ح�ضيبة: ماذا �ضتفعل؟

  علي: انا ال اتعامل معهم.

  

139. غرفة علي. داخلي. فجراً.
ثانية. حترك  لقد مر ثالثون  �ضاعته.  اإىل  ما�ضو  ينظر    

ليرتك املكان اإىل اخلارج. املظليني االأربعة بر�ضا�ضاتهم 

ما زالوا يف الغرفة.

  القائد )يخاطب مظليا اآخر( ابق اأنت عند الباب لرت�ضل 

اإ�ضارة لالآخرين. عندما اناديك، جميعكم تنزلون..

  

140. �ضارع عبد رام�ص. خارجي. �ضباحًا.
  ارتفعت ال�ضم�ص اإىل علو ال�رسفات.

  ال�رسفات مكت�ضة بالنا�ص.

  احلارة فارغة والفتيل فقط هو املرئي. ي�ضل اإىل مكان 

اثنان  املكان  اإىل  و�ضل  باملظليني.  مليء  خال  �ضغري 

من الكولونيالت وجرنال.

لي�ضور  �ضوئية  ت�ضوير  اآل��ة  جاهز  مظلي  هنالك    
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االأنفجار.

  اجلو العام جو ا�ضتعرا�ص. اثنان من املظليني و�ضلوا 

نهاية الفتيل بالتيار الكهربائي.

  وعلى ال�رسفة، هنالك ن�ضاء جزائريات، واأوالد و�ضيوخ.

  عيونهم ال تتحرك. واحد منهم ي�ضلي. هنالك جو من 

االثارة.

  هنالك اي�ضًا زوجة حممود؛ عيناها تبدوان خاويتني 

نحو  باحلارة  ومي��رون  مظليني،  خم�ضة  ب�رسعة  يخرج 

املكان اخلايل.

الو�ضلة  بخف�ص  املظلي  ويبداأ  االإ�ضارة،  القائد  ير�ضل    

الكامريا جاهزة. ولكن  ببطء. عيون اجلميع ال تتحرك. 

االنفجار ال يحدث

  املظلي ي�ضب، يفح�ص ال�ضلك. جاهز، يا بيرب؟

  القائد: ارجعوا اإىل الوراء!

يداه  الوقت  نف�ص  ويف  �ضيئًا.  يتمتم  ب��اأن  بيري  ي��رد    

تتحركان بع�ضبيه حول االأ�ضالك.

  

141. خمباأ علي. داخلي. �ضباحًا
يريد  وكاأنه  ال�ضغري  عمر  على  البوانت  علي  ينحني    

تغطيته. توقفت ح�ضيبة عن التنف�ص، عيناها مفتوحتان 

على م�رساعيهما حممود يبكي.

  �ضورة واحدة، ثانية واالآن

  االنفجار.

  

142. �ضارع عبد رام�ص. خارجي. �ضباحًا.
انتزع  قد  ا�ضا�ضه  وكاأن  بي�ضاء  بغيمة  املنزل  ي�ضقط    

فجاأة

�ضدى  خلفهم  بعيداً،  ال�ضباط  وباقي  ما�ضو  يتحرك    

وزغاريد  اوام��ر،  �رسيخ،  ثم  تباعًا،  ي�ضمع  االنفجار 

معزولة.

  اجلرنال: وهكذا فاإن الدودة ال�رسيطية مل يعد لها راأ�ص.

اأن  يجب  �ضيء  كل  اجلزائر  ما�ضو؟ يف  يا  اكتفيت  هل    

ينتهي.

  ما�ضو: نعم، اعتقد انه لن يكون هنالك كالم عن جبهة 

التحرير لبع�ص الوقت.

  اجلرنال: ناأمل اأن يكون اإىل االأبد.

  يقاطع جرنال اآخر.

طيبون.  نا�ص  هم  قلوبهم  داخ��ل  من  االأول:  اجل��رنال    

كانت لنا عالقات جيدة معهم ملائة وثالثني عامًا...

  وال اأدري ملاذا ال نبقى هكذا.

  الكولونيل الثاين: نعم، ولكن اجلزائر هي لي�ضت املدينة 

الوحيدة يف اجلزائر.

  ما�ضو )يبت�ضم( ياه، بالن�ضبة لهذا االأمر فاجلزائر لي�ضت 

البلد الوحيدة يف العامل ....

  اجلرنال )مبت�ضمًا( طبعًا، موؤكد ... ولكن بالن�ضبة لهذه 

اللحظة، لنكن مكتفني باجلزائر! يف اجلبال عملنا دائمًا 

ا�ضهل. 

نحو  املنحني  ال�ضارع  يف  ال�ضباط  يتحرك  تدريجيًا    

�ضياراتهم اجليب، ومالحظاتهم تذوى وت�ضيع.

  

نهاراً  خ��ارج��ي.  مظاهرات.  الق�ضبة.  ���ض��وارع   .143
دي�ضمرب 1960.

  مثل �ضيحات الطيور، �ضيحات اآالت من الطيور الربية، 

تكت�ضح الزغاريد وتهز ال�ضماء ال�ضوداء. جوجوجو... ويف 

البي�ضاء، مثل  الق�ضبة فعباءات اجلزائريني  االأ�ضفل يف 

عرب  ال�ضالمل  وا�ضفل  احلواري  عرب  الفي�ضانات  االنهار، 

ال�ضوارع وال�ضاحات تطري باإجتاه املدينة االأوربية.

  

144. قاعة ال�ضحافة.. مكتب احلاكم. داخلي. نهاراً
الهواتف  ال�ضحفيون  ياأخذ  ال�ضحفيني،  قاعة  يف    

بالقوة، ي�رسخون باأعلى �ضوتهم. �ضحفي اجنليزي:

تكون  اأن  ممكن  كان  م��اذا  يعرف  اأح��د  ال  ال�ضحفي:    

دون  العنان  لهم  اطلق  قد  يبدو  انهم  احلقيقة  الذريعة. 

لوزان،  نعم،   .. بلوزان  هاتفيًا  ات�ضلت   ... ان��ذار  �ضابق 

تكلمت مع قائد يف جبهة التحرير يف املنفى. ال يعرفون 

�ضيئًا هناك.

  

145. �ضوارع اجلزائر. مظاهرات. خارجي. نهاراً/لياًل
�ضغار  وفتيات  فتيان  امل��راه��ق��ون،  امل��ق��دم��ة،  يف    

ت�ضتعل،  عيونهم  و�ضعها،  على  مفتوحة  افواههم  ال�ضن 

وينخف�ضن  يرتفعن  فوقهم،  اذرعتهم ممتدة  ي�ضحكون، 

متالئمني مع النغمه. 

  ا�ضوات: اجلزائر! م�ضلمة! اجلزائر م�ضلمة!

اإىل  ويرك�ضون  ال�ضاحنات  ا�ضفل  اإىل  املظليون  يقفز    
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اجلنود،  االأم��ام،  اإىل  البولي�ص  رج��ال  يرك�ص  االأم��ام. 

 ....CRS والزواوي و

اأ�ضفني وعلى  �ضكل  ينت�رسون يف حلقات حماية على    

ن �ضلحفاة حتى يق�ضموه، ويفرقوهم، ويعيدونهم اإىل 
ّ
تكو

اخللف...

او ينق�ضمون. يتابعو    ولكن املتظاهرين ال يرتاجعون 

ال�ضغط اإىل االأمام، يدفعون الفرق ويواجهونهم.

  االأ�ضوات: احلرية لنب بلال

  احلرية لنب بلال

�ضتائرهم.  وي��رخ��ون  اأبوابهم  يغلقون  االأوروب��ي��ون    

يف  يتجمعون  ت�ضميمًا،  االأك��رث  �ضغارهم،  اي�ضًا،  هم 

جماعات حماولني جمابهة اجلزائريني. انهم اقل عدداً 

ولكنهم م�ضلحون.

من  ال�ضوارع،  يف  �ضدى  تر�ضل  امل�ضد�ص  طلقات  اول    

االآخ��ري��ن  ولكن  اجل��زائ��ري��ني،  بع�ص  ي�ضقط  ال��ن��واف��ذ. 

يتابعون التقدم. اإنهم يرك�ضون االآن، متبعرثين.

  ا�ضوات: حتيا الثورة! ] يحيا االأن�ضار![

  �ضيارات اجليب، ال�ضاحنات، �ضفارات االإنذار، القنابل 

امل�ضيلة للدموع، نريان الر�ضا�ضات.

بحركة  ببطء  تتحرك  الدبابات  ابراج  ال�ضهاريج،  ثم    

ن�ضف دائرية يطلق حامل الر�ضا�ص النار اأول طلقة يف 

الهواء.

  ا�ضوات: حتيا اجلزائر!

  حتيا اجلزائر!

  يف هذه االأثناء تغرب ال�ضم�ص وظالل الليل تظهر.

  �ضوت ال�ضحفي االجنليزي )بعيداً(

املجموعة  من  ال�ضغط  رغم  �ضدة.  اكرث  احلالة  اليوم    

الكولونيالية االأكرث ت�ضدداً يبدو اأن احلكومة اأعطت اأوامر 

م�ضددة بعدم ا�ضتخدام ال�ضالح اإىل يف احلاالت الطارئة. 

املدينة  لدخول  حم��اوالت  جرت  اليوم  ظهر  بعد  ولكن 

اأول  هنالك  كانت  لذلك،  وكنتيجة  بالقوة:  االأوروبية 

زالت  اأنه ما  بالرغم من  الهدوء،  ال�ضحايا... واالآن عاد 

ت�ضمع من الق�ضبة هذه ال�رسخات... املتنافرة املنغمة، 

الكابو�ضية....

  ثم بعد ذلك، من وقت الآخر، يف هذا الليل املظلم االآن. 

�رسخات غا�ضبة »يويو�ص« زغاريد.

  

146. ال�ضوارع اجلزائرية. اعالم. خارجي. نهاراً
  هذه ال�رسخات تابع رنينها حتى اليوم التايل.

ثانية كاليوم  يبداأ  امل�ضهد  التايل كان م�ضم�ضًا،  اليوم    

الذي قبله. ما عدا اأنه ...

  �ضوت ال�ضحفي االجنليزي )بعيداً(

باأعالمهم  النا�ص  ظهر  االأوىل،  وللمرة  ال�ضباح  هذا    

اخل�رساء والبي�ضاء ون�ضف قمر وجنمة.

  اآالف االأعالم. ال بد انهم قاموا بخياطتها طوال الليل. 

اأعالم كما نقول. العديد منها قطع من ماليات، قم�ضان، 

فهي  حال  اأي  على  ولكن  قدمية...  قما�ص  قطع  �رسائط، 

اأعالم.

باعمدة  معلقة  االأع��الم  يحمل  اجلميع  االأع��الم  االف    

مناديل،  وكاأنها  ايديهم  يف  بها  يلوحون  او  بع�ضي  او 

اقنعة  وعلى  الكابية  املظليني  وجوه  يف  بها  يلوحون 

اجلنود ال�ضوداء.

  اخلطيب:

  »لقد مرت �ضنتان كان البد منهما، خ�ضائر ال حد لها 

من الطرفني، وثم يف 2 يوليو، 1962 حتقق اال�ضتقالل 

ولدت االأمة اجلزائرية.

  ا�ضوات: حتيا اجلزائر!

حتيا اجلزائر!

حتيا اجلزائر!

النهاية

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

211



212

من أعمال الفنان أحمد المشايخي - ُعمان 



213
- اكتوبر  2016 نزوى العدد 88

در ديوانني �شعريني شدر ديوانني �شعريني شدر ديوانني �شعريني "ال�شقاء  أ�اأ�شأ�شأ� أنه اأنه أنه  رغم 

أناديكشاأناديكشاأناديك"  شات �شات � ت �شت �ش أن�اأن�شأن�شأن� ) " ) " ) 1956( و " يف خطر

أن الكاتب اجلزائري الراحل  اأن الكاتب اجلزائري الراحل  أن الكاتب اجلزائري الراحل   إال اإال إال  إال ( فقط  إال ( فقط  1961(

ية، شية، شية،  شعرب بالفرن�شعرب بالفرن� عرب بالفرن�( املعرب بالفرن�( امُل 1978 ـ  مالك حداد )1925 

أعماله اأعماله اأعماله  ا، فا، ف إال �شاعراً
ً
إال �شاعر
ً
إال �شاعراإال �شاعر إال �شاعرال ميكن اعتباره  إال �شاعرال ميكن اعتباره 

ة تنب�ضشة تنب�ضشة تنب�ُض �شاعرية. شالروائية اخلم�شالروائية اخلم�

يف الذكرى الثامنة و الثالثني لرحيله، 

مى حتية ميكن شمى حتية ميكن شمى حتية ميكن  أ�اأ�شأ�شأ� أجمل احتفاء و اأجمل احتفاء و أجمل احتفاء و  إن اإن اإن  افاف

أن اأن أن "نقوله"  رفعها لروح الفقيد الكبري، 

أن يغرد بها..اأن يغرد بها..أن يغرد بها.. باللغة العربية، التي متنى 

ية شية شية  شالفرن�شالفرن� الفرن�" الفرن�"  هو الذي �رصخ ذات يوم :

تقالل اجلزائر، وتوقف شتقالل اجلزائر، وتوقف شتقالل اجلزائر، وتوقف  شبعد ا�شبعد ا� بعد ا�" بعد ا�"  منفاي

ف شف شف  ش التع�ش التع� عن الكتابة بها، معربا مراراً

تعماري، الذي جعل ال يقدر على شتعماري، الذي جعل ال يقدر على شتعماري، الذي جعل ال يقدر على  شاال�شاال�

التعبري بالعربية. ومن ديوانه الثاين " 

Ecoute et je t’apelle( ( "Ecoute et je t’apelle( ( "Ecoute et je t’apelle( ( أناديكشاأناديكشاأناديك شات و �شات و � ت و �شت و �ش شان�شان�

ائد.  شائد.  شائد.   شاخرتنا ترجمة هذه الق�شاخرتنا ترجمة هذه الق�

مالك حداد

ق�صائد باللغة التي متنى اأن يْكُتب بها 

�شعـــر

ترجمة: جمال الدين طالب 

كاتب و مترجم جزائري مقيم في لندن



l �إىل جميلة

 لك
ُ
غًدا �شيكوُن املطر

واحل�شائُد لِك

و غًدا �شنذهب لتحيِة اجلزائر

ُكنِت هناك �شمانَة الع�شافري

املطر �شيُكون لِك 

 املا�شي
َ
غًدا �شنبني ن�شب

 لِك 
ُ
غًدا �شيكوُن النهار

ه
ُ
 حليٍب �شي�رصب

ُ
و اأي

الطفل الذي �شُتنجبيُنه

ا اأم 
ً
هذا الطفل جميلة ..هل يكوُن اأمري

ا
ً
ن�شبًا تذكاري

 لك
ُ
غًدا �شيكوُن املطر

يف اجلزائِر ال�شفحة البي�شاء

روٍف بارزة
ُ
بح

�شاأ�رصخ : جميلة !

ُثم اإذا توجب االأمر �شاأح�شُن املوهبة

 قافيًة
ُ
اأتامُل ا�شمك يتطلب

من اخلريف اإىل الربيع هو زمُن ال�شو�شن

بالعربية؛ اجلميلة لها قامُة اجُلرِم

دعى جميلة.
ُ
و يف َنواحينا ال�رصُف ي

* * *

l غربة

 حقيبتي تعرُف 

 ح�رصة امل�شاكن

 االأطفال املجتمعني

حول ا�شطورة

* * *

l بدون �سكن قار

 كنت بنيت ع�ًشا يف كل مكان 

 الع�شافري 
ُ
 اإنه قدر

 وال�شدفُة ترتب االأ�شياء جيًدا 

 االإكليُل يف احلديقة

 زاويُة حٍب للوردة

و احلمامُة فوق ال�شقف.

* * *

l �ساأكون ُخ�سو�سًا

�شاأكون خ�شو�شًا 

اخرتت 

اأن ا�شتحق االآخرين

و اأن اأ�شتمع للمطر

* * *

l غريق

ج�شُد الغريق يجرفه املاء 

 يحيك ق�شبًا مل يتهاو
ُ
�َشعره

 يحر�شه 
ُ
وحده الطائر

ينقُل روحه اإىل اإحدى زوايا احللم 

هناك 

حيث ي�شتطيع الغرقى الغناء. 

* * *
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l كنت �أحب معرفة �أن �أنده�ش 

من موتي

 معرفة اأن اأنده�ض
ُ
كنت اأحب

 من موتي

للطرياِن �رصامُة االأخطار املقبولة 

�شديقي الطيار 

هذه العا�شفة ال ت�شاوي �شيئًا

اأنت اأكرب من هذه ال�شحابة 

ذات اجلبني ال�شغري 

�شيكفي، كان كافيًا

من هذه العا�شفة 

وهذه الريح 

ملعرفة ما اإن كان قلبك 

يخ�شى االرتفاع 

�شديقي ال�شاعر 

للحب �رصامُة املاآمت الب�شيطة ...

* * *

l �سعُر ينه�ش 

 ينه�ض 
ُ
�شعر

 ابت�شامتي 
ُ
اأقدم

اأمُد نحوك 

املولود اجلديد 

ونحو االآخرين 

هذا التوازن التقريبي

بني االحتقار الواجب 

و موهبة اخلارجني على القانون.

* * *

l طبعًا

طبعًا 

الزواج غري املنا�شب 

هو بالتقريب موؤكداً

ً
 ماء

ُ
اأنا اأ�رصب

ُ
اأنت النبع.

* * *

l ينبغي من كل �سيء 

ينبغي من كل �شيء 

لم
ُ

ل�شناعة ح

ليموٌن و حمارات

لوؤلوؤٌة 

ورجال. 
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تعريف هرني مي�شونيك

و�شاعر،  باحث   :)1932-2009(  

اأ�شل  مــن  ــن  ــوي الأب بباري�ض  ِلـــد 
ُ
و

يف  باأعماله  م�شهور  وهــو  رو�شي. 

جماالت البحث الفل�شفي والل�شانيات 

يف  اأعماله  من  وال�ّشعر.  والرّتجمة 

هيدغر«،  »لغة   :
ّ
الفل�شفي املجال 

»�شبينوزا: ق�شيدة الفكر«، »من اأجل 

ــة«، ومن  ــداث احل بعد  ــا 
ّ
اخلـــروج مم

ة: 
ّ
ِري

ْ
ع ال�شِّ نطاق  ال�ّشهرية يف  اأعماله 

ة«، وهو يف خم�شة 
ّ
»من اأجل ال�ّشعري

برتجمته  معروف  اأّنه  كما  اأجــزاء... 

للّتوراة...

»يف  نذكر:  ة، 
ّ
ال�ّشعري اأعماله  من 

يــوم«،  كــلَّ   
ٌّ
»اأ�ــشــطــوري بداياتنا«، 

ويــوم«،  ــًدا  »اأب ال�شوت«،  �شافرو 
ُ
»م

»مــا دمــُت هــذا الــدَغــل«، »والـــرّتاب 

ين�شاب«...

 والق�شائد الّتالية تنتمي، يف االأ�شل، 

اإىل جمموعات عّدة ملي�شونيك.
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هرني مي�صونيك

           ع�صــــــــرون ق�صيــــــدة

ترجمة: خديجة الو�سطي

مترجمة وكاتبة من المغرب



- 1 -

االأموات تغّطيهم الكلمات

كلماتي هي للذين يحيون

اإنهم ال ينهون حياة

مْل اأجتاوز بعد االبتداء

يف اأن اأقولهم باأطراف الكلمات

التي بالكاد تخرج من اأفواهنا

اإذ هم مندجمون فينا كثريا كثريا

اإىل حّد اأّن اجلملة التي ينبغي قوُلها هي نحن

هي لي�شت لالأحجار ال اأعرف

ّ
ما الذي تقوله اإّنها ت�شتمر

اإذا توّقفنا

وت�شمت اإذا اأفرطنا يف الكالم

- 2 -

من اأجل اإنقاذ مقربة 

مّت دفنها

احلجارة اأكرث مّنا 

ة للعطب منذ
ّ
قابلي

اأ�شبحنا جنعلها يف اجتاه ال�شماء

لتدور مع الكواكب

لتحملنا يف الّزمان

لي�ض لنا هذا الزمان لكّننا

نحن زمان الّزمان 

واحلجارة مل تعد حتمل �شوى كلمات

�شاع هواوؤها

ى دالالتها ن�شتمع
ّ
اإّننا نتقر

اإىل الغياب الذي هو

نحن من دون نحن

ُة ما لي�ض 
َّ
قو

مكتوبا

اليد تلم�ض الكلمات وتعرب

- 3 -

نعم

اإّنه اأنا

الذي اأنق�ض الكلمات

ولي�شت الكلمات هي التي تنق�شني

فقد حدَث اأن غفوُت حني

كان ال ينبغي اأن اأفعل ومل اأكن

حا�رصا حني مّت تقويُلها ما مْل اأكْن اأريده

مت
ّ

منذ ذلك الوقت واأنا اأ�شتغل يف خدمة ال�ش

اأكّد�ض غياب الكلمات

اأترك مكانا فارغا يف كل ما قيل اإّنه

مكان الكلمة التي ينبغي اأن تقال ليتوقف

البحر

االأحجار ت�شعد

اأنا فراغ

هذه الكلمة

- 4 -

منذ الزمن الذي كّنا نتحّدُث فيه 

اإىل االأحجار

اأ�شبح لنا معناها زمُنها واالآن

هذه ذاكرتها فينا ت�شري بخطانا

ك يف حركتنا مل نعد
ّ
تتحر

منيز بني ما تقوله ونحن

زمن االأحجار هو نحن اإننا

مفعمون بال�رصخات التي نرتكها مثلما

حجارة 

اإذ منر

والواحد منا مي�شك االآخر
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لنجد بني تلك احلجارة

طريقنا

- 5 -

ثم قام العامل

ْ
ه

َ
بدورٍة دورٍة دور

ظننُت اأّنه هو نف�شه

ظننُت اأنني اأنا نف�شي

لكّن نومي هو يقظتي

ابق
ّ
كما كان احلال يف ال�ش

كلماتي هي

وجهي عيناي فمي كلُّ

ما ي�شمعني واالآخرون

ي�شمعونه

اإذن فما يتغري

قليل االأهمية ومن يدري اإن 

كان اأحٌد حّتى قد راآه اإْن

كنُت اأنا نف�شي قد عرفُت عنه �شيًئا

اأنا االآن ُكلُّ اآَخر

اأنا واأنت هو هي وهو

اأنا اإعادة بدء

العامل

 باالنتظار 
ً
هنالك اأماكن هي اأكرُث امتالء

من اأُْخرى

روؤو�ض 

اأكرث امتالء

بناٍر للّزمان من غريها اإّنها

ة مت�شي نائمًة
ّ

ق�ش

لقد تو�شلت بتميمة

من الطرف االآخر لالنتظار

َن
َ
م  على امتداد الزَّ

ُ
اأنام

منذ اأ�شبحت األتهب دون اأن اأُحمق

ما دمُت هذا الّدغل

- 6 -

العامل

مل يبداأ

ما دام يكذب

نحن نبحث

عن البداية

نعم معي

نعم من طرفك

الكلمات ال تعرف اأن تقول هذا

ال تعرف ماذا تقول

لهذا نحن نبداأ

العامل

منذ ذلك الزمن كله

- 7 -

كلمات اأ�شبحت لها اأثمان غري مقدور عليها

العي�ض �شار باهظ التكاليف

ا قريب لن ي�شتطيع املرء اأن يقول اأنا
ّ
عم

اأوجد هنا اأو كنُت هناك

نحن مطرودون من املكان

لقد ُدِفع بنا خارج الّزمان

اللغة مل تتوّقع هذه االأ�شياء

منذ اأن بداأنا نختلق

منذ اأن اأ�شبحت ال�رصخات حتّل حمل االأموات

منذ اأن اأ�شبحت اأفواهًا من �شمت

تعلك الهواء

ما عدنا ن�شمع 

�شيئا اآخر
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هذا ال�شمت يقرتب

و�شوتي ما الذي ي�شلح له �شوتي اإن كنُت

ال اأعرف بعُد الكلمات

ا اإْن كانت ترحُل ِمّنا اأي�شً

- 8 -

 منُذ عوامل اأخرى
ٌ
ريح

 اجّتاهات الع�شافرِي النا�ِض
ّ

ُتغري

اأُْدِخُل يف ذاتي كلَّ حيواتي

كّل احليواتي التي اأراها

هي حيواتي

- 9 -

نعم اأنا يف عوامل عديدة

يف اآن واحد

لذا ي�شعب على االإن�شان اأن يجد نف�شه 

اأن يعرث من جديد على نف�شه

لكّني اأبحث واأق�شي حيواتي

ما بني لقاء وال لقاء

ة تلو اأخرى
ّ
واأرانا مر

من�شك بع�شنا البع�ض بالزمن

اأقوالنا اإن�شاٌت واحد يخرتع

ا
ً
ام

ّ
اأي

لي�ض هنالك ح�شاب يعرفها

 يف ظهر الّزمن
ْ
م

َ
نحُن َنع

- 10 -

وجٌه

لكّن كلَّ وجه

هو �شكُل حياتي

واأنا اأعتمدك وجها

كما تعتمدين وجها

فيما هو اأعمق من اجللد ُكلِّه

حّتى الّداخل الذي

يعرث فيه احلزانى جمّددا

ماّدة

االأفراح

- 11 -

وين�شاب الرتاب

اإّنه دم

لكرثة ما االأقوال

 به
ْ
امتزجت

منذ اأن بداأنا نزعم اأّنهم

تلك التي تعي�ض

التي ت�شحك

ا يف دواخلنا
ً
التي هي هنا دوم

ٍد
َ
اأرانا ُكلَّ ي

�شي ُكلَّ عابر
ْ
اأم

ما دام الّزمن

نا
ُ
ر

ِّ
ر

َ ُ
الذي مي

هو

الّنوم

يقظٌة

بالن�شبة اإلينا

وال�رصخات ُتْن�ِشئ �شمتا

ما دامت �رصخة

ُتخِمد �رصخة

واالأقوال االآن

 يخرج من االأفواه
ٌ
هي دم

وحني نريد
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اأن نقول النهار

اإّنه ليٌل

َكلِّمنا ُ
هو الذي ي

وحني نعتقد اأّننا ن�رصب ناأكل

فهو تراب نب�شقه

ا
ً
ذلك الذي ين�شاب دم

ُكلَّ هذا 

الّدم

- 12 -

يل حيوات يف حياتك

اأعتربك االأر�ض كلَّها

اأنا الليل

الأنيمك

اأنا النهار

الأراك

ونحن ندور

حول العامل

النوم يف اليد

لكن العيون يقظة

كل العيون

ت�شارك يف الرحلة

اإىل حّد اأّن االأن�شان ال يعود باإمكانه

اأن ينام

لكرثة ما هي م�شيئة

هذه الليلة

- 13 -

اأنا احلياة اأم�شي

من �شم�ض اإىل �شم�ض

ر اإىل غيمة 
ْ
من �َشع

ب�شجرة روائح

ّ
بني يدي

اأ�شمع ُكلَّ االأزهار

قال يف
ُ
اأنا كّل ما ي

َقل
ُ
كّل ما مل ي

اأقفز على اأقوال

حتى حني تكون بال معنى

ال يجعلونني اأ�شت�شيغ حكايات

با�شم كذا

وبا�شم كذا

هذه احلكايات تعي�ض املوت

وكل كلماتي

هي للحياة

- 14 -

مل ننته من كوننا ُنوَلُد    

ويف انتظار اكتمال ذلك نحن ن�رصخ

�ْشدودة 
َ
ب�شفاه م

اإىل كلمات مل ُتَقْل

- 15 -

اأعيد فتح اأ�شابع طفولتي

على عيون تغطيها �رصخات

ال�شعادة حتتل مكانا �شئيال

ال�شم�ض تزدرد دموعا

خفي ديدانه
ُ
النهار ي

 اأرى
ّ
يف كّفي

اأولئك الذين يعّدون حياتهم

- 16 -

الم اللذان هما يداي
ّ
 ال�ش

ِّ
اأظهر يدي
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لقد اأ�شعت ح�شاب االآالم

ّ
ال�رصخات هّن اأم

االأموات لي�شوا بحاجة اإىل �رصا�شف

 احلياة
ّ

اأج�ض

ب�شحكي

ال�شم�ض

ُق الذباب بجلدي ُتْل�شِ

فقري تنتج عنه حركات

ت�شغط خويف على جلدي

وجه احلرب

اّتخذ �شكل عظامي

- 17 -

اأَم�شي هجرتي

مل تعد هنالك اأغاٍن

مل اأعد اأطلب �شيًئا

اأنا اجلرح الذي حترتق فيه االأكاذيب

فتحت جلدي يتهزهز العامل

اخلوف يرتع�ض وقد تورط

اإننا نتقدم

اأنا اأ�شري خلف حياتي

مثل خادم

ال اأحتمل

اأن اأتفرج على وجهي

- 18 -

ا
ً
ا �شاأفعله حني نكون مع

ّ
ت�شاألينني عم

ما دام لن يكون علي اأن اأكتب اإليك

معا هذا لن يفعمني بعد باأقوال االآخرين

ا بع�ض ت�شابهات
ّ
عيناي لن ت�شم

وال قطعا زائفة منك

حيث بالكاد اأ�شمد على املياه

ما الذي �شاأفعله حني �شتكون كّل هذه االأ�شياء 

ا
ً
مع

ا مباء
ً

 ممتزج
ً
�شاأكون �شمنها ماء

ف على نف�شي
ّ
�شاأتعر

غري عارف بعد ما الفرق

 اإ�رصاقات كثرية منك 
ّ

 لدي
ْ
اأنا الذي ح�شلت

لن اأكتب بعد اإليك اإنِت التي �شاأكتبك

ع فيها
ّ
�شاأنرثك يف كلمات هي التي اأجتم

نظراتي من اأجل اأن تدّثر 

�شي�شعد من منفاها نحوك.

- 19 -

خونني اأو يجعلونني اأنبج�ض
ّ
�َشي

ُ
االأموات ي

اإنهم ميزجونني باالآخرين

وي�شقلون عزالتنا

ليلحقوا بنا

- 20 -

كّل عابر 

هو �شم�ض

ّ
نحن منر

يف �شوء

العيون املغم�شة

مع القلق

من اأننا قد ال نتعرف 

على اأنف�شنا

و�شط احل�شد

ك
ّ
اأ�شم

بكّل عيوين
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 1 

دو 
ْ
ا َتب

َ
اِمدًة َكم

َ
ت ج

َ
�ش

ْ
َلي

ِة  لكَنّ القادمني من اجَلنَّ

وِتها 
َ

َل �ش
ْ
و

َ
 ح

َ
ير

َ
وا احَلر لفُّ

اء 
َ
م

َّ
 ال�ش

َ
وه نحو

ُ
َذب

َ
وج

ٍء �ِشواه 
ْ
 اإىل �َشي

ُ
فال َتْنظر

بعنٍي �شاخ�شة 

ق 
ْ
�شدوٍد اإىل َفو

َ
ُنٍق م

ُ
وع

ِلذا.. 

ها 
َ
و

ْ
َنا الِتلَفاَز َنح

ْ
ُكلَّما اأََدر

َنَنا،
ُ
ي

ْ
ُنْغِم�ُض اأَع

ا�شٍة 
َ
نحُة َفر

ْ
ُت اأَج

ُ
وَتْنب

فوَق ُظُهوِرنا 

 2 

اِمه 
َ
ِف اأَْكم

ْ
َلى طر

َ
خيُط احلياَة ع

َ
ي

وِل ِطفٍل   ِبف�شُ
ُ
�ِشري

َ
وي

نِة عا�شٍق 
ْ
وَلع

َق �َشَغٍف جديٍد 
ْ
 َفو

َ
َق�ض

َ
ا ر

َ
ُكّلم

ُل 
َّ
م

َ
ح

ُ
 الـم

ُ
 ِرَداوؤه

ُ
�ِشع يتَّ

ى 
َ

رِد واحَل�ش
َ
بالو

 3 

اردٍة 
َ
ٍة ب

ّ
 ال�شقوِط ِمن َقار

ُ
 غري

َّ
ر

َ
ال ب

َتها 
َّ

اء ِق�ش
َ
 يف الهو

ْ
ت

َ
َهَكَذا َكَتب

ا 
ً
ر كِّ َ

ب
ُ
 م

ْ
َتت

َ
اِت اَلِّتي َنب

َ
ن االأُْغِني

َ
ع

َها 
َ
والُغوِل الَِّذي انَتَظر

ِريِق  ِل الَطّ
َّ
يِف اأو

وَل ِظلِِّه 
َ

ا�ِشنَي ح
َ
 الَني

ُ
ع �شَ َ

ي

َتها  �َض حَتْ
ْ
ِبُك االأَر

ْ
ر

ُ
وي

 4 

ُنوٌن 
ْ َ
اترُكوه.. لعّلُه جم

اوؤوَن  َقاَلَها البنَّ

 
َ
ِغري

َ
َلَط ال�ش  الزَّ

ُ
ع

َ
م

ْ
ج

َ
 ي

ُ
ِحنَي �َشاَهُدوه

 
َ
َظر ِعُن النَّ

ْ ُ
اِئٍغ مي

َ
َك�ش

ى 
َ
ِعيُد اأُْخر

ُ
اِحَدًة وي

َ
 و

ُ
ْخَتار

َ
َفي

َة 
َ
ُد الِفْكر وؤِكّ

ُ
وَكِطفٍل ي

اِء 
َ
 �َشْنَطَتُه يِف الَهو

َ
ح

َ
ج

ْ
اأَر

اِئِديَن ِمْن َدْه�َشٍة 
َ
وا ع

ُ
م

َ
َت�ش

ْ
َفاب

ِه الَفاِخر  َق َقِمي�شِ
ْ
 َفو

ْ
ِلَقت

َ
ع

 
ُ
ح

َ
ر  مَتْ

َ
اء ْ�شَ

ي
َ
اَلٍت ب

ْ
ُخ�ش

َ
و

اأُْلوف 
َ
ِ م

ْ
يف �َشَغٍف َغري
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هبة ع�سام 

شاعرة من مصر 

بورتريهات 



 5 

غلِق على هواٍء راكٍد  
ُ
بنَي الباِب الـم

تُه التَّجاِعيد  
َّ
ا م�ش

َ
 وجَهها ُكلَّم

ُ ومراآٍة ُتق�رصِّ

ْته يف دوالِبها  
َ
ُن الَّذي اّدخر

ْ
 الكو

ُ
ع

َ
قب

َ
ي

جئ  
َ
احلياُة التي غلَّفْتها ليوٍم مل ي

 عَلى مقا�ِشها االآن   
ْ
لي�شت

الَته 
َّ

دحرج ح�ش
ُ
وكطفٍل ي

ج  
ْ
و

َ
يف الـم

تتربُع باالأحالِم 

يف حقيبٍة َكِبرية   

 من اآلِة الع�رِص  
ُ
خرج

َ
وكعوِد ق�شٍب ي

بال نقطٍة منه  

ٍت 
ِّ
ي

َ
كتحديِق م

يف �شقِف الُغرفِة  

تتمدُد خاويًة  

َلها
ْ
و

َ
ابيَك ح

َ
 ُتَطْقِطُق ال�شب

ٌ
ورياح

 6 

اِن 
َ
َت بنْيَ َهِذِه اجُلْدر

ْ
و

َ
ال �ش

اٍح 
َ
ب

َ
َفَته ُكلَّ �ش

ْ
 �رُص

ُ
ْفَتح

َ
وًزا ي

ُ
ج

َ
 اأَنّ ع

َ
َغري

وِرَها الَقِدمي 
ُ

َلى �ش
َ
َز ع

ْ
 االأُر

ُ
ع �شَ َ

ي

َتاِئِر 
َّ
ْخَتِبُئ َخْلَف ال�ش

َ
ي

َ
و

َتاَدْت 
ْ
 الَِّتي اع

َ
اَفري

َ
�ش

َ
 الع

ُ
اِقب

َ
ر

ُ
ي

 
َّ
ِمي

ْ
و

َ
َقَها الي

َ
َطب

اء 
َ
ِف الَهـــو

ِّ
َكي

ُ
َق م

ْ
َها َفو �شَّ ُ

 ع
ْ
َنت

َ
حتَّى ب

�ِشي بالَكِثري  
َ
ا اَل ي

ً
ْغِلُق َنَهار

ُ
 ي

َّ
ُثم

 
َ
اء ْ�شَ

ي
َ
َة ب َله، اَل ِقطَّ

ْ
و

َ
 ح

ُ
ب

َ
َلع

َ
 ي

َ
و

ْ
ر

َ
اَل ج

�ِض 
ْ
اَك يِف احَلو

َ
م

ْ
واَل اأ�ش

اِكه 
َّ
َفَل �شب

ْ
اِكَنُة اأَ�ش

َّ
 ال�ش

ُ
ور

ُ
ي ا الطُّ

َّ
اأم

ِمري  ْخِز ال�شَّ
َ
و

َ
ه ب

ُ
َفاَل ُت�ْشِعر

َدَته 
ْ

ِمُل ِوح
ْ
ح

َ
ِحنَي ي

اأًَة
ْ
ُل َفج

َ
ح

ْ
ر

َ
ي

َ
و

7 

 
ٍّ
ٍع َذَهِبي

َّ
ب

َ
ر

ُ
اِك�شُة َخلَف م

َّ
الر

اَلغِة 
َ
لَة بالب

َّ
م

َ
ح

ُ
َتها الـم

َ
ِقيب

َ
 ح

ْ
َكت

َ
َتر

حَتَت ِحذاِئَها 

اَغات 
َ
َكت يف عدِّ الفر

َ
وانهم

ورٍة ُهَناك 
ُّ
ب

ُ
فوَق �ش

يُق اإىل  ِ
َ

َكها الرب
َّ
ر

َ
ح

جوِف املَتاهِة 

اُت 
َ
ا انطَفاأت الَكِلم

َ
 ُكلَّم

ُ
�ِشع َتتَّ

ْنَهَكُة 
ُ
َها الـم

ُ
اِبع

َ
ا امَتَدت اأَ�ش

َ
وت�شمُت ُكَلّم

ق. 
ْ
اإِىَل َفو

8 

ِه 
ْ
َني

ْ
ي

َ
ا اأَْغَلَق ع

َ
ُكّلم

 
ُ
َق ِبِه االأََثاُث الَقِدمي حَدّ

َع 
ُ
اُن باأَْذر

َ
ِت اجُلْدر

َ
ب واْقرَتَ

 ِمْن �ُشُقوِقَها 
ُ
ج

ُ
َتْخر

اِب 
َ
اِديِت الِغي

َ
و

َ
ْن ح

َ
�ُض ع ُتَفِتّ

َق راأْ�ِشِه 
َ
َتْنِق�ُض َفو

َ
و

 واحلروف 
َ
الدَّواِئر

َتُه 
َ
 �َشْفر

ُ
اِبي�ض

َ
ى اْلَكو

َّ
َهَكَذا َتَتَهج

لََّقَة  َ
ع
ُ
 املـ

َ
وه

َ
ج

ُ
وُتوِقُظ الو

ٍة 
َ
اِويَز َكِبري

َ
ر

َ
يِف ب
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 9 

َها 
َ
 راأ�ش

ُّ
 حنَي �رصَخ الهم

زحِلُقها 
ُ
َكت املوَت ي

َ
تر

ة 
َ
ٍة َكِبري

َ
وح

ُ
ج

ْ
ِمن فوِق اأُر

ويف االأ�شفِل 

ها بِجْذِع �شجرٍة وِلباَلب 
َ

ح
ْ
ر

ُ
َخاَطت ج

ِلكٍة حتَت االأر�ض 
َ
بَدت َكم

 
ّ
بتاٍج ورقي

َ
حِمُل يف فِمه الَنهر

َ
ها ظٌل ي

ُ
يحر�ش

ِعيَدة.
َ
 الب

َ
وي�شِقي االأ�شجار

10 

َلِك َهاِدئون 
ْ
اقدوَن َقب

ّ
الر

 
َ
�شاء

ْ
ي
َ
ائَد ب

َ
�ش

َ
َكو

اأًة 
ْ
ِت َفج ملاَذا انَتَف�شْ

ِدي؟! 
َ
ْفرتنْي يف ي

ُ
ت�شنِعنَي ح

ْدِت 
ّ
ه

َ
هْل م

ُطرًقا للـ »كانيوال« 

دوَن اأمِل البحِث 

عن اأَورَدٍة 

 ِمنَها الدَّم؟! 
ُ

ب
ُ
هر

َ
ال ي
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من أعمال الفنان خميس الحنيني   - ُعمان 



- 1 -

ال�شحراء �شحن الهواء النقي 

يف خاليا النخل

ال�شعف �شاعي بريد اأنيق

والظل امراأة تنتظر ابنها العائد

ِّ
من ر�شيف الن�شيان امُلر

- 2 -

ال�شحراء �شحوة احلرارة يف َدِم الفالة

ابن اآوى �شعيدا بعزلته القا�شية

الرمل ر�شالة اخلالق لقراءة الكون

و الواحة من�ض اخل�شوبة 

يف وجه احلياة

- 3 -

ال�شحراء �شيحة اليمام يف رحيل االأبجدية

َلٌة ممنوعة 
ْ
م

ُ
اجَلمل ج

من قيلولة الظهرية

ة االأر�ض لنداء احلالوة
ّ
والتمر هدي

- 4 -

يانة احللم العميق يف مراآة القلب ال�شحراء �شِ

ُة املعنى 
َ
اجلريد ِجْزي

لتفاح اخليال

�رصب عن طفولته 
ُ
�شب م

ُ
الع

دون ا�شتئذان

- 5 -

ال�شحراء �شهيل الرحيل 

يف كتاب الرمل

الغيمة ِثَقُة اجلمل 

يف اخ�رصار املطر

تكربة
ُ
والهودج اأغنية الن�شيان ل�شم�ض م

- 6 -

 فرو�شية عنرتة
ُ َق�رصِّ

ُ
ال�شحراء �شمت ي

من حنني عبلة امُلوزع 

بني ال�شيف والغنيمة

البطولة تقا�ض بكربياء

 النف�ض والعزمية

- 7 -

ال�شحراء �شفري ال�شنفرى 

يف وادي عبقر

اللة املواجهة 
ُ

ال�شيف �ش

دون ِقناع

والِغمد م�شكن املهند ال�شقيل

 بال ملل
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ِمْراآُة ال�صحراء

اأحمد الدمناتي

شاعر وناقد من المغرب



- 8 -

ال�شحراء �رصخة اال�شتعارة 

يف وجه �شاللة البالغة

كفى من جتنيدي 

يف حروب خا�رصة

مع قبائل ال�شعراء

- 9 -

ُة الروؤية امُلبكرة 
َّ
ح ال�شحراء �شِ

عند زرقاء اليمامة

افة باحلظ القدمي
ّ
ر

َ
العني ِعَناية ع

واالأ�شطورة تتدىل متعبة

 حتت �شقف غيمة عا�شقة

-10-

ال�شحراء �شاحبة امُلوؤان�شة واالإمتاع 

يف فجر الده�شة

احِلجارة ٍحرا�شة البيداء من العزلة

ة املاء 
ّ
ي والندى حَتِ

على َخدِّ نخلٍة

-11-

ال�شحراء �شدمة الن�رص 

�ض ليل امرئ القي�ض
ُ
يف ع

اخليمة ِخيانة 

اخلالء ال�شا�شع

والوتد ِو�شادة 

الرتاب االأبدية

-12-

دق ال�شكينة  ال�شحراء �شِ

يف تربية اأحفاد الهدوء

ال�شاي ِو�شاية املوقد 

بغليان املاء

وجل�شة القرف�شاء 

وفاء اجل�شد لالأر�ض . 
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من أعمال الفنانة عالية الفارسي   - ُعمان 



َ
هُلويِنِ الأفرح

ُ
ومل مي

            يف ِوحدتى َثانيْة.

 َنف�ِشي
َ
ى غري

َ
  اأالَّ اأَر

ُ
كنُت اأَحُلم

 َنف�شي،
َ

لتوؤن�ض

يٍر،  ِطفٍل �رصَ
ِّ
يني

َ
بنافذٍة ِمثِل ع

و)جردِل( ماٍء َك�شرٍي

وحزٍن كبرٍي،

�شيُق بِه الوقُت،
َ
ووقٍت ي

�شمتي هو املوُت، 

اأو هدنٌة الليِل والظلمُة الَكابيْة.

...
ُ
واأُفتح

 �شكايَن امُلْتعبنَي،
َ

غلَق ال�شمُت اأنفا�ض
ُ
 كي ي

 اخلوُف،
ُ
ويندلع

�شبُه �شوَت املفاتيِح، 
ُ
وَط ي

َ
ال �ش

 عن حمنٍة 
ُ

 الباب
ُ
فتح

ُ
اإذ ي

غلُق يف حمنٍة تاليْة
ُ
          ثم ي

 حلمُت ِباأال اأ�شيَخ البٍن
ْ
ويا كم

 باأٍم ...............
ُّ
�شب

ُ
 ي

ا و�شمًتا 
ً
ا ودمع

ً
 انتظار

ُ
متوء

وخوًفا عليه

 
َ
ناها .......... الذي لن يجيء �شَ

ْه
َ
                        فتبكِيِه من قبِل اأن تبكي

 
ٌ

هاَن اأب
ُ
وكم ُتقُت اأال ي

ح�شُن يف كلِّ اأعمالِه:
ُ
دائما كان ي

 الزرِع والقلِع واحل�شِد 

والقفِز والرك�ِض  والرفِع 

واحلمِل وال�شدِّ واملدِّ 

والعّد والفكِّ واحَللِّ 

واحلزِن واملوِت........ 

ح�شُن يف كِل �شيٍء
ُ
ي

�شوى اأَنه - ِمثلما ِقيَل -

بيْة ح�شْن الرتَّ
َ
 مْل ي

 اأال َترقرَق 
ُ
كنت اأحلم

غرٍي
َ

ينا �ش
َ
بالدمع ع

نَّ ليٌل  َ
واأال يخاَف اإذا ج

من ا�شمي ........ زنزانٌة

َفُطوبى ملثلي 

 زنزانًة خاوية؟
ُ
متى �شوَف اأ�شبح
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حممود فرغلي

شاعر وناقد من مصر

حلٌم و�صيٌع 

َقة               حلجرٍة �صيِّ



 ِب�شحبِة َقلبي
ُ
وٍم اأتنزه

َ
يف ُكلِّ ي

ُ
وحنَي اأحاوره

اأخُذيِن اإىل يناِبيِعِه االأوىل
َ
ي

يف هذا اليوم

دثني عن دروٍب
َ

ح

ُكلما تذكرُتها

دخُل من َنافذِتي
َ
 ي

ُ
َكاَن ال�شوء

مل يفارْق َقلبي

طفولُته الزهريُة

على َنا�شيِة الدرِب

ابًا م�رصعًا
َ
�َشاهدُت ب

قلي واقفًا
َ
راأيُت ع

عاتبًا
َ
تذمراً و

ُ
م

 ومراميه
ُ
َفهمُت ق�شَده

َف�شلَّمُت لقلبي وعقلي

دفَة امَل�شريِة

كيمٍة
َ

َكي اأفوَز بروؤيٍة ح

ومت�شي ُنزهتي

باأوتاٍر وتغريدٍة

***

راأيُت

فاعِة احُللم
َ
بريقًا مثَل ي

 ِمن عتباِت الروِح
ُ

ينبج�ض

يتلظى َكبلوٍر َت�شاقَط

كاأنُه ُغدراٌن

ِمن نواقِع اجِلباِل

***

 َنبيِذها
َ

 روحي َكاأ�ض
ُ
َت�شكب

 َقلبي
ُ
 منه َزهر

َ
َكي ي�رصب

ُ
ه

ُ
فيبقى ِعطر

بعد املوت ن�شوانًا

***

 باأقداٍح
ُ

ت�شعُد االأنفا�ض

الِف اخَلمِر
ُ

من �ش

***

فعٍم باأحالٍم
ُ
وخياٍل م

ونبٍع من حننٍي

***
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ها�شم ال�شام�شي

شاعر من ُعمان

َكناٍي َينبعُث من 

             ن�صيِم الليل



ُ
داه

َ
 َقلبي ي�شُق �ش

ُ
مزمار

كناٍي ينبعُث ِمن ن�شيِم الليِل

***

نَي َهم�شاِت االأزهاِر
َ
ب

و�شكناِت الليِل

ع َقلِبي
َ
ل�شُت م

َ
ج

 الأالأَة النجوِم
ُ
اأُ�شامر

 متدثرًة
َ
�َشاهدُت ال�شماء

بظالٍل قرمزيٍة

اع�شٍة
َ
َف�شعدُت كغيمٍة ر

وقلٍب راجٍف

 متُد يِل يُدها
َ
وراأيُت ال�شماء

ف�شموُت بقلٍب �شغوٍف

وروٍح ظماأى

اماًل معي
َ

ح

ِظالَل احُلِب ال�رصمديِة

وجرًة ُتريُق النبيَذ

وماذا ؟

 يف الفوؤاِد
ُ
 قمٍر ي�شيء

ُ
غري

ع�شبَة ال�شعِر االأبديَة

***

بني هذا وذاَك مللمُت اأحداقي

و�رصُت كالطرِي يف االآفاِق

تاألقًا عابراً  كالغيوِم
ُ
م

�شابحًا َك�شدمي الكوِن

ُمتتمًا ُنزهتي واأنا اأُغني

عيدِة
َ
اأُغنيَة  الطيوِر الب

 �رصمديٌة  . 
ٌ
ها ريح

ُ
اأوتاٍر ُتراِق�ش

َ
ب
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من أعمال الفنانة نادية البلوشي  - ُعمان 



ما ن�شف اجلنان

حتى نكون لها واردون ؟

- حديقة الورد

ميدان الطيور

ج�رص على »�شي�شبول«

اح
ّ
 له ال�شو

ّ
يحج

منارتان هما لغز

لي�ض ندركه

تهتّزان معا

فيعرتي الواقفني وجوم

ده�شة ..،

- لي�ض الذي قلت

ّ
به ال�رص

ال بالعابرين

اإىل جبل

ي�شطّف به احللم

اأ�شجار ت�شيء الع�شافري

الع�شيقة،

اذ تتوهم اجلذع

به ال�شم�ض

الهاربون لكورة

النحل..،

ات
ّ

يفء القرب

ت�شافح الكاأ�ض.

الظالل،

لها رّفة

ياأتي احلمام بها

�شم ال�شم�ض
ّ
تتب

اأنا املرتدي غربة

تخ�شّل كّفي

اأرى بني االأ�شابع

ثوب الريح

خيطانه ال�شبعة تلتف

األوانها فرح ،

اأمل االأغاين

من درب غانية

لها ال�شوق

ترتع�ض القراءات
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عادل اليا�رسي

شاعر من العراق

اأ�صئلــــــــــة 

            املاء 



على �شفتي

» ا�شفهان« اخلمر

تنده�ض املنائر

ال�شبايا..،

تلب�ض ال�شاالت 

يف غنج

والتي يف كّفها ال�شبح

ت ده�شتي،
ّ
ذر

فوق ماء املدينة

ابتّلت حدائقها

نخلة يّف

مّلت �شعفها

الريح مل تعبث بها

اأيقظتني

اأ�شكنت غربتي ظّلها

افرت�شت املفازات

فر�شاتي

 ينك�شف
ّ
بها ال�رص

املدينة..،

اأتلو �شحيفتها

يف وجه �شيدة

كّفت املراآة عنها..
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من أعمال الفنان يوسف الفوري - ُعمان 



 الر�شا�شة مبلطة راأ�شي مبعجوِن البارود
ُ
تنام

باتت البطانياُت كي�شًا ت�شتعمل حلمل اجلثث.

***

اجون للدخان
ّ
يف خندِق احلرب الن�ش

 ترتقرق يف عيونهم التجاعيُد 

***

ال تتكاأُ امل�شالُخ عند اأ�شي�ِض الرتبة

الإىل يت�شُخ فتُق االنتحاري.

***

بعد اأن تقياأتنا احلروب متنفرزة

جاءت املفخخات تعيد اأجمادها 

على خ�رص الرماد.

***

 �رصوايل على �شل�شلة جباٍل
ٌ
بائت

ع ج�شدي التائه ،
ّ
تلم

 باملاء
ُ
ج�شدي ورقة يتك�رص

***

تب�شق البيوُت تفخيخها 

بعد رف�شها بب�شطال يتزحلُق 

يف حنجرة االأر�ض.

***

 ازدراءها 
ُ
ج

ّ
بالعيم الوقت تت�شارُع ترو

 تتاأك�شُد متمطيًة 

 ك�شكنٍي بيد النهار
ُ
تنفجر

***

 ما تبقى من هروبه 
ُّ

 اجلندي
ُ
يطمر

املبقع بر�شائل حبيبته 

 بتخمة دمي املتدفق 
ُ

ي�شتلذ الغاط�ض

يف الربكة

 بقذائفه
ُ
ي�شري

عودنا على مللمة اأجزائنا مبجرف منفانا.

***

 بب�شائِر اأطفاٍل م�شبة 
ُ
حبلى املدافع

بهمجية ال�شقوط.

***

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

232

فـــي خنــــــادِق 

             احلـــرب

احمد �شياء

شاعر من العراق



نخاُف خد�َض العط�ض

 
ُ
 م�شاعره

ُ
نرقب

وهو يدكُّ اأجوافنا برباءة طفٍل 

نب�َض القذاف املبللة من عيون اأمه.

***

غري مكرتٍث لذراعي النازفة كنُت 

بني القتلى اأبحث عن مكعبات حلم اأخي.

***

ال �شبيَل لل�رصاِخ

جلُّ ما اأرغب به

 موٌت بال �شظية.

***

املوتى  بعفن   
ُ
تعج ــٌة  رث الــ�ــرصاديــب  �ــشــالمُل 

وطننُي جذاِم االأقبية.

***

 ت�شتغيُث انك�شاط قوتها،
ُ
العظام

امليُت يا ولدي 

رقبة طائر يطقطُق يف  م�شتودع ال�شيد. 

***

اأولدنا م�شوخًا ؟

***

 اآخر 
ٌ
يف مقربِة الغرباِء اجلثُث لها طعم

ها وطٌن يهر�ُض هلو�شته يف ظفائِر احلرب
ُ
بثور

 دماِئها يثغو بعلٍب افريزية 
ُ
 لهب

ماعت حلوقهم

 اجلالد.
َ

جراء و�شعها على اأثاف تكرُع اأنفا�ض
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من أعمال الفنانة تركية الهادي  - ُعمان 
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من أعمال الفنان ابراهيم رعد - العراق
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إذا مل ي�أت املوتاإذا مل ي�أت املوتإذا مل ي�أت املوت

أن يعي�ش م�رشدا، غريبا، منبوذا وهائما اأن يعي�ش م�رشدا، غريبا، منبوذا وهائما أن يعي�ش م�رشدا، غريبا، منبوذا وهائما  أن يعي�ش م�رشدا، غريبا، منبوذا وهائما للمرء  أن يعي�ش م�رشدا، غريبا، منبوذا وهائما للمرء  أف�ضل اأف�ضل أف�ضل 

طح ضطح ضطح  � على  طحلب  مثل  يتعفن  �ضأن  على  طحلب  مثل  يتعفن  �ضأن  على  طحلب  مثل  يتعفن  �اأن  على  طحلب  مثل  يتعفن  أن  من  وجهه  على 

رية ضرية ضرية  م� يف  ع�ضاية  مثل  يزحف  م�ضأو  يف  ع�ضاية  مثل  يزحف  م�ضأو  يف  ع�ضاية  مثل  يزحف  م�اأو  يف  ع�ضاية  مثل  يزحف  أو  العائلة  بحرية 

ي النقود. ضي النقود. ضي النقود.  ضابعه وهو يح�ضابعه وهو يح� ابعه وهو يح�ضابعه وهو يح�ض أ�اأ�ضأ�ضأ� أ�مات  أ�اأ�أ�مات  أ�اأ�مات  مات ضمات ض أو ميحو ب�اأو ميحو ب�ضأو ميحو ب�ضأو ميحو ب� أو ميحو ب�احلزب  أو ميحو ب�اأو ميحو ب�أو ميحو ب�احلزب  أو ميحو ب�اأو ميحو ب�احلزب 

الرابعة ع�رش  الرابعة ضن  الرابعة ضن  ن  ضيدة كنت يف �ضيدة كنت يف � يدة كنت يف �ضيدة كنت يف �ض أول ق�اأول ق�ضأول ق�ضأول ق� حني ن�رشت 

أموت اأموت أموت  أموت أن  أموت أن  أن اأن  أن أتوقع  أن أتوقع  أتوقع اأتوقع  أتوقع كنت  أتوقع كنت  )حدث ذلك عام 1969(. يومها 

عة ع�رش لأكون ضعة ع�رش لأكون ضعة ع�رش لأكون  ضن التا�ضن التا� ن التا�ضن التا�ض إىل �اإىل �ضإىل �ضإىل � ت ضت ضت  أنني ع�اأنني ع�ضأنني ع�ضأنني ع� مبكرا، غري 

يدة جديدة يف ضيدة جديدة يف ضيدة جديدة يف  ضدة ق�ضدة ق� أربعني مب�رشا بواأربعني مب�رشا بوأربعني مب�رشا بول واحدا من 

ة ضة ضة  ض(. حني بلغت اخلام�ض(. حني بلغت اخلام� 1974العراق )حدث ذلك عام 1974العراق )حدث ذلك عام 1974
يد ضيد ضيد  أنا�اأنا�ضأنا�ضأنا� ( الول  اضعري  اضعري  عري  ال� كتابي  ال�ضدرت  كتابي  ضدرت  ال�ض كتابي  ال�ضدرت  كتابي  درت  أ�اأ�ضأ�ضأ� والع�رشين 

أبلغ اأبلغ أبلغ  مل  بعد  كنت   .1980 عام  يف  وذلك  عام ضكون(  يف  وذلك  عام ضكون(  يف  وذلك  كون(  ضال�ضال�

قامت  فيها. حني  قامت ضاأموت  فيها. حني  قامت ضاأموت  فيها. حني  أموت  � �ضاأنني  �ضاأنني  �اأنني  أنني  توقعت  الذي  الذي ضن  الذي ضن  ن  ضال�ضال�

ل ضل ضل  تف� واحدة  تف�ضنة  واحدة  ضنة  تف�ض واحدة  تف�ضنة  واحدة  نة  � �ض  ض  اإل تبق يل  تبق إي��ران مل  تبق اإي��ران مل  إي��ران مل  مع  احلرب 

اء القدر ضاء القدر ضاء القدر  ضفرتا�ضي للموت. ي�ضفرتا�ضي للموت. ي� بيني وبني ذلك اخلط ال

نة الأخرية ضنة الأخرية ضنة الأخرية  أنا يف ال�اأنا يف ال�ضأنا يف ال�ضأنا يف ال� أنا يف ال�إىل احلرب و أنا يف ال�إىل احلرب و إىل احلرب واإىل احلرب و إىل احلرب والوطن  إىل احلرب والوطن  لني ضلني ضلني  أن ير�اأن ير�ضأن ير�ضأن ير�

)املالك  عري ضعري ضعري  ال� كتابي  كتبت  يومها  عمري.  ال�ضمن  كتابي  كتبت  يومها  عمري.  ضمن 

وكان  وكان ضيتي  وكان ضيتي  يتي  و� ليكون  و�ضم���راء(  ليكون  ضم���راء(  ال من  اضد  من  اضد  من  د  ح� ح�ضيتبعه  ضيتبعه 

أن اأن أن  ُقتل يف احلرب بعد  تل يف احلرب اهر قد قتل يف احلرب اهر قد  اهر قد قضاهر قد قض ال� ال�ضاحب  ضاحب  ال�ض ال�ضاحب  احب  ضديقي �ضديقي � ديقي �ضديقي �ض ض�ض�

اعري(. مل نودع ضاعري(. مل نودع ضاعري(. مل نودع  أيها الوطن ال�اأيها الوطن ال�ضأيها الوطن ال�ضأيها الوطن ال� ن�رش كتابه الوحيد )

أخذتنا من ثيابنا، من دفاترنا، اأخذتنا من ثيابنا، من دفاترنا، أخذتنا من ثيابنا، من دفاترنا،  اعر لأن ضاعر لأن ضاعر لأن احلرب  ضال�ضال�

التي  التي ضجار  التي ضجار  جار  ض�ض� ال ظالل  من  اضغريات،  ظالل  من  اضغريات،  ظالل  من  غريات،  ال� ملهماتنا  ال�ضمن  ملهماتنا  ضمن 

فة التي كانت ضفة التي كانت ضفة التي كانت  ضر�ضر� كانت تهبنا ربيعا وهميا، من ال

يد ضيد ضيد  الر� الر�ضارع  ضارع  الر�ض الر�ضارع  ارع  � �ضأعمدة  �ضأعمدة  �اأعمدة  أعمدة  من  بهنا، ضبهنا، ضبهنا،  ت� بتماثيل  ت�ضتودعنا  بتماثيل  ضتودعنا 

من  ذلك،  حاولنا  كلما  عدها  يف  نخطئ  كنا  التي 

ني. مل ضني. مل ضني. مل  ضبه يطل على ال�ضبه يطل على ال� به يطل على ال�ضبه يطل على ال�ض ضمقهى الربملان الذي كنا نح�ضمقهى الربملان الذي كنا نح�

ت ضت ضت  إىل حرب، هي لي�اإىل حرب، هي لي�ضإىل حرب، هي لي�ضإىل حرب، هي لي� أخذونا اأخذونا أخذونا  أنهم اأنهم أنهم  نكن لنغفر لأحد 

أن تلك احلرب مل تكن اأن تلك احلرب مل تكن أن تلك احلرب مل تكن  حربنا. كنت على يقني يومها 

ن ضن ضن  ضاعر الذي كنته يف �ضاعر الذي كنته يف � اعر الذي كنته يف �ضاعر الذي كنته يف �ض ض ذريعة لتتحقق نبوءة ال�ض ذريعة لتتحقق نبوءة ال� اإل

يكون ضيكون ضيكون  اللحظة � �ضأتعلمه يف تلك  اللحظة  �ضأتعلمه يف تلك  اللحظة  �اأتعلمه يف تلك  اللحظة  أتعلمه يف تلك  الرابعة ع�رش. ما مل 

ة ع�رش عاما. كان ضة ع�رش عاما. كان ضة ع�رش عاما. كان  بعد حوايل خم� بعد حوايل خم�ضأتعلمه  بعد حوايل خم�ضأتعلمه  بعد حوايل خم�اأتعلمه  أتعلمه  أن اأن أن  علي 

والع�رشين  عة ضعة ضعة  التا� التا�ضن  ضن  التا�ض التا�ضن  ن  � �ضلت  ضلت  �ض �ضلت  لت  و� حني  و�ضأنني  حني  و�ضأنني  حني  و�اأنني  حني  أنني  بب ضبب ضبب  ضال�ضال�

أنني اأنني أنني  إيل اإيل إيل  إيل يل  إيل يل  يل خيل ُخ من عمري وكنت قد جنوت من املوت 

أفكر اأفكر أفكر  أن اأن أن  غري  من  احلب،  من ضاريع  احلب،  من ضاريع  احلب،  اريع  مب� مب�ضغلت  ضغلت  مب�ض مب�ضغلت  غلت  وان� وان�ضجنوت  ضجنوت 

عر الذي و�ضعني على طريق نبوءة املوت ضعر الذي و�ضعني على طريق نبوءة املوت ضعر الذي و�ضعني على طريق نبوءة املوت  أن ال�اأن ال�ضأن ال�ضأن ال� يف 

باب ضباب ضباب  أ�اأ�ضأ�ضأ� روحي  يف  غر�ش  قد  غر�شه  قد  شه  غر�ض قد  غر�ضه  قد  ه  نف� الوقت  يف  نف�ضكان  الوقت  يف  ضكان 

ل تفهما، ضتفهما، ضتفهما،  م� كائنا  مني  م�ضنع  كائنا  مني  ضنع  م�ض كائنا  مني  م�ضنع  كائنا  مني  نع  ضت�ضت� ت�ضت�ض � التي  �ضختالف  التي  ضختالف  ال

أن يكون اأن يكون أن يكون  ويات العامة وضويات العامة وضويات العامة ول يرغب يف  إىل الت�اإىل الت�ضإىل الت�ضإىل الت� يرتاح 

عليه.  يعرت�ش ما  لديه  يعرت�ش  ما  لديه  ش  لي�ش معطل،  كل  من  لي�شجزءا  معطل،  كل  من  شجزءا 

عري ضعري ضعري  ال� كتابي  كتبت  لذلك  القطيع  لغة  ال�ضأكره  كتابي  كتبت  لذلك  القطيع  لغة  ال�ضأكره  كتابي  كتبت  لذلك  القطيع  لغة  ال�اأكره  كتابي  كتبت  لذلك  القطيع  لغة  أكره  كنت 

إىل النوم(. اإىل النوم(. إىل النوم(.  إىل النوم(. اين  إىل النوم(. اين  اين ضاين ض ض)لنعد يا ح�ض)لنعد يا ح�

ن�صو�ص

فاروق يو�سف

 شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد 

ال�شاعــــــر

�والع�والع�ئلــــــــة

* مقتطفات من سيرة شعرية



اأزه�ر ال�شرفة ن�ئمة

الرغبة  كانت  يقوله.  م��ا  احل�ضان  ل��دى  يكن  مل 

بالعامل  عالقتي  عن  التعبري  يف  مثالية  النوم  يف 

اخلارجي. »�ضاأتخلى عن كل �ضيء« قلت نف�ضي واأنا 

واأن�ضي  نيت�ضه  اأعانني  العزلة.  على  بتمارين  اأعدها 

الذي  الطور  �ضيء من  �ضار على فهم  احلاج ورينيه 

اأمر فيه. ا�ضرتجعت يومها فكرة لطاملا اأثثت حوا�ضي 

ظهر  ما  وهو  غريبا«  اأكون  »اأن  املائية  ب�رشباتها 

لحقا يف ديوان �ضغري ا�ضميته )غريب مثلي( �ضمه 

لحقا  كتبته  الذي  الو�ضاية(  )هواء  ال�ضعري  كتابي 

اأن  اأج��ل  من  نائما  البلد  غ��ادرت  لقد  الدوحة.  يف 

يكون فك الرتباط جزءا من غياب �ضيجلب تداعياته 

عفويا، من غري اأن يلحق الأذى باأحد. يف ذلك الفجر 

راأيت كل �ضيء ي�ضيل كما لو اأنني كنت اأتذكر. حريين 

لقد حل �ضمت هائل.  بالغربة عن املكان.  �ضعوري 

�ضمت احاط ال�ضوارع والر�ضفة وال�ضجار واجل�ضور 

واملارة والذكريات والوجوه والبيت. كان كل �ضيء 

فاإن جوفه خال من  فمي،  من حويل �ضامتا. حتى 

الكلمات. حنجرتي فارغة وعيني فارغة واأنفي ميتنع 

عن ال�ضم. كانت الروائح �ضامتة فيما كنت اأنزلق اإىل 

العدم. »هل ع�ضت هنا فعال كل تلك ال�ضنوات؟« �ضاألت 

ولكن  مكان.  ل  اإىل  ذاهب  اأنني  اأعرف  واأنا  نف�ضي 

العراق مل يعد اإل مكانا ل يعد بالإقامة. ل م�ضي على 

ال�ضماء.  النهر ول نزهات خيالية بني دروب  حافة 

نبيا  ل�ضت  املوعودة.  الر�ش  �ضيكون كل مكان هو 

ولي�ش هناك �ضعب يقف يف وداعي. �ضاأحدث نف�ضي 

يف ما بعد عن الثقوب ال�ضوداء التي كانت تلعب بني 

اأرى  »كما  اإذن؟«  تراها  »اأكنت  �ضبكية عيني.  اأوتار 

اإىل غيابي  القالدة وهي تطوق جيدك« كنت ذاهبا 

باأريحية بطل �ضومري. دمية الإله يف جيبي وعلى 

»انتبذوا«  الأحمر.  النبيذ  من  قطرات  ب�ضع  �ضفتي 

اإىل  و�ضلت  حني  اإل  اأتبعها  مل  �ضعرية  و�ضية  وهي 

املرء  يكون  اأن  معنى  فهمت  فقط  هناك  اأ���ض��وج. 

اأربع  ا�ضتغرقت  وقد  ا�ضوج  اإىل  الطريق  يف  نبيذيا. 

�ضنوات كنت اأفكر يف الطريقة التي يكون فيها املرء 

العراقي  ذلك  اأك��ون  اأن  يف  اأحلم  كنت  اأق��ل.  عراقيا 

الأقل. العراقي الذي ل يحلم �ضوى يف اأن يكون اأقل 

املرء  يكون  اأن  معنى  ما  ولكن  بعراقيته.  اكرتاثا 

كان  التي  الطماطم  معجون  يف  الآن  اأفكر  عراقيا؟ 

جاري ابو روين وا�ضمه جان فيليب ي�ضنعه خملوطا 

بالبطاطا. ولأنه كان يحدثني عن اأختيه املقيمتني 

يف الهند فقد تخيلت اأن حقول املاجنا التي متلكها 

ابنته  كانت  بيته.  يف  رائحتها  ن�رشت  قد  الأختان 

كلوديت التي عا�ضت جزءا من طفولتها يف الهند قد 

حدثتني عن تلك احلقول. اأ�رشين الرجل الذي هاجر 

باأن  بغداد  اإىل  الب�رشة  من  اليراين  الق�ضف  ب�ضبب 

اأباه كان جمندا يف جي�ش امللكة فيكتوريا الذي غزا 

الب�رشة  اأن يقيم يف  الأب اختار  الهند. حني تقاعد 

جان  جاري  الهند.  يف  تزوجتا  وقد  ابنتيه  تاركا 

اأكرث  عراقيا  ك��ان  ال�ضل  الربيطاين  وه��و  فيليب 

مني. يف اأق�ضى الظروف التي مر بها العراق مل يفكر 

با�ضتعادة جن�ضيته الربيطانية. هو عراقي اأكرث مني 

لأنه مل يفكر يف الهروب من العراق. »ل ت�ضدقه فهو 

ابنه ح�ضام. يومها فكرت عميقا يف  نائم« قال يل 

زوجتي  واأزه��ار  نائم  �رشيري  نائمة،  الهند  النوم. 

من  يفيق  العلم  كان  هل  نائمة.  البيت  �رشفة  يف 

�رشاخنا  اإىل  ين�ضت  وهو  خمي�ش  كل  �ضباح  نومه 

اأحلم يومها يف  »موطني  موطني«؟ بدل منه كنت 

اأكون هنديا. رمبا �ضاأكون عراقيا يف منا�ضبات  اأن 

اأخرى.   

رم�ن يف الق�رة ال�ش�بعة

يجيدها  ل  رق�ضة  وه��ي  جوبية.  لك  »�ضاأرق�ش 

�ضوى العراقيني« قلت ل�رشطي اجلوازات يف احلدود 

هويتي  باإثبات  يطالبني  وهو  الردنية   �� ال�ضورية 

الأ�ضوجي. ولو  اأوراق جوازي  اأن قلب  العراقية بعد 

اداء  لف�ضلت يف  ووافق على عر�ضي  اأنه مل ي�ضحك 

تكن  مل  عراقيتي  اأن  اكت�ضفت  يومها  الرق�ضة.  تلك 
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اأ�ضباح حنيني.  اأعلق عليه  الذي  �ضوى كذبة. احلبل 

حني دفع جوازي اإيل قال بابت�ضامة متالأها املرارة 

تلك  اأن  غري  تقول«  ما  واأفهم  ال��زور  دير  من  »اأن��ا 

�ضعر.  اأكتبه من  اأفكر يف ما كنت  احلادثة جعلتني 

اأحت  ال�ضعر عراقيا. ذلك لأين مل  مل يكن تفكريي يف 

لنف�ضي فر�ضة اأن اأقع يف غرام ال�ضياب. مل اأقراأ من 

اختارها  التي  الق�ضائد  �ضوى  املا�ضي  ال�ضياب يف 

كتبه  ما  اأعظم  بحق  كانت  الق�ضائد  تلك  اأدوني�ش. 

ال�ضياب، غري اأن قراءة �ضعره كله هي �ضيء خمتلف 

يف تاأثريه. وهو ما مل اأفعله اإل يف وقت متاأخر. من 

عبد الوهاب البياتي مل يعجبني �ضوى )قمر �ضرياز(. 

امل��دورة  ق�ضائده  يف  جعفر  ال�ضيخ  ح�ضب  �ضدين 

اأعظم  اأرى  كما  وهي  ال�ضابعة(  )القارة  واأب��رزه��ا 

ُتكتب  مل  احلديث.  الع�رش  يف  كتبت  عربية  ق�ضيدة 

ال�ضعر خال�ضا.  اأن يكون  اأجل  اإل من  الق�ضيدة  تلك 

العربي  ال�ضعر  مع  حدثت  التي  احلقيقة  القطيعة 

فقط  يومها  ال�ضابعة(.  )القارة  مع  وقعت  التقليدي 

جتارب  تكن  مل  املعا�رشة.  ق�ضيدتهم  العرب  كتب 

ال�ضياب واأدوني�ش وخليل حاوي ويو�ضف اخلال اإل 

التي  الق�ضيدة  تلك  متارين م�رشحية مهدت لولدة 

مل تكن عراقية متاما. بهذا املعنى فاإنني اكت�ضفت 

ثيابي  طيات  بني  اأحمل  ومل  عراقيا  اأكن  مل  اأنني 

فر�ضة  خ�رشت  لقد  العراقي.  املطبخ  روائ��ح  �ضوى 

تذوق املقام العراقي. بعد �ضنوات �ضاأحلق مع �ضوت 

يو�ضف عمر وهو يغني )جلجل علي الرمان( لأحلم 

كان  اأم��ا  ي��دي.  بني  تنفرط  وهي  الرمان  بحبات 

علي اأن اأرافق جالل احلنفي يف جولته بني خانات 

بغداد العبا�ضي لأن�ضت حلكاياته التي ميتزج فيها 

اخليال بالواقع؟ لقد اأتيحت يل فر�ضة اأن اأنام ظهر 

يف مكتبة الب ان�ضتا�ش ماري الكرملي يف الكني�ضة 

اأجروؤ  اأن  غري  من  فيها،  راعيا  حياته  ق�ضى  التي 

على �ضحب كتاب من رفوفها. لقد عربت نهر دجلة 

بالزورق ما بني الكرخ والر�ضافة مرات من غري اأن 

�ضوق  يف  ال�ضمك  بائعة  كانت  دجلة.  اأمواج  اأتاأمل 

ال�ضواكة تثري �ضهوتي اأكرث مما يفعل ال�ضمك.              

األغ�م اللغة يف فرادي�شه�

�رشنا  حني  البياتي  عبدالوهاب  ال�ضاعر  اأخ��رب  مل 

�ضديقني يف ت�ضعينيات القرن املا�ضي اأنني حاولت 

امل��وت(  بعد  ياأتي  )ال��ذي  كتابه  �رشقة  ي��وم  ذات 

املحاولة  تلك  كانت  وف�ضلت.  املكتبات  احدى  من 

انت�رش  ال��ذي  �ضمريي  ولقوة  لأع�ضابي  اختبارا 

اإىل  الكتاب  اأع��دت  حني  الأخ��رية.  اللحظة  يف  علي 

اإىل عملية  انتبه  قد  املكتبة  مكانه مل يكن �ضاحب 

الكتابة  اأكرث من ثالثني من  الناق�ضة. عرب  ال�رشقة 

كنت حري�ضا على اأن اأقف مرتددا اأمام ال�ضطر الذي 

هو  رمبا  يل.  لي�ش  هو  »رمبا  كتابته.  بعد  يده�ضني 

عليه«  التل�ض�ش  من  الإلهام  حلظة  مكنتني  لآخر، 

ترك  ال��ذي  البغدادي  زري��ق  بابن  اأفكر  اأخ��رى  مرة 

العذل  واحدته حتت املخدة ومات »ل تعذليه، فاإن 

يوجعه/ قد قلت حقا ولكن لي�ش ينفعه« لرمبا د�ش 

امتزجت  التي  الو�ضادة  حتت  الق�ضيدة  تلك  ما  اأحد 

يكن خادم  لو مل  ولكن  الأخرية.  زريق  ابن  باأحالم 

اخلان اأمينا اأكان اأحد قد �ضمع با�ضم الرجل القادم 

ايقاع  اأن ميتزج  الندل�ش ومات قبل  اإىل  من بغداد 

خطواته بيا�ضمني دروبها. �ضبح ابن زريق م�ضى بي 

يف دروب دم�ضق القدمية يف حماولة منه لتعوي�ضي 

ما فقدته من بغداد. من ال�ضعب علي اليوم ا�ضتعادة 

م�ضهد الفقر الذي كنا فيه. كنا نت�ضفح كتب فرانكلني 

التي كانت تعر�ش يف عربات الدفع بالباب ال�رشقي 

�رشاء  على  نقوى  اأن  غري  من  للكتاب،  فل�ش  مبائة 

توقنا  ن�ضبع  لكي  الكتب  نتبادل  كنا  واح��د.  كتاب 

يتمثل  ليلة  كل  ي��راودين  كان  الذي  احللم  املعريف. 

يف جلو�ضي يف غرفة تغطي الكتب جدرانها. وحني 

قراأت اأن الرجنتيني بورخي�ش كان قد تخيل اجلنة 

على هيئة مكتبة، قلت لنف�ضي »هو ذا حلمي القدمي 

كتاب  على  عبارة لمعة« حني ح�ضلت  يتج�ضد يف 

)ال�ضعر والتجربة( ل)اإر�ضيبالد مكلي�ش( كنت م�ضتعدا 

اإىل  النظر  يف  طريقتي  �ضيغري  الذي  الزلزال  لوقوع 

لعبت  قد  الكوين  الن�ضجام  فكرته عن  ال�ضعر. كانت 

�ضيء  كل  باللغة.  عالقتي  تطوير  يف  خطريا  دورا 
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مقابل كل �ضيء. ل �ضيء ميكنه اأن يقع مبفرده. هناك 

عنها  يك�ضف  املتنافرة  الأ�ضياء  بني  خفية  عالقة 

احلقيقة.  اإىل  طريقه  يخطئ  ل  عموما  الفن  ال�ضعر. 

يف  ورد  ما  �ضدقت  ال�ضعر؟  يف  احلقيقة  ما  ولكن 

اأعلن عن موت جملة �ضعر  بيان يو�ضف اخلال حني 

من حديث غام�ش عن ال�ضطدام بجدار اللغة. كان 

�ضاعر البئر املهجورة خمل�ضا يف و�ضف احلالة التي 

انتهى اإليها ال�ضعر يومها. ما من �ضيء يهزم ال�ضاعر 

كل  ت�ضغر  ال�ضعر.  حقيقة  هي  فاللغة  اللغة.  مثل 

احلقائق بني يدي ال�ضاعر اإن وقفت اللغة اإىل جانبه. 

ال�ضعر  بال�رشورة متكن  يعني  المر ل  ذلك  اأن  غري 

ابدا.  اإخ�ضاعها  ميكن  ل  فاللغة  اللغة.  اإخ�ضاع  من 

ونفورها  وغ�ضبها  ومتردها  وحريتها  ا�ضتقاللها 

وتعففها وزهدها وترفها وثراوؤها واأناقتها وعلوها 

وت�ضاميها و�ضفافيتها وغمو�ضها وع�ضيانها، كلها 

ال�ضاعر  اأر�ش مي�ضي  اأر�ش غريبة.  ا�ض�ش تنبت على 

عليها كما لو اأنه يجتاز حقل األغام. »العدو هناك« 

اإح�ضا�ش  ب�ضبب  وخفة،  بحذر  املفردات  التقط  كنت 

غام�ش باأن تلك املفردات �ضتختفي اإن مل اأمد يدي 

اإليها وقد تنفجر بي يف اأية حلظة. يف احيان كثرية 

تكون اللغة هو ذلك العدو الذي ل يجهر اأحد با�ضمه.                 

خربت حي�تي بلغة ال تن�م

متاأخرا  اإل  اأ�ضع  مل  لذلك  وطني.  الكتابة  كانت 

وم�ضطرا اإىل البحث عن وطن بديل للعراق الذي حني 

التفت اإليه الآن ل اأرى فيه �ضببا واحدا لل�ضعادة. كم 

كنت اأبلهًا واأنا اأوزع ال�ضعادات على الأ�ضدقاء كما 

احلظ  اأن  من  وبالرغم  يان�ضيب.  بطاقات  اأنها  لو 

مني.  يتمكن  مل  ال�ضجر  فاإن  منهم  اأحدا  ي�ضعف  مل 

الغريب اأين ل اأتذكر حلظة واحدة من عمري، �ضعرت 

اأفعله  ما  دائما  اأملك  كنت  لأنني  ل  بال�ضجر.  فيها 

بل  ح�ضب،  م�رشعا  مير  الوقت  يجعل  كان  ما  وهو 

اأ�ضبحت ملهمة حلياتي مل  الكتابة وقد  واأي�ضا لأن 

تتح يل الفر�ضة للنظر من خالل النافذة اإىل ما يقع 

رجل  عن  مي�ضو  لهرني  ق�ضيدة  اأتذكر  اخل��ارج.  يف 

وامراأة يعي�ضان يف غرفة م�ضدلة ال�ضتائر. حني متوت 

املراأة يرفع الرجل ال�ضتارة ويفتح النافذة ليكت�ضف 

اأهل  حكاية  مي�ضو  ا�ضتلهم  رمبا  تغري.  قد  العامل  اأن 

اأن ق�ضيدته تقع يف  الكهف بطريقة معا�رشة، غري 

منطقة تعبريية مكتظة بالدللت. يتغري العامل بعد 

لي�ش  الغياب.  الفقدان. يتغري بعد  املوت. يتغري بعد 

العامل اإل مراآة. ل ي�ضكل الوقت اإل عن�رشا واحدا من 

العنا�رش العديدة التي يتاألف منها زئبقها. يف عمق 

ركبة  على  اللغة  اأ�ضع  كنت  اأقيم  حيث  امل��راآة،  تلك 

فيما اأ�ضع العائلة على الركبة الأخرى. واإذا ما كانت 

اللغة قد اأحاطت ركبتها بالفرا�ضات فاإن العائلة قد 

اأثقلت ركبتها بكل ما يعيق ويكدر ويحبط. لقد نظفت 

اللغة حقول روحي من ال�ضياطني ومالأتها مالئكة. 

حني اكت�ضفت اأن�ضي احلاج يف وقت مبكر من حياتي 

�ضغفت بالفا�ضلة التي تقع بني جملتني. واأيقنت اأن 

لي�ش علينا اأن نقول جمال لتنتهي بنقطة. النقطة هي 

النهاية التي ل يرغب ال�ضعر يف الو�ضول اإليها. كان 

الذي  الرجل  باأنه  اجليد  الر�ضام  عرفون 
ُ
ي ال�ضينيون 

واحدة  يف  الورقة.  عن  فر�ضاته  يرفع  متى  يعرف 

اأ�ضدقاء يف ما بعد  من لقاءاتي باأن�ضي وقد �رشنا 

»لقد  وقال  عميقا  �ضحك  الفا�ضلة.  تلك  عن  حدثته 

خربُت حياتك اإذن« �ضكرته لأنه فعل ذلك. بعد وقت 

طويل فاجاأين �ضديق �ضوري هو كرمي العفنان حني 

له  اأعرتف  مل  امل��اء(.  )لغة  ت�ضمية  لغتي  على  اأطلق 

اأنني عرب كل التجارب املختربية التي خ�ضتها كنت 

اأ�ضعى اإىل الو�ضول اإىل اللغة ال�ضائلة. وهي لغة ل تقع 

مثل حجر ول تهب مثل ريح ول تنفجر مثل لهب، بل 

متر بخفة وان�ضياب املاء. لغة ميكنها اأن تزرق بني 

الفخذين  بني  وت�ضفر  اخلدين  على  وحتمر  الثديني 

وتبي�ش على اأطراف الأ�ضابع. اأما كان ي�ضعدين اأن 

تلك اللغة قد �ضاعدتني على الكتابة بي�رش؟ غري مرة 

حاولت اأن اأكتب ن�ضا بع�رشة اآلف كلمة بنف�ش واحد 

األ يعني ذلك كرما لغويا ل مثيل له؟ يف  وجنحت. 

الذي �ضدر عن  ال�ضعري  كتابي  وهو  م�ضافرا(  )راأت 

)الغاوون( بعد كتابي )هواء الو�ضاية( الذي �ضدر عن 

اللغة  وهي  اليومي.  الكالم  لغة  جربت  النه�ضة  دار 

لتي مل يعرها ال�ضعر العربي ما يكفي من الهتمام، 

بل اأنه مل يحرتمها. كانت فكرتي املحلقة عن الواقع 

هي التي دفعتني للتفكري من خالل لغة لي�ضت اأدبية. 

وهي لغة ل تنام. 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

238



تلميذ ال�شعر بثي�ب االمرباطور

اأول مرة خيل  ان�ضي احلاج يف بريوت  التقيت  حني 

اللقاء  ال�ضعر. كان  اأوؤمن مبعجزات  اأعد  مل  اأنني  اإيل 

»هو  لنف�ضي  قلت  متوقعا.  كان  اأنه  لو  كما  طبيعيا 

 ل ت�ضكر اهلل على هذه 
َ
اأمامك، فلم ال�ضعري  ذا نبيك 

النعمة؟«   

اأزقة  اأحد  يف  تقع  التي  ال�ضغرية  احلانة  يف  اأر  مل 

�ضارع احلمرا ببريوت نوعا من املعبد الغريقي. مل 

الكاهنات  حتلق املالئكة فوق روؤو�ضنا ومل ترق�ش 

من حولنا ومل ت�ضع احلوريات على مائدتنا كوؤو�ضا 

طافحة بخمر اجلنة. 

كان الرجل الذي اأجل�ش اإىل جانبه رجل حياة اأكرث 

مما توقعت. 

عليها،  يحافظ  كيف  يعرف  وهو  هالته  تفارقه  مل 

باأ�ضباغ ومل  اأن وجهه كان حقيقيا، ومل يطل  غري 

يكن هناك من اأثر من قناع. كل �ضيء فيه كان ي�ضري 

عن  وتخٍل  ال�ضغائر  على  وعلو  ا�ضتثنائية  رقة  اإىل 

�ضوء الفهم. 

كانت اأناقته تتجاوز مظهره اإىل الروح. من ال�ضعب 

اأن ين�ضى املرء اأنه يجل�ش يف ح�رشة ال�ضاعر املتمرد 

حني يجل�ش معه، بالرغم من اأن اأحدا منا مل ينب�ش 

بكلمة واحدة عن ال�ضعر. مل تكن هناك حاجة للحديث 

عن ال�ضعر ما دام ال�ضعر حا�رشا من خالله. ان�ضي هو 

ُكتبت قبل  التي  اأو تلك  ُتكتب بعد  التي مل  الق�ضيدة 

خلق ال�ضعر. ولكن ال�ضاعر نف�ضه مل يكن حا�رشا 
ُ
اأن ي

ب�ضلطة ما�ضيه. 

يف  تن�رش  اأن  اأج��ل  من  عنه  مقالة  كتبت  مرة  ذات 

)ملحق النهار( فاأعادها يل عقل العويط طالبا مني 

يكره  عرفه  كما  احلاج  لأن  منها  )ك��ان(  فعل  حمو 

ذلك الفعل الناق�ش. لي�ش لأن�ضي ما�ش. ما�ضيه هو 

)ما�ضي الأيام الآتية(. قد يوؤذيه اأن اأقول »لقد تعلمت 

منه« فهو �ضاعر وال�ضاعر ل يعلم. يجل�ش اأمامك مثل 

امرباطورا.  فيه  النادل  يرى  الذي  الوقت  يف  تلميذ 

تقول  مثلما  لنف�ضك  تقول  يكتب«  ما  ال�ضعر  »لي�ش 

�ضناعة  حمرتف  اأن�ضي  يكتب«  ن 
َ
م ال�ضاعر  »لي�ش 

اأوهام. وهو ل ي�ضتثني اللهام من اأوهامه. فالإلهام 

هو الآخر وهم. هناك فقط الكلمات. جملداته الثالثة 

ا�ضتعارة  وهي  )كلمات(  هو  غام�ش  عنوان  حملت 

مبطنة من �ضك�ضبري. اأمل يحن بعد وقت الكلمات؟ 

ما كتبه اأن�ضي احلاج ل يغني عما مل يكتبه، واإن كان 

نبوءاته  وهي  خلوامته.  حياته  نهاية  يف  تفرغ  قد 

التي ت�ضيه الو�ضايا. �ضذرات تك�ضف اللغة من خاللها 

عن تفوقها على معانيها. كم كان املعجم الذي قلب 

الذي يف�ضل  البيا�ش  اأن�ضي �ضفحاته جتريديا؟ يف 

مفردة عن اآخرى تقع مفردته التي اخرتعها لتبقى 

اللغة  يف  نف�ضه  اأن�ضي  نفى  لقد  بجمالها.  مت�ضنجة 

ومن خالل ذلك املنفى اخرتع منايف �ضا�ضعة للغة.   

هي  احلائرة  ق�ضيدته  لأح��د.  اأب��ا  اأن�ضي  يكون  لن 

هي  اجلاذبية.  لقانون  ت�ضتجب  مل  التي  تفاحته 

فرا�ضته التي تزخرف باإيقاع جناحيها عيني امراأة 

ميتة، ل يزال جمالها يفنت ال�ضعراء بالغزل.

جزر ال�شعر اخلفية 

المر  م��ادام  اللغة  عن  احلديث  من  �ضيء  من  بد  ل 

كل  هي  اللغة  اأن  اأق��ول  اأن  يكفي  ل  بال�ضعر.  يتعلق 

�ضيء تعبريا عن الحتفاء بال�ضعر. فال�ضعر هو لغته. 

وهي  لغته  لل�ضعر  متاما.  ال�ضعر  لي�ضت  اللغة  ولكن 

اأحيانا  تكون  وقد  و�ضامتة  وخادعة  م�ضللة  لغة 

واخليبة.  بالإحباط  وال�ضعور  الك�ضل  لتربير  و�ضيلة 

اأوجاعها. هناك  الب�رشية من  النف�ش  ال�ضعر  ل يعالج 

الكثري من ال�ضعر اليائ�ش. ما تعلمته من اللغة اأنها لن 

تكون ملكا يل. ما من ملكية مطلقة للغة. ل اأحد يف 

اأفردت له جناحيها ليطري  اللغة  اأن  اأن يقول  اإمكانه 

بهما اإىل املكان اخلفي الذي و�ضل اإليه. ل اأبو حيان 

التوحيدي ول ابن عربي ول مارون عبود ول جربان 

ال�ضاخر  ان�ضي احلاج. للغة مزاجها  خليل جربان ول 

ل  اللغة  ولكن  قناع.  مثل  وبينها  بيننا  يقف  الذي 

ت�ضحك. غري اأن جتهمها لن يكون �ضببا للبكاء. نهذي 

يف اأحيان كثرية من اأجل اأن ل نقول �ضيئا. رمبا يفعل 

ال�ضعر ال�ضيء نف�ضه. اما حني يفكر ال�ضاعر من خالل 

اللغة فاإنه يخرتق زجاج النافذة بدل من اأن يفتحها 

من  التفكري  ميكن  مادة  ال�ضعر  لغة  ت�ضلح  ل  بي�رش. 

اأ�ضبه  ال�ضعر  يف  احلكمة  تبدو  تفكر.  ل  فهي  خاللها، 

الأبيات  تلك  املتنبي  يف  ما  اأ�ضعف  ثقيلة.  مبزحة 

الأكرث  الأبيات  هي  رمبا  حكمة.  على  تنطوي  التي 

�ضعبية. )لكل امرئ من دهره ما تعودا( غري اأنها تظل 
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يف مناأى عن ال�ضعر اخلال�ش.

ولكن ما الذي يعنيه ال�ضعر اخلال�ش؟

النفعية،  ون��وع  ودرج��ة  مب�ضتوى  الم��ر  يتعلق  ل 

جمال  الطبيعة  يف  هناك  املرتقبة.  اأو  املتحققة 

مفردات  اأه��م  من  واح��دة  وه��ي  ال�ضجرة  خال�ش. 

اجلمال الطبيعي اخلال�ش ميكنها اأن تكون نافعة يف 

اأم مل تكن كذلك. ت�ضعنا  الأحوال. مثمرة كانت  كل 

وتنوع  واختالف  جتدد  مواجهة  يف  دائما  ال�ضجرة 

بوجودها  امل��رء  يقر  نظر.  حلظة  كل  يف  اأ�ضكالها 

اأعماق  اأثر جمايل غام�ش يف  ب�ضبب ما ترتكه من 

ب�رشباته  م�ضهدها  ير�ضقنا  الب�رشية.  ذاك��رت��ه 

اخليالية كما لو اأنها مل تكن موجودة من قبل. ولكي 

يتمكن املرء من النظر اإىل ال�ضجرة ب�ضكل كامل لبد 

اأن ين�ضى ولو موؤقتا تفا�ضيلها. يراها كاملة كيانا 

عاكفا على نف�ضه مثل �ضندوق �ضحري مغلق. لطخة 

خ�رشاء على بحرية زرقاء ت�ضبح على �ضطحها بقع 

بي�ضاء هي الغيوم. هي ذي �ضجرة خال�ضة. ل معنى 

يقع خارج وجودها اجلمايل. ال�ضجرة هي وجودها 

الكلي قبل اأن يتفرع ذلك الوجود اإىل ممرات هوائية 

ل ح�رش لعددها. ال�ضعر يقع هكذا. كله متاما ولي�ش 

كله تقريبا. ما يقوله وما ل يقوله. ما ي�ضمت عنه 

وما ي�ضج به. ما ي�ضاحبه وما يعاديه. ما ياألفه وما 

اإىل  يرافقه  وما  فراقه  على  ي�ضرب  ما  معه.  يختلف 

املوت. ال�ضعر نوع من النحياز امل�ضني اإىل املوت. 

لي�ش يف تلك العبارة نوع من التعريف. فال�ضعر مثل 

ال�ضجرة ل يعرف اإل من قبل ذوي العقول ال�ضغرية. 

ما املو�ضيقى؟ ما الريا�ضيات؟ ما الكون؟ ما اهلل؟    

ما اللغة؟ 

اأم  حروفها  اأ�ضكال  اأم  اأ�ضواتها  اأم  الكلمات  اأه��ي 

عاطفتها اأم جنونها؟

ال�ضعر  اإن  القول  ال�ضذاجة  من  �ضيكون  هذا  كل  بعد 

الغابة هي  اإن  احلطاب  يقول  اأن  عقل 
ُ
ي ل  لغته.  هو 

عالقة  ذاتها  هي  باللغة  ال�ضعر  عالقة  اأ�ضجارها. 

تلك  يف  ال�ضاعر  موقع  ما  ولكن  باأ�ضجارها.  الغابة 

العالقة التي تبدو ملتب�ضة من اخلارج؟

هناك �ضعراء كرث فائ�ضون عن حاجة ال�ضعر ل ل�ضيء 

اإل لأنهم مل يتمكنوا من الو�ضول اإىل جوهر ال�ضعر. 

�ضاعرا  املرء  من  ي�ضنع  �ضيء  من  ما  اللغة.  اأق�ضد 

قاربه  هي  ال�ضاعر  لغة  لغته.  له  تكون  اأن  �ضوى 

الذي يبحر به اإىل اجلزر اخلفية. هناك حيث خ�ضت 

املالئكة كل �ضاعر بجزيرة خا�ضة به. 

ال�ضعراء احلقيقيون هم �ضناع لغاتهم ل جمددوها. 

م� من �شعر يف االأ�شواق

ي�ضعر  لكي  عليائه  من  يهبط  اأن  لل�ضعر  مقدرا  كان 

باأثر خطواته على الأر�ش. فجاأة م�ضى ال�ضعراء حفاة 

اأقدامهم. وهو ما ل ميكن  اأن يخد�ش �ضيء  من غري 

معجزة  كانت  معجزة.  باعتباره  اإل  حدوثه  توقع 

اأت�ضاءل عن �ضيء  ال�ضعر خفاء معانيه. ولكني كنت 

اأن يقع  اآخر له قوة املعجزة نف�ضها. ما الذي ميكن 

النا�ش  لغة  وا�ضتعملنا  املاكرة  اللغة  تخلينا عن  لو 

العاديني، لكن بقوة ثقتها باحلياة؟ 

اأحد. لقد اخرتعت  »اأكتب مثلما تتكلم« مل يقلها يل 

تلك اجلملة لتكون نربا�ضا يل. الن�ضيحة التي دفعت 

فهم  يف  نفعتني  النرث  غمار  يف  اخلو�ش  اإىل  بي 

هو  وما  �ضعري  هو  ما  بني  تف�ضل  التي  املعادلة 

نرثي وت�ضل بينهما. كانت تلك اجلملة تف�ضل لت�ضل 

وت�ضل لتف�ضل يف الوقت نف�ضه. هناك ما هو �ضعري 

اللغة  اإىل  اأخل�ش  اإن  النرث  يف كل عالقة. لذلك فاإن 

فاإنه �ضي�ضف عن �ضعر كثري. 

العراقيون مل يعرفوا النرث لي�ش لأن لغتهم �ضيئة بل 

لأنهم ف�ضلوا بني ال�ضعر والنرث بطريقة تنطوي على 

يكون  اأن  عقل 
ُ
ي هل  والجحاف.  الظلم  من  الكثري 

كان  بعك�ضه  �ضيئًا؟  ناثرا  ال�ضياب  مثل  عظيم  �ضاعر 

لأنه  جميدا  ناثرا  ال�ضايغ  ك��ان  ال�ضايغ.  يو�ضف 

ا�ضتباكه  خالل  من  ال�ضعر  داخل  النرث  اإىل  اهتدى 

النرث ف�رشت  ال�ضعر حب  لقنني  لقد  الإن�ضاد.  بن�ضيد 

اأبناء جيلي ل يجيدون كتابة  مغرما به فيما كان 

�ضطرين نرثيني. 

ت�ضحكني.  فقط  ال�ضعر  املرء  يكتب  اأن  فكرة  كانت 

مي�ضي ذلك املرء يف الأ�ضواق، بني النا�ش العاديني 

اإل  بها  يقبل  اأن  فكرة ل ميكن  ال�ضعر.  اإل  يقول  ول 

يف  النرث  اإنها  �ضعرا.  لي�ضت  فاحلياة  املجانني. 

لهم ال�ضعر من خالل 
ُ
خمتلف م�ضتوياته. النرث الذي ي

اإل ال�ضعراء. النرث هو الكثري  جتليات خفية ل يراها 

�ضيغ�ضب  اخل�ضن.  القليل  فاإنه  ال�ضعر  اأم��ا  الناعم 
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هي  احلرير  خيوط  اأن  يظنون  لأنهم  مني  ال�ضعراء 

اأن  قلت  لو  �ضادما  �ضيكون  اأ�ضابعهم.  اأدمت  التي 

اأن  العراق  يف  ال�ضعر  تخلف  اأ�ضباب  اأهم  من  واحدا 

ال�ضعراء مل يتعرفوا على النرث ف�ضار �ضعرهم نرثا من 

غري اأن تكون لهم معرفة بالنرث. 

على  ندر  ما  يف  اإل  العراقيون،  ال�ضعراء  يتعرف  مل 

املرح  من  هائل  قدر  من  حرمهم  ما  وهو  النرث.  لغة 

احلياة.  وال�ضحك وجمال  والراحة  والهناء  وال�ضعادة 

مثل  وم�ضدودا  مقت�ضبا  لهم  بالن�ضبة  �ضيء  كل  كان 

اأ�ضعارهم  يف  العي�ش  متعة  تنعك�ش  فلم  �ضعري،  بيت 

التي كان نهارها يتعرث بكوابي�ش ليلها. رمبا كان ذلك 

�ضببا يف اأين ف�ضلت الر�ضامني على ال�ضعراء من جهة 

الر�ضامني  حياة  �ضحرتني  لقد  الجتماعية.  العالقة 

بالرغم من اأنني مل اأخطط يوما اأن اأ�ضبح ر�ضاما.

القرار  ذلك  يف  الأك��رب  الأث��ر  النا�رشي  لرافع  كان 

اأ�ضياء  علمني  �ضحره  حياتي.  �ضنع  ال��ذي  العظيم 

بقيت  اأين  لو  اأتعلمها  اأن  اإمكاين  يف  كان  ما  كثرية 

النا�رشي  فتح  لقد  الأدبية.  العائلة  لتقاليد  وفيا 

اأمامي اأبواب مدينة، ل اأزال اأنعم بنغم وقع خطواتي 

على اأحجار دروبها التي متتد اإىل ما ل نهاية. كان 

من  الأ�ضا�ش  يف  كان  اأنه  غري  ال�ضعر،  يهوى  رافع 

�ضلته يف احلياة كائنا نرثيا. وهو ما تعلمه من فن 

احلفر الطباعي. »لي�ضت هناك مفاجاآت كثرية. غري 

زمانها  يف  حت�رش  فاإنها  ح�رشت  اإن  املفاجاأة  اأن 

املنا�ضب« كان ينتظر ال�ضعر مقيما يف النرث. 

حفلة الذئ�ب الوطنية 

عبداحل�ضني  اخرتعه  مفهوم  البي�ضاء(  )الق�ضيدة 

�ضنكور الذي كان يهيئ نف�ضه لكي يكون ناقد �ضعر. 

كان بيان الق�ضيدة البي�ضاء قد ت�ضدر العدد اخلا�ش 

التي  الكلمة  جملة  من  ال�ضبعينات  جيل  نحن  بنا، 

كان �ضدورها فاحتة ظهور اجليل الذي �ضبقنا. �ضدر 

وق�ضيدتي  ب�ضورتي  مزينا   1974 عام  العدد  ذلك 

باعتباري واحدا من امل�ضاهمني فيه.

هل كان حميد املطبعي وهو �ضاحب املجلة يرغب 

ال�ضتينيني من  ا�ضتفزاز  العدد  اإ�ضدار ذلك  من خالل 

اأولئك  انف�ش عنها  اأن  بعد  اإنقاذ جملته  اأم  ال�ضعراء 

مادتها  واأ�ضعارهم  ن�ضو�ضهم  وكانت  ال�ضتينيون 

منذ عددها الأول؟

ت�ضمح  نرث  ق�ضيدة  كاتب  وهو  املطبعي  �ضخ�ضية 

بالكثري من التاأويالت.

من املوؤكد اأنه كان راغبا يف اأن يكون مب�رشا بولدة 

جيل �ضعري جديد. غري اأن تعليمات احلزب الثقافية 

كانت يومها �ضارمة. 

جيل  يولد  اأن  العراق  يف  عليه  متعارفا  كان  لقد 

البلدان  تعرفه  مل  ما  وهو  �ضنوات.  ع�رش  كل  �ضعري 

يف  ال�ضتينات  جيل  ظهر  ومثلما  الأخ��رى.  العربية 

جيل  يظهر  اأن  مقدرا  كان  فقد  العقد  ذلك  منت�ضف 

�ضعري جديد يف منت�ضف ال�ضبعينات.

مطبعية،  �ضناعة  اجليل  ذلك  يكن  مل  العموم  على 

ن�ضبة اإىل حميد املطبعي.

�رشخة  فالتقط  مهنته  يف  حمرتفا  املطبعي  كان 

الوليد قبل الآخرين.

بعدها �ضار جيلنا حمل �رشاع حزبي بني البعثيني 

واقفا  وبقيت  ح�ضته  اأخذ  طرف  كل  وال�ضيوعيني. 

جملة  اأخذت  اإيل.  اأحد  يلتفت  اأن  انتظار  يف  وحيدا 

الر�ضمية للبعثيني  األف باء الأ�ضبوعية وهي املجلة 

طريق  جريدة  احتفت  املقابل  ويف  بهم  واحتفت 

العراقي  ال�ضيوعي  احلزب  حال  ل�ضان  وهي  ال�ضعب 

بال�ضيوعيني. 

من  انني  غري  الإهمال.  بذلك  �ضعيداً  اأكن  مل  يومها 

ا�ضتقرئ  جعلني  ما  وه��و  نف�ضي.  اكت�ضفت  خالله 

يكن  مل  الوطنية.  الذئاب  حفلة  يف  مبكرا  م�ضريي 

يل مكان هناك. وهو ما �رشت يف ما بعد حري�ضا 

عليه. ل�ضت واحدا منهم.  

البع�ش  ذلك  للبع�ش.  مريحا  القرار  ذلك  كان  رمبا 

 1982 يف  الوطنية.  بالهالت  ماأ�ضورا  كان  الذي 

اأجرى جوزيف كريوز بتحري�ش مني حوارا مع اأربعة 

من �ضعراء ال�ضبعينات العراقية هم �ضالم كاظم وزاهر 

اجليزاين وخزعل املاجدي واأنا. ن�رش ذلك احلوار يف 

جملة )الوطن العربي( التي كانت ت�ضدر يف باري�ش. 

جلب ذلك احلوار ب�ضبب ما ت�ضمنه من اآراء �ضبيانية 

متمردة علينا نقمة الو�ضط الثقايف العراقي. 

واأنا(  اجليزاين  )زاهر  كتبنا  ال�ضجة  هداأت  اأن  بعد 

�ضلة  فا�ضدة يف  بي�ضة  )خم�ضون  بعنوان  ردا هادئا 

ح�ضلت  اأن  بعد  باء  األف  جملة  ن�رشته  ال�ضبعينات( 
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وكان  مهدي  �ضامي  ال�ضاعر  موافقة  على  �ضخ�ضيا 

رئي�ش حتريرها على ذلك. وكان الرجل �ضادقا يف 

حما�ضته كعادته. 

ب�ضعراء  �ضلتي  انقطعت  البيان(   ��� )ال��رد  ذلك  بعد 

جيلي وقد تكوموا على هيئة عوائل منقر�ضة. مل اأكن 

لدي اأمل �ضوى يف رعد عبد القادر الذي كنت األتقيه 

منفردا. تويف عبد القادر عام 2003.         

اأخذا معهما خال�ضة  القادر وكمال �ضبتي  رعد عبد 

ال�ضعر ال�ضبعيني يف العراق حني ماتا مبكرين.  

ترف احلي�ة يف النثـر

�ضدى.  العالق  جعفر  علي  ال�ضاعر  ن�ضيحة  تذهب  مل   

الأمريكي  الناقد  كتاب  قراأت  ع�رشة  التا�ضعة  �ضن  يف 

ار�ضيبالد مكلي�ش )ال�ضعر والتجربة(. �ضم الكتاب ف�ضال 

عن الفرن�ضي ارثور رامبو. قراءة ذلك الف�ضل عددا من 

املرات جعلتني اأدرك اأن ال�ضعر يقع يف مكان اآخر. مكان 

مل تكن التقنيات التي كانت متاحة بني يدي تي�رش يل 

الو�ضول اإليه. ل اأجد اليوم تف�ضريا لعدم ميلي اإىل �ضعر 

بدر �ضاكر ال�ضياب، بالرغم من اأنني قراأته اأول من خالل 

اأدوني�ش يف خمتاراته. ف�ضلت اأدوني�ش عليه وبالأخ�ش 

يف كتابي )كتاب التحولت( و)امل�رشح واملرايا(. رمبا 

اأن  بعد  اإل  ال�ضياب  اأكت�ضف  فاإين مل  لأنه عقدة عراقية 

العراق  ومن  بل  العراقي،  ال�ضعر  من  نهائيا  حت��ررت 

كله. اأ�ضياء كثرية ل ميكن تف�ضريها قادتني اإىل �ضعيد 

ميطر  ال��ذي  ال�ضعب  جملته  ببناء  اأعجبت  ال��ذي  عقل 

رقة بعد اأن قراأت يو�ضف اخلال وخليل حاوي و�ضوقي 

على  تاأثريها  العراقية  الق�ضيدة  ت�ضتعد  مل  �ضفرا.  اأبو 

ق�ضيدة  وهي  ال�ضابعة(  )القارة  قراأت  حني  اإل  مزاجي 

ال�ضيخ جعفر يف كتابه )الطائر اخل�ضبي(. »هذه  ح�ضب 

هي الق�ضيدة التي تقع يف املكان الآخر« قلت لنف�ضي. 

وهي  املدورة(  )الق�ضيدة  بتقنية  ق�ضيدته  ح�ضب  كتب 

تقنية كانت جديدة على ال�ضعر العربي املعا�رش. وهي 

قريبة من ق�ضيدة النرث بالرغم من اأنها كانت خمل�ضة 

يف اإيقاعاتها اإىل العرو�ش ال�ضعري التقليدي. يف ذلك 

الإخال�ش يكمن �ضيء عظيم من عبقرية بنائها. كانت 

اأ�ضبه بالكاتدرائيات الباروكية. كل كلمة هي �ضنتيمرت 

مرتف بجماله اخلا�ش. وهو جمال ينفتح بخفة وي�رش 

منت�ضف  �ضبقه.  ما  على  انفتح  اأن  بعد  يليه  ما  على 

)الطائر  كتاب  �ضدر  حني  املا�ضي  القرن  �ضبعينيات 

اخل�ضبي( وقعت �ضدمتي ال�ضعرية الثانية. وهي �ضدمة 

اأحدثت حتول يف فهمي لل�ضعر. بالرغم من اأنها كانت 

�ضبيهة بال�ضدمة الأوىل من جهة كونها مل حتدث اثرا 

عظيما يف ما كنت اأكتبه من �ضعر. مل اأكن م�ضتعدا لكي 

رامبو كما فعل  اأوؤلف ق�ضائد على غرار ما ترجم من 

البع�ش من رفاقي وبالقوة نف�ضها فقد اكتفيت مبتعة 

اإىل  دفعني  عفوي  ت�رشف  جعفر.  ال�ضيخ  ح�ضب  قراءة 

مرتفا  كتابته،  يف  اأرغ��ب  كنت  ما  يف  طويال  التفكري 

ب�ضوؤال من نوع »اأين يقع ال�ضعر؟« 

يف اأوقات لحقة اكت�ضفت اأجوبة عديدة لذلك ال�ضوؤال 

الأقل عرثت على  الذي ل يزال حمريا وحائرا. على 

لي�ضنعا  والنرث،  ال�ضعر  خاللها  من  يتعاي�ش  �ضيغة 

خمتلفا  �ضعورا  تهبني  اأن  لعذوبته  ميكن  ن�ضا 

باحلياة. وهو �ضعور مثايل دفع بي اإىل الإف�ضاح عن 

لأكتب  املتاحة  الأدبية  الأنواع  رغبتي يف مغادرة 

وهي  العي�ش.  يف  طريقتي  التي  بالتقنية  اأري��د،  ما 

تتماهى  الأمكنة  بني  التنقل  ب�ضبب  �ضارت  طريقة 

مع املوؤثرات البيئية التي �ضارت حتدث تغريا لفتا 

يف هويتي. 

مل يعد يعنيني اأن اأح�ضل على اعرتاف ر�ضمي بكوين 

�ضاعرا بعد اأن اكت�ضفت اأن ال�ضعر كله يقع يف الكتابة. 

لقد اأنقذتني الكتابة من ال�ضعر. يف حقيقته فاإن ال�ضعر 

جملة  على  ينطوي  يكن  مل  يومها  كتب 
ُ
ي كان  الذي 

واحدة، يف اإمكانها اأن ُتطلق ابت�ضامة اأو ت�ضع عالمة 

ا�ضتفهام بني حاجبني. كان هناك عرف �ضعري وكان 

على من يرغب يف اأن يكون �ضاعرا اللتزام بقوانني 

القارة  بعد  عراقي  �ضعر  يظهر  مل  لذلك  العرف.  ذلك 

ال�ضابعة باعتباره فتحا. كان هناك �ضعراء ومل تكن 

اكت�ضفت  اإنني  القول  ميكنني  لذلك  �ضعرية.  هناك 

�ضعريتي يف الكتابة. قد وهبني الن�ش املفتوح حقول 

ح�ضى عددها. 
ُ
�ضا�ضعة ب�ضمو�ش ل ي

اأن  غري  متاحة.  اللغة  تكون  لكي  ���رشوري  ال�ضعر 

الكتابة  تكون  ان  اأج��ل  من  اأي�ضا  ���رشوري  ال�ضعر 

ممكنة.    
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مبدينة  ولدت  فرن�سية  روائية  اأبيكا�سي�س  اإلييت 

ملادة  اأ�ستاذة  تعمل   .1967 �سنة  �سرتا�سبورغ 

الفل�سفة بجامعة »كاين«. لها العديد من الروايات، 

 )2014 )فالماريون،  فرويد«  الدكتور  »�رس  اأهمها 

الآتي. وهي رواية مكر�سة  التي نقدم منها املقطع 

تقاليد  تاأ�سي�س  اأجل  مع  و�رساعه  فرويد  ل�سرية 

اأكرث  كان  الذي   النازي  الفكر  ومع  اجلديد.  لعلمه 

قمعا و�سدة عليه وعلى العاملني معه.

- زمالئي، طلبتي ، اأ�ضدقائي الأعزاء، اأ�ضكركم على 

حان  لقد  لكم.  �ضاأقوله  ما  ل�ضماع  بكرثة  جميئكم 

الوقت بالن�ضبة اإليكم لبداية ق�ضة جديدة، خمتلفة عن 

ق�ضتكم، �ضتقودكم نحو وجهة جديدة. �ضتغادرون كل 

درا�ضاتنا،  بنيتموه، حياتكم،  ما  عليكم،  عزيز  �ضيء 

اأقاربكم،  اأ�ضدقاءكم،  هويتكم،  لغتكم،  ثقافتكم، 

عاداتكم: بلدكم. اأقول لكم ذلك اليوم وقلبي منقب�ش: 

تذهبوا.  لكي  الوقت  حان  لقد  الأع���زاء،  اأ�ضدقائي 

اإنه �ضفر بال عودة مفرو�ش علينا، لن تخرجوا منه 

�ضاملني لكنه �ضينقذ حياتكم رمبا. لأنه ل خيار لكم: 

التاريخ بداأ الآن.

فرويد  �ضيغموند   ،1938 مار�ش   13 الأحد  ذلك  يف 

»جمعية  اإدارة  جلنة  يف  وم�ضاعداهما  »اآّنا«،  وابنته 

التحليل النف�ضي بفيينا«، وجهوا الدعوة للمنخرطني 

حل�ضور ح�ضة رائعة يف مقر دار ن�رشهم، الواقعة يف 

7، بريغا�ش.

    جاوؤوا باأعداد كثرية هذه الليلة. �ضتون ع�ضوا لبوا 

الدعوة، طلبة ومريدون اجتمعوا حول الأ�ضتاذ، الذي 

يتكلم اأمامهم، رمبا للمرة الأخرية.

     جل�ضت »اآنا« على ميني والدها، جنب »مارتان«، 

الأبي�ش  ب�ضعره   ، فرويد  �ضيغموند  الأك��رب.  اأخوها 

الدائرية  ون��ظ��ارت��ه  املنحوتة،  وحليته  الق�ضري، 

العادة  ال�ضغرية حول عينيه احلادتني، مرتديا كما 

م�ضافحا  اجلميع،  على  التحية  األقى  اأنيقا،  لبا�ضا 

بحرارة ومقبال الذين يعرفهم جيدا.

و»ري�ضار  »اإدي��ث«  مع  ال��ود  كلمات  ب�ضع  تبادل     

منذ  النم�ضا  يف  الو�ضع  ع��ن  الثائرين  �ضتريبا« 

ان�ضمامها اإىل اأملانيا. بطريقة اأخوية �ضافح ري�ضار، 

الذي ُعني ع�ضوا �ضاميا يف جمعية التحليل النف�ضي 

يف فيينا، وهي امل�ضافحة الأخرية رمبا، لأنه يعلم 

واأبنائه.  زوجته  برفقة  املنفى  اإىل  الذهاب  قرر  اأنه 

مع  التعاون  رف�ضوا  فقد  يهودا،  لي�ضو  اأنهم  ورغ��م 

اإخ�ضاعها  مت  حتليلية  جمعيات  وتراأ�ش  املخربني 

كل  على  خطريا  البلد  اأ�ضبح  لقد  الآريانية.  لالأفكار 

ا�ضتفتاء  يتمنى  الكل  النف�ضي.  التحليل  ميار�ش  من 

�ضعبيا حتى يتمكن ال�ضعب من التعبري عن ا�ضتقالل 

النم�ضا. غري اأن امل�ضت�ضار ا�ضتقال من من�ضبه وظهر 

ال�ضليب املعقوف على اجلدران.  

وكاتب  �ضارح  جونز،  اإرن�ضت  عاجل.  اأمر  الهروب     

�ضرية الأ�ضتاذ، من املفرو�ش اأن ي�ضل على منت طائرة 
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ترجمة: حممود عبد الغني

 مترجم وشاعر من المغرب

�إيلييت �أبيكا�سي�س

              �شرُّ الدكتور فرويد

*  )مقطع من رواية(



بعد ثالثة اأيام، عرب براغ، حامال معه بع�ش الأخبار: 

لقد قام بالواجب مع وزير الداخلية الربيطاين حتى 

واأي�ضا  فرويد،  واأط��ب��اء  وخ��ادم��ات  اأ���رشة،  تتمكن 

والعمل  الهجرة  من  واأقربائه،  مريديه  من  جمموعة 

بحفاوة  ا�ضتقبالهم  و�ضيتم  العظمى.  بريطانيا  يف 

هناك اإذا ما �ضمح لهم النازيون بالرحيل. 

�ضغط فرويد بحنني على اأيدي اأ�ضدقائه، لأنه تذكر 

بدايات اجلمعية، حني كانت تعقد »جمعية الأربعاء 

مع  بيته.  يف  ليلية  اجتماعات  النف�ضي«  للتحليل 

يونغ،  غو�ضتاف  ك��ارل  مثل  ج��دا  لمعني  تالميذ 

اأن  قرر  قد  كان  اأبراهام.  كارل  اأو  فرانزي  �ضاندور 

ت�ضبح اللقاءات ر�ضمية واأن يوؤ�ض�ش »جمعية التحليل 

النف�ضي يف فيينا«.

�ضبيلراين،  �ضابينا  اأي�ضا.  اأ�ضدقاوؤه  اإليها  ان�ضم 

مري�ضة »يونغ«، »لو اأندريا�ش-�ضالومي« و»اأوجيني 

�ضوكولنيكا« الذي اأُر�ضل اإىل فرن�ضا لتدري�ش التحليل 

اأندري  مثل  م�ضاهري  كتاب  رفقة  وتطبيقها  النف�ضي 

جيد، وحمللني نف�ضيني م�ضتقبليني مثل روين لفورج. 

و�ضمنهم طبعا الأكرث اإخال�ضا ومثابرة من تالميذه، 

الأمرية ماري بونابارت.

   ذات يوم، وبف�ضل هبة اأحد املحبني، تاأ�ض�ضت »دار 

فرويد،  ملكية  يف  وهي  للن�رش«،  النف�ضي  التحليل 

النف�ضي«،  للتحليل  العاملية  »اجلمعية  مع  باتفاق 

التي كان يراأ�ضها كارل غو�ضتاف يونغ. فتم تنظيم 

مت  كما  واجتماعات.  حم��ا���رشات  م��وؤمت��رات،  ع��دة 

الذين  واملريدين  الأع�ضاء  من  جمموعة  ا�ضتقطاب 

حاولوا اأحيانا الرفع من م�ضتوى اأفكارهم ال�ضخ�ضية. 

حدثت �رشاعات، اختالفات، حالت ف�ضل، �ضداقات 

متقدة، رحالت كربى، تقدم علمي، توا�ضل مده�ش، 

تطور يف ت�ضور روح الإن�ضان، وعدة خيبات.

يحتجون  والذين  يتملقونه،  الذين  هناك،  ودائما 

هجروه،  الذين  يحبونه.  والذين  يحبهم  الذين  عليه، 

والأوفياء من بني اأوفياء كرث.

تذكر اأي�ضا تلك اللحظة املروعة حني ُعزل يونغ من 

وظائفه يف املوؤمتر اخلام�ش. كيف ميكن ت�ضور اأنه 

الذي  هو  النازية؟  بالإيديولوجية  �ضيتاأثر  يوم  ذات 

يف  ق�ضى  وال��ذي  تالمذته،  بني  تاألقا  الأك��رث  كان 

الأكرث  يعترب  كما  النقا�ش،  يف  وليايل  اأياما  رفقته 

اإبداعا اأي�ضا، والأكرث انفتاحا على الأفكار اجلديدة، 

كيف اأمكنه اللتحاق بالرببرية؟ 

    بعد نطقه باجلمل الأوىل يف غمرة �ضمت مطلق، 

جاءت حلظة الذعر. من بني الوجوه املليئة بالكاآبة، 

تعرف فرويد على رفاقه الأوفياء ف�ضعر بالعزاء يف 

ح�ضورهم. اإنهم هنا. اأولئك الذين تبعوه منذ ال�ضاعة 

الأوىل، الذين التحقوا به يف منت�ضف الطريق، والذين 

يفارقوه  الذين مل  به.  اآمنوا  الذين  جاوؤوا متاأخرين. 

حلظة. الذين �ضيذهبون معه اإىل اآخر الطريق. والذين 

لن يراهم منذ اليوم.

يف  لتعوي�ضه  ا�ضتعداد  على  دائما  فيدمان،  بول     

منه  بالقرب  املر�ش.  يفتك  حني  ال�ضعبة  اللحظات 

من  القادم  بول،  �ضديق  هيت�ضمان،  اإي��دوارد  يجل�ش 

زمن جمعية الأربعاء. هو الآخر يبحث عن اللجوء يف 

لندن. وهو يدير راأ�ضه اإىل حيث يوجد اأبناوؤه واجليل 

الغالية، جان لمبلد غروت،  اجلديد، راأى �ضديقتهم 

لأخذ  اختيارهم  مت  الذين  اإىل  تنتمي  كانت  التي 

احللقات التي وزعها الأ�ضتاذ. زوجها يجل�ش جنبها، 

اأحيانا،  اأ�رشة فرويد، يزورهم  وهو حمبوب جدا من 

يوجد  عنه،  بعيد  غري  ب�»مارتان«.  �ضداقته  ب�ضبب 

الذي اقرتح حتليله  النف�ضي  الطبيب  هانز هارمتان، 

املتقدمني  اأحد  وهو  فيينا:  بقائه يف  على  وافق  اإن 

يف اجليل ال�ضاعد...

اأخرى كثرية مل  اإىل جانب  الغالية  الأرواح  كل هذه 

تالميذه،  اأ�ضدقاوؤه،  عندها،  للوقوف  الوقت  يجد 

مريديه.

جديد،  من  الكلمة  فرويد  �ضيغموند  اأخذ  ذلك  بعد    

ومعاناة  املعدين  الطبي  فكه  يف  الأمل  من  بالرغم 

قلبه. وهو يبحث عن الكلمات لإقناعهم، ظهر اأمامه 

اأجيال  اأ���رشت��ه،  يف  بهم  �ضمع  الذين  اأولئك  فجاأة 

م�ضطهدة جنت من املحرقة.

 Eliette Abecassis, Un secret du docteur Freud, =
  Flamarion, 2014
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 يف عام  1939 كتب األبري كامي )-1913

ال�سحافة.  لفّن  موؤ�س�سا  يعترب  ن�ّسا   )1960
كان من املفرو�س اأن ي�سدر املقال يف جريدة 

''لو �سوار رييبليكان'' ) امل�ساء اجلمهوري( وهي 

�سحيفة يومية ت�سدر باجلزائر العا�سمة كان 

البري كامي يراأ�س حتريرها، لكن وقع حْظر  

املقال.

 بعد ح�سول الكاتب على جائزة نوبل لالآداب 

�سنة 1957، عرثت جريدة ''لومند'' على هذا 

الن�س الذي مل ين�رس اإىل حد اليوم، وفيه يثري  

اأن يتحلّى بها  كامي املوا�سفات التي يجب 

ال�سحفي. وهي لي�سْت بالأمر بالهنّي .

اأ�سباب  يتبني  اأن  ق��ادر  املتمر�س   القارئ 

الظروف  يف  ،خا�سة  احلجب.   هذا  توا�سل 

العربية   " "الثورات  ان��دلع  منذ   ،، الراهنة 

باأخرى  لتعو�س  قمعية  اأنظمة  و�سقوط 

تت�رسف اأحيانا بعنف اأ�سّد  من �سابقاتها مع 

ال�سحفيني.،  عالوة على تهديد حرية التعبري 

التي  النكراء  اأدّل على هذا من اجلرمية   ول 

"�ساريل هيبدو"  بهيئة حترير جريدة  حلقت 

قلب  يف   ،2015 جانفي  من  ال�سابع  يف 

باري�س .

ن�ّص البري ك�مي

بهذا  جديرة  فل�ضفة  يف  احل�ضنة  املبادئ  من     

اأمام  تافهة  بكائيات  ن�ضتغرق يف  األ  هو  ال�ضم 

يف  امل�ضاألة  ولي�ضت  جتّنبه.  اأب��دا  ميكن  ل  واقع 

حريات  على  احلفاظ  كيفية  معرفة  هي  فرن�ضا 

ال�ضحافة اليوم واإمنا هي البحث عن كيفية بقاء 

اإنها  احلريات.  هذه  اإلغاء  اأم��ام  حرا  ال�ضحايف 

  الفرد.
ُّ
 املجموعة قدر ما تهم

ّ
م�ضكلة ل تهم

 اإّن هذا حّقا ، هو ما نروم تعريفه يف هذا ال�ضدد 

ميكن  عربها  التي  هي  الو�ضائل  و  فالظروف   ،

 ، اأن تتجّلى   و  ، بل  َفَظ  حُتْ اأن  للحرية لي�ش فقط 

وهي   ، اإكراهاتها  و  احل��رب  �ضلب  يف  ذل��ك  و 

اأربع و�ضائل هي الفطنة، والرف�ش ، وال�ضخرية،  

 مقاومَة الكراهية 
ُ
اإذ يفرت�ش الو�ضوح والعناد،  

و تقدي�ش القدرية.

عامل  يف  اإزاحته  ميكن  �ضيء  كل  اأن  الأكيد   من 

ظاهرة  هي  التي  نف�ضها  احل��رب  اإن  جتربتنا. 

بو�ضائل  اإيقافها   اأو  ها  
ُ
جتّنب ميكن  اإن�ضانية 

ال�ضيا�ضة  ة حلظة،  ويكفي معرفة 
ّ
اأي اإن�ضانية يف 

اأن  من  للتاأكد  الأخ��رية  ال�ضنوات  يف  الأوروبية 

الوا�ضحة  الروؤية  فهذه  ة. 
ّ
بديهي ا  

ً
اأ�ضباب للحرب 

العمياء والياأ�ش املي�رش  الكراهية  لالأ�ضياء تزيح 

لالأمور.

 مطلقا �ضنة 1939 وي�ضارع 
ٌّ
ل يياأ�ش �ضحفي حر

ترجمة: اأمين ح�سن

 كاتب ومترجم من تونس

ن�ص نادر لآلبري كامي     

              �شح�يف حر �شنة 1939  



ذاك  عمله  وك��اأن  �ضوابا،  يعتربه  ما  �ضبيل  يف 

�ضيوؤّثر يف جمرى الأحداث ، وهو ل ين�رش �ضيئا  

من �ضاأنه اأن يثري الكراهية اأو ينتج الياأ�ش،  فكل 

. 
ّ
هذايكون يف متناول  ال�ضحفي

  ومن ال�رشوري اأي�ضا ، اأمام مّد الغباء ،مواجهة 

بع�ش ال�ضّد ، كما اإّنه لي�ش مبقدور كل م�ضاعب 

  فكرا �ضالعا 
ّ
اأن جتعل من فكر �ضبه نقي العامل 

يف القذارة. فيكفي معرفة اآليات املعلومات كي 

به  يهتم  اأن  يجب  ما  هو  هذا  و  �ضحتها.  ت�ضهل 

ي�ضتطيع قول  اإن كان ل  اأنه   وذلك 
ّ
�ضحايّف حر

ل  ما  قول  عدم  على  قادر  فاإنه  يعتقده  ما  كل 

�ضحيفة  فاإن  وباملثل  خطاأ.  ويعتربه   ، يعتقده 

م مبا تقوله ل مبا مل تقل.
ّ
ة تقي

ّ
حر

ة �ضالعة يف ال�ضلبية فهي 
ّ
واإن كانت هذه احلري

اإن متكنا من احلفاظ عليها  اأهمية  الأكرث  تبقى 

ة.  و بناء 
ّ
فهي التي متهد مليالد احلرية احلقيقي

بتقدميها  امل�ضتقلة  ال�ضحيفة  تنفرد  ذلك  على 

تقيمها  على  اء 
ّ
القر وت�ضاعد  املعلومات  لأ�ضل 

وتعو�ش  ال�ضتائم  وحت��ذف  الدمغجة  ودح�ش 

تخدم  اإذن  املعلومات.  اأح��ادي��ة  بالتحاليل 

الإجراء  ا�ضتطاعتها الن�ضانية. هذا  احلقيقة قدر 

ا ميكنها على اأق�ضى تقدير 
ّ
حتى و اإن كان ن�ضبي

من رف�ش اأكرث �ضيء يف العامل ميكن قبوله األل 

وهو خدمة الكذب.

ق مل�ضاألة ال�ضخرية. ميكن اعتبار 
ّ
 حان وقت التطر

اأن عقال ميلك ذوقا وو�ضائل لفر�ش احلواجز هو 

من  مثال  وهو   ، هتلر    
َ
ر َنَ مل  لل�ضخرية.  راف�ش 

ة. تبقى 
ّ
بني الكثري ، ي�ضتعمل ال�ضخرية ال�ضقراطي

اإنها  الأقوياء.  الطغاة  اإذن �ضالحًا �ضد  ال�ضخرية 

تكمل الرف�ش مبعنى اأنها توؤدي اإليه،  لي�ش قطعا 

ما هو خاطئ بل قول غالبا ما هو �ضحيح.

غباء  يف  ي�ضّك   ل   1939 �ضنة   
ّ
ح��ر  

ّ
 �ضحفي

هوؤلء الذين يقمعونه ، اإنه مت�ضائم يف ما يخ�ش 

الإن�ضان. اإّن حقيقة معلنة بنربة دغمائية حتذف 

ت�ضع مرات من اأ�ضل ع�رش،  واحلقيقة نف�ضها التي 

ت�ضاغ بلطف ل حتذف اإل خم�ش مرات من اأ�ضل 

الذكاء  اإمكانيات  ر 
ّ
ت�ضو املعادلة  هذه  ع�رش. 

''لو  ة مثل 
ّ
الب�رشي. بذلك تف�رش ال�ضحف الفرن�ضي

ن�رش  على  القادرة  اأون�ضاين''  كانار  ولو  م��ارل'' 

 
ّ
حر �ضحايّف   اإذن  بانتظام.  ال�ضاخرة  املقالت 

�ضنة 1939 �ضاخر بال�رشورة ، واإن كان ذلك ذا 

لكن احلرية واحلقيقة عا�ضقتان  تبعات وخيمة. 

متطلبتان ولهذا ال�ضبب قليل هم ع�ّضاقهما.

لن  باإيجاز  فة 
ّ
املعر وح 

ّ
ال��ر هذه  اأّن  اجللي  من    

الرغم  ب، فعلى 
ّ

التع�ض بقليل من  اإل  تدعم فعليا 

ة التعبري ، فانها 
ّ
من العراقيل املو�ضوعة �ضد حري

الفكر  اإحباط  من  لتتمكن  �رشامة  الأكرث  لي�ضت 

لأّن التهديدات و الإيقافات و التتبعات تعطي يف 

توّقع منها. غري اّنه 
ُ
فرن�ضا املفعول امل�ضاّد ملا ي

طة للعزائم : 
ّ
يجب العرتاف  بوجود عقبات مثب

توا�ضل احلمق و ال�ضفاهة املنظمة والغباء احلاّد 

التي يجب  الكربى  العقبة  . وهنا توجد  وغريها 

مبثابة  ب 
ّ

التع�ض يبدو  اأي�ضًا،   ، وهنا  تخّطيها. 

اأّنه  اإّل  غريب،  تناق�ش  وفق  ة. 
ّ
اجلذري الف�ضيلة 

املو�ضوعية  يخدم  ب 
ّ

التع�ض هذا  ف��اإّن   ،
ّ
بديهي

والت�ضامح؟. هنا اإذن جملة القواعد للحفاظ على 

ة. وماذا بعد؟ ي�ضاألنا 
ّ
احلرية حّتى داخل العبودي

ث. 
ّ
بع�ضهم. و ماذا نقول بعد ذلك؟ علينا بالرتي

حميطه  يف  يحافظ  اأن   
ّ
فرن�ضي ك��ّل  اأراد  واإذا 

اأراد  واإذا  و�ضائبا،   �ضحيحا  يعتقده  ا 
ّ
عم فقط 

ة 
ّ
احلري على  املحافظة  املتوا�ضع  موقعه  من 

واملقاومة من اأجل اخلري و معرفة اإرادته فحينئذ 

فقط �ضتك�ضب هذه احلرب باملعنى العميق للكلمة.
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ال�ساعرة   )2013  /  1947  ( مرانغو  نكي 

والر�سامة جاءت من نيقو�سيا لقيتها يف لوديف 

من  هالة  تكتنفها  كانت  املتو�سط  �سعراء  بني 

مثل  متحفظة...  تبدو  كانت  وال�سعر  ال�سمت 

قرب�س  من  اأي�سا  هي  تاأتي  اأمل  اأجل  ال�رسقيات 

اأن  قبل  �رسقية  القدمية  واليونان  الآ�سيوية 

ي�ستحوذ على �سورتها الغرب يف ع�رس النه�سة 

وين�سبها لنف�سه... بعد الأم�سية كان لنا حديث 

عن ياني�س ريت�سو�س واإليتي�س  وجورج �سيفري�س

عن عجائز قرب�س امللفعات بال�سواد عن نخيل 

القرى عن بحر ليما�سول امل�سيئ ال�سبيه ببحر 

احلمامات عن اأ�سجار ال�رسو والأوكاليبتو�س عن 

القرويني عن  القرى اجلبلية عن غناء  كنائ�س 

مدينة ترودو�س التي زرتها يف ال�ستاء ترودو�س 

القابعة يف �سمت اجلبل واملحا�رسة باملطر ... 

قرب�س التي انبثقت من �ساطئها اأفروديت وهي 

ا�سمها  ي�سري  التي  اخلرافية  النحا�س  جزيرة 

األف ليلة وليلة مدينة النحا�س... ا�ستمرت  يف 

الورود  ق�سيدة  يوم  ذات  يل  واأر�سلت  عالقتنا 

يف  لين�رس  نيقو�سيا   الأوتوبيوغرايف  ون�سها 

اأ�سدره  كنت  الذي  الدوري  غري  الأ�سئلة  كتاب 

بعدها  الكتاب...  توقف  قد  كان  تون�س...  من 

ل�ساعر  حميمة  �سديقة  اأنها  عرفت  ب�سنوات 

�سارتوريو�س  يواخيم  الأمل���اين  هو  �سديق 

نقوم  كنا  اأننا  الب�رسية  اللقاءات  اأ�رسار   ومن 

هي  بعثت  الوقت  نف�س  يف  مت�سابه  بن�ساط 

�سعر  من  ترجمة ملختارات  واأ�سدرت  ن�رس  دار 

�سارتوريو�س يف نف�س الفرتة اأ�سدرت اأنا اأي�سا 

عن دار التوباد التي بعثتها يف تون�س ترجمة 

له اأجنزها لوران غ�سبار  ... اأواخر 2014 قراأت 

قبل  موتها  خرب  النرتنت  ات�سفح  واأنا  �سدفة 

عام تقريبا بحادث �سيارة يف الفيوم واأح�س�ست 

بل�سعة يف القلب...

الع�سية  تلك  يف  �سوية  قراأنا  عندما  اأذك��ر   

حديقة  داخل  لوديف  يف  البعيدة  الربتقالية 

خلفية اأو ما ي�سميه الفرن�سيون حديقة ال�ستاء 

بني نباتات اجلنوب الغام�سة واأ�سجار الدفلى 

ثم  باليونانية  الأّول  يف  ق�سائدها  ق���راأت 

مرتجمة للفرن�سية كانت تلقي �سعرها كما لو 

اأنها تتحدث بهدوء ل خطابة ول تفخيم �سوى 

بع�س ال�سجن اخلفي الذي يتبدى يف �سوتها... 

بدت يل اأبجديتها ومناخاتها ال�سعرية  قريبة 

اأخذت  ريت�سو�س  وياني�س  كفافي�س  عوامل  من 

من كفافي�س العود اإىل املا�سي الغريقي وتتبع 

ترجمة: خالد النجار

شاعر ومترجم من تونس

�لقمر يطلع على �لبحر

              كقر�ص بطيخ اأحمر  لـ »نكي مرانغو«



حميطها  ومن  املا�سي  من  الأ�سخا�س  م�سائر 

اأ�سماء  وكذلك  �سعرها  يف  ت�ستح�رسهم  الذين 

الأماكن ومن ياني�س ريت�سو�س الحتفاء بالواقع 

حتولها  التي  النهارية  واجلزئيات  بالتفا�سيل 

احلياة  من  ال�ساعري  تلتقط  هي  �سعر.  اإىل 

ال�سعرية  امل�ستويات  ندرك  جتعلنا  اليومية 

قد  لذا  اليومية  احلياة  تفا�سيل  والدرامية يف 

اأنها  بيد  تقريريا  الرتجمة  يف  �سعرها  يبدو 

روح  تلتقط  الأ�سياء  من  الأ�سياء  �سوء  تلتقط 

الأ�سياء وكاأنها تقول مع ال�سابي ..

روحها  وحدثني  الكائنات  يل  قالت  كذلك 

امل�سترت  

هي ومن خالل الأ�سياء مت�س روح الأ�سياء هو 

فيما  وكان  بودلري  ذكره  الذي  امل�سترت  الروح 

ذاك  هو  ال�سعر  لأن  اإليه...  انتبه  من  اأول  اأعلم 

التطابق بني الق�سيدة والعامل املخفي الذي هو 

حقيقة ال�سعر.

لها  قرب�س  �سعراء  اأهم  من  مارانغو  نكي  تعد 

كثرية  جوائز  نالت  �سعرية  جماميع  اأرب��ع 

الدراما  كتبت  كما  كفافي�س  جائزة  بينها  من 

والرواية وق�س�س الأطفال عدا معار�س الر�سم.

ق�سة  ومدينة.  �ساعرة  �سرية  ن�س  يلي  فيما 

ال�ساعرة  جلغرافية  عر�س  هي  هنا  نيقو�سيا 

فيها  عا�ست  التي  لالأماكن  وت�سوير  الروحية 

بحياتها  امتزجت  التي  والأم��اك��ن  ال�ساعرة 

التي  واأ�سعارها  ر�سومها  يف  وجتلت  وروحها 

واأ�سجار  والبحار  والنجوم  بالأ�سماك  تكتظ 

امل�سطكي والأوكاليبتو�س

 هنا حتول املكان اإىل ق�سائد واألوان وهي تروي 

كل ذلك ب�سدق وب�ساطة �سديدة.... 

خالد النجار

نيقو�شي� *

يقول  ك��م��ا  نيقو�ضيا  يتملك  ال����ذي  ال��ت��وت��ر 

كل  الأخ�����رش.  اخل��ط  ب�ضبب  هو  كري�ضوفورو�ش 

�ضوى  لديهم  لي�ش  اجلهة  هذه  من  الذين  النا�ش 

فكرة واحدة هي عبور اخلط اإىل هناك. وكل اأولئك 

اإىل  املجيء  يريدون  الأخ��رى  اجلهة  يف  الذين 

هنا. وهذا يخلق نوعا من ال�ضجن يف املدينة. قد 

تت�ضابه املدينة مع الق�ضطنطينية ومع �ضالونيك 

ولي�ش لديها اأي �ضبه باأثينية.

كنا جال�ضني فوق �ضطيحة بيت اآل كون�ضتوندي�ش. 

ال�ضارعان  حولنا  م��ن  متتد  امل��دي��ن��ة  ك��ان��ت 

كاتدرائية  النخيل.  اأ�ضجار  و�ضفوف  التجاريان 

املرتفعتان  وم��ن��ارت��اه��ا  �ضوفيا  القدي�ضة 

حتجبهما بنايتان حديثتان. قلت:

اأن  حّتى  العظمة  من  الكني�ضة  هذه  كانت   ���������

ملوك اأور�ضليم وقرب�ش كانوا يتوجون فيها.

الإمام بو�ضوح تام كان  اإىل �ضوت  كنا ن�ضتمع 

يوم اأحد وكانت ال�ضوارع خالية �ضوى من بع�ش 

يف  ة 
ّ
املار وبع�ش  املفتوحة  ال�ضغرية  املقاهي 

امل�ضاة يتفرجون على عار�ضة املحالت.  �ضارع 

يف  يرتفع  كان  اأحمر  بطيخ  قطعة  بحجم  وقمر 

ال�ضماء.

وذلك  عمري  من  الرابعة  يف  نيقو�ضيا  اإىل  جئت 

 الذي بناه اأبي قريبا 
ّ
عندما انتهى ت�ضييد امل�ضح

اأج��ري  كنت  املحاكم...  قبالة  امل�ضت�ضفى  من 

ة الذي ل ينتهي من 
ّ
بدراجتي داخل رواق امل�ضح

الطرف اإىل الطرف الآخر. ورغم �ضغر �ضّني كان 

اأ�ضابني  قد  نيقو�ضيا  اإىل  ليما�ضول  من  انتقايل 

الإدارة  موظفي  عامل  داخ��ل  الكاآبة  من  ب�ضيء 

النا�ش  عامل  عن  كثريا  املختلف  وامل�ضتوطنني 

املقبلني على احلياة وعن عامل جتار ليما�ضول.

حني  يف  املرحلة  ه��ذه  عن  قليلة  ذك��ري��ات  يل 

ا�ضتطيع اأن ا�ضرتجع كل زوايا ليما�ضول اخلفية.

البتدائية  املدر�ضة  يف  واأن���ا  خميلتي  كانت 

منبهرة باملنظمة القومية للمقاومني القبار�ضة. 
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اأن  كثريا  اأت��اأمل  كنت  الجنليزي.  الحتالل  �ضد 

والدي ا�ضتقدما اإىل البيت مربية اجنليزية. فكنت 

اأعتربهما خونة.

نيقو�ضيا  على  تعرفت  ال�ضتينات  ويف  بعد  فيما 

كنا  بدراجتي.  املدينة  األّف  مراهقة  �رشت  وقد 

اأ�ضجار  فيها  تنبت  منطقة  يف  النهر  قرب  نقيم 

با�ضقة اأوكاليبتو�ش ونخيل قريبا جّدا من احلي 

احلي  اإىل  يوميا  وان��ا  اأم��ي  نذهب  كّنا  الرتكي. 

وكذلك  هناك  توجد  البلدية  فال�ضوق،  الرتكي 

الربيد املركزي حيث منر لناأخذ ر�ضائل اأبي من 

�ضندوق بريده. اأحببت احلي الرتكي منذ نعومة 

اأظفاري. كنت اأحب البنايات العتيقة وتاريخها. 

تلك  اإىل  لأنطلق  املختلفة  الأعذار  اختلق  وكنت 

اجلهة. يف حميط كني�ضة القدي�ضة  �ضوفيا توجد 

ال�ضاغة  �ضوق  هناك  املهن  مبختلف  ���ض��وارع 

و���ض��وق احل��دادي��ن و���ض��وق الأق��م�����ض��ة. حمالت 

تلمح  تكاد  ل  فرتيناتها  �ضغرية  ال�ضاغة  �ضوق 

ب�ضاعته يف �ضناديق  ال�ضائغ  ي�ضع  ما  وعادة 

فكنت  البي�ضاء  احلديدية  الجنليزية  الب�ضكويت 

اأظل �ضاعات اأفت�ش داخلها. هناك وجدت برو�ضا 

متثل يدا ما�ضكة زهرة او اأقراطا �ضغرية م�ضنوعة 

العثمانيني  لأي��ام  يعود  ال��ذي  الذهب  ذاك  من 

كان  �ضيء  كل  النحا�ش  داخله  يف  يكرث  وال��ذي 

عندما  اأ�ضرتي  وكنت  الوقت  ذل��ك  يف  رخي�ضا 

معجبة  كنت  بذلك.  ال�ضبوعي  م�رشويف  ي�ضمح 

بعقود تتدىل منها علب �ضغرية من ف�ضة كانت 

ت�ضتخدم لدفع اجلزية التي فر�ضها التراك على 

يونانيي اجلزيرة فيما م�ضى. الأتراك الذين كانوا 

يقطعون راأ�ش من ميتنع عن دفع هذه ال�رشيبة. 

واأظل  الروؤو�ش  قطع  �ضور  حتمل  العلب  فكانت 

اأبدا  اأ�ضرت  مل  اأيّن  بيد  فيها  اتطلع  واأن��ا  �ضاعات 

ف�ضية  زواج  اأي�ضا خوامت  ثمة  منها.  واحدة  ول 

كثرية. ن�ضاء كثريات منحن اأيام احلرب العاملية 

الثانية خوامت الزواج الذهبية مقابل خوامت من 

كان   .1940 التحرير  حرب  عليها  كتب  ف�ضة 

غادروا  الذين  اليونانيني  من  ال�ضاغة  غالبية 

رياح  يف  لينت�رشوا   1963 بعد  ال�ضاغة  �ضوق 

العامل الأربع.

كان اأبي مت�ضددا جدا ومل يكن ي�ضمح يل باخلروج 

من البيت اإّل لق�ضاء احلاجة حّتى اأيّن كنت اأذهب 

اأجد  كنت  الربيطاين.  الثقايف  املركز  اإىل  خفية 

خمتلف الدورات لأح�ضل على فر�ضة للخروج من 

اأرمينية  امراأة  الرتكي  احلي  يف  اكت�ضفت  البيت. 

تعطي درو�ضا يف الرقن وكتابة الختزال. مل يكن 

يرى  كان  لأنه  بناته  تتعلم  اأن  اأبدا  يرف�ش  اأبي 

من الواجب على بناته اأن يتثقفن. هكذا وبحجة 

اأن يل در�ش كنت اأفلت من البيت وكثريا ما كانت 

حان  وعندما  الرتكي  احلي  اإىل  قدمي  تاأخذاين 

الأوىل  مواعيدي  كانت  الأوىل  املغازلت  وقت 

تقع اأعايل قباب القدي�ضة �ضوفيا كنت اأ�ضعد عرب 

نيقو�ضيا  كل  واأ�ضت�رشف  ال�ضيق  املنارة  مدرج 

جبال  �ضل�ضلة  حتى  اأق��دام��ي  حت��ت  متتد  التي 

يخرج  البحري  باد  ال�ضند  كان  بنداكتيلو�ش... 

كنت  الأخرى  من  اأو�ضنت  وجان  املنارة  من  يل 

اأق�ضي وقتي يف املطالعة.

ا�ضتمررت يف الذهاب اإىل املنطقة الرتكية حّتى 

عندما و�ضعوا مراكز حرا�ضة على كال اجلانبني. 

مل يكن اأحد يفكر اأن يوقف بنتا على دراجة.

على  ن�ضفني  املدينة  يق�ضم  الفا�ضل  اخلط  كان 

اأنا  التحديد كنا  م�ضتوى �ضارع عمرو على وجه 

 به كل يوم تقريبا. كان هناك �ضف ل 
ّ
واأمي منر

تكتظ  وامل�ضتطيلة  ال�ضيقة  الدكاكني  من  ينتهي 

من  �ضالل  األ��ع��اب...  كوؤو�ش  �ضحون   : ب��الأواين 

البال�ضتيكية  اأي�ضا الأواين  الألوان.  كانت هناك 

الأوىل ذات الألوان التي كانت تبدو �ضاحرة يف 

الأبي�ش  اأقداح �ضينية من املعدن  الوقت...  ذلك 

لت 
ّ
مزينة ب�ضور اأ�ضماك. كان احلي قد اأخلي وحتو

مقهى  يف  خمتلفة.  اأخرى  اأماكن  اإىل  الدكاكني 

ا�ضتيفر الذي مل نعد نتبني يافطته هناك دراجة 

نارية في�ضبا وراء الفرتينة خمتلط واأكيا�ش رمل 

وحفر.

غادرت نيقو�ضيا �ضنة 1965 للدرا�ضة يف برلني 
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الح�ضا�ش  عرب  اأخ��رى  نيقو�ضيا  ع�ضت  وهناك 

وجدت   1970 �ضنة  عودتي  ولدى  النو�ضتاجلي 

اأنا اي�ضا  اإىل حد ما ولكن  اأخرى متغرية  مدينة 

على  قادرة  اأعد  مل  نف�ضي  عن  تهت  لقد  تغريت. 

لل�ضحافة  اأحرر مقالت  الر�ضم. كنت  اأو  الكتابة 

الوربية  لال�ضرتاكية  اجلديدة  الجتاهات  حول 

ت�ضلني  كانت  اإيجابية  بردود  ح�ضيت  مقالت 

بيد اأيّن اأ�ضبت يف تلك الفرتة بعدوى كاآبة اأوروبا 

ع�ضارى  كانت  اأقالمي.  اأ�ضعت  كنت  ال�ضمالية. 

�ضاعدتني  التي  الوحيدة  هي  املرهقة  نيقو�ضيا 

على تذكر من اأنا. حالة التعطل واأ�ضجار النخيل 

تنحدر  التي  وال���درب  والبحر  الأف���ق  يف  التي 

.البحر  البحر  اجت��اه  يف  كريينيا  نحو  مبا�رشة 

ال�ضاحر.

1974 كانت نيقو�ضيا مدينة  قبل اجتياح �ضنة 

�ضاحلية على وجه التقريب كنا جند اأنف�ضنا اأمام 

نعرب  كنا  بال�ضيارة.  دقيقة  ع�رشين  بعد  البحر 

اجلبل وكنت كثريا ما اأغم�ش عيني واأ�ضتعيد يف 

�ضت  الآن  م�ضت  البحر.  نحو  الرحلة  هذه  ذهني 

وع�رشون �ضنة واليوم لنجد �ضاطئا �ضبيها علينا 

ال�ضاعة.  ون�ضف  �ضاعتني  بال�ضيارة  نقطع  اأن 

املدينة.  لهذه  اليومية  احلياة  من  البحر  اختفى 

عندما اأتطلع نحو ال�ضمال اإىل جبل بنداداكتيلو�ش 

كبريا  تركيا  علما  اأرى  البحر  عن  يف�ضلنا  الذي 

مر�ضوما على اجلبل. اأجتنب النظر اإىل ال�ضمال.

باخت�ضار  العتيقة  املدينة  يف  ل 
ّ
اجتو ما  كثريا 

مبراكز  تنتهي  ال�ضوارع  كّل  منها...  بقي  فيما 

احلرا�ضة. اأهبط اإىل �ضارع ليدرا ال�ضارع التجاري 

م�ضاة.  �ضارع  �ضار  وال��ذي  البلد  و�ضط  القدمي 

اآخره   يف  �ضوفيا  القدي�ضة   كني�ضة  منارتا  تبدو 

اأيام  اأ�رشطة فواني�ش ملونة تعلق  تتدىل بينهما 

وحمامات  فانريوميني  كني�ضة  رم�ضان.  �ضهر 

عيمركا�ش  كلمة  املواخري.  حي  يف  عيمركا�ش 

يدعى  ال��ذي  املجاور  امل�ضجد  ا�ضم  من  م�ضتقة 

امل�ضجد العمري.

للرهبانية  ق���دمي  دي���ر  وه���و  ع��م��ر  م��ق��ام  اأي 

ا يروى اأنه ومنذ اأن ق�ضى عمر 
ّ
الأوغ�ضطينية. ومم

بن اخلطاب ليلة داخله �ضار مزارا للم�ضلمني بيد 

اأن الدير كان اأي�ضا مكانا مقد�ضا لدى الرومان. 

جدث  اأن  ال��ق��دام��ى  امل��وؤرخ��ني  بع�ش  وي���روي 

داخله ظل  املدفون  مونتوليف  يواني�ش  القدي�ش 

اأوف  الأملانية  الرحالة  اأن  يروى  ا 
ّ
ومم �ضليما. 

ولدى عودتها من الأرا�ضي املقد�ضة ق�ضت ليلة 

القدي�ش. وقد نه�ضت قطعة من كتفه  تتعبد حذو 

يتحرك  مل  قاربها  ولكن  ذخرية  معها  لتحملها 

التي  القطعة  واأع��ادت  وذهبت  اعرتفت  اأن  اإىل 

ا�ضتعادها اجل�ضد الذي بال حياة على الفور.

داخلها  ت�ضم  العريقة  املدن  كّل  مثل  ونيقو�ضيا 

وهي  الأر�ضية  كالطبقات  املر�ضوفة  ذكرياتها 

تكتظ بالق�ض�ش التي من هذا النوع. اأبعد من ذلك 

كورني�ضيو  هريتزيجورغاكي  منزل  جند  بقليل 

والكنائ�ش القدمية.

الكنائ�ش  م��ن  �ضل�ضلة  العتيقة  املدينة  ت�ضم 

واأح��د  اجلمال  رائعة  اأيقونات  حت��وي  القدمية 

مميزات الأيقونة القرب�ضية تتمثل يف اأنك كثريا 

اإجنازها  اأ�ضفلها املت�ضدق بتكاليف  ما جتد يف 

ت�ضكل  املت�ضدقني  اإن �ضور  اأي�ضا.  و�ضورته هو 

اللوحات.  فيه  اأجنزت  الذي  الع�رش  على  �ضهادة 

وهكذا ن�ضتطيع اأن نرى يف هذه الأيقونات جتارا 

هولنديني، ن�ضاء لتينيات مت�ضحات بالدانتيال، 

بنات جميالت جدا م�ضجيات واأياديهن مت�ضالبة 

على �ضدورهن اأو اأطفال معتمرين قبعات غريبة.  

خلدمة الأ�ضبوع املقد�ش يف هذه الكنائ�ش طابع 

تاأمل عميق هناك النقو�ش  التي طرزتها �ضبايا 

اأدوني�ش  عبادة  طقو�ش  اإىل  اإحالة  يف  اجل��وار 

املغرقة يف القدم. يف املدينة العتيقة فقط اأحب 

متابعة جماهري اأعياد الف�ضح. الرجل كّل النا�ش 

حا�رشة هنا. الرجل الذي على جانبي ب�ضحنته 

املالئكة  �ضور  على  يتطلع  القدمية  الغريقية 

ال�ضبكة  يف  املحفوظة  ب�ضعورهم  وال��ف��رجن��ة 

واملغاربة. دياكونو�ش الفتاة ال�ضغرية املت�ضحة 

كّلهم  القدمي  طقمه  يف  والالهوتي  بال�ضواد، 
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ماأخوذين و�ضط الذهب واجلوخ.

هجر ال�ضكان منازلهم على طول اخلط الأخ�رش. 

وهكذا  �ضطرين  اإىل  املدينة  يق�ضم  ال��ذي  اخل��ط 

بياع  غابريال  م��اآرب.  اإىل  املنازل  تلك  حتولت 

يوؤوي  املتجول  التاجر  بطر�ش  وخمزن  اخلردة 

ح�ضب  �ضباح  كل  ي�ضحنها  التي  عرباته  فيه 

الع�ضلية  وال�ضموع  والبطيخ  الليمون  الف�ضل 

يليه  اخل�ضب  يقطع  الذي  الأكتع  بافلوف  حذوه 

م�ضلح  �ضبريو�ش  وال�ضيد  ا�ضتيفانو�ش  حمامات 

يف  احرتم.  كلمة  بالدهن  اجلدار  فوق  الأحذية. 

على   ي�ضري   �ضخ�ش  واأي  الطرقات  تفرغ  امل�ضاء 

اأ�ضوار النخيل ي�ضعر باأن البحر يف اخلندق او ثمة 

م�ضيال ولكن ل يوجد اأي واحة مائية يف نيقو�ضيا 

لتك�رش  يف ال�ضيف  موجة احلر ال�ضديد يف �ضهل 

ميزوري الذي ميتد حول املدينة اأ�ضفر يف اأغلب 

من  الفرتات  هذه  امتداد  على  واإنه  ال�ضنة.  ايام 

ميكن  ما  اكرث  نيقو�ضيا  تعجبني  ال�ضديد  احلر 

عندما تهب يف امل�ضاء ريح غربية خفيفة وتهوي 

املدينة التي �ضحقتها احلرارة. وقتها يخرج كل 

النا�ش اإىل احلدائق وال�رشفات.

الع�رشين  ال��ق��رن  اأول  نيقو�ضيا  ك��ربت  عندما 

داخل  جديدة  بيوت  لبناء  مكان  هناك  يعد  ومل 

الأ�ضوار.  خارج  الأوىل  الأحياء  ن�ضاأت  الأ�ضوار 

جديدة.   كال�ضيكية  عمارة  ذات  رائعة  منازل 

حدائق  و�ضط  الكولونيايل  الأ�ضلوب  على  وبيوت 

التي  املدينة  اأحياء  اأجمل  هناك  هي  �ضا�ضعة. 

التي  املناطق  لأن  حمفوظة  احلظ  حل�ضن  ظلت 

اأن  اأبدا  ا�ضتطاعت  ما  الأخ��رية  الآون��ة  بنيت يف 

ت�ضري اأحياء. اأموال كثرية ا�ضتثمرت يف نيقو�ضيا 

من  كثري  الجتياح  بعد  الأخ��رية.  ال�ضنوات  يف 

واأعمالهم ذهبوا  الذين فقدوا بيوتهم  القبار�ضة 

اإىل البلدان العربية حيث عملوا بكد وعادوا لبناء 

اجلزيرة. الرثاء جلي يف املناطق احلديثة التي ل 

اأ�ضحابها من  تكف عن التمدد. بيوت ا�ضتلهمها 

اأن ي�ضكنونها حتى  التلفزيونية وما  امل�ضل�ضالت 

تتبدى لهم غري مريحة. هذه الأحياء لي�ش لها اأي 

باأعمدتها  البنايات اجلديدة  اأو طعم. وهذه  لون 

اأن توجد يف كّل  واأحوا�ش ال�ضباحة من املمكن 

مكان. 

املدينة العتيقة هي الأ�ضا�ضية بالن�ضبة يل. وح�ش 

التاريخ الذي ي�ضمه كل جدار  ملبد. هناك اأمتلك 

وبقدر  ال�رشق.  نيقو�ضيا يف  بتمو�ضع  الح�ضا�ش 

رحالة  كنت  من  اأن��ا  والأع���وام  ال�ضنون  متر  ما 

ثمة  ال�ضفر.  يف  بالرغبة  اأ�ضعر  اأع��د  مل  عنيدة 

العامل  حتوي  حديقتي  باأن  فيها  اأح�ش  حلظات 

باأ�رشه حيث

نة
ّ
و�ضط الريقات والفرا�ضات امللو

زرعت اأ�ضجار ورد يف احلديقة هذه ال�ضنة

بدل اأن اأكتب الق�ضائد

مدينة  يف  احلزين   البيت  من  �ضانتفيول  زرعت 

القدي�ش  توما�ش

زرعت تلك الوردة ذات الأوراق ال�ضّتني التي جاء 

بها ميديا�ش

 من فريجيا

ووردة البنكازية القادمة من ال�ضني

و�ضتالت من  �ضجرة ورد امل�ضك الوحيدة التي ل 

تزال تعي�ش

يف باحة املدينة القدمية

وخا�ضة وردة غاليكا التي جاءت مع ال�ضليبيني

ى اي�ضا وردة دم�ضق
ّ
و ت�ضم

ذات العطر الغام�ش 

نة 
ّ
و�ضط الريقات والفرا�ضات امللو

و�ضط العنكبوت الأحمر والزنبور والأرقة

و اجلعل وخنف�ش احلقول 

و ال�رشعوف الذي يلتهم كّل �ضيء

نتقا�ضم الأواق والبتالت وال�ضماء  

يف هذه احلديقة اخلرافية.

هم واأنا كلنا عابرون

�ضجرة خروب يف غوغل

الغرفة باأر�ضيتها الرتابية املمهدة

كانت الأكرث حرارة

�ضاعد عمته اذ ر�ش املاء

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

251



كن�ش

كان كل ليلة

يطوف حول البيت واحلديقة

يتذكر حّتى ثقوب امل�ضامري 

يف اجلدار

لو يدخل كل بيوت فا�ضيلي�ش

لو يح�ضي امل�ضافة اإىل كني�ضة كناكاري

لو يتنزه بني القرى املجاورة

ملا راأى على �ضا�ضة جوجل �ضجرة اخلروب

وهو  يفعل  كان  كما  هناك  من  يغادر  لو  متنى 

طفل يف الثانية ع�رشة

اأن يعدو يف الأول اإىل �ضجرة امل�ضطكي

ومن بعد اإىل البحر

حتى ل يحرق قدميه

تلك اللحظة بكى بحرقة.

اإىل اأ�ضدقائي يف ال�ضمال

لأنني اأحتدث عن الورد

عن انت�ضار ال�ضوء

عن ا�ضتحالة احلب

عن حيواتنا املتحولة

ل تعتقدوا يا ا�ضدقائي يف ال�ضمال

اأن ما وقع �ضنة 1974

ل يتمدد كبقعة الزيت فوق حياتي

كل يوم

قطعة  مثل  البحر  ماء  من  ي�ضعد  ال��ذي  والقمر 

بطيخ

على  الذي  البيت  فرياندا  يف  ماتت  التي  ��ي 
ّ
واأم

�ضاطئ فماغو �ضتا

كانت تنادينا لنخرج من املاء

راأيت ذاك اليوم اللوحة الزيتية التي ر�ضمتها

فوق حائط مقهى يف اقليم الكاربا�ش

مقهى موؤثث من كرا�ضي 

م�رشوقة واأغطية وطاولت م�رشوقة

واأبواب ومقاب�ش اأبواب م�رشوقة

اإنها لوحة اأمي قلت ل�ضاحب 

املقهى ها هو ا�ضمها

- ولكن هي يل الآن قال الرجل 

الذي جاء من حيث ت�رشق ال�ضم�ش

هكذا كانت تناديه زوجته

يقول غانيمي

هكذا ي�ضمونه باللغة الرتكية. 
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من أعمال الفنانة منى العمري - ُعمان



 .1940 �سنة  ا�ستانبول  بايدار يف  اأويا  ولدت   

ييت« 
ّ
»حر �سحيفة  يف  رواياتها  اأوىل  ن�رست 

الثانوية.  املرحلة  يف  وهي  النت�سار  وا�سعة 

من  الجتماع  بعلم  اجلامعية  درا�ستها  اأنهت 

فائق  �سعيد  جائزة  نالت  ا�ستانبول.  جامعة 

الق�س�سية  جمموعتها  عن  الق�سرية  للق�سة 

عن  ن��ادي  يون�س  وجائزة  األيو�سا‘،  ’الوداع 
كمال  اأورهان  وجائزة  القطة‘،  ’ر�سائل  روايتها 
وجائزة  ال�ساخن‘،  رم��اده  ’بقي  روايتها  عن 

الأرجوان‘،  ’بوابة  روايتها  عن  ق��درت  ج��ودت 

عن  للثقافة  الإيطالية  الأبي�س  البحر  وجائزة 

روايتها ’العودة اإىل الالمكان‘. 
�ضيكون مقابلها على  الزاوية،  انعطافها عند  بعد    

قدمي  خ�ضبي  بيت  اأمتار،  ع�رشة  اإىل  خم�ضة  بعد 

مب�رشبيات ودرج رخامي... ل يزال يعبق يف اأنفها 

وال�ضمن  ال�ضاأن  �ضلع  روائح  من  ُين�ضى  ل  خليط 

اإىل  والرطوبة.  واملرحا�ش  الورد  وماء  املحرتق 

�ضّحاب،  مب�رشاع  واطئة  نافذة  الباب،  ميمنة 

�ضرتفعه اإىل اأعلى قلياًل للتقاط مفتاح ُخبَِّئ حتته. 

  »ل يزال ُيفتح ب�ضعوبة مثل دائمًا. ينبغي تزييت 

الغال«. 

  برودة مرع�ضة يف املدخل الرخامي الوا�ضع اخلايل 

من الأثاث. 

  »مل ت�ضمع �ضوت فتح الباب كالعادة. مثري للده�ضة 

كيف مل ُي�ضَط على هذا البيت لياًل!«. 

اأ�ضفل  مكد�ضة  اخل��و���ش  م��ن  و���ض��الل  �ضناديق    

فيما  حتتوي  العلوي.  الطابق  اإىل  امل��وؤدي  ال��درج 

حتتوي على قطعة من قمي�ش داخلي لأفندينا عبد 

العزيز، وثوب زفاف من الدانتيل املو�ضى باخليوط 

الذهبية ل�ضاه فري هامن، و�ضال عجمي ممزق، وورود 

�ضناعية خمتلفة الألوان، وقمي�ش طفل من احلرير 

اخلال�ش... 

  »اآه يا بنيتي، مل اأُلب�ش ابني �ضوى احلرير. لقد ِخطت 

كل مالب�ضه بيدي، حتى التطريز والر�ضومات. لو مل 

الع�ضكر  مالب�ش  تغ�ضل  وهي  ال�ضحر  بعمل  اأمك  تقم 

ب�ضابون ُقِرئ عليه، لكنِت اأمرية الآن. خدعوا ابني. 

ل اأمريات م�رشيات ول و�ضيفات �رشاي...«.  

  لوحة زيتية حلريق يف غابة داخل اإطار مطلي بالذهب 

عدة  اأماكن  يف  ومت�ضاقط  مت�ضدع  مالطه  حائط  على 

لإحدى الغرف يف الطابق العلوي. طقم كنبات فاخرة 

لونها  يبهت  ول   
ّ
تغرب ل  كي  قدمية  ب�رشا�ضف  غّطيت 

اإحدى  جانب  واإىل  تاأتي،  لن  احتفالية  اأي��ام  بانتظار 

الكنبات �ضورة اجلدة باحلجم الطبيعي وهي ت�ضتند اإىل 

مو�ضاة  ب�ضدارة  �رشك�ضيًا  زيًا  وترتدي  الدرج  درابزين 

الف�ضة حول خ�رشها  بخيوط ذهبية، ودكة رائعة من 

اأطراُفها،  الأر�َش  تالم�ش  اخلال�ش  احلرير  من  وتنورة 

خفيفة،  ريح  به  عبثت  خ�رشها،  حتى  الطويل  �ضعرها 

وت�ضع ال�ضبابة على وجنتها وتبت�ضم بفتنة واإغراء... 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

253

  الرتجمة من الرتكية �سفوان ال�سلبي

 كاتب ومترجم من األردن

البيــــــت 

               القــــدمي
 

للكاتبة الرتكية اأويا بايدار



اأم�ش، مل  اأذنها: ليلة  اأج�ش م�ضاك�ش يرتدد يف    �ضوت 

يدعوين اأنام حتى ال�ضباح. لقد غنوا بالباب »ا�ضِح يا 

بطتي ا�ضِح« حتى ال�ضباح. 

ولو  املدافع  اأ�ضوات  حتى  ت�ضمع  ل  هي  الواقع،  يف    

فجاأة  �ضماء  اأ�ضبحت  اإنها  يقال  جانبها.  اإىل  اأطلقت 

اأن فقدت زوجها يف ال�ضنة ال�ضابعة من  ذات ليلة، بعد 

زواجها وبقيت وحيدة مع طفلها ذي الأربعة اأعوام. يف 

الركن، �ضورتان يف اإطار من ف�ضة فوق طاولة حائطية: 

طفل �ضغري بعينني وا�ضعتني خجولتني، مي�ضك ع�ضفوراً 

اأمه  بتنورة  الأخرى  بيده  ويتم�ضك  بيد،  اأبي�ش  �ضغرياً 

ذات ال�ضعر الطويل حتى خ�رشها. يكاد يهرب ويختبئ 

اأي�ضًا  ال�ضورة الأخرى، نف�ش املراأة  ال�ضورة. يف  خلف 

ولكن يف زي ممر�ضة بني ع�ضاكر جرحى. 

امل�ضت�ضفى  يف  ممر�ضة  للعمل  عت 
ّ
تطو اإنها  »يقال    

اأنها  الأوىل. ذلك يعني  العاملية  اأثناء احلرب  الفرن�ضي 

بال�رشاي،  ل�ضلتها  ذلك  هل  الأع��داء.  جانب  اإىل  كانت 

اإن�ضاين حم�ش؟ يف الواقع، مل اأعرف عنها  اأم من دافع 

�ضوى القليل، بل مل اأعرفها قط...«

عدة  بعد  على  حاله،  على  ي��زال  ل  البيت  اإن  قالوا    

حميطه،  يف  ترتفع  متى  منذ  املنعطف.  بعد  خطوات 

 
ّ

لزي هند�ضي  بفن  مت 
ّ
م

ُ
�ض عدة،  طوابق  من  بنايات 

باجتاهاته  حوله  ما  ل 
ّ
حتو وقد  باملوزاييك؟  ومغطاة 

اأ�ضواق. وفروع م�ضارف ومكاتب �رشكات  اإىل  الأربعة 

وو�ضطاء جتارين واأ�ضواق حتت اأر�ضية. ل باأ�ش، ولكن 

اأين يقيم النا�ش واأين بيوتهم؟ 

اأذكر جيداً موقع بيت �ضوربيك واأوادي�ش. هل كان    ل 

يف املقابل متامًا، اأم قبل املنعطف؟ كان جدار حديقة 

ورطبة،  باردة  اخللفية  باحته  البيت.  بارتفاع  بيتهم 

و�ضجر  والنفنوف  بالبنف�ضج  وت��زدان  باحللزون،  تعج 

اأخ�رش  وجنيل  ال�ضميكة  املخملية  باأوراقه  الأ�ضكيدنيا 

اأ�رشار  لكل  خمباأً  احلديقة  كانت  تربتها.  يغطي  يانع 

الطفولة. 

املنظمات  اإح���دى  يف  ع�ضواً  الأك���رب  ج��ّده��م  »ك��ان    

واختباأت  الأرم��ن  تهجري  اأثناء  جّدهم  �ُضنق  الأرمنية. 

من  فنجوا  تركية  عائلة  عند  الثنان  وطفالها  امل��راأة 

القتل«. ما ُقّدم من مربى الورد املعد يف قوارير �ضغرية 

خمتلطًا  ك��ان  امل��وت  طعم  باجلميل،  كعرفان  ملونة 

يف  واجلالد  وامل�ضنقة  ال�ضنق  حول  روؤية  اأول  مبذاقه. 

طفولتهما...

  احلديقة، كانت هناك. تذكر الآن بو�ضوح اأكرث. كانت 

يف الزاوية املقابلة متامًا. هل يعقل اأن ل تذكر احلجلة 

الر�ضيف  على  خّطوها  التي  خانة  ع�رش  اثنتي  من 

اجلميع  على  �ضوربيك  ق 
ّ
وتفو احلديقة،  جدار  بجانب 

ل�رشعتها باللعب واإنهائها اللعبة دون اأن تلم�ش قدمها 

اأك��رب من  تبدو  كانت  واح��دة؟  م��رة  الأر���ش ول حتى 

عمرها وثدياها يهتزان تقفز على قدم واحدة. 

  »كم كنت خرقاء، كنت اأدو�ش على خط اخلانة الثانية«. 

ي  »�ضي  با�ضتهزاء  ي�ضيحون  الأطفال  كان  حينذاك    

الأطفال  كان  مِلَ  ذهنها.  يف  الكلمة  هذه  ترددت  ي!«.  

خط  على  اأح��ده��م  يدو�ش  عندما  »���ض��ي!«  ي�ضيحون: 

لغة  اأي��ة  يف  ول  معناها  جتد  اأن  ت�ضتطع  مل  احلجلة؟ 

تعرفها.

  اأجل، احلديقة كانت هنا وكان البيت يف عمقها. كان 

�رشيطة  ال�ضارع  يف  باللعب  واأوادي�ش  ل�ضوربيك  ُي�ضمح 

املنا�ضبات  حّلت  ما  واإذا  البيت.  عن  البتعاد  ع��دم 

كعك  بينهم:  ما  يف  يتبادلون  اجل��ريان  كان  الدينية، 

�ضجرة  حت��ت  وال��ه��داي��ا  الف�ضح  عيد  يف  البا�ضكاليا 

ال�ضنوبر املزينة بندف القطن يف عيد امليالد، واحللوى 

يف عيد الفطر والكعك يف عيدي املولد واملعراج وقطع 

من حلم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى، وزبادي العا�ضوراء 

املغطاة بحبات الرمان والف�ضتق يف يوم عا�ضوراء. 

واليهود جميعهم من  والأتراك  والأرمن  »اليونانيون    

اجلرية  �ضوى  بينهم  ما  يف   
َ
اأر مل  كوي.  ماكري  اأهايل 

حل�ضنة ل�ضنوات طوال«.

  ت�ضتذكر فجاأة كيف اأُ�رشمت النريان واحرتقت البيوت 

هذا؟  كابو�ش  اأي  �ضيء.  كل  ّطم 
ُ

وح املنازل  وُنهبت 

على  الرعب  ارت�ضم  وقد  اأوادي�ش  الفتى  خجل  ت�ضتذكر 

لب خلتان ق�رشي، ورعب 
ُ

بط من و�ضطه وج
ُ
وجهه حني ر

الن�ضاء الالتي حاولن الحتماء بجريانهن الأتراك. 

  »هل راأيت كل هذه الأحداث يف 7-6 اأيلول )�ضبتمرب(، 

الأح��داث  خرب  و�ضل  اإن  ما  خيايل؟  ن�ضج  من  اإنها  اأم 

ين من ذراعي يف و�ضط 
ّ
اإىل والدي حتى جر اليوم  ذلك 
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ال�ضارع. فهمت من جدتي لحقًا اأنه كان قلقًا جداً من 

الزاوية  ال�ضارع  ك�ضاحة معركة. يف  اأجل جرياننا. بدا 

اأمتعة  ال�ضارع،  و�ضط  ببطء.  ي�ضتعل  يزال  ل  كان  اأثاث 

وزجاج مك�ضور واأثاث حمطم، و�ضمت مرعب دموي يف 

فيها.  اخلا�رش  اأو  املنت�رش  ُيعرف من  ل  �ضاحة معركة 

الدرجات  و�ضعدنا  �رشيعة  بخطوات  ال�ضارع  عربنا 

املرة، كانت جدتي تقف  بقفزة واحدة. هذه  الرخامية 

�ضامرب  دي  روب  ترتدي  كانت  مبا�رشة.  الباب  خلف 

العايل  بالكعب  املعهودة  ونعالها  الأر�ش  طويل حتى 

طاولة  من  ُنزعت  تقريبًا،  بطولها  ع�ضا  بيدها  وحتمل 

ال�ضمت  علينا  ينبغي  اأنه  اأدركنا  قدمية...  ماهوغاين 

الدرجات  �ضعدنا  �ضفتها.  على  اإ�ضبعها  و�ضعها  من 

الطابق  يف  اخلزين  غرفة  يف  خمتبئات  ك��ّن  بهدوء. 

اخلالة  ثم  اأمها  ثم  اأوًل  �ضوربيك  احت�ضنُت  الثالث. 

تا�ضول. مل اأ�ضعر باخلجل طوال حياتي بقدر ما �ضعرت 

يف  وال��دي  دخل  الليلة،  تلك  اليوم.   ذلك  خجل  من  به 

غيبوبة بعد ب�ضع �ضاعات من عودتنا اإىل البيت. نزيف 

دماغي... ا�ضطحبناه اإىل امل�ضت�ضفى. مل يعد اإىل املنزل 

مرة اأخرى«.

اإىل  املقابلة.  الزاوية  يف  البيت  اأن  يقني  على  كانت    

جانبه مبا�رشة، م�ضغل اآغوب اخلياط. كان وجه اآغوب 

اإىل  تفاقمت  باأكزميا  م�ضابة  وي��داه  بالبرثات  مليئًا 

قروح... كان اآغوب يخيط ثيابًا نقاًل عن �ضور املمثلني 

واملمثالت املرفقة باأغلفة قطع اللبان الأمريكية، كما 

من  وفتحة  عاٍل  بخ�رش  دخانيًا   اأزرق  معطفًا  خاط 

املمثالت  جمال  ملكة  ترتديه  كانت  الذي  مثل  اخللف 

اأحد  يف  امللتوي  الأ�ضفر  ال�ضعر  ذات  ال�ضغرية  �ضرييل 

والفرح  والغرور  الفخر  ملوؤه  ب�ضوت  يقول  اأفالمها. 

»مرحى يل! مثله بال�ضبط«. ثم دون اأن يرى مربراً لكبح 

حما�ضته، ي�ضاأل ذلك ال�ضوؤال املعتاد دائمًا: »والآن هل 

يوؤمن  كان  اأخرى؟«.  باأغنية  راأيك  ما  اأغنية؟  لك  اأغني 

اأية  اإكمال  على  ق��ادراً  يكن  مل  هذا  مع  �ضوته.  بجمال 

اأغنية حتى نهايتها. 

ذلك  زواي��ا  اإح��دى  اأنه يف  لبد  اخلياط،    هناك متجر 

املقاومة  ال�ضوداء  الزجاجية  الواجهة  ذي  امل�رشف 

قلب  رفرفة  �ضدرها  يف  لل�ضوء.  واحلاجبة  للر�ضا�ش 

طرٍي، تردد خفيف وقرار حائر... تدفع الباب. امل�رشف 

الزاوية  يف  الدكان  كان  كئيبة.  �ضفراء  واإنارته  بارد 

العمالت  ’ت�رشيف  فوقه  ُكتب  الي�رشى.  الأم��ام��ي��ة 

الأجنبية‘، وموظفة جتل�ش خلف الطاولة، مت�ضغ اللبان 

على  اأظافرها.  طالء  على  نظرة  لتلقي  كفيها  وتقّلب 

الزاوية  باألوان خمتلفة. يف  اأقم�ضة  ق�ضا�ضات  الأر�ش 

الأخرى، مانيكان من اخل�ضب وعلى راأ�ضها قبعة �ضوداء. 

طاولة الكوي، وماكينتا خياطة ماركة �ضنجر قدميتان 

واحدة يدوية والأخرى تدار بالقدم. 

يا عزيزتي. حذار من  بقدم عارية    »حذار ل تتجويل 

الإبر، قد ُتدمي قدميك«. 

ورائحة  حامية،  مكواة  بالقروح.  مليئة  اآغ��وب  يدا    

ثقيلة من خليط الثوم والتبغ. ت�ضعر بالغثيان وتكاد اأن 

تختنق.

  »هل ترغبني ب�ضيء ما؟ ما رقم ح�ضابك، لطفًا؟«

  ل ح�ضاب م�رشيف لها. ل هنا ول يف اأي م�رشف اآخر. 

اأوقفت كل �ضيء اأم�ش. اأنهت جميع اأعمالها. 

بفتحة  الدخاين  الأزرق  �ضرييل  معطف  اأردت  »اأج��ل،    

ين وخ�رش عاٍل...« 
ّ
خلفية وزر

  تنظر اإىل اليدين خلف الطاولة. يدان رقيقتان معتنى 

بهما، حيوية وجميلة. يدا اآغوب كانت مليئة بالقروح. 

  »كيف تداعب امراأة بهاتني اليدين، ما هذه امل�ضيبة يا 

عزيزي«، يقول بح�رشة، ثم ب�ضوت ك�ضري منهار ي�رشع 

بغناء اأغنية ل تكتمل.

  »كال، ل اأريد �ضيئًا. األقيت جمرد نظرة. كنت على و�ضك 

اخلروج«. 

  تركت خلفها رع�ضة خمتلطة بال�ضك والده�ضة والريبة...

ال�ضارع  يف  وتنحرف  ال��زاوي��ة،  عند  تنعطف  عندما    

�ضرتى البيت. مل يكن بيتًا عاديًا. 

  »كان ق�رشاً �ضغرياً مثل درة نفي�ضة. بناه غالب با�ضا 

اخلال  وبنات  العم  اأبناء  انتقل  وحر�ش.  عناية  بكل 

الق�رش  اأ�ضبح  اأن  بعد  غوزتبا،  ق�رش  خ��ارج  للعي�ش 

وزوجاتهم.  واأبنائه  واأزواجهن  لبناته  يت�ضع  يكاد  ل 

تويف  اأن  بعد  الق�رش  اإىل  اليتيم  وطفلها  َلك 
َ
م ع��ادت 

فلم  الطباع  حادة  كانت  لكنها  �ضالونيك.  يف  زوجها 

حتتمل م�ضاركة الآخرين العي�ش يف البيت الكبري. رمبا 
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لأنها اأ�ضبحت اأرملة يف �ضن مبكرة، ورمبا لأنها مل تعد 

كوي.  ماكري  بيت  لها  الأفندي  البا�ضا  فبنى  ت�ضمع... 

اأراد اأن يكون م�ضتقراً لها، وم�ضدر دخل يف اآن معًا...«

  تذكر دائمًا تلك املراأة �ضغرية احلجم غريبة الأطوار، 

التي تعي�ش وحيدة، ل تتغري ول ت�ضيخ، وكاأن الزمان قد 

رت عدداً من 
ّ

توقف عندها، وذلك البيت اخل�ضبي الذي اأج

وهبوط  �ضعود  يف  الدائمة  وحركتها  وحيوتها  غرفه، 

درجه بنعالها اجللدية ال�ضوداء بالكعب العايل، ورداءها 

الطويل الذي يكن�ش الأر�ش. كلبها الفينو الأ�ضود �ضغري 

احلجم، يرك�ش خلفها مدليًا ل�ضانه الأحمر. 

يف  ُيوؤلف  مل  اأم��ر  البيوت؟!  يف  الكالب  ُتقتنى  »هل    

من  يبدو  كما  جمنونة  ملك  اأن  لبد  امل�ضلمني.  بيوت 

ت�رشفاتها«. 

  هكذا كانت ت�ضتغيبها العمة الكبرية ب�ضوتها الأج�ش. 

مل يكن هناك اأية مودة بينها وبني زوجة ابن اأخيها منذ 

زمن بعيد، منذ زمن حرمي عبد العزيز.

ت�ضعر  ذه��ن��ي«.  عن  غائبًا  ك��ان  ما  اأخ���رياً  »وج��دت    

بالراحة. »كان ا�ضم الكلب تاجنو. كيف ن�ضيت ذلك؟« 

احلرير  من  الأل��وان  خمتلفة  مو�ضمية  األب�ضة  له  كان    

قوائمه  مل�ضح  بي�ضاء  يد  وفوطة  وال�ضوف،  واجل��وخ 

وذيله. 

  »هذه لي�ضت فوطة يد يا جدتي بل فوطة قوائم، تاجنو 

ل يد له...«. 

بعينيها  ت��وق��ف،  ب��ال  البيت  داخ���ل  اجل���دة  ل 
ّ
تتجو   

لتني وبلوزتها املزينة بالورود و�ضعرها امل�ضبوك 
ّ
املكح

اإىل الأعلى مب�ضبك مر�ضع بالأملا�ش. 

ال�ضحرية،  الغرف  اإح��دى  يف  للحظات  تختفي  حني    

تاجنو  ك��ان  عجل،  على  وال�ضالل  ال�ضناديق  تنب�ش 

يرتاب ويغ�ضب. 

اأنا ل�ضت ل�ضة. ل اأفعل �ضيئًا، كل ما   .
ّ
  »اخر�ش، ل تهر

اأريده ب�ضع فناجني من البور�ضلني لبيت دميتي، وقطعة 

من الدانتيل لأخيط منها ف�ضتانًا لدميتي. األ تعلم اأنها 

لن ت�ضمعك مهما نبحت!«

  كانوا ي�ضتقلون قطار ال�ضواحي املنطلق من �ضريكجي 

ذلك  بانتظام.  اأحد  كل  �ضباح  يومًا  ع�رش  خم�ضة  كل 

النهار،  ط��وال  بال�ضيق  ت�ضعر  كانت  اجل��دة...  يوم  هو 

�رش يف قف�ش �ضغري جداً. ل �ضيء يزيل 
ُ

وكاأن قلبها ح

اإح�ضا�ضها بال�ضيق، ل الغرف الأربعون التي تفتح على 

بع�ضها التي تّذكر ب�ضحر الغرف ال�رشية املليئة بالكنوز 

والطعام  للمربيات  الرائعة  الرائحة  ول  احلكايات،  يف 

نفحها  ول  اأي��ام،  ب�ضعة  مدى  على  بعناية  اأُع��د  ال��ذي 

ول  ون�ضف،  القر�ضني  فئة  من  املثقوبة  النقود  قطعة 

ال�ضماح لها مبداعبة تاجنو، بل ول حتى حتميمه، ول 

اأطفال  مع  اللعب  حلم  ول  والأم��راء،  الق�ضور  حكايات 

وت�ضعر  امل�ضاء،  العودة يف  عند  يزول  اجلريان. �ضيقها 

للقطار  اجللدي  املقعد  على  تتكُئ  حني  عظيمة  بغبطة 

ويف يدها حقيبة مليئة بالعطايا. 

كنت  قط.  اأفهمها  مل  احلقيقة،  يف  بل  قط،  اأحبها  »مل    

اإىل  حتتاج  املحبة  اأن  اأع��رف  كنت  ما  �ضغرية.  طفلة 

معرفة وفهم. لقد اأقنعنا اأنف�ضنا باأنها تف�ضل العزلة يف 

ذلك البيت الوا�ضع«.

  »اأمي غريبة جداً، ل ترغب بالإقامة معنا«، يقول اأبي. 

  لقد انتظم بزيارتها كل خم�ضة ع�رش يومًا بال انقطاع، 

مثلما كان يفعل منذ مغادرته البيت يف الثامنة ع�رش 

اأكيا�ش  املت�ضخة يف  ثيابه  اإر�ضال  اعتاد  اإذ  عمره،  من 

خا�ضة اإىل اأمه لغ�ضلها �ضواء كان يف بغداد اأو الب�رشة.

  كيف مل تفكر بذلك مطلقًا حتى هذا اليوم! كانت هناك 

عالقة بني عدم حمبتها لزوجة ابنها وق�ضة عمل ال�ضحر 

عليه.  ُق��ِرئ  ب�ضابون  الع�ضكري  ابنها  مالب�ش  بغ�ضل 

الكت�ضاف  لهذا  لتو�ضلها  نف�ضها  من  منده�ضة  تب�ضمت 

الذي  املت�ضخة  املالب�ش  كي�ش  كان  ال�ضارع.  و�ضط  يف 

وحدتها  يف  مهمًا  حدثًا  يومًا  ع�رش  خم�ضة  كل  ي�ضل 

ورابطًا وحيداً بينها وبني ابنها البعيد عنها على مدى 

ثم  له.  وحمبتها  عواطفها  فيها  ينع�ش  طوال،  �ضنوات 

بعمل  الغ�ضالت  الن�ضاء  بقيام  الوحيد  الرابط  هذا  ُقطع 

ال�ضحر بال�ضابون، فاأبعدوا ابنها عنها. 

  »كيف مل اأفكر بهذا حتى اليوم!«

  تّذكرْت نربة �ضوت جدتها الذي يفطر القلب عند قولها 

»ابني«. نربة عميقة األيمة كاأنها اأنني، كاأنها ا�ضتغاثة، 

وكاأنها تريد احتواء كل حياتها، كل اأملها، وقلبها، وكل 

معنى حلياتها يف تلك الكلمة الوحيدة... 

حتبها.  اأن��ت  بني،  ي��ا  اأخ���رى  حل��م  �رشيحة  »ت��ن��اول    
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يا  ليون  حمالت  من  داخلية  مالب�ش  لك  ا�ضرتيت  لقد 

الأنا�ش  طويلة.  وبرجل  الكتان  من  حتبها  وكما  بني، 

اأعلم  الآن.  ق�ضرية  داخلية  مالب�ش  يرتدون  العاديون 

الداخلية  يا بني. كنَت تر�ضُل يل ثيابك  اأنك ل حتبذها 

الب�رشة،  اأ�ضرياً يف  لغ�ضلها حتى عندما كنت  يف كي�ش 

وحتى عندما كنت تدر�ش العلوم ال�ضيا�ضية يف اأوروبا. 

كم كنَت مهوو�ضًا بالنظافة. ما كنت تدُع اأحداً يغ�ضلها 

ت. ماذا 
ّ

لك، وتاأنف فعل ذلك بنف�ضك. اأما الآن، فقد تغري

ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع  اآلت  اأين  »اإىل  اأو  بني«.  يا  دهاك 

ذو  اخَلَلف  ذاك  قواها؟  اأملانيا  �ضت�ضتعيد  هل  ابني؟  يا 

عظيمة.  كارثة  اإىل  بالبالد  يودي  الزرقاوان  العينان 

تعلم  اأنت  العقارية.  لل�رشيبة  �ضحية  اجل��ريان  جميع 

الأمريكيني  اأي��دي  يف  القنبلة  تلك  دام��ت  ما  ابني،  يا 

ال�ضفاحني الآن، هل �ضي�ضنون احلرب على كل العامل؟«

البيت  �ضيبدو  الزقاق  يف  تنعطف  اإن  ما  قليل،  بعد    

مقابلها.

  ُي�ضطف درج املدخل الرخامي يف ال�ضيف بعد الظهر، 

اليونانيات  الن�ضاء  جتل�ش  جميل.  بانتعا�ش  اإح�ضا�ش 

ويحْكَن  الرخامية  الدرجات  على  ال�ضوداء  مبالب�ضهن 

طويلة  هي  كم  توقف.  بال  النا�ضع  الأبي�ش  الدانتيل 

فرتة ارتداء الن�ضاء اليونانيات لثياب احلداد!  كم تليق 

مالب�ضهن ال�ضوداء واأو�ضحة الدانتيل الأ�ضود التي تغطي 

الأرمنيات  الأبي�ش!  الدانتيل  من  يحكن  مبا  روؤو�ضهن 

اأكرث �ضمنة، اأكرث �ضعبية واأقرب اإىل ال�رشق. ما اإن متيل 

ال�ضم�ش اإىل الغروب حتى تبداأ حركة اإعداد املازات يف 

بروائح  العرق  يان�ضون  رائحة  تختلط  الأرم��ن.  بيوت 

�ضوكي  الأر�ضي  طعم  ويختلط  املقلي  واملحار  ال�ضمك 

الطريقة  على  املعدة  اللحم  ك��رات  طعم  مع  بال�ضبت 

وجمال  خمتلفة  �ضعادة  حزيران  لأم�ضيات  الأرمنية. 

احلرارة،  درجات  وارتفاع  ال�ضيف  بواكري  مع  خا�ش. 

يحت�ضي جميع اأهايل الزقاق قهوة امل�ضاء اأمام الأبواب 

على الكرا�ضي القابلة للطي اأو على و�ضائد مطرزة ُتفر�ش 

على عتبات الأبواب. يف الزقاق ذي الأربع لغات واأربعة 

يف  دافئة  باألفة  الطعام  ويوؤكل  املوائد  تقام  اأدي��ان، 

اأفنيته اخللفية املنع�ضة، والظليلة بعرائ�ش اليا�ضمني.

الزحام م�ضجر  اأخرى. اجلو حار ولزج.    حزيران مرة 

م على موقع 
ّ
األفة فيه. ظالل �ضفني من الأبنية تخي ل 

لإن�ضاء  ملقاول  به  عهدوا  قد  الورثة  اأن  يبدو  البيت. 

بناء لقاء طابق واحد. هل كان �ضوربيك واأوادي�ش هما 

اأم  ماريكا،  اأم  اآغ��وب،  اأم  تا�ضول؟  اخلالة  اأم  الورثة؟ 

الأخت ناجية اأم العم يو�ضيف كانوا من الورثة؟ بع�ضهم 

كان م�ضتاأجراً. من يعلم ملن كانت تلك البيوت اجلميلة 

املبنية من اخل�ضب اأو الآجر!

   

ن�ضاء حثالة وكنا�ضة  الوقت احلايل!  اأنا�ش  قلِت    »هل 

قمامة، اأين تلك ال�ضيدات الهوامن والأ�ضياد الأفندية! يا 

لهذا الزمان ال�ضيء! لبد اأن يوم القيامة قد اقرتب...«

البيت  داخ��ل  تتجول  احلجم  �ضغرية  امل�ضنة  امل��راأة    

اخل�ضبي الوا�ضع وتتذمر:

  »لعن اهلل من اأف�ضد نظام حياتنا! لقد اأ�ضبحت الأحذية 

املرحومة  اأطعمت  لقد  ال�ضيئة!  الدنيا  لهذه  يا  تيجانًا. 

�ضاه فري هامن ثالثمائة جائع اأمام بيتها يوم زفافها. 

و �ضيهفار 
ّ
 اأبداً تنّكر اجلميع لوالدة ال�ضلطان در

َ
لن اأن�ش

الدين  ال�ضلطان وحيد  اأن مولنا  ادعى اجلميع  احلبلى. 

خائن للوطن. ا�ضاأيل اأبيك اإن كنت ل ت�ضدقني. كل ذلك 

من اأعمال ذي العينني الزرقاوين. كاد اأن ينفجر غيظًا 

حني اأ�ضبح اأنور �ضهراً لل�رشاي«.

  »ل اأحب الزحام فح�ضب، بل اأخ�ضاه اأي�ضًا. اأ�ضبحت مثل 

اأي�ضًا.  اأي �ضيء  اأحد ول ي�ضتهويني  جدتي، ل يعجبني 

ذلك يعني اأين قد هرمت. اأ�ضعر باأن هذه الأبنية ال�ضبيه 

بع�ضها،  فوق  بع�ضها  طوابقها  برتاكم  بال�ضفرطا�ش 

عادت  ما  حزيران،  اأ�ضهر  يف  فوقي.  �ضتنهار  وكاأنها 

ال�ضوارع تعبق بروائح املانوليا واليا�ضمني والورد، بل 

بروائح دخان العوادم واملجاري والعرق. حل�ضن احلظ 

خطوات  ب�ضع  اأخطو  اإن  ما  البيت.  من  جداً  قريبة  اأين 

حتى اأ�ضتعيد برودة الدرجات الرخامية، و�ضكينة ظالل 

الأ�ضكيدنيا واملانوليا...«

  كان الباب ُيفتح دفعًا. كان جميع اأهل احلي على علم 

املفتاح  فمو�ضع  هذا،  مع  هامن.  ملك  مفتاح  مبو�ضع 

كان جمرد اإجراء �ضكلي. مطرقة الباب كانت على �ضكل 

راأ�ش اأ�ضد من النحا�ش.

  ت�ضعد ثالث درجات رخامية وتفتح الباب ببطء. تلك 
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وال�ضمن  ال�ضاأن  و�ضلع  رطوبة  من  املعهودة  الرائحة 

كلما  اخل�ضبية  الأر�ضية   
ّ
ت�رش ال��ورد...  وماء  املحرتق 

تدا�ش. على ي�ضار باب املدخل غرفة مب�رشبية تطل على 

هي  كما  الغرفة،  تلك  يف  والأرائ��ك  الدواوين  ال�ضارع. 

والدانتيل.  الأبي�ش  الكتان  من  باأغطية  مغطاة  دائمًا 

الو�ضائد من ال�ضاتان الأزرق ومطرزة بطواوي�ش بعديد 

ولكن  بالرماد  امتالأ  الكبري  النحا�ضي  املنقل  الأل��وان. 

بع�ش جمراته مل تنطفئ  بعد. 

  »ينبغي اإ�رشام النار«. متد يدها فوق الرماد. ما زالت 

حرارتها منا�ضبة ل�ضواء الك�ضتناء. 

  على احلائط، �ضاب و�ضيم يبت�ضم. يرتدى لبا�ش الفر�ضان 

ويعتلي ح�ضانًا جاحمًا. طفل �ضغري  ويعتمر طربو�ضًا 

امراأة  اأبي�ش.  ع�ضفوراً  كفه  يف  مي�ضك  حزينة،  بنظرات 

اخل�رش،  نحيلة  ال�ضعر،  طويلة  مكحلتني،  بعينني  �ضابة 

يف  الطاولة  على  ب�رشود.  تنظر  �ضدغها   على  ويدها 

والطيور،  بالزهور  مو�ضى  حريري  مفر�ش  ال��زاوي��ة، 

واأ�ضكيدنيا  زع���روراً  يحتوي  ب�ضاق،  فاكهة  وطبق 

املبنية  املوقدة  جانب  اإىل  اأخ�رش.  وليمونًا  واإجا�ضًا 

من احلجر الزجاجي ال�ضيني الأزرق قطع من الأغ�ضان 

اجلافة واحلطب. تخرج ببطء من الغرفة البي�ضاء ذات 

 الباب اخل�ضبي خلفها. تنزل اإىل الطابق 
ّ
امل�رشبية. ي�رش

من  �ضميكة  طبقة  تعلوه  مهمل  خاٍو،  املطبخ  ال�ضفلي. 

تعلوه  لتاجنو،  فارغ  طعام  وعاء  الزاوية  يف  الغبار. 

اخللفية  احلديقة  اإىل  تخرج  كثيفة.  عناكب  �ضباك 

الوردية  باأغ�ضانه  النفنوف  يحت�ضن  حيث  ال�ضغرية 

ورائحته العطرة �ضجريات �رشمية اجلدي. بيوت الدمي 

كّن  عندما  الورد  �ضجريات  اأقمنها حتت  التي  ال�ضغرية 

الأوكاليبتو�ش  اأ�ضجار  اأغ�ضان  وبيوت‘.  ’بيت  يلعنب 

واملانوليا والأ�ضكيدنيا تطل من حديقة اجلريان، تغطي 

زهرة  تتدىل  ال�ضم�ش.  اأ�ضعة  وحتجب  احلديقة  �ضماء 

اأ�ضاليا �ضفراء على كتفها. رائحة اليا�ضمني والريحان 

ت�ضمع  ل  ام��راأة  وعزلة  خميم،  �ضمت  اأنفها.  يف  تعبق 

حتى اأ�ضوات املدافع ولو اأطلقت اإىل جانبها...

الثاين.  الطابق  من  ي�ضدح  البيانو  على  عزف  �ضوت    

اليوم.  هذا  حتى  مبثيله  ت�ضعر  مل  حولها  يخيم  حزن 

ت�ضعد الدرج مهرولة. خلفها، وقع خطوات ناعمة لكلب 

فينو �ضغري غري مرئي، واهتزاز ذيل بفرح.

  يف الطابق الثاين فتاة �ضغرية جتل�ش اأمام البيانو على 

قلياًل، تهتز بخفة  براأ�ضها  انحنت  مقعد بال م�ضند، وقد 

حذاوؤها  البيانو.  مفاتيح  فوق  اأ�ضابعها  وتنّقل  طربًا، 

وجواربها  جانبي،  برباط  اللماع  الأ�ضود  اجللد  من 

الدانتيل و�رشيط كبري  بي�ضاء، وتنورتها بك�ضاك�ش من 

جورج  اإع��داد  من  نوتا  فرا�ضة.  �ضكل  على  التفتا  من 

عة على البيانو.
ّ
باباجورج م�رش

داخل  الغابة  حريق  ب��اأن  ال�ضغرية  الفتاة  ت�ضعر  ل    

البيانو.  نحو  متجهًا  بالنت�ضار  بداأ  قد  ذهبي  الإط��ار 

ل  اأنقذها.  اأن  »يجب  اأحمر.  ب�ضياء  متوهجة  الغرفة 

ميكن اأن اأتركها للنريان تلتهمها«. تندفع نحو البيانو. 

الطفلة بني ذراعيها. ل �ضيء بني ذراعيها. رغم  تاأخذ 

وجود �رشيط من التفتا ُعقد كفرا�ضة بني يديها، لكنها 

تظن اأن ما تراه لي�ش �ضوى حلم. 

ينت�رش  الدرج.  اأ�ضفل  املوجود  ال�ضندوق  غطاء  ُيفتح    

مزدانة  كامل�ضتكة  بي�ضاء  ة 
ّ
اأ�رش اأغطية  ال�ضندوق  من 

بي�ضاء  بخيوط  مطرزة  باأزهار  وموا�ضاة  بالدانتيل 

وعابقة برائحة اخلزامى.

  »يف الداخل �رشير نحا�ضي وا�ضع ومريح يا ابني. خذ 

عندما  دائمًا  هناك  تتمدد  كنت  هناك.  واذهب  الطفل 

كنت تاأتي يف ال�ضنوات املا�ضية. جّندت الفرا�ش حديثًا 

وغ�ضلُت اأغطيته«.

  غطاء قطني اأبي�ش فوق ال�رشير النحا�ضي. ال�رشا�ضف 

البلل. امراأة هيفاء �ضغرية احلجم،  باردة ورطبة حتى 

�ضعرها  ال�رشير.  على  با�ضرتخاء  تتمدد  ال�ضعر  طويلة 

ال�رشير مك�ضوف. �ضغرية  الو�ضادة وغطاء  متناثر على 

احلجم حتى ل تكاد العني متيزها... ل �ضوت يوقظها، 

املعجبني  ول  ال�����ض��غ��رية،  الطفلة  بيانو  ���ض��وت  ل 

�رشير  ول  ال�ضباح،  حتى  ببابها  املغنني  املجهولني 

املكتوم.  احلزين  الكلب  نباح  ول  اخل�ضبية،  الدرجات 

عزفته  ما  اأن  اأم  �ضنوات.  منذ  هناك  تتمدد  اأنها  لبد 

الفتاة ال�ضغرية على البيانو كان كتهويدة؟ تغطي غطاء 

ال�رشير بهدوء. تعود اإىل الغرفة ثانية. الأرفف واملكتبة 

والأدراج خاوية. اأزهار الفاوانيا والكاميليا امل�ضنوعة 

الأرجوانية.  الفاوانيا  غبار  تنف�ش  ذبلت.  ال�ضمع  من 

فتاة �ضغرية اأخرى تنزل الدرجات من الطابق العلوي. 

على راأ�ضها طرحة عرو�ش من الزهور البي�ضاء اللوؤلوؤية، 

الطويل  بذيله  هامن  فري  �ضاه  زفاف  ثياب  خلفها   
ّ
جتر

اجللدية  اجل��دة  نعال  القدمية.  الدرجات  فوق  املمتد 
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ال�ضباتي  �رشيانها  عند  �ضدغها،  على  العايل.  بالكعب 

جرح ينزف. 

  »ل تلب�ضي نعايل، �ضتقعني وينك�رش حو�ضك«. 

ل  خلفها،  وتنظر  ت�ضتدير  قريبًا.  ال�ضوت  يبدو  كم    

اأحد. تتقابل نظراتها مع الفتاة ال�ضغرية ذات الطرحة 

يف  بع�ضيهما  ت�ضاهدان  كاأنهما  الطويل.  والو�ضاح 

املراآة، تقفان بال حراك وجهًا لوجه. جرح �ضدغ الفتاة 

ال�ضغرية ل يتوقف عن النزيف. 

  »لو اأعرب تلك املراآة واأجتاوز نفق الزمن رمبا اأ�ضتطيع 

الو�ضول اإليها، رمبا اأ�ضمد جراحها«. 

ت�ضمع  بالدماء.  تتخ�ضب  اللوؤلوؤية  الطرحة  زه��رات    

�رشير باب يف الأ�ضفل. ن�ضيم يهب يف البيت متنقاًل من 

ال�ضغرية  الفتاة  ي�ضيل من �ضدغ  الدم  اأخرى.  اإىل  جهة 

وينت�رش �ضيئًا ف�ضيئًا على و�ضاحها الأبي�ش، جتر ثوبها 

وت�ضعد الدرجات وتختفي.

مرتددة  تقف  زالت  ما  الرئي�ضي،  ال�ضارع  طرف  على    

اأمام مبنى امل�رشف مبعماره القبيح. هل �ضتجد اجلراأة 

على خطو ب�ضع خطوات اأخرى؟ هل �ضتقدم على دخول 

الزقاق، وهل �ضتتمكن من العثور على البيت؟

  »كم من الزمان انق�ضى على ذلك، لبد واأنني ن�ضيت. ل 

اأظن اأن هذا الزقاق هو نف�ضه. كان �ضوت البحر ورائحة 

باأ�ضجار  بعيد. كانت هناك حدائق  تاأتي من  الطحالب 

على  مزهرة  ونباتات  ويا�ضمني  ومانوليا  �ضخمة 

�ضغرية  بحجارة  مر�ضوفة  كانت  الأر�ش  ال�ضنة.  مدار 

لبد  اأرج���اءه.  تعم  وال��ط��الوة  الهدوء  ك��ان  م�ضقولة. 

ورمبا  بالزقاق  اأخطاأت  رمبا   نف�ضه.  الزقاق  لي�ش  اأنه 

اأنهى  الزقاق.  اأجد  واأن  لبد  باحلي.  ورمبا  بال�ضارع 

اآغوب خياطة ف�ضتاين الكريب دو�ضني الوردي، �ضاأذهب 

ج على بيت �ضوربيك واأ�ضاألها متى �ضنلعب 
ّ
لأخذه. �ضاأعر

اأعدته  ال��ذي  العظام  ح�ضاء  اأح�رش  اأن  يجب  احلجلة. 

طابق  يف  تقيم  التي  امل�ضلولة  املهاجرة  للمراأة  جدتي 

الت�ضوية يف البيت املقابل«. 

  »اإياك اأن تدعيها تقبلك«. 

  »اأح�رشت اخلالة تا�ضول  كعك البا�ضكاليا من الفرن. 

نا�ضجة ورائحتها �ضهية. مل اأ�ضدق اأبداً اأن العم يو�ضيف 

يلقي الأطفال يف الرباميل الإبرية، �ضاأذهب لألعب مع 

ريبيكا«.

ولكن  املا�ضي  يف  لي�ش  يوؤملها،  �ضدغها  على  جرح    

يف امل�ضتقبل. البيت لي�ش هنا، اأ�ضبحت على يقني الآن. 

�ضتبحث يف الزقاق الذي يليه. رمبا يف اجلهة الأخرى، 

اأو رمبا يف حي اآخر، اأو رمبا يف مدينة اأخرى...

مبتعدة  ترتاجع  وت�ضتدير.  الزقاق  زاوية  عند  تتوقف    

عن الزقاق بخطوات �رشيعة. 
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بداأت احلكاية، هكذا... كيف يل اأن اأ�ضنع حكاية، 

يد  يف  عجينة  بدايته  والنهار  ال�ضباح،  اأول 

احلكي  واأجعل  ال�رشد،  اأقود  اأن  يل  كيف  از. 
ْ
اخلب

اجمع  اأن   
ّ
وعلي وج��ه  األ��ف  للحكاية  يتبعني. 

اآدمية  �ضخ�ضية  احل��دث،  حمور  ب  ال�ضّ �ضتاتها. 

ى الأمثال. يحق يل واأنا �ضانع 
ْ

�ضارت كنيته م�رش

احلكاية اأن اأت�رشف بدميته بالكيفية التي  اأ�ضاء، 

ب  ال�ضّ ت�ضبهون  اأنتم  بيدي.  الن�ش  يف  فحياته 

يف امل�ضري  وامل�ضري، تظهرون وتختبئون مثله، 

مب�ضوؤولية  يطالبني  اأحد  ل  هنا،  ماكرة.  ثعالب 

فوق  يتحرك  الآن،  حتى  الأم��ر،  لأن  قانونية، 

به  الن�ش  ي�ضبح  ل  وحتى  ترميزية.  اأر�ضية 

اأ�ضنع  اأن  بّد  ل  ب  ال�ضّ كالديكتاتور  عليم  �ضارد 

تذكروا،  واأْخفيه كال�ضنجاب.  اأظهره  اآخر،  �ضاردا 

�ضخ�ضيته  �ضانع  واأن��ا  بيدي  القلم  يقال  كما 

و�ضتتبعونني حتى رّز  الباب، لندخل عرب عتبته 

لنقراأ ت�ضْاكنات احلقيقة باخليال.

اأْلعاب  يف  نف�ضي  قع 
ْ
اأمو اأين،  ببايل،  خطر  هنا، 

اإىل  اأت�ضّلل  اأن  نف�ضي  حدثتني  ه��ذه.  ال��ك��الم 

كل  خلف  يتوارى  ماكر،  ك�ضاهد  الن�ش  معمار 

ترميم هالمية  اأجل  من  املْختلقة  الفو�ضى  هذه 

تقنع  مْقبولة،  كلمات  يف  وانثيالها  احلكاية 

القارئ ب�ضحة ما اأقول. ففي ن�ضخة الن�ش قبيل 

قد  كنت  رابعة،  �ضخ�ضية  هناك  كانت  �ش، 
ّ
التبي

ادخرتها لتداولية الأدوار التافهة. لكنني لدواٍع 

تكفي  املخاتلة  ال�ضخ�ضيات   اأن  وج��دت  فنية 

 الرتاب على اجلميع 
ّ

فري
ْ
لتدمري هناءة الن�ش وتع

يف الوجه والقفا. كما اأنني يف قناعة نف�ضي اأن 

حكاية كهذه ل تتحمل اأكرث من تلك ال�ضخ�ضيات. 

املوقف  �ضيد  ب  ال�ضّ يكون  اأن  املمكن  من  كان 

حلم  من  متاما  مثلكم  �ضخ�ضية  فهو  بامتياز. 

 هي براءتكم اأي�ضا. يعتقد يف �رشيرته 
ُ
ْهم

َ
ودم، و

ذات  يف  الر�ضل  وقدرة  الل�ضو�ش  قدرة  لديه  اأن 

الوقت، لو منح الفر�ضة، بال�ضمت عنه يف متّدد 

يديه ورجليه يف مرياث اهلل على الأر�ش. وحتى 

يكون الن�ش مْقنعا فاإن �ضخ�ضية ال�ضارد الوحيد، 

وزمنه.  املفتوح  الن�ش  تنا�ضب  ل  وهي  وىّل  قد 

جبلتم  التي  العجالة  على  العاطفة  تاأخذكم  ل 

اأكرث من �ضخ�ضية.  باأن ن�ش احلياة، فيه  عليها 

مع اأن زمنكم هو زمن القائد امُلعّلم، املعجونني 

ب�ضخ�ضيته وطينته.

والكتب  الكتب،  ت�ضنع  واحل���روف  فالكلمات   

هي  هكذا  تقول.  ما  تقول  اأن  وت�ضتطيع  تقراأ،  ل 

ال�ضارد  مب��وازاة  العليم،  القاب�ش  لكن  الكتب. 

تعي�ضون.  اأنتم  التي  احلياة  يف  موجود  العليم 

على  ال�ضخ�ضيات  تلك  حتريك  بالإمكان  يكن  مل 

عها  �ضِ
ْ
متو يف  اأراحنا  فاحلا�ضوب  الواقع،  اأر�ش 

ممالك  الأر���ش  اأن  ذل��ك  الفرتا�ضي.  بطنه  يف 

اْلتحف ثوب كْنيته، كان  ب واإن  وحوزات، وال�ضّ

يقع  ل  وحتى  ومنكم.  مني  اأك��رث  اللعبة  يعرف 

يف  وت��اه  به  اأم�ضكوا  لو  باأيديهم  ثمينا  �ضيدا 

الآخ��رون.  �ضيقول  اهلل،  اإل  يعلمها  ل  متاهات 

ذلك،  بعد  ؟  ماذا  ثم  ب.  ال�ضّ مات  ب،  ال�ضّ عا�ش 

كل �ضيء �ضي�ضبح عاديا بعد فرتة وجيزة. وحتى 

اإل  اأمامكم،  لي�ش  للقراءة،  الق�ضة جاذبة  ت�ضبح 

ذلك  وامتدادات  �ضخو�ضها  وحياة  معاناة  تتبع 
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اأي  اأقراأها،  واأن��ا  نف�ضي  به  اُْقنع  قد  هنا،  الأمل. 

الق�ضة، يف جريدة اليوم التايل، باأن فيها بع�ضًا 

من رائحة احلياة، ذلك كي ت�ضلوا معي اإىل ال�ضطر 

الأخري. لذا، ناأيُت بنف�ضي عن �ضبهات ما تريد اأن 

املعنى  اأحادية  بتجنب  ال�ضخ�ضيات،  تلك  تقوله 

بتقم�ش  ب،  ال�ضّ من  اإدراك،  ذل��ك  ت��ع��دده.  اإىل 

ذهب  لو  حتى  امْللتب�ضة،  البهلوان  �ضخ�ضيات 

والقول  التجديف  يف  معانيه  اأق�ضى  اإىل  قوله 

ما  اجلحيم.  اإىل  ب  ال�ضّ فليذهب  قال 
ُ
�ضي احلارق. 

قد  هو  خيال.  من  �ضخ�ضية  فهو  معرفة،  به  لنا 

هياأ نف�ضه، ملثل هذه احلالت، حالت العرتاف، 

عندكم  تم 
ْ
»ال�ض�ض باأن  بالكلمات،  املليء  بفمه 

هكذا«. 

ت�ضاقطها  قبل  احلكاية  اأوراق  �ضتميل  هنا، 

زلقة  اأر���ش  على  يتحرك  فهو  ب.  ال�ضّ ل�ضالح 

ح 
ْ

تتم�رش �ضخ�ضية  كاريزما  ميتلك  لكنه  كغريه، 

يحاول  واأحيانا،  والفيزيقا،  امليتافيزيقيا  بني 

اأن يكون خارجهما اأ�ضال، نكرة ل وجود له. لعبة 

الوجود ال�ضعبة وغري املفهومة اأحيانا. هياأت له 

يعي�ضها.  التي   احلياة،  يكون متعدداً، كتعدد  اأن 

فنجده فرعونا يف مكان، وقدي�ضا يف مكان اآخر. 

و�ضانع  وكاتبا  �ضاعرا  فيها  يكون  اأمكنة  وثمة 

احلياة  ت�ضوهات  امللك.  من  اأك��رث  وملكا  ك��ذب 

اأدخلته منازل الوحو�ش وقادته، الطرق امللتوية، 

ج�ضد  اإىل  احلكاية  من  �ضخ�ضيته،  تبدلت  اإىل 

الدنيا، نارا اأحيانا، وحطبا يف اأكرث الأحايني. مل 

تكن احلياة بالن�ضبة له، غري رق�ضة ال�ضم�ش، يف 

وداع الغروب. 
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في  غاية  النهائية  في أ�شكال  غاية  النهائية  في اأ�شكال  غاية  النهائية  أ�شكال  « كتاب  هنا  »أعر�ض  كتاب  هنا  »اأعر�ض  كتاب  هنا  أعر�ض 

لية عام 2005شلية عام 2005شلية عام 2005،  شأ�شأ� أ�الأ�ال الجمال«، المن�شور في لغته ا

الجديد  الجديد الإيفوديفو  الجديد الإيفوديفو  إيفوديفو  ا »علم  الفرعي:  عنوانه  والذي 

من  الكتاب  من األف  الكتاب  من األف  الكتاب  ألف  يت الحيوان«،  مملكة  يتاناعة  الحيوان«،  مملكة  اناعة  يتش الحيوان«،  مملكة  يتشناعة  الحيوان«،  مملكة  ناعة  شو�شو�

ن�شرته  وقد  ن�شرته شط،  وقد  ن�شرته شط،  وقد  ط،  المتو� القطع  من  المتو�شفحة  القطع  من  شفحة  المتو�ش القطع  من  المتو�شفحة  القطع  من  فحة  � �ش486  ش486 

م�شروع  عبر  والثقافة  م�شروع شياحة  عبر  والثقافة  م�شروع شياحة  عبر  والثقافة  ياحة  لل� لل�شأبوظبي  لل�شأبوظبي  لل�اأبوظبي  أبوظبي  هيئة 

كارول،  �شون  هو  �شون وؤلفه  هو  �شون وؤلفه  هو  ؤلفه  وم  ،2016 عام  وموكلمة   ،2016 عام  وكلمة 

أحياء الجزيئية وعلم الوراثة الطبي الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة الطبي الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة الطبي  ور اشور اشور ا شبروفي�شبروفي�

ي شي شي  شأمريكية وباحث رئي�شأمريكية وباحث رئي� أمريكية وباحث رئي�الأمريكية وباحث رئي�ال ون اشون اشون ا شكن�شكن� كن�شكن�ش شفي جامعة و�شفي جامعة و�

منذ  ي�شغل  وهو  الطبي،  هيوز  هوارد  مركز  في 

هوارد  مركز  رئي�ض  نائب  رئي�ضب  نائب  ضب  رئي�ش نائب  رئي�شب  نائب  ب  من�  2010 من�شعام   2010 شعام 

أحد اأحد أحد  ضهيوز الطبي لتدري�ضهيوز الطبي لتدري�ض العلوم. ويعتبر كارول 

ته لنمو جنين شته لنمو جنين شته لنمو جنين  شرواد علم النمو التطوري عبر درا�شرواد علم النمو التطوري عبر درا�

علمي  بحث   100 من  علمي أكثر  بحث   100 من  علمي اأكثر  بحث   100 من  أكثر  وله  الفاكهة،  ذبابة 

تطور  حول  محكمة  علمية  دوريات  في  من�شور 

ام شام شام  شالحيوانات، وقد حاز في عام 2012 على و�شالحيوانات، وقد حاز في عام 2012 على و�

علوم  مجال  في  علوم الإنجازاته  مجال  في  علوم الإنجازاته  مجال  في  إنجازاته  فرنكلين  بنيامين 

الحياة.  

أما مترجماه فهما عبداهلل المعمري، وهو �شاعر اأما مترجماه فهما عبداهلل المعمري، وهو �شاعر أما مترجماه فهما عبداهلل المعمري، وهو �شاعر 

الميكانيكية  ة شة شة  الهند� الهند�ش  ش  در�ض در�ض،  ض،  ومهند�ض ومهند�ضوكاتب  ضوكاتب 

ضلطان قابو�ضلطان قابو�ض، وعمل  لطان قابو�شلطان قابو�ش شناعية في جامعة ال�شناعية في جامعة ال� ناعية في جامعة ال�شناعية في جامعة ال�ش شوال�شوال�

ومترجما  عمان،  في  جهات  عدة  في  ومترجما شا  عمان،  في  جهات  عدة  في  ومترجما شا  عمان،  في  جهات  عدة  في  ا  شمهند�شمهند�

والثاني  العمانية،  والتعليم  التربية  وزارة  في 

در�ض عمان،  من  كاتب  وهو  المعمري،  در�ضحمد  عمان،  من  كاتب  وهو  المعمري،  ضحمد 

كوينزالند  جامعتي  في  الجزيئية  كوينزالند الأحياء  جامعتي  في  الجزيئية  كوينزالند الأحياء  جامعتي  في  الجزيئية  أحياء  ا علم 

ألمانيا. األمانيا. ألمانيا.  التطبيقية في  للعلوم  التطبيقية شترالية، وبون  للعلوم  التطبيقية شترالية، وبون  للعلوم  ترالية، وبون  شأ�شأ� أ�الأ�ال ا

الكيمياء  ض�ض�ض  �ش�ش العليا في تخ� العليا في تخ�شاته  شاته  العليا في تخ�ش العليا في تخ�شاته  اته  درا� درا�شل  شل  درا�ش درا�شل  ل  شويوا�شويوا�

ألمانية.  الألمانية.  الألمانية.   الحيوية في جامعة جوتنجن ا

أ�شكال ال نهائية غاية في الجمال« اأ�شكال ال نهائية غاية في الجمال« أ�شكال ال نهائية غاية في الجمال«  د كتاب »شد كتاب »شد كتاب » شح�شح�

�أ�شكال ال نهائية 

غايــة فــــي اجلمـــــال 

متابعات

ح�سني العربي

ُكاتب وروائي من ُعمان كاتب وروائي من عمان كاتب وروائي من ُعمان 



تايمز  اأنجلو�ض  لو�ض  جائزة  مثل  جوائز  عدة 

 ،2005 عام  والتكنولوجيا(  )العلوم  للكتاب 

وجائزة االأكاديمية الوطنية لالت�شاالت والعلوم 

المكتبات  بجمعية  بانتا  وجائزة   ،2006 عام 

مجلتا  ور�شحته   ،2006 عام  و�شُك�شون  في 

قوائمها  في  ليكون  توداي  اأ�ض  ويو  دي�شفكري 

للكتب للعام 2005.  

مفردات  معًا  نفهم  اأن  بداية  ال�شروري  من  لعل 

يتن�شى  كيما  والفرعي؛  الرئي�شي  العنوانين 

دارون  اأنهى  لقد  الكتاب،  عالم  اإلى  الدخول  لنا 

الطبعة االأولى من كتابه الثوري »اأ�شل االأنواع« 

الذي ن�شر عام 1859، بمقطع يعد االأكثر اقتبا�شا 

النظرة  االأحياء: »هناك عظمة في هذه  في علم 

اأ�شاًل  ُنِفَثْت  التي  المتعددة،  الحياة، وقواها  اإلى 

وبينما  واحد،  �شكل  في  اأو  محدودة  اأ�شكال  في 

قانون  ح�شب  دورانه  يوا�شل  الكوكب  هذا  كان 

من  تتطور،  تزال  وال  تطورت  الثابت،  الجاذبية 

غاية  النهائية  اأ�شكاٌل  الب�شاطة،  بالغة  بداية 

اقتبا�ض  اإذن  فالعنوان  والروعة«؛  الجمال  في 

االأولى  الم�شودات  ثابتة في  التي ظلت  للكلمات 

االأخيرة  الن�شر  ن�شخة  وحتى  دارون  الأفكار 

لكتاب »اأ�شل االأنواع«. لقد ف�شر دارون ال�شجالت 

الحية،  االأنواع  م�شيرة  دونت  التي  االأحفورية 

باعتبارها  الحية،  للكائنات  الهائل  والتنوع 

نتيجة النتخاب طبيعي حدث عبر اأزمنة مديدة. 

ودعا دارون في كتابه هذا وكتابه االآخر »�شاللة 

االإن�شان« عام 1871 اإلى تاأمل كيف اأن تغيرات 

عملية  من  مختلفة  مراحل  في  طراأت  طفيفة 

النمو، وفي اأجزاء مختلفة من الج�شد، على مدار 

امتدت  فترة  خالل  االأجيال  ماليين  اأو  اآالف 

ماليين ال�شنين، ا�شتطاعت اإنتاج اأ�شكال مختلفة 

متاأقلمة مع ظروف �شتى وتمتلك قدرات فريدة. 

ي�شف الكتاب الذي بين اأيدينا ما قام به دارون 

بالثورة االأولى في علم االأحياء، والثورة الثانية 

من  فرع  وهو  الجزيئية،  االأحياء  علم  بها  جاء 

الجزيئية  االأ�ش�ض  بدرا�شة  معني  االأحياء  علم 

للعمليات الحيوية في الكائنات الحية؛ ف�شر علم 

االأحياء الجزيئة كيف اأن مبادئ توارث ال�شفات 

م�شفرة  الكائنات  اأنواع  جميع  في  الوراثية 

المكون  )دنا(  النووي  الحم�ض  جزيئات  في 

هاتان  �شرحت  لقد  اأ�شا�شية.  اأجزاء  اأربعة  من 

التعقيد  �شديدة  الحية  االأ�شكال  اأ�شل  الثورتان 

واأعطت ت�شورات علمية جديدة واأجوبة لالأ�شئلة 

وتطورها،  الحية  الكائنات  ن�شاأة  حول  الكبرى 

لكنها ظلت ناق�شة، ولم يقدم االنتخاب الطبيعي 

اأو الـ »دنا« تف�شيرا مبا�شرا ل�شوؤالين مهمين هما: 

تطورت  وكيف  الحي؟  الكائن  �شكل  تكون  كيف 

الثورة  تاأتي  وهنا  الزمن؟  عبر  االأ�شكال  هذه 

اأحياء  علم  بها  جاء  والتي  الثالثة  اأو  الجديدة 

يمر  التي  المراحل  يدر�ض  الذي  التطوري،  النمو 

وحتى  البوي�شة  تلقيح  منذ  الحي  الكائن  بها 

الخاليا  بن�شاط  الوراثة  وتحّكم  ال�شيخوخة، 

الكائنات  النمو في  واالأن�شجة، ويقارن عمليات 

 Evolutionary« العلم:  هذا  المختلفة. 

يخت�شر   »Developmental biology
ي�شرح  االإيفوديفو«، وهذا  اإلى »Evo Devo«؛ 

العنوان الفرعي للكتاب، واالإيفوديفو يجمع اأكثر 

الجينات،  علم  مثل:  االأحياء  علوم  من حقل من 

والنمو، واالأحياء التطورية، واالأحياء الجزيئية، 

وهو بالتالي يدر�ض عن كثب اأمرين مهمين: نمو 

بة، وتطوره عن  الحي من بوي�شة مخ�شّ الكائن 

االأ�شالف.

االأحيائية  الثورة  هذه  ق�شة  الكتاب  يحكي 

الجديدة، وروؤيتها العميقة لكيفية تطور المملكة 

وا�شحة  �شورة  ر�شم  اإلى  ويهدف  الحيوانية، 

لعملية ت�شكل الحيوان، ويو�شح كيف اأن تغيرات 

اإلى  اأدت  هذه  الت�شكل  عملية  على  طراأت  �شتى 

�شواء  المختلفة،  الحيوانات  اأ�شكال  �شياغة 

�شجالت  لنا  حفظتها  التي  تلك  اأو  منها  الحية 

من  الأكثر  االأحياء  علماء  افتر�ض  لقد  االأحافير. 
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جينات  اأن�شاأتها  المتباينة  الحيوانات  اأن  قرن 

�شكل  في  التباين  عظم  فكلما  تماما؛  مختلفة 

الحيوان قّل اأو انعدم ما يت�شاركه نمو حيوانين 

اثنين على م�شتوى الجينات، لكن تمييز جينات 

ذبابة الفاكهة اأتى بمفاجاأة مذهلة اأدت اإلى قدح 

اأغلب  اأن  اكُت�ِشف  فقد  االإيفوديفو؛  ثورة  �شرارة 

الجينات التي تنظم ت�شكل الجوانب الرئي�شة في 

تفعل  مماثلة  نظائر  لها  الفاكهة  ذبابة  ج�شم 

فيها  بما  الحيوانات،  معظم  في  ذاته  ال�شيء 

االإن�شان، ولقد تبع هذا االكت�شاف معرفة اأن نمَو 

واالأطراف  العيون  مثل  المختلفة،  الج�شم  اأجزاء 

وا�شع  نحو  على  قوامها  يختلف  التي  والقلب، 

بين الحيوانات، والتي اعتقد طويال اأنها تطورت 

بنف�ض  اأي�شا  محكوٌم  تماما،  مختلف  ب�شكل 

الجينات في الحيوانات المختلفة؛ فب�شرف النظر 

ووظائف  المظهر  في  الكبيرة  االختالفات  عن 

الذباب  المعقدة:  الحيوانات  كل  فاإن  االأع�شاء، 

وثالثيات  والدينا�شورات  الذباب  و�شائدات 

الوح�شية  والُحُمر  والفرا�شات  الف�شو�ض 

من  �شائعة  اأدوات«  »عدة  في  ت�شترك  واالإن�شان، 

تكوين  عمليات  تدير  التي  الحاكمة«  »الجينات 

وتنميط جميع هذه االأج�شام واأجزائها المختلفة، 

اإلى  اأدى اكت�شاف جينات عدة االأدوات هذه  لقد 

الحيوانات  عالقة  عن  ال�شابقة  االأفكار  ته�شيم 

بع�شها ببع�ض، وعما جعل الحيوانات مختلفة، 

وقّدم طريقة جديدة كليا للنظر اإلى التطور.  

كائنات  جينوم  �َشل�َشلة  بعد  نعرف  اأ�شبحنا  لقد 

في  الذباب  مع  يت�شارك  االإن�شان  اأن  متعددة 

الفاأر  واأن  النمو،  جينات  من  كبيرة  مجموعة 

جين  األف   29 يقارب  ما  يملكان  واالإن�شان 

متطابقان  واالإن�شان  ال�شمبانزي  واأن  متطابق، 

»دنا«،  الـ  �شعيد  على   %99 يقارب  بما 

الحيوانات  في  الجينية  االأدوات  عدة  واكت�شاف 

اأن  المنقر�شة دليٌل ال يدح�ض على  الحية وتلك 

عليها  طراأت  قد  االإن�شان،  مت�شمنًة  الحيوانات، 

تعديالت خالل تحّدرها من �شلف م�شترك ب�شيط، 

التعديالت  اأثر  اقتفاء  االإيفوديفو  وبا�شتطاعة 

هذه على االأ�شكال خالل حقب طويلة من الزمن 

االأ�شماك  زعانف  تحّورت  كيف  لروؤية  التطوري 

اأن  وكيف  البرية،  الفقاريات  في  اأطراف  اإلى 

�شنعت  والتعديل  االإبداع  من  متتالية  دوراٍت 

التغذية  وزوائد  ال�شامة،  والمخالب  الفم،  اأجزاء 

اأرجل  من  واالأجنحة،  والخيا�شيم،  وال�شباحة، 

م�شي ب�شيطة ت�شبه االأنبوب، وكيف ن�شاأت اأنواع 

العيون المختلفة بدءاً بمجموعة خاليا ح�شا�شة 

لل�شوء.  

ي�شرح الكتاب طريقة عمل جينات عدة االأدوات، 

وكيف تقوم ببناء �شكل الحيوان وكيف اأن تغيرات 

االأ�شكال  اإلى تف�شي  اأدى  في عمل هذه الجينات 

الكامبري،  الع�شر  في  وخ�شو�شا  الحيوانية 

اأ�شا�شيتين:  فكرتين  على  كتابه  الموؤلف  ويبني 

بعدد جينات  كثيرا  يتعلق  ال  التنوع  اأن  االأولى، 

بها؛  ُت�شَتخدم  التي  بالطريقة  لكن  االأدوات  عدة 

الجينات  هذه  ت�شغيل  على  يعتمد  ال�شكل  فنمو 

مختلفة  واأماكن  معينة  اأوقات  في  اإيقافها  اأو 

الثانية  الفكرة  اأما  للنمو،  الزمنية  المدة  خالل 

فيه  ُيوَجد  الذي  الجينوم  في  بالمو�شع  فمعنّية 

الدليل الحا�شم على التطور في ال�شكل؛ فقد كان 

الجينوم  في  المهمة  الجينية  ال�شفرة  اأن  يظن 

هي تلك ال�شال�شل التي تنتج البروتينات، وكان 

المنتجة  ال�شفرة  هذه  اأن  حينها  المحير  من 

اإال حوالي 1،5 % فقط من  للبروتينات ال ت�شكل 

حينها:  المثير  ال�شوؤال  وكان  »دنا«،  الـ  مجموع 

وقد  »دنا«؟  الـ  من  االأكبر  الجزء  وظيفة  هي  ما 

التي  الدنا  من  �شال�شل  مجموعة  هناك  اأن  ُوِجد 

وظيفتها التنظيم؛ فهي التي تحدد توقيت اإطالق 

الم�شنوعة منه،  ما ينتجه جين معين، والكمية 

التنظيمي  الدنا  ويحتوي  الم�شتهدف،  والمو�شع 

وتوؤدي  الت�شريحية،  البنية  لبناء  تعليمات  على 

اإلى  التنظيمي  الدنا  هذا  في  التطورية  التغيرات 
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تنوع ال�شكل الحيواني. 

بعنوان  االأول  ق�شمين:  اإلى  الكتاب  ينق�شم 

»�شناعة الحيوان«، وفيه ي�شرح الموؤلف الكيفية 

التي تنبني بها الحيوانات، واأدوار الجينات في 

العامة  المالمح  نكت�شف  وفيه  الجنيني،  النمو 

لمعمار ج�شم الحيوان، واتجاهات تطور ت�شميم 

من  مختلفة  مجموعاٌت  تت�شاركها  التي  الج�شم 

الحيوانات، وفيه و�شف لبع�ض االأ�شكال الطافرة 

المذهلة التي قادت العلماء اإلى اكت�شاف جينات 

»عدة االأدوات«، اأو الجينات الحاكمة التي تنظم 

اأي�شا االآليات الدقيقة التي  النمو، ونكت�شف فيه 

وبناء  ترتيب  في  الحاكمة  الجينات  بها  تقوم 

اأج�شام الحيوانات واأنماطها المعقدة. 

»االأحافير  عنوان  فيحمل  الثاني  الق�شم  اأما 

والجينات و�شناعة التنوع الحيواني«، وفيه يقوم 

الموؤلف بربط ما اكُت�ِشف عن االأحافير والجينات 

التنوع  �شناعة  عملية  لمعرفة  معًا  واالأجنة 

من  بع�ض  على  ال�شوء  ي�شلط  وفيه  الحيواني، 

اأكثر االأحداث اأهمية وت�شويقا واإقناعا في تطور 

الطبيعة  تر�شم كيف �شاغت  التي  تلك  الحيوان، 

ت�شميمات مفردة عديدة من عدد قليل من لبنات 

البناء، وفيه اأي�شا يتفح�ض الموؤلف بعمق اأ�ش�ض 

النمو واالأ�ش�ض الجينية لالنفجار الكامبري الذي 

للحيوانات  االأ�شا�شية  االأنماط  من  العديد  اأنتج 

اأحد  وفي  اليوم.  نعرفها  التي  الج�شم  واأجزاء 

اأنماط  جذور  الموؤلف  ي�شبر  الق�شم  هذا  ف�شول 

اأن  على  باهرا  مثاال  باعتبارها  الفرا�شة  جناح 

ابتكارات الطبيعة ال تتم عن طريق توليد جينات 

الغابرة  الجينات  تعليم  طريق  عن  بل  جديدة 

حيال جديدة، وفي ف�شل اآخر يروي ق�ش�شا عن 

تطور ري�ض طيور الجزر البعيدة واألوان الفراء في 

جمالي  بطابع  تتميز  ق�ش�ض  وكلها  الثدييات، 

اأما  التطورية.  للعملية  عميقة  روؤية  وتعطينا 

�شناعة  في�شف  الق�شم  هذا  من  االأخير  الف�شل 

اأثر  ويقتفي  الجميل«،  »عقله  بـ  المميز  نوعنا 

بدايات االإن�شان من �شلف م�شترك قبل 6 ماليين 

التي  الج�شدية والنمائية  التغيرات  �شنة، ويتتبع 

ويناق�ض  العاقل«،  »االإن�شان  ظهور  اإلى  قادت 

نطاق واأنواع التغيرات الجينية التي حدثت في 

اأثناء م�شار تطور االإن�شان، وتلك الم�شوؤولة على 

االأرجح عن تطور ال�شفات التي يتميز بها. 

عددا  االعتبار  بعين  اآخذا  كتابه  الموؤلف  كتب 

المهتم  ذاك  هو  االأول  االفترا�شيين:  القراء  من 

لبه  تخلب  الذي  الطبيعي،  والتاريخ  بالطبيعة 

المرجانية  وال�شعاب  المطيرة  الغابة  حيوانات 

هذا  فيه  و�شيجد  االأحافير،  ومكامن  وال�شافانا 

اأكثر  الكثير عن تكون وتطور بع�ض من  القارئ 

الحيوانات روعة، �شواء التي عا�شت في الما�شي 

الثاني  القارئ  الحا�شر.  في  نراها  التي  تلك  اأو 

ُيمثِّل الفيزيائيين والمهند�شين وعلماء الكمبيوتر 

التعقيد؛  جذور  بفهم  المهتمين  من  وغيرهم 

فالكتاب ي�شرد لهوؤالء ق�شة التنوع الهائل الذي 

�شائعة.  مكونات  من  قليل  عدد  تجميع  من  ن�شاأ 

ذلك  والمعلمين؛  الطالب  يمثل  الثالث  القارئ 

الجديدة  الروؤية  اأن  يعتقد  الكتاب  موؤلف  الأن 

التي يقدمها علم االإيفوديفو تمنح عملية التطور 

واإ�شراقا  اإقناعا  اأكثر  �شورة  وتقدم  جديدا،  األقا 

في  ُتعَر�ض  ما  عادة  التي  بال�شورة  مقارنًة 

حلقات الدرا�شة والنقا�ض. اأما القارئ الرابع فهو 

جئت؟«،  اأين  »من  ال�شوؤال  في  يتفكر  الذي  ذلك 

ولهذا القارئ يتحدث الكتاب عن تاريخ االإن�شان، 

اإلى  البوي�شة  من  يقطعها  التي  الرحلة  وتاريخ 

ظهور  بدء  منذ  الطويلة  الرحلة  وتاريخ  الن�شج، 

اأول الحيوانات اإلى ظهور النوع الب�شري الحالي.  

ذات  يحمل  والذي  الكتاب  في  االأخير  الف�شل 

في  غاية  نهائية  ال  »اأ�شكال  الكتاب:  عنوان 

الوا�شعة  وتفا�شيله  الكتاب  �شمل  يلم  الجمال«، 

والدقيقة والعملية في مخت�شرات واأفكار ب�شيطة 

القارئ  بها  يخرج  التي  الر�شالة  تكون  كيما 

فكرة  لذكر  يعود  فهو  المعالم؛  ووا�شحة  مركزة 
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اأ�شكاال  اأن  دارون في كتابه »اأ�شل االأنواع« من 

الب�شاطة،  بالغة  بداية  من  تطورت  النهائية 

ويذكر مرة اأخرى كيف اأن علم االإيفوديفو الذي 

ي�شكل المرحلة الثالثة الكبرى في فهمنا للتطور، 

اأحجية  في  ناق�شة  كانت  مهمة  قطعة  وفر  قد 

التطور، مما يعطيها �شمة الثورية؛ فعبر التركيز 

اأن  كيف  وتو�شيح  ال�شكل  تطور  ق�ش�ض  على 

التغيرات في النمو والجينات هي اأ�شا�ض التطور، 

ُيظِهر االإيفوديفو المبادئ العميقة الكامنة خلف 

وحدة الحياة وتنوعها. وي�شرح الموؤلف في هذا 

التوفيق  الف�شل االإنجاز االأكبر لالإيفوديفو وهو 

»التطور  ي�شمى  ما  اأو  االأحفورية  الروؤية  بين 

الكلي«، اأي التطور على م�شتوى االأنواع، والروؤية 

اأي  الجزئي«،  »التطور  ي�شمى  ما  اأو  الجينية 

فالروؤى  الواحد؛  النوع  في  المر�شود  التفاوت 

الحديثة  االكت�شافات  وفرتها  التي  الجيدة 

الوا�شعة  الفجوة  مالأت  الكتاب  في  الم�شروحة 

علماء  واأجبرت  التطورية،  للعمليات  فهمنا  في 

في  كامل  ب�شكل  التفكير  اإعادة  على  االأحياء 

ت�شورهم لكيفية تطور االأ�شكال. 

الذي  اإذهاال  االأكثر  االكت�شاف  يكون  وربما 

تحقق بوا�شطة علم االإيفوديفو هو االأ�شل الغابر 

لجينات بناء جميع اأنواع الحيوانات، وقد وفرت 

كليا  وجديدا  عميقا  دليال  االكت�شافات  هذه 

الإحدى اأهم اأفكار دارون وهي اأن جميع االأ�شكال 

تتحدر من �شلف م�شترك واحد اأو ب�شعة اأ�شالف، 

واأو�شحت اأن االأع�شاء والبنى التي اعتبرت لفترة 

طويلة ابتكارات متناظرة م�شتقلة في الحيوانات 

تمتلك  واالأطراف  والقلوب  كالعيون  المختلفة 

وقد  بت�شكيلها،  تتحكم  م�شتركة  مكونات جينية 

االأحياء  لت�شور علماء  اإلى تعديل كلي  اأدى هذا 

اإعادة  المعقدة؛ فعو�شا عن  البنى  ن�شوء  لكيفية 

اأو  فاإن كل عين  با�شتمرار  ال�شفر  اختراعها من 

طرف اأو قلب قد تطور عن تعديل بع�ض �شبكات 

الجينات  اأو  الجين  الأوامر  وفقا  الغابرة  التحكم 

الموؤلف،  يقول  كما  فالطبيعة،  ذاتها؛  الحاكمة 

ال  المتاحة  المواد  ي�شتخدم  ك�شمكري  تعمل 

ُتبَتكر  لم  مثال  فاالأجنحة  ي�شمم؛  كمهند�ض 

تفرعات  تعديل  عبر  جاءت  بل  ال�شفر  من  اأبداً 

الخيا�شيم، كما في الح�شرات، اأو تعديل االأطراف 

الطرق  ت�شلك  التطورية  النزعات  اإن  االأمامية. 

الم�شارات  هذه  ت�شبح  وبالتالي  توفرا  االأكثر 

اأي�شا  االأخير  الف�شل  في  ازدحاما.  االأكثر  هي 

التي  االإمكانية  اإلى  اأخيرا  الموؤلف  يتطرق 

تدري�ض  طريقة  تغيير  في  االإيفوديفو  يطرحها 

التطور لالأجيال النا�شئة، ويتحدث فيه عن موقع 

االإيفوديفو في �شراع التطور والخلق الذي يدور 

رحاه في بع�ض الدول الغربية.  

اأن الكتاب ح�شبما يقول  اإ�شافة  اأخيرا ال بد من 

اأما الترجمة فالأني مطلع  موؤلفه »نتاج �شغف«، 

على تفا�شيل اإخراجها في حلتها اللغوية الق�شيبة 

المترجمْين  �شغف«  »نتاج  االأخرى  هي  فاإنها 

بالعلم في جانب وباللغة في جانب اآخر، وهما 

ما ونيا يعدان »العلم الطبيعي« الطريق االأف�شل 

لنه�شة وتقدم االأفراد وال�شعوب، وربما �شيالحظ 

المترجم  يبذله  اأن  يجب  الذي  الجهد  القارئ 

اإيجاد  حيث  من  جدا  الحديثة  العلمية  للكتب 

الم�شطلحات المنا�شبة لو�شف م�شطلحات قارة 

واإن  اأنه  اأي�شا  و�شيالحظ  االإنجليزية،  اللغة  في 

علمية  بتفا�شيل  مليئة  الف�شول  بع�ض  كانت 

دقيقة اإال اأنه يمكن دائما واأبدا �شرح العلم الدقيق 

بكلمات �شهلة واأ�شلوب محبب.    
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�شدرت  بالقاهرة  والتوزيع  للن�رش  الن�شيم  دار  عن 

�شرية  االأنهار، من  اأنثى   « رواية  االأوىل من  الطبعة 

الدكتورة  »ل�شاحبتها  والعزمية  وامللح  ــرح  اجل

بال�شويد  طويلة   فرتة  منذ  تقيم  التي  ال�شودانية 

وتتنّزل هذه الرواية  �شمن اأدب ال�شرية الذاتية التي 

لالعتبار  احلياة  يف  جتربتها  الكاتبة  فيها  تقدم 

قراءة جتربة  اأجل  بها من  لالإ�شتئنا�ض  منها ورمبا 

تاريخ  من  هامة  مرحلة  عك�شت  احلياة  يف  ذاتية 

وقيمه  ال�شلوكية  عاداته  اىل  وتعر�شت  ال�شودان 

االأخالقية وت�رشيطاته الثقافية املختلفة 

عتبة العنوان :

 « عنوان  لروايتها  م�شطفى  اإ�رشاقة  الكاتبة  اختارت 

اأنثى االأنهار » فنالحظ انها با�شتعمالها لفظ االأنثى 

التاريخ  بداية  اىل  تعيدنا  ان  ترغب  كاأنها  حتديدا 

وبذلك  التكوين  وبداية  واالأنثى  الذكر  حيث  الب�رشي 

الب�رشي  الوعي  لت�شّكل  االأوىل  البدايات  اإىل  بنا  تعود 

تت�شمن  التي  الرواية  هذه  ان  تقول  ان  تريد  ولعلها 

�شريتها الذاتية امنا هي �شرية الب�رشية التي تاأتي على 

باأحالم   
ّ
التي تعج االإن�شان  ل�شان املراأة لت�رشد ق�شة 

واأوهام بانك�شارات وانت�شارات باحباطات وحتديات  

جتعل من االن�شان كائنا بوميثيو�شيا بامتياز. 

كما ان العنوان يحيلنا اإىل االأنوثة والذكورة ولعبة 

والذي  الثقايف  الت�رشيط  اإىل  تخ�شع  التي  االأدوار 

تريد  بذلك  الكاتبة  وكــاأن  اآخر  اإىل  بلد  من  يختلف 

ح اىل اأهمية تن�شيب القيم والقواعد ال�شلوكية 
ّ
اأن تلم

الثقافية والذي وحده ي�شمح بتوا�شل ثقايف عميق 

ومثمر بني ال�شعوب.

االأنثى   م�شطفى   اإ�رشاقة  الكاتبة  تعيد  العنوان  يف 

اإىل االأنهار ويبدو انها تق�شد بذلك بالدها ال�شودان 

الدندر،  نهر  النيل،  نهر   ( االأنهار  بتعّدد  التي عرفت 

هذه   ).. الخ  �شيتيت  نهر   ، بركة  نهر  القا�ض،  نهر 

االأنهار التي جتعل من ال�شودان �شهوال خ�شبة وثرية   

اأحد  هو  مبا  املاء  اإىل  يحيلنا  النهر  ان  اإىل  اإ�شافة 

عنا�رش الكون فكاأن الكاتبة اإذ تختار اأنثى االأنهار 

فكاأنها  لل�شودان  انتماءها  جهة  من  توؤكد  اأن  تريد 

اأخــرى  جهة  ومــن  لل�شودان  ذاتية  �شرية  �شتحكي 

توؤكد من خالل داللة املاء ان املراأة رمز للخ�شوبة 

يف  اخل�شوبة  اآلهة  اأيي�ض  جعل  ما  وهــذا  وللحياة 

م�رش الفرعونية مثال. ولذلك مل يكن غريبا اأن تهتم  

احل�شارة اليونانية باآلهة االأنهار) مبا هي جمموعة 

اآخــريون،  اآخيل�ض،  مثل  لها  التابعة  االآلــهــات  من 

اآ�شي�ض واآلفيو�ض....(.

ا�رشاقة م�شطفى عنوانا فرعيا  الكاتبة   ثم ت�شيف 

لروايتها » من �شرية اجلرح وامللح والعزمية« ولعل 

مرحلة  اجلرح  على  ال�شوء  ت�شّلط  االإ�شافة  هذه  يف 

لها  ت�شيف  ثم  عا�شتها  التي  واالنك�شارات  االآالم 

اجلــريان  جمموعة  اىل  بذلك  ترمز  ولعلها  امللح 

حمن  يف  و�شاندوها  بها  اآمنوا  الذين  واالأ�شدقاء 

جعلت  التي   
ّ
ال�رش كلمة  هي  العزمية  وكانت  كثرية 

الكاتبة ت�شتميت من اأجل اجناح م�شوارها يف احلياة 

وا�شافة معنى جميل لوجودها.

»�أنثى �الأنهار« الإ�شر�قة م�شطفى 

�سرية املراأة بجراأة و عناد..

فاطمة بن حممود

ناقدة من تونس



عتبة الغالف :

لهذا الكتاب مّت اختيار �شورة فوتوغرافية متتّد على 

كل الغالف تظهر فيها امراأة بالثوب ال�شوداين وحتتل 

ال�شورة  ي�شار  على  �شغرية  م�شاحة  من  جزءاً  فقط 

كاأنها  الغالف،  اإطار  من  باخلروج   
ّ
تهم املراأة  كاأن 

الكامريا  تكون يف مواجهة  اأن  نف�شها  ت�شتكرث على 

غّطت  وقد  الراأ�ض  مطاأطاأة  تبدو  وانها  خ�شو�شا 

اأ�شاور  حتمالن  اللتني  النحيلتني  بيديها  وجهها 

عن  يديها  تزيح  ال  خجولة  املــراأة  تبدو   .. �شودانية 

وجهها وبذلك يتعّطل اأول ات�شال بينها وبني االآخر 

على اعتبار ان الوجه مبا يحمله من انفعاالت امنا 

ف 
ّ
ميثل وفق التحليل ال�شيكولوجي اأول مفتاح للتعر

على ال�شخ�شية واأول عتبة للتوا�شل مع االآخر .. هذا 

رمبا ينتهي بنا اإىل اأننا اأمام �شخ�شية مهتّزة تفتقد 

الثقة بالنف�ض وبالتايل ينق�شها التقدير الذاتي وغري 

اأن تك�شف  مت�شاحلة مع نف�شها ورمبا لذلك تخجل 

اأجد  لهذا  الكامريا  اإىل  بثقة  تنظر  واأن  وجهها  عن 

م ال�شورة قد وّفق كثريا يف جعلها تكاد تغادر 
ّ
م�شم

اإطار ال�شورة وقد تدخلت تقنية الفوتو�شوب لتجعل 

غمو�شها  من  يزيد  قــامت  بّني  بلون  تبدو  املـــراأة 

لون  هو  مبا  الزوردي  اأزرق  لون  ذات  خلفية  على 

يوحي  و�شيكولوجيا  د 
ّ
والتفر الرقي  يعك�ض  ملكي 

بالثقة وال�شدق وي�شري اىل الهدوء واالطمئنان . اأن 

اأن  هو  الــالزوردي  بــاالأزرق  الغامق  ّني 
ُ
الب يجتمع 

يلتقي نقي�شان يبثان االرتباك ويثري الف�شول لدى 

كثريا   
ّ

تعب ال  ال�شورة  هذه  رمبا  الكتاب،  مت�شفح 

عن ال�شخ�شية الرئي�شية يف هذا الكتاب التي جندها 

واأعتقد  �شخ�شية عنيدة ومندفعة وموؤمنة بقدراتها 

تتحدى  ان  احلياة  يف  م�شريتها  امتداد  على  انها 

ال�شورة  من   
ّ

تغري وان  املجتمع  وظــروف  نف�شها 

الغالف  يف  واملرتبكة.  ال�شلبية  للمراأة  النمطية 

ال�شخ�شية  عــن  الكاتبة  تك�شف  للكتاب  اخللفي 

جل�شة  يف  تبدو  �شورتها  فنجد  للرواية  الرئي�شية 

وبابت�شامة  النف�ض  يف  بالثقة  ت�شي  بنظرة   مريحة 

هادئة تعب عن االإعتداد بالذات.. 

اإىل  ت�شري  الكاتبة  كاأن  الغالف  �شورتي  خالل  من 

تتحدث  لذلك  يكون،  اأن  يجب  ما  واإىل  كائن  ماهو 

اإ�رشاقة م�شطفى حامد ب�شوت مرتفع عن جتربتها 

التي  النمطية  ال�شورة  تتحدى  وبذلك  احلياة  يف 

�شادت لع�شور طويلة عن املراأة وال �شبيل اىل ذلك 

اال بالتعّلم وقوة االإرادة ولذلك انتقلت من امراأة تبيع 

اخللفية  ال�شورة  اإىل  للعابرين  وال�شندويت�ض  ال�شاي 

امراأة قوية ومنفتحة حتا�رش  للكتاب حيث جندها 

يف ندوات هامة وجامعات عديدة باأوروبا.. 

تلخي�ض الرواية :

الكاتبة  ت�رشد  �شفحة  املائتي  قرابة  امتداد  على 

ا�رشاقة م�شطفى جتربتها يف احلياة باأ�شلوب روائي 

�شل�ض معتمدة يف ذلك على ن�شق كرونولوجي يحرتم 

امليالد  حلظة  من  املت�شل�شلة  االحــداث  املجمل  يف 

حتى نزولها يف مطار ال�شويد، ويف رحلة احلياة هذه 

عائلتها  بيت  تقع يف  التي  اليومية  االأحداث  تلتقط 

االجتماعية  احلياة  من  خمتلفة  ا�شكاال  وت�شتعر�ض 

واأهم االحداث ال�شيا�شية التي عا�شتها ال�شودان من 

وجهة نظرها كطفلة �شغرية و�شبية حاملة.

القيمة الأدبية لل�سرية الذاتية – الروائية :

ت�شّنف الدكتورة اإ�رشاقة م�شطفى كتابها يف �شنف 
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قيمة  باأن  لها  ر 
ّ
تب لها  ذاتية  �شرية  وتقدم  الرواية 

ما عا�شته يف احلياة ال يعّد بال�شنوات بل بالتجارب 

طريفة  واأخــرى  قا�شية  جتارب  عا�شت  انها  وترى 

ِعبة  لتكون  ل 
ّ
ت�شج ان  ت�شتحق  عميقة  داللة  ذات 

واأي�شا �شهادة عن مرحلة ذاتية واجتماعية عا�شتها 

هامة  متغريات  مع  يتزامن  ذلك  وان  خ�شو�شها 

عا�شها بلدها ال�شودان .

ـــوجـــون الـــ�ـــشـــرية الـــذاتـــيـــة اأو  ــيــب ل يـــعـــرف فــل

ــارة: »عــن حمكي  ــب االأوطــوبــيــوغــرافــيــا بــاأنــهــا ع

ا�شرتجاعي نرثي يحكيه �شخ�ض واقعي عن وجوده 

اخلا�ض عندما يركز على حياته الفردية وخ�شو�شا 

يف  كتب  من  واأول   .»)  1(  « �شخ�شيته  تاريخ  على 

ال�شرية الذاتية االأديب الفرن�شي ال�شهري رو�شو اأما  يف 

االأدب العربي يعتب طه ح�شني له الريادة من خالل 

املبدعة  املــراأة  تغفل  ومل  االأيــام«   « ال�شهري  كتابه 

ثم  ال�شعداوي  نوال  فكانت  الذاتية  �شريتها  كتابة 

من  ذلــك  غري  اىل  املالئكة  ــازك  ون طوقان  فــدوى 

�شريهم  �شجلوا  وكاتبات  لكّتاب  االإبداعية  االأ�شماء 

الذاتية باأ�شكال �رشدية خمتلفة . 

خ�شو�شية ال�شرية الذاتية للكاتبة ا�رشاقة م�شطفى 

د م�شريتها يف احلياة بل تك�شف بجراأة 
ّ
انها ال متج

�شت 
ّ
تعر �شغرية  كطفلة  عا�شته  ما  نظريها  قــّل 

للختان وتتحدث عن حاجتها ال�شديدة التي جعلتها 

والعابرين حتى  للطلبة  وال�شاي  ال�شاندويت�ض  تبيع 

ت�شّد الكفاف . مثل هذه اجلراأة ال ت�شبه اإال بع�ض ما 

واذا  احلايف«  »اخلبز  يف  �شكري  حممد  الكبري  كتبه 

كانت جراأة  حممد �شكري تف�رش بالعودة اإىل تركيبته 

ال�شخ�شية التي اعتادت ان ال تهتم بنظرة االآخر وال 

 جراأة  
ّ

تبايل باأحكامه االخالقية يف حني اأن ما يف�رش

املبكرة اىل  ا�رشاقة م�شطفى قد يعود اىل هجرتها 

الذاتي  التقدير  على  �شخ�شيتها  تغذت  اأوروبا حيث 

لتجربتها يف احلياة دون اهتمام كلي بتقييم االآخر 

وحتى عند تعر�شها لبع�ض ال�شخ�شيات الفاعلة يف 

ا�شمائهم  من  غريت  او  باال�شم  تذكرهم  مل  حياتها 

ذلك  تفعل  انها  اأو�شحت  فقد  بكنيات  اأو  باأخرى 

ا�شتجابة لرغبتهم واحرتاما منها الختياراتهم تلك .

�شرية  نوعني  اىل  تنق�شم  الذاتية  ال�شري  كانت  اذا  و 

»االيام«  مثل  �شاحبها  بانت�شار  تنتهي  متجيدية 

وموت  بعجز  تنتهي  ماأ�شاوية  واخرى  ح�شني  لطه 

باطما  العربي  للمغربي  »الرحيل«  مثل  �شاحبها 

فان ال�شرية الذاتية ال�رشاقة م�شطفى كانت مزيجا 

ن�رش  بني  تــرتاوح  واالحباطات  االنت�شارات  من 

النهار  انثى   « كتابها  انهت  عندما  وحتى  وهزمية 

النم�شا فان جتربتها يف  ال�شفر اىل  » بنجاحها يف 

بالد الغرب لن تكون كلها �شهلة و�شعيدة بل تخللتها 

املراأة  رغبة  ولكن   )  2  ( واالأالم  الهزائم  من  الكثري 

اجناح  اىل  دفعها  الذي  احلياة هو  ك�شب حتدي  يف 

جتربتها يف فينا. 

ال�سرية الذاتية بني اخلا�ص والعام :

1/ اإلتقاط التفا�سيل اليومية و�سوت املجتمع :
     اأهم ما يلفت االنتباه يف رواية ا�رشاقة م�شطفى 

جريانها  عن  عائلتها  عن  ذاتها  عن  تتحدث  انها 

املجتمع  من  ة 
ّ
حي م�شاهد  تلتقط  ذلك  كل  يف  وهي 

احلياة  يف  اأ�شلوب  عن   
ّ

وتعب ال�شائد  الوعي  متّثل 

ا�رشاقة  جند  ولذلك  جمتمعها  يف  عي�ض  وطريقة 

بع�شها  كثرية  حياتية  تفا�شيل  ت�شجل  م�شطفى 

اندثر وبع�شها االآخر اليزال يجثم على املجتمع: 

م�ساهد مندثرة :

من امل�شاهد التي تال�شت كليا بفعل تطور املجتمع 

ومل يعد لها مكان يف املجتمع اإال يف ذاكرة البع�ض  

على  النا�ض  ي�شاعد  الــذي  ــراء  اخل حامل  ذلــك  من 

التخل�ض من ف�شالتهم واإلقائها بعيدا عن التجمعات 

ال�شكنية مبقابل مادي .

م�شطفى  ا�رشاقة  الروائية  ان  انتباهي  لفت  ما  و 

عندما تتحدث عن حامل اخلراء مثال مل ترغب يف 

اال�شارة اىل مكانته االجتماعية املتدنية ومل تقدم 

اىل  باال�شارة  اكتفت  فقط  بل  منه  املجتمع  موقف 

التي  البيئة  وم�شاك�شاتهم  حوله  االطفال  �شغب 

�شاخطا  بهم  يلحق  اأن  مبجرد  تنتهي  ما  �رشعان 

اندثر كليا يف  الذي  عليهم. ومن خالل هذا امل�شهد 

ت�شجل  م�شطفى  ا�رشاقة  ان  جند  ال�شوداين  املجتمع 

مع  التعاطي  يف  طريقته  وتر�شد  املجتمع  ذاكــرة 
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ي�شبح  الأنه  لكتابها  يح�شب  وهذا  اليومية  احلياة 

وثيقة هامة عن مرحلة عا�شها  املجتمع وعن كيفية 

تعاطيه مع ذاته.

حادثة اخلتان واجلراأة الأدبية 

عن  م�شطفى  ا�ــرشاقــة  تتحدث  �ــرشدي  باأ�شلوب 

الذي اليزال  ال�شائد يف جمتمعها  الثقايف  املوروث 

وقواعد  اأخالقية  قيمًا  وميــّثــل   ثقله  بكل  جاثما 

ان  اأعتقد  الذي  البنات   ختان  مثل  ثابتة  �شلوكية 

القارئ  التي �رشدتها تاأثريا لدى  اأكرث االحداث  من 

مع  عا�شتها  التي  احلادثة  تفا�شيل  كل  نقلت  فقد 

ال  من  كل  و�شيتفاجاأ  يدور حولها  كان  وما  اأختها 

التي  االحتفالية  االأجــواء  احلادثة  هذه  مثل  يعرف 

االأطفال  على  تــوّزع  التي  احللوى  مثل  ت�شاحبها 

تخنت  وهي  الطفلة  اخ 
ُ

�رش ي�شاحب  الذي  والغناء 

بهذه  احتفاال  الــدار  فناء  يف  ي�رشب  الذي  والطبل 

اخلتان  عملية  ان  ذلك  كل  من  االأنكى  ثم  العملية، 

البظر  االأوىل مل تقطع  العملية  ان  اذا تبني  ُتعاد  قد 

جيدا ومل تاأت على ال�شفرين الداخليني واخلارجيني 

لع�شو الطفلة.

التي  القليلة  ــات  ــي االأدب بع�ض  ـــراأُت  ق وان  �شبق 

من  يعّد  انه  اعتبار  على  البنات  ختان  عن  تتحدث 

رف�ض 
ُ
الطابوهات يف املجتمعات التي متار�شها وي

احلديث عنها اإال تلميحا ولكن خ�شو�شية ما كتبته 

جعلتها  التي  االأدبية  اجلراأة  هي  م�شطفى  ا�رشاقة 

لفت  ما  اأهم  ولعل  نادر  ب�شدق  لها  حدث  ما  تنقل 

تطلق  ال  احلادثة  هــذه  ت�رشد  وهــي  انها  انتباهي 

اأحكاما قيمية على هذا ال�شلوك الثقايف وامنا ت�رشده 

بكل انفعاالتها ال�شخ�شية ولكن مبو�شوعية اأي دون 

ان تلعن اأو ت�شتم املجتمع الذي ميار�ض ذلك وترتك 

القارئ هو الذي يتخذ موقفا بنف�شه من هذه العادة 

ختانها  حادثة  م�شطفى  اإ�رشاقة  ت�رشد  القدمية، 

وهي تتمّثل نف�شها طفلة من جديد تعي�ض انفعاالتها 

الطفلة ال متلك  وارتباكها وفزعها و�رشاخها والأن 

ا�رشاقة م�شطفى  الفعل فان  تقييم هذا  القدرة على 

التقيمم  يف  ت�شقط  مل  احلــادثــة  لهذه  �ــرشدهــا  يف 

اللحظة  لتلك  وفية  وكانت  احل�شاري  اأو  االأخالقي 

متلك  وال  وعــاجــزة  �شغرية  طفلة  بعني  فقدمتها 

القدرة على فك �شيفرة املجتمع الذي يتم�شك بارثه 

الثقايف وي�شفي عليه �شفة قد�شية جتعل ممار�شته 

نوعا من الورع الديني. 

املو�ض  »ح�رشجة  اخلتان  ف�شل  الكاتبة  عنونت 

وبداية الرتوي�ض« وتقول �ض 26 

املــراأة،  هذه  تفعل  ماذا  الأرى  راأ�شي  رفع  »حاولت 

زجرتني التي مت�شك يدي الي�شار باأن اأغم�ض عيوين 

الطبل يعلو يف  اأ�شمع �شوت  ، كنت  اأ�شاأل كثريا  وال 

اخلارج ، بنات احلّلة والن�شاء يزغردن كلما غا�شت 

الداية يف حلمي«.

تعّدد الزوجات  :

ت�شري اإ�رشاقة م�شطفى اإىل ظاهرة اجتماعية اأخرى 

تخّلى  عندما  الزوجات  تعّدد  هي  عائلتها  عا�شتها 

.. ومرة ثانية جند  اأمها وتزوج باأخرى  والدها عن 

 
ّ
اإ�رشاقة م�شطفى تنقل هذه احلادثة  بعني فتاة حتب

اأمها كثريا وتتعاطف مع جتربتها القا�شية دون اأن 

تتخّلى عن حب والدها الذي تتحدث عنه دائما بنوع 

من الع�شق االأبوي والفخر فهي من جهة ال ت�شتطيع 

اأن تغ�ّض الطرف عن حمنة اأمها و�شعورها باملهانة 

وهي ُترتك من طرف زوجها لتحّل امراأة ثانية يف 

مبحا�شبة  تقوم  ال  اأخــرى  جهة  ومن  وحياته  قلبه 

والدها وتبدي احرتامها الختياراته يف احلياة ومرة 

اخرى تنجح يف عدم ال�شقوط يف االأحكام االأخالقية 

فتقدم مواقفها االآن مما حدث يف املا�شي .

التجارب  اإ�رشاقة م�شطفى لهذه  اأعتقد ان �رشد       

ْلد 
َ
بج تقوم  ال  بحيث  احلياد  من  بنوع  احلياتية 

عن   
ّ

يعب اإمنــا  االجتماعي  موروثه  عن  املجتمع 

فية منها يف كتابة �شريتها الذاتية ويح�شب لها 
َ
ِحر

اأخالقية  نظم  على  معيارية  اأحكاما  تطلق  ال  انها 

يف  ال�شائدة  اجلهل  حالة  وتعك�ض  متخّلفة  تبدو 

من  ج�شدها  وتهني  املــراأة  حترتم  ال  التي  املجتمع 

خالل ختان البنات كما تهني كبياءها من خالل 

تعّدد الزوجات.
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قد ال يهم اإن كان الكاتب ي�شع العنوان قبل كتابة 

اأو  الكتابة  لحظة  اأو  االختمار  فترة  اأثناء  اأو  الن�ض 

بعد اإنهائه ، كما اإنه اإذا هو و�شعه بهدف اإ�شهاري 

عابر، فاإنك ال تجد له امتدادا في المتن.اإنما اإذا هو 

ا�شتفز القارئ وحمله على الدخول في اأجواء الن�ض، 

من  المن�شودة  الغاية  ق  حقَّ قد  بذلك  يكون  فاإنه 

وجوده اأ�شال.

العنوان:)حنين  هذا  في  تواجهنا  مفارقة  ل  فاأوَّ

مقرونًا  النعناع  يكون  اأن  اأِلْفنا  اأننا  بالنعناع(، 

موا�شع  في  المتن  في  د  يتردَّ ما  وهو  بال�شاي، 

التي  المفارقة  هذه  من  تاأتي  االإثارة  لكن  متعددة. 

تخرق العادي، الجمع بين الحنين والنعناع.

اال�شم  هذا  )ال�شاوية(  ب�شخ�شية  مرتبط  والحنين 

يطلقونه  قديم  من  ال�شعبية  االأو�شاط  في  المتداول 

تكون  اأن  َعلَّها  التفاوؤل  �شبيل  على  المولودة  على 

كما  �شْوُءها  ي�شبقها  متنوِّرة  ُتطلَّ  واأن  �شبوحًا 

للناظر  ويروق  المنع�شة،  رائحته  ت�شبقه  النعناع 

رمزا  لها  بالن�شبة  �شار  النعناع  اإن  ثم  اخ�شراُره. 

ومن  واأحبَّتها.  فيها  اأقامت  ولمواطن  لمْوطنها 

اأنه  النحويين  عرف  في  )الباء(  الجر  حرف  معاني 

كل  في  كانت  لذلك  والم�شاحبة،  االإل�شاق  يفيد 

الحنين. وياأخذها  بالنعناع  �شايًا  تطلب  جل�شاتها 

حيث تجد نف�شها في حنين دائم لتربة ن�شاأت فيها 

اأو احت�شنتها مدة من الزمن، ومازالت ت�شتلهم منها 

اأ�شباب البحث عن الذات والمقاومة من اأجل التحليق 

في عوالم تحلم بها. فاإذا كانت المفارقة قائمة في 

التركيب اللغوي، اإال اأنها تنتفي تدريجيًا عبر امتداد 

الداللة في المْتن.

مقوالتها  خالل  ُتها)َحنَّاها(من  جدَّ َتْح�شر  لذلك 

وْقعها  على  وَتِزن خطواتها  بها  الحكيمة،فت�شتر�شد 

التي  ة  حنين.فالَجدَّ من  بينهما  ي�شل  ما  بف�شل 

تناديها)حنا(تحيل على الحنان وعلى الحناء التي 

َتِحنُّ على يد المراأة بترطيبها وتزيينها. 

حين تقابلنا كلمة )حنين( في العنوان على �شفحة 

الغالف تظهر بخط متعرج، كتعرجات الحنين الذي 

خط  في  ي�شير  يومًا  يكن  ولم  )ال�شاوية(  يفارق  ال 

واحد م�شتقيم.بخالف كلمة النعناع التي- واإن هي 

ا�شتقامة  اأنها تنت�شب في  اإال  اأ�شغر-  ُكتبت بحجم 

وا�شحة. 

ين�شطر  كما  �شرا،  كله  لي�ض  ما�ض  اإلى  تِحنُّ  اإنها 

ترت�شم  الرواية  ودم�شق.وكاأن  وهران  بين  حنينها 

ج، من وهران 
ِّ
خارطُتها في �شكل �شبه دائري اأو متعر

اإلى دم�شق ثم وهران فباري�ض فتعود اإلى دم�شق من 

خالل لقائها بـ)ابت�شام( ال�شورية هناك، لتعود فيما 

بعد اإلى وهران.

اأ�شماء �شخ�شياتها بعناية:)ال�شاوية- وهي تختار 

الخير-نزهة-زهرة-ريحانة-�شافو(،  ابت�شام-اأم 

فهل هناك ما هو اأْدعى للتفاوؤل والُب�ْشرى من النور 

ه والزهر والريحان  وال�شياء والب�شمة والخير والتنزُّ

وال�شفاء؟و�شواء اأكانت �شافو من �شافية اأو �شفية 

�شافو  اإلى  الذهن  �شرح  اأم  الدالعة،  �شبيل  على 

اليونانية فال عيب وال نقي�ض. وهي اأ�شماء معروفة 

»حنني بالنعناع« لربيعة جلطي: 

نبوءة لباري�ص و بوؤر اخلراب القادم 

خملوف عامر

ناقد وكاتب من الجزائر 



ومْوروثة قبل اأْن تغزو بع�َض النا�ض اأ�شماُء فار�شية 

يفقهون  وال  اأ�شاًل  لها  يعرفون  ال  اأنهم  مع  وتركية 

لها معنى.

ة التي ُتحذِّر من طوفان اآٍت بال ريب،وكاأنها  اإن الَجدَّ

ا�شُتقَّ  التي  )نوحة(  فهي  تنوح.  الواخزة  بعباراتها 

ال�شالح  الولي  �شليلة  وهي  )نوح(  من  ا�شمها 

اأ�شاطير،تقرع  حوله  ُن�ِشجت  وقد  البركات  ذي 

ذاكرة)ال�شاوية( من حين اإلى اآخر كُمنبِّه لها باأقوال 

واأْمثال تتناثر في الن�ض، ومنها:

)) يا �شاوية يا بنتي ما يطفي النار غير الما.. ((!

))الطير اللي جناحو �شحيح.. ما يربح �شيادو غير 

الريح!((

))الزين المليح – يال�شاوية – يبلى و ما يطيح.. ! ((

))الجمال منحة و محنة.. هوذا در�ض حنة نوحة((

وما  يوم  يجي  ال�شباح..  تنو�ض  ما  لي  ))الغزالة 

ينبتولها جناح.. !((

))كل �شيء عندك يا �شاوية بنتي.. ما تتم�شي�ض بعيد 

ري عليه فيك((. دّوْ

ومرتكزا  الزمة  اختالفها-  اأقوالها-على  �شارت 

ق �شْيل من الفقرات  في اآن، فتف�شح في المجال لتدفُّ

على  الذات/الج�شد  فيها  تناجي  الجميلة  االأدبية 

جملة  الف�شل  وكاأن  �شفحة  وثالثين  اإحدى  امتداد 

واحدة.الأنها �شمعت من جدَّتها )حنَّاها نوحة( قولها 

تتم�شي�ض  ما  بنتي..  �شاوية  يا  عندك  �شيء  ))كل   :

ري عليه فيك((.)�ض: 31( بعيد دّوْ

التمثيل ال  �شبيل  المعنية، قولها على  الفقرات  فمن 

دخلت  الرق�ض،  معهد  دخلت  اأن  منذ   (( المفا�شلة: 

من بوابته اإلى ع�شق ج�شدي. كل يوم يزداد اإيماني 

راق�شًا  يولد  الج�شد  واأن  مو�شيقى..  ج�شدي  باأن 

كًا يبحث عن توازنه في مو�شيقاه في حركاته 
ِّ
متحر

ون�شيجه،  بكائه  في  ور�شاه،  غ�شبه  في  و�شكناته، 

ُيْخلق  وهم�شه.  اأنينه  في  وقهقهاته،  �شحكاته  في 

األ�شنا  جنونه.  في  تواأُمه  الرق�ض  راق�شًا،  الج�شد 

اأعمارنا  �شنين  مر  على  الكالم  وفنون  اللغة  نتعلَّم 

على الرغم من اأننا نولد ناطقين؟ تفت�ض عن اأح�شن 

اأْن  االآخر. ونخ�شى  لجمل ومخاطبة  لتركيب  الطرق 

ُنخطئ في الكالم. ونعمل ما في و�شعنا لكي نح�شن 

فنون القول !؟((الرواية ، )�ض:25(

الجزء،  هذا  في  المهْيمن  وهو  المتكلِّم  �شمير  اإن 

خلوة  نلج  وكاأننا  المكتوب،  في  نندمج  يجعلنا 

�شوفية هي لحظة الكتابة. فاإذا ابتعدنا عن الن�ض 

اأمام  تت�شْل�َشل  ذهنية،  رحابة  في  كناه 
َّ
وحر م�شافة 

ناظرنا اأ�شرطة من ال�شور تبقى مرت�شمة في الذاكرة. 

ثم اإن الولع بالمو�شيقى اإلى حد اأنها والج�شد تواأمان 

ُتَعْنون  اأن  تختار  جعلها  ما  هو  واحد،  كيان  اأو 

الف�شول بنوتات مو�شيقية يت�شدَّرها مفتاح �شول.

ال�شوء،  تحتل  بال�شحر،  المجنونة  النوتات  الأن:)) 

تفتحها  الخائفة.  وال�شبابيك  النوافذ  منه  فتخترق 

ة،وقاعات 
َّ
االأ�شر اإلى  االأمل  ب 

َّ
فيت�شر اآخرها،  على 

االأ�شياء  اأدقَّ  المو�شيقى  والحمامات.تمالأ  الطعام، 

واأ�شغرها، حتى قنينات العطر واأدوات الحالقة)...(

غير  بيتهوفن  فان  للودفيغ  العا�شرة  ال�شمفونية 

األحانها  االأر�ض من قبل، تطير  ت�شمعها  لم  االأ�شم، 

وال�شود  البي�ض  بها  ينت�شي  االأر�ض.  بقاع  اإلى 

القامات  ومتو�شطو  والق�شار  والطوال  وال�شفر 

وعاداتهم  ولغاتهم  ومعتقداتهم  اأديانهم  باختالف 

التي يركنون اإليها((.�ض:216-215
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ف�شلها  ال�شعرية  لتجربتها  اأنَّ  في  اأفكر  جعلني  ما 

في تروي�ض اللغة، هذه العا�شية من جهة ، ولعلها 

من جهة اأخرى-وبحكم ما ت�شتوجبه لغة ال�شعر من 

، اإْن لم اأقل تحب�ض هذه  ثكثيف واختزال- كانت تحدُّ

دة طيلة عقود قبل ال�شروع 
ِّ
الطاقة التعبيرية المتفر

في الكتابة الروائية.

الج�شد  فل�شفة  فنكت�شف  الجدَّة  عبارة  من  تنطلق 

ونجوب �شوارع دم�شق ون�شتح�شر تاريخها العريق، 

في  البالي  مدربة  كار�شافا(  )مايا  مع  ونرق�ض 

ودم�شق  جلية،  تبدو  الطوفان  بوادر  لكن  مو�شكو. 

اليوم غير دم�شق االأم�ض. 

النازفة  والجراح  والت�شاوؤم  الموت  رائحة  باتت   ((

مالمح  فوق  جلية  باتت  دم�شق.  الفرح  مدينة  تلفُّ 

والحميدية  ال�شالحية  �شارع  في  والمارة  النا�ض 

االأرغفة  وبائعي  البا�ض  وراكبي  بالحياة  المليئة 

مهجورة  المقاهي  اأ�شحت  الجرائد..  وبائعي 

لم تعد  الذي كان.  االألق  ذاك  لم يعد بها  والمطاعم 

تت�شلَّل االأغاني الفيروزية من نوافذ البيوت واأبوابها 

وكواها مع ت�شلل خيوط �شوء ال�شباح وتمالأ بالحلم 

والحافالت...(( والطاك�شيات  الجماعية  البا�شات 

الرواية، )�ض:45( 

لقد كنُت واأنا اأتابع �شفحات ت�شوِّر دم�شق العريقة 

وت�شتوقفني  وزْهوها،  فرحها  في  وثقافًة  ح�شارًة 

الطيِّبين  واأهلها  اأ�شابها  اأخرى ت�شوِّر ما  �شفحات 

من دمار وتهجير،ال اأملك –بدوري –اإال اأْن يتملَّكني 

الحنين واأ�شتعيد قول ال�شاعر القديم:

الزمان  في  بجلق  يومًا،  ناَدْمُتهم  ع�شابة  دار  هلل 

ِل االأوَّ

وكان الدكتور )خالد االأ�شعد( عالم االآثار وحار�شها 

رمزاً جديراً باأْن ُتهدى له الرواية.

حين تكون في المطار في انتظار اأن تعود من دم�شق 

ما  وهو  فارغًا،  تراه  مقعد  في  تجل�ض  وهران  اإلى 

)ربيعة( تجعل  اأن  اإال  الم�شافرين.  �شائر  يح�شل مع 

ل�شرد حكاية  العابر مرتكزا  العادي  الحدث  من هذا 

تلتقط  اإليها،  تن�شت  ال�شنطة«.  تاجرة  الخير(  )اأم 

حركاتها  وت�شور  مغامراتها،  ل  وُت�شجِّ اأخبارها 

عنها  لُيخفِّف  ت�شطاده  ْن  عمَّ البحث  في  الدائبة 

»قادرة  امراأة  كانت  الثقيلة.لقد  حمولتها  وزن  من 

ف�شيلة  االأ�شح-من  –على  هي  اأو  �شقاها«  على 

»ُمجنَّحة«.

بنا  فاإذا  تجل�ض،  وامراأة  فارغ  مقعد   ، عادي  حدٌث 

نتابع حكاية امراأة في اأدقِّ تفا�شيلها.

حكاية)اأم  الخير(  )اأم  ا�شم  من  َتولَّد  المرة  هذه  لكن 

وزميلتها  الطفولة  رفيقتها  اأخرى،حكاية  الخير( 

التي ال  العقلية  اأو رمتها  القدر  الدرا�شة، رماها  في 

لالإنجاب،  رحمًا  اأو  عار  و�شمة  اإال  المراأة  في  ترى 

اأْن  اإلى  ويعذِّبها  ي�شربها  فج  �شخ�ض  من  جت  فتزوَّ

الوحيدة  كانت  لكنها  بالجنون،  همت  واتُّ طلَّقها 

اأح�شرت م�شالحها  اأن  اإلى  ت على البلدية  األحَّ التي 

الذكور  اأنوف  اأمام  اأْو�شاخه  من  الحي  لتنظيف 

ال�شلبيين.

بوح�ض  ت�شطدم  وهران  في  هي)ال�شاوية(  ها  ثم 

اإلى  ه  �شهادة عليا فتتوجَّ التي تحمل  البطالة وهي 

اأخرى.  باري�ض، حيث تلتقي بتاجرة »ال�شنطة« مرة 

ن�شجت-كعادتها  فقد  المجنَّحة  التاجرة  والأن 

طاقم  مع  مميَّزة  عالقات  والجمارك-  النا�ض  مع 

بها  بون  يرحِّ ورجاال-  ن�شاء  جميعهم-  الطائرة، 

لها  روا  يوفِّ اأْن  في  ويت�شابقون  اإليها،  ويحتاجون 

مكانًا في المق�شورة الخا�شة بالدبلوما�شيين.

اعترافًا  بها  يحتفلون  الطائرة  اإلى  �شعدت  كلما 

لخدمة  �شاكرون  اإما  فهم  عليهم،  البي�شاء  بيدها 

الحقة.وبنيما  خدمة  منها  ينتظرون  اأو  �شابقة 

اأْن  اإلى جانبها وتاأمل  اأن تجل�ض  )ال�شاوية( تنتظر 

اأن  اإال  اأ�شرارها،  ببع�ض  لها  لتبوح  فر�شة  تتخذها 

المراأة فازت بكر�شي دبلوما�شي فجل�ض اإلى جانبها 

المدعو )اإبراهيم(.

والدته  عن  بلطف  يتحدث  ب  موؤدَّ هادئ  رجل 

ال�شاي  رائحة  من  بذهنه  علق  وما  ال�شحراوية 

اآداب  يتقن  اأخرى.  طينة  من  اإن�شان  والنعناع، 

الذين))حين  اأولئك  من  ولي�ض  واالأكل  الموؤان�شة 

ب�شهيتك  اأ�شواتًا تذهب  الطعام ي�شدرون  يم�شغون 

االأفواه  تظل  حينما  خا�شة  بالقرف  وت�شعرك 

الكالم  بطحين  الطعام  طحين  فيختلط  مفتوحة 

وعلى �شهيتك الرحمة وال�شالم.. !(( الرواية،�ض:129 
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في  ينبت  زغبًا  اأن  البداية  منذ  )ال�شاوية(  ت�شعر 

الروية ويزداد  واإذا هو ري�ض ينمو مع نمو  كتفْيها، 

عليها  فتت�شتَّر  ُمحيِّران  جناحان  اإنهما  حجمه، 

اً ال ينبغي الأحد 
ّ
بمعطفها الف�شفا�ض وتخبِّئهما �شر

اأْن يكت�شفه. وُت�شاب بالخوف والفزع حين تفكر اأن 

تعريتها  على  ُتْقدم  الخير-نورمال(قد  زميلتها)اأم 

ئ نف�شها من تهمة الجنون باأْن 
ِّ
لُتكِذّب النا�ض وتبر

الطوفان  من  وللتخل�ض  الطوفان  عالمة  لهم  ُتظهر 

يجب التخل�ض من عالمته.

وبينما هي في الطائرة المتجهة اإلى باري�ض ي�شتمر 

هذا الحديث ال�شيق مع)اإبراهيم( وحيث تتخيَّل اأنها 

اأن  تحلق فوق االأر�ض من عل فال ترى،بل ال تحب 

وال  حروب  ال  والقلب،  العين  يوؤذي  ما  فيها  ترى 

اأطرافها  اأرفع  اأجنحتي،  اأراوغ   (( اأمرا�ض،تقول: 

تحت  تدور  الكرة  اأقترب.  كي  قوي  طائر  باأناقة 

�شاحكة،  بحار  ال�شكينة..  عليها  تبدو  كم  ناظري.. 

تحت�شن اأ�شماكا وحيتانا وحوريات �شعيدات. اأنهار 

مرق�شها  نحو  بمرح  تجري  الهية،  فوقها  تتلوى 

ووحو�شها  بع�شافيرها  خ�شراء  غابات  االأبدي. 

ي�شيرون  بالب�شر  اآهلة  مدن  العتيقة.  واأ�شجارها 

خي اأجنحتي قليال 
ْ
بهدوء في الممرات وال�شوارع.. اأُر

قليال، اأ�شتمر في النزول كي تتجلى لي الروؤية اأكثر. 

اأين  اأحدا..  اأحد  منهم  يوؤذي  ال  جميعا  النا�ض  اأرى 

اأين  الكراهيات؟  للحروب!اأين  وجود  ال  ؟  الحروب.. 

لم  كما  النا�ض  المظلم.؟  الداكن  لونها  اأرى  ال  هي.. 

تبدو  �شعداء.  �شعداء  اأبدا.  قبل  من  موؤرخ  يتخيلهم 

االأر�ض من هنا مثل باقة ورد اأو اأقل مثل كرة ت�شتقر 

في �شباك ملعب الكون.((

»جمهرة  في  ع�شواً  جناحْيها  بف�شل  و�شت�شبح 

الُمجنَّحين«، الذين ينتمون اإلى القارة ال�شاد�شة وهم 

في  االإن�شانية  زبدة  اإنهم  وفنانون،  وعلماء  اأدباء 

االأزمنة  مختلف  من  اأ�شماء  �شات،  التخ�شُّ مختلف 

الُملغزة  القارة  هذه  باأهل  تلتقي  اإنها  واالأمكنة. 

بينهم  فيما  يتوا�شلون  ظاهر.  غير  اآخر  مكان  في 

بع�شهم  اأدمغة  بداخل  ما  ويدركون  ية 
ِّ
�شر بمفاتيح 

اأن  يمكنه  بما  من�شغلون  يلتقوا،وهم  اأْن  غير  من 

رحلة  اإنها  بها،  المحدقة  الكارثة  من  االأر�ض  ينقذ 

كما  اأخروية  ولي�شت  الحياة  اأجل  ومن  الحياة  في 

في:)ر�شالة الغفران( اأو )ر�شالة التوابع والزوابع(.

لذلك كان المفتاح الذي يت�شدَّر الرواية ، قولها:

نا االأر�ض .. )) اأمُّ

منذ بدء خليقتها،

تهوى« اللفَّ والدوران«

اأبناوؤها اأْي�شًا. !((.

الطائرة  متن  على  وهران  اإلى  النهاية  في  وتعود 

رقم16و17،  المقعدْين  على  اإبراهيم  ب�شحبة 

تغمرهما رائحة ال�شاي والنعناع،وت�شعر اأنها عرو�ض 

الرقمْين  اأن  جميعهم))�شيوؤمنون  بهية،والركاب 

الركاب.الرقمان  من  فقط  اق  للع�شَّ هما  16و17 

الع�شق  بعناية  المحتوم،  اللقاء  بعناية  المحفوفان 

المقدَّ�ض((.الرواية، �ض:261

ب�شاط  الرواية فوق  ربيعة( في هذه  هكذا، تحملنا) 

من حنين ممزوج برائحة النعناع، وهي تقف على 

�شارمة  مواقف  من  يخلو  ال  ُمَميَّز  ثقافي  مخزون 

تلميحًا.  اأو  ت�شريحًا  اإن  القرو�شطية  الهمجية  �شد 

ن�شت�شعر  تدور،  االأر�ض  كما  االأر�ض  بنا حول  تدور 

االأر�ض،  من  الياب�ض  الربع  �شيغمر  الذي  الطوفان 

ب�شي�ض  االأفق  في  ب  نترقَّ ولكننا  ونحزن،  نخاف 

الذين  المجنَّحين«  »جمهرة  بف�شل  يلوح  اأمل 

رون عقولهم على الدوام من اأجل اأن ت�شود في  ي�شخِّ

نا االأر�ض اأجواء المحبَّة وال�شالم. اأمِّ

اأخيراً،ال اأخفي على القارئ الكريم اأني بعدما قراأُت 

كنُت  ال�شنوبر(،  )نادي  ثم  ق(  مع�شَّ قبل:)عر�ض  من 

حين  )ربيعة(  اإليه  �شتهتدي  الذي  المدخل  في  ر  اأفكِّ

ر االأجواء 
ِّ
تنكبُّ على كتابة رواية جديدة، حتى ال تكر

وجدتها-  قد  ومادمُت  اأخرى.  متعة  الأجد  نف�شها 

فعاًل- في هذه الرواية، فال ي�شعني اإال اأْن اأتمنَّى لها 

مزيداً من النجاح والتاألُّق، واأرجو من بع�ض الُكتَّاب  

اأن يكتفوا بالقول: ))اللهمَّ ال ح�شد((.

=======================

 l جلطي ، ربيعة، حنين بالنعناع، من�شورات �شفاف 

، من�شورات االختالف ، الطبعة االأولى، 2015.
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عتبة: 

المعا�شر،  العربي  الروائي  مرجعيات  تعددت 

واختلفت اتجاهاته الفنية والمو�شوعية؛ فهناك من 

اتخذ التاريخ ملجاأ، وهناك من عاد اإلى الن�شو�ض 

التراثية  الكتب  مع  تنا�ضَّ  من  وهناك  ال�شوفية، 

واأدب  الرحالت  واأدب  المقامات  مثل  ال�شردية 

الفكاهة واأدب ال�شطار والعيارين، وهناك من اتجه 

والفل�شفة،  واالأديان واالقت�شاد  ال�شو�شيولوجيا  اإلى 

علم  طريق  انتحى  روائيا،  اتجاها  هناك  اأن  مثلما 

�شامال  مدخال  باعتبارهما  وال�شيكولوجيا  النف�ض 

عالقته  في  المعا�شر  العربي  االإن�شان  طبيعة  لفهم 

المعقدة مع الطفولة والواقع والحلم. 

كي  فيه،  يتكون  ما  جملة  من  الروائي،  يتكّون 

في  الباطنية،  التخييلية  عوالمه  ت�شييد  في  ينجح 

المقلقة  المعا�شرة واالأ�شئلة  ال�شيكولوجية  الق�شايا 

المفاهيم  معرفة  عن  ف�شال  ت�شكلها،  ت�شادف  التي 

اأ�شباب  و�شبط  لفهمها  محاولة  في  الجوانية، 

بع�ض  بخدمات  اال�شتعانة  مع  االإكلينيكي،  النف�شي 

ال�شيكولوجيين  والباحثين  النف�شانيين  االأطباء 

على  والتعرف  الحاالت  لبع�ض  اال�شتماع  ال  ولم 

الحاالت  هذه  اأ�شحاب  واتخاذ  قرب  عن  ملفاتها 

ومالمحها  معطياتها  ت�شذيب  بعد  روائية  �شخو�شا 

بما يقت�شيه العمل الفني و�شياق التخييل والر�شالة 

الناظمة للعمل. 

والمجتمعية  النف�شية  الظواهر  بع�ض  تجلت  لقد 

كل  على  العربي  العالم  عرفها  التي  النك�شات  عقب 

وهيمنة  االإعالمي  الغزو  مع  بالموازاة  الم�شتويات 

وما  العنكبوتية،  ال�شبكة  وا�شتئ�شاد  الب�شري،  المد 

�شاحب ذلك من مفارقات وتداعيات على م�شتوى 

متعاقبة  التطورات  عليه  تفُد  التي  العربي  االإن�شان 

ب�شكل �شريع دون اأن تكون لديه فر�شة ال�شتيعاب ما 

ومف�شلية.  �شريعة  ومنعطفات  انتقاالت  من  يجري 

واأدت طبيعة اال�شتهالك ال�شلبي لهاته ال�شلع الوافدة 

اإلى تفاقم الو�شعية ال�شيكولوجية لالإن�شان العربي، 

الكيان،  جوهر  تم�ض  الوخيمة  اآثارها  واأن  خا�شة 

للهوية  الم�شكلة  القيم  منظومة  في  فو�شى  وتخلق 

هذا  تجليات  تكتف  ولم  والمجتمعية.  الفردية 

التقليعة  مثل  الفي�شيولوجية  ال�شمات  على  التاأثر 

بل  الطعام...  ومائدة  واللغة  واللبا�ض  والمو�شة 

الُعقد،  فكثرت  للفرد؛  النف�شية  المظاهر  لي�شمل  امتد 

بالنف�ض،  الثقاة  وتراجعت  الخيبات،  وتراكمت 

وتهاوت الهمم الفردية والجماعية، وغامت االآفاق، 

و�شاد  ات�شاعها،  على  االأر�ض  باالأنف�ض  و�شاقت 

معاقرة  اإلى  ال�شباب  ف�شارع  الم�شائر،  على  ال�شواد 

الكوكايين  وعقاقير  ح�شي�ض  من  والبالوي  ال�شموم 

االنتحار  ظاهرة  وتف�شت  اأنواعها،  على  ومخدرات 

المثلية  ال�شطح  على  طفت  مثلما  ال�شرية،  والهجرة 

والثقافي  الروحي  الخواء  عن  الناجمين  وال�شذوذ 

وتدني م�شتوى الوعي، وتراجع دور التعليم والتربية 

وتزعزع ا�شتقرار االأ�شرة، ناهيك عن ظهور التطرف 

واالحتقان  الرف�ض  اأوجه  من  اآخر  وجها  باعتباره 

والتمرد وعدم الر�شا عن الحال والماآل.

�الأغو�ر �ل�شيكولوجية

»فرا�سات الروحاين« ملحمود الرحبي 

اإبراهيم احلجري

ناقد وروائي من المغرب



اإلى  االأقرب  الجن�ض  باعتبارها  للرواية  بد  وكان ال 

اأن  وتحوالته،  واأ�شئلته  يوميه  في  العربي  االإن�شان 

على  وكان  الداخل،  من  وت�شائله  العالم  هذا  تلج 

الروائي ان يلج بواطن االإن�شان المعا�شر لت�شخي�ض 

لفهم  محاولة  في  وت�شريحها  واالآالم  االأحالم 

اجل  من  عام  لنقا�ض  وطرحها  والدواعي،  االأ�شباب 

للخروج  والت�شحيحية  الوقائية  ال�شبل  عن  البحث 

بعدها  في  العربية  لل�شخ�شية  الماأزوم  الو�شع  من 

االأخرى  االأبعاد  عن  ينف�شل  ال  الذي  ال�شيكولوجي 

ومنها االجتماعي واالقت�شادي.

اإن من خ�شو�شيات الرواية العربية الجديدة هو هذا 

التدخل في االأعماق، فبعدما ظلت، عقودا من الزمن 

ال�شو�شيولوجي  ال�شياق  في  بالحومان  مرهونة 

اهتمامها  حولت  لل�شخو�ض،  الخارجي  والمحيط 

االإطالل  اإلى  �شاعية  ال�شخ�شيات،  دواخل  اإلى 

نهاية  في  هي  التي  لها،  النف�شية  الو�شعيات  على 

المطاف، تعبيرا عن الفرد الب�شري واالإن�شان ب�شفة 

عامة. وقد ا�شتر�شد الروائيون عموما في مقاربة هذا 

االأ�شلوب في الكتابة مجموعة من االأدوات منها: 

طريق  عن  )الراوي-ال�شخ�شية(  الذات  مع  التماهي 

ذاتية  ال�شير  الكتابة  المتكلم.  ب�شمير  الحكي  تبني 

التي ت�شع تجربة الكاتب اأو غيره اأو جزءا منها على 

المحك رهن اإ�شارة الرواة، وبين يدي القارئ. 

والمونولوج  والبوح  االعتراف  اأ�شلوب  اعتماد 

الداخلي. 

الفنية  االآثار  اأو  اليوميات  اأو  الكرا�شات  اإلى  اللجوء 

لدواخيل  العاك�شة  المراآة  بمثابة  تكون  التي 

ال�شخو�ض. 

علماء  راكمه  وما  ال�شيكولوجيا،  علم  اإلى  الرجوع 

النف�ض واالأطباء والروحانيون من ملفات ودرا�شات 

وملفات  )االأر�شيفات  المعا�شر  االإن�شان  حول 

المر�ض(. 

�شورة  اإلى  ال�شحية  �شورة  من  االنتقال  الذات: 

المنقذ: 

لتحرير  مختبرا  الروحاني«  »فرا�شات  رواية  تج�شد 

االآبدة  والمنغ�شات  وقلقها،  هواج�شها  من  الذات 

وطاأة  من  وخروجها  انطالقها،  جماع  تكبح  التي 

الكتابة  عملية  تكون  ما  وبقدر  واالنزواء.  الجمود 

ا�شتفراغا للذات من ركام النفايات الم�شو�شة للوعي، 

فاإن عملية القراءة اأي�شا تغدو م�شتحما مطهرا لذات 

اأي كّل  المتلقي مما يعلق بها من تفا�شيل مدمرة؛ 

واأكثر  العزيمة؛  وتراجع  والقلق  االإحباط  ي�شبب  ما 

من ذلك، ت�شبح ا�شت�شفاء من كل االأمرا�ض النف�شية، 

ما  وهذا  نوعها،  كان  مهما  ال�شيكولوجية  والعقد 

المعالج  طريق  »عن  الغالف:  ظهر  كلمة  اإليه  ت�شير 

الروحاني �شعيد ها�شم والحاالت التي يعالجها، يجد 

القارئ –مهما كان م�شتواه االجتماعي اأو الثقافي- 

عالجا روحيا لما يعانيه من اأمرا�ض وانجرافات، قد 

يخجل من البوح بها. فم�شتوى الحوار بين المري�ض 

المري�ض وطبيعة  ال�شخ�ض  بتنوع  يتنوع  والمعالج 

العالج  فطريقة  منها.  يعاني  التي  النف�شية  االأزمة 

متميزة ومفاجئة، وتجعله ي�شطدم بمقدرة المعالج 

الروحاني، فيك�شب ثقته، وي�شت�شلم له. اإنها ممار�شة 

العالج الروحي باالعتماد على التخيل واال�شتعارة، 

والجماد،  المعنوي  و�شخ�شنة  جديد  واقع  وخلق 

يقدمه  ما  يفوق  جذابة،  وطريقة  م�شوق  باأ�شلوب 

مما  الب�شرية،  بالتنمية  متخ�ش�ض  اأو  واعظ  �شيخ 
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يوحي بخبرة ال مثيل لها بهذا النوع من العالج« 

الروائي-  )ذات  الروائي  الن�ض  في  الذات  اإّن 

اأمام  مهزومة  البداية  في  تتمظهر،  ال�شخ�شية( 

تعاني  للمعنويات،  منكو�شة  الدنيا،  اأعا�شير 

تخلق  ع�شبية  وتوترات  �شيكولوجية،  ا�شطرابات 

التوازن  تحقيق  م�شتوى  على  كبرى  اإ�شكاالت  لها 

المجتمع،  قيم  مع  واالن�شجام  المحيط،  مع  الذاتي 

الذات  هذه  تطهرت  و�شفاء،  هروب  لحظة  وبعد 

الحياة  اإلى  لتعود  بها،  علقت  التي  االأدران  كل  من 

معباأة بحيوية جديدة، وحما�ض عال، ثم تنخرط في 

م�شاعدة النا�ض على التحرر من العلل الروحية. 

فرا�شات الروح: القوة الباطنية لتحرير الذات:

لروايته  العماني  الروائي  الرحبي،  محمود  اختار 

بتناول  يوحي  اآ�شرا  عنوانا  الروحاني«  »فرا�شات 

ويتعلق  جدا،  ح�شا�ض  لمو�شوع  مطروق  غير 

باعتبارها  الروائية  لل�شخ�شية  الجواني  بالو�شع 

اأبعادها.   بع�ض  في  االإن�شانية  لل�شخ�شية  تجليا 

وهو مو�شوع طالما ظل مهم�شا وم�شكوتا عنه في 

االأوتوبيوغرافي  ظهور  اأن  اإال  ال�شردية،  المحكيات 

واجتياحهما  والبوح،  واالعترافات  الذاتي  وال�شرد 

انواع  قبل  من  متخلال  نوعا  ب�شفته  الرواية  لعالم 

من،  نوعا  ر 
ّ
حر ومختلفة،  متنوعة  وخطابات 

الجواني،  انتهاك  على  راد  وال�شُّ الكتاب  وبالتدريج، 

الدفينة، وجعله  والمقموع، والم�شرور في االأعماق 

بروز  الروائيون  ا�شتغل  وقد  للحكي.  مو�شوعا 

الكاتب  بين  تميز  التي  ال�شردية  الترهينات  نظرية 

الت�شرف  ن�شخة  للروائي  وتمنح  والراوي،  الفعلي 

واأهوائه وغرائزه،  ال�شخ�شية وميوالته  في تجاربه 

واتخاذ م�شافة معقولة عنها حتى يتمكن من النظر 

اإليها بحيادية دون التدخل لتغليب �شعور اأو موقف 

اأو  �شبيهة  اأخرى  مواقف  اأو  م�شاعر  ح�شاب  على 

مناق�شة، ودون االإح�شا�ض بالحرج من طرق عوالم 

عنها  يعرف  ال  التي  ذاته  في  من�شية  اأو  مجهولة 

االآخرون اأي �شيء. 

ومكبوتاتها  الذات  غ�شيل  ين�شر  الروائي  اأ�شبح  لقد 

متعلقة  وكاأنها  فيها،  للت�شرف  رواته  اأيدي  بين 

بحيوات اأنا�ض اآخرين. لكن هذا ال يعني ان الروائي 

اإنه يجتهد ليت�شمن عمله  يكتب عن ذاته دوما، بل 

�شورا اإن�شانية عامة يحتك بها ويتعرف عليها من 

خالل خبرته بالمحيط االجتماعي واالإن�شاني. 

فالروائي  الروحاني«  »فرا�شات  رواية  في  اأما 

له  بخول  م�شندي،  كا�شتغال  االأر�شفة  مع  تعامل 

االإن�شانية تتحرك، وتخرج  الوثائق والحاالت  جعل 

والجهر  بالقول،  االإ�شداع  اإلى  المريب  �شمتها  عن 

بالبوح، علما باأنها ظاهرة �شحية ت�شتطيع تطهير 

تقهرها،  التي  الجوانية  عذاباتها  من  ال�شخ�شية 

وتق�ض م�شجعها، ولم يعد من اخت�شا�ض المعالج 

العوالم  هذه  اإلى  االإن�شات  وحده  الروحاني 

والحاالت، بل اأ�شحى من حق القارئ على اختالف 

ف�شائله وم�شتوياته االطالع عليها والتطهر بها من 

عن  مف�شولة  الحالة  ت�شبح  وهنا  نف�شها.  الحاالت 

�شحيتها التي قد تكون الكاتب اأو القارئ نف�شيهما. 

بحالة  م�شردها  الروحاني«  »فرا�شات  رواية  تبداأ 

في  نف�شه  وجد  الذي  البطل  منها  يعاني  نق�ض 

وامتثاله  باأمه  القوي  الرتباطه  حرجة  و�شعية 

الأوامرها، وخوفه منها �شبه المر�شي الذي يطارده 

االآخر.  العالم  اإلى  رحيلها  بعد  وحتى  حياتها،  في 

ى 
ّ
اأمام و�شع درامي، عر وبعد وفاتها، وجد نف�شه، 

فراغا روحيا يجثم على اأنفا�شه واأعماقه ال�شحيقة، 

التي  �شديقته  له  قدمتها  التي  الم�شاعدات  ورغم 

به  المترب�ض  الطرد  من  العمل  في  وتحميه  تحبه، 

لقوانين  االن�شباط  في  المتوالي  تق�شيره  نتيجة 

في  وتبعثه  موؤقتا،  تعزله  اإدارته  جعل  مما  ال�شغل، 

مهمة عمل كموظف معار على اأ�شا�ض يزاول ح�ش�ض 

له  م�شهود  دولي  مار�شتان  في  هناك،  اال�شت�شفاء 

بالدقة والم�شداقية والفعالية. وهناك اأي�شا، وا�شل 

البطل �شعيد ها�شم ا�شتهتاره بعمله، مطاردا فرا�شات 

اأمر  اأمام  نف�شه  ليجد  االإم�شاك،  الع�شية على  روحه 

والتقارير  ال�شكايات  كثرة  بعد  اال�شطرارية  العودة 

وتنتهي  االأ�شلي.  �شغله  اإدارة  ت�شل  التي  ال�شيئة 

والعالم،  الذات  مع  البطل  ان�شجام  بحالة  الرواية 

حيث اأ�شبح نجما في مجال كون فيه نف�شه بنف�شه، 

وهو المجال الروحي النف�شي، وم�شاعدة النا�ض على 

ال�شبل،  باأ�شهل  ال�شيكولوجية  الخروج من ورطاتهم 
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ودون تكاليف كبيرة. 

�شكل: التحوالت ال�شردية التي عرفتها الذات. 

اإن حالة ا�شتعادة القوة بالن�شبة لل�شخ�شية الرئي�شية 

اإال باجتياز حالة النق�ض  في هذه الرواية، لم ياأت 

االأم  فقدان  عن  الناجم  ال�شيكولوجي(  )ال�شعف 

دالليا  تعادل  التي  معها  التماهي  حالة  ون�شوء 

افتقاد ال�شخ�شية الذاتية والمبادرة الحرة في اتخاذ 

القرارات الم�شيرية التي لها عالقة بالذات، ذلك اأن 

فقدان  مثل  مقاومتها  ي�شعب  مبرحة  اآالما  هناك 

باالألم  الم�شاعف  االإح�شا�ض  لكّن  عزيز،  �شخ�ض 

التفكير �شوف لن  بلة، وموا�شلة  اإال  الطين  لن يزيد 

االعتقاد  دور  ياأتي  وهنا  تعقيدا،  اإال  الو�شع  يزيد 

 ولم يتحقق لل�شخ�شية الرئي�شة في الرواية 
2
الديني...

تجاوز ذلك الو�شع اإاّل عبر التوقف لحظة مع الذات 

من اأجل تاأمل الو�شعية النف�شية، ومن اأجل االغت�شال 

واال�شت�شفاء من  وعللها،  النف�ض  اأدران  من  والتطهر 

ال�شعف والهوان الذي جعل البطل يف�شل في تحقيق 

الذات  تغير  اأن  يلزم  فكان  العالم،  مع  االن�شجام 

محيط العمل، وف�شاء العي�ض، واأن تبتعد عن المكان 

الذي تولدت فيه الماأ�شاة، ولما عاد �شعيد ها�شم اإلى 

المكان االأ�شلي، عاد بروح معنوية عالية، وبحما�ض 

بعد  اأحالمه  تحقيق  في  ينهمك  اأن  اأجل  من  مرتفع 

ونكو�شاتها،  االأمي�شية  التربية  تبعات  من  التطهر 

الذي  الجديد  وعمله  ال�شخ�شي،  محيطه  فاختار 

حيث  ال�شخ�شية،  وتطلعاته  موهبته  مع  يتنا�شب 

ف�شل فتح عيادة للطب النف�شي بدل العمل في االإدارة 

التربوية اأو في مجال التدري�ض. ذاك اأن التطهر من 

التوازن  ال�شتعادة  فعالة  خطوة  الما�شي،  ذكريات 

الالوعي  في  تتر�شب  الأنها  واالجتماعي،  النف�شي 

الذي ي�شبح قوة محركة تفلت من �شيطرة ال�شخ�ض 

القوى الالواعية  الواعي. وال يقت�شر تاأثير  واإدراكه 

على الظواهر المر�شية وحدها، بل يمتد اإلى الظواهر 

الالوعي  في  الفاعلة  القوى  وهي  ال�شوية.  النف�شية 

تجلياتها  واأبرز  بالمكبوتات،  عليها  ُي�شطلح  التي 

عالية  القا�شية  الطفولة  وخبرات  االأولية،  النزوات 

اأو  موؤلمة،  الأنها  تكبت  وعي  االنفعالي.  التوظيف 

ذاته،  عن  ال�شخ�ض  �شورة  يهدد  بها  الوعي  الأن 

ولذلك تمار�ض الرقابة النف�شية �شغوطا �شديدة على 

ظهورها، بينما تلح هي من جهتها على البروز اإلى 

حيز الوعي، وظهورها يرتبط  بتوليد القلق، ولذلك، 

على  والعالقات  وال�شلوك  الوعي  في  تتجلى  فاإنها 

الحلم  يكون  وتمويهات  وتحويرات  ت�شويات  �شكل 

.
)3(

اأبرز تمظهراتها

ا�شتعاد البطل ثقته بعد مرحلة انتكا�شة، وبعد مرحلة 

الماأ�شاة،  لعي�شه  االأ�شلي  المكان  عن  بعيدا  نقاهة 

من  توازنه  ويبني  ت�شوراته،  يراجع  اأن  ا�شتطاع 

جديد، م�شتعينا بطاقاته ال�شخ�شية الكامنة بعد اأن 

ف�شل الطب االإكلينيكي في تح�شين و�شعه، واأول ما 

فعله البطل عند اختالئه بذاته هو فتح �شجل الذاكرة، 

والعودة اإلى مراحل حياته االأولى خا�شة الطفولة، 

وهي اللحظات الحا�شمة في تكوين �شخ�شيته، تلك 

على  ومنها،  روحه،  في  غائرة  ندوبا  تركت  التي 

الخ�شو�ض: 

�شكل  االأب  )غياب  يتيما  وتركه  غرقا،  والده  وفاة 

يقول  الروائي(،  البطل  �شعيد  حياة  في  كبرى  عقدة 

اأمه  ذاكرة  في  �شوى  يتحرك  اأباه  ير  »لم  الراوي: 

وجدته، وتاأمل مرارا �شورته المعلقة في بهو البيت، 

وراأى نف�شه كيف يكبر ويقترب من مطابقتها. ج�شد 

.
)4(

يتحرك في مقابل تلك ال�شورة الجامدة«

تختينه وهو كبير: الوعي بم�شكلة الجن�ض، االإح�شا�ض 

المفرط باالألم كان لهما اأثر �شيئ على فهم الفروق 

الذات  فهم  وفي  واالأنوثة،  الذكورة  بين  ال�شخ�شية 

الج�شد  وتحقير  االأنثى،  من  كبرى  م�شافة  واتخاذ 

الراوي:  يقول  بالثقة.  االإح�شا�ض  وانحدار  الذاتي، 

»وهو يكبر وخوف الختان يكبر معه، ويتذكر اليوم 

ابنتها  وجه  في  اأمه  من  جدته  فيه  �شرخت  الذي 

وهي ترتع�ض:

- ختنيه حاال. واإال لن اأدخل هذا البيت ما حييت. لم 
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ير الم�شلمون اإيرا بهذا الحجم لم يختن.

اإلى الطبيب.  اأمه  اأخذته  ال�شراخ،  وتحت �شغط ذلك 

ج�شدها  يحيط  الخوف  كان  ترتع�شان.  ويداها 

كزوبعة. �شرخ باأعلى �شوته، وهو في عمر الثامنة، 

ذاكرته  والتقطت  جلدته،  على  المخدر  و�شع  حين 

.
)5(

مقدما كل تفا�شيل ذلك االألم الراكد«

زوجة  له  اختارت  التي  الأمه  زواجه  اأمر  تفوي�شه 

النف�شية  اأن تراعي خ�شو�شياته  على مقا�شها دون 

والج�شدية، االأمر الذي جعل قبوله لم�شرحية الزواج 

هاته، اإر�شاء لرغبة اأمه، وجبرا لخاطرها، اإذ كانت 

من  �شخ�شيته  مناحي  كافة  في  التدخل  على  ت�شر 

اختيارات وقرارات، وكانت تهيمن عليه بقوة حتى 

كان  ذلك،  ومع  التنف�ض،  في  �شعوبة  يجد  كان  اأنه 

متكاأ  تعود على وجود  الأنه  الهيمنة  لهاته  مطمئنا 

واأعباء  الم�شوؤوليات  تحمل  عن  بعيدا  اإليه  ي�شتند 

من  »تزوج  الرواية:  تقول  االختيارات.  تبعات 

اأجلها ولي�ض من اأجله، واختارت له ابنة جيران، لم 

اأنك  »طالما  اأمه:  براأي  ا�شتعان  بل  فيها،  راأيه  يقل 

»واإذا  اأردف:  ثم  اأمي«  يا  �شاأحبها  فاأنا  تحبينها 

تزوجته،  باأنها  يوما  ي�شعر  لم  �شاأكرهها«.  كرهتها 

قالت باأنها وافقت الأنها �شمعت عن �شاب متفوق في 

درا�شته، ويعمل ب�شبب ذلك معيدا في الجامعة، فرّد 

.
)6(

عليها: »اإذن اأنت تزوجت تفوقي!« ف�شحكت«

وفاة االأم: برحيل االأم، انهار ال�شّد الذي كان يلوذ به 

البطل �شعيد ها�شم، ويحتمي به، فتعثرت �شخ�شيته 

محور  �شكلت  ل�شخ�شية  المفاجئ  الغياب  هذا  اأمام 

الظالم  له  وتك�شف  ال�شخ�شية،  حياته  في  االرتكاز 

المناحي، فارتجت حياته،  الدام�ض يحوطه من كل 

واختل التوازن لديه، واأ�شيب، نتيجة ذلك، باإحباط 

�شديد، تولد عنه ما ي�شبه الجنون. هذا الجنون كان 

مع  �شيقطع  الأنه  ذاته،  ت�شكيل  في  حا�شما  منعطفا 

فترة و�شاية �شلت كل قوى المبادرة لديه، وكاأنه ُولد 

من جديد، هذا االرتجاج جعله ي�شتفيق من غيبوبة 

�شارت منه عمرا لي�ض بال�شهل تجاهله، فكان �شببا 

»حين  الراوي:  يقول  ككل.  �شخ�شيته  في  للتحول 

العالم،  وبين  بينه  الفراغ  هوة  ات�شعت  اأمه،  ماتت 

اأن تفقده وظيفته،  ودخل في غيبوبة ذهنية كادت 

تجمدت  والغياب.  الوعي  بين  حالة  في  ليعي�ض 

خالل  من  اإال  ينطلق  ال  اأمه،  حياة  زمن  في  حياته 

فغدت  الما�شي.  الزمن  ذلك  في  به  ي�شعر  كان  ما 

خطواته واأحا�شي�شه مبرمجة وبال ردود فعل. عليه 

الما�شي، وعليه  اأن يذهب الأنه كان يفعل ذلك في 

اأن ينام الأن ذلك ما كان يفعله، وعليه اأن يكون في 

قبل.  من  يفعل  كان  هكذا  الأنه  عمله  في  ما  �شاعة 

 .
)7(

اأحيا اأمه في ذاكرته ورف�ض فكرة موتها«

النف�شي،  لتوازنها  الذات  ا�شتعادة  اأمر  وفر�ض   

ولقدرتها على المبادرة واتخاذ قرار الت�شحية بعدة 

اأ�شياء؛ منها: 

اإلى بالد غير البالد الذي ولد  تغيير الف�شاء: ال�شفر 

معلوم،  هو  وكما  ال�شخ�شية؛  عقده  وت�شكلت  فيها، 

االإرادة،  يقوي  اآخر،  مكان  اإلى  مكان  من  فهجرة 

اأ�شا�شا،  به  المرتبطة  الفجائع  ن�شيان  على  وي�شاعد 

البئي�شة  الذاكرة  البدايات الجديدة بعيدا عن  ويدعم 

الجديد يحمل  فالمكان  ال�شود(  بالذكريات  )المليئة 

الوخيمة  االآثار  ويمحو  الن�شاط،  ويجدد  الحما�ض، 

التي تزلزل الكيان، وتجثم على العزيمة، وتحد من 

قدرات الذات على اجتياز محنها، وتف�شل طموحاتها، 

وتحب�ض اأنفا�شها. 

لالأم  اإر�شاء  كان  الذي  االأول  بزواجه  الت�شحية 

لذلك  المقايي�ض،  بكل  فا�شال  زواجا  وكان  الراحلة، 

دام  ما  للغاية  �شهال  منه  التخل�ض  اأمر  كان  فقد 

عليه،  االإبقاء  وازع  دام  وما  الزوجين،  بين  الرابط 

التزاما  الّزواج  لم يعد موجودا. كان  االأم،  الذي هو 

االأمي�شية. وهذا  قهريا بالن�شبة للبطل �شعيد، اتجاه 

اأمر كاف ليجعله يبادر اإلى فك هذا ارتباط ال�شوري 

وبداية  )االأم(،  االأ�شلي  وجوده  �شرط  انتفى  الذي 

البحث عن عالقة جديدة ت�شهم في ا�شترجاع الكيان 

هذه  الزوجة  تطق  »لم  الراوي:  يقول  ال�شخ�شي. 

الحال فهجرته اإلى بيت ذويها، وهو لم ي�شاأل عنها 

 .
)8(

بعد ذلك«
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)1(

اأن  ال�شعرية،  اأعماله  اآخر  اإلى  بالنظر  القول،  يمكن 

ته المتطايرة، 
ّ
ا، من غر عر، عربيًّ  ال�شِّ

ّ
اأمجد نا�شر جر

ما  والغنائية  ال�شكل  النثر.  �شاحة  في  الُغرة  ق 
ّ
وفر

موطنها  من  ة« 
ّ
»الُغر ن�شتعير  ونحن  هنا،  نعنيه، 

العالي. في التقليد المعهود كان، وال يزال، ينظر اإلى 

رومان�شي  نحو  على  الإغراء،  مظهًرا  بو�شفها  ة 
ّ
الُغر

ة 
ّ
ُغر العا�شقة:  اأو  العا�شق  عليه  يحر�ض  غرامي؛  اأو 

 
ّ
عالية اأو �شائبة. اأمجد نا�شر لم يكن ذا نهج غرامي

في �شعره. بداياته - وهذه المالحظة لي�شت مكمن 

و�شخب  عمرية  فتوة  نبرة  عن  تنّم  فردية-  فروق 

ال�شعر«.  طائ�ض  ا  �شبيًّ القلب،  كان  »اأرعن  مرحلة: 

�ض5،  �شيقة«،  ولكنها  لل�شماء  »اأبواب  )ق�شيدة 

مديح لمقهى اآخر(

هوية  راآك«  من  »�شر  عمله  على  خلع  الذي  ال�شاعر 

نزوي  كدليل  االأولى،  للوهلة  توّطنْت،  اإيروتيكية 

لل�شهوانيين، على تلة �شعرية مجالها الحيوي �شاحٌة 

اللطيف  الوح�ض  »ع�شب  هائجة:  باأع�شاب  مزروعة 

الهائج في ال�شفح«- )و�شول الغرباء، لندن،1990، 

�ض53(، لكن جذورها �شاربة في كنه عميق �شعت 

لتهييجه، اأواًل، ق�شيدة »وردة الدانتيل ال�شوداء« التي 

ال�شابق  الغرباء«  »و�شول  ديوانه  ال�شاعر  بها  ختم 

من  �شعرية  مختارات  في  لكن  راآك«.  من  »�شر  على 

مجموعات مختلفة بعنوان »وحيًدا كذئب الفرزدق« 

)دار ممدوح عدوان، دم�شق، 2008(؛ �شتظهر »وردة 

الدانتيل ال�شوداء« ال�شاخنة في راأ�ض فهر�ض ق�شائد 

منتخبة من ديوان »�شر من راآك«؛ الوردة التي تعاني  

البرَد والجراح:

البرد يطوينا من االأعماق

نرتجف الأن النم�ض الذي

ترميننا به

يهطل على الجراح. )و�شول الغرباء، لندن، 1990، 

�ض52(

بالنزعة  تذهب  ال�شوداء  الدانتيل  وردة  حيث 

باأمر م�شتهى  االإ�شاتة  بين  اإلى مكانة  االإيروتيكية 

على  ت�شوي�ض  موجات  ت�شبه  اإنها  بعذاب.  والغمغمة 

قدرة  الختبار  معينة،  بتقنية  حزينة  اأغنية  كلمات 

معرفة  والكلمات  المغني  معرفة  على  الم�شتمع 

ا  وجوديًّ اإرًثا  القارئ  �شتحّمل  المعرفة  هذه  عميقة. 

حقل  على  ال�شاعر  اإغارُة  بذلك  ت�شي  وقاتًما.  غائًرا 

والم�شتبه:  الغلمة  من  وبالراجح  بالممتلئ  الكتابة 

»العذاب ُم�شّور/ ُمغتلم/ وم�شتبه« )و�شول الغرباء، 

ا. �ض57(. تكرار »االأبي�ض« ي�شي بذلك، اأي�شً

لكننا نعود لنتوقف عند ال�شفات المبا�شرة في �شاهد 

التخّلي  اأجل  من  ال�شابق،  وال�شخب  الفتوة  مرحلة 

تتوّخى  نقدية  بلغة  الحديث  ت�شعيد  ل�شالح  عنها 

ة لن تعود 
ّ
ال�شعرية من خ�شو�شية. فالغر ما لحقل 

خفيفة وطائ�شة، حين نن�شب اإليها - والمطُر ي�شقط 

على وديان الذاكرة واالأخاديد- عملية رفع المعادل 

فبقراءة فاح�شة، ال  المو�شوعي في غنائية رطبة. 

تخلو من االإح�شاء، في »مديح لمقهى اآخر«؛ تقابلنا 

�شواهُد قاب�شة على الثيمة:

»اآه يا امراأة االأ�شرفية،

غرتك العالية« )ق�شيدة »فيفا«، �ض37(

در��شة يف �شعرية

اأجمد نا�سر 

ن�رص جميل �سعث

شاعر من فلسطين 



»ال�شباح ا�شراأب على غرة المراأة القادمة« )ق�شيدة 

»مبايعة«، �ض56(

»دائًما

مثلما يكتب ال�شعر

المراأة في جنوب العراق

لها غرة كالخيول ال�شغيرة« )ثالث ق�شائد ل�شعدي 

يو�شف، �ض60(

ْ
»كلُّ بالِد على ُبعد مرمى الحجر

والبالُد التي لم ت�شلها اليداْن

لم ت�شلها الحجارُة بالنا�ض،

منبوذًة في عراء االأباعد.

اأيُّ الق�شائِد لم تبتدئ باالنا واليبا�ض؟

تي؟
ّ
 على غر

ّ
واأيُّ الرياِح التي ال تهُب

لْم تكن رغبًة في عبور ال�شباباِت والمطر

المت�شاقط في العيِن ولكنه الج�شُد المتواثُب يحملُني

لمقهى  »مديح  اآخر«،  »كالم   ( االنتحار«  اأو  للن�شيِد 

اآخر«، �ض31(

الرواية«، في  الثاني: »محادثة حول فن  الجزء  في 

للحديث  كونديرا  ميالن  يعود  الرواية«؛  »فن  كتاب 

عن »الحياة هي في مكان اآخر«، فيقول: »تعتمد هذه 

الرواية على عدة اأ�شئلة: ما هو الموقف الغنائي؟ ما 

هو ال�شباب بو�شفه مرحلة غنائية من العمر؟ ما هو 

معنى هذا الزواج المثلث: الغنائية، الثورة، ال�شباب؟ 

وماذا يعني اأن يكون المرء �شاعًرا؟ اأذكر اأنني كتبت 

هذه الرواية مع فر�شية عمل تتمّثل في هذا التعريف 

الذي �شجلته في مفكرتي:« ال�شاعر هو �شاب تقوده 

اأّمه اإلى اأن يعر�ض نف�شه عاريًا اأمام عالم يعجز عن 

الرواية، ميالن كونديرا، ترجمة:  فيه«.)فّن  الدخول 

والن�شر  للطباعة  االأهالي  عرودكي،  الدين  بدر  د. 

والتوزيع، دم�شق، ط 1، 1999. �ض37(.

)2(

خلف منزلها

تن�شر ال�شم�ض راحتها الليلكية

ومنزلها واقع

بين داريِن،

بين ح�شان من الخ�شب ال�شتوّي،

ومقهى، به ي�شرب ال�شعراء ال�شغار

�شايهم

ويزهون بما دّخنوا من �شجائر،

اآخر،  لمقهى  مديح  فيفا،   ( ق�شائد.  من  كتبوا  وما 

�ض33(

بم�شهد  »فيفا«  ق�شيدة  مطلع  نا�شر  اأمجد  يبداأ 

ب�شاطة  الو�شُف  �شيغادر  ما  �شرعان  لكن  و�شفي. 

تعريف  التعريف.  مهمة  اإلى  البانورامي  العر�ض 

ممار�شة  في  ي�شمر،  ولكنه  منزل،  تحديُد  ظاهُره 

المنزل  داخل  تخ�ّض  �شعرية  �شمة  من  اأكثر  واحدة، 

وخارجه. 

قراءة  اأقّدم  ال�شاهد،  بداية  في  ال�شم�ض  �شوء  على 

اأربع  على  موّزعة  والمحيط،  المركز   - للمنزل 

اإ�شاءات:

-  تحديد ال�شاعر موقع منزل فيفا ب�شياغة اأثارت 

عند  والديار  المنازل  و�شف  طريقة  مع  التقارَب 

�شعراء العربية القدامى.

الكتابة  م�شار  قوية، ت�شيء �شلب  بينية  -  عالقة 

الفّني، بين المنزل والترميز المتمّثل بـ »بين ح�شان 

من الخ�شب ال�شتوي«. قراءة هذه العالقة تن�شج على 

�شوء نظرية المعادل المو�شوعي.

للمنزل  جاًرا  المقهى  باإ�شافة  الو�شف  تمديُن    -

يذّكر  باأ�شلوب  الموقع  و�شف  بعدوى  الم�شاب 

 - للمنزل  المقهى  وجيرة  الكال�شيكية.  بال�شياغة 

المركز هي م�شحونة باالإ�شارة اإلى الهام�ض.

المو�شوعي،  المعادل  حليف  الترميز،  وقوع    -

نيوكال�شيكية:  عالقة  �شّكال  مكانيين  محددين  بين 

ي�شرب  به  مقهى،  و«  دارين«  بين  واقع  »منزلها 

ال�شعراء ال�شغار �شايهم«

عامر  لكنه  �شغير  تف�شيل  على  ال�شابق  البناء 

بالو�شاية، نطّل به على تجربة »مديح لمقهى اآخر« 

على  ال�شاعر،  لغة  ارتباط  جهة  من  اإ�شراًقا،  االأكثر 

وباإيقاع  للمفردات،  موزون  بانتقاء  اأ�شيل،  نحو 

الو�شف المعّول على ال�شرد.

الفر�شة  القراءة  هذه  �شوء  في  بع�شنا  وجد  ربما 

مواتية النتقاد التّع�شف في ا�شتخدام الحّق بتحميل 

الن�ّض اأكثر من الالزم. فب�شاطة تحديد اأي منزل، اإذا 

ما ا�شتح�شرنا �شوت �شخ�ض من عوام النا�ض، تعود 

بنا اإلى نافلة من نوافل الرواج اليومي الأمر ال يعدو 
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ا بين النا�ض. والأننا اأمام ن�ّض  كونه مطلًبا توا�شليًّ

�شعري، يحّق لنا اأن نظهر ح�شا�شية تجاه النبرة في 

هذه النافلة بو�شفها مفتاًحا �شائت الداللة؛ يفتح 

»�شطوة  في  منظورة  كال�شيكية  �شمة  على  الباب 

تايه«(  اأبو  »عودة  )�ض42، �شحراء  الكالم«  انتقاء 

م�شطلح  �شوء  في  محّير  لغز  يكتنفها  ال  كهوية 

االإيكولوجيا. فالنظرة تعتني باإيقاعها في المجال 

الحيوي: االأخاديد وال�شحراء:

فال خيل ت�شهل في مقبل الليل،

اأبو  ”عودة  )�شحراء  بالنجوم.  يهتدي  راحل  وال 

تايه“، �ض45(

فالمدينة اأو »فيفا« لم ترّو�شه تماًما، لكنها �شقلته 

ا. لقد كان »يحدثها عن لغة ال�شخر وميكائيل 
ًّ
فّنيـ

لغة  اأيدينا  بين  »تارًكا   .. فيفا(  اأنجلو«)�ض36، 

ال�شخر تحاورنا باأ�شابعها الخم�شة« ) فيفا، 39(

يحلو لي، هنا، اأن اأقّدم بدياًل لـ »وادي عبقر«. البديل 

و«كلمة  هايدغر:  عند  بمفهومها  لكن  »الذات«،  هو 

»ذات« هذه، في الحقيقة، يجب اأن نفهمها كترجمة 

للكلمة االإغريقية »اأيبوخيمنون« التي تعني: ما هو 

وي�شند  يجمع  عمق  بمثابة  هو  ما  اأي  اأمام..  ممتداّ 

اإليه كّل �شيء« )القنية - الحقيقة- الوجود، ترجمة 

الثقافي  المركز  الهادي مفتاح،  �شبيال وعبد  محمد 

العربي، 1995، �ض159(

تف�شيل  يعني  ال  هنا،  الذات،  وتقديم  الوادي  اإزاحة 

اليوم،  فالغرب  العرب.  وادي  على  االإغريق  ذات 

احتالله   / امتداده  في  ي�شتند  ماأ�شاة،  من  لها  ويا 

َيجمع- على  العربية - واليزال  والمنابع  للوديان 

خطاب المركزية االإغريقية.

لعبة  من  تخلو  ال  ظاهرها،  في  ال�شابقة،  االإزاحة 

ا، وهذا هو المغزى المراد بيانه، هناك  المرادفة. تقنيًّ

كمفهوم  عبقر«  »وادي  غنائية  عن  متدارك  توّقٌف 

 
ٌ
م�شي هناك  المقابل،  في  ال�شعر.  م�شدر  اإلى  ي�شير 

يثير االإعجاب في طريق »الذات«، ومعاينة لالأخيرة 

الوادي كعمق منظور:  توؤّثثه داللة كلمة  لكّل ما  اأو 

هبوط وحجارة تلّم نف�شها وتدخل وتخرج وت�شتبيح، 

كما يحلو لها. لنرى، هنا، ماذا وكيف تفعل حجارة 

الوادي/ الذات في »مديح لمقهى اآخر«:

مرة ثانية 

يهبط ال�شوق مختلًطا في االأ�شابع

م�شتبكًا في دمي البكر

والحجارة الكبيرة داخلة في �شلوعي

وخارجة من يدي

تي المغ�شية.)ال�شجر -2- 
ّ
وطالعة كالحديد على غر

، »مديح لمقهى اآخر«، �ض50(

م�شدر  وهي  وملمو�شة  منظورة  اأ�شياء  هناك  اإًذا، 

ك�شعر بمعاينتها في الن�ّض نقطع طريق الغيب على 

»عبقر«  لكلمة  الميتافيزيقية  الداللة  �شهم 
ّ
تحر من 

ن�شبة  اأو  عليها،  غبار  ال  ت�شمية  ال�شعَر  فيعطون 

كما  مجيئه،  وبالتالي  حلوله  من  انطالًقا  مطلقة؛ 

خ 
ّ
في ظنهم، لي�ض من الوادي كامتداد. لكن من تر�ش

كلمة »عبقر« كطغراء في راأ�ض المخيال الجمعي:

ولتكن قاعدته من  اآخر، خاتم مختلف.  »هذا خاتم 

ف�شة ُمْغبرة، وليكن مفلطحا بع�ض ال�شيء، غير اأنك 

يعد  لم  �شانع  قطعه  الذي  الخاّم  بحجره  متفائل 

االآن،  ت�شمها،  التي  القهوة  رائحة  الظن،  اأغلب  ي�شم، 

في مقهى ي�شج باأ�شوات ما تني تتال�شى. كال، لي�ض 

الذي كاد جهلك بطغرائه يوردك  القيرواني  الخاتم 

مورد الهالك، اإنه خاتم اآخر. خاتم مختلف.« )فر�شة 

ثانية، وزارة الثقافة، عّمان، 2010، �ض 13(

المعنى اأن نعتبر كلمة الوادي مح�َض ذات، ونغ�ض 

النظر - كيف ذلك والجّن غير مرئي؟- عن »عبقر«. 

قرين  فاإن  الوادي،  في  قرين  �شاعر  لكّل  كان  واإذا 

اأمجد نا�شر هو يحيى النميري النعيمات، بالذات.

)3(

ة اأكيدة؟ هل قطع المرحلة 
ّ
هل لم تعّد الأمجد نا�شر غر

ابتعد عنها،  الغناء؟ هل  التي راح ي�شيع فيها حوله 

الأنه كان محاًطا بها وهي ال تنا�شبه؟ اإنها �شرورة، 

من  والأّن  باهظة.  جمركية  كعالمة  بريدي،  كطابع 

نادرة  عودة  ة 
ّ
الغر �شتعود  متقلب،  اأنه  ال�شاعر  طبع 

ذات »�شباح مزدوج« اإلى »رعاة العزلة«؛ العمل الذي 

ا�شتهله ال�شاعر بق�شيدة »منفى« انتقااًل اإلى ق�شيدة 

راأينا  المزدوج  ال�شباح  ذلك  في  جديدة«.  »قم�شان 

الراأ�ض/  من  حركة  في   / �شر�شًة  ًة 
ّ
غر »ترفُع  المراأة 

اليدان كتاٌب من الحركات/ والفُم تاريُخٌ من الرِّ�شا 

�شتكون  القارئ،  نا�شر  اأمجد  و�شيفاجئ  والغ�شب«. 
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اأي متواطئة مع  »مبارزة«  مناوئة ل�شرط العزلة - 

المْلكّية،  مديح  في  �شادرة  بغنائية   - االزدواجية 

 اآخر، ولكن:
ً
لي�ض لمقهى

و�شاأغني للمتعة

اأو للمفاجاأة:

عرفُت الفرَق والت�شابَه،

االإع�شاَر وال�شكينَة.

عرفُت اليَد التي تقوُد المراأَة اإلى الحبِّ

والح�شاَن اإلى المبارزة.

لديَّ خنجٌر له رائحُة النْعناِع،

وفر�ٌض لها رائحُة الع�شيقة.

لديَّ قمي�ٌض مطرٌز بالذهب،

وقبعٌة من جلد الوحو�ض.

هيرِة م�شيُت في الظَّ

فم�شى معي الغَمام.

خرجُت من ع�شيرتي ولًدا

عناِت، فعدُت متوجًا بالزيزفون والطَّ

والُقَبِل الحراِم

ٌة من النجوم ال�شر�شة.
ّ
وفي يدي �شر

واإذا ا�شتّد بي الغناُء،

وهبَّ الن�شيُم على غرَّتي

مزدهيًا �شاأقوُل:

اأنا ال اأناُم في ال�شرير مرتين،

 الفتاُة بخدها االأيمِن
َّ
واإذا مالْت علي

ال اأقبُلها على خدها االأي�شر،

وال اأ�شاأُلها عن ا�شمها،

واأترُك وردًة وغمامًة في نحِرها العاري

وال اأعود.

الفرزدق،  كذئب  )وحيًدا  تعرفون.  مما  اأكثَر  واأعرُف 

دار ممدوح عدوان، دم�شق، �ض83(

�شيغادر ال�شاعر تلك المبارزة على قطار العمر الذي هو 

ذاته قطار التجارب. ما كان له اأن يتم�ّشك بعبء النبرة 

»اأغ�شان  ق�شيدة  في  عليها  �شينقلب  التي  ال�شابقة 

»الوحدة   ،»1 »الوحدة  ق�شائد  تتوالي  حيث  مائلة«، 

»رعاة  اإلى  ا  مخل�شً يكون  اأن  فالأجل  و«الُحّمى«.   »2

الزهو  دون  وحيًدا  يم�شي  اأن  ال�شاعر  اأراد  العزلة«، 

والمديح، واأن يت�شارك مع لغته تنظيف هذا العبء:

َف وجهي اأُريُد اأن اأُنظَّ

اللة،
ّ
من �شيماء ال�ش

واأغ�شان �شجرة العائلة.

مالمح المغادرة اأو المغايرة، كانت تبّدت اإرها�شاتها 

في عمله االأول نف�شه. اأال نالحظ اإ�شراره على تكرار 

»اآخر« في العناوين الفرعية لق�شيدة »مديح لمقهى 

اآخر«.  »كالم  اآخر«،  »�شباح  اآخر«،  »مقهى  اآخر«: 

 
ّ

هناك نبرات �شردية قاب�شة على ال�شعر بقوة، الح�ض

الجديد الذي �شيتحّلى به �شعراء، نا�شر منهم، اأثقلت 

ذاته،  الوقت  في  ُودّكت،  العرو�ض  تركة  روؤو�َشهم 

بالتنظير الوافد عن ال�شعر الحر وق�شيدة النثر.

ال�شباب،  ال�شعراء  اإلى  دروي�ض  محمود  �شينتبه 

تجربة  �شتن�شج  عنده.  الحًقا،  نبرتهم،  و�شتظهر 

دروي�ض في »لماذا تركت الح�شان وحيًدا« متلّم�شة 

الكثير من براعة ال�شباب. مع البقاء، في الغالب، على 

في  والجمال  الكمال  عالمة  ب�شفتها  ة 
ّ
الغر عبادة، 

الح�شان حتى وهو متروك لعودة م�شّوهة ناق�شة. 

مثال على النف�ض ال�شعري الجديد، مبكًرا، نجده عند 

اأمجد نا�شر، مثاًل، في ق�شيدة »ن�شيد وثالثة اأ�شئلة«، 

والتي جاءت بمثابة بيان جديد في ختام الديوان، 

مناه�شة  على  عنوانها  من  االأولى  الكلمة  تنطوي 

فراق،  على  تنطوي  العنوان  وبقية  ال�شرد،  لنبرة 

في  كثيرة  تحّوالٍت  ب  ُتخ�شّ اأ�شئلة  بثالثة  للن�شيد، 

المتن ال�شعري:

لنبداأ دونما ا�شتعارات اأو تهويل

ولننظر اإلى االأ�شياء الحية بيننا،

بكثير من التبجيل.

وليكن الن�شيد:

احتفااًل بالر�شى

ات المقت�شرة على الرعاة
ّ
والم�شر

الب�شطاء 

اأولئك الذين تبعثرت األحانهم، ورائحة اآباطهم

بين الحطب، واله�شيم ال�شائب

وم�شوا اإلى غير رجعة.

.......

هل نهتف في بوق الف�شة:

كيف يحيا الرعاة دون اأغان 

وحمالن،

وغواية،
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بل �شنهتف:

كيف يكون ثمة رعاة بال مهار ونايات

وجروح ال تندمل. )مديح لمقهى اآخر، �ض80-79(

اأمجد  الجبل«، �شيختار  في »منذ جلعاد كان ي�شعد 

تلك؟«  االأنا�شيد  »اأّي  ق�شائده:  اأولى  عنوان  نا�شر 

اأبو  كمال  الناقد  بلغة  اأو  االأ�شئلة،  غنائية  اإًذا،  اإنها، 

اأن  لل�شوؤال  فلي�ض  الدوار.  واأ�شئلة  االأ�شئلة  دوار  ديب: 

من  اأنا�شيد  هي  ذلك  ورغم  غنائي،  طابع  له  يكون 

اأ�شئلة مفتوحة على ف�شاء المكان والذاكرة.

مرونة اللغة وتمّتع تدفقها من �شليقة بدوية، بحركة 

كل  ن�شه؛  في  الحا�شر  التاأّمل  تعرقلها موجبات  ال 

ذلك ي�شاهم في التغّلب على تجّهم الخا�شر: »لن اأكلََّف 

في  »هجاء«.  ق�شيدة  في  كما  بالتحية«.   
َّ
حاجبي

ق�شائد تلي ق�شيدة »مطالب« ياأخذ ال�شاعر اهتمامه 

تلك  عّينت  واإن  م�شتعملة.  فردية  اأ�شياء  تاأمل  اإلى 

»قم�شان«،  مثل:  الجمع  ب�شيغة  كعناوين  االأ�شياء 

»اأحذية«، »االأيدي« ... اإلى اأن يعود نا�شر اإلى ف�شاء 

جماعي في ق�شائد ت�شودها ايقاعات تخاطب اأثاث 

ال�شحراء والبداوة والنا�ض، كما في الق�شيدة التالية 

ر هو عنوانها:
ّ
ومطلعها المكر

اأيتها الهوادُج

اأيتها الهوادُج

يا اأجرا�َض ال�شحراِء

من هنا مرَّ االأردنيون حفاَة ال�شيوِف واالأقداِم

واِن في اأرواحهم يقدُح َحجُر ال�شّ

وفي لحاهم المغّبرِة تعوي الذئاب.

اأيتها الهوادُج

اأيتها الهوادُج

من هنا مرَّ �شعبي

عارًيا و�شامًرا َي�ْشَحُب َخلفُه

نهًرا ياب�ًشا

و�شقوراً كهلة.

)4(

دخل اأمجد نا�شر جولة مباحثة طويلة مع �شعريته 

»فر�شة  و  متقطع«  ك�شرد  »حياة  نثرية:  خلوة  في 

ثانية«. فهناك اإيقاع ال�شرد ونكهته نتاج م�شية ذئب، 

بعد �شبعه، بوطئه الواثق على اآثار الفري�شة الوا�شحة 

المنت�شرة جراء مقاومتها ومحاولة الهروب.

اإلى  ال�شرد  �شعرية  م�شطلح  يتجاوز  �شردي  اإيقاع 

اإلى  تتجاوزه  لكنها  للنثر  وفية  �شردية  غنائية 

اإنها  االرتقاء.  رحلة  في  بطاًل  النثر  ويظل  ال�شعر. 

حيرة الت�شنيف، لكنها حيرة لي�شت �شلبية، عند من 

عن  الر�شاء  كتلة  تر�شم  فهي  التجديد.  بتتبع  ُيعنى 

مبالغة  توخينا  اإذا   - الم�شالحة  اأو  التكامل  لحظة 

االإعجاب بتجربة التجديد - بين ال�شعر والنثر. كان 

يبّدد  لم  هاج�ًشا  نا�شر،  الأمجد  بالن�شبة  كله،  هذا 

ا كانت، حتى وقت قريب، وقًفا  مهارة اقتحامه اأر�شً

والوظيفة  »ال�شعر  مقالته  في  الوظيفي.  النثر  على 

االجتماعية يقول ت �ض اليوت: 

»واإذا كان لنا اأن نتبين الوظيفة االجتماعية لل�شعر، 

و�شوًحا،  االأكثر  وظائفه  اإلى  اأواًل،  ننظر،  اأن  فعلينا 

وهي تلك التي البّد اأن ينجزها اإذا كان له اأن ينجز 

اأية وظيفة. واأعتقد اأن اأولى وظائفه التي ن�شتطيع اأن 

نكون على يقين منها، هي اأن ال�شعر يجب اأن يمنح 

اأ�شتطيع  فال  المتعة  نوع من  اأي  �شاألت  واإذا  المتعة. 

عندئذ اأن اأجيب اإال باأنه ذلك النوع من المتعة الذي 

اأخرى  اإجابة  اأية  الأن  بب�شاطة،  وذلك  ال�شعر.  يمنحه 

�شتذهب بنا بعيًدا اإلى علم الجمال، واإلى ال�شوؤال العام 

اأن  عليه،  يتفق  مما  اأن  واأعتقد  الفن.  حول مو�شوع 

اأي �شاعر جيد، �شواء كان �شاعًرا عظيًما اأم ال، يجب 

اإلى جانب المتعة، الأن الم�شاألة  اأن يعطينا �شيًئا ما 

االأ�شمى.  النوع  من  كان  لما  فح�شب  متعة  كانت  لو 

فوراء كل غر�ض نوعي يمكن اأن يكون لل�شعر هناك 

دائًما نقل بع�ض الخبرات، اأو بع�ض الفهم الجديد لما 

اأو التعبير عن �شيء عانيناه، ولكننا ال  هو ماألوف، 

نملك الكلمات الالزمة له، ومن �شاأنه اأن يو�شع جمال 

وال�شعرية، ت  ال�شعر  )في  اإح�شا�شنا«  يرفه  اأو  وعينا 

�ض اليوت، ترجمة: محمد جديد، دار كنعان للدرا�شات 

والن�شر، دم�شق، 1991، �ض13(.
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 »َنْبعة«، هي امراأة نعرفه� جميع� ب�لت�أكيد، واإن بدْت 

اأُّم� خ��صة. ف�صعره� المموج يق�صُم الكون اإلى ن�صفين، 

وخ�صونة كفه� لم تكن ط�رئة وهي التي تغر�س يديه� 

في حقله� كل يوم. واإن ك�نت طفول زهران تخ�تلن� 

ب�أّنه� ال تعرف وال تتذكر الكثير عن هذه االأّم، اإال اأّنه� 

والجّدات  االأمه�ت  يومي�ت  تر�صم  االأمر  حقيقة  في 

اللواتي عبرن حي�تن�، لُنعيد اكت�ص�فهن فين�.

دار  عن  موؤخرا  ال�ص�درة  الن�صو�س  مجموعة  في 

�صوؤال، حوار يمتد من ال�صفحة االأولى وحتى االأخيرة 

بين االأّم والبنت. البنت التي لديه� الكثير جدا لتقوله 

بينم� االأّم الغ�ئبة نكت�صفه� من بين ال�صطور. وغي�ب 

االأّم ُي�صهل علين� اإيق�ظ اأمه�تن� جميع�.   

فمن مّن� ال يعرف تلك االأّم التي ين�صُل م�ء الفلج من 

الذي  الم�صط  وب�الأخرى  مجز  بيده�  قدميه�.  تحت 

لو  التي  االأّم  تلك  المت�ص�بك.  بن�ته�  �صعر  به  ت�صرُح 

راآه� القدم�ء لك�صروا اأ�صن�مهم وعبدوا اهلل فيه�. نحن 

جميع� نعرف جيدا تلك االأّم. االأّم التي ترتقي �صاللم 

القهوة.  رائحة  فتنت�صر  الموقد،  ن�ر  لت�صعل  ال�صب�ح 

األوانه� زاهية  التي لعرقه� رائحة �صندل وكيذا.  االأّم 

مزخرف  اأخ�صر  و�ص�له�  وبنف�صجية  وحمراء  �صفراء 

في  تلمُع  واالأ�ص�وُر  اأطرافه،  على  »الحظية«  ترق�س 

حق�ئق  اإلى  االأ�ص�طير  تحّول  التي  االأّم  مع�صميه�. 

وحك�ي�ته� تم�صي على قدمين. اأّم� طق�صه� »الحن�ئي« 

الى  االخ�صر  الهب�ء  ُتحيُل  حيث  اخرى،  ق�صة  فتلك 

خ�ص�ب في الظهيرة، وتتركه تحت النجوم وتدعو  اهلل 

ي�أخذ  لكي  تتركه هن�لك  اأن ال يغرب نجم �صغ�ره�، 

ين�زعون  فال  الحن�ء،  من  ح�صتهم  المك�ن«  »�صك�ن 

ال�صغيرات عليه� اأو يخطفونه من اأرجلهن ال�صغيرة.

 االأمُّ التي ال تر�صم الورد والفرا�ص�ت في اأيدي بن�ته�، 

واإّنم� تحول االأ�ص�بع اإلى م�آذن واالأكف اإلى �صج�دة 

»غدفته�«  تمزق  اأن  االأمه�ت  ككل  ويح�صل  �صالة. 

�صغ�ره�  ويبقى  واالأرجل  االأيدي  لتلف  القطنية 

مقيدين طوال الليل.

 االأّم التي ُتعلُم بنت الث�منة خبز العجين فوق الطوبج، 

ك�نت  التي  البنُت  اأّم�  تلك.  الملتهبة  الحديد  قطعة 

ُتلطخ كل �صيء، الجدار، ال�صقف المالب�س، وتطلُخ االأّم 

ب�لت�أكيد.  اختالفن�  على  البن�ت  »نحن«  فهي  اأي�ص� 

»الخبز لم يكن طع�م� وح�صب/ ف�لخب�زة ت�صع قلبه� 

فيه«. فهذه الذاكرة تك�د تكون ُمت�ص�بهة وتخ�س جيل 

البن�ت اللواتي ِولدن في فترة الثم�نين�ت وم� قبله�.

عوالم  في  والخالبة  الع�ّمة  ال�صور  هذه  جوار  واإلى 

االأمه�ت الُمت�ص�به والجذاب، هن�لك ق�ص�س ال تخ�س 

كونه�  في  تكمن  االأّم  هذه  فخ�صو�صية  »َنْبعة«،  اإال 

اأنه  وراأت  البرج،  في ظلم�ت  الق�بع  انتظرت حبيبه� 

الخ��صة  المراأة  هذه  ذاكرة  اأّن  كم�  االنتظ�ر  ي�صتحق 

الجبل  في  ُدِفن  اللواتي  ب�ل�صهيدات  م�  عالقة  على 

البريط�نية  الط�ئرات  اأمطرتهن  واللواتي  االخ�صر 

للثوار  الطع�م  زوادات  يحملن  وهن  ب�لر�ص��س 

اأن  مّرة  ذات  وح�صل  »اإْمطي«.  كهوف  في  الالجئين 

الموت.  الدم ك�أول  ال�صيل دث�ر قبورهن فطفح  ك�صف 

وربم� ت�صتعل هذه الذكرى كّلم� �ص�ر  لون الحن�ء في 

اأيدي �صغ�ره� بلون التالل التي ُدفن اأ�صفله� الن�صوة. 

تخلُق  وجن�ئزية  وغ�مرة  وقوية  ُمف�جئة  �صورة 

ت�ص�دا ه�ئال مع رائحة الحن�ء ولون الفرح وانتظ�ر 

العيد. 

بدون  بقوته�  ال�صعبية  المفردة  زهران   طفول  تترك 

طفول زهران توقظ 

حزن الأمهات فـي  »َنْبعة« 

هدى حمد



�شرح كثير »انتوا ممغايين بماي فوادي«، وهي توؤمن 

بقدرة ال�شياق على اأن ُيفند نف�شه بنف�شه. والعجيب اأّن 

الن�ض الماأخوذ من التراث ال�شفهي لي�ض ن�شا هام�شيا، 

بل اإّنه اأ�شيل وله �شوت خا�ض في روح الن�ض العام، 

على  ال�شدق  الإ�شفاء  وامكانياته  مبرراته  ويمتلك 

بتلك  ون�شترجعها  جميعا،  نعرف  التي  االأّم  �شورة 

الحرارة.    

ولذا  »االأّم«،  المراأة  تلك  عن  الكثير  تتذكر  ال  البنت 

ذاكرة بعيدة وحميمية.  العالم من  ت�شكيل  تعيد  فهي 

ولكن  عينيها،  من  انبثق  الذي  ال�شوء  اأول  فهي 

بالتقاط  م�شغولة  اليوم  فالبنت  ولذا  جارح.  غيابها 

التفا�شيل، اأدق التفا�شيل، لتاأثيث هذا العالم الخا�ض 

كرب  في  الم�شط  ت�شُع  التي  االأّم  تلك  عن  والحميمي 

نخلة الخ�شاب. ومن الموؤثر اأن تقول: » كل �شيء كنُت 

. كم  االآن«  اأجدني كاملة به  اأراه نق�شا وعيبا فيِك/ 

اأّن ما نحاربه فيهن يبقى  اأمهاتنا حقا. ونجد  ُن�شبه 

كامنا فينا �شئنا اأم اأبينا. 

التم�شيط  تكره  كانت  البنات  نحن  كلنا  مثلنا  البنت 

مثلنا  و�شارت  المنقوع  واالآ�ض  النارجيل  وروائح 

التي  االأّم  فيِك«.  نف�شي  اأدفن  لم  »لماذا  االآن  تقول: 

تقطع من »اللي�شو« االأخ�شر خيطا ُتظفر به �شعر البنت 

وتلون جبينها بالمحلب. »ذا الغوا.. من هين �شوا«. 

اأبنائها،  المنبثق من عيون  ال�شوء  التي يقودها  االأم 

المراأة  تلك  ال�شقوط.  ويوؤلمها  تتعثر  قبلهم  وكانت 

التي ت�شع المحلب على جبينها ليبرد راأ�شها. ُتوؤرجح 

االأُم ركبتها وتربت على ظهر الطفل. تغني له. المراأة 

المعجونة بالتعب والحزن الالنهائي. 

هائلة  الحقول  في  ال�شاخبة  اليوميات  جوار  واإلى 

االت�شاع، فهذه االأّم ُمعباأة بق�ش�ض الموت ومتوهجة 

للجميع،  حتمي  كعبور  الموت  ي�شتيقظ  ولذا  الدمع. 

وعود  وم�شك  وكافور  بيا�ض  عديدة،  �شورا  وياأخُذ 

مهما  والتي  اليتيمة  االأّم  جديدة.  وثياب  وبخور 

تكاثر عيالها يبقى ُيتمها هائال. �شغارها كبروا وما 

دائما  ولذا فهي م�شغولة  بهم،  االإم�شاك  بو�شعها  عاد 

تقول  وال  عنكم«،  اأ�شير  يوم  »اتذكروني  ب�شوؤالهم: 

يوم اأموت عنكم. وهنالك حديث �شفاف عن �شراعها 

ال�شعب الإنجاب جثة، فالحبل ال�شري الذي كان ُيطعم 

الجنين هو الذي قتله واأطبق عليه قبل اأن يرى النور. 

فتحولت الغدفة الزرقاء اإلى كفن. وتحولت الجثة اإلى 

ع�شفوٍر من ع�شافير الجنة.

وقد   ، ُمْعٍد  فالحزن   . بالعدوى  البنُت  ت�شاب  هكذا  

ال�شعور  ذلك  كّل  البنت.  اإلى  االأّم  من  الحزن  انتقل 

العميق باليتم وهواج�ض الموت، دفع البنت الأن تكتب 

حزنا لم يم�ض قلبها لكنه م�ض قلب اأّمها من قبل.     

 اأن اأ�شاأل. من ع�شاها تكون 
ّ
ولفرط ده�شتي كان علي

ة، اأم اأّنه  »َنْبَعة«.. هل هو ا�شم حقيقي لهذه االأّم الخا�شّ

اإ�شارة اإلى منبع الحياة، فكان اأن ح�شلُت على الجواب 

اأّمي  ا�شم  ال�شاعرة طفول زهران: نعم »نْبَعة« هو  من 

اأن جدتها كانت  لنا طفول زهران  الحقيقي، وتحكي 

ُت�شمي ابنتها  اأن  امراأة قوية و�شاحبة راأي، فرف�شت 

با�شم اآخر غير »نْبَعة«، وهو ا�شم نبتة تنبُت في اأعالي 

اأي�شا  �شفة  و«نْبَعة«  القو�ض  منها  ُي�شنع  الجبال 

تزرُح  الن�شو�ض  اأّن  الغريب  لكن  الكريم.  �شفات  من 

بينما  الرثاء.  اإلى  االأقرب  الحزن  الحزن.  عنف  تحت 

»نْبَعة« االأّم، ال تزال على قيد الحياة. اإنه هاج�ض الفقد 

ا�شتعارة  اأكثر:  بدقة  يبدو  الم�شني.  للقلق  وا�شتباق 

وتلب�ض لحزن من نحب حتى يغدو حزننا.   
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وال�شحفي  الباحث  بذله  الذي  الجهد  جليا  يظهر 

كتابه  في  الب�شتاوي  محمود  محمد  الفل�شطيني 

التراث  في  الحكاية  اأ�شل  �شرد-  مجرد  »لي�ض 

االآن  دار  عن  عّمان  في  موؤخرا  ال�شادر  العربي« 

على  الموؤلف  ا�شتغل  حيث  وموزعون،  نا�شرون 

التراث  في  والق�ض  الحكاية  اأ�شكال  معاينة 

مفاهيم  من  التب�َض  عما  الغبار  ونف�ض  العربي، 

تاريخية  م�شادر  على  ذلك  في  م�شتنداً  حولها، 

لرواد االإخباريين العرب، اإلى جانب اعتمادِه على 

مو�شوعة الدكتور جواد علي »المف�شل في تاريخ 

العرب قبل االإ�شالم« كمرجع ال غنى عنُه في تاريخ 

العرب الجاهلي، ُي�شاُف اإلى ذلك درا�شات واأبحاث 

لموؤرخين معا�شرين، كتوفيق برو، ومحمد مهران 

البيومي.

وكثير  القديم،  النقد  خُه  ر�شَّ الذي  لل�شائد  وخالفًا 

الذي  كتابه  الموؤلف في  فاإن  المعا�شر،  النقد  من 

يقع في 128 �شفحة من القطع المتو�شط، تجاوز 

ينح�شر  العربي  التراث  اأن  على  القائم  الت�شنيف 

اأن كل كالٍم  العرب  اعتبرت  اإذ  والنثر؛  ال�شعر  بين 

ال وزَن له، وغيَر مقفى هو بال�شرورة نثر، وي�شمل 

والمقامات،  والر�شالة،  والق�ض،  الحكاية،  ذلك 

يزيد  واأبو  والحالج،  النفري،  نثريات  اإلى  و�شواًل 

الب�شطامي وغيرها.

مختارة،  نماذج  كتابه،  في  الموؤلف  ويلتقط 

قارَن  حيث  والبحث،  الدرا�شة  لعملية  اأخ�شعها 

والجذور  العربية،  الحكايات  بع�ض  اأ�شل  في 

اأخرى، كما  الم�شتركة لها مع ثقافات لح�شارات 

في »حكاية �شنمار«، ووجود تقاطع، اأو تالٍق، في 

»الزباء  لحكاية  الق�ش�شية  الحبكة  خطوط  بع�ض 

اأ�شطورة  مع  معاوية«  بن  و»ال�شيزن  واالأبر�ض«، 

العدو  ح�شن  اقتحام  م�شاألة  في  ال�شيما  طروادة، 

واختراق اأ�شواره المنيعة.

بين  �شرد«  مجرد  »لي�ض  في  الب�شتاوي  ويمايز 

تدور  التي  وتلك  العربية  الجزيرة  �شبه  حكايات 

يعلق  فنجدُه  والعراق،  ال�شام  بالد  في  اأحداثها 

حكايات  في  الحرب  كانت  وقٍت  »في  قائال: 

الجزيرة العربية مك�شوفًة في ال�شحراء، والمواجهة 

الرملية  والكثبان  النخيل  بين  لوجه  وجهًا  فيها 

والواحات – باعتبارها بيئة واقعية للمكان، فاإن 

تتمُّ  كانت  و�شوريا  العراق  في  ال�شرق  حكايات 

ور�شم خرائط  والمكائد  الخدع  عبر  الحروب  فيها 

عبر  الهروب  كيفية  في  والتفكير  واالإغارة،  الغزو 

االأنفاق، واختراق الح�شون لك�شر قلعة الخ�شم من 

تمثلها  طبيعية  موانع  وجود  على  عالوًة  الداخل، 

بيئة المكان، من جبال واأنهار عازلة«.

يجمع  الموؤلف  فاإن  االختالفات،  هذه  ومقابل 

لي�س جمرد �شرد.. 

حكاية احلكاية يف الرتاث العربي 

اإ�سالم �سمحان 

شاعر من األردن 



الم�شتركات؛  من  �شلٍة  في  العربية  الحكايات 

بين  الم�شتركة  الجذور  اإلى  كتابه  في  ي�شير  اإذ 

تجنح  ال  »اأنها  اإذ  نف�شها،  العربية  الحكايات 

بعيداً في الخيال، وال تعتمد على خوارق لتحقيق 

االإثارة، وربما يعود ذلك ال�شتنادها اإلى التاريخ، 

الحكايات لجاأت  اأن هنالك ق�شمًا من  التاأكيد  مع 

اإلى الخوارق واالأجواء العجائبية ك�شيرة �شيف بن 

ذي يزن، وحكاية م�شباح عالء الدين، و)ال�شندباد 

و)العنقاء(،  يقظان(،  بن  )حي  وق�شة  البحري(، 

كتب  في  »تخاريف  وثمة  ـة(،   / )الغول  وحكايا 

التراث »اأطلق عليها في االأثر »تكاذيب االأعراب«، 

اإليه  يلجاأ  الذي  االأبي�ض«  »الكذب  من  نوع  وهي 

اأكثر  فيها  مبالًغا  كذبًة  يطلق  لمن  المتناف�شون 

كان  واإن  الف�شر«  »ق�ش�ض  وهنالك  االآخر،  من 

ا�شطالُحها حديًثا«.

اأن  العربية  للحكايات  الم�شتركة  القوا�شم  ومن 

هنالك �شفٌة يمكن تعميمها على اأبطال الحكايات 

وهي )المنتقمون( فـ »الزير �شالم ينتقم الأخيه من 

اء تنتقم لوالدها عمرو بن الظرب  بَّ بني مرة، والزَّ

من قاتله جذيمة االأبر�ض، وابن اأخته عمرو بن عدي 

اء لمقتل خالِه، كما اأن امرئ القي�ض  بَّ ينتقم من الزَّ

 / )الثاني(  االأكتاف  ذو  �شابور  اأما  الأبيه،  ينتقم 

اأو االأول، فينتقم من ال�شيزن بن معاوية خاطِف 

اأخته »ماه«، وحينًا يقال اإنها عمته، ثم ينتقم من 

دواليك،  وهكذا  والدها..،  خانت  الأنها  )الن�شيرة( 

اأ�شا�شها  على  ُتبنى  التي  االنتقام  عملية  ت�شتمر 

حبكُة الحكاية«.

فاإنه  العرب،  حياة  في  ال�شعر  مكانة  اإلى  ونظراً 

كان من القوا�شم الم�شتركة للحكايات، كما يو�شح 

�شخ�شيات  جميع  وجدنا  اإن  غرابَة  فال  الموؤلف، 

التي  الم�شتركات  ومن  �شعراء،  العربية  الحكايات 

يت�شمنها الكتاب، ا�شتنباط االأمثال في الحكاية، 

في  كما  االأمثال،  الإنتاج  وجدت  الحكاية  وكاأن 

و�شنمار..الخ،  والزباء  الب�شو�ض  حرب  ق�ش�ض 

عالوة على اأن هذه الحكايات العربية جاءت »في 

قالب )اإخباري( لق�ش�ض االأولين«.

اأن  اإلى  الب�شتاوي  اإليه  ي�شير  اآخر  م�شترك 

الحكاية  في  الن�شاء  من  الرئي�شية  »ال�شخ�شيات 

االأعين،  زرقاوات   – االأغلب  على   – ُكنَّ  العربية 

ف 
ِّ
فحين اأراد الجاحظ في كتابه )الحيوان( اأن يعر

اليمامة ذكر »اأنها كانت من بنات ُلْقمان ابن عاد، 

اء  بَّ واأن ا�شمها عْنٌز، وكانت هي زرقاء، وكانت الزَّ

َقاء، وكانت الَب�ُشو�ض زرقاء«، وال نن�شى اأن فكَّ 
ْ
َزر

جاريٍة  حي�ض  بدم  كان  الح�شر(  )ح�شن  طل�شم 

واحد  موؤ�شر  وثمَة  الم�شادر،  توؤكد  كما  )زرقاء( 

حول )زرقة العين(.. اأنها فاأٌل �شيٌئ يعود على اأهلِه 

بالخراب«.

الب�شتاوي،  كتاب  في  االنتباه،  ي�شتدعي  ومما 

اأنَّ  اإال  بالحكايات،  ا  غنيًّ كان  العربي  التراث  اأن 

جعل  واالأحداث،  والوقائع،  بالتاريخ،  اختالطها 

الموؤرخين،  لدى  التاأريخ  عملي  من  جزءا  منها 
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ديوان  »ال�شعُر  مقولة  كانت  فيما  واالإخباريين، 

العرب« عنوان عري�ض الختزال تراثنا في ال�شعر، 

االعتبار  يعيد  اأن  كتابه  في  الموؤلف  حاول  لذا 

لل�شرد العربي القديم الذي راح يتقزم اأما هجمات 

ع�شرنا  في  واأ�شباههم  مثقفين  من  مبررة  غير 

وح�شره  العربي  التراث  ت�شويه  بهدف  الحالي، 

والق�ض  ال�شرد  فنون  جعل  مقابل  فقط  ال�شعر  في 

والحكاية ماركة محتكرة من قبل الغرب.

من  فئة  »ثمة  كتابه  مقدمة  في  الب�شتاوي  يقول 

والحط  وعداء،  بازدراء  تراثنا  اإلى  تنظر  مثقفينا 

ا مع »الحركة  من قدرِه، في حالٍة تتطابُق تاريخيًّ

ُعوبية«، مقابل التغني بما لدى االأمم االأخرى،  ال�شُّ

اأمام حالة ا�شتالب للغرب، وان�شالخ  فنكون بذلك 

اأن  لدرجِة  وح�شارتها،  وتراثها  »العربية«  عن 

البع�ض طالب باأن تكون الكتابة باأحرٍف التينية 

العامية  ا�شتبدال  اأو  العربية،  الدول  بع�ض  في 

المتعمد  التجاهل  هذا  �شياق  وفي  بالُف�شحى. 

لثقافة  اال�شتالب  نتيجَة  العربي،  ال�شردي  للتراث 

المخزون  عن  العين  وتعمية  والتبعية،  االآخر، 

تتجه  نخبة  هنالك  اأن  نجد  الِحكائي،  الثقافي 

من�شاأَ  باعتبارِه   – ا  و�شرديًّ ا  نقديًّ  – الغرب  نحو 

الحكايِة، والروايِة، والَق�ّض«.

التراث في جلِّ م�شنفاتِه  اأن  الب�شتاوي  يرى  كما 

ُروَي باعتبارِه جزءاً من التاريخ، وتقّزَم اأمام حالة 

»ال�شعرنة« العربية، فتداخَل بذلك التاريخ وال�شرد 

الحكائي العربي.. وباَت من المهمِّ تناوُلُه كما ن�شاأَ 

في اأ�شلِه، ال كما جاءت بِه نظريات الع�شر، اإال ما 

ورَد كاأداٍة يمكن توظيفها ل�شالِح الفهم والقراءة. 

من  تنطلق  االأمم   اأن  كتابه  في  يوؤكد  الموؤلف 

�شبيل  في  العالمية،  اإلى  محلية  كبيئة  التراث 

يتجه  وذاتها ح�شاريًا، في حين  اإثباِت وجودها 

اأخرى  ح�شارات  اإلى  االأمميين  المثقفين  بع�ض 

جديد  هو  ما  واإ�شافة  الثقافي،  ر�شيدهم  الإغناء 

وخالفًا  االأدبي،  تاريخهم  في  ُخلِّد  عّما  ومختلف 

ٍر  لذلك؛ اأ�شيبت الحالة العربية باإنكاٍر للذات وتنكُّ

من  معتبرة  �شريحة  نظر  في  »التراث«  اإن  اإذ  لها، 

مثقفينا، لي�ض اإال حجَر الزاوية لمقام ال�شعر الذي 

حاِل  في  العرب(،  )ديوان  باعتبارِه  ا  نقديًّ ُعنوَن 

الحديث عن ال�شعر الكال�شيكي، واأحيانًا )التفعيلة(، 

اأما )ق�شيدة النثر( فال جداَل لدى هذه النخبة في 

»اأْوَرَبِتها« و«اأْمَرَكِتها«، متنا�شين نثريات )النفري( 

و)الحالج( و)اأبي يزيد الب�شطامي( واآخرين.

يقول الب�شتاوي: اأُهِمَل ال�شرد باعتبارِه نثراً، اأدنى 

من مرتبة ال�شعر، وكثيراً ما خالَط »ال�شرد« التاريخ 

والتوجهات الفكرية، واإن اأردنا فرز القائمين على 

اإخباريون،  اأنهم  نجد  العربي  التاريخ  في  ال�شرد 

وحاملو فكر، ومدونون لتاريخ الحقباِت ال�شابقة، 

)كر�شائل   
ٌّ
وعظي ال�شرَد  اأن  االأذهان  في  فانطبع 

)كق�شة   
ٌّ
فل�شفي اأو  المقامات(،  وبع�ض  َحيَّان  ابن 

اأو  االأربعة(،  موؤلفيها  وبن�شخ  يقظان  بن  َحي 

خارٌج  اأو  جحا(،  ونوادر  الجاحظ  )بخالء   
ٌّ
فكاهي

وغرائب  والجن  ال�شعالي  )حكايا  الماألوف  عن 

ا(«.
ًّ
ال�شعاليك كتاأبَط �شر

انتقاها  مختارات  مع  جاءت  الكتاِب  وخاتمُة 

قدمها  العربي،  ال�شرد  حكايات  من  الموؤلُف 

اأجنا�ض  بين  التفريق  اأهمية  تناولت  بافتتاحيٍة 

عدم  و�شرورة  واألوانه،  القديم،  العربي  ال�شرد 

ا باأدوات معا�شرة.  معاينته نقديًّ
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الأن   ، النا�ض  حياة  واقع  عن  الرواية  ُتعبر  ما  غالبا« 

في  والغو�ض  الحياة  نواحي  لكل  ال�شامل  التعبير 

الما�شي اأي�شا« يتطلب م�شاحة وا�شعة من القدرة على 

واآالمهم  النا�ض  حياة  تحليل  في  والغو�ض  التحليل 

مثل   ، الرواية  له  تت�شع  ما  وهو   ، وظروفهم  واآمالهم 

ثالثية نجيب محفوظ مثال« التي ُتعتبر تاأريخا« رائعا« 

للتعبير  ال�شعر  يت�شع  اأن  اأما   ، م�شر  في  معينة  لحقبة 

عن الواقع ، خا�شة واقع مثل الجحيم ال�شوري الُم�شتمر 

منذ اأكثر من �شت �شنوات ، واأن تتمكن �شاعرة لم تغادر 

الالذقية اأبدا« بل تعي�ض في قرية رائعة هي القطيلبية 

في ريف الالذقية من ر�شم الجحيم ال�شوري وما يعانيه 

كل �شوري بالكلمات فتلك قدرة ُمده�شة فعال« ، كتاب 

ال  الفيترين(  في  هادئة  )حياة  زرقة  هنادي  ال�شاعرة 

اإلى  تق�شمه  لم  وهي  �شفحات  وع�شر  المائة  يتجاوز 

ق�شائد ، وال توجد عناوين لمقاطعها ال�شعرية المميزة 

،ن�شها ال�شعري اأ�شبه بق�شيدة واحدة م�شكوبة ومكتوبة 

دفعة واحدة ، وال يتمكن القارئ من ترك الكتاب حتى 

اإنهائه ، الأن كتابتها اأ�شبه بالمو�شور المتعدد الوجوه ، 

حيث النظر في كل وجه ُيريك جانبا« من االألم ال�شوري 

، وكنت اأ�شعر ) اأنا التي لم اأغادر وطني الحبيب �شوريا 

كما   ، تماما«  عني  ُتعبر  هنادي  اأن   ) لل�شرورة  اإال 

ُتعبر عن كل �شوري ، كلماتها اأ�شبه بالحياكة ، ُتحيك 

 ، الب�شيطة  المده�شة  بكلماتها  الدامي  ال�شوري  الزمن 

التي ُيمكن لطفل في العا�شرة اأن يفهم اللغة الوا�شحة 

واالآ�شرة في الوقت نف�شه لهنادي ، وال ُيمكننا ركن اأيه 

عبارة في �شعرها جانبا« ، اإذ اأن كل �شطر في الكتاب 

 ، ال�شوري  ال�شورية والجحيم  المعاناة  ير�شم لنا لوحة 

حتى اأنك ال تحتاج اأن تحفظ مقطعا« �شعريا« ليعطيك 

بل   ، الموؤلم  ال�شوري  الم�شهد  لو�شف  متكامال«  معنى 

يتميز �شعر هنادي باأن كل �شطر فيه ُيمكنه اأن ُيعبر عن 

حالة باأكمالها وكل �شعرو كتبته يح�شه القارئ طالعا« 

من روحه ، كما لو اأن كل �شوري فو�ض هنادي للكتابة 

عنه ، وال اأبالغ اإذا اعترفت اأن ثمة عبارات قراأتها في 

الأن  يطابقها  »ما  تقريبا  كتبت  قد  كنُت  هنادي  �شعر 

االألم ال�شوري يوحد النا�ض واأذكر بع�شا« من لوحاتها 

بمو�شور  االأ�شبه  ، ون�شها  بالكلمات  التي عبرت عنها 

متعدد الوجوه ُيرينا الجحيم ال�شوري ، واأترك الإبداعها 

الُموجع ب�شدقه اأن يعبر عنا نحن ال�شوريون الُمروعون. 

–واأنا  �شباح  كل  اأقولها   - ؟  جديدة  هزيمة  من  اأما 

ما�شية اإلى هزائم اأخرى . –اأكتب الأنقذ اأوهامي –فقط 

الوطنية كلها –لم  االأغاني  – وهذه  اآخر  – وال ل�شيء 
تخفف من �شعورنا بالهزيمة –اأنا ُمتعبة يا اهلل –وال 

وقت لدي للندم وطلب المغفرة . 

ولو نظرنا اإلى حياتنا في �شوريا من وجه في المو�شور 

كل  قلب  من  يطلع  كالمها  اأن  ن�شعر  هنادي  �شعر  من 

�شوري ، تقول في مقطع من ديوانها : 

م�شى الجنود اإلى الحرب – وان�شغلت االأمهات بخياطة 

 – جديد  من  ت�شلحوا  الُمتقاعدون  واالآباء   – االأكفان 

بحفر القبور !

�شوت  –ت�شمع  – مثل ع�شبة �شغيرة  اأرتع�ض   : وُتكمل 

– كل  اأحدا«  اأنتظر  –ال  – وهي تقترب  الع�شب  جزازة 

ما في االأمر – اأنا وحيدة –واأتظاهر باالنتظار –حتى 

اأقتل الوقت –كما لو اأن هذا الر�شا�ض الطائ�ض كله – 

ال يفلح في – قتله اأي�شا« ! 

ماأ�شاتنا  على  اأطلقوا  الذين  ال�شوريين  نحن  منا  ومن 

ماأ�شاة القرن ، ال توجعه تلك النعوات اليومية الجديدة 

�حلياة هادئة يف �لفيرتين

لهنادي زرقة j - جدارية الأمل ال�سوري

هيفاء بيطار 

كاتبة وطبيبة من سورية 

j  ال�ساعرة : هنادي زرقة – طباعة : دار النه�سة العربية عام 2016



وزجوهم  »عبثيا«  موتا  ماتوا  الذين  �شوريا  ل�شباب 

يوم  ي�شتيقظ كل  ال  منا  ، من  يختاروها  لم  في حرب 

ويقول باأ�شلوبه الذي عبرت عنه هنادي : هو الخوف 

واأع�ض   – –اأرقبه  ال�شوء  ب�شرعة  ينت�شر  �شرطان   –
ال  منا  . من  االنتظار  دم  لي�شيل-  ال�شفلى  �شفتي  على 

في  والنفاق  ال�شورية  الحياة  وببوؤ�ض  بالخذالن  ي�شعر 

حيث  اأجيال  عليها  تربت  التي  وال�شعارات  المبادئ 

كانت حناجرنا ت�شدح ب�شعارات ُمنافقه ُيطبق عك�شها 

 : ي�شعر ما عبرت عنه هنادي  �شوري  ، كل  الواقع  في 

اأطيل التاأمل في النعوات الجديدة – وبنظرة هازئة اإلى 

ال�شماء – اأبحث عن معنى لهذا العبث كله . 

ال�شف  في  نقف  –كنا  الريح  اأوتادها  خيمة  الوطن 

ُمعلقة  –وعيوننا  الن�شيد  –نرتل  العلم  نحيي  اأرتاال« 

على طائر – و�شط ال�شماء وال يلتفت – يفرد جناحيه 

– اأكبر  ثقب في روحي  ثمة   : اآ�شرة  بر�شاقة  وتتابع   .

– هذه  تنتبه  اأنك  لو  –فقط  االأوزون  ثقب  واأخطر من 

ال�شواريخ الكثيرة التي اأطلقوها –كافية لثقوب عديدة 

في روح ال�شماء . 

بتخثر  واالإح�شا�ض  ال�شوري  لالإحباط  و�شف  واأي 

تعد  ولم   ، �شوريا  في  ا�شتوطن  الموت  وباأن   ، الحياة 

وعلى  اليومي  فالموت   ، ب�شيء  الحياة  ت�شبة  حياتنا 

مدى �شنوات والبراميل المتفجرة التي تقتل المئات من 

ترتكبها  التي  المروعة  والجرائم   ، يوم  كل  ال�شوريين 

تعد  لم  �شوريا  في  حياتنا  كل   ، المتطرفة  الجماعات 

اآالم  الو�شف ويتحدى  ، ثمة وجع يفوق  الحياة  ت�شبه 

هنادي  عنه  وتعبر  �شوري  كل  يح�شه  اأيوب  النبي 

ب�شورعديدة : 

 – الخارج  في  ال�شاخبة  الحياة  اإلى  دليلي  -الذبابة 

الهواء ف�شد وال يحتمل �شهقة ر�شيع –

- الحرب �شارت وقتا« –وعادات ومراجعات للما�شي 

اإلى حياة بالمقلوب – اأية حياة  –الحرب وقد تحولت 
ال تتجه اإلى الم�شتقبل – بل ترجع اإلى الما�شي . 

وكما ي�شعر كل �شوري تكتب هنادي : كل يوم اأمار�ض 

–حتى  الحياة  قيد  اأنني على  نف�شي  –واأقنع  الخديعة 

حين �شوبوا �شهامهم نحوي –كنُت اأبت�شم واأقول –هذا 

ال�شهم ال يقتل جثة . وفي مقطع اآخر تكتب : �شيقة اأنت 

بنف�شي مرات  اأرتطم  اأنني  –حتى  – �شيقة  �شورية  يا 

كثيرة – في النهار الواحد –وال اأجد مكانا اأركن فيه 

االأليم  التحول  يتجلى  الحب  . وحين تتحدث عن  ظلي 

للحب حيث ارت�شح فيه االألم والفقدان : 

لن تموتي بطلقة قنا�ض –لن يجزوا عنقك – االأ�شدقاء 

غادروا- والوحدة ت�شدد اآخر طلقة اإلى قلبك . 

تتلم�ض   – نطفة  �شلعك  من  الأولد   – حبيبي  يا  عد 

طريقها اإليك . 

واحدة  دفعة  م�شكوبا«  �شعريا  ن�شا  قراأت  »ما  نادرا 

 ، ال�شوري  والجحيم  ال�شوري  االألم  جدارية  اأنه  لو  كما 

اأن ُت�شبع حوا�شي وتذوقي لل�شعر  اإ�شتطعت  ونادرا« ما 

باإنتقاء مجرد اأ�شطر �شغيرة )مجرد ب�شع كلمات لكنها 

نحتاج  اأن  دون  منفردة  اأ�شطر   ،  ) حياة  لوحة  تر�شم 

ال  التي  الحياة  كثفت  هنادي   . كله  ال�شعري  للمقطع 

رائعا«  ن�شا  وكتبت  �شوريا  في  ب�شيء  الحياة  ت�شبه 

واالأهم  والزمان  المكان  على  ع�شر  ب�شهادة  اأ�شبه 

تترك  ولم   ، والمعذبة  الُمروعة  ال�شوري  االإن�شان  روح 

له  ُمخل�شة  وكانت  اإال  ال�شوريين  حياة  في  تف�شيال« 

عكاز  االأمل   : تقول  حين  موجعة  عبارة  اأية   . وكتبته 

اأعمى . اأو حين قول : هذا الكون لم يعد يحتمل –ق�شوة 

بهذا الجحيم . وهي تعي اأنها �شاعرة اأي فنانة الكلمات 

، تبدع منها حياة موازية لحياتنا : ال�شعراء كئيبون – 

تغار منهم االآلهة 

–واأراها  ظهري  لها  اأدير   – االآلهة  نف�شها  هي  االآلهة 

اأمامي في كل حين . 

اأ�شبه  متكاملة  ق�شيدة   ، الفيترين  في  هادئة  الحياة 

اأنك  والرائع  الُمده�ض  لكن   . ال�شوري  لالألم  بجدارية 

المرت�شح باالألم  اأن تنتهي من قراءة �شعر هنادي  بعد 

والفقدان واالإح�شا�ض بذبول الحياة و�شطوة الموت ، بعد 

الجحيم  الموجعة لحد االختناق من  الم�شاهد  تلك  كل 

ال�شوري ، فاإن ثمة اإ�شراق رائع ي�شع من روحك ، وت�شعر 

اأن  ت�شعر   ، الموت  اأ�شكال  كل  يتحدى  الحياة  بنب�ض 

، وباأن بذرة  اإلى حياة  الموت  االإبداع الحقيقي يحول 

وتمتلئ  روحك  تنت�شي   ، الياأ�ض  تربة  من  تولد  االأمل 

و�شورها  هنادي  كلمات  اأن  لو  كما   ، الحياة  بهوى 

اأيقظت هوى الحياة عندنا رغم اآالمنا المزمنة ووح�شية 

. وهي تذكرني بالعبارة  اأر�ض �شوريا  ما يجري على 

الرائعة التي قالها اأندرية جيد : غاية الحياة هي الفن 

غيمة  مثل   : هنادي  �شعر  من  بعبارة  اأختم  واأخيرا«   .

اأن مزيدا« من الحزن  اأعلم  !لو كنت  تنه�ض من قذيفة 

ينتظرني ، الأقتن�شُت فرا�شات الفرح العابرة كلها .
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يعتب اخلط العربي اأحد اأبرز مظاهر العبقرية الفنية 

عند العرب، ولقد كان اأواًل و�شيلة للمعرفة ، ثم اأ�شبح 

ومن  وطريقة،  اأ�شلوبًا  ثمانني  من  يقرب  ما  له  فنًا 

اأ�شهرها الكويف والثلث والرقعي والفار�شي والديواين 

وما فروع عن هذه اخلطوط، اإلخ.

ومن هنا، فقد اأكد الفنان امل�شلم على اأهمية احل�شور 

واأكد  املقد�شة،  االأمكنة  يف  املقد�شة  للكلمة  اجلمايل 

الهند�شية،  لالأ�شكال  املطلقة  اجلمالية  القيمة  على 

اأكرث  العربي الذي يعد من  وب�شكل خا�ض على اخلط 

اللغوية  بداللته  املبا�رش  الرتباطه  قدا�شة،  االأ�شكال 

الذي  املقد�شة،ومن بني هذه اخلطوط اخلط املغربي 

اإذ  قطريا،  التميز  له  ت�شمن   ، اأ�شا�شية  مقومات  له 

ال�شاعر مدعو اإىل حتقيق متيزه وتفرده داخل الف�شاء 

فكرتني  من  ينطلق  الــعــام،وكــان  القومي  الثقايف 

اأ�شا�شيتني هما:

ولتحطيم  املتعاليات،  ل��ردع  اخل��ط  توظيف  اأ- 

ا�ستبدادية ، طرف بعينه.

ب- اإلغاء ا�ستبداد مركز بعينه كم�سدر للحقيقة.

يتيح  بني�ض  حممد  منظور  من  املغربي  فاخلط  لذلك 

لالآثار  بعث  جمــددا  بعثه  ويف   " االإمكانية  هــذه 

الوحدة  اأن  ندرك  ومل  الوحدة...  با�شم  نومناها  التي 

احلقيقية هي التي تنبثق عن فروقنا املتعددة... عودة 

اخلط املغربي تتن�شل من كل قطيعة مع االأنواع من 

املمار�شات اخلطية خارج  العربية، وال مع  اخلطوط 

العامل الغربي، الأن الكتابة تنبذ االنغالق مهما كانت 

اإنها مغربية،  الفرق.  ن�شت�شلم ملحو  �شيغته، كيما ال 

.
عربية اإن�شانية... "]1[

والالفت يف ا�شتح�شار م�شار الدال اخلطي يف ال�شعر 

ال�شعري احلديث. وقد  عودة االن�شغال به يف امل�شهد 

اقرتن هذا االن�شغال يف املغرب- اأواخر ال�شبعينيات 

باأعمال حممد بني�ض وعبداهلل  الثمانينيات-  وبداية 

يكتف  ومل  حمي�ض.  وبن�شامل  بلبداوي  واأحمد  راجع 

ق�شائدهم،  يف  اخلطي  الدال  بت�شغيل  ال�شعراء  هوؤالء 

عن  فيها  ك�شفوا  بيانات  اأ�ــشــدروا  منهم  ثالثة  بل 

.
]2[

ت�شوراتهم للتجربة

الكتابة  جتربة  يف  ير  مل  بلبداوي  ال�شاعر  اأن  ومع 

جمموعة  يف  الوحيد  فــاإنــه  االإنــ�ــشــاد،  مــع  قطيعة 

لت�شغيل  الفعلي  باالإجناز  التزم  الذي  ال�شبعينيات 

اخلطي  لــلــدال  وفيا  اأنه�ض  كما  ف�شائيا،  الن�ض 

انطالقا من اإ�رشاره على اال�شتمرار يف خط جماميعه 

ال�شعرية بيده، االأمر الذي يوؤ�رش على امتالك ال�شاعر 

يف  ترجمته  يجد  عمليا،  امتالكا  التخطيط  لنا�شية 

اخل�شو�ض  وعلى  اخلط  من  متمايزة  اأنــواع  اعتماد 

الن�شخي واملغربي االأندل�شي، مع تنويع م�شتمر داخل 

نف�ض اخلط، بحيث تقدم الن�شو�ض يف �شلمية اإيقاعية 

العن�رش  على  اعتمادا  با�شتمرار،  ومتحولة  غنية 

�لف�شاء �لن�شي 

فـــي ال�سعــــر احلـــــــديث

اأحمد بلبداوي اأمنوذجا

نا�رص ال�سيابي

باحث من ُعمان



.
]3[

اخلطي يف تعدده واختالف اأ�شكاله واأحجامها

وهذا يعود بنا لنقف على حا�شيته على بيان الكتابة، 

" حينما  الن�شو�ض:  كتابة  مو�شوع  يف  يقول  حيث 

القارئ  اإىل  اأنقل  ال  فاإين  يدي،  بخط  الق�شيدة  اأكتب 

معاناتي فح�شب، بل اأنقل اإليه نب�شي مبا�رشة، واأدعو 

ي�شبح  الورق.  على  ج�شدي  بحركة  لالحتفال  عينيه 

للمداد الذي يرتع�ض على البيا�ض، كما لو كان ينبع 

للن�ض  ويغدو  القلم،  من  ال  مبا�رشة  اأ�شابعي  من 

الكلمات  اإيقاع  اإىل  بالعني م�شافا  اآخر يدرك  اإيقاع 

.
املدرك باالأذن..."]4[

هذا احل�شور اجل�شدي يقوم اأي�شا كثورة �شد ا�شتبداد 

بعد  ذات  �شماء  اآلة  باعتبارها  وو�شايتها  املطبعة 

واحد تغتال، من بني ما تغتاله، الن�ض.

للخط  اأن  اأي�شا،  حا�شيته،  �شمن  بلبداوي  ي�رشح 

التي  اللغة  ذاكرة ممثلة يف تاريخه املت�شل بتاريخ 

زخرفة  جمــرد  اخلــط  يكون  ال   هنا  من   " به  تكتب 

وديكور خارجي، بقدر ما هو منغر�ض يف بنية اللغة 

... اإن اخلط- يف ت�شوري- يحمل ذاكرة الن�ض الذي 

يكتب به  وي�رشب من مائه، وعلى طريقة ال�شويف ابن 

عربي اأقول: اإن اخلط اأنثى عا�شقة بكل لذة العا�شقني 

.
ما ين�شح به الن�ض يف روحها ..."]5[

ي�شتمد  ال  حمايد  كعن�رش  اخلط  بلبداوي  يقدم  هكذا 

داللته اإال من املكتوب، واأي�شا يو�شح بلبداوي حدود 

حريته كمبدع يف التعامل مع اخلط العتبارات يعاد 

والزخريف  الهند�شي  بعديه  يف  نف�شه  اخلط  اإىل  بها 

على  حمله  ينبغي  ال  ــذي  ال الــقــارئ  و�شعية  واإىل 

.
]6[

االنخراط يف مغايرة متطرفة

يختزنها  التي  القابلية  حدود  اأعرف  لكنني  يقول:" 

عندما   - م�رشقيا  اأو  كان  مغربيا   - العربي  اخلط 

اخلط  اأن  اأعي  فيما  الكتابة،  اأقانيم  من  جزءا  يكون 

اأنه ي�شكل قانونا  اأي�شا  اأعي  اللغة،  منغر�ض يف بنية 

هند�شية  قواعد  على  موؤ�ش�شا  للغة  بالن�شبة  ثانيا 

اأن يقمعني  اأنه �شكل هند�شي ال بد  اأعرف  وزخرفية. 

�شغل  يف  بها  امل�شموح  حـــدوده  جتـــاوزت  ــا  اأن اإذا 

احلقل  مع  وان�شجامه  تاآلفه  يف  حــدوده  البيا�ض، 

القارئ  اإن   يقال  قد  اأي�شا،  القارئ  ويقمع  الــداليل، 

الذي نتوجه اإليه هو قارئ امل�شتقبل الذي نهيئه، لكن 

ال ينبغي اأن نن�شى اأنه منغر�ض يف اللحظة، وعلينا اأن 

نهيئه انطالقا من هذه اللحظة ال اأن نهرب به بعيدا 

.
اإىل االأمام..."]7[

ودائما يف �شياق الوعي بو�شع القارئ، يبني بلبداوي 

اأ�شكال  باإدماج  ف�شائيا،  املمكن  الت�رشف  حــدود 

يف  م�شرتطا  لغوية،  حمولة  اأية  من  جمردة  هند�شية 

ذلك مبرات �شياقية:

اأنني زوجت الن�ض ب�شكل،  "... ماذا �شيحدث مثال لو 
يكون  حينما  املـــرور،  عالمات  من  عالمة  وليكن 

�شياق  على  واأوؤكــد  )األــح  ذلك  يقت�شي  الن�ض  �شياق 

الن�ض  كتابة  اإعادة  يف  القارئ  حرية  اإن   ...) الن�ض 

م�رشوطة باملناخ ال�شائد يف الن�ض، وهذا املناخ اأنا 

العناية  من  قدر  باأكب  الرفيعة  خيوطه  اأغزل  الذي 

.
وامل�شوؤولية..."]8[

اأن احلا�شية تقدم  ن�شتنتج  الن�شو�ض  من خالل هذه 

اال�شتغال  بحيثيات  عميقا  وعيا  م�شتوى،  من  اأكرث 

الف�شائي للن�ض �شواء فيما يتعلق باخلط اأو االأ�شكال 

االأخرى. وهذا ما �شنحاول ر�شده  انطالقا من تق�شيم 

التجربة الف�شائية يف �شعر اأحمد بلبداوي اإىل ف�شاء 

ن�شي وف�شاء �شوري.

1. الف�ساء الن�سي:                       

يعد  اإذ  اخلطي،  الدال  يحتوي  الذي  الف�شاء  ذلك  هو 

اأن  مبجرد  وداال  خمتارا  وف�شاء  حمــدودة  م�شاحة 

وي�شمل:  يكتب.  الذي  لل�شخ�ض  االختيار  حرية  ترتك 

البيا�ض  الــبــ�ــرشي،  النب  االأ�ــشــطــر،  حرمة  اخلــط، 

وال�شواد، وعالمات الرتقيم.

1-1. اخلط اأو البنية اخلطية:

معطى  املاكري-  حممد  ح�شب  امل�شتوى-  هذا  يعد 

ج�شطالتيا، كما يعد بنية، وتبدو طبيعته اجل�شطالتية 

تنتجها  التي  اخلطية  االأدلــة  من  جمموعة  كونه  يف 

حركة خا�شة، وت�شجلها الواحد بعد االآخر، ومتنحها 

ال  اأنه  املاكري  يوؤكد  ال�شورة  وبهذه  معينا.  �شكال 

دون  تعديل  اأو  لتغيري  منه  جزء  اأي  اإخ�شاع  ميكن 

بنية فلكون  اعتباره  اأما  يوؤثر ذلك يف املجموع.  اأن 

وحتل  وتكوينها،  الكتابة  هيكل  تبز  اخلطية  البنية 

نزوى العدد 88 - اكتوبر  2016

294



�شبكة العالقات بني االأدلة، وبهذه الكيفية فم�شتوى 

.
]9[

اخلط ي�شمل نقطتي الرتقيم واالأ�شطر

اأحمد  ال�شاعر  يتلقى  امل�شتوى  هــذا  مــن  انطالقا 

يده،  بخط  نقلها  على  للحر�ض  الوديعة  بلبداوي 

وباالأثر املبا�رش جل�شده " ليجعل من الرتكيب اخلطي 

اكتفى   اأن  بعد  الب�رش  على  الن�ض  يفتح  بالغيا  بعدا 

.
بال�شمع زمنا طويال"]10[

م�شطبا  ال�شفحة  مع  العالقة  ترتيب  يعيد  بذلك  وهو 

على اإمكان قراءة هذا الن�ض �شفويا، ليقدم ن�شو�شا 

اللغة من حيث  "الأن  اأوال  قارئه بو�شفها مكانا  اإىل 

.
هي منطوق زمان ومن حيث هي خط مكان "]11[

مكان مغربي بامتياز ينتف�ض لعالقة اخلط بالفراغ، 

وماديتها  الكتابة  �شناعة  على  ويوؤكد  بالبيا�ض، 

اختزال  بعيدا عن كل  ال�شفحة،  لف�شاء  بنائها  واأفق 

يف ما ي�شمى بالق�شيدة الب�رشية، ما دامت ال تقوم 

ف�شاء  هي  واإمنــا  وحدهما،  وال�شواد  البيا�ض  على 

لغوي لكونه متعدد القوانني واالأبعاد، تتم فيه اإعادة 

. وبناء على ما 
]12[

تكوين االأ�شياء والعالئق واالإن�شان

تقدم، فاملكون اخلطي للن�ض مينح للمتلقي اإمكانية 

ا�شتنادا  مكتوب،  لغوي  كخطاب  قراءته  مبا�رشة 

املغربي  اخلط  وبر�شم  باللغة  مفرت�شة  معرفة  اإىل 

نقف  ال  هنا  ونحن  كنوع،  بدوره  املتميز  االأندل�شي 

النوعي فقط، بل نقف  يف املكون اخلطي على بعده 

التفاعلي  املحور  بهيمنة  تتميز  خطية  بنية  على 

العينة  خــالل  مــن  ر�ــشــده  ميكن  الــذي  التال�شقي 

:
]13[

الن�شية التالية

 

 

 

يف  املتمثل  االنف�شايل  املــحــور  هيمنة  واأي�شا 

:
]14[

النموذج التايل

 

 

 

 

 

هذه العينات متثيلية فقط، اإذ اأن هناك جمموعة من 

التفاعلي  املحور  لهيمنة  مظاهر  تقدم  الن�شو�ض 

واالنف�شايل يف مواقع اأخرى.

من  اآخــر  مكونا  نر�شد  اخلطية  البنية  جانب  اإىل 

مكونات الف�شاء الن�شي متثله حركة االأ�شطر.

1-   2. حركة الأ�سطر:

ب�شيغ  يتم  اإذ  املكتوب؛  ال�شطر  مل�شار  تك�شري  وهي 

عنه  ينتج  اإجراء  املاكري-  ح�شب  وهو-  متعددة. 

امل�شند،  على  العني  حركة  م�شار  تغيري  مبا�رشة 

اأ�شطر  تقدمي  يف  املاألوفة  اخلطية  يخرق  تغيريا 

الف�شاء الن�شي ويف قراءتها، واأنه اإذا كان توظيف 

الن�ض  ال�شكل اخلطي غري فاعل على م�شتوى داللة 

ب�شكل قطعي، فاإن تك�شري م�شار ال�شطر ال�شعري على 

الن�شي، وال ميكن  العك�ض من ذلك مرتبط بال�شياق 
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.
]15[

اأن يفهم اإال من هذا املنظور

خالل  من  ر�شدها  ميكن  التي  ال�شيغ  بني  ومــن 

ن�شو�ض بلبداوي نذكر:

اأ- االجتاه العمودي من االأعلى اإىل االأ�شفل يف خطوط 

مائلة، وميكن التمثيل له بالن�ض التايل]16[:

 

 

 

 

 

يف  االأعلى  اإىل  االأ�شفل  من  العمودي  االجتــاه  ب- 

:
]17[

خطوط مائلة مثال

 

 

 

ج- االجتاه من اليمني اإىل الي�شار يف خطوط مائلة، 

خط اإىل االأعلى وخط اإىل االأ�شفل]18[:

 

 

]19[
- ال�شطر املتموج:

حيث جند متوجية االأ�شطر، واجتاها من اليمني اإىل 

الي�شار على اأربعة اأدوار، وهذه احلركة تبز بدورها 

اجتاها متوجيا نحو االأعلى واالأ�شفل ب�شكل تناوبي.

هو  االأ�شطر  حركة  تقدمه  ما  اأبرز  اأن  يتبني  وهكذا 

الف�شاء  اإدراك  يف  هند�شي  كمظهر  االجتاه  مفهوم 

اإىل جانب املو�شعة والكب وامل�شافة، كما اأنها تعد 

مكونا للف�شاء الن�شي من زاوية حتكمها يف توجيه 

 " ليوطار  نظر  يف  تقوم  التي  القارئ  عني  حركة 

ي�شجل  ال  بحيث  املكتوبة  للعالمات  كن�ض  بعملية 

القارئ حتى الوحدات اخلطية املميزة ) اإنه ال يرى 

الق�شور(، بل ميتلك الوحدات الدالة، ويبداأ عمله خارج 

الكتابة يف الوقت الذي يوؤلف فيه هذه الوحدات من 

بل  يقراأ،  ما  يرى  ال  اإنه  اخلطاب.  معنى  بناء  اأجل 

املتكلم  هذا  قوله  يريد  ما  معنى  �شماع  اإىل  ي�شعى 

.
الغائب الذي هو �شاحب الن�ض املكتوب ..."]20[

بلبداوي  ن�شو�ض  يف  املكتوب  ال�شطر  م�شار  اأن  اإال 

املقدمة ياأخذ مظهرين:

اأولــهــمــا: يــتــم مبــوجــبــه الــفــ�ــشــل بــني مــكــونــات 

م�شار  يف  لتنتظم   ) املعجمية  ال�شطر)الوحدات 

تدريجي انحدارا اإىل االأ�شفل اأو �شعودا اإىل االأعلى.

وثانيهما: يتم مبوجبه الف�شل بني مكونات الوحدة 

عنه  تنتج  االأخري  املظهر  وهذا  الواحدة،  املعجمية 

االأمر  اخلطية،  الوحدات  بني  اأكرث  بي�شاء  فراغات 

الذي يوؤثر يف بناء البنية اخلطية للن�ض املخطوط؛ 

اأخذت  كلما  الوحدات  بني  االنف�شال  كرث  كلما  اإذ 
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البنية مظهرا انف�شاليا.

نقف  االأ�شطر  وحركة  اخلطية  البنية  عن�رشي  بعد 

عند مكون اآخر للف�شاء الن�شي ميثله النب الب�رشي.

1- 3. النرب الب�سري:

االأ�شكال  اأحجام  يف  تنوعا  بلبداوي  ن�شو�ض  تقدم 

اخلطية و�شمك االأ�شطر ال�شعرية، وهذا املظهر ميكن 

نبا  اأو  اأ�شلوبيا  منبها  املاكري-  ح�شب  اعتباره- 

خطيا ب�رشيا يتم عبه التاأكيد على مقطع اأو �شطر 

.
]21[

اأو وحدة معجمية

ومن هذا املنظور فاإن دوره االإيحائي يقارب الدور 

للن�ض.  ال�شوتي  االإجنــاز  يف  النب  به  يقوم  الــذي 

تكون  قد  املنبورة،  الــوحــدات  اأن  اإىل  هنا  ون�شري 

مقطعا مندجما يف �شياق الن�ض اأو �شطرا مندجما يف 

مقطع، اأو وحدة معجمية معزولة ومنفردة بحجمها 

اأو �شمكها  داخل ف�شاء منف�شل.

وهكذا ميكن احلديث عن نب ب�رشي قد يكون:

:
]22[

اأ- نبا مقطعيا بوا�شطة ال�شمكو منثل له بـ

:
]23[

ب- نبا للجملة مثل

 

 

ج- نبا للكلمة اأو الوحدة املعجمية بوا�شطة ال�شمك 

:
]24[

واحلجم واملوقع

و بهذه ال�شورة تقدم ن�شو�ض بلبداوي ا�شتنادا اإىل 

اأن يكون  مبداأ االختالف عنا�رش منبورة، وطبيعي 

نبها الب�رشي موجها للقارئ بحيث يلفت انتباهه 

�شمك وحجم وموقع الوحدات املنبورة.

1- 4. البيا�ص وال�سواد:

البيا�ض  تــوزيــع  اأن  و"دوالج"  "طاجان"  يــرى 

الكتابة  يف  اخلطاط  نف�ض  لدى  ثابتا  يبقى  وال�شواد 

اأو�شع  عالقة  ال�شفحة  على  تت�شكل  وهكذا  العادية، 

بني امل�شاحات ال�شوداء وامل�شاحات البي�شاء " وهذه 

العالقة تعتب نتاج االأن�شطة املدجمة يف البناء، الأن 

 ... اخلطي  ف�شائه  يف  املف�شل  ف�شاءه  يبني  الكاتب 

واإطــار  �شخ�شي  ف�شاء  هو  املف�شل  الف�شاء  وهــذا 
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كانت  اإذا  ما  ا�شتك�شاف  منه  انطالقا  ميكن  للحياة، 

هناك عالقة بني اال�شتعمال املنجز بهذا االإطار، وبني 

الطريقة التي يتم بها تنظيم املحيط املبا�رش للكاتب 

.
كالغرفة اأو املكتب اأو قاعة اجللو�ض مثال "]25[

ال�شفحة،  على  وال�شواد  البيا�ض  توزيع  اأن  كما 

ذلك  ال�شطر"  على  توزيعهما  اجتاه  نف�ض  يف  ي�شري 

�شيق  اخلــط،  �شمك  ال�شواد،)توا�شل،  اكت�شاح  اأن 

اإىل  واحلاجة  االنفتاحي،  املوقف  يبز  الفوا�شل( 

كما  ــذات،  ال خــارج  باأ�شياء  واملكان  الزمان  ملء 

يبز فراغا يتم التعبري عنه، وعلى العك�ض من ذلك 

يعتب اكت�شاح البيا�شات لل�شفحة )انقطاعات، دقة 

للموقف  تاأكيدا  الفوا�شل(  ات�شاع  االأفقية،  االأ�شطر 

االنطوائي، واحلاجة اإىل الوحدة واإىل زمان وف�شاء 

.
ثابتني متالأهما اأ�شياء نابعة من الذات..."]26[

من خالل هذه القولة نر�شد مقابلة بني موقفني:

اأوال: موقف انفتاح يف حالة هيمنة ال�شواد.

ثانيا: موقف انطواء يف حالة هيمنة البيا�ض.

وميكن تقدمي املوقفني يف متظهرهما وفق ال�شكلني 

التاليني:

)__( املحور االأفقي.

)_ _ _( املحور العمودي.

االأول يقدم ف�شاء مليئا، يف حني يقدم الثاين ف�شاء 

متقطعا وفارغا من اأية فعالية.

تر�شد  اأن  �ـــرشف  ميــكــن  �ــشــعــري  مــنــظــور  ومـــن 

توؤثر  ال�شوداء كم�شاحات كالم يف حني  امل�شاحات 

البيا�شات على الوقفات اأو حلظات ال�شمت.

مادية  �رشورة  الواقع  يف  لي�ض  البيا�ض  فاإن  وهكذا 

�رشط  هو  بل  اخلــارج،  من  الق�شيدة  على  مفرو�شة 

حياتها وتنف�شها، ذلك " اأن البيت �شطر بتوقف ال الأنه 

و�شل اإىل حد مادي، اأو الأن الف�شاء ينق�ض، ولكن الأن 

.
مهمته قد انتهت، وقوته قد ا�شتهلكت "]27[

ال�شاعر  وال�شواد  عند  البيا�ض  لتوزيع  بالن�شبة  اأما 

تنظيم  يف  الكتابة  ال�شتغال  ــرا  اأث فيعد  بلبداوي، 

دوره  اأن  كما  ال�شعرية،  االأ�شطر  وتن�شيد  ال�شفحة 

�شبط  على  فقط  يقت�رش  ال  الن�شي  الف�شاء  داخــل 

نظامه، بل ميكن اأن يتجاوز ذلك اإىل تقدمي دالالت 

:
]28[

خطية اأيقونية، كما هو ال�شاأن يف النموذج التايل

مثلث مقلوب ت�شرتك يف بنائه ثالثة عنا�رش:

- امل�شاحات البي�شاء

- امل�شاحات ال�شوداء

- الف�شاء الن�شي

اأو تقدمي �شيغة عر�ض للن�ض يف بع�ض مقاطعه يف 

النموذج  يف  مو�شح  هو  كما  وحا�شية  منت  �شورة 

:
]29[

االآتي
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وهذا ميثل منوذج احلا�شية املكت�شحة لف�شاء املنت.  

ومنه فاإن القدرة االإيحائية لتوزيع البيا�ض وال�شواد 

يف �شعر بلبداوي  تقوى باعتباره �شاعرا وخطاطا 

يف الوقت نف�شه، الأن امل�شتغل على ف�شاء ال�شفحة 

االإ�شارة-  جتدر  وكما  ال�شاعر.  ولي�ض  اخلطاط  هو 

هنا- اإىل اأن توزيع البيا�ض وال�شواد ال حتكمه فقط 

ي�شبطه  اأن  ميكن  بل  الن�شي،  الف�شاء  مقت�شيات 

الوقت  يف  الــ�ــشــوري  الف�شاء  مقت�شى  وينظمه 

اأو  اخلطي  الت�شكيل  باإدماج  االأمر  فيه  يتعلق  الذي 

االأيقونات املبنية يف الن�ض.

العن�رش االأخري الذي ميكن تناوله يف اإطار الف�شاء 

الن�شي هو امل�شتوى املت�شل بعالمات الرتقيم، وهو 

م�شتوى ميكن اأن يدمج بني م�شتوى اخلط، وم�شتوى 

توزيع البيا�ض و ال�شواد.

1-   5. عالمات الرتقيم:

يرى ليوطار اأن الوقفات  التي حتددها االختالفات 

تف�شل بني حروف  التي  تلك  �شواء منها  الطباعية، 

جمل  اأو  نف�شها  اجلملة  كلمات  اأو  نف�شها  الكلمة 

اأية قيمة ت�شكيلية ب�رشية،  الفقرة نف�شها، ال متتلك 

واأنها جمرد حاالت خا�شة للرتقيم، واأن هذا االأخري 

يتكون من عالمات ال اأثر لها يف ال�شل�شلة الكالمية 

تبز  ال  اأنها  اأي   .
]30[

مرتفع ب�شوت  القراءة  اأثناء 

للنب  �شابطة  كاأدلة  اأثرها  ولكن  �شوتية،  كاأدلة 

فقط. والنب ال يعتب يف حد ذاته داللة، بل هو  جمرد 

تعبري يف راأي ليوطار، كما اأنه ال يعد مكونا معزوال 

.
]31[

عن ال�شل�شلة، ولكنه ينتمي مع ذلك لن�شق اللغة

اأو تغيري عالمات الرتقيم غالبا ما يكون  اإن غياب 

�شببا يف ات�شاع الداللة اأو اإنتاج معنى نقي�ض. لهذا 

ترقيم  عن  اأر�شطو  امتنع  ليوطار-  ح�شب  ال�شبب- 

معنى  منحها  من  خوفا  "هرياقليط�ض"  ن�شو�ض 

.
]32[

م�شادا

مينح  ال�شعري  الن�ض  يف  الرتقيم  عالمات  وغياب 

تف�شريا واحدا، وهو اأن اإيقاعية الن�ض تكفي لوحدها 

اأي�شا  امتنع  لهذا  املتلقي.  وتوجيه  الداللة  ل�شبط 

يف  واجتهد  ن�شو�شه،  بع�ض  ترقيم  عن  ماالرميه 

يف  لي�شاعد  طبيعتها  من  الرتقيم  عالمات  جتريد 

معني،  �شكل  بر�شم  للن�ض  ال�شوري  الف�شاء  بناء 

ن�شا               "خذوا  ال�شدد:  هذا  يف  ماالرميه  يقول  حيث 

الرتقيم.  عالمات  اإال  ترتكوا  وال  جانبا،  و�شعوه 

�شورة  متنح  الأنها  مف�شلة  تعتب  االأخــرية  هذه  اإن 

للن�ض وات�شاقه. يف حني يبقى مدلوله جليا مبا فيه 

.
الكفاية حتى يف غياب عالمات الرتقيم ..."]33[

من  تناولها  ميكن  الرتقيم  عــالمــات  ــاإن  ف ومنه 

جهتني:

- من جهة فعلها يف اإنتاج املعنى واالإيقاعات.

- من جهة فعلها يف توجيه القراءة.

اأما بخ�شو�ض الن�شو�ض ال�شعرية املنجزة من طرف 

وهكذا  للرتقيم  غيابا  اأغلبها   يف  فنالحظ  بلبداوي 

ال�شمعدان"،  "هبوب  دواويــنــه  يف  نقف   ال  مثال، 

عالمات  على  اإال   ،" الفقرودي  م�شلوخ  حدثنا   "
ترقيم  كعالمات  للنقط  ح�شور  واأي�شا  اال�شتفهام 

وحيدة، يف حني جند غيابا تاما للفوا�شل كما هو 

:
]34[

مو�شح يف النموذج التايل

 

فهو  ال�شدفة،  اإىل  به  يعاد  اأن  ميكن  ال  الغياب  هذا 

للن�ض  الــداليل  االأفــق  يح�رش  ال  اأنه  اإذ  دال،  غياب 

ويقدمه مفتوحا، ق�شد ات�شاع داللته وانفتاحه على 

يوؤطر  الــذي  الرتقيم  غياب  يف  متعددة  احتماالت 

ويوجه القارئ،  يف حني جند يف ديوان "�شبحانك 

يا بلدي "ح�شورا مكثفا لعالمات الرتقيم، وهو ما 
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]35[
يظهر جليا يف العينة االآتية:

واالإيقاع،  املعنى  �شبط  اإىل  احل�شور  هذا  ويعزى 

لدى  القراءة  فعل  وتوجيه  تاأطري  اإىل  باالإ�شافة 

املتلقي.

الن�شي  الف�شاء  ملــكــونــات  عر�شنا  خــالل  مــن 

االأ�شطر،  حركة  )اخلــط،  مركبة  عالمة  باعتباره 

البيا�ض وال�شواد، عالمات الرتقيم(  الب�رشي،  النب 

اأن خمتلف مكوناته تعد- قبل كل �شيء-  ن�شتنتج 

موجهة للقراءة، اأي لتلقي عالمات الن�ض املكتوبة، 

على عك�ض الف�شاء ال�شوري مبجموع مكوناته التي 

يقت�شي تاأملها كاأ�شكال ور�شوم.

2- الف�ساء ال�سوري:

خمالف  ال�شوري  الف�شاء  اأن  اإىل  االإ�شارة  �شبقت 

للف�شاء الن�شي، ولكنه يعد مكمال له من منظور اأن 

اأ�شكال  عر�ض  خالل  من  ب�رشيا،  لنقراأه  نتلقاه  ما 

ور�شوم ممنوحة لروؤى ب�رشية خمتلفة ودجمها يف 

فالف�شاء  ثم  ومن  للقراءة.  املمنوح  الن�ض  ف�شاء 

املتلقي  موقع  يف  مرجعية  ي�شتدعي  الــ�ــشــوري 

املتاأين  التاأمل  طريق  عن  منه  وم�شاركة  وج�شده، 

والتوقف خالل  واالنتظار  االنتباه  ي�شتوجب   الذي 

فرتة زمنية اأطول الإدراك مق�شدية املخاطب الغائب.

ومن هذا املنظور ميكن اأن نر�شد  الف�شاء ال�شوري 

يف �شعر بلبداوي باعتباره  الف�شاء الذي ترت�شم فيه 

االأ�شطر والعالمات الب�رشية، كاأ�شكال للروؤية. ويف 

هذا االإطار ميكن متييز احلاالت التالية:

1.2. الت�سكيل اخلطي )الأيقونات املبنية(

ونق�شد به االأ�شكال الب�رشية التي تقدمها الن�شو�ض 

املعتمدة على املادة اللغوية يف �شورتها الب�رشية 

من اأجل ت�شكيلها، وهذه االأ�شكال تعد جمردة الأنها 

ال تتلب�ض طابعا اأيقونيا باعتبار هذا االأخري عالمة 

يوجد  مل  واإن  دالة  جتعلها  التي  اخل�شائ�ض  متتلك 

مو�شوعها، ومن ذلك مثال:

اأ- االأ�شكال املثلثة]36[:

 

 

 

 

 

هو  ب�رشيا  �شكال  النموذج،  هذا  خالل  من  نالحظ 

اللغوية  واملـــادة  االأ�شطر  تبني  مثلث  عن  عبارة 

ج�شمه.
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:
]37[

ب- االأ�شكال الدائرية

 

يحتوي هذا ال�شكل عالمة ب�رشية عبارة عن دائرة 

ج�شمها االأ�شطر والوحدات املعجمية.

:
]38[

ج- االأ�شكال املربعة 

 

بلبداوي  ال�شاعر  اأن  يتبني  النموذج  هذا  خالل  من 

االأ�شطر  حمتواه  مربعا  يحتوي  ب�رشيا  �شكال  بنى 

اللغوية.

وعليه، فالف�شاء ال�شوري املت�شمن لهذه االأ�شكال، 

معطيات  جمرد  من  املكتوبة  االأ�شطر  فيه  تتحول 

لغوية ب�رشية ممنوحة للقراءة اإىل معطيات ت�شكيلية 

وظفت ال لتقراأ، ولكن لت�شاهد كعالمات ب�رشية ذات 

اأبعاد داللية اأخرى.

2.2. الت�شكيل اخلطي االأيقوين )االأيقونات املعطاة(:
مادة  الب�رشي  بعدها  يف  اللغة  يعتمد  ك�شابقه  هو 

التي  االأ�شكال  كون  يف  عنه  يختلف  ولكن  للبناء، 

ير�شمها تتميز بطبيعتها االأيقونية التي حتيل على 

كما  متتلكها،  التي  اخل�شائ�ض  بف�شل  مو�شوعها 

:
]39[

يعتمد االأ�شطر لبناء ج�شم ال�شكل، ومن اأمثلة ذلك

ن�شت�شف من خالل هذا الر�شم اأيقون �شجرة ج�شدها 

االأ�شطر.

3.2. الت�شكيل االأيقوين غري املركب:
مياثل �شابقه باعتبار مادته، ويختلف عنه باعتبار 

اأيقونية  ــة  اأدل هي  اإذ  يقدمها،  التي  ــة  االأدل ــواع  اأن

بدورها-  االأ�شكال-  وهذه  املو�شوع،  مع  تتماثل 

اإما اأن ترد م�شتقلة، واإما تكون اإطارا يت�شكل داخله 

املنت اللغوي. ومن اأمثلة هذا النوع]40[:
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اإطارا  ت�شكل  ب�رشية  قدم  اأيقون  النموذج  هذا  يبني 

ملحتوى لغوي.

4.2. الت�سكيل الأيقوين املركب:

يقدمها.  التي  واالأدلة  املادة  باعتبار  ك�شابقه  وهو 

:
]41[

اإال اأن ت�شكيله يكون مركبا مثل

حيث نالحظ اأيقونا من يد ب�رشية وعالمة مرور.

االأيقونية  العالمات  توظيف  من  املغزى  فاإن  هكذا 

من طرف بلبداوي يتجلى يف جلب اهتمام املتلقي 

توا�شلية  قدرة  حتقيق  ق�شد  والتاأين  التاأمل  نحو 

اإن  ال�شدد:"  هذا  يف  بور�ض  يقول  حيث  بامتياز، 

االأيقون،  عب  هي  االأفكار  لتبليغ  الوحيدة  الطريقة 

وكل الطرق مبا�رشة لتبليغ فكرة ما يجب اأن ترتبط 

لهذا  وتبعا  االأيقون،  با�شتعمال  تاأ�شي�شها  اأجل  من 

فكل اإثبات يجب اأن يت�شمن عالمات ال ميكن تف�شري 

.
داللتها اإال عب اأيقونات"]42[

 

 

 

5.2. الت�سكيل املجرد:

التي تقدمها  الب�رشية  االأ�شكال  ونق�شد به جمموع 

وال  اأيــقــوين،  طابع  لها  يكون  اأن  دون  الن�شو�ض 

بناء  اأجل  من  الب�رشي  بعدها  يف  اللغة  توظف  اأن 

من  ك�شابقتها  تتوزع  االأ�شكال  وهــذه  اأج�شادها، 

االأ�شكال اخلطية:

:
]43[

اأ- دوائر

ف�شاء  دوائر حتتوي  ال�شكل نالحظ  هذا   من خالل 

مكتوبا.

:
]44[

ب- مثلثات

ت�شرتك  مقلوبا  مثلثا  نلمح  النموذج  هذا  خالل  من 

البي�شاء،  امل�شاحات  عنا�رش:  ثالثة  بنائه  يف 

امل�شاحات ال�شوداء، ثم الف�شاء الن�شي.

6.2. املنت واحلا�سية:

وهو ملمح يرتدد يف اأغلب ن�شو�ض بلبداوي ب�شيغ 

خمتلفة، وميكن اأن ينظر اإليه-  ح�شب املاكري- من 
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منظورين:

يقدم  باعتباره  الن�شي،  الف�شاء  منظور  من  اأ- 

عالمات خطية وفق قوانني معينة.

ب- من منظور الف�شاء ال�شوري، الأنه يقدم عن�رشا 

ت�شكيليا يتحدد بطبيعته ال�شكلية الب�رشية مل�شابهته 

اأ�شكاال تعودت العني ر�شدها يف كتب الرتاث، لهذا 

و�شعراء  بلبداوي  طــرف  من  منــاذج  ا�شتن�شاخ  مت 

.
]45[

اآخرين كتنظيم ف�شائي حممل بداللة تراثية

ومن بني ال�شيغ املوظفة يف �شعر بلبداوي جند:

:
]46[

اأ- منوذج املنت املكت�شح لف�شاء احلا�شية

:
]47[

ب- منوذج احلا�شية املكت�شحة لف�شاء املنت

 

 

نخل�ض اإىل القول، يف ختام تناول الف�شاء ال�شوري 

داللة  داللته  اإن  باملو�شوع،  عالقته  منظور  من 

اأيقونية، تقت�شي من املتلقي جهدا تاأويليا مزدوجا 

التي  املوا�شيع  بامتالك  ــة،  الــدالل تلك  لرتكيب 

وهذا  لها.  ممثالت  ال�شوري  الف�شاء  مكونات  تعد 

االمتالك يقت�شي توظيف املوؤول باعتباره عن�رشا 

من  العالمة  وتفكيك  تركيب  عمليتي  يف  مركزيا 

منحها املق�شد االأقرب ق�شد االإمكان من ذلك الذي 

يريده املر�شل اأو املخاطب.
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