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االأ�صـــعار: 

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

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

دولرات -  1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 ريال - اململكة املتحدة جنيهان - امريكا 3
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�س� ؤ�س�سات: وؤ�س�سات: وؤ�س�سات: 10 ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال وت ُعمانية، للموت ُعمانية، للم للأفراد: 5 ريال

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 س�س� وميكن للراغبني يف ال

سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان.  لعلعل ـر واسـر واسـر وال 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 �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

^ �ملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، و�ملجلة لي�ست بال�رشورة م�سوؤولة عما يرد بها من �آر�ء ^ 



004 افتتاحية:
أخرى: �سيف الرحبي.اأخرى: �سيف الرحبي.أخرى: �سيف الرحبي. أخرى: �سيف الرحبي.املجزرة ويوميات  أخرى: �سيف الرحبي.املجزرة ويوميات  - عن الهنود احلمر، عار 

016 كتابات:
الرومان�سية  بني   .. فيليريز  الرومان�سية ألن  بني   .. فيليريز  الرومان�سية األن  بني   .. فيليريز  ألن   : ال�سندباد  أبناء اأبناء أبناء  مع  الإبحار   -

والتوثيق : عبدالرحمن ال�ساملي

030  ملـــــــــف:
ؤرخ ال�رضورة..وؤرخ ال�رضورة..وؤرخ ال�رضورة.. و  جواد علي.. املو  جواد علي.. امل -

تاويستاويستاوي أعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�اأعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�سأعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�سأعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�

اركونساركونساركون :  سمل�سمل� � -

إياد الدليمي اإياد الدليمي إياد الدليمي - مدحت عي�سى  إياد الدليمي -   إياد الدليمي -  

ون - حياة احلويك عطية 
ُّ
ون يد اخليون يد اخلي
ُّ
يد اخلي
ُّ

يد اخليسيد اخليس سر�سر�   -

ـــــــــاتصـــــــــاتصـــــــــات: صدرا�صدرا�  068
يخ  سيخ  سيخ   سقني الأملان: خليل ال�سقني الأملان: خليل ال� قني الأملان: خليل ال�رضقني الأملان: خليل ال�رض رضر الكتابة التاريخية عند امل�ست�رضر الكتابة التاريخية عند امل�ست�

ّ
ر الكتابة التاريخية عند امل�ست�- تطور الكتابة التاريخية عند امل�ست�- تطو
ّ
- تطو
ّ

فور سفور سفور -  سع�سع� بور: جابر سبور: جابر سبور: جابر  سعبدال�سعبدال� الح سالح سالح  س�س� عر سعر سعر  س�س� يقني فـي  - البحث عن

اجلرجاين وجريار  عبدالقاهر  والتخييل بني  وال�ستعارة  الكتابة 

اجلاهلي:  اجلاهلي: سعر  اجلاهلي: سعر  عر  سال�سال� فـي  احليوان  رثاء   - رجب  بن  الطيب  جونيت: 

ايغ موهبة رحلت قبل الأوان: سايغ موهبة رحلت قبل الأوان: سايغ موهبة رحلت قبل الأوان:  س�س� ى عبداهلل عليبي - توفيق سى عبداهلل عليبي - توفيق سى عبداهلل عليبي - توفيق  سر�سر�

اهنيساهنيساهني سحممد �سحممد �

ار�ار�ار: �حـــــــــ�حـــــــــ   150
ور الفنانني«سور الفنانني«سور الفنانني« إىل �اإىل �سإىل �سإىل � إىل �ت  إىل �ت  ت ست س أن�اأن�سأن�سأن� أكتب، اأكتب، أكتب،  يل بوتور: »كي سيل بوتور: »كي سيل بوتور: »كي  س - مي�س - مي�  -

أجراه: مرييال �ستينميتز  ترجمه وقدم له: �سعيد بن الهايناأجراه: مرييال �ستينميتز  ترجمه وقدم له: �سعيد بن الهاينأجراه: مرييال �ستينميتز  ترجمه وقدم له: �سعيد بن الهاين حوار 

عر: تغريد �سعادةسعر: تغريد �سعادةسعر: تغريد �سعادة أهاب ال�اأهاب ال�سأهاب ال�سأهاب ال� ُ- زكريا حممد: كنُت- زكريا حممد: كنُت

ــــــــرحصــــــــرحصــــــــرح: صم�صم�  164
اساسا س- موت الطيب: عبيدو با�س- موت الطيب: عبيدو با�

كـــيل:سكـــيل:سكـــيل: ست�ست�     180  180  180
ل احلنني 

ّ
ل احلنني فه ممار�سة تبجل احلنني فه ممار�سة تبج
ّ
فه ممار�سة تبج
ّ

فه ممار�سة تبجسفه ممار�سة تبجس سبو�سبو� ياء العزاوي«.. الر�سم سياء العزاوي«.. الر�سم سياء العزاوي«.. الر�سم  س»�س»� - دفاتر 

ابسابساب سعراء: �سعد الق�سعراء: �سعد الق� عراء: �سعد الق�سعراء: �سعد الق�س سائد ال�سائد ال� ائد ال�سائد ال�س سومتثل ق�سومتثل ق�

عـــــر:صعـــــر:صعـــــر: ص�ص�   212
ائد هيلني سائد هيلني سائد هيلني  سم: عبدالعزيز املقالح- ق�سم: عبدالعزيز املقالح- ق� - بكائية لعام 2016

يف هذا العدد



ة- هل تنه�ض الروح - سة- هل تنه�ض الروح - سة- هل تنه�ض الروح -  سي�سي� ِحلمي الِرحلمي الِر كاردونا ترجمة: حممد 

أحمد برقاوي- عابر ال�سبيل 
ُ
أحمد برقاوي- عابر
ُ
أحمد برقاوي- عابراأحمد برقاوي- عابر داريا: ح�سان عزت- الظالل: 

منذر  منذر سغري:  منذر سغري:  غري:  سال�سال� الهند   
ُ

كتاب ال�سالم-  عبد  كرمي  واملدينة: 
ُ

كتاب ال�سالم-  عبد  كرمي  واملدينة: 
ُ

الح سالح سالح  س�س� بلبَلٍب: 
َ

ح حلـي  لـي  ِف ح  فـي  ح  ـي 
ٌ
ِجْذر جذ  ذ  ِل علي-  جناة  البعيد:  رضم�رضم�رضي- 

ضو�ضو�ض يف احلب واحلرب: فاتن حمودي-  و�سو�س سن�سن� ن�ق ن�ق  ق سق س سدم�سدم� لربيني- 

عر: غالية سعر: غالية سعر: غالية  سال�سال� كوك ال�سامري: عبد الرزسكوك ال�سامري: عبد الرزسكوك ال�سامري: عبد الرّزاق الربيعي- بـرج  س�س�

خوجة- رامربانت فـي ظلمة اللون: طالب املعمري.

س�س�س: ���� �ن�صـــ�ن�صـــ  234
وان سوان سوان  س كافكا ترجمها عن الأملانية: ن�س كافكا ترجمها عن الأملانية: ن� أبي.. فرانت�اأبي.. فرانت�ضأبي.. فرانت�ضأبي.. فرانت�ض إىل اإىل إىل  إىل - ر�سالة  إىل - ر�سالة 

 _
كيليسكيليسكيلي ال� حمد  حمود  كاملة:  احلدث  ال�سة  حمد  حمود  كاملة:  احلدث  سة  ال�س حمد  حمود  كاملة:  احلدث  ال�سة  حمد  حمود  كاملة:  احلدث  ة  سق�سق�

 _
دماج حم�سن 

ُتطل  تطل فة  طل فة  ترض ترضفة  فة  رض�رض�
 _

الري�سوين خالد  فوينت�ض:  فوينت�ض  ض  كارلو�ض طاهرة  كارلو�ضروح  طاهرة  ضروح 

نورالدين   : أحالم وحقائب اأحالم وحقائب أحالم وحقائب 
 _

ق: حممود خرياهلل
ّ
ق: حممود خرياهلليق: حممود خرياهللي يسيس س�س� ارعسارعسارٍع سعلى�سعلى�

أخرى اأخرى أخرى من  ن�سخة 
 _

جار الذاكـــــــــرة: حمود �سعودسجار الذاكـــــــــرة: حمود �سعودسجار الذاكـــــــــرة: حمود �سعود أ�اأ�سأ�سأ�
 _

ميسميسمي سالها�سالها�

لة: عبدالعزيز �سعد املطريي.سلة: عبدالعزيز �سعد املطريي.سلة: عبدالعزيز �سعد املطريي. أغنيتها املف�اأغنيتها املف�سأغنيتها املف�سأغنيتها املف�

262 متابعـــات:
 ) العامل  �سْقف  فوق    ) العامل  �سقف  فوق    ) العامل  ف  )بيٌت النجار-  خالد  كوغناواغا:  )بيٌتت  النجار-  خالد  كوغناواغا:  ٌت  عزل  -

عدنان:  ليا�سني  ماروك«  »هوت  حمد-  حممود  عدنان: سمي:  ليا�سني  ماروك«  »هوت  حمد-  حممود  عدنان: سمي:  ليا�سني  ماروك«  »هوت  حمد-  حممود  مي:  سالها�سالها� لأحمد 

أزمنة اأزمنة أزمنة  العمريي-  طاهر  العماين:  العماين: سعبي  العماين: سعبي  عبي  سال�سال� عر سعر سعر  سال�سال� أخريف- اأخريف- أخريف-  حم�سن 

متطايرة حوا�سي“ متطايرة حوا�سي“ متطايرة حوا�سي”:  دعة: عبداهلل العليان - هدى الدغفق يف سدعة: عبداهلل العليان - هدى الدغفق يف سدعة: عبداهلل العليان - هدى الدغفق يف  سمت�سمت�

يحيى الناعبي- )ظالل نائية( ل�سامل الهنداوي: توفيق الثامري - 

ضة« لـ عبداهلل خليفة عبداهلل: خمي�ضة« لـ عبداهلل خليفة عبداهلل: خمي�ض قلم ة« لـ عبداهلل خليفة عبداهلل: خمي�سة« لـ عبداهلل خليفة عبداهلل: خمي�س س»ه�سه�سات الوح�س»ه�سه�سات الوح�

داينص�داينص�داين: ص�امللف ال�ص�امللف ال�  262
آدم اآدم آدم  آدم أعد امللف واملقدمة:  آدم أعد امللف واملقدمة:  أعد امللف واملقدمة: اأعد امللف واملقدمة:  أعد امللف واملقدمة: الثقايف ال�سوداين  أعد امللف واملقدمة: الثقايف ال�سوداين  هـد سهـد سهـد  سامل�سامل� - قــراءة فـي 

وميسوميسومي سور �سور � ور �سور �س سمريود  ومن�سمريود  ومن�

اركونساركونساركون :  سمل�سمل� � - .

حامت 
 _ 

ادق احلاجسادق احلاجسادق احلاج سيو�سف احلبوب _ حممد ال�سيو�سف احلبوب _ حممد ال� طفى _سطفى _سطفى _ س م�س م� أن�اأن�ضأن�ضأن�ض

 _  
البدوي ناجي 

_
عبد احلفيظ مريود

 _
حمجوب كبلو

 _
حمجوب كبلو

 _  _
الكناين

عثمان عجبني 
 _  

طفي حامدسطفي حامدسطفي حامد ساقة م�ساقة م� رضإ�رضإ�رض إ�اإ�ا
 _

أحمداأحمدأحمد ادق سادق سادق  س�س� أحمد اأحمد أحمد 

نهلة 
 _

خليل جمعه جابر
 _

خليل جمعه جابر
 _ _

عماد البليك 
 _

عثمان_ احل�سن بكري

أبو طالب حممد عبد املنطلب.اأبو طالب حممد عبد املنطلب.أبو طالب حممد عبد املنطلب.
 _ 

حمكر

رحصرحصرح: صندوة امل�صندوة امل�  262
ماين رهن ا�ستعداد جمتمعي وقرار �سيا�سي

ُ
ماين رهن ا�ستعداد جمتمعي وقرار �سيا�سيح العماين رهن ا�ستعداد جمتمعي وقرار �سيا�سيح الع
ُ
ح الع
ُ

رض-  امل�رض-  امل�رض

أعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد.اأعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد.أعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد.     
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من أعمال الفنانة عزيزة العذوبي - ُعمان 



5
* جزء من كتاب قادم.

أت موجة الأحالم الليلية تغزو اأت موجة الأحالم الليلية تغزو أت موجة الأحالم الليلية تغزو  منذ و�صويل بد

عنف  وعنفها،  العابرة،  العابرة، األطافها  العابرة، األطافها  ألطافها  اباب جديد..  من 

الباطن  ة 
ّ
جمر يف   
ّ
جمر يف   
ّ

زمنًا تعّتقت  وقد  زمناالذكرى،  تعتقت  وقد  زمناالذكرى،  قت 

تعود  تعود صاجي.  تعود صاجي.  اجي.  صال�صال� الغابي الليل  هذا  يف  لتنجلي 
ّ
الغابي الليل  هذا  يف  لتنجلي 
ّ

النزوع  ذلك  تقل�صت،  النزوع أن  ذلك  تقل�صت،  النزوع اأن  ذلك  تقل�صت،  أن  بعد  الأحالم  موجة 

أو اأو أو  أن تختفي اأن تختفي أن تختفي  رة، الغريزي لطبيعة متوترة، الغريزي لطبيعة متوّترة، من غري 

ُبحية ملُدبحية ملُدن ووجوه تقاطرت  بحية ملدصبحية ملدص ص�ص� ورات صورات صورات  صح�صح� جتف ، 

حوقة املالمح صحوقة املالمح صحوقة املالمح  صم�صم� أو اأو م�أو م�أو  أو الذي كان،  أو اأو أو الذي كان،  أو اأو الذي كان،  الذي كان،  بجمالها الذي كان،  بجمالها  اطعةصاطعةصاطعًة ص�ص�

غاث صغاث صغاث  صالأ�صالأ� توطن صتوطن صتوطن  صوت�صوت� الهلع  تبعث  الهلع صحنات  تبعث  الهلع صحنات  تبعث  حنات  صوال�صوال�

إياها تتوافد منها اإياها تتوافد منها إياها تتوافد منها الوجوه  إياها تتوافد منها والكوابي�س... املدينة  إياها تتوافد منها والكوابي�س... املدينة 

ُتعرفُتتعرفُت د ب�رش صد ب�رش صد ب�رش  صح�صح� وارع، املقاهي والأحياء صوارع، املقاهي والأحياء صوارع، املقاهي والأحياء  صوال�صوال�

فرتة  منذ  منذ صتها  منذ صتها  تها  صعاي�صعاي� التي  وجوهه  سبع�سبع�س  على 

ما  ما صها  ما صها  ها  صوبع�صوبع� رحل،  رحل، صها  رحل، صها  ها  صبع�صبع� العمر،  من  مبكرة 

مما  عاليا  مما صحك  عاليا  مما صحك  عاليا  حك  صوي�صوي� افر صافر صافر  صوي�صوي� يكتب  حيا  زال 

أحالم اليقظة والواقع التي طغت على اأحالم اليقظة والواقع التي طغت على أحالم اليقظة والواقع التي طغت على  إليه اإليه إليه  آلت اآلت آلت 

ار الأحداث اجلارف نحو اجلحيم .. صار الأحداث اجلارف نحو اجلحيم .. صار الأحداث اجلارف نحو اجلحيم ..  صم�صم�

يء، صيء، صيء،  صال�صال� سبع�سبع�س غريبة  موجة  غزتني  البارحة 

رغم  الهند  يف  بوجودي  رغم أتذكر  الهند  يف  بوجودي  رغم اأتذكر  الهند  يف  بوجودي  أتذكر  فيما  فيما أحلم  فيما اأحلم  أحلم  فلم 

على  تربطنا  التي  الكثرية  وال�صالت  قربها 

ة املمتدة 
ّ
ة املمتدة حرية املمتدة حري حريصحريص صال�صال� أكرث من �صعيد، بهذه القارة اأكرث من �صعيد، بهذه القارة أكرث من �صعيد، بهذه القارة 

بالطقو�س والديانات واللغات. رغم انه مل يبق 

إمن العائلة اإل وزار بالد غاندي والأباطرة  إمن العائلة  فرد 

يم اجلغرايف صيم اجلغرايف صيم اجلغرايف  صالتق�صالتق� إن كان يف اإن كان يف إن كان يف  إن كان يف و إن كان يف و املغول والبوذا، 

يف  ة 
ّ
يف دي يف دية  ة  الول ه صه صه  أر�اأر�صأر�صأر� �صارت  اجلديد  ي صي صي  صيا�صيا� يا�صيا�ص صوال�صوال�

يعظ  كان  حيث  الوعول،  وحديقة  )النيبال( 

اخلطايا  من  وتنقيتهم  الب�رش  اخلطايا اإ�صالح  من  وتنقيتهم  الب�رش  اخلطايا اإ�صالح  من  وتنقيتهم  الب�رش  إ�صالح  اباب ويحلم 

يهتمون  يهتمون أدباء  يهتمون اأدباء  أدباء  مع  التي  مع �صِ مع �صالتي  التي  ورغم  وال�رشور، 

أر الهند. رمبا هذا اأر الهند. رمبا هذا أر الهند. رمبا هذا  ماين أن العماين أن العماين والعربي، مل 
ُ
أن الع
ُ

أن العصاأن العصا صابال�صابال�

 .. كثرياً كثرياًأخرت  ًأخرت  كثرياا كثريااأخرت  أخرت  اتات تحقة صتحقة صتحقة  ص�ص�
ُ
�م�م بزيارة  تذكري  احللم 

على  على صي،  على صي،  ي،  صالطقو�صالطقو� املوكب  يف  ياصياصيًا  صما�صما� أيتني اأيتني أيتني  أيتني ر أيتني ر

ة صة صة  صمزرك�صمزرك� ّنهر الغاجن املقّدنهر الغاجن املقّد�س ممتطيًا ظهر بقرة 

ي صي صي  صيف�صيف� أن اأن أن  أنيقة بخالخيلها اأنيقة بخالخيلها أنيقة بخالخيلها وذهبها ، ل يلبث 

واح صواح صواح  ص�ص� إىل اإىل إىل  الإلهي يف املدينة،  احللم باملوكب 

أيتني فيها وحيدااأيتني فيها وحيداًأيتني فيها وحيداًأيتني فيها وحيداً على ظهر البقرة  أيتني فيها وحيدار أيتني فيها وحيدار ومفازات، 

للت�صوير  فني  فريق  وثمة  باجلمال،  ة 
ّ
للت�صوير ع فني  فريق  وثمة  باجلمال،  للت�صوير عة  فني  فريق  وثمة  باجلمال،  ة  عصعص صامل�صامل�

ة 
ّ
ة الهندية الهندي
ّ
الهندي
ّ

والتوثيق حتى النهاية.. بقرة الالوعي 

)البانيان(..  )البانيان(.. أزقة  )البانيان(.. اأزقة  أزقة  من  �صورتها  اختزنُت اختزنُترمبا  ُرمبا 

مان، أولئك التجار الهنود يف بندر )مطرح( بعمان، أولئك التجار الهنود يف بندر )مطرح( بعمان، 
ُ
أولئك التجار الهنود يف بندر )مطرح( بع
ُ
أولئك التجار الهنود يف بندر )مطرح( بعاأولئك التجار الهنود يف بندر )مطرح( بع

ة امللونة صة امللونة صة امللونة  صاملزرك�صاملزرك� أطفااأطفاأطفال نرى الأبقار  حني كنا 

عاصعاصعًا ص�ص� �خ�ُخ القوم  القوم أحيانا نرى  القوم اأحيانا نرى  أحيانا نرى  القوم و أحيانا نرى  القوم و أحيانا نرى  يقة، صيقة، صيقة،  صال�صال� يف الأزقة 

أبقارهم الر�صينة الوقورة.اأبقارهم الر�صينة الوقورة.أبقارهم الر�صينة الوقورة. أمام اأمام أمام  جوداصجوداصجوداً صو�صو�

الزمان  عرب  بي  عرب صري  بي  عرب صري  بي  ري  صت�صت� منهّن،  واحدة  هي  منهّنها  واحدة  هي  ّها 

ان صان صان  صل�صل� إىل موطنها الأ�صلي، اإىل موطنها الأ�صلي، إىل موطنها الأ�صلي،  إىل موطنها الأ�صلي، افة،  إىل موطنها الأ�صلي، افة،  افة، صافة، ص صوامل�صوامل� د صد صد  صاملحت�صاملحت�

بد  أ الذي اأ الذي اأ الذي ل ااخلطااخلط حالها يلهج بالغياب على هذا 

النافل  العمر  ينفرط عقد  النافل أن  العمر  ينفرط عقد  النافل اأن  العمر  ينفرط عقد  أن  قبل   ، تداركه  من 

واحلياة!

أيام العطلة، اأيام العطلة، أيام العطلة،  أيام العطلة، غابة اجلامعة  أيام العطلة، غابة اجلامعة  يف هذه اللحظة، يف 

أفرادااأفراداًأفراداًأفراداً وجماعات،  أواأوأولدهم يتنزهون  هنود مع 

عن الهنود احلمر، عار املجزرة

ويوميات �أخرى



يف  كما  الليلية  الأحالم  يف  ينت�رشون  انهم 

للزمان  ة 
ّ
الفيزيائي ال�رشوط  احلياة متجاوزين 

واملكان.

* * *
اأقف يف طابور الكافترييا، لطلب القهوة واملاء، 

باأ�صجار  امُلحاطة  البحرية  اأفق  ينفتح  اأمامي 

الأخرى،  والطيور  والبط  العمالقة،  الغاب، 

ت�رشح يف هذا ال�صدمي املائي والآلهة. اأ�رشح يف 

يقف  من  ينبهني  املتدافعة،  الغيوم  منحدرات 

ورائي لأخذ الطلب. اأتذكر )مارت�صيلوما�صرتياين( 

يف فيلم )ثمانية ون�صف( حني كان واقفًا يف 

ال�صينمائي  حلمه  يف  �صارحًا  بروما،  طابور 

يعتمر  كان  والإجناز..  التحقق  على  الع�صي 

اللحظة... كنت يف  عة، وكذلك كنت يف هذه 
ّ
قب

ات 
ّ
الزمن املا�صي �صديد الولع بتقليد ال�صخ�صي

بتمثيل  الولع  �صديد  ة. 
ّ
والأدبي ال�صينمائية 

اأحا�صي�صهم، توترهم وغرابتهم ، مع تقدم العمر 

مع الأ�صف، مل اأعد كذلك »�صياأتي حني من الدهر 

ل يقلد املرء فيه اإل نف�صه« رمبا هذا لي�س بذلك 

الزمن  لكنه  البع�س،  لدى  املو�صوف  الن�صج 

املندفع  وال�صغف  الولع  يهجرنا  وال�صريورة!.. 

من غري ح�صابات ويهجرنا من نحب ، تهجرنا 

ال�صحراء  تهجرنا  املنت�صية،  والغيوم  الأحالم 

العا�صفة..

* * *
من خلف الزجاج املبّلل بخيوط املطر املن�صابة 

من الأعلى حتى اجلدول الذي ي�صق طريقه مع 

واقفًا  يبول  ثمة م�رشد  والغابة،  الدغل  جداول 

وغري  ورك�صا  م�صيًا  بالذاهبني  عابئ  غري 

عابئ بالكامريات املنت�رشة عيوُنها يف الزوايا 

مة 
ّ
والظالل، وهو يغني بن�صوة وال�صجائر املحر

يف معظم الأماكن، تتدىل من �صفتيه، انه اأكرث 

باأغوارها  البدائية  جذوره  مع  وتوا�صاًل  وفاء 

يتجلى  الذين  »الأ�صوياء«  الب�رش  من  وعريها، 

، ويف  املتاحف  ت�صييد  وبدائيتهم يف  حنينهم 

ذلك العنف املدلهم ، الذي يخجل منه على نحو 

منه  تخجل  كما  والفوؤو�س،  الغاب  ب�رش  اأكيد، 

يف  الزاهدة  فة 
ّ
املت�صو واجلوارح  احليوانات 

 احلنون..
ّ
�صوامع الطبيعة وليلها الوح�صي

* * *
بن  وعلي  �صباغي،  ر�صيد   ، اأتذكر  باري�س  يف 

يف  راأفًة  الأكرث   ، �صمعون  و�صموئيل  عا�صور، 

قارب  بهم  انك�رش  الذين  اأولئك  مع  التعاطي 

فقطعوا  منت�صفه،  اأو  الطريق  اأول  يف  الأمل 

النفاق  الباتَّ مع جمتمعات  الطالق  ي�صبه  مبا 

�صمع  حني  �صموئيل،  ان  حتى   . وال�صتهالك 

مبوت )جان كلود( وهو ر�صام مت�رشد يف احلي 

فيتنامية  واأم  فرن�صي  اأب �صابط  الالتيني من 

ة. 
ّ
حتى ان �صكله ينتمي كليا اإىل الهند ال�صيني

جاء من حمل اقامته يف لندن وذهب اإىل قربه 

وا�صعًا باقة زهور عليه ، بامتنان..

الغربي  املجتمع  اأن  يقول  فكان  ر�صيد،  اأما 

واخلارجني  وامل�رشدين  املهم�صني  من  ي�صمئز 

مراآتهم  يف  يرى  لأنه  ال�صارمة،  قواعده  على 

يبثها  التي  وجرائمه  املخيف  م�صتقبله 

كمنظومات وت�رشيعات ل يطالها ال�صك والريب.

* * *
حجما  اأكرب   ، ر 

ْ
الَغم وجه  على  يرّف  الطائر 

الطوفان  �صورة  يقراأ  الغداف،  انه  الغراب!  من 

القادم.
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* * *
�صا�صة  يف  يحّدقون  اأطفال  حديث  اإىل  اأ�صغي 

متى  )تتذكر(  لالآخر  اأحدهم  يقول   ، التلفزيون 

تعود  التي  ال�صلحفاة  فيلم   ، الفيلم  هذا  راأينا 

من  نف�صها  حلماية  ة 
ّ
القوي َدفتها 

َ
�ص درع  اإىل 

اأطفال  الوحو�س... كان ذلك يف البيت القدمي؟! 

ل تتجاوز اأعمارهم ال�صابعة اأو الثامنة. ياأتون 

املا�صي  اإىل  الإحالة  يفيد  الذي  التذكر،  بفعل 

والأحداث  الزمن  يحفرها  وعالمات  مبحّطات 

ة التي ل راّد لها..
ّ
يف �صريورتهما املو�صوعي

ال�صتني  اإىل عمر  الأطفال  لو و�صل هوؤلء  ترى 

اأمام هذه  �صي�صتخدمون  اأي تعبري  وما بعدها، 

الهاوية التي ل قاع لأغوارها ال�صحيقة.

)فال�س باك( ح�صب تعبري اأهل ال�صينما، ي�صتطيع 

ن الأزمنة والأمكنة يف �صياق ذاكرة اأرهقها 
ْ
عج

دم ونُزهات املارة..
َ
الرتحل بني دورات الع

العمر  طور  بلغوا  ون�صاء،  رجال  بجانبي 

ال�صعب، اأرذله، وان ما زال اجل�صد حمموًل على 

اأو   ، عربة  اأو  عكاز  مب�صاعدة  منهكتني  قدمني 

 
ّ
بدونهما مَلن مل يبدد خمزون �صحته يف مهب

املدن والأيام.

والنكت،  الأحاديث  يتبادلون  ي�صحكون، 

وامل�رشوبات، على اإيقاع �صعاع ال�صم�س املطّل 

بحر  باجتاه  وتتكاثف  تتدافع  غيوم  بني  من 

ال�صمال القريب، يبددون حلظة احلقيقة اجلاثمة، 

عون املدى املحدود، قبل الو�صول احلتمي 
ّ
يو�ص

اإىل حمطة النهايات.

�رشب اأوّز ي�صبح يف البحرية بت�صكيالت جمالية 

متعددة، يوؤلف موكب املياه امللكي. ق�صم اآخر 

منف�صل عن املوكب، يتمدد ناع�صًا على حواف 

ال�صّفة  يف  املارة  طريق  من  قريبا  البحرية، 

من  حجمًا  اأكرب  اأوزة  وثمة  واملقهى..  الأخرى 

يف  غارقة  واملهاجرة،  املقيمة  الطيور  هذه 

نوم عميق ل ميكن �صرب مياه غوره وم�صافاته 

ة مثنية عنقها الطويل اإىل اخللف غار�صة 
ّ
احللمي

راأ�صها حتت ري�س اجلناح الكثيف القوي لدرجة 

احتماله الطريان لآلف الكيلومرتات بني املدن 

اأو احلر الالهب،  وال�صحارى يف الربد القار�س 

نفقت  قد  الأوىل.  للوهلة  اليها  الناظر  يخالها 

الذين  متيز  التي  وال�صكينة  الهدوء  فرط  من 

ترى  حني  لكن   ،
ّ
للتو الأموات  عامل  اإىل  رحلوا 

الراأ�س مغرو�صًا حتت اجلناح، حتّد�س بالنب�س 

الباذخ  ال�صرتخاء  اأخفاهما ذلك  والرادة وقد 

الأنيق.

ل �صكان الغيب والوعد اإللهي على 
ّ
وميكن تخي

ة..
ّ
هذا النحو من الدعة والعي�س يف رحاب الأبدي

* * *
خ 

ّ
جميل اأن تخرج من البيت ، يف ال�صباح امل�صم

بالغيوم ورائحة الأ�صجار ، تدلف اإىل احلديقة، 

ترفع  الورد،  مبطر  املبلل  ال�صجري   
ّ
املمر ويف 

راأ�صك نحو امراأة تبادرك بكلمة )�صباح اخلري( 

ة 
ّ
امراأة يف منت�صف العمر. ما زالت على جاذبي

ال�صباح  م�صتهل  يف  اخلري(  )�صباح  ور�صاقة 

ات..
ّ
تلئم جروحًا جمهولة املنابع وامل�صب

... �صباح اخلري ، تقول املراأة املجهولة للرجل 

اخلفي  النور  ذلك  روحه  يف  تبعث   ، الغريب 

لعذوبة قادمة..

* * *
اأقراأ لدي�صتوف�صكي، عن ذلك الرجل امل�صطرب، 

الذي ل يعرف مكانه يف هذا العامل املوغل يف 

املدفوع  الرجل  والخالقي،  القيمي  انحطاطه 

ب 
ّ
ال�ص جهة  اإىل  والأحداث  املواقف  بتدفق 

والرتباك، وهو مير اأمام حمل يلحظ من نافذته 
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ما  البلياردو،  يلعبون  اأنيقني  رجال  جمموعة 

البلياردو،   
ّ
اأن ين�صب بينهم عراك بع�صي يلبث 

جثة  ي�صقط  النافذة  من  مقذوفًا  اأحدهم  ويرى 

على اإ�صفلت ال�صارع املوح�س، على غري عادته 

يدخل الرجل احلائر املرتبك ذلك الوكر امل�صتعل 

بالغ�صب وال�صكر والعراك، هو ال�صئيل ال�صعيف 

القامة. يقف  اأمام نفر يتميزون بالقوة وطول 

للحركة  ممر  هو  بل  للوقوف  لي�س  مكان  يف 

داخل املكان. وثمة �صابط فارع القامة متني 

الذي يقف يف و�صطه  املمر  البنيان مي�صي يف 

الرجل الذي ل مكان له يف هذا العامل . فما كان 

من ال�صابط اإل اأن يزيحه عن طريقه كما يزيح 

اإمياءة  غري  من  ب�صمت  ح�رشة،  اأو  ُغفاًل  �صيئا 

القا�صم  احلدث  النقطة،  هذه  من  حركة...  ول 

للكرامة والظهر، تبداأ ماأ�صاة الرجل تاأخذ اأبعاداً 

يف�صح  يكلمه كي  اأكرث حدة وخطورة، ملاذا مل 

هذا  حتى...  باإ�صارة  ينبهه  مل  ملاذا  الطريق، 

يف  وتركه  دمره  الذي  هو   ، املخيف  التجاهل 

فحتى  املتتالية.  والنحدارات  الهواج�س  ثورة 

لو لكزه، اأو �رشبه كفًا على وجهه بدًل من هذا 

التجاهل وكاأنه ل وجود له... لو خبطه بع�صا 

البلياردو، مبا ان زمن املبارزة النبيل قد رحل 

لو  البلياردو؟!   
ّ
بع�صي والنزال  العراك  و�صار 

قذفه من النافذة، مثل ذلك الذي راآه من اخلارج 

التجاهل  العاري.  ال�صارع  ا�صفلت  على  ي�صقط 

اأكرث قتاًل وجراحًا واإهانة لكرامة الإن�صان..

يل  قالت  انتحاراً،  ق�صت  �صديقة  تذكرت 

كل  مع  اأتعامل  كيف  اأعرف  انني  مرة: 

والنميمة  الكراهية   
ّ
�صم يف  املنقوعني  هوؤلء 

التجاهل والالمبالة   . والنحطاط، بالتجاهل 

ي�صفياين وين�صفاين من اأولد احلرام املوغلني 

ة، من التدلي�س والنفاق. 
ّ
يف هذه احلفلة التنكري

اإىل  يدفعونني،  كي  فر�صة  اأي  لهم  اأتيح  فال 

ووجوههم  امل�صتمر  ح�صورهم  من  الهرب 

ال�صنيعة القبيحة، �صواء بالنف�صال النهائي عن 

باإنهاء حياتي جنونا وموتًا...  اأو  هذا املكان، 

واختياري  اإرادتي  مبحظ  لحقًا،  قررت  اذا  اإل 

ب�صبٍب  ولي�س  واإطفاءها..  احلياة  هذه  اإنهاء 

من هوؤلء ال�صاقطني يف الدرك الأ�صفل للقذارة 

ال�رشف  هذا  مثل  ي�صتحقون  ل  انهم  والنتانة، 

والمتياز..

ة التي كانت 
ّ
هذا ما فعلته تلك ال�صاعرة املنفي

حمل ح�صد وحقد الكثريين يف هذه املدينة التي 

ت�صوق اأطفالها وب�رشها كل �صباح اإىل املذبحة 

والعار..

* * *
على  املرفرف  الطائر  روح  �س 

ّ
تتقم ال�صجرة 

بعيدة،  اآ�صيوية  اأ�صقاع  اإىل  وت�صافر  غدورها، 

حيث البوذيون القدامى يتقم�صون روح الغابة 

املرتفعات  يف  وهناك  والفرا�صات،  والطيور 

املتاخمة جلبال الهماليا، املحلقة كالكوابي�س 

مت�صلقي  املغامرين  واأحالم  اأخيلة  يف  الليلية 

ة.
ّ
هواج�س الوجود واجلبال الثلجي

اليوم عيد، ول اإح�صا�س ، اإل التماهي مع اأمواج 

ة 
ّ
ال�صوري الأر�س  على  رين 

ّ
واملهج املجازر 

الذي  العار  اإح�صا�س  اللغة والدم.  واأخواتها يف 

كل  يف  التاريخ  مقابر  كل  لهوله  تنتف�س 

الأحياء..  والب�رش  العرب  ينتف�س  ول  القارات، 

الطفل يقول لأبيه، انه ل يحب الأعياد. 

املجزرة  عار  عن  �صيئا  يعرف  ل  الطفل 

يدفعه  غام�س  اإح�صا�س  ثمة  لكن  والإبادة، 

واملنا�صبات يف مثل هذه  الأعياد  اإىل كراهية 

من  اأكرث  احلرية  تاأخذين  احلالكة،  الأجواء 

اأمواجها  و�صط  غارقًا  اأراين  م�صى،  وقت  اأي 

املدلهمة )اىل اأين اأذهب...؟( ل اأعرف ، ادحرج 
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حيث  والالطريق،  الالمكان  يف  ال�صنوات  جثة 

وحطامه  العامل  طرق  كل  واحت�صدت  تقاطعت 

يف اأعماقي.. اأرى نف�صي اأقطف الكرز يف حقول 

اأ�صدقائي اليمنيني  بلودان والزبداين، واأ�صارك 

املتاخمة  اجلبال  يف  العنب  موا�صم  جني  يف 

اأتاأمل  الر�صيد  �صارع  يف  اأم�صي  اأو  ل�صنعاء، 

واجهات املكتبات واحلانات..

الذي ل تغ�صاه  ال�صارع ال�صغري  اأجد نف�صي يف 

القرية  مركز  )بي�صنت(  يف  وال�صيارات  العربات 

العجائز  من  �صكانها  اأغلب  التي  الهادئة 

احُلمر،  الهنود  من  جمموعة  واملتقاعدين. 

تاريخهم  ما�صي  من  وهدايا،  حتفًا  يعر�صون 

مل  بحيث   ، وا�صتبدادها  احل�صارة  بقوة  امُلباد 

ة 
ّ
وحيوي ة 

ّ
الأ�صطوري الآلهة  �صعوب  من  يتبّق 

جمالها وروحها واأ�صحياتها املقد�صة، اإل هذه 

العالمات البائ�صة وذلك الري�س الذي يزنر ج�صد 

للمحاربني  اأزراداً  كان  بعدما  احلزين.  املغني 

الأ�صداء والفر�صان يف تلك ال�صهوب ال�صا�صعة..

تغزوين ذكرى من الزمن املا�صي، مبثابة ر�صم 

كاريكاتوري للراحل �صالح جاهني يف جريدة 

املا�صي،  القرن  �صبعينيات  يف  »الأهرام« 

بري�صهم  مر 
ُ

ح هنود  جمموعة  ر�صم  قد  كان 

وخالخيلهم وثمة رمز لل�صلطة المريكية ل�صان 

حاله يقول للفل�صطينيني والعرب: قريبًا �صاأحل 

احُلمر  الهنود  ق�صيتكم على طريقة حل ق�صية 

هوؤلء.

نبوءة الرائي اجنلى غبارها، عن وقائع واأحوال 

اللحظة الراهن..

نظرتها  تغ�س  مبت�صمة،  كلبها  تداعب  امراأة 

على  مبت�صمًا  يتهلل  الذي  وجهي  اإىل  احلنونة 

ايقاع عدوى املراأة يف النظرة والبت�صام..

)نوتنجهام(  مدينة  اإىل  ذاهبًا  احلافلة،  اأركب 

لندن امل�صغرة، اأم�صي يف ال�صوارع وال�صاحات 

اقط يف �صحنها املياه والطيور ملّطفة 
ّ
التي ت�ص

�صباحات الب�رش امُلقفرة..

اإىل  التعب دخلت على غري هدى  اأن هّدين  بعد 

اده مت�صاوون على الأغلب يف الأعمار 
ّ
حمل، رو

ن�صاء  متقاعدون  �صاحنات  �صائقو  واملزاج، 

الرئي�صية  احلافالت  حمطة  من  قريبا  ورجاًل، 

يف مركز مدينة روبن هود..

زجني بقامته ال�صلبة يدخل ويقف على خ�صبة 

 
ُ
الكونتوار، مي�صح املكان بنظرة خاطفة، مظهره

انه  يف�صح  ال�صن،  يف  تقدمه  رغم  على  القوي 

يجل�صن  ن�صاء  اأربع  م�صارع..  اأو  قدمي  مالكم 

تقف  اأن  اإحداهن  تلبث  ل  واحدة  طاولة  على 

اأعلى.  اإىل  وقب�صتها  عاٍل  ب�صوت  �صامتة، 

املتقاعدين  هوؤلء  و�صط  اأكرث  تالحظه  املرح 

يف  وهم  كاأمنا  كثرية،  حمنًا  اختربوا  الذين 

العمل  اأجواء  عن  بعيداً  املريحة  العطالة  هذه 

يريدون   ، اليوم  ت�صتنزف طاقاتهم طوال  التي 

التعوي�س عما فات واإنق�صى. ال�صباب يفكرون 

الوهم  ذلك  تركوا  هوؤلء  والقادم،  بامل�صتقبل 

اللحظة، مي�صكون  خلفهم ل يعنيهم �صوى هذه 

تخونهم  اأن  قبل  الب�صيطة  ومتعها  بتالبيبها 

وترحل من غري اأمل يف عودة..

توحي  وردهاِته،  املكان  مراحي�س  حتى 

بانتمائها اإىل بلدة عامل ثالثية من اأثر الفو�صى 

انتباه  اأي  الرواد  يعريها  ل  التي   ، والروائح 

يجود  ل  التي  العطالة  هذه  ن�صوة  يف  غارقني 

اإل يف مثل  الزمان الأوروبي والقانون مبثلها 

هذا العمر..

طاملا  �صديق  بي  ات�صل  اللحظة  هذه  يف 

اأ�صف  النوع..  هذا  من  ومطاعم  اأماكن  عرف 

التي  واأجواءه  و�صخو�صه  املكان  تفا�صيل  له 

اأجاب،  نائمة،  ذكريات  اأعماقه  يف  حركت 

املكان،  مل�صاهدة  وياأتي  تذكرة  �صيقطع  انه 
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�صكري  اأو حممد  )بوكوفي�صكي(  م�صطحبًا معه 

�صيجتمع  ة، 
ّ
الهام�صي ال�صورة  تكتمل  كي 

املحل  هذا  لزيارة  ومت�رشدوه  الأدب  �صعاليك 

حتدها  ل  وحانات  اأماكن  اإىل  �صيتنا�صل  الذي 

حدود الدول واجلغرافيات، �صن�صهد جمد اخلروج 

ة من جديد.
ّ
على الن�صق، عرب هذه العوامل ال�صفلي

* * *
وبناتها  جر�صها  بجمال  ة 

ّ
اليطالي اللغة  ت 

ّ
مر

 الطاوؤو�س الفاتن حملقًا يف 
ّ
املراهقات، كما مر

ة بقرية 
ّ
املناخ الثلجي لأحالم )فلليني( الطفولي

ة حيث املوج يخبط املنارات 
ّ
)رمييني( البحري

وال�صفن والِظالل، يف فيلم )اأماركورد(.

الأحالم  متر  كما   ،  
ّ

الأنثوي احلفيف   
ّ
مر

ال�صفح الأخ�رش،  راأ�س نائم على   يف 
ُ

باب وال�صَ

ر املياه.
ْ
ينهبه الن�صيم وال�َصبق الفائ�س على غم

* * *
ال�صا�صات  على  نقا�س  يحتدم  الفرتة  هذه  يف 

غزو  يف  بريطانيا  م�صوؤولية  حول  وال�صحف، 

يذكر  ما  بلري،  توين  بقيادة   ، العراق  وتدمري 

ة الغرب ، كونه ل �صيء مير مواقف 
ّ
بدميقراطي

على  وح�صاب  م�صاءلة  غري  من  واأحداثًا، 

ال�صيا�صية  �صلطتها  زالت  ما  التي  الدول  عك�س 

يطاله  ل  الذي  املقّد�س  مرتبة  يف  والدينية 

ال�صك وامل�صاءلة يف �صيء.. لكن يف جهة الواقع 

ة للبالد التي ُدمرت 
ّ
والتاريخ والنتائج الكارثي

لها  تعيد  ماذا  وخراب.  متزيق   
ّ
�رش زقت 

ُ
وم

يعيد،  ماذا  الربيطانينّي.  والنقا�س  امل�صاءلة 

من �صوِء حياٍة ملاليني ال�صحايا الذين تال�صوا 

نوع  رمبا  الكلي؟  والدمار  العنف  جحيم  يف 

احلدث  فداحة  اإزاء  الأقوياء  ميار�صه  ترف  من 

وماأ�صاويته..

جدل اآخر يطل براأ�صه بني الفرتة والأخرى يف 

ة، حول مذبحة الأرمن، 
ّ
اأجهزة العالم الأوروبي

ة العثمانية الآفلة منذ ما 
ّ
على يد المرباطوري

يزيد على القرن من الزمان ، بعدما اأنهت واحدة 

التاريخ..  يف  ة 
ّ
احل�صاري الدورات  اأكرب  من 

ة 
ّ
الأوروبي الدول  اأن  احلدث،  هذا  يف  املفارق 

التي قامت على  الراهنة  الرتكية  الدولة  ل 
ّ
حتم

 معها 
َ
ة حماولًة القطع

ّ
اأنقا�س تلك المرباطوري

على طريقة قتل الأب اأو ما ي�صبه ذلك.

حيث اإن كمال اأتاتورك والنخب الرتكية الطالعة 

نات 
ّ
املكو الكربى هجرت  الهزمية  اأنقا�س  من 

اأو معظمها، والقيم والعنا�رش التي قامت على 

ا�صُتبدل  احلرف  حتى  ة. 
ّ
المرباطوري اأركانها 

باحلرف الالتيني، حرف املنت�رش. والعا�صمة 

اإىل  ا�صطنبول  من  ُنقلت  ة 
ّ
المرباطوري رمز 

اأنقرة... الخ.

ر 
ّ
وتبّنت الدولة اجلديدة اخليار الأوروبي للتطو

والتحديث »حداثة« اأعداء الأم�س، كما اليابان، 

العميقة،  الروؤية  وبهذه  بالطبع،  الفوارق  مع 

ة احلالية 
ّ
الدولة الرتكي مل يحافظوا على رقعة 

اخليار،  هذا  واإمنا  فح�صب،  وب�رشيًا،  جغرافيًا 

من  نحو  على  مرموقة  دولة  بناء  اإىل  قادهم 

ة وتناف�س مع دول املركز الأوروبي 
ّ
ة حقيقي

ّ
ندي

العتيد..

اأفعال  م�صوؤولية  لهم 
ّ
يحم الغرب  ذلك  مع 

التاريخ  واأخذ  وانق�صوا  م�صوا  الذين  اأ�صالفهم 

ة اجلديدة؟!
ّ
انعطافته اجلذري

اإىل  نف�صه،  يوجه  الذي  البديهي  وال�صوؤال 

وجمزرة  اإبادة  من  كم  واأمريكا،  الغرب  دول 

قت 
ُ

وا�صتئ�صال �صعوب، وح�صارات وثقافات حم

حقت، منذ طالئع الغزو الأ�صباين، الربتغايل 
ُ

و�ص

بالجنليزي  مروراً  الالتينية  القارة  اإىل 

ن يحا�صب 
َ
م العراق؟!!  والفرن�صي... وحتى غزو 

ن يف هذا ال�صياق املدلهم؟!
َ
م
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ة 
ّ
احلميمي توؤلف  الذي  املكان  ذلك  من  اأخرج 

اأماكن  معظم  يف  املفَتقد  َن�صيجه  والزمن 

التخلف  عليها  اأرخى  التي  وتلك  احل�صارة، 

والظالم اأثقاله ونكباته. اأم�صي يف اأزقة و�صوارع 

ة 
ّ
رتفة اأنيقة. ماركات وعالمات جتاري

ُ
فرعية م

 ، ة 
ّ
وفرن�صي ة 

ّ
ايطالي فاخرة،  مطاعم  م�صهورة، 

ة مطاعم ِعلية القوم .. ل اأتوقف ، 
ّ
ة وتركي

ّ
�صيني

اأف�صل امل�صي والت�صكع م�صتعيداً ما�صيًا �صا�صعًا 

يف هذا املجال. حيث الت�صكع وامل�صي من غري 

هدف هو هاج�س نهاراتنا ولياليها املتعاقبة. 

فجاأة تلوح لفتة قلعة روبن هود. التي م�صيت 

على هديها يف العام املن�رشم . ل اأح�س رغبة 

مان 
ُ
ع يف  كثرية  قالع  لدينا  اإليها..   

ّ
امل�صي

والعامل العربي. ل�صت جامع حُتف ول مهوو�صا 

برتاث وفلكلور.

 .. الغائم  الطق�س  هذا  يف  التنزه  يكفيني 

ها 
ُ
ع�ص�ص يالحقه  برقابة  يح�س  ل  من  جتربة 

الالمرئي يف اليقظة واملنام . يف كل الأماكن 

وامل�صتنقعات واملراحي�س..

* * *
املقطع  يورد  الذي  جربا  ابراهيم  جربا  اقراأ 

اإْن  اأخ�صاه  التايل لألفرد نورث وايتهد »... وما 

فيهم  فتتجمد  قا�ٍس،  نظام  النا�س  على  ُفر�س 

ابتكار  على  مقدرتهم  الرقيقة،  ال�صفة  تلك 

ذلك  على  وي�صتمرون  اجلديدة،  والِفكر  الآراء، 

الن�صان  ينحدر  اأن  اإىل  قرن،  بعد  قرنًا  احلال 

وجمتمعه اإىل م�صتوى احل�رشات من اجلمود«.

كر�صت  التي  املجتمعات  تلك  اإزاء  القول  ما 

ما�صيها  ة، 
ّ
واملعنوي ة 

ّ
املادي اإمكاناتها  جل 

الفكر  اإمكانات  حتطيم  اأجل  من   ، وحا�رشها 

طبقات  وتعميق  والفطرة.  الإرادة  ة 
ّ
وحيوي

وامل�صتويات..  عد 
ُ

ال�ص كل  يف  واجلمود  الظالم 

من  ة 
ّ
البيولوجي العلوم  تكت�صفه  مل  ف�صيل  اأي 

وا�صتعارة  مثال  يكون  والقمل،  الزواحف 

مطابقة لواقع احلال واملحال؟!

* * *
باملنا�صبة  وهي  اأرتاده..  الذي  املقهى  يف 

ثالثة مقاه يف هذه القرية.. مقهى )نريو( الذي 

الذي   ، ميالن  نادي  تي�صريتات  موظفوه  يعلق 

)بريلو�صكوين(  الف�صائحي  امللياردير  ميتلكه 

ومقهى )بني( و)كو�صتا( كلها عن طريق اخلدمة 

ة.. اأتناول القهوة من اجلر�صونة احل�صناء 
ّ
الذاتي

الفرتة  هذه  يف  ميكن  اإذ  حظي..  من  املبت�صمة 

اأجنبيًا  اأن تكون مك�رشة غا�صبة كوين  خا�صة 

ورمبا ظنت اأنني مهاجر جديد.

عدا  اجلو  )تريا�س(  ة 
ّ
خارجي ف�صحة  اإىل  اأخرج   

و�صط  زرقاء،  �صماء  عرين  جتوب  غيوم  بع�س 

فه، يف الطاولة التي اأمامي 
ْ

هواء يت�صاعد ع�ص

، �صممت رائحة  اأ�صجار وزهور   
ُ

اأ�ص�س �صعت 
ُ
و

بحياتها  ممتلئة  انة 
ّ
ري بينها،  من  الزعرت 

غالبا  الزعرت  ي�صمون  مان 
ُ
ع يف  العابرة. 

بركات  �صليم  ووجدت  ال�صعرت.  اأو  بال�صعرت 

ي�صميه كذلك.. رمبا ذلك الذي ينبت يف اجلبال 

ة... 
ّ
ماني

ُ
الع ة اخل�صيبة مقارنة باجلبال 

ّ
الكردي

اأتذكر تلك ال�صجريات التي زرعناها اأمام البيت 

يف م�صقط، وحني يحل ال�صيف بطالئعه الأوىل، 

تبداأ تلك ال�صجريات يف املكابدة واملعاناة مع 

الرطوبة احلادة اأو الرياح ال�صاخنة حتى يزول 

مع  معاناتها  تذكرين  ويتال�صى.  منها  الكثري 

من  املاء  عليها  اأ�صب  واأنا  الطق�س،  �رشاوة 

حكمت  الذين  الب�رش  باأولئك  الهوز..  خرطوم 

م�صالخ  و�صط  بالعي�س  العاتية  الأقدار  عليهم 

احلروب واأهوالها..

من  بالقرب  جتل�س  عائلة  التريا�س  تدخل 
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عائلة  انها  اأفرادها،  لغة  من  يتبنّي  طاولتي 

اأوروبا  اأهايل  بقية  كما  هنا  الرو�س  ة.. 
ّ
رو�صي

مهنا  ميار�صون  �صابقا(  )ال�صرتاكية  ال�رشقية 

الغربيون  الأوروبيون  اإليهم  وينظر  قا�صية 

الأبي�س  لونهم  رغم  واحتقار  تعاٍلٍ  نظرة 

قلت  الأخرى..  وال�صعوب  العرب  مثل  والأ�صقر، 

يف نف�صي، اإذا كان )بوتني( وحكومته �صادقني 

يف قي�رشيتهم اأو حنينهم ال�صوفييتي املفقود.. 

�صعوبهم  كرامة  �صون  يف  ي�رشعون  ل  ملاذا 

من العوز وابتذال نظرة الآخر. بدل ا�صتعرا�س 

الطريان احلربي فوق احلطام ال�صوري واأ�صالئه.. 

لأمريكا  احلقيقي  الند  ة 
ّ
�رشعي يعطي  ل  هذا 

�صطحي  ا�صتعرا�س  اإل  لي�س  فهو   ، والغرب 

الغرب  اإل تلبية لإرادة  . ورمبا لي�س  اآفلة  لقوة 

املاكرة..

اجلر�صونة  فراأيت  الورقة،  عن  راأ�صي  رفعت 

اأو  اإجنلريية  كانت  اإن  اأعرف  ل  التي  ال�صقراء، 

الفارغة،  الأواين  تلم  الأوروبي،  ال�رشق  من 

الغيوم  بني  من  امل�رشق  وجهها  اإىل  تطلعت 

اإثرها  والرذاذ، فابت�صمت ابت�صامًة، ن�صيت على 

كل امل�صالخ والكراهيات.

بنربة  بينها  فيما  تتحدث  الرو�صية  العائلة 

ة، كاأمنا البوح والهذيان.
ّ
العواطف الرو�صي

* * *
اتها هذا ال�صباح : »ليت يل 

ّ
 يف دفرت يومي

ْ
كتبت

حّظ كلب بريطاين عجوز« حني �صاهدْت جارنا، 

كيف يدلل كلبه يف الأكل والراحة بني املخّدات 

واملفار�س الوثرية...

اإىل  التي حتولت  الياباين،  الكلب  تذكرُت ق�صة 

الكلب  كان  )هات�س(  با�صمه  �صينمائي  فيلم، 

التقطه  حني  ة 
ّ
احليواني �صاللته  يف  الأخري 

منزله  اإىل  به  واأتى  املو�صيقى،  بروفي�صور 

اأكرث  بل  اأفرادها  من  واحداً  ليكون  وعائلته 

واحليوان.  الآدمي  بني  متدفقة  وعاطفة  قربًا 

دماغية  ب�صكتة  املو�صيقى  اأ�صتاذ  يق�صي  حتى 

جمال  ينق�صها  ل  التي  حما�رشته  يلقي  وهو 

ة. 
ّ
الكلي مدرج  يف  طالبه  بني  ة، 

ّ
واملحب احلوار 

تنتقل عائلته هاربة من مرارة الذكرى اإىل بلدة 

على  نف�صها،  املنطقة  يف  الكلب  يبقى  اأخرى. 

وفائه واإخال�صه للفقيد وكاأمنا ما زال على قيد 

احلياة »اأنت كالكلب يف الوفاء....« يذهب الكلب 

كعادته اإىل حمطة القطار يف ال�صاعة والدقيقة 

ينتظر �صديقه قادمًا اأو ذاهبا اإىل عمله ... هكذا 

، حتى تتقادم عليه ال�صنون والأحداث، وي�صل 

اإىل طور ال�صيخوخة الأخري ...

ملحمة احلنان والوفاء بني الن�صان واحليوان، 

يف هذا الع�رش، ع�رش املنفى والغرتاب، ع�رش 

احل�صارة والتقدم العلمي والتقني.

الأكرث رهافة  العاطفة والرفقة  النمط من  ذلك 

من  اأكرث  يف  ومنابته  جذوره  يجد  و�صدقًا، 

والأقوام  الب�رش  بني  ة 
ّ
وروحي ة 

ّ
جغرافي جهة 

الع�رش  ة، جهة 
ّ
ة والبدوي

ّ
ُتو�صف بالبدائي التي 

خطابها  ة.. 
ّ
العربي اجلماعات  بني  »اجلاهلي« 

حياتها  وقائع  �صعريًا،  يج�صد  الذي  ال�صعري 

ال�صعراء  ال�صحيقة.  واملفازات  ال�صحراء  يف 

ال�صعاليك، اأكرث �صطوعًا وجتليًا يف هذا املقام. 

»عوى  الفريدة..  وق�صيدته  الورد  ابن  عمرو 

الذئب فا�صتاأن�صُت بالذئب اإذ عوى

»...
ُ
ت اإن�صان فكدُت اأطري

ّ
       و�صو

الروحي  حد 
ّ
والتو التماهي  ال�صداقة،  عالقة 

الزاد  الفرزدق  يقت�صم  الذي  والذئب   
َ

الَفر�س مع 

اأم   
ّ

ع�س اأذئب  »فقلنا  والفرغل..  والوعل  معه، 

فرغُل...؟«

واملَدر،  ر 
َ
الوب حيوانات  و�صائر  ال�صبع(،  )ولد 

تلك املخلوقات املتجلية لدى ال�صاعر والن�صان 
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لروحه  وانعكا�س  �صدى  اإىل  تتحول  بحيث 

اأكرث  النبيلة: وهل هناك نبل  التائهة  واأعماقه 

رفعًة من نبل واأخالق ذلك الزمان؟!

رمبا كاتبة اليوميات من بالد العرب، ترمي يف 

عبارتها الآنفة. اإىل اأبعاد اأخرى ُت�صكل امل�صافة 

والغرب  العرب  بني  ة 
ّ
ال�صوئي ة 

ّ
احل�صاري

�صد يف تلك النقطة التي يا لها من نقطة 
ّ
وتتج

كما عرب ذلك ال�صيخ ال�صالحي الأريب.

* * *
اأقراأ ل�صاعر �صوريايل »اأنا مدفون هنا، وجال�س 

قرب قربي«..

يف  واإيابًا،  ذهابًا  اأحدق  واأنا   .. �صار  ولرينيه 

اأ�صجار احلديقة وغيومها املتدافعة:

»لي�س ثمة مكان للجمال ، املكان كله للجمال«.

* * *
)�صيوران(  يحتل  دي�صتوفي�صكي،  قراءة  اأوا�صل 

�صفحات الكتاب ملوحًا بيده الكئيبة ال�صاخرة: 

الكبري،  الرو�صي  للكاتب  بالن�صبة  ة 
ّ
الب�رشي

تتوزع بني قّدي�س وجّزار... الخ.

* * *
لبا�صهّن  املت�صابيات،  العجائز  م�صهد  يذكرين 

الن�صوة  الكثرية،  والألوان  امل�صاحيق  الوّلدي، 

املكان  هذا  بهن  ميتلئ  اللواتي  امل�صّنات 

الريفي الهادئ الوديع، يف الطرقات واملطاعم 

وهم  الأطفال  )بهات�صات(  يذكرين  واملقاهي، 

وبراءة  مبرح  بالزمن  ال�صا�صة  على  يلعبون 

واللحى،  وجوههم  على  ال�صوارب  وا�صعني 

ويدفع  هم 
ّ

يكرب ما  وكل  ة.. 
ّ
الطبي النظارات 

ال�صيخوخة..  ماكياج  حتى  ال�صباب،  اإىل  بهم 

بتح�صني  لكن  اللعبة،  نف�س  يلعنب  والعجائز 

اخرتاعه  �صيتم  واإل  جد، 
ُ
و اإن  جمالهن  �رشوط 

عرب عمليات التجميل واأدواته.

الكل يلعب مع الزمن، وهو الوحيد الذي ل يلعب 

يف �صريورته ال�صاحقة مع اأحد ، هناك م�صاحة 

لل�صحك واملرح الربيء مع الأطفال، ي�صاركهم 

عينه  لكن  ة.. 
ّ
الربي كالطيور  املحلقة  الأحالم 

حتّدق ب�رشا�صة يف جميع املنحدرات والأبعاد.

* * *
ة 

ّ
حر الأول،  ترابك  يف  اأيامي  يا  اأنِت  �صجينة 

فوق تراب الآخرين، لكنك ترجتفني خوفًا اأمام 

تالل املغيب.

* * *
ال�صماء  هامُة  تنحني  تكاد  مبرح  منت�صيًة 

الأ�صفر،  بلبا�صها  ة 
ّ
بي

َ
ال�ص ال�صغرية،  لقامتها 

كلبها  مع  غيمة،  يخاتل  طائر  بخفة  ترك�س 

يف �صحن احلديقة، ت�صّفر وتنادي )ا�صتيفاين.. 

بني  الندي  الع�صب  على  طوافًا  ا�صتيفاين...( 

تنادي  العالية،  والبلوط  اجلوز  اأ�صجار 

يف  الويف،  �صديقها  مع  متوحدة  وت�صخب، 

مع  يطوفون  عجائز  وثمة  ة.. 
ّ
املدر�صي العطلة 

حيوات  اأراقب  النوم..  اأثقال  ناف�صني  كالبهم 

ال�صباح يف حركتها الأوىل نحو النهار القادم، 

املنزل  يف  حمدقًا  منهم  قربة 
َ
م على  اأطوف 

ب�صتانه  �صور  على  لقت  ٍ
ُ
ع وقد  احلديقة،  بركن 

لفتًة تفيد بعر�صه للبيع )متى �صاأمتلك منزًل 

ثالثني  منذ  الغريبة؟(  البالد  يف  غرفة  اأو 

املنذور  املنزل  اأهذي بامتالك ذلك  واأنا  عامًا 

 على املنال. كلما ذهبُت اإىل 
ّ
لال�صتقرار الع�صي

احللم  منزل  راودين  مدينة،  �صاحية  اأو  مدينة 

والهذيان..

اأحدق  ال�رشفة  يف   ، البي�صاء  بالدار  كنُت  مرة 

عماراتها  تطرز  التي  وال�صقق  املنازل  يف 

ال�صارع املغربي، قلت من اجليد اأن ميتلك املرء 
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على  �صديق  اأجاب  حيث  احلي  هذا  يف  منزًل 

هذا  مثل  منك  �صمعت  اأعوام  ع�رشة  )منذ  الفور 

التف�صيلي  النقا�س  طور  دخلنا  ومرة  الكالم!(. 

طوال  اجلوار،  وطبيعة  واملوقع  ال�صعر  حول 

الليل  كالم  ليتال�صى  النهار  حتىظهور  الليل 

اأحّدق  اللحظة  هذه  يف  ال�صم�صي..  �صطوعه  يف 

ة، 
ّ
الإجنليزي احلديقة  بركن  احللمي  املنزل  يف 

وحيداً  اأفعل  ماذا  �صوؤال:  علي  األح  ما  �رشعان 

الأخ�رش  الَقفر  هذا  يف  الكا�رشة  ال�صتاءات  يف 

هذا  جَثة  على  معه  اأب�صق  �صديق  ل  البعيد؟ 

يف  اأعمل  ماذا  روؤو�صنا.  يف  املتحِللة  العامل 

هذا املكان الذي ين�صح ناأيًا ووحدًة؟ وتخيلُت 

للمنزل  ال�صغرية  احلديقة  يف  مقذوفة  جثتي 

بفعل نوبة حادة، ا�صت�صعرُت طالئعها، ورك�صُت 

م�صتغيثًا يف �صمت ال�صتاء والعزلة لأقع من غري 

اأو بفعل قاتل مهوو�س- وهم كرث يف  ِحراك... 

ميار�صون  الوحدة  ب�صبب  رمبا  الأنحاء-  هذه 

ة.. 
ّ
القتل والأذي

اإىل  حتول  الذي  املنزل  حلم  من  راأ�صي  اأرفع 

بخفة  تقفز  زالت  ما  ة 
ّ
بي

َ
ال�ص لأجد  كابو�س، 

ة مع كلبها متوحدة مع حلمها الواقعي 
ّ
مالئكي

البهيج.

* * *
رغبة امتالك واٍد من الف�صة كما يف احلكاية، 

�صتتنا�صل اإىل اأودية من الذهب والأملا�س، ومن 

الأزيل.  ونفوذه  خلقه  يف  اخلالق  منازعة   
َ
ثم

رغبات  اإىل  مف�صية  ها 
ُ

اأمواج تتالطم  رغبات 

�صكيمُة  اإل  عنفها  اندفاعاِت  يلجم  ل  واأطماع 

املوت والرتاب.

* * *
وكاأنني  احلديقة  اإىل  اأدلف  اخلمي�س،  يوم  انه 

ما زلُت م�صكونًا بذلك الليل ال�صاخب الأ�صواء 

بلياليها  لندن  من  عدت  اأن  بعد  واملزاج. 

ال�صاهرة مع اأ�صدقاء ع�صُت معهم ولئم باذخة 

بداأ  الذي  والذكريات  وال�رشاب  الطعام  من 

الزمان، يف �صوء  بالتواري يف طوايا  بع�صها 

الأحداث العربية الكثيفة املتقادمة دومًا.

بي�صاء  امراأة  اأملح  �رشيعِاً،  احلديقة  ادخل 

اأنها من  بة تعرب بخطوات حزينة. فكرُت 
ّ
حمج

الالجئني ال�صوريني الهاربني من جحيم املوت 

واخلراب. وقد بداأت اأبواب العامل تنغلق اأمامهم 

بالكامل حتى ذلك احللم الذي يعرب اأرخبيالت 

متعبة،  قوارب  عرب  هائجة  وحميطات  ة 
ّ
بحري

ملع بعيداً قامتًا، عدا �صطوع املوت يف �صخب 

الإن�صانية  على  العار  ذلك  ة.. 
ّ
اجلماعي املجازر 

جمعاء وتلك الفظاعات التي ل ميحوها تقادم 

الزمان.

الفطر،  عيد  اأيام  من  الأول  ال�صباح  يف  وكنت 

اأولدي  لأعطي  العامة،  احلديقة  اإىل  ذهبُت 

باوندات  ب�صعة  العيد..  عيدية  خالتهم  واأبناء 

كما جرت العادة يف ديارنا، فالحظت ان بينهم 

ولداً غريبًا ل يتجاوز عمره العا�رشة، مددت يدي 

واأ�رش  رف�س  لكنه  الأطفال  بقية  مثل  لأعطيه 

بوالدته  فا�صتعنُت  وا�صح.  بنفور  الرف�س  على 

احلديقة،  يف  زوجتي  مع  جتل�س  كانت  التي 

ة.. عرفت انها عائلة جاءت قريبًا 
ّ
ليتقبل العيدي

من �صورية لجئًة يف بالد الإجنليز، وعرفُت اأن 

معدن ال�صعوب العظيمة يف التاريخ ، يتجلى يف 

�صوء املحن الكربى وامللمات..

الكوابي�س  تنا�صي  اأحاول  خطوات،  اأم�صي 

ة، اأملح �صف ن�صاء م�صّنات لكن من غري 
ّ
العربي

وجها  هكذا،  ماكياج...  ول  الزمن  على  ِحيل 

لوجه اأمامه، وهو عنوان فيلم لنغمار برغمان، 

احلادة،  الوجود  بهواج�س  امل�صكون  ال�صويدي 

والوحدة، ال�صيخوخة واملوت... احلديقة تتموج 
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بف�صاٍء �صحو تعربه غيوم خفيفة. اجلو املثايل 

للخواجات. وفتيات يف طور املراهقة ي�صحكن 

اأ�صجار اجلوز  اأ�صواتهن ي�صمخ  عاليًا. �صجيج 

اأجل�س  جانبا  اأتنحى  و�صبق.  باأنوثة  والورود 

كر�صي  على  العمالقة،  ال�صجرة  جذور  على 

و�صيادون  الأمازون  غابات  الباذخ.  اجلذور 

يرمون �صباكهم يف اأنهارها الغزيرة ال�صافية.. 

اأ�صوات الفتيات العالية دومًا وهن يجل�صن على 

امل�صطبة. اأو بالأحرى ل�صن بجال�صات، اإذ اإنهن 

جلو�صًا  قيامًا  عا�صفة  دائبة  حركة  حالة  يف 

الفردو�س  من  القادم  الهواء  �صحر  يف  طريانًا 

متثيل  و�صلة  بني  العذب  وبغنائهن  الأعلى.. 

واأخرى، جعلنني اأفكر، اإذ كّن طالبات يف معهد 

الربوفات  ي�صبه  مبا  يقمن  م�رشح،  اأو  �صينما 

احلياة  اإنها  اأم  عليها،  تعودن  الالتي  الأدائية، 

من  حّتِررن  وقد  الَنٍظر،   
ّ
الفتي جموحها  يف 

اإكراهات النظام وقواعده ال�صارمة؟

* * *
النجوم،  بني  معّلقة  حديقة  يف  اأم�صي  راأيتني 

ي�صحكون  يلعبون،  ِمرحني..  باأطفال  متتلئ 

غ�صب  من  قواربهم  جنت  اأن  بعد  عاليًا، 

املحيطات.. بني الفينة والأخرى يِه�ّصون قطيع 

بروق يلمع يف ليل الرحلة ك�ُصهٍب يف �صحراء 

التتار.

اأ�صباح  بالأ�صباح،  ، مليئًة 
َ
اأعرب �صحراء راأيتني 

بدٍو ارحتلوا من غري عودة.

�صتها 
ّ
ل معهم كل مرياث احلكايات التي حو

َ
ورح

رحلت  البعيد..   
ّ
اليمني تاريخها  من  ال�صاللة 

الأقمار واملفازات..

اأنا الآن وحيداً بحقل ذرة جتلده بروق العا�صفِة 

الأكواخ  يف  نحيبًا  اأ�صمع  هوادة.  غري  من 

اآ�صيا،  يف  جزيرة  لعلها  البعيدة،  وال�صطوط 

حيث الفقراء يتكد�صون عراًة على الأنهار التي 

حتملهم براأفٍة اإىل اأعماق البحار..

يف حقل ذرة ل يبتعد عن القيامة اإل خيط برق 

دين، 
ّ
وامل�رش للجرحى  حكايات  اأ�رشد  �صفيف. 

لة، 
ّ
عن جتارب �صاقة خ�صت غمارها يف املخي

قبورهم  تون، 
ّ
مي اأ�صدقاء  ارتكبها  وجمازر 

فيها  يبحث  �صماء  تغطيه  املجاور.  البيدر  يف 

جترف  بداأت  غام�صة  جرائم  يف  حمققون 

املمالك واحلقول..

ها قريبًا من اأحالمي. ال�صجرة 
ّ
هذه ال�صجرة، علو

ة 
ّ
النتحاري رحلتها  يف  العا�صفة  متتطي 

 
ّ
علي كوابي�س،  ب�صعة  هناك  لكن  الأخرية.. 

ممالك  باجتاه  ال�صيطان  مملكة  يف  اجتيازها 

كل  مدمراً  ال�صاعقة  �صاأركب  وبعدها  الآلهة. 

�صيء يف طريقي، اإىل اأن حتط رحالها وتتال�صى. 

الإله الغريقي يتال�صى ب�صواعقه يف املغيب.
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 �سيف الرحبي          
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�ألن فيليريز، �أو “�ل�شيخ ماجد” كما كان يحب �لبحارة �لعرب �أن يدعونه، 

�آخر �لربابنة �لعظام للمر�كب �ل�رش�عية �لكبرية �لتي جتوب �ملحيطات
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خ�صيات بريطانية عدة وثقت اجلزيرة العربية واخلليج صخ�صيات بريطانية عدة وثقت اجلزيرة العربية واخلليج صخ�صيات بريطانية عدة وثقت اجلزيرة العربية واخلليج  ص   يف مطلع القرن الع�رشين برزت �ص   يف مطلع القرن الع�رشين برزت �

احلكمة  احلكمة أعمدة  احلكمة اأعمدة  أعمدة  “ احلجاز  عن  العرب  لورن�س  ج.  يزال   وال  عن إبداعا  العرب  لورن�س  ج.  يزال   وال  عن اإبداعا  العرب  لورن�س  ج.  يزال   وال  إبداعا  عن و العرب  لورن�س  ج.  يزال   وال  إبداعا  عن و العرب  لورن�س  ج.  يزال   وال  إبداعا  متيزا  متيزا الأكرث  متيزا الأكرث  أكرث  ا كان  لكن 

أخريا اأخريا أخريا  أخريا و أخريا و ال�صحراء العربية“ ال�صحراء العربية“ ال�صحراء العربية”,  فه عن معامل الربع اخلايل يف صفه عن معامل الربع اخلايل يف صفه عن معامل الربع اخلايل يف  صك�صك� جر يف صجر يف صجر يف  صثي�صثي� ثي�وويلفرد ثي�وويلفرد  بعة صبعة صبعة “ صال�صال�

أربع اأربع اأربع  اباب إبحار عند العرب يف املحيط الهندي فقام الإبحار عند العرب يف املحيط الهندي فقام الإبحار عند العرب يف املحيط الهندي فقام  رتايل الن فيليريز الذي وثق فكرة صرتايل الن فيليريز الذي وثق فكرة صرتايل الن فيليريز الذي وثق فكرة ا صأ�صأ� أ�الأ�ال ا

أحمر و الثانية من عدن وحتى �رشق افريقية حتى م�صب الأحمر و الثانية من عدن وحتى �رشق افريقية حتى م�صب الأحمر و الثانية من عدن وحتى �رشق افريقية حتى م�صب نهر  أوىل جنوب البحر الأوىل جنوب البحر الأوىل جنوب البحر ا رحالت: ا

إىل الكويت اإىل الكويت إىل الكويت  قط صقط صقط ومن ثم  صم�صم� ط العرب باملرور على صط العرب باملرور على صط العرب باملرور على  ص�ص� رفيجي والثالثة الرجوع حتى م�صب 

ؤ يف اخلليج.    وؤ يف اخلليج.    وؤ يف اخلليج.     وؤلوؤل ؤلوؤلو و يف البحث عن اللو يف البحث عن الل سوالرابعة م�صاحبة ربابنة الغو�سوالرابعة م�صاحبة ربابنة الغو�س

اعرية صاعرية صاعرية  صال�صال� واللغة  احلاملة  واللغة صية  احلاملة  واللغة صية  احلاملة  ية  صالرومان�صالرومان� بني  مزجًا  الثالثة  بني وؤالء  مزجًا  الثالثة  بني وؤالء  مزجًا  الثالثة  ؤالء  وهوه كتابات  متيزت  لقد       

طحات املت�صوفة تنطبع مبا�رشة صطحات املت�صوفة تنطبع مبا�رشة صطحات املت�صوفة تنطبع مبا�رشة  صب�صب� ب�به ب�به  به صبه ص أ�اأ�صأ�صأ� أ�ياقات املنتظمة  أ�اأ�أ�ياقات املنتظمة  أ�اأ�ياقات املنتظمة  ياقات املنتظمة صياقات املنتظمة ص صال�صال� ال�ألوفة خارج ال�ألوفة خارج  ألوفة خارج األوفة خارج ا االالماالالم الالموالتعليقات الالموالتعليقات 

أدرك اأدرك أدرك  أدرك و أدرك و جر بال�صحراء كذلك ولع فيليريز بالبحر صجر بال�صحراء كذلك ولع فيليريز بالبحر صجر بال�صحراء كذلك ولع فيليريز بالبحر  صثي�صثي� ثي�ى. فكما ولع ثي�ى. فكما ولع  ى. فكما ولع صى. فكما ولع ص صتن�صتن� أن اأن أن  أن القارئ و�صعب  أن اأن أن القارئ و�صعب  أن اأن القارئ و�صعب  على 

فن العمالقة ذات املحركات الرهيبة حينها مع بداية القرن الع�رشين صفن العمالقة ذات املحركات الرهيبة حينها مع بداية القرن الع�رشين صفن العمالقة ذات املحركات الرهيبة حينها مع بداية القرن الع�رشين  صال�صال� بريبة وخوف من 

ماء صماء صماء  صال�صال� ي على فكرة املالحة التقليدية وارتباطها الكوين بني صي على فكرة املالحة التقليدية وارتباطها الكوين بني صي على فكرة املالحة التقليدية وارتباطها الكوين بني  صتق�صتق� أن اأن أن  يء صيء صيء من التوج�س  صب�صب�

سأر�سأر�س وحركة النجوم والرياح.  أر�الأر�ال وا

أبناء ال�سندباد : اأبناء ال�سندباد : اأبناء ال�سندباد :  الإبحار مع 

�ألن فيليريز 

بني الرومان�سية والتوثيق 

عبدالرحمن ال�ساملي*

ُ  باحث متخصص في الدراسات الُعمانية..  باحث متخصص في الدراسات العمانية..  باحث متخصص في الدراسات الُعمانية.. *

ت
با

تا
ك



“ال�صيخ ماجد” كما  اأو  األن فيليريز,         كان 

اآخر  يدعونه,  اأن  العرب  البحارة  يحب  كان 

الكبرية  ال�رشاعية  للمراكب  العظام  الربابنة 

رحالته  اأوىل  بداأ  فقد  املحيطات.  جتوب  التي 

من وطنه اأ�صرتاليا وملا يبلغ اخلام�صة ع�رش من 

ال�رشاعي  املركب  قاد   1935 عام  ويف  عمره. 

“جوزيف كونراد” ـ وقد �صماه بهذا اال�صم تيمنا 
الذي كتب  البحر هذا  “عبقري  بجوزيف كونراد 

يف  ـ  نادر”  ذهن  ب�صفاء  البحر  عن  روايات 

رحلته ال�صهرية حول “راأ�س هورن”. كما قام يف 

عام 1957 بقيادة املركب “ماي فالور” الذي 

�صنع كن�صخة مماثلة للمركب االآخر الذي يحمل 

هذا اال�صم والذي ا�صتخدمه كوملبو�س الكت�صاف 

الكتب,  ع�رشات  بتاأليف  قام  وقد  اجلديد.  العامل 

جوزيف  “القبطان  امل�صمى:  كتابه  اآخرها  كان 

كونراد”. 

   ولد “األن فيليريز” )1903-1982( مبلبورن  

االأ�صرتايل  لل�صاعر  ابن  ثاين  وكان  )اأ�صرتاليا(, 

فيليريز”  جوزيف  “ليون  النقابي  والزعيم 

“األن” �صابا  كان  “اآين”.  االإ�صكتلندية   وزوجته 

�صاأنه  �صقط,  واالنطباع,  التاأثر  �صديد  رومان�صيا 

البحر  عا�صق  الروائي  الكاتب  �صاأن  ذلك  يف 

اإىل  وبالن�صبة  البحر.  كونراد, يف هوى  جوزيف 

اإىل البحر منذ فتوته اإمنا  جذبه  ما  فاإن  “األن”, 
الدرب  اآخر  يف  مركونة  كانت  التي  ال�صفن  هي 

الذي  امليناء  ور�صيف  فيه,  ي�صكن  كان  الذي 

كان يتجول عليه هو ووالده اأو عمه الودود اأيام 

االآحاد, و�صداقته اأي�صا مع املالحني.  

   كان اأول اإقدامه على ركوب البحر عام 1919 

يف اإطار مران الأداء مهمة جتارية دولية. وكانت 

يف  العي�س  واقع  له  بدا  اإذ  قا�صية  تعلم  جتربة 

الذي  الرومان�صي  اخليال  من  ق�صوة  اأ�صد  البحر 

اأن الفتى كان �صهل  اإليه به طفولته. غري  اأوحت 

اأ�صول  الإتقان  مغامرة  يف  فانطلق  االندماج, 

حرفته البحرية يف جمال التجارة الدولية. على 

اأن التجارة الدولية كانت اآنذاك ت�صهد على اأزمة, 

ال�رشاعية.  ال�صفن  عرب  اإبحاره  مهمة  اأنهى  مما 

ثم  تا�صمانيا,  يف  �صحفيا  ال�صاب  اأم�صى  وقد 

هذه  لكن  جديد,  من  البحر  اإىل  عاد  ما  �رشعان 

املرة بو�صفه ع�صوا يف اأول جلنة ل�صيد احلوت 

وجد  موطنه,  اإىل  عاد  وملا  اجلنوبي.  بالقطب 

وذلك  كاتبا,  اأم�صى  قد  ـ  للمفاجاأة !  ويا  ـ  نف�صه 

التي  مقاالته  تركته  الذي  االإيجابي  االأثر  بفعل 

منه  ُطلب  اأنه  حد  اإىل  وذلك  بها,  يبعث  كان 

النتيجة  وكانت  كتاب.  يف  ون�رشها  تو�صيعها 

كتاب: Whaling in the Frozen South , وهو كتاب 
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سفينة البغلة قرب رسوها في سواحل زنجبار.



“األن”  عاد  وقد  للموؤلف.  خا�صة  ب�صور  مرفوق 

اإىل مقر اجلريدة, اإىل اأن لبى نداء ال�صغف بتدوين 

اأو�صاف ال�صفن ال�رشاعية الكربى الذي ملك عليه 

مع  وقع  وولكر  رونالد  �صديقه  ورفقة  تفكريه. 

�صفينة فيلندية Grace Harwar  عقد عمل كطاقم 

وكانت  اجنلرتا.  اإىل  معها  وراح  ال�صفينة,  يف 

من  ال�صفينة  طاقم  عانى  حيث  مروعة,  الرحلة 

اأنه  وذلك حلد  التموين,  التمويل ويف  نق�س يف 

ا�صطر اإىل ت�صول ال�صفن العابرة. وقد قتل �صديقه 

رفيقه  وحو�رش  ال�صفينة.  ظهر  على  حادثة  يف 

الثاين يف قمرة قيادته اإثر حادث اآخر. ومل ت�صل 

ال�صفينة اإال بعد اإبحار 138 يوما يف البحر عبورا 

يف  مرورا  واالأطل�صي  الهادي  املحيطني  بني 

“األن”  اجلنوب عرب م�صيق ماجالن,  وقد روى 

 By Way of Cape كتابه:  يف  االأحداث  هذه  عن 

Horn الذي اأم�صى من اأكرث الكتب مبيعا, كما اأنتج 

فيلما عن هذه الرحلة املرعبة. 

   وال زالت هذه الذكريات ماثلة يف ذهنه حيث 

اأ�صار اإليها يف العديد من املنا�صبات. اأنظره مثال 

يقول: 

عديدة  جتارب  بعد  احلياة  على  بقيت   )...(“    

هورن  راأ�س  على  مرات  عدة  االلتفاف  �صملت 

ل�صيد  رائدة  �صملت رحلة  ال�صتاء, كما  يف ف�صل 

احليتان يف بحر روح يف املنطقة القطبية”.

جلزء  مالكا  “األن”  اأم�صى  �صنني  م�صي  وبعد     

من �صفينة بارما الفنلندية حتت رئا�صة الرئي�س 

اإنه  عنه  قيل  الذي  ـ   Ruben de Cloux ال�صهري 

ميد  ومل  الرياح.  “يالعب”  اأن  على  قادرا  كان 

الرجل يده لطلب م�صاعدة من الدولة, واإمنا اأعاد 

بارما  �صفينة  بيع  من  عليه  ح�صل  ما  ا�صتثمار 

ل�رشاء �صفينة خا�صة به هي  Georg Stage والتي 

وقد  الهولندية.  البحرية  قبل  من  متلكها  كانت 

با�صم  تيمنا  كونراد”  “جوزيف  ت�صميتها  اأعاد 

“األن” �صديد  الذي كان  الكاتب جوزيف كونراد 

ال�صفينة هي مدر�صته  به, وكانت هذه  االإعجاب 

التي تعلم فيها فن املالحة, كما اأن�صاأ على متنها 

عرث  وقد  ال�رشاعية.  املالحة  فن  لتعلم  مدر�صة 

و�رشعان  امل�صاعدين,  املتعلمني  من  فريق  على 

ومن  برمته.  العامل  يجول   1934 عام  اأبحر  ما 

اأين له املال؟ االأمر كان ي�صريا عنده �صهل التدبري: 

واأن  رحلته,  خالل  يف  مقاالت  يكتب  اأن  عليه 
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بلباسه  صور  مدينة  من  مبارك  الُعماني  النوخذة  فيها  يظهر  لقطة 
التقليدي والذي قاد سفينة فتح الخير في رحلة بحرية في نهر رفيجي.
وهي عادة ما تستعين السفن بالنواخذة العمانيين لمهارتهم في اإلبحار 
بنهر رفيجي للحصول على خشب المانجروف لجلبه للجزيرة العربية 

والخليج.



ال�صفر معه.  واجب  اأداء  امل�صافرين  يتوىل بع�س 

وقد دامت هذه املغامرة اإىل عام 1936, ملا باع 

الرجل �صفينة جوزيف كونراد اإىل مليونري عندما 

االحتفاظ  مت  �صفينة  )وهي  نيويورك  مرفاأ  عرب 

بها اليوم يف متحف مي�صتيك بكونكتيكيت(. وقد 

انق�صاء  بعد  ال�صفينة  هذه  بيعه  ذكرى  ا�صرتجع 

اأمد وهو يف خلوته باأك�صفورد عام 1968, فقال: 

“لقد اأزعجني التخلي عن �صفينتي, الأنه كان من 
اأن  بد  ال  املراكب  تلك  احلاجة ملثل  اأن  الوا�صح 

الأمثالها  احلاجة  ا�صتدت  ولقد  بعد.  فيما  ت�صتد 

بالفعل, ولكني على ما يبدو كنت �صابقا لزماين. 

ممكنة,  مدة  اأطول  بال�صفينة  احتفظت  وقد 

واأبرحت برحلة حول العامل”. 

   وي�صف ابنه �صعوره يف هذه الفرتة, فيقول: 

   “ملا باع األن فيليريز ]�صفينة[ جوزيف كونراد 

االإبحار يف  على  التدرب  اأن  اعتقد  عام 1936, 

املياه العميقة قد انتهى واأفل عهده. لكن التاريخ 

اأثبت اأنه كان خمطئا يف تقديره. وهذا يعود يف 

التي  والدي  كتابات  اإىل  االأقل  على  منه  جزء 

حم�صت اأكرث من جيل اإىل خو�س مغامرة ركوب 

البحر”. 

و�صع  ال�صفن,  ظهر  على  هذه  مغامراته  بعد     

“األن” برناجما خلم�س �صنوات حافال باالأن�صطة 
مع  اأوال  ال�رشقية,  املياه  يف  االإبحار   : البحرية 

العرب, ثم مع الهنود, ثم مع الباك�صتانيني, وبعد 

ف�صنغافورة,  �صيالب�س,  اإىل جزيرة  االنتقال  ذلك 

فمياه اأندوني�صيا, وبلوغ مياه ال�صني واليابان. 

   وهو يتحدث عن اأ�صا�س هذه اخلطة, فيقول: 

جميع  يف  فعال  اأبحر  اأن  خطتي  كانت  “لقد     

اأنواع ال�صفن االآ�صيوية التي ميكن اأن اأعرث عليها, 

اأن  اأردت  فقد  بعد.  عن  مب�صاهدتها  اأكتفي  واأال 

يقوم  والقادة, وكيف  بالرجال  اأرى كيف جّتهز 

وكيف  دفتها,  واإدارة  عليها,  املالحة  هوؤالء 

كانوا يقومون بت�صيري اأمور رحالتهم وجتارتهم, 

وميولونها,  ال�صفن  تلك  ي�صونون  كانوا  وكيف 

فيها  يحافظوا  اأن  ي�صتطيعون  كانوا  وكيف 

الالزمة  ال�رشورية  اخلدمات  من  جمموعة  على 

من  باحتياطي  يحتفظون  كما  ملالحتهم 

ال�صباط والبحارة االأكفاء خلدمتها. اأما االأ�صئلة 

املختلفة  ال�صفن  اأنواع  تطور  عن  االأكادميية 

كما  تهمني,  تكن  فلم  ذلك,  اإىل  وما  و�صالالتها 

باإالمكان  فاإنه  اخت�صا�صي.  من  لي�صت  اأنها 

العمل  املراكب وهي عاطلة عن  درا�صة �صالالت 

ملقاة على رمال ال�صواطئ”. 

واملغامرة  احلية,  التجربة  يريد  الرجل  كان     

ال�صفن  يف  االإبحار  مهمة  يتوارث  واأن  املعي�صة, 

ال�رشاعية حيا عن حي, ولي�س ميتا عن ميت؛ اأي 
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متخ�ص�صا اأكادمييا ومتحفيا يف بقايا �صفن مل 

تعد ت�صتغل.  كان يريد ال�صفينة احلية, ال البقايا 

املتحفية اأو املحنطة. 

هذا  يحقق من  اأنه مل  بعد  فيما  له  تبني  لكن     

مع  االإبحار  مرحلة  �صوى  الطموح  الربنامج 

العرب واالإبحار يف جزر مالديف.  

العام مع  “األن” عاما ون�صف     وهكذا, ق�صى 

عرب من الكويت م�صافرا يف اأعماق البحار عرب 

�صفينة  The Triumph of Righteousness ال�رشاعية 

اإىل  و”بيان”  اخلري”  “فتح  اأي�صا  وامل�صماة 

زجنبار, فالعودة اإىل الكويت, وفق اأ�صلوب عي�س 

انقر�س.  االآن  لكنه  قرون,  مدى  على  يتغري  مل 

مرفقة  �صور  مع  التجارب  هذه  تدوين  مت  وقد 

كتاب  وهو  ـ  �صندباد”  “اأبناء  كتابه  يف  بها 

وبعد  ال�صهرية.  البحر  اأدب  كال�صيكيات  من  اآخر 

يف  ال�صفن  اإنزال  قائد  بو�صمه  احلرب  خو�صه 

يوم اإنزال �صهري D-Day ـ وهو اأكرب اإنزال يف 

تاريخ احلرب ـ ا�صتقر “األن” يف النهاية مبدينة 

والكتابة  ال�صفر  يف  ا�صتمر  حيث  اأوك�صفورد 

واإىل  ال�صفن  مالحة  اإىل  والتحم�س  والتوا�صل 

املنية عام 1982.  وافته  اإىل حني  البحر  حياة 

 The Set of the Sails الذاتية  �صريته  اأن  واحلال 

ملحة  لنا  تقدم   1949 عام  بداية  ن�رشت,  التي 

�صافية على مغامراته قبل احلرب, كما اأن  حياة 

وم�صاهمات الرجل قد عر�صت يف �صرية خ�صها 

بها املتحف الوطني البحري.  

   لقد كان الرجل مثابرا وعنيدا ومتعدد املواهب 

وكاتبا مرموقا, وموؤرخا ا�صتطاع بذهنية مبدعة 

اأن يوثق تاأريخ االإبحار لدى كثري من ال�صعوب 

وموؤلفاته زادت على اأربعني م�صنفا وتعد جلها 

يعد  بذلك  وهو  البحر  علوم  تاريخ  يف  مراجع 

الفوتوغرايف  بالت�صوير  ولعه  اىل  اإ�صافة  رائدا 

حياته  مي�صي  اأن  اختار  ولذا  وال�صينمائي 

ويدون  وي�صجل  ي�صور  مبحرا  ال�صفن  على ظهر 

الفريدة  ال�صاعرية  ولغته  باأحالمه  عبورها 

يكونوا  مل  الذين  القراء  ماليني  اإىل  حمل  فقد 

بكل  ولكنهم  باأنف�صهم  االإبحار  على  ليقدروا 

مغامراته  مقا�صمته  على  يقدرون  كانوا  تاأكيد 

اأق�صى  ال�صيقة وحما�صته اإىل البحر واإىل زيارة 

املناطق, حمل اإليهم متعة ال ت�صاهى. وقد األهم 

الرجل جيال من املالحني ودعاة حماية البيئة 

قبل اأن ت�صري امل�صائل البيئية على راأ�س اهتمام 
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الرياح  باأن  قال  من  وبعد,  ال�صيا�صة.  رجال 

األن  كان  اأبيه,  �صاأن  متاما  باحلرية؟  توحي  ال 

عرب  البحر  اإىل  الذهاب  اختار  �صاعر,  فيليريز 

الب�صيطة  احلياة  اأحب  �صاعرا  كان  كما  ال�صفن. 

اإرادية  ب�صاطة  وهي  العربية.  ال�صفن  ظهر  على 

الكاتب  عنها  بكل حرية, وعرب  اأرادها  طوعية, 

البيئي النم�صاوي اإيفان اإلي�س Ivan Illich با�صم 

 .joyful austerity ”الب�صاطة املفرحة“
املفرحة”  “الب�صاطة  اأيام  تلك  األن  ي�صتح�رش     

ركبه  مركب  “اأباأ�س”  ظهر  على  عا�صها  التي  ـ 

اأرادها  التي  تلك  ـ  من�صور”[  “ال�صيخ  ]مركب 
ومن  ـ  ال�صندباد  اأبناء  ـ  كتابه  يف  اإرادته  مبلء 

روائع و�صفه يحكي: 

الروتني, كما مل  املركب يعرف  “مل يكن هذا     

يكن له جدول حمدد, فلم يكن اأحد يهتم باليوم 

لهم  بالن�صبة  تكن  مل  االأيام  الأن  التاريخ,  اأو 

مميزة,  حمددة,  فرتات  املالحني[  يق�صد   =[
عليها  والتح�رش  وعدها  بت�صميتها  يقوموا  لكي 

الكبرية  لل�صهولة  عجبت  وقد  تنق�صي...  عندما 

مثلهم  واأ�صبحت  البحارة,  مع  بها  تكيفت  التي 

فعال  بال�صعادة  �صعرت  وقد  بالزمن.  اأهتم  ال 

عندما انتابني ذلك ال�صعور. فلماذا يهتم النا�س 

بتحديد االأيام؟ فقد كانت ال�صم�س ت�رشق وتغيب 

لقد  وبركة.  خريا  االأيام  كل  وكانت  اهلل,  باإرادة 

كانت حياة اأولئك البحارة بدائية, ولكنها كانت 

تبعث يف النف�س �صعورا غريبا بالراحة والقناعة 

واالطمئنان”. 

   قال عنه ابنه بيرت فيليريز: 

اأن  ميكنه  ال  حياة  بنمط  يوؤمن  اأبي  يكن  “مل     

ياأمل يف اأن يعاد اإحياوؤه اأو اأنه, على كل حال, 

مل يوجد اأبدا. كان اأبي مثاليا عمليا. كان يوؤمن 

بال�رشاع, الأنه كان له معنى ... وكانت ال�صفينة 

�صفينة  وهي  حميطه,  مع  جدا  متالئمة  العربية 

مع  ان�صجام  ويف  الزمان  عرب  تطورت  �رشاعية 

حميطها”.

   وكيف ال يكون و�صف االإبن �صادقا, وقد ختم 

اأك�صفورد  من  لكتابه  كتبها  التي  املقدمة  االأب 

عام 1968: 

ومبعرفة  املراكب,  هذه  مبعرفة  �صعيد  “اإين     

له  منا�صبة  كانت  والذي  خدمته  الذي  العامل 

اأكرث فقرا  العامل مل ي�صبح  اأن  اأعتقد  حينه, واإين 

فح�صب, باختفاء هذه املراكب, بل لقد فقد �صيئا 

عندما  اجلميلة  املراكب  هذه  من  بكثري  اأكرب 

ا�صتغنى عنها وطرحها جانبا”؟ 

      كتب األن يف كتاب اأبناء �صندباد بقوله : “لقد 

�رشين اأين ا�صتطعت اأن اأذهب يف الوقت املنا�صب 

الأعرف  العربية[  املنطقة   = [ املنطقة  تلك  اإىل 
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العظيمة  االأيام  تلك  عن  �صيئا  مبا�رشة  بطريقة 

ال�رشاعية  بال�صفن  العربية  املالحة  اأيام   =[
الكبرية[, كما �رشين اأين بذلت جهدي لت�صجيلها”.  

التي  األن فيليريز املقدمة  الكلمات ختم     بهذه 

النهائي  مقامه  يف  وهو  كتابتها  اأعاد  كان 

باأك�صفورد, بعد حياة مليئة باملغامرات البحرية 

كلمات  وهي   .1968 عام  عنها,  وبالكتابة 

كتاب  جيد:  نحو  على  كتابه  م�صمون  تلخ�س 

كانت  التي  العربية  املالحة  باأجماد  احتفاء 

تتحول �صيئا ف�صيئا اإىل حم�س ذكرى ولت اأمام 

قد  كانت  التي  الكربى  ال�رشاعية  ال�صفن  اختفاء 

اأدى الرجل بتلك  �صنعت جمد هذه املالحة. لقد 

واجبه  عنها  متخ�س  الذي  وبالكتاب  املغامرة 

هو  �صيء  واأي  مرحلة.  “�صاهدا” على  باعتباره 

حياة  على  �صاهدا  يكون  اأن  غري  من  االإن�صان 

ع�رشه.

“اأبناء �صندباد” عام  اأول �صدور لكتاب     كان 

مرفوقا  وكان  االأ�صلي.  عنوانه  ذا  هو   .1940

يف  العرب  مع  االإبحار  “ق�صة  فرعي:  بعنوان 

وحول  االأحمر,  البحر  يف  ال�رشاعية  مراكبهم 

�صاحل اجلزيرة العربية, اإىل زجنبار وتنجانيقا, 

العربي,  اخلليج  يف  اللوؤلوؤ  على  الغو�س  وق�صة 

مع و�صف حلياة النواخذة ربابنة ال�صفن”. وهو 

عن  يحكي  اللطيفة,  باملرويات  مفعم  كتاب 

االإبحار يف املحيط الهندي الغربي على الطريق 

�صبه  بني  املو�صمية  للرياح  املوافق  التجاري 

اجلزيرة العربية واأفريقيا ال�رشقية”. 

   يف البدء كان حب املعرفة. والذي عند األن اأن 

اإما يعرف االأ�صياء واإما ال يعرفها, وال  االإن�صان 

وا�صطة بني االثنني, ال مكان ملعرفة �صبيهة بني 

املعرفة احلقيقية وعدم املعرفة. وما كان يعرفه 

امل�صادر  ندرة  اأمام  ـ  العربية  ال�صفن  عن  هو 

و�صحالة  منها,  ا�صتكى  لطاملا  التي  التاريخية 

العربية,  ال�صفن  عن  الغربيون  كتبه  ما  و�صاآلة 

اإمنا  ـ  باأذنه  �صمعه  وما  عنها  روي  ما  وبطالن 

هو �رشب من اجلهالة ال من املعرفة. ولذلك فاإن 

اإرادة املعرفة هي التي حركته اإىل طلب ع�رشات 

كانت  وما  �صفنهم.  ظهر  على  العرب  املالحني 

هي جمرد اإرادة معرفة, اأو جمرد ف�صول معريف, 

بل  بالهوى,  يكون  ما  اأ�صبه  �صيئا  كانت  واإمنا 

املراكب  جمنون  يقول  اجلنون.  بل  ال�صغف, 

الكتاب, وهو يف  اأول ف�صل من  العربية هذا يف 

بداية رحلته من مرفاأ عدن: 
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التي  العربية  املراكب  اأن  علمت  وقد   )...(“    

تلك  من  مبا�رشة  تنحدر  اليوم  ي�صتخدمونها 

البحار  جتوب  كانت  التي  القدمية  املراكب 

اأبحر  مراكب  اأقدم  كانت  لرمبا  والتي  ال�رشقية, 

اإىل  للذهاب  م�صتعدا  كنت  وقد  االإن�صان.  فيها 

اجلحيم اإذا كان ذلك �صيمكنني من روؤيتها”. 

   وال�صبب يف هذا ال�صغف, وهذا  اجلنون: 

العامل  يف  اأ�صطول  اآخر  املراكب  هذه  “كانت     

اأن  دون  فقط  ال�رشاع  ي�صتعمل  تقريبا  باأ�رشه 

تف�صده املدنية احلديثة )...( 

ال�صنوات  اإىل  اأعود بذاكرتي     ولقد بدا يل, واأنا 

اأنه  املالحة,  املا�صية من خربتي يف  الع�رشين 

مل يبق �صوى العرب ي�صتعملون املراكب ال�رشاعية 

القدمية وهي على حالتها االأ�صلية, كما مل يبق 

كما  البحرية  برحالتهم  يقومون  العرب  غري 

ت�صري  �رشاعية  مراكب  يف  دائما  يفعلون  كانوا 

ومل  االآلة,  من  ي�صتفيدوا  اأن  دون  الريح  بقوة 

ال�رشاعية  مبراكبهم  متم�صكني  العرب  غري  يبق 

بنف�س  الوا�صع  البحر  ذلك  عباب  بها  يبحرون 

الطرق واالأ�صاليب”. 

   وما كان طلب ع�رش هذه ال�صفن ورجاالتها اأمرا 

يتم بالنظر, واإمنا بالعمل وامل�صاطرة وامل�صاركة: 

   “)...( ولكن جمرد ذهاب االإن�صان اإىل اجلزيرة 

الكثري  اأن يكت�صف  اأنه ي�صتطيع  العربية ال يعني 

اآخر.  اأي �صيء  اأو عن  البحرية  العرب  عن جتارة 

اأن  االأ�صكال  من  �صكل  باأي  املفيد  من  يكن  ومل 

يف  اأجل�س  واأن  بخارية,  �صفن  ظهر  على  اأ�صافر 

عدد  مع  اأو  االأوروبيني  مع  واأحتدث  املوانئ 

لغتهم  تكون  رمبا  الذين  االآ�صيويني,  من  قليل 

باملالحة  معرفتهم  من  اأف�صل  االإجنليزية 

 اأن اأبحر  يف مراكب عربية, 
َّ
البحرية, بل كان علي

اقت�صى  اإذا  �صنوات  عدة  متنها  على  اأبقى  واأن 

االأمر, واأن اأتعلم لغة البحارة واأن اأك�صب ثقتهم”. 

هي ذي اأخالقيات املعرفة بالبحر وباأنا�صه كما 

يت�صورها األن. 

التوقف  االأخالقية  هذه  من  ثان  وجانب     

مل  اأنا�س  وعن  ح�صارة  عن  امل�صبق  احلكم  عن 

يخربهم املرء عن كثب: “لقد كان هناك عدد من 

املت�صائمني الذين قالوا اإن اجلزيرة العربية بالد 

خطرة, واأن حياة االإن�صان رخي�صة يف كثري من 

اأجزائها, ون�صحوين باأن اأبداأ رحلتي باال�صتعداد 

لذلك”. اإذ رغم بع�س االأهوال الذي عا�صها, بقي 

االأهوال  هذه  ومن  واثقا.  متفائال  دوما  الرجل 

االحتفاظ به موؤقتا يف رحلته يف البحر االأحمر 

االأمري  كان  تافه:  ل�صبب  جيزان  يف  �صجن  حيث 

يذكر  وهو  اإيقاظه.  على  اأحد  يجروؤ  ومل  نائما 

كان  جيزان  �صجن  “ويف  املم�صة:  الذكرى  هذه 
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احلاكم يوؤن�صني باإر�صال ال�صاي واحللوى, ولكن 

 اأن اأنتظر طويال, و�صاركني يف ال�صجن 
َّ
كان علي

مقيدا  بع�صهم  كان  الذين  املجرمني,  من  عدد 

وكان  يده,  قطعت  من  منهم  وكان  باالأ�صفاد, 

هوؤالء من الل�صو�س اخلطرين ح�صب قول احلاكم, 

اأو  اأقاربهم  كرم  على  يعتمدون  جميعا  وكانوا 

الطعام من  لعلهم يناولونهم بع�س  على املارة 

خالل الق�صبان احلديدية”. 

   واحلقيقة اأن الكتاب ال يحكي فقط عن عالقة 

واإمنا  ال�صنوف,  �صتى  من  الب�رش,  ببني  املوؤلف 

االأنواع,  �صتى  ومن  باملراكب,  بعالقته  اأي�صا 

حتى اأباأ�س مركب يكون ـ املركب املدعو “ال�صيخ 

من�صور” الذي اأقله من عدن اإىل جيزان ـ : 

اأ�صواأ مركب راأيته يف حياتي من حيث     “كان 

خم�صة  اأو  اأربعة  بحارته  وكان  التجهيزات. 

احلرب  بقايا  ا�صَيب من  وتركيا  �صيوخ عجوزين 

العاملية االأوىل, وم�صاعدا وح�صي املنظر, عالوة 

على النوخذة ]املالح[. وكان النوخذة مينيا من 

والثالثني,  اخلام�صة  العمر  من  يبلغ  “اللحية” 
ويدين  لطيف  وجه  ذو  البنية  قوي  لكنه  نحيف 

ظهر  على  بي  رحب  وقد  املو�صيقيني.  كاأيدي 

وا�صح,  با�صتغراب  ولكن  جم,  باأدب  املركب 

باحلمل,  املثقل  مبركبه  قانع  اأنه  يبدو  وكان 

الذي كان يف نظري مركبا �صغريا �صيئا للغاية”. 

اأبحر على املركب حتى غري راأيه  اأن     لكن, ما 

فيه, وتبني له اأنه مل يكن �صيئا على النحو الذي 

ت�صوره, و�صار ينظر باإعجاب اإىل ال�صيخ من�صور 

ذلك  يف  اأبحرت  “لقد  اجلميل”:  املركب  “ذاك 
املركب ال�صغري م�صافة �صتمائة ميل وا�صتمتعت 

بكل حلظة ق�صيتها على ظهره, و�صعرت باالأ�صف 

عندما اأزف موعد فراقه. فعلى الرغم من اأنه كان 

مركبا  كان  اأنه  اإال  و�صفته,  كما  وفقريا,  �صغري 

املعنوية  الروح  وكانت  ال�صحيح,  باملعنى 

وال  هذه,  اأيامنا  يف  نادرة  ظهره  على  ال�صائدة 

مثيل لها يف ال�صفن التجارية احلديثة”. 

   هو ذا الرجل, وهذه اأحكامه وم�صتعد لكي يغريها 

اإذا ما ثبت له خطوؤها. فتكمن اأهمية الكتاب اإذن 

اأن �صاحبه مل يكتف بالبحث والتق�صي عن  يف 

بعد, واإمنا خا�س املغامرة ِماْلأَها اأق�صى مغامرة 

تكون. فقد اأبى اإال اأن يرى ويراقب ويرافق بنف�صه 

كل جانب من جوانب تلك الرحالت البحرية التي 

كان يقوم بها العرب ـ يف اأواخر الثالثينات من 

القرن املا�صي والتي �صارت اإىل انقرا�س اليوم. 

فهو ميتطي ظهر اأحد املراكب الكبرية, ويعاي�س 

اللحظة  منذ  كثب,  عن  بها  والقائمني  الرحلة 

التي يبحر فيها املركب من ميناء عدن ليطوف 

يقفل  ثم  اجلنوبية,  العربية  اجلزيرة  �صواحل 
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اإفريقيا ال�رشقي, فيجوبه كله,  اإىل �صاحل  عائدا 

اإىل زجنبار جنوبا, بل  اأن ي�صل  اإىل  مرفاأ مرفاأ 

وياأبى اإال اأن يرافق املركب يف رحلته ال�صاقة اإىل 

املخيفة اإىل دلتا نهر الروفيجي, حيث البعو�س 

مع  يعود  ثم   ... االأخرى  واملخاطر  واملالريا 

اخلليج  يدخل  اأن  اإىل  العودة  رحلة  يف  املركب 

العربي وي�صعد فيه اإىل م�صقط والبحرين, وحتى 

يلقي مرا�صيه يف الكويت.  

فازة  كل  ي�صجل  ال�صعري  بح�صه  والرجل     

و�صاذة, وكل �صغرية وكبرية, يوفيها حقها من 

الو�صف بعني العامل االأنرتبولوجي. فقد حر�س 

وعلى  االأحداث,  تدوين  على  احلر�س  اأ�صمى 

وعلى  االأ�صخا�س,  عن  اخلا�صة  انطباعاته  بث 

و�صف املراكب واأجزائها, و�صف الفنان اخلبري, 

بل و�صف العا�صق الهائم بال�صفن ال�رشاعية, مع 

االعرتاف للعرب بح�صن تدبريهم املالحي ـ اللهم 

اإال يف ما ندر على نحو ما �صرنى فيما بعد. 

   يبداأ الكتاب بنربة حزينة: 

   “يف اأواخر عام 1930 ا�صطررت لبيع ال�صفينة 

جيدة  بحالة  كانت  التي  كونراد”  “جوزيف 
بعتها  تعليمي.  كمعهد  ت�صتخدم  كانت  والتي 

يف  �صفينة  باأية  اأو  بها  القومي  االهتمام  لقلة 

وطني  يف  اأو  املتحدة,  الواليات  اأو  بريطانيا, 

اأ�صرتاليا. فعقدت العزم على التوجه اإىل املحيط 

الهندي, واالإبحار مع العرب يف مراكبهم”. 

   ثم �رشعان ما يدفن حزنه وتعود حما�صته اإليه 

من جديد: 

الهنود  وبع�س  العرب  اأن  علمت  ثم   )...(“    

يف  يبحرون  زالوا  ما  املاليو  واأهل  وال�صينيني 

مراكب �رشاعية. وكنت اأعرف اأن العرب ما زالوا 

املالحة  يف  ال�صابق  تفوقهم  ببع�س  يحتفظون 

يف املناطق اال�صتوائية من املحيط الهندي, ذلك 

التفوق الذي مل يتغري ن�صبيا, رمبا ملدة األفي �صنة, 

وا�صتمروا  الفنيقيني  عن  مبا�رشة  ورثوه  والذي 

جاما,  دي  فا�صكو  اكت�صافات  من  بالرغم  فيه 

العراقي  النفط  وا�صتخراج  ال�صوي�س,  قناة  و�صق 

واالإيراين وما اإىل ذلك. يا ل�صحر العودة اإىل ذلك 

العامل ! فاأنا اأعرف اأن مغامرات العرب البحرية 

امل�صهورة تعود اإىل فجر التاريخ املعروف. ولقد 

عظيمتني  فرتتني  االأكفاء  البحارة  هوؤالء  عرف 

ازدهر  التي  الفترتة  تلك  اأوالهما  االأقل:  على 

نبعت  اللذان  الريا�صيات  وعلم  الفلك  علم  فيها 

تلك  وثانيتهما  الفلكية,  املالحة  فكرة  منهما 

الفرتة التي �صهدت ال�صيطرة العربية قبل اأن ي�صق 

الطريق  بالبعيد,  لي�س  وقت  يف  الربتغاليون, 

االأوروبي اإىل مياه اآ�صيا, حول الراأ�س الذي �صموه: 

“راأ�س الرجاء ال�صالح”.”
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بالرتاث  واإعجابه  حما�صه  الرجل  يخفي  وال     

اأو  جم�صدا,  اأمامه  ملحه  وقد  العربي  البحري 

ال�صائد  كان  فقد  بقاياه.  من  بع�صا  االأقل  على 

ومعظم  واالأمريكيني  االأوروبيني  البحارة  عند 

ذلك  على  ي�صهد  كما  البحرية,  للعوامل  الدار�صني 

بنف�صه, اأن يهملوا اإجنازات االآخرين ومعلوماتهم 

 )...(“ هذا:  من  بدعا  كان  لكنه  �صديدا.  اإهماال 

االأ�صل  ال�صاميو  العظام  البحارة  هوؤالء  والأن 

كما  بهم  يهتم  يعد  مل  اأحدا  فاإن  معنا,  زالوا  ما 

يل.  بالن�صبة  يختلف  كان  االأمر  ولكن  ينبغي. 

فقد كنت اأعرف اخللفية الالزمة يف هذه احلالة, 

وكان لدي الوقت وامليل وكل اخلربة التي ميكن 

اكت�صابها من ركوب ال�صفن ال�رشاعية االأوروبية. 

كما كنت اآمل اأن تكون قدرتي على حتمل امل�صاق 

ال زالت بخري”. 

كان  لكنه  اإذن,  احلما�صة  �صديد  الرجل  كان     

املثايل العملي, كما حكى عنه ابنه, اإذ تبني له 

يف ما بعد اأنه كان متفائال جدا, الأنه عندما اأبحر 

اأ�صهر  بالعرج ملدة ثالثة  اأ�صيب مرة  العرب  مع 

املوؤقت  بالعمى  اأخرى  مرة  اأ�صيب  كما  تقريبا, 

ملدة �صهر من تلك االأ�صهر الثالثة. فاأي باأ�س يف 

م�صالخ �صاعر كانه هذا الرجل! 

اإىل  القهقرى     وها قد حتقق احللم: حلم عودة 

يف  االإبحار  حلم  القدمية,  العربية  املالحة  اأيام 

مركب ذي قيمة من مراكب االأ�صطول العربي التي 

تلك  تنحدر من  والتي  العميقة,  املياه  تبحر يف 

املراكب التجارية التي كانت تتاجر بالبخور يف 

االأيام الغابرة, كما يقول املوؤلف. ا�صتقل “بوم” 

كويتي للنوخذة نا�رش النجدي ـ وهو مركب جيد 

ـ لكي يبحر اإىل ما كان  يود االإبحار اإليه: “لقد 

ال  ورياحه  رحيم,  العظيم  اهلل  اإن  النجدي  قال 

تكلف �صيئا, ولذلك فاإن على املوؤمنني اأن يفيدوا 

التي  مبهنته  قانعا  بحارا  النجدي  وكان  منها. 

ن�صاأ عليها”. 

   يتكون الكتاب من مقدمة وخامتة وملحقات ـ 

عبارة عن �صور وخرائط ـ وع�رشين ف�صال. يفتتح 

بالف�صل اخلا�س ب�صاطئ املعال, ويختتم بالف�صل 

ف�صول:  وبينهما  اجلديدة.  بالزوجة  اخلا�س 

�صاحل  على  اخلري”,  “فتح  املركب  ظهر  على 

ينقذ  اإ�صماعيل  البدو,  من  حمولة  ح�رشموت, 

ي�صتمد  الذي  الف�صل  وهو  ـ  ال�صندباد  اأبناء  طفال, 

منه الكتاب عنوانه ـ  م�صاكل يف مقدي�صيو, زيارة 

زجنبار,  اإىل  ال�صفر  مومبا�صا,  ق�صة  المو,  ميناء 

يف جزيرة كوايل, دلتا التعا�صة, يف طريق العودة 

اإىل الوطن, م�صباح النبي, يف ميناء مطرح, ابن 

اإىل  ال�صري  يغذ  النجدي  ال�صحنة,  ي�صرتي  �صعود 

الوطن, الكويت ـ ميناء املراكب الكربى. 
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   ويف و�صفه مليناء مطرح ـ يف الف�صل اخلام�س 

ع�رش ـ يجمع بني كل املتناق�صات ويقدم �صورة 

غريبة االأطوار عن م�صقط: 

اأو يف  م�صقط  تكن ح�صنة يف  االأمور مل   )...(“    

لالأخ�صاب  حاجتهم  رغم  والتجار  مطرح,  خليج 

التي كنا نحملها مل تكن لديهم الروبيات الالزمة 

لت�صديد ثمنها. وحتت هذه الظروف مل يكن هناك 

فقد  ولذلك  املكان.  هذا  يف  بقائنا  الإطالة  داع 

وبعنا  الثالثة,  ال�صواحليني  املدر�صني  اأنزلنا 

وتزودنا  نحمله,  كنا  الذي  الهند  �صيئا من جوز 

باملاء العذب من بئر امل�صجد ... وا�صرتينا كمية 

غادرنا  ثم  ال�صيت,  الذائعة  م�صقط  حلويات  من 

املكان”. 

   وقد �صدر الكتاب يف طبعة ثانية عام 2006 

لندن(.  )جرينت�س,  الوطني  البحري  املتحف  عن 

الكبرية  ال�صور  بف�صل  وت�صاعف عدد �صفحاته 

وليام  لدن  من  واأدخلت  انتقيت  التي  اجليدة 

في�صي ويعقوب احلاجي وغري�س بونديك ... ويف 

فيليريز  م�صاهمة  ل�صياق  و�صفا  جند  املقدمة 

يف هذه الرحلة وتفا�صيل جديدة ومثرية عنها. 

وقد ك�صف النا�رشون عن كيف غري الكاتب ا�صم 

اال�صتقامة”.  “انت�صار  “بيان” اإىل  ال�صفينة من 

تعني  “بيان”  العربية  يف  اأنه  اإىل  اأ�صاروا  وقد 

ترى يف االأفق من بعيد”. على  �صخمة  “�صفينة 
هذه  فيليريز  اختار  ملاذا  اإىل  ي�صريون  ال  اأنهم 

�صاعر  من  هوى  كانت  لرمبا  اجلديدة.  الت�صمية 

وغواية. 

   ومن اأقوى حلظات الرحلة التي خلدها الكتاب 

حيث  زجنبار  اإىل  اخلري”  “فتح  و�صول  حلظة 

غطى ن�صيد وغناء الطاقم و�صوت الطنابري على 

واإذ  االأ�رشعة.  اإنزال  بخ�صو�س  الري�س  تعليمات 

ن�صف  بقي  التعاليم,  اإىل  موؤخرا  البع�س  تنبه 

ال�صفينة  بينما  هذا  يهمعون.  لعبهم  يف  الطاقم 

 ... را�صية  اأخرى  اإىل اال�صطدام بثالث �صفن  اآيلة 

حتى اأن اأغلب املالحني �صقطوا يف املاء ... وقد 

ال  جهيدا  املالحني  من  الو�صع  ت�صحيح  تطلب 

يت�صور. 

الكتاب  يف  طريفة  و�صور  تو�صيحات  وثمة     

�صورة  ثمة  اجلديدة:  طبعته  يف  ال�صيما 

ر�صيف  على  مي�صون  بدو,  وهم  للح�رشميني, 

�صواحل اإفريقيا ال�رشقية باحثني عن �صغل. وثمة 

وعجائبها.  وغرائبها  واأنواعها  لالأ�رشعة  �صور 

وثمة �صور للتجار واأمناط التجارة.  وثمة �صور 

لل�صفن ال�صيما ال�صفن العمانية الكربى العمانية 

البدن و البغلة(. وثمة حتقيق يف �صكوى املوؤلف 
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الدائبة وت�صكيكه الذي تخلل الكتاب برمته من اأن 

النوخذة علي بن نا�رش النجدي وحامد ال�رشجن 

وال  البحار,  اأعايل  املالحة يف  يفقهان معنى  ال 

العرب  املالحني  اأن  كما  املوؤلف,  كالم  يفهمان 

فقدوا فن املالحة يف اأعايل البحار اأو ن�صوه ...  

مالحي  يف  نكاية  االأ�صياء  هذه  يذكر  ال  وهو     

بداية  عن  اأ�صفا  ذلك  من  بال�صد  واإمنا  العرب, 

نهاية عهد بحري جميد. فاأنت تراه ي�صاأل الري�س 

التي  الكبرية  ال�رشاعية  ال�صفن  “جندي” عن عدد 
فيجيبه   1940-1939 عام  موجودة  بقيت 

باأنها تقدر بني األفني واألفي وخم�صمائة, ت�صتخدم 

على االأقل ثالثني األف رجل, ومل يكن يف اأي منها 

حمرك ميكانيكي اإذ اأنه مل تكن هناك حاجة ملثل 

تلك املحركات: 

   “لقد قال النجدي اإن اهلل عظيم رحيم, ورياحه 

اأن  املوؤمنني  على  فاإن  ولذلك  �صيئا,  تكلف  ال 

يفيدوا منها. وكان النجدي بحارا قانعا مبهنته 

التي ن�صاأ عليها”.  

ـ  حتولت  ما  �رشعان  البرتولية  النعمة  لكن      

ح�صارياـ  اإىل ما ي�صبه النقمة يف اأمد وجيزـ  ع�رش 

�صنوات ـ وها هو النجدي يتحول من “ري�س” اإىل 

اأعمال”:  “رجل 
   “)...( وقد علمت اأن النوخذة  “نا�رش النجدي” 

اأ�صبح االآن رجال غنيا من كبار رجال االأعمال, 

وا�صع,  رئي�صي  �صارع  على  يقع  كبري  بيت  وله 

وعنده كل ما يتمنى. ولقد حرك ريح الليل كوفيته, 

فقلت له: “اهلل كرمي, فاإن رياحه ال تكلف �صيئا”. 

فاأجاب: “اهلل كرمي !” وبعد حلظات اأ�صاف كاأمنا 

اأ�صتعمل  لو  اأحيانا  اأمتنى  “ولكم  نف�صه:  يحدث 

لن  طيبة,  رياحا  كانت  فقد  اأخرى,  كرة  رياحه 

يعرفها اأبنائي ولن يعرفها اأبناء الكويت, فنحن 

ال ن�صتطيع اأن نعيدها ثانية”. 

فيه  يختلط  العرب,  مديح  يف  كتاب  اإذن  هو     

اإطراء احل�صارة العربية مع الرثاء حلالها اليوم: 

مركب  اأي  بركوب  حظيت  قد  اأكن  مل   )...(“    

�رشاعي عربي. وملا كانت جميع املراكب االأخرى 

اأتوجه  باأن  انقر�صت تقريبا, فقد كنت �صعيدا  قد 

اإىل املراكب العربية, واأن اأعلم اأنها ال زالت باقية. 

العربية,  باملراكب  مهتما  دائما  كنت  اأنني  ذلك 

ال�صتقالله  العربي  باالإن�صان  معجبا  كنت  كما 

الرقيقة  الهادئة  واعتماده على نف�صه, والأخالقه 

التي متيزت بها حياته املتكيفة مع بيئته تكيفا 

واملحيطات,  البحار  العرب  جاب  فلقد  تاما. 

اأن  قبل  حتى  طويلة  قرونا  املالحة  فن  واأتقنوا 

ن�صمع نحن بوجود املحيطات”.       
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لقطة تظهر فيها النساء الكويتيات وحاملي مياه الشرب على الطرقات في الكويت 
قبل ظهور النفط



30

ق�صى جواد علي 40 �صنة يف تاأليف )املّف�صل يف تاريخ العرب قبل 

الإ�صالم( اأحد اأهم الكتب التاريخية
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والتاريخ  طويلة،  والتاريخ صرية  طويلة،  والتاريخ صرية  طويلة،  رية  ع� فالرحلة  تعبت..  ع�صأنا  فالرحلة  تعبت..  ع�صأنا  فالرحلة  تعبت..  ع�اأنا  فالرحلة  تعبت..  أنا  «

بغداد  وليل  ح��راء  وغ��ار  ح��راء اأرب  وغ��ار  ح��راء اأرب  وغ��ار  أرب  ا�ا� م� م��د  �د  م�ص م�صد  د  ص�ص� بقايا  مثل 

الدكتور  يلخ�ص  الكلمات،  بهذه  الدكتور صيني«،  يلخ�ص  الكلمات،  بهذه  الدكتور صيني«،  يلخ�ص  الكلمات،  بهذه  يني«،  صالعبا�صالعبا�

يف 
ُ
يحفر فهو   ،
ُ
يحفر فهو   ،
ُ

رحلتُه رحلتُه   ُ وعناء  
َ
وعناء  
َ

قةصقةصقَة صم�صم� علي،  جواد 

قبل  العرب  تاريخ  لنا   
َ
خرج

ُ
ي كي  ال�صخر،  يخرج  كي  ال�صخر،  خرج 
ُ
ي كي  ال�صخر،   
ُ

عملِه

غرابة  ول  ال�صدارِة،  ال�صدارِةإىل  ال�صدارِةإىل  ال�صدارةاإىل  إىل  صالهام�صالهام�ص،  من  من صالم،  من صالم،  الم،  صالإ�صالإ�

العرب قرابة  العرب وؤرخني  العرب وؤرخني  ؤرخني  واملوامل يخ صيخ صيخ  ص�ص� َيف ذلك؛ فقد كابَديف ذلك؛ فقد كابَد

أجن��زاأجن��َزأجن��َزأجن��ز حتى  حتى صني  حتى صني  ني  صامل�صامل� العمل  من  عامًا  أرب��ع�اأرب��ع��نيأرب��ع��نيأرب��ع��ني 

قبل  ال��ع��رب  ت��اري��خ  يف  »املف�صل  قبل   ال��ع��رب  ت��اري��خ  يف  »املف�صل  قبل   �رب  تِه
َ
تهوعتهوع وعصوعص صمو�صمو�

وعته صوعته صوعته  صمو�صمو� عن  عدا  جملدات،  بع�رشة  ص�صالإ��ص�ص�الإ���صالإ��صالإ��ص�ص�ال��الص�ال��ال�ص��الص�الص�ال��ال�الم« 

بثمانية  الإ��ص�ص�ال��الص�ال��ال�ص��الص�الص�ال��ال�الم«  قبل  العرب  »تاريخ  الإ��صالأوىل  قبل  العرب  »تاريخ  الإ���صالأوىل  قبل  العرب  »تاريخ  الإ��ص�ص�الأوىل  قبل  العرب  »تاريخ  ص�صالأوىل 

جملدات.

عند  علي،  ال��راح��ل  عند وؤلفات  علي،  ال��راح��ل  عند وؤلفات  علي،  ال��راح��ل  ؤلفات  م موأهمية  موأهمية  ماأهمية  أهمية  تقف  ل 

ؤرخون الأوائل، وؤرخون الأوائل، وؤرخون الأوائل،  واملوامل ُعتبات »اجلمع« ملا قالُهعتبات »اجلمع« ملا قالُه

وعية صوعية صوعية  صاملو�صاملو� ِإحاطتِهإحاطتِه إحاطتهاإحاطتها اباب أحداث، اأحداث، أحداث، ول أحداث، وه من  أحداث، وه من  وه من نوه من ُن
ّ
أو اأو أو دو

إمنا اإمنا إمنا  إمنا و إمنا و صالطم�صالطم�ِص؛  من  العرب،  ذاك��رة  حفظ  يف 

يف  التاريخ  رش�رش�رشود  �صياغة  يف  بعيداً   
ُ
تذهب
ُ
تذهب
ُ

الرواياِت يفنُِّد  يفندأن  يفنِّدأن  يفنِّأن  يفناأن  أن  بعَد  ، متَّ كما  احلدث  كما صياق  احلدث  كما صياق  احلدث  ياق  ص�ص�

ُ
وي��ق��وم الأخ�����رى،  ويتفح�ص  وي��ق��وم،  الأخ�����رى،  ويتفح�ص  �وم،  امل��غ��ل��وط��ِة

ا حمايدا، عرب 
ًّ
ا حمايدا، عرب وعيا حمايدا، عرب وعي وعيصوعيص صمو�صمو� بغربلتها، ونقدها نقداً

الواردِة يف م�صادرها  حتققه من املعلومات 

املختلفة، وبلغاتها املتعددة.

ؤرخني وؤرخني وؤرخني  واملوامل مئات  مئات أو  مئات اأو  أو  ع�رشات،  بني  من  رمبا 

ج��واد  ج��واد أن  ج��واد اأن  أن  جن��د  احل��دي��ث،  رشالع�رشالع�رش  يف  ال��ع��رب 

 نتاجًا
َ
َّورة«؛ لأن��ه ق��دَّورة«؛ لأن��ه ق��دم �رشال�����رشال�����رش ؤرخ وؤرخ وؤرخ  و�و� �علي »امل��علي »امل�

قبل  العرب  تاريخ  يف  اخت�ص  ا، 
ًّ
قبل وعي العرب  تاريخ  يف  اخت�ص  قبل وعيا،  العرب  تاريخ  يف  اخت�ص  ا،  وعيصوعيص صمو�صمو�

متفرقٍة،  ات صات صات  صودرا�صودرا� أبحاثا، اأبحاثا، أبحاثا،  صولي�صولي�ص الم، صالم، صالم،  صالإ�صالإ�

عدة  أو اأو أو  آخر، اآخر، آخر،  جانبًا جانبًاأغفلت  جانبًاأغفلت  جانبااأغفلت  أغفلت  جانباو أغفلت  جانباو أغفلت  جانبًا،  تناولت 

ؤلفات الراحل وؤلفات الراحل وؤلفات الراحل  وموم جوانب، الأمر الذي جعل من 

أن املعادلة تغريت اأن املعادلة تغريت أن املعادلة تغريت  باحٍث، حتى  ٍّ

جوانب، الأمر الذي جعل من 

ٍّ

جوانب، الأمر الذي جعل من 

مرجعًا لكل

عنه،  ينقلون  عنُهأ�صبحوا  ينقلون  ُأ�صبحوا  عنها ينقلون  عنهاأ�صبحوا  ينقلون  أ�صبحوا  افاف ت�رشقني، صت�رشقني، صت�رشقني،  صامل�صامل� لدى 

ويقولون »قال الدكتور جواد علي كذا وكذا«.

رشت�رشت�رشيحاته، وكتاباتِه،   جواد علي، يف 
ُ
مصمصم صير�صير�

عناء  لتحمل  لديه  الدافع   
ُ
رشتف�رشتف�رش قد  �صورًة 

وعتيه صوعتيه صوعتيه  صمو�صمو� أليف األيف األيف  التالت متوا�صلًة،  عقوداً  البحث، 

أن نكون اأن نكون أن نكون  أن نكون العار علينا  أن نكون العار علينا  إذ يقول »من اإذ يقول »من اإذ يقول »من  إذ يقول »من هريتني،  إذ يقول »من هريتني،  هريتني، صهريتني، ص صال�صال�

ف صف صف  صالك�صالك� أمر. حتى يف اأمر. حتى يف أمر. حتى يف  عالة على الغرب يف كل 

أريخنا القدمي«.اأريخنا القدمي«.اأريخنا القدمي«. اعن تاعن ت

»تاريخ  يف  رحلته  علي  جواد  يف أنهى  رحلته  علي  جواد  يف اأنهى  رحلته  علي  جواد  أنهى  أن اأن أن  بعَد

أعمال اأعمال أعمال  أليف األيف األيف  اتات يف  أخذاأخَذأخَذأخذ  الم«، صالم«، صالم«،  صالإ�صالإ� قبل  العرب 

جواد علي.. امل�ؤرخ ال�ضرورة

اغ مو�سوعاته الهامة لإثبات تاريخيةساغ مو�سوعاته الهامة لإثبات تاريخيةساغ مو�سوعاته الهامة لإثبات تاريخية س�س�

املكان وحفظ ذاكرة العرب

*  باحث وصحفي من فلسطين

ف
ـــ
لـ
مل

ا

أعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�شتاوياأعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�شتاويأعد امللف وقدم له: حممد حممود الب�شتاوي*



جديدًة، كان منها »تاريخ العرب يف الإ�صالم 

يف  »ال�صالة  وك��ت��اب  النبوية«،  ال�صرية   -

الإ�صالم«، وله اأي�صا »موارد تاريخ الطربي«، 

وهو بحث مو�صع ُن�رش على حلقات يف جملة 

لحقًا  وجمع  ال��ع��راق��ي«،  العلمي  »املجمع 

ال�صعودية  والإعالم  الثقافة  وزارة  واأ�صدرته 

له  كذلك  العربية«،  »املجلة  اإ���ص��دارات  عن 

»اأ�صنام   ،)  1927 )بغداد  العام«  »التاريخ 

األ��ف��اظ  »معجم   ،)1967 )ب��غ��داد  ال��ع��رب« 

امل�صند«، و»املهدي املنتظر و�صفراوؤه الأربعة« 

)ه��ام��ب��ورج  ال��دك��ت��وراة  يف  ر�صالته  وه��ي 

1938(، وقد كتبت باللغة الأملانية وترجمها 
اإىل العربية الدكتور اجلزائري اأبو العيد دودو 

كولونيا  مدينة  يف  وطبعها  2005م،  عام 

ال��دك��ت��ور اح��م��د �صو�صة  ب��اأمل��ان��ي��ا، ول��ه م��ع 

الإدري�صي  خارطة  الأث��ري  بهجت  والأ�صتاذ 

عام  وطبعت  الأر���ص(  )�صورة  ب�  املعروفة 

1951م، اإىل جانب مئات املقالت والأبحاث 
املتفرقة.

ومنجزِه  امل��ب��دع،  ودورِه  ج��ه��ودِه،  اإىل  ون��ظ��راً 

الإ�صالم  قبل  العربي  التاريخ  كتابة  يف  العميق 

على وجه التحديد، اإىل جانب نتاجه الذي يت�صم 

نزوى  جملة  فتحت  واملو�صوعية،  باملو�صوعية، 

وحياة  اأع��م��ال  فيِه  ا�صتح�رشت  �صاماًل  ملفًا 

جواد  الدكتور  الراحل  العراقي  العربي  امل��وؤرخ 

بجهودِه  اأ�صهم  ومفكراً  وموؤرخًا،  اإن�صانًا،  علي؛ 

التاريخ  لكتابة  اإر�صاء قواعد علمية  الفردية يف 

يف  البحث  حركة  ورف��د  ���ص��ارٍم،  منهٍج  �صمن 

العرب  »تاريخ  هما  مبو�صوعتني،  العربي  العامل 

يف  و»املف�صل  جملدات،  بثمانية  الإ�صالم«  قبل 

تاريخ العرب قبل الإ�صالم« بع�رشة جملدات.

امللف،  ه��ذا  يف  املن�صورة  ال�����ص��ه��ادات  اأك���دت 

»�صيخ  منجز  اأهمية  على  ودرا�صاٍت،  كمقالٍت، 

العلمية  الآراء   
ُ
العرب«؛ فهو »�صاحب املوؤرخني 

وال�صطحية«،  ال�رشد  تبتعد عن  التي  املو�صوعية 

مكتبة  املخطوطات-  مركز  مدير    
ُ
ي���راه كما 

يوؤكد  فيما  عي�صى،  م��دح��ت  د.  الإ���ص��ك��ن��دري��ة 

»ل�صان  الراحل  ملوؤرخنا  اأن  وال�صحفي  الكاتب 

عجمة  اأمته  تاريخ  يف  تخالطه  مل  مبني،  عربي 

م�صت�رشق، اأو نربة مهزوم خائف«.

العطية  احلويك  حياة  د.  والباحثة  الأكادميية 

ووثق  »ك�صف  املو�صوعي  علي  عمل  اأن  ت��رى 

الإ�صالم  قبل  العرب  لتاريخ  كاملة  �صرية  وجمع 

العربية مل تكن بالد بدو  اأن هذه اجلزيرة  تثبت 

تاريخ  هي  واإمنا  تاريخ،  ول  ح�صارة  بال  رحل 

ممالك عظيمة وقدمية، تعود اإىل مراحل احل�صارة 

الب�رشية الأوىل«.

و»لو مل يكن عند املوؤرخ العالمة جواد علي )ت 

1987( طول �صرب، وباع يف التَّدقيق، ما حدب 
يف  »املف�صل  �ِصفره  تاأليف  على  عامًا  اأربعني 

تاريخ العرب قبل الإ�صالم«)10 جملدات و�صدر 

اأي�صًا(. َذكر جواد علي، يف مقدمة  13 جملداً  ب� 

�ِصفره املذكور، اأنه حتمل امل�صقة مبفرده مل يعنه 

العمل  لأن  األيف،  التَّ قوة  تكمن  وهنا  اأحد،  عليه 

اأو   لو قامت به جماعة  عف  ال�صَّ البحثي �صيناله 

اإدارة  يف  ومنهجه  طريقته  باحث  فلكلِّ  جلنة، 

بحثه«، وفق ما ينقل لنا الباحث د. ر�صيد اخليون 

تاريخ  »موارد  الراحل يف  يف حديثِه عن منهج 

الطربي«.

جواد  اأن   
ُ
ينوه الدليمي  اإياد  وال�صحفي  الكاتب 

التاريخ،  اإىل  الق�رشية  »النظرة  من  حذر  علي 

اجلوانب  على  يقت�رش  ل  اأن  امل��وؤرخ  على  واأن 

ال�صيا�صية و�صمول كل جوانب احلياة القت�صادية 

والجتماعية والفكرية بالهتمام«.
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تكن  مل  وث��ائ��ق  متو�صاًل  ال��زم��ن،  ق��رون  ع��اب��راً 

الزمكان،  حدود  تتعدى  بعنِي  ناظرا  موجودة، 

بحثا عما ميكن له اأن يواري �صوءة الفقد والغياب 

اآثار ما  لأق��وام، هو منهم، مل جتد من ينقب يف 

الال-�صيء،  اإىل  ركنت  اأن  بعد  وحققوا،  قدموا 

ت�صتحق  اأنها  فيها  راأى  وتهاوت قالع ح�صارة، 

ذاك  بقايا  فبني  ال��روح،  رمادها  يف  ينفخ  اأن 

الرماد، ما زالت نار متقدة، قادرة على العطاء، 

لها من ح�صارة اليوم ن�صيب، اأغفله اآخرون، عن 

التي  البحث  اأدوات  غياب  ب�صبب  اأو  ت��ارة،  عمد 

مكنونات  ا�صتخراج  على  تعينهم  اأن  لها  ميكن 

العرب  تاريخ  فكان  اأخرى؛  تارات  احلقبة   تلك 

ا�صتعادة  بداية  الع�رشة،  باأجزائه  الإ�صالم  قبل 

ومرحلة  لطم�صها،  اآخ��رون  �صعى  التي  الهوية 

لحقا  �صار  ما  على  �صاهدا  كان  ما  ا�صتك�صاف 

اأن جاء الإ�صالم وغر�ص قيمه يف  بعد ذلك، يوم 

نفو�ص ح�صارة، رغم كل ما قيل عنها، وما قدح 

م�رشطه  علي  جواد  الدكتور  اأعمل  فلقد  بحقها، 

يف ج�صد اأمة كانت تنوء بحمل تاريخها امل�صوه، 

بريقا  للعرب  ويعيد  الت�صويه،  �صاأفة  لي�صتاأ�صل 

اأريد له اأن يخبو.

يف  زال  ما  كان  تاأثريا،  الأوىل  للن�صاأة  اأن  يبدو 

موؤرخا  وكاأن  بدا  اأن  يوم  ال�صغري،  عمره  قطار 

ويكتب  ي��ق��راأ  فكان  يكرب،  داخ��ل��ه  يف  �صغريا 

النهاية  حمطة  اإىل  و�صول  جمردة،  بانطباعية 

بعد  علي،  جواد  املوؤرخ  قطار  اإليها  و�صل  التي 

وح�صارة،  اأمة  ج�صد  عن  الت�صويه  غبار  اأزال  اأن 

رف�ص لها اأن تكون يف خانة اجلاهلية، فا�صتعاد 

لتكون  الإ�صالم،  قبل  ما  العرب  الأوىل،  �صريتها 

اأو  يعرف  اأن  اأراد  من  لكل  معينا  الف�صول  تلك 
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جواد علي .. 

قنطرة التاريخ 

اإياد الدليمي *

*  كاتب وصحفي من العراق



يعاي�ص تاريخ اأمة كانت ومازالت حا�رشة.

ما بني اأزقة الكاظمية والأعظمية، كانت الن�صاأة 

الأوىل، مدينتني بغداديتني، ما يجمع بينهما اأكرث 

بكثري من احلدود الطائفية التي عرفتهما �صابقا 

بالكاظمية   ،1907 عام  يف  ولد  حيث  ولحقا، 

التي انتقلت اإليها اأ�رشته قادمة من حملة ال�صيخ 

الأعظمية بعد ذلك  اإىل  الكرخ، ثم عاد  ب�صار يف 

دار�صا يف كلية الإمام الأعظم.

بغداد،  مدينتني يف  اأعرق  التنوع بني  هذا  �صكل 

قالع  بني  النتقال  وهذا  والأعظمية،  الكاظمية 

 كبريا يف عقلية 
ً
الطائفتني ال�صيعية وال�صنية، ثراء

جواد علي، فهو مل يكن وحيد الرواية، ول وحيد 

اأمر  الينابيع، وهو  الينبوع، واإمنا �رشب من كل 

اأنه �صكل وعيا مبكرا، بعدم الركون لرواية  يبدو 

ت�صليم  ول  اآخ��ر،  دون  مل�صهد  ول  اأخ��رى،  دون 

مطلق بهذا اأو ذاك.

اأن يحكى،  يف �صريته الأوىل الكثري مما ي�صتحق 

فلقد ولع املوؤرخ �صغريا بكتب التاريخ، وكان اإن 

اجتهد واألف اأول كتاب يف حياته، وبعد ما يزال 

�صغريا، ففي عام 1927 األف كتابا يف »التاريخ 

العام« ا�صتحق عليه �صاعة هدية قدمها له وزير 

ليمهد  اأعيان،  با�ص  اأمني  حممد  اآنذاك  الأوقاف 

وهناك  اأملانيا،  اإىل  لل�صفر  ذلك  بعد  له  الطريق 

واعية  بطريقة  التاريخ  قراءة  مع  عالقته  بداأت 

ترت�صخ.

عام  الأملانية،  اجلامعة  يف  العراق  موؤرخ  در�ص 

1933 اأبان قوة وجربوت النازية وقتها، والتقى 
له  �صجلت  وه��ن��اك  الأمل����ان،  امل��وؤرخ��ني  بكبار 

كبار  مع  تاريخية  �صجالت  اجلامعة،  مدرجات 

املوؤرخني النازيني، فكان ل�صانا عربيا مبينا، مل 

تخالطه يف تاريخ اأمته عجمة م�صت�رشق، اأو نربة 

مهزوم خائف، كما ن�رشت له جمالت اأملانية عددا 

من املقالت ا�صرتعت انتباه زعيم النازية وقتها، 

اأدولف هتلر الذي دعاه اإىل موؤمتر احلزب النازي.

اأطروحته  كانت  الأرب��ع��ة«  و�صفرائه  "املهدي 
هامبورج  جامعة  من  الدكتوراه  �صهادة  لنيل 

باللغة  كتبت  التي  الأط��روح��ة  وهي  باأملانيا، 

الدكتوراه  �صهادة  على  بعدها  ح�صل  الأملانية، 

لي�ص  ح�صور  التاريخ  لهذا  ولعل   ،1939 عام 

وح�صب،  للموؤرخ  الأكادميي  الزمن  �صل�صلة  يف 

يف  اأ�صهمت  التي  الفكرية  الأطر  يف  حتى  واإمنا 

من  عاد  اأن  فمنذ  الفتي،  امل��وؤرخ  عقلية  ت�صكيل 

املا�صي،  القرن  من  الأربعينات  مطلع  اأملانيا 

ف�صاند  اأملانيا،  موقف  �صيا�صيا  يتبنى  والرجل 

الثورة  وهي   1941 عام  بالعراق  ماي�ص  ثورة 

التي ا�صعلها �صباط يف اجلي�ص العراقي موالون 

لأملانيا ومواقف الزعيم اأدولف هتلر.

اإىل الثورة الفتية  اإىل وطنه  ان�صم العائد حديثا 

�صد الوجود الربيطاين يف العراق، وما اأن ف�صلت 

الثورة حتى مت اعتقاله ونقله اإىل �صجن يف مدينة 

الفاو العراقية الواقعة اأق�صى جنوب الوطن، قبل 

اأن يتم الفراج عنه ليكمل م�صريته التعليمية يف 

وزارة املعارف العراقية، ليتدرج حتى ي�صل اإىل 

اأمني �رش جلنة التاأليف والن�رش، والتي كانت نواة 

انبثق  الذي  العراق  العلمي يف  لتاأ�صي�ص املجمع 

عام 1947، ليكون اأحد اأع�صائه.

كانت جملة املجمع العلمي العراقي نافذة املوؤرخ 

جواد علي لن�رش اأبحاثه ودرا�صاته املتخ�ص�صة، 

فلقد ن�رش فيها اأكرث من 50 بحثا ودرا�صة، حملت 

التي  التاريخية  الآراء  من  العديد  ثناياها  بني 

لكل  هامة  مرجعية  مبثابة  وكانت  بها،  ا�صتهر 

باحث يف هذا املجال.

ظل قلمه وعلمه حا�رشا يف العديد من الأبحاث 

يف  امل��وت  عاجله  حتى  ون�رشها،  كتبها  التي 
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 لقد اأعمل 

الدكتور جواد 

علي م�شرطه 

يف ج�شد اأمة 

كانت تنوء 

بحمل 

تاريخها 

امل�شوه، 



العام 1987، فتويف ببغداد ودفن فيها، حامال 

نوعية  اإ�صافة  �صكلت  التي  النبوغ  اأ���رشار  معه 

هامة لعامل التاأليف يف جمال التاريخ.

يف  طريقه  يتلم�ص  بداأ  اأن  منذ  علي  جواد  كان 

ي�صري  التي  املهمة  يعظم  �صاعرا  التاريخ،  جمال 

فيها، فهو ما بني موؤلفات م�صت�رشقني جمتزاأة، 

وما بني موؤلفات عرب بقيت تراوح مكانها، غري 

واعية،  ب�صورة  املا�صي  ا�صتجالء  على  ق��ادرة 

اأنتجت  حتى  والتاريخي  الديني  بني  فخلطت 

فكرا م�صوها، وتاريخا ناق�صا.

خطا  ر�صم  قد  الإ�صالم«  قبل  »العرب  كان  واإذا 

ظل  والتي  القبائل  تلك  مل�صرية  مميزا  تاريخيا 

اإىل  اأق��رب  بطريقة  ومنثورا  متناثرا  تاريخها 

املوثق،  التاريخي  التو�صيف  اإىل  منه  النطباع 

فاإن جواد علي نقل العرب من اجلاهلية اإىل ما 

قبل الإ�صالم، فاجلاهلية بو�صفه م�صطلحا دينيا 

كان ي�صري اإىل طبيعة حال تلك القبائل العربية، 

من  الكثري  �صار  حتى  وتو�صع  بها،  ل�صيقا  ظل 

املوؤرخني يقعون يف خلط فا�صح بني اجلاهلية 

عدم  اإىل  ي�صري  ال��ذي  ال�صطالحي  مبفهومها 

وبني  ب��الأدي��ان،  الإ�صالم  قبل  ما  عرب  معرفة 

اجلاهلية كمفهوم ح�صاري.

احل��د،  ه��ذا  اإىل  بريئا  الأم���ر  يكن  مل  باملطلق 

العرب  امل��وؤرخ��ني  ثم  امل�صت�رشقني،  فكتابات 

و�صف  يف  »اجلاهلية«  ل�  ارتاحوا  املتابعني، 

عرب ما قبل الإ�صالم، ملا فيه من انتقا�ص من 

قيمة تلك القبائل، هذا اأول، ولأنه اأي�صا م�صطلح 

مع  التعامل  كيفية  يف  التعايل  من  نوعا  يظهر 

الهامة، ملا له من تاأثري حتى على  هذه احلقبة 

فهم الإ�صالم كدين �صماوي، فيما بعد.

التاريخ  كتابة  يف  منهجه  علي  ج��واد  ي�رشح 

فيقول من بني ما يقول اإن »التاريخ ي�صتمد وحيه 

بعد  وذل��ك  فيها  �صنع  التي  الظروف  واق��ع  من 

حتليل وعمل فكر واإحاطة بالروايات وبالوثائق 

الواردة عن احلادث«.

اأن  اإل بعد  التاريخ  ول يغادر جواد علي من�صة 

يدون واحدة من اأهم املقولت التي حتدثت عن 

ل  اأن  ���رشورة  يرى  فهو  التاريخ  توثيق  كيفية 

ير�صخ املوؤرخ ملدر�صة معينة من املدار�ص التي 

تف�رش التاريخ وفقا لديانتها وعقيدتها يف تف�صري 

اإننا  معناه  معني  ل��راأى  التاريخ  لأن  التاريخ، 

لعقيدتنا  وفقا  ون�صوغه  التاريخ  ونحور  نزيف 

مع  يتنافى  جامد  حلكم  اإخ�صاع  فهنا  ال�صيقة، 

�رشورات املنهج العلمي يف تف�صري التاريخ«.

للتاريخ،  الق�رشية  النظرة  من  علي  جواد  يحذر 

اجلوانب  على  يقت�رش  »ل  اأن  امل���وؤرخ  وعلى 

ال�صيا�صية و�صمول كل جوانب احلياة القت�صادية 

والجتماعية والفكرية بالهتمام«.

قبل  ما  ع��رب  اإىل  اجلاهلية  من  العرب  انتقل 

ول  ال�صدفة،  قبيل  من  ذاك  يكن  مل  الإ���ص��الم، 

واإمنا  �صابه،  ما  اأو  القومي،  النحياز  قبيل  من 

التاريخ  ر�صم حدود  موؤرخ،  بف�صل عبقرية  كان 

غابرة  حقبة  تفا�صيل  واأخ�صع  جراح،  مب�رشط 

ملنهج دقيق، وظل وفيًا له طيلة عمره البحثي، 

الأوائ��ل،  الإ�صالم  حملة  واأج��داد  اأب��اء  فاأن�صف 

ونفى عنهم �صفة « اجلاهلية« مبعناها امل�صيء، 

قبل  ما  ل�»عرب  لي�ص  النظرة  تغيري  يف  واأ�صهم 

الإ�صالم،  لعرب  اأي�صا  واإمنا  وح�صب،   » الإ�صالم 

العظيم ون�رشوه بني  الدين  ممن حملوا لواء هذا 

م�صارق الأر�ص ومغاربها.
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التاريخية  الدرا�صات  اأعالم  من   
ٌ
َعَلم علي..  جواد 

 املوؤرخني العرب يف الع�رش 
ِّ
اأهم والأثرية، واأحُد 

 موؤرٍخ لتاريخ العرب قبل الإ�صالم، 
ُّ
احلديث، واأهم

تبتعد  التي  املو�صوعية  العلمية  الآراء   
ُ
و�صاحب

عن ال�رشد وال�صطحية. 

ِلَد جواد علي عام 
ُ
    ويف الكاظمية غربي بغداد و

انتقل اإىل الأعظمية حيث تعلَّم الدين  ثم   ،1907
العنف  نبذ  على  ى 

َّ
وترب الرفيع،  واخللق  والأدب 

الذي  النبذ  هذا  املقيت،  والتع�صب  والطائفية 

املو�صومة  العلمية  علي طوال حياته   جواد 
َ
لزم

باملو�صوعية واحليادية. ويف جامعة هامبورج 

الدكتوراه  الأملانية نال املوؤرخ جواد علي رتبة 

عن اأطروحته: »املهدي املنتظر و�صفراوؤه«، وعاد 

ا يف دار املعلمني 
ً
اإىل بغداد ليعنيَّ مدر�ص بعدها 

للجنة  ا 
ً
�صكرتري 1947م  �صنة  ُعنيِّ  ثم  العالية، 

املعارف  وزارة  يف  والن�رش  والرتجمة  التاأليف 

التي ا�صتجدَّت بديلها املجمع العلمي العراقي يف 

اأمانَة  علي  جواد  الدكتور  ليتوىلَّ  نف�صها،  ال�صنة 

�رش املجمع.

البحث  الذي وقَف حياَته على  العامِل  اإن هذا      

يف ميدان التاريخ العربي، وركز جمهوده العلمي 

على تاريخ العرب قبل الإ�صالم؛ اأنتج لنا اأبحاًثا 

اثة 
َّ
تعد مثاًل للدقة والأ�صالة وال�صمول. وهو بح

له،  تعر�ص  التي  الآراء  لكل  ناقٌد  النظر،  ثاقب 

اإليه  يذهب  ما  موؤيًدا  الدقيق  بالتحليل  يتناولها 

بالأدلة العلمية، والنقو�ص الأثرية القدمية.

    وقد كان رحمه اهلل واحًدا من موؤرخي الآثار 

القليلني يف الوطن العربي، وقد كانت له وقفاٌت 

ة للنقو�ص والآثار التي 
َّ
ِحي

ْ
�ص

َ
تف�صيلية ودرا�صات م

العربية،  اجلزيرة  �صبه  القدماء يف   
ُ

العرب خلَّفها 

ف على التاأريخ 
ُّ
وكان- يرحمه اهلل- كثري التاأ�ص

كثري  كان  اإذ  النق�ص،  اأو  الأثر  على  املعتمد  غري 

العتماد على الأدلة الأثرية فيما يذهب اإليه من 

 من دون نق�ص اأو اأثر اأو 
ٌ
نتائج، فاإذا ما عنَّ له خرب

وثيقة دالة عليه، نراه يورد جميع الآراء املختلفة 

اأحد  ح 
ِّ
يرج قد  ثم  ا، 

ً
واهي منها  كان  ما  ويفنِّد 

الأقوال  اأي  للقارئ لريى  الأمر  اأو يرتك  الأقوال، 

ه��وؤلء  من  اهلل-  رحمه  يكن-  ومل  اإليه.  اأق��رب 

الآراء  اأ�صحاب  على  يق�صون  الذين  امل��وؤرخ��ني 

ال�صعيفة الواهية، بل كان يذكر جميع ما اأورده 

ال�صابقون على �صبيل الأمانة والدقة العلمية يف 

النقل �صابًقا عن �صابق.

    ولقد بداأ م�رشوعه العظيم »تاريخ العرب قبل 

1951-( �صنوات  ت�صع  يف  فاأجنزه  الإ���ص��الم«، 

1960(، وطبع مبطبعة املجمع العلمي العراقي. 
ل، وظهر يف 

َّ
ثم جدد فيه، وا�صتدرك، وزاد، وف�ص

قبل  العرب  تاريخ  يف  ل 
َّ

»املف�ص اجلديد  عنوانه 

الإ�صالم«، وقد توالت طبعاته املتعددة، وما زال 

عاد طبعه حتى الآن. ويعد الكتاب الأول- على 
ُ
ي

و�صعة  و�صموله  تخ�ص�صه  يف   ، العامل  م�صتوى 

يف  باحٌث  عنه  ي�صتغني  ل  ودقتها،  معلوماته 

التاريخ العربي.

نا�صية  يتملك  اأن  علي  ج��واد  ا�صتطاع  لقد      

لتِّباعه  وا�صتحقاق،  جدارة  بكل  العلمي  البحث 

اأوًل،  منهج املدر�صة الأملانية يف البحث العلمي 

ا 
ً
�صليع فكان  ا، 

ً
ثاني احلية  اللغات  من  ولتمكنه 

خ املحايد املوؤرِّ

مدحت عي�شى *
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من  نه  مكَّ مما  والإجنليزية،  الأملانية  باللغتني: 

هاتني  يف  ال�صابقة  الدرا�صات  جميع  ا�صتيعاب 

اللغتني، ول �صيما فيها يت�صل بتاريخ العرب قبل 

الإ�صالم. 

    وهكذا كان الدكتور جواد علي املوؤرخ متميًزا 

وكان  كبريا،  تاأثرا  الأملانية  باملدر�صة  ا 
ً
متاأثر

ت�صكيل  اإعادة  هو  احلق  املوؤرخ  وظيفة  اأن  يوؤكد 

ثم  وم��ن  بال�صبط.  وق��ع  كما  التاريخي  احل��دث 

كان الدكتور جواد علي يدرك اأن تدخل العواطف 

وحتكم املذهبية العقائدية من اأخطر الآفات التي 

ا اأن املوؤرخ يتعني 
ً
تواجه املوؤرخ، فكان يقرر دائم

يتجرد  علمية  بنزاهة  التاريخ  يتناول  اأن  عليه 

فيها عن املذهبية املتزمتة، والأفكار امل�صبقة.

    ويوؤكد الدكتور جواد علي، يف تف�صريه للتاريخ، 

عدم الر�صوخ ملدر�صٍة من مدار�ص تف�صري التاريخ 

ال�صيا�صية،  اأو  العقائدية  للميول  ا 
ً
جتنب بعينها؛ 

وهو  تاريخنا،  اإىل  الق�رشية  النظرة  من  ا 
ً
وحتذير

ما يتنافى مع �رشورات املنهج العلمي. ولذا فهو 

يرى اأن التاريخ ي�صتمد وحيه من واقع الظروف 

عن  اإل  ل 
َّ

َتح�ص
ُ
ي ل   

ٌ
اأم��ر وهو  فيها،  �صنع  التي 

الواردة يف  والوثائق  بالروايات  الإحاطة  طريق 

الفكر فيها، والجتهاد  اأي حدث، حتليلها وعمل 

يف الو�صول اىل حقيقتها.

امل��وؤرخ  اأن  اإىل  علي  ج��واد  الدكتور  ويذهب      

ينظر  ع���ادًل،  عاملا  اًفا 
َّ

و�ص يكون  اأن  يتعني 

رواتها،  واجتاه  الروايات  من�صاأ  اإىل  وروية  بدقة 

اأو  ال��رواي��ة  �صاحب  فيه  عا�ص  ال��ذي  وال��زم��ن 

ناقلها، وميوله واجتاهاته: العقائدية واملذهبية 

ثم  ومن  الرواية.  �صياغة  يف  واأثرها  والنف�صية 

ا، وهم 
ًّ
فاإنه يوؤكد اأن العرب ميتلكون تاريًخا ثري

ما  وحتميله  تاريخهم  يف  الزيادة  عن  غنى  يف 

لي�ص منه، ويحذر من قيام الدول بتزوير التاريخ 

اأو مذهبية،  اأو عقائدية  �صيا�صة  اأجل غايات  من 

�صحة  يف  النا�ص  تنتاب  �صكوك  اإىل  ي��وؤدي  مما 

فكرة  ذل��ك:  ومن  العلمية،  وقيمته  التاريخ  هذا 

ما ي�صمى باإعادة كتابة التاريخ التي نادت بها 

بع�ص الدول والهيئات، اإذ يقرر املوؤرخ جواد علي 

اأ�صلية  الدعوات مل تنبع من فل�صفة  اأن مثل هذه 

وحماباة،  وحماكاة  ميول  من  اإمن��ا  مدرو�صة، 

لتوجهات  ا 
ً
انعكا�ص متثل  جمملها-  يف  وهى- 

مع  يتنافى   
ٌ
اأم��ر وه��و  لها،  ا 

ً
واإخ�صاع الع�رش 

البحث العلمي الر�صني واخلربة العميقة ال�صاملة.

    وقد كان ملركز املخطوطات مبكتبة الإ�صكندرية 

ق من اأبحاث الدكتور جواد 
َّ
 بجمع ما تفر

ٌ
اهتمام

علي يف: تاريخ العرب قبل الإ�صالم، والدرا�صات 

اجلنوبية  العربية  والدرا�صات  والأدبية،  اللغوية 

لن�رشها يف جملَّدين حتت  الطاقة-  قدر  على   -

اأبحاث  من  منتخبات  العربية:  )الآث��ار  عنوان 

الأبحاث  هذه  اأن  �صك  ول  علي(.  جواد  الدكتور 

ا لكل املهتمني باأ�صول الرتاث 
ًّ
ا مهم

ً
متثل مرجع

تاريخ  يف  الباحثني  وخا�صًة  ورواف��ده،  العربي 

العرب قبل الإ�صالم.

واأما مقدمة الكتاب التي كتبها الأ�صتاذ الدكتور 
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ا 
ً
كثري اأ�صافت  فقد  معروف  اد 

َّ
عو ب�صار  املحقِّق 

اأثنائها  ج بنا يف 
َّ
العلمية، وقد عر الكتاب  لقيمة 

خ 
ِّ
للموؤر الأثري  العالَّمة حممد بهجة  تاأبني  على 

على  الكالم  ا  واأي�صً علي،  جواد  الدكتور  الكبري 

العلمية،  و�صريته  ون�صاأته،  علي،  جواد  �صخ�صية 

ومذهبه يف التاأريخ، واأهم موؤلفاته. و�صوف اأنقل 

ب�صار  الدكتور  �صطره  مما  ا  بع�صً الأع��زاء  للقراء 

)الآثار  لكتاب  كتبها   التي  مقدمته  يف  معروف 

العربية(:

اأ�صتاذنا  ن�رشه  ما  اأب��رز  الأب��ح��اث  ه��ذه  "متثل 
املجالت  يف  درا���ص��اٍت  من  علي  ج��واد  الدكتور 

العلمية، ول �صيما جملة املجمع العلمي العراقي، 

اأعدادهما  يف  اليوم-  وهما  »�صومر«،  وجملة 

اإليهما  الو�صول  يتي�رش  ل  اخلا�صة-  القدمية 

تت�صمن  وهي  اأح��د،  لكل  يتوفران  ول  ب�صهولة، 

خم�صة حماور رئي�صة هي:

اأربعة  وفيها  اجلنوبية:  العربية  الدرا�صات   -  1
العرب  احل��ك��م عند  »اأ���ص��ول  اأول��ه��ا:   اأب��ح��اث، 

امل�صطلحات  فيه  اعتمد  بحٌث  وهو  اجلنوبيني«، 

العربية،  اجلزيرة  جنوب  درا�صات  يف  املتوفرة 

اجلنوبية   العربية  يف  احلكومة  اأن  اإىل  وتو�صل 

كانت حكومة ح�رشية متطورة نبعت من طبيعة 

الأر�ص التي ظهرت فيها.

يف   
ٌّ
مهم  

ٌّ
ن�ص وه��و  اأب��ره��ة«،  »كتابة  وثانيها: 

تطور اللغة العربية ولهجاتها، واأمنوذج ل ي�صبه 

الأدب،  اأو  ال�صعر  كتب  تقدمها  التي  الأمنوذجات 

 
ٌ
علم امل�صلمني  لعلماء  ك��ان  قلَّما   لهجة  وه��ي 

 بها.
ٌ
وا�صح

الق�صيدة  وهي  الن�صوانية«،  »الق�صيدة  وثالثها: 

التي نظمها ن�صوان بن �صعد احلمريي �صنة 575ه، 

اأيام قحطان  اليمن من  والتي جمع فيها تاريخ 

اإىل اأيام الإ�صالم، �صار فيها واعظًا مذكراً النا�ص 

بف�صاد دنياهم، ووعظهم مبن اأ�صاب من ذكرهم 

من املال وامللك والقوة واجلربوت.

ورابعها: »نقد املعجم ال�صبئي«، وهو اآخر ما ن�رش 

ال�صبئي«  اأبحاثه، وتعود فكرة ن�رش »املعجم  من 

العاملية  ال��ن��دوة  انعقاد  اأي���ام  اإىل  واإخ��راج��ه 

حيث  1975م،  عام  عدن  يف  اليمنية  للح�صارة 

تكليف  وم����داولت،  ب��ح��ٍث  بعد  ال��ن��دوة  ق���ررت 

�صبئي  معجم  و���ص��ع  الأ���ص��ات��ذة  م��ن  جمموعة 

ا 
ً
بالإجنليزية والفرن�صية والعربية، ليكون مرجع

للباحثني، ي�صاعدهم يف درا�صة ن�صو�ص امل�صند 

اإدراك معانيها  الآن، ويف  عليها حتى  التي عرث 

ب�صورٍة �صحيحٍة ت�صاهم يف الك�صف عمن تاريخ 

ن الباحثني  احل�صارة العربية قبل الإ�صالم، ومُتكِّ

خ�صائ�ص  على  ال��وق��وف  م��ن  اللغات  علم  يف 

لهجات امل�صند، وعلى مدى اختالف بع�صها عن 

بع�ص.

خم�صة  على  وي�صتمل  الإ�صالم:  قبل  العرب   -  2
قبل  ال��ع��رب  عند  »ال��ت��اري��خ  اأول��ه��ا:  اأب��ح��اث، 

الإ�صالم«، وبنيَّ فيه الرموز التي اأرخ فيها العرب 

والأيام  الأ�صخا�ص  من  تواريخهم،  الإ�صالم  قبل 

التقاومي  ا�صتعمالهم  حيث  من  اأم��ا  والوقائع، 

الثابتة فظهر يف هذا البحث اأنهم كان ي�صتعملون 

التقومي ال�صلوقي.

العربية قبل  نات 
َّ
الأبحاث هو »املدو وثاين هذه 

الإ�صالم«، وتتبع فيه الن�صو�ص املدونة بحروف 

ولهجات عربية يف اأي مو�صع وجدت فيه، وباأية 

ال�صنوات  يف  العثور  بعد  �صيما  ول  كانت،  لهجة 

الأخرية على موا�صع عديدة من جنوب اجلزيرة 

 �صابق بها. 
ٌ
العربية، مل يكن للعلماء علم

العربية  الدولة  الثالث فهو »مقومات  البحث  اأما 

قبل الإ�صالم«، وهو من اأواخر اأبحاثه التي كتبها، 

يف  »ال��دول��ة«  مقومات  توفرت  كيف  فيه  بني 

اليمن قبل الإ�صالم، من اأر�ص ذات حدود، و�صعب 

ي�صرتك يف لغة واحدة، ويعتقد بدين واحد تقريبا، 

م�صرتكة، ووجود جي�ص يحمي  وجتمعه م�صالح 

البالد، ورجال اأمن يحفظون العباد. 

فيه  بنيَّ  العرب«  »اأ�صنام  الرابع  البحث  وتناول 

الأوثان،  اإ�صماعيل، فن�صب  اأول من غري دين  اأن 

و�صيب ال�صائبة، وو�صل الو�صيلة، وبحر البحرية، 

بن  حلي  وهو  ربيعة،  بن  عمرو  احلامية،  وحمى 
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 ميتلك نا�شية 

البحث العلمي 

بكل جدارة 

وا�شتحقاق، 

باعه  التِّ

منهج املدر�شة 

االأملانية 

ولتمكنه من 

اللغات احلية



خزاعة.  اأبو  الأزدي،  عامر  بن  عمرو  بن  حارثة 

وال�صنم يف تعريف اللغويني: هو ما اتخذ اإلها من 

دون اهلل، وما كان له �صورة كالتمثال »مثال«، 

اأو  نحا�ص  اأو  ف�صة  اأو  ذهب  اأو  خ�صب  من  وعمل 

فرق  وقد  الأر���ص،  جواهر  من  غريها  اأو  حديد، 

بع�صهم بني ال�صنم والوثن، باأن جعل ال�صنم ما 

اأو غريه، والوثن ما كان من غري  كان من حجر 

�صخرة كالنحا�ص ونحوه.

الكتابات«  ب��"اأ�صنام  اخلام�ص  البحث  وعني 

واأمرها  خربها  عرف  التي  ال�صنام  به:  وق�صد 

من الكتابات اجلاهلية، اأي من الكتابات املدونة 

بلهجات عربية يف الغالب، وقد كتبت ودونت قبل 

الإ�صالم، وذلك متييزا لها عن الأ�صنام التي اأخذنا 

الغالب.  يف  الأخبار  اأهل  روايات  من  بها  علمنا 

وقد دونت يف الإ�صالم، ول �صيما من روايات ابن 

الكلبي، الذي جمع اأ�صماء عدد من اأ�صنام قري�ص 

بكتاب  امل��ع��روف  ال�صهري  كتابه  يف  والقبائل 

بن  علي  احل�صن  اأب��ي  رواي��ات  ومن  »الأ�صنام« 

احل�صني ف�صيل بن مروان، واجلاحظ.

3 - درا�صات يف اللغة والأدب: وقد احتوت على 
القراآن  »لهجة  عن  اأولهما:  مهمتني،  مقالتني 

على  الوقوف  فيه  الباحث  ح��اول  اإذ  ال��ك��رمي«، 

هي  وهل  الكرمي،  القراآن  بها  نزل  التي  اللهجة 

لهجة واحدة اأم لهجات متعددة؟

وثانيتهما: تناول فيها »تدوين ال�صعر اجلاهلي«، 

وحاول فيها اأن يجيب عن جمموعة من الت�صاوؤلت 

العلمية من مثل: ملاذا مل يدون �صعراء اجلاهلية 

اأو  بقراطي�ص  ال�صعر  هذا  باأ�صعارهم  املعنيون  اأو 

دواوين اأو كتب مع اأنه تراثهم اخلالد؟

الق�صم  ه��ذا  وت�صمن  وامل�صادر:  امل��وارد   -  4
»موارد  اأولهما:  الأهمية،  من  غاية  يف  مبحثني 

تاريخ الطربي« الذي ي�صلح وحده اأن يكون كتابًا 

م�صتقاًل، فقد ن�رش منجمًا يف اأربعة اأعداد من جملة 

 من �صنة 1950م، 
ً
املجمع العلمي العراقي ابتداء

فيه  تناول  1964م،  �صنة  يف  اإل  منه  ينته  ومل 

ثم  الإ���ص��الم،  قبل  العظيم  التاريخ  ه��ذا  م��وارد 

وتاله مبوارد  والروم،  الفر�ص  تاريخ  موارده يف 

النبوية،  وال�صرية  الإ�صالم  قبل  الغرب  تاريخ  يف 

ثم اخلالفة، وتوقف عند هذا احلد.

اآخر هو  الأول، ملوؤرخ  الثاين فهو على طراز  اأما 

ومعادن  الذهب  مروج   » كتابيه  يف  امل�صعودي 

اجلوهر« و»التنبيه والإ�رشاف«. )هنا انتهى كالم 

الدكتور ب�صار معروف(.

    ول ينتهي جمع هذه الأعمال البحثية للموؤرخ 

ر�صينة،  علمية  �صورة  متثل  والتي  علي،  جواد 

معرفية  ج���ذوٍر  م��ن  العربي  لرتاثنا  م��ا  ُتظهر 

الأبحاث يف جملد  عميقة؛ عند جمرد جمع هذه 

اأو جملدين وح�صب، بل تكمن فائدة اجلمع فيما 

للن�صو�ص املجموعة،  ي�صيفه اجلامع من �صبٍط 

والتعليق عليها يف بع�ص الأحيان، وما ي�صنعه 

عملية  اإىل  ت�صيف  افات  وك�صَّ فنية  فهار�ص  من 

اجلمع �صفة البحثية.

هذا  فهار�ص  اإن  قلُت  اإذا   
َ

واب
َّ

ال�ص اأجانب  ول 

مهمة  اإ�صافًة  بحقٍّ  تعد  ع�رش  الثني  الكتاب 

اإذ  ر�صيًنا؛  ا 
ًّ
بحثي عماًل  الكتاب  هذا  َن 

ْ
َك��و توؤكد 

ت�صيء هذه الفهار�ص الطريق اأمام القارئ ليفهم 

اأوجزها يف منت الأبحاث،  اإ�صارات املوؤلِّف التي 

والجتماعية  التاريخية  ال�صياقات  على  لع  وليطَّ

الذي  الكتاب  هذا  ويعد  الأبحاث.  ملو�صوعات 

عماًل   2014 عام  الإ�صكندرية  مكتبة  اأ�صدرته 

ا، و�صاهًدا على عناية مركز املخطوطات 
ًّ
مرجعي

حقيقية  واإ�صافًة  الر�صينة،  الرتاثية  بالأبحاث 

التي  العلمية  الإ�صكندرية  مكتبة  م�صرية  اإىل 

العربي  بالرتاث  حقيقي  وعي  تاأ�صي�ص  اإىل  ترنو 

والإ�صالمي، من خالل الوقوف على اآثار َعَلٍم من 

العالَّمة  والأثرية..  التاريخية  الدرا�صات  اأعالم 

املوؤرخ جواد علي.      
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 كان يدرك 

اأن تدخل 

العواطف 

وحتكم 

املذهبية 

العقائدية من 

اأخطر االآفات 

التي تواجه 

املوؤرخ



مقدمة

الدِّرا�صة  علي  جواد  املوؤرخ   )1933( بداأ  عندما 

كانت  منها)1939(،  وانتهى  باأملانيا،  العليا 

النَّازية طاغية، وموؤثرة داخل اأملانيا وخارجها، 

وب�صكل   ،)1945 )قتل  بهتلر  اأُعجبوا  والكثريون 

والهيمنة  يومها  الح��ت��الل  ع��ار���ص  ��ن 
َ
م ع��ام 

احلركة،  تلك  على  �صب 
ُ

ح بالِعراق  الربيطانية 

بالنَّازية  اإعجابه  اإىل  ي�صري  ما  لدينا  ولي�ص 

اجلي�ص  العراق، وجتند يف  اإىل  عاد  اأنه  ما  بقدر 

بل  معار�صًا،  احتياط،  �صابط  برتبة  العراقي 

�صب على حركة ر�صيد 
ُ

كارهًا لالإنكليز، وحينها ح

عايل الكيالين )ت 1965(، والأخري كان رئي�صًا  

اأملانيا  مع  بالتعاطف  بانقالب   وقام  للوزراء، 

لها،   امل��وؤي��دون  اعتقل  ف�صلها  وبعد   ،)1941(

وكان  وجيزة،  لفرتة  علي  جواد  املوؤرخ  وبينهم 

يف �صهر الع�صل)1(. 

نورنربك  مبدينة  لهتلر  �صحفيًا  موؤمتراً  ح�رش 

خالل  مرا�صاًل،  كان  كونه   ،)1936( الأملانية 

ك�"الزَّمان«،  العراقية  حف 
ُّ

ال�ص لبع�ص  درا�صته، 

و»الأخبار«. قال: »�صنحت يل الفر�صة اأن اأح�رش 

حفية لهتلر باعتباري مرا�صاًل 
َّ

اأحد املوؤمترات ال�ص

ل�صحف عراقية«)2(.

ن اأ�صار اإىل اأنه ا�صتغل وجوده قريبًا 
َ
لكنَّ هناك م

اأم�صك  املوؤمترون  انف�ص  »وملا  هتلر،  مقعد  ِمن 

�صيا�صة  عن  مطوًل  ح��واراً  معه  واأج��رى  بهتلر، 

التَّاريخ  وحديث  الأو�صط،  ق  ال�رشَّ اإزاء  اأملانيا 

و�صوؤون الأعراق، وكتب جواد علي بلغة املوؤرخ 

ما حتدث به هتلر يف مقالة عنوانها: هتلر كما 

العراقية، ويف  ريق  الطَّ ُن�رشت يف جريدة  راأيته، 

الثمانينيات قال جواد علي ب�صدد هذه امل�صاألة: 

نف�صي  اأين جعلُت  يعني  الإنكليز ل  انتقدُت  حني 

ِمن  اأكرث  علي  فلجواد  اأعدائهم«)3(.  جانب  يف 

ويت�صح  الدِّينية)4(،  النَّازية  العقيدة  يف  مقالة 

منها اأنه كان ناقداً لها)5(.

 )1936( ه��ام��ربج  جامعة  يف  اأ���ص��ت��اذه  ك��ان 

واأل��ف  اليمن  زار  ال��ذي  ���رشومت��ن،  امل�صت�رشق 

كتابًا عن الزَّيدية، وات�صل بالإمام يحيى حميد 

امل�صند،  خط  يقراأ  وكان   ،)1948 الدِّين)اغتيل 

وقد تعرف جواد علي عن طريقه على اأمور تتعلق 

تاريخ  درا�صة  اإىل  مال  لذا  القدمي،  اليمن  بتارخ 

امل�صت�رشق  ِمن  الدِّرا�صة، وكذلك نهل  بعد  اليمن، 

حالة و�صاحب املوؤلفات عن جغرافيا 
َّ
راجتن، الر

يف  التجربة  تلك  اأف��ادت��ه  مما  الآث��اري��ة،  اليمن 

كتابه »املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم«. 

موؤلفات   ،1987 �صنة  املتوفى  وملوؤرخنا،  هذا، 

عديدة، منها املطبوع ومنها ما زال خمطوطًا. 
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جواد علي.. 

ربي فـي توثيق موارد الطَّ

ون * ر�شيد اخليُّ

*  باحث وناقد في العراق.



ربي تاريخ الطَّ

حر�صًا منه على امل�صدر، اإن كان وثيقة اأو ن�صًا 

اأو حجراً، �صعى املوؤرخ جواد علي اإىل الك�صف عن 

امل�صعودي  احل�صن  اأبو  بارزين:  موؤرخني  موارد 

)ت346ه�( يف تاريخيه »مروج الذهب ومعادن 

�صبقه  وق��د  والإ�����رشاف«،  والتَّنبيه  اجل��وه��ر«، 

ربي، فقد �صمل  بدرا�صة قيمة عن موارد تاريخ الطَّ

وغطى  الإ�صالم،  قبل  ما  ع�رش  الأخ��ري  التَّاريخ 

نحو ثالثة قرون من بعده، اأي ا�صتمر  حممد بن 

التَّاريخ حتى  يدون  310ه�(  )ت  ربي  الطَّ جرير 

التَّذكري  يفوتنا  ل  �صنوات.  بثماين  وفاته  ُقبيل 

ربي  الطَّ ِمن  اأقل باعًا  لي�ص  ربي املوؤرخ  الطَّ باأن 

املف�رش والفقيه، ويكاد يلتقي التَّاريخ والتَّف�صري 

اأنه  وايات. �صحيح 
ّ
يف العديد ِمن الإحالت والر

مل يكن الأول يف كتابة التَّاريخ، لكنه الأول يف 

عة والعموم، وقد نهج يف 
ِّ
كتابة التَّاريخ بهذه ال�ص

موزعًا  الزَّمني،  التَّحقيب  منهج  تاريخه  كتابة 

نني.
ِّ
تاريخه على ال�ص

ريقة، عدد كبري ِمن  ربي، وبهذه الطَّ حذا حذو الطَّ

واأكملوا  نف�صه  تاريخه  اعتمدوا  بل  املوؤرخني، 

630ه�(  )ت  الأث��ري  بن  ال��دِّي��ن  ع��زِّ  مثل  عليه، 

املعرتف  فهو  التَّاريخ«،  يف  »الكامل  �صاحب 

بالتَّاريخ  »فابتداأُت  الكامل:  مقدمة  يف  بف�صله، 

ربي، اإذ  الكبري، الذي �صنفه الإمام اأبو جعفر الطَّ

الكافة عليه، واملرجوع  ل عند 
َّ
الكتاب املعو هو 

جميع  ِمن  فيه  ما  فاأخذُت  اإليه،  الختالف  عن 

وقد  منها،  واح���دة  برتجمة  اأخ��ل  مل  تراجمه. 

عدٍد،  ذوات  رواي��ات  احل��وادث  اأكرث  ذكر هو يف 

منها،  اأق��ل  اأو  قبلها  التي  مثل  منها  رواي��ة  كلُّ 

اأَمت  اأو نق�صه، فق�صدت  الي�صري  يء  ال�صَّ ا زاد 
َّ

ورمب

ما  غريها  ِمن  اإليها  واأ�صفت  فنقلتها،  وايات 
ّ
الر

لي�ص فيها«)6(.

ربي، الذي ختمه عند حوادث   لأهمية تاريخ الطَّ

ربي«  �صنة )302ه�( )7( اأُحلق ب�"�صلة تاريخ الطَّ

لعريب بن �صعد الُقرطبي )ت 369ه�(، ثم »تكملة 

الهمذاين  امللك  عبد  بن  ملحمد  ربي«  الطَّ تاريخ 

)295ه�(،  �صنة  التَّكملة  بداأت  521ه�()8(.  )ت 

وح�صب قول املوؤلف نف�صه: »وملا ختم ابن جرير 

ال�صنة  وه��ي  وثالثمائة،  اثنتني  �صنة  تاريخه 

ابعة ِمن خالفة املقتدر باهلل ر�صي اهلل عنه، 
َّ
ال�ص

ابتدئ  اأن  راأيُت  خفية،  اإ�صارة  الأمور  اإىل  واأ�صار 

بخالفته ووقت بيعته، وباهلل التَّوفيق«)9(.

ِمن عدة وجوه،  واية 
ّ
بالر القارئ  ربي  الطَّ يرهق 

يف معظم كتابه، بتكرارها واأ�صنادها اإىل �صل�صلة 

مل  ن 
َ
م ذلك  مع  رواي��ة.  كلِّ  يف  خمتلفة  اأ�صانيد 

الأمُم وامللوك«  ي�صرب على قراءة كتاب »تاريخ 

اث  والرتُّ التَّاريخ  يف  الّتخ�ص�ص  يف  يتورط  فال 

والبلدان،  الأمم  تراث  ِمن  �صواهما،  اأو  الإ�صالمي 

واية وفح�صها، وطول 
ِّ
رب على تقليب الر

َّ
لأن ال�ص
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البحث عن م�صدرها، اأراه المتحان الأول للوالج 

هذا املجال.

العالمة جواد علي  املوؤرخ  لو مل يكن عند  لهذا، 

ما  التَّدقيق،  يف  وباع  �صرب،  طول   )1987 )ت 

�ِصفره »املف�صل  تاأليف  اأربعني عامًا على  حدب 

يف تاريخ العرب قبل الإ�صالم«)10 جملدا و�صدر 

اأي�صًا(. َذكر جواد علي، يف مقدمة  13 جملداً  ب� 

�ِصفره املذكور، اأنه حتمل امل�صقة مبفرده مل يعنه 

العمل  لأن  األيف،  التَّ قوة  تكمن  وهنا  اأحد،  عليه 

اأو   لو قامت به جماعة  عف  ال�صَّ البحثي �صيناله 

اإدارة  يف  ومنهجه  طريقته  باحث  فلكلِّ  جلنة، 

ا يعمل يف اليوم مدى ع�رشين �صاعًة، 
َّ

بحثه، رمب

ويوم اآخر ل يعمل ول �صاعة، بينما اإذا كان الأمر 

ف�صيتحول  دوائ��ر،  اأو  بحوث،  مراكز  طريق  عن 

اعات، لهذا اأن املراكز  التي 
َّ
الأمر اإىل اإلتزام بال�ص

�صاعات  نف�صها ل حُتا�صب باحثيها على  حترتم 

الدَّوام، لأن الكتابة رغبة وا�صتفزاز، �صاأنها �صاأن 

الق�صائد ور�صم اللوحات.

اأذه��ان  يف  حقيقة  و���ص��ار  ��اري��خ  ال��تَّ ُكتب  لقد 

املعروف  ربي  الطَّ تاريخ  يقراأ  ��ن 
َ
وم الأج��ي��ال، 

ب�"تاريخ الأمم وامللوك« يدخل اإىل م�رشح حياة 

الكثري  اإن  بل  حقيقًة،  ويعي�صها  القدماء،  اأولئك 

ُكتب  ما  على  تاأ�ص�صت  املذهبية  ال�رشاعات  ِمن 

اأن  مع  غ��ريه،  اأو  ربي  الطَّ تاريخ  �صفحات  يف 

»فالن  واية، 
ِّ
الر باإ�صناد  بالتوثيق  اجتهد  الأخري 

عن فالن«.

رية 
ِّ
ربي اأو متزامنة معه، ال�ص نعم ُكتبت، قبل الطَّ

كموؤلفات  الأدب  وكتب  احلديث  وتدوين  النَّبوية 

276ه�(  )ت  قتيبة  وابن  255ه�(  )ت  اجلاحظ 

دونت  لكنَّ معظمها  )286ه�( وغريها،  واملربد 

ما  منها  العام(،  الأدب  )اأخبار  اأدبية  كاأعمال 

نقل  اأو  اأم���الء(  )جمع  الأم���ايل  نهج  على  دون 

كتابة  يف  بق 
ِّ
ال�ص له  فكان  ربي  الطَّ اأما  ال��رواة، 

وِمن  ال�صنني،  على  وت�صجيله  العام،  التَّاريخ 

التي  وامل�����ص��ادر  كالأ�صانيد  متعددة،  م���وارد 

نقد  وجاء  القدمي،  التاريخ  يف  اآنذاك  له  توفرت 

جواد علي له، اأنه مل يحول التاريخ اإىل ِعلم فظل 

نوات التي عا�رشها 
َّ
معتمداً على الرواية يف ال�ص

والأحداث التي عا�صها.

ربي موارد الطَّ

يف  ��ربي«  ال��طَّ »م���وارد  كتابه  علي  ج��واد  ن�رش 

دفعات  على  العراقي«  العلمي  املجمع  »جملة 

)1950( و)1951( و)1954( و)1961(، ت�صكل 

امل��وارد. تقدمت املجلة  الأج��زاء كتاب  ِمن هذه 

 42 ادرة بالريا�ص )رقم الكتاب 
َّ

»العربية« ال�ص

بجمعها   )319 فحات 
َّ

ال�ص عدد   2012 ال�صنة 

وحتقيقها واإ�صدراها حتت العنوان نف�صه »موارد 

�صامل  حممد  الدُّكتور  له  قدم  ربي«  الطَّ تاريخ 

جامعة  يف  الإ�صالمي  التَّاريخ  اأُ�صتاذ  لمي، 
ُّ
ال�ص

واملف�رش  للموؤرخ  وافيتني  ب�صريتني  القرى،  اأُم 

ربي وملوؤلف الكتاب جواد علي.  والفقيه الطَّ

بعدها قامت مكتبة الإ�صكندرية بجمع ما ن�رشته 

واأ�صدرته  العراقي«؛  العلمي  »املجمع  جملة 

امل��وؤرخ  واأعمال  �صرية  تناولتا  جملدين  �صمن 

تاريخ  »م���وارد  كتاب  �صغل  وق��د  علي،  ج��واد 

ربي« اجلزء الثَّاين ِمن كتاب التَّكرمي، والذي  الطَّ

�صدر  حتت عنوان »الآثار العربية منتخبات ِمن 

اأبحاث املوؤرخ الدُّكتور جواد علي«)الإ�صكندرية: 

 )2014 املخطوطات  مركز  الإ�صكندرية،  مكتبة 

عواد  ب�صار  العراقي  للمحقق  واٍف  تقدمي  مع 

معروف.

مل ي�صدر جواد علي ما ن�رشه يف جملة »املجمع 

العلمي« كتابًا، فقد مت ن�رشه يف فرتات متقطعة 

م�صغوًل  كان  اأنه  ن  الظَّ واأغلب  ج��داً،  ومتباعدة 
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حر�شًا منه 

على امل�شدر، 

اإن كان وثيقة 

اأو ن�شًا اأو 

حجراً، �شعى 

للك�شف عن 

موارد موؤرخني 

بارزين؛ 

كامل�شعودي 

ربي والطَّ



فر »املف�صل يف تاريخ العرب قبل 
ّ
يف كتابه ال�ص

مل  كذلك  عامًا.  لأربعني  �صغله  والذي  الإ�صالم«، 

ي�صدر ما كتبه يف »موارد تاريخ امل�صعودي« يف 

كتابًا يف حياته، والذي كان قد ن�رشه يف جملة 

»�صومر« العراقية )1964(، وقامت بن�رشه اأي�صًا 

ملوؤرخنا  تكرميها  مبنا�صبة  الإ�صكندرية،  مكتبة 

�صمن املجلدين املذكورين.

ربي  ن�رش اجلزء الأول من بحثه موارد تاريخ الطَّ

العلمي  »املجمع  جملة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  يف 

�صفحات  معظم  �صاغاًل  العراقي«)1950(، 

عمله  اأن  ن  الظَّ على  يغلب  العدد)144-231(. 

امل��وارد،  يف  النَّظر  اإىل  ق��اده  »املف�صل...«  يف 

فموؤرخنا كان ِمن الدِّقة يف اعتماده على م�صدر 

ربي ِمن  من امل�صادر، وكيف اإذا كان تاريخ الطَّ

بني اأهم م�صادره يف البحث.

م�صاألة  »اإن  امل���وارد:  يف  بحثا  م�صتهاًل  كتب 

ا  ملَّ العرب،  عند  التَّاريخ  تدوين  يف  امل�صادر 

درا�صة  ُتدر�ص  ��ا  وملَّ نهائيًا،  علميًا  ح��اًل  حت��ُل 

نفر  بذلها  التي  اجلهود  ِمن  غم 
َّ
الر على  كافية، 

ِمن امل�صت�رشقني، مثل و�صتنفيلد لتدوين تاأريخ، 

علم التَّاريخ عند العرب، وبيان الجتاهات التي 

بع�صهم  الت  �صِ وتعيني  املوؤرخون،  عليها  �صار 

خيل 
ُ
ببع�ص، واإذا كان املو�صوع وا�صحًا، كما ي

اأريخ عن العرب  مَلن يريد الكتابة يف تطور علم التَّ

هذا  فاإن  بعد،  فيما  للهجرة،  ابع 
َّ
الر القرن  ِمن 

الو�صوح ل ميكن بالن�صبة للقرون الثَّالثة الأوىل 

للهجرة، ول �صيما القرن الأول والثَّاين«)10(.

ربي بالآتي: حدد جواد علي مناهل تاريخ الطَّ
ُ
ي

واختلقها  العاطفة،  ابتدعتها  التي  امل��واد   -

على  م��رت  التي  الأح���وال،  واقت�صتها  اخليال، 

على  جتمعت  التي  واي��ات 
ّ
ال��ر بها  اأعني  الأم��ة، 

بها  تقادم  كلما  تتكيف  وكانت  ال�صنني،  مرور 

العهد)11(.

الإ�صالم  قبل  ما  عهود  عن  املاأثور  التَّاريخ   -

اجلزيرة،  ل�صبه  وال��رواي��ة  ماع 
ِّ
بال�ص واملنقول 

رجال  رواه��ا  واأ�صاطري   ق�ص�ص  ِم��ن  ويتاألف 

بارزة، فال  فيها مكانة  ال�ّصعر  ويحتل  معدودن، 

تكاد تخلو  ق�صة منه. 

اأ�صياخه،  من  �صماعا  اأخذها  �صفاهية  مراجع   -

جمع  املح�صلة  ويف  موؤلفات،  ِمن  اأخذ  وكذلك 

كتابه ِمن م�صادر كثرية، »فاأظهر مقدرًة بالغة 

الكتب  على  والإط��الع  امل�صادر،  اجلمع بني  يف 

التي اأُلفت قبله«. كذلك اأخذ من اأهل احلديث ومن 

الفقهاء، �صوى كان ذلك يف تاريخه اأو  تف�صريه 

اأو  كتابه »اختالف الفقهاء«.

وكانوا  الأ�صاطري،  نقلة  اأن  علي  جواد  يذكر    -

واملعرفة،  العلم  ادع��وا  اليمن،  اأه��ل  ِمن  رج��اًل 

اأخبار  على  واإمنا  فقط،  اليمن  تاريخ  على  لي�ص 

واللغات  املنزلة،  والُكتب  كافة،  الفة 
َّ
ال�ص الأمُم 
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دليل  باأي  هوؤلء  ياأت  ومل  القدمية،  والكتابات 

اأ�صبحت  بينما  دع��واه��م.  �صحة  ي��وؤي��د  ك��ان 

املقدمة  ويف  للموؤرخني،  اأ�صانيَد  رواي��ات��ه��م 

ربي، يف تاريخه عن اخلليقة  الطَّ بطبيعة احلال 

وال�صوؤال:  الإ�صالم.  قبل  وما  الأنبياء  وق�ص�ص 

اللغات  كتابات  قراءة  يعرفون  هوؤلء  كان  هل 

ن 
َ
م هناك  مثاًل؟  وال�صبئية  كاملعينية  القدمية 

يقول اإن البع�ص كان يعرف قراءة تلك احلروف، 

اأي�صًا و�صل عرب الرواية، ولي�ص  ولكن هذا الأمر 

هناك ن�ص مرتجم و�صلنا ِمن تلك الفرتة.

- هناك اإخباريون وموؤرخون قد �صبقوا الطربي، 

رواًة  ل��ك��نَّ  ت�صلنا،  مل  بع�صهم  كتب  ورمب���ا 

وبع�صها  عليها،  اأطالعهم  ويذكرون  يذكرونها، 

الكلبي  احلكم  بن  عوانة  كالإخباري  و�صلنا، 

)ت147ه�(، والإخباري علي بن حممد املدائني 

)ت 225ه�(، وكاأن�صاب وفتوح البلدان لأحمد بن 

يحيى البالذري )ت 279ه�(، الذي على الأرجح 

اأنه عا�رشه. كذلك يف احلديث عن الطربي فكثرياً 

ام  ما كان ينقل عن الكلبي مبا يتعلق باأهل ال�صَّ

»وكان بها ب�صرياً«، بينما املدائني كان مهتمًا 

بتاريخ الب�رشة وخرا�صان فاعتمده يف رواياته 

كانت  ال�صيا�صة  اأن  على  املكانني.  ح��وادث  عن 

كان  مثاًل  فاملدائني  التاريخ،  كتابة  يف  موؤثرة 

يف  كتب  التاأثري   وبهذا  بالعبا�صيني،  متاأثراً 

�صقوط الدَّولة الأموية.

كتابة  يف  ومناهله  ربي  الطَّ موارد  من  كذلك   -

الأج��زاء  يف  اخل�صو�ص  وج��ه  وعلى  تاريخه، 

مبا�رشة،  اأ�صحابه  به  حدثه  ما  منه،  الأخ��رية 

وذلك وفق عبارته: »ذكر يل بع�ص اأ�صحابي«.

- يف العديد ِمن رواياته  »ي�صتعمل �صيغًا تدل 

على اأنه نقل ما �صيقوله ِمن موؤلفات بال وا�صطة 

بن  حممد  قال  اأو  الكلبي،  ابن  قال  قوله:  مثل 

قال  اأو  رية، 
ِّ
ال�ص �صاحب  151ه�(  )ت  اإ�صحاق 

اأو ذكر ابن الكلبي، واأمثال ذلك، وهي  الواقدي  

يتقيدوا  مل  ن 
َ
مم اآخرين  موؤلفني  عند  ترد  �صيٌغ 

بن  بن عمر  والواقدي هو  حممد  هذا،  ند«. 
َّ
بال�ص

واقد )ت 207ه�( �صاحب املغازي املعروف.

يف  مت�صدداً  كان  ربي  الطَّ اأن  علي  جواد  يرى   -

م�صادر تاريخه، بينما بدا مت�صاهاًل يف م�صادر 

كتابه »اختالف الفقهاء«.

- يرى جواد علي يف كتابة تاريخ �صدر الإ�صالم 

غريه،  من  ًا 
َّ
ح�ص »اأك��رث  تكون  اأن  املفرت�ص  من 

واة اأو ال�صيا�صة، 
ّ
وفيها روايات اأملتها عاطفة الر

هذا  ك��ان  والفهم،  النَّظر  وجهات  اختالف  اأو 

الق�صم مو�صع مناق�صة وموطن جدل، فكان على 

اتباع طريقة جمع  ربي، وهو موؤرخ حمايد،  الطَّ

الأُ�صول وتكدي�صها بع�صها على بع�ص، وتدوينها 

ند. 
َّ
على �صورة روايات، امل�صوؤول عنها رجال ال�ص

عر�صًا  رواي��ة  كلَّ  ر�ص 
َ
ع راأي��ي  يف  كان  اأق��ول: 

ِمن  اأخذها  كما  اآخ��ره��ا،  اإىل  اأولها  ِم��ن  كاماًل 

�صيخه، فاإذا انتهت �رشد الرواية الثَّانية على نحو 

د الرواية الثالثة عن 
ْ َ
ما اأخذها، ثم ي�رشع يف  �رش

احلادثة نف�صها، وهكذا«. 

يكون  اأن  ��ربي  ال��طَّ ِم��ن  علي  ج��واد  يطلب  هنا 

اأكادمييًا، وهذا لي�ص يف و�صع ع�رشه، فاملوؤرخ 

املذكور مل يدر�ص طرق كتابة التَّاريخ، ول در�ص 

عب 
َّ

ال�ص فمن  الأكادميية،  �صالة 
ِّ
الر تتطلبه  ما 

جل 
َّ
فالر نف�صه،  املوؤرخ  على  نق�صًا  ذلك  اأعتبار 

التَّاريخ،  كتابة  اإىل  واة 
ُّ
والر الإخباريني  جتاوز 

ولكن بحدود اأدوات زمنه.

ربي بداأ حياته حمدثًا،  - يرى جواد علي اأن الطَّ

وكان  وتدوينه،  احلديث  رواية  باأ�صلوب  متاأثراً 

اأن يوؤثر ذلك يف كتابته للتاريخ،  من املفرت�ص 

من ناحية تاأكيد الّثقة وو�صف الرواية. 

نراه  فما  النَّاحية،  للطربي يف هذه  نعطي عذراً 

تتعلق  لأنها  قد�صيتها،  لها  احلديث  كتابة  اأن 
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 لو مل يكن 

عند املوؤرخ 

طول �شرب 

وباع فـي 

دقيق التَّ

 ما ا�شتغل 

اأربعني عامًا 

على تاأليف 

فره  �شِ



بالدين وبالنقل عن النَّبي ل غريه، مبا �َصكل لدى 

ة النَّبوية، اأما التاريخ فيتعلق يف  نَّ ُ
امل�صلمني ال�ص

التَّعلم  جتاهل  عدم  مع  ح��وادث،  برواية  اأغلبه 

على  وعك�صها  احلديث  كتابة  من  واملمار�صة 

كتابة التَّاريخ.

ربي يف كتابة  الطَّ اأن مذهب  - يرى جواد علي 

واية، يهتم باجلمع  
ّ
التَّاريخ يقوم على احلفظ والر

دون عناية بالفائدة العلمية. اأرى اأن هذا، مثلما 

ل  بع�رشه  عالقة  له  ال�صابقة،  الفقرة  يف  تقدم 

بذاته.

وبع�ص  ��ربي  ال��طَّ ب��ني  علي  ج���واد  ��ق��ارن 
ُ
ي  -

علمية  طريقة  مالحظة  ميكن  الذي  املوؤرخني، 

لديهم، كم�صكويه مثاًل، فالأخري  ا�صتخدم الّطريقة 

التجريبية، مما قاده اإىل القت�صار يف تاريخ ما 

قبل الإ�صالم، ومل يذكر منه اإل املهم. 

ا القول: اإن اأحمد بن يعقوب املعروف مب�صكويه  لنَّ

ومناقب  الأُمم  »جت��ارب  �صاحب  421ه�(،  )ت 

لذا  الفكري،  واجلدل  الفل�صفة،  ا�صتغل يف  الهمم« 

مل يتو�صع يف �رشد الق�ص�ص ال�صعبية والأ�صاطري، 

ربي، لبعده عن الطريقة  مثلما هو احلال لدى الطَّ

قحم 
ُ
ي ما  ِمن  وتوج�صه  والإخبارية،  الق�ص�صية 

ِمن غري املعقول. 

)طبعة  ال��ط��ربي«  »م���وارد  كتاب  ملقدم  كانت 

لمي مالحظته القيمة اأي�صًا، 
ّ
املجلة العربية( ال�ص

فجواد علي كتب ذلك يف عقد اخلم�صينيات، من 

فبالتاأكيد خرجت كتب جديدة،  املا�صي،  القرن 

ظهر  وما  خمطوطات،  ِمن  قق 
ُ

وح اأُكت�صف  مما 

وهناك  التَّاريخ،  ِعلم  يف  حديثة  درا�صات  ِمن 

فرق بني ت�صجيل احلوادث وكتابة التَّاريخ، التي 

وجه  وعلى  فيها،  ونظرته  راأي��ه  للموؤرخ  يكون 

نِق 
ُ
ي مل  عا�صها.  التي  احل��وادث  يف  اخل�صو�ص 

اخلرافة  يخ�ص  ما  وائب،  ال�صَّ ِمن  مادته  ربي  الطَّ

التي تدخلت اإىل املادة عن طريق الق�صا�صني اأو 

الم عليه الطربي لوحده، 
ُ
الإخباريني، وهذا مل ي

كافتهم،  يكن  مل  اإن  الأول��ني،  املوؤرخني  فاأغلب 

نهجوا هذا النَّهج.

خامتة

ن يقراأ كتاب »موارد تاريخ الطربي« قبل 
َ
اأرى م

ربي نف�صه، ل يجني فائدة منه،  قراءة تاريخ الطَّ

لكنَّ هذا يحتاج اإىل �صرب الباحث، ومزاج املوؤرخ 

ع�رش  يف  جلد،  له  ن 
َ
م واإل  التَّاريخ،  يف  املغرم 

عة ال�صوئية، على قراءة حوادث 320 �صنًة 
َّ

ال�رش

عديدة،  ق��رون  قبلها  وما  الإ���ص��الم،  تاريخ  ِمن 

خم�صة  طبعات  ويف  جملدات،  ت�صعة  ا�صتغرقت 

جملدات �صخام؟ 

ك���ان ج���واد ع��ل��ي يف ك��ت��اب��ة »م����وارد ت��اري��خ 

اأكادمييًا  امل�صعودي«  تاريخ  ربي«، و»موارد  الطَّ
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التي  القيمة  واأن  التَّوثيق،  هاج�صه  ���رشف��ًا، 

بعد  امل��وارد  كتاب  ق��راءة  من  الباحث،  يجنيها 

التَّاريخ مثلما تقدم، جتعله حماذراً ِمن ا�صتخدام 

كتابة  لي�ص يف  وتدقيق،  بال متحي�ص  املعلومة 

احلديث  التَّاريخ  كتابة  يف  اإمنا  القدمي  التَّاريخ 

اأي�صًا، فهو الآخر، واإن كان �صهود العيان مازالوا 

اإىل  �صاهد  ِمن  تختلف  احلدث  رواية  لكن   
ً
اأحياء

اآخر، وما تنق�ص وتزيد عليها العواطف واملواقف 

امل�صبقة.

على  عمله  يف  علي  ج��واد  اأن  ن  الظَّ على  يغلب 

مثلما  فيه؛  �صبق  �صاحب  كان  التَّاريخ  م��وارد 

كان �صاحب �صبق وتفرد يف كتابة تاأريخ العرب 

مولية. كي  قبل الإ�صالم، وبهذه املو�صوعية وال�صُّ

التَّاريخية  الأدبية  وايات 
ّ
الر كتابات  تتحول  ل 

عتد به، مثلما هو احلال مع كتابات 
ُ
اإىل تاريخ ي

معلوف،  واأم���ني   ،)1914 )ت  زي���دان  جرجي 

�صاأن  فال  التَّاريخ،  ل  الأدب  �رشوب  ِمن  فهذه 

لها بتدقيق امل�صدر  اأو  متحي�صه، بل ول ي�صغل 

كاتبها امل�صدر ِمن الأ�صا�ص، لكن لالأ�صف وجدنا 

يغلب  ق�ص�ص  وه��ي  مل�صادره،  ي�صمنها  ��ن 
َ
م

بق 
َّ
عليها خيال الكاتب، وكان جلرجي زيدان ال�ص

يف هذا النَّمط ِمن الكتابة.

العرب  واملوؤرخني  امل�صت�رشقني  ِمن  هناك  نعم 

منه،  الأول  الف�صل  اأو  كتابه،  مقدمة  جعل  ن 
َ
م

قراءة يف امل�صادر، وبحدود ما يثبته منها يف 

والدِّقة  بالتو�صع  لي�ص  لكن  تاريخه،  اأو   كتابه 

فاجلديد  علي،  ميزة ملوؤرخنا جواد  اأ�صبح  التي 

اأنه قام بفح�ص موارد اأو م�صادر اأهم تاريخني 

جند  وامل�صعودي.  ربي  الطَّ الإ�صالم:  تواريخ  ِمن 

يف خامتة اجلزء الأخري من بحث »موارد تاريخ 

مبعنى  لة«)12(.  �صِ »وللحديث  مفردة  ربي«  الطَّ

اأن جواد  البحث مل يكتمل بعد، ومثلما تقدم  اأن 

علي �ُصغل عنه ب�ِصفر »املف�صل يف تاريخ العرب 

العرب  تاريخ  ِمن  يكتمل  مل  وما  الإ�صالم«،  قبل 

املجلة  يف  الأربعة  الأج��زاء  ن�رش  الإ�صالم.  بعد 

موراد  الآتية:  املوارد  عناوين  وحتت  املذكورة 

قبل  تاريخ  مقدمة(،  )مبثابة  ��ربي  ال��طَّ تاريخ 

وم، اخلالفة. 
ُّ
الإ�صالم، تاريخ الفر�ص والر
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جواد علي مع بعض األصدقاء 



ال�صت�رشاق، ال�صتعراب، الدرا�صات الإ�صالمية، 

عن  مبتعدة  ت��داخ��ل��ت  ط��امل��ا  م�صطلحات 

اإىل  يعود  ل  تداخل  والواقعية؛  العلمية  الدقة 

ن�صاأتها  طبيعة  اإىل  بل  فح�صب،  اأطلقها  من 

وتطورها، ابتداء من ثنائية �رشق- غرب التي 

كانت واقع تعاقب مراكز النه�صة احل�صارية، 

كما كانت واقع عالقات الهيمنة وال�صتعمار، 

وواقع الروؤية الثقافية. 

بني اال�شت�شراق واال�شتعراب

للمرة  ظهر  قد  ال�صت�رشاق  م�صطلح  كان  واإذا 

كما   ،1799 ع��ام  الفرن�صية  اللغة  يف  الأوىل 

يقول مك�صيم رودن�صون »للحاجة اإىل اإيجاد فرع 

ال�رشق«،  لدرا�صة  املعرفة  فروع  من  متخ�ص�ص 

القرن  اإىل  ال�صت�رشاق  يعيد  ال�صيد  ر�صوان  فاإن 

تكن  مل  قبله  ما  الهتمامات  لأن  ع�رش،  التا�صع 

يعترب  فيما  )�ص88(،  تب�صريية  بل  معرفية، 

اأن ال�صت�رشاق بداأ قبل الفرتة التب�صريية  اآخرون 

اأي كحاجة  بكثري،  ال�صتعمارية  للفرتة  املمهدة 

على  نه�صتها  لبناء  اأوروب��ا  عا�صتها  اأ�صا�صية 

اأ���ص��ا���ص م��ن��ج��زات احل�����ص��ارات الأخ����رى، ويف 

من  بدءا  الإ�صالمية  العربية  احل�صارة  مقدمتها 

وذاك  الأندل�ص.  يف  وتركزا  الق�صطنطينية  �صقوط 

اك�صفورد:"امل�صت�رشق  قامو�ص  تعريف  يوؤيده  ما 

هو من تبحر يف علوم ال�رشق وادابه« 

 غري ان هذه التعريفات تبقى �صبابية فال�رشق 

اداب��ه ول يف  واح��دا ل يف علومه ول يف  لي�ص 

ح�صاراته. ولعل ما يوحده يف هذا املجال هو ما 

يقوله ادوارد �صعيد من ان »ال�صت�رشاق هو نوع 

حكم  وارادة  ال�رشق  على  الغربي  ال�صقاط  من 

الغرب لل�رشق«. كذلك فاإن العامل الإ�صالمي لي�ص 

واحدا، ومنه العامل العربي. 

قبل  العرب  تاريخ  ف��اإن  التاريخي  وباملعيار 

بعده.  تاريخهم  عن  خمتلفة  مرحلة  الإ���ص��الم 

تعريفات  معظم  اأن  اإىل  انتبهنا  ما  اإذا  خا�صة 

اللغات(  �صجرة  )اأو  اللغة  اإىل  ت�صري  ال�صت�رشاق 

ما  واإذا  والدرا�صة.  للتعريف  اأ�صا�صي  كمعيار 

اأن تاأ�صي�ص كر�صي اللغة العربية يف  اإىل  انتبهنا 

اأك�صفورد يعود اإىل عام 1683م، ويف كامربيدج 

رودي  بتعريف  ذلك  وربطنا  1632م،  عام  اإىل 

بفقه  يهتم  »علم  اأن��ه:  على  لال�صت�رشاق  ب��ارت 

فرع  ال�صتعراب  اأن  اإىل  لذهبنا  خا�صة«.  اللغة 

يربز  مما  ال�صت�رشاق.  يف  واأ�صا�صي  متخ�ص�ص 

بني  الدرا�صات  �صاب  طاملا  ال��ذي  اخللط  اأي�صا 

كل   فلي�ص  الإ�صالمية.  والدرا�صات  ال�صتعراب 

ويف  م�صلمني  العرب  كل  ولي�ص  عربا،  امل�صلمني 

املوؤ�ص�صات  كانت  واأذا  تاريخهم.  مراحل  جميع 

الوا�صح  التميز  هذا  اإىل  تنبهت  قد  ال�صت�رشاقية 
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جواد علي واال�ستعراب..

ر�ؤية عربية لتاريخ ح�ضاري عريق

حياة احلويك عطية *

*  باحثة وأكاديمية من لبنان تقيم في األردن 



وفق املعايري العلمية فاإنها قد جلاأت اإىل ا�صتبدال 

امل�صطلح باآخر ل نراه اأكرث علمية، واإمنا هو اأكرث 

ت�صيي�صا، وا�صتعمارية، وق�صدية: وهو »الدرا�صات 

الإن�صانية حول اآ�صيا و�صمال اإفريقيا«. 

العاملية  امل��وؤمت��رات  عقدت  العنوان  ه��ذا  وحت��ت 

املتتالية يف اأوروبا من باري�ص اإىل هنغاريا. لكن 

م�صطلح  عن  جل�صاتها  خالل  يتخلوا  مل  الباحثني 

كليا  ال�صتعراب  ذك��ر  فيه  وجتنبوا  ال�صت�رشاق 

لغايات �صيا�صية معروفة.  كل هذا ما تنبه اإليه، يف 

وقت مبكر، الدكتور جواد علي تعريفا وعمال: »اإن 

على  يطلق  ا�صطالحا  واعتباره  م�صت�رشق  تعبري 

اإ�صطالح  هو  الغربيني  من  بالعربيات  امل�صتغلني 

م�صتعرب  مب�صطلح  ا�صتبداله  ويجب  علمي،  غري 

لدرا�صة  وقته  وكر�ص  نف�صه  خ�ص�ص  اأن��ه  مبعنى 

على  م�صت�رشق  لفظة  تطلق  بينما  فقط،  العربيات 

والفار�صيات  وال�صينيات  باليابانيات  امل�صتغل 

والرتكيات وغري ذلك. وبتخ�صي�صنا لفظة م�صتعرب 

اأو  ا�صطالحا على من يدر�ص العروبيات جميعها، 

فرعا منها لغة وتاريخا وجغرافيا، نكون قد اأطلقنا 

ومبكانه  ال��واق��ع  �صميم  على  اجلديد  امل�صطلح 

ال�صحيح«. من هنا جاء عمل علي ال�صخم: »تاريخ 

العرب  الإ�صالم« و»املف�صل يف تاريخ  العرب قبل 

عربية  بروؤية  تاريخية  مو�صوعة  الإ�صالم«.  قبل 

تتناول - فيما تتناول- عمل املوؤرخني واملنقبني 

امل�صتعربني على بالد العرب قبل الإ�صالم.  

يف  اإليه  ن�صتند  ما  هو  ال�صخم  الرائد  العمل  هذا 

بعد  وال�صتعراب  علي  ج��واد  للدكتور  مقاربتنا 

مقاربة عامة للذين عملوا على هذه املراحل وعلى 

راأي الباحثني العرب بهم. 

 ل ميكن اإنكار اأن هذه املرحلة بقيت غائمة حتى 

القرن التا�صع ع�رش، م�صتندة اإىل الروي وال�رشديات 

فاأدخلوها  امل�صتعربون  جاء  اأن  اإىل  املحققة  غري 

للتدقيق  واأخ�صعوها  احلديثة  البحث  طرق  دائرة 

املعنيني  مكنت  التي  الأ�ص�ص  وو�صعوا  والنقد 

بتاريخ تلك املرحلة من البحث يف تاريخ جزيرة 

الدكتور جواد علي يف مو�صوعتيه.  العرب. ومنهم 

دون اأن يعني ذلك اأن جميع هوؤلء الباحثني كانوا 

اأننا مل نفد  الغاية. لكن ذلك ل يعني  منزهني عن 

من عملهم غري امل�صبوق. ومل يكن هناك ما مينع 

ما  على  بالعتماد  يقدم،  اأن  من  العربي  الباحث 

ك�صفوه ومعاجلته معاجلة نقدية واعية، من تقدمي 

روؤية عربية لتاريخ العرب قبل الإ�صالم. 

فئات:  اأرب���ع  اإىل  ينق�صمون  الباحثون  ه���وؤلء 

الدار�صون، مفككو رموز اللغات القدمية، املنقبون 

والرحالة.  بعثات(  �صمن  اأو  )منفردين  الأثريون 

دقتها  م��دى  يف  تتفاوت  فئات  ن��رى  كما  وه��ي 

العلمية، كما اأن متابعتنا لها بالتف�صيل تقود اإىل 

متجرد  عامل  من  مو�صوعيتها،  يف  تختلف  اأنها 

كثريون،  فعل  كما  تاريخنا  كنوز  لنا  ك�صف  جمد 

اإىل رحالة عميل ر�صمي لأجهزة ال�صتخبارات يف 

اإليه  يعزى  الذي  بالده. كما كان مثال بريكهارت 

خطاأ اكت�صاف البرتاء، لتعود مذكراته املن�صورة بعد 

مكلفا  كان  كيف  بالتف�صيل  الع��رتاف  اإىل  �صنني 

�صكة  لتتبع  الربيطانية  ال�صتخبارات  طرف  من 

حديد احلجاز ما قبل احلرب العاملية، وفيها يروي 

والبحث  الإ�صالم  اعتناق  ادعى  كيف  بالتف�صيل 

مهمته،  لت�صهيل  هارون(  قرب  )وحتديدا  الآثار  عن 

كما يروي كيف كان ير�صل تقاريره وما هو الأجر 

اأنه يروي كيف كان  والأهم  يتقا�صاه.  الذي كان 

ي�صتعني بكتاب اأوروبي عن البرتاء ليعرف طريقه. 

اكت�صاف  كتاب  يف  البرتاء  عن  ق�صته  )تفا�صيل 

الوطن، حياة احلويك عطية، طبعة 2011،عمان(.

اأحكامهم  ومعايري  هوؤلء  اأ�صاليب عمل جميع  اأما 

وم�صادرهم فهي تتوزع، حتى حني تخ�صع لطرق 

البحث احلديثة على اأربعة افرع: عمليات التنقيب 

خا�صة  الأث��ري��ة  النقو�ص  م��ن  عنه  تك�صف  وم��ا 
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الكتب  والالتينية،  ال�رشيانية  الكتب  الكتابات، 

القدمية،  الإ�صالمية  العربية  امل�صادر  العربية، 

امل�صادر احلديثة. 

ف�شل امل�شتعربني

يعرتف  اأن  م��ن  امل��و���ص��وع��ي  ل��ل��ب��اح��ث  ب��د  ل 

تفكيك  يف  امل�صتعربني  لهوؤلء  الأك��رب  بالف�صل 

امل�صمارية  �صيما  ل  القدمية،  الكتابات  �صيفرات 

من  ه��ائ��ل  ل��ك��م  وبرتجمتهم  وال��ه��ريوغ��ل��ي��ف��ي��ة  

لأية  جمال  هناك  كان  ملا  ذلك  ولول  الن�صو�ص. 

التنقيب  اأن متابعة  عمليات  درا�صات قدمية. كما 

تقودنا اإىل العرتاف اأي�صا بك�صوفات هائلة ندين 

التا�صع ع�رش، رغم انتقائيتها  بها لهم، منذ القرن 

اأحيانا.  

التوراة  مقدمتها  ويف  العربية  للمراجع  بالن�صبة 

الباحثني  من  العديد  لدى  اعتربت  فقد  والتلمود، 

واإذا  لتاأكيده،  التنقيب  يتم  اإمنا  واملنقبني مرجعا 

ما اكت�صف العك�ص �رشف الأمر عن املوقع املعني. 

وعليه ن�صوق مثالني من مئات متوفرة: 

يتناول  عندما  علي  جواد  الدكتور  ي�صوقه  الأول 

الدول  اقدم  »اإنها  يقول  التي  معني  مملكة  تاريخ 

حقائق  يورد  وهنا  خربها«،  بلغنا  التي  العربية 

بالغة الأهمية ويعود اإىل فيلبي وجي�صمن ومو�صل 

اإىل  كما  وكيتاين  واوري��ل��ي  وك��ال���رش  وماي�صلر 

ويجد  وال�صومرية  الآكادية  الن�صو�ص  ترجمات 

اأن اأدق من تناولها هو امل�صتعرب الأملاين وينكلر 

يعود  لكنه   . ومعني«  وملوخا  »م�رشي  وكتابه 

جدًل  هذه  »ونكلر«  نظرية  اأثارت  »وقد  في�صيف: 

تعار�ص  لأنها  �صديد،  بنقد  وقوبلت  العلماء  بني 

ظاهرة ن�صو�ص التوراة.« 

كتابها  يف  عطية  احلويك  حياة  ت�صوقه  والثاين   

حول   )  - �ص191-190  ال��وط��ن«،  »اكت�صاف 

يف  منقبة  ج��اءت  بريطانية  اآثرية  بعثة  جتربة 

البيارة  اأم  منطقة  يف  وحت��دي��دا  ال��ب��رتاء  منطقة 

لإثبات اأن هذا اجلبل هو �صالع التي تقول التوراة 

اإن اآما�ص�صيا رمى اأ�رشى اآدوم من فوق �صخورها، 

وعندما اأثبتت احلفريات غري ذلك توقف التنقيب. 

ن�رشته  تقرير  يف  بنيت  كري�صتال  وثقته  ما  وذلك 

جملة اأخبار لندن امل�صورة عام 1966م، واأعادت 

بيبليك، حيث كتبت: »كان  ريفيو  ن�رشه يف جملة 

الدافع للقيام بهذه احلفرية اكت�صاف الربهان على 

اأن اأم البيارة هي �صالع املذكورة يف التوراة ولكن 

اأي دليل،  ذلك مل يتحقق ومل يت�صن احل�صول على 

وجدناه،  ال��ذي  الفخار  اإن  يقال  اأن  ميكن  ما  كل 

متاأخر مبا ل يقل عن مائة �صنة عن تاريخ احلادثة 

اآدومية، مل نك�صف  التوراة.. قرية  اإليها  ت�صري  التي 

منها اإل ربعها«.  

القريبة  طويالن  قرية  اإىل  البعثة  انتقلت  بعدها 

التوراة  يف  ال��واردة  »تيمان«  اأنها  اأي�صا  لتثبت 

فاأوقف  معاك�صة  بدلئل  احلفريات  جاءت  وكذلك 

التنقيب يف املوقعني.

التوراة، قادت  التنقيبية  مع  التناق�صات  ع�رشات 
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اعتماد  من  النتقال  اإىل  التوراتيني  الآثار  علماء 

اأن  مبداأ  اعتماد  اإىل  تاريخي  كم�صدر  ال��ت��وراة 

التوراة هو كتاب دين ولي�ص مرجعا اأثريا، ويجب 

الف�صل بني الأمرين. من هنا رمبا ميكن اأن نعيب 

اأكرث  اأنه يورد التوراة يف  على الدكتور جواد علي 

املواقع التي يتناولها كمرجع �صاأنها �صاأن �صواها 

من املراجع.  

والالتينية،  ال�رشيانية  الكتب  هو  الثالث  امل�صدر 

ووثائقها،  رواياتها  اإي��راد  من  موؤرخنا  اأكرث  وقد 

يخلو  اأن  يجب  ل  تناولها  لكن  مراجع  فعال  وهي 

من النقدية واملقارنة والتمييز.

مل  الواقع  يف  وهي  الإ�صالمية،  العربية  امل�صادر 

تعتمد اإل الروي الذي ل ي�صتند اإىل اأي منهج علمي، 

ول توثيق، ول يبعد عن الهوى الذي مل يكن يريد 

ح�صارية  قيمة  »جاهلية«  اأ�صماه  ملا  يعطي  اأن 

علي  الدكتور  يذكر  املثال  �صبيل  فعلى   . كبرية 

ع�رشات امل�صادر من خمتلف الأ�صكال ب�صاأن الدولة 

ديودرو�ص  )من  الكال�صيكيني  من  بدءا  املعينية، 

امل�صتعربني  اإىل ترجمات  اإىل بطليمو�ص(  ال�صقلي 

العربية  املوؤلفات  »اأم��ا  وي�صيف:  امل�صند.  للخط 

يقول  كذلك  الدولة«.  بهذه  لها  علم  الإ�صالمية فال 

عن منطقة اجلوف )التي ظهرت فيها هذه الدولة(: 

»ذكر الهمداين جملة موا�صع فيها ومل يعرف �صيئا 

عن اأ�صحابها«. 

وهي  بامل�صادر،  املتعلقة  الأخرية  امل�صكلة  تاأتي 

بع�ص  على  يوؤخذ  حيث  باملنهج.  هنا  مرتبطة 

اأنهم  ع�رش  التا�صع  القرن  يف  خا�صة  امل�صتعربني، 

كانت  التي  التاريخي  التحليل  مدر�صة  اعتمدوا 

كان  ما  وهو  لالأعراق،  كمرادف  القوميات  تتبنى 

العاملية  احل��رب  نهاية  حتى  اأوروب���ا  يف  �صائدا 

الثانية، )بل وال�صبب الأيديولوجي للحربني(، وعليه 

تعاملت مع مكونات ح�صارة املنطقة بعقلية اإتنية 

جاء  التبني  هذا  اأن  نعتقد  ول  جتزيئية.  عرقية 

ملجرد موقف اأيديولوجي، لأن احلال مل يتغري بعد 

املبنية  العن�رشية  اإىل مكافحة  اأوروبا  انتقلت  اأن 

�صواء على العرق اأم على الدين وتبنت مبداأ الدولة 

احلديثة التي توؤمن بالقومية املركبة، �صمن دولة 

يتناولون  من  منطق  هذا  مع  يتغري  مل  املواطنة. 

اأكرث على املنطق  �صوؤون العامل العربي، بل ركزوا 

التجزيئي. 

مع  القطيعة  املمكن  من  اأن��ه  ه��ذا  كل  يعني  هل 

جواد  الدكتور  انتقد  من  واأن  امل�صتعربني،  اأعمال 

يف  منهم،  الأمل��ان  خا�صة  بهم،  ل�صت�صهاده  علي 

اأبحاثه،هو على حق؟. 

هذا اأمر م�صتحيل؛ فالعلم قابل للف�صل بني منجزاته 

املنطق  وو�صائل  �صاحبه،  هدف  وبني  املثبتة، 

ملن  احلقيقة  اإي�صاح  توؤمن  واملقارنة  والقيا�ص 

خا�صة  امل�صتعربني،  واأعمال  تعي.  ب�صرية  ميلك 

جتاهله  ميكن  ل  املعرفة  من  بئر  منهم  املنقبني 

واإن وجبت مقاربته بحذر. 

واإن  ن���ادرة،  احلديثة  العربية  امل�صادر  اأخ���ريا، 

وجدت فال يغفلها الدكتور علي  ولكنها تبدو نزرا 

من  الأخرى  امل�صادر  �صيل  اأمام  قيم  وغري  ي�صريا 

كل الأنواع.

 كما نرى يف تناوله ملنطقتي اجلوف واليمن، حيث 

يورد زيارة اأثري م�رشي بقوله:  وزار اجلوف بعد 

فوؤاد  ندبته »جامعة  وقد  توفيق  ال�صيد حممد  ذلك 

اجلراد  هجرة  لدرا�صة  امل�رشية  اجلامعة  الأول« 

ال والك�صف عن مناطق تولده، ودخله مرتني، 
ّ

الرح

الأخ��رية  وامل��رة  م«   1944« �صنّه  الأوىل  امل��رة 

�صنة »1945 م«، وقد انتهز الفر�صة فدر�ص �صطح 

�صوراً  واأخ��ذ  واآث��اره��ا،  وخرائبها  املنطقة  تلك 

يف  ن�رشها  وكتابات،  لزخارف  »فوتوغرافية« 

الفرن�صي  العلمي  »املعهد  له  ن�رشه  ال��ذي  البحث 

 195« �صنة  وذل��ك  بالقاهرة«،  ال�رشقية  لالآثار 
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ورحل  اليمن«.  »اآثار معني يف جوف  بعنوان:  م« 

»الدكتور اأحمد فخري« الأمني باملتحف امل�رشي، 

�صنة  ماي�ص  يف  واجل��وف  �صباأ  وزار  اليمن،  اإىل 

»1947 م.

 روؤية عربية

»تاريخ  علي  ج��واد  د.  مو�صوعتي  وج��ود  اأهمية 

العرب  تاريخ  يف  واملف�صل  الإ�صالم  قبل  العرب 

قبل الإ�صالم« يف تقدمي روؤية عربية مقابل الروؤية 

ال�صت�رشاقية. 

قال  يقولون  واليوم  امل�صتعربون  قال  نقول  "كنا 
مع   مقابلة  يف  موؤرخنا  يقول  علي  جواد  الدكتور 

حميد املطبعي يف جملة افاق عربية )حوار العدد 

بغداد   1984 حزيران  يونيو  التا�صعة  ال�صنة   10
وزارة الثقافة(. 

ن�رش الدكتور جواد علي موؤلفه الأول: تاريخ العرب 

قبل الإ�صالم يف ثمانية اجزاء عام 1958، ثم عاد 

الإ�صالم«  قبل  العرب  تاريخ  يف  »املف�صل  فن�رش 

 1968 يف ع�رشة جملدات، �صدر الأول منها عام 

والعا�رش عام 1974. اختلف املف�صل  يف اإن�صائه، 

يف تبويبه وترتيبه ويف كثري من مادته. ذلك اأنه 

الكتاب  منها  خال  كثرية  معلومات  اإليه  اأ�صاف 

للنقو�ص  ج��دي��دة  ترجمات  على  بناء  ال�صابق، 

والكتابات وعلى مراجعات املوؤلف ملواد واأبحاث 

ذلك  يف  ت�صاعده  الأول،  الكتاب  ن�رش  بعد  �صدرت 

معرفته الدقيقة للغة الأملانية وهو الذي در�ص يف 

اجلامعات الأملانية حيث تعرف على تاريخ اليمن 

والعرب القدامى، ودر�ص اخلط امل�صماري مما فتح 

الأوىل  العرب  ممالك  اإىل  الدخول  اإىل  املجال  له 

واأن�صابهم. 

هناك  كان له احلظ يف اأن يتتلمذ على يد موؤرخني 

كبار ذوي �صهرة عاملية مثل « ميثوخ« و»�صيدر« 

بتاريخ  املخت�ص  ���ص��رتومت��ن«  و»  و»وب��ي��ورك« 

اليمن. ومن هناك اأي�صا توفرت له اإقامة عالقات 

املوؤرخ  مثل  من  اآخرين  كبار  اأملان  موؤرخني  مع 

»راجتن« الذي كلفه الإمام يحيى بالقيام باأعمال 

احلفر والتنقيب يف اليمن مع زميله »هريمان فان 

وايزمن«، كما اطلع على اأعمال ع�رشات امل�صتعربني 

من مثل »ريكمن�ص« - »مرغوليو�ص« - »مو�صل« - 

»فن�ص�صنت« - »هاليفي« - »كال�رش« - »جو�صن« 

- »ونكلر« - »هومل « وغريهم. 

يف  وتو�صعه  تعمقه  اأن  البع�ص  اعترب  حني  ويف 

يورد  باعتباره  عليه  ماأخذ  امل�صتعربني  اأعمال 

»م�صت�رشقون  هم  ه��وؤلء  كل  واأن  غربية،  رواي��ة 

جامع  جم��رد  البع�ص  اعتربه  كما  م�صبوهون«، 

ب�  ��اه 
ّ
اإي و�صفهم  حد  اإىل  تق�ص  دون  للمعلومات 

اعة«، اعترب البع�ص الآخر اأنه اأعاد »�صياغة 
ّ
»اجلم

القدمي مبغامرة ل مثيل لها يف كل  العرب  تاريخ 

اأنزل امل�صادر الكربى من  اأوًل  كتب التاريخ، فهو 
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تلك  وقال  اله�صا�صة،  اأر���ص  اإىل  الأ�صطورة  �صماء 

م�صادر  ن�صميها  اأن  ت�صتحق  ول  �صعيفة،  م�صادر 

اأوىل، ثم هو ثانيًا كفر موؤرخني كبارا لأنهم تالعبوا 

اأدلة  يقدم  اأن  يف  جنح  وثالثًا  الوقائع،  بحرمة 

وبالتعليل  اأوًل،  بالوثيقة  ال�صحيح،  التاريخ  علي 

املنطقي ثانيًا، وبالفقه ال�صتدليل ثالثًا وبروحية 

حممد  العالمة  قال  كما  رابعا«،  املقارن  التاريخ 

اأن��ه »ك��ان يخطئ  اأ���ص��اف  بهجت الأث���ري، ال��ذي 

ومعارفه  املرتاكمة  خرباته  اإىل  ا�صتناداً  وي�صوب 

الإجتهادية العامة..

وو�صلت �صجاعته اإىل حد تخطئة مائة موؤرخ كبري 

وهو  �صحتها،  علي  اأجمعوا  تاريخية  ق�صية  يف 

قال ل.. لي�ص ذلك �صحيحًا، وكان ي�صكك يف اأمور 

اأ�صبه باملقد�صة عند املوؤرخني، اأو العوام، ول يبايل 

لمزات الكبار، اأو �رشاخ ال�صغار«. 
َ
ب

م�صمون  اأم��ام  امل��رء  يقف  الطرفني  هذين  بني 

فعال  ه��و  علي  الدكتور  اأن  ليجد  الفريد  الن�ص 

اعة مبعنى �صيغة املبالغة يف الو�صف، فهو مل 
ّ
جم

اأعمال  اإل واورده  يرتك �صيئا، عرف حتى ع�رشه، 

الكال�صيكيني من اليونان اإىل الرومان اإىل غريهم، 

واأعمال امل�رشقيني جميعا، اإىل اأعمال امل�صتعربني 

وترجماتهم . 

اإي��راده  على   - اأ�صلفنا  كما   - نتحفظ  كنا  واإن 

ملقولت التوراة والتلمود التي ل يجب اأن يوردها 

موؤرخ اإل ليدح�صها، لي�ص من باب العداء ال�صيا�صي 

املبتعد عن العلم، واإمنا من باب العلم الذي اأردنا 

حقائق  على  بناء  اأعاله،  التوراة  من  موقفه  تغري 

تناق�ص  ذكر  عن  يحجم  مل  باأنه  علما  التنقيب. 

بع�ص العلماء مع التوراة كما راأينا عن وينكلر.

مواقف نقدية 

يحيط  ما  كل  يورد  املو�صوعي  الدكتور  كان  واإذا 

اإحاطة كاملة بكل ما ورد عن مو�صوعه، دون اأن 

يتخذ موقفا نقديا يف بع�ص املواقع، ل يحجم عن 

اتخاذ ذلك عندما يرى اأن الأمر علمي و�رشوري، 

�صواء على �صوء العلم احلديث، اأو الرتاث، اأو املنطق  

ونورد على ذلك اأربعة اأمثلة: 

* الأول:  يتناول  تعريف كلمة عرب نف�صها حيث 

كلمة عرب  يربط  اأن  امل�صتعربني  فريق من  حاول 

واأن  الفو�صى،  تعني  التي  العربية  عرابا  بكلمة 

يقولوا اإن كلمة عارب تعني حترك.  ومل يبتعد عن 

ذلك موؤرخون عرب، فقال املوؤرخ ن�رش �صمايل اإن 

الذي  عبريو  لت�صمية  م��رادف  هو  العرب  م�صطلح 

يعني الرحيل اأو املهاجر اأو العابر. ووا�صح اأن كل 

الرتحل وعدم  املحاولت ترتكز على مفهوم  هذه 

وجود ح�صارة مدينية م�صتقرة . وهنا جاء الدكتور 

علي ليخالفهم جميعا بتف�صري يوؤ�رش اإىل احل�صارة 

بالقول اإن كلمة عرب جاءت من الإنابة والإف�صاح 

عن ال�صيء كاأن يقال للعربي اأعرب يل اأي بني يل 

واأبان،  اأف�صح  اأي  الأعجمي  اأعرب  ويقال  كالمك، 

اخلل�ص  العرب  ي�صمون  احل��رية  ن�صارى  وك��ان 

باملعربني لو�صوح ل�صانهم، والعربية تعني حتريك 

اآواخر الكلمة واأن اأقدم لفظة لكلمة عرب، وردت يف 

الن�صو�ص الأ�صورية عام 853 ق م منقو�صة على 

ال�صخر ا�صتعملها امللك الأ�صوري �صلمن�رش الثالث.  

»العرب  �صقال يف كتاب،  ديزيره  اأوردته  ما  وهذا 

يف الع�رش اجلاهلي« ال�صادر يف بريوت 1995 

* الثاين: يتعلق يف مو�صوع طبقات القبائل، حيث 

يعر�ص لكل ما جاء يف املو�صوع لكنه يذهب اإىل 

بالتاريخ  م�صت�صهدا  القبائل  فوق  ال�صعوب  و�صع 

ا 
ً
�ُصُعوب  

ْ
َعْلَناُكم

َ
ج

َ
{و الكرمي:  بالقران  ومرة  مرة 

ُفوا} مقدما ال�صعوب على القبائل.
َ
اِئَل ِلَتَعار

َ
َقب

َ
و

* الثالث: يتعلق مبو�صوع الطوطمية حيث يعر�ص 

اأي�صا جلميع الآراء ثم يخل�ص اإىل ملحوظة ت�صعها 

كلها مو�صع نقد: يورد نظرية  »روبرت�صن �صمث«   

حول ذلك. فقد اتخذ من اأن »يف اأ�صماء القبائل عند 
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 اأثبت اأن  

اجلزيرة 

العربية مل 

تكن بالد 

بدو رحل 

بال ح�شارة 

وال تاريخ، 

واإمنا هي 

تاريخ ممالك 

عظيمة تعود 

اإىل مراحل 

احل�شارة 

الب�شرية 

االأوىل



العرب اأ�صماء كثرية هي اأ�صماء حيوان اأو نبات اأو 

العرب،   »الطوطمية« عند  دلياًل على وجود  جماد، 

لقى  »وقد  يقول:  ثم  اجلاهليني.  يف  اأثرها  وعلى 

على  »الطوطمية«  نظربة  �صمث  روبرت�صن  تطبيق 

العرب اجلاهليني، ترحيبًا عند بع�ص امل�صت�رشقني، 

مي�صي  ث��م  بع�صهم«  م��ن  معار�صة  لق��ى  كما 

التمدن  »تاريخ  كتابه  يف  زي��دان  جرجي  رد  اإىل 

على  اعرتا�صه  اأ�صباب   
ّ

»ب��ني حيث  الإ�صالمي«،  

ذلك التطبيق«. غري اأن الدكتور علي ينتهي اإىل اأن 

يكن  مل  فاإنه  العرب،  عند  وجد  لو  حتى  الطوطم، 

يعبد كما لدى �صائر ال�صعوب. ويف هذا اأهمية كربى 

الإ�صالم، ونق�ص ملا  العربية قبل  الثقافة  لدللت 

فهمه امل�صتعرب حولها.  

يورد   حيث  الأمومية،  بنظرية  يتعلق  ال��راب��ع:   *

الدكتور  اآراء جميع امل�صتعربني حولها من �صميث 

اإىل نولدكه اإىل ويلكن وباخ اأوفن، الذين اتفقوا على 

ان العرب قبل الإ�صالم كانوا يعي�صون يف املرحلة 

الأمومية م�صتدلني بت�صمية القبائل باأ�صماء اأنثوية، 

وبالكثري من التفا�صيل الأخرى، ومن ثم ينتقل اإىل 

اإىل  ي�صتند  الذي   برده هو  لينتهي  زيدان،  جرجي 

العلم احلديث وينق�ص كل هذا اجلدل. 

  »اأما وجهة نظر العلم احلديث، فاإن لدم الأبوين 

اأثراً مت�صاويا يف املولود. وهذا فاإن مو�صوع الن�صب 

اإىل الأب اأو الأم، مو�صوع ل يعالج عنده بالعرف 

والعادة، بل يعالج وفق قواعد العلم املقررة لديه. 

ملو�صوع  وزن��ًا  نقيم  اأن  يجب  ذل��ك  على   
ً
وب��ن��اء

كان  وقد  والغرباء،  العرب  بني  املختلط  التزاوج 

تزوجوا  اإذ  اأي�صًا،  اجلاهلية  يف  و�صائعًا  معروفًا 

من الرقيق، ول�صيما الرقيق الأبي�ص ون�صلوا منه، 

كما �صكن يف جزيرة العرب اآلف من الغرباء قبل 

الإ�صالم واندجموا يف اأهلها. وتركوا اأثراً يف دماء 

اأهلها، يختلف باختالف مقدار الختالط. ويتبني 

ذلك و�صوح يف �صحن �صكان ال�صواحل، لأنهم اأكرث 

عر�صة لالختالط من اأبناء البواطن والنجاد«.

الدقة العلمية

التزامه  من جهة ثانية ي�صجل للدكتور جواد علي 

احلري�ص بالدقة العلمية، فرناه يورد يف الكثري من 

املوا�صع عبارات ل جتزم حيث ل يتوفر اجلزم، من 

قبيل: »وهذا من قبيل الظن «، و»من غري املوؤكد«، 

اأو يقول يف مو�صع اآخر: »ول بد اأن تكون اأكرث هذه 

القريبني  اجلاهلية  اأهل  م�صطلحات  امل�صطلحات 

البعيدين  اجلاهلني  اإىل  بالن�صبة  اأما  الإ�صالم.  من 

اأخذنا  اإذا  اإل  عنه، فلن يكون حكمنا عليهم علميًا 

م�صطلحاتهم من كتاباتهم. ومل نتمكن ويا لالأ�صف 

من احل�صول على مادة منها تفيدنا يف هذا الباب. 

فلي�ص لنا اإل ال�صرب والنتظار.

وتظل القيمة الأكرب لهذا العمل املو�صوعي اجلليل، 

لتاريخ  كاملة  �صرية  وجمع  ووثق  ك�صف  اأنه  هي 

العرب قبل الإ�صالم تثبت ان هذه اجلزيرة العربية 

مل تكن بالد بدو رحل بال ح�صارة ول تاريخ، واإمنا 

هي تاريخ ممالك عظيمة وقدمية، تعود اإىل مراحل 

ن�صميه  اأن  ميكن  فيما  الأوىل.  الب�رشية  احل�صارة 

مقاومة علمية للم�صعى ال�صتعماري الذي يريد اأن 

يوهم العرب باأنهم اأقل قيمة من الأمم احل�صارية، 

ك�صعب  باأنف�صهم  ثقتهم  ينتزع  اأن  ي�صتطيع  كي 

وتبعيتهم  ا�صتالبهم  عملية  ي�صهل  مما  وكح�صارة 

لالآخر الطامع يف نفطهم وثرواتهم الطبيعية ويف 

موقعهم اجلغرايف.

و�صواء كان امل�صتعربون الذين اأفاد منهم الدكتور 

علي �صادقي النية يف البحث عن التاريخ، اأم كان 

منهم من جاء يبحث عن هذا النفط بحجة الآثار، 

اأعمالهم  من  يفيد  كيف  ع��رف  قد  موؤرخنا  ف��اإن 

لجناز مهمته التاريخية هذه.

 ومن اأبرز الأمثلة على ذلك مثال  ما ك�صفه ووثقه 

عن الدولة املعينية كواحدة من اأقدم الدول العربية 
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عا�صت  »وق��د   - يقول  كما   - خربها  بلغنا  التي 

راأي  على  م   ق.   630  -  1350« بني  وازده��رت 

بلغتنا  وق��د  اجل��وف.  منطقة  يف  العلماء،  بع�ص 

والكتب  بامل�صند  املدونة  الكتابات  من  اأخبارها 

الإ�صالمية  العربية  املوؤلفات  اأم��ا  الكال�صيكية. 

هنا  املجال  كان  واإن  الدولة«.  بهذه  لها  علم  فال 

كما  الدولة  لهذه  القيم  التاريخ  لإي��راد  يت�صع  ل 

م�صتوى  من  نعجب  اأن  لبد  فاإنه  موؤرخنا،  اأورده 

ح�صارتها، من جهة، ومن كون ذكرها قد ورد لدى 

الكال�صيكيني من يراتو�صتيني�ص اإىل بطليمو�ص، كما 

عمل عليها عدد كبري من امل�صتعربني وح�صلوا على 

مئات الكتابات من اأثارها، يف حني اأهملها العرب.  

يف  تقع  مملكة  اأقدمية  ت��ربز  معني  كانت  واإذا   

اجلوف، كما تربز جمان وهي عمان اليوم ومملكة 

ح�رشموت،  فاإن عمل الدكتور علي ياأخذنا كذلك 

اأبو  احلالية من مثل  الإمارات  تقع يف  اإىل مواقع 

ظبي والبحرين والكويت وقطر، كل تلك التي ي�رش 

الإعالم وحتى الثقافة على ت�صويرها بانها مواقع 

بدو مل تتحول اإىل دول اإل مع العالن الربيطاين يف 

بداية ال�صبعينات من هذا القرن. هذا فيما وثقه عن 

دملون ومقابر البحرين  م�صتندا اإىل هومل وول�صون 

واإىل اأعمال البعثة الدمنركية، التي اأر�صلها متحف 

يف "Aarhus" بالدامنارك  التاأريخ  قبل  ما 

البحرين فكان لها ف�صل كبري  للتنقيب يف مقابر 

يف الك�صف عن �صفحات مطوية من تاريخ �صواحل 

اخلليج. فقد متكنت هذه البعثة من العثور على اآثار 

من عهود ما قبل الع�صور التاريخية يف البحرين 

وقطر و »اأبي ظي«، كما تعقبت اآثار ال�صكنى القدمية 

وع��رثت  ال�صاحل،  وبقية  وع��م��ان  البحرين  يف 

»باربار«  »بربر«  معبد  مثل  قدمية  معابد  على 

البحرين،  يف  البحرين«  قلعة  »تل  و  البحرين  يف 

وتو�صك بذلك اإىل نتائج قدمية جداً رجعت بتاأريخ 

هذه البالد اإىل ع�صور بعيدة جدا عن امليالد، وكان 

من اأعمالها الك�صف عن اآثار »فيلكا« يف الكويت.

وقد تبني من درا�صة البعثة الدامناركية لآثار معبد 

عتيق:  معبد  اإن��ه  البحرين،  يف  »باربار«  »بربر« 

اأو  م.«  ق.   3000« ال�صنة  حوايل  اإىل  عهده  يرجع 

»بئر«  به  كبرياً  معبداً  َك��ان  واأن��ه  ذل��ك.  من  اق��دم 

مبائها  للتربك  املوؤمنون  منها  ي�صتقي  مقد�صة 

الدينية،  ال�صعائر  ولإج���راء  اأج�صامهم  ولتطهري 

اآبار  اأن الباحثني متكنوا من العثور على  ويالحظ 

الكربى عند اجلاهليني،  العبادة  مقد�صة يف بيوت 

وهذا يدل على اأن معابدهم الكبرية كانت ذات اآبار 

ولتطهري  وال�صفاء  للتربك  منها  ي�رشبون  مقد�صة 

اأج�صامهم.

لقد وجدت هذه البعثة حتت اأنقا�ص »تل القلعة« يف 

البحرين بقايا مدينة قدمية ميكن اأن تعّد من مدن 

اجلزيرة الكبرية، اأو عا�صمتها، يرجع تاأريخها اإىل 

حوايل �صنة »2500 ق. م«.  

اآثار مدينة  البعثة  تلك  عليه  ما عرثت  ويف جملة 

قبل  الأوىل  الأل��ف  منت�صف  اإىل  عهدها  يرجع 

الق�صم  يف  »م��رب«  بي  يعرف  مكان  يف  امليالد، 

الغربي من قطر.

موقفه من اال�شت�شراق

يف كل ذلك يقف الدكتور جواد علي موقفا متزنا 

يعطي  اذ  فهو  امل�صتعربني  مو�صوع  من  وا�صحا 

عملهم حقه بقوله: »اإنهم الذين عرفونا بتاريخنا 

وطال�صم  امل�صمارية،  الكتابة  رموز  بحلهم  القدمي 

ن�صو�ص  ترجمات  وبن�رش  الهريوغليفية،  الكتابة 

الذين  وهم  والهريوغليفية،  امل�صمارية  الكتابات 

الأخ��رى،  والأب��ج��دي��ات  امل�صند  ح��روف  �صخ�صوا 

وعرفونا مبا يف بطون امل�صاند من اأخبار ومعارف، 

ون�رشوا  القدمي  العرب  تاريخ  دون��وا  الذين  وهم 

عيون الرتاث العربي الإ�صالمي ن�رشا دقيقا خاليا 

لندن  يف  مطبوع  اأنه  مع  والهفوات،  الأخطاء  من 
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اأخرى،  اأوروبية  اأمكنة  يف  اأو  باري�ص  يف  اأو  مثال 

واملرتبون والطباعون ل يعرفون من العربية �صيئا 

ول يفقهون من األفاظها لفظة«.  

»على  علمي:  بتحفظ  الإق���رار  ه��ذا  لريبط  يعود 

اجنرافهم  من  منهم  جماعة  عن  يقال  مما  الرغم 

خدمة  يف  انف�صهم  وتوظيف  ال�صيا�صات  بع�ص  يف 

اإىل  التي ل تليق بعامل ين�صب نف�صه  ال�صتخبارات 

العلم«.

حني  النقد  اليهم  يوجه  اأن  يف  يتوانى  اأن  دون 

يف  امل�صت�رشقون  اأخ��ذ  »لقد  ذل��ك:  الأم��ر  يقت�صي 

بع�ص الأحيان باخلرب ال�صعيف وحكموا مبوجبه، 

من  وك��ان  متاأخرا،  كان  ولو  بال�صاذ  وا�صتعانوا 

ن�صوزه.  اإىل  واأ�صاروا  النقاد  اأ�صتغربه  الذي  النوع 

الوحيدة يف  الأداة  ال�صاذ هو  تعمدوا ذلك لأن هذا 

اإثارة ال�صك«.

وعلمية  بيقظة  معهم  تعامل  اأنه  يوؤكد  مما  وهذا 

ولكنه مل يقع يف فخ رمي الطفل مع ماء احلمام، 

تاأريخ  عن  اليوم  نعرفه  ما  كل  »هذا  يقول:  حيث 

نزر  راأينا  كما  وهو  القدمية.  العهود  يف  العرب 

عر�صيُة  بحوث  ومن  اأفراد  بحوث  من  اأخذ  ي�صري، 

يف  واأملنا  البرتول،  عن  البحث  عند  عليها  ح�صل 

بعثات  قيام  يف  هو  العهود  بتلك  علمنا  زي��ادة 

علمية بالبحث عن الآثار والعاديات ل�صتنطاقها 

عن اأحوال تلك العهود«. 

اإىل ت�صور عميق للبديل يورده يف مقدمة  منتهيا 

العربية  ال���دول  جامعة  على  »اأمت��ن��ى  املف�صل: 

بعثات  اإر�صال  وهو  يحققوه  اأن  العربية  وال��دول 

اإىل  القدمية  واللهجات  بالآثار  املتخ�ص�صني  من 

مواطن الآثار يف اليمن ويف بقية العربية اجلنوبية 

واملوا�صع الأخرى من جزيرة العرب للتنقيب عن 

املطمور حتت  اجلزيرة  تاريخ  والك�صف عن  الآثار 

اأن  من  بدل  علميا  ن�رشا  ون�رشه  والرمال  الأتربة 

يكون اعتمادنا على الغربيني اأفال يكون من العار 

يف  حتى  اأمر  كل  يف  عليهم  عالة  نكون  اأن  علينا 

الك�صف عن تاريخنا القدمي«. 

يف  العروي  عبداهلل  الدكتور  مع  ذلك  يف  ملتقيا 

ق��ول��ه: »ب��دل م��ن اإ���ص��اع��ة ال��وق��ت يف ال��رد على 

امل�صت�رشقني، بدل من اإعداد موؤرخني يف امل�صتوى 

اأنف�صنا  املطلوب لغويا وفكريا ونقديا، لنكتب عن 

مناهج  يف  النظر  اإع��ادة  ر�صينا..  علميا  تاريخا 

التعليم العايل على م�صتوى البحث. واإن�صاء معاهد 

م�صتقلة للدرا�صات التاريخية«.

الهوام�ص
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*  ناقد واكاديمي من األردن
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Histo� زوا بني التاري خأن مييزوا بني التاري خأن مييزوا بني التاري خ
ّ
أن ميي
ّ
أن ميياأن ميي أن ميياعتاد الباحثون  أن ميياعتاد الباحثون       

إذا كان اإذا كان اإذا كان  افاف  ،Historiography والكتابة التاريخية Historiography والكتابة التاريخية Historiography ry

واملجتمعات  الإن�سان  م�سرية  واملجتمعات سد  الإن�سان  م�سرية  واملجتمعات سد  الإن�سان  م�سرية  د  ير� ير�س  س   خالتاري خالتاري خ

إن الكتابة اإن الكتابة اإن الكتابة التاريخية تعك�س  افاف ويبني حتولتها، 

يكتب  وهو  عنه  يكتب وؤرخ  وهو  عنه  يكتب وؤرخ  وهو  عنه  ؤرخ  و�و� امل� امل��در  �در  امل�س امل�سدر  در  سي�سي� ال��ذي  املنظور 

حركته  طبيعة  ويبني  وقائعه  ويف�رس   خالتاري خالتاري خ 

والعوامل التي تتحكم يف تلك احلركة.

رس�ست�رس�ست�رساق  ال اأن  ااأن  أن  إىل اإىل إىل  باحث  غري  ار سار سار  أ�اأ�سأ�سأ� وقد       

ال��درا���س��ات  ال��درا���س��ات إط����ار  ال��درا���س��ات اإط����ار  إط����ار  يف  يف ّكل  يف كل  ل  كسكس ست�ست� ق��د  الأمل�����اين، 

أوائل القرن التا�سع اأوائل القرن التا�سع أوائل القرن التا�سع  أوائل القرن التا�سع أت يف  أوائل القرن التا�سع اأوائل القرن التا�سع أوائل القرن التا�سع أت يف  أوائل القرن التا�سع اأوائل القرن التا�سع أت يف  أت يف ساأت يف سا سان�سان� ن�الفيلولوجية التي ن�الفيلولوجية التي 

التاريخي  بالتحليل  تهتم  كانت  التي  رسع�رسع�رس، 

ابه سابه سابه  سالت�سالت� رسعنا�رسعنا�رس اف ساف ساف  ساكت�ساكت� عرب  للغة  املقارن 

التغريات  التغريات أبرز  التغريات اأبرز  أبرز  وتبيان  مثيالتها  وبني  بينها 

أت عليها.اأت عليها.أت عليها. أت عليها.التي طر أت عليها.التي طر

راي�سكه  يعقوب  ي��وه��ان  م��ن  ك��ل  مي��ّث��ل  يعقوب       ي��وه��ان  م��ن  ك��ل  مي��ث��ل  يعقوب       ي��وه��ان  م��ن  ك��ل  ��ل 

روك���رت  وف��ري��دري����س�س�س  وف��ري��دري�����(   )� 1774 1716-(

التي  التي ساأة  التي ساأة  أة  ساالن�ساالن� هذه  طبيعة   )1866 1788-(

مبعطيات  مبعطيات اأثر  مبعطيات اأثر  أثر  اوتتاوتت الفيلولوجيا،  بني  جتمع 

على  رومان�سية  على أبعاد  رومان�سية  على اأبعاد  رومان�سية  أبعاد  من  فيه  وم��ا  رسالع�رسالع�رس 

امل�ستوى البداعي.

إطار لغوي اإطار لغوي إطار لغوي لتيني  إطار لغوي الباحث يف  إطار لغوي الباحث يف  كل راي�سكه سكل راي�سكه سكل راي�سكه  ست�ست�      

إىل عامل اللغة العربية، فتعلم اإىل عامل اللغة العربية، فتعلم إىل عامل اللغة العربية، فتعلم  إىل عامل اللغة العربية، فتعلم ثم جاء  إىل عامل اللغة العربية، فتعلم ثم جاء  ويوناين، 

وبجهد  وبجهد سعبة،  وبجهد سعبة،  عبة،  س�س� ظ��روف  يف  ظ��روف رسفها  يف  ظ��روف رسفها  يف  فها  رسو�رسو� نحوها 

 ومات فقريا يعاين العوز لدرجة 
ً
 ومات فقري
ً

سخال�سخال�س ذاتي 

أما اأما أما  العربي"،  الأدب  العربيسهيد  الأدب  العربيسهيد  الأدب  هيد  س�س�  " نف�سه  لقب  لقب أن��ه  لقب اأن��ه  أن��ه 

ديواًنا  ديوانا در  ا در  ديوانس ديوانسدر  در  أ�اأ�سأ�سأ� رومان�سيا  رومان�سيا ا  ا ا 
ً
رومان�سي ا 
ً

اعر
ً
اعر
ً

اعرساعرس س�س� فكان  روكرت 

إىل جانب هذه اإىل جانب هذه إىل جانب هذه  قيةرسقيةرسقية"، ومثل  رس�رس� " زهور  �سماه 

�سواء  ا�ستثنائية،  لغوية  عبقرية  �سواء ساعرية،  ا�ستثنائية،  لغوية  عبقرية  �سواء ساعرية،  ا�ستثنائية،  لغوية  عبقرية  اعرية،  سال�سال�

تقارب  والتي  تعلمها  التي  اللغات  ع��دد  يف 

أو يف قدرته اخلارقة على الرتجمة. اأو يف قدرته اخلارقة على الرتجمة. أو يف قدرته اخلارقة على الرتجمة.  اخلم�سني، 

عرية العربية سعرية العربية سعرية العربية  سال�سال� فقد ترجم الكثري من الأعمال 

آن الكرمي اآن الكرمي آن الكرمي  آن الكرمي القر آن الكرمي القر أجزاء من اأجزاء من أجزاء من  إىل اإىل إىل الأملانية، وترجم 

ل سل سل  سالفوا�سالفوا� إىل الأملانية على نحو بديع، يراعي اإىل الأملانية على نحو بديع، يراعي إىل الأملانية على نحو بديع، يراعي 

إيقاعها اإيقاعها إيقاعها  لها  يكون  أن اأن أن  على  سويحر�سويحر�س  آنية اآنية آنية  آنية القر آنية القر

ملقامات  ترجمته  لكن  ترجمته وؤث��ر.  لكن  ترجمته وؤث��ر.  لكن  ؤث��ر.  و�و� امل� امل��أ�سلوبها  امل��أ�سلوبها  امل�اأ�سلوبها  أ�سلوبها  امل�و أ�سلوبها  امل�و أ�سلوبها 

�درة ا على ه��ذه ال��ق��درة ا على ه��ذه ال��ق��درة 
ً
��اه��د
ً
��اه��د
ً

��اه��دس��اه��دس �احل��ري��ري جت��يء ���احل��ري��ري جت��يء ��س�س�

مقابالت  جتد  مقابالت أن  جتد  مقابالت اأن  جتد  أن  ا�ستطاعت  التي  ة سة سة  ساملده�ساملده�

لغوية يف الأملانية ملا تنطوي عليه املقامات 

نات بديعية و�سجع ألغاز وحم�سنات بديعية و�سجع ألغاز وحم�سنات بديعية و�سجع 
ّ
ألغاز وحم�س
ّ
ألغاز وحم�ساألغاز وحم�س ألغاز وحم�سو ألغاز وحم�سو من توريات 

وحمولت ثقافية ومعرفية.

ر الكتابة التاريخية تطور الكتابة التاريخية تطّور الكتابة التاريخية 

ت�شرقني الأملان.. شت�شرقني الأملان.. شت�شرقني الأملان.. مقاربة �أّولّية شعند امل�شعند امل�

* خليل ال�شيخ



     وقد اأ�سار الباحث اأندريا نوك�س - �سوميو�سي 

 1984 عام  بالأملانية  له  ن�رست  درا�سة  يف 

حتت عنوان:

القرنني  يف  الأمل��اين  الأدب  يف  ال�ست�رساق   "
ال�رسقي  الديوان  من  والع�رسين.  ع�رس  التا�سع 

يو�سف  رباعية  اإىل  لغوته  الغربي  للموؤلف 

لتوما�س مان"

يف  يعني  ك��ان  ال�ست�رساق  م�سطلح  اأن  اإىل 

خ�سو�سية   " اآنذاك  الأملاين  الثقايف  املخيال 

ال�سمات   " عن  ف�ساًل  وطبيعتهم"  ال�رسق  اأهل 

هذه  اأب��ان��ت  وق��د  ال�رسقية"  للغات  ال��ب��ارزة 

الدرا�سة اأن غوته )-1749 1832( الذي ر�سم 

ل�رسق  حاملة  �سورة  اإليه  امل�سار  ديوانه  يف 

ال�ست�رساق على  ا�ستخدم م�سطلح  قد  متخيل، 

اإىل  بها  ر�سالة بعث  اإليها يف  امل�سار  ال�ساكلة 

اأحد النا�رسين الأملان.

     وقد لحظ ر�سوان ال�سيد يف درا�سة ن�رست له 

ا بعنوان: " امل�ست�رسقون الأملان. الن�سوء 
ً
موؤخر

الذي تال هذين  والتاأثري وامل�سائر" اأّن اجليل 

حركة  تاأ�سي�س  يف  بالتايل  واأ�سهم  الرائدين، 

ليتعلم  فرن�سا  اإىل  وفد  قد  الأملاين  ال�ست�رساق 

التي  احلية"  ال�رسقية  اللغات  "مدر�سة  يف 

�سا�سي  �سلف�سرت دي  ال�سهري  امل�ست�رسق  اأ�س�سها 

)-1758 1828م( يف الثالثني من اآذار �سنة 

و�سف دي �سا�سي باأنه املمثل  وقد  1795م. 
الرائع للغات ال�سامية الذي �سّكل روؤاه اللغوية 

يف �سوء الفيلولوجيا املقارنة.

بعد  المل���ان  م��ن  الأول  اجليل  ق��اد  وق��د       

عودتهم اإىل بالدهم حركة علمية ن�سطة ان�سب 

و�رسفها،  نحوها  العربية،  على  اهتمامها 

اإ�سافة اإىل العمل على ن�رس م�سادرها اللغوية 

غيورغ  كان  والدينية.  والتاريخية  والأدبية 

1861( وغو�ستاف  فيلهلم فرايتاغ )-1788 

اإيفالد  وهايرني�س   )1870  1802-( فلوجل 

)-1803 1875( اأبرز هوؤلء امل�ست�رسقني.

     وميكن القول اإن غو�ستاف فايل )-1808 

 1830 ع��ام  ب��اري�����س  زار  ال���ذي  1889م( 
�سا�سي  دي  معهد  يف  ا 

ً
ق�سري زمًنا  واأم�سى 

الإ�سالمي  بالتاري خ  امل�ستغلني  اأوائل  من  هو 

بتاري خ  فايل  اهتم  الأملان.  امل�ست�رسقني  بني 

اخللفاء ون�رس خم�سة اأجزاء تتناول هذا التاري خ 

بالع�رس  وانتهاء  الرا�سدين  اخللفاء  من  ا 
ً
ب��دء

من  الإ�سالم  تاري خ  لكتابة  و�سعى  اململوكي. 

ا على م�سادر عربية. 
ً
632م اإىل 1517، اعتماد

ال�سيا�سي،  التاري خ  بدرا�سة  فايل  يكتِف  ومل 

للم�سلمني.  الديني  التاري خ  ليدر�س  �سعى  بل 

وكانت اأوىل درا�ساته بعنوان: " مدخل تاريخي 

نقدي للقراآن" ن�رست عام 1844م. وكان من 

الر�سول،  �سخ�سية  فايل  يدر�س  اأن  الطبيعي 

عليه ال�سالم، فّقدم عدة درا�سات عنها يف �سوء 

ه�سام،  ابن  و�سرية  ا�سحق  بن  حممد  رواي��ات 

�سماها:  �سعة 
ّ
مو درا�سة   1843 عام  واأ�سدر 

�سوء  يف  وتعاليمه  حياته  حممد  النبي   "
يكتِف  ومل  خمطوطة".  اأخرى  وم�سادر  القراآن 

تاري خ  اإىل  التفت  فقد  اجلانيبني،  بهذين  فايل 

ال�سعر  تاري خ  عن  درا�سة  وكتب  العربي  الأدب 

العربي عام 1873. وترجم األف ليلة وليلة اإىل 

الأملانية بني عامي 1871 و 1872م.

     ويف �سوء احلاجة امللحة اإىل اإدراك طبيعة 

امليالدي  بالتاري خ  الهجري وعالقته  التاأري خ 

 )1899 قام فرديناند فو�سنت فيلد )-1808 

امليالدية  ال��ت��اري�� خ  حت��وي��ل  ج���دول  ب��اإع��داد 
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والهجرية الذي اأعاد �سبولر عام 1961 طبعه 

من جديد.

ال�ست�رساقية  التاريخية  الكتابة  اأّن  غ��ري 

ا مبجيء يوليو�س 
ً
الأملانية �سهدت حتوًل نوعي

فيلهاوزن )-1844 1918(.

عامل  من  ال�ست�رساق  اإىل  فيلهاوزن  قدم       

الن�سو�س  ودرا�سات  الربوت�ستانتي،  الالهوت 

على  وتتلمذ  وامل�سيحية،  اليهودية  الدينية 

حمل  وقد  اإليه.  اأ�رسنا  الذي  اإيفالد،  هايرني�س 

رفت 
ُ
معه من درا�ساته الالهوتية فر�سيته التي ع

اأن  على  تقوم  التي  الوثائقية،  الفر�سية  با�سم 

التوراة كونت من اأربعة ن�سو�س م�ستقلة، كتبت 

بعد مو�سى، عليه ال�سالم، وقد �سعى فيلهاوزن 

عام  و�سقوطها"  العربية  الدولة   " كتابه  يف 

الكتابة  يف  وا�سعة  �سهرة  نال  الذي   1902
تلك  تطبيق  اإىل  املعا�رسة  العربية  التاريخية 

العربية،  التاريخية  امل�سادر  على  الفر�سية 

اأ�سول مفقودة. يذكر  اإىل  اأنها ت�سري  التي يرى 

املوؤرخ  عنوان كتاب فيلهاوزن بعنوان كتاب 

 "  )1794  1737-( غيبون  اإدوارد  ال�سهري 

و�سقوطها".  الرومانية  الدولة  اأف��ول  تاري خ 

�سحيح اأن هناك اختالفات كربى يف املنظور 

ي�سبه  فيلهاوزن  لكن  منهما،  لكل  التاريخي 

من  التاري خ  حركة  لتف�سري  �سعيه  يف  غيبون 

يف  ال�رساع  اأن  راأى  كان  فقد  دنيوي،  منظور 

يقوم على  الطابع،  العربية كان قومي  الدولة 

الختالف بني العرب والأعاجم. وهذا املنظور 

ا على الطربي اأن 
ً
الذي حاول فيلهاوزن اعتماد

ي�ستخل�سه، ا�ستكمله امل�ست�رسق ڤرينر اإنده عام 

1977م عندما اأ�سدر درا�سته " الأمة العربية 
والتاري خ الإ�سالمي" التي تبني معامل اإ�سكالية 

التاري خ الموي يف الكتابة العربية التاريخية 

تاري خ  من  الكتابات  هذه  جعلت  فقد  احلديثة 

بني اأمية، نقطة انطالق لقراءات �سّتى، حمملة 

باإيديولوجيات قومية اأو ي�ساريه.

 1876-( بيكر  هايرني�س  ك��ارل  ميّثل       

التاريخية  الدرا�سات  نقطة حتول يف   )1933
ال���س��ت�����رساق��ي��ة الأمل��ان��ي��ة. ول��ع��ل امل��ت��اأم��ل 

دائ��رة  يف  ولكتاباته  ال��ك��ث��رية،  ل��درا���س��ات��ه 

على  حر�سه  يتبني  الإ���س��الم��ي��ة،  امل��ع��ارف 

التاري خ  درا�سة  اإىل  التاريخانية  من  النتقال 

وقد  الإ���س��الم.  يف  والقت�سادي  احل�ساري 

ماك�س  مع  هايدلربغ  جامعة  يف  بيكر  التقى 

هارمتان  ومارتني   )1920  1864-( فيرب 

اللقاء  ه��ذا  اأث��م��ر  وق��د   )1918  1851-(

وقد  الإ�سالم.  �سو�سيولوجيا  درا�سة  حماولة 

اأ�سار ر�سوان ال�سيد اإىل بحث ليو�سف فان اإ�س 

عنوانه من " فيلهاوزن اإىل بيكر" وفيه يو�سح 

من  وغريهما  وه��ارمت��ان  بيكر  اأن  اإ���س  ف��ان 

التاريخي  بالبحث  انتقلوا  املرحلة  تلك  اأبناء 

مبداأ  التاري خ  تعتمد  التي   ( التاريخانية  من 

اإىل  وال��ظ��واه��ر(  الوقائع  درا���س��ة  يف  ا 
ً
وح��ي��د

ال�سو�سيولوجيا والأنرثوبولوجيا الثقافية.

من  كثري  يف  يتمحور  ظ��ّل  ال�ست�رساق  لكن 

عليه  الر�سول،  و�سخ�سية  القراآن  حول  اأبعاده 

غولدت�سيهر  ايغنات�س  كتابات  ولعل  ال�سالم. 

لهذه  التاأ�سي�س  ت�سكل   )1921  1850-(

الكتابات. وقد كان لها �سدى وا�سع يف الفكر 

غولد  موقف  ا�ستهر  وقد  احلديث.  الإ�سالمي 

ت�سيهر من احلديث النبوي وكتبت درا�سات يف 

مناق�سته والرد على طروحاته.

نولدكه  ثيودور  اإىل كتاب  ن�سري  اأن  كما ميكن 
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القراآن" الذي  " تاري خ  )-1836 1930( عن 

كتابات  نعد  اأن  وميكن   ،1860 ع��ام  ظهر 

يو�سف �ساخت )-1902 1969( ت�سري يف هذا 

الجتاه.

هذا  يف  الباحث  يتوقف  اأن  ال�سعب  ومن       

ن�رس  حركة  يف  املتمثلة  الأبعاد  عند  العر�س 

الن�سو�س العربية، التي جعلت درا�سة التاري خ 

وكتابته ممكنة، لكّن من ال�رسوري اأن ي�سار اإىل 

جهود كارل بروكلمان )-1868 1956( يف 

العربي"  الأدب  " تاري خ  ال�سيت  الذائع  كتابه 

الذي �سدر بني عامي -1937 1942م.

العربي  ل��الأدب  تاأريًخا  الكتاب  هذا  لي�س       

ا 
ًّ
باملفهوم الدقيق، بقدر ما ميثل �سجاًل ح�ساري

ا للتاري خ العربي، ومنهج بروكلمان فيه 
ً
�سخم

يجمع بني كتب الرتاجم والطبقات وامل�سنفات 

والفهار�س.

اأّن التاري خ الإ�سالمي       وقد راأى فريد دونر 

امل�ست�رسقني  كتابات  يف  مراحل  بثالث   
ّ
م��ر

الأوروبيني:

الو�سفية  املرحلة  فهي  الأوىل:  املرحلة  اأما 

التي اعتمد فيها امل�ست�رسقون م�سادر اإ�سالمية 

اأ�سهمت  وقد  وحتليله.  العربي  التاري خ  لدرا�سة 

هذه املرحلة بالدرجة الأوىل يف ن�رس ن�سو�س 

الطربي  كتواري خ  الرئي�سية،  العربي  التاري خ 

والبالذري وامل�سعودي وابن الأثري واليعقوبي 

اإىل  الو�سفي  الجت��اه  هذا  اأدى  وقد  وغريهم. 

الغربيني  املثقفني  بني  متعاطف  اجتاه  بروز 

كما فعل توما�س كارليل يف درا�سته ال�سهرية 

عن " الأبطال".

اأما املرحلة الثانية: فهي مرحلة نقد امل�سادر. 

وقد اأفادت هذه املرحلة من املنهج التاريخي  

حتليل  يف  ا�ستخدم  ال��ذي  التحليلي  النقدي 

ومن  وامل�سيحيني.  لليهود  الدينية  الن�سو�س 

الأملان  امل�ست�رسقني  من  الكثري  اأّن  املعروف 

اأو  م�سيحية  لهوتية  خلفيات  م��ن  ج���اءوا 

لرجال  اأبناء  منهم  الكثري  كان  كما  يهودية. 

دين م�سيحيني. وقد جتّلى ذلك اأول ما جتلى يف 

حتليالت فيلهاوزن لتاري خ الطربي، كما �سبق 

اأو  فالطربي  الوثائقية.  فر�سيته  يف  اأ�سري،  اأن 

تاريخه موؤلف من ن�سو�س تنتمي اإىل م�سادر 

ا �ساعت. لكن نقد امل�سادر هذا قد اآل 
ً
اأكرث قدم

اإىل نقد الروايات التاريخية وهذه هي املرحلة 

الثالثة، وفح�س اأ�سانيدها وحتليل دور امليول 

يف  اأن��واع��ه��ا،  ب�ستى  والع�سبيات،  احلزبية 

ن�ساأتها، ف�ساًل عن الدور ال�سفوي يف هذا الأمر.

بداأت  التاريخية  الكتابة  اهتمامات  لكن       

فبداأ  الثانية،  العاملية  احل��رب  بعد   
ّ

بالتغري

الرتكيز على حقب مل تنل حظها من الهتمام، 

حيث بداأ الهتمام بالدولة الفاطمية والع�سور 

اململوكية، والدولة العثمانية. لدرجة اأّن باحثا 

عن  حتدث  �سولت�سه  راينهاردت  يدعى  اأملانيا 

القرن ال�سابع ع�رس امليالدي يف العامل العربي 

تنويرية  حماولت  ميثل  بو�سفه  والإ�سالمي 

نابليون  جميء  على  �سابقة  كانت  وحتديثية، 

�سولت�سه  فكرة  لكن  1798م،  عام  م�رس  اإىل 

�سديدة  معار�سة  لقيت  واأدبياته  وم�سادره 

وتخطئة يف درا�سات امل�ست�رسقني.

الفاطمية،  الدولة  عند  هامل  هاينز  توّقف       

املذهب  انت�سار  عن  تف�سلية  درا���س��ة  ون�رس 

وبداأ  الإ�سالمي،  العامل  ال�سافعي وحتولته يف 

ن�سو�سا  1964(فن�رس   1875-( كاله  بول 

اأ�سا�سية يف التاري خ اململوكي مع تلميذه حممد 

م�سطفى. كتاري خ ابن اإيا�س " بدائع الزهور يف 
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وقائع الدهور" وتوقف اأولري�س هارمان عند " 

م�سادر درا�سة التاري خ اململوكي املبكر".

بلورة  الف�سل يف  اإ�س  فان  ليو�سف       وكان 

درا�سات  خ��الل  من  الإ�سالمي،  الفقه  معامل 

بتحولت  وعالقته  الفقة  هذا  طبيعة  تناولت 

الثاين  القرنني  الإ�سالمي يف  العربي  املجتمع 

يف  الواقعة  درا�سته  وتعد  الهجريني.  والثالث 

ملا  ا 
ً
نظر املجال  ه��ذا  يف  رائ��دة  اأج��زاء  �ستة 

ز به من دقة وعمق وا�ستق�ساء. ف�ساًل عن 
ّ
تتمي

بالإ�سالم  بالتعريف  كوجن  هاينز  مع  جهوده 

لبناء  وال�سعي  الأدي��ان  بني  احل��وار  اإط��ار  يف 

املنظور  وه��ذا  العاملية.  بالأخالق  ماي�سمى 

قاد اإىل درا�سة الإ�سالم من منظور علم الأديان 

املقارن، بهدف املزيد من التفهم لبنية الإ�سالم 

ال�سحة  م�سائل  عن  ا 
ً
بعيد و�سعائره  الداخلية 

التاريخية والتاأثريات اخلارجية.

     بعد احلرب العاملية الثانية انق�سمت اأملانيا 

ال�سيوعي  للحزب  تخ�سع  واحدة  دولتني،  اإىل 

واأخرى  الدميقراطية".  اأملانيا   " نف�سها  �سمت 

راأ�سمالية التكوين هي " الأملانية الحتادية" 

يف  الأملان  امل�ست�رسقني  درا�سات  ركزت  وقد 

ذات  البحوث  على  اأملانيا  من  ال�رسقي  الق�سم 

والجتماعي  وال�سيا�سي  القت�سادي  املنحى 

والأيديولوجي. اأما يف الق�سم الغربي من اأملانيا 

فقد ان�ساف اإىل املو�سوعات التقليدية القدمية، 

اهتمامات جديدة باللهجات، وبالأدب العربي 

املعا�رس الذي يعود الف�سل فيه اإىل امل�ست�رسق 

الذي   )1936  1846-( كامبفماير  ج��ورج 

يف  العربي  الأدب  اأع��الم  عن  درا���س��ات  م 
ّ
ق��د

م�رس والعراق وغريهما من الأقطار. وقد اهتم 

بالآداب العربية احلديثة كل من �ستيفان فيلد، 

واأجنليكا  باخمان  وبيرت  فيالندت  وروت��راود 

نويفرت.

     لكن ال�ست�رساق ظّل يتمحور حول املو�سوعات 

التي اعتاد التمحور حولها وهي ال�سرية النبوية 

الإ�سالمي.  التاري خ  وم�سادر  الكرمي  والقراآن 

ال�سور  بنية  عند  نويفرت  اأجنليكا  توقفت  فقد 

ا بفان فلوجل 
ً
املكية، التي �سبق لنولدكه متاأثر

ا اأن لهذه ال�سور يف 
ً
احلديث عن مراحلها، زاعم

وم�سمونية  اأ�سلوبية  �سفات  الثالث  مراحلها 

كانت  واإن  ال��واح��دة،  املجموعة  �سور  جتمع 

�سوء  يف  ال�سور  تلك  بنية  در�ست  قد  نويفرت 

اآليات التحليل البنيوي.

     وقد عاد رودي بارت اإىل درا�سة �سخ�سية 

تاري خ  يف  در�ست  التي  ال�سالم،  عليه  الر�سول 

متعددة  منظورات  من  الأمل��اين  ال�ست�رساق 

ترجمة  بذلك  ان�سغاله  اإىل  بارت  اأ�ساف  وقد 

الدرا�سات  يف  معتمدة  �سارت  الكرمي،  للقراآن 

ال�ست�رساقية.

اأمثال  امل�ست�رسقني  من  ع��دد  و�سيتوقف       

ناغل  وتلمان  �سموكر  وفرينر  نوت  األرب�ست 

ال��رواي��ات  واجت��اه��ات  التاري خ  م�سادر  عند 

الكتابة  اأ�سكال  تتبع  جرى  وقد  التاريخية، 

مثلما  والأن�ساب  والأخبار  كال�سري  التاريخية، 

جرى تتبع م�سطلحاتها.

لإدوارد  ال�ست�رساق"   " ظ��ه��ور  وب��ع��د       

و�سغل  الدنيا  م��الأ  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا  �سعيد، 

معاهد  يف  بنيوية  تغيريات  ح�سلت  النا�س، 

�سعى  فقد  ا. 
ً
عموم املفهوم  ويف  ال�ست�رساق 

خطاب  ال�ست�رساق  اأّن  يبني  كي  �سعيد  اإدوارد 

بل  وقائع  اأو  حقائق  بال�رسورة  يعك�س  ل 

املوؤ�س�سة والقوة  ي�سور متثيالت تتخّفى فيها 

وال�سلطة وامل�سالح. ف�سار يحل حمل م�سطلح 
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اأخرى مثل: باحث يف  امل�ست�رسق م�سطلحات 

لغوي،  عامل  اجتماع،  عامل  الإن�سانية،  العلوم 

هذه  ك��ون  عن  احلديث  وطغى  اأدي���ان..  ع��امل 

الكتابات اأقرب اإىل اليدولوجيا منها اإىل العلم، 

ال�ستعمار  بني  ال�سلة  عن  احلديث  ق 
ّ
تعم كما 

وال�ست�رساق.

ال�سيا�سة  ف�سلت  الأمل���ان،  م�ستوى  على       

الأملانية، رغم م�ساعيها احلثيثة يف احل�سول 

وهو  الإ�سالمي،  العامل  يف  م�ستعمرات  على 

على  العرتا�س  اإىل  الدار�سني  بع�س  قاد  ما 

اأطروحة �سعيد يف هذا املجال، على اعتبار اأن 

الأملان يقعون خارج تلك الدائرة. وعلى الرغم 

اعرت�س  قد  ال�سيد  باحًثا مثل ر�سوان  اأن  من 

على مقولة �سعيد وعلى نتائجها التي قادت يف 

راأيه اإىل تال�سي التيار ال�ست�رساقي املو�سوعي 

امل�سلمني  يف  يرى  اآخر  تيار  ل�سالح  النزعة، 

اإل  للتطور،  قابلة  غري  انرثوبولوجية  كائنات 

اأن ر�سوان ال�سيد ي�سلم باأن ال�ست�رساق الأملاين 

مل يكن بريًئا من توجيهات الدولة و�سطوتها.

     وقد �سبق ل�ستيفان فيلد وهو ير�سم بع�س 

تاري خ ال�سرتاكية القومية )النازية( يف ال�رسق 

العربي اأن و�سح اأن اجلهود املتعرثة لرتجمة 

قد  العربية  اإىل  هتلر  لأدول���ف  كفاحي"   "
وبطريقة  مبا�رس،  ملتو وغري  نحو  قادت على 

يجتمع فيها الطريف واملاأ�ساوي، اإىل اأن ي�سع 

امل�ست�رسق هانز فري )-1909 1981( معجمه 

ال�سهري للغة العربية املعا�رسة املكتوبة. لكن 

تلك  يف  ا 
ً
بعيد يذهب  مل  الأمل��اين  امل�ست�رسق 

ا يف 
ً
العالقة مع ال�سلطة، مثلما مل يذهب بعيد

نقده للم�سادر الإ�سالمية، كما فعلت باتري�سيا 

عندما  " الهاجرية"،  يف  كوك  ومايكل  كرون 

قد  املبكرة  الإ�سالمية  امل�سادر  اأن  زعما 

ت�سكلت يف ع�سور لحقة واأن ل موثوقية لها 

على الإطالق.

اأوروب��ي،  �سياق  يف  ال�ست�رساق  ن�ساأ  لقد       

الأوىل  بالدرجة  للغربيني  وهو خطاب موجه 

وعلى  واملنهجي،  املفهومي  امل�ستويني  على 

الرغم من ذلك فقد ا�ستطاع اأن يزيل العديد من 

هة القدمية التي اأحاطت بالقراآن 
ّ
ال�سور امل�سو

وب�سخ�سية الر�سول الكرمي. واإن ظّل هذا النوع 

الثبات  م��ن  ا، 
ً
عموم ي��ع��اين،  ال��درا���س��ات  م��ن 

علينا  يطلع  زال  فما  املفاهيم،  م�ستوى  على 

الوجود  يف  ت�سكك  درا�سات  واآخ��ر،  حني  بني 

ترى  اأو  ال�سالم،  عليه   ، للر�سول  التاريخي 

�سياقات  يف  ت�سكل  ا 
ً
ديني تلفيًقا  الإ�سالم  يف 

حمددة، وما نزال نرى "درا�سات " ت�سخم من 

ق واحلرمي والقدر، 
ّ
م�سائل تعدد الزوجات والر

قادرة  غري  عربية  عقلية"   " هناك  اأن  وترى 

على التطور على الإطالق. لكن ذلك كله ل ميثل 

ت�سوب  قد  تف�سيالت  فهي  بكليتها،  ال�سورة 

بع�س �سفاء امل�سهد، لكنها غري قادرة على اأن 

حتجب ما قدمه ال�ست�رساق الأملاين من جهود 

يف درا�سة التاري خ الإ�سالمي واأبعاده الكربى.
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" الرحلة "  و"ال�سندباد "  يوؤكد  معاين   جتاور  اإن 

عبدال�سبور .  �س��الح  �سع��ر  يف  البحث  دللت 

الأبعاد،   فهو   متعدد  دال  " البحث "  نف�سه   ودال  

امليتافيزيقى،   اأي  مبعناه  البحث  اإىل   يقودنا 

احلياة  ومعنى  الوجود  �رس  اكت�ساف  حماولة 

تلح  كانت  الق�سايا  الكون .  وهذه  من  والغاية 

اأبواب  فتح  الذي  عبدال�سبور  �سالح  �سعر  على 

يف  م�ساريعها  على  امليتافيزيقي  ال��ت��اأم��ل 

يف  اختار  اإن��ه  احلديثة،   بل  العربية  الق�سيدة 

ت .  ب�سعر  اأن   يتاأثر  الأجنبية  وثقافاته  قراءاته 

امليتافيزيقية  بالآفاق  املهوو�س   اإ�س .  اإليوت 

للوجود،   واملهتم كل الهتمام بالبحث عن كل ما  

 ي�سيء اآفاق الغابة املوح�سة واملخيفة لالإن�سان 

التي حاول ت .  اإ�س .  اإليوت  اأوروبا  املعا�رس يف 

انتهت  ال��ذي  للعامل  رمزية  موازيات  اأن   يخلق 

الأوىل،   فكان  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف  اإليه 

وجها  عنده  امليتافيزيقا  حميطات  يف  الإبحار 

الإجنليز  ال�سعراء امليتافيزيقيني  اآخر من هموم 

الوجود،   بعد  ما  باأ�سئلة  املهتمة  العوامل  يف 

القرن  يف  ال�سعراء  ه��وؤلء  بني  و�سلت   والتي 

مارڤيل " ،   " ُدون "  و"اأندرو  ع�رس،   اأمثال   ال�سابع 

عرفهما  اللذان  امليتافيزيقيان  ال�ساعران   وهما 

�سالح عبدال�سبور من خالل �سعر ت .  اإ�س .  اإليوت 

خا�سة،   مل   يرباأ  فتنة  بها  فنت  التي  وكتاباته 

منها اإىل اآخر حلظات حياته .  الطريف اأن  " تيمة " 

 البحث عن   يقني هي تيمة تغلب على الإبداع يف 

فيها  تختلط  التي  القلقة  التاريخية  اللحظات 

الذي  الت�ساوؤم  من  نوع  عليها  الأ�سياء،   ويغلب 

 يدفع املبدعني اإىل البحث عن مالذ   يعينهم على 

اأنف�سهم  الذي  يجدون  الوجودى  القلق  مواجهة 

اأ�رسى له،   اأو طبقات الظلمة التي   يفاجاأون باأنها 

ل  حياة  فيحيون  ال�سجن  كجدارن  بهم  حتيط 

اأمل م�رسقا فيها .  وهذا هو بال�سبط حال الوعي 

الذي عاناه اأديب كبري مثل جنيب حمفوظ الذي 

الطريق  من  متتابعة،   ابتداء  روايات  يف  انطلق 

البحث  بفكرة  بال�سحاذ،   مهوو�سا  انتهاء  ولي�س 

عن   يقني .  ويف موازاة هذا البحث،   م�سى �سالح 

عن  بحثا  ال�سندباد  مثل  عبدال�سبور،   مبحرا 

معرفة تنري له الطريق،   اأو بحثا عن   يقني   يجعله  

هذا  يف  والطماأنينة  وال�سكينة  بالأمان   ي�سعر 

اأ�سماه  الكون الذي حتول اإىل   غابة،   ودخل فيما 

�سالح عبدال�سبور  " زمن احلق ال�سائع ".  وكانت 

البحث عن   يقني

فـي �شعر �شالح عبدال�شبور     

جابر ع�شفور*

*  ناقد واكاديمي من مصر



بن  عجيب  " القناع "  امللك  ق�سيدة   مع  البداية 

وراء  املختفي  الوجه  عن  ك�سف  الذي  اخل�سيب 

القناع عندما قال :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

اأبحث يف كل احلنايا عنك

يا حبيبتي املقنعة

يا حفنة من ال�سفاء �سائعة

" عجيب بن اخل�سيب "  القناع   وكان بحث امللك 

اإىل  منها  اأول،   وانتقل  املادية  امل�ستويات   يف 

اأن  لب��د  ك��ان  امل��ادي��ة .  وهنا  امل�ستويات   غري 

ال�سويف،   واأن   ي�ستعيد  ال��رتاث  من  الإف��ادة  تقع 

�سالح عبدال�سبور ارحتالت املت�سوفة يف دنيا 

املجاهدة الروحية والنف�سية؛ كي   ي�سل اإىل هذا 

النوع من اليقني الذي  ياأتى كاحلدث،   اأو كالنور 

الذي  ي�سيء لهم معانى احلياة والوجود .  ويجيب 

عن كل الأ�سئلة التي بال اإجابة دفعة واحدة،   وقد 

اأ�رست من قبل اإىل اأن عالقة �سالح عبدال�سبور 

طالبا  كان  اأن  مبكرة،   منذ  بداأت  قد  بال�سوفية 

يف ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب يف جامعة 

�سمن  الت�سوف  فل�سفة  در���س  القاهرة،   حيث 

الدرا�سة،   ولكنه مل   يكتف مبا در�سه يف  مقررات 

الكتب  م�سى   يلتهم  املحا�رسات،   واإمن��ا  قاعة 

ال�سوفية املختلفة ويتاأثر بها يف �سياغة طريقه 

والبحث عنها .  اكت�ساف احلقيقة  اخلا�س �سوب 

 وكانت النتيجة اأن تعلم �سالح عبدال�سبور طريق 

ال�سوفية يف البحث عن   يقني يف زمان ل   يقني 

فيه �سوى معنى الإن�سان نف�سه،   وكان دافعه اإىل 

ذلك الأزمة الوجودية التي وجد نف�سه واقعا يف 

نحو  على  خمرجا،   وذلك  لنف�سه  ل   يجد  حبالها 

عرب عنه يف اأكرث من ق�سيدة من ق�سائد  " اأحالم 

الفار�س القدمي "  من مثل ق�سيدة  " اأغنية لل�ستاء " 

 التي   يقول فيها :                                                                                                                                                            

ينبئنى �ستاء هذا العام اأن داخلي ...       

مرجتف بردا،        

واأن قلبي ميت منذ اخلريف ...       

قد ذوى حني ذوت،        

اأولُ   اأوراق ال�سجر،             

ثم هوى حني هوت،        

اأول قطرة من املطر،        

عدا،        
ُ
واأن كل ليلة باردة تزيده ب

يف باطن احلجر .       

واأن دفء ال�سيف اإن اأتى ليوقظه،        

فلن   ميد من خالل الثلج اأذرعه،             

حاملة وردا .       

عن   بحثا  عبدال�سبور  �سالح  �سعر  انطلق  هكذا 

فيه   تزايدت  الذي  العامل  على   يقني،   احتجاجا 

راأى  الذي  القمع  عامل  على   غربته،   واحتجاجا 

�سورة متكررة حوله،   ف�سخر منها �سخرية مريرة 

�ساغ   م�رسحية   قد  ليل ".  وك��ان  " م�سافر  يف  

" احلالج "  التي   يتحدث فيها عن دور املثقف يف 
ا�ستوىل يف ملكوت  الذي  ال�رس  اأو  الظلم  مواجهة 

�سخ�سية  تكون  اأن  الغريب  من  اهلل .  ومل   يكن 

انغما�س  �سويف،   توؤكد  �سخ�سية  هي  احل��الج 

�سالح عبدال�سبور يف ق�سايا ال�سوفية الفل�سفية 

اأو  اليقني  طرق  عن  بحثه  اأ�سبح  الذي  وبحثهم 

اأن   يعانيها  اأ�سكال املجاهدة التي على العارف 

كى   يكت�سب املعرفة الكلية اأو اليقني الكامل الذي 

ل   يدوم اإل برهة اأو اأقل من برهة .  ولكنه على الأقل 

قادر بنوره ال�ساطع على اأن   ي�سىء لل�ساعى وراء 

عن  بحثه .  هكذا   يكتب  ودروب  حياته  احلقيقة 

مذكرات رجل جمهول وعن تاأمالته الليلية وعن 
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عالقة

 �شالح 

عبدال�شبور 

بال�شوفية 

بداأت 

مبكراً



البحث  ق�سيدة  اإىل  ن�سل  اأن  اإىل  املوتى  زيارة 

الق�سيدة   اأن   يبداأ  ال�سقيع " ،   وقبل  " وردة  عن  

 يلفتنا �سالح عبدال�سبور اإىل نوعيتها عن طريق 

بن  الدين  حميى  عن  دالة،   نقال  كلمة  ا�ستخدام 

الدلىل  الجت��اه  للقارئ  حتدد  اأن  عربي،   ميكن 

اأن   مي�سى فيه،   وهو   يقراأ الق�سيدة .  الذي  ينبغى 

اأزل فيما نظمته  " ومل  التي تقول   الكلمات   وهي 

الإلهية  الواردات  اإىل  الإمياء  يف هذا اجلزء على 

العلوية،   جريا  الروحية،   واملنا�سبات  والتنزلت 

دال   يوجه  اقتبا�س  املثلى ".  وهو  طريقتنا  على 

دللة  فهم  على  بعينه،   يعينه  اجتاه  يف  القارئ 

وردة ال�سقيع التي مت�سى ق�سيدتها على النحو 

التاىل :                                                                                                                                                                                                         

اأبحثُ   عنك يف مالءة امل�ساء،             

اأراك كالنجوم عارية،        

نائمة مبعرثة،

م�سوقة للو�سل وامل�سامرة،        

ولقرتاح اخلمر والغناء،        

وحينما تهتزُ   اأجفاين،             

وتفلتني من �سباك روؤيتي املنح�رسة،        

تذوين بني الأر�س وال�سماء،        

وي�سقط الإعياء،        

منهمرا كاملطرة،

على ه�سيم نف�سي الذابلة املنك�رسة،        

كاأنه الإغماء .      

      . . . 

اأبحث عنك يف مقاهي اآخر امل�ساء واملطاعم،        

اأراك جتل�سني جل�سة النداء البا�سم،        

�ساحكة م�ستب�رسة،        

وعندما تهتز اأجفاين،        

وتفلتني من خيوط الوهم والدعاء،        

تذوبني بني النور والزجاج،

ويقفر املقعدُ   واملائدة الهباء،             

ا،        
ً
ا ومعتم

ً
وي�سبح املكان خاوي

كاأنه ال�سحراء .      

الذي  الن�س  ه��ذا  يف  النتباه  ما   يلفت  واأول 

اقتطفه من الق�سيدة  -  وهو مطلعها -  دال البحث 

اإىل  كلها  الق�سيدة  لتفرت�س  مدلولته  متتد  التي 

نهاية املقطع الأول،   والتي ل تتكرر اإل مع بداية 

هذه  مقاطع  من  مقطع  فكل  الثانى؛  املقطع 

الق�سيدة   يبداأ بالفعل امل�سارع  " اأبحث "  وجمال 

املقطع  يف  مقطع،   فهو  كل  يف  البحث   يختلف 

فيها  النجوم  تبدو  التي  ال�سماء  امتداد  الأول 

الالنهائي،   والتي  ال�سماء  امتداد  على  مبعرثة 

اقرتاح  اإىل  ال��ذي  يدعو  الإغ��واء  هيئة  يف  تبدو 

تقرتب  حني  اأن��ه  املالحظ  والغناء .  لكن  اخلمر 

مدى  من  الوردة  تفلت  الروؤية  وتتعمق  الأجفان 

الروؤية املنح�رسة،   حملقة بني الأر�س وال�سماء،  

كان   لو  كما  الذي  يبدو  الف�ساء  مدى  يف   ذائبة 

 ينغلق عليها،   فال   يبقى �سوى الإعياء الذي  ي�سقط 

ولكنه  اأن   ي�سل  كاد  الذي  املحبط  الباحث  على 

مل   ي�سل .  ويبداأ املقطع الثانى بالبحث عنها يف 

امل�ساء واملطاعم،   اآخر  اآخر،   وهو مقاهي  جمال 

 حيث   يوجد النا�س هذه املرة،   وحيث تبدو الوردة 

�سحوكا،   امراأة  كانت  لو  كما  البيا�س  نا�سعة 

اإن   يقرتب  ما  الأ�سحاب .  لكن  ت�سامر   فرحة 

متاما،   ح�سورها  حتى   يتقل�س  منها  الباحث 

 متحولة اإىل هباء .  ويقفر املكان املزدحم فيبدو 

للبحث،   الثانية  املحاولة  وتف�سل  �سحراء  كاأنه 
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البحث  عن  

 اليقني،  

 احتجاجا على 

العامل الذى 

تزايدت فيه  

 غربته



 وتاأتى املحاولة الثالثة على النحو التايل :                                                                                                                                                                           

اأبحث عنك يف العطور القلقة،        

كاأنها تطل من نوافذ الثياب،        

اأبحث عنك يف اخلطى املفارقة،         

يقودها اإىل ل �سيء،   ل مكان،             

وهم النتظار واحل�سور والغياب .       

      . . . 

اأبحث عنك يف معاطف ال�ستاء اإذ تلف،

وت�سبح الأج�سام يف الظالم،        

تورية ملفوفة،        

اأو ن�سبا من الر�سا�س والرخام .       

ويف الذراعني اللتني تك�سفان عن منابت الزغب،        

حني   يهل ال�سيف،             

ترجتالن احلركات امللغزة،        

وتعبثان يف همود املوت وال�سموم والزخام،        

حني   يدور العام .            

ويدور البحث هذه املرة يف جمال اآخر   غري جمال 

جمال  اأو  ال�سماء  اإليها  تنت�سب  التي  الطبيعة 

الثانى،   املجال  البحث عنه يف  الذي  يتم  الب�رس 

واخلطى  بالعطور  الثالث   يت�سل  املجال   وهذا 

حني   نف�سها  عن  تبني  التي  والأذرع  واملالب�س 

 يهل ال�سيف .  لكن   ينتهي البحث يف هذا املجال،  

النتظار  �سابقيه،   حيث   يتحول  يف  انتهى   كما 

البحث  الغياب،   ويقود  من  نوع  اإىل  واحل�سور 

مكان،   وتتوه  الال  اأو  �سىء  الال  اإىل  الأ�سياء  عن 

الظالم،   فال تبني كاأنها تورية بال  الأج�ساد يف 

معنى،   ويدور العام مع ارحتالت حركات ملغزة 

عناء  اأن   يبداأ  عليه  اأن  الباحث  لالأ�سياء .  ويجد 

اآخر،   حيث  اإىل جمال  البحث من جديد فيم�سى 

نقراأ :                                                                                           

اأبحث عنك يف مفارق الطرق،        

واقفة،   ذاهلة،   يف حلظة التجلي،                  

من�سوبة كخيمة من احلرير،        

يهزها ن�سيم �سيف دافئ،        

اأو ريح �سبح   غائم مبلل مطري،             

فرتتخى حبالها،   حتى متيل يف انك�سافها،             

على �سواد ظلي الأ�سري        

ويبتدئ لينتهي حوارنا الق�سري .       

اأبحث عنك يف مرايا علب امل�ساء وامل�ساعد،

اأبحث عنك يف زحام الهمهمات،

معقودة ملتفة يف اأ�سقف امل�ساجد،

      . . . 

اأبحث عنك يف املتاجر،

اأبحث عنك يف حمطات القطار واملعابر،

يف الكتب ال�سفراء والبي�ساء واملحابر،

ويف حدائق الأطفال واملقابر .      

الذي  يبدو فيه  الرابع والأخري  وهذا هو املجال 

الف�سول  حركة  من  ال�ساعر   ياأخذ  اأن  لو  كما 

عددها،   فتتعاقب حركات اأربع للق�سيدة موازية 

حلركات الف�سول،   وكل مقطع   يبداأ بالفعل نف�سه  

-  وهو اأبحث -  ولكن عرب مكان اأو زمان خمتلف . 

 واملكان هذه املرة هو مفارق الطرق التي تبدو 

مغوية بدورها،   فتبدو وردة ال�سقيع واقفة ذاهلة،  

 لكنها ل تقف اإل على م�ستوى التخييل الذي تتخذ 

الباحث  اأمام  تهفهف  حريرية  خيمة  �سكل  معه 

عنها،   فيوا�سل  مبا   يبعده  لكن  عينيه  فتغوى 

البحث مرة وثانية وثالثة ورابعة واأخرية،   وهو 

الإحلاح الذي  يدعم ح�سوره تكرار الفعل  " بحث " 
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 م�شرحية  

" احلالج " 
 التي   يتحدث 

فيها عن دور 

املثقف يف 

مواجهة الظلم 

اأو ال�شر



 يف اأول اأ�سطر كثرية .  وهو اإحلاح   يتحول مدلوله 

اإىل الرغبة التي ل تهداأ يف ا�ستمرار الرحتال،   اأو 

املجاهدة .  وهو  مبعنى  املرتبط  ال�سويف  ال�سفر 

بالأدب  الذي  ي�سله  التنا�س  فعل  معنى   ي�سله 

ال�سفراء والبي�ساء،   يعنى  الكتب  ال�سويف عابرا 

بداية  اإىل ما بني  والأجداد،   عابرا  الآباء  مرياث 

حدائق  بني  ما  الذي  ينهيها،   اأو  واملوت  احلياة 

ال�سقيع ل تبني،   الأطفال واملقابر،   ولكن وردة 

 فتبداأ املجاهدة الأخرية التي نقراأ معها التاىل :                                                                                                                                                  

اأنظر يف عيون النا�س جامد الأحداق

كاأين اأ�ساأل كل عابر

اآوى اإىل بيتى يف الليل الأخري

ْغَتةَ  -  كاحلقيقة          
َ
اأنتظر انبثاقك  -  الب

 ) اأيتها ال�سفينة الوهمية امل�سار     

يا وردة ال�سقيع

اأيتها العا�سفة املحكمة الإ�سار

خلف ف�سول الزمن الدوار (      

حتى اإذا طال انتظاري املرير

�رسبت كاأ�س اخلمر والدوار

كاأنني اأقبل الدموع يف خدود الكاأ�س

قطرة،   فقطرة     

كاأنني األتذَّ   بالياأ�س والنك�سار .           

واأورق اليقني،

اأن م�ستحيال قاطعا كال�سيف

لقاوؤنا،

اإل للمحة من طرف

      . . . 

"  اأنظر "  الفعل   با�ستبدال  الأخري  املقطع  ويبداأ 

دال،   فهو  نف�سه  " اأنتظر "  والنتقال   ومقارباته  

عبور من جمال اإىل جمال،   من جمال املادة اإىل 

وتنويعاته .  واملقطع  درجاته  بكل  الفكر  جمال 

الذي  يغري  الق��رتاب  من  نوع  نف�سه  الوقت  يف 

الكون  اأو  ال�سماء  بتاأمل  ثم  بال�ستمرار،   ومن 

ال�سقيع،   كاأنها  وردة  منه  تنبثق يف ركن  الذي 

الزمن  ف�سول  الإ�سار،   خلف  املحكمة  العا�سفة 

املرير   ي�ستعني  النتظار  الدوار .  وعندما   يطول 

اخلمر،   ذلك  ب�رسب  احلقيقة  عن  الباحث  عليه 

احلقيقة  اإىل  ب��دوره  ال��ذي  يقود  ال�سويف  الرمز 

التي ل تتجلى اإل يف حلظات ال�سكر،   حيث تغيب 

احلوا�س الظاهرة لتعمل احلوا�س الباطنة،   ويرتك 

العقل مكانه للحد�س،   فت�رسق العا�سفة املحتملة 

بعد  ال�سقيع .  ولكن  وردة  عن  �سرتها  ويتجلى 

الباحث  انقطاع  ال��ذي  يعنى  ال�سكر  اأن   يكتمل 

فت�سفو  وغواياتها  الدنيا  احلياة  �سوؤون  عن كل 

روحه اإىل درجة ال�سفافية،   ويبدو كما لو كان قد 

ن�سى ق�سدية البحث .  عندئذ   يورق اليقني وت�رسق 

احلقيقة،   �ساطعة كال�سم�س،   لكن نورها ل   يبقى 

اإل كاللمح اأو اأقل من اللمح،   كاأن لقاءها القاطع 

كال�سيف ل   يبقى اإل للمحة من طرف،   لكن هذه 

اللمحة توؤكد ح�سورها،   واأنها لي�ست وهم واهم 

ول خيال باطل،   واإمنا هي حقيقة كلية و�ساطعة 

لأن  البحث  اأجلها،   وت�ستحق  من  العناء  ت�ستحق 

مغزى  واكت�ساف  الت�سال  اإليها   يعنى  الو�سول 

اإليه  م�ساف  الوجود  ومعناها،   و�رس  الأ�سياء 

اأ�رسار اخللق .  اأق�سد اإىل اليقني الذي  يجعل حتى 

للغاية من الوجود معنى .                                                                                                                                                                                                    

 هذه اللحظة اخلاطفة هي حلظة �سبيهة يف بع�س 

اآثارها باأحوال ال�سوفية،   ومنها ذلك احلال الذي 

و�سفه ال�ساعر يف جتريدة من جتريداته قائال :           

نزوى العدد 89 - يناير  2017

67



 

نزوى العدد 89 - يناير  2017

68

حال قد كنت رقيت اإليها اأم�س

ل تاأتينى اليوم

هي حال اأعطتني نعمى النوم

ويقني ال�سحو

حال الهابط من �سطح الإعياء اإىل قاع الغفو

اأو حال ال�ساعد من قاع الغفو اإىل �سطح الإعياء

مل اأ�سمع فيها الأ�سداء

لكن الأ�سداء ا�ستمعتني

مل اأمل�س فيها الأ�سياء

لكن الأ�سياء،

مل�ستني واعت�رستني

حتى اأ�سبحت هواء

يت�رسب يف املحو

العابرة  اللحظة  هذه  وجود  عليه  الذي  يدل  ما 

الذي  يعطي   يقني  احلال  هذا  ح�سور  اأو  كاللمح 

عن  الذي  يك�سف  الوجود  ح�سور  اإنه  ال�سحو؟ 

اأو  الفهم  يف  للراغب  باأ�رساره  ويبوح  معناه 

ال�ساعي وراء املعرفة،   ففي هذه اللحظة اخلاطفة 

ح�رس،   ويكت�سف  ول  لها  اأول  ل  اأ�رسار  تتفتح 

رحلة  يف  ال�سندباد  كاأنه  املرحتل  الباحث 

الوجود،   ت�ساري�س  يف  اإبحار  هي  التي  املعرفة 

 ويف وعي الدنيا والكون،   اأنه ل �سيء بال معنى،  

الكون  هذا  يف  وغايته  معناه  له  �سيء  كل   واأن 

ل  فيه  ن�سعى  اأن  فيه،   واملطلوب  نعي�س  الذي 

لكي ناأكل اأو ن�رسب،   واأن نغتني اأو نرثى،   اأو لكي  

حتى  اأو  القاتلني  نكون  لكي  بع�سنا،   اأو   يظلم 

املقتولني القتلة .  واإمنا لنكون اأدوات اخلالق يف 

اإغناء اخللق بالنحياز اإىل كل ما   يوؤكد اإن�سانية 

يف  بالعدل  املقرتنة  وكرامته  وحريته  الإن�سان 

عن  البحث  -  قبل  فيها   لبد  التي  احلياة  هذه 

اأ�رسارها  -  من الظفر بالنف�س،   ول ظفر بالنف�س 

اإل بعد الهيمنة عليها؛ فالإن�سان هو نقطة البدء 

الإن�سان  امل�سنية .  وعذاب  حياته  يف  واملعاد 

الإن�سانية،   ولذلك   ح�سور  اأن   يوؤكد  هو  الأكرب 

 يولد ال�سعراء منطوين على �سهوة اإ�سالح العامل 

اأن  احلياة،   فيدركون  يف  النق�س  ظلوا   يرون  ما 

اأن   يحقق يف  �سبيلهم هو م�ساعدة الإن�سان على 

هذا الكون جمد الإن�سان .  وما دام ال�ساعر موؤمنا 

اأن   غاية الوجود هي : " تغلب اخلري على ال�رس من 

براءته  اإىل  مرير،   كي   يعود  خالل �رساع طويل 

كانت  عمياء،   كما  براءة،   غفال  لي�ست  هي  التي 

اجتياز  براءة  اهلل،   ولكنها  عن  �سدورها  حني 

من  الذهب  منها،   كما   يخرج  واخلروج  التجربة 

النار،   وقد اكت�سب �سكال ونقاء ".  هذا هو ما   يقوله 

يف  " حياتي  كتابه   يف  نرثا  عبدال�سبور  �سالح 

ق�سائده،   يف  ومتثيال  رمزا  ال�سعر "  وما   يقوله 

 ومنها هذه الق�سيدة التي هي رحلة كاملجاهدة،  

 وجماهدة كالرحلة يف �سبيل الو�سول اإىل وردة 

ال�سقيع .  اأعني تلك الوردة التي ل مثيل لها يف 

الكون،   والتي هي فريدة من نوعها،   والتي تنبت 

حيث ل   ميكن اأن تنبت زهرة،   فهي وردة ال�سقيع 

العدل  لوؤلوؤة  كمثل  منها  جانب  يف  تبدو  التي 

امل�ستحيل يف �سعر اأمل دنقل الذي  يدين ل�سالح 

عبدال�سبور بالكثري .                                                                                                                                                                                                                                                                  
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اإذا كانت اإىل �سعود  اأمة  ما من �سك اأن ما من 

انحدار  اإىل  كانت  واإذا  امل�سامني  اإىل  نزعت 

نزعت اإىل الأ�سكال. فمن ل ميلك عمقا ينزع اإىل 

التاأنق الزائد واإىل التعوي�س عما به من نق�س. 

تدهور  واأي  انحالل  اأي  عالمات  فان  ولعمري 

اإليها.  ننتبه  اأننا ل  اإل  الزدهار  اأوج  تظهر يف 

يتوقف  مذ  تبداأ  �سيخوخة  اأية  ال�سيخوخة  اإذ 

اجل�سم اأي ج�سم عن النمو. فمنذ الربيع اخلام�س 

والع�رسين يتوقف ج�سم الإن�سان عن النمو تبداأ 

معه  ت�ساهد  ل  ب�سكل  الظهور  يف  ال�سيخوخة 

ا�ستقرار  بحالة  اجل�سم  اإن  بل  العني  م�ساهدة 

الت�سارع  يف  تاأخذ  ثم  عاما  الأربعني  حتى 

التي ل  احلياة  �سنة  وتلك  منتهاها.  تبلغ  حتى 

منا�س منها يف كل اأمر و�سيء و�ساأن وظاهرة. 

ويف ميدان الأدب والفكر وال�سعر والفكر والعلم 

ن�ساطاتها  وال�سعوب  الأمم  متار�س  ما  كثريا 

"كالم  اإىل  فيه  حتتاج  ل  عفوية  ممار�سة  فيها 

التوحيدي. وقول  الكالم" على حد عبارة  على 

له  النحو  يف  يتكلم  نحويا  �سمع  وقد  الأعرابي 

يف  كالما  اأ�سمع  قال:  فقد  املعنى.  هذا  مثل 

كالمنا لي�س من كالمنا. اأو لي�س ذلك ما يدعى 

؟
يف علم اللغة احلديث ب�"اللغة على اللغة")1(

�ساأنها  اإمنا  الكالم  على  والبالغة وهي كالم    

الأمة  تهجر  فحني  الكالم.  على  كالم  كل  �ساأن 

الفطري  املنفلت  الطليق  احلر  الأدبي  الإبداع 

اجلاهلية  يف  العرب  مع  الأمر  كان  مثلما 

اليونانيني زمن  الأول ومع  الإ�سالمي  والع�رس 

نلفيها تتحدث يف  � حينها  الإلياذة والأودي�سا 

الإبداعي نف�سه. فعلى  الزخم  الإبداع يف غياب 

ال�سعر"  "كتاب  �ساحب  نف�سه  اأر�سطو  عهد 

ال�سعر  كان  ال�سيت  ذائعي  اخلطابة"  و"كتاب 

قد تداركه بعد الفتور. وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل 

البالغية  الدرا�سات  بلغت  العربي. فحني  ال�سعر 

اأوجها كان الأدب العربي قد بلغ دور النحطاط 

لي�س  الأمر  وهذا  اللفظية.  ال�سنعة  وتعاورته 

ي�سيبه  كذلك  فالفكر  فح�سب.  بالأدب  خا�سا 

الإبداعية من جمود. فت�سبح  الروح  ما ي�سيب 

الفل�سفة التي هي يف اأ�سلها نقا�س حر يدور يف 

منتدى حر مثلما كان الأمر مع امل�سائني �سبيهًة 

وهكذا  مدر�سية/�سكول�ستيكية.  اأي  بالبالغة 

الكتابة واال�ستعارة والتخييل

بني عبدالقاهر اجلرجاين وجريار جونيت

الطيب بن رجب*

*  كاتب واكاديمي من تونس.



حني ت�سقط البالغة يف الت�سنيف ويتوقف تطور 

�سائر العلوم واملعارف وي�ستعا�س عن التاأليف 

الذي  املو�سوعي  بالتاأليف  املنتج  املبدع 

العلوم  تلك  اأن  اعتقادا  العلوم  خزن  اإىل  يهدف 

واملعارف �ستبقى نهائية يف الأمة التي متلكها. 

وهذا النوع من التاأليف املو�سوعي الذي ياأخذ 

اأميا  يختلف  للمعرفة  احلقيقي  الإنتاج  مكان 

املنفتح  املو�سوعي  التاأليف  ذلك  عن  اختالف 

نحو الأف�سل نحو امل�ستقبل ذاك الذي نزع اإليه 

اجلاحظ على �سبيل املثال وذلك الذي نزع اإليه 

فال�سفة التنوير مثلما الأمر مع املو�سوعة ذائعة 

)2(
ال�سيت التي كان ديدرو مديرا لها.

التخلي  وقع  احلديث  التنوير  فجر  ومنذ 

لها  وجهت  اأن  اإىل  ف�سيئا  �سيئا  البالغة  عن 

التنوير  فع�رس  القا�سية.  ال�رسبة  الرومنطيقية 

اإمنا هو ع�رس تاأ�سي�س واإبداع. وكما وجه �رسبة 

الإبداع  حت�رس  كانت  التي  للبالغة  قا�سمة 

للنزعة  اأخرى  وجهت  البيانية"  "ال�سور  يف 

ال�سكول�ستيكية يف الفكر والفل�سفة.

وقبله  بل  الع�رسين  القرن  اأوا�سط  منذ  اأنه  اإل    

البالغية  بامل�سنفات  يحتفون  الدار�سون  بداأ 

كتابه  يف  فونتانييه  م�سنف  مثل  الت�سنيفية 

 ولي�س ذلك بغريب. 
)3(

البالغية". "�سور اخلطاب 
فاحل�سارة الغربية قد و�سلت اإىل اأوجها. وهي 

العلوم واملعارف باقية فيها  اأن  ل تزال تعتقد 

مردود  طموح  وذلك  وتاري خ.  زمن  بقي  ما 

يخالف نوامي�س احلياة.

 ومنذ عودة البالغة اأوىل النقاد وعلماء الل�سان 

ال�سور  "ملكة  اإىل  خا�سة  ب�سفة  عظمى  اأهمية 

قول  حد  على   
املنتديات")4( وغانية  البالغية 

بنظرية  امل�سحوبة  العودة  تلك  لوقارن.ومنذ 

مفادها اأن الأدب عامة هو اإبداع يف اللغة مبعنى 

"ملكة ال�سور" اأو  اإبداع لغوي حم�س باتت  اأنه 

الإبداع.  مدار  ال�ستعارة  اأي  املجارات"  "ملكة 
"للروؤية  اأ�سال 

 )5(
برو�ست عند  اأ�سبحت  لقد  بل 

ال�سعرية".وقد اقرتنت عنده بنزعة �سوفية تنزع 

اإىل الرمز والإلغاز. 

  ولعله من املفيد اإذا ما اأردنا تبينا لالأمور يف 

ال�ستعارة  يف  ننظر  اأن  التطورات  هذه  خ�سم 

 .
)7(

 وجريار جونيت
)6(

كيف وقف منها اجلرجاين

لكننا ل بد من اأن نقف على بع�س الختالفات 

ع�رس  يف  عا�س  فاجلرجاين  بينهما.  احلا�سلة 

بينا  واملعارف  والأدب  فيه  العلم  تدهور  بات 

وا�سحا ل غبار عليه. والثاين عا�س يف مرحلة 

انحطاط  عالمات  من  تخلو  ل  اأنها  اإل  اأوج. 

جنينيا.  يزال  ل  بها  الوعي  اأن  غري  وتدهور 

"ثم  يلي:  ما  ع�رسه  عن  فيقول  اجلرجاين  اأما 

عليه  هو  ما  على  هو  زمان  يف  كنا  واإن  اإننا 

الأ�سياء  الأمور عن جهاتها وحتويل  اإحالة  من 

وقلب  طباعها  عن  النفو�س  ونقل  حالتها  عن 

لي�س  ودهر  اأ�سدادها  اإىل  املحمودة  اخلالئق 

للف�سل واأهله لديه اإل ال�رس �رسفا والغيظ بحتا 

واإل ما يده�س عقولهم وي�سلبهم معقولهم حتى 

كانت  من  اجلميع  عند  راأيا  النا�س  اأعجز  �سار 

اأو  فهما  يزداد  اأو  علما  ي�ستفيد  اأن  يف  همة  له 

يكت�سب ف�سال اأو يجعل له ذلك بحال �سغال.")8(

 . �سدى  من  لها  يكن  مل  ال�سيحة  هذه  ولكن    

فلم  النحطاط.  نحو  الأمور جمراها  اأخذت  فقد 

جتد �سيحات ال�سائحني ول هتافات الهاتفني. 

بعده  البالغة  ونزعت  اجلرجاين  اأُهمل  ولذلك 

مع  وخا�سة  ال�سكاكي  مع  الت�سنيف  منزع 

�سارحيه وملخ�سيه وملخ�سي ال�رسوح عليه.
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منذ عودة 

البالغة اأوىل 

النقاد وعلماء 

الل�شان اأهمية 

عظمى ب�شفة 

خا�شة اإىل 

ال�شور  "ملكة 
البالغية



ال�ستعارة  اأمر  جونيت  جريار  تناول  ولقد   

اأنه  اإل  "ال�سور".  كتابه  يف  موقع  من  اأكرث  يف 

"ال�سور"  ف�سله  يف  خا�سة  ب�سفة  تناولها 

"برو�ست طر�سا" ويف ثالث  اآخر هو  ويف ف�سل 

مو�سوم ب�"الكون حمول".

عموم  موقف  هو  موقفه  اأن  الوا�سح  ومن    

الكتاب والنقاد وعلماء اللغة. وهو املوقف الذي 

�سائرها.  واملزايا  بالف�سائل  ال�ستعارة  ي�سم 

فهي مدار ال�سعر والإبداع دون اأمر غريها.

  اأما موقف اجلرجاين منها فمناق�س له. ولكنه 

غاية  متفرد  اأنه  حد  اإىل  طرافة  اأميا  طريف 

البالغة  تاري خ  يف  وحده  ن�سيج  هو  بل  التفرد 

�سابقيه  موقف  عن  يختلف  وهو   .
)9(

املتو�سطية

عن  وكذلك  له  ال�سابقني  والعرب  الإغريق  من 

موقف معا�رسيه وعن موقف معا�رسينا عربا 

وغربيني. واحلقيقة اأن العرب اليوم باتوا ينقلون 

ومتحي�س  نظر  دون  الغربية  النظريات  نقال 

باحلكم  مكتفني  كانت  ما  كانت  اإ�سافة  ودون 

الأغلب  ويف  الآخر  على  للمتفوق  بالأف�سلية 

وهذا  العربية.  النظرية  على  الغربية  للنظرية 

اأمر يدعو اإىل الهلع. فعقدة النق�س ت�سبح كافة 

نظرياته  نف�سها ومن  الغرب  ال�ستفادة من  عن 

بتمثلها والإ�سافة عليها.

هذا  يف  فمتمثل  جونيت  جريار  موقف  واأما    

لهي  البالغة  روح  "اإن  فيه:  يقول  الذي  املقطع 

باأكملها كامنة يف ذلك الوعي بالفجوة املمكنة 

لغة  وبني  ال�ساعر(  )لغة  احلقيقية  اللغة  بني 

ت�ستعملها  اأن  املفرو�س  من  التي  )تلك  �سمنية 

التي  الفجوة  تلك  العامية(  الب�سيطة  العبارة 

نحدد  حتى  العقل  طريق  عن  ا�ستعادتها  تكفي 

لي�س  الف�ساء  وهذا  �سورة.  من  متكونا  ف�ساء 

من  منطا  مرة  ما  كل  يف  يحوي  اإنه  فارغا. 

ميت  اإمنا  الكتابة  ففن  ال�سعر.  من  اأو  الف�ساحة 

ب�سلة اإىل الطريقة التي بها ير�سم الكاتب حدود 

ذلكم الف�ساء الذي هو اجل�سد املرئي لالأدب.")10(

يف  النحو  هذا  على  تتلخ�س  عنده  فالكتابة    

بني  والفرق  الف�ساحة.  منط  اأو  العبارة  منط 

ذلكم  يف  واقع  واآخر  �ساعر  بني  اأو  واآخر  كاتب 

الف�ساء اأو تلكم الفرجة التي تف�سل بني احلقيقة 

التي  الفرجة  تلكم  يف  بالأحرى  اأو  واملجاز 

اإمنا  وهذه  وال�ستعارة  احلقيقة  بني  تف�سل 

امل�سبه  بني  جتمع  التي  امل�سرتكة  ال�سفة  هي 

وامل�سبه به اأو هي كما يف البالغة العربية وجه 

 
 )µ( 

)11
( مو  فريق  قول  حد  على  هي  اأو  ال�سبه 

منهما  تتكون  جمازين  بني  احلا�سل  التقاطع 

ال�ستعارة. فلي�س امل�سمون ول حتى ال�سكل هما 

ما مييز كاتبا عن اآخر بل املجازات بل ال�سور 

البيانية. ولذلك لي�س الفرق بني كاتب وكاتب اأو 

�ساعر و�ساعر �سوى ذلكم الفرق الواقع يف تناول 

م�سمون واحد ب�سور بالغية خمتلفة. وهو يوؤكد 

اأن "ال�ستعارة  يف ف�سله "برو�ست طر�سا" على 

من  نوعا  الأ�سلوب  تهب  اأن  ت�ستطيع  وحدها 

برو�ست  من  ا�ستعارها  والعبارة   
اخللود.")12(

برو�ست  ل�سان  على  كذلك  يوؤكد  ولكنه  نف�سه. 

م�ساألة  واإمنا  تكنيك  م�ساألة  "لي�س  الأ�سلوب  اأن 

ت�سبح  وال�سعر  الأدب  يف  فالروؤية   
روؤية.")13(

على هذا النحو منح�رسة يف ال�ستعارة. وهكذا 

ال�ستعارة  اإ�سكال  طرح  على  جمربين  ن�سبح 

قائال:  جونيتنف�سه  جريار  �سيطرحه  الذي 

"املع�سلة تخ�س النقطة الأ�سا�سية املتمثلة يف 
)14(

دور ال�ستعارة".

من  يخلو  ل  املوقف  هذا  اأن  املالحظ  ومن    
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الواقعي  لالجتاه  مناوئ  اإيديولوجي  طابع 

ح�سب  والرومنطيقية  فالواقعية  والرومنطيقي. 

برو�ست جتهالن الواقع الذي هو واقع املاهيات. 

تكون  ل  "وهكذا  قائال:  ذلك  جونيت  وي�رسح 

ال�ستعارة زخرفا. واإمنا اأداة �رسورية ل�ستعادة 

روؤية املاهية عن طريق الأ�سلوب لأنها املعادل 

 – النف�سية  الالاإرادية  الذاكرة  الأ�سلوبي لتجربة 

املعادل الأ�سلوبي الذي وحده ي�سمح عن طريق 

تقريب اإح�سا�سني منف�سلني يف الزمن با�ستنباط 

فيا   
التماثل.")15( مبعجزة  امل�سرتكة  ماهيتها 

ثم   
)16(

التماثل؟ اإىل  اأمور  من  �سنن�سب  كم  اهلل ! 

باأي حال من  اإذا متاثلت ل ميكنها  الأ�سياء  اإن 

اأي  واحدا  �سيئا  لت�سبح  تتماهى  اأن  الأحوال 

ماهية واحدة م�سرتكة.

يف  خم�رسما  اعتربه  الذي  جونيت  و�سيطرح    

قبول  تردد يف  على  ينم  ت�ساوؤل  ومواقفه  اآرائه 

اأن  ]فعال[  ميكننا  "كيف  يقول:  املوقف.  هذا 

حتويل   – نقل  هي  التي  ال�ستعارة  اأن  نت�سور 

لالأحا�سي�س من �سيء اإىل �سيء ميكن اأن يقودنا 

اإىل ماهية ذلكم ال�سيء؟")17(

فما  برو�ست.  اأفكار  نقا�س  يف  اأبعد  اأذهب  لن    

هل  ال�ستعارة.  اأمر  فح�سب  هو  الآن  يهمني 

متمثال  ثقيال  عبئا  تتحمل  اأن  لوحدها  ميكنها 

يف التعبري عن روؤية فنية اأو فكرية من اأي نوع 

كانت؟

  ولي�س ثمة يف الواقع من يجيبنا اإجابة �سافية 

غري عبد القاهر اجلرجاين. فكيف اإذن الأمر كله؟

اأمر  ي�ستنق�س  ل  اجلرجاين  اإن  بدء  ذي  بادئ    

على  املجازات  اأهم  عنده  هي  اإذ  ال�ستعارة. 

اأبعد  وهي  اطرادا  اأكرث  هو  وتعريفها  الإطالق 

�ساأوا من اأي جماز اآخر. وهو بدوره ين�سب اإليها 

�سائر الف�سائل واملزايا حتى لكاأن لي�س بعدها 

نلفيها  البليغ  الت�سبيه  على  فزيادة  �سيء.  من 

الإيجاز  ما  اأدراك  وما  الإيجاز  يف  دورا  توؤدي 

التجريد  يف  ودورا  العربي  وغري  العربي  عند 

واخلالبة  والو�سوح  ال�سورة  وجتديد  )وعك�سه( 

ذلك:  يف  القاهر  عبد  يقول  وغريها.  واللتبا�س 

هذا  تربز  اأنها  فيها  اجلامعة  الف�سيلة  "ومن 
نبال  تزيد قدره  اأبدا يف �سورة م�ستجدة  البيان 

وتوجب له بعد الف�سل ف�سال. واإنك لتجد اللفظة 

تراها  حتى  فوائد  فيها  اكت�سبت  قد  الواحدة 

تلك  من  واحد  كل  يف  ولها  موا�سع  يف  مكررة 

وف�سيلة  منفرد  و�رسف  مفرد  �ساأن  املوا�سع 

خ�سائ�سها  ومن  موموقة.  وخالبة  مرموقة 

– اأنها  – وهي عنوان مناقبها  بها  تذكر  التي 

اللفظ  من  بالي�سري  املعاين  من  الكثري  تعطيك 

حتى تخرج من ال�سدفة الواحدة عدة من الدرر 

وجتني من الغ�سن الواحد اأنواعا من الثمر. واإذا 

الكالم  يكون  بها  التي  ال�سنعة  اأق�سام  تاأملت 

الرباعة  و�سف  ي�ستحق  ومعها  البالغة  حد  يف 

وتق�رس  حالها  تعريها  اأن  اإىل  تفتقر  وجدتها 

هي  جنوما  و�سادفتها  مداها  تنازعها  اأن  عن 

بدرها ورو�سا هي زهرها وعرائ�س ما مل تعرها 

حت�سنها.  مل  ما  وكواعب  عواطل  فهي  حليها 

فلي�س لها يف احل�سن حظ كامل. فاإنك لرتى بها 

اجلماد حيا ناطقا والأعجم ف�سيحا والأج�سام 

جلية.  بادية  اخلفية  واملعاين  مبينة  اخلر�س 

واإذا نظرت يف اأمر املقايي�س وجدتها ول نا�رس 

وجتد  تزنها  مل  ما  لها  رونق  ول  منها  اأعز  لها 

الت�سبيهات على اجلملة غري معجبة ما مل تكنها. 

اإن �سئت لطفت الأو�ساف اجل�سمانية حتى تعود 

روحانية ل تنالها اإل الظنون.")18(
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عنده  فدورها  اجلزيل  املديح  هذا  بعد  ولكن    

ف�سل".  على  "ف�سال  تزيد  كونها  يتجاوز  ل 

وهكذا فمزيتها ثانية. اإذ لي�س لها ف�سل العبارة 

الأ�سلية القائمة يف احلرفية الأوىل. وهو يوؤكد 

اأ�سل  يف  لها  دخل  ل  اأن  الإعجاز"  "دلئل  يف 

تراها  التي  املزية  لي�س  "وكذلك  يقول:  املعنى. 

"راأيت رجال ل  اأ�سدا" على قولك:  "راأيت  لقولك: 

قد  اأنك  وجراأته"  �سجاعته  يف  الأ�سد  عن  يتميز 

بل  بالأ�سد  م�ساواته  يف  زيادة  بالأول  اأفدت 

اإثباتك  يف  وقوة  وت�سديدا  تاأكيدا  اأفدت  قد  اأنك 

له هذه امل�ساواة ويف تقريرك لها. فلي�س تاأثري 

ال�ستعارة اإذن يف ذات املعنى وحقيقته بل يف 

اإيجابه واحلكم به.")19(

  فهي اإذن ل تزيد يف اأ�سل املعنى. ولذلك هي 

تندرج يف البالغة على اأنها من علم البيان. اأي 

قوته.  اأو  البيان  ح�سن  يف  ينح�رس  دورها  اإن 

اأنها رغما عن موقفه هذا فهي لي�ست جمرد  اإل 

زخرف لفظي اأو و�سي بديعي. اإذ اإن كل ما عن�رس 

اإل  عنده  يعتمد  ل  والبيان  البديع  عنا�رس  من 

واملقابلة  والطباق  فال�سجع  املعنى.  اأجل  من 

وغريها اإمنا هي تعتمد من اأجل املعنى. وحني 

ال�سجاع' ل  الرجل  'جاء  بدل  الأ�سد'  'جاء  نقول: 

قد  نكون  واإمنا  �سيء.  يف  املعنى  اأ�سل  يتغري 

خمتلفتني  بطريقتني  الواحد  املعنى  عن  عربنا 

غائب  قطب  بني  اللتبا�س  ذلكم  واإمنا  غري.  ل 

وذلكم  به(  )امل�سبه  حا�رس  وقطب  )امل�سبه( 

اإىل  للو�سول  الفر�سة  ليتيحان  بينهما  الرتدد 

"ما يبحث عنه العقل" كما يقول اأر�سطو. وذلك 
بيانا  واأ�سد  النف�س  يف  اأوثق  املعنى  يجعل  ما 

وو�سوحا. وذلك يف ذاته لي�س قليل اأهمية.

  اإن ال�ستعارة لي�ست �سوى ت�سبيه م�سمر و�ساأنها 

الإن�سان  ف�سول  تر�سي  امل�سمر  القيا�س  �ساأن 

اخلفي.  امل�سمر  ذلكم  باكت�ساف  التمتع  يف 

املدعو  النوع  ذلك  من  م�سمر  قيا�س  اإنها  بل 

 املتمثل يف قيا�س الأ�سباه بع�سها 
)20(

بالتمثيلي

الفقهاء. ومثاله  لدى  م�ستعمل  هو  كما  ببع�س 

التي:

- الأ�سد �سجاع: مقدمة كربى

- هذا الرجل �سجاع: مقدمة �سغرى

- اإذن هذا الرجل اأ�سد: نتيجة

- جاء الأ�سد )للرجل ال�سجاع(: ا�ستعارة

التي  النتيجة  عند  ينتهي  الت�رسيحي  فالقيا�س 

هي ت�سبيه بليغ ثم ي�سمر الت�سبيه البليغ لي�سبح 

 فال�ستعارة ت�سبه القيا�س امل�سمر 
)21(

ا�ستعارة.

 وهي لهذا ال�سبب ل تدخل 
)22(

اأو احلكمة امل�سمرة.

الطبيعة  بتلك  حمدودة  لأنها  التخييل  باب  يف 

احلديث  "وجملة  القاهر:  عبد  يقول  املنطقية. 

ال�ساعر  فيه  يثبت  ما  هو  بالتخييل  اأريده  الذي 

اأمرا غري ثابت اأ�سال ويدعي دعوى ل طريق اإىل 

حت�سيلها ويقول قول يخدع فيه نف�سه ويريها 

�سبيل  �سبيلها  فاإن  ال�ستعارة  اأما  ترى.  ل  ما 

اأ�سله  اإىل  رجعت  اإذا  اأنك  يف  املحذوف  الكالم 

�سحيحا  عقليا  اأمرا  يثبت  وهو  قائله  وجدت 

وجملة   
العقل.")23( يف  �سبح  لها  دعوى  ويدعي 

اآخر غري  �سيئا  نثبت  اأننا ل  ذلك هي  القول يف 

يقول:  تت�سمنه.  الذي  التماثل  اأو  ال�سبه  معنى 

اأن ال�ستعارة ل تدخل يف قبيل التخييل  "واعلم 
اللفظة  اإثبات معنى  اإىل  لأن امل�ستعري ل يق�سد 

امل�ستعارة واإمنا يعمد اإىل اإثبات �سبه هناك. فال 

يكون خمربه على خالف خربه.")24(

اللفظ  وموقعها  ال�ستعارة  اأن  يعني  ما  وذلك 
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اللفظ  ذلكم  بدللة  حمدودة  دللة  يف  تنح�رس 

جمرد  من  اأبعد  اآخر  �سيئا  تثبت  ل  فهي  نف�سه. 

ال�سبه والتنا�سب والتماثل. اأما زعمنا فيها زعما 

يح�سل  ل  املعنى  اإن  اإذ  باملرة.  ي�سح  فال  اآخر 

 
)25(

متثيل من  يحويه  ميا  برمته  بالكالم  اإل 

يتالءم  عقلي  جماز  ومن   
)26(

متثيلية وا�ستعارة 

عند  والنظم  التخييل  نظريتي  مع  مالءمة  اأميا 

كونه  على  زيادة  العقلي  فاملجاز  القاهر.  عبد 

يجعلنا  وجزالة  متانة  يكت�سب  الأ�سلوب  يجعل 

اأو  �سابط  ي�سبطه  ل  وما  يرى"  ل  ما  "نرى 
يح�رسه حا�رس اأو بعبارة عبد القاهر نف�سه هو 

يجعل "املخرب على خالف اخلرب".

منه  يقرتب  الذي  هم  العقلي  املجاز  وهذا 

املعا�رسون الغربيون حني يتناولون ال�ستعارة 

جريار  يقول  منه.  التمكن  دون  ولكن  بالتحليل 

اأنها  على  اليوم  تبدو  اللغة  حرفية  جونيت:"اإن 

كيان ال�سعر ذاته. ول �سيء اأ�سد تنافرا مع هذه 

الفكرة من ذلك الذي يخ�س ترجمة ما حمتملة 

يقول  واملعنى.  احلرف  بني  ما  معينا  –ف�ساء 
: 'كان الطل ذو راأ�س القطة يتاأرجح' 

)27(
بروتون

واأنه  قطة  راأ�س  له  الطل  اأن  بذلك  يعني  وهو 

�سم�س  'وتن�ساب   :
)28(

اإلوار ويقول  يتاأرجح.  كان 

�سم�سا  اأن  يعني  وهو  اللحاء'  حتت  مرفرفة 

مرفرفة تن�ساب حتت اللحاء.")29(

وما مل يقله جريار جونيت ي�سري اأميا ي�رس. لكنه 

على غاية من الأهمية. فكم تكون احلقيقة قريبة 

منا ولكننا نظل نخطئها لقرون ودهور. وما مل 

احلقيقة  على  )اأي  بالفعل  له  الطل  اأن  هو  يقله 

ولي�س على املجاز( راأ�س قطة ب�رسف النظر عن 

تقبلنا لهذه ال�سورة اأو عدم تقبلنا واأنه بالفعل 

بالفعل  هي  ال�سم�س  اأن  وكذلك  يتاأرجح  كذلك 

اإن  اأي  املاء.  حتت  تن�ساب  فعال  وهي  مرفرفة 

هذه ال�ستعمالت هي ا�ستعمالت غري جمازية.

ذلك  يعني  فهل  املجاز  افتقدنا  ما  اإذا  ولكن 

ال�سورة  اإذ  اأبدا.  ل  نف�سها؟  لل�سورة  افتقادنا 

قائمة حا�رسة رغم ا�ستعمال الألفاظ على وجه 

املجاز؟  موقع  اإذن  فاأين  املجاز.  ل  احلقيقة 

واجلواب بني جنده عند عبد القاهر. اإنه قائم يف 

املجاز العقلي.

وهذا النوع من املجاز غري موجود يف البالغة 

الغربية. ولعلهم � اأي الغربيني – كانوا يقرتبون 

منه اأو يحد�سون به دون تبينه تبينا تاما مثلما 

ال�ساأن مع بول ريكور يف مفهوم ا�ستعارة اجلملة.

بال�سبط  لي�س  العقلي  املجاز  هذا  ومو�سع   
)30(

اجلملة لأنه لي�س واقعا يف اجلملة برمتها. واإمنا 

هو واقع داخل اجلملة مما يعني اأن اجلملة الواقع 

فيها لي�ست منقولة نقل اللفظة اأو نقل اجلملة يف 

العالقة  التمثيلية. بل موقعه هو يف  ال�ستعارة 

بني لفظة واأخرى داخل اجلملة اأي يف الإ�سناد. 

وي�ستعمل عبد القاهر مفهوم الإثبات يف املنطق 

واملجاز  اللغوي  املجاز  بني  الفرق  لتبيني 

قد تقررت هذه  "واإذ  الأ�رسار:  العقلي. يقول يف 

امل�سائل فينبغي اأن تعلم اأن من حقك اإذا اأردت 

اأن تق�سي يف اجلملة مبجاز اأو حقيقة اأن تنظر 

اإليها من جهتني:

اإحداهما اأن تنظر ما وقع لها من الإثبات اأهو يف 

حقه ومو�سعه اأم زال عن املو�سع الذي ينبغي 

املعنى  اإىل  تنظر  اأن  والثانية  فيه.  يكون  اأن 

املثبت اأعني ما وقع عليه الإثبات كاحلياة يف 

قولك: اأحيا اهلل زيدا.")31(

املثبتة  اللفظة  يف  وقع  اإذا  املجاز  اأن  واملعنى 

اأو بالأحرى يف املعنى املثبت املجزوم به فهو 
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يلحقون 

باال�شتعارة 

ما لي�س منها 

بالرغم من 

اأنه �شائع يف 

�شائر اللغات



جماز لغوي. مثل اأن نقول: جاء الأ�سد. فاملجاز 

وقع  اإذا  اأما  ا�ستعارة.  وهو  اأ�سد  لفظة  يف  واقع 

جماز  فهم  اآخر  ل�سيء  �سيء  اإثبات  يف  املجاز 

باأمثلة عدة  القاهر على ذلك  عقلي. وميثل عبد 

نورد منها هذا املثال:

اأ�ساب ال�سغري واأفنى الكبري

ّ
     كر الغداة ومر الع�سي

م�ستعمالن  معنيان  هما  اإمنا  والفناء  فال�سيب 

ثمة  ذلك  ومع  جمازي  غري  حقيقيا  ا�ستعمال 

يف  واقع  اإنه  واقع؟  هو  �سيء  اأي  ففي  جماز. 

 الع�سي. 
ّ
اإثبات ال�سيب والفناء اإىل كر الغداة ومر

فالإثبات اأو الإ�سناد وقع ل�سيء لي�س من العادة 

 هذا يف املثالني اللذين 
ُّ
اأن يجرى فيه. والأمر �ِسي

فاملجاز  واإلوار.  بروتون  عن  جونيت  اأوردهما 

اأن  ويف  قطة  راأ�س  له  الطل  اأن  اإثبات  يف  جار 

ال�سم�س املرفرفة تن�ساب حتت اللحاء. والألفاظ 

م�ستعملة على احلقيقة. فاأن نثبتللطل راأ�س قطة 

فذلكم  اللحاء  حتت  ان�سيابا  املرفرفة  ولل�سم�س 

اأمر  يكن من  الطل مهما  لأن  الإ�سناد  جماز يف 

ل  املرفرفة  ال�سم�س  ولأن  قطة  راأ�س  له  لي�س 

تن�ساب حتت اللحاء. واإمنا اأثبتنا ما اأثبتنا للطل 

ولل�سم�س جمازا وتخييال.

اإن املجاز قد يدخل اجلملة من اجلهتني يف  ثم 

الغربيني  جعل  ما  هذا  راأينا  ويف  الوقت.  نف�س 

ي�سطربون يف اأمر هذه ال�ستعمالت املعا�رسة 

ا�ستعارة  اإنها  تارة  عنها  يقولون  تراهم  التي 

احلقيقة  ا�ستعمال جرى على  اإنها  اأخرى  وتارة 

ال�سعراء يف  اإننا نلفي بع�س  ول جماز فيه. بل 

اأنه  اأو  ا�ستعارة  اأنه  زعمهم  يتعنتون يف  الغرب 

حقيقة دون تف�سري مكتفني بقولهم: هكذا اأردناه.

ومثال هذا ال�ستعمال الثالث املزدوج هذه الآية 

)32(
الكرمية: "وا�ستعل الراأ�س �سيبا".

ولقد ظل عبد القاهر يف البداية ل يجد فيه �سوى 

ا�ستعارة. ولكنه يف وقت لحق اأ�سبح يجد فيه 

جماز  ال�ستعال  ففي  الوقت.  ذات  يف  جمازين 

ال�ستعال  اإ�سناد  يف  ولكن  ا�ستعارة.  هو  لغوي 

اأخذنا  ما  واإذا  عقلي.  جماز  الراأ�س  دون  لل�سيب 

ثالثا وهو جماز مر�سل  اأ�سفنا جمازا  بطريقته 

واقع يف ا�ستعمال الراأ�س مكان �سعر الراأ�س.

ولعل عدم اكت�ساف املجاز العقلي لدى الغربيني 

هو ما جعلهم يلحقون بال�ستعارة ما لي�س منها 

بالرغم من اأنه �سائع يف �سائر اللغات وهو ظاهر 

واأغلب  بودلري.  وعند  الباروكي  ال�سعر  يف  بنّي 

مقالته  يف  جونيت  جريار  �ساقها  التي  الأمثلة 

اإمنا  املعني  كتابه  من  الأول  اجلزء  من  الأوىل 

اإذ هي لي�ست ا�ستعارات بل  هي من هذا القبيل. 

جمازات عقلية. ونورد منها على �سبيل التمثيل 

هذين املثالني:

الأول:

Le feu de l’amour…
Qui dans l’eau se consume

  ...ونار احلب

  التي حترتق يف املاء

The fire of love…  

Who in water burns  

نار  اإىل  التلف  اإ�سناد  ا�ستعارة بحق. ولكن  نار احلب    ففي 

احلب )معا( فيه جماز عقلي.

  وهذا الثاين:

Nage et vole d’un même temps  

ي�سبح يف وقت واحد ويطري

Is swimming and flying in the same time

ففي  �سمكة.  اأنه  ولنت�سور  طائر  اأنه  ولنت�سور 

اإىل  ال�سباحة  اإ�سناد  يف  يكون  الأول  الت�سور 

يكون  الثاين  الت�سور  ويف  عقلي  جماز  الطائر 
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كذلك يف اإ�سناد الطريان اإىل ال�سمكة جماز عقلي 

ول منا�س يف كال احلالني من اأن نفهم ال�سباحة 

على  جريا  ا�ستعمالن  اأنهام  على  والطريان 

اأنهما واقعان يف نف�س الوقت  احلقيقة نظرا اإىل 

اأي متالزمان تالزم حقيقتني.

العقلي  املجاز  اأن  فح�سب  نالحظ  اأن  ويبقى    

لي�س له �سلة بالتخييل فح�سب بل كذلك بالنظم 

لدى  التخييل  لتف�سري  النظري  اجلهاز  هو  الذي 

عبد القاهر اجلرجاين هذا الرجل الفذ بحق.وهذه 

)33(
العالقة هي ما در�ستها يف مو�سع اآخر.

هوام�ش:

Métalangue، métalangage  - 1
Metalanguage :وبالأجنليزية

 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des    - 2
sciences, des arts et des métiers

املو�سوعة اأو املعجم العقالين للعلوم والفنون واملهن

Fontanier, Figures de discours, Flammarion, 1977 - 3
 Michel Le Guern, Sémantique de la métaphore - 4

et de la métonymie, Librairie LAROUSSE, 1073
)Marcel Proust( ولد يف باري�س �سنة  5 - مر�سال برو�ست 
1871 وتويف بها �سنة 1922 وهو �ساحب الأثر ال�سهري: "بحثا 

عن الزمن ال�سائع"

بريوت  املعرفة.  دار  البالغة.  اأ�رسار  اجلرجاين:  عبدالقاهر   -  6
بدون تاري خ 

   عبد القاهر اجلرجاين. دلئل الإعجاز. دار الكتب العلمية. بريوت 

 1988
Gérard Genette, Figures, t : 1 ; collec�   - 7
tion : Tel Quel, édition du Seuil, 1966
    جريار جونيت: ال�سور اجلزء الأول �سل�سلة تال كال من�سورات دار 

لو �سوي باري�س1966

28 8 - دلئل �س 
الأبي�س  البحر  ن�ساأت على �سفاف  التي  البالغة  واملق�سود   - 9

املتو�سط ويف ال�رسق الأو�سط �سواء كانت لدى اليونان اأو العرب اأو 

من ورث عليهم تراثهم البالغي امل�سرتك.

10 - جونيت: ال�سور. اجلزء الأول �س 207-208
Groupe µ, rhétorique générale, Editions du Seuil, 1982 - 11
  فريق مو: البالغة العامة من�سورات دار لو �سوي باري�س 1982

12 - جونيت: ال�سور اجلزء الأول �س 39
39 13 - نف�سه �س 
39 14 - نف�سه �س 
15 - نف�سه �س 40

Analogyاأو بالأنقليزية  Analogie 16 - وتقابله كلمة 
45 17 - نف�سه �س 

اأ�رسار البالغة. دار املعرفة. بريوت. �س.33  - 18
57 19 - دلئل الإعجاز �س. 

وبالأنقلزية   Syllogisme analogique  -  20
Analogicalsyllogismَ

بذلك فريق مو  خمالفا  خا�سة  بدرا�سة  �ساخ�سه  ما  وهذا   -  21
)µ( الفرن�سي حني اعترب ال�ستعارة جمازين مر�سلني.

دائما  واحلكم   La sentence enthymématique  -  22
م�سمرة 

239 اأ�رسار البالغة �س   - 23
238 اأ�رسار البالغة �س   - 24

Parabol وبالأنقليزية Parabole   - 25
Allegory و بالأنقليزية Allégorie  - 26

)André Breton) 1896/1966 �ساعر  بروتون  اأندري   -  27
وكاتب فرن�سي وهو املنظر الأول لل�رسيالية

اإلوار )Paul Eluard) 1895/1952 �ساعر فرن�سي 28 - بول 
29 - جونيت: ال�سور اجلزء الأول �س 206

 Paul Ricœur, La Métaphore vive, Editions  - 30
du Seuil, Paris, 1975
بول ريكور: ال�ستعارة احلية. من�سورا دار لو �سوي باري�س 1975

320 اأ�رسار البالغة �س   - 31
32

33 - الطيب بن رجب: املجاز العقلي وعالقته بالنظم والتخييل. 
الآداب  كلية  يف  املنعقدة  اجلرجاين  القاهر  عبد  ندوة  "فعاليات 
والعلوم الإن�سانية ب�سفاق�س – تون�س بتاري خ 7 – 8 – 9 دي�سمرب 

          1995 1995 من�سورات نف�س الكلية ل�سنة 
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دت، 
ّ
وتعد اجلاهلي  ال�سعر  مو�سوعات  عت 

ّ
تفر

يف  جالت  فكرة  اجلاهلي  ال�ّساعر  ي��رتك  ومل 

�سعرا، فن�ساأت  ينا�سبها  لها ما  واأن�سد  اإّل  ذهنه 

ت�سنيف  جمال  بالأغرا�س  عليها  ا�سطلح  ما 

كّل لون من ذاك ال�سعر. ويكاد يّتفق الّنقاد على 

اأ لهم 
ّ
ح�رسها يف خانات كربى بح�سب ما تهي

ى باملدح اأو الفخر اأو 
ّ
من �سعر �سواء  فيما ي�سم

ع عنها من موا�سيع 
ّ
الهجاء اأو الرثاء، اأو ما تفر

من  وغريهمما  الو�سف  اأو  كاحلما�سة  اأخ��رى 

 
ّ
ويعد الّت�سمية.  يف  ا 

ّ
ن�سبي الاّلحقة  املوا�سيع 

الأغرا�س  اأكرب  من  الّنقاد  ارت�ساه  فيما  الرثاء 

له 
ّ
نف�س متقب لوقعة يف  ال 

ّ
ة حجما وتقب

ّ
ال�سعري

ا يحدثه من تاأثري يف 
ّ
الوقع احل�سن انطالقا مم

ل 
ّ
متقب لدى   

ّ
ا�ستقر ما  واإذا  ة. 

ّ
خا�س الوجدان 

من  القول  عليه  انعقد  غر�س  الرثاء  اأّن  ال�سعر 

 
ّ
ومرثي ال��وج��وه،  من  بوجه  ال�ّساعر  هو  ب��اّث 

قبل  اثي 
ّ
الر منزلته يف كون  بح�سب  اإن�سان  هو 

نة ال�سعرية 
ّ
فراقه له، فاإن امعان الّنظر يف املدو

ة تف�سي ب�ساحبها اإىل وجه من الرثاء 
ّ
اجلاهلي

هذا  �سهد  فلقد  احل��ني.  ذات  يف  وطريف  جديد 

 معقودا على 
ّ
الغر�س تو�سيعا، فما عاد املرثي

للحيوان  بات  واإمّن��ا  �سواهم،  دون  الب�رس  بني 

ة. 
ّ
ال�سعري نة 

ّ
املدو يف  الرّثاء  �سعر  من  ن�سيب 

ومن �ساأن هذا الّتو�سيع اأو النحراف عن العرف 

رثاء  اإىل  اعي 
ّ
الد فم  ى. 

ّ
ث��ر ت�ساوؤلت  يثري  اأْن 

اأم  فكري؟،  ترف  هو  هل  للحيوان؟.  الإن�سان 

الرثاء  تتجاوز جمرد  اأخرى  للم�ساألة وجوه  اأّن 

فرد ال�ّساعر اجلاهلي مقطوعات 
ُ
للحيوان؟. ومِلَ ي

بل ق�سائد يف رثاء احليوان؟. 

دة تقت�سي الكثري 
ّ
اأ�سئلة من اأخرى متعد    هي 

ر لفهم الّظاهرة فهما يقارب حقيقتها. 
ّ
من الّتدب

مقاربة  اأّن  هنا  ها  الباحث  على  يخفى  ول 

ة 
ّ
امل�ساألة يجب اأن تكون على اأ�سا�س مداخل عد

و�سيولوجي 
ّ
ال�س ومنها  الأنرتوبولوجي  فمنها 

واإىل  نف�سي  ما هو  الأ�سطوري، ومنها كذلك  اأو 

النب�س  على  امل�ساعدة  املداخل  من  ذلك  غري 

�سعراء  ركب  لأجلها  التي  اخلفية  واعي 
ّ
الد يف 

يف  ال�سعر  ق��ول  عند  طريفا  مركبا  ة 
ّ
اجلاهلي

غر�س الرثاء. 

رثاء احليوان فـي ال�سعر اجلاهلي

مدخل وتطبيق

ر�شى عبداهلل عليبي*

*  كاتب وأكاديمي من تونس.



اجلذور  واحليوان:  االإن�شان   -  1
االأ�شطورّية والدينّية 

على  باحليوان  القدمي  منذ  العربي  �سغف  لقد     

ه به يف �سفاته حّد اإطالق 
ُّ
اختالفه، وو�سل الّت�سب

القبيلة. فمن  اأو  الفرد  ت�سمية بع�س احليوان على 

الأ�سخا�س ليث وفهد و�سقر وغريها من احليوان 

 
ّ
ظب وبنو  اأ�سد  بنو  يت 

ّ
م

ُ
�س القبائل  ومن  الطري  اأو 

الّنقاد  ذهب  ولقد  وغريهم.  كلب  وبنو  فهد  وبنو 

عبد  ذل��ك  من  راأي��ني،  الأ�سماء  بع�س  تاأويل  يف 

املعني خان الذي يرى اأّن هذه الأ�سماء هي األقاب 

ذلك  على  وي��ورد  معروفة،  ة 
ّ
تاريخي لأ�سخا�س 

�سخ�س  عن  لقبهم  اّتخذوا  الذين  كلب  بني  مثال 

دُّ  َ
ج ثعلبة  بن  وبرة  بن  كلب  هو  معلوم  تاريخي 

الأ�سماء  لهذه  اأّن  اآخرون  يعتقد  بينما   ،
)1(

ق�ساعة

ة دينية مو�سولة بعبادة احليوانات. فلقد 
ّ
مرجعي

لظّنهم  احليوان  اأ�سماء  اأولدهم  على  العرب  اأطلق 

اأّنها حتفظهم من اجلن وغريها. ولقد اأورد الباحث 

من  الّدافع  عن  �سئل  لإعرابي  خربا  املعني  عبد 

"باأّننا  بالقول  احليوان  باأ�سماء  الأبناء  ت�سميتهم 

.
ي اأبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنف�سنا")2(

ّ
ن�سم

   ل �سّك يف اأّن لربط العربي بني الّت�سمية والغاية 

ى بالّنفري 
ّ
�رست كما راأينا فيما ي�سم

ُ
منها والتي ح

ة مو�سولة فيما هو معروف يف 
ّ
ة اأ�سطوري

ّ
مرجعي

ة باأب حيواين. ولقد اأورد اجلاحظ حادثة 
ّ
الّطوطمي

ة 
ّ
مر "قلت  يقول:  اإذ  ذلك،  يف  العتقاد  اإىل  ت�سري 

وال�سغف  الإبل   
ّ
حب من  اأظهر  وقد  الكالبي  لعبيد 

قرابة،  وبينكم  اأبينها  قلت  اأن  اإىل  دعاين  ما  بها 

قال نعم خوؤولة، اإيّن واهلل ما اأعني النجاتي، ولكّني 

اهلل  له م�سخك  اأعرب. قلت  التي هي  العراب  اأعني 

تعاىل بعريا. قال اهلل ل مي�س خ الإن�سان على �سورة 

    .
كرمي واإمّنا مي�سخه على �سورة لئيم")3(

احليوان  منزلة  ظهر 
ُ
ي وغ��ريه  ال�ّساهد  هذا  اإّن     

اأ�سطرة  اإىل حّد  العربي وفكره  املرموقة يف حياة 

كرثة  راأينا  يدعم  ��ا 
ّ
ومم راأينا.  كما  العالقة  تلك 

اأ�سعارهم  يف  هاهنا  الإبل  ل�سيما  احليوان  اإيراد 

وحكاياتهم. واإذ كّنا قد اقت�رسنا ذكرا على الّناقة 

احليوان  لهذا  ة 
ّ
املركزي املنزلة  اإىل  راجع  فالأمر 

.
)4(

لدى اجلاهلي خا�سة مقارنة ببقية احليوانات

مرجعه  ع��ن  احل��ي��وان  ل 
ّ
حت��و اأّن  يف  �سك  ول     

ح�سوره  يك�سب  الأ�سطوري  ومعانقته  الواقعي 

ل، 
ّ
اأو جمالية  فّنية  اأبعاّدا  ال�سعرية  الّن�سو�س  يف 

الأفكار  من  فكرة  عن  ة 
ّ
تعبريي ة 

ّ
دللي واأب��ع��اّدا 

ومّلا  ثانيا.  �سرنى  كما  اجلاهلي  لذهن  قة 
ّ
املوؤر

ل 
ّ
يتحو هاهنا  احل��ي��وان  ف��اإّن  كذلك،  ذل��ك  ك��ان 

اإن  اجتماعي  لدور  وؤّد 
ُ
م د كائن 

ّ
ح�سوره من جمر

كائن  اإىل  بالإن�سان،  عالقته  يف  العبارة  جازت 

ى قد تف�سح عن روؤية 
ّ
رمزي م�سحون بدللت ثر

الإن�سان العربي للوجود، بل قد ُتظهر منط تفكريه 

لثقافته.  امل�سّكلة  الّلبنات  من  لبنة  باعتباره 

ويزداد الأمر و�سوحا لي�س فقط بالّنظر يف البعد 

الرتقاء  يف  واإمنا  احليوانات،  لبع�س  الّتقدي�سي 

بع�س  لدى  الّتاأليه  درج��ة  اإىل  باحليوان  اأ�ساًل 

ت�سّفح  عند  هاهنا  الأم��ر  ويتاأّكد  املجتمعات. 

القدمية.  للمجتمعات  القراآن  يف  احليوان  ق�س�س 

فال نخال اأّن متانة العالقة بني الإن�سان واحليوان 

وتف�سيل بع�سها على بع�س قد جاءت عفوا، واإمّنا 

اأملتها  بوقائع  ارتبطت  ة 
ّ
العملي هذه  اأّن  نزعم 

بع�سها   ال�سعبي،  الوجدان  على  ة 
ّ

خا�س ظ��روف 

�سارب يف اأعماق الّتاري خ، وبع�سها الآخر نعتقد 

عالقته  يف  للفرد  ة 
ّ
الذاتي الّتجربة  من  نابع  اأّن��ه 

واإّن  الّطيور.  ببع�س  اأو  احليوانات،  من  بحيوان 

لالأمر وجها اآخر من الّتعليل قد يو�سل باملخيال 

ذلك  من  القبائل،  اأو  ال�سعوب  لبع�س  اجلمعي 

يف  الإبل  روؤيا  تاأويل  يف  �سريين  ابن  اأورده   ما 

رة 
ّ
امُل�سو ُتعّد مرجًعا من املراجع  الأحالم والتي 

اآنذاك  الإن�سان  تفكري  لنمط  واإب��رازا  للمعتقدات، 
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احليوانات على 

الفرد اأو القبيلة



اإذا دخلت مدينة بال جهاز،  الإبل  ا 
ّ
"واأم اإذ يقول: 

الّدواب فهي خري و�سحب  اأو م�ست يف غري طريق 

اإبال فاإّنه يقهر رجال لهم  ا من ملك 
ّ
واأم واأمطار، 

العرب  من  كان  فاإذا  رجل،  الواحد  واجلمل  اأقدار، 

.
فهو عربي، واإذا كان من البخت فهو م�سهور")5(

ة من جهة 
ّ
اأهمي لل�ّساهد املذكور  اأّن     ل �سك يف 

اإبانة منط تفكري العربي وتعليله لبع�س احلوادث 

معارف  م��ن  ل��ه  اأ 
ّ
تهي ��ا 

ّ
مم انطالقا  وتف�سريها 

رها 
ّ
اأ�سبحت بالّن�سبة اإليه يف حكم القاعدة يف تكر

احلقبة  يف  بالنظر  الأمر  يتاأّكد  وقد  تواترها.  اأو 

ة تعامل العربي مع الناقة بوجه 
ّ
اجلاهلية يف كيفي

خا�س ومعاملته لها. فقد عرف العرب اجلاهليون 

�سعائر الّنوق واجلمال "ال�سائبة " املرتوكة لرتعى 

خا�سة.  احل��رام  الأر����س  يف  بها  امل�سا�س  دون 

اأن  بطون  خم�سة  الّناقة  ولدت  اإذا  عاداتهم  ومن 

ي�سّقوا اأذنها اإذا كان خام�س البطون ذكرا، ويخّلوا 

بالّن�سبة  الأمر  وكذلك   .
لالآلهة")6( �سائبة  �سبيلها 

ى 
ّ
ي�سم م��ا  اأو  الإب���ل  فحول  م��ن  احلامي"  "اإىل 

. والأمثلة الأخرى املوؤّكدة على قدا�سة 
ة")7(

ّ
"بالبلي

.
)8(

الّناقة عديدة

القد�سي  البعد  الّتو�سع يف  الباحث  رام  ما  واإذا     

اأو الأ�سطوري للحيوانات الأخرى لوقف على ثراء 

كبري للم�ساألة. غري اأّن البحث هاهنا يفر�س علينا 

القت�سار على طائفة دون اأخرى ت�ستمل عليها مبا 

ورد فيها من �سعر يف الرثاء. وعلى ذلك الأ�سا�س 

�سنقت�رس على حيوانني اآخرين هما اخليل والكلب 

لتوّفر لدينا ما قيل يف �س�اأنهما من �سعر.

   ل ينكر دار�س ال�سعر العربي املنزلة احل�سنة التي 

جد منها ذكرا يف ال�سعر 
ُ
وؤها اخليل �سواء ما و

ّ
تتبو

واجلماعات.  لالأفراد  ة 
ّ
العام احلياة  يف  واقعا  اأو 

ة تتعّلق 
ّ
ة اأ�سطوري

ّ
ونعتقد اأّن لهذه املكانة مرجعي

يرفعها  رواي��ت��ان  ولالأ�سطورة  خلقها.  باأ�سل 

اأن  الآخر  البع�س  ينفي  بينما  الّنبي.  اإىل  البع�س 

حيحة.
ّ

تكون من الأحاديث ال�س

    ورد يف الرواية الأوىل اأّن اهلل مّلا اأراد خلق اخليل 

فاأجعله  خلًقا  منك  خالق  اإيّن  اجلنوب  لريح  قال 

لأهل  وجمال  اأعدائي  على  ومذّلة  لأوليائي  ا  عزًّ

قب�سة  منها  فقب�س  اأخلق.  يح 
ّ
الر فقالت  طاعتي. 

ا وجعلت اخلري 
ّ
ا فقال له: خلقتك عربي

ً
فخلق فر�س

معقوًدا بنا�سيتك، والغنائم جمموعة على ظهرك، 

جناح،  بال  تطري  وجعلتك  �ساحبك،  عليك  عطفت 

   .
فاأنت للطلب واأنت للهرب")9(

ز 
ّ
ا�س وتتمي

ّ
ا الرواية الّثانية فهي عن ابن عب

ّ
   اأم

عن �سابقتها املن�سوبة اإىل علي بن اأبي طالب يف 

كان  واإمّن��ا  اخلالق  بيد  يكن  مل  اخللق  اأ�سل  كون 

بني  والفرق  جربيل.  باملالك  ة 
ّ
املر هذه  مرتبطا 

وايتني كما �سبطه حممد عجينة يف وجهني يف 
ّ
الر

ل، ويف املفا�سلة بني 
ّ
اأو نعت الفر�س باأّنه كميت 

 .
)10(

الفر�س والرباق ثانيا

هاهنا  يعنينا  ل  الروايتني  بني  الختالف  اإّن     

للخيل  املقّد�س  الأ�سطوري  البعد  نا 
ّ
يهم ما  بقدر 

املقّد�سة  املهام  يف  اأو  خلقها،  م�ستوى  يف  �سواء 

الأ�سطوري  الأ�سل  اأّن  يف  �سّك  ول  اإليها.  املوكلة 

ة 
ّ
املركزي القيمة  له 

ّ
ملتقب يك�سف  اخللق  ة 

ّ
لعملي

ة لهذا احليوان اإىل جانب ما ذكرنا �سابقا 
ّ
والكوني

نفهم  الأ�سا�س  ذل��ك  فعلى  ب��الإب��ل،  يتعّلق  فيما 

ال�سعر  ويف  الواقع  يف  باحليوانني  العربي  عناية 

يف  نورده  قول  ال�ساأن  هذا  يف  ولنا  موتهما.  بعد 

مو�سعه من البحث.

احتفى بها  التي  ثالث احليوانات  الكلب      ويعّد 

ويعّد  �سعرهم،  يف  رث��اء  اجلاهلية  �سعراء  بع�س 

الكلب من احليوانات الأهلية ذات الرموز املتعددة 

للوفاء  رم��ز  فهو  اأح��ي��ان��ا.  ال��ّت�����س��ارب  ح��ّد  اإىل 

ة 
ّ

ق�س وتعّد  اآخر.  حينا  واللوؤم  وللخ�سة   ،
)11(

حينا

كلب اأ�سحاب اأهل الكهف اأ�سطع مثال على الوفاء 

.
)12(

لهذه احليوان
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تظهر منزلة 

احليوان 

املرموقة يف 

حياة العربي 

وفكره

 اإىل حّد 

اأ�شطرة تلك 

العالقة



بط بني الكلب الأ�سود واجلّن. وراأى بع�سهم 
ُ
ولقد ر

والّثابت من   .
)13( ّ

اجلن الأ�سود( من  الكلب  )اأي  اأّنه 

اإجناز  على  املقدر  اإظهار  الطرفني  بني  العالقة 

التي  فات 
ّ

ال�س من  وهي  وجيز،  وقت  يف  الفعل 

ز  اجلّن عن غريها. ولقد ت�ساءل حممد عجينة 
ّ
متي

اإّن  فهل  واجل��ن.  الكلب  بني  ابط 
ّ
الر عن  الآخ��ر  هو 

للم�ساألة  اأم  فقط؟،  القول  على  معقودة  العالقة 

.
)14(

وجوه اأخرى

بع�س  دام��ت  ما  م�رسوع  هاهنا  وؤال 
ّ
ال�س اإّن       

كالّقط  اجل��ّن  رم��وز  من  تعّد  الأخ��رى  احليوانات 

من  القدمية  احل�سارات  بع�س  يف  اعترب  اإذ  مثال، 

احليوانات املقّد�سة اإىل جانب الكلب. ولقد انتهى 

ة 
ّ
مزي

ّ
الر هذه  ب��اأّن  ال�ستنتاج  اإىل  عجينة  حممد 

ة 
ّ

الّلون فح�سب لأّنها لي�ست خا�س مل تكن حبي�سة 

.
)15(

بالعرب

الوقوف عند  املوجز  الّتقدمي  بهذا  �سعينا  لقد       

منزلة احليوان يف بنية الّتفكري الأ�سطوري العربي. 

نا من خالل ذلك الّثالوث احليواين اأّن املخيال 
ّ
وتبي

ة �سّكلت ماّدة 
ّ
العربي �ساهم يف بناء مناذج حيواني

الّتاأليه  درجة  اإىل  احليوانات  بتلك  ارتقت  خ�سبة 

ة يف الع�سور الغابرة، واأ�سحت لدى البع�س 
ّ

خا�س

ولقد  واحلكايات،  واحلكم  الأمثال  م�رسب  الآخر 

اأ�سمائه  اإطالق  العربي باحليوان حّد  و�سل �سغف 

راأينا  كما  املجموعة  اأو  الفرد  على  احليوان  اأي 

فال  اآخ��ر.  حينا  باأو�سافها  الّت�ساف  اأو  حينا، 

ة دون ذكر الأ�سد، ول 
ّ
يتحّدث عن ال�ّسجاعة والقو

الثعلب،  يف  التفكري  دون  واخلديعة  املكر  يذكر 

ينا�سبها  مبا  و�سلها  دون  فات 
ّ

ال�س من  وغريها 

من احليوان. 

الأ�سطوري  الّتفكري  ذلك  ربط  اأّن  يف  �سّك  ول       

باحليوان �رسوري عند الّنظر يف املدونة ال�سعرية 

والذي  احليوانات.  من  بع�س  ملراثي  نة 
ّ
املت�سم

املتعّلقة مبراثي  ال�سعرية  املاّدة  اأّن  نثبته هاهنا 

احليوان يف ال�سعر اجلاهلي كانت من الّقلة مبكان، 

ة 
ّ

الاّلحقة وخا�س الع�سور  تّت�سع يف  فتاأت  ما   
ّ
ثم

بت 
ّ
وت�سع اأ�سنافه،  فتعّددت  العبا�سي،  الع�رس  يف 

اآخر بعد  اإىل  �ساعر  اأ�ساليبه من  دواعيه، وتّنوعت 

اأ�سلوبه  يف  اأّث��رت  عوار�س  لل�ّسعر  "عر�ست  ما 

هدارة  م�سطفى  وراأي   .
واأغرا�سه")16( ومعانيه 

الرثاء  ا�سي تفّننوا يف 
ّ
العب الع�رس  ال�سعراء يف  اأّن 

دوائر  عن  به  فخرجوا  جديدة،  وجهات  واجّتهوا 

.
ة اأخرى")17(

ّ
الأ�سخا�س اإىل اآفاق معنوي

ر احلياة يف الع�رس 
ّ
      والذي نخل�س اإليه اأّن لتطو

الوجوه.  من  بوجه  الأدب  على  تاأثريا  العبا�سي 

فلقد ُنقلت العلوم، وبرزت اأحداث اأّثرت يف الآداب 

ة، و�ساهم كّل ذلك يف تطوير الأدب، وفتح 
ّ
العربي

اأ 
ّ
لالأدباء �سبال لالإبداع والبتكار. غري اأّن الذي تهي

اأ�سهمت  اأ�سباب  من  ا�سي 
ّ
العب الع�رس  يف  لل�ّسعراء 

كما ذكرنا يف ازدهار اآدابه وتطوير اجتاهاته يف 

ة 
ّ
ع�رس بني العبا�س مثري لت�ساوؤلت عديدة وملح

بال�ّساعر  اأ�رسنا  كما  َدا 
َ

ح الذي  الّدواعي  ما  منها: 

�سّكل معانيه  اإىل رثاء احليوان؟. وكيف  اجلاهلي 

 هل �ساغ تلك املعاين يف بناء ثابت 
ّ
ة؟. ثم

ّ
الرثائي

الإن�سان؟.  بني  يف  الرثاء  ق�سيدة  ببناء  يذّكرنا 

هذا  ال�سعرية  الّذائقة  ا�ستح�سنت  هل  الأخري  ويف 

ثائي، اأم ظّل اأ�سري حقبته ولدى 
ّ
الّلون من ال�سعر الر

طائفة من ال�سعراء دون �سواهم؟.

البحث  بهاج�س  ت�سي  اأخ��رى  من  اأ�سئلة  هي     

وتدفع  اجلاهلي،  ال�سعر  يف  احليوان  مراثي  يف 

الفكر  مطاوي  يف  الّنب�س  مغامرة  اإىل  بالباحث 

العربي القدمي يف اّت�ساله بهذا الّلون من ال�سعر.

اجلاهلي:  ال�شعر  يف  احليوان  رثاء   -  2
دواعيه ودالالته

على  بحثنا  يف  اعتمدنا  اأّننا  اإىل  هاهنا  ن�سري     

�سابط  علينا  اأم��اله  امل��راث��ي  من  وحيد  من��وذج 
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يتحّول 
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جمّرد كائن 
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باالإن�شان، اإىل 

كائن رمزي



ة 
ّ
�سعري ماّدة  من  لنا  توّفر  مبا  مو�سول  اإجرائي 

قادرة على مّدنا مبا نحتاجه من م�سامني قول 

اأخ�سعنا  ال�سعر. ولقد  الّلون من  واأ�ساليب يف هذا 

الختيار لدرا�سة ما ميكن عّده ق�سيدة من منظور 

النقد العربي القدمي يف حّده للق�سيدة ملرثية يف 

اأ�رسنا  كما  ال�رّسورة  اأملته  الختيار  وهذا  كلب. 

�سابقا لعدم توّفر ماّدة كافية عن بقية احليوانات 

للبحث،  عام  بوجه  اختيارنا  ثانيا  واأم��اله  ل، 
ّ
اأو

مقاربة  ولكن  واأ�ساليبها،  معانيها  للمقّطعة  اإذ 

الق�سيدة فيما نزعم تكون اأكرث جدوى من غريها 

�سيكون  الأ�سا�س  هذا  وعلى  العتبارات.  تلك  لكّل 

قواعد  من  القدمي  العربي  الّنقد  اأه 
ّ
هي ما  منطلقنا 

يف  ننظر  حّتى  ع��ام  بوجه  باملرثية  مو�سولة 

املرثية  بنية  م�ستوى  يف  وج��دت  اإن   – وابط 
ّ
الر

ل، ثم ن�سعى لحقا اإىل اكتناه الّدللت املمكنة 
ّ
اأو

يف هذا الّلون من الرثاء بالنظر كذلك يف الّدللت 

اثي على املرثي ب�رسا. 
ّ
فات التي يخلعها الر

ّ
اأو ال�س

الّذائقة  ا�ستح�سنته  ما  على  ال�ّساعر  حافظ  فهل 

اأّن  اأم  احليوان؟.  على  فخلعها  ة 
ّ
ب�رسي �سفات  من 

ال�ّساعر  يلزم  ة 
ّ
اخل�سو�سي بدافع  هاهنا   

ّ
املرثي

الّتفكري يف �سفات مغايرة تتالءم مع جن�سه؟.

 
ً
اعتناء بالرثاء  القدمي  العربي  النقد  اعتنى      

ذلك  من  الأخ��رى.  ال�سعرية  الأغرا�س  يعدل  يكاد 

اأ�سا�س  على  راأيه  اأقام  الرثاء  باب  يف  ر�سيق  ابن 

الّتقابل بني الرثاء واملدح، وتبنّي اأّنه ل فرق بني 

الغر�سني اإّل اأّنه " يخلط بالرثاء �سيئا يدل على اأّن 

ت 
ْ
َنا به كي

ْ
َعِدم " كان" اأو  ت مثل 

ّ
املق�سود به مي

. ولقد راأى ابن ر�سيق اأن �سبيل الرثاء اأن 
ت")18(

ْ
َكي

َ
و

يكون ظاهر الّتفجع بنّي احل�رسة خملوطا بالّتلّهف 

رئي�سا  اأو  ملكا  ك��ان  اإن  وال�ستفهام  والأ���س��ف 

  .
كبريا")19(

الوقوف  ا 
ً
مفهوم الرثاء  حتديد  من  الغاية  اإّن      

لحقا على التقائه مبا نروم البحث فيه من معاين 

الرثاء يف احليوان. فهل جند اأفق عالقة بني معاين 

الرثاء يف الإن�سان واحليوان ؟.

بداية  ُتلزمنا  ة 
ّ
الإ�سكالي هذه  عن  الإجابة  اإّن      

جند  عّلنا  الرثاء  �رسوب  يف  البحث  يف  الّتو�سع 

�ساّلتنا.

    لقد اأ�سار الّنقد احلديث اإىل اأّن الرثاء على ثالثة 

الّندب،  ل 
ّ
الأو ال�رسب  على  يطلق  ينق�سم،  �رسوب 

ينا�سب  مب��ا  امليت  على  والعويل  ال��ّن��واح  وه��و 

وتكون  ظاهرين،  وحزنا  ��ا  اأمَلً ترت�ّسح  األفاظ  من 

��ا 
ّ
اأم ال��غ��زار.  الّدمع  اإظهار  كذلك  اث��ني 

ّ
ال��ر �سبيل 

اثي 
ّ
الر وي�سلك  الّتاأبني،  فهو  منه  الّثاين  ال�رسب 

يف  والإط��ن��اب  ت 
ّ
املي على  الّثناء  م�سلك  هاهنا 

�س ال�رسب الّثالث 
ّ

ذكر ف�سائله وحمامده. وخ�س

الق�سايا  يف  للّتفكري  بالعزاء  املو�سوم  الرثاء  من 

والدّهر  واحلياة  املوت  ما 
ّ
ل�سي لالإن�سان  قة 

ّ
املوؤر

اإىل  ال�رسب  هذا  معاين  جعل  ا 
ّ
مم  ،

)20(
و�رسوفه

ات عديدة 
ّ
ثنائي على  تدور  مادامت  اأقرب  احلكمة 

باحلياة   
ّ

والّتب�رس باحلكمة  الأمل  فيها  ميتزج 

وعواقبها.  

    اإّن املق�سد من الإتيان على بنية املرثية و�سبلها 

تفاعل  العمل  من  يتلو  فيما  اإظهار  ا 
ً
ذكر واألوانها 

احليوان  يكن  مل  اإذ  حميطه،  مع  اجلاهلي  ال�ّساعر 

من الأ�سياء الّثواين يف عامله، واإمّنا اأحّله املرتبة 

حيوانهم  قّدموا  ال�سعراء  بع�س  اإّن  بل  فيعة 
ّ
الر

ال�سعراء  بكاء  من  اإذن  غرو  فال   
)21(

الإن�سان على 

حيواناتهم والنفعال لفراقها. 

    فهل التزم ال�سعراء بالبنية نف�سها عند رثائهم 

ال��رث��اء ح�سور يف تلك  احل��ي��وان؟. وه��ل لأل���وان 

املراثي؟.

اإّن ما توّفر لنا من �سعر رثاء حم�س للحيوان      

قليل. والّندرة هاهنا قد تعّلل ب�سياع ما قيل يف 

يدور على  يكاد  ما و�سلنا منه  واأّن  ياق، 
ّ
ال�س هذا 

حيوانني اثنني هما الكلب واخليل. واإذا ما دّققنا 
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القول جند اأّن الكلب يكاد �سيتاأثر بالن�سيب الأوفر 

ثالثة  تبلغ  ق�سيدة  على  عرثنا  اإذ  ال�سعر،  من 

لكلبه  الطائي  زبيد  اأبي  رثاء  قيلت يف  بيًتا  ع�رس 

مدرجة  نف�سه  الكلب  رثاء  يف  اأبيات  وبع�س  اأكد، 

ال�سبعني بيتا، بينما مل نعرث  يف مطوّلة تربو عن 

فيما اّطلعنا عليه من م�سادر بحث اإّل على اأبيات 

ليك بن 
ُّ
وردت تفاريق يف رثاء اخليل بع�سها لل�س

لل�ّسنفرى  الآخر  والبع�س  الّنحام،  رثاء  يف  �سلكة 

الّدرا�سات  بع�س  واأّن  علما  وم، 
ُ
م

ْ
ح

ُ
الي رث��اء  يف 

املّهتمة بهذا املو�سوع حتّدثت عن �سعراء اآخرين 

رثوا حيواناتهم كزياد الأعجم وغريه من ال�سعراء 

الذين اّتخذوا من اأ�سعارهم منا�سبة  للّتعريج على 

حيوانهم ذكرا اأ�سوة ح�سنة بجليل خ�سالها، اأو يف 

لأو�ساع  اأو  قتهم 
ّ
اأر ق�سايا  عن  حديثهم  معر�س 

.
)22(

اجتماعية رديئة كانوا حتت طائلتها

بل 
ُ

    وعلى هذا الأ�سا�س اأ�رسنا �سابقا عند اإجراء �س

ة فيما 
ّ

املرثبة واألوانها الغاية من ذكر ذلك وخا�س

حّدده  ما  ح�سب  ق�سيدة  يعترب  �سعر  من  و�سلنا 

النقد العربي القدمي.

الّطائي اأبي زبيد  -  قراءة يف ق�شيدة   3

    اإّن مت�سّفح ق�سيدة اأبي زبيد الّطائي يقف على 

منوذج جديد للمرثية اإن جاز لنا قول ذلك، �ساربا 

من  غريه  �سلكها  التي  بيل 
َّ
ال�س عن  �سفحا  بذلك 

لون من   
ّ

اأي الباحث على  الرثاء. فال يعرث  �سعراء 

األوان الرثاء املذكور اآنفا، فاملرثية تنفتح باأمرين 

ل، والرّتكيز عليه 
ّ
بارزين هما حتديد ا�سم الكلب اأو

ذكرا ب�سفات هي  اإىل املدح اأقرب يف قوله:

تاًل َكَعاَدِتِه   خُمْ
ُ
ال اأْكدر

َ
     َفج

�ِس والِعطِن")23(
ْ
نْيَ احَلو َ

تَّى اإَِذا َكان ب َ
ح  

ة 
ّ
اأّن للعلمي ة من جهة 

ّ
ي

ّ
والإ�سارتان تكت�سبان اأهم

وظيفة ينعقد عليها الكالم يف الّن�س وهي هاهنا 

ة بالأ�سا�س. فانفتاح املرثية بال�سم 
ّ
وظيفة نف�سي

اثي اإىل جتذير حيوانه 
ّ
 من جهة �سعي الر

ّ
العلم مهم

ل، وتخليد ذكره ثانيا ما دام ال�سعر 
ّ
يف وجدانه اأو

فكاأّننا  اآخر،  اإىل  ل 
ّ
متقب من  نقل 

ُ
في لي�سمع  قال 

ُ
ي

ال�سعر  يف  اخللود  احل��ي��وان  لهذا  اأراد  بال�ّساعر 

والواقع.

يف  املكاين  فمجالها  الّثانية  الإ���س��ارة  ��ا 
ّ
اأم      

فة 
ّ

ل )احلو�س والعطن(، وتربطها بال�س
ّ
البيت الأو

واملنجز  ر 
ّ
املتكر الفعل  اإظهار  جهة  من  و�سائج 

من قبل الكلب اأكدر. ول �سّك يف اأّن هذه العالمات 

اإ�سارات  املكاين(  والّتحديد  فة 
ّ

وال�س العلم  )ال�سم 

ومنها  للمرثية،  فاحتة  تكون  اأن  ال�ّساعر  اأراده��ا 

ر كما �سرنى نحو الّتاأّزم .
ّ
تنقدح الأحداث وتتطو

نا هاهنا الّتوّقف عند الكلب بو�سفه بطل اإطار 
ّ
   يهم

وي�ستوقفنا  الق�سيدة.  يف  ة 
ّ
املحوري ال�ّسخ�سية  اأو 

القوم  اإق��دام  الأغ��اين وم�سمونه  ال��وارد يف  اخلرب 

اء الإكثار من القول يف كلبه 
ّ
م ال�ّساعر جر

ْ
على َلو

رثاء، اإذ يقول" فالمه قومه وقالوا له: قد خفنا اأن 

بَنا العرب لو�سفك له فقال: لو راأيتم ما راأيت 
ُ
َت�س

اإّن اخلرب   .
اأكدر ملا ملتونني")24( لقيتم ما لقي  اأو 

وهي  وكلبه  ال�ّساعر  بني  العالقة  بطرف  ميّدنا 

عالقة ارتقت باحليوان اإىل منزلة ُعليا قد تقارب 

يعلّل  وقد  بالإن�سان.  الإن�سان  عالقة  تتخّطى  اأو 

ذلك باأحد اأمرين : 

ل مبرجع ال�سخ�سية الثقايف. وكّنا 
ّ
قد يو�سل الأو

اأ�رسنا �سابقا اإىل املنزلة املقّد�سة للكلب �سواء  قد 

يف الّن�س الأ�سطوري اأو الّن�س املقّد�س. ونعّد ذلك 

الأمر  ا 
ّ
اأم اجلاهلي.  تفكري  القدا�سة يف  لتلك  ا 

ً
َفر

َ
�س

يه 
ّ
ي�سم ما  اأو  الواقعي  باملرجع  فيو�سل  الّثاين 

ادق ق�سومة بال�ّسخ�سية ذات املرجع املّت�سل 
ّ

ال�س

الواقعي  . واملق�سود باملرجع 
)25(

الكاتب ب�سخ�س 

احليوان،  الإن�سان  الطرفني  حكمت  التي  العالقة 

فيكت�سب منزلة  ناظر.  وهي عالقة ل تخفى على 

فهو  ع��دي��دة،  لعتبارات  الأع��راب��ي  ل��دى  رفيعة 
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حار�سه يف حّله وترحاله، 

وجالب   ،
)26(

احب
ّ

ال�س فقدان  عند  احب 
ّ

ال�س وهو 

 عند فقدانه العائل اأو بلوغه الكرب 
)27(

القوت ملوله 

وما يرافق ذلك من فقدان للقدرة واملقدرة.

لة 
ّ
حمم باتت  الأ�سا�س  ه��ذا  على  املرثية  اإّن     

ببعدين اثنني: 

خالل  من  اأق��رب  الذاتية  ال�سرية  اإىل  هو  ل 
ّ
الأو  *

ال�سفة ذاتها )كعادته(.

اهن من القول وهو اإىل ال�رسد 
ّ
ا الّثاين فهو الر

ّ
* اأم

من  بذلك  يوحي  مبا  اأّطر  قد   
ّ

الّن�س دام  ما  اأ�سبه 

ة رئي�سية واإطار مكايّن وحدث. اأفال يوجب 
ّ
�سخ�سي

العناية  �ساحبه  على  الأب��ع��اد  ه��ذه  بكّل  الكلب 

بعد  له  الرثاء  وح��ّق  ل، 
ّ
اأو حياته  يف  به  الالئقة 

.
)28(

مماته ثانيا؟

 خ 
ّ
   اإّن املنزع الق�س�سي ظاهر يف  الق�سيدة، ور�س

احلادثة  تفا�سيل  على  املجيء  يف  ال�ّساعر  رغبه 

 الّتدقيق يف اأطرها واأعمال ال�ّسخ�سية املنجزة، 
ْ

عرب

يعقد  لقى  بالفعل  املنفتح  الّثاين  بالبيت  ف��اإذا 

ة 
ّ
الّزماني الّدللة  ذي  جال  بالفعل  توا�سل  عالقة 

املكرورة على قيام الكلب بالفعل معاودة. ويقحم 

الأح��داث  اأّن  على  به  يوؤ�رّس  ما  هاهنا  ال�ّساعر 

ما  اأو  داهية  الّنعت  با�ستعمال  ا�سطرابا  �ست�سهد 

د  "بال�ستباق". فقوله )الب�سيط ( 
ّ

يعرف يف ال�رس

ًة  
َ
اِء َداِهي

َ
     َلَقى َلَدى ُثَلِل الأْطو

)29(
ِن 

ْ
ِل يِف ِقر

ْ
َت اللَّي  حَتْ

ُ
ْكَدر اأَ

َ
ْت و

َ ْ
اأَ�رس

عن  ي��ن�����رسُف  اإذ  ال��ق��ول،  يف  انعطافة  ��ح��دث 
ُ
ي

ة من زمان 
ّ

ة وما اأّطر به الق�س
ّ
ال�ّسخ�سية الرئي�سي

�سفة،  املذكورة  اجلديدة  ة 
ّ
ال�ّسخ�سي اإىل  ومكان 

وعلى  للكلب.  مناوئ  وزم��اين  مكاين  اإط��ار  واإىل 

جديدة  عالقات  الق�سيدة  يف  تن�ساأ  الأ�سا�س  هذا 

مات، اأو 
ّ
 �سواء يف م�ستوى ال�س

)30(
بني ال�ّسخ�سيات

 Modalités du(       ى باأمناط الفعل
ّ
ما ي�سم

فالّتقابل ظاهر  مات، 
ّ
بال�س يتعّلق  ففيما   .)faire

الأعمال  من  انطالقا  حتّدد  ل 
ّ
ف��الأو املرثية،  يف 

معاودة  يف  القتدار  على  الّدالة  لق��ى(  )ج��ال/ 

لب يف 
ّ
اإجناز الفعل، والثاين ُنعت مبا يوحي بال�س

�سّك  ول  داهية.  �سفة  يف  بِب 
ّ
بال�س داهية.  �سفة 

مات هاهنا تنه�س باإبراز العالقة بني 
ّ
يف اأّن ال�س

ات يف م�ستويني:
ّ
ال�ّسخ�سي

 .
)31(

ور قرميا�س
ّ

     يف م�ستوى العوامل وهو ت�س

ويكون فعل الداهية هاهنا معرقال لفعل اأكدر يف 

بالّنظر  وذلك  لديه،  املعهودين  واملكان  الّزمان 

 
)32(

يف مدلول لفظ داهية، فهو الأمر املنكر العظيم

يكتف  مل  ال�ّسخ�سيات،  بني  الّتقابل  ولإظ��ه��ار 

مات بينهما، واإمّنا الّتقابل كان على 
ّ
ال�ّساعر بال�س

اإىل  امل�سند  جال  الفعل  فبني  الأفعال،  يف  اأ�سّده 

باحلدث  اإ�سعار  داهية  اإىل  امل�سند  واأ���رست  اأك��در 

�سيغة  ذلك  على  اأحالت  وقد  وقوعه.  قبل  اجَلَلل 

. فالّداهية 
)33(

الفعل اأ�رست الّدالة على امل�سي لياًل

وميّثل  عالمة.  الآخ��ر  هو  والفعل  عالمة،  هاهنا 

 فقوله: 
ّ

البيت الّثالث نقطة الّتحول يف م�سار الق�س

ُدُه
ُ
 َتْطر

ُ
َهاء

ْ
ر

َ
ٌة و نَّ ُ

ْت به �س طَّ َ
ح

)34(
ن

َ
اِل يف �س

َ
تَّى َتَناَهى اإىَل الأَْهو َ

ح  

َهاء، 
ْ
ر

َ
يدفع بالأحداث نحو الّتاأزم من خالل لفظ و

اأكدر  بالكلب  ف��اإذا  اخلرقاء،  مبعنى  هاهنا  وهي 

م�سري  نحو  باحلمقاء  �سفت 
ُ
و خّطة  يف  قحم 

ُ
ي

جمهول اإىل هذه احلني.

د 
ّ
مات نوافذ لفهم عامل املرثية عند تعم

ّ
     اإّن ال�س

للمعنى  دفع  اّطرادها  ففي  منها.  الإكثار  ال�ّساعر 

من  �سمة  وتلك   ،
ّ
باملرثي لالإحاطة  الّتكرّث  نحو 

مات املالزمة للمرثية ب�سفة عامة.
ّ
ال�س

     واإذا ما كان رثاء الإن�سان ينحو نحو اإثبات ما 

ة، فاإّن 
ّ
ة اأو معنوي

ّ
عرف املرثي من ِخالٍل مادي

ُ
به ي

الّنهج  ذلك  عن  يظهر  فيما  ينّد  ل  هاهنا  ال�ّساعر 

ا هو تواتر يف اأ�سعارهم، 
ّ
الذي ا�ستّنه القدامى، ومم

ة 
ّ
وراأينا ذلك يف الأفعال مبا ُتوحي به حركة مادي
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يف  الّطائي  زبيد  اأب��و  عمد  حني  يف  الف�ساء،  يف 

فات 
ّ

ال�س من  طائفة  تر�سيف  اإىل  اخلام�س  البيت 

ومعنوي   
ّ

م��ادي هو  ما  بني  تر�سيفا  املتداخلة 

موا�سلة يف نحت �سورة للفقيد فقوله: 

ُع   
ْ َل �رسَ

َ
 و

ٌ
م

ْ
 َل َقح

َ
اء

َ
 َظْلم

ُ
ِبيب

َ
ر

)35(
َكِن 

َ
اَلِن يِف �س

َ
ْغِل َخطَّ ِبِه الَعج

َ
َكالب  

اإع��الء  نحو  تنزعان  هيئتني  على  اأك��در  خرج 
ُ
ي

عن  كنائي  تعبري  فيه  ظلماء   
ُ
ربيب فقوله  �ساأنه. 

على  هاهنا   
)36(

امللك هو  بيب 
ّ
فالر فعة. 

ّ
الر �سفة 

الّليل وبطل  اأكدر ملك  الّتخ�سي�س بالّليل، فيكون 

ة ونفي يف �سدر 
ّ
اإطار، ويف ذلك اإبراز ل�سفة القو

البيت على امل�سي ليال. ويعمد ال�ّساعر اإىل تركيب 

تني )ل/ل( 
ّ
ر مر

ّ
الّن�س يف �سدر البيت ذاته املكر

يف  الكرب  هما  اأخريني  – �سفتني  باخللف  ليوؤّكد 

ونفي  قحم،  ل  لفظ  يف  البلوغ  على  عالمة  ّن 
ّ
ال�س

. 
)37(

للخ�سوع والّذل يف لفظة �رسُع

     لي�س من �سّك يف اأّن ال�ّساعر هاهنا يذّكرنا باأ�سل 

حر�س  وهو  الب�رس  بني  يف  املراثي  اأ�سول  من 

 و�سفا مراوحة بني 
ّ
اثي على الإحاطة باملرثي

ّ
الر

التي  الأعمال  يف  الّنظر  واإّن  فات، 
ّ

وال�س الأعمال 

ة التي بطلها الكلب اأكدر وماّدتها 
ّ

هي مدار الق�س

ويف  املغامرة.  �سميم  يف  تتنّزل  جندها  لية 
ّ
الأو

الرثاء  من  ال�رسبني  بني  الّتماهي  اأّن  اعتقادنا 

مرثية  يف  كان  الفعلي  الّنا�س خ  باإ�سافة  تحقق 
ُ
ي

املنجزة  الأعمال  تتحّقق  حّتى  الّطائي  زبيد  اأبي 

ة 
ّ
املعنوي اخِلالل  تكن  ومل  تكرارا.  الكلب  قبل  من 

ه 
ّ

ا يخ�س
ّ
املخلوعة على الكلب تنّد هي الأخرى عم

�سفات  على  نقف  اإذ  ب�رسا،  للمرثيني  اث��ون 
ّ
ال��ر

مت�سابهة. وكّنا قد راأينا بع�سها.

ة، بل ومغامرة 
ّ

     واإّن تاأكيدنا على اأّن املرثية ق�س

لي�ست  اإذ"  اأحداثها،  انتظام  هيئة  اإىل  بالّنظر 

ا من الأعمال، واإمّنا هي بناء ذو 
ّ
تراكما اعتباطي

. ولقد 
منطق قوامه النتقال من و�سع اإىل اآخر")38(

انتظمت املرثية كذلك وفق ن�سق ت�ساعدي اأ�سا�سه 

ة 
ّ
لي

ّ
اأو ة 

ّ
 و�سعي

ْ
الّتوّتر )Tension (. وقد مّت ذلك عرب

من  املرثية  فاحتة  يف  جتّلت   )  situation initiale(

خالل الفعل جال، والّت�سبيه يف لفظة كعادته. واإّن 

لت يف 
ّ
الّتحو  جملة من 

ْ
الّتوّتر هاهنا حتّقق عرب

اإىل  املوؤّدية  فالأعمال  والّزمان،  املكان  تي 
ّ
ثنائي

 .)noeud( العقدة

ا فيما يتعّلق باملكان، فلي�س له" قيمة يف 
ّ
     اأم

ك 
ّ
حتر من  قيمته  )املكان(  يكت�سب  واإمّن��ا  ذات��ه، 

. وعلى هذا الأ�سا�س فاملكان 
ات فيه")39(

ّ
ال�ّسخ�سي

وظيفي يف ثنايا املرثية، فهو عالمة داّلة ا�ستباقا 

على توّتر الأحداث.

ة 
ّ
نوعي عالقة  بعقد  املكان  وظيفة  وتظهر       

ة، وهي عالقة بدت قائمة على الّتاأثري 
ّ
بال�ّسخ�سي

والّتاأثر، ذلك اأّن و�سف البيئة هو و�سف م�ستقبل 

باأّن  بالقول  ذلك  عن  نا 
ّ

عرب ولقد   .
)40(

ال�ّسخ�سية

نحو  الأحداث  توجيه  يف  �سلطة  املكان  اأو  للبيئة 

حدث 
ُ
ي به  ما  ال�ّساعر  ويقحم  ا�ستباًقا.  ال��ت��اأّزم 

)اأ�رسيا(  الفعل  عرب  ة 
ّ

الق�س م�سار  يف  النعطافة 

على  حميال  جمعا،  الغائب  �سمري  اإىل  م�سندا 

�سخ�س معلوم هو الكلب، والآخر جمهول يتك�ّسف 

تدريجيا اأثناء احَلكي يف قوله :

ا 
َ
ُهم

َ
وم

ُ
َنا ُهم

َ
ا �س

َ
ُهم

َ
ا و

َ
ي

َ ْ
َفاأَ�رس

)41(
ِفِن

َ
ِل الي

َ
م

ْ
          اإىَِل َعِريٍن َكُع�سِّ الأَر

اإّن ال�ّساعر هاهنا يعود من جديد اإىل اعتماد تقنية 

على  الرّتكيز  خالل  من   )  Focalisation( الّتبئري 

 
ً
الف�ساء وهو على الّتحديد املكان باعتباره ف�ساء

ا) Espace Fonctionnel(، بل اإّن ال�ّساعر عمد 
ً
وظيفي

Espace dé� )اإىل �رسب من الّتحديد الّدقيق للف�ساء 

يق  حيل على النغالق وال�سّ
ُ
limité(، وهو ف�ساء ي

اأّنه "يكت�سي  )عرين(، واإّن لهذا الّتحديد مق�سد، اإذ 

هذا  وظيفة  ُنعدم  ول�سنا    .
بدّقة")42( ى 

ّ
ت�سم هيئة 

الّتاأزم.  نحو  لالأحداث  دفعه  يف  دي 
ّ

ال�رس ن 
ّ
املكو

نزوى العدد 89 - يناير  2017

84

اأن ربط الّتفكري 

االأ�شطوري 

باحليوان 

�شروري 

عند الّنظر 

يف املدّونة 

ال�شعرية 

املت�شّمنة 

ملراثي بع�س من 

احليوانات



يف  جتّلت  ة 
ّ
وظيفي ية 

ّ
ن�س عالمة  هاهنا  فاملكان 

 القائم على الّت�سبيه يف 
ّ
ن البالغي

ّ
عالقتها باملكو

عجز البيت )كع�ّس الأرمل(.

األفاظه،  تاأ�رسه  البيت  مّكونات  ل 
ّ
متاأم اإّن       

اأ�رسنا  كما  ية 
ّ

الّن�س بالعالمات  اأ�سبه  غدت  فلقد 

ة اإذا ما مّت ربط كّل ذلك 
ّ

جديرة بالهتمام وخا�س

�س 
ّ

وُخ�س بالُع�ّس  ه 
ّ
�ُسب فالعرين  كُكّل،  ة 

ّ
بالق�س

�سورة  يف  املحتاج  الفقري  على  امُلحيل  بالأرمل 

هاهنا  الّت�سبيه  اإّن  اليفن.  لفظة  يف  الكبري  ال�ّسي خ 

ل، فبقدر ما يوحي املكان 
ّ
ب اأفق انتظار املتقب

ّ
خي

ُ
ي

ربك 
ُ
م فاإّنه  �سفات،  من  عليه  اأح��ال  مبا  بالأمن 

ة مبا يدّل عليه من َنق�ٍس وهو 
ّ
ئي�سي

ّ
ة الر

ّ
لل�ّسخ�سي

 بالأ�سا�س. ولقد ورد ذلك يف قول ال�ّساعر: 
ّ

مادي

ُ
ُه ِبِهم

ُ
ا َعِلَقْت اأَْظَفار

َ
     َهَذا مِب

   
)43(

اخَلنَتِ
َ
 الأَْفِن و

َ ْ
 َغري

َ
َظنَّ اأَْكَدر

َ
و   

     اإّن مفتاح فهم دللة البيت كامن يف لفظ ظّن 

هذا  حقيقة  احلقيقة،  امتالك  عدم  على  املحيل 

املكان الغام�س. ويتاأّكد الأمر بالّنظر فيما حُتيُل 

اأي 
ّ
الر داّلة على �سعف  الأفق مبا هي  عليه كلمة 

م�ستقر  الباطل، وهي  على  الّدلة  اخَل��نت  وكلمة 

املعنى فيما نرى.

فتني امل�سندتني اإىل 
ّ

     لقد ق�سد ال�ّساعر من ال�س

اإظهاره   
ْ

عرب احلكاية  ل 
ّ
متقب وجدان  حتريك  كلبه 

وهو  عليه  امُلقدم  بال�ّسيء  العامل  غري  �سورة  يف 

الف�ساء، فهو  �س به يف ذلك 
ّ
هاهنا اخلطر املرتب

اأي جلهله بحقيقة املكان وما يحتويه. 
ّ
�سعيف الر

 مَلْ نقل �سابقا اإّن املكان ذو اأهمية يف فهم ال�سعر 
َ
اأو

 .
)44(

الق�سيدة ت�ساعيف  يف  ة 
ّ
خفي ثانية  لغة  لأّنه 

اأدوني�س تو�سيف الّظاهرة يف عالقة  ولقد اأح�سن 

الإن�سان ب�سكل خا�س باملكان فجعل له – املكان 

– وجهني: " وجه يجذب، ففي املكان وحده ترت�سم 
خيف، اإذ من املكان 

ُ
ة ... ووجه ي

ّ
حتّققات الفرو�سي

.
قوط ... اإّنه املكان املتاه")45(

ّ
تاأتي مفاجاآت ال�س

ّدر ال�ّساعر اأزمته بلغة الع�رس اإىل الآخر 
َ

     لقد �س

عن  اأبانت  وجود  اأزمة  اإّنها  هاهنا،  املرثي  وهو 

وامل�سري،  امل�سكن  املكان  جتاه  اثي 
ّ
الر هواج�س 

ة منا�سبة ل يراد بها احليوان يف ذاته 
ّ
فكاأّن املرثي

واإْن كان هو الأ�سا�س لتعيني الق�سيدة به بوا�سطة 

 بعبارة 
ال�سم، واإمّنا هي "رمز ي�سري اإىل مفقود")46(

�سعيد فاندي.

     ول�سّك يف اأّن ال�ّساعر قد اأخ�سع املرثية اإىل بناء 

الّذات وما   قطباه ما هو داخلي كامن يف 
ّ

دائري

واأخ�سع  خا�س.  بوجه  الف�ساء  وهو  خارجي  هو 

والّتداخل بني ما  الّتفاعل  اإىل �رسب من  العالقة 

ما  ال�ّساعر  ذات  يف  داخلي  هو  مبا  خارجي  هو 

ا ل�ستيعاب 
ّ
 اإىل املرور خارجي

ّ
دام الّداخلي مدعو

.
)47(

هو�س الّذات

     اإّن كلب ال�ّساعر هاهنا يغدو رمًزا ينعقد عليه 

ال�سعراء  لقي 
ُ
ي الأ�سياء  كواهل  على"  لأّنه  املعنى 

زبيد  باأبي  فكاأننا   ،
وم�ساعرهم")48( اأحا�سي�سهم 

نواياه  عن  الّتعبري  بعبء  ينه�س  اأكدر  كله  جعل 

وهواج�سه.

      اأو مل يكن هذا الكلب م�سدر رزق ال�ّساعر فيما 

كلبه  يبكي  اأن  عليه  ترثيب  فال   ،
)49(

عنه  وي 
ُ
ر

كما  الاّلئمني  لوم  رغم  لرثائه  الأبيات  له  ويفرد 

اأ�سري اإىل ذلك. وعلى هذا الأ�سا�س يتاأّكد القول باأّن 

 .
)50(" اجتماعية  واقعة   

ّ
الفّني اأو   

ّ
الأدب��ي "العمل 

فموت الكلب منا�سبة يف تقديرنا لنتزاع �سهادات 

كّل  يف  العجز  اإظهار  هاهنا  وهي  املجتمع  من 

زق يف 
ّ
للر اعتماد هذا احليوان م�سدرا  اإىل درجة 

ِمَن  وهو  ن 
ْ
الَعو غياب  يف  كّل  يف  ز 

ْ
العج اإظهار 

علة  الداّلة  حّتى  القرينة  وتعّد  بالأ�سا�س.  القبيلِة 

ة يف قوله:
ّ
انتهاء الغاية املكاني

َهْت  
َ
اْنَتب

َ
اَل و

َ
و

ْ
َد الَغر

َ
ر

َ
تَّى اإَِذا و َ

     ح

)51(
ِن  ٍة �ُشُ ِر �ِستَّ

ْ
 اأَج

ُّ
ِه اأُم

ِّ
�س           حِلِ

 الأحداث. اأو مل نقل �سابقا 
ّ

ا على تغري
ّ
ا مف�سلي

ً
موؤ�رس
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اإّن بع�س 

ال�شعراء 

قّدموا 

حيوانهم

 على

 االإن�شان



ة.
ّ
اإّن مفتاح قراءة الق�سيدة هو املكان وال�ّسخ�سي

     لقد انعطف ال�ّساعر يف بيته بالقول نحو م�سار 

نة 
ّ
ة اجلديدة امُلعي

ّ
دليّل عماده الو�سف لل�ّسخ�سي

من  هاهنا  زبيد  اأبي  مق�سد  واإّن  اأجر(،   
ّ
)اأم �سفة 

 
ّ
الّذهني العمق  يف  ما  اإظهار  هو  اإمّن��ا  الو�سف 

والوجداين للّذات الوا�سفة اإىل �سطح القول بهدف 

ل، وو�سفه ثانيا يف 
ّ
ل اأو

ّ
ورة من املتقب

ّ
تقريب ال�س

ا لنتباهه وذلك بنقله "من حالة  �سياق احلكي �سدًّ

 . والأمر ظاهر يف قول 
العمق اإىل حالة الروؤية")52(

 جرو كناية عن الّلبوؤة يف 
ّ
اأم اأثناء و�سفه  ال�ّساعر 

ال�سعر يف البيت الّتا�سع: 

اء َقْد اأَْفَلت 
ّ

�س
َ

َناِجُنَها ح
َ

اٍد ج
َ
ب

)53(
َدِن 

َ
ا َعَلى �س

ً
بري

ْ
َن َتع

ْ
ُهر

ْ
ب
َ
           َلُهّن ي

     لقد اأخرج اأبو زبيد الّلبوؤة يف �سورة املتهالكة 

الّتبئري للج�سد يف بروز   تقنية 
ْ

ا عرب
ّ
�سعفا ج�سدي

اأّن   يف  ن�سّك  ول  �سعرها.  وقّلة  ْدرها 
َ

�س عظام 

للو�سف هاهنا مق�سد اُْختري لأجله وهو اإىل جانب 

ذلك موؤ�رّس داّل ا�ستباقا على ما ينتظر الكلب من 

لحق اأحداٍث.

ة لدى احليوانني هي قا�سم م�سرتك 
ّ
غب

ّ
الر اإّن        

ما  حت�سيل  اإىل  رغبة  تدفعه  فالكلب  بينهما، 

اإقامتها  الّلبوؤة، فمكان  اأهله، وكذا �ساأن  َد 
َ
اأَو يقيم 

بالرغبة  ف��اإذا  كّل،  يف  الّنق�س  على  داّل��ة  عالمة 

بني  اللتقاء  نقطة  متّثل  ة 
ّ
حي ال�سّ ا�ستدراج  يف 

احليوانيني والذي يدعم راأينا قول ال�ّساعر: 

ةً 
َ
اِني

َ
وا َثم  اأَْن مَتُّ

ُ
َظنَّ اأْكَدر

َ
و

)54(
ِن

ْ
م

ُ
ِت ِبالي

ْ
ي
َ
لََّل اأْهُل الب            اأَْن َقْد جَتَ

الكلب  ى 
َ
اأْغ��ر الكرثة  على  املحيل  ثمانية  فالَعَدُد 

اإّن  الغنم.  حتقيق  بدافع  ل�سطيادها  عي 
ّ
بال�س

يف  ظاهر  وحيوانه  ال�ّساعر  بني  الّتعاطف  منطق 

تني. وتظهر من جديد عالقة 
ّ
ر مر

ّ
الفعل ظّن امُلكر

بباطن  ا 
ً
عليم ال�ّساعر  يبدو  اإذ  باملو�سوع،  الّذات 

بحقائق  جاهلة  اإظهارها  م�ستوى  يف  ية 
ّ

ال�ّسخ�س

املوجودات، فهاج�س احليوان هاهنا يف ا�سطياد 

الّتاأزم  نحو  لها  وداف��ع  لالأحداث،  ��رك 
ّ ُ
حم اجل��راء 

امل�سّدر  خاف  الفعل  يف  بو�سوح  اّت�سح  ما  وهو 

للبيت احلادي ع�رس. فقوله :

ُ
ا َدَنا َلُهم  مَلَّ

ْ
َتُهم

ّ
َفَخاَف غر

)55(
ِن

َ
�س

َ
ا ِمَن الو

ًّ
�ْسفي

َ
 م

ُ
 اأَْكَدر

َ
ا�س

َ
      َفح

يف  رئي�سني  فعلني  على  تدور  البيت  دللة  جعل 

فعالن  حا�س وهما  وعجزه  خاف  البيت  �سدر 

بب والّنتيجة يف عالقتهما 
ّ
ارتبطا على اأ�سا�س ال�س

ابق.
ّ
بالبيت ال�س

ة 
ّ
باطني حركة  على  خاف  الفعل  يحيل    

ة كانت وليدة العلم بال�ّسيء وهو 
ّ
ة لل�ّسخ�سي

ّ
نف�سي

ا الفعل 
ّ
اأم هاهنا اكت�ساف حقيقة املكان ونازله. 

ة يف املكان 
ّ
الّثاين حا�س فيحيل على حركة مادي

وهي حركة متاأّتية كما اأ�رسنا من فعل الكت�ساف. 

على  موؤ�رّسان  اخلطر  من  واملهرب  الّنجاة  فطلب 

الّتاأزم اإذ و�سلت الأحداث اإىل الّذروة انتهت مبوت 

الكلب واإعالن ال�ّساعر عن الفجيعة يف قوله: 

َتُه   نَّ ُ
اِب ج

َ
ِخَذ الأَْني تَّ ُ

اأَْلَقاُه م

)56(
ا اإِىَل اجَلن ً

لَّج
َ
ِل و

ْ
َكاَن ِباللَّي

َ
    و

الة 
ّ
حم الق�سيدة  خامتة  زبيد  اأب��و  جعل  لقد       

حيل اجلذر 
ُ
ة ي

ّ
لدللت �سّتى. فمن الّناحية املعجمي

اأق��رب،  امل��دح  اإىل  هما  معنيني  على  ن(  ن.  )ج. 

وقيل  ال��ّدرع،  على  يحيل  البيت  �سدر  يف  فاجلّنة 

. وتعّد هذه 
)57(

كّل ما وقاك جّنة وهو كّل ما ي�سرت

ل�سورة  لة 
ّ
املكم الإيجابية  فات 

ّ
ال�س من  فة 

ّ
ال�س

ال�ّساعر  األفى  التي  بالهيئة  بطت 
ُ
ر ما  اإذا  البطل 

ا 
ّ
عليها كلبه يف خامتة نزاله الّداهية وجرائها. اأم

اجلن  نف�سه  اجلذر  من  واملاأخوذ  الّثاين  امل�ستّق 

، ولفهم دللة عجز البيت ل بّد 
)58(

فيحيل على القرب

 وهو الّليل هاهنا، اإذ 
ّ
من البدء من املعطى الّزمني

ال ملعنيني اثنني، فهو زمن 
ّ
الّليل يف الق�سيدة حم

والهالك  احلتف  زمن  لكّنه  زق 
ّ
الر لطلب  املغامرة 
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الرثاء ح�شور 

يف تلك 

املراثي؟



مق�سد  هي  الأوىل  فة 
ّ

ال�س اأّن  غري  البطل.  وموت 

عند  وبخا�سة  اإظهارها  اإىل  �سعى  التي  ال�ّساعر 

ربطها ب�سيغة املبالغة وّلجا الّدالة على الّتكثري 

من القيام بالفعل، فعل الّدخول يف املكان. وتدّل 

�سفة  املو�سوف  اكت�ساب  على  هاهنا  فة 
ّ

ال�س

حياته  يف   
ّ
للمرثي فخر  ملمح  تعّد  والتي  الإقدام 

قبل مماته.

 
ْ

غري على  �سارت  املرثية  اأّن  اإليه  ننتهي  ما       

بنيتها  يف  ة 
ّ

وخا�س الإن�سان  مراثي  من  مت 
ّ
ال�س

اأّن  نثبته  ال��ذي  واإّن  معانيها،  من  جانب  ويف 

�سفات  اإثبات  نحو  نزع  لكلبه  رثائه  يف  ال�ّساعر 

اإليه،  بته 
ّ
فقر زته 

ّ
مي عالمات  كانت   

ّ
املرثي يف 

لذلك يكاد جزع اأبي زبيد يغيب عن فقيده جالب 

ات 
ّ
اأّن الّتدقيق يف بع�س اجلزئي قوته ظاهرا، بيد 

تني يف فاحتة 
ّ
ت�سي بعك�س ذلك، فلتكرار ال�سم مر

حر�س  ال�ّساعر  فكاأّن  دللة.  ومنتهاها  الق�سيدة 

جعله  باأن  الّن�س  يف  حيوانه  ح�سور  اإثبات  على 

ل 
ّ
متقب لدى  الواقع  يف  وثانيا  ل، 

ّ
اأو القول  م��دار 

اإىل  نزوعه  اإىل  بالّن�سبة  ان 
ّ
�سي والأم��ر  املرثية. 

تنقلب  باملرثية  فاإذا  فات. 
ّ

ال�س من  طائفة  اإثبات 

اأو لي�ست املرثية يف حّدها  اإىل �رسب من املدح، 

تخليد  اأراد  بال�ّساعر  فكاأّننا    ،
للميت")59( "مديح 

عن  ابتعاده  الرثاء  عن  فابتعد  مدحا  كلبه  ذكر 

ه الظاهرين. 
ّ

جزعه وحت�رس

اخلامتة

عن  تنّد  ميزة  كلبه  يف  الّطائي  زبيد  اأب��ي  ملرثية 

حيث  من   
)60(

الأخرى احليوانات  يف  ات 
ّ
املرثي

 توا�سعا بني الّنقاد 
ّ
معانيها وبنيتها، فاإذا ما ا�ستقر

على اأّن للمرثية يف الإن�سان بنية تكاد تكون ثابتة 

وعلى  منتهى  والعزاء  منطلقا  ع 
ّ
الّتفج على  تقوم 

اإظهار اجلزع و�سطا، فاإذا ما كانت هذه خ�سي�سة 

من  نحو  يف  ال�سعراء  تلزم  الإن�سان  يف  املرثية 

فاإذا كان ذلك  الإتيان على جّل مراحلها،  الأنحاء 

فمن  مغايرا.  �سكال  يّتخذ  هاهنا  الأمر  فاإّن  كذلك، 

حيث البنية قد يكون ال�ّساعر عمد اإىل تغييبها عمدا، 

معاين  �س 
ّ
تفح خالل  من  لنا  ت��راءى  مق�سد  وهو 

املرثية لحقا. فلقد نزع اأبو زبيد الّطائي اإىل اإدارة 

اإليه  اأ�سري  اأ�سا�س خمالف ملا  الق�سيدة على  معاين 

النعطافة  الإجراء �رسبا من  بهذا  واأحدث  �سابقا، 

فيما نزعم يف هذا الّلون من الرثاء للحيوان. فاإذا 

رية الّذاتية اأقرب باملفهوم احلديث 
ّ
باملرثية اإىل ال�س

واأخ��رى  ة 
ّ
لغوي قرائن  من  لنا  اأ 

ّ
تهي ا 

ّ
مم انطالقا 

مت 
ّ
ال�س على  ري 

ّ
ال�س ال�ّساعر  جانب  فلقد  ة. 

ّ
معجمي

فوارى حرقته الّظاهرة على فقيده، فاأدار الق�سيدة 

امل�سندة  الأفعال  يف  �سواء  املدح  من  �رسب  على 

فات. ونعّد ذلك �رسبا من الّتعزي 
ّ

اإىل الكلب اأو ال�س

الق�سيدة  ت يف 
ّ
املي ا�ستح�سار   

ْ
للّنف�س عرب وت�سلية 

التي  وكاأّنه ماثل عيانا من خالل مكرور الأفعال 

كان ينجزها على العادة.  

كانت  ال�ساعر هاهنا  اأّن  ذلك  كّل  من  ونزعم       

حتكمه رغبتان جامعتان، تتعّلق الأوىل يف اإحياء 

من  وعيه  ل  يف  ماثال  يكون  قد  اأ�سطوري  اأ�سل 

خالل اإظهار منزلة كلبه لديه، وهي منزلة اأثبتت 

غبة الثانية 
ّ
ا الر

ّ
الق�سيدة اأّنها من بنات جن�سها. اأم

اإذ الق�سيدة كانت  اأنها وليدة حدث الفْقد،  فنعتقد 

فال  الأح���داث،  من  ال��ّط��ارئ  وليدة  اعتقادنا  يف 

ا عمد اإليه ال�ساعر للخروج 
ّ
نخال املرثية ترفا فّني

مت من املراثي ق�سد اإحداث هذا الّلون من 
ّ
عن ال�س

الرثاء، واإمّنا عالقته بهذا احليوان هي التي اأملت 

عليه واجب الرثاء، وقد يكون ذلك اعرتافا للفقيد 

يوؤّديها  كان  اأعمال  من  عنه  وي 
ُ
ر فيما  باجلميل 

الأغاين   عنه يف 
ّ

املروي اخلرب  واإنَّ يف  ل�ساحبه، 

تاأكيدا لزعمنا. 
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محمد شاهين

رحل توفيق �سايغ ورحل بعده حممود دروي�س، لكنهما بقيا يف الذاكرة 

اأن يبقى فيه، كما  اإميل حبيبي  اأو�سى  الذي  اجلمعية ويف نف�س املكان 

يذكرنا ال�ساهد على قربه: "باق يف حيفا"، باقيان يف �سمال فل�سطني. 



حممود  كلمات  الأوان"  قبل  رحلت  "موهبة 
به  خ�سته  ال��ذي  �سايغ  توفيق  ملف  دروي�س. 

جملة نزوى يج�سد هذا الإيجاز، وهو ملف ت�ستحق 

املجلة الثناء على تقدمية، اإذ عربت امل�ساهمات 

التي �سمها امللف )العدد الثامن والثمانون( عن 

م�ساعر �سادقة قّدر فيها اأ�سحابها ال�ساعر حق 

قدره، كرائد للحداثة، له ن�سيب وافر يف ت�سكيل 

مكوناتها التي اأ�سحت لحقًا �سعلة انطلق منها 

اخللف نحو التجديد. وما هذا امللف غري ا�ستذكار 

تركت  التي  املوهبة  بهذه  واع���رتاف  للجميل 

ب�سماتها على امل�سهد الثقايف يف اأرجاء الوطن 

العربي. وقد اأ�سبح توفيق �سايغ و حوار تواأمان 

احل��دي��ث عن  واح��د دون  ع��ن  احل��دي��ث  ل ميكن 

ل�سرية  موجز  عر�س  من  هنا  اأقدمه  وما  الآخر. 

توفيق �سالح وم�سريته مع حوار ما هو اإل ملحق 

للملف املذكور، عله ي�سيف �سيئًا اإىل ما ورد فيه 

مما  املزيد  بتقدمي  علينا  تلح  قيمة  وقائع  من 

اإجنازه  على  التعرف  من  �سايغ  توفيق  ي�ستحق 

القرن  خمي�سينيات  يف  البارز  بدوره  والتعريف 

املا�سي و�ستيناته.

�سمعت بق�سة حوار لأول مرة من �سديق وزميل 

يل كان يعمل مثلي معيداً يف اجلامعة الأردنية، 

عمل  لأنه  مني  بكثري  اأكرث  يهمه  اخلرب  كان  اإذ 

مرتجمًا بع�س الوقت يف املجلة، رمبا عن طريق 

للمجلة. ذكر يل  الذي قدمه  اإبراهيم جربا،  جربا 

توفيق  واأن  توقفت،  املجلة  اأن  ع�سفور  حممد 

مع  ترجمة،  من  به  قام  ما  اأجر  دفع  قد  �سايغ 

ذلك  يف  الن�رس  لها  يقيد  لن  الرتجمة  اأن  العلم 

مل  املطبعة.  اإىل  طريقه  يف  ك��ان  ال��ذي  ال��ع��دد، 

على  اأجهل،  كنت  اإذ  نف�سي  يف  اأث��راً  اخلرب  يرتك 

وم�سريتها  حوار  وجود  وزميلي،  �سديقي  عك�س 

الثقافية والفكرية. عالوة على اأنني كنت مكلومًا 

با�ستقبال  وم�سغوًل  الغربية،  ال�سفة  ب�سقوط 

اأهلي النازحني اإىل عمان. وهنا لبد من ذكر هذا 

اأن  مع  �سايغ  توفيق  على  ووقعه  اجللل  احلدث 

احلديث عن توفيق �سايغ غيبه دون �سبب يذكر، 

ويف اعتقادي اأن وقع حرب حزيران الذي تزامن 

حوار  ارتباط  عن  الك�سف  مع  اأيامه  يف  حتى 

باملخابرات الأمريكية، مبعنى اأن توفيق �سايغ 

البع�س  اأن  وم��ع  �ساعقني.  خربين  بني  وق��ع 

ي�رسح اأن توفيق �سايغ كان بعيداً عن ال�سيا�سة 

اإل اأنه كان قريبًا جداً من اأي حدث يخلخل مهد 
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توفيق �سايغ 

ا�ستق�سته الثقافة العربية من قامو�سها

*
حممد �شاهني 

*  ناقد وأكاديمي من فلسطين 



التي  الذي كان يرى يف ق�سة اخلال�س  امل�سيح 

 ل حدود له. ومن الطبيعي اأن 
ً
يقف وراءها ايحاء

يكون احتالل ا�رسائيل ملا تبقى للم�سيح وله من 

اأر�س فل�سطني ممثلة مبا يعرف بال�سفة الغربية 

وقعًا ل يقل يف جرحه عن وقع ما تك�سف له من 

اأمل نتيجة الك�سف عن ق�سة حوار.

الأدب  بكلية  التحقت  عام  من  يقرب  ما  وبعد 

هناك  والتقيت  كيمربدج،  بجامعة  الإجنليزي 

الدرا�سات  كلية  دعته  الذي  جربا  اإبراهيم  بجربا 

لإلقاء  منها،  تخرج  التي  باجلامعة  ال�رسقية 

حدثني  احلديث.  العربي  الأدب  حول  حما�رسة 

بعد انتهاء املحا�رسة عن ذكرياته يف اجلامعة 

يف  ال�سفا  اإخوان  ع�سبة  وعن  طالبًا  كان  اأيام 

كيمربدج كما دعاهم وخ�سو�سًا توفيق �سايغ 

الدرا�سات  بكلية  التحق  ال��ذي  ح��اوي  وخليل 

�سايغ  توفيق  تلميذ  ليكون  باجلامعة  ال�رسقية 

وعندما مررنا مبكتبة بلدية كيمربدج اأ�سار جربا 

من  بع�سًا  �سايغ  توفيق  كتب  الذي  املبنى  اإىل 

اأ�سعاره فيه كذلك عدد يل جربا بع�سًا من اأ�سماء 

ا�سم  حملت  والتي  املدينة  يف  الأخ��رى  الأمكنة 

الأمكنة التي كتبت فيها بع�س ق�سائده. اأهم ما 

جرى يف احلديث بيننا هو اأن تلك الع�سبة التي 

ح�رست اإىل اجلامعة لتتابع درا�ستها يف الأدب 

ونهلت  املكان  يف  وجودها  ا�ستثمرت  العربي، 

واأنها  بل  الإجنليزي،  الأدب  من  امل�ستطاع  قدر 

اأفادت من وجودها هناك بالإقبال على درا�سة 

كبار ال�سعراء واملفكرين يف بريطانيا والتعرف 

عن كثب على امل�سهد الأدبي اآنذاك. واأود اأن اأذكر 

هنا اأن جتربة جيل جربا وتوفيق �سايغ هذه مل 

باأق�سام  التحقت  التي  الأجيال  تتكرر لحقًا يف 

الربيطانية،  اجلامعات  يف  ال�رسقية  الدرا�سات 

بعد  العربي  العامل  اإىل  ع��اد  اجليل  ذل��ك  اأن  اإذ 

اأثرى  تخرجه يحمل يف حقيبته من املعرفة ما 

فعاًل م�سهد احلداثة يف الن�سف الثاين من القرن 

املا�سي.

�سجالت  يف  الع�سبة  تلك  اآثار  عن  اأبحث  طفقت 

اجلامعة، لكني مل اأفلح يف العثور على �سيء �سوى 

اأهم  يف  ن�رسها  التي  بالإجنليزية  جربا  ق�سائد 

كان  التي   Criterion مثل  الأدبية  املجالت 

اإليوت واأودن واأمثالهما ين�رسون اأ�سعارهم فيها، 

وهو �سجل على اأهميته ما زال طي الن�سيان.

اأما املنا�سبة الأخرى التي اأفدت منها يف التعرف 

اإيّل عن  فقد و�سلت  توفيق �سايغ وحواره  على 

طريق اإح�سان عبا�س اإذ اأنني كنت اأقرب املقربني 

الأمريكية  اأن غادر اجلامعة  بعد  اإليه يف عمان 

بعيد احلرب الأهلية يف لبنان، وا�ستقر به املقام 

�ساألته  مقابلة،  من  اأكرث  معه  اأجريت  عمان.  يف 

كان  الذي  بريوت  يف  الثقايف  امل�سهد  عن  فيها 

الأمريكية.  اجلامعة  يف  البارزين  جنومه  اأح��د 

قبل  ح��وار  ح��ول  يحوم  ك��ان  ال�سك  اأن  اأخ��ربين 

الك�سف عن هويتها ولكني ل اأذكر التفا�سيل التي 

ب�سوته.  �سجلُتها  التي  املقابالت  خارج  وردت 

كان  ح��وار  م�رسوع  اأن  عبا�س  اإح�سان  يل  ذكر 

الذي  العزيز  �سديقه  جنم  حممد  على  عر�س  قد 

قدم له الوظيفة يف ق�سم اللغة العربية باجلامعة 

طيلة  كفريق  ال�سديقان  عمل  )وق��د  الأمريكية 

وجودهما يف اجلامعة(.

ذكر اإح�سان عبا�س اأنه علم عن م�رسوع حوار من 

خالل حممد جنم الذي طلب منه اأن ياأخذه لكن 

العر�س،  يقبل  مل  لآخر  اأو  ل�سبب  عبا�س  اإح�سان 

اأن يكون توفيق  ويف النهاية اتفق الثنان على 

الت�سال  ومت  املهمة،  لهذه  املر�سح  هو  �سايغ 
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يف  كاأ�ستاذ  عمله  راأ���س  على  كان  عندما  معه 

مدر�سة الدرا�سات ال�رسقية والإفريقية يف جامعة 

لندن عام 1962 وما كان من توفيق �سايغ اإل 

اأن غادر لندن اإىل بريوت ليت�سلم املهمة. )طبعًا 

كان هناك و�سطاء اآخرون اأمثال ال�سويدي(، اأكد 

يل اإح�سان عبا�س اأنه ومعه �سديقه حممد جنم مل 

يكونا على دراية اأن املخابرات الأمريكية كانت 

وغريه  عبا�س  اإح�سان  ولكن  التمويل  وراء  تقف 

كانا على دراية تامة اأن فرانكلني كانت موؤ�س�سة 

العاملية  الثقافة  منظمة  وراءها  تقف  اأمريكية 

تهدف  وكانت  الباردة  احلرب  اأثناء  ن�ساأت  التي 

خالل  من  الثقايف  ال�سيوعي  املد  مناه�سة  اإىل 

كانت  الذي  اللربالية  العاملية  الثقافة  م�رسوع 

بريوت منطلقًا له.

ويبدو اأن من وقف وراء متويل حوار كان يدرك 

اأن �سفوة املبدعني العرب كانوا بحاجة اإىل من 

يف  ال�ستمرار  على  وي�سجعهم  اإبداعاتهم  ين�رس 

خّطط  من  اأن  وذاك  هذا  كل  من  واأه��م  الإب��داع، 

اأولئك  ا�ستقطاب  اأن  اأي�سًا  يدرك  كان  للم�رسوع 

وراء  الجن��راف  اإمكانية  من  يحميهم  املبدعني 

التيار ال�سيوعي، وحتى التيار القومي، ويجعلهم 

ين�سغلون باأمور الإبداع كبديل لل�سيا�سة. وهكذا 

توفيق  ي��د  على  قوية  انطالقة  ح��وار  انطلقت 

�سايغ الذي ا�ستطاع اأن ي�ستقطب �سفوة الكتاب 

العربي.  الوطن  اأرج���اء  خمتلف  من  املبدعني 

يف  حقها  املجلة  عطي 
ُ
ي مو�سوعي  تقييم  واأي 

زال  ما  العربية  الثقافة  يف  رفيع  �سجل  اإر�ساء 

جيل  الأعالم  اأقالم  ر�سد  يف  هامًا  مرجعًا  يعد 

ال�ستينات يف ميادين خمتلفة من الإبداع الفكري 

ل  التمويلية  هويتها  عن  الك�سف  واأن  والثقايف 

مرجعًا  زالت  ما  التي  الإبداعية  قيمتها  يختزل 

فيه  �ساهمت  الذي  احلداثة  تراث  يف  للباحثني 

حوار م�ساهمة جليلة.

اأجن��زه  ما  �سايغ  توفيق  تاأمل  اأن  �سدف  ول��و 

ظلت  التي  ال�سفوة  اإىل  وانتبه  حوار  خالل  من 

بالذين  التاأثر  اأن  من  ب��دًل  وللمجلة  له  داعمة 

فقط  وجودها،  طيلة  املجلة  وحاربوا  حاربوه 

لأنها لي�ست جملتهم ول تنطق مبا ينطقون، ملا 

اإىل حد جعلت خرب  و�سلت به درجة احل�سا�سية 

الك�سف عن هويتها كارثة �سخ�سية. يكتب جربا 

تاأ�سي�س  بنباأ  فرح  اأنه  قائاًل  الري�س  ريا�س  اإىل 

حوار وقيام توفيق �سايغ برئا�سة التحرير واأنه 

يبارك امل�رسوع برمته )ثالثة �سعراء و�سحايف 

�س72(.

بغري وعي وجد  اأو  بوعي  توفيق �سايغ  اأن  غري 

نف�سه يتج�سم مقولة �سارتر "النا�س هم اجلحيم"، 

بل واآثر اأن تكون �سخ�سيته تتماهى مع �سخ�سية 

ِرفها 
َ
بروفروك، ق�سيدة اإليوت امل�سهورة، والتي ع

توفيق �سايغ عن كثب اإذ يبدو اأنها ت�رسبت اإىل 

اأعماقه من حيث ل يدري. حتكي الق�سيدة ق�سة 

ب�سكل درامي رجل يرعبه ما يتخيله من �سورة 

اأهوائه  ح�سب  املجتمع  ي�سكلها  ل�سخ�سه  مفزعة 

)اأهواء املجتمع( وهذا ما يحد من حركته داخل 

يخ�سى  دائمًا  ويجعله  معه  والتعامل  املجتمع 

املواجهة. ولو نظرنا على �سبيل املثال اإىل �سعر 

جتول  بروفروك  �سورة  لوجدنا  �سايغ  توفيق 

وكاأنه  ق�سائده  من  العديد  يف  ت�سول  اأن  دون 

اأبدعها  التي  ب��روف��روك  خم��اوف  اإن��ت��اج  يعيد 

اإليوت، �ساعره املاأثور التي كان رائداً يف ترجمة 

�سايغ  توفيق  عا�س  هكذا  العربية.  اإىل  اأ�سعاره 

مكلومًا قبل حوار وبعدها.

وعودة اإىل مقابلة اإح�سان عبا�س وما قاله حول 

اإح�سان عبا�س مع  حوار وتوفيق �سايغ. تعامل 

فرغم  امليكيافيلية،  من  يخلو  بحذر  املو�سوع 

خالل  من  اأ�ساًل  حوار  به  ارتبطت  مبا  اإح�سا�سه 
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اإل  فرانكلني  العاملية وموؤ�س�سة  الثقافة  موؤ�س�سة 

اأنه مل ميانع يف م�ساريعها مبا يخ�س الرتجمة، 

املوؤ�س�سة  هذه  مع  تعامل  يل،  اأك��د  كما  ولكنه 

على  ي�سرتط  ك��ان  اأن��ه  اإذ  اخلا�سة،  ب�رسوطه 

راق  اإذا  اإل  كتاب  برتجمة  يقوم  األ  فرانكلني 

الو�سيط  جنم،  حممد  كان  وعندما  الكتاب.  له 

املبا�رس، يدفع بكتاب اإىل اإح�سان عبا�س من اأجل 

ترجمته كان اإح�سان يطلب من �سديقه اأن ميهله 

ثم  الكتاب  بقراءة  اأوًل  يقوم  لكي  الوقت  بع�س 

الكتاب �ساحلًا للرتجمة  اإذا كان  يقرر بعد ذلك 

من وجهة نظره، ول ميكن اأن ننكر اأن ما ترجمه 

الأمريكي  الرتاثني  من  كتب  من  عبا�س  اإح�سان 

اأثرى املكتبة العربية على قلته.  والإجنليزي قد 

ويكفي اأن ن�ستذكر ترجمة اإح�سان عبا�س لرواية 

تعد  والتي  ملفل  هرمان  ملوؤلفها  دي��ك  موبي 

ل  الرتجمة،  ميدان  يف  بالغًا  حتديًا  ترجمتها 

يقدر على اجنازه �سوى من اأوتي كفاءة عالية يف 

الرتجمة مثل اإح�سان عبا�س، الذي نحت ما نحت 

اإ�سافات مفيدة  اأ�سحت  ا�سطالحات عديدة  من 

هذه  التو�سيح  من  وملزيد  العربي.  للقامو�س 

بع�س الأ�سئلة والأجوبة التي ترد يف املقابلة: 

�س: ما الهدف من ترجمتك هذه الرواية؟

ج:  كانت لدي رغبة يف ترجمة رواية تعترب من 

روائع الأدب الذي تنتمي اإليه )classic( واأ�سعها 

اإّن  ال��ق��ول  وميكن  العربي.  ال��ق��ارئ  ي��دي  ب��ني 

ت�ساوي  ل  عليها  ح�سلت  التي  املالية  املكافاأة 

عليها  العمل  يف  �رسفت  ولكني  �سهرين،  جهد 

اأكرث من عام ون�سف.

هي  فرانكلني  م�ؤ�س�سة  اأّن  املعروف  من  �س: 

عن  تخربنا  مباذا  ن�رشه،  م�رشوع  وراء  التي 

هذه امل�ؤ�س�سة؟

ذلك  بالرتجمة يف  يهتم  يكن هنالك من  ج:  ومل 

دور  وبع�س  ب���ريوت  يف  فرانكلني  غ��ري  احل��ني 

تاأثري  وحتت  والقاهرة.  بغداد  يف  القليلة  الن�رس 

فقد  وال�ستينات  اخلم�سينات  يف  ال�سيوعي  املد 

موؤ�س�سة  مع  يتعامل  من  كل  ال�سيوعيون  اتهم 

الراأ�سمالية  املخابرات  مع  بالتعاون  فرانكلني 

بخ�س.  بثمن  ا�سرتتهم  املخابرات  تلك  اأّن  وقالوا 

اأنا بنف�سي،  لقد ترجمت خم�س كتب وقد اخرتتها 

فوجدتها  قراأتها  اختيارها،  يف  اأحد  يتدخل  ومل 

اأ�سياء دعائية  اإطالقًا  اأترجم  ت�ستحق الرتجمة، مل 

والراأ�سمالية  ال�سيوعية  بني  التناف�س  اإعالمية.  اأو 

على  وتزاحمهم  ال�سيوعية  من  الأمريكان  وخوف 

فرانكلني  اإىل  ينتمون  الذين  الأو�سط جعل  ال�رسق 

كتابًا  ترجمت  عندما  وال�سك.  التهام  مو�سع  يف 

التي  اللغة  تقارب  بلغة  ترجمته  هيمنجواي،  عن 

يحكيها النا�س يف ال�سارع )وهذا على النقي�س من 

ترجمة موبي ديك(، لكنها معربة، لو �سكن الكالم 

ي�سبح عاميًا. بعد ذلك الكتاب الذي كتبه كارلو�س 

بيكر عن هيمنجواي وهي درا�سة رائعة ل يقل اأبداً 

عن كتاب ت.�س. اإليوت. هذه روائع يف كتب النقد، 

ومل اأترجم كتابًا واحداً بق�سد اأي ك�سب مادي.

لأّن  بريوت  يف  متقدمة  اأ�سبحت  الن�رس  حركة 

النا�رس اأ�سبح ين�رس كتبًا عاملية ويكافاأ عليها، 

دعاه  ال��ذي  املكتب  اإىل  يدفع  ول  يل  يدفع  ول 

للن�رس، وهذه املمار�سة هي اأح�سن طريقة لرتويج 

الكتب اجليدة، لكن هذا الأمر يتطلب وعيًا خا�سًا 

من املرتجم ول يقبل اأن يرتجم اأي كتاب يعر�س 

تعد من  كتبًا ترجمت  اأّن هنالك  للرتجمة،  عليه 

لفرانكلني  ترجمته  كتاب  منها  امل�سادر،  اأهم 

عن تاري خ البحر املتو�سط، من اأف�سل امل�سادر، 

وبقيت ا�ستعمله كمرجع اإىل ما قبل عامني، وهو 

م�سدر مهم جداً ومل يكتب عن ال�سيا�سة.

ا�سرتك  ال��ذي  جربا  وزن  من  مرتجمون  هنالك 
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كانوا  اآخر  وعدد  واأنا  الكتب،  بع�س  ترجمة  يف 

الكتب  نوعية  اخ��ت��اروا  اأنف�سهم،  ي��ح��رتم��ون 

كتاب  اأي  ترجمة  على  يقدموا  ومل  املرتجمة 

تلعب  الرتجمة  يف  مب�ستواه.  يقتنعوا  اأن  دون 

النتقائية دوراً رئي�سيًا. مثاًل كان د. حممد جنم 

اأّن  اأرّد عليه قائاًل   كتابًا للرتجمة، 
ّ
يعر�س علي

اجلواب �سياأتيه بعد اأ�سبوع، اأقوم بقراءة الكتاب 

الكتاب خروجًا  كان يف  اإذا  ما  لأرى  البيت  يف 

الأدب،  يف  اجلمالية  القيم  اأو  الأدبية  القيم  عن 

واإذا كان الأمر كذلك، اأقول له باإمكانك اأن تعطي 

الكتاب لغريي اأن كنت حري�سًا على ترجمته. مل 

اأترجم اأي كتاب بغري رغبتي.

اأنا كنت يف نظر الأمريكان الذين يرتددون على 

اإح�سان  لي�س  ا�سمي  بريوت  يف  فرانكلني  مكتب 

يل  قال  هيمنجواي،  يعني   Earnest بل  عبا�س، 

ديفد �سميت اأنت هيمنجواي، ومل يقل يل هذا بعد 

ترجمة هيمنجواي بل قبلها، ولو كنت ملتحيًا ملا 

ا�ستطعت اأن اأفرق بينك وبني هيمنجواي، قلت له: 

هيمنجواي  لأن  هيمنجواي،  عن  بعيداً  �سكاًل  اأنا 

واأنا �سعيف وق�سري، فكيف   sturdy طويل وقوي 

ترى يفَّ هذا الت�سابه؟ قال يل ال�سبه يف املالمح 

)features(، فقلت له مازحًا: اأنا هيمنجواي ولكني 

ل اأكتب روايات، اأنا اأترجم روايات.

�س: متى بداأت فرانكلني؟

ج:  بداأت قبل ال�ستينات، حيث كنت يف اخلرطوم 

 Stanley Heyman يف اخلم�سينات عندما بعث يل

بكتاب The Armed Vision قال فيه اأّن هذا الكتاب 

النقد،  وطرق  الكبار  الكّتاب  عن  يتحدث  مهم، 

يف  لال�سرتاك  ا�ستعداد  على  اأنه  اأي�سًا  يل  وقال 

 اأن 
ّ
الرتجمة اإذا راأيت الكتاب �سعبًا وعر�س علي

اإىل اخلرطوم  اإيّل بالكتاب  يرتجم ن�سفه، وبعث 

لتلميذه  وق��ال  ب��دوي  م�سطفى  عليه  واط��ل��ع 

اأّن  من  ب��دوي  قاله  ما  يل  روى  ال��ذي  امل�سريي 

مثل هذا الكتاب The Armed Vision ل يرتجمه اإّل 

نقد  لأنه كتاب �سعب يف  اأ�سكرك!  قلت  جمنون. 

يف  امل�سهورين  للنقاد  تقييمًا  يكتب  لأنه  النقد؛ 

الع�رس، كانت ترجمته اأ�سبه بتك�سري حجار.

الرتجمة  خا�سة  النا�س،  يرتجم  مل��ذا  ���س: 

الأدبية؟

العامل  يف  جديدة  واأفكار  مدار�س  نقل  هي  ج:  

العربي الذي مل يتطور كثرياً يف هذه الجتاهات، 

وحممد  جربا  وهناك  بالرتجمة،  بداأنا  عندما 

وحاز   David Daiches ترجم  ال��ذي  جنم 

ديك�س  في�سل.  امللك  على جائزة  هذه  برتجمته 

كان  ميكن.  ما  اأجمل  من  تطبيقي  نقد  وهو  نقد 

جل اهتمامنا جميعًا اأن نبعث �سيئًا من احليوية 

لنتجاوز به  العربي احلديث  العامل  النقد يف  يف 
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على  النقد  اإليها  و�سل  التي  املرحلة  الأقل  على 

يدي عبد القاهر اجلرجاين وغريه من النقاد على 

 الزمن، وكانت فرتتنا هذه فرتة النقد اجلديد، 
ّ
مر

يعني الفرتة التي �سبقت البنيوية ب�سنوات قليلة 

اأ�سحابك  اأم��ث��ال  اجل��دد  النقاد  اأ�ساعت  التي 

كلينث بروك�س الذي ترجمت له بحثًا كاماًل يف 

.The Armed Vision

امل�سهد  على  تاأثري  لرتجمتك  كان  هل  �س: 

الأدبي؟

تاأثري و�سدى كبري،  لها  اأنه كان  اأنا متاأكد  ج:  

يف  جديدة  مدار�س  ظهور  اأخمدها  ال��ذي  ولكن 

النقد وخا�سة البنيوية، فتبنى طالئع النقاد يف 

العامل العربي بعد جيلنا البنيوية وبعدها تبنوا 

التفكيكية." )خمطط املقابلة �س3-5(.

بها  التقى  مرة  اآخر  عن  عبا�س  اإح�سان  �ساألت 

املنا�سبات  اإح��دى  "يف  فاأجاب:  �سايغ  توفيق 

كان  ع�ساء  يف  معه  التقيت  بقليل  موته  وقبل 

بطريقة  وح��اول��ت  ال�سحاب،  م��ن  ع���دداً  ي�سم 

باأن  الن�سيحة  له  اأوج��ه  اأن  ال�ساذجة  القروي 

يبتعد عن غادة ال�سمان وقلت له ب�رسيح العبارة 

[ .......] اعتقاداً مني اأنني اأعرف �سيئًا يجهله هو. 

انه  حيث  قدرت،  ما  عك�س  كانت  النتيجة  ولكن 

اأنني  ظن  اأنه  اأي  �سوءاً،  وظن  خاطره  على  اأخذ 

كنت اأحاول اأن اأوقع بينه وبني غادة. ويعلم اهلل 

خدماتي  عر�س  هو  اإليه  اأهدف  كنت  ما  كل  اأن 

املزاج  يف  خمتلفان  �سخ�سان  اأنهما  اعتقاداً 

وال�سلوك بل ويف كل �سيء. وكم حز يف نف�سي اأن 

اأرى توفيق بعد ذلك يعر�س عني يف كوريدورات 

بعدها  وتيقنت  به.  التقي  كنت  عندما  اجلامعة 

تقدير  على  توفيق  ق��درة  وع��دم  التقدير  �سوء 

نواياي احل�سنة" )5/1/1997(.

اأن توفيق كان خمل�سًا  توؤكد مثل هذه احلادثة 

الأخذ  دون  يتبعها  كان  اأن��ه  حد  اإىل  بعواطفه 

عن  متامًا  املختلفة  )غ��ادة(  �سخ�سيتها  باأمر 

يتقم�س  كان  احلالة  وكاأنه يف هذه  �سخ�سيته، 

مقولة الع�رس الفكتوري التي كان يرددها �سعراء 

ذلك الع�رس اأمثال براوننج وتني�سون وهي: اتبع 

هوى قلبك اأوًل واأعر�س عن منطق عقلك ثانيًا. 

الق�سائد  باوند من بني  لق�سيدة  اختياره  ولعل 

ي�سم  الذي  املجلد  ذلك  يحتويها  التي  العديدة 

اأ�سعاره حتت ا�سم اأنا�سيد )Cantos( مل يكن جمرد 

الأنا�سيد  تللك  من  مقطع  هي  الق�سيدة  �سدفة. 

فيها بيتني من ال�سعر ي�سفهما نقاد باوند على 

الإجنلو-�سوين  ال�سعر  يف  جاء  ما  اأ�سعر  اأنهما 

احلديث. وقد قدم توفيق �سايغ ذلك املقطع با�سم 

 What thou lovest well البيت الأول بالإجنليزية 

remains وهذه ترجمة الأ�سطر الأوىل كما وردت 

يف ترجماته 50 ق�سيدة من ال�سعر الأمريكي:

ما حتبه احلب ال�سحيح يدوم

كل ما عداه نفاية

ما حتبه احلب ال�سحيح لن يغت�سب منك

ما حتبه احلب ال�سحيح ارثك احلق  )�س 103(

يعرف  مما  ماأخوذ  اأعاله  اإليه  امل�سار  واملقطع 

باأنا�سيد )ق�سائد( بيزا التي كتبها باوند اأثر القاء 

القب�س عليه من قبل احللفاء يف بيزا بايطاليا 

من  �سياج  داخل  اجلربية  الإقامة  قيد  وو�سعه 

قا�سية:  بيئية  ظ��روف  يف  ال��ط��ائ��رات،  حطام 

الليل،  قار�س يف  وبرد  النهار  �سديدة يف  حرارة 

اأمريكا ملحاكمته بتهمة  اإىل  لنقله  وذلك متهيداً 

كان  التي  اأحاديثه  اأث��ر  على  العظمى  اخليانة 

يذيعها من راديو روما يتهجم فيها على احللفاء 

واأمريكتهم، اأثناء احلرب العاملية الثانية.

احلب  حتبه  "ملا  اإذن  �سايغ  توفيق  اخل�س 
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حل��وار،   kay ل���  لأم���ه،  لفل�سطني،  ال�سحيح": 

للم�سيح، ابن فل�سطني الذي �سحى بحياته يبحث 

بد  ل  ال�سياق  الب�رس. ويف هذا  لبني  عن اخلال�س 

من مداخلة حول م�ساهمة جري�س �سكري املخل�سة 

لتوفيق �سايغ يف جملة نزوى والتي مطلعها:

ظلمه  اأم  �سايغ  توفيق  ال�سيا�سة  ظلمت  "هل 
هو  فهل  نف�سه،  ظلم  اأم  معًا،  كالهما  اأم  الدين 

�سعره،  امل�سيحية يف  اإىل  التام  النحياز  �سحية 

اأم �سحية التغريد خارج �رسب الن�سال وخا�سة 

اختارها"  التي  العابر  حياة  اأم  فل�سطيني،  اأنه 

)�س 48(.

ل �سك اأن مالحظة جري�س �سكري لها ما يربرها 

اأنه �سحية النحياز التام اإىل  با�ستثناء ما يراه 

فرانك  مع  مقابلة  اأجريُت  �سعره.  يف  امل�سيحية 

كريمود اآخر املجدفني الكبار يف امل�سهد الثقايف 

كان  اإذا  و�ساألته  �سك�سوين  الأجن��ل��و-  ع��امل  يف 

منحازاً اإىل العهدين القدمي واجلديد يف امل�سيحية 

اأنه  فاأجاب   )theology( كديانة  امل�سيحية،  ل 

ليوظفها  ال�سعرية  ال�سور  العهدين  من  ي�ستقي 

يف نقده بعيداً عن الن�سو�س الدينية ذاتها، ويف 

اعتقادي اأن هذا ين�سحب على توفيق �سالح الذي 

وجد يف تراث امل�سيح يف فل�سطني من النا�رسة 

يف  يجعله  اإلهامًا  باجلليل  م��روراً  القد�س  اإىل 

النهاية قادراً على ت�سكيل هوية فل�سطينية متتد 

يف  ج��ذوره��ا  �ساربة  واحل��ا���رس  املا�سي  بني 

اأعماق الأر�س واجلبال واله�ساب وال�سهول التي 

اأن  هنا  ن�ستذكر  واأن  بد  ول  امل�سيح.  روح  اآوت 

ال�سفوة من م�سيحيي فل�سطني ت�سكل اأمنوذجًا يف 

النتماء الوطني ويف التاآخي بني اأقلية م�سيحية 

بامل�سهدين  النهو�س  ويف  م�سلمة،  واأك��رثي��ة 

وي اأن خليل ال�سكاكيني 
ُ
ال�سيا�سي والثقايف. فقد ر

ياأتي  الكبري يف فل�سطني كان يقول ملن  املربي 

اإليه وهو يلحن بالعربية: اذهب واقراأ القراآن. اأما 

ن�سو�سه التي و�سعها يف كتب القراءة لل�سفوف 

الدنيا فما زالت ترتدد على الأل�سنة ملا فيها من 

بنية جميلة لغوية واإيقاع رزين.

والرواية  ال�سعر  يف  اإرث��ًا  لنا  ترك  فقد  جربا  اأما 

ت�سكلت فيه فل�سطني �سوراً جتعلها حا�رسة يف 

الأذهان وباقية يف املكان امتدت جذورها من 

يف  القطمون  اأبنية  اإىل  القدمية  حلم  بيت  اأحياء 

القد�س اجلديدة مروراً ب�سخور ال�سخرة امل�رسفة 

مهد  النا�رسة  اإىل  و�سوًل  ال�رسيف،  واأق�ساها 

امل�سيح. وما يقال عن توفيق �سايغ يف �سياغته 

على  كبري  حد  اإىل  ين�سحب  امل�سيحية  اأ�ساطري 

جربا، كالهما مد ج�سور الر�سالة النبوية وبطولة 

روؤيتها من ما�س ديني اإىل حا�رس دنيوي.

ومن و�سع حديثًا فل�سطني بل والق�سية العربية 

مبجملها على اخلارطة العاملية غري ابن فل�سطني 

البار، اإدوارد �سعيد، الذي ردد كثرياً يف كتاباته 

يف  وذهب  بل  اإ�سالميه،  ثقافة  ابن  اأنه  واأقواله 

)honorary Muslim( واأنه  اأنه م�سلم �رسيف  القول 

فل�سطني  م�سيحيي  و�سع  اأن  الطالع  ح�سن  ملن 

ما  وهذا  العربية  البلدان  بقية  يف  عنه  يختلف 

ي�سهد عليه التاري خ، ولننظر على �سبيل املثال ل 

احل�رس اإىل ما اأوجزه جورج انطونيو�س املوؤرخ 

العرب  نه�سة  كتابه  يف  املعروف  الفل�سطيني 

القرن املا�سي  اأواخر ثالثينيات  الذي كتبه يف 

العربية  والأمة  فل�سطني  حال  احلال،  م�ست�رسفًا 

وكاأنه ينطق باحلال الراهن.

اأوافق جرج�س �سكري متام املوافقة على ما يرد 

توفيق  اأن  من  مالحظته  من  الأخ��ري  اجل��زء  يف 

الن�سال"  �رسب  خارج  "التغريد  �سحية  �سايغ 

�رسب  خ��ارج  غ��رد  اأن��ه  اأ�سيف  اأن  اأود  اأين  غري 

النوع  بذلك  فقط  لي�س  للعيان  الظاهر  الن�سال 
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باوند، ول  به  ال�سحيح" الذي نادى  "احلب  من 

بح�سا�سية مفرطة جعلته لقمة �سائغة يف يد قدر 

ل يرحم. هنا اأود اأن اأت�ساءل ملاذا مل ينته رئي�س 

ك�سف  التي  الربيطانية   Encounter ال���  حترير 

مل  ومل��اذا  ذات��ه،  الوقت  يف  هويتها  عن  النقاب 

تتوقف املجلة عن ال�سدور وا�ستمرت يف ال�سدور 

للمخابرات  بالن�سبة  اأنها  مع  ه��ذا،  يومنا  اإىل 

ن�ساأت  اأنها  اإذ  حوار  من  بكثري  اأهم  الأمريكية 

باأجندة وا�سحة وهي حماربة الي�سار الأمريكي 

اأن  ب�سكل خا�س والأوروبي ب�سكل عام. ويكفي 

ب�سكل  ت�سوم�سكي  ال�سديد على  ن�ستذكر هجومها 

خا�س والي�ساريني الغربيني ب�سكل عام.

الذي  الن�سال  �رسب  خارج  �سالح  توفيق  غرد 

من  ا�ستق�سته  عربية  ثقافة  عليه  فر�سته 

قامو�سها الثقايف ال�سيق وجعلته يقابل ما كان 

املعرفة  قبل  ن�ساأتها  منذ  حوار  وعن  عنه  يقال 

اأ�ستذكر  ارتباطها بح�سا�سية قاتلة. وهنا  بهوية 

يف  املعروف  اإليوت  ناقد  مودي  ديفد  قاله  ما 

وهو  بروفروك  �سخ�سية  على  تعليقه  معر�س 

قول  حد  على   ،)hell( اجلحيم  هو  الآخ��ر  لي�س 

�سارتر، بل اأن هناك ما هو جحيمي )hellish(، اأي 

represen� )اأكرث قوة وهو اأن ي�سدق املرء ال�سورة 

tation( التي ي�سكلها عنه الآخر دون وجه حق. األ 

يجعلنا هذا ن�ستذكر ق�سيدة ال�ساعر وولرت رايل، 

يف  العظمى  باخليانة  وبهتانًا  زوراً  اتهم  الذي 

عهد امللكة اإليزابيث الأوىل فكتب ق�سيدة بعنوان 

الكذبة "The Lie" مت�رسح القيم الزائفة التي وقع 

�سحيتها. ليت توفيق �سايغ ا�ستطاع اأن ميار�س 

املجتمع  وثقافة  ح�سا�سيته  على  النف�س  �سبط 

املعادية وطلع علينا من القمقم ليفعل ما نادى 

على  امل�ستحق  بالرد  واأن�ساره  �سعيد  اإدوارد  به 

ديدن  اأ�سحت  التي  والعبارة  حق  غري  هو  ما 

.)write back( النقاد هي

توفيق  ملف  ت�سمنها  التي  امل�ساهمات  وم��ن 

�سالح يف نزوى م�ساهمة حممد مظلوم عنوانها 

الأر���س  املجهولة  �سايغ  توفيق  اأوراق  "من 
وهي  عربية"،  ترجمة  اأول  يف  لإليوت  اليباب 

النقا�س  من  املزيد  اإىل  تدعو  مهمة  م�ساهمة 

منذ  لنقا�س جديل  تعر�ست  قد  اأطروحتها  اأن  اإذ 

خم�سينيات القرن املا�سي اأثر الهتمام اخلا�س 

ولأر���س��ه  لإل��ي��وت  ال��ع��رب  النقاد  اأوله  ال��ذي 

اخلراب. وكنت اأنا �سخ�سيًا قد اأدلوت بدلوي يف 

والعربية.  الإجنليزية  باللغتني  املو�سوع  هذا 

عنوانه  كتاب  يف  بالعربية  م�ساهمتي  وجاءت 

طبعته  ن�رست  العربي  ال�سعر  يف  واأث��ره  اإليوت 

ثم  ب��ريوت  العربية  الدرا�سات  موؤ�س�سة  الأوىل 

مزيدة  ثانية  طبعة  بالقاهرة  اأوان  دار  ن�رست 

ومنقحة. وي�سم الكتاب درا�سة حول تاأثري اإليوت 

على عبد ال�سبور وال�سياب، عالوة على ترجمات 

لق�سائد اليوت منها "ما قاله الرعد" ذلك املقطع 

الهام من الأر�س اليباب.

تف�سيلية  درا���س��ة  لأي  هنا  املجال  يت�سع  ول 

ترجمة  اأن  اأنوه  اأن  فقط  اأود  ولكني  للمو�سوع 

توفيق �سالح التي نحن يف انتظار ظهورها من 

دار ن�رس اجلمل، لي�ست اأول ترجمة، عربية بل اأن 

لوي�س عو�س هو �ساحب احلق يف هذه الريادة. 

وقد عرثت موؤخراً على مقالة كتبها لوي�س عو�س 

الكاتب امل�رسي  ن�رستها  اإليوت  عنوانها ت.�س. 

– املجلد  ح�سني  طه  حتريرها  يراأ�س  كان  التي 

عر�س  وهي   ،1945 عام  الرابع  العدد  الأول، 

بانوراما يف م�سرية اإليوت ومناذج مرتجمة من 

اأ�سعار اإليوت مبا فيها الأر�س اليباب. وقد اتبع 

لوي�س عو�س لحقًا هذا العر�س ترجمة لالأر�س 

اأف�سل  تكون  ورمب��ا  التقدير  ت�ستحق  اليباب 

الرتجمات مقارنة بالرتجمات الالحقة.

ثناء  ن��زوى  جملة  ت�ستحق  الأح���وال  جميع  يف 
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�سايغ  توفيق  مب�سرية  لهتمامها  مو�سوًل 

املزيد  اإىل  بحاجة  تظل  التي  احلداثية  وريادته 

من العناية.

وبعد هل ميكن القول اأن كلمات حممود دروي�س 

التي تعد نوعًا من رثائه لتوفيق �سايغ هي رثاء 

م�سبق له �ساغ كلماتها من حيث ل يدري. رحل 

توفيق �سايغ عنا مثل ما رحل حممود دروي�س 

ال�ساعرين لوجدنا  قبل الأوان. ولو تاأملنا حياة 

بالن�سبة  الأقل  على  م�سريتهما  يف  نًا 
ّ
بي تقاطعًا 

منهما،  بكل  اأحاطت  التي  اخلارجية  للظروف 

منهما.  لكل  ال�سعري  الإجن���از  يف  ال��ف��ارق  مع 

فل�سطني،  �سمال  يف  ولدا  فل�سطينيان  �ساعران 

مهد امل�سيح، حمال �سليبه يف املنفى متاهيًا مع 

رحلة اخلال�س.

 1948 عام  عائلتيهما  مع  موطنهما  عن  رحال 

يف هجرة ق�رسية وهما يف �سن الطفولة واأهم من 

كل هذا وذاك اأن مو�سم هجرتهما اإىل اأمريكا جاء 

اإىل  يف ظروف غري عادية. توجه توفيق �سايغ 

الآخر  مالحقة  من  اخلال�س  اأمل  يحمل  اأمريكا 

اأن تك�سفت  العربي له و حلوار بعد  من اجلمهور 

حتمل  على  ق��ادر  غري  اأ�سبح  اإذ  املجلة  هوية 

الت�سهري به علنًا يف و�سائل الإعالم. وافته املنية 

وهو يف �سلم كهربائي يف كاليفورنيا. هل كان 

بنوبة  اأ�سيب  عندما  املجلة  ق�سة  يحقن  قلبه 

امل�ست�سفى  اإىل  دروي�س  حممود  توجه  قلبية؟ 

القلب  �رسايني  يف  عملية  لإج��راء  هيو�سنت  يف 

 منها. هاتفت حممود دروي�س من عمان 
ُ
مل ينج

بعد يومني من مغادرته عمان اعتقاداً مني اأنه 

و�سل اأمريكا. جاء رده من باري�س، اإذ اأخربين اأنه 

اإذ  باري�س  ا�ست�سارة طبيبه يف  توقف ملزيد من 

اقرتح الطبيب اأن جترى له العملية يف هيو�سنت. 

اأذكره باآخر  اأن  كان �سوته حزينًا جداً. حاولت 

يف  وهو  واأن��ا(  دراج  )في�سل  لنا  قالها  كلمات 

يف  �سقته  اأمام  امل�سعد  من  مقربة  على  وداعنا 

الأمل"  ن�سطنع  اأن  "علينا  هي  كلماته  عمان، 

اأجاب ال�ساعر احلزين: ها اأنا ذاهب اإىل هيو�سنت 

م�سطنعًا الأمل! وهي نف�س الكلمات التي قالها 

عندما كان عليه اأن ينتظر اأ�سابيع للح�سول على 

الكثرية  الو�ساطات  رغم  اأمريكا.  دخول  تاأ�سرية 

اخلارجية  وزارة  و�ساطة  منها  التاأ�سرية  ملنحه 

الأمريكية. مل تفلح الو�ساطات، التي كانت حتاول 

اأن جتنب حممود دروي�س النتظار، اإذ كان طبيبه 

يف فرن�سا قد راأى اأن اأي تاأخر يف اإجراء العملية 

�سينعك�س �سلبًا على فر�س جناحها.

وهو  احلياة  دروي�����س  حممود  ف��ارق  هل  وبعد 

طول  ب�سبب  حنقة  قلبه  ���رساي��ني  يف  يحتقن 

يف  احل��ي��اة  ال�ساعران  ف��ارق  وه��ل  الن��ت��ظ��ار؟ 

مكان اأجربا على هجرة ق�رسية اإليه؟ كثرية هي 

املفارقات.

بدايات  يف  الأوىل  الأن�سودة  باوند  كتب  عندما 

القرن املا�سي متمثاًل دور اأودي�سيو�س، ورد ذلك 

البيت املعروف خماطبًا اأودي�سيو�س "اأنه رجل ل 

ان�سحبت  وقد   ،"A man of no fortune" "له حظ 

الزمن  من  عقود  بعد  نف�سه  على  باوند  نبوءة 

عندما األقي القب�س عليه يف بيزا، وعندما اأدرك 

اأن ما قاله عن اأودي�سيو�س كان قد قاله عن نف�سه 

الفل�سطينيان رجلني  ال�ساعران  م�سبقًا، هل كان 

بال حظ وهل كانت نبوءتهما نبوءة ال�سعراء يف 

كل الأزمنة والع�سور.

رحل توفيق �سايغ ورحل بعده حممود دروي�س، 

نف�س  ويف  اجلمعية  ال��ذاك��رة  يف  بقيا  لكنهما 

اأن يبقى فيه،  اإميل حبيبي  اأو�سى  الذي  املكان 

كما يذكرنا ال�ساهد على قربه: "باق يف حيفا"، 

باقيان يف �سمال فل�سطني. 
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م�ؤلِّف  اجلديدة.  الرواية  م�ؤلف أعمدة  اجلديدة.  الرواية  م�ؤلِّف أعمدة  اجلديدة.  الرواية  م�ؤلِّأعمدة  اجلديدة.  الرواية  م�ؤلاأعمدة  اجلديدة.  الرواية  أعمدة  أحد اأحد أحد  ر �ر �ر  �ت�ت �ب�ب� مي�شيل 

أهم روايات اأهم روايات أهم روايات   ،)la modification  1957 �رواية التح�رواية التح�ل )

جائزة  على  لة شلة شلة  شاحلا�شاحلا� ال��رواي��ة  الع�رشين  القرن 

لغة.  ع�رشين  لغة. إىل  ع�رشين  لغة. اإىل  ع�رشين  إىل  ترجمت   Renaudaut �رون����رون����دو 

بح شبح شبح  أ�اأ�شأ�شأ� أ�الرواية، بل  أ�الرواية، بل  ف هذه الرواية مل يعد يكتب م�ؤلف هذه الرواية مل يعد يكتب م�ؤّلف هذه الرواية مل يعد يكتب 

الفنانني  عن  والكتابة  ال�شعر،  كتابة  يتعاطى 

الكاتب  الكاتب شحبة  الكاتب شحبة  حبة  ش�ش� م�ؤخرا  م�ؤخرا شدر  م�ؤخرا شدر  در  أ�اأ�شأ�شأ� لديه.  �املحب�املحب�بني 

une« كتابا جميال Miquel Barçelo �يل�يل� يلشيلش شميكيل بار�شميكيل بار�

لع( عن شلع( عن شلع( عن  أ�اأ�شأ�شأ� �« )ليلة ف�« )ليلة ف�ق جبل  nuit sur le mont chauve

فيه  متن�ع  كتاب  متن�ية.  كتاب  �ية.  متنش كتاب  متنشية.  كتاب  ية.  الفرن� االختالف  الفرن�شرات  االختالف  شرات  الفرن�� االختالف  الفرن��رات  االختالف  رات  �من�ش�من�ش

ش�مر�ش�مر�ش�م  مباء  ام. كتاب شام. كتاب شام. كتاب  شالر�شالر� ؤية وؤية وؤية  ال�شاعر ور ال�شاعر شة  ال�شاعر شة  ة  شمل�شمل�

لة شلة شلة من  شل�شل� ل�شل�ش ش�ش� أ�اأ�ش�أ�ش�أ�ش�د ، وهي  ش�كان�ش�كان�ش�ن  جافيل على ورق 

قاعدة  وعلى   ، قاعدة �ر  وعلى   ، قاعدة �ر  وعلى   ، ر  �ت�ت �ب�ب� مي�شيل  مي�شيل ألهمت  مي�شيل األهمت  ألهمت  ش��ش��ش�مات  الر
ّ
الر
ّ

�عن�عن�ان  اختار  اختار شكي  اختار شكي  كي  شرج�شرج� رج�ش�رج�ش� ش��ش�� �مل�مل� �مف�مف�نية  مفشمفش شال�شال� يدة شيدة شيدة  شالق�شالق�

رباعية  مقاطع  مقاطع شفحة  مقاطع شفحة  فحة  ش�ش� كّل يف  كلشع  يف  كلشع  يف  ع  ش،وو�ش،وو� الكتاب 

 / لة القارئ
ّ
لة �شعرية يف حماولة منه لتحري�ض خميلة �شعرية يف حماولة منه لتحري�ض خمي
ّ
�شعرية يف حماولة منه لتحري�ض خمي
ّ

أ�شياء كما الأ�شياء كما الأ�شياء كما  أكرب قدر ممكن من اأكرب قدر ممكن من أكرب قدر ممكن من ا امل�شاهد؛ كي يرى 

املتتبعني  املتتبعني أذه��ل  املتتبعني اأذه��ل  أذه��ل  كتاب   . �����ارات  احل� احل��أح��د  احل��أح��د  احل�اأح��د  أح��د  قال يف 

من  أكرث اأكرث أكرث  �:ه�:ه� لفرادته   ، لفرادته شا   ، لفرادته شا   ، ا  شفرن�شفرن� يف  الفّني  يف أن  الفني  يف أن  الفّني  ّأن  الفنا الفناأن  أن  الل�شالل�ش

إىل اإىل إىل  إىل احته  إىل احته  احته شاحته ش شم�شم� ل شل شل  شت�شت� إجنازه على ورق كبري اإجنازه على ورق كبري إجنازه على ورق كبري  كتاب مّت

�ل�ل�حة كربى  ه إنه إّنه  إناإنا نتيمرتا شنتيمرتا شنتيمرتا  ش�ش� ني شني شني  شوخم�شوخم� أمتار اأمتار أمتار  ثالثة  

ندوق شندوق شندوق  ش�ش�  : فيه   
ُ
م يَقدَّ الذي  يقدكل  الذي  دكل  ال�ّش ذلك يف  يقد  الذي  ال�شكل  ذلك يف  يقد  الذي  كل  ال�شأّك ذلك يف  ال�شأكد  ذلك يف  ّأّكد  أكاأكا ايتايت  .

�يح�يح�ي كتابا وثماين لفائف ورقية كبرية . 

مهرجان  على  على �رشف  على �رشف  ف  �� ���رشيف  �رشيف  ��ش ��شيف  يف  شك�شك� ر �ر �ر  �ت��ت����� م.ب������ حل  م.ب��لقد  حل  �لقد 

�احل�احل�ار عن  �بل�بل�ديف 2013. يتحدث يف هذا  ال�شعر 

�ح�ح�ل الفن  آرائه اآرائه آرائه  آرائه و آرائه و أفكاره اأفكاره أفكاره  أفكاره و أفكاره و أخري ورحالته الأخري ورحالته الأخري ورحالته  فه م�ؤلفه م�ؤّلفه ا

والعامل. 

الفنان  على  فيها  تعرفتم  ظ��روف  الفنان أي��ة  على  فيها  تعرفتم  ظ��روف  الفنان اأي��ة  على  فيها  تعرفتم  ظ��روف  أي��ة  يف   n

الكاطاالين ميكيل بار�صيلو؟

االختالف  االختالف �رات  االختالف �رات  رات  �من�ش�من�ش طة شطة شطة  شا�شا� �ب�ب� اللقاء  ح��دث   l

إليه اإليه إليه  م�شرتك، ذهبت  كتاب  م�شرتك، ذهبت إجناز  كتاب  م�شرتك، ذهبت اإجناز  كتاب  إجناز  مّنا  منا أرادت  مّنا أرادت  مّنأرادت  مناأرادت  أرادت  التي 

ية شية شية  شاملا�شاملا� نة شنة شنة  شال�شال� يف  يف شية.  يف شية.  ية.  شال�شخ�شال�شخ� رتي ش�رتي ش�رتي  ش��ش�� وطرحت 

يا، شيا، شيا،  ش�شخ�ش�شخ� ي إجناز فيلم عني إجناز فيلم عّني  إجناز فيلم عناإجناز فيلم عنا اباب ة شة شة  شاخلام�شاخلام� قامت القناة 

مات«. شمات«. شمات«.  ش»ب�ش»ب� �يل�يل� يلشيلش شبار�شبار� الكاتب  �جمم�جمم�عة  أجل اأجل أجل  من 

أ�اأ�ش�أ�ش�أ�ش�د  أظهر اأظهر أظهر يل كتابا  إليه مع اإليه مع إليه مع املخرجة، حيث  إليه مع عدت  إليه مع عدت 

كان  الكثرية؛  ش�الر�ش�الر�ش�م  متل�ؤه  كتابا  ألباألب�ألب�ألب�ما،  ضولي�ضولي�ض

أ�شياء اأ�شياء أ�شياء  ثمة  ثمة أن  ثمة اأن  أن  فكرت  ثم  ج��دا،  جميال  �شيئا  ذلك 

مي�شيل بوتور

إىل �صور الفنانني«اإىل �صور الفنانني«إىل �صور الفنانني« أن�صت اأن�صت اأن�صت  أكتب، اأكتب، اأكتب،  »كي 

وار
ح

*  كاتب ومترجم من المغرب  

Muriel Stainmetz  أجراه: مرييال �ستينميتز  اأجراه: مرييال �ستينميتز  أجراه: مرييال �ستينميتز حوار 

ترجمه وقدم له: �سعيد بن الهاين*



اإطار كتاب م�شرتك.  اإجنازها يف  كثرية ي�شت�جب 

ب�شكل كامل هذا  م�ؤخرا  ن�رش  الذي  العمل  ي�شتعيد 

الدفرت، حيث ير�شم الكاتب بفر�شاته مع ماء جافيل 

هذا  يناق�ض  اإجماال،  ال���رق.  ل�ن  به  يبهت  ذائب 

الكتاب  باملاء.  املخّفف  احلرب  من  املك�ن  الر�شم 

اأ�ش�د والطيمات تدور ح�ل اأفكار الهيكل العظمي 

ق�ض 
ّ
واململكة احلي�انية؛ حيث احلافز التكراري للر

على  اإحالة  حتما  ت�جد  رة. 
َ
ح

َّ
ال�ش رة 

ْ
وَدو املاأمتي 

جل�ته.   Walpurgis Nacht ف��شت   
)1(

والربجي�ض ليلة 

والربجي�ض  للية  الكبري  امل�رشحي  امل�شهد  وبعد 

لفاو�شت االأول. كان هناك فا�شل معن�ن ب»حلم 

ليلة والربجي�ض« مك�ن من اأربعة مقاطع، واأربعة 

اإىل  اإ�شناده   
ُّ
يتم منها  واح��د  كل  �شعرية  اأبيات 

اإلهاما.  ذلك  يل  بالن�شبة  يعترب   ، معينة  �شخ�شية 

كتبت يف كل �شفحة مقطعا. كما يعترب والربجي�ض 

اال�شم ال�شخ�شي ل�ش�رة جمازية جرمانية مل تكن 

ال �شاحرة وال مقّد�شة نحتفل بذكراها ليلة انقالب 

اأن اأمنحه كعن�ان  ال�شم�ض يف ال�شيف لقد ف�شلت 

اإىل  ب��االإح��ال��ة  اأ�شلع«  جبل  ف���ق  »ليلة  للعمل 

.Moussorgski م��شيقى م��ش�رج�شكي

n ما الذي اأثر فيكم اإجماال يف ر�صومات بار�صيلو 

ودفعكم اإىل ترجمة ذلك اإىل كلمات؟

كيف  ي��ع��رف  ع��ادي��ة.  غ��ري  م�هبة  ميلك  اإن���ه   l

يخلق  للفر�شاة،  �رشبات  ثالث  يف  حي�انا  يظهر 

يف  ال�شاأن  ه�  مثلما  ومتناظرة.  م�شاعفة  �ش�را 

 Rorschach  
)2(

لرور�شاخ ال�شيك�ل�جي  االختيار 

فقد  منها  بع�ض  االأخرى يف  على  فحة 
ّ

ال�ش بثنيه 

هناك  الكثيفة،  باالأل�ان  الر�شم  من  قليال  اأ�شاف 

م�شابيح،  ثقاب،  اأع���اد  ووح��ض،  �شمكية  عظام 

داخل  ك 
ّ
التحر يف  ي�رشع  متن�ع  باأكمله  و�شعب 

ال�شفحات. حاولت اأن اأُْنِطق كّل هذه االأ�شياء، واأن 

لة من يت�شّفح الكتاب، اأن اأمنح 
ّ
اأق�د ب�شكل ما خُمي

اًل لل�ل�ج اإليه، اأريد فقط اأن اأ�شاعد امل�شاهد، 
ُ
ب

ُ
له �ش

اأ�شتغل كثريا اعتمادا على كتب مر�ش�مة من طرف 

ًنا. اإنني اأ�شتغل اإذن، 
ّ
ا معي

ًّ
فنانني، اأدمج فيها ن�ش

يف  االأدوار.  قلب  طريق  عن  ماأل�فة  غري  بطريقة 

املقّد�شة.  بالّن�ش��ض  اأن�شغل  القدمية،  الن�ش��ض 

االإ�شاءة.  اإّنها   ، �رة 
ّ

ال�ش نح�  الكتابة  من  اأنطلق 

�ر.
ّ

ت اإىل ال�ش اأن�شِ

 )3(
اللّيلية وجتّمعاتهم  َحرة  ال�صَّ اإىل  العودة   n

يف  فكرنا  ما  فاإذا  االأدب��ي،  َخَلُفه  له  عمل   sabbat

جوته، مي�صليه، هوجو. هل هو حتّد بالّن�صبة لكم 

ملبا�رشته من جديد؟

هذا  ا�شتمرارية  يف  ذلك  �شيك�ن  بالتاأكيد  نعم،   l

ومع  االأل���ان  بكل  حرة 
ّ
ال�ش اإظهار  مت  لقد  التقليد، 

ذلك فقد كان�ا ن�شاء �شجعانا حاول�ا م�شاعدة كّل 

غنية،  الطيمة  فداء.  كاأكبا�ض  مل�ا 
ْ
ُتع

ْ
ا�ش لقد  قادم. 

جمتمعاتنا  يف  نحن  ال�شنا  دائم،  ب�شكل  وراهنية 

اأكرث من اأي وقت م�شى حماطني بفكرة البحث عن 

ال�شاحرات؟

اأي ظرف تكتبون كم   لنتكلم عن حمرتفك. يف   n

�صاعة يومية ت�صتغلون فيها؟

 حياة 
ّ

l يتعّلق هذا بح�شب االأيام. اأ�شافر كرثا. لدي

اأجل�ض  منزيل،  يف  هادئا  اأك�ن  عندما  م�شطربة. 

يف مكتبي الكبري والقريب من النافذة حيث يطل 

ال  كي  الغذاء  بعد  ب�رشعة  اأجل�ض  االأ�شجار.  على 

ومن  ال�شيئة،  القيل�لة  �رشك  يف  بال�شق�ط  اأغامر 

ال��زوال  بعد  الثانية  ح���ايل  العمل  يف  اأ���رشع  ثم، 

اأر�شم  اأق���راأ،  م�شاء.  ال�شابعة  ال�شاعة  ح��دود  اإىل 

اأدمج  فنانني  كتب  اأن�شخ  حم�ش��شة،  غري  اأ�شكاال 

ح.. اإلخ اأ�شتغل كثريا 
ّ
الّن�ش��ض يف احلا�ش�ب، اأ�شح

ع�رشات  العمل  كتابة  يف  فاأبداأ  اإنتاجاتي  على 

 ، اأخرب�ض  ات، حيث تفي بذلك املعنى عبارة  
ّ
املر

لة 
ّ
املح� والكلمات  الت�شطيبات،  ثمة جمم�عة من 

دفاتر  يف  بالكتابة  عم�ما  اأب���داأ  واالإ���ش��اف��ات. 

بالق�شائد،  االأم��ر  يتعّلق  عندما  خا�شة  �شغرية 
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حاليا ال اأق�م اإاّل بهذا العمل ، يف جيبي الي�م دفرت 

العدد الثاين ل�شنة 2013.

يتم  ما  د 
ّ
مبجر االأوىل  بالّدفقات  االأم��ر  يتعّلق 

ثم  احلا�ش�ب  يف  الن�ض  بن�شخ  اأق���م  ت�ش�يدها 

تقريبا  اأ�شبح   
ّ

الن�ض اأن  يل  يبدو  عندما  حه 
ّ
اأ�شح

الفّنانني  كتب  يف  كتابته  يف  اأب��داأ  جاهزا.  ا 
ّ

ن�ش

االأ�شياء  بع�ض  بتغيري  اأق�م  اأنني  كما  اأ�شدقائي. 

املرتاكبة  املقاطع  ع�رشات  هناك  تك�ن  اأن  ميكن 

 . الّتْغيريات  بع�ض  ��دث 
ْ

اأُح كي  ف 
ّ
اأت�رش واأحيانا 

واح��دة  ك��ربى:  ط��اوالت  ث��الث  هناك  مكتبي  يف 

خم�ش�شة للربيد واالأخرى لكتب الفنانني والثالثة 

للحا�ش�ب . اأطبع بانتظام الأن النتيجة تختلف من 

ال�رق اإىل ال�شا�شة .كنت قدميا اأنقر ب�شكل جيد على 

االآلة الكاتبة.

هل  معّينة؟  ن�صو�صا  اأ�صفاركم  كّل  تنِجُب  هل   n

تكتبون اأنتم اأي�صا واأنتم يف حالة كمون )مرتبطني 

مبكان معني(؟

اأن  واأح��ب  كثريا.  �شافرت  لقد  اأ�شافر.  اأن   
ّ
اأح��ب  l

اإىل  الي�م  حاجة  يف  كنت  ول�  حتى  كذلك  اأ�شافر 

م�شاحبة ما. لقد غدَّت االأ�شفار ب�شكل ال ي�شتهان 

ال  �شابقا  االأمكنة  من  جمم�عة  زرت  كتابتي،  به 

زلت مل اأكتب عنها بعد.

n تهتّمون بعوامل كثرية يف كل املجاالت )الر�صم، 

من  نوعا  هذا  يفرت�ض  املو�صيقى...(  اجلغرافيا، 

املعرفة املو�صوعية؟

قد  كنت  واإن  ذلك حتى  كل  قراءة  بعيد عن  اأنا   l

قراأت كثريا واأعدت قراءتها.

n ظهرت اأعمالكم يف من�صورات االختالف الوحيدة 

يف اثنتي ع�رش جملدا اأال يعترب ذلك تعطيال؟

كاملة  املجم�عة  لي�شت  �شيء  كل  لي�ض  وه��ذا   l

الن�ش��ض مل  العديد من  الكاتب ما يزال حيا. يل 

يتم جمعها بعد.

n هل لديك وقتا لتعي�ض حياة عادية؟

اأجت�ل  اآكل،  اأنام،  متاما  عادية  حياة  يِلَ  اأكيد،   l

التقاعد  اأنا يف �شن  األتقي باأ�شدقائي  مع كالبي، 

ويل  االأخبار  اأواك��ب  اأنني  كما  اأ�شتغل،  ولكنني 

م�اقف من بع�ض امل��ش�عات.

n ما هو موقفكم من هذا العامل. كيف حاله؟

املايل  التم�يل  اأ�شبح  ج��دا  �شيئة  بحالة  اإن��ه   l

االأ�شياء  بع�ض  عن  مقلقة  بطريقة  تكلمنا  اأحمق. 

اإىل  �شن�شل  واننا  اأبدا،  قد ال حتدث  التي  القبيحة 

اأي  اإجن��از  يتم  مل  ال�اقع،  ذل��ك... يف  كل  ت�شحيح 

�شيء. مل يزدد املر�ض اإال �ش�ءا يف ي�م ما �شيحدث 

اإّن االأزمة االقت�شادية التي �شنجتازها  االنفجار. 

اأن  ميكن  ما  مع  باملقارنة  قيمة  ذا  �شيئا  لي�شت 

ينهار  اأن  املمكن  من  �شن�ات.  ع�رش  بعد  يحدث 

اأزمة  مثل  عنيف  ب�شكل  الدويل  املايل  اال�شتثمار 

1929. �شيك�ن من املرعب اأكرث يف هذه احلقبة اأن 
يتم ذلك اأمل تكن النازية هي اجل�اب �شبه املبا�رش 

على هذه الكارثة وقد انت�رشت مثل �شعلة نار، لقد 

جدا  مده�شة  بطريقة  االأ�ش�د  الطاع�ن  هذا  انت�رش 
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يف �شكل التمظهرات احلما�شية للجماهري العظيمة 

�شاأظل  ولكن  ذلك  ودرا�شة  م�شاهدة  االأج��در  من 

متفائال ب�شكل ن�شبي بالن�شبة للقرن 22. �شتط�ى 

االأزمات  و�شت�شبح  يل  بالن�شبة  البرتول  �شفحة 

البنكية يف �شكل ي�شت�جب معه اإ�شالح كل النظام 

املايل باأكمله.

n وال�صعر؟ لقد توقفتم عن كتابة الرواية منذ مّدة 

لي�صت بالق�صرية...

خم�شني  عن  يزيد  ما  منذ  الرواية  اأكتب  اأعد  مل   l

املتحدة  ال�اليات  اإىل  ذهبت  حدث؟  ماذا  عاما. 

ا ،ع�شت ذلك قرابة 
ّ
االأمريكية ب�شفتي اأ�شتاذا مدع�

عام. اأذهلتني ال�اليات املتحدة االأمريكية تعّلمت 

ال�شيء  الثانية،  ابنتي  هناك  ِلدت 
ُ
وو كثرية  اأ�شياء 

الذي األزمني االقرتاب من بع�ض املظاهر املتعلقة 

عن  البحث  اإىل  باحلاجة  اأح�ش�شت  لقد  ب�اقعهم. 

كتابا  كتبت   . البلد  ه��ذا  عن  به  للتحّدث  �شكل 

ية خالل ظه�ره. 
ّ
ة مدو

ّ
بعن�ان Mobile اأحدث �شج

يفهم  مل  خا�شة  تيب�غرافية  هيئة  ميتلك  اإن��ه 

مل  ذلك  ومع  النع�ت.  بكل  ونعت�ين  �شيئا  النّقاد 

اأكن االأول الذي اأخرج الكتاب يف �شكل ا�شتثنائي. 

مل يكن ال�شحافي�ن يف تلك احلقبة مثّقفني جدا. 

وال  ماالرمي  عن  احلديث  �شك  بدون  ي�شمع�ا  مل 

ر 
ّ
اأبر اأن  اأدافع عن نف�شي،  اأن   

ّ
اأب�لينري. كان علي

مغامرات  نح�  ذل��ك  بعد  انطلقت  ثم  وم��ن  ذل��ك 

حا�رشا  ك��ان  ول���  وحتى  ال��رواي��ة،  غري  اأخ��رى 

اأكتبه مبا يف ذلك  جانبا من الروائي يف كل ما 

على  النا�ض  اعتاد  فقد  احلقبة  هذه  يف  �شعري 

 Mobile فكرة الرواية اجلديدة، ولكن مع رواية

كان�ا تائهني متاما. لقد كان ذلك اأكرث من ك�نها 

فكرة الرواية اجلديدة، بل كان ذلك كتابا جديدا !.

خانات  ن�صّنفكم يف  اأن  حتبون  ال  ذلك  ومع   n

الرواية اجلديدة..

رة اأنا اأكره اأن اأو�شع يف مثل نف�ض 
ّ
l عقليتي متحر

ذلك  مع  كثريا  معجب  اأنني  كما  االآخرين.  حقيبة 

ببع�ض كتاب الرواية اجلديدة كما يقال عنهم.

n ت�صعون الثقة باإرادتكم يف دور ن�رش �صغرية...

l اأنا �شد التمركز الراأ�شمايل.

مهرجان  يف  ال�رشف  �صيف  ال�صنة  هذه  اأنتم   n

ال�صعر واأ�صوات املتو�صط بلوديف.

اأ�شبح  وق��د  �شيخ  روائ��ي  انني  البع�ض  يق�ل   l

من  كثريا  كتبت  طالبا  كنت  عندما  �شابا  �شاعرا 

ال�شعر ثم بعد ذلك انغم�شت يف الرواية مثل راهب 

مبتدئ يدخل ديره. ومن ثم كانت مغامرة رواية 

Mobile. انتقلت بعدها اإىل كتابة ال�شعر. يف البداية 

نظر اإيل �شعراء كبار كمتطّفل. وقد مت اإ�شالح ذلك 

اأمتنى بل�ديف اأال يتم اإرهاقي كثريا. اأنا رجل كبري 

يف ال�شن يف الت�شعني من العمر، اأنا يف حاجة اإىل 

لطف وعناية.

ندخل  كما  الرواية  اإىل  دخلتم  باأنكم  تق�ل�ن   n

اإىل الدير.

l بالفعل كان لدي عمل جانبي اأق�م به الأنني مل 

اأكن اأريد لي�مياتي اأن تتعلق مببيع كتبي كان علي 
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اأكتبه.  اأك�ن حذرا ب�شكل كبري فيما يتعلق مبا  ان 

كبريا  عددا  ت�شته�ي  اأ�شياء  اأق���ل  اأن  علي  وجب 

من القراء. اإن جمم�ع رواياتي قد مت تاأليفها بني 

�شفري االأول اإىل م�رش، حيث ح�شلت على من�شبي 

بال�اليات  الط�يلة  واإقامتي  كاأ�شتاذ،  االأول 

املنعطفات  �شادفت  لقد  االأمريكية.  املتحدة 

االأ�شا�شية ل�ج�دي انطالقات واأ�شفار كثرية .

بها  �صت�صاهمون  التي  الق�صائد  نوعية  ما هي   n

بلوديف..؟

الر�شامني  الفنانني  بطلبات  �شريتبط  �شيء  كل   l

كيف  اأبرهن  اأن  اأحاول  وامل��شيقيني.  امل�ش�رين 

الق�شائد يف عامل ه� يف  اأن تتم��شع هذه  ميكن 

ط�ر التح�ل. و�شيربهن يل الفنان�ن باملقابل اأين 

ميكن يل اأن اأمت��شع يف مقابل عملهم �ش�اء اأكان 

جتريديا او ت�ش�يريا. مل يعد لهذا التمييز من جهة 

كذلك  ميكننا  هذه  اأيامنا  يف  مالءمة.  اأية  اأخرى 

اأهرامات  اأو  التدفقات  كما  الكنائ�ض،  ن�ش�ر  اأن 

هذه  يف  اآخ��ر،  �شخ�ض  عمل  نلج  كي  املكعبات 

اأكتم  اأن  جاهدا  ،اأح��اول  اأرى  االأجنبية  الكه�ف 

العمل،  ينفتح  بداخلي.  االأ�شياء  اأن�اع  كل  اأ�ش�ات 

ا�شتطاعت  كلما  الكلمات  تنبج�ض  ويكلمني،  اإذن، 

اإحدى  ففي  ما.  نظام  يف  اأ�شعها  اأن  يجب   . ذلك 

ال�شاأن  يرام. كما ه�  ما  الكل على  اللحظات كان 

دائما  العامل  تاريخ  يعرب  معني.  قطار  عمل  يف 

واإن�شان  الدينا�ش�رات  . منذ حقبة  يف ق�شائدي  

الكه�ف اإىل حقبة الروب�ات.

n هل الرواية بالن�صبة لكم انتهت فعال؟

مرة  اأ���رشع  حيث  الت�شعني  �شن  يف  لي�ض  نعم !   l

الرواية  اأن  اأعتقد  اأوال،  الرواية.  كتابة  يف  اأخرى 

�شالحيته.  انتهت  �شكل  هي  االآن  منار�شها  كما 

يجب البحث عن �شيء اآخر.

n لنقل ذلك هل تق�صدون التخيذاتي l’autofiction؟

الذاتية  ال�شرية  اإنها  �شيئا.  التخيذاتي  يعني  ال   l

بع�ض  بت��شيب  فيها  نق�م  حيث  �شدق،  باأقل 

ل�شات�بريان عمل  بعد امل�ت  االأ�شياء مذكرات ما 

هذا  فاإن  ثم،  التخيذاتي. ومن  كامل  ب�شكل  يج�شد 

�شيء جديد  ي�جد  tradition ال  تقليدا  يعترب  االأخري 

الروايات،  من  كبريا  عددا  الي�م  نكتب  اإننا  هنا. 

ونن�رش الكثري منها. فهناك من جهة، اأ�شياء جيدة 

املاأل�فة  الرواية  يف  اأن  يل  يبدو  ذلك  ومع  جدا، 

ي�جد خلل ما. بفعل نق�ض يف الطم�ح. اإن الفكرة 

بربح  للّنا�رش  وال�شماح  البيع،  هي  تهيمن  التي 

املال، واأن يربح بنف�شه يف حقبة الرواية اجلديدة، 

 
ّ

اأن نغري اأردنا  اأبدا هذه االأفكار. لقد  مل تكن لدينا 

العامل ب�ا�شطة االأدب. وه� ال�شيء الذي كان مثريا 

اأن  يف   االإ�شكال  يكمن   .
ّ

ق���ي ب�شكل  لالهتمام 

نحكي ق�شة، واأن نفهم ما يحدث لنا. يتطلب ذلك 

ي�شنع�ن  اأنا�ض  هناك  به.  باأ�ض  ال  اأدبيا  طم�حا 

اأ�شياء مثرية لالهتمام، ولكننا ال نعرفهم بعد. اإن 

اجلديد ياأخذ دائما وقتا ط�يال قبل اأن يظهر. 

الهوام�ش 

اجري احل�ار ي�م 16 ي�لي�ز 2013.

 Sainte ت�شميتها على �رشف �شانت والبريج مّتت  والربجي�ض  ليلة   ��  1
30اأبريل اىل  ي�شتمر من ليلة   ربيعي  عيد   Walburge 770-779
امل�شيحية  الكني�شة  منعته   ، باأكملها  اأوروب��ا  يف  به  يحتفل  ماي  فاحت 

ة .ا�شتلهمه جمم�عة من الفنانني يف اأعمالهم .
ّ

لطق��شه اخلا�ش

يف  تبحث  التي  ال�شيك�ل�جية  ال��شائل  من  رو�شاخ  اختيار  يعد   -  2
العالقة بني اجل�انب ال�شكلية للمدرك )يف بقع احلرب( وال�شمات املتميزة 

النف�شية  العيادات  يف  الت�شخي�شية  االأدوات  من  يعترب  ال�شخ�شية.  يف 

وو�شيلة من و�شائل درا�شة ال�شخ�شية. ويتاألف من ع�رش �ش�ر تتك�ن كل 

اأكرب قدر ممكن من  ال�ش�ر تثري  اأ�شكال متماثلة وهذه  �ش�رة منها من 

اال�شتيجابات املختلفة لدى االأ�شخا�ض املتخلفني.يطلب من املري�ض من 

خالل م�شاهدته بقع احلرب ماذا يرى؟

حرة يف الّثقافة ال�ّشعبية 
ّ
لل�ش الليلية  التجمعات  ليلة  هي   Sabbat  �  3

االأوروبية ،تك�ن فيها والئم واحتفاالت وثنية ، وه� عيد لليه�د القدماء 

ا .
ّ
ن�ا به عيدا غريبا وا�شتثنائي

ّ
. ي�شتعمله الكاث�ليكي�ن ليعي

م�شدر املقالة 

ابط 
ّ
الر

http://www.humanite.fr/culture/michel-butor-pour-
ecrire-j-ecoute-les-images-des-a-545990
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زكريا محمد

املناخ االأدبي  كعكة يتناف�ض املثقف�ن عليها  واأنا 

اتعهد  بالتنازل عن ن�شيبي لهم
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يف  ا�شمه  برز  فل�شطيني،  �شاعر  حممد،  زكريا 

حيث  املا�شي،  القرن  من  الثمانيات  بدايات 

ن�رش جمم�عته ال�شعرية االوىل " ق�شائد اخريه". 

يعترب ان ال�شعر مل يقيده، بل كان ا�شا�ض انطالقته 

وامل�رشح  الرواية،  لكتابة  اجته  ومنها  االدبية 

واجته اي�شا نح� الر�شم والنحت. مبدع كتب يف 

�شخ�شه  يف  واالدي��ان.  واال�شاطري  امليث�ل�جيا 

تلم�ض الهدوء واالتزان، وه�قليل احلديث اال انه 

ت�شبه  بليغة  ق�شريه  بجمل  داخله  يف  عما  يعرب 

ب�شبب  ذلك  ان  ويبدو  االن��زواء  يحب  ق�شائده. 

الزاوية،  قرية  يف  ولد  حيث  القرية،  يف  ن�شاأته 

اال�ش�اء وال  نابل�ض. ال يحب  القريبة من مدينة 

ال�شهرة وال ي�شعى لها. زاهدا يف احلياة كما كان 

زاهدا يف البدايات بق�شائده اال ان ث�رة الفي�ض 

ب�ك احدثت عنده تغريا يف كتابة ال�شعر فاأ�شبح 

البدايات.  يف  عاداته  عك�ض  على  ي�ميا  يكتب 

جتمعه  مل  ان��ه  اال  الثقايف  ال��شط  م��ن  قريب 

�شداقات حميمة مع احد.  كان قريبا من ال�شاعر 

يدع �شداقته،  انه ال  اال  الراحل حمم�د دروي�ض 

يف   2000 وحتى   1996 عام  منذ  معه  وعمل 

يرغب  الكرمل.   جملة  حترير  �شكرتري  من�شب 

باجلل��ض يف اخلالء و التاأمل ع��شا عن اجلل��ض 

فر�شة  اعطاه  تعاىل  اهلل  ان  يعترب  مقهى.  يف 

لذلك ه�  املر�ض  بعد �رشاعه مع  للحياة  ثانية 

كل  الجن��از  وقته  ا�شتغالل  على  دائما  يحر�ض 

ما خطط له، فه� دائم الكتابة والقراءة والبحث. 

الفرن�شية  اللغات  اىل  ترجمت  ال�شعرية  اعماله 

التقته  "نزوى"  جملة  واالجنليزية.  واال�شبانية 

يف مدينة رام اهلل وكان لها معه اللقاء التايل:

n لنبداأ معك من وخزة ال�صعر االأوىل؟

ال�شبعينات  منت�شف  بعد  ال�شعر  كتابة  ب��داأُت   l

ولكن نادرا ما كنت اأن�رش ق�شائدي. واأول ق�شيدة 

العراقية  املجالت  احدى  يف  بغداد  يف  ن�رشتها 

حيث كنُت اأتعلم االأدب العربي يف جامعة بغداد. 

يف  تاأخروا  الذين  النا�ض  من  كنُت  اأنني  واأعتقد 

من  الع�رشينات  بداية  يف  كنُت  حيث  الكتابة، 

عمري، ومل تكن عندي اجلراأة وذلك ب�شبب هيبتي 

من ال�شعر . ولدُت يف قرية الزاوية وكانت اأج�اء 

زكريا حممد

كنُت اأهاب ال�صعر  وجمموعتي الثالثة

�ساحلت بيننا

*  كاتبة وصحفية من فلسطين   

تغريد �سعادة*



انفتحت  وعندما  ال�قت  ذلك  يف  معزولة  القرى 

على العامل تفتحت �شهيتي للثقافة واالأدب. 

n متى علمت اأّنك �صاعر؟

وعندي  واأالح��ق��ه  ال�شعر   اأح��ب  دائ��م��ا  كنُت   l

مل  ل�  حتى  ال�شعر  كتابة  اأ�شتطيع  اأنني  اإح�شا�ض 

ثم  ان 
ّ
عم اإىل  رجعُت  ثم  قليلة  ق�شائد  اإال  اأكتب 

جمم�عة  الفعلية  بداياتي  كانت  ب��ريوت.  اإىل 

اأردُت مراجعتها �شاأق�م  اإذا  . واالآن  �شغرية جدا 

واأ�شفُت  �شغرية  جمم�عة  وهي   . ثلثها  بخذف 

لها ق�شائد الحقا ورمبا ب�شبب اأنني مل اثق بها 

ا�شميتها  "ق�شائد اخرية".

 ويف العن�ان قدر  من املناكفة عك�ض الق�شائد 

برتك  اآن��ذاك  رغبتي  تاأكيد  اأ�شتطيع  ال  االأوىل. 

الباب  بقي  ولكن  م�ؤكد،  غري  ذلك  الن  ال�شعر، 

وال�شمت.   ال�شعر   تركي  احتمال  على  مفت�حا 

كنا  ج��دوى؟  لل�شعر  هل  اأت�شاءل  كنُت  ووقتها 

العامل.  تغيري  يف  يرغب  الذي  اجليل  من  وقتها 

حقا.   العامل  تغيري  ي�شتطيع  ال�شعر  هل  اأت�شاءل 

وكان هذا ال�شع�ر يفتح ال�شمت، وكاأنني قطعُت 

�ش�طا وهذه ق�شائدي االأخرية. ال ياأتي العن�ان 

ال�شعراء    
ُ
يفهم عادة  ولهذا  ال�شاعر  من  م�شادفة 

ار�شلُت  اآنذاك   . العناوين  من  تط�رهم  ومراحل 

ومتت  الفل�شطينيني  الكتاب  الحتاد  املجم�عة 

وذهبت  لبنان  يف  احل��رب  قامت  ثم  طباعتها، 

غالبية الن�شخ ومل يبق اال ن�شخة واحدة احتفظت 

بها معي. يف تلك املجم�عة ميكن روؤية تط�ري، 

ويف داخل املجم�عة عدد من الق�شائد ت�شري اإىل 

اأين اأذهب.

بالثورة  عالقتك  عن  تقول  اأن  ميكنك  م��اذا   n

واملقاومة؟

l نحن كتاب و�شعراء يكتب�ن على الطريق

n لنتكلم اأكرث عن عالقتك بالكتابة؟ 

نرغب  �شبابا  كنا  خمتلف،  ب�شكل  نكتب  كنا   l

يف  احلرية  جملة  يف  كتبُت  خمتلفني.  نك�ن  اأن 

وعندما  االأدب،  يف  واأحيانا  ال�شيا�شة  م�ا�شيع  

انتقلُت اىل ت�ن�ض وبعدها  ثم  �ش�ريا  ذهبُت اىل 

دائ��م  كنُت   .  1994 �شنة  االردن  اإىل  رجعت 

كتبت  االردن  ويف  قرب�ض  اىل  وذهبُت  التنقل 

يل  كان  اإ�شدار  اأول  اال�شتقالل.  راية  جريدة  يف 

"اأ�شغال  الثانية  اأما املجم�عة   ،1981 يف عام 

زمن  ثمة  ك��ان   .1990 ع��ام  �شدرت  يدوية" 

والثاين،  االول  اال�شدارين  بني  ن�شبيا  ط�يل 

املجم�عة  ذلك.  بعد  تق�رش  امل�شافة  اخذت  ثم 

عام  �شدرت  ا�شكدار"  يجتاز   اجل���اد   " الثالثة 

1994، و�شدرت عن دار ال�رشاب يف لندن كانت 
هذه  كانت  ال�شعرية.   حلياتي  ت�ؤ�ش�ض  جمم�عة 

املجم�عة قد عملت م�شاحلة بيني وبني ال�شعر، 

وبدا يل اأنني ت��شلُت فيها اإىل اختيار  اأ�شل�بي 

يف كتابة ال�شعر وت��شلُت اأي�شا اإىل م�شاحلة مع 

فكرة جدوى ال�شعر، واأننا ال ن�شتطيع تغيري العامل 

ولكن ن�شتطيع اأن نغري ون�ؤثر يف اأرواح حمددة، 

واأن التاأثري  يف هذه االأرواح حتى ل� كان عددها 

جمم�عتي  يف  ال��ه��ني.  ب��االأم��ر  لي�ض  حم���دودا 

الأن  مكنتني  التي  املعادلة  اإىل  ت��شلُت  الثالثة 

له  ال�شعر  اأن  اأث��ق  واأن  ال�شعري  مب�شتقبلي  اأث��ق 

اأكرث بكثري  تاأثري ما.  وكتبُت فيها على راحتي 

من املجم�عات ال�شابقة، كنُت قد بلغُت االأربعني 

ن�رشُت  بحرية.  ال�شعر   اأك��ت��ب  اأن��ن��ي  و�شعرت 

وكان  وحت�شرياتها،  بروفاتها  مع  الق�شيدة 

اأريد،  ما  بكتابة  بحريتي  ما  اإح�شا�ض  من  نابع 

دون انتظر ماذا �شيق�ل االآخرون. وتيقنت اأنه مل 

كالزواج  فه�  ال�شعر،  من  الفكاك  باالإمكان  يكن 
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ال�سعر  مل 

يقيدين 

وكتبت 

امل�سرح 

والرواية 

وق�س�ش 

االطفال



الرابعة  . جمم�عتي  منه  الكاث�ليكي ال خال�ض 

"�رشبة �شم�ض" �شدرت عام 2003 وهي عالمة  
يف حياتي ال�شعرية حيث كنُت وقتها اأتنقل بني 

فكان  اإ�شداراتي  ت�ا�شلت  ثم  وفرن�شا.   قرب�ض 

"اأحجار البهت" وهي جمم�عة اعتقد اأنها جيدة. 
n مبن تاأثرت من ال�صعراء؟ 

من  وحديث�ن  قدماء  كثريين  ب�شعراء  تاأثرُت   l

ي��شف  و�شعدي  ل�ركا  مثل  والغربيني  العرب 

م�شك�ن  دائما  ال�شاعر  اأن  اإىل  م�شريا  واآخرين، 

ذاته  يك�ن  كيف  وبالتايل  االآخرين.  بال�شعراء 

�شمن تاأثري االخرين، وكيف يخلق �شعره متاأثرا 

باالآخرين. 

n ما هي طقو�ض الكتابة لديك ؟

وم�جات،  دفعات  على  عندي  الكتابة  تق�م   l

هذه   . فجاأة  ياأتي  ال�شعر   ولكن  مدة  اأنقطع  قد 

بل  ي�مي،  ب�شكل  كر�شي  على  اأجل�ض  ال  طريقتي 

ال�شعر   انتظر  كنُت   . واحدة  دفعة  الق�شائد  تاأتي 

لياأتي وانتظر اللحظات الأكتب. كنُت انتظر ال�شعر 

�شن�ات  اأربع  اأو  ثالث  منذ  االآن  ولكن  وم��روره. 

اأجل�ض كل �شباح واكتب. اكت�شف امكانياتي من 

كل  واكتب  اكتب  حيث  احلا�ش�ب  �شا�شة  خالل 

ي�م وفرتات االنقطاع اأ�شبحت قليلة . وال اأعرف 

هل ه� تط�ر داخلي اأو مرتبط بالفي�ض ب�ك.  يف 

هذه الفرتة كتبت ق�شائد يف جمم�عتي ال�شعرية 

"ك�شكبان"، حيث اختلف �شعري جديا اظن ذلك، 
انت�شارا يف  اأكرث  اأعرف كيف، ولكن �شع�ري  ال 

واحدة  كتلة  كال�شابق  لي�شت  واأ�شعاري  داخلها. 

ومتما�شكة، واأن هناك عن�رشا مركزيا وم�شريها 

مت�شاربة،  كاأّنها  �شارت  ق�شائدي  االآن  واحد. 

�شع�ر  اإثارة  اإىل  وتهدف  داخلها،  يف  متناق�شة 

اأكرث من ال��ش�ل لتجميع جمم�عة. وهذا يعك�ض 

حماوالتي للخروج ب�شعر جديد باأ�شاليب اأخرى. 

وا�شطراب  اللحظة  ال�شطراب  ذل��ك  اأن  ويبدو 

املنطقة منذ فرتة ط�يلة.

n اجليد يف االأمر.. اأّن ال�صعر مل مينعك من كتابة 

اأ�صكال اأخرى ؟ 

l بعد اأن قطعت هذا ال�ش�ط، انفتح اأمامي املجال 

الكتابية  االأ�شكال  يف  وب���داأُت  اأري��د  ما  الأكتب 

االأخرى مثل الرواية وكتابة امل�رشحية وق�ش�ض 

االربعني  املرء  يبلغ  عندما  اأّنه  ويبدو  االطفال، 

اأ�شل�به  وي��ع��رف  ال�شعرية  ذات���ه  يف  ومي�����ش��ُك 

ال�شعري،  له اأن يكتب يف غري اجتاه. مل تكبلني 

ثمة  اأن  اإح�شا�ض   
ّ

لدي وت�لد  �شاعر  اأنني  فكرة 

قدرة يل الأك�ن روائيا اأو اأي �شيء اآخر  وال احد 

 حدودي. وحدي اكت�شفت 
ّ
ي�شتطيع اأن يفر�ض علي

حماولة  يخ��ض  االإن�شان   . واكتبها  ح��دودي 
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الر�شم  اىل  اجتهت  ولذا  حدوده  الكت�شاف  دائمة 

م�شتعدا  و�رشُت  اقتنعُت  اأنني  يل  وبدا  والنحت. 

االخرين.   راأي  انتظر   اأن  دون  اأريد  ما  اأفعل  اأن 

امل�رشحية،  الن�ش��ض  من  ع��ددا  اأي�شا  كتبُت 

عددها ثالثة ن�ش��ض، لكن مل يكن عندنا م�رشح 

ثابت لذا مل ت�شتمر  هذه التجربة، بينما التجربة 

وت�ن�ض  ال�شام  بني  تنتع�ض  كانت  امل�رشحية 

وقرب�ض. ا�شداري "احتفال يف قلعة امل�ت" ه� 

حدودي،  الختبار  حماولة  وه�  م�رشحي  كتاب 

مبعنى اأنني ل�شُت فقط �شاعرا،  اأنا اأريد اأن اأكتب 

من  احلقل  هذا  يف  التج�ل  على  وقادر  اأريد  ما 

اأطرافه اإىل اأطرافه ولي�ض فقط يف ال�شعر.

عن  التف�صيل  م��ن  ب�صيء  اأي�صا  لنتحدث   n

ا�صتغالك الروائي؟

l كتبُت روايتني هما "العني املعتمة" و�شدرت 

يف  و���ش��درت  الراعي"  "ع�شا  و   1997 ع��ام 

التجربة  2002،  كانت جتربة ممتعة، يف  عام 

االأ�شط�رية  الطف�لة  اأج����اء  ا�شتعدت  االأوىل 

فكرة  اأ�شتعدُت  الثانية  والرواية  وامليث�ل�جية، 

الثنائية الفل�شطينية يف ال�شتات وال�طن وامل�ت 

واحلياة.   عندي اأي�شا م�رشوعان وقد بداأُت يف 

الكتابة، ولكن ترددُت. 

n مبا اأننا نتحدث عن الرواية .. ما راأيك بجائزة 

البوكر العربية؟ 

الب�كر   جائزة  عن  يكتب  ما  كل  اأن  وبراأيي   l

وغريها من اجل�ائز  ويف ظل ال�اقع الذي نعي�شه 

لل�شهرة،  و�شيلة  اأ�شبحت  الرواية  اأن  اإىل  ي�شري 

اأجل  من  ال�شعر  اأجت��اوز  اأنني  اأ�شعر  ال  وحتى 

الرواية. كتبُت م�شاهد واأجزاء من الرواية  الأنني 

اأ�شري  العام  املزاج  واأعاك�ض  امل��شة  اأعداء  اأ�شد 

اأن  مع  امل��ش�ع.  اأجلت  وبالتايل  متاما  عك�شه 

هناك ثمة م�رشوع روايتني اأعمل عليهما واحدى 

الروايتني تتحدث عن رحلة �شاب فل�شطيني من 

القد�ض اإىل مكة قبل االإ�شالم.

جتاوز  اهتمامك  اأّن  يلحظ   كتاباتك  يتابع  من 

م�لع  اأنك  ي�شتنتج  والروائي،  ال�شعري  االإب��داع 

كتب  �شتة  اأ�شدرت  فقد  واالأديان  بامليث�ل�جيا 

"عبادة   : وهي  امل��ش�عني  هذين  يف  تتحدث 

واأوزيري�ض يف مكة اجلاهلية" �شدر عام  اإزي�ض 

االأمثال اجلاهلية بني  النحيني:  2009، و"ذات 
الطق�ض واالأ�شط�رة"، �شدر عام 2010، و"ح�ل 

ديانة مكة يف اجلاهلية: كتاب احلم�ض، الطل�ض، 

احلجارة:  و"م�رشط   ،2013 عام  احللة"، �شدر 

 ،2014 عام  �شدر  واالأ�شط�رة"،  اللقب  كتاب 

كتاب  اجلاهلية:  يف  مكة  ديانة  ح�ل  واأي�شا 

املي�رش والقداح"، و�شدر عام 2014 ، و"نق��ض 

عربية قبل االإ�شالم" و�شدر عام 2015. 

بالديانات  م�شغ�ال  عاما   20 ح�ايل  منذ  كنُت 

القدمية وامليث�ل�جيا، وكتبت خم�ض كتب ح�ل 

اأ�شياء  واكت�شفت  االإ���ش��الم  قبل  العرب  ديانة 

ديانة  �شيئا عن  نعرف  اأننا ال  مذهلة ومده�شة، 

نتاجات  ه�  ن�شتهلكه  وما  اال�شالم.  قبل  العرب 

الغربيني  الأن  وم�ش��شة،  وم�شللة  زائفة  غربية 

قبل  العرب  ديانة  ج�هر  يعرف�ن  ال  اأنف�شهم 

اال�شالم  قبل  مكة  ديانة  كتاب  عندي  االإ�شالم. 

وهي احلم�ض والطل�ض واحللة، وهي ثالث ط�ائف 

احد ح�ل  يكتب  اال�شالم. مل  قبل  رئي�شية  دينية 

هذه الط�ائف �ش�ى الطائفة املعروفة عندنا هي 

احلم�ض، وال ي�جد اأدب عربي اأو غربي رغم وج�د 

م�شادر ام�شكت بهذه الط�ائف. وحاولت اأن ا�شل 

اإىل ج�هر ديانة العرب قبل االإ�شالم وحاولت اأن 

اعرف اأي اآلهة عبدت كل تلك الط�ائف وت��شلت 
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املطلب  عبد  بن�  وعائلته  حليا  الر�ش�ل  اأن  اإىل 

ه�  ما  عك�ض  وه���  احللة  من  هم  ها�شم  وبني 

قري�ض  اأن  اعتقدت  امل�شادر  حم�شي.  انه  �شائع 

ديانة  فهم  ميكننا  وال  خطاأ،  وهذا  حم�ض.  كلها 

كانت  حيث  احلقيقة  هذه  اإىل  الع�دة  دون  مكة 

وعائلة  ط�ائف،  لثالثة  مق�ش�مة  الديانة  تلك 

الر�ش�ل من طائفة احللة واأن اال�شالم انبثق من 

اأر�شية حلية.

n حدثنا اأكرث عن م�رشوعك اجلديد يف االأديان؟

الديانة  ت�شكيل  ح�ل  جديد  كتاب  على  اعمل   l

�شكلت  كيف  اجلاهلي،  الع�رش  يف  اليه�دية 

اأي  من  وانطالقا  ظ��روف،  اأي  وحت��ت  الديانة 

م�شالح.  فقد ن�شاأت الديانة اليه�دية يف الع�رش 

الفار�شي، وانطالقا من م�شالح الفر�ض وجمم�عة 

االمرباط�رية  م�شالح  تالقت  حيث  اليه�د،  من 

الفار�شية مع م�شالح جمم�عة يه�دا وهذا اأدى 

اإىل خلق الديانة اليه�دية .

االأ�صا�صي  املعني  وهي   ، القراءة  عن  م��اذا   n

مل�رشوع الكتابة ؟ 

l اأقراأ ال�شعر العربي وال�شعر املرتجم، لكن ال�شعر 

العربي امل�ج�د ي�شبه بع�شه البع�ض، فنحن يف 

الت�شابه، ولذلك يجب  مناخ واحد وفيه قدر من 

اأن اأقراأ �شيئا ال ي�شبهني ويختلف عني فاأح�شل 

على �شيء جديد ولذا فاإنني اأكرث من قراءة ال�شعر 

املرتجم. 

n كيف ترى ال�صعر الفل�صطيني اليوم ؟ 

يف  ولي�ض  جيدة  حالة  يف  الفل�شطيني  ال�شعر   l

وت��ي��ارات  خمتلفة  اجت��اه��ات  ل��ه  واالآن  اأزم���ة. 

ي�جد  ال   . جديدة  �شباب  اأ�شماء  وهناك  خمتلفة 

جيدا.  م�شتقبال  هناك  اأن  ويبدو  ا�شكالية  بها 

كان  واإن  تتقدم،  الفل�شطينية  االدبية  احلياة 

ثمة احباط �شيا�شي �شامل، ولكن ال ي�جد ازمة 

ثقافية، ونحقق تقدما وثمة اجيال جديدة. منذ 

اللحظة التي اتى فيها حمم�د دروي�ض رفع فيها 

ال�شعر الفل�شطيني، و�شار النزول عن هذا ال�شقف 

غري ممكن، ومل يعد مقب�ال. لكن باملقابل هنالك 

ال�شعر  اجليد  ولكن ال يجد من يعرتف به.

ال�شعر  يكتب  من  والقلة  النرث   تكتب  الغالبية 

جيدة  ن�ش��شا  نكتب  اأن  واال�شا�ض  التفعيلي، 

اأيا كان �شكلها، واالختالف احلا�شل االآن اأنه مل 

حتى  كان  كما  بال�شعر   �شيا�شة  يكتب  اأحد  يعد 

الت�شعينات من القرن املا�شي. 

n براأيك ما االأ�صباب التي تقف وراء ذلك ؟

l رمبا �شجرت النا�ض من الكتابة ال�شيا�شية، واأن 

ال�شعر اأجنز دوره بعد اأن اأجنزت  منظمة التحرير 

الفل�شطينية  اله�ية  تر�شيخ  مهمة  الفل�شطينية 
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ا�شياء  عن  نكتب  �رشنا  مهددة.  تعد  مل  والتي 

اخرى وما اجنزه ال�شعراء حمم�د دروي�ض و�شميح 

واحلفاظ  اله�ية  بن�رش  دحب�ر  واحمد  القا�شم 

عليها اعفى االجيال الالحقة من ان تكتب عنها، 

وهذا جيد فلم نعد حمك�مني مب��ش�ع واحد، ومل 

القمع  عن  نكتب  ان  علينا  تفر�ض  ا�رشائيل  تعد 

والدبابات واجلندي اال�رشائيلي.

n لنتحدث عن عالقتك مبحمود دروي�ض؟ 

وكنُت  ل�شن�ات،  دروي�����ض  عند  ا�شتغل  كنُت   l

راأ���ض  ال��ذي  الكرمل،  ملجلة  التحرير  �شكرتري 

حتريرها الراحل . وه� االآن رحل وخ�رشناه وال 

اأبدو ك�شديقه. كنت ا�شتغل عنده وكان  اأن  اأحب 

معه  يعمل  م��ن  وي��ح��رتم  ج��دا،  ودودا  �شخ�شا 

يف  معا  وجتربتنا  لذاته  احرتامه  من  انطالقا 

العمل امتدت  من عام 1996 – 2000 .

n من يعرف االديب حممد زكريا �صخ�صيا يعلم 

واالنزواء،  االنعزال  ويحب  النا�ض  يتحا�صى  اأنه 

وتلحظ  لوحده  اهلل  رام  مدينة  يف  مي�صي  تراه 

تاأمله الدائم، متوا�صع يقف لي�صلم على كل من 

يعرفه ويبت�صم بود كبري؟

l ق�شائدي يف ال�شن�ات االأخرية تنبع من العزلة 

املنا�شبات  عن  ابتعد  ع��ادة  مبعنى  وال�شمت، 

العامة واجل�ض يف البيت، واحب ان اجل�ض على 

التالل واجلبال ا�شمع ال�شمت وامار�ض ال�شمت.  

وال  ال�شعر،  يف  م�ج�د  جزء  ال�شمت  ان  اعتقد 

ال�شعر   . ال�شعر اال بجزء من ال�شمت  ينفع كتابة 

ملتزم بال�شمت.

n رمبا من ال�صعب اأن نتحدث عن املر�ض؟

مهمات  هناك  اه���دره،  لكي  يل  وق��ت  يبَق  مل   l

�شنة  اأثني ع�رشه  اأو  فقبل ع�رش  اأجنزها.  اأن   
ّ
علي

اللحظة  تلك  ومنذ  و�شفيُت  بال�رشطان  ا�شبُت 

اأح�ض اأنني يف �شباق مع الزمن، وان اهلل اعطاين 

فر�شة للحياة وعلي ان اجنز املهمات التي علي، 

وال ي�جد وقت ا�شيعه. هناك عدة م�شاريع يجب 

كان  املر�ض   . حا�شمة  م�شاألة  وال�قت  اجنازها 

فر�شة  اعطيت  وقد  انتاجي،  يف  حا�شما  عامال 

جديدة اخرى وعلي ان ا�شتغلها وان اجنز ما علي، 

متفائل باحلياة ولدي رغبة كبرية يف ان اعمل. 

n م�صوار طويل، واجناز كبري، وابداع متميز، هذا 

هو واقع حال ال�صاعر والروائي والكاتب والر�صام 

يف  حقه  اخذ  هل  ولكن  حممد  زكريا  والنحات 

ال�صهرة؟

عقدة لها عالقة باأ�شياء كثرية 
ُ
l ال�شهرة م�شاألة م

وبالظروف وبامل�اهب. هذا امل��ش�ع ال يقلقني 

ه�  االأدب��ي  واملناخ  لالآخرين.  ال�شهرة  وتركت 

منها  قطعة  ياأخذ  ان  يريد  واحد  كل  كعكة،  مثل 
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ولكنني ال اأهتم بن�شيبي منها. واأتعهد لهم اأنني 

لن اناف�شهم ولرييح�ا انف�شهم. 

على  ق�صائدك  كتابة  اعتمدت  اأن��ك  الغريب   n

احلا�صوب وو�صعها على �صفحتك يف الفي�ض بوك 

واعتزلت الورقة والقلم ؟

الكتابة  الفي�ض ب�ك تقل�شت امل�شاحة بني  مع   l

نهائيا.  حذفها  مت  بل  االأدن��ى،  احلد  اإىل  والن�رش 

و�شارت الكتابة والن�رش  كما ل� اأنهما عملية تتم 

ب�رشبة واحدة حتى اأنني يف احيان كثرية كنت 

ن�رشها  بعد  للق�شيدة  النهائي  بالتدقيق  اق���م 

على �شفحتي. فاأنا على ما يبدو اأك�ن اأقدر على 

روؤية اخطائها الطباعية او اللغ�ية او الفنية حني 

ب�ك.  الفي�ض  �شفحة  على  امامي  من�ش�رة  اراها 

كنت عمليا ان�رش ثم ادقق.  ما فعله الفي�ض ب�ك 

الكتابة  بني  الزمني  األفا�شل  الغى  انه  يتخطى 

والن�رش بل األغى تقريبا الزمن الفا�شل بني حلظة 

كتابة  من  ث���ان  فبعد  ال��ق��ارئ.  وب��ني  الكتابة 

الق�شيدة تك�ن قد و�شلت اىل قارئ ما، وه� من 

جهته يك�ن قادرا على ان يبدي وخالل اقل من 

دقيقة رد فعله على الق�شيدة لكي يلتقطه الكاتب 

مبا�رشة. 

n ماذا عن االنعطافة التي  حدثت يف �صعرك خالل 

ال�صنوات االأخرية منذ عام 2012 فقد حل مناخ 

خمتلف يف ق�صائدك؟

ال  اىل حد  وااليقاعات تغريت  ال�شط�ر طالت    l

كلمات  ان  كما  اختلفت،  امل��ش�عات  به،  باأ�ض 

جديدة دخلت قام��شي . ف�ق ذلك.. هنالك  نغمة 

مت�ش�فة  ت�شللت اىل ق�شائدي. نغمة ال عالقة لها 

مبناخ الت�ش�ف ال�شائد، والذي ظل دوما يتجنبه، 

التي  الثانية  املرة  هي  هذه  قام��شه.    وميقت 

ا�شعر فيها بق�ة ب�ج�د تغريات عميقة يف �شعري. 

يجتاز  "اجل�اد  جمم�عة  مع  االوىل  املرة  كانت 

اإ�شكدار". ففي تلك املجم�عة اح�ش�شت انني احترر 

، وانني ا�شتطيع ق�ل ما اريد من دون خ�ف وال 

�شغط  من  متخففا  اق�له  ان  ا�شتطيع  اي  حرج. 

املناخ العام، ومن �شغط القارئ املفرت�ض. االآن 

وبالطريقة  اري��د  ما  اكتب  حيث  اف�شل  ال��شع 

التي اريد. حريتي تت�شع ومتعتي ت�شتد. 

n ما االأ�شباب التي تظنها تقف وراء هذا التط�ر، 

ثم  ببطء  حدثت  تغريات  اأم   ب�ك  الفي�ض  تاأثري 

اعلنت عن نف�شها على �شفحة الفي�ض ب�ك؟ 

l ل�شت اأدري. رمبا حدث االمران معا بطريقة ال 

ا�شتطيع فهمها حتى االآن.  �شيم�شي زمن قبل ان 

نتاكد من تاثريات الن�رش االلكرتوين على كتابتنا 

عم�ما، وعلى الكتابة ال�شعرية خ�ش��شا. اذ يبدو 

مع  للتعامل  ا�شتعدادا  االكرث  ه�  كان  ال�شعر  ان 

و�شائل الت�ا�شل االجتماعي. كما انه رمبا االكرث 

ا�شتفادة منه. وايا كان االمر فانا على ا�شتعداد 

لالقرار مبا فعله الفي�شب�ك معي ايا كان مقداره.

ان الكتابة على الفي�ض ب�ك بالن�شبة يل مل يكن 

كامال  ت�شعيدا  كانت  بل  فقط.  الكرتونيا  حدثا 

لعزلتي. انها العزلة وقد بلغت منتهاها. �شحيح 

لكن  كثريون  ب���ك  الفي�ض  على  اال�شدقاء  ان 

وج�دهم ال�همي �رشورة من �رشورات مترير 

بهذه  عزلة  متر  فلكي  وت�شعيدها.  بل  العزلة 

الق�ش�ة كان ال بد من وج�د �شجيج ما ي�حي 

جهاز  ت�شغل  كاأنك  م�ج�دة.  غري  العزلة  بان 

التلفزة عندما تك�ن وحيدا لكي يبدو لك وكاأن 

اخل��الء.  ا�ش�الت  على  ت�شيطر  امل��لء  ا�ش�ات 

بهذا املعنى، فهذه الق�شائد بذات العزلة: ولدت 

، تغنت بها، وارتدت حجابها، وهي  العزلة  يف 

حتمل ق�ش�تها. 
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الطيب الصديقي

مات الطيب ال�صديقي ، الطيب ، الهازئ ، املهيمن على نوع من 

امل�رسح اجلديد. م�رسح املقامة يف املقام واملقام يف املقامة. 

انتهت ملحمته هنا. هنا فقد �صيئًا من �صفاته الأ�صا�صية.�صوف 

يبقى منه الكثري ، غري املجادلت
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ل�ستوحدك(  داريو، (

يف  يف أي  يف اأي  أي  ر يف أي  أي  ر يف أي  أي  ر راأي  أي  إب��داء اإب��داء إب��داء  يف  ال�صديقي  الطيب  يرتدد  مل 

أدوات���ه اأدوات���ه أدوات���ه  أن اأن أن  وج��د  لأن��ه  العربي.  لأن��ه رح  العربي.  لأن��ه �رح  العربي.  لأن��ه امل����رح  العربي.  لأن��ه امل����رح  العربي.  لأن��ه �امل�����رح  العربي.  لأن��ه �رح  العربي.  لأن��ه امل����رح  العربي.  لأن��ه �رح  العربي.  رح  تطوير 

العربي  رامل�رامل�رح  يف  نتائجها  يف صتظهر  نتائجها  يف صتظهر  نتائجها  تظهر  ص�ص� اجل��دي��دة، 

اللغة،  اللغة، صتعمل  اللغة، صتعمل  تعمل  صا�صا� وح��ده.  املغربي  رامل�رامل�رح  يف  ل 

ل جامعة  العربية،  اللغة  اللغة صب.  اللغة صب.  ب.  صين�صين� ل إلهام اإلهام إلهام  منبع 

جديد،  من  الف�صحى،  العربية  ب��زوغ  فقط.  لغة 

الفرق  ور كرثة من صور كرثة من صور كرثة من  صح�صح� ال�صديقي، مع  الطيب  مع 

أنواع اأنواع أنواع  إىل اإىل إىل  أدى اأدى أدى  ما  رامل�رامل�رحية.  والفقهية  الكالمية 

أو اأو أو  هذه  باللغة  الذات  امتالك  حول  الذات صام،  امتالك  حول  الذات صام،  امتالك  حول  ام،  صنق�صنق� ال من 

الف�صحى،  الرجل عمله على  ريق�ريق�ر  اللغة. مل  بتلك 

يف كل جهات  رامل�رامل�رح اجلديدة  أ�صناف اأ�صناف أ�صناف  لأنه وجد 

أواأوأوًل.  باللغة،  ز 
ّ
باللغة، ويتمي باللغة، ويتميز  ز 
ّ
ويتمي
ّ

يء صيء صيء  ص�ص� كل  يتحقق  اللغة. 

التحولت  نة صنة صنة  صحا�صحا� عنده.  الالمتناهي  هي  اللغة 

احلداثة  ب��ذور  احلداثة صاف  ب��ذور  احلداثة صاف  ب��ذور  اف  صاكت�صاكت� تعيد  حت��ولت  حت��والثقافية.  �والثقافية. 

جمتمع  من  النتقال  بهدف  ال��رتاث،  ال��رتيف  �رتيف  الكامنة 

املجتمع  يبقى  حديث.  جمتمع  املجتمع إىل  يبقى  حديث.  جمتمع  املجتمع اإىل  يبقى  حديث.  جمتمع  إىل  تقليدي  عربي 

ومعقدة  �صعبة  مهمة  حداثته.  يف  عربيًا  العربي 

اجلاهلية  فوق  القفز  لغاية  فيها  ال�صديقي  دع�س 

تغلت صتغلت صتغلت  صا�صا� غال صغال صغال  أ�اأ�صأ�صأ� أ�و أ�و مواقف  مع  العربية،  رامل�رامل�رحية 

العرب  ح��ال  �اللإ���ص��اللإ���ص��الح  ل العربي،  رت�رت�رتاث  ال����� ال��على  �على 

المي صالمي صالمي  صالإ�صالإ� لمني. للدفاع عن الثابت العربي/ صلمني. للدفاع عن الثابت العربي/ صلمني. للدفاع عن الثابت العربي/  صوامل�صوامل�

غال الأوروبية، بحيث صغال الأوروبية، بحيث صغال الأوروبية، بحيث حنطت  صوالأ�صوالأ� بوجه املفاهيم 

متحرك.  متحرك. صي  متحرك. صي  ي  صكر�صكر� على  على أقعدته  على اأقعدته  أقعدته  على و أقعدته  على و أقعدته  ال��رتاث  ال��رتاجلاهلية  �رتاجلاهلية 

لى 
َ
لى على ع دارت  به،  اخلا�صة  دارت صية  به،  اخلا�صة  دارت صية  به،  اخلا�صة  ية  صا�صا� ا�صا�ص صالأ�صالأ� امليزة  امليزة أن  امليزة اأن  أن  غري 

خ يف صخ يف صخ يف  صورا�صورا�  وحيوي 
ٌ
تغاله على كل ما هو صتغاله على كل ما هو صتغاله على كل ما هو حي صا�صا�

واء. صواء. صواء. احتاج  صب�صب� واء صواء صواء  ص�ص� تقاليد الأدب والفكر العربيني، 

أو اأو أو  يقع اخللط  إىل الكثري من اإىل الكثري من إىل الكثري من التنظيم، لكي ل الأمر 

ال�صديقي  وجد  والتغريب.  التحديث  بني  املرادفة 

رأ�رأ�ر.  أ�اأ�ا اتات ل اللغة  لأن  اللغة،  ذلك.احياء  يف  احلقيقة 

ألغاز األغاز ألغاز  ل قدرها.  قدرها. صت  قدرها. صت  ت  صلي�صلي� اللغة  لأن  اللغة حترر.  لأن 

اللغة حرية. لغة ل متعادية  ول مفارقات. عنده : 

تقبل. صتقبل. صتقبل.  ص وامل�ص وامل� ر متنافرة مع احلا�ر متنافرة مع احلا�ر ول

ائلها صائلها صائلها  صر�صر� باللغة  ال�صديقي  ال��ط��ي��ب  ي��ج��د  ال�صديقي مل  ال��ط��ي��ب  ي��ج��د  ال�صديقي مل  �ب 

إىل اإىل إىل  خاللها،  من  الآخ��ري��ن،  الآخ��ري��ن، صعي  الآخ��ري��ن، صعي  عي  ص�ص� أو اأو أو  بة. صبة. صبة.  صاملقت�صاملقت�

تقود  ما  بقدر  الوهم  ما إىل  بقدر  الوهم  ما اإىل  بقدر  الوهم  إىل  تقود  تقود صائل  تقود صائل  ائل  صر�صر� املطلق. 

املغربي.  املخرج  عند  املغربي. صمري  املخرج  عند  املغربي. صمري  املخرج  عند  مري  ص�ص� اللغة  الواقع.  اللغة إىل  الواقع.  اللغة اإىل  الواقع.  إىل 

حرة صحرة صحرة  ص�ص� أهم اأهم أهم  داد باللغة، عند صداد باللغة، عند صداد باللغة، عند واحد من  صالأ�صالأ� تطابق 

. حيث  ارح العامل صارح العامل صارح العامل العربي والعامل  صم�صم� على  الآداء 

الأوروب��ي��ة،  الأع��م��ال  الأوروب��ي��ة،   الأع��م��ال  �ي��ة،   سبع�سبع�س يف  ال��ع��امل  يف صاهده  ال��ع��امل  يف صاهده  ال��ع��امل  اهده  ص�ص�

موت الطيب ال�صديقي..

�سرجاذبيته عقلهفرن�سيواح�سا�سهعربيوهذا

ــرح
�ســ

م

*  كاتب ومسرحي من لبنان  

اساسا* سبا�سبا� عبيدو



نفذ  العربية.  الأعمال  من  بالكثري  �صاهده  كما 

ك�صاحب  والنقاد،  امل�صاهدين  واأفئدة  عقول  اإىل 

ميدان  يو�صع  طفق  حيث  كتاب.  كقارئ  ل  مكتبة 

اجلوهرية  املنهجية  والأ�ص�س  النظريات  جواهر 

وجواهر  العربي  بامل�رح  العاملي  بامل�رح 

الرتاثية،  العربية،  املنهجية  والأ�ص�س  النظريات 

مب�رح ال�صديقي العاملي. اأمت ذلك، حني عاد من 

هوبري  بطروحات  ديالكتيكية،  بعالقة  باري�س، 

جينيو وجان فيالر. اإذ وجد اأن املعاين الأوروبية 

لن تقوم بامل�رح العربي، اإل عرب التقنيات. وجد 

اأن القرب من التقنية، ما ل يفرت�س اإهماله. وجد 

اأن الثقافات ل تتنازع واأنه من الواجب الإقتبا�س 

يف التقنيات. ا�صتيعابها وا�صتعمالها يف عمليات 

الإ�صالح والتثوير يف امل�رح العربي.ل ال�صت�صالم 

لها.  وجد اأن ترجمة ما �صاهده  باحلرف، ترجمة 

والأمريكية،  والأوروب��ي��ة  الفرن�صية  امل�صاهدات 

يف  ال��واردة  ال�صليمة  ال��دروب  �صلوك  اإىل  يقود  لن 

امل�رح  �صداقة  كال�صدمات.  واإح�صا�صه  عقله 

يفيد فكرة  لن  اأمامه،  ال�صت�صالم  الآخر �رورية. 

اللغوية  بال�صتعمالت  امل�����رح،  من  الق���رتاب 

العميقة اخلا�صة. لأن اللغة عند الطيب ال�صديقي، 

احلاجات  �صد  لغة  ال�صديقي،  الطيب  م�رح  يف 

والأغرا�س اجلاهزة. لغة غري ع�صرية. لغة ل تريد 

اأن تنقل ما يرغب املوؤلف به. اللغة لغة. ل متحف 

. لغة ل مطلقة احل�صور.  لغة ل  �صلطة. 
َ
َ ول �صنم 

�س  على الثورة �صد اللغة، اإذا مل تتما�َس 
ِّ
ر لغة حتحُ

من  الف�صول  الغر�س  واأدوات��ه��ا  مع  اأن�صابها 

الطيب  م�رحية  امل�رحية.  يف  اأو  امل�رحية 

قابليات  ذات  م�رحية  فرجة.  م�رحية  ال�صديق 

ل تف�ر العالقة بني النار واملاء يف م�رحه. لأن 

النار واملاء يف م�رحه، غري ما نفهمه من النار 

واملاء. غري ما نفهمه من حذلقات الإ�صطالحات 

املقررة. فكر يتبني الهدف وال�رط من بلوغ لوازم 

امل�رح كاأحالف على قدر كبري من الإختالف. 

ح��دود  ذات  بفكرة  ال�صديقي  الطيب  يفكر  مل 

مياه  جرفته  امل�رح.  يف  البنائية  بالتطويرات 

العربي  امل�رح  اأن  وجد  حني  الهادرة،  امل�رح 

العربي  امل�رح  وجد  العاملي.  امل�رح  جزء  من 

جزءاً من التجربة الإن�صانية ال�صاملة بالعامل، مع 

الإحتفاظ بقوة فنون القتال ل�صتعمالها حني تدعو 

تروت�صكي  .  ول  غاندي  ل  الب�رية.  ال�رورات 

تاأمل يف ما حدث  يف اأزمان التاريخ من حتكمات 

والأهواء  الغرائز  فوق  باحلوافز  ليم�صي  وثورات، 

الكامل  بالوعي  امل�رح  ا�صتخدام  اإىل  ال�صيقة 

بالكثري من  العقل ح�صوة  لأن  الكامل.  بالعقل  ل 

كفكرة  امل�رح  تبنى  هكذا  العرب.  عند  الأوق��ات، 

يف  اإىل  الدخول  ت��وؤدي  ل  فكرة  جاهز.  ك�صكل  ل 

تن�صئة  الأ�صكال ل وجودها، بعيداً من الدعاءات. 

هكذا، مل ترتد م�صاعيه اإىل النقاط ال�صفر، حني مل 

ينجح م�صعى بالتفاق بني الفكرة وم�صالكها على 

طريق كل ما هو جمٍد، بالأ�صغال العلمية يف امل�رح 

ذي النزوع الن�صي اأو النزوع اإىل كتابة الن�س بكل 

ما هو بدائي. )جرب الكثريون ال�صغل على الأ�صكال 

بالعودة  عار�صوها  تواليهم  مل  وحني  اجلديدة، 

ال�صغل  لأن  الأول.  املربع  اأو  الأول.  ال�صكل  اإىل 

على ال�صكل يعيد ال�صاغل، يف حال الف�صل، اإىل ما 

لتحقيق  كاأداة  الأجنبية،  الثقافية  القوى  �صنعته 

اأغرا�صها بال�صيطرة(. اأن�صاأ ال�صديقي البدائية على 

امل�رح. مب�صتقبل  يتعلق  مبا  املجدية  طقو�صها 

حداثة  على  يحكم  ال�صيا�صي.  مبا  العمل  من  نوع 

امل�رحية  النماذج  ح�صور  خ��الل  من  امل�رح 

بطرق  عليها  والثورة  التاريخانية  املناظري  ذات 

وال�صعرية  الإقناع  بني  ال�صحبة  هنا  عنفية.  ل 

البدئية،  الأ�صكال  تذهب  حني  والإبداع،  والإمتاع 
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امل�رح  اأن���واع  اأح�صن  اإىل  ال�صدف،  عن  بعيداً 

والنف�صية  الجتماعية  عالج  للم�صاكل  احل�ري. 

واللغوية، ب�ربات الأ�صا�س. ب�ربة واحدة. 

�صنواته  اإل يف  الرجل ذو اجل�صد املمتلئ،  مل يقف 

الأ�صكال  بني  الرئي�صية  الفوارق  اأم��ام  الأخ��رية، 

بني  عنده  فرق  ل  املهجنة.  والأ�صكال  الأ�صيلة 

اأو امل�رح  امل�رح الإغريقي وامل�رح الإنكليزي 

ق�صية  كنهه.  م�رح  لكل  بالكنه.  اإل  الآ�صيوي، 

دامت  ما  مغلق،  �صيء  ل  ا�صتنتاجية.  ل  عملية 

التجارب امل�رحية العاملية، ل تغور يف و�صائدها 

مال  الأ�صكال.  من  �صيولها  اجلارفة  تقدم  وهي 

عاد  الأخري،  لأن  فيالر.  جان  ال�صديقي،كثرياً،اإىل 

اأڤينيون  مبهرجان  الثانية  العاملية  احل��رب  من 

»امل�رح  يف  الفرن�صيني  من  الكثري  �صمل  وبجمع 

اإل  ي�صاء  اأ�صود،ل  كوخ   .Tnp ال�صعبي«.  الوطني 

املمثل.  بغياب  كوخ  الإن�صان/املمثل  .  بح�صور 

اجلنوح  بغياب  احلياة.  بغياب  احلرية.  بغياب 

الرجل  ينعم  مل  امل�صهد.  �صعرية  عرب  الإنت�صار  اإىل 

العا�صمة  م��ن  ع��ودت��ه  منذ  ب��ال��راح��ة،  ال��ه��ازئ، 

الفرن�صية. �صوهد ما�صيًا باملدن والقرى 

املغربية، داعيًا نف�صه اإىل اللحاق بتجربة 

جديدة، ل تقوم على  املثال وهي تبحث 

مثال  كل  اأم�صية.  مثال  كل  الأمثلة.  عن 

ِقم  حدوده الفا�صلة بني 
حُ
يف اأم�صية. مل ي

ال�صخ�س املبدع/املحرتف/  وبني بقية 

وهو  القرى  اآب��ار  اإىل  و�صل  املجتمع. 

يبحث عن احلكايات ذات اجلدوى وعن 

يعيد  حتى  الرتاثية،  الأ�صكال  ج��دوى 

جد 
حُ
و هكذا  اجلديد.  باملاء  دلئها  ملء 

يف »امل�رح املغربي املركزي لالأبحاث 

والريا�صة  لل�صبيبة  امل�رحية«  التابع 

ج���د يف »امل�����رح 
حُ
امل��غ��رب��ي��ة. ه��ك��ذا و

»الفرقة  يف  جد 
حُ
و هكذا  البي�صاء.  بالدار  البلدي« 

بالدار  الوطني  امل�رح  مدير  للم�رح«.  الوطنية 

دروي�س  املغربي«)  امل�رح  اأو »جمذوب  البي�صاء 

القابلية  الدروب ذات  امل�رح املغربي(، ر�صم كل 

العالية يف كتابة امل�رح اجلديد وتخليد امل�رح 

هذا. 

درب.  م�رحي  ال�صديقي  الطيب  درب.  م�رحي 

الأحاديث  تتدفق  كما  بالإختبار  م�رحه  يتدفق 

م�رحًا  ق��دم  اأن  يلبث  مل  باحليوية.  اليومية 

ْلك العام. دقة يف الأ�صلوب،  خا�صًا على �صورة امْلحُ

على  ال�صابقة،  ال�صكلية  املوافقات  ب��دون  تفوق 

الكثري من الرجتالت. ل حدود بني دقة ال�صديقي 

دقة  بني  ح��دود  ل  ارجت��الت��ه.  وب��ني  بامل�رح، 

م�رح  ارجت���الت���ه.  وب��ني  ب��احل��ي��اة  ال�صديقي 

م�رح  هو  ال�صديقي  ال�صديقي.  هو  ال�صديقي 

يف  حل  كلما  امل�رح.  يِحل  حل  كلما  ال�صديقي. 

تكلم،  كلما  امل�رح.  يِحل  م�رحه،  يحل  مطرح 

األوانًا، ي�صوده  واأن�صع  انطالقًا  اأكرث  الكالم  اأ�صبح 

بحركاته،  حاملًا  يرتنح  بج�صد  والإيقاع،  النغم 
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الأ�صبه بالأ�صئلة امللهمة. م�رحه من�صة ل مو�صع. 

عربي  حميط  يف  من�صة  القوانني.  �صد  من�صة 

اإ�صالمي وا�صح. طحن بذورها  وا�صح ويف حميط 

و�صنع خبزه من طحني البذور هذه. مل ي�صاوم يف 

�راعه لل�صيطرة على الطبيعة با�صتعمال الأدوات 

بقوانني  ل  ال�صديقي  الطيب  بقوانني  املحكومة 

الآخرين. اأبرز الأدوات، هذه، املجان�صة. ثم الطق�س. 

ميزات  غري  من  ميزة  اآرت��و  طق�س  اآرت��و.  طق�س  ل 

اإليها امل�رحي  اآرتو. من غري ميزات الغرب. جاء 

ال�صديقي  ر 
َّ
الغرب. عم ياأخذها من  الغرب. مل  من 

ره على الفرح. 
َّ
م�رحه على الق�ص�س وال�صرية. عم

الأ�صياء،  الروح اجلِهمة. تعلم كيف حتدث  ل على 

ومن ثم كيف يجعلها حتدث، بالق�صد والرجتال 

والغناء واحلكاية والنكات والإمياء والبهلوانيات 

موجود  هو  ما  كل  الق�صرية.  الهزلية  والأدوار 

اأو  احللقة  م�رح  يف  موجود  هو  ما  كل  بالرتاث. 

امل�رح الدائري التقليدي. بيد اأن ح�صور ال�صديقي 

»البوهو« يف م�رح  على خ�صبة امل�رح، ح�صور 

الب�صاط.  م�رح  يف  الرواية  بطل  البوهو  الب�صاط. 

من�صاته،  معظم  على  ال�صديقي  موا�صع  بكل 

بوهو. ملك احلكايات. مالك احلكاية. َفِقيٌه  كوالده 

الأ�صياء، ثم  اآداء، يلتقط  الفقيه. ملك باذخ. وح�س 

يحولها اإىل م�صاهد. ببذرها على اخل�صبة، ي�صقيها 

اأمام النا�س باأملا�س ح�صوره، ثم يرتك لهم جمع 

الأر�س. حني �صاهدته  اإىل   دائم 
ٌ
احلا�صل. رجوع 

يف »الغفران« )عن ر�صالة الغفران للمعري( اأدركت 

كيفية ظهور الإن�صان، كعامل  �صد العلوم اجلاهزة. 

البوهو  اأ�صكن  غريها،  ويف  ه��ذه،  بامل�رحية، 

كبري  الب�صاط.  م�رح  يف  املجموعة«  »كبري  يف 

املجموعة دائم احل�صور مع املجموعة بجلد الكب�س 

اإبداعي كيفي. قائد يدير  اإداري  على ج�صده. عمل 

والطرب،  املو�صيقى  اأهل  مع  املن�صة،  على  اللعبة 

وال��دف��وف.  التعريجات  على  ه��وؤلء  ينقر  حيث 

ا�صتبدل ال�صديقي جلد الكب�س بالقفطان املغربي، 

لكي يدير العر�س بل�صاٍن وح�صوٍر متوح�صني.اأقام 

بينه  الوثيقة  التعاونات  كل  الكبري  الفرنكوفوين 

وبني اللغة العربية. ل كامراأة عجوز، اأمية، جمردة 

كامراأة  ملهمة.  كامراأة  الفنية.  املطامح  اأقل  من 

اجلديد  كتابة  اإىل  ال�صبل  كل  ت��زال،  ول  امتلكت، 

باأ�صل الكالم، باأ�صول الكالم. مفارقات ال�صديقي 

ثقيلة.هذا  الراديكايل  ع��ي��ارات  م��ن  مفارقات 

النزعة، بدون فخار اأو تفاخر.  

الأ�صكال  يف  ال��وظ��ائ��ف  ب��ني  الطيب،  م 
ِّ
يق�ص مل 

واحلكواتي  والب�صاط  احللقة  التقليدية.  امل�رحية 

اأ�صهر  ال�صويرة،  اإب��ن  الطبلة.  و�صلطان  وامل��داح 

الرتجمة  م  رحالته بني  الرواة على اخل�صبات، نظَّ

والقتبا�س، وهو يف طريقه اإىل م�رحه اخلا�س. 

ال�صمِع  ب��ني  وثيقٍ  تعاوٍن   
حُ
م�رح غابة. 

ٌ
م�رح 

)الب�ر(  الأمامية  وال��روؤي��ِة  واللم�ِس  والب�ِر 

الع�صلية  وال�صيطرة  )الب�صرية(  الداخلية  والروؤية 

اأخذ  الفائقة.  احل�صا�صية  ذات  احل�صية  وال�صيطرة 

بفهم �روراتها  الكثرية،  اأرواحها  من  الوظائف، 

»جنان  يف  م�رحه،  قوانني  اإىل  املو�صوعية، 

ال�صيبة« و»ديوان عبد الرحمن املجذوب« و»بديع 

و»قفطان  وال�راويل«  و»الفيل  الهمذاين«  الزمان 

و»احل��راز«  الطريق«  يف  يا�صني  و»�صيدي  احلب« 

وغريها من الأ�صغال  امل�رحية اخلا�صة بالطيب 

ال�صديقي وحده. مل تقت�ر  تاأثرياته على اأ�صابع 

امل�رح  وور���س  واملغاربة  العرب  امل�رحيني 

حني  الأخ��رى.  املجالت  اإىل  تعدتها  اإذ  وحدها، 

وجد بع�س من داوم يف فرقه وجتاربه ومن�صاته 

على  ل  ال�صخم،  �رفه  الرجل  ما  يف  كمالتهم 

بكلها.  العربية  الثقافة  بل  على  العربي،  امل�رح 

اجلديدة  غيومهم  اإىل  اأخذهم،  لذلك،  التام  فهمهم 
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بالأغنية. حافظوا على اجلزء ال�صوتي بالتجربة، 

يف وظائفه ال�صحرية، يف اإن�صاء فرقتني، �صدق ما 

واخليال. الواقع  بني  التوازن  �صعيد  على  قدمتاه 

وبني  البدائية  باللغات  متوفر  هو  ما  كل  بني 

اللغة الإعتيادية غريالكاملة ن�صبيًا. »جل جالله« 

الغيوان«. ل دعوات  اإىل القتداء بتجربة  و»نا�س 

يف  الكثريين  زجت  التجربة  اأن  غري  ال�صديقي، 

الفنية  الأعمال  من  الكثري  خزي  من  بعيداً  مدنها 

ال�صديقي.  بتجربة  تب�صري  ل  وعارها.  والثقافية 

مل  من  كل  تركت  اأنها  غري  التب�صري،  �صد  جتربة 

يلتحق باجلديد، منبوذاً، وحيداً. 

يعمل  كما  ببداياته،  بامل�رح  ال�صديقي  ا�صتغل 

عمال املناجم يف املناجم. اأحب اأن تغري الأر�س 

مب�رحيات  ذل��ك،  ل 
َّ

ح�ص نغماتها.  امل�رحية 

اللغة  من  بعيداً  نف�صه،  اإىل  نف�صه  من  عنونها 

الثقافة  ا�صتيعاب  الأخ��رى.  للتجارب  التاأبينية 

ثقافته  اأنع�س  الأوروب��ي��ة،  امل�رحية 

ظاهرته  القدمية.  اأر�صه  على  اجلديدة 

ِقم  ح�صوره 
حُ
ي ظاهرة حتمية، ما دام مل 

على حركة واحدة. اأقامها على الأ�صا�س/ 

اجلانبني  وع��ل��ى  ال�صعبية/  الثقافة 

ل  والن�س.  الت�صكيلي  الفن  املتممني. 

�صك يف ذلك، لأن الطيب ال�صديقي فنان 

الرجل  فتح  ثانيًا،  اأوًل.  هذا  ت�صكيلي. 

ح�صابًا للن�صو�س يف م�رفه امل�رحي 

ال�ري. عالقته بالن�صو�س، ل عالقة لها 

ب�صالح  بالن�س عالقة  بالإلقاء. عالقته 

املرحلة،  بتلك  ح�صوره  ازده��ر  ج��دي 

اأن ي�صتاأ�صل ب�صالح التجارب ذات  قبل 

املحتويات  الثورية. جتارب اجلماعات. 

لكل  امل�رحية.  احلكومات  جت��ارب  اأو 

يكتبها  وزرائ���ه���ا،  ن�صو�س  حكومة 

الوزراء بروؤو�س اأقالمهم الكثرية. �صعادة الإن�صان 

ال�صاملة يف جمتمع م�رحي �صد الطبقية. ل كتاب 

ميحى  رفيق  ل  رفيق.  كٌل  اجلماعية.  بالتجارب 

على  بالثورة  �ركاء  الرفاق  اآخر.  رفيق  حل�صاب 

كاتب الن�س والن�س الوطني، اإذا ما جاز التعبري. 

وجد ال�صديقي بالعمل اجلماعي وهمًا من اأوهام 

جمموعة من كهان امل�رح يف �صبعينيات وبدايات 

ال�صديقي  الع�رين.  ال��ق��رن  ات  من 
ّ
الثمانيني

عن  اإعالنه  الدائم  من  الآخرين   
َ
رم

َ
ح ما  الكاتب، 

املن�صورة  كتبه  بن�صو�س  حتى  بالن�س،  تعلقه 

بعنوان  املن�صورة  كتبه  اآخر  خمتلفة.  حقبات  يف 

الن�صي  الن�صال  اكت�صح  الن�صي«.  »املهوو�س 

العامل يف فرتة. بعدها، عاد الن�س اإىل ت�صدر عامل 

امل�رح. ل م�رح بال ن�س، بعد زمن اعتبار الن�س 

جزءاً من امل�رحية. حيث ت�صكل امل�رحية الن�س، 

والإخ��راج  وال�صينوغرافيا  الن�س  اأجزائها.  بكل 
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واملو�صيقى  والفراغ  وال�صمت  وال�صوت  والآداء 

الطيب  هو  ه��ذا  بالن�س.   
ٌ
مهوو�س  والإ���ص��اءة. 

هذه  الكتب  اأب��رز  اأخ��رى.  كتب  عنده  ال�صديقي. 

الكتب  كل  فا�صلة«.  و»نقطة  ف�صفا�س«  »ب�صكل 

باللغة الفرن�صية. مل تلطخه  الفرن�صية. اأغنته بنقد 

الباطل واجلهل، لأنها مل حتلق يف حياته كاأ�صباح 

مزروبة يف معبد مهجور.

الفرن�صية �صوجلانه الآخر. ملك ب�صوجلانني. عقله 

واإح�صا�صه عربي. هذا جزء من جاذبيته.  فرن�صي 

لغة  لغة  ب�صالح  ميقت  لن  قوته.  من  جزء  هذا 

يف  اللغتان  اأ�صغاله.  خدمة  يف  اللغتان  اأخ��رى. 

خدمة م�رحه. ا�صطلع باإدارة ذلك، بحيث ما عاد 

اأن يعرف احللقات الو�صيطة بني اللغتني.  بو�صعه 

الأب  لغة  العربية،  اللغة  اأن  اإل  جن�س.  لغة  كل 

الفقيه. لغة الأب املفتي. لغة الأجداد. لغة الفطرة. 

لن يدخلها اإىل بالطه لأنها موجودة بالبالط. مل 

الرتاثية،  العربية،  الن�صو�س  على  بالعمل  ينجح 

الأبرز فيهم  ال�صناع. واحد من  قليل من  اإل عدد 

الطيب ال�صديقي. مل تقو�س لغة اللغة الأخرى يف 

تفجرت  له. 
َّ

ح�ص ما  ورثه،  ما  يناف�س  مل  حياته. 

الطقو�س  تفجرت  كما  دراما.  اإىل  عنده،  الطقو�س 

الربجوازية،  الو�صطى. بظهور  بالقرون  اإىل دراما 

اإىل  الكني�صة  من  الدينية  امل�رحيات  انتقلت 

ال�صوق. تناولتها النقابات من يد الق�ص�س. اأ�صبحت 

اأر�صتقراطي  امل�رح،  ملك  هذا.  بال�صكل  دنيوية 

ببع�س  )الديني  ال��رتاث��ي  الن�س  نقل  امل�����رح، 

املعاين( من اجلمعيات التاأليهية اإىل ال�صوق. ن�ر 

ح�صوره،  �صنعت  عادية  ن�صو�س  على  ح�صوره 

)الرتاثية(  ع��ادي��ة  غ��ري  ن�صو�س  اإىل  بالطريق 

العلج.  الطيب  لأحمد  »ال��وارث«  ح�صورها.  �صنع 

»يوم وليلة« لتوفيق احلكيم. »املفت�س« لغوغول. 

غودو  »بانتظار  لأري�صتوفان.  الن�صاء«  »برملان 

جون�صون.  لنب   » »فولبوين  بيكت.  ل�صموئيل   »

»�صلطان الطبلة« لعبد ال�صمد الكنفاوي. طرح عرب 

ببعدها  الإ�صالمية،  املغربية  الثقافة  الأ�صالف 

اأثينية بعد. ل �رح ول تف�صري.  الرتاثي. ل دراما 

الدراما درامانا. ولدٌة  جديدة. ل اإله دراما قدمي 

اجلميع  ه��رع  م�صطنعة.  لغة  ل  عنه.  بديل  ول 

ال�صديقي.  الطيب  وم�رح  ال�صديقي  مل�صاهدة 

لأن م�صاهدة م�رحه متعة وروؤيته على م�رحه 

متعة. ل تنا�صب، بعد، مع ما يقت�صيه واقع احلال. 

�رت م�صاألة �رعية امل�رح هذا، �ريان اجل�صارة 

غري الطائ�صة، بدون تقطع اأنفا�س. لن يرتجم النغم 

من الأ�صل الإغريقي. ل تكرار ول حماكاة للقطع 

ف�صاحة.  بدون  الأمر  ا�صتقر  القدمية.  امل�رحية 

نا�صج،  فن  اللغة.  ف�صاحة  غري  امل�رح  ف�صاحة 

بكل ما ي�صيبه من املهارات الدقيقة والنقد الذاتي 

من  الكثري  ذل��ك  اقت�صى  بالوقت  ذات��ه.  للذات 

»فرقة  اإىل  الربكة«  »فرقة  من  والأط��ر،  التجارب 

امل�رح املغربي«. 

مل ي�صتغل الطيب ال�صديقي بالفن »املقد�س« دائمًا. 

كم�رحية  امل�رحية،  املكرمات  بع�س  اإىل  هج 

فرقة  مع  �صوق عكاظ«  »األف حكاية وحكاية يف 

اأو فردان  املمثلني العرب، مع ن�صال الأ�صقر. فرٌد 

من  ملون  زجاجي  مزيج  عربية.  دول��ة  كل  من 

مقت�صيات  لتنا�صب  الع�صوية، �صبطت  التنويعات 

بناء فرقة م�رحية عربية. �صيء مثبط اأن ل تقدم 

 
ٌ
اأحد  يتجاوز  واح��دة.  مل  م�رحية  �صوى  الفرقة 

امل�رحية  اأخذت  واحل�صور.  املادةِ  تهذيِب  حدوَد 

انتقلت من اجتماع مهرجاين  األوانًا جديدة، كلما 

اإىل اجتماع مهرجاين اآخر. 

امل�رحيني  من  الكثري  ال�صديقي  الطيب  ثقف 

احلق  عبد  ذل��ك.  اأح��ٌد  ينكر  وال��ع��رب.ل  املغاربة 

اأن ميلي 
حُ
املن�صد 

َ
و�ِصع  هوؤلء.  من  واحد  الزروايل 

نزوى العدد 89 - يناير  2017

120



كتلة  م�صتعرة.  بنار  األ��ق��اه  ما  الآخ��ري��ن،  على 

امل�رح  ي�صتفيد  �صوف  ال�صديقي. منظومة  مزايا 

العربي منها، على مدى ال�صنوات الطويلة املقبلة، 

فيهم  اأقام  الوعي،  فيهم  اأقام  نواحيها.  بجميع 

اأحٌد عالج ما اآلت اإليه 
ْ
ال�صعور. وهلمجرا. مل ي�صع 

الأخرية، ل  ال�صنوات  ال�صديقي يف  الطيب  اأحوال 

بالأفعال.  تراجع  ول  بالأحوال  ول  باملقدمات 

حياته  كر�س  اأن  بعد  اأحوله،  وتراجعت  م�رحه 

واأحواله ب�صالح امل�رح وامل�رحيني. ل عالقة 

العربي/  ال�راع  جوهوية  ف��وق  بالقفز  لذلك 

ا�رائيل  يف  العرب  وج��ده  اأن  بعد  الإ�رائيلي، 

وعن  الزيارة  عن  واعتذر  عاد  مغاربي.  وفد  يف 

وبني  بينه  امل�صتجدة  ال�صداقة  ح��ول  مقولته 

الدولة  الرجل عقيدة تقا�صم  �صيمون برييز. تفهم 

راهب  �صلوك  والفل�صطينيني.  الإ�رائيليني  بني 

�صولت  للطيب  براجماتي.  رجل  �صلوك  ملكي.اأو 

ب�صالح  اللفظ،  اخ��ط��اأت  ما  وج���ولت، 

لي�س  ال�صديقي  والفل�صطينيني.  فل�صطني 

 �صديدحُ 
ٌ
الغزايل. ال�صديقي هو ذاته. م�صلم 

واإذ تعر�س  للم�صلمني ل لالإ�صالم.  النقد 

لأنه  واجتماعية،  �صيا�صية  م�صائل  اإىل 

اأمل بتحول العامل اإىل عامل اأكرث اإن�صانية. 

م��وق��ف. ت��راج��ع م�����رح��ه وت��راج��ع��ت 

يوؤكد  اأن  ي��رد  ال�صخ�صية.  مل  اأح��وال��ه 

الآخرين ب�صعوبة و�صعه  اعتقاد  �صحة 

امل�رحي والإن�صاين. مر�س. ما وجد من 

ال�صاخن.  امل�رحي  األبومه  ميجد ذكرى 

اخلا�س،  م�رحه  بناء  اإىل  انربى  هكذا 

بدون مران كثري. اأدرج اأحالمه الأخرية 

ملحوظة،  ب�صورة  الأخ���ري.  البناء  يف 

تدهورت اأحوال الرجل. تدهورت الأحوال 

غري  الأخرية  احلروب  بعد  القت�صادية، 

احلاكمة،  الطبقة  اإبن  العربي.  بالعامل  املظفرة 

بالعالقات  اأ�صبه  عالقات  يف  املنتظمة  الن�صطة، 

اإىل  ا�صطر  الرئي�صية،  امل��راك��ز  يف  الإقطاعية 

اأن  اأح�صب  مطعم.  اإىل  حولوه  م�رحه.  تاأجري 

غارة،  حما�ر  يراقب  كما  ذلك  راقب  ال�صديقي 

اأقام  حني  بع�صها.  على  الأنقا�س  تكد�س  �صوف 

الثقافة،  على  اخلا�صة  بالطاتهم  التجار  الأمراء 

املهيمن  الهازئ،  الطيب،  ال�صديقي،  الطيب  مات 

على نوع من امل�رح اجلديد. م�رح املقامة يف 

انتهت ملحمته هنا.  املقام واملقام يف املقامة. 

هنا فقد �صيئًا من �صفاته الأ�صا�صية.�صوف يبقى 

اجلوهري  ح�صوره  املجادلت.  غري  الكثري،  منه 

متاآكل.  لكل  كرهه  العربية.  املهرجانات  يف 

عمره.  النظرية،  مقالته  امل�رحية.  ف�صوله 

عيناه الزيتونيتان، املب�رتان، كزرقاء اليمامة. 

�صخ�صه الأمة واأمته يف �صخ�صه.    
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�ضياء  الفنان  �ضياء ضه  الفنان  �ضياء ضه  الفنان  ه  مار� فني  نوع  مار�ضم،  فني  نوع  ضم،  مار�ض فني  نوع  مار�ضم،  فني  نوع  م،  الر� الر�ضدفرت  ضدفرت 

بعينيات القرن ضبعينيات القرن ضبعينيات القرن  ض�ض� العزاوي )1939( منذ نهاية 

تلهم ضتلهم ضتلهم  ضا�ضا� كثرية.  كثرية. أجنز خالله مناذج  كثرية. اأجنز خالله مناذج  أجنز خالله مناذج  كثرية. و أجنز خالله مناذج  كثرية. و كثرية. أجنز خالله مناذج  كثرية. اأجنز خالله مناذج  أجنز خالله مناذج  كثرية. و كثرية. اأجنز خالله مناذج  أجنز خالله مناذج  املن�رصم، 

فيه مرجعًا جماليًا، فريداً، متمثاًل باملخطوطة 

من  عليه  تنطوي  مبا  "املنمنمة"  ورة ضورة ضورة  ضامل�ضامل�

المي، ضالمي، ضالمي،  ضالإ�ضالإ� العربي-  للفن  جمالية  العربي- ضائ�ص  للفن  جمالية  العربي- ضائ�ص  للفن  جمالية  ائ�ص  ضخ�ضخ�

وت�ضمينها  والتزويقي،  الزخريف  والتزويقي، ضكيلها  الزخريف  والتزويقي، ضكيلها  الزخريف  كيلها  ضبت�ضبت�

ثقايف،  بعد  على  الدالة  بعد ضخية  على  الدالة  بعد ضخية  على  الدالة  خية  ضالن�ضالن� للكتابة 

ؤيته وؤيته وؤيته  وبروبر ويري ضويري ضويري  ضالت�ضالت� أليف األيف األيف  االتاالت لوب ضلوب ضلوب  ضأ�ضأ� أ�اأ�ا يف  كما 

ة ضة ضة باتت  ضممار�ضممار� املنظورية العربية ذات البعدين. 

الفنية  الفنية ضات  الفنية ضات  ات  ضاملمار�ضاملمار� أ من اأ من أ من  أ من يتجز أ من اأ من أ من يتجز أ من اأ من يتجز ل جزءاً  " أي�ضااأي�ضًاأي�ضًاأي�ضًا

العراقيني  الفنانني  من  للعديد   
املعا�رصة")1(

والعرب. 

كيلية تتحقق ضكيلية تتحقق ضكيلية تتحقق  ضت�ضت� ة ضة ضة  ضممار�ضممار� م، تعريفاضم، تعريفاضم، تعريفًا،  ضالر�ضالر� دفاتر 

كل ضكل ضكل  ض�ض� مياثل  مياثل إخراجي  مياثل اإخراجي  إخراجي  مياثل و إخراجي  مياثل و مياثل إخراجي  مياثل اإخراجي  إخراجي  مياثل و مياثل اإخراجي  إخراجي  ميمي ضميمي ضميمي  ضت�ضت� اج��راء  وفق 

متقابلة  متقابلة ضفحات  متقابلة ضفحات  فحات  ض�ض� من جمموعة  من جمموعة األف  من جمموعة األف  ألف  ايتايت كتاب، 

كل ضكل ضكل  ض�ض� يغة على ضيغة على ضيغة على  ض�ض� أو وفق اأو وفق أو وفق   ،" codex "codex "codex ومتعاقبة،

كلة ضكلة ضكلة  ضم�ضم� بع�ضها  مع  بع�ضها ضل  مع  بع�ضها ضل  مع  ل  ضتت�ضتت� مطوية  مطوية ضفحات  مطوية ضفحات  فحات  ض�ض�

ور ضور ضور  ضت�ضت� أو رمبا وفق اأو رمبا وفق أو رمبا وفق  تطالة، ضتطالة، ضتطالة،  ض�ض� ديدة ضديدة ضديدة ال ض�ض� فحة ضفحة ضفحة  ض�ض�

أحد اأحد أحد  أحد من ت�ضمني  أحد اأحد أحد من ت�ضمني  أحد اأحد من ت�ضمني  من ت�ضمني  يخلو من ت�ضمني  يخلو  لخمتلف، لكنه لخمتلف، لكنه ل خمتلف، لكنه اخراجي خمتلف، لكنه اخراجي 

ميمية، وغالبا ضميمية، وغالبا ضميمية، وغالبا  ضالت�ضالت� ؤيته وؤيته وؤيته  ورور كلني يف ضكلني يف ضكلني يف  ضال�ضال� هذين 

كل يدوي من قبل الفنان.ضكل يدوي من قبل الفنان.ضكل يدوي من قبل الفنان. ضما ينفذ ب�ضما ينفذ ب�

ويرية ضويرية ضويرية  ضت�ضت� ؤية وؤية وؤية  ورور على  تنطوي  ابتكاريه  جتربة 

مو�ضوعة  اختيار  عرب  منظمة،  مو�ضوعة ضكيلية  اختيار  عرب  منظمة،  مو�ضوعة ضكيلية  اختيار  عرب  منظمة،  كيلية  ضوت�ضوت�

أفق اأفق اأفق جمايل  اباب كيلها ضكيلها ضكيلها  ضت�ضت� م، وحماولة ضم، وحماولة ضم، وحماولة  ضالر�ضالر� لدفرت 

لوبية ضلوبية ضلوبية  ضالأ�ضالأ� ذات اخلربة  توافق  فنية،  ومتثالت  

و�ص ضو�ص ضو�ص  ضبن�ضبن� أح��ي��ان��ا اأح��ي��ان��ا أح��ي��ان��ا  د ضد ضد  ضحتت�ضحتت� حيث  للفنان، 

ورية متعددة، ضورية متعددة، ضورية متعددة،  ضت�ضت� كلية وتكوينات ضكلية وتكوينات ضكلية وتكوينات  ض�ض� وعالمات 

كال ضكال ضكال  ضالأ�ضالأ� أليف خمتلفة تتعالق فيها األيف خمتلفة تتعالق فيها األيف خمتلفة تتعالق فيها  اتات وطبيعة 

معاجلة  معاجلة ضتحداث  معاجلة ضتحداث  تحداث  ضا�ضا� مع  الفنية،  وامل��ف��ردات 

خمتلفة  خمتلفة ضائط  خمتلفة ضائط  ائط  ضو�ضو� من  من ضتفادة  من ضتفادة  تفادة  ض�ض� ال عرب  جتريبية 

مواد  أحيانااأحيانًاأحيانًاأحيانًا،  )ال��ك��ولج(  )ال��ك��وق  �وق  )ال��ك�ض )ال��ك�ضق  ق  ضالل�ضالل� تخدام ضتخدام ضتخدام  ضبا�ضبا�
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الر�سم بو�سفه ممار�سة تبّجل احلنني

ومتثل ق�سائد ال�سعراء

كيل
�ش

ت

*  كاتب وناقد من العراق  

ابسابساب* س�سعد الق�س�سعد الق�



خمتلفة اأحيانًا اأخرى، لت�ضكيل ف�ضاء ت�ضوري، 

ح�ضَية  خيالت  يخترب  وم�ضهدي  وج��م��ايل، 

وتنظيم  �ضطوح ب�رصية متنوعة. 

فريدة  واح��دة  بن�سخة  الفني   النوع  هذا  ينجز 

اآخر مبا  نوع  يدويًا، وهو يختلف عن  م�سنوعة 

 BOOK ARTE) ) _ (Livre d الفنان   بكتاب  ي�سمى 

ظهر  الذي   " امل�سور  الفني  الكتاب  اأي   ،)artiste

اأمربوز  مثل  الفن  جتار  من  مببادرة  كم�رشوع 

نهاية  يف  كاهنفييلر  هرني  ودانييل-  ف��والر 

الكتاب  على  رداً  التا�سع ع�رش يف فرن�سا،  القرن 

  .
املنتج بكثافة للعامة" )2(

ذاكرة البدايات والتاأ�سي�س

التاأ�سي�سي من  فعلها  الر�سم  دفاتر  اأكدت جتربة 

الريادي  اأثرها  وحققت  العزاوي،  الفنان  قبل 

عرب  والعربي  العراقي  الت�سكيلي  امل�سهد  يف 

نوعا  هكذا  قبل  من  ي�سهد  مل  والذي  الفعل،  هذا 

بالكتب  تلحق  كانت  ر�سوم  بع�ض  خال   فنيا، 

خا�سة  وفني  طباعي،  اأو  تو�سيحي،  كاأجراء 

ممار�سة  اأخرى.  اأدبية  وكتب  ال�سعر  دواوين  مع 

فنية ظهرت مع بداية اأول منجز للفنان العزاوي 

مرة  الأول  ر�سم  لدفرت  بتنفيذه    1968 عام  يف 

 ،" احل�سني  مقتل   " بعنوان  واح���دة،  وبن�سخة 

ي�ساف  اآخ��ر،  فنيًا  تنويعًا  اعتباره  ميكن  الذي 

اأجنزت من قبله يف العام ذاته.  ل�سل�سلة لوحات 

مو�سوعة  احل�سني  االإم��ام  مقتل  اتخذت  والتي 

ميثولوجية  برمزية  حا�سدة  ج��اءت  حيث  لها، 

التي  الرمزية  هذه  ال�سهادة.  عنوان  على  دال��ة 

�سكلت خياراً تعبرييًا ال يخلو من متثيالت ذات 

طابع حتري�سي واأيديولوجي، خا�سة بعد حرب 

اأثارت لدى  1967، والتي  ، يوليو عام  حزيران 

"اأزمة  والعرب  العراقيني  الفنانني  من  الكثري 

 
هوية عميقة واأعادت توجيه االإنتاج الثقايف ")3(

والفني.

دف��رته  تنفيذه  يف  ال��ع��زاوي  ال��ف��ن��ان  اعتمد 

اختزايل،  منحى  ذي  خطي  تاأليف  على  ذاك، 

الك���ت���ف���ائ���ه ب��ا���س��ت��خ��دام 

م������ادة احل�����رب ال�����س��ي��ن��ي 

االأزرق  ه��و  اأح����ادي  ول���ون 

اأ�سكاله  تنظيم  يف  ال��ف��احت، 

والتي  املر�سومة.  ومفرداته 

احل�ض  متثيل  على  ان��ط��وت 

�سياغات  عرب  امليثولوجي 

البنية  تاأليف  يف  تب�سيطية 

الدفرت،  ل�سفحات  ال�سكلية 

بعينها  رموز  على  والتاأكيد 

دالة  �سورية   مقاربة  خللق 

مثل  م��و���س��وع��ت��ه��ا،  ع��ل��ى 

مع  البريق،  احل�سان،الرمح، 

�سعبية،  زخرفية  م��ف��ردات 
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 " واقعة  ت�سف  ملقاطع  كذلك،  وا�ستخدامه، 

ال�سفاهي  امل��اأث��ور  ت�سورات  �سمن   " الطف 

البناء  مع  متداخلة  الواقعة،  عن  والكتابي 

التاليفي لال�سكال املر�سومة. 

فيما �ستكون اأ�سكال ال�سخو�ض وهيئتها حا�رشة 

وهي  اأو�ساعها  اإىل  ي�سري  تب�سيطي  مبنحى 

ت�سري  متثيالت  اأو  غ�سب،  اأو  ���رشاع،  حالة  يف 

عرب  جاء  هذا،  دفرته  باملاأ�ساة.  االإح�سا�ض  اإىل  

تكويناته و�سياغته التاأليفية، مبا ي�سبه �سل�سلة 

تخطيطات تتمثل مو�سوعة واحدة، مت تنفيذها 

ب�سورة متعاقبة، ب�سكل دفرت ر�سم. 

ر�سم  دفرت  عرب  اأي�سًا،  التجربة،  هذه  تعززت 

العراقي  ال�ساعر  لق�سيدة  كاماًل  ن�سًا  ت�سمن 

عند  انتظريني   " واملعنونة  ال�سائغ  يو�سف 

تخوم البحر" يف عام 1971. اأجنز هذا الدفرت 

بيده.  الق�سيدة  الفنان  ن�سخ  واح��دة،  بن�سخة 

وبطلب من ال�ساعر، طبع هذا الدفرت كامال على 

هيئة كتاب مطبوع.

واهتمامه  ال�سعر  لق�سائد  العزاوي  اختيار  ان   

جاء  قد  اأعماله،  يف  جمايل  كمرجع  بتمثلها 

وكما  جتلى،  ذات��ي،  بدافع  اأوال  عاملني،  باأثر 

اإبراهيم  ج��ربا  ج��ربا)  رعاية   " بتاأثري  يذكر، 

اأن�رشه وملرات عديدة  جربا( غري املبا�رشة مبا 

يف  وعامال  النفط(  يف  العاملون   ( جملته  يف 

اأي�سا  بل  فقط  بالن�ض  لي�ض  عالقتي  تطوير 

ت�سور  ذو  وال��ث��اين   ،
العراقيني")4( ب��االأدب��اء 

وجمايل  ثقايف  مغزى  على  قائم  مو�سوعي 

لتطوير عمله  ابداعي  بعد  يتمثل يف بحثه عن 

الفني، فهو منذ ال�ستينات قد �سعى ، كما يقول، 

اإىل  حتقيق"  تكامل جمايل بني الن�ض والر�سم، 

يكون  بحيث  التف�سريي  اجلانب  يرف�ض  تزاوج 

ذلك  وبعك�ض  بل  له.  معنى  ال  اإقحاما  الر�سم 

يج�سد هذا التكامل ح�سوراً فاعاًل يفجر الن�ض 

وياأخذ به اإىل حيث تواأم ال�سكل الفني والعك�ض 

 بالبحث عن خ�سائ�ض 
ّ
�سحيح. ولكوين معني

الثقافية  وال��ذاك��رة  ب��امل��وروث  ترتبط  فنية 

ال�سعر  يكون  اأن  بد  ال  كان  والوطنية،  القومية 

.
اأحد روافد هذا البحث ")5(

اآخ��ر  دف��رتا   ،1983 ع��ام  يف  ال��ع��زاوي  ينجز 

لق�سيدة " انتظريني عند تخوم البحر"، مبعاجلة 

واأ�سكال  الق�سيدة  مب��زاوج��ة  تكتفي  خطية، 

التاريخ.  ومفردات ت�سويرية حا�رشة يف ذلك 

يقدم  كما  الق�سيدة  منت  الدفرت  يقدم  حيث 
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متكافئ،  ب�رشي  مب�سهد  املر�سومة،  االأ�سكال 

مفردات  من  الت�سويري  اجلانب  يجاور  حني 

واأ�سكال منت الن�ض ال�سعري ويدل عليه. معززاً 

يتوالد  وحيث  ايحائيتها،  و  الق�سيدة  دالل��ة 

ف�ساء �سوريًا تتوالد فيه الكلمات واالأ�سطر مع 

القراءة  ثنائية  يحقق  ما  ذلك  املر�سوم.  ال�سكل 

وغري  حرة  اإخراجية  طبيعة  وفق  وامل�ساهدة، 

الت�سميمي  لل�سكل  التقليدية  بالطبيعة  مقيدة  

للكتاب، حني ي�ستقل الن�ض غالبًا عن ال�سورة 

ال�سارحة له. وهو االأمر الذي مينح الدفرت وحدة 

ال�سفحات  لكون  متماثلة   واإخراجية  �سكلية  

يوؤالف  ف�ساء  مبثابة  هي  للدفرت  املتقابلة 

مابني الكتابة وت�سويرها. 

العزاوي  الفنان  لدى  الدفاتر  جتربة  تكن  مل 

ال�سعري كمرج  الن�ض  مكر�سة متاما ال�ستلهام 

خمتلفة،  مو�سوعات،  ثمة  لها.  وحيد  جمايل 

بن�سو�ض  كاال�ستعانة  الفنان  متثلها  اأخ��رى 

اإليه  والنظر  فني  موقف  اختيار  اأو  ن��ري��ة، 

كق�سية اأبداعية.

الثناء على "جواد �سليم "

ال��ذي  �سليم"  ج���واد  اىل  حتية   " دف���رته  يف 

الراحل  الفنان  بتجربة  اهتمامه  خالله  اأظهر 

وم��ع��اودة   "1961  -  1921" �سليم  ج��واد 

ا�ستح�سارها، خا�سة املتمثلة ب�سل�سلة لوحات 

يف  �سكلت  التي  التجربة  ه��ذه  ال��ب��غ��دادي��ات. 

الت�سكيلية  الروؤية  تاأطري  يف  رافداً  �سابق  وقت 

لذا  اجلمالية.  مرجعياته  واإح��دى  بل  للفنان 

الفنان  جتربة  جتاه  العزاوي  موقف  �سي�سكل 

جديدة  بروؤية  تناوله  ي�ستعيد  مو�سوعًا  الرائد 

ومتوا�سلة، يذكر العزاوي من اأن " منو املو�سوع 

اأي�سًا  هو  منه،  جانب  عن  ك�سف  ماهو  مبقدار 

الفنية  لالإ�سكال واملفردات  بناء جديدة  عملية 

. والتي عاود متثل هذا التاأثري 
)6("

وتقنيات  ت�سكيلية   بان�سغاالت 

وجتارب متنوعة. 

يف عمله هذا، جند العزاوي يغادر 

جواد  جتربة  مع  التعاطي  طبيعة 

تعيني  على  حمر�سة  بو�سفها 

ا�ستعادتها  اىل  له،  اأ�سلوبي  توجه 

ال  وت��ق��دي��ري��ة،  تثمينية  ب�سفة 

بخ�سو�سيتها  االإ�سادة  من  تخلو 

الت�سويري.  منحاها  وت��اأك��ي��د 

الأ�سكال  رم��زي  ا�ستيحاء  وع��رب  

ومفردات حينًا، اأو اعادة تو�سيف 

وتكرار �سكلي ملا اأجنزه جواد من 

اآخر، والتي  خالل ر�سوماته حينًا 

حفلت بها لوحات " البغداديات"، 
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و�سمن طبيعة تاأليف توافقت خاللها �سياغاته 

الت�سويرية مع اجلانب االإخراجي لدفرت الر�سم. 

 يف املنحى االأول، جند اأن العزاوي يوظف البنية 

الت�سويرية يف لوحات جواد، من خالل طبيعة 

والتي  االعمال،  العامة يف هذه  للروؤية  متثلية 

االأ�سلوبية.  وخ�سو�سيتها  توجهها  منحتها 

ورموز  مفردات  على  اعتماده  خالل  من  �سواء 

وبناء تكويني ملنجز "البغداديات" والتي كانت 

املورث  وجماليات  الفلكلوري  بح�سها  حافلة 

االختزايل  احل�ض  والقائمة كذلك على  ال�سعبي، 

لل�سخو�ض وتب�سيط  ال�سكلي  يف ت�سوير امللمح 

تنفيذها  مت  ق��د  �سنجدها  ولكننا  االأ���س��ك��ال، 

باأ�سلوبية الفنان العزاوي ذاته.

هذا  يف  ال��ع��زاوي،  �سياء  الفنان  اأن  جند       

روؤية  ومالمح  فنية  عنا�رش  ي�ستعيد  الدفرت، 

جتربة  وميزت  حكمت  ت�سكيلية 

اخلطوط  اعتماد  خالل  من  جواد، 

املنحنية واللينة، وكذلك التب�سيط 

يف مالمح الوجوه واختزالها، عدا 

اال�ستفادة من ا�ستعارات ملفردات 

ت�سويرية تتمثل باحل�ض الزخريف 

الذي يطبع النموذج التكويني يف 

وتاأطري  "البغداديات"،  لوحات 

عربية  مالمح  ذات  باأ�سكال  ذلك 

و���رشق��ي��ة، وغ��ل��ب��ة امل�����س��اح��ات 

متنح  والتي  املتجاورة،  اللونية 

ثنائية  منظورية  �سفة  العمل 

البعد. 

امل��ن��ح��ى، جند  ه���ذا  ج��ان��ب  اىل 

العزاوي  قبل  من  اآخ��ر  اهتمامًا 

بتجربة " بغداديات" جواد، متثل 

منها،  ومفردات  وو�سعيات  ا�سكال  با�ستعارة 

اختيار  اأو  عليها،  االإ�سافة  تعديلها،  وحماولة 

تاأليفها  وحماولة  بعينها  ت�سويرية  مفردات 

مبا يتوافق مع جتربة دفرت الر�سم ومو�سوعته. 

مت  التي  "البغداديات"،  جمموعة  ت�ستح�رش 

بت�سجيل  فلكلوريا  " تراثا  بكونها  اإليها  النظر 

اأك�سبت جواداً �سخ�سية فنية حمددة  فني، وقد 

وعرب   ،  
)7(" الفني  اأ�سلوبه  وميزت   ، املعامل 

ومتثيل  البغدادي،  املجتمع  حلياة  ت�سويرها 

ف�ساءات الو�سط ال�سعبي والعادات االجتماعية 

فيه، عرب مفردات ت�سويرية اأح�سن ر�سدها، من 

خالل البنية الت�سويرية والتكوينية، واملتمثلة 

مبرموزات ذات اأثر فلكلوري وتر�سيمات زخرفية 

واأن�ساف  واالأهلة  االأقوا�ض  الإ�سكال  تكرار  مع 

املنحنية،   اخلطوط  ذات  واالأ���س��ك��ال  ال��دوائ��ر 
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ح�سور  مع  اخلطية،   املهارة  على  والتاأكيد 

وا�ستعمال  الفني،  العمل  خلفية  يف  الفراغات 

امل�ساحات اللونية ال�رشيحة، والكتابة بخطوط 

عفوية، حيث طور هذه االأ�سكال واملفردات كقيم 

جمالية و�سكلية والتي جاءت عرب متازج  بني 

الفن  ببنية  اهتمامه  وبني  املحلي  املو�سوع 

ر�سوم  على"  اأ�سفى  حيث  االإ�سالمي،  العربي 

املخطوطات القدمية واخلط العربي والزخارف 

.
الفولكلورية روحًا جديدة")8(

جاء اهتمامه ال�سديد بتجربة الفنان جواد، من 

اأدوات  من  اأداة  للعزاوي  بالن�سبة  الرتاث  كون 

بداياتي  منذ   " يذكر  وهو  الهوية،  عن  البحث 

كنت �سديد امليل اىل ما قام به جواد �سليم يف 

ورموز  بعالقات  وتخطيطاته   لوحاته  اأغناء 

. من هنا كان 
القدمية")9( العراقية  الفنون  من 

اللقاء الذي انفتح على ذاكرة البدايات والولع 

بتعزيز هذه اخلربة التي باتت الزمة يف الكثري 

الذي  الفنان،  لهذا  اجلمالية  اخل��ي��ارات  من 

بالتقاليد  تت�سل  اأ�سكال تعبريية جديدة  اأوجد 

ذاته  الوقت  يف  وه��ي  احل�سارية،  الثقافية 

الفن  يف  احلداثة  �سديدة  روؤي��ة  على  تنطوي 

من  اأكر   " كانت  التي  التجربة  هذه  العراقي. 

طريقة  رئي�سية  ب�سورة  اإنها  فنية،  �سياغة 

.
روؤية ")10(

ال�سعر مرجعًا جماليًا

�سكلت جتربة دفاتر الر�سم كنوع تعبريي خمتلف 

من املمار�سة الت�سكيلية، دافعية للعزاوي على 

كمرجع  ال�سعر  وا�ستثمار  وجتريب  االنفتاح 

جمايل يف تعزيز جتربته الريادية هذه. واإبقاء 

فعل  على  قائمة  املمار�سة  هذه 

�ستظهر  والتي  واالبتكار.  التجديد 

العقد  ب��داي��ات  يف  الف��ت  ب�سكل 

الثامن من القرن املن�رشم ، وعند 

اإجنازه عددا من دفاتر اأخرى  كان 

عراقيني  ل�سعراء  ق�سائد  حمورها 

وعرب. 

مثل هذه الدفاتر تاآلفت مع خربة 

الق�سيدة  تلقي  طبيعة  يف  الفنان 

ب�رشيا.  قراءتها  اإنتاج  واإع��ادة 

مقاطع  مع  الر�سوم  توا�سج  حيث 

توافق  وعرب  ال�سعرية،  الن�سو�ض 

ت��ع��ب��ريي وج���م���ايل  وم��ع��اجل��ة 

ن�سخية يتواىل فيها اختيار الن�ض 

خطية  واملاحات  اأ�سكال  برفقة 

وا�ستخدام ت�سكيلي خا�ض للحرف 

والكتابة، ب�سياغة اأ�سلوبية متاثل 
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لوحات  يف  اخلا�سة  االإبداعية  التجربة  ذات 

الر�سام . 

الن�ض  مابني  العالقة  طبيعة  العزاوي  يعلل 

املمار�سة  هذه  يف  الت�سويري  واالأثر  ال�سعري 

وبن�سخة  اأ�سلية  دفاتر  "الأنها  بقوله  الفنية 

باملادة  د 
ّ
بالتقي ملزما  نف�سي  اأجد  مل  واح��دة، 

مع  ح�سل  كما  حتقيقها،  على  ت�ساعدين  التي 

جتارب �سابقة ... يتداخل الن�ض ويتوزع �سمن 

اأن الكلمة تاأخذ م�ساراتها  اأي  عالقة متكاملة، 

�سمن اأ�سكال وعالقات رمزية متداخلة  ")11(

خمتارة  لق�سائد  ر�سم،  دف��رت  ال��ع��زاوي  ينفذ 

 1916" اخل���ال  ي��و���س��ف  ال��ل��ب��ن��اين  لل�ساعر 

الق�سائد  ه��ذه  �سين�سخ  وال���ذي   ،"1987  -

من  بع�سا  اأو  كاملة،  �سفحة  لها  خم�س�سًا 

م�ساحة ال�سفحة، فيما حتتل اأجزاوؤها املتبقية، 

ر�سوما جتاورها، ما مينح لل�سفحات املتقابلة 

فيها بح�سور الن�ض ال�سعري مالزمًا للر�سم، مع 

ا�ستقالل كل منهما يف الوقت ذاته، حيث الر�سم 

قدرته  املن�سوخ، يف  الن�ض  بح�سوره  ي�ساهي 

يخلو من  ال  تعبريي وجمايل  اأثر  اأح��داث  على 

التنوع ولكن �سمن وحدة التجربة املنجزة يف 

اأي ثمة تعبري معلن عن حقيقة القراءة  الدفرت. 

حقيقة  كذلك  ت��وازي  والتي  للن�ض،  املوكلة 

العزاوي  يعرب  الر�سوم،  يف  املتحققة  الروؤية 

عن هذه العالقة بكونها ت�سييد " عوامل ب�رشية 

بو�سفه  تتبناه  ما  مبقدار  الن�ض  عن  تناأى 

.
نظامًا داخليًا لالأفكار")12(

ال�سعري،  الن�ض  ك��ون  من  ه��ذا  عمله  يف  جند 

واملن�سوخ من قبل الفنان، ي�ستقل كبنية كتابية 

مقروءة، فيما يجاورها تكوين ت�سويري، ينحى 

اىل التجريد، عرب اال�ستفادة من م�ساحات لونية 

تو�سيفًا  متثل  ال   ، ومتجاورة  متعينة،  غري 

اقرتاح  يف  اإال  املنتخب  ال�سعري  الن�ض  ملعنى 

الق�سيدة  عاطفية  عن  تعرب  ب�رشية،  مقاربة 

و�سورها ال�سعرية، من خالل ح�ض لوين يطغي 

بدرجاته ال�رشيحة على التكوين الفني، مانحًا 

على  ينطوي  النقاء،  �سديد  ب�رشيًا  ح�سًا  اإياها 

اإيقاع ب�رشي ولوين موحيًا باأثر عاطفي خفي، 

اإال بكونه  اأثر غري متعني،  اإال انه يف االآن ذاته 

تكوينًا ت�سويريا يفرت�ض لوجوده الفني روؤية 

تعبريية م�ستقلة، ومتحررة من جعلها ممار�سة 

واملهمة  ال�سفة  وهي  للن�ض.  تابعة  و�سفية 

التي يلحقها العزاوي بهذه املمار�سة التي اأطلق 
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 .
عليه  " دفاتر �سعرية مرئية")13(

ثمة مقاربة تعبريية مابني ما يوحي به البيت 

اأراد له اأن  ال�سعري، باإ�سارته اىل ح�ض عاطفي 

عليه  تنطوي  الذي  للمعنى  يكون مبثابة متثل 

اأبيات ال�سعر املنتخبة. كما ي�ستفاد الفنان من 

م�سهده  تفا�سيل  يف  البي�ساء،  الورقة  خلفية 

كلون  يقرتحه  اأن  يحاول  وال��ذي  الت�سويري، 

امل�ستخدمة  االأل��وان  ن�ساعة  ي�ساهي  اأبي�ض، 

االأل��وان  عليها  يغلب  والتي  الفنان،  قبل  من 

ال�رشيحة. 

ذات  ي�ستخدم  ال��ع��زاوي  ال��ف��ن��ان  ان  ال���س��ك 

العالقات اللونية ، التي تفرت�ض ح�سًا تعبرييًا 

مبا  االإيحاء   اأو  م�رشق،  ح�سور  من  يخلوا  ال 

الطابع  ذات  لالألوان  كثافة  وعرب  عاطفي  هو 

وهو  بينها.  الت�ساد  يعتمد  ال  ال��ذي  املتمم، 

الذي يكر�ض م�سهدية ت�سويرية  تنطوي  االأمر 

القائم  املبهج،  اللوين  االحتفاء  من  قدر  على 

ي�سعى  ال  ومتخيل،  حر  �سكلي  تاأليف  على 

داللتها  وتعزيز  بعينها،  مو�سوعة  لت�سمني 

ت�سويرية  عالقة  بافرتا�ض  االهتمام  ق��در 

والتعديل.  واالإ���س��اف��ة  التجدد  على  قائمة 

من  بقدر  يتوزع  لوين  ب�تاأليف  االكتفاء  حيث 

التلقائية يف و�سط �سفحتني متقابلتني، وحيث 

تعتمد  الطابع  جتريدية  التكوينات  هذه  تكون 

با�سفاء  من�سغلة  التنفيذ،  وعفوية  التب�سيط 

احلر،  التجريب  على  قائمة  ت�سويرية  روؤي��ة 

غري املقيد بداللة معينة للمو�سوع. بل تتمثل 

االأط��ار  فيها  تنوع  ممار�سة  نتاج  كونها  يف 

تاأليف  عرب  متثله  تتابع  جعلها  ما  املرجعي، 

الفنان  يذكر  حيث  ومتتابع.  متعدد  ت�سويري 

تطوير   " االجت��اه  هذا  يف  م�سعاه  اأن  العزاوي 

ب�رشية  واأ�سكال  عالمات  اىل  املقروء  الن�ض 

اأميل  ال  فاأنا  امل�ستقلة  بخ�سو�سيتها  حتتفظ 

اىل �رشح الن�ض ب�رشيًا بل اأحاول ايجاد حالة 

موازية ت�سمح للم�ساهد بتاأملها دون اأن ي�سع 

.
الن�ض يف املرتبة الثانية ")14(

ال �سك اأن املرجعية اجلمالية يف هذه الدفاتر،  

ال يتم ح�سورها بطريقة متثيلية، بل �سنجدها 

�سعر،  كق�سائد  العيانية  ب�سيغتها  حا�رشة 

اأي�سًا  وهي  فيه،  الت�سويري  للم�سهد  ومرافقة 

تقا�سمه داللته التعبريية و�سياغته ال�تاأليفية. 

الر�سم ممار�سة فنية تقرتح م�ساركة  اإن دفاتر 

ال�سياغة  م��ع  ال��ن��ري  اأو  ال�����س��ع��ري  ال��ن�����ض 

بخ�سو�سيتها  حتتفظ  هنا  وهي  الت�سويرية، 
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خالل  م��ن  الت�سور  على  القائمة  اجلمالية 

خالل  من  الب�رشي  التلقي  وفعل  الن�ض  قراءة 

ر�سوماتها.

الفنان  اأن  جند  الت�ساركي  الفعل  ه��ذا  وع��رب 

فني  عمل  اإىل  بذلك  للو�سول  ي�سعى  العزاوي 

 " يعرب  اأن  يحاول  اأن��ه  يذكر  وكما  متكامل، 

رمزية  ب�رشية،  بطريقة  ال�سعري  املناخ  عن 

مليئة باالإ�سارات ... اإن حماولة اإيجاد عنا�رش 

ب�رشية مبفردات عامة �ستكون م�سطحة عمليا 

يوفره  عميقا  ثقافيا  دعما  لها  جند  مل  اإذا   ،

اأجد  بالتايل   ، اإلزاما  ال�سعري  الن�ض  ويحتويه 

ال  جانب،  غري  يف  الر�سم  اإىل  اأق��رب  ال�سعر  اأن 

الركائز  هي  والق�سائد  االإيحائية،  القوة  �سيما 

املمار�سة  هذه  تتمثله  ما  وهذا   
االأ�سا�سية")15(

الت�سكيلية. 

الر�سم  ل��دف��ات��ر  ا�ستيحاءه  ال��ع��زاوي  ي��ع��زو   

الفنية،  املمار�سة  م��ن  كنوع  ب��ه  واهتمامه 

الت�سويرية  ال��روؤي��ة  مع  الن�ض  فيها  يح�رش 

على  اأالأوىل  للمرة  اطالعه  جراء  بها  ويرتبط 

" اطلعت  يقول  االإ�سالمية،  العربية  املخطوطة 

على املخطوطات االإ�سالمية، ال�سيما خمطوطة 

املوجودات"  وغرائب   املخلوقات  عجائب   "
الن�سخة  فكرة  ا�ستوحيت  هنا  من   .. للقزويني 

هو  ال��ذي  ال�سعري   - الفني  للكتاب  الوحيدة 

اأ�سبه مبخطوطات ملونة وغري مرقمة " )16(، 

وموؤلفة من ن�سخة واحدة . فاملخطوطة جمال 

فني جتتمع فيه الكتابة واملمار�سة الت�سويرية 

�سفحات  ع��رب  يتتابع  تاأليفي  تكامل  يف 

بدالالت  املكتوبة  امل��ادة  ويت�سور  املخطوط 

وو�سفها  منطقها  بذلك  متتلك  وهي  ب�رشية، 

الفني اخلا�ض بها. 

عززت  الر�سم،  لدفاتر  التجريبية  ال��روؤي��ة  اإن 

االأث��ر  بح�سور  خا�سًا  اهتماما  الفنان  ل��دى 

االأمر  وهو  كتابي،  بن�ض  مرتبطًا  الت�سويري 

الذي كر�ض دافعية البحث عن ممار�سة ت�سكيلية 

اأكر  نحو  على  التجربة  هذه  خاللها  حت�رش 

يف  ال��ت��ن��وع  ���س��دي��د  ن��ح��و  وع��ل��ى  خ�سو�سية 

ممار�سته الت�سكيلية.
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ردثردّثِريني

ِّو�شدِّو�شدِّي على كفني 

ودعي فتحًة فيه 

أرقب منهااأرقب منهاأرقب منها

رفيف الفرا�شات

وتشوتشوَت املياه التي تتحدر شمع �شمع � مع �شمع �ش أ�اأ�شأ�شأ�

أعايل اجلبالاأعايل اجلبالأعايل اجلبال حوةشحوةشحوٍة- من  ش-يف �ش-يف �

أ�شعر لو حلظةاأ�شعر لو حلظًةأ�شعر لو حلظًةأ�شعر لو حلظًة أ�شعر لو حلظةو أ�شعر لو حلظةو

أن �شيئااأن �شيئًاأن �شيئًاأن �شيئًا جمياًل

أطوياأطويأطوي أفقده حني شاأفقده حني شاأفقده حني  شا�شا�

اط احلياة.شاط احلياة.شاط احلياة. شب�شب�

* * *

رينيدثرينيدّثريني

ئمت الوقوفشئمت الوقوفشئمت الوقوف شإين �شإين � إين �اإين �ا افاف

آمنااآمنًاآمنًاآمنًا آمنا مل يعد  آمنا مل يعد  مبنعطٍف

إىل جبلاإىل جبلإىل جبٍل إىل جبلعود  إىل جبلعود  عود شعود ش شوال�شوال�

ماشماشمًا شمل يعد عا�شمل يعد عا�

ئمت الرفاق الذين شئمت الرفاق الذين شئمت الرفاق الذين  شو�شو�

أوهامهم خذلويناأوهامهم خذلويناأوهامهم خذلوين اباب

وباعوا خطاب املودِة
َ

وباعوا خطاب
َ

للريح

فةشفةشفْة. شيف زمن العا�شيف زمن العا�

* * *
ريني دثريني دّثريني 

ِّو�شدِّو�شدِّي على كفني

واكتبي فوق قربي:

حايا احلروبشحايا احلروبشحايا احلروب ش من �ش من � ٌهنا واحٌدهنا واحٌد

التي عافها 

أوها:اأوها:أوها: أن يبداأن يبدأن يبد ثم قال لقادتها قبل 

إذا دخلت قريةاإذا دخلت قريةإذا دخلت قريًة
ُ

احلروب
ُ

احلروب
ُ

أهلها الطيبنياأهلها الطيبنيأهلها الطيبني أكلت
ْ
أكلت
ْ
أكلتاأكلت

ِق من حجٍر واقٍف
ْ
قبقب بومل تبومل ُت

أو �شجر.
ْ
أو �شجر
ْ
أو �شجراأو �شجر

* * *
رينيدثرينيدّثريني

الكيعي يا مالكيعي يا مالكي
َ
عي يا م
َ

عي يا مشعي يا مش ش�ش�

بكائية 

لعام 2016م 

ــر
عـ

�ش

*  شاعر واكاديمي من اليمن

عبدالعزيز املقالح *



ع�شاي التي كنت اأحملها

مثل تعويذٍة

ـْتمتي
َ
واأ�شدُّ بها ع

واأه�ّش بها ليل خويف

واأم�شي بها اإن فقدت الدليل

�شعيها على كفني

بة
ّ
واعلمي اأن روحي خمر

بعد اأن حاولت 

اآه و-اآاأ�شفي-

تقهر امل�شتحيْل .

* * *
دّثريني

اغلقي �شا�شَة التلفزيون

هذا الإناء الوخيم

الذي اأف�شد النا�ش

ب�شق يف �شحن اأذهاِنهم
َ
ي

بكالٍم مري�ٍش

يت ال�شعور
ُ

ي

نُه
ّ

يدج

�شلمه ملناٍم طويٍل
ُ
ثم ي

طويْل.

* * *
دثريني 

وقويل لأهلي

واأ�شحابي الطيبني 

لقد كان مثل بقية اأهل 

البالد

ومثل بقية كل العباد

يحب اجلمال

ابٍة
َّ
وياأ�رسه �شوت �شب

ُ
اه

ّ
َت�شب

ُ
ي

يهوى اأغاين الرعاْة .

* * *

دّثريني 

وقويل لأعدائي الب�شالء

اإنه مل يعد يتذكرهم 

يتذكر اأ�شماءهم

يتذكر ليل عداوتهم

و�شواد افرتاءاتهم 

وهو من هول ما يحدث الآن

ما يفعل الأهل بالأهل

ٍة
َّ
ر

ُ
يف حريٍة م

. 
ْ
وذهوٍل عظيم

* * *
دّثريني 

ول تفتحي يا مالكي 

ال�شبابيك

ُل
ّ
اإن الظالم الذي يتجو

منفرداً فوق برد ال�شوارع

يرقب غرفتنا 

ويحاول اأن يت�شلل يف غفلٍة منِك

اإياِك اأن تغفلي،
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ما بروحي من ظلمٍة

. 
ْ
لي�ش يقوى عليها الظالم

* * *
دّثريني 

فقد اأ�شبح املوت 

اأمنيًة

بعد اأن جاعت الأر�ش

وافتقدت خبز اأبنائها

 الكالم
َ

وطوى ال�شمُت بوؤ�ش

الذي ظل يحرث يف البحر 

ُه
َ
اأوهام

ويبعرث اأحالم اأمتِه

يف الهواء .

* * *
دّثريني 

فاإين اأرى القرب

 من هذه الأر�ش
َ
اأو�شع

اأو�شع من بحرها

واأرى فيه �شم�شًا 

ّن واراأف من هذه ال�شم�ش
َ

اأح

اأ�شهد فيه جنومًا ملونة

ومالئكًة يف الف�شاء املديد

ت�شلي

. 
ْ
وتغ�شل بع�ش ذنوب الب�رس

* * *
دّثريني 

فاإن اأبي ... اخوتي

يف انتظاري

واأ�شحابي الأوفياء ،

ْ
واأمي التي حني غابت

وغاب �شناها

متنيت لو اأنهم حملوين 

على نع�شها

وانتهت عندها ق�شتي 

يف احلياْة .

* * *
دّثريني

دعيني اأعانق يف �شغٍف �شحوة الأبدية

اأرحل عن وطٍن 

بائ�ش الأم�ش واليوم

فيه متوت الع�شافري جوعًا 

وت�شمن فيه الذئاب

وما كتبته يدي لي�ش اإّل �شدى �شجٍن حارٍق

وبكاٍء من الكلمات

على بلٍد كنت اأح�شبه بلداً

وعلى اأمٍة كنت اأح�شبها اأمًة

ِظُلها كان يتد من ماِء تطوان

  .
ْ
حتى �شماِء اخلليج
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احلاملُة

 اأَحَظى بلمحٍة ِمن )اأَفروديت(،
ْ
اآٍه لو

ني النِّعمُة،
ُ
وتلم�ش

فاأَرى اجلماَل يِف كلِّ مكاٍن،

 الكلَّ ونف�ِشي،
ُ
فاأُ�شامح

.
ُ
، واأَ�شت�شلم

ُ
، واأَ�شت�شلم

ُ
واأَ�شت�شلم

ِّ
ني اأَناُل فر�شًة اأُخرى يِف احلب نَّ

 اأَ
ْ
اآٍه لو

عُت )اأَرمتي�ش(.
ْ
ني عبدُت )اأَثينا(، وتب نَّ

لأَ

اَن )ُقرب�ش(،
َّ
ْق رم

َّ
تذو

 يِف املحيِط، 
ْ

وُغ�ش

.
َ
َك املك�شور

َ
متتِلْك قلب

اإِن اأَدركَت هَذا، تكْن حمظوًظا، وممتنًّا،

واإن اأَدركَت هَذا، تكْن عَلى قيِد احلياِة

 املوِت.
َ
ى الَّتي ُتعَطى مع

َ
ِة العظم

َّ
للهدي

 هناَك نهايٌة، ول بدايٌة،
ْ
لي�شت

.
ْ
، وا�شت�شِلم

ْ
، وا�شت�شِلم

ْ
ا�شت�شِلم

دفعُت وفاَة والدِتي

ثمًنا لأَحالِمي

 بالعامِل يِف داخِل الوجوِد،
ُ
ني اأَحلم نَّ

لأَ

 بذكرياٍت جديدٍة،
ُ
ني اأَحلم نَّ

ولأَ

َك.
ِّ
نِّني واقعٌة يِف حب

 باأَ
ُ
ني اأَحلم نَّ

ولأَ

 ِلـ)اأَفروديت( اأَن تر�شَدَك اإِىل روِح
ْ
اآٍه لو ت�شمح

ا:
ً
ا وتكرار

ً
 مرار

ُ
ح

ِّ
العظيِم الَّذي ي�رس

 اأَنا،
ُ
اجلباُل اأَنا، والأَنهار

 اأَنا،
ُ
مُل، واملطر

َّ
، والر

ُ
يح

ِّ
والر

 اأَنا.
ُ
، والنُّجوم

ُ
م�ش ، وال�شَّ

ُ
والقمر

 اإِ�شكاُت �شوِتها
َّ
لْن يتم

ها هائلٌة، نَّ
لأَ

نَي.
ِّ
 كلِّ املحب

ُ
وهي اأَ�شداء

َك
َ
ُه ل�رسٌف لَها اأَن تخدم اإِنَّ

يِف �شبيِل حياٍة تبحُث عِن اجلماِل والتَّعقيِد.

هْل تدرُك بعيوِن

القلِب، وت�شِغي اإِىل نداِء الفهِد

اِن؟ نَّ ائِر الطَّ والطَّ

َك،
ُ
 الزَّمِن ي�شتوعب

َ
دْع دولب

.
َ
َك املك�شور

َ
متتِلْك قلب

ر�سوُل اللَّيِل

اأَ�شتيقُظ. يِف مرٍج

ِة والزُّهوِر
َّ
ي
ِّ
ٍر بالأَع�شاِب الرب م�شفَّ

َق املو�شيَقى ِمن قيثارٍة. اأَلحُظ تدفُّ
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.
ٌ
بطريٌق مندفع

اأُتابعُه اإِىل النَّهِر.

ٍة،
َّ
ي�شتلِقي عَلى ورقٍة نباتي

ى اأَن يحمَلُه،
َ
 للمجر

ُ
ويتيح

 حياُتِك،
َ
 هو

ُ
ار

َّ
ي ويقوُل: هَذا التَّ

وبدًل مَن امل�شاهدِة مَن املرِج،

َ اإِيقاِعِه.
قي مع تدفَّ

ٍة،
َّ
اأَ�شرت�شُد بقنواٍت ا�شكتلندي

ابَة
َّ
واأَبلُغ البو

.
ِّ
 املائي

ِّ
 واملمر

ِّ
بنَي ما�شي

ٍة، مثَل البطريِق، 
َّ
اأَ�شتلِقي عَلى ورقٍة نباتي

�شاحمًة للنَّهِر اأَن ينقَلني،

.
َ
ني دخلُت عامًلا اآخر نَّ

وعارفًة اأَ

مراَق�سُة احُللِم     

ُة رحلٍة،
َّ

هذِه ق�ش

ُة جذوٍر،
َّ

وق�ش

ُة نعمٍة.
َّ

وق�ش

لُة.
ِّ
فلُة املتجو اأَنا الطِّ

ًة كلَّ رحلٍة.  
َّ
ي
ِّ
اأَعرُف وجهًة �رس

�شاأَجُد َطريقي بدوِن خريطٍة، واأَعتمُد

ي
ِّ
عَلى ذاكرٍة را�شخٍة ِمن عناِق اأُم

يِف اللَّيايل العا�شفِة عنَد اأَقداِم جباِل )الأَلِب(.

�شاأَجُد البيَت يِف قلِب

وحي
ُ
الوردِة، واأَ�شرتدُّ ر

ا�شيَة عنَد نقطٍة ثابتٍة،
َّ
الر

،
ُ

 النَّف�ش
ُ
حيُث ترتاح

وعنَد وجوِد الغمو�ِش امل�شيِء جدًّا

 جوهِرِه.
َ
ُغِر�شُت اأَنا مع

ُ
اأَم�شي يِف التِّيِه، واأَ�شمح

دِة.
َّ
غباِت املقي

َّ
بذهاِب الر

مَة املت�شابكَة حوَل
ْ
اأَ�شقُّ الَكر

 خطاباِت
َ
ِة، واأُطلُق �رساح

َّ ُّ
ال�رس

ِمي. حتلُِّق فوَق املحيِط
ْ
ا�ش

تعادِتِه.
ْ
قِر ل�ش

َّ
ِمن اأَجِل ال�ش

َ
 احُللم

ُ
اأُراق�ش

رِة.
َّ
عَلى �َشفا املماِلِك اجلرداِء املدم

ِّ
نِي النَّقي ِة اخلفيفِة والطِّ

َّ
مَن احلجارِة الربكاني

َة،
َّ
هي  ال�شَّ

ِّ
 احلب

َ
اأَجني اأَزهار

ذَع.   الآلهِة الالَّ
َ
 الأَر�ِش وطعام

َ
وحلو

* هيلين كاردونا: شاعرة، ومترجمة أدبية، وممثلة. مؤلفة 
على  الحائزة   )Dreaming My Animal Selves (2013
 The 2014 Readers? وجائزة   ،  Pinnacle Book جائزة 
 ،(The Astonished Universe  2006 ومؤلفة   .Favorite
 Ce que nous(و  ،(Life in Suspension (2016 و) 
 What We Carry by Dorianne وترجمت ،(portons2014
Laux. حاصلة على درجة الماجستير في اللغة اإلنجليزية 
في  وتدّرس   ،Sorbonne الـ  جامعة  من  األمريكي  واألدب 
كلية Hamilton College and LMU، وحصلت على زمالة 
 Goethe-Institut & the Universidad Internacional من 
 Dublin لـ  التنفيذي  التحرير  رئيس  وهي   .de Andalucía
Poetry Review and Levure Littéraire Fulcrum، ومدير 

 .Fulcrum التحرير لـ
 Washington Square, World المطبوعات  وتشمل 
 Literature Today, Poetry International, The Warwick

Review, Irish Literary Times, ، وغيرها الكثير.
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لي�ش كفرا لي�ش قهرا لي�ش ياأ�شا ودمعا وجرحا 

لكي تنه�ش الروح من قهرها 

يف  م�شممة  وحــرب  جتــوز  ل  طعنة  ولكنها 

اجل�شد 

وبالد يزقها احلاقدون 

وح�شود ال�شباع تلتها ح�شود 

حريق  يف  ب�شجيلها  ترمي  الأبابيل  وطيور 

البلد 

 يف لبو�ش اأ�شد
ٌ
وابن اآوى على جحره قابع

كاأن الوجود �شباح يتيم 

او كاأن الوجود هباء زبد

و�شار الوجود وجوه الأعادي

واأحلى البالد اأ�شحت بدد 

هل تنه�ش الروح من ذبحها 

يادمي ونعو�ش بالدي واأهلي 

ويا دمع امي

ام ترى يرتامى الهباء البدد 

داريا داريا 

وانتهى الأمر 
ً
لي�شت لقمة 

ول ثغرًة يف جدار عتيق 

ول طعنُة

اأمُة 

ًة وانتهت يف �شطور الزبد
ّ

ق�ش

ول قمرا لل�شقوط 

ولكنها اجلرح اأغلى جراح البلد 

متوت ... 

ولكنها ل متوت 

و�شوكة خنق بحلق الإباة ل تبتلع 

داريا ..

�رسخة احلر ملء ال�شموات والر�ش 

ورمل الرثى يف املدى ل يحد 

وداريا 

داريا ملء روحي و�شعبي

اأطبق املوج واحل�شار الزرد

وتعاىل على املوت

 الواقفني �شّداأ 
َ
حر جتلى مع

وبعد القيامة روح �شمد 

اإنهم احرار �شعبي وار�شي 

طيبون من اأباة مرد 

يذكر الدهر ابن عاد و�شداد 
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وهاهم ن�شله والنمور العمد 

ي�شقط احل�شار مثلما الف عام اقام 

الرباميل 
َ
واألقى حقده ال�شم نار 

وجمر اجلحيم فوق ال�شغار والنائمني

واأ�شعل النابامل الزوؤام البدد

و�شارينهم لي�ش يبقي هناك من اأحد 

ولي�ش يبقي هنا من احد

داريا 

هل تنه�ش الروح 

لقد �شقط احلقد الَف موٍج وموٍج

ح�شوداً وازرى عليهم زرد 

وجمزرة البغي ملا تزل م�شلة عار لهم يف كمد

ورّخًا بنى ع�ّشُه واقام 

فوق وتد 
َ
خ 

ّ
وبا�ش وفر

الأمــاين  بزيف  اخُل�شايا  العاجزوَن  وخلده 

وعر�ِش البلد

 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . .

جيو�ُش وقطعاُن عاٍر وُذّل 

يريدون جمَد كذوٍب وعد 

ْد
َ
 ِح�شاٍن وحلٍف م�ش

ُّ
واي

وكان الباة مئاٌت باألف واألفنِي 

وقالوا األوفًا من اجلمِع والعّد 

خبيثًا  خمي�شًا  احلا�شدين  من  بجي�ش  وازروا 

ا عدد  ِ
َ
رام

ُ
ع

اأقاموا بجبهتهم األف �شد

وكانوا اأباء وعقبان �شّد

ْزٍم
َ
 ع

َ
عنقاء

َ
وخّلوا القيامة 

ب�شاِح الكرامة عنَد الأ�شّد

 بناِراجلحيِم 
ٌ
وحني ترامى ب�شجيل برج 

اأهابوا عليه مباء برد

اقاموا لهم 

هيكال يف احلكايا وتروى ال�شاطري نورا وجد

وظلت على عزمه يف الوجود 

بفتيتها ال�شيد واملعتمد

وكم لها يف البطولت روحا و�شقيا 

ويحملها الدهر حتى البد

داريا 

داريا 

ها 
ُ
ر

ْ
لي�شت ق�شة وانتهى ام

ول ثغرًة يف جدار عتيق 

ول طعنُة
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اأمُة 

ومتوت ... 

ولكنها ل متوت 

داريا ..

 العنيد 
ّ
�شقوط احل�شان الأبي

 هنا او هناك 
ٌ
غّطي عليها انت�شار

ُ
ل ي

 ول يف تراِب حَلب 
َ

ْل�ش
ُ
راب

َ
ل يف ترابِ ج

ول يف �شواها 

�شبا عليها  وَن َغَ غّطّ
ُ
فكيَف ي

 عظيٍم �شواها 
ُّ

ا حلبات ال�شموُد العظيم واي
ّ
داري

ماِء حمى وفداها 
ّ
وال�شّد حّتى ال�ش

 
ْ
واأحالفهم الغزاِة  بح�شِد  َخّلي 

ُ
ي لْن  وطوفاُنها 

مْن اأحْد

كانت 

وتبقى بوجِه الزناِة البغاِة الربابرةِ احلاقدين 

الفلوِل امل�شوخِ  رمز ال�شمود العنيد

ْد 
َ
وتبقى البيارَق فينا اأب

فكيَف يهوُن ثراها 

ظفروَن بهتِك ِحماها 
َ
وكيَف ُترى ي

 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . .

ها ال�شاهدون 
ّ
اي

 وروٍح
ٍّ
اأيها الواقفون بحب

راها 
َ
وكلُّ الوجوِد ي

ْ
نحُن وانتم 

ًة يف ال�شقوِط
ّ
حر

هْل ال�شم�ش اأغلى اإذا خطفتها الغيوم 

 يف الك�شوِف العظيم 
ْ
اأو َغِرقت

وكيف العزائم والروح ترى نفتديها 

 بنيها لها يفتدون حماها 
َ
اأغري

داريا داريا 

َ
 معنى حلرِب الوجوِد هنا او هناك 

ُّ
اي

رِي الأمد  ودرعا تنام باأذرعاٍت وكهٍف َق�شِ

مد
ّ
 بدلِف الر�شا والر

ُ
ودوما تنام

وار�َش اجلنوِب وار�ُش ال�ّشمال 

 هنا اأوهناك من جبهٍة واحدة 
َ

ولي�ش

معًا 
َ

باَع ج  تردَّ ال�شّ
ْ
كي

َفْد
َ
ًة يف �ش

ّ
وجتعلهم كب

 خياِل 
ُ
 خياٍل وعمر

ُ
اأحرب

ْد 
َ
يف الوجوِد امَل�ش

ٌ
وحرية 

نحرها الّداعرون 
َ
وكيف لي

ولكّنها �شوكٌة يف احللوِق 

هْل ُترى ن�شتعيُد َثراها 

ل�شُت ب�شك اإلهي ولكنه الدمع 

يالأ روحي و�شعبي 

 بالدي ويبزُغ مثَل جراِح البد 
َ
ويالأ قلب

 غّطى بالدي ويطر�ُش يف الكون
ُ
ولِكّنُه الّدم

 ل ت�رسقي الآن ول يف غِدِ 
ُ

ها ال�شم�ش
ُّ
اي

ُ
 اجلواد 

َ
حّتى يقوم

 براقا وفردا 
ِّ
نه�َش من كبوة احلر

َ
وي

ونب�شَق �شوَك احللوِق الخري 

واّل علينا على �شوريا كلِّها املوُت 

الم
ّ
 ال�ش

َ
ولي�ش

ا 
ّ
واإل على الر�ِش موتًا ابي

يوازي قبور الأبد

وتبقني عزمة �شعب ابي العمد 

واإّل على الأر�ِش والعامل املتوح�ش غدرا 

 ال�شالم 
ُ

وح اآ�ش
ّ
عليِك على الر

اأنه�شي داريا

دارياـ  
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 ما اأطول عمرك يا اإله الظالل 

كم من اإله غريك لفه العدم  العدم 

واأنت ملا تزل حيًا ،

 جتوب �شوارع املدن القدية و اجلديدة   

وتعتلي  منابر اخلطباء والدعاة و الطغاة   

�شعيداً  تلقي التحية على الظالل 

الظالل يا ابن اأثينا الظالل  !

تزدحم احلياة  بالظالل 

على العرو�ش ظالل 

اأقالم ظالل 

 كالم ظالل  

ورجال  ظالل 

حتى الأحالم  �شارت  ظالل،  

�شوفوكلي�ش   اأيها الغا�شب من الأ�شباح

اأ�شباحك متالأ  م�شارح احلياة  

باخو�ش  يا اأبتي

لي�شت اخلمرة  خمراً  يف بيوت الأثرياء

واملت�شكعون يف احلانات  

لي�شوا من اأبنائك ،

نيت�شه اأيها املجنون العظيم 

دريدا يختفي خلف اإ�شبعك

بالد  يف  اأنــت  �شائع  املحب�شني  رهــني  ويــا 

البغاة  

غريب قربك على �شفة ال�شوق.  

الأ�شباح الأ�شباح :

اأحُتت�شن الأ�شباح

من ذا الذي يطبع القبل على فم الأ�شباح ! 

طال بقاوؤك اأيتها الظالل 

والغبار يعفر  ج�شد فينو�ش 

وخوفو هرم  يحكي ق�شة اخللود للعاجزين 

ظالل.. ظالل.

ظالل  ترفع  الليل 

رايات  على جدران ق�رس  ه�شام  

متوز يا اأبتي

من َذا الذي اأغواك  بالرحيل  عن هذه الأر�ش

وحدك الآن  يف معبدك البعيد  

والأعياد ماتت يف �شاحات دم�شق 

باخو�ش : قل لغيوم اخلمر اأن تبكي 

على رفات ع�شتار

فكل  الآلهات  بعد ع�شتار ظالل 

انتجونى:

ادفني موتاك ول تخايف ،

كي ل يف�شد اجلثث جوع الغراب

ميت على كر�شيه الأب�شع

يحكم على الأحياء

يا �شبارتاكو�ش هم العبيد

عادوا اإىل ما قبل دمك 

ول م�شيح 

وهذا املرتبع فوق جماجم الأطفال

هو من دّل عليك .
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الظالل  

اأحمد برقاوي *

* مفكر من فلسطين



اأبا ذٍر اأيها اخلائف من �شبابة الال

اأاأنت اأنت من اأورثتهم هذا اخلنوع !

الآن الآن يحفرون لك   قرباً يف اخلالء   

 يا ابن الوليد:

يا من حللت اخلمر غ�شاًل 

اغ�شلنا من الدن�ش اجلديد 

فال نامت اأعني اجلبناء ،  

اأبتي  يا اأبا القا�شم 

ظالل ت�شهر ال�شيوف على ظالل 

وبا�شمك 

ظالل تغتال ظالل  

يا الدم امل�شفوح يف بغداد 

يا ظل �شفني 

اأيتها القبور التي اأينعت 

وحان قطافها 

اخرجي من روح املكان وغوري  

متوز يا اأبتي 

جرد  ح�شامك من غمده 

»فلي�ش له بعد اأن يغمدا«  

اقتله واإن �شئت اقتلني 

كي ل حتملني على اخلنوع 

اأنا ال�شعلة وما كنت �شارقها.  

اأيها النيل اأاأنت اأنت

اأاأنت   النيل اأم ظل 

غريب �شائع يف زحمة الفقراء 

 من طول انتظار 
ٌ
تعب

وما عاد فيك رمق للم�شري 

يا �شبايا النيل 

فكي اأ�رس هذا ال�شاحر البهي 

ف�ش ،  ف�ش يا اأبا الفقراء 

فكل ال�شبايا عرائ�ش على ج�رسك النبيل 

خرجن من  قلب املاء 

 راق�شات يف �شاحة التحرير 

وال�شاحبون كبقايا  ق�رس  �شامبيلون 

يتهام�شون خوفًا من �شوت احلناجر، 

واأنت يا ابن العا�ش،

يا داهية العرب ،

يا من قلت للهامات اأن ارتفعي 

جباه اأهليك ازرقت  

من تقوى - ظالل  

يالفاحت اأر�ش م�رس 

قربُك ل يهاب ول يزار .  

ظالل ت�شبه الظالل

نفو�ش ول نفو�ش 

خيالت ال�شجر ول �شجر

اأ�شداء ول   اأ�شوات . 

يا ابن باجة �شقت ذرعًا بالهوام 

و�شاق على روحي هذا املكان  

اأفردت اأجنحتي البي�شاء 

وطرت باأحالمي الزرقاء 

ورحت يف رحلة املعنى 

هائمًا يف وديان الك�شوف 

وراأيت األف األف األف �شجني يف الف�شا 

ويف الوديان �شكان كهوف

وعلى ال�شفوح تيجان  يف �شبات  

قل يل ياملتوحد تدبرياً

اإىل اأين اأم�شي ! 

ل �شوامع الكهان تغريني 

ول جالبيب من وبر و �شوف

طائر اإىل جلق وحدي 

فيا ن�شاء ال�شام اأخطن 

الكفن الأ�شود لإله الظالل 

فالأنا قام 

من بني الأموات . 
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حتت �شم�ش الظهرية احلارقة

 ال�شبيل على الإ�شفلت
ُ
�شقط عابر

من اجلوع والتعب وال�شاأم

و�رسعان ما �شحبه ال�شيادون 

اإىل الر�شيف

و�شعوا فى فمه املاء

اأ�شندوه اإىل اجلدار

واأطعموه ما يبقيه حيا

وحني هبط الليل

باعوا اأع�شاءه اإىل ثالثة جتار

و�شلموا كل تاجر ن�شيبه

ثم نزلوا على البار

عندما عادوا من �شهرتهم

�شعداء يغنون عن الليل 

املليئ بال�شجن

والن�شاء الغادرات

مل تزلزل الأر�ش زلزالها

ومل ي�رسخ دم عابر ال�شبيل 
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عابُر ال�سبيل

واملدينة

كرمي عبد ال�شالم *

من أعمال الفنان مال اهلل الزجالي - ُعمان 

* شاعر من مصر



فى وجوههم

اأيها القتلة، مل �شفحتمونى

ومل ت�شقط جنمة العدل 

على روؤو�شهم فت�شحقهم

مل..............

ومل...............

ومل...........

ومرة اأخرى ، اأ�رسقت �شم�ش الظهرية احلارقة

على الر�شيف

حيث تهاوى عابر �شبيل جديد

من اجلوع

والتعب

وال�شاأم

----

----

مثل دقات الغريب

اأمطرت بغزارة ليلة العيد 

 
ٌ
 مطر

ٌ
مطر

حبات كبرية ثلجية 

ت�رسب النوافذ مثل دقات الغريب 

وت�شع ال�شوؤال على األ�شنة ال�شبيان والبنات 

ملاذا تغرقيننا ليلة العيد ؟

الرجال ا�شتب�رسوا خرياً 

وا�شتعدوا لل�شالة بالتهليل والتكبري 

والأطفال احت�شنوا مالب�شهم اجلديدة 

والأمهات اأعددن اللحم والرثيد

ليجمعن  العائلة حول املائدة 

مل يف�شد فرحتهن 

املوظف الذى قتل اأخاه 

عند نا�شية ال�شارع 

ول العاطلون الذين اأحرقوا عابراً 

رف�ش اإفراغ جيوبه 

ول ال�شاب الذى طعن اأمه 

من اأجل ع�رسة جنيهات

اإنه املطر ليلة العيد 

حبات كبرية كبرية 

ت�رسب النوافذ 

مثل دقات الغريب ،

والأطفال املحا�رسون

داخل البيوت 

ينتظرون اللحظة املنا�شبة

لينطلقوا اإىل اخلارج 
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اإىل )اآنا تاتراكوفا(، َل اآخذه، املرََّة الأوىل، 

ني رِغبُت اأن ُتعطيني اإّياُه مرَّتني. لأنَّ

ترنيمٌة بي�ساُء باأربِع وريقات

كاجنرا.  مدر�سة  الأرج��وح��ة(  على  )فتاٌة 

َمتحف فيكتوريا واألربت، لندن.

* * *

 ذاُتها
ُ
 العمياء

ُ
ال�شماء

ن اأر�شَل ل�رُسفِتها َهذيِن ال�ُشعاعني
َ
م

لَّقا بقب�شَتيها َ
اللَّذيِن تع

ها
َ
وراحا يوؤرِجحاِن بهاء

�رَسقًا وَغربًا

اأَخواُتها الثالث

ذاُت ِرداِء النار

وذاُت رداِء العقيق

وذاُت ال�شيف

ُهنَّ 
َ
خلعَن اأ�شاِور

وخالخيَل اأقداِمهن

واأطبقت ُكلُّ منهنَّ �شفَتيها

على ترنيمٍة بي�شاء

باأربِع وريقات..

* * *
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كتاُب الهند 

ال�شغري

منذر م�شري *

من أعمال الفنان عدنان الرئيسي - ُعمان 

*  شاعر من سورية



�سوَف َتاُر يف اأن..

 .1628 موغويل.  فن  ال�رشفة(  على  )فتاٌة 

ة. جمموعة ال�ساعر الوهميَّ

* * *

 يف اأن 
ُ
�شوَف حَتار

 ذاُتها
ُ

ها ال�شم�ش خاَل لَك اأنَّ
َ
ي

 عليَك 
ُ

حني يلتِب�ش

ها اإىل �رُسفِتها 
ُ

ُخروج

وُطلوُع الفجر

يف ذاِت الوقت.

َد لَك  �شوُف يتاأكَّ

 ذاُتها
ُ

ها ال�شم�ش اأنَّ

ٍة
َّ
ُه قد قيَل لها هذا األَف مر  لأنَّ

َ
لي�ش

ُ
فاأنَت تعلم

 لل�شم�ِش ذاكرة
َ

لي�ش

ها ل ُت�رِسُق بل لأنَّ

اإّل وقد اأ�شدلت على َكِتَفيها

 ليِلها.. 
َ
غدائر

* * *

و�سائُد الِتالل

)احلّمام( مدر�سة كاجنرا، َمتحف فيكتوريا 

واألربت، لندن.

* * *

 امُلتَّكئُة على و�شائِد التالل
َ
هي

 امِلراآِة
ِّ
حُتمِلُق يف عيَني

لِمها.
ُ

اإىل وجِه ح

�رساها
ُ
ي

 راحِتها
ُ
وقد بانت ِحّناء

تهِبُط مِب�شِطها العاجي

على قاِر �شعِرها.

ٌة َلفَّت كالأ�شاِوِر حوَل �شاعَديها
َّ
اأفاٍع ذهبي

ة واأثقلت اأُذَنيها باأهلٍِّة من ِف�شّ

وعلى َخي�شِمها الرقيق

تالألئة.
ُ
 م

َ
ت دمعًة �شوداء

َ
ع

َّ
ر�ش

 تنتِظر؟..
ٍّ

 رب
ُّ

اأي

* * *

ليَتني ُكنُت هذا الكوب

موغويل،  ف��ن  رفيقاتها(،  م��ع  )ال�سيدة 

ة. 1628، جمموعة ال�ساعر الوهميَّ

* * *

 ليَتني ُكنُته
ُ

هذا الكوب

 على راحِتها الآن
َ
هو

حُتيُطُه باأ�شابِعها ذاِت احِلّناء

وبعَد حنٍي 

 على �ِشفاِه رفيقاِتها.
ُ
�شيدور

َ
ليتني ُكنُت هذا ال�رساب

الَّذي يكاُد ينَفُد الآن

وبعَد حنٍي

 قطراِتِه �شفتاها
َ
�شرت�ُشُف اآخر

 كعادِتها
َّ
ُثم

 منُه بل�شاِنها..
َ
ُق الرا�شب

َ
�شتلع

* * *

ُحلمي اأن اأحُلَم بها

)رحلة �سيد( اأ�سلوب با�سويل، جمموعة و، 

ج. اأر�سريا، لندن.

* * *

 بها
َ
لمي اأن اأحُلم

ُ
ح

يف ليلٍة �شيٍف كهذه

 ال�شالحف
َ
 يلهو بعيداً مع

ُّ
ها الذهبي

ُ
وكلب
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ِخذًة على راحتي  تَّ ُ
م

َة الرامي جاثيًا
َّ
و�شعي

وقد اأ�شندت على َكِتِفها

َة �شيٍد فارغة.
َّ
ندقي

ُ
ب

غيَة لها 
ُ
ل ب

�شوى اأن ُن�شدَِّد عليها نظراِتنا

 ُت�شدُِّد على الكراكي
َ
وهي

ندقيِتها.
ُ
هَة ب

َّ
ُفو

ُ
 البلهاء

ُ
الكراكي

ها واأ�شعلت اأعراَفها
َ
مدَّت ِرقاب

وا�شطفَّت على َذوائِب الأ�شجار

راك
َ

بال ح

ها طلقاُتها..
َ
َخ�شيَة اأّل ُت�شيب

* * *

الزهرُة الغاِم�سة

جافرال،  مدر�سة  حبيَبها(،  تنتظُر  )�سيدٌة 

1775، َمتحف يتزوليم، كامربدج.

* * *

بعيداً عن ق�رِسها

ثالثَة ِتالٍل ودغاًل

اأَتت ووقفت يف ِظلِّ �شجرة

ها
َ
 لنا ظهر

ُ
ُتدير

منى
ُ
لكنَّها تلتِفُت ب�شاِقها الي

وِن�شِف وجِهها.

بعيداً عن ق�رِسها

ثالثَة جباٍل وغابًة

اأَتت وبيِدها عنقوُد ِعَنٍب 

ا
َّ

مب
ُ
اأو ر

 غام�شٌة
ُ
زهرٌة �شوداء

َ
دوَن اأن ُتتمِتم

ًة
َّ
عيها مر

ُ
باأُ�شب

ًة ب�شفَتيها
َّ
ومر

ًة باأ�شناِنها
َّ
ومر

تنزُع وترمي اأوراَقها..

* * *

ل ُيلَم�ُس ل ُي�سَمُع ل ُيرى

جافرال،  مدر�سة  حبيَبها(،  تنتظر  )�سيدٌة 

1775،َمتحف فيتزوليم، كامربدج.

* * *

وعٍد مع ل اأحد
َ
ت على م

َ
لي�ش

حتَت ال�شجرة

واإّل

مَلا جثمت حّتى جميِء امل�شاِء

وهي تلوُك �شاَق الزهرِة

باأ�شناِنها.

ها لي�شت على موعٍد اإنَّ

مع ريٍح اأو نهٍر اأو �شدى

واإّل 

مَلا ا�شطربت �شفحُة الليِل

ُه
ُ
وتبعرثت جنوم

 ت�شبو اإليها قلقًة.
َ
وهي

ها لي�شت على موعٍد مع �شيٍء ل.. اإنَّ

رى..
ُ
 اأو ي

ُ
ع

َ
�شم

ُ
 اأو ي

ُ
�ش

َ
لم

ُ
ي

* * *
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دعوُه ينحني، دعوُه ُيغم�ُس عيَنيِه

هندي  فيلٍم  من  م�سهٌد  احلديقة(  )اأغنيُة 

ُمنوَّعات  برنامِج  بامل�سادفِة يف  �ساهدتُه 

تلفزيوين.

* * *

هذِه اأغنيُتها

 منها
ُ
ج

ُ
ب�شوٍت ل يخر

ها 
ُ
ب بل مَن احلديقِة الَّتي ين�شِ

ها
ُ
ح�شور

لذا 

وابِة امُلغلقة
َ
حنَي قفَز عِن الب

غيَة مفاجاأِتها
ُ
وت�شلََّل ب

مَل يجدها جال�شًة 

حتَت �شجرِة الك�شتناء

ومعِة 
َ

 ال�ش
َ

ُقرب

كعادِتها.

كانت ترُقبُه ببيا�ِش عيَنيها

 �شيئًا
ُ

 الأكمِة الَّتي ل تواِرب
َ
وراء

طوِع َذيِل طاوو�ِشها.
ُ

من �ش

فرا�شاٌت ملونة

م 
ِّ
حتو

خافقًة باأجنحِتها امل�شطربة

حوَل را�ِشها.

قِفُل راجعًا
ُ
 حنَي ي

ُ
دعوه

 عِن الرُتاِب طرَف ثوِبها
َ
اأن ينحني لريفع

غِم�ُش عيَنيِه
ُ
 ي

ُ
دعوه

ه..
ُ
 يلِثم

ُ
دعوه

* * *

ها خاويًا راأت قف�سَ

 ،1810 كاجنرا،  مدر�سة  مفجوعة(  )�سيدٌة 

َمتحف فيكتوريا واألربت، لندن.

* * *

يف اأروقِة الفجر

ب�شهوِة ج�شِدها وِدثاِرها الفا�شح

ترُك�ُش لهثًة خلَف اآخِر ذيوِل الليِل

ُه بقدِمها.
َ
تريُد اأن تدو�ش

�رسخٌة اأيقظتها

ها خاويًا
َ

فراأت قف�ش

ي ُثعباِنها وبنَي َفكَّ

يتدىل

 روِحها..
ُ
طائر

* * *

يا عاريًة دوَن عيب

جمموعُة  ال�سماء(.  يف  حمت�سدٌة  )جن��وٌم 

ال�ساعِر الوهميَّة

* * *

يا متالألئة

 دوَن اأن َترى
ُ
يا جنومًا تنظر

مياٍن يبكون.
ُ
يا عيوَن ع

يا جنومًا تُطلُّ 

دوَن اأن ُتنادي

دوَن اأن ُت�شري

هِة بئر.
َّ
من ُفو

ٌ
عذراء

ُ
ل تطاُلِك اأ�شاِبع

ل ترتوي منِك �شهوة
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يا عاريًة دوَن عيب

 الليل..
ِّ
بنَي فخَذي

* * *

الِهالُل الغريق

موغويل،  ف��ن  ل��ي��اًل(،  ا�ستيقظت  )�سيدٌة 

ة. 1682، جمموعة ال�ساعر الوهميَّ

**

ناديِك
ُ
ِهالٌل ي

هٍم
َ
 بال �ش

ٌ
قو�ش

بال وتر.

ناديك
ُ
ِهالٌل ي

قبة
َ
 بال ر

ٌ
فم

�رسخٌة بال �شوت.

اأجيبيِه

حي لُه
ِّ
لو

دعي عيَنيِك تعُك�شاِن

 �شيائِه.
َ
اآخر

ِهالٌل غريٌق يناديِك..

* * *

رت عن �ساِقها الُيمنى �َسمَّ

 ،1780 جارفال،  مدر�سة  ة(  ليليَّ )ُنزهٌة 

امَلتحف الربيطاين، لندن.

* * *

اإىل اأيَن مت�شي

برفقِة ل اأحد

يف غابِة الليِل الفاحمة.

قدماها احلافيتان

ُتنرياِن لها الطريق

 خلَفها
ُ
وهي تنظر

ها.
ُ
ع

َ
تتفقُد ُثعبانًا يتب

عناقيُد زهوٍر

وعناقيُد ثماٍر

ها
َ
دنت ولم�شت فم

منى
ُ
ت عن �شاِقها الي

َ
ر

َّ
لكنها �شم

 بعبوِر النهر..
ُّ
وَتهم

* * *

تلِب�ُس النهَر حّتى �رُشَِّتها

َمتحف   ،1815 كاجنرا،  مدر�سة  )احلّمام( 

فيكتوريا واألربت، لندن.

* * *

ن�شُف عارية

ِتها
َّ ُ
 حّتى �رس

َ
 النهر

ُ
تلِب�ش

 ماٍء
َ
ُزّنار

ها.
َ
ُق خ�رس

ِّ
طو

ُ
ي

�شدِّق
ُ
ن ي

َ
م

 عنها اأن ُترى
ُ
ُه ل ينع اأنَّ

ومن هذا الُقرب

عي
ُ
 باأُ�شب

ُ
حّتى اإيّن اأمُل�ش

لمَتها.
َ

ح

 لها الطريق
ُ
 اللوت�ش ُتف�ِشح

ُ
اأزهار

ها
ُ
 يدفع

ُ
والتيار

َة تبقى فَّ لِكنَّ ال�شِ

�شكًة بها..
ُ

مم

* * *
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ُة الثالثة فَّ ال�سِ

الدغل( مدر�سة كاجنرا،  وكري�سنا يف  )رادا 

1785، َمتحف فيكتوريا واألربت، لندن.

* * *

 من الزنبق
ٌ
نهر

خطَفها

فِة الثالثة واألقى بها على ال�شِ

َط اأ�شجاٍر
َ
و�ش

مة
َّ
ر

ُ
 حم

ٌ
ها ُطيور

ُ
ِثمار

واأغ�شاُنها اأفاٍع عارية.

لقالُقها القلقة

ها يف املاء
َ
ت�ُشكُّ مناقري

 باآلٍف من اأ�شمائها
ُ
وت�شيح

فال جُتيب

ها
ُ
ها ل ت�شمع  لأنَّ

َ
لي�ش

ُه  لأنَّ
َ

ولي�ش

الآن

 لها
َ
ل ا�شم

 من هي.
ُ
ها ل تذكر بل لأنَّ

ها
َ
كيَف وجدت نف�ش

را�ِشها
ُ

وقد �شقت �شفوَف ح

وروٌد وزقزقات

اأ�شواٌك ومناقري

 واأ�شماك
ٌ
نبع

 وزعانف
ٌ
�شخور

 قدميها
َ
دوَن اأن ُتدمي

اأو يبتلَّ طرُف ثوِبها

هي ذاُتها ل ُت�شدِّق.

ها
َ
فجاأًة انبثَق اأمام

عًا 
ِّ
رتب

ُ
م

ُ
كما ولدتُه الأحجار

مِتثاًل اأزرَق من املاء

 طوٌق من اللوؤلوؤ
ُ
يحيُط جيَده

وطوٌق من اليا�شمني

ُه َقد ُقدَّ من حلِم النهر كاأنَّ

وجلِد ال�شماء.

الآن

 بِعناِقها
ُّ
حني �شيُهم

لن تفعَل �شيئًا �شوى اأن ُتطاأطَئ

كما يليُق بعذراٍء

ها
َ
راأ�ش

وحنَي �شوَف ي�ُشدُّها برفٍق من مرفِقها

ُه �شوى 
َ
�شوَف لن تدفع

لأجِل ُف�شحٍة تُفكُّ بها

رى اأ�رساِرها
ُ
ع

 لترتمي بنَي فخذيه
َّ
ُثم

بكامِل عريها..    
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 يقولون اإنك ل ت�شبه اأبي 

يف �شيء

حتى اأفنت بك 

لكنني بك ُفتنُت

فال ت�شوب عينيك

هكذا باجتاهي

كمدفعني يخرتقان �شدري

فل�شُت جناة ال�شغرية

حتى تر�شمني ب�شفتني

مثريتني

وتعلق �شورتي على حائطك

املتهاوي.

غرُفتك �شيقة فعال

لن تت�شع لظلي حني 

اأمده بالليل.

ع ما تبقى
ّ
وحدي هنا  اأجم

من اآثارك قرب نافذتي

التي اأطُل  منها 

على قلبي املهزوم اأمامك.

كيف جتروؤ على النوم
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جناة علي *

من أعمال الفنانة يسرا مقيبل - ُعمان 

* شاعرة من مصر



وبيننا حميط م�شتعل

 ب�شوقي اإليك

  وحدي  هنا اأكلم

 �شورَتك 

علها  تخربك مبتاهتي.

وباأن الكاأ�ش اخلام�ش

 هو من اأوهمني �شهولة

الو�شول جل�رسك!!

 لكن »بروكلني« هذا بعيد

جدا

اأريد  فقط اأن تراين

ح
ّ
حني األو

 لك من فوقه 

بيدي املرتع�شة

  لتعرف اأيها املجنون

كم اأحبِك.

البحارة

قاطعوا البحارة

فقتالهم هنا كثريون 

ثم اإنني كلما رفعت عيني

لأنظر اإليهم 

اأب�رست اآثار دمائي على اأطرف

اأ�شابعهم.

ل تخربوهم 

اأنني هنا

واأنني عربت املحيط

لأجلهم فقط.

ومل اأعد اأفعل �شيئا

�شوى اأن اأر�شم 

�شورتهم على حائطي

ثم اأحموها.

ل اأريدهم اأن يعبثوا بروحي

يكفيني قلبي املتعب جدا

واأيامي التي �شارت اأثقل

من اأحالمي.

دانيال

ماذا يكن اأن يعني  لها 

هذا ال�شم الآن؟

حتاول دوما 

اأن تن�شى �شورته

املحفورة حتت 

اجللد بعناية

 كاأن الزمن مل 

يعرب عليها

�شاعة  واحدة!!

�شوُته ياأتي من بعيد

خمرتقا بعنف 

كل امل�شافات 

التي تف�شلهما.

ح وجهه تذكرها
ُ
  »مالم

 دوما

ها القدمي »�شربا«
ِّ
  بحي
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  وحكاياته التي ل يبهت 

بريقها.

لكن ملاذا ينام هذا الولد 

وحده

- دون غريه-

يف حديقتها؟!!

�شتظل تفرح  

مثل طفلة

عندما ت�شتعيد م�شهده ثانية

»وهو يف احلادية ع�رسة من عمره«

 عندما د�ش لها ورقة

 مطوية بخجل

 بني كرا�شِتها ال�شغرية

مر�شال لها عبارًة واحدًة

 كتبها بيدين مرتع�شتني:

»وهل اختالف الدين يكن

« ؟
َ
  اأن ينع  احلب

فردت  عليه �شاخرًة :

» بل اإنه  قد ينعنا اأحيانا 

من احلياة ذاتها«.

بنيامني

هجر ا�شمه لئال يعرف

 هويته اأحد

 من  بلد اإىل بلد
َّ
وفر

 ليغلق وراءه كل اأبواب 

 احلنني

 لكن ملاذا بالد اهلل الوا�شعة

�شارت �شيقة عليه؟!

ل ي�شحو بنيامني 

اإل على كوابي�ش 

واأ�شوات هائجة

 تذكره بجرائم اأبيه

واإخوته 

مل يتبق له 

يف هذا املكان

�شوى �شورة حبيبته  

ت�شخر من حريته

لكن اإىل متى 

�شيظل تائها 

يف ظلمة ال�شحراء

يكلم الرب بال جدوى

 منذ اأربعني عاما

ومِلَ �شارت الآن

 كل الأ�شياء   حوله

حم�ش ا�شتعارات

ميتة؟! 
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َلِب
َ

 يِف ح
ٌ
 يِل ِجْذر

ِم  اِء الدَّ
َ
ِويِه مِب

ْ
 اأَر

َهَداِء �ْشَتِعَل ِظالًّ ِلل�شُّ
َ
 ي

ْ
 َكي

اِة
َ
ي اِل احْلَ

َ
 ِبُكور

َ
اء

َ
م

َّ
وَن ال�ش

ُ
ب تِّ َ

ر
ُ
ِذيَن ي  الَّ

ُ
َهَداء  ال�شُّ

َت 
ْ
م

َ
اِنُقوَن �ش

َ
ع

ُ
 ي

َ
اء

َ
ي

ْ
َتى اْلأَح

ْ
و وَن امْلَ

ُ
َدع

َ
ي

َ
و

ِة
َ
�ِشري

َ
 اْلع

ٍح َزاِئٍد 
َ
َتَها ِبَفر

ْ
و

َ
 م

ُ
ُة الَِّتي َتْكُتب

َ
�ِشري

َ
 اْلع

ِل
ْ
ِة اللَّي

َ
 ِمْن �ِشري

َ
َهار ُد النَّ

ُ
 َتْطر

م اأَ
َّ
�َشُق ال�ش

ْ
َتع

َ
 و

ُ
ب

َ
ٍة ُتْغَت�ش

َ
اء

َ
ر

َ
اُت ب

َ
َلٍب ُخُطو

َ
ِة ح

َ
ب

ْ
يِل يِف ُتر

 

اِزِه َت�ْشَتِعُل  كَّ ُ
وٍز يِف ع

ُ
ج

َ
َفُة ع

ْ
ج

َ
ر

َ
 و

ِت 
ْ
و ِه امْلَ

ْ
ج

َ
 يِف و

ُ
َت�ِشم

ْ
 َتب

َ
 و

ٍة
َ
ع

َّ
و �شَ اِت امْلُ

َّ
َلِبي ِد احْلَ

َ
اِز يِف ي

َ
ُة اْلُغْنب

َ
اِئح

َ
 يل ر

ِة
َّ
ب

َ
ح اِء امْلَ

َ
 مِب

ُق  وِنِهنَّ ُت�رْسِ
ُ
ي

ُ
و�ٍش يِف ع

ُ
 ِب�ُشم

ت
ْ
و َة َهَذا امْلَ

َ
ْتم

َ
 ع

ُ
يء ُت�شِ

َ
 و

ٌ
اب

َ
ُه ُغر

ُ
�ش

َ
ْلب

َ
َلٍب َهِديُل ي

َ
َداِئِق ح

َ
يِل يِف ح

 

 
ٌ

اب
َ
اِنُقَها َخر

َ
ع

ُ
ٌة ي

َ
ع

َ
م

ْ
و

َ
�ش

َ
 و

َها 
َ
ا�ش

َ
ر

ْ
 اأَج

ُ
ٌة َتِبيع

َ
َكِني�ش

َ
 و

ُ
ب َتْغرَتِ

َ
و

 

َلٍب
َ

ِننٌي يِف ح
َ

 يِل ح

مَلُ اِوُدَها اْلأَ
َ
ر

ُ
اٍر ي

َ
و

َ
ِزينًا يِف ح

َ
اِدُقُه ح

َ
 اأُ�ش
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ِل ِجْذٌر 

ِفــــي َحلـــــٍَب

�شالح لربيني *

من حلب 

*  شاعر من المغرب



اِت 
َ
ْنج

َ
 اْلَكم

ُّ
ي

َ
يِه ع رَتِ

ْ
ع

َ
َها َن�ِشيٌد ي

ُ
اِور

َ
ج

ُ
 ي

اِت 
َّ
اي ُة النَّ

َ
ب

ْ
 ُغر

َدِم
َ
 اإِيَقاُع اْلع

ا 
َ
َطاي  اخْلَ

َ
اح  ُتفَّ

ُ
م ْق�شِ

َ
 ي

ٌ
ا�رسِ

َ
ح

َ
 و

اأَِم
َّ
 ال�ش

َ
 َقِرير

ُ
َنام

َ
ي

َ
و

َلٍب 
َ

 يِف ح
ٌ
 يِل ِجْذر

وُت  َنِخيٍل َل مَتُ
ُ
ار

َ
َثاِمنُي اأَ�ْشج  َهِذي اجْلَ

ِبيِع
َّ
َة الر

َ
 �ِشري

َ
اء

َ
ر

ْ
ح

َّ
 ال�ش

ُ
لِّم َ

ع
ُ
 َتاِريٌخ ي

ا�ِشي
َ
 اْلَكر

َ
 َخ�َشب

ُ
ٌة َتْلَتِهم �شَ

َ
 اأَر

ُ
اب

َ
ر اخْلَ

َ
 و

ى يِف اْلأُُفِق 
َ
�رْس

ُ
اِت : ب

َّ
َلِبي

َ
ُقوُل ِلْلح

َ
 ي

ٌ
 َدم

ُ
َطع

ْ
 َت�ش

ٌ
و�ش

ُ
�َشم

 

ُ
اِم َل َتِغيب �ِش ال�شَّ

ْ
ْن اأَر

َ
َهَداِء ع  ال�شُّ

ُ
ار

َ
اأَْقم

 

ُ
َنع

ْ
ِة َتي

َ
ي
ْ
ب

ِّ
وِن ال�ش

ُ
ي

ُ
 يِف ع

ُ
اَلم

ْ
اْلأَح

َ
و

َلٍب
َ

 يِف ح
ٌ
 يِل ِجْذر

اَلِل اِحنَي الظِّ
َ
ي

َ
 ر

ُ
ِر�ش  حَتْ

ْ
اَزاَلت

َ
َفاُت م

ُ  ال�رسُّ

ِ اِحِلنَي اإِىَل اهللَّ
َّ
اِفَل الر

َ
ُع َقو دِّ َ

 ُتو

واِمِع 
َّ

اِطع ِمَن ال�ش
َّ
 ال�ش

ِّ
ب

ُ
َتِهُل ِلْلح

ْ
 َتب

ِح اْلَكَناِئ�ِش
َ
َلى َفر

َ
اِق�ِش ع

َّ
 الر

ِزيَنًة
َ

 ح
ُ
 َتَنام

ً
اِنُقوَن ُدمى

َ
ع

ُ
ًة ي

َ
ي
ْ
ب ِكي �شِ

ْ
 َتب

اِب
َ
ر َت اخْلَ حَتْ

َلٍب
َ

 يِف ح
ٌ
 يِل ِجْذر

ِل
ْ
ُفوَفٌة ِباللَّي

ْ َ
�ْشَق حم

َ
ِريُق اإِىَل ِدم  الطَّ

اِء 
َ
و ٌة يِف ِديِر اخْلَ

َ
اِهب

َ
 ر

وِر
ُ
ِت اْلُقب

ْ
م

َ
 َزاِهَدُة يِف �ش

ٍة يِل 
َ
اٍت اإِْخو

َ
ٌة ِبُخُطو

َ
ع رْتَ ُ

 م

َقاِئِب اْلَقْلِب 
َ

 يِف ح
ْ
اِتِهم

َ
ي

َ
ُلوا ِذْكر

َ
م

َ
 ح

ْزَن   َتاِرِكنَي احْلُ

َ
اب

َ
ر اخْلَ

 

ِعيَق  النَّ

ِزيَف   النَّ

ُد
َّ
ي

َ
َت�ش

َ
 ي

ُق يِف اْلَكَفِن َتَانَّ
َ
ي

َلٍب 
َ

اِء ح
َ
م

َ
 يِل يِف �ش

 
ٌ
ر

َ
 َقم

وٍم �ُش جُنُ
ْ
ع

َ
ب

َ
 و

 
َ
وح

ُ
ح

ْ
ب وَز امْلَ

ُ ْ
ِت َفري

ْ
و

َ
اٍت َت�ْشَهُق ِب�ش

َ
 اأُْغِني

ُ
ع ِب�شْ

َ
 و

اِجِديَن
َ
ِ �ش

ْ
باِء َغري

َ
 ِلْلُغر

ْ
ْكُتُهم

َ
 َتر

اِئِديَن ِمَن 
َ
وَن اْلع

ُ
ْنَتِظر

َ
 ي

َ
ام �ِش ال�شَّ

ْ
 ِلأَر

ْ
ْكُتُهم

َ
َتر

ي   اْلأََقا�شِ

اِة 
َ
ي ِننِي احْلَ

َ
ِلنَي ِبح

َّ
م

َ
ح  امْلُ

 
ْ
ْكُتُهم

َ
 َتر

َتِفيَق
ْ
�ش

َ
ِح اأَْن ي

ْ
ب

ُّ
ِل ال�ش

َ
اِئ�ِشنَي ِمْن اأَم

َ
ي

َلٍب 
َ

اِء ح
َ
م

َ
 يِل يِف �ش

َط�ٍش َقاِدٍم 
َ
وَن ِمْن ع

ُ
ي

ْ
 َقا�ش

ُ
�ش

ُ
ر  حَتْ

ٌ
وم

ُ
 ُغي

اِء ًة يِف امْلَ
َ
َتِبدُّ ِنَكاي

ْ
�ش

َ
ٍت ي

ْ
و

َ
َدى ِمْن م

َ
ر

َ
 ب

اٌل 
َ
 ِرم

ُ
وم

ُ
 َهِذِه اْلُغي

 
ٌ
اء

َ
ر

ْ
ح

َ
 �ش

اِحِلنَي اإِىَل التِّيِه
َّ
اأَ الر

َ
 ُتَغنِّي َظم

ِة  ِهي�شَ اَلِم امْلَ
ْ

اِفَل اْلأَح
َ
ِكي َقو

ْ
 َتب

اِة
َ
ي اِء احْلَ

َ
م

َ
ِل يِف �ش

َ
 اْلأَم

َ
اِفري

َ
�ش

َ
ي ع

ِّ
ب

َ
 ُتر

ِة 
َ
�ِشري

َ
وِج اْلع

ُ
ر

ُ
ًة يِف م

َ
ُئ ُخ�رْس

ِّ
 ُتَخب

ِح
ْ
ب

ُّ
ِذَلًة ِبال�ش

َ
ًة ج

َ
اِري

َ
 ع

ُ
ُق�ش

ْ
َتر

َ
 و

َلٍب 
َ

 يِف ح
ٌ
 يِل ِجْذر

اِء َدِمي 
َ
ِقيِه مِب

ْ
 اأَ�ش

�ْشٍق
َ
�ِش ِدم

ْ
 يِف اأَر

ُ
اه

َ
ع

ْ
اأَر

َ
 و

ِت
ْ
و َلى امْلَ

َ
اِتي ع

َ
ار

َ
ِليفًا ِلْنِت�ش

َ
ح
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- 1 -

 العدِم
َ
انُف�شي غبار

ُتها ال�شبيُة امل�شتحمُة مباِء الع�شق
ّ
اي

ل تنقري دفوَف الهباِء ...اأيتُّها املحرو�شُة

 
ِّ
باحلب

 خلٍق واحٍد
ُ
يقولوَن لل�شام �شبعُة اأبواٍب و يوم

عطارُد   .. �شبعًة     
ٌ
كواكب  

ْ
ُنِق�َشت اأبوابك  على 

للفرادي�ش

 واألُف ب�شتاٍن ومقربة

ٌ
 على باب اجُلنيق قمر

لباِب   
ُ

ال�شم�ش و  ُتوما  باِب  ك 
َ
ِلَقو�ش الزهرُة    

�رسقي..

ْدُهو�شا  على باِب كي�شان  
َ
  ما باُله ُزحل يقُف م

املريَخ  اأمــ�ــشــي...اأرى  ال�شغري  بــاب  نحو   ...

 عتمَة الليل
ُ
�شيء

ُ
ي

�شبعُة اأبواٍب واأنا 

الريف  ــُش  دراويــ� حيث  اجلابية  بــاب   
َ

ب
ْ
ُقـــر

 من حنفياتها  َفَنى امُل�شرتي 
ُ

والقرى  ن�رسب

م�شاءا على باِبها

بعَد  الأر�ــشِ  يف  ني  
ُ
ب حائٍط  اأولَّ  اأنَّ  قاُل 

ُ
وي

وفان هو حائُط دم�شق  الطُّ

طوفان دٍم    ول �شفينة  

- 2 -

 املطِر والريح �شوى اأ�شجاٍر عتيقٍة 
َ
مل يبق اأمام
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دم�سق املتتابعات

ن�شو�ص يف احلب واحلرب 

فاتن حمودي *

دمشق القديمة 

*  شاعر من سورية



واأنا�ٍش ن�شيهم الزمان

..وها اأنا اأرك�ش رك�شة املحموم 

اأم�شُغ �شحوبي

هل عرفتها مدينتي ؟

 احلرِب اإلهي؟.
ُ
متى تهداأ ريح

ها اأنا اأذرُف الأ�شئلَة

رقاِت  الطُّ
ُ
دموعي حتجب

اأحتفُظ بدمعي وُلَهاِثي

اأ�رسُد حكايتي.. و اترُك النهايات

 مقفٌل 
َ

مَلْ نُكن نعرُف اأنَّ الدرب

واأن ال�شيَل مل  يبِق احدا 

... 
ِّ
فاعت�شموا باحلب

. 
ُ

�شريٌة اأزليٌة ..احلرب

ْتَها الأًوِبَئُة
َ
 عاَقر

ُ
وال�شام

 دموَع عا�شقٍة 
ُ
ها هي تختاُل ب�شمِتها ..مت�شح

وِهِهم....  
ُ

ج
ُ
 الرجاُل. على و

َ
هام

َتَفَكَك اللوؤلوؤ

ي..
ِّ
تفكك طوُق  العقيِق..اأم

 اجلموُع وانفرَط اخلرُز
ْ
تفككت

اأي  على  او  ي�شري  اأين  اإىل  يعرُف  احٌد  ْد 
ُ
ع

َ
ي مل 

ار�ش يقف!!!

 ق�شيدًة....كيَف 
َ
�شبح

ُ
ي اأن  زلة 

ُ
الع ِل�َشوك  كيَف 

لرمِل املدى اأن يرُك�َش يف العيون وكيَف يل 

اأن اأكون ع�شيًة على الدمع؟!

- 3 -

اأبتعُد قليال قليال عن املوت 

 لَك حبيبي
ُ
كح�رسٍة عتيقٍة اأنده

تعاَل من�شي حتَت املطر 

 املو�شيقى
ُ
ن�شمع

 يف ال�شوارِع والأزقِة 
ُ
ن�شري

َلًة
ْ
ن�رسُق ُقب

يوَنَنا كي ل نرى اأحدا
ُ
و نغم�ُش ع

- 4 -

ها اأنا اأخلع حذائي وارك�ش

دموعي حتجب الطرقات

دها 
َ
اأعرفها تدعُك جتاعي

ُ
ها ال�شام

َ
وبوؤ�ش

ها
َ
قال يل اأخي: لن اأغادر

 منها اإل كلُّ هالٍك
ُ
ل يخرج

 ظلي
ُ
�شاألزم

حيل
َّ
 اأجنحَة الر

ُ
اأق�شق�ش

من يدخلها يدخُل اجلنة

 منها فاإىل هالك
ُ
ومن يخرج

اأت�شلُل بني اأحراِج الذاكرة

اأعود اإليها

 الع�شق يف اأزقتها
َ
 مطر

ُ
اأت�شمم

تي غامقٌة كدمنا املنثال يف الوادي
َ ْ
ري

َ
ح

 الــهــواء مــن يــزجمــر  مــن يرعد 
ُ

مــن يــ�ــرسب

الأر�ش وال�شماء؟

من؟

هل اأطرُق الباب حبيبي؟!

 - 5 -

اأنا فرا�شة ال�شوء

َ
اأجدُل الرائحًة بجناحي

اأنا مو�شيقى الورد

 الفتنة
ُ

قمي�ش

َلق
َ

خ�شخ�شاُت ح

خالخيل احلكايا

الع�شافري تخا�رس نهاري

ومواعيدي تغلي...تغلي وتفور 

كحليب يف وعائك اأمي 
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- 6 -

 ال�شوارَع الأزقَة
ُ

اأجوب

 خيزران يف مقهى النوفرة
ٍّ
 على كر�شي

ُ
اأجل�ش

 امُلو�شيقى
ُ
اأ�شمع

ٌ
احلكواتي غائب

وحدها الكرا�شي باردٌة

... يا ماْل ال�شام
َ
اأطلُق الغناء

َتك حبيبي اأ�شُدَك من �شعِرك  اأدخُل جنَّ

اأدِف�ُشك كعادتي

اأ�شدك

اأنائ .. واأغني طال املطال يا حبيبي  تعال

الباب اأفق مغلق ............ما اأطوَل الكابو�ش

- 7 -

اتك 
َ
ام

َّ
ها اأنت تفتحني باب حم

 تفرديَن نهديِك على الوله

 كلُّ داخٍل اإليك
َ
طهر

ُ
ت�شكبني �شبع طا�شات لي

ُ
 والتعب

ُ
دم�شق كاأي مدينة يلوكها الغبار

عاقرْتها اأوبئُة احلرب

َ
 اأن متطر

َ
هناك اأهلي ...هناك  ينتظرون ال�شماء

ُهم
َ
ب�شمٍت يحِملون تعب

َ
ينتظرون على القارعِة اأن مُتطر

اأن تلَد الأر�ُش قمحا و وردا

تختاُل دم�شُق ب�شمتها

 عا�شقني 
ُ
وهي التي ل يحرك �شكونها اإل بكاء

اأو قبلٌة على خِد الورد

خُدك يا �شام

- 8 -

ُتها املجنونة
َّ
الوقُت لي�ش وقُتك اأي

ول الطريق

من يرفع الغناء

 تراتيل امل�شيح
ْ
من ي�شفح

على باب توما و�رسقي

من ؟

اأنا الأم احلزينة .......................

اأركب الق�شيدة واأم�شي نحو الأفق

نحوك اأيها املجنون

يح
ّ
األكُز اأح�شنَة الر

 �شوؤاَل الغيم
ُ
اأفتح

هل اأدمنا احلزن...فجف دمعنا؟!

هل عرفت دم�شق �شيدي

هل عرفت قلبها

هل عرْفَت خيمَة الِّ�شرِت فيها؟

اأه�شُّ وجعي بال�شحك

اأهذي 

 لعناِتها
ُ
ال�شام اأمراأٌة تكتم

وِح
َ
تاركًة لعيوين �ُشعاَع الب

ولالأكتاف املتهدلة الهموم

ها اأنا اأمار�ش جنوين اأ�شري على طرف الأر�ش

ال�شام ت�شقي العا�شَق

املت�شوف 

وابن ال�شبيل.. ت�شقي املقطوَع

واخلارج من خمارة بعد الفجر

 ارى الوطن معلقا من قدمه ك�شاة

الباب اأفق مغلق ..ما اأعتق الناقو�ش

- 9 -

اأ�شمع �شوَت ال�شقف

يئُن يتململ يتحرك..خ�شبُه

....تقول اأمي: 

اإنه �شوُت اأبي الذي غادرنا باكرا تاركا �شالَل 

اخُلبز

لفطوِرنا القادم
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لل�شقِف  اأنَّ  بعيٍد  زمٍن  منُذ  يعرُف  الذي  اأبي 

اأ�شئلٌة ثقيلة

حني يقلق على اأحوالنا

ه حزيٌن  جدا..
ُ
ال�شقُف �شدر

 عن التدخنِي والتفكرِي باملعجزة 
َ
 امتنع

اااااااخ
ُ

 طائرٍة و�رس
ُ
هدير

ما عاَد ال�شقُف  

ول عاَد اأبي

فهل نعود ......اإلهي؟

-10-

قالت يل اأمراأة:

 هالٌك
ٌ
الرجُل جمر

اإياك اأن ت�شعيه يف قلبِك

تدفاأي به واعربي طريَقك

قلُت:

ُ
جمره

تغلغَل بي َف�َشاطت رائحُة احلرائِق

ِري
ْ
م

ُ
 يف ثياِب ع

ُ
 ورماده

ُ
جمره

ل اأقوى على اإطفائِه 

كزهرٍة اأمتايُل ِبُغ�شتي

�شي للغيم
َ
 َفر

َ
اأترُك اأقدام

ُ
 على كلِّ جهاتي اجلراح

ُ
فتنت�رس

 ماٍء
َ
اأحمُل دلء

وحي
ُ
اأغ�شُل ر

واغني

»بيني وبينك يا ها الليل يف حب وغنية »

-11-

ُ
اإنها احلرب

دم  عر�ش  على  عليك  لوركا..�شالم  يــا   ..اآه 

مازال يانعا  

 �شباٍح جديد ..
ُ

هناك يف الأفق �شم�ش

انه�شي اأيتها املراأة من موِتك

يا �شجرًة من �شاللِت خ�شٍب واآلهة

انه�شي 

كورِق  اأج�شاُدنا  تت�شاقَط   اأن  غريبا  ُكْن 
َ
ي مل 

خريٍف ياب�ش

 ولجنازات
ُ
موٌت اأ�شفر

 يف جرارِك ول نبيذ 
َ
ل عنب

ّ
ر

ُ
اأتو�شاأُ ب�شرٍب م

اأرك�ُش كمن يبحُث عن زهرة يف اأر�ش خراب

ب�شحكة خاطفة وحقيقية 

ببكاء ون�شيج

مازال فم الأر�ش فاغرا ...يريد البوح

مقربة من الت�شاوؤلت راأ�شي

ولجواب

�شوى هذا امل�شهد من خريف مت�شاقط

وقلبي

قلبي املتلهف اإليك اأبدا

ها نحن نتجرع حزنا اإ�شافيا

نقت�شم بعدك وموتك

 يف الوادي
ُ
لقد طفح الدم

-12-

َدِم
َ
ها اأنا اأم�شي يف اأروقِة الع

ها الولد
ُّ
اخي اأي

ُ
َت �رس

ْ
ِمع

َ
كيِف �ش

ِبُد
ْ
ر

َ
م�شينا معا ..كانت ال�شورُة حربا ُتع

 دِمَنا 
َ

 كاأ�ش
ْ

رجال جمنونا ي�رسب

يردُد كا�شك ياوطن 

م�شيُت على اأر�شفٍة كانت  مثلي متاما.. غريبًة 

عن نف�شها 

حبيبي

اأنا قمر اهلل

�شا�ِش؟
َّ
 الر

َّ
َت دوي

ْ
ٍمع

َ
هل �ش
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لقد اأطلقُته على نف�شي ع�رساِت املرات

ومرًة واحدة 

ت
ْ
ومل اأم

-12-

الذي وقف يل على زاوية ال�شارع

اأر�شل ر�شائَل ال�ّشوِق

مع حمائِم اجلريان

 يل اأطواَق اليا�شمني
َ
قدَّم

واعدين يف الالترينا

ُته ب�شمت
ْ
ب
َ
الذي اأحب

 ِمّني
ُ

اأَِخَذْتُه احلرب

ْد
ُ
ع

َ
ومْل ي

***

الذي وقَف يل على باِب املدر�شة

ِج 
َ
ـــَدر امُل ــاِب  ب على  وقــف  ب�شنواٍت  وبعدها 

اخلام�ِش يف اجلامعة

الذي حمَل يل ق�شا�شاِت �شوقه

والورود

زلَة واأعوامها املائة
ُ
الذي اأهداين الع

الذي اأحبني واأحببُته

ُ
 البحر

ُ
اأخَذه

طعاما للقر�ش

***

الذي راآين يف بيتي

اأقراأُ مرًة

 امل�شاِء
َ
واأعّد ع�شاء

ويل
َ

الذي مل يكرتْث لأحٍد ح

عرَف اأنني وحيدٌة

الذي ا�شتهاين وا�شتهيت خرَز كلماِته

�شّدين من يدي

قدا
ُ
ُته ع

ْ
م

َ
ف�شم

واأ�شوارًة

و خامتا

الذي فرَط خرَز الأيام

لًة على املراآة
ْ
تركُت لُه ُقب

 الفريوز يف اللوحة
َ
وقرطي

 م�رسعًة لأن�شاِم ال�شباح 
ُ
الذي ترَك نوافَذه

ْد
ُ
ع

َ
مل ي

 بيَتُه
ْ
ت

َ
 َهَدم

ُ
احلرب

اأيتُّها الع�شافري

لي�ش لل�شباِح غ�شٌن بدونِه

زلتي ُتهروُل
ُ
ع

 املوتى واأقراأُ املدَن
َ

اأم�شُك كتاب

 
ٌ
�شوقي �شتاء

فاأغزُل لَك لفحَة �شوٍف

ها مباِء الزهِر اأر�شُّ

انتظريني حلظة ..تقوُل

تلّفها على عنقي

ِك يا بنت.................
َ
لقد �رسقُت عطر

روحي تالفٌة

َك حيُث ل بالد اأعرُف اأنَّ

خ�شالُت  عليها  حّطت  ــذي  ال كتَفَك  اأعـــرُف 

�شعري

ك الذي داعبتُه باأناملي
َ
�شدر

ج�شُدك الذي لففُت حوَلُه اأغ�شاين

 �رسيِرَك
َ
اأعرُف غيم

ْزَلِة
ُ
 الع

ُ
خطواُتنا �رسَقْتها رياح

واأنا اأفكر بنهاية احلرب وحدي

****

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت( 
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حني راأيناه 

بثقب الظلمة 

ا 
ّ
ن�شيا من�شي

ينق�ش يف �شمت الوادي

ا
ّ
ا�شم النور ملي

حنا با�شمه
ّ
�شب

يف امللكوت

اأقمنا له بيتا 

ا
ّ
يف الأرواح علي

اأدنينا له 

�شقف النجم 

ناه  جنيا
ّ
وقرب

فم�شى

حمفوفا

بدعاء الأر�ش

ليعرب وادي ال�شخر

ا 
ّ
وكان الع�شف عتي

وم�شينا خلفه

ثم بلغنا �شّدا

ا
ّ
بني الأجبال قوي
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�سكوك

ال�شامري 

عبد الرّزاق الربيعي *

من أعمال الفنانة أنوار الحسني - ُعمان 

*  شاعر من ُعمان



قال:  القوا

األقينا 

ادتنا
ّ
ما يف زو

ا 
ّ
من وجد كان جلي

وم�شى..

يطوي

ا
ّ
طرقات املعمورة طي

بحثا عن نور

ي�شي

 به بني النا�ش

يوزع 

ما طاب 

ا
ّ
من الأقمار �شخي

ملا حّل مكانا 

ا
ّ
يف العلياء �شمي

ما عاد كما كان جميال

ونبيال 

ا
ّ
ونقي

ا
ّ
وكذلك زين ما فعلوا  غي

فاإذا به

ي�رسب وجه الغيم

ة بيت النجم 
ّ
ويك�رس قب

وما خطبك؟

-اأب�رست

حبال تتدىل

يف الريح

تفت�ش عن اأعناق

�شاحلة للحذف

وما بيمينك ؟

-تلك ع�شاي

اأه�ش بها غنم الكلمات

ويل فيها

خلف الطوفان 

ماآرب اأخرى

ا 
ّ
تفتح للريح ببابي  �رس

ا 
ّ
لأعود  فتي

....

لكّن ع�شاك   

�شت�شبح  اإع�شارا 

ا 
ّ
ارا وع�شي

ّ
جب

�شيعيدك 

للخطوات الأوىل 

مك�شورا

ا
ّ
و�شقي

وكاأّنك مل ترتك واديك

ا 
ّ
ومل تك �شي
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الك�شوف احلا�شل غداً ي�شي باملعنى 

والريح امل�شتعلة 

حتت املحيطات ترق�ش 

وذاتي املن�شية يف امل�شتحاثات 

تبتهل وجُتّدد امل�شتقبل 

وفوق اأعايل الأعايل، 

مو�شيقاي ل ي�شمعها اإل الأنقياء..

روحي �شتبقى و�شي�شًا كونيًا 

بينما اأ�شئلتي فت�رسق يف ظلمات ال�شمائر: 

ملاذا تذبحون ال�شفافية؟ 

وحترقون النا�ش الطيبني؟ 

وتاأكلون الرايات واأعالم البالد؟ 

 ملاذا ل تنظرون اإىل 

مراياكم الداخلية بدل ت�رسيحات �شعوركم؟ 

ول تنتبهون اإل لغرائزكم ال�شفلية؟ 

وتكيلون اجلرائم لل�شحايا 

الأبرياء واأنتم اجلرية واجلرم والعقاب؟ 

اخل�شوف احلا�شل غداً 

يبزغ مثل الآتي من كلماتي

ويروي ال�شبار واليا�شمني 
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بــــــــرج

ال�شعــــــر

غالية خوجة  *

من أعمال الفنان عيسى المفرجي - ُعمان 

*  شاعرة من سورية



والعلقم وال�شرب

�شعل الكوَن، 
ُ
ثم ي

فيتالألأ برج ال�شعر اإىل الأبد..

هل تلمحون ك�شوَف اخل�شوف؟ 

اإذا اأب�رسْت قلوبكم، 

ف�شتكت�شفون خ�شوَف الك�شوف اأي�شًا.. 

عفواً، 

هل ت�شاألون: اأين تب�رسونني؟ 

ل عالقة لو�شي�شي بالأ�شافل 

وحدتي الطارًئ 

اأمدُّ موتي مداً 

 دلياًل.. 
َ
واأترك عليه ال�شعر

من يخرب ال�شم�ش والقمر، 

 ،
ْ
اأن العنا�رس تيّتمت

،
ْ
 هرمت

َ
والكواكب

وك�شوَف الكلمات 

احلا�شل غداً، 

يك�شفكم ذراٍت ل تبني، 

ويقرئكم الال�شيء..؟ 

ُة الكاتبُة، 
ّ
 املمحو

َ
اأناي

 املمحاُة الأزلية، 
َ

اأناي

الكلمُة الأبدية، 

ت�شتعل باأنزفِة روؤاها، 

ح من مطلع التاآويل 
ّ
وت�شب

حتى جوِف الرتاتيل.. 

ا�شتديروا جمرًة اأخرى... 

هل �شادفتم رماَد الإيحاءات؟ 

�شيحدث وتتناثرون مثل الهباء.. 

ولن تلمحوا اإّل �رسابًا 

يخطفكم اإىل الثقوب الكونية.. 

هناك، 

ة..
ّ
اأغلبكم ي�شري ظلمات جُلي

هناك، 

طوبى، ملن يتخاطفه برج ال�شعر،

وي�شري �شعاعاٍت احتمالية... 

الك�شوف احلا�شل غداً ي�شي...

الريح امل�شتعلة ترق�ش... 

وذاتي املن�شية يف امل�شتقبل 

جُتّدد الأعايل

طوبى، 

ملن منحه اهلل نعمًة 

ل تتكرر.. 

طوبى، 

ح با�شمه الأعلى.. 
ّ
ملن �شب

وغاب ك�شوفًا 

حا�شاًل غداً  
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 l �ساحة رامربانت

يفتح ج�شد الكالم

كنبٍع من عينيه 

لريى فان جوخ، يف �شاحة رامربانت

يارجل ال�شحراء التائه

، خاطبه �شبينوزا
ْ

اقرتب

اقرتب، من اأنهاري اجلارية

تل - مثال 
ْ
واملعّلبة - نهر اأم�ش

ف�شمائي الهولندية

خلطة ماء وحياة

ْ
ا�رْسب

ّد لَك كاأ�شًا
ُ
م

يف ال�شحراء.

l تخ�ساك العزلة

تخ�شاَك العزلُة

ككاأ�ٍش مليٍء، لأنك تفي�ش على احلياة

 كنهٍر ل يّل من اجلريان

تخ�شاك العزلة

وما تبقى من بيا�ِش املوجة

على �شاطٍئ اأنَت فيه غريب.

تخ�شاك العزلُة يف ن�شيد الأغاين

اأيها الأعزل اإل من

راأ�ِشك

احلياة، ترتاءى بعيداً.

l ظالم

 يف ملم�ش احلياة

ترجو، تلك الكاأ�ش

عينك، يقظة والليل �شهاد

الأعياد بعيدة 

وال�شماء ر�شا�شيُة اللون

فرح بال�شرب، لكن، املاء جّف يف القلب

كي تكون وفيا، احذر حياَتك 

يف م�شباح الظالم.
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فـي ظلمة اللون

طالب املعمري
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من أعمال الفنانة عبير عبداهلل - بنجالديش
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أزعم اأزعم أزعم  ملاذا  م�ؤخراً:  ألتني األتني األتني  ا�سا�س لقد  احلبيب..  لقد أبي  احلبيب..  لقد اأبي  احلبيب..  أبي 

أجيبك. اأجيبك. أجيبك.  أدر مباذا اأدر مباذا أدر مباذا  أخاف منك؟ اأخاف منك؟ أخاف منك؟ وكالعادة مل  أنني اأنني أنني 

أمامك، وتارة اأمامك، وتارة أمامك، وتارة  ف �ف �ف الذي يعرتيني  �اخل�اخل تارة ب�سبب 

يل متعلقة بحيثيات ذلك سيل متعلقة بحيثيات ذلك سيل متعلقة بحيثيات ذلك  سالتفا�سالتفا� لأن الكثري من 

تاتها يف ستاتها يف ستاتها يف  س�س� �ب�ب��سعي مللمة  �يك�يك�ن  ف، بحيث �ف، بحيث �ف، بحيث ل �اخل�اخل

أن اأن أن  أن أحاول هنا  أن أحاول هنا  أحاول هنا اأحاول هنا  أحاول هنا إذ  أحاول هنا إذ  إذ اإذ ا إذ إنني  إذ إنني  إنني اإنني ا إنني و إنني و �ول�ول� جزئيًا.  احلديث معك 

��س��س�ى  �يك�يك�ن  أقاأق�أق�أق�م به لن  أقكل ما  أقكل ما  إن اإن اإن  افاف أجيبك خطيااأجيبك خطيًاأجيبك خطيًاأجيبك خطيًا، 

وتبعاته  وتبعاته �ف  وتبعاته �ف  ف  ���� اخل� لأن  وذل��ك  اخل��رة،  لأن  وذل��ك  �رة،  اخل�� لأن  وذل��ك  اخل��رة،  لأن  وذل��ك  رة،  �مبت�مبت حماولة 

ج�سامة  ولأن  الكتابة،  يف  حتى  عنك  ج�سامة سدانني  ولأن  الكتابة،  يف  حتى  عنك  ج�سامة سدانني  ولأن  الكتابة،  يف  حتى  عنك  دانني  سي�سي�

إدراكي.اإدراكي.إدراكي. إدراكي.ع تتعدى نطاق ذاكرتي و إدراكي.ع تتعدى نطاق ذاكرتي و س��س��س� �امل�امل�

ًالأمر بالن�سبة لك كان دائمًاالأمر بالن�سبة لك كان دائمًا يف غاية الب�ساطة؛ 

أم��ام اأم��ام أم��ام  أم��ام و أم��ام و أم��ام��ي اأم��ام��ي أم��ام��ي  عنه  تتحدث  أن��ت اأن��ت أن��ت  أن��ت و أن��ت و الأق��ل  على 

ر س�ر س�ر  س�ات�س�ات� ما  حدٍّ  حدٍّإىل  حدٍّإىل  حداإىل  إىل  كنت  ا�ستثناء.  بال  الكثريين 

حياتك،  �����ال  ط� تكدح  ط��  تكدح   � ظللت لقد  ه��ك��ذا:  ظللَتالأم���ر  لقد  ه��ك��ذا:  َالأم���ر 

أولهم اأولهم أولهم  أولهم و أولهم و أواأوأولدك،  �سبيل  يف  يء سيء سيء  س�س� بكل  حياسحياسحيًا  سم�سم�

أمتطى اأمتطى أمتطى يف  ال��ذي، واحلالة ه��ذه، رح��ُت ال��ذي، واحلالة ه��ذه، أن��ا  ال��ذي، واحلالة ه��ذه، اأن��ا  أن��ا  أن��ا؛ اأن��ا؛ أن��ا؛ 

�بحب�بحب�حة من العي�ش"، مرتوكًا يل مطلق احلرية  "
أنا الذي مل يكن لدي من �سبب 

ّ
أنا الذي مل يكن لدي
ّ

أنا الذي مل يكن لدياأنا الذي مل يكن لدي أريد! اأريد! أريد!  يف تعلم ما 

أمر زادي و�رشبي، بل اأمر زادي و�رشبي، بل أمر زادي و�رشبي، بل ول على  واحد للقلق على 

ل مني حتى على سل مني حتى على سل مني حتى على  سحت�سحت� يء. ومع كل هذا مل سيء. ومع كل هذا مل سيء. ومع كل هذا مل  س�س� أي اأي أي 

"امتنان  �يك�يك�ن  كيف  كيف أدرى  كيف اأدرى  أدرى  أنت اأنت أنت  أنت و أنت و امتنان.  كلمة 

�كن�كن�ع من املالطفة، من  إمنا على الأقل اإمنا على الأقل إمنا على الأقل  إمنا على الأقل !  إمنا على الأقل !  الأولد"

عنك  بعيداً بعيداًأى  ًأى  بعيداا بعيدااأى  أى  أناأناأناأن رحُت رحُتذلك  ُذلك  من  بدًل  إنني اإنني اإنني  �ال�ال�د. 

إىل اإىل إىل  إىل و إىل و �معت�معت�هني،  دقاء سدقاء سدقاء  أ�اأ�سأ�سأ� أ�و أ�و والكتب  الغرفة  والكتب إىل  الغرفة  والكتب اإىل  الغرفة  إىل 

�ي�ي�مًا بحديث،  ارحك سارحك سارحك  أ�اأ�سأ�سأ� �الأط�الأط�ار. مل  أفكار غريبة اأفكار غريبة أفكار غريبة 

يف  مطلقًا  ك 
ْ
أزاأُزأُزرأزرأُزر مل  املعبد،  يف  مرة  يف أتعهدك  مرة  يف اأتعهدك  مرة  أتعهدك  مل 

حتى  لدي  يكن  مل  بل   ،)Franzensbad)1
�ي�ي�مًا لأمرك ول أكرتث اأكرتث أكرتث  رشأ�رشأ�رشة. مل  أ�الأ�ال اللالل النتماء  شح�شح�ش

على  املتجر  ثقل  بكل  ألقيتاألقيُتألقيُتألقيت  �ؤونك. س�ؤونك. س�ؤونك.  س�س� من  من ساأن  من ساأن  أن  سال�سال�

ف سف سف  س�س� يف  يف أق��ف  يف اأق��ف  أق��ف  رح��ُت وح��دك.  وتركتك  كاهلك 

أحرك �ساكنااأحرك �ساكنًاأحرك �ساكنًاأحرك �ساكنًا أكن اأكن أكن  أوتيلالاأوتيلالأوتيلال(2( وعنادها، بينما مل 

رشم�رشم�رشح(، بينما  آتك مرةاآتك مرًةآتك مرًةآتك مرًة بتذكرة  آتك مرةمل  آتك مرةمل  أنت اأنت أنت ( أجلك اأجلك أجلك  من 

يء يف �سبيل الغرباء.سيء يف �سبيل الغرباء.سيء يف �سبيل الغرباء. س كل �س كل � أفعلاأفعُلأفعُلأفعُل

حتى  حتى سدي،  حتى سدي،  دي،  س�س� حكمك  ن 
ِّ
�وتك�وتك� ن 

ِّ
�تك�تك� رح��َت رح��َتهكذا  َهكذا 

ول أين، اأين، أين، ل خليعًا أخذت علي
َّ
أخذت علي
َّ
أخذت علياأخذت علي أنك اأنك أنك  كانت النتيجة 

بطبيعة احلال (رمبا با�ستثناء نيتي م�ؤخراً �سيئًا

أخذتاأخذَتأخذَتأخذت ، جاحد لك. 
ٌ
ر�ر�ر �ف�ف فنفَن أين بارداأين بارٌدأين بارٌدأين بارد،  يف الزواج(، بل 

كان  كان اأنه  كان اأنه  أنه  اكاك أو اأو أو  ذنبي،  الذنب  َّأنَّأنَّ وك�ا�اأناأنا ذاك  كل  وك�ا  ذاك  كل  وك��ا  ذاك  كل  وك�ا�ا�  ذاك  كل  ا�ا  علي
ّ
علي
ّ

ل فيما  الدفة،  إدارة اإدارة اإدارة  ب�ا�ا� ب��يء  �يء  ب�س ب�سيء  يء  س�س� كل  تغيري  كل اإمكاين  تغيري  كل اإمكاين  تغيري  إمكاين  اباب

�ل�ل� أو كما اأو كما أو كما  زر، �زر، �زر،  �ال�ال أقل القليل من اأقل القليل من أقل القليل من  أنت حتى اأنت حتى أنت حتى  تتحمل 

أنك كنت يف غاية اللطف معي!اأنك كنت يف غاية اللطف معي!أنك كنت يف غاية اللطف معي! أن ذنبك كله هاأن ذنبك كله ه�أن ذنبك كله ه�أن ذنبك كله ه�

إىل اإىل إىل  أيك اأيك أيك املعتاد هذا  أيك ر أيك ر أ�ست�اأ�ست�س�أ�ست�س�أ�ست�س�ب  أن اأن أن  شولي�شولي�ش يل اإل

ر�سالة �إلـى �أبي

فرانت�س كافكا

�ص
�صو

ن

وان حم�سن دماجسوان حم�سن دماجسوان حم�سن دماج* سترجمها عن الأملانية: ن�سترجمها عن الأملانية: ن�

*  كاتب ومترجم من اليمن 



حد بعيد، واإىل درجة اعتقادي باأنك ل�ست امُلالم 

األم  ل  اأي�سًا  اأنا  اأين  غري  ذاك.  فت�رنا  يف  اأب��داً 

ب��سعي حملك على  الإطالق. فهل  ذلك على  يف 

جديدة  حياًة  لي�ش  بعدها،  وليكن  بهذا؟!  الإقرار 

متامًا، فذاك اأمر قد كربنا عنه كثرياً، اإمنا ليكن 

اإدانة، بل  �سالم، ل ح�سمًا نهائيًا لأي  �سيئًا من 

تخفيفًا منها فح�سب. 

من الغريب اأنه كان لديك اإح�سا�ش مبا اأريد ق�له. 

وجيزة:  فرتة  منذ  يل  قلَت  املثال:  �سبيل  على 

"لطاملا اأحببتك. واإنني اإذ ل اأ�سارحك بهذا، كما 
ه� �ساأن بقية الآباء، فما ذاك اإل لأين ل اأ�ستطيع 

اأنكر  اأبتي مل  يا  اأنا  ًا مثلهم". وها 
ّ
اأك�ن دعي اأن 

ف�سلك ي�مًا؛ غري اأين اأخّطئ ملح�ظتك تلك. اأنت 

هذا  اأردن��ا من  ما  اإذا  لكن  اإذن،  تدعي، ح�سٌن  ل 

املنطلق اأن نزعم اأن بقية الآباء اأدعياء فهذا اإما 

واإما ه�، وهذا ه�  النقا�ش،  اأعمى ل يقبل  جدل 

راأيي، تعبري مبطن عن اأن هناك �سيئًا بيننا يف 

املكان اخلطاأ، واأنك قد �ساهمت فيه، اإمنا دومنا 

ذنب. اإن اأقررت بهذا فاإننا نتفق.

اأنا ل اأق�ل بالطبع اإنني مل اأكن �س�ى ذاك الذي 

ُته من خاللك. فقد يك�ن ذلك اأمراً مبالغًا 
ْ
اأ�سبح

ل اإىل تلك املبالغة(. 
َ
ي

ْ
فيه اإىل حد كبري (مع اأين اأم

متامًا  متحرراً  كنت  ل�  حتى  ج��داً،  اجلائز  ومن 

لقلبك.  قريبًا  اإن�سانًا  اأع��د  األ  �سلطتك،  كل  من 

م��رتدد،  خج�ل،  �سعيف،  �سخ�ش  جم��رد  فاأنا 

كارل  ول  كافكا  روبرت  لي�ش  ما،  �سخ�ٍش  قلق، 

بهذا  رمبا  متامًا.  اآخ��ر  �سخ�ش  بل  هرمان(3(، 

يك�ن كلٌّ منا قد منح الآخر بع�ش عف�. كم كنُت 

�ساأك�ن حمظ�ظًا ل� اأنك كنت يل مبثابة �سديق، 

حتى  بل  جد،  مبثابة  عم،  مبثابة  مدير،  مبثابة 

(ول� اأين اأحتفظ على هذا( مبثابة زوج اأم. اأما اأن 

اأن  ل�سيما   ،
ّ
علي ثقياًل  هذا  كان  فكم  اأبًا  تك�ن 

اأخ�اتي  دور  يحن  ومل  مبكراً،  ت�فيا   )4)
ّ

اأخ�ي

 
ّ
يف املجيء اإل بعد ذلك ب�قت ط�يل، فكان علي

كنُت  ولكم  وحدي،  الأوىل  ال�سدمات  اأحتمل  اأن 

�سعيفًا جداً على احتمالها.

لنقارن بني كلينا: اأنا –باخت�سار �سديد– جمرد 

طباع  من  ب�سيء  جمب�ل  ل�فيني(5(،  �سخ�ش 

كافكاوية؛ غري اأنه يف حياته و�س�ؤونه وجمالته 

دار 
ُ
ه تلك اجلبّلة الكافكاوية الق�ية، بل ي

ِّ
ل ُت�سري

اأينما  ماكر...  منطٍ�،  ل�فيني،  زن��ربك  ب�ا�سطة 

حقيقي  فكافكاوي  اأنت  اأما  يت�رط.  وجهه  وىل 

ي�سج بالق�ة وال�سحة وطيب ال�سهية والع�سالت 

والتف�ق  النف�ش  عن  والر�سا  واللباقة  املفت�لة 

الإن�سانية...  واملعرفة  الذهن  وح�س�ر  والثبات 

ما  بكل  اأي�سًا  اإمن��ا  الأخ���الق،  مكارم  بكل  اأي 

ي�ساحب تلك الف�سائل من زلل و�سعف تقحمك 

اأما يف نظرتك العامة  فيه مزاجيتك وع�سبيتك. 

احلد  اإىل  خال�سًا  كافكاويًا  ل�سَت  فرمبا  للحياة 

الذي ميكن فيه مقارنتك بعمي فيليب اأو ل�دفيج 

اأرى  ل  هنا  واأنا  غريب،  لأمر  واإنه  هايرن�ش.  اأو 

اأكرث  جميعًا  كان�ا  فقد  متامًا!  وا�سحة  ال�س�رة 

مرحًا وحي�ية واأقل كلفة ولمبالة وق�س�ة منك 

واإين  منها،  الكثري  عنك  ورث��ُت  لقد  (باملنا�سبة 

الذي  ال�جه  وعلى  حر�ش  اأميا  عليها  لأحر�ش 

ينبغي. اإمنا بطبيعة احلال دون اأن يك�ن لدي اأي 

ق�ة م�سادة مثلما لديك اأنت(. من ناحية اأخرى 

ل �سك اأنك يف هذا ال�سدد قد ع�ست اأي�سًا اأوقاتًا 

اأن ي�سيبك  اأكرث �سعادة قبل  خمتلفة. رمبا كنَت 

البيت  عليك  يثقل�ا  اأن  وقبل  اأمل  بخيبة  اأولدك 

(فاإذا ما قدم الغرباء اأ�سبحَت �سخ�سًا اآخر(! رمبا 

واأحفادك  الآن،  مرحًا  اأكرث  جديد  من  اأ�سبحَت 

الذي  ال��دفء  ذلك  من  �سيئًا  مينح�نك  و�سهرك 

اأن  اأولدك، رمبا با�ستثناء فيللي(6(،  مل ي�ستطع 

مينح�ك اإياه! على اأية حال كان كلٌّ منا خمتلفًا 

عن الآخر، وكان يف ذلك الختالف خط�رة تنذر، 

اأن كاًل  اأن يت�قع م�سبقًا، كيف  اأراد املرء  اإذا ما 

ذلك  واأنت  ببطء  ينم�  الذي  الطفل  ذلك  اأنا  منا، 

اإن  الآخ��ر.  جتاه  �سيت�رشف  كان   ،
ّ
الفتي الرجل 

املرء ليظن بكل ب�ساطة اأنك قد �سحقتني �سحقًا، 

يحدث،  مل  ذلك  اأن  غري  �سيء.  مني  يبق  مل  واأنه 

اأن  الفرتا�سات  تلك  من  لأي  ترتك  مل  فاحلياة 
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يحدث؛ لكن رمبا حدث ما ه� اأ�س�اأ! اإمنا اأترجاك 

اأظن  اأن  اأك�ن عن  ما  اأبعد  اأنني  تن�سى  األ  دومًا 

تركت من  ما  تركَت  لقد  ذنبك.  الذنب  باأن  ي�مًا 

، متامًا كما كان ينبغي عليك اأن ترتك. 
َّ
اأثر علي

اإمنا ينبغي عليك اأي�سًا اأن تكّف فقط عن اعتبار 

اأن وق�عي �سحية لذلك التاأثري كان عن �س�ء نية 

من جانبي.

مل اأكن �س�ى طفل �سديد اخل�ف، رغم اأين كنت ل 

اأي�سًا، كما ه� حال الأطفال، وكانت  �سك عنيداً 

اأ�سدق  اأن  اإمنا ل ميكن  تاأكيد.  اأمي تدللني بكل 

اأين اأنا بالذات كنت �سعب النقياد، ول ميكن اأن 

اأو  اأو مل�سة وديعة من يد  اأن كلمة حنان  اأ�سدق 

نظرة عطف مل يكن ب��سعها اأن تنال مني كل ما 

مليء  اإن�سان  الأ�سا�ش  يف  اأنك  كما  املرء.  يريده 

اأو  يعار�ش  لن  �سيلي  (ما  اجلانب  لنيِّ  بالطيبة، 

ظاهرة  عن  فقط  اأحتدث  هنا  فاأنا  هذا.  يناق�ش 

(. لكن لي�ش لكل طفل 
ّ
كنَت فيها ترتك اأثرك علي

من اجَلَلد واجل�سارة ما ميّكنه من البحث ط�ياًل 

اأن  اأنه مل يكن ب��سعك  كي يحظى بطيبتك. كما 

ن�ساأَت  التي  جبّلتك  وفق  اإل  طفل  مع  تتعامل 

وكان  واحل��دة،  وال�رشاخ  بالق�س�ة  اأي  عليها، 

يبدو لك واحلالة هذه اأنها منا�سبة للغاية، اإذ اإنك 

اأردت اأن تن�سئ �سابًا ق�يًا �سجاعًا.

عن  الي�م  اأحتدث  اأن  ال�اقع  يف  ب��سعي  ولي�ش 

عمري  من  الأوىل   
ّ
ال�سني يف  الرتب�ية  و�سائلك 

ب�سكل مبا�رش؛ غري اأن باإمكاين ت�س�رها اإىل حد 

ما من خالل ا�ستخال�سها من ال�سن�ات الالحقة 

اإىل  اإ�سافة  ومن خالل تعاملك مع فيليك�ش(7(. 

كنت  اأنك  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن  �سيت�جب  اأنه 

ولمبالًة  وعنفًا  و�رشا�سًة  ون�سارًة  فت�ًة  اأكرث 

وبالكاد  بالعمل  مرتبطًا  كنت  واأنك  الي�م،  منك 

الي�م، وبهذا  اأراك مرًة واحدًة يف  اأن  يت�سنى يل 

يكد  مل  عميقًا  اأث��راً  نف�سي  يف  تركت  قد  تك�ن 

ميحي حتى حت�ل اإىل اعتياد.

ل اأتذكر اإل حدثًا واحداً من �سن�اتي الأوىل تلك. 

طلبًا  اأحترق  كنت  ي�م  اأي�سًا،  اأنت  تتذكره  لعلك 

للماء، ل ظماأً بالطبع، بل على ما يبدو كنُت من 

ت�سليًا  اآخر  جانب  ومن  اأزعجك،  اأن  اأريد  جانب 

الغليظة  التهديد  اأنت، بعد كل كلمات  مني. وها 

التي مل جتد نفعًا، تنتزعني من ال�رشير وتق�دين 

ال�قت  من  برهة  تركتني  وهناك  ال�رشفة،  اإىل 

وحيداً اأمام الباب وبقمي�سي الداخلي. ل اأريد اأن 

اأق�ل اإن هذا مل يكن عماًل �سائبًا، ف�سكينة الليل 

املن�س�دة مل تكن لتتاأتى بهذه الطريقة، بل اإنني 

اأريد اأن اأحتدث فقط عن و�سائل تربيتك يل وعما 

�سترتكه من اآثار. بعدها اأ�سبحُت مذعنًا ومطيعًا 

اإىل حد بعيد، غري اأين بذلك كنت قد اأ�سبت بعطب 

داخلي. مل يكن با�ستطاعتي اأن اأقارب بني مفه�م 

طلبي العبثي للماء وبني الرعب الهائل املتاأتي 

من تركي وحيداً يف اخلارج.

ت�س�رات  م��ن  اأع���اين  ���رشُت  ب�سن�ات  بعدها 

والدي،  ال�سخم،  الرجل  ذلك  اأن  م�سنية مفادها 

ين من ال�رشير 
ّ
َثلي الأعلى، كان باإمكانه اأن يجر

َ
م

ومي�سي بي نح� ال�رشفة، واأنني مل اأكن بالن�سبة 

اإليه �س�ى نكرة. مل يكن ذاك حينئذ �س�ى البداية؛ 

ال�سع�ر بالدونية والال�سيء، والذي  اأن ذلك  غري 

ٍد ومثمر من 
ْ ُ
 كثرياً (وه� �سع�ر جم

ّ
�سي�ستح�ذ علي

.
ّ
وجهة نظر مغايرة(، لي�ش اإل نتاجًا لأثرك علي

الت�سجيع،  من  القليل  ه�  يع�زين  كان  ما  لعل 

معامل  اإي�ساح  من  القليل  احلنان،  من  القليل 

طريقي. لكنك بدًل من ذلك رحت ت�س�ر يل، عن 

طريق  �سل�ك   
ّ
علي يت�جب  اأنه  طبعًا،  نية  ح�سن 

الأمر.  للقيام بذلك  اأكن �ساحلًا  اأين مل  اآخر. غري 

–على  اأق����م  ح��ني  ت�سجيعًا  منك  اأتلقى  كنت 

�سبيل املثال– بتاأدية التحية الع�سكرية ثم اأ�سري 

اأو  واعداً،  جنديًا  اأكن  مل  اإمنا  مار�ش"!  "معتدل 
اأعب  واأنا  حتى  اأو  ب�رشاهة،  اآكل  واأنا  ت�سجعني 

اأو  اأفهمها،  ل  اأغايَن  خلفك  اأردد  واأنا  اأو  اجلعة، 

واأنا اأردد اأق�الك وعباراتك مثل ببغاء... غري اأن 

�سيئًا من ذلك كله مل يكن له اأية �سلة مب�ستقبلي؛ 

بل يدل على اأن كل ما كنت تق�م به من ت�سجيع 

يل ل يك�ن اإل اإذا �سادف ه�اك اأو كان له عالقة 
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باعتدادك بنف�سك، ذلك العتداد الذي اأجرحه اأنا 

(على  يّف  جرح 
ُ
ي الذي  اأو  مثاًل(،  ال��زواج  (بنيتي 

عندها  بيبا(8((.  ي�ستمني  حني  املثال  �سبيل 

اإيّل باأمر  ز 
َ
ر بقيمتي، وي�ع واأُذكَّ الت�سجيع  اأتلقى 

اأما  بها؛  القيام  حقي  من  �سار  التي  الرحالت 

النظر  الكاملة. لكن، ب�رشف  الإدانة  بيبا فيلقى 

اأن عمري مل يعد ي�سمح يل الآن بقب�ل ذلك  عن 

اأن يقدمه يل  الت�سجيع، ما الذي ميكن للت�سجيع 

اإذا مل يكن يف املرحلة الأوىل من حياتي؟!

ذلك  اإىل  بحاجة  كنُت  فقط،  وحينها  حينها، 

مثقاًل  ك��ن��ُت  فلقد  ���س��يء.  ك��ل  يف  الت�سجيع 

كنا  حني  مثاًل  اأت��ذّك��ر  امل��ج��ردة.  بج�سمانيتك 

النحيل،  اأنا  داخل مق�س�رة.  الدوام  نتعرى على 

الط�يل،  امل��ت��ني،  واأن���ت  ال�سئيل،  ال�سعيف، 

كم  املق�س�رة  تلك  يف  يل  يبدو  ك��ان  املكتنز. 

اأنا بائ�ش، لي�ش اأمامك فح�سب، بل واأمام العامل 

اأجمع. ثم اإذا بك ت�سبح عندي معيار كل الأ�سياء. 

املق�س�رة  تلك  من  نخرج  ذلك  بعد  نحن  وها 

قبل اأن يدخلها اآخرون، اأنا ذلك الهيكل العظمي 

األ�اح  ف�ق  القدمني  حايف  مرتبكًا،  يدك،  تق�ده 

تقليد  على  قادر  غري  املاء،  من  متهيبًا  �سميكة، 

طيب  –عن  تروح  التي  ال�سباحة،  يف  حركاتك 

اأنها كانت يف  اأمامي، غري  خاطر– ت�ستعر�سها 

ال�اقع ت�سبب يل اإرباكًا وحرجًا عميقني، فاأ�سبح 

بعدها يائ�سًا متامًا، وت�سبح كل جتاربي ال�سيئة 

يف كافة املجالت حا�رشة ب�سكل كبري يف مثل 

تخلع  كنت  حني  رائعًا  كان  كم  اللحظات.  تلك 

ثيابك اأوًل، واأظل ل�حدي داخل املق�س�رة، اأتهياأ 

تاأتي  ثم  تلك،  ال��سيكة  الفت�ساح  حلالة  ط�ياًل 

ممتنًا  اأك�ن  وكم  بي.  فتخرج  عيناك  لتتعقبني 

بل  الأم��ر.  مالحظة  عليك  يبدو  ل  واأنت  حينها، 

ل  باملنا�سبة،  والدي.  بج�سد  فخ�راً  اأك�ن  اإنني 

يزال ذلك الفارق بيننا ه� نف�سه حتى الي�م.

الروحية  �سلطتك  على  اأي�سًا  هذا  انطبق  ولقد 

املطلقة. فبما اأنك �سققت طريقك وحدك وبجهدك 

وقدراتك الذاتية الق�ية، فقد �سار لديك بالتايل 

بالن�سبة  ذلك  يكن  مل  براأيك.  حم��دودة  غري  ثقة 

يل، واأنا طفل، مثلما كنُت عليه من انبهار لحقًا 

واأنا �ساب. رحَت تت�رشف ب�س�ؤون العامل وتديره 

من على عر�سك املريح. كان راأيك ه� ال�س�اب، 

املنطقي.  وغ��ري  والعته  ال�سخف  ه�  ع��داه  وم��ا 

لك  ينبغي  ل  اأنه  لدرجة  كبرية  به  ثقتك  كانت 

على الإطالق اأن حتيده اأو ت�رشفه عما ه� عليه 

تقف  اأن  ي�سادف  كان  لك.  بالن�سبة  �سحة  من 

عاجزاً اأمام اأمر من الأم�ر ول جتد لك راأيًا فيه، 

ذلك  اإزاء  املتاحة  الآراء  كافة  فاإن  عليه   
ً
وبناء

ا�ستثناء. كان  الأمر ل بد واأن تك�ن خاطئة بال 

لعناتك  اإنزال  املثال،  �سبيل  على  با�ستطاعتك، 

باليه�د؛  وبعدها  ب��الأمل��ان،  ثم  بالت�سيكيني، 

ق فح�سب، بل يف �ستى 
ْ
بالطبع لي�ش ملجرد الِعر

نهاية  يف  ثمة  يعد  مل  حتى  وال�ج�ه،  املناحي 

بالن�سبة يل ذلك  لديك  �س�اك. كان  اأحد  املطاف 

اللغز املحري الذي ميتلكه كافة الطغاة املتاأتية 

على  املنطق.  من  ل  �سخ��سهم،  من  اأحقيتهم 

الأقل هكذا كان يبدو يل.

اأمرك معي،  احلق يف  كل  بالفعل  لك  كان  وهنا 

اإل  يحدث  يكن  مل  ما  وه���  احل��دي��ث،  يف  �س�اء 

ذلك  اأن  كما  املعا�ش.  ال�اقع  يف  اأو  النادر،  يف 

يف  فاأنا  الفهم؛  على  ج��داً  ع�سيًا  اأم��راً  يكن  مل 

حتى  الثقيلة،  وطاأتك  حتت  رازح  اآرائ��ي  جممل 

هذا.  راأي��ي  لآرائ��ك، ل�سيما  املخالفة  اآرائ��ي  يف 

بك  لها  عالقة  ل  تبدو  التي  الأفكار  هذه  وكل 

حكمك  وط��اأة  حتت  رازح��ة  البداية  منذ  كانت 

التطبيق  درج��ة  اإىل  الأم��ر  جت�سم  اأم��ا  امل�ستبد. 

من  �رشبًا  تقريبًا  فكان  لها  وامل�ستمر  الكامل 

تلك  من   
ٍّ

اأي عن  هنا  اأحت��دث  ل  اأن��ا  امل�ستحيل. 

الأفكار العظيمة، واإمنا عن كل ت�رشف من تلك 

كان  الطف�لة.  مرحلة  يف  ال�سغرية  الت�رشفات 

الأ�سياء  تلك  من  ب�سيء  املرء  يحظى  اأن  جمرد 

البيت متحدثًا  اإىل  التي متالأ عليه نف�سه، فيع�د 

هزًة  اأو  �ساخرة،  تنهيدة  اإل  منك  يلقى  ل  عنها، 

اأو نقراً على طاولة: "لقد راأيُت ما ه�  من راأ�ش، 
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"لي�ش  ل� هم�مك" اأو  يا  لنف�سي  "قلت  اأجمل" اأو 

يل راأ�ش هانئ كهذا"، "ا�سرت لنف�سك �سيئًا به" اأو 

ب��سعي  يكن  مل  احلال  بطبيعة  حدث"...  "حدٌث 
اأي  جتاه  منك  متحم�سة  التفاتة  باأي  اأحظى  اأن 

اأنت عليه  ال�سغار تلك، واأنت فيما  من تفا�سيل 

ًا 
ّ
من هم�م احلياة واآلمها. وعليه فلم يكن حري

اأم�ر. الأحرى كان فقط  اإىل مثل هكذا  اللتفات 

تلك  الأمل  خيبات  يتقبل  وجتعله  طفلك  تعد  اأن 

بعدها  املعار�سة.  طبيعتك  بحكم  ال��دوام  على 

ذاك  عنادك  تعزز  اأن  لك  بالن�سبة  احل��ري  كان 

 
َ
اأ�سبح اأن  لدرجة  امل�ستمرة،  مراكمته  خالل  من 

وافقتني  اأنك  حتى  اعتياديًا،  اأم��راً  النهاية  يف 

خيبات  اأن  ولدرجة  املرات،  من  مرة  فيه  الراأي 

– الطفل هذه مل تكن خيبات حياة معتادة؛ بل 

والأمر هنا متعلق ب�سخ�سك املرتفع عن كل ما 

عداه– كانت خيبات يف ال�سميم. اإن اأم�راً مثل 

ال�سجاعة والإرادة والثقة والفرح مل يكن لها اأن 

منك  اعرتا�سًا   
ْ
لقيت ما  اإذا  النهاية  ت�سمد حتى 

وج�د  افرتا�ش–  –جمرد  افرُت�ش  اإذا  حتى  اأو 

كل  العرتا�ش حا�رشاً يف  هذا  وكان  اعرتا�ش. 

ما اأق�م به.

ومثلما ينطبق الأمر على الآراء، فاإنه ينطبق كذلك 

على الأ�سخا�ش. كان يكفي فقط اأن اأبدي القليل 

–وهذا ما مل يكن يحدث  من الهتمام باأحدهم 

�ستمًا  اإيّل  تنربي  حتى  ملامًا–  اإل  حياتي  يف 

ودون  مل�ساعري  مراعاة  دون  واإهانة،  وب��ذاءة 

اأولئك  على  وكان  لأحكامي.  ول  لآرائي  اعتبار 

النا�ش الطيبني، الذين ل ذنب لهم، اأمثال املمثل 

اليديت�سي ل�يف(9(، اأن يدفع�ا ثمن كل ذاك. لقد 

ذلك  تنعت  الآن،  ن�سيُتها  رهيبة  بطريقة  رحَت، 

وهكذا  باحل�رشة.  تعرفه،  اأن  حتى  دون  الرجل، 

كان�ا  الذين  اأولئك  كل  مع  اأي�سًا  احل��ال  كانت 

قريبني من قلبي، والذين كنَت ب�سكل اآيل تنعتهم 

بكل النع�ت الالئقة بالكالب والرباغيث... واإنني 

اإذ خ�س�ست بالذِّْكر هنا ذلك املمثل، فما ذاك اإل 

لأين خل�ست ت�رشيحاتك عنه حينها باملالحظة 

(الذي  �سديقي  عن  يتحدث  ل  اأبي  "اإن  التالية: 

لأنه  اإل  الطريقة  بهذه  الإط��الق(  على  يعرفه  ل 

الأمر  بهذا  اأواجهه  اأن  ي�سعني  ول�س�ف  �سديقي. 

 افتقاري اإىل حب 
ّ
على الدوام، كلما �سيعيب علي

مفه�مًا  يكن  مل  اآبائهم".  جتاه  الأبناء  وعرفان 

لديك  ال�سع�ر  انعدام  الإط��الق  على  يل  بالن�سبة 

به  ت�س�مني  اأن  ب��سعك  ك��ان  م��ا  اإزاء  مت��ام��ًا 

كاأنك  كان  وخ��زي.  اأمل  من  واأحكامك  بكلماتك 

وجربوت.  �سط�ة  من  لديك  عما  �سيئًا  تعرف  ل 

كما اأنني بالتاأكيد كثرياً ما كنت اأخزك بكلمات 

ي�ؤملني،  وكان  ذاك،  اأعرف  كنت  اأين  غري  حداد؛ 

اإمنا مل يكن ب��سعي اأن اأ�سيطر على نف�سي، ول اأن 

اأحب�ش تلك الكلمات. ولطاملا �سعرُت بالندم واأنا 

العنان،  لكلماتك  تطلق  فكنت  اأنت  اأما  اأق�لها! 

دون اأن تاأ�سف لأمر اأحد، ل اأثناءها ول بعدها، 

وكان املرء اأمامك ي�ست�سلم متام ال�ست�سالم.

لديك،  كان  باملجمل.  تربيتك  كانت  هكذا  واإذن 

كان  ولعله  فيها.  اخلا�سة  م�هبتك  اأعتقد،  كما 

من  اإن�سانًا  بها  ُتفيد  اأن  تاأكيد  بكل  مبقدورك 

له  تق�له  ما  كل  يف  �سيجد  ك��ان  لعله  ط��رازك! 

ى 
ّ
ول�س� ع��داه،  مبا  يبايل  فال  وتب�رشا،  حكمًة 

فاإن  كطفل  يل  بالن�سبة  اأما  ه��دوء.  بكل  اأم���ره 

من  و�سية  مبثابة  كان  به  تزعق  كنت  ما  كل 

ال�سماء مل اأكن لأن�ساها على الإطالق، بل �ستظل 

اأهم و�سائلي يف تقييمي للعامل، بل وقبلها  هي 

اإنني  يف تقييمي لك، وبهذا تك�ن فا�ساًل متامًا. 

حتى واأنا معك على املائدة، ل�سيما واأنا طفل، 

ح�ل  ه���  حينها  در���س��ك  م��ن  كبري  ج��زء  ك��ان 

ال�سل�ك ال�سليم على املائدة. كل ما ه� م��س�ع 

عن  واحلديث  اأكله،  من  بد  ل  كان  الطاولة  على 

ن�عية الطعام اأمر غري م�سم�ح؛ مع اأنك كنت يف 

"العلف"  عليه  وتطلق  بل  رديئًا،  جتده  الغالب 

ولأن��ك،  اخة(. 
َّ
(الطب "احلي�انة"  اأف�سدته  ال��ذي 

كل  تلتهم  كنت  اخلا�سة،  و�سهيتك  لنهمك  نظراً 

�سيء �ساخنًا وب�رشعة وبلقمات كبرية، فقد كان 

يف  اأم��ره  من  ع 
ّ
ي�رش اأن  الطفل  ذلك  على  لزامًا 
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ج� من ال�سمت املطبق الذي تك�رشه ت�جيهاتك 

ع، 
َ
ع، اأ�رش

َ
التقريعية: "كل اأوًل ثم حتدث"، اأو "اأ�رش

ع!"، اأو "اأراأيت؟! لقد انتهيت من طعامي منذ 
َ
اأ�رش

اأما  عظمًا،  يتلمظ  اأن  لأحد  لي�ش  ط�يل"...  وقت 

فبلى.  اأنت  اأما  خاًل،  يرت�سف  اأن  ول  فبلى،  اأنت 

كان ل بد من تقطيع اخلبز بال�سكل الذي ينبغي، 

اأما اأن تقطعه اأنت ب�سكني ملطخ بال�سل�سة فهذا 

من  يحذر  اأن  املرء  على  كان  بال.  ذي  غري  اأمر 

عدم �سق�ط اأي فتات على الأر�ش، اأما اأنت فعادة 

ما يقع حتتك الكثري منه. كان من غري امل�سم�ح 

الن�سغال ب�سيء ح�ل املائدة اإل باأمر الأكل، اأما 

ي اأقالم 
ْ
اأنت فب��سعك تنظيف وتقليم اأظافرك وبر

الر�سا�ش وتنظيف اأذنيك بُخاللة الأ�سنان...

اأبتي، اأرج� اأن تفهمني كما ينبغي! لعل ذلك كله 

كان �سيئًا من تفا�سيل ل ت�ستحق الذكر! ولعلها 

 ل�ل اأنك، واأنت القدوة بالن�سبة 
ّ
مل تكن لتثقل علي

 .
ّ
يل، مل تتقيد بتلك التعليمات التي فر�ستها علي

كان العامل بهذا قد انق�سم عندي اإىل ثالثة اأق�سام: 

اأنا، والذي يرزح  عامل حيث ذلك العبد الذي ه� 

حتت وطاأة ق�انني مل ت�جد اإل له، من�ساعًا لها 

دون اأن يعرف ملاذا ودون حتى اأن يحتج. وعامل، 

ال�سيد املن�سغل  اأنت فيه  بعيد عن عاملي متاما، 

الأوامر فيه، وبالمتعا�ش من  واإ�سدار  باإدارته 

يعي�سه  ثالث  وعامل  الأوامر.  لتلك  المتثال  عدم 

بقية اخللق �سعداء هانئني متن�سلني عن اأية اأوامر 

اأو طاعات. واأي عار ذلك الذي كنُته على الدوام؟! 

فاإما اأن اأمتثل لأوامرك، وكان هذا عاراً، اإذ اإنها 

، واإما اأن اأقف متحديًا، وكان 
ّ
ِ اإل علي

ْ
مل تكن ت�رش

اأن  اإذ كيف كنت لأ�سمح لنف�سي  اأي�سًا،  هذا عاراً 

اأن  مبقدوري  يعد  مل  اأنه  واإما  وجهك؟!  يف  اأقف 

ق�تك  اأمتلك  ل  املثال  �سبيل  على  فاأنا  اأوا�سل، 

ول �سهيتك ول مهارتك، بالرغم من اأنه اأمر كنت 

ولعمري  بديهيًا؛  اأمراً  كان  ل�  كما  مني  تنتظره 

العار الأكرب! مل تكن مدارك الطفل  كان ذاك ه� 

هي التي ت�ستثار بهذا الأ�سل�ب، واإمنا م�ساعره.

و�س�حًا  اأكرث  كان  الأثناء  تلك  يف  و�سعي  لعل 

قيا�سًا ب��سع فيليك�ش. فه� اأي�سًا لقي املعاملة 

خا�سًا  اأ�سل�بًا  تربيته  يف  واتبعَت  بل  نف�سها، 

من الرتهيب، بحيث ل� حدث اأن قام اأثناء الأكل 

 من تلك الأفعال التي تعد يف راأيك 
ٍّ

بارتكاب اأي

قذارات، فاإنك ل يكفي اأن ت�رشخ يف وجهه كما 

ت�سيف:  بل  كبري"،  "خنزير  قائاًل:  معي  تفعل 

"هرمان حقيقي"، اأو "متامًا كاأبيك". غري اأن هذا 
الأمر رمبا –ولي�ش ب��سع املرء اأن يق�ل اأكرث من 

رمبا– مل يكن لي�ؤثر يف فيليك�ش ب�سكل ج�هري، 

اأنك  �سحيح  جد،  �س�ى  ل�ست  له  بالن�سبة  فاأنت 

�سيء  ل�سَت كل  اإمنا  الأهمية،  على قدر كبري من 

فيليك�ش  اأن  بالن�سبة يل. عالوة على  اأنت  مثلما 

خ�س�نة  من  �سيء  لديه  �سار  ه��ادئ،  �سخ�ش 

حاليًا، ميكن لأي �س�ت جه�ري اأن يفزعه، اإمنا 

لي�ش ل�سخ�سيته اأن تتحدد مبرحلة معينة. وف�ق 

نادرة جداً،  اإل يف حالت  بك  يلتقي  ل  هذا  كل 

وبالتايل  اأخ��رى،  تاأثريات  حتت  واق��ع  اأن��ه  كما 

اأنت بالن�سبة له ل�ست اأكرث من طرافة، ب��سعه اأن 

يختار منها ما يرغب يف اأخذه. اأما بالن�سبة يل 

اأن  باإمكاين  يكن  ومل  اأب��داً،  طرافًة  تكن  مل  فاإنك 

 تلّقي كل �سيء.
ّ
اأختار، بل كان علي

كان  اأحتج،  اأن  ب��سعي  يك�ن  اأن  دون  وبالطبع 

من امل�ستحيل بالن�سبة لك منذ البداية اأن تتحدث 

�سادراً  يك�ن  ل  اأو  تفهمه  ل  �سيء  عن  بهدوء 

اإنك  و�ساأنه.  تدعه  لن  امل�ستبدة  فطبيعتك  عنك؛ 

تعزو هذا الأمر يف ال�سن�ات الأخرية اإىل ت�ترات 

قد  اأ�ساًل  كان  اإن  اأدري  ول  القلب،  ع�سالت  يف 

حدث لك اأي تغري يف ي�م من الأيام. واأغلب الظن 

اأن م�ساألة ت�ترات القلب بالن�سبة اإليك ما هي اإل 

و�سيلة ملمار�سة �سلطة اأكرث طغيانًا، مفادها اأنه 

الراهن من  ال�قت  بد لأي فكرة معار�سة يف  ل 

بالطبع، بل  لي�ش عتبًا  اأخرى. هذا  واأدها بفكرة 

ي�ستطيع  "ل  اأوتيلال مثاًل:  ت��سيح حقيقة. هاك 

اإنها  الإط��الق.  على  معها  حديث  خ��ش  امل��رء 

مثل  اإىل  متيل  اإن��ك  ِبِحدَّة".  وجهه  يف  ت�رشخ 

لي�ست  الأمر  واقع  اأوتيلال يف  اأن  مع  الق�ل،  هذا 
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الأم���ر،  لتخلط  واإن��ك  الإط���الق.  على  متطاولة 

بحيث ل تفرق بني ال�سيء وال�سخ�ش؛ فاحلقيقة 

اأن ال�سيء ه� الذي يحتّد يف وجهك، ل ال�سخ�ش، 

نافذ  كاأمر  الف�ر  على  ح�سمته  قد  اأن��ت  فتك�ن 

ما  فاإن  وبالتايل  ال�سخ�ش؛  اإىل  ال�ستماع  دون 

يتم الرفع به اإليك بعد ذلك لي�ش ب��سعه اإل جعلك 

اأبداً. ثم ل ي�سمع  اأكرث، بحيث ل تتقبله  م�ستثاراً 

منك املرء اإل: "افعل ما بدا لك! اأنت حر! اأ�سبحَت 

كبرياً! لي�ش لدي ما اأن�سحك به!". وتق�ل كل ذاك 

مب�سحة رهيبة من غ�سب واإدانة تبعثان الرجفة 

يف �سدري حتى الي�م، واإن ب�سكل اأقل مما كانتا 

عليه يف طف�لتي؛ وذلك لأن ال�سع�ر بالذنب دون 

غريه، الذي كان لدى الطفل، قد حل حمله –ول� 

بع�سنا  م�ساعدة  عن  عجزنا  حقيقُة  جزئيًا– 

بع�سًا.

ال�اقع  يف  لها  كان  ب�سالم  العي�ش  ا�ستحالة  اإن 

نتيجتها الطبيعية جداً: اأنني ن�سيت الكالم. طبعًا 

فقط  بل  مف�هًا،  متحدثًا  اأ�سبح  اأن  اأود  اأكن  مل 

ممتلكًا اأمر اللغة املعتادة لدى الب�رش. وكنَت اأنت، 

. اإن 
َّ
مة علي

َّ
منذ وقت مبكر، قد جعلت الكلمة حمر

ويدك  واحدة"،  اعرتا�ش  كلمة  "ول  يل:  وعيدك 

املرف�عة تاأكيداً لذلك ال�عيد، �سيالزمانني على 

املتحدث  –واأنت  اأمامك  تعرتيني  كانت  الدوام. 

من  ب�ساأن  الأم��ر  يتعلق  حني  ل�سيما  اجلهبذ، 

هذا  والتلك�ؤ. وحتى  التلعثم  من  �س�ؤونك– حالة 

يف  يل  كان  فما  لك،  بالن�سبة  ج��داً  كثرياً  كان 

رمبا  ال�سمت؛  اإىل  اأخلد  اأن  اإل  املطاف  نهاية 

مل  ف��الأين  بعدها  اأم��ا  البداية،  يف  العناد  بدافع 

ومبا  التحدث.  ول  التفكري  اأمامك  اأ�ستطيع  اأكن 

الأمر  هذا  تاأثري  فاإن  احلقيقي  معلمي  كنت  اأنك 

�سيطغى على معظم حياتي. وعم�مًا اإنه ملح�ش 

اأكن مذعنًا ورا�سخًا لك.  اأين مل  جن�ن ل� ظننَت 

يف  فاإنه  �سيء"  كل  يف  "العرتا�ش  مبداأ  اأم��ا 

ال�اقع مل يكن مبدئي يف احلياة جتاهك، مثلما 

ه� ظنك واتهامك يل. على العك�ش، فل� اأين كنت 

اأكرث �سعادة وحب�راً  اأتبعك لكنَت بحق  قلياًل ما 

قد  تربيتي  اإجراءاتك يف  كافة  اأن  والأرجح  بي. 

اأ�سابت هدفها: مل اأحتا�َش اأية لكمة. وكيفما اأكن 

وتاأثريات  اأ�سا�سيات  عن  طبعًا  النظر  (ب�رشف 

يل  تربيتك  ح�سيلة  �س�ى  ل�ست  فاأنا  احلياة( 

األيمة  احل�سيلة  هذه  كانت  فاإذا  لك.  وانقيادي 

اأن  منك  اإرادة  بغري  رف�سَت  واإذا  لك،  بالن�سبة 

فالأحرى  تربيتك،  ح�سيلة  ه�  هذا  باأن  تعرتف 

عن  غريبتني  كانتا  وطينتي  يدك  اإن  نق�ل  اأن 

بع�سهما. كنت تق�ل: "ول كلمة اعرتا�ش واحدة"، 

ق�اي  كافة  اأن  من  تتاأكد  اأن  هذا  بق�لك  وتريد 

ال�سمت.  اإىل  اأزيحت  قد  لك  املعار�سة  الداخلية 

غري اأن هذه ال�سط�ة كانت �سديدة الأثر بالن�سبة 

على  وانكفاأُت  متامًا  اأذعنُت  قد  كنُت  حيث  يل؛ 

نف�سي، منك�رشاً اأمامك، وجمرتئًا على معار�ستك 

حلظة اأك�ن بعيداً عنك؛ حلظتها اأ�سعر اأن �سلطتك، 

اأن تطالني. لكنك  املبا�رشة على الأقل، ل ميكن 

وقفَت يف وجه هذا كله، وراح كل �سيء يبدو لك 

"معار�سة"؛ بينما مل يكن يف احلقيقة اإل نتيجة 
حتمية لق�تك و�سعفي.

الراف�سة  للغاية،  الفعالة  الرتب�ية  و�سائلك  اإن 

مل  معي،  الأق��ل  على  الكالم،  يف  ورّد  اأخ��ذ  لأي 

ال�سحكة  ال�سخرية،  د، 
ُّ
الت�ع الإهانة،  �س�ى:  تكن 

 – امل�ستغرب.
ُّ

اخلبيثة، التح�رش

ل اأتذكر اأنك �ستمتني بطريقة مبا�رشة وبكلمات 

نابية �رشيحة. كما اأن هذا مل يكن اأمراً �رشوريًا، 

فقد كان لديك الكثري من الأ�ساليب الأخرى. كما 

ويف  البيت  يف  لك،  حديث  اأي  يف  ال�ستائم  اأن 

على  بغزارة  تنهال  كانت  �س�اء،  على حد  العمل 

–واأنا  اأحيانًا  كانت  اأنها  لدرجة  ح���يل،  من 

اإىل  اأ�سف  وعيي.  وتفقدين  ت�سعقني  �سغري– 

مناأى  يف  يجعلني  �سبب  هناك  يكن  مل  اأنه  ذلك 

مل  بالتاأكيد  ت�ستمهم  كنَت  الذين  فالنا�ش  عنها؛ 

اأكرث  اأ�س�اأ مني، وبالتاأكيد مل تكن معهم  يك�ن�ا 

براءتك  تتجلى  كانت  وهنا  معي.  منك  ا�ستبدادا 

دون  الآخرين  ت�ستم  املنيع؛  وتعاليك  املريبة 

 بل وحترمه عليهم.
َّ
اأدنى اعتبار، وتدين ال�سب
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لقد كنت تردف �ستائمك تلك بالتهديد وال�عيد، 

وكان هذا ي�سملني اأنا اأي�سًا. كنت اأرتعب لق�لك 

اأين  رغم  �سمكة"،  األتهم  كما  "�ساألتهمك  مثاًل: 

مكروه  اأي  يعقبه  لن  هذا  ق�لك  اأن  اأع��رف  كنت 

(بالطبع مل اأكن لأعرف هذا واأنا طفل(؛ لكنه كان 

كان  باأنه  ق�تك  عن  لت�س�راتي  تقريبًا  مطابقًا 

ب��سعك فعل ذاك. كذلك كان مرعبًا واأنت حت�م 

ح�ل الطاولة �سارخًا لالإم�ساك باأحدنا، مع اأن 

ال�ا�سح اأنك ل تريد الإم�ساك به، بل تفعل فعلك 

اأنها  الأمر، فيبدو  اأمي يف نهاية  فح�سب، لتاأتي 

تنقذه. حينها كان على املرء، اأو هكذا كان يبدو 

اأن يت�سبث باحلياة حتت رحمتك،  له وه� طفل، 

ي�ستحقها  ل  هبًة  باعتبارها  حتملها  وي�ا�سل 

منك. كما اأن التهديدات من ع�اقب عدم المتثال 

ما  فاإذا  هذا.  عداد  يف  كانت  اأي�سًا  هي  لالأوامر 

تت�عدين  ورحت  يعجبك،  ل  �سيء  بفعل  �رشعُت 

بالف�سل، كان تهيبي لراأيك كبرياً جداً لدرجة اأن 

يك�ن الف�سل اأمراً حمت�مًا، حتى واإن كان لبع�ش 

عمل  بكل  الثقة  اأفقد  رحت  وهكذا  فقط.  ال�قت 

اأق�م به. كنُت نهبًا للحرية والتذبذب. وكلما تقدم 

جتميعها  ا�ستطعَت  التي  املادة  كانت  العمر  بي 

و�سيئًا  واأك��رث.  اأك��رث  تكرب  تفاهتي  على  كدليٍل 

مرة  حق.  على  فعاًل  باأنك  اأ�سعر  اأخ��ذُت  ف�سيئًا 

اأخرى �ساأحتا�سى الزعم باأنني �رشت ما �رشته 

من خاللك اأنت فقط، فاأنت مل تعزز �س�ى ما كان؛ 

غري اأنك رحت تعززه بق�ة؛ لأنك كنت يف نظري 

ق�يًا جداً، ولأنك كنت ت�ستخدم كل ق�تك يف هذا 

ال�سياق.

من  كاأ�سل�ب  بالتهكم  اخلا�سة  ثقتك  لديك  كان 

اأ�ساليب تربيتك يل. وكان هذا يت�افق متامًا مع 

عندك  له  فكان  الن�سح  اأما   .
ّ
علي متف�قًا  ك�نك 

بالأمر  تق�م  اأن  ب��سعك  "األي�ش  ال�سيغة:  هذه 

لديك  اأحقًا  هذا؟!  عليك  كثري  هل  وهكذا؟!  هكذا 

تلك  من  �س�ؤال  كل  ترافق  وكانت  الخ.  وقت؟!"... 

�سامتة.  وجه  وتقا�سيم  خبيثة  �سحكة  الأ�سئلة 

اأن  قبل  حتى  يعاَقب  اأن  املرء  على  كان  كاأمنا 

كانت  كذلك  �سيئًا.  عماًل  اق��رتف  باأنه  يعرف 

وهي  ال�ستفزاز  تثري  اأي�سًا  هي  يل  تقريعاتك 

ل�ست  اأنني  ل�  كما  بيننا،  ثالث  ل�سخ�ش  ت�جه 

تلك  مثل  يل  ه 
َّ

ت�ج باأن  حتى  نظرك  يف  جديراً 

مع  لأمي، ظاهريًا،  فت�جهها  اللئيمة،  العبارات 

اأنا املق�س�د بها ل �س�اي. كنت تق�ل مثاًل:  اأين 

من  الأمر  هذا  على  احل�س�ل  ميكن  ل  "بالطبع 
ال�سيد/ ابننا" وما �سابه، (وكان لهذا الأمر لعبته 

املقابلة وهي اأنني مل اأعد مثاًل اأقدم على �سيء، 

اأوجه  اأن  يف  العتياد–  –بحكم  اأب��داً  اأفكر  ول 

اأكرث  كان  حا�رشة.  واأمي  مبا�رشًة  اإليك  �س�ؤايل 

اجلال�سة  اأمه  عنك  ي�ستفهم  اأن  الطفل  لذلك  اأمنًا 

اإىل جانبك. كنُت اأ�ساألها: "كيف هي حال اأبي؟"، 

وبهذا كنت اأحمي نف�سي من اأية مفاجاآت(.

ال�سخرية  كانت  م�اقف  ثمة  احل��ال،  بطبيعة 

تك�ن  ل�سيما حني  للغاية،  فيها ممتعة  املقيتة 

من ن�سيب �سخ�ش اآخر؛ اإيللي(10( مثاًل، والتي 

بالن�سبة يل  الأمر  كان  معها.  لئيمًا  كنُت  طاملا 

�ساح بها 
ُ
 بالل�ؤم والت�سفي، وذلك حني ي

ً
احتفاء

على  "يجب  تقريبًا:  وجبة  كل  عند  قبلك(  (من 

اأمتار  ع�رشة  بعد  على  جتل�ش  اأن  البدينة  هذه 

دون  كر�سيك  على  اأنت  جتل�ش  ثم  الطاولة"،  من 

اأو امل��رح، حم���اوًل، كعدو  ال���د  اأدن��ى ق��در من 

لدود، تقليدها ب�سكل مبالغ به كيف اأنها جتل�ش 

من  كم  الإط��الق.  على  ذوقك  ي�افق  ل  باأ�سل�ب 

اأنك  وك��م  واأمثاله؛  الأم��ر  ه��ذا  �سيتكرر  امل��رات 

اأعتقد  القليل!  النزر  اإل  ال�اقع لن جتني منه  يف 

يف�ق  كان  والل�ؤم  الغ�سب  من  احلجم  ذلك  اأن 

امل�ساألة نف�سها! كان املرء ي�سعر باأن ذلك الغ�سب 

عن طاولة"؛  "بعيداً  اجلل��ش  مبعثه جمرد  لي�ش 

احلجم،  ذل��ك  وبكل  قبل،  من  حا�رشاً  ك��ان  بل 

وبالتايل يك�ن فقط قد وجد يف ذلك الأمر �سبياًل 

ر. ولأن املرء كان على يقني من 
ُّ
للخروج والتفج

من  حال  باأي  لت�بيخه  ذريعة  اإيجاد  �سيتم  اأنه 

الأح�ال، فما الذي كان يدع�ه اإذن لأن يحرت�ش؟! 

ال�سع�ر  َز لديه  التهديد امل�ستمر تعزَّ اإنه حتت  بل 
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�رشب، و�سيئًا ف�سيئًا اأ�سبح متاأكداً من 
ُ
باأنه لن ي

ذلك. وبهذا يك�ن قد اأ�سبح طفاًل متربمًا، متبلداً، 

وعاقًا. 

هكذا اإذن كانت معاناتك، وهكذا كانت معاناتنا. 

اأنت،  منطلقك  من  �س�اب،  على  دائمًا  كنَت  لقد 

واأنت باأ�سنانك الثابتة و�سحكتك املجلجلة تبث 

املفاهيم  تلك  من  �سيئًا  الأوىل  للمرة  الطفل  يف 

رجاء  من  بن�ع  تق�ل  اأن  لك  ليطيب  اجلهنمية، 

من  الر�سالة  تلك  ب�ساأن  م���ؤخ��راً  ح��دث  (كما 

ا�سطنب�ل(: "يا له من جمتمع!".

كنَت مب�قفك هذا من اأولدك تبدو عدوانيًا متامًا، 

ل�سيما حني تروح –وكثرياً جداً ما كان يحدث 

هذا– تندب حظك على املالأ. واإنني لأعرتف باأين، 

اأ�سعر جتاهك ب�سيء  اأكن  كطفل (لحقًا نعم(، مل 

منا  احل�س�ل  تت�قع  اأن  لك  كان  كيف  اأفهم  ول 

لقد كنَت مبثابة عمالق مارد يف  على تعاطف! 

اأن يجعلك  كل �سيء! فهل كان ثمة �سيء ميكنه 

تطلب منا �سفقًة اأو حتى م�ساعدة؟! ولعمري اإنها 

اأم�ر ل بد اأنك كنت حتتقرها، متامًا كاحتقارك 

تلك،  �سكاواك  اأ�سدق  اأكن  مل  الأحيان!  اأغلب  لنا 

 يقف وراءها. 
ِّ
بل رحُت اأبحث عن كل ماأرب خفي

تعاين  كنت  حق  عن  اأن��ك  فقط  لحقًا  ���س��اأدرك 

لها  ميكن  وكان  حينئذ،  لكنها  اأولدك.  من  جداً 

ت�سادف  اأن  اأخرى  ال�سكاوى– يف ظروف  –اأي 
العقد وحا�رشاً  ح�سًا طف�ليًا منفتحًا خاليًا من 

و�سيلة  اإل  يل  بالن�سبة  تكن  مل  م�ساعدة،  لأي��ة 

مثل  اأن  مع  ال��س�ح؛  بالغة  واإخ�ساع  تربية 

اآثارها  لكن  للغاية؛  عنيفة  لي�ست  ال��سائل  تلك 

الطفل  اعتاد  بحيث  ال�رشر  من  كانت  اجلانبية 

اأن  التي ينبغي  اأن ياأخذ با�ستهتار كافة الأم�ر 

ياأخذها ماأخذ اجلد.

اأي�سًا،  ا�ستثناءات  ثمة  كان  حال  اأية  على  اإمنا 

وترتك  ب�سمت  اآلمك  تقا�سي  كنت  حني  اأبرزها 

كافة  على  بق�تهما  يتغلبا  اأن  وللطيبة  للحب 

لكنها  ن���ادرة؛  كانت  اأن��ه��ا  �سحيح  العقبات. 

رائعة! مثاًل حني كنت اأراك، يف ظهريات ال�سيف 

التعب  منك  نال  وقد  الغداء،  وجبة  بعد  القائظة 

يف املتجر، تاأخذ ق�سطًا من الن�م، م�سنداً مرفقيك 

اأحد  اإلينا كل ي�م  اأو واأنت تختلف  الطاولة،  اإىل 

يف مكان ا�سطيافنا، مغم�راً بالعرق والإنهاك، 

من  مرتعداً  الكتب  خزانة  على  منكفئ  واأنت  اأو 

تن�سلُّ  واأن��ت  اأو  باأمي،  اأمّل  ثقيٍل  ملر�ٍش  البكاء 

اإيّل يف غرفة اأوتيلال اأثناء مر�سي الأخري وتظل 

واقفًا عند الباب مطاًل براأ�سك فح�سب لرتاين واأنا 

ح بيدك حمييًا 
ِّ
على ال�رشير، ثم ل متلك اإل اأن تل�

وعائداً اأدراجك... مل يكن للمرء يف حلظات كهذه 

اإل اأن ينحني باكيًا من الفرح، بل ولي�ش له الآن، 

وه� يكتب، اإل اأن يبكي!!

اأي�سًا ابت�سامة من ن�ع خا�ش  اأنه كان لك  كما 

ابت�سامة  وديعة...  بة، 
ِّ
طي هادئة،  ابت�سامة  رائع، 

اأن  لها  كان  ج��داً.  ن��ادرة  كانت  لكنها  جميلة؛ 

تك�ن هي القاعدة، ل ال�ستثناء. لي�ش ب��سعي اأن 

اأتذكر اأين حظيت بها يف طف�لتي؛ اإمنا لعل �سيئًا 

�سيتعني  كان  ُترى  وملاذا  يحدث!  كان  هذا  من 

عليك اأن حترمني منها واأنا بالن�سبة لك ما اأزال 

ما  باملنا�سبة،  الكبري؟!  اأملك  وتعدُّين  بل  بريئًا، 

يف  ت�ستحيل  اأن  كهذه  �سادقة  لنطباعات  كان 

اإح�سا�سي  �س�ى  اآخ��ر  �سيء  اإىل  الط�يل  امل��دى 

اأكرث  �سيغدو  العامل  اأن  و�س�ى  بالذنب،  املتزايد 

غم��سًا بالن�سبة يل. 

رحت اأت�سبث ب�اقعي العملي امُلعا�ش، وذلك كن�ع 

من اإثبات الذات اأمامك. كما اأن الأمر من جانب 

اآخر كان ن�عًا من النتقام. بداأت اأويل اهتمامًا 

ف��اأروح  عليك،  اأقتن�سها  التي  الأم����ر  بت�افه 

كيف  املثال  �سبيل  على  فيها.  واأبالغ  عها 
ّ
اأجم

بدون 
َ
ي من  اأمام  ة 

َ
ع و�سِ َغار 

َ
ب�س تت�رشف  كنت 

تتحدث  ال��دوام  على  تروح  ثم  منك،  �ساأنًا  اأعلى 

اأو  المرباط�رية  ال�سخ�سيات  تلك  عن  بافتخار 

ناحية  من  نف�سي  يف  يحز  كان  (ومما  �سابه  ما 

ت�ؤمن باحتياجك  اأب��ي، كنت  واأن��ت  اأن��ك،  اأخ��رى 

ملثل تلك التفاهات لتاأكيد قيمتك، واأنك لن تك�ن 

اإل بها(، اأو كيف اأين كنت األحظ تف�سيلك  كبرياً 
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امل�سح�بة  املبتذلة  الأحاديث  من  الن�ع  لذلك 

بزعيقك، وامل�سحكة لك، كما ل� كانت ذات قيمة 

ومعنى، بينما هي جمرد بذاءة وتفاهات (لكنها 

يف ال�قت نف�سه كانت ل�سان حال �سكيمتك املهني 

يل(. على اأية حال ثمة مالحظات كثرية غريها 

فر�سة  يل  بالن�سبة  وكانت  بها،  اأ�ستمتع  كنت 

اأحيانًا في�ستبد  للغمز واللمز. وكنَت تالحظ ذلك 

غري  احرتام؛  وعدم  اإ�ساءة  وتعدها  الغ�سب،  بك 

بالن�سبة يل �س�ى و�سيلة  اأنها مل تكن  اأعتقد  اأين 

غري منا�سبة لإثبات الذات. ثمة دعابات يطلقها 

لي�ش  هذا  ومع  واملل�ك،  الآلهة  على  حتى  املرء 

يف الإمكان ربطها بالحرتام العميق فح�سب، بل 

هي نابعة منه.

كما اأنك باملنا�سبة، نظراً مل�قفك املماثل اإزائي، 

فلقد  املقاومة.  اأ�سكال  من  �سكاًل  تخ��ش  رحَت 

كنَت معنيًا باأن تبني يل كيف اأن الأم�ر مت�سي 

األقى منك معاملة  اأنني  اأح�سن حال وكيف  على 

ح�سنة جداً! وهذا �سحيح؛ لكن ل اأعتقد اأنه كان 

يفيدين اأ�سا�سًا يف ظل تلك الظروف اآنذاك.

�سحيح اأن اأمي كانت طيبة معي اإىل اأق�سى حد؛ 

غري اأن ذلك كله كان متعلقًا بك، ل بالطيبة. لقد 

يف  الدليل  دور  ت���ؤدي  منها،  وعي  دون  كانت، 

جتعلني،  اأن  لرتبيتك  كان  ما  فاإذا  �سيد.  رحلة 

 من تلك احلالت البعيدة الحتمال، اأقف 
ٍّ

يف اأي

على قدمي يف م�قف حتدٍّ اأو نف�ر اأو حتى كره 

العقالين  وحديثها  بطيبتها  اأمي،  فاإن  جتاهك، 

رمزاً  امل�سطربة  الطف�لة  (فقد كانت يف مرحلة 

بت�س�ية  تق�م  ما  �رشعان  وب�سفاعتها،  للعقل( 

رمبا  التي  حظريتك،  اإىل  جم��دداً  فاأنقاد  الأم��ر، 

اأو  اأهجرها.  اأن  لك ويل،  نفعًا  بي،  الأحرى  كان 

اإىل  اأنه مل يكن هناك من �سبيل  اأنها كانت، مبا 

ال�رش  يف  اإمنا  عني،  ت��ذودك  حقيقية،  م�ساحلة 

فقط، فال تناولني �سيئًا اأو ت�سمح ب�سيء اإل خفية، 

 اأمامك ذلك املخل�ق الذي ينفر 
ُ
ومن جديد اأُ�سبح

ال�ساعر بالذنب،  ال�س�ء، ذلك املخادع، ذلك  من 

حتى  اأمر،  على  يح�سل  اأن  مبقدوره  لي�ش  الذي 

من الأم�ر التي يعدها من حقه، اإل بتلك الطرق 

امللت�ية؛ بل رحُت بهذه الطريقة اأعتاد اأن اأبحث 

عن كل ما اأرى اأنه لي�ش من حقي. كان هذا الأمر 

تراكمًا متزايداً لل�سع�ر بالذنب.

�سحيح اأي�سًا اأنك مل ت�رشبني اإل فيما ندر؛ غري 

حمالة  و�سحب  وجهك  واحتقان  �رشاخك  اأن 

البنطل�ن وو�سعها على م�سند الكر�سي، كل ذاك 

اأن  ل�  كما  كان  ال�رشب.  من  اأ�س�اأ  عندي  كان 

اأحداً ينبغي �سنقه. �سيتم �سنقه بالفعل، ومن ثم 

�سيم�ت وينتهي كل �سيء!! لكن اإذا كان عليه اأن 

ي�سهد كافة الإجراءات ال�سابقة ل�سنقه، وحتى اإذا 

اأمام  متدليًا  امل�سنقة  حبل  اإل  �سيء  ثمة  يعد  مل 

عنه،  العف�  اأمر  عن  يعلم  فقط  وحلظتها  وجهه، 

فلن تك�ن حياته بعد ذلك اإل �رشبًا من املعاناة 

يف  جتمع  قد  يكن  مل  اأن��ه  على  ع��الوة  الط�يلة. 

راأيك  التي كان  الكثرية  املرات  تلك  داخلي، من 

رحمتك  ل�ل  ال�رشب،  اأ�ستحق  باأين  جليًا  فيها 

ال�سع�ر  �س�ى  حلظة،  باآخر  منه  تنقذين  التي 

كافة  لك من  مدينًا  كنُت  وبهذا  بالذنب.  العظيم 

الن�احي وال�ج�ه.

اأو  ل�حدي  كنت  (�س�اء  واأبداً  دائمًا  ين 
ِّ

تعري كنَت 

باأي  �سع�ر  اأدنى  لديك  يكن  فلم  الآخرين،  اأمام 

حمل  دائمًا  كانت  اأولدك  و���س���ؤون  يل،  اإهانة 

بالهدوء  اأنعم  ع�ست  عملك  بف�سل  باأين  فرجة( 

�سيء.  ينق�سني  اأن  دون  والم��ت��الء  وال���دفء 

التي حفرت  اللحظات  اأمام تلك  اأقف مليًا  وهنا 

"كيف  اأمثال:  من  ذهني،  يف  البالية  اأخاديدها 

اأنه كان علي، وعمري ل يتجاوز ال�سبع �سن�ات، 

"كيف كان  اأمامي"،  القرى وعربة يد  اأج�ب  اأن 

"كيف  ننام جميعًا يف غرفة واحدة"،  اأن  علينا 

"كيف  بطاط�ش"،  لدينا  يك�ن  حني  �سعداء  كنا 

جروحًا  الكافية  غري  ال�ست�ية  املالب�ش  اأحدثت 

واأنا  "كيف  ل�سن�ات"،  ظلت   
ّ
�ساقي يف  فاغرة 

للعمل  باي�سك  اإىل  الت�جه   
ّ
علي ت�جب   

ّ
�سبي

�سيء،  اأي  اأتلقى  اأكن  مل  اأين  "كيف  املتجر"،  يف 

النق�د  اأر�سل  هذا  ومع  اخلدمة،  يف  واأن��ا  حتى 
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ه�  دائمًا  اأبي  ظل  هذا،  رغم  "اإمنا  البيت"؛  اإىل 

اأبي. من يدرك هذا الأمر الي�م؟! ما الذي يدركه 

الأولد؟! هذا الأمر مل يكابده اأحد! اأميكن لطفل اأن 

يعيه الي�م؟!".

اأن  اأخرى  ظروف  يف  لها  كان  كهذه  حكايا  اإن 

اأن  للغاية، ولأمكنها  دية 
ُ

تربية جم و�سيلة  تغدو 

العزمية لجتياز املتاعب وامل�ساق  تق�ي وتبث 

لرتغب  تكن  مل  لكنك  الأب.  يكابدها  التي  ذاتها 

جه�دك  بف�سل  فال��سع  اأب��داً،  هذا  من  ب�سيء 

ثمة  يعد  ومل  مت��ام��ًا،  خمتلفًا  اأ�سبح  ق��د  ك��ان 

لديك  كان  الذي  نف�سه  بالأ�سل�ب   
ّ
للحظ� فر�سة 

للمرء  لي�ش  كهذه  فر�سة  بالأمر.  النه��ش  يف 

اأن يخلقها اإل بالق�ة وقلب الأو�ساع راأ�سًا على 

اأنه  افرتا�ش  (على  البيت  ط�ق  يك�رش  اأن  عقب، 

القرار، واأن  اتخاذ  الق�ة والقدرة على  كان لديه 

ب��سائلها  الأمر  �سد  تقف  لن  ناحيتها  من  اأمه 

املختلفة(؛ لكنك بالطبع مل تكن حتبذ �سيئًا من 

هذا كله، بل وت�سميه جح�داً وع�سيانًا وخيانة 

وجن�نًا! وهكذا، بينما اأنت من ناحية حتث عليه 

من خالل �رشبك لالأمثلة والق�س�ش وما يجلب 

تقف  اأخ��رى  ناحية  من  رح��َت  وال�سنار،  العار 

�سده بكل ما اأوتيَت من ق�ة. كان عليك اأن تقف 

 ،)Zurau)11 يف  اأوتيلال  ملغامرة  باإعجاب 

ب�رشف النظر عن الظروف التي �ساحبتها. لقد 

اأحبت البلد الذي جئت اأنت منه، واأحبت اأن يك�ن 

لديها عملها واحتياجاتها، مثلما اأن لديك عملك 

اأن تقتطف  اأنها مل تكن حتب  واحتياجاتك. كما 

اأيًا من ثمار جهدك وعملك، متامًا مثل ما كان 

لك اأنت من ا�ستقاللية مع اأبيك. فهل كانت هذه 

الأم�ر مبثابة ن�ايا خميفة يا ترى؟! اأم اأن اأوتيلال 

ها  وتعاليمك؟!ح�سنًا،  اأمثلتك  عن  بنف�سها  ناأت 

لعلها  بالف�سل،  باءت  قد  اأوتيلال  ن�ايا  ذي  هي 

وبالكثري  ما  ن�عًا  ب�سكل م�سحك  تتحقق  راحت 

الكثري من ال�سجيج، فاأوتيلال مل تعر والديها ما 

يكفي من العتبار! لكن هل اأن الذنب كان ذنبها 

وحدها، ولي�ش اأي�سًا ذنب الظروف، بل وذنب اأنك 

كنت غريبًا عنها كل ذلك احلد؟! وهل اأنها (كما 

اأن تقنع نف�سك( كانت يف  �سار يحل� لك م�ؤخراً 

املتجر اأقل اغرتابًا عنك منها يف Zurau؟! هال 

كان  اأنه  افرتا�ش  (على  الق�ة  بع�ش  لديك  كان 

تلك  من  فتجعل  ذلك(  على  نف�سك  حمل  ب��سعك 

املغامرة(*(، وذلك من خالل ت�سجيعك ون�سحك 

ورقابتك، اأو حتى من خالل تغا�سيك فقط، اأمراً 

رائعًا جداً؟!

ثم ها اأنت بعد كل تلك التجارب تاأتي لتق�ل يف 

ما  اأح�سن  على  كانت  حالنا  باأن  مريرة  دعابة 

يرام. غري اأن تلك الدعابة لي�ست كذلك باأي حال 

من الأح�ال. اإن ما كان عليك اأن تنتزعه بالكفاح 

قد ناولْتنا اإياه يداك. اأما الكفاح ذاته يف �سبيل 

احلياة خارج املنزل، الكفاح الذي انفتح طريقه 

اأمامك مبا�رشة، والذي بالطبع نحن معني�ن به 

اأي�سًا، فقد ت�جب علينا اأن نخ��سه لحقًا فقط، 

اإن  اأق�ل  ل  اأنا  رجل.  وط�ر  طفل  بق�ة  نخ��سه 

و�سعنا كان اأ�س�اأ من و�سعك، فالأمر ذاته تقريبًا 

للركائز  بالطبع  مقارنة  اأي  (دون  كليهما  مع 

نظرا  اأننا،  ه�  ال�حيد  عيبنا  لكن  الأ�سا�سية(؛ 

باأنف�سنا،  اأن نفتخر  ن�ستطع  البائ�سة، مل  حلالتنا 

ول اأن نقهر بها اأحداً، مثلما ه� الأمر بالن�سبة لك 

مع حالة ب�ؤ�سك. ل اأنكر اأي�سًا اأنه كان ب��سعي اأن 

واأن  والناجح،  الكبري  بثمار عملك  فعاًل  اأ�ستمتع 

يدخل  مبا  عليها  العمل  واأوا�سل  منها  اأ�ستفيد 

بيننا  الغرتاب  حالة  اأن  غري  قلبك؛  اإىل  البهجة 

مبا  اأ�ستمتع  اأن  ب��سعي  كان  ذلك.  دون  حالت 

و�سع�ر  و�سعف  وانك�سار  بُذلٍّ  فقط  اإمنا  تهبه، 

اإل  اأك�ن ممتنًا لك  اأن  اأ�ستطيع  بالذنب. ولهذا ل 

امتنان �سحاذ، ل امتنانًا اأ�سياًل.

تربيتك  اأف��رزت��ه��ا  التي  الثانية  النتيجة  اأم��ا 

باملجمل فهي اأنني كنت قد ناأيت بنف�سي بعيداً 

املتجر.  �سيء  واأول  ب��ك؛  ي��ذك��رين  م��ا  ك��ل  ع��ن 

يدخلها  كان  الغامرة  ال�سعادة  من  كم  ولعمري 

يف نف�سي ذاك املق�سف، خ�س��سًا يف طف�لتي، 

فيه  واملرء  والأ�س�اء،  احلي�ية  بتلك  ي�سج  وه� 
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يرى وي�سمع الكثري، وي�ستطيع هنا وهناك تقدمي 

مب�اهبك  يعجب  واأن  بل  نف�سه،  واإبراز  خدماته، 

النا�ش  مع  وتعاملك  و�رشائك  بيعك  يف  الرائعة 

بهذا  تق�م  كنت  وكيف  املرح،  اأج�اء  واإ�ساعتك 

كله بال كلل ول ملل، وكيف كنت حت�سم راأيك على 

الف�ر يف اأي حالة �سك... وهلم جراً! حتى حينما 

كنت تفتح اأو تغلق �سندوقًا من ال�سناديق كان 

م�سهداً جديراً بامل�ساهدة.

يك�ن  ل��ن  بالتاأكيد  الكلي  املجم�ع  ه��ذا  ك��ل 

الأح����ال.  من  ح��ال  ب��اأي  للطفل  مدر�سة  اأ���س���اأ 

الن�احي،  كل  من  تخ�فني  رحت  حينها  لكنك 

اأنت واملتجر بالن�سبة يل وجهني لعملة  لت�سبح 

اأمراً ل يروقني.  واحدة، ولت�سبح التجارة كذلك 

باأمرها  �سّلمُت  قد  كنت  التي  الأ�سياء  و�سارت 

هناك ت�سبب يل اأملًا واإهانة، ل�سيما يف تعاملك 

التعامل  ه�  ذاك  كان  اإن  اأدري  ول  العمال.  مع 

(يف  التجارية،  امل�ؤ�س�سات  معظم  يف  نف�سه 

كان  مثاًل   )ssecuracioni Generali)12
ذاك بالفعل ه� التعامل نف�سه طيلة وج�دي فيه، 

وقد اأو�سحت للمدير هناك، مل اأكن �سادقًا متامًا 

يف كل ما قلته، اإمنا اأي�سًا مل اأكن كاذبًا متامًا، 

احتمال  ب��سعي  لي�ش  اأنه  وه�  ا�ستقالتي؛  �سبب 

اأية اإهانة حتى اإذا مل تكن م�جهة يل. فقد كنت 

بهذا اخل�س��ش �سديد احل�سا�سية اإىل درجة الأمل، 

من  معي  جلبتها  قد  كنت  التي  احل�سا�سية  تلك 

يف  لدي  يكن  فلم  الأخرى  �س�ؤونك  اأما  املنزل(. 

طف�لتي اهتمام بها. غري اأين كنت اأراك واأ�سمعك 

– لها  لي�ش  بطريقة  ثائرتك  وتث�ر  وت�سب  تلعن 

مل  باأ�رشه.  العامل  يف  مثيل  اآنذاك–  راأيي  ح�سب 

ا�ستبدادك  ك فح�سب، بل ومتار�ش 
ّ
�سب ُتعمل  تكن 

 
ّ
تكب املثال–  �سبيل  –على  كنَت  كيف  املطلق. 

ب�س�اها،  تختلط  اأن  لها  تريد  ل  التي  الب�ساعة 

دفعة واحدة، من مكانها وت�سقطها على الأر�ش؛ 

اأنك تفقد وعيك يف  وما ي�سفع لك قلياًل هنا ه� 

ذلك  على  يت�جب  ثم  الغ�سب،  بك  ا�ستبد  حال 

ال�سبي، م�ساعدك، اأن يق�م ه� برفعها... اأو ق�لك 

العاملني  ال�سبية  اأولئك  من  واحد  عن  املاأث�ر 

لديك م�ساب بال�سل: "ينبغي اأن مي�ت هذا الكلب 

الأجرب"! كنت ت�سميهم "الأعداء مدف�عي الأجر". 

اأن ي�سبح�ا هكذا،  ولقد كان�ا كذلك؛ لكن، وقبل 

كنَت اأنت بالن�سبة يل "عدوهم دافع الأجر".

اأن  فه�  هناك  تلقيُته  ال��ذي  الكبري  الدر�ش  اأم��ا 

ب��سعك اأن تك�ن ظاملًا. يف بادئ الأمر ما كنُت 

لأحلظ ظلمك يل، حيث اأن تعاظم �سع�ري بالذنب 

اأولئك  ل�ل  حق،  على  باأنك  يق�سي  كان  حينها 

الذين كان�ا بنظري غرباء، بنظري كطفل طبعًا، 

الأمر ب�سكل كبري، لي�ش يف تلك  و�سيتم ت�س�يب 

املرحلة فح�سب، بل ولحقًا، واإن ب�سكل اأقل، اأولئك 

الغرباء الذين كان�ا يعمل�ن حل�سابنا، وف�ق هذا 

منك!  دائمة  رعب  حالة  يعي�س�ا  اأن  عليهم  كان 

بالطبع  ذاك  اأبالغ؛ وما  اأين حينها رحت  �سك  ل 

اإل لأين كنت قد �سّلمت دومنا تردد باأن اأثرك يف 

نف��سهم ل يقل رعبًا عما ه� يف نف�سي. ول� اأن 

حقيقًة  با�ستطاعتهم  كان  ملا  هكذا  كان  الأمر 

اأن يعي�س�ا. لكن، مبا اأنهم يف الغالب �سبان ذوو 

الإ�ساءة  ينف�س�ن  كان�ا  فقد  حديدية،  اأع�ساب 

عن اأنف�سهم دون عناء، لينقلب �رشرها يف نهاية 

املطاف عليك اأكرث منها عليهم. غري اأن هذا كان 

�سيئًا ل يطاق،  بالن�سبة يل  قد جعل من املتجر 

النظر  و�سار يذكرين بك كثرياً! لقد كنَت، بغ�ش 

كليًا عن م�سلحتك ك�ساحب عمل، وبغ�ش النظر 

الذين  لل�سيطرة على كل  اأعمال  عن حبك كرجل 

الأوق��ات،  من  وقت  اأي  يف  يديك  على  تتلمذوا 

ًا من اأفعالهم ل ميكنه 
َّ
متعاليًا جداً لدرجة اأن اأي

اأن يجعلك را�سيًا، متامًا كما �سار لزامًا عليك األ 

تك�ن را�سيًا عني اإىل الأبد. ولذا كان ل بد من اأن 

اأقف اإىل �سف اأولئك العمال. 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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اأثناء ال�سري من وادي  يف الطريق اإىل العامرات، 

عدي، ت�سري حلة ال�سدِّ نقطتك الأخرية يف الزحمة. 

تركَتها، خملفا دوارا مزدحما يف ذروتي احلياة 

اأنها  ت�سعر  جبال،  بني  ت�سري  وع�رشا.  �سباحا 

�ستح�سنك. 

ال�سارع  ل 
َّ
�سيتح� ال�سيارة  يف  وح��دك  كنت  اإن 

ة، اإن عبثت بهاتفك، اأو بجهاز 
ّ
اأمامك اأفعى �سام

اأفعاه  يف ال�سيارة؛ �سيخرج �سارع اجلبال ل�سان 

�ساقطة  �سخرة  ج���ف  اإىل  ليبتلعك  القاتلة؛ 

امت�سا�ش  بعد  يريد  ما  بك  يفعل  ثم  جبل،  من 

ال�سيارة من م�سارها. 

حتى  �سيارتك،  يف  �ستظل  ليال  ال�قت  كان  اإن 

تخرج اأرواح وقع لها ما حدث لك قبل قليل، اإن 

خفت من ه�ل ما �سرتاه �ست�سبح واحدا مثلهم، 

هياكل  مرتدية  اأرواحا  ترى  واأنت  ا�سطرب  لذلك 

ب�رشية قادمة من قمم اجلبال، لعلها يف البداية 

تخرج  مل  اإذا  هذا  ال�سيارة،  من  اإخراجك  حتاول 

اأثناء ما وقع لها قبل دقائق.   

�سريطب�ن  ال�جه،  عّفر  الذي  الغبار  �سيم�سح�ن 

بقطعة ث�ب بي�ساء عادة اآثار كدمات ترك فيها 

�س�ء  على  تاأكيدا  عالمات؛  ال�سيارة  اأو  احل�سى 

الغفلة  وق��ت  من  ع�رشة  احلادية  ليل  بعد  وق��ع 

والنعا�ش اأحيانا، �سيخرج�ن علبا مليئة باأدوات 

ك 
ِّ
بدائية، �سيبذل�ن جهدا يف ليلهم حماولني �سم

اإىل عائلتهم الكبرية.  

باأدواتهم وبنارهم التي ي�سعل�نها خفية �ستقتفي 

اأثر خط�ات اأتت اإثر �سماع �س�ت التده�ر، �ست�سري 

واملهاوي  اجل��ب��ال،  ليل  م��غ��ارات  بني  قدماك 

املنخف�سة يف القاع اإىل نقطتهم الأخرية، لعلك 

روائح   
ِّ
�سم على  قادرا  تك�ن  لن  الأمر  بداية  يف 

يرتك�ا  اأن  اأب��دا  ين�س�ن  ل  هم  ذلك  مع  لبانهم، 

لينت�رش خرب م�تك  ي�سبهك متاما؛  مكانك واحدا 

بحادث �سري، وقع يف طريق العامرات.  

بعد �ساعات اإن مل مير اأحد �سياأتي ال�سبح ب�سم�ش 

تده�رت  �سيارة  عن  للمارة  تك�سف  م�رشقة، 

ب�ساب �سارت به وحيدا يف هذا ال�سارع، ليت�سح 

لحقا اأنك مت يف حادث �سري. ما �سي�سري بعدها 

ه� اإبالغ ال�رشطة، الرتتيبات الأخرى �ست�سطف 

خرب  انت�سار  من  بدءا  م�ستقيم،  خط  يف  وحدها 

الفاجعة، مرورا باإ�سعار الآخرين مب�تك-  الأهل 

و الأ�سدقاء، ثم زمالء العمل- بعد اأيام �ست�سري 

ن�سيا من�سيا.  

هذا ما بناه راأ�ش خليل، اأثناء ا�ستعادة الآخرين 

اأمامه حلكايات مغيبني و�سحرة، يف اأمكنة كثرية 

وت�سعمائة  األف  عام  فيه  ولد  اأحدها  مان، 
ُ
ع من 

اأثناء  القرم  مدينة  يف  ين�ست  و�سبعني.  واأربعة 

ت�رشد  لأل�سنة  راأ�سه  من  الع�سكرية  الربيهة  خلع 

يف  ال 
ّ
وتخي واقعا  الأوىل  نارها  ت 

ّ
�سب ق�س�سا، 

من  وت�سعني  اأربعة  عام  حتى  فيه  عا�ش  مكان 

القرن الفائت. 

جديدا  واقعا  احلكايات  اأثمرت  عاما  ع�رشون 

الأيام  ليايل  �سريه  يف  متذكرا  ي�م،  كل  يعربه 

ق�سة �حلدث كاملة 

حمود حمد ال�سكيلي*

*  قاص وكاتب من ُعمان 



جد  لل�سان  اأحيانا  فيها  ين�ست  التي  الفائتة 

به  امتالأت  ما  ن�سيان  حاول  اإن  حتى  زوجته. 

ب�رشية،  جذوع  دفن  حكايات  من  �سباه  ذاكرة 

بهال؛  يف  ر 
ْ
ح

ّ
ال�س حقيقة  �رشقته  ب�احد  هت 

ِّ
�ُسب

�سكنا  العامرات  راأت  ام��راأة  من  زواج��ه  اأن  اإل 

حلياتهما ما فلح يف �سلخ تلك الذاكرة من اإهاب 

الرعب املت�سكل من ذاك الزمن؛ اإذ ظل ل�سان جد 

اأخرى،  �سياغات  باإعادة  ره  يذكِّ فاطمة  زوجته 

يعربه  �سارع  يف  بال�سحر،  ر 
َّ
مزو اآخر  م�ت  عن 

ع�رشات املرات يف الأ�سب�ع ال�احد. 

بحكايات  ورواح��ه  ه 
ِّ
غ��دو يقتفي  امل�ت  ا�ستمر 

تفا�سيلها  اإىل  يذهب  اإليها.  بالإن�سات  ي�ستمتع 

فن�ن  حتكي  األ�سنة  اأم��ام  اأذن��ه  �سحن  فاحتا 

امل�ت.   

خليال،  احلياة  تن�ش  مل  احلكايات  هذه  كل  بني 

باطمئنان  ال��راح��ة؛  قلب  اإىل  العمر  حظ  اأخ��ذه 

نف�سي تلذذ به بعد الزواج. 

�سحك.  من  فيها  مبا  متلّذًذا  الدنيا  يف  يغ��ش 

وحده؛  حبالها  ين�سج  �سخريٍة،  بقف�سات  ينت�سي 

لي�سحك، اأو تاأتيه من واقع احلياة اأزمة لت�سحكه. 

ازدي��اد  لنطالقة  الأوىل  ال�هلة  منذ  ينتبه  مل 

بالتاأجيل  ماطلته  ال��زواج  بعد  ما  راحة  وزن��ه، 

ع�سقه 
َ
�رشقة  م�سقط   

ُ
َتع

ُ
م تن�ش  مل  والت�س�يف، 

ته خلفها، حتى حذاوؤه  وخفَّ القدم  كرة  لريا�سة 

اأن  فمنذ  ط�يلة،  مددا  �سيارته  �سكن  الريا�سي 

ال�ساطئ،  رمل  على  اأ�سدقائه  مع  مرة  اآخر  لعب 

تدخل  مل  القرم،  ج�هرة  مقاهي  �سل�سلة  ق��رب 

حفرة  يف  �سقطا  ج�ربني،  يف  قدميه  اأ�سابع 

الإطار الحتياطي، داخل خلفية �سيارته.  

تغريت هياأة خليل، حت�ل ط�له املتجاوز مائة 

واأربعة و�سبعني �سنتمرتا اإىل واحد اآخر غري الذي 

كر�ش،  بطنه  من  برزت  ب�سنة  ال��زواج  بعد  كان، 

بدلته  ب��داأت  التي  اللحظة  يف  اإل  لها  ينتبه  مل 

الع�سكرية اإبرازها، كلما راآه زمالوؤه اأثناء مروره 

قال�ا  العامة  القيادة  يف  مكاتبهم  على  اأحيانا 

كطبل  يدقها  زادت.." اأحيانا  الكر�ش  "خليل  له: 

ا�ستدت جلدته، كما ل� اأنه اأمامهم يطمئن عليها 

ويق�ل"اهلل يلعن البرية..". 

يف  واأخرى  املياه،  دورة  يف  مرة  وجهه  يتاأمل 

مراآة �سيارته، يالحظ �سعريات بي�ش، يف طريقها 

اإىل حليته، م�سايرة يف من�ها �سعره الأ�س�د الأكرث 

بروزا حتى هذه الأيام، يحدث هذا كلما تاأخر عن 

حالقة حليته يف الي�م الرابع، بعد ع�رشين دقيقة 

من وق�فه اأمام مرايا مغ�سلة �سينية، و�سط دورة 

مياه �سقة م�ستاأجرة، على طرف منطقة م�ستلقية 

الثاين  الدوار  بعد  تبداأ ميينا  اأر�ش جرداء،  ف�ق 

يف العامرات. 

الزمن رك�ش به ط�يال نح� اأيام ت�رشق من عمره، 

عاما،  الأربعني  باب  اأم��ام  به  �سريمي  وقريبا 

حتى اللحظة مل يرزقه اهلل ما تقر به عيناه، لذا 

كاثنني  منزل،  ببناء  كثريا  ين�سغال  مل  وزوجته 

ل تكلفة، تك�رش ظهر 
ُّ
الراتب على حتم مل يعنهما 

العمر. 

مع كل هذا مل ي�ستك اأمام اأحد، كلما �ساأله واحد 

اأحيانا  لكنه  الكر�ش.."  هذه   " يق�ل  اأجنب  ا 
ّ
عم

يق�ل اهلل ما كتب. ح�سب عالقة ال�سائل به؛ تك�ن 

اإجابته عن �س�ؤال ملَّه وكرهه.   

ما اأن ترخي اإجازة �سدولها اأمام �سغاف القلب، 

ميكن لأي اأحد روؤيته وفاطمة يف املطار، فرحنْي 

م�ستمتعنْي م�ؤمننْي مبا يريده اهلل لهما. 

مطلقا مل تفكر فاطمة يف الإجناب بطرق �سافر 

جني حي�انا من�يا 
ِّ
زو

ُ
اإليها النا�ش لدول بعيدة؛ م

بب�ي�سة يف اإبرة؛ ليتم �سحنهما يف الرحم. 

- "اأبدا" .  

قالت حلظة اأن اْقرُتِحت لها الفكرُة. 

ثم اأ�سافت لأختها:  

- اإما اأن يك�ن حماًل طبيعيًا مثل كل الن�ساء، اأو 

حياة بال اأطفال.. 

"خليل"  اأن  وه�  رددته،  ما  عنها  يل   
َ

ِوي
ُ
ر ة 

ّ
مر

غري م�رش على الإجناب، ظلت دائما ت�سيف:

- "..اأق�سد مل يتحدث يف م��س�ع كهذا اأمامي. 

كر�سه املتديل لالأ�سفل ه� قلقه، وي�سعى بامل�سي 

م�سافات ط�يلة ع�رش كل ي�م لإزالته.." 

خليل  اإعجاب  عن  اأختها  اأمام   
ْ
حتدثت ة 

ّ
مر يف 

 "  : اأنها بداأت تت�ساءل وتق�ل  اإل  بطهيها لالأرز، 

هل ت�سدقني بداأ يتجنب الأرز؟  كان �سابقا يق�ل 
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اأين  يتهمني  وت�  يدي،  من  اأكلها  وجبة  األذ  اإنه 

�سبب يف زيادة وزنه، كر�سه هي رعبه احلقيقي، 

�سارت قلقه الي�مي وتفكريه الأبدي..".

 مي�سي خليل وحيدا كل ي�م تقريبا، ي�سم كر�سه 

ع�سالته  ي�سد  النف�ش؛  �ساعده  كلما  الداخل  اإىل 

اء 
ّ
املرتهلة، متجنبا اأمرا�سا قد ت�سيبه فجاأة جر

نخيل  جنب  م�سيه  اأثناء  م�ساءه،  تقلق  �سمنة، 

بلدية العامرات. 

راأ�ش  من  املتزحلق  ال�سارع  بط�ل  قدماه  ت�سري 

قلب  عن  بعيدا  تنب�ش  ولي��ة  باجتاه  اجلبال، 

اأن  م�سقط، حتمل نف�سه كالما �سامتا، يغني ما 

حتى  ي�سمت  ل  اأحيانا  دوار،  اأول  عيناه  ترى 

ي�سل �س�ق �سيح الظبي، لكن �س�ته لي�ش جميال؛ 

ليطرب قليال قلب عا�سق خمل�ش للحياة، �سحكا 

و�سفرا كلما اأتت فر�سة.  

املا�سي،  الأ�سب�ع  منذ  زوجته  على  فجاأة   
ِّ

تغري

الن�م  اإىل �سقته، يدخل غرفة  ياأتي ليال  متاأخرا 

بال خط�ات تربك غف�ة اأرهقها ملل انتظار، كلما 

اقرتبت ناحيته اأعطاها ظهرا اأ�سم، ي�سعرها يف 

لي�ش  واأن  ومتعب،  مرهق  باأنه  له  احت�سانها 

على حاله،  اأن ترتكه  راجيا  �سيء،  رغبة يف  له 

متمنيا منها اأن ل ت�ساأله ملاذا؟  

 يف 
ّ

فاطمة فرحة جدا مبا حدث خلليل من تغري

انزاحت  جدا  قليلة  اأي��ام  يف  فجاأة  هكذا  �سكله، 

اأول  اإىل  اأقرب  قبل،  ذي  من  اأو�سم  �سار  كر�سه، 

مرة راأته فيها، ط�يل، اأ�سمر، لكن يبدو اأن نف�سها 

حتدِّثها وهي قلقة ومرع�بة جدا مما حدث من 

اأ�سب�عني  ظرف  يف  هل  لبدنه،  مفاجئ  انهيار 

عامني؟  عمرها  كر�سا  يفقد  اأن  لل�احد  ميكن 

اأخ�سى عليه من ال�سكري؟ يا اإلهي اأقلت ال�سكري؟ 

اإنه..

كلما همت ناحيته �سائلة عما حدث يهرب عنها 

بعيدا، حاولت معه جاهدة فعل �سيء ما، اإثارته، 

اإ�سحاكه، اأو معرفة ما الذي حدث، ما ال�رش الذي 

يخرج  ثم  واإل...  اأرج���ك  لها  قال  عني؟  تكتمه 

اأو  نف�سه،  يكلِّم  وه�  بالن�م،  متظاهرا  للمجل�ش، 

ت�سمعه  ل  قد  الذي  الكالم  هذا  بع�ش  لها  يق�ل 

كامال:  

رك  اأذكِّ الآن،  "�ساأخربك عن كل �سيء، لكن لي�ش 
ل  اأن  اتفقنا  دائما  وقته،  يقال يف  �سيء  كل  اأن 

ل  امل��راأة  بعد،  منه  نتاأكد  مل  ونحن  �سيئا  نق�ل 

تق�ل لزوجها اإين حامل اإل بعد اأن تتاأكد، األي�ش 

قاله  ما  اأذكر  لن  اأتاأكد  حتى  فاطمة؟  يا  كذلك 

الطبيب ...". 

يف  وه���  عليه  الطمئنان  حاولت  الفجر  قبل 

خليل  وج�د  من  للتاأكد  حماولتها  يف  املجل�ش، 

اأمامه،  وقفت  مغلقا،  الباب  املجل�ش مل جتد  يف 

ن�م،  �سخري  �سمعت  لعلها  قليال،  اأذنها  اأرخ��ت 

ك�سخري ممثل يف م�رشحية. 

اأحيانا يغادر املكان قبل و�س�ل �س�ء ال�سم�ش، 

ا�ستهى  ما  الع�رشة.  عن  غيابا  لنف�سه  ي�سنع 

الدنيا  ما يف  الثالثاء، �سار كل  ي�م  منذ  الأكل 

مكروها. حياته كريهة وبغي�سة، قبيحة كامل�ت 

ي�سدق  لن  مبر�ش،  م�سم�ما  �سيم�ت  اأ�سبحت، 

اأحد اأن الذي مل يخن اأحدا خانته احلياة مبا فيها 

من ا�ستعباد �سباحي، بدءا بزي ع�سكري ارتداه 

اأكرث من ثالثة ع�رش �سنة، ولي�ش انتهاء باأ�سنان 

دعته ينزف لأكرث من ع�رشين دقيقة. 

يده  زن��د  يف  ال��ذي  اجل��رح  يناظر  البارحة  منذ 

يف  ع�سكري،  طبيب  غري  ي��ره  مل  ج��رح  اليمنى، 

م�ست�سفى ال�رشطة.  

ليث هارب من  كاأنياب  اأ�سنان جائعة و�رش�سة، 

جلده،  يف  �س�رة  تاركة  ع�سته  حي�ان  حديقة 

و�س�تا مدويا يف روح ي�سعر اأنها �ستغادر اجل�سد، 

اأن  منذ  القلب  يف  عميقا  الأمل  رائحة  انغر�ست 

ات�سل به الطبيب، ما اأن ترى عيناه تلك الع�سة 

خالياه،  ال  معطِّ بدنه  يهّد  نف�سي  بانهيار  ي�سعر 

واأحا�سي�سه عن القيام باأدوارها الطبيعية. 

يخلفه  قد  ما  بل  حقيقيا،  اأمل��ا  اجل��رح  يعد  مل 

اجلرح من م�ت بطيء، بداأ بانهيار عظيم لروحه.  

يحدِّث  هكذا  قاتال،  م�تا  له  �سارت  وظيفته 

نف�سه عنها، اأثناء خروجه من م�ست�سفى ال�رشطة 

مت�جها ملقهى يف القرم.. 

ظل امل�سهد الذي قدمه خليل لل�ظيفة ماثال اأمام 

عينيه، ي�ستعيد تفا�سيل كل �سيء، بدءا بات�سال 

بتحريات  مرورا  اجلرمية،  مكافحة  فريق  تلقاه 
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حرثت املكان، ب�سيارات مدنية �سباحا وم�ساء، 

كخلية نحل قرب اأ�سجار كثيفة يف غابة ممطرة، 

�سيتحدث  كما  الكربى،  الفاجعة  ح��دوث  حتى 

ال�ساحك  ليله  ملحبي  يروي  وه�  لحقا،  عنها 

ق�سة احلدث كاملة. 

قبل �رشوق �سم�ش ي�م الأحد كان خليل مع فريق 

على  هج�م  اأم��ر  تلقى  ال��ذي  اجلرمية  مكافحة 

منزل عربي قدمي، منزو بني �سكك �سيقة يف حلة 

د، دوره يف الهج�م ال�ق�ف خلف الباب، بعد 
ّ
ال�س

اإطفاء الكهرباء عن املنطقة ال�سكنية.. 

عني  تراه  لن  �ساهق  كجبل  وقفته،  يف  �ساخما 

يف ظلمة الليل. ع�سا قان�ن غائ�سة يف خمبئها 

الفريق  خروج  قبل  ارتداه  بنطل�ن،  من  املتديل 

من القيادة العامة. 

على  هجم خليل  املداهمة  بداية  من  دقيقة  بعد 

خمتبئ بني جدارين، ظلت عيناه تتابعانه حلظة 

اخلارجي  الباب  بعيدة عن  نافذة غري  قفزه من 

اأم�سكه  الذي  الآخر  ق�ة  اإ�سعاف  للبيت، حماول 

ته، 
ّ
ق� اأ�سنانا جمن�نة هجمت على  اأن  اإل  غفلة؛ 

تركت يف يده اأثرا �سامدا يف اليد والنف�ش لأ�سهر 

العدم،  يف  �ساقطة  كر�سه  ت 
ّ
خ��ر فيها  ط�يلة، 

بال�ن  الأر�ش، كماء من  اإىل  انحدر دمه  ي�مها 

 .
ّ
ره طفل �سقي

ّ
فج

اأم�سك  احلياة،  باع  مفرت�سا  اأ�سدا  خليٌل  ق��اوم 

على  متاأملا  ليخر  ح�سا�ش؛  مكان  يف  ركله  به؛ 

د يديه، �سحبه رغم نزيف اأمل 
ّ
الأر�ش، حلظتها قي

امل�قع  من  اقرتبت  ع�سكرية،  �سيارة  اإىل  جرحه 

ه، 
ِّ
بعد نداء برقية عاجلة، �سال الدم غزيرا يف زي

مقدمة  يف  وج��ده  اأبي�ش،  ب�سا�ش  كبحه  ح��اول 

ال�سيارة. 

يف الي�م التايل تلقى خليل ات�سال من م�ست�سفى 

فح�ش  الع�سكري  الطبيب  منه  طلب  ال�رشطة، 

كالمية  حماولة  اأثناء  الطبيب،  اأمام  �سقط  دمه، 

غري م�فقة، بداأها الأخري م��سحا ق�سة احلدث 

كاملة، قال له اأرج� المتناع كليا عن املعا�رشة 

�رشوري  الأمر  �سهريا،  دمك  وافح�ش  الزوجية، 

يف الفرتة املقبلة..

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

للكاتب  ق�سرية  ق�س�ش  ت�نغ"   ماتي   " ق�س�ش  جمم�عة  من   *
�ست�سدر مطلع العام القادم.  
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اإىل بريطا مالدونادو

ولكن املناورات الالواعية للروح الطاهرة

هي اأي�سا اأكرث تفردا من تدبريات النقائ�ش.

رامي�ند راديغي، احلفلة الراق�سة للك�نت اأورجيل   

خ�ان ل�ي�ش، اأفكر فيك ملا اأتخذ يل مكانا يف احلافلة 

الأمر  قدمت  املطار.  اإىل  املحطة  من  �ستاأخذين  التي 

ب�سكل متعمد، فاأنا ل اأريد اأن اأعرف م�سبقا الأ�سخا�ش 

الذين �سي�سافرون معنا حقا يف الطائرة. هذه هي تذكرة 

فقط يف غ�س�ن  نح� ميالن�؛  ايطاليا  اىل  رحلة  �سفر 

اخلط�ط  م�سافرو  احلافلة  يركب  اأن  ينبغي  �ساعة 

واملك�سيك،  وني�ي�رك  باري�ش  اإىل  الفرن�سية  اجل�ية 

اأبكي، اأن تبدو على مالحمي  اأن  غري اأين متخ�ف من 

اأ�سطر  ثم  �سخيف  ب�سيء  اأق�م  اأن  اأو  اخل�ف  عالمات 

اأن حتمل نظرات وتعليقات ملدة �ست ع�رشة �ساعة. ل 

يجب لأحد اأن يعرف �سيئا. اأنت اأي�سا تف�سل اأن يك�ن 

الأمر هكذا، األي�ش كذلك؟ اأنا دائما اأعتقد اأن الأمر كان 

عمال �رشيا، مل تقم به اأنت لأجل... ل اأدري ملاذا اأفكر 

اأي �سيء  اأف�رش  اأن  لي�ش يل احلق يف  الأم���ر.  يف هذه 

با�سمك. ورمبا حتى با�سمي. كيف يل اأن اأعرف، خ�ان 

اأو  اإلينا جميعا م�ؤكدا  اأ�سيء  اأن  ل�ي�ش؟ كيف ميكنني 

اأط�ل  مدة  خالل  اأو  اللحظة،  تلك  يف  رمبا،  اأنه  نافيا 

اأعرف كيف ول متى قررت ذلك، رمبا يك�ن  ل�ست   -

الياأ�ش  دوافعك  كانت   - ل؟  ومِلَ  الطف�لة.  منذ  ذلك 

هذه  وتهب  ب��ارد.  الطق�ش  الأم��ل؟  اأو  واحلنني  والأمل 

الريح الباردة من اجلبال وتعرب ف�ق املدينة والبحرية 

مثل اأنفا�ش امل�ت. اأغطي ن�سف وجهي بطيات �سدر 

احلافلة  اأن  رغم  الذاتي  بدفئي  اأحتفظ  لكي  املعطف 

اأي�سا يف  ب�سال�سة، ملف�فة  تنطلق  والآن  دافئة  كانت 

بخارها. غادرنا حمطة ك�رنافني عرب نفق واأنا اأعرف 

اأنني لن اأرى جمددا البحرية وج�س�ر جنيف، فاحلافلة 

وت�ستمر  املحطة  خلف  ت�جد  التي  الطريق  اإىل  ت�ؤدي 

مبتعدة عن بحرية ليمان، باجتاه املطار.

يعي�ش  حيث  املدينة،  من  القبيح  اجل��زء  من  مررنا 

واأملانيا  اإيطاليا  قدم�ا من  الذين  امل��سمي�ن  العمال 

وفرن�سا اإىل هذه اجلنة حيث مل ت�سقط ول قنبلة واحدة، 

وحيث مل يتعر�ش ول اأحد للتعذيب اأو القتل اأو اخلداع. 

بالنظافة والنظام  ال�سع�ر  احلافلة نف�سها تعطي ذلك 

اأن قدمت،  اأثارت انتباهك منذ  والرفاهية التي طاملا 

بالبخار  املك�س�ة  ال�سغرية  النافذة  اأنظف  اإذ  والآن 

على  اأنه  اأعتقد  جدا  الفقرية  البي�ت  هذه  واأرى  بيدي 

فيها  امل��رء  يعي�ش  اأن  ميكن  ل  �سيء،  كل  من  الرغم 

ب�سكل �سيء.

مع �س�ي�رشا ننتهي اإىل تعزية اأنف�سنا كثريا، كنت تق�ل 

ة 
َّ
يف اإحدى ر�سائلك، نفقد الإح�سا�ش بالأطراف الق�سي

ل�ي�ش: يف  بالدنا. خ�ان  واملهينة يف  للعيان  اجللية 

فاأنا  لتق�ل يل -  اأكن يف حاجة  الأخرية مل  ر�سالتك 

رباط  دوم��ا  ك��ان  وذاك  اأعي�سه:  اأن  دون  ذل��ك  اأفهم 

النظام لكل ما ه� خارجي-  اأن ذلك  ال�حدة بيننا- 

التعامل  يف  وال�ستقامة  ال��ق��ط��ارات،  م�اعيد  دق��ة 

والت�قع يف العمل والدخار مدى احلياة - كنت اأطلب 

ا�سطرابا داخليا ميكن اأن تعادله. اأنا اأ�سحك، يا خ�ان 

اأبداأ  الدم�ع،  لكبح  يكافح  وجه  تك�سرية  وراء  ل�ي�ش. 

روح طاهرة

كارلو�س فوينت�س

خالد الري�سوين*

*  شاعر ومترجم من المغرب 



وي�رشع�ن  اإيل  ينظرون  الركاب  وجميع  ال�سحك  يف 

اأن  اأريدت  كنت  ما  هذا  بينهم.  فيما  واللمز  الغمز  يف 

اأجتنبه. من ح�سن احلظ اأن ه�ؤلء هم الذين �سيذهب�ن 

نظام  من  خرجت  اأنك  اأفكر  واأنا  اأ�سحك  ميالن�.  اإىل 

بيتنا يف املك�سيك اإىل ف��سى حريتك يف �س�ي�رشا. هل 

الف��سى  اإىل  الدامية  اأمن بالد اخلناجر  تفهمني؟ من 

يف بالد �ساعات �س�ت طائر ال�ق�ق.

لقد حدث ما  اأعتذر.  اإن مل يكن يف ذلك نعمة.  قل يل 

القمم  وم�ساهدة  نف�سي  تهدئة  اأح���اول  واأن��ا  ح��دث. 

املك�س�ة بالثل�ج يف جبال ج�را، ذلك اجلرف الرمادي 

مياه  يف  انعكا�سه  عن  عبثا  الآن  يبحث  الذي  الكبري 

ولدت من اأح�سائه. لقد كتبت يل يف ال�سيف اأن البحرية 

اإىل  حت�لها  ولكنها  تعك�سها،  الأل��ب:  جبال  عني  هي 

كاتدرائية �سا�سعة مغم�رة، وكنت تق�ل يل اأنك واأنت 

 بحثا عن اجلبال. 
ُ

حني تغط�ش حتت املاء كنَت تغ��ش

منت  على  قراأتها  معي؟  ت�جد  ر�سائلك  اأن  تعرف  هل 

الطائرة التي حملتني من املك�سيك، وخالل الأيام لقد 

والآن  فراغي.  اأوق��ات  اأثناء  جنيف  يف  خاللها  كنت 

يف  يرافقني  الذي  اأنت  وحدك  الع�دة.  اأثناء  �ساأقراأها 

ل�ي�ش.  يا خ�ان  كثريا،  معا  �سافرنا  لقد  الرحلة.  هذه 

ملا كنا اأطفال كنا نذهب كل عطلة نهاية اأ�سب�ع اإىل 

ك�يرناباكا، حينما كان اأب�اي بعد ما يزالن ميتكالن 

ذلك البيت املغطى بنبات اجلهنمية. علمتني ال�سباحة 

ال�سبت  اأيام  اأما�سي  يف  نذهب  كنا  الدراجة.  ورك�ب 

�سيء  كل  على  تعرفت  وهكذا  القرية،  اإىل  بالدراجة 

الطائرات  اإىل  كل�ديا،  يا  "انظري  عينيك.  خالل  من 

ال�رقية. انظري، يا كل�ديا، اآلف الطي�ر يف الأ�سجار. 

والقبعات  الف�سية،  الأ���س��اور  كل�ديا،  ي��ا  ان��ظ��ري، 

والتماثيل  الليم�ن،  مثلجات  العري�سة،  املك�سيكية 

اخل�رشاء. تعايل يا كل�ديا، �سنم�سي اإىل عجلة احلظ. 

كان�ا  اجلديدة،  ال�سنة  راأ���ش  لحتفالت  "وبالن�سبة 
ياأخذوننا اإىل اأكاب�لك� وكنت ت�قظني يف وقت مبكر 

جدا فرنك�ش على �ساطئ ه�رن�ش لأنك كنت تعرف اأن 

تبدو  كانت  فقط  عندئذ  للبحر:  وقت  اأف�سل  كان  ذلك 

واملنح�تة  ال�س�داء  والأخ�ساب  والأخابيط،  الق�اقع 

واأنت  البحر،  مد  يلقيها  التي  القدمية  والزجاجات 

واأنا كنا جنمع كل ما ن�ستطيع، واإن كنا نعلم اأنهم لن 

ي�سمح�ا لنا باأخذه معنا اإىل مك�سيك�، وحقا، فاإن هذا 

الكم من الأ�سياء الالجمدية ل تت�سع لها ال�سيارة.

اأتذكر كيف كنت  اأن  اأريد  اأنه يف كل مرة  الغريب  من 

واخلام�سة  ع�رشة،  الثالثة  ويف  العا�رشة،  �سن  يف 

ع�رشة، على الف�ر اأفكر يف اأكاب�لك�. رمبا لأنه خالل 

ما يتبقى من ال�سنة كان كل واحد يذهب اإىل مدر�سته 

وفقط على �ساحل البحر، ونحن نحتفل بالنتقال من 

يف  تك�ن  النهار  �ساعات  كل  كانت  اأخ��رى،  اإىل  �سنة 

حيث  ال�سخرية  القالع  يف  منثل.  كنا  هنالك  ملكنا. 

كنت اأنا اأ�سرية الأغ�ال وكنت اأنت ت�سعد ب�سيف خ�سبي 

يف يدك، واأنت ت�رشخ مقتتال مع وح��ش وهمية لكي 

حتررين. يف �سفن القرا�سنة -قارب من خ�سب -حيث 

اأن تنتهي من اقتتالك يف البحر  اأنتظر يف رعب  كنت 

الغابات  يف  تهددين.  كانت  التي  القر�ش  اأ�سماك  مع 

الكثيفة لبيي ديالك�ي�ستا، حيث كنا نتقدم يدا يف يد، 

التي  اإليه يف اخلريطة  امل�سار  ال�رشي  الكنز  بحثا عن 

اأفعالك مرتمنا  ترافق  عرث عليها داخل زجاجة. كنت 

ذاتها:  اللحظة  يف  تبتدعها  كنت  خلفية  مب��سيقى 

�سانغري،  الكابنت  متاأبدة.  ذروة  يف  دراماتيكية، 

كل  مع  تتغري  �سخ�سيتك  كانت  اإيفانه�:  �ساندوكان، 

ا�سم،  بال  املهددة،  الأم��رية  دوما  اأنا  وكنت  مغامرة. 

مطابقة لنم�ذجك الغام�ش.

كان ثمة فراغ فقط: عندما اأكملت خم�ش ع�رشة �سنة، 

و�سعرت  عمري،  من  فقط  ع�رشة  الثانية  يف  اأنا  كنت 

كنت  لأنني  اأفهم،  مل  معي.  ال�سري  من  باخلجل  اأن��ت 

اجللد،  حمرتق  وق�يا،  نحيال  دائما،  اأراك  مثلما  اأراك 

ولكن يف  بال�سم�ش.  ك�ستنائي جمعد وحممر  �سعر  مع 

جديد،  من  معا  من�سي  وبداأنا  ت�افقنا  امل���ايل  العام 

املغامرات،  خللق  اأو  الق�اقع  جلمع  لي�ش  الآن  ولكن 

بل �سعيا لتمديد ي�م كان يبدو لنا ق�سريا جدا وليلة 

وكانت  اإغ���راء  اإىل  يتح�ل  ك��ان  علينا،  يحظرونها 

مطابقة لإمكانيات جديدة حلياة اكت�سفت حديثا ومت 

الع�ساء،  الفارال�ن بعد  افتتاحها للت�. كنا من�سي عرب 

اإىل  اأن ننظر  مم�سكني يدا بيد دون ان نتحدث، ودون 

�سعالت  ح�ايل  القيثار  تعزف  كانت  التي  اجلماعات 

الذين يقبل�ن بع�سهم  الرفقة احلميمة  اأزواج  اأو  النار 

البع�ش ما بني ال�سخ�ر. مل نكن بحاجة اإىل اأن نق�ل 

نكن  مل  لأننا  �سفقتنا.  يثريون  كان�ا  الآخرين  ب��اأن 

عندنا  العامل  يف  ما  اأف�سل  اأن  نق�ل  اأن  اإىل  بحاجة 
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يدا  بع�سنا  الليل، مم�سكني  ن�سري معا يف  اأن  كان ه� 

�سمت  يف  نت�ا�سل  كنا  بكلمة،  نتلفظ  اأن  دون  بيد 

بيني  اأب��دا،  يكن  مل  ال��ذي  اللغز  ذاك  ال�سيفرة،  بتلك 

اأو التحذلق. كنا جادين دون  وبينك، حافزا لل�سخرية 

نتعاون  كنا  ورمبا  كذلك؟  األي�ش  ر�سميني،  نك�ن  اأن 

تف�سريها  من  قط  اأمتكن  مل  بطريقة  ن��دري،  اأن  دون 

من  ال�ساخنة  بالرمال  عالقة  لها  كانت  ولكن  جيدا، 

مع  الليل،  البحر يف  مع �سمت  احلافية  اأقدامنا  حتت 

�رشوالك  ومع  ن�سري،  كنا  بينما  خا�رشتينا  احتكاك 

تن�رتي  ومع  املقا�ش،  على  والط�يل  الأبي�ش  اجلديد 

احلمراء وال�ا�سعة: كنا قد غرينا خزانة لبا�سنا كاملة 

وكنا قد هربنا من دعابات وخزي وعنف اأ�سدقائنا، 

عن  ت�قف�ا  جدا  قلة  اأن  ل�ي�ش،  خ�ان  يا  تعرف،  اأنت 

اأن يك�ن�ا يف الرابعة ع�رشة -تلك الرابعة ع�رشة التي 

مل تكن يف ملكنا. الزدهاء بالرج�لة يعني اأن تك�ن 

اأنت  قا�ش.  خ�ف  ه�  احلياة؛  مدى  ع�رشة  الرابعة  يف 

تعرف ذلك، لأنك اأي�سا مل ت�ستطع جتنب ذلك. بدل من 

ذلك، كلما بقيت طف�لتنا يف اخللف، كنت اأنت تخ��ش 

اأن  يف  ترغب  كنت  �سنك  يف  امل�سرتكة،  التجارب  كل 

تتجنبني. ولهذا ال�سبب تفهمت مل، بعد �سن�ات من عدم 

من  عليك  اأجت�س�ش  كنت  (ولكني  تقريبا  معي  حتدثك 

النافذة، كنت اأراك تخرج يف هيئة قابلة للتح�يل و�سط 

جمع من الأ�سدقاء، تاأتي متاأخرا واأنت يف حالة من 

الغثيان(، وعندما وجلت اأنا تخ�س�ش الفل�سفة والآداب 

ووجلت اأنت تخ�س�ش القت�ساد، بحثت عني، لي�ش يف 

يف  ولكن  يحدث،  اأن  الطبيعي  من  كان  مثلما  البيت، 

كلية ما�سكاروني�ش، ودع�تني لتناول قه�ة يف م�ساء 

ما يف ذلك القب� �سديد احلرارة واملليء بالطالب.

لطفت يدي وقلت يل: �ساحميني، يا كل�ديا.

ت�ستعاُد كل حلظات  كانت  بغتة،  اأنه  وفكرت  ابت�سمُت 

طف�لتنا، ولكن لي�ش لتمديدها بل للعث�ر على نهاية، 

اعرتاف متفرد ي�ستتها اإىل الأبد.

اأن نع�د جمددا  - عن ماذا؟ -اأجبتك-. يروقني جدا 

للتحدث معا. ل نحتاج اإىل اأكرث من ذلك. لقد كنا نرى 

بع�سنا كل ي�م، ولكن الأمر كان كما ل� اأن الآخر غري 

م�ج�د. الآن يروقني جدا اأن ن�سري من جديد اأ�سدقاء 

كما كنا من قبل.

- نحن اأكرث من اأ�سدقاء، يا كل�ديا. نحن اأخ�ان.

دمنا  ما  ترى،  كما  عر�سي.  حادث  هذا  لكن  اأجل،   -

كنا  اأن  منذ  جدا  البع�ش  بع�سنا  اأحببنا  فقد  اأخ�ين 

اأطفال، ثم بعد ذلك مل نتج�سم حتى عناء التحدث بيننا.

ل�الدي.  ذلك  قلت  لقد  كل�ديا.  يا  اأذهب،  �س�ف  اأنا   -

اأنهي  اأن  اأنني يجب  ه� لي�ش م�افقا على ذلك. يعتقد 

الدرا�سة. لكن اأنا يف حاجة للذهاب.

- اإىل اأين؟

هيئة  يف  عمل  من�سب  على  احل�س�ل  من  متكنت   -

اأ�ستطيع اأن اأوا�سل  الأمم املتحدة يف جنيف. وهنالك 

درا�ستي.

- ح�سنا تفعل، يا خ�ان ل�ي�ش.

تعد  مل  اأن��ك  يل  قلت  م�سبقا.  اأعرفه  كنت  ما  يل  قلت 

على  اعتمادا  والتدري�ش  الدعارة،  بي�ت  اأكرث  حتتمل 

ميتاز  رج���ل��ة،  ذا  فتى  تك�ن  اأن  وواج��ب  ال��ذاك��رة، 

وانعدام  الدينية،  امل�ساعر  بعمق  والتظاهر  بال�طنية، 

حقيقيات،  ن�ساء  وج���د  وان��ع��دام  اجل��ي��دة،  الأف���الم 

لقد  معك...  يع�سن  والل�اتي  ذاته  العمر  ذوي  رفيقات 

كان خطابا مكتمال قيل ب�س�ت خفي�ش على طاولة 

مقهى ما�سكاروني�ش تلك...

- اإن احلياة هنا غري ممكنة. اأق�ل لك ذلك على حممل 

تفعل  اأن  ت�ستطيع  ل  اأخدم. وهنا  اأن  اأريد  ل  اأنا  اجلد. 

وكنت  العي�ش،  يف  فقط  ترغب  كنت  اإذا  كل�ديا.  ذلك، 

خائنا بالق�ة. هنا يجربونك على اأن تك�ن يف اخلدمة، 

اأن تتخذ م�اقف، اإنها بالد بال حرية لأن يك�ن املرء 

اأريد  ل  مهذبا.  اإن�سانا  اأك�ن  اأن  اأريد  ل  اأنا  ذاته.  ه� 

رقيقا  متملقا،  رج�يل،  جد  كذابا،  جمامال،  اأك�ن  اأن 

وذكي. لي�ش هنالك بلدان اثنان مثل املك�سيك ... حل�سن 

احلظ. اأنا ل اأريد اأن اأم�سي من ماخ�ر اإىل ماخ�ر. ثم، 

خالل احلياة برمتها، عليك اأن تعامل الن�ساء بعاطفة 

وح�سية ومهيمنة، لأنك مل ت�سل قط اإىل فهمهن. اأنا ل 

اأريد ذلك.

- وماذا تق�ل اأمك؟

 - �س�ف تبكي. ل يهم الأمر. هي تبكي لأتفه الأ�سباب، 

ولي�ش قليال؟

 -واأنا، يا خ�ان ل�ي�ش؟

كل�ديا،  يا  لزيارتي،  �ستاأتني  طف�يل:  ب�سكل  ابت�سم 

اأق�سمي على اأنك �ستاأتني لروؤيتي!

مل اآت فقط لروؤيتك. جئت لأبحث عنك، لآخذك عائدا اإىل 
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املك�سيك. وقبل اأربع �سن�ات، عند وداعنا، قلت لك فقط،

دوما  لتك�ن  طريقة  عن  لك  ابحث  كثريا.  تذكرين   -

معي.

اأجل، كتبت يل مت��سال اأن اأزورك، لدي ر�سائلك. عرثت 

على غرفة وحمام ومطبخ يف اأجمل مكان بجنيف، يف 

�ساحة ب�رغ دوف�ر. كنت قد كتبت يل اأنها كانت يف 

حيث  املدينة،  من  القدمي  اجلزء  و�سط  الرابع،  الطابق 

واأبراج  العالية،  الأ�سطح  هناك  من  ت�ساهد  اأن  ميكن 

البعيد  ويف  ال�سيقة،  واملناور  والن�افذ  الكنائ�ش، 

حتى  ت�سل  والتي  الأن��ظ��ار،  عن  تتيه  التي  البحرية 

بلذة  ممتلئة  ر�سائلك  كانت  و�سي�ن.  وم�نرتو  فيفي 

اأن ترتب �رشيرك وتكن�ش وتعد  ال�ستقالل. كان عليك 

وجبة الإفطار واأن تنزل اإىل امللبنة املجاورة. وكنت 

ت�رشب كاأ�سك يف مقهى ال�ساحة. لكم حتدثت عنه. كان 

خ�رشاء  بخط�ط  ظلة  له  وكانت  كليمان�ش،  ل  ا�سمه 

التفاق على م�عد مع كل  يتم  وبي�ساء وهناك كان 

املعا�رشة يف جنيف. ه� �سيق جدا:  ي�ستحق  �سخ�ش 

تقدم  احلانة حيث  اأمام من�سدة  �ست طاولت  بالكاد 

العامالت �رشاب الك�سم�ش وهن يرتدين زيا اأ�س�د ويقلن 

للجميع: م�سي�دام. بالأم�ش جل�ست لأ�رشب قه�ة وكنت 

الِفِعهم الط�يلة وقبعاتهم 
َ
اأنظر اإىل كل اأولئك الطلبة مب

التي  ب�سارياتهم  الهنديات  الفتيات  اإىل  اجلامعية، 

الدبل�ما�سيني  اإىل  ال�ست�ية،  املعاطف  عليها  ت�س��ش 

�سرتاتهم،  �سدور  طيات  يف  امل��زروع��ة  بج�اهرهم 

اإىل  وامللتجئني  ال�رشائب  من  الهاربني  املمثلني  اإىل 

الأملانيات  ال�سابات  اإىل  البحرية،  �سفة  على  �ساليه 

الل�اتي  والت�ن�سيات  والبلجيكيات  وال�سيليات 

اأنه ي�جد  ي�ستغلن يف املنظمة العاملية لل�سغل. كتبت 

اكت�سفها  التي  واملنظمة  املاأل�فة  املدينة  جنيفان. 

ي�سكنها  التي  �سذا،  ب��دون  زه��رة  باعتبارها  �ستندال 

مدينة  لالأخرى،  اخللفي  ال�ستار  وهي  ال�س�ي�رشي�ن 

العب�ر واملنفى، املدينة الأجنبية للقاءات ال�سدف�ية، 

للنظرات والأحاديث املبا�رشة دون اخل�س�ع للق�اعد 

التي م�سى ال�س�ي�رشي�ن يحررون الآخرين منها. كان 

واأت�س�ر  هنا،  حللت  ملا  �سنة  وع�رشين  ثالثا  عمرك 

كيف كان حما�سك.

لكن كفى من ذلك (كتبت(. يجب اأن اأق�ل لك اأين اأدر�ش 

يف دورة يف لالأدب الفرن�سي وهناك التقيت ... كل�ديا، 

ل اأ�ستطيع اأن اأف�رش لك ما اأ�سعر به ول اأحاول حتى اأن 

اأفعل ذلك لأنك دائما كنت تفهمينني دون حاجة اإىل 

كلمات. ا�سمها اإيريني، واأنت ل تعرفني كم هي جميلة 

وذكية وظريفة. هي تدر�ش الأدب هنا وهي فرن�سية. 

يا لغرابة الأمر، تدر�ش نف�ش التخ�س�ش الذي تدر�سينه 

ها  ها  مبا�رشة.  بها  اأعجبت  ال�سبب  لهذا  ورمبا  اأنت. 

ها. "اأعتقد اأن الأمر ا�ستمر ملدة �سهر. اأنا ل اأذكر. كان 

كثريا،  تتحدث  ج�زي  "ماري  �سن�ات.  اأربع  قبل  ذلك 

لكنها ت�سليني. ذهبنا لق�ساء عطلة نهاية الأ�سب�ع يف 

داف��ش، وو�سعتني يف م�قف �سخرية لأنها متزحلقة 

جيدة على الثلج واأنا ل اأعرف �سيئا من ذلك. يق�ل�ن اإن 

 عندما يك�ن املرء طفال. اأعرتف اأن عانيت 
ُ
تعلَّم

ُ
ذلك ي

الثنني  ي�م  جنيف  اإىل  الثنان  نحن  فعدنا  �سغطا 

اآخر  اأننا كنا قد غادرناها ي�م اجلمعة، ل ل�سيء  مبا 

�س�ى اأين قد الت�ى كاحلي. األ ي�سحكك الأمر؟ وبعدئذ 

اأعتقد  اأنا  تر�سم.  وهي  اإجنليزية  دوري�ش  الربيع.  جاء 

عيد  عطلة  ن�ستغل  نحن  حقيقية.  م�هبة  متتلك  اأنها 

اإنها متار�ش احلب  للذهاب اىل وينجن. تق�ل  الف�سح 

ال�رشير لكي  لكي ي�ستغل لوعيها اخلا�ش، وتقفز من 

للي�نغفراو  البي�ساء  والقمة  الزيتية  ل�حاتها  تر�سم 

عارية  وتر�سم  بعمق  وتتنف�ش  الن�افذ  تفتح  اأمامها. 

اإين  وتق�ل  كثريا  ت�سحك  الربد.  من  اأرتع�ش  اأنا  بينما 

كائن ا�ست�ائي وغري متنام وتقدم يل قدحا من �رشاب 

خالل  ال�سحكة  منحتني  "دوري�ش  لتدفئتي.  الكري�ش 

ال�سنة التي كانا يلتقيان خاللها. "اأفتقد فرحها، لكنها 

مع  فذهبت  كافية،  كانت  �س�ي�رشا  يف  �سنة  اأن  قررت 

علبها وح�امل ل�حاتها للعي�ش يف جزيرة ميك�ن��ش. 

ذاك اأف�سل. ا�ستمتعت، ولكن ما يهمني لي�ش امراأة مثل 

دوري�ش. واأحدة ذهبت اإىل الي�نان واأخرى قدمت من 

اأق�سم لك.  امراأة عرفتها،  اأجمل  "�س�فيا هي  الي�نان. 

من  واح��دة  تبدو  ولكنها  ع��ادي،  املكان  اأن  اأعلم  اأنا 

متاثيل عذراى كارواي. واإن مل يكن باملعنى املبتذل. 

اإنها متثال لأنك ميكنك اأن تتاأملها من جميع الزوايا: 

اأجعلها تدور عارية يف الغرفة. ولكن الأهم ه� اله�اء 

الذي يحيط بها، والف�ساء املحيط بالتمثال، اأتفهمني 

ما اأق�سد؟ امل�ساحة التي ت�سغلها والذي ي�سمح لها باأن 

كثيفان  حاجبان  ولديها  حالكة،  هي  فاتنة.  تك�ن 

جدا، وغدا، كل�ديا، �ستم�سي مع �سخ�ش جد غني اإىل 
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الذي  اأخ�ك  را�ش،  ولكن  كئيب،  الفرن�سية.  الريفيريا 

يحبك، خ�ان ل�ي�ش ".

وماري-فران�ش،  و�س�نايل،  وك�ن�س�يل�،  وكري�ستني، 

ق�سرية،  جد  مرة  كل  يف  كانت  النماذج   ... واإنغريد 

واأكرث لمبالة. 

زمالئك،  عن  كثريا  وتتحدث  العمل  ب�ساأن  قلقا  ُكنَت   

وعن عاداتهم ال�طنية امل�ستهجنة، عالقاتهم بك، عن 

وحتى  والأ�سفار  الرواتب  وعن  املحا�رشات  م�ا�سيع 

يل  تق�ل  اأن  يف  راغبا  تكن  مل  التقاعد.  معا�سات  عن 

اأن ذلك املكان، مثل اأي مكان اآخر، �رشع للت� يف خلق 

نح�  �سق�طك  يف  مت�سي  كنت  واأنك  الهادئة  م�اثيقه 

البطاقة مب�سهد  الأممي. حتى و�سلت  ميثاق امل�ظف 

بان�رامي مل�نرتو وحروفك املزدحمة وهي حتكي عن 

الغذاء يف مطعم رائع وتتاأ�سف عن غيابي مع ت�قيعني 

اثنني، خرب�ستك وا�سم غري مقروء، لكن مكررا بعناية 

يف الأ�سفل، بحروف طباعة: كلري.

اآه، اأجل، بداأت تقدم الأ�سياء بالتدريج. مل تقدمها مثل 

�سيتم  كان  الذي  اجلديد  العمل  كان  اأول  الأخريات. 

املقبلة  بالدورة  متعلق  اأن��ه  ذلك  وبعد  لك.  اإ�سناده 

مع  التعامل  لك  يحل�  كان  مبا�رشة،  ثم  ما.  ملجل�ش 

زمالء جدد، ولكنك ت�سعر باحلنني اإىل القدامى. وبعدئذ 

اأن الأ�سعب ه� التع�د على م�ظفي ال�ثائق الذين ل 

يعرف�ن عاداتك. واأخريا اأنك كنت حمظ�ظا يف العمل 

ا�سمها  التالية:  الر�سالة  ويف  "من�سجم"،  م�ظف  مع 

كلري. وقبل ثالثة اأ�سهر كنت قد اأر�سلت يل البطاقة من 

م�نرتو. كلري كلري.

اأجبتك: "�سديقي بيريو". األ ميكنك اأن تك�ن �رشيحا 

اأعرف كل �سيء.  اأن  اأريد  معي؟ منذ متى كانت كلري؟ 

نكن  اأمل  ل�ي�ش،  خ�ان  �سيء.  كل  مبعرفة  اأطالب  كنت 

اأف�سل �سديقني قبل اأن ن�سري اأخ�ين؟ مل تكتب خالل 

�سهرين. ثم جاء مظروف مع �س�رة يف الداخل. اأنتلك 

وهي مع الناف�رة العالية يف اخللف والبحرية خالل 

اإىل احلظار. ذراعك ح�ل  اأنت وهي ت�ستندان  ال�سيف. 

احل��ش  على  وذراع��ه��ا  فاتنة  جد  وه��ي  خ�رشها، 

املليء بالزه�ر. لكن ال�س�رة مل تكن جيدة. كان من 

ومبت�سمة،  نحيلة  كلري.  وجه  على  حكم  اإبداء  ال�سعب 

نح�ل،  اأكرث  فالدي  مبارينا  �سبيهة  ما  ب�سكل  اأج��ل، 

ولكن مع نف�ش ال�سعر الأمل�ش، الط�يل وال�سقر. بكعب 

منخف�ش. و�سدرة �س�فية بال اأكمام. مق�رة.

الر�سائل  اأول  �سيء.  اأي  ي��سح  اأن  دون  بذلك  قبلت 

حتكي ال�قائع. هي كانت تعي�ش يف نزل ب�سارع اإميل 

تعمل  كانت  وهي  اأرمل  مهند�سا،  والدها  كان  ج�نغ. 

يف ني��ساتل. اأنت وكلري كنتما تذهبان معا لل�سباحة 

كليمان�ش.  ل  يف  ال�ساي  ت�رشبان  كنتما  ال�ساطئ.  يف 

�سينما  يف  القدمية  الفرن�سية  الأف��الم  تريان  وكنتما 

يف  ال�سبت  اأي��ام  الع�ساء  تتناولن  م���لر،  ب�سارع 

نف�سه.  عن  ي�ؤدي  كان  منكما  واحد  وكل  بالدارج�ن 

وخالل اأيام الأ�سب�ع كان كل واحد منكما يخدم الآخر 

الأحيان تاأخذان  يف كافترييا ق�رش الأمم. يف بع�ش 

معا الرتام، تذهبان اإىل فرن�سا. وقائع واأ�سماء، اأ�سماء، 

واأ�سماء مثلما يف دليل: كي دي بريج، ال�سارع الأكرب، 

لمري  م��اأوى  ك�رنافني،  قطار  حمطة  اأب����ب،  ك��اف 

رواي�م، �ساميل، بلفار دي با�ستي�ن.

ب�سدد  كلري  طعم  كلري  ذوق  املحادثات.  ذلك  بعد  ثم 

بع�ش الأفالم وبع�ش القراءات، واحلفالت امل��سيقية، 

ر�سائلك  اأ�سماء  من  النهر  هذا  الأ�سماء،  من  واملزيد 

فيتزجريالد  �سك�ت  اجلنة،  واأطفال  غريبة  (ماأ�ساة 

ورامي�ند راديجيه، �س�مان وبرام�ش ( وفيما بعد قالت 

التي لها  ال�سخ�سيات  كلري، كلري تعتقد، كلري حتد�ش، 

بطاقة ه�ية تعي�ش احلرية باعتبارها م�ؤامرة خمزية. 

لقد اخرتع فيتزجريالد امل��سة، والإمياءات وخيبات 

يحتفل  الأملاين  القدا�ش  تغذينا.  تزال  ما  التي  الأمل 

بكل امليتات املدن�سة. نعم، اأجبتك. اأوروثك� قد ت�فيت 

للت� ويف الفن�ن اجلميلة ثمة ا�ستعادة �سخمة لدييغ�. 

منك  كما طلبت  نقله،  قد مت  �سيء  كل  اأخ��رى،  ولفات 

ذلك.

اأننا  ل�  الأمر كما  اإن  اأق�ل  اأ�سمع ذلك،  - يف كل مرة 

اإدانته  متت  ما  كل  نكر�ش  اأن  ال��الزم  من  اأنه  اأدركنا 

حتى الآن، يا خ�ان ل�ي�ش. اأن نقلب القفاز. من الذي 

�س�ه خلقتنا، يا حبيبتي؟ لي�ش هناك �س�ى وقت قليل 

اأقرتح على  ق منا. ل، لن 
ُ

جدا ل�سرتداد كل ما قد �رش

نف�سي اأي �سيء، هل ترى؟ لن ن�سع خططا. اأعتقد نف�ش 

لروح  الالواعية  امل��ن��اورات  اإن  راديغي:  يعتقده  ما 

طاهرة هي اأي�سا اأكرث تفردا من تدبريات النقائ�ش.

اأجيبك؟ هنا ما يحدث دائما، يا خ�ان  اأن  ماذا ميكن 

اإلينا  تن�سم  لن  لأنك  جدا  حزينان  واأمي  اأبي  ل�ي�ش. 
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لالحتفال بالذكرى الف�سية لزواجهما. لقد متت ترقية 

اأبي نائب رئي�ش ل�رشكة التاأمني وه� يق�ل ان ذلك ه� 

اأف�سل هدية للذكرى. واأمي، م�سكينة، كل ي�م تختلق 

مزيدا من الأمرا�ش. ولقد بداأ ت�سغيل القناة التلفزي�نية 

الأوىل. اأنا اأ�ستعد لمتحانات ال�سنة الثالثة. اأحلم قليال 

عليه  بالعث�ر  وهما  اأ�سيد  واأن��ا  اأن��ت.  تعي�سه  ما  بكل 

اأحكي لفيديريك� كل ما تفعله،  اأم�ش كنت  الكتب.  يف 

وتراه، تقراأه وت�سمعه، ونظن اأنه رمبا ميكن اأن نذهب 

لزيارتك ل� كنت م�ستعدا ل�ستقبالنا. اأ ل ميكنك الع�دة 

اإىل ال�راء يف ي�م من الأيام؟ األ ميكنك ال�ستفادة من 

العطلة القادمة، األي�ش كذلك؟

كنتما  كلري.  بجانب  خمتلفا  كان  اخلريف  اأن  كتبت 

تخرجان للم�سي كثريا اأيام الآحاد، يدا يف يد، دون اأن 

لزهر  اأخرية  رائحة  احلدائق  يف  ت�ستمر  كانت  تتكلما. 

املحرتقة  الأوراق  رائحة  الآن  ولكن  متعفن،  ياق�ت 

تذكرك  التي  الط�يلة  النزهات  تلك  خالل  تالحقكما 

ول  اأنت  ل  لأنه  �سن�ات،  قبل  ال�ساطئ  على  بنزهاتنا 

الأ�سياء  رغم  ال�سمت،  حاجز  ك�رش  على  تتجراآن  كلري 

التي ميكن اأن حتدث لكما، ورغم الإ�سارات التي ت�سبق 

ات�ساله  املنك�رشة هذا على �سفافه، يف  الف�س�ل  لغز 

املطاف،  نهاية  يف  الياب�سة.  والأوراق  باليا�سمني 

ال�سمت. كلري كلري -كتبت يل-، لقد فهمَت كل �سيء. 

 ما كان عندي دوما. الآن اأ�ستطيع اأن اأمتلكك. الآن 
َّ

لدي

قد عدُت للع�دة اإليك، كلري.

اأنا  كنت  اأين  التالية  ر�سالتي  يف  قلت  اأخ��رى  م��رة 

�سنذهب  واأن��ن��ا  لالمتحان  معا  ن�ستعد  وفيديريك� 

اأكاب�لك�. لكنني �سطبُت ذلك  ال�سنة يف  لق�ساء نهاية 

ت�ساأل من  ر�سالتك مل  بالر�سالة. يف  لك  اأبعث  اأن  قبل 

يك�ن فيديريك� -ول� كنت قد ا�ستطعت اأن تفعل ذلك 

اأجيبك-. عندما حلت  قد عرفت كيف  الي�م ملا كنت 

دمت  ما  مكاملاته.  اأ�ستقبل  يجعل�ين  األ  قلت  العطلة، 

، يف 
َّ

والدي مع  وحيدة  كنت  املدر�سة؛  اأراه يف  اأعد  مل 

اأكاب�لك�. مل اأحك لك �سيئا عن ذلك. ت�قفت عن الكتابة 

قدومها.  ت�ا�سل  ر�سائلك  ولكن  عديدة،  لأ�سهر  اإليك 

ب�رغ  بيت  يف  معك  للعي�ش  كلري  ذهبت  ال�ستاء،  ذلك 

دي ف�ر. ملاذا اأتذكر الر�سائل التي اأعقبت ذلك. هنالك 

تاأتي يف الكي�ش. "كلري، كل �سيء جديد. مل نكن قط من 

تكن  مل  ال�ساعات  تلك  الآن  قبل  الفجر.  عند  معا  قبل 

تدخل احل�ساب. كانت جزءا ميتا من الي�م والآن غدت 

تلك التي لن اأبدلها باأي �سيء. لقد ع�سنا جد مت�حدين 

دوما، خالل ج�لت امل�سي، يف ال�سينما، يف املطاعم، 

كنا  دوما  لكننا  باملغامرات،  نتظاهر  ال�ساطئ،  يف 

نعي�ش يف غرف منف�سلة. واأنت تعرفني كل ما اأفعله، 

ال�ساعات.  تلك  اأ�سيع  ل  الآن  فيك؟  اأفكر  واأنا  وحيدا، 

خ�رشك،  ح���ل  ذراع��اي  خلفك،  كلها  الليلة  اأق�سي 

الفجر.  انبالج  اأنتظر  واأنا  ب�سدري،  ملت�سق  وظهرك 

اأنت تعرفني ذلك تتجهني نح�ي وتبت�سمني يل بعي�ن 

واأن�سى  ال�رش�سف،  اأ�سحب  اأنا  بينما  كلري،  يا  مغلقة، 

الزوايا التي قمت بتدفئتها ط�ال الليل، واأ�ساألك اإن مل 

يكن هذا ما كنا نتمناه دوما، منذ البداية، عندما نلعب 

بع�سنا  من�سك  ونحن  �سمت  يف  من�سي  كنا  وعندما 

البع�ش يدا بيد. كان يجب علينا اأن ننام حتت �سقف 

األي�ش كذلك؟ ملاذا ل تكتبني  ذاته، يف بيتنا اخلا�ش، 

يل، يا كل�ديا؟ يحبك، خ�ان ل�ي�ش. "

على  البع�ش  بع�سنا  نحب  اأن  دعاباتي.  تتذكر  لعلك 

والثل�ج  البحريات  به  حتيط  فندق  يف  اأو  ال�ساطئ 

لي�ش مماثال يف �سيء للمعا�رشة والعي�ش معا كل ي�م. 

املكتب  يف  معا  تعمالن  فاأنتما  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

و�سيتم  بامللل.  الإح�سا�ش  اإىل  تنتهيان  �س�ف  نف�سه. 

ال�ستيقاظ معا. مل يكن لطيفا جدا، يف  فقدان اجلدة. 

اأ�سنانك.  بالفر�ساة  تغ�سل  كيف  هي  �سرتى  ال�اقع. 

تدهن  امل�ساحيق،  تزيل  وه��ي  اأن��ت  ت��راه��ا  و���س���ف 

املراهم، وت�سع اخللطات ... اأعتقد اأنك قد ارتكبت خطاأ، 

يا خ�ان ل�ي�ش. اأمل تكن ذاهبا للبحث عن ال�ستقاللية؟ 

العبء على كاهلك؟ يف هذه احلالة،  األقيت هذا  ملاذا 

كان من الأن�سب لك اأن تبقى يف املك�سيك. ولكن على 

ما يبدو اأنه من ال�سعب الهروب من الأوفاق التي متت 

تربيتنا عليها. يف العمق، على الرغم من اأنك مل تكمل 

ال�سكلية، فاأنت تفعل ما كانت تنتظره دوما  اجل�انب 

منظما.  رجال  �رشت  لقد  واجلميع.  وبابا  ماما  منك 

اإىل حد اأننا نله� مع دوري�ش و�س�فيا وماري ج�زي. 

م�ؤ�سف حقا.

حياتي  ون�سف.  عام  مدة  الر�سائل  كتابة  نتبادل  مل 

الأهمية،  قليل  العمل  واأ�سبح  الإطالق.  على  تتغري  مل 

على  جعل�ين  مرة  الأدب؟  �سيعلم�نك  كيف  متكررا. 

ات�سال مع بع�ش الأ�سياء، عرفت اأنني يجب اأن اأحلق 
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ب�سكل منفرد، اأن اأقراأ واأكتب واأدر�ش حل�سابي اخلا�ش، 

وبقيت م�ستمرة يف احل�س�ر للدرو�ش ان�سباطا، لأنني 

 اأن اأنهي ما كنت قد بداأته.
َّ
كان يجب علي

اإنهم  حتى  متحذلق  وج��د  غبي  ج��د  بذلك  وي�سبح 

على  النظم  يعرفه  امل��رء  ك��ان  م��ا  ���رشح  ي�ا�سل�ن 

اأ�س�اأ ما  الرتكيبية. وهذا  اأ�سا�ش اخلطاطات واجلداول 

الأمام، وهم يعرف�ن  اإىل  الأ�ساتذة  اأن ت�ستبق  اأمر  يف 

يبق�ن بدون عمل.  الأمر، حتى ل  لكنهم يخف�ن  ذلك 

اأقراأ فريباك  الرومان�سية وكنت  اإىل  نلج  بداأنا  قد  كنا 

اكت�سفت ويليام ج�لدجن. كنت قد  اأين  ورولف، وحتى 

ال�حيد  وارتياحي  خ�ف  حالة  يف  الأ�ساتذة  جعلُت 

الكلية:  يف  المتداحات  ب�سبب  كان  املرحلة  تلك  يف 

نف�سي  على  اأغلقت  كبرية.  باآمال  تعد  طالبة  كالوديا 

غرفتي اأكرث من ذي قبل، اأعددتها على ذوقي اخلا�ش، 

لدورة  ال�س�ر وو�سعُت جهازي  نظمت كتبي، وعلقُت 

الأ�سط�انات وكانت اأمي قد ملت من تكرار التما�ساتها 

اأخرج للرق�ش. لكن  الفتيان واأن  اأتعرف على  يل باأن 

يف النهاية ترك�ين اأنعم يف �سالم. قمت بتغيريات

املطب�عة  الألب�سة  من  مالب�سي،  خزانة  يف  قليلة 

الأبي�ش  القمي�ش  اإىل  اأن��َت  عرفتها  التي  بال�س�ر 

ما  اإىل  املخيطة،  والبدلة  الل�ن،  الداكنة  والتن�رة 

واأكرث �رشامة  اأكرث جدية  قليال  نف�سي  اأح�ش  يجعلني 

واأكرث بعداً.

الرادار  �سا�سات  تلتف  املطار.  اإىل  و�سلنا  اأننا  يبدو 

ثقيلة.  اللحظة  �ستك�ن  اإليك.  التحدث  عن  فاأت�قف 

اليدوية  حقيبتي  اأم�سك  جم��ددا.  امل�سافرون  يتحرك 

اأن  انتظار  اأبقى جال�سة يف  املكياج ومعطفي.  وعلبة 

ينزل الآخرون. اأخريا يق�ل يل ال�سائق:

-ها نحن �سيدتي، الطائرة �ستقلع بعد ن�سف �ساعة.

ميالن.  نح�  �ستذهب  التي  تلك  اأخرى،  طائرة  تلك  ل، 

 
ٌّ
نِدي برد  ثمة  واأن��زل.  اجللدية  قبعتي  و�سع  اأ�س�ي 

اله�اء  لكن   
ُ
املطر ي�سقط  ل  اجلبال.  اأخفى   

ُ
وال�سباب

ها 
ُّ
اأح�س واخلفية:  املنك�رشة  القطراِت  ماليني  يحت�ي 

 �سعري الأ�سقر وال�سبط. اأدخُل البنايَة 
ُ
يف �سعري. اأداعب

فيتثبُت  با�سمي  اأتلفظ  ال�رشكة.  مكتب  اإىل  ��ُه 
َّ

واأت���ج

�سرياً  م�سينا  اأتبعه.  اأن  ِمنِّي   
ُ

يلتم�ش �سمٍت.  امل�ظُف 

اإىل امل�ساِء  اٍء وبعدئذ خرجنا  �سَ ُ
 ط�يٍل جدِّ م

ٍّ
ر

َ َ
 مم

ْ
عرب

و�سلنا  حتى  مبلطة  ط�يلة  م�سافة  قطعنا  القار�ِش. 

بقب�ستي  اأم�سي  ط��ائ��رات.  حظرية  ي�سبه  �سكٍل  اإىل 

كان  اإيل.  يتحدث  اأن  يحاول  مل  امل�ظف  م�سدودتني. 

اإىل  ندخل  الر�سميات.  على  قليال  حمافظا  ي�سبقني 

املخزن. ثمة رائحة خ�سب مبلل، رائحة ق�ش وقطران. 

وثمة العديد من الأدراج املرتبة بنظام، وهناك اأي�سا 

يف  ينبح  �سغري  كلب  وحتى  الأ�سط�انات  ي�سبه  ما 

قف�ش. علبتك خفية بع�ش ال�سيء. يربزها يل امل�ظف 

اأتكلم  ول  التاب�ت  حافة  اأتلم�ش  باحرتام.  منحنيا 

لب�سع دقائق.

ميكث البكاء يف اأح�سائي، لكنني مثلما ل� كنت اأبكي. 

ينتظر امل�ظف وعندما يعتقد اأن ال�قت منا�سب يبدي 

يل الأوراق املختلفة التي كنت قد اأعددتها خالل الأيام 

للب�لي�ش،  املبدئية  وامل�افقة  والرتاخي�ش  الأخ��رية 

املك�سيكية  القن�سلية  وم�افقة  ال�سحية،  واملطابقة 

على  بامل�افقة  اأوقع  اأن  مني  طلب  الطريان.  و�رشكة 

ال�ثيقة النهائية لل�سحن. اأفعل ذلك بينما كان ه� يلعق 

ال�سمغي من بطاقات ل�سيقة وي�سعها  اجلزء اخللفي 

يختم  ثم  التاب�ت.  من  ال�سيقة  الفج�ة  اجلانب  على 

الرمادي  الغطاء  تلم�ش  اإىل  ثانية  مرة  اأع���د  عليها. 

ثم نع�د مرة اإىل املبنى املركزي. يغمغم امل�ظف يل 

بتعازيه وي�دعني.

بعد ترتيب ال�ثائق مع ال�رشكة وال�سلطات ال�س�ي�رشية، 

بني  امل���رور  ورق��ة  اأح��م��ل  واأن���ا  املطعم  اإىل  اأ�سعد 

اأ�سابعي واأجل�ش واأطلب قه�ة. اأنا جال�سة قرب نافذة 

املدرج.  ف�ق  وتختفي  تبدو  الطائرات  اأ�ساهد  كبرية 

ت�سيع يف ال�سباب اأو تنبثق منه، لكن ي�سبقها �سجيج 

تخيفني.  �سائت.  اأثر  مثل  خلفها  يبقى  اأو  املحركات 

اأجل، اأنت تعرف اأنها ت�سعرين بخ�ف رهيب ول اأرغب 

اأن اأفكر فيما �ستك�ن عليه رحلة الع�دة هذه معك، يف 

با�سمك  ال�ثائق  مطار  كل  يف  اأقدم  واأنا  ال�ستاء،  عز 

بالقه�ة  ياأت�نني  العب�ر.  لت�ستطيع  والرتاخي�ش 

واأ�رشبها بال �سكر. جتعلني بحالة جيدة. مل تعد يدي 

مرتع�سة بعد �رشبي لها.

منذ ت�سعة اأ�سابيع مزقت غالف ر�سالتك الأوىل خالل 

ي�سقط ف�ق  القه�ة  �سهرا وتركت فنجان  ثمانية ع�رش 

وثم  بالتن�رة  لتنظيفه  عجل  على  جث�ت  امل��ائ��دة. 

اأتاأمل  الغرفة  اأنحاء  عرب  وم�سيت  اأ�سط�انة،  و�سعت 

�سِبكة ذراعي، حتى اإين قد قراأت بع�ش 
ُ
ِكَعاب الكتب، م
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الأبيات ال�سعرية، بتاأن واأنا اأمل�ش غالف الكتاب، واثقة 

من نف�سي، بعيدا عن ر�سالتك املجه�لة واملخباأة داخل 

الغالف املمزق الذي ي�سطجع على ذراع الكر�سي.

     اأيتها املالب�ش احلل�ة التي اأعرث عليها �سيئة،

 وفرحاٌت ملا كان الإله راغبا يف ذلك!
ٌ

     عذاب

     اأنتما معا يف ذاكرتي

     وخالل م�تي معها متحالفتني.

 "طبعًا ت�ساجرنا. هي تخرج بعد اأن تخبط الباب واأنا 

لكني  نف�سي  اأ�سغل  اأن  اأحاول  الغ�سب.  اأبكي من  اأكاد 

هي.  اأين  اأعرف  اأنا  عنها.  للبحث  فاأخرج  اأ�ستطيع  ل 

قبالتي، يف لكليمن�ش، ت�رشب وتدخن بع�سبية. اأنزل 

هي  ال�ساحة،  اإىل  واأخ��رج  �رشيرا  يحدث  الذي  الدرج 

اأعرب  تتجاهلني.  اأنها  وتتظاهر  بعيد  من  اإيل  تتطلع 

ف�ر  دو  لب�رغ  الأعلى  امل�ست�ى  اإىل  واأ�سعد  احلديقة 

اأ�سل  احلديدي.  الدرابزين  تالم�ش  واأ�سابعي  بتاأٍن، 

خ�سب  من  الكرا�سي  اأحد  يف  جنبها  واأجل�ش  املقهى 

ال�سف�ساف. نحن جنل�ش يف اله�اء الطلق. يف ال�سيف 

الأجرا�ش  م��سيقى  وُت�سمع  الأر�سفة  املقهى  يجتاح 

تق�لن  اإنهما  النادلة.  اإىل  كلري  تتحدث  بيري.  �سان 

ال�س�ي�رشية  الحتقار  بلهجة  الطق�ش  عن  حماقات 

املنف�سة  ال�سيجارة يف  كلري  تطفئ  اأن  اآمل  البغي�سة. 

تنظر  اإنها  اأ�سابعها.  لأمل�ش  نف�سه  ال�سيء  اأنا  واأفعل 

اإيل. اأتعرف كيف، يا كل�ديا؟ مثلما كنت تنظرين اإيل، 

مرف�عة ف�ق �سخ�ر ال�ساطئ، منتظرة اأن تتخل�سي من 

الغ�ل. كان يجب عليك اأن تتظاهري باأنك ل تعرفني 

�سجانك.  با�سم  لقتلك  اأو  لإنقاذك  قادما  كنت  اإذا  ما 

لكنك اأحيانا مل تك�ين ت�ستطيعني كتمان ال�سحكة ويف 

بداأت  املحاكمة  اأ�سفل.  اإىل  اخليال  يتهاوى  ما  حلظة 

ب�سبب تهاون مني. اتهمني بك�نه مهمال وباأين اأخلق 

له م�سكال اأخالقيا. ماذا كان ميكننا اأن نفعل؟ ل� كان 

لدي على الأقل اإجابة مبا�رشة، لكن ل، بب�ساطة كان 

من  يهرب  مل  اإنه  حتى  بل  وفظا،  �سامتا  عزلني،  قد 

البيت كان  ب�سيء ذكي. يف  يق�م  لكي  ال��سعية  هذه 

الكلمات  بحل  ان�سغلت  لكني  واأ�سط�انات،   
ٌ
كتب ثمة 

املتقاطعة يف املجالت.

اأن تقرر، يا خ�ان ل�ي�ش. من ف�سلك. "- يجب عليك 
اأنا اأفكر.  -"

اأق�سد كل �سيء.  اأق�سد ذلك.  اأنا ل  "- ل تكن �سخيفا. 

هيئة  وثائق  لت�سنيف  بكاملها  احلياة  �ش 
ِّ
�سنكر هل 

انتقالية  مرحلة  نعي�ش  فقط  اأننا  اأم  املتحدة؟  الأمم 

ت�سمح لنا اأن نك�ن �سيئا اآخر، �سيئا نحن ل نعرفه حتى 

الآن؟ اأنا على ا�ستعداد لفعل اأي �سيء، يا خ�ان ل�ي�ش، 

لكنني ل اأ�ستطيع اأن اأتخذ القرارات ل�حدي. قل يل هل 

م�افقة  �ساأك�ن  مغامرة،  جمرد  وعملنا  معا،  حياتنا 

دائمني.  كالهما  الأم��ران  كان  اإذا  يل  قل  ذل��ك.  على 

ن�ستطيع  نعد  مل  لكننا  اأي�سا.  م�افقة  اأك���ن  و�س�ف 

دائما، ول  العمل عابرا واحلب  ل� كان  الت�رشف كما 

ب�سكل معك��ش، هل تفهمني؟

اأف�رش له، يا كل�ديا، اأنني اأجد  اأن  "كيف كان ميكنني 
جال�سا  �سدقيني،  يل؟  بالن�سبة  مفه�مة  غري  م�سكلته 

يعربون  وهم  ال�سباب  ي�ساهد  كليمن�ش،  ل  يف  هناك 

راكبني الدراجات، وم�سغيا اإىل ال�سحكات والهم�سات 

تدوي  التي  الكاتدرائية  اأجرا�ش  مع  بنا،  حتيط  التي 

ذاك  كل  من  هربت  اأختي،  يا  �سدقيني،  م��سيقاها، 

ذات��ي،  يف  وغرقت  عيني  اأغم�ست  ق، 
ِّ
امُل��ط��� العامل 

ل�سخ�سيتي،  ذكاء �رشيا  اخلا�سة  و�سقلت يف ظلمتي 

اأدنى حركة  لكي ترجها  دققت كل خي�ط ح�سا�سيتي 

اإدراكي احل�سي، كل تكهناتي، كل  للروح، ومددت كل 

ا�ستباك احلا�رش مثل ق��ش، لكي اأرمي الآتي واأك�سفه، 

جارحا له. هذا ال�سهم انطلق م�سددا ومل يكن ثمة هدف، 

ذلك  وكل  الأم��ام،  اإىل  �سيء  ثمة  يكن  مل  كل�ديا،  يا 

باردتني  بيدي  اأ�سعر  -كنت  وامل���ؤمل  الداخلي  البناء 

ب�سبب اجلهد- كان ينهار مثل مدينة من الرمال اأمام 

ُتْفَقَد بل لكي  الأم���اج. لكن ل لكي  الأول من  الزحف 

�نه بالذاكرة. اإىل الطف�لة، اإىل 
ُّ
تع�د اإىل حميط ما ي�سم

�سيء  اإىل فرح ودفء كان كل  �ساطئنا،  اإىل  الألعاب، 

اآخر يحاول فقط حماكاته، ومتديده، وخلطه مب�ساريع 

قلت  اأجل،  احلا�رش.  مفاجاآت  مع  واإنتاجه  م�ستقبلية 

له اأنه على اأح�سن حال. اننا �سنبحث عن �سقة اأكرب. اإن 

كلري قريبا �سيك�ن لها م�ل�د."

راأيته  الذي  اخلط  بذلك  ر�سالة  يل  اأر�سلت  نف�سها  هي 

اأع��رف  "اأنا  مل���ن��رتو.  الربيدية  البطاقة  على  فقط 

وكل  معا  كربمتا  وكيف  ل�ي�ش،  خ�ان  لدى  مكانتك 

الأ�سياء الأخرى. اأت�ق للتعامل معك واأعلم اأننا �سنك�ن 

�سديقتني جيدتني. �سدقيني انني اأعرفك. خ�ان ل�ي�ش 

بالغرية.  اأحيانا  اأ�سعر  بداأت  حتى  عنك  كثريا  يتحدث 
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فقد  ما.  ي�ما  لزيارتنا  املجيء  ت�ستطيعي  اأن  اأمتنى 

واجلميع  ج��دا  جيد  عمل  على  ل�ي�ش  خ���ان  ح�سل 

األفنا املدينة  يحبه. جنيف �سغرية، لكنها رائعة. لقد 

�سن�سنع  وهنا  تخمينها  ميكنك  لأ�سباب  واأحببناها 

حياتنا. بعد ما زلت قادرة على العمل لعدة اأ�سهر؛ اأنا 

فقط يف ال�سهر الثاين من احلمل. اأختك، كلري."

غدوت  لقد  اجل��دي��دة.  ال�س�رة  �سقطت  الغالف  وم��ن 

يا  جدا،  "ذائبة  ال�س�رة  خلفية  على  وحتذرين  �سمينة 

اأبي. وهي جميلة  مثل  اأ�سلع، متاما  اأخيتي." وبقيت 

جدا، جد ب�تيت�سيلية، ب�سعرها الأ�سقر الط�يل والبرييه 

الأنيق جدا. هل غذوت جمن�نا، يا خ�ان ل�ي�ش؟ كنت 

اإليك. هل  �سابا و�سيما عندما غادرت املك�سيك. ينظر 

راأيَت نف�سَك؟ اعنت بنظامك الغذائي. عمرك فقط �سبعة 

يا  تقراأ،  وم��اذا  الأربعني.  يف  وتبدو  عاما  وع�رشون 

املتقاطعة؟  الكلمات  ي�سغلك؟  الذي  ما  ل�ي�ش،  خ�ان 

اأنني  تعلم  اأنت  ذاتك، من ف�سلك،  اأن تخ�ن  ل ميكنك 

تبقى يف  اأن  تنم� معي. ل ميكنك  واأنك  عليك،  اأعتمد 

اخللف. كنت قد وعدتني اأنك �ست�ا�سل الدرا�سة هناك. 

تريد  ل  اأنت  يتعبك.  الروتيني  العمل  لأبي.  ذلك  قلت 

ح��ذاءك.  وتخلع  اجلريدة  وتقراأ  �سقتك  اإىل  ت�سل  اأن 

ذلك  اأن  اأعلم  ولكني  ذلك،  تق�ل  ل  اأنت  كذلك؟  األي�ش 

ب نف�سك، من ف�سلك. لقد ظللت وفية. 
ِّ
�سحيح. ل تخر

اأن تك�ن  و�ساأحفظ طف�لتنا حية مت�هجة. ل يهمني 

نبقى متحدين ح�ل  اأن  علينا  ولكن يجب  بعيدا.  اأنت 

اأي �سيء ملن يطلب  اأن نتنازل عن  الأهم. ل ن�ستطيع 

منا اأن نك�ن �سيئا اآخر، اأتذكر؟ خارج احلب والعبقرية 

اأن  ي�س�ه�ننا،  اأن  يريدون  اإنهم  وال�سمت.  وال�سباب 

يجعل�نا مثلهم. هم ل يت�ساحم�ن معنا. اأنت ل ت�سلح، 

اإليك، ل تن�ش ما قلته يل يف  اأت��سل  يا خ�ان ل�ي�ش، 

تخط�  اأن  مبجرد  ما�سكاروني�ش.  مبقهى  امل�ساء  ذلك 

اخلط�ة الأوىل يف ذلك الجتاه، كل �سيء يغدو �سائعا؛ 

لي�ش ثمة ع�دة. كان يجب علي اأن اأك�سف ر�سالتك اإىل 

اأمي �سار حالها �سيئا للغاية. ال�سغط. وهي  والدينا. 

يف ق�سم اأمرا�ش القلب. اآمل األ اآتيها باأخبار �سيئة يف 

لن  اأنك  واأعلم  واأتذكرك،  فيك،  اأفكر  اأنا  املقبلة.  املرة 

تخيب رجائي.

و�سلت ر�سالتان. اأول تلك التي بعثتها اإيل لتق�ل يل اأن 

كلري قد اأجه�ست. وبعد ذلك تلك التي قمت باإر�سالها 

�سهر.  غ�س�ن  يف  كلري  �ستتزوج  اأنك  معلنا  اأمي،  اإىل 

�ساألت  الزفاف.  حلفل  جميعا  نح�رش  اأن  تاأمل  كنت 

اأمي اأن ت�سمح يل باحلفاظ على ر�سالتها مع ر�سائلي. 

كانت  اإذا  ما  ملعرفة  خطك  ودر�ست  جانبا  و�سعتها 

الر�سالتان مكت�بتني من قبل ال�سخ�ش ذاته.

من  كان  اأن��ه  له  قلت  كل�ديا.  يا  �رشيعا،  ق��رارا  كان 

نعي�ش  اأن  احلق يف  ولنا  �سباب،  نحن  لأوانه.  ال�سابق 

بدون م�س�ؤوليات لبع�ش ال�قت، قالت كلري اأنها كانت 

على اأح�سن حال. ل اأعرف ما اإذا كانت قد فهمت كل ما 

قلته لها. ولكن اأنت فهمت، األي�ش كذلك؟ "

لقد كانت معي طيبة  ذلك.  اأعرف  الفتاة،  هذه  "اأحب 
ومتفهمة واأحيانا جعلتها تكابد. اأنتم لن تخجل�ا من 

مهند�ش  ه�  اأرمل.  والدها  مكافاأتها.  يف  اأرغب  ك�ين 

ويعي�ش يف ني��ساتل. اإنه م�افق و�سياأتي اإىل العر�ش. 

وكل�ديا.  ووالدي  اأنِت  مرافقتنا  ت�ستطيع�ن  ل�  حبذا 

عندما تتعرفني على كلري �ستحبينها بنف�ش القدر الذي 

اأحببتها اأنا، يا اأمي".

ثالثة اأ�سابيع بعد ذلك انتحرت كلري. ات�سل بنا هاتفيا 

ما  ي�م  م�ساء  يف  اإنها  وقال  العمل.  يف  زمالئك  اأحد 

راأ�سها  اأن   
ُّ

حت�ش كانت  املكتب.  مبغادرة  الإذن  طلبت 

واأنت  مبكر  وقت  يف  �سينما  قاعة  اإىل  دخلت  ي�ؤملها. 

دوما، يف  احلال  ه�  كما  الليلة،  تلك  عنها يف  بحثت 

املدينة،  يف  بنف�سك  األقيت  وبعدئذ  انتظرتها  ال�سقة، 

لكنك مل تتمكن من العث�ر عليها. كانت ميتة يف قاعة 

الدخ�ل  مة قبل 
ِّ
اأقرا�سا من� اأخذت  ال�سينما، كانت قد 

ميكن  ل  حيث  الأمامي،  ال�سف  يف  وحيدة  وجل�ست 

ج�ب  اإىل  عدت  ني��ساتل،  هاتفت  يزعجها.  اأن  لأحد 

حتى  كليمن�ش  ل  يف  وجل�ست  واملطاعم  ال�س�ارع، 

من  بك  الت�سال  مت  فقط  التايل  الي�م  ويف  اأغلقت. 

�سديقك  لنا  قال  لروؤيتها.  فذهبت  الأم���ات  م�ست�دع 

اإىل  الع�دة  على  لنجربك  اإليك،  نذهب  اأن  يجب  اأننا 

اأنا  الأمل.  من  جن�ن  بل�ثة  م�سابا  كنت  املك�سيك: 

ر�سالتك  على  واأطلعتهم  باحلقيقة.  والدينا  كا�سفت 

الأخرية. بقيا �سامتني وبعدها قال اأبي اأنه لن يقبلك 

بعد الي�م يف البيت. �رشخ اأنك �رشت جمرما.

اأن��ا  حيث  اإىل  م���ظ��ف  وي�سري  ال��ق��ه���ة  م��ن  اأن��ت��ه��ي 

املعطف  طيتي  �ساحب  القامة  ط�يل  الرجل  جال�سة. 

الأوىل  املرة  اإنها  نح�ي.  وي�سري  يتثبت  املرف�عتني، 
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العينني  ذا  الأ���س��م��ر،  ال���ج��ه  ذل��ك  فيها  اأرى  ال��ت��ي 

للجل��ش  ي�ستاأذنني  الأبي�ش.  وال�سعر  الزرقاوين 

وي�ساألني اإن كنُت اأنا اأختك. اأق�ل له نعم. يق�ل اإنه ه� 

اإذا كان يرغب يف  اأ�ساأله ما  والد كلري. ل ي�سافحني. 

راأ�سه بالنفي وي�سحب علبة �سجائر  تناول قه�ة. يهز 

من جيب املعطف. يقدم �سيجارة. اأق�ل له اأين ل اأدخن. 

يحاول اأن يبت�سم واأرتدي اأنا النظارات الداكنة. ي�سع 

وي�سعها  ورق��ة.  وي�سحب  اجليب  يف  يده  اأخ��رى  مرة 

مط�ية على الطاولة.

"لقد اأح�رش لك هذه الر�سالة.
اأحاول اأن ا�ستج�به بحاجبي املرف�عني.

على  كانت  ابنتي.  اإىل  م�جهة  هي  ت�قيعه.  عليها   -

و�سادة خ�ان ل�ي�ش �سباح الي�م الذي عرث عليه ميتا 

يف ال�سقة.

- اآه، نعم. كنت اأت�ساءل ما الذي حدث للر�سالة. بحثت 

عنها يف كل مكان.

- اأجل، لقد فكرت اأنك قد ترغبني يف الحتفاظ بها. - 

الآن يبت�سم وكاأنه كان يعرفني-. اأنت جد متهكمة. ل 

تقلقي. لأجل ماذا؟ ل �سيء الآن ميكن تداركه.

بحزن  الزرقاء  العي�ن  اإيل  تنظر  ي�دع.  اأن  دون  يقف 

و�سفقة. اأحاول اأن اأبت�سم واآخذ الر�سالة. مكرب ال�س�ت:

غندر،  باري�ش،   ...  707 رقم  للرحلة  املغادرة   ...-

ني�ي�رك ومك�سيك� ... املطل�ب من امل�سافرين الت�جه 

اإىل الب�ابة رقم 5.

ب�ابة  باجتاه  واأنحدر  البرييه  اأ�س�ي  اأمتعتي  اأجمع 

يدي  يف  الأغ��را���ش  وعلبة  احلقيبة  اأحمل  اخل���روج. 

بني  ما  متكنُت  لكنني  اأ�سابعي،  بني  املرور  وبطاقة 

واإلقاء  الر�سالة  متزيق  من  الطائرة  ودرج  الباب 

مزقها للريح الباردة ولل�سباب الذي رمبا يحملها اإىل 

البحرية حيث كنَت تختفي، يا خ�ان ل�ي�ش، بحثا عن 

�رشاٍب ما.

هام�س

  * كارل��ش ف�ينت�ش: كاتب مك�سيكي ولد يف مدينة باناما 1928 وت�يف 

مبك�سيك� يف 2012، ه� ابن دبل�ما�سي مك�سيكي عا�ش لفرتات ط�يلة خارج 

وطنه لكن اأعماله الإبداعية كلها تركز على ه�ية الإن�سان املك�سيكي، در�ش 

اأ�ستاذ  يف جامعتي مك�سيك� وجنيف، وتقلد عدة منا�سب دبل�ما�سية وه� 

الهي�سبانية-اأمريكية يف جامعة برين�ست�ن. يعترب كارل��ش  كر�سي الآداب 

ف�ينط�ش من اأهم الروائيني يف العامل خالل القرن الع�رشين. من اأهم اأعماله 

الروائية: "املنطقة الأ�سد �سفافية" 1958، "م�ت اأرتيمي� كروث" 1962، 

"احلملة" 1990، "كر�سي الرئا�سة"  "اأورا" 1962، "تغيري اجللد" 1967، 
"الإرادة واحلظ" 2008... واأعمال اأخرى  ،2003
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بالفطرة  �سعراء   
ُ

النا�ش ي�لد  ل  الثالث  العامل  يف 

العامُل  ل  ويتكفَّ ج��داً،  عاديني  ي�لدون  بل  اأب��داً، 

ما  هذا  الأق��ّل،  على  �سعراء،  برت�سيِمهم  امُلحيُط 

َدث معي .
َ

ح

لكي  يكفي  مبا  القاهرة  من  قريبًة  لي�ست  بلدٌة 

�سيء  كل  تدهن  متق�سفة   
ُ
والأي��ام مدينة،   

َ
ت�سري

والطرقات  القدميَة  البي�َت  وال��ع��ذاب  بالأ�سى 

 
َ
الب�رش بالقذارة،  خة  امللطَّ واحلي�اناِت  قة 

َّ
ال�سي

الذين يئن�ن وهم مي�س�ن لياًل، ذاهلني اأو ك�ساىل، 

يف  الدنيا  بهجة  ُتطفئ  التي  اخلافتَة  الإ���س��اءَة 

نبِعجٌة مبا فيه 
ُ
عي�ن العابرين، الطرقات كانت م

اأ�سهل من  ها 
ُ
تعرب احلي�اناِت  اأن  لدرجة  الكفاية، 

حني  بعنٍف  تهتُز  كانت  التي  "الكارو"،  العربات 

 بطيئًة بني البي�ت، امل�ُت فقط هنا ه� الذي 
ُّ
متر

هذه  بني  م�رشعًا  مي�سي  كيف  بدقة،  يعرف  كان 

ال�س�ارع، لياأخذ ه�ؤلء النا�ش.

مدينة  ن�سِف  يف   � جداً  �سيق  �سارٍع  ويف   � هنا 

كي  اجلثث  ز  يجهَّ  
ُ
الفقر القناطر"،  "�سبني  ا�سمها 

ن�سَف  يكفي  امل�ُت  املقابر،  اإىل  امل�ُت  يحملها 

ا � لهذا 
َّ

كتب، رمب
ُ
�سعراء العامل، لكي يجدوا فيه ما ي

يكتب�ن  املدينة  اأغلب �سبيان هذه  � كان  ال�سبب 

ب�ا حناجرهم على الفقد .  
ِّ
ليدر

ثالثُة اأرباع زمالء الدرا�سة كان�ا يكتب�َن، قطاٌع 

واأ�سدقاء  الثان�ية  املدر�سة  ُطالب  من  عري�ٌش 

كانت  كثرياً،  كتب�ا  يل  واأق���ارب  واإخ���ت��ي  لأب��ي 

ما  ن�ٍع  على  العمل  هي  املقاومة  يف  طريقُتهم 

اإليه �سغفًا بالفتيات  هرع�ن 
ُ
 ي

ُ
ال�سباب ال�سعر:  من 

وهم  بخ�س�ع  فيه  يغرق�ن  الرجاُل  اجلميالت، 

هم يقيم�ن ال�سالة، الن�ساء  ي�سمع�ن امل�اويل، كاأنَّ

هن ذاهباٍت دائمًا  يرتدين ال�س�اد ط�ال ال�قت، كاأنَّ

الذي  ال�سعِر  من  اأق�سى  هناك  لي�ش  جنازة،  اإىل 

ها 
َ
ي�سيُل على خدي فتاٍة تبكي وهي متزِّق مالب�س

�ش"، ويف احلياة كما يف اجلنازات 
ْ
"نع خلف كل 

ومفج�عًة  ممط�طًة  �رشخٍة  من   
َّ
اأمر هناك  لي�ش 

 
ُ
اأكتب واأنا  الآن،  حتى  اأذينَّ  يف  ها 

ُ
اأ�سمع ّذبة، 

َ
ع

ُ
وم

هذه الكلمات.

�سعراءها،  لُتفرَز  ر 
َ
تتاآم كيف  املاآ�سي  تعرُف 

من  كبرياً  عدداً  لأن  حمظ�ظًا  كنت  اأنني  اأعرتُف 

ال�سعر، كثرياً ما  اإىل  كمل طريَقه 
ُ
اأبناء بلدتي مل ي

واعتربت  اإليه،  ال��س�ل  فى  جنحُت  اأنني  �سعرُت 

اأمثلِّهم،  �س�ين لكي 
َّ
هم ف� ذلك جائزة كافية، كاأنَّ

�سني كل هذه احلناجر 
َّ
األقي ق�سائدي تتلب وحني 

التى مل حت�سَل على فر�سٍة واحدٍة لل�رشاخ، �رشُت 

فر�سًة اأخرية لع�اء قريٍة كاملٍة.

نف�سها  تلقاء  من  اأمامي  ت 
َّ
فتعر املاآ�سي  دللتني 

م�سطراً  اأك����ن  اأن  دون  م��ن  �سادفُتها،  كلَّما 

والنج�ِع  القرى  يف  درُت  اأراه���ا،  كي  للت�رشد 

لأعرَف اأ�سحابًا ثم اأفقَدهم بعد اأياٍم ب�سه�لة، يف 

ة على رك�ب قطار، اأو عب�ر طريٍق 
َّ
املعارك الي�مي

اأعداٌد هائلٌة من  الط�ابري،  ال�ق�ف يف  اأو  �رشيع، 

�سرفة ُتطل على �سارٍع �سّيق

حممود خرياهلل*

*  شاعر وكاتب من مصر 



هم يف حلظٍة عمياء كهذه، 
ُ
الأ�سدقاء انتهت اأعمار

 
َ

ن، اأحُدهما مي�سي عك�ش
ْ
منهم من مات بني قطاري

بال�سحف،  ى  ُتغطَّ بقاياه  كانت  الآخ��ر،  اجت��اه 

الأ�سابع   � معهم  واأن��ا   �  
ُ
ال�سغار  

َ
يجمع اأن  بعد 

مرة  ذات   . الغ�ّش  اجل�سد  من  املتناثرة  والأ�سالء 

ل�سديٍق وم�سى بهما   ذراعني كاملتني 
ٌ
اأخذ قطار

اإىل املجه�ل، فيما تعطلت اجلنازة انتظاراً لع�دة 

اأطراٍف غائبة.

وا�سعة  �سا�سًة  كانت  حياتي  "بالك�نة" يف  اأول   

وعامل  حديدية،  �سكك  ق�سباُن  الق�س�ش،  لهذه 

مي�سي  اأن  ل  ف�سِّ
ُ
وي دائ��م��ًا  نائم  عج�ز  حت�يلة 

ً كال�سحايا حني ي�سح�، �رشعان ما يعل�  تهدِّلِّ
ُ
م

لأرى جثًة جديدة   
ُ
اأخرج لي�قظني،  �س�ت �سفرٍي 

ويك�ن من ال�سهل التعرف اإليها من املالب�ش، رغم 

اأن الدماء اأعطتها ل�نًا زاهيًا ومثرياً للغثيان.

 
َ
متهم ال�سخ�ر، كاأنَّ الطبيعَة تخترب ْن حطَّ

َ
منهم م

قدرتي على احتمال الَفْقد، اأعتقد الآن اأنها كانت 

ب تعلُّمها 
ُ
بني على كتابِة ال�سعر، بطريقة ي�سع

ِّ
تدر

كان  م�سيْت  فاأينما  امل���ت،  مدر�سة  يف  �س�ى 

امل�ُت يهزُّ ذيَله اأمامي، ويرتكني معذبًا بالُفرجة 

 الأ�سى ذي�لها يف 
ُ

عليه، لي�ش غريبًا اأن تهزَّ كالب

ها ُتعايرين بقدرتها على  كثرٍي من ق�سائدي، كاأنَّ

النتقام.

حتَّى مدر�ستي البتدائية كانت مبنى قدميًا مليئًا 

باجُلثث، يف الأ�سِل كانت حمكمًة ي�سكنها الع�يُل، 

احتفَظ  م�ست�سفى،  اإىل   
ُ

احل��رب لها 
ِّ
حت� اأن  قبل 

 ن�افذها بدماء اجلرحى وال�سهداء، يف قطع 
ُ
زجاج

"ال�سا�ش" امُللت�سقة به، مده�نة بالأزرق، كي ل 
�ش للق�سِف لياًل، كنا �سغاراً لدرجة اأننا كنا 

َّ
تتعر

برائحة  احتفظت  التي  الن�افذ  اإىل  النظر  نخاف 

اجلراح، بعدما �سارت مدر�سة ابتدائية، املدر�س�ن 

ل�سبٍب ما كان�ا يحرتم�ن هذه الدماء املعلقة ف�ق 

روؤو�سنا، قال�ا اإنها كانت دلياًل على ن�ٍع نادر من 

الأطفال  بع�ُش  اأبداً،  ذلك  اأفهم  اأن  دون  الكرامة، 

 � مقط�عة  كاملة  جن�د  اأ�سابع  وجد  اأنه  اأ�ساع 

هم حتدَّث  دة � يف خمزن املدر�سة، بع�سُ
ِّ
وبحالٍة جي

عن مقربة جماعية � حتت "الف�س�ل" �  جلن�ٍد مل 

 التي 
ُ

يجد النا�ش وقتًا لدفِنهم يف املقابر، احلرب

بداأت بنك�سٍة �سبقت م�لدي باأربعة اأع�ام وانتهت 

 من 
َ
ت الكثري

َّ
واأنا اأخط� يف الثالثة من عمري غري

علْت امل�َت اأكرث األفة بالن�سبة 
َ

حياتي، يكفي اأنها ج

يل، اأو بالأحرى: "اأف�سل ما ميكن اأن يحدث يل".

 اأمام املدر�سة امُلهدَّمة دون اأن 
ُّ
 حتى الآن، ل اأمر

حتِتها  من   
َ
تق�م اأن  نتظراً 

ُ
م خفيفة،  برعدة  اأ�سعر 

طف�يل  خيال  ثمة  بعد،  دفن�ا 
ُ
ي مل  الذين  جثُث 

اأن  ت�سدق�ا  ل  الكاب��ش،  هذا  على  تربي  مرعب 

هي  نهايُتها  كانت   "1973 اأكت�بر  "معركة 
 
ُ
ال�رشيع  

ّ
الع�سكري  

ُ
الن�رش حت�ل  فقد  النت�سار، 

بطيء  ال�س�ارع،  يف  ح�سي�ٍش  اإىل  امليدان  يف 

قُته ط�ال �سن�ات حياتي، مع ماليني 
َّ
وقا�ٍش ، تذو

ق�ه 
َّ
يتذو كي  اأطفاٍل  ثالثة  واأجنبُت  امل�رشيني، 

ب�سببِه  ورمبا  امل�ت  هذا  كل  رغم   � فاأنا   معي، 

 
ُ
اأ�ستطيع اأق�سى حد، ول  اإىل  اأع�سق احلياَة   � اأي�سًا 

اأن اأعي�َسها وحيداً. 

ـ 2 ـ

واأٍم  �رشيحة،  �س�دانية  اأ�س�ٍل  من  لأٍب  ول��دُت 

بي�ساء جميلة وفطرية، عرفُت باكراً كيف تك�ن 

من  بعد  يتخلَّ�ش  مل  جمتمٍع  يف  اأ���س���د  رج��اًل 

ته، �سمعُت ب�رشاً كثريين ي�سخرون من ل�ن 
َّ
عب�دي

كان  ال�سارع،  يف  من�سي  ونحن  وي�سب�نه  اأب��ي، 

اأن  دون  �سيئا،   
ْ
ي�سمع مل  ه  كاأنَّ حديثه  يف  ي�ستمر 

اأن   اجلمعَة ط�ال حياته، 
ُ
 يخطب

ِّ
ين�سى، كاأزهري

 تع�ي والقافلُة ت�سري.. يا بطل"، 
ُ

يق�َل يل "الكالب

ل در�ٍش يف املقاومة.
َّ
كان اأبي يلقِّنني اأو

يدي  ويف  ول��دُت  لكنني  �ساعراً،  اأول��د  مل  اأينعم..، 

قدمية  جم��الٍت  يع�ُش  ر�سيعًا  اأت��ذك��رين  كتاب، 

مكتبٍة  ب��ج���ار  ك��ربُت  ي�سحك�ن،   
ٌ
ب�رش وح���ل��ه 

الثان�ية  اأبي، وحني جنحُت يف  بيت  �سخمٍة يف 

قدمي  مالب�ش  دولب  اأم��ي  يل  خ�س�ست  العامة 

بداأُت  كنت  مكتبتي،  ليك�ن  لأبي،  جدتي  ا�سرتته 

البائ�سة،  قرو�سي  من  كتبًا  واأ�سرتي  بنهم،  اأق��راأ 

�سممُت دائمًا روائح قدمية يف هذه املكتبة، اأتذكر 

اأ�س�ات  �سمعُت  اأرتِّبها،  لكي  جل�سُت  مرة  اأنني 
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كان  روائحهما،  بع�ش  و�سممُت  وجدتي  جدي 

الربيد،  يف  امل�ظف  وتزوجت  "واطفة"  ا�سمها 

جدي لأبي "عبدالف�سيل"، وجاءا هاربني من فقر 

اأوائل القرن الع�رشين، ه�  اإىل القلي�بية،  ال�سعيد 

التابعة  ام" 
َّ
احلم "اأبن�ب  ي�سكن  كان  الأ�سل  يف 

هجرة  يف  ج��اءوا  واأج���داده  اأ�سي�ط،  ملحافظة 

ن من حتديدها بدقٍة اأبداً،  �س�دانية قدمية، مل اأمتكَّ

رغم اأنني عرفُت ع�رشات ال�س�دانيني يف القاهرة 

لَكال" و"الأبي�ش" و"اأعايل 
َ
"م واخلرط�م، وزرُت 

وراأيت  نهر"ال�س�باط"  يف  يدي  وم��ددُت  النيل" 

جن�بيني و�سماليني ي�سبه�ن اأبي كثرياً، وتاأكدُت 

اأعرَف  اأن  البعيدين ولدوا هناك دون  اأجدادي  اأن 

متى اأو اأين.

 
ٌ
مذهب القراءة   

َّ
حب اأن  اكت�سفت  حياتي،  خالل 

اكتف�ا  كثريين  اأ�سدقاء  وعرفُت  اأ�سيل،  �س�داينُّ 

بقراءة بقايا كتٍب قليلة ثم ت�قف�ا للكتابة، اعتقاداً 

منهم اأن حياَة واحدًة كفيلة مب�رشوع كاتب، رغم 

لف، 
َّ
هم ياأخذ كتبي على �سبيل ال�س ذلك، ظلَّ بع�سُ

ه لن يفيَد منها، كان يكتب رواياٍت  واأنا اأعرُف اأنَّ

 
َ
عاين الأ�سئلَة والهم�م

ُ
ت�سابهة عن بطل واحد، ي

ُ
م

يعرتَف  اأن  يريد  ل  اأح��داً  لأنَّ  وياأ�سف  ها، 
َ
نف�س

ًة على ه�ؤلء.
ّ
ب�ج�ده، متعٌة القراءة كانت ع�سي

اءة مثالية،  اأمي التي مل تكن جتيد القراءة ظلت حكَّ

من  اأهلها  اأخرجها  حني  باخل�سارة  دائمًا  �سعرْت 

تعليم  يف  راأت  لكنها  واح��د،  عام  بعد  املدر�سة 

اأغني  اأن  اأمي  تع�ي�سًا منا�سبًا، علمتني  اأولدها 

منذ ال�سغر، كان لها �س�ت رائق ومالمح املطربة 

اللبنانية "فريوز"، كنُت حمظ�ظًا باإح�سا�ش اأمي 

اأكرث من  اإىل  اأكن بحاجة  اأبي، ومل  ال�سليم ووعي 

ذلك ، كي اأكتب ال�سعر.

دائمًا  �سالته  ويجد  احلركة  حب 
ُ
ي �سبيًا  كنُت 

نتج�ل  كنا  ال��درا���س��ة  وزم���الء  اأن��ا  امل�سي،  يف 

فى  اأنف�سنا  لنجد  ط�يلة،  ل�ساعات  احلق�ِل  بني 

يخجلن من  ل  ن�ساء جميالت  لها  قرى جماورة، 

ذهبنا  م��رة  ذات  اخلفيفة،  الفالحية  مالب�سهن 

طالب  ثالثة  رم�ساين،  نهار  ظهر  اخلبز  ل�رشاء 

ما  ل�سبب  اخلبز،  يطلب�ن  الثان�ي  التعليم  يف 

كانت الأرغفة ملقاًة على الأر�ش، مثل الأحذية، 

منهن  امراأة  ليلتقطها،  ينحني  اأن  اجلميع  وعلى 

كالأرغفة،  ملتهب  مك�س�ف  ب�سدٍر  تنحني  كانت 

ت�ساقطنا اأمامها من دون اأن نعرف ما الذي ميكن 

 
ٌ
�سعر ي�لد  بالذات  اللحظة  هذه  ففي  يحدث،  اأن 

�سيئا  �سببُت  اإذا  حتى  الذاكرة،  يف  ويتعَتق  كثري 

منه يف ال�سعر، تدىلَّ � دون �سكِّ � يف ق�سائدي.

اأن  هاج�ش  ك��ان   ،
ْ

م��رت��ني اجلامعة  يف  اأحببُت 

ي�سيطر  حتب  لكي  فقط  اجلامعة  تدخل   
َ

النا�ش

و�رشيعة،  ه�سًة 
ُ

جم كانت  الأوىل  التجربة   ،
ِّ
علي

كاأنها بروفة ، اأما الأخرى  فكانت على النقي�ِش 

اأطفاًل  اأجنبنا  وم�ؤثرة،  وط�يلة  ناجحة  متامًا، 

وامليادين  احلدائق  يف  اللقاءات  من  �سن�ات  بعد 

الأ�رشتني، ظلت  بعد معارك مع  املرتو،  وعربات 

ب" 
ُ

"ح حلظات  من  له  ات�سعت  مبا  كبريًة  جتربًة 

كنا  اأنا�سل،  كاأنني  ع�سُتهما   . "اأ�سى"  وحلظاِت 

طالبًا يف جامعة عني �سم�ش، اأوائل الت�سعينيات، 

ح��دِّ،  اأق�سى  اإىل  ومنفتحني  مت��ام��ًا  خمب�لني 

واآخر   � اأول  كنا  احلب  ق�س�ش  من  ع�رشاٍت  و�سط 

ج وجنح يف النتقال من ع�رش احلدائق 
َّ
� من تزو

والإح�سا�ش  والأطفال  املغلقة  الغرف  اإىل  العامة 

بامل�سئ�لية الجتماعية جتاه اآخرين، �رشعان ما 

لكي  ط�ياًل  كافحُت   رقبتي،  يف  يتعلق�ن  �س�ف 

جعُت  لعائلتي،  بنيته  ال��ذي  البيت  على  اأحافَظ 

اأبي  اإىل تراث  � م�ستنداً  ومتردُت وا�ستلفت، عملُت 

حًا لغ�يًا يف �سحٍف �سدرت لأيام واأخرى 
ِّ
�سح

ُ
� م

اأ�سدقاء  كان  اأب��داً،  ت�سدر  مل  واأخ��رى  ل�ساعات 

مثل  احل��ب  ق�س�ش   يف  يت�ساقط�ن  اجلامعة 

يق�ل�ن  كان�ا  واحٍد  عاٍم  اخلريف، وخالل  اأوراق 

�سعرت  اأخرى  ومرة  اأفلح،  الذي  ال�حيد  اإنني  يل 

لني عبئًا 
ِّ
اأننى و�سلت �ساملًا لل�سعر، لأن ذلك حم

اإ�سافيًا، كاأنني حررُت امليدان الذي ت�ساقط فيه 

ذلك �سحيحًا  كان  وقد  اجلن�د مبفردي،  ع�رشات 

ثم   
ِّ
ال�رش يف  حبيبَته  ج 

َّ
ت��زو اأحُدهم  ما،  حٍد  اإىل 

كان  اأ�رشتها،  رغبة  عند  نزوًل  العلن،  يف  طلقها 

يعد  ومل  لأعدائه،  هدية  ليعطيه  قلبَه  يخلع  كاأنه 

ممكنًا اأن يجَده بعد ذلك اأبداً.
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ـ 3 ـ

هناك مثل �سعبي اآ�سي�ي يق�ل: اإذا مل يكن الرجل 

اأبداً،   
َ
يطري لن  فه�  ن�رشاً،  عمره  من  الأربعني  يف 

ومنذ قراأت هذا املثل، وعرفت قلياًل من �سرية حياة 

 
ّ
ال�ساعر الداغ�ستاين العظيم، ر�س�ل حمزات�ف، بت

الذي  ه��ذا،  الأجيال  ���رشاع  اأفهم  اأن  اأ�ستطيع  ل 

اأنفقنا اأعمارنا يف احلديث عنه.

بعد زمٍن ط�يل، اكت�سفُت اأننا كنا �سحية الرتويج 

نك�ن  اأن  علينا  كان  واأنه  ال�سلطة،  يد  ل�سالح يف 

من  ب��دًل  الق�سيدة،  تط�ير  لفكرة  ان�سافًا  اأك��رث 

حني  اأخطاأت،  اأنني  اأع��رتف  ب�س�اها،  الن�سغال 

 � � مهما كان �سغريا  ا�ستهلكُت جزءا من طاقتي 

يف احلديث عن �رشاع الأجيال امُلفتعل هذا، فقد 

يف  ولنا  متاما،  ذلك  عن  بعيدة  احلقيقة  كانت 

�ساعرنا الداغ�ستاين العظيم قدوة ح�سنة.

ر�س�ل، ه� ابن �ساعر اجلبال حمزة، ومل يكن البن 

يكن  ومل  الإط��الق،  على  له،  ر  يتنَكّ اأو  اأب��اه  يكره 

الأب ال�ساعر ال�سعبي يف املقابل، يبخل على ولده 

ال�ساعر   
ّ
ف�سب وطرائقه،  ال�سعر  ح�ل  بالن�سيحة 

ال�ساب عا�سقًا بالفطرة ل�سرية والده، يتذكره بكل 

�سيئا  ال�سعر  يف  كان  اإذا  هذا  منه،  ويتعلم  خري، 

اأي باحث �ساب  قابال للتعَلّم، وبالتايل، ي�ستطيع 

اأن يجري درا�سة على تاريخ ال�سعر العربي احلديث 

عنا اأعمارنا يف ال�سغينة.
َّ
ليتاأكد من اأننا �سي

احلق اأن اخلالفات الطبيعية بني الأجيال الفنية، 

ح�ل ت�س�راتها لل�سعر وطرائقه ومداخله مل تخلق 

�رشاعًا بينها يف اأي بقعة من العامل، مثلما خلقته 

لها  جتد  ل  قد  الأجيال،  �رشاع  فكرة  بالدنا  يف 

ك يف الأ�سل  اأي معنى يف الدول الأكرث تقدمًا، لأنَّ

لن جتد يف بلٍد متح�رشِّ منا�سب جتتمع كلها يف 

قب�سة �س�برمان عج�ز واحد، ط�ال ثالثني عامًا 

تقريبًا.

ه�ؤلء  اأ�سماء  لك  اأع��دد  اأن  اأ�ستطيع  املقابل،  يف 

جتاربهم  من  وتعلمنا  اأحببناهم  الذين  ال�سعراء 

الأجيال تقريبا، ه�ؤلء  بن�سٍب متفاوتة، ومن كل 

الذين مل ندخل معهم يف �رشاع، وعلى راأ�سهم جيل 

اأننا  اأو  كبري،  حد  اإىل  ي�سبهنا  الذي  ال�سبعينيات، 

فتجارب  الأمر،  حقيقة  يف  ن�سبههم،  الذين  نحن 

ال�سعراء رفعت �سالم وحلمي �سامل وحممد �سالح، 

وهم من اأبرز �سعراء م�رش يف جيل ال�سبعينيات، 

�سعراء  جتربة  مالمح  لتت�سكل  �رشورية  كانت 

اأ�سعر  ولذلك  بعد،  فيما  امل�رشية  النرث  ق�سيدة 

من  خمتلفة  اأج��ي��ال  جت��اه  العميق  بالمتنان 

املبدعني، الذين قراأت لهم قبل اأن األتقي بهم واأقع 

يف حبهم، كلهم اأ�سحاب خط�ة يف عاملي، واأ�سعر 

بالفخر لأنني اقرتبُت ان�سانيًا من بع�سهم، وهكذا 

نتكامل اأكرث مما نت�سارع.

اأنا � اأ�سال � من ه�ؤلء الذين ي�ؤمن�ن باأن ال�رشاع 

الأ�سلي  ال�رشاع  ه�  الطبقات،  بني  الجتماعي 

الأخ��رى،  ال�رشاع  اأ�سكال  بقية  منه  تت�لد  الذي 

ثالثية  العامل-  جتلياته  بع�ش  يف  ياأخذ  واأن��ه 

الأجيال،  اأ�سكاًل منحرفة وم�ؤ�سفة، بينها �رشاع 

عم�ما  امل�رشي  الأدب  يف  ط�ياًل  حدث  ما  وه� 

ويف ال�سعر منه على وجه اخل�س��ش، وحتديدا من 

الن�سف الثاين من القرن الع�رشين، اإىل الآن.

منذ  النرث  ق�سيدة  اأكتب  رمبا  اأنني  الآن  اأع��رتف 

الذي  الأزه��ري،  املدر�ش  لأبي  انتقاما  �سغري، 

اعرتف يل ذات مرة واأنا �سغري، يف حلظة انك�سار 

لكن  ال�سعر،  اأنه حاول يف �سباه كتابة  حقيقية، 

العربي  ال�سعر  بح�ر  مب��سيقى  الفطري  اإميانه 

عطله عن الكتابة، اإْذ مل ي�ستطع اأن يتقن �رشوطها 

القا�سية.

ة يف حياتي اأكت�سف اأن جزءا من قراري 
ّ
لأول مر

يف  كتبتها  التي  التفعيلية  الق�سائد  طبع  عدم 

البداية، كان انتقامًا اإىل حد ما لأبي، الذي اأهداين 

لل�ساعر  الكاملة  الأعمال   � اأب��دا  ذلك  اأن�سى  ول   �

اأن الق�سيدة  فاروق �س��سة، اعرتافًا �رشيحًا منه 

ميكن اأن تك�ن جميلة وم�ؤثرة من دون اأن تك�ن 

حني  اأنني  اأع��رتف  العم�دي،  ال�سعر  ط��راز  على 

قررت التخلي عن امل��سيقى التقليدية كلها، رغم 

كثريين  �سعراء  وجدُت  لبح�رها،  التامة  اإجادتي 

يفعل�ن مثلي، ف�سّدقت نف�سي، لأنه من املهم جداً 

يف ال�سعر اأن ت�سدق �س�تك.

اأعرتُف اأنني ا�ستفدت من نقاد رحل�ا، متاما كما 
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النقاد املقيمني بيننا،  ا�ستفدت من بع�ش ه�ؤلء 

القاهرة،  اإىل  مبفردي  فيه  ذهبُت  ي�م  اأول  منذ 

العام  يف  �سبيًا  اأزال  ل  كنت   .1987 ال��ع��ام 

الراحل  الكبري  الناقد  اأجل�سني  الأول،  اجلامعي 

عبدالقادر القط اأمامه، يف مكتبه يف جملة اإبداع، 

لأقراأ  القاهرة،  ثروت و�سط  �سارع عبداخلالق  يف 

الدور  يف  نافذة  قرب  رتفع، 
ُ
م ب�س�ت  ق�سيدتي 

حتى  �سيء،  كل  يف  دقيقًا  رجاًل  كان  ال�ساد�ش، 

مالحمه كانت �سديدة الدقة، وكانت هذه اللحظة 

بالذات من اأ�سد حلظات حياتي ح�سمًا، فيما يخ�ش 

عالقتي بال�سعر، وعالقتي ب� »�رشاع الأجيال«.

ل �سبيًا يف ال�سابعة ع�رشة من عمره، يق�ده 
ّ
تخي

اأكادميي خم�رشم  اأمام  القاء ق�سيدة  اإىل  الغرور 

تعلم النقد يف اخلارج، وبات ناقدا معروفا، ي�مها 

ت�قف عند مفردة واحدة وظل يبدي � بكل اأدب � 

امتعا�سه من ا�ستحالة و�س�ل التعبري بدقة ب�سبب 

هذه املفردة الن�ساز، رغم ذلك �سكرين وان�رشفت، 

ُن�رشت الق�سيدة بعدها اأو مل تن�رش، مل يعد ذلك ما 

يهمني، فقد خرجت من مكتبه �سخ�سًا اآخر، ياأخذ 

من   � ال�سعر  وبات  به،  تليق  التي  باجلدية  ال�سعر 

�ساعتها � م��س�عي ال�حيد.

- 4 -

�رشاً كثريين 
َ
ني جعلُت ب  الآن اأن اأعرتَف اأنَّ

ُ
اأ�ستطيع

كثرية،  حل��ظ��اٍت  يف  �سفيقًا  كنُت  يكره�نني، 

اأ�ساأُت  ُخنُتهم،  وتقريبًا  الكثريين  ظن�َن  بُت 
َّ
خي

عرفُت  فهمي،  لإ�ساءة  الكثريين  ودفعُت  الفهم 

لكنني  مثلهم،  اأك�َن  اأن  حاولُت  طيبني  اأ�سدقاء 

ي�سعر  مل  فيهم،  ما  اأ�س�اأ  تعلَّمُت  اآخرين  عرفُت 

ي�سعر  بع�سهم  فقدُتهم  حني  باخل�سارة  كثريون 

انكفاأُُت يف جنازة  عنِّي،  ابتعدوا  كلما  بال�سعادة 

اأبي كمن يبحث عن قلٍب يف الرتاب، ا�ستلفُت اأكرث 

كثرياً  حاولُت  اأَهنت،  مما  اأكرث  اأُِهنُت  لَّفت، 
َ
�س مما 

احل�س�َل على حقي مهما يك�ن الثمن، وقلياًل ما 

التي �ساعت مني  قت يف ذلك، بع�ش احلق�ق  وفِّ

�ستها يف الق�سائد، فمنذ وقٍت مبكر واأنا اأدرك 
َّ
ع�

دخلُت  التع�ي�ش،  على  ق��درة  من  ال�سعر  يف  ما 

معارك وخرجُت جمروحًا ودخلُت اأخرى وخرجت 

كن 
ُ

 ل مي
ُ
تي، �سدِّق�ين ال�سعر

َّ
�ساربًا من دماء �سحي

ت�س�ره يف مكاٍن اآخر.
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خم�ش حقائب يف متجر..واملتجر يقع عند نا�سية 

وعربات  وال�سيارات  امل�ساة  منه  يتدفق  طريق 

التي  البهائم  وبع�ش  الدراجات  وراكب�  الباعة 

حت�سن اجلر مبهارة و�سرب اأو حمل بني الإن�سان ..

يف املتجر رفٌّ ا�سطفت عليه خم�ش حقائب �سفر 

اإىل جانب بع�سها ...

الغامق  الزيت�ن  كانت احلقيبة الأوىل بل�ن زيت 

والثانية بل�ن القه�ة املمزوجة ب�سيء من احلليب 

والثالثة بل�ن بنف�سج عط�ش، والثالثة بل�ن نبيذ 

ا اخلام�سة فكانت �س�داء  كثياب الأرامل 
ّ
معّتق.. اأم

والثكاىل يف بالد اأدمنت احلروب ..

املزدحم   الطريق  على  ت�رشف  اخلم�ش  احلقائب 

باأ�س�ات  وتتهام�ش   بح�رشة  امل��ارة  وتتاأمل 

اأحد املارة  اأن يدخل املخزَن  خج�لة وهي حتلم 

فقط  قليلني   اأف��رادا  ..لكنَّ  منها  واحدة  وي�سرتي 

كان�ا  وامل�رشدين  املت�سكعني  وبع�ش  املارة  من 

ويتاأمل�ن  البلل�رية  املحل  واجهة  اأمام  يقف�ن 

وحقائب  املعرو�سة  الأنيقة  الن�سائية  احلقائب 

النق�د  وج���زادي���ن  ن��ة 
ّ
امل��ل��� الأط���ف���ال  ت��الم��ي��ذ 

..وما  قيل  كما  التما�سيح  جل�د  من  امل�سن�عة 

اإليهم  وي�سري  العج�ز  املحل  يناديهم �ساحب  اإن 

بيده التي ي�سبه جلدها جلد �سلحفاة عج�ز حتى  

مي�سي املت�سّكع�ن م�رشعني غري مبالني ..

ط���ال ان��ت��ظ��ار احل��ق��ائ��ب اخل��م�����ش ف����ق ال���رّف 

اإىل  ترن� بح�رشة  .. كانت  الناعم  الغبار  ...عالها 

ذاهلني  ....راك�سني  ميرون  الذين  النا�ش  بع�ش 

 على الر�سيف واأرواحهم هائمة 
ّ

...اأج�سادهم تدب

يف اأمكنة بعيدة ..بعيدة ..

اإىل  مبكراً  املحل  �ساحب  ....ذه��ب  عيد  ليلة  يف 

بيته فمن ي�سرتي احلقائب يف ليلة عيد..!..�سمعت 

احلقائب دوي املدافع املب�رّشة بقدوم العيد  

 ينبعث من كل مكان ... ثم 
ً
واأ�س�ات املاآذن وغناء

 الهدوء قليال ليل املدينة ...
ّ
عم

قالت احلقيبة ذات الل�ن الزيتي وقد ا�ستعر حلمها 

-اأتعرف�ن ما اأمتناه الآن ؟...�رشخن جميعًا 

- ماذا تتمنني يا اأختنا الزيتية ؟

الأ�سفار..   
ّ
يحب ي�سرتيني رجل غني  اأن  اأمتنى   -

يحمل يف ج�يف العط�ر الفاخرة  وعلب ال�سجائر 

املل�نة وربطات  والقم�سان احلريرية واملناديل 

العنق واأزرار القم�سان الذهبية ول باأ�ش اأن ي�سع 

يف ج�يف بع�َش املمن�عات....اأنا اأحب املخاطرة 

الطائرات  حتملني  الدنيا  بالد  يف  بي   
َ
..وي�سافر

الدنيا  اأن��ح��اء  ب��ي  وجت���ب  والكبرية  ال�سغرية 

ينتقل بي من مطار اإىل اآخر ومن حمطة قطار اإىل 

�سيارة  حقيبة  ومن  اآخر  اإىل  فندق  اأخرى.....من  

 
ٍّ
اآبه بعده ذلك اإن رم�ين يف مكب اإىل اأخرى ..ول 

قمامة..يكفي اأنني راأيت ما ل يراه اأحد ..

قالت احلقيبة ذات ل�ن القه�ة مع احلليب 

�أحالم وحقائب 

نورالدين الها�سمي*

*  كاتب وقاص من سورية 



- اأمتنى اأن ي�سرتيني ممثل ..نعم ممثل ك�ميدي...

وال�سحك..  الفرح  اأح��ب  اأن��ا  ؟!  تبت�سم�ن  مل��اذا 

ثياب  ج���يف  يف  ي�سع  اأن  والبت�سام...اأمتنى 

نة الغريبة وبع�ش الذق�ن 
ّ
التمثيل والقبعات املل�

وجمانني  ملل�ك  م�سحكة  واأقنعة  وال�����س���ارب 

وحي�انات واأمراء ورجال دين واأغبياء   ....وي�سافر 

بي يف �سيارته القدمية من بلدة اإىل  اأخرى .. ننام 

يف فنادق رخي�سة وخيم قد نن�سبها على قارعة 

..اأو خلف  ال�سيارة  اأحيانا يف  ننام  وقد  الطريق  

خرج 
ُ
خ�سبات امل�سارح ...يفتحني قبيل العر�ش وي

الثياب املنا�سبة ..اإمرباط�ر- خادم ..ديكتات�ر ... 

ال ...وزير ..مزارع ..حار�ش 
ّ
حمار.. ث�ر.. ل�ش...حم

اجلمه�ر  �سحك  قليل  بعد  ..فاأ�سمع   .... ...مهرج 

الثغر  با�سم  اإيّل  يع�د  ...ثم  ..ت�سفيقه  ...�رشاخه 

...هل  ما  ي�م  يف  �ساألني  ورمبا  العرق  ي�سمخه 

اأعجبك العر�ش يا حبيبتي ...اأق�سد يا حقيبتي ؟

قالت احلقيبة ذات الل�ن اخلمري ..

اقرتب  اأن ت�سرتيني عرو�ش جميلة  ..اأمتنى  اأنا   -

م�عد زفافها وقد حظيت اأخرياً مبن حتب فت�سع 

ها الذي 
َ
 فرحها  ..اأدواِت زينِتها ...عطر

َ
بي اأث�اب

الر�سيقة  ..اأث�ابها  الفاتن  ج�سدها  على  �سرت�سه 

متباهية  الطروب  كالفرا�سة  بها  �سرتق�ش  التي 

م  
ّ
بج�سدها واجلميع �س�ف ي�ستهي ج�سدها املحر

قبل فار�ش اأحالمها ....ثم اأُحمل يف �سيارة فارهة 

مزدانة بال�رود وال�رشائط املل�نة تدور بي اأنحاء 

اأجمل  حتمل  وهي  الفرح  زم���ر  مطلقة  املدينة  

العري�ش  دار  ن�سل  ..وح��ني  املتنهدات  ال�سبايا 

�س�ف اأحمل على الأكتاف والأغاريد حتيط بي ...

قالت احلقيبة ذات الل�ن البنف�سجي ...

يف   
ّ
اأ�سم اأن  ...اأمتنى  الآن  اأمتناه  ما  -اأتعرف�ن 

ظلم  اأرهقها  ام���راأة  ثياب  من  تبقى  ما  ج���يف 

حتاول  التي  اجل��راح  واأعيتها  املخادع  زوجها 

تنك�ؤها  كانت  ال��زوج  اإهانات  ولكّن   ، ن�سيانها 

كل �سباح وم�ساء من جديد ...فقررْت هذه املراأة 

 مكان يدفع عنها الظلم 
ّ

اجلريحة  الرحيل اإىل اأي

تبكي  وهي  خزانتها  ف�ق  من  تنزلني  ..وهاهي 

فيه  اغُت�سبت  الذي  ال�رشير  على  ،ترميني  بحرقة 

مرارا وتقذف يف ج�يف على عجل ما ا�ستطاعت 

 هاربة من بيت ت�ّهمت اأنه جنة 
ُّ
من ثياب ثم تفر

يف  اجلمال  م�رشقة  �سبية  دخلته  حني  اأحالمها 

رحلة  يف  معها  اأج��ازف  ...و�س�ف  تن�ساه  ل  ي�م 

الهروب هذه ..مهما كان امل�سري ..

...وانتظرت احلقائب  الأربعة   ال�سمت املكان 
ّ
عم

..ولكنها  حلمها  عن  ال�س�داء  احلقيبة  تف�سح  اأن 

بقيت �سامتة 

�ساحت احلقيبة الزيتية 

حلم  لك  ..األي�ش  ال�س�داء  اأختنا  يا  اأن��ت  -هيه 

تق�لينه ؟!..تكلمي ل تخجلي 

تاأملت احلقيبة ال�س�داء الظالم الذي ي�سكن املتجر 

والباب احلديدي املغلق من اخلارج  بثالثة قف�ل 

ثم قالت...

اأك�ن  اأن  ..اأمتنى  ال�سفر   اإخ���ة  يا  ب�سيط  .حلمي 

يف  ...يقب�ش  وطنه  اإىل  عائد  م�سافر  يد  يف  الآن 

يده الي�رشى ج�از �سفره القدمي الذي ازدحمت فيه 

الأختام من خمتلف ال�سعارات والأل�ان والبلدان..

حتى  الغربة  اأنحلتها  التي  اليمنى  يده  يف  واأن��ا 

بيته  ملكية  وثائق  ج�يف  يف  و�سع  وقد  العظام 

واأحبابه  اأهله  �س�ر   .. ثيابه  ..بقايا  �سهاداته   ..

رحل  ومن   .. وطنه  اأر���ش  على  منهم  بقي  ..م��ن 

اإىل اأعماق الأر�ش اأو اأ�سقاع الدنيا .........وهاه� 

يع�د حامال اإياي بفرح ل ي�سعه الك�ن كله ..على 

منت طائرة ..يف قطار �رشيع .بطيء ..با�ش ..نقل 

اأنه  ...املهم  ذلك  يف  فرق  ..ل  �سغرية  ...�سيارة 

�سيع�د اأخرياً اإىل وطنه  ...

الليلة  تلك  ....ن��ام��ت  جميع  احلقائب  �سمتت 

والليايل الباقية وهي حتلم ..واأخريا...

...اأو..غادرت جميع احلقائب  اأ�سابيع  اأو  اأيام  بعد 

الرف ..ويق�ل�ن اإن اأحالمها قد حتققت ..

..رغم  زالت تنتظر  ...فما  ال�س�داء  ما عدا احلقيبَة 

اأنها الأجمل ..
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 رائحة

عاما،   60 قبل  احل��رب  من  ج��دي  رج��ع  عندما 

�سدرة  يف  البي�ساء  وعمامته  بندقيته  عّلق 

 البيت، وبعدها رحل من دون ذاكرة ول عاطفة.

رمم 
ُ
ي لكي  اأخ��رى،  حرب  اإىل  اأبي  ذهب  وبعدها 

وعندما  ذاكرته،  ن�سف  اأبي  ففقد  اأبيه،  ذاك��رة 

ذاكرته  ن�سف  عّلق  الفجر  يف  البيت  اإىل  رجع 

نام.  وبعدها  البيت،  �سدرة  يف  احل��رب   وح��ذاء 

اأ�س�ات  الليل  يف  ن�سمع  البيت  اأطفال  نحن  كّنا 

واأ�س�ات  رع��اة  واأنا�سيد  اأمهات  وبكاء  جن�د 

امراأة  �س�ت  ن�سمع  كّنا  جرحى،  حتمل  طائرات 

ن�سمعها  كّنا  الأ�س�ات  هذه  كلُّ  لل�سجرة.  ُتغّني 

من جذع �سدرة البيت التي ماتت بعد رحيل اأبي.

ع�سافري

يف هذا ال�سباح، ويف طريقي اإىل املدر�سة، راأيُت 

الأ�سجار  يطاردون  وقرا�سنة  وعميانا  جن�دا 

 
ْ
والأطفال والأحالم، فتحُت نافذة �سيارتي فدخلت

 كل الغابة وع�سافريها واأ�س�ات الظالل والرعاة.

اأق��رب  لتجعلها  الأغنية  اإىل  الع�سافري   
ْ
دخلت

 
ْ
ت

ّ
د�س والظالل  املاء،  �رشب�ا  الرعاة  القلب،  اإىل 

احلكاية عن نقطة التفتي�ش.

ج�سر الكالم

ال�ساد�سة والن�سف �سباحا / ج�رش فنجا.

العا�سمة،  اإىل  ال�سيارات  نهر  يدفع  الذي   
ُ
اجل�رش

حتته  يتمدد اجلفاف ككلب يراقب الأ�سياء بك�سل. 

واأحالمهم  وظائفهم  اإىل  العابرون   
ُّ
مير وف�قه  

وك�سلهم وف�سادهم واأوهامهم.

��سل�ن 
ُ
ي وطالب  طالبات  ال�سغري،  البا�ش  يف 

اأرى  �سباح  كل  اله�اء،  يف  اليد  بحركة  الكالم 

ترتفع  ي��د  امل���دى.  يف  اللغة  حت��رك  الأي����ادي 

بكلمة  مت�سك  اأن  حت��اول  وي��د  ت��ن��زل،  واأخ���رى 

و�سحكات  للعني،  اللغة  ت�سكل  واأ�سابع  هاربة، 

�سامتة. وحلم يطري يف بطن البا�ش الذهاب اإىل 

العا�سمة.

الراعي

اأخذ  عندما خلق اهلل الأر�ش، ون�رش فيها الب�رش، 

من  الناي،  يف  وزرعها  الأ�سياء  �س�ت  الراعي 

وال�سحراء  املراعي   
ْ
نت

ّ
تك� الأول  الناي  �س�ت 

نام  الغناء،  من  الناي  تعب  وال�سف�ح،  واجلبال 
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الناي،  الذئب  اأخذ  وحيدة،  �سجرة  حتت  الراعي 

النائم  الراعي  قطيع  الذئب  قاد  الناي  وب�س�ت 

نح� الكارثة والدم.

ال�سجرة ال�ساحكة

الليل،  منت�سف  بعد  �رشيره  من  الطفُل   
ُ
�سيخرج

يف  ال�سحكة  ي�سع  امليتة،  اأمه  �سحكة  ويحمل 

�سالة  يف  اجة 
ّ
الدر يق�د  البال�ستيكية،  دراجته 

حفرة  يحفر  البيت،  حديقة  اإىل  يخرج  البيت، 

اجة اإىل احلفرة، 
ّ
نزل ال�سحكة من الدر

ُ
�سغرية، ي

تة. يف ال�سباح 
ّ
يدفنها، يع�د اإىل ح�سن اأمه املي

�سيتحدث العابرون عن ال�سجرة التي ت�سحك.

الأفعى

الأفعى التي طاردها العط�ش واملباين الإ�سمنتية 

تتبع  اأن  ال�سباح  هذا  ق��ررْت  الأحمر،  �سيح  من 

رائحة املاء والظلِّ يف وادي فنجا. مّدْت الأفعى 

راأ�سها جهة الغرب، مل تنتبه للم�ت الأ�س�د الذي 

مّدْت  املاء،  نح�  غريزتها   
ْ
تبعت �سارعا،  ى 

ّ
�سم

ُ
ي

عجالتها  ال�سيارة  وم��ّدْت  الأ�سفلت،  يف  راأ�سها 

يف  ماء  جرعة  عن  الباحث  الراأ�ش  على   
ْ
ت

ّ
ودا�س

ْت اإطارات ال�سيارة امللّطخة بدم 
ّ
وادي فنجا. مر

ثالثيني  رجل  �سينزل  العا�سمة.  نح�  الأفعى 

حمطة  يف  الأف��ع��ى  ب��دم  امللطخة  ال�سيارة  من 

�سل (مقابل املطار( لي�رشب �ساي ال�سباح، ويف 

الأفعى  ج�سد  على  دب���ر  �سينزل  ذاتها  اللحظة 

لي�رشب من دمها اجلاري على الأ�سفلت.

�سجرة

با�ش  ينتظر  ال��ط��ف��ل  ك���ان  ���س��ب��اح  ك��ل  يف 

اجل�رش،  م��ن  القريبة  ال�سجرة  حت��ت  مدر�سته 

امل��اء،  ع��ب���ة  يفتح  ال��ب��ا���ش،  ي�سل  اأن  وق��ب��ل 

 وي�����س��ق��ي ال�����س��ج��رة ال����ح���ي���دة، وي��غ��ن��ي ل��ه��ا.

كربْت ال�سجرة يف ح�سة الر�سم، يف ال�رقة البي�ساء 

واأغنية. دمعة  تثمر  ال�سجرة  الر�سم  معلم   راأى 

 ���س��األ امل��ع��ل��م ال��ت��ل��م��ي��ذ: مل��ن ه���ذه ال��دم��ع��ة؟

رد التلميذ:هي دمعة اأمي.

�سقوط

ورق��ة  �سقطت  ووح���ي���دة،  م��ي��ت��ة  ���س��ج��رة  م��ن 

اأحالمها  الطفلُة   
ْ
كتبت الطفلة،  يد  يف  جافة 

ال�سجرة. اإىل  ال�رقة  رجعت  اهلل،  اإىل   ور�سائلها 

يف الليل كنا ن�سمع غناء ال�سجرة.

ذاكرة

يف ���س��ت��اء ال��ط��ف���ل��ة ال��ب��ع��ي��دة، ع���اد اأب���ي من 

جل�ش  ذاك����رة،  وبن�سف  واح����دة،  بيد  احل���رب 

البيت. ح������ش  يف  ال���ح��ي��دة  ال�����س��ج��رة  حت��ت 

من  واخلبز  البي�ش  �سحن  هبط  ح�له،  حتّلقنا 

قطع  بع�ش  ال�حيدة  بيده  اأب��ي  اأخ��ذ  ال�سجرة. 

ب�س�رة  ومتتم  احل������ش،  يف  ون��رثه��ا  البي�ش، 

اأب��ي. يا  جياع  نحن  لأب��ي  قلت  عندما   الفلق، 

انا ال�ساحلني.
ّ
قال : حال حي

وجبة  يقدم  ابني  راأي��ُت  عندما  الليلة  هذه  يف 

الع�ساء لقطة البيت اجلائعة، تذّكرُت اأبي، واحلرب 

ال�ساحلني  انا 
ّ
حي وال�سجرة،ون�سيُت  ،والطف�لة، 

والذاكرة.
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اإله احلكمة، قان�ن خمادع؛ "لزي��ش، 
ن يريد اأْن يتعلم، عليه اأْن يعاين،

َ
م

وحتى يف منامنا،

ن�سى،
ُ
ي�سقط ذلك الأمل الذي ل ي

قطرة بقطرة يف القلب،

و�سد رغبتنا، مكرهني على ذلك،

حتّل بنا احلكمة،

بكرم من الآلهة،

 كهذا كريه وب�سع"
ٌ
كرم

~ اآ�سخيلي��ش
من  ا�ستيقظت  حني  هالة،  عقل  يف  تدور  كانت 

الهادئة،  الأحد  �سباحات  اأحد  يف  مبكراً  الن�م 

كلمات تلك الأغنية التي ح�سبت اأنها ن�سيتها منذ 

كانت  اأخرى.  مرة  تتذكرها  لن  واأنها  بعيد،  اأمٍد 

من  وكان  �سباحًا،  ال�سابعة  اإىل  ت�سري  ال�ساعة 

املفرت�ش اأْن تغزو ال�سم�ش غرفتها ال��سيعة عرب 

كان�ن  ب�سحب  متدّثرة  كانت  اأنها  ل�ل  النافذة، 

بقاع  يف  ال��رم��ادي  الن�ر  ذل��ك  لي�رشي  الأول، 

احليطان  ذات  الغرفة  ونح�  هافن،  ني�  مدينة 

البي�ش ليمليها بل�نه. وهالة، يف و�سط �رشيرها 

ت�سعر  وكانت  لل�سقف،  �ساهمة  تنظر  ال�سخم، 

من  الغريب  ال�سع�ر  بذلك  م��رة،  ولأول  حينها، 

اخلدر والرغبة.

  كانت ل تزال مت�سمرة يف و�سعيتها تلك، بعينني 

ن�سخة �أخرى من �أغنيتها �ملف�سلة

عبدالعزيز �سعد املطريي*

*  كاتب وقاص من الكويت 

من أعمال الفنانة ياسمين بنت محمد أمير- ُعمان



فاغرتني، والأغنية ت�سخب يف عقلها بال ت�قف، 

دون اأن حتاول التخل�ش من ذلك ال�سع�ر الغريب 

الذي كان ي�رشي يف ج�سدها رغم انزعاجها منه. 

دفع  بالذي  التفكر  ب��داأت  الزمن،  من  برهة  بعد 

ب�ج�ده،  ت�ؤمن  ل  عادًة  والذي  الباطن،  عقلها 

قبٍ�  يف  قابعة  من�سية  �سجاّلت  يف  ينب�ش  ب��اأن 

اأقبيتها العديدة، والذي دفنها ال�قت يف  ما من 

ويخرج  الأذية،  من  �سيدته  حماية  منه  حماولٍة 

وي�سّغلها،  الغبار،  عنها  ناف�سًا  الأ�سط�انة،  تلك 

لت�سدح يف عقلها.

  

  "يف عينيِك دع�ة ملحة،

  يف ابت�سامتِك �سيء مثري للغاية،

 ما يف قلبي قال يل باأنني يجب اأْن اأح�سل 
ٌ
  �سيء

عليِك،

  غريبان يف الليل، �سخ�سان وحيدان"

  

تتخيل  تتالألآ.  اأْن  تكادان  ال�ا�سعتان  عيناها    

مبعطفه  جال�سًا  فرويد،  بهيئة  الباطن  عقلها 

الأبي�ش اإىل جانب جراماف�ٍن قدمي، يف �سندوقه 

اأ�سط�انة اأغنية تدور، وفرويد، ذلك البغي�ش، يهّز 

راأ�سه طربًا بلحيته البي�ساء الكثة، وي�سحك وه� 

ينظر نح�ها.

  كانت دائمًا ما تق�ل ل�سديقاتها يف ال�طن باأنه 

ل ي�جد يف املرء �سيء ا�سمه عقل باطن. "اإنه اأحد 

اخرتعها  قد  الغالب  يف  الذي  فرويد  اخرتاعات 

اأو الهريوين، والذي  يف اإحدى جل�سات احل�سي�ش 

اإحدى  يف  قالتها  كتاباته".  جممل  فيهن  كتب 

جل�سات القه�ة امل�سائية، بكل ذلك ال�سم�خ الذي 

وافقنها،  الالتي  �سديقاتها  بني  هيئتها،  ز 
ّ
ميي

كعادتهن عندما تتحدث بينهن.

باأنها  اجلل�سات  تلك  ت�سعر يف  ما  دائمًا    كانت 

حرة، دون اأن تعلم ملاذا؛ رائحة القه�ة الرتكية 

النميمة  �سديقاتها،  بني  بفناجينها  تدور  التي 

ن�ساء  �سحكات  العاطفية،  وحياتهن  العمل  عن 

يطمئّنها باأنهن �سيك�نن معها لالأبد.

  "كيف لنا اأن نثق يف مفه�م خرايف، مثل "عقل 

ب�عيه  يكن  ومل  ماجن   
ٌ

�سخ�ش اخرتعه  باطن"، 

يف اأغلب الأحيان؟". قالت ذلك يف تلك اجلل�سة، 

لها  يكن  مل  افتعلتها  التي  الده�سة  واأم���ارات 

معنى، كما يعلمن ذلك �سديقاتها، �س�ى التاأكيد 

على كالمها.

  عقٌل ي�سّغل اأغنية، واآخر ين�سغل بها.

  كانت ت�سعر باأّن فرويد، كرجل تقليدي مه�و�ش 

اجل�سد  ع��ن  الغيبية  ونظرياته  بالإيرو�سية، 

يزال  ل  ال��ذي  ان 
ّ
ال�سج ه�  والغرائز،  والنف�ش 

للرجل،  الأوديبي  الفكر  دائرة  يف  املراأة  يحب�ش 

الذي  للعامل  العقلية  ال�سحة  اإطار  يحّدد  والذي 

تعي�ش فيه؛ كانت كتاباته تفي�ش بالكراهية �سد 

املراأة  ذلك، كانت جتد يف جمالت  امل��راأة، ومع 

النابعة  الق�سرية  والختبارات  املقالت  تلك 

من اأفكاره البغي�سة، والتي حتاول اأْن "ت�ساعد" 

اأك��رث ف��اأك��رث نح� دائ��رة  امل���راأة يف الجن���ذاب 

التبعية للرجل، تلك التبعية التي مُتار�ش، وب�سكل 

لال�ست�سارات  "الآفاق"  م�ؤ�س�سة  يف  ممنهج، 

التي ت�رشف  امل�ؤ�س�سات  اإحدى كربى  الهند�سية، 

على م�ساريع �سخمة يف منطقة اخلليج العربي، 

والتي كانت تعمل هالة بها كمهند�سة لأكرث من 

عقد.

  لكن لي�ش لذلك كانت تكرهه فقط، بل لأفكاره 

"العقل  فكرة  حت��دي��داً  الإن�����س��ان،  ع��ن  الغيبية 

الباطن". كيف للمرء اأن يقنع امراأة ل ت�ؤمن �س�ى 

التي ت�سيطر على هذه احلياة،  باللغة الربهانية 

ونظرياتها،  ومعادلتها  اأرقامها  ماديتها،  بكل 

بت�رشفات  يتحكم  اآخر، خفي،  عقاًل  هنالك  باأن 

املرء وغرائزه؟

مدى  على  املن�سدل  الق�سطلي  �سعرها  ك��ان      

 
ْ
ال��سادة باهتًا بفعل الن�ر الرمادي الذي اأُغِرَقت

به الغرفة، والذي كان، مع الهدوء الذي ت�سخ به 

الهادئ،  �سارع ي�رك  �سقتها املطلة على  اأرجاء 

يغذيان اخلدر يف جلدها احلليبي. اإل اأّن الرغبة، 

كانت  لها،  �سالحًا  الأغنية  تلك  تتخذ من  والتي 
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هذه  يف  ال�ستيقاظ  عادتها  من  تكن  مل  تقاوم. 

غارقة  ا�ستيقظت  هذا  ومع  ال�سباح.  من  الفرتة 

اأغنية  اأ�سط�انة  ومع  ال�س�داء،  ال�رشا�سف  بني 

"غريبان يف الليل" ب�س�ت فرانك �سيناترا تدور 
يف عقلها.

  على اأن املرء عليه األ يحكم باأّن هالة ل تفكر 

�س�ى بتلك اللغة الربهانية، واإل ملا تاأثرت بتلك 

املليء  الهروب من عاملها  دائمة  الأغنية؛ فهي 

بتكّد�ش  �سعرْت  كلما  وامل��ع��ادلت  ب��الأرق��ام 

حتيل  ال��ذي  احلمل  بكل  �سدرها،  على  الأرق��ام 

واملجاز،  ال�سعر  عامل  النقي�ش؛  العامل  اإىل  اإليه، 

كانت  للخيال.  �س�ى  حتيل  ل  التي  والكلمات 

تعتقد باأنها �ستجد قلبها يف ذلك العامل اخلرايف. 

تعتقد  كانت   
ٌ
قلب بعيد،  زمن  منذ  فقدته   

ٌ
قلب

باأنها �ستجده يف الأغنية التي ل تزال ت�سدح يف 

عقلها.

بداأت  قد  تزال منزعجة،  والتي ل    كانت هالة، 

بن�بة  ينذر  مما  �سدغيها،  يغزو  بالثقل  ت�سعر 

وكمحاولة  لذا،  ل�ساعات.  ت�ستمر  مزمن  �سداع 

حافة  نح�  بالزحف  بداأت  ج�سدها،  من  للهرب 

راأ�سها،  يف  الثقل  ذل��ك  بكل  لتقف،  ال�����رشي��ر، 

وتدلف يف املمر ببجامتها ال�ردية الف�سفا�سة 

حتتاج  كانت  املقابلة.  اجلهة  يف  املطبخ  نح� 

ال�سع�ر  القه�ة حتى تخرج من حالة  لك�ب من 

بالالوعي. ول تعلم ملا تذّكرت، وهي يف املمر 

الداكن، عبارة قراأتها لليا�ش خ�ري قبل اأع�ام 

تق�ل باأن "ج�سد الإن�سان تاب�ته". وحينها فقط، 

�سعرت باأنها، ط�ال حياتها، جثة هامدة ته�ي، 

دْت بها من دون 
ّ
وت�سّد معها نح� القاع امراأة ُقي

ذنب.

"ج�سد الإن�سان تاب�ته"، مفت�نة بتلك العبارة    

حني  امل��رء  اأّن  اإىل  يحيل  خ���ري  ك��ان  كانت. 

بج�سده،  الرغبة  مت���ت  الأرب��ع��ني،  �سن  ي�سل 

وينزلق للم�ت دون اأْن مي�ت. ولكنها، امراأة يف 

للم�ت   
ْ
انزلقت باأنها  ت�سعر  والأربعني،  الثانية 

هي  للرغبة  م�ساعر  اأي��ة  واأّن  العقد،  قرابة  منذ 

اأعرا�ش جانبية لتفاعالت ج�سدها فقط.

اأ�سط�انة  لإخ���راج  فرويد  دف��ع  ال��ذي  ما  لكن    

"غريبان يف الليل"؟
د 

ّ
فيما م�سى، كانت ترى باأن هذه الأغنية جت�س

وغريب،  هي  احلياة؛  هذه  يف  تتمناه  ما  اأك��رث 

النظرات،  يتبادلن  الليل،  يف  �سدفًة  يلتقيان 

اللحظة،  تعلم، حتى هذه  ويقعان يف احلب. ول 

ملا كانت مفت�نة بتلك الأغنية.

 يف طف�لتها، كان والدها يجل�ش م�ستمعًا لأغاين 

�سيناترا ل�ساعات عديدة يف غرفٍة اأثاثها م��سى 

يف  ال�سرتخاء  يف  و�سيلته  تلك  كانت  باحلمرة. 

الغرفة  تلك  يف  لها  ي�ستمع  ك��ان  العطل.  اأي��ام 

اأحيانًا وه� يقراأ كتابًا، واأخرى وه� يجل�ش فقط 

للخلف.  راأ�سه  وا�سعًا  الأريكة،  على  م�سرتخيًا 

كان ذلك ال�سك�ن يغ�يها، يدفعها لدخ�ل الغرفة 

الطفلة،  تلك  ادعاء  يف  يتمثل  الذي  الهدوء  بكل 

وفيما  كرا�ستها،  يف  لرت�سم  الأر���ش  وتت��سد 

ال�سكينة، وجدت عامل  تلك  لتقراأ كتابًا. يف  بعد، 

ومع  اأب���داً.  ت��غ��ادره  اأْن  يف  ترغب  ومل  امل��ج��از، 

تقدمها بالعمر، �ستك�ن تلك الغرفة احلمراء هي 

اأكرث احلالت التي �ستحن للع�دة اإليها؛ املكان، 

الأغاين، وت��سد الأر�ش بجانب اأبيها.

  يف البداية، مل يكن والدها مرتاحًا لقتحامها 

تك�ن  حني  متار�سه  الذي  الهدوء  ولكن  عزلته، 

ل  حني  دائمًا  عنه  تتخلى  وال��ذي  وج���ده،  يف 

ها 
ّ
يك�ن يف اجل�ار، كان مقنعًا كفايًة لأْن ي�سم

يت�قف  والتي  العزلة،  تلك  كانت  ال�سك�ن.  لذلك 

الهند�سة.  لدرا�سة  دفعها  ما  هي  الزمن،  فيها 

قراأت  قد  تلك،  العزلة  جل�سات  اإح��دى  يف  كانت 

النظرية  العلمية للمبتدئني" عن  "امل��س�عة  يف 

الن�سبية، وكيف للزمن اأن يك�ن بعداً رابعًا ميكن 

للمرء اأن ي�سري، اأو حتى يت�قف، فيه.

ق�سة  "األي�ست  النظرية.  بتلك  اأُِخ��ذت  قد  كانت    

عليها؟" هكذا  دليل  خري  ومعراجه  النبي  اإ�رشاء 

اأن  والدها  وبداأت تطلب من  تفّكر حينها.  كانت 

ي�سرتي لها كتبًا ت�رشح لها تلك النظرية، والذي 
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بها،  افتتانها  �سبب  ك��ان  قلياًل.  يزعجه  ك��ان 

بحقيقة  العزلة،  تلك  يف  ت�سعر  كانت  اأنها  هي 

ت���ق��ف ال��زم��ن؛ مت��ر ���س��اع��ات ع��دي��دة، يف ج� 

كان  باللحظة.  اأ�سبه  �سيء  يف  بال�سكينة،  مليء 

ب�سبب  ذلك  ب��اأّن  منها  اخ�تها  �سخرية  يغيظها 

ميكنه  ل  الزمن  واأّن  بامللل،  اح�سا�سها  ع��دم 

فقط  م�ج�دة  خرافة  الزمن  اآل��ة  واأّن  الت�قف، 

اأي  الكرت�نية. ولكنها مل تعرهم  يف امل�سل�سالت 

بقطة   
ْ
ارتطمت الن�سبية،  النظرية  وعرب  اهتمام. 

يف  تت�اجد  اأن  لها  ميكن  وكيف  ���رشودجن��ر، 

التي  هالة  اللحظة؛  ذات  يف  خمتلفني  عاملني 

يها والدها، 
ّ
جتل�ش يف "العزلة املقد�سة" كما ي�سم

وهالة التي تلعب مع اخ�تها. وحينها فقط، يف 

تع�سق  اأنها  رغم  اأرادت،  ع�رشة،  اخلام�سة  عمر 

واأْن  العلمي،  املجال  يف  تتخ�س�ش  اأْن  الأدب، 

ت�سبح عاملة فيزياء كمية.

    لكن لل�قت ذلك اله��ش بالتغيري، فبعد دخ�لها 

جلامعة الك�يت، مل جتد التخ�س�ش الذي تريده، 

ولأّن اأمها كانت تخاف عليها كثرياً، مل ت�ستطع 

الدرا�سة يف اخلارج، واأُجربت على التخ�س�ش يف 

تقتنع  بداأت  ال�قت،  ومع  امليكانيكية،  الهند�سة 

ل  امل��رء  واأّن  خرافة،  الزمن  ت�قف  فكرة  ب��اأّن 

ميكنه حلظيًا الت�اجد يف عاملني خمتلفني.

يف  كانت  حينما  والدها،  وفاة  بعد  ذلك  كان    

الزمن  وفقدان  الأوىل،  الدرا�سية  �سنتها  نهاية 

ووق�فها  �سم�رها،  بداية  ذلك  وك��ان  ملعناه. 

على ب�ابة التقية.

دالفًة  الداكن،  املمر  من  خرجت  قد  هالة  كانت 

غرفة  يغمر  وال��ذي  اأخ��رى  مرة  الرمادي  للن�ر 

العل�ية  اخلزانات  اإحدى  نح�  مت�جهًة  املطبخ، 

اخلدر  �سع�را  كان  للباب.  املقابل  الطرف  يف 

ليحل  ج�سدها،  عن  يت�رشبان  ب��داآ  قد  والرغبة 

حملهما ذلك ال�سداع الذي ي�سبه �رشبات مطرقة 

على جدار عقلها، والأغنية ل تزال ت�سدح. فتحت 

املطح�ن،  النب  برطمان  لُتخرج  اخلزانة  باب 

اإفاقة عقلها.  لت�ستن�سقه، حماولًة  وتفتح غطاءه 

اإىل  باللحظة،  اأ�سبه  �سيء  يف  ذهبت،  اأنها  اإل 

يف  �سديقاتها  مع  امل�سائية  القه�ة  جل�سات 

تنتهي.  ل  التي  الرنانة  و�سحكاتهن  ال�طن 

راأ�سها  اأثقل  احلزن  من  �سيء  اأ�سابها  وحينها، 

مبزيد من ال�سداع.

 يف الراأ�ش. 
ٌ
  رائحٌة وحزٌن، واأمٌل يف القلب، واآخر

الالتي  ملا ي�سعر احلزن، حني تدع�ه ذكرى من 

جللب  احل��اج��ة  بتلك  القلب،  �سغاف  ا�ست�طن 

ما حّل يف �سدر  املتعددة، متى  الأمل، ب�ج�هه 

الإن�سان؟

    قبل قدومها لل�ليات، كانت ت�سعر يف ال�طن 

زواج  مع  ت�سعر،  كانت  ملعانيها.  الأ�سياء  بفقد 

باأ�رشهن،  ال�قت  مع  وان�سغالهن  �سديقاتها 

ب�سيء من اخليانة. كانت تعلم، حني �سيتزوجن، 

ع�ائلهن  من�  بحكم  بع�ش  عن  �سيبتعدن  باأنهن 

املكاملات  و�ست�سبح  م�س�ؤولياتهن،  وازدي��اد 

مرور  مع  الي�مية،  �سبه  واملقابالت  الي�مية 

الأيام عادة اأ�سب�عية، ثم �سبه �سهرية. لكن، حني 

القدر، فهذا ل يعني باأنه  يت�قع املرء �سيئًا من 

�سيتقبله.

الجتماعية،  العالقات  مع  م�سكلتها  تكن  مل    

الّدعاء.  تعرف  بالنفاق  مليء  جمتمع  يف  فهي 

ال��ذي  والعمل  ال��زي��ف،  ذل��ك  خ�سم  يف  ول��ك��ن، 

التي  اأعباءه  وازدي��اد  ذك�رية  بعن�رشية  يّت�سم 

كانت  العب�دية،  اأغ��الل  من  �سيء  باأنها  ت�سعر 

لها،  ين�ست  �سخ�ش  الإن�سانية؛  للرفقة  حتتاج 

وي�ساركها  الأمل ذاته الذي تفر�سه احلياة. ويف 

ذلك الحتياج، بداأت الأ�سياء تفقد معانيها. حتى 

القه�ة الرتكية، مل يعد لها ذلك املذاق.

 كانت هالة، يف ج� املطبخ املليء بالرمادية، 

اإىل انعكا�ش  الكنكة،  تنظر، وهي ترمي النب يف 

وجهها يف املاء الذي تزداد دكنته، والتي �سعرت 

الطرف  يف  اأخرى  هالة  اإىل  تنظر  باأنها  وقتها 

الآخر من الكنكة.

  حينما اأرادت الدخ�ل يف ب�ابة التقية، وجدت 

فكرت،  اأنها  حتى  ذل��ك.  على  يعيننها  رفيقات 
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بدافٍع من حزن الفقد، والفراغ الذي تركه والدها 

للنا�ش  وتعلن  احلجاب،  ارت��داء  يف  قلبها،  يف 

دت من جديد. اإل اأّن طريق التقية �ساٌق 
ّ
باأنها تعم

ومتعب، وجمالها، والذي كان ي�سعل الرغبة يف 

ومع  اأي�سًا.  يغ�يها  كان  والزمالء،  الطلبة  اأعني 

كانت  احلجاب.  فكرة  عن  تتخلى  بداأت  ال�قت، 

جمالها  عرب  والتي  ال�سقية،  الطفلة  تلك  تزال  ل 

ال�ساحر، تفنت الآخرين. وبذلك، ظّلت على ب�ابة 

ل.  اأم  �ستدخل  هي  اإْن  تعرف  اأن  دون  التقية، 

لقد كانت ترى نف�سها كما كان يرى �رشودجنر 

تعي�سان يف  الرغبة،  وامراأة  التقية،  امراأة  قطته؛ 

ذات ال�عاء، يف ذات اللحظة. 

بعد  قراأته  كتاب  اأول  كان  التناق�سات.  ام��راأة 

ح�س�لها على املاج�ستري من جامعة ني� هافن 

كانت  ف��راي.  لن�رثروب  الكربى"  "املدونة  ه� 

يف فرتة درا�ستها تلك تنتقل بني العلم والأدب؛ 

العلمية،  والكتب  الدرا�سة  ب�سغط  �سعرْت  كلما 

 ملتنّف�سها يف ال�سعر والرواية. وبعد انتهاء 
ْ
هربت

الدرا�سة، اأرادْت كتابًا خمتلفًا، ووجدته يف كتاب 

فراي، والذي يجمع بني �سغفيها املتناق�سني.

ما  اأك��رث  ه���  الكتاب  ذل��ك  ب���اأّن  ت�سعر  كانت    

يف�رش حياتها، واأّنه، رغم ك�نه كتاب نقد، يفهم 

لغة  كُنّ يفعلن �سديقاتها؛  اأكرث مما  �سخ�سيتها 

العامل الأوىل كانت جمازية، لغة ال�سعر واخليال، 

ومع ال�قت، بداأْت تلك اللغة تنح� اأكرث فاأكرث نح� 

الربهان. وكانت ترى ذلك التح�ل يف اللغة هي 

الربهان  العامل؛  مع�سلتها كما هي مع�سلة هذا 

يحاول نفي املجاز، والأخري يقاوم بدوره لكي 

يحيى.

الرغبة  والربهان؛  املجاز  التناق�سات؛  ام��راأة 

والتقية؛ احلياة وامل�ت.

التح�ل  الكنكة، نقطة  القه�ة يف�ر يف  كان ماء 

وا�ست�ائها،  القه�ة  بن�سج  امل��رء  تخرب  التي 

الذي يثريها دومًا. وبحركة  الأثري  لينبعث ذلك 

كانت  الفنجان.  يف  القه�ة  كانت  منها،  �رشيعة 

�سنع  يف  تتج�سد  كلها  الإن�سان  حياة  باأّن  ترى 

الف�رة  تلك  يف  �سبابه  واأّن  الرتكية،  القه�ة 

احل��رارة،  يجادل  البارد  القه�ة  ماء  الق�سرية؛ 

يقاومان بع�سيهما، يلتحمان حتى تلك الذروة. 

واأّنه متى ما جتاوز تلك الف�رة، ين�سدل املرء مع 

بقية عمره للخدر وال�سم�ر.

  كانت ترى باأن اجلدلية ت�لد من كنف التناق�ش. 

واأنها مع ال�قت، تفقد اجلدلية ا�ستمراريتها، ويف 

انت�رشت  ينت�رش. هكذا  اأن  اجلم�د  النهاية على 

الراأ�سمالية على العامل كما ترى، وهكذا �ستنت�رش 

دومًا. ولذلك، كان على هالة، اإن اأرادت العي�ش، 

اأن تتخلى عن الأغنية، وعن كل ما ي�سكل بناءها؛ 

املجاز، الرغبة، واحلياة.

   لكن املرء ل ي�ستطيع العي�ش دون اأغنية، دون 

رمت اأو اإيقاع، وعليه دائمًا اأن يخرتع ما يتناغم 

بعد  كانت،  نف�سه.  يف  خَلق 
ُ
ي ال��ذي  الفراغ  مع 

ت�ستمع  ب��داأت  الليل"،  يف  "غريبان  عن  تخّليها 

راحة  فيها  وج��دت  والتي  الدينية،  لالأنا�سيد 

ذلك  اهلل،  الرهبة من  غريبة حينها؛ احلديث عن 

احلب الذي يتمثل يف اخل�ف منه.

  كانت تلك العالقة ال�حيدة التي ميكنها العي�ش 

فيها لالأبد. عالقة دون �سّك اأو اأمل؛ اأْن تتخلى عن 

اأن تثق بهداه دائمًا  كربيائها وت�سّلم نف�سها له، 

وت�ؤمن باأنه خمل�سها يف احلياة، وتلجاأ له حني 

للطرف  فيها  تخ�سع  عالقة  لتجده.  حتتاجه 

مهّدد  كيانها  باأن  ت�سعر  اأن  دون  متامًا،  الآخر 

دائمًا. كانت حتتاج تعبئة الفراغ يف ذاتها بتلك 

ال�قت، وكاأي �سيء ل يالم�ش  املحبة. لكن، مع 

�سغاف القلب، بداأت ت�ساأم من تلك الأنا�سيد، ومع 

وانزلقت  للخدر،  هالة  ا�ست�سلمت  الرتابة،  تغلغل 

للهاوية.

 وكانت تلك ق�سة جل�ئها للدرا�سة يف ال�ليات 

ما  ه��ذا  لديها،  طم�حًا  فقط  يكن  مل  املتحدة؛ 

احلقيقية  الإجابة  عن  ي�ارب  حني  املرء  يق�له 

لأن متلي  كانت حتتاج  به؛  ل�س�ؤاٍل غري مرغ�ب 

لأْن  عقلها،  ت�سغل  باأْن  معنى،  ذي  ب�سيء  ذاتها 

ذلك  قلبها. وكان  ل  بها،  يتحكم  جتعله ه� من 
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كل  ي�ؤديه  وال��ذي  بها،  اخلا�ش  الكبري  الهروب 

امرٍء مرًة يف حياته.

به،  لتت�جه  امل�قد  من  الفنجان  هالة  اأخ��ذت 

اإىل  بحرارته،  ال�سع�ر  ا�ستطاعت  ما  حماولة 

طاولة الطعام ال�سغرية بجانب النافذة. مل يكن 

املطبخ �سمن غرفة املعي�سة، اإذ اأن ت�سميم ال�سقة 

كان قدميًا، وكان يعجبها ذلك؛ ي�سعرها باحلياة 

القدمية التي كانت تعي�سها مع اأ�رشتها يف م�سى 

يف �سفراتهم، حينما كان والدها على قيد احلياة. 

حينما كانت طفلة، وكانت ترغب بت�قف الزمن، 

واأل يتغري اأبداً. كانت دائمًا حتب اأوراق اجلدران 

التي خلف �س�ر العائلة، قبل اأن ُت�لد هي، بذلك 

التي  الزنبق  زه���ر  وزخ��ارف  الأخ�رش،  الل�ن 

ولذلك،  الفيكت�ري.  الع�رش  جدران  ورق  ت�سابه 

مل  التي  ال�س�ر  لتلك  باللتزام  اأ�سبه  وب�سيء 

تع�سها، كانت قد اختارت اأوراق جدران م�سابهة 

الت�سميم  يخالف  ب�سيء  بذاكرتها،  حتتفظه  ملا 

الداخلي املعا�رش.

    امراأة الذاكرة، مهما حاولت الن�سيان.

ني� هافن، وعند  الثالث يف مدينة    يف عامها 

ا�ستمعت  ب�سيارتها،  اجلامعة  من  ظهراً  ع�دتها 

العادة،  غري  على  جعلتها،  التي  الأغنية  لتلك 

�سامتًة حتى نهاية الطريق. كانت، كامراأة حتب 

ملنزلها  ط�ياًل  طريقًا  اأحيانًا  تاأخذ  التفكري، 

عندما ت�سعر بحاجتها لذلك، عرب اأ�سجار الريف، 

اأ�سجار  يك�س�  وقتها  اخلريف  ف�سل  كان  والتي 

القيقب والزنبق على جانبي الطريق بذلك اخلليط 

ببحرية  م��روراً  وال�سفرة،  القرمزية  من  الباهر 

للمدينة.  ت�سل  حتى  الداكنة،  بزرقتها  مالتبي 

اإطار  باختيار  ُتفّكر  الدكت�راة،  بداية  يف  كانت 

نظري لر�سالتها يف امليكانيكا البي�ل�جية، حني 

ذلك  بكل  الرادي�،  عرب  ت�سامبان  تراي�سي  بداأت 

ال�سفيح"،  "تذّكري رجل  اأغنية  ال�سجي،  ال�س�ت 

لته�ي هالة يف حالة من ال�سمت.

ب�سدة  التي يحتاجها  القطعة  "من �رشق تلك      

الكل،

  تركك ج�سداً جم�فًا،

  جلداً وعظامًا،

،
ّ

  اأي �سارٍق، اأي ل�ش

  من �رشق قلبك، ومفتاحه"

الرمادي،  هافن  ني�  ج�  يف  الطريق،  ذلك  يف    

وكان  الداكنة،  الأوراق  قرمزية  هنالك  كانت 

"غريبان  اأغنية  ال�سمت. وحينها تذكرت  هنالك 

اأن  دون  �سن�ات،  �سبع  منذ  مرة  الليل" لأول  يف 

كالم  العذاب،  من  وكن�ع  لتتذكر،  ملاذا.  تعرف 

عندما  غريبَا،  حينها  يكن  مل  وال��ذي  الغريب، 

"املري�ش  رواية  على   
ً
اإه��داء مرة  ذات  لها  كتب 

الإجنليزي":

اأ�سياء  هنالك  اجل�سد  يف  ب��اأّن  امل��رء  "يح�سب    

الإهمال  واأن  الن�سيان،  بفعل  ال�قت  مع  مت�ت 

لكن جاهاًل  لفنائها.  اإل  ي�دي  ل  ي�سيبها  الذي 

يك�ن، حني ل يعي اأنه باإمكان انبعاث الأ�سياء 

والتي  اخل��زام��ى،  زه��رة  ك�سع�د  قب�رها،  من 

ن�سيت ذات مرة، من قلب ال�سحراء"

اأ�سابتها ن�بة هلع جعلتها ت�سعر بالختناق،    

ا�ستن�ساقه،  ميكنها  ول  اختفى  قد  اله�اء  وب��اأّن 

للراأ�ش  الدم  تدفع  املت�سارعة  قلبها  و�رشبات 

ال�سيارة على   على ركن 
َ

رب
ْ
ًا، لُتج

ّ
حتى تبقيه حي

جانب الطريق. وحينها، �سعرت هالة بذلك الأمل 

الذي قب�ش على قلبها فجاأة، ليعت�رشه، جاذبًا 

اإياه نح� الأ�سفل. ذلك الأمل الذي كان يتخفى يف 

�سّق من�سي من �سق�ق القلب التي ل حت�سى، والذي 

للن�سيان،  هالة  احتاجت  حينما  اخل��در  طم�سه 

من  انتقامه  ليحقق  فر�سته،  حتني  حني  وبرز، 

طم�ش ل�سن�اٍت عديدة.
ُ
تلك التي جعلته ي
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التي  كوغناواغا  قرية  يف  الظهرية  تلك  التي أتذكر  كوغناواغا  قرية  يف  الظهرية  تلك  التي اأتذكر  كوغناواغا  قرية  يف  الظهرية  تلك  أتذكر  أزال اأزال أزال  ما 

الكني�سة  الكني�سة سمت  الكني�سة سمت  مت  س�س� أتذكر اأتذكر أتذكر  خريفي  خريفي سباح  خريفي سباح  باح  س�س� ذات  ذات سلتها  ذات سلتها  لتها  سو�سو�

أمل اأمل اأمل  أتاأتاأتاأت غرية سغرية سغرية  سال�سال� النافذة  خلف  النافذة أق��ف  خلف  النافذة اأق��ف  خلف  أق��ف  أن��ا اأن��ا أن��ا  أن��ا و أن��ا و احلجرية 

أرى اجل�رس اأرى اجل�رس أرى اجل�رس  أرى اجل�رس و أرى اجل�رس و ا�سع يف سا�سع يف سا�سع يف  سال�سال� ان�سياب نهر �سان لوران الأزرق 

جار العمالقة التي سجار العمالقة التي سجار العمالقة التي  سالأ�سالأ� اهق يف البعيد وتلك ساهق يف البعيد وتلك ساهق يف البعيد وتلك  سال�سال� املعدين 

انها حتت �سماء كندا اخلاوية خواء سانها حتت �سماء كندا اخلاوية خواء سانها حتت �سماء كندا اخلاوية خواء  أغ�اأغ�سأغ�سأغ� تتبدى رافعة 

هدسهدسهد ستراجيديا يزيده حدة غياب الهندي الأحمر عن امل�ستراجيديا يزيده حدة غياب الهندي الأحمر عن امل�

ان الأوروبيني سان الأوروبيني سان الأوروبيني الذين  سوالقر�سوالقر� أفكر يف كل البحارة اأفكر يف كل البحارة أفكر يف كل البحارة  كنت 

إىل اإىل إىل خليج املك�سيك  ني سني سني  سال�سال� جابوا بحار العامل من بحر 

على امتداد ثالثة قرون كري�ستوف كولومب ، ماجيالن 

أفكر يف تلك اجلرائم امل�سكوت عنها اأفكر يف تلك اجلرائم امل�سكوت عنها أفكر يف تلك اجلرائم امل�سكوت عنها  أفكر يف تلك اجلرائم امل�سكوت عنها كورتيز وغريهم...  أفكر يف تلك اجلرائم امل�سكوت عنها كورتيز وغريهم...   ،

أوروبا اأوروبا أوروبا  ي سي سي البعيدة عن  سالأرا�سالأرا� إىل اإىل إىل  عندما كانوا يذهبون 

حنونهم يف سحنونهم يف سحنونهم يف  سوي�سوي� إىل اجلزر ال�سعيدة ويختطفون الأهايل اإىل اجلزر ال�سعيدة ويختطفون الأهايل إىل اجلزر ال�سعيدة ويختطفون الأهايل 

أعراق اأعراق أعراق  أعراق و أعراق و عوبا سعوبا سعوبا  س�س� أن اأن أن  أفكر اأفكر أفكر  ال��دواب...  حن سحن سحن  ست�ست� كما  القوارب 

أيديهم.اأيديهم.أيديهم. رسب�رسب�رسية كثرية اختفت على 

ا�سبانيا  إىل اإىل إىل  ي��ع��ودون  امل��غ��ام��رون  ال��ب��ح��ارة  ي��ع��ودون وك���ان  امل��غ��ام��رون  ال��ب��ح��ارة  �ع��ودون وك���ان 

خو�ض  بعد  املرهقة  ب�سفنهم  هولندا  خو�ض إىل  بعد  املرهقة  ب�سفنهم  هولندا  خو�ض اإىل  بعد  املرهقة  ب�سفنهم  هولندا  إىل  خو�ض و بعد  املرهقة  ب�سفنهم  هولندا  إىل  خو�ض و بعد  املرهقة  ب�سفنهم  هولندا  إىل  والربتغال 

مياه املحيطات يف مغامرات حقيقية... كانوا يعودون 

الغريبة  ضالري�ضالري�ض واحليوانات  الطيور امللونة  أنواع من 
ّ
الطيور امللو أنواع من 
ّ

الطيور امللوا الطيور امللواأنواع من  أنواع من  اباب

آدميني اآدميني اآدميني  اوباوب ة... سة... سة...  سالغام�سالغام� ة 
ّ
املداري والزهور  املدارية والنباتات  والزهور  ة والنباتات 
ّ
املداري والزهور  والنباتات 
ّ

يف  يف سوهم  يف سوهم  وهم  سقن�سقن� ورج���ال ورج���ا  ��ا  أط��ف�اأط��ف��اأط��ف��اأط��ف��ال أط��ف�و أط��ف�و ن�ساء  معهم  حملوا 

ضالنا�ضالنا�ض وهم على سوهم على سوهم على  سليعر�سليعر� ضتقن�ضتقن�ض احليوانات  يهم كما سيهم كما سيهم كما  أرا�اأرا�سأرا�سأرا�

أم�سرتدام ويالعبونهم كما اأم�سرتدام ويالعبونهم كما أم�سرتدام ويالعبونهم كما تالعب ال�سعادين أم�سرتدام ويالعبونهم كما وارع  أم�سرتدام ويالعبونهم كما وارع  وارع سوارع س س�س� يف 

ورا سورا سورا  سو�سو� وثائق  وثائق ساهد  وثائق ساهد  اهد  ست�ست� أم�سرتدام اأم�سرتدام اأم�سرتدام  اباب البحار  متحف  ويف 

إن�سانية القا�سية رجال ممددين يف اإن�سانية القا�سية رجال ممددين يف إن�سانية القا�سية رجال ممددين يف  لتلك املمار�سة الال

فاد سفاد سفاد  سال�سفن على ظهورهم ومكبلني بالأ�سال�سفن على ظهورهم ومكبلني بالأ�

ال�ستعماري. كانت املوجة  ضالتوح�ضالتوح�ض  كانت تلك بدايات 

للقارات  املنظم  الع�سكري  الغزو  للقارات أعقبها  املنظم  الع�سكري  الغزو  للقارات اأعقبها  املنظم  الع�سكري  الغزو  أعقبها  التي  الأوىل 

ضاخلم�ضاخلم�ض

ض�ض�ض التطهري العرقي يف  �س�س سوق�سوق� هكذا عاملوا الهنود احلمر 

مال القارة الأمريكية مل توثق كما ينبغيسمال القارة الأمريكية مل توثق كما ينبغيسمال القارة الأمريكية مل توثق كما ينبغي س�س�

يقاومون هذا  يزالون  قاوموا ول  احلمر  الهنود  قاوموا أن  احلمر  الهنود  قاوموا اأن  احلمر  الهنود  أن  بيد 

إفناء منظماإفناء منظمإفناء منظم إفناء منظمجرامي من قتل و إفناء منظمجرامي من قتل و العدوان ال

احلمر  الهنود  خا�ض  قرون  الهنود أربعة  خا�ض  قرون  الهنود اأربعة  خا�ض  قرون  أربعة  امتداد  وعلى  وهكذا 

ا أدبا �سيا�سيا أدبا �سيا�سيا 
ّ
أدبا �سيا�سي
ّ
أدبا �سيا�سياأدبا �سيا�سي معارك رهيبة مع الرجل الأبي�ض وتركوا 

وريف  قا�سية  وريف ساهد  قا�سية  وريف ساهد  قا�سية  اهد  سم�سم�  : حزنا  : ر  حزنا  : �ر  حزنا  : أك�ر  حزنا  : أك�ر  حزنا  : �أك��ر  حزنا  : �ر  حزنا  : أك�ر  حزنا  : �ر  حزنا  أك�اأك�ر  وجغرافيا  حزينا 

كذاك  التاريخ  فجر  منذ  �سكنه  الذي  الن�سان  من  خاو 

رس�رس�رسابي  ام سام سام  سه�سه� إليه فيما بعد اإليه فيما بعد إليه فيما بعد  البكر الذي حملني  الريف 

ام ونحن نرتجل من سام ونحن نرتجل من سام ونحن نرتجل من  سه�سه� نطن قال يل سنطن قال يل سنطن قال يل  سوا�سوا� ارف سارف سارف  سم�سم� على 

امامنا  من  يقفز  مرحا  امامنا سغري  من  يقفز  مرحا  امامنا سغري  من  يقفز  مرحا  غري  سال�سال� كلبه  وبوبي  ال�سيارة 

إىل الغاب.اإىل الغاب.إىل الغاب. إىل الغاب.م�رسعا ي�سبقنا  إىل الغاب.م�رسعا ي�سبقنا 

قال : 

هد الطبيعي كما كان سهد الطبيعي كما كان سهد الطبيعي كما كان على  سامل�سامل� د الأمريكان ترك هذا 
ّ
د الأمريكان ترك هذا تعمد الأمريكان ترك هذا تعم

أيام الهنود احلمر      اأيام الهنود احلمر      أيام الهنود احلمر      

إىل اإىل إىل حميط متحفي...  إىل لوا الطبيعة  إىل لوا الطبيعة 
ّ
قلت يف داخلي هكذا حو

ا�سع سا�سع سا�سع  سال�سال� الريفي  املجال  الريفي اأملت  املجال  الريفي اأملت  املجال  أملت  اتات الهندي  غياب  ويف 

جار البا�سقة التي ت�سافر بعيدا سجار البا�سقة التي ت�سافر بعيدا سجار البا�سقة التي ت�سافر بعيدا  أمامي تلك الأ�اأمامي تلك الأ�سأمامي تلك الأ�سأمامي تلك الأ� املفتوح 

وبنف�سجية  ورمادية  ورمادية سية  ورمادية سية  ية  سف�سف� غيوم  تعربها  �سماء  يف 

ّأّنأّن أناأنا اوكاوك العامل فتبدو  الأول خللق  اليوم  متقطعة كما يف 
ّ
الأو اليوم  متقطعة كما يف 
ّ

ضولي�ضولي�ض ال�سحب  الغابة هي التي تتحرك ت�سافر يف ال�سماء 

عزالت كوغناواغا

رحلة اإىل الهنود احلمر

�ر�ؤى
تابعات 

م

*خالد النجار*خالد النجار*

*  شاعر ومترجم من تونس



مبرح  املنطلق  بوبي  ينادي  �رسابي  ه�سام  اأ�سمع  واأنا 

الع�رسة ترتدد يف  الدببة  الهندي  الزعيم  كبري وكلمات 

داخلي… 

يقول الّدببة الع�رسة :

ة وحيث ل �سيء 
ّ
ة حيث تهب الرياح حر

ّ
ولدت يف الربي

يك�رس �سوء ال�سم�ض ولدت يف بلد بال حدود حتّده حيث 

ة واأريد اأن اأموت هنا يف هذا املجال 
ّ
الكّل يتنّف�ض احلري

 ولي�ض بني اجلدران. 
ّ
احلر

قبيلة  لرئي�ض  ال�سعري  املقطع  هذا  الهزمية  ادب  من  و 

النوف املثقوبة وكاأين اأقرا اأ�سى الأندل�سيني وبكاءهم 

الذي  الأندل�ض  من  خروجهم  بعد  املفقود  الفردو�ض 

عمروه ثمانية قرون

حماربا كنت

والآن انق�سى كّل �سيء

ازمنة �سعبة

هكذا هو م�سريي

ن�سو�ض ل اأدري مدى �سحتها ون�سبتها للهنود احلمر 

اأن رجال الكني�سة هم من وّثق ودر�ض ثقافة  فقد وقع 

اأن مار�سوا  اإىل لغاتهم بعد  اآدابها  هذه ال�سعوب ونقلوا 

البي�ض  الآباء  اإىل  بالذاكرة  ثقافية. عدت  اإبادة  عملية 

بيد  الرببر  تراث  اأي�سا  فقد وثق هم  افريقيا  �سمال  يف 

يقول  كما  اأو  ثقافية  اإب��ادة  مار�سوا  الآن  ويف  اأنهم 

ثقافيا  اغت�سابا  مار�سوا  نويل  برنار  الفرن�سي  ال�ساعر 

مدمرا لل�سخ�سية وهو اأ�سنع من الغت�ساب اجلن�سي 

النتليجن�سيا  ل��دى  ال��ي��وم  اآث����اره  ن�سهد  اغت�ساب 

ميار�سون  الذين  العربي  املغرب  يف  الفرنكوفونية 

معاداة الذات وتعذيبها...

اأعمال  مع  ال��رتاث  ه��ذا  متاثل  ما  حلظة  يف  اأح�س�ست 

جون  و�سقيقها  عمرو�ض  طاوو�ض  الرببرية  الكاتبة 

الرببر  تراث  الكني�سة  مب�ساعدة  جمعا  اللذين  عمرو�ض 

ال�سفوي

كان جون وطاوو�ض عمرو�ض عنوان جيل باأكمله منى 

دي  الكادينال  ق��اده  ال��ذي  امل�سيحي  التب�سري  ظل  يف 

لفيجري 

 لها وجنحت يف 
ّ
ا�ستتب الأمر  لفرن�سا وكاأن  بدا  عندما 

فرن�سة اجلزائر ومت�سيح  الكثري من اأهلها ... 

الأر�ض  هي  هذه  اآه   ... حويل  من  الغابة  اأتاأمل  وعدت 

التي نطاأها ه�سام �رسابي واأنا كانت قبل اأربعة قرون 

ل�سعب اآخر اقتلع منها فجاأة . رمبا اأن ه�سام كان يفكر 

يف تلك اللحظة يف اقتالعه من اأر�سه ويح�ض بتماهي 

فل�سطني  يف  يتبعون  فال�سهاينة  الأحمر  الهندي  مع 

�سمت  و�سط  خمتلف  ب��اإخ��راج  ولكن  الأ�سلوب  نف�ض 

اإعالمي اإجرامي عاملي

اإنه �سوت  اأ�سمعه  اأكاد  ال�سوت املجهول حا�رسا  كان 

ترتيل  وكاأنه  بعيدة  اأغوار  من  ياأتيني  الأحمر   
ّ

الهندي

كوبول  �رسيط  من  الأخري  امل�سهد  �سورة  معبد.  داخل 

القيامة الآن 

ة ال�سم�ض ويجب اأن تظّل كما كانت 
ّ
 خلقت الأر�ض بقو

يف البدء... 

لالإن�سان  ولي�ض  حدود  فيه  تكن  مل  بداياته  عند  العامل 

اأن يجّزئه  

اأرى البي�ض يرون يف طول البالد وبداأت انتبه اإىل اأّنهم 

يريدون اأن مينحوننا اأرا�سي بال قيمة حياتي والأر�ض 

كيف  اأج�سادنا  قيا�ض  على  قّد  البلد  وهذا  واحد  �سيء 

لتكلموننا  الإله  من  مر�سلون  اأنكم  الزعم  على  جتراأون 

هل تعتقدون اأن اخلالق بعثكم اإلينا لتتحكموا فينا كما 

بدا لكم ؟ لو اعتقدت بذلك ل�ستنتجت اأن لكم احلق يف 

عمق  تدركوا  اأن  حاولوا  فهمي  ت�سيئوا  ل  يّف.  التحّكم 

ة الأرا�سي 
ّ
العاطفة التي اأحملها لبلدي مل اّدع اأبدا ملكي

ومل اأّدع اأيّن اأ�ستطيع اأن اأفعل بالأر�ض ما اأريد . الوحيد 

اأنا  ��ا 
ّ
اأم خلقها  الذي  هو  فيها  ف 

ّ
الت�رس حق  له  الذي 

فاأطالب بحق احلياة يف بلدي كما اأعرتف لكم بحقكم 

يف احلياة يف بلدكم

واأمر الهنود احلمر قبل جميء الرجل الأبي�ض اإىل القارة 

الأمريكية �سبيه باأمر العرب يف الع�رس اجلاهلي كانت 

العهود  بينهم  وتعقد  والوقائع  احل��روب  بينهم  تقوم 

اأخذين  الذي  ب��ودوان  الأب  يل  �رسح  هكذا  واملواثيق... 

معه اإىل قرية ل�سني لق�ساء بع�ض املعامالت البنكية... 

جاء  �سالم  ميثاق  هو  الذي  ال�سعري  الن�ض  هذا  ولعّل 

بعد حروب طويلة بني الع�سائر الهندية �سبيهة بحروب 

داح�ض والغرباء يف الع�رس اجلاهلي
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ال�صالم الكبري

من �سجرة ال�سالم الكبري نبتت جذور / جذر يف ال�سمال 

واحد يف  واأخريا  اجلنوب جذر/  ال�رسق ويف  واآخر يف 

ال�سالم  جوهر  الكبرية  البي�ساء  اجلذور  اإّنها  الغرب/ 

الكبري و�سعنا �سقرا  ال�سالم  �سجرة  اأعلى   / يف 
ّ

القوي

الأفق خطرا  راأى يف  اإذا ما  البعيدة.  وؤية 
ّ
الر قادرا على 

تيكاناويتا  اأن��ا   / اجلامعة  اأق��وام  �رسيعا  ه 
ّ
نب مهّددا 

والقادة املجتمعني نفتح ال�سجرة الكبرية من جذورها 

يف  نرميها   / احل��رب  اأ�سلحة  ك��ّل  روحها  يف  ونرمي 

اإىل  مت�سي  التي  ة 
ّ
اجلوفي املياه  يف  الأر���ض  ظلمات 

الفتنه/  اأ�سلحة  ك��ّل  نرمي  اإّن��ن��ا  املجهولة  املناطق 

نقربها عميقا / ونعيد غر�ض ال�سجرة / هكذا يجب اأن 

حروب  هناك  تكون  لن  وم�ستقبال  الكبري  ال�سالم  يقوم 

طعم  �ستذوق  املجتمعة  وال�سعوب  اخلم�سة  الأقوام  بني 

الم 
ّ
ال�س

رودي�صيا اأخرى

و لكن الهنود احلمر لي�سوا �سعبا منقر�سا كالفراعنة مثال 

للعامل  هوليوود  تقّدمها  غرائبية  ة 
ّ
�سينمائي �سورة  اأو 

واإمّنا هو وباخت�سار �سديد �سعب ل يتمتع بحقوقه فوق 

اأر�سه. �سعب مثل كثري من ال�سعوب يف عاملنا املعا�رس 

التي حرمت من اأر�سها مثل البروجينال يف ا�سرتاليا 

جنوب  يف  البي�ض  العن�رسيني  حتكم  اأي��ام  وال��زول��و 

اليوم �سعب �سامد رغم موؤامرة  افريقيا والفل�سطينيني 

ال�سمت من حوله

 MON كتب اأحد املحللني ال�سيا�سيني يف جملة دربي

لال�ستقالل(   يو�سل  الذي  الدرب  )مبعنى   CHEMIN

الكندية املنا�سلة مدافعا عن الهنود احلمر 

لدى  ع��ودة  حركة  هناك  ينه�ض  البدائي  الن�سان   ?
ة 

ّ
وحي

ّ
الأهايل يف كّل بالد العامل؛ عودة اإىل تقاليدهم الر

اأمريكا  �سكان  عند  ة 
ّ

وخا�س ة 
ّ
والقت�سادي وال�سيا�سية 

اإّنه لأمر عجيب اأن  الأ�سليني حركة بداأت �سنة 1967 

هذه  يجهل  ال�سمالية  اأمريكا  يف  ة 
ّ

وخا�س الغرب  جند 

احلركة الهندية احلمراء التي تطالب با�ستعادة حقوقها 

يف  لدينا  وهل  ؟  جتاهل  اأم  جهل  هو  هل  ة. 
ّ
ال�سيا�سي

الّداخل هنا يف الكندا رودي�سيا اأخرى ؟! 

الوثائق  ه��ذه  يف  غط�ست  كوغناواغا  ثلفة  بيت  يف 

والأوراق كان ال�ساب الهندي الذي يقف حذوي يلتفت 

اأن يكون هناك  اأرى يف عينيه غيمة �سعادة  يل وكنت 

اإن�سان جاء من بعيد ك�ساهد على العرتاف بوجودهم

 وكنت اأقراأ ن�سا لأحد زعمائهم اليوم ويف نف�ض املجلة 

وبلهجة مطالبة وغا�سبة بالطبع 

�سكن هذه األأر�ض اأر�ض يواكان  من  ل 
ّ
اأو هو  ? �سعبنا 

لة ودائما جتدنا متحركني عرب 
ّ

نحن نعي�ض حياة مرتح

القا�سي يف �سكل جماعات عائلية  الوهاد ذات املناخ 

الأرا�سي  كّل  نفرا  و15   10 بني  ما  عددها  ي��رتاوح 

نحتفي  نحن  اجلبال  قمم  اإىل  الأنهار  من  لنا  كانت 

بالأر�ض لأّننا نعي اأّنها حياتنا. اإن الحتفاء بالأر�ض 

  Klondike كلونديك  �سق طريق  وكان   . ال�ستمرار  يعني 

الأل�سكا  طريق  بناء  وكذلك  الذهب  ا�ستخراج  اأجل  من 

عالقتنا  وجعل  حياتنا  ا�سلوب  اإىل  ة 
ّ
الكراهي اأدخال  قد 

ال�سئون الهندية  اأبعدتنا وزارة  بالأر�ض م�سطربة. لقد 

عنا يف م�ستعمرات �سغرية قريبة من 
ّ
عن اأرا�سينا لتجم

الطريق وذلك لإجبار اأطفالنا على الذهاب اإىل املدار�ض 

التب�سريية ق�سم كبري من �سعبنا ن�سي لغته وتف�ّست فينا 

�سعبا  �رسنا  النف�سيني.  واملر�سى  الكحوليني  حالت 

منك�رسا وتقريبا مت�سولني يف وطننا لهذا نقول ل متّدوا 

خطوط الّنفط قبل ال�ستجابة اإىل مطالبنا يف الأر�ض... 

هو  نريده  ما  مطالبنا  من  بع�سا  اإل  لي�ست  الأم��وال 

الأر�ض؛ هو العرتاف بحقوقنا على الأر�ض اإن قاعدة 

حقنا وقاعدة الّتحّكم يف حياتنا هي الأر�ض  ?

الهندي  وجدان  يف  وغائرة  عميقة  دللة  لالأر�ض  اأجل 

الهندية  الديانة  اأركان  من  ركن  هي  وعقيدته  الأحمر 

املبا�رسة  الواقعية  باحلياة  مرتبطة  الأر���ض  احلمراء 

لدى  الديني  احل�ض  ت�سكل  التي  هي  الواقعية  واحلياة 

واملقّد�ض  مقد�ض  لديه  الواقعي  اأن  اأي  الأحمر.  الهندي 

من  رقيا  اأك��ر  ال�سعب  ه��ذا  يجعل  م��ا  وه��ذا  واق��ع��ي. 

عن  حياته  انف�سلت  الذي  املعا�رس  الغربي  الن�سان 

ماري  وجون  اأرتو  اأنطونان  جعل  ما  وهذا  املقّد�ض... 

لوكليزيو وكثري من الكتاب والرحالة الغربيني يهربون 

اإىل هذه الثقافة 

وروحية  مادية  احلمر  معتقدالهنود  يف  احلياة  ولأن 
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روحي  كيان  اأي�سا  هي  بالنتيجة  فالأر�ض  الآن  يف 

هذا  ولعّل  ك��ان.   
ّ

اأي لأح��د  ملكا  يكون  لأن  قابل  غري 

اجل�سع  الأبي�ض  لالإن�سان  ي�رست  التي  الأ�سباب  من 

اأ�ساعها  اأ�سطورة  هي  ورمب��ا  الأر���ض  على  ال�ستيالء 

بطل  كورتي�ض  اإن  ال�ستعمار  لي�رسعن  الأبي�ض  الرجل 

تلك  عن  للك�سف  مهم  منوذج  الظالم  قلب  كرناد  رواية 

القرن  من  بدءا  البي�ض  الرجل  خا�سها  التي  التجربة 

وين�سئ  العامل  بحار  يجوب  بداأ  عندما  ع�رس  ال�ساد�ض 

ال�سعوب  اأرا�سي  يف  البحرية  وامل�سارف  امل�ستعمرات 

جند  بالأر�ض  الدينية  العالقة  لهذه  وا�ستنادا  الأخرى 

اآخر فبعد  ل�سيء  الرجل البي�ض ي�ستغل هذا الح�سا�ض 

جنده  مالك  بال  اأنها  بدعوى  الأر���ض  على  ال�ستيالء 

ال�سحاب  الهنود احلمر يف بناء ناطحات  اليوم ي�ستغل 

ي�ساب  ل  الأحمر  الهندي  اأن  مفادها  اأ�سطورة  م�سيعا 

بالدوار يف امل�ستويات املرتفعة لأنه اإبن هذه الأر�ض

***

املعاناة  خمت�رسا  معا�رس  اآخ��ر  هندي  زعيم  يقول 

الهندية اليوم 

بقوة  مرتبط  �سعبنا  �سيء.  للهندي  يكون  ل  اأر�ض  بال   

ن�ستطيع  تقاليدنا  متغلغل يف  الح�سا�ض  وهذا  باأر�سه 

نخلق  اأن  ن�ستطيع  ل  ولكن  املال  على  احل�سول  دائما 

لأن  قابل  ك�سيء  الأر���ض  مع  نتعامل  ل  اإّننا  الأر���ض 

ميلكه فرد الأر�ض كاأ�سياء كثرية اأخرى لدينا موجودة 

لينتفع بها اأكرب قدر ممكن من النا�ض ونعتقد اأن لي�ض 

ونحن  ذل��ك  ي�ستطيع  اأح��د  ل  الأر����ض.  ميلك  اأن  لأح��د 

ننتفع بها مّدة اإقامتنا عليها ونرعاها حّتى يتمّتع بها 

اأطفالنا من بعدنا واأبناء ابنائنا. واإىل اأن تعي حكومة 

امللكية  ومن  منها  وموقفنا  عندنا  الأر�ض  قيمة  كندا 

يومها ناأمل يف تفاهم معها

املتحدة  ال��ولي��ات  وهنود  كندا  هنود  عن  احلديث  و 

القومية فاحلدود  ب�سكل جتزيئي هو تزييف حلقيقتهم 

امل�ستعمرات  وزارات  و�سعتها  كانت  بينهم  القائمة 

الألغنكيان  ق�سمني  اإىل  ينق�سمون  فالهنود  البلدين  يف 

الكيبيك  ح��دود  تتجاوز  اأرا�سيهم  وح��دود  والي��راك��وا 

الألغنكيان يقيمون فوق الأرا�سي املمتّدة من �سواطئ 

حتى  اأون��غ��ارا  خليج  وم��ن  ال�سهول  حّتى  الأطل�سي 

كارولينا اأما اليراكوا فهي ال�سعوب التي ت�سكن اأرا�سي 

م�ساكنها  ت�سل  والتي  ل��وران  �سان  القدي�ض  حو�ض 

تنحدر جنوبا حتى ماريلند...  ثم  اأنتاريو  حّتى بحرية 

في لأن توزيعهم الداري مل 
ّ
لذلك فتق�سيمهم اليوم تع�س

ياأخذ يف عني العتبار هويتهم الأ�سلية لقد و�سعتهم 

حكومتا كندا والوليات املتحدة يف جتمعات �سكانية 

اأو م�ستعمرات RESERVES  متجاهلة هوياتهم القومية 

واللغوية. 

الهنود  اإىل ذلك فاإن اح�ساءهم ل ي�سمل �سوى  اإ�سافة 

امل�سجلني ح�سب القانون الهندي ل�سنة 1876 

ا�ستلهمتها  القوانني  هذه  اأن  الغريبة  الأ�سياء  ومن   ...

الإقامة  ت�رسيعات  و�سع  يف  ال�رسائيلي  الكيان  دولة 

بالن�سبة للفل�سطينيني ولعل ذلك يعود اإىل ت�سابه طبيعة 

ومن جهة  والكندا  املتحدة  الوليات  بني  الن�ساأة  اأ�سل 

قامت على  الدول  فهذه  اأخرى  الكيان من جهة  ودولة 

جرمية ت�سفية �سعب باأكمله واحللول حمله... وما تزال 

اأّنه �رساع عربي  ال�سحافة العربية تو�سف الأمر على 

ال�سهيوين  التو�سيف  هذا  كالببغاء  يرددون  ا�رسائيلي 

م�سحوب  ا�ستيطاين  ا�ستعمار  ن�سهده  م��ا  ح��ني  يف 

بتطهري عرقي.  

لياأخذين  ب���ودوان  الأب   
ّ
علي  

ّ
مي��ر الظهرية  اآخ��ر  يف 

بع�ض  الطريق  يف  يل  وي��روي  منرتيال  اإىل  ب�سيارته 

اأوا�سط  واجلزائر  تون�ض  يف  الفريقية  رحلته  ذكريات 

بع�ض  حديثه  ويتخلل  الع�رسين  ال��ق��رن  خم�سينات 

الغابرة  القرون  من  حكم  ة 
ّ
الروماني واحلكم  الأمثال 

والتي تبدو معا�رسة . كان يتلّفظ باحلكمة ثم ي�سمت 

معلقا  ي�ستاأنف  ثم  للحظة يرتك يل جمال ل�ستيعابها 

هذه احلكمة قيلت قبل اأكر من األفي �سنة اأراأيت كم تبدو 

معا�رسة ؟؟!!!

ويعقب

يقال  ما  كّل  اأ�سياء كثرية  ي�سف  املعا�رس مل  الإن�سان 

اليوم كان قد قيل من قبل ... 

    اأتذّكر غوته العجوز يف اآخر اأيامه عندما كان واقعا 

يف حب تلك الفتاة التي مل تتجاوز الثامنة ع�رسة وكاأّنه 

ومن خالل تلك التجربة يعيد اكت�ساف العامل يف �سوء 

مدون  اإيكرمان  ل�سديقه  باح  ال�سوء  هذا  ويف  جديد 
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اأحاديث غوتة يف كتابه حوارات مع غوتة 

قال : لو كنت اأعرف كل هذه الن�سو�ض القدمية ما كتبت 

تلك  زايلته  قد  ال�سيخوخة  تلك  يف  غوتة  كان  حرفا... 

الرنج�سية التي ت�ستبد بالكتاب ال�سباب فيبدو لهم وكاأن 

واأرواحهم...  عقولهم  تفتح  مع  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو يبزغ  العامل 

العامل ينتظر اخلال�ض  واأن ما �سيكتبون بال �سبق واأّن 

على ايديهم

الوا�سعة  الأمريكية  ال�سيارة  يقود  ب��ودوان  الأب  كان 

اأتطلع على  م�سرت�سال يف �سبه مونولوغ وكنت بجانبه 

وعيي  بن�سف  اإليه  واأ�سغي  حويل  من  العامل  م�سهد 

وكاأن �سوته ياأتي من زمن اآخر... كنت اأ�ستعيد اأحداث 

يف  احلمر  الهنود  عند  ق�سيته  الذي  اليوم  هذا  و�سور 

قرية كوغناواغا... كّل �سيء بدا غريبا طرقات املدينة 

اخلاوية الريح التي تزيد العامل وح�سة جدران الكني�سة 

القرون  بقالع  ال�سبيهة  العارية  ال�سفراء  احلجرية 

الو�سطى.. جهاز التلفون الأ�سود فوق الطاولة اخل�سبية 

من  ي��رتاءى  التي  ة 
ّ
الّدائري ة 

ّ
الكو العارية...  الوحيدة 

البعيد...  يف  اأزرق  ل��وران  �سان  نهر  منحنى  خاللها 

املراأة الثخينة التي تدير خمزن ال�سناعات التقليدية.. 

الفرو  ومعاطف  امللونة  اخلرز  عقود  الوبرية..  الأحذية 

تيكاكويتا  القدي�سة  و�سور  ن 
ّ
امللو الري�ض  وتيجان 

امل�ستطيلة...  الي��راك��وا  بيوت  �سور  الهندية..  الفتاة 

على  املتهدل  الفاحم  الأ�سود  ال�سعر  ذو  النحيل  ال�ساب 

ظهره ال�سبيه ب�سورة الهندي يف افالم الو�سرتن والذي 

لديه  فاملا�سي  يحاورهم  وكاأنه  الأجداد  عن  يتحّدث 

التي  الغربة  يزيل  انتماء  وح�ض  اندفاع  وطاقة  ة 
ّ
هوي

ي�سعر بها داخل املجتمع الكندي الأبي�ض... 

... هل كوغناواغا  اأنا يف عامل واقعي وغري واقعي  ها 

قرية افريقية 

وبدا يل فجاأة اأن كوغناواغا وهم...

انبثقت  خاوية.  �سدميية  خلفية  على  تقع  فكوغناواغا 

اآلم  الرهيبة.  ال�سوداء  الآلم  فوق غمر من  فجاأة  هكذا 

اأقوام  انقرا�ض  مع  تختف  مل  اآلم  الأج��واء  يف  مبثوثة 

والكيبيان  والّزوننداغا  املوهاك  �سعوب  الأ�سقاع  تلك 

يف  و�سائعة  ومن�سية  معزولة  كوغناواغا   ... والأونيد 

ال�سمال الكبري قرية بال زمن بال مقّد�ض... قرية انبثقت 

1667 كمحّطة جلوء عندما  ذات ليلة معتمة من �سنة 

جاء طوفان الرجال البي�ض من الغرب 

جوزيب  الإيطايل  ال�ساعر  كلمات  تتمتم  نف�سك  وجتد 

اأنغرّتي 

اأ�سغي اإىل رفيف حمامة تاأتي من طوفانات اأخرى...

�سعوب  ح�رسجة  اإىل  اأعماقك  يف  ع 
ّ
تت�سم ولكّنك 

فيها  دللية  فوا�سل  ل  بكر  لغات  تتكلم  باأ�رسها 

اأ�سوات  اإىل  ت�سغي   ... وبحر  ونهر  ماء  كلمات  بني 

قادمة  مكتومة  اأ�سوات  الأث��ري  يف  ترتدد  تزال  ما 

ب�رسية  وم�سائر  وحيوات  لآلهة  اأخ��رى  اأزمنة  من 

ل اإىل مقربة 
ّ
اأوغلت يف الرماد... قارة باأ�رسها تتحو

ل�سعوبها مقربة بال �سواهد

ل  ولكن  كاجلراد  ج��اوؤوا  البي�ض  الرجال  طوفان  ثمة 

�سوت  ترجيع  اإىل  اأ�سغي  واإمّنا  اأونغرّتي  حمامة  اأرى 

ذاك ال�ساب الذي التقيت ببيت الثقافة يف تلك الظهرية 

ال�سمالية �ساب اأ�سمر على حمرة خفيفة �سعر �سبط طويل 

ظهره  على  ومتهدل  ح�سان  ذيل  �سكل  على  معقو�ض 

دفني  وح��زن  وب��راءة  ة 
ّ
ق��و فيها  ح�سان  كعني  وع��ني 

�سان  لنهر  الأ�سلي  ال�سم  عن  �ساألته  كيف  واأ�ستعيد 

مل  واجلغرافيات  الأماكن  بت�سمية  املهوو�ض  اأنا  لوران 

يعرف جوابا  ل  نف�سه  لأّنه هو  �سوؤايل رمبا  على  يجب 

�سعب  بلغة  البحر  ت�سمون  كيف  له  قلت  اأيّن  واأت��ذّك��ر 

اليراكوا فاأجاب على الفور كانيا دا ري ومعناه املاء 

ي�سمى  العادي  وامل��اء  الو�سط  املاء  هو  والنهر  الكبري 

ى كذلك �سعب البيوت 
ّ
غري و�سعبه ي�سم

ّ
اأهنيغا املاء ال�س

امل�ستطيلة 

البيوت  �سعب  اإىل  كوغناواغا  اإىل  لتذهب  ل..  ل..   

يف  ب��ودوان  الأب  �ستجد  هناك  جتده  فلن  امل�ستطيلة 

كني�سته ذات �سباح م�رسق �سديد الربد واخلواء.
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نامي كما الأخطاء/عارية/فال وطن على ال�ّسباك/

ير�سدنا

ول قمر يغار

ُق ال�سورة النظر اإلينا يف ربطنا بدهاليزها  ِ رترَ
ْ
�س هكذا ترَ

الب�سيطة يف جمموعة )بيٌت فوق �سقف العامل( لل�ساعر 

اأحمد الها�سمي، ولكّن هذه الب�ساطة لي�ست يف كنهها 

د الّدْه�سة وتكوينها والتي تكون 
ْ

البارز بل طريقة ر�س

يف كثري من الأحيان عابرة ولكنها اآ�رسة لدرجة ل 

ت�ستجمع  فال�سورة  احلقيقي،   
ْ

الأ�رس من  اأقل  حتتمل 

الروؤية اخليالية  لتحيطك بعنا�رس قريبة من  قواها 

بروؤية ب�رسية،  ت�سهرها  باأنها  اإذا قلت  اأبالغ  ول�ست 

ال�سورة  ج��وان��ب  يف  تتكاثف  الدللية  فاحلقول 

الواحدة لت�سكل تكامال قريبا من القارئ.

ذلك الع�سفور على احلبل/كيف ن�سي جناحيه

تعا�سدا  بب�ساطتهما  ي�سكالن  الدلليان  فاحلقالن 

متثيليا م�ساهدا كثريا ما يربطنا مب�ساهد وملمو�ض 

ا�سة، 
ّ
ح�س �سعرية  �سورة  العادية  اللغة  عرب  يقدم  ل 

بينما يربزان هنا يتما ين�سح بكثري من املراودات 

العنا�رس  ب��ني  العالقة  اكت�ساف  يف  ة 
ّ
الّتاويلي

الظاهرة والروؤى ال�سعرية.

املادة  متناق�سي  حقلني  من   ) احلبل  الع�سفور،   (

ول  غالبا،  ة 
ّ
امل�سهدي العالقة  متقاربي  البنائية 

التوافق احل�سوري بينهما،  النظر عن  ميكن �رسف 

لكن الك�رس احلاد يف الت�ساوؤل العابر بقالبه اللفظي 

القريب جدا، غري اأنه ميتلك وزن الده�سة التي ت�سم 

كثافتها وعمقها يف ومي�سها امل�سع، وكاأنك تخال 

املرتبطة  الكلمات  خلف  ن�سيانك  تعمد  ال�ساعر  اأن 

بال ق�سد. ويف ظل ذلك تراود ال�سورة البعد املكاين 

اأداة  تعك�ض  حيث  ل، 
رَ
م

ْ
امُله البعيد  اإىل  بالإ�سارة 

الإ�سارة ) ذلك ( م�سادفة غري حم�سوبة وم�سهدا غري 

نر�سد  وعندما  لرَنة،  ْ
ع

ُ
م غري  بداية  منذ  به  م�ستاأن�ض 

روؤيته  عيوننا  عودْتنا  ال��ذي  بال�سكل  العن�رسين 

ما  بعدها  ال�سورة  لنا  لتحدد  تقريبا  الأوق��ات  كل 

 ( املتاأّزم،  ا�ِسها 
رَ
اْنِبج يف  ة  �سقَّ املرَ بطول  ي�سعرنا  ل 

كيف ن�سي جناحيه ( ما يقوم مقام الرتكيب اللفظي 

بعد  علينا  �سطوته  يفر�ض  فالرتكيب  �ض،  فرَ النَّ طويل 

مغادرة ال�سورة امل�ساهدة ال�سابقة لتكون الأْزمة يف 

اإْذ  التجاهل،  البعيد، والعن�رس املفرط يف  املجهول 

الآتي مفتوح ليكمل الأمل املقنن عرب ف�ساء مفتوح 

ل ينتهي مبغادرة املقطع وحده.

   ومثله:

من نافذتي اأول ال�سباح/اأرى الزهرة تفّكر/بالآخرة

ومقطع اآخر :

املوت ل ياأتي يف الوقت املنا�سب/لأقول اأ�سيائي بب�ساطة

وعك�ض ذلك يف تاأّزم الف�ساء املفتوح، متثل �سورة 

ة 
ّ
عبثي �سبه  تطرح  ب�ساطة،  اأك��ر  اأخ��رى  بعنا�رس 

انهاك  يف  موغلة  طفولية  مبقاربة  ة 
ّ
معجمي لفظية 

ال�سورة  ال�ّسفاف.  والقيمي  ال���وارف،  امل�سمون 

ف يغرز العنا�رس يف النقي�ض 
ّ
تعر�ض مزيجا من تطر

بني  امل�سافة   ،) املمّلحة  الف�ستقة  املراأة،   ( بك، 
ْ
امُلر

معنيني ملمو�سني تتوارى يف ظل ت�سبيه بليغ حاّد، 

�سورة املغرتب وم�ساك�سة احلقول الداللية

فـي )بيٌت فوق �صْقف العامل ( لأحمد الها�صمي

حممود حمد*

*  شاعر من ُعمان



�سّدية  توؤتى  حيث  من  ه 
ّ
امل�سب باإن�ساف  يتالعب 

من  حل  ال�سّ اجلمال  يخّفف  ثم  والت�سّلب،  اجلمال 

ه به. 
ّ
�ض اللفظي اإىل امُل�سب ورة بتوجيه الّنفرَ

ّ
ق�سوة ال�س

ترَقة/ق�رْستها امُلملَّحة/تكفي للعي�ض ْ
املراأة ف�س

املنق�سمة على  ة 
ّ
بال�سدي ي�ستاأن�ض  اللغوي  فاملحور 

ب�ساطتها  يف  ال�سورة  وتبدو  به،  به  وامُل�سرَ ه 
ّ
ب امل�سرَ

ماألوفها  يتك�ّسف  حني  ال�سطحي  الفهم  اإىل  اأق��رب 

تكفي   ( برتكيب  املاألوف  ت�ستدرك  ولكنها  الّدليّل، 

ة يف اإطار البعد الذي 
ّ
للعي�ض ( لت�سع قيمتها الأ�سا�سي

اطب. واملراأة   لدى املخرَ
ّ
ي�ستعني بعمق الّتاأويل الّذاتي

التجربة  يف  خمتلفة  وجهات  �سور  يف  جتّلت  التي 

احلبيبة،  فهي  املمتّدة،  القيمة  على  توؤكد  كلها 

ة الرحيمة، والثورة، ون�سيد الّن�رس، واململكة، 
ّ
والقار

كما  احللوة،  والأغنية  املقّد�سة،  والّنار  واملو�سيقى، 

التي   
ّ
الأم ماد(، وهي 

ّ
والر ربيع احلب   )يف 

ّ
يف ن�ض

ي�ستاق اإليها ال�ساعر، وي�سعر بالتيه بعيدا عن كونها 

جنته الأوىل

» اأي نهر جرفني بعيدا عن عينيك/اأي اإميان اأ�سلَّني 

اأيتها اجلنة«

حيث يفقد توازنه على مال يثق به :

مة«
ّ
» �ساخْت الّطريق حتت اأقدامي/ومل اأزل طريدتك املحر

لدرجة  جدا  حاّد  بامتزاج  تتدفق  ال�سعرية  التجربة 

املتناثرة  ال�سور  فهو يجربك على مللمة  م�ساك�سة، 

يف  املعا�رسين  �سعرائنا  وك��ع��ادة  وه��ن��اك،  هنا 

وم�ساتهم ال�رسيعة ي�سيبك هاج�ض ال�سطراب بني 

ال�سعراء  يعيدون رحلة  وكاأنهم  احلاد،  التالطم  ذاك 

القدماء من لدن امرئ القي�ض وطرفة ابن العبد، حيث 

خمتلفة،  منعطفات  عليك  ال�ساعر  وم�سات  تفر�ض 

اأمرنا  يف  العجلة  منار�ض  اأننا  الأمر  يف  واملده�ض 

ر ال�سعرية املتدفقة، وكاأننا نخاف اأْن 
رَ
و

ُّ
بح�سور ال�س

 
ّ

ا يف مثل ن�ض
ّ
يفوتنا القادم منها، ويظهر ذلك جلي

ة رحلة 
ّ
ر ال�سعري

رَ
و

ُّ
)خطوات الربيع(، وفيه ت�سكّل ال�س

بالقارئ بني  الوم�سات وتهبط  متوا�سلة تعلو فيه 

م�ستوياتها املختلفة.

   الغرتاب والت�سظي واحلنني امُلْقِلق والوطن احلا�رس 

فنا 
َّ
اأهم ما يتخّط� اإىل ال�سالم، هي  الغائب واحلاجة 

 ،
ّ
من مو�سوعات وجودية يف جتربة اأحمد الها�سمي

اإىل جانب ثنائية املوت واحلياة، والده�سة املفاجئة، 

وت 
ّ

داد الغريبة، وم�ساك�سة امل�سري، وال�س ومنط الأ�سْ

العايل، واحللم واله�سا�سة املفاجئة، وكل ذلك يف�سح 

ة، م�ستعينا 
ّ
الدللي الكثري من احلقول  لب�سط  املجال 

يف م�سريته بو�سالت اإيقاعية يف كثري من الأحيان، 

 )زمن الريح( الن�سيب الأكرب، 
ّ

والذي ياأخذ منه ن�ض

اإذ تنتع�ض الق�سيدة ببنيتي ال�سورة والإيقاع لي�سكال 

مو�سيقى داخلية وخارجية توؤن�ض الن�ض يف ح�سور 

ة.
ّ
الأنثى املحوري

ل 
رَ
ُقب اكني/من 

َّ
�ُسب اأوان  يح/لي�ض 

ّ
الر زم��ان  »ه��ذا 

اأوان  يح/لي�ض 
ّ
الر زمان  وح��ل��وى/.............../ه��ذا 

ار« ٍف ونرَ غرَ فورين/من �سرَ
ْ

ع�س

ويح�رس  التجربة،  ن 
ّ
يلو ما  اأك��ر  ك��ان  الغ��رتاب   

ا، منفردا وممتزجا مبو�سوع 
ّ
باأ�سكاله ظاهرا وخفي

يكون  بغريه  امتزاجه  يف  اأحيانا  نراه  اإنا  بل  اآخر، 

 الظاهر، وهذا دافع القراءة ال�رسورة للوجود 
ّ
املتجلي

لدفع العامل املتجّزئ اإىل الدوران مرارا وتكرارا يف 

الوجود،  ملو�سوعات  قراءة  الأكر  الإن�سان  خطاب 

وال��ذات   ،) املطلق  ال��روح   ( هيجل  عند  كما  وه��ي 

اأمام  املت�سظية  هي  واأ���رساره  بالوجود  املاأخوذة 

بالإجابات  اإل  تقنع  ول  وعميقة،  بة 
ّ
مت�سع اأ�سئلة 

التي يه�سمها الأمل كثريا، يف املقطع التايل �رساع 

بني العرتاف بالذات رغم ق�سوة النكران املفرو�ض 

النك�سار،  تواجه  التي  الذات  يف  ة 
ّ
ظالمي جهة  من 

وبني التعايل املثايل يف الكيان ال�ساخ�ض، ويتدافع 

لين�سدل   ،) الكاف، وكاأّن   ( الت�سبيه  باأداتي  كل ذلك 

ال�سعور  من  مزيج  يف  بالده�سة  م�سحوبا  النكران 
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بالذات الظاهرة والعرتاف باحل�سور امللمو�ض.

ة/
ّ
ل مر

ّ
 غبارا اأو

ْ
ل�ست طينة نادرة احلدوث/ومْل اأثر

باح/كاأْن مل 
ّ

حتت اأقدامي/طريا ما اأزال/كريقة ال�س

اأعرب/كاأن مل اأ�سدف اأيا كان/بني املزلج والآخر

كما يبلور ال�سعور بذلك يف الإح�سا�ض بوطاأة النكران 

�سابق  مقطع  يف  راأينه  كما  وهو  نف�سه،   
ّ

ال��وج��ودي

الرحيم،  الأم  بح�سور  به  ال�سعور  حلظة  يف  ث 
ّ
يت�سب

اجلهة  لتكون  الروح  مراأى  يف  نف�سها  تقحم  اجلهات 

نة 
رَ
الأْن�س منت  وعلى  ني،  امُل�سْ التيه  ف��وق  العائمة 

رب الغاية اجلمالية اإىل ت�سوير التيه النَّاجم 
ْ
عرية تع ال�سِّ

من النكران، ومل يكن الّزمن من�سفا يف احلالني معا.

دتني 
ّ
ماء التي و�س

ّ
تابة كاأ�سابعي/ال�س

ْ
ماء املر

ّ
» ال�س

ن�سيتني  والكراهية/ثم  احلزن  عتني  �سرَ
ْ
ركبتيها/اأر

يف اجلْدب/و�رسبت دموعها«

واحلبيب  والبعيد  والعذابات  والغربة  احلنني  الوطن 

وال�سوؤال الذي ي�سّكل اغرتابا ممزوجا بال�سوق والطفولة 

القالب  داخل  رة 
ّ
املتكو ال�سورة  بالن�سيان،  املتوثبة 

احلدودي البعيد. و) حتت جلدي بالد( تتوّزع ال�سورة 

فيها بني الوفاء والأمل، الكثري من العّد الالنهائي ميتّد 

ق بالد 
ّ
ة، فاملوؤر

ّ
بخطوات الرحيل والعودة مرة بعد مر

لت�سحبه حيث  الوجودي  اأنفا�سها يف مكنون  حتب�ض 

�سعيدة  بالد  وذاك/  هذا  رغم   ( امل�سري  ليكون  كان، 

اأحيانا/ تدعوين اإليها(، وفوق ذلك كله فال وطن من 

ة املحدودة.
ّ
التيه املترَجّذر يف الأبدي

ل�ست  اأنني  الوقت/ومع  تظّل مرحا طوال  اأْن  »موؤمل 

�سعيدا مبا يكفي/اأثابر يف القفز دون معنى/الكائن 

ال�ساحك على انفراد/يغريني بقتل الأيام«

الثالث  ال�سخ�سيات  على  تنق�سم  احلا�رسة  ال�سورة 

 ب�سمائرها ) املخاطب 
ّ

املوجودة يف امل�سهد ال�سعري

 املتكلم (، 
ّ
اأنت، واملتكلم اأنا، وهو الغائب يف الّذاتي

والمتزاج املده�ض هنا يف ح�سور الزمان مبا م�سى 

الغياب  وكاأن  م�ستمرا،  زال  ومبا  حا�سل  هو  ومبا 

املده�سة  ال�سعرية  وارد.  والعك�ض  تْنزف احل�سور 
ْ
ي�س

ريورة 
ّ

لي�ست يف هذا الطرح الّزمني، فهذا منطق ال�س

 مبحاذاة التجزوؤ 
ّ

ة، ولكن التكاثف ال�سمائري
ّ
املثلي

يف  لنجده  الراهنة،  للحالة  امل�سبق  بالتيه  يوحي 

الغياب ب�سمري الغائب املتكلم مبا يعك�ض يف الّذات 

بوقع التيه البعيد القريب

ذلك الع�سفور على احلبل/كيف ن�سي جناحه

ليعود العرتاف :

ل فوهة تغريني بال�سقوط/ل عربة حتمل �ستاتي/

�سني/على الركب 
ّ
ول �سحابة حتر

واحلقيقة اأنه نوع من الو�سول اإىل ال�سالم :

للريح  ممتّنا   /.. اأذه��ب  عندما  املقبلة/  ة 
ّ
امل��ر يف 

اخليط/  طرف  يف  �ساأعّلق  ثانية/   
ّ
تهب التي/لن 

بالّنهر  واأف��ّك��ر  الفاخر/  بالطعم  ال�سبيهة  روح��ي 

فاف/  الذي دومنا اكرتاث/ جت�ّساأ حمولته على ال�سّ

وذهب يف نزهة.

عليها  ترتكز  ما  البعيد/القريب(،  و)  )الآخ��ر/اأن��ا( 

وطاأة  اأخّف  وهو  لل�سالم،  للو�سول  العرتاف  ثيمة 

حقول  يجمع  م�سهد  يف  والع���رتاف  الإق�ساء  من 

ة خمتلفة ي�ستح�رس بها ال�ساعر عوامل ت�ساك�ض 
ّ
دللي

ري كثريا كما �سبق، ففي املقطع الّتايل 
ْ
املعنى ال�سع

الع�سفور،  )النبيذ،  جند  ذك��ره،  مّت  ما  على  تاأكيدا 

ات(، وهذا على �سبيل املثال.
ّ
احلائط، القار

عّلق  ونبيذي/كع�سفور  مبحّبتي  اأن��ن��ي/اأن��ك�����رس  ه��ا 

جناحيه/على احلائط/ومل يعْد يحلم/ بالقارات املوؤجلة.

اآخ��ر،  اْغ���رتاب  اإىل  الّتجربة  يدفع  امُلقِلق  احلنني 

امل�سافة بينهما تكاد تكون معدومة، �سيء ما ي�ستبّد 

موجزة  ابتكارات  ال��دليّل  املعجم  من  لتّتخذ  بها 

اأن  القراءة  ، وح�سب 
ّ

ال�سعري الّن�ض  تّت�سع بتاأويالت 

ر يف اإْنهاك املدى 
رَ
و

ّ
وؤية الأوىل لتتابع ال�س

ّ
ت�سع الر

القرائي القائم على املواظبة احلري�سة على الّت�سكع 

ة باملقطع الواحد.
ّ
يف كل اجلهات اجلمالي

ثيمات  مع  ليكمل  ة 
ّ
الّن�سي القافلة  ي�ستدرك  القلق 

فال  ة، 
ّ
واخلفي الظاهرة  الغ��رتاب  م�سارات  اأخ��رى 

ة لتمحي�سها وحدها، 
ّ
تكتفي التجربة بالروؤية الذاتي

مني،  ال�سّ الع���رتاف  م��زاول��ة  التحقيق  ي�سمل  بل 

.
ّ
ليتجلى القلق جميال يف الر�سد الإح�سائي

دمي/  يف  النابحة  الوجوه  احلب/اأتذكر  اأتذّكر  اإين 

ام/ لقد انتهوا 
ّ
اأ�سدقاء الفو�سى الناعمة.. و�سغف الأي

وا وتركوا 
ّ
جميعا..جنادب حقل واأحاديث عابرة/ مر

وق�س�سات  الغبار  مع  وا 
ّ
مر احلبل/  على  اأ�سداءهم 

حف/ �رسابا وه�سيما وطفولة ل تغتفر..
ّ

ال�س
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احلقول  ح�رسة  يف  الغ���رتاب  به  ي�ستاأن�ض  ومم��ا 

غريبة  ة 
ّ
ب�سّدي التجربة  ن 

ْ
ح �سرَ املختلفة؛  ة 

ّ
الّدللي

بني  امل�سافة  وك���اأن  وا�سعة،  م�ساحة  لها  تتخذ 

واجلمع،  الختيار  حلد  تنعدم  املاثلني  الطرفني 

الده�سة،  مكان  الطرفني  بني  لها  ال�سورة  وتتخذ 

واجلمع الأكر ق�سوة من الفرتاق، تزامن باهت يف 

لت�سغل  بها  خرَ رَ
�س الأوىل  القراءة  تفقد  ب�سيطة  جتربة 

الثانية بحلول املتباعد القريب، الكثري من احلا�رس 

العمق  ب�ساطته  يف  ي�سغل  ��األ��وف،  املرَ  
ْ

الك�رس حلظة 

اإىل  حتتاج  ل  والإيقاع  وت 
َّ

وال�س الروابُط  الذاتي، 

ة اأو املتباعدة يف 
ّ
دي جهد موؤمل اأكر من الهند�سة ال�سّ

القريب( ي�ستجمع طاقته يف ده�سة  )البعيد  الغالب، 

م  زخرَ عن  ليبتعد  نف�سه،  القلق  من  اأك��ر  احل�سور 

اأكر  ُتْقنعنا به ب�ساطة اجلمع  ورة املاثلة، فما 
ّ

ال�س

من اأثر ح�سورها لإحياء ال�سورة.

زة/بالّتبغ والّنبيذ/قبلة بني غريبني/
ّ
كتنا املطر

ْ
�سح

ت الكون/كاْنِثالم كا�ض اأو قارة.
ْ
ناأمة جترح �سم

   الكاأ�ض يقابل القارة ليحدث الْنثالم لتكون ال�سورة 

املاثلة حقيقة اأمامنا ن�ساهدها وتقنعنا بح�سورها 

اأكر من جماليتها، كما تفعل الطاحونة يف مقطع 

اآخر، وال�سعراء احلّطابون، وال�سعراء الفو�سى، الطيور 

وال�سحايا  املخربون  مان، 
ّ
ال�س اجلوارح  ال�سامرة، 

 اآخر.
ّ

و.... يف ن�ض

ة يف م�ساك�سة 
ّ
 بكثري من ال�سدي

ّ
 زمن الريح يزج

ّ
ن�ض

الهند�سة اللفظية واملعنوية، ويخدم الإيقاع �رساوة 

احلا�رسة  على  التجربة  ت�ستند  اإذ  كثريا،  املاثلني 

ي�ستدعيه  مبا  امل�سري  طرح  اإىل  لتدفعها  )الأنثى( 

تقنعنا  كما  ق�سد،  بغري  اأو  ق�سدا  ال��دليّل  احلقل 

احلا�رسة  الوجود  الأنثى  وهي  الظاهرة.  القراءة 

عرب  التجربة  ال�ساعر  ت�سّف 
ْ
ي�س واحللم،  احلقيقة  يف 

روحها املوؤن�سة للو�سول اإىل امل�سري الأوحد بذروة 

العاطفة، احلب، كما اأّن التجربة ت�سحن نف�سها مبا ل 

 .
ّ
يقبل اخليار الآخر يف ذروة النزيف العاطفي

امل�ساك�سة  ة، 
ّ
الّدللي املباغتات  لأكر  يّت�سع  املدى 

ما يعزف عليها ال�ساعر يف ت�سميد حالت احل�سور 

والغياب، حالت الّزمان واملكان، يبقى الآخر كما 

يراد له اأو يريد اأن يبقى. 

العامل  بقي  اإْن  اآخر/  يوما  حبيبني  �سنبقى  كّنا  اإْن 

�سرية  اأذنيك/  حتت  اأهم�ض  العامل/دعيني  هو  كما 

الرحيمة/......./ ة 
ّ
القار تها 

ّ
اأي يدك  مّدي  حياتي/ 

والأْق���دار  حك  وال�سَّ ال��ّدخ��ان  مع  نتاأرجح/  ا 
ّ
�سوي

بانتظار  الفراغ/  يف  كجناحني  اخرة/نتاأرجح 
ّ
ال�س

ر كاذب/ وموت ل يكتمل.
ْ
فج

م�سهد  يف  ونهايته،  احلنان  وبداية  املالذ  وتبقى 

عنه،  التعبري  ميكن  ما  باأب�سط  علينا  نف�سه  يعيد 

بعيدا  يعي�ض  اجتماعي  و�سط  يف  املاثل  وت�سوير 

البعيد  عن فهم مغرتب حا�رس، ال�سورة جتمع بني 

ة.
ّ
والقريب لت�سّكل الراهن بابتكار امل�ساك�سة الدللي

ي/خمدت املواقد واطماأنت 
ّ
انق�سى نهار العيد يا اأم

 
ّ

اأي عينيك/  عن  بعيدا  جرفني  نهر  الأجنحة/اأي 

تها اجلنة.
ّ
اإمياٍن اأ�سّلني اأي

)الريح واملاء  ة تكون 
ّ
الّدللي امل�ساك�سة     ولت�ستمر 

والقمر  والغبار  والظّل  والثلج  والنار  والع�سفور 

وال�سور  والر�سام  )�سباكني  لتقابل  والأر�����ض(، 

يقرتبان  حقالن  وهما  والرخام(،  وج��دار  العتيقة 

 
ّ

ن�ض ويف  كثريا،  كلها  التجربة  ن�سو�ض  يف  كثريا 

لتحقيق  ة 
ّ
ال�سدي على  يهيمنان   ،) ي��ح 

ّ
ال��ر زم��ن   (

ال�سورة ال�سعرية بح�سور حقول اأخرى، توؤكد وجود 

املتقابالت البعيدة.

قبل  من  اكني/ 
ّ
�سب اأوان  الريح/لي�ض  زم��ان  ه��ذا 

جرحي/  �سام/يف 
ّ
الر مدية   

ّ
د�سي الآن  وحلوى/ 

ديني 
ّ
و�س للمعنى/ونوحي كالق�سيدة/  املاء  ورّدي 

جّثة الع�سفور/ واغت�سلي بناري ...

ة 
ّ
   قراأت التجربة باقرتاب اأكر من م�ساك�ستها الدللي

ح�سورها  يف  تتفاوت  التي  ال�سورة  ابتكار  يف 

وهي  والهدوء،  ب  خرَ ّ
وال�س والطمئنان،  القلق  بني 

اقرتابا، لكن احلقل  اأكر من ذلك  ت�ستحّق  اإن كانت 

، اإْذ مّكنها من املباغتة 
ّ

الّدليّل كان عمودها الفقري

امل�ساك�سة با�ستمرار، والأ�سداد يف كثري من جوانب 

م يف ابتكارات حاّدة.
ْ
التجربة كان لها احل�س
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تتخذ رواية »هوت ماروك« )دار الفنك، الدار البي�ساء 

، 2016(، للكاتب املغربي يا�سني عدنان، من الواقع، 

ة لت�سكيل 
ّ
اأ�سا�سي اأحداثه، مادة  بت�سابكاته ومتواليات 

 اإ�سقاطات وا�سحة، تتبدى للقارئ 
رَ ْ
وبناء عواملها. فعرب

معامل  وتر�سم  الرواية  د 
ّ
جت�س فحات، 

ّ
ال�س ت��وايل  مع 

الواقع ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي للمغرب.

واية، التي متتّد على حيز ورقي من 460 
ّ
زع الر

ّ
     تتو

دالة، كل  �سفحة، عرب ثالثة متف�سالت ذات عناوين 

نة: الف�سل الأول »الفرا�سة 
ّ
عنوان يدل على مرحلة معي

يف طريقها اإىل امل�سلخ«  يغطي فرتة الدرا�سة اجلامعية 

غاية  اإىل  العوينة«  »رح��ال  الرئي�سية  لل�ّسخ�سية 

ح 
ّ
�رس حيث  الهاتفية،  الت�سالت  حمل  يف  ا�ستغاله 

والتعليمية  الرتبوية  اجلامعة:  اأعطاب  الف�سل  هذا 

والبحثية، وكذا اعتمالتها الطالبية. كما �سّلط ال�سوء 

على جانب من الواقع الثقايف والأدبي.  الف�سل الثاين 

» ال�سنجاب يدخل العلبة الزرقاء«، وهو ف�سل يغطي 

ال« يف �سيبريكايف، وهي 
ّ

د فرتة ا�ستغال »رح
ّ

بال�رس

الثاين  انتقال احلكم بني ملكني، احل�سن  فرتة �سهدت 

تغيريات  من  ذل��ك  �ساحب  وم��ا  ال�ساد�ض،  وحممد 

واقعية، ومنها النفتاح التوا�سلي، وما رافق ذلك من 

الف�سل  اأما  العام.  الراأي  للّتحّكم وتوجيه  اآليات  خلق 

الثالث فعنونه الكاتب » الكوميديا احليوانية »، وفيه 

ومن  مراك�ض،  مدينة  عرفتها   التي  الّتحولت  ير�سد 

الدميغرايف واجلمايل  خاللها املغرب، على امل�ستوى 

وال�سيا�سي )احلزبي والنتخابي(.

وهكذا تغطي اأحداث »هوت ماروك« جمال زمنيا ميتد 

من الثمانينيات، بداية ظهور التيارات الإ�سالمية يف 

على  �سيطرتها  فر�ض  وحماولة  املغربية،  اجلامعات 

اللحظة  غاية  اإىل  املغرب،  لطلبة  الوطني  الحت��اد 

فحات 
ّ

ال�س يف  بل  الراهنة؛  وال�سيا�سية  الجتماعية 

واية جند ا�ست�رسافا لأفق �سيا�سي رمبا 
ّ
الأخرية من الر

يعي�سه املغرب، وهو حكومة ائتالفية بني الإ�سالميني 

»بالرقم  الرواية  عنه  عربت  الذي  الأخطبوط  وحزب 

هذه  ك��ّل  فعرب  احلزبي.  الدولة  ذراع  وه��و  اجلديد« 

والجتماعية  التاريخية  واملنعطفات  املنعرجات 

وال�سيا�سية والثقافية، التي مت�سي الرواية يف �رسدها، 

يف  اعتمل  ملا  ووا�سحا  قويا  ح�سورا  القارئ  يلفي 

الواقع املغربي احلقيقي، وكاأّن رواية »هوت ماروك« 

تفا�سيله؛  ب��اأدّق  املغربي  للواقع  اإ�سقاط  رواية  هي 

حتركت  وهيئات  اأ�سخا�ض  على  اإ�سقاطات  وه��ي 

يف  وجت�سدت  حتركت  كما  ال��رواي��ة،  يف  وجت�سدت  

ق، عن وعي، 
ّ
الواقع. وكاأن كاتبها يا�سني عدنان طب

الفكرة القائلة باأن الواقع اأبهر من اخليال. 

هاته،  الروائية  عدنان  يا�سني  باكورة  تتاأ�س�ض         

لت ف�ساء مكايّن 
ّ
على ت�سليط ال�سوء الكا�سف  على حتو

الداخلة  �سارعها  مراك�ض، وحتديدا  مدينة  معروف هو 

ة 
ّ
ع دقيق مل�سار �سخ�سي

ّ
املوجود يف الواقع.  وعلى تتب

اإىل  اجلامعة  دخولها  م��ن  اب��ت��داء  العوينة،  ���ال 
ّ

رح

البداية، منوذجا  ارد، منذ 
ّ
ال�س جها منها، فيقدمه  

ّ
تخر

ق واملعطوب ثقافيا واجتماعيا 
ّ
لالإن�سان ال�سلبي املعو

الّتحكم يف م�سريه  القدرة على  اّلذي ل ميلك  وقيميا، 

الّتفكري  يف  حتى  احلق  له  اأّن  يت�سور  ل  بل  احلياتي، 

تنزيل الواقع روائيا

»هوت ماروك« ليا�صني عدنان .. 

حم�صن اأخريف*

*   شاعر وكاتب من المغرب 



يف هذا احلق؛ حق عي�ض حياته كما ي�ستهي هو ل كما 

للتعبري عن كينونته  اجلراأة  والذي لميلك  يريد غريه، 

هو  وملا  يريد  م��اذا  اأ�سا�سا  يعرف  ل  لأن��ه  ووج��وده، 

موجود. فعرب م�سار هذه ال�سخ�سية املخادعة يف الظل 

املغرب،  عرفها  التي  لت 
ّ
التحو ارد 

ّ
ال�س ير�سم   ،

ّ ّ
وال�رس

فم�ساره اجلامعي ك�سف ماآ�سي البحث العلمي)ال�سعف 

واملتعّلم(،  للمعلم  املعريف  الأفق  وانح�سار  والرتّهل 

ا )�رساعات الف�سائل حول ف�ساءات اجلامعة: 
ّ
وطاّلبي

العقيمة(.  ونقا�ساتها  املثال،  �سبيل  على  الكافيرتيا 

اأما م�سارها احلياتي والعملي فلم يكن اإل تاأكيدا لهذه 

بالعمل  بداأ  القليلة،  عطالته  اأ�سُهر  بعد  اإذ  اخل�سي�سة، 

ة كتعوي�ض له على زواجه بح�سنية، 
ّ
مبدر�سة خ�سو�سي

وكاإغراء له للقبول بها زوجة، وتعمية له عما ميكنه اأن 

 العمل. ثم 
ّ

يكت�سفه من عدم  عذريتها الذي انتهكها رب

ل املحل اإىل 
ّ
حتولت طبيعة عمله دون تغري حمله، اإذ حتو

لالنرتنيت  حمل  اإىل  ثم  )تليبوتيك(،  لالت�سالت  حمل 

وبني  العمل  هذا  بني  مزواجته  اإىل  و�سول  )�سيبري(، 

الأخري   هذا  اكت�ساف  بعد  املخابرات،  جهاز  مع  عمله 

ملهاراته يف الألعيب اللكرتونية، وخلق الربوفيالت 

�ض الّتحدث با�سمها؛ هذه الهواية التي 
ّ
ة، وتقم

ّ
الوهمي

م�سوؤول  عمل  اإىل  ل 
ّ
�ستتحو باملجان  ميار�سها  كان 

واية جزءا 
ّ
الر ا. وهنا تك�سف 

ّ
اأجرا جمزي يتقا�سى عنه 

العام و�سناعته  الراأي  ال�سلطة للّتحكم يف  األعيب  من 

الذي  الوقت  ويف  تبتغيها  التي  الوجهة  اإىل  وتوجيهه 

هم 
ّ
واية واقع احلريات املتو

ّ
ت�ساء. ومن هنا ر�سدت الر

الذي يعي�ض فيه الّنا�ض واملجتمع، من خالل تعاملهم 

واقع  فهو  الإليكرتوين،  الف�ساء  عرب  واملفتوح   
ّ
احل��ر

متحّكم فيه وم�سنوع من خالل �سبكة من املتعاملني 

هني للراأي العام من خالل تعليقات 
ِّ
هني واملوج

َّ
املوج

تراثية  اأ�سماء  حتمل  قد  خمتلفة  لربوفيالت  متعددة 

اأ�سيلة كما قد حتمل اأ�سماء ع�رسية. وهو واقع مل يظهر 

مع ال�سحافة اللكرتونية بل كان معمول به قبال يف 

تا: ميمي 
ّ
ال�سحافة الورقية، وهو الذي جت�سده �سخ�سي

لتنفيذ خمططات  اللذان �سخرا قلميهما  ونعيم مرزوق 

واإمالءات اجلهاز ال�رسي للدولة. 

اإلكرتونية،  الف�ساء الإلكرتوين )�سحف  اأن       وكما 

ل�رساع  ف�ساء  يكون  اأن  ميكن  التوا�سل...(  مواقع 

جدي وكبري واآلية من اآليات التحكم يف �سنع القرار 

نظره،  وجهات  وتغيري  ال�سعبي  ال��راأي  وا�ستمزاج 

والتالعب و�سنع توجهاته واأمناط تفكريه قد يغدو، 

كما يف الرواية ويف الواقع،  ف�ساء لالألعيب ال�سغرية 

ولت�سفية احل�سابات ال�سخ�سية، وهكذا تن�سج الرواية 

العديد من احلكايات ال�سغرى وفق هذا املعطى.

      �سعى الكاتب اإىل ا�ستخدام تقنية فنية مطروقة، 

غري اأنه وظفها ب�سكل ذكي. وهي حيونة ال�ّسخ�سيات، 

رات 
ّ
ت�سو من  انطالقا  ا، 

ّ
حيواني لبو�سا  اإلبا�سها  اأي 

فاتها 
ّ
لت�رس ور���س��ده  عنها،  ومت��ث��الت��ه  ��ارد 

ّ
ال�����س

الذي  العوينة  برحال  ب��دءا  اخلارجية؛  ولأ�سكالها 

راأى نف�سه �سنجابا، مرورا بح�سنية التي غدت قنفذة، 

وعبد  فيال،  املخلويف  وبو�سعيب  �سلوقيا،  وعزيز 

من�سا،  ميمي  واأنور  بجعة،  وحليمة  �رسعوبا،  ال�سالم 

ونعيم مرزوق حرباء.. وغريها من ال�سخ�سيات داخل 

ة ت�سّكل جانب 
ّ
الرواية.  فمن خالل هذه احليلة الفّني

اإ�سافة  ماروك«.  » هوت  لرواية  ال�رسدية  اللعبة  من 

هذه  �ض 
ّ
تلب فنيا  ملمحا  باعتبارها  ة 

ّ
خري

ّ
ال�س اإىل 

الواقع احلزبي،  خرية من 
ّ
ال�س اته: 

ّ
الرواية، ومن جتلي

حزب  ب��ني  الوطي�ض  حامية  معركة  ت�ستعل  ح��ني 

حول  اجلديد  بالرقم  ُنِعت  الذي  واحلزب  الإ�سالميني 

ق�سية تافهة هي: اأكل احللزون، حيث �سّخر كل طرف 

نف�ض  من  حجج  با�ستعمال  راأيه،  عن  للدفاع  اآلياته 

احلقيقية  الق�سايا  متنا�سيني  الآخ��ر،  الطرف  ِعنِي 
رَ
م

لل�سخافة  جت�سيدا  الواقعة  هذه  تغدو  وهكذا  للنا�ض. 

التي اآلت اإليها املمار�سة احلزبية يف مغرب اليوم. 

      تكاد رواية هوت ماروك يف جزء كبري منها اأن تقول 

بتحوير  مب�سمياتها  الأ�سياء  وت�سمي  هو،  كما  الواقع 

من  كبرية  حم��اولت  وب��ال  مواربة  بال  فقط،  ب�سيط 

طرف الكاتب للتمويه على واقعية الأحداث والوجود 

احلقيقي لبع�ض ال�سخ�سيات اأي�سا. وكاأن هذا الرهان، 

هو رهان الكاتب يا�سني عدنان: تقدمي املغرب، كما 

هو،  روائيا  بال ت�سليل اأو متويه. وهذا ما توفق فيه 

ب�سكل كبري، فرواية »هوت ماروك«  هي رواية تعريٍة 

جريئٍة لختاللت الواقع املغربي تعليميا واجتماعيا 

وقيميا  وثقافيا و�سيا�سيا  وحقوقيا. 
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واقعية  �سورة  تقدم  اأن  العامية  الق�سيدة  حتاول 

تطلعاته،  اليومية،  �ساعرها  حياة  لتفا�سيل 

ال��وج��ودي  ف��رح��ه،ح��زن��ه، قلقه  اأح��الم��ه، ه��م��ه، 

الق�سيدة  مييز  ما  واحلياة.  الكون  جتاه  وروؤيته 

العامية من غريها من �سنوف الكتابة الإبداعية 

�ساعرها من  فيه  يفكر  فيما  اأنها ترجمة حقيقية 

هٍم يومي، فهي غري منف�سلة عن لغة التفكري، فهي 

ت�ستمد وجودها من لغة احلديث التي منار�ض بها 

وجودنا احلياتي، فال توجد تلك القطيعة الكبرية 

يومي  فعل  م��ن  منار�سه  وم��ا  ب��ه  نفكر  م��ا  ب��ني 

خانة  من  تنزل  فالفكرة  نكتب،  ما  وبني  حياتي 

بحاجة  لي�ست  فهي  مبا�رسة  الورقة  اىل  التفكري 

اىل تلك الرتجمة اللغوية الكبرية التي تف�سل بني 

لغتني، بني عامية نفكر بها ومنار�ض بها  حياتنا، 

امل�سافة  ن��درك  فنحن  بها،  نكتب  ف�سحى  وبني 

الكبرية التي تقطعها �سنوف الكتابة الأخرى يف 

حماولتها لرتجمة تفا�سيل احلياة بني لغة يومية 

كبرية  درجات  ترتفع  ادبية  كتابة  وبني  معا�سة 

عن لغة احلديث اليومي .

لغة  يف  وكتابي  لغوي  تطور  من  نلحظه  ما  ورغم 

تتجاوز  ا�سبحت  التي  احلديثة  العامية  الق�سيدة 

يرافقه  التطور  هذا  ان  اإل  مبراحل  التقليدية  اللغة 

ما  او  اليومي  احلديث  لغة  يف  ملحوظ  تطور  اأي�سا 

اللغة   ( وجت��اوزا  ا�سطالحا  عليها  نطلق  ان  ميكن 

يف  بالتوازي  يذهب  م�سرتك  تطور  فهو  املحكية(، 

اجتاه واحد، فالتطور الذي يحدث يف اللغة املحكية 

يلقي بظالله هو الآخر على الق�سيدة العامية  التي 

ت�ستمد وجودها وبقاءها منها. فالتطور الذي يطراأ 

ب�سهولة  مالحظته  بالإمكان  العامية  اللغة  على 

فالتعليم والقراءة والتكنولوجيا، كل هذا  ترك اأثره 

يف اللغة العامية اأو لغة احلديث اليومي. واذا اأردنا 

ولي�ست  عاميات  هناك  اأن  فنقول  اأك��ر  ن�سهب  اأن 

فل�سكان  درجاتها،  تتفاوت  وه��ي  واح��دة  عامية 

ال�سواحل عاميتهم ول�سكان اجلبل عاميتهم ول�سكان 

اأكر  نتو�سع  اأن  اردن��ا  واإذا  عاميتهم  ال�سحراء 

من  اأبعد  ونذهب  الواحد  الإقليم  حدود  من  ونخرج 

الذي يحدث بني  التقارب  نلحظ  اأن  فباإمكاننا  ذلك 

عاميات اأو لهجات الوطن العربي واحلدود الكالمية 

ن لغة و�سطى بني 
ّ
التي نلحظ ذوبانها اإىل جانب تكو

وثقافاتها  اأقاليمها  اختالف  رغم  العاميات  هذه 

ولكن ما نلحظه اأن الزمن يعود بنا اىل جتربة لغوية 

�سابقة، فرغم تعدد اللهجات العربية قدميا اإل اأن ذلك 

مل مينع من ن�سوء لغة عربية و�سطى تتعارف عليها 

العرب، لغة تكتب بها خطبها واأ�سعارها اطلق عليها 

اللغة  هذه  ون�سوء  الف�سحى.  العربية  باللغة  لحقا 

العربية الف�سحى مل مينع من وجود لهجات عربية 

تعي�ض وتتجاور مع اللغة الر�سمية، فال�ساعر العربي 

كان  الف�سحى  العربية  باللغة  ق�سيدته  يكتب  الذي 

يعي�ض  الذين  قومه  بلهجة  اليومية  حياته  ميار�ض 

ما  وبني  يكتب  ما  بني  الفجوة  حجم  مدركا  بينهم 

يتحدث به من لغة .

والتعارف  التالقح  ه��ذا  نلحظ  اأن  ميكن  كنا  واإذ 

ال�سعر ال�سعبي العماين

ق�صايا اللغة و اإ�صكالت الهوية

طاهر العمريي*

*   شاعر وكاتب من ُعمان  



فما  الكبري  العربي  القطر  لهجات  بني  والتجاور 

اأ�سد جتاورا  التي هي  الواحد  الإقليم  بلهجات  بالك 

وتعارفا وتاأثرا وتاأثريا.

العمانية  العامية  الق�سيدة  الدرا�سة  هذه  تتو�سل 

كنموذج   ) ال�سعبية  الق�سيدة   ( عرفا  ت�سمى  كما  اأو 

حتت  تو�سع  اأن  ت�ستحق  التي  العامية  للق�سيدة 

والتاأثر  التاأثري  عوامل  متناولة  الت�رسيح  مب�سع 

اإلقاء  حماولة  كتابتها،  م�سرية  على  ط��راأت  التي 

واإث��ارة  وجماليا  نقديا  عليها  الإ���س��اءات  بع�ض 

الكتابي،  �سريها  خط  وعلى  حولها  الأفكار  بع�ض 

و�ساأحاول هنا اأن اأر�سدها ر�سدا انطباعيا متناول 

هذه  وما  وحولها،  عنها  تثار  التي  الأفكار  بع�ض 

الورقة اإل بداية لفتح باب احلديث ب�سكل علمي عن 

التفكري عنها وحولها  العمانية و  العامية  الق�سيدة 

ب�سوت م�سموع متجاوزين اأحاديث الغرف املغلقة 

التي مل ت�ستطع اأفكارها جتاوز عتبات اأبوابها .

ال�صعر ال�صعبي العماين وا�صكالية الت�صمية

لإختالف  طبقا  العامي  ال�سعر  م�سميات  تختلف 

ثقافات الأمكنة يف الوطن العربي الكبري، واختالف 

لع�سور  تعود  قدمية  اختالفات  ه��ذه  الت�سميات 

العبا�سي  الع�رس  يف  العامي  لل�سعر  الأوىل  التوثيق 

يف  ال�سعر  ه��ذا  ينت�رس  اأن��ه  فنجد  بعده،  ج��اء  وم��ا 

حوا�رس بغداد على اأيدي �سعراء كبار ك�سفي الدين 

احللي وغريه ويطلق عليه "�سعر  عامي" ومن اأ�سكاله 

" الدوبيت" و" الزجل" بينما اأرخ له ابن خلدون يف 
مقدمته باأ�سماء خمتلفة: "ال�سعر البدوي"، "القي�سي"، 

" احلوراين " عند اأهل امل�رسق و" الأ�سمعيات " عند 
اأهل املغرب العربي، وحديثا جند ت�سميات اأخرى ك� 

" �سعبي" يف عمان و" نبطي" يف بع�ض مناطق   :

وعامي   " اليمن  يف  حميني"  و"  العربية  اجلزيرة 

اين" يف 
ّ
وم�رس و" ح�س ال�سام  دول  مثل  دول  " يف 

موريتانيا وال�سحراء الغربية .

اإن اختالف هذه الت�سميات تقدم لنا فهما اأوليًا على 

باللغة  املكتوبة  الآداب  على  الت�سميات  اإطالق  اأن 

ف��الأدب  املكان،  ثقافة  من  تنطلق  اإمن��ا  العامية 

اأو العامي مرتبط ارتباطا وثيقا بجغرافية  ال�سعبي 

املكان ومكوناته الثقافية فتاأتي الت�سمية على �سوء 

 . واجتماعية  وتاريخية  ومعرفية  ثقافية  مقدمات 

وكما ان ال�سعر العربي قدميا ارتبط باللحن والغناء 

�سلكت  فقد  والأه��ازي��ج  والأراج��ي��ز  احل���داء  كمثل 

فيه  تو�سعت  ورمبا  ذاته  اخلط  العامية  الآداب  هذه 

بالغناء  ارتبط  العامي  ال�سعر  ان  نرى  فنحن  اأكر 

والتطريب ارتباطا وثيقا ومل ياأت  مبعزل عنه. 

و يف عمان ارتبط ) ال�سعر ال�سعبي ( بالفنون املغناة 

يثري  الرتباط  وهذا  خاللها  من  اإل  يقدم  ل  و�سار 

الوحيدة  الو�سيلة  ك��ان  اأن��ه  اإل  كثرية  اإ�سكاليات 

ال�سعر  . فارتباط  القويل  الفن  واملتاحة لتقدمي هذا 

الت�سمية  على  حتى  اأث��ره  ت��رك  املغناة  بالفنون 

 " ال�سعبي  ال�سعر  ت�سميات من قبيل" فنون  فظهرت 

اأو " �سعر الفنون " ، رغم اأن الغناء وال�سعر هما فنان 

خمتلفان وكل فن م�ستقل بذاته، وما " الرزحة " و" 

الهبوت" " وامليدان " �سوى فنون غنائية يدخل فيها 

الذي  الغنائي  الفن  ال�سعر كمكون من مكونات هذا 

يح�رس فيه املغنون وحت�رس فيه اأدوات الإيقاع اإىل 

جانب الأ�سلحة احلربية التي ت�سكل جزءا من الرق�ض 

ارتباطه  ذل��ك  اىل  اأظ��ف  الفنون  لهذه  امل�ساحب 

البادية  �سعر  فنون  اإن   . معينة  اإجتماعية  بطقو�ض 

ك� )الطارق، والونة، والهمبل( هي الأقرب اىل ال�سعر 

امل�ساحبة  املو�سيقية  الآلت  من  خللوها  ال�رسف 

على عك�ض الفنون احل�رسية .

اأن الأ�سل يف  اإ�سكالية كبرية يف كون   وهنا تظهر 

مغنيا  لي�ض  فال�ساعر  بذاته،  م�ستقل  فن  اأنه  ال�سعر 

ول راق�سا، وال�سعر يكتب مبعزل عن كل هذه الفنون 

املغناة ولي�ض كل �ساعر بال�رسورة هو �ساعر غنائي 

وعليه اأن يح�رس فنون الرق�ض والغناء، فالق�سيدة 

وال�سعورية،  النف�سية  مقدماتها  لها  خا�سة  حالة 

لكن الذي حدث تاريخيا واجتماعيا ان ارتبط ال�سعر 

ليغنى،  يرجتل  �سعر  فهو  املغناة  بالفنون  ال�سعبي 

والإرجتال هذا اأدخل ال�سعر اأي�سا يف اأ�سكالت فنية 

تكر  انه  فنجد  القافية  يف  اأو  العرو�ض  يف  �سواء 

الرجت��الت  هذه  يف  والعرو�سية  الوزنية  الك�سور 

الفنية يف قوايف  التجاوزات  الكثري من  اىل جانب  

تتطلب  امل��ح��اورة  لأن  وذل���ك  الأ���س��ط��ر،  نهايات 
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الرجتال ال�رسيع التي جتعل ال�ساعر يغفل عن بع�ض 

جانب  اإىل  ال�سعرية  الكتابة  يف  الأ�سا�سية  الفنيات 

والتنقيح وكل هذا  للمراجعة  الأبيات ل تخ�سع  اأن 

يحتاج اىل �سفاء ذهن واىل �سعة ل تتيحها اللحظة.  

العامي  ال�سعر  فنون  من  الكثري  اأن  قائل  يقول  قد 

اخلليلي  العرو�ض  لتفاعيل  اإخ�ساعها  ميكن  ل 

اإيقاعه  له  والذي  الغنائي  اللحن  على  تعتمد  اإمنا  

ومو�سيقاه اخلا�ض الذي ل ميكن قيا�سه على ال�سعر 

ويحتاج  نحرتمه  راأي  وه��ذا  وتفاعيله،  الف�سيح 

وا�سحة  نتيجة  اإىل  للو�سول  البحث  من  املزيد  اىل 

ق�سائد  من  الكثري  اأن  فعال  نلحظه  ما  لكن  حوله، 

ال�سعر ال�سعبي املوروث ت�سري على التفاعيل اخلليلية 

بها  اللتزام  وعدم  عنها  اأحيانا  اخلروج  بع�ض  مع 

وت�رسفهم  الرواة  لتدخل  اأي�سا  هذا  مرد  يكون  وقد 

يف الكثري من الق�سائد وامل�ساجالت، ولكنها ب�سكل 

عام هي ظاهرة ل ميكن جتاوزها اأو جتاهلها حتى 

�سعر  من  يكتب  ما  عند  حتى  وعادة  ديدنا  �سارت 

حديث يف الفنون ال�سعبية، وقد قراأنا وما زلنا نقراأ 

الكثري من ق�سائد الفنون ال�سعبية ت�سلك هذا امل�سلك 

ال�سعري  البحر  الآن، فالتجاوزات واخلروج عن  اىل 

ما زالت �سائعة فيما يكتب من �سعر الفنون ال�سعبية .

ق�سيدته  يكتب  الفنون  �ساعر  اأن  لدي  يظهر  والذي 

اللحن عد  وافقت  ما  اإيقاٍع حلنٍي معني فمتى  وفق 

ذلك �سعراً �سليما عندهم، ومتى ما خرجت عليه عّد 

اأحلان  تدربت على  الفنون  �ساعر  فاأذن  ن�سازا،  ذلك 

اأو  التفعيالت  يدرك  يكاد ل  الفنون  ف�ساعر  بعينها، 

هو  لديه  ال�سعر  ميزان  اإمنا  العرو�سية،  التق�سميات 

ي�سمى  الفنون  �ساعر  ان  هذا  يوؤكد  وال��ذي  اللحن، 

البحر ال�سعري )حلن(، ونحن نعرف مدى قدرة اللحن 

اأو الغناء على اإخفاء التجاوزات اأو الك�سور الوزنية، 

على عك�ض ال�ساعر العامي احلديث الذي تدربت اأذنه 

التعليم  يدخل  وهنا  امل��وزون  العربي  ال�سعر  على 

والقراءة والإطالع كمكون رئي�سي يف اإك�ساب ال�ساعر 

احل�سا�سية الوزنية  حيث اأ�سبح امليزان ال�سعري �سي 

اآخر غري اللحن .

الفنية  التجاوزات  هذه  على  مثال  هنا  و�ساأ�سوق 

امل�سكري  حافظ  بني  التالية  امل�ساجلة  خالل  من 

وال�ساعر حممد بن جمعة الغيالين :

حافظ :

�سلوا على نبي  ي�ستاهل  �سالة

               حرز وطال�سم عن عيون اجلاهلة 

هي�سن تكونوا يو اأمة ر�سول اهلل

  راحْة  ونعمْة  كاملة
ْ
               ع�ساكم  ف��

حممد :

�سالة حممد عد جريات املياه

                 على الذي نال ال�سحاب وظلله

لول حممد ما طاع العبد موله

ح الباري كتابه وهلله
ّ
                 ول �سب

من خالل قراءة الأبيات ال�سابقة نكت�سف اأن الأبيات 

البحر  وه��ذا  )م�ستفعلن(  ز 
رَ

ج
رَ
الر بحر  على  مكتوبة 

الرزحة  فن  م�ساجالت  كتابة  ال�سائع يف  البحر  هو 

)الهمبل،  اأو جمزوؤءاً  العود(  )الالل  ياتي كامال  وقد 

فنون  يف  �سائع  بحر  وه��و  ال��ع��ازي(    ، ق�سافيات 

وغريها  والطارق  والهبوت  كالتغرود  اأخرى  قولية 

هو  البحر  هذا  لكون  العامية  العربية  الفنون  من 

البحر الأ�سهل لالرجتال والغناء اإذ كان العرب قدميا 

يرجتلون عليه اأراجيزهم يف �ساحات الوغى والقتال 

و�سمي قدميا حمار ال�سعراء ل�سهولة الكتابة عليه .

ال�ساعر  فيها  يبتدئ  التي  ال�سابقة  املحاورة  يف 

ابتداأ كعادة  اأنه  امل�سكري، نالحظ  حافظ بن حممد 

�سعراء امل�ساجلة بال�سالة على النبي وابتداأ بجملة 

)�سلوا على( والتي ت�ساوي �سوتيا تفعيلة ) م�ستفعلن 

 
ّ
( فهو ابتداء عرو�سي �سليم، ثم يوا�سل جملته ) نبي

 )  
ّ
نبي  ( كلمة  يف  الياء  وبت�سديد   ) �سالة  ي�ستاهل 

نقّدرها ب� ) متفعلن م�ستفعالن ( فتكون كالتايل :

�/ تا هل  �س� ل ة   
ْ
� بي ي�  ي�س �سل� لوا ع� ىل / نرَ

 م�ستفعلن        / متفعلن       / م�ستفعالن 

جز 
ّ
الر بحر  وهو  ب�سهولة  هنا  البحر  لدينا  فيت�سح 

)م�ستفعلن م�ستفعلن م�ستفعلن (، وعلى �سوئه نبني 

تتبعنا لبقية اأبيات الق�سيدة :

 ط� ل / �سم عن ع� يو/ نل� جا ه� له
ْ
حر زو

م�ستفعلن       / م�ستفعلن      / م�ستفعلن

اخل��روج  لنالحظ  يليه  ال��ذي  البيت  اىل  ننتقل  ثم 

تاتي  والتي   ) يو  تكونوا  ) هي�سن  بعد جملة  الوزين 
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تتوقف  مت   ،) م�ستف�  م�ستفعلن   ( لتفيعلة  م�ساوية 

التفعيلة هنا لأن ال�ساعر دخل يف جملة ) اأمة ر�سول 

بالن�سق  وتخل  ال�سعري  البحر  تك�رس  التي   ) اهلل 

ال�سوتي للقافية، فال�ساعر مل يكمل التفعيلة اإكمال 

�سوتيا �سليما كما يف البيت الذي �سبقه، فالق�سيدة 

والتام  الواحد  الوزين  النظباط  ت�ستلزم  العمودية 

حتى نهاية الق�سيدة، ومبا اأن وزن ال�سدر من بداية 

الق�سيدة جاء على ) م�ستفعلن م�ستفعلن م�ستفعالن 

( فوجب اللتزام به حتى نهاية امل�ساجلة واخلروج 

عنه ك�رس عرو�سي بنّي، اإىل جانب ذلك فهنالك خلل 

 ) �سالة   ( فكلمة  للقافية  ال�سوتي  الن�سق  يف  كبري 

لي�ست من الوزن ال�سوتي لكلمة ) اهلل ( يف عبارة ) 

ر�سول اهلل ( وكلمة ) اهلل ( ل ت�ستقيم وزنيا مع تفعيلة 

) م�ستفعالن ( اي تفعيلة العرو�ض . فكلمة ) �سالة 

الأول  البيت  الأول من  ال�سطر  اأتت يف نهاية  التي   )

) دواه، عطاه،  تتفق معها وزنيا مفردات من قبيل 

فهي   ) اهلل   ( كلمة  اأما  ع�ساه(  رواه،  ح��واه،  كماه، 

ق�سيدة  ومطلع  يتفق  الذي  ذاته  ال��وزن  من  لي�ست 

املحاورة فهذا يعّد خلال يف القافية .

الذي  الغيالين  جمعة  بن  حممد  اىل  انتقلنا  واإذا 

جند  امل�ساجلة  هذه  يف  امل�سكري  حافظ  على  يرد 

الغيالين يقع يف نف�ض ال�سكال الوزين الذي وقع فيه 

�سطري  يف  وا�سحا  يبدو  الوزين  فاخللل  امل�سكري، 

ال�سدر على التوايل، اىل جانب ان ال�سطر الأول من 

البيت الثاين ينتهي بقافية / كلمة ) موله ( والتي 

نف�ض  فيقع يف   ) مياه   ( كلمة   / قافية  تختلف عن 

ا�سكال القافية  :

مد عد جريات املياه    
ْ

�سالة حم

لول حممد ما طاع العبد موله

رو�سيا 
رَ
ع �سِليمان  ز 

ُ
ج

رَ
الع �سطري  اأن  نفاجاأ  لكننا 

اللذين  ال�سدر  �سطري  عك�ض  على  واإيقاعيا  ووزنيا 

على  امل�ساجلة  وت�ستمر  الوزين،  اخللل  فيهما  يظهر 

اىل  والتقفية  العرو�سي  الل��ت��زام  من  النحو  ه��ذا 

اخلروج عنه كما بيّنا �سابقا حتى نهاية املحاورة .

و مثل هذه التجاوزات الفنية كثرية لدرجة انك تخرج 

املوروث  او  ال�سعبية  الفنون  ق�سائد  ان  باإنطباع 

اأمر  التجاوزات  الطريقة وان هذه  ال بهذه  ل تكتب 

طبيعي يف هذا الفن ال�سعري.

ت�ستدعي  وتاريخية  اجتماعية  مرحلة  ك��ل  اإن 

يف  ال�سعر  ارتباط  وما  و�رسورياتها  احتياجاتها 

زمني  ارتباط  ال  املغناة  بالفنون  �سابقة  مرحلة 

الفنون  هذه  اأن  ورغم  املرحلة  تتطلبه  واجتماعي 

�سعراوؤها وع�ساقها  ولها  الآن  اىل  زالت متار�ض  ما 

هذا  فكوا  قد  اجلديد  اجليل  �سعراء  اأن  اإل  ومريدوها 

الإرتباط واأعادو ال�سعر اإىل اأ�سله الأول فحرروه من 

ل  ليقراأ  �سعرا  يكتبون  فاأ�سبحو  بالغناء  ارتباطه 

هي  ال�سعرية  والدواوين  ال�سحف  واأ�سبحت  ليغنى 

حلقات التوا�سل بني ال�ساعر والقراء ولي�ض �ساحات 

الفنون ال�سعبية .

و يف الأ�سل اأن ال�سعر ال�سعبي العماين هو �سعر مكتوب 

بالدارجة العمانية - مع اختالف تنوع اللهجات- 

فهو �سعر ينتمي اإىل ال�سعب اىل همومهم وق�ساياهم 

واأحالمهم، واللغة املحكية هي الأر�سية التي ينطلق 

منها هذا ال�سكل الكتابي، فهو �سعر �سعبي ينتمي اىل 

اأفرق بينه وبني  اأن  اأود  فنون القول العامية، وهنا 

ال�سعر النبطي الذي يكتب يف بع�ض مناطق اجلزيرة 

العربية، فال ميكن اجتثاث اأي ا�سطالح من �سياقه 

اآخر  كتابي  فن  اي  على  واإطالقه  واملكاين  الثقايف 

الثقايف،  املكون  اىل  ول  البيئة  لنف�ض  ينتمي  ل 

ال�سعبي املكتوب يف عمان  النبطي وال�سعر  فال�سعر 

هما فنان ينتميان اإىل فنون القول العامي لكنهما 

فنانان خمتلفان ن�ساأة وتكوينا ولغة، فال ميكن ان 

اأو  العامي  ال�سعر  على  النبطي  ال�سعر  ت�سمية  تطلق 

ال�سعبي املكتوب يف عمان، فال�سعر النبطي له فنونه 

ولغته اخلا�سة ون�ساأته التاريخية التي تختلف متام 

و�سف  وقد  العماين  ال�سعبي  ال�سعر  عن  الختالف 

الباحث الكويتي ابراهيم اخلالدي ) يف ندوة ال�سعر 

ال�سعبي العماين باأنه �سعر  ال�سعر   ) ال�سعبي العماين 

النبطي  ال�سعر  عن  الختالف  متام  يختلف  عامي 

وهنا  العربية،  اجلزيرة  مناطق  بع�ض  يف  املكتوب 

كبرية  اأ�سطالحية  اإ�سكالية  اىل  النظر  األفت  اأن  اأود 

ال�سعبي  لل�سعر  وثقت  التي  الكتب  بع�ض  بها  وقعت 

العماين، فنجد يف مقدمة ديوان ) من اأغاريد البحر 

جند  الغيالين،  جمعة  بن  حممد  لل�ساعر   ) والبادية 
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�سعر  باأنه  ال�سعر  العمل يو�سف هذا  يف مقدمة هذا 

نبطي، ويف ديوان ) حداء ال�ساري( لل�ساعر را�سد بن 

ال�ساعر  " و�سويري   : �سلوم امل�سلحي)�سويري( نقراأ 

العماين )النبطي( ال�سعبي"، وهذا خطاأ توثيقي كبري، 

فلي�ض كل �سعر �سعبي او عامي هو بال�رسورة �سعر 

لكنها  العامي  ل��الأدب  تنتمي  جميعها  نعم  نبطي، 

وجغرايف  وثقايف  كالمي  جن�ض  من  جميعا  لي�ست 

الختالف  متام  تختلف  النبطي  ال�سعر  فلغة  واحد، 

عن لغة ال�سعر ال�سعبي املكتوب يف عمان او ال�سعر 

العامي املكتوب يف البحرين مثال، فال�سعر النبطي 

كما يورد  د.�سعد ال�سويان يف عمله ال�سخم )ال�سعر 

النبطي ذائقة ال�سعب و�سلطة الن�ض( هو �سعر مكتوب 

العربية ومنطقة جند(،  �سكان و�سط اجلزيرة   ( بلغة 

ابن  له  اأرخ  الذي  البدوي  لل�سعر  تطور طبيعي  وهو 

خلدون يف مقدمته والذي يعود يف اأ�سوله الأوىل اىل 

الباحث  تو�سع  وقد  تغريبتهم.  بني هالل يف  قبيلة 

وال�ساعر طالل ال�سعيد يف هذه النقطة واأفرد لها بابا 

:اأ�سوله-فنونه-تطوره(  النبطي  ال�سعر   ( يف كتابه 

اأ�سماه ) الفرق بني ال�سعر النبطي وال�سعر ال�سعبي ( 

 .. ال�سعبي  ال�سعر  هو  لي�ض  النبطي  ال�سعر   (  : فيقول 

فال�سعر ال�سعبي هو تلك الق�سائد التي تنظم بلهجة 

ومتيزهم  بها  يتخاطبون  والتي  اأنف�سهم  البلد  اأهل 

عن غريهم .. لذا وجب التفريق بني النبطي وال�سعبي 

يجتمعان  باأنهما  علما  بينهما  �سا�سع  فرق  لوجود 

باأن كليهما عامي( انتهى. بت�رسف.

القطيعة اللغوية بني اللهجة املحكية والق�صيدة 

العامية احلديثة

هل توجد فجوة لغوية  كالمية بني الق�سيدة ال�سعبية 

العمانية املوروثة وبني الق�سيدة العامية احلديثة ؟ 

اأو لأكون اكر دقة، ما مدى حجم امل�سافة بني اللغة 

املحكية اليومية وبني الق�سيدة العامية املكتوبة ؟!

العامي  الأدب  يف  وامل�ستغلني  الباحثني  اأكر  يقرر 

اأن ال�سعر ال�سعبي العماين اأنطلق من اللهجة املحكية 

نلم�ض  اأن  ون�ستطيع  اليومية  احلياة  تفا�سيل  ومن 

هذا من خالل قراءتنا للكثري من املوروث ال�سعري 

�سعرية  بلغة  مكتوب  حمكي  ك��الم  فهو  العماين، 

يف  اأي�سا  تلم�سها  ن�ستطيع  احلالة  وهذه  موزونة، 

وامل�رسية  كاللبنانية  الأخ���رى  العامية  الآداب 

يرتفع  �سعر  فهو  والكويتية،  وال�سعودية  والعراقية 

قليال عن الكالم اليومي العادي لكنه ي�ستمد جذوره 

من  الكالمي  قامو�سه  ي�ستمد  كما  منه  واأر�سيته 

النطق احلريف  اإىل جانب  مفردات وتراكيب واأمثال 

واملناطقي للمفردة في�سهل الإ�ستدلل به عاميا كما 

ي�سهل تعريفه والتعرف اإليه .

ال�سعبية  للق�سيدة  توجه  التي  التهامات  اأحد  اإن 

عن  وانقطاعها  انف�سالها  هو  احلديثة  العمانية 

اللغة  بني  كبرية  لغوية  فجوة  هناك  واأن  اجل��ذور 

كما  احلديثة،  الق�سيدة  لغة  وبني  املحكية  اليومية 

تتهم انها تفتقد اىل لهجة ولكنة ورائحة املكان اأو 

ال�سعبي  لل�سعر  العماين  الطعم   ( كما �سماها احدهم 

احلديث ( فهناك ) قطيعة وا�سحة بني مدر�سة عامر 

بن �سليمان ال�سعيبي و�سويري وغريهما وبني ال�سعر 

ال�سعبي احلايل ب�سكله املعا�رس (.

العامية  الق�سيدة  اأن  ال�سابق  ال���راأي  ي��ق��رره  م��ا 

احلديثة يجب اأن تكون تطورا طبيعيا لل�سعر ال�سعبي 

املوروث والذي يتكئ على اللهجة اليومية املحكية 

اللغة املحكية مت�ساوقا  ويكون تطوره انطالقا من 

اللهجة  عند  احل��ال  هو  كما  اللغوي   تطورها  مع 

اأو  ال�سعودية  او  امل�رسية  او  اللبنانية  العامية 

الكبرية  الكالمية  الفجوة  تلك  التي ل جند  العراقية 

انه  كما  املكتوبة  والق�سيدة  املحكية  اللغة  بني 

واملكاين  اجلغرايف  النتماء  على  ال�ستدلل  ميكن 

نطق  طريقة  خالل  ومن  لغتها  خالل  من  للق�سيدة 

ليًا  ل  ورائ��ح��ًة(  )طعمًا  وت�سكينًا  فتحًا  مفرداتها 

وتكلفًا نزوًل عند لهجة لغوية وافدة من خالل اأغنية 

اأو و�سيط اإعالمي خارجي او �سطوة اإعالمية تكر�ض 

وحتى  ومفرداتها  ولهجتها  وبحورهم  �سعراءها   (

اللغوي  املكون  من  انطالقا  بل   ) ال�سعرية  �سورها 

وجتريبية  حتديثية  ف�ساءات  نحو  الذاتي  والرتاثي 

حتمل رائحة املكان وهويته .

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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يف  واملجتمع  الثقافة  مت�سدعة..  )اأزمنة  كتاب  يعترب 

ت��وؤرخ  التي  الهامة  املوؤلفات  من  الع�رسين(،  القرن 

يف  احلديث  للع�رس  وال�سيا�سية  الفكرية  للتحولت 

الحتاد  انهيار  حتى  الفرن�سية،  الثورة  منذ  اأوروب��ا، 

ال�سوفييتي، ول ي�سذ عن عنوان هذا الكتاب كما تقول 

عن  مت�سدعة"  اأزمنة  ال�سالم"  عبد  �سهام  املرتجمة/ 

تناق�سات  تهاجمه  عامل  اإىل  ي�سري  القاعدة،فهو  هذه 

العوملة،عامل م�سغول بالوعي باأزمة الهوية، فهوبرباوم 

يعي�سون يف  النا�ض  اإن  الكتاب  ا�ستهالل هذا  يقول يف 

من  الأوىل  ال�سنوات  يف  وتطلع  مالحمه  ع�رس"فقد 

الألفية اجلديدة اإىل م�ستقبل غري معروف،بال اإر�سادات 

ول خريطة هادية. وقد انتابه قدر من احلرية امل�سوبة 

اأ�سا�سًا ف�سل عامل  بال�سطراب". فالكتاب كما يتناول 

يت�سدع،وهو كما يراه اأحد املعلقني مرثية لف�سل القوة، 

وافن، واحلداثة. 

الرفيعة(  الثقافة  الكتاب)ماأزق  من  الأول  الق�سم  يف 

اعتماد  الأزم��ة  هذه  اأ�سباب  اأول  اإن  هوبرباوم  يرى 

من  فريد  اأمر  وهو  التكنولوجية،  الثورة  على  الفنون 

نوعه تاريخيًا. واإذا كان بع�ض الفنون قد �سمد وحافظ 

القراءة، ولأن  اأ�سهل واأكر عملية يف  على موقعه لأنه 

الو�سائط  من  واأطول عمراً  متانة  اأكر  الورقي  الو�سيط 

املتقدمة تكنولوجيًا. اأما فن املعمار ف�سمد و�سي�سمد 

تاأثرت  املو�سيقى  لكن  ت��رف��ًا.  ولي�ض  ����رسورة  لأن��ه 

بالتكنولوجيا، فقد �سارت م�ستقلة عن مواهب الفنان 

تراجع  لذلك  عليها.  الإلكرتونيات  دخ��ول  بعد  الفرد 

الدور نف�سه  الكال�سيكية، ومل يعد لها  اإنتاج املو�سيقى 

الذي كان لها يف احلياة الثقافية. والنحت �سار اأي�سًا 

اأكر  فهي  اللوحات  ت�سوير  فنون  اأم��ا  مهجوراً.  فنًا 

ناف�سها  اإذ  التكنولوجي،  التقدم  من  ت�رسراً  الفنون 

الواقع،  متثيل  يف  دقة  الأك��ر  الفوتوغرايف  الت�سوير 

ورمبا كان هذا �سبب �سعود املذهب الطليعي يف الفن، 

والفن املفاهيمي، لأنهما يقدمان �سوراً تتجاوز قدرات 

الكامريا. فالب�رس هم من ميلكون اأفكاراً ولي�ض العد�سة 

للو�سول  تهدف  املذاهب ل  الكمبيوتر. وهذه  اأو جهاز 

التقليدي  فمفهومنا  تدمريه.  اإىل  بل  اجلميل،  الفن  اإىل 

عن الفن يف طريقه اإىل الندثار. ال�سبب الثاين لالأزمة 

ّقي 
ُ
�سيادة احل�سارة ال�ستهالكية يف عامل اليوم، التي ر

اجلدار  وهدم  الثقافة،  مرتبة  اإىل  ظلها  حتت  الرتفيه 

الفا�سل بني الثقافة الرفيعة واحلياة اليومية العادية. 

اأن احل�سارة احلالية  ويرى هوبزباوم من جهة اأخرى 

لي�ست ا�ستهالكية وح�سب، بل معوملة اأي�سًا. وقد �ساعد 

على عوملتها كم احلراك اجلغرايف غري امل�سبوق، الذي 

يتخذ ثالثة اأ�سكال: ال�سفر يف الداخل واإىل اخلارج للعمل 

القوميات.  عبور  وحالة  والهجرة،  والتهجري  واملتعة. 

التنوع  على  والق�ساء  التنميط  تعني  ل  والعوملة 

الثقايف؛ فالعوملة ل تزيح الثقافات القومية بل متتزج 

هوبزباوم  ي�رسب  الثقافتني.  من  خليط  فينتج  بها 

من  املتحّدرين  الأوتافالينيو�ض  هنود  ذلك  على  مثاًل 

لكنهم  الأمريكي  اجلينز  يرتدون  فهم  اإكوادوري؛  اأ�سل 

فهم  مثاًل،  كاأ�سالفهم  �سفائر  يف  �سعرهم  ي�سففون 

ب�سبغة  الأمريكي  التاأثري  �سبغوا  بل  يتاأمركوا،  مل 

جديدة  فر�ض  لهم  اأتيحت  وبذلك  الأوتافالينيو�ض، 

لإبراز خ�سو�سياتهم الثقافية. 

على  بنظرة  الكتاب،  من  الق�سم  هذا  هوبرباوم  ويختم 

الوقت  يف  وال�سوق  بال�سيا�سة  والفنون  الثقافة  عالقة 

احلا�رس، ويراها عالقة يحكمها ثالثة لعبني: ال�سيا�سة، 

اأزمنة مت�سدعة.. 

الثقافة واملجتمع فـي القرن الع�صرين

عبداهلل العليان*

*   كاتب وباحث من ُعمان



هذه  هوبرباوم  ويقارن  الأخالقي.  والإل��زام  وال�سوق 

العالقة بعالقة ال�سيا�سة بالأبحاث العلمية البحتة كي 

تت�سح �سورة و�سعها احلايل ؛ فال�سلطات ال�سيا�سية مل 

ت�سع رقابة على الأبحاث الأ�سا�سية يف العلوم الطبيعية 

ال�سلطة  زمام  على  للقاب�سني  �رسورية  كانت  لأنها 

ال�سيا�سية منذ بدايات القرن الع�رسين، يف حني مل تكن 

نف�سها،  بال�رسورة  تتمتع  الفنون  اأو  الإن�سانية  العلوم 

تنعك�ض  للحرب.  اأ�سيا�سية  الطبيعية  العلوم  كانت  اإذ 

الفنون  حلياة  حا�سمة  ق�سية  اأهم  على  العالقة  هذه 

األ وهي ق�سية متويل الفنون، وهي م�سكلة  اأو موتها، 

واملو�سيقية،  الب�رسية  الفنون  اأ�سكال  ببع�ض  خا�سة 

ولي�ست م�سكلة عامة، اإذ اإنها ل تنطبق على الأدب ول 

على العمارة من بني الفنون القدمية، ول على الفنون 

القرن املا�سي  التي ظهرت يف  الأ�سا�سية  اجلماهريية 

مثل ال�سور املتحركة والت�سجيالت التي يعاد اإنتاجها 

اآليا. فيها م�ساألة القومية، فهو يرى اأنه ل يوجد مكان 

ترتبط فيه اجلغرافيا بالأيديولوجيا وال�سيا�سة برباط 

ل ينف�سم اأكر مما يف و�سط اأوروبا. كما يرى اأن �سبب 

هذا اأن هذه املنطقة لي�ست لها حدود مقبولة اأو حمددة 

؛ لأن املفهوم ال�سيا�سي الأويل لأوروبا الو�سطى يرتبط 

بتاريخ الوحدة القومية الأملانية و التو�سع الإمربيايل 

ويتعمق  الع�رسين.  وال��ق��رن  ع�رس  التا�سع  القرن  يف 

�سيقة  اأمثلة  الفكرة، �ساربًا  هوبزباوم يف حتليل هذه 

ي�رسح  ثم  القراء.  باهتمام  �ستحظى  اأنها  يف  �سك  ل 

لأنها  الو�سطى،  اأوروب��ا  ثقافة  القومية  قو�ست  كيف 

بلدان  انف�سلت  و  واح��دة،  بلغة  اأ�سا�سًا  مرتبطة  كانت 

عن بع�سها وتعددتا لغاتها مع نهو�ض القومية. ومنذ 

احلرب العاملية الثانية �سحقت الثقافات القدمية لو�سط 

: طرد  الكبرية  التطورات  اأوروبا حتت وطاأة ثالثة من 

لأ�سباب عرقية،  اأو ذبحها  النا�ض  جماعات كبرية من 

والربط بني انت�سارات الثقافة اجلماهريية امل�سطبغة 

ل  لغة  بو�سفها  النكليزية  واللغة  التجارية  بال�سبغة 

يرقى اإليها ال�سك للتوا�سل العاملي، وذلك بفعل انت�سار 

امل�سطبغة  الأمريكية  اجلماهريية  الثقافة  من  �سورة 

لبع�ض  اجلماعية  الهجرة  و  التجارية،  بال�سبغة 

الأقليات القومية والثقافية ) و اأبرزها اليهود والأملان 

( التي اأبدلت بالبلدان متعددة القوميات مثل بولندا، و 

ذات  بلدانًا  ورومانيا  ويوغو�سالفيا،  ت�سيكو�سلوفاكيا، 

قومية واحدة. 

ينتقل الكاتب بعد ذلك لإلقاء ال�سوء على عن�رس اآخر 

مميز ل�سياق الأزمة، هو عالقة الثقافة بالن�ساء. يقدم 

املوؤلف م�سحًا مل�سكلة العالقات العامة واخلا�سة بني 

اجلن�سني يف الثقافة الربجوازية بني عامي 1870 و 

ونوع  كم  مثل  عليها،  دالة  اأمثلة  وي�رسب   ،1914
من  اأو  هي  من  كتب  يف  ذكرهن  ورد  الالتي  الن�ساء 

هو بني النا�ض ؟ وي�رسب مثاًل داًل اآخر هو املعر�ض 

يف   1908 ع��ام  يف  اأقيم  ال��ذي  فرن�سي   – الأنكلو 

فرديات  فاعالت  بو�سفهن  بالن�ساء  واحتفى  لندن 

اأو  حية  كائنات  جمرد  بو�سفهن  ل  للعمل،  منجزات 

الأ�رسة  اآلة  يف  حم��دودة  خدمية  وظيفة  ذات  ترو�ض 

الذكور  الأق��ارب  دعم  اأهمية  اإىل  وي�سري  املجتمع.  و 

لقريباتهم يف م�ساعيهن لتحقيق ذواتهن، واأثر تعليم 

خ�سو�سًا  لهن،  والتحرر  امل�ساواة  حتقيق  يف  الن�ساء 

الطبقة الربجوازية. ومن مظاهر مدى تغيري دور  يف 

بالنزعات  الع��رتاف  بالفعل  الربجوازيات  الن�ساء 

وهنا  الربجوازية.  للن�ساء  امل�ستقلة  اجلن�سية  واحلياة 

الطبقة  ن�ساء  يقدم هوبزباوم مقارنة مهمة بني دور 

حامالت  بو�سفهن  الربجوازيات  والن�ساء  العاملة 

وبدايات  ع�رس  التا�سع  القرن  نهايات  كانت  للثقافة. 

القرن الع�رسين حقبة �سارت فيها الثقافة عالمة اأكر 

اأهمية لتحديد الطبقة ملن كانوا ينتمون اإىل ال�رسائح 

الربجوازية يف اأوروبا، اأو يتمنون النتماء اإليها. ويف 

غ�سون احلقبة املبكرة من حترر الن�ساء الربجوازيات، 

الرفيعة.  الثقافة  يف  احلق  على  حقًا  الن�ساء  ح�سلت 

يبقى يف اللقطة العامة ل�سياق الأزمة ركن فيه كومة 

من بقايا الثقافة الرفيعة،وفنونها، يقرتب هوبزباوم 

�سبق  بعن�رس  عالقتها  ويكت�سف  ال�سوء  عليها  ليلقي 

بقي  ماذا  املوؤلف:  يت�ساءل  القومية.  وهو  األ  عر�سه، 

لذي ظل يف  الكال�سيكية؟ ما  الربجوازية  الثقافة  من 

الذاكرة من اإرثها وما الذي ما زال �ساحلا لال�ستخدام 

الرفيعة"  الثقافة"  اإن  قائاًل  الإجابة  ويتلم�ض  منها؟ 

ميكن  اأ�سياء  �سكل  يف  دائمة  منتوجات  لإنتاج  اآلية 

واللوحات،  املباين،  مثل  ال��زم��ان،  مر  على  حفظها 

. الخ:، واأي�سا لإنتاج جمموعة متنوعة من   . والكتب. 

الزمان  مر  على  دائمة  غري  التي  املتدفقة  الأفعال 

عرو�ض  ن�سميها"  اأن  ميكن  والتي  طبيعتها،  بحكم 

الخ:،الرغم   .  . الغناء،والتمثيل،والرق�ض.  مثل  اأداء"، 

اإمكان حفظها بف�سل تكنولوجيا القرن الع�رسين  من 

اأو مرنة.  واأفالم،واأقرا�ض �سلبة  ت�سجيالت،  �سكل  يف 

لكن ل ميكن جتنب امل�سكالت ال�سعبة للهوية الثقافية 
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املرتبطة بهذه الثقافة. 

اإىل  الكاتب  ي�سحبنا  الكتاب  من  الثالث  الق�سم  يف 

هوبزباوم  يعر�ض  حيث  النخبة(  الأول)بطولة  امل�سهد 

خماوفها من الإخطار التي تهدد الهوية، ويقارن بني 

دومنا  لها  اجلماهري  وحتمل  الإخطار  هذه  من  رعبها 

الع�رس املري�ض  لكتاب  جزع، وذلك من خالل عر�سه 

لريت�سارد اأوفري الذي يتناول حالة اأوروبا بني احلربني 

التي تتناول  الدرا�سات  اإن  العاملتني. يقول هوبزباوم 

بل هي  اأ�سا�سًا،  املا�سي  لي�ست عن  التاريخية  الذاكرة 

حدث  ما  على  ما  حا�رس  من  تلقي  ا�سرتجاعية  نظرة 

يف ذلك املا�سي. ويرى هوبزباوم اأن كتاب اأوفري قدم 

عن  للما�سي،  النفعايل  للرتكيب  مبا�رس  غري  مدخاًل 

طريق التنقيب عن ردود الفعل ال�سائعة التي عا�رست 

ما كان يحدث يف حياة النا�ض ويدور حولها يف ذلك 

اأح�ست بخوف  التي  اأن النخبة هي  اأوفري  الوقت. راأى 

وقلق مر�سي يف فرتة ما بني احلربني العامليتني، مل 

ت�ساركها فيها جماهري عامة ال�سعب. ل يرى اأوفري اأن 

هذه املخاوف ردود فعل على جتارب واقعية وخماوف 

يتفق  حيث  العظمى،  بريطانيا  يف  الأقل  على  واقعية، 

بني  اإنهارا  املجتمع  ول  ال�سيا�سة  ل  اأنه  على  اجلميع 

اأن  احلربني، ومل متر احل�سارة باأزمة. يرى هوبزباوم 

كتاب الع�رس املري�ض يفكك اخليوط املعقدة ملختلف 

التوقعات الكارثية، مثل موت الراأ�سمالية، واخلوف من 

واخلوف  الجتماعية،  الأمل  وخيبة  ال�سكاين،  التدهور 

من احلروب، وهو يفعل هذا اأ�سا�سًا من خالل الكتابات 

وهم  وال�سلطة،  الكلمة  ميلكون  ملن  واخلا�سة  العامة 

الربجوازيني  املثقفني  من  خمتارة  نخبة  اأوفري  لدى 

املوؤلف  ويعر�ض  ال�سيا�سية.  الطبقة  من  واملفكرين 

من  اثنني  �سرية  خالل  من  العامل  بتغري  العلم  عالقة 

وعامل  برنال،  ديزموند  جون  البّلورات  عامل   : العلماء 

الكيمياء جوزيف نيدهام. هذان العاملان ي�سرتكان مع 

نف�سها  اجلامعة  من  بريطانيان،  اأنهما  يف  هوبزباوم 

) كمربدج (، لهما اهتمامات بتخ�س�سات متعددة ول 

وهما  ال�سيق،  الأكادميي  تخ�س�سهما  على  يقت�رسان 

مارك�سيان يدينان بالولء للحزب ال�سيوعي الربيطاين. 

وقف  باأنه  له  اختياره  ويربر  بربنال،  هوبزباوم  يبداأ 

 – والجتماعية  العلمية،  الثورات  التقاء  نقطة  عند 

باآمالها  الع�رسين،  القرن  يف  والثقافية  ال�سيا�سية 

بني  برنال  برز  امل�ستقبل.  عن  املت�سابكة  واأحالمها 

عامي 1927 و 1939 بو�سفه مثقفًا �سيوعيًا. واحلق 

خارج   1946 و   1939 بني  ما  احلقبة  يف  كان  اأنه 

اإذ كان فرداً يف �سفوف  املوؤ�س�سة الأكادميية بالفعل، 

الربيطانيني  للعلماء  املعتاد  يفوق  الناجح مبا  احل�سد 

كان  اأنه  من  الرغم  وعلى  الثانية.  العاملية  احلرب  يف 

اأهم امللهمني ب�" بحوث العمليات " وكان اأحد مبدعيها، 

لكن يبدو اأنه مل يكن له ارتباط مب�رسوع القنبلة الذرية، 

واحداً  �سيئًا  والتطبيق  والنظرية  وال�سيا�سة،  العلم  ظل 

فقد   1945 عام  بعد  اأما  ؟  �سنوات  لب�سع  برنال  لدى 

�سار منا ل�سعب على برنال اأن يعيد بناء موقفه الذي 

كان قبل احلرب، وذلك ب�سبب ن�ساطه ال�سيا�سي. وحني 

برنال  تعر�ض  التاأزم،  نقطة  اإىل  الدويل  الو�سع  و�سل 

لهجوم �سيا�سي واأيديولوجي من اخلارج، تلخ�ض حلم 

برنال املاأمول يف تقدم الب�رسية و حتريرها من خالل 

وال�سخ�سية،  والعلمية،  ال�سيا�سية،  الثورة  من  مزيج 

وكان بو�سفه عاملًا على وعي حاد بالعي�ض حتت ظل 

ت�سند  ظلت  التي  هي  فقط  اأعمدة  ثالثة  التقدم.  اأزم��ة 

اإىل  العلم  م�سرية   : النهيار  من  ومتنعه  التقدم  معبد 

الأمام، والراأ�سمالية الأمريكية، والأمل الذي قد جتلبه 

الأزمة  يف  الأمريكي  النموذج  انهار  الرو�سية.  الثورة 

القت�سادية العاملية، وبدا الطريق الوحيد اإىل امل�ستقبل 

اأمام املوؤمنني بالتقدم �سبيهًا مبجتمع ا�سرتاكي جديد 

ال�سلطة  مقاليد  هتلر  توىل  ومنذ  التخطيط.  على  قائم 

يف اأملانيا �سار العلماء جمد اأوروبا، لكونهم مدافعني 

اأدت  اللحظة املهمة،  عن م�ستقبل احل�سارة. ويف هذه 

الك�ساد  �سد  ال�سوفييتي  لالحتاد  الوا�سحة  احل�سانة 

العظيم اإىل الإ�رسار ب�سمعة اقت�سادات ال�سوق،و جعلت 

ذلك  بعد  معجزاً.  فوريًا  اجتماعيًا  داءاً  يبدو  التخطيط 

املثقفني(  )بطولة  من  اآخر  م�سهد  اإىل  الكتاب  ينقلنا 

كما يرى هوبزباوم حيث اأدى �سعود التعليم البتدائي 

واجلامعي  الثانوي  التعليم  يف  الهائل  العام،والتو�سع 

هائل  خمزون  خلق  اإىل  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

املتعلمني،  واملثقفني  والكتابة  القراءة  يجيدون  ممن 

اأكرب بكثري مما نتج منهم قبل ذلك على الإطالق. ومتتع 

من  العي�ض  لك�سب  بكثري  اأكرب  بقدرة  املثقفون  هوؤلء 

عملهم مثقفني م�ستقلني اأحراراً، اإذ توفرت لهم و�سائل 

التقنية  ال�سناعات  طريق  عن  عي�سهم  لك�سب  جديدة 

والثقافة،  العلوم  اإنتاج  وموؤ�س�سات  اجلديدة،  والعلمية 

والإعالن.  والدعاية  ال�سحافة،  وجمالت  واجلامعات، 

من  ثانوية  جماعة  يعتربون  الأح��رار  املثقفون  كان 

جديرة  جماعة  يبدون  جعلهم  ما  اأم��ا  الربجوازيني. 
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الذهني  الن�ساط  ب��ني  جمعهم  فهو  بها  ب��الع��رتاف 

من  كبرية  كتلة  ظهور  اأن  كما  ال�سيا�سة.  يف  والتدخل 

اجلديدة  للو�سائط  الكامنة  والقدرات  القراء،  جماهري 

اإمكانات غري متوقعة لربوز مثقفني  الدعاية، وفر  يف 

تقع  ت�ستخدمهم.  اأن  للحكومات  حتى  ميكن  م�ساهري 

العاملية  احل��رب  نهاية  بني  ما  املثقفني  جمد  ف��رتة 

هذا  تراجع  فقد  الآن  اأما  ال�سيوعية.  وانهيار  الثانية 

الع�رس الذي اعُترب فيه املثقف الوجه العام للمعار�سة 

ال�سيا�سية. يجد النا�سطون الآن اأن املثقفني اأقل فائدة 

من مو�سيقي الروك اأو جنوم ال�سينما امل�سهورين عامليًا 

ل  جمتمع  يف  الطيبة،  بالق�سايا  النا�ض  اإل��ه��ام  يف 

يتوقف فيه الرتفيه اجلماهريي. ول يرجع هبوط جنم 

املثقفني املحتجني العظماء اإىل انتهاء احلرب الباردة 

وح�سب، بل اإىل اإبعاد املواطنني الغربيني عن الهتمام 

وانت�سار  القت�سادي  النمو  من  حقبة  يف  بال�سيا�سة 

اأن  هوبزباوم  يرى  والعوملة.  ال�ستهالكي  املجتمع 

العوملة جنحت جزئيًا يف تقلي�ض نطاق تدخل الدولة 

�سكل  حدد  اآخر  عن�رساً  يرى  لكنه  العامة.  احلياة  يف 

التقليدية،  واملنظورات  القيم  اأزمة  هو  اجلديد،  الع�رس 

مثل التخلي عن الإميان القدمي بالتف�سري العقلي لالأمور، 

قيم  وتراجعت  الب�رس.  اأحوال  حت�سني  واإمكان  والعلم، 

التنوير منذ �سبعينيات القرن الع�رسين، يف مواجهتها 

وامليول  للكونية،  امل�سادة  والقومية  املحلية  لقوى 

ديانات  خمتلف  يف  تنمو  التي  الراديكالية  الرجعية 

العامل. 

الدين.  هو  هوبزباوم  ناق�سه  التي  التايل  امل�سهد  ويف 

اإحياء �رسيعة وموؤثرة  اإعادة  ويقول: ل �سك يف وجود 

�سار  اأن��ه  ويف  الع�رسين،  القرن  �ستينات  منذ  للدين 

ب�رساحة قوة �سيا�سية كربى. هذا النمط من تدخل الدين 

يف ال�سيا�سة منط جديد خا�ض بالقرن الع�رسين. ي�رسب 

هوبزباوم اأمثلة على ذلك بالثورة الإيرانية، و�سيا�سات 

ال�رسق الأو�سط التي �سارت م�ستندة اإىل الكتب املقد�سة، 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  و�سيا�سات  وال�سهيونية، 

القاعدة،  تنظيم  وظهور  م�رس،  يف  الردة  با�سم  والقتل 

حتت  وان�سوائها  العلماين  النظام  عن  تركيا  وابتعاد 

اإ�سالمي �سيا�سي جماهريي، واإن�ساء حزب  مظلة حزب 

هندو�سي يف عام 1980 قل�ض تعددية الهندو�سية اإىل 

مذهب واحد. وي�سهب هوبزباوم يف تناول منو التع�سب 

طوائف  تو�سع  �رسعة  يف  امل�سيحيني  ب��ني  الديني 

الكاريزمية  واخلم�سينية/  الإجنيلية  الربوت�ستانتية 

امل�سيحية يف الأمريكتني وغريهما من اأ�سقاع الأر�ض. 

اعترب هوبزباوم النهو�ض الذي ل �سك فيه لوجود الدين 

النا�ض  به  مت�سك  الذي  للراأي  تفنيداً  العام  املجال  يف 

لهما  ُق��دَّر  والعلمانية  احلداثة  ب��اأن  والقائل  طوياًل 

التقدم معًا، فاأ�سحاب هذا الراأي اأهملوا تاأثري قطاعات 

حمافظة يف املجتمعات مثل الن�ساء والفالحني، وهي 

تركنا  واإذا  فيه.  وت�سدداً  بالدين  مت�سكًا  اأكر  قطاعات 

ال�سيا�سات جانبًا، جند اأن العقليات ال�سعبية يف الغرب 

عرب  بالعلمانية  متامًا  ا�سطبغت  قد  حياتها  واأ�ساليب 

هذا  يعني  ل  والع�رسين.  ع�رس  التا�سع  القرنني  م�سار 

اأن النا�ض فقدت اإميانها اأو تقواها، بل يعني اأن حدود 

احلياة املجتمعية واملحلية، التي كانت حتكمها ال�سلطة 

قد  للوقت  الديني  التقومي  وحتدي  والطقو�ض،  الدينية، 

جمالت  وظهور  الفردية،  وازدي���اد  باحلراك  تفتتت 

ثقافية وترفيهية ل عالقة لها بالدين، وهدامة ل�سلطته. 

عملية  باأن  الفرتا�ض  العبث  من  اأن  هوبزباوم  يرى 

�ستوؤدي  املت�سارعة،  ورمبا  بل  هذه،  امل�ستمرة  العلمنة 

الدينية والطقو�ض املرتبطة بها،  العبادات  اختفاء  اإىل 

اإىل  اإىل حتول اجلماهري باأعداد كبرية  اأنها �ستوؤدي  اأو 

عالقة  ل  الدين  لكن  متدينني،  النا�ض  زال  ما  الإحلاد. 

وظيفته  ي��وؤدي  مثاًل  الكمبيوتر  فمربمج  بالعمل،  له 

بالكفاءة نف�سها بغ�ض النظر عن ديانته. 

لكن املوؤلف يرى اأن ال�سيا�سات املتحولة اإىل الدميقراطية 

اأعطت وزنًا اأكرب للجماهري التي ا�ستمر الدين يف ممار�سة 

دور كبري يف حياتها، اأكرب كثري مما ميار�سه بني النخب 

من النا�سطني. وقد ك�سف التحول الدميقراطي لل�سيا�سات 

للجماهري  ال�سعبي  ال��دي��ن  ب��ني  ال�����رساع  ع��ن  النقاب 

ياأتي  اأن  قط  املرجح  من  يكن  مل  العلمانيني.  واحلكام 

التحول الدميقراطي مبثل هذا الت�ساعد القوي املفاجئ 

املتقدم  الغرب  بال�سيا�سة يف  لدين اجلماهري املت�رسبل 

لكن  ال�سيوعية.  املناطق  ويف  العلمانية،  يطبق  ال��ذي 

لي�ض  ي�ض 
ّ
م�س دين  �سعود  من  للتحذير  الأ�سا�ض  ال�سبب 

حق  فيه  عامل  يف  املتدينني  الناخبني  من  كتلة  ظهور 

اقرتاع فعال، بل هو �سعود اأنواع الالهوت الراديكالية، 

اأيديولوجيات اجلناح اليميني داخل  والتي تغلب عليها 

الدين، ويلحظ منها امل�سيحية الربوت�ستانتية، والإ�سالم 

دت مو�سوع  التقليدي. وتدخلت عوامل �سيا�سية عدة عقَّ

اإحياء الإ�سالم الراديكايل، منها وجوده على اأر�سه يف 

مكة، و�سعائر احلج التي جعلت اململكة العربية ال�سعودية 

ولقد  هوبزباوم.  ي��رى  كما  العامل  يف  الإ���س��الم  ب��وؤرة 
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اأ�سا�ض  على  القائمة  ال�سيا�سات  �سعود  اأن  الآن  ات�سح 

الراديكالية الدينية واإحياء الفعلي للدين ال�سخ�سي كان 

كالهما ظاهرة مميزة لنهايات القرن الع�رسين وبدايات 

الأ�سولية  مفارقات  ومن  والع�رسين.  احل��ادي  القرن 

يعتمد  عامل  من  نبعت  اأنها  اإحياوؤها  اأعيد  التي  الدينية 

ل  علمية  تكنولوجية  موؤ�س�سات  على  الب�رسية  بقاء  فيه 

عنها  غنى  ل  تظل  لكنها  الأ�سوليات،  هذه  مع  تتالءم 

حتى لالأتقياء. 

واأثرها  ال�سيوعية  الثورة  اأثارتها  التي  الأ�سواء  وعن 

على الفنون، فريى هوبزباوم القوى الثورية الي�سارية 

يف  الطليعي  ال��ف��ن  ح��رك��ات  م��ع  تعطفت  اجل��دي��دة 

وظهرت  وت�سعينياته،  ع�رس  التا�سع  القرن  ثمانينيات 

مثل  ومتداخلة  خمتلفة  اأ�سماء  حملت  فنية  حركات 

التكعيبية، وامل�ستقبلية، والتكيعبية امل�ستقبلية، والفن 

اأ�سحاب  الفنانون  وكان  الخ،   . الهند�سي.  التجريدي 

هذه احلركات ذوي اآراء هدامة عن الفن، اأو كانوا ذوي 

طموحات كونية ) كما يف رو�سيا مثاًل (،اأو �سوفية، ومل 

يكن لهم يف البداية اهتمام ب�سيا�سات الي�سار. من جهة 

املفهومة  غري  البدع  يف  ال�سرتاكيون  يثق  مل  اأخ��رى، 

اأوروب��ا  و�سط  طليعي  لكن  اجل��دد.  الطليعيني  لهوؤلء 

يف  كبرية  باأعداد  الثوري  الي�سار  اإىل  حتولوا  و�رسقها 

ما بني عامي 1917 و1922. وو�سعت الثورة طليعي 

رو�سيا يف مو�سع فريد متتعوا فيه بالقوة والتاأثري. لقد 

�سار يف الإمكان الآن حتقيق حلم دمج الفن باحلياة، 

عراه،  بني  انف�سام  ل  ب�سكل  اجلمهور  بعامة  واملبدع 

بل احتاد بف�سل انخراط الطرفني يف الثورة. ا�ستغرقت 

وت�سوير  ال�سارع،  بفن  التلذذ  يف  الطليعية  احلركة 

تزويد  اإىل  بالإ�سافة  اجُل��ُدر،  على  وال�سور  ال�سعارات 

الحتفالت الثورية بالأعمال الفنية. لكن هذه الأعمال 

الأهلية،  احل��رب  انتهاء  وبعد  خلفها.  القليل  تركت 

ال�سيوعي  للحزب  املتع�سبون  امل�سجعون  ه��اج��م 

التي ربطت بني  الروابط  الطليعية، وت�ساعفت  احلركة 

رو�سيا ال�سوفييتية والغرب من خالل اأملانيا يف معظم 

ل�سنوات  الطليعيني  الفنانني  من  كثري  وانتقل  الأحوال 

الأوروب��ي��ة.  احل��دود  عرب  وذهابًا  جيئة  ب�سهولة  عدة 

وكانت الإجنازات الإبداعية الكربى التي بقيت احلركة 

منت�سف  اإجن���ازات  م��ن  عمومًا  الرو�سية  الطليعية 

اأي هجوم جاد  الع�رسين. ومل يحدث  القرن  ع�رسينات 

على احلركة الطليعية يف رو�سيا حتى اأواخر ع�رسينات 

امتيازاتها  على  الفنون  حافظت  وقد  الع�رسين،  القرن 

اأرغمها  �ستالني  لكن  1929و1935،  عامي  ب��ني 

ع 
ّ
و�رس بعد.  ما  يف  لل�سلطة  التام  اخل�سوع  قبول  على 

الطليعية  احلركة  بنهاية  القا�سي  الثقايف  الو�سع  هذا 

؛و�سارت   1917 ع��ام  منذ  ازده��رت  التي  الرو�سية 

الواقعية ال�سرتاكية اإجبارية. 

يقول  كما  قبيح  وج��ه  ف��ذو  التايل،  امل�سهد  بطل  اأم��ا 

النازية  مثل  احلاكمة  الدكتاتوريات  هو  امل��وؤل��ف، 

قبل  قرن  ملدة  بثقة  ُزعم  فلقد  وال�ستالينية.  والفا�سية 

احلرب العاملية الأوىل اأن اأوروبا كانت ت�سري يف اجتاه 

واحلكومة  املدنية،  واحلقوق  ال�سيا�سية،  الليربالية 

من  الرغم  على  املنتخبة،  ال�سلطات  ذات  الد�ستورية 

اأنها مل تكن بال�رسورة جمهوريات. باخت�سار، كانت 

الدميقراطية حتقق تقدمًا �رسيعًا حتى قبل عام 1914 

بوقت ق�سري. واملق�سود بالدميقراطية هنا اأن احلكومة 

و�سارت  الرا�سدين.  ال��ذك��ور  جميع  بت�سويت  تاأتي 

اأوروبا بعد انتهاء احلرب مكونة من نظم برملانية من 

التي  الثورية  ال�سوفييتية  رو�سيا  عدا  ما  اآخر،  اأو  نوع 

مزقتها احلرب. لكن اجتاه التطور ال�سيا�سي يكاد يكون 

قد انعك�ض راأ�سًا على عقب فوراً. ومن ال�سمات امل�سرتكة 

اأنها مل  ال�سيوعية يف تلك احلقبة  الفا�سية والنظم  بني 

اإ�سالحها،  اأو  جمتمعاتها،  �سيانة  هو  دوره��ا  اأن  تر 

لتحويل  و�سيلة  دورها  اعتربت  اأحوالها،بل  حت�سني  اأو 

حكم  تولوا  من  كان  بنائها.  واإع��ادة  املجتمعات  هذه 

هذه املجتمعات قادة مطلقي اليد يف احلكم. وقد اأحلت 

�سلطات هذه النظم ال�سمولية احلاكمة على الفن لتقدمي 

ا�ستحالة  بل  اأي�سًا �سعوبة  الّفن  وجد  كما  لها،  الكثري 

يف الهرب من مطالب ال�سلطات ال�سيا�سية منه وحتّكمها 

اإريك هوبزباوم يف روؤيته  فيه. وعلى الرغم من حياد 

اأوروب���ا  ت��اري��خ  م��ن  للكثري  ال�سديد  ون��ق��ده  ال��ع��ام��ة، 

املعا�رسة،و�سلبيات التحولت احلديثة يف الغرب، وما 

اإل  وفل�سفية،  وثقافية  فكرية  ت�سدعات  من  عنها  نتج 

الأول من  الق�سم  اليهود يف  تعاطف مع  اأن هوبزباوم 

ع�رس،  الثامن  القرن  "بعد  و�سعهم  وو�سف  الكتاب، 

كما  عزلة طالت  بعد  بالب�رس  تليق  الذي منحهم حياة 

بالب�رس  يليق  هوبزباوم)  راآه  الذي  الو�سع  وهذا  قال. 

ال�سعب  وه��و  اآخ��ر،  �سعب  ح�ساب  على  لليهود(،كان 

الفل�سطيني، حيث يعي�ض ق�سم كبري من هذا ال�سعب، يف 

و�سع ل يليق بالب�رس! 
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حمرك  ه��ي  الن�����س��ان  يعي�سها  التي  ال�����س��ريورة  اإن 

فاإن  لذلك  احلقيقة،  عن  البحث  اأجل  من  التفكري  لفعل 

مبختلف  الكتابة  وجمهود.  توق  هي  الفهم  حماولة 

اأ�ساليبها واأنواعها لي�ست اإل طرح املعا�ض والك�سف عن 

ت�سعى  �سلوكي، ذهني ومتخيل.  الغمو�ض، فهي م�سار 

اللغة من خالل دعوة الكتابة اىل ت�سخي�ض احلالة التي 

ت�سغل مدارك الكاتب. بالتايل فاإن ما جنده يف كتاب “ 

هدى  ال�سعودية  والكاتبة  متطايرة حوا�سي” لل�ساعرة 

�سيغة  يف  البوح  جوهر  نحو  متحفز  اإ�سعاع  الدغفق 

تعبريية حمملة باجلراأة. فعلى خالف العن�رس العاطفي 

هي  واأمنياته،  اأحالمه  له  زمنيا  الوراء  اإىل  امل�سحون 

نب�ض لأ�رسار مرحلة متثل جمتمع له فل�سفته وتقاليده 

ومكتظ ب�سجيج عاداته وتقاليده. 

ا�ستهل الكتاب ب�سوؤال تبحث فيه الكاتبة عن ماهيتها 

واخلطورة  للكاتبة  الفعلية  احلرية  اإنها  اأنا؟”،  من   “
التي يت�سببها هذا ال�سوؤال يف غياب اأهم عن�رس وجودي 

مالزم لالإن�سان وهو الهدف، فاإذا كان مل يحدد ماهيته 

فكيف له اأن ير�سم اأحالمه وجوهر وجوده؟. هذا يف�سي 

اإىل اأن الكاتبة كانت ول تزال يف حرية تبحث فيه عن 

كيانها ووجودها، ورغم ذلك فكل تلك الظروف ن�سجت 

عامل  مواجهة  يف  ب��اإ���رساره��ا  عنيدة  �ساعرة  منها 

ذكوري ل يقل ق�سوة عن ال�سيا�سة والطبيعة. 

عندما يعنون ال�ساعر مقالته بكلمة” مترد” فهو يعني 

العمل  يف  امل�سوؤول  ي�ستخدمها  كما  ولي�ض  يقول  ما 

يف  الرقابي  ترفه  اإ�سهار  فيها  يحاول  والتي  ملوظفه 

غله  ليف�ّض  ع�سكري  قائد  يلقيها  كما  اأو  مزيفة،  �سلطة 

وبالهة عقده النف�سية نحو اأبرياء يطلبون احلرية . اإن 

�سبقه  واإمنا  جزافا  لي�ض  ال�ساعرة  اأطلقته  الذي  التمرد 

يف  عمرها  �سنوات  قبل  ن�سج  ال��ذي  التفكري  ذلك  يف 

�سحراء دفنت الفكر منذ زمن بعيد بعد اأن اأروى عمالقة 

ال�سعر العربي الكال�سيكي بنماذجه ومراحله املختلفة 

تلك البقعة الآ�سنة يف اجلفاف، بينابيع الفكر وتناوبوا 

يف  وامل�ساعر  الأحا�سي�ض  اأن��واع  ب�ستى  زراعتها  يف 

ال�سجاعة واجلراأة نحو الرف�ض، يف املقابل كانت طيوب 

الرومان�سية  تفوح يف لياليها باأقمارها وجنومها. 

اإن ال�سغب الذي كانت متار�سه فتاة يف الرابعة ع�رسة 

ان ذكور لي�ض بالأمر 
ّ
من عمرها يف اأ�رسة يتقدمها �سب

اإىل  تلتفت  اأن  دون  �رسف  ذكوري  جمتمع  يف  الهنّي 

ت�ستل  حني  جتاهها،  املتوارثة  وق�سوتهم  و�ساياتهم 

من حتت و�سادتها دفرتا وت�سخبط يف �سفحاته �سابة 

 غ�سبها وحزنها، مما �ساعدها ذلك اإىل امليل نحو 
ّ
جام

العزلة والتلذذ مبوؤان�سة نف�سها م�ست�سلمة ملزاجها الذي 

مل ت�ستطع حتى اأخواتها الأكرب منها امت�سا�سه، عندما 

ت�سف ذلك ال�سلوك يف كتابها باأنه الع�سيان جندها اأن 

ق�سوتها على نف�سها كربت معها حتى وهي بعد �سنوات 

هو  تفعله  كانت  ما  اأن  جتد  عقود  اإىل  حتولت  طويلة 

الع�سيان ولي�ض احلياة الربيئة وال�سلوك الدافئ بحيث 

ال�ساعرة  اأن  جند  ممار�سته.   �سنها  يف  من  على  يجب 

هدى الدغفق يف »متطايرة حوا�سي«  

عندما تهوي احلياة على ر�صيف الذاكرة

يحيى الناعبي*

*   شاعر من ُعمان  



قدرها قد �سبقها باأن تكون �ساعرة ولي�ض باختيارها 

والفكر  املعرفة  نحو  ال�سعاع  خيط  هو  ال�سلوك  فذلك 

وطريق املتعبني خ�سو�سا يف بيئاتنا التي ترف�ض كل 

الرف�ض م�ساعر الإلهام النبيلة للذكور، قبل اأن تتاأثم به 

الن�ساء. يف بيتهم القدمي م�رسح كل الق�س�ض واحلكايا 

كانت تدفن الكاتبة اأ�رسارها يف دفرت العزاء، و�سيلتها 

مل  حينها  وكانت  اخلانقة  املجتمع  ربقة  من  للتحرر 

تتجاوز عتبة الدار.

اأول حتررها من رقابة الأهل  يف منزل جدها الطيني 

اأحا�سي�سها،  تف�سحها  حني  الداخلي  مكنونها  حول 

متار�ض  واأ�سبحت  ال�سطح  يف  غرفة  اإىل  جل��اأت  لذلك 

تقرتب   كي  والقانونية  وال�رسعية  الإن�سانية  خلوتها 

ح يف 
ّ
من �سماء اأفكارها، رمبا كان ذلك مثار �سك ي�رس

ظل  الذي  والدها  با�ستثناء  العائلة  اأفراد  باقي  اأفكار 

كعادته جمنونا  فاملجتمع   . الغرفة  تلك  دافئا كدفء 

الآخر املخباأة حتى  بالف�سول ومتعة ك�سف مقتنيات 

يف اأعمق بحار قلبه وم�ساعره. 

ذلك  هو  ال�ساعرة  بها  متتاز  التي  الكتابية  اجل��راأة  اإن 

يف  املكلومة  ال�رسخة  تلك  اأو  التعبريي  الت�رسيح 

التي  القيود  حول  الن�ساء  من  املاليني  وحناجر  اأفئدة 

ذلك  يف  اأدخلها  اأن  بعد  املجتمع  اأف���راد  لها  �سوت 

اأنوثتها  جتد  مل  اأنها  حيث  العباءة(،   ( الأ�سود  النفق 

اأن  يف  ترغب  كانت  �سنفته،  كما  ال�سندوق  ذلك  يف 

يتطاير �سعرها حني يتخلله هواء الرغبة ون�سيمها، ثم 

اإىل  ال�سعر  ذلك  يتحول  عندما  متخيل  اإىل عامل  تذهب 

على  ت�سرتخي  قوقعة  اأو  �رساعي  قارب  اأو  اأزرق  موج 

جمل  تت�سمنها  التي  ال�سعرية  ال�ستعارة  ال�ساطئ. 

وجوديا  هما  حتت�سن  ال�ساعرة  اأن  على  دللة  الكتاب 

حتاول الن�سجام مع ق�سوته والتعاطف مع ذاتها حني 

من  ك�سكل  حمدود،  ل  �سينمائيا  عاملا  �سمنا  ت�سوره 

الأنوثة   مقربة  هي  العباءة  الروحي.  اخلال�ض  اأ�سكال 

الدائمة كما تّدعي الكاتبة حني قالت “ تلب�ستني عتمة 

قبوها  يف  تكومت  جناحيها  فقدت  وكفرا�سة  العباءة، 

ومل اأخرج بعد”.  حيث بعدها اأ�سبحت احلياة  �سوداء 

يف عينيها.

   يف “حقيبة قلبي” ، تلك الرتنيمة التي لطاملا ا�ستاق 

هي  بالكتاب،  حياته  املرتبطة  القارئ  لها  وي�ستاق 

اأن�سودة اخللود لدى املثقف الذي زهد احلياة لريكن يف 

اأق�ساها يتحدث ويناجي الكتب ، حقيبة ال�سفر اليومية 

، هذا الإرث الذي يخلده املوؤلف بني �سفتني. �سفحات 

واأ�سياء  والفرح  واحلزن  والوعي  والفكر  الفل�سفة   من 

الهرمة  جمتمعاتنا  يف  الكثري  يعتربها  رمبا   ، كثرية 

الفاخرة  اجلل�سة   “ الكاتبة  تقول  بينما  الفقراء،  كنز 

ويتفكر  اإليك  ينظر  كتاب  مع  تق�سيها  التي  تلك  هي 

تعرج هذه  ذلك  بعد   عنك”. 
ّ

ويعرب بك  ويح�ض  تك 
ّ
مبعي

يف  ومتطايرة  بالغيب  متماهية  بح�سا�سية  ال�ساعرة 

ثالثة  من  لأكر  لزمتها  التي  الورقة  باأنوثة  الهواء 

عقود والتي لزمتها كما لو اأنها اأنوثتها التي تتحرك 

افكارها  تالحق  ثم  حوا�سها  به   
ّ

وتعرب ج�سدها  يف 

العتبات  يف  وكذلك  والأمنيات  الروؤى  يف  التواأم  اإنها 

ير�سم  الذي  الآخر  الن�سف  اإنها  اآخر  والكاآبات، مبعنى 

فناء الروح اخلفي.  

يف “حوا�ض متطايرة” ، يعي�ض القارئ ده�سة العبارات 

وحالة  الكتابة  خما�ض   
ّ

تف�رس وه��ي  ال�ساعرة  عند 

الكوين  احليز  يف  ال�سغرية  اجلماليات  اإن  الإن��ه��اك. 

توجد  فال  الكاتب،  عند  الفرح  غيمة  هي  الهام�سي 

يكون  حني  الوعي  مدركات  ا�ستيقاظ   من  اأ�سد  ق�سوة 

تر�سم  اأن  ت�ستطيع  ل  �ساعتها  واهيا  م�سلول  اجل�سد 

الفكرة التي اأوقدت ذهنك يف ورقة تغفو بجانبك، لقد 
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تعرت اأ�سابعك يف املجهول دون جناح لذلك تعذر اأن 

تكتب تلك الفكرة اأو ذلك املقطع فتعي�ض عذابات الفقد 

حلظة  الكاتبة  ت�سور  هكذا  النوم،  يف  والالطماأنينة 

الفكرة املتطايرة التي اأيقظت ذهنها يف حني ل يزال 

الكتابة مل  لعنة  اجل�سد ي�سبح يف عامل املوت اجلزئي. 

يجد لها قوامي�ض يف ال�سماء لذلك اآثر الكاتب بحملها، 

وما اأق�ساها من حلظة حني تنتف�ض الفكرة يف خميلتك 

ك متعب بك. 
ّ
وح�س

   “ ل�سعة ح�سية” عنوان بديع لعبارات حتمل م�سامني 

يربز  هنا  الأحا�سي�ض،  ومتناهية  الدقة  بالغة  ح�سية 

دور ال�ساعر الذي يتحدث مع حم�سو�ساته كونها متثل 

�رسبا  الخر  يجدها  رمبا   ، اليومية  حياته  من  جزء 

اأن  وي�سعر  يرى  الذي  الأدي��ب  واقع  لكنه  اجلنون  من 

امل��واد  من  مرّكبة  يومياته  يف  الدقيقة  التفا�سيل 

نتائج  عن  البحث  يف  كبري  اأثر  لها  والتي  الفيزيقية 

اأر�سدت  التي  املتخيل والواقع معا، هي تفاحة نيوتن 

املن�سفة  اأهمية  جند  لذلك  اجل��ذب.  قانون  اىل  العامل 

الأنوثة  فيه  ت�رسخ  البنف�سجي  بلونها  الإغ���راء  يف 

ولونها  املن�سفة  بني  �سواء  الن�سوة  التقاء  عنها  ينتج 

اأو الكاتبة واملن�سفة اأو اللون والكاتبة اأو .... هكذا جند 

خفيا  مونولوجا  اأو  �سيناريو  يت�سمن  اليومي  هذا  اأن 

ورغوة  الأ�سنان  لفر�ساة  بالن�سبة  كذلك  الكاتبة،  عند 

ال�سابون واأمثلة اأخرى.   

العربي  عاملنا  يف  الجتماعية  احلياة  �سيا�سة  اإن 

نظام  تتبع  بالأخ�ض  اخلليجي  وجمتمعنا  بالتحديد 

من  ال�رسط  ظالل  حتت  الواقعة  احلرية  حيث  التعتيم 

الداخل  الأ�رسة يف  عليها  ي�رسف  قبل و�سايا خمتلفة 

الدينية  ال�سلطتني  خال�سة  متثل  والتي  املجتمع  ثم 

معتمة“  “مدن  يف  الكاتبة  تتحدث  حيث  وال�سيا�سية، 

حريتها  ويقمع  حوا�سها  يخيم  ال��ذي  الظالم  ح��ول 

الفرتا�سية  والعزلة  للغربة  اأ�سرية  وتقع  الوجودية 

تاأ�رس  التي  وال�سقق  املغلقة  البيوت  ابتداء من ت�سميم 

قف�ض  اإىل  الأق���رب  بهند�ستها  جدرانها  بني  املقيم 

للعامل  مطلة  �رسفات  ل  حيث  الإن�سانية  احلياة  يقتل 

اخلارجي، كما ترى اأن املدن املعتمة كما و�سفتها يف 

كتابها ت�ّسوه �سريورة احلياة التي ترغب يف ممار�ستها 

من  النعتاق  يف  ترغب  حني  امل��ارة  م�ساهدة  حيث 

وح�سة الذات، حتى يف املقهى  حترمها �سيا�سة املكان 

املخ�س�ض  بالق�سم  الداخل  يف  اجللو�ض  من  و�رسوطه 

العابرين والوجوه،  للن�ساء، حيث تفتقد نكهة حركات 

ل  التقاليد  اتباع   ( خلدون  ابن  مقولة  اقتب�ست  لذلك 

يعني اأن الأموات اأحياء، بل اأن الأحياء اأموات(. 

ال�ساعرة  عند  احلياة  تعك�ض  التي  التعتيم  جتربة  اإن   

جتري  اآث��اره  ترك  الذي  الت�ساوؤم  لفل�سفة  امتداد  هي 

من  وبالرغم  املح�سو�سات  لعامل  خمتلفة  تفا�سيل  يف 

عامل  يف  جنوحها  ك�سف  يف  امل�ستمرة  امل��ح��اولت 

حتتفظ  اأنها  اإل  ال�سعرية  الق�سائد  اأو  النرية  الكتابة 

بعاملها ال�رسي الذي اأرادت به اأن يتخمر يف اأعماقها 

ليزداد قيمة ومعنى كلما اأطال كتمانه، ورغم ذلك فهي 

ال�سعداء  اأن  دي�ستوفي�سكي  الرو�سي  بالروائي  ت�ست�سهد 

هم الذين ل ميلكون �سيئا ي�ستحق اأن يو�سد بالأقفال، 

والكاتبة هنا حتاول اأن جّتمل اأ�رسارها وتعّزي حوا�سها 

وجتعل لها قيمة ومعنى على الرغم من ق�سوة الأقفال 

على امل�ساعر وحرا�ستها من اأن يراها اأو يقراأها الآخر، 

األهب  الذي  امل�ستمر  القلق  بركان  يف  تغرق  بالتايل 

اأطراف اأظافرها بحرائقه. 

كانت  حوا�سها  الكاتبة  فيها  داعبت  التي  الطريقة  اإن 

وكائنات  التعب  مو�سيقى  هي  تفا�سيلها،  بق�سوة 

اأرواحا  جت�سد   ، وال�سياع  الكاآبة  كاهلها  عن  تنف�ض 

يظللها الفقد واخليبة، حوا�ض موؤملة ومتاأملة من�سلخة 

وكما  العامل،  عن  معزولة  �سحراء  يف  ذاو  ج�سد  من 

اللغة  ف�سائل  برجمة  يف  اخلا�سة  روؤيته  للقارئ  اأن 

وقبحها للموؤلف وما اأجده يف هذا الكتاب هو �رسخة 

احتجاجية حلوا�ض متطايرة يف �سمري مت�سل بهمومه 

ومنف�سل عن العامل الفرتا�سي يف هذه اجلغرافية التي 

م�ساك�ستها  تعترب  القمعي،  املجتمع  �سلطات  حتكمها 

الذات  مع  مت�سالح  مناخ  عن  خاللها  من  تبحث  اأداة 

اأ�ستوطنه الر�سوخ للواقع.    
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تندرج ق�سة )ما�سح الأحذية( �سمن جمموعة ق�س�سية 

تتاألف من خم�ض وخم�سني ق�سة، اختلفت يف اأحجامها 

عنوان  الهنداوي(..  )�سامل  الليبي  للكاتب  ومعانيها 

التي �سدرت يف بريوت عن  املجموعة )ظالل نائية( 

جمموعة  وهي  والن�رس(  للدرا�سات  العربية  )املوؤ�س�سة 

بلد،  من  اأك��ر  ويف  خمتلفة،  اأزمنة  م��دار  على  ُكتبت 

فوق اأكر من ر�سيف. ق�س�ض عا�رست اأكر من ما�سح 

كان  وقدميًا  الأحذية،  من  قليل  غري  عدد  وا�ستهلكت 

يو�سم  اأن  لذلك ل عجب  احلكمة.  اأ�سحاب  امل�ساءون.. 

الهنداوي ق�سته بعنوان )ما�سح الأحذية(.

   بداية لبد من التعريف املخاتل ب�)�سامل الهنداوي( 

قبل حماولة الإم�ساك بخيوط اللعبة ال�رسية. الهنداوي 

الدرا�سة  مقاعد  من  يكتمل  مل  بعيد،  من  قادم  كاتب 

التي مل يطل املقام به عندها، واحلروف القليلة التي 

ر�سمها بالطب�سور على الألواح ال�سوداء �ستكمل احلياة 

الراحل بعيداً يف ف�ساء  الكاتب  اإنه  بقيتها فيما بعد. 

وثقافيًا،  نف�سه، معرفيًا  املعتِمد على  القول واملكان، 

كما الكثري من الكبار. املوؤ�س�ض لعبوره دون �سهادات 

غري  الألف،  حرف  اإىل  م�سنود  غري  املوؤ�س�سة.  متنحها 

متكئ على حرف الدال. املراوغ اأحيانًا. ل ي�سبق ا�سمه 

غري ريح وكلمات.

الهنداوي(  )�سامل  ا�سم  الزينة  هذه  كل  من  يكفيه      

دون  �سجيج،  دون  مير  الأ�سماء،  كتب  الذي  الكاتب 

انتظارات �سبابية اأو ترقب احتفاء. قد ل ياأتي كاتب 

يكتب دون ربطة عنق. فقط.. هو يكتب اإىل تلك )الظالل 

النائية( اإىل تلك اللحظة البعيدة، فهو يقول يف الإهداء:

   ) اإىل تلك اللحظة بالذات(

   هل هي اللحظة التي يعي�سها بعمق؟

   هل هي اللحظة التي يكتب فيها بعمق؟

   اأم اأنها اللحظة التي يتذكر فيها بعمق؟

قال:  حني  ماركيز(  غار�سيا  )غابرييل  يخطئ  مل     

يتذكره،  ما  واإمنا  اأحدنا  يعي�سها  كما  احلياة  )لي�ست 

وكيف يتذكره لريويه..(.

ال�سرية..

    �سامل الهنداوي كاتب ياأتي من ثقب يف بوابة احلزن، 

الأمل  اأحدها،  كان  الأمل  لعل  كثرية..  دروبًا  قا�سداً 

املعلق دومًا يف مرارة النتظار، لكنه ينت�رس للحياة 

اأي�سًا.. غري اأنه انت�سار بدموع..

اأن  نالحظ  �سوف  املجموعة  ق�س�ض  اإىل  بالرجوع     

)الهنداوي( مل يكتبها يف اأمكنة اعتيادية، واإمنا كتبها 

بني القطارات ونوافذ الثلج البعيدة.. وما اأكر الده�سة 

يف ن�ض بيننا وبينه طائرة ومطارات..

)اجل���دران(  بعد  ت��اأت��ي  نائية(  )ظ���الل  جمموعة      

و)الأفواه( و)اأ�سابع يف النار(.. وتعترب الإ�سافة الأهم 

يف حياة الكاتب الأدبية كما يقول النا�رس، والإ�سافة 

الأهم لهذا الفن من التعبري يف �سياق التجربة اجلديدة 

الوقت  الكثري من  ا�ستغرقت  العربية. جمموعة  للق�سة 

ومن التيه، ُكتبت على مدى اأكر من ع�رسة اأعوام، يف 

واغرتابها  ن�سجها  �رسوط  ا�ستكملت  نا�سجة  ع�رسية 

األوانه يف حيادية  يف الن�ض، هذا الن�ض الذي جاءت 

»ظالل نائية« بوابة حزن ودروب كثرية

ل�صامل الهنداوي

توفيق الثامري*

* كاتب من تونس



باملرة، م�سافرة يف اللون احلالك القدمي، باللون الذي 

يختار اأ�سحابه ويعرفهم اأ�سمًا.. اأ�سمًا.

    كلمات مبتلة بعرق التجوال ببقايا دموع وذكرى 

ابت�سامة غام�سة تاهت يف الظل البعيد، ولعل الن�ض 

الذي اأرم حماورته قلياًل يدعم هذا الطرح املزاجي غري 

الربيء، بل اإنه يالم�ض اإقامة ال�سارد يف الأر�ض ويف 

ن�سه على حد �سواء.

ب�رسوط  الأحذية(  )ما�سح  نقراأ  اأن  لنا  ميكن  كيف      

له  نقيم  اأن  دون  معه،  نتفاعل  اأن  دون  حيادية 

وليمة للده�سة و�ساحب الأثر رجل يحب احلياة على 

الب�سيطة  اللحظة  تفا�سيل  ويكتب  ا�ستطاعته  ق��در 

حد  على  فيها  والتي  بعمق  يعي�سها  التي  املفزعة 

من  معًا،  والفزع  احللم  اإىل  الدخول  )مفاتيح  تعبريه 

عجب  فال  ولذلك  واجلمال(..  بالأنوثة  الوعي  حلظة 

خمزونه  من  اإليها  وي�سيف  اللحظة  هذه  ينقل  حني 

املعريف والإبداعي، اأن ي�سبح القارئ اأمام عامل فاته 

اللحظة  اأو حتى يتوقف عنده. �رسيعة هذه  اأن يفهمه 

واأبعد  القارئ،  يرتقب  مما  حتى  اأ�رسع  ال�ستثنائية.. 

)الهنداوي(  الن�ض  اإن  العادية.  بانتظاراته  يليق  عما 

يخاطب قارئًا متحفزاً يقظًا م�ستنفر الأحا�سي�ض.

ع�رسة  التا�سعة  ال�سفحة  حتتل  التي  الق�سة  هذه      

على  الذي جتهم  لت�سيء  املجموعة جاءت  من   )19(

الر�سيف، وحتاول اأن ت�سعل الذي انطفاأ. تود النت�سار 

اأن  باإمكانه  ال��ذي  �ض( 
َّ
)املهم الأ�سياء  من  �ض 

َّ
للمهم

الإ�سفلت،  فوق  املتغرب  نف�سها  املثقف  حالة  يختزل 

التائه دومًا يف رحلة امل�سافحة مع الر�سيف.

اللحظة..

اإن ق�سة )ما�سح الأحذية( انطلقت من حلظة فالتة     

 عنها فيما بعد بوعي �ساهق حلظة 
ِّ

من الالوعي، لتعرب

)بالل  ق��ول  عليها  انطبق  رمب��ا  ه��ذه  الق�سة  احلالة. 

)بني بجم( و«كل جرح  ف�سل( يف تقدميه ملجموعته 

لعنة  لحقتها  كتابة  مبيعاد«..  جرح  وكل  ب�ساعته.. 

املدينة فركنت اإىل املتاح من القول، ومل يكن القائل 

هنا حمتاجًا �سوى اإىل الرجل املن�سي �ساحب الإقامة 

واغرتاب  تداعياته  عراء  خالله  من  ليوؤثث  املعلومة 

اأي�سًا  طقو�سه  فللعراء  الر�سيف.  امتداد  على  حالته 

يف  املحايدة  غري  ال��واو  حذف  مع  لفظة  خم�سني  يف 

بنا  ي�سافر  واحد،  ارتفاع جرح  وعلى  اإحالة،  خم�سني 

الكاتب بعيداً.

   يقول الهنداوي: )ع�ساء نا�سف بارد على الر�سيف، 

وبع�ض القروح، ودنيا برد على املجروح(.

باإغراء  يكتبها  تفا�سيل  الواقعية،  �سديدة  تفا�سيل     

الرئي�سية  ال�سخ�سية  باأهمية  يليق  �سياق  يف  واث��ق 

البداية  منذ  معا�سًا  واقعًا  فت�سري  الغائبة،  احلا�رسة 

املقتحم  ال�سطر  هذا  اإليه،  امل�سار  الأول  ال�سطر  ومع 

ولو  حتى  القارئ  �سي�سد  باأنه  املتيقن  طماأنينة  يف 

كان نافراً، اإنه ملن النادر جداً يف الكتابة الق�س�سية 

واملكان  الزمان  تقريبًا  يلخ�ض  اأول  ب�سطر  نحفل  اأن 

واحلدث وحالة الطق�ض وال�سخ�سية مو�سع احلديث، بل 

اإنه يزيد عن كل ذلك فيمنحها حالتها النف�سية الدقيقة 

ا�ستوفى  رمبا  �سطر  ي�ستحقه،  الذي  الرقيق  والو�سف 

كل �رسوط التكثيف والختزال عرب منطوق تفوح منه 

روائح حزن �سفيف.

الن�ض،  الآن معنيًا متامًا مبالحقة  القارئ  اأ�سبح      

يوا�سل الهنداوي فيقول:

   )دنيا لكل اثنني، يف مقهى، يف حانة، يف �سينما، يف 

مبغي، على ال�رسير. دنيا لكل اثنني، كاأ�سني، وقبلتني، 

ومدفاأة(.

    فعاًل هي دنيا، والدنيا ل حتيل اإلَّ على الدنيا، فهي 

كذلك منذ عهدناها اإىل اأن تتعهدنا بالغياب.

فكلها  هينًا،  اأم��راً  لي�ض  الألفاظ  اختيار  جمرد  اإن      

لكي  باألفة وح�سا�سية مفرطة  بعناية،  اختريت  األفاظ 

خدمة  وذلك  املن�ساب،  الرقيق  الن�سق  نف�ض  يف  ت�سب 

اأ�سطر  احل��الت.  اأو  احلالة  و�سف  يف  واإيغاًل  للن�ض 

قليلة مكثفة ومركزة فتحت اآفاقًا �سا�سعة على ال�سظى 

والأحا�سي�ض،  باملعاين  زاخراً  اإن�سانيًا  وحقاًل  الدليل 

 نف�سيًا متخياًل.
ً
حتى اأن الف�ساء اأ�سبح ف�ساء

الكاتب  يوا�سل  امل�سحون،  التقدمي  ه��ذا  كل  بعد      

م�سوار البحث واحلفر، لياأذن اأخرياً بتلم�ض ال�سخ�سية 

اإ�رساقها يف املعنى، ذات ربيع غائم يف  التي �ستعلن 

)ليما�سول( اأواخر الثمانينات.

    يقول: ..)واأنا يف الربد على هذا الر�سيف، اأمام اآخر 

حذائني باردين لآخر وحيد يف املدينة، املتع يف ك�سل 

وانطفاأ..(
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عن  البعد  كل  بعيدة  هنا، هي  احلالة  ال�سخ�سية/      

يف  الوحيدة  فهي  حتقيقها،  بالإمكان  جميلة  ثنائية 

العراء بال �سحبة/ بل رفيقة، بال كاأ�سني/ بال �رسير/ 

بال  اأنثى/  بال  �رسيك/  بال  مدفاأة/  بال  قبلتني.  بال 

اأغنية.

    رجل وحيد يف الربد، مقيم على الر�سيف، ل ي�ساأل 

فيجيب، ول يقول في�سمع.. كل ثنائية ل حتفل به، بل 

هي بعيدة عنه، لكنه لن متنعه من تخيلها ما ي�سيبه 

من اخلال�ض اإذاً؟!

   على اأي اإطاللة يقف؟

   اأمن كل هذا امُلتاح ل يجد غري حذائني باردين، اأهذا 

كل ما يليق ب�سياعه؟ ل عنوان لديه يف املتاهة �سوى: 

م�ستاأن�ض بوحدته.. م�ستوح�ض يف الكالم.. غري اأنه ومع 

كل الذي مي�سي حوله، مع كل الذي مي�سي يف داخله 

يورد الكاتب لفظة )التمع( غري املتاأنية برقية الإقامة 

من  مزيج  هنا  فاحلالة  ب�)انطفاأ(..  فجاأة  لريفقها 

اإىل  النقي�ض  انتظر، تاأتي من  التي  اأخرى غري  ثنائية 

النقي�ض. فكلمة )انطفاأ( حتكي و�سعية حاملة وقاتلة 

يف نف�ض الوقت.

    فامل�سافة بني اللمعان يف ك�سل، والنطفاء، ل تعدو 

بعد  فيما  اأثرها  �سترتك  عابرة،  حلظة  غري  تكون  اأن 

وتنحت اأ�سباب بقاءها.

    »انطفاأ« اإذاً هي اأخر لفظة تنتهي بها الق�سة، ومعها 

 )ما�سح الأحذية(.
ّ

ينطفئ ن�ض

التفا�سيل..

اللحظة  الهنداوي( حمقًا حني كتب     لقد كان )�سامل 

ت��ام،  ووع��ي  بعمق  الب�سيطة  وتفا�سيلها  العابرة 

حلظة  من  انطالقًا  �ساحبها،  خزنها  تداعيات  فهي 

فيها  ير�سم  حلظة  حقيقي،  كاتب  واإ�رساقة  حقيقية 

الكاتب تغريبته على الر�سيف يف �سكل فني ا�ستوعب 

طروحات الكتابة اجلديدة.

    عمل فيه اقت�ساد لغوي باذخ، بعيد كل البعد عن كل 

اإ�رساف بالغي مفرط، اأو ا�ستعرا�ض �رسدي جمانب.

    يكتب انطالقًا من: ول اأب�سط ول اأعمق.

ل يقول فيه 
َّ
    فهو ل يبحث هنا عن م�رسوع لغوي مطو

اأكر مما يجب اأن يقول. فقط هو يبحث عن الذي يبقى 

 فيه الكثري من ال�ساعرية وال�سفافية 
ّ

قال.. ن�ض
ُ
بعد اأن ي

نف�سه  يخال  كثرية  اأحيانًا  القارئ  اأن  حتى  العالية، 

يتعاطى مع ق�سيدة نر/ مع ق�سيدة ق�سة/ مع ق�سة 

وم�ساحات  القول  يف  جديدة  اآفاق  فتح  تروم  ق�سيدة 

تاأويل،  كل  على  مفتوحة  كتابة  املعنى.  يف  اأعلى 

هو  املبدع  اأن  وطاملا  �رسي،  �سائد  ملٍّ  مع  وقاطعة 

الذي ي�سعر برتاجيديا من حوله، ف�)�سامل الهنداوي( ل 

يحدث بغرائبي من الأحداث اأو الو�سعيات، كما اأنه ل 

�ض اأ�ساًل. ق�سة )ما�سح 
َّ
يحاول تهمي�ض الب�سيط.. املهم

الن�سيان،  الغارقة يف  الأحذية(  من املا�سح و�سعيته 

لتحكي و�سعها الأخطر والأعمق.

هو  واملثقف،  املبدع  و�سعية  �ساحبها  و�سعية      

الذي نعرفه  الر�سيف  اأي�سًا  اأن يوؤرخ  عنوان باإمكانه 

الآن اأو غداً، اأو رمبا يف �سنني قادمة، غري اأنه قد يغيب 

الزمن  طوفان  حينها  يغنيه  ولن  �ساهق  ن�سيان  ذات 

القادم. لكن الأحذية الباردة �ستطول اإقامتها و�ستبقى 

مدرك  من�سيها..  واأن  لبد  خطى  هناك  بقيت  طاملا 

الأر�سفة  تخذله  والوحدة،  النك�سار  حلظة  يف  متامًا 

وت�سيح عنه اأ�سجاره.  

   ما�سح الأحذية عنوان املرحلة، اإنه كلما طال احلزن 

ق�رس الكالم. 
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غام�سة  ة 
ّ
خفي اأ���س��وات  الوح�سة«  »ه�سه�سات 

احلكاية،  ليل  يف  ت�سري  مقفرة  اأماكن  من  قادمة 

عبداهلل  خليفة  لعبداهلل  الوح�سة«  ه�سه�سات   «

النت�سار  دار  ع��ن  ���س��درت  ق�س�سية  جمموعة 

ق�س�ض  ثماين  على  ت�ستمل  2014م  العربي 

�سفحاُت  تبلغ  حني  ففي  حجمها؛  يف  تتفاوت 

�سفحة؛  وع�رسين  ثالثًا  الأخرية(  )ال�سفقة  ق�سة 

(؛  املنحني   ( ق�سة  يف  فقط  �سفحات  ثالث  د 
ُ
ع نرَ

حيث  من  الن�سو�ض  بني  البنّي  التفاوت  ورغ��م 

عبداهلل  خليفة  عبداهلل  حكم 
ُ
ي وق�رسها  طولها 

 
ُ

الطويلة ول حت�ض زوائد يف   
ُ

تلم�ض ن�سو�سه فال 

ال�رسديةرَ م�سحونة  اإّن عباراته  الق�سرية؛  برتاً يف 

الذين  اجلنود  »طالئع   :10 �ض  جيدا  وم�سحوذة 

يطعنون  وه��م  مي�سون  اجلبل  �سفح  اإىل  و�سلوا 

اأحجار  وي��ل��ك��زون  بنادقهم  ب��اأط��راف  الأر����ض 

اجلبل بحذر« )اإن ت�سوير حركة اجلنود وحذرهم 

 
ّ
وا�ستخدام فعلي الطعن واللكز مرتبط باجلو العام

 املعركة (.
ّ
للن�ض، جو

بقدرتها  عبداهلل  خليفة  عبداهلل  لغة  كذلك  تتميز   

والأفعال  لالأ�سياء  الدقيقة  التفا�سيل  اإبراز  على 

والأ�سخا�ض، يربع يف النظر مبجهر الو�سف بعني 

خمرج �سينمائي منتبه �ض 41: “ تلك ال�سعريات 

اخلارجة من ج�سم الفوطة ميكن اأن تتخلل بينها 

عة »، �ض25 »والربق ي�سيء نهايات 
ّ
عوالق متنو

�سعره املتبلل واملتطاير«. ) ميتلك عبداهلل خليفة 

عبداهلل يف عينيه عد�سات اإ�سافية متكنه من تكبري 

جميع امل�ساهد ملراقبة اأدق التفا�سيل (. وي�ستلهم 

عبداهلل مو�سوعاته من التاريخ ومن احلا�رس من 

مناخات  �ستتنوع  )لذلك  املغمور  ومن  امل�سهور 

ق�س�سه و�سخ�سياته (، يظهر من خالل ق�س�سه - 

التي �سنتعر�ض لها -�سعة اأفقه واطالعه ومقدرته 

)واإن كان  ال�سخ�سيات  التعبري عن هواج�ض  على 

بلغته هو( كما تت�سح عبقريته يف و�سف الأفعال 

بل�سان  يتحدث  )حني  لل�سخ�سيات  املخ�سو�سة 

زارع الألغام، اأو بل�سان �ساحب �رسكة، اأو ي�سف 

اأو �سلوك مري�ض بالو�سوا�ض القهري  ثياب عامل 

تكاد جتزم اأن املتحدث خبري يف جماله �ض11: 

“ حني تبداأ بدفن املعدن امل�ستدير بعد اأن و�سعته 
وتنتهي  احل��واف  من  تبداأ  الواطئ.  ه 

ّ
م�ستقر يف 

املعدنية.  ال��دائ��رة  مركز  يف  ال��ذي  اجل��زء  بطمر 

رة 
ّ
القاتلة مفج الإبرة  الذي توجد فيه  ذلك اجلزء 

الفتيل. عليك اأن تطمرها بحذر«(

 .  1

من وحي حرب اجلبل الأخ�رس يبني الكاتب ق�سة 

مكربة   بعد�سة  فيها  “ را�سداً  الكهف  عني  “ يف 
ار 

ّ
ماأ�ساة احلرب  و�سحاياها من اجلنود ومن الثو

الذين  جنوده  على  نظره  ال�سيخ  »يركز  �ض13: 

يختلط  م�سوهة  جثث  انت�رست  حيث  ة 
ّ
القم يف 

عن »ه�سه�سات الوح�سة«

لـ عبداهلل خليفة عبداهلل

خمي�س قلم*

* شاعر من ُعمان  



فجرتها  التي  اجلثث  قطع  بالرتاب.  اللحم  فيها 

بني  بع�سوائية  تتناثر  ي 
ّ
اجل��و الق�سف  قذائف 

الق�سة  تقوم  ال�سغرية«.  واأ�سجاره  اجلبل  اأحجار 

على حوار فكري نف�سي بني جندي وقائد، جندي 

زرعه  ب�سبب  واحل��رية  واخل��وف  باحلزن  ي�سعر 

ميكافيلي  وقائد  �سيطاأها،  من  يعرف  ل  لألغام 

واثق من فكرة الن�رس : “ نحن ل�سنا مبتورين من 

اأو امل�ستقبل، نحن الفكرة التي ل متوت  املا�سي 

واإن تغريت الأحوال«. يقع احلوار يف كهف جبلي 

بينما يراقب ال�سيخ/ القائد جمريات هجوم قطع 

الكهف  عني  من  يتابع  ج��ن��وده،  على  ع�سكرية 

الطائرات  من  بكثافة  تت�ساقط  التي  القذائف  اأثر 

احلوار  يبداأ  بقذيفة.  الكهف  عني  تنغلق  اأن  قبل 

املوت  بيدار  اجل��ن��دي/امل��زارع،  يثريه  ب�سوؤال 

بني  الفرق  ما  �سيخي  يا  تعرف  هل   « واحلياة: 

اأر�سيا؟ »   اأن تزرع ف�سيلة نخيل واأن تزرع لغمًا 

الهواج�ض  الكاتب  لنا  �سي�رسب  احلوار  خالل  من 

النف�سية للبيدار واملوقف الفكري لل�سيخ، �سري�سم 

متقابلتني:  �سورتني  احل��وار  بوا�سطة  الكاتب 

اأعد  “مل  احلائر:  الأع��ور  اجلندي  امل��زارع  �سورة 

التابع:  »املزارع  بال�سبط  لهم  تركناه  ما  اأعرف 

اأوام��رك«  وهي  والرتاب وننفذ  الأر�ض  نعرف   “
املوت  زراعة  بني  تذبذبها  ب�سبب  مهتزة  �سورة 

ل�سخ�سية  ثابتة  �سورة  يقابلها  احلياة؛  وزراعة 

ال�سيخ القائد الأب ذو املنظار  امليكافيلي املوؤمن 

تقلق  ل  بالنيات.  الأعمال  اإمنا   “ بق�سيته:�ض8 

من اآثار هذا الفعل اللحظية، فاخلري قد يكون يف 

قد  طريقًا  لك  ير�سم  املبداأ  اأحيانا.  القاتل  ال�سيء 

 بال�سوك اأحيانًا ولكن ا�ساأل نف�سك اأين �سي�سل 
ّ
مير

بك يف اخلامتة«.

�سرب  يف  ال�سدية  الثنائية  اأي�سا  عبداهلل  ي�ستثمر 

املرتبكة  واأف��ك��اره  امل���زارع  اجل��ن��دي  م�ساعر 

مقارنًا بني اطمئنانه يف زراعة الف�سيلة وخوفه 

اإنه  قاتل.  الفرق  اإن   “ �ض8:  اللغم  زراع��ة  من 

الفرق بني اأن مت�سك قطعة من املعدن امل�سقول 

خائفا  تظّل  ولكنك  باليد  لإم�ساكه  وامل��الئ��م 

مليئة  ة 
ّ
حي بكتلة  مت�سك  اأن  وبني  منه،  وح��ذرا 

 « اإليها  تطمئن  ولكنك  وال�سظايا  ب��الأ���س��واك 

التي  الوا�سحة  للف�سيلة  ويطمئن  يثق  امل��زارع 

تعي�ض  ثماراً  وتنتج  ال�سم�ض  نحو  �ستذهب عاليا 

اللغم  ذلك  من  يخ�سى  واجلندي  الأجيال  عليها 

العني املختبئ الذي يرتب�ض حتى بوا�سعه، ول 

الفرق  لكّن   « �سيكون �سحيته �ض9:  يعرف من 

كبري بني اأن تفّكر يف اجلزء العلوي من ف�سيلتك 

الذي �ستدعه يعي�ض يف ال�سم�ض ويف الهواء، واأن 

تفكر هل خباأت هذه القطعة املعدنية امل�ستديرة 

جيدا«.

القائد  ال�سيخ/  ب��ني  احل���وار  ينطفئ  اأن  قبل 

الكهف  عني  تنغلق  اأن  وقبل  والبيدار/اجلندي 

يكره  اأنه  ة 
ّ
جلي ببطولية  البيدار  يقرر  بالقذائف 

املوت املخبوء  واأن ال�رسف يف قتل العدو وجها 

بني  وامل��وت  احلياة  فر�ض  تتكافاأ  حيث  لوجه، 

�سخ�سًا ل  اأقتل  اأن  اأريد  “ ل  املتقاتلني �ض13: 

 « بامل�سادفة  للقتل  كمائن  ن�سب  كرهت  اأراه، 
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اأي�سا يفعل القتل اجلبان  اأّن العدو  لكّن املفارقة 

عني  ت�سيب  التي  الع�سوائية  قنابله  بقاذفات 

الكهف.

 .2

ه�سه�سته  ي�ستلهم  عبداهلل  خليفة  عبداهلل  كان  اإن 

فهو  م�سلح،  كفاح  عن  املا�سي  وحي  من  الأوىل 

ي�ستلهم يف “ اأ�سوات كثرية “ اأحداثًا عاي�سناها 

الربيع  اأح���داث  2011م  يف  �سلمي  كفاح  ع��ن 

العماين. �سحار هي املكان احلا�سن لأحداث ق�سة 

غرفة انتظار �سيارات  “ حتديداً  “ اأ�سوات كثرية 
الأجرة عند دوار الكرة الأر�سية. )با�ستثناء ق�سف 

عني الكهف غاب يف الن�ض الأول و�سف اأ�سوات 

القذائف والق�سف على عك�ض ما �سنجد يف الن�ض 

الدخان  ال�ساج مب�ستويات �سوتية. ورغم  الثاين 

امل�سهد  اأن  اإل  الأول  الن�ض  من  يت�ساعد  ال��ذي 

اأ�سوات   “ ن�ض  عك�ض  جاف  نهاري  وا�سح  فيه 

كثرية” م�سهد ليلي ممطر لذلك �ستنعك�ض يف لغة 

كان  ال�سارع   “  15 :�ض  الروؤية  غمو�ض  الن�ض 

ميتلئ �سيئا ف�سيئا ومتحي عالماُته واآثاره« »ول 

ميكن  »مل  ال�سيل«  من  كبريٌة  كتلٌة  اإل  منه  رى 
ُ
ي

ميكن  ول  تقريبًا،  ال�سارع  حدود  روؤية  بالإمكان 

روؤية خطوطه«(

�سوتيًا  و�سفًا  ال�����س��ارع  و�سف  الكاتب  ي��ب��داأ 

م�سمون  مع  تن�سجم  باإ�سارات  ممهدا  وب�رسيًا 

تزجمر  كثرية  اأ�سوات  الق�سة واأحداثها: “ كانت 

يف وجه الليل »اآلف الأ�سوات املتنوعة �ستجعل 

ب�سيل  وتب�رس  الليلة  تلك  �ساخبًا  اخلايل  ال�سارع 

�سيمحو اخلطوط والعالمات والإ�سارات الر�سمية، 

ير�سد الكاتب ال�سارع املمطر بعني اخلبري مب�سالك 

التي  الكبرية  املاء  بقعة  اإىل  يو�سلنا  حتى  املاء 

ت�سكلت على دوار الكرة الأر�سية. يف تلك اللحظة 

العامل  الق�سة؛  يف  املحورية  ال�سخ�سية  �ستظهر 

الأعرج الذي يحا�رسه البلل والنتظار يف الغرفة 

اجل��دران  ذو  الإ�سمنتي  املكعب  ذلك   « املثقوبة 

امل�سنوعة من طابوق مثقب » ما اأ�سهل دخولرَ اإبر 

عرب  الكاتب  �سيتق�سى  الفتحات!،  تلك  من  املطر 

الذي  العامل   
رَ

بوؤ�ض الدقيق  وو�سفه  ال�سيق  �رسده 

الطق�ض وعدم   على اخلروج - رغم خطورة 
ّ
ي�رس

 على الو�سول اإىل عمله يف 
ّ
توفر ال�سيارات – ي�رس

 اآخر، 
ٌ
خ�سم من راتبه ال�سئيل يوم

ُ
م�سقط حتى ل ي

جته من �سحار اإىل 
ْ
حتى لو ا�سطر اإىل اجلري بعر

م�سقط...

اأ�سوات  بالأ�سوات:  »اأ�سوات كثرية« ن�ض �ساج 

اأ�سوات  متقطعة  اأ�سوات  حادة  اأ�سوات  غليظة 

اأ�سوات  احللم:  يف  اأ���س��وات  وال�سواعق  الرعد 

اأبواب  احتكاك  واأ�سوات  ببع�سها  اأ�سياء  ارتطام 

غرفة  من  امل�سهد  ينتقل  النوم  �ِسنة  يف  قدمية، 

ال�رسكة  عمال  غرفة  اإىل  الأجرة  �سيارات  انتظار 

عرب ال�سوت والبلل والرائحة �ض 18: » الأ�سوات 

اأكر  منه  ير�سح  والعرق  با�ستمرار  �سمعه  تطعن 

اأن  ويحاول  يخنقه.  ويكاد  اأنفه  وي�سد  ويغمره 

يطلق زفرياً قويا ويتمل�ض من م�سيدة الأ�سوات 

الأ���س��وات  اأي�سا  هنالك   “ اخلانقة  وال��روائ��ح 

اأ�سوات  من  ي�سمعه  ما  من  متتد  التي  لة 
ّ
املتخي

قطرات  خد�ض  »اأ�سوات   :19 �ض  حوله  الطبيعة 

�رساخا  ت�سبه  ال�سجر  اأوراق  لأط���راف  امل��ط��ر 

الوهم«  ا غا�سبا »تدخله تلك الأ�سوات يف 
ّ
ب�رسي

وكلهم  تزداد  احل�سود  منه،  يقرتبون  الب�رس  اآلف 

الربق  من  ن�سيد  وحيدا.  لي�ض  اأجله.  من  يهتفون 

اله�سه�سات   تبداأ تلك 
ّ
اأجله«  ثم واملاء يهتف من 

ي�سمع   “ خياله:  يف  تت�سح  الغام�سة  الأ�سوات 

هتافات الع�رسات، املئات، الألوف تناديه: » نحن 

معك، نحن معك«.  

املبلول  العامل  ذه��ن  يف  الرعد  �سوت  يتحول 

بالياأ�ض والنتظار والوح�سة اإىل هتافات وا�سحة: 

“ نحن معك، ل�ست وحيدا، نحن معك، ل�ست وحيدا، 
نحن معك...«

عبداهلل  خليفة  عبداهلل  اأتقنها  التي  الفنية  اللعبة 

مت�سابكني،  دائ��ري��ني  م�سهدين  �سناعة  ه��ي 
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الرابط  با�ستخدام  باحلقيقة  احللم  فيهما  يتداخل 

يف  بعرقه  املبلل  الأعرج  العامل  اأكان  ال�سوتي. 

يف  املطر  حتت  عالق  باأنه  يحلم  العمال  غرفة 

غرفة انتظار ال�سيارات بينما يلكزه راجو اأميتاب 

كومار لينه�ض اإىل مناوبته امل�سائية، اأم العك�ض؟!

.3

الرك�ض  على  تناوبهما  يف  القدمني  حركة  عرب 

بت�سوير بطيء ي�سلط عبداهلل خليفة عبداهلل �سوء 

منت�سف  يف  يرك�ض  رج��ل  ���س��وؤون  على  ال�رسد 

كان   « �ض28:  العتمة  ومنت�سف  العمر  �سارع 

�سن  معتم.  الن�سف  ال�سارع  اإىل  ينظر  وهو  يفكر 

الأبي�ض املتقطع  ي�سبه اخلط  اخلام�سة والثالثني 

الفا�سل بني ن�سفي ال�سارع الذاهب يف م�سارين 

متعار�سني، اإنها �سن منت�سف العمر” وعرب تكرار 

يف  الراك�ض  ينتقل  الراك�ستني  القدمني  حركة 

ذهنه فيفت�ض يف ذاكرته عن لعبة اجلندي القائد 

الذي فقده يف طفولته: 28 “ يرفع قدمه ال�سغرية 

بكّل  ويعدو  الأر���ض  على  تهبط  الأخ��رى  وي��رتك 

بغ�سب  ال�سلة  عينيه...مي�سك  متالأ  والدموع  قوته 

املطبخ  �سلة  يف  يفت�ض   « داخلها  التفتي�ض  ويبداأ 

الذي  القائد  اجلندي  عن  الأخرى  الذاكرة  و�سالل 

مل  “ اإنه  �ض33  لين�سج  طفولته  عن  اأبوه  خباأه 

 
رَ
اللعب هذه  ي�ستخدم  زال  وما  اأقرانه  مثل  ين�سج 

يف  الآخرون  �ساأحطمها،  التي  التافهة  الطفولية 

مثل �سنه اأ�سبحوا رجال. ثالث ع�رسة تكفيه لكي 

ين�سج اإن كان ينوي اأن ين�سج اأ�سال، اإنه حتى مل 

يبداأ يتعرق مثل الرجال ولي�ض له رائحة الرجال 

اأن  ذاكرته  يف  الراك�ض  �سيحر�ض  لذلك   « بعد 

اإمعانًا  للعرق،  مزيال  ي�سع  ل  واأن  اإبطيه  يت�سمم 

للرجولة.

الناجح  امل�ستقبل  اإىل  ذهنه  يف  يرك�ض  كذلك   

والألقاب  ال�سهادات  ذي  امل��درب  حما�رسة  عرب 

حلظة  اأية  يف  نف�سك   
ّ

تغري اأن  ت�ستطيع   »30 �ض 

ت�ساوؤها لكي تغري حياتك » نعم يريد اأن يغري من 

يخ�رس  ل  حتى  ال�سيئة  عاداته  ويرتك  �سخ�سيته 

الغا�سبة  زوجته  ير�سي  ولكي  واأ�رسته  عائلته 

�ستتغري  اأن��ك  امل��رات  ع�رسات  وعدتني   « �ض32 

ولكنك �سخ�ض ميوؤو�ض منه، عاداتك تتحكم فيك، 

ووعودك مزيفة...«

العمر متامًا  �سارع  لالأ�سف ويف منت�سف  لكنه    

�سي�ساب الراك�ض اإثر رك�سه باأزمة قلبية حادة، 

التي  الكبرية  الظل  اأ�سجار  يف  يفكر  لن  حلظتها 

ال�سارع  يف  ول  الي�سار،  جهة  اإىل  الروؤية  حتجب 

تغيري  يف  ول  متعار�سني  م�سارين  يف  الذاهب 

ذاته اإمنا �سيت�ساءل حلظة احت�ساره: “ اأين كانت 

اأين  القائد  ذلك  لعبته.  من  ال�سائعة  القطعة  تلك 

اختفى ذلك اليوم ومل يعر عليه قط بعد ذلك؟!«

 .4

يعالج ن�ض “ ال�سفقة الأخرية “ حكاية مدير بنك 

الو�سوا�ض  اأبرزها  عازب م�ساب باأمرا�ض نف�سية 

ما  كّل  نظافة  يف  هو�سه  يف  يظهر  الذي  القهري 

اأدائ��ه  من  اأتاأكد  اأن  يجب   “  35 �ض  به:  يحيط 

وم�سند  الباب  مقب�ض  هنا:  �سيء  كل  تنظيف  يف 

الكر�سي و�سطح الطاولة ولوحة مفاتيح الكمبيوتر 

الأقالم  اأدراج املكتب وامللفات وعلبة  ومقاب�ض 

يكون  مكان  كل  يف  يحر�ض  الدبابي�ض...«  وعلب 

فيه املكتب املنزل على �رسوط �سارمة للنظافة، 

اأدوات  نظافة  اإىل  ذل��ك:  من  اأبعد  اإىل  ويذهب 

جيدة  زاوي��ة  اأختار  اأن  علي   “ �ض41  النظافة 

ا�ستخدامات  من  عوالق  بها  تكون  ل  الفوطة  من 

خيطا  الكاتب  ين�سج  ي��دي«.  اأن�سف  حني  �سابقة 

حني  بالنظافة  ال�سخ�سية  هو�ض  لتربير  رفيعا 

مثل  رائحته  الذي  ال�سابون  ذاكرة  املدير  ي�سرتد 

حقل فواكه نا�سجة  كانت اأمه التي رحلت �رسيعا 

�سلوكا  اأورث��ت  الفقد  خربة  اأن  يبدو  به،  تطهره 

طهرانيا متطرفا للطفل، فهو ل ي�ستطيع الغت�سال 

النظافة  يلزم  لذلك  التعي�ض  من ذكريات ما�سيه 

يف كل �سيء.
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  لدى املدير كذلك �سعور بالتفوق على الآخرين 

فهو م�سيطر على املال والب�رس �ض 43 “ الدقة 

والن�سباط اللتان ميثالن �سخ�سيتي ل يتكرران 

لذلك  يهتم مبراقبة حركات   « الآخرين  اأبداً يف 

لأحد  ي�سمح  والزبائن من مكتبه، ول  املوظفني 

بانتقاده �ض46 » كيف ت�سمح لنف�سك باتهامي 

الرتكيز؟  وب�سعف  الأ�سخا�ض  بني  باخللط  اأنا 

اأخرجتها من  اأوراقك التي  اأو  اأ�سدق كلماتك  لن 

اجلبار  عقلي  اأ�سدق  �سوف  املهرتئة.  حقيبتك 

د املراقبة والرتكيز 
ّ
فقط “ ويقول �ض54 » اأنا �سي

دائمًا  اأمامي  نف�سها  ت�سع  الأ�سياء  منذ �سغري. 

يكونوا  اأن  لأمثايل  ينبغي  بواطنها.  اأك�سف  لكي 

يف و�سع العارف دائما » ذلك ال�سرييف املكتنز 

من  العامل  ينقذ  اأن  يحلم  والأ����رسار  بالوحدة 

الأو�ساخ التي يغرق فيها با�ستمرار، لذلك يدخل 

اجللد  مهرتئة  احلقيبة  ذا  الزبون  اأن  وه��م  يف 

التنظيف،  خلدمات  دولية  �رسكة  لإن�ساء  ي�سعى 

النف�سية،  اأمرا�سه  تفاقم  يك�سف  خلط  يف  ويقع 

حتويل  يف  الذكي  ب�رسده  خليفة  عبداهلل  يفلح 

خالل  م��ن  معنوي  و�سخ  اإىل  امل���ادي  الو�سخ 

املنولوج الذي يحاور فيه مدير البنك نف�سه راثيا 

  “  51 �ض  البنك:  من  امل�ستدينني  الفقراء  حلال 

ال�سالبة  بح�ساباتكم  تفرحون  واأنتم  اأتع�سكم  ما 

الفقر  من  تتهربون  الأج��ل،  الطويلة  وديونكم 

بهذه الإجراءات التعي�سة وهذه احليل املتوا�سعة 

الإذلل ؟  الذي �سينقذكم من كل هذا  الذكاء. ما 

هل ترغبون اأن اأوقع باملوافقة على طلباتكم؟”  

املحتاجني،  من  البائ�سة  احل�سود  على  ي�سفق 

لذلك  �ض39،  م�ساعدته  يحتاجون  اأنهم  ي�سعر 

يقرر اأن ينقذ العامل من اخلراب فيقول متحاورا 

مع الأ�سوات التي يف داخله �ض 57 “ اأنا املنقذ 

واأنا  �ساأطهركم،  اأنا  املتعفن.  العامل  لهذا  الأخري 

الآيل  ال�رساف  جهاز  على  وينهال  ينهار   «  ...

بال�رسب والتك�سري، هكذا يتخل�ض من الو�ساخة 

احلقيقة و�ساخة املال وا�ستغالل البنك للفقراء.

5

ثيمة  ع��ب��داهلل  ي�ستثمر   “ لطخات   “ ن�ض  ويف 

ق�سريا  فيلما  ي�سبه  مبا  وي�سف  اأي�سًا  النظافة 

ب�سكل  �سيتقاطعان  منف�سلني  م�سهدين  �سامتًا 

الق�سة. م�سهد انتظار تلميذة  ماأ�ساوي يف نهاية 

حري�سة  التلميذة  للبا�ض،  البتدائية  املدر�سة 

على تفح�ض نظافة ثوبها املدر�سي غري منتبهة 

معدتها،  لإف��راغ  تتهياأ  التي  ال�سلك  لع�سفورة 

الذي  الولد  خ��روج  ينتظر  ال��ذي  البا�ض  وم�سهد 

الولد  التلميذة،  اأن يقله قبل املرور على  يفرت�ض 

الذي مات �ساقطا يف البالوعة املك�سوفة، البا�ض 

تلقيها  التي  والطني  بالقذارات  �سيتلطخ  املنتظر 

عليه اأم الولد امليت، �سائق البا�ض مبتعدا يدو�ض 

الربك الآ�سنة ملطر الأم�ض، يهاتف زوجته ليطمئن 

ي�سع  ) ل  كليتيها  بو�سخ يف  املري�سة  ابنته  اإىل 

حني  البا�ض   �سائق  ل�سان  على  احل��وار  الكاتب 

  79 �ض  احل��وار،  ي�سف  بل  زوجته  اإىل  يتحدث  

تناغمًا مع ب�رسية الق�سة (

من خالل “ لطخات “ ير�سل عبداهلل خليفة عبداهلل 

الذي  اجليل  م�ستقبل  عن  فنية  رتبوية  ر�سائل 

يتلطخ  اأن  لبد  الواقع،  بقذارات  حماطًا  يعي�ض 

الأطفال الذين �سريكبون على با�ض الواقع ال�سائر 

نفو�ض  تتلوث  اأن  لبد  والأو���س��اخ،  الوحل  و�سط 

امل�ساكل  تلطخها  اأ�رس  يعي�سون يف  الذين  الأبناء 

القذر  احلياة  با�ض  ي�سطدم  اأن  لب��د  والعنف. 

بالطفولة الربيئة الراك�سة خوفا من الو�سخ...

6

يف » املنحني« يقود  ال�سارد امل�سارك �سيارته يف 

ازدحام مروري، يركز نظره وتفكريه على منظر 

عامل اآ�سيوي مكد�ض مع عذوق املوز يف ال�ساحنة 

التي اأمامه، يحاول بوا�سطة و�سفه حلال العامل 

اأن يهرب من هواج�ض يف ذاته، لكن يف احلقيقة 

تنعك�ض تلك الهواج�ض يف و�سفه للعامل: �ض60 

ما   «  « امل�ست�سفى  يف  مري�سا  ولدا  تركت  “ هل 
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الذي قاومته يف حياتك؟ هل فقدت عزيزا فجاأة 

ينتظرونك«  ل  قد  اأبعدهم.  وما  اأ�سعفك  »ما   «

العامل  يف  ال�سارد  يراها  التي  ال�سعف  حالة  اإن 

يف  مقيٌد  فهو  هو  ل�سعفه  انعكا�ض  هي  الأ�سيوي 

ال�سغري  بولده  اللحاق  يحاول  املزدحم  ال�سارع 

املحت�رس يف امل�ست�سفى.

اإن كان لنا اأن نقراأ يف “ لطخات “ ما ي�سري اإىل 

واقع الأبناء املحا�رسين بوحل املجتمع، فن�ض 

يف  املحا�رسين  لالآباء  اأمثولة   “ املنحني   “
لعاطفة  تقييده  يف  املجتمع  ميثل  الذي  ال�سارع 

الأبوة. 

7

املغرتب  م��ع��ان��اة  ير�سد  م�سهد  نحيل«  »ظ��ل 

يتتبع  العي�ض،  لقمة  �سبيل  يف  و�سربه  الأ�سيوي 

الكاتب حركة الهندي ذي اجل�سم املتيب�ض والوجه 

خ�ساره  وعربةرَ  يتحرك  ال�سم�ض،  بفعل  �ض 
ّ
املحم

لل�سم�ض  اتقاء  للعمود  النحيل  الظل  حركة  مع 

امل�رسعة  ال�سيارات  اإح��دى  تتوقف  اأن  منتظراً 

لت�سرتي منه اخل�سار، يق�سي وقتًا ع�سيبًا حارقًا 

بالده  اإىل  تاأخذه  غفوٌة  تاأتيه  حتى  النتظار  يف 

“ يراها خ�رساء بهية. �سجرة   76 اخل�رساء: �ض 

النارجيل الطويلةرَ القوية اخل�رساء اليانعة. و�سط 

اأزهار برية متتلئ بها الغابة، ومع اأ�سجار الهيل 

كريل!«   يا  غاباتك  اأجمل  ما  وال�ساي.  والقرفة 

مقارنة  تنعقد  ال�رسيعة  القف�سة  تلك  خالل  من 

بني مكانني البالد اخل�رساء التي تركها والغربة 

اأيتها  مرارتك  اأ�سّد  ما  اختارها.  التي  احلارقة 

احلاجة!

8

هذه  ز 
ّ
تتمي  « اجلوانب  ح��اّدة  البي�ساء  »احلجرة 

التعبري،  ج��از  اإن  الربيختي،  بنف�سها  الق�سة 

القارئ  وبني  بينه  ال�رسد  جدار  يك�رس  فالكاتب 

يا   «  :63 �ض  املبا�رس  اخلطاب  لغة  م�ستخدما 

عقلك  املتقافز  اأيها  متحّفز،  يا  العزيز،  قارئي 

الآن مثل الأولد ال�سغار لكي تعرف هذه الق�سة، 

ال�سارد/ ي�ستدرج  اقفز«  العتبة.  عند  تتوقف  ل 

اأ�سئلة  م��ن خ��الل  امل��ت��واط��ئ  ال��ق��ارئ  ال��ك��ات��ب 

الت�سديق املتالحقة  ويجو�ض يف املنطقة الداكنة 

من نف�ض القارئ املري�ض �ض 64: » هل تريد اأن 

اأح�رسك معي اإىل امل�سهد الأحمر يا مري�ض؟ هل 

تتذكر مرة كيف نزف منك الدم من جرح �سغري؟ 

تذكرت �سح؟ ال�سائل الأحمر اللزج برائحته الربية 

ونكهته املاحلة ي�سيل ببطء. هل تقبلت الفكرة؟ هل 

تذكرت مرة اأنك يف �سجار طفويل جرحت زميال؟ 

هل راأيت دمه ي�سيل اأمامك ... »  يبداأ املتحدث من 

املجبولة  الب�رسية  للطبيعة  امل�سرتكة  التفا�سيل 

�سيم  من  والظلم   ( اأف��الط��ون  ح�سب  ال�رس  على 

النفو�ض كما يقول املتنبي ، وداأب النفو�ض ال�سوء 

نور.  للب�سائر  ي�سنها  مل  اإذا  طبعها،  حيث  من 

البهالين ( من تلك امل�سرتكات الب�رسية والعرات 

 مي�سك 
ّ
الطفولية يحّفز املتحدث خيال القارئ ثم

به من خناقه بقب�سة التفا�سيل قبل اأن يوقع به 

�ض68: » هل حت�سي جرائمك ) ال�سغرية ( الآن؟ 

�رسقت لعبة اأحدهم؟ اأتلفت لعبة اأحدهم من باب 

الغرية؟ اأحدثت خد�سًا يف �سيارة جارك بدون اأن 

يراك اأحد؟ خباأت يف جيبك قطعة حلوى �سغرية 

بدون اأن ينتبه البائع؟ » ي�ستدرج املتحدث القارئ 

مبهارة حمقق نف�سي ويوقع به جاعاًل منه �رسيكا 

الذي  �سديقه  املتحدث  يقتل  القتل.  جرمية  يف 

اأقام عالقة مع اأخته«  القارئ كناية عن املجتمع 

اأن  71” ل ميكن  ال�رسف �ض  يتواطاأ مع جرمية 

يلومنا النا�ض الذين نعرفهم. كلنا �سنقتله ». بذلك 

يدين الكاتب املجتمع املتواطئ مع اجلرمية.

خلفية  تاأثيث  يف  عبداهلل  خليفة  عبداهلل  يربع 

امل�سهد مبا ين�سجم مع الأحداث فو�سف �سفرات 

اجلرمية  مع  متناغمة  امل�سنونة  الليل  ���رسار 

ة 
ّ
حاد بي�ساء  حجرة  لها  �سيختار  التي  الليلة 

اجلوانب.  
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يف  جممله  يف  والثقايف  االب��داع��ي  امل�شهد  يف إن  جممله  يف  والثقايف  االب��داع��ي  امل�شهد  يف اإن  جممله  يف  والثقايف  االب��داع��ي  امل�شهد  إن 

إملام الإملام الإملام  إىل ملف خا�ص حتى يكتمل اإىل ملف خا�ص حتى يكتمل اإىل ملف خا�ص حتى يكتمل اإىل ملف خا�ص حتى يكتمل ا إىل ملف خا�ص حتى يكتمل ودان يحتاج  إىل ملف خا�ص حتى يكتمل ودان يحتاج  ودان يحتاج شودان يحتاج ش شال�شال�

ريته.. شريته.. شريته..  شريته وم�شريته وم� ريته وم�شريته وم�ش شيله و�شيله و� يله و�شيله و�ش شبكل تفا�شبكل تفا�

أدواره�اأدواره���ا أدواره���ا أدواره���ا  ب�ن �ن �ن  ب���ن  ��ن  م� ت��ق��وم-  الثقافة  كانت  ب���ا  م��ن  ت��ق��وم-  الثقافة  كانت  ب���ا  �ن  م�ومّل ت��ق��وم-  الثقافة  كانت  م�ومل��ا  ت��ق��وم-  الثقافة  كانت  ��ا 

أ�شكال تزييف الوعي، اأ�شكال تزييف الوعي، أ�شكال تزييف الوعي،  العديدة- بدور املقاوم لكل 

الراهنة  الراهنة شية  الراهنة شية  ية  شيا�شيا� يا�شيا�ش شال�شال� ألة شاألة شاألة  شاامل�شاامل� تويل  تويل أن  تويل اأن  أن  �رضوريا  كان 

إبداعية؛ الإبداعية؛ الإبداعية؛  ا الكتابة  جمال  يف  الكتابة شيما  جمال  يف  الكتابة شيما  جمال  يف  يما  ش�ش� ال  ما،  ال أهمية  ما،  ال اأهمية  ما،  أهمية 

فالكاتب هو ذات مت�شابكة يف عالقات اجتماعية، 

أعمال اأعمال أعمال  عيد. شعيد. شعيد. هنا ظهرت  ش�ش� إدوارد اإدوارد إدوارد  تعرنا عبارة شتعرنا عبارة شتعرنا عبارة  شا�شا� إذا اإذا إذا 

عية شعية شعية  شالو�شالو� هذه  عن  معربة  كثرية  و�شعرية  روائية 

اعات رضاعات رضاعات  رضال�رضال� االجتماعية اجلديدة، جاعلة من مناطق 

رضية م�رضية م�رضحا للكتابة. ية م�شية م�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شال�شال�

إبداعي الإبداعي الإبداعي  ا العمل  العمل شاحات  العمل شاحات  احات  شم�شم� ييق شييق شييق  شت�شت� من  وبالرغم 

ومراكز  ومراكز أندية  ومراكز اأندية  أندية  به  تقوم  مقدرا،  ن�شاطا  هناك  مقدرا، أن  ن�شاطا  هناك  مقدرا، اأن  ن�شاطا  هناك  أن  إال اإال إال 

وداين، مركز شوداين، مركز شوداين، مركز علي الزين  شال�شال� ة شة شة  شالق�شالق� ثقافية مثل نادي 

م�شافهة  وجماعة  الثقايف،  م�شافهة شل  وجماعة  الثقايف،  م�شافهة شل  وجماعة  الثقايف،  ل  شالفي�شالفي� مركز  الثقايف، 

يف  تعمل  ال��دوام  على  يف شها  تعمل  ال��دوام  على  يف شها  تعمل  ال��دوام  على  ها  شنف�شنف� جتد  لكنها  الن�ص. 

لطة.شلطة.شلطة. شرقابة �شديدة من قبل ال�شرقابة �شديدة من قبل ال�

أجنبية. الأجنبية. الأجنبية.  أن ال نغفل عن دور املراكز الثقافية اأن ال نغفل عن دور املراكز الثقافية أن ال نغفل عن دور املراكز الثقافية ا يجب 

اللغات  صتدري�صتدري�ص  يف  دوره��ا  جانب  يف إىل  دوره��ا  جانب  يف اإىل  دوره��ا  جانب  إىل  متثل  فهي 

احات للعمل الثقايف. وقد درج شاحات للعمل الثقايف. وقد درج شاحات للعمل الثقايف. وقد درج املركز  شم�شم� أجنبية، الأجنبية، الأجنبية،  ا

تمرة شتمرة شتمرة  شم�شم� صمعار�صمعار�ص تنظيم  على  تنظيم شي  على  تنظيم شي  على  ي  شالفرن�شالفرن� الثقايف 

نوات شنوات شنوات  ش�ش� �للفن الت�شكيلي. وتبنى معهد جوتة منذ عدة �للفن الت�شكيلي. وتبنى معهد جوتة منذ عدة 

إىل جانب اإىل جانب إىل جانب  إىل جانب ينمائية.  إىل جانب ينمائية.  ينمائية. شينمائية. ش شال�شال� أفالم الأفالم الأفالم  ناعة شناعة شناعة ا ش�ش� مبادرة حول 

واملهرجانات  الفعاليات  من  للعديد  واملهرجانات شافته  الفعاليات  من  للعديد  واملهرجانات شافته  الفعاليات  من  للعديد  افته  شت�شت� ت�شت�ش شا�شا�

دارات الثقافية.شدارات الثقافية.شدارات الثقافية. شإ�شإ� إ�الإ�ال نينمائية وتد�شنينمائية وتد�شن ا ينمائية وتد�ششينمائية وتد�شش شال�شال�

احات شاحات شاحات  شم�شم� م�ييق م�ييق  ييق شييق ش شت�شت� ت�لطة يف ت�لطة يف  لطة يف شلطة يف ش شال�شال� ال�مع الدور الذي تقوم به ال�مع الدور الذي تقوم به 

إلكرتونية الإلكرتونية الإلكرتونية  الفعل الثقايف، لعبت جملة »البعيد« ا

رضن�رضن�رضها  خالل  من  الثقايف،  للم�شهد  صاملتنف�صاملتنف�ص  دور 

ري« شري« شري«  شإك�شإك� إك�اإك�ا إىل جانب جملة اإىل جانب جملة إىل جانب جملة » ينة، شينة، شينة،  شر�شر� أدبية اأدبية أدبية  ا شا شا  شو�شو� و�شو�ش شن�شن�

القليلة يف  الثقافية  امللفات  صوبع�صوبع�ص  و»احلداثة«، 

حف اليومية.شحف اليومية.شحف اليومية. شال�شال�

الثقايف  امل�شهد  امل�شهد إن  امل�شهد اإن  إن  يقول  يقول أن  يقول اأن  أن  املرء  املرء شع  املرء شع  ع  شو�شو� يف  هل 

ال؛  ال؛ الآن.  ال؛ الآن.  آن.  ا ذات  ونعم يف  ال  بخري؟  الراهن  ذات شوداين  ونعم يف  ال  بخري؟  الراهن  ذات شوداين  ونعم يف  ال  بخري؟  الراهن  وداين  شال�شال�

الثقافية  ات شات شات  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و واملوامل عمل  وجتميد  �الإغ��الإغ��الق  إغ�اإغ�ا بب شبب شبب  شب�شب�

ؤى وؤى وؤى  ووالرووالر أفكار الأفكار الأفكار  ا وتبادل  رضالن�رضالن�رض  عملية  عملية شهل  عملية شهل  هل  شت�شت� التي 

و�ص شو�ص شو�ص  شن�شن� ثمة  ثمة إذ  ثمة اإذ  إذ  ونعم؛  ونعم؛ الأخرى.  ونعم؛ الأخرى.  أخرى.  ا أدوارها اأدوارها أدوارها  عن  عن شال  عن شال  ال  شف�شف�

ات ثقافية شات ثقافية شات ثقافية تعمل  شو�شخ�شو�شخ� كتب يف ظل هذا املناخ، تكتب يف ظل هذا املناخ، ُتكتب يف ظل هذا املناخ، 

تقبال زاهرا شتقبال زاهرا شتقبال زاهرا  شم�شم� أن اأن أن  أمل يف الأمل يف الأمل يف  غط تبعث شغط تبعث شغط تبعث ا شال�شال� حتت هذا 

وداين.شوداين.شوداين. شأدب ال�شأدب ال� أدب ال�الأدب ال�ال وزاهيا يف انتظار ا

حتفز  ما،  نافذة  ما، شوداين«  نافذة  ما، شوداين«  نافذة  وداين«  شال�شال� أدب الأدب الأدب  »ا ملف  ميثل 

أن يقف طويال لقراءة كتابات اأن يقف طويال لقراءة كتابات أن يقف طويال لقراءة كتابات  القارئ العربي على 

ودان شودان شودان  شال�شال� جعلت  جعلت شودانية،  جعلت شودانية،  ودانية،  ش�ش� أقالم اأقالم اأقالم  اباب ينة شينة شينة  شر�شر� إبداعية اإبداعية إبداعية 

اءات شاءات شاءات  شف�شف� صلتالم�صلتالم�ص تندفع  وهي  للكتابة،  رضم�رضم�رضحا 

إبداع العاملي.الإبداع العاملي.الإبداع العاملي. ا

وداين، ال شوداين، ال شوداين، ال ندعي  شال�شال� أدب الأدب الأدب  وهنا، يف هذا امللف عن ا

ايا شايا شايا  شبق�شبق� يتعلق  ما  كل  يتعلق شد  ما  كل  يتعلق شد  ما  كل  د  شر�شر� تطعنا شتطعنا شتطعنا  شا�شا� أننا اأننا اأننا  ا شا شا  أي�اأي�شأي�شأي�

أننا اأننا اأننا حاولنا تقدمي  نودانينودانين، بيد  ودانيشودانيش شال�شال� أدب والثقافة الأدب والثقافة الأدب والثقافة  ا

للقارئ  وتقربه  امل�شهد،  هذا  طبيعة  صتعك�صتعك�ص  ورة شورة شورة  ش�ش�

الكثري  يزال يجهل  ال   - يزال يجهل أينا  ال   - يزال يجهل اأينا  ال   - أينا  يزال يجهل ر ال   - أينا  يزال يجهل ر ال   - يزال يجهل أينا  ال   - يزال يجهل اأينا  ال   - أينا  يزال يجهل ر ال   - يزال يجهل اأينا  ال   - أينا  الذي - يف  العربي، 

أدب اأدب أدب  ودانية، وهو شودانية، وهو شودانية، وهو  شال�شال� وداين والثقافة شوداين والثقافة شوداين والثقافة  شال�شال� أدب الأدب الأدب  ا عن 
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)1( 

،
ْ

�أُغ�سط�س

و�رُع �لتي بلَّلها �حَلَناْن، �ل�سَّ

ُذوبْة،
ُ
َدتَها �لع

َّ
وُت �لتي �سم

ُ
ي
ُ
�لب

:
ْ
�أبد�ً على هذ� �لنَّحو

،
ْ
�أغ�ساٌق ت�سيُل على جبنِي �لفجر

 �حلياُة �رسيعًا،
ُ
 تعربه

ٌ
نهر

 �أخرى،
َ
 �إثر

ٌ
دروب

 �أخرى،
َ
�إثر

ْت..
َ
َذو

ْة..
َّ
 ملر

ُ
�أعاٍل ظلَّلها �لغمام

 �لليُل ياأرْق،
َ
 هاهو

َّ
ثم

 َثانيًة،
ُ
�ٍح َتنَزح

َ
َنو

ياِح �لغريبْة..
ِّ
 باأ�رسِه يف �لر

ٌ
�سجر

..

َهَكَذ�،

اْت، ثمة ما �أجنبتُه �ملحطَّ

..
ّ

 �أبدي
ٌ
ِغطاء

ُه �حلياْة،
ُ
َة ما َتَهب

َّ
ثم

ٌة من عذوبْة..
َ
َقطر

َة ما ينطوي،
َّ
ثم

ما ال تقولُه �أبد�ً

)2(

ِة �لَّليْل،
َّ
ٍل يف بري

ِّ
وكمثِل �أي

 يف عتمِة �لنَّو�حي..
ُ
َك �جلو�رح

ُ
تقتن�س

…
ْ
ر�ئِد يف �لَغمر  �لطَّ

ُ
َك �آخر وكاأنَّ

،
ْ
 كلِّ �سيء

َ
و�أنَت �أنَت رغم

 بانطفاِء �جِلَهاْت،
ٌ

وب
ُ

ع�س
َ
م

..
ْ
مر

ُ
باملَطاِحِن يف �لع

ِطٍئ يف قليِل �حلياْة،
ْ
و

َ
تبحُث عن م

�ِودَك �ملوُت �أبد�ً،
َ
ر

ُ
حيُث ال ي

وال �الأمْل..

،ً�
َّ
ر

ُ
 تكوُن ح

َّ
ثم

تعدو يف �لنَّو�حي،

امَلًا باجِلَهاِت �الأثريْة..
َ

ح

 �سوتْك،
ُّ
�جِلَهاُت �لتي ترتقب

َناَها، �لتي �أ�سمتَك �سَ

وُنوِرها..

حتَك باخلفاِء
َّ
�لتي جر

وْل..
ُ
حتها بالنُّح

َّ
فجر

)3(

�أنا َفَقْط،
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الوحو�ش �شائبة 

فـي اجلهات

اأن�س م�سطفى*

* شاعر



،
ْ
يَناِك لروؤيتِه ذ�َت م�ساء

َ
 ع

ْ
ذلَك �لذي �لتمعت

 عربِت بِه حياًة باأ�رِسها،
َّ
ثم

،
ْ
وموتًا باأ�رسه

حِت لُه من بعيْد،
َّ
ذلَك �لذي لو

امَل..
َ
�ِهنُة وح�سَة �لع

َ
ُدِك �لو

َ
ت ي ف�سقَّ

)4(

..
ْ
ور  حُلِت يل كخيٍط من �لنُّ

َّ
ثم

يني بجناحْك، ومل تغطِّ

،
ْ
ومل تقويل يل �نتظر

 �أبد�ً،
َّ
ومل تنادي علي

ومل ت�ساأيل..

فقط ر�قبتني ب�سمٍت ذ�هْل،

و�أنا �م�سي �إىل �لبعيْد..

..
ّ

�لبعيِد �الأبدي

)5(

اٍء
َ
�س

َ
ذ�َت م

 على �سخرِة �حلياْة
ْ
ُكنِت �لقطرَة �لتي �سالت

..
ْ
�َت ُتف�سي �إىل �لنَّهر

َّ
كنِت �ملمر

 قربي،
ُّ
كنِت �لوقَت �لذي �خ�رس

كنِت �جِلهاَت �لتي �أمطرُت فيها..

تان على وحو�ِس �لليْل
ِّ
ويد�ِك كانتا ترب

فت�ستحيُل ع�سافري وحناْن..

..

اٍء �أي�سًا،
َ
�س

َ
ذ�َت م

 �لوحو�ُس �سائبٌة يف �جِلَهاْت..
َ
هاهي

َّ
ثم

ها

َ
هو

�لَّليُل ياأرْق..
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ق�سيدة التعب

تعبت

و�أرخت يل �لوحدة �أ�سبابها

ففي منطقة �لياأ�س

يتحد�ين �لكائن �لليلي

تتحد�ين �لنو�فذ

�أنه �لهالك �ملنطقي

مكابد�ت �لطفولة �ليومية

فكيف �لتقاء �لعو��سف بهول

                     �لرحيل

وكيف ��ستباك �لتمني بلحن جريء

�نظريني بني حلقات �لدخان

م�سحك �سكلي

على نا�سية �حللم و�ملوت

                 و�الأ�سئلة

مفكك لون �حلد�ئق

م�ستقيم هاج�س �ل�سمت �لطويل

يف �جتاهات �ل�سماء 

            �و �لبالء

ر�أ�سي �الن بني

كفي

وهذ� �لقلب منتجع �حلر�ئق

تعبت

و�أرخت يل �لوحدة

           �أ�سبابها

ففي منطقة �لياأ�س

يتحد�ين �لكائن �لليلي

تتحد�ين �لنو�فذ

تعبت.

مو�سيقى احلمامات احلزينة

          ))اإىل �شعد الدين ابراهيم يف علياء مملكته((

* دو*
دوت قنابل هذ� �ل�سيف

�سجة �لبالد

وناحت �حلمامات �لتي

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

فى �سماء �حلبيبة ...

�لتى نحب

* ري *
ر�أيت فيما يرى �لنائم

�أن �لروكيب �تى تهتف لها

�حلناجر

ويرفع �ل�سباب لها عالمة �لن�رس...
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 ق�شيدتان

يو�سف احلبوب *

* شاعر



....هكذ�.....

�حرتقت جر�ء قنابل هذ� �ل�سيف

وناحت تلك �حلمامات �لتي

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �حلبيبة

�لتي نحب

*مي*
ماتت �الغنيات وذبلت �لروح

ال برتقلة نهدي وال يحزنون

فالبيوت كاحلات 

الب�سات ل�سو�د وعتمه

�أحرتقت جر�ء قنابل هذ� �ل�سيف

وناحت �حلمامات �لتي

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �حلبيبة

�لتي نحب

* فا *
فماذ� تبقى لنا.....

يذهبون هكذ�....

كل �خليول تذهب....

كل �ملغنني....

كل �الأنا�سيد....

كل �المنيات....

كلها �حرتقت جر�ء قنابل هذ� �ل�سيف

وناحت �حلمامات �لتي

��رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �حلبيبة

�لتي نحب

*صول*
ُ
�سوتك ز�ه

�سوتك �سيت

�سوتك ترنيمة �لغياب

لكنها �ملدينة �حرتقت جر�ء قنابل هذ� �ل�سيف

وناحت �حلمامات �لتي

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �حلبيبة

�لتي نحب

*ال*
ال تكتب �الأغاين �الآن

تكتب غد�

على �سدى نهنهة �حلبيبات

على �أ�سجار �لعا�سقني

وخمائل زهو �لروح

�لروح �لتي �أحرتقت

جر�ء قنابل هذ� �ل�سيف

وناحت �حلمامات �لتي

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �حلبيبة

�لتي نحب

*سي*
�سنعاتب هذ� �ملوت

�سنجرده من �سالح �لفتك 

باالأنقياء

�الأنقياء �لذين �أخفتهم عنا 

قنابل هذ� �ل�سيف

فناحت �حلمامات �لتي 

�أ�رسعت مناديلها �لبي�ساء

يف �سماء �ملدينة

�لتي نحب
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و�لّظلمة، 

وال �سيء معك، 

 جمروحًا على ذلك �ل�سوك �ل�سايف، 
ّ
ول�سانك ينجر

و�الأم�س لديه �سيوف، 

وق بال 
ّ
و�ل�سباح �لفّظ مي�سي متبخرت�ً يف �سارع �ل�س

مباالة، 

وعليك �ل�سالم و�لهول، 

و�الأ�سياء تاأكل �أ�سياءك، 

وعيناك مغم�ستان: 

ت، 
ْ
 �لتعاويذ تلو

ّ
�أي

و�أنت ُتر�سعني وعيد�ً مرجتفًا، 

ة معجزة، 
ّ
�أي

تنا بتلك �لّدموع؟.
ّ
لكي تعنيك رب

 يذّكرين.
ّ
و�لّليل �ملبعرث ههنا يف �أر�س �ملمر

�جلناح مبفرده،

، قحفًة من جري جافٍّ

ب �أغ�سانًا و�أعينًا للطّل�سم تبتهل.
ّ
يت�سع

لذعة �ملجهول على ل�ساين 

مة. 
ّ
ُتذيق جباًل بعيد�ً طعم روح متفح

�أ�رسَكت كبدي بنا،

و�أنا جاٍث �أتبّدد يف غ�سق �لو�دي، 

و�أيقوناتي، حتت �أبر�ج �إن�سانك �ملنهمر�ت، 

لن و�حدة فاأخرى كاأكتاف �ملنازيع:
ّ

يتن�س

للبئر �أ�رسع. 

ار الأرقك، 
ّ
 �حل�سور �جلب

َ
كنُت جار

�أتو�هى على يدي عذر�ً من قما�س، 

ًا، 
ّ
بينما يندلع �حليو�ن نهر�ً جوفي

 م�سّفد�ً باملد�د، 
ً
غناء

ة فينا، 
ّ
ي�رسي حتت نور �ل�سعف و�لقو

 
ّ

يت�سّفح �أور�ق �حلو��س

مقّلبًا ُكتب �لّلحم باأ�سبعه �ملالأى رياحًا وطو�حني، 

يرتك �آثار�ً كم�سي �لّطري على كبدينا.

كانت الأجلك �أقماري تتحّفى 

وتخّف هائمًة على ريقك �لوّهاج 

يف �سدو يت�سّقق ولعًا بك، 

 
ّ
تخّف تهزج يف طمي �أ�رس�رك �حلي

ور�حاُت �أكّفها على �أفو�هها 

تكتم �نتحابًا �رَسِقت به �أفالك �جلنون 

ها �خلايل. 
ّ
يف ذر

�أجّنًة من م�سيمات مائها 

كانت الأجلك �أقماري. 

كّنا يف خطر �أكيد. 

ر�حت �ملعاين َتبلى بني �أيدينا ب�رسعة موؤملة، 

�لعو�طف َتن�سف كالعربات، 

يو�سك �ملمكن �أن ينطفئ، 

وبعد ما �أمَطرنا، 

فماذ� �إذ�ً؟. 

كنِت هناك؛ 

�أر�ك وال ترينني، 

 فال يعود هناك �إاّل جمال عبورك. 
ّ

تعربين بني يدي

�أم كنُت نائمًا �آنذ�ك؟. 

�أنَزلني بلٌل بارٌد عن رحلك �ملتاأرجح. 

مل يبق حتت دروعنا 

 .
ّ
غري �خلطر �لنقي

يف تلك الليايل

حممد ال�سادق احلاج*

*  شاعر
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ِمني
َ
ا�س

َ
َتًا ِمْن َفِم �لي

ْ
و

َ
ُق م ِ

ْ
�أَ�رس

ِك 
ْ
اِمي َعَلي

َّ
ُع �أَي

َ
�أَْزر

َ
و

ى..
َ
ُهوِر �الأَْعم ُق �لزُّ

ِّ
ن�س

ُ
�أََنا م

َظِتِك  ى َعَلى ِ�ْن�ِسَكاِب حَلْ
َ
اَل �أَْقو

ُقْلُه �هلل 
َ
ا مَلْ ي

َ
اِطَقِة مِب ِل �لنَّ

َ
اَعِة �الأَم

َ
يِف �س

ْقَظة.
َ
اَلِم �لي

ْ
يِف �أَح

َكالَعاَدِة..

ٍم
ْ
و

َ
ُق ُكلِّ ي �أُ�رْسِ

ِك.
ْ
َني

ْ
ِة َعي

َ
�س

ْ
ُظوُظ ِبَلم

ْ
 �مَلح

ُ
ر

َ
�أََنا �لَقم

ِك 
َ
 �أَْثَناء

ُ ُ
ْعرب

َ
ياٌن ي

ْ
ِن�س

َنْخَلة 
َ
�أٍة و

َ
ر

ْ
 َعَلى �م

ٌ
ْنَق�ِسم

ُ
ٌظ م

ْ
َقي

َ
و

ِن 
َ
م  �لزَّ

َ
�ب

َ ْ
 �أَ�رس

ُ
ر

ِّ
ر

َ
ح

ُ
ي

َ
ْقُطُن �مَلَكاَن و

َ
ي

ٍء �إِىَل �آَخر.  ْ
و َفِر ِمن �سَ

َّ
اِكَها يِف �ل�س

َ
ن ِ�ْنَهم

َ
م

ُتِك َعَلى َنْهِري فَّ َت�ِسيُل �سِ

َعة.
َ
َهُل �مَلْزر

ْ
ج

َ
ي

َ
 و

َ
اي  �ل�سَّ

ُ
ب

َ
�رْس

َ
�لذي ي

ا..
َ َّ
مب

ُ
ر

اِفِك.
َ
ِة �أَْطي ِريِق ِمْن �ِسدَّ  �َساُلِك َعَلى ُقْطِن �لطَّ

ُ
ُذوب

َ
ي

َ
�س

اٍل؛
َ

َعَلى ُكلِّ ح
َ
و

اِء 
َ
م

َّ
ُل َعَلى َت�ْسِجرِي �ل�س

َ
 �لِتي َتْعم

ُ
وح

ُّ
�أَْنِت �لر

ِر �لَعَدم.
ْ
ح

َ
اَنِة يِف ب

َ
ْهب �ِكِب �ل�سَّ

َ
ِبالَكو

ة 
َ
اَلِم �مَلْذُعور

ْ
�ً ِمَن �الأَح

َ
َتْنِزِفنَي �َسْهر

َلِة �إِىَل �هلل
ْ

ح
ِّ
�ٍت ِمَن �لر

َ
َنو

َ
ُطِننَي �س

ْ
َتر

َ
و

ُهول 
ْ َ
ِلَها ِمْن جم

ْ
و

َ
ا ح

َ
م

َ
اِء و

َ
م

َّ
ِتِك ِبال�س �أََنا �مَلِديُن ِلِرقَّ

َ
و

ِة �للَُّغة.
َ
اَلء

َ
�ِئي َعَلى م

َ
�أَْنرُثُ �أَْنو

اِئِك �الأَْلِف
َ
م

ْ
ْناأَى �إِىَل �أَ�س

َ
ٍ ي ْ

ُكلُّ َطري

ُلِكيَنه َلْعَنة.
ْ
�ٍء اَل َت�س

َ
ُكلُّ َهو

َ
و

ة؟ ِّقَّ
ٍر َتْغِرِفنَي �لر

ْ
ح

َ
 ب

ِّ
ِمْن �أَي

ني؟ َتْنَه�سِ
َ
 �آالِئِك �س

ِّ
وِباأَي

َتاِن �لَعامَل 
ْ
�س

ُ
 يِف ب

ُّ
ب

َّ
اِك �لر

َ
ْن�س

َ
ي

َد�َها.
َ
ُة م

َ
ُدوَن �أَْن ُتْدِرَك �لَغاب

ت
ْ
ُهوِل ِبامَلو �ِسِك �مَلاأْ

ْ
ْغُفو َعَلى ِرم

َ
 ي

ٌ
 �َساِعر

ٌ
ر

ْ
ح

َ
ب

ِة �مَلاأُْزوَلِة 
َ
َفِة َعنْيٍ َتْنِطُق ِباحِلْكم

ْ
يِف ُكلِّ َطر

اِئل.
َّ
يِف �لَكاَلِم �ل�س

اَن
َ
م

ْ
َدى �لَهي

َ
 �ل�س

ُ
ْنَتِظر �أَ

َ
�أَُناِديِك و

ِ �للَغِة �حَلاِئر
ْ

واًل َعَلى َطري
ُ
م

ْ َ
م

اٌل يِف �َساأِْنِك.
َ

ِلُكلِّ ُلَغٍة ح
َ
و

َت�ْسَدُهِني �آَلُة �حَلِديَقة

اِء
َ
م

َّ
َتِك �إىَل �ل�س

ْ
و

َ
 �س

ُ
ب

ِّ َ
�لِتي ُت�رس

ام
َ
م

َ
ْنَفُد ُدَعاوؤُِك للح

َ
ُث اَل ي

ْ
ي

َ
ح

َخاِمه.
ُ
ٌة ِمْن ر

َّ
اَل َتْفَنى َذر

َ
و

ا 
َ َّ
مب

ُ
َلر

َ
و

ُلِمنَي ِبالَهَديِل  ُكْنِت حَتْ

ْقُتوٍل 
َ
اِء ِكَتاٍب م

َ
 َطْفِوِك َعَلى م

َ
�أَْثَناء

َتى. 
ْ
اِل �مَلو

َ
�أَْعم

َ
 و

ِّ
ِباحُلب

ُ
َنام

َ
اُنِك �لِذي اَل ي

َ
�إِْن�س

نَّة �مُلو�ِسيَقى  َ
يِف ج

اِئٍر
َ
يِنٍّ �س ْ

ٍل َكو
ْ
َلُه َعْن َلي

ْ
 َلي

ُ
ْقَتِب�س

َ
ي

اِحُك   �ل�سَّ
ُ
ه �مَلاء �ً َكاأَنَّ

َ
َتِمر  ُمْ

ُ
ح

َ
ب

ْ
�س

َ
ي

َ
و

قة  اأهوال الرِّ

حامت الكناين*

*  شاعر



ة.
َ
اِب�س

َ
ِقنِي �لي

َ
َعَلى ي

ة،
َّ
 �مَلار

َ
 َنْهر

َ ُ
ِك ِلَتْعرب

ُ
�س

َ
 َتْلب

ٌ
اء

َ
م

ْ
�أَ�س

اَلأ �مُل�َساَهَدة،
َ
ِح َعَلى م

ْ
ب ِعيدٌة ِبالذَّ

َ
�ِبنُي �س

َ
َقر

َ
و

ِتَها، 
َ
ب
ْ
َة ِمْن َغي

َ
اِئح ُتْنِقِذيَن �لنَّ

نْيَ  َ
ب َلِة  ِتِك �لَفا�سِ

َ
�ح

َ
ر ِل 

َ
ِتَلَلال َعَلى  ًا 

َ
َفم ُتْزِهِريَن 

َ
و

ت.
ْ
�مَلو

َ
اِة و

َ
�حَلي

ْل؛
َ
ب

�أَْفة 
َّ
اَن �لر

َ
 �أَ�ْسج

ُ
ْفَلح

َ
ُتِك ي

ْ
و

َ
ا َز�َل �س

َ
م

ُتِك:
ْ
و

َ
�س

 ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة اَل َتُدلَّ َعَلى �مَلَكان؛ 
ُ
ُفور

ْ
�لُع�س

اع؛
َ
م

َّ
�ِس �ل�س

ْ
َدو

ْ
ُة ِبِفر

َ
ب ُة �مُلَعذَّ

َ
ج

ْ
�مَلو

َعا�ِس؛ وَنُة ِبالنُّ
ُ
ى �مَل�ْسح

َّ
�حُلم

ة؛  �َن �خِلفَّ
َ
ْدر

ُ
 ج

ُ
ْطِرب

ُ
ا ي

َ
م

ود.
ُ

ج
ُ
ِت �لو

ْ
م

َ
 ِب�س

ُ
ْلَتِب�س

َ
ا ي

َ
م

َ
و

ٌة 
َ ْ
ري

َ
ح

ُ
وتك �لنائم: ب

ُ
�س

اَدِة 
َ
َها ِمن �لِعب

ُ
ار

َ
و �أَْطي

ُ
ح

ْ
َت�س

ان.
َ
ي

ْ
ِلَتْهَلَك يِف �لنِّ�س

ى 
َ
ًا �أَْعم

َ
�أيَن ِكَتاب

َ
َتْقر

َناِت �هلل
َ
ِك ب

ْ
َني

ْ
اُت َعي

َ
 َغاب

ُ �رسِ
ْ
َفُتب

ُنوَنة 
ْ
�س

َ
 م

َ
َناِجر

َ
وَد ِبح

ُ
ج

ُ
ُتَغنِّنَي �لو

اَقَطْت 
َ
 �لِتي َت�س

َ
وُتْدِرِكنَي �لُقُلوب

ة
َ
َل �أَْن َتْلَعَقَها �لَهاِوي

ْ
َقب

�لُقُلوب �لِتي اَل ُعُقوَل َلَها

 �الإَِلِهي،
َ
�ء

َ
ِرُث �لَهو �لُقُلوب �لتي حَتْ

ان
َ
ي

ْ
َدة للنِّ�س

َّ
�لُقُلوب �مُلعب

ُفوَفُة ِبامَلاَلِحم 
ْ
و�مَلح

ْعِرَفٍة �أَْنِت؟
َ
 م

ُّ
فاأي

ِعنَي
ُ
 َدْهٍر َتْنب

ِّ
ِمْن �أَي

َ
و

اَلم؟     َدُة �مَلْكُنوَنُة يِف َعنْيِ �لظَّ
ْ
ر

َ
ُتَها �لو

َّ
�أَي
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َ
�إْثر ٍة 

َّ
ر

ُ
ج َد�ِت 

ُّ
َتَنه ِقي 

َ
َغر َق 

ْ
َفو ِرفُّ 

َ
ي ُتِك 

ْ
و

َ
�س كاَن 

ة، 
َ
ام

َ
و�حَلم ْدِو  �ل�سَّ نْيَ  َ

ب ًا 
َ
ْلَتِب�س

ُ
م �مَلاء، وكاَن  �َسَفِة 

ِه 
ْ

ج
َ
َكو اِب 

َ
ب

ُ
�لع َدِف 

ُ
�س َخْلَف  ِهِك 

ْ
ج

َ
و ُطُلوِع  و�آَن 

َثار.
ْ
َتاِر �لَقي

ْ
�مُلَغنِّي َخْلَف �أو

 
َ
ِقي

ْ
َفو  

ُ
ج

ُ
ْن�س

َ
ي  

ُ
ام

َ
ب

ُ
�لع وكَلَلاَن  يل،  َلَلُهَلَلِك 

ْ
ج

َ
و كَلَلاَن 

ُق 
َ
َتْلع ُة 

َّ
م �مُلْخ�سَ وهذه  يِل؟  كاَن  ا 

َ
�أم ُه. 

َ
و�س

ُ
َقام

َدِمي.
َ
اأُ ع �سَّ َ

�سوِئي وَتَتج

ْدَلُة 
َ
ب َفَتْطُفو  َتنْيِ 

َّ
اِئي

َ
م نْيِ  َ

�ع
َ
ِبِذر ِقي 

َ
َغر َتْنَت�ِسِلنَي 

بنزو  َنًة  طَّ َ
ب

ُ
م َل  ِدي 

َ
�س

َ
ج َل  َلَلُة 

َّ
�حَلَلَلي  

َ
وِحَلَلَلي

ُ
ر ِم 

ْ
َلَلَلو

َ
ع

ِبِتْذَكار�ِت  ًة 
َ
�ُسوم

ْ
و

َ
وم ُلِب، 

ْ
ح و�لطُّ اْلجيم 

ُ
بالع

َغاِئه.
ْ
ِة �مَلاِء وَغو

َ
َهر

ْ
م

َ
ج

اِئَزًة بي 
َ

ٍة ِلَغِريٍق، ج
َّ
اِني

َ
َدى َهَذي

ْ
ِدي َكاأج

َ
�ِسِكنَي ي ُتْ

َة 
َّ
ِذي

ْ
و

ُ
ح َنا 

َ
�ء

َ
ر

َ
و لَِّفنْيِ  ُمَ َظاِئِرِه، 

َ
وح ْدِنِك 

َ
ع  

َ
�ء

َ
�أَْهر

الَنُة 
ْ
�لَك�س  

ُ
اُتُهم

َ
ع

ّ
ُقب َت�ِسيُل  نَي،  ِنِ

ْ َ
�مُل�رس ِن 

َ
م �لزَّ

�أُْفِقَنا  ُنو �إىل 
ْ
ِة، وَتر

َّ
ِلي

ْ
اُهِم �الأَي ُدوِرِهم وحِلَ

ُ
على �س

َهُل 
ْ

َفَت�س ُة 
َ
م

َّ
و

َ
�مُل�س  

ِّ
ب

َّ
�لَلَلر الِت 

ْ
َطب

ْ
�ْ�س َكاِئَناُت 

ا.
َ
ِكيْدي

ْ
ر

ْ
ِل و�الأو

َ
�س

َ
بالع

لَّْلَنا  َ
َفَتع َها�ِسَها 

ْ
�إِج  

َ
و

ْ
َنح َلُتَنا 

ْ
َلي  

ْ
َنت

َ
و�ْْنح َنا 

ْ
َتَقم

ْ
�ْ�س

ا  مَلَ َلَلاِك 
َ
�أَب َكَلَلاَن   

ْ
«َلَلَلو  :

ِّ
ِري

َ
�لَقم �ِسَها 

َ
َخر ِبَتاأِْويِل 

ِة  نَّ َط ِمَن �جلَّ
َ
ا َهب ى �أَْغَفى، ومَلَ ِك �أنَّ

ُ
ح

ْ
ر

ُ
 ِبِه ج

َ َ
�رس

ْ
َنو

َها 
ْ
 �إَلي

ُ
�ِسري

َ
ٍء ِمْنَك ي

ْ
ِة ِبَهِديِلك. ُكلُّ �َسي

َ
ي

ْ
 �للِّح

َ
ب �سَّ ُمَ

ِه 
ْ
�إَلي  

ُ
اأَر

ْ
ج

َ
ي ِمْنِك  ٍء 

ْ
ُكلُّ �َسي ك. 

َ
و

ْ
َنح �ُتها 

َ
َخَطو حتَّى 

اه».
َّ
اَنِتِك �إي

َ
تَّى ِخي َ

ح

وِمْنِك  َخِريِفي،  �ِحٍد 
َ
و ٍن 

ْ
ِبَلو ُقزٍح  �ِس 

ْ
َكَقو ِلنَي 

ِّ
ُتوؤَج

ى 
َ
يُد �ِسو ٌة ال جُتِ

َّ
ب

َ
ِة: ر

َّ
َهِبي  �لذَّ

َ
ِتي

َ
اع

َ َ
 جم

ُ
َد�أُ َتْقِومي

ْ
ب
َ
ي

ة. 
َ
ْزَنام

ْ
و

ُّ
�ِت �ملفقودِة من �لر

َ
ِهري ِة و�لظَّ

َ
و

ْ
ْنِع �لَقه

ُ
�س

 
َ
َهار و�لنَّ ا�ِسِق؛ 

َ
ِلْلع َلَلاَز�ً  ُقَلَلفَّ ِل 

ْ
�للَّي  

َ
�س

َ
ْلم

َ
م يُك  حَتِ

 ُكلَّ �للَُّغاِت، ِبَفٍم 
ُ
ِجم �ِكه، وُترَتْ

َ
 �أَْزَهاٍر وَفو

ْ
َكاَنافَلاه

ت.
ْ
م

َّّ
�سغرٍي، �إىل �ل�س

ِتي، 
َ
�ء

َ َ
َفًا ِبرب رَتِ

ْ
ع

ُ
َدِعِك م لَُّل ِمْن ِمْ

َ
�أَت�س

اك:
َ
اي

َ
�س

َ
َقَظِتي و

َ
وَتُخوُن ي

اِرَك
َ
َلْن �أُب

َ
َلْن �أَْغِفر

َتِثَل
ْ
َلْن �أَم

َلْن �أَْنَتِحَل

َتلَّ
ْ
َلْن �أَع

َل
ُ
َلْن �أَْذب

َ
و

ُ
َلْن �أَْق�س

�َس
َّ

ح
َ
َلْن �أََتو

َ
َلْن �أَْنَتِحب

َلْن �أُْذَهَل

و. جْنُ
َلْن �أَ
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ما  ذلَلَلك  ة؟؟«. 
ّ
حب�سي �أكَلَلون  �أْن  يف  �لعيب  »مَلَلا 

 
ْ
�كت�سفت لقد  لنف�سها.  به  تهم�س  �أوبيتيت  كانت 

قدومها  على  عام  وبعد   – �ل�سدفة  مبح�س   –
�سحنة  ذ�ت  »حب�سية«  كلمة  �أّن   – لل�سود�ن 

�ل�سود�نيون.  ي�ستخدمها  حتقريية جارحة، حني 

�لتي  �ل�سود�نية،  �ل�سيدة  �أّن   
ْ
الحظت قد  كانت 

تعمل خادمة لديها يف حي �أركويت باخلرطوم، 

 �أّن مرّد 
ْ
مل تنادها با�سمها »�أوبيتيت« قّط. وظّنت

– نوعَا  ثقيل  �حلب�سية  �الأ�سماء  لكون نطق  ذلك 

– على �ل�سود�نيني. غري �أن �سديقة لها �أخربتها 
مناد�تهن  يتعمدن   – �ل�سود�نيات   – �أّنَلَلهَلَلّن 

بَل»�حلب�سية« �إمعانًا يف �لتحقري. ومل تفهم ملاذ�؟ 

ما �لعيب يف كون �لو�حدة حب�سيةّ؟!!

�إلقاء  يف  ة 
ّ
�ل�ساب �سيدتها  لطر�ئق  تنتبه  بَلَلد�أْت 

مل  جارحًا  تعاليا  فعاًل  الحظت  هناك  �الأو�مَلَلر. 

جري�ن  �أّن   
ْ
الحظت �أّنها  حتى  �سببًا.  له  تفهم 

لكّنها  �ل�سو�د،  �سديدة  �سود�نية  دة، تخدمهم 
ّ
�ل�سي

دتها 
ّ
�سي معاملة  طريقة  يف  حتقري�ً  تالحظ  ال 

حّتى  �أو  مر�سلة،  تاأتي  كانت  حني  ة 
ّ
لل�سود�ني

عدد�   
ْ
�ساألت وحَلَلني  مدميها.  معاملة  طريقة 

وجدت  �لعامالت  و�الإرترييات  �الإثيوبيات  من 

ٌه �إليهن فقط. �أخربتها 
ّ

– موج �أّن ذلك – حتديد�ً 

 
ّ

م�رسي مطعم  يف  طلبات  مقّدمة  وهي  �سارة، 

باخلرطوم �أّن �جلميع يعاملونا بذ�ت �لطريقة.

يف  ولَلَلد�ن  لديها  �سناء.  ��سمها  �ل�سابة  دتها 
ّ
�سي

معماري  مهند�س  زوجها  و�خلام�سة.  �ل�سابعة 

ينهي  �أّنه  �أوبيتيت  تالحظ  د�ئمًا  وم�سامل.  �أنيق 

تخرج  كي  ل�ساحلها.  و�خلَلَلالفَلَلات  �لنقا�سات 

�سناء  زوج  منت�رس  كاذب.كان  بن�رس  منت�سية 

ينتبه  ال  وغالبًا  مباالة.  بال  �أوبيتيت  يعامل 

 
ّ

كاأي ت�سعر  كانت  ذلك  ملامًا.مع  �إاّل  لوجودها 

حني  مَلَلَلّددة،  بنظر�ت  يخرتقها  �أّنَلَلَله  حب�سية 

ام �الإجاز�ت، فيما هي ت�سح �أو تنّظف، 
ّ
يتو�جد �أي

�أو تقوم باالأعباء �ملنزلية.وهو �أمر – يف �سياق 

خططها �لقادمة – ذو داللة.

ه �سناء �إ�ساءًة مق�سودة �إىل �أوبيتيت �أبد�ً. 
ّ

مل توج

ف عليه كان يجرى يف 
ّ
لكّن �سيئًا ال ميكن �لتعر

دة �سناء و�حلب�سية. حتى �أّن و�حدة 
ّ
عالقات �ل�سي

ل بادرة كانت 
ّ
منهن مل تكن لتنكر ذلك �ل�سيء.�أو

عطربة.  مدينة  �إىل  لل�سفر  �أغر��سهم  رتبو�  حني 

يقود  �أْن  وعليه  مري�سة،  منت�رس  و�لَلَلدة  كانت 

�أْن  تريد  �سناء  هناك.  �إىل  ون�سف  �ساعات  �أربع 

يكون لديها حب�سية تخدمها �أينما ذهبت، بالذ�ت 

يف حال كان للو�سع عالقة بالتباهي �أمام �أهل 

كانت  منت�رس.  �أ�سقاء  زوجَلَلات  و�أمَلَلام  زوجها، 

ل �لبقاء يف �لبيت،�أو �لذهاب عند  �أوبيتيت تف�سّ

 احتياالت 

اأوبيتيت

عبد احلفيظ مريود*

*  كاتب قصة



�أْن  على  �أ�َلَلرسْت  �سناء  �جلريف.لكّن  يف  خالتها 

�لذى ��سرتقت  �لنقا�س  �إىل عطربة. يف  ت�سحبهم 

ل ترك �حلب�سية.  عبار�ت منه، كان منت�رس يف�سّ

على  حت�سل  �سناء  جعل   – كالعادة   – لكّنه 

ن�رسها �ملوهوم.

�ملقعد  يف  وهَلَلي   – تالحظ  كانت  �لطريق،  يف 

�خللفي، مع �لولدين – �أّن منت�رس ينظر يف عينيها 

ل مرة طو�ل عام، منذ 
ّ
طوياًل، يف مر�آة �ل�سقف.�أو

بد�أْت �خلدمة معهم تكون برفقتهم الأربع �ساعات 

ون�سف. وتكون عيناها �لفاتنتان يف مر�آة �سقف 

�سيارته طوياًل. كانت تعمدت �أْن تلب�س �أجمل ما 

عندها، �سمن �رسوط �للب�س يف �ل�سود�ن، �لتي ال 

– �إاّل فتيات �الأورمو  �أوبيتيت  – يف نظر  تالئم 

�سناء  جتاه  �سيئًا  الأّن  ذلك  �لريفيات.  �مل�سلمات 

وغطر�ستها بد�أ يت�ساعد. ولو كّنا يف �أدي�س �أبابا 

 
ْ
�أو ُغند�ر �أو بحر د�ر – تقول يف نف�سها – لقّدمت

تخجل  كي  و�ملو�سة،  �للب�س  يف  ل�سناء  عر�سا 

من طريقتها �ملتخّلفة يف �للب�س، هذه �ل�سود�نية 

�ملَلَلوؤخَلَلرة  »ذ�ت  نف�سها  يف  تقول  �ملَلَلوهَلَلومَلَلة، 

ر«.
ّ
�ملمتلئة، و�لكر�س �ملتكو

حني توقفو� يف �سندى، مدينة ريفية ركيكة، مل 

�أوبيتيت �سيئًا لتاأكله. طلبت فقط قارورة  تطلب 

�أْن  اها 
ّ

يرتج  – بطيبته   – منت�رس  كَلَلان  مَلَلاء. 

 مب�سكنة �سديدة، وقّلة 
ْ
تاأكل �سيئًا. ولكّنها رف�ست

حيلة. كانت تعرف �أْن �سناء ترمق زوجها بغ�سب 

بنت  �إىل  دث 
ّ
تتح �سمعتها  بعد  فيما  مكتوم. 

للحب�سية  عمل   « �ل�سالة:  د�خل  وهي  خالتها، 

ر��س وقعر...بحّن�سها ع�سان تاكل قال«...بعد تلك 

رت �أوبيتيت �أّن �سيئًا ما، ال تعرفه �الآن 
ّ
�لعبارة قر

على وجه �لتحديد، يجب �أْن يحدث. وعلى �سناء 

�أْن تتاأكد من و�سعها، قبل �أْن تطلق ل�سانها.

خَلَلّد�مَلَلة.  ُخلقُت  �أّنَلَلنَلَلي  يعني  ال  ة 
ّ
حب�سي كَلَلوين 

مو�سعًا  وال   – بالفطرة   – و�سيعة  �أّنني  وال 

لال�ستحقار. لقد ح�سلُت على بكالوريو�س �الأدب 

»�سيد�س  �أبابا، يف  �أدي�س  �الإجنليزى يف جامعة 

و�لعي�س  بلدي.  �لوظائف م�سكلة يف  لكن  كيلو«. 

نف�سه يف بع�س �الأحيان م�سكلة. �سمن �لت�سعني 

جبال،  �أرباعها  ثالثة  �أر�َلَلس  يف  ن�سمة،  مليون 

لي�س هينًا �أْن حت�سل �لو�حدة منا على عمل. لكّن 

هذه �ل�سمينة، مبوؤخرتها �ل�سخمة تظّنني جاهلة 

�سرنى  »حب�سية«.ح�سنًا،  الأّنني  فقط  وو�سيعة. 

من هي �حلب�سية يف هذ� �لبيت.

�ستذهب  �سناء  �أْن  تعرف  كانت  �ل�سبت،  ذ�ك 

و�لولد�ن يف  منت�رس  بنت خالتها.  مع  للت�سوق، 

�سيئًا  يتابع  هو  فيما  �لَلَلولَلَلد�ن،  يلعب  �ل�سالة. 

�لو��سع  قمي�سها  �أوبيتيت   
ْ
لب�ست �لتلفاز.  على 

�سعرها   
ْ
حت

ّ
�رس كحلها،  من  تاأكدت  و�لق�سري. 

�ل�سالة وتنّظف   ت�سح 
ْ
�سفرية و�حدة، وخرجت

نهديها   
ْ
تركت للثديني.  الة 

ّ
حم ترتِد  مل  �الأثَلَلاث. 

ين يف �لقمي�س �لو��سع، وهي تعرف 
ّ
يجوالن حر

�أْن  �ل�سالة  مكيف  لهو�ء  تركت  كما  �سلطانهما. 

ركبتيها.   
ْ
و�سحني �الأمل�سني  �ساقيها  يد�عب 

�ملهند�س  عند  ما،  مكان  يف  ما،  �سيء  �سيحدث 

بامل�سح،   – فقط   – �ستقوم  وهَلَلي  منت�رس، 

و�الن�رس�ف، م�سكينة �إىل غرفتها.

منت�رس  الجتذ�ب  لي�ست  معركة  تلك  �أّن  تعرف 

�سيكون  معركة  ولكنها  ه. 
ّ
حتب الأّنها  وال  لذ�ته. 

�مل�ساء  يف  يَلَلدري.  �أْن  دون  �ل�سحية،  هو  فيها 

�حلديقة  يف  هاتفه،  يف  �أحَلَلٍد  �إىل  يتحّدث  كان 

�أْن  رت 
ّ
قَلَلر حني  ت�ستحم،  هي  كانت  �ل�سغرية. 

خجلة،  م�رسعًة،  وتخرج  فقط،  بالب�سكري،  تلتف 

�سمعته  لقد  غرفتها.  �إىل  �أمامه  لتجري  م�سكينة 

حدث  �سيئًا  �أّن  يعني  ذلك  متقطعة.  جماًل  يقول 

يف  حَلَلال.  كّل  على  هي  لي�ست  ف�ساحته.  �أربَلَلك 

كانت  �سيارته،  بركوب   
ّ
يهم �ل�سباح، حني كان 

هي مم�سكة ب�سلفة باب �ل�سارع حّتى ال ترجع، 

نزوى العدد 89 - يناير 2017

253



وهي حركة ظّلت تقوم بها ملدة عام، لكّن هذه 

يف  وعيناه  فقط،  الأجلها  �بت�سامته  كانت  �ملرة 

عينيها... لقد بادلته �بت�سامة ودودًة، ال ق�سد من 

�سناء  كانت  �لالحقني  �ليومني  يف  لكّن  ور�ئها. 

للم�ساكل  ومفتعلة  معه،  لئيمة  �ملَلَلز�ج،  عكرة 

تَلَلزد�د  �أوبيتيت  كانت  فيما  �الأ�َلَلسَلَلبَلَلاب.  الأتفه 

ا.
ّ
م�سكنة، وقهر�ً ظاهري

�أّنَلَله  يعلمه  لَلَله،  لي�رسب  اك 
ّ
�ل�سب �حَلَلتَلَلاج  يَلَلوم 

منت�رس.  �إىل  وحتَلَلّدث  هاتفها  عمله،�أخذ  �أنهى 

�سجالتها.  يف  هاتفه  رقَلَلم  حفظت  �ليوم  ذ�ك 

تقر�أ  ال  الأّنها  �الأرجح  على  ذلك.  تعرف  ال  �سناء 

�أْن ي�ساألها منت�رس  �أوبيتيت  �الإجنليزية. ت�ستبعُد 

بيت  �إىل  يو�سلها  �أْن  وال  هاتفها،  رقم  ال  �سيئًا. 

خالتها يف �جلريف �أيام �إجازتها، كّل �أ�سبوعني. 

لن  ز. 
ّ
ممي �سخ�س  الأّنَلَله  متلفًا  �سيئًا  �سيحاول 

يقرتب منها وال من غرفتها، ولن يحاول مل�سها، 

حتى ولو ��ستعلت نري�نه جحيمًا. ذلك الأّنه رجل 

هذه  �جلن�س.  لي�س  ه 
ّ
هم الأّن  �أواًل...وثانيًا  نبيل، 

ن هو...تعرف فقط 
َ
�جلامو�سة �لبدينة ال تعرف م

ا ومعنويًا.
ّ
كيف تربي موؤخرتها، وت�ستنزفه مادي

ة 
ّ
مر كّل  يف  عينيها.  �إىل  نظر�ته  تالحظ  كانت 

�لو�دعة،  �بت�سامتها  تنحه  نظر�تهما  تلتقي 

�إىل ج�سدها. كانت  ينظر  قّط  ت�سبطه  �لدفيئة.مل 

يف  �إليها.  تلفته  �أْن  �أر�دت  لكّنها  ذلَلَلك.  تعرف 

الأجلها  �سيئًا  تعر�س  �أْن  حتتاج  كانت  �لو�قع 

يف  ج�سدها.  ميد�ن  �إىل  جرجرته  من  �أكرث  هي، 

يف  د�ئمًا  كانت  �لالحقة،  �لق�سرية  �مل�ساوير 

�لولدين.وكانت  مع  �خللفي  �ملقعد  يف  موقعها 

مر�آة �ل�سقف مكان �لتجّلي. يقوالن كالما كثري�ً، 

يف  �ملر�سومة  �حلّنة  ذ�ت  �سناء  ت�سعر  �أْن  دون 

�لباهظة،  �لثياب  وذ�ت  �لتجميل،  مر�كز  �أغلى 

، باأّن روح زوجها ذهبت 
ّ
وزبونة �حلمام �ملغربي

بعيد�ً جد�ً، وقريبًا جد�ً، يف ذ�ت �حلني.

�سناء  – حّتى جاءتها  – بعُد  �سهر�ن  مل ينق�ِس 

حتمل رزمًة من �الأور�ق �لنقدية. طلبت �إليها �أْن 

�إجازة طويلة.  �الإمار�ت يف  �إىل  �سن�سافر  تغادر. 

�لولد�ن  �أْن يعرف  �أْن تغادري دون  �الأف�سل  من 

وال منت�رس. لن تاأخذ مااًل لي�س حّقها. تركته يف 

كانت  خالتها  بيت  يف  وغَلَلادرت.  �ل�رسير  و�سط 

�أّن �سيئًا �سيحدث. مل تخرب خالتها. لي�س  موقنًة 

 موغٌل يف غيبيته. 
ّ
حد�سًا. �سيء ال تعرفه. غيبي

تزعم �أوبيتيت �أّنها نفذْت �إىل جوهر روح منت�رس، 

 .وهو �سيء عجزْت عنه �سناء؛ 
ّ
�إىل معدنه �الأ�سلي

ة تالزمها.
ّ
لق�سور و�سطحي

�أمام بيت  ارة تقف 
ّ
�سي �ل�ساد�س،كانت  �ليوم  يف 

�ستخرج  �جلريف.  يف  ات 
ّ
�حلب�سي بيت  خالتها. 

�أحتدث  �أْن  الئقًا..�أريد  �سيئًا  »�ألب�سى  قال:  �إليه. 

معك«. مل تبِد ده�سًة..�ستفعل للرجل �لنبيل هذ� ما 

يريده؛ فذ�ك ما ي�ستحق. قال كالمًا مل تعد تتذكر 

بع�سه. كانت عيناه ثابتتني على وجهها. ترفع 

�إليه ب�رس�ً ودود�ً من حني �إىل �آخر. مل تطلب �إاّل 

�ملاء �لقر�ح. قارورة �سغرية فقط، رغم �إحلاحه 

 
ً
 �سيء. كان �سوته ثابتا،

ّ
يف �أْن تطلب �سيئًا، �أي

فا�ستا  عيناها  بالثقة.  وممتلئًا  �أمينًا  ر�كَلَلز�ً، 

 حني 
ْ
 �لنبل من حيث هو. �سهقت

ّ
بالدموع. حتب

تعني  �حلب�س  تتزوجيني؟«...�سهقة  »هل  �ساألها 

ر �ل�سوؤ�ل وهي ت�سهق، ودموعها 
ّ
»نعم«...كان يكر

تفي�س. �إىل �أْن �نتبهت فاأوماأْت بر�أ�سها �أْن »نعم«.

كانت  �ملخت�رس،  �لب�سيط،  زفافهما  حفل  يف 

تعرف �أْن �ملر�أة �ملنّقبة يف �لعباءة �ل�سود�ء، هي 

لها.ال   
ْ
�بت�سمت م�ستطرية،  بنظرة  رمتها  �سناء. 

 
ْ
بت

ّ
د حب�سية ت�رس

ّ
�سيء موجع هاهنا. فاأنا جمر

�إىل روح رجل نبيل.    
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ه 
ُّ
ر

ُ
يج كوعاٍء  اْنِقيل(  �ل�سَّ  ( م�ساكنهم  يل  َلَلَدت 

َ
ب

ال  �لَلَلذي  �لطريق  يف  �أم�سي  قلُت  متعب.   
ٌ
هَلَلو�ء

ين�سق. لكنِّي مل �أ�ستطع. �مل�ساكن �خلالية رمقتني 

بنظر�ٍت كلها خذالن. �ساألُت نف�سي وهي تقرتب 

باطني  ت�رسب  بها  �سعرُت  ؟(. 
ُ
لَناه

َ
َفع �لذي  )ما 

ب�سوط �لكتمان. قالت يل �ذهب. قلت لها دعيني 

ت�سع  نف�سي  ر�أيَلَلت  �ل�سباح.  ياأتي  ريثما  هنا، 

كتبها على جانب �لطريق. �نتظرتها لت�سع كتبي 

بجانٍب يف �لطريق؛ نف�سي �لتي مهدُت لها �جل�سد 

و�ل�ساعات �مل�ستغرقة.

 قلياًل ريثما �ل�سباح(.
ُ
) ��سِبِقيِني.. �ساأنتظر

.)......... (

همهمت وجلودها يف �لدَّبغ �خلالَّق. مل مير وقتنا 

م�رسعًا. ومل يكن يف �مل�ستطاع �لتَّطويع. فجاأًة؛ 

�أ�سمع  مل  �أبي�س.  حماٍم   
ُ

�أ�َلَلرس�ب بيدي   
ْ
فت توقَّ

�حلمام  �حلليمة.  �أجنحتها  بني  جناحي  رفرفة 

َلَلِدي 
َ
 يَلَلدي. كَلَلاأنَّ ي

َ
ويَلَلدي تَلَلد�خَلَلال، كَلَلاأنَّ �حلَلَلمَلَلام

حمام. ر�أيتها تلُقُط من يدي �لزر�عة. قلُت لنف�سي 

فما  قالت ال تخف.  �إذن.  ى مني  �سيتبقَّ �لذي  ما 

عرفُت �خلوف وال �سمعُت �رسير �أبو�به �ملغلقة.

ر(.
َ
ج

َ
ر�ً ما �إىل ح

َ
ج

َ
) �أ�سعر كاأنني غادرُت ح

�أنَت  �إىل حجر.  �لغايل  رك 
َ
ج

َ
ُتَغادر ح �أنَت مل  ) ال 

يف �لت�سنيف �لقاتل للمعنى(.

) وما �ملعنى لو �سمحتي؟(

) �أن جتوع مقت�سد�ً(.

�لكتاب؛  عني  من  �سقطت  غالية  �سبيبًة  عانقُت 

نف�سي  حدثُت  خاطري.  فوق  �أوجاعه   
ُّ
ميج �لذي 

وتفكريها  بها.  �أ�سعر  مل  �لَلَلذهَلَلاب.  عن  خل�سًة 

�نبعج وتزَّقت بقلبه كر��سات �سفر�ء. �مل�ساكُن 

و�سديقي  تبكي  هي  بقلبي.  ت�سادفا  و�سديقي 

يف  بكماء   
ُ

�لثياب مالها  له  قلُت  �لق�سوة.  يف 

�حلجر،  دخال  ول�سانه  �سديقي  �للِّ�سان؟  مترب 

�الأبَلَلو�ب  يفهم  مل  ما�سيًا.  عليه  خرجُت  �لَلَلذي 

مطلقًا؛ �سديقي �لذي يف �للِّ�سان.

) �مل�ساكن �أوعية(.

 بذهنك؟(
ُ
ر ) قل يل ما �لذي ي�سفِّ

) لي�س �سوى �للَّحم(.

) و�مل�سافة �لتي تخلُد د�خلك(.

) مالها! هل �أو�سكت؟(

) ال، �أو�سكت �أنت(.

ثمينًا.  طينًا  �أمامه   
ُ
يدحرج عاريًا  طفاًل  ر�أيَلَلُت 

هرولت ناحيته ع�سى �أقرتب. رنا ناحيتي با�سمًا. 

تت�سارعان.  �ملقلب  يف  عينيه  ملحُت  �سيئًا؛ 

يف  بجانٍب   
ُّ
يُكح ة 

َ
ب

ْ
و

َ
َكع

ْ
�لَكر  )78  ( �ألَل  �لبوك�س 

 �سفحاُت كتٍب مظلمة من قلبه. 
ُ
�لطريق. تتطاير

ل( تلمحُه يائ�سًا. تكبُت ن�سيانًا 
ْ
�ْسَكو

َ
ر

َ
�لع  ( جبال 
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قدميًا يف نف�سها. الح يل وجهي غريبًا يف قلب 

من  �سلد�ً  كان  �إ�سبعي.  بر�أ�س  طرقُته  �ل�سماء. 

 
َّ
علي فت�ساقطت  �أمطرت.  ليتها  قلُت  �جلر�نيت. 

قطر�ت ماء عذب ما �أدرك �الأر�س �أبد�ً.

قال يل:

) �أنت طيني �لذي �أدحرج(.

�أنَّ  و�أعلم  يجدي.  ما  ثمة  لي�س  هذ�.  يا  َتَكتَّم   (

لالأ�سياء �أجنحتها �لباط�سة د�خلك فال ت�رسف(.

) مِلَ �أكلمك يف هذه �ل�ساعة �إذن؟(

بينك  و�جل�سد.  بينك  يتكلمك  �لَلَلذي  هو  قَلَلدرك   (

�لدم  �أعَلَلمَلَلال  وبَلَلني  بينك  تَلَلدحَلَلرج.  �لَلَلذي  �لطني 

�ملوؤبد(.

كونًا   
ُ
يدحرج ملحُته  كاهلي.  عن  �بتعد  �سوته 

يتبعه  �لَلَلذي  �لَلَلعَلَلاري،  �لطفل  ثمني.  �لطني  من 

�ملفتولة  �مل�سافة  �حلذر. عوى يف  �سجٍر يف  ظلُّ 

تلتفُّ  مفتوقًة  �جلَلَلهَلَلات  ر�أيَلَلَلُت  عَلَلجَلَلوز.  ِزي 
ْ
َتَلَلَلر

جانب.  على  تتكوم  �جلارحة  فتقاتها  حوله. 

�ملفتوقة  �جلهات  ه 
َّ
تتاأو  . تئنُّ ْنِجر( 

ِّ
)�ل�س ماكينة 

�ملفتوح  فمه  و�لتَّطريز.  تق 
َّ
�لر على  حر�سه  يف 

يبوح مبا ال حتتمله من �أعباء. ي�ستطيُل جرحها 

متماديًا. لكل جهة جرح وفتقة يف �لتعبري.

يف  بجانٍب   
ُّ
يُكح ة 

َ
ب

ْ
و

َ
َكع

ْ
�لَكر  )78  ( �ألَل  �لبوك�س 

�لطريق. كلما قدَّرُت �أنه بلغ نهايًة ما؛ �نتهيُت �إىل 

�أع�سابي مبناقري   
ُ
ع �أقطِّ بقوٍة.   

ُّ
يُكح باالأمل.  �لظن 

�إال  نف�سي  من  �أ�سمع  فال  ؛ 
ُّ
يُكح �ملظلمة.  كتبه 

�لقليل. تنزلُق دمعاٌت �سمر�و�ت من عني �جلبال 

ل(. قالت يل دمعة: )�جلهاُت خ�رس�ء(. 
ْ
�ْسَكو

َ
ر

َ
)�لع

ما  �أجَلَلد  مل  �سورة.  عن  كالمها  قلب  يف  بحُث 

يغنيني. تفح�سُتها جمتهد�ً. وجدُت د�خلها زمن 

من  للحظة  �لطمع. خفُت  )�الإنقليز( مطبوخًا يف 

�مل�ستعجلة.  تذهب؛  تركتها  �سيئًا؛  �ملَلَلعَلَلاودة. 

دمعٌة �أخرى عربتني. كاأنني معدن قدمي. دمعات 

�لعامَل  �لهبوب. ر�أيُت  عربت. دمعات، مازلُت يف 

كُّ �آكولَة �أغالله على كِتِفي ويبكي. ُ
جمياًل، يح

�سقوفها  تتاآكل  اْنِقيل(  )�ل�سَّ م�ساكنهم  ر�أيَلَلُت 

�أقَلَلد�مَلَلي  تَلَلركَلَلُت  خلفي،  الحَلَلت  كلما  بَلَلنَلَلظَلَلري. 

ج�سدي.  يتاأكد  وملَلَلحَلَلة  ملحة  بَلَلني  وهَلَلرولَلَلُت. 

د�كَلَلن.  بقلٍب  د�كَلَلنَلَلون  �الأثَلَلَلر.  يفنى  وبينهما 

جثتها.  �أو  �حلياة  يح�سبونه  قرٍب  على  يتوزعون 

قلُت �أهرول ما ��ستطعُت. تلقفني �لطريق ب�رسعة. 

وبالكاد جمعُت نظري. قالت يل نف�سي �مل�سحكة 

��ستيقَظ   ومَلَلا  للحظٍة،  �حَلَلَلرتُت  هَلَلَلَلوؤالء؟(.  َلَلَلْن 
َ
)م

اْنِقيل(  )�ل�سَّ م�ساكنهم  خلف  من  �أبَلَلد�ً.  د�خلي 

 حلنًا حليمًا من �أذنيه 
ُّ
خرجت �أر�ٌس �سافية، جتر

بنظرك؟(.  هذي  )ما  لنف�سي  قلُت  �ملتوردتني. 

�سمحت،  لو  �حلياة  على طعم  تتكتَّم  ال  قالت يل 

ت.
َ
وَف�س

ناحيته  ذئٍب جريح. مددُت نظري   
ُ
�أوقفني عو�ء

ُت  تَلَلرددَّ منه.  تقرتب  ال  نف�سي  يل  قالت  خائفًا. 

�قرتبا  �جلريح وذئبه   
ُ
�لعو�ء فر. 

ِّ
�ل�س من  مبهور�ً 

من وقفتي. الح يل �ملوُت ي�سقُّ غابًة من كلمات. 

قالت يل نف�سي )ال حتدثني، و�متنع عن �ساعتك 

 
ُ
�لعو�ء بيدي.  رقيقًا  �لكالم  �أجَلَلد  مل  �لد�خلية(. 

�إليهما.  بالنظر  �أجازف  مل  �أمامي.  جل�سا  وذئبه 

�سعرُت باأنفا�س �لغابة على كتفي. خطمك خطم 

ت على كتفي باأ�سابٍع 
َ
ح

َ
�س

َ
ذئبة قلُت لها. �سيئًا؛ م

طريق.  لقلبك  �أعرف  يل  قالت  �لتعبري.  ر�ئحتها 

ة.
َ
ب

ْ
و

َ
َكع

ْ
فهرولُت الحقًا بالبوك�س �ألَل ) 78( �لَكر

ر�أيت نف�سي �مل�ستغرقة تقرتب من ميد�ن حو�فه 

كتبي  حزمُت  بها.  �أحلَلَلُق  قلُت  �الأيَلَلام.  جردتها 

بجرحها  �سعرُت  �لطريق.  يف  بجانٍب  �مللقاة 

�ل�سغرية  و�لغيمة  �أنا  �سالت منه غيمة.  د. 
َّ

يتف�س

�سعرنا بالتعب. �مليد�ن خاٍل �إال من طفل �سغري. 

�لعاري.  �لطفل  نائمة؛  مدينًة  �أمامه   
ُ
يدحرج

ملحتها يف دحرجته تتثاآءب. يحوم حول �مليد�ن 

�خلايل، كاأنه عامُل �رسق �لنظر.
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عًا.
ِّ
) ملاذ� مدينتك نائمة؟( �ساألته متوج

مل يجبني.

، ف�سعرُت بال�سد�أ ياأكل �أ�سابعي. عاد بنظره �إيلَّ

قلُت �ذهب �إىل تلك �لناحية بعيد�ً عن نظر �لطريق 

قلياًل.  �أرتَلَلَلاح  ع�سى  انقيل(،  )�ل�سَّ وم�ساكنهم 

وجدُت  وجدُتها.  ما  يدي  متفقد�ً.  بطني  حت�س�سُت 

تعد  مل  �أبعد.  مددُتها  �سعب.  ه  كاأنَّ ع�سو�ئيًا  ر�ً 
ُّ
تكو

؛ يدي �لتي �أطلقُتها خلف �لتخمني. �إيلَّ

دنوُت ونف�سي من كدمٍة يف �الأر�س. 

قالت يل �الأر�س ) �أنا خالية(. 

قلت لها ) وما �ل�سوؤ�ل!(. 

قالت يل ) يُدك ماكرة(. 

ِدي( 
َ
ليِني يف ي

َّ
قلُت لها ) ال َتَتَخي

ُدَك يف ِعلمي(. 
َ
قالت يل ) �أنَت ي

ِديء( 
َ

ك �س
ُ
قلُت لها ) ِعلم

ه �لك�سل(.  قالت يل ) ال توبخِني.. �إنَّ

 عزيز.
ٌ
فرتكُت �حلديث يت�ساقُط بيننا كاأنه مطر

قرف�سُت يف قلب تلك �لكدمة. �سيئًا؛ تركُت ج�سدي 

�سعرُت  فجاأًة  ب�سيء.  �أ�سعر  �أعد  مل  قلياًل.  ي�سرتيح 

الأرى.  �ألتفت  قلُت  ناحيتي.  من  يقرتب  باأحدهم 

�لو��سع  اِبه 
َ
لب

ُ
بج �أبي�س(  )بحر   .

ُّ
�إلتفت ما  لكني 

�أنفا�سه لها ر�ئحة  طيور وع�سب.  جل�س بجانبي. 

�ملمتلئة جذبتني من نظري حتى كدُت  ماليته 

ع�سى  نظري  �أ�سحب  قلُت  �أمامي.  فتحها  �أتَلَلزَّق. 

�أقتُل �لف�سول. لكنه خذلني يف �لقوة. نظري عنيد. 

لبابه �لقريب مني عليه. 
ُ

�أبي�س( ملَّ طرف ج )بحر 

�أخرج من  �لبعيد يلهو بحريٍة هناك.  �لطرف  ترك 

مبحبة  �إياه  ناولني  حديد�ً.  �إبريقًا  �ملخالية  عني 

وقال يل �أ�رسب. فبكيُت وما �إرتويت �أبد�ً.    

من أعمال الفنان ابراهيم الصلحي  - السودان



�لبحث  يَلَلز�ل،  وال  مبكرة،  فَلَلرتة  يف  �سغلني  ما 

�ملنجزة  �لن�سو�س  يف  مفقودة  حكاية  عَلَلن 

حيث  ��ستثنائية  جغر�فيا  يف  �أجنا�سها  وبكل 

ولدت ون�ساأت وترعرعت... وكلما تكثفت جتربة 

ن�سو�س  ومَلَلع  �الآخَلَلريَلَلن  �الآخَلَلر/  مع  تو��سلي 

وحملت  متلفة  �سياقات  يف  كتبت  متنوعة 

�أخرى  �أ�سئلة  تفتقت  كلما  �أخرى متلفة،  ذ�كرة 

خال�ستها، مع هايدغر، ... لي�س �ملحكي وال يف 

�أي لغة، هو �ملقال.

كلما توغلت يف تلك �لن�سو�س �أحاطتني �الأ�سئلة 

بفتنتها و�إغو�ئها، و�أجد �أن لدي في�سا كثري� من 

�لنور؛ ذلك �لذي فا�س و�ند�ح عند بوذ�، ووجدت 

مروياتهم،  عَلَلن  يل  �أف�سحو�  قَلَلد  �ل�سعر�ء  �أن 

�الآخرين.  غر�بة من  �أكرث  ب�سكل  �أحلم  ووجدتني 

لطر�ئق  هنا  و�أختزلها  �ملنجزة،  �لن�سو�س  قلت 

لي�س  زمن  بعد  �ل�سود�ن،  يف  و�لتاأليف  �لكتابة 

بالق�سري، من بعد �لتو��سل مع �لعامل و�رسدياته 

بها  يتو�سل  كونية،  ظاهرة  �ل�رسد  �أن  بدعوى 

لتمثيل �لذ�ت و�الآخر يف �آفاق �رس�عاتها وعنفها 

�الأبديني. 

�لذي  �للغز  ذلَلَلك  �إىل  مبكرة  فَلَلرتة  يف  �نتبهت 

ي�سمى لغة �أو ل�سانا �أو قل مع بارت »�إمرب�طورية 

�ملبهمة  �خلَلَلطَلَلاب  و��َلَلسَلَلتَلَلغَلَلاالت  �لَلَلعَلَلالمَلَلات«، 

للذ�ت  �سورة  وت�سكل  تر�سم  �لتي  و�مللتب�سة 

ل�رسوط  وفقا  هويات  ت�سكل  و�لَلَلعَلَلامل،  و�الآخَلَلر 

�خلطاب و�آلياته �لتي ال ميكن جتنب �الأيديولوجي  

وحموالت �الأيديولوجي و�ل�سيا�سي فيها... وهكذ� 

ما �أز�ل تائها و�أكرث غربة و�رسدين �لوقوف عند 

زعم  كما  �الثنتني،  بعينيها  �للغة  �أو  �لل�سان 

دريد�: �إحد�هما هوة �سحيقة ال قر�ر لها و�الأخرى 

بركان متقن يو�سك على �النفجار، لذ� لي�س ثمة 

من تاريخ ي�سنع خارج �للغة.

وعتباتها  �لكال�سيكية  بَلَلاملَلَلالحَلَلم  �َلَلسَلَلعَلَلدت 

�ملتو�ترة، »�الإن�سان بطبعه كائن �رسدي« وكان 

�أن �سكن تيهي، موؤقتا، عند مر�فئ �ل�رسد و�لرو�ية 

�ل�سود�ن،  يف  �ل�رسد  لذ�كرة  فقط  �ختزلتها  �لتي 

و�أكرث �ن�سغايل كان با�ستغاالت �سفر�تها لت�سكل 

�الإن�سان �لذي ي�سمع �سوته من هوة �سحيقة بال 

موغلة  كتابة  الأي  خا�سة  عناية  �أوليت  قَلَلر�ر... 

متونها  قلب  يف  �جلغر�فيا  تلك  يف  ومتوغلة 

لل�ساعر  �أوحَلَلَلت  �لتي  �جلغر�فيا  تلك  حكاية، 

�أن  460 م(  بعد  �لروماين هليودور��س )حو�يل 

�أن  ن�سو�سه،  من  �إمرب�طوريته  �رسديات  �أق�سى 

�إحدى ممالك  �أجمل حكاية عن »فتاة من  يكتب 

�متلكن  ن�ساء  عن  كتب  حيث  �ملفقودة«،  �لنيل 

لب�سعة  و»رطانتهن«  �حلكي  على  فائقة  قدرة 

�أل�سن تنوعت يف نرب�تها وتنغيماتها.

�لكولونيالية  �لكتابات  �أفق  عند  كثري�  توقفت 

�لتي  ع�رس  و�لتا�سع  ع�رس  �لثامن  �لقرنني  من 

عن  عجزت  �أ�سباح  �إىل  و�أهلها  �جلغر�فيا  حولت 

خطاب  ون�ساأ  هويتها  وت�سظت  لها  تاريخ  �سنع 

وكل  �لنخا�سة؛  �أ�سو�ق  ون�سطت  �لذ�ت  ال�سرتقاق 

ذلك  و�َلَلسَلَلدة  حلمة  هَلَلي  كلمات  مَلَلن  �سنع  ذلَلَلك 

�ل�رسد  خطاب  رق  مطالع  هَلَلي  تلك  �خلَلَلطَلَلاب، 
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و��سرتقاقه، لي�س باالأبعاد �لتاريخية فح�سب، بل 

يف �لكالم ويف �خلطاب �لكولونيايل �لذي قذف 

بذ�ت �الإن�سان خارج �لتاريخ.

 )1976  - 1930( �أبوبكر خالد  �لرو�ئي  حلظة 

حملت تلك �لهموم وعملت على �سياغتها �رسديا، 

ن�سو�س مفتوحة على ف�ساء �سو�سيولوجي بالغ 

�للحظة،  حتى  �ل�ساردون  منه  ينفك  مل  �لتعقيد 

منذ رو�يته �الأوىل »بد�ية �لربيع« 1958 ومرور� 

جمموعة  �آخَلَلر  وحتى   1965 �ملَلَلر«  »�لنبع  بَل 

ي�ستدعيها  ذ�كرة �رسدية  �الآن  ق�س�سية، �سارت 

�ل�رسدية،  �لكتابة  م�سهد  يف  �لنا�سطني  معظم 

يف  �ملا�سي.  �لقرن  ت�سعينيات  مطالع  خا�سة 

رو�يته  �حلاج  عبد�هلل  خليل  كتب  �ل�سياق  ذ�ت 

»�إنهم ب�رس« 1960. 

 )2009  -  1929( �سالح  �لطيب  حلظة  �سكلت 

للكتابة  وفتوقات  ك�سوفات  حقق  �رسديا  وعيا 

مبنجزه  ت�سكلت  وقَلَلد  �لَلَل�َلَلسَلَلود�ن،  يف  �ل�رسدية 

�لذي  كذلك،  و�لنقدي  بل  �ل�رسدي  للقول  هوية 

مل�رسوعات  مقارباته  يف  خا�سة  عناية  �أوىل 

�لرو�ئيني �ل�سود�نيني، فقد خرج من جبة �لطيب 

ميكن  ال  وما  بل  �ملبدعني،  من  �لعديد  �سالح 

ن�سو�سه  بني  فيما  �ملحتملة  �لتنا�سات  جتنبه 

ون�سو�س من كتبو�  بعده �أو حتى معا�رسيه.

�إن كانت �لكتابة �لرو�ئية تت�سكل بثالثة عنا�رس، 

لغة  فوينت�س،  �ملك�سيكي  �لرو�ئي  زعم  ح�سب 

علي  �سالح  �لطيب  عمل  فقد  وذ�كَلَلرة،  وميلة 

نحت �للغة �لتي ك�سفت ذ�ت �ملكان وذ�ت �الإن�سان 

فيه، وميلة ن�سطة ��ستدعت �لرت�ث وقطعا ذ�كرة 

�ل�سياق  �ملكان، كما هو ن�سه �ملحوري يف هذ� 

�إبر�هيم  رو�يات  وهكذ�   .1963 �لزين«  »عر�س 

و�آخرين،  ��سحق وعي�سى �حللو وعثمان �حلوري 

ظلت  �لتي   ? �سالح  �لطيب  جائزة  حلظة  حتى 

الأربعة ع�رس عاما ترفد �مل�سهد مببدعني حملو� 

ي�سعى  ��ستثنائية  جيوبوليتيكا  عن  �لكتابة  هم 

 
ً
�لنا�س فيها للخروج من عزلتهم ليحققو� �نتماء

قعرها،  حتى  �ملتخمة،  وذ�كرتها  لتاريخها 

و�حلكايات.  و�الأ�ساطري  و�لغناء  �الأل�سن  بتعدد 

لقر�ءة  ن�سعى  �أن  �إىل  تدعونا  �جلغر�فيا  تلك 

�سياقية تاأخذ يف �العتبار ذلك �الختالف وذلك 

�لتعدد �لذين �سكال هويتها وهوية �الإن�سان فيها، 

بثقافات  �جتماعي ي�سج  �أل�سن متعددة وف�ساء 

و�أعر�ق و�إثنيات ظلت لقرون يف تو��سل حميم، 

و�لتقطها  بها  �أم�سك  �لتي  �للحظات  هي  هَلَلذه 

�مل�ستغلون بالكتابة �لرو�ئية و�لتي طاملا �سعت 

لت�سكينها يف متونها �ل�رسدية.

جنون �للغة، عته �ملخيلة هما �للذ�ن ميز� منجز 

بالغ  �جليوبوليتيكي  �ل�سياق  ذلَلَلك  يف  �ل�رسد 

مطالع  �رسدي  ن�سوي  �سوت  منه  خرج  �لتعقيد، 

�آفاقا  خدمت  �سيدة  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات 

جتربتها  و�آلَلَلت  ووفَلَلاء  باإخال�س  بيد�غوجية 

�حلياتية �إىل �النتماء جلوقة �مل�ستغلني بالكتابة 

1915-( ممد  �لد�ر  ملكة  �ل�سيدة  �لق�س�سية، 

�الجتماعي  يف  متوغلة  كتابة  كتبت   )1969
�لكتابة  حترير  باجتاه  مد�ميك  بب�سعة  ورمت 

�سمعنا،  �أن  وكان  ذكورية،  �أيديولوجيا  باآليات 

 - و�حَلَلَلدة  ورو�يَلَلَلة  ق�سرية  ق�س�س  خَلَلالل  مَلَلن 

�لفر�غ �لعري�س- �ل�سوت �لن�سوي وما ز�ل.. يف 

�لكتابة عموما و�ل�رسدي منها على وجه  م�سهد 

�خل�سو�س.

ويف  بنهائي،  لي�س  حتليل  يف  �ل�رسدي،  �مل�سهد 

مالمح  ظهرت  �لتف�سري،  م�ستويات  من  م�ستوى 

»حقيقته �ل�رسدية«، بعبارة �أمربتو �يكو، وك�سف 

باللغة،  �رسدي  ووعي  بال�رسد  لغوي  وعي  عن 

�أن  بنا  وجدير  وتعقدت  بل  �أ�سئلته  وتَلَلعَلَلددت 

تاريخية  �أ�سئلة  يثري  �أنه  لطاملا  بذلك  نحتفي 

ووجودية حتى ال ي�سري هذ� �لكون قفر� و�لوجود 

عبثا و�سخر�. 
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حريتي �أن �أكتب

هو حبيبي �لقلم

وحده يعرف من �أين �ألج جلته

من �أين يلتهم عو��سفي

ومن �أين يطلق ع�سافري روحي حني �أبد�أ �لرق�س

لي�ست  فهي  ولهذ�  �حلرية،  ماأزق  �لكتابة  ماأزق 

ماأزقي وحدى و�إنا ماأزق كل �لكاتبات و�لكتاب 

تنف�سل  ال  لَلَلذ�  �حلَلَلريَلَلة،  بق�سايا  �ملهمومني 

�لكاتبات  خا�سة  �لكتاب،  جتارب  عن  جتربتي 

يف �ل�سود�ن، وال تنف�سل عن جتربة )�ملهجر( يف 

�لعا�سمة �لنم�ساوية فيينا حيث �أعي�س منذ �لعام 

.1993
مَلَلاأزق  عن  بد�ياتي،  يف  خا�سة  مبناأى،  ل�ست 

تكتب  وال  �لكاتبة  تنكم�س  �أن  يف  �لتخويف 

حياتها  م�رسوع  �لكتابة  تكون  �أن  مهمًا  ولي�س 

ال يف �حلياة.
ّ
و�إ�سهامها �لفع

ع�سا �لرتهيب �لتي قد تت�سبب يف �إيقاف بع�س 

�لتي  �ملجتمعية  و�لرقابة  �لكتابة  عن  �لن�ساء 

وعلى  �لَلَلدولَلَلة  بَلَلر�أ�َلَلس  وتنتهي  �لبيت  من  تبد�أ 

من  للخروج  ماولة  فى  �لكاتبة  تدور  رحاها 

�لرقابة  هي  �لرقابة  �أنو�ع  و�أخطر  �ملاأزق؛  هذ� 

�لذ�تية. 

بيني  مَلَلا  �َلَلرس�ع  يف  د�ئَلَلمَلَلا  كنت  بد�ياتي  يف 

�أكتب )يف غفلة رقيبي(؟ وهل تغفو  وبيني، هل 

�أنفاق  نحو  �لطريق  يفج  وال  �لَلَلَلذ�ت(؟  )رقَلَلابَلَلة 

بالقر�ءة،  �ليومية  �لعافية  تارين  �سوى  �لذ�ت 

مع  ت�ساحلت  لقد  �لكتابة.  لقاح  حبوب  �لقر�ءة 

هذ� )�لرقيب( �لذ�تي باأال يجعلني �أح�س باأين يف 

جتربتي  �ساحبت  يومية  تارين  ف�سام،  حالة 

هي  �لكتابة  باأن  ر��سخة  لقناعة  و�سلت  �أن  �إىل 

�لكتابة  بني   عالقة  ثمة  و�أن  �خلا�سة،  حريتي 

و�نطالق  �لَلَلروح  ون�سوة  �لقر�ءة  بني  و�لرق�س، 

�جل�سد. �لقر�ءة هي �أ�س �لوعي �لتي تنعك�س على 

�ليومي،  �سلوكنا  على  ينعك�س  م�رسوع  �لكتابة. 

�إذن  �لَلَلوعَلَلي.  بَلَلذور  مَلَلن  �ملَلَلزيَلَلد  ويَلَلَلزرع  ي�سذبه 

�لوعي  رحلة  �حلقيقي فى  �إ�سهامنا  �لكتابة هي 

و�ال�ستنارة.

بيني  يقف  رقيب  دون  �أكتب  �أن  هي  حريتي 

وبيني، عرفت بوعي كامل �أن تناويل للم�سكوت 

�لكثري من  �سيجلب يل  �جل�سد  تابوهات  عنه يف 

من  ك�سبته  ما  �سوى  يل  �سالح  و�أال  �ملتاعب 

معارف وقدرة على �لتحليل �لعلمي و�ملو�سوعي 

لي�ست  �الآمال  هذه  �سبيال.  ذلك  �إىل  ��ستطعت  ما 

�إنها الأجل بنات قادمات يجدن يف  يل وحدي.. 

كلمة  الأجَلَلل  حياة.  وم�رسوع  متنف�سا  �لكتابة 

�للفظى.  و�لعنف  �لتحر�س  من  و��سح  وموقف 

�أو  �لفكرية  ب�سبب مو�قفي  �سوى  ما عاي�سته  كل 

�ل�سائد  عن  فالته  �لبع�س  ير�ها  �لتي  كتاباتي 

و�ملاألوف؛ كل هذ� يحفزين �ألف مرة الأجد منهجا 

تقفز  �لتي  �لعقليات  هذه  لتحليل  نظريا  و�طار� 
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من كتاباتي �إىل �سخ�سي،  وهذ� مثال الأن هناك 

يف  هذ�  من  �أكَلَلرث  �أخريات  ن�ساء  مع   يفعل  من 

ماولة �إخر��سهن ولكن هيهات. 

�سرب  �أحَلَلاول  �لفكرية  �أو  �الأدبَلَليَلَلة  كتاباتي  يف 

علي  تعمل  �لتي  �ملجتمعية  �لَلَلعَلَلو�مَلَلل  �أغَلَلَلو�ر 

تنميط �لكاتبات خا�سة، فالتي تكتب عن �حلب، 

�خليبات، �لعذ�بات فهي ال �سك تعني نف�سها؟ بل 

ينعك�س جممل ن�ساطها �لفكري و�لوجد�ين عليها 

وتنميطها. كل �لتجارب �لتي م�ست بدء� من �أول 

ح�سن  ومن  �لعربية  �ملنطقة  يف  كتبت  رو�ئية 

�أنها �ل�سود�نية ملكة �لد�ر ممد ورو�يتها  �حلظ 

)�لفر�غ �لعري�س(، �لتي كتبتها يف �خلم�سينيات 

بقر�ءة  وميكنني  �ل�سبعينات،  يف  �إال  تن�رس  ومل 

�لو�قع �لذي كتبت فيه ملكة �لد�ر �لرو�ية �أن �أقول 

بخناقهما  يربطان  كان  و�ملجتمع  �لتقاليد  �إن 

بانطالق  �رتبطت  مرحلة  وهَلَلي  �لن�ساء،  على 

�حلركات �لوطنية �لن�سائية. 

ما يعيق �لكتابة، �إ�سافة �إىل �لرقابة �لذ�تية، �أن 

هناك رقابة �ملجتمع �ملتمثلة يف �لتقاليد ويف 

ما مت �سكه من قو�نني؛ وما قانون �مل�سنفات 

�الأعمال  �ل�سود�ن ودوره يف حجب عدد من  يف 

�الأدبية �إال دليل على ربط �الأدب بال�سلطات. وهذ� 

�لقانون ي�سمل �لكاتبات و�لكتاب وال ينف�سل عن 

�لتعبري  يف  �الإن�سان  حق  يف  �ملجحفة  �لقو�نني 

وال عن �لن�سال الأجل �خلبز و�حلرية.

عن  تنف�سل  ال  ككاتبة  �لنم�سا  يف  جتربتي 

مر�حلي �الأوىل يف �لكتابة يف �ل�سود�ن، بل هي 

�متد�د لتلك �لتجارب. �لنم�سا بحكم ما تتمتع به 

�الأدب  مع  تتعامل  بالقانون  مكفولة  حرية  من 

�لتنمية  ركائز  من  ركيزة  باعتبارهما  و�لفنون 

�لب�رسية، بل وفرت كل ما يتيح لالأدب وكل �أ�سكال 

�لفنون من �النطالق و�الإ�سهام يف بناء �ملجتمع. 

يف  �ملهجر(  )�أدب  جتربة  عن  كذلك  تنف�سل  وال 

بتكوين  �ملَلَلبَلَلادرة  �َلَلرسف  يل  كَلَلان  لقد  �لنم�سا. 

�جليلني  من  �ملبدعات  للن�ساء  )مَلَلدى  منظمة 

�آخرها  ولي�س  �ملهاجر�ت(،  من  و�لثاين  �الأول 

مبنظمة  �ملهجر(  كتاب  )جلنة  بتكوين  �ملبادرة 

�لقلم �لنم�ساوي �لتي حتاول عك�س �سور مغايرة 

عن �ن�سان دول �جلنوب من خالل �لع�سوية �لتي 

�ك�سبت �للجنة عامليتها. �لدعم �ملعنوي و�ملادي 

�لذي تلقيته من جمل�س �لوزر�ء �لنم�ساوي، �لق�سم 

�لق�سم �خلا�س  �خلا�س بالفنون وحكومة فيينا 

�أ�سدرت  �أن  بعد  خا�سة  مب�سريتي  دفع  باالأدب 

�لذي  �أغني(؛  ذلك  )ومع  �الأول  �ل�سعري  ديَلَلو�ين 

ميزه جمل�س �لوزر�ء �سمن �خلم�سة ع�رسة كتابا 

هنا   .2003 عام  يف  مان�رس  �أف�سل  كانت  �لتي 

قبل  من  فنية  ناحية  من  �لن�سو�س  قَلَلر�ءة  تتم 

كتاب يف حالة �لرغبة يف �حل�سول على �ملنحة.

باللغة  �الإبد�عية  �لكتابة  دو�رت  يف  �مل�ساركة 

�الأملانية �لتي يكون ح�سادها �أنطولوجيا جتمع 

حولها  وحتاورنا  قر�أناها  �لتي  �لن�سو�س  كل 

على   2010 عَلَلام  منذ  �أحَلَلر�َلَلس  منفتح.  باأفق 

�أربعة  �الأقَلَلل  على  �لَلَلدور�ت  هذه  يف  �مل�ساركة 

عمل  بور�سة  �أ�سبه  وفكرتها  در��سية؛  ف�سول 

و�لعمل  و�حلو�ر حوله،  كتبنا  ما  قر�ءة  فيه  تتم 

بل  نحويًا،  و�سبطها  �للغة  على  فكرته  تقوم  ال 

��سيمت  بروفي�سور �يفا  �لفكرة.  �أ�سا�س  مناق�سة 

من  �أعَلَلو�م  ع�رسة  منذ  �لَلَلدور�ت  هذه  تدير  �لتي 

�أكرث �لنم�ساويات وعيا وكثري� ما تتفق يف روؤ�نا 

كطفلة  عاي�ست  �لتي  �يفا  و�ل�سيا�سية.  �لفكرية 

�لتهجري مع �أ�رستها �ليهودية عرفت كيف ت�سي 

نحو �الإن�سانية بقلب ي�سع �لعامل.

عرب هذه �لدور�ت عرفت من �نتون ماركو �لكثري 

�ملنطقة،  تلك  يف  يحدث  ما  وعَلَلن  �ألبانيا  عن 

عرفت رومانيا وح�سار�تها، و�لرب�زيل و�سجون 

عن  فريندنا�س،  �أ�َلَلرسة  ت�سنعها  حني  قهوتها 
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هيلغا  �لنم�ساوية  عرب  �لعامل  و�أل�سنة  �لد�نوب 

منذ  يل  �أكدت  �لتي  �الإن�سانة  �سديقتي  نيوماير 

عرفتها �أن �الإن�سان �ساحب �لنف�س �ل�سوية يظل 

�إن�سانا.

�سنو�ت طويلة يف رفقة زوجها  �لتي عا�ست  �آنا 

�ملجتمع  نَلَلظَلَلرة  كتاباتها  عك�ست  �الأفَلَلريَلَلقَلَلي 

�لنم�ساوي لالأفارقة بكل �إيجابياتها و�سلبياتها. 

م�ساألة  �إىل  قادتني  نقر�أها  �لتي  �لن�سو�س   

�لهوية �الإبد�عية وهل باالإمكان �أن تلعب هويتنا 

�سعوب  بني  �جل�سور  بناء  فى  دور�  �الإبد�عية 

�لنظر وكوين  �الأر�َلَلس؟ �حلَلَلو�ر�ت تقرب وجهات 

�لوحيدة من �ملنطقة �الأفريقية و�لعربية يف هذه 

�لدور�ت فكثري� ما ميتد �لنقا�س �إىل زمن يتجاوز 

�لوقت �ملحدد؛ خا�سة �أن هذه �لدور�ت تبد�أ بعد 

بعيدة  �أغو�ر�  �أ�ساءت  حو�ر�ت   ،
ً
م�ساء �ل�ساد�سة 

�أوروبَلَلا  �رسق  من  زميلة  �أن  و�أذكَلَلر  وعينا،  يف 

تنت لو �أقر�أ مرة ن�سا من غري �أن حت�س فيه تلك 

�لروح �لكفاحية. وطرحت �ل�سوؤ�ل حول �الأر�سية 

�لتي ننطلق منها حني نكتب؟ وهل فكرة �لكتابة 

نف�سها ت�سقط فجاأة من �ل�سماء؟ �جلدير ذكره �أن 

�الإبد�عية  بالكتابة  �ملتعلقة  �لور�س  هذه  فكرة 

وهي  �ملا�سى  �لقرن  من  �ل�سبعينيات  فى  بد�أت 

ثقافة متعارف عليها فى كثري من دول �أوربا... 

�لوعى  فى  وتتفتح  يوم  كل  تثمر  �لتجارب  هذه 

�لبعيد ب�سوؤ�ل �الإن�سان.

ده�سني حني يتم جت�سيد م�رسحي لن�س 
ُ
�أكرث ما ي

من ن�سو�سي لي�س �لكيفية �لتي مت بها �لتج�سيد 

�أ�سئلة  من  ككل  �الإبد�عي  �لعمل  يثريه  فيما  بل 

�أو  �مل�رسح  �أو  بال�سوت  �سو�ء  عميقة،  وحو�ر�ت 

لكل  �مل�ساحب  �لت�سكيل  �أو  �ل�سعر  �أو  �ملو�سيقى 

�الإن�سانية ميكن  �أن هويتنا  �أتيقن  ذلك. كل مرة 

�أن تتخلق على يد �الأدب و�لفنون هوية تعرتف 

باالإن�سان كاإن�سان وتتجاوز عقدة �للون و�الأ�سل 

و�لدين و�لنوع... �إلخ. 

من  كم  عنه  نتج  �ملجتمعي  �لن�ساط  هَلَلذ�  كل 

لي�ست �سوى  �جلو�ئز و�حلو�فز وهي يف �حلقيقة 

و�ختياري  لها،  �نتمي  �لتي  بعو�ملنا  �عَلَلرت�ف 

�ملركز  �لقلم،  قبل  من  �لعربي  لَلَلالأدب  كممثلة 

و�حلريات  بَلَلاالأدب  �خلا�س  بالنم�سا  �لعاملي 

عمل  �أول  كَلَلربى.  وم�سوؤولية  �آخَلَلر  �عَلَلرت�ف  لهو 

)�سيمفونية  مهرجان  هو  ونفذته  به  بَلَلادرت 

كاتبات  فيه  �سارك  �لذي  �الأدبَلَلي(  �خلايل  �لربع 

وكتاب من �سلطنة عمان و�الإمار�ت، ومت تد�سني 

مع  لالأملانية  برتجمتها  قمت  �لتي  ن�سو�سهم 

لهذ�  وكان  ��سرت��رس،  يورغن  �لنم�ساوي  �لكاتب 

وما  �لنمطية  �ل�سور  تغيري  يف  كبري  دور  �لعمل 

على  �النفتاح  طريق  يف  مي�سي  �حلَلَلو�ر  يَلَلز�ل 

فاالأدب  و�لتج�سري،  �لت�سبيك  �أخرى بهدف  عو�مل 

مبقدوره تغيري �لكثري.

�النخر�ط يف منظومات �ملجتمع �ملدين �ملرتبطة 

ع�سوة  �أكَلَلون  �أن  يل  �أتاحت  و�لفنون  بَلَلاالأدب 

�لنم�ساويني و�حتاد �ملرتجمات  �لكتاب  باحتاد 

و�ملرتجمني �لنم�ساويني. 

�لكتابة عندي هي فعل مبة، �ملحبة �حلقيقية 

يبقى  فال  �لفيو�سات  تغمرها  حني  �لَلَلذ�ت  مع 

يف تلك �للحظة �سو�ها، جميلة ومت�سقة وحنونة 

وجمنونة فى �سالم.
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�لغناء  �سود�ين،  �أي  حياة  من  جزء  �ملو�سيقى 

�أفريقي  بو�سفه  و�لَلَل�َلَلسَلَلود�ين  خَلَلا�َلَلس،  ب�سكل 

�مليقات، بدوي �ملعا�س، يحب �ملو�سيقى، يحبها 

، وقليلة هي �ملو�سيقى �لبحتة 
ً
عندما تكون غناء

�لغناء يف بالدي، و�ملوجودة منها  �خلالية من 

ذ�ت طبيعة طق�سية يف غالبها، مو�سيقى مرتبطة 

باحل�ساد و�لرعي، وبالرعي �أكرث منه بالزر�عة، 

مو�سيقية  كاآلة  �لب�رسي  بال�سوت  �الهتمام  الأن 

فطرية ي�سري �إىل �لبد�وة غالبا، و�ملدين �ل�سود�ين 

�حلنجرة.  و�همل  �مل�سنوعة  باالآلة  �هتم  الحقا 

هناك عالقة و�سيجة بني جمال �ل�سوت و�خلالء 

�لبجا  قبيلة  عند  و��سحة  تر�ها  �ل�سود�ن  يف 

مو�سيقى  بذلك.  حناجرهم  ت�سهد  �لتي  �لكربى 

و�سط �ل�سود�ن بعد تخليها �لتدريجي عن �لبد�وة 

مل�سلحة �لتمدن، تخلت بذلك عن �الآلة �لطبيعية، 

�سارت �خلرطوم تغني مبحدودية �سوت �لكالم. 

كانت  و�لَلَلدر�مَلَلا  �ملو�سيقى  كلية  دخَلَلويل  قبل 

قر�ءة �لفل�سفة متعتي �الأوىل، مل �أكن �أعلم حينها 

كليهما  و�إن  �سنو�ن،  و�ملو�سيقى  �لفل�سفة  �أن 

عندما  الأنَلَلك  ي�سرتيح،  وال  ي�سُكن  ال  حي  خيال 

�أو  ول�سون،  كولن  �أو  كريكيغارد  وجودية  تقر�أ 

�أن  ميكن  ال  وديَلَلكَلَلارت،  هيجل  �َلَلرس�مَلَلة  حتي 

بني  ت�سمع  �أن  وميكنك  �ملن�ساأ،  وحَلَلدة  تخطي 

�ل�سطور حلنا، كليهما ي�سعيان �إىل ترتيب �أمر ما، 

يف  �الأ�سو�ت  فو�سى  لرتتيب  ت�سعى  �ملو�سيقى 

�لعامل و�لفل�سفة ت�سعى الإيجاد خيط ذهبي ينظم 

�إذن �ملو�سيقى �سيء من »كل �سيء«  �لعامل،  كل 

بو�سفها  و�لَلَلدر�مَلَلا  �ملو�سيقى  كلية   . �لفل�سفة 

علي  قائمة  جتدها  �ملدنية،  �أنتجتها  موؤ�س�سة 

�لبد�وة يف �لغناء بال�رسورة، لكنها رغم  غياب 

ذلك بها ق�سم لل�سوت �لب�رسي، ق�سم يدر�س غناء 

منه  منزوع  �ل�سوت  �لفطرية،  �الآلة  منه  منزوع 

مقطوعة  �لغناء  �سار  للمدنية،  خ�سوعا  �أد�تَلَله 

�لغربية،  �الآلة  يحاكي  �ل�سوت  �سار  مو�سيقية، 

�إىل  طبيعية  كاآلة  هويته  �خلرطوم  �سوت  فقد 

غني 
ُ
م مقال  عن  عبارة  �الأغنيات  �أ�سحت  �الأبد، 

بال معادل تعبريي، �سار �مُلغني وكيال لل�ساعر 

ولي�س �أ�سيال بفنه.

تاأثرت  بَلَلو�كَلَلريهَلَلا  يف  �لَلَل�َلَلسَلَلود�ن  و�سط  �أغنية 

دون  جتد  و��سحا،  تَلَلاأثَلَلر�  �مل�رسية  باالأغنية 

�لطويلة �ملحاكية الأم كلثوم  �ملقدمات  �سعوبة 

�مل�رسيني  �ساركنا  نحن  حافظ،  وعبد�حلليم 

�لفايولني  مثل  �حلديثة  �الآلَلَلة  بدخول  فرحتهم 

�آخره،  �إىل  و�ل�سين�سايزر  قيتار  و�لبيز  و�لقيتار 

�لغربية و�أخذنا معها  �أخذنا ن�سيبنا من �الآالت 

�أي�سا، �رسنا  �لغرب متمثلة يف مقاماته  ثقافة 
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االأغنية جمموعة »م�صاعر« 

ولي�ست اأفكارا اأو اأيديولوجيا

*  موسيقي وناقد



�لفيزيائية،  بدوزنته  �لغربي  �ل�سباعي  نغني 

مقامنا  ل�سالح  جَلَلديَلَلديَلَلن  �َلَلسَلَلوتَلَلني  ك�سبنا 

�خلما�سي، لكن، نحن �أخذنا من �الآخذ، �أخذنا من 

�لن�سخة �مل�رسية لالآلة �لغربية مما عقد م�سكلتنا 

  )violin( �لكمان  ��ستخدمو�  الحقا. �مل�رسيون 

بكثافة يف ع�رسهم �لذهبي وهو ع�رسنا �لذهبي 

و�إن  �لكمان،  جوقة  ��ستخدمنا  للمفارقة،  �أي�سا 

�أغنية  الأن  ��سال،  بحاجتها  نكن  مل  �ساألتني 

�إ�سافيني  �ل�سود�ن رغم �كت�سابها �سوتني  و�سط 

تفارق خما�سيتها، وهذه �خلما�سية مكومة  مل 

ف�ساء خم�سة  يتحرك يف  قهري،  مو�سيقي  بفكر 

�ملو�سيقي  �لفكر  وهذ�  �ل�سبعة،  بني  من  �أ�سو�ت 

�الأفريقية  و�لَلَلروح  لالأغنيات  تاأليفه  ومنطق 

و�سفه  يف  �لكمان  جوقة  ت�سلح  ال  تغمره  �لتي 

و�لنرب  و�سدة  قوة  فيه  �خلما�سي  الأن  و�ظهاره، 

 half( �لدرجة  �أن�ساف  من  خللوه  جهري  فيه 

ذو  عام  ب�سكل  �أفريقيا  خما�سي  والأن   ،)tone
�إيقاعية )rhythmic(، من هذه �للحظة  ميول 

يف �لتاريخ �ساعت �لتعبريية يف �أغنية �خلرطوم، 

توظيف،  ولي�س  لها  خ�سوع  قابله  �الآلة  دخول 

مبنطقها  �الآلة  الإظهار  ت�ساغ  �الأغنيات  �سارت 

الإر�َلَلسَلَلاء  ت�ساغ  كانت  �أ�َلَلسَلَلال  وهَلَلي  �ملَلَل�َلَلرسي 

�ل�ساعر، وبني هذ� وذ�ك دخلنا �لنفق �ملظلم؛ نفق 

�إغر�ق �الأغنيات باملقدمات �لطويلة، بالالزمات 

و�حدة  �أغنية  �خلرطوم  �أغنية  �سارت  �لكثرية، 

طويلة، �أغنية من�سوخة من من�سوخ.

جيلي من �ملو�سيقيني جاء �سبعا متخما مهزوما 

جر�ء هذه �لرتكة �ملو�سيقية �لثقيلة، ولي�س �أمامه 

غري خيارين، �خل�سوع �أو �لن�ساز، �خرتنا �لن�ساز 

بالطبع الأن �لفنون ال تعوم مع �لتيار، بد�أنا يف 

تفكرينا،  تثل  �أغنيات  ت�سبهنا،  �أغنيات  تاأليف 

�سده  و�ل�سباحة  وجارفا،  قويا  كان  �لتيار  لكن 

حتتاج غري �ملو�سيقى �إىل �أدو�ت �أخرى، يف جملة 

و�حدة حتتاج �إىل فكر يقر�أ يف تاريخ �أغنيتنا، يف 

تاريخي  نقد �سارم وحتر  �إىل  �لتيار،  منبع هذ� 

دقيق، وبدون �سابق �تفاق ظهرت كتابات نقدية 

�ساهم  �ملو�سيقية،  �أزمتنا  جزر  تخاطب  ر�سينة 

متو��سع،  مبجهود  �ل�سهادة  هَلَلذه  كاتب  فيها 

�لتاريخ  �إىل  رجَلَلوع  �أي  �إن  �حلَلَلال  وبطبيعة 

منخرطا  نف�سك  جتد  بعينه،  �سلوك  وتتبع  ل�سرب 

ومتاجا لعلم �لنف�س و�الجتماع وعلوم �أخرى، 

فال�سيا�سة  �الآن،  يحدث  ما  مبو�سوعية  لتقر�أ 

و�سط  ثقافة  �لقبلية،  وكذلك  بَلَلارز�  دور�  لعبت 

حتمل  �لعروبة،  �إىل  نازعة  ثقافة  هي  �ل�سود�ن 

تفوق  عقلها  م�ستعربا،  وعقال  �أفريقيا  وجد�نا 

على وجد�نها وكان نتيجته �أغنية غري وجد�نية، 

�ل�سمال  باجتاه  نظره  ي�سوب  �أن  طبيعيا  وكان 

�أفريقيا  �إثيوبيا وكل  ثر�ء جتربة  �لعربي ويرتك 

ت�رس  كما  �أ�َلَلرس  �ل�سيا�سة  �أفندية  عقل  خلفه، 

ذلك، هذ�  بالفنون عادة، وعالوة على  �ل�سيا�سة 

تقول  ر��سخة  قبلية  �إىل  م�ستند  �لعروبي  �لتوجه 

�الأفريقي  وجد�نه  متنا�سية  �ل�سود�ن  بعروبة 

حيث تقبع �الأغنية.

يف  و�سعت  »م�ساعر«  جمموعة  هَلَلي  �الأغنية 

�يديولوجيا،  لي�ست  �فكار�،  ولي�ست  م�ساعر  نغم، 

كلمات،  بد�خله  تو�سع  فارغا  قالبا  لي�ست  هي 

�لكلمات هي م�رسوع للغناء ولي�س �لغناء نف�سه، 

�لغناء هو �لوجد�ن نف�سه، من يغني بحق هو من 

جد �أمامك، يبكي ويئن ويجن ويحن ب�سوته، 
ً
يتو

�لغناء هو تاأريخ للم�ساعر �الن�سانية، لي�ست قالبا 

فارغا يغذيه �لعقل مبقوالت و�أفكار، هو ال يحمل 

هي  �لر�سالة  الأن  حملها،  يف  ينجح  ولن  ر�سالة 

�مل�سيدة �لتي ت�سيد �لغناء، كيف ذلك؟ �لر�سالة 

�سود�نيا  متحدثا  ت�سمع  عندما  �لكلمات،  هي 

يقول بر�سالية �لفنان �ملغني، هو يعني �لكلمات، 

منه  ظنا  �ختيارها،  يف  �لبد�ية  منذ  يتدخل  هو 
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�للحن و�الأد�ء جمرد  �الأغنية و�أن  �لكلمة هي  �أن 

يف  �لغنائية  �لتجارب  معظم  �ن�ساقت  مقبالت، 

عليه  بناء  و�نتجت  �لفرية،  هذه  ور�ء  �خلرطوم 

 رتيبا، هذه �لتجارب �ملنت�رسة �لتي �سارت 
ً
غناء

جتاهل  �حلقيقة  يف  هي  �ل�سود�ن،  �أغنية  تثل 

يجب  �لتي  �مل�ساعر  �لكلمة،  ل�سالح  للم�ساعر 

�ل�سود�ين  وجتد  �الأغنية.  مو�سوع  هي  تكون  �أن 

يت�ساءل  �الإعَلَلالم  �أجهزة  على  وم�ساء  �سباحا 

�أغنيتنا مكانها وعدم  �سبب مر�وحة  عن ما هو 

�إقليميا على �الأقل ذ�هلني عن حقيقة  �نت�سارها 

�أن �الأغنية هي م�ساعر مبقدورها �أن ت�سل وت�س 

�أي �إن�سان، �مل�ساعر عاملية، �لبكاء هنا هو �لبكاء 

�مل�ساعر  �إىل  �العتبار  رد  �آدم،  بنو  كلنا  هناك، 

ب�سدة،  مطلوب  لالأغنية  ونهائي  �أويل  كمكون 

تر�جع �سطوة �لكلمات �سيتيح للم�ساعر فر�ستها 

للظهور، ويبد�أ �لغناء �حلقيقي �إف�ساحه.

�أغَلَلنَلَليَلَلة �خلَلَلرطَلَلوم تَلَلو�جَلَله هَلَلذه �ملَلَلَلرة نَلَلقَلَلد� يف 

وعرب  �الأحَلَلَلرف  عرب  وعمليا،  نظريا  �ل�سميم، 

�رس��سة،  �أكرث  جيلي  تلي  �لذي  �جليل  �لنغمات، 

�نفتح على �لعامل من موقع حريته، ت�سمع �ليوم 

بجمال  توظيفه  مت  �رسقيا  مقاما  �خلرطوم  يف 

جديدة  قو�لب  ت�سمع  �خلما�سي،  �لقالب  د�خَلَلل 

م�ستفيدة  �ملو�سيقي  �لتاأليف  يف  جديد�  ومنطقا 

�سوت  ت�سمع  �لعاملية،  �ملو�سيقية  �ملكتبة  من 

وتكنيكاتها،  بروحها  �لبد�وة  �إىل  عائد  مرر 

ب�رسية  كاآلة  �حلنجرة  �إىل  �العتبار  ترد  جتارب 

بدون  �حلَلَلر�ك  هذ�  �سيدعم  �أنا  وجيلي  مده�سة، 

�أدنى �سك.
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تتد  كثرية،  كرو�ئي  علي  �أثرت  �لتي  �ملوؤثر�ت 

وجتَلَلارب  �ل�سعبية  و�حلكايات  �الأ�ساطري  من 

�الإقَلَلَلد�م  و�الأ�َلَلسَلَلى،  بَلَلاملَلَلرح  �ملفعمة  �لطفولة 

باملجابهات  �ملت�سلة  �لتجارب  ومن  و�لفزع 

كرمها  و�سطوتها،  �لطبيعة:  دعتها  مع  �الأوىل 

�ملتعلقة  �ملَلَلَلوؤثَلَلَلر�ت  مَلَلن  وجَلَلحَلَلودهَلَلا.  كَلَلَلذ� 

�لن�ساأة  باأيام  �ملكتوبة  �ل�رسدية،  بالن�سو�س 

مبجرد  باأكملها  عَلَلو�مل  �نبثقت  حني  �ملبكرة 

�سعادة  من  وفرته  وما  �لقر�ءة  مغاليق  �نفتاح 

?رهيبة? �ستف�سي �إىل رهبة ?�سعيدة? فيما بعد 
�لكربى  �لوجودية  حينما تع�سف بي  �سدماتي 

�لناجتة عن �لت�ساوؤالت �لتي تطرحها �لقر�ءة يف 

ن�س  كل  يفتح  وحني  �ل�سائك  �الإن�ساين  بعدها 

من  بندور�  �سندوق  نوعه،  كان  مهما  �أ�سيل، 

�ل�سكوك �لتي ال نهاية لها.

�ملرحلة  يف   
ّ
ملعلمي �أ�سا�سي  ب�سكل  ممنت  �أنَلَلا 

�الأولية ممن �رسدو� علينا �لق�س�س �سفاهة وممن 

متعلقني  فغدونا  �الأوىل  �لن�سو�س  لنا  قَلَلر�أو� 

�لذي  منه.  لكن  فكاك  ال  نحو  على  بالقر�ءة 

�أعلمه �أنني �بتد�ء من �ملرحلة �البتد�ئية و�نتهاء 

بالثانوية كنت قد قر�أت ب�سغف ال يد�نيه �سغف 

و�سحف  كتب  مَلَلن  عيناي  عليه  وقعت  كلما 

وجمالت، ب�سكل ال تنتظمه �أي خطة. 

البد �أن �أذكر من ناحية �أخرى، �أن �لقر�ءة تتطابق 

�لديني.  لقد  و�الإن�ساد  بالغناء  �ملبكر  يف وعيي 

يقر�أ  وهو  �أبي  بجانب  �الأر�س  على  �أجل�س  كنت 

مرتال ?�ملولد?، �أحد �لن�سو�س �ملوؤ�س�سة للطريقة 

عاٍل  ب�سوت  يقر�أ  وهو  �أو  �ملريغنية،  �خلتمية 

كتبه  من  �أيا  �أو  �خلري�ت?  ?دالئل  �أي�سا  مرتال 

�ملكتوبة  �لن�سو�س  �أن  �الأخرى.  �أظن  �ل�سفر�ء 

�ملغناة �أعطتني �نطباعا جيد� عن �لقر�ءة.

�لذي  �ملتحرر  �لعام  �لتعليم  نظام  لنا  �سمح 

بقر�ءة  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  يف  �سائد�  كان 

رج�سا  �الآن  �لر�سمية  �لدو�ئر  تعترب يف  ن�سو�س 

ت�سنف  �الأقل  على  هي  �أو  �لزندقة  من  و�رسبا 

فمثال،  �رسيحتني،  وخالعة  جمانة  باعتبارها 

قر�أنا �أعمال �لطيب �سالح يف �ملدر�سة �لو�سطى، 

�لتاريخية،  زيَلَلَلد�ن  جَلَلرجَلَلي  رو�يَلَلَلَلات  وقَلَلر�أنَلَلا 

ليلة  �ألف  وقر�أنا  قباين،  نز�ر  �أ�سعار  كل  وقر�أنا 

ح�سني،  طه  وكتابات  منقحة،  غري  كاملة  وليلة 

وبع�س رو�يات جنيب مفوظ.  كان بو�سعك �أن 

�أو حتاور  لها  تقر�أ ما ت�ساء ثم تكتب ملخ�سات 

فيها �أ�ساتذة �للغة �لعربية �لذين كان جلهم من 

�لدين ميار�س  �ل�رسيف!  مل يكن  �الأزهر  خريجي 

دور� باط�سا ومركزيا، كما هو حاله �ليوم، مما 

ذو�تنا  عن  �حلر  للتعبري  ثمينة  فر�سا  لنا  �أتاح 
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وتنمية ملكاتنا ومهار�تنا دون خوف من رقيب 

�أو عتيد.

�أظنني كنت وال �أز�ل �أقدر طريقة جنيب مفوظ 

يف بناء حو�ر�ته و�أنا مفتنت للغاية بجر�أته يف 

�سه 
ّ
�أعماله وهذ� ما كر تناول عالقات �حلب يف 

من  نهل  متلف  ب�سكل  بعد  فيما  �سالح  �لطيب 

ثقافة �لطيب �ملعمقة ومعرفته باالأدبني �لعربي 

�لكال�سيكي و�الأوربي.  لكن �أحببت �أي�سا كتابات 

باأعقاب  جَلَلَلاءو�  ممَلَلن  �ملَلَل�َلَلرسيَلَلني  �لَلَلرو�ئَلَليَلَلني 

مفوظ، مثل جمال �لغيطاين و�سنع �هلل �إبر�هيم، 

يف  يتو�سالنها  �لتي  �ملختلفة  �لتقنيات  برغم 

�لكتاب  �أن  �لب�ساطي.  �أظن  ممد  وكذ�  �ل�رسد، 

تبارى  ال  �رسدية  بطر�فة  ميتازون  �مل�رسيني 

يتعلق  فيما  ورو�د�  مقد�مني  د�ئما  كانو�  و�أنهم 

بتخطي �حلدود �لتي حتاول �ملوؤ�س�سات �لتقليدية 

ر�سمها، وقد يكون هذ� نتيجة وجود �ملوؤ�س�سات 

�الإبد�ع  �سعى  طاملا  �إذ  لديهم،  �الأقدم  �لتقليدية 

لتمريغ زيف �لتقليد بالرت�ب!  لقد حققت �لرو�ية 

�أعقاب  يف  �الأكرب  فتوحاتها  �ل�سود�ن  يف  لدينا 

�سعود تيار�ت �ال�سالم �ل�سيا�سي وهيمنتها على 

مفا�سل �ل�سيا�سة و�القت�ساد.  ورغم �أنني وجدت 

نف�سي منذ طفولتي متعلقا باالأدب فاإن �ل�سيا�سة 

يف بعدها �لتقدمي، �ال�سرت�كي �الأفريقي و�لقومي 

�لعربي و�ملارك�سي، قد �جتذبتني �أوال وقبل كل 

�سيء بن�سالها �ملت�سل من �أجل تخطي �الأعر�ف 

�لتحريري  وللزخم  و�لت�رسف  للتفكري  �لتقليدية 

و�لفطري  �لعميق  ميلي  عليه؛  �إنه  حتتوي  �لذي 

للتمرد على كل قيد.  �كت�سفت مبكر� �أي�سا جمال 

و�حد�  كان  و�أظنه  ��سحق  �إبر�هيم  عند  �ل�رسد 

�إلهامي �ملبكر فيما يتعلق بو�سائل  من م�سادر 

ت�سميم وت�سييد معمار �ل�رسد:  لغة فاتنة ولكنها 

�الأول.  لكني  �ملَلَلقَلَلام  يف  وحكائية  مبا�رسة 

�لكال�سيكي.  مثال  �لعربي  �الأدب  �أحَلَلب  �أي�سا 

الأبي  �الأغَلَلاين  قَلَلر�ءة جملد�ت  �الأيَلَلام  هذه  �أكمل 

�لعمل  هذ�  �قَلَلر�أ  باأنني  علما  �الأ�سفهاين  �لفرج 

و�حتفظ  �لثانية  للمرة  كامال  �جلليل  �الأدبَلَلَلي 

و�أقر�أ بانتظام دو�وين �ل�سعر�ء �لعرب �الأقدمني، 

على  زيَلَلادة  وعبا�سيني  و�أمويني  جاهليني  من 

ن�سو�س عربية كال�سيكية �أخرى عديدة. 

ال �أبالغ �إن �دعيت �أن �سك�سبري رمبا يكون قد �أثر 

�لعظيم بتقنيات �الأدب  :  غر�مه 
ّ
بطريقة ما علي

يف م�ستوياتها �لبالغية �ل�سغرى مثل �ملفارقة 

لتجذير  وتوظيفها  و�الإ�سارة  و�لتورية  و�ملجاز 

وتر�سيخ �حلدث ولي�س بو�سفها م�سنات بالغية 

مقيتة.  ولقد �كت�سفت يف رحالت جلفر  جلونثان 

�لكائن  �ساأن  ل�سغر  موحيا  نوذجا  ��سويفت 

تتكرر  �لتي  �لتيمة  وبوؤ�سه،  وب�ساعته  �لب�رسي 

بانتظام، على �سبيل �ملثال، عند توما�س هاردي 

بل  بيكيت،  و�سموئيل  وكافكا  جوي�س  وجيم�س 

�إنها ت�سبح موتيفا �أ�سا�سيا يف جممل بنية �الأدب 

�لعظام:  هريمان  �أمريكا  �لغربي.  �أحببت كتاب 

فولكرن  ووليم  وغريها  ديك  موبي  يف  ميلفيل 

وهمنجو�ي �لذي ��سطررت لقر�ءته من �الألف �إىل 

�لياء الإجناز �أطروحتي للتخرج من �سنة خام�سة 

�خلرطوم  �آد�ب  يف  �الإجنليزي  �الأدب  ب�سعبة 

�أكرث من  ت�ساوي  ال  نف�سها  �الأطروحة  باأن  علما 

�لتي  �لتخرج  �أور�ق  �ثنتني من جمموع  ورقتني 

�إىل كتاب  �الإ�سارة  �لع�رس! البد هنا من  تتجاوز 

تول�ستوي  �لعظام،  �لَلَلرو�َلَلس  و�لق�سة  �لَلَلرو�يَلَلة 

من  �رسد�  �الأيام  هذه  مثال.  نقر�أ  ودي�ستوف�سكي 

�أمريكا �لالتينية، البد من ذكر جرب�ئيل قار�سيا 

وجنوب  �أفريقيا  ومَلَلن  خا�س،  بوجه  ماركيز 

و�ليابان،  و�لهند  و�لربتغال  ��سبانيا  �أوروبَلَلا، 

ترد  �ل�رسديات  فاأف�سل  ومن كل حدب و�سوب، 

و�أمريكا.  �جنلرت�  خَلَلارج  من  �الأيَلَلام  هذه  �إلينا 

تتد �ملوؤثر�ت فت�سمل در��سات �لنقد �الأدبي �لتي 
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كتبت يف حقب تاريخية متلفة و�سيطة ومدثة 

و�أجد متعة كبرية يف �لدر��سات �للغوية �حلديثة 

خا�سة تلك �لتي تتوفر على ت�رسيح بنية �لن�س، 

وقد �ساعدين هذ� يف مكابد�تي �مل�ستمرة لتطوير 

��ستعمال عالمات  �لعربية وطريقة  �جلملة  بنية 

�لرتقيم من �أجل �إثر�ء وحتديد �ملعنى.

�أحيانا يتم ?جتييل? �لكتاب على نحو ع�سو�ئي 

�لعقد  �أي بح�سب  بت�سنيفهم على فرت�ت عقدية، 

يتم  �أو  ككتاب،  فيه  ن�سطو�  �لَلَلذي  �لتاريخي 

�لذي  �لعقد  ثم  ومن  �أعمارهم  بح�ساب  �لتجييل 

ين�سطون  ككتاب.  يف  ما  �أول  فيه  ين�سطون 

حالتيه يعتمد هذ� �لنوع من �لت�سنيف مقايي�س 

�أي  ي�سلبه  مما  بالكتابة  ولي�س  بالكاتب  تتعلق 

مو�سوعية نقدية.  طبعا ال يحوز �أي �إبد�ع قيمته 

ولي�س  �أحدث،  تاريخية  فرتة  �إىل  ينتمي  بكونه 

ملجرد  �لتفوق  يدعي  �أن  معا�رس  كاتب  بو�سع 

معا�رسته، فمعايري قيمة �لعمل �الإبد�عي تكمن 

يف جودة �لعمل ذ�ته ولي�س مبربر�ت �حلقبة �لتي 

ينتمي �إليها.  رمبا يحقق ر�ئد جمدد جمد� موؤثال 

ينجزها،  �لتي  �جلديدة  �الأدبية  �لفتوح  بذريعة 

بالق�سيدة  عبوره  يف  �إليوت  ت.�س.  فعل  مثلما 

�أو  �لبديعة،  �ملحدثة  و�قعيتها  �إىل  �لرومان�سية 

كما فعل �أدوني�س يف �نتقاله بالق�سيدة �لعربية 

�لقيمة  تبقى  لكن  �لنرث،  ق�سيدة  م�سارف  �إىل 

ذلك  فوق  متعلقة  منهما  كل  الإجنَلَلاز�ت  �لفعلية 

ومو�سوعاته  بنيته  م�ستوى  على  �سعره  بجمال 

وتقنياته.

بلد�ن  يف  ورمبا  عندنا  �جليل  مو�سوعة  وتتخذ 

على  �لقائم  للتد�فع  �سالحا  �أي�سا  �أخرى  عربية 

من  �لقدمي  �جليل  ونفي  �ل�سد�قة،  ع�سبيات 

جاز  �إذ�  �أنَلَلا،  جيلي  �جلديد  �جليل  تكري�س  �أجل 

�ملرموق  �ل�سود�ين  بال�ساعر  ن�ست�سهد  �أن  لنا 

�بر�هيم، متزلني وملني ب�سياق  ممد �ملكي 

�أكتوبرياته.  لكن حتى عندما يقرتح جيل جديد 

تقنيات للكتابة متلفة، يظل �ملعيار �الأهم هو 

�لتفرد بكتابة متلفة يف ظل �لرطانة  �ل�سائدة، 

�لتوم  جنالء  �أو  عثمان  ح�سن  خالد  يفعل  مثلما 

و�أحمد �لن�سادر يف �ل�سعر �أو �أحمد �مللك ومن�سور 

�ل�سومي يف �ل�رسد، كاأمثلة �سود�نية معا�رسة. 

يف ظل �لقو�عد �جلامدة للكتابة �لعربية، ال يتاأتى 

تكري�س جتديد حثيث وي�سري على م�ستوى مفرد�ت 

�لقامو�س �الأدبي �أو بنية �جلملة ونحوها وتبقى 

و�حدة من �الخرت�قات �الأهم تلك �لتي تت وتتم 

على م�ستوى تطوير و��ستخد�م لغة ومو�سوعات 

مبا�رسة تقرتب من تقنيات لغة �ل�سحافة ، وهذه 

�سبه جملة �أعني بها جمموع �ال�سهامات �حلد�ثية 

�لتي ت�سعى �إىل تقعيد وجرجرة ومو�سعة �لن�س 

بحيث يقرتب من روح �لنا�س رغم تعاليه �الأدبي 

�ليوم،  �الأدباء  �ملقد�س.  لكن من و�قع ما يكتب 

�لكتاب  تنزيل  حلم  يبدو  �ل�رسد،  ويف  �ل�سعر  يف 

�إىل �جلمهور �أبعد �ليوم منه من �أي وقت م�سى، 

�ملقولة  �سدقية  حول  �لت�ساوؤل  على  يحمل  مما 

�لتي بذلتها هنا، وعما �إذ� كان �الأدب ب�سكل عام 

قد �سعى لتكري�س نف�سه ك�سديق حميم للقارئ �أو 

كخ�سم لدود له، �أو حتى ما �إذ� كانت جماهريية 

�لن�س تعني جت�سري �لهوة قائمة بني تعايل لغة 

�للغة  وتو��سع  وف�ساحتها  �الإبد�عية  �لكتابة 

�أ�سعار عاطف  �لعامية و�سعبيتها؛ فلنتاأمل فقط 

�ل�سعرية  جمموعته  يف  مثال،  بالعامية،  خريي 

�الأوىل �سيناريو �لياب�سة.

 لكن در��ستي لالأدب �الإجنليزي بطريقة منهجية 

يف كلية �الآد�ب بجامعة �خلرطوم �سكلت عالمة 

فارقة يف جممل عالقتي باالأدب ب�سكل عام.  وال 

�أز�ل يف ظني �أن �أي كتابة �إبد�عية، �سعر� �أو �رسد� 

�أو نقد� حتى، ال ميكنها �أن تكون ذ�ت قيمة فنية 

مكتملة دون در��سة رمبا منتظمة الأدب �أوروبي 
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�ملتخ�س�سة  �ملعرفة  من  مندوحة  ال  و�أنَلَله  ما 

بتقنيات �الإبد�ع �الأدبي �لغربي من �أجل تكري�س 

�أف�سل و�أوثق مبدونة  ن�سو�س تنتمي على نحو 

�الأدب �لعاملي �ملعا�رس!

يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  متورط  �لَلَلرو�ئَلَلي  �أن  �أعتقد 

�حلكايات.  روى  وتو�سيب  �ختالق  �سناعة 

�أن  تكر�رها،  �أمل  ال  نادرة  وهذه  �لطيب �سالح، 

�الإذ�عة  �إذ�عي هيئة  �لبدوي  �سديقه ممد خري 

يا  �أنَلَلك،  مد�عبا  له  قَلَلال  �ملعروف  �لربيطانية 

�إن  �ساكت!  بالتاأكيد  حكو�تي  جمَلَلرد  �لطيب، 

�إىل  يق�سد  كان  �إنَلَلا  �لرفيعة  بثقافته  �لبدوي 

�سالح  �لطيب  ردو  بينما  �سديقه،  ممَلَلازحَلَلة 

ور�ءه  يخفي  �لذي  �لتو��سع  �سبيل  على  �لنادرة 

ما يخفي من �العتز�ز بدوره �ملف�سلي يف تاأليف 

رو�يات عظيمة �أخذت لها موقعا مهما يف تاريخ 

تاأليف  �أن  �أود قوله  ما  �لعاملي.  �ل�رسدي  �الأدب 

ذ�ته  بحد  كال�سود�ن، هو  بلد  رو�ية، خا�سة يف 

دور حيوي كبري، لكني، من جهة �أخرى، ال �آنف 

و�الإن�سانية  �لوطنية  �لهموم  يف  �مل�ساركة  من 

عموما متى ما توفرت يل عو�مل �لكفاءة �لالزمة 

للت�سدي لهذه �لهموم. �إنني �أنظر لكتابة �لرو�ية 

باعتبارها هاج�سي �الأول، وغاية ما �أتناه يف 

هذه �ملرحلة من عمري هو �أن تتوفر يل �رسوط 

�أف�سل من �أجل �أد�ء هذ� �لدور على نحو �أف�سل.

نزوى العدد 89 - يناير 2017

269

من أعمال الفنان ابراهيم العوام - السودان



�حلياة،  من  �لهاربة  �لوقائع  ت�سجيل  هي  �لكتابة 

ماولة �الإن�سان �لقب�س على �ملن�سي و�لعادي بظن 

بع�سهم. غري �أن كلمة »�لعادي« يعاد �إنتاجها وفق 

و�ال�ستطر�ق  �لروؤية/�لروؤيا  من  �آخر  ومناخ  تخييل 

�لب�رسي، لتكون حكاية �أخرى!

طاملا فكرت يف م�سمون، مغزى، �أن تكتب. فوجدت 

ي�سعب  وغام�سة  م�سترتة  �سرية  �إال  لي�س  ذلك  �أن 

�ملجهول  ذلك  �أغَلَلو�ر  �سرب  حو�فها،  كل  تلم�س  جد� 

و�لغريب. 

وماولته  دهره،  ت�ساريف  يف  �الإن�سان  �سرية  هي 

الكت�ساف �ملخبوء يف تالفيف �لذ�ت و�لوجود. 

و�أن تكتب يعني فيما يعني �أمور� كثرية ال حد لها، 

ال  كثيفة  ت�سبح  بحيث  و�أخَلَلرى،  حلظة  بني  تتو�لد 

مدود لها. 

تتد مثل ثقوب �سود�ء قادرة على �بتالع كل �سيء. 

�لكونية  �حلياة  لي�سنع  ينفجر  بَلَلاجن«  »بَلَلج  ومثل 

�جلديدة. 

و�لكيمياء  �لفيزياء  برمتها  �لعملية  ت�سبه  و�إذ 

�أم  تطبييقيا  كان  �سو�ء  �لعلم  ت�ساوؤالت  و�لفل�سفة، 

نظريا.

من  معنى  جعلها  يف  و�لرغبة  �لكتابة  هو�س  ين�ساأ 

�رس�ديب  يف  عابرة  جينات  منذ  ورمبَلَلا  �لطفولة 

�الأجد�د، وذ�ت يوم جتد �أنك بد�أت، �أن تقر�أ وتكتب.

تكون فيها �أنت كائنا �آخر، ذلك �الإن�سان �لذي يتنقل 

يف �أماكن غري مكت�سفة، مل تطرق من قبل. 

ما،  نقطة  �إىل  ي�سل  �أن  �إىل  وي�سري  ويتقافز  مي�سي 

جتعله يفكر من �أنا؟

يعيد �ل�سوؤ�ل �أكرث من مرة. 

وال  �لَلَلذ�ت،  عن  جمَلَلرد�  �سوؤ�ال  لي�ست  �لكتابة..  لكن 

ميكن ت�سمينها يف فحوى �لبحث عن معنى �لوجود، 

فح�سب. 

�أنها  هي �أعمق و�أو�سع من تلك �لت�سور�ت. باإعتبار 

مل  لكون  �آخر  عمقا  فيزيائيا،  كونيا،  لغز�  ز�لت  ما 

يفهم.

هل هناك عالقة بني �لكتابة و�ملكان؟ 

قدمية  فكرة  و�لبيئة،  �ملَلَلكَلَلان  �بنة  هَلَلي  �لكتابة 

�لتبا�سا كبري� يف  ثمة  لكن  �لع�سور  ومتنا�سلة عرب 

فهمها ماذ� تدل بال�سبط؟!

�لبيئة و�ملوقع و�جلغر�فيا من حيث  �بنة  فالكتابة 

�لتي  و�لطفولة  �ملبكر  و�لوعي  �لثقافية  �ملت�سكالت 

يعني  ال  ذلك  لكن  للذ�ت.  �ل�رسية  �خلر�ئط  ت�سنع 

�ملو�سوع و�الأمل يف بيئة بعينها هي �حلبل �ل�رسي 

�لذي تظل مت�سال به..

وم�ساهدة  مرئية  م�ساحة  حدود  يف  ذلك  يحدث  قد 

�أو مدركة من �لوعي �الإن�ساين، لكنه ال يكون حقيقة 

يف ما ور�ء �لبحث عن معنى �لفن، �لفنان، �أن تكون 

فعل  عن  ينتج  �لَلَلذي  �جلنون  مع  تتفاعل  �أن  حَلَلر�. 

�سجن  من  هروبا  �لكتابة  كانت  طاملا  �النفالت. 

�لذ�ت باجتاهها.

�لنف�س  يف  يرتحل  �أن  �سوى  �ملكان،  يعني  ومَلَلاذ� 

�أنه  حتى  ويغيب،  حلت  �أينما  معها  ي�رسد  �لب�رسية، 

ومز�جه،  �سكله  وفق  �جلديدة  �الأمكنة  �بتكار  يعيد 

بحيث يكون �ملكان �الأول. �لذ�كرة �الأوىل.. م�سمونا 

جمرد�، ملا �سوف ياأتي بعده. وبحيث ت�سبح �لكتابة 
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االنفالت من طوق 
املرايا اأو الكتابة!

عماد البليك *

*  كاتب وروائي



�لعامل  م�سو�س  عن  بعيد�  �ملَلَلجَلَلرد�ت  �سنع  هي 

وظنونه �ل�سيئة. 

ويف  �سفره  يف  �ملَلَلكَلَلان  �كت�ساف  يعيد  فالكاتب 

و�آخر،  يوم  بني  �جلديد  وعيه  ت�سكيل  ويف  قر�ء�ته 

�إذ� تعلق باملعرفة و�حل�س �ل�سويف �لذي يحرره من 

�لتز�م بدين ومكاين وج�سدي.

هل �لبعد عن �لوطن �إيجابي �م �سلبي مع �لكتابة؟

د�ئما ما ي�ساألني �أحدهم هذ� �ل�سوؤ�ل. بطريقته هذه 

�أو ب�سياغة �أخرى.

لكنني �أ�ساأل ما هو �لوطن؟ 

وهو �سوؤ�ل له �رتباط مبا �سبق حول ماهية �ملكان، 

فكرة  �لوطن  ي�سبح  هنا  �ملبدعة.  بالذ�ت  عالقته 

�لتحرر  كان  ما  �إذ�  كبرية  بدرجة  وجمردة  فل�سفية 

�بن  �الإنَلَل�َلَلسَلَلان  �أ�سبح  مَلَلا  و�إذ�  �حلقيقي،  �لَلَلذ�تَلَلي 

هياكل  �أو  �أنا  باأي  مغلفا  لي�س  �لكونية،  ح�سارته 

م�ستهلكة ل�سور مكررة درج �لنا�س على ��ستعمالها 

�حلقيقة  ت�سبح  �أن  بعد  د�مغة،  �أنها حقائق  لو  كما 

هي ت�سورك �ملبدع، وقفزك باجتاه �أن حترر �لعامل 

�جليا�سة  للعو�طف  و�الرتَلَلهَلَلان  �جلمود  من  حقا 

�لكاذبة؛ �أن ي�سبح معنى �لقدر لديك لطيفا. وبعد �أن 

تكت�سب مفرد�ت �جلمال عندك، وعيا د�خليا خا�سا، 

�لدماغ، يف �لالوعي و�لالممكن  يت�رسبل يف خاليا 

حيث  تَلَلرى.   ال  حيث  د�ئما..  ور�ءك  ما  حدود  ويف 

غريب،  غيب  يف  �ملت�سكل  ذلك  »�مليتاوطن«،  عامل 

غام�س كغمو�س �لكتابة.

ما هو �الغرت�ب؟

.. وهذ� �أي�سا �سوؤ�ل يتكرر برغم �أنه �أُِهلك باالإجابات.. 

ذ�تي  �أولهما  �غَلَلرت�بَلَلني:  هناك  �إن  د�ئما  يقولون 

و�سخ�سي، يكون يف مكان جمهول من خلية �لكون 

�لتي يرمز لها �لدماغ �لب�رسي. 

بالفيزياء  يتعلق  و�َلَلسَلَلاذج  وبَلَلد�ئَلَلي  عَلَلام  و�آخَلَلَلر 

�لت�سخي�سية، باالأمكنة �ملدركة.

لكن �لكتابة هي بحث هميم �سد �ل�ساذج، هي تفتيت 

لكل �ملحتمل، وهي مناجاة �لغائب و�لبعيد. 

�للوحة بري�سة ال  بالتايل ي�سبح �الغرت�ب هو ر�سم 

تعرف من مي�سك بها، هي �أنت. و�أنت �للوحة. بظن �أن 

�لو�سول  �لفل�سفة يف ماولة  و�أن  �لكل.  �لكل يكمل 

�ملغامرة  بَلَلاجتَلَلاه  مت�سل  طَلَلريَلَلق  هَلَلي  لَلَللَلَلجَلَلو�ب؛ 

ال  �لذي  �لنهائي  �ملعنى  بهدف  ولي�س  و�الكت�ساف 

يتحقق �أ�سال.

تهدد  �لتي  �لَلَلذ�ت  هو  حلظي،  �سكن  هو  �الغَلَلَلرت�ب 

نف�سها بنف�سها من �أجل �أن جتد م�ساحتها يف �لعامل. 

ال  �لتي  و�الأميبية  و�لعجيبة  �ملتلونة  �مل�ساحة  تلك 

�سكل لها، و�لتي تاأخذ �سكل �الأناء ولونه وجنونه. 

هي ذلك �لف�ساء �الآخر، �لبعيد، ذلك �لثقب �مل�سيء 

ذ�ت  بقوة  يبتلعك  �إليه،  ياأخذك  �سوف  �لذي  �لباهر 

يوم لتقول، ياليتني كنت �أعرف و�أفهم �ملق�سود من 

ذي قبل. 

و�ساعتها  هيهات. 

ال منا�س!

ما هو طموحك؟

دعني �أ�ساألك �سوؤ�ال �أخري�!! 

�أعني �أ�ساأل ذ�تي عن �لطموح، ذلك �الجرت�ر �لب�رسي. 

�إن �لزمن �إيقاع متحرك ال �رتهان له �أبد�. �إنه طموحنا 

ب�سورة  حلظة  كل  يف  يت�سكل  توقف،  بال  �ملت�رسب 

�أخرى وبجديده. فاأنت طموحك �مل�ستمر. وما عالقة 

�إال �لرغبة �لدفينة يف  ذلك بالكتابة/�لفن/�حلكاية 

�ل�سيء  �ساهدت  ما  �إذ�  كمال،  لكل  بد�ية  ت�سوغ  �أن 

مكتمال فاأنت ل�ست فنانا. فالكتابة هي ماولة لنقد 

ونق�س �لعامل وهي �سعي من وجهة �أخرى للرتميم 

و�لبد�ية، �خللق.

وبعد  قبل  ما  و�قع  عامل/  متقابالن  وجهان  هما 

�لكتابة - لكل منهما خا�سيته. لي�س تقابل �ملر�آة. 

فقد �خرتعت �ملر�آة لكي تهدم م�رسوع �لفن وجتعله 

ت�سوير  يف  ف�رسعو�  ذلك  �لر�سامون  فَلَلاأدرك  غبيا، 

�للوحات �لباهرة.

قال  كما  بالوعي  تكتب  �أن  �لكتابة.  هو  �لطموح 

جورج �أورويل. 

�أن ترى يدك تهتز �أو �لَل »كي بورد« يطرقع.. 

��سمع �سوته و��ستجب لهم�سه �لذ�تي. 

�أي هم�سك �أنت �أيها �لطامح. 

بعد،  تخرتع  مل  �أخَلَلرى  مَلَلدن  حيث  �إىل  معه  �سافر 

وحيث بد�يات معلنة جتمدت عندها �ملدن ف�سارت 

نحا�سية حتت �ل�سم�س. 

�سافر مر�ت ومر�ت ثم �بد�أ يف �لتمعن يف �ل�سور من 

جديد، يف �الأ�سياء، يف خاليا دماغك �ل�رسي.

من تكون �أنت؟

ال �إجابة. 

فاأكتب �إذن وو��سل �لت�سطري ل�سطورك بال نهاية.  
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وديناميكيتها،  �حلديثة  �لنقد  نظريات  لظهور  كان 

�الأثر �الأكرب يف تطور �لفن �ل�رسدي يف �لرو�ية وتعدد 

�ختالفاتها  رغم  وتقنياتها،  و�أ�ساليبها  �أناطها، 

قر�ءة  لكيفية  حتديد�ً  كثرية،  حَلَلاالت  يف  �ملنهجية 

�لن�س  مع  �لتعامل  �َلَلرسورة  ترى  ما  فمنها  �لن�س؛ 

�لرو�س  �ل�سكالنيني  مدر�سة  مثل  فقط،  �لد�خل  من 

بارت  وروالن  دريَلَلد�،  جاك  �أمثال  نا�رسها؛  َلَلن 
َ
وم

�الأخرى  �لعو�مل  ت�ست�سحب  �لتى  تلك  �أو  وغريهما. 

�الإقت�سادية،  كالظروف  و�حلدث؛  باملوؤلف  �ملحيطة 

�الجتماعية، �لنف�سية، �ل�سيا�سية، و�لثقافية وغريها. 

�لن�س  قَلَلر�ءة  يف  ق�سوى  �أهمية  ذ�ت  وتعتربها  بل 

وك�سف �سري �أحد�ثه. وهي بذلك حتمل �لنّقاد و�لكّتاب 

يكون  �أخَلَلَلرى،  معرفية  �أطَلَلر  عن  �لبحث  م�سوؤولية 

�لقدرة  وله  �ملكتوب،  �لن�س  من  جزء�  معها  �لقارئ 

على �لتعامل معه فنيا وحتليليا.

عند قر�ءة رو�ية »توتر�ت �لقبطي« للكاتب �ل�سود�ين 

ن�ست�سحب  �أن  لنا  البَلَلد  �أنَلَله  جنَلَلد  �لَلَل�َلَلرس،  تَلَلاج  �أمَلَلري 

جمموعة من �ملناهج و�ملقاربات �لنظرية، لنتعرف 

ذلك  كل  من  و�الأهَلَلم  وجماليًا،  فنيًا  �لرو�ية  ونحلل 

زمنيًا؛ ذلك الأن �جلدل �لقائم حاليًا حول قر�ءة �لن�س 

ببع�س  ويت�سم  �لتاريخي  �لف�ساء  د�خل  ي�سبح  �لذي 

�سمات �ل�رسد �لتاريخي، يجعلنا يف حاجة ما�سة �إىل 

�لرو�ية  يف  ومظاهره  �لتخييل  �سمات  على  �لتعرف 

يتفق  قد  تاريخي  باأنها �رسد  �ملتلقي  ي�سنفها  �لتى 

معه �أو يختلف.

لتو�سيح  �لتاريخي  �لف�ساء  م�سطلح  ��ستخدمنا   

�لرو�ية.  �أحَلَلد�ث  �سري  يف  �لتاريخي  �لتخييل  دور 

�ملوؤلف  يعده  �لذي  �لرو�ئي  �مل�رسح  هنا،  به  ونعني 

�لتي  و�ملعرفية،  �لفنية  �أدو�تَلَلَله  بكامل  ويجهزه 

يحوي  حيث  �لَلَل�َلَلرسدي.  منجزه  لتحقيق  يحتاجها 

�سخو�س،  وحركة  و�أزمنة  �أمكنة  �لتاريخي  �لف�ساء 

وفوق كل ذلك �أحد�ثا تاريخية. ي�سحذ �ملوؤلف �أدو�ت 

�رسده ويبد�أ عمله. بذلك ميكن �لقول �إن �لكاتب يعمل 

ي�رسع  �أن  قبل  �لتاريخي  �لف�ساء  توفري  على  �أواًل 

لدور  تو�سيحية  يو�سع خطاطة  �أنه  �أي  �لكتابة،  يف 

�لف�ساء �لتاريخي �مل�ستهدف باحلكي و�ل�رسد.

يعترب �لكثري من �لنقاد و�لباحثني �أن �لزمن �لتاريخي 

�إنتاج  يعني �العتماد على عن�رس �لتاريخ يف �إعادة 

بع�س �الأحد�ث بطريقة �إبد�عية، خيالية. �أما يف غري 

ااًل �إىل �حلقيقة وي�رسد �الأحد�ث 
ّ
ذلك، يكون �ل�رسد مي

مطابقتها  �أو  و�قعيتها  مَلَلن  �لتحقق  ميكن  �لتي 

للوقائع �ملوثقة، وهنا ال تعتمد �لرو�ية على �لتخييل 

كعن�رس �أ�سا�سي يف �لعمل �ل�رسدي؛ الأن �ملوؤلف يكون 

وتقدمي  �الأحَلَلد�ث  وبنقل  ما�سوية  مبرجعية  مقيد�ً 

�ملوؤرخ  �إىل  قربًا  �أكرث  يكون  وبذلك  فقط،  �حلقائق 

. لكن يرى لوكا�س �أن هذ� �لنوع من 
)1(

منه �إىل �لر�وي

بو�سفه  �ملعا�رسون  ويعي�سه  �حلا�رس،  يثري  �ل�رسد 

�إذ  و�ملوؤرخ؛  �لر�وي  تقاربًا بني  يرى  تاريخهم، كما 

�أن كالهما يعتمد على �لتاريخ كمرجعية، و�إن �ختلفا 

�لتى  �للحظة  ففي  �لكتابية،  و�لتقنية  �لهدف  يف 

التخييل فـي رواية 

)توترات القبطي(

خليل جمعة جابر*

*  كاتب وناقد 



يكون فيها �ملوؤرخ تقريريًا، ي�سبح �لر�وي ت�سويريًا 

مرتا�س  �ملالك  عبد  نظر  لوجهة  بالن�سبة   .
)2(

تخيليًا

�لزمن  �إىل  �لرو�ئي  �ل�رسدي  �لعمل  �لتى حتيل جممل 

�إىل  حتتاج  �لتى  للفنون  بالقيا�س  �ملو�سيقى  مثل 

، فهي وجهة نظر يوؤكدها �لعديد من �لباحثني، 
)3(

حيز

زمنية  حالة  �إال  �لرو�ئي  �لعمل  يف  يَلَلرون  ال  �لذين 

�رسفة.

�ل�رسد ترى  لزمن  �لتعريف ثمة نظرة  من خالل هذ� 

و�لنهاية،  �لبد�ية  �أي  �لرو�ية،  طريف  عند  يظل  �أنه 

�لتاريخي  بالزمن  مرتبط  مو�سوعيا  فهو  وبالتايل 

وما يحتويه من مو�سوعات �جتماعية. �إنه �لتوقيت 

هذ�  ويكون   ... �الآن  جتري  �لتي  لالأحد�ث  �لقيا�سي 

.
)4(

�لزمن �إطار�ً خارجيًا لكامل �لرو�ية

�لتاريخ  �أن  �ل�رس  تاج  �أمري  �ل�سود�ين  �لرو�ئي  يرى 

�أنه  �إال  �أدبيًا.  �إنتاجها  ميكن  عديدة  مالحم  يت�سمن 

كتابة  هي  �الأوىل  �لتاريخ؛  لتناول  طريقتني  يحدد 

فهي  �لثانية  �أمَلَلا  حَلَلدث،  كما  �أو  بوثائق،  �لتاريخ 

�إخرت�ع تاريخ مو�ز للتاريخ �حلقيقي، عرب �أ�سخا�س 

�آخرين عا�سو� يف خيال �ملبدع. يوؤكد يف نهاية �الأمر 

.
)5(

على �أهمية �لطريقة �لثانية يف �أعماله �ل�رسدية

تاأتي �لقر�ءة لرو�ية »توتر�ت �لقبطي« �ل�سادرة عن 

�لتى  2009م،  �الأوىل  للن�رس، يف طبعتها  ثقافة  د�ر 

تاأتي  �ملتو�سط،  286 �سفحة من �حلجم  تتكون من 

من خالل ف�ساء رو�ئي ي�سري �سمنيًا �إىل بع�س �أجز�ء 

�الأحد�ث  �لتاريخ باعتبارها م�رسحا تخيليا لعر�س 

وحركة �ل�سخو�س. 

بعناوين  معنونة  ف�سول،  �سبعه  يف  �لَلَلرو�يَلَلة   تقع 

 « و�سرية حياة  لتاريخ  رحلة خيالية  ت�رسد  د�خلية، 

ميخائيل بك، �أو ميخائيل �لقبطي، �أو �سعد �ملربوك«، 

كحيز  و�أطر�فها  »�ل�سور«  مدينة  �ملوؤلف  لها  وحدد 

منه  وتخرج  �إليه  �ل�سخو�س  تدخل  مكاين  ف�ساء  �أو 

ح�سب �الأدو�ر �لتى ر�سمها �ملوؤلف يف تلك �ل�سفحات. 

»ميخائيل/ بطلها  حلياة  هدفا  �لَلَلرو�يَلَلة  و�سعت 

�سعد« هو ماولة �ل�سمود يف وجه �ملوت من خالل 

ذ�كرة ممتلئة باحلب و�لرغبة يف »خميلة« مبوبتة 

وخطيبتة �لتى يتخيل �أن �لكل يتاآمر �سده للح�سول 

عليها، ال�سيما قائده »طل�سم« �لذي يحا�رسه باالأ�سئلة 

�ل�سعبة. خالل هذه �لرحلة كان »ميخائيل/�سعد« هو 

�لعليم،  �لر�وي  هو  �أنه  �إذ  �لرو�ية؛  يف  �الأوحد  �لبطل 

�لذي يتحدث ب�سمري �ملتكلم »�أنا« ويحاول �ل�سيطرة 

على كل �سطر يف �لرو�ية، و اليكون خارج �أي حدث 

�أو حتول ما يف م�سار �ل�رسد.

مظاهر التخييل يف الرواية:

 .
)6(

»هذ� �لن�س رو�ية ولي�س تاريخًا.لذ� لزم �لتنوية«

�أ�سا�سية للدخول  �عترب هذ� �لتنويه من �لكاتب عتبة 

�لن�س  حملت  �لتى  �لعتبة  هي  ولرمبا  �لن�س،  �إىل 

�لتي ال ترى يف  �لتاريخ، ح�سب نظرية �ملتلقى،  �ىل 

للوقائع  مطابقته  بعدم  �ملوؤلف  نوه  و�إن  �لن�س- 

�لتاريخية- �إال ن�سا تاريخيا

و�لتخييل هو ماولة بناء كائنات وعو�مل معار�سة 

على  يعمل  كثرية  حَلَلاالت  يف  للجاهز،  و�سادمة 

جمريات  مبماثلة  يوهمنا  و�قعي  �سكل  يف  �لتمظهر 

و�قعية يومية �أو تاريخية، كما �أن يف حالة �لتخييل 

غر�ئبية  �إىل  لتجنح  �ل�رسدية  �لعنا�رس  فيه  تتمرد 

يجعله  �لذي  �الأمَلَلر  ما�سوي،  �سكل  �أي  من  متحررة 

على  نركز  �أن  �سنحاول   .
)7(

تاأويل من  الأكرث  مفتوحا 

مظاهر �لتخييل يف �لرو�ية.

�لتخيلي  �لف�ساء  و�لنقاد  و�لباحثون  �لكتاب  ويق�سم 

�إىل :

�أن  على  �جلَلَلزء  هَلَلذ�  ويعمل  تاثلي:  تخيلي  ف�ساء 

�لو�قع  مع  يتماهى  تاثليا  ف�ساء  �لرو�ئي  يخلق 

�إىل  �ساعيًا  للقارئ،  �جلمعية  �لذ�كرة  �أو  �لتاريخ  �أو 

)توتر�ت  رو�يَلَلة  يف  جند  للرو�ية.  كمدخل  توريطه 

�لقبطي( �أن �ملوؤلف ��ستخدم هذ� �لنوع من �لتخييل، 

خلق  �أن  حَلَلاول  حيث  للرو�ية،  �الأوىل  �ل�سطور  منذ 

ف�ساء مكانيا وزمانيا، �سخو�سا، و�أن يبتكر لها لغة 

وم�سطلحات. مثاًل »ناد�ين �الأمري عبادي طل�سم، قائد 

كتيبة �جلهاديني �لتى عينت فيها طباخًا قبل خم�سة 

، هنا جند �أن �لرو�ية ومن خالل 
)8(

ع�رس يومًا فقط...«

�جلهاديني«  »كتيبة  �أو  كَل«�الأمري«  و�قعية  ملفوظات 

�ل�رسدي  قف�سها  يف  �لقارئ  الإدخَلَلال  طريقها  يف 

�لتخيلي.

�أن مت جذب  بعد  �لتماثلي: وهنا  فوق  تخيلي  ف�ساء 
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�ملرحلة  تاأتي  �لتماثلي،  �لف�ساء  خالل  من  �لقارئ 

�لتى ي�سطدم فيها �لتخيلي بالو�قعي، ويتقاطع فيه 

�ملمكن باالأ�سطوري �خلارق، و�ملعقول بالال معقول. 

�أدو�ر� متلفة�أ  �أخذت  �ل�سخو�س  �أن  �لرو�ية جند  يف 

كبرية.  ب�سورة  بالالمعقول  �ملعقول  فيها  تد�خل 

و�لالمعقول  �ملتقي،  �أن تقوم ثورة بطلها  فاملعقول 

طقو�سه،  �سكله،  �أو  بو�سفه  �لثائر  هذ�  اليظهر  �أن 

�ملتقى؟  »�أين  �لرو�ية،  �آخر  �إىل  ومكبوتاته  رغباته 

�إىل  ب�سيوف كتيبة �سقور  �أنقاد  و�أنا  ت�سو�سي،  �أ�ساأل 

و�أ�سمع هم�سًا جماور�ً..  �ملتقي؟  �أين  م�سري غام�س. 

لتلتهم  �لثورة  يوجه  �ملدينة،  �أحياء  �أحد  يف  �ملتقي 

. كما جند �أن »خميلة« حبيبة �لبطل مل 
)9(

�ملدن كلها«

تظهر يف حو�ر حقيقي مع �لبطل، يتعلق باأمر �حلب 

و�لعاطفة �إذ� ��ستثنينا حو�ر �حلرب » 

- نحن ما�رسون يا ميخائيل؟

- نعم.

- وهل �سنموت؟

- رمبا.

- �أين �حلكومة �ملركزية يا ميخائيل؟ ..هل يرتكونا 

هكذ� مل�سرينا؟

 .
)10(

�أمل...« ..اليَلَلوجَلَلد  خرب  �أي  �دري...اليَلَلوجَلَلد  -ال 

�ل�سوؤ�ل هنا هل )خميلة( �لتى يف �حلو�ر هي  وياأتي 

�لتى يف لوحة ما  �أم هي  �لتاجر تلك �ملعروف  �بنة 

�أ�سطرة لها، ورمبا  �لذي يعد  �الأمر  ترقد يف غرفته؟  

�أدرجها حب �لبطل لها يف د�ئرة �لالمعقول �أي�سًا. 

يف  فتتمظهر  �لرو�ية  يف  �لتخييل  مظاهر  �أكرث  �أما 

�الآتي:

�أ - حتوير �لزمن: ويق�سد به حتديد م�سار �ل�رسد بني 

زمن �لق�سة �أو �حلكاية وبني زمن �ل�رسد �أو �خلطاب 

�حلكائي  باملنت  توما�سف�سكي  ي�سفها  كما  �ل�رسدي 

و�لرتتيب  �لت�سل�سل  ياأتي  وهنا  �حلكائي،  و�لزمن 

و�لتتابع للق�سة �مل�رسودة، فالبع�س يرى �أن ال �أهمية 

يف  كما  �ل�رسدي  �خلطاب  زمن  يف  �ل�رسد  تتابع  يف 

زمن �حلكاية؛ فمثاًل �إذ� �عتربنا �أن زمن �حلكاية هو 

ياأخذ  قد  �ل�رسد  خطاب  فاإن  »�،ب،ج،د«  �لت�سلل  بهذ� 

�أ�سكاال متلفة )ج،ب،�أ،د( �أو غري ذلك، فاإنه ال يتقيد 

�ملوؤلف  ياأتي دور  للوقائع، وهنا  �ملنطقي  بالتتابع 

يف ��ستخد�م مهار�ته �ل�رسدية بفنية عالية للتعامل 

مع زمن �خلطاب �ل�رسدي.

يف رو�ية )توتر�ت �لقبطي( لعبت تقنية تد�خل زمن 

�ل�رسد مع زمن �خلطاب �ل�رسدي دور�ً كبري�ً يف ظهور 

جماليات �لتخييل يف �لرو�ية من حيث تقدمي �حلدث 

وتاأخريه ح�سب مقت�سيات �حلكي، كان �لف�سل �الأول 

�لف�سول  يف  لياأتي  �ل�سخو�س،  حلركة  تهيد�  مثاًل 

�لتالية �لتعرف على �لنقاط �لتى كانت م�سار ت�ساوؤل، 

د�ئرة  يف  يدخلنا  ثم  ومن  معرفية،  جرعة  فيعطينا 

�لت�ساوؤل من جديد وهكذ� �إىل نهاية �لرو�ية؛ جند مثاًل 

 .
)11(

يف بد�ية �لرو�ية »تعال يا �سعد..تعال يا مربوك.«

كان عبارة عن تقدمي و�إ�رس�ع للحدث �لذي كان لرمبا 

عندما  �حلمقى  هَلَلوؤالء  لكن  ميخائيل  )..��سمي  بَلَلد�أه 

يف  �لفنية  هنا  �ملَلَلربوك(،  ب�سعد  ��سموين  �أ�َلَلرسي  مت 

��ستخد�م زمن �خلطاب �لرو�ئي بال�سورة �لتى جتعل 

من �لتخييل عامال �أكرث �أهمية يف �إد�رة دفة �لرو�ية 

��سرتجاع  من  �لزمنية  �ملفارقة  عن�رسي  خالل  من 

و��ستباق للحدث.

�لتى  �لعو�مل  �أحَلَلد  �أي�سًا  وهو  �ملكان:  �أن�سنة  ب - 

�سيما  ال  �لَلَل�َلَلرسدي،  �لبناء  يف  �لتخييل  دور  تظهر 

يرتك  عموما  �ل�رسدي  �لفن  �أن  �إذ  �ملكاين؛  �لف�ساء 

للمكان �لدور �الأكرب يف ديناميكية �ل�رسد، من حركة 

�ل�سخو�س عرب �لزمن لتخلق �أحد�ثها وتتفاعل معها، 

�إذ يعمل �ملكان على �سناعة �الأحد�ث وتوليدها. على 

ذلك �أ�سبح �ملكان يف �لرو�ية ميثل مطابقا لالإن�سان 

فاأن�سنة  �لعاطفية.  ورغَلَلبَلَلاتَلَله  �لنف�سية  و�أهَلَلو�ئَلَله 

�لروؤية  فر�س  حتاول  جمالية  ظاهرة  تعترب  �ملكان 

�الإ�سقاط  دور  لياأتي  و�لظو�هر،  لالأ�سياء  �خلا�سة 

�لتى  �ملو�سع  على  عو�طفها  مل�ساعرها،  �لنف�سي 

توؤن�سنه بفخرها وكرمها، حتولها، ق�سوتها وجفوتها 

.
)12(

ون�سيانها، مما يجعها تتماهى مع �لذ�ت �لعاقلة

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ر�ست �ل�سور �ملتحركة الأول مرة، يف �لقرن 
ُ
منذ ع

ولوي�س  �أوغ�ست  �الأخوين  يد  على  ع�رس،  �لتا�سع 

يف  وموؤثر  جد�ً  هام  دور  لل�سينما  كان  لوميري، 

حياة �لنا�س، و�أ�سبحت جتذب �هتمام �لكثريين. 

ز�د  مما  ملحوظًا  تطور�ً  �سناعتها  تطورت  وقد 

منفذ�  و�أ�سبحت  وبَلَلدورهَلَلا،  بها  �الهتمام  من 

وكو�سيط  و�ملعلومات  �لر�سائل  لتوجيه  رئي�سيًا 

و�الأطروحات،  و�لروؤى  و�الأفكار  للثقافات  ناقل 

�إ�سافة �إىل توثيق �حلياة بكلياتها و��ست�سحاب 

منذ  �لتاريخ  ماكاة  �إعادة  وماولة  �ملا�سي 

ن�ساأته �الأوىل �إىل يومنا هذ�. 

�ملتلقي،  �إىل  �ل�سورة  و�سول  �سهولة  وب�سبب 

�ملا�سيني،  �لقرنني  يف  �ال�ستعمار  ��ستخدمتها 

�إبان  �أدخلها  �لذي  �لربيطاين  �ال�ستعمار  خا�سة 

حكمه  لتدعيم  منه  ماولة  يف  لل�سود�ن  حكمه 

عر�ٍس  �أول  �أن  ُذكَلَلر  وقد  الإجنَلَلاز�تَلَله.  و�لرتويج 

�سينمائي يف �ل�سود�ن، كان يف �لعام 1911 يف 

مدينة �الأُبي�س عا�سمة �إقليم كردفان �لذي يقع 

غرب �ل�سود�ن؛ وذلك �حتفااًل بافتتاح خط �ل�سكة 

ت�سجيلي  فيلم  عن  عبارة  �لعر�س  وكان  حديد. 

ق�سري. 

�ل�سينمائية  للحركة  تاأ�سي�س  �أول  كَلَلان  لكن 

�ل�سود�نية يف �لعام 1949 باإن�ساء وحدة �أفالم 

�ل�سود�ن، �لتي �قُت�رس عملها على �الأفالم �لدعائية 

�إىل  �إ�سافة  �مل�ستعمر،  تجد  �لتي  و�لت�سجيلية 

ن�رس �إ�سد�رة �سينمائية ن�سف �سهرية. وكان من 

�أول �ملن�سمني لهذه �لوحدة �ملخرج كمال ممد 

»�لطفولة �مل�رسدة«   �أخرج فيلمي  �لذي  �بر�هيم، 

و»�ملنكوب«، و�ملخرج جاد �هلل جبارة، وهو �أول 

م�سور �سينمائي �سود�ين قام باإخر�ج �لعديد من 

�الأفالم �لت�سجيلية و�لرو�ئية. وقد حتولت �لوحدة 

فيما بعد �إىل موؤ�س�سة �لدولة لل�سينما، حيث كانت 

تتبع لوز�رة �الإعالم و�لثقافة يف �لعام .1970 

�ل�ستينيات و�ل�سبعينيات قام جيل من  يف فرتة 

باخلارج  �ل�سينما  در�سو�  �لذين  �ل�سينمائيني 

�ل�سود�ين،  �ل�سينمائي  �مل�سهد  يف  حر�ك  بخلق 

�أملانيا  �لذي در�س يف  �بر�هيم �سد�د  كان منهم 

و�سامي  �رسيف،  وح�سني   1964 �لدميقر�طية 

لندن  معهد  مَلَلن  تَلَلخَلَلرجَلَلا  و�لَلَلَللَلَلَلذ�ن  �لَلَل�َلَلسَلَلاوي 

�ملعهد  �لذي تخرج من  و�لطيب مهدي  لالأفالم، 

�لعايل لل�سينما بالقاهرة، ومنار �حللو وقد در�س 

�ل�سينما يف رومانيا، �إ�سافة �إىل �سليمان ممد 

�بر�هيم و�لذي در�س مبعهد �ل�سينما مبو�سكو. وقد 

قامو� بتاأ�سي�س جماعة �لفيلم �ل�سود�ين يف �لعام 

1967 وحاولو� تاأ�سي�س �سينما ت�سجيلية جديدة 
�لفنية،  و�خلربة  �الأكادميية  �لدر��سة  على  تقوم 

 تاأمالت حول

 ال�سينما ال�سودانية

نهلة حمكر*

*  كاتبة وشاعرة



بالبريوقر�طية  ��سطدمت  ماولتهم  �أن  �إال 

عن  �لدولة  وعَلَلزوف  �ل�سينمائية،  �ملوؤ�س�سة  يف 

�لدخول يف �الإنتاج �ل�سينمائي، �لذي مل يكن من 

�أولوياتها. 

وقد كانت �أول ماولة جادة الإنتاج فيلم رو�ئي 

طويل يف �لعام 1970 يف مدينة عطربة �سمال 

ح�سني  �بر�هيم  �ملخرج  قَلَلام  حني  �خلَلَلرطَلَلوم، 

مال�سي و�إنتاج ��ستوديو �لر�سيد مهدي بعمل فيلم 

»�آمال و�أحالم«. » لكن، على �لرغم من �أن �ل�سينما 

�ل�سود�نية بد�أت مبكرة جد�ً، �إال �أنه مل يتم �إنتاج 

�سوى خم�سة �أفالم رو�ئية طويلة �إ�سافة �إىل فيلم 

»�آمال و�أحالم«، فيلمي »تاجوج« و»بركة �ل�سيخ 

ها�سم  الأنور  عيون«  و»رحلة  �هلل جبارة،  »جلاد 

عبد�لرحمن  ممد  لعبد�لرحمن  �الأمل«  و»يبقى 

وجمموعة من �الأفالم �لرو�ئية �لق�سرية �إ�سافة 

�إىل عدد كبري من �الأفالم �لت�سجيلية و�لوثائقية 

وكان  �سينمائية.  بطريقة  �مل�سورة  و�الأغنيات 

ميكن �إ�سافة فيلم »عر�س �لزين« 1976 للمخرج 

خالد �ل�سديق �إىل هذه �الأفالم لو ال �أنه من �إنتاج 

و�إخر�ج كويتي.

�الإنَلَلتَلَلاج،  يف  �ل�سعوبات  هَلَلذه  كل  وجَلَلود  رغَلَلم 

�لرو�ئية  �الأفَلَلالم  من  مقدر�  عدد�  هنالك  �أن  �إال 

يف  مَلَلقَلَلدرة  جَلَلو�ئَلَلز  على  حَلَلَلازت  و�لت�سجيلية 

�سبيل  على  منها  و�إقليمية؛  عاملية  مهرجانات 

�ملثال ال �حل�رس، فيلم »�ل�رسيح« للطيب �ملهدي 

�لق�سرية  لالأفالم  �لقاهرة  بذهبية  فَلَلاز  �لَلَلذي 

تدور«  �الأر�َلَلس  »ولكن  فيلم  ونال   ،1977 عام 

ل�سليمان ممد �بر�هيم ذهبية مهرجان مو�سكو 

للمخرج  »�جلمل«  فيلم  وح�سل   ،1979 عَلَلام 

مهرجان  يف  �لنقاد  جائزة  على  �سد�د  �بر�هيم 

جلاد  »تاجوج«  فيلم  نال  1986كما  عام  كان 

�هلل جبارة على عدة جو�ئز يف ت�سعة مهرجانات 

دولية و�إقليمية يف عام 1980.

لل�سينما  �ملَلَلبَلَل�َلَلرسة  �لَلَلبَلَلد�يَلَلات  هَلَلذه  مَلَلع  ولَلَلكَلَلن 

من  قرنا  �الآن  عمرها  يتجاوز  �لتي  �ل�سود�نية 

�لزمان، �إال �أنه ثمة ركود� عظيما �أدى �إىل تر�جع 

لفرتة  توقفه  باالأحرى  �أو  �ل�سينمائي  �الإنتاج 

�نتهت  �لزمان،  �لعقدين من  تقارب  طويلة تكاد 

�لتي  �ل�سينما  موؤ�س�سة  بحل   1991 �لعام  يف 

تتبع للدولة، بعدها حدث فر�غ كبري يف �مل�سهد 

�لفرتة  تلك  يف  تظهر  ومل  �ل�سود�ين،  �ل�سينمائي 

كاملخرجني  �ل�سينما  در�ست  قليلة  �أ�سماء  �إال 

وتر�جعت   . كامل  ووجَلَلدي  جندي،  عبد�لرحمن 

�لثقافة �ل�سينمائية �لتي كانت �سائدة. 

�الأخرية  �الآونة  �لكبري يف  �لفر�غ  برزت بعد هذ� 

و�ملهتمني  �ملهمومني  �ل�سباب  من  جمموعة 

�إحياء  �إعَلَلادة  �أنف�سهم  على  �آلَلَلو�  �ل�سينما،  باأمر 

�حلر�ك �ل�سينمائي يف �ل�سود�ن ومو��سلة ما بد�أه 

�لرو�د، من خالل و�سع خارطة �سينمائية  جيل 

�سود�نية متميزة، و��ستكمااًل جلهودهم وتكرميًا 

معهد  مَلَلن  وبرعاية   2010 �لَلَلعَلَلام  ففي  لهم. 

�لدور�ت  �أوىل  �نطلقت  �الأملاين باخلرطوم  جوتة 

م�ستهدفة  �الأفَلَلَلالم،  �سناعة  حَلَلول  �لتدريبية 

تدريب �ل�سباب على �أ�س�س �سناعة �الأفالم. كانت 

هذه �لور�سة هي �لنو�ة �لتي قام عليها مرتف 

 Sudan Film Factory لالأفالم  �ل�سود�ن 

من  كَلَلبَلَلرية  جمموعة  يَلَلديَلَله  على  تَلَلخَلَلرج  �لَلَلَلذي 

�ل�سباب. وقد كان هذ� حافز�ً الآخرين لالنخر�ط 

و�إنتاجها  �الأفَلَلالم  و�سناعة  �ل�سينما  جمال  يف 

،فتكونت  ق�سرية/طويلة.   - رو�ئية/وثائقية 

على �إثر ذلك جمموعات �أخرى عديدة تقوم على 

�لتدريب، وتقدمي �ملحا�رس�ت و�لندو�ت، و�إقامة 

»�سينما  منها  بال�سينما؛  �ملخت�سة  �لَلَلور�َلَلس 

وغريها.   �ل�سينما«  �سناعة  و»غرفة  �ل�سباب« 

ومل يتوقف �الأمر عند �ل�سباب فح�سب، بل قامت 

�أ�س�سها  مبادرة لتعليم �الأطفال �سناعة �الأفالم، 
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�لثانية هذ�  �أفرزت يف دورتها  م�سعب ح�سونة، 

�لعام  2016�لعديد من �ملو�هب �ل�سغرية.

عفيفي،  طَلَلالل  �الأ�َلَلسَلَلتَلَلاذ  مَلَلن  مَلَلقَلَلدر�  ومبجهود 

موؤ�س�س �سود�ن فيلم فاكتوري، �أقيم �أول مهرجان 

لل�سينما �مل�ستقلة يف �ل�سود�ن يف �لعام 2014 

وقد  وجمهود�تهم،  �ل�سباب  و�إبَلَلد�عَلَلات  باأيدي 

�لعام  هذ�  �لثالثة  دورته  يف  �ملهرجان  �حتفل 

�رسيف  ح�سني  جائزة  وتوزيع  باإنطالق   2016
حيث  �َلَلسَلَلود�ين،  فيلم  الأف�سل  �الأ�َلَلسَلَلود  �لفيل   -

�لعبيديل.  ل�سلوى خليفة وفهد  فاز فيلم »غربة« 

لل�سينما  �ل�سود�ن  �إىل جنب مع مهرجان  وجنبًا 

لل�سينما  �لدولية  تهارقا  جائزة  تقوم  �مل�ستقلة 

فيلم رو�ئي طويل،  الأف�سل  ُتنح  �لتي  و�لفنون، 

مرج،  و�أف�سل  ق�سري،  رو�ئَلَلي  فيلم  و�أف�سل 

و�أف�سل ممثل وممثلة، و�أف�سل �سيناريو، و�أف�سل 

ب�رسية،  موؤثر�ت  و�أف�سل  ت�سويرية،  مو�سيقى 

و�أف�سل مونتاج. 

�لعديد  و�لفعاليات  �ملهرجانات  هذه  �أظهرت 

�الأو�َلَلسَلَلاط  �لَلَلتَلَلي ملَلَلع جنمها يف  �الأ�َلَلسَلَلمَلَلاء  مَلَلن 

كل  يف  �ل�سباب  فئة  يف  �ل�سود�نية  �ل�سينمائية 

�ملجاالت من �إخر�ج وت�سوير ومونتاج و�إ�ساءة 

�أ�سماء عديدة  و�سوت وكتابة �سيناريو. وظهرت 

جو�ئز  على  �أفالمهم  حَلَلازت  �سباب  ملخرجني 

�لطريفي،  ممد  منهم  �ل�سود�ن؛  وخارج  د�خل 

�أبو �لعال، وطارق �ملكي، وحجوج كوكا،  و�أجمد 

ومزمل نظام �لدين وغريهم.

كبري  ن�سيب  �ل�سود�نية  حلَلَلو�ء  كَلَلان  وبالطبع 

كانت حورية ح�سن حاكم  فقد  �ملجال.  هذ�  يف 

تخرجت  �سود�نية  �سينمائية  مرجة  �أول  هي 

بالقاهرة  �مل�رسحية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  من 

1976، و�ملخرجة �سارة جاد �هلل �لتي �أخرجت 
جيل  ومن  وثائقيا.  فيلما  �لع�رسين  يفوق  ما 

��سما  �الأربعني  تعدت  �أ�سماء  عدة  برزت  �ل�سباب 

تغريد   - �حل�رس  ال  �ملثال  �سبيل  على   - منهن 

�سنهوري، وعلياء �رس �خلتم، ورمي جعفر، ورز�ن 

قمر ورز�ن ها�سم، ووئام �سوقي، ومهرية �سليم، 

ومروة زين، وعفر�ء �سعد، وغريهن.

�أنتجت يف  �لَلَلتَلَلي  �لَلَلكَلَلم مَلَلن �الأفَلَلَلالم  ومَلَلع هَلَلذ� 

�ل�ستني  فاقت  �لتي  �ملا�سية،  �لقليلة  �ل�سنو�ت 

�أن  �إال  طويل/ق�سري،  ووثائقيًا  رو�ئيًا  فيلمًا 

�مل�سهد �ل�سينمائي �ل�سود�ين يف و�قع �الأمر لي�س 

من  �لعديد  هنالك  تز�ل  ال  �الإطالق،  على  ورديًا 

�ملعوقات و�ل�سعوبات �لتي تو�جه �ل�سينمائيني 

حد  على  و�ل�سباب  �لَلَلرو�د  جيل  من  �ل�سود�نيني 

�سو�ء، وحتد بالتايل من تطوير �سناعة �ل�سينما 

قلة  بينها  من  �ملَلَلعَلَلروف؛  �الحَلَلَلرت�يف  ب�سكلها 

�لتمويل، وعدم دعم �لدولة، و�لغياب �لتام للبنية 

�سناعة  عليها  تقوم  �لتي  للمقومات  �لتحتية 

و�الجتماعية  �القت�سادية  و�لظروف  �ل�سينما، 

و�ل�سيا�سية �لتي مير بها �ل�سود�ن. عالوة على �أن 

�ل�سينما  در��سة  كلية متخ�س�سة يف  عدم وجود 

يعترب عائقًا كبري�ً، ف�سال عن غياب دور عر�س 

�سينمائي ت�ستوعب هذ� �لكم من �الإنتاج ميثل يف 

حد ذ�ته  �أمر�ً مبطًا للغاية. 

�أن تكالب كل هذه �ملعوقات و�لظروف غري  بيد 

يف  �ل�سباب  �ل�سينمائيني  عاتق  على  �ملو�تية 

�ل�سود�ن، �إال �أن نظرتهم مل�ستقبل �ل�سينما تنطوي 

و�لرغبة  و�لت�سميم  �لتحدي  من  �لكثري  على 

�لعمل  ومو��سلة  قدمًا  �مل�سي  على  �الأكَلَليَلَلدة 

حتى تقوم �سناعة �سينمائية �سود�نية مرتفة 

�لثقافة  وتعك�س  طموحهم،  تر�سي  ومتكاملة 

وق�س�سها  بتنوعها  �لغنية  �ل�سود�نية  و�حلياة 

�ملتفردة �لتي مل ت�رسد بعُد. 
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�ل�رسد  خطاب  �إىل  ن�سري  �سوف  �لدر��سة  هذه  يف   

�مل�رسحية  �لكتابة  على  ونركز  عام  ب�سكل  ومفاهيمه 

وح�سور خطاب �ل�رسد فيها، وننتخب ناذج م�رسحية 

�خلطاب  لتوظيف  و��سعة  ف�ساء�ت  فتحت  مددة 

علي  �هلل  عبد  للدكتور  �لدر�مية  �أبنيتها  يف  �ل�رسدي 

�إبر�هيم �الأكادميي و�لباحث �ملتميز يف  �ستى �رسوب 

�ملنجز �الإبد�عي.

ي�سكل �ل�رسد �أ�سا�سا قامت عليه �أنو�ع رو�ئية منظومة 

�لتي عرفتها  �ل�سفاهي  �الأدب  �أ�سكال  وكل  ونرث�ً  �سعر�ً 

و�ل�سرية  �مللحمة  مثل  �لقدمية  �الن�سانية  �حل�سار�ت 

و�لرو�ية و�لق�سة ومعظمها ي�ستند على وجود )�سخ�س 

يروي ويحكي( و�ل�رسد ال يتوقف عند �لن�سو�س �الأدبية 

فقط �إنا تعدى ذلك �إىل �أنو�ع �أخرى تت�سمن يف بنيتها 

�ل�سنمائية  و�الأفالم  �للوحة  مثل  ب�سكل متلف  �ل�رسد 

و�ل�سور �ملتحركة و�الإعالنات يف هذه �الأعمال �لفنية 

ثمة ق�س�س حتكي ب�سكل متلف)4(.

و�لتمييز بني �لدر�ما و�لرو�ية يقوم �أ�سا�سًا على �حلو�ر 

و�ل�سيغة  �لدر�مي  �لتعبري  �أ�سلوب  يعترب  �حلَلَلو�ر  الأن 

�الأكرث مالءمة لتعبري �ل�سخ�سية �مل�رسحية عن �أفكارها 

وق�ساياها وعن �لو�قع.�لذي تتحرك يف ف�سائه.

مثل  �الأخَلَلَلرى  �مل�رسحي  �خلَلَلطَلَلاب  �أ�سكال  �إن  حيث 

�جلمهور  �إىل  و�لتوجه  �جلانبي  و�حلديث  �ملونولوج 

الأنها  للو�قع  مطابقة  غري  جميعها  �جلوقة  و�أنا�سيد 

�مل�رسحية  �الأعَلَلَلر�ف  �سمن  �إال  تقبل  وال  م�سطنعة 

�أ�سكال  عدة  ياأخذ  �مل�رسح  يف  �حلو�ر  الأن  �مل�سطنعة 

�لقول  يف  و�لتناظر  �لكالمية  �ملقاطع  تبادل  منها 

و�لتو��سل بني �ملتحاورين �لذين لهم عالقة باملو�سوع 

�لذي مييز  �الأ�سا�سي  �لعن�رس  �ملطروح، و�حلو�ر يعترب 

�مل�رسح عن بقية �الأجنا�س �الأدبية �لتي تقوم على فعل 

�ل�رسد. هذ� ال ينفي وجود �ل�رسد كوظيفة �إبالغية �سمن 

�ل�رسقي  �مل�رسح  يف  �أما  �مل�رسح  يف  �حلو�ري  �لقالب 

�ل�رسد  و�ل�رسد الأن  �لتمييز بني �حلو�ر  فلم يعرف هذ� 

�ل�رسد وهذ�  �الأ�سا�س و�حلو�ر فيه ياأتي �سمن  ظل هو 

ما ��ستندت عليه  �لتجارب �مل�رسحية �حلديثة وحتديد�ً 

عن  يعرب  ومل  يرت�جع  �حلَلَلو�ر  بد�أ  كرث،  وغريه  بريخت 

�لتو��سل لذ� جلاأ رو�د �لتجارب �حلديثة يف �مل�رسح �إىل 

�أ�سكال جديدة تخلق تو��سل بني �ملوؤدي و�لتلقي.

�إذن �سكل �ل�رسد يف �لن�س �مل�رسحي حيز�ً و��سعًا منذ 

زمن بعيد  وكان رفيقًا له منذ �مل�رسحية �لكال�سيكية 

يف  �مل�رسح  فَلَلاإذن  �حلديثة،  �مل�رسحية  �إىل  وو�سواًل 

بد�أ  حني  �ل�رسد  على  و��سح  �رتَلَلكَلَلاز�ً  �رتكز  بد�ياته 

�إذ  �مل�رسحي،  �لن�س  يف  رئي�سية  �أدو�ر�ً  ياأخذ  �لر�وي 

�أحد�ث �مل�رسحية على �جلمهور و�لتعقيب  يقوم ب�رسد 

يف  و��سحًا  دور�ً  لل�رسد  �أن  كما  و�رسحها.  عليها 

�مل�رسح  خ�سبة  على  قتل  م�سهد  يقدم  عندما  �مل�رسح 

�أو  �حلادثة  �رسد  يف  �الأ�سا�سي  �ملخرج  �ل�رسد  فيكون 

رو�يتها على �مل�ساهد وجعلها قريبة من ذهن �لتلقي 

�سو�ء د�خل �خل�سبة �أو خارجها)5(.

حكي  �آلية  بو�سفه  �مل�رسحي  �لن�س  د�خل  �ل�رسد  �إن 

من  كغريها  فامل�رسحية  حكائية.  مادة  للتلقي  تنقل 

�لق�سة  لهذه  ور�ويَلَلًا  ق�سة  تتلك  �الأدبية  �الأجنا�س 

مكانه  ينوب  �أن  و�إما  �لكور�س  يكون  �أن  �إما  فالر�وي 
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�ل�سارد �أو �ملوؤرخ �أو غريه.

وهناك �أناط م�رسحية قائمة يف بناء حبكتها على 

�مل�رسح  �أ�سبح  )لقد  بريخت:  يقول  �ل�رسد  عن�رس 

�حلائط  باختفاء  �لقا�س  يختفي  فلم  وهكذ�  يروي 

�لر�بع)6(.

�ملطلق  بالثبات  يعرتف  ال  عامل  يف  �أننا  عليه  بناء 

و�لت�سابك  و�لتد�خل  �لتغيري  نحو  �إميَلَلانَلَله  ويوجه 

م�ستمد�ً فر�سة هذ� �لتغيري للعمل على تفكيك �الأن�ساق 

روؤى  وفق  �ملعنى  �إنتاج  و�إعَلَلادة  و�ل�ساملة  �ملطلقة 

جديدة توؤمن باالنفتاح. لذلك �سهدت �لنظرية �الأدبية 

و�لتوجهات  �ملفاهيم  يف  كبري�ً  �نقالبًا  �حلديثة- 

تتعر�س  �أن  �جلو  هذ�  مثل  يف  �لطبيعي   من  وكان 

�ل�سلطة  مَلَلن  عنيف  لهجوم  �الأدبَلَلَلي  �لَلَلنَلَلوع  مقولة 

�ملفرو�سة على �لكتاب و�لكتابة ووقع �لهجوم على 

جهات متعددة فاالأنو�ع من جهة مل يعد لها ثباتها 

�لقدمي و�أ�سبح كل ن�س جديد كاأنه نوع يف ذ�ته، ومل 

�لن�سو�س  من  جمموعة  جتتمع  �أن  �ل�سهل  من  يعد 

جهة  ومن  و�حد،  �أدبي  نوع  �إىل  تنتمي  �أنها  لنقول 

مر�سد�ً  بو�سفها  �الأدبَلَليَلَلة  �الأنَلَلَلو�ع  دور  بَلَلد�أ  ثانية 

يف  �لتف�سري،  عملية  يف  و�لناقد  �لقارئ  ي�ستخدمه 

�الأدبية ال  �لنظرية  �لتي �سهدتها  ظل هذه �ملتغري�ت 

تبقى هناك �رسورة ملحة لتحديد �لنوع �الأدبي �لذي 

ينتمي �إليه �لن�س �مل�رسحي. و�إذ� ما �أخذنا �لتعريف 

�ل�سارم لالأنو�ع �الأدبية �لذي حدده فينت�ست بقوله: 

فنية  �سيغ  �سوى  لي�ست  �الآليات  من  جمموعة  )هو 

عامة لها مميز�تها وقو�نينها �خلا�سة وهي حتتوي 

�الإنتاج  خاللها  ينتظم  جمموعات  �أو  ف�سول  على 

�لفكري على ما فيها من �إختالف وتعقيد(.

عملية  على  �سارمة  قيود�َ  يفر�س  �حلد  هذ�  �أن  جند 

تنغلق  و�لقر�ءة وكذلك  �لتلقي  �الأدبي وعملية  �الإنتاج 

يف  جمود�ً  ي�سكل  مما  �الأدبية  لالأنو�ع  �ملرنة  �حلدود 

�الأدبي  �لن�س  �إن  حقيقيًا،  وعائقًا  �الإبد�عية  �لعملية 

�الأنَلَلو�ع  بني  �لفا�سلة  بَلَلاحلَلَلدود  يعرتف  ال  �حلديث 

�الأدبية لذلك ولدت �إ�سكاليات يف �لت�سمية ويف حتديد 

�لنوع مما فر�س ظهور �إ�سكالية �أخرى- وهي �إ�سكالية 

�لقر�ءة �مل�ستبعدة عن �لرت�ث �لتقليدي لنظرية �الأنو�ع 

�الأدبية)7(.

لقو�عد  تخ�سع  �مل�رسحية  �لكتابة  خ�سو�سية  �إذن 

حتول  �العتبار  بعني  تاأخذ  �لتي  �مل�رسحي  �لتاأليف 

�حلَلَلو�ر  وجَلَلود  �لقو�عد  هَلَلذه  مَلَلن  عر�س  �إىل  �لن�س 

و�الإر�ساد�ت �الإخر�جية وتطور �لفعل �لدر�مي وتق�سيم 

�لن�س �إىل م�ساهد وف�سول �أو لوحات ويطلق على هذ� 

ت�سرتط  �لتي  �لدر�مية(  ب)�لكتابة  �لتاأليف  من  �لنوع 

�لعر�س بكل ما هو مرئي وم�سموع على �خل�سبة وهنا 

عن  �لدر�ما  مييز  فا�سل  كحد  �لتمثيل  عن�رس  يدخل 

�سائر �الأ�سكال �الأدبية �الأخرى، �لذي يقوم باأد�ء �لفعل 

خطاب  �إىل  و�قع  من  �خلا�س  بعامله  وينفرد  �حلركي 

عندما  �ل�رسد  �أن  و�مل�رسح  �ل�رسد  بني  و�لفرق  متخيل 

�لدر�ما  �أما  �ملا�سي،  يف  حدث  الأنه  �إدر�كَلَله  يتم  يقر�أ 

تخلق حا�رس�ً ويف هذه �حلالة ي�سبح �لر�وي بح�سوره 

تثيل  يعيد  و�الآن  هناك  حلكايته  و�رسده  �ملكان  يف 

حلقة  ي�سكل  �لرو�ية  يف  �ل�سارد  �أما  ك�سخ�سية.  نف�سه 

تو��سل �إت�سايل بني �ل�رسد و�لتلقي وهذ�ن ال يلتقيان 

با�سمه  يتكلم  ال  �لكاتب  الأن  �لَلَلدر�مَلَلي  �مل�رسح  يف 

ويقت�رس ظهوره على بع�س �الأ�سكال �مل�رسحية وب�سكل 

خا�س يف �مل�رسح �مللحمي �أن �ل�سارد عن�رس م�سطنع 

مانعًا  وو�قعي  خيايل  هو  ما  بني  يقف  �أن  يجب  ال 

�لطرفني من �الت�سال. �أي �أنه ال يتدخل يف ن�س �لعمل 

با�ستثناء �ملقدمة �أو �الإر�ساد�ت و�حلالة �الأكرث �نت�سار�ً 

يف �مل�رسح هي حالة �ل�سخ�س �ل�سارد �لذي يحكي ما 

من  و�أحيانًا  �مل�رسح.  على  مبا�رسة  عر�سه  يتمكن  مل 

�لدر�مي  و�حلدث  �ل�رسد  بني  فا�سل  حد  ر�سم  �ل�سعب 

�ل�سارد مرتبط بخ�سبة �مل�رسح ويتحول  الأن ما يقوله 

�لفرجة  م�سوؤولية  يتوىل  و�ل�سارد  در�مَلَلي  فعل  �إىل 

�جلمهور  ويزود  �حلل  ويقرتح  �حلكاية  بتنظيم  ويقوم 

و�لَلَلوقَلَلائَلَلع  �الأحَلَلَلَلد�ث  مبختلف  ويَلَلخَلَلربه  مبعلومات 

حيز�  �أخذ  �لدر�مي  �مل�رسح  يف  )�ل�رسد(  و��ستخد�مه 

تتطلبه  و�سكل حاًل ملا  در�مية عملية  كبري� ك�رسورة 

�لكتابة  م�ستوى  على  �ل�سارمة  �مل�رسحية  �لقو�عد 

من تكثيف زمن �حلدث و�اللتز�م بوحدة �ملكان لهذه 

�مل�رسحي  �لن�س  يف  وجوده  مع  �لتعامل  مت  �الأ�سباب 

كعرف من �الأعر�ف �مل�رسحية.

�إبر�هيم  علي  �هلل  عبد  جتربة  يف  �لَلَل�َلَلرسدي  �خلطاب 

�مل�رسحية:
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الن�سر: اإىل  الق�سر  م�سرحية   -    1
��سار �لكاتب �أن �مل�رسحية كتبت يف 1969 للم�ساركة 

 ،  1964 �أكتوبر  �لر�بعة لثورة  يف �الحتفال بالذكري 

وقد جرى تثيلها يف م�ساء يوم 1969/10/28 وهو 

�سهد�ء  جماعة  �جلند  ر�سا�س  فيه  �رسع  �لذي  �ليوم 

ثورة �أكتوبر من �مل�ساركني يف �ملظاهرة �لتي توجهت 

نهار ذلك �ليوم للق�رس �جلمهوري الأربعة �أعو�م خلت.

��ستهاللية �لن�س خطاب مبا�رس موجه من �سخ�سة)1( 

يحث �ملو�طنني على �مل�ساركة يف �ملظاهرة �ملتوجهة 

�أن  بعد  �ملو�طنون  �أيها  �ملو�طنون  ....�أيها  �لق�رس  �ىل 

�حلكم  عن  �لنوفمربية  �لدكتاتورية  �لطغمة  تنازلت 

حتت �سغط �إ�رس�ركم �لبا�سل....وهلم

�سخ�سية)2( : �ىل �لق�رس حتى �لن�رس.

�لكل: بالدم �سنحمي �لثورة �ىل �لق�رس حتى �لن�رس)8(

�الأول  ملدخلني  �أ�س�ست  للن�س  �لتمهيدية  �الإ�ستهاللية 

�نذ�ك  �سائد�ً  كان  ما  �سد  �إحتجاجية  لروؤية  تاأ�سي�سه 

�لن�س يف مو�جهة �رسية بني ما حدث  و�لثاين و�سع 

�أفرزته �لثورة من تغيري جزري على خارطة  �آنفًا وما 

مفاهيم �ل�سلطة �لدكتاتورية.

وعليه جاء �مل�سهد �الأول �آخذ�ً طابع �حلكي �لق�س�سي 

و��سعًا  �لق�رس  حادثة  م�سمون  حول  �لد�ئر  �ل�رسد  �أو 

�إ�سار�ت �لر�وي وحو�رته �ل�رسدية عن �إ�رس�ب �ل�سحف 

�ل�سود�نية و�إ�رس�ب قوة �لبولي�س، رغم ما حمله �مل�سهد 

من بنيات �رسدية لكنه ج�سد حاالت عامة من مو�قف 

مبو�قف  �لدولة.�أ�سبه  مبوؤ�س�سات  مرتبط  عام  و�إ�رس�ب 

�لفعل �لدر�مي �لذى �إتخذه بروميثيو�س من �الألهة .

�مل�سهد �لثاين:َل

�لتوظيف �ل�سنمائي �لذي و�سح بروؤية �رسدية ما حدث 

من تفا�سيل �لثورة عرب تقنية �لفال�س باك يف متوى 

ومموالت  دالالت  ذ�ت  �رسدية  �سورة   وهو  �لن�س 

ك�سف  وعليه  �لتقنية  هذه  مبثل  �إال  عر�سها  الميكن 

�لن�س بعمق داللة �ل�رسد بهذه �لطريقة ، وهذ� �أ�سلوب 

جلاأت �إليه �لكثري من �لتجارب �مل�رسحية �لتي عر�ست 

حدث يف �ملا�سي و�أعادته بهذ� �الأ�سلوب �لتقني.

�مل�سهد �لثالث:َل

�أ�سار فيه �لكاتب �يل ذكر �أ�سماء �سهد�ء �أكتوبر �عتماد�ً 

علي ذ�كرته وتعميقًا لفكرة �ل�رسد �ملاثلة يف �لن�س.

��ستند  �لن�رس  حتي  �لق�رس  من  م�رسحية  ن�س  �إذن 

�ل�سود�ن  تَلَلاريَلَلخ  يف  م�سهود  �أثَلَلر  لَلَله  مو�سوع  على 

عر�س  يف  مَلَلوفَلَلق  �لن�س  يكن  مل  بالتايل  �حلَلَلديَلَلث 

و�إنا   ، �إبد�عية  در�مية  روؤية  وفق  ومعاجلتها  �لثورة 

وذ�كرته  �ملعريف  مزونه  علي  �لكاتب  فيها  �إعتمد 

بنيات  �سلطة  حتت  و�قعا  �لن�س  جعل  مما  �حلا�رسة 

�رسدية و�سعت حاجز بني �الإحاالت �ملرجعية وكيفية 

معاجلتها در�ميًا .

م�سرحية ت�سريح ملزارع من جودة:ـ ـ   2
كتبت هذه �لقطعة �حلو�رية لالحتفال بالذكرى �لر�بعة 

�الأبي�س  بالنيل  �لَلَلزر�عَلَلي  جَلَلودة  عنرب  حلادثة  ع�رس 

1956م )9(.
بنية �لتاأليف يف هذ� �لن�س قائمة علي حو�ر متد�خل 

�لن�س  �سكل ح�سور� يف  بنية �رسدية حو�رية مما  مع 

�ل�رسدي  ب�سقيها  �لكتابة  �ساحب  منتظم  كهيكل 

وتوظيفه  �ل�رسد  عن�رس  ��ستدعى  مما  وهذ�  و�حلَلَلو�ري 

قلب  �سميم  يف  �لَلَلقَلَلارئ  تدخل  و��سحة  بَلَلاإ�َلَلسَلَلار�ت 

�خلطاب  ��ستدعاء  �أمَلَلا  م�رسحيًا  وتوظيفها  �حلادثة 

علي  تقوم  �لتي  �لدر�مية  �لقيمة  �لن�س  �أفقد  �ل�رسدي 

لفن  �أقَلَلرب  �لن�س  جعل  وغيابه  مكم  در�مَلَلي  بناء 

�ل�رس  �لناقد  باإ�سارة  �أخذنا  و�إذ�  �مل�رسح،  من  �لق�سة 

�ل�سيد بقوله :)�أن �لن�س يعترب ن�س توثيقي �أو ت�سجيلي 

حلادثة مددة()10(

�سحيحة  تكون  قد  مالب�سات  فيها  �إ�سارة  تعترب  هذه 

تكون  حالة  يف  �سحيحة   ، �سحيحة  غري  تكون  وقد 

�إ�ستدعاء �حلادثة �لتوثيقية �أو �لت�سجيلية د�خل �لن�س 

علي  قادر  موؤلف  خيال  ي�سطحب  بناء  ت�سكل  كروؤية 

�لدر�مي  للمنطق  �الأفكار وفقًا  �الأحد�ث و�سياغة  ربط 

��ستبدل  �أما ن�س ت�رسيح ملز�رع من جودة  �ملحدود، 

متاأرجحا  جعله  �َلَلرسدي  بعن�رس  �لدر�مية  �لقاعدة 

فكرة  عن  �لعاجز  �لت�سجيلي  �لتوثيق  و  �حلدوتة  بني 

�ملعاجلة بروؤية در�مية.

مرتامي  جاف  حار  م�سرحية   -   3
االأطراف :ـ

كيفية  حَلَلول  �لت�ساوؤيل  و�حلَلَلو�ر  �ل�رسد  طابع  �أخَلَلذت 
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�لتغيري ل�سود�ن بد�أت تت�سكل مفاهيمه �حلديثة للثورة 

وق�ساياهم  ت�سور�تهم  لهم  حديث  جيل  خَلَلالل  من 

�لبنيات  م�ستوى  عَلَللَلَلى  تغيري  الإحَلَلَلَلد�ث  �خلَلَلا�َلَلسَلَلة 

جاف  حَلَلار  م�رسحية  �إذن  و�ل�سيا�سية  �الجتماعية 

مرت�مي �الأطر�ف كن�س ��ستند على ق�سة ق�سرية كما 

ي�سري �ملوؤلف- �سكلت خطاب �رسدي ميثل نقطة خالفا 

�لن�رس  جَلَلودة-  عنرب  �ل�سابقني)  للن�سني  جوهرية 

�لثوري �ملبا�رس  �لقالب  �أخذ� طابع  �لق�رس( هما  حتى 

الأحد�ث ح�سلت يف تاريخ �ل�سود�ن �حلديث هما �أكتوبر 

وحادثة عنرب جودة �لزر�عي �أما حار جاف �وغلت يف 

�خلطاب  ف�سل  لذ�  �رسدية   بروؤية  �لتغيري  جوهر  طرح 

�ملبا�رس  با�ستناده  �لثالثة  �لن�سو�س  يف  �لَلَلدر�مَلَلي 

للبناء  بديال  �أنتجت خطابا �رسديا  بنية �رسدية   على 

�لقو�عدي �لدر�مي �ملتبع يف كتابة �لن�س �مل�رسحي.

�أفق  كتابه  يف  �ل�سيد  �ل�رس  �لناقد  هنا  �أي�سًا  وي�سري 

�لت�ساوؤل) فم�رسحيتي �لق�رس و�لن�رس وت�رسيح ملز�رع 

من جودة جتلت فيهما و�إحتدت روح �لباحث �ملعروف 

بها د. عبد �هلل علي �إبر�هيم مع روح �مل�رسحي فقد جمع 

�ل�سحف  من  باحلادثتني  تتعلق  �لتي  �ملادة  �ملوؤلف 

خا�سة جريدة �ل�رس�حة �أو من �الإذ�عة عن طريق �لنعي 

وكذلك  �لد�خلية.  وز�رة  ت�رسيحات  �أو  �لتربعات  �أو 

�أ�سماء �ل�سحايا فقد كانت �أ�سماء �ل�سخ�سيات حقيقية 

�لت�سجيلية يف  �لنزعة  �إذن جتلت  و�حلادثة كما هي... 

جمع �ملادة ثم جتلت كذلك يف طريقة �لكتابة()11(.

و�لنزعة �لت�سجيلية �أو �لوثائقية �لذي �أ�سار �إليها �لناقد 

�ل�رس �ل�سيد هي لي�ست عر�س لوقائع �إنا هي معاجلة 

�بد�عية حلقائق �لو�قع الأن �مل�رسح �لت�سجيلي يناق�س 

�أو فرتة  ق�سايا �سيا�سية و�جتماعية ترتبط بحقبة ما 

عن  �سحيحة.بداًل  در�مية   معاجلات  وفق  ما  زمنية 

�لت�سجيل �لذي ينقل �حلادثة كما هي.

اجلرح والغرنوق: م�سرحية   -   4
�لن�سو�س  عَلَلن  كَلَلثَلَلري�ً  تختلف  ال  و�لَلَلغَلَلرنَلَلوق  �جلَلَلرح 

�ل�سابقة يف ح�سور مفهوم �ل�رسد لكن �ل�رسد يف �جلرح 

�لن�س  د�خل  �الإ�سار�ت  متعدد  طابعا  �أخذ  و�لغرنوق 

وميكن �أن يقال �أن �جلرح و�لغرنوق تاأثرت يف �سكلها 

�لتي  �لرو�ية  �لفقرة  �أو  �لرو�ئي  �لفعل  بطابع  �لبنائي 

و�حد  ذ�ت مو�سوع  تكون  قد  بعناوين متلفة  جتيء 

�أو مو��سيع عدة يجمع بينها مو�سوع خفي يف طرحه. 

�عتمدت  �ل�سياق  هذ�  حتت  تندرج  و�لغرنوق  فاجلرح 

�إعتماد مبا�رس� على فكرة �مل�سمى �مل�سهدي �أو �لعنو�ن 

)��ستئنا�س  �ملقدمة  من  �إبَلَلتَلَلدء�ً  �لن�س.  بنية  د�خَلَلل 

�لكارثة، وكور�س �لن�ساء و�إ�سار�ته للعالقة بني �لرجل 

و�ملر�أة وفقد�ن �الأول للثاين.

�لعنو�ن �الأول: قطيع �ل�سبابة.

ب�سكل  تتحاور�ن  �ل�سن  يف  طاعنتني  ملر�أتني  م�سهد 

�حلميمة  �لعالقة  ميثل  مفقود  ما�س  حَلَلول  حكائي 

�ل�سبابة  بقطيع  �مل�سهد  وت�سمية  و�لرجل  �ملَلَلر�أة  بني 

يدل على فقد�ن هذ� �لعامل وح�سور �ل�رسد فيه مبثابة 

فيه  عا�ستا  �لَلَلذي  �ملا�سي  بني  للم�سافات  تقريب 

و�أ�سو�قه.  ذكرياته  بكل  �لرجال  خلفه  �لذي  و�حلا�رس 

كما يتمثل يف �حلو�ر �الأتي:َل

من  خري  و�الأحَلَلاجَلَلي  �سك  ال  �لرجال  �سيعود   1 مَلَلر�أة 

غريها و�أخريها غري معيب.

مر�أة2 ناأكل من اللوبنا حتى ين�سج بلحنا.

العنوان الثاين: )goat( املاعز

ونف�سية  �لعافية  بني  ملكية  حول  نَلَلز�ع  فكرة  يج�سد 

�أقرب �إىل روح  وهن متقاربتان يف �ل�سن هذ� �لعنو�ن 

�لعنو�ن �ل�سابق هنا د�ر �حلو�ر حول �لتفا�سيل �لدقيقة 

بني �لرجل و�ملر�أة من خالل م�ساجر�تهن 

هنا حدث �إنقالب على م�ستوى �ل�رسد من ملكية تدعى 

كل و�حدة منهن �أن �ملاعز ملكها �إىل �أ�سلوب ف�سح  كل 

و�حدة منهن وما فعلته من ممار�سات جن�سية مع رجل.

نفي�سة:- ما هذه �إال هو�ج�س �ملر�أة �لبائرة.

�متالأ  مرة  كم  �لرجال.  قاتلة  يا  �أنا  بائرة  �لعافية:- 

ف�ساء حو�سك بنعلني �ملعذبني وكم مرة �نكفاأ عنقريب 

�جلنازة على حائط بيتك ال مرة وال مرتني...�لخ.

تكون  �ملمكن  �حلو�جز  ك�رس  حالة  ج�سد  �مل�سهد  هذ� 

ناجت  �مل�ستور  �لبوح  وهذ�  و�آخر  �سخ�س  بني  م�ستورة 

من فعل �ل�رسد نف�سه الأن �ل�رسد ي�ستح�رس حدث مرئي 

�حلا�رس  �سياغته.يف  ويعيد  �ملا�سي  يف  مرئي  وغري 

مبعني �أقرب لذهن �لتلقي.
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العنوان الثالث: ال�ساهد

ي�سري �إىل عالقة �سامل حامدوك بالبلد وملكيته للنخيل 

و�لطني و�لبيوت وترد �إ�سار�ت حول مفهوم �حلر و�لعبد 

على ل�سان زهرة.

�أنثى ما بقي لك  يا  �آخر �مل�ساألة جعلتينا عبيد�ً  �سامل: 

يف �لدنيا بقية وي�ساألك �هلل.

�لعنو�ن م�ستند�ً علي �سخ�سية )زهرة( كمر�أة  جاء هذ� 

حفظ  يف  ذ�كَلَلرة  لها   حبوبة  مبثابة  �ل�سن  يف  طاعنة 

�النت�ساب  لكل عائلة وجذورها.

كان  جَلَلدك  �إىل  �لكبري  �ل�سو�سي  �لفكي  جَلَلاء  زهَلَلرة: 

عارفًا  وكان  برطانته  �هلل  كتاب  �أف�سد  �أعجميًا  �لفكي 

�أن  جدك  و�أر�د  �خللق  وم�رسة  و�لعروق  باالأع�ساب  

يكافئه على جنابته وخدمته له فلي�س من غري جدكم 

تاأ�سلت �رسوركم...�لخ.

ويف ختام �لعنو�ن �أو �مل�سهد و�سح خطاب �ل�رسد �أ�سل 

حامدوك وملكيته كغريب لالأر�س 

العنوان الرابع: ال�سوق اإىل املرافئ

من  �ل�ساكن  حتريك  يف  ودورهم  �لرجال  هجرة  �سور 

�حلياة �لعامة �إ�ستناد�ً على هذ� �حلو�ر.

�لنخلة  �لرجل  ي�ستل  يدعونا  �حلياة  �لنخيل  ف�سيل: 

يف  �أطَلَلول  كاالأيام  �لنخيل  �جلني  جنى  حتى  فتعمر 

�لعمر.

العنوان اخلام�س: )املاعز- ديوان �سامل 

حامدوك(

�جتماعية  كموؤ�س�سة  حامدوك  جمل�س  فيه  ��ستخدم 

ت�ساهم يف حل �لنز�ع بني �الأطر�ف.

يف  �سو�دي  خر�بي  ز�عفة(:  �ملكان  )تقتحم  �لعافية: 

�أمنع عني  �أ�ستحلفك مبن بر�ك و�سو�ك  رجاك يا �سامل 

تهجمات هذه �ملر�أة لي�ست �مر�أة ولكنها �سيطان قاتل.

خر�بي  خلفها،  �ملاعز  وجتر  �لديو�ن  )تقتحم  نفي�سة: 

�سو�دي، و�قعة لك يف طريقك �ساألتك بالذي خلقك �أمنع 

عني تهجمات هذه �ملر�أة )�سمت( لي�ست �مر�أة ولكنها 

�سيطان بو�ر...�لخ(.

�ختتم �مل�سهد بحو�ر �رسدي يعك�س ما�سي �ساهم فيه 

جمل�س حامدوك حلل م�ساكل �لطرفني.

�مل�ساكل  كانت  �لرحمن  مالئكة  يا  حامدوك:  �سامل 

وماعز  و�ساأن  بقر  وحَلَلول  و�قعني  نا�س  بني  و�قعة 

ومن حلم ودم وروث. وكان مر�ح حامدوك يقدم حلواًل 

و�قعية فيها عرف وت�سويات...�لخ.

�لعنو�ن �ل�ساد�س )�جلرح و�لغرنوق(

له  �رسدي  حو�ر  عرب  وعتقه  �لرق  مفهوم  حول  مبني 

فرت�ت  يف  لل�سود�ن  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  يف  خلفياته 

�ل�رسد  يف  متمثل  و�ملهدية  �الجنليزي  �حلكم  مددة 

�حلو�ري �الأتي:-

�سامل حامدوك: يا مالئكة �لرحمن م�سى زمن منذ �أن 

بعثت �حلكومة لنا بورقة �حلرية �لتي عتقت مبقت�ساها 

كل �لرقيق...�لخ.

و�إ�سارته للدعوة نحو جهاد �حلكومة �لكافرة وتطعيم 

�لنيل  للبو�خر على  و�إن�ساء مر�سى  �جلدري  �لنا�س من 

فكرة  �لديو�ن  �أو  هنا  �ملجل�س  وفكرة  �لَلَلرتك  وقتال 

عادًة يتم فيها تبادل �حلديث يف �ل�سيا�سة و�ملجتمع.

و�لتفا�سيل �خلا�سة بحياة �لنا�س..�لخ

بو��سطة حكي ياأخذ م�ساحات �سا�سعة من فعل �ل�رسد 

�ملا�سوي وبدوره ي�سكل حد فا�سل بني زمنني حا�رس 

وما�سي وهذ� ما مت جت�سيده يف جمل�س حامدوك.

�لعنو�ن �ل�سابع: درب �لقرية

موت  ذكريات  الإ�ستعادة  حر  تد�عي  فكرة  �ل�رسد  �أخذ 

�أزو�جهن.

نفي�سة:- كانو� �أزو�جي قتلهم �آجلهم...�لخ.

بال  طوياًل  �نتظرتهم  بابي  من  دنَلَلو�  ما  �لعافية:- 

جدوى...�لخ.

�لعنو�ن �لثامن: ديو�ن حامدوك �ل�سوط و�لعو�ء

هنا �ل�رسد �أخذ طابعني يف مفهوم �حلكي 

�الأول: �حلو�ر �ل�رسدي د�خل جمل�س حامدوك.

دور  له  كفعل  بال�سوط  �لعقاب  فكرة  توظيف  �لثاين: 

�لريف  جمتمع  يف  وبالذ�ت  �الجتماعي  �لن�سيج  يف 

وظف �مل�سهد فكرة �ل�سوط كفعل د�ل على �لعقاب يتم 

حدوثه يف �ملا�سي وح�سوره يف �لن�س وفقًا ملكانة 

مع�سالت  حل  يف  ت�ساهم  ك�سلطة  و�إختياره  حامدوك 

�أعنف  �ملجتمع حتى ولو كانت طريقة �حل�سم ب�سورة 

من �مل�سكلة.

يف خاتة �لن�س كور�س ن�ساء �لقرية �إ�سارة �إىل �إن�ساء 
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�ملدنية �حلديثة �لتي بد�أت تت�سكل وتكتمل ح�سارتها 

�مل�ستوى  على  �ملجتمع  �أو�ساع  وحت�سني  �لعمر�ن  يف 

�الإن�سان  مو�زين  يجعل  مما  و�لرتفيهي  �القت�سادي 

من  �لرجال  هجرة  ت�ساعفت  لذ�  حت�رس�ً  �أكرث  �لبدوي 

�لريف �إىل �ملدينة بالتايل �أ�سبحت �ملدينة لدى �ملر�أة 

على  بناء  �لَلَلزوج  �سلطة  وجود  �أفقدتها  �رسة  مبثابة 

�ال�ست�سهاد �الأتي:- 

عند  �لرجال  ينذل  �جلديدة..  �ملاجنة  �رستنا  �ملدينة 

كالر�ق�سات  �ملَلَلدن  فتنمو  �حلديدية  �ل�سكة  مطات 

لو مل  تن�ساأ يف جوفها  يت�سبعن من و�سطهن كاحل�رس 

تبق غري �جلر�ح فلتكن �جلر�ح �الأو�سمة لو مل تبق غري 

لو مل  �جلناح  �لربك مهي�سة  ال  �الأنهار  فلتكن  �لدموع 

�لهو�ج�س  ت�سب  �لعام  �الإذالل  فليبد�أ  �ل�سوط  غري  تبق 

على جذوعنا �ملرتملة.

قربت  حديد  ال�سكة  م�سرحية   -   5
امل�سافات كثرياً

ن�س م�رسحي �إ�ستوعب يف هيكله طريقة �لبناء �لدر�مي 

و�إ�سار�ته مع  �لف�سلي مب�ساهده  �لتق�سيم  على م�ستوى 

جاءت  �لتي  �مل�رسحية  وهي  �ل�رسد  عن�رس  توظيف 

عبد  جتربة  يف  �ل�رسد  خطاب  حول  ل�سفرنا  كخاتة 

�إ�سار�ت مددة يف  �إبر�هيم، ونركز هنا على  �هلل علي 

�لن�س باعتبارها جتاوزت �لطرح �مل�رسحي �ملعروف 

نقدي  طرح  و��سعة  م�سامينيه  بنيات  على  وقفزت 

�ملجتمع  يف  مدلوالت  لها  مفرد�ت  �لكاتب  فيه  وظف 

�ل�سود�ين مثل مفردة حر، خادم، عبد، حلي وهي ذ�ت 

ملفات  من  �لناجتة  و�لقبلية  �لعرق  مبفهوم  �سلة 

�مل�ستعمر ودوره يف تفكيك �لن�سيج �الجتماعي لذ� ن�س 

�مل�ستعمر  لثقافة  �ل�سيئ  �لوجه  �إختطف  حديد  �ل�سكة 

وجتعله  �لقارئ  حتيل  �رسدية  بروؤية  �سياغته  و�أعاد 

يتاأمل يف م�سدر �الأزمة �لطاعنة يف خا�رسة �لن�سيج 

�لقومي و�الإ�سارة �الأخرى.حول ح�سور �ملدينة �حلديثة 

و�لغرنوق حيث  مثلما كانت حا�رسة يف ن�س �جلرح 

�أن �ملدينة �سكلت حاجز حرمان بني �ملر�أة و�لرجل من 

خالل �لتو��سل �حلميمي لذلك �سبهت �ملدينة بال�رسة 

�ملدن  حركة  بد�أت  �لهجرة  �أبو�ب  �فتتحت  عندما  الأن 

تت�ساعف وت�ستوعب كميات هائلة من �لريف مما خلق 

عدم تو��سل بني �جلن�سني وح�سور �ملدينة يف �ل�سكة 

على  يطلق  مفهوم  وهَلَلو  �لكاتل  بالناقة  �سبه  حديد 

�حليو�ن �لذي يقتل زريته وي�سمى باحليو�ن �ل�سوؤم الأنه 

لي�ست لديه رحمة للجناه عندما ي�سبه نور �لدمي �ملدينة 

بثقافة  و�إحتكاكهم  �أبَلَلنَلَلاءه  من  خوفًا  �ملعنى  بهذ� 

)�لريف  بينهما  �لفرق  و  �سلوكهم  علي  و�أثرها  �ملدينة 

و�ملدينة( �سا�سع وكبري لذ� كان متوج�س الأبناءه �أن ال 

ي�سيعو� يف زخم �حلياة �لع�رسي. 

د�لة  بفكرة  �ل�رسد  توظيف  فيهما  مت  �الإ�سارتان  هاتان 

على م�سامني لها ح�سور متميز يف �ملخيلة �الأوىل تكمن 

يف �الأزمة �لتي �سارت مبثابة �رسخة د�وية لالإ�سكاالت 

قر�ءة حقيقية  �آخر قدمت  �ليوم ومبعنى  �ملاثلة  �لقبلية 

توظيف  �لثانية  و�الإ�َلَلسَلَلارة  ق�سمان  �إىل  �لن�سيج  لف�سل 

فكرة �لهجرة من �لريف �إىل �ملدن و�سلبياته على �لثقافة 

�ملحلية لذ� �سار �ل�رسد يف م�رسحية �ل�سكة حديد مقدمًا 

طرح ن�ساهد �أحد�ثه �ليوم كمعادل �أ�سا�سي للطرح �لعرقي 

و�لتخوف من ثقافة �ملدينة.

االإحاالت املرجعية:ـ

بريوت  �مل�رسحي:  �ملعجم  ق�ساب-  وحنان  �لياأ�س  ماري   1-

مكتبة لبنان، -1996 �س248.

-2 فا�سل �الأ�سود- �ل�رسد �ل�سينمائي: �لقاهرة، �لهيئة �مل�رسية 

�لعامة للكتاب، -1996 �س29.

�لهيئة  �لقاهرة،  �لَلَلدر�مَلَلي:  �لبناء  �لعزيز-  عبد  ممود   3-

�مل�رسية �لعامة للكتاب، -1998 �س6.

�ل�سيد:  �ل�سباعي  ترجمة/  �لدر�ما  جمال  ر��سلن-  مارتن.   4-

�لقاهرة- �س-35 49.

نظرية �مل�رسح �مللحمي ترجمة/ جميل  بريخت-  برتولدت.   5-

م�سيف �لتكريني: عامل �ملعرفة )دون تاريخ وترقيم(.

�لعامة  �ملكتبة  عو�س:  لوي�س  ترجمة/  �ل�سعر  فن  هور��س-   6-

�مل�رسحية،: �لقاهرة، 1947)دون ترقيم(.

-7 م.ك. فن�ست- نظرية �الأنو�ع �الأدبية- ح�سن عون: �ال�سكندرية، 

د�ر �ملعارف.

من�سور�ت  و�لن�رس:  �لق�رس  �إبر�هيم- م�رسحية  �هلل علي  عبد   8-

�مل�رسح �ل�سود�ين، -1991 �س -7 19.

�إبر�هيم- م�رسحية ت�رسيح �ملز�رع من جودة:  -9 عبد �هلل علي 

من�سور�ت �مل�رسح �ل�سود�ين، -1991 �س35-46.

م�رسحيون  �ل�سود�ين  �مل�رسح  �لت�ساوؤل-  �أفق  �ل�سيد-  �ل�رس   10-

 2011- و�لن�رس،  لل�سحافة  �خلرطوم  هيئة  �خلرطوم،  وق�سايا: 

�س42.

.42 -11 �ل�رس �ل�سيد- نف�سه- �س 

-12 عبد �هلل علي �إبر�هيم- �جلرح و�لغرنوق: �ل�سكة حديد قربت 

�مل�سافات وكثري�ً: �خلرطوم، من�سور�ت معهد �ملو�سيقى و�مل�رسح، 

 .5-32 -1981 �س 
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من أجواء الندوة )الصور بعدسة: خلفان التوبي(

اأغلق م�رسح ال�سباب والق�سم الأكادميي واأوقف املهرجان 

امل�رسحي املدر�سي، وامل�رسحيون يتدربون يف ال�سارع!

••
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أخرى يف اأخرى يف أخرى يف  أخرى يف عر و أخرى يف اأخرى يف أخرى يف عر و أخرى يف اأخرى يف عر و عر وسعر وس إقامة ندوتني واحدة يف ال�اإقامة ندوتني واحدة يف ال�سإقامة ندوتني واحدة يف ال�سإقامة ندوتني واحدة يف ال� بعد 

د جملة سد جملة سد جملة د جملة  يف هذا العدد احلراك  سالرواية، تر�سالرواية، تر�

فتجربة  وعرثاته.  أ�سئلته اأ�سئلته اأ�سئلته  عمان،  يف  امل�رسحي 

بفنون  قيا�سا  وُمرتاكمة  بفنون تقدمة  قيا�سا  ومرتاكمة  بفنون تقدمة  قيا�سا  وُمرتاكمة  ُتقدمة  ُم كانت  ومامل�رسح  متقدمة  كانت  ومامل�رسح  ُمتقدمة  كانت  ُامل�رسح 

كل هزيل يف ال�ستينيات سكل هزيل يف ال�ستينيات سكل هزيل يف ال�ستينيات  سب�سب� ب�أ ب�أ  أ اأ ا تبدها مل تبدها مل تبد ّأّنها مل أنها مل أّن أناأنا أنإذ  أناأناإذ اأنإذ  أناأنإذ  إذ اإذ ا إذ أخرى،  إذ اإذ اأخرى، اإذ أخرى،  إذ اإذ أخرى،  أخرى، اأخرى، 

كانت  بل  رساملن�رساملن�رسم  القرن  من  وال�سبعينيات 

تتقدم  تكن  مل  تتقدم إن  تكن  مل  تتقدم اإن  تكن  مل  إن  اخلليجية   التجربة  ُتقارُبتقارُب 

آنذاك.   اآنذاك.   آنذاك.    آنذاك.   عليها قيا�سا بالإمكانيات املتاحة  آنذاك.   عليها قيا�سا بالإمكانيات املتاحة 

باب، الذي سباب، الذي سباب، الذي  سولذا نت�ساءل، ملاذا اختفى م�رسح ال�سولذا نت�ساءل، ملاذا اختفى م�رسح ال�

ُبه ما يكون باملعهد الذي ُيربي به ما يكون باملعهد الذي يربي به ما يكون باملعهد الذي ُيربي القدرات،  به ما يكون باملعهد الذي يسبه ما يكون باملعهد الذي يس سأ�سأ� أ�اأ�ا كان 

أليف والإخراج والأداء؟ األيف والإخراج والأداء؟ األيف والإخراج والأداء؟  ويف  االتاالت خرج طاقات ويخرج طاقات وُيخرج طاقات 

)لربط  امل�رسح  ق�سم  )لربط إيقاف  امل�رسح  ق�سم  )لربط اإيقاف  امل�رسح  ق�سم  إيقاف  مّت متقارب،  وقت 

كان  الذي  الق�سم  هذا  العمل(،  ب�سوق  التعليم 

تغاستغاستغالت  س�س� ل امل��وازي  الأكادميي  التوازن  يخلُق 

باب العملية؟ سباب العملية؟ سباب العملية؟  سم�رسح ال�سم�رسح ال�

من تعوي�ض  ترى هل متكن "مهرجان امل�رسح" 

امل�رسح  ق�سم  امل�رسح إيقاف  ق�سم  امل�رسح اإيقاف  ق�سم  إيقاف  امل�رسح و ق�سم  إيقاف  امل�رسح و ق�سم  امل�رسح إيقاف  ق�سم  امل�رسح اإيقاف  ق�سم  إيقاف  امل�رسح و ق�سم  امل�رسح اإيقاف  ق�سم  إيقاف  باب سباب سباب  سال�سال� م�رسح  غياب 

باجلامعة؟ 

ؤ�س�سة وؤ�س�سة وؤ�س�سة  واملوامل على  التهامات  ُتكال  ما  كثريا  تكال   ما  كثريا  كال  

الأم ه��ي  تكون  م��ا  غالبا  وال��ت��ي  الأمُّالر�سمية،  ه��ي  تكون  م��ا  غالبا  وال��ت��ي  ُّالر�سمية، 

أن يقف على اأن يقف على أن يقف على  إىل اإىل إىل  نة سنة سنة واحلقيقية للم�رسح  ساحلا�ساحلا�

أو اأو أو الأدوار  رالفرالِفَرق امل�رسحية"  قدميه. فهل متكنت "

ؤ�س�ساتي؟ وؤ�س�ساتي؟ وؤ�س�ساتي؟  واملوامل الفردية  من تعوي�ض غياب الدور 

ُبعمل ُمنهج وقادر على الوقوف على بعمل منهج وقادر على الوقوف على بعمل ُمنهج وقادر على الوقوف على  هل تقوم 

قدمني را�سختني؟   

وُمثال  ومثال وخمرجا  وُمثال وخمرجا  ُوخمرجا  كاتبا  امل�رسحي"  "الفنان  هل 

ُومهتما بالديكور وال�سينوجرافيا، يعترب ُمتمكنا، ومهتما بالديكور وال�سينوجرافيا، يعترب متمكنا، ومهتما بالديكور وال�سينوجرافيا، يعترب ُمتمكنا، 

يد جيد من الثقافة واملعرفة ببعديها سيد جيد من الثقافة واملعرفة ببعديها سيد جيد من الثقافة واملعرفة ببعديها  سر�سر� ولديه 

ُالكال�سيكي واحلديث لُيجابه بقوة غياب الدعم، الكال�سيكي واحلديث ليجابه بقوة غياب الدعم، الكال�سيكي واحلديث لُيجابه بقوة غياب الدعم، 

رسي�رسي�رسع  أن اأن أن  ة على سة على سة على مهل قبل  ساخلا�ساخلا� ربي ذائقته ويربي ذائقته وُيربي ذائقته 

أخرى اأخرى أخرى  بطريقة  ؤ�س�سات؟ وؤ�س�سات؟ وؤ�س�سات؟   واملوامل دور  من  بالتذمر 

باب سباب سباب  سال�سال� دعونا نقول: "هل هنالك اليوم من جيل 

ي�ستحق  حياة،  ي�ستحق رسوع  حياة،  ي�ستحق رسوع  حياة،  وع  رسكم�رسكم� امل�رسح  يتبنى  من 

وره ؟ سوره ؟ سوره ؟  أن يثبت ح�اأن يثبت ح�سأن يثبت ح�سأن يثبت ح� إىل اإىل إىل  إىل املغامرة  إىل املغامرة 

بالدرجة غرية مل تكمل طريقها بالدرجة غرية مل تكمل طريقها بالدرجة  غرية مل تكمل طريقها سغرية مل تكمل طريقها س س�س� �اريع �اريع  اريع ساريع س سم�سم� م�هنالك م�هنالك 

باك التذاكرسباك التذاكرسباك التذاكر".. فما الأ�سباب  س�س� "املتوقعة من قبيل "املتوقعة من قبيل "
ه للم�رسح سه للم�رسح سه للم�رسح  ستعط�ستعط� أثبت اأثبت تعط�أثبت تعط�أثبت  أثبت  اجلمهور  أثبت اأثبت أثبت  اجلمهور  أثبت اأثبت  اجلمهور  أناأّنأّنأن أنذلك؟ رغم  أناأنأنذلك؟ رغم  أناأنذلك؟ رغم  ذلك؟ رغم وراء ذلك؟ رغم وراء 

تدفع  ضالنا�ضالنا�ض  فوجدنا  "الكوميدي"،  ا سا سا  سو�سو� و�سو�س سوخ�سوخ�

متنع  التي  العراقيل  هي  فما  ؟  كر�سيا  لتحجز 

وجود هذه الفرجة  املتوهجة.

ضار�ضار�ض ار�متار�مُت التي  "الرقابة"  نعد  نعد أن  نعد اأن  أن  ميكننا  هل 

أحد املعوقات الرئي�سية التي اأحد املعوقات الرئي�سية التي أحد املعوقات الرئي�سية التي  على امل�رسح هي 

عطل القاتلة  تعطل القاتلة  ُتعطل  القاتلة  ت" القاتلة  ت"  لليةسلليةسللية سال�سال� " أناأّنأّنأن أنأم  أناأنأنأم  أناأنأم  أم اأم  أم ؟   أم اأم أم ؟   أم اأم ؟   ؟  جتعله يرتاجع ؟  جتعله يرتاجع 

العمل اجلماعي؟ 

ُامل�سرح الُعماين  امل�سرح العماين  امل�سرح الُعماين  

رهن ا�ستعداد جمتمعي وقرار �سيا�سي

وة
لند

ا

أعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد   اأعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد   أعدت الندوة وقدمتها : هدى حمد   



اليوم يف  امل�رسح  نرى جتربة  واأخ��ريا، كيف    

خالل  من  والعربية،  اخلليجية  التجربة  �سياق 

املوؤ�رسات التي  تفرزها امللتقيات واملهرجانات؟

بح�سور مدير حترير جملة نزوى ال�ساعر طالب 

بامل�رسح،  امل�ستغلني  من  وجمموعة  املعمري، 

اأحمد،  عبدالغفور  واملخرج  امل�رسحي  الفنان 

اآمنة  الدكتورة  امل�رسحية  والناقدة  الكاتبة 

اجلمعية  ورئي�ض  وامل��خ��رج  الفنان  الربيع، 

الكاتب  العلوي،  ح�سني  للم�رسح  العمانية 

واملخرج  الكاتب  ال��ب��ادي،  ه��الل  امل�رسحي 

امل�رسحي حممد الهنائي من فرقة الدن، والفنان 

واملخرج طاهر احلرا�سي من فرقة توا�سل.

v v v

العري�ض  ال�����س���ؤال  ه��ذا  م��ن  لنبداأ  حمد:  ه��دى   -

وامل�ستفز  رمبا، هل ي�ستحق الفن وامل�رسح حتديدا، 

بالرعاية  اإليه  ُيلتفت  اأن  اأي�سا،  الزمن  هذا  ويف 

ة  لكي 
ّ
وباقتطاع الدولة جلزء من م�ازناتها العام

يك�ن امل�رسح على ما يرام؟  

الت�ا�سل  مفردة  لنا  تبدو  اأحمد:  عبدالغفور   -

ه�  امل�����رسح  اأن  اإال  ج��دي��دة،  م��ف��ردة  االجتماعي 

و�سيلة ت�ا�سل اجتماعي منذ بدايات التاريخ، منذ 

يت�ا�سل�ن،  النا�ض  كان  عندما  االإغريقي.  الزمن 

وي�ست�عب�ا  ي�ساهدوا  لكي  امل�رسح  ويح�رسون 

وج�دهم عرب ما ُيقدم، وكان غالبا ما يحدث هذا يف 

اإطار ديني، وا�ستمر على اختالف الع�س�ر. امل�رسح 

الدولة  على  ينبغي  ولذا  االأمرا�ض.  من  وقاية  ه� 

االإن�سان  الثقايف.  ال�عي  على  امل��ال  ت�رسف  اأن 

على  ال�رسف  اأن  يعي  اأن  امل�س�ؤول  وعلى  ث��روة، 

لي�ض جمانيا ولي�ض ترفا، فعندما ن�رسُف  الثقافة 

على الفن�ن الت�سكيلية وال�سعبية والكتابة واالآداب 

عم�ما، فهذا عالج. الفن و�سيلة من و�سائل الت�عية 

هذه  ت�ستقطع  اأن  الدولة  وعلى  واحلقيقية،  اجلادة 

االم�ال حقا.  فكل ال�سع�ب التي حت�رست وتط�رت 

ه�  ذلك،  وراء  تقف  التي  االأ�سباب  من  واحد  كان 

وعيها باأهمية الفن�ن والثقافة .

- اآمنة الربيع: اتفق مع اأحمد عبدالغف�ر، امل�رسح 

احلمقى  �سفينة  اإىل  بنا  ُيلقى  ال  حتى  جناة  ط�ق 

الثقافة  ي�سكل  اأّن��ه  على  للم�رسح  ننظر  عندما   .

الناعمة، وبغ�ض النظر عن كل ال�سلبيات امل�ج�دة، 

عندما ننظر هذه النظرة التفاوؤلية، نظرة تق�ل باأن 

نحتاجه  ما  فهذا  ال�عي،  الناعمة مع وج�د  الق�ة 

فعال من اإميان بدور امل�رسح. 

 ال اأعتقد اأننا نختلف ح�ل دور امل�رسح يف تن�ير 

وامل�سكالت  االأم��را���ض  وم���اج��ه��ة  املجتمعات 

عن  تختلف  نظرتي  كانت  �سن�ات  قبل  ال�سيا�سية. 

لنا  ثل 
ُ

مي ال  امل�رسح  لالأ�سف  ولكن   . النظرة  هذه 

الدولة  م�ؤ�س�سات  الأن  اأ�سا�سية،  حاجة  عمان  يف 

امل�رسح  ولكن  االأ�سا�سية  الُبنى  من  الكثري  ترعى 

اإال  النظرة لن تتغري  اأّن هذه  الهام�ض. واعتقد  على 

بحاجة جمتمعية. 

بقرار  يتط�ر  ال  امل�����رسح  نق�ل  كنا  اأن��ن��ا  اأذك���ر  

ال�رسكة  مثل  مثله  داعم  ال�سيا�سي  القرار  �سيا�سي. 

االقت�سادية يف م�ست�ى الت�عية االجتماعية. لكن 

.. هل املجتمع  الذي يطالب بالتغيري  املجتمع ه� 

بحاجة اإىل امل�رسح حقا !

 نعم بحاجة الأنه يذهب اإىل امل�رسح وُي�ساهد، لكن 

�سخ�سيا  اأنا  ي�ساهده..  اأن  يريد  الذي  امل�رسح  ما 

اأمتنى اأن ُي�ساهد كل �سيء، من امل�رسح الكال�سيكي 

اىل التعبريي، اإىل ما و�سلنا اإليه الي�م من جتريب 

وجتريد.

- هدى حمد: الدكت�رة اآمنة الربيع قالت يبداأ االأمر 
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دعم 

امل�ؤ�س�سات 

رفع من 

مكانة م�سارح 

الدول 

التي  بداأت 

ا�ستغالها 

بعدنا 

ب�أ�شواط 

طويلة 



ماذا  �سيا�سي..  قرار  من  اأكرث  جمتمعية  حاجة  من 

تق�ل�ن ح�ل هذا ؟  

بحاجة  املجتمع  اأّن  ت��سيف  العلوي:  ح�سني   -

ظهر  فامل�رسح  مل�رسح.  بحاجة  ه�  نعم  مل�رسح 

وبقى  اجتماعي،  �سل�ك  من  اجتماعية  كظاهرة 

اأنه  على  دليل  وه��ذا   ال�سن�ات،  ه��ذه  كل  �سامدا 

ظهرت  فن�ن  هنالك  طبيعي.  اجتماعي  �سل�ك 

رغم  بقي  امل�رسح  بينما  عار�سة،  الأّنها  واختفت 

عليه  ُيطلق  دائما  امل�رسح  م�سكلة  واأزماته.  عالته 

اأب� الفن�ن. فما معنى ذلك؟

ال�سعر  فيها  يك�ن  التي  املجتمعات  اأّن  يعني    

معها  يربق  اقا 
ّ
بر ال�سعبية  والفن�ن  وامل��سيقى 

يخفُت  االأخ��رى  الفن�ن  تخفُت  وعندما  امل�رسح، 

امل�رسح تلقائيا، الأن امل�رسح ال ميكن له اأن يتط�ر 

مبعزل عن باقي الفن�ن اأبدا. �سيبقى ممار�سة �سكلية 

ال ُتغذي ال�عي لدى املجتمع. وكما قال عبدالغف�ر 

لها.  عالجا  ولي�ض  امل�سكلة  من  وقاية  ،امل�رسح 

امل�رسح عندما يعطيني فردا واعيا و�ساحلا �س�ف 

امل�رسح  وجه.  اأمت  على  االأ�سياء  باقي  ه�   ينجُز  

واأدواره  امل�رسح  خف�ت  من  زاد  ما  ولكن  م�ج�د 

ه� امل�ؤ�س�سة الر�سمية. 

القرار  وج���د  ���رسورة  يعني  ه��ذا  حمد:  هدى   -

ال�سيا�سي قبل الرغبة املجتمعية؟ 

�ستبقى  الفردية  امل��ح��اوالت  العلوي:  ح�سني   -

وج�د  ال   . الكبرية  الربكة  يف  م�ؤثرة  وغري  فردية 

خل�سبة م�رسح، لقد اأغلق م�رسح ال�سباب . املهرجان 

وكاأن  اأ�سف.  بكل  اأي�سا  اأوقف  املدر�سي  امل�رسحي 

امل�ؤ�س�سة الر�سمية حت�رس اخلطاب �سمن هذه الفرق 

لتبقى فردية. �س�ت واحد خافت وغري م�ؤثر، ولكن 

�سببات النجاح �س�ف تتحرك الفرق 
ُ
اأوجد م عندما 

�سبيل  على  الدن  فرقة  والنجاح.  للتميز   وت�سعى 

لكن  فردية.  بجه�د  �ستبقى  ولكنها  متاألقة  املثال 

ماذا ل� ت�سنى لنا اأن يك�ن لدينا ع�رس فرق متاألقة 

اأو خم�ض ع�رسة فرقة متاألقة ؟؟ 

فلماذا  اأهلية..  ال��دن  فرقة  اأّن  مبا  حمد:  هدى   -

تاألقت باجتهاد �سخ�سي ومل تتاألق باقي الفرق؟ 

- ح�سني العلوي: هذا �س�ؤال اآخر  ومهم.. ما ن�ع 

هذا التاألق يا ترى. تنظيم املهرجان، هل ه� جناح 

ي�ساف اإىل ر�سيد امل�رسح ؟ اأو ما يطلبه اجلمه�ر؟ 

الفرق  م��ه��رج��ان��ات  �سمن  ع��دي��دة  دورات   
ُ
مت��ر

اأف�سل  ه�  املهرجان  ه��ذا  يف  الفائز  الُعمانية، 

ال�سيء. املهرجانات لي�ست دليال على تط�ر امل�رسح 

نطمئن  يجعلنا  الذي  الدوري  كالفح�ض  يل  وتبدو 

على اأّن اأع�ساءنا تق�م بالدور املطل�ب منها على 

و�سلنا  اأي��ن  اإىل  مقيا�ض  املهرجان  وج��ه.  اأكمل 

وح�سب، ويعطي م�ؤ�رسات ال اأكرث.

 وما اأراه من ت�سابق الفرق على تقدمي املهرجانات،  

املمار�سة  �سكلية  اأخ���ذت  ال��ف��رق  اأّن  على  ي��دل 

امل�رسحية ولي�ض عمقها. 

ليلة،  ك��ل  ونعمل  اأ�سهر   3 مل��دة  جنتمع  فلماذا 

ون�ستغل على التدريبات؟ ملاذا ؟ ليقال اأننا قدمنا 

عر�سا م�رسحيا وح�سب واأننا فرقة تعمل؟ اأم لن�جد 

الثقافة  لغياب  يرجع  هذا  وكل  نن�سده.  الذي  االأثر 

التي  الر�سمية  امل�ؤ�س�سة  دور  وغياب  امل�رسحية 
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منذ  ي�رسف  ما  اأحمد:  عبدالغفور 

كدعم  امل�رسح  على   1980 عام  

هو نف�سه ما ي�رسف يف 2016 م  

ورمبا اأقل!



واملعاهد،  والكليات  اجلامعات  تفتح  اأن  ينبغي 

وجتند الباحثني لتعميق فهم امل�ستغلني بامل�رسح. 

- هدى حمد: لنكرر ال�س�ؤال.. تط�ر امل�رسح الُعماين 

بيد  ق���رار   اأم  جمتمعي  ا�ستعداد  ره��ن  ه���   ه��ل 

امل�ؤ�س�سة الر�سمية .  

اإذا  معا،  جدا  مهمان  االأم��ران  البادي:   هالل   -

يك�ن دعم  لن  ا�ستعداد جمتمعي  مل يكن هنالك 

غياب  احلقيقة  امل�سكلة  بال�رسورة.  م�ؤ�س�سي 

�سكل  تاأخذ  االآن  نراها  التي  املهرجات  الثقافة. 

املمار�سة احلقيقية. ولكن ل� عدنا قليال اإىل ال�راء 

اإىل زمن ما قبل املهرجانات مبا فيها الر�سمية، 

حل�س�رها  ن�سعى  عرو�سا  هنالك  اأّن  �سنجد 

دائما، فعلى �سبيل املثال: اآمنة الربيع كان لديها 

تعاون مع فرقة م�سقط احلر  يف بداية تاأ�سي�سها، 

حل�س�رها  جميعا  ن�سعى  عرو�ض  ُتقام  وكانت 

بل   ، اجلمه�ر  يطلبه  ما  مبقايي�ض  لي�ست   وهي 

هنالك  كانت  باالإن�سان.  ترقى  فنية  عرو�ض 

يف  ال��دن  فرقة  وقدمت  اأي�سا.  ال�سح�ة  فرقة 

بداياتها اأي�سا عرو�سا مهمة يف التاأ�سي�ض، ومل 

قال 
ُ
ي اأن  اآنذاك  الذي يقف وراءها  الهاج�ض  يكن 

انظروا نحن نقدم عرو�سا م�رسحية واإمنا لنتاأكد 

جميعا باأن امل�رسح جزء اأ�سيل منا ومن تك�يننا 

ولذا فنحن ن�ستغل عليه. فرقة م�سقط احلر  قدمت 

باأّنها  اأق���ل  اأن  ا�ستطيع  بداياتها  يف  اأعماال 

مهرجان  هنالك  يك�ن  اأن  قبل  وذلك  مف�سلية، 

ماين. وكذلك ه� حال فرقة ال�سح�ة . 
ُ
للم�رسح الع

يف  لي�ض  دوره��ا  عن  تخلت  الر�سمية  امل�ؤ�س�سة 

الثقافة عم�ما.  تنمية  واإمّنا  يف  امل�رسح وح�سب، 

وح�سب.  والثقافة  ال��راث  وزارة  دور  لي�ض  وه��ذا 

الي�م  لل�سباب،  اأ�سا�سية  حا�سنة  لدينا  كانت  لقد 

هي غري م�ج�دة، ثم جاءت اجلامعة وبداأ دورها 

اأزمة  واإمنا  م�رسح  اأزمة  لي�ست  االأزمة  االأكادميي. 

كيف ننظر لالأ�سياء يف حيزها احلقيقي . نحن نريد 

ال  اال�سياء  وهذه  �سينما  نريد  فن�نا  نريد  م�رسحا 

تنبع من البناء الفردي تنبع من حماوالت البع�ض 

م�سقط  الر�ستاق،  فرقة  ال��دن،  فرقة  مثل  وح�سب. 

احلر . كل هذه الفرق ال ت�ستطيع اأن يك�ن لها دور 

اإميان حقيقي ب�رسورة  يكن هنالك  ما مل  حقيقي 

القيام بالعمل اجلماعي. 

ل� كان لدينا اهتمام بالثقافة وتط�ير ال�عي، ملا 

واالآداب  الفن  تهمي�ض  من  املرحلة  لهذه  و�سلنا 

عن  زائ��دان  وكاأنهما  االقت�سادية  االأزم��ة  ظل  يف 

حقيقيا،  الثقافة  على  اال�ستغال  كان  ل�  احلاجة.  

ملا كنا االآن ننتظر �سعر البرول متى يرتفع لننهي 

اأزمتنا! 

وم�رسحيات  امل�رسح   مهرجان  باإلغاء  نفكر  لن 

واحدة  وهذه  املدر�سة.  مهرجان  اإلغاء  اأو  اأخ��رى.  

للم�ستغلني عليها ي�ما ما:  التي قلت  الق�سايا  من 

الأنه  فقط  امل�رسح  مهرجان  تقلدون  فاأنتم  احذروا 

مهرجان �سكلي. هذا املهرجان – واأعني املهرجان 

امل�رسحي- هدفه طلبة املدر�سة. الهدف اأن تزرع�ا 

ثقافة يف اأذهان الطلبة ولي�ض اأن تقيم�ا مهرجان. 

املهم هم الطلبة.

 ل� وجدت الثقافة بجذور عميقة وحقيقية، ق�سايا 

كثرية كنا �سن�سل الي�م  اإىل حلها. وملا ا�سطررنا 

حلل�ل م�ؤقتة وعاجلة يف عام 2011م.

وح�سب.  امل�����رسح��ي  م�سكلة  لي�ست  االإ���س��ك��ال��ي��ة 

وال�سعر  الق�سة  مثل   م��ن  االأخ����رى،  االإب��داع��ات 

الت�سكيلي  وال��ف��ن  وال��رواي��ة  والنبطي  الف�سيح 

جناحها  يق�م  ابداعات  كّلها  ال�س�ئي  والت�س�ير 

امل�رسح  عمل  بينما  ال���اح��د.  ال��ف��رد  على  غالبا 

م�سمم  الفنان،  املمثل،  الكاتب  فهنالك  جماعي، 

اإىل  االأم��ر  يتعدى  بل  ال�سين�جرافيا،   اال���س��اءة، 

الباحث التاريخي الباحث اجلي�ل�جي..الخ. و لكي 

يكتب الناقد النقد، ال ي�ستطيع اأن يكتبه منعزال عن 

حراك املكان والزمان واالأ�سخا�ض. عليه اأن يدر�ض 
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مهرج�ن�ته� 



خلفية الفنان التي جاء منها .

ال��ب��ادي..  وه��الل  العل�ي  ح�سني   : حمد  هدى   -

اأوحيا لنا اأّن امل�رسح كان بخري واالآن تراجع، هل 

هذا �سحيح ؟  

الراهن  ال��سع  در�سنا  ل�  اأحمد:   عبدالغفور   -

ق��رار  �سعف  ب�سبب  ال�سعف  �سنجد  للم�رسح، 

وغلق  ال�سباب   ن�ساط  اختفاء  من  بداية  امل�ؤ�س�سة. 

م�رسح ال�سباب  وق�سم الفن�ن امل�رسحية وه� املنبع 

والع�امل  االإ�سارات  من  جمم�عة  اليتيم.  الثقايف 

امل�رسح  بداأت  كثرية  دول  طبيعة.  نتيجة  اإىل  اأدت 

التي  ال�س�رة اجلميلة  اأقل من  بعدنا وب�س�رة  من 

كنا عليها، وانظروا لهم االآن كيف اأ�سبح�ا . 

الِفرق التي تعمل كان يت�فر لها مكان للتدريبات 

املكان  االآن  ت�ستغل  باتت  االأندية  والعرو�ض. هذه 

ا�ستغالال ماديا وال ت�سمح للفرق باإقامة التدريبات. 

يحب�ن  طم�ح�ن  �سباب  يراأ�سها  كان  الفرق  هذه 

امل�رسح اأكرث من املادة ويقبل�ن بالقليل ويقدم�ن 

اإبداعات فنية رغم االإمكانيات املت�ا�سعة.  ال ت�جد 

ان�سغاالت، ال في�ض ب�ك وال ت�ير وال �سينما، كان 

مل�ساهدة  يذهب�ن  لذلك  هائل.  فراغ   وقت  هنالك 

امل�رسح. ومل تكن هنالك القن�ات الف�سائية . وهذا 

اأّن كثافة احل�س�ر يعني  اأخرى،  ال يعني من جهة 

اأن العر�ض على م�ست�ى عاٍل فنيا. كانت ال�سحافة 

املحلي  اخلرب  عن  تبحث  حملي  طابع  ذات  اأي�سا 

الن�ض اجليد،  ال�سحفي كما امل�رسحي يجري وراء 

ال�سحفية  االأخبار  وت�سبح  اجلديد.  عن  ويبحث 

اآنذاك مبثابة اإعالن غري مدف�ع االأجر.

�سار  امل�سميات،  يف  حتى  تط�ر  لدينا  اأ�سبح  ثم   

ُتقدم  اأن  ينبغي  االأهلية  والفرق  اأهلية  فرق  لدينا 

اأعمال فنية. لكن امل�سكلة اال�سا�سية، اأن ما ي�رسف 

االآن  اإىل  ي�رسف  ما  نف�سه  ه�   1980 ع��ام  يف 

متطلبات  مع  يتنا�سب  ال  وهذا    ،  2016 عام  يف 

امل�ساهدة الي�م وال مع القيمة ال�رسائية . 

يف  كان  الذي  امل�رسحي  غري  ه�  الي�م  امل�رسحي 

لكن  اال�سخا�ض  نف�ض  . هم  وال�سبعينات  ال�ستينات 

واأ�سبحت  انتاج  �رسكات  لدينا  اأ�سبح  ت��غ��ريوا. 

لذا ال بد من   . املادة تلعب دورا كبريا يف حياتنا 

كان  ولنكن �سادقني  املا�سي  . يف  الدعم  ح�س�ر 

اخلا�ض  جيبه  من  ي�رسف  الأن  م�ستعد  امل�رسحي 

كان  ل�  حتى  وير�سى  م�رسحا.  يقدم  اأن  اأجل  من 

املبلغ الذي يح�سل عليه �سئيال  للغاية. 

يفعل  اأن  ي�ستطيع  �سخ�ض  كم  العلوي:  ح�سني   -

اأو  �سخ�ض  اخلا�ض(  اجليب  من  الدفع  )اأعني  هذا.. 

�سخ�سان ؟ اأنت قلت امل�ازنة بقيت كما كانت،  واأنا 

اأق�ل لك لقد قل�س�ا امل�ازنة عما كانت عليه. ثانيا 

: يف الثمانينات لكي اجتهد يف االإبهار امل�رسحي، 

"اأجيب  تي�ب ليت"، االآن �ساأفكر  ب�رسكات كبرية 
من اأجل الديك�ر ومن اأجل ال�س�ت وال�سين�جرافيا . 

الفهم تغري، وهذا ال يعني اأي�سا اأن العرو�ض كانت 

االإح�سا�ض  لكن  ال�قت،  لذلك  منا�سبة  كانت  �سيئة 

باجلمال معايريه اأي�سا تغريت . 

- عبدالغفور اأحمد: امل�ساألة فعال لها عالقة بتط�ر 

الع�رس.  العمل الفني بحاجة اإىل قيادة واإىل ت�جيه. 

االإبداع يعتمد على الدعم  من امل�ؤ�س�سة الر�سمية. 

�سينمائي  ملهرجان  دع���ة  على  ح�سلُت  م�ؤخرا 
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املجتمعية  ثقافتنا  الربيع:  اآمنة 

الغريب  ُتقاوم  وريعية،  �سيا�سية 

ول ت�ستقبله ب�سهولة.



م�ساريف  يتحمل�ن  امل�ساركني  كل   . ال�س�يد  يف 

املهرجان  على  والقائم�ن   . والتذاكر  االإق��ام��ة 

يدعم  البلدي  املجل�ض  االأم����ر.  بع�ض  يتحمل�ن 

املهرجان بخم�ض وع�رسين ملي�ن كرونة �س�يدي، 

ورئي�ض  عماين.  ري��ال  األ��ف   250 يعادل  ما  اأي 

املجل�ض يق�م بعمل ع�ساء خا�ض لل�سي�ف . ويقف 

مع احل�س�ر بكل االمكانيات املتاحة. 

الهنائي فيما قيل،  راأي حممد  ما  -  هدى حمد: 

خ�س��سا واأنك تعمل �سمن فرقة؟

-  حممد الهنائي: حدثت الكثري من التغريات يف 

فعل  ردة  يحدث  مل  لالأ�سف  ولكن  الُعماين  امل�رسح 

م�ازية لهذه التغريات . اأنا ما زلُت اأدفع من جيبي 

. ول� تعلم�ن املبلغ املدف�ع  من  للفرقة  اخلا�ض 

من  الدعم  مبلغ   اأّن  �ست�ستغرب�ن  الر�سمية،  اجلهة 

 .2016 عام  ال�سعف يف  من  القدر  بهذا  امل�ؤ�س�سة 

والأنه لي�ض هنالك من حل اآخر فاأنا اأدفع من جيبي 

وغري  جن�نيا   ه��ذا  البع�ض  ي��رى  وق��د   . اخلا�ض 

امل�س�ؤولية  غائب،  امل�ؤ�س�ساتي  الدعم  جدوى.  ذي 

كنت  غائبة.   اخلا�ض  القطاع  من  االجتماعية 

الدول  اإحدى  يف  امل�سارح  مديري  اأحد  اإىل  اأحتدث 

�رساحة:  يل  فقال   . ال��دن  مهرجان  عن  ال�سقيقة 

ال  الأّنه  ن�ساطكم،  فيه  يت�قف  الذي  الي�م  "�سياأتي 
ي�جد دعم يقف وراءكم، هذا املهرجان ال ينبغي اأن 

تقيمه فرقة واإمّنا تقيمه م�ؤ�س�سة"، وكالمه حقيقي. 

يف  ح�رس  اأخ��رى  دول��ة  من  اآخ��ر  م�س�ؤول  وهنالك 

فعالية من الفعاليات  قال يل: نحن ندفع ما ي�ازي 

واحد.  م�رسحي  لعر�ض  ُعماين  ريال  اآالف  ع�رسة 

حتى ل� ت�رسف يف ال�ساي والقه�ة  اأو يف اأي �سيء 

اآخر.. الفرق لدينا يف ُعمان لي�ض لدينا م�سدر دعم 

ثابت، واإمّنا فقط دعم لعرو�ض املهرجان الر�سمي 

الذي ُيقام كل �سنتني ب�سيء ي�سري جدا. 

ُيعطى  االأح����ال  اأف�سل  يف  العلوي:  ح�سني   -

4000 ريال عماين. يف دول اأخرى يدفع  العر�ض 

لال�ستعداد للمهرجان ما يقارب من  7000 ريال 

عماين للفرقة. 

- حممد الهنائي: هنالك اأي�سا ما ُي�سمى باللجنة 

الإعطاء  املهرجان  قبل  ال��ف��رق  ت��زور  ال�سديقة 

االإر�سادات، لكي تتعدى جلنة التقييم . 

- هدى حمد: االآن تكلمنا ب�سكل م��سع عن الدعم 

على  يق�م  ال��ذي  االآخ��ر  الدعم  عن  م��اذا  امل��ادي، 

التدريب والتهيئة .. يف ظل غياب اجلانب التعليمي؟

- حممد الهنائي: اأنا ك�ساب مل اأجد قبلي  من اأكمل 

�سار  الذي  واخلط  منا   واحد  كل  تتبعي  م�سريته. 

من  مقط�عا  تقريبا  منا  واحد  كل  �سيك�ن  عليه، 

�سجرة. 

اإنتاج  وراء  ال�سبب  ه�  وه��ذا  العلوي:  ح�سني   -

م�رسح م�س�ه، اأي غري قادر على التاأثري.

داخل  التنظيمية  امل�ساألة  احلرا�سي:  طاهر   -

الفرق هي فرقة  اأغلب  الكيانات امل�رسحية غائبة. 

ب�سمة  واإمّن��ا  فريق.  عمل  ي�جد  ال  ال�احد.  الرجل 

وا�سحة،  عمل  خطة   ت�جد  ال  ولذا  ال�احد.  الرجل 

ت�جد  ال  اأن��ه  مبعنى  احل��ظ.  �رسبات  وف��ق  واإمّن���ا 

اإىل كيان �سلب قادر  اإمكانية لتح�يل هذا الكيان 

كنت   . الدعم  على  فقط  يعتمدون  نف�سه.  دعم  على 

اأق�ل لنف�سي: اإذا مل تكن لدينا قدرة اأو �سلطة لتغيري  

واقع الدعم امل�ستحق من اجلهات امل�س�ؤولة.. لنرك 

ذلك جانبا لُنفكر مليا يف البدائل امُلمكنة.

- حممد الهنائي: علينا اأن نتاأكد اأّن هذه امل�ؤ�س�سة 

اأن  مانع  لديها  لي�ض  امل�رسح،  دعم  ترف�ض  التي 

تدعم منا�سط اأخرى وثقافية اأي�سا. 

اأو  احلك�مي  القطاع  تق�سد  العلوي:  ح�سني   -

اخلا�ض؟ 

- حممد الهنائي: اخلا�ض

ذلك  يف  ولنا  �سحيح  كالمك  العلوي:  ح�سني   -

جتربة يف هذا. لقد خاطبنا ما يزيد عن 40 �رسكة 

يف  العاملة  الُعمانية  ال�رسكات  اأكرب  من  ُعمانية 
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الإح�ش��س 
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تغريت 

مع�يريه



كل القطاعات. ومل ترد علينا اأي �رسكة باالإيجاب. 

ورمبا يك�ن �س�ء ت�س�يق منا. ولكن هذه ال�رسكات 

اجلاليات  اإحدى  "من  اأحدهم  ُيقيم  عندما  نف�سها، 

يكفي لدعم  ما  تدفع  قد  " مثال عيد ميالد البنته، 
خم�ض م�رسحيات.  وهنا تظهر  االأمانة يف الدعم . 

- هدى حمد : ملاذا؟

اخلا�ض  القطاع  ثلي  
ُ

مم الأن   : العلوي  ح�سني   -

فه� ميار�ض  ولذا  ُعمانية،  اأغلبهم من جن�سية غري 

عمال انتقائيا ويحدد بدقة اأين يذهب الدعم. 

- طاهر احلرا�سي: اأظن اأن جتربة واحدة ال تكفي. 

ينبغي اأن تك�ن هنالك جتربة ثانية وثالثة ورابعة.. 

التجارب  من  ن�ستفيد  واإمن��ا  نياأ�ض.  ال  اأن  علينا 

اجلهة  هذه  مل   واأق���ل:  نف�سي  األ�م  اأحيانا  االأوىل. 

يح�رسه  ال  مهرجان  يف  الدعم   يل  ُتقدم  اخلا�سة 

اإال امل�رسحي�ن. ما ه� املردود للجهة الذي  غالبا 

�ستح�سل عليه ؟ 

ت�سابكة، يجتمع 
ُ
- ح�سني العلوي: امل�ساألة حلقة م

عرو�سا  اأنتج  الذي  امل�ؤ�س�ساتي  الدعم  غياب  فيها 

�سعيفة، وبالتايل هي مل ت�ستطع اأن تقنع امل�ؤ�س�سة 

هذه  دع��م  يف  يغري  ما  جتد  ال  ولذلك  اخلا�سة.  

العامل   كل  يف  اأق���ل  طاهر  على  وردا   . العرو�ض 

؟  عددهم  كم  ولكن   . امل�ستقل  الفنان  مثال   ي�جد 

يف النهاية العمل امل�ؤثر  ال ميكن اأن ينه�ض بدون 

دعم م�ؤ�س�ساتي.  يجب اأن تقتنع امل�ؤ�س�سة الر�سمية  

ب�رسورة هذا العمل لكي تفتح له املغاليق . يكفي 

اأن تدعم بر�سالة. يكفي اأن ت�جد خ�سبات م�سارح. 

ال نريد نق�دا. نريد اأماكن للتدريب على االأقل. 

ال  االآن  اإىل  اأنكم  املعق�ل  من  هل  حمد:  هدى   -

جتدون اأماكن للتدريب؟

يف  يتدرب�ن  امل�رسحي�ن   : العلوي  ح�سني   -

ال�سارع ماذا اأكرث من ذلك.  

فهم  حظا  اأف�سل  كان�ا  واإن  الهنائي:  حممد   -

يتدرب�ن يف املدار�ض.  ولذا يظل حار�ض املدر�سة 

هنا؟"  جال�سني  متى  لني  "اأنت�ا  با�ستمرار:  ي�ساألنا 

يعني  "العا�رسة  يق�ل:  العا�رسة".  "اإىل  له:  اأق�ل 

هذه  اإىل  ت�س�ري  ون�ض".  ع�رسة  اأو  ؟  العا�رسة 

الدرجة. 

ر�س�ة  اإىل  ن�سطر  واأحيانا  العلوي:  ح�سني   -

احلار�ض بالع�ساء واخلفايف  لكي ال يزعجنا ط�ال 

ال�قت. 

- حممد الهنائي �ساحكا: يق�ل احلار�ض اأحيانا: 

اللي  اأنا  راأيي  مي�سي،  الذي  املدير  راأي  ما  "ترى 
مي�سي".

القطاع  مل��س�ع  بالع�دة  اأحمد:  عبدالغفور   -

ب�اجبه  يق�م  ال  اخلا�ض  القطاع  بالفعل  اخلا�ض، 

من  منظمة  عندما  املثال.  �سبيل  على  الدعم  يف 

منظمات املجتمع املدين عينت مندوبة وافدة جلمع 

 400 على  يرب�  ما  جتمع  اأن  ا�ستطاعت  تربعات، 

األف ريال ُعماين، بينما لدينا فرقة خاطبت العديد 

للدعم،  فقط  واح��د  ب��رد  وتفاجاأت   ، اجلهات  من 

ففرحت به ومل يكن �س�ى ع�رسة رياالت ال غري! 

الفكرة  يعتمد على  الت�س�يق ال  الهنائي:  - حممد 

واأظن  كبرية  امل�سكلة  الفكرة.  وراء  يقف  من  واإمّنا 

اأّنها خارج م��س�ع "ال�سطارة الت�س�يقية"، وتعتمد 

على اأّن �سني ه� الذي جاء ولي�ض �ساد.

نزوى العدد 89 - يناير  2017

291

�سوت  ينخف�ض  العلوي:  ح�سني 

الرقيب يف املهرجانات التي ُتغازل 

الزائر  القادم من اخلارج



قطاعات  هنالك  اأوروب��ا  يف  املعمري:  طالب   -

امل�رسح.  وخا�سة  الثقايف  الن�ساط  لدعم  خا�سة 

بالفعل  الفن  الأن  املعريف،  اجلانب  ه�  يبقى  فما 

ميكن اأن يك�ن و�سيلة حماية للمجتمع، ولذا ال بد 

اإرادة ق�ية ل�سق الطريق  وتخطي  اأن تك�ن هنالك 

القفار . 

العلوي:  يف رو�سيا على �سبيل املثال،  - ح�سني 

�سباك  ولها  امل�رسح  مُتار�ض  التي  ال�سخمة  الفرق 

تذاكر، تخ�س�ض لها الدولة  مبلغ لكل فرقة �سن�يا. 

عن  يدها  الدولة  ترفع  مل  املتقدمة  الدول  هذه  يف 

مرة  ذات  ح�رسُت  ل��ه.  حا�سنة  ت��زال  ال  امل�رسح 

يف  امل�رسح  �سعف  عن  حديث  هنالك  وكان  ندوة 

ت�سري  كانت  االأوراق،  من  ورقة  اأعجبتني  اخلليج. 

اأن تك�ين الفرق امل�رسحية يف اخلليج العربي   اإىل 

ياأتي من باب ال�سللية . بينما ُيفر�ض بهذا الكيان 

اتفق  قد  املثال  �سبيل  فكريا. على  كيانا  يك�ن  اأن 

مع فكر اآمنة الربيع وهي يف ظفار واأنا يف م�سقط، 

نف�ض  م�سقط ويف  يت�اجد يف  من  هنالك  باملقابل 

يف  نتقاطع  اأن  ميكن  ال  ولكننا  املكانية،  البقعة 

االأفكار. وهنا ينبغي اأن تت�سح االأ�سباب ملاذا هذه 

التي  الق�ا�سم  ما   ، وفالن  تتك�ن من فالن  الفرقة 

تربط بينهم ؟ 

يك�ن  اأن  بد  ال  وحقيقية  عاملة  الفرق  تك�ن  لكي 

املمكن  غري  من  فرقة  ك�ساحب  اأنا  جدول.  لديها 

اأن يك�ن يل يف ال�سنة ال�احدة عر�ض واحد وفالن 

م�رسحية.  ح��رك��ة  ون�سميها  واح���د  ع��ر���ض  ل��دي��ه 

ينبغي على �سبيل املثال يف �سهر يناير ، اأن تقدم 

فرقة  تقدم  �سهر يف فرباير   الدن عر�سا يف  فرقة 

حتتم  امل�رسحية  احلركة  وهكذا.  عر�سا..  ال�سح�ة 

اأ�سكال امل�رسح املختلفة مثل، م�رسح  اأي�سا وج�د 

الطفل، م�رسح ال�سباب م�رسح اجلامعة .. الخ، ه�ؤالء 

خالل  تتحرك  واح��دة  وحدة  ي�سكل�ن  بع�سهم  مع 

الثقافة االجتماعية . 

وعلى  امل�ؤ�س�سة،  من  يبداأ  الذي  التنظيم  من  بد  ال 

اأن ي�سع�ا خططا.  الفرق  العاملني يف هذه  االأفراد 

علنة، 
ُ
م �سن�ية  خطة  الفرق  لهذه  تك�ن  اأن  ينبغي 

ُتعلُن يف راأ�ض كل �سنة. 

- هدى حمد: لقد قال ح�سني العل�ي نقطة مهمة 

االنفراجات  كل  �سد  واأم��ام  الذائقة،  تربية  ح�ل 

ربط  ب�سبب  ُعمان  يف  للم�رسح  امُلمكنة  التعليمية 

اأن  للذائقة  ميكن  كيف  العمل،  ب�س�ق  التخ�س�ض 

�ستغل 
ُ
وم وُمرج  كممثل  اأي�سا  امل�رسحي  تتط�ر؟ 

وفهل�ة؟  حظ  �رسبة  االأم��ر  اأن  اأم  مثقف  ه�  هل 

ثقافة  م�ست�يني،  على  الذائقة  تربية  يع��ض  من 

امل�ستغل بامل�رسح وثقافة اجلمه�ر؟ 

اأهمية امل�رسح  الربيع: عندما حتدثنا عن  اآمنة   -

قبل  اجلل�سة.  بداية  يف  جميعا  اأهميته  على  اتفقنا 

االنتقال مل��س�ع رفع �سقف الثقافة والذائقة، اأريد 

اأن اأحتدث عن االأفكار املك�نة لكيانات امل�رسحي. 

اذا كنُت اأنا �سمن كيان م�رسحي وله غاية ينبغي 

اأن تتحق يف ال�سياق املجتمعي الذي نعي�سه �س�اء 

اأكنُت كاتبا اأو  كنُت ممثال  اأو مرجا.

التي  ال�سخ�سيات  اأه��م  اأّن  جند  �سقيقة  دول��ة  يف   

�سمن  باالن�سمام  بداأوا  امل�رسحي  للحراك  اأ�س�ست 

فرقة وبداأت االفكار والعرو�ض وبداأ امل�رسح ي�سع 

االن�سقاق  حدث  ثم  املجتمع.  يف  وتاأثريا  عالمات 

واأ�سبح لكل واحد منهم فرقته اخلا�سة . له �رسكته 

�سمن  من  وتنتج  وامل�سل�سالت  االأفالم   
ُ
تنتج التي 

مرتبطا  ك��ان  هل  الكيان  ه��ذا  امل�رسح.  تنتج  ما 

بغاية جمتمعية اأم االأنانية التي ت�لدت؟ وه� حال 

امل�رسح الُعماين االآن لدى بع�ض الفرق .

بل  ثقافة،  هنالك  تعد  مل  فعليا  البادي:  هالل   -

اأهداف ذاتية وغالبا ما يك�ن املال. 

التقليدية  ال��ن��ظ��رة  نن�ض  ال  ال��رب��ي��ع:   اآم��ن��ة   -

باأنها  املجتمعات  هذه  و�سمت  التي  والتاريخية 

ال�سدقة  على  تعتمد  جمتمعات  ريعية.  جمتمعات 
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نطالب 

بوجود

م�شرح وطني

ا ترع�ه 

الدولة، 

ُيعلم وُيدرب 

وُيوظف 

الطاقات 

ال�سابة



واالنفاق من امل�س�ؤول االأكرب. هذه النظرة الريعية 

وجميع   . اأي�سا  والفنانني  املثقفني  لدى  تر�سخت 

�رسائح املجتمع . الفن فن جماهريي ولكن عندما 

الدولة.  عند  وا�سحة  االأه��داف  كانت  امل�رسح  بداأ 

ا�ستقرت  واأن  ح�سل  ثم  وتنم�ية.  ت�ع�ية  اأه��داف 

الدولة باملفه�م العام . لكن ما حدث بعد ذلك من 

اأهلية  وف��رق  اجلامعة  من  جديدة  كيانات  ظه�ر 

تغذيها اأفكار جديدة لي�ض بال�رسورة اأن ت�سف مع 

الدولة وخططها.  وهنا بداأ االن�سقاق يزداد، واأ�سبح 

االأمل ال�حيد ه� اأن نفكر بامل�رسح ونكتب من اأجل 

امل�رسح ونع�سق امل�رسح، وتظل هذه اجله�د ذاتية 

لالأ�سف . 

واالآن  بنف�سي،   نف�سي  ثقفُت  اأن��ا  الثقافة  وح���ل 

الأن  وم�ستعدة  وباملجان.  اأك��رث   متاحة  الفر�ض 

مظلة  حتت  ولكن  لالآخرين  الثقافة  ه��ذه  اأعطي 

م�ؤ�س�سة. ال اأ�ستطيع اأن اأق�ل لل�سباب تعال�ا لنلتقي 

يف مقهى مثال !

نراه  ما  امل�ؤ�س�سة،  هي  اين  االأه��م  ال�س�ؤال  ولكن   

جمعية يت�سارع النا�ض فيها على الكرا�سي وح�سب! 

- طاهر احلرا�سي: قالت الدكت�رة اآمنة، "اجله�د 

اأن  اأرى  اأنا  ان�سقاقات".  حدثت  ثم  تكاتفة. 
ُ
م كان 

مبنية  الفنية  املدار�ض  الطبيعي، كل  االمر  هذا ه� 

. ت�جه معني يخرج منه وين�سق  على االن�سقاقات 

عنه فهم جديد ُيغذي ال�ساحة وهكذا. هذا  ه� االمر 

امل��سيقى  الفن�ن..  كل  على  ينطبق  وهذا  طبيعي، 

همة 
ُ
م نقطة  على  اأوؤك��د  ولكني  ..ال��خ.   والت�سكيل 

امل�رسح  من  الغاية  وهي  اآمنة  الدكت�رة  قالتها 

الهدف. ال�سبب اأن التنظيم غري م�ج�د ولذا يح�سل 

اال�ستغال ب�سكل ع�س�ائي وتخبطي. 

- طالب املعمري: املهم اأن نعرف االآن هل ي�ؤدي 

االن�سقاق اإىل تراكم معريف، ي��سل اإىل نتيجة ما. 

اأم اأنها نابعة من الرغبة يف االلغاء؟ 

من  لالأمر  ننظر  اأن  يجب  اأظن  الهنائي:  حممد   -

زاوية نظر اأخرى، ما قالته الدكت�رة اآمنة حقيقي، 

اأما ما يق�سده طاهر فه�  ُيحطم امل�رسح.  وه� ما 

تدافع حركات امل�رسح وت�الدها. وهذا امر �سحي. 

م�رسح  يف  ك��ان  مايره�لد  العلوي:  ح�سني   -

مبذهب  عنه  خرج  ثم  �ستاني�سالف�سكي،  ق�سطنطني 

متلف وجديد جدا وخرج عنه. 

ومل  و�ستاني�سالف�سكي  مايره�لد  الربيع:  اآمنة   -

يلغ اأحدهما االآخر. 

املثال  �سبيل  على  الربيع  اآمنة  البادي:   هالل   -

اإىل  مت�سي  وكانت  احل��ر،  م�سقط  م�رسح  مع  كانت 

التقييم.  اأح��ك��ام  ع��ن  االآن  النظر  بغ�ض  االأم���ام 

اجلمه�ر كان متعط�ض لروؤية فنية جمالية. قدمت 

و�س�ح  بها  كان  الربيع  اآمنة  با�سم  عرو�ض  عدة 

يف الفكرة واالأهداف، ثم حدث االن�سقاق نظرا الأن 

"بالبزنز"  اهتمام  لديهم  اأ�سبح  الفرقة  م�ؤ�س�سي 

البطا�سي لديه وعي  اأّن جا�سم  الفن. رغم  اأكرث من 

اآخر،   طريق  اإىل  ذهب  ولكنه  وامل�رسح،   بالفكرة 

وه� اأمر م�رسوع.

يريد  اجلمايل؟    البعد  حقق  حد  اأي  اإىل  وال�س�ؤال: 

املنا�سبات  يف  فقط  امل�رسح  خ�سبة  على  يقف  اأن 

لت�سجيل ح�س�ر ال اأكرث. اأظن اأن هذه الفرقة "م�سقط 

احلر" ، املك�نة من جا�سم البطا�سي مع حممد هالل 

مك�ن  اأب��رز  لكانت  ا�ستمروا  ل�  الربيع،  اآمنة  مع 

القيمة  م�ست�ى  على  كثرية  ا�سياء  لنا  ُيقدم  فكري 

الفنان  من  املطل�ب  من  لي�ض   . واجلمالية  الفنية 
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اأول  والفنون  الآداب  البادي:  هالل 

الأزم��ة  ظل  يف  بهما  ُي�سحى  ما 

القت�سادية



حت�ل  لقد  املتلقي.  مع  ال�سدق  واإمن��ا  الت�سحية، 

ولي�ض  امل��ادي  املقابل  بغية  بامل�رسح  االهتمام 

يعنيها   ال  الي�م  الفرق  معظم   . بالفكرة  االرتقاء 

االإرتقاء باالأفكار وال�عي ولكن املهم ه� املردود 

املادي. 

يربح  اأن  امل�رسحي  حق  من  األي�ض  حمد:  هدى   -

اجليد  الفن  يقدم  اأن  �سعبة  معادلة  هل  اأي�سا؟ 

ويح�سل على الربح اأي�سا ؟ 

املثال  �سبيل  على  هنالك  احلرا�سي:  طاهر   -

العرو�ض االأوبرالية. كيف متكنت من تقدمي فرجة 

جمالية باال�سافة اإىل الك�سب املادي 

�ساأق�ل  االأوب����را..  ذك��ر  على  العلوي:  ح�سني   -

من  م���ؤخ��را،  الك�يت  يف  االأوب���را  افتتحت  �سيئا: 

ح�سني  افتتحها.  الذي  ه�  امل�رسح  افتتحها؟  الذي 

وكاأن  �س�يلح"،  "فريج  الفرج،  و�سعد  عبدالر�سا 

الر�سالة تق�ل: اإّن االأوبرا هي تط�ر طبيعي للم�رسح.  

ا�سم  ح�ل�ا  ذلك.  اأهمية  يرون  ال  ُعمان  يف  بينما 

ويف   . عبدالر�سا  ح�سني  ا�سم  اإىل  الد�سمة  م�رسح 

التي �سنعت  الرم�ز  بهذه  ال�عي  تغذية  هذا تكمن 

�سالح  با�سم  م�رسح  عمان  يف  ي�جد  هل  امل�رسح. 

زعل مثال! 

- اآمنة الربيع: يف م�رسح الد�سمة يتم تكرمي رواد 

اخلليجي   التعاون  جمل�ض  م�ست�ى  على  املثقفني 

الح��ظ���ا ه���ذا ال��رب��ط، ويف م�����رس ك��ل ال��ق��اع��ات 

طليمات  زكي  من  بدءا  فنانني  باأ�سماء  التدري�سية 

الربط يغيب عنا  ال�رسيف.  هذا  انتهاء لن�ر  ولي�ض 

لالأ�سف. 

على  قادرة  الر�سمية  امل�ؤ�س�سة  العلوي:  ح�سني   -

�سناعة البنية اال�سا�سية ل� اأرادت.  

امل�رسحي  يثقف  لنعد مل��س�ع من  - هدى حمد: 

الي�م؟ 

- طاهر احلرا�سي: جئُت يف مرحلة ما بعد م�رسح 

اأّنها كانت  ال�سباب، واأ�سمع كثريا عن تلك املرحلة 

ثقافتنا  نبني  اجلديد  اجليل  نحن  نعرف  االأجمل، 

ب�سكل متخبط بع�ض ال�سيء. رمبا يك�ن مبداأ ثقف 

م�ساحات  هنالك  تبقى  ولكن  جيدا  بنف�سك  نف�سك 

ال�سباب  م�رسح  اأن  اعتقد   . والتعرث  للتخبط  وا�سعة 

ت�سابهة يف 
ُ
م اأ�س�ض  فهنالك  الدور،  بهذا  يق�م  كان 

املعل�مة  م�سدر  الأن  �سبقنا  ال��ذي  اجليل  جتربة 

واحد. 

- هدى حمد: اأال ُتدعى حل�س�ر ور�ض تدريبية؟ 

يف  كانت  دخلتها  ور�سة  اآخر  احلرا�سي:  طاهر   -

الربميي 2013م.  

يكن  مل  اأي�سا  املا�سي  يف  اأحمد:   عبدالغفور   -

تبحث  اأن  ال�سعب  من  املت�قعة.  بال�سه�لة  االأمر  

اأو ركن لفن�ن امل�رسح  . ال ت�جد زاوية  عن كتاب 

عن  يبحُث  كمن  االأم��ر  يبدو   . مكتباتنا  جميع  يف 

اإبرة يف ك�مة ق�ض. ال�سحافة املقروءة اأو املجالت 

جيدا  حيزا  اأي�سا  ت�فر  ال  املتخ�س�سة،  الثقافية 

�سمن �سفحاتها لتثقيف امل�رسحيني ال�سباب، كلها 

اخبار �سحفية.

وال  االآخرين  ت�ساهد  ال  واأنت  تتط�ر  كيف  ال�س�ؤال: 

اإليهم  تذهب  اأن  اإم��ا  جتربتهم.  عن  الكثري  تعرف 

لتجربتك،  وت�سيفها  مهرجانات  وحت�رس  وت�سافر 

وجتلب  املهرجانات  فتقيم  اإليك  جتذبهم  اأن  واإما 

هذه اخلربات اإىل بلدك. حتى ترثي الثقافة الداخلية. 

مكتبات  يف  حتى  ذاك.  اأو  هذا  نط�ل  ال  ولالأ�سف 

املدر�سة ال ت�جد رف�ف خا�سة للفن�ن! 

اأن هذا املح�ر كبري ويطال  اأظن  البادي:  - هالل 

يف  حقيقية  مكتبات  وج�د  عدم  اأعني  �سيء،  كل 

واقع االأمر يطال االآداب والفن�ن جميعا.  

ال�سباب  اأن  الكبرية  امل�سكلة  احلرا�سي:  طاهر   -

اجلديد تائه وال يعرف من اأين يبداأ !

املع�سالت  اأهم  من  واحدة  اأن  اأظن  حمد:  هدى   -

اأنه عمل فريق، ولي�ض عمل فرد،  الفن  ُت�اجه  التي 

وبالتايل االأمر ال يت�قف على كاتب جيد اأو مرج 

واإمّنا كل ه�ؤالء واأكرث ل�سمان  اأو ممثل جيد،  جيد 

جناح العمل. 

اأريد  اأكن  اأن كنُت �سغريا مل  منُذ  البادي:  هالل   -

ثال، "كما يظن بامل�رسح نحن �سغارا"، 
ُ

اأن اأك�ن مم
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الدعم 

انتق�ئي 

من ممثلي 

القط�ع 

اخل��س لأن 

اأغلبهم من 

جن�شية غري 

ُعمانية



كنُت  اأي�سا.  ُمرجا  اأك�ن  الأن  القدرة   
ّ

لدي ولي�ض 

كيف  ولكن   . غايتي  ه��ذه  كاتبا.  اأك���ن  اأن  اأري��د 

 دراية باأ�سا�سيات الكتابة 
ّ

�ساأك�ن كاتبا ولي�ض لدي

امل�رسحية. كل ما كتبته اإىل الي�م اأعتربه حماوالت 

لكتابة عمل م�رسحي جيد. على اأيامنا مل يكن من 

اإال   ال�سهل احل�س�ل على ا�سدارات �سعد اهلل ون��ض 

من مكتبة مثل مكتبة اجلامعة.  من ال�سعب اأن اأجد 

ت�فيق احلكيم اأي�سا. وماذا اأي�سا عندما اكت�سف اأّن 

ال�سخ�سيات  �سك�سبري كان يكتب ن�سه وه� يعرف 

التي �س�ف ت�ؤدي هذه االأدوار �سلفا! 

- هدى حمد : هذا يعني اأن اجليل الي�م اأكرث حظا 

على االأقل يف ظل وج�د الكتاب االلكروين. 

اأكرب  عربي  مهرجان  اأي  يف  الهنائي:  حممد   -

غري  ح�س�ر  وه���  الُعماين،  اجلمه�ر  ه�  ح�س�ر 

 20 جتد  اأن  جدا  الطبيعي  من  اأنه   مبعنى  ر�سمي. 

حل�س�ر  ال�سخ�سي  ح�سابهم  على  ي�سافرون  �سابا 

مهرجان خليجي اأو عربي. هنالك من كان ي�ساألني: 

يا العمانيني مالكم حل ؟"، يق�ل يل: "نحن  "اأنت�ا 
ندع� م�رسحيني على ح�ساب املهرجان وال جندهم 

تعط�ض،  
ُ
م �سباب  لدينا  العرو�ض".  يح�رسون  وال 

لي�ض فقط امل�رسحي واإمّنا اجلمه�ر العري�ض الذي 

يح�رس االأعمال. 

- هدى حمد: بالن�سبة يل وجدُت حتى فكرة �سباك 

وهذا  ج��دا،  غفريا  احل�س�ر  وك��ان  جنحت  التذاكر 

يف  يربح  اأن  له  ميكن  امل�رسح  اأّن  �ؤ�رس 
ُ
م يعطي 

ُعمان؟

اأن  ميكن  اجلمه�ر  هذا  ولكن  العلوي:  ح�سني   -

نخ�رسه، كما حدث يف فرة الت�سعينات . 

- اآمنة الربيع: يف بدايات التجريب حتديدا. 

يف  نالحظ  كما  اأي�سا،  اجلمه�ر  حمد:  ه��دى   -

مهرجان �ساللة يذهب من اأجل الفنان النجم، هل 

لدينا الفنان النجم ؟ اذهب الأن فخرية خمي�ض يف 

بطل  ال�ساحلي  عبداحلكيم  الأن  اأو   مثال،  البط�لة 

العمل.. الخ !

م�رسح  اإىل  يذهب  من  هنالك  العلوي:   ح�سني   -

اأو م�رسح ن�ر ال�رسيف.. هذا �سل�ك  حممد �سبحي، 

اجتماعي يحتم وج�د جنم، ولكن هذا ي�سلح  يف 

بع�ض  امل�رسح.  يف  ي�سلح  مما  بكثري  اأكرث  الدراما 

اأج��ل  م��ن  النج�م  م��ن  ال�سكل  ه��ذا  ت�سنع  ال���دول 

الت�س�يق. 

- حممد الهنائي:  اأريد اأن اأوؤكد على ما قلته �سابقا 

ح�ل اأّنه لدينا تعط�ض للم�رسح يف عمان، واأريد اأن 

اأع�د اإىل اجلملة التي قالها طاهر ح�ل اأنه تائه اأو 

متخبط، يف عام 2014 بداأُت ا�ستغل على امل�رسح، 

اجلامعة.  يف  وال  املدر�سة  يف  ا�ستغل  مل  اأين  رغم 

واإمنا يف فرقة اأهلية. اأتفاجاأ اأن يطلب مني اأن اأك�ن 

 "اآباء" اأ�سري على خطاهم، هذا 
ّ

واعيا، ومل يكن لدي

ال�عي يكت�سب رمبا عن طريق امل�ساهدة واحل�س�ر 

والندوات، 

على �سبيل املثال اأجد اأن ح�سني العل�ي يقراأ االآن 

احلكيم،  لت�فيق  بعد  اق��راأ  مل  لكني  مايره�لد،  ل� 

فيطراأ ال�س�ؤال: من اأين اأبداأ ؟، هل اأنا حمتاج يف عمر 

احلكيم  ت�فيق  اأقراأ  اأن   2016 عام  االآن  الثالثني 

حقا! 

ال�سنة  يف  ون��ض  �سعداهلل  عرفُت   

واأي�سا  اجلامعة.  مكتبة  من  اجلامعة.  من  االأوىل 

واح��دة  ق�سيدة  ُنعلم  مل  الدرا�سة  �سن�ات  ط���ال 

اجلامعة.  مكتبة  يف  واكت�سفناه  دروي�ض  ملحم�د 
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حممد الهنائي: اإزاء دعم املوؤ�س�سة 

جيوبنا  من  ندفع  ُيذكر   ل  ال��ذي 

اخلا�سة  



املدر�سة  يف  فنيا  رداءة  اأكرث  ه�  ما  در�سنا  بينما 

ميكن  كان  االأق��ل  على  ؟  ملاذا  ترب�ية..  الأغرا�ض 

للكتب املدر�سية اأن ُتعطي املفاتيح االأوىل  الأ�سماء 

امل�رسحيني. 

تخ�س�ض  اجلامعة  دخ��ل��ت  العلوي:  ح�سني   -

اأن  بعد  اإال  احلقيقي  امل�رسح  اكت�سف  ومل  امل�رسح، 

خرجُت من اجلامعة ولي�ض اأثناء الدرا�سة. املفرو�ض 

اأن ال نبداأ من ال�سفر ، واإمنا نكمل امل�سرية  الن ذلك 

�سياأخذ منا وقتا ط�يال، و�سنقع يف فخاخ كثرية. 

فكرا ون�س��سا  اأنتج�ا  امل�رسح  هنالك عباقرة يف 

ونظريات ينبغي اأن يك�ن زادنا لتكملة التجربة. 

وفق  لي�ض  بامل�رسح  للم�ستغلني   الثقايف  ال��سع 

ولكن   ، االع�ساء  من  العديد  فيها  الفرق   الطم�ح، 

ماذا ل� �ساألنا عن معرفتهم باملدار�ض امل�رسحية، 

كل  واجتماعيا.  نف�سيا  ال�سخ�سية  ببناء  معرفتهم 

اأن  ُيفر�ض  امل�رسح  خ�سبة  على  حركة  اأو  هم�سة 

يك�ن لها معنى. ال ينبغي اأن  تك�ن هنالك ثرثرة 

ال  ال�سخ�سية  اجل�سدية.  ب��االإي��ح��اءات  حتى  وال 

اأو غري مطل�ب منها. وهذا  اأثرا غري مرغ�ب  ترك 

امل�ه�بة   . والفهم  والتدريب  بالثقافة  اإال  ياأتي  ال 

يف ُعمان مت�فرة وجيدة ولديها امكانيات ولكنها 

واملفاهيم  العل�م  هذه  يتلقى  امل�ه�ب  تكفي.  ال 

و�سينتج  و�سيه�سمها  االآخرين.  من  اأ�رسع  ب�س�رة 

عل�ما زائدة عليها . جرمية كبرية اأن ناأخذ �سخ�سا 

اأو  تدريب  ب��دون  اخل�سبة  على  به  ونلقى  م�ه�با 

90 ٪ من امل�ستغلني هم خارج هذا الفهم  تعليم.  

مع  يجل�ض  ال  الفرقة  �ساحب  ولالأ�سف  االأ�سا�سي. 

كان  العرو�ض.  ب�ساأن  احل���ار  الأجل  اإال   االأع�ساء 

ميكن اأن يك�ن هنالك ح�ار ح�ل كتاب يف امل�رسح 

اأو "ثيم" معني.  

- هدى حمد: دائما ت�جه اأ�سابع االتهام للم�ؤ�س�سة 

ي�ستغل  اأن  للفرد  ميكن  بالثقافة  يتعلق  فيما  اأظن 

يف  خ�س��سا  ال�سغف..  لديه  كان  ل�  بنف�سه  عليها 

ظل ت�فر الكتب االلكرونية.

- حممد الهنائي: يف دول اأخرى امل�ساألة تبداأ منذ 

املدر�سة هنالك ح�س�ض تعليمية ُتعلم امل�رسح. 

العلوي: ينبغي اأن يك�ن هنالك تثقيف  - ح�سني 

"الدرامات�ر" مثال،  اأن يك�ن هنالك  للفريق، يبغي 

وه� الذي يحدد اخلط�ط العامة لعمل الفرقة .

والذي  معهد،  وج�د  عدم  ظل  يف  الربيع:  اآمنة   -

االدوار  هذه  كل  حتته  تن�س�ي  اأن  املفر�ض  من 

تق�م  الدور  هذا  اأن  �ساأفر�ض   . والت�عية  التثقيف 

به اجلمعية. تق�م مبا تق�م به وزارة اأو معهد .

يف  وثالثة  الربميي  يف  واأخ��رى  �ساللة  يف  فرقة 

�سحار .. الخ، ملاذا ال يطلب منهم مرئياتهم لتط�ير 

تخفيف  على  ُي�ساعد  التق�سيم  هذا  امل�رسح،  عمل 

�سيزيف.  �سخرة  يحمل  كمن  اكتافنا  عن  العبء 

اأوؤمن بامل�ؤ�س�سة الر�سمية اأنها  اأنا ب�رساحة مل اأعد 

واقعيني  لنكن   . �سيء  اأي  يف  تدعمني  اأن  ميكن 

دعم  االردن   ويف  م�رس   يف  العربي  امل�رسق  يف 

الدولة غري  م�ج�د لنكن واقعيني، الدعم ياأتي من 

جمعيات وبن�ك .

- طالب املعمري: هنالك م�سارح تتبع الدولة، مثل 

م�رسح حممد اخلام�ض )املغرب(، وغريه وهذا ُي�سهل 

العمل امل�رسحي.

: وج�د خ�سبة م�رسح حقيقية   - طاهر احلرا�سي 

يحل 75 % من م�ساكل امل�رسح . 

: البحث عن مقر للجمعية ال يزال  الربيع  اآمنه   -

يف االدعاء العام.

وبالع�دة مل��س�ع الثقافة، ف�جئت مبمثل ُعماين 

�سار  اأنه  تفاجاأُت  جائزة،  من  اأكرث  على   ح�سل 

فقال  ي�ناين.  مب�رسحي  فا�ست�سهدُت  بيننا،  حديثا 

"املك�جي   : �ساحكة  له  فقلت  ه��ذا  من  عف�ا  يل 

تبعنا" . 

ثقافة  ل��زرع  منهجية  ت�جد  ال   : البادي  هالل   -

امل��س�ع  امل�رسح  ويف  �سيء  اأي  ويف  عام  ب�سكل 

على  بالظه�ر  يفكر  الكل  واأ���س��ع��ب،  اأك��رث  معقد 

ير�سم  ومن  وم�ؤلف  مرج   هنالك  لكن  اخل�سبة.  

اال�ساءة ، هذه االأدوار لي�ست اأقل  كفاءة.

اإىل  ن�سا  ُنعطي  اأن  ميكن  ال  العلوي:  ح�سني   -
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للأ�شف نحن 

يف جمتمعات 

ريعية تعتمد 

على ال�شدقة 

والإنف�ق من 

يد امل�شوؤول



اج�اء  من  روؤي��ة  تقدمي  وي�ستطيع  ديك�ر  م�سمم 

الديك�ر  ير�سم  الذي  ه�  املخرج  للديك�ر.  الن�ض 

وهذا  م��ان  �س�بر  ُعمان  يف  املخرج  واالإ���س��اءة. 

اأي�سا امل�رسحي�ن كم مرة  امتيازا بل خطاأ.   لي�ض 

اأو  مثال  ال�سعر   عن  ندوة  يح�رسون  �ساهدمت�هم 

امل�رسحي  يك�ن  ولن  الفن�ن،  اأب�  !امل�رسح  الرواية 

حتى  الفن�ن.  لكل  ها�سما  كان  اإذا  اإال  م�رسحيا 

نعرف من خاللها كيف  التي  االأثرية  االكت�سافات 

كان يعي�ض االن�سان كيف كان �سل�كه وكيف كانت 

مغرم  كان  اهلل.  رحمه  حممد  قا�سم  اتذكر  م�سيته. 

بفن يف �سحم  فن "الباكي" قال: فيه ب�ادر االأداء 

التمثيلي امل�رسحي. 

امل�رسحي  البحري  ي��سف  الهنائي:  حممد   -

زارنا يف عمان، وكنا  قد  الت�ن�سي كان  وال�سديق 

و�ساهدنا   ، ال�س�ق  اىل  ذهبنا  نتم�سى،  وه���  اأن��ا 

اأنت   اأين  : حممد  ف�ساألني  وبائع،  �ساب  خالفا بني 

عن كل هذا ؟ هذا م�رسح حقيقي.  

العلوي: نحن منغم�س�ن يف داخلنا وال  - ح�سني 

امل�رسح  ا�ست�رد  العربي  ال�طن  اخلارج.  هذا  نرى 

ق�سية   . اله�ية  ع��ن  وابتعد  وم��دار���س��ه  ب�سكله 

التاأ�سيل ال تعني اأن اأبحث عن وج�د جذر  للم�رسح 

عربيا، التاأ�سيل اأن يك�ن العر�ض ُي�سبهني . هنالك 

لُعمان ب�سلة. ال مالب�ض  عرو�ض م�رسحية ال متت 

وال لهجة !

"تعمية"  ا�سراطه  من  ك��ان  عر�سا  قدمنا  م��رة 

ُعمانية وال  اأزياء  تلب�ض  يعني ال  واملكان.  الزمان 

يتم الكالم باللهجة الُعمانية. قّدمنا العر�ض واأوقف 

يف نف�ض الي�م، عمل بعن�ان: "دمدم" .  املفارقة اأّن 

الزمان واملكان  تعمية  الأّنه متت  اآخر رف�ض  ن�سا 

فيه،  مل نعد نعرف ماذا يريدون بال�سبط!

- اآمنة الربيع: �ساأبداأ من مهرجان امل�رسح العماين 

وكانت  العرو�ض  �ساهدُت   ،2013 الربميي  يف 

هنالك ن�س��ض لبدر احلمداين فيها جراأة من حيث 

ا�ست�قفني  الذي  ال�س�ؤال  والتناول،  والطرح  الفكرة 

والذي وجهته ل�كيل وزارة الراث والثقافة للثقافة 

حمد بن هالل املعمري: "العرو�ض التي ُقدمت بها 

الرقابة.  من  اأنتم   فاأين  اجلراأة،  من  معق�لة  ن�سبة 

اأن  نريد  معكم،  نتعامل  كيف  ن��دري  "ال  يل:  قال 

ن�ستقطبكم". 

اأخرى  ن�س��ض  الغاء  مّت  بينما  البادي:  هالل   -

لذات االأ�سباب. 

يف  اكتب  كنُت  ل��ه:  قلت  قائلة:  الربيع  اآمنة   -

وتاأتيني  ترف�ض  ن�س��سي  وكانت  ال�سياق  هذا 

اأن  نتمنى  العر�ض.  كل  الغاء  ت�ست�جب  مالحظات 

وكنُت  احلرية.  من  واجلرعة  امل�ساحة  هذه  ت�ستمر 

ال�سيد هيثم ف�ساألني  ال�سم�  اإىل ج�ار �ساحب  اأقُف 

: "هل اأنِت را�سية االآن عن امل�رسح واحلراك". قلُت 

له: "اإىل حد ما". فهل ما يحدث ُيعطي م�ؤ�رسا على 

امل�ساحة املتاحة. هل فعال امل�ؤ�س�سة تريد اأن ت�سمح 

اأ�س�اأ  القادم  اأّن  اأم  امل��س�ع  من  يدها  وت�سحب 

؟  ما  قراءة  ت�ست�رسف  اأن  تريد  الر�سمية  وامل�ؤ�س�سة 

ثم جاء مهرجان امل�رسح يف نزوى فكانت م�ساحة 

اجلراأة اأ�سد واأق�ى من ذي قبل.

املغرب  من  ال��زائ��رون  حتى  العلوي:  ح�سني   -

تفاجاأوا وقال�ا رمبا نحن ال ن�ستطيع تقدمي عرو�ض 

بهذا امل�ست�ى من اجلراأة. 

- هدى حمد: هل تعني اجلراأة غري الفنية، اجلراأة 

التي الأجل اجلراأة ؟ 
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الرقابة  معايري  احلرا�سي:  طاهر 

على  تعتمد  وتف�سرياتها  ف�سفا�سة 

اأمزجة اأ�سخا�ض ل اأكرث .



- ح�سني العلوي: ال .. كانت اجلراأة امل�ظفة غالبا، 

والتي حتمل دالالت عميقة.

- هدى حمد: اإذن اأين امل�سكلة؟

من  اأفرغت  االأ�سياء  اأن  امل�سكلة  البادي:  هالل   -

ومغازلة  فرجة  عملية  ه��ي  امل�ساألة  معانيها. 

ر�سالة  لي�ست  اخلارج.  من  القادم  والزائر  للخارج 

امل�ؤ�س�سة داخلية . فعندما يكتب التقرير االإعالمي 

التي  ُعمان  اإىل  انظروا  اوووه  �سيقال:  خارجيا 

قدمت اأعماال م�رسحية خارج االإطار العربي حتى. 

يف مهرجان نزوى مثال م�رسحية "العيد" رغم ان 

الن�ض جميل، كانت هنالك  اأ�سياء ميكن اأن ُتعالج 

م�رسحيا ع��سا على اأن تقدم بتلك الطريقة. 

- اآمنة الربيع: اأنا يف مهرجان امل�رسح التجريبي 

التجليات  ع��ن  بحثية  ورق���ة  ق��دم��ُت  بالقاهرة 

بن  ن���ال  دكت�رة  ن��زوى.  مهرجان  يف  ال�سيا�سية 

ابراهيم  كانت حا�رسة يف مهرجان نزوى، كانت 

�سهادتها عن اأن امل�رسح يف ُعمان و�سل اإىل درجة 

يريدها  التي  الر�سالة  اأن  يعني  مما  ج��دا..  راقية 

امل�س�ؤول  و�سلت حقا . 

امل�ساحة  هذه  األي�ست  ال�س�ؤال:  الهنائي:  حممد   -

املعطاة ل�سالح امل�رسح؟  

- هالل البادي: مطلقا لي�ض من �سالح امل�رسح اأن 

جُتمل احلرية يف اأعني االآخرين. 

ي�ستفد  اأمل  لكن  ذلك،  اأق�سد  ال  الهنائي:  حممد   -

ا يدور يف الن�ايا ؟  
ّ
امل�رسح بغ�ض النظر عم

اأنت  اأّنه يكال مبكيالني،  البادي: امل�سكلة  - هالل 

عندما تقدم الن�ض ملهرجان امل�رسح الُعماين  يتم 

لعر�ض  ُتقدم  وعندما  زائدة،  رقابة  دون  امل�افقة 

عليه.    نعر�ض  ما  هذا  يرف�ض!  املهرجان   خارج 

م�س�ؤول وم�رسحي قال يل: "نحن اأعطيناكم م�ساحة 

جيدة. نحن فتحنا املجال ومل ُن�سادر الفكر". كنُت 

قد قدمُت م�رسحية "ما حدث بعد ذلك" يف مهرجان 

امل�رسح الرابع كما اأذكر.  م�رسحيتي بالفعل تت�سح 

خارج  لكن  ال�سيا�سية.  واال���س��ارات  االأبعاد  فيها 

جيدا  عر�سا  ُتقدم  اأن  تريد  عندما  املهرجانات 

للنا�ض على امل�ست�ى املحلي اأنت ال ت�ستطيع ذلك . 

بني  ازدواجية  هنالك  جدا،  وا�سح  حمد:  هدى   -

التي  واملرات  "التعمية"،  فيها  ُيطلب  التي  املرات 

يقال لكم متتع�ا مب�ساحة مطلقة من احلرية.  

- اآمنة الربيع: يف عام 96، كان مهرجان امل�رسح 

اخلليجي يف ُعمان قدمنا م�رسحية "الرهينة". اأنا 

املهرجان.  هام�ض  على  كانت  البطا�سي.  وجا�سم 

�سمن  م���ج���دة  �سليحة  نهاد  ال��دك��ت���رة  كانت 

هذا  اح�رسي  تعايل  تكرما  لها  قلنا  ال�سي�ف، 

العر�ض لنا. فلما �ساهدت العر�ض و�ساهدت اجلراأة 

: هذا العر�ض ملاذا  يف م�سهد االغت�ساب قالت يل 

ما  للمهرجان؟   الر�سمية  امل�سابقة  يف  ي�سارك  مل 

م�ست�ى  اإىل  يرقى  ال  امل��ه��رج��ان  يف  �ساهدناه 

اأر�سلت لنا ردا بحذف  امل�ساهدة. كانت ال�زارة قد 

الر�س�خ  فرف�سنا  امل�رسحية.  م�ساهد  من  العديد 

لتلك املالحظات، وا�رسينا باملقابل على العر�ض 

دخلت  عندما  الر�سمي.   العر�ض  خارج  كان  واإن 

كان  للجل��ض.  يكن هنالك مقعدا  نهاد �سليحة مل 

على  وجل�ست  ح��ذاءه��ا  فخلعت  وق���ف��ا،  اجلميع 

"الناقدة  ممازحة  ذل��ك  بعد  فاأ�سميتها  االر���ض 

الفالحة".  ما بالكم مب�رسحية "الرحى"، امل�رسحية 

العبارات  لبع�ض  حذف  هنالك  كان  التاريخية.  

وال  ال�سيا�سي" ..  "للعمق  ذهابها  اإىل  اأ�ساروا  التي 

اأدري اأي عمق �سيا�سي يق�سدون !

"الرحى" يف  قدمت م�رسحية  ل�  البادي:  هالل   -

كل  رغم  �ستقبل  كانت  الُعماين،  امل�رسح  مهرجان 

يذهب  الر�سمي  الت�جه  الن  ح�لها.  املالحظات 

اإليها االآن. 

الرقابة تعمل بطريقة  العلوي: م�ؤ�س�سة  - ح�سني 

كان  "دمدم"  االأول  الن�ض   . فهمها  الأحد  ميكن  ال 

كبري،  م�����س���ؤول  وح�رس  ك��ث��رية،  ا���س��راط��ات  فيه 

اأ�سال  م�ج�دة  غري  به  خا�سة  قراءة  وقراأ  ح�رس  

ورف�ض  "العراف"  ن�ض  ر�سلنا  بعدها   . الن�ض  يف 

لهالل  ذلك"  بعد  حدث  "ما  جتربة  بعدها   . متاما 

البادي، والتي فيها  ما ي�ازي العر�سني ال�سابقني 
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من جراأة، ولكن مل تاأت اأي مالحظة عليه. تعرف�ن 

العر�سان  بينما  مهرجان،  �سمن  كان  الأنه  ملاذا؟ 

ال�سابقان كانا خارج املهرجان.  �سقف املهرجان 

اأي  ُيرف�ض  مل  اأنه  اأظن  نزوى  مهرجان  يف  اأعلى، 

عر�ض من العرو�ض املتقدمة. اأنا دخلت يف جلان 

بح�سب  ال�سي�ف  يختاروا  اأنهم  والحظُت  اأي�سا، 

يف  م�ؤ�س�سة  راأ�ض  على  اال�سم  هذا  وا�سحة،  اأهداف 

بلده، �سيكتب، و�سي�س�ق..الخ 

- حممد الهنائي: اأنا من وجهة نظري هذه احل�سبة 

م�رسوعة، وتفيد امل�رسح وال ت�رسه. 

العلوي: نعم م�رسوعة ولكنها  جمحفة  - ح�سني 

يف اآن. 

امل�رسح  جتربة  من  قريب  اأنا  الهنائي:  حممد   -

ال�سيا�سي، وكما نعرف ه� فن �سعب، اأ�سعب عمل 

"احليالة"  امليل�دراما  م�رسحية  كان  يل  بالن�سبة 

ومرت امل�رسحية بدون اأي ت�جيه. 

الأّنها  هذا  ح�سل  عليك،  رد  لدي  البادي:  هالل   -

اجلامعة  قاب��ض.  ال�سلطان  جامعة  يف  عر�ست 

امل�افقة  تقراأ  اأن  وينبغي  متلفة  و�سعية  لديها 

�سمن ال�سياق العام . 

م�سطفى  عر�ض  منع  ومل��اذا  الهنائي:  حممد   -

العل�ي، العر�ض �سيا�سي  االآخر؟. 

م�رسحية  اجلامعة  يف  عر�ست  البادي:  هالل   -

م�سطفى العل�ي "�رساخ الق�سبان!! " 

اجلارية"  "قرن  م�رسحية  يف  الهنائي:  حممد   -

على �سبيل املثال ت�ا�سل معنا الدكت�ر عبدالكرمي 

معه  فت�ا�سلُت  "تنظيم"،  كلمة  تغيري  الأجل  ج�اد 

اقراح.  فقال يل:  اق��راح،  اأو  اأمر  هذا  له: هل  قلت 

يجعلني  ما  فهذا  نظري.  ب�جهة  واقتنع  فاأقنعته 

اأرى االأم�ر من زاوية اأخرى. يف م�رسحية "ال�سيل" 

احل�ار من  بعد  ي�ست�قفهم، ومتكنا  ما  كان هنالك 

حل اخلالف. 

- هدى حمد: ملاذا ال نق�ل اإّنه تغري لالأف�سل ؟ 

يف  بازدواجية  ي�سمى   ما  هذا  البادي:  هالل   -

املعايري . اجلامعة منذ 96، لديها و�سعية خا�سة 

يف  والثقافة  ال��راث  وزارة  تتدخل  مل  اأن��ه  مبعنى 

ال�سياقات  اإىل  نع�د  اأن  علينا  الن�س��ض.  تقييم 

جرعة  زادت  ملاذا   . لالأ�سياء  النظر  يف  التاريخية 

بت�سدير   ذلك  وارتباط   ،  2011 بعد  من  احلرية 

ال�س�رة للخارج، بينما اأنت يف الداخل  حمتكر بني 

ق��سني.  

يف  اأن��ت  ذكية،  لعبة  هنالك   : العلوي  ح�سني   -

ا�ستغالك،   على  ي�سيطر  بالرقيب  فقط  لي�ض  الداخل، 

اأن  من  فبدال  الدعم،  بانخفا�ض  عليك  م�سيطر  اأنت 

يتمكن 50 عر�سا من التقدم �سن�يا يتقدم 3 فقط . 

اأوال،  ���رسورة  الرقابة  هل  احلرا�سي:  طاهر   -

تعتمد  وتف�سرياتها  ف�سفا�سة  معايريها  يبدو  كما 

املعايري  على  اعتمادها  من  اأكرث  االأ�سخا�ض  على 

ال�ا�سحة؟ 

امل�ظف  ه�  من  االأه��م  وال�س�ؤال   : حمد  هدى   -

القادر على لعب دور الرقيب ؟

اأن تتح�ل عملية  - طاهر احلرا�سي:  كيف ميكن 

الرقابة من اأمزجة اأ�سخا�ض اإىل اأدوات واإمكانيات 

امل�سلماين بعن�ان  وا�سحة. يف ن�ض جريء ملالك 

الن�ض رغم م��س�عه  هذا  اأجيز   البخت"،  "حارة 
احل�سا�ض  �سمن يف عر�ض جماهريي . اأنا ال اتفق 

املهرجان  ب�سبب  تقل  مل  الرقابة  م�ساألة  معكم  

اأ�سباب  اأظن ب�ج�د  اأنا  للخارج،  ال�س�رة  وت�سدير 

اأخرى. 

- هدى حمد :  اأنتم جتدون االأمر اإيجابيا، حتى واإن 

كانت امل�ؤ�س�سة تغازل تلميع �س�رتها خارجيا؟ 

- اآمنة الربيع: �ساءت الدولة اأم اأبت هي لن ت�سمد 

اأمام احلراك القادم. 

وراء  تعمل  �رسكات  هنالك  املعمري:  طالب   -

م�رسح ال�سارع ، اأين ه� م�رسح ال�سارع يف ُعمان؟ 

- ح�سني العلوي : الركيبة االجتماعية والطق�ض 

الطق�ض  ال�سباب.  م�رسح  ظه�ر  على  ي�ساعدان  ال 

نا�سية ممكن عمل  اأي  فاأمام  اأوروبا متلف،  يف 

والنا�ض حتب م�رسح  �سكله  اختار  امل�رسح  م�رسح. 

متململ  واأنت  عر�سا  ت�ساهد  اأن  ميكن  ال  الُعلبة.  
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وت�ساهد تلف�نك  اأو حتت طق�ض حار! 

للم�رسح.  اقطاعي  التقطيع  هذا  الربيع:  اآمنة   -

واالأ�س�اق  الكنائ�ض  يف  حدث  الي�نان  يف  امل�رسح 

وال�س�ارع. 

- ح�سني العلوي: هذا اخلروج تغذيه احلياة ووحي 

تقبل  و  البيئة  �سياق  �سمن  اخلروج  هذا  الطبيعة، 

املجتمع .

اإىل  ال�سارع  م�رسح  نقلت  ل�  الهنائي:  حممد   -

امل�ل  مثال .. األن يك�ن م�رسحا ؟

- ح�سني العلوي: ملاذا �سمي م�رسح ال�سارع الأّنه 

رف�ض م�رسح العلبة واأراد اأن ينطلق للحياة. ولكن 

اأوروبا ال ت�ستطيع التخل�ض من م�رسح الُعلبة، رغم 

اأن م�رسح العلبة  قدمي منذ اأيام امل�رسح االإيطايل. 

ال�ستارة واخل�سبة. هنالك فن�ن كثرية  ظهرت، ملاذا 

و�سلت هذه ومل ت�سل تلك، م�رسح ال�سارع لن يك�ن 

ه� عندما ُيقدم يف امل�ل. 

كاأ�ض  قطر   ت�ست�سيف  عندما  الهنائي:  حممد   -

كيف، هل يعني ذلك اأنه لي�ض ه� 
ُ
العامل يف  مكان م

كاأ�ض العامل. امل�رسح ه� اأي�سا امل�رسح . 

تخلط  ال  خاطئ.   مثال  هذا  العلوي:  ح�سني   -  

ال�سارع  املمار�سات. م�رسح  واالأ�سكال مع  الق�الب 

ينبغي اأن يحقق مفه�م م�رسح ال�سارع . 

ال�سيء،  بع�ض  حمد: هذه ق�سية هام�سية  هدى   -

لننتقل اإىل هذا ال�س�ؤال: هل ع��ست جماعة امل�رسح  

غياب ق�سم امل�رسح االأكادميي؟ 

هدفه  لي�ض  االكادميي  امل�رسح  البادي:  هالل   -

تقدمي العرو�ض امل�رسحية. واإمنا تخريج اأ�سخا�ض 

االإمل��ام  بامل�رسح.  وعلم  م�رسحية  ثقافة  لديهم 

بتاريخ امل�رسح. يقدم�ن عرو�سا يف اطار التخرج، 

ال ُتفيد الطلبة وح�سب واإمنا  جماعة امل�رسح اأي�سا، 

لدرا�سة  احلظ  من  وافر  لديهم  يكن  مل  الذين  حتى 

العرو�ض  مل�ساهدة  فر�ض  لديهم  كانت  امل�رسح، 

وجتارب الديك�ر واالأداء.  

- ح�سني العلوي:  كنا نتدرب على تغيري الديك�ر 

�س�ق  اإىل  ق�رس  ديك�ر  نح�ل  فقط،  ثانية   30 يف 

مثال ، وكان الطلبة ي�ساأل�ن بتعجب كيف تفعل�ن 

الديك�ر،  تغيري  لنتعلم  اأ�سهر،   لعدة  بروفات  هذا. 

تخ�س�ض. 
ُ
ويقف وراء هذا دكت�ر م

اخلليجي  امل�رسح  مهرجان  يف  البادي:  هالل   -

البعد  و���س��ح  م�رسحية  ال��ك���ي��ت  ق��دم��ت  عندما 

العرو�ض  كل  بخالف  االأداء  طريقة  يف  االأكادميي 

جلماعة  ناأتي  حقيقي.  م�رسح  لديهم  الأّن  االأخرى. 

اأه��داف  لها  كان   ،90 عام  ت�سكلت  التي  امل�رسح 

بطبيعة  ا�ستفادت  وقد  امل�رسح،  ق�سم  عن  متلفة 

ولكن  طالبية  جماعة  امل�رسح،  وج���د  من  احل��ال 

اآنذاك  امل�رسح  ق�سم  ب�ج�د  به  قامت  الذي  ال��دور 

كان دورا حي�يا . 

بني  كبري  تعاون  هنالك  كان  العلوي:  ح�سني   -

جماعة امل�رسح وق�سم امل�رسح، قد يطلب�ن ممثلني 

اأو مرج. اأحيانا الق�سم ُيقدم عر�سا با�سم جماعة 

وتخ�س�سات  اأق�سام  من  كان�ا  االأكرثية  امل�رسح. 

متلفة.

.. مل��اذا ال ت�جد  االآن  واأي��ن ه���ؤالء  - هدى حمد: 

خربات مراكمة يف جمال امل�رسح ؟ 

امل�رسح  ملهرجان  املتفح�ض  احلرا�سي:  طاهر   -

اأّن  العماين يف الدورات االخرية منذ 2009 ، جند 

االأكرث ح�س�را وتنظيما كان�ا من جماعة امل�رسح. 

غري  تك�ن  اأحيانا  الرقابة  العلوي:  ح�سني   -

م�ج�دة  ولكنها مترر جم�ساتها اإلينا، فنجل�ض على 

�سبيل املثال اأنا و�سديق مثال، جنل�ض ونتكهن ماذا 

�سيمر من م�رسط الرقيب وماذا لن مير!

اأرج�  ا�ستمر على مدى ع�رس �سن�ات،  ق�سم امل�رسح 

اأن تق�م�ا باإح�ساء عدد من ا�ستمروا يف تقدمي عمل 

امل�رسحية،  للفن�ن  االأكادميي  الق�سم  من  م�رسحي 

�ستجدون اأنهم ال يتعدون اخلم�سة. 

اأ�سف اإىل ذلك.. هنالك متطلب مهم يف كل امل�سارح 

يف العامل والعامل العربي ا�سمه االأداء احلركي، وه� 

ملغي لدينا نظرا الأنه لدينا بنات واأوالدا. واختالط 

 .!

على  �ساغه  الق�سم  اأ�س�ض  عندما  مطاوع  ه��اين 
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مقا�ساته ومبجرد اأنه ذهب، ا�ستمر لفرة ب�سيطة ثم 

اأغلق . 

كانت كل دفعة ت�سم ما يرب� على اخلم�سني طالب، 

ثم ظهرت م�سكلة ربط التعليم ب�س�ق العمل. فاإذا مل 

يكن هنالك �س�ق للم�رسح فينبغي اإيقاف امل�رسح. 

هذا الكالم ال يدخل العقل. �س�ق العمل اأمر اآخر. اأنا  

كم�ؤ�س�سة تعليمية دوري اأن اأعلمك واأجهزك. بع�ض 

يف  م�رسحي  ن�ساط  كم�رسيف  ا�ستغل�ا  اخلريجني 

املحافظات، ولكنهم غالبا مل يرك�ا اأثرا يذكر! 

اأن  االأقل  على  عليهم  يع�ل  كان  البادي:  هالل   -

يزرع�ا البذرة امل�رسحية يف تلك املحافظات. وهذا 

خرج  الذي  امل�رسحي  النتاج  لالأ�سف.  يحدث  مامل 

اأنتجه  اأف�سل بكثري مما  على يدي جماعة امل�رسح 

واالنتاجية  اال�ستمرارية  يف  االأك��ادمي��ي.  الق�سم 

اأف�سل بكثري. 

للخطاب  �سلبي  تاأثري  هنالك  هل   : حمد  هدى   -

الديني على ن�ساط امل�رسح؟

- ح�سني العلوي : اخلطاب الديني م�ج�د ومعتدل 

باأكمله  اخلليج  م�سارح  يغذين  عمان  وممثالت   .

امل�رسح  يف  واالم����ارات  وال��ك���ي��ت  البحرين  يف 

والدراما. اخلطاب الديني ال ي�ؤثر كما يفعل اخلطاب 

املجتمعي والقبلي .

م�سارح  ُتغذي  امل���راأة  تق�ل  اأن��ت  حمد:  هدى   -

اخلليج، ولكن ال ينعك�ض ذلك داخليا كما يبدو؟  

- ح�سني العلوي: طبعا.. كم �ستاأخذ عن دورها يف 

م�رسح خليجي، ما يقارب من 5000 ريال، ما هي 

امكانياتي كمخرج حملي الأعطيها!!. 

تزال  ال  امل��راأة  هذه  تك�ن  قد  الهنائي:  حممد   -

طالبة يف امل�رسح وما اأجملها واأجمل اأدائها، ولكن 

اأن تتخرج وتتزوج وتنتقل ل�كالة الزوج حتى  ما 

الن�م،  يتطلب  العر�ض  يف  ال��دور  اأحيانا   . تتغري 

"عيب  قبيل  من  ق�س�ض  يف  فندخل   ، التالم�ض  اأو 

الن�ض  نل�ي عنق  الأن  اأحيانا  فن�سطر  وف�سيحة"، 

للتحايل على هذه التفا�سيل. 

-اآمنه ربيع:  بغ�ض النظر .. اأنا �سعيدة الأن املراأة 

اإىل  �سنع�د  واإال  وفاعلة  تقاوم  والأّنها  م�ج�دة 

اجلاهلية،  فنحن نبدو كقطاع طرق كل واحد منا 

الذي  امل�رسح  يف  جناته.  ط�ق  يختطف  اأن  يريد 

يف  �ساهدته  والذي  البطا�سي  وجا�سم  اأنا  قدمناه 

نزوى م�ؤخرا، كانت املراأة م�ج�دة وت�ؤدي دورها 

وتتحدى �سلطة العائلة االأب والزوج واالأخ امل�ج�د 

على مقاعد اجلمه�ر. وج�د املراأة ال خالف عليه. 

ن�سا   وطلب  م�رسحي  مرج  م�ؤخرا   معي  ت�ا�سل 

بدون ن�ساء. قلت له: اأنا م�رسة اأن يك�ن يف العر�ض 

ن�ساء.

- طاهر احلرا�سي: املراأة وج�دها �سعب جدا يف 

تطلبة للغاية وح�سا�سيتها عالية 
ُ
اأي عر�ض، الأّنها م

اأن  نراعي  اأن  وينبغي  كثرية،  خدمات  حتتاج  وقد 

وقتها لي�ض لها.

البادي  لهالل  ن�ض  اأق��راأ  عندما  العلوي:  ح�سني 

واأجد ثالث ن�ساء ال اأكمل القراءة واأبحث عن غريه. 

لها  مكان  ال  املتدللة،  امل��راأة   : الربيع  اآمنة   -

اإىل  الطالبات  اإحدى  ذهبت  عندما  اخل�سبة.   على 

قال  امل�رسح،  يف  متثل  اأن  تريد  �ستاني�سالف�سكي 

فقال   . وعادت  فذهبت  غانية  وك�ين  اذهبي  لها: 

اأن  ينبغي  اأّنه  مبعنى  راق�سة.   وك�ين  اذهبي  لها: 

تخ��سي التجربة واأن تذهبي اإىل ال�سارع وتعي�سي 

تعددة. املراأة ج�سد على امل�رسح. 
ُ
حي�ات م

نظري  وجهة  من  االأزم��ة  هذه   : البادي  هالل   -

ثل 
ُ

مي الذي  الرجل  حتى  وح�سب  باملراأة  ترتبط  ال 

الكافية  اللياقة  المتالك  م�ستعدا  يك�ن  ال  احيانا  

على اخل�سبة. 

- طاهر احلرا�سي: اأحيانا الرجل ه� الذي يرف�ض 

ب�سع�بة  وي�سعر  اجل�سدي  والتحرك  امل��راأة  مل�ض 

هائلة حتى واإن كانت املراأة تقبل.  

وفيه  كثرية  خدع  فيه  امل�رسح  العل�ي:  ح�سني   -

اأ�ساليب للتحايل .

- هدى حمد: لننتقل االآن للحديث عن حركة النقد 

بامل�ساركات  ُن��ف��اخ��ر  ع��ن��دم��ا   : رب��ي��ع  ام��ن��ة   -

والعرو�ض واجله�ر يف املهرجانات، جند اأّن النقد 
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الهاج�ض ب�ج�د  تكافئة. 
ُ
م وا�ستغاالتنا غري  غائب 

م�رسوع نقدي غري م�ج�د.

ُعمان  يف  النقدية  ال��درا���س��ة  ال��ب��ادي:  ه��الل   -

الدكت�رة  جه�د  �س�ى  فيها  يظهر  ال  وللم�سداقية 

اأن  ينبغي  والذين  االأكادميي�ن  اأما  الربيع.  اآمنة 

م�ساب�ن  فهم  اهتماماتهم  �سمن  امل�رسح  يك�ن 

بالك�سل.

الناقد  اأي�سا.  ثقافية  امل�ساألة   : العلوي  ح�سني   -

الثقافة  ميلك  ال  بامل�رسح  امل�ستغلني  حال  حاله 

لي�ض ه� اخلرب  النقد  الكافية.  االأدوات  الكافية وال 

الن�ض  حتليل  واإمن���ا   ال�سحف.  يف  يكتب  ال��ذي 

لدالالت  عميق  ا�ستق�ساء  العر�ض.  ثم  وا�سقاطاته 

امل�ستغل  اأنا  الأنه يجعلني  النقد جدا مهم  العر�ض. 

اأقراأ ما  يف ال�س�رة ويثقف الهاوي اجلديد. عندما 

الأين  اأقل  بدرجة  ا�ستفيد  نقد  من  الغرب  يف  يكتب 

اأريد من ي�ستقرئ عملي املحلي.

ال�س�ؤال: ما هي  اإجابة على هذا  اأجد  اأن  اأريد  مثال: 

يبداأ؟  الُعماين  امل�رسح  جعلت  التي  االأوىل  ال�رسارة 

ثم  ظفار  يف  بداأ  امل�رسح  الربيع  اآمنة  اأن  ف�جدت 

انتقل اإىل م�سقط وهنا تكمن اأهمية البحث. ينبغي 

اأن ت�ستمر هذه القراءات املهمة.

هذا  عند  انتهت  حماورنا  اأّن  يبدو  حمد:   هدى   -

احلد، لنقل �سيئا اأخريا الإغالق اجلل�سة ؟ 

- عبدالغفور اأحمد: يف العراق، عندما كنت اأدر�ض، 

كان  كل طلبة املعهد هدفهم اأن يتدرب�ا وي�سارك�ا 

الق�مية،  الفرقة  كاأع�ساء يف  اختيارهم  يتم  حتى 

كما يتناف�ض عليها خريج� الفن�ن اجلميلة، وي�سمى 

ثل، ويحرم الأنه 
ُ

يف بطاقته ال�سخ�سية ال�ظيفة مم

كذلك.  امل�رسح الُعماين بحاجة اإىل رعاية متكاملة، 

وطنية،  ر�سمية  فرقة  لدينا  يك�ن  اأن  ال�سري  ما 

"ق�مية".  هما امل�سمى، ال داعي الأن نق�ل 
ُ
ولي�ض م

اخلربة  لها  وجتلب  الدولة  ترعاها  حمرفة  فرقة 

العاملية. ي�ظف�ن ال�سباب، ويدرب�نهم ويعلم�نهم 

وتك�ن لهم وظيفة ثابتة يف هذا امل�رسح.. و تك�ن 

هنالك م�ا�سم م�رسحية على مدار العام، اإىل ج�ار 

للفرقة  االن�سمام  يغدو  امل�ازي. حيث  الفرق  عمل 

ب للم�رسح.
ُ

الر�سمية هذه حلم كل �ساب حم

نظري  وجهة  م��ن  امل�����رسح   العلوي:  ح�سني   -

�سي�ستمر و�سيبقى ما دامت اجله�د تبذل باإخال�ض. 

االآن  حتدث  للم�رسح.  جديدة  خارطة   
ُ
تر�سم رمبا 

�سريتب  امل�رسح  ولكن  امل�رسحيني،  بني  ع��دوى 

نف�سه مع ال�قت و�سينظم نف�سه. وامل�ؤ�س�سة الر�سمية 

�ستتغري هي االأخرى من الداخل. وقد يك�ن هنالك 

تدخل خارجي الإلغاء الرقابة ال�سارمة.  

- اآمنة الربيع : اأو رمبا �ستنقر�ض . 

بال�سباب  م���ؤم��ن  ج��دا  اأن���ا  الهنائي:  حممد   -

تلك  يف  اأ�ساهده  ما  لي�ض  امل�رسح  وباإمكانياتهم. 

ن�ض  اأفهم  لكي  املثال  �سبيل  على  اأنا   . ال�ساعتني 

 اأن اأقراأ حتليال 
ّ
اآمنة الربيع الذي بني يدي االآن ، علي

�س�رة  اق��راأ  وحيدا،  احل�سان  تركت  »مل��اذا  لن�ض 

اال�سارات  ن�سها.  يف  اال�سارات  اأفهم  لكي  ي��سف 

اأن  مرة  كل  يف  ميكن  وال  الن�ض  يف  �سهلة  لي�ست 

اأ�ساأل الكاتب ماذا تريد اأن تق�ل، وقفنا اأمام كلمة 

"اأمث�لة الراعي" مثال. امل�ساألة حلقة متالحمة من 
الن�ض اإىل االأداء واالخراج اإىل اجلمه�ر اإىل  النقد.  

- ح�سني العلوي: اأحيانا املخرج يلغي جملة تهد 

ثقافة  وهنا  بذلك.  علم  لديه  ولي�ض  الن�ض،  بناء 

اخت�رس  اأن  كمخرج  ممكن  للغاية.  همة 
ُ
م املخرج 

ولكن ال اأهدم.

باقية  واحل���اج��ز   العقبات  احلرا�سي:  طاهر   -

مرحلة  يف  امل�رسح.  تط�ر  مع  وتتعقد  و�ستتط�ر 

ونتعلم  العقبات  التذمر من  اأن نكف عن  علينا  ما 

كيفية التعامل معها. 

- هدى حمد: جيلك اجلديد يا طاهر احلرا�سي هل 

يختزن مثل هذه االإيجابية حقا؟ 

- طاهر احلرا�سي: ه� جيل متخبط بع�ض ال�سيء 

تفائل.  
ُ
اإال اأنه م

وامل�رسح  بال�سباب،  متفائلة  اأنا  الربيع:  اآمنة   -

�سي�سكل  وامل�رسح  �ستراجع  والنظريات  �سي�ستمر 

.نحن  جديدة  نظريات  �سنكت�سف  اخلا�ض،  م�قفه 
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يف امل�رسح نقدم كل ما قدمه بريخت والنظريتني 

االأ�سا�سيتني اللتني كانتا  من عند اأر�سط�، وامل�رسح 

امللحمي من عند بريخت، االآن اال�ستغاالت كلها ما 

ما  ال�سارع، م�رسح  ُي�سمى مب�رسح  ما  درامية،  بعد 

الفن�ن.  هذه  كل  الب�رسي،  امل�رسح  ال��درج.  حتت 

املتلقي  وينتج  وم�رسحه  مفرداته  ينتج  ال�اقع 

اإن  البع�ض.  بع�سها  مع  الفن�ن  دمج  به،  اخلا�ض 

مل ا�ستطع التعاطي مع امل�رسح الكال�سيكي فالعيب 

لي�ض فيه واإمنا يّف اأنا كمتلقي. 

ح�س�رك  �سياق  يف  الربيع،  اآمنة  حمد:  هدى   -

غريه   م��ن  اأق��ل  الُعماين  امل�����رسح  ه��ل  للفعاليات 

وو�سعه اأ�س�اأ من ال�اقع العربي اأو اخلليجي؟

هنالك  متاما،  العك�ض  على   ... الال  ربيع:  اآمنه   -

���س���ؤال دائ��م من االآخ��ري��ن: مل��اذا ه��ذا امل�رسح ال 

فيها  الُعمانية  التجربة  نف�سه.  ُيقدم  وال  ُي�سارك 

كل  اخل�سبة.  على  وق�ة  وم�ساركة  ح�س�ر  كفاءات 

هذا بدون دعم حقيقي من امل�ؤ�س�سة. هم يخجل�ن 

الأن امل�رسح الُعماين رغم كل هذا مل يحقق املكانة 

ال  ال��ذي  ال�سيا�سي  العن�رس  هنا  يبقى  املالئمة. 

ين�سحب  الُعماين   ال�سيا�سي  احلراك  الدولة.  ت�ؤديه 

على كل �سيء ويتم اال�سقاط على اأ�سا�سه. 

االآخرون يبحث�ن عن املقدمة  العلوي:  - ح�سني 

والتلميع واحل�س�ر  ويعمل�ن عليه بجدية . 

- اآمنة الربيع: يف مهرجان امل�رسح التجريبي مّت 

 .. االإم��ارات  قب�ل دولة خليجية واحدة فقط وهي 

ملاذا؟ 

- هالل البادي: حل�سبة �سيا�سية. 

عر�سني  قدم�ا  وق��د  بالفعل،  الربيع:   اآمنة   -

مميزا  ك��ان  يل  بالن�سبة  واالآخ��ر  ب�سيط،  اأحدهما 

ملحمد العامري . ا�ستغاالت مهمة جدا، حمل عن�ان: 

"حت�الت حاالت االأحياء واالأ�سياء". 
- حممد الهنائي: امل�رسح اخلليجي اأغلب ا�ستغاله 

�سعبي، امل�رسح الُعماين اأغلبه جتريبي. 

- اآمنة الربيع: امل�رسح الُعماين بداأ خط�ة بخط�ة، 

قّدم  ا�ستطاع،  ما  قدر  والكال�سيكي  التقليدي  قدم 

منطية  �س�را  اأحيانا  قّدم  العمانية،  املراأة  �س�رة 

هذه  الدراما.  على  االأحيان  بع�ض  يف  �سلبا  اأثرت 

البدايات تراكمت حتى و�سلنا اإىل التجريد. الفج�ة 

الت�سعينيات.   منت�سف  يف  كانت  ح�سلت  التي 

يف  االآن  ونحن  االنتقالة،  تلك  ثمن  ندفع  ونحن 

مرحلة انتقالية اأ�سعب من فرة الت�سعينيات.  هذا 

ما تفرزه الن�س��ض، ولي�ض كالم �سحف عابر. 

الن�س��ض يف مهرجان  العلوي: معظم  ح�سني   -

نزوى كان لها "ثيم" متقارب.. مثل احلرية واملراأة.  

عرو�ض  يف  حا�رسة  كانت  "داع�ض"  ق�سية  مثال 

مهرجان نزوى، رغم اأن هذه لي�ست ق�سية ُعمانية 

ملحة. 

املجتمع  يف  ثقافتنا  ت��زال  ال  الربيع:   اآمنة   -

ثقافة �سيا�سية وريعية وتقاوم الغريب وال ت�ستقبله 

ب�سه�لة. 

- هالل البادي: اأمتنى اأن تك�ن هنالك حركة من 

امل�ؤ�س�ساتي.  والطرف  املجتمعي  الطرف  الطرفني، 

اأن ُترعى الثقافة وت�سنع عرب االأجيال وعرب الربية 

التعليمية،  امل�ؤ�س�سات  عرب  و  اال�ستغال.   وع��رب  

ح��دث��ان  ه��ن��ال��ك  حقيقية.   اأر���س��ي��ات  واي��ج��اد 

اقت�ساديان مهمان، مطار م�سقط ي�ستقبل الطريان 

ال�رسيالنكي  ويف نف�ض الت�قيت الطريان الربيطاين 

ي�سل الأول مرة وب�سكل مبا�رس  بني م�سقط و هيرثو.  

هذه االحداث االقت�سادية لها دالالت. ُعمان لي�ست 

���رسورة  اإىل  يحيلنا  وه��ذا  املعزولة،  اجلغرافيا 

امل�ؤ�س�سات  امل�ا�سالت ويف  بنية جيدة يف  وج�د 

مع  مرابطة  كتلة  امل�ساألة  وال�سياحية.  الثقافية 

اعتبار  بالثقافة على  اهتممنا  ل�  البع�ض.  بع�سها 

عن  منعزلة  غري  االقت�ساد  عن  منعزلة  غري  اأنها 

ن�سنع  ميكن  التاريخ  وحركة  والربية  ال�سيا�سة 

حلظة تاريخية خا�سة لنا كجيل ولالأجيال املقبلة 

ن�ساهدها  كما  علبة 
ُ
م ولي�ست  حقيقية  وح�سارة 

فرغة من كل معانيها، ومن حقيقتها، فنحن 
ُ
االآن م

امل�سم�ن،  ح�ساب  على  بال�سكل  نعتني  لالأ�سف 

ابتداء من االقت�ساد ولي�ض انتهاء اإىل الثقافة.                    
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