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االأ�صـــعار: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

^ تر�سل �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 ^ 
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مان مليئةأتخيل جبال عمان مليئةأتخيل جبال عمان مليئًة بال�ضواري 
ُ
أتخيل جبال ع
ُ
أتخيل جبال عاأتخيل جبال ع ما  غالبًا

آوى( اآوى( آوى(  بنات  ال�ضباع،  )ال��ذئ��اب،  وال��وح��و���ش 

مقدم  م��ع  منها.  ف��ارغ��ة  وه��ي  حتى  مقدم ضة  م��ع  منها.  ف��ارغ��ة  وه��ي  حتى  مقدم ضة  م��ع  منها.  ف��ارغ��ة  وه��ي  حتى  ة  ضخا�ضخا�

حني  انقر�ضت..  حني أو  انقر�ضت..  حني اأو  انقر�ضت..  أو  ْهاجرْتهاجرْت احلديثة  التقنية 

واال�ضمحالل،  الذبول  يف  املخيال  هذا  واال�ضمحالل، اأخذ  الذبول  يف  املخيال  هذا  واال�ضمحالل، اأخذ  الذبول  يف  املخيال  هذا  أخذ  اياي

ْ��ح��ارى، غ��ارْت��ح��ارى، غ��ارْت ��ح��ارى، غ��ارتض��ح��ارى، غ��ارتض ض ذات��ه��ا وال�����ض ذات��ه��ا وال����� ت��ك��ون اجل��ب��اُل

طح ضطح ضطح  ضبغمو�ضها و�ضواريها وانقر�ضت من على �ضبغمو�ضها و�ضواريها وانقر�ضت من على �

أي ظاهرة كربى عرفها التاريخ يف اأي ظاهرة كربى عرفها التاريخ يف اأي ظاهرة كربى عرفها التاريخ يف  االكوكب، كاالكوكب، ك

اطري.ضاطري.ضاطري. ضأ�ضأ� أ�الأ�ال الوقائع وا

* * *

إىل �ضواريه الهاربة اإىل �ضواريه الهاربة إىل �ضواريه الهاربة  إليك حنني اإليك حنني إليك حنني وح�ش  حنيني 

 »
ُ
قلب
ُ
قلب
ُ

القوم  ف. »لكن قلبي يا ابنة القوم ضف. »لكن قلبي يا ابنة القوم ضف. »لكن قلبي يا ابنة  ضمع العوا�ضمع العوا�

كل يوم يف غابة ومدينة.

اجلبال  من  وداضوداضوداً  ح� تنزل  بال�ضواري  ح�ض  تنزل  بال�ضواري  ض  ُوحلمُتوحلمُت

حتى  وجماعات  ف��رادى  حتى ضلة  وجماعات  ف��رادى  حتى ضلة  وجماعات  ف��رادى  لة  ضرت�ضرت� رت�ضرت�ض امل� امل�ضة  ضة 
ّ
امل�ال�رشقي امل�ال�رشقية  ة 
ّ
ال�رشقي
ّ

وق ضوق ضوق  � نحو  �ض  نحو  ض  متجهًة الطري«،  و»حْلق  متجهة»الرحبة«  الطري«،  و»حلق  متجهة»الرحبة«  الطري«،  ق 

يء يف طريقها من الب�رش ضيء يف طريقها من الب�رش ضيء يف طريقها من الب�رش  ض كل �ض كل � احقةضاحقةضاحقًة ضالقرية، �ضالقرية، �

واليمام احلامل على  واليمام احلامل على ضافري  واليمام احلامل على ضافري  افري  والع� والع�ضؤونة  ضؤونة  والع�و والع�وؤونة  ؤونة  امل وحتى املوحتى 

املذعورة  ال�ضواري  والغدور.  املذعورة ضجر  ال�ضواري  والغدور.  املذعورة ضجر  ال�ضواري  والغدور.  جر  ال� ال�ضان  ضان  ال�ض ال�ضان  ان  أغ�اأغ�ضأغ�ضأغ�

 من عيونها �رشراً ملتهبًا.
ُ
وقد تطاير الغ�ضب
ُ
وقد تطاير الغ�ضب
ُ

عاب ضعاب ضعاب  إىل ال�اإىل ال�ضإىل ال�ضإىل ال� إىل ال�وتتجه  إىل ال�اإىل ال�إىل ال�وتتجه  إىل ال�اإىل ال�وتتجه  وتتجه تق�ضي على وليمتها املتاحة وتتجه تق�ضي على وليمتها املتاحة 

التي  الوِعرة  الدروب  تلك  التي ة،  الوعرة  الدروب  تلك  التي ة،  الوِعرة  الدروب  تلك  ِة، 
ّ
الغربي الفجاج  الوعيف  الدروب  تلك  الغربية،  الفجاج  الوعيف  الدروب  تلك  ة، 
ّ
الغربي الفجاج  يف 
ّ

مائل( هاذياضمائل( هاذياضمائل( هاذيًا إىل )�اإىل )�ضإىل )�ضإىل )� رشافر من )�رشافر من )�رشور(  افر من )�ضافر من )�ض ضحتمل امل�ضحتمل امل�

ق، ضق، ضق،  ضة النخيل البا�ضة النخيل البا� رشأخذه ح�رشأخذه ح�رش أخذه ح�اأخذه ح�ا ا حتى تا حتى ت ومرعوبًا

أمه الدافئة.اأمه الدافئة.أمه الدافئة. أح�ضان اأح�ضان أح�ضان  ويختفي يف 

* * *

جرة ضجرة ضجرة  ال� هذه  املن�ضود«  »الطلح  املوز  ال�ضامل��وز،  هذه  املن�ضود«  »الطلح  املوز  ضامل��وز، 

عب ضعب ضعب من  ضإ�رشاق. �ضإ�رشاق. � إ�رشاق. �اإ�رشاق. �ا ااملباركة، احلاملة واحلزينة بااملباركة، احلاملة واحلزينة ب

جار الغابة املديدة ضجار الغابة املديدة ضجار الغابة املديدة  أ�اأ�ضأ�ضأ� أمم اأمم أمم  أمم عوب و أمم عوب و عوب وضعوب وض ضط �ضط � ط �ضط �ض ضاملوز و�ضاملوز و�

ني ضني ضني  ال� بحر  م��ن  ال�ض  بحر  م��ن  ض  قريبًا قريباِضعة،  قريباضعة،  عة،  وال� ال��زم��ن  وال�ِيف  ال��زم��ن  وال�ِضيف  ال��زم��ن  ضيف 

اجلنوبي. يف طفولتنا البعيدة كان املوز زينة 

ينزل  وحني   . والينابيع  اء 
َ
اء
َ

اخل�رش اخل�رشال�ضواحي  رشال�ضواحي 

يادة املكان ضيادة املكان ضيادة املكان  ضم املوز مع النخيل �ضم املوز مع النخيل � م املوز مع النخيل �ضم املوز مع النخيل �ض ضاملطر يتقا�ضاملطر يتقا�

واجلمال.

ن�رشق  كنا  الذي  هذا  والطوال(  ن�رشار  كنا  الذي  هذا  والطوال(  رشار  ن�ض كنا  الذي  هذا  والطوال(  ن�ضار  كنا  الذي  هذا  والطوال(  ار  )الق� )الق�ضاملوز  ضاملوز 

وجبة  مبثابة  الالفحة،  وجبة ضيف  مبثابة  الالفحة،  وجبة ضيف  مبثابة  الالفحة،  يف  ال� رم�ضانات  ال�ضبه  رم�ضانات  ضبه 

الفيايف  تلك  يف  الفيايف ضي  تلك  يف  الفيايف ضي  تلك  يف  ي  الوح� اجلوع  الوح�ضغبة  اجلوع  ضغبة 
ْ
الوح�ض اجلوع  الوح�ضغبة  اجلوع  غبة  م� م�ض  ض  دضدضّد ضت�ضت�

احلارقة.

* * *

مع  رجل  كل  مع أملانية.  رجل  كل  مع اأملانية.  رجل  كل  أملانية.  عائلة  بجانبي  شجتل�شجتل�ش 

تينيات ضتينيات ضتينيات  ال� لقد جتاوزوا  ال�ضأطفال.  لقد جتاوزوا  ال�ضأطفال.  لقد جتاوزوا  ال�اأطفال.  لقد جتاوزوا  أطفال.  أة من اأة من أة من غري  أة من امر أة من امر

ق ضق ضق  تنا� يف  الزمن  تنا�ض  يف  الزمن  ض  يفّل ومل  مها،  خ�ضّ يف  يفلأو  ومل  خ�ضمها،  يف  يفلأو  ومل  مها،  خ�ضّ يف  خ�ضّأو  يف  خ�ضاأو  يف  أو 

ـالــةسـالــةسـالــُة ا�ستقبـــال  س�س�

ال�ضـــواري



بع�ش  بدت  واإن  الوجوه.  ون�ضارة  االأج�ضاد 

من  �ضريها  توا�ضل  بادية  والتجاعيد  الندوب 

غري كلل.

الهاربني  اأكرث  )الرو�ش(  ترى  االجتاه  هذا  يف 

اأتذكر  ال�ضفر(.  حتت   30( بالدهم  �ضقيع  من 

ال�ضهرية  رحلته  يف  لهم  ف�ضالن  ابن  و�ضف 

والتاريخ  بالواقع  اخلرافة  فيها  متتزج  التي 

االآخر  واقع  حيث  االأخريين  كفة  رجحت  واإن 

حني  وحياة،  وجغرافيا  ديانة  لونًا،  املختلف 

تتو�ضله  الرواية ل�رشد واقعي، يتحول مبعايري 

ة، اإىل ما ن�ضميه الغرائبي 
ّ
تلك الفرتة التوا�ضلي

زال  ما  الزمان  ذلك  يف  العرب  كان  اخل��رايف. 

ميكن نعتهم بال�ضعوب واالأمة.

ال�ضدارة مركزها بغداد )مدينة  ح�ضارة حتتل 

وال���زوال...  االأف��ول  مالمح  بدت  واإن  ال�ضالم( 

كان ابن ف�ضالن املتعايل على االأقوام االأخرى 

االأم��ة  واإىل  اليه  بالن�ضبة  املظلمة  املتخّلفة 

د�ش مبا 
ّ
واملدن التي ينتمي اليها. ومل يكن يح

�ضتوؤول اليه اأحوال قومه مع تقادم الزمان حيث 

اأ�ضبعها  التي  االأق��وام  من  بكثري  اأ�ضواأ  �ضاروا 

متناحرة  طوائف  اإىل  حتللوا  ونقداً.  �ضخريًة 

وع�ضائر. والطائفة هي الع�ضرية اأو اأ�ضواأ منها.

مبتانة  ال��رو���ش  ف�ضالن  اب��ن  و�ضف  اأن  بعد 

كل  عنهم  نزع  اأن  لبث  ما  وجمالها،  االأج�ضام 

نتانة  ب��اأن  القول  اإىل  لينربي  ح�ضنة  �ضفة 

اأج�ضادهم ال ت�ضاويها اإال قذارة اأرواحهم، انهم 

)كاحلمري ال�ضالة(.

العطلة  بهذه  )الكوبلز(  اأو  االأملانية  العائلة 

ة يف طبيعة خمتلفة ونقي�ضة، تتحدث 
ّ
ال�ضياحي

بحيوية وحبور، ال اأفهم من لغتهم، لغة »كاْنت 

)ال�ضاي،  عامة  كلمات  اإال  وجوته«،  ونيت�ضه 

القهوة، ال�ضباح، اأملانيا، دبي، احلر، الربد....(.

اأ�ضغي اليهم بني احلني واالآخر، ولوال ان�ضغايل 

خيايل  اإب��داع  من  �ضيناريو  لو�ضعت  بالقراءة 

اأو  اأك��رث  اأتفاعل  كي  بينهم،  ال��دائ��ر  للحديث 

ال  التي  للغة  واالإ���ض��ارات  االأ���ض��وات  طاقة  ان 

عرب  كما  وجاذبية،  �ضحراً  اأكرث  تكون  نفهمها 

االأملان  االأدب؟ هوؤالء  تاريخ  اأحد املهمني يف 

ة ال�ضغرية حني اأ�ضجر من القراءة 
ّ
مع الع�ضاي

يج�ضدون طيف االأني�ش يف هذا االأفق ال�ضاجي 

الغريب. واأي اأفق اأو مكان مل يكن كذلك يف يوم 

من االأيام؟

* * *

ا�ضطحبُت  التي  الكتب  من  الرحلة،  ه��ذه  يف 

كتاب )نيت�ضه �ضد فاجرن( ذلك العنف ال�ضخ�ضي 

ا�ضتدعى  ان��ع��ط��اف  اأي  الكا�ضح.  وال��ث��ق��ايف 

املو�ضيقي  مثاله  جت��اه  االأمل���اين،  الفيل�ضوف 

املج�ضد لروح االأملان ولفل�ضفته؟!

العبقري  املو�ضيقار  لدى  خفيًا  كان  الذي  ما 

اأو من  احلد  اإىل هذا  االكت�ضاف �ضاعقًا  ليكون 

على  امل�ضتحوذ  ديوني�ضو�ش  لدى  كما  حد  غري 

على  واحل��دود  لالآفاق  املخرتق  الن�ضوة  اأف��ق 

ال�ضد من اأبو اللون...

البدء  يف  لكن  فاجرن،  نيت�ضه،  يقول  لنجادل، 

اأم مر�ضًا ومدر�ضًة يف  ان�ضانًا  هل كان فاجرن 

)�ضوبنهور(  اإىل  ي�ضل  اأن  اإىل  واملكر؟!  احليلة 

امللهم  ل 
ّ
املبج الفيل�ضوف  مبثابة  كان  ال��ذي 

بفيل�ضوف  وي�ضفه  لنيت�ضه،  بالن�ضبة  واالأ�ضتاذ 

االنحطاط  فنان  مع  يت�ضالح  الذي  االنحطاط 

بعد  الخ  وم��ّدم��راً....  عا�ضفًا  اآخ��ر  انقالب  يف 
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التبجيل واالإعجاب العميقني يف مقاطع ت�ضل 

حّد االإعجاز.. انه تناق�ش الفيل�ضوف بتموجات 

�ضكل  على  تاأتي  التي  البعيدة  اأمواجه  اأغوار  

البدائية،  االأق���وام  عند  كما  ة، 
ّ
انتقامي ه��وام 

الفيل�ضوف  مع  التوحد  حّد  ة 
ّ
املحب ما�ضي  من 

واملو�ضيقار.

ارت��داد  يرّتدون  حني  املعرفة  �ضواري   عنف 

م�ضباح  علي  ا�ضتطاع   . والفي�ضانات  الزالزل 

ف�ضاء  اإىل  ولهاثها،  ة 
ّ
االأ�ضلي اللغة  عنف  نقل 

ة بخ�ضائ�ضها املختلفة حتمًا.
ّ
العربي

)نيت�ضه(  ت��ع��رف  ال  االأمل��ان��ي��ة  العائلة  رمب��ا 

بحكم  ملامًا  تعرفهم  اأو  وفاجرن.  و�ضوبنهور 

ة يف بالد الغرب. وكون نيت�ضه 
ّ
ات املدر�ضي

ّ
املقرر

ة يف تلك احلقبة، كما 
ّ
اأحد منظري احلركة النازي

ة، خالل �ضذرات، لي�ضت 
ّ
روجت جهات ايديولوجي

هي املنت املوؤ�ض�ش ملنعطف جديد يف تاريخ »اأم 

العلوم« كما كانت ُتنعت وقتها..

لكن من ين�ضى:

»ا�ضديل ظالل �رشوعِك

اإين اأريد اأن اأحلبك

يا اأبقار االأعايل«

ة 
ّ
الفل�ضفي الروؤيا  عمق  كتاباته،  معظم  كما يف 

جمّنح،  موكب  ة. 
ّ
ال�ضعري العبارة  يف  ��ذاب��ًا 

ُ
م

اذ  وه��و  النف�ش،  اأدغ��ال  يجو�ش  عنقاء  طائر 

يحطم االأغالل واملرياث الطويل لفل�ضفة الغرب 

يفعل  والهْدم،  التحطيم  يف  ويوغل  املهيمن، 

ذلك على نحو اآ�رٍش ومده�ش.

* * *

ال�ضجر  ويف  بع�ضها،  ح��ول  الفرا�ضاُت  حت��وم 

يت�ضاقط  رذاذ  بينما  والبهاء،  اخل�رشة  الوافر 

فرح  بعطره.  ال�ضباح  ي�ضمّخ  الليل  ط��وال 

ع 
ّ
تت�رش يجعلها  امل�ضهد  بجمال  الفرا�ضات 

املوت  اأن  مبا  عمرها.  يف  ميّد  اأن  خالقها  اإىل 

اجلمال  هذا  ت�ضت�ضعره يف �ضياء  الذي  ال�رشيع 

ال�رشيع،  الفناء  ن�ضيجه.  من  ج��زء  هي  ال��ذي 

ة لوجودها اله�ش ال�ضفيف.
ّ
طبيعة تكويني

هل تفنى الفر�ضات، اأم تبقى اأرواحها يف ال�ضجر 

ت�ضبه  التي  ال�ضماء  هذه  زرقة  ويف  والغ�ضون 

اخللود؟

* * *

العقيم  ال��ي��اأ���ش  على  ع��ج��اف  اأي���ام  حتملني 

اأي  اأفقد  وجمااًل.  روحًا  املثمر  ولي�ش  البائ�ش، 

وال�ضماء  ب��االأر���ش  وال��ذاك��رة،  باملكان  �ضلة 

اأح��وايل  من  امل�ضتمر  وال��ك��ره  احل��ب  بعاطفة 

�ضيء  ال   .
ّ

ال��رب خليقة  و�ضائر  قومي  واأح��وال 

وال  االأغ��اين  ال  املتنبي،  �ضخرة  مثل  يحركني 

اأن  االأغ��اري��د، ال احلياة وال امل��وت. وب��دل من 

اأنعم ب�ضالم هذا االنخالع واالنبتات اجلذريني 

االأقا�ضي  حيث  تطرفهما  اأق�ضى  بلغا  اللذين 

بدل  واالفرتا�ش.  بال�ضواري  املاأهولة  ة 
ّ
الغابي

مرتنحًا  اأجدين  املن�ضود،  بال�ضالم  اأنعم  اأن  من 

من غري ن�ضوة بني االأماكن املوح�ضة اأو مرتطما 

بن�ضال �ضخور م�ضمومة يف جبال ال مرئية وال 

الة وال�ضباع.
ّ

تخطر يف خيال الرح

* * *

رحالة  و�ضفها  وطرقا  اأياما  يجرجر  يفتئ  ما 

قدماء يف غمرة بحثهم عن املده�ش واملجهول 

البداهة  قطيع  يف  ي�ضريان  اأ�ضبحا  اللذين 

والرتابة.
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وغياب  والياأ�ش  ال�ضاأم  عدا  يتجّدد  �ضيء  وال 

العامل  اأنحاء  مة 
ْ
اجله به 

ُ
�ضح تغطي  الذي  القيم 

باأكملها.

* * *

ماخوراً  املجاورة  البحرية  املدينة  له  بدت 

حتى  جهلة.  بلداء  اح 
ّ
�ضي فيه  يعي�ش  كبرياً 

بحرها لي�ش اإال م�ضتنقع جماري ونفايات.

يحمل  االأم��ك��ن��ة،  ب��ني  امل��م��زق  ج�ضمه  يحمل 

برك  اإىل  وال�ضوق،  ة 
ْ

باحلري امل�رشجة  روح��ه 

دفقها  وحتت  اجلارفة  املياه  يف  اال�ضتحمام، 

املن�ضاب ما زال يفكر بالرحيل.

* * *

و�ضط �ضليل القائلة االآ�ضيوية، هناك يف اأعماق 

ملتحفة  �ضخرة  على  ت�ضرتخي  قطة  ال��دغ��ل 

املالئكة  اأطفال  حتى  واالأغ�ضان.  بالن�ضيم 

يغبطونها على هذه الهناءة والطماأنينة.

* * *

االأنثى اخلالدة تتجاوز املجال املحدود للمراأة. 

انه مبداأ االأنوثة الكوين ال�رشمدي..

      )جوته، رمبا(

* * *

»ال ميكنني اإال اأن اأو�ضح باأن التفاوؤل... ال يبدو 

كذلك طريقة  بل  فح�ضب،  له  م�ضوغ  ال  لغواً  يل 

الب�رشية  باالآالم  قا�ٍش  وا�ضتهزاء  دنيئة،  تفكري 

التي يعجز عنها الو�ضف«

)�ضوبنهور(

يلزمنا وقت، ووقت طويل جدا، �ضنني متتد اإىل 

حقيقة  ظل  اإىل  نتو�ضل  كي  واأح��ق��اب،  عقود 

ي�ضبه  مبا  اجلزم  ملاذا  اذن  با�ضتمرار..  هاربة 

ة ما يف احلياة 
ّ
اليقني يف تبني م�ضاألة اأو ق�ضي

والوجود؟ اإال فيما يتعلق ببداهة اأو ما يفرت�ش 

كذلك، بحق االإن�ضان يف العي�ش بكرامة، بحقه 

له  ي�ضمن  الذي  القانوين،  االأخالقي  االن�ضاين 

اال�ضتمرار يف هذه احلياة الفانية حتمًا، ككائن 

ة م�ضوؤولة يف االختيار كفرد وجماعة، 
ّ
حر حري

والراأي  االإرادة  م�ضلوب  ورقيق  كقطيع  ولي�ش 

وف�ضاد  طغيان  �ضلطة  �ضقف  حتت  واالختيار، 

التابو واملقّد�ش،  اإطالقها مرتبة  مطلقة، ي�ضل 

عطاة، ال حتتاج اإىل بحث 
ُ
هذه البداهة حقيقة م

ة 
ّ
جوهري حقيقة  التفا�ضيل  يف  اإال  وا�ضتق�ضاء 

اجلماعات  ا�ضتخل�ضتها  ال�����ض��ط��وع،  بالغة 

ة بعد تاريخ طويل من املعاناة والرعب 
ّ
الب�رشي

ج��راء  الطغاة  �ضلطات  جلبته  التي  ال��دم��وي 

ب�ضبب  والتي  الو�ضف.  عنها  يعجز  التي  االآالم 

مبعناه  الوجود  اآالم  تفوق  الكارثية  جوارفها 

االنطولوجي املركوز يف نبتة التكوين، حُلمته 

و�ضذاه. هذه التي اأ�ضحت بداهات يف الكثري من 

بلدان العامل، ما زالت ت�ضتع�ضي يف بالد اأخرى 

ة ويف طليعتها..
ّ
ومنها العربي

اجلدل  وال  امل��راوغ��ة  حتتمل  ال  م�ضاألة  وه��ي 

حلظة  القاهرة  ال�ضلطة  تتحول  حني  العقيم 

اإىل  وطغيانها،  قمعها  اآل��ة  وتعرّث  ا�ضتع�ضاء 

البالد  لتغرق  اجلماعية  واالإب���ادات  املجازر 

االآالم  اأت���ون  اأق�ضى  يف  منها  تبقى  م��ا  اأو 

والفظاعات . هذا حدث ويحدث، بعد اأن حولتهم 

�ضلطة الطغيان التي مل تتعلم �ضيئا من التاريخ 

ات 
ّ
ده ووجوهه، اإىل جتمع

ُ
ع

ُ
عدا القتل بكافة �ض

ة. واطماأنت اإىل موت الوعي واالإح�ضا�ش 
ّ
ع�ضوائي
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ة ال�ضعب... يحدث 
ّ
بكرامة االن�ضان وحلم احلري

ت اأو ما ُظّن انه كذلك، 
ّ
اأن ينب�ش يف ج�ضد املي

اأو  اجلماعة  وتبداأ هذه  امل��وؤودة.  االأحالم  ن�ضغ 

تلك يف مللمة اأ�ضالئها املمّزقة، لتعتلي مفهوم 

ال�ضعب واالأمة وحتاول قول كلمة حول احلياة 

وامل�ضري امُل�ضادرين منذ قرون.

ب�ضمت  مُتار�ش  كانت  التي  املجزرُة  وتتحول 

واملطلق،  اال�ضتبداد  ليل  جنح  حتت  ومراوغة 

�ضاب 
ُ
والع اله�ضترييا  حّد  ال�ضارخ  النطق  اإىل 

البالد،  طريقها  يف  مدمرة  االأق�ضى،  الوح�ضي 

حتى  حياة..  وم�ضادر  وطبيعة  وعمرانًا  ب�رشاً 

هذه  مثل  ت��رى  تكن  مل  ت�ضاوؤمًا  االآراء  اأك��رث 

التي  ة 
ّ
العربي البالد  لهذه  القامتة  ال�ضريورة 

تاريخا  والروحي  امل��ادي  ال��رثاء  ينق�ضها  ال 

قيمي  انحطاط  و�ضط  ه��ذا  يحدث  وراه��ن��ًا... 

على  وف��ط��ري  واأخ��الق��ي  ق��ان��وين  وان�ضحاب 

التي  ال��دول  خا�ضة  باأكمله،  العامل  م�ضتوى 

متتلك القوة �ضبه املطلقة ومتلك الكلمة الف�ضل 

يف هكذا �ضياق من الب�ضاعة والتدمري. وتخون 

ثوابتها يف ادارة العالقات الدولية واالأزمات، 

ة 
ّ
مما يف�ضح عن ذلك امل�ضتقبل املظلم للب�رشي

نا�ضلت  التي  والعقود،  القيم واملواثيق  ناحية 

تلك  اإىل  ت�ضل  كي  اأحقابًا  اأو  عقوداً  الأجلها 

يكتنفها  ال  التي  الوا�ضحة  البديهية  احلقيقة 

ة الكربى.
ّ
غمو�ش احلقائق الوجودي

التي  املخيفة  املظلمة  االأح��وال  هذه  مثل  يف 

التعبري  يف  اللغة  واإم��ك��ان��ات  العبارة  تفوق 

حول  عقيمًا  اإال   اجل��دال  يكون  ال  وت�ضحقها، 

هذا  مثل  والتهم.  وامل�ضوؤوليات  »احلقائق« 

عترب 
ُ
ي اأك��رث،  ال�ضا�ضُة  يحرتفه  ال��ذي  ال�ضجال 

يف  مبحنتهم  املاليني،  باآالم  وا�ضتهتاراً  ترفًا 

التيه  اإىل  وت�رشيداً  قتاًل  احلياة  من  االقتالع 

واملجهول القا�ضي.

االأخ��رية  الفرتة  يف  اجل��دل،  ذل��ك  عيّنات  من 

من عمر املحنة الذي ما زال مفتوحًا ومديداً، 

االن��ح��ط��اط  ح���االت  اأق�����ض��ى  ي�ضكل  وال����ذي 

اآلة احلرب  اأولئك الذين �رشدتهم  اأن  والدناءة، 

ال�ضتات،  بلدان  اإىل  بع�ضهم  وذهب  واالإب��ادة، 

كل  ي��ف��وق  وب��ح��راً،  ب���راً  قيامي  م�ضهد  يف 

الق�ضمات واالأو�ضاف للرتاجيديات املو�ضوفة 

فهم، 
ْ

و�ض الب�رش،  تاريخ  يف  كربى  كعالمات 

زالت  ما  )ك��اأمن��ا  بالدهم  من  ذهبوا  باأنهم 

واأرواح��ه��م  باأطفالهم  الجئني  ب��الد(  هناك 

الطرق  قطاع  املحيطات،  هياج  يف  املكلومة 

اختياراً  واالإهانات،  العن�رشية  وال�ضلوكات 

واحللم  احل�ضارة  بالد  اإىل  باالنتقال  منهم 

املاليني  ه��ذه  اأن  املعنى  بهذا  وال�ضعادة. 

لتحقق  العا�ضفة  االأح���داث  فر�ضة  انتهزت 

حلمها ال�ضعيد يف البالد االأخرى!!

الدنيئة،  ال��ن��وازع  وغريها،  امل�ضاألة  ه��ذه  يف 

ودناءة  تهافتًا  اأكرث  وخطابات  باأقنعة  ُتغطى 

املح�ضوبني  قبل  م��ن  ت�ضدر  ح��ني  خا�ضة 

يتورعون  ال  ال��ذي��ن  واملعرفة  الثقافة  على 

ل�ضالح  ونكباتهم  الب�رش  ماآ�ضي  ا�ضتغالل  عن 

ح�ضاباتهم ال�ضيقة الو�ضيعة..

اأنواعه مع املنكوبني  االإدانة والت�ضامن بكل 

وال�ضحايا، مع غ�ش النظر جزمًا عن االنتماء 

النظر عن  اأو تلك، مع قْطع  اإىل هذه اجلماعة 

وهو  االأدنى  احلد  وهو  اأ�ضكاله،  بكل  االنتماء 

اأ�ضعف االميان يف هذه احلال، بعيداً عن اأي 
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من  مزيد  اإىل  اإال  يف�ضيان  ال  ومماطلة  جدل 

التربير واملاأ�ضاة.

الفال�ضفة  نظر  يف  م�ضتع�ضية  مراوغة  احلقيقة 

احلياة،  اأع��داء  القتلة  حقيقة  لكن  واالأدب���اء، 

وال�ضحايا واملنكوبني وا�ضحة ب�ضطوع �ضم�ش 

اآب احلارقة ..

* * *

اللطافة  من  وَتٍر  على  كانوا  الليليون  �ضيويف 

التي ت�ضافر يف االأثري العْذب لليل الغاب، ُت�ضكت 

البالغة والن�ضيد.

باحليوات  ال�ضاج،  ال�ضكون  تعرب  هنيهات 

ة احلبيبة، كاأمنا جاد بها مطر 
ّ
والوجوه احليي

البارحة، لتمطرين بالُقبالت والعناق..

االأبد  روح  من  ا�ضُتلت  كاأمنا  عابرة  هنيهات 

الباذخ احلنون . وددُت لو ا�ضتمرت وا�ضتطالت 

 جمالها يف 
ُ
اإىل الالنهاية. لكن رمبا يكمن �رش

�ضي اخلاطف.
ْ
هذا العبور الوم

* * *

وال��ذات  ب��االأمل،  توحداً  اأك��رث  يجعلنا  �ضيء  ال 

باحلياة واملوت، من قر�ٍش باأبهِة م�ضيئة وهو 

يغور يف االأفق املرجتف البعيد.

* * *

امللكة  عر�ضها،  على  املالك  باأيادي  حممولة 

ة واالأ�ضقاع.
ّ
ترّتحل بني االآفاق الالمرئي

* * *

االأي���ادي،  تتبدى  مدّلهمة،  ك��اآب��ة  حلظة،  يف 

النهائية  رحلتها  يف  نع�ش  على  حتملها  وهي 

واالأخرية.

* * *

احلروب  �ضحايا  يف  ويفّكر  امل��رء  ينظر  حني 

واملذابح، اجلرائم واملجاعات التي حتتل رقعة 

بالد امل�رشق العربي يف الربهة الراهنة.

معظم م�ضهد هذا اخلراب العميم الذي لن ينجو 

هم ذلك يف حلظة زهٍو كاذب. 
ّ
منه اأحد مهما تو

القا�ضي  ال�ضخب  هذا  كل  اإىل  املرء  ينظر  حني 

تواطوؤ  ال�ضك،  يقبل  ال  مبا  وي��رى  واحل��ط��ام، 

االأقوياء وال�ضعفاء على اإجناز هذه الفظاعات 

ال�ضنيعة، ياأخذه الدوار واالأمل اإىل مهاٍو �ضحيقة 

اإال م�رشجًا باجلراحات واالأرق،  ال يعود منها 

اذ ال بد من البحث عن عزاء ما. عزاء ولو كان 

موؤقتًا اأمام دميومة املاأ�ضاة.

من  قادما  النور  ه��ذا  يلوح  اللحظة  ه��ذه  يف 

برتجمة  ال�رشقي  ديوانه  يف  الكبري،  )جوته( 

 اأقرب 
ً
الراحل عبدالغفار مكاوي. واإن كان عزاء

اإىل الرومان�ضية واالأحالم، فما اأحوج امُلحت�رش 

اإىل هذا النور املرتحل بني االآفاق واجلغرافيات.

»لكن يف غري مكان يجد احلُق

اأعواَنه املخل�ضني

واإن كان ال�رش قد �ضاد اليوم

واكت�ضب املكانة واحلظوة«.

العهود  تلك  اإىل  الكوين  واملفكر  ال�ضاعر  ويعود 

ة بوعيها امل�رشق العميق الذي يجلب 
ّ
اال�ضالمي

ال�ضعادة واالإخاء االن�ضاين واحل�ضارة.

بالقراآن  ي�ضت�ضهدون  امل�ضلمون  كان  »عندما 

وكان  واالآي��ة،  ال�ضورة  يذكرون  كانوا  الكرمي. 

ي�ضعر  توقري،  من  عليه  ينبغي  مبا  م�ضلم  كل 

باالإجالل والطماأنينة يف اأعماق ال�ضمري..

لكن الدراوي�ش املحدثني ال يْف�ضلونهم يف �ضيء. 
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فهم يرثثرون عن القدمي ف�ضال عن اجلديد. وكل 

يوم يزداد الت�ضوي�ش واال�ضطراب ال�ضديد:

»اأيها القراآن الكرمي، اأيها الطماأنينة اخلالدة«.

ات الثقافية ال�ضيقة، 
ّ
هذه الروؤيا العابرة للهوي

التي  اخلطابات  تلك  من  واأعمق  اأبعد  تذهب 

واحلديث  القدمي  حول  وغلظتها  بثقلها  نزلت 

احلال  يف  تخّلف  ومل  واملعا�رشة.  واالأ�ضالة 

د الكالم.
َ
العربي اإال هذر القول وَزب

احلديثون،  القدماء،  بلغة  املحدثون  ه��وؤالء 

التاريخ  نكبات  يف  ن، 
ّ
احلداثوي باالأحرى  اأو 

وملماته، انحاز الكثري منهم. اإىل اأكرث االأ�ضكال 

اإجن��ازات  عن  لي�ش  ونكو�ضًا،  وظالمًا  تخلفًا 

خمتلف  على  اخل��اّلق��ة  جوانبها  يف  احل��داث��ة 

تخلوا  واإمنا  والثقافة،   املجتمع  احلياة،  عد 
ُ

�ض

ة 
ّ
االأخالقي القيم  اأب�ضط  عن  كثرية،  ذرائع  حتت 

والطائفة  الع�ضرية  اإىل  انحازوا  واالن�ضانية. 

عهود  يف  الطوائف  بني  املتبادل  االإفناء  يف 

اأكرث  اإىل  انحازوا  ال�ضائد.  العربي  االنحطاط 

ة.
ّ
ة ووح�ضي

ّ
االأ�ضكال دموي

بها«  فليثملوا  التاريخ  لعنة  عليهم  حلت  »لقد 

كما عرب عقل العويط عن حرقٍة و�ضدق.

فليثتملوا بهذا االنحياز اإىل اأحط اأنواع الغرائز 

ال�ضوداء، ا�ضتهتاراً بنكبات الب�رش من اخوانهم، 

مقتلة االن�ضان والقيم.

ومع ذلك، وهذا االنف�ضام، لو اجتمع كل علماء 

ال  االخت�ضا�ش،  اأه���ل  م��ن  وغ��ريه��م  النف�ش 

الأنه   . وحتليل  حال  باأي  مقاربته  ي�ضتطيعون 

الب�رشي  اجلن�ش  انف�ضامات  من  جديد  ن��وع 

هذا  يلهج  ذلك  مع  املختنق،  الكوكب  هذا  يف 

ة التي يرثون 
ّ
النفر، ليل نهار باحلداثة واحلري

حلالها: اأق�ضى حاالت االنف�ضال املتطرف عن 

الراهن،  العنيف  جم��راه  يف  والتاريخ،  ال��ذات 

التقوقع املر�ضي داخل �رشنقة الغريزة املظلمة 

ة، هم من ي�ْضكون 
ّ
ة الت�ضفوي

ّ
بنوازعها االإق�ضائي

من االإق�ضاء والتهمي�ش وانهم �ضبقوا جمتمعهم 

وزمنهم بقرون..

�ضريك  يف  لهما  مكان  ال  والعاطفة  املنطق 

اللفظي  ال��ه��راء  ه��ذا  ويف  املتالطمة  الغرائز 

املجاين.

* * *

الفرجة  اأن��واع  كل  اأن  رو�ضي،  مل�رشحي  اأق��راأ 

ة 
ّ
امل�ضهدي واأح��وال��ه��ا  مبدار�ضها  امل�رشحية 

اختالفها  على  وكوميديًا،  تراجيديًا  املختلفة، 

رائعة  مقبولة  وج��م��ااًل،  اإب��داع��ًا  وتفاوتها 

م�رشح  ع��دا  امل�����رشح،  اأن���واع  ك��ل  ومده�ضة.. 

اأن��واع  واأح��ط  اأب�ضع  فهو  وال�ضيا�ضة،  ال�ضا�ضة 

مواكب  االأر�ش.  وجه  على  وعرو�ضه،  امل�رشح 

يف�ضي  حتمًا  الذي  املتذاكي،  والتربير  الكذب 

املجزرة  اإىل  ويف�ضي  االآخر وظلمه،  �ضحق  اإىل 

التي يخيم ظالمها الدام�ش على م�رشح العامل 

اخل�ضو�ش  على  منه  ف 
َ
امل�ضْت�ضع باأكمله، 

والتحديد.

* * *

ة، يف عهد من 
ّ
حتّدث اأحد اأدباء اأمريكا الالتيني

الذي  عهده،  يف  ح�ضل  عما  احلديثة،  عهودها 

لالإبداع  �ضاحق  ع�ضكري  بولي�ضي  بنظام  ز 
ّ
متي

باأكملها...  ة 
ّ
القار عليه  انتف�ضت  ولالإن�ضان، 

وا�ضتهانًة  وفتكًا  �ضفاهًة  االأك��رث  ب��اأن  حتدث 

ة الب�رش، لي�ش القمع البولي�ضي العاري 
ّ
بان�ضاني
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االأدب   
ُ
اأدع��ي��اء واإمن���ا  فح�ضب،  ذات��ه  ح��د  يف 

ومتطفلوه، من معدومي املوهبة واالأخالق.

اإبداع  اأي  اأمام  ة ونذالًة 
ّ
مي

ُ
 هوؤالء هم االأكرث �ض

حقيقي اأو مبدعني حقيقينّي.. واأمام اأي �ضخاء 

يفتقدونه  الذي  ال�ضّفاف  االإن�ضاين  ال�ضلوك  يف 

ب�ضكل جذري. والذي ال بد ينتج عن وعي الكائن 

احلاد، بالبحث عن العدالة باإح�ضا�ضه بالفناء، 

وبخطر االنهيار ال�ضامل املحيط..

* * *

اأيها املحيط. مدمن ومعّتق  العزلة  مدمن على 

فيها عرب اأزمنة �ضوئية وع�ضور.. فمهما التقت 

املدن  نيت 
ُ
ب وبحارك.  �ضواطئك  على  احل�ضود 

»اأيها  �ضقت عباب مياهك  ة 
ّ
احلربي واالأ�ضاطيل 

العازب الكبري«.

من  موجة  طرفة  تعريه  وال  هذا  بكل  تعباأ  ال 

خزائن  على  االأم��ني  الأن��ك  الهائلة.  خ�ضماتك 

اأ�رشار االأعماق.

، تثري انتباهك..
ّ

رمبا اأغنية �ضياد يف فجر ندي

دم ال�ضابق وال�ضدمي..
َ
ُتوقظ فيك ذكرى الع

* * *

الرهيبة،  وال�ضو�ضاء  ال�ضجيج،  ال�ضجيج.. 

جعالين اأجنز �رشيعًا اإجراءات الرحيل اإىل هذه 

يف  �ضكنته  الذي  احلي  النائية.  واجلزر  البالد 

م�ضقط مل يكتمل بناوؤه بعد ..فعلينا اأن نتحمل 

ال�ضخب  عدو  اخل�ضو�ش،  على  اأن��ا  اأحّتمل  اأو 

اخلطاأ  هذا  ثمن  وال�ضاحنات،  االآالت  وم�ضهد 

الذي من ال�ضعب جتاوزه اإال باملراوغة وال�ضرب 

وال�ضفر، حتى الفرج باذن اهلل والنجاة. ف�ضخب 

العقل واحلوا�ش  ُت�ضن على  اأ�ضبه بحرب  االآالت 

�ضاب واجلنون.
ُ
ح بهما اإىل الع

ّ
وتطو

التي  باأجمعها  اأو  ة 
ّ
العربي البالد  بع�ش  يف 

االآن،  حتى  ة 
ّ
احلقيقي احلداثة  ره��ان  خ�رشت 

وَفقدْت تلك الِقدامة على نحو مباغت والتي لها 

الكثري من املحا�ضن التي �ضحقها هذا »التقدم« 

ال�رشيع.

بد  ال  جزء  البلدان  وتلك  الراهن،  العامل  واقع 

خطرية  وحتديات  ماآزق  واقع  العامل،  هذا  من 

بينما  البالد  هذه  وتهم�ش  تق�ضي  و�رشاعات، 

بالد  ال�ضباق  ه��ذا  يف  اأك��رث  وتتمركز  تتعمق 

ال�رشاع  ه��ذا  م  خ�ضّ يف  الب��د  فكان  اأخ���رى. 

البلدان  االأرجح  على  تفتعله  الذي  الالمتكافئ 

والدول القوية، اأن تفقد جمتمعها القدمي ببنائه 

وعنا�رشه ومل تربح بدياًل اآخر ميت�ش حما�ضن 

الفقد  ذلك  ويعو�ش  يتوارى،  الذي  القدمي  ذلك 

متاهات  يف  وال�ضياع  اليتم  ان��ه  والغياب: 

التاريخ املتقلب ويف متاهات عنف احل�ضارة 

املعا�رشة وجربوتها.

يف البالد اخلليجية، كانت طفرة النفط كما هو 

والتقنية  ة 
ّ
اجليولوجي ال�ضدفة  بتلك  معروف 

الفارقة والفا�ضلة ب�ضكل �ضاعق بني ع�رشين. 

جلبته  ما  بجانب  ال�رشيعة،  التحوالت  وكانت 

املدينة  »ق��ي��م«  ب��اجت��اه  رف���اه وحت���ول  م��ن 

تهيمن مفاهيمها ومعايريها  التي  واحل�ضارة 

ن�ضبته  ح�ضب  »ك��ل  قاطبة  الب�رش  اأر���ش  على 

ة. 
ّ
اخللدوني العبارة  ح�ضب  عمرانه«  ومقدار 

بداهة ترك هذا التحول ثغرات اإن مل اأقل حفراً 

 ماأ�ضاوية كثرية.
َ

ومهاوي

فيها  ج��رت  التي  االأخ��رى  العربية  البالد  يف 

ل بوترية اأبطء. وكانت تتميز 
ّ
وقائع هذا التحو
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بنوع من التما�ش والتفاعل املبكرين مع مراكز 

احل�ضارة املهيمنة. على �ضعيد الُنخب خا�ضة. 

وكما يف كل املجتمعات، هي املوؤهلة لتحمل 

باجتاه  التحوالت،  وقيادته يف  التاريخ  اأعباء 

ا�ضتوائها  يف  واحل�ضارة  املو�ضوفة  ة 
ّ
املدني

الطبيعي وا�ضتقرارها املن�ضود.

ة 
ّ
الع�ضكري وغري  ة 

ّ
الع�ضكري االنقالبات  لكن 

النخب  تلك  طموحات  اأحبطت  رافقتها،  التي 

اأن توا�ضل  ال�ضعوب، يف  ة، وبالتايل 
ّ
النه�ضوي

عهود  منذ  املوجودة  واملوؤ�ض�ضات  »الدولة« 

منذ  بنيات  هناك  ة. 
ّ
اال�ضتعماري الهيمنة 

تغريت  التي  العثمانية  ة 
ّ
االمرباطوري الهيمنة 

بقيت  واإن  احلديث  االأوروب��ي  اال�ضتعمار  مع 

اأنويتها مرت�ضبة يف العمق القيمي وال�ضلوكي.. 

مل توا�ضل تلك البنيات التي تو�ضلت التحديث 

منوها  التقدم،  الأح��الم  الدميقراطي  واالأف��ق 

وم�ضارها الطبيعيني. بل بالعك�ش اأطاحت بذلك 

ودكتاتورية  ة 
ّ
تب�ضريي دعاوى  ل�ضالح  النمو 

العام  الف�ضاء  �ضادرت  كمرادورية  ة 
ّ
ع�ضكري

»ال  منط  من  �ضتى  �ضعارات  حتت  واخل��ا���ش 

وا�رشائيل  املعركة«.  �ضوت  فوق  يعلو  �ضوت 

واملوؤامرة اخلارجية... الخ وانح�رشت ال�ضلطة 

واقت�ضام  النعمة«  »حمدثي  ل�ضالح  وال��رثوة 

موجات  وراك��ب��ي  املنتفعني  ب��ني  الغنائم 

االنتهازية والكذب.

كي ال اأم�ضي يف ا�ضرت�ضال �رشد هذه التحوالت 

 .... م�ضانها،  يف  م��وج��ودة  فهي  املاأ�ضاوية 

ة 
ّ
وكان ال�ضجيج وال�ضو�ضاء اخلطابية والتبعي

من ن�ضيب العرب بينما ا�ضتحوذت على الُلباب 

والفحوى احلقيقيني بالد و�ضعوب اأخرى.

* * *

حي  م��ن  انتقلت  ح��ني  خ��ط��اأي  اخل��ط��اأ  ك��ان 

من  م�ضتقة  ة 
ّ
الت�ضمي اأن  اإىل  واأميل  )العذيبة( 

غنية  ة 
ّ
العربي اللغة  العذاب.  ولي�ش  العذوبة 

التناق�ش  حّد  واملرادفات  اال�ضتقاقات  بهذه 

وال�ضدام.

املكتملة  )العذيبة(  ة 
ّ
البحري املنطقة  فتلك 

اأحلم،  كما  وه��ادئ��ة  مريحة  كانت  العمران، 

فيها مع  األعب  املنزل،  ثمة حديقة يف  وكانت 

االأوالد والطيور.

فرا�ضات  هناك  ج��ي��داً،  الطق�ش  يكون  وح��ني 

نقي�ش  على  �ضَخبها  متنوعة،  وع�ضافري 

الع�ضفور  وذل��ك  وال�ضاحنات.  االآالت  �ضخب 

الطنان الذي ياأتي كل �ضباح مع طائر )البابو( 

كمب�رشين باأحالم اجلّنة املوعودة وامل�ضتحيلة. 

م�ضاهدة  من  واالأخ��رى  الفرتة  بني  نعدم  وال 

خاليا النحل على غدور اإحدى االأ�ضجار، لياأتي 

اخلبري الحقا لقطفه، نحاًل �ضافيًا و�ضافيًا يذكر 

مانية والوهاد 
ُ
باالأيام اخلوايل يف الوديان الع

وال�ضفوح.

 اأن اأدفع ثمن خطاأي بال�ضرب وال�ضفر . هذه 
ّ
علي

البحر،  على  فندق  اإيجاد   
ّ
علي ا�ضتحال  امل��رة 

فلجاأت اإىل منتجعات الغابة الب�ضيطة واجلميلة. 

اال�ضتواء،  خط  عمق  يف  الواقعة  البالد  فهذه 

االأوروبيني  وبع�ش  )الرو�ش(  قبل  كَت�ضحة من 
ُ
م

كما  ال��ب��ارد،  طق�ضهم  جحيم  م��ن  ال��ه��ارب��ني 

ما  لكن  احل��ار..  �ضيفنا  جحيم  من  نحن  نهرب 

بربوز  جتدهم  انك  ة، 
ّ
الرو�ضي االأقوام  يف  يحدث 

اجلغرافيا  تلك  ل 
ّ
تتخي لكاأمنا  مكان،  كل  يف 

واجلماعات  والطقو�ش  امل�ضاحات  املتالطمة 
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ال�ضوفييتي(  االحتاد  تفكك  بعد  االأر�ش  )�ضد�ش 

االأكرب  امل�ضاحة  هذه  اأن  االأغرب  فارغة...  �ضبه 

مليون.   160 �ضكان  ن�ضبة  يقطنها  العامل،  يف 

اأن تتوزع بهذه الكثافة على  كيف لهذه الن�ضبة 

�ضغط  من  الرو�ش  انتقل  لكاأمنا  العامل؟  بلدان 

ة ال�ضوفييتية القوي واحلديدي، اإىل 
ّ
االمرباطوري

دعايته، كل  ت�ضاري�ش  زائف يخفي يف  انفتاح 

اأنوع القهر وال�ضيطرة وال�ضحق لبلد عريق الدولة 

بالغة  االأ�ضا�ضية  الفروق  واملعرفة.  والثقافة 

الو�ضوح بني �ضلوك جماعات الغرب احل�ضاري 

املدين يف م�ضتواه اليومي العادي، وبني الرو�ش 

اأي  القيا�رشة  حكم  منذ  لديهم  تن�ضاأ  مل  الذين 

م�ضلكًا  ة 
ّ
والدميقراطي ��ة 

ّ
احل��ري تتو�ضل  دول��ة 

املّنظرين  بع�ش  اأن  حتى  حقيقيني.  ود�ضتوراً 

ن�ضيج  من  لي�ضت  ة 
ّ
الدميقراطي اأن  اإىل  ذهبوا، 

يقال  مثلما  ل��ه!!  ت�ضلح  وال  الرو�ضي  التاريخ 

واليابان،  والغرب  اأمريكا  وكاأمنا  العرب:  عن 

لب 
ُ

�ض من  وقيمها،  ة 
ّ
الدميقراطي الدولة  كانت 

ون�ضيج تاريخهم؟ ومل تكن ديكتاتوريات عاتية 

ات من كل االأ�ضناف واالأنواع. 
ّ
وم�ضالخ وهمجي

كم�ضلك  واملدنية  واحل��داث��ة  الدميقراطية  ان 

ح�ضارة فيها من العمق وال�ضمول، الحت ومن ثم 

�ضت مع ميالد مفهوم االن�ضان احلديث، منذ 
ّ
تكر

ة االأوروبية 
ّ
الثورة الفرن�ضية و�ضعود الربجوازي

على اأنقا�ش الكني�ضة واالإقطاع.... الخ.

ا�ضتعادة  املفيد،  من  هل  االطروحة،  هذه  وفق 

م��ن��ظ��ري وق����ادة احلقبة  اأح���د  )ت��روت�����ض��ك��ي( 

ة يف �ضجاله ومعركته مع »الرفاق« 
ّ
ال�ضوفييتي

املجتمعات  من  لكل  امل��ف��ارق  التطور  ح��ول 

ة، 
ّ
ال�ضوفييتي الرو�ضية  واملجتمعات  ة 

ّ
الغربي

اإال يف بلدان بلغت  كون »ال�ضيوعية« ال ت�ضلح 

اأوج تطورها ال�ضناعي واحل�ضاري مثل الغرب، 

حيث يكون مهياأ ملثل هذا التحول او االنتقال 

)اليوتوبي( ولي�ش رو�ضيا وجمهورياتها..

وم��ن ب��اب ال��ط��راف��ة، م���اذا ل��و ع��ا���ش القائد 

يف  تطبق  ة« 
ّ
»ال�ضيوعي يرى  حتى  ال�ضوفييتي 

جنوب اليمن. ومن على منطها وهم كرث »دواًل« 

وحركات حترير طبعت مرحلة بكاملها؟!

* * *

ا�ضتاأن�ش يف  اأن  اأحب  ال�ضباح،  يف عجالة هذا 

�ضياق حديثي عن �ضخب االآالت القبيح ورعبه، 

مبا اأوردته منى فيا�ش، يف كتابها )فخ اجل�ضد( 

رمبا ي�ضيئ �ضيئا يف عتمة اأزمنتنا املتمادية.. 

بداية  املدين  التحول  ذلك  عن  )ريلكه(  يتحدُث 

ة 
ّ
اجلوهري الفروق  باري�ش.  الع�رشين يف  القرن 

يف  ح�ضلت  وال��ت��ي  حت��والت��ه��م،  طبيعة  ب��ني 

ديارنا تفر�ش نف�ضها كبداهة. تلك التي اأعطت 

بنور  امل�ضاءة  والقيمي  املدين  تطورها  ثمار 

ال  ال��ذي  بالفردو�ش،  ت��اأت  مل  واإن  احل�ضارة، 

مكان له على اأر�ش الب�رش.

»اأقول انني ال ا�ضتطيع النوم و�ضباكي مفتوح . 

جتري الرتومايات مطلقة اأبواقها عرب غرفتي. 

فتح باب يف مكان ما. ي�ضقط زجاج 
ُ
ال�ضيارات، ي

مطقطقا )...( كلب يعوي، يا للراحة كلب يعوي، 

مع اقرتاب ال�ضباح هناك ديك يغني وهذيان ال 

متناه ثم فجاأة اأنام«.

اأما )با�ضالر( فهو ال ي�ضتطيع اأن يتحمل هجوم 

اإذا  اإال  اال�ضفلت،  حفر  يف  امل�ضتخدمة  االآالت 

ريفه  يف  النّقار  الع�ضفور  اأ�ضوات  انها  ل 
ّ
تخي

البعيد..
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 التحمل والتخييل كعالج . اخليال هو 
ّ
اإذن علي

الذي ينقذنا ولو موؤقتًا، من االختناق وال�ضقاء 

واالأرق، وينقذنا من قبح امل�ضهد املحيط.

* * *

يف  مقيمًا  كنت  ح��ني  امل��ا���ض��ي،  ال��زم��ن  يف 

كاتبًا  كان  االأ�ضلي،  بلدي  خارج  اأي  اخلارج، 

ه هاربًا من العراق مثل االألوف 
ّ
عراقيًا، جاء لتو

عن  عميق  باأ�ضى  يحدثنا  كان  �ضعبه.  بني  من 

اإىل  به  الو�ضاية  عرب  اأ�ضدقائه  اأح��د  خيانة 

والتعذيب،  ال�ضجن  له  �ضبب  مما  االأمن  اأجهزة 

كان  الهروب.  نعمة  على  الظروف  �ضاعدته  ثم 

طرق  يف  يذهب  يجعله  البالغ،  الطري  جرحه 

وانحطاط  والبط�ش  اخليانة  تاأويل  يف  �ضتى 

اإبداع  اإىل  اجلامح  االأمل  خيال  به  و�ضط  القيم. 

معادالت كثرية يف هذا ال�ضاأن امل�ضتمر املتجدد 

على امل�ضتوى العربي، من تلك املعادالت على 

مرور  ي�ضنعه  ال��ذي  االلتبا�ش  رغم  اأتذكر  ما 

الزمن وت�رشمه:

اذا  والرجل  عاهرة  �ضارت  انحطت  اذا  »املراأة 

انحط �ضار خمرباً«..

الغائب  ال�ضديق  اأتذكر  واأن��ا  اللحظة  هذه  يف 

واخلطابات  ال�رشاعات  احتدام  م  خ�ضّ ويف 

والكوين  العربي  الزمن  يجْد  مل  التي  ة 
ّ
الطائفي

توجيه  ببايل  تخطر  وانحطاطًا،  قذارة  مبثلها 

تلك املعادلة وفق معطيات الظرف الراهن.

عاهرة  �ضارت  انحطت  اأو  �ضقطت  اذ  »امل��راأة 

الطائفي  الرمز  الأن  طائفيًا«  �ضار  والرجل 

هو  املكفر،  الو�ضيع  الدموي  املناخ  هذا  يف 

امل�ضتنقع  هو  والت�ّضوهات،  االأوبئة  كل  م�ضدر 

ال�ضامة.  واحل�رشات  الطواعني،  كل  يفرز  الذي 

لدرجة اأن تلك االأنظمة الفا�ضدة وامل�ضتبدة عرب 

عقود تخالها اأحقابًا، تبدو يف �ضوء االنتعا�ش 

الدموي للطائفية، اأقل هواًل وكارثية، الأنها مل 

تكن طائفية. ومل تكن هذه من �ضميم م�رشوعها 

واالن���ح���دارات  ال�����رشور  حتى  اال���ض��ت��ب��دادي. 

ة هي االأخرى، وعلى 
ّ
ة، ن�ضبي

ّ
ة، واالخالقي

ّ
القيمي

م�ضتويات عّدة. ويبدو اأن برهة التاريخ العربي 

اخل�ضوبة  بالغة  خا�ضة،  االي���راين  وج���واره، 

العبثية،  واحل��روب  الطائفية  لتفجري  وال��رثاء، 

اأم َق�رش، �ضيعود اجلميع  التي البد طال الزمن 

منها خا�رشاً منك�رشاً ومقذوفًا خارج �ضريورة 

احل�ضارة والتاريخ..

وهذا  ال��ك��اذب،  والطقو�ش  ال�ضعارات  �ضريك 

اأقنعة،   اإال  لي�ش  ال�ضاخب،  االإعالمي  امل�رشح 

التعمية  تاريخ  رم��اده��ا،  حتت  ويغلي  يّتقد 

االنفجار  ب��ذور  وتغلي  تتقد  كما  والتجهيل، 

احلتمي النقي�ش .
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�سيف الرحبي         

* ف�ضل من كتاب قادم يحمل نف�ش العنوان )رحالت واأ�ضفار(.
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رسم صخري في وادي السحتن لقافلة 

الو�سائل التعبريية البدائية اإىل الأبجدية

الأوىل وما بعدها 
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احتاج  االن�����س��اين  ال��ت��ط��ور  ب��داي��ات  يف 

�ستى  منطلقات  من  التعبري  اإىل  االإن�سان 

واعتقاده  ميثيولوجية  كانت  اأهمها 

لها  الكون  ت�ساركه  اخرى  عوامل  بوجود 

 . معها  يتعاطى  اأن  عليه  يتوجب  قدرات 

باال�سافة اإىل تطور �سهده االن�سان حينما 

م��ورده  ه��و  الثمار  وجمع  ال�سيد  ك��ان 

الوحيد للعي�ش قبل اأن ينتقل اإىل الزراعة 

تقنيات  وج���ود  ب��دوره��ا  تطلبت  ال��ت��ي 

لالت�سال وزيادة يف التنظيم االجتماعي 

احلايل  الع�رص  اإىل  و�سوال  واالقت�سادي 

تطلبت  التي  الرابعة  ال�سناعية  والثورة 

و�سائل ات�سال اكرث تعقيدا ا�سهمت وكانت 

نتاجًا بدورها لهذا التطور الب�رصي لكنها 

االن�سانية  ال�سمات  م��ن  الكثري  تلغ  مل 

وال  بدايته  منذ  االن�سان  مع  انتقلت  التي 

�سيما واالعتقاد بان املوارد على االر�ش 

حمدودة ويجب  املناف�سة عليها . 

الفن  بدايات  كانت  العاملي  الفن سخري  بدايات  كانت  العاملي  الفن سخري  بدايات  كانت  العاملي  خري  ال� ال�سالفن  سالفن 

حتى  الفن  ذلك  من  الكثري  وحفظ  لالن�سان 

ؤل لدى وؤل لدى وؤل لدى  اليوم ويبقى جزء كبري منه مثار ت�سا

أركولوجيا( الأركولوجيا( الأركولوجيا(  آثار )االآثار )االآثار )ا علماء االنرثوبولوجيا وا

االعتقاد  )علم  املثيولوجيا  علماء  وحتى 

العلوم  من  كبري  كم  العلوم إىل  من  كبري  كم  العلوم اإىل  من  كبري  كم  إىل  وال سوال سوال  و� و�سأ�سطورة(  سأ�سطورة(  و�ال و�الأ�سطورة(  أ�سطورة(  وا

االن�سان  ان  حيث  احل��ي��وان��ات  ع��ل��وم  مثل 

من فنونه عددا كبريا من سمن فنونه عددا كبريا من سمن فنونه عددا كبريا من  ر�سم من � ر�سم من �سالقدمي  سالقدمي 

اليوم  اليوم سة  اليوم سة  ة  منقر� تكون  قد  التي  منقر�ساحليوانات  تكون  قد  التي  ساحليوانات 

ائل مل تعد موجودة . سائل مل تعد موجودة . سائل مل تعد موجودة .  سوحتى ف�سوحتى ف�

أدب العاملي يف الأدب العاملي يف الأدب العاملي يف  خري( يف اسخري( يف اسخري( يف ا سظهر لفظ )الفن ال�سظهر لفظ )الفن ال�

إىل اإىل إىل  ري سري سري  سي وهو ي�سي وهو ي� ي وهو ي�سي وهو ي�س سأربعينيات من القرن املا�سأربعينيات من القرن املا� أربعينيات من القرن املا�الأربعينيات من القرن املا�ال ا

قبل  من  قبل سخور  من  قبل سخور  من  خور  ال� على  ر�سمت  التي  ال�سالر�سومات  على  ر�سمت  التي  سالر�سومات 

كذلك  كذلك سخري  كذلك سخري  خري  ال� الفن  ويعرف  القدمي  ال�سإن�سان  الفن  ويعرف  القدمي  سإن�سان  ال�ال الفن  ويعرف  القدمي  ال�الإن�سان  الفن  ويعرف  القدمي  إن�سان  ا

واحلفر  الكهفية  والر�سوم  واحلفر سخرية  الكهفية  والر�سوم  واحلفر سخرية  الكهفية  والر�سوم  خرية  ال� ال�س)الر�سوم  س)الر�سوم  �ب�ب�

تعريفه  ميكن  تعريفه سخري(  ميكن  تعريفه سخري(  ميكن  خري(  ال� والت�سجيل  ال�سخري  والت�سجيل  سخري  ال�س والت�سجيل  ال�سخري  والت�سجيل  خري  سال�سال�

أو اأو أو  إن�سان القدمي من الإن�سان القدمي من الإن�سان القدمي من ر�سومات  أنه )ما �سجله ااأنه )ما �سجله ااأنه )ما �سجله ا اباب

خري سخري سخري  سخور ( ويعطينا الفن ال�سخور ( ويعطينا الفن ال� خور ( ويعطينا الفن ال�سخور ( ويعطينا الفن ال�س سكتابات على ال�سكتابات على ال�

بلمحة  بلمحة سي  بلمحة سي  ي  املا� على  لالطالع  ن��ادرة  املا�سة  على  لالطالع  ن��ادرة  سة  املا�س على  لالطالع  ن��ادرة  املا�سة  على  لالطالع  ن��ادرة  ة  سفر�سفر�

إن�سان القدمي.الإن�سان القدمي.الإن�سان القدمي. حول حياة ا

الأبجدية الُعمانية

تاريخ اإن�صاين اختزلته ال�صخور 

* يف اخلرو�صيصيف اخلرو�صيصيف اخلرو�صي صحارث بن �صحارث بن �



الأبجدية الُعمانية الأوىل :

من  الكثري  يحوي  ماين 
ُ
الع التاريخ  اأن  �سك  ال 

اأن  وناأمل  بعد  اكت�سافها  يتم  مل  التي  االأ�سياء 

االأثرية  املالمح  اللثام عن كثري من  اإماطة  يتم 

مانية يف قابل االأعوام . 
ُ
الع

اخلطوط العربية القدمية : 

اإن اخلط الذي اأكتب به هذا املقال على االأرجح  مل 

تكن  اأ�سوله موجودة قبيل اال�سالم . وهو وليد من 

خط اجلزم  ، اإن  انت�سار خط اجلزم قد اأدى اإىل اندثار 

اخلطوط القدمية يف اجلزيرة العربية،  اأما ما ذكرته 

اأ�سل خط اجلزم فال  االأدبيات العربية القدمية عن 

اأو منطقي عليه ولذلك اأجتنب  اأو علمي  اأثري  دليل 

االإ�سارة اليها . رغم ان هنالك بع�ش النظريات التي 

حتاول الربط بني خط اجلزم وامل�سند . 

اأن���واع من  ع��دة  وج��دت  العربية  اجل��زي��رة  ويف 

واللحياين  امل�سند  خط  هي  العربية  اخلطوط 

)ال��ق��دمي  وال��ث��م��ودي  )ال�����س��ف��وي(  وال�سفائي 

من  غريها  وج��دت  ورمب��ا  واالأح���دث(  والو�سيط 

العلماء يف حتليلها  بع�ش  انربى  التي  اخلطوط 

وحماولة فك رموزها.

القدمية  العربية  اخلطوط  تعترب  ُعمان  ويف 

الندرة  �شديدة  ب�شكل عام  القدمية  واخلطوط 

ومل يتم التعرف على غري اخلطوط املوجودة 

بع�ض  م�شاهدتي  رغ��م  ال�شحنت  وادي  يف 

بني  ووادي  ع��وف  بني  وادي  يف  الأح��رف 

ي�شم  ال�شحنت  وادي  موقع  اأن  اإل  خرو�ض، 

عددا ل باأ�ض به من اأبجدية خط ال�شحنت مما 

يجعله مكانا ا�شتثنائيا بامتياز . 
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) أحرف األبجدية العمانية القديمة و ما يقابلها من األحرف العربية  بينما لم يتم التعرف على حرف الباء ( 

) بعض الكتابات والرسومات التي لم يتم توثيقها بعد وذلك بسبب تعرضها لعوامل 
التعرية ( 



خط ال�صحنت 

خط ال�سحنت يوجد يف وادي ال�سحنت التابع اداريا 

ُعمان،  من  الغربي  احلجر  يف  الر�ستاق  لوالية 

ووادي ال�سحنت كان مكانا مهما وطريقا للقوافل 

باجتاه  االأودي���ة  تعرب  التي  البحر  من  القادمة 

الطرق  كانت  والتي  ُعمان  يف  الداخلية  املناطق 

اإىل  ال�سحراء  عرب  تو�سلها  القدمية  التجارية 

مناطق اأخرى يف اجلزيرة العربية وما وراءها،  

وال  باملياه  غزيرا  ك��ان  ال��ذي  ال�سحنت  وادي 

يزال ويحيط بحو�سه العديد من ممرات القوافل 

القدمية منها طريق جبل ال�رصاة الذي يجثم يف 

جلبل  واملال�سق  ال�سحنت   وادي  حو�ش  غرب 

يف  قمة  اأعلى  يعد  ال��ذي  �سم�ش  وجبل  الكور، 

البحر،  �سطح  فوق  مرتا   3017 بارتفاع  مان 
ُ
ع

وطريق وادي بني عوف الذي يعد كذلك طريقا 

ب��دوره  وال��ذي  القدمية،  للقوافل  للغاية  مهما 
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)بعض الكتابات الصخرية في وادي السحتن ( 



يرتبط  الذي  خرو�ش  بني  وادي  بطريق  يرتبط 

يرتبط  الذي  م�ستل  وادي  حو�ش  بطريق  بدوره 

طرق  �سبكة   اإنها  �سمائل،  وادي  بطريق  بدوره 

اجلهة  ومن  ببع�ش،  بع�سها  مت�سلة  طبيعية 

بني غافر  بوادي  ال�سحنت  وادي  ارتبط  االأخرى 

القادمة  الطرق  من  بعديد  ب��دوره  ارتبط  ال��ذي 

من  املتجهة  والطرق  الداخل  باجتاه  البحر  من 

ال�رصق باجتاه عربي وغريها من املناطق.  كما 

انها ت�سل ال�ساحل بالداخل والعك�ش انها طرق 

بداية  بال  تنته  مل  ط��رق  القدمي،  العامل  ربطت 

والثقافات  الب�سائع  نقلت  نهاية،  لها  ولي�ش 

يف العامل القدمي من النحا�ش الذي كان ي�سهر 

والهند  افريقيا  من  امل�ستورد  والعاج  مان 
ُ
ع يف 

يف  عليه  عرث  ال��ذي  االأحمر  الهندي  والياقوت 

من  نعلم  ال  وم��ا  ��م��ان 
ُ
ع يف  القدمية  امل��داف��ن 

ب�سائع وطال�سم العامل القدمي  . 

ي�سمى  ال�سحنت   خطوط  به  توجد  ال��ذي  املوقع 

وال�سني  ال�سني  ب��اأن  واحلقيقة  )ف�سح(  اأو  )ف�سح( 

حرف  )وه��و  �سامخ  ح��رف  هو  الكلمة  و�سط  يف 

اللهجات  ي�ستخدم يف  زال  ما  وال�سني  ال�سني  بني 

العربية اجلنوبية املهرية وال�سحرية( وباملنا�سبة 

ا�سم  هو  )ف�سح(  اأو  )ف�سح(  القرية  هذه  ا�سم  فاإن 

م�سيق  على  يقع  واملكان  القدمي،  العامل  من  علم 

التي  املختلفة  ال�سخرية  الر�سومات  به  وتنت�رص 

الكتابات  من  والقليل  قدمية  ع�سور  اإىل  تعود 

مائي يف  �سد  اإن�ساء  اأنه مت  كما  االأحدث،  العربية 

املوقع من مادة ال�ساروج اأن�سئ يف دولة اليعاربة 

ال يزال جزء ب�سيط منه موجودا اإىل اليوم .

الت�صمية :

الذي  ال��وادي  ا�سم  من  ج��اءت  ال�سحنت  ت�سمية 

من  اأدرج��ن��اه��ا  التي  الكتابات  تلك  فيه  تقع 

االأبجدية  ت�سمية  واأما  مانية، 
ُ
الع االأجدية  �سمن 

مانية الأنها منفردة عن باقي االأبجديات التي 
ُ
الع

مت درا�ستها يف اجلزيرة العربية، وبالتايل فاإن 

مانية هي االأحدث اكت�سافا ودرا�سة 
ُ
االأبجدية الع
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) خط السحتن 1( 

رسم لجمل يمتطيه شخص  



منظومة  من  ج��زءاً  وتعد  العربية  اجلزيرة  يف 

االأبجديات العربية يف اجلزيرة العربية. 

عمر تلك الكتابات :

بو�سائل  الكتابات  تلك  عمر  ملعرفة  �سبيل  ال 

لذلك  �سواها  اأو  الكربوين  التحليل  مثل  معروفة 

بالكتابات  مقارنتها  هو  االأوح��د  ال�سبيل  يبقى 

عمر  ب��اأن  تو�سلنا  ومنه  االأخ��رى  واالأبجديات 

االأل��ف  اإىل  الثالث  االأل��ف  من  ال�سحنت  اأبجدية 

االأول قبل امليالد وذلك مبقارنتها باالأبجديات 

حيث  العربية  اجلزيرة  يف  املكت�سفة  الثمودية 

من  كثري  م��ع  ال�سحنت  خ��ط  اأبجدية  تقاطعت 

الو�سطى )فقد �سنفت  الثمودية  االأبجدية  �سمات 

قدمية  اأق�سام  ثالثة  اإىل  الثمودية  االأبجديات 

هو  الثمودية  واالأب��ج��دي��ة   ، واأح���دث(  وو�سطى 

ا�سطالح اطلق على بع�ش االبجديات املكت�سفة 
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) خط السحتن 2( 

)بعض الرسومات التي تم توثيقها في وادي السحتن( 



لقوم  تعود  اأنها  تعني  وال  العربية  اجلزيرة  يف 

ت�سهيال  الثمودية  عليها  اأط��ل��ق  وامن��ا  ث��م��ود، 

لدرا�ستها ومت تق�سيم الكتابات التي حتمل �سمات 

فرتات  اإىل  ارجعت  جمموعات  اإىل  مت�سابهة 

زمنية مثل االأقدم والو�سطى واحلديثة .

منط الكتابة واجتاهها : 

ال�سحنت  خط  يف  املكت�سفة  الكتابات  كل  يف 

من  تبداأ  الكتابات  كل  كانت  ال�سحنت(  )اأبجدية 

اإىل اليمني وذلك قد يكون له داللة على  الي�سار 

التنظيم اأكرث من كثري من اخلطوط واالبجديات 

تكتب  قد  والتي  العربية  اجلزيرة  يف  املكت�سفة 

من اليمني اإىل الي�سار او العك�ش اأو من اأعلى اإىل 

اأكرث  ظهرت  ال�سحنت  فاأبجدية  العك�ش،  اأو  اأ�سفل 

تنظيما من خالل توحد النمط،

وجود   )6 )�سحنت  رقم  اخلط  يف  يت�سح  بينما 

اخلطوط  اأجمل  اخل��ط   ه��ذا  ويعد  اأ�سطر  ثالثة 

واأكرثها و�سوحا وتنظيما . 

باأن  يت�سح  للموقع  �ساملة  درا�سة  خالل  ومن 

بوا�سطة  خمتلفة  فرتات  يف  كتبت  قد  الكتابات 

ايها  حتديد  ال�سعب  ومن  خمتلفني  اأ�سخا�ش 

اأقدم من االأخرى، بينما تظهر كتابات )اأبجدية 

ال�سحنت( بجهد وحرفية اأعلى من كتابات اأخرى. 

طريقة البحث : 

مت ترقيم اخلطوط اإىل ارقام حتمل رمز )�سحنت( 

من  �سمة  كل  وا�ستنباط  اخلطوط  تلك  وترقيم 

كل خط واأي�سا االأحرف يف كل خط ومقارنتها 

باالأبجديات املكت�سفة يف اجلزيرة العربية . 

اخلط )�صحنت 1(

احلرف  تكرر  حرفا    12 من  اخلط  هذا  يتكون 

الثالث  احل��رف  تكرر  بينما  مرتني  )ظ(  االأول 

من  اخلط  هذا  كتابة  واجتاه  مرات،  ثالث  )�ش( 

الي�سار اإىل اليمني 

اخلط )�صحنت 2(

االول  احل��رف  اأح��رف   4 من  اخل��ط  ه��ذا  يتكون 

االأبجديات  يف  يطابقهما  ما  يوجد  ال  والثالث 

القدمية. 

مالحظة : من خالل معاينة )�سحنت 1( و)�سحنت 

خطا  اخلطان  هذان  يكون  اأن  املحتمل  من   )2
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) خط السحتن 3( 

رسوم الصخرية



يف  الأح��رف  حجم  تنا�سق  ب�سبب  وذلك  واح��دا، 

خندق  يف  ب�سيط  اختالف  يت�سح  لكن  اخلطني، 

)engraving( الكتابة

لفت انتباه # نود لفت انتباه القارئ الكرمي اإىل 

الكتابة  عن  تختلف  ال�سخور  على  الكتابة  اأن 

على  الكتابة  ف�سفحة  ال��ورق  على  املعهودة 

�سالبة  كذلك  م�ستوية  تكون  ل  قد  ال�سخور 

ال�سخور يف املوقع الواحد، كذلك تتعر�ض هذه 

لعمليات  ال��واح��دة  الكتابة  حتى  اأو  الكتابات 

تعرية تختلف �سدتها، وفالأماكن التي متيل نحو 

بينما  املطر  حلبات  اأكرث  معر�سة  تكون  ال�سماء 

تعامدا على  الأكرث  الأماكن  الكتابات يف  تكون 

ال�سماء اأقل عر�سة يف العادة . 

اخلط )�سحنت 3(

يتكون هذا اخلط من 9 اأحرف. 
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خط السحتن 4  ويمكن مالحظة صورة لكلب وفارس يحمل ترسا وسيفا كنمط من المزج بين التصوير التعبيري والكتابة 

أشكال حيوانية مرسومة على الصخور



اخلط )�صحنت 4(

فيه  ويظهر  اأح��رف  اأربعة  من  اخلط  هذا  يتكون 

ر�سم ملحارب يحمل �سيفا وتر�سا ور�سما حليوان 

قد يكون كلبا اأو ثعلبا ونالحظ  ا�سرتاك الر�سم مع 

الكاتب  قبل  الر�سالة من  الإي�سال  �سعيا  الكتابة 

ت�سوير  وجود  من  النمط  هذا  ظهر  وقد  القدمي، 

االبجديات  باال�سرتاك مع احلروف يف عدد من 

العربية االخرى خا�سة الثمودية . 

مالحظة : اخلطان )�سحنت 3( و)�سحنت 4(  هما 

ي�سرتكان يف مو�سوع  قد  بع�سهما  قريبان من 

الكتابة تدل  اأن حجم احلروف و�سمة  واحد كما 

على اأن ال�سخ�ش الذي كتب اخلطني هو �سخ�ش 

واحد، كما يالحظ وجود ر�سم ملقاتل وحيوان قد 

الر�سم له داللة تتعلق  اأو ثعلبا وهذا  يكون كلبا 

مبو�سوع الكتابة.

 اخلط )�صحنت 5(

اأحرف فقط ويالحظ ر�سم حليوان   4 يتكون من 

بالقرب من اخلط وذلك لداللة تتعلق بالتو�سيح 

ودليل على اأن االإن�سان القدمي انتقل من مرحلة 

التعبري  م�سرتكة   مرحلة  اإىل  بالر�سم  التعبري 

بالر�سم والكتابة باحلرف، واالحرف هي عبارة 

اأنها  الب�رص على  عن رموز تعارف جمموعة من 

حتمل �سوتا معينا، وهذا تطور كبري يف التاريخ 

الب�رصي. 

اخلط )�صحنت 6(

يعترب هذا اخلط اأجمل اخلطوط واأكرثها و�سوحا 

وتنظيما وتن�سيقا، يحوي هذ اخلط على 19 حرفا 

اأحلق اخلط االول من قبل  يف ثالثة خطوط رمبا 

اخلط  هذا  يحوي  اآخر  كاتب  بوا�سطة  او  الكاتب 

ترد  مل  حروف  وهناك  حروفه  كرثة  ب�سبب  رمبا 

يف اخلطوط االخرى مثل حرف )غ( وحرف )ح(

اخلط )�صحنت 7(

اأح���رف ويف احل��رف    5 يتكون ه��ذا اخل��ط م��ن 
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الصور

خط سحتن 2

خط السحتن 3

خط السحتن 7 

صورة : الباحث ينقل الكتبات مباشرة من الصخور 2009
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خط السحتن 5 ويمكن مالحظة وجود الكلب مع األحرف كمزج بين التعبير بالرسم والكتابة  

صورة لخط السحتن 3 



ومل  االأخ���رى  اخل��ط��وط  يف  ي��رد  مل   )-( الثالث 

ميكننا التعرف على احلرف املرادف له يف اللغة 

العربية احلالية . 

 املقارنة :

بدت اخلطوط مقاربة للخطوط الثمودية الو�سطى 

)مالحظة : اخلطوط الثمودية ال ي�سرتط ان تكون 

على  يطلق  ا�سطالح  هو  بل  الثمودية  لالأقوام 

اخلطوط املكت�سفة يف اجلزيرة العربية خا�سة يف 

منطقة جبة بالقرب من مدينة حائل( ولكنها ال 

ت�سبهها باملطلق كما بدت اخلطوط غري م�سابهة 

اإال يف بع�ش االأحرف مثل  لنمط خطوط امل�سند 

وال�سني  ال�سني  بني  حرف  وهو  )�سامخ(  حرف 

اجلزيرة  يف  القدمية  اللغات  يف  ينطق  ي��زال  ال 

اال�ستنباطات  فان  وعليه  املهرية،  مثل  العربية 

لالأحرف قد حاولنا قدر االمكان مطابقتها مع 
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خط السحتن 6 أجمل الخطوط الموجودة وأكثرها أحرفا و تنظيما 

صورة لخط السحتن 6  في الموقع و قد حفرت على الصخور 



مف�سحني  اليوم،  امل�ستخدمة  العربية  االأح��رف 

م�سلطني  امل�ستقبليية  الدرا�سات  اأم��ام  املجال 

ماين 
ُ
الع التاريخ  من  مهم  جانب  على  ال�سوء 

االآثار  احد  الذي يعد  ال�سخري  الفن  وهو جانب 

وال�سواهد احل�سارية لالإن�سان القدمي.

اكت�صافات اأخرى من اخلطوط  : 

نادر  اأم��ر   هو  القدمية  االأبجديات  انت�سار  اإن 

جدا حيث مت التعرف على خطوط حمدوة  �سواء 

منقو�سة على ال�سخور اأو تلك املر�سومة يف القطع 

التنقيبات  قلة  اإىل  االأمر  يعود  ورمبا  الفخارية 

وكذلك عدم معرفة االأ�سخا�ش املحليني مباهية 

تلك الكتابات فال يلقون لها باال . 

ولكن يف فرتة كتابة هذا املقال جاءين ات�سال 

من اأحد االأ�سخا�ش يخربين باأنه عرث على خط من 

تلك الكتابات واجلميل باأن تلك الكتابة مقرونة 

بر�سم جرافيكي ل�سخ�ش فاحتا كفيه نحو �سكل 

. وعرث على هذا  ال�سم�ش  قد ميثل  مكور مرتفع  

الفا�سلة بني  الوعرة   ال�سفوح اجلبلية  اخلط يف 

وادي بني خرو�ش واجلبل االأخ�رص على طريق 

الغابرة.  االأزمنة  يف  للقوافل  اأي�سا  كان  رمبا 

حمود  الفا�سل  االكت�ساف  ه��ذا  على  عرث  وق��د 

انتباهه  لفت  �سكان املنطقة وقد  اأحد  احللحلي  

هذا اخلط بعد عدد من التغريدات يل على موقع 

هذه  �سدت  حيث  تويرت  االجتماعي  التوا�سل 

التغريدات انتباهه وربطها بعدد من الر�سومات 

ال�سخور وكان من �سمنها هذا  راآها على  التي 

الن�ش لالأبجديات العربية القدمية وقد ا�ستاأذنته 

الن�ش املكت�سف يف هذا املقال فوافق  اأدرج  اأن 

م�سكورا وزودنا بال�سور الالزمة . 

و ي�سم اجلرم الكروي الذي قد يكون على االأرجح 

24 جزءا  اإىل  ق�سم  اإطارا خارجيا  ال�سم�ش  جرم 

حرف  ي�سبه  رمز  بداخله  مربعا  داخليا  واط��ارا 

)M( باالجنليزية 

اأحرف كتبت كما  ت�سعة   ويتكون هذا اخلط من 

واي�سا  اليمني  اإىل  الي�سار  من  ال�سحنت  خط  يف 
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) خط السحتن 7( 

رسوم الصخرية تنتشر بكثافة في الموقع



اأخ���رى يف امل��وق��ع متثل  ان��ت�����رصت ر���س��وم��ات 

حيوانات. 

�سخور  على  واالح���رف  ال�سكل  ه��ذا  نحت  وق��د 

تعرف  ال�سالفة(و  )اأحجار  با�سم  حمليا  تعرف 

اأ�سل  ذات  وه��ي    )Stone Schist( با�سم  علميا 

طيني متحول مما يجعل النحت عليها اأ�سهل من 

النحت على ال�سخور النارية والر�سوبية االأخرى 

مان . 
ُ
املنت�رصة يف �سمال ع

ي�سعب  لكن  اأخرى  ر�سومات  املوقع  يحوي  قد   

الو�سول اإليه ح�سب من قام باالكت�ساف . 

من  املكت�سف  اجلديد  اخل��ط  على  اأطلقنا  وق��د 

Hal-()حلحل( خط  ا�سم  الدرا�سة   ت�سهيل  باب 

اإىل القرية التي وجد فيها هذا  Hal( وذلك ن�سبة 

اأول  املقال يعترب  باأن هذا  االإ�سارة  اخلط، جتدر 

درا�ستنا  . ويف خ�سم  اإىل هذا اخلط  ي�سري  مقال 

االأخرى  العربية  باخلطوط  ومقارنته  اخلط  لهذا 

�سواء  املجاورة  القدمية   للح�سارات  واخلطوط 

اأو فار�ش ، فقد تناق�سنا مع  يف ح�سارات الهند 

اأ�سار  عدد من املخت�سني يف هذا  املجال حيث 

اململكة  من  التويجري   حممد  بن  �سعد  االأ�ستاذ 

العربية ال�سعودية وهو من املخت�سني يف جمال 

النقو�ش الثمودية يف ات�سال هاتفي جمعني به 

ووجود  ال�سحنت  خط  مع  اخلط  هذا  تقارب  اإىل 

العربية  االبجديات  يف  توجد  ال  غريبة  �سمة 

القدمية املكت�سفة وهو ات�سال بع�ش  احلروف ،  

مما يجعل هذا اخلط متميزا . 

و يف ملحة حول املوقع فاإن املوقع �سم عددا من 

م�ستاأن�سة   حيوانات  مثلت  ال�سخرية  الر�سومات 

يف  العبور  و�سيلة  كان  ال��ذي  احلمار  وخا�سة 

الدروب اجلبلية بني املناطق ال�ساحلية املتاخمة 

ال��دروب  من  كجزء  الداخلية  واملناطق  للبحر 

التجارية الوا�سلة العامل القدمي ببع�سه .  ولعل 
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رسم لعقرب في وادي السحتن 



يف  نادر  اأمر  هو  للحمار  �سخرية  ر�سمة  وجود 

التاريخ   قبل  ملا  العائدة  ال�سخرية   الر�سومات 

واجلمل  والوعل  الثور  اإىل  ت�سري  ما  غالبا  التي 

واحل�سان ولعل ذلك الأ�سباب ميثيولوجية تتعلق 

اأكدته  ذات��ه ما  ب��االمي��ان وامل��اورائ��ي��ة، وه��ذا 

للجمال  مدافن  وج��ود  من  االأث��ري��ة  التنقيبات 

يف  والثريان  للوعول  متاثيل  وكذلك  واالأح�سنة 

�رصق اجلزيرة العربية والبالد ال�سعيدة . 

اجلرافيكي  بالر�سم  عالقة  له  اخل��ط  اأن  ويبدو 

اإىل  وا�سح  ب�سكل  ي�سري  وال��ذي  ل��ه،   امل�ساحب 

يف  انت�رصت  عبادة  وهي  ال�سم�ش  جرم  عبادة 

يف  موجودة  كانت  العبادة  وهذه  القدمي  العامل 

اجلزيرة العربية واحل�سارات املجاورة لها مثل 

ح�سارات بالد ما بني النهرين وم�رص الفرعونية  

يف  ال�سم�ش  عبادة  طقو�ش  بع�ش  اداء  وا�ستمر 

اجلزيرة العربية  اإىل عهود قريبة جدا .

�سم�ش(  )عبد  العرب  �سمتها  التي  اال�سماء  ومن 

االآلهة  )ميثولوجيا  قري�ش  بطون  من  بن  وهو 

بال  موؤمنون  ال�سا�سي،  ال�سيفاوي  اال�سالم،  قبل 

حدود،2014(  

ال�سومرية  واحل�سارة  النهرين  بني  ما  بالد  ويف 

عن  تختلف  اآلهة  املناطق  من  لكثري  كانت  فاإنه 

)م��ردخ(  عبدوا  املناطق  فبع�ش  االأخ��رى  االآلهة 

والتي  )نانا  القمر  اآلهة  الهواء وبع�سهم عبدوا  اإله 

)�سم�ش(  ال�سم�ش  واآلهة  بعد(  فيما  ع�ستار  ا�سبحت 

حتى مت جعل اآلهة عامة وهو )مردوخ( اإله الهواء 

الحقة  فرتة  يف  منطقة   كل  باآلهة  االع��رتاف  مع 

وذلك لتجنب ال�رصاعات الطائفية التي كانت تن�ساأ 

بني املناطق ال�سومرية  ب�سبب اختالف االآلهة.

اأهمية هذه الكتابات : 

الدقيقة  ال��ر���س��وم��ات  ت��ل��ك  اأن  ف��ي��ه  ���س��ك  ال  مم��ا 

الأمر مهم وما  بل كتبت  تكتب عبثا  والكتابات مل 

زلنا جنهل الكثري حول اأهدافها وما كان يرمي له 

�سلطنة  يف  االأبجدية  اكت�ساف  اإن  القدمي،  االن�سان 

الكتابات  منظومة   اإىل  كثريا  �سي�سيف  ُعمان 

وعالقتها  العربية  اجلزيرة  يف  املوجودة  العربية 

القدمي  العامل  ح�سارات  يف  املحيطة  باالأبجديات 

ولعله يعي اطاللة حول بدايات الكتابة واكت�ساف 

ثورة معرفية  التي كانت مبثابة  املنطوقة  الرموز 

اإىل  ن�ستخدم  زلنا  وما  نوعية،  نقلة  الب�رصية  نقلت 

اليوم ذات االآلية يف التخاطب مع بع�سنا واإر�سال 

واإننا نعول على  وا�ستقبال �ستى �سنوف املعرفة، 

االكت�سافات والتنقيبات االثرية لعلها ت�سفي املزيد 

من اخلطوط املكتوبة على الفخار او املنحوتة على 

الُعمانية  االبجدية  �سورة  تكتمل  حتى  ال�سخور، 

االوىل والتي �ست�ساف اإىل قائمة االبجديات العربية 

يف اجلزيرة العربية والتي �ست�سيف بدورها الكثري 

وعالقة  الكتابة  وب��داي��ات  االن�سانية  تاريخ  اإىل 

العربية  اجلزيرة  ال�سعوب يف  ببقية  القدمية  ُعمان 

املعرفة  عن  ونبذة  واحلياتية  الدينية  والطقو�ش 

التي كان ميتلكها االن�سان القدمي وعالقته بالكون 

املحيط ومعتقداته . 

الهوية  من  ج��زءا  فقط  لي�ست  الكتابات  ه��ذه  ان 

والرتاث الُعماين بل هي اإرث ان�ساين حم�ش و�سجل 

تاريخي دونه االإن�سان القدمي  لكل االن�سانية وجب 

وادب��ي  ثقايف  ككنز  عليه  واحل��ف��اظ  فيه  البحث 

وفكري . 

وال��ر���س��وم��ات  ال��ك��ت��اب��ات  مناطق  نحو  واج��ب��ن��ا 

ال�سخرية . 

ان�ساين  ارث  هي  الكتابات  تلك  ف��اإن  اأ�سلفت  كما 

حم�ش و�سجل ان�ساين بقي على مدار اآالف ال�سنني 

وجب علينا البحث يف معانيه وفك �سفرات رموزه 

التاريخي  االن�ساين  املكنون  ذلك  على  واحلفاظ 

حتى يكمل طريقه وي�سل اإىل االجيال القادمة على 

حالته اال�سلية. 
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مبا  احلالية  االجيال  تعريف  علينا  يتوجب  كما 

ال�سخور  على  حفظت  �سجالت  من  اجدادهم  خلفه 

عرب اآالف ال�سنني واإدراج مناذج عن تلك ال�سجالت 

الهوية   من  كجزء  الدرا�سية  املناهج  يف  ال�سخرية 

العامل  ام��ام  ونظهرها  بها  نفتخر  ان  يجب  التي 

اكتب  فكما  مثقفا  كان  القدمي  الُعماين  فاإالن�سان 

االآن على �سفحات املجلة كتب االجداد يف الع�سور 

الغابرة على جالميد ال�سخور . 

الثقايف فال حرج من  املكنون  بهذا  افتخرنا  ان  و 

واإظهاره  ثقافيا  االن�ساين  املكنون  هذا  ا�ستثمار 

للعامل وعمل مزارات للمهتمني بهذا اجلانب كجزء 

من اال�ستثمار الثقايف امل�ستدام الذي يكفل احلفاظ 

على مواقع الكتابات والر�سوم ال�سخرية من جهة  

الدرا�سات  اإقامة  تكفل  مادية  بعوائد  وي�ستثمرها 

املحليني  لل�سكان  اع��م��ال  وت��وف��ري  وال���ن���دوات 

التي  االعمال  من  غريها  اأو  �سياحيني  كمر�سدين 

جتعل االن�سان املحلي ي�سعر باالمتنان لوجود هذا 

للرزق  كم�سدر  اهميته  وي�ست�سعر  ال�سخري  الفن 

ومكنون يفتخر به . 

جتعل  القدمية  الكتابات  من  املزيد  اكت�ساف  ان 

�سبه  يف  االبجديات  خارطة  على  ُعمان  �سلطنة 

اجلزيرة العربية واإقامة املزيد من الدرا�سات حول 

الفن ال�سخري يف ُعمان جتعلها على خارطة هذا 

لهذا  ونوع  كم   نرى ملا حتويه من  الفن يف عامل 

ي�ساهم يف معرفة  قد  التي   . الر�سومات  النوع من 

طريق الهجرات الب�رصية االأوىل ف�سال مما تت�سمنه 

ومعتقده  القدمي  االن�سان  حياة  عن  معلومات  من 

وغريها  الفرتات  تلك  يف  عا�ست  التي  واحليوانات 

من املعلومات .

من  املزيد  عن  الك�سف  يتم  اأن  ننتظر  زلنا  وم��ا 

والتي  االأيام  قادم  القدمية يف  الُعمانية  الكتابات 

�ستعطينا ملحة �ساملة عن االبجدية االأوىل وحياة 

االن�سان يف هذه املنطقة . 
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صورة 1 صورة من مصر الفرعونية تدل على عبادة الشمس مشابهة 
في موضوعها للرسم الصخري الذي عثر عليه في حلحل .
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*  ناقد واكاديمي من سورية
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 يف الكائن اجلمايل: 

�شهد  قد  ع�رش  الثامن  القرن  �شهد شف  قد  ع�رش  الثامن  القرن  �شهد شف  قد  ع�رش  الثامن  القرن  ف  منت� كان  منت�شإذا  كان  منت�شإذا  كان  منت�اإذا  كان  إذا 

الولدة العلمية الأوىل لعلم اجلمال احلديث، على 

كتابه  يف  باومغارتن،  الأملاين  كتابه شوف  يف  باومغارتن،  الأملاين  كتابه شوف  يف  باومغارتن،  الأملاين  وف  الفيل� الفيل�شي  شي  يَد

أناأّنأّنأّن اجلمال، وما  يعني  هذا ل إناإناإّن اتطيقا«، فاتطيقا«، ف تطيقا«، فشتطيقا«، فش ش»الأ�ش»الأ�

يدخل فيه ويرتبط به، مل يكن له من الأهمية ما 

ّأّمل، والتفكري أمل، والتفكري أمل، والتفكري  أماأما ا للعي�ش والتا للعي�ش والت أثريااأثرياًأثرياًأثرياً وعًا شوعًا شوعًا  شيجعله مو�شيجعله مو�

إناإناإّن أزمنة بعيدة. اأزمنة بعيدة. اأزمنة بعيدة. بل  اوالبحث، قبل ذلك التاريخ باوالبحث، قبل ذلك التاريخ ب

أن تكون، يف ع�اأن تكون، يف ع�رشأن تكون، يف ع�رشأن تكون، يف ع�رش العلم،  أن تكون، يف ع�لها  أن تكون، يف ع�لها  تلك الولدة ما كان 

اجلمايل-  النزوع  من  املديد  التاريخ  ذلك  لول 

عرب  وجتلياته  مظاهره  مبختلف  عرب شاين  وجتلياته  مظاهره  مبختلف  عرب شاين  وجتلياته  مظاهره  مبختلف  اين  شالإن�شالإن�

لوك شلوك شلوك  وال� الدينية  وال�ش  الدينية  ش  والطقو�ش والطقو�شاطري  شاطري  والطقو�ش والطقو�شاطري  اطري  والأ� والأ�شالفنون  شالفنون 

فة على شفة على شفة على  شجتماعي، وعرب البالغة والنقد والفل�شجتماعي، وعرب البالغة والنقد والفل� ال

أوغلت اأوغلت أوغلت  مهما  تاريخية،  مرحلة  من  فما  تاريخية، شواء.  مرحلة  من  فما  تاريخية، شواء.  مرحلة  من  فما  واء.  شال�شال�

ة على النزوع  وال�شواهد الفنية الدالة على النزوع  وال�شواهد الفنية الداّلة على النزوع  إدم، اإل إدم،  دم، القدم، الِق يف 

حشحشّح شى. ورمبا ي�شى. ورمبا ي� ى. ورمبا ي�شى. ورمبا ي�ش ش�ش� �أن ت�أن تحُ أن تاأن تحُأن تحُ أكرث اأكرث أكرث من  اجلمايل فيها 

على  الشالشاًل  أ�اأ�شأ�شأ� ة الدالة الداّلة  هي  ال�شواهد  تلك  إناإناإّن  القول 

أو اأو أو  التاريخية  احلقبة  هذه  يف  احلقبة شان،  هذه  يف  احلقبة شان،  هذه  يف  ان،  الإن� الإن�شوجود  شوجود 

من  من أي  من اأي  أي  خاللها-  فمن  اجلغرافية.  البقعة  تلك 

ان وجوداشان وجوداشان وجوداً ش على الإن�ش على الإن� تدلشتدلشتدّل ش- ن�ش- ن� ديداتديداتديداً خالل الفّن

النزوع  على  تدلشتدلشتدّل  ن� مثلما  ن�ش،  مثلما  ش،  واعتقاداً واعتقاداًلوكًا  ًلوكًا  واعتقاداش واعتقاداشلوكًا  لوكًا  شو�شو�

اجلمايل لديه. 

ان شان شان  إىل تعريف الإن�اإىل تعريف الإن�شإىل تعريف الإن�شإىل تعريف الإن� إىل تعريف الإن�نذهب  إىل تعريف الإن�نذهب  أن اأن أن  أن يف  أن يف  ولهذا ل غرابة 

أنه كائن اجتماعي اأنه كائن اجتماعي أنه كائن اجتماعي  أنه كائن اجتماعي كما  أنه كائن اجتماعي اأنه كائن اجتماعي أنه كائن اجتماعي كما  أنه كائن اجتماعي اأنه كائن اجتماعي كما  كما أنه كائن جمايل، متامًا كما أنه كائن جمايل، متامًا  أنه كائن جمايل، متامًا اأنه كائن جمايل، متامًا ا اباب

اجتماعي.  هو  ما  بقْدر  جمايل  كائن  بقدإنه  جمايل  كائن  بقداإنه  جمايل  كائن  إنه  بل   .

مبعزل  اجتماعيته  عن  التحّدث  التحدشتطيع  التحدشتطيع  تطيع  ن� ن�ش  ش  ل وقد 

نتحّدث  أن اأن أن  ًا شًا شًا  أي�اأي�شأي�شأي� تطيع شتطيع شتطيع  ن� ن�ش  ش  ل كما  عن جماليته، 

عن جماليته مبعزل عن اجتماعيته. ول تتبدى 

ه شه شه  أجنا�اأجنا�شأجنا�شأجنا� و أجنا�أنواعه  و أجنا�أنواعه  وا واأنواعه  أنواعه  ب با-  ا-  الفّن الفنإنتاج  الفناإنتاج  إنتاج  يف  جماليته 

تتبدى  تتبدى إمنا  تتبدى اإمنا  إمنا  و تتبدى ب،  إمنا  و تتبدى ب،  إمنا  وش وشب،  ب،  وح� به  وح�شحتفاء  به  شحتفاء  ال اأو  ااأو  أو  الكثرية- 

املختلفة  الجتماعي  الن�شاط  اأوجه  الن�شاط  ااأوجه  الن�شاط  أوجه  يف  كذلك 

الطبيعة من  وبينهم وبني  الب�رش من جهة،  بني 

إنتاج« اإنتاج« إنتاج«  « يف  أواأوأوًل  تتبدى  إنها اإنها إنها  بل  أخرى. اأخرى. أخرى.  جهة 

ة شة شة  ش�ش� �احلياة وفق قوانني اجلمال املرعية وامل�شخ�احلياة وفق قوانني اجلمال املرعية وامل�شّخ

تاريخيًا.

أواأوأوًل أنه كائن جمايل اأنه كائن جمايل اأنه كائن جمايل يعني  اان باان ب ان بشان بش ش تعريف الإن�ش تعريف الإن� إناإناإّن

ية ذوقية جتاه الظواهر شية ذوقية جتاه الظواهر شية ذوقية جتاه الظواهر والأ�شياء،  شا�شا� ا�شا�ش أنه ذو ح�اأنه ذو ح�شأنه ذو ح�شأنه ذو ح�

توح�ش، شتوح�ش، شتوح�ش،  ي� ي�شأو  ي�شأو  ي�اأو  أو  شأن�شأن�ش أن�اأن�ا اتات تشتش ي� ينفر،  ي�شأو  ينفر،  ي�شأو  ينفر،  ي�اأو  ينفر،  أو  قبل  قبل يقبل يحُ جتعله 

ولعتبارات  حينًا،  بحت  �شكلية  لعتبارات 

ثانيًا ويعني  ويعني آخر؛  ويعني اآخر؛  آخر؛  حينًا معًا و�شكلية  وظيفية 

أكل وامل�رشب اأكل وامل�رشب اأكل وامل�رشب  أنه كائن ذو معايري ذوقية يف املاأنه كائن ذو معايري ذوقية يف املاأنه كائن ذو معايري ذوقية يف املاأنه كائن ذو معايري ذوقية يف امل

ل ما  ثمة  فلي�ش  واملعبد،  فلي�شكن  واملعبد،  شكن  فلي�ش واملعبد،  فلي�شكن  واملعبد،  كن  وامل� وامل�ش  ش  شوامللب�شوامللب�ش

فــــي تاريـــــخ

الوعــــــــــي اجلمــــــايل 

* �سعد الدين كليب



بلقمة  بدءاً  الذوقية  ومعايريه  ح�شا�شيته  تطوله 

ثالثًا  ويعني  ال�شالة؛  ب�شجادة  وانتهاء  العي�ش 

اأنه كائن ينتج الأدوات والأ�شكال وفق ت�شّوراته 

الوظيفية  قيمها  عن  ف�شاًل  اجلمالية،  الذهنية 

ويعني  اأ�شاًل؛  اأجلها  من  اأحُنتجت  التي  النفعية 

اأخرياً اأنه كائن ذو رموز جمالية وثقافية يف اآٍن، 

فهو ينتج الرموز اجلمالية ذات الدللت الثقافية، 

واأ�شكال  ب�شور  الثقافية  الرموز  ينتج  مثلما 

يتعامل  ذلك  كّل  يف  وهو  بها.  خا�شة  جمالية 

الرمزية  حمولتها  بح�شب  وثقافيًا  جماليًا  معها 

من جهة، وم�شاغله اخلا�شة من جهة اأخرى.

يف  اجلمايل  النزوع  اأ�شالة  يوؤكد  �شلف  ما  اإّن 

وب�رشف  ال�شواء.  على  وجماعة  فرداً  الإن�شان 

اأو   
)1(

غريزية الأ�شالة  تلك  كانت  اإذا  عما  النظر 

يف  املوغلة  التاريخية  فاإّن  اجتماعيًا،  مكت�شبة 

الإن�شان،  يف  اجلماليني  وال�شلوك  للذوق  القدم 

�شمة  اجلمايل  النزوع  اإّن  القول  اإىل  تدفعنا 

اإن�شانية را�شخة، ي�شتحيل النظر اإىل الإن�شان من 

لت تلك التاريخية فيه مبا يجعل  دونها؛ فقد تاأ�شّ

الغريزي،  بالنزوع  اأ�شبه  لديه  اجلمايل  النزوع 

من حيث الأ�شالة، واإن يكن نزوعًا غري ع�شوي. 

ع�شوية  اأدوات  ذو  ثقايف  روحي  نزوع  اإنه 

ونق�شد  معنوية؛  وحاجات  مادية  ومو�شوعات 

وامليول  احل�شية  والأ�شكال  اخلم�ش  احلوا�ش  بها 

اأو الطبائع الذوقية على التوايل.

روحي  نزوع  باأنه  اجلمايل  النزوع  تديد  اإّن 

ثقايف ل يلغي اأهمية العمليات النف�شية يف اأثناء 

 بالأ�شكال التي هي مادة اجلمال. 
ّ
الت�شال احل�شي

بل اإنه ينبني عليها بو�شفها عمليات اأوىل لفهم 

العالقة اجلمالية؛ ولكن تلك العمليات غري كافية 

بذاتها لإن�شاء تلك العالقة. فالإح�شا�ش والإدراك 

اخل�شائ�ش  لتحديد  وحدها  تكفي  ل  والت�شّور 

تكفي  اأنها  من  بالرغم  الأ�شكال،  يف  اجلمالية 

من  بّد  فال  فيها.  احل�شية  اخل�شائ�ش  لتحديد 

ثحُل- اأي ما هو مفهومنا  املفاهيم واملعايري واملحُ

تتحّول  كي  فيه-  مَثلحُنا  هو  وما  اجلمال  عن 

العالقة احل�شية اإىل عالقة جمالية. 

طبيعة  ذات  واملعايري  املفاهيم  تلك  اأّن  ومبا 

اجتماعية ثقافية، فاإّن العالقة اجلمالية مرهونة 

مبا هو اجتماعي عام، بالرغم من كونها فردية 

احلوا�ش  وجود  اإذاً  يكفي  فال  لة.  واملح�شِّ الأداء 

عن  نتحّدث  حتى  واملح�شو�شات  والإح�شا�شات 

 اأو الذوق اأو الوعي اجلمايل؛ غري 
ّ

النزوع اأو احل�ش

اأنه ل ميكن، يف الآن نف�شه، الكالم على هذه يف 

العنا�رش  غياب تلك. فالعالقة اجلمالية متعّددة 

والذهني،  والنف�شي  احل�شي  منها  وامل�شتويات، 

وهو  والإن�شاين.  والجتماعي  الفردي  ومنها 

روحية  طبيعة  ذو  اجلمايل  النزوع  اأّن  يوؤكد  ما 

هو  ما  على  الأ�شل  يف  قائمًا  يكن  واإن  ثقافية، 

مادي يف احلوا�ش واملح�شو�شات.

اأّن تاريخ النزوع اجلمايل هو نف�شه تاريخ  ومبا 

 بالكثري من املراحل احل�شارية 
ّ
الإن�شان، فقد مر

كّل  بح�شب  اإل  علميًا  معها تديده  ي�شعب  التي 

مرحلة على حدة، وبح�شب ما لدينا من معطيات 

ت 
ّ
مر فقد  عنها.  وعامة  خا�شة  وثقافية  فنية 

حوله  من  بالعامل  اجلمالية  الإن�شان  عالقة 

تداخل  ومتباينة،  كثرية  وم�شتويات  باأطوار 

 
ّ
فيها اجلمايل، بح�شب مو�شوعه، بكلٍّ من النفعي

على  لقي،  واخلحُ واجلن�شي   
ّ
والديني وال�شحرّي 

اجلوهري  بني  اأحيانًا  التمييز  معه  ي�شعب  نحٍو 

اإىل  ي�شل  قد  الذي  التداخل  ذلك  يف  والعر�شي 

اأّن  م�شتوى التوّحد. واإذا ما و�شعنا يف العتبار 

تلك اجلوانب هي ذاتها كانت تتداخل يف الوعي 

وهي  الب�رشية،  تاريخ  من  طويل  لأمد  الإن�شاين، 

اأي�شًا ذات م�شتويات من التطّور معّقدة جداً، فاإّنه 

اأو  ديني  اأو  جمايل  نزوع  على  الكالم  ي�شتحيل 
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ي�ستحيل 

الكالم على 

نزوع جمايل 

اأو ديني 

اأو ُخُلقي 

�سرف، غري 

ملتب�س

 ب�سواه



لحُقي �رشف، اأي غري ملتب�ش ب�شواه، فيما �شلف  خحُ

من تاريخ الإن�شان اأو تاريخ اجلمال. 

باملتعة   
ّ

يح�ش مثاًل  الكهوف  اإن�شان  كان  فهل   

يريد  الذي  احليوان  ير�شم  وهو  اجلمالية، 

ا�شطياده، اأو كان يقوم بعمل �شحري يهدف اإىل 

التاأثري يف جن�ش احليوان املر�شوم في�شهل عليه 

ال�شطياد، اأو كان الر�شم �شكاًل من اأ�شكال الطق�ش 

اأو كان اجلوع هو الأ�شل فيما يفعل، اأو  الديني، 

اأّن ذلك كّله يكمن وراء ما ير�شم ؟ 

قبل  ما  ع�شور  يف  املراأة،  كانت  حني  وهل 

اأو الأطواق  اأو الأقراط  التاريخ، تتزّين بالأو�شام 

تتزّين  والدهون،  الزيوت  اأو  ال�شجر  ورق  اأو 

لعتبارات اجلمال حقًا، اأو اأنها كانت تقوم بفعل 

قى  رحُ د 
ّ
جمر الزينة  تلك  اأّن  اأو  اجلن�شي،  الإغراء 

وتعاويذ �شّد ال�شحر الأ�شود، اأو اأّنها- اأي الزينة- 

اإىل هذه  والنتماء  الن�شب  على  دللة  اإل  تكن  مل 

الع�شرية اأو تلك ؟ 

لون باجلمال، وهم 
ّ
وهل كان الكهنة اأي�شًا يتو�ش

كي  الدينية،  اأنا�شيدهم  اأو  اأ�شاطريهم  يرّتلون 

يكون لرتتيلهم اأثر انفعايل خا�ش يف النفو�ش، اأو 

لقية  اأّن تلك الرتاتيل ما هي اإل عظاٌت دينية وخحُ

فح�شب، ول عالقة للجمال بها ؟ وكذا هي احلال 

وطقو�ش  والر�شومات،  والتماثيل  املعابد  يف 

ال�شيد  واأدوات  الدفن،  وطقو�ش  والزواج  الولدة 

واأمناط  واحلرب،  واحلراثة  والطبخ  والقطاف 

والألعاب  والطبول  والزخرفة  والأقنعة  الأزياء 

اجلماعية.. اإلخ.  

بالتاأكيد ن�شتطيع اأن جند مالمح وا�شحة للنزوع 

اجلمايل يف كّل ذلك، ون�شتطيع بالتحليل الثقايف 

الوعي  طبيعة  نقارب  اأن  والأنرثوبولوجي 

اجلمايل املهيمن، يف تلك الطقو�ش اأو الأدوات اأو 

التماثيل. ولكننا لن ن�شتطيع اأن ن�شري بالأ�شابع 

اإىل ذلك النزوع قائمًا بذاته اأو م�شتقاًل عن �شواه، 

اأن  ن�شتطيع  لن  كما  الفنية؛  الأعمال  يف  حتى 

الوعي  اأ�شكال  عن  فيها  اجلمايل  الوعي  نف�شل 

العمارة ول  النحت ول  الرق�ش ول  الأخرى. فال 

الغناء ول الأ�شاطري واحلكايات كانت ذات نزوع 

الأعمال  تلك  بع�ش  يكون  ل  وقد  بحت.  جمايل 

فنية  اأعمال  اأنها  على  اليوم  معها  نتعامل  التي 

التاريخية.  مرحلتها  يف  حقًا،  فنية  اأعمال  هي 

دينية  تقدماٍت  اأو  اأ�شحيات  د 
ّ
جمر تكون  فقد 

�شكل  اأخذت  �شحرية  اأ�شاليب  جمرد  اأو  طق�شية 

الدينية  اأبعادها  ان�شحبت  الزمن  مع  ثّم  الفّن، 

يبق  فلم  جمتمعاتها،  بان�شحاب  ال�شحرية،  اأو 

ن�شتطيع  ذلك  كّل  مع  ولكن  ال�شكل.  اإل  منها  لنا 

�شاأنه  للنزوع اجلمايل،  اأّن  لْب�ش،  التوكيد، دومنا 

لقي، ح�شوراً يف جممل  �شاأن النزوع الديني اأو اخلحُ

الن�شاط الب�رشي، منذ اأن وعى الإن�شان نف�شه يف 

هذا العامل.

غري اأّن للتداخل بني اجلمايّل و�شواه، فوائد كثرية 

والأنرثوبولوجي  والثقايف  اجلمايل  للدر�ش 

نكت�شف  ثرية ومتنوعة،  يقّدم مادة  جميعًا. فهو 

وال�شلوك  والقيم  الوعي  طبيعة  خاللها  من 

الذهنية  والقدرات  اليدوية  واملهارات  والعتقاد 

هذه  يف  �شائداً  كان  مما  الإن�شانية،  واملخاوف 

اأو  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  من  تلك  اأو  املرحلة 

هو  الفّن  اأّن  ومبا  الأوىل.  التاريخية  الع�شور 

اأوجه  خمتلف  ي�شتوعب  الذي  الأرحب  احلقل 

 اأن يكون هو ال�شكل 
ّ
الن�شاط الب�رشي، فمن البدهي

اجلمايل  الوعي  ا�شتوعب  الذي  الأول  التاريخي 

ثل والقدرات والأذواق  عامة؛ فهو �شكل القيم واملحُ

عن  مفهومنا  ع 
ّ
نو�ش اأن  على  ولكن  الجتماعية، 

مما  القدمي،  املادي  الإنتاج  جممل  لي�شمل  الفّن 

جنده يف املتاحف اليوم، كاأدوات الزينة وال�شيد 

عادة  عليه  �شطلح  يحُ ما  وهو  اإلخ.  واحلرب... 

بالفنون التطبيقية.
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للوعي  الأول  التاريخي  ال�شكل  هو  الفّن  لي�ش 

اجلمايل وح�شب. بل هو احلامل اأو امل�شدر الوحيد 

اأي�شًا بالن�شبة اإلينا عن الع�شور الأوىل للب�رشية؛ 

فقد  والأدب،  الأ�شطورة  الآخران،  امل�شدران  اأما 

ع�شور  مع  تالية،  تاريخية  مراحل  يف  جاءا 

ترعرعا  اأو  لدا  وحُ اأنهما  بهذا  نق�شد  ول  الكتابة. 

فيها، واإمنا نق�شد اأننا ل نعرف �شيئًا عنهما قبل 

اجلميلة  الب�رشية،  الفنون  الع�شور، بخالف  تلك 

يف  الف�شل  اإليها  يعود  التي  والتطبيقية،  منها 

ت�شتطيع  اأن  قبل  ماديًا،  الب�رشية  تاريخ  تدوين 

الب�رشية تدوين تاريخها كتابيًا. 

وبهذا يكون لدينا ثالثة حوامل ح�شية، متفاوتة 

التعبري  طرائق  يف  وخمتلفة  الأ�شبقية،  يف 

ا�شتيعاب  ا�شتطاعت  جميعًا  اأنها  غري  واخلطاب؛ 

املديد،  تاريخه  عرب  الإن�شاين  اجلمايل-  الوعي 

احلامل  اأما  والأدب.  والأ�شطورة  الفّن  وهي 

الأخري، وهو الفل�شفة، فهو حامل منطقي جتريدي 

يختلف بنيويًا عن تلك احلوامل احل�شية اجلمالية. 

اأّن الفل�شفة حّولت الوعي اجلمايل اإىل  ففي حني 

�شوؤال  اإىل  اجلمال  وحّولت  جتريدي،  نظري  فكر 

الوعي  ذلك  ا�شتوعبت  احلوامل  تلك  فاإّن  معريف؛ 

باأ�شكال فنية ح�شية، واأعادت اإنتاج الواقع فنيًا، 

فاأ�شافت اإليه جماليًا ما لي�ش فيه من قبل.   

الوعي والفّن: 

بالرغم من اأّن الوعي اجلمايل ل يتبدى يف الفّن 

بو�شفه  واإمنا  جتريديًا،  اأو  نظريًا  فكراً  بو�شفه 

الوعي  ا�شتقراء ذلك  مادة ح�شية ت�شويرية، فاإّن 

يتمّتع  وذلك مبا  اأمٌر ممكن جداً.  املادة  تلك  من 

واجتماعية  جمالية،  ذوقية  دللت  من  الفّن  به 

طرائق  اإىل  ف 
ّ
نتعر فبالفّن  متنّوعة.  ثقافية 

اجلنائزية  والطقو�ش  الزينة  واأدوات  العي�ش 

اجلمال  اإىل  ف 
ّ
نتعر مثلما  الدينية؛  واملعتقدات 

واجلالل، والقباحة والفظاعة، يف املراأة والرجل 

والأرواح  والإله،  والكاهن  والبطل  واحليوان، 

ف 
ّ
نتعر كذلك  وبالفّن  املعادية؛  اخلفية  والقوى 

وطواعية،  ا�شتخدامًا  الأكرث  الطبيعية  املواّد  اإىل 

تلك  مع  تعاملت  التي  الإن�شانية  القدرات  واإىل 

والديني  اجلمايل  بوعيها  ناطقة  لتجعلها  املواّد 

والجتماعي عامة. 

الع�رش  اإىل  العائدة  الكهوف  جدران  حملت  فقد   

من  نوعها  من  فريدة  ر�شومًا  احلديث  احلجري 

مثل  من  احليوانات  كر�شوم   ،
ّ
الفني الغنى  حيث 

تتفظ  تزال  ما  التي  واملاموث،  اجلامو�ش 

مرور  من  بالرغم  الآن،  حتى  الأ�شلية  باألوانها 

 
ّ
للبني املائل  كالأحمر  وذلك  ال�شنني،  اآلف 

مبزجها  الر�شوم  تلك  ومتتاز  الفاحت.  والأ�شفر 

الرائع بني �شور احليوانات واخلطوط امل�شتقيمة 

املر�شومة على ج�شد احليوان نف�شه، مبا يدّل على 

رمزية معّينة ذات طبيعة �شحرية. وما يعّزز هذا 

املعتمة  الأعماق  يف  مو�شوعة  الر�شوم  تلك  اأن 

من الكهوف، على نحو ل ميكن روؤيتها اإل ب�شوء 

اأن  ال�شحرية  اأبعادها  يوؤّكد  ما  ولعّل  ا�شطناعي. 

اأطباء   « متّثل  ذاته،  الع�رش  من  اأخرى،  ر�شومًا 

ال�شحر« اأو الكهنة وهم يرق�شون مرتدين الأقنعة 

.
)2(

حول �شورة احليوان املر�شوم

بيد اأّن جدران الكهوف لي�شت وحدها الداّلة على 

فنون ذلك الع�رش، فثمة اأي�شًا نوع اآخر من الفّن 

التزييني كالتماثيل ال�شغرية والأحجار املنقو�شة 

وال�شور املحفورة، ونوع ثالث من الفن الزخريف 

الذي تزدان به الأدوات والأواين املختلفة خا�شة. 

ولرمبا اتخذت هذه الأ�شكال منحى الفّن التجريدي 

منحى  اتخذت  اأو  والأخاديد،  كالتعرجات  حينًا 

 كالوجوه احليوانية والوجوه 
ّ
التج�شيمي التزيني 

هو  عما  جماليًا  ينبئ  مما   .
)3(

املنقو�شة الب�رشية 

ديني واجتماعي معًا. 
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ففي �شبه جزيرة البلقان مّت اكت�شاف قرية تعود 

على  فيها  عرث  امليالد،  قبل  اخلام�ش  الألف  اإىل 

الأ�شكال  ذات  ال�شغرية  التماثيل  اآلف من  »عّدة 

الب�رشية ومئات املزهريات والتعويذات الطق�شية 

ذات  الدمى  كانت  العبادة.  اأدوات  وخمتلف 

متاثيل  وت�شّم  جداً،  منّوعة  الب�رشية  الأ�شكال 

و�شعيات  يف  ومتاثيل  ومكت�شية،  عارية  ب�رشية 

منحنية اأو راكعة اأو جال�شة، ومتاثيل ذات راأ�شني، 

ومتاثيل مو�شيقيني، ومتاثيل مقّنعة. راأى بع�ش 

الباحثني فيها ت�شويراً لآلهة خا�شة، مثل الإلهة 

اخل�رشة  واإلهة  الأفعى،  والإلهة  الطرية  الكربى 

توجد  مل  الدمى  هذه  لكن  نة.  ال�شَّ واإله  احلامل، 

يف �شياقات طق�شية، والختالفات يف مظاهرها 

اأكرث مما هي  اعتبارات جمالية  رمبا جنمت عن 

 .
)4(

دينية.«

غري اأّن هذا العدد الكبري من التماثيل ذات الأ�شكال 

الب�رشية ل ينبغي اأن يدفعنا اإىل العتقاد اأّن الب�رش 

يح�شى  ل  ما  فثمة  للت�شوير،  الأوىل  املادة  هم 

احليوانات،  كانت  تاريخيًا  الأقدم  التماثيل  من 

ول�شيما الثريان، فيها هي املادة الأ�شا�شية، اأما 

الب�رش فنادراً ما مّت ت�شويرهم، وحتى حني كانوا 

بخ�شائ�ش  يظهرون  كانوا  ما  فغالبًا  رون  �شَوّ يحُ

التماثيل  من  ن�شبة  اإّن  بل   .
)5(

حيوانية اأقنعة  اأو 

املكت�شفة، يف تلك القرية البلقانية متّثل الآلهات، 

ول متّثل الب�رش، بالرغم من الهيئة الب�رشية فيها. 

الب�رشية  للمو�شوعات  الت�شوير  بدايات  اأّن  علمًا 

ما  اأو  تديداً،  الأنثى  �شكل  حول  تتمحور  كانت 

لح على ت�شميته بالرّبة الأّم اأو فينو�ش، وهي  ا�شطحُ

تلك الدمى الطينية التي غالبًا ما ترمز اإىل اخل�شب 

باأثدائها وبطونها واأوراكها واأردافها وموؤخراتها 

الذكر يف  اأّن ح�شور  ال�شخمة، يف حني  الكبرية 

نادر  عامة،  الت�شوير  ويف  الطينية،  الدمى  تلك 

احلدوث، وغالبًا ما يكون حمدود الرمزية. وحتى 

�شوري  نيفايل  الوحيد، موقع  الأثري  املوقع  يف 

الطينية  الدمى  فيه  كرثت  الذي  الأنا�شول،  يف 

الذكرية، فاإنها مل تتجاوز ن�شبة اخلم�شني باملئة 

الأثرية  املواقع  اأغلب  اأّن  حني  يف  الدمى،  من 

والغرب  ال�رشق  يف  الع�رش،  هذا  اإىل  تعود  التي 

الأنثوية  الدمى  على  اإل  تتوي  ل  ال�شواء  على 

هنالك  اأّن  علمًا  جداً.  �شئيل  ذكوري  تنويع  مع 

دمى ثنائية اجلن�ش، تظهر فيها الأع�شاء الذكرية 

 
ً
. وهي دمى

)6(
الوقت نف�شه الأنثوية، يف  والأثداء 

الرمزية ل تنح�رش مبثل  اأّن  الطابع. غري  رمزية 

هذه الدمى، فقد يرتّكز الرتميز يف اجلذع الطويل، 

اأو يف الراأ�ش ال�شغري اأو الكبري، اأو الرقبة الفائقة 

.
)7(

الطول، اأو يف العيون التي على �شكل القر�ش

وقد يكون من املفيد هنا اأن نذكر اأحد املكت�شفات 

الرومانية،  القرى  اإحدى  يف  املهّمة،  الآثارية 

قبل  اخلام�ش  الألف  مطالع  اإىل  تعود  والتي 

امليالد. حيث مّت اكت�شاف » معبد م�شتطيل ال�شكل 

�شتة  بوا�شطة  غرفتني  اإىل  م 
ّ
مق�ش 10م،    16

�شفوف من الأعمدة. اإّن اجلدران الداخلية لإحدى 

الغرفتني مطلية باللون الأحمر، وعليها تزيينات 

منحنية  تكوينات  بداخلها  �رشائط  �شكل  على 

اخلطوط بلون الكرمي. فوق مدخل الغرفة هنالك 

خطوط  ذات  امل�شوّي  الطني  من  اأّخاذة  ميدالية 

الغرفة  تتوي  كرميي.  بلون  حمّددة  اأفعوانية 

مرتين  بارتفاع  اأجوفني  عمودين  على  اأي�شًا 

�شجرتني،  جذعي  حول  اأ�شاًل  قولبتهما  مّتت 

العمود  قرب  اأفعوانية.  بخطوط  مزّينان  وهما 

الأقّل ثخانة هنالك بقايا لهيكل عظمي لإن�شان 

�شماكة  الأكرث  العمود  وقرب  النثناء،  بو�شعية 

حولها  �شم   40 حوايل  ارتفاعها  ة  من�شّ هنالك 

دور فخارية ملّونة وحمزوزة  �شظايا مزهريات وقحُ

.
)8(

بت�شاميم ت�شكيلية رمزية.«

وهنالك معبد اآخر، يف موقع تل العرب، يف منطقة 
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دائري،  �شكل  على  بناوؤه  جاء  الأو�شط،  الفرات 

الداخل  من  لي  »طحُ تقريبًا،  مرتاً   12 طوله  بقطر 

اأ�شابع  بطبعات  خرفت  زحُ ثّم  حمراء،  بطينة 

الداخل  يف  املوجودة  امل�شطبة  وزخرفت  اليد، 

ببالطات كل�شية مزينة بنقو�ش، كما وجدت فيه 

حفرة توي عظامًا حيوانية للثريان، اأما املثري 

لت�رشيف  نظام  بوجود  متّثل  فقد  فيه  لالنتباه 

الدم املراق الناجت عن �شحايا الطقو�ش وال�شعائر، 

رث  خرفت بع�ش الأعمدة على �شكل غزال، وعحُ كما زحُ

على متثال يف اأر�شية املبنى، كما مّت العثور على 

.
)9(

وانية.« اأدوات �شحُ

املعبد،  به  يتمّتع  الذي  اجلمايل  الغنى  هذا  اإّن 

يدّلل  واإمنا  فح�شب،  املعبد  اأهمية  على  يدّلل  ل 

اأي�شًا على اأهمية الفّن يف متثيل املعاين الدينية 

جتريدي  نحو  على  ذلك  اأكان  �شواء  وال�شحرية، 

تزييني اأم على نحو معماري تكويني؛ كما يدّلل 

 
ّ
الفني تعامله  يف  اجلمايل  الوعي  م�شتوى  على 

ومع  واخل�شبية،  والفخارية  احلجرية  املادة  مع 

اخلطوط والألوان والأحجام. 

اأبعاداً  للمعبد  اأّن  العتبار  يف  و�شعنا  ما  واإذا 

رمزية اأكرث من كونه مكانًا للطقو�ش الدينية؛ اإذ 

اإنه ميّثل مركز العامل، بالن�شبة اإىل موؤمنيه، مثلما 

ّة  ميّثل اجلبلحُ اأو التّل الذي يقام عليه املعبد »�رشحُ

، فمعنى 
)10(

الأر�ش« والنقطة التي بداأ منها اخلْلق

ورمزاً.  واقعًا  بعينه  اجلالل  هو  املعبد  اأّن  ذلك 

التمثيلية  اخل�شائ�ش  بكّل  املعبد  يّت�شف  حيث 

ويّت�شف  وجالله،  بعظمته  الكون  تلّخ�ش  التي 

الإن�شانية  التي تتاأّلف اجلماعة  القيم  كذلك بكّل 

اأن  يف  غرابة  ل  وبهذا  بها؛  وتعي�ش  حولها 

�شد يف املعبد كّل الرموز والتماثيل والنقو�ش  تحُ

اأق�شاه  التي تعّزز مفهوم اجلالل يف  والزخارف 

لدى اأفراد اجلماعة الإن�شانية التي ميّثلها املعبد 

بجالله املادي والروحي معًا.

املكت�شفات  فاإّن  الزينة،  باأدوات  يتعّلق  وفيما   

ما  اإن�شان  اأّن  تثبت  احلديث  الع�رش احلجري  من 

لإنتاج  دقيقة  فاٌت  و�شْ لديه  كانت  التاريخ  قبل 

على  املكت�شفات  بع�ش  دّلت  اإذ  الأدوات؛  تلك 

وجود كميات هائلة منها حتى لدى الأموات يف 

رحلتهم  يف  معهم  ل�شطحابها  رمبا  قبورهم، 

الكميات  تلك  تكون  ل  وقد  الآخر.  العامل  اإىل 

املثرية  هي  وطرائقها  الزينة  اأدوات  من  الهائلة 

عدد  يف  الكبري  الغنى  بذلك  قيا�شًا  للده�شة، 

بلغت  حيث  التزيني؛  يف  امل�شتخدمة  الألوان 

حدة،  على  لون  كّل  جات 
ّ
بتدر لونًا،  ع�رش  �شبعة 

والأ�شود  كالأبي�ش  لون،  لكّل  رمزية  وبدللت 

والأحمر والأ�شفر والأخ�رش، مما يتّم ا�شتخراجه 

اخل�شبي  والفحم  واجلري  كاحلّوار  الطبيعة،  من 

.
)11(

غرة والدهون والنبات واملحُ

التاريخ  قبل  ما  ع�شور  يف  النظر،  يلفت  ومما 

والع�شور التاريخية اأي�شًا، هو ذلك امليل الكبري اإىل 

و�شحرية  رمزية  اأبعاداً  والأ�شداف  املحار  اإعطاء 

يف  ملمو�ش،  ح�شور  ذات  جندها  حيث  خا�شة. 

والطقو�ش  الزواج  وطقو�ش  الزراعية  الطقو�ش 

ويف  الألب�شة  على  اأي�شًا  وجندها  اجلنائزية، 

ال�شحرية  اأبعادها  التي قد تبدو  ال�شخ�شية  الزينة 

والدينية باهتة جداً بالن�شبة اإلينا. وكذا هي حال 

اللوؤلوؤ الذي يتمّتع برمزية �شحرية وروحية تتعاىل 

الذي  اإيلياد  يرى مري�شيا  كما  املح�شو�شات،  على 

بالطاقة  واللوؤلوؤ  والأ�شداف  املحار  رمزية  يربط 

والقمر، ملا فيها  املاء واجلن�ش  لكّل من  املقّد�شة 

من  لها  وملا  والقمر،  ِحم  الرَّ مع  ت�شابهات  من 

 .
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تعالقات مع الو�شط املائي

املختلفة  وطرائقها  باأدواتها  الزينة  تكون  وقد 

طبيعة  على  املادية  الدللت  اأهّم  من  واحدة 

الع�شور. فهي حا�رشة  تلك  اجلمايل، يف  الوعي 

وت�رشيحات  والأرجل  والأيدي  الوجوه  يف  بقّوة 
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ال�ستبدالية 

عرب التج�سيد 

والختزال



واأدوات  والأ�شلحة  والأقنعة  الأزياء  ويف  ال�شعر، 

واملعبد  املنزل  يف  حا�رشة  وهي  الكهانة، 

واملدفن. فما من �شيء اإل وميكن تزيينه بح�شب 

اأو متّثلها الزينة نف�شها من  الرمزية التي ميّثلها 

اأو  القبلية  اأو  ال�شحرية  اأو  الدينية  حيث طبيعتها 

كلها جمتمعًة. غري اأننا جند يف اأ�شكال الزينة كافة 

جت�شيدات فنية للجميل والقبيح واجلليل والفظيع 

مب�شتوياتها املختلفة، وذلك بح�شب �شكل الزينة 

اأّن  اإىل  الإ�شارة  ورمزيتها وحواملها جميعًا. مع 

املراأة،  من  بالزينة  اهتمامًا  اأقّل  يكن  مل  الرجل 

يف تلك الع�شور. بل لعّله يكون الأكرث ا�شتخدامًا 

لعتبارات  والقبائل،  املراحل  بع�ش  يف  لها 

ما  اإذا  ذلك،  اأمام  ا�شتغرابنا  ينتفي  متعّددة. وقد 

احلديثة  ال�شخ�شية  ال�شور  بع�ش  ا�شتح�رشنا 

لبع�ش روؤ�شاء القبائل الأفريقية اأو قبائل الهنود 

احلمر املعا�رشة، ممن  ما زالوا يحافظون على 

الجتماعي.  املركز  متثيل  يف  القدمية  التقاليد 

حيث تكرث الزينة وتتعّقد كلما ارتفع الرجل، وكذا 

املراأة، يف ال�شّلم الجتماعي. فلل�شكل �شلطته يف 

الهيئة والزينة، ويف املعبد واملعبود على ال�شواء.

متثيلية  قدرات  من  الفني  ال�شكل  يختزنه  ما  اإّن 

جتعله قادراً على ا�شتيعاب جممل الن�شاط الب�رشي 

بدللته املختلفة، دون اأن يفقد ماهيته اجلمالية. 

دللت  ا�شتيعاب  على  قادراً  كذلك  جتعله  بل 

غري  اأنه  يعني  مما  قبل،  من  فيه  تكن  مل  جديدة 

اأو  نفدت دللته  واإن  �شكاًل،  بو�شفه  للنفاد  قابل 

وت�شكيله.  اإجنازه  يف  الأ�شل  هي  التي  حممولته 

وهو ما ي�شّوغ الكالم هنا على �شلطة ال�شكل التي 

هي �شلطة متثيلية و�شلطة ا�شتبدالية معًا. 

اأما ال�شلطة التمثيلية فهي ا�شتيعابه رمزيًا، عرب 

التعميم والتجريد، للذات واملو�شوع من دون اأن 

يفقد اأيٌّ منهما كينونته اخلا�شة. فهو �شكل توجد 

فيه الذات وعيًا، مثلما يوجد فيه املو�شوع قيمًة، 

اإنه هو هو، مثلما هو  ولكنه م�شتقّل عنهما معًا. 

هما يف الوقت نف�شه. اإّن كونه هو هو يفتح الباب 

ل�شلطته ال�شتبدالية التي تعني بالتحديد ا�شتبدال 

التج�شيد  عرب  وذلك  بال�شكل،  واملو�شوع  الذات 

قائم  �شكل  يف  تعيينهما  يتّم  اأي  والختزال. 

و�شريورته  كينونته  له  عنهما،  م�شتقّل  بذاته 

يفقد �شالته  ل  ذلك  مع  اأنه  به؛ غري  اخلا�شتان 

اجلذرية  التحولت  يف  اإل  بهما-  التمثيلية 

النف�شي  التجاوب  يجعل  الذي  الأمر  الكربى- 

النفعايل معه قائمًا، من خالل �شلطته التمثيلية، 

اأي من خالل كونه هو هما. ولهذا ميكن لل�شورة 

اأو لالأيقونة اأّن تّل حمّل مو�شوعها الأ�شل. اإنها 

اجلدل  خالل  ومن  اأي�شًا.  بها  وت�شتبدله  متّثله 

اإنتاج   ال�شكل يف 
ّ
بني التمثيل وال�شتبدال ي�شتمر

النف�شي-  التجاوب  اأ�شا�ش  هو  الذي  املعنى 

د اأن يختّل ذلك اجلدل 
ّ
النفعايل معه. ولكن مبجر

د �شكل 
ّ
، فيغدو جمر

ّ
تختّل العالقة بال�شكل املعني

قيمة  على  داّل  �شكل  د 
ّ
جمر له،  راهنة  قيمة  ل 

غابرة، ولكنه ل يفقد جماليته الت�شكيلية ما دام 

على قيد الوجود. هذا ما ميكن اأن نراه يف جممل 

راهنة،  قيمة  لنا  متّثل  ل  التي  الغابرة  الأ�شكال 

وجممل الأ�شكال التي ل متّثلنا اأي�شًا. 

متثيلها  يف  والأوثان  الأ�شنام  حال  هي  كذا 

ويف  عامة،  الألوهة  ملفهوم  اأو  القدمية،  لالآلهة 

املعدن  اأو  الفخار  اأو  باحلجر  اإياها  ا�شتبدالها 

يف  الإله  هو  لي�ش  فال�شنم  ما.  بهيئة  مت�شّكاًل 

الروحانية،  اأو لقّوته  الأ�شل، واإمنا هو متثيل له 

خ 
ّ
لكن ال�شلطة ال�شتبدالية جتعل ال�شنم، مع تر�ش

اأو  نف�شه  الإله  هو  والنفو�ش،  الأذهان  يف  �شكله 

حّلت  ال�شورة  اأّن  اأي  و�شورته.  الإله  بيت  اإنه 

حمّل الأ�شل دون اأن تلغيه بال�رشورة. وقد يكون 

وجتريد  تعميم  من  فيها  مبا  اأحيانًا،  لل�شورة 

الأ�شل نف�شه.  اأكرث من  اأهمية  وجت�شيد واختزال، 
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الطوطم و�شورته يف  العالقة بني  كذا هي حال 

الديانات الطوطمية، يف ع�شور ما قبل التاريخ؛ 

اأو  احليوانية  الطوطمية-  الكائنات  �شور  اإّن  اإذ 

نف�شها.  الكائنات  تلك  من  قدا�شة  اأ�شّد  النباتية- 

�شورة  حول  الع�شرية  اأبناء  يجتمع  حني  ففي 

فاإنهم  خا�شة،  طقو�ش  يف  ليتعّبدوها  طوطمهم 

 
ّ
الكائن الطوطمي احلي اأمام  اأبداً  ل يفعلون ذلك 

اأو ل  اأ�شاًل،  الطقو�ش  ذاته. فهو ل يظهر يف تلك 

مبا  اأهمية  اأقّل  نحو  وعلى  نادراً،  اإل  فيها  يظهر 

العليا  باملنزلة  تظى  التي  ب�شوره  يقا�ش  ل 

واأ�شّد  اأقوى  الطوطم  الطقو�ش. فتمثيالت  يف تلك 

 .
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فاعلية من الطوطم نف�شه

يف  القدا�شة،  تراتبية  اإىل  ن�شري  اأن  اأردنا  ولو 

ت�شع  الطوطمية   « اأّن  لوجدنا  الديانات،  تلك 

الأ�شياء  �شدارة  يف  للطوطم  امل�شّورة  التمثيالت 

التي تعتربها مقّد�شة، ثّم تاأتي بعدها احليوانات 

اأو النباتات التي تمل ا�شمها الع�شرية ]اأي تمل 

 .
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ا�شم طوطمها[، ثّم يف النهاية اأع�شاء الع�شرية«

وهو ما يدّلل على اأن ال�شورة يف متثيلها ملعنى 

الألوهة اأو القدا�شة يف احليوان الطوطم، ا�شتطاعت 

اأن تّل حمّله ب�شلطتها ال�شتبدالية عرب التج�شيد 

والختزال، بعد اأن ا�شتمّدت منه �شلطتها التمثيلية 

عرب التعميم والتجريد.

يرتّتب على �شلطة ال�شكل تلك اأن يكون للفنان الذي 

ينتجه اأو يبدعه �شلطة خا�شة بني اأبناء الع�شرية. 

فالفنان  كلها.  ال�شلطات  اأ�شل  يكون  لعّله  بل 

اإنه  د �شانع لل�شور والأ�شكال فح�شب. 
ّ
لي�ش جمر

الفّن  باأمر  القائم  فهو  اأي�شًا.  والكاهن  ال�شاحر 

اجلماليات  على  القائم  اأنه  اأي  والدين،  وال�شحر 

والآلهة  والطقو�ش  باملعبد  املتعّلقة  الكربى 

والكائنات اخلفية. اأما اجلماليات ال�شغرى، مما 

من  فهي  والنقو�ش،  والزخارف  بالزينة  يتعّلق 

�شاأن اأبناء الع�شرية عامة، ول�شيما الن�شاء منهم. 

حيث جند نوعني من الفّن، يتكامالن يف التعبري 

الع�شور:   تلك  يف  الب�رشية  اجلماعة  حياة  عن 

ويراأ�شهم  غالبًا  الرجال  به  يقوم  دينيًا  نوعًا 

به  تقوم  دنيويًا  واآخر  الكاهن،  ال�شاحر  الفنان 

 ،
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الن�شاء، لعّله يكون جزءاً من الأعمال املنزلية

وكاأّن  �شحرية.  اأو  دينية  اأبعاد  من  يخلو  ل  وقد 

واملراأة  الرجل  بني  اجلمايل  للعمل  تق�شيمًا  ثمة 

الع�شرية  ورجال  ال�شاحر  الفنان  وبني  من جهة، 

من جهة اأخرى. 

 مل تكد ع�شور ما قبل التاريخ تنتهي اإل وكانت 

اكتملت،  قد  الثالثة  الرئي�شية  الفنية  الأ�شكال 

املحاكاة،  على  القائم  الت�شويري  التمثيل  وهي 

بعبارة  اأو  الزخريف.  وال�شكل  الإخباري،  وال�شكل 

الت�شويرية،  والكتابة  الطبيعة،  حماكاة  اأخرى:  

 .
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والزخرفة التجريدية

ندر�ش  اأن  هنا  الغر�ش  لي�ش  اأنه  من  وبالرغم 

تاريخ الفّن واأنواعه، ولكن ل بّد من الإ�شارة اإىل 

اأّن ع�شور ما قبل التاريخ قد �شهدت معظم الفنون 

التي نعرفها اليوم، كالرق�ش واملو�شيقى والغناء 

دون  ومن  والعمارة.  والزخرفة  والنحت  والر�شم 

ومروياتها  وتراتيلها  تعاويذها  لها  اأّن  �شّك 

اإىل ع�رش  ت�شل  اأن  لها  يقّي�ش  التي مل  ال�رشدية 

الكتابة. واإذا ما و�شعنا بالعتبار اأّن الفنون هي 

 املجتمع التي يتلّم�ش بها العامَل من حوله 
ّ

حوا�ش

فاإّن  اخلم�ش،  نا 
ّ
حوا�ش هي  كما  متامًا  جماليًا، 

اجلمالية  احلاجات  تعّدداً يف  ثمة  اأّن  يعني  ذلك 

يف  التعّدد  ذلك  اقت�شى  ما  وهو  الع�شور،  لتلك 

حاجة،  عن  تعبري  الأ�شل  يف  هي  التي  الفنون 

ومتثيل لوعٍي، واإجناز مبادة. فما يعرّب عنه هذا 

الفن وميّثله ل ي�شتطيعه ذاك، واإن ا�شتطاعه فلن 

�شبعه بالأهلية نف�شها.   يحُ

 
)17(

الفّن يف  واملادة  والوعي  احلاجة  ثالثية  اإّن 

النزوع  عمق  مدى  على  ال�شوء  ت�شّلط  اأن  ميكن 
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فاحلاجة  التاريخ.  قبل  ما  ع�شور  يف  اجلمايل، 

اجلمالية، وهي حاجة روحية ثقافية، ل تتحّول 

اإىل فّن، ما مل تتبلور بو�شفها وعيًا جماليًا، وهو 

وعي تركيبي اأ�شا�شًا. اإّن وعي احلاجة هو اخلطوة 

اأّن الفّن ل يكون  الأوىل يف تّولها اإىل فّن. غري 

يتحّول  التي  الثانية  اخلطوة  وهي  باملادة،  اإل 

فيها الوعي اإىل �شكل مادي. ومبا اأّن املادة غفٌل، 

خا�شة  ومهارات  قدرات  من  لتطويعها  بّد  فال 

كي تكون ناطقة بكّل من احلاجة والوعي. وبهذا 

د وجود هذا الفن اأو ذاك، يف جمتمع من 
ّ
فاإّن جمر

املجتمعات، يوؤّكد وجود كّل من احلاجة والوعي 

وجود  يوؤّكد  اأي  املطّوعة.  اأو  املطواعة  واملادة 

ب�رشف  العامل،  ا�شتيعاب  اإىل  اجلمايل  ال�شعي 

النظر عن تلك التداخالت التي كنا قد اأ�رشنا اإليها 

بني اجلمايل وكلٍّ من ال�شحري والديني... اإلخ.

ما اأردناه من تلك اجلولة العامة توكيد اأّن الفّن هو 

احلامل الأول، للوعي اجلمايل، يف ع�شور ما قبل 

ف اإليها، 
ّ
التاريخ، وهو م�شدرنا الوحيد يف التعر

واإىل فكرها اجلمايل وثقافتها العامة. فلي�ش يف 

متاحف التاريخ اإل الفّن مبعناه الأو�شع.

الوعي والأ�سطورة: 

اأما احلامل الثاين الذي اختزن التجربة اجلمالية- 

قد  الفّن  كان  واإذا  الأ�شطورة.  فهو  الإن�شانية، 

قد  الأ�شطورة  فاإّن  ماديًا،  التجرية  تلك  اختزن 

بني  الختالف  من  وبالرغم  لغويًا.  اختزنتها 

بالت�شوير  ي�شرتكان  فاإّنهما  والأ�شطورة،  الفّن 

واملفاهيم.  واملعاين  والأ�شياء  للظواهر   
ّ
احل�شي

يف  فنيًا  عماًل  الأ�شطوة  من  يجعل  الذي  الأمر 

اأدب �رشدي ديني تخييلي  اإنها  اأحد م�شتوياتها. 

اأكرث  الأ�شطورة  اأّن  غري  معًا.  اآٍن  يف  وت�شويري 

اإف�شاحًا عن الوعي اجلمايل من الفنون الت�شكيلية 

والتطبيقية واحلركية على ال�شواء، وذلك لطبيعة 

جهة،  من  اللغة،  وهي  عليها  تقوم  التي  املادة 

 الذي ت�شدر عنه من جهة 
ّ
ولطبيعة الوعي الكلي

اأخرى. فاللغة هي الأقدر على ا�شتيعاب املفاهيم 

عنها؛  التعبري  يف  طواعية  والأكرث  والت�شورات، 

الأ�شطورة  عنه  ت�شدر  الذي  الكّلي  الوعي  اأما 

ميكن  الذي  الأول  التاأملي  التفكري  �شكل  فهو 

فالأ�شطوة،  الفل�شفي.  التفكري  خما�ش  اعتباره 

بهذا املعنى، حماولة تاأملية يف الوجود والكون 

اأي  ت�شويرية،  �رشدية  بلغة  ولكن  واملجتمع، 

باأدوات غري منطقية اأو فل�شفية.

اإّن لغة الأ�شطورة ال�رشدية الت�شويرية قد اأ�شهمت 

نحٍو  على  اجلمالية  واملفاهيم  القيم  بلورة  يف 

غري معهود، يف الفنون املادية عامة. فاإذا كانت 

اأطيافًا من اجلماليات املادية  الفنون تقّدم  تلك 

والجتماعية، فاإّن الأ�شطورة ت�شتمل على قطاع 

وا�شع من اجلماليات الكلية واجلزئية، والظاهرة 

ك يف 
ّ
واخلفية، والطبيعية والإن�شانية. اإنها تتحر

ومن  واملتخّيل،   
ّ
الواقعي من  جداً  عري�ش  و�شط 

 والإن�شاين والإلهي، والدنيوّي والأخروي 
ّ
الطبيعي

على ال�شواء. ولعّل هذا ما جعلها تعبرياً حّيًا عن 

واملعي�شية  والوجدانية  العقلية  احلياة  جممل 

نتاج  الأ�شطورة  اأّن  اأنتجها. ومبا  الذي  للمجتمع 

اأن  البدهي  فمن  فردي،  غري  تاريخي،   
ّ
جمتمعي

تكون هي ال�شكل اجلمايل الأكرث ا�شتيعابًا للنزوع 

وال�شلوك  واحلاجة  والقيمة  والوعي  والذوق 

جميعًا.

واملفاهيم  القيم  نرى  �شوف  الأ�شطورة  ففي 

اجلمالية، وقد متّثلت ب�شخ�شيات اإلهية اأو ن�شف 

اأو  واإن�شانية  �شيطانية،  اأو  ومالئكية  اإلهية، 

مثلما  مرّكبة؛  اأو  خمتزلة  و�شخ�شيات  حيوانية، 

اأو  طبيعية  واأ�شياء  بظواهر  متّثلت  وقد  نراها 

اأننا  اأي  فلية؛  �شحُ اأو  لوية  عحُ اأو  اأر�شية  ا�شطناعية، 

اأو  نظرية  جمالية  ت�شورات  اأو  مفاهيم  جند  لن 
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حلم  من  وكائنات  واآلهة  ب�رش  اأمام  اإننا  دة. 
ّ
جمر

ودم، ولكنها متّثل هذه القيمة اجلمالية اأو تلك. 

ومن دون �شّك اأّن جمتمع الأ�شطورة اجلمايل لي�ش 

هو جمتمع الأ�شطورة احلقيقي الذي اأنتجها، اإننا 

اأمام جمتمٍع موؤَْمثٍل جماليًا، �شواء اأكان ذلك على 

م�شتوى القيمة الإيجابية اأم على م�شتوى القيمة 

ال�شلبية. فاجلمال والقبح واجلالل والفظاعة مثاًل 

من  الأق�شى  احلّد  يف  غالبًا  وهي  موؤمثلة،  كّلها 

والت�شنيع«.  »التقبيح  اأو  والتح�شني«  »التجميل 

ومع ذلك فثمة من الروابط بني جمتمع الأ�شطورة 

اجلمايل وجمتمع الأ�شطورة احلقيقي ما ل تخطئه 

العني. فما التجميل اأو التقبيح اإل متثيل وت�شعيد 

واإن جاءا   ،
ّ
احلي الواقع  واملخاوف يف  للرغائب 

على نحٍو موؤْمثل.

القيم  من  كبرياً  عدداً  الأ�شطورة  طرحت  لقد 

اجلمالية، حتى اإنها تكاد ت�شتنفد جممل القيم التي 

ما نزال نتعامل معها اإىل اليوم، ب�رشف النظر عن 

الأغرا�ش واملعاين واملعايري فيها. فثمة اجلمال 

املتباينة،  ومو�شوعاته  عاته 
ّ
وتفر مب�شتوياته 

والب�رشية  ال�شلوكية  جتلياته  بكّل  القبح  وثمة 

اجلالل  وكذلك  اأي�شًا؛  والألوهية  وال�شيطانية 

اإلخ.  والفظاعة...  والرتاجيدية  وال�شمّو  والبطولية 

العامة نعي  باأ�شمائها  القيم  تلك  اإذ نذكر  ونحن 

اأّن هنالك اختالفات جوهرية اأو عر�شية بني هذه 

اأو تلك على م�شتوى القيمة وطبيعتها  الأ�شطورة 

ال�رشقية  الأ�شطورة  يف  فاجلمال  ومعانيها. 

يف  وغريه  الفرعونية،  الأ�شطورة  يف  غريه  مثاًل 

الأ�شطورة اليونانية اأو العربية. بل نعي اأي�شًا اأن 

فهو  واحداً،  لي�ش  ال�رشقية  الأ�شطورة  اجلمال يف 

املرحلة  بح�شب  خمتلفة  وطبائع  م�شتويات  ذو 

التاريخية. اإنه يف الأ�شطورة ال�شومرية مثاًل غريه 

الكنعانية.  اأو  الأكادية  اأو  البابلية  الأ�شطورة  يف 

وكذا هي احلال يف القيم الأخرى. 

لالأ�شطورة  العلمي  اجلمايل-  الدر�ش  ولعّل 

الدقيقة  الفوارق  من  بالكثري  ميّدنا  اأن  ي�شتطيع 

كّل قيمة على حدة،  الأ�شاطري على م�شتوى  بني 

لي�ش  ما  وهو  العام.  اجلمايل  امل�شتوى  وعلى 

احلّد  يف  اإل  اليوم  اأيدينا  بني  لالأ�شف  متاحًا 

الأدنى. فبالرغم من كرثة الدرا�شات العلمية التي 

فاإّن  الأ�شعدة،  خمتلف  على  الأ�شطورة  تناولت 

 .
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ً
غنى الأقّل  هو  اجلمايل  الدر�ش  من  ن�شيبها 

واإىل اأن ين�شط ذاك الدر�ش مبا ت�شتاأهله الأ�شطورة، 

فاإنه ميكن القول اإّن هنالك تفريعات كثرية جداً 

يف القيمة اجلمالية الواحدة، بح�شب مو�شوعاتها 

ومنظوراتها وح�شا�شيتها الجتماعية، حتى اإنها 

قد تبدو عّدة قيم اأحيانًا. وهو ما يدّلل على الغنى 

عا�شتها  التي  اجلمالية  التجارب  يف  والتنّوع 

اإىل  اأ�شفنا  ما  واإذا  القدمية.  الأ�شاطري  �شعوب 

ذلك اأّن تلك ال�شعوب قد عرّبت عن نف�شها جماليًا 

والتطبيقية  الت�شكيلية  الفنون  من  كبري  عدد  يف 

واحلركية، وعدد كبري اأي�شًا من الأ�شاطري الكونية 

اأمناط  فيها  مبا  والجتماعية،  والإن�شانية 

الطقو�ش الحتفالية- اجلماعية، فهذا يعني اأننا 

والأ�شكال  امل�شادر  من  يحّد  يكاد  ل  غنى  اأمام 

اجلمالية الناطقة با�شم تلك ال�شعوب.

ففي الأ�شطورة ال�رشقية مثاًل �شوف نواجه العديد 

من ال�شخ�شيات الألوهية اجلاللية مثل الإله الأب 

احلكمة،  اإله  و»اإيا«  ال�شماء،  اإله  و»اآنو«  »اأب�شو«، 

القمر؛  اإله  و»نانا«  ال�شم�ش  اإله  �شم�ش«  اأو  و»�شن 

وكذلك ال�شخ�شيات الألوهية والإن�شانية البطولية 

و�شديقه  جلجام�ش  والبطل  مردوخ  الإله  مثل 

اأنكيدو؛ وال�شخ�شيات البطولية- الرتاجيدية من 

وبعل  البابلي،  ومتوز  ال�شومري،  دّموزي  مثل 

وال�شخ�شيات  امل�رشي؛  واأوزوري�ش  الكنعاين، 

اأو  ال�شومرية  »اإنانا«  مثل  من  اجلميلة  الألوهية 

اإيزي�ش  اأو  الكنعانية  »عناة«  اأو  البابلية  ع�شتار 

فنجد  الفظيع  مب�شتواها  القباحة  اأما  امل�رشية. 

و�شيطانية  األوهية  �شخ�شيات  يف  لها  متثياًل 

حاكمة  الرهيبة  اأري�شكيجال  كالإلهة  وحيوانية 

يعادل  الذي  »نرجال«  وزوجها  ال�شفلي،  العامل 
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اإبلي�ش التوراتي، واأي�شًا التنني املريع »لوياثان«، 

والأفعى ذات الروؤو�ش ال�شبعة »�شالياط«، والطائر 

وال�شيطان  »خمبابا«،  والوح�ش  »زو«  العمالق 

الثعبان »ناق« يف الأ�شطورة امل�رشية.

العظمة  �شمات  اجلاللية  ال�شخ�شيات  يف  نلحظ 

والرفعة والقوة واخلري العميم اإ�شافة اإىل ال�شلطة 

املطلقة، يف حني جند �شخ�شيات الفظاعة تت�شم 

تت�شم  كما  املنّفر،  وال�شكل  والإرعاب  بالتوّح�ش 

الذي  العنيف  وال�رّش  املطلقة  بال�شطوة  اأي�شًا 

ملمح  اأّي  على  يق�شي،  اأن  يحاول  اأو  يق�شي، 

ال�شخ�شيات  اأما  احلياة؛  اأو  الوجود  مالمح  من 

املتفوقة  القدرة  متتلك  التي  تلك  فهي  البطولية 

بدنيًا ومعنويًا، لكي تدافع عن الوجود الإن�شاين 

ت�شقط  حني  ويف  برّمته.  الكوين  والنظام 

اأجل  من  �رشاعها  يف  الرتاجيدية  ال�شخ�شيات 

اجلمال  �شخ�شيات  جند  عنها،  ودفاعًا  احلياة 

تعّزز الوجود واحلياة والطبيعة. وهذا لي�ش جمرد 

فقد  ال�شخ�شيات؛  تلك  يف  معا�رشة  نظر  وجهة 

على  اخلنزير  قتله  الذي  اأدوني�ش-  عباد  كان 

الفينيقية  بيبلو�ش  مدينة  يف  تراجيدي-  نحٍو 

اآدون  »نهر  اإبراهيم  نهر  اإىل  جميعًا  يخرجون 

واللطم  »البكاء  بطقو�ش  يقوموا  لكي  �شابقًا«، 

على اخلدود وال�شدور على الإله الغائب، ويجري 

الأتربة  جراء  من  حمراء،  مبياه  الغا�شب  النهر 

املرتفعات،  من  الذائبة  الثلوج  مع  تنجرف  التي 

اأعطت  التي  القتيل هي  الإله  اأّن دماء  فيعتقدون 

النعمان  ل�شقائق  اأعطت  كما  �شبغتها،  للمياه 

الحتفالت  تعّم  كانت  التايل  اليوم  ويف  لونها. 

وياأخذون  احلداد  النا�ش  فريفع  اآدوين،  بقيامة 

التي  اجلن�شية  واملمار�شات  وال�رشاب  بالرق�ش 

والإيحاء  والإلهة  الإله  لقاء  تقليد  �شاأنها  من 

.
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للرتبة باخل�شب والعطاء«

متثياًل  الأو�شح  فهي  اليونانية  الأ�شطورة  اأما 

ولو�شولها  جهة،  من  لكرثتها  اجلمايل،  للوعي 

اأخرى،  جهة  من  كاملة  �شبة  اأو  كاملة  اإلينا 

ف�شاًل عن ا�شتمالها على جممل قطاعات احلياة 

عدداً  جند  اأن  يف  غرابة  ل  ولهذا  وم�شتوياتها. 

ب�شخ�شيات  اجلمالية  القيم  متثيالت  من  هائاًل 

�شيطانية  اأم  األوهية  اأكانت  �شواء  لها،  ح�رش  ل 

من  عجيبًا  خليطًا  اأم  اإن�شانية  اأم  حيوانية  اأم 

ال�شفلي وحده  العامل  اأو  ففي اجلحيم  وتلك.  هذه 

والفظاعة  القبح  �شخ�شيات  من  ح�شى  يحُ ل  ما 

�رشبرو�ش  اجلحيم  فكلب  م�شتوياتهما.  مبختلف 

ونهر  �شارون،  اجلحيم  وماّلح  الراأ�شني،  ذو 

اجلوع  اإلهة  وفامي�ش  �شتيك�ش،  امل�شموم  اجلحيم 

التي تقعي عند باب اجلحيم بهيئة عجوز �شمطاء، 

الثعباين،  ال�شعر  ذات  اجلحيم  اإلهة  وبري�شفوين 

الذي  الغنى  عن  �شورة  لإعطاء  كافية  وحدها 

تتمّتع به الأ�شطورة اليونانية من تعبريات وقيم 

وديانا،  وفينو�ش  اأفروديت  اأما  وجمالية.  فنية 

وميدوزا و�شيمري، واآخيل وهيكتور، وبروميثيو�ش 

و�شيزيف، فاأو�شح من اأن ي�شار اإليها يف الدللة 

والبطولية  الفظيع  والقبح  الباهر  اجلمال  على 

اخلارقة والرتاجيدية العظمى على التوايل. 

وقد يكون من الطريف الإ�شارة اإىل اأّن الأ�شطورة 

عامة، واليونانية منها خا�شة، قد مّثلت الأنهار 

والن�شيم  العذبة  واملياه  والينابيع  وال�شواقي 

الأعلى يف  اأو رّبات، هّن املثل  العليل بحوريات 

البحار  مّثلت  اأنها  حني  يف  واجلمال؛  النعومة 

والعوا�شف والرياح الهوجاء باآلهة خ�شنة جّبارة، 

باجلّن  الغام�شة  والأحراج  الغابات  مّثلت  كما 

واملردة، ومّثلت احلكمة باإله وقور، واحلرب باإله 

فظٍّ واأرعن، وال�شالم باإلهة عذبة وثرية، كما مّثلت 

الفنون بحوريات ورّبات بارعات اجلمال. 

د لها اأو  َتعبَّ وبالرغم من اأننا اأمام اآلهة متنوعة، يحُ

ل  جمالية  تقوميات  اأمام  اأي�شًا  فاإننا  لبع�شها، 

وال�شواقي  الينابيع  متثيل  اإّن  اإذ  العني؛  تخطئها 

تقومي  اإل  هو  ما  ناعمات،  رّبات  اأو  بحوريات 

وحيويتها  ورّقتها  لعذوبتها  موؤّمثل  جمايل 

ب�رشيًا  ا�شتيعابه  الذي ميكن  ومداها  وخرييتها 
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دون عناء، بخالف البحر الهائج الوا�شع الغام�ش 

ميكن  ل  والذي  ب�رشيًا،  ا�شتيعابه  ي�شعب  الذي 

فلم  اللطيف،  بجمالها  متّثله  اأن  رّبة  اأو  حلورية 

يكن بّد من متثيله باإله جّبار ي�شتوعب خ�شائ�ش 

اجلالل فيه. وكذا هي حال احلرب الفظيعة التي 

اأرعن و�شنيع الهيئة، كما ل  اإله فّظ  اإل  ل ميّثلها 

اإله وقور ذو حلية بي�شاء �شمح  اإل  ميّثل احلكمة 

املالمح جميل املحّيا. 

اإله الكروم واخلمور ديوني�شيو�ش، فيكفي اأن  اأما 

نذكر األقابه التي يناجى بها، من مثل »املزِهر« 

و»اخلرّي«  و»اليانع«  و»املوِرق«  و»املثِمر« 

و»املخلِّ�ش« و»املحرِّر« و»املغنِّي«، حتى تتاأّكد 

 
ّ
خ�شائ�شه النفعية واجلمالية معًا. فهو اإله ريفي

املوؤِن�ش  اللطيف   ميّثل اجلمال يف جانبه 
ّ
ربيعي

وامل�رّشات  املنافع  يجلب  الذي  املبهج   
ّ
والبهي

يعّد  التي  باملو�شيقى  واأي�شًا  واخلمور.  بالفواكه 

هو اأحد اآلهتها اإىل جانب اأبوللون. اأما الفرق بني 

التباين  فيوؤّكد  املو�شيقا،  م�شتوى  على  الإلهني 

مو�شيقى  تت�شم  اإذ  اجلماليتني؛  قيمتيهما  بني 

واملرح،  واحليوية  بالر�شاقة  ديوني�شيو�ش 

مبا  ال�شاخبة،  والإيقاعات  احلاّدة  والنتقالت 

تت�شم  الالهية،  اجلماعية  والحتفالت  يتنا�شب 

املقابل،  يف  اأبوللون،  يرعاها  التي  املو�شيقى 

بالهدوء والرزانة والتما�شك والوقار، مبا يوحي 

باأغاين  لرتباطها  وذلك  والفخامة،  بالعظمة 

 .
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الن�رش واأنا�شيد البطولة

اأدوني�ش الألوهية، يف  ولعّل ا�شتعرا�ش �شخ�شية 

بع�ش  يلقي  واليونانية  ال�رشقية  الأ�شطورتني 

الوقت  ففي  فيهما.  اجلمالية  قيمته  على  ال�شوء 

وهيئاته  باأ�شمائه  اأدوني�ش،  فيه  جند  الذي 

اإلهًا  واأوزري�ش،  وبعل  ومتوز  كدّموزي  املتعددة 

قوى  بتمثيله  ال�رشق،  يف  عليا  دينية  حظوة  ذا 

�رشاعه  يف  تراجيديًا  ي�شقط  والربيع،  اخل�شب 

القوى،  تلك  رموز  باختالف  اجلدب،  قوى  مع 

ينبعث  ثّم  ال�شفلي،  العامل  يف  اأ�شهر  �شتة  ليغيب 

اأوائل الربيع، فتقام لنبعاثه الطقو�ش اجلماعية 

الدينية مبا فيها الحتفالت ال�شاخبة

 دللة على اأّن اإلهًا جلياًل عاد كي يحيي الأر�ش 

حني  يف  نقول:   خلت.  اأ�شهر  ل�شتة  موتها  بعد 

يف  معًا،  وتراجيديًا  جلياًل  اإلهًا  اأدوني�ش  جند 

الأ�شطورة ال�رشقية، جنده يف الأ�شطورة اليونانية 

اأفروديت  الإلهتان  تتنازعه  حمبوبًا  جمياًل  فتى 

ي يف الغابة حيث 
ّ
وبر�شفوين، ثّم يقتله خنزير بر

اأّي  مقتله  اأفروديت، ول يرتّتب على  برفقة  كان 

�شكل من اأ�شكال احلداد العام، كما ل يرتتب على 

انبعاثه اأّي �شكل من اأ�شكال الطقو�ش الحتفالية. 

اإل  اإليها  يرمز  ول  اخل�شب  قوى  ميّثل  ل  اإنه  اإذ 

اإله عادي ل قيمة  على نحٍو عر�شي. فهو جمرد 

ال�شعيد  اأو  الديني  ال�شعيد  على  فيه  حمورية 

عّد بني الآلهة،  الجتماعي العام. بل اإنه ل يكاد يحُ

لهام�شية وجوده يف الأ�شطورة اليونانية التي مل 

هي  كما  اخل�شب،  مفهوم  حول  اأ�شا�شًا  تتمحور 

حال الأ�شطورة ال�رشقية.

اإّن الفرق بني اأدوني�ش ال�رشقي واأدوني�ش الغربي 

كّل  ميّثلها  التي  اجلمالية  القيمة  يف  فرق  هو 

 
ّ
ال�رشقي ففي  الدينية.  القيمة  عن  ف�شاًل  منهما، 

ال�شعيد  على  وامل�شاعر  الدللت  يف  كبري  تعّدد 

العام، لرتباطه باحلاجات املعي�شية- الزراعية، 

ن�شخة  اأّنه  من  بالرغم   ،
ّ
الغربي يف  جنده  ل  مما 

البيئة  اختالف  لكن  ال�رشقي.  من  مهاجرة 

واحلاجة والوعي جعل الن�شخة املهاجرة معّدلة 

الإله  اأ�شبح  حيث  للنظر.  لفت  ب�شكل  جماليًا، 

الكوين  وال�رشاع  حمبوبًا،  جمياًل  فتى  اجلليل 

فردي،  �شبه  اأو  فرديًا حمزنًا  الرتاجيدي �رشاعًا 

ل  طق�ش  جمرد  ال�شاخبة  الحتفالية  والطقو�ش 

الربيع  عودة  على  اأحال  واإن  فيه،  كونية  دللة 

وانبعاث الطبيعة.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

42

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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اأويل:   مدخل   -  1

ين�رش )ال�شاعر( القروي حما�رشة كان قد األقاها 

بعنوان »امل�شيحية والإ�شالم« وغر�شها تف�شيل 

الإ�شالم على امل�شيحية . 

يقراأ )اأنطون( �شعادة املحا�رشة ويك�شف عن اأن 

والبحث  التفكري  عن  يكون  ما  اأبعد  �شاحبها:  

والدرا�شة وال�شتق�شاء، كما اأن املحا�رشة ذاتها 

املحا�رشة  مطلب  تقيق  عن  تكون  ما  اأبعد 

املحا�رشة  اأن  ذلك  بعامة.  تكون  اأن  يجب  كما 

كجن�ش من الكتابة هدفها الو�شول اإىل احلقيقة، 

ل  »هانيبعل«  يرى  كما  احلقيقة  اإىل  والو�شول 

يتم اإل نتيجة ا�شتقراء وتليل وتعليل يف جو من 

العلم والفل�شفة هادئ . بعيد عن النعرات، منـزه 

عن التع�شب، اإنها در�ش هادئ ل التجاء فيه اإىل 

ا�شتفزاز ال�شعور وال�رشب على الوتر احل�شا�ش من 

حزبية اأو ع�شبية عند اجلمهور اأو ميول جامعة .

ل  اخلــوري  �شليم(  )ر�شيد  حما�رشة  كانت  وملا 

ل�شيما  امليتودولوجية  املطالب  هــذه  تقق 

قد  فاإنها  الأديان،  املفا�شلة بني  تتناول  واإنها 

حادت عن جادة ال�شواب . 

بناء على ذلك فاإن �شعادة ياأخذ على عاتقه مهمة 

در�ش الإ�شالم وامل�شيحية مبا يحقق مطلب العلم 

الديني_  احلقل_  هذا  �شعادة  يدخل  اأي   . ذاتــه 

التع�شب  عــن  مبتعداً  ومعلاًل  حمــلــاًل  باحثًا 

الأيديولوجي الأعمى . 

ذات   _ اإليها  ي�شعى  والتي   _ هنا  احلقيقة  اإن 

وظيفة اأيديولوجيةمبعنى اأن لها اأهدافًا تربزها 

احلقيقة ذاتها، وبالتايل فاإن امل�شتويني املعريف 

يتوافر  اإذاً  فالن�ش  يت�شافران.  والأيديولوجي 

على وظيفتني معرفية واأيديولوجية . 

الو�شول  �شوى  لها  املعرفة ل هدف  فاإذا كانت 

اإىل احلقيقة، فاإن احلقيقة هنا هدفًا تخدم هدفًا 

اآخر اأ�شمى األ وهو وحدة احلياة الروحية لالأمة، 

ي�شكل  والذي  الديني   _ الفئوي  التع�شب  ونزع 

مثلبًا لبد من جتاوزه لتحقيق الأمة بالفعل . 

تباعًا يف جملة  �سعادة  ين�رشه  الذي  الن�ص  

تظهر  حماجة  ج��دل_  فيه  ن�ص  »الزوبعة« 

جهل  اخل�سم _ اخلوري، وينطوي على قراءة 

املعرفة،  لتقدمي  الديني  وللن�ص  للتاريخ 

ويهدف اإىل حتقيق جتان�ص فكري _ اأيديولوجي 

للأمة ال�سورية . 

متتزج هذه امل�شتويات يف  ن�ش �شعادة والقراءة 

من  م�شتوى  كــل  متييز  على  الــقــادرة  وحــدهــا 

»جنون اخللود«:  لأنطون �سعادة

روؤية نقدية

*
اأحمد برقاوي  

*  كاتب وأكاديمي من فلسطين يقيم في سورية 



م�شتوياته _ اأي _ م�شتويات ن�ش �شعادة. 

فالإظهار جهل اخل�شم وه�شا�شة تفكريه وابتعاده 

وهو�شه  انتهازيته،  واإظهار  والفل�شفة  العلم  عن 

وتري�شه، لبد من �شلك طريقني:  

طريق اإظهار جهل �شاحب املحا�رشة بالإ�شالم 

وبامل�شيحية تاريخًاون�شًا . 

اأن  وما  والن�ش،  بالتاريخ  احلق  القول  وطريق 

اإىل  يتحول  حتى  والن�ش  بالتاريخ  احلق  يظهر 

�شالح مادي يف الكفاح ال�شوري لنقل الأمة من 

الإمكانية اإىل الواقع.

يربز  اخلـــوري،  مــع  املح�ش  اجلـــدل  اإطـــار  يف 

�شعادة تناق�ش اخلوري مع الن�ش دون الدخول 

كما هو  الن�ش  اأن  اأي  وفهمه،  الن�ش  يف تليل 

يدح�ش دعاوى املتاأ�شلم _ اخلوري . 

الأديان،  الإ�شالم على غريه من  اخلوري يف�شل 

الن�ش  فيما  امل�شيحية  على  الإ�ــشــالم  يف�شل 

الأديان وتف�شيل دين على  ي�شاوي بني  القراآين 

اإذ  الدين  يجهل  اخلــوري   . بالإ�شالم  كفر  دين 

فيما  والنار،  واجلنة  الآخرة  م�شائل  من  يحرره 

هذه امل�شائل من �شلب الدين، مبعنى اأنها مثبتة 

يف الن�ش القراآين . 

على  الإ�ـــشـــالم  يف�شل  املــحــا�ــرشة  �ــشــاحــب 

امل�شيحية، ا�شتناداً اإىل ماورد يف احلديث النبوي 

عن العقل، فجعل القراآن تاليًا للحديث واحلديث 

حداً لالآيات، وهذا ما يذكره الن�ش القراآين.

هذا  ويف  ال�رشيعة  على  العقل  ــوري  اخل وقــدم 

انتقا�ش من ال�رشعية التي يقدمها الن�ش . 

كما اأن ال�شاعر القروي يقابل الإجنيل باحلديث، 

بني  تتم  اأن  يجب  فاملقابلة  �شارخ  خطاأ  وهذا 

يجوز  ل  اإذ  والإجنيل،  القراآن  اإلهيني_  ن�شني 

منطقيًا مقابلة الن�ش الإلهي بن�ش ب�رشي.

اأمــر  وهــذا  مباديته  ــالم  ــش الإ� اخلـــوري  يف�شل 

مناق�ش لروحية الإ�شالم ناهيك عن اأن اخلوري 

ل يعرف امل�شيحية ومل يفهم  جوهرها. 

تناق�ش  اإظهار  هدفه  اجلدل  من  نوع  هذا  نقول 

اخل�شم مع ما اعتقد اأنه اآمن به، اأي اأن ما يقوله 

الن�ش الإ�شالمي القراآين اأمر يدح�ش ما يقول به 

القروي، دون اإ�شدار حكم على ذات الن�ش . 

التاريخي:   �سرطه  يف  الإ�سالم   -  2

حول  �شعادة  خطاب  يف  املعريف  امل�شتوى  يف 

نرتفع   _ الأهـــم  وهــو   _ ــالم  ــش والإ� امل�شيحية 

العقلي  النظر  م�شتوى  اإىل  اجلــدل  م�شتوى  من 

الفهم والتف�شري لالإ�شالم  اإىل م�شتوى  التحليلي:  

وللم�شيحية ولليهودية، واملقارنة اأ�شاًل لتتم اإل 

عرب الفهم والتف�شري . 

تفكري  يف  الأ�شا�شي  احلقل  هذا  اأدخــل  اأن  قبل 

�شعادة، اأ�شري اإىل اأن فيه نوعًا من التكرار _ تكرار 

�شعادة  ن�ش  اأن  ذلك  و�شبب   . والنتائج  الأفكار 

لبد  فكان  متتابعة،  حلقات  على  اأ�شا�شًا  جاء 

�رشورة  عن  ف�شاًل  �شبق،  دائمًامبا  التذكري  من 

اأفكار كان يراها قمينة  بالنظر الالحق،  تاأكيد 

منهجيًا، يتاأ�ش�ش ن�ش �شعادة على اأولوية الواقع 

الأفكار، وهذا ما كان  الجتماعي بالعالقة مع 

من  يكفي  مبــا  عر�شه  قــد  الأمم  ن�شوء  مــوؤلــف 

الو�شوح . 

�شعادة  درا�شتنا   يف  ذكره  على  اأتينا  قد  وكنا 

والتف�شري املادي للتاريخ، ويعود �شعادة اإىل هذا 

املنطلق املنهجي يف جنون اخللود . 

امل�شيحية  »ن�شاأت  اخللود:  جنون  موؤلف  يقول 

على  طويل  عهد  م�شى  كان  اأن  بعد  �شوريا  يف 

بقي  التي  الرببرية  مرتبة  عن  ال�شوريني  ارتقاء 

عليها العرب بعامل بيئتهم الطبيعية غري القابلة 

العمران والتمدن، وبعد اأن كان م�شى زمن طويل 

اأعظم مدينة عرفها العامل  ال�شوريني  اإن�شاء  على 
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ن�س �سعاده 
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الجتماعي 

بالعالقة 

مع الأفكار



يف التاريخ القدمي وهي املدينة التي قامت  على 

اأما  قائاًل:   ويتابع  الع�رشية..  املدنية  قواعدها 

الإ�شالم فقد ن�شاأ يف العربة  التي ل عمران فيها 

ول متدن، والعرب مل يرتقوا عن مرتبة الرببرية 

ومل يعرفوا العلم، وفنونهم مق�شورة على الغزو 

ال�شعر، فحدثهم حممد  وال�شلب والحتيال ونظم 

مبا يحتاجون اإليه . ولذلك كان حديثه يف حمله 

ويف ما يحتاج اإليه« . 

مبعزل عن عدم  تطابق هذا الو�شف على و�شع 

و�شع  على  اأو  امل�شيحية  الدعوة  اإبــان  �شورية 

�شاأبني  كما    ، الإ�شالمية  الدعوة  اأبــان  احلجاز 

يف  مــادي  تاريخي  منهج  اأمــام  فاإنا    ، لحقًا 

تف�شري ن�شوء الأفكار والأديان . 

كما  والإ�ــشــالم  امل�شيحية  اأن  ذلك  على  يرتتب 

اليهودية ظواهر، اأنتجتها جمتمعات خمتلفة يف 

درجة ارتقائها وتقدمها، وبناء على مدخل كهذا، 

نحن هنا اأمام رف�ش للتف�شري الديني للدين من 

مفهوم  اإن  بل  اإلهي،  مب�شدر  الدين  عالقة  حيث 

اهلل هو الآخر مرتبط بحالة املجتمع الذي ينتجه. 

جنون  من   229 ال�شفحة  يف  �شعادة  يقول  اإذ 

يهتم  الدينية ل  العقيدة  اهلل ح�شب  »اإن  اخللود:  

اهلل  ح�شبنا  اإذا  هذا  بالأ�شا�ش،  بل  بالأ�شكال، 

واحداً بجميع الأديان«. 

واحلق اإن اختالف فكرة اهلل بني جماعة  واأخرى 

اإىل  واحلاجة  املجتمع  تطور  م�شتوى  اإىل  يعود 

نوع من اهلل مطابق للوظيفة التي يقوم بها اهلل 

للب�رش . 

اأن يقع هذا  اأقول وقبل  وللتدليل على �شدق ما 

اإىل  لن�شتمع  البع�ش  لدى  الفاجعة  موقع  القول 

اأهل  اليهود  يكن  مل  »وملــا  يقول:   وهو  �شعادة 

متدن من قبل مل يكن من ال�شهل اأخذهم بالنظام 

اإخ�شاعهم  من  لبــد  فكان  بــه،  والعمل  املــدين 

اأن  لميكن  الإخ�شاع  وهذا  اإخ�شاعًا،  لل�رشيعة 

لأنهم  و�شلطة،  وق�شاء  �رشطة  بوا�شطة  يكون 

ما  وكــل  مدنيًا  نظامًا  تعرف  ل  قبائل  كانوا 

اإذاً، ميكن  .. فباأية وا�شطة  تعرفه عادات ب�شيطة 

غري  رهيبة  خفية  �شلطة  بوا�شطة  اإخ�شاعهم؟ 

املخالفني  من  ينتقم  الذي  يهوه  اهلل،  منظورة:  

لل�رشائع والأحكام«. 

وبهذا املعنى لي�ش اهلل هو الذي اأوحى لليهودي 

�رشائعه، بل اإن اليهودي قد اخرتع اهلل لكي يجعل 

من �رشائعه قوة اآمرة، ولهذا راأى�شعادة اإن اإيجاد 

الدنيوية  ال�رشيعة  عن  نكو�شية  دينية  �رشيعة 

الب�رش،  �رشيعة  الكنعانية  ال�رشيعة  الكنعانية، 

�شارت لدى اليهودية �رشيعة اهلل الكلي القدرة .

فهمي  يف  ــا  اأن اإليه  اأذهــب  ما  لأوؤكـــد  وح�شبي 

ل�شعادة، اأن اأورد اجلملة التالية:  »اإن الدين من 

الوجهة التاريخية _ الجتماعية م�شبب ل�شبب، 

بعد  الو�شعية  الوجهة  من  �شببًا  ي�شري  لكنه 

ر�شوخ العقيدة«.

ولكي  تاريخيًا،  حمدد  للواقع  معلول  فالدين 

اأو  الدين  هــذا  تر�شيمات  بني  الختالف  نفهم 

ولهذا  الواقع،   _ العلة  اإىل  العودة  من  لبد  ذاك، 

يتبادل  وحممد  امل�شيح  اأن  »ولو  �شعادة:   يقول 

حممد  وظهر   العربة  يف  امل�شيح  فظهر  الر�شالة 

يف �شورية ملا كانت ر�شالة امل�ش�شح ابتداأت على 

الدرجة العالية التي ابتداأت بها يف �شورية، وملا 

كانت ر�شالة حممد ابتداأت بالدرجة الأولية التي 

ابتداأت بها يف العربة« . 

والآن كيف يفهم �شعادة الإ�شالم تاريخًا ون�شًا، 

وعندما اأقول تاريخًاون�شًا فاإين ل اأعزل العالقة 

بينهما وهذا ما اأظهره �شعادة يف معر�ش بحثه 

الإ�شالم . 

الإ�شالم دين ظهر يف منطقة يطلق عليها �شعادة 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

45

  اإعادة 

التاريخ 

القهقري 

تفكري رجعي 

يف اأمة ت�سعى 

نحو تاأكيد 

ذاتها عن 

طريق الدولة 
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ا�شم العربة.

ل  والعربة  احلجاز،  اأو  العرب  بالد  هي  والعربة 

عن  يرتقوا  مل  والعرب   متدن،  ول  فيها  عمران 

وفنونهم   ، العلم  يعرفوا  ومل  الرببرية  مرتبة 

ونظم  والحتيال  وال�شلب  الغزو  على  مق�شورة 

ال�شعر، فحدثهم حممد مبا يحتاجون اإليه، ولذلك 

كان حديثه يف حمله ويف ما يحتاج اإليه، فحثهم 

على طلب العلم، لأنه مل يكن لهم، وهو الذي كان 

ي�شيق ذرعًا بهم فنزلت  الآيتان:  » الأعراب اأ�شد 

كفراً ونفاقًا واأجدر  األ يعلموا حدود ما اأنزل اهلل 

على ر�شوله واهلل عليم حكيم«.

ثم يرى �شعادة اأن ر�شالة الر�شول العربي امللقب 

بالأمي اخت�شت بالعرب بعناية اهلل الذي اأر�شله 

من  اآية  تف�شريه  معر�ش  يف  وهو  لقومه،  هاديًا 

�شورة فاطر . 

الأعـــراب  الــعــربــة  ت�شميات  ــالث  ث اأمـــام  نحن 

والعرب، والعرب مكان جغرايف ي�شكنه قوم هم 

العرب والأعراب مبعنى واحد عند �شعادة. 

تكن  العربة مل  فاإن  الت�شمية،  قبلنا هذه  لو  لكن 

واملدينة   مكة  ففيها  متجان�شًا  واحــداً  مكانًا 

والطائف ومدن اأخرى تقع جنوب �شوريا . 

مدينة  دعوته هي  فيها حممد  اأظهر  التي  ومكة 

ا�شتغل  نف�شه  وحممد  جتارية  مدينة  ــة،  دول  _

بالتجارة كما اأ�شار �شعادة، وهذه املدينة ف�شاًل 

قبل  مهمًا  روحــيــًا  مــركــزاً  كانت  عمرانها  عن 

الإ�شالم، وقد عرفت مكة اإلهًاا�شمه اهلل وكان هو 

الرزاق .

حلل  متقدمًا،  �شيا�شيًا  نظامًا  مكة  وعــرفــت 

مهمات  وتديد  واخلارجية  الداخلية  اخلالفات 

الندوة هي  . ودار  املدينية  زعماء بطون قري�ش 

التعبري العملي ناهيك عن اأن قري�شًا كانت على 

التجارة _ مبدنية  جنوب  عالقة وطيدة _ عرب 

�شوريا . 

اأما العرب هوؤلء الذين دعاهم النبي اإىل الإ�شالم 

فهم عرب مكة قبل كل �شيء ثم العرب بعامة ثم 

تطورت الدعوة اإىل النا�ش اأجمعني . 

اأقاموا عدداً من احل�شارات  اأن العرب قد  واحلق 

املتقدمة يف جنوب اليمن ك�شباأ التي ورد ذكرها 

يف القراآن:  » لقد كان ل�شباأ يف م�شكنهم اآية جنتان 

وا�شكروا  ربكم  رزق  من  كلوا  و�شمال  ميني  عن 

ا�شتغلوا  �شباأ  وعرب  غفور«  ورب  طيبة  بلذة  له 

اإىل�شمال  وو�شلوا  والعطور  الذهب  بتجارة 

ال�شحراء يف بالد ال�شام اأيام الآ�شوريني . ودولة  

 . ق.م   30_1300 معني  ودولـــة  ح�رشموت 

ح�شارة  احل�شارات  هــذه  واأهــم  حمري،  ــة  ودول

�شمال  اململكة  هــذه  ن�شاأت  اإذ   . النبط  مملكة 

بني  جتاريًا  ممراً  وكانت  العربية  اجلزيرة  غرب 

الأنباطعربية  ولغة  ال�شام  وبالد  اجلنوب  عرب 

لغة  خط  هو   النبطي  واخلــط  اآرامية  وكتابتهم 

عرب ال�شمال »اأي لغة القراآن«. 

وامتدت هذه اململكة �شماًل اإىل دم�شق يف ع�رش 

امل�شيح واىل �شهل البقاع، واأن حاكم دم�شق الذي 

اأراد القب�ش على بول�ش الر�شول هو عامل حلارثه 

الرابع. 

بل  عرب،  النبط  اأن  »وعندي  علي:  جواد  ويقول 

هم اأقرب النا�ش اإىلقري�ش من العرب اجلنوبيني، 

اأ�شماءالأ�شخا�ش  اأكرث  فهم ي�شاركون قري�شًا يف 

ذي  الأ�ــشــنــام،  اأكــرث  عبادة  يف  وي�شاركونهم 

جداً  قريب  النبط  وخط  والعزى،  والالت  ال�رشى 

من خط كتبة الوحي« . 

ومملكة  احلرية  ومملكة  كندة  مملكة  عن  ناهيك 

من  املمتد  الكبري  اجل�شم  هــذا  اإن  الغ�شا�شنة، 

�شورية  ــدود  ح حتى  العربية  اجلــزيــرة  جنوب 

باأر�ش احلجاز كان  ال�شمالية واجلنوبية مروراً 
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العربية  اجلماعات  تعدد هائل من  ينطوي على 

ذات العالقات فيما بينها . ول�شت اأحتاج للتدليل 

على ذلك، هذا يف الوقت ذاته كانت هناك قبائل 

عربية بدوية _ غري م�شتقرة. 

الإ�شالم ظهر يف حميط عربي م�شتقر ومنا  لكن 

فيه اأ�شاًل، اأق�شد مكة واملدينة . 

�شورة  من   )97 بالآية   ( �شعادة  ا�شت�شهاد  اأمــا 

التوبة التي يتحدث فيها عن الأعراب، فالأعراب 

دعاهم  الذين  واملدينة  مكة  عــرب  لي�شوا  هنا 

حممد اإىل الإ�شالم اأوًل، بل هم البدو الرحل . 

يعلق ابن كثري على هذه الآية قائاًل:  » وملا كانت 

اهلل  يبعث  مل  البوادي  اأهــل  يف  واجلفاء  الغلظة 

منهم ر�شوًل، اإمنا كانت البعثة من اأهال لقرى«، 

وجاء يف القراآن »وما اأر�شلنا من قبلك اإل رجاًل 

نوحي اإليهم من اأهل القرى«. والقرى هي املدن . 

فالأعراب هنا لي�شوا العرب بعامة، ومن ال�شعب 

الدين  و�شع  حدد  الذي  اأن  �شعادة  مع  املوافقة 

الذي هو عليه من تعاليم  النحو  الإ�شالمي على 

فعرب  الأعــراب،  و�شع  هو  و�شيا�شية  اأخالقية 

القرى عرفوا املدنية والعمران والفنون ال�شيا�شية 

والتجارة وال�شفر، واأهل مكة مل يكونوا اأهل غزوا 

و�شلب ونظم ال�شعر، بل اإننا ل جند �شاعراً جاهليًا 

قر�شيًا. 

وعليه من ال�شعب اأي�شًا املوافقة مع �شعادة اأن 

و�شع عرب مكة واملدينة �شبيه بو�شع العربانيني 

الرحل اأيام مو�شى . 

اليهودية  بني  الت�شابه  لتف�شري  ينطلق  و�شعادة 

 _ الجتماعي  الو�شع  ت�شابه  اإىل  ــالم  ــش والإ�

التاريخي من حيث اأن العرب واليهود مل يكونوا 

التقدم، وكانوا قبائل متناحرة،  على درجة من 

فكان لبد من �رشيعة توحد هذه القبائل . 

يقول �شعادة:  » فاليهود مل يكونوا قبل جميئهم 

لأنهم  اجتماعيًا،  نظامًا  يعرفون  �شورية  اإىل 

كانوا يف حالة بداوة بربرية ولكم يكونوا متدنوا 

ل يف م�رش ول يف مكان اآخر. 

من  العرب  ي�شبهون  كانوا  هــذه،  واحلالة  فهم 

الجتماعية  بحريتهم  يخت�ش  فيما  وجــه  كل 

وحاجاتها« . 

وبناء على هذا الت�شابه يف�رش �شعادة الت�شابه يف 

الت�رشيعات والت�شابه يف وظيفتها .  

ل�شك اأن القبيلة كانت هي الوحدة الأ�شا�شية يف 

اجلزيرة العربية، ولكن من ال�رشورة التمييز بني 

واخلزرج،  والأو�ــش  كقري�ش  املتح�رشة  القبائل 

وبني   ، املدنية  من  حالة  تعي�ش  كانت  والتي 

قبائل الأعراب التي ي�شدق عليها و�شف �شعادة. 

اأول ما وحد قبائل املدن، والتي  والإ�شالم وحد 

الوليدة  الــدولــة  تنظيم  يف  مهم  ــدور  ب �شتقوم 

والفتوحات الالحقة، و�شيادة ار�شتقراطية قري�ش 

على الدولة تعبري عن م�شتوى تقدمها ال�شيا�شي 

والفكري والقت�شادي، فاخلليفة  قر�شي وقادة 

ومادة   . قري�ش  من  اأغلبهم  الإ�شالمية  الفتوح 

مدينية  قبائل  مــن  جلها  اجلي�ش  اأي  الفتوح 

يف  معهم  بدور  الأعــراب  البدو  يقم  ومل  قر�شية، 

هذه الفتوحات . 

والتطور الالحق لبناء الدولة ونظامها ال�شيا�شي 

والقت�شادي  يدلل على اأن هناك عقلية متقدمة 

 _ العقلية  هذه  اأي   _ تاأثرت  اأنها  �شحيح  جداً، 

كالفار�شية  ال�شائدة  احل�شارات  تقدم  مب�شتوى 

والرومانية، لكنها ما كانت تتاأثر لول قابليتها 

املتكونة تاريخيًا . 

العرب  كــان  اإذا  مهم:   �ــشــوؤال  يطرح  قد  ولكن 

�شكان القرى، يف مرحلة من التقدم تفوق و�شع 

بني  الت�شابه  نف�رش  فكيف  مو�شى،  اأيــام  اليهود 

ال�رشيعتني؟ 
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كما اأن هناك �شوؤال اآخر اأكرث اأهمية، ملاذا وافق 

ملاذا  اأي  املناقبي،  امل�شيحي  التعليم  القراآن 

املوافقة  كل  الــقــراآن  يف  الإلهي  الكالم  يوافق 

تعليم امل�شيح املناقبي ؟ اإذ يقول �شعادة: » ومن 

ال�شابقة  احللقة  يف  املثبتة  القراآن  اآيات  مقابلة 

الإجنيليةيت�شح  الآيات  هذه  على  احللقة،  وهذه 

اأن املطابقة بني التعليمني  امل�شيحي والإ�شالمي 

لي�شت  املطابقة  الآيــات  بع�ش  ويف  كلية،  هي 

اأ�شا�شية فقط بل �شكلية اأي�شًا « . ويق�شد احل�ش 

على بذل الأموال واجلهاد يف �شبيل ن�رش الدعوة، 

بل وجد�شعادة قول امل�شيح التايل:  » من لطمك 

اأن  اأراد  الآخر، ومن  له  الأمين فحول  على خدك 

اأي�شًا  رداءك  له  فخل  ثوبك  وياأخذ  يخا�شمك 

�شاألك  اثنني ومن  ومن �شخرك مياًل فام�ش معه 

متنه،  فال  منك  يقرت�ش  اأن  اأراد  ومن  فاأعطه، 

اأحبوا اأعداءكم واأح�شنوا اإىل من يبغ�شكم و�شلوا 

لأجلمن يفتئتكم وي�شطهدكم « م�شابهًا ملا جاء 

يف القراآن:  »ول ت�شتوي احل�شنة ول ال�شيئة اأدفع 

عداوة  وبينه  بينك  الذي  فاإذا  اأح�شن  هي  بالتي 

اآمنوا  الذين  من  ــان  »ك ثم   » حميم  ويل  ــاأن  ك

واإن   «  ، باملرحمة«  وتوا�شوا  بال�شرب  وتوا�شوا 

اأو تخفوه اأو تعفوا عن �شوء فاإن اهلل  تبدوا خرياً 

كان عفواً قديراً« .

ملاذا  واحــد:   ب�شوؤال  ال�شوؤال  اخت�شار  ميكن  بل 

وافق الإ�شالم ت�رشيع مو�شى ومناقبية امل�شيح. 

حممد  ت�رشيع  بني  الت�شابه  على  �شعادة  جواب 

ومو�شى وا�شح، فمرده اإىل ت�شابه البيئتني ولكن 

هناك اختالف بني بيئة امل�شيح الرومانية وبيئة 

حممد فلماذا الت�شابه الأخالقي .

يف  اعتقادي اأن الت�رشيع الإ�شالمي والذي مت يف 

اليهودي،  بالت�رشيع  تاأثر  قد  املدينية  املرحلة 

لأن اليهود كانوا الأكرث ح�شوراً يف �شبه اجلزيرة 

العربية واأن من العرب من تهود، و�شكنوا يرثب، 

وكان جتار منهم يقيمون يف مكة، ويذكر جواد 

علي نقاًل عن اليعقوبي: »اأن اليهودية كانت يف 

حمري وبني كنانة وبني احلارث بن كعب وكندة 

وغ�شان، وتهود بع�ش من الأو�ش واخلزرج، وقد 

دينهم  اأحكام  بع�ش  اليهود  من  العرب  عــرف 

مثل:  الرجم والبتعاد عن الن�شاء يف املحي�ش، 

وا�شتعمال ال�شور لدعوة املوؤمنني اإىل ال�شالة«.

وما  يــرثب  يف  وخا�شة  اليهود  اأن  عن  ف�شاًل 

حولها، وكانوا اأهل زراعة وجتارة وحرفة، وملا 

فاإن  كتاب  كاأهل  اليهود  اإىل  ينظر  النبي  كان 

من الطبيعي اأن يتاأثر بجزء من �رشيعتهم، وهو 

يرثب  يف  بداأ  الدولة  وبناء  الدولة،  بناء  ب�شدد 

بعد  اليهود  الر�شول  وادع  وقد  مكة_  يف  ولي�ش 

الهجرة اإىل املدينة . 

وعندي اأن �رشورة بناء الدولة اأدت اإىل �رشورة 

الت�رشيع  طبيعة  لكن  �شعادة  يرى  كما  الت�رشيع 

يعود  ل  اليهودي  بالت�رشيع  وتاأثره  الإ�شالمي 

اأن  اإىل  بل  الجتماعيني،  الأ�شا�شني  ت�شابهه  اإىل 

احلا�رش اآنذاك يف اجلزيرة هو الت�رشيع اليهودي، 

ولو كان يف امل�شيحية ت�رشيع لرمبا تاأثر به حممد، 

يف حني اأن التفوق املناقبي امل�شيحي قام بدور 

الأخالقية، ويف  الروحية  الإ�شالم  بنية  مهم يف 

اإىلامل�شيحية هي الأخرى  وقت ينظر فيه حممد 

اأن  الق�شيد_  بيت  وهنا  ناهيك_  اإلهي،  كدين 

الذي ظهر فيها  ت�شابهًا بني جمتمع مكة  هناك 

حممد وجمتمع �شوريا الذي ظهر فيها امل�شيح . 

 . والفقراء  الأغنياء  ففيها  جتارة  مدينة  فمكة 

مكون  العبيد  وجمتمع  عبودي،  جمتمع  ومكة 

واأجنا�ش حب�شية وفار�شية ففي  اأرقاء  من عرب 

الأ�شياد  الأغنياء_  فيه  يتحكم  عبودي  جمتمع 

عن  دفاعًا  الأخالقية  الدعوة  تظهر  بالآخرين، 
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الفقراء و�رشورة ترير الإن�شان من العبودية _ 

وهذا هو اأ�شا�ش اخلري العام . 

وامل�شيح هو الآخر ظهر يف جمتمع عبودي، مع 

والفكرية  ال�شيا�شية  الختالف يف درجة احلياة 

ول�شك. 

ولهذا فاإن رفع قيمة الإن�شان مبعزل عن انتمائه 

امل�شيحية  يف  واحــد  العرقي،  الطبقي،  القبلي، 

والإ�شالم. وهذا هو م�شمون اخلري. 

وفكرة الثواب والعقاب الإلهية يف الآخرة مرتبطة 

بفكرة فعل اخلري ذاته، و�رشورة اجتناب ال�رش. 

لكن امل�شيح ق�شى مبكراً وحمل و�شاياه جمهور 

الدولة  ولدة  امل�شيح  ي�شهد  مل  ــاع،  ــب الأت مــن 

طبيعتها  على  دعوته  حافظت  ولهذا  امل�شيحية. 

الر�شولية_ الأخالقية . 

يف حني اأن حممد الذي بداأ دعوته اأخالقية، �شهد 

هاج�ش  لديه  فنمى   . الدولة  ولدة  الهجرة  بعد 

تو�شيعها . 

ولقد اأ�شار �شعادة اإىل اأن حممد بعد اأن اأخفق يف 

جمع الأتباع يف مكة، ومل تفلح دعوته ال�شلمية، 

دعا اإىل اجلهاد_ اأي اإىل تقيق الدعوة بالقوة .

حممد،  و�شخ�شية  امل�شيح  �شخ�شية  اأن  واحلــق 

�شخ�شيتان خمتلفتان جد الختالف . 

بال�شبط  لنعرف  اللحظة  هذه  حتى  زلنا  وما 

حياة  ولكن  تاريخي  ك�شخ�ش  امل�شيح  حياة 

حممد معروفة وواقعية . 

القبيلة  قري�ش،  اأ�شياد  اإىل  ينتمي  حممد  فالنبي 

ويخو�ش  مكة،  داخــل  دعوته  ويعلن  الــدولــة. 

�رشاعًا ماديًا حقيقيًا �شد خ�شومه . م�شتنداً ل 

اإىل اأتباعه فح�شب، بل اإىل موقعه داخل القبيلة، 

وينظم،  ويهاجر،  املــعــارك،  بنف�شه  يقود  ــه  اإن

وي�رشع، ويدعو اإىل قيم جديدة.. اإلخ. 

كهذه  �شخ�شية  يف  جتتمع  اأن  الطبيعي  ومــن 

عنا�رش القوة املادية والروحية، لكن الأخبار ل 

تدثنا عن امل�شيح اإل من خالل جتواله للوعظ، 

واأنه �شلب يف النهاية  . 

قائاًل:   امل�شيح  �شعادة  ي�شف  ال�شدد  هذا  ويف 

»فظهر امل�شيح مبظهر املوعود به من اهلل ليكون 

ا�شتند  الديني  العتقاد  هذا  وعلى  اخلال�ش  به 

اأهم  التي  املناقبية  ر�شالته  لــيــوؤدي  امل�شيح 

تعاليمها،  اأهمية  عن  النظر  ب�رشف  فيها،  ما 

القائلة  احلياة  اإىل  ال�شورية  النظرة  اأعادت  اأنها 

ميزة  واإن  التاريخ  جمرى  على  العقل  بت�شليط 

الإن�شان هي الفكر، واإنها كانت انت�شار النف�شية 

اليهودية  النف�شية  على  الفا�شل  الــ�ــشــوريــة 

لل�رشع  وفاقًا  الإن�شانية  احلياة  بتحديد  القائلة 

التاريخي _  املو�شوي«، ي�شاعدنا نهج �شعادة_ 

�شخ�شيتني:   بني  التمايز  فهم  على  الجتماعي 

اإحداهما �شخ�شية الواعظ_ الفيل�شوف، والأخرى 

قوة  اإىل  وامل�شتند  امل�رشع  الر�شول  �شخ�شية 

مادية حقيقية. 

اإن ما اأق�شد اإليه اأن ال�شخ�شيتني يف اختالفهما 

وال�رشوط  والثقافة  والنتماء  الن�شاأة  حيث  من 

اأي�شًا وجه الختالف بني  املو�شوعية قد حددا 

امل�شيحية والإ�شالم . 

القراآين:   الن�س  ف�س   -  3

اخللود  جنون  من  والع�رشين  الرابعة  احللقة  يف 

يف   _ الإ�شارة  من  بد  »ول  قائاًل:  �شعادة  يكتب 

اأن در�ش القراآن لي�ش بال�شيء  هذا ال�شدد _ اإىل 

ي�شلون  قراءته  على  املقبلني  من  وكثري  الهني، 

اأو  مو�شوعي  تنظيم  اأي  وجود  عدم  ل�شبب  فيه 

حادثي يف ترتيب �شوره واآياته.. فالذين جمعوا 

لأهميتها  نظراً  اأوًل  املدينة  ال�شور  رتبوا  القراآن 

الت�رشيعية«، على اأن ذلك لي�ش كاماًل يف ال�شحة، 

ال�رشع،  اأحكام  اإىل  العناية وجهت  اإذا كانت  اأي 
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قبل كل �شي، فاإننا ل جند اأية حمافظة على هذه 

متعاقبة. تاأتي  ل  الت�رشيعية  فال�شور  القاعدة 

منها  كل  يف  حمافظة  ل  عينها  وال�شور  وهــذا 

على مو�شوع واحد، بل تاأتي يف ال�شورة الواحدة 

عدة موا�شيع منها الذكر ومنها الق�ش�ش ومنها 

يف  الت�رشيع  وينقطع   .. املقت�شب  الت�رشيع 

ال�شور فيظن  اإحدى  اأو يتم يف  الواحد  املو�شوع 

القارئ اأن املو�شوع قد كمل. واأن الغاية قد متت 

فاإذا يف �شورة اأخرىعودة اإىل معاجلة املو�شوع 

من  ورد  كما  زيادة  اأو  تعديل  هنالك  واإذا  عينه 

قبل«. 

وي�شيف �شعادة:  » من اأراد اأن يدر�ش القراآن در�شًا 

ال�شرية  وكتب  التواريخ  اإىلدر�ــش  يحتاج  علميًا 

وي�شطر لرتتيب القراآن ترتيبًا جديداً على الن�شق 

احلادثي اأو التعاقبي . فيعرف كيف نزل القراآن 

واحلالت التي نزلت فيها كل �شورة، فيتبع تطور 

ا�شتنزال  عالقة  ويفهم  حالتها  بتطور  الر�شالة 

الآيات باحلالت واحلوادث اجلارية وينتهي اإىل 

حقيقة املق�شود من اآيات اإذا جردت عن احلالت 

واحلوادث ظهرت مت�شاربة«.

منهج  اإىل  ن�شل  �شعادة  وقاله  �شبق  ما  كل  من 

من  التاريخي  املنهج  اأي  القراآين  الن�ش  درا�شة 

اإليه.  ا�شتجاب  الذي  الن�ش بالواقع  حيث عالقة 

وهذا ما عرف بالإ�شالم باأ�شباب النـزول، منهج 

كهذا، يتطلب اأوًل:  

اإعادة ترتيب ال�شور والآيات يف ت�شل�شلها الديني 

عن  الك�شف  اأي  التاريخية،  بالأحداث  وربطها 

معناها  فهم  على  ي�شاعد  مــا  وهـــذا  مــربرهــا 

بال�رشورة . 

تاأ�شي�شًا عن طريقه كهذه للن�ش:  يرى �شعادة اأن 

الن�شو�ش القراآنية على نوعني ويجب اأن تدر�ش 

الطريقة  وبهذه   . والــدولــة  الدين  وجهتي  من 

الوجهة  من  �شحيحًا  فهمًا  الإ�شالم  فهم  ميكن 

نوعني  على  بو�شفه  الن�ش  وفهم   . التاريخية 

ن�ش دين، ون�ش دولة . 

كما  ال�شور  تعاقب  ح�شب  الــقــراآن  بدر�ش  يبداأ 

بالبقرة  ثم  بالفاتة  نبداأ  ل  اأن   . النبي  اأعلنها 

�شعادة  ي�شميه  والذي  بالرتتيب  وهكذا كما ورد 

العلق فبالقلم  ب�شورة  البدء  بل  ا�شتبداليًا  ترتيبًا 

فباملزمل فاملدثر وهكذا . 

للن�ش القراآين مبا هو دين ثالثة اأغرا�ش اأ�شا�شية:  

عبادة  حمل  الواحد  باهلل  العتقاد  اإحالل   _1
الأ�شنام . 

2_ فر�ش عمل اخلري وجتنب ال�رش. 
والعقاب  ــثــواب  وال النف�ش  خلود  تقرير   _3

)احل�رش(.

وبداءة الر�شالة الإ�شالمية مل ترِم اإل اإىل غري هذه 

الأغرا�ش . 

فما هي الفكرة الأوىل التي تتعني فيما بعد يف 

اأول �شورة نزلت  ال�شور والآيات ؟ يدر�ش �شعادة 

على حممد وهي العلق:  فيك�شف اأوًلعن فكرتها 

باملعاد  القول  له،  ونعوت  اهلل  ذكر  يف  فرياها 

واحل�رش، وتذكر املكذب الناهي عن ال�شالة ب�شوء 

العاقبة . 

التاأثري  هدفها  والتي  القول:   طريقة  يتناول  ثم 

عقله  خماطبة  من  اأكرث  و�شعوره  ال�شامع،  على 

اأي ل يبتغي اإعطاء تعليل فل�شفي وخا�شة وهي 

اقراأ  علق  من  الإن�شان  »خلق  اخللق  عن  تتحدث 

وربك الأكرم الذي علم بالقلم« .

اإىل  يهدفان  ال�شعري،  والت�شوير  هنا  فال�شجع 

اإحداث هزة يف الوجدان، ثم يتابع �شعادة عر�شه 

لبع�ش ال�شور، حتى ي�شل اإىلالقول اإنه مع �شورة 

الوا�شحة،  الدعوة  من  �شكاًل  الر�شالة  تاأخذ  ق 

ترتيلية  �شور  والثالثني  الثالث  ال�شور  اأن  اأي 
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ت�شبيحية تدعو اإىل الإقرار باهلل وتنذر املكذبني . 

مع �شورة ق تبداأ الر�شالة تتخذ �شكاًل من الدعوة 

اإىل  ، دعوة موجهة  �شعادة  يقول  الوا�شحة كما 

جماعة الر�شول التي ل توؤمن بالبعث، و�رشورة 

التوراة  الأخـــرى  املقد�شة  الكتب  اإىل  الــعــودة 

اهلل  اإىل  ودعوته  القراآن  �شحة  لتاأييد  والإجنيل 

احلي وترك عبادة الأ�شنام والإميان بالبعث . 

اخلري  مفهوم   القراآن  اأ�ش�ش  املكية  املرحلة  يف 

يف�شي  باهلل  فالإميان  اهلل،  مع  بالعالقة  وال�رش 

اإىل فعل اخلري، اإن مل يكن هو اخلري، والكفر باهلل 

هو ال�رش . ويرى �شعادة اإن هذا اإل و�شف جمرد، 

ويف  والإجنــيــل،  التوراة  يف  ما  اإىل  ا�شتند  وقد 

اخلري  مفهوم  تعني  يبداأ  املكية  املرحلة  نهاية 

وال�رش ولكن يف اآيات قليلة _ كما جاء يف �شورة 

العنكبوت »وو�شينا الإن�شان بوالديه اإح�شانًا «، 

وكما يف �شورة املطففني »ويل للمطففني الذين 

اإذا اكتالوا على النا�ش ي�شتوفون واإذا كالوهم اأو 

وزنوهم يخ�رشون «.

فكرة  تكون  مل  املرحلة  هــذه  اإن  �شعادة  يقول 

مبناقبها  الإن�شانية،  احلياة  »ت�شمل  فل�شفية 

واجتماعياتها  وماديتها  وروحيتها  ومثالبها 

واقت�شادياتها ومثلها العليا«.

وكان اأمام الر�شول اأحد �شبيلني:  اإما اإن يعلن اأن 

هذه الفكرة الفل�شفية قائمة يف الإجنيل والتوراة 

الكتابني،  اإىلهذين  وتكون دعوته مبثابة دعوة 

اأن  ميكن  التي  النظرة  اأو  الفكرة  يوجد  اأن  اأو 

الجتماعية   _ الروحية  ق�شيتهم  للعرب  تكون 

وباختيار حممد الطريقة الثانية _ لأنه مل يجد 

امل�شيحية،  النظرة  لقبول  ا�شتعداداً  العرب  يف 

وكره تذبب اليهود _ بداأ الطور املديني . والذي 

هو انتقال من الدعوة املجردة اإىلال�رشع واإقامة 

احلياة  م�شتوى  ترفع  التي  والعقود  املعامالت 

اإل  كلهم  العرب  كان  وملا   . وت�شبطها  العربية 

الثقافة والعلم، كان  اأميني بعيدين عن  بع�شهم 

لبد من اإقامة الدولة لإخ�شاعهم لل�رشع و�شبط 

ت�رشفاتهم . 

ون�شيًا  املدينة،  اإىل  بالهجرة  الثاين  الطور  يبداأ 

ب�شورة البقرة، ويعر�ش �شعادة ل�شورة البقرة ثم 

يقول اإن العهد املدين كان خطوة لإخراج الر�شالة 

املحمدية من املاأزق الذي وقعت فيه . 

ــات  الآي يف  البحث  اأن  لتاأكيد  �شعادة  ويعود 

ارتباطًا  مرتبطة  املحمدية  الر�شالة  يف  املدنية 

الدعوة  �شعادة  اجلارية، ويربز  وثيقًا باحلوادث 

�شد  دفــاعــي  جهاد  ــه  اأن ويــوؤكــد  اجلــهــاد_  اإىل 

الكافرين و�شار الهتمام ب�شوؤون احلرب وال�شلم 

وتوزيع الغنائم ..اإلخ .

�شبق  ما  اإىل جملة مالحظات على  اأ�شري  اأن  اأود 

وعالقته  القراآين  للن�ش  �شعادة  لتحليل  عر�شنا 

باملرحلتني املكية واملدنية . 

وما  واملدينة  مكة  اإ�شالم  بني  التمييز  اأن  ل�شك 

املكية  القراآن  ن�شو�ش  ذلك من متييز يف  يتبع 

تاريخي  متييز  العامة  بال�شورة  هو  واملدنية، 

يالم�ش ما يراه �شعادة من عالقة الن�ش بالواقع. 

وميكن القول اإن املرحلة املدنية واإن حوت �شور 

ت�شبيحية  واآيات  �شوراً  تعدم  مل  لكنها  الت�رشيع 

ال�شور  من  اأكــرث  تاأثري  ذات  وبع�شها  ترتيلية 

املكية ك�شورة الرحمن وهي مدنية واآياتها ثمان 

ثمان،  واآياتها  الزلزلة  و�شورة  اآيــة.  و�شبعون 

و�شورة  ع�رشة،  ثماين  واآياتها  التغابن  و�شورة 

ناهيك  اآية،  واأربعون  اآياتها ثالث  الدعوة وعدد 

اأن ما من �شورة خلت من اإعادة التذكري باجلنة 

وجهنم وقدرة اهلل..اإلخ . 

اإىل  املكي  الن�ش  من  النتقال  اأن  نعتقد  ول 

اأن حممد كان  اأو   . اأزمة  ثمرة  املدين هو  الن�ش 
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اإما اعتماد حممد  اأمام خيارين ل ثالث بينهما 

على الإجنيل والتوراة يف فل�شفته الجتماعية اأو 

�شق طريق خا�ش به، فاختار الثاين . 

اإىل يرثب و�شعت حممد  النبي  فالهجرة، هجرة 

دولــة   _ ملدينة  اجلـــدة،  كــل  جديد  ــع  داف اأمـــام 

جانبهم  واىل  ومهاجرين  اأن�شار  من  امل�شلمني 

هو  حممد  فعله  مــا  اأول  كــان   . اليهود  يقوم 

تالف  عالقة  لتاأ�شي�ش  املدينة،  د�شتور  و�شع 

بالذات  املرحلة  يف  والأن�شار،  املهاجرين  بني 

عمليًا،  حــاًل  ت�شتدعي  ق�شايا  الدعوة  واجهت 

مواجهة  ال�شيا�شية،  القيادة  الإرث،  ـــزواج،  ال

اخل�شوم.

واآياتها  املدينة  �شور  اأكــرث  اأن  نفهم  هنا  ومن 

اإىل  املدينة  تــولــت  واإذ  نـــزول  اأ�ــشــبــاب  ذات 

تتجه  الأنظار  بــداأت  الدعوة  ن�رش  ومركز  دولــة 

اإخ�شاعها  يجب  التي  مكة،  وخا�شة  اإىلاخلارج 

القتال  اأي  اجلهاد  فكرة  ن�شاأت  هنا  من  بالقوة، 

دفاعًا وهجومًا، لقد بذل �شاحب الدعوة اجلديدة 

اليهود  من  الكتاب  اأ�شحاب  لفهم  كبرياً  جهداً 

اأذنــًا  منهم  اإطالقًا  يجد  مل  ولكنه  والن�شارى، 

وادعهم  الذي  اليهود  قبل  من  وخا�شة  �شاغية 

حممد منذ نزوله املدينة. واإىل هذا اأ�شار �شعادة 

ــل  واأه حممد  بــني  الــعــالقــة  بحث  معر�ش  يف 

الكتاب، واإذ اعرتف القراآن باإلوهية الدينني واأن 

رف�ش  ومع  للدعوتني،  ا�شتمرار  العربي  النبي 

ملنا  ا�شتمراراً  به،  لالعرتاف  الدعوتني  اأتباع 

لدينهم  اأعــداء  فيهم  يرى  واأن  بد  ل  كان  �شبق، 

اأي�شًا . ولهذا راح يدل على تناق�شهم مع التوراة 

الكلم عن  اأنهم يحرفون  الإجنيل من حيث  ومع 

اأنبيائهم،  �شد  وقفوا  باأنهم  ويذكرهم  موا�شعه، 

اأو اأنهم ينقلون كذبًا عن ر�شلهم . 

املدينة،  يف  لليهود  الأ�شا�شية  القوة  كانت  وملا 

واأيديولوجية معهم،  مادية  فاإنه خا�ش معركة 

فيما كانت املعركة اأيديولوجية مع الن�شارى _ 

مركزها �شخ�شية امل�شيح . 

ما الدر�ش الذي ن�شتخل�شه من ن�ش �شعادة، اإنه 

يدخل  وال�شيا�شي  املفكر  فهذا  جداً،  راهن  در�ش 

عامل الدين وقد خلع كل رداء متع�شب فهو رغم 

علمانيته وعلميته وترره من اأية اأوهام دينية 

واحرتام  جم  باأدب  وامل�شيحية  الإ�شالم  يتناول 

�شديد . انظر ما يقوله يف امل�شيح وحممد .

ولي�شت  عقيدة  �شعادة  ــرى  ي كما  امل�شيحية 

ت�رشيعًا، ملاذا اأن�شاأت امل�شيحية ؟. 

تظهر امل�شيحية يف جمتمع �شوري عرف الت�رشيع 

اجلامد  اليهود  وت�رشيع  اأوىل  جهة  من  املــدين 

الإلهي من جهة ثانية . 

وبجمود ال�رشع املو�شوي الديني، جمدت الفل�شفة 

الكبري  ال�شوري  الفيل�شوف  مبداأ  وبطل  املناقبية 

جوهر  هو  العقل  اأو  الفكر  بــاأن  القائل  زينون 

احلياة الإن�شانية . 

هنا ظهر الت�شادم العنيف بني النف�شية ال�شورية 

قوة  على  يقوي  اأخذ  والــذي  املو�شوي  وال�رشع 

العقل بف�شل فكرة اهلل، وب�شيوع فكرة اهلل �شار 

كل تاأثري على املجتمع ل بد واأن يكون عن طريق 

هذه الفكرة، لأن فكرة اهلل اأ�شعفت منزلة احلكمة 

الب�رشية وقوة العقل، ومن هنا ن�شاأت امل�شيحية 

متخذة من فكرة اهلل اأ�شا�شًا لها . 

فظهر امل�شيح بو�شفه موعوداً به من اهلل ليكون 

امل�شيح  اأعاد  اهلل  فكرة  وعن طريق  اخلال�ش  به 

اإىل الفكر قوته ومنزلته، ويقول �شعادة:  مبعزل 

عن اأهمية تعاليمها_ اأي امل�شيحية فاإنها اأعادت 

النظرة ال�شورية اإىل احلياة القائلة بت�شليط العقل 

على جمرى التاريخ واإن ميزة الإن�شان الأ�شا�شية 

هي الفكر، واإنها كانت انت�شار النف�شية ال�شورية 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

52

ن�ستخل�س من 

ن�س �سعادة اإنه 

»در�س راهن 

جدا«. يتناول 

الإ�سالم 

وامل�سيحية 

باأدب جم 

واحرتام 

�سديد



بتحديد  القائلة  اليهودية  النف�شية  على  الفا�شل 

احلياة الإن�شانية وفاقًا لل�رشيعة املو�شوي« .

عند  الوقوف  مبهاجمة  بداأ  امل�شيح  فاإن  ولهذا 

ويك�شف   . بالفرائ�ش  والكتفاء  ال�رشع  حــدود 

للم�شيحية  املناقبية  العقيدة  اأ�شا�ش  اأن  �شعادة 

الت�شحية  اأي  الجتماعية،  البطولة  فكرة  هو 

البطولة  وهي  املجتمع،  خري  �شبيل  يف  الفردية 

التي يكت�شفها الدار�ش اخلبري يف �شميم النف�شية 

يف  موجودة  وهــي  التاريخ  بــدء  منذ  ال�شورية 

يف  وظهرت  عــادت  ثم  الكنعانيني  ت�شحيات 

تعاليم امل�شيح مبظهره الإن�شاين الراقي اخلال�ش، 

ناهيك عن اأن تعاليم امل�شيح هي من اأجل �شيطرة 

النف�شي على الأفعال احليوانية، وتويل  الوعي 

مقدار غري ي�شري من حيوية الإن�شان_ التي كانت 

تنفق يف املتع اجل�شدية_ اإىل الأعمال املفيدة .

يكن  ومل  يهوديًا  لي�ش  امل�شيح  ــدة  واح بكلمة 

ويخاطب  يتكلم  �شوريًا  كان  بل  اليهود  اآباء  له 

اجلماهري بال�رشيانية . 

ال�رشع  على  ال�شوري  العقل  انت�شار  هو  امل�شيح 

ر�شالة  حاماًل  جاء  امل�شيح  اليهودي.  البدوي 

اأن  يجب  واأتباعه  جماهداً  كان  فهو  مناقبية 

وجاء  واأموالهم،  باأنف�شهم  جماهدين  يكونوا 

هذه  من  امل�شيح  به  جــاء  ملا  موافقًا  الإ�ــشــالم 

الزاوية . 

مدافعًا  حممد  �شخ�شية  لنا  يعر�ش  و�شعادة 

املتع�شبني  من  الإ�شالم  خ�شوم  وجه  يف  عنها 

م�شيحي  تع�شب  بــني  ــرق  ف ول  امل�شيحيني، 

يقول من  . ويف رده على من  اإ�شالمي  وتع�شب 

قومي  اتاد  ي�شري  اأن  ميكن  ل  اأنه  امل�شيحيني 

القراآن يقول �شعادة  اإذا زال  اإل  اإ�شالح ديني  اأو 

الذين  وال�شامري  والالوي  الكاهن  ق�شة  عر�شًا 

اأنقذ هذا  الذي  مروا برجل جريح وال�شامري هو 

الــالوي  من  اأف�شل  ي�شوع  عند  وكــان  اجلريح، 

والكاهن اأفال يكون حممد الذي اأنقذ خلقًا كثرياً 

دين  اإىل  وهداهم  والهمجية  التوح�ش  حالة  من 

احلق ومل يجحد االإجنيل بل�سدقه واأيده اأف�سل 

من  احلق  اإىل  هداهم  الذين  امل�سلمني  عند 

كل كاهن وكل بطريرك وكل بابا مل يبلغهم 

منه �سيء من الرحمة ؟ واإذا كان امل�سيح قد 

خل�ص امل�سيحية، فاإن النبي حممد قد خل�ص 

اأن  املجحدين  اأيها  تريدون  امل�سلمني.فكيف 

ينكر امل�سلمون حممداً واأال يعدوه ر�سواًل من 

اهلل اإليهم وهو الذي هداهم اإىل اهلل ؟ .

اأقرب  اأن تكون اليهودية وامل�شيحية  ملاذا يجب 

اإىل امل�شلمني من حممد قريبهم وحبيبهم وقريب 

كل من�شف غري متعنت وغري متكرب، وحني ينال 

لأنه  حممد  من  املتعنتني  امل�شيحيني  بع�ش 

داوود  تلعنون  ل  ملاذا  �شعادة  يرد  زينب  تزوج 

اأوريا احلثي زوجته بحيلة، يف حني  الذي �شلب 

اأن حممد مل ي�شلب زيداً زوجته بل تزوجها بعد اأن 

طلقها زيد واأ�شبحت حالًل له . 

باأن  يقول  الذي  البع�ش  زعم  �شعادة  ويدح�ش 

حممد لي�ش هاديًا اإىلاهلل لأنه مل يفعل العجائب 

للعجائب  لزوم  قائاًل:  هذه حجة باطلة لأنه ل 

يف  يرى  و�شعادة  الهداية،  كلمة  تبينت  بعدما 

حممد بعيداً عن تهمة حمبة نف�شه التي قال بها 

عبد امل�شيح الكندي اإذ اأن دعوته اإىل اهلل قد جلبت 

 .. اإلخ  الألقاب والأو�شاب وتعر�ش للخطر  عليه 

الدولة  واإقامة  �شواب  فهو  دولة  اأقــام  اأنه  اأما 

لي�شت فرية ول اإثما . 

واأمام القول بعجائب العربانيني التي كما يقول 

�شعادة مل يثبتها تاريخ واإن يكن �شدقها القراآن 

�شعادة:   يقول  العربانيني  حــروب  تــربر  والتي 

»فاإذا كان مو�شى نبيا وي�شوع بن نون نبيًا وقد 
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التعمري  على  عاكفًا  اآمنًا  �شعبًا  يهاجمان  جاءا 

والتمدن ويقتالن حتى الأطفال والبهائم. فمحمد 

نبي اأعظم منهما ومن جميع اأنبياء اليهود لأنه 

من  متدن  ول  تعمر  ل  وح�شية  جماعة  اإىل  جاء 

�شاأنها الغزو وال�شلب وال�شبي والتقتيل فخاطبها 

للحق  واأخ�شعها  بل�شانها  وحاربها  بلغتها 

وال�رشع والنظام وهذا �شيء اأعظم من �شق البحر 

باإذن اهلل و اإقامة الك�شيح باإذن اهلل )�شاخراً ( «.

وحممد  امل�شيح  عن  �شعادة  دفــاع  اأن  ــق:  واحل

اأو  الإلــهــي،  مبرجعهما  اعتقاد  عــن  ي�شدر  مل 

اإميان بن�رش �شماتهما الدينية، بل هو دفاع عن 

الأخالقية  القيمة  عن  الدفاع  الأوىل  ق�شيتني: 

اخلري  اإىل  دعوة  هو  حيث  من  للدين  املناقبية 

والت�شحية يف �شبيل املجتمع . 

الثانية:  الدفاع عن وحدة الأمة ال�شورية، اإذ اأن 

واحدة  املناقبية  وتعاليم حممد  امل�شيح  تعاليم 

ديني  اأو  عملي  مــربر  هناك  فلي�ش  وبالتايل 

لوجود ت�شادم بينهما .

يقول �شعادة: » اإىل جميع النا�ش غري رجال الدين 

يتناظرون  الدين  رجــال  لنرتك  الدعوة:  نوجه 

ما�شاوؤوا املناظرة يف اأي الأديان اأ�شحها، ب�رشط 

الغوغاء  تهييج  اإىل  املناظرة  اأحد  ليتعدوا  اأن 

وال�شذج وغر�ش الأحقاد بني اأبناء الوطن الواحد 

با�شم الدين«. 

الذين  الأفق  للعلمانيني اجلدد �شيقي  اإنه در�ش 

يوجه  �شعادة  اأن  ومــع  لديهم،  كبرياً  هــدف  ل 

بحثه اإىل اخلا�شة والعامة من العلمانيني، لكن 

م�رشوع،  ذي  رجــل  علمانية  �شعادة  علمانية 

ودولة  الأمــة  وحدة  عن  منف�شلة  غري  علمانية 

الأمة . والدر�ش الأهم يف هذا التناول هو الدعوة 

اإىلدولة قومية، اإن �شعادة يرى يف الدولة الدينية 

حادثًا تاريخيًا، له ما يربره يف واقع حمدد، اأما 

واأن التاريخ قد جتاوز الدولة الدينية، فاإن اإعادة 

اإنه  على  ناهيك  رجعي  تفكري  القهقري  التاريخ 

اأو م�شيحية  اإ�شالمية  ل طائل من فاعلية دينية 

يف اأمة ت�شعى نحو تاأكيد ذاتها عن طريق الدولة 

املدنية . 

ي�شعى  اإمنا  �شعادة  ولكن  البع�ش،  يت�شاءل  وقد 

اأمة �شورية ودولة �شورية ولهذا فاإنه  اإىل وحدة 

اإل من هذه  الإ�شالم وامل�شحية  ل يناق�ش و�شع 

اإىل  الداعية  مع  اأطاريحه  تتطابق  فهل  الزاوية، 

اأمة عربية . 

ينظر  �سعادة  اأن  من  بالرغم  اإنه  ظني  ويف 

وو�سفهم  �سلبية،  نظرة  العروبة  دعاة  اإىل 

باللواقعية  واأنهم �سورة زائفة  من الداعني 

اأطاريح  اأن  اأعتقد  ال  فاإين  دينية،  دولة  اإىل 

�سعادة ب�ساأن علقة الدين بالدولة التختلف 

كثرياً عن اأطاريح القوميني العرب، فالقومية 

القومية  عن  التختلف  العلمانية  ال�سورية 

الدولة  ح��دود  يف  اإال  العلمانية  العربية 

القومية . 
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1926-( مهدي  حم�شن  الكبري  الفل�شفة  عامل 

و�شط  �شنوات  ع�رش  نحو  قبل  غادرنا   )2007
العربية  الفل�شفية  الو�شاط  يف  م�شهود  اأ�شف 

والعاملية اعرتافا باملكانة املتميزة لهذا املفكر 

مفهوم  واعالء  احياء  اىل  �شعى  الذي  املنهجي 

املدين" يف الفل�شفة ال�شالمية من خالل  "العلم 
عبد  لدى  تياراته  وعمق  اأهمية  عن  الك�شف 

الرحمن ابن خلدون الذي خ�ش�ش له يف 1954 

عند  التاريخ  "فل�شفة  الدكتوراه  لنيل  اطروحته 

الفل�شفي  الأ�شا�ش  يف  درا�شة   - خلدون  ابن 

يف  بالجنليزية  ن�رشت  والتي  الثقافة"،  لعلم 

مرات  عدة  طبعها  واعيد  عام 1957،  لندن 

تظهر  مل  انها  رغم  الفار�شية  اإىل  ترجمت  كما 

اأهم فيل�شوف م�شلم كتب  بالعربية بعد، ثم لدى 

املدين  والفيل�شوف  الآن  حلد  ال�شيا�شة  علم  يف 

بامتياز "املعلم الثاين" ابي ن�رش الفارابي الذي 

الفال�شفة  اآخر من  لدى عدد  له، ولثره  خ�ش�ش 

من  �شل�شلة  والفقهاء،  واملوؤرخني  واملتكلمني 

"الفارابي:   كتابه  اهمها  العلمية  الدرا�شات 

الذي  ال�شيا�شية"  الإ�شالمية  الفل�شفة  وتاأ�شي�ش 

ظهر بالفرن�شية والجنليزية يف عام 2000 ثم 

الذي  الآخر  املهم  املفهوم  عام.  بعد  بالعربية 

�شعى حم�شن مهدي اىل احيائه واعالئه وبنف�ش 

ا�ش�شه  الذي  اخلا�ش  املفهوم  ذلك  هو  القوة 

الفارابي ويدل عليه تعريفه للفل�شفة باعتبارها 

"علما بحتا" يقوم على منهجية مماثلة ملنهجية 
علم الريا�شيات التي تعتمد على "طرق الرباهني 

ب�شكل  الإ�شهام  اىل  �شعيه  هنا  ومن  اليقينية". 

املناهج  منط  يف  نوعي  تقدم  احداث  يف  فاعل 

اجلامعات  يف  قبل  من  ال�شائدة  ال�شت�رشاقية 

الفل�شفات  درا�شة  ب�شاأن  والوربية  المريكية 

والآداب ال�رشقية وال�شالمية خا�شة وال�شتفادة 

منها يف ذات الوقت. فقد داأب على تقيق عدد 

احيانا،  املجهولة  الفارابي  ن�شو�ش  من  مهم 

عميقة  درا�شية  مقدمات  مع  منها  العديد  ون�رش 

ال�شيا�شية  الفل�شفة  بدرا�شة  تعمق  كما  ومو�شعة، 

واإفالطون  �شقراط  بن�شو�ش  بدءاً  الفارابي  لغري 

واأر�شطو وكذلك الفل�شفات الإفالطونية الو�شيطة 

امل�شيحية واليهودية ف�شال عن الفل�شفة الكالمية 

واأبي  �شينا  وابن  ر�شد  ابن  وموؤلفات  ال�شالمية 

بكر الرازي وابن خلدون ومن املعا�رشين جمال 

الدين الأفغاين وحممد عبدة ور�شيد ر�شا وحمّمد 

اإقبال وطه ح�شني.

عدد  عن  الأهمية  بالغة  درا�شات  اجنز  وقد 

ن�رش  الن�شو�ش الفل�شفية العربية،  اهم  من 

من جامعة  لرينر  رالف  مع  بالتعاون  بع�شها 

*
ح�سني الهنداوي 

حم�سن مهدي

واإحياء »العلم املدين«

*  ناقد وأكاديمي من العراق 



فورتن  اإيرن�شت  مع  ذلك  بعد  �شيكاغو وفيما 

املعروف  الكتاب  ن�رش  كما  بو�شطن،  من كلية 

واملت�شمن  الو�شيطة"،  ال�شيا�شية  "الفل�شفة 
واملرتجمة  املختارة  الن�شو�ش  من  ملجموعة 

من اللغات العربية والعربية والالتينية اإىل اللغة 

الإجنليزية. 

العلمية  م�شريته  مهدي  حم�شن  ال�شتاذ  وتّوج 

ليلة  كتاب "األف  من  جمهولة  لن�شخة  بتحقيقه 

 282 �شوى  ي�شم  ل  كان  اأنه  فيه  اأثبت  وليلة"، 

ليلة، واأن م�شت�رشقي القرنني 18 و19 هم الذين 

ليلة  "األف  اإىل  ي�شل  لكي  العدد  ومّددوا  غريوا 

وليلة".

املفكر  يكف  مل  اعاله،  املبادئ  على  وتاأ�شي�شًا 

الفل�شفة  درا�شة  اأهمية  على  التاأكيد  عن  الراحل 

درا�شة  خا�شة  منها  وال�شيا�شية  الإ�شالمية 

علمية معتربا اإياها مبثابة الطريق الأمثل لفهم 

جمتمعاتنا  يواجه  الذي  الأ�شا�شي  املطلب  اأن 

وم�شتقبل  العلم  مكانة  تاأكيد  هو  ونه�شتها 

احلركة العلمية. والفل�شفة ال�شيا�شية يف الإ�شالم 

اأ�شول  اأ�شا�شيني هما  تبحث بنظره، يف مطلبني 

الإن�شاين،  الإجتماع  يف  املمكنة  واأنواعه  احلكم 

وعالقة العلم اأو الفل�شفة بامللة اي ال�رشيعة. لكن 

ل نه�شة ول ازدهار لها اإل اإذا ن�شاأت فيها فل�شفة 

بني  ما  يعزز  من  فيها  وظهر  ان�شانية،  �شيا�شية 

ابن  اأراد  كما  وتكامل  تفاهم  من  والنقل  العقل 

ر�شد ولي�ش من اإنف�شال وت�شاد كما اأراد مفكرو 

الكراهية املتطرفون، ولهذا ان�شب اهتمام حم�شن 

مهدي على الفارابي لأنه يكاد يكون الوحيد بني 

ركز جهوده على هذا  الذي  امل�شلمني،  الفال�شفة 

ر�شد،  وابن  باجة،  ابن  يكن  ومل  العظيم  الهدف 

وابن خلدون اإل تالمذه له فيها. لكن مما يوؤ�شف 

حم�شن  ح�شب  الإ�شالمية  الفل�شفة  تاريخ  يف  له 

مهدي، هو اأن ابن �شينا "تراأ�ش اجتاهات ابتعدت 

الت�شوف.  الواقع، واقرتبت من  الفل�شفة عن  فيه 

امل�رشق  يف  النه�شة  ع�رش  اأن  النتيجة  وكانت 

ال�شيا�شية  الفل�شفة  يف  تراث  اإىل  افتقر  العربي 

وال�شيا�شة،  احلكم  اأ�شول  يف  بحثه  عليه  ينبني 

فاجته نحو علم الكالم، والفقه، والت�شوف. وهذه 

ل  الذي  الوا�شع  الأفق  تفتقد  لكنها  قيمة.  علوم 

يتفتح اإل يف الفل�شفة ال�شيا�شية".

لمعا  اكادمييا  باحثا  يكن  مل  مهدي  فمح�شن 

الفل�شفة  تاريخ  يف  جمدداً  موؤرخًا  بل  وح�شب 

القرن  من  الخري  الربع  مطلع  منذ  جعله،  ما 

الكرث  املرجع  وا�شع،  وباجماع  الع�رشين، 

جمال  يف  العاملي  امل�شتوى  على  وثقة  ر�شانة 

ال�شيا�شية  �شيما  ول  الإ�شالمية  الفل�شفة  درا�شة 

منها، المر الذي عززه عمله لفرتة طويلة ا�شتاذا 

بجامعة  ال�رشقية  واحل�شارات  اللغات  ق�شم  يف 

يتوىل  ان  قبل  و1969،   1957 بني  �شيكاغو 

ال�شالمية  الفل�شفة  درا�شات  على  ال�رشاف 

هارفارد الأمريكية  يف جامعة  طويلة  لعقود 

فيها  العربية  للدرا�شات  )جويت(  كر�شي  حمتال 

قبل  من  ي�شغله  كان  الذي  الكر�شي  نف�ش  وهو 

امل�شت�رشق ال�شهري هاملتون جب. وقد ظل يعمل 

يف 1996،  تقاعده  حتى  هارفارد  جامعة  يف 

اأي ملدة 27 �شنة، مديرا ملركز "درا�شات ال�رشق 

وح�شارات  لغات  ق�شم  يف  واأ�شتاذا  الأو�شط" 

ال�رشق الأدنى. 

وحم�شن مهدي ولد يف 21/6/1926 يف بلدة 

غربي  وتقع  اي�شا،  �شثاثة  وت�شمى  التمر،  عني 

الواحات  واجمل  اأهم  اأحد  وتعد  مدينة كربالء، 

وت�شتهر  العامل،  يف  الطبيعية  ال�شحراوية 

الدفاقة  املياه  وبعيون  غناء  نخيل  بب�شاتني 

امللونة وخا�شة املعدنية. وهي حا�رشة قدمية 

كانت مزدهرة ثقافيا يف ع�رش املناذرة. وتوجد 

القدمية،  القي�رش  اآثار كني�شة  الآن  اىل  فيها 

وق�رش �شمعون ن�شبة اإىل  ا�شقف احلرية �شمعون 

بن جابر اللخمي وكان داعية م�شيحي ن�شطوري 

يقع  كما  املنذر.  بن  للنعمان  معا�رشاً  املذهب 

الأخي�رش   اليها من كربالء ح�شن  الطريق  على 
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التاريخي. وقد فتحها امل�شلمون عام 12 للهجرة 

وفيها ولد ال�شاعر ال�شهري اأبو العتاهية.

وجزءاً  البتدائية  درا�شته  مهدي  حم�شن  اأمّت  وقد 

اأكملها  ثم  والنجف  كربالء  يف  الثانوية  من 

يف  للدرا�شة  ينتقل  ان  قبل  بغداد  العا�شمة  يف 

اجلامعة الأمريكية ببريوت خالل احلرب العاملية 

الثانية. ويف حوار نادر اجراه معه د. حامد طاهر 

يف مار�ش 1985، جند ا�شارات مهمة عن تطوره 

الفل�شفية،  الكربى يف حياته  والتحولت  العلمي، 

فكرنا  ت�شغل  التي  الق�شايا  اأهم  يف  واآرائه 

انهى  انه  اىل  الراحل  املفكر  ي�شري  اذ  املعا�رش، 

ببغداد  املركزية  الإعدادية  يف  الأدبية  الدرا�شة 

يف  املالئكة  �شادق  فيها  اأ�شاتذته  من  ذاكراً 

ال�شاعرة  ووالد  و�شاعر  اديب  وهو  العربي  الأدب 

التاريخ جواد علي،  الكبرية نازك املالئكة، ويف 

الع�رشين  القرن  يف  العرب  املوؤرخني  اهم  احد 

بثمانية  الإ�شالم(  قبل  العرب  )تاريخ  وموؤلف 

جملدات و)املف�شل يف تاريخ العرب قبل الإ�شالم( 

بع�رشة جملدات، و)املف�شل يف اأديان العرب قبل 

هامبورغ  من  الدكتوراه  على  واحلائز  الإ�شالم(، 

بغداد  جامعة  يف  التاريخ  واأ�شتاذ   ،1939 �شنة 

قبل ان ي�شبح يف 1957 اأ�شتاذا زائرا يف جامعة 

عندما  انه  اىل  ي�شري  كما  المريكية.  هارفارد 

التحق باجلامعة الأمريكية ببريوت خالل احلرب 

العاملية الثانية، كان �شغوفا بالعلوم الجتماعية 

من اقت�شاد واجتماع وتاريخ من جهة، وبالفل�شفة 

من جهة ثانية، واأن اأهمية اجلامعة الأمريكية مل 

تكن بالن�شبة له اأكادميية بقدر ماكانت اجتماعية 

اأتاحت له الفر�شة للتعرف  اأنها  وثقافية، مبعنى 

على عدد كبري من الأ�شدقاء العرب الذين جاءوا 

ن�شاطات  معهم يف  والعمل  الأقطار،  من خمتلف 

للكتابة  الفر�شة  له  اأتاحت  كما  قومية،  طالبية 

الكلية، وجملة  )ال�شحفي( كمحرر ملجلة  والعمل 

الطلبة  جمعيات  يف  الإ�شرتاك  ثم  الوثقى  العروة 

ونواديهم الثقافية، مقّيمًا ثقافته يف تلك املرحلة 

علمية  منها  اأكرث  وخطابية  جدلية  كانت  باأنها 

العلوم  من  كثري  مبادئ  على  اآنئذ  اطالعه  برغم 

الإجتماعية والإن�شانية. 

وفيما ي�شري مهدي اىل انه قراأ كل ما توفر له من 

الأمريكية،  باجلامعة  التحاقه  قبل  الفل�شفة  كتب 

اليونانية  الفل�شفة  حول  يدور  اأغلبها  وكان 

الفل�شفة،  درا�شة  ان جتذبه  فانه، وقبل  والغربية، 

اقت�شاد  من  الإن�شانية  بالعلوم  �شغوفا  كان 

تخ�ش�شه  جانب  اىل  البدء  يف  وتاريخ  واجتماع 

يف العلوم الدارية التي نال فيها �شهادة التخرج 

يف  حما�رشا   ،1947 يف  اثرها  ليعني  بتفوق 

ا�شتمر  حيث  بغداد  بجامعة  القت�شادية  العلوم 

يف التدري�ش ملدة �شنة، غادر بعدها اىل الوليات 

املتحدة المريكية اثر نيله منحة للدرا�شات العليا 

التاريخ  يف جامعة �شيكاغو حيث اختار )فل�شفة 

الدكتوراه،  لر�شالة  مو�شوعا  خلدون(  ابن  عند 

الجتماعي"  الفكر  "جلنة  اإىل  فيها  ولينت�شب 

جامعة  يف  الدكتوراه  نيل  اق�شام  احدى  وهي 

�شيكاغو قام بتاأ�شي�شها عام 1941 املوؤرخ جون 

اأولريك نيف مع القت�شادي نايت فرانك، وعامل 

الأنرثوبولوجيا روبرت ريدفيلد، ورئي�ش اجلامعة 

نخبوية  واللجنة  هات�شينز.  مينارد  روبرت 

على  ت�شجع  التخ�ش�شات  متعددة  امل�شتوى 

البحث النقدي احلر والتجديد الفكري وقد برز من 

اع�شائها علماء اجتماع واقت�شاد وعلوم طبيعية 

كبار ومفكرون مثل حنة اأرندت وكذلك األن بلوم 

1930-( بينارديت  و�شيث   )1930-1992(

2001( والخريان من ابرز الفال�شفة المريكيني 
القرن املا�شي وقد تعرف عليهما  املجددين يف 

حم�شن مهدي عن كثب وتوطدت له معهما �شداقة 

ا�شتمرت مدة طويلة. 

تكوينه الفل�سفي

�شيكاغو  جامعة  يف  الفكرية  الجواء  اهمية  عن 

عندما التحق بها، يو�شح حم�شن مهدي انه وجد 
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حميطا يختلف كثريا عما كان يف بريوت. متثل 

وخا�شة  الأوروبيني-  الأ�شاتذة  من  كبري  بعدد 

الوليات  اإىل  هاجروا  قد  كانوا  ممن  الأملان- 

منهم  كل  "وكان  العاملية،  احلرب  قبل  املتحدة 

ميثل قمة ماكان قد و�شلت اإليه العلوم التاريخية 

وفل�شفة  واأدب  اجتماع  من  حقله  يف  والإن�شانية 

اجلدية  الدرا�شة  بداأت  وهناك  الخ..  وت�شوف 

وتفتحت  الأ�شيلة،  بلغاتها  الفل�شفية  للن�شو�ش 

حلقات  يف  والتف�شري  البحث  مناهج  اأبواب  يل 

الدر�ش والنقا�ش، واقتنعت باأنه من املمكن حقا 

والعلماء  الفال�شفة  اإىل مغزى فكر كبار  الو�شول 

يف  والتاأمل  اجلادة،  القراءة  طريق  عن  والأدباء 

معاين ماخلفوه من روائع الكتب. ويف هذه الفرتة 

بعامة  الفل�شفة  وهي  الأوىل،  هوايتي  تولت 

جادة  درا�شة  اإىل  خا�شة  الإ�شالمية  والفل�شفة 

مع  والإ�شالمية،  العربية  الفل�شفية  للن�شو�ش 

مالحظة ال�شعوبة التي واجهتها يف هذا ال�شدد، 

قد حقق  يكن  الن�شو�ش مل  اأن معظم هذه  ب�شبب 

و�رشح �رشحا كافيا".

يف  لمعة  اأطروحة  �شنة 1954 اأنهى  ويف 

الفل�شفة، ن�رشت بعد مناق�شتها بوقت ق�شري تت 

عنوان "فل�شفة التاريخ عند ابن خلدون - درا�شة 

يف الأ�شا�ش الفل�شفي لعلم الثقافة".

يف  زائرا  حما�رشا  مهدي  حم�شن  عمل  اأن  وبعد 

يف  ال�شيا�شي"  "الفكر  حول  الدرا�شية  احللقة 

برباي�شغو  فرايبورغ  بجامعة  ال�شت�رشاق  معهد 

معهد  يف  اإىل بغداد حما�رشا  عاد  يف اأملانيا، 

القانون وكلية الفنون والعلوم يف جامعة بغداد. 

لكنه �رشعان ما عاد اىل �شيكاغو يف �شنة 1957، 

بعد ان قِبل من�شب اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم اللغات 

�شيكاغو التي  يف جامعة  ال�رشقية  واحل�شارات 

وظل  الكاملة،  الأ�شتاذية  مرتبة  اإىل  فيها  ترقى 

اأن  وبعد  عندما،  �شنة 1969،  اإىل  فيها  يعمل 

قِبل  جامعية،  موؤ�ش�شات  من  عرو�ش  عدة  رف�ش 

يف الأخري عر�شا بالعمل يف جامعة هارفارد من 

ريت�شارد جويت  العربية جيم�ش  اأ�شتاذ اللغة  لدن 

)James Richard Jewett(. وقد ظل يعمل يف موقعه 

�شنة 1969 اإىل  منذ  هارفارد  بجامعة  اجلديد 

مديرا  �شنة   27 ملدة  اأي  �شنة 1996،  تقاعده 

ملركز "درا�شات ال�رشق الأو�شط" واأ�شتاذا يف ق�شم 

لغات وح�شارات ال�رشق الأدنى.

عدة  مهدي  الأ�شتاذ  اجنز  ذلك،  ومبوازاة 

يف جامعة  الدكتوراه  �شهادة  بعد  ملا  اأبحاث 

فرايبورغ   اإىل  جامعة  باري�ش  بالإ�شافة 

يف اأملانيا. كما قام يف املغرب باأبحاث برعاية 

فولربايت  وموؤ�ش�شة  روكفللر  من موؤ�ش�شة  كل 

يف جامعة  للتدري�ش  زيارات  عدة  واأجنز  للبحث. 

القاهرة  يف  الأمريكية  واجلامعة  فرايبورغ 

باك�شتان،  يف  الإ�شالمية  الدرا�شات  ومركز 

ثم  اأجنلو�ش،  لو�ش  يف  كاليفورنيا  و جامعة 

بن  �شيدي حممد  بوردو، ويف جامعة  يف جامعة 

اخلام�ش بالرباط.  اهلل بفا�ش وجامعة حممد  عبد 

لق�شم  ال�شت�شاري  املجل�ش  يف  ع�شوا  وكان 

برن�شتون،  يف جامعة  اأو�شطية  ال�رشق  الدرا�شات 

لتاريخ  الدولية  يف اجلمعية  ورئي�شا  وموؤ�ش�شا 

وع�شوا  العربية يف باري�ش،  والفل�شفة  العلوم 

موؤ�ش�شا وم�شريا جلمعية درا�شات ال�رشق الأو�شط.

ترير جملة  هيئة  يف  ع�شوا  كان  كما 

درا�شات  وجملة  العربية،  والعلوم  الفل�شفة 

الإ�شالمية جلامعة  واملجلة  الأو�شط،  ال�رشق 

بالفل�شفة  املعنية  "التاأويل"  وجملة  هارفارد، 

الأمريكي  الدرا�شات"  "مركز  وتراأ�ش  ال�شيا�شية. 

مرا�شل  ع�شو  اأول  عنوان  نال  كما  بالقاهرة، 

�شنواته  ويف  العربية يف القاهرة.  ملجمع اللغة 

وقته  معظم  مهدي  حم�شن  ام�شى  الأخرية 

العربي،  العامل  يف معهد  يف باري�ش حما�رشا 

وجها  غدا  انه  حتى  ندوات،  عدة  يف  وم�شاركا 

يف املكتبات واملقاهي التي  وحمبوبا  ماألوفا 

اأنحاء  كل  من  واملثقفون  الأدباء  يرتادها 

والرباط،  فا�ش  يف  العامل الإ�شالمي وبخا�شة 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

58



اأقل  وقبل  تالميذه،  من  معظمهم  كان  والذين 

الأمريكية  اجلامعة  منحته  وفاته  من  �شهر  من 

يف القاهرة �شهادة الدكتوراه الفخرية.

الفل�شفة  العربية  الإ�شالمية،    عن  وف�شال 

�شامل  نحو  على  متمكنا  الراحل  املفكر  كان 

واليهودية وامل�شيحية  الإغريقية  من الفل�شفات 

اجماًل،  الغربية  ال�شيا�شية  والفل�شفة  الو�شيطتني 

العربية ويف  يف اللغة  تبحره  اإىل  بالإ�شافة  هذا 

جداً.  كبري  جتلياتها التاريخية واجلغرافية ب�شكل 

وبعد اأن ا�شتوعب مناهج تقيق الن�شو�ش الدقيقة، 

طورها العلماء الأوربيون،  التي  املناهج  هذه 

للبحث  العامة  القواعد  بتاأ�شي�ش  بنف�شه  قام  فقد 

بداية  يف  وكان  الفل�شفة العربية الإ�شالمية.  يف 

اأي  يف  املخطوطات  عن  ينّقب  العلمي،  م�شاره 

تقدميها  اأجل  من  اأو  لتحقيقها  العامل  من  مكان 

ِرف خا�شة  لطالبه الباحثني بكل اهتمام. وقد عحُ

باكت�شافه وتقيقه وترجمته وتاأويله لكثري من 

اأن اكت�شف فل�شفته  كتب الفارابي ور�شائله. وبعد 

كتابه  يف  بو�شوح  �شيثبت  �شرتاو�ش،  بف�شل ليو 

"الفارابي وتاأ�شي�ش الفل�شفة ال�شيا�شية الإ�شالمية" 
اأن الفارابي اأحدث  كيف  يف 2001،  ال�شادر 

تغيريا جوهريا يف وجهة الرتاث الفل�شفي العربي 

الإ�شالمي.

من  بانه  العاملي  امل�شتوى  على  ا�شتهر  وقد 

التحقيق  بدقة  متيزوا  الذين  القالئل  الأ�شاتذة 

ال�شالمية  الفل�شفية  الدرا�شات  يف  العلمي 

املعا�رشة، كما تن�شب اليه اعادة اكت�شاف فال�شفة 

لهم  ن�شو�ش جمهولة  كبار عرب تقيق  م�شلمني 

ن�رشت  فل�شفيا  كتابا  ع�رشين  نحو  عرب  مثبتًا، 

لديهم  ا�شا�شية  فل�شفية  افكار  وجود  حياته،  يف 

العلمي  النجاح  يف  و�شاعد  الآن.  قبل  اهملت 

ملح�شن مهدي عمق احاطته بالفل�شفة الإغريقية، 

والفل�شفة  الفل�شفات اليهودية وامل�شيحية  وكذلك 

ف�شال  البرز،  ممثليها  لدى  الغربية  ال�شيا�شية 

الكال�شيكية،  الفل�شفة العربية الإ�شالمية  عن 

العربية وتاريخها  باللغة  القوية  ومعرفته 

املناهج  ا�شتوعب  اأن  وبعد  املت�شعبة.  وثقافتها 

الدقيقة،  الن�شو�ش  تقيق  يف  احلديثة  الأوربية 

يف  للبحث  العامة  القواعد  بتاأ�شي�ش  بنف�شه  قام 

بداية  يف  وكان  الفل�شفة العربية الإ�شالمية. 

اأي  يف  املخطوطات  عن  ينّقب  العلمي،  م�شاره 

مكان من العامل.

اأ�ساتذة متميزون واأجواء  فل�سفية 

خ�سبة

من الوا�شح لدينا ان حم�شن مهدي ا�شتفاد ب�شكل 

حيوي من الجواء الفل�شفية اخل�شبة التي عرفتها 

ابان  المريكية  والكادميية  الفل�شفية  الو�شاط 

عدد  هجرة  بف�شل  الثانية  العاملية  احلرب  فرتة 

وفرن�شا  املانيا  من  واملفكرين  العلماء  من  كبري 

ودول اوربية اخرى وغريها اىل الوليات املتحدة. 

�شيا�شيني  مبفكرين  مهدي  حم�شن  تاأثر  فقد 

املهاجرين  اولئك  من  كلهم  كبار  وم�شت�رشقني 

مثل  �شيكاغو  جامعة  يف  درا�شته  خالل  تقريبا 

 Arnold(برك�شرتا�رش اأرلوند  ال�شل  الملاين 

اأيف  ال�شل  والفرن�شي   ،)Bergsträsser
الملاين  )Yves Simon(، وخ�شو�شا  �شيمون 

ونابيا   )Leo Strauss( �شرتاو�ش  ليو  ال�شل 

الولدة  املاردينية   )Nabia Abbott( ابوت 

والتي ا�رشفت على اطروحته للدكتوراه. 

فيل�شوف  هو   )1903-1961( �شيمون،  واإيف 

�شيا�شي فرن�شي ينعت احيانا بـ"فيل�شوف فرن�شا 

حكومة  �شد  الفرن�شية  املقاومة  لتاأييده  احلرة" 

في�شي التي �شكلت خالل الحتالل الملاين الهتلري 

الوليات  اىل  الهجرة  اىل  ا�شطره  ما  لفرن�شا 

�شيكاغو  ا�شتاذا يف جامعة  ا�شبح  املتحدة حيث 

"حكومة  مفهوم  طرح  له  وين�شب   .1948 عام 

القدي�ش  فل�شفة  مبادي  من  انطالقًا  دميقراطية" 

�شيمون  ايف  اهتمام  تركز  فقد  الكويني.  توما 

يف  والخالقية  ال�شيا�شية  الفل�شفة  بحث  على 
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خا�شة.  الو�شيطة  امل�شيحية  ال�شكولئية  الفل�شفة 

الدميقراطية" دافع  احلكومة  "فل�شفة  كتابه  ويف 

الكويني  توما  القدي�ش  افكار  عن  �شيمون  ايف 

كما  والخالق،  الف�شيلة  قيم  وعن  ال�شيا�شية 

دافع بقوة عن العتقاد بان الكوينية تدعو اىل 

الكاثوليكيني  ان  معتربا  الليربالية  الدميقراطية 

الدفاع  عليهم  ان  باعتقادهم  اخطاأوا  الفرن�شيني 

عن النظام امللكي املطلق.

اما ليو �شرتاو�ش )1973-1899(، فهو فيل�شوف 

اأملانيا  غادر  قد  كان  اأ�شل اأملاين،  اأمريكي من 

يهوديًا.  باعتباره  النازي  ال�شطهاد  خ�شية 

و�شرتاو�ش يعده البع�ش ليرباليا دميقراطيا فيما 

اأيديولوجيا املحافظني  ملهم  اآخرون  يعتربه 

موؤرخ  �شرتاو�ش  ان  الوا�شح  من  اجلدد .لكن 

اهتمام  تعميق  يف  ا�شهم  الذي  هو  الفل�شفة 

الفال�شفة  ال�شيا�شية لدى  بالفل�شفة  حم�شن مهدي 

امل�شلمني. ويبدو ان اهتمام �شرتاو�ش بالفل�شفتني 

من  قادم  والإ�شالمية  اليهودية  الو�شيطتني 

دوراً  الو�شيطة  اليهودية  الفل�شفة  باعطاء  رغبته 

الغربية  ال�شيا�شية  الفل�شفة  نه�شة  يف  رئي�شيا 

الإ�شالمية  الفل�شفة  كانت  وملا  لكن،  احلديثة. 

الهم تاأثريا والقوى ح�شورا يف الع�رش الو�شيط 

اأثرت  التي  الالتينية  الر�شدية  �شيما من خالل  ل 

�شرتاو�ش  فان  الفل�شفة،  خالل  من  ال�شيا�شة  يف 

الفل�شفتني  بني  ال�رشاكة  مفهوم  طرح  اىل  ذهب 

وراثة  يف  والإ�شالمية  اليهودية  الو�شيطتني 

ويف  الغريقية(،  )اي  الكال�شيكية  الفل�شفات 

ومن  الو�شيطةـ  الأوروبية  الالتينية  اىل  نقلها 

هنا ياأتي الإ�رشار لديه على ان التقليد الفل�شفي 

الو�شل  حلقة  هو  الو�شيط  واليهودي  الإ�شالمي 

بني الفال�شفة الإغريق واأوروبيي الع�رش احلديث، 

باملعنى  بل  وح�شب،  التاريخي  باملعنى  لي�ش 

اأي�شًا، نظراً اىل اأن لدى �شرتاو�ش وجهة  املعريف 

الغريق،  الفال�شفة  منظورات  ب�شاأن  حمددة  نظر 

كما  اأر�شطو،  على  اأفالطون  مبقت�شاه  ين�رش 

الأمر كان  اأن  ال�شيد، بل ذهب اىل  لحظ ر�شوان 

وعند  الو�شيط،  الع�رش  يف  امل�شلمني  عند  كذلك 

الأوروبيني يف الع�شور الو�شطى اأي�شًا... ومن هنا 

اليهودية والإ�شالم،  اأن  اعتبار  ميل �شرتاو�ش اىل 

مقارنة مع امل�شيحية، هما القرب لتفهم التجربة 

الإغريقية والأفالطونية خا�شة، والتوافق معها، 

واجداً يف الفارابي واإبن �شينا واإبن ميمون واإبن 

ر�شد �شواهد على ذلك.

كان  مهدي  حم�شن  ان  بنظرنا،  اي�شا  املوؤكد  من 

م�شاركا متميز الن�شاط واملوهبة يف تلك احلركة 

الفل�شفية ل �شيما ونحن نعرف ان �شرتاو�ش اأ�شهم 

الغريقية  للفل�شفة  هذه  مقاربته  يف  بالفعل 

بالن�شبة  ال�شيء  وذات  و�شلطة،  باعتبارها حكمة 

يف  والإ�شالمية،  اليهودية  الو�شيطتني  للفل�شفتني 

ا�شتحداث التخ�ش�ش بدرا�شة "الفل�شفة ال�شيا�شية" 

تكوين  يف  اآخرين،  جانب  اىل  جنح،  كما  فيها 

وتن�شيط حلقات من الطالب والأ�شدقاء والأن�شار 

درا�شية  اجتاهات  اأربعة  يف  التعمق  على  ركزت 

ركز الول على الفل�شفة الغريقية، واأفالطون على 

الإ�شالمية  الفل�شفة  الثاين على  اخل�شو�ش، وركز 

اليهودية  الفل�شفة  على  والثالث  الو�شيطة، 

الو�شيطة، والرابع على الفل�شفة ال�شيا�شية الغربية 

احلديثة ول �شيما منابعها القدمية والو�شيطة.

برغم  �شرتاو�ش  عن  تاأثريا  تقل  ل  ابوت  نابيا 

كونها القل �شهرة. وهي م�شت�رشقة وموؤرخة من 

ا�شول تركية او عراقية على الرجح، متخ�ش�شة 

يف التاريخ ال�شالمي الو�شيط، وكانت اول امراأة 

الدرا�شات  "معهد  يف  ال�شتاذية  مقعد  تنال 

1933 حتى  من  فيه  وظلت  ال�رشقية" ب�شيكاغو 

يف  مهدي  حم�شن  ويذكر   .1963 يف  تقاعدها 

ماردين  ولدت يف  انها  تكرميها،  كتبه يف  مقال 

عائلتها  مع  و�شافرت   1907 عام  تركيا  جنوب 

اىل املو�شل ثم اىل بغداد عرب دجلة، وبعدها اىل 

بومباي حيث اجتازت اختبار التاأهل للدرا�شة يف 

احلرب  انتهاء  حتى  الهند  يف  ومكثت  كامربدج 
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غريترود  امل�ش  برفقة  لت�شتدعى  الوىل  العاملية 

بيل لتدري�ش البنات يف اململكة العراقية الوليدة، 

انتقلت مع عائلتها اىل بو�شطن ف�شيكاغو  ومنها 

ال�رشقية  الدرا�شات  معهد  يف  تابعت  حيث 

�شربينغلر،  مارتن  العربية  اللغة  ا�شتاذ  درو�ش 

ال�شالمي  التاريخ  مطلع  بدرا�شة  لتتخ�ش�ش  ثم 

املكت�شفة  الربدي  ورق  ن�شو�ش  على  اعتمادا 

ال�شت�رشاقية  الدرا�شات  منهج  يف  ثورة  وحمدثة 

قبل.  من  الغربيني  الكتاب  نهج  على  املعتمدة 

اىل  بع�شها  ترجم  مهمة  موؤلفات  ابوت  ولنابيا 

الإ�شالم"  يف  وال�شيا�شة  "املراأة  مثل  العربية 

و"ملكتان يف بغداد:  اخليزران ام هارون الر�شيد 

وزوجته زبيدة"، و"نظرة جديدة حول ادارة عبيد 

مكت�شفة"،  بردية  خالل  من  احلبحاب  بن  اهلل 

اأوراق الربدّي الأدبّية  و"درا�شات يف خمطوطات 

العربّية"...

معه  �شحفية  مقابلة  يف  مهدي  حم�شن  ويخربنا 

مع  للدرا�شة  نادرة  فر�شا  امتلك  انه   ،1996 يف 

علماء لمعني يف العامل العربي كما يف الوليات 

املتحدة ودول اوروبية. اما الأكرث تاأثريا بينهم يف 

وتت�شابك  فتتباين  اخلا�ش،  العلمي  م�شاره  ر�شم 

التاأثريات  وابعاد  وانواع  وال�شباب  ال�شماء 

من  التخرج  قبل  "ما  الراحل:   املفكر  يراها  كما 

ال�شخ�شية  كانت  بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة 

التاريخ  يف  زريق  ق�شطنطني  هي  تاأثريا  الأكرث 

�شك  ادنى  بال  كان  الفل�شفة  بينما يف  الإ�شالمي، 

�شارل مالك الذي كان من دواعي �رشوري العمل 

للدول  ممثال  كان  عندما  املتحدة  الأمم  يف  معه 

ما  يل  قدم  كالهما  الأمن.  جمل�ش  يف  العربية 

وال�شعور  ملو�شوع  احلما�ش  اجلامعي:   يحتاجه 

باهميته الكبرية حلياتنا اخلا�شة وحياة امته". 

زريق  ق�شطنطني  ال�شوري  املوؤرخ   ان  واملعلوم 

اجلامعة  من  اي�شا  املتخرج   ،)1909-2000(

�شيكاغو  جامعتي  من  ثم  ببريوت  المريكية 

1930، واملعروف  عام  للدكتوراه  وبرن�شتون 

القرن  يف  العربية  القومية  منظري  اأبرز  كاأحد 

والعقالنية،  بالعلمانية  ربطها  وداعية  الع�رشين 

ولقب من قبل ان�شاره بـ"�شيخ املوؤرخني العرب"، 

فقد كان ا�شتاذ التاريخ يف اجلامعة المريكية ثم 

ابرز م�شوؤوليها عندما دخلها حم�شن مهدي، قبل 

 1949 يف  ال�شورية  للجامعة  رئي�شًا  ي�شبح  ان 

وقد  ببريوت،  المريكية  للجامعة  رئي�شا  وبعدها 

التقيت به طويال يف بريوت عام 1991.

مالك )-1906 �شارل  اللبناين  املفكر  اما 

الفل�شفة  يف  الدكتوراه  على  احلا�شل   )1987
وايتهيد  فل�شفتي  "اأ�ش�ش امليتافيزيقيا يف  حول 

تت مارتن  نف�شه  هو  والدار�ش  وهايدغر"، 

 ،1932 باأملانيا يف  يف  فرايبورغ  هيدغر 

قبلها،  هارفارد  يف  وايتهيد  نورث  وتت األفرد 

كان �شخ�شية لمعة يف منت�شف القرن املا�شي 

قبل ان ت�شبح مثرية للجدل لتوجهاتها اليمينية 

املتطرفة. فقد ا�شتهر بتاأ�شي�شه لق�شم الفل�شفة يف 

اجلامعة الأمريكية ببريوت، ثم بكونه اول مثقف 

عربي ي�شغل من�شب وزير خارجية بالده وقبلها 

�شارك  الذي  الوحيد  العربي  الدبلوما�شي  بكونه 

الإن�شان يف  حلقوق  العاملي  �شياغة الإعالن  يف 

القت�شادي  للمجل�ش  رئي�شا  عمل  كما   1948
ا�شتهر  لكنه  املتحدة،  لالمم  التابع  والجتماعي 

اي�شا بتوجهاته اليمينية التي قادته اىل مناه�شة 

احلرب  مطلع  يف  وامل�شاهمة  ال�شرتاكية  الفكار 

اللبنانية"  "اجلبهة  بتاأ�شي�ش  اللبنانية  الهلية 

املناه�شة للعروبة والفل�شطينيني وكان احد ابرز 

منظريها.

يف  مهدي  حم�شن  لدى  �شيتعزز  احلما�ش  ذلك 

جامعة �شيكاغو، اذ يوؤكد وجود دور مهم للتحاقه 

الجتماعي"،  الفكر  "جلنة  بـ  فيها  الفور  على 

خمتلفة،  جمالت  يف  لمعني  علماء  من  املوؤلفة 

الذي  ال�رشقية،  الدرا�شات  وكذلك لعمله يف معهد 

�شم نف�ش العدد املهم من علماء معنيني بدرا�شة 

ال�شعب  من  كان  وبداهة  الأدنى.  ال�رشق  تاريخ 
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م�شاعر  عن  الت�شعينات  نهاية  يف  التعبري  عليه 

يف  الوجود  جتربة  وعمق  الفق  و�شعة  الثارة 

واأوائل  الأربعينات  اأواخر  فرتة  يف  اجلامعة  تلك 

تكللت  والتي  الع�رشين،  القرن  من  اخلم�شينات 

ا�رشاف  تت  خلدون  ابن  عن  اأطروحته  بكتابة 

املوؤرخة نابيا ابوت من معهد الدرا�شات ال�رشقية 

وفيل�شوف ال�شيا�شة ليو �شرتاو�ش من ق�شم العلوم 

ال�شيا�شية، وكالهما من زمالئه الأكرب �شنا عندما 

عاد اإىل جامعة �شيكاغو للتدري�ش.

حمظوظا  مهدي  حم�شن  كان  اي�شا،  اأملانيا  ويف 

عديدة  منا�شبات  يف  هايدغر  مارتن  ل�شماع 

وما  حياته  يف  ن�رشه  ما  كل  بقراءة  وال�شتمرار 

ن�رش بعد وفاته. وهو يرى، ان الفرق بني املواقف 

تتعلق  هايدغر  ومارتن  �شرتاو�ش  لليو  الفل�شفية 

بو�شع الأفالطونية املحدثة اأو الفرق بني اأر�شطو 

واأفالطني ب�شاأن املبداأ الأول، موؤكدا انه كان مييل 

ولكنه  امل�شاألة.  هذه  ب�شاأن  �شرتاو�ش  جانب  اإىل 

العليا  الق�شايا  "هذه  مثل  باأن  يقني  على  كان 

من  بد  ل  واأنه  بيقني،  ح�شمها  ال�شهل  من  لي�ش 

اختيار".

منجزه الفل�شفي وموؤلفاته 

ترك حم�شن مهدي نحو ع�رشين كتابا ن�رشت يف 

حياته ا�شهرها: 

درا�شة   - خلدون  ابن  عند  التاريخ  "فل�شفة   -

ن�رش  وقد  الثقافة".  لعلم  الفل�شفي  الأ�شا�ش  يف 

ثم  مرة،  لأول  عام 1957  لندن  بالجنليزية يف 

اعيد طبعه عدة مرات. 

ال�شيا�شية"،  الفل�شفة  وتاأ�شي�ش  "الفارابي   -

باري�ش 2000. 

عام  نيويورك  الو�شيطة".  ال�شيا�شية  "الفل�شفة   -

 .1963
ليدن،  جملدات.  ثالثة  يف  وليلة"،  ليلة  -"األف   

.1984
من  خمطوطة  على  اعتمادا  العربية،  "الليايل   -

القرن الرابع ع�رش". ترجمها اىل الجنليزية ح�شني 

هداوي، من�شورات ايفرميانز ليرباري، 1992.

الإ�شالمّية"،  الفل�شفة  ودرا�شة  "ال�شت�رشاق   -

اأك�شفورد، 1990.

- درا�شة عن "الكندي" يف "معجم مكتبة املعهد 

الدومنيكاين للدرا�شات ال�رشقية".

ا�شدرها  التي  الفارابي  لن�شو�ش  تقيقاته  اما 

وعميقة  م�شتفي�شة  درا�شية  مقدمات  مع 

"اأبو  واأبرزها  عديدة،  بطبعات  ظهرن  فقد 

بريوت 1961.  ن�رش الفارابي وفل�شفة اأر�شطو"، 

و"كتاب  اخرى.  ولغات  العربية  اإىل  ترجم  وقد 

"الألفاظ  و"كتاب   .1968 بريوت  امللة" 

امل�شتعملة يف املنطق". بريوت، 1968. و"كتاب 

الواحد  "يف  1969.وكتاب  بريوت،  احلروف". 

والوحدة"، الرباط 1990.. والعديد غريها.

مهدي  حم�شن  ا�شتغال  و�شف  بامكاننا  كان  اإذا 

املعروفني  فال�شفتنا  من  عدد  موؤلفات  على 

اجناز  يف  لنجاحه  فذلك  الكت�شاف،  باعادة 

تقيق علمي لعدد من موؤلفاتهم معتمدا درا�شات 

مقارنة ر�شينة وعميقة لكل املخطوطات القدمية 

ذات العالقة التي انهمك يف البحث ال�شبور عنها 

وهكذا  و�شواهما.  واإيران  اإ�شطنبول  مكتبات  يف 

العلماء  انتباه  جذب  يف  مهدي  حم�شن  جنح 

الرتاث  ن�شو�ش  من  عليه  ركز  ما  اىل  الغربيني 

قواعد  فر�ش  ان  بعد  ال�شالمي  العربي  الفكري 

برباعة  الواقع،  يف  م�شتمدة  درا�شتها  يف  جديدة 

وا�شالة، من املناهج العلمية التي كان الباحثون 

حول  اخلا�شة  لدرا�شاتهم  طوروها  قد  الغربيون 

وبهذا  الو�شيط  الوربي  الفكري  الرتاث  ن�شو�ش 

او  "التب�شريي"  البعد  قل�ش  بالحرى  او  انهى 

"الالهوتي" للمفاهيم العلمية اخلا�شة بفل�شفة او 
فل�شفات )عربية وا�شالمية( مقيدة بهذا التو�شيف 

تعرب  ل  قد  والذي  املعني  الديني  او  اجلغرايف 

مهدي  حم�شن  توج  وقد  بال�رشورة.  فعليا  عنه 

بالغة  وتاأويالت  تليالت  عدة  باأجناز  اعماله 

ال�شالمية.  للن�شو�ش الفل�شفية العربية  الأهمية 
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من جامعة  لرينر  رالف  مع  بالتعاون  ن�رش  كما 

�شيكاغو واإيرن�شت فورتن من كلية بو�شطن، كتابًا 

ال�شيا�شية  "الفل�شفة  ا�شم  تت  وا�شعة  �شهرة  نال 

الن�شو�ش  من  جمموعة  ت�شمن  الو�شيطة"، 

املختارة واملرتجمة من اللغات العربية والعربية 

والالتينية اإىل اللغة الإجنليزية. 

الك�شف عن فل�شفة التاريخ عند ابن خلدون 

بداأ ال�شهام الفكري ملح�شن مهدي مبكراً وعفويًا 

يف اطروحته التي قدمها يف جامعة �شيكاغو عام 

ابن خلدون  التاريخ عند  "فل�شفة  1954 بعنوان 
الثقافة"،  لعلم  الفل�شفي  الأ�شا�ش  يف  درا�شة   -

واأعمق ما �شدر  له،  اول اجناز متميز  والتي تعد 

احلني.  ذلك  حتى  خلدون  ابن  عن  درا�شات  من 

وتت�شمن الدرا�شة خم�شة ف�شول، تمل العناوين 

الفل�شفة  ذاتية،  و�شرية  تاريخية  خلفية  التالية:  

علم  الثقافة،  علم  اىل  التاريخ  من  والقانون، 

اأ�ش�شه  الثقافة:   الثفافة:  ق�شاياه وم�شاكله، علم 

ومنهجه. 

ويحاول مهدي يف هذا الكتاب الك�شف عن مالمح 

�شاحب  لدى  احلديث  باملعنى  للتاريخ  فل�شفة 

كموؤرخ  عمومًا  يعرف  كان  الذي  "املقدمة" 
وح�شب  والرتبية  الجتماع  يف  نظرات  و�شاحب 

الفل�شفية  واملبادئ  الأ�ش�ش  على  مركزا  قبل،  من 

"لعلم الثقافة اجلديد" عنده، للتدليل على اأن فهمًا 
اجلوانب  درا�شة  يف  خلدون  ابن  مل�شاهمة  كافيًا 

فهمًا  يتطلب  الن�شانية،  للمجتمعات  املختلفة 

كما  الجتماع.  علم  يف  منهجه  ملجمل  �شاماًل 

َجعلْت  َهْل  مفاده:   مركزيًا  �شوؤاًل  الكتاب  يطرح 

الفل�شفَة، زائدة عن  التاريخية والثقافية،  لومنا  عحُ

يف  ذلك،  عك�ش  على  العلوم،  هذه  اأن  اأَو  احلاجة، 

حم�شن  وي�شعى  الفل�شفية؟  لالأ�ش�ش  ملحة  حاجة 

بحث  عرب  ال�شوؤال  هذا  على  الإجابة  اىل  مهدي 

معمق لطروحات ابن خلدون النظرية معتربا اياه 

مبثابة املفكر الوحيد الذي اهتم بدرا�شة التاريخ 

يف عالقته مع الثقافة والجتماع، م�شتنتجا اأنه 

التاريخ  م�شكلة  مع  للتعامل  خا�شًا  علمًا  اأ�ش�ش 

والثقافة، بال�شتناد اإىل فل�شفة اأفالطون واأر�شطو 

وتالمذتهم من امل�شلمني.

ومن ال�رشوري ان نذكر يف هذا املجال اخلالف 

الفل�شفي بني حم�شن مهدي ومفكر عراقي معا�رش 

عامل  هو  اي�شا  خلدون  ابن  فكر  بدرا�شة  اهتم  له 

ذهب  وبينما  اذ  الوردي.  علي  الكبري  الجتماع 

خلدون  ابن  ان  اىل  درا�شته  يف  مهدي  حم�شن 

الذي  النهج  نف�ش  على  الفل�شفي  منهجه  يف  �شار 

ار�شطو  امثال  من  الغريق  الفال�شفة  عليه  �شار 

امل�شلمني  العديد من فال�شفة  اتبعه  و�شقراط كما 

كالغزايل وابن ر�شد وابن باجه وانه بالتايل بنى 

علم الجتماع على نف�ش ال�ش�ش الفل�شفية للمنطق 

القدمي الر�شطي خا�شة وكما قدمه ابن ر�شد اىل 

لبن  تلميذ  هو  خلدون  ابن  ان  اعترب  انه  درجة 

هو  والذي  ا�شتاذته  نهج  نف�ش  على  و�شار  ر�شد 

الوردي  الر�شطي، يرى علي  للمنهج  امتداد  ذاته 

ابن خلدون  قدمه  الذي  والبداع  الجناز  وان  ان 

امنا يكمن يف ترره من قالب املنطق الر�شطي 

التنظريي م�شتنتجا ان ابن خلدون وعلى الرغم من 

ا�شتخدامه للم�شطلحات الفل�شفية التي ا�شتخدمها 

مغايرا  فل�شفيا  منهجا  اتبع  ال�شابقون  الفال�شفة 

الن�شاين  للمجتمع  الواقعية  النظرة  على  يرتكز 

ودرا�شته كما هو .

عن  درا�شتنا  يف  لحظنا  فكما  لنا،  بالن�شبة  اما 

مو�شوعة  اأن  اجلديل"،  واملنطق  الوردي  "علي 
�شيما  ول  اخللدونية  التاريخ  فل�شفة  يف  اجلدل 

يف  الدوري  التطور  مت�ش  التي  الق�شايا  يف 

ا�شباب  وفهم  واحل�شارات  الدول  وانهيار  ن�شوء 

وغريها  وديناميتها  الب�رشي  العمران  ظاهرة 

علي  اهتمام  حمط  كانت  التي  هي  املحاور،  من 

قبل  خلدون،  ابن  منطق  عن  درا�شته  يف  الوردي 

ان يت�شاءل:  "اأكان ابن خلدون يجري يف تفكريه 

فال�شفة  كان  الذي  الر�شطي  املنطق  منهج  على 

لنف�شه منطقا  ابتكر  انه  ام  عليه  ال�شالم يجرون 
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جديدا خا�شا به؟"

علي  ملنهج  الول  التاأ�شي�ش  كان  ال�شوؤال  وهذا 

وهو  براأينا.  الجتماع  علم  يف  اخلا�ش  الوردي 

منهج قائم منذ البدء على ا�شتنتاج مفاهيم نظرية 

مباحث  انتاج  ولي�ش  ال�شتقراء،  على  موؤ�ش�شة 

الذي  المر  تاأريخية،  او  تربوية  او  تطبيقية 

ب�شيغته  املنطق  جتاوز  طموح  لحقا  لديه  خلق 

وتعقيدا.  حداثة  اكرث  �شيغ  عن  بحثا  اخللدونية 

ومن الوا�شح بداهة ان اطالعه على كتاب حم�شن 

خلدون"  ابن  عند  التاريخ  "فل�شفة  عن  مهدي 

يف  كان   ،1957 عام  يف  بالجنليزية  ال�شادر 

نظرنا ال�شبب املبا�رش يف اكت�شافه لأعماق منطق 

ابن خلدون. اذ ميتاز هذا الكتاب بكونه اول بحث 

واملنطقية  الفل�شفية  الناحية  يدر�ش  نوعه  من 

الب�رشي،  العمران  حول  اخللدونية  النظرية  يف 

بعد ان كان الباحثون قبل مهدي ل ي�شريون ال 

ي�شجل  والوردي  منها.  الجتماعية  الناحية  اىل 

مبح�شن  واعجابه  الكتاب  لهذا  ال�رشيح  تقديره 

انه  ال  اآرائه،  من  الكثري  على  وموافقته  مهدي 

يخالفه جذريا يف القول باأن ابن خلدون جرى يف 

نظريته الجتماعية على نف�ش املبادئ املنطقية 

التي جرى عليها افالطون وار�شطو ومن تابعهما 

من فال�شفة ال�شالم.

وهكذا وبينما يرى مهدي ان ابن خلدون مل يكن 

�شيما  ل  القدامى،  للفال�شفة  خمل�ش  تلميذ  �شوى 

نف�ش  على  اجلديد  علمه  بنى  وانه  ر�شد،  لأبن 

ال�ش�ش التي بنى اولئك تفكريهم الفل�شفي عليها، 

او  ال�ش�ش  تلك  تغيري  اىل  حاجة  يجد  مل  حيث 

خلدون  ابن  ان  الوردي  يرى  ب�شحتها،  الت�شكيك 

كان ثائرا على الفل�شفة القدمية بوجه عام، وعلى 

انه  هو  والدليل  خا�ش.  بوجه  الر�شطي  املنطق 

الذي  املنطقي  املنهج  نف�ش  على  �شائرا  كان  لو 

ينتج  ان  ا�شتطاع  "ملا  قبله  الفال�شفة  عليه  �شار 

"البداع  ان  الوردي  ظن  ففي  جديدا".  علما  لنا 

العظيم الذي جاء به ابن خلدون ن�شاأ عن كون هذا 

القدمي  املنطق  من  يتحرر  ان  ا�شتطاع  قد  الرجل 

وان يتخذ لنف�شه منطقا جديدا". ومن هنا تتاأتى 

ظاهريا لديه �رشورة كتابه "منطق ابن خلدون" 

باعتباره الهم يف هذا ال�شاأن.

يعده من  ان  بعد  ابن خلدون  املنطق عند  نظرية 

فال�شفة  و"ي�شبه  العامل"  يف  املفكرين  "اعظم 
به" لعتبارين  ي�شتهان  ل  �شبها  احلديث  الع�رش 

اولهما انه اول من در�ش املجتمع الب�رشي بطريقة 

او  ال�شوري  للمنطق  نقده  لن  والثاين  واقعية، 

امنا  التع�شب  ب�شبب  نقدا  يكن  "مل  الر�شطي 

ب�شبب دعوته اىل منطق جديد من�شجم مع املنهج 

الجتماعي الواقعي واحلقائق التاريخية".

فاملفكر ح�شب الوردي، كلما كان اكرث تررا من 

قيود املنطق القدمي كان اكرث ابداعا يف تفكريه، 

كلها،  احلديثة  العلوم  ان  الواقع  يثبت  فيما 

الطبيعية منها والجتماعية، "مل ت�شتطع ان تنمو 

هذا النمو العجيب ال بعد ان بداأ فران�شي�ش بيكون 

والرتاث  الر�شطي  املنطق  املعروفة على  بثورته 

الفل�شفي القدمي". لذا فهو يعلن الثورة على مفهوم 

الجتماعية  املنظورات  يف  التقليدي  املنطق 

البعد  رمبا  يف�رش  ما  وهذا  املرة.  هذه  املوروثة 

الوردي  لغة  يطبع  الذي  ال�شجايل  وحتى  النقدي 

من  معا�رشيه  بع�ش  حيال  �شيما  ل  وتليالته 

معتمدين  يجادلون  الذين  الدعاة  او  الباحثني 

قدمية  منطقية  اقي�شة  من  لديهم  ما  "على 
ي�شولون بها كما ي�شول املحارب ب�شيفه البتار"، 

غري مدركني ان املجتمع، وكما قال ابن خلدون 

بداهة، "يراد له منطق اآخر غري املنطق الخري".
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املاء الذي اأدخل غماره مل ي�سبق الأحد 

اأن جرى فوقه.)*(

اجلنة، الن�سيد II، البيت 7      

 الكتاب

تباعد  حالة  يف  املوجودة  املوؤلفات  هي  قليلة 

فهي  الإلهية":   "الكوميديا  حال  مثل  عنا  متزايد 

واإن كانت تاريخيا اأحدث عهدا من "الإنيادة"، من 

اأقدم  اأ�شلها، فاإنها مع ذلك تبدو لنا  حيث ت�شتمد 

ا�شتدعته من تعليقات ومن  منها بكثري؛ فرغم ما 

تفقد يف  فهي مل  بتبحر مهوو�ش،  ح�شو م�شحوب 

فاإن  فيه،  �شك  ل  مما  ولكن  الدفني.  �رشَّها  نظرنا 

ال�شبب يعود اإىل لغز مبهم متخفٍّ يف اأعمق اأعماق 

ثقافتنا مثل لطخة عمياء، حيث اأن قربه منا يوؤدي 

بنا اإىل الت�رشع والرثثرة.

عة  امل�شاألة التي تطرحها "الكوميديا" هي من ال�شِّ

بحيث اأن قابليتها للروؤية، التي تبقى اإ�شكالية هي، 

رمبا، كل ما يعلن عن نف�شه لنا. اإن النزعة الإن�شانية 

مرجعية  يف  وتختزلها  لتجمدها  كثريا  تتاأخر  مل 

بوتي�شيللي  الت�شكيلي  الفنان  اأن  ثقافية، ويبدو 

الكال�شيكية،  النزعة  اخلدر.  هذا  من  حررها  وحده 

ما  حول  فكرة  اأدنى  لديها  تكن  مل  ميلتون،  رغم 

لها  بدت  التي  امللحمية  الق�شيدة  هذه  يف  يجري 

همجية. يف القرن الثامن ع�رش- اإذا ا�شتثنينا فيكو 

Vico الذي األف، على هام�ش ع�رشه كتاب:  "العلم 

اجلديد"، الذي يعد من عنوانه تكرميا لدانتي الذي 

ي�شميه بـ"هومريو�ش التو�شكاين"- فاإن ن�شا كهذا 

ل ي�شكل �شوى ب�شاعة غري قابلة للقراءة، َلاإن�شانية 

الالاإن�شانية(،  دائما  تعني  للقراءة  القابلية  )عدم 

دائرة  اأكرث  تدقق  امل�شو�ش"،  "اخلليط  من  نوع 

املعارف )الإن�شيكلوبيديا(. يف هذه اللحظة ميكننا 

القول دون اأن ن�شقط يف التناق�ش باأن دانتي غري 

مرئي هو اأي�شا اأكرث من "املاركيز دو �شاد" الذي 

م�شتواه.  يف  املوجود  الوحيد  رمبا  م�رشوعه  يعد 

لقد اأ�شحى القرن التا�شع ع�رش قرنا ت�شوده احلرية 

اأي�شا العمى:  فبف�شل �شيلينغ اأ�شبح دانتي  ولكن 

احتفظت  التي  الرومان�شية،  الأ�شطورة  من  جزءا 

تزيينية  ب�شورة  اخل�شو�ش،  على  فرن�شا  يف  له 

واجلحيم  دانتي  من  كل  �شار  حيث  تر�شيعية 

مفردتني مرتادفتني تدخالن يف �شنف الروؤياوي 

واملرعب. مع ذلك، فالف�شل يعود اإىل القطيعة التي 

والتي   19 القرن  من  الثاين  الن�شف  عن  عرفت 

�شكليا  طابعا  يتخذ  "الكوميديا"  ح�شور  �شتجعل 

)"هومرييا"(، وهو الأمر الذي �شيجري على اأ�شا�شه 

الدال يف  تويل وقلب حا�شمني مرتبطني بظهور 

ذاته، وباللغة ك�شوؤال جذري اأكرث فاأكرث. 

 فليب �سولِّريز

*
ترجمة:  حممد العرابـي 

دانتي

ورحلة الكتابة

*  شاعر وناقد من المغرب



متناق�ش:   ب�شكل  نف�شه  عن  يف�شح  ح�شور  اإنه     

ما  على  فيه  �شددا  باوند  وعزرا  جوي�ش  جيم�ش 

mi- جمهري  - الكون  بامل�رشوع  ت�شميته   ميكن 

ال�شمولية.  الل�شانية  ال�شبغة  ذي   crocosmique

لي�شوغ  املجال  فيه  وجد  اأنه  عن  ف�شال  كلوديل 

"ل  الذي  ال�شعر  حول  مناذجه  طريقته  على 

اجلديد  على  يعرث  لكي  الالنهائي  يف  يغو�ش 

فيه  يعرث  لكي  املنتهي  عمق  يف  يغو�ش  ولكنه 

يطمئن  اأن  كالعادة  يريد  امل�شتنفذ"،  غري  على 

تفعل  ماذا  تعرف  مل  التي  الكاثوليكية  الطائفة 

الكونية(.  يف  )وم�رشف  الإرباك  غاية  يف  بكاتب 

واإذا اأردنا القول، فدانتي قابل لكل ما نريده منه:  

النزعة احلداثية؛ كل  الأكادميية،  النزعة  اجلامعة، 

واإذن  خماطر.  كبري  بدون  تتبناه  منها  واحدة  

فامل�شكلة، بكل تاأكيد، ل تكمن هنا )وهي بالقطع 

اأو  مل تكن كذلك بالن�شبة لهولدرلني، للوتريامون، 

ملالرميه، وكما نعرف فاإن الفكر تخلى منذ زمن 

كان  واإذا  امل�شطنعة(.  الت�شنيفات  هذه  عن  بعيد 

" ي�شمى دانتي، واإذا كان النبثاق  من وجود "ل�رشِّ

يكف  مل  ما  �شيئا  يلقننا  اأن  لن�شه  الأركيولوحي 

األ  لنا  ينبغي  فقطعا  تاريخنا،  تديد  عن  خفية 

حمتواه،  يف  ول  الن�ش  هذا  مظهر  يف  عنه  نبحث 

دانتي مع  التي يقيمها  العميقة  العالقة  ولكن يف 

الكتابة.

هذا  لها  يكن  التي مل  الإلهية" ـ  "الكوميديا  اإن     

من  ابتداء  اإل  الكا�شفة  الهالة  لهذه  احلامل  ال�شم 

بكل  دانتي،  اعتربها  والتي  ع�رش،  ال�شاد�ش  القرن 

ب�شاطة، "ق�شيدة مقد�شة"،-  �شتغدو اإذن بالن�شبة 

واأكرث من  بل  النكتاب،  اإىل  �شبيله  ن�شا يف  اإلينا 

ذلك اأي�شا الكتاب الأول الكبري الذي مت التفكري فيه 

وبلورته بالكامل من طرف موؤلفه ككتاب.

 ولقد بداأنا ندرك ب�شكل اأف�شل الأهمية التاريخية 

وبالكتاب.  بالكتابة  اخلا�شة  للرمزية  اجلوهرية 

ولكون الرمزية ا�شتعارة لمتناهية ت�شتبدل نف�شها 

بنف�شها عرب الزمن، فاإنها متثل داخل كل اأدب، بل 

نوعا  فكرية،  منظومة  كل  داخل  ذلك،  من  واأكرث 

احلد  من  نوعا  املراآوية،  املثالية،  الو�شعية  من 

بالف�شاء  فقط  لي�ش  فيه  �شنحظى  الذي  املرجعي، 

اأي�شا مبفتاح ومعنى كل تعبري. وهكذا جتد  ولكن 

هذه الرمزية التكوينية، التي ميكن تتبع م�شريها 

ط من  ه اأو املن�شَّ املعدَّل با�شتمرار، امل�شتن�شخ، امل�شوَّ

جديد - هذا القا�شم امل�شرتك اخلفي، امل�شتَّت والذي 

يتم اإخفاوؤه اأحيانا اأكرث من تركه يعلن عن نف�شه 

ويعر�شها يف كامل الأ�شواء-  جتد مع دانتي يف 

التي  الكلية  وتعني  اكتمال،  الأكرث  جتليها  الغرب 

كممثل  اأي�شا  ولكن  "كموؤلف"  كموؤلف.  واجهها 

وكقارئ، وهو ما يعطي لظهوره واقعية مف�شلية، 

منوذجية، كما لو كان عند التقاء جمالني:  اأحدهما 

وكرمز  )فردي(.  عمودي  والآخر  )تاريخي(  اأفقي 

الأزمنة  ولتبا�شري  القدمية  الأزمنة  ل�شتعادة 

احلديثة، وكرمز ملغامرة فريدة ل لحق ول �شابق 

و�شط  متوازن  ب�شكل  اأي�شا  دانتي  يتموقع   ، لها 

الزمن، يف اخلط الزمني الذي نوجد عليه، بال�شبط 

nel mezzo cammin-"  يف مركز كل جتربة متميزة: 

له  يريده  ما  الأقل  على  وهذا    "di di nostra vita

يربز  �شموليا  عاملا  ن�شه  من  جاعال  تام،  بوعي 

التي ميكن  للغة وللطريق  نف�شه بنف�شه، وكوميديا 

اأن تعرب من خاللها ذات تاول اأن ت�شتنفذها من 

جميع اأبعادها من خالل انك�شاف فعال.

هذه  يف  التفكري  نحاول  اأن  اإذن  علينا  يتوجب     

احلركة املزدوجة:  من جهة، تركيب وبناء كتاب 

بكل  اخلا�شة  التنظيمات  مكان  موقعه  ياأخذ 

فكر،  )بحث،  موجود  هو  ما  مبجموع  الكتب-اأي 

تاريخ،  مادة،  طبيعة،  اأفراد،  عامل،  اأفعال،  حلم، 

ثقافة، اأ�شاطري، ن�شو�ش، دين( مبا يجعل من هذا 

اآخر:   وبتعبري  الكتابة-  لرمزية  ينت�شب  الكتاب 

كل  معه  العالقة  يف  يرتجم  كتاب  وبناء  تركيب 

ومن  به.  واملحيطة  الدائرة  الظواهر(  )كل  الكتب 

اخلا�شة  الذات   – تكوين   – تاأ�شي�ش  اأخرى،  جهة 

بهذا الكتاب، مبا يف ذلك تلك التي �شت�شكل جماعه 
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فهم  ومعناه. اأو اأي�شا:  التي �شت�شكل مكونات لغة تحُ

التي  اللغات  لكل  الوحيدة  امل�شاحة  اأنها   على 

ت�شكل  اأخريا من تخلي�شها وترجمتها، كما  ا  متكنَّ

املكانة التي ينبغي اأن يحتلها يف هذه اللغة رمز 

 ordinateur اآيل  ناظم  الدقة  يف  زيادة  اأو  ح�شابي 

وال�شتعمال  الدخول  رمز  اآن  يف  داخلها  �شي�شكل 

الفعلي. جملٌد من هذا القبيل بالنتيجة واإن كان ل 

)اأي متخذا  اأن يكون مثاليا بل مكتوبا  اإىل  يطمح 

كتاٌب  اخلا�ش:   لوجوده  كاإوالية  الكتاب  رمزية 

القادر على  الوحيد  اإليه كتاب لكنه  الكل بالن�شبة 

قوله، وبالنتيجة كتاب �شيكون النقي�ش لكل كتاب 

نظر  وجهة  من  كليته  يف  دقيقا  �شيكون  مفرد( 

دانتي،  من  جتعل  اأ�شا�شية  خا�شية  وتلك  القارئ. 

يتحدث  �شخ�شا  التبحر،  م�شاكل  كل  عن  وبعيدا 

اإلينا اليوم وعن قرب.

اإن مالحظة نداء الكوميديا الدائم ل يعني، فعليا، 

نحو  موجها  النداء  هذا  يكن  مل  اإذا  الكثري  ال�شيء 

القارئ )وال�شيغة املعربة اأكرث عن هذا النداء هي 

 " / "O tu che leggi udiron nouvo ludo" :بدون �شك

اأنت يا من يقراأ �شت�شمع لعبا جديدا"/ من اجلحيم(. 

ينبغي تاأكيد الق�شيدة برمتها باعتبارها انعطافا 

ه  نحو هذا املكان الفارغ الذي يقروؤها والذي توجِّ

قابلة  تكون  نف�شه  يجعل  اأن  اأجل  من  القول  اإليه 

للقراءة هي الأخرى. مكان من هذا القبيل لن يكون 

قطعا  هو  ولي�ش   ،
حُ
داخل-هـ هو  مما   

حُ
خارج-هـ

مكانا  ي�شبه  ل  فهو  حال  كل  وعلى  الآخر،  وجهه 

طاقة  ي�شبه  بالأحرى  هو  بل  نتخيله  اأن  ينبغي 

�شرنى، مل  ودانتي،كما  موَقعة ممكنة.  لكل  �شابقة 

يجد من كلمات يحدد بها هذا املكان اإل تلك التي 

اإنه  الفعل.  ال�شغف،  تعني طاقة حيوية م�شاعفة:  

الذي  باملعنى  كتابته،  اأي�شا  ولكن  الن�ش  قراءة 

يجعل الأمر- من ال�شطر الأول حتى الأخري، بح�شب 

املنحى الزمني ل�رشد ينتهي عند خامتة كل �رشد 

اأو للغة  وعند البداية املتجددة بال نهاية لق�شيدة 

اآخر  �شيئا  يكون  اأن  يعدو  ل  جمهولة،-  فريدة، 

اللغة  هذه  داخل  للنا�شخ  املتوا�شلة  الولدة  غري 

با�شتمرار،  ولدته  تتجدد  �شخ�ش  نحو  املوجهة 

بالتزامن مع ولدة املعنى الذي ين�ش على كل من 

النا�شخ والقارئ يف كل زمان ويف كل مكان. وتلك 

– "التمدد  هي التجربة التي يتطلبها منا الكتاب 

الكلي للحرف"، كما �شيقول مالرميه لحقا.

ولكي ن�شيء هذا العب، �شيكون علينا رمبا اأن نعنيِّ 

اأ�شطورة موؤقتة للغة، كحركة متاأرجحة بني قطبني 

اأحد  الأ�شطورة(  )اأي  يبلغها  مل  بالقوة،  موجودين 

من قبل، ونحن جمربون على اأن ن�شع لها كحدود 

 والغمو�َش:  قطب 
َّ
متحولة با�شتمرار الواقَع الفعلي

عبورها؛  املتعذر  العتمة  اأي  القراءة،  قابلية  عدم 

املطلقة.  بال�شفافية  اخلا�ش  له،  املناظر  والقطب 

ول  باملطلق،  للقراءة  قابل  غري  يكون  �شيء  فال 

هذين  بني  كامل.  ب�شكل  مقروءا  يكون  �شيء 

واحدة،  لِقمة  انعكا�شا  يعتربان  اللذين  القطبني 

ميتد كل الف�شاء املتعلق باملعنى وتعيينه يف كل 

العتباطي  حول  دوما  املطروح  وال�شوؤال  منهما. 

)ي�شتعيد  لالأ�شياء  مطابقتها  حول  اأو  اللغة،  يف 

no-)1(
لالأ�شياء نتيجة  الأ�شماء  ال�شيغة:    دانتي 

بالتايل  �شيكون   )mina sunt consequentia rerum

مدجما يف الزدواج اخلا�ش مبعطى واحد، موؤ�ش�شا 

فارغ  والآخر، ك�شكل   même le الذات  للتباين بني 

واأويل للفكر. ومن املغري، واإن كان ذلك قد يوؤدي 

والفردي  الكوين  التاريخ  نت�شور  اأن  اإىل �شياعنا، 

مبا  القطبية  هذه  بوا�شطة  اخلفاء  يف  يعمل  وهو 

العبور من خالل  يجعلنا غري قادرين على جتنب 

الأ�شطورتني  هاتني  من  تتخذ  اإ�شمارية  �شورة 

بوؤرتني لها. م�شار دائري كانت  لـِفيكو  Vico وحده 

اجلراأة ل�شياغة قانون تكوينه واإيقاعه، حينما ميَّز 

بني ثالثة اأمناط من اللغة )اللغة ال�شامتة لالآلهة 

، اللغة امللحمية، اللغة العامية( ونوع من التكرار 

امل�شتويات  هذه  توزيع  انتهاء  بال  يعيد  الذي 

الثالثة الدالة. ونعترب اأن الكوميديا ت�شكل الو�شف 

امل�شاعف لهذه احلركة.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

67

دانتي 

واجلحيم 

مفردتان 

ُمرتادفتان 

وجزء من 

الأ�سطورة 

الرومان�سية



 Vita Nova, Ars Nova  حياة جديدة، فن جديد

   ن�شان من املفرو�ش هنا اأن يقدما لنا مفاتيح 

 De vulgari العامية"  الف�شاحة  "يف  الدخول:  

 ."  ،Vita Nova اجلديدة  و"احلياة   ،Eloquentia

بالالتينية  مكتوبا  الأول  يكون  اأن  دللة  له  ومما 

الثاين  كان  التي  )اليطالية(  اللغة  م�شكل  ويعالج 

عتبة  وا�شح  ب�شكل  �شيغدو  والذي  بها  كتب  قد 

دانتي  اأحدثها  التي  القطيعة  اأهمية  "للكوميديا". 
يف  تتاأرجح  قرون  )ع�رشة  الو�شيط  الع�رش  مع 

جندها  جديد(  عامل  يف  وبالنتيجة  جديد،  تلفظ 

ف�شال عن خ�شو�شية  التناق�ش:   هذا  مدرجة يف 

 "( كونيتها  على  الوقت  نف�ش  يف  التاأكيد  اللغة، 

نحن الذين نعترب العامل موطننا، مثلما هو البحر 

يكتب  "العامية"،  فاللغة  لالأ�شماك"(.  بالن�شبة 

"�شتكون   ،Convivio "ال�شيف  موؤلفه  يف  دانتي 

مكان  ت�رشق  التي  اجلديدة  ال�شم�ش  اجلديد،  النور 

القدمية الغاربة، ومتنح نورا لهوؤلء الذين يغرقون 

يف الظلمة ويف العتمة الناجتة عن انطفاء ال�شم�ش 

الآفلة التي مل تعد متلك ما ت�شيئهم به". ) ونحن 

نعرف باأن ال�شم�ش، بالن�شبة لدانتي، هي نوع من 

الوحدة  يف  احل�شاب،  علم  يف  املاألوفة  ال�شتعارة 

التي ت�شع منها الأرقام الأخرى، واأي�شا، ما دامت 

"ت�شمت"يف جحيم، الإله(. هذه اللغة ينبغي البحث 
عنها يف ثالثة م�شتويات: 

 1 - هناك اللغة احلية يف مقابل اللغة امليتة]لغة 

التي  "تلك  الأم،  بلغة  ن�شميها  ما  اأي  القوامي�ش[، 

الذين يحيطون بهم  ال�شغار من  الأطفال  يتلقاها 

خمتلفة...  اأ�شوات  تركيب  يف  ي�رشعون  عندما 

قواعد  لأية  اخل�شوع  دون  نتكلمها  التي  اللغة  اأي 

مقلدين مر�شعتنا"، ومن خاللها،

2 - هناك البعد امل�شاعف للغة الأ�شلية. وظيفة 
يقوم  الذي  املحور  تعترب  الأخرية  الأ�شطورة  هذه 

بالفعل،  الكالم،  خالل  فمن  دانتي:   تفكري  عليه 

احليوانات  بني  ما  و�شطى  مرتبة  الإن�شان  يحتل 

الأفعال  نف�ش  على  تتوفر  فاحليوانات  واملالئكة. 

ل  لكنها  النوع،  نف�ش  داخل  العواطف  ونف�ش 

اأما  املختلفة.  الأنواع  بني  التوا�شل  نف�ش  تقيم 

اأنهم يتوا�شلون مبا�رشة  املالئكة فيفرت�ش فيهم 

فيما بينهم، اأو اأي�شا من خالل و�شيلة املراآة التي 

اعتبارا  اأنف�شهم،  )ال�شياطني  الألوهية  من  ت�شع 

اإدراك  لو�شعيتهم املتقدمة، يكونون قادرين على 

القول  ميكننا  احلد�ش(.  خالل  من  بع�شا  بع�شهم 

اإجمال باأن فريقا يوجد داخل دال تام، بينما يوجد 

الفريق الآخر داخل مدلول خال�ش. ووظيفة اللغة 

اإذن  جتد   ، وحم�شو�شة"  "عقلية  اآن  يف  هي  التي 

فلن  فقط،  لو كانت عقلية  " لأنها  اعرتافها هنا:  

تتمكن من النتقال من مكان اإىل اآخر، ولو كانت 

اأي  اأن تتلقى  حم�شو�شة فقط، فلن يكون باإمكانها 

عقل ول اأن تقدم اأي �شيء يت�شف باملنطق. واإذن 

 sujet هذه العالمة احلقيقية هي بال�شبط املو�شوع

اأنه �شيء حم�شو�ش على  اأق�شده، ذلك  الذي  النبيل 

اعتبار اأنه �شوت، ولكنه �شيء عقلي اأي�شا مبقدار 

ما نراه يدل على �شيء واآخر، وذلك بح�شب اإرادتنا". 

نَف�ش  العالمة؟ من  لهذه  الأ�شلية  الطبيعة  ما هي 

اآدم كالم  النَف�ش، �شدَر عن  الإله، واإجابة عن هذا 

يتكلم،  الهواء  يجعل  اأن  باإمكانه  الإله  اإن  فوري:  

الأول  الإن�شان  اإىل  اإجمال  ينتمي  الكالم  اأن  بيد 

الذي يوجه الكالم اإىل اهلل ويتكلم لكي ميجد الهبة 

اإذن درجة �شفر من الدللة،  اأعطيت له )هنا  التي 

كالم من اأجل الكالم(:  "اإذ ت�شدر عنا، هذه الغبطة 

الطبيعية  انفعالتنا  باأن  خاللها  من  نح�ش  التي 

فاإن  منظمة،  اأفعال  اإىل  نرتجمها  اأن  منا  تتاج 

قناعتنا تزداد باأنها توجد فينا بعناية اإلهية". اإن 

اجلنة لي�شت �شيئا غري هذا املكان من الكالم الأول، 

وكلمة "الأول" هنا، هي بال �شك، ل ت�شري اإىل البعد 

الزمني وحده. "

تنه�ش  الأ�شطورية  اللغة  لهذه  كمقابل   -  3   

التوا�شل:   ا�شتحالة  اأي  للغات،  احلالية  التعددية 

"ما دامت �شوؤون الب�رش تناق�ش عرب مئات ومئات 
النا�ش  من  مئات  دام  وما  املختلفة،  اللهجات 
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اإىل  يتو�شلوا  مل  الكلمات،  من  مئات  خالل  من 

اأن نذهب  الأف�شل  بالكالم، فمن  اإل  اأف�شل  تفاهم 

للبحث عن هذه اللغة الأ�شل التي ا�شتخدمها، كما 

اأم، الإن�شان الذي مل  نعتقد، الإن�شان الذي مل تلده 

طفوليا،  زمنا  يعرف  مل  والذي  حليب،  اأي  ير�شع 

واقعية  على  دانتي  وي�شدد  وكرب".  ترعرع  هو  ول 

مع  بالتزامن  اهلل  خلقه  اللغة  من  معينا  �شكال  اأن 

عن  ف�شال  لديه  تعني  و"�شكل"  الأوىل،  الروح 

الألفاظ، عملية جتميع هذه الألفاظ وطريقة نطق 

الآدمي  ال�شكل  هذا  اإنه  الكلمات:   من  اجلمع  هذا 

كل  لغة  ت�شتخدمه  كانت  "الذي  اآدم(  اإىل  )ن�شبة 

لالإبادة  تتعر�ش  مل  اأنها  لول  املتكلمة  الكائنات 

ويتم اإلقاوؤها اإىل الرياح من خالل خطيئة الغرور 

اللغة  يف  عليها  احلفاظ  مت  والتي  الإن�شانية"، 

العربية "املنحوتة من خالل �شفاه املتكلم الأول"، 

بعد بابل واختالط اللغات. وبابل بالن�شبة لدانتي 

هي لي�شت فقط �شورة عن و�شعيتنا ولكنها اأي�شا 

مبثابة  يعترب  الذي  لالإجنيل  املركزية  الأ�شطورة 

باأن  بالفعل  و�شرنى   – التبا�شا  الأكرث  نقطتها 

دانتي �شيكتب انطالقا من هذا املنظور الأ�شطوري 

)جوي�ش �شت�شتحوذ عليه نف�ش الفكرة و�شيوكل اإىل 

احللم اأمر ا�شتكمال �شهر الدوال(.

اجلبار،  منرود  يف  يتمثل  لبابل  اجل�شدي  الرمز     

من  لكن  اجلحيم.  يف  حمددة  مرتبة  يتبواأ  والذي 

�شاأن  امليتة  )ولي�شت  احلية  اللغة  هذه  اإذن  تكون 

اأن  على  قادرا  دانتي  �شيكون  التي  الالتينية( 

يتكلمها )بحيث متكنه من تقيق ذاته(؟ وكيف له، 

بالرغم من فردانيته املتغرية، اأن يلج اإىل املحرك 

التي  لغات  الثالث  بني  من  لغة؟  لكل  الأ�شلي 

 ،oïl لغة ،oc شيكون عليه اأن يحلها يف ذاته )لغة�

طريقة  من  انطالقا  املعرَّفة  اللغات   ،)si()2 لغة 

نطقها لـ:  oui  )نعم(- وهو ما يذكرنا بالوظيفة 

الكربى لتاأكيدية اللغة- عليه بالنتيجة اأن يتعرف 

يف اإحداها على العن�رش ال�شكلي الأ�شا�ش باعتبار 

بال�شبط يف �رشاع مع  يكون  الألفاظ  "تناغم  اأن 

الوقت  ال�شماوات يف  اأعلى  يِّدت من  �شحُ التي  البلبلة 

كما  وهكذا،  بابل".  مدينة  فيه  تبنى  كانت  الذي 

يقول، فاإن كلمة حب هي كلمة م�شرتكة بني اللغات 

الثالث)اإن اختيار هذه الكلمة كدال منوذجي يتحكم 

فيه، بح�شب دانتي، كون هذه الكلمة �شتكون الأكرث 

على  اإذن  �شتكون  وامل�شكلة  "باملعنى"(.  امتالء 

للغة  الأوىل  الأ�شطورة  الأفق،  يف  التايل:   النحو 

كل  قبالتها  تقف  التي  بلوغها،  املتعذر  الثابتة، 

asympto- قاربة اأن تكون لغة محُ اإل   لغة، ل ميكنها 

غري  اللغة  لهذه  وخالفا  اأدى،  الذي  بال�شكل   tique

– املخلوقة، اإىل اإعادة �شياغة اللغات ب�شكل دائم 
الأ�شلية. واإنه ملن امللفت  البلبلة )الختالط(  بعد 

بن�شيان  لدانتي،  بالن�شبة  البلبلة،  هذه  تو�شم  اأن 

ما  اأي�شا  الن�شيان  هذا  يكون  وباأن  الأوىل،  للغة 

انقطاع  بال  يغريِّ  الذي  التاريخ  ت�شميته  ميكن 

العادات والتقاليد، وعلى الأخ�ش الكالم ذاته. فلو 

دِّر لالأموات الذين م�شوا هنا حيث من�شي اأن يبعثوا  قحُ

اإىل احلياة، يقول دانتي، فاإننا ل ميكن اأن نفهمهم. 

اأكرث من ذلك، فاإن هذا التغيري غري املرئي والذي 

�شببا  لنا  بالن�شبة  يعترب  اجل�شدي،  بالنمو  ن�شبهه 

التغيري  عن  يكف  ل  ما  نعترب  اإننا  للعمى:   دائما 

قابل  غري  ك�شيء  اللغة(  ج�شدنا،  اأنف�شنا،  )نحن 

للتغيري:  "مبقدار ما يتطلب التغيري وقتا اأكرث حتى 

ر�شوخا  يزداد  ما  مبقدار  اإدراكه،  بالإمكان  يكون 

 ." للتبدل  قابل  املتاأمل غري  ال�شيء  باأن  العتقاد 

وعلى هذا يغدو املا�شي يف كل حلظة الأكرث قربا 

منا )حل�شوره يف كالمنا(، ويف نف�ش الآن الأكرث 

الدليَل على  التي تقدم ل�شعوريا  بعدا. واللغة هي 

من  تباعا  "تتبدل  ما  لغة  فاإن  وبالنتيجة  ذلك. 

ع�رش اإىل ع�رش، ول ميكنها باأي حال من الأحوال 

مرَتهنون  الأفراد  اإن  واحدة".  حال  على  تظل  اأن 

حيث  وللكالم،  للف�شاء  املزدوج  التحديد  داخل 

لعب داخلهما اأحداث الكوميديا الوهمية حلريتهم. تحُ

ومع ذلك، ومن خالل النحو، الذي "لي�ش اإل هوية 

الأزمنة  بتغري  التغيري  يد  قط  تطالها  ل  لغوية 
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والأمكنة". ) مبدئيا، ينفلت النحو من الوقوع اأ�شريا 

"لرغبات" اأي منا(، فاإننا نتمكن من الولوج، ومن 
اللغات  اإىل  اللغات،  "متلمالت"  لـ  الآخر  اجلانب 

الأخرى غري تلك التي نظهر فيها، اأي اإىل الغريب، 

اإىل املا�شي )اإىل الآداب، ونحن نعرف باأن دانتي 

بها  يق�شد  مما  اأكرث  الإجنيَل  بالكتابات  يق�شد 

املوؤلفات القدمية(.  هكذا فدانتي يفر�ش على من 

الكالم،  لتاريخ  يتيقظ  باأن  الكلمة،  ياأخذ  اأن  يريد 

بها،  املعرتف  غري  لراهنيته  لتياره،  جلغرافيته، 

عن  اخرتاعها  اإعادة  علينا  التي  الدائمة  جِلدَّته 

طريق فعل ثوري على نحو من الأنحاء. وتلك هي 

ال�شورة ال�رشيحة للغربال الذي ل مي�شك ما اأمكنه 

من الأ�شياء اإل ما تعلق منها مبتعدد التكافوؤ والعام 

)متعدد املعاين(، متخل�شا من الإحلاحات اجلهوية 

لنا  يعني  خطابه،  من  النقطة  هذه  عند  والفردية. 

وببحثنا  الكوميديا.  عتبة  اأخرى  جهة  من  دانتي 

اللغات دون تبكيت"، فاإننا  "من بني كل  عن لغة 

نحر�ش على الإيقاع يف ال�شباك، كما يقول "بهذه 

الأنحاء،  كل  يف  عطرها  يت�شوع  التي  الطريدة 

ولكن دون اأن ترتك لأحد اأن يراها يف مكان ما"،  

غابة  )اإنها  اليطالية   الغابة  داخل  نالحقها  اإننا 

�شيتحدث  التي  الرموز"  "غابة  والعالمات،  اللغة 

عنها بودلري يف �شوناتة مرا�شالت(. فبعد تعددية 

، ينبغي  اإطارها يفلت منا املدلول  التي يف  الدال 

التعددية  اإبراز  القادر على  الدال  اأن تعقبها وحدة 

الالمرئية للمدلول. 

وعلى هذا النحو، يقول دانتي " داخل كل نوع من 

الأ�شياء ينبغي اأن يوجد �شيء ميكن اأن نقي�ش عليه 

�شتكون  )منذئذ  النوع  نف�ش  اإىل  ينتمي  �شيء  كل 

عالقتها  خالل  من  للقيا�ش  قابلة  الأ�شياء  هذه 

النوع:   هذا  يف  امل�شرتكة  اخل�شائ�ش  باأب�شط 

الأعداد انطالقا من الوحدة، والألوان انطالقا من 

لأفعالنا،  بالن�شبة  ال�شيء  ونف�ش  الأبي�ش..الخ(. 

"فلكي تنق�شم اإىل اأنواع علينا اإيجاد العالمة التي 
ت�شبح  اأن  نف�شها  الأفعال  لهذه  ميكن  مبوجبها 

قابلة للقيا�ش. يتعلق الأمر كما نرى اإذن، مب�شلمة :  

مبوجبها ميكن تق�شيم الإن�شان اإىل "اإن�شان كامل"، 

لتيني...اللغة  اإن�شان  واإىل  مواطن،  اإن�شان  واإىل 

زمن  املدن  )هذه  املدن  بني  عنها  البحث  ينبغي 

الهمجية املتوا�شلة حيث كان يعي�ش دانتي والتي 

قال عنها فيكو Vico  باأننا نعي�ش كما لو كنا يف 

عنها  البحث  ينبغي  باأنه  القول  ميكن  غابات(، 

كذلك بني املوؤلفني )يف هذه املدن من املدن التي 

متثلها املكتبات املتوفرة هي اأي�شا، ويا للغرابة، 

الوجود  يرى  دانتي  اإن  اخلا�ش(.  جحيمها  على 

تقريبا  الكل  حيث  الن�شق  من  كنوع  �شموليته  يف 

يقرتب من وحدة قيا�شه. وبهذه الطريقة �شنح�شل 

فردي/عدد  واحد/عدد  التالية:   الثنائيات  على 

اأ�شفر/ اأخ�رش//، ويف �شيغة  اأبي�ش/  زوجي// 

اإله/ خال�شة:   �شكلية  وكاأنها  لذلك  تبعا  تظهر 

 / نار   / معدن/ عن�رش  �شجرة/  اإن�شان/حيوان/ 

تراب. ي�شهل التنبه اإىل اأن هذه ال�شل�شالت الكنائية 

تغور يف نف�ش احلدث الأ�شلي املتعلق بال�شتعارة 

بالن�شبة  كما  لدانتي  بالن�شبة  هي،  )الأخرية 

كل  ي�شم  الذي  النوع  مبثابة   ،Donat لدونات 

املجازات والتي هي بالقيا�ش اإليه جمرد اأجنا�ش( 

وعلى هذا النحو �شتغدو "مراآة الكالم parlure" التي 

باإمكاننا  �شيغدو  والتي   - عليها  نعرث  اأن  ينبغي 

الرئي�ش:   مو�شوَعنا  �شيء-  كل  عليها  نقي�ش  اأن 

لكل  واملخت�رَش  والعامل،  الإن�شان  لقيا�ش  الأداة 

والتي  باللغات  اخلا�شة  والتحديدات  التفريعات 

بوظيفة  ت�شطلع  بالتايل  ويجعلها  عليها،  يقوم 

خالل  من  اللغة،  هذه  يعرِّف،  دانتي  اإن  تركيبية. 

اأربعة م�شطلحات يعطيها معنى حمددا ودقيقا:  - 

 ،royal ملكي –  cardinal رئي�شي – illustre م�شهور

. courtois عفيف -

ي�شع؛  ي�رشق،  واإذ  ي�رشق،  الذي    :illustre امل�شهور 

فيه  "الالمرغوب  من  يجعل  الذي  علِّم؛  يحُ الذي 

مرغوبا فيه"، من خالل قوة اأكرب من تلك اخلا�شة 

بدون  يعد  الذي  املنفي  )هذا  وباملنفي  بامللوك 
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اأدنى �شك نتيجة مبا�رشة للقوة(.

واملحور"،  "الباب  اإنه    :  cardinal الرئي�شي 

ت�شميته  ميكن  ما  اأي  والتطعيم"،  "الب�شتاين 
باجلانب املحوري.

عن  تبحث  اللغة"  هذه  لأن    :royal امللكي  

ال�شت�شافة يف املنايف الو�شيعة على اعتبار اأننا 

ل نتوفر على ق�شور ملكية".

وامليزان  املثقال  ي�شكل  لأنه    :courtois العفيف  

قا�ش(. نف�شه ) ما يقي�ش ولي�ش ال�شيء املحُ

العا�شق  الق�رش  هذا  اأع�شاء  فاإن  وكخال�شة    

للغة )وللغة احلب، كما �شرنى لحقا(، على عك�ش 

اأع�شاء الق�شور اخلا�شة بالأمراء، " يتم جتميعهم 

ب�شيء  بالطبع  الأمر  )يتعلق  العقل"،  نور  بوا�شطة 

خمتلف عن تيار " جمهوريٍة احلروف"، اإن معنى 

هذا املقطع ل ي�شتدعي نظرية اأكادميية انتقائية، 

و�رشية  عنيفة  جتربة  ي�شتدعي  ولكنه  وم�شطنعة 

نحاول نحن اأن نعطي فكرة عنها(.

 يف تاأ�شي�ش هذه اللغة التي هي مبثابة النعكا�ش 

املطلق لالأ�شل ولالأ�شياء، يلعب ال�شعر، لعتبارات 

اللغة  تعرث  خالله  فمن  جوهريا:   دورا  ل�شانية، 

على ترابطها )اإنه هو الذي يقوم باإظهار "اجلانب 

Essais de lin- ")جاكب�شون:   للعالما تالناب�ش 

"الإبداع اخلطابي  ال�شعر هو   .))guistique générale

املوزون fictio rhetorica musicaque posita ")3(، اأي 

ط بوا�شطة البالغة واملو�شيقى، والذي  اخليال املنمَّ

"اللغة  اإنه  وباخت�شار،  خا�شا،  در�شا  يت�شمن 

الب�رشية وقد اأعيدت اإىل اإيقاعها اجلوهري"- كما 

باأن  نن�شى  األ  علينا  ال�شعر.  عن  مالرمي  �شيكتب 

ما ن�شميها باملو�شيقى ولدت، بح�شب تقارب مليء 

بالتزامن  دانتي:   مع  الوقت  نف�ش  يف  بالدللة، 

التماثل  ظهر  اجلديد"،  "الفن  كتاب  ظهور  مع 

وعرف  املتنا�شب،  النغمي  والتق�شيم  الإيقاعي، 

عن  البحث  وكذلك  كبريا،  تطورا  ال�شوتي  التعدد 

والإيقاعية  النغمية  ال�شتقاللية  من  قدر  اأكرب 

اخلا�شة بالأجزاء؛ ثورة هي، تديدا، ثورة كتابة 

اآخر،  ال�شعرية. من جانب  مو�شومة بظهور الأ�شطر 

اأ�شبحت اللغة واملعرفة على توا�شل عميق بينهما:  

"مع املفاهيم الكبرية فقط ميكن اأن تتنا�شب اأف�شل 
تلك  يف  ثَّل  متحُ كانت   "اأف�شل"  كلمة  العبارات". 

احلقبة من خالل النت�شارات احلربية، ومن خالل 

وهج احلب، و"ا�شتقامة الإرادة"، اأي اإجمال بوا�شطة 

ما يكون قابال للمزيد من الإبداعية،- والرتوبادور 

اآخر،  اإىل  مكان  من  ينتقلون  اإذ  الذين،  هوؤلء  هم 

يعملون على اإ�شماع هذا ال�شوت احلر الذي يبحث 

عن نف�شه ويكررها يف �شبيل اأن يجد �شالته. وعلى 

اإنها  املف�شل:   ال�شكل  هي  فالأغنية  الأ�شا�ش  هذا 

يكون  ولكي  �شموليته".  الفن يف  "تعانق  و  تكثف 

ال�شاعر يف م�شتوى هذا الفن عليه اأن ميتلك " يقظة 

الفكر، وعناد الفن والقدرة على ا�شتعمال العلوم". 

وهذا هو حال فرجيل، وحال الن�شيد ال�شاد�ش من 

"ال�شعراء املع�شوقني من طرف  وحال  "الإنيادة"، 
من  الأثريية  ال�شماء  غاية  اإىل  املرفوعني  جوبيرت 

الآلهة، كما  �شليلي  ال�شعراء  خالل ف�شيلة ملتهبة، 

تتدخل  وهنا  جمازي".  بكالم  )فرجيل(  ي�شفهم 

الأهمية  غاية يف  دورا  تلعب  التي  قاب  العحُ �شورة 

يف" املطهر" Purgatoire  )حلم املعراج( ويف اجلنة 

)باعتبارها ا�شتعارة للكتابة املتعددة(.

غري  الدرا�شة  العامية"،  الف�شاحة  "يف  كتاب  اإن   

تقنية.  بتاأمالت  وتختتم  ف�شوله  تتالحق  املنتهية، 

 hendécasyllabe مقطعا  ع�رش  الأحد  ذات  الق�شيدة  اإن 

العامية"  الف�شاحة  "يف  تعرَّف  للكوميديا(  لة  )امل�شكِّ

باعتبارها البيت ال�شعري الِوْتر الأكرث كمال، " الأكرث 

ومن  يحتله،  الذي  الزمن  خالل  من  اآن،  يف  روعة 

التي  الكلمات  اأو جمموع  والعاطفة  الفكر  �شعة  خالل 

اإ�شكاليات  وتقريبا  البناء  اإ�شكاليات  اإن  يت�شمنها". 

الذي  اآدم  فمنذ  داخله:  هكذا  الإخبار ت�شبح مهيمنة 

تناول الكلمة يف اجلنة حتى اليد التي ر�شمت العالمات 

العمق ل تعدو غري ب�شع  الورق، فاملح�شلة يف  على 

اإىل  لدانتي  بالن�شبة  ينق�شم  فالأ�شلوب  �شفحات. 

)بالغة  ومزخرف  باعتدال، عذب  لذيذ  باهت،  اأ�شلوب 
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الأغنية هي:  

»الفعل املنتهي 

ال�سادر عن 

ذلك الذي 

ميلي عبارات 

متناغمة 

فيما بينها، 

وتكون جاهزة 

للتلحني«



الثانية  الدرجة  من  ومزخرف  عذب  واإىل  �شطحية(، 

)بالغة ت�شويرية(. ومناذج ذلك من ال�شعراء:  فرجيل، 

Tite-  اأوفيد، �شتاي�ش، لوكني؛ ومن الناثرين:  تيت ليف

 Paul اأوروز  بول   ،Frontin فرونتني   ،Pline بلني   ،live

Orose . بينما يتم ت�شنيف الكلمات اإىل:  طفلية، موؤنثة 

منقحة  ح�رشية،  غابوية،  اإىل:   اأي�شا  اأو  ومذكرة؛ 

وم�شقولة، غزيرة وفظة. اإن الكلمات امل�شقولة والفظة 

يكون لها �شوت قوي. واملنقحة هي تلك التي جتمع 

املقاطع،  بثالثي  املتعلقة  تلك  التالية:   اخل�شائ�ش 

وغري امللفوظة مبلء النف�ش، بدون نرب حاد اأو اإ�شارة 

x، بدون �شيولة  z  و  مد، بدون حروف م�شغمة مثل 

من  تخرج  امل�شتوى،  اأحادية  ك�شامتة،  اأو  متزاوجة 

 amore, donna, disio, vertute, donare,( ال�شفاه بعذوبة

letitia, salute(. اإن الغزيرة تتكون من اأحادي املقاطع 

اأو اأدوات التعجب )si، no، me، te، se( اأو اأي�شا تلك 

 terra,  :التي هي مبثابة زخارف ل ميكن تفاديها مثل

honore, speranza، gravitate, impossibilità. من كل هذه 

التاأمالت �شيتم ت�شكيل حزمة و�شهم الق�شيدة، حبكتها 

وقوة نربها التي �شتكون اإذن اأكرث حدة منها حني مت 

له  تكن  مل  حينما  )اأي  غفل  كدال  اأي�شا  فيها  التفكري 

اأية دللة(. يتوجب علينا اإذن اأن منيز يف الأغنية بني 

الفعل والعاطفة. ذلك اأن "الأغنية، يف الواقع، وبح�شب 

نف�شه  الغناء  فعل  تعني  ال�شم،  لهذا  احلقيقية  الدللة 

القراءة  ـ  الدر�ش  اأن  كما  متاما  بالغناء،  ال�شغف  اأو   ،

لي�ش  هنا  والغناء  القراءة".  فعل  اأو  �شغف  يعنى  ـ 

"اأغنِّي  فرجيل:   قول  يف  جنده  الذي  نف�شه  باملعنى 

اأن  اأي �شخ�ش يغني وميكنه  الأ�شلحة وال�شجعان" اأو 

يقول:  "اأنا اأغني". اإن الأغنية )الن�ش( هي تارة فاعلة 

وتارة منفعلة. ففعل �شخ�ش ما يناظره �شغف �شخ�ش 

الت�شفري  م�شطلحات  الراهن  الوقت  يف  )ن�شتعمل  اآخر 

décodage(. وبالرغم من كل  ال�شفرة   encodage  وحل 

هو  وهذا  فعله،  خالل  من  تديده  يتم  فالن�ش  ذلك 

الأغنية،  الذي يغني  ما يف�رش باأن املوؤلف، لي�ش ذلك 

واإمنا ذلك الذي األَّفها. اإن الأغنية هي:  "الفعل املنتهي 

فيما  متناغمة  عبارات  ميلي  الذي  ذلك  عن  ال�شادر 

بينها، وتكون جاهزة للتلحني"، وهذا الفعل �شيقودنا 

اإىل املقطع ال�شعري الذي هو عبارة عن "غرفة ف�شيحة 

."estage يتلقى فيها الفن باأكمله احلمايَة

اإليها على  وهكذا يف هذه الدرا�شة التي ميكننا النظر 

وعلى  الكبري،  لعمله  ال�شغري  العامل  و  البوتقة  اأنها 

ال�شكلية، فاإن دانتي ل  اأنها خياله الوراثي، ومولدته 

نظرته  خالل  من  القارئ،  نظرة  يجعل  اأن  عن  يكف 

لب�ش  بدون  ينبهنا  اإنه  اأكرث.  نقدية  ت�شبح  اخلا�شة، 

�شوتنا؛  يف  اأعيننا،  اأمام  هنا،  تكمن  امل�شاألة  اأن  اإىل 

�رشط  وباأن  اللغة؛  داخل  و�شعنا  يف  تتجذر  وباأنها 

اأ�رشار  بدون  معرو�شا  اآن  يف  داخلها  يوجد  وجودنا 

املطلق.  ال�رش  من  بنوع  داخلها  ذلك  مع  وحمتفظا 

اأ�شكالها  اأ�شولها،  اأحكامها،  عالقاتها،  الكلمات،  اإن 

اأن  ومعانيها، تدد موقعنا داخل حقل جتربة ميكن 

اأن قلنا باأنه كان  اأن نريدها.  ولقد �شبق  اأو  نتكبدها 

الأول الذي طرح ثالثية:  املمثل، املوؤلف، والقارئ. اإن 

فعل املوؤلف هو �شغف القارئ، ولكن هذا الفعل لي�ش 

له من م�شدر اآخر غري �شغف املمثل. هذا املمثل اخلالد 

للغة، اإذ يفلت من الت�شفري الالواعي وامليكانيكي، لن 

تكون اإجابته اإل بحياة جديدة، �رشط اأن يتقن اللعب، 

ويتغلب على هذه اجلدة التي ل تكف عن احلياة. من 

هنا �شندخل يف بعد الن�شخ اليدوي للكوميديا.

"احلب"

مثل  اجلديدة"؟  "احلياة  كتاب  تاأويل     كيف ميكننا 

قلب  هو  احلرف  اإن  حرفيا.  دانتي:   يكتبه  ما  كل 

مقاربتها  علينا  ينبغي  وكتاباته،  وكتاباته.  حياته 

امل�شكلة  املكررة،  املتغرية،  املمتدة،  الأ�شماء،  مثل 

الأخرية ل تكون  للن�شو�ش:  هذه  لالأر�ش املتموجة 

ب�شكل  الثانية،  الدرجة  من  كانت  اإذا  اإل  معربة  اأبدا 

منـزاح. اإن الدللت الثانية – باأعداد لمتناهية – ل 

تفعل يف اأق�شى احلالت غري التفرع عن هذا امل�شتوى 

تبلغ  – يف حني  ال�شطحية  البالغ  – اأو  العمق  البالغ 

لحظ  ولقد  نف�شها.  الدللة  احلالت  اأ�شعف  يف 

�شو�شري )يف "اأناغراماته" Anagrammes  ، من�شور من 
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اللت�شاق  باأن  جيدا   )1964 �شتاروبين�شكي،  طرف 

باحلرف كان يف الأ�شل امللغز لل�شعر )وبالأخ�ش يف 

]الهندي[ védique.(. اإن املو�شيقى  اأ�شل ال�شعر الفيديِ ٍٍٍٍ

ميكنها يف هذا املقام اأن ت�شاعدنا على املقارنة، ولكن 

بطريقة عابرة. اإن هذه املقاربة تنتمي لالختبار الذي 

لوجودها،  علة  باعتباره  املعنى  على  ذات  جتريه 

وللتجربة اجل�شدية – و للف�شاء املجهول – حيث اأن 

موقعها كذات يتعر�ش جذريا لإعادة امل�شاءلة.

 يت�شمن كتاب "احلياة اجلديدة" ثالثة م�شتويات من 

التلفظ:  1 - حكي يعطى املجال لوجود 2 - ق�شائد تثري 

هي، بدورها، جمموعة من 3 - التعليقات. "خطوط" 

�شياق  الن�ش،  الن�ش،  قبل  )ما  هذه  الثالثة  التدوين 

وما  احلكي،  الو�شف،  )مبعنى  التق�شيم  وهذا  الن�ش(، 

يجعل من هذه الكلمة، من حيث ال�شتقاق، على راأ�ش 

ل- و�شف –  ال�شل�شلة:  تق�شيم- متييز- تف�شري / مف�شَّ

�رشد - قول(، يعر�شون ]اخلطوط والتق�شيم[ و�شعية 

اأوىل  "للكوميديا".  الذي �شيغدو املمثل واملوؤلف  ذلك 

نقاط التقاطع:  تقاطع كتاب العامل )اللغة( مع كتاب 

تمل  هذه  التالقي  ونقطة  الذاكرة"(.  )"كتاب  الفرد 

بالأحرى  اأو  ا�شم،  احلب.   ،  Béatrice بياتري�شي  ا�شما:  

ترجمته  اإل  ال�شم  هذا  ي�شكل  ل  الذي   ،9 الرقم  رقم:  

" احلياة  اإن  9 يقول دانتي(.  اللفظية )بياتري�شي هي 

املتجددة،  احلياة  لنا  بالن�شبة  فقط  لي�شت  اجلديدة" 

املتخذة  احلياة  اأي�شا  ولكن  العهد،  احلديثة  احلياة 

عالمة ت�شعة neuf )اأي اأنها يف اآن احلياة الوليدة، تلك 

التي تخرج اإىل الوجود بعد انق�شاء ت�شعة اأ�شهر، وتلك 

التي تتخذ مو�شعها يف الف�شاء الإيقاعي لربات الفن 

اللواتي ي�شاوي عددهن ت�شعا(. هذا التقاطع – املولد 

وكوين.  يومي  بعد  خالل  من  يحدث  للذات-  الل�شاين 

اأي ما ميكن  التي تعر�ش لها دانتي،  احلب"  "�شعقة 
لوعيه،  وفي�شان  املفاجئ  بالنبثاق  اليوم  ت�شميته 

بياتري�شي  يرى  فحني  ع�شوية:   خلخلة  لديه  تدث 

يف  ويحث  عليه،  مغ�شيا  ال�شقوط  على  يو�شك  تييه، 

باأن احلب يقدم قلبه  اإقامته، يحلم  اإىل مكان  العودة 

الكتابة.  غذاء على مائدة هذه املراأة، وتوا ي�رشع يف 

منطقية  �شل�شلة  على  هنا  نح�شل  فاإننا  نرى  وكما 

اإىل  ال�رشعة  دانتي يدخل بهذه  اإذا كان  مده�شة. لأنه 

الكتابة، وي�رشع يف البحث، الذي �شيغدو ل متناهيا، 

من زاوية اأن اللغة تتكلم )جمال ل عالقة له بالكتابة 

اأبدية وعميقة(،  تعقيدا،  اأكرث  ولكن بحركة  الالاأرادية 

فاإنه ل يفعل ذلك اإل بغر�ش واحد:  تقيق التوا�شل. 

حياته  نف�شها،  حياته  فيها  جتدد  التي  اللحظة  فمن 

)حدث  تكتب  لكي  املاألوفة،  الو�شعيات  من  املنت�شلة 

لثقل  الر�شوخ  يقبل  من  كل  اإق�شاء  طبيعته  تقت�شي 

املتناق�شة  املعادلة  دانتي  ي�شع  الو�شعيات(،  تلك 

التي متيزه دائما:  هناك اأحد ما يدفع اإىل الكالم، واإذ 

يتكلم، فاإنه يتكلم من اأجل �شخ�ش اآخر. معادلة جتعله 

موقف  ويف  املرتعة  ال�شحية  موقف  يف  اآن  يف  يقع 

الرتجمان، ولكن اأي�شا املر�شل اإليه:  الق�شمة الثالثية 

للمجهول. هذا الكالم الأول، يتم جت�شيده، واحلق يقال، 

من خالل عدد قليل من النكات:  بياتري�شي "توجد"، 

والقارئ، الذي يجيب من جهة اأخرى، لي�ش اإل �شديقه 

كافالكانتي. 

امللمو�ش  النموذج  هذا  يف  يتمثل  الأ�شا�شي  اأن  بيد 

ذلك،  ولنكرر  الذي،  دانتي  كالم  ملجمل  والنظري 

املكت�شف  الف�شاء  اإن  وتوا�شل.  حركة،  �شوى  لي�ش 

حقل  اأي  اأكرب،  كدال  باجل�شد  اخلا�ش  ذلك  هو  هنا 

الرغبة.  ا�شطراب  داخل  نبلغه  الذي  الرمزي  التحديد 

لدانتي،  بالن�شبة  تر�ش  التي  املعقدة  فالريا�شيات 

هذه  عن  اآن  يف  العالمة  وتعري  تجب  اأن  على 

ويبقى  "يعني"  الذي  الكالم  قانون  تتبع  الرغبة، 

التعيني كمكان مل�شتودعه اخلا�ش.  داخل هذا  مغلَّفا 

وترتابط  تتهياأ  الظواهر  فاإن  املتاهة،  هذه  داخل 

الهو�ش  "حقيقية"،  بلقاءات  احللم  متوقع:  غري  ب�شكل 

بالرجتاجات اجل�شدية، التحول من النظر اإىل الروؤيا 

باجل�شد  تطفو  الوعي،  متحو  بتحية  الكتاب  )ي�شتهل 

هيِّج اللغة؛ وينتهي مبكا�شفة تقود هذه  اإىل ال�شطح، وتحُ

اللغة اإىل الإخفاق( الكل ينقب�ش، الكل يتجاوب.  بيد 

اتخذه  الذي  ال�شتغال  هذا  خارج  يزال  ما  دانتي  اأن 

فيها  ي�شارك  دائرة مل  كمو�شوع:  فاحلب هو مبثابة 
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 ل يكف 

دانتي عن 

جعل نظرة 

القارئ، من 

خالل نظرته 

اخلا�سة،  اأكرث 

نقدية



يكون  وقد  ينطقها.  ول  عبارته،  يخاطب  اإنه  بعد. 

ال�شطح  جتربة  تكون  وقد  زمن،  اآخر"منذ  "اأ�شبح 
ا�شتحوذت عليه )هذه التجربة ت�شكل يف اأحيان كثرية 

املعيار الوحيد الذي من دونه ل ميكن للقارئ اأن يفهم 

تب(:  " ما يوجد يف ذاكرتي ميوت/ متى ميكن اأن  ما كحُ

اأراك، يا �شعادتي اجلميلة" – " العيون املولهة مبوتها 

يف  ذلك  من  باأقل  واقعا  دانتي  يكن  مل  اخلا�ش". 

"ال�شيدات" الالئي  �رشك تعبري ذاتي،  وهذا ما كانت 

يقابلهن، "كما لو كان يحظى برثوة طائلة"، يعاتبنه 

عليه مع اإقرارهن يف نف�ش الوقت باأن حبه "له غاية 

تغري  اأن  الكتابة  على  يحتم  ما  وهو  باملرة".  جديدة 

من وجهتها:  عليها اأن تتوقف عن الت�شكي "اخليايل"، 

�شيظهر  اآخر  باملو�شوعية. وهذا م�رشوع  تتحلى  واأن 

اإىل الوجود، ومعه، �شتظهر الرغبة احلقيقية لكي يكتب 

ولكن اأي�شا اخلوف من اأن يبداأ. وعلى البداية اأن تتم 

ب�شكل اأكرث عمقا، وب�شكل غري متعمد، وعليها اأن تدث 

له، كما يف  اأو خططنا  اأن نكون قد قررنا ذلك  بدون 

مبحاذاة  ي�شري  وهو  لدانتي،  اأمكن  الذي  اليوم  ذلك 

لغتي  باأن  قلت  فقد  "واإذن  يجزم:   اأن  �شاف"  "نهر 
اخلا�شة  حركتها  من  اآت  كالمها  اأن  لو  كما  تكلمت 

قائلة:  " Donne ch’avete intelletto d’amore " )" اأيتها 

ال�شيدات اللواتي لكنَّ مهارة احلب"(. هذا البيت  عزيز 

"يف  كتابه  يذكره مرتني يف  اأنه  لدرجة  دانتي،  على 

ر":  وتف�شري  الف�شاحة العامية" وي�شتعيده يف "املطهِّ

عليه  يقوم  الذي  العفوي  الأ�شا�ش  اإىل  ي�شري  اأنه  ذلك 

التي  اللغة  اأي  والالواعية،  ال�شوتية  وطبقته  �شكله، 

اللغة  خا�ش،  ب�شكل  اإليه  تن�شب  والتي  اإليها  ينتمي 

التي �شت�شكل مرتكزا لوجوده ولتطور ال�شعب الإيطايل. 

دال  بياتري�شي  ت�شبح  اللحظة  هذه  من  وانطالقا 

يف  وانزوائها  الوجود،  عن  تواريها  بعد  اإذ  كونيا. 

وابت�شامتها،  فمها، وعينيها،  فاإن  لها  حدود  ل  عزلة 

نف�ش  ويف  �شخ�ش.  اأي  لبَّ  الآن  �شياأخذون  ونظرتها 

القاتلة،  الدائرة  اإىل  دانتي  معها  دِخل  وتحُ تدخل  الآن 

املتعلقة بالفناء الدائم. اإنه جمال "ال�شياع":  املر�ش، 

ال�شدميي.  الت�شدع  الختفاء،  عن  اإعالنات  الهذيان، 

نف�شه  يحدث  اأخذ  ميتة،  بياتري�شي  دانتي  راأى  فحني 

وهنا  العامل.  احت�شار  مع  بالتزامن  �شيموت  باأنه 

التناق�شات  فيها  ت�شل  اإذ  التي  النقطة  من  نقرتب 

معروفة  غري  مبادلة،  تقيم  فاإنها  حدتها،  ذروة  اإىل 

عدم  وتقيم  وخارج،  داخل  بني  اللحظة،  هذه  لغاية 

متييز ي�شل، من خالل اللغة، اإىل احلالة الال�شخ�شية، 

التنبوؤية. من الآن ف�شاعدا، فاإن احلب �شياأتي و�شيتكلم 

كاِبد  املحُ الذي �شينت�شل  القلب، داخل ال�شطراب  داخل 

الأ�شا�شي  باأن  لنا  يتهياأ  العزلة.  من  ال�شمت،  من  له 

مطلقا  الركون  عدم  يف  لي�ش  يكمن  لدانتي  بالن�شبة 

اإىل الطمئنان، اإىل القدرة على تف�شري كل ظاهرة على 

حدة، وكل ملمح من مالمح ق�شائده، ولكن يف اإعادة 

عليها  ح�شل  التي  املوؤقتة  واملح�شلة  الفهم  �شكب 

والنقد  الإبداع  بجعل  للرغبة:   الأبدية  احلركة  داخل 

غري قابلني لالنف�شال. فاحلب ل ميلكحُ �شيئا ول يريد 

ه الوحيدة )ولكن الالمتناهية(  اأن ميلَك �شيئا:  حقيقتحُ

هي يف انفتاحه على املوت. وبهذا املعنى فاإن موت 

املوت  هذا  لأن  دانتي،  لغة  مفتاح  ت�شكل  بياتري�شي 

واإن كان موتا خا�شا ب�شخ�ش اآخر، فاإنه يعترب ال�شكل 

ويتكلمه.  اخلا�ش  موته  ليحيى  ميلكه  الذي  الوحيد 

وانطالقا من هذا املوت، يدخل التعليق من جهة اأخرى 

اإىل �شف ال�رشد، تاركا الق�شيدة تنتهي ب�شمت )لكي 

يت�شح جيدا، يكتب دانتي، باأن الن�ش اأرمل veuf:  ل 

ن�شتطيع اأن نعني ب�شكل اأف�شل دور الدال الذي تتخذه 

اإىل  الن�ش يعرب  الآن ف�شاعدا بياتري�شي، ف�شياق  من 

�شف ما قبل الن�ش متيحا للن�ش باأن يظهر كمخرج 

وحيد، ككلمة النهاية:  العنا�رش الفردية داخله تختفي 

"حيث ل  اإىل هذه املنطقة  اإرجاعها  اأو بالأحرى يتم 

توجد لغة ت�شتطيع قول هذه العنا�رش"(.
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القرن  �شتينيات  بعد  باملغرب  الأدبي  النقد  عرف 

املا�شي تول عميقا، متثل يف م�شاهمته النوعية 

القدمية  العربية  الأدبية  الن�شو�ش  مقاربة  يف 

عديدة  لعوامل  التحول  هذا  ويعود  واحلديثة، 

مرجعيات  على  املغربي  الناقد  انفتاح  اأهمها، 

الغرب  يف  جديدة  وتطبيقية  نظرية  نقدية 

التاأطريي  للدور  كان  كما  العربي،  العامل  ويف 

املغربية،  اجلامعة  به  ا�شطلعت  الذي  والتكويني 

وتنوع  النقدية،  التجارب  غنى  يف  الوا�شح  الأثر 

انتقالها  ويف  واملفاهيمية،  املنهجية  اآلياتها 

بالنقد الأدبي باملغرب من مرحلة التاأ�شي�ش، وما 

النقدية  للت�شورات  الوفاء  يطبعها من حرية بني 

القدمية، اأو الن�رشاف للحديثة، اإىل مرحلة اإنتاج 

جديدة  وروؤى  لت�شورات  موؤ�ش�شة  نقدية  معرفة 

باأزمات  تت�شل  اأ�شئلة  اإثارة  يف  ودوره  لالأدب 

عن  الناجتة  وماآزقه  العربي  والإن�شان  املجتمع 

الكونية من �شغوط مت�ش متاطله يف  تفر�شه  ما 

النخراط يف ركب الدول املتقدمة والدميقراطية. 

قدم  واملحلي  الكوين  الثقايف  ال�شياق  هذا  �شمن 

بعمقها  متيزت  نقدية  درا�شات  املغربي  الناقد 

مع  التفاعل  يف  املنهجية،  وجدتها  املعريف 

يف  واحلفر  والعاملية،  العربية  الأدبية  الن�شو�ش 

عن  بالبحث  مهموم  بوعي  ودللتها،  مكوناتها 

واأ�شئلة  احلا�رش  اإ�شكالت  ملعاجلة  اأخرى  �شيغ 

مع  للحوار  جديدة  قنوات  وت�شييد  امل�شتقبل، 

م�شتجدات املعرفة النقدية يف الغرب، ونقد مزدوج 

الت�شورات  من  وللكثري  الثقافية،  للم�شلمات 

للكتابة  و�شري�شم  والأدب،  النقد  حول  ال�شائدة 

معرفيا  اأفقا  بداياتها  منذ  املغرب  يف  النقدية 

اليبوري  اأحمد  مع  اليوم،  اإىل  �شي�شتمر  كونيا، 

وحممد مفتاح وحممد برادة وعبد الكبري اخلطيبي 

وعبد الفتاح كيليطو و�شعيد يقطني]...[. 

اإىل  العام،  الإطار  هذا  �شمن  الورقة  هذه  ت�شعى 

يف  واملنهجية  املعرفية  اجلدة  مالمح  تبني 

النظرية  ومرجعياتها  الأدبية،  الن�شو�ش  مقاربة 

لعبد  النقدي  امل�رشوع  خالل  من  والتطبيقية، 

الفتاح كيليطو ويف ظل وعي باأن نقد النقد عملية 

معريف  مبو�شوع  خا�شة  نوعية  "اب�شتمولوجية 
بها  مت  التي  الطريقة  تعاين   

الأدبي")1( النقد  هو 

 
)2(

التفكري يف الأدب

والتطور البدايات  �سوؤال   -  1  

لي�ش م�شادفة اأن ميهد الناقد املغربي عبدالفتاح 

مفاهيم  مب�شاءلة  النقدي  مل�رشوعه  كيليطو 

وم�شطلحات نقدية مثل:  مفهوم الأدب، وتاريخ 

الأدب، والنوع الأدبي، ووظيفة الأدب، وطبيعته، 

*
اإبراهيم اأزوغ 

ن�سقية القراءة ولغة الإبداع 

فـي امل�سروع النقدي لعبد الفتاح كيليطو

*  ناقد من المغرب



الأول  كتابه  يف  والالن�ش...،  الن�ش،  ومفهوم 

عميق  وعي  عن  تعبري  بل   ،
والغرابة")3( "الأدب 

اأ�ش�ش  اإىل حفر  �شيء  كل  قبل  يحتاج  البناء  باأن 

اجلديد  تقدمي  واأن  القدمية،  اأنقا�ش  على  جديدة 

ولذلك  الغريب،  اإىل  املاألوف  من  العبور  يقت�شي 

الكتاب  هذا  يف  الناقد  �شغل  الذي  ال�شوؤال  كان 

هو "كيف نخرج عن املاألوف؟ كيف ن�شبح على 

.
هام�ش الألفة؟.")4(

عن  الإجابة  يف  واملتمثل  الكتاب  هدف  اإن 

�شوؤال"الكيف"  كيف ميكن اخلروج عن املاألوف اأو 

المتداد بهذا الأخري اإىل م�شاحات الغرابة، هو ما 

دفع الناقد اإىل جعل الق�شم الأول من كتاب"الأدب 

والغرابة" موؤلف من مقدمتني؛ تعيد الأوىل منهما 

غريبا،  وجعله  املفاهيم  من  املاألوف  م�شاءلة 

الأدب  ندر�ش  "كيف  �شوؤال:   الثانية  وتطرح 

اآخر  �شوؤال  تت  يندرج  الذي   
)5(" الكال�شيكي؟ 

، ولعل جواب هذا 
)6(

اأعم:  ما عالقة العربي برتاثه؟

والنقدي  الثقايف  الإنتاج  يف  يبدو  اأي�شا  ال�شوؤال 

العربي ماألوفا. 

اأ�شا�شية  مالحظة  الأويل  الو�شف  بهذا  تت�شل 

بعد  كتبه  جمموع  يف  الناقد  تغييب  يف  تتمثل 

تليل،  من  تخلوان  ل  اللتني  املقدمتني  هاتني 

اأو  نظري  تقدمي  اأنه  على  فهمه  ميكن  ما  كل 

اأ�شئلة  املالحظة  هذه  وت�شتتبع  منهجي.  تديد 

عد  ميكن  هل  ب�شوؤال:   مرحليا  منها  نهتم  كثرية 

مبثابة  والغرابة"  "الأدب  كتاب  من  الأول  الق�شم 

النقدي  كيليطو  مل�رشوع  ومنهجي  نظري  مهاد 

للن�شو�ش الأدبية؟.  

من الع�شري اجلواب عن ال�شوؤال مبا يفيد الإيجاب، 

الفتاح  عبد  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  ذلك،  اإثبات  بله 

نف�شه،  الكتاب  الثاين من  الق�شم  اأن  كيليطو يعترب 

والذي يتناول تليال ملوؤلفات كال�شيكية، م�شتقل 

عن ق�شمه الأول، ول ين�شغل بتطبيق "العموميات 

الواردة يف الق�شم الأول، فكل درا�شة م�شتقلة بذاتها 

.
ولي�شت بحاجة اإىل اأن ت�شتند اإىل جارتها")7(

اعتباره  يف  دقيقا  اخلطيبي  الكبري  عبد  كان  لقد 

التي  الكاتب  "نية"  يج�شد  الأول  كيليطو  كتاب 

نقدي  امل�شطلحات مبكر  تدقيق بع�ش  اإىل  ترمي 

مزدوج يتمثل من جهة نظريات ومناهج التحليل، 

ال�شتطيقية  الأ�شكال  ي�شتبطن  اأخرى  جهة  ومن 

، وهذا النقد املاكر هو الذي منح 
)8(

لتحليله الأدب

الفنية،  خ�شو�شيتها  لكيليطو  النقدية  للكتابة 

قراءة  يف  عميقني  ومعريف  نقدي  ببعد  وطبعها 

تقدم متعة مزدوجة؛  الأدبية، وجعلها  الن�شو�ش 

النقد  مو�شوع  الأدبية  الن�شو�ش  قراءة  متعة 

، ولعل هذه 
)9(

ومتعة قراءته هو ب�شفته ناقدا اأدبيا

هي  للقراءة  املزدوجة  املتعة  خا�شية  اخلا�شية؛ 

ما �شيالزم كتابات كيليطو النقدية.

وجها  النقدية،  كيليطو  ن�شو�ش  قراءة  ملتعة  اإن 

 
)11(

لغتها واإبداعية   
)10(

ب�رشديتها يت�شل  اآخر 

النقد"  بـ"اأدبية  ن�شفه  اأن  ميكن  ما  اأو  النقدية، 

هذه الأخرية التي جعلت ن�ش كيليطو النقدي يف 

ظاهره متحررا من ثقل املفهوم وهاج�ش املنهج 

الأدبية  النقود  الكثري من  والتي طبعت  والعلمية، 

وعك�شت  واللتبا�ش،  الغمو�ش  بطابع  املغربية 

)12(
اللغة باأهمية  والعميق  املبكر  الناقد  وعي 

بالو�شوح؛  وو�شمه  النقد،  تلقي  دائرة  تو�شيع  يف 

يقول يف اأحد حوارته "اأخاطب القارئ العام، ]...[ 

امل�شطاع  جهد  فاأحاول  الو�شوح  اإىل  اأ�شعى  لهذا 

جملة  اأو  مبهمة  فكرة  درا�شاتي  يف  تكون  األ 

لالإبداعية  العميقة  اخللفية  اأن  غري   
معقدة")13(

النقدية،  كيليطو  كتابات  يف  وو�شوحها  النقدية 

و�شفيتها  من  النقدية  باللغة  النتقال  يف  تتمثل 

لعله  اأو  الغرابة،  دائرة  اإىل  املاألوفة،  ومعياريتها 

�شورته  يف  النقد  معنى  جتاوز  يف  برغبة  اإيحاء 

املاألوفة اإىل اأخرى يطبعها بالغرابة.

النقد  لغة  و�شوح  من  عنه  احلديث  تقدم  ما  اإن 

يف كتابات كيليطو وتررها من كثافة املفهوم 

الناقد،  كتب  حجم  ق�رش  اإىل  بالإ�شافة  النقدي، 

اأو  ملوؤلف  نقدية  قراءة  كل  بداية  يف  وان�رشافه 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

76

ان�سغل

 كليطو بهذا 

ال�سوؤال: 

وكيف

 نخرج عن 

املاألوف؟



من  اأو  الألفاظ،  من  فيه  الهام�شي  اإىل  اأدبي  ن�ش 

كما  العادي  القارئ  تثري حفيظة  التي ل  الأفكار 

جتعل  جمموعها  يف  اخل�شائ�ش  هذه  املخت�ش، 

كيليطو  الفتاح  لعبد  النقدي  للم�رشوع  القارئ 

كذلك؟  الأمر  فهل  وو�شوحه.  بب�شاطته  يعتقد 

ناقدا  ب�شفته  كيليطو  نقراأ  كيف  اأخرى:   ب�شيغة 

للن�ش الأدبي؟

2 - خلف لغة ال�شم�ش:  البنى العميقة اأو اخللفيات 
الفكرية واملعرفية لنقود كيليطو 

يف  النقدي  م�رشوعه  كيليطو  الفتاح  عبد  �شيد 

يقع  ما  انتظام  عن  م�شتمرة  بحث  كحركة  كليته 

ن�شقية  وفق  وبنياته،  الأدبي  الن�ش  لغات  خلف 

قرائية خا�شة للن�ش الأدبي، ل تكتفي با�شتمداد 

مقوماتها وعنا�رشها الإجرائية من "ن�شق خا�ش 

للقراءة" بل تبني ن�شقيتها القرائية "من ذاتها، مبا 

متتلكه من مقومات وعنا�رش ت�شفي عليها طبيعة 

 ،
اإجرائية خا�شة يف التعامل مع الن�ش الأدبي")14(

ومعنى ذلك اأن قراءة كيليطو جتمع بني ال�شتغال 

على الن�ش الأدبي منطلقة من اإطار نظري ن�شقي 

تبني  "اأن  اإىل  ت�شعى  نف�شه  الوقت  ويف  جاهز، 

.
ن�شقيتها اخلا�شة بها وهي ت�شتغل به")15(

الن�شقية يف كتابات  �شوؤال  الفرتا�ش   يطرح هذا 

الفتاح كيليطو، وكيف جتمع بني مرجعيتها  عبد 

جاهز،  نظري  ن�شق  اإىل  ت�شتند  التي  اخلارجية 

للن�ش  تليلها  �شياق  يف  تبنيها  التي  والداخلية 

عن  ال�شوؤال  معناه  الن�شقية  عن  وال�شوؤال  الأدبي، 

الن�ش  تناول  يف  وفاعليتها  الكتابة"،  "نقدية 
النظرية  اآلياتها  واإجرائية  فيه،  والتفكري  الأدبي 

الأدب  ب�شوؤال  الدفع  يف  واملنهجية  املفاهيمية 

ب�شيغة  يفر�ش  ما  وهو  والتحرر،  التطور  نحو 

باملمار�شة  النظرية  عالقة  يف  البحث  اأخرى 

وبال�رشوط الثقافية والعامة للمجتمع، من منطلق 

بالأدب  �شطحيا  ملحقا  الأدبي"لي�ش  النقد  يعترب 

 .
واإمنا هو قرينه ال�رشوري")16(

الرتاث نقد   -  1  -  2

اأ- العتبة الأوىل:  اخللفيات الفكرية

القدمية  العربية  بال�رشود  كيليطو  اهتمام   وراء 

اإىل  اأوىل  جهة  من  تعود  فكرية  خلفيات  تثوي 

حلق  ما  اإزالة  يف  امل�شاهمة  على  الناقد  حر�ش 

الأدب الكال�شيكي من قبل م�شت�رشقني وعرب من 

يف  و�شاهمت  اأهميته،  من  قللت   
)17(

م�شبقة اأفكار 

عنه  تعرب  ما  وك�شف  مقروئيته،  م�شاحات  ح�رش 

عي  واإ�شقاط  التحليل  "تفاهة  من  الأفكار  هذه 

 ،
بدرا�شتها")18( يقوم  التي  الأعمال  على  القارئ 

اإىل  كيليطو  الفتاح  عبد  ي�شعى  ثانية  جهة  ومن 

واإعادة  القدمية  الن�شو�ش  يف  التفكري  جتديد 

اإحيائها، على �شوء الأ�شئلة اجلديدة التي تطرحها 

ل  "الإن�شان  اأن  مدرك  بوعي  الإن�شانية  العلوم 

 ،
ي�شفي ح�شاباته مع املا�شي بالإ�شاحة عنه")19(

ما  نف�شه  هو  جممله  يف  القول  هذا  معنى  األي�ش 

ذهب اإليه حممد عابد اجلابري بدعوته اإىل و�شل 

املقروء الرتاثي بنا، وف�شله عنا، بجعله معا�رشا 

فنحن    
)20(

نف�شه الوقت  لنا يف  ومعا�رشا  لنف�شه، 

اإذن بلغة كيليطو ندر�ش "اأنف�شنا حني نعكف على 

الن�ش الكال�شيكي، واخلطاب عن املا�شي هو يف 

الآن ذاته خطاب عن احلا�رش")21(

ب - العتبة الثانية:  اخللفيات املعرفية

يلجاأ عبد كيليطو يف بناء قراءته النقدية التاأويلية 

الكال�شيكية،  العربية  ال�رشدية  الن�شو�ش  لأغلب 

اأو   ،
)22(

هام�شية اإحالة  اأو  فكرة  عن  بالبحث 

ترجمة  اأو   ،  
)24(

لغوي دال  اأو   
)23(

ق�شرية عبارة 

اإىل  ين�رشف  ثم   
)26(

ل�شاحبه اأو    
)25(

الن�ش يف 

البحث لها عن �شبكة من العالمات)الدول اللغوية، 

وو�شائج  عالقات  بها  تربطها  التي  الأفكار(  اأو 

دللية بحيث تقود كل عالمة اإىل اأخرى يف �شكل 

�شل�شة مت�شلة، غري اأن كيليطو ل يتتبع عالقاتها 

اخلفية  و�شائجها  بل  الظاهرة،  اللفظية  الدللية 

ي�شتند  التي  تلك   
وهلة")27( لأول  تظهر  ل  "التي 
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م�شتويات  على  ينفتح  تاأويل  اإىل  اإظهارها  يف 

القراءة، فهو قد يبداأ بدللة  خمتلفة ومتعددة من 

منطوق العالمة اللغوية ثم يتتبع باقي العالمات 

ارتباطها  يف  ثم  حدة،  على  منها  كال  ويتاأول 

م�شتوى  اإىل  منها  يعرب  وقد  ولحقتها،  ب�شابقتها 

واللفظية  الدللية  التقابالت  على  فيه  يعتمد  اآخر 

اأفكار  يف  يك�شفه  الذي  الختالف  من  يجعل  مما 

ال�رشوط  "اأول  اللغوية  وملفوظاته  واأبنيته  الن�ش 

عدم  يكت�شف  بعدما  يلجاأ  اأو    
املعنى")28( لظهور 

اإىل  غاياته  اإ�شباع  يف  الأول  امل�شتوى  كفاية 

بناء  يف  وا�شتغالها  الن�ش  يف  املرتادفة  الأزواج 

يجعل  ما  هي  القرائية  ال�شيغ  هذه  الن�ش  معنى 

كل معنى يف قراءات كيليطو يجد نقي�شه اأو عك�شه 

متاما اأو بديال له، ومنثل ملا قلناه بالإحالة على 

للحريري،  قراءته  يوؤ�ش�ش  حيث   
)29(

الغائب كتاب 

ليلة وليلة  األف  املعتز واجلرجاين، وكتاب  ولبن 

 
)30(

واملرادفات والتقابالت  الثنائيات  على 

اللفظية العديدة نذكر منها:  الليل النهار، احل�شور 

الأ�شل  قمر)�شاحب(،  �شم�ش)�شاطعة(  الغياب، 

الكذب،  وال�شدق  والنموذج،  الن�شخة  الفرع، 

وهو  =العمق،  الأ�شل=املبداأ=اجلوهر=والنبع 

باإيراده للفظ ومرادفه ونقي�شه يبحث عن املعنى 

لبنائه وتقوي�شه  يف تعدده واختالفه وتناق�شه، 

ل  متوالية  بو�شفها  للغة  احلر  ال�شتعمال  عرب 

.
)31(

نهائية من اختالفات املعنى

اللغوي  الن�شق  يف  ببحثه  كيليطو  الفتاح  عبد  اإن 

ي�شعى  اأنه  دائما  يتوهم  قارئه  يجعل  للن�شو�ش 

متمل�ش  هارب  معنى  �رشاب  على  القب�ش  نحو 

ومنفلت، ويف الوقت ذاته ي�شعر القارئ اأن الناقد 

يعر�شه  ما  غري  اآخر  معنى  عنه  ويخفي  يخبئ 

يدفعه  وبذلك  حني  اإىل  يرجئه  لعله  اأو  اأمامه، 

ب�شكل م�شتمر اإىل متابعة يقظة ومتاأهبة للحر�ش 

ت�شييعه  اأو  املعنى  من  الثابت  تن�شى  ل  اأن  على 

والتاأويالت  والرتادفات  الختالفات  �شياق  يف 

واأن ل  نقي�شها،  ليثبت  الآخر  بع�شها  ينفي  التي 

الذي  املعنى  من  واملفاجئ  الطارئ  منها  ينفلت 

اأو  حموه  اأو  نفيه  يف  وي�رشع  الناقد  عنه  يك�شف 

جتاوزه، اأو تويله اإىل معنى اآخر، هذا ال�رش الذي 

املن�شودة،  غايته  هو  قارئه:   عن  كيليطو  يخفيه 

تلك التي لي�شت  بال�رشورة-  طريقة الناقد املثلى 

يف اإي�شال قارئه اإىل ن�شبية التاأويل، والإمكانات 

واإمنا  معناه،  وبنائه  الن�ش  لتاأويل  الالنهائية 

م�شعى  خلف  مثال:   املقامات  كتاب  يف  يخفي 

جعلت  التي  التاريخية  والأ�شباب  املقامة  تديد 

اأدب القرن الرابع الهجري بامتياز، واثبات  منها 

عن  ا�شتقالل  يف  وتاأويلها  درا�شتها  ا�شتحالة 

درا�شة  عن  بعيدا  اأو  الق�شيدة،  وتاأويل  درا�شة 

يتحدد  اآخر  هدف  لها،  معا�رشة  اأخرى  ن�شو�ش 

وبفح�ش  الأدب  مبفهوم  "الإحاطة  يف:  بعبارته 

يف  اإليه  والتطرق   
عليها")32( يقوم  التي  الأن�شاق 

ظل الأن�شاق امل�شتغلة يف الأدب العربي املعا�رش 

لبيان حلول الأدب وما يدل عليه مبعناه احلديث 

)littérature( مقام الأدب مبعناه القدمي يف الثقافة 

الذي حلق مفهوم  التحول  اإذن �شوؤال  العربية، هو 

نف�شه  ال�شياق  يف  ا�شتح�رشنا  ما  واإذا  الأدب، 

 
درا�شته للحريري يف مقال" احلريري وبرييك")33(

 
ومقاله يف كتاب اآخر حول" املعري ودانتي")34(

خيوط  ن�شيج  هو  هل  كيخوت  حول"دون  وثالث 

 نكون اأمام دعوة " لإعادة كتابة هذه 
عربية")35(

اآخرون  اأعاد  القدمية(كما  )الأدبية  الن�شو�ش 

يف   
والإجنيل")36( ملكا،  واأوديب  الأودي�شا  كتابة 

اأدبهم احلديث.

من  اإليه  اأ�رشنا  ما  بع�ش  يف  كيليطو  يخفي  ل 

دانتي  بني  املقارنة  من  اأخرى  غايات  مقالت 

بتجاوزه  واحلريري،  برييك  بني  اأو  واملعري 

ا�شتنطاق  على  يرتكز  الذي  القرائي  للم�شتوى 

اإىل  عليه،  يحيل  اأو  اإليه  يقود  وما  اللغوي  الدال 

العمل على البحث يف ارتباطات املنطوق اللغوي 

واخلا�شة  العامة  والق�شايا  بال�شتعمالت 

اإىل  اللغة  من  "خل�شة  بارت  يقول  كما  فينتقل 
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اخلطاب كي يعود اأحيانا ودون �شابق اإنذار، ومن 

التاأويل وهو يبني   فيجعل 
اللغة")37( اإىل  اخلطاب 

فكرية  مرجعيات  اإىل  بال�شتناد  الن�ش  معنى 

وخفي،  مواز  ب�شكل  يبني  واجتماعية،  وثقافية 

ت�شورا فكريا لق�شايا ثقافية راهنة اأو يجيب عن 

بداية  يف  يبحث  كيليطو  جند  فحينما  اأ�شئلتها، 

الروائي  برييك  جورج  اإيراد  �شبب  عن  املقال 

انتهائه  ثم  روايته  يف  احلريري  ا�شم  الفرن�شي، 

اللغوي)اللعب  الفني  البناء  من  امل�شرتك  اإىل 

القرن  من  موؤلف  بني  الإبداعي...(  الفخ  اللغوي/ 

اإمنا  الع�رشين  القرن  يف  وروائي  الهجري  الرابع 

لي�شعنا اأمام اإ�شكال اأكرب من �شوؤال املقارنة بني 

الت�شور  �شوؤال  برييك؛  ورواية  احلريري  مقامات 

منذ  احلريري  اإىل  النظر  يف  العربي  يحكم  الذي 

زمنه واإىل اليوم، ويف املقابل الت�شور الذي يحكم 

الروائية  تناوله لأعمال برييك  الغربي يف  الناقد 

فالأول ي�شف احلريري برائد النحطاط )احلقيقي 

 
)38(

فيه الأوىل  امل�شوؤولية  واملفرت�ش(و�شاحب 

برييك  ونقد  وتليل  بقراءة  يحتفي  الذي  والثاين 

ون�شج  بالألفاظ  التالعب  اأ�شلوب  رائد  ويعتربه 

الرواية،  يف  اللغة  اإمكانات  وم�شتك�شف  الفخاخ، 

وتلك بع�ش من اأ�شاليب وخ�شائ�ش اأدب احلريري.

"ن�ش  اأمام  األ�شنا  تقول:   كيليطو  مقارنة  تكاد 

رغم التناق�ش ال�شارخ للروؤى 
يخفي ن�شا اآخر")39(

من  املعري  حلق  ما  هذا  على  وق�ش  واملقاربات، 

اإل  املعري  يقراأ  ل  فالعربي  دانتي  لول  اإهمال 

وعيناه" على دانتي، يبحث عن دانتي يف كتاب 

العربي  قراءة  كيليطو  انتقد  ولذلك   
املعري")40(

احلقيقة  بني  جتمع  بعبارة  املعري  يف  وتفكريه 

كل  ال�شواب  عن  بعيدا  "لي�ش  قائال  وال�شخرية 

حتى  بدانتي،  تاأثر  قد  املعري  باأن  القول  البعد، 

كما   ،
قبله")41( قرون  اأربعة  عا�ش  قد  كان  واإن 

ون�شخهم  الأوروبني  باملوؤلفني  املنفلوطي  تاأثر 

العربية  غري  يتقن  ل  كونه  رغم  منه  وعي  دون 

قراءة  اأعيد  واأنا  هنا  ي�شتوقفني   .
)42(

للكتابة لغة 

يكون  األ  يلي:   اأ�شوغه كما  اأخري  �شوؤال  املقالني 

اأن  ال�شاخر(  )اعرتافه املاكر  كيليطو وهو يعرتف 

دانتي اأعاد احلياة اأو بعثها يف اأبي العالء، وبرييك 

اإىل  معه  العبور  اإىل  يدفعنا  اإمنا  احلريري،  اأحيا 

النموذج  ويلغي  الذي  والإختاليف  التعددي  اأفقه 

باإيراد  برييك/دانتي(  احلديث:   مبعناه  )الأدب 

الغائب )الأدب مبعناه القدمي:  احلريري/املعري( 

 املاألوف حمل الغريب والعك�ش.
)43(

اأو باإحالل

يعرب  وهو  كيليطو  اإن  القول،  اإىل  نرمي  اإننا 

الن�شو�ش موؤول لبناءاتها اإمنا يعمل على تفكيك 

تنتق�ش  روؤى  ر�شخت  فكرية  ونظم  خطابات 

اإىل  وت�شعى  الكال�شيكي  العربي  الأدب  قيمة  من 

ماألوفا  بات  منوذج  اإحالل  مقابل  يف  تغييبه، 

اإليها  النظر  التا�شع ع�رش حمله، ويعيد  القرن  منذ 

واإىل الق�شايا الثقافية والفكرية الراهنة من داخل 

من  بالنتقال  لها  تاأويله  يف  متحررا  الن�شو�ش 

داخلها اإىل خارجها والعك�ش، ومن ظاهر األفاظها 

م�شلح  العميقة،  الدللية  بنياتها  اإىل  اللغوية 

بنظرية نقدية وروؤية فكرية وتاريخية للن�شو�ش 

والظواهر. 

املعا�سرة"  "املتاهة  الرواية:   نقد   -  2-2
لبناء املعنى يف الن�س.

النقدية  كيليطو  الفتاح  عبد  مقاربات  تختلف  ل 

واآلياتها  منهجها  يف  الروائية  للن�شو�ش 

الإجرائية، وخلفياتها الفكرية والثقافية و�رشطها 

التاريخي، عن مقارباته للن�شو�ش الرتاثية، هذه 

بني  م�رشوعه  يف  اجلامعة  املرجعية  الن�شقية 

الن�شو�ش الرتاثية والروائية، وبني هذه الأخرية-

كما الأوىل- فيما بينها، من حيث التناول ت�شتند 

للن�شو�ش  يحفظ  لالأدب،  عميق  وفهم  ت�شور  اإىل 

�شياقها واإطارها التاريخي والفكري اخلا�ش بها، 

ومن  الن�شو�ش  من  غريها  عن  يف�شلها  اأن  دون 

ثقايف م�شرتك،  لنظام  املنتمية  الثقافية  الظواهر 

خ�شو�شيتها  كيليطو  لقراءات  مينح  ما  وهو 
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واآلياتها  منهجها  فاعلية  يف  لي�ش  املتمثلة 

القرائية التاأويلية يف اإنتاج املعنى وك�شف اأ�رشار 

الن�ش وخفاياه وح�شب، بل واأي�شا وب�شكل وا�شح 

يف التعبري عن ان�شغالت الناقد الثقافية. 

قراءات  تكم  ن�شقية  من  نفرت�شه  ما  يدفعنا 

واملتنوعة  املختلفة  الروائية  للن�شو�ش  كيليطو 

اقرتاح  اإىل  ولغاتها،  وتيماتها  بنياتها  حيث  من 

�شيغة النظر يف قراءتني وباملوازاة الإحالة على 

غريهما يف الهام�ش اأثناء اجناز قراءة ملقارباته 

النقدية للرواية لجناز تفاديا للتكرار ما اأوردناه 

فيما تقدم وملا �شنورده فيما �شياأتي.

للن�شو�ش  النقدية  كيليطو  قراءات  اأغلب  تنطلق 

يخفيه  ما  واإظهار  اإيجاد  مبحاولته  الروائية 

الن�ش اأو ما يغيبه كاتبه عن وعي اأو ل وعي من 

وامتدادات  عالقات  �شبكة  له  ين�شج  ثم  عالمات، 

وفق  ببع�ش  بع�شها  يت�شل  الن�ش  طول  على 

اإىل  الناقد  ي�شعى  م�شمرة  اأو  ظاهرة  عالقات 

اإجالئها، وهو ما ي�شمح له بالنتقال من دال اإىل 

املعنى  وبناء  تاأويلها  حماول  لثالث،  ومنه  اآخر 

الكلي للن�ش. ذلك ما جنده مثال يف قراءة كيليطو 

تبداأ  حيث  برادة،  ملحمد  الن�شيان"  "للعبة  رواية 

ال�شخ�شية  ا�شم  دللة  يف  بحثه  من  الناقد  قراءة 

انطالقا  وتاأويله  الرواية(  )بطل  الهادي  الروائية؛ 

ينتقل  ثم  الثقافية،  اللغوي ودللته  من منطوقه 

اإىل مقابلته با�شم �شخ�شية ثانية:  الطايع )اأخوه( 

البطل)الهادي( ولو  "ت�شور  اأنه ل ميكن  لي�شتنتج 

 .
للحظة حامال ل�شم اأخيه")44(

التاأويلية  البداية  هذه  خالل  من  كيليطو  ي�شع 

يف  الأول  يتمثل  قرائيني  اأ�شا�شني  اأمام  متلقيه 

فيما  اللغوي،  املنطوق  دللت  على  التعويل 

نهائية  ل  �شل�شلة  املنطوق  هذا  من  الثاين  يجعل 

الذي  الن�شي  التاأويل  اأما  املعنى،  اختالفات  من 

 والتقابل الدليل 
)45(

لمح اإليه كيليطو بالختالف يحُ

يف  فيكمن  والطايع  الهادي  ا�شمي  بني  القائم 

وما  تعنيه،  ما  بكل  الروائية"  "ال�شخ�شية  عده 

عالقات  من  تن�شجه  وما  اأفعال،  من  به  ت�شطلع 

كمكون اأ�شا�شي يف بناء العامل الروائي كامنة يف 

، ويظهر هذا التلميح ب�شكل اأكرث 
معنى "ا�شمها")46(

�شديد  ثالث  دال  اإىل  كيليطو  انتقال  يف  و�شوحا 

)اختالفه  والثاين  الهادي(  )ا�شم  بالأول  الت�شال 

مع ا�شم الطايع( واأقل اإثارة لنتباه القارئ، يتعلق 

الغياب  هذا  الرواية،  يف  واأثره  الأب  بغياب  الأمر 

لبناء  قرائي  مدخل  اإىل  كيليطو  �شيحوله  الذي 

معنى الن�ش ودللته؛ بجعله غياب الأب ح�شورا 

يف  بالرابع  الثالث  الدال  ربط  يف  وك�شفه  له، 

اأنه  اإل  الن�ش" اأن الهادي دفن جميع اأحبائه]...[ 

مل يدفن اأباه، وما كان باإمكانه اأن يفعل، لذا فاإن 

بالتغيب،  الدفن  فتاأويل  حا�رشا،   
الأب")47( ظل 

تقابل  اأمام  اأخرى  مرة  ي�شعنا  باحل�شور  وعدمه 

وبذلك   ،
)49(

والقلب  
)48(

امل�شابهة  على  موؤ�ش�ش 

والغائب  املجهول  الرواية:   يف  الأب  �شيتحول 

واملهمل واملبعد املن�شي اإىل احلا�رش كطيف وظل 

يف  وال�شهر  واملعلم  اخلال  بدائله:   يف  وحقيقة 

القراءة النقدية لكيليطو. 

"األف  امللح  عمران  ادمون  لرواية  قراءته  يف  اأما 

 ،1985 �شنة  بالفرن�شية  ال�شادرة  يوم"  يف  عام 

 
)50(

امل�شابهة عالقة  الن�ش  داخل  الناقد  اأقام  فقد 

اإعاقة  يف  واحلذاء  وال�شندوق  الكتاب  دال  بني 

الرواية،  لبطل  الثبات  وعدم  واحلركة  الرتحال 

يحفظان  انغالقهما  يف  ال�شندوق  كما  فالكتاب 

اجلديد  واحلذاء  احلياة،  يف  يتمثل  جمهول  �رشا 

ينغلق  حينما  والكتاب  الرواية،  بطل  م�شي  يعيق 

يحررها،  ينفتح  وحني  ويقهرها  احلياة  ي�شجن 

هذه الأخرية بدورها املقلدة للكتاب والعاك�شة له 

الراقد امليت  ال�شبيهة باملاء  الن�ش مثل مراآة  يف 

الذي ل ميكن اإل اأن يختلف ويقابل البحر الهائج 

وهكذا   ،
)51(

احلياة ت�شبه  التي  املحيط  وحركة 

العالقات  �شبكة  ر�شم  القراءة  يف  كيليطو  يتابع 

وفق  الدللت  �شبكة  وين�شج  الن�ش  عالمات  بني 

�شيغ الختالف والتقابل والت�شاد الذي ل يعني 
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"اجلمع بني معنيني يتعار�شان،  - بال�رشورة- 

 ويف 
واإمنا تركيب يتمخ�ش عنه معنى جديد")52(

نهاية القراءة النقدية للرواية جند ن�شجا لعالقات 

اأخرى بني اللغة واحلليب واملطبخ يف الرواية.

اأو  يربط  الروائي  الن�ش  يقراأ  وهو  كيليطو  اإن   

ينتج من تاأويله لدال دال اآخر يف "لعبة متوا�شلة 

يفر�ش  اأن  ما  ملدلول  يتيح  اأن  دون  نهائية  ول 

 وهو بذلك اإذ يوؤكد على اأهمية تاأويل 
ح�شوره")53(

اأ�شلوب قرائي يقوم على البحث  الن�ش عن طريق 

يف الرواية عن لعب �رشي ينطلق من الكلمات يف 

ا�شتقاقاتها  اأو  وانعكا�شها  وت�شابهها  اختالفها 

والتداعيات والرتباطات التي تتولد عنها الواعية 

 
والالواعية، ينتج "انزلقات دللية ل تتوقف")54(

الآلة  اإيكو:   بـــــعبارة  التفكيكية  تدعوه  ما  وهو 

.
)55(

املنتجة ل�شل�شلة من الإحالت الالمتناهية

تاأويلها  تن�شج  كيليطو  قراءات  بع�ش  كانت  واإذا 

للن�ش من داخله، فاإن بع�شها الآخر ل يتوانى فيه 

ومن  �شطحه،  اإىل  الن�ش  بالعبور من عمق  الناقد 

لرواية  قراءته  ففي  والعك�ش،  اخلارج  نحو  داخله 

عبد الوهاب املوؤدب جند كيليطو يعمد اإىل البحث 

ينفك  ول   ،
)56(

وظالل بدائل  عن  الن�ش  يف  للدول 

يبحث للكاتب نف�شه عن بدل وظل وطيف يالزمه 

فيكت�شفه من خالل تاأويل ن�شه و�شياغة خال�شة 

يعطي  "ما  يقول  املوؤدب  عن  معرفته  ت�شندها 

اإىل  ينظر  انه  هو  ا�شتثنائيا  غنى  املوؤدب  كتاب 

الثقافة العربية مبوازاة �شل�شلة الثقافات الأخرى:  

والإفريقية،  وال�شومرية  والبابلية  ال�شينية 

فاإنه  معرفتي،  حد  واليابانية..وعلى  والفرعونية 

املغاربي  بالأدب  يدعى  ما  �شمن  �شعى  من  اأول 

اجلريء  امل�شعى  هذا  بالفرن�شية  عنه  املعرب 

لال�شتالب  املبتذلة  املقولة  عن  بعيدا  واملحرر 

اإىل  موجه  نداء  هو  كوين  بكائن  وحلمه  الثقايف 

العرب كي يتجاوزوا اجلهل بالرتكيب الذي حققته 

 ليجعل كيليطو بهذا القول 
حقبتهم الكال�شيكية")57(

والغزايل  والتوحيدي  للجاحظ  وظال  بدل  املوؤدب 

وابن ر�شد، وليح�رش الأدب القدمي يف اأدب املوؤدب 

نا�شدها  التي  نف�شها  الأطروحة  وهي  احلديث 

يف  احلا�رشين  واحلريري  للمعري  مقاربته  يف 

الأدب احلديث يف للغرب، الغائبني يف اأدب العرب 

اإىل  التحليلية  اخلال�شة  تخفي  ل  كما  احلديث، 

ان�شغال عميق للناقد ينطلق من الن�ش ليتجاوزه 

العرب  ح�شارة  باأن  الوعي  اأهمية  على  بالتاأكيد 

تاأ�ش�شت على تركيب ثقايف يف احلقبة الكال�شيكية 

اإنه  خال�شة؛  عربية  ما  يوم  يف  تكن  مل  واأنها 

بعبارة اأخرى الن�شغال بالتعدد والختالف. 

وجل�ساوؤه كيليطو  النقدية:   املحاورة   -  3

اإن من يقراأ امل�رشوع النقدي لعبد الفتاح كيليطو يف 

الكثري  عك�ش  على  الناقد  اأن  حمالة  ل  يدرك  كليته 

الأ�شا�ش ال�شتغال  النقاد مل يكن همه و�شاغله  من 

لن�شقها،  واخل�شوع  النقدية  النظرية  متليه  ما  وفق 

قراءة  اإتقان  يف  منح�رشا  املعريف  اأفقه  يكن  ومل 

كيليطو  ن�شو�ش  اإن  اأ�رشارها،  وك�شف  الن�شو�ش 

وجمال  النقدية،  للحوارات  قناة  ت�شكل  النقدية 

فاإ�شافة  الالمتوقعة"  املتعددة  "للقاءات  مفتوحا 

اإىل خلقها لتجاور وان�شجام بني ثقافتني خمتلفتني 

قدمية وحديثة، عربية تراثية وغربية وحديثة؛ بني 

واملعري  وبرييك  احلريري  اأو  واجلرجاين  اأر�شطو 

عربت  فقد  وبدائله،  املوؤدب  اإىل  و�شول  ودانتي، 

تطبيق  بني  القائمة  واحلدود  امل�شافات  كتاباته 

يقدمه  ما  اأن  �شك  من  ما  اإذ  وحماورتها،  النظرية 

 
والتنا�شخ")58( "الكتابة  كتابه  يف  مثال  الناقد 

الكتاب  مو�شوع  للن�شو�ش  التحليل  غاية  يتجاوز 

وهدفه، بطرحه بدءا من مقدمة الكتاب اأ�شئلة تت�شل 

 
)60(

للن�ش؟ املوؤلفني  وتعدد   
)59(

املوؤلف مبفهوم 

و�رشورة املوؤلف واأهميته يف قراءة الن�ش، و�شوؤال 

تعدد املوؤلفني للن�ش؟ وهوية الن�ش؟ ليحاور كتابا 

اأو كتبا اأخرى عن طريق متثلها ومناق�شتها، فظالل 

املوؤلف"  حول"موت  واأفكاره   
)61(

بارت رولن 

بها  افتتح  التي  واأطروحته  ايكو  اأمربتو  و�شوؤال 
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يحاور   
واملوؤلف")62( "الن�ش  حول  لكتابه  ف�شال 

ب�شفة  اأنها  غري  حا�رشة  دريدا،  اأفكار  بدوره  فيه 

الأ�شلوب  للتحليل، وهذا  اجللي�ش املَحاور ل خلفية 

يف  كيليطو  اعتمده  الذي  نف�شه  هو  املحاورة  يف 

الغائب  كتاب  �شمن   
"بالرتقي�ش")63( معنون  مقال 

بني  حماورة  التحليل  هذا  من  الناقد  جعل  حيث 

اأفكار ون�شو�ش خمتلفة من حيث الزمن والنتماء 

اإنه  الكتابة  الفكرية حول مفهوم  الثقايف واخللفية 

حوار يجمعه باحلريري واجلاحظ ودريدا. 

اآخر  النقدية طابعا حواريا  لكتاباته  كيليطو  مينح 

وبناء  الن�ش  تاأويل  يف  للقارئ  اإ�رشاكه  يف  يتمثل 

ويف  للقارئ،  موجهة  لأ�شئلة  طرحه  عرب  معناه 

وتاأجيله  للتاأويل  ببدئه  اأو  اجلواب  تعليق  مقابل 

عك�شها  اأو  العبارة  وقلب  اإمتامه،  قبل   
)64(

حذفه اأو 

ترتبط  ق�شايا  يف  التفكري  اأو  دللتها  بيان  دون 

اأمثلة  احلوارية  املحفزات  لهذه  جند   ،
)65(

بالهوية

كثرية يف كل قراءات كيليطو يكفي اأن نذكر اإ�شافة 

اإىل " توظيفه لالأ�شئلة واحلذف" يف قراءته لر�شائل 

الن�شيان،  لعبة  قراءة  القلب يف   جند 
نف�شي")66( اإىل 

ميتد اإىل العنوان نف�شه فيتحول اإىل "ن�شيان اللعبة" 

وللقارئ اأن يتاأول ويبني معنى عنوان القراءة من 

الن�ش، وله كذلك اأن يفهم البيت ال�شعري لهولدرلني 

الناقد  به  بداأ  الذي  ن�شاأت"،  الآلهة  اأح�شان  "يف 
قراءته للرواية نف�شها على اأن املق�شود بالآلهة يف 

الرواية الأم واخلال وزوجة اخلال وال�شهر واملعلم، 

دون اأن يقدم له كيليطو ما يحيل على ذلك، وهو ما 

يقت�شي من املتلقي تاأويل الن�ش النقدي وامل�شاركة 

يف ربط اأجزائه املختلفة حتى ل تبدو فيه العبارات 

)العنوان- البيت ال�شعري( دون معنى.  

احلريف  مبهارة  متنح  لكيلطو  النقدية  الكتابة  اإن   

الأديب،  �شفة  يف  الظهور  اإمكانية  للناقد  ال�شائغ 

ولالأديب اأن يح�رش يف كتابات الناقد فيدفعان معا 

والتذكر  واملتابعة  والتاأويل  البحث  اإىل  بالقارئ 

لبناء  والتوليف  والن�شج  وال�شتنتاج  وال�شتح�شار 

معنى الن�ش.

خال�سات 

لعبد  النقدي  امل�رشوع  قراءة  من  النتهاء  ميكن 

اإىل جملة من اخلال�شات جنملها  كيليطو  الفتاح 

فيما يلي: 

الوا�شفة  اللغة  الفتاح كيليطو حمل  اإحالل عبد   *

املعيارية يف الكتابة النقدية لغة اإبداعية اأو قريبة 

منها، دون اأن يفقد هذه الأخرية وظيفتها النقدية 

املتمثلة يف متابعة لغة الن�ش الإبداعي مو�شوع 

العالمات  من  �شل�شلة  بو�شفها  النقدية،  الكتابة 

التي ميكن الن�شج وفقها ل�شبكة من الدللت التي 

يتاأ�ش�ش عليها بناء املعنى الكلي للن�ش.

لعبد  "الغائب"  كتاب  من  املقطع  هذا  ي�شلح   *

التي  خال�شاتنا  اإحدى  ليكون  كيليطو  الفتاح 

تو�شح طريقة التي ي�شلكها الناقد يف قراءة الن�ش 

"اإن  يقول:   النقدية  كتبه  جمموع  يف  الإبداعي 

تعدد  متعددة.  له دللت  تكون  قد  واحدا  عن�رشا 

الدللة ل ينبع من الكلمة يف حد ذاتها واإمنا من 

كلمات  بعيدة،  اأو  قريبة  بكلمات  الكلمة  ارتباط 

اأو يف ن�شو�ش اأخرى.  تكون يف الن�ش املدرو�ش 

اإن تعدد الدللت ينتج من تعدد العالقات. فالن�ش 

تركيب  يف  يفلح  عندما  باملعاين  غنيا  ي�شري 

.
عالقات خفية بني عنا�رشه وعنا�رش اأخرى")67(

اعتمادا  الن�ش  معنى  عن  كيليطو  يبحث   *

الواعية  الدللية  والتداعيات  ال�شتقاقات  على 

يف  املخبئة  وال�شور  والدللت  والالواعية، 

املعجمية  املعاين  ويف  الغام�شة  العبارات  ثنايا 

ب�شده  بالإتيان  اأو  الن�ش  يف  الظاهرة  لالألفاظ 

ما  اأمام  القارئ  في�شع  املعنى،  يف  يخالفه  وما 

التي   
املعا�رشة")68( املتاهة  "نظرية  عليه  اأطلق 

تبني معنى الن�ش وت�شكك يف اإمكانية ح�رشه، اأو 

تبنيه وتهدمه يف الوقت نف�شه، لتعيد بناء معنى 

التاأويل  اأن  يعني  ما  اإمكانه وهو  اأو فر�شية  اآخر 

يف م�رشوع  كيليطو النقدي معناه منا�شدة التعدد 

والختالف والحتمال يف املعنى عو�ش الوحدة، 
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مغيب  هو  عما  بال�رشورة-  الدائم  البحث  اإنه 

اإىل  �رشا  يقودنا  فكيليطو  وبذلك  وممكن،  خمتلف 

ت�شيد روؤى للعامل والوجود واملجتمع تتاأ�ش�ش على 

ت�شكل  التي  اللغة  خالل  من  والختالف  التعدد 

وو�شيلته يف معاجلته  العامل  اإىل  الإن�شان  منظار 

لق�شاياه.

* ل ي�شعى عبد الفتاح كيليطو يف قراءاته النقدية 

العالمات  ل�شبكة  اخلفي  لالإيقاع  ومتابعته 

نحث  اإىل  الن�ش،  لدللت  امل�شكلة  والعالقات 

اإىل تفكيك  ي�شعى  بناء منهج بقدر ما  اأو  مفاهيم 

الن�شو�ش الإبداعية وتوليد دللت ينفي لحقها 

 
ال�شابق، فينمو التاأويل يف الن�ش "منوا لولبيا")69(

جملة  على  قراءاته  كيليطو  الفتاح  عبد  يوؤ�ش�ش   *

النظرية  مرجعيتها  ت�شتمد  التي  املفاهيم  من 

ويف  ال�شميولوجية  النظرية  من  واملعرفية 

والختالف  والن�ش  الأدب  مفهوم  مقدمتها 

تقيد  اأن  دون  والعالقة.]..[،  والعالمة  والكتابة 

املفاهيم مبرجعيتها بل جتعلها جمال للمناق�شة 

م�رشوع  يف  الأدب  مفهوم  جعل  ما  وهو  واحلوار 

والدر�ش  لي�شمل كتبا يف املعجمية،  كيليطو ميتد 

البالغي النقدي، ويف الفكر.

اأدبية  ن�شو�ش  وتليل  بدرا�شة  كيليطو  يقوم   *

التاريخي،  اإطارها  داخل  ومتنوعة  خمتلفة 

من  ويجعل  اخلا�شة  الفكرية  ومنظومتها 

الختالف القائم بينها يف �شياقاتها ويف تعددها 

ويك�شف عربها  الأدب،  لتعريف  مرجعه  وتنوعها 

حيث  من  وفاعلة  دقيقة  قرائية  اإ�شرتاجتية  عن 

والروؤى  والأنظمة  للخطابات  والتفكيك  التاأويل 

يف  العربي  الإن�شان  وعي  تكم  التي  الفكرية 

الق�شايا  الأدب وتفكريه يف  تعامله مع ن�شو�ش 

ال�شرتاجتية  هذه  واحلديثة،  القدمية  الثقافية 

اأك�شب اخلطاب النقدي  القرائية التفكيكية هي ما 

الن�شقية  كانت  لو  ماذا  لكن:   ن�شقيته  لكيليطو 

تنعك�ش يف ظاهر الن�ش منطية؟.
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الفتتاحية التي كتبها لهذا الكتاب ان جمموع الدرا�شات تعود اإىل 

ما بني ال�شنتني:  1975-1980.

العايل:  الأدب وامليتافيزيقا، درا�شات يف  ال�شالم بنعبد  4 - عبد 
اأعمال عبد الفتاح كيليطو، الدار البي�شاء، دار توبقال،الطبعة الأوىل 

2009، �ش 14.
5 - عبد الفتاح كيليطو:  الأدب والغرابة، �ش40.

6 - يذكر هذا ال�شوؤال بالهم وال�شوؤال نف�شه الذي �شغل حممد عابد 
الكتاب  مقدمة  يف  وتديدا  والرتاث  نحن  كتابه  يف  اجلابري 

نتعامل  كيف   " نذكر:   منها  املختلفة  ب�شيغه  ويطرحه  ومدخله 

مع تراثنا")�ش 14( " كيف نعيد بناء تراثنا" )�ش15( "نحو نوع 

انظر حممد عابد اجلابري:   تراثنا")�ش5(:   التعامل مع  جديد من 

نحن والرتاث، قراءات معا�رشة يف تراثنا الفل�شفي، املركز الثقايف 

العربي،بريوت-لبنان، الطبعة ال�شاد�شة 1993.

7 - عبد الفتاح كيليطو:  الأدب والغرابة،  الفتتاحية �ش 9.
8 - عبد الكبري اخلطيبي:  مقدمة الأدب والغرابة �ش6 .

9 - م-ن، �ش6.
بع�ش نقوده كاأنه ي�رشد حكاية  كيليطو  الفتاح  عبد  يكتب   -  10
الفتاح كيليطو:   انظر: عبد  ر�شد.  ابن  لذلك مبقال من �رشفة  ومنثل 

من �رشفة ابن ر�شد، الدار البي�شاء، دار توبقال للن�رش، الطبعة الأوىل 

 .2009
اأنه يقراأ نقدا  اإبداع كيليطو  * والعك�ش قد يتوهم القارئ وهو يقراأ 

رواية، ترجمة  بالروؤيا،  اأنبئوين  الفتاح كيليطو:   اأنظر متثيال، عبد 

الأوىل  الطبعة  لبنان،  الآداب، بريوت-  دار  ال�رشقاوي،  الكبري  عبد 

.2011
والغرابة  الأدب  كتاب  من  مقاطع  ال�شياق  هذا  يف  نورد   -  11
ميكن اعتباره اإبداعيا من حيث اللغة، كما ن�شري اإىل اأننا منيز بني 

الن�شو�ش النقدية التي كتبها كيليطو بالعربية واملرتجمة، ونحن 

هنا ل نحيل اإل على املكتوبة منها بالعربية يقول مثال:  "ل يكاد 

على  ين�شب  اهتمامه  كل  الفذة.  بال�شخ�شيات  ال  يعتني  الباحث 

الفر�شان املتبخرتين فوق ح�شود امل�شاة الذين مل جتد عليهم الآلهة 

بفر�ش كرمي يركبونه ويرتفعون به عن الأر�ش. وقد تتبدل ال�شورة 

ل  الوديان  يف  التجول  ووديان؛  جبال  الكال�شيكي  ...الأدب  �شيئا 

قيمة له ول نفع يرجى منه؛ من الأح�شن ت�شلق اجلبال حيث الهواء 

والغرابة،  الأدب  كيليطو:    الفتاح  عبد  ومنع�ش..."انظر:   �شاف 

م-�ش، �ش40.
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مينح كيليطو 

لكتاباته 

النقدية 

طابعا حواريا 

اآخر يتمثل 

يف اإ�سراكه 

للقارئ يف 

تاأويل الن�س 

وبناء معناه 

عرب طرحه 

لأ�سئلة 

موجهة 

للقارئ



الفتاح كيليطو من �شوؤال اللغة؟  12 - ل يخلو كتاب من كتب ع 
املالزم  ال�شوؤال  واخلا�ش  العام  مبعناها  "اللغة"  �شوؤال  نعترب  بل 

لكتابات كيليطو.

بعنوان:  بني ممكن وواقع  الدغمومي  حممد  مع  حوار  يف   -  13
الدار  للن�رش،  توبقال  دار  م�شار،  كيليطو:   الفتاح  عبد  �شمن:  

البي�شاء، الطبعة الأوىل2014، �ش27.

والأن�شاق،  البنيات  العربي،  الأدبي  الفكر  يقطني:   �شعيد   -  14
الأوىل  الطبعة  �شفاف،  الختالف-  الأمان-  دار  من�شورات:  

2014، �ش170.
15 - �شعيد يقطني:  م- �ش، �ش169.

16 - تزفيتان تدوروف:  م- �ش، �ش 16.
كيليطو:  املقامات، ال�رشد والأن�شاق الثقافية،  الفتاح  عبد   -  17
]ترجمة عبد الكبري ال�رشقاوي[، دار توبقال الطبعة الأوىل 1993، 
الأطروحة  وهو  الكتاب  من  الأول  الن�ش  اأن  اإىل  ون�شري  �ش219. 

الأكادميية للناقد قد ن�رشت �شنة 1983، عن دار �شندباد -باري�ش

18 - م-ن، �ش- ن، انظر كذلك ما يقوله الكاتب عن هذا التحليل 
العاجز واملظلل للقارئ يف:  عبد الفتاح كيليطو:  الأدب والغرابة، 

م-�ش، �ش42.

19 - عبد الفتاح كيليطو:  املقامات،م- ن، �ش220.
20 - يلتقي عبد الفتاح كيليطو وحممد عابد اجلابري يف كثري من 
املقرتحات املنهجية واخللفيات الفكرية املقرتحة لدرا�شة الرتاث 

اإليه يف هام�ش �شابق من ت�شابه لالأ�شئلة  منها ما �شبق اأن اأ�رشنا 

التي تعيد تاأطري عالقة كل منهما بالرتاث، واأي�شا دعوتهما معا 

بعبارة اجلابري اإىل " جعل املقروء ?من الرتاث- معا�رشا لنف�شه 

عابد  حممد  بنا.."  و�شله  لنا  معا�رش  عنا..وجعله  ف�شله  معناه 

اجلابري:  م- �ش، �ش12.

21 - عبد الفتاح كيليطو:  املقامات �ش8
22 - *منثل لبدئه القراءة باكت�شاف اإحالة هام�شية ينطلق منها، 
البخالء،  البخالء"يف مقدمة كتاب  قراءته ملوؤلف  بداية  يقول يف 

ل�شو�ش  حيل  ت�شنيف  يف  ي�شلنا،  مل  كتاب،  اإىل  اجلاحظ  يحيل 

كيليطو:   الفتاح  عبد  انظر  الليل".  �رشاق  حيل  تف�شيل  ويف  النهار 

الأدب والرتياب، دار توبقال الدار البي�شاء، الطبعة الأوىل 2007، 

�ش18.

  * يف النطالق من فكرة هام�شية للقراءة يقول يف بداية قراءته 

ملوؤلف طوق احلمامة لبن حزم: "مل يخطر ببايل اأن طوق احلمامة 

ميكن اأن يقراأ بريبة ال عندما اطلعت عليه موؤخرا بتحقيق الطاهر 

املكي اأحمد الذي �رشح اأنه كاد اأن يهمل فقرات منه" انظر:  م- ن، 

الأدب  اأو  انظر كذلك انطالقه من فكرة بعدية على كتاب  �ش28. 

العربي الكال�شيكي عموما يف قراءته "حي بن يق�شان " وانطالقه 

يف القراءة من قول/ حكم ل�شارل بيال . انظر:  م- ن، �ش64.

23 - يف مقاله:  من �رشفة ابن ر�شد، عبارة "لغتنا الأعجمية" اأنظر 
عبد الفتاح كيليطو:  من �رشفة ابن ر�شد، م-�ش، �ش61.

24 -* انظر لفظ ال�شمكة يف قراءته لأبي العرب، وانظر عبد الفتاح 
كيليطو:  احلكاية والتاأويل، درا�شات يف ال�رشد العربي، دار توبقال 

الدار البي�شاء، الطبعة الأوىل 1988، تديدا �ش �ش52-57.

كيليطو:   الفتاح  عبد  انظر  احلريري،  مقامة  قراءة  يف  احلية   *  

توبقال،  دار  البي�شاء،  الدار  احلريري،  مقامة  يف  درا�شة  الغائب، 

الطبعة الأوىل1987، ، �ش10، وما بعدها.

 * اجلوزة يف قراءة كليلة ودمنة، لبن املقفع ، عبد الفتاح كيليطو:  

احلكاية والتاأويل، م- �ش، �ش39، وما بعدها.

انظر متثيال تناوله لكتاب الت�شوف لبن الزيات وانطالقه   -  25
"يف  كيليطو:   يقول  القر�شي  ال�شهل  لأبي  الأخري  هذا  ترجمة  من 

كتاب الت�شوف ا�شرتعت انتباهي ترجمة لويل ا�شمه القر�شي" .انظر 

عبد الفتاح كيليطو:  احلكاية والتاأويل، م- �ش، �ش-�ش59-67.

كيليطو  يبداأه  وال�شمكة"  العرب  اأبو  مقال  متثيال:  انظر   -  26
اأبو  العرب؟" هكذا تبداأ قراءته حلكايات و�شعر  اأبو  " هو  بال�شوؤال:  

العرب. انظر عبد الفتاح كيليطو:  م-ن، �ش45، وما بعدها.

27 - م�شار �ش28-29.
املعا�رشة،  الأدبية  امل�شطلحات  معجم  علو�ش:   �شعيد   -  28
�شو�شربي�ش1985،  البي�شاء،  الدار  اللبناين،  الكتاب  دار  بريوت- 

�ش86.

الغائب درا�شات يف مقامة احلريري،  الفتاح كيليطو:   29 - عبد 
دار توبقال، الدار البي�شاء، الطبعة الأوىل 1987..

30 - ن�شري اىل اأن التقابالت غري الثنائيات غري الرتادفات
انظر ف�شال خمت�رشا يحمل عنوان" فاعلية الختالف" يف   - 31
اأهمية ودور الختالف يف تاأويل وبناء معنى الن�ش �شمن:  عبد 

املقالت،  ،عيون  واملقولت...،  الأ�شول  التفكيك:   ابراهيم:   اهلل 

مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�شاء، الطبعة الأوىل 1990، �ش 

�ش44-57.

32 - عبد الفتاح كيليطو:  املقامات، م- �ش، �ش219-220.
عبد  ]ترجمة  ر�شد،  ابن  �رشفة  من  كيليطو:   الفتاح  عبد   -  33
الأوىل  البي�شاء،الطبعة  الدار  توبقال  دار  ال�رشقاوي[،  الكبري 

2009، �ش �ش37-43.
بالعربية،  لكن  اللغات،  جميع  اأتكلم  كيليطو:   الفتاح  -عبد   34
البي�شاء،  الدار  توبقال،  دار  العايل[،  بنعبد  ال�شالم  عبد  ]ترجمة 

الطبعة الأوىل 2013، �ش �ش62-64.

35 - م- ن، �ش �ش 65-69.
36 - عبد الفتاح كيليطو:  املقامات، م- �ش، �ش220.

ال�شالم  عبد  ]ترجمة  ال�شيميولوجيا،  در�ش  بارت:   رولن   -  37
بنعبد العايل[، تقدمي عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال الدار البي�شاء، 

الطبعة الثالثة 1993 �ش21.

م-�ش، �ش-42 ر�شد،  ابن  �رشفة  من  كيليطو:   الفتاح  عبد    38
.43

39 -م-ن، �ش42.
40 -عبد الفتاح كيليطو:  اأتكلم جميع اللغات، م- �ش، �ش63.

63 41 - م- ن، 
42 - عبد الفتاح كيليطو:  لن تتكلم لغتي، دار الطليعة بريوت ? 

لبنان الطبعة الأوىل 2002، �ش8-9.

43 - تفيد َيحل يف هذا ال�شياق يقوم؛ اأي يقوم الأول مقام الثاين، 
وتعني احللول جتلي الأول ومتظهره يف الثاين، فاحلريري يتجلى 

ن�ش  يف  املعري  ويظهر  يتجلى  فيما  برييك  ن�شو�ش  يف  ويحل 

دانتي.
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بالعربية،  لكن  اللغات  جميع  اأتكلم  كيليطو:   الفتاح  عبد   -  44
م- �ش، �ش98.

45 - يعترب الختالف من املفاهيم الأ�شا�شية يف حقل الدرا�شات 
النقدية الأدبية احلديثة، ينتهي الناقد العراقي عبداهلل ابراهيم من 

كتابات  يف  تعنيه  وما  الختالف  كلمة  دللت  يف  بحثه  خالل 

تعار�ش  على  يقوم  م�شطلح  الختالف"  اأن  اإىل  دريدا  جاك 

الأخرى،  عن  واحدة  كل  تختلف  التي  العالمات  هناك  الدللت، 

وهكذا  الالنهائية،  العالمات  �شل�شلة  من  املوؤجلة  املتوالية  وهنا 

يخرج امل�شطلح من دللته املعجمية ويكت�شب دللة ا�شطالحية" 

معجم  كتاب  يف  وجند  �ش51.   م-�ش،  ابراهيم:   اهلل  عبد  انظر 

امل�شطلحات الأدبية:  " توجد يف اللغة )اختالفات (، اأي اأن العالمة 

داخل  العالمات،  باقي  عن  مييزها  ما  وهذا  م�شمونها،  متلك  ل 

حمور ال�شتبدال. ويكون الختالف اأول �رشط لظهور املعنى وميكن 

)الهوية/الغريية(."  الت�شابهات  ر�شيد  من  انطالقا  عليه  التعرف 

انظر �شعيد علو�ش:  معجم امل�شطلحات الأدبية املعا�رشة ،م- �ش، 

�ش 86.

عن  البحث  يف  ال�شم  منطوق  تاأويل  على  التعويل  يح�رش   -  46
دللت املعنى يف ن�شه حول اأبو العرب �شمن عبد الفتاح كيليطو:  

احلكاية والتاأويل، م-�ش، �ش 45، وما بعدها.

47 - عبد الفتاح كيليطو:  اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، م- 
�ش، �ش98-99.

عمران  اإدمون  لرواية  قراءته  يف  كذلك  ت�رش  امل�شابهة   -  48
داخل  من  يقيمها  التي  امل�شابهة  يف  يوم"  يف  عام  األف   " امللح 

اأتكلم  كيليطو:   الفتاح  عبد  اأنظر  والكتاب  ال�شندوق  بني  الن�ش 

جميع اللغات لكن بالعربية، م- �ش، �ش87.

كيليطو  الفتاح  لعبد  النقدية  الكتابات  يف  القلب  يتخذ   -  49
خمتلف معانيه ومنها مثال:  بدل اأفرغ- حول- عك�ش..

50 - يف قراءته لرواية عبد الوهاب املوؤدب "فانتازيا" ال�شادرة 
منعرجات  يف  بالتيه  فيها  ال�رشد  ي�شبه   ،1986 �شنة  بالفرن�شية 

عبد  انظر  والإحالت:   بال�شور  م�شحونة  ذاكرة  مبتاهة  باري�ش 

الفتاح كيليطو:  اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، م- �ش، �ش95.

بالعربية،  لكن  اللغات  جميع  اأتكلم  كيليطو:   الفتاح  عبد   -  51
م- �ش، �ش87-89.

.96 52 - م- ن، �ش 
53 - عبد اهلل ابراهيم:  م- �ش، �ش85.

54 - اأمربتو ايكو:  التاأويل بني ال�شميائيات والتفكيكية، ]ترجمة 
الثانية  الطبعة   2004 العربي  الثقايف  املركز  بنكراد[  �شعيد 

�ش119.

55 - م- ن، �ش124.
التي يقيمها كيليطو بني دوال الن�ش ب�شكل  البدائل  56 - ت�رش 
وا�شح يف مقابلة:  الزدواجية اللغوية  يف ن�ش املوؤدب بح�شور 

دللت  البحث  اإىل  خالله  من  والنتقال  الن�ش  ففي  للحية  ذكر 

ل�شان احلية امل�شطور يف كتابات اجلاحظ. انظر عبد الفتاح كيليطو:  

اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، م- �ش، �ش96.

.96-97 57 - م- ن، �ش 
الفتاح كيليطو:  الكتابة والتنا�شخ مفهوم املوؤلف يف  عبد   -  58
الثقافة العربية ]ترجمة عبد ال�شالم بنعبد العايل[ بريوت - لبنان، 

دار التنوير الطبعة الوىل 1985.

الكتابة  ب�شوؤال  تتعلق  اأ�شئلة  متقدما  املوؤلف  �شوؤال  يح�رش   - 59
والقول بعد خم�ش ع�رشة �شنة من �شدور الكتابة والتنا�شخ  دليال 

على ا�شتمرارية التفكري فيه، يف مقدمة كتاب عبد الفتاح كيليطو:  

توبقال،  دار  البي�شاء،  الدار  القول،  متاهات  اأو  املعري  العالء  اأبو 

الطبعة الأوىل 2000.

كيليطو ع�رش �شنوات  الفتاح  عبد  طرحه  نف�شه  ال�شوؤال  هذا   -  60
بعد كتاب الكتابة والتنا�شخ يف قراءته لرواية �شريفانتي�ش:  " دون 

"اإحدى خ�شائ�ش  كيخوتي" حيث يقول كيليطو يف بداية القراءة 

اأنها تقدم نف�شها باعتبارها موؤلفا كتبه عدة  دون كيخوتي  هي 

الأ�شبقية؟  �شابقيه كانوا يف و�شعية  اأن  اأيعني هذا   ]...[ "موؤلفني 
الكبري  عبد  ]ترجمة  اآدم،  ل�شان  كيليطو:   الفتاح  عبد  انظر:    "
 ،1995 الأوىل  الطبعة  توبقال،  دار  البي�شاء  الدار  ال�رشقاوي[، 

�ش91.  

61 - رولن بارت:  در�ش ال�شيميولوجيا، م-�ش،  �ش81.
"هل لزال باإمكاننا الهتمام باملوؤلف  اأمربتو ايكو:   62 - يقول 
الواقعي للن�ش؟ عندما اأتدث اإىل �شديق فاإن قدراتي عل فهم ما 

يود قوله اأمر يهمني، وعندما اأتو�شل بر�شالة من �شديق واأفهم ما 

لعبة  اأقراأ  بقلق عندما  اأ�شعر  فاإين  لهذا  اأمر يهمني،  يود قوله فهذا 

�شورول  جون  توقيع  من  ن�ش  على  دريدا  مار�شها  التي  التقتيل 

اأنظر:  اأمربتو ايكو:  التاأويل بني ال�شيميائيات والتفكيكية،  "اأي�شا 
م- �ش، �ش85. 

63 - عبد الفتاح كيليطو:  الغائب، م-�ش، �ش �ش66-71.
قراءته  نهاية  يف  وا�شحا  احلذف  ورمبا  التاأجيل  يتجلى   -  64
الفتاح  عبد  يوم" انظر  عام يف  األف  املالح  عمران  ادمون  لرواية 

كيليطو:  اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية ، م-�ش، �ش89، وكذلك 

انظر:   املقال.  نهاية  يف  الكاتب  لنف�ش  نف�شي  اإىل  لر�شائل  قراءته 

م- ن، �ش91.

اللغة يف كل كتابات كيليطو يكفي  واإ�شكال  65 - ت�رش ق�شية 
اأن نذكر منها مثال:  ل�شان اآدم، اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، 

لن تتكلم لغتي،...

66 - يف قراءته لن�ش "ر�شائل اإىل نف�شي" لدمون عمران املالح 
افرتا�ش  اإىل  وتدفعة  املتلقي  تخاطب  التي  الأ�شئلة  هي  كثرية 

اأجوبة رغم بع�ش �شيغها ال�شتنكارية. انظر عبد الفتاح كيليطو:  

اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، م- �ش، �ش90-91.

67 - عبد الفتاح كيليطو:  الغائب، م- �ش، �ش57.
68 - اأمربتو ايكو:  التاأويل بني ال�شميائيات والتفكيكية، م- �ش، 

�ش118.

69 - ، م- ن، �ش126. 
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  محمود درويش في القاهرة 1971 

منَت ملء جفونَك يا حممود

وما زلنا نخت�شُم فـي �شوارد لغتك
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*  ناقد وأكاديمي من فلسطين  

ار
حو

ار
حو

ار
حو

ار
حو

ار
حو

يف  ترد  عبارة  رحم  من  املقابلة  هذه  ول��دت 

حممود  ع��ن  �سعيد  حممود إدوارد  ع��ن  �سعيد  حممود اإدوارد  ع��ن  �سعيد  إدوارد  كتبها  مقالة  �سياق 

 ،48 )رقم  �سرتيت  جراند  جملة  ون�رشتها  دروي�ش 

العبارة  تقول   .)112-115 �ش �ش،  ش،  1994 تاء ستاء ستاء  س�س�

اللغتني  يف  الطالقة  ميتلك  ال  دروي�ش  حممود  اللغتني أن  يف  الطالقة  ميتلك  ال  دروي�ش  حممود  اللغتني اأن  يف  الطالقة  ميتلك  ال  دروي�ش  حممود  أن 

أثرااأثراًأثراًأثراً العبارة تركت  العبارة أن  العبارة اأن  أن  والفرن�سية. يبدو  والفرن�سية. الإجنليزية  والفرن�سية. الإجنليزية  إجنليزية  ا

أن املقالة مبجملها اأن املقالة مبجملها أن املقالة مبجملها  أن املقالة مبجملها رغم  أن املقالة مبجملها رغم  �سلبيًا عند حممود دروي�ش 

مثيل  ال  دروي�ش  حممود  مبوهبة  مثيل سادة  ال  دروي�ش  حممود  مبوهبة  مثيل سادة  ال  دروي�ش  حممود  مبوهبة  ادة  سإ�سإ� إ�اإ�ا عن  تعرب 

أنها �ساهمت يف تقدمي حممود اأنها �ساهمت يف تقدمي حممود أنها �ساهمت يف تقدمي حممود  لها، ويف اعتقادي 

أنها جاءت اأنها جاءت أنها جاءت  اساسًا سو�سو� و�سو�س الغربي خ� القارئ  الغربي خ�سإىل  القارئ  الغربي خ�سإىل  القارئ  الغربي خ�اإىل  القارئ  إىل  دروي�ش 

إىل اإىل إىل  بحاجة  دروي�ش  حممود  دروي�ش سوت  حممود  دروي�ش سوت  حممود  وت  � كان  وقت  �سيف  كان  وقت  سيف 

ما  هذا  ورمبا  ما الإقليمية،  هذا  ورمبا  ما الإقليمية،  هذا  ورمبا  إقليمية،  وا املحلية  احلدود  تخطي 

اعر . وهذه هي احلكاية.ساعر . وهذه هي احلكاية.ساعر . وهذه هي احلكاية. سديق ال�سديق ال� ديق ال�سديق ال�س إليه �اإليه �سإليه �سإليه � إليه �هدف  إليه �هدف 

 ،)contrapuntal( طباق  طباقسيدة  طباقسيدة  يدة  ق� ترجمت  قد  ق�سكنت  ترجمت  قد  سكنت 

ديقه سديقه سديقه  � فيها  دروي�ش  حممود  رثى  التي  �سيدة  فيها  دروي�ش  حممود  رثى  التي  سيدة  �س فيها  دروي�ش  حممود  رثى  التي  �سيدة  فيها  دروي�ش  حممود  رثى  التي  يدة  سالق�سالق�

قد  الرتجمة  قد أن  الرتجمة  قد اأن  الرتجمة  أن  ويبدو   ،2004 عام  �سعيد  عام إدوارد  �سعيد  عام اإدوارد  �سعيد  إدوارد 

إىل اإىل إىل  ار سار سار  أ�اأ�سأ�سأ� و أ�أها  و أ�أها  و واأها  أها  قر عندما  واعر  أها  قر عندما  واعر  أها  قرس عندما  قرساعر  عندما  اعر  ال� عند  ال�س  عند  س  قبواًل وجدت 

إىل اإىل إىل  مبا�رشة  العربية  من  العربية سيدة  من  العربية سيدة  من  يدة  للق� ترجمتي  للق�سأن  ترجمتي  للق�سأن  ترجمتي  للق�اأن  ترجمتي  أن 

أخرى التي الأخرى التي الأخرى التي قامت  إجنليزية تتفوق على الرتجمة االإجنليزية تتفوق على الرتجمة االإجنليزية تتفوق على الرتجمة ا ا

خالل  من  خالل الإجنليزية  من  خالل الإجنليزية  من  إجنليزية  ا اإىل  ااإىل  إىل  نقلها  من  من ساحبتها  من ساحبتها  احبتها  س�س�

السالساًل عن العربية  أ�اأ�سأ�سأ� أ�املنقول  أ�املنقول  يدة سيدة سيدة  س الفرن�سي للق�س الفرن�سي للق� شالن�شالن�ش

 Geeta بها قامت  التي  الرتجمة  بهاإىل  قامت  التي  الرتجمة  بهااإىل  قامت  التي  الرتجمة  إىل  هنا  ارة سارة سارة  سإ�سإ� إ�الإ�ال وا

دم على ترجمة ديوان قدم على ترجمة ديوان ْقدم على ترجمة ديوان  ُ

بها قامت  التي  الرتجمة  إىل 

ُ

بها قامت  التي  الرتجمة  إىل 

Chowdhry. هذا ما جعلني اأ

يدة، بل سيدة، بل سيدة، بل  أبعد، التي ظهرت فيه الق�اأبعد، التي ظهرت فيه الق�سأبعد، التي ظهرت فيه الق�سأبعد، التي ظهرت فيه الق� أو اأو أو  اللوز  كزهر 

اعر لرياجعها. ساعر لرياجعها. ساعر لرياجعها.  إىل ال�اإىل ال�سإىل ال�سإىل ال� إىل ال�ن�رشها  إىل ال�ن�رشها  أتقدم بالرتجمة قبل اأتقدم بالرتجمة قبل أتقدم بالرتجمة قبل  أتقدم بالرتجمة قبل و أتقدم بالرتجمة قبل و

يتها معه يف املراجعة توزعت سيتها معه يف املراجعة توزعت سيتها معه يف املراجعة توزعت  س�ساعات طويلة ق�س�ساعات طويلة ق�

عن  يل  عرب  وعندما  عن سقته.  يل  عرب  وعندما  عن سقته.  يل  عرب  وعندما  قته.  � يف  لقاءات  عدة  �سعلى  يف  لقاءات  عدة  سعلى 

الفور  على  �رشعت  ال��دي��وان،  ذلك  لرتجمة  الفور ساه  على  �رشعت  ال��دي��وان،  ذلك  لرتجمة  الفور ساه  على  �رشعت  ال��دي��وان،  ذلك  لرتجمة  اه  سر�سر�

تقدمي  على  تقدمي أت  على  تقدمي اأت  على  أت  وجت��ر الغياب  تقدمي ة  على  أت  وجت��ر الغياب  تقدمي ة  على  أت  ح�رش يف  ح�رشبرتجمة  يف  رشبرتجمة 

جتد  جتد أن  جتد اأن  أن  قبل  بقراءتها  ب 
ّ

رح باملثل  له،  بقراءتها الرتجمة  رحب  باملثل  له،  بقراءتها الرتجمة  ب 
ّ

رح باملثل  له،  الرتجمة 
ّ

ينا وقتاسينا وقتاسينا وقتًا طوياًل يف  إىل الن�رش. وبالفعل ق�اإىل الن�رش. وبالفعل ق�سإىل الن�رش. وبالفعل ق�سإىل الن�رش. وبالفعل ق� �سبيلها 

ح�رشة  يف  ترتجم  ح�رشأن  يف  ترتجم  ح�رشأن  يف  ترتجم  ح�اأن  يف  ترتجم  أن  ا�ستطعت  »كيف  املراجعة. 

ور سور سور  أن ح�اأن ح�سأن ح�سأن ح� أن ح�أجبته  أن ح�أجبته  أجبته اأجبته  أجبته دروي�ش؟  أجبته دروي�ش؟  ألني حممود األني حممود األني حممود  االغياب«، �ساالغياب«، �س

يد سيد سيد  ساعر يف الغياب هو الذي ترجمني! بيت الق�ساعر يف الغياب هو الذي ترجمني! بيت الق� اعر يف الغياب هو الذي ترجمني! بيت الق�ساعر يف الغياب هو الذي ترجمني! بيت الق�س سال�سال�

إجنليزية الإجنليزية الإجنليزية  ا اللغة  على  دروي�ش  حممود  �سيطرة  اأن  اللغة  على  دروي�ش  حممود  �سيطرة  ااأن  اللغة  على  دروي�ش  حممود  �سيطرة  أن 

يناها سيناها سيناها  سالتي مل�ستها من ال�ساعات الطويلة التي ق�سالتي مل�ستها من ال�ساعات الطويلة التي ق�

ت 
ّ

إعجابي وعاإعجابي وعربإعجابي وعربإعجابي وعرب إعجابي وعأثارت  إعجابي وعأثارت  أثارت اأثارت  شيف حماورة الن�شيف حماورة الن�ش املرتجم 

وما  وما سوح.  وما سوح.  وح.  وو� وو�ساحة  ساحة  �رش بكل  �رشإعجاب  بكل  رشإعجاب  �ال بكل  �الإعجاب  بكل  إعجاب  ا هذا  عن  له 

ليت  قائاًل  انطلق  قائاًلأن  انطلق  قائاًلأن  انطلق  قائالاأن  انطلق  أن  إال اإال إال  دروي�ش  حممود  من  كان 

له  لتقول  احلياة  قيد  على  ك��ان  له إدوارد  لتقول  احلياة  قيد  على  ك��ان  له اإدوارد  لتقول  احلياة  قيد  على  ك��ان  إدوارد  ديقك سديقك سديقك  س�س�

حممود دروي�ش وحكاية هذه املقابلة

مقدمة وحوار: حممد �شاهني *

تحيل، لذلكشتحيل، لذلكشتحيل، لذلك شالكمال فـي ال�شعر م�شالكمال فـي ال�شعر م�

انشانشان أفكر دائمًا بالنق�اأفكر دائمًا بالنق�شأفكر دائمًا بالنق�شأفكر دائمًا بالنق�



ب 
ّ

اأُن�س اأن  حاولت  راأي��ه.  يغري  عله  يل،  تقول  ما 

العبارة  اأن  قائاًل  اإدوارد  عن  دفاع  حمامي  نف�سي 

الذي  التاأثري  ذلك  يا حممود ال حتمل  باالإجنليزية 

برتجمتها  قمت  اأن��ك  يبدو  اإذ  نف�سك،  يف  اأ�ساعته 

حت�سن  ال  ملاذا  قائاًل:  اأ�سفت  العربية.  اإىل  حرفيًا 

الظن ب�سديقنا الذي متنى لو اأن �سلطة �ساعرنا على 

العربية ال تقل عن �سلطته على االإجنليزية! وهكذا...

اأنهيت مرافعتي عن اإدوارد �سعيد باقرتاح مل اأكن جاداً 

فيه البتة هو اأن اأقوم مبقابلة حممود دروي�ش اأ�سع 

وافق  اأنه  اأده�سني  وقد  باالإجنليزية.  فيها  االأ�سئلة 

بعبارة  رته  ذكَّ اأن  العر�ش  هذا  واأتبعت  الفور.  على 

اإدوارد �سعيد التي �ساعت بني املهتمني باأدبيات ما 

بعد اال�ستعمار والتي اأ�سحت فيما بعد عنوانًا لكتب 

العبارة  �سعيد.  اإدوارد  اأن�سار  كتبها  املو�سوع  عن 

هي »اكتب ردك« )write back( والق�سد من وراء هذه 

العبارة اأاّل يظل الطرف املغبون )وهنا الطرف الذي 

يظن اأنه مغبونًا( �سامتًا اجتاه الطرف االآخر.

كتبتها  �سوؤااًل  وع�رشين  ت�سعة  على  املقابلة  ا�ستملت 

باالإجنليزية، كل �سوؤال على �سفحة م�ستقلة. اعتذر عن 

اإجابة بع�سها وطلب مني اأن اأجيب على ما اأعتذر عن 

غري  من  الأنه  اأفعل،  ولن  مل  لكني  عنه.  نيابة  اإجابته 

املعقول اأن اأجتراأ على و�سع ن�ش من اإجابتي بجانب 

االأمر  كان  لو  حتى  دروي�ش  حممود  من  اإجابة  ن�ش 

نابع  اأنه  على  العر�ش  اإىل  اأنظر  اأن  واكتفيت  بر�ساه 

من توا�سع حممود دروي�ش اجلم.

املقابلة؟  اأ�سئلة  على  دروي�ش  حممود  اأجاب  كيف 

)ترجمة  العربية  اإىل  االأ�سئلة  �ساعرنا برتجمة  قام 

كل �سوؤال على �سفحة منف�سلة اأي�سًا( وهي ترجمة 

تتميز بدقة فائقة. اأجاب على االأ�سئلة على الن�سخة 

التي ت�سلمها والتي ت�سمنت الن�ش باالإجنليزية. ما 

قمت به هو اأنني ا�ستخرجت ن�سخة بالعربية اأقدمها 

ذاته  الوقت  ويف  مرة.  الأول  هنا  بالعربية  للن�رش 

ا�ستخرجت ن�سخة اأخرى باالإجنليزية تت�سمن طبعًا 

اأ�ساًل.  بالعربية  بها  قام  التي  الإجابته  ترجمتي 

اأ�سهر  بعد  كتاب  يف  االإجنليزية  الن�سخة  و�ستظهر 

دروي�ش  حممود  اأ�سعار  من  خمتارات  ي�سم  قليلة 

التي  الن�سو�ش  قمت برتجمتها عالوة على بع�ش 

بحياة  عالقة  لها  بالكتاب،  واأحلقتها  ترجمتها 

الن�سخة  هذه  �ستظهر  ال�سعرية  وم�سريته  ال�ساعر 

من دارين للن�رش اإحداهما يف اأمريكا واالأخرى يف 

بريطانيا.

اأ�ستذكر يف هذا  اأن  اإن كان من املنا�سب  اأدري  ل�ست 

ال�سياق تعليق حممود دروي�ش على املقابلة: �سعبة، 

اأ�سعب ما قمت به من مقابالت �سابقة. تدعوين هذه 

املقابلة اإىل ا�ستذكار الربنامج التلفزيوين الذي تقوم 

 Hard( �سعب  حديث  الربيطانية:  االإذاع��ة  هيئة  به 

Talk(. عنت ببايل على الفور رغبة يف تفعيل عبارة 

يا  تدعني  ال  ما:  برد  علي  اأحلت  التي  �سعيد  اإدوارد 

التي  االأ�سئلة  يف  تكمن  ال�سعوبة  اأن  اأ�سدق  حممود 

اأن يوجهها  كن 
ْ
اأ�سئلة مي اإليك، وهي  قمت بتوجيهها 

ح�سا�سيتك  يف  تكمن  ال�سعوبة  اأن  بل  غريي،  اإليك 

)sensibility( التي متلي عليك اإرادة فائقة يف التعامل 

مع اللغة، عربية كانت اأم غري عربية، ويف نحت بنية 

تركيبية حمكمة �سعراً كانت اأم نرثاً. هل يل اأن اأ�ستذكر 

تراثنا  ال�سائع جداً يف  املتنبي  بيت  ال�سياق  يف هذا 

العربي خ�سو�سًا واأن املتنبي كما تقول على الدوام 

َثُلك االأعلى يف ال�سعر على االأقل( اأو كما قال اإليوت 
َ
)م

»ال�سانع  اإليه  بالن�سبة  اأنه  باوند:  االأعلى  مثله  عن 

االأمهر«، فاملتنبي بالن�سبة لك �سانعك االأمهر وكما 

ت�سري اإليه دائمًا اأنه جدك يف �ساللة ال�سعر. البيت هو:

اأنام ملئ جفوين عن �سواردها    

وي�سهر اخللق جراها ويخت�سم  

رحلت عنا يا حممود ومنت ملء جفونك عن �سواردها 

�سديقنا  ك��اأن  لغتك.  �سوارد  يف  نخت�سم  زلنا  وما 

اإدوارد عندما ذكر تلك العبارة التي مل ترق لك كاأن 

االإجنليزية  اإىل  العربية  يف  موهبتك  متتد  اأن  يطمح 

اللغة  لت�سمل �سيطرة عليها قريبة من �سيطرتك على 

اأعقب  املباح.  الكالم  عن  قلياًل  ال�ساعر  �سمت  االأم، 

�سداها  زال  ما  التي  املعهودة  ب�سحكته  ال�سمت 

الف�سي يرن يف اأذين!  
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�سيمّثل  ال�سعر  اأن  فعاًل  حتققت  متى   vv

هاج�سك الرئي�س يف حياتك، وهل تظّن اأن 

احلاجة  لديك  حفزّ  طفولتك  لقيته يف  ما 

اإىل الكتابة؟

التي  باحلكايات  مولعًا  كنت  طفولتي،  يف   

كالم  من  يتخللها  وما  ج��دِّي،  دار  يف  اأ�سمعها 

الذي يتكلم  ال�سعر  اإنه  الكالم.  خمتلف عن �سائر 

 والفرو�سية. هّزين اإيقاعه العايل 
ّ
عن الليل واحلب

اأكرب  اأن  ُت 
ّ
ومتني غام�سة.  م�ساعر  يّف  ك 

ّ
وح��ر

التقليد:  على  قادراً  واأكون  اللغة  الأتقن  ب�رشعة 

كربت  وحني  ال�سحر.  هذا  ي�سبه  ما  كتابة  على 

فجاأة ب�سبب احلرب  التي اختطفت مني طفولتي، 

وبعدها  لبنان  يف  الالجئني  من  واحداً  و�رشت 

و�سياع  ال�سقاء  �سعيداً.  ولداً  اأعد  مل  بالدي،  يف 

حماولة  على  ���س��اين 
َّ
ح��ر ال��ل��ذان  هما  امل��ك��ان 

ما  اأكتب  اأن  العا�رشة  واأنا يف  التعبري، فحاولت 

الربيئة  املحاوالت  هذه  �سارت  ال�سعر.  ي�سبه 

�ساعراً.  اأك��ون  ب��اأن  وحلمت  االأ�سا�سية.  لعبتي 

لل�سعر. رمبا  �سُت حياتي 
َّ
اأعرف متى كر لكني ال 

حني اأدركت اأن ال�سعر لي�ش لعبة وهواية فقط، بل 

اأدخلني  اأي�سًا مهنة وم�سوؤولية... رمبا حني  هو 

ال�سعر اإىل ال�سجن، واأنا يف الع�رشين من عمري.

ال�سعر  اأنت - ال ريب- مبدع عظيم يف   vv

العربي احلديث فهل كان عليك اأن جتاهد يف 

زعزعة العوائق املتوارثة يف تلك ال�سبيل؟

اأن  علينا  حديث،  �سعر  كتابة  نتعلم  لكي   

ن�ستطيع  ال  فنحن  ال�سعرية.  تقاليدنا  ن�ستوعب 

ن�ستطيع  ال  ك��م��ا  ن��ع��رف،  م���اال  ع��ل��ى  ال��ت��م��رد 

اإليوت  تعريف  يعجبني  ال�سفر.  من  الكتابة 

باأ�سالفه،  ال�ساعر  اإح�سا�ش  باأنه  االأدبي  للن�سج 

واإح�سا�سنا بوجود من �سبقوه خلف هذا االإنتاج. 

اإنه  �سبق.  ما  مع  تامة  قطيعة  لي�ش  االإب���داع 

مع  وقطيعة  الرتاث  يف   
ّ
حي هو  ملا  ا�ستمرارية 

زماننا.  ح�سا�سية  عن  للتعبري  قاباًل  يعد  مل  ما 

ال�سعر  جتديد  اأن  يعتقدون  الذين  من  واحد  واأنا 
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العربي ال يكون طبيعيًا اإال اإذا متَّ داخل �سياق هذا 

�سياق  ويف  واالأوزان،  باالإيقاعات   
ّ
الفني ال�سعر 

اخلطاأ  ومن  االإن�ساين.  ال�سعر  بتجارب  عالقتنا 

ف ثورة ال�سعر العربي احلديث باالنقالب 
ِّ
اأن نعر

روح   - اأوزان  بال   - نقول  واأن  االأوزان...  على 

التقليد واملحافظة. الثورة احلقيقية تبداأ بتغيري 

االأوزان  من  ن�ستقَّ  واأن  العامل،  اإىل  منظورنا 

اإيقاع  مع  تن�سجم  جديدة  اإيقاعات  الكال�سيكية 

حياتنا احلديثة.

ال�سعري  الوزن  باأن  اأ�سعر  ال  ني، 
ُّ

يخ�س ما  ويف 

ال�سعوبة.  على  التغلُّب  فن  هو  فال�سعر  دين. 
ِّ
يقي

الوزن  تطويع  على  ب 
َّ
اأت��در اأن   

ّ
علي كان  نعم، 

ال�سعري ملتطلبات ق�سيدتي احلديثة. ولعلي من 

االإيقاع  بني  التناق�ش  عدم  عن  املدافعني  اآخر 

الداخلي واالإيقاع اخلارجي، لكني اأعرف اأن ك�رش 

التقاليد ال يتم اإال باإبداع تقاليد جديدة. فاإن كل 

�سعر جديد يخلق نظامه اخلا�ش به.

لها  ق��ّدر  التي  �سعرك  بواكري  اأوىل  ما   vv

 لديك 
ّ
البقاء، واأين هي من اأي جمموع �سعري

اأو غريه؟

اأو   ما يبقى وما ال يبقى من �سعري املبكر 

هنا  الزمن  الزمن.  على  اْل 
َ
ح

ُ
ي �سوؤال  املتاأخر- 

ولكن  اجلماعية.  الذاكرة  على  حال 
ُ
ي �سوؤال  هو 

كثرياً ما تختلف ذائقة ال�ساعر عن ذائقة القارئ. 

ال�ساعر،  تعجب  ال  بق�سيدة  القارئ   
ُ
ب

َ
ج

ْ
ع

ُ
ي قد 

وبالعك�ش.

وما دمت ت�ساألني عن اختياري ال�سخ�سي، فاإنني 

اأختار ق�سيدة »اإىل اأمي« التي كتبتها على علبة 

ح�سن  ومن  ال�سجن.  يف  اإقامتي  خالل  �سجائر 

ال�سغرية، وهي ق�سيدة  الق�سيدة  اأن هذه  حظي 

�سخ�سية، قد �سارت اأغنية عامة.

�سعرك  بواكري  تزدهيك  ال  اأنه  يل  يظهر   vv

مقارنة مبا بلغته ق�سيدتك يف مدارج تطّورها 

فيما بعد. ما تعليقك؟

 نعم. ل�ست را�سيًا عن ق�سائد كثرية، مبكرة 

اإىل  اأنظر  ال  بب�ساطة-   - الأنني  مبكرة.  غري  اأو 

بالكثري،  نف�سي  واأطالب  بر�سا،  ال�سعري  عملي 

تكتب  اأن  الق�سيدة  لهذه  اأقول: كان ميكن  دائمًا 

اأو:  تقول.  اأن  من  بداًل  تومئ  اأن  اأف�سل...  ب�سكل 

والظّل  �ساطعًا،  ال�سوء  كان  ثقياًل.  الراهن  كان 

قلياًل. كان على االإيقاع اأن يخفت هنا واأن يعلو 

هناك. كان امللح زائداً اأو ناق�سًا، وغري ذلك من 

الكمال  اإىل  ال�سعي  اإن  واحل��رية.  ال��رتدد  اأ�سكال 

اأفكر  لذلك  م�ستحيل.  الكمال  واإن  �ساقة.  مهمة 

دائمًا بالنق�سان. واأحلم دائمًا بكتابة »الق�سيدة 

ال�سافية«. ولكن، هل هنالك »�سعر �ساف« حقًا؟ 

علينا اأن نحلم بذلك.

vv هل ترى راأي من يرى اأن االإيقاع ال�سوتي 

مهما  واأنه  لل�سعرّية،   
ّ
اجلوهري املي�سم  هو 

مل  اإذا  النهائية  الغاية  اأو  املحتوى  يكن 

ت�سب االإيقاع ال�سوتي متامًا فلن يكون ذلك 

�سعراً. ومن وجه اآخر؛ اإذا اأنت اأ�سبت االإيقاع 

حتى  ا�ستح�سانًا  يلقى  فاإنه  متامًا  ال�سوتي 

لدى م�ستمع ال يفهمه؟

العن�رش  ه��و  ال�����س��وت  ذل���ك.  يف  ���س��ك  ال   

وهو  ال�سويّف،   
ُ

ناي هو  الق�سيدة،  يف  االأ�سا�سي 

اإيقاع ال�سورة وحركة املعنى. هو نداء الذات اإىل 

جتعل  التي  املو�سيقى  وهو  للم�ساركة.  االآخرين 

الكالم �سعراً، وُنْغري الكالم باأن يكون مو�سيقى. 

ال اأحد ي�ستطيع اأن يحدِّد معنى واحداً للمو�سيقى. 

وهكذا ن�ستمتع باال�ستماع اإىل ال�سعر يف لغة قد 

ال نفهمها. القارئ املرهف ال يقراأ ال�سعر بعينيه، 

بل باأُذنيه. فما اأن تقع عيناه على الكلمات حتى 
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بل�سانه  وينقلها  الورق،  على  النوم  من  يوقظها 

اإىل اأذنيه لي�ستمتع باالإيقاع الذي يدفع باملعنى 

اإىل املرتبة الثانية. األي�ش ال�سعر اإيقاعًا؟

اإليك  ي�ستمعون  من  معظم  اأن  ت�سعر  اأال   vv

اأن  دون  له  ويهتزّون  ب�سعرك  وي�ستمتعون 

اأن  ما  نحو  بال�رضورة ميكنهم على  يفهموه 

ي�سرتجعوه واأن يتمّثلوه اإجمااًل؟

يفهمون  اإنهم  قرائي  من  الكثريون  يقول   

�سعري ب�سكل اأف�سل، اأو ي�سعرون به ب�سكل اأعمق، 

قراءته.  يف  طريقتي  واإىل  اإيّل  ي�ستمعون  عندما 

عندما  فهمه  يف  م��ا  �سعوبة  ي��ج��دون  واإن��ه��م 

يقراأونه مطبوعًا يف كتاب. رمبا الأنهم يعتقدون 

االإلقاء يقرتح  لل�سعر. ورمبا الأن  ْلٍق جيد 
ُ
م اأنني 

، بال�سوت 
ِّ

طريقة اأو�سح لقراءة الن�ش: اإنه يف�رش

هذه  على  يركز  غام�سًا.  كان  ما  اليد،  وحركة 

ال�سورة اأو تلك اال�ستعارة، ويحدِّد نهاية املقطع 

 
ّ
ال�سعري، اأي يحدِّد مالمح ج�سد الق�سيدة. وعلي

ناجمة  القراءة  �سعوبات  اإحدى  باأن  اأعرتف  اأن 

يف  ال�سعري  ال�سطر  مفهوم  اإلغاء  اإىل  لي 
ْ
ي

َ
م عن 

كلها  الق�سيدة  تكون  كثري من ق�سائدي، بحيث 

�سطراً واحداً. اأي تكون الق�سيدة دائرية، اأو �سبكية 

ال�سكل.

يرّد  حتى  مكتوبًا  �سوته  ال�سعر  يفارق   vv

على  املو�سيقى  كما  م�سموعًا  حلنًا  النطق 

ال�سلم املو�سيقي اإذ ال تعدو اأن تكون موؤ�رضات 

قراءات  ترى، بني  فيما  العالقة،  ما  للعازف. 

الن�ّس  من  باأعيانها  مكرورة  خم�سو�سة 

واال�ستماع يف منا�سبات كثرية اإىل قراءات من 

الن�ّس يوؤديها ال�ساعر نف�سه؟

 ال يوجد جواب

�سعرك  تقراأ  اإليك  ي�سغي  من  يخطئ  ال   vv

 من النحو 
ّ
على املالأ اأن يالحظ متكنك الذكي

و�سبطك لل�سوت، �ساأن املغني الذي تتحقق 

ما  و�سوته.  لنف�سه  ب�سبطه  جوهرية  مزايا 

قولك يف هذا؟

 اأظّن اأن اإلقاء ال�سعر فّن يرتاوح بني امل�رشح 

يبدو  ف��ال  ذاك،  وال  ه��ذا  لي�ش  لكنه  وال��غ��ن��اء. 

ال�ساعر ممثاًل وال مغنيًا، بل م�ستفيداً من بع�ش 

اإن ال�سيطرة على ال�سوت مرتبطة  خ�سائ�سهما. 

ويعلو  ويغنِّي،  ي�رشد  بحيث  الق�سيدة،  بحركة 

اأي�سًا، هو  ال�سمت  ويهبط، ويعرف كيف يحرتم 

اأمر نتعلمه من اخلربة. لكن االأمر االأهم، بالن�سبة 

مرة،  الأول  الق�سيدة  اأقراأ  باأين  اأ�سعر  اأن  هو  يل، 

تذكرت،  واإذا  �سعري.  ال  غريي  �سعر  اأق��راأ  ك��اأين 

 اأن 
ّ
ي، فعلي

ِّ
اأثناء القراءة، اأن هذا الن�ش هو ن�س
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ي، اأي اإيقاعي، عندما كتبت 
ّ
اأ�ستعيد طريقة تنف�س

من  م�سمع  على  االآن  اأكتبها  وكاأنني  الق�سيدة، 

هو  ذل��ك  كل  من  اأ�سعب  هو  ما  لكن  اجلمهور. 

للق�سيدة  الأ�سمح  ال�سخ�سية  م�ساعري  اأخفي  اأن 

بادعاء احلياد، عندما تكون الق�سيدة ذات طابع 

ملحمي اأو �رشدي.

vv منذ 1965 كنت تقراأ ال�سعر على املالأ، 

اأنك  ترى  هل  وخارجه،  العربي  العامل  يف 

تعلّمت االأداء على اأنحاء مل تكن ُتْرِه�س بها؟

اأوىل. قراأت يف   كل قراءة جديدة هي قراءة 

يف  املفتوحة،  امل�سارح  ويف  املغلقة  امل�سارح 

اأمام  اأق��راأ  عندما  العربي.  وغري  العربي  العامل 

اللغة  مو�سيقى  جماليات  على  اأرك��ز  االأجانب 

العربية... واأخفف من انفعايل.

اإىل ما يتوقعه مني  اأ�ستجيب  اأن ال  نعم. تعلمت 

اإذا  اأمله.  ب 
ِّ
اأخي اأو  اأ�سدمه  اأن  دون  اجلمهور 

اأكرث مما يتحمّله املناخ  �سًا 
ِّ
كان اجلمهور متحم

ُت نربتي، وقراأت بطريقة هادئة  ال�سعري، خف�سْ

ح�رشة  يف  باأننا  اجلمهور  لتذكري  حيادية  �سبه 

ال�سعر، ال يف مظاهرة �سيا�سية.

 
ّ
vv َجَرْيت على اأن تقراأ �سعرك بلحن اإيقاعي

»دروي�سي« يعّد ا�ستثنائيًا متامًا يف الظاهرة 

ال�سعرية العربية، فهل كان ذلك الأنك تق�سد 

بنية  ت�ستحقها  قيمة  �سعرك  متنح  اأن  اإىل 

ال�سعور حتى يتحقق االن�سجام لتلك القيمة 

وال�سكل معًا؟

فيه  تتوازن  كم 
ْ ُ
حم بناء  بال  هارمونيا  ال   

د 
ّ

املوح العن�رش  هو  االإيقاع  الق�سيدة.  عنا�رش 

عن  اأحتّدث  اأن  كثرياً  يحرجني  العنا�رش.  ل�سائر 

املوهبة  لغري  اأدي��ن  ال  فاأنا  ال�سعري،  اإجن��ازي 

 بال�سوؤال 
َّ
واحلّظ ب�سيء. ولكن عندما تّلحون علي

ا�سطر اإىل القول باأنني اأفخر برثوتي االإيقاعية. 

ما  اإيقاعية  اإىل  ان�ساع  النرث  اأكتب  حتى عندما 

دون اأن اأق�سد ذلك. واأعرتف باأن �سلطة االإيقاع 

تدفع اجلملة ال�سعرية اأحيانًا اإىل ما ال اأريد. لكن 

الناقد يّف علَّمني كيف اأكبح االندفاعة االإيقاعية 

 النربة.
ّ

بنَف�ٍش نرثي

اآلة مو�سيقية،  اأية  هل حزت يف حياتك   vv

تي�رّض  لو  َفْرقًا  لديك  �سُيْعِقب  ذلك  كان  وهل 

لك؟

اآلة  اأي��ة  على  اأع��زف  ال  اأين  حظي  �سوء  من   

ح�سن  ومن  باملو�سيقى.  �سي 
َ
َهو رغم  مو�سيقية، 

حظي اأي�سًا اأين حمروم من هذه االآلة، الأنني لو 

وكتبُت  طاقتي،  كل  خلدمتها  �سُت 
ّ
لكر امتلكُتها 

لها �سعري.

vv What relationship do you think there 
is between repeated private reading of 
the text and hearing very occasional 
reading of the text by the poet?

)كالم  اأظ��ن.  فيما  قباًل  ال�سوؤال  ه��ذا  تكرر   

حممود دروي�ش(.

نحو  على  ال�سعر  فّنك  ازده��ار  يتجلّى   vv

امل�ستدمي  الثقافية  الهوية  َرْجع  يف  م�سهود 

�رضيح  بوعي  تتمّثل  هل  با�ستمرار،  لديك 

البعد العاملي للن�ّس الذي يقوم �سعرك؟

ن�سنع.  ومم��ا  ن��رث  مما  مزيج  هي  الهوية   

مفتوحة  وهي  وامل�ستقبل،  املا�سي  من  خليط 

لو  �ساأكون  ما  اأع��رف  ال  االآخرين،  مع  للتفاعل 

اأي  د:  املحدَّ التاريخي  �رشطي  نتاج  من  اأكن  مل 

بهويته،  وعيه  ر 
ِّ
يطو املرء  لكن  غريي!  كنُت  لو 
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ناحية.  من  مهددة-  تكون  عندما  عنها  ويدافع 

ال�سيقة  َدفة 
َ

ال�س م��ن  يخرجها  اأن  وي��ح��اول 

ليو�سعها ويغنيها بتفاعالت اإن�سانية اأو�سع- من 

ناحية اأخرى. ال�سعر هو �سكل من اأ�سكال الدفاع 

ودفاع  االأوىل،  هويتنا  هي  التي  اإن�سانيتنا  عن 

للتهديد. من  �ش 
َّ
تتعر الوطنية حني  عن هويتنا 

هنا، ال اأرى تعار�سًا بني التعبري عن اأر�سي وعن 

اإن�سانيتي، عن  معًا... عن وطنيتي وعن  �سمائي 

. واإذا كان هنالك من توّتر 
ّ
املادي وعن الروحي

يف العالقات بني االأ�سياء والكلمات، فاإنه توّتر 

ي�سيء ال�سعر.

vv اأعلم اأنك مولع باملتنبي فما الذي يروقك 

لديه على التعيني؟

ب�سعره  اأنا مفتون  بل  به فقط.  ل�ست مهتمًا   

على  ق���ادراً  زال  م��ا  وال���ذي  ل��الأزم��ن��ة،  العابر 

التعبري عن حالتنا املعا�رشة، الرتباطه بر�سد 

فكلما  العرب.  واأح��وال  الب�رشية،  النف�ش  طبائع 

نعي�ش  ال��ذي  ال��رديء  الزمن  ه��ذا  و�سف  اأردن��ا 

فيه... اقتب�سنا من املتنبي. �سعره �سديد الكثافة 

واالإ�سعاع. جند فيه تلخي�سًا لتاريخ بالغة ال�سعر 

اأ�س�ش  االأك��رب.  العربية  اللغة  �ساعر  اإنه  العربي. 

لكنني  ال�سيا�سية.  لل�سلطة  موازية  �سعرية  �سلطة 

ال�سعرية، وملاذا  اأفهم ملاذا مل يكتف ب�سلطته  ال 

�سعى عبثًا اإىل امتالك �سلطة �سيا�سية!

vv هل تعتاد قراءة بع�س من هو اأثري لديك 

من ال�سعراء على نحو مكّثف لعلّك ت�ستدخل 

»اأنغامهم« لت�سّكل نغمة خا�ّسة بك؟

وغري  العرب  من  كرث،  املف�سلون  �سعرائي   

يرتك  معلِّم...  هو  مف�سل  �ساعر  وك��ل  ال��ع��رب. 

بل  يقلده،  اأن  دون  يقراأه  من  يف  اخلفي  تاأثريه 

قول  ويعجبني  ال�سعرية.  اأ���رشاره  بع�ش   
ّ

ميت�ش

اأوكتافيو باز باأن يف داخل كل �ساعر جمهرة من 

ال�سعراء، فنحن جميعًا اأ�سخا�ش عديدون يف اآن 

واحد. ونحن جميعًا ننزع اإىل التعبري عن تعّددية 

االأ�سوات وعلى احلوار بني »االأنا« و »االأنوات« 

االأخرى.

مليئة  فهي  بي�ساء،  �سفحة  هنالك  لي�ست 

بكتابات اأ�سالفنا ومعا�رشينا. الكتابة، اإذن، هي 

كتابة على كتابة، لكن علينا اأن نتعلم ن�سيان ما 

قراأناه، واأن ن�سوم عن قراءة ال�سعر حني ن�رشع 

اخلا�ش  �سوتنا  ينبثق  لكي  ق�سيدة،  كتابة  يف 

بحرية وعفوية. اأما ذاكرُة الالوعي فال ن�ستطيع 

على  ق��ادرون  لكننا  الكتابة.  اأثناء  بها  التحكم 

مراقبة ما ت�سلَّل من غرينا اإلينا بعد الكتابة. اأي 

عندما ي�سحو الناقُد يف ال�ساعر.
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vv هل تراجع ق�سائدك، واإذا كنت تفعل فما 

بع�س  ا�ستبدال  اأهي  املراجعة؛  هذه  طبيعة 

الكلم اأم االأبيات اأم غري ذلك؟

املهارة  هو  احل��ذف  الأن  دائمًا.  ذلك  اأفعل   

دتي 
َّ
م�سو بني  �سبهًا  اأج��د  ال  اأحيانًا  احلقيقية. 

الق�سيدة يف �سكلها  اإليه  انتهت  االأوىل وبني ما 

مقاطع  و  �سطوراً  اأو  كلمات  اأحذف  ال  النهائي. 

فح�سب، بل اأحذف الن�ش كله واأ�سخر من تفاهتي. 

احلذف  يف  اإ���رشايف  يعرفون  الذين  اأ�سدقائي 

 امل�ساعدة، ويطالبونني باأن اأرفع 
َّ
يعر�سون علي

يدي عن املخطوطة لئال اأقتلها، اأنا �سديد الق�سوة 

االأق�سى. ومع ذلك،  اأنا ناقد نف�سي  على نتاجي. 

مما  اأف�سُل  اأحذفه  مل  ما  اأنَّ  من  متاأكداً  فل�سُت 

حذفته!

vv هل تتمّثل �سيغة للكتابة تتخذها قبل اأن 

تكتب اأم اأنه ينك�سف لك عن »ال�سيغة« يف 

اأثناء الكتابة؟

ل�سكل  عام  ر 
ّ
ت�سو هنالك  يكون  ما  غالبًا   

الق�سيدة قبل كتابتها، وفكر جمايل يقودها. لكن، 

كثرياً ما يحدث اأن تت�سكل الق�سيدة اأثناء الكتابة 

خارج  اآخر  منحى  يف  فت�سري  خمتلفة،  بطريقة 

امل�ستقل  الداخلي  فاإن منطقها  امل�سبق.  ر 
ُّ
الت�سو

هو الذي يقودها اإىل منطقة مل يت�سورها ال�ساعر 

الق�سيدة  اأن  الحظت  ما  وكثرياً  الكتابة.  قبل 

الوا�سحة املت�سكلة يف ذهن ال�ساعر قبل الكتابة 

ال تكون اأكرث من فكرة اأو خاطرة.

»موروث«  اأو  »مراجع«  اإىل  حتيل  هل   vv

بق�سد حماكمة حالة حا�رضة تريد اإ�سهارها 

مرجعك  يكون  اأم  وباوند؟  اإليوت  يفعل  كما 

يف ذلك خربتك ال�سخ�سية اخلال�سة اخلا�ّسة؟

 نعم. يف �سعري اإ�سارات كثرية اإىل مرجعيات 

ثقافية وح�سارية وتاريخية اأرى اأنها �رشورية 

اإذ  ع��ام.  تاريخي  �سياق  يف  احلا�رش  الإدراج 

ذات  الطويلة  الق�سائد  يف  وبخا�سة  اأرى،  اأين 

النزعة امللحمية، اأنه ال بد من اأن يكون للق�سيدة 

حامل تاريخي اأو اأر�ش �سلبة تقف عليها. ومن 

ناحية اأخرى، اأرى اأن هذه املرجعيات قد ُت�سهم 

اأو  بها 
ِّ
وتقر املحلية،  ال�سعرية  الهوية  اإغناء  يف 

ت�سعها يف امل�سرتك ال�سعري االإن�ساين.

vv هل هناك اأي تاأثري بعينه كان ذا اأهمية 

هذا  ال�سعرية  جتربتك  اتخاذ  يف  خا�سة 

ْمت؟  ال�سَّ

 ال يوجد جواب

العرب  ال�سعراء  معظم  اأن  ت��رى  ه��ل   vv

املعا�رضين يقعون يف م�سكل التبا�س ال�سعر 

لذلك  واأنهم   
ّ
احلر بال�سعر  لديهم  العمودي 

قرين  هو  العمودي  ال�سعر  اأن  عنهم  ي�سّل 

اإىل  ينظرون  ذل��ك  ومبثل  ب��اإط��الق،  الغناء 

ذلك  اإن  املر�سل؟  بالكالم  احلر  ال�سعر  اقرتان 

يف�سي اإىل االإخالل بالعروة الوثقى املقت�ساة 

للغمو�س يف ال�سعر بداًل من اإحكامها.

 ال عالقة للغمو�ش مب�ساألة الوزن اأو الالوزن. 

�رشاعًا  ي�سهد  املعا�رش  العربي  ال�سعر  م�سهد 

املوزون  ال�سعر  بني  ينتهي،  اأن  له  اآن  موؤ�سفًا، 

وق�سيدة النرث، ولي�ش بني ال�سعر املوزون وال�سعر 

 اأن اأ�سيف: اأن ال�سعراء والنقاد العرب 
َّ
احلر. وعلي

مل يتفقوا حول م�سطلح »ق�سيدة النرث« وم�سطلح 

»ال�سعر احلر«، الأن كال امل�سطلحني مرتجم عن 

تتيح  عالية  بانتقائية  واالإجنليزية  الفرن�سية 
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اأن  القول  فر�سة  النرث«  »ق�سيدة  يكتبون  ملن 

ما يكتبونه هو »�سعر حر«، ويتيح ملن يكتبون 

الوزن بطريقة غري كال�سيكية فر�سة القول اإنهم 

يكتبون »ال�سعر احلر«.

النثيال  مواٍت   
ّ
احلر ال�سعر  اأن  جتد  هل   vv

امل�ساعر واالأفكار واأن ال�سعر العمودي مواٍت 

نهاية  اإىل  تتق�سى  التي  وال���روؤى  لالأفكار 

مغلقة؟ ويخطر ببايل �ساعر عربي ذو �سعبية 

كان يّدعي لعقود من الزمن اأنه مبدع ال�سعر 

بالفعل،  �سعره،  حمتوى  اأن  حني  على   
ّ
احلر

�سيكون، يف ظّني، خرياً له اأن ُي�سْلك يف نظام 

عمود ال�سعر العربي التقليدي.

 ال يوجد جواب

�ساعراً  نف�سك  حت�سب  وج��ه   
ّ
اأي على   vv

فل�سطينيًا اأو �ساعراً عربيًا، واإمنا اأ�ساألك هذا 

ويف ذهني اأنك اأنفقت �سطراً من حياتك خارج 

فل�سطني؟

 اأنا عربي فل�سطيني. وهذا اأمر بديهي. ولكن 

جمال  يف  الوطنية  ال�ساعر  هوية  على  الرتكيز 

ال�سعر هو اأمر اآخر، يرتاوح بني الرباءة واخلبث. 

فل�سطيني  �ساعر  اأنني  على  ال��دائ��م  فالتاأكيد 

الق�سية  م��ن��ظ��ور  م��ن  ���س��ع��ري  ق����راءة  ي��ق��رتح 

طبيعة  بني  متييزاً  يجري  وال  فقط.  الفل�سطينية 

على  الأن  ال�سيا�سي.  واخلطاب  ال�سعري  اخلطاب 

اأن   - القراءة  هذه  وفق   - الفل�سطيني  ال�ساعر 

ق�سيدة  يكتب  اأن  له  يحق  وال  وك��ذا،  كذا  يقول 

حب، اأو ق�سيدة عن وردة بي�ساء خالية من لون 

ل 
ّ
يحو وهكذا   .

ّ
عادي موت  عن  ق�سيدة  اأو  الدم، 

اإىل منط مقروء �سلفًا. و�سواء ع�ست يف فل�سطني 

اأو خارجها، فاإن ذلك ال ي�سعف والئي املزدوج: 

لل�سعر ولفل�سطني. وما دمت اكتب باللغة العربية، 

فاإن  ال�سعر،  اأكتب  دمت  وما  عربي.  �ساعر  فاأنا 

اأتقن  اأن   
َّ
داً... علي

ّ
اأكتب �سعراً جي اأن  من واجبي 

مهنتي باملقايي�ش االأدبية العامة، ال مبقايي�ش 

اخل�سو�سية الفل�سطينية ال�سيا�سية.

vv م��اذا ت��رى يف ه��ذه »امل��الح��ظ��ة«؟ لو 

يقراأ  لكان  بيننا  يزال  ال  �سعيد  اإدوارد  كان 

واإعجاب  عظيم  بتقدير  الغياب«  »ح�رضة 

مددت يف  اأّنك  االأقل،  على  ولتحقق،  خا�ّس، 

عبارته  يف  املتمّثل  للمثقف  مفهومه  ُبْعد 

املتناقلة )اأجهر باحلق يف وجه القّوة( )اأجهر 

اإىل  اأ�سفته  اإن جوهر ما  باحلقيقة لل�سلطة(. 

تلك العبارة هما املقّومان اللذان تقت�سيهما 

واأحدهما للقائل )من يقول؟( واالآخر للمتلّقي 
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اليقني،  على  حّددت  اأّنك  وذلك  نقول؟(  )ملن 

اأثر »احلقيقة  �سّعدت  وبذلك  احلقيقة  طريف 

جتعل  باخت�سار  اإن��ك،  االهتمام«  مو�سع 

احلقيقة الذي حاول اإدوارد �سعيد تقدميها اأقل 

جتريداً واأكرث جت�سيداً.

اأي مالحظة على   )مل يذكر حممود دروي�ش 

هذا ال�سوؤال(

vv هل ميكننا اأن ن�ستبدل بعنوانك »ح�رضة 

فل�سطينيًا  الفنان  »�سورة  عنوان  الغياب« 

يف ال�ستات« )�سفر خروج جديد(؟ واإمنا اأريد 

خروج  �سفر  ت�سع  اأن  ا�ستطعت  اأن��ك  بذلك 

جديداً حقيقيًا كان �سببه اآخر اأ�سطوريًا.

 اأقرتح اأن ال نذهب بعيداً يف التاأويل. فاأنا ال 

الكتاب.  و�سع هذا 
ُ
�سي اأدبي  اأي جن�ش  اأعرف يف 

وال  كله  �سعر  هو  فال   ،
ِّ

حمري ن�ش  باأنه  اأع��رتف 

رواية  هو  وال  ذاتية،  �سرية  هو  ال  كله.  نرث  هو 

�ساللة  له  يجدوا  اأن  اجلادين  اد  الُنقَّ على  عامة. 

على  العثور  اأردت  ولكني  عربية.  غري  اأو  عربية 

خالل  من  وال��ن��رث،  ال�سعر  بني  التداخل  نقاط 

االحتفاء بجماليات اللغة الق�سوى. اإن ما مييزه 

املو�سوع.  وتوتر  اللغة  توتر  بني  التطابق  هو 

منفى؟  اأو  اك�سودو�ش  �ساألت:  مما  �سيء  فيه  هل 

نعم، فيه �سيء من ذلك، الأن ذلك هو امل�سار الذي 

�سارت فيه حياتي. وحني اأروي جزءاً من ق�ستي 

ال�سخ�سية، فاإنه يتقاطع مع الرواية العامة. الأن 

العام، هنا، هو ال�سخ�سي. وال�سخ�سي هو العام. 

ويطل املا�سي يف هيئة حا�رش م�ستمر. ويتداخل 

التاريخي مع االأ�سطوري.

vv اأنكون على حق اإذا متّثلنا اأنك تقيم يف 

ثنائيات  بني  ُم�ْسعداً  توازنًا  الغياب  ح�رضة 

والعام،  اخلا�ّس  واملجتمع،  الفرد  متنّوعة: 

ال�سكل وامل�سمون، املا�سي واحلا�رض، التاريخ 

دون  طرفًا  تنق�س  اأن  دون  وهكذا،  والثقافة، 

اآخر؟

 ال يوجد جواب

vv هل ح�رضت موؤخراً ب�سع جنازات لكتاب 

تاأثري  للموت  وهل  اأ�سدقاء؟  لك  كانوا  رفاق 

كبري على �سعرك؟

اأحد   نعم. �سار املوت يف ال�سنوات االأخرية 

�سواغلي ال�سعرية. �سار اأكرث قربًا واإحلاحًا. اأعني 

كثرياً  عت 
َّ
�سي البطويل.  املوت  ال  العادي  املوت 

من االأ�سدقاء، ومنهم كتاب و�سعراء. ومل اأمتكن 

من حذف اأ�سمائهم واأرقام هواتفهم من مفكرتي 

بتجربة  ًا 
ّ
�سخ�سي م��ررت  وق��د  ذاك��رت��ي.  وم��ن 

اأجريت يل عملية جراحية خطرية  املوت عندما 

لوجه.  وجهًا  املوت  فيها  قابلت  ال�رشايني،  يف 

الطويلة  ق�سيدتي  يف  التجربة  هذه  عن  وكتبت 

»جدارية«. كل موت هو موت اأول. لهذا يفاجئنا، 

اأن املوت  اأن نن�سى  فنخاف ونحزن. لكن علينا 

اأن  علينا  حي.  كائن  كل  م�سري  واأن��ه  يالزمنا 

عن  ونبحث  ونعمل  نحيا،  كيف  لنعرف  نن�ساه 

بني  نتذكره،  اأن  اأي�سًا  وعلينا  حلياتنا.  جوهر 

حني واآخر، لنخفِّف قلياًل من ال�رشعة ولنتوا�سع. 

ما  الأن  ميتافيزيقية،  اأ�سئلة  اأط��رح  اأن  اأري��د  ال 

اأجد معنى  اأحيا، وكيف  اأكرث هو: كيف  ي�سغلني 

ما للحياة.

الوفا�س  اأن تكون خايل  هل يعر�س لك   vv

متامًا؟  دون��ك  اأو�سد  قد  الكتابة  باب  واأن 

اأن  اإذا حدث  العقيمة  االأوقات  تواجه  وكيف 
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عر�س لك مثل ذلك؟

�سيء  فال  �سمانات.  بال  مغامرة  الكتابة   

ي�سمن للكاتب ا�ستمرار تدفق املاء يف الكلمات. 

اإنه  جميعًا.  بنا  املرتب�ش  اخلطر  هو  واجلفاف 

نعم.  رعبًا.  االأكرث  االإبداعي  املوت  اأ�سكال  اأحد 

االنتهاء  بعد  وبخا�سة  �سيبني، 
ُ
ي ما  كثرياً  اإنه 

االأخرية  النقطة  اأ�سع  عندما  اجلديد.  عملي  من 

على  م�رشف  باأنني  اأ�سعر  الن�ش،  نهاية  يف 

ال�سقوط يف هاوية، فاأ�ساب باالإحباط... واأثرثر 

اأال  تعلمت  وقد  الكتابة.  عبثية  حول  نف�سي  مع 

اأعاند اجلفاف الأنه اأكرث عناداً كانقطاع الرغبة 

واأرمي  ن�سيانه،  على  ب 
ّ
واأتدر فاأتركه  ة. 

ّ
اجلن�سي

الرند  لعبة  واإىل  اليومية،  احلياة  اإىل  بنف�سي 

قراءة  اإىل  اأعود  ثم  التافهة،  االأف��الم  وم�ساهدة 

الكال�سيكيات... نبعنا االأدبي االأول. االإلهام حظ، 

ولكنه حّظ جمتهد!

vv هل توافقني على اأن ما يجعل �سعراً مثل 

�سعرك باقيًا هو القيم االأ�سول )القائمة على 

املرجعّية  القيم  على  ال  تدفقه(  يف  ال�سكل 

التي حتقق، ل�سوء احلظ، �سعبية اآنية اأحيانًا 

�ساعراً  ذهني  يف  اإن  ب�سيط؟  جمهور  لدى 

تلك  �سبيل  لنف�سه  يتخذ  �سعبية  ذا  عربيًا 

القيم املرجعية من اال�ست�سهادات واالإ�سارات.

 ال يوجد جواب

vv ذكرت مرة اأن النقاد مل ينجحوا يف تبنّي 

اجلانب ال�ساخر يف �سعرك، اأما اأنا فاأميل اإىل 

اأن اأرى ذلك مالحة نكتة واآية فطنة باأكرث مما 

تتال�سى،  اآثارها  ال�سخرية  الأن  �سخرية،  هي 

ين على ذلك؟
ّ
هل تقر

 .satire قد تكون حمقًا لو اأين حتدثت عن 

.sarcasm اأو irony �ولكنني تكلمت عن ال

vv يف ح�رضة الغياب ويف ال�سطر االأكرب من 

اأن  نح�ّس  الطويلة،  الق�سائد  وخا�سة  �سعرك 

التحدث م�سوق اإىل ا�ستطالع هّم اأولئك الذين 

اغت�سبت اأر�سهم ال هّم االأهايل الذي اأخرجوا 

ميكننا  حيث  هنا  اإنه  فح�سب.  ديارهم  من 

 
ّ
)جماعي لكونه  ملحمي  �سعرك  اإن  القول 

التمثيل( باأكرث مما هو غنائي )ذاتي(. هل لك 

اأن تعلّق على هذا؟

 ال يوجد جواب. 
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فسيفولد مايرهولد

اأعطى خلياله نوعا من احلرية، جعلته 

ال يقلد احلياة
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1874 يف  28 يناير  ولد ف�سيفولد مايرهولد يف 

 ،1940 فرباير  يف  واعدم  الرو�سية،  بينزا  مدينة 

وقد  وقد سورية.  وقد سورية.  ورية.  � حماكمة  بعد  �سعب،  حماكمة  بعد  سعب،  �س حماكمة  بعد  �سعب،  حماكمة  بعد  عب،  ال� عدو  ال�سبتهمة  عدو  سبتهمة 

الناحية  من  فقط  رد له االعتبار يف عام 1955، 

وقتا  وقتا اأخذ  وقتا اأخذ  أخذ  ف واجلمالية،  الفنية  ام��ا  فاالقانونية،  واجلمالية،  الفنية  ام��ا  االقانونية، 

آنذاك. ومل تعرف اآنذاك. ومل تعرف آنذاك. ومل تعرف  آنذاك. ومل تعرف اخلوف  آنذاك. ومل تعرف اخلوف  بح سبح سبح  سطويال ب�سبب هيمنة �سطويال ب�سبب هيمنة �

إال يف عام اإال يف عام إال يف عام 1988. انه رجل مل يتخل  إال يف عام موته  إال يف عام موته  حقيقة 

عن حلمه ابدا.

خالل ما يقارب االربعني عاما وهو يجرب، وكلما 

بعمل  يتبعه  االجت��اه،  بهذا  م�رسحيا  عمال  بعمل أخ��رج  يتبعه  االجت��اه،  بهذا  م�رسحيا  عمال  بعمل اأخ��رج  يتبعه  االجت��اه،  بهذا  م�رسحيا  عمال  أخ��رج 

ايا سايا سايا الزمان  آخر، ويف كل مرة يثري ق�اآخر، ويف كل مرة يثري ق�سآخر، ويف كل مرة يثري ق�سآخر، ويف كل مرة يثري ق� آخر، ويف كل مرة يثري ق�باجتاه  آخر، ويف كل مرة يثري ق�باجتاه  ثان 

واملكان واملو�سيقى، وربط بني كل انواع الفنون 

عندما  وقال  ال�سيا�سية.  بال�سياقات  املمثل  وفن 

رّد على منتقديه: كيف تريدونني ان اقوم بالنقد 

الذاتي ؟ وكل م�ساري الفني عبارة عن نقد ذاتي؟. 

تكري�س  يريدون  الذين  تكري�س سباب  يريدون  الذين  تكري�س سباب  يريدون  الذين  باب  لل� ج��دا  مهم  لل�سوه��ذا  ج��دا  مهم  سوه��ذا 

حياتهم اليوم للم�رسح.

الرو�سي  واملنظر  وامل��خ��رج  املمثل  اعترب  لقد 

الطالئعي،  مايرهولد«  »ف�سيفولد  وال�سوفييتي 

القرن  القرن أوائل  القرن اأوائل  أوائل  يف  أة اأة أة  جر أة أكرث  جر أة أكرث  جرال جرالأكرث  أكرث  ا واملجرب،  اسلح  واملجرب،  اسلح  واملجرب،  لح  سوامل�سوامل�

اجتذب  قد  البيوميكانيك  منهجه  اجتذب إن  قد  البيوميكانيك  منهجه  اجتذب اإن  قد  البيوميكانيك  منهجه  إن  و اجتذب ين،  قد  البيوميكانيك  منهجه  إن  و اجتذب ين،  قد  البيوميكانيك  منهجه  إن  رسالع�رسالع�رس

بالعامل  امل�رسح  يف  بالعامل أثر  امل�رسح  يف  بالعامل اأثر  امل�رسح  يف  أثر  و االهتمام  من  قدر  بالعامل اكرث  امل�رسح  يف  أثر  و االهتمام  من  قدر  بالعامل اكرث  امل�رسح  يف  أثر 

مثل:  املخرجني  من  العديد  ا�ستوحاه  وقد  كله. 

كانتور  ت��ادي��وز  رو���س��ي��ا،  يف  لوبيموف  ي��وري 

باربا  يوجني  بولونيا،  يف  غروتف�سكي  وجوزيف 

بينا  فرن�سا،  يف  بينا سكني  فرن�سا،  يف  بينا سكني  فرن�سا،  يف  كني  منو� اري��ان  ايطاليا،  منو�سيف  اري��ان  ايطاليا،  سيف 

سباو�سباو�س يف املانيا، وبيرت بروك يف اجنلرتا، مثلما 

املهمني  العرب  املخرجني  اغلب  جتارب  على  اثر 

الذي  ملنهجه،  فهمهم  م�ستويات  اختالف  على 

أ�سف متعرثا، ب�سبب ترجمته الأ�سف متعرثا، ب�سبب ترجمته الأ�سف متعرثا، ب�سبب ترجمته  الل الينا يف البدء لالل الينا يف البدء ل ل الينا يف البدء لسل الينا يف البدء لس سو�سو�

التعبري،  التعبري، سح  التعبري، سح  ح  � ان  املرتبك،  وتف�سريه  �سة  ان  املرتبك،  وتف�سريه  سة  �س ان  املرتبك،  وتف�سريه  �سة  ان  املرتبك،  وتف�سريه  ة  سالناق�سالناق�

ب�سبب الرتكيز فقط على البيوميكانيك، متنا�سني، 

امل�رسحي  نظامه  من  املهمة  االخ��رى  اجلوانب 

امل.سامل.سامل. سال�سال�

عرف النظام »البيوميكانيكي« لف�سيفولد أن يعرف النظام »البيوميكانيكي« لف�سيفولد أن يعرف النظام »البيوميكانيكي« لف�سيفولد 
ُ
أن ي
ُ
أن ياأن ي أن يميكن  أن يميكن 

املمثل،  إعداد اإعداد إعداد  و إعداد ري  و إعداد ري  وس وسري  ري  لتح� كطريقة  لي�س  لتح�سمايرهولد  كطريقة  لي�س  سمايرهولد 

ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� �ا إمن��ا إمن��ا  إمن�اإمن�ا و فقط،  امل�رسحي  التعبري  من  إمن�وكنوع  و فقط،  امل�رسحي  التعبري  من  إمن�وكنوع 

ه سه سه  سامل. وهذا ما ميكن ا�ستخال�سامل. وهذا ما ميكن ا�ستخال� امل. وهذا ما ميكن ا�ستخال�سامل. وهذا ما ميكن ا�ستخال�س سكنظام م�رسحي �سكنظام م�رسحي �

آراء اآراء آراء  و )ك��ت��اب��ات  الثالثة  امل��ج��ل��دات  ق���راءة  آراء م��ن  و )ك��ت��اب��ات  الثالثة  امل��ج��ل��دات  ق���راءة  آراء م��ن 

خاللها  من  يطرح  الذي   ،
)1(

مايرهولد( ف�سيفولد 

يف:  يف: سارها  يف: سارها  ارها  اخت� ميكن  التي  اال�سئلة  من  اخت�سالعديد  ميكن  التي  اال�سئلة  من  سالعديد 

بة سبة سبة  اخل� بني  توجد  اخل�سأن  بني  توجد  اخل�سأن  بني  توجد  اخل�اأن  بني  توجد  أن  يجب  التي  العالقة  هي  ما 

ف�سيفولد مايرهولد 

رجل امل�سرح الذي 

أبدااأبداًأبداًأبداً َّ عن حلمه 

رجل امل�سرح الذي 

َّ

رجل امل�سرح الذي 

مل يتخل

ــرح
ســ
م�

ــرح
ســ
م�

*  كاتب وأكاديمي من العراق يقيم في باريس

حممد �سيف*



ان�ساوؤها  علينا  التي  العالقة  هي  ما  ؟.  وال�سالة 

هو  ما  الدراماتورجيك؟.  وال�سكل  الن�سو�س  بني 

لعب املمثل؟. وما هو دور املو�سيقى يف امل�رسح؟، 

واىل اآخره من اال�سئلة التي الزالت تعترب بالن�سبة 

لالأو�ساط امل�رسحية العاملية معا�رسة، ومو�سوع 

بحث دائم على الرغم من تقادم الزمن عليها. ويف 

هذا اخل�سو�س، ينبغي للمرء عندما يريد احلديث 

يف  ي�سع  اأن  ملايرهولد،  امل�رسحي  النظام  عن 

واخل�سبة،  الدراماتورجي،  بني  العالقة  االعتبار، 

البيوميكانيك  ولي�س  وامل�ساهدين،  املمثل،  ولعب 

مايرهولد  عن  ونقراأ  ن�سمع  ان  اعتدنا  مثلما  فقط 

يف او�ساطنا امل�رسحية العربية بل واأحيانا حتى 

الغربية. اإن العنا�رس االربعة اال�سا�سية التي تعرب 

يف  مبا  مايرهولد،  الإبداع  الرئي�سية  املالمح  عن 

البيوميكانيكي يف احلياة امل�رسحية  النظام  ذلك 

املمثل،  لعب  اجلمهور،  امل�رسحي،  الف�ساء  هي: 

املخرج  دور  ويكملهم  الدراماتيكية،  وامل���ادة 

كعامل ت�ساٍم خالق ملا �سبق ذكره.

امل�سرح ال يحتاج اإىل  تقليد احلياة

اجلديدة  والتطبيقية  النظرية  اال�سياء  بني  فمن 

التي  كتاباته  يف  مايرهولد  ادخلها  التي  االأوىل، 

اإع��ادة  عملية  ذك��ر  من  بد  ال  ب��االإخ��راج،  تتعلق 

ونبذ  امل�رسحي،  الف�ساء  وتق�سيم  امل�سهد،  هيكلة 

اجراها  التي  اال�سالحات  واإن  العلبة.  م�رسح 

الذي  اال�سلبة،  منهج  من  اب��ت��داأت  اخل�سبة،  على 

م�رسح-اال�ستديو،  يف  عمله  فرتة  طيلة  عنه  اعلن 

للواقعية  وكعدو  الطبيعي.  املذهب  فيه  وعار�س 

خمتلف  باأفكار  و�سلحها  نف�سه  مايرهولد  غذى 

حتقيق  اجل  من  الرو�س،  الطليعيني  ال�سكالنني 

اإعادة  اىل  خياله  قاده  حديثة،  م�رسحية  عرو�س 

تدمري  اىل  بل وحتى  وبنائها،  واإبداعها،  انتاجها 

مبداأ  وخ�سع  امل�رسحة«.  »م�رسح  با�سم  الواقع 

واملو�سيقي،  اجل�سدي،  التجان�س  لعملية  االأ�سلبة 

خلياله  اأعطى  ما  وهذا  وال�سعري.  والت�سويري، 

نوعا من احلرية، التي جعلته ال يقلد احلياة، الأن 

احلياة.  تقليد  اىل  يحتاج  )ال  مبوجبه،  امل�رسح، 

هي  التي  اخلا�سة  التعبريية  و�سائله  يقرتح  اإنه 

م�رسحية �رسفة، الأن للم�رسح، وبكل ب�ساطة، لغته 

اخلا�سة وقدرته على فهم اجلميع، وهذا ما ي�سمح 

. وقد قاد 
)2(

له مبخاطبة اجلمهور والتوا�سل معه(

هذا املنهج مايرهولد اإىل حلول اخراجية انطالقا 

من حل م�سكلة الف�ساء، فهو مل يعد مقتنعا مب�رسح 

الهند�سة  الأن  النه�سة،  لع�رس  الكال�سيكي  العلبة 

املعمارية لهذا امل�رسح، بالن�سبة اإليه- بتق�سيماته، 

تتوافق  وال  قدمية  باتت  وبالكوناته-  و�رسفاته، 

يكون  فيه  اجلمهور  اأن  ال�سيما  م�رسحه.  روح  مع 

بعيدا جدا عن التمثيل. ولهذا قام باإزالة ال�ستارة، 

ارتفاع  م��ن  وقلل  ال��رم��ب،  والكوالي�س، واألغى 

�سالة  مب�ستوى  تقريبا  وجعلها  امل�رسح،  خ�سبة 

املتفرجني وقريبة منه، وبنى ممرات ودرجات من 

اخل�سبة اىل ال�سالة، وجعل املمثلني يتحركون يف 

الطرقات بني اجلمهور. لقد فتح مايرهولد امل�رسح 

على احلياة بدال من اغالقه عليهم بوا�سطة اجلدار 

الرابع، وهكذا ا�سبح االيقاع بالن�سبة اليه، عن�رسا 

االلقاء  اأ�سا�س  هو  طاملا  تدريباته،  يف  ا�سا�سيا 

واللعب البدين. وقام بكل هذا من اجل تقريب لعب 

باعتباره  املمثل،  وتقدمي  املتفرجني،  من  املمثل 

الو�سيلة الرئي�سية للتعبري امل�رسحي، يف اال�سا�س. 

ات�ساال  ال�سالة  من  امل�رسح  تقريب  وفر  بحيث 

قاد  ما  وهذا  فعاال،  وجعله  اجلمهور  مع  مبا�رسا 

يقول  الرابع«.  اخلالق  »املبدع  لفكرة  مايرهولد 

يف هذا ال�سدد: )يف امل�رسح يجب اأن يكون خيال 

املتفرج قادرا على اأن ي�سيف اىل ما تركه الكاتب 

مدفوعا  امل�رسح  نحو  ينجذب  واأن  ق��ول،  دون 

فهم  اأو  العمل،  يثريه  الذي  اللغز  حل  يف  برغبته 

براأي  . وي�ست�سهد 
)3(

الكاتب( التي يطرحها  الق�سية 

 
)4(

بريو�سف فالريي  الرو�سي  والناقد  امل��وؤل��ف 

امل�رسح،  يف  املتفرج  دور  عن  حديثه  يف  �سمنيا 

قائال:) ال بد اأن يقدم امل�رسح اأكرب قدر من االبداع، 

ب�سهولة،  يتخيل  ان  على  املتفرج  ي�ساعد  حتى 
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كعدو 

للواقعية 

غذى 

مايرهولد 

نف�سه و�سّلحها 

باأفكار خمتلف 

ال�سكالنني 

الطليعيني 

الرو�س



الديكورات والبيئة املحيطة بالعمل التي تتطلبها 

مايرهولد  اعترب  النهاية،  ويف  امل�رسحية(.  حبكة 

اجلمهور يف وقت مبكر، من خالل مذهب اال�سلبة، 

اإن  املوؤلف واملخرج واملمثل.  الرابع، بعد  اخلالق 

امل�رسحي  العمل  يخرج  االأ�سلبة  مدر�سة  م�رسح 

لكي  خياله  ا�ستخدام  على  امل�ساهد  جترب  بطريقة 

يكمل التفا�سيل التي يلمح اإليها احلدث.

امل�رسحي،  الف�ساء  تفكيك  عملية  ب���داأت  هكذا 

املوروث عن امل�رسح ع�رس النه�سة القدمي، الذي 

يروج، من بني ا�سياء اخرى، اإىل م�رسح العلبة. لقد 

ايقظ مو�سوع تفيكك اخل�سبة لدى مايرهولد طعم 

النه�سة،  ع�رس  �سبقت  التي  العهود  م�رسح  مذاق 

)le corral( )5(، والكوميديا 
وخا�سة امل�رسح اال�سباين

اإذا   ( دي الرتي«، وبطبيعة احلال امل�رسح القدمي: 

الديكورات  بتدمري  يطالب  ال�رسطي  امل�رسح  كان 

األي�س    ]...[ ]...[ وال ي�سمح بوجود الرمب  التزينية 

امل�رسح  انبعاث  اإىل  ي��وؤدي  ما  هذا  ان  �سحيحا 

القدمي؟، بالتاأكيد. اإن الهند�سة املعمارية للم�رسح 

القدمي، حتتوي على كل ما هو مطلوب و�رسوري 

يف امل�����رسح ال��ي��وم: فهو خ��ال م��ن ال��دي��ك��ورات، 

االبعاد،  ثالثي  فيه  والف�ساء  الطبيعية،  واملناظر 

ويعتمد بالدرجة اال�سا�س على مرونة اداء املمثل 

احلال،  بطبيعة  امل�رسح  هذا  يحتاج  و�سوف  فقط، 

فامل�رسح  الت�سميم.  من��وذج  يف  تعديالت  اإىل 

على  التي  اجلمهور  مبقاعد  لب�ساطته،  ال��ق��دمي 

امل�رسح  هو  واالورك�سرتا،  ح�سان،  ح��دوة  هيئة 

الوحيد الذي ميكن اأن يقبل الريربتوار املتنوع من 

واأجنا�سها  األوانها،  تتفاوت يف  التي  امل�رسحيات 

ل�»بلوك«،  »املعر�س«  مثل:  االدبية  ومدار�سها 

كوزمني،  واأعمال  الأندرييف،  االن�سان«،  و»حياة 

ميرتلنك«،  وتراجيديات  البولي�سية،  ورمييزوف 

. اإن فكرة تق�سيم امل�رسح، 
)6(

واإىل اآخره من االعمال

الذي  اال�ستديو،  م�رسح  عمل  مع  عمليا  ب��داأت  قد 

تطرق له مايرهولد يف مقاله »نحو تاريخ وتكنيك 

حلول  يف  كاف  ب�سكل  ذروته  بلغ  وقد  امل�رسح«، 

ال�سخي«- »الديوث  م�رسحية  عمل  وهيكلة  بناء 

»موت  وم�رسحية  الفرن�سية-،  للت�سمية  وفقا 

تارلكني«. حيث لن تعد خ�سبة امل�رسح يف هذين 

امل�رسحية  العلبة  م�رسح  خ�سبة  ت�سبه  ال  العملني 

ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  واإمن��ا  فقط،  النه�سة  لع�رس 

عمل على تن�سيطها للغاية وتفعيل العر�س عليها، 

وجتريدها اإىل اق�سى حد ممكن، ومل يحتفظ منها 

باأن  للممثل  االمكانية  تعطي  التي  بالعنا�رس  اإال 

يعرب عن فنه فقط. كان املمثلون يف هذا العر�س 

مثل )العبي االكروبات يف �ساحة ريا�سية، وقدموا 

ملختلف  منوعا  عر�سا  ال�سادق«  »االنفعال  بدل 

نظرية  كانت   )...( الريا�سية  واحلركات  املهارات 

مايرهولد تعتمد على حقيقة العالقات االن�سانية 

عنهما  التعبري  ميكن  اللتني  االن�ساين  وال�سلوك 

واخلطوات  واالجت��اه��ات  واالمي���اءات  باحلركات 

الأن   .
)7(

بالكلمات عنهما  التعرب  ميكن  مما  اكرث 

لغة  عن  تختلف  اليه،  بالن�سبة  ال�سفوية  اللغة 

امل�رسحية  البال�ستيكية  لغته  )للج�سد  واأن  اجل�سد، 

ردود  مع  تتطابق  ال  الكلمات  واأن  به،  اخلا�سة 

هذا  ك��ان  لقد   .
)8(

اجل�سدية( والتعابري  الفعل، 

مبكرا،  ملايرهولد  بالن�سبة  اجلوهري،  االكت�ساف 
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�سلطة  عن  املخرج  با�ستقاللية  ينادي  جعله  مما 

من  كمخرج،  للعر�س  تاأليفه  وبحقوق  املوؤلف، 

امل�رسحية  م�ساغله  يف  مناق�ساته  �سل�سلة  خالل 

املخرج  تدخل  ذلك حق  1922، مبا يف  عام  يف 

بيكون  »بياتري�س  ومبوجب  املكتوب.  العمل  يف 

، مل يرتدد عن اخت�سار وتقطيع )عر�س 
)9(

فالني«

مدته �ساعتني اىل ع�رسين دقيقة(. وهذا ما دفعه 

وفقا  الن�س  ويكيف  كاملة،  مقاطع  ح��ذف  اىل 

لروؤيته االخراجية، وخا�سة يف م�رسحية )الديوث 

وزوجة  زوج  عن  ق�ستها،  تتحدث  التي  ال�سخي(، 

تربطهما  طويلة،  فرتة  منذ  بع�سهم  مع  يعي�سان 

يلحظ  االي��ام  من  يوم  ويف  متبادلة.  حب  عالقة 

 اإىل مفاتن زوجته 
ّ
الزوج »برينو« اأن احدا قد نظر

ال�سابة، نظرة ال تخلو من الرغبة واال�ستهاء، زرعت 

جهنمية  غ��رية  ن��ار  وهيجت  ال�سكوك  نف�سه  يف 

غري  �سيء  عن  امل�رسحية،  طيلة  يبحث  جعلته 

رجل  »برينو«  اإن  زوجته.  عند  وم�ستحيل  موجود 

عا�سق ومهو�س بحب زوجته »�ستيال«،  اإىل درجة 

قادته اىل عدم االعتقاد بوفاء و�سدق زوجته له، 

االآخرين.  للرجال  اإث��ارة  على  امكانيتها  وبعدم 

امل�رسحية،  يف  الرتاجيدي  انهياره  يبداأ  هكذا 

مفاتنها  ك�سف  على  زوجته  يرغم  عندما  خا�سة 

وا�سلحتها االنثوية امام »بريو« ابن عمه و�سديق 

احلقيقي  احلب  عن  املجنون  بحثه  ويف  طفولته. 

لزوجته له، يجربها على م�ساركة فرا�سها مع كل 

اىل  خمل�سة  ام��راأة  »�ستيال«  ولكن  القرية.  رجال 

الراعي  مع  والهرب  لرتكه  ت�سطر  احل��دود،  ابعد 

»بوفيه« الذي تطلب منه ان ي�سمح لها باأن تبقى 

هذه  اىل  مايرهولد،   
ّ
نظر لقد   .

)10(
) خمل�سة  امراأة 

امل�رسحية باعتبارها قطعة قما�س لوحة ت�سكيلية، 

ويعود الكالم هنا اىل بياتري�س بيكون فالني، التي 

تقول:  ال ميكن ان يت�سور هذه امل�رسحية خارج 

اإطار �سيناريو م�ستمر من االفعال واالأحداث، وقد 

هيكل ت�سميمه ومعاجلته وروؤيته االخراجية لها، 

باالعتماد على النموذج املقرتح من قبل املوؤلف 

»فرناندو لكروميلنك«، وار�ساداته امل�رسحية التي 

�سمنها ن�سه، مثل ال�سفعة التي يوجهها »برينو« 

واإىل  االأول،  الف�سل  يف  »بيرتو�س«  �سخ�سية  اىل 

عنيفة.  تكون  ما  غالبا  التي  االمي��اءات  وبع�س 

وعلى م�ستوى املنظر امل�رسحي، جند ان مايرهولد 

مل يكن غافال عن اهمية التقنيات امل�رسحية. فقد 

واخللفية.  االمامية  وال�ستائر  اخل�سبة  حدود  ازال 

راأ�سيا  بناء  امل�رسحية،  امل�ساحة  و�سط  ون�سب 

يوحي بوجود طاحونة واأرجوحة وطرق منحدرة. 

بحيث �سمم الديكور على هيئة )ماكينة-ادوات(، 

امل�رسحي.  لعبهم  املمثلون  فوقها  ينتج  راح 

ونالحظ من خالل هذه ال�سور امل�ستخدمة لو�سف 

هذا التكوين امليكانيكي، هناك جمع بني ال�سالبة 

مثمرا  لقاء  فيه  جند  الوقت،  نف�س  ويف  واملرونة، 

ل�«لكوميديا دي الرتي« واالإيديولوجيات الطليعية 

التي در�سها مايرهولد طويال، وا�ستعل عليهما منذ 

يعد  مل  الديكور  ان  باالإ�سافة  هذا   .1913 عام 

مكان  واإمن��ا  ال�سخ�سيات،  فيه  تولد  لكي  مكانا 

حلركة املمثل، الذين مل يختفوا خلف املكياج، وال 

املمثلون  ارتدى  وقد  يومي.  تف�سيل  او  ازياء  اأي 

مع  امليكانيكيون،  يرتديها  كالتي  موحدة  اأزياء 

�سمة  ولتوفري  الرتابة  لك�رس  االك�س�سوارات  بع�س 

مميزة قابلة للقراءة ال�سهلة. وهكذا ظل مايرهولد 

يجرب، وكان كل عر�س من عرو�سه يثري النقا�س 

»ال��دي��وث  كوميديا  تقدمي  اعترب  وق��د  واجل���دل. 

لكروميلنك،  فرناندو  الفرن�سي  للكاتب  ال�سخي« 

وهذا  الرو�سي،  امل�رسح  تاريخ  يف  تاريخيا  حدثا 

املخرج  قاله  ما  االأ�سكال،  من  ب�سكل  يوؤكد  ما 

كل  اإن   ( مايرهولد:  عرو�س  ب�ساأن  »فاختنكوف« 

اخراج م�رسحي ملايرهولد يوؤ�س�س ع�رسا، وحقبة 

.  ويف م�رسحية »موت برتيلكني«، 
)11(

زمنية كاملة

مايرهولد،  )جعل  �ساخوفوكوبلني،  تاأليف  من 

ريا�سية،  ا�سكال  ذي  ديكور  مواجهة  يف  ممثليه 

ويهرجون،  وينطون  احلبال،  على  يتاأرجحون 

اأيديهم  بني  تنفجر  مو�سوعات  مع  ويتعاملون 

ا�ستطاع  وهكذا   .
)12(

الهواء!( يف  وتقفز  وترتكهم 

اأن يحقق  الع�رسين  ال�سنوات  اأخريا، يف  مايرهولد 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

102

اأيقظ

 مو�سوع 

تفيكك 

اخل�سبة لدى 

مايرهولد 

طعم مذاق 

م�سرح العهود 

التي �سبقت 

ع�سر 

النه�سة



عندما   ،1912 عام  بها  يحلم  كان  التي  اأحالمه 

وتكنيك  ت��اري��خ  »نحو  املعنونة  درا���س��ت��ه  ن�رس 

التي  املواد  )اإن  ال�سدد:  امل�رسح«، ويقول يف هذا 

واإن  االخ��راج،  متثل  تعد  مل  امل�رسح  خ�سبة  على 

الأج�ساد  الفوقية  البنى  ب�ساطة،  وبكل  ميثله  ما 

. لدرجة اأن اأجنحة الطاحونة 
)13(

وحركات املمثلني(

يف م�رسحية »الديوث ال�سخي« مل تدر اإال يف اوقات 

حمددة بدقة، ومثلت ال�سالمل امتدادا ثالثي االبعاد 

لف�ساء اللعب، وارتبط اللعب يف ال�سوء مع م�سكلة 

من  واحدا  مايرهولد  ويعترب  امل�رسحي.  الف�ساء 

من  ال�سوء  م�سادر  نقلوا  الذين  املخرجني  اأوائل 

اأكرث  هو  وما  امل�رسح.  ردهة  اإىل  امل�رسح  خ�سبة 

مكانة  بال�سوء  اللعب  اإىل  اعطائه  اأي�سا،  اأهمية 

يف  واالإي��ق��اع  املو�سيقى  اهمية  نحو  على  هامة 

تاأثري  لل�سوء  يكون  اأن  )يجب  امل�رسحي.  العر�س 

على امل�ساهدين بنف�س تاأثري املو�سيقى عليه. واأن 

ياأخذ م�ساحته ال�سوئية الالزمة. وميكن اأن يبنى 

 .
)14(

تق�سيمه اأو توزيعه على ا�سا�س مبداأ ال�سوناتا(

قبل  من  العلبة  م�رسح  خ�سبة  وحتطيم  اإلغاء  اإن 

لعن�رس  اي�سا  اأولوية  اأعطى  قد  النظام امل�رسحي، 

م�رسح  على  الق�ساء  فبعملية  اجلمهور.  مثل  هام 

الرابع  للحائط  وج��ود  يعد  مل  االيطالية  العلبة 

الذي يف�سل امل�رسح عن جمهوره. لي�س فقط الن 

لو  كما  امل�رسح   على  يلعبوا  يعودوا  مل  املمثلني 

كانوا لوحدهم، واإمنا على العك�س من ذلك، �ساروا 

ي�سعرون بردود افعال اجلمهور، يف اي حلظة من 

اأن  ابداع املمثل  اللحظات، ولهذ يقول:) من ميزة 

املتفرجني،  اأعني  اأمام  جتري  االبداعية  العملية 

على العك�س من الدراماتورج، واملخرج اأو غريهم 

خا�سة  عالقة  هنالك  لذلك،   .
)15(

الفنانني( من 

فاملمثل  وامل�ساهدين:  املمثل  بني  ُتخلق  ومميزة 

ي�سع املتفرج يف حالة جتعله يتفاعل مع جميع 

تعبريه  يف  ادراكها  ي�سعب  التي  الدقيقة  الفوارق 

افعال  ردود  مبتابعة  بالعك�س،  والعك�س  الفني. 

خالل  من  الفور  على  املمثل  يتفاعل  اجلمهور، 

و�ساطة االرجتال مع جميع املتطلبات التي تاأتي 

من جهته. ومن خالل جميع اال�سارات التي تاأتي 

احلركات،  )ال�سو�ساء،  مثل:  اجلمهور،  جهة  من 

حتديد  املمثل  على  يجب  ال�سحك(  ال�����س��ع��ال، 

خطاأ.  اأي  دون  العر�س،  جت��اه  اجلمهور  موقف 

وبهذه الطريقة، وفقا ملايرهولد، »�سنبلغ الهدف، 

ل�رسود  فر�سة  ت��رك  وع��دم  باجلمهور،  ونتحكم 

يتوجب  لهذا  متفرج.  الأي  الالمباالة  اأو  الذهن 

اأي�سا  يفكر  اأن  للعر�س  ت�سوره  يف  املخرج  على 

املخرج  اإن   ( اأفعالهم:  وردود  اجلمهور  بطباع 

الذي ي�ستعد لتقدمي عر�س م�رسحي، يرتكب اأخطاء 

هذا  ولتحقيق   .
)16(

اجلمهور( جتاهل  اإذا  ج�سيمة 

ال�رسوري،  من  »انه  مايرهولد:  يوا�سل  املطلب، 

جتعل  بطريقة  املتفرجني  و�سع  �سيء،  كل  قبل 

»ايقاع« العر�س يخرتقه. لهذا ال�سبب قدمنا خ�سبة 

اأف�سل  باعتبارها   ،»le prosceniu  « القدمي  امل�رسح 

و�سيلة لتحقيق هذا الهدف«. بحيث ا�سبحت خ�سبة 

اجل�رس  هي  ملايرهولد،  بالن�سبة  القدمي،  امل�رسح 

الذي يربط بني امل�رسح وجمهوره، والو�سيلة التي 

الذي يود  العر�س  من خاللها و�سع اجلمهور يف 

اإن عملية ا�ستخدام خ�سبة امل�رسح القدمي  تقدميه. 
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ت�ساهم  ال  تاأهيلها،  واع��ادة  تكيفها  باالحرى  اأو 

اأي�سا،  واإمنا  جديدا،  دورا  اجلمهور  باإعطاء  فقط 

العلبة.  مل�رسح  تدمريا  االك��رث  الو�سيلة  ا�سبحت 

النه�سة،  ع�رس  مل�رسح  املعمارية  الهند�سة  الن 

وف�سله  للجمهور  بتق�سيمها  ملايرهولد،  وفقا 

مع  تتوافق  ال  واللوج،  وال�رسفات،  اخل�سبة،  عن 

نف�سه  يجد  ب�ساطة،  وبكل  املتفرج،  الأن  م�رسحه، 

يف مثل هذه احلالة بعيدا عن العر�س. ثم اإن هذا 

الت�رسذم غري منا�سب اأي�سا، من وجهة نظر الزوايا 

ما  االأخري،  هذا  يتابع  خاللها  من  التي  املختلفة 

يجري على خ�سبة امل�رسح. ) للتذكري فقط اأن  هذا 

الراأي، الذي اأعرب عنه يف عام 1934، يتوافق مع 

التي  نظام امل�سارح املثلثة وامل�سارح امل�ستقيمة 

لي�س  اإذ   .)1912 عام  يف  مايرهولد  عنها  حتدث 

املثلث  امل�رسح  املتفرج يف  يكون  �سبب  دون  من 

ي�رسحه  مثلما  املثلث  وامل�رسح  املثلث.  خ��ارج 

، تكون قمتة متثل املخرج، وزاويتي 
)17(

مايرهولد

اإن  �سلعي املثلث ميثالن املوؤلف واملمثل. بحيث 

فن  االثنان من خالل  يقدمانه  ما  يدرك  املتفرج 

املخرج، ولهذا عندما ير�سم مايرهولد مثلث هذه 

زواي��اه  على  وي��وزع  اال�سالع  الثالثية  العالقة 

املثلث  قمة  يف  املتفرج  ي�سع  اال�سماء  الثالث 

بامل�رسح  يتعلق  فيما  اما  املخرج.  خلف  ولكن 

امل�ستقيم يكون املتفرج مندجما م�سبقا يف نظام 

العر�س. يقول: ) اإن اخلط امل�ستقيم، تكون العنا�رس 

اال�سا�سية للم�رسح فيه ممثلة من خالل اربع نقاط 

املمثل،  املخرج،  املوؤلف،  الي�سار:  اإىل  اليمني  من 

املتفرج.

 �����<   >���� املمثل   >���� املخرج   >���� امل��وؤل��ف 

امل�رسح«  من  الثاين  النوع  هو  وه��ذا  املتفرج؛ 

املمثل  فيه  يك�سف  الذي  امل�ستقيم«،  اخلط  م�رسح 

ا�ستيعابه  بعد  اجلمهور،  امام  بحرية  روحه  عن 

املوؤلف.  بدوره عمل  ا�ستوعب  الذي  لعمل املخرج 

امل�ستقيم  اخلط  يخ�س  فيما  مايرهولد  ق��رار  اإن 

للمخرج  فر�سة  يوفر  الأنه  نهائيا،  كان  للم�رسح 

باأن ي�سلط ال�سوء على التو�سيب كو�سيلة طبيعية 

تق�سيم  عملية  جهة،  من  ولتجنب  امل�رسح.  لفن 

من  له،  ولل�سماح  امل�رسح،  عن  وف�سله  اجلمهور 

فيه،  واإغراقه  اإليه  العر�س  بت�رسب  اأخ��رى،  جهة 

ذلك،  اجل حتقيق  اأوال، من  لهذا يقرتح مايرهولد 

اأول   ( اإن  العلبة«.  القيام بتدمري »م�رسح  البد من 

هجوم �سد م�رسح العلبة قام به اأولئك الذين مددوا 

مقدمة خ�سبة امل�رسح اإىل عمق قاعة اجلمهور]...[. 

خ�سبة  هناك  تعد  مل  �سوف  اجلديد  امل�رسح  يف 

العلبة امل�رسحية؛ ومل يبق فيه  م�رسح على هيئة 

�سوى خ�سبة م�رسح يجري عليها احلدث. وي�سمى 

ه��ذا امل��ك��ان يف امل�����رسح ال��ق��دمي »اأورك�����س��رتا«. 

الدائرة،  �سكل  الف�ساء  )هذا  ياأخذ  اأن  بحيث ميكن 

كل  االأ�سكال،  من  �سكل  اي  اأو  واملثلث،  واملربع، 

يتوافق مع  االورك�سرتا  �سكل  لي�س مهما. الن  هذا 

االهداف املنظمة التي يجب على املخرج حتقيقها 

افعال  ردود  �سدرت  ولقد   .
)18(

للم�رسوع( كموؤلف 

حول  مايرهولد  معا�رسي  قبل  من  وكثرية  قوية 

اخل�سو�س  وعلى  الدراماوجية.  للمواد  ت�سوره 

ولي�س  الدراماتورجيك،  باملواد  تتعلق  التي  تلك 

تخ�س  التي  الكال�سيكي  باملفهوم  الدراماتورجي 

املادة  يخ�س  فيما  اأي  للموؤلف،  الدرامي  الن�س 

على  باالعتماد  املخرج  بتطويعها  �سيقوم  التي 

مع  تن�ساأ،  التي  للعالقة  وفقا  وحاجاته  افكاره 

اجلمايل  والت�سور  للعر�س  املتخيل  الهيكل 

هذه  خ��الل  من  مالحظة،  وميكن  ل��ه.  امل�رسحي 

القوي يف مواقف مايرهولد  التنافر  النقطة مدى 

ن�سجه  �سنوات  ف��رتة  وب��ني  االأوىل،  �سنواته  يف 

الفني. وخا�سة عندما قال يف عام 1912، »على 

امل�رسح اجلديد اأن ينمو من االأدب«، ولكنه يف وقت 

بتفنيد  يقوم  �سنوات،  ع�رس  بعد  وبالتحديد  الحق 

االج�سام  على  جديدة  روح  باإدخاله  ال��راأي،  هذا 

القدمية، الأنه مل يعد لديه مزيد من الوقت النتظار 

ن�س درامي يتنا�سب او يتالءم مع م�رسحه، فياأخذ 

و�سائله  ومب�ساعدة  املبادرة،  بزمام  عاتقه  على 

الن�س  عالقة  يف  االأولية  امل�ساألة  ان  امل�رسحية. 

وامل�رسح بالن�سبة ملايرهولد، بكل ب�ساطة ال وجود 
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لها: الن كل �سيء يخ�سع للتعبري امل�رسحي ب�سكل 

عام. ولهذا، فقد �سمح لنف�سه يف عام 1924، ومن 

»الغابة«  الكال�سيكي  الن�س  بتق�سم  عقدة،  دون 

اتهم  وقد  حلقة.   33 اإىل  او�سرتوف�سكي،  ملوؤلفه 

الكال�سيكية  للدراماتورجية  احرتامه  بعدم  اآنذاك، 

الرو�سية، ولكن على الرغم من هذا االتهام حققت 

امل�رسحية جناحا غري عادي، عندما قدمت،  هذه 

خالل اربعة ع�رس عاما،  1338 مرة. وقد �سعقت 

مو�سكو و�سدمت عموم رو�سيا تقريبا، عندما غري 

يف عام 1926 ن�س »املفت�س العام«، ل�»غوغول« 

الن�س  يعدل  ب��اأن  لنف�سه  �سمح  لقد  تاما.  تغيريا 

ويغري احلبكة باإعادة �سياغتها، عندما نقل احداث 

نف�سها،  اإىل مو�سكو  امل�رسحية من مدينة �سغرية 

ج��راال،  حملها  وجعل  العمدة  �سخ�سية  وغ��ري 

وحذف م�ساهد كاملة، وخلق من دمج �سخ�سيتني 

�سخ�سية واحدة، و) كان ت�سميم اخل�سبة يف �سكل 

�سبه دائري، مثل جوف برميل، ي�سم خم�سة ع�رس 

بابا)...( ويف امل�سهد الذي ي�سل فيه الر�سميون كي 

مايرهولد  قدم  خل�سالكوف،  �رسا  الر�سوة  يقدموا 

واحدا من اأهم تاأثرياته واأكرثها اثارة: فجاأة تفتح 

ال��دائ��ري، وعلى كل باب  االب��واب يف اجل��دار  كل 

النهاية،  ويف  الر�سوة.  يقدم  ر�سمي  م�سوؤول  يبدو 

حني كان املفت�س يف ثياب املجانني حمموال على 

حمفة، تنزل �ستارة بي�ساء، مكتوب عليها بحروف 

ذهبية خرب و�سول املفت�س العام احلقيقي، وحني 

دمى  االحياء  املمثلني  بدل  نرى  ال�ستارة  ترتفع 

كان  بحيث   .
)19(

االخري!( امل�سهد  متثل  مر�سومة 

ول��الإخ��راج  قليال،  العر�س  يف  غ��وغ��ول  ح�سور 

ح�سور م�ساعف. ولكي ي�رسح ف�سيفولد مايرهولد 

بهذه  املحيطة  ال�سعوبات  )اإن  ي��ق��ول:  ذل���ك، 

مثلها  موجهة،  انها  حقيقة  من  تاأتي  امل�رسحية 

مثل باقي الكوميديات االأخرى، اإىل املمثل ولي�س 

. وهذا يعني وب�سكل وا�سح متاما، 
)20(

اإىل املخرج(

ان مايرهولد كان يقوم بالتحكم كليا يف التنظيم 

�سيد  يتدخل  عندما  ال�سبب  ولهذا  للم�رسح.  املعقد 

عليه  ويجري  نف�سه  بالن�س  العر�س/املخرج 

التعديالت، يتوجب عليه، وفقا ملايرهولد،  بع�س 

اأن يخلق االجواء التي من �ساأنها اأن ت�ساعد املمثل 

بحد  النهج  وهذا  �سعوبات.  دون  دوره  لعب  يف 

ذاته يتيح للمخرج فر�سة اعادة هيكلة الن�س وفقا 

لذلك مل  امل�رسحية.  وانتماءاتها  اخلا�سة  ملبادئه 

بالن�سبة ملايرهولد، حمددا من  املخرج  يعد عمل 

قبل القيم الدراماتورجيكية اأو االدبية للن�س. 

وها نحن قد و�سلنا يف النهاية اىل العن�رس الرابع 

اإال  امل�رسحي:  مايرهولد  نظام  من  واالأ�سا�سي 

وهو املمثل. ولكن قبل تلخي�س مواقف ف�سيفولد 

مايرهولد املتعلقة باملمثل ولعبه، �سوف نتوقف 

املمثل  بني  اخلا�سة  العالقة  عند  موجز  ب�سكل 

من  الكثري  ففي  مايرهولد.  ت�سور  يف  واملخرج 

مايرهولد  يعترب  املختلفة،  واالأم��اك��ن  االوق��ات 

املمثل العن�رس اال�سا�سي واجلوهري يف العر�س، 

املمثل  فن  هو  امل�رسح،   ( يقول:  عندما  خا�سة 

. ولكن يبدو من الوهلة االوىل، اأن هذا 
)21(

بامتياز(

مل�رسح  املعلن  املوقف  مع  تناق�س  يف  التعبري 

الذي يركز على م�رسح املخرج، بحيث  مايرهولد 

يبدو اأن ما �رسح به باأن امل�رسح هو فن املمثل، 
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املمثل  كان  اذا  الأنه  ذلك  فقط،  مظهر  �سوى  لي�س 

املحورية  ال�سخ�سية  ميثل  ملايرهولد  بالن�سبة 

اىل  تنقل  التي  »الوا�سطة«  اإال  لي�س  فهو  للم�رسح، 

بالتحديد  ال�سبب  ولهذا  املخرج،  افكار  اجلمهور 

)املندوبون  باأنهم  املمثلني  مايرهولد  ينعت 

اجل  من  وبالطبع،    .
)22(

املخرج( لفكرة  االأحياء 

االأفكار  نقل  يف  النجاح  ه��ذا  املمثل  يحقق  ان 

يتوجب عليه اوال وقبل كل �سيء، ان ميتلك قدرة 

م�سفاته  خالل  من  يتمكن  لكي  عالية،  ابداعية 

اإن  املخرج.  تعليمات   
ّ
ميرر اأن  اخلا�سة،  اخلالقة 

بتمرير  القيام   ( املخرج مبوجب مايرهولد  هدف 

ال�سخ�سيات،  وبع�س  للعر�س،  املحددة  العنا�رس 

بل حتى كل جزء من االجزاء، يف احتاد ع�سوي، 

ويف هارمونية مع بنات افكار العر�س ب�سكل عام، 

.  من ناحية 
)23(

يف اعلى م�ستوى من امل�ستويات(

باأفكار  القبول  يكمن يف  املمثل  اإن هدف  اخرى، 

املخرج التي تتعلق بال�سخ�سية التي يلعبها، بعد 

م�سفاة  خ��الل  من  متريرها  عليه  يتوجب  ذل��ك، 

اىل  احالتها  ثم  به،  اخلا�سة  االبداعية  العملية 

اجلمهور. وال�سوؤال اجلوهري ل�ساحب هذه العملية 

اأدق،  بتعبري  اأو  االإر�سال  هذا  تطوير  و�سيلة  هو 

طريقة لعب املمثل، واال�ستعدادات لهذا اللعب.

البيوميكنيك

لف�سيفولد مايرهولد،  البيوميكانيكي  الت�سور  اإن    

وطريقة  للممثل  احلي  التدريب  عملية  يف  يكمن 

امل�رسح  حتقيق  هو  منه،  الوحيد  الهدف  لعبه. 

ال�رسطي، الذي تطرق له يف عام 1905 يف ا�ستوديو 

امل�رسح، ومل يتخل عنه اإال يف �سجنه عام 1939: 

مرونة املمثل، وقدرته على نقل ابداعه اخلا�س من 

خالل ج�سده )التحكم به بوعي( وحركاته. انه يعرب 

عن ابداع املمثل من خالل احلركات، و»العاطفة«، 

التي جتمع بني الوم�سة واللون والقوة التي تقوم 

بنظام  لي�س  البيوميكانيك  الأن  املتفرج.  بعدوى 

م�رسحي، مبوجب مايرهولد، )ولي�س هو بتمرينات 

تدريبات يف جمال  بقدر ما هو جزء من  خا�سة، 

. ومع ذلك، تندمج هذه التمرينات متاما 
)24(

الثقافة

يف نظام مايرهولد امل�رسحي، الذي يطالب املمثل 

من  مثالية  ميكانيكية«  »اأداة  اآل��ة  يكون  اأن  فيه 

اىل  تقدم  التي  املواد  من  الكاملة  اال�ستفادة  اجل 

الفنية  )املادة  ج�سده:  هي  املادة  وهذه  اجلمهور، 

االأطراف،  اجلذع،  يعني،  وهذا  ج�سده،  هي  للممثل 

به،  املواد اخلا�سة  واأثناء درا�سة  ال�سوت.  الراأ�س، 

يجب ان ال يعتمد املمثل على الت�رسيح، واإمنا على 

. انطلقت 
)25(

قدرات ج�سده، كمعدات للعب امل�رسحي(

من  املمثل  لتدريب ج�سد  البيوميكانيكية  الطريقة 

تايلور  نظرية  وتهتم  للحركات.  »تايلور«  مبادئ 

جميع  على  الق�ساء  بكيفية  وني�سلو«  »فريدريك 

لتحقيق  العمل،  اثناء  ال�رسورية  غري  احلركات 

انتاجية عالية، والتقليل من جمهود القوة البدنية 

للعامل، وهذا ما يتوافق مع جتارب مايرهولد التي 

املمثل  وعن  يف  كذلك،  وتبحث  بامل�رسح،  تتعلق 

الذي يقبل مبثل هذه التجاربب. ) يف عملية العمل، 

اننا ال ن�ستطيع فقط ادخال فوا�سل منظمة للراحة، 

من  واإمنا  حما�رساته،  احدى  يف  مايرهولد  يقول 

اثناء  احلركات  هذه  مثل  على  العثور  ال�رسوري 

من  االق�سى  احلد  نك�سب  بوا�سطتها  التي  العمل، 

وقت العمل ]...[ وهذا يتعلق على حد �سواء باملمثل 

اجلزء  ان  الواقع،  يف   .
)26(

امل�ستقبل( يف  وامل�رسح 

الذي �سدد عليه يف هذا الت�رسيح هو تكرار لنظرية 

ان يخت�رس  تايلور. ومع ذلك، ال ميكن ملايرهولد 

الب�سيط  بالدافع  االبداعية،  احتياجاته  يف  نف�سه، 

رو�سيا  �سعبية  اثناء  االن�سان-االآلة،  اطروحة  عن 

التي تلت ثورة اكتوبر.  ال�سنوات  ال�سوفياتية، ويف 

وعلى الرغم من اعتباره املمثل مثل االآلة اأو االداة 

ماكينة،  هو  اجل�سد  يقول،  امليكانيكية،عندما 

للممثل  ي�سمح  فاإنه  يحركها،  الذي  هو  والعامل 

اجراء  خالل  من  اخلا�س  ابداعه  على  باملحافظة 

الذي يعترب مهما  الت�سحيح  باالأحرى،  او  التعديل 

املمثل،  اجت��اه  امل��زدوج  املوقف  هذا  اإن  له.  جدا 

قد بداأ على وجه اخل�سو�س، انطالقا  من مواقف 
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 »Coquelin ainé(، الذي يرى 
)27(

)كوكلني اين

ان املمثل باالإ�سافة اىل كونه مبدعا، فهو مادة اأو 

مواد للخلق يف ذات الوقت، حيث يدون مايرهولد 

ممثل  كل  يف  ان  ن�سعر  اإننا   ( التالية:  املالحظة 

املمثل  االأول  اثنان:  هناك  لدوره  بالتح�سري  يبداأ 

الذي  )الدور  الأداء  ي�ستعد  كج�سد  بالفعل،  املوجود 

الثاين،  اما   ،A1 وهو  اخل�سبة(،  على  اليه  ا�سند 

واالآخر، فهو الزال غري موجود، والذي على املمثل 

تقدميه على اخل�سبة كنموذج متكامل، وهو A2. اإن 

A1 يت�رسف امام A2 مثلما يت�رسف نحو املواد 
التي عليه ت�سكيلها او تطويعها. ويجب اوال، وقبل 

كل �سيء، على A1 اأن يرى يف الف�ساء امل�رسحي  

A2، الن من الوا�سح ان اداء املمثل يعتمد كثريا 
على التخ�س�س امل�رسحي، وا�سكاله، وما اإىل ذلك... 

واملبني  الطريقة،  بهذه  املنظم  الت�سور  هذا  يف 

باحلاجة  نف�سه  يربط  م���ازال  املمثل،  ف��ن  على 

ال  الذي  باملمثل  املتمثلة  العاك�سة،  العاطفة  اإىل 

اإىل  بالن�سبة  العاطفة متثل  اأن  �سيما  ال  عنه.  غنى 

مايرهولد، )القدرة عل نقل الواجب املفرو�س من 

اخلارج، من خالل امل�ساعر، واحلركات، والكلمات(. 

يف  تكمن  العاك�سة،  للعاطفة  املن�سقة  املظاهر  اإن 

املمثل  اأن  وباخت�سار،  املمثل.  لعب  يف  احلقيقة، 

A1 ) يف ا�سطالح ف�سيفولد مايرهولد(، مب�ساعدة 
معرفته ال�سابقة، ومهاراته وقدراته البدنية، يكون 

املخرج،  ت�سور  مع  وئ��ام  يف  وادراك  وعي  بكل 

الذي يطوع، املواد التي ميتلكها، اأوال، ج�سده. وهنا 

بالتحديد تن�ساأ احلاجة اىل البيوميكانيك، كو�سيلة 

لتدريب املمثل، وكمبداأ للعب امل�رسحي، يف نف�س 

مل  املبداأ  هذا  ان  اىل  اال�سارة  يجدر  ولكن  الوقت. 

مثل  امل�رسحيات،  بع�س  يف  اإال  جممله  يف  يطبق 

:« الديوث ال�سخي« و«موت تارلكني«. ومن وجهة 

ال�سخي«  »ال��دي��وث  م�رسحية  تعترب  ه��ذه،  النظر 

االأكرث تطرفا، كما يقول ذلك  بالن�سبة ملايرهولد، 

ان  يجب  ال�سخي«  »الديوث  م�رسحية  بنف�سه،«اإن 

املواقع  يف  للعب،  اجلديدة  التقنية  املبادئ  تقدم 

الربهنة  يعني،  وه��ذا   ،
)28(

اجلديدة« امل�رسحية 

وم�ساعديه،  ملايرهولد  النظرية  االفرتا�سات  على 

من  الق�سوى  احل���دود  اىل  املمثلني  لعب  بدفع 

املكثفة،  مايرهولد  ف�سيفولد  ابحاث  اإن  التجارب. 

تعميق  اإىل  خا�س  ب�سكل  دفعته  املمثل  اأداء  حول 

االأداء واحلركة وحتديد مفهوم  فنون  العالقة بني 

مرة  الأول  امل�سطلح  هذا  ظهر  وقد  البيوميكانيك. 

يف عام 1918، ويف 12 يونيو 1922، يف قاعة 

القائه  اأثناء  مو�سكو،  كون�رسفتوار  يف  �سغرية 

»ممثل  عنوان  حتت  الح��ق  وق��ت  يف  ن�رس  خطابا 

اخلطاب  هذا  بعد   .
)29(

والبيوميكانيك« امل�ستقبل 

قدم طلبته �سبعة متارين، وهي عبارة عن �سل�سلة 

عميقة  معرفة  للممثل  توفر  التي  التدريبات  من 

بالقوانني التي تنظم احلركة، با�ستخدام جمموعة 

فنون  اجلمباز،  مثل  التخ�س�سات،  من  متنوعة 

مفهوم  على  وتعتمد  وااليقاع.  الرق�س  الدفاع، 

للتفاعالت  »االولوية  يعطي  الذي  جيم�س،  وليام 

االأفعال  »ردود  وعلى  العاطفية«،  على  اجل�سدية 

ال�رسطية« لبافلوف، وعلى نظرية تايلور )فريدريك 

وين�سلو(، التي تتعلق بالق�ساء على جميع احلركات 

لتحقيق  العمل،  عملية  اث��ن��اء  ال�����رسوري��ة  غ��ري 
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انتاجية اكرث كفاءة، وعلى »ا�سلوب االإيقاع« الميل 

 d’Emile Jacques-Dalcroze ». اإن ما 
)30(

جاك دلكروز«

عبارة  هو  بالبيوميكانيك،  مايرهولد  عليه  يطلق 

عن متارين على احلركة امل�رسحية، وقد وجدت يف 

اإعداد املمثل لدى مايرهولد وعمله مع العديد من 

ن�سى ذكره، مثلما تقول 
ُ
ي التالميذ، وهذا غالبا ما 

بياتري�س بيكون فالني. وتعترب هذه التمارين مثل 

البيانو  عازف  اإن  للممثل.  بالن�سبة  مو�سيقي  �سلم 

يدربوا  اأن  املمثلني  وعلى  يديه،  اأ�سابع  مي��رن 

اأج�سادهم امل�رسحية. وهنا ميكن اأي�سا ا�ستح�سار 

الرق�س، الأن متثيل املمثل مع ا�ستمرار التمرينات 

ي�سبح نوعا من الرق�س حيث الكالم )...( لي�س اإال 

ولكن   .
)31(

احلركات لوحات  قما�س  على  ر�سومات 

على املمثل املايرهولدي اأي�سا اأن ميار�س الرق�س 

الأنه  وتنا�سخاته،  حتوالته  خمتلف  تاأثري  حتت 

االإن�ساين،  اجل�سد  اإذن،  هو  )اأين  تكنيكه.  من  جزءا 

الذي تكون مرونته يف خدمة امل�رسح، ويف خدمة 

التعبريية، وهل �سيتو�سل اإىل اأعلى مراحل ن�سجه؟ 

)يف  الوقت:  ذات  يف  ويجيب،  مايرهولد  يت�ساءل 

الكالم  فيها  يفقد  التي  اللحظة  ويف   )...( الرق�س 

كانت  لهذا   .
)32

الرق�س( لغة  تبداأ  التعبريية  قوته 

املو�سيقى،  دائما  البيوميكانيك،  متارين  ترافق 

على  نعرث  يجعلنا  ال��ذي  ال�سبب  ي�رسح  ما  وه��ذا 

قوانينها يف تقاليد م�رسحية ورق�سية اأخرى، مثل، 

ا�ستعملها  رف�س(،  تعني  رو�سية  )كلمة   )L’otkaz(

مايرهولد كمبداأ مبوجبه كل االأفعال احلركية التي 

تكون يف اجتاه ما يجب اأن تاأخذ توجها معاك�سا، 

يقود  املبداأ  هذا  اإن  معار�سة.  ديناميكية  وطريقة 

للفعل  ر�سمه  عند  املرئي،  التعقيد  من  ن��وع  اإىل 

امل�رسحي وانتقاالته وحتوالته البال�ستيكية ولي�س 

التخطيطية. ولقد اأكد مايرهولد يف بداية ال�سنوات 

الفنون  من  فن  كل  )اإن  املا�سي:  للقرن  الع�رسين 

)اأ���رسار  عن  حتدث  مثلما  للمواد(،  تنظيم  مبثابة 

اإىل  وت�سري  ت�سنع  التي  االأ���رسار  تلك  املمثلني(، 

وا�سرتجاعه  التوازن  فقدان  مثل:  الهوية،  ظاهرة 

النظرة  ودق��ة  اجل�سد،  ثقل  مركز  بتغري  �سعوريا 

اخلاطفة التي ت�سمح بح�ساب م�سبوط للف�ساء الذي 

وج�سد  ج�سده،  لثقل  املمثل  ومعرفة  اإدارته،  يجب 

املمثل الذي يرافقه، وهذا ما ي�سمح بال�سيطرة على 

ولكن  مت�سابهة  املبادئ  تبدو  قد  اللحظات.  كل 

لهذا  خمتلفة.  تبقى  والتمارين  التنفيذ  بدء  تكنيك 

املايرهولدي تكمن يف  املمثل  انطالق  نقطة  فاإن 

�سعوره  وتنظيم  بكامله  ج�سده  وتطويع  ا�ستعداد 

البيوميكانيك  اأن  ويبدو  واال�ستعداد.  التطوع  لهذا 

كانت  )اإذا  هذا:  مايرهولد  قول  على  يتاأ�س�س  كله 

اأج��زاء  جميع  فعلى  عمل،  حالة  يف  االأن��ف  ارنبة 

. وبالتايل، يوا�سل 
)33(

اأي�سا( اأن  تعمل هي  اجل�سم 

يرى  اأن   « �رسورة  على  ال�سوء  ت�سليط  مايرهولد 

امل�رسح،  خ�سبة  فوق  يكون  عندما  نف�سه  املمثل 

االبداع   اأن دور املمثل يكمن يف توحيد عملية  اأو 

ومواد ابداعه. وهذه املواقف حتتاج ملمثل ميتلك 

قدرة على تطوير معنى »التن�سيق يف الف�ساء، وعلى 

خ�سبة امل�رسح، وكذلك قدرة على العثور على نف�سه 

لديه  يكون  ان  ذلك،  على  ف�سال  الكتلة،  �سياق  يف 

للتمييز، ومعرفة بامل�سافات ما بينه وبني   �سعور 

ال�سفات  هذه  توفر  يعترب  اخل�سبة.  على  املمثلني 

هيكل  لبناء  جدا  ���رسوري  املمثل  لدى  جميعها 

�سغرية  لكل  للتخطيط،  للمخرج  وال�سماح  العر�س 

وكبرية، يف اخراج وم�سار العر�س، وذلك العتباره 

امل�ساركني  جميع  ابداعات  عن  امل�سئول  العامل 

ي�سع   ان  االأخري،  هذا  على  ينبغي  الأنه  بامل�رسح. 

املمثل.  لعب  ت�سورات  جميع  اأي�سا،  باالعتبار 

علما اأن ادخال البيوميكانيك يف امل�رسح، بالن�سبة 

مثل  نحو حتديد  م�ستمر  اإال جهد  لي�س  ملايرهولد، 

هذا امل�رسح الذي يجعلنا نعود اإىل جذور امل�رسحة، 

من  كمبداأ  فيه،  الفطرية  البدنية  اللياقة  وتعزيز 

عن  قيل  ما  كل  عن  النظر  وبغ�س  العمل.  مبادئ 

مكونات النظام امل�رسحي املايرهولدي، ميكن ان 

نالحظ، ان عمل ف�سيفولد مايرهولد قد مت توجيهه 

خالل 40 عاما من العمل تقريبا، نحو هدف واحد، 

ميكن اخت�ساره يف: ان ما يحدث يف امل�رسح يجب 

ان ال يكون �سبيها ملا يحدث باحلياة. 
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الآرت��ي  الآرت��ي وؤ�س�سة  الآرت��ي وؤ�س�سة  ؤ�س�سة  م قبل  من  للدعم  الفيلم  مواختري  قبل  من  للدعم  الفيلم  واختري 

أنحاء اأنحاء أنحاء العامل،  أنحاء من  أنحاء من  أربعني فيلما اأربعني فيلما أربعني فيلما  أربعني فيلما بني  أربعني فيلما بني  الفرن�سية من 

هو وفيلم بريطاين عام 2005

اجلائزة  ح��از  فيلم  اجلائزة إىل  ح��از  فيلم  اجلائزة اإىل  ح��از  فيلم  إىل  ال�سيناريو  حتويل  مت 

العربية  لل�سينما  ال��دويل  امللتقى  يف  الذهبية 

أح�سن اأح�سن أح�سن  أح�سن جائزة  أح�سن جائزة  مبدينة نابل بتون�س، كما حاز على 

ية سية سية  سخ�سخ� خ�سخ�س سممثل للممثل جميد عبد الواحد لتمثيله �سممثل للممثل جميد عبد الواحد لتمثيله �

العقيد �سيف.

ال�سيناريو

ؤ�س�سة الداعمة وؤ�س�سة الداعمة وؤ�س�سة الداعمة  وتظهر ا�سم ال�رشكة املنتجة مع املوتظهر ا�سم ال�رشكة املنتجة مع امل

فارات سفارات سفارات  سوات موكب رئي�س البالد �سوات موكب رئي�س البالد � وات موكب رئي�س البالد �سوات موكب رئي�س البالد �س أ�اأ�سأ�سأ� أ�مع  أ�مع  للفيلم .. 

مع  ت�سمع  املوكب  تتقدم  التي  املوتور�سيكالت 

كتابة التايتل الأول.

امل�شهد )1( نهار خارجي - موكب الدكتاتور

الق�رش ب��اجت��اه  ال��دك��ت��ات��ور  م��وك��ب  الق�رشي��ت��وج��ه  ب��اجت��اه  ال��دك��ت��ات��ور  م��وك��ب  رشي��ت��وج��ه 

من  كبرية  كمية  ميالده.  عيد  بذكرى  لالحتفال 

أمام وخلف �سيارته. اأمام وخلف �سيارته. أمام وخلف �سيارته.  ي سي سي  س�سيارات املخابرات مت�س�سيارات املخابرات مت�

و�سيارات فيها جنود مدججون بال�سالح، ويتقدم 

املوكب كوكبة من املوتور�سيكالت. ثمة �سيارة 

ثمة حار�سان يرميان الورد على �سيارة الرئي�س.

أ�سماء املمثلني الرئي�سيني فقط اأ�سماء املمثلني الرئي�سيني فقط أ�سماء املمثلني الرئي�سيني فقط 

واملونتري  النتاج  ومدير  اسوير  ومدير  اسوير  ومدير  وير  الت� مدير  الت�سأ�سماء  مدير  الت�سأ�سماء  مدير  الت�اأ�سماء  مدير  أ�سماء 

واملو�سيقى 

ا�سم املخرج

�فيلم ل�فيلم ل�  قا�سم حول

م�شهد )2( نهار خارجي - بيت املغني

بية سبية سبية  سي عند �رشفة منزله اخل�سي عند �رشفة منزله اخل� رشار الب�رشار الب�رش ار الب�سار الب�س ساملغني ب�ساملغني ب�

مدينة  بها  مدينة ستهر  بها  مدينة ستهر  بها  تهر  ت� التي  ت�سيل  التي  سيل  ت�س التي  ت�سيل  التي  يل  سنا�سنا� نا�سنا�س بال� بال�ساملزينة  ساملزينة 

أ اأ اأ  تتهي التي  ابنته  تتهياإىل  التي  ابنته  تتهياإىل  التي  ابنته  تتهياإىل  التي  ابنته  إىل  يتطلع  وه��و  رشالب�رشالب�رشة، 

للذهاب للمدر�سة. فيما زوجته تخرج اخلبز من 

التنور وتهيئ �سندويج لبنتها.

الزوجة:

أخر اأخر اأخر  ا تتا تت أ�اأ�رشأ�رشأ�رشع  ول ار .. سار .. سار ..  سب�سب�

عن موعد الحتفال

البيت  حديقة  على  يطل  الذي  املنزل  البيت سباك  حديقة  على  يطل  الذي  املنزل  البيت سباك  حديقة  على  يطل  الذي  املنزل  باك  � �سمن  سمن 

إىل املدر�سة، اإىل املدر�سة، إىل املدر�سة،  إىل املدر�سة، للذهاب  إىل املدر�سة، للذهاب  وفيما ابنته تهيئ حقيبتها 

عها يف حقيبة سعها يف حقيبة سعها يف حقيبة  سل الزوجة حاملة اخلبزة لت�سل الزوجة حاملة اخلبزة لت� ل الزوجة حاملة اخلبزة لت�سل الزوجة حاملة اخلبزة لت�س ست�ست�

آلة العود.اآلة العود.آلة العود. آلة العود.حامال  آلة العود.حامال  الطفلة وينزل املغني من غرفته 

ابنته تقول له.

البنة:

أغنيتك هذه عيد ميالدك �سعيداأغنيتك هذه عيد ميالدك �سعيدأغنيتك هذه عيد ميالدك �سعيد - بابا، 

أحبها.اأحبها.أحبها. ل

�سيناريو فيلم

املغنــــي

ما
ين

�س

ما
ين

�س

ما
ين

�س

ما
ين

�س

ما
ين

�س

*  مخرج سينمائي من العراق 

قا�سم حول*



يجيبها الأب مبت�سمًا

الأب:

اأنا اأي�سا ل اأحبها 

�رشنا اثنني ل يحبان الأغنية!

البنة:

هل تعرف اأية اأغنية اأحبها حقا؟

الأب:

ما هي الأغنية؟

تغني البنة مع الأم واملغني

يجب و�سعه حلظة انتظار وا�سغاء للمغني

تغني  فجاأة  ثم   .. الغناء  يف  والأم  البنت  بدء  قبل 

الطفلة مع الأم ويغني الأب معهما.

الثالثة يغنون اأغنية:

يا نبع نبتة الريحان

هب حنانك للع�ساق

فقد تال�ست قوة اجل�سد والروح

ويكاد العا�سق اأن ي�ساب بالنحول

ً
الأب ينظر اإىل الأم متغزل بها غناء

اليوم الذي وقعت فيه باحلب 

اأ�سبحت هائما يا جميلتي

الفيلم  بها  ي�ستهل  التي  الأغنية  ه��ذه  اأن  يالحظ 

املغني  ع�سق  لتوؤكد  للفيلم  "ثيمة"  مبثابة  �ستكون 

للحياة املتناق�سة مع �سلوك الدكتاتور. فهي بداية 

الفيلم وينتهي بها الفيلم.

م�شهد )3( نهار خارجي - �شوارع 

ما  النخيل  ب�ساتني  و�سط  �سوارع  يف  ت�سري  ال�سيارة 

يوحي باأن بيت املغني بعيد عن الق�رش الذي يقيم 

الأغنية  الدكتاتور احلفل ملنا�سبة عيد ميالده.  فيه 

املفرت�س  من  وه��ي  املو�سيقى  مع  مغناة  ذاتها 

دراميا اأن تكون الأغنية املحببة عند النا�س والتي 

جعلت منه مغنيا حمبوبا ومعروفا.

م�شهد )4( نهار خارجي - كورني�ش

الرئا�سي  الق�رش  فيه  يقع  الذي  النهر  �ساحل  على 

للدكتاتور والذي متتلئ م�سافاته باحلرا�سات و�سل 

الكامريا  للحفل.  مدعوان  وهما  وزوجته  ال�ساعر 

ت�سري معهما. ي�ساهد اأن النهر فيه �سفن قد مت ق�سفها 

اأن  وا�سح  املنطقة.  يف  امل�ستعلة  احل��روب  اأثناء 

اإىل ج�سد  تنظر  باحلزن عندما  ت�سعر  ال�ساعر  زوجة 

�سفينة نابتة داخل املياه. والنهر مليء بالنفايات 

منه.  ي�رشبوا  اأن  النا�س  ي�ستطيع  ول  الكيماوية 

تتوقف الزوجة وتقول لزوجها.

الزوجة:

يا الهي .. عندنا هذا النهر العظيم واحنه عط�سانني. 

واملياه ملوثة ب�سبب احلروب.

الزوج:

املو�سوعات  بهذه  تتحدثني  ل  حبيبتي.  انتبهي 

ونحن يف احلفل، احتمال تكون هناك ميكروفونات 

مل  زوج��ي  تقولني  ول  انتبهي  اأحاديثنا.  تلتقط 

ينبهني!

الزوجة:

يوم  كل  احلقيقية.  �سخ�سيتك  عن  يل  تك�سف  بداأت 

مثل  تتباهى  واأن��ت  اجلريدة،  يف  العمل  من  تعود 

الديك. اليوم اأراك مرعوبًا!

يخرجان من الكادر .. 

م�شهد )5( نهار داخلي - مدخل الق�رص.

ال�سفراء  م��ن  وجلهم  امل��دع��وون  ال�سيوف  يدخل 

والهيئات الدبلوما�سية وبع�س ال�سعراء املتحذلقني 

راف�سة  عينات  بينهم  للدكتاتور  التزلف  وه��واة 

و�سوف  ال�سخ�سيات  مالمح  تتحدد  �سوف   .. للكذب 

نتعرف على م�ساعرهم. 

الق�رش  مدخل  على  الكامريا  تطل  عالية  زاوية  من 

الرئا�سي للدكتاتور. ويف املدخل رجال املخابرات 

تنتظر  "�سعاد"  الرئي�س  ابن  �سكرترية  واملراقبني. 

�سديقتها "هند" التي حتلم باأن حت�سل على فر�ستها 

بني  ت�ساهدها  تلفزيونية.  برامج  ومقدمة  كمذيعة 

املدعوين قادمة فتذهب نحوها ل�ستقبالها.

�سديقتها هند ت�ساأل �سعاد:

كيف متكنت من توفري تذكرة الدعوة يل؟

ال�سكرترية:

الرئي�س.  اب��ن  ل�سكرترية  ي��وج��ه  ���س��وؤال  ه��ذا  ه��ل 

يف  يغني  �سوف  اليوم  الب�رشي  ب�سار  باملنا�سبة 

احلفل.

هند:

وما اأهمية ذلك؟
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�سعاد:

كيف تقولني ما اأهمية ذلك؟ الأ يعجبك غناءه؟

هند:

يغني ب�سكل جميل، ولكن ما اأهمية ذلك؟

�سعاد:

اذا �سنحت الفر�سة ف�سوف األتقط معه �سورة.

 .. وزوجته  �سيف  اجلرنال  وبينهم  املدعوين  ي�ساهد 

ي�ستقبله نائب رئي�س املخابرات. يقول له.

نائب املخابرات:

مربوك �سيدي. مربوك الرتقية اجلديدة

اجلرنال �سيف:

�سكرا، هذي من بركات ال�سيد الرئي�س القائد

نائب املخابرات:

عا�س ال�سيد الرئي�س

اجلرنال �سيف:

عا�س.

م�شهد )6( نهار خارجي - حرا�شات النهر

خلف  بال�سالح  املدججني  اجل��ن��ود  م��ن  جمموعة 

الدكتاتور  لأن ق�رش  النهر  يراقبون  املتاري�س وهم 

فيه  زورق  مير  عري�س.  وا�سع  نهر  �سفة  على  يقع 

رئي�س  في�ساهدهما  النهر،  يف  جتذفان  ام��راأت��ان 

احلر�س. في�سيح �سوبهما.

م�شهد )7( نهار خارجي - ب�شاتني

ويف  النخيل  ب�ساتني  ب��ني  �سيارته  يف  املغني 

"تاذيني  اأغنية  وهي  �سجلها  قد  كان  اأغنية  ذهنه 

والنا�س  النا�س  على  تاذيني" مير  لي�س  ولفي  يا   ..

ي�سلمون عليه.

ب�ساتني  ت�ساهد  ال�سائق  خلف  ال�سيارة  يف  الكامريا 

النخيل وت�ساهد من خالله امراأة تنتظر يف ال�سارع 

الرتابي وهي بالعباءة ال�سوداء. املراأة تتوجه نحوه 

فيتوقف يف �سيارته. ويدور بينهما احلوار التايل:

املراأة:

�سالم وعليكم

املغني:

اأهال .. هل عرفتني؟

املراأة:

طبعا .. 

اأنت املغني ب�سار الب�رشي

املغني:

نعم ب�سار الب�رشي

املراأة:

اأطلب م�ساعدتك. 

لقد اأعدموا زوجي منذ عام 81

وبقيت وحدي اأعيل الأطفال حتى كربوا

والآن يعانون من حالة نف�سية مرهقة

ولي�س عندي ما يوفر لهم العي�س.

ولي�س عندي �سكن 

لي�س من ي�ساعدنا. 

وطلبي منك اأن تو�سل هذه الورقة

وهي ر�سالة فيها معلومات 

عن زوجي الذي اأعدموه

وا�سمه كاظم علي ح�سن . 
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واأنا ا�سمي ف�سيلة علي نا�رش

املغني:

نعم .. ا�سمك وا�سم زوجك مدون هنا

واأنا �سوف اأغني هذه الليلة

 يف عيد ميالد الرئي�س

و�سوف اأقدم له هذه الورقة. واأعدك بذلك.

املراأة:

ربي يحفظك 

م�شهد )8( نهار داخلي - غرف التفتي�ش

يقف اجلرنال �سيف اأمام املفت�س واإىل جانبه رئي�س 

جهاز  راأ�سه  على  و�سع  وقد  املفت�س  املخابرات. 

الناظور من ذلك الذي ي�ستخدمه الأطباء يف فح�س 

الآذان. املفت�س يقول للجرنال �سيف.

املفت�س:

العفو �سيدي. هذه اجراءات تفتي�س روتينية.

ي�سعر اجلرنال �سيف بالمتعا�س ويذهب لكي يخلع 

ما  كل  تراقب  املراقبة  غرفة  الع�سكرية.  مالب�سه 

ممرات  يف  املزروعة  الكامريات  خالل  من  يجري 

الق�رش، ولذا فهم ي�ساهدون اجلرنال �سيف وهو يخلع 

بزته الع�سكرية، كما ويراقبون م�ساعره وردود فعله.

م�شهد )9( نهار داخلي - غرفة تفتي�ش الن�شاء

�سناء زوجة العقيد �سيف وهي �سيدة جميلة ا�ستهوت 

يف يوم ما �سخ�س الدكتاتور. هي الآن حتت التفتي�س 

امتعا�سها  تخفي  اأن  وحتاول  عارية  �سبه  الدقيق 

املفت�سة  تقوم  ومعاناة.  ب�سمت  ولكن  يجري  مما 

بتفتي�س ج�سمها بالتفا�سيل وتطلب منها اأن تنقلب 

على الفرا�س. 

املفت�سة:

ح�سنا.   .. قليال  ا�ستديري   .. جيد  هذا   .. ا�ستديري 

انقلبي اأي�سا.. �سكرا �سيدة �سناء .. اأتف�سلي

م�شهد )10( نهار داخلي - غرفة تفتي�ش الرجال.

تفتي�س  بانتظار  زوجته  وتبقى  ال�ساعر،  يتقدم 

الن�ساء. املفت�س يقول لل�ساعر.

املفت�س:

اأكيد اليوم �سوف تقراأ �سعرا جميال باملنا�سبة.

ال�ساعر:

اأكيد.

ال�ساعر يبداأ بخلع مالب�سه. ثم نراه يراه املراقب يف 

غرفة املراقبة التي تبث الكامريات �سورها وهو عار 

ال�ساعر  اإىل خلفه وهو غري مكرتث.  ينظر  واملفت�س 

منذ البداية وا�سح اأنه �سعيف ال�سخ�سية وانتهازي 

وجبان. يت�سح ذلك من خالل �سلوكه وهو بدخوله 

الق�رش مرتبك ويرجتف.

م�شهد )10( نهار داخلي - غرفة تفتي�ش الن�شاء

اأن  ون��رى  ال�ساعر،  زوج��ة  بتفتي�س  املفت�سة  تقوم 

املفت�س  مهنة  ومثل  مهنتها  اإىل  ا�سافة  املفت�سة 

ردود  ومراقبة  املخابرات  ب��دور  يقومان  فانهما 

الق�رش.  يف  خمابرات  رجل  اأي  مثل  مثلهم  الفعل، 

ينبغي تاأكيد ردود الفعل هذه اأثناء اأداء املمثلني.

م�شهد )11( نهار داخلي - غرفة املراقبة

التي  ال�سا�سة  يراقب  وهو  املخابرات  رئي�س  جل�س 

تنقل وقائع ما يجري يف غرف الق�رش. كانت هند 

من  انتهت  وقد  تفتي�سها،  يتم  التي  هي  املرة  هذه 

النهدين"  "حمالة  ال�ستيان  تعدل  وهي  التفتي�س 

وتراها املفت�سة ممتع�سة من التفتي�س. يدور بينهما 

احلوار التايل.

املفت�سة:

 يبدو اأنك ممتع�سة من  التفتي�س؟

هند:

 ل .. لكن ماذا ميكن لالن�سان اأن يخفي

يف مثل هذن املناطق من ج�سمه؟

م�شهد )12( نهار داخلي - غرفة التفتي�ش

ملا  توا�سل  وهو  التفتي�س  غرفة  اإىل  احلوار  ينتقل 

املخابرات  ورئي�س  املراقبة  غرفة  يف  �ساهدناه 

يراقب ما يجري يف الق�رش حينا من غرفة الق�رش 

وممراته، وحينا اآخر من غرفة املراقبة

املفت�سة:

ميكن لأي �سخ�س اخفاء قنينة �سغرية 

من مواد اأ�سلحة دمار �سامل

اأو مواد اأ�سلحة كيميائية اأو بيولوجية.

ثم اننا مل نعمل �سيئا، �سوى اأننا

�سلطنا عليك الأ�سواء

اأو اأنك ل حتبني الأ�سواء؟

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

114



هند:

بالعك�س. اأنا اأحب الأ�سواء جدا

املفت�سة:

اأي نوع من الأ�سواء حتبني؟

ممثلة؟ مغنية؟

هند:

مذيعة تلفزيونية

املفت�سة:

جيد .. اليوم اأمامك فر�سة ذهبية

اأمام ال�سيد الرئي�س وانت �سيدة جميلة

م�شهد )13( نهار داخلي - غرفة اال�شتقبال

وزوجته  �سيف  العقيد  اأمام  املخابرات  رئي�س  يقف 

اأن  وا�سحا  وك��ان  متاما  تفتي�سهما  جرى  اأن  بعد 

وزوجته  الج����راءات  م��ن  ممتع�س  �سيف  العقيد 

رئي�س  لهما  يقول  ب�سمت.  تعاين  �سناء  اجلميلة 

املخابرات.

رئي�س املخابرات:

�سيادة العقيد �سيف وال�سيد زوجته

من الذين ي�سافحون ال�سيد الرئي�س

التعليمات تقت�سي اأن تغ�سلوا ايديكم

باملاء املعقم

وعاء  يف  يديهما  �سناء  وزوجته  �سيف  العقيد  مد 

والقى  اأيديهما.  م�سحا  ثم  معقم،  ماء  على  يحتوي 

يف  بعنف  الورقية  الكلينك�س  قطعة  �سيف  العقيد 

الأر�س. وقال رئي�س املخابرات:

م�سافحة  قبل  اأحد  ت�سافحون  ما  اأن  اأرجو  ع��ذراً، 

ال�سيد الرئي�س

وعدم مل�س الأ�سياء مثل الأقداح واملالعق

تف�سلوا 

م�شهد )14( نهار داخلي - زاوية ال�شاعر

املكان  اإىل  زوج��ه��ا  م��ع  ال�ساعر  زوج���ة  و�سلت 

املخ�س�س لهما، وكانت م�ستاءة مما جرى لها من 

التفتي�س، فيما كان زوجها ال�ساعر مرتبكا خائفا. 

الزوجة:

امل�ساألة م�ساألة اإذلل مو م�ساألة تفتي�س

ال�ساعر:

حبيبتي املكان غري منا�سب  ملثل هذا احلديث.

اأح�س مالب�سي اأكرب مني وخا�سة البنطلون

كاأنه �سوف ينزل لالأر�س.

الزوجة:

اأنا اأحتدث مبو�سوع واأنت حتاول تغيري احلديث اإىل 

مو�سوع اآخر!

ال�ساعر:

اأنا مرتبك .. هل ذلك وا�سح علي؟

الزوجة:

جدا. حاول اأن تهدئ اأع�سابك.

ووا�سلت  احلفل  يف  مكانهما  وزوجته  ال�ساعر  اأخذ 

زوجته احلوار

الزوجة:

هذه النقو�س يف اجلدران 

يخلطون مادة البناء بالبي�س

ال�ساعر:
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هذه عبقرية البنائني

الزوجة:

ترى كم طبقة بي�س اأهدروا

حتى ر�سموا كل هذه النقو�س

يف كل الق�سور يف م�ساحة الوطن؟

ال�ساعر:

ماليني .. ماليني

الزوجة:

ونحن يف حالة حرب!

م�شهد )15( نهار داخلي - زاوية هند و�شعاد

ت�سل �سعاد �سكرترية ابن الرئي�س ومعها �سديقتها 

هند التي تتمنى اأن ت�سبح مذيعة تلفزيونية. جل�ستا 

احلوار  بينهما  ي��دور  لهما.  املخ�س�س  املكان  يف 

التايل.

هند:

مهزلة .. مهزلة

�سعاد:

ا�سكتي. احلائط له اآذان

هند:

تق�سدين له ميكروفونات

اأنا اأموت يف امليكروفونات

تعرفني �سعاد اأنا قد اأ�ساب باجلنون

اذا مل اأ�سبح مذيعة تلفزيونية

�سعاد

ا�سمعي. من�سدتنا بكل تاأكيد غري مراقبة

فهي موثوق بها. ولكن ..

عندما تتحدثني ليكن ب�سوت منخف�س

هند:

اأنا يف �سوق اليك. منذ وقت طويل

مل نلتق. اأنت دائما م�سغولة مع ابن الرئي�س

ول ت�ساأيل عن اأ�سحابك.

�سعاد:

�سحيح، م�سغولة مع ابن الرئي�س

هند:

خربيني. كيف هي حياته اجلن�سية؟

�سعاد:

�ساأزورك يف املنزل ونتحدث 

هند:

باخت�سار .. اأنا متلهفة ل�سماع الأخبار

�سعاد:

اإحدى �سديقاته قالت يل: 

عنده منر يف غرفة النوم

م�شهد )16( نهار داخلي - زاوية العامل

متخ�س�س  عامل  وهو  وح��ده  املدعوين  اأح��د  جل�س 

يجهز  الذي  احلفالت  متعهد  منه  تقدم  البيئة.  يف 

احلفالت بال�سماك. ويدور بينهما احلوار التايل:

العامل:

مرحبا اأ�ستاذ .. كيف �سحتك؟

العامل:

عن  تكتبها  التي  بالدرا�سات  معجب  جد  انا  اأ�ستاذ 

البيئة لأن اأنا 

من  طلعوين  ما  بعد  مطبعة.  عامل  اأ�ستغل  كنت 

اأجهز  و���رشت  الأ�سماك،  ب�سيد  ا�ستغلت  املطبعة 

احلفالت بال�سمك

العامل:

قل يل ابني، هذه الأ�سماك ت�سطادوها بالأهوار.

العامل:

بال�سبك  ن�سطادها  بالأهوار،  ن�سطادها  نعم  اأي 

ن�سطادها  اأحيانا  ولكن  كبرية.  الكمية  كانت  اذا 

بالليل على الأ�سوية. نطلع بالزروارق "امل�ساحيف" 

وناأخذ معنا الفواني�س. واأنت تعرف اأن مياه الأهوار 

ون�سطادها  الأ�سواء  نحو  ال�سمك  فياأتي  �سافية، 

جميل  م�سهد  ال�سومرية.  الطريقة  بنف�س  بالفاله 

اأ�ستاذي العزيز. م�سهد جميل جداً

العامل:

بالنفايات   ملوثة  الأه���وار  مياه  ب��اأن  تعلم  ه��ل 

الكيميائية والأو�ساخ؟

العامل:

كل مياه بلدنا ملوثة ب�سبب احلروب 

م�شهد )17( نهار خارجي - موقع حرا�شات

يراقب  مرافقيه  وم��ع��ه  احل��ار���س  ال�سابط  وق��ف 

نهر  الدكتاتور.  ق�رش  عليه  ي�رشف  ال��ذي  ال�ساطئ 

كانت  النخيل.  اأ�سجار  �سفتيه  وعلى  عري�س  وا�سع 

قد   The Marshes الأه��وار  ن�ساء  من  امراأتان 
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و�سلتا اإىل النهر.

رئي�س احلر�س:  

يا ن�ساء الأهوار 

بعيد بعيد عن موكب ال�سيد الرئي�س

املياه حمرمة .. وحو�س

املياه خا�سة بال�سيد الرئي�س.

يعتقدون، لأن ا�سم النهر �سط العرب

فهم ياأخذون حريتهم بالتجول فيه 

ابعدوا حال.

ينفعل رئي�س احلرا�س وهو يرى الزورق مل يغادر بعد 

النهر في�سيح ثانية.

رئي�س احلر�س:

�سوف تتحطم اأع�سابي 

ب�سبب هوؤلء الوحو�س

اأمل يغادروا النهر بعد؟

ويغرقه  ال��زورق  على  النار  احلرا�س  رئي�س  يطلق 

بقع  مع  املاء  فوق  طافية  الن�ساء  عباءات  وتبقى 

الدم احلمراء.

م�شهد )18( نهار خارجي - امام باب الق�رص

م�سهد طويل ملوكب الدكتاتور،  ي�سل موكب الرئي�س 

مع  ترك�س  واحل��را���س��ات  الق�رش  اأم���ام  ويتوقف 

ال�سيارات حتى تتوقف. يذهب نائب مدير املخابرات 

اأحدها  الرئي�س يف  ال�سيارات فال يجد  اأبواب  ليفتح 

ويعود ليبلغ مدير املخابرات ونائب الدكتاتور باأنه 

مل يجد الرئي�س.

نائب املخابرات:

�سيدي الرئي�س غري موجود

 يف ال�سيارات

م�شهد )19( نهار خارجي - طائرة هليوكبرت

يف طائرة هليوكبرت الرئي�س وقد لف راأ�سه بالي�سماغ 

الأحمر وهو يطل من خالل طائرة الهليوكبرت على 

املدينة وعلى اآبار النفط فيها.

م�شهد )20( نهار خارجي - ب�شاتني النخيل

للو�سول  امل�سافات  يقطع  ب�سيارته  يزال  ل  املغني 

للحفل 

م�شهد )21( نهار خارجي - �شارع يف املدينة

اأحد  ويف  املدينة،  اإىل  املغني  �سيارة  و�سلت  حني 

�سوارعها توقفت ال�سيارة فجاأة وبات ل يدري ماذا 

يفعل. نزل من �سيارته غا�سبا واأغلق باب ال�سيارة 

بعنف، و�ساهد مقهى على م�سافة لي�ست بعيدة عن 

ال�سيارة. توجه نحوهم.

"ب�سار  املحبوب  باملغني  تفاجاأوا  املقهى  رواد 

الب�رشي" و�ساح اأحد ال�سباب.

ال�ساب:

 ب�سار الب�رشي .. ب�سار الب�رشي

املغني:

اأحتاج  ورمب��ا  معي.  عطلت  ال�سيارة   .. �سباب  يا 

مل�ساعدتي يف دفعها.

نحو  وتوجهوا  املقهى  ت��رك��وا  جميعهم  ال�سباب 

ال�سيارة املتوقفة لي�ساعدونه يف دفعهم ورجوه اأن 

يلتقطوا معه ال�سورة التذكارية. 

جمهور املقهى:
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�سورة تذكارية معك اأ�ستاذ ب�سار.

ب�سار:

بعد اأن ن�سغل ال�سيارة.

با�رش جمهور املقهى بدفع ال�سيارة لكنها مل ت�ستغل، 

فطلبوا منه فتح غطاء املاكنة، وفتح الغطاء وحاول 

اأن ي�سغلها لكنها مل ت�ستغل.

يف  وهو  �سورة  معه  يلتقط  اأن  اأ���رش  ال�سباب  اأح��د 

ال�سيارة.

ال�ساب:

�سورة .. �سورة

اإىل  وقف  ال�سيارة  ترك  عندما  ثم  لطلبه.  ا�ستجاب   

جانبه قائال:

ال�ساب:

بعد �سورة .. بعد �سورة

املغني:

م�ستعجل اأهلل يخليك. 

اأحد رواد املقهى وهو �ساحب كراج قال له:

امليكانيك:

ل  هابطة.  والبطارية  عاطل  الداينمو  ب�سار.  اأ�ستاذ 

تتعب نف�سك

املغني:

وماذا اأفعل .. اأين على عجلة من اأمري

امليكانيك:

اأنت  جاهزة.  جتدها  �سباحا  وتاأتي  ال�سيارة  اترك 

حبيبنا ون�سعك يف عيوننا .. نحن نحبك.

املغني يعطيه املفتاح وياأخذ اآلة العود من داخل 

ال�شورة  معه  التقط  الذي  ال�شاب  يذهب  ال�شيارة. 

ويقول له.

ال�ساب:

احنه نحبك اأ�ستاذ ونحب اأغانيك

ال�سورة  معه  يلتقطوا  اأن  اجلمهور  منه  ويطلب   

معه  اجلميع  يقف  بها.  وعدهم  التي  التذكارية 

ويلتقطون ال�سورة، ثم ي�سكرهم مغادراً

ال�ساب يقول ل�سديقه.

ال�ساب:

كم كنت اأمتنى روؤيته

�سديقه:

واأنا اأي�سا.

نحو  بعيد  م��ن  و���س��اح  وودع��ه��م  ب�سار  غ��ادره��م 

امليكانيك.

املغني:

ال�سيارة بعهدتك .. مع ال�سكر

م�شهد )22( نهار خارجي - خارج الق�رص.

مع  بنف�سه  يقودها  قدمية  ب�سيارة  الدكتاتور  و�سل 

الرئا�سية  املواكب  تلك  وكل  املرافقني،  من  اثنني 

قبعة  الدكتاتور  يرتدي  للتمويه.  مواكب  جم��رد 

�سيارته  من  نزل  حديث.  طقم  على  عربية  وعباءة 

ونائبه  املخابرات  رئي�س  بانتظاره  وكان  القدمية 

بوابة  نحو  وم�سى  املرافقني  و�سلة  الرئي�س  ونائب 

الق�رش ودخل الق�رش.

م�سهد )23( نهار داخلي - مدخل الق�رش الرئا�سي

دخل الدكتاتور ق�رشه و�سمع �سوتا ن�سائيا يغني:

HAPPY BIRTH DAY TO YOU 

نظر اإىل ال�سيدة التي تغني من �رشفتها وهي "هند" 

وقفت  جانبها  واإىل  مذيعة،  ت�سبح  اأن  حتلم  التي 

األقى نظرة على ال�سيدة التي تغني  "�سعاد".  ال�سيدة 

و�سعد ال�سالمل. نظر اإىل م�سهد ال�سبايا وهن يحملن 

ال�سموع و�سط مار�س ع�سكري داخل الق�رش الرئا�سي.

م�شهد )24( نهار داخلي - رواق يف الق�رص

ال�سبايا  ت��زغ��رد  �سفني  وعلى  الق�رش  رواق  يف 

ال�سموع ومي�سي معهن اجلنود  وهن يحملن �سواين 

مدججني بال�سالح حتى يتوقفن.

م�شهد )25( نهار داخلي - زاوية هند و�شعاد

ي�سل الدكتاتور حيث تغني "هند" اأغنية عيد امليالد 

بالعربية

هند:

�سنة حلوة يا رئي�س .. �سنة حلوة يا رئي�س

�سنة حلوة يا رئي�سي .. �سنة حلوة يا رئي�س

 .. واقفون  وهم  الأغنية  ي��رددون  املدعويني  كافة 

وال�ساعر  واملو�سيقيون  الأم��ن  ورج��ال  املدعوون 

الدبلوما�سية.  والهيئات  �سيف  والعقيد  وزوجته 

اإىل  ا�ستمع  اأن  بعد  "هند"  مكان  يغادر  الدكتاتور 

املخ�س�س  مكانه  نحو  وتوجه  الأغنية.  من  مقطع 

يف احلفل.
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م�شهد )26( نهار داخلي - موقع الدكتاتور

عندما و�سل الدكتاتور اإىل مكانه كان ال�سفراء مع 

زوجاتهم واقفني واأ�سار لهم باجللو�س وجل�س واإىل 

جانبه نائبه.

م�شهد )27( نهار داخلي - زاوية �شعاد وهند

�سعاد:

�ساحرة  اأنت  اجل��راأة.  بهذه  تغني  اأن  ا�ستطعت  كيف 

واهلل اأنت �ساحرة. اأنت تغنني ويدي على قلبي.

هند:

اأعجبك دائما،  وخا�سة عند ال�رشورة

�سعاد:

كنت تغنني واأنا اأرجتف خوفا

هند:

هذه اللية قررت اأن اأحقق حلمي ب�سال�سة.

م�شهد )28( نهار خارجي - املغني يف االأزقة

مل  وهو  طفل  �ساهده   .. الأزق��ة  بني  املغني  يرك�س 

ي�سدق اأنه نف�س ال�سخ�س الذي يظهر يف التلفزيون 

كان الطفل يرك�س معه وينظر اإىل وجهه. مو�سيقى 

ايقاع طبل ت�ساحب م�سريته. نف�س املو�سيقى

دلف املغني يف زقاق اآخر و�ساهد رجال مع ابنتيه 

نف�س  وغ��ادر.  عليهما  ف�سلم  املدر�سة  من  عائدين 

املو�سيقى اليقاعية م�ستمرة.

م�شهد )29( نهار خارجي - حقول

و�سيلة  وج��ود  حم��اول  يرك�س  ك��ان  املغني  فيما 

وانتظر  فالتفت  موتور�سيكل  �سوت  �سمع  ت�ساعده، 

يو�سله  اأن  منه  طلب  و�سل  ما  اذا  حتى  و�سوله. 

نف�س  الرئا�سية.  الق�سور  من  ويقربه  ما  م�سافة 

املو�سيقى ل تزال م�ستمرة.

م�شهد )30( نهار داخلي - موقع الدكتاتور

ويهنئ  املرتجمة  ومعه  الأ�سباين  ال�سفري  ينه�س 

ما  ال�سكرترية  له  وترتجم  ميالده.  بعيد  الدكتاتور 

يقول.

ال�سكرترية

ننقل لكم يا �سيادة الرئي�س

تهاين حكومة اأ�سبانيا 

وتهاين ال�سخ�سية

ملنا�سبة ذكرى عيد ميالدكم

وقد اأهدتكم حكومتنا

رق�سة فالمنكو بهذه املنا�سبة

التعبريية  رق�ستها  بتقدمي  الفالمنكو  راق�سة  تبداأ 

يقول  رق�سها  وخ��الل  اأ�سبانية.  اأغنية  م��ع  اأول 

الدكتاتور لنائبه.

الدكتاتور:

الرق�س ال�سباين اأ�سله عربي

لكننا �سوف لن نخربهم، كي ل نحرجهم.

نائب الدكتاتور:

 �سحيح �سيدي

الدكتاتور:

هل العر�س التاريخي جاهز؟

النائب:

نعم �سيدي .. جاهز

الدكتاتور:
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قدموا العر�س التاريخي اأثناء الرق�س الأ�سباين 

حتى احلا�رشين ي�ساهدون املقارنة

النائب:

 نعم �سيدي

ايقاعيا  �سكال  وتاأخذ  الأ�سبانية  الرق�سة  تت�ساعد 

الدكتاتور  في�سمع  الأغنية.  نغم  ت�ساعد  مع  عنيفا 

الغناء البدوي من بعيد وينه�س وينه�س معه نائبه 

نحو  متوجهني  وال�سفراء  املرافقون  خلفه  ومي�سي 

ال�رشفة وتبقى راق�سة الفالمنكو مدهو�سة ل تعرف 

ماذا يجري.

العر�س  في�ساهد  ال�����رشف��ة  م��ن  ال��دك��ت��ات��ور  يطل 

ميثل  �سخ�س  وعليه  جمل  يدخل  حيث  التاريخي 

�سخ�س  واأمامه  نبوخذ ن�رش.  التاريخية  ال�سخ�سية 

بدوي يغني.

البدوي:

هلي ما لب�سوا خادم �سما الهم

وبجبود العدا باين �سم الهم 

اجنان اأهلك جنم اأهلي �سما الهم 

جثري من النجم عال وطاح.

معنى الأغنية:

اأعدائهم اأثرا بالغا يف نفو�س  "اأهلي تركوا 
وهم من علية القوم.

اأهلي  فاأن  جنوم  اأهله  اأن  يعتقد  البع�س  كان  واذا 

مبثابة ال�سماء لتلك النجوم

كثريا ما ت�ساقطت النجوم من ارتفاعها

ولكن ال�سماء باقية .. ولن ت�سقط"

بعد اأن تاأمل الدكتاتور اجلمل ونبوخذ ن�رش األقى يف 

احل�سور خطبة غريبة.

الدكتاتور:

اأود اأن اأقول لكم �سيئا مهما  عن نبوخذ ن�رش.

مثل ما تعرفون نحن  اأ�سحاب احل�سارة الأوىل.

اآباوؤنا البابليون وال�سومريون والأكديون وهذا الذي 

ن�رش  نبوخذ  البابلي  امللك  هو  اجلمل،  فوق  ترونه 

الذي عا�س قبل 2500 عام.

الدكتاتور خماطبا نائبه:

اأين امللك نبو بال�رش؟

النائب ي�ساأل مرافقه:

اأين امللك نبو بال�رش؟

املرافق:

�سيدي رحنا اإىل دائرة ال�سينما وامل�رشح ومل جند له 

املالب�س املنا�سبة.

النائب: 

مديرية  يف  املنا�سبة  املالب�س  له  جند  مل  �سيدي 

امل�سارح.

الدكتاتور:

�سجلوا اأق�سى العقوبات ملدير امل�سارح

النائب خماطبا ال�سكرتري:

�سجلوا اأق�سى العقوبات لكافة

منت�سبي ال�سينما وامل�رشح

الدكتاتور موا�سال خطابه:

نبوبال�رش،  امللك  لكم  نعر�س  اأن  املفرو�س  كان 

ولكن ..

مدير  يعاقب  لذلك  املنا�سبة،  املالب�س  له  جند  مل 

امل�سارح اأ�سد عقاب.

قام  ال��ذي  هو  ت�ساهدونه،  ال��ذي  هذا  ن�رش  نبوخذ 

اأور�سليم  من  اأ�رشى  اأخذهم  بابل.  يف  اليهود  ب�سبي 

واأطلق  النهرين،  بني  ما  بالد  يف  بابل  اإىل  القد�س 

على تلك احلادثة �سبي بابل.

وعندما �سكن اليهود يف بابل، اأكرمهم نبوخذ ن�رش، 

ان  بحرية.  التجارية  احلياة  ميار�سون  وجعلهم 

اليهود مدينون الآن اإىل بنوخذ ن�رش، وهم يعي�سون 

يف دولة ا�رشائيل. هو الذي فتح الباب ل�سطهادهم، 

لهم  و�سق  مب�رش،  بعده  من  فرعون  فا�سطهدهم 

نبيهم  مع  ليهربوا  البحر،  طريق  لهم  �سبحانه  اهلل 

اإىل فل�سطني. ثم ا�سطهدهم هتلر ونكل بهم  مو�سى 

لكي  ال��دويل،  املجتمع  دعي  وهكذا  املحارق.  يف 

يعود  والف�سل  ا�رشائيل.  دولة  هي  دولة  لهم  يقيم 

بهذا  يعرتفون  ل  وهم  نبوخذن�رش.  اإىل  بالأ�سا�س 

�سبي  على   ردا  منا  النتقام  يريدون  بل  اجلميل، 

اليهود يف بابل .. وهم خمطئون. خطاأ مبداأ النتقام.

�سيد نبوخذ ن�رش .. مثلت دورك ب�سكل جيد.

البدوي  واعطوا هذا  �سيارة مر�سيد�س هدية،  اعطوه 

�سيارة   بيجو

يتحرك البدوي اأمام اجلمل ويلحق به اجلمل وعليه 
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ويغادرون  الع�سكريني،  مار�س  مع  ن�رش  نبوخذ 

الق�رش. والبدوي يعيد ترديد الأغنية.

البدوي:

اأوف اأوف اأوف .. �سما الهم 

هلي ما لب�سوا خادم �سملهم 

وبجبود العدا باين �سم الهم

اجنان اأهلك جنم اأهلي �سما الهم

جثري من النجم عال وطاح.

م�شهد )31( نهار داخلي - زاوية ال�شاعر

 يف زاوية ال�ساعر وزوجته وهم ينظرون من خالل 

اأر�س الق�رش وم�سهد اجلمل  ال�رشفة التي تطل على 

تقول زوجة ال�ساعر.

الزوجة:

كم حلوة رق�سة الفالمنكو لو مل يخربوها بالربابة 

يف  متناق�سني  م�سهدين  جمع  ميكن  كيف  واجلمل. 

م�سهد واحد

ال�ساعر:

هذا تراث وميكن دجمه مع بع�سه 

الزوجة:

ولكنه تراث يف غري مكانه

كم كنت اأود الهرب اإىل اأ�سبانيا

اإىل اأي مكان يف العامل

ال�ساعر:

حبيبتي اأرجوك ل تقويل اأهرب

قويل اأ�سافر.

الزوجة:

اأهرب

ال�ساعر:

اأ�سافر

الزوجة:

اأهرب .. اأهرب

م�شهد )32( نهار داخلي - زاوية �شعاد وهند

املكان  من  مكانهما  اإىل  هند  ومعها  �سعاد  تعود 

التاريخي  العر�س  م�سهد  على  يطل  ك��ان  ال��ذي 

ورق�سة الفالمنكو.

هند:

 كم كنت اأود ال�سفر اإىل اأ�سبانيا وخا�سة عندما كنت 

اأ�ساهد  الفالمنكو يف ال�سينما. هل تعرفني يا �سعاد؟ 

انني مل اأ�سافر ول مرة يف حياتي. مل اأ�سعد طائرة. 

كم متنيت اأن اأطري.

�سعاد:

اأن��ا حزينة  ي��ا هند.  اأ���س��ارح��ك  ال��وق��ت ك��ي  ح��ان 

واخل���ارج. كل  ال��داخ��ل  وحم��ا���رشة، حما�رشة من 

انفذها،  الأفعال  من  فكثري  اأن��ام.  قبل  اأبكي  ليلة 

ان�سانية. دعينا نغري  لي�ست �سحيحة. ولي�ست  وهي 

حتى  �سوية،  لن�سحك   .. اأ�سحكي  هند.  يا  احلديث 

دموع  اأنها  يعتقدون  الكامريات،  واأمام  املدعوين 

..  ل تدعي دموعك تن�ساب  اأ�سحكي يا هند  الفرح. 

اجلميع  حتى  ال��دم��وع  م��ع  ابت�سمي  خ��دي��ك.  على 

يعرفون اأنها دموع الفرح.

ينفجرن يف ال�سحك وهن يبكني.

م�شهد )33( نهار داخلي - غرفة املراقبة

كان حوار �سعاد وهند منقول عرب الكامريات �سورة 

اإىل غرفة املراقبة وكان رئي�س املخابرات  و�سوتا 

يراقب ت�رشفهن على ال�سا�سة يف غرفة املراقبة.

م�شهد )34( نهار داخلي - موقع الدكتاتور

تقدم ال�سفري الرو�سي نحو الدكتاتور الذي نه�س من 

مكانه وت�سافحا وقال له ال�سفري الرو�سي.

ال�سفري:

نهنئ ال�سيد الرئي�س بهذه املنا�سبة

ونهديه الن�سخة الأوىل

من �سالح الكال�سنكوف

الذي �سنعه عامل ال�سالح الرو�سي

ميخائيل كال�سنكوف

والذي غري جمرى تاريخ ال�سالح الفردي

وي�ساأل  ويتفح�سه  الكال�سنكوف  ياأخذ  الدكتاتور 

ال�سفري.
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من أعمال الفنان سايريل روالند
دا لن ينتزع منك

ّ
ما حتبه جي

دا هو اإرثك احلقيقي
ّ
ما حتبه جي

ملن العامل، يل، لهم

اأو لي�س لأحد؟
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غيب   ،2017 )مار�س(  )مار�س( آذار  )مار�س( اآذار  آذار  من  ع�رش  ال�سابع  يف 

الع�رشين  القرن  الع�رشين سعراء  القرن  الع�رشين سعراء  القرن  عراء  � كبار  من  �ساعرا  كبار  من  ساعرا  �س كبار  من  �ساعرا  كبار  من  اعرا  � �سامل��وت  سامل��وت 

عر سعر سعر  ساعر الرتينيدادي ديريك والكوت، الذي قدم لل�ساعر الرتينيدادي ديريك والكوت، الذي قدم لل� اعر الرتينيدادي ديريك والكوت، الذي قدم لل�ساعر الرتينيدادي ديريك والكوت، الذي قدم لل�س سال�سال�

الكاريبي،  البحر  الكاريبي، سعر  البحر  الكاريبي، سعر  البحر  عر  � من  جديدة  نكهة  �سالعاملي،  من  جديدة  نكهة  سالعاملي، 

يته التي سيته التي سيته التي  سخ�سخ� خ�سخ�س سعريا جديدا من�سجما مع �سعريا جديدا من�سجما مع � عريا جديدا من�سجما مع �سعريا جديدا من�سجما مع �س سومناخا �سومناخا �

قه للغة الإجنليزية سقه للغة الإجنليزية سقه للغة الإجنليزية  سراوحت بني انتمائه لوطنه، وع�سراوحت بني انتمائه لوطنه، وع�

التي هي لغة امل�ستعمر، والتي جعلت منه واحدا من 

عراء احلرية والليربالية يف العامل.سعراء احلرية والليربالية يف العامل.سعراء احلرية والليربالية يف العامل. أهم �اأهم �سأهم �سأهم �

) 1 (

ألزاألزألز ديقه هيلتون سديقه هيلتون سديقه هيلتون  سمرثية حميمية من �سمرثية حميمية من �

أفراح اأفراح أفراح  و والذاكرة  البحر  أفراح أعماق  و والذاكرة  البحر  أفراح أعماق  و والذاكرة  البحر  واأعماق  والذاكرة  البحر  أعماق  يف  سائده غو�سائده غو�س ائده غو�سائده غو�س سق�سق�

أهوال احلب اجل�سدياأهوال احلب اجل�سديأهوال احلب اجل�سدي أهوال احلب اجل�سديو أهوال احلب اجل�سديو

الرتينيدادي  الرتينيدادي ساعر  الرتينيدادي ساعر  اعر  ال� ال�سي  سي  ال�س ال�سي  ي  املا� اجلمعة  يوم  املا�ستويف  اجلمعة  يوم  ستويف 

نوبل  جائزة  على  احلائز  والكوت  ديريك  الكبري 

والكاتب  الناقد  ق��ام  وق��د   ،1992 ع��ام  ع��ام ���آداب  ع��ام ���آداب  �ل��ل���آداب 

ألز  بكتابة هذه املرثية األز  بكتابة هذه املرثية احلميمية ألز  بكتابة هذه املرثية احلميمية ألز  بكتابة هذه املرثية احلميمية  ألز  بكتابة هذه املرثية هيلتون  ألز  بكتابة هذه املرثية األز  بكتابة هذه املرثية ألز  بكتابة هذه املرثية هيلتون  ألز  بكتابة هذه املرثية األز  بكتابة هذه املرثية هيلتون  هيلتون حي هيلتون حي  رشامل�رشامل�رش

اعر العظيم.ساعر العظيم.ساعر العظيم. سقته مع هذا ال�سقته مع هذا ال� �ا�ستعاد فيها ع�ا�ستعاد فيها ع�

اعرا ساعرا ساعرا  و� التعقيد  و�سديد  التعقيد  سديد  و�س التعقيد  و�سديد  التعقيد  ديد  � ان�سانا  والكوت  ديريك  �سكان  ان�سانا  والكوت  ديريك  سكان 

يقب�ن  يقب�   � ل الأم��ران  هذان  كان  ما  وغالبا  الأم��ران عظيما.  هذان  كان  ما  وغالبا  �ران عظيما. 

يته معه ومع سيته معه ومع سيته معه ومع  سيته. الوقت الذي ق�سيته. الوقت الذي ق� يته. الوقت الذي ق�سيته. الوقت الذي ق�س سخ�سخ� خ�سخ�س سالق�سمة يف �سالق�سمة يف �

�رشيكة حياته اجلميلة الأملانية املولد زيغريد ناما 

إىل عام اإىل عام إىل عام  إىل عام ميتد  إىل عام اإىل عام إىل عام ميتد  إىل عام اإىل عام ميتد  ميتد يف بلد ديريك الأم �سانت لو�سيا، والذي ميتد يف بلد ديريك الأم �سانت لو�سيا، والذي 

�، حني كتبت ملفا كام�، حني كتبت ملفا كام� عنه لنيويوركر، غري  2004
أعرفه متاما، اأعرفه متاما، أعرفه متاما،  أنني اأنني أنني كنت  عرت سعرت سعرت  سحياتي بطرق عدة. �سحياتي بطرق عدة. �

أيته بهالته وتاريخه، اأيته بهالته وتاريخه، أيته بهالته وتاريخه،  أيته بهالته وتاريخه، أعرفه. لكن حني ر أيته بهالته وتاريخه، أعرفه. لكن حني ر أعرفه. لكن حني راأعرفه. لكن حني ر أنني اأنني أنني ل أنني و أنني و

عامل  نتاج  ديريك  ك��ان  وال��دي.  مثل  عامل أن��ه  نتاج  ديريك  ك��ان  وال��دي.  مثل  عامل اأن��ه  نتاج  ديريك  ك��ان  وال��دي.  مثل  أن��ه  عرت سعرت سعرت  س�س�

�إنه ب�إنه ب� ريب عامل البحر الكاريبي بتاريخه  إنه باإنه با عميق، 

ياء سياء سياء  سالإ�ستعماري والتغيري غري امللمو�س. وطن الأ�سالإ�ستعماري والتغيري غري امللمو�س. وطن الأ�

الأم��ه��ات  ذل��ك  يف  مب��ا  تعد.  ول  وسى  وسى  ى  حت� حت�س  س  ل التي 

أي قدر من احلب ليجعلنك اأي قدر من احلب ليجعلنك أي قدر من احلب ليجعلنك تفهم  يدخرن  اللواتي ل

أليك�س مارلني، األيك�س مارلني، أليك�س مارلني، وهي  أم اأم أم ديريك،  أنك طفلهن اأنك طفلهن أنك طفلهن الرائع. 

ائده الأوىل. كان سائده الأوىل. كان سائده الأوىل. كان هذا  سمدر�سة، �ساعدته يف ن�رش ق�سمدر�سة، �ساعدته يف ن�رش ق�

دائم.  دائم. سكل  دائم. سكل  كل  ب� حتته  ديريك  يقف  حب  ب�سأول  حتته  ديريك  يقف  حب  ب�سأول  حتته  ديريك  يقف  حب  ب�اأول  حتته  ديريك  يقف  حب  أول  وء سوء سوء  � �سهو  سهو 

آمن به، وكانت اآمن به، وكانت آمن به، وكانت  آمن به، وكانت من  آمن به، وكانت من  أول اأول أول  كانت ال�سيدة والكوت هي 

نوبل  جائزة  على  نوبل سل  جائزة  على  نوبل سل  جائزة  على  ل  �سيح� �سيح�سأن��ه  �سيح�سأن��ه  �سيح�اأن��ه  أن��ه  ذاتها  ق��رارة  يف 

ل عليها عام سل عليها عام سل عليها عام 1992، لأنها كانت  سآداب التي ح�سآداب التي ح� آداب التي ح��آداب التي ح�� �ل�ل

أول من قال، وهي حتدث نف�سها: » اأول من قال، وهي حتدث نف�سها: » أول من قال، وهي حتدث نف�سها: » ملاذا ل يكون 

ديريك والكوت

رحيل �شاعر البحر الكاريبي الكبري

ــر
عـ

�ش

*  مترجم وكاتب فلسطيني من األردن    
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كنت،  مكان  اأي  فمن  ممكن،  �سيء  كل  �سك�سبري؟« 

فاأنت جمرد جزء من الق�سة.

الربوفي�سور  كان  الع�رشين.  القرن  �سبيعنيات  نهاية  يف 

يف  اأدبية  جتمعات  ي�ست�سيف  دود�سون  اأوين  والكاتب 

عاملا  ال�سقة  تلك  كانت   ،51 �سارع  يف  الغربية  �سقته 

من  الفنانون  فيه  ويجتمع  ال�سموع  �سوء  على  ي�سهر 

يهداأون،  ثم  ويت�ساجرون  ي�رشبون  ول��ون،  جن�س  كل 

اأوين  �سقة  يف  بالنجوم.  املر�سع  الليل  ذلك  ويتاأملون 

اأقراأه  اأن  الأوىل، لكنني قبل  قراأت ديريك والكوت للمرة 

راأيته، كانت ب�رشته بلون املنك. له عينان فاحتتا اللون، 

ب�سورة  يظهر  راأ�سه  يجعل  مما  ال�سوداء  الياقة  يرتدي 

انتهت  اأن  بعد  النظر يف عينيه.  اأ�ستطع  مل  واقعية.  اأكرث 

يل  فقدم  ال�سح�س،  هذا  يكون  من  اأوي��ن:  �ساألت  احلفلة، 

للتو  �سدر  قد  كان  الذي   ) التفاح  جنمة  مملكة   ( ديوان 

عام 1980، ومنذ ذلك الوقت مل اأتوقف عن قراءته.

من البداية ، الكتابة عند ديريك ذكرتني بذلك اخلط الرائع 

ملاريان مور يف مراجعتها ل� ) كانتو�س ( لعزرا باوند. 

الأدب��ي.  العقل  لتنوير  ملحمة  كانت   ) هذه  كانتو�س   (

يزال  ل  وهو  حتى  حملمية،  ديريك  اجنليزية  كانت  لقد 

�سغريا، وقبل �سنوات من كتابته لق�سيدة ) اومريو�س ( 

واأهوال  اأفراح  الذاكرة،  البحر،  التي ن�رشت عام 1990. 

الن�ساء  العائلة،   من  القريبة  امل�سافة  اجل�سدي،  احلب 

ال�سوق ال�سود اللواتي حتيط بهن الألوان من كل اجلهات، 

التي  التقليدية  غري  اخل�سبة  والأر���س  النخيل،  اأ�سجار 

ميكن اأن ي�سار اإليها بالوطن: هذه هي مو�سوعاته.حتى 

اإل  اأفهم ما اقراأه له على امل�ستوى الأدبي،  واإن كنت مل 

ج�سدي  خ�ل  تزحف  ديريك  �سطور  اأن  اأ�سعر  كنت  اأنني 

ك�س��سة زحف الثعابني الف�سية وهي تنزلق على طول 

امل�سطح املائي: ف�سطورة تتوقف، ثم تنزلق على التوايل، 

مبا�رشة.  عقلك  اإىل  ثم  عينيك،  خ���ل  من  البداية  يف 

واعيا  كان  املائية،  ل�ألوان  الهاوي  الإبن  ذلك  ديريك، 

متاما يف نظرته ل�أمور، وماهرا يف و�سف الأ�سياء على 

حقيقتها، كما تعيها الذاكرة.

ديريك  ن�رش  به،  الأول  لقائي  من  عامني  اأو  عام  بعد 

جملة  يف  ري�����س(  ج��ان  ال��رائ��ع��ة)  الغنائية  ق�سيدته 

نيويوركر التي �سعقتني. مل ي�سبق يل اأن قراأت �سيئا مثل 

عن  يكتب  مده�س  كاتب  جمرد  لي�س  فهو  قبل،  من  هذا 

ب�سورة  روائية.  بطريقة  احلياة  يرى  واإمنا  خيايل،  فرد 

اأية  اأكرث واقعية من  اأن اخليال  اأو باأخرى يجعلك ت�سعر 

بي�ساء،  ام��راأة  حياة  تخيل  خ�ل  فمن  حياتية.  �سرية 

اأن  الق�سيدة  علمتني  الوقت،  ذلك  يف  مده�س  اأمر  وهو 

الكتابة ميكن اأن تكون اأي �سيء، طاملا اأنها كانت �سليمة 

يكون  اأن  للمرء  ميكن   ، الكتابة  يف  وفكريا.  عاطفيا 

امراأة.  اأو  رجل  اأبي�س،  اأو  اأ�سود  العمل،  ملتطلبات  وفيا 

ال�سعرية  ديريك  جمموعة  يف  الق�سيدة  هذه  ظهرت  وقد 

هذه   ،1981 عام  �سدرت  التي   ) املحظوظ  امل�سافر   (

املجموعة التي مل ت�ستك�سف فكرة وواقع الوطن فح�سب، 

مثل  اآخرين  �سعراء  مثلي  ال�سباب  للقراء  قدمت  واإمن��ا 

روبرت لويل  الذي كان واحدا من اأبطال ديريك الأوائل 

عام  ويف  م�رشحيات.  ديريك  كتب  لويل،  ومثل  العظام. 

التقى  اأن  بعد  ترينيداد،  م�رشح  ور�سة  ا�س�س   1959
التي  اآنا واليزابيث  ابنتيه  اأم كل من  بزوجته مارغريت 

ا�سماها على ا�سم اليزابيث هاردويك زوجة لويل الثانية.

ال�سعراء الرائعون، يعرث كل واحد منهم عن الآخر: عاملهم 

�سغري جدا على الرغم من تاأثريه الوا�سع والعميق. حني 

انه قد قطع  ( فهذا ل يعني  الب�د  و�سف نف�سه ) �سبي 

ال�ساعر  كان  لقد  الأدب���ي.   املجتمع  ي�سمى  عما  نف�سه 

الإيرلندي  وال�ساعر  برود�سكي  جوزيف  املولد  الرو�سي 

�سيمو�س هيني من الأ�سدقاء املقربني لديريك والكوت، 

لقد كتبوا عن الأمل، وامل�سافة الرائعة املده�سة، وال�سوق 

قا�سما  هناك  اأن  اأعتقد  منفيا.  كونك  من  ياأتي  ال��ذي 

بالن�ساء  يتعلق  فيما  وديريك  برودو�سكي  بني  م�سرتكا 

وال�رشاب ) على الرغم من اأن ديريك قد توقف عن ال�رشب 

هوؤلء  بني  ربطت  لقد   .) العمر  من  اخلم�سني  بلغ  حني 

منهم  ك�  لكن  بالأخوة.  و�سفها  ميكن  ع�قة  ال�سعراء 

كتابا  الث�ثة  ه��وؤلء  انتج  وقد  اخلا�س.  فكره  اح��رتم 

 ) فرو�ست  روب��رت  تكرمي   ( كتاب  وهو  القراءة  ي�ستحق 

حيث �سعى كل من والكوت وبرودو�سكي وهيني لو�سفه 

نوعها،  من  فريدة  نظر  وجهة  من  مميزا  امريكا  �سوتا 

حني و�سفوه كغريب يف اأر�س اأمريكا الغريبة.

الكتاب  اأعمال  عن  مدافعا  ديريك  ك��ان  حياته  ط��وال 

واأي��د  �ساند  لقد  املنفى،  معنى  فهموا  الذين  الآخ��ري��ن 

الأول  لكتابها  اإ�سدارها  منذ  كينكايد  جامايكا  كتابة 

الواقع،  1983. يف  الذي �سدر عام   ) النهر  اأ�سفل  ) عند 

كانت قراءتي الأوىل لق�سيدته ال�سعرية ) حياة اأخرى ( 

جامايكا  منزل  يف  �سعرية،  حياتية  �سرية  تعترب  والتي 
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الطبيعية  املناظر  هناك  اخلارج،  يف  فريمونت.  بولية 

قد  الأر����س  وكانت  �سيفا،  الف�سل  ك��ان  لنيواجنلند. 

بداأت دندناتها. يف ذلك الكتاب كان عقل ديريك يدندن 

اجل�سد،  ح��ول  الطبيعي،  امل�سهد  ذل��ك  ح��ول  ب��اأف��ك��اره 

الآخ��ر.  عن  ينف�سل  اأن  ميكن  ل  منهما  ك�  اأن  وكيف 

مذكراته  البداية. يف  منذ  وا�سحة  ديريك  عبقرية  كانت 

املتاأخرة، و�سف ديريك �سديقه القدمي وعدوه فيما بعد، 

يف  نابيول  �سورجريا�ساد  فيديادر  ترينيداد  يف  املولود 

دعا  مما  �سم�سه،  غربت  الذي  بانيبول   ق�سائده  احدى 

وبلهاء.  طويلة  باأنها  ديريك  ق�سيدة  و�سف  اإىل  نيبول 

�سانت  اإىل  اأمامه خ�ل رحلتي  نايبول  ا�سم  ورد  وحني 

ب�سق  ثم  ج��ف،  قد  ديريك  حلق  اأن  اأح�س�ست  لو�سيا، 

و�سعوره  نايبول  عن�رشية  على  �سرب،  ونفاذ  ا�سمئزازه 

بالتفوق الثقايف.

لكنها مل  تنويرية  كانت  لو�سيا  �سانت  ديريك يف  زيارة 

تكن مريحة، واأعتقد اأن هذا يعود اإىل اأنه حني يكون يف 

وطنه، يكون مثل معظم الكتاب، �سخ�سا وحيدا ومنزويا. 

اأن  دون  الإب��داع��ي  فنه  يت�سور  اأن  لأح��د  ميكن  ل  لكن 

الكثري  بها  ات�سمت  التي  امل�ساعر  بتلك  ويهيم  يتعلق 

اأغنيات  الق�سائد  تلك  لقد كانت   ، الغنائية  من ق�سائده 

رائعة لزوجاته العديدات واأطفاله. لقد كانوا حب حياته، 

كان يحبهم كحبه لل�سعر والر�سم وهما اأحب �سيئني يف 

حياته. يبداأ ديريك ق�سيدته )عيد الف�سح ( يف )امل�سافر 

ابنتي/  يا  )اآنا،  حمب  لأب  مطمئنة  بكلمات  املحظوظ( 

لديك كلب اأ�سود/  يت�سمم كعبك/ ينكر ذاته كالظل / هنا 

اأ�سود(.  مع زيغريد ذهبت  الأ�سطورة/ حول كلب  تكمن 

اإىل �ساحة والكوت)، وهناك التقيت بابنه بيرت. بيرت هو 

اأنها تعامل  الآخر فنان. ولأن زيغريد بي�ساء فقد راأيت 

التقيت  اللواتي  ال�سوق  ن�ساء  قبل  من  الزدراء  ببع�س 

بهن عندما ذهبت معها للت�سوق. وت�ساءلت: كيف ت�سعر 

الإط���ق؟  على  به  ت�سعر  ل  اأنها  اأم  اخلا�س؟  مبنفاها 

كانت يف حالة حب مع ديريك، وهذه احلالة هي كل ما 

يحتاجه املرء من الوطن.

مع  الوقت  بع�س  ق�سيت  نيويوركر،  يف  اعمل  اأن  قبل 

ديريك وزيغريد يف نيويورك. تناولنا الع�ساء مع الكاتب 

امل�رشحي اآرثر ميلر، وهو �سديق قدمي لديريك، يف مطعم 

املي�سوت  الذي يقع يف الطابق الأر�سي لفندق ت�سيل�سي، 

وهو املطعم الذي ق�سى فيه ديريك وميلر اأوقاتا خمتلفة 

خ�ل حياتهما الأدبية. ) لقد و�سفت زيغريد كيف كانت 

الأوىل  الأي��ام  خ���ل  ديريك  مع  هناك  وقتها  تق�سي 

اأنها كانت تطالبه باخلروج من ذلك  لع�قتهما، وكيف 

املكان ذي ال�سجاجيد والأر�سيات القذرة (. وحتدث ميلر 

عن زوجته اجني التي كانت قد توفيت قبل فرتة وجيزة 

اأنني �ساأموت قبلها«، فعلق ديريك:  اأعتقد  : »كنت  قائ� 

التي  زيغريد  ان�سغلت  بينما  ذل��ك«.   ت�سور  ميكنني  »ل 

ال�سديقني  لهذين  ال�سور  باأخذ  الذكريات  لتكتب  ولدت 

�سيكون  اأنه  يت�سور  يكن  مل  مثلي  اإن�سان  مع  القدميني 

�سديقا لهما. كانا يبحثان عن طريق لتغذية احلياة التي 

احلياة.  هذه  يف  الإ�ستمرار  ويريدان  بالفعل،  عا�ساها 

الأ�سياء  اأرى  جعلتني  ع�ستها،  تنويرية  �سنوات  كانت 

ب�سكل خمتلف.

م�سرتك،  �سديق  طريق  عن  ديريك  وفاة  عن  �سمعت  لقد 

الفنان بيرت دويغ، وكانا قد تعاونا معا يف كتاب ديريك 

الأخري ) �سباح بارامني (. هذا ال�ساعر الذي اأحب امل�رشح 

كان �سخ�سية حمبوبة وجدلية �سورتها لوحات بيرت يف 

هذا الكتاب. ويف بع�س الق�سائد ميكنك اأن ت�سعر بقو�س 

تلقي  لديريك. حني  املبكرة  الأعمال  العظيم يف  الطاقة 

نظرة على ما كان بيرت قادرا على حتقيقه، وكيف فكر 

عمله  يبدو  وكيف  الإجن��از،  هذا  مثل  حتقيق  يف  ديريك 

هذا خمتلفا يف �سوء احلياة التي عا�سها، وال�سنوات التي 

تخوم  عن  بعيدا  يغامر  اأن  دون  مفكرا  عنيدا   ق�ساها 

غرابته. لقد كان ذلك الفتى الذي اأحب، حام� ن�سخة من 

) اوفيد ( حتت �سجرة نخيل، حام� �سك�سبري من منظور 

ت�سوره اخلا�س اإىل تلك اجلزيرة: واثق و�سعب املرا�س، 

معتز بذاته وحمب للعزلة والوحدة يف ذات الوقت.

مثله مثل معظم ال�سعراء منذ اأف�طون، كان ديريك مثل 

يف  الأح��داث  ادراك  على  كبرية  ق��درة  لديه  هومريو�س 

امل�ستقبل، اأو ما وراء الت�سال احل�سي العادي، كانت لديه 

ب�سرية قوية، وكان يعرف اأن احلب ل �سيء دون توا�سع، 

اأو الطريقة التي تقود اإىل ادراك احلقيقة. جزء من قوة ) 

�سباح بارمني ( ياأتي من احلقائق الوح�سية وكيف يقع 

الكبار يف حبها، وانتقاد زم�ئه الأ�سغر منه �سنا.

بيرت اأنا �سعيد لأنك �ساألتني طوي�.

لكن ال�سوؤال الذي يجب على كل ان�سان اأن ي�ساأله:

كيف ميكن لفر�ساتك اأن  تلتقط لهجتك وتغني ب�سوت 

رخيم
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وتف�سد حلنك الذي اأخفته لوحاتك

واختيار املكان الذي تنتمي اإليه حقا،

يف ترينيداد، وكل الهراء الذي يتما�سى معه؟

ما هو الهراء؟هو كل  مكان خاطئي

متاما مثل الأ�سكال التي يغيب عنها الكمال، وبالتايل 

تفرز القناع

الذي يقوم عليه املجتمع كله.

يف الواقع، مل تكن عظمة ديريك ككاتب تنبع من قدرته 

مع  ذهبت  مرة  ذات  اأول.  ذاته  عن  احلقيقة  قول  على 

زيغريد مل�ساهدة عر�س لديريك، يف و�سط املدينة، كان 

متفانيا.  كان  اجلمهور  لكن  الأط��راف،  مرتامي  املنزل 

حني غادرنا امل�رشح، وجدنا ديريك يف اخلارج جال�سا 

القيام  اأوا�سل  اأن  جدا  العبث  من    « وقال:  مقعد،  على 

مبثل هذا العمل، دون جدوى«.  ومل يجل�س معي.

�سجاع؟ جبار؟ كانت هذه هي الكلمات التي فكرت فيها 

عند �سماعي باأن ديريك قد مات. واأردت على الفور اأن 

اأفكر يف  وبداأت  فعله.  ما  وكل  كتبه  ما  كل  قراءة  اأعيد 

يف  عا�سوا  الذين  ه��وؤلء  ذك��رى  لتخليد  طريقة  اأف�سل 

مبا  الكفاية  فيه  مبا  وواثقني  �سجعانا  الكلمات  عوامل 

ميكن اأن يت�سوروه ويتخيلوه يف املقام الأول.

) 2 (

القرن  يف  العظام  ال�سعراء  اآخ��ر  وال��ك��وت  غياب  م��ع 

الع�رشين

كوكبة ال�سعراء الذين اأعطوا للحرية والليربالية معناهما

النيويورك تاميز

�سبعة  عن  املا�سي،  الأ�سبوع  يف  والكوت  ديريك  موت 

اأطول واأروع  وثمانني عاما، و�سع النهاية لواحدة من 

نهاية  ذلك  كان  الإجنليزية.  اللغة  يف  ال�سعرية  املهن 

والكوت ذات الذي كان يفكر يف » اإنني اأتخيل غيابي«، 

اإنه  (، حني قال  الهبة   ( اف�سح عن ذلك يف كتابه  كما 

ي�سعر بنوع من الراحة من اأن هذا الغياب لن يحدث فرقا 

للطبيعة: » الظ�ل �ستعود متاما ذات اآيار كما ينبغي/ 

لكن مع التما�س الهواء املغلق الذي �سكنته«.

ي�سبه  والكوت  ديريك  ذهاب  فاإن  واأك��رب،  اأو�سح  مبعنى 

الناجني  اآخر  الباب على ع�رش باأكمله. لأنه كان  اإغ�ق 

نهايات  على  �سهودا  كانوا  الذين  الث�ثة  ال�سعراء  من 

تاأثري معنوي ل مثيل  لهم  والذين كان  الع�رشين،  القرن 

له على الر�سائل الأمريكية، على الرغم من، اأو رمبا لأنهم، 

وجوزيف  والكوت  من  كل  فاز  فقد  اأمريكيني.  يكونوا  مل 

على  ل�آداب  نوبل  بجائزة  هيني  و�سيمو�س  برودو�سكي 

الرغم من اأنهم جاءوا من خلفيات خمتلفة جدا: فقد ن�ساأ 

اآنذاك  تعرف  كانت  فيما  يهودية،  اأ�رشة  يف  برودو�سكي 

بلينينغراد، وجاء �سيمو�س هيني من بلدة ريفية زراعية 

يف  ولد  فقد  والكوت  ديريك  اأما  ال�سمالية،  اإيرلندة  يف 

جزيرة �سانت لو�سيا يف الكاريبي، وتويف فيها.

لكن ال�سعراء الث�ثة كلهم، اأم�سوا جزءا كبريا من حياتهم 

يف الوليات املتحدة، وتعلموا يف اجلامعات الأمريكية، 

حيث  الأمريكي،  ال�سعر  عامل  يف  معروفني  واأ�سبحوا 

كانوا من ال�سخ�سيات  الأكرث �سهرة. مل يكن ذلك ملجرد 

كونهم جمرد �سعراء عباقرة، وامنا لأن ال�سعر الأمريكي 

جتربتهم  هو  مييزهم  وما  اأي�سا.  منهم  ن�سيبه  له  كان 

ا�ستخل�سوها منه  التي  والدرو�س  التاريخ،  احلميمة يف 

حول ال�سلة الوثيقة بني ال�سعر واحلرية.

بعد  م��ا  مرحلة  يف  الكبار  ال�سعراء  م��ن  واح���دا  ك��ان 

ال�ستعمار يف اللغة الإجنليزية، ولد يف جزيرة كانت ل 

تزال م�ستعمرة بريطانية، وهو ينتمي للعرقني الأبي�س 

اأين  اإىل  لفهم  بجد  وهو  املبكرة  اأعماله  ومنذ  والأ�سود. 

يتوجه، وما اإذا كان ينتمي ل�أدب الجنليزي اأم ل : »اأنا 

مت�سظ من  اإنني  اأذهب،  اأين  بدمهما معا/  �سممت  الذي 

الوريد اإىل الوريد؟« هذا هو ال�سوؤال الذي �ساأله ل�سيمو�س 

عا�س  ولكنه  ال�سمالية،  اإيرلندة  يف  ولد  ال��ذي  هيني، 

قد  الذي كان  الإيرلندية  بالغ  يف اجلمهورية  كاإن�سان 

كتب هو الآخر اآخر خطوط اخلطاأ الدموي ل�مرباطورية 

اأم�سى  ال��ذي  برودو�سكي   جوزيف  اأم��ا  الربيطانية. 

�سنوات يف مع�سكر العمل ال�سوفياتي قبل اأن يتمكن من 

الهرب اإىل الغرب، فقد مت ال�سغط عليه ب�سكل وثيق من 

قبل اأيديولوجيات القرن الع�رشين.

ولأنهم كانوا ورثة ل�رشاعات تاريخية مريرة ومعقدة - 

قائمة على اأ�سا�س  العرق والأمة والإمرباطورية واللغة 

- فقد تعلم هوؤلء ال�سعراء كيف يكنزون اأبعاد التجربة 

الإن�سانية غري التاريخية. لقد كان �سعار �سيمو�س هيني 

ايرلندي،  م�ستنقع  يف  حفرت  قدمية  جثة  التاريخ  اأن 

اأو  الطقو�س  اأعمال  من  اإل حلقة  ما هي  واأن حنجرتها 

قتلت  مقنعة/  �سحية  لكل  الفعلي/  الوزن   « الإنتقام: 
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)اإىل  ق�سيدته  يف  برود�سكي  جوزيف  لكن  واألقيت«. 

اأورانيا( ي�سري اإىل اأن اأورانيا �ساعرة الفلك اليوناين  اأقدم 

فيما  تغلب  قد  التاريخ  لكن  التاريخ،  �ساعرة  كليو   من 

التاريخ واأكرث دواما منه، ول  الطبيعة قبل  يبدوا، لكن 

العامل  عن  مبحبة  كتبوا  قد  الث�ثة  ال�سعراء  اأن  عجب 

الطبيعي - لكن اأكرث من �سوره هو والكوت، الذي �سوره 

الأطراف  املرتامية  اجلزيرة   تلك  يف  احلياة  خ�ل  من 

املاء/  ط�قة  اأمتلك  »كنت  بها:  وت�سبع  ارت��وى  التي 

قادرا على الهروب / مع اإغراء خطى الأنقلي�س«.

لكن اللغة ذاتها هي التي اأثبتت اأنها اأعظم جمال للحرية. 

كان هوؤء ال�سعراء الث�ثة من ال�سعراء ال�سوفيني العمليني 

يف جمال اللغة. فهي بالن�سبة لهم، عر�س لتجربة الكون 

التي كانت اأعمق واأكرب من اأية دولة اأو دين. اللغة، وعلى 

الأقل لغة ال�سعر، لديها القدرة على ت�سمية العامل، وخللق 

اأ�سلوبه/  لمت�ك  املناخ  ي�سعى  كما  اأ�سعى/   « العامل: 

كموجة«.  ولولبية  باردة  كالرمال/  ه�سة  اآية  لكتابة/ 

هكذا كتب والكوت يف ق�سيدته »اجلزر« التي كتبها يف 

فرتة مبكرة من حياته. ويف النهاية، ي�رش برودو�سكي 

اأننا جميعا جمموع لغتنا: »ما الذي تبقى من هذا اجلزء 

من الإن�سان/ اجلزء املحكي/ هذا اجلزء من الك�م«.

غالبا ما ينظر اإىل الليربالية على اأنها عقيدة غري مرئية، 

ال�سيا�سية  الأ�ساطري  رف�س  بالرف�س:  ع�قة  لها  لأن 

لكن  العنف.  واإغواء  العق�نية،  وامل�ساعر غري  اخلطرية، 

يف  كبارا  �سعراء  كانوا  وبرودو�سكي،  هيني  والكوت 

جمال الليربالية، واأظهروا اأنها تنطوي على تاأكيد عميق 

اأي�سا. لقد جاءوا اإىل اأمريكا لأ�سباب خمتلفة - �سخ�سية 

عن  اأوهام  اأية  لديهم  يكن  مل   - واقت�سادية  و�سيا�سية 

العن�رشية  عن  كتب  ال��ذي  والكوت  )و�سيما  البلد  هذا 

الأمريكية بعني باردة(.

ومع ذلك فقد تاألق هوؤلء ال�سعراء هنا، لأنه كان هناك 

يف  واحل��ري��ة  �سعريتهم  يف  احلرية  بني  عميق  توافق 

تقاليدنا. اأن تكرمي اأمريكا ذاتها يكمن يف تكرمي هوؤلء 

تعني  م��اذا  منهم  التعلم  ويف  املهاجرين،  املبدعني 

اجليل  اأم��ام  عقولنا  اأو  حدودنا  اإغ���ق  ولي�س  احلرية، 

القادم من املبدعني - كما تهدد اأمريكا ترامب بالقيام 

اأهم  من  واحدة  �سيكون  ذلك  التخلي عن  اأن   - الآن  به 

م�سادر العظمة الأمريكية.

ق�صائد

بلوز

باُن جاُل اخلم�سُة اأو ال�ستُة ال�سُّ
ِّ
هوؤلِء الر

َدِر
َ
 على امُلنح

ْ
هم

َ
الذين يتناولوَن غداء

يف تلَك الليلَة ال�سيفيِة ال�سديدِة احلرارِة

روا يل. بلطٍف  فَّ َ
�س

فُت. قَّ َ
وحميميٍة، لذا، َتو

ماكدوغال، اأو كري�ستوفر

�سارٌع يف �س��سِل ال�سوِء.

مهرجاُن �سيٍف. اأم

مهرجاُن قدي�سنَي. مْل اأكْن بعيداً جداً

عْن الوطِن، لكّني مْل اأكن متاألقا جداً 

بالن�سبِة للزنوِج، ول �سديَد ال�سواِد.

ظننُت اأننا كلُّنا واحٌد،

 ويهوٌد،
ٌ
 وزنوج

ٌّ
ووب

اإ�سافة، اأنَّ هذا مْل يكْن �سنرتال بارك.

َك  اأنا�ٍس �سديدي القوِة؟ َظنُّ
ُ
م َقدَّ

ُ
 هْل اأنا م

 
َ
 الأ�سفر

َّ
يف مكاِنه! لقد هاجموا هذا الّزجني

والأ�سوَد والأزرَق.

اأجْل. خ�َل هذا، مرعوبًا مْن

هذِه احلالِة على الإن�ساِن اأْن ي�ستخدم �ِسّكينًا

 الزَّيتوينَّ
َ
 الأخ�رش

َّ
 الريا�سي

َ
لَّْقُت معطفي َ

ع

، على خابوِر الناِر.
ِّ
الذي ا�سرتيُتُه للتو

مْل اأفعْل �سيئًا. لقْد تقاتلوا

ْ
َهت

َّ
ج

َ
ِهم البع�َس، حقًا. لقْد و  بع�سِ

َ
مع

 احلياٌة رك�ٍت قليلٍة، 
ْ
لهم

هذا ما ح�سَل. 

 كوُز َدمي،
َ
ُخِم�َس وجهي،وان�سكب

 الزَّيتوينَّ 
َ
 الأخ�رش

َ
لكنَّ معطفي
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ِق زُّ َ
م  مَن الَقْطِع والتَّ

َ
ِلم

َ
�س

 درجاٍت
َ
ْفُت �ساعداً اأربع

َ
َزح

َ
و

ُ
واأنا متمدٌد يف القناة اأتذكر

حوَن
ِّ
َلو

ُ
اأنني راأيُت  القليَل مَن املراقبنَي ي

 ت�رشُخ
ْ
اِن كانت

ّ
ب  اأحِد ال�سُّ

َّ
وي�رشخوَن، واأنَّ اأم

وكاأنها تقوُل : »جاكي« او »تريي«

»الآَن هذا يكفي«

 بالفعِل
ٌ
مْل يحدْث �سيء

مَن  يكفي  ما  ياأخذوا  مْل   
ْ
اأنهم هنالَك  ما  كلُّ 

.
ِّ
احلب

 مْل
ْ
اأنَت تعرُف اأنهم

ْ
ْقُتلوَك. كانوا يلعبوَن بفظاظٍة فح�سب

َ
ي

.
َ

كما يفعُل المريكيوَن ال�سباب

ني  �سيئًا
ُ
لِّم َ

ع
ُ
وهذا ما يزاُل ي

 فظًا جداً
ُّ
. اإْن كاَن احلب

ِّ
عِن احلب

حاوْل اأْن تن�ساه.

البحر تاريخ

؟
ْ
 و�سهداوؤُُكم

ْ
 ومعاِرُكُكم

ْ
اأيَن �سواهُدُكم

ادُة
ّ
ها ال�س

ّ
ُة؟ اأي

َّ
ِلي

َ
 الَقب

ْ
اأيَن ذاكرُتُكم

. البحِر. 
ِّ
مادي

َّ
ِو الر

ْ
يف ذلَك الَقب

 التاريُخ.
َ
 هو

ُ
. البحر

ُ
لقْد اأْقَفَلها البحر

ُت املتنامي
ْ
ي يف البدِء كاَن الزَّ

الثقيُل كالُهيوىل

 ك�سوٍء يف نهايِة النفِق
َّ
ثم

 املركِب العظيِم
ُ
 م�سباح

َ
جاء

 التكويِن
ُ
فكاَن �ِسْفر

 ال�رشخاُت املعباأُة،
ْ
 كانت

َّ
ثم

وال�ستيمُة

والأننُي.

 اخُلروِج.
َ
�ِسْفر

ُة باملرجاِن اإىل ف�سيف�ساِء
َ
 امللتحم

ُ
الِعظام

ُة بظلِّ �سمِك القر�ِس
َ
ح �سَّ َ

 امُلو
ُ
العظام

 تابوَت العهِد
ْ
تلَك كانت

 جاءْت مْن ُنَتِف خيوِط
َّ
ثم

�سعاِع ال�سم�ِس على قاِع البحِر

القيثارُة املت�طمُة للعبوديِة البابليِة

مثَل نهايتنِي معكو�ستنِي تت�سل�س�ِن كالقيوِد

على الن�ساِء الَغرقى

ُة
َّ
 العاِجي

ُ
وتلَك هي الأ�ساور

لن�سيِد �سليماَن

 ال�سفحاِت الفارغِة
ُ
َقلِّب ُ

لكنَّ املحيَط ظلَّ ي

باحثًا عْن التاريِخ.

 الرجاُل ذوو العيوِن الثقيلِة كاملرا�سي
َ
 جاء

َّ
ثم

ٍة،
َ

ح ِ الذيَن غرقوا دوَن اأ�رشْ

َ
وا الَقطيع

َ
 الذيَن �َسو

ُ
الل�سو�س

ة 
َ
م

ِّ
 امُلَتَفح

ْ
ُهم

َ
تاركنَي اأ�س�ع

مثَل �سعِف النخيِل على ال�ساطئ،

ُ
ُد امل�سعور

َ
ب  كاَن الزَّ

َّ
ثم

 بورْت رويال
َ
دِّ واجَلْزِر الذي ابتلع َ

للم

ّنا
َ

 كاَن يوح
َّ
ثم

؟
ْ
ُتُكم

َ
لكْن ايَن قيام

�سيدي، لقْد اأُْقِفَل عليها يف رماِل البحِر

 ذلَك املا�سي املن�رشِم
َ
خارج

رفُّ احليِد املرجاينِّ الكادِح

َلكوَن.
ْ
َته

ْ
حيُث غرَق رجاُل احلرِب امُل�س

هناَك  اإىل  �ساقوُدَك  العيوِن،  واقياِت  رتديًا 
ُ
م

بنف�سي.

كلُّها خمتفيٌة وغائ�سٌة 

 اأعمدِة املرجاِن
َ
عرب
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ِة لُذرى البحِر
َّ
خلَف النوافِذ القوِطي

 اجَلِزُع العيننِي
ُ

 الياب�س
ُ
حيُث الهامور

،
َ
يرم�ُس مثقً� بجواهِرِه مثَل ملكٍة �سلعاء

ِة
َّ
دِة باأ�سماِكها الُهْدِبي

َّ
ع

َ
وهذِه الكهوِف امُلج

َطِة كاحلجارِة امُلَنقَّ

 كاتدرائياُتنا،
ْ
كانت

،
َ
 الذي ي�سبُق الأعا�سري

ُ
ّنور والتَّ

طواحنُي  َلْتها 
َّ
و

َ
ح التي  العظاِم  اأر�ُس  عمورُة. 

الهواِء

اإىل مرٍل وذرٍة،

 املراثي
ْ
تلَك كانت

 جمرَد مراٍث فقْط
ْ
كانت

ومْل تكْن تاريخًا،

 جاءْت كزبٍد على �سفِة نهٍر جافٍّ
َّ
ثم

ُّ
نِّي ُ

 القرى الب
ُ
ق�سب

 على �سكِل مدٍن
ُ
الذي يتثنى ويتحجر

 امل�ساِء،جاءْت جوقاُت الرباغي�ِس
َ
ومع

 الأبراِج
ُ
تعلوها قمم

ِّ
لتطعَن خا�رشَة الرب

فانبعَث ابُنُه، وكاَن ذلَك 

 العهُد اجلديُد.
َ
هو

ْقَن فِّ َ
�س

ُ
 جاءْت الأخواُت البي�ُس ي

َّ
ثم

ِم املوِج ِلَتَقدُّ

وذلَك كاَن الْنِعتاُق

، اوه  وجذٌل
ٌ
ابتهاج

يت��سى ب�رشعٍة

كما يجفُّ خيُط البحِر حتَت ال�سم�ِس.

لكنَّ ذلَك مْل يكْن التاريَخ

كاَن ذلَك جمرُد عقيدٍة

بعَد ذلَك ان�سطرْت كلُّ �سخرٍة اإىل �سعٍب

 الذباِب
ُ

 جمل�س
َ
 جاء

َّ
ثم

 مْن طيوِر البل�سوْن
ِّ
 ال�رش

ُ
 اأمناء

َ
 جاء

َّ
ثم

 جاءْت ال�سفادُع العم�قُة 
َّ
ثم

 مطالبًة بالت�سويِت،
ُ
جتاأر

وجاءْت الرياعاُت بافكاٍر متاألقٍة،

وجاءْت اخلفافي�ُس كال�سفراِء النفاثنَي

ِّ
 باخلاكي

ٍّ
 مثَل �رشطي

ِّ
 النبي

ُ
وفر�س

 الق�ساُة ذوو الفرِو
ُ
والي�ساريع

ليدققوا بكلِّ حالٍة بعنايٍة

 يف عتمِة اذاِن ال�رشخ�ِس
َّ
ثم

ويف ال�سحكاِت املكتومِة املاحلِة لل�سخوِر

ها املائيِة، كاَن هناَك �سوٌت باحوا�سِ

 
ً

 �سدى
ِّ
ك�سجٍة دوَن اأي

للتاريِخ، بداأ التاريُخ بالفعِل.

مرجان

ِد
َ
 ِلْلي

ً
دى

َ
جاِن هذا،  �س

ْ
ْدُع امَلر

َ
�س

َفْتُه
َّ
التي جو

ها
ُ
ِغياب

) 1 ( 
 َثقيٌل. َكاخِلفاْف

ُّ
ِري

ْ
الَفو

تني.
َ
ر

َّ
 امُلَكو

َّ
َدي

َ
نْيَ ي َ

ِك ب
ْ
ي
َ
ّكَثْدي

ِتِه التي 
َ
َلم

َ
ح

َ
 - الباِرُد، ب

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب

مال
ِّ
بات كالر

ُّ
�س

َ
َلها َتر

ِق املاِلح.
َ
ر

َ
ُق ِباْلع ِك، ُت�رْشِ

ِّ
�سام

َ
ها، َكم

ُّ
�سام

َ
م

ْطاأََتها
َ
 و

ُ
ر

ُ
ج

ْ
�ساُد يف الِغياِب َته

ْ
الأج

 َكِمْثِلِه �سيء.
َ

�س
ْ
، َلي

ُ
ِل�س

َّ
 ال�س

ُ
ُدِك الّناِعم

َ
�س

َ
ج

َ
و

ِة 
َّ
ِري

َ
ِة احَلج

َ
موع

ْ
َدقيقًا كهِذِه امَلج

َ
ْخِلُق ِغيابًا 

َ
ي

اجلاِل�ِسِة على طاِوَلٍة 

�ساِت
ِّ
ي
َ
ب

ُ
فِّ م

ّ
 ر

َ
ع

َ
م

ِة
َّ
الَهدايا التِّْذكاِري
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دي
َ
 ي

ُ
ع

ِّ
ُت�ّسج

�ّساِق
ُ
ُد الع

َ
ِرْفُه ي

ْ
ِة مِبا مَلْ َتع

َ
بامُلطاَلب

داً:
َ
اأب

ٍم اآخر.
ْ
ُة ِج�س

َ
َطبيع

�رصخة بعيدة من اإفريقيا

َفر
ْ

ِر امُل�س
َ
م

ْ
ُن اجِلْلَد الأ�س  ُتَغ�سِّ

ٌ
ريح

�رَشاٍت
َ
ٌة َكح

َ
يع

ّ
 ، �رش

)2(
لإفريقيا، كيكويو

ِة.
َّ
�ْسِبي

ُ
ِة الع

َ
رى َدِم الواح

ْ َ
طُّ على جم حَتُ

نَّة. َ
 ِمْن ِخ�ِل ج

ُ
َثٌث َتْنَت�رِش

ُ
ج

ُخ:
ُ ْ
َدها الّدوَدُة، كولونيِل اجِليَفِة، َت�رش

ْ
ح

َ
و

تى
ْ
ٍة ِبهوؤلِء امَلو

َ
م

ْ
ح

َ
ُة ر

ّ
»ل َتاأُخُذَك اأي

رَثيّن!«
ْ
ع

َ
امُلب

وَن  والباِحثون يحا�رشِ
ُ
ر

ِّ َ
الإح�ساءات ُترب

ة.
َّ
ِتعماِري

ْ
ِة ال�س

َ
يا�س

ِّ
 ال�س

َ
حاب

ْ
اأ�س

بًا 
ْ
بًا اإر

ْ
ِع اإر �ِس  امُلَقطَّ

َ
ي
ْ
ْفِل الأب ماذا عْن ذلك الطَِّ

ير؟
َّ

يف ال�رش

هود؟
َ
َلكنَي كالي

ْ
َته

ْ
�سنَي، امُل�س

ِّ
ح

َ
ْن امُلَتو

َ
ماذا ع

حيُث  طاِرديِهم، 
ُ
م ِل 

َ
ِقب ِمْن  قوَن 

َ
ح

ْ
�س

ُ
ي الذيَن 

 الْنِدفاُع
ُ
ْنهار

َ
ي

ويُل الطَّ

ُخ
ُ ْ
�رش

َ
�س الذي ي

َ
 الأبي

)3(
يف ُغباِر  ايبي�سي�س

ِر احَل�سارات
ْ
ْنُذ َفج

ُ
 م

ُ
دور

َ
 ي

َ
ْهو

َ
و

ِل 
ْ
ه

َّ
ِرِ الظاِمِئ اأو ال�س

ْ
ه ِمَن النَّ

اِخب.
ّ

ِح�ِس - ال�س
ْ
امُلو

�ِس
ْ

ح
َ
�ِس على الو

ْ
ح

َ
اُ عْنُف الو

َ
ْقر

ُ
ي

َ
َتقيم

ْ
َل امُل�س

ُ
ج

َّ
، لِكنَّ الر

ٍّ
َكقانوٍن َطبيِعي

ْن َطريِق اإحْلاِق الأمَل.
َ
ِتِه ع

َّ
عى اإىل األوِهي

ْ
�س

َ
ي

ديلرييو�س ) امل�ساب بالهذيان ( ِمْثُل 

ُه
ُ
هِذِه الوحو�ِس الَقِلَقِة، حروب

ٍل،
ْ
ِة امَل�ْسدوَدِة ِمْن َطب

َ
ِبيح َق�ساٌت للذَّ

َ
ر

ِة 
َ
ْهب

َّ
 بالر

ُ
ر

ُ
�ْسع

َ
زاُل ي

َ
َة ل ي

َ
جاع دَّعي ال�سَّ َ

َنما ي
ْ
ي
َ
َفب

ِة
ّ
الِفْطِري

�ِس الذي 
َ
ي
ْ
�ِم الأب

َّ
ِمَن ال�س

 الَقْتلى.
َ
ع

َ
 م

ُ
َقَده

َ
ع

ها
ْ
َدي

َ
�َسُة ي

ِّ
ح

َ
ُة امُلَتو

َ
ور  ال�رشَّ

ُ
ح

َ
�س ًة اأْخرى مَتْ

َّ
ر

َ
م

ِة، مرًة اأخرى
َ
ِة الَقِذر

َّ
ي ْنديِل الَق�سِ مِبِ

 اإ�سبانيا
َ
ع

َ
 احلاُل م

َ
ُة، كما هو

َ
م

ْ
ح

َّ
 ِمّنا الر

ُ
َت�سيع

رمان.
َ
ُع الغوري� مع ال�سوب

َ
ت�سار

َ
حنَي ي

عًا،
َ
 ِبَدِمِهما م

َ
م

َّ
م

َ
ْن َت�س

َ
اأنا م

ريِد امُلْنَق�ِسِم 
َ
َتدير، بهذا الو

ْ
َن �ساأ�س

ْ
اإىل اأي

على ذاِته؟

َن
َ
اأن الذي َلع

�ساِبَط احُلْكِم الربيطايِنِّ امَلْخموِر، 

ُ
َف اأختار

ْ
َكي

بنَيَ اإفريقيا هِذِه والل�ساِن الذي اأُِحب؟

 يل؟
ُ
 اأعيُد ما َقّدماه

ْ
َهْل اأخوُنُهما معا، اأم

َهَة ِمْثِل 
َ

ِكُنني مواج
ْ ُ
َف مي

ْ
َكي

ة واأكوُن هاِدئًا باِردا؟
َ
ح

َ
هذِه امَلْذب

ِكُنني اأن اأعوَد 
ْ ُ
كيَف مي

ًا؟
ّ
ِمْن اإفريقيا واأبقى حي

) 1 (  اخلفاف هو احلجر الإ�سفنجي.

) 2 ( كيكويو: اأكرب جمموعة عرقية يف اإفريقيا 

ٍن 
َ
ْنح

ُ
م ِمْنقاٍر  ذو  امِليِاه  يف  خو�ُس 

َ
ي  

ٌ
كبري  

ٌ
طائر  : ايبي�س�س   )  3  (

طويٍل، ورقبٍة طويلة، و�ساقنِي طويلتني.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

130

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



بايسبايسباي سذ �سذ �
ُ
ذ � مذ � م

ق روحيتعلق روحيتعّلق روحي

ٍيٍءيٍء من الكلمات التي يءسيءس سب�سب�

كتبتها يداَك

على حائط الكون

ت ترافقني ظلت ترافقني ظّلت ترافقني 

عرسعرسعر إىل ال�اإىل ال�سإىل ال�سإىل ال� إىل ال�وتقود خطاي  إىل ال�وتقود خطاي 

أجهلهاأجهلهأجهله هذا الذي كنت 

هسهسِه أر�اأر�سأر�سأر� إىل اإىل إىل  إىل أهاب الدخول  إىل أهاب الدخول  أهاب الدخول اأهاب الدخول  أهاب الدخول و أهاب الدخول و

الفاتنْة .

 عليك
ٌ
��س��س�م

 على وطٍن
ٌ
��س��س�م

ه عنوانه عنواَنُه َكنَتكنَت

هوتهوَتُه وتسوتس س�س�

ه
ُ
جار
ُ
جار
ُ

جارسجارس أ�اأ�سأ�سأ� إليك حتداإليك حتّدإليك حتّدإليك حتّدق  إليك حتدو إليك حتدو

ه .
ُ
افري
ُ
افري
ُ

افريسافريس إليك ع�اإليك ع�سإليك ع�سإليك ع� إليك ع�ومتد يديها  إليك ع�ومتد يديها 

وهي تنطق ا�سمك ،

»طاغور«

حني تطيل التبتل

سوالرق�سوالرق�س

هاانهااَنها انسانس ستغ�سل قم�ستغ�سل قم�

ْيف حدائقك املثمراْتيف حدائقك املثمراْت .

ك بيتك بيَتَك ُكلما زرُتكلما زرُت

يف احللم

ألفيت بوذا هناكاألفيت بوذا هناكألفيت بوذا هناك

لي سلي سلي  سي�سي�

عرك العذبسعرك العذبسعرك العذب أ من �اأ من �سأ من �سأ من � أ من �ويقر أ من �ويقر

ما يجعل النا�س يقرتبون

من اهلل

أحزاناأحزاَنأحزاَنهمأحزانهمأحزانهم ين�سون 

يخلعون مواجعهم

ويزيدون حبًا وعطفًا

ْ
ككل الب�رش
ْ
ككل الب�رش
ْ

ذات حلٍم

اعريساعريساعري س يا�س يا� أيتك ترك�اأيتك ترك�سأيتك ترك�سأيتك ترك�س أيتك ترك�ر أيتك ترك�ر

حايَف القدمني

أغنيةاأغنيةأغنيٍة داء سداء سداء  أ�اأ�سأ�سأ� تتابع 

حملتها الرياح الأليفة
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بالقرب من حدائق 

طاغور

عبدالعزيز املقالح *

*  شاعر واكاديمي من اليمن    

*



عن  عزف ناٍي بعيٍد

وكان ت�ميُذك الوا�سلون

ي�سريون خلفك منبهرين

واأعينهم للطريق تعّد خطاْك .

اأنت طاغور

اأم اأنت بوذا ؟

كاأنك اأمثولٌة منه

تعك�س نبَل اهتماماتِه

بُه للطبيعِة
َ

ح

والفقراء

واإمياَنه بالذي خلق

الكائنات

ها كيف تدرك
ّ
وعلم

ُكنه احلياْة .

اأيها املتبتل

يف معبد الكلمات

نقيًا .

ومل تتلوث - وقد طفح القبح يف الأر�س-

َك
ُ

روح

من اأين ياأتيك ورُد

الك�م ؟

ومن اأي جنٍم هبطَت

 اإذا ما كتبت
ٌ
فاأنت غريب

َت
ْ
 اإذا ما جل�س

ٌ
غريب

اإىل الآخريْن .

ليتني ع�سُت يف زمٍن كنَت فيِه

و�ساركُت بع�َس ت�ميذك

الوا�سلني

وهم يرك�سون وراءك

خلف اجلبال

وو�سط الرباري ،

 حظي
ُ
لكنه �سوء

تاأّخر بي عن زمانك

َد ما بيننا .
َ
باع

بيد اأين وجدُتك

َك ،
َ

جال�سُت روح

 . 
ْ
تابعُت ما خّطه عقُلك امل�ستنري

يف البدايات

 على األ�ِسن الطري �سعراً
ُ
كان الك�م

، 
ُ
وكان احلمام ميوت اإذا مل يتابع اأغاريَده

هكذا قال طاغور

ثم اأ�ساف : اأقول لكم

لي�س باخلبز نحيا

ولكّن بال�سعر واحلب

نا ،
ُ

تخ�رّش اأرواح

بهما ي�ستقيم عمود احلياة

وقال : كاأيَن بالكائنات الكبريِة 

والكائنات ال�سغرية

اأكرث توقًا  اإىل ال�سعر

مني ومنكم 

ومن كل هذا الأنام .

قال طاغور :

قد كنَت من قبل اأن تهبط

الأر�س
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اأ�سطورًة وم�كًا

تطري

ومت�سي على املاء ،

ما زلت يا �ساحبي

قادراً اأن تعود م�كًا

اإذا ما رجعت نقيًا

�سفيفًا

َك
َ

وحررَت روح

من �سبق اللحظة الفانية 

لي�س من يدلق احلرب

فوق بيا�س الورْق .

�ساعراً ،

قد يجيد ال�سباحَة

يف بحر »طنجَة« .

اأو يف بحور اخلليل

ولكنه - قال طاغور-

�سوف يظل بعيداً عن ال�سعر

مهما احرتْق . 
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من أعمال الفنان أحمد المشايخي - ُعمان 



طفولتنا  يف  باكرا  يبزغ  العامل  طفولتنا سوء  يف  باكرا  يبزغ  العامل  طفولتنا سوء  يف  باكرا  يبزغ  العامل  وء  � من  �سيء  من  سيء  �س من  �سيء  من  يء  س�س�

إىل الأبد اإىل الأبد إىل الأبد  إىل الأبد حبنا  إىل الأبد حبنا  حبنا سحبنا س سة و ي�سة و ي�
ّ
ه مر
ّ
ه مر
ّ

ه مرسه مرس سنعي�سنعي�

أعماقنا اأعماقنا أعماقنا  ورة العامل الأوىل التي تثوي سورة العامل الأوىل التي تثوي سورة العامل الأوىل التي تثوي يف  سإنه �سإنه � إنه �اإنه �ا

ي سي سي  نق� وقد  جوهرها  يف  نق�سعرية  وقد  جوهرها  يف  سعرية  نق�س وقد  جوهرها  يف  نق�سعرية  وقد  جوهرها  يف  عرية  � وهي  �سالبدائية  وهي  سالبدائية 

تتجلى  وقد  تتجلى أخرى  وقد  تتجلى اأخرى  وقد  أخرى  مرة  لن�ستعيدها  رشأ�رشأ�رشه  أ�اأ�ا ب باعمرا  اعمرا 

أو عرب اأو عرب أو عرب  إلهام اإلهام إلهام  كل ملع خاطفة يف سكل ملع خاطفة يف سكل ملع خاطفة يف حلظة  سلنا يف �سلنا يف �

ها...   سها...   سها...    ي�ستنه� ال��ذي  احلقيقي  ي�ستنه�سعر  ال��ذي  احلقيقي  سعر  ي�ستنه�س ال��ذي  احلقيقي  ي�ستنه�سعر  ال��ذي  احلقيقي  عر  لل� لل�سقراءاتنا  سقراءاتنا 

النادرة  النادرة سعار  النادرة سعار  عار  الأ� تلك  من  واحدة  لوركا  الأ�سائد  تلك  من  واحدة  لوركا  سائد  الأ�س تلك  من  واحدة  لوركا  الأ�سائد  تلك  من  واحدة  لوركا  ائد  سق�سق�

البكر   البدائية  اللحظة  تلك  البكر  إىل  البدائية  اللحظة  تلك  البكر  اإىل  البدائية  اللحظة  تلك  إىل  تعيدنا  التي 

أعماقنا و املن�سية اأعماقنا و املن�سية أعماقنا و املن�سية  اللحظة الأ�سا�سية الثاوية يف 

ال��ذي  الن�سيان  ذاك  الغبار  م��ن  طبقات  حت��ت 

ي�سميه الفيل�سوف الأملاين مارتن هيدغري ن�سيان 

هذه  ول�ستعادة  الطبيعي  من  وكان  الكينونة... 

هلدرلني  هلدرلني سعار  هلدرلني سعار  عار  أ�اأ�سأ�سأ� إىل اإىل إىل  هيدغري  يعود  يعود أن  يعود اأن  أن  الكينونة 

هي  مطولة  سو�سو�س  و�سو�س ن� عرب  ن�سار  عرب  سار  ن�س عرب  ن�سار  عرب  ار  � وروين  �سوريلكة  وروين  سوريلكة 

الذي  املعا�رش  عاملنا  لرتاجيديا  رثاء  املعا�رشمبثابة  عاملنا  لرتاجيديا  رثاء  رشمبثابة 

�ن�سي الكينونة و�سقط يف ظ�ن�سي الكينونة و�سقط يف ظ�م التقنية...

دواوين  من  اخرتتها  جدا  دواوين سرية  من  اخرتتها  جدا  دواوين سرية  من  اخرتتها  جدا  رية  ق� ق�سائد  سائد  ق�س ق�سائد  ائد  ق� ق�سهنا  سهنا 

الواحد  البيت  الواحد سيدة  البيت  الواحد سيدة  البيت  يدة  تذكرنا بق� قد  تذكرنا بق�سائد  قد  سائد  تذكرنا بق�س قد  تذكرنا بق�سائد  قد  ائد  سلوركا ق�سلوركا ق�

يف الرتاث العربي التي ا�ستبق بها العرب احلداثة 

عر سعر سعر  ال� ال�سف  سف  ال�س ال�سف  ف  يكت� مل  وال��ذي  الغرب  يف  يكت�سعرية   مل  وال��ذي  الغرب  يف  سعرية   يكت�س مل  وال��ذي  الغرب  يف  يكت�سعرية   مل  وال��ذي  الغرب  يف  عرية   سال�سال�

الياباين  الهايكو  على  انفتاحه  بعد  اإّل  املختزل 

أوائل القرن الع�رشين...اأوائل القرن الع�رشين...أوائل القرن الع�رشين...

خالد النجار
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لوركا  

ق�شائد ق�شرية  جّدا 

ترجمة خالد النجار *

*  شاعر ومترجم من تونس   

*



�صيحة

يح
ّ
يحة يف الر

ّ
ترتك ال�س

ظّل �سجرة �رشو

)اتركوين اأنتحب يف 

هذا احلقل(

الأفق ب� �سوء

التهمته احلرائق

)لقد قلت لكم اأتركوين

يف احلقل

اأنتحب

ال�ّصمت   

مت
ّ

 اإىل ال�س
ّ
ا�سغ يا بني

اّنه �سمت متماوج،

هول
ّ
�سمت تنزلق فوقه الأ�سداء و ال�س

ويجعل اجلباه تنحني

نحو الأر�س.

قمر املحاق

كم ال�سماء �سافية !

والقمر مي�سي فوق املياه

حا�سدا ببطء

انعكا�سات النهر القدمي

بينما ظّنه ال�رشغوف

ة
ّ
مراآة يدوي

احل�ساة تريد اأن ت�سري �سياء

احل�ساة تريد اأن ت�سري �سوءاً

فهي تتوهج يف الظلمة

خيوط ف�سفورية و قمرية

ماذا تبغي؟ قال النور

ة جتد نف�سها
ّ
ففي طبيعتها احلجري

وتعود اإليها.

ميزان

الليل هادئ على الدوام

والنهار مي�سي و يعود

ت وناء.
ّ
الليل مي

والنهار مل يعد له �سوى جناح واحد.

الليل حتت مرايا م�ستوية

والنهار حتت الريح.

اأمثال

اآذار

 طائرا
ّ
مير

كانون الثاين عاليا يجيء من ورائه.

يف الأ�سفل اآذار، هو حلظة هاربة

كانون الثاين

 املتعبتني
ّ
لأجل عيني

اآذار

 الباردتني،
ّ

لأجل يدي

قما�سة �سماء امل�رشح   

اأر�س

فتيات الريح

يعربن يف �سفوف طويلة

�سماء

�سباب الهواء

يقفز فوق القمر

ع
ّ
تنو

ملراآة  ماء الهواء

غ�سن ال�سدى

ملراآة ماء املوجة
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ايراق النجوم

وملراآة فمك

حجم القب�ت

�سمال

جنوم باردة 

فوق الدروب

حركة ذهاب واإياب 

عرب غابات الدخان .

ه
ّ
وبيوت الق�ّس تتاأو

 
ّ

حتت �سوء الفجر الأبدي

�رشبة 

الفاأ�س 

اأرع�ست الوادي والغابة 

ارتعا�سة مياه الربكة 

�رشبة 

الفاأ�س!

جنوب

جنوب 

�رشاب 

انعكا�س 

�سيان اأن نقول 

جنمة اأو برتقالة 

�سماء اأو م�سيل 

اآه ال�سهم 

ال�سهم !

هاهو اجلنوب :

ّ
�سهم ذهبي 

ب� مرمى ، وفوق الريح ! 

�رشق

ايقاع القمر 

النازل 

نحو اجلنوب 

)بدرجات مت�زمة(

غرب

اإيقاع القمر 

ال�ساعد 

نحو ال�سمال

نا ( 
ّ
) متلو

ب�د

فوق املوجة ال�سوداء  

تنام الأ�سجار 

واأزهار اللوؤلوؤ 

واخل�سخا�س

ت 
ّ
عرب ال�سارع ال�سغري املي

مت�سي ث�ثة ثريان 

ويف الأزرق 

العندليب 

 
ّ
قلب ال�سجرة احلي

قفري

نعي�س يف خ�يا 

من زجاج 

يف قفري من هواء !

ل بع�سنا عرب 
ّ
نقب

الّزجاج 

 �سجن عجائبي 
ّ

اأي

بابه 

القمر!

ق�صيدة الوردة

الوردة 
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مل تكن تبحث عن �سوء الفجر : 

فهي تكاد اىل الأبد، فوق غ�سنها، 

تبحث عن �سيء اآخر. 

الوردة 

مل تكن تبحث عن العلم ول عن الظل :

حّدا اجل�سد واحللم،

اإنها تبحث عن �سيء اآخر.

الوردة 

مل تكن تبحث عن الوردة.

فهي ثابتة يف ال�سماء 

تبحث عن �سيء اآخر.

بعد العبور   

الأطفال ينظرون

اإىل نقطة بعيدة

الفواني�س تنطفئ

وفتيات عمياوات

وي�سائلن القمر،

رتفع
َ
ويف الهواء ي

ة
ّ
النحيب يف خطوط حلزوني

اجلبال ترمق

نقطة بعيدة

ليل   

ة،
ّ
قنديل و�سمعة ع�سلي

ٌ
باحب

ُ
فانو�س و ح

كواكب

مو�سيقى ال�سايتا

ات ذهبية
ّ
كو

ترتع�س،

وتتاأرجح يف غ�سق

ال�سلبان املرتاكمة

ة،
ّ
قنديل و �سمعة ع�سلي

باحب.
ُ

فانو�س و ح

خنجر

اخلنجر

ينغر�س يف القلب،

كما تنغر�س �سكة املحراث

يف ال�سحراء

ل

ره يف ج�سدي
ّ
لت�سم

ل

اخلنجر

مثل �سعاعة �سم�س،

تلهب الأعماق

هيبة
ّ
الر

 ل   

ل تغر�سه يف ج�سدي

ل

تقاطع طرق   

ريح من ال�رشق

وفانو�س الطريق

وخنجر يف القلب

وال�ّسارع يهتّز

كحبل

م�سدود،

كح�رشجة �سخمة

ومن كّل اجلهات

اأرى اخلنجر

يف القلب.

�س�رف�ة  
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الّلول

ايتا�س،
ّ
تغّني ال�س

يلتف بها

م�سارعو الّثريان

واحل�ق

اأمام بابه،

ي�ساحب الإيقاع

بحركة من راأ�سه

بني احلبق

وزهرة النعناع،

الّلول تغّني

ال�سايتا�س

هذه الّلول 

التي تتمراأى

يف احلو�س

ان������ت���������س���������ار  

الع�ّساق املائة

ينامون اإىل الأبد 

حتت الأر�س اجلافة.

ل�أندل�س

دروب حمراء طويلة

قرطبة حقل زيتون اأخ�رش

حيث زرع مائة �سليب 

لذكراهم

الع�ّساق املائة

ينامون اإىل الأبد

ك��ون����س���رت امل���ق���ه���ى   

ة
ّ
م�سابيح بلوري

ومرايا خ�رشاء

وعلى اخل�سبة املظلمة،

»ل براله«

حتاور املوت

وال�ّسعلة

ل تاأتي،

اّنها تدعوها من جديد

واجلمهور

ير�سل الآهات 

ويف الرايا اخل�رشاء

اأذيال حرير  طويلة

ك
ّ
تتحر

 ف����ي ق���رط���ب���ة   
ّ
حي

ّ
ز ليلي

ّ
حي

يف املنزل، ُتتقى 

النجوم،

ينهار  الّليل 

تة
ّ
ويف الداخل طفلة مي

لها وردة حمراء

اأة يف �سعرها
ّ
خمب

 عنادل تبكيها 
ّ
و�ست

اك نافذتها
ّ
على �سياج �سب

د
ّ
والّنا�س تتنه

مع قيثاراتهم املفتوحة.  

�صــبــار   

�س
ّ

اأيها الّ�وكون املتوح

كم اأنت جميل 

حتت قمر املحاق!

كاألعاب البولري العديدة.

كم اأنت جميل 

ح!
ّ
حّتى تهديد الري
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اآثي�س ودافني 

يدركان وجعك،

.
ّ

الذي ل يف�رش

ب�����اه������رة   

ر.
ّ
ها الأخطبوط املتحج

ّ
اأي

ت�سع اأحزمة مرمّدة

يف بطن اجلبال،

واأ�سنانا مرعبة

يف �سعابها.

ر.
ّ
ها الأخطبوط املتحج

ّ
اأي

�صليب

ال�سليب،

)نقطة الّدرب

ة.(
ّ
النهائي

تنعك�س على امل�سيل .

ب.(
ّ
) كنقطة تعج

* * *

مياه نائمة

وة
ّ

ال�رش

)مياه  �ساكنة(

احلورة

ة(
ّ
)مياه بلوري

ال�سف�سافة

)مياه عميقة(

و القلب

)مياه  احلدقات(

مراآة املاء

يف مراآة  عينيك

اأحلم  بروحك

�سجرة  غار بي�ساء

يف مراآة  عينيك

اأحلم  بفمك

�سجرة غار حمراء

ويف مراآة عينيك ...

تة
ّ
ولكّنك كنت مي

�سجرة غار �سوداء

مياه نائمة . حلن اأخري

هاهو الليل يجيء

على �سنادين امل�ساء

ي�رشب �سعاع القمر

هاهو الليل يجيء

�سجرة كبرية اكت�ست

بالكلمات الناغمة

هاهو الليل يجيء

لو تاأتني لرتاين

عرب دروب الهواء

ها هو الليل يجيء

�ستجدينني اأنتحب

حتت اأ�سجار احلور الكبرية

يا فتاتي ال�سمراء!

حتت اأ�سجار احلور الكبرية

ورقات تخطيطية

مدينة

الغابة العتيقة

تتوّغل يف املدينة 

 الغابة
ّ
لكن 

يف البحر

يف الهواء �سهام
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وحماربون موّزعون

و�سائعون يف اأغ�سان

املرجان

فوق البنايات اجلديدة

ك غابة بلوط
ّ
تتحر

و لل�سماء انحناءات  كبرية

من بلور

رواق

عرب الأروقة العالية

يتم�سى رج�ن

) �سماء

جديدة

�سماء

زرقاء ! (

 يتم�سى رج�ن

كانا فيما م�سى كاهنني اأبي�سني

) �سماء

من�سطرة

�سماء

ة! (
ّ
بنف�سجي

 يتم�سى رج�ن

ادين
ّ
كانا فيما م�سى �سي

) �سماء

عتيقة

�سماء

من ذهب !(

 يتم�سى رج�ن

كانا فيما م�سى

ليل

�سفحة اأوىل

ينبوع �ساف

�سماء �سافية

اآه كم ت�ستطيل

الع�سافري !

�سماء �سافية

ينبوع �ساف

اآه  كم تلتمع

ات الربتقال !
ّ
حب

ينبوع

�سماء

اآه  كم القمح

ه�ّسا !

�سماء

ينبوع

اآه  كم القمح

اأخ�رش !

فرجة ال�ساعة احلائطية

جل�ست

يف فرجة الزمن .

كانت بركة من ال�سمت

من �سمت اأبي�س 

وخامتا كبريا

حيث الكواكب

ت�سطدم بالأرقام الإثني ع�رشة الطافية 

وال�سوداء.

اأ�سرية

و�سط الأغ�سان

املت�سابكة
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كانت فتاة ت�سري

كانت هي احلياة .

و�سط الأغ�سان

املت�سابكة .

يف مراآتها ال�سغرية

كان النهار يتمراأى

وهو الذي كان بهاء

جبينها ال�سايف .

و�سط الأغ�سان

املت�سابكة .

داخل الليل  �سائعة

كانت ت�سري وهي تذرف

دموعا من ندى 

اأ�سرية الزمن .

و�سط الأغ�سان

املت�سابكة

�سجيج

يف الأبراج

ال�سفراء

تقرع  اجرا�س احلزن

فوق الرياح

ال�سفراء

تتفّتح ا�سوات الأجرا�س

يف طريق ما مي�سي

جا
ّ
املوت متو

باأزهار برتقال ذابلة

وهو يغّني و يغّنني

اغنية

بكمانه الأبي�س

يغّني و يغّني و يغّني

يف الأبراج ال�سفرء

ت�سمت الأجرا�س

والريح يف الغبار

ية تنحت جاآجئ ف�سّ

 املرير
ّ
اأغنية اأم

يحملونه يف حلايف

غاري ونخلتي

يف ال�سابع والع�رشين من اآب

ّ
مع �سكني ذهبي

لرن�سم  اإ�سارة ال�سليب ولنم�سي !

كان اأ�سمر ومريرا

يا جاراتي ناولنني ابريق

نحا�س مليئا  بع�سري الليمون

ار�سمي اإ�سارة ال�سليب ول تبكني

اإذ املرير يف القمر .

اأغنية

لو كنت ت�ستطيعني  �سماع

الغار الأبي�س املرير وهو ين�سج

ماذا �ستفعلني يا حبيبتي ؟

دين
ّ
�سوف تتنه

لو كنت راأيت ال�سوء

يناديك وهو يعرب

ماذا �ستفعلني يا حبيبتي ؟

�سوف تفكرين بالبحر

ولكن لو قلت لك يوما

ك » حتت �سجرة الزيتون
ّ
» اأحب

ماذا �ستفعلني يا حبيبتي؟

�سوف تطعنيني
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لقاء

ا دل روبوزو
ّ
ماري

اأجدك ثانية هنا

قرب النبع البارد

ذي اأ�سجار الليمون .

لتع�س الوردة يف �سجرة الورد !

ا دل روبوزو
ّ
ماري

اأجدك ثانية هنا

�سعرا من �سباب

و حدقات من بّلور .

لتع�ش الوردة يف �صجرة الورد !

ا دل روبوزو
ّ
ماري

اأجدك اأي�سا .

قفاز لقمر ذاك الذي ن�سيته

اأين هو؟

لتع�س الوردة 

يف �سجرة الورد !

بعد العبور

الأطفال ينظرون

 ايل نقطة بعيدة

الفواني�س تنطفئي

وفتيات عمياوات

وي�سائلن القمر،

رتفع
َ
ويف الهواء ي

ة
ّ
الّنحيب يف خطوط حلزوني

اجلبال ترمق

نقطة بعيدة

�سفحة اأوىل

اأيها النبع ال�سايف 

تها ال�سماء ال�سافية 
ّ
اأي

اآه،كم ت�ستطيل

الع�سافري ! 

اأيها النبع ال�سايف 

تها ال�سماء ال�سافية 
ّ
اأي

اآه ، كم تلتمع 

ات الربتقال ! 
ّ
حب

اأيها النبع

ايتها ال�سماء 

اآه ، كم القمح 

ه�ّس ! 

اأيتها ال�سماء 

اأيها النبع

اآه، كم اأخ�رش !

هو القمح

اأغ�سط�س

هواء   

الهواء 

املليء باأقوا�س قزح 

يك�رش مراياه 

فوق اأوراق ال�سجر 

متتالية     

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

142



كّل اأغنية 

ّ
هي مياه احلب

النائمة

كل كوكب م�سع

هو ماء الزمن النائم 

عقدته

وكّل تنهيدة

هي ماء ال�سيحة

النائم

م�صهد بال اأغنية   

�سماء زرقاء

ريف اأ�سفر

جبل اأزرق

ريف اأ�سفر

ج
ّ
عرب ال�سهل امل�سي

زيتونة تتنزه

زيتونة 

وحيدة.       
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� 1 �

هو اخلريُف هكذا دائمًا

وء .. سوء .. سوء ..  س �س �
ُ
لعب

ُال�سطوُعال�سطوُع املخيف ..

�والظ�والظ�ُل املراوغة 

َّوالأفول الذي كلَّوالأفول الذي كلَّ م�ساء

ي ! مني ! مّني ! يئاسيئاسيئًا س �س � ُأخُذأخُذ أخذاأخذا اياي

� 2 �

اخلريف .. 

ُ فيه ما ا�ستدنُت فيه ما ا�ستدنُت   أ�سدداأ�سددُّأ�سددُّأ�سددُّ

على مدار العام

جرُد ح�سابي 

رش نهاراته الأق�رش نهاراته الأق�رش ..  ناجُت

ائدي ال�سود سائدي ال�سود سائدي ال�سود  سغيمات ق�سغيمات ق�

ّآبيب حمّناة الأطراف ! آبيب حمناة الأطراف ! آبيب حمّناة الأطراف !  آبيب حمنساآبيب حمنسا ساب�ساب�

� 3 �

أتي ..اأتي ..اأتي .. اول تاول ت ول تسول تس س الف�س الف� كلُّ

اخلريُف فقط ..

نحُن من 

إليه .!اإليه .!إليه .! إليه .!نذهب  إليه .!نذهب 

� 4 �

اخلريف 

أليفاأليٌفأليٌفأليٌف للكائنات ! ٌامتحاٌنامتحاٌن

� 5 �

أ�سفار اهلل .. اأ�سفار اهلل .. أ�سفار اهلل ..   يف 
ٌ
 ذكر
ٌ
 ذكر
ٌ

لي�س للخريِف

 منه 
ُ

كان يهرب
ُ

كان يهرب
ُ

أن ين�سى اأن ين�سى أن ين�سى  كمن يحاول 

ذكرياته الأليمة ! 

� 6 �

ول خم�سة سول خم�سة سول خم�سة  أن الف�اأن الف�سأن الف�سأن الف� أكد اأكد اأكد  ا نتا نت ل

�سوى يف اخلريف ! 

� 7 �

جرة املتهالكة سجرة املتهالكة سجرة املتهالكة  ستلك ال�ستلك ال�

ؤاي ..وؤاي ..وؤاي .. أمام راأمام رأمام ر

لطاملا قالت يل .. 

يني 
ّ
� كل عاٍم يعر

أفون 

ٍ

أفون 

ٍ

أفون اأفون ا اهذا املاهذا امل

ألفاألفألٍف من ال�سنوات  ومنُذ

أظفر منه .. ولو بقبلة !اأظفر منه .. ولو بقبلة !أظفر منه .. ولو بقبلة ! مل 
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اخلريف .. امتحاٌن األيٌف

 للكائنات

عبداهلل ونو�س *

*  شاعر من سورية

*



 � 8 �

ال�سجرة التي خلعت كل �سيِء 

ابتهاجًا بقدومه ..

طعنتها الريح

بغ�سٍن مك�سوٍر .. ووّلت !

 � 9 �

اخلريُف راٍع للغيم 

 خرافه دائمًا 
ُ
بحبوٍر يقّدم

لذئِب الريح !!

 

 � 10 �

 واحدٌة لكلِّ الف�سول 
ٌ

�سم�س

وللخريف .. 

برتقالتُه العجفاء !! 

 � 11 �

يف اخلريف ..

ة
ّ
حيُث ت�سيُق الأ�رش

والغرف .. 

وال�سوارع ..

والزنازين .. 

املدينة باأ�رشها .. 

ل�ست �سوى 

قطعُة نقٍد عتيقٍة 

يف يدي .. !!  
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ا قينا قيَنا  قين الزمِن التقين الزمِن الَت سام�سام�ِس َ على َهام� على هام� على َه

َ الَهاو الهاو الَهاِويْة تهجهتهجَهتُه
ُ
 و

ٌ
ر

َّ
رقعرقع
َّ
قع
َّ ُ

قع مقع م الَزمُن

باءًة
َ
باءة عباءة ع �سافةا امل�سافةا امَل�سافَة ا املارتدينا املارتديَن

قنيسقنيِسقنْي سا�سا� ا� العا� الع
َ
 الع
َ

ودةسودةُسودَة سزفنا ان�سزفنا ان�
َ
زفنا ان�عزفنا ان�ع

ةيقةيَقِة يقميقِم م العم الع
َ
 الع
َ

حار
َ
حار
َ

حار البحار الِب رقحترقحَترُق
ٌ
 نار
ٌ
 نار
ٌ

الرغبُة

ا اربنا اربَنا  اربنساربنسَ س�س� � يف م� يف م
َ
 يف م
َ

هد تهد َتهداأُ ل فُة فةسفةسِ سا�سا� ا�العا�الع
َ
الع
َ

نيننيِننْي ن احلن احَل ُتداُدتداُد تدادستدادس س ا�س ا� رشال�رشال�رَشيبُة

* * *

�سافْة
َ
�سافة وم�سافة وم

ٌ
حربيننا بحربيننا بحر

َ
بيننا ب
َ

ارفارفاأٍ
َ
رف عن مرف عن م بيننا نزٌف يبحُث

ا نوقا نوًقا  نوقسنوقس س�س�
َ
� م� م امل ارى العامل ارى العامَل

َ
 ارى الع
َ

ِيف وجهِكيف وجهك

ِويف ابت�سامتِكويف ابت�سامتك البخيلِة

َ
يم الغيم الَغيم

ُ
 تهزم
ُ
 تهزم
ُ

أرى جبااأرى جباأرى جباًل

مالذا اجلمالذا اجَلماْل ذا اجل هذا اجل َه نسنسُن سح�سح�
َ
ح� يح� ي زنأي حزنأي حزٍن

ُ
أي ح
ُ

أي حاأي ح

بار
ْ
بار
ْ

بار مع الغبار مع الُغ
ُ
تناغم
ُ
تناغم
ُ َ

تناغم يتناغم ي �ستبٌد
ُ
�ستبد م�ستبد م

ٌ
وجع

هار
ْ
هار
ْ

هار النهار الَن  انهياِر
ُ

اك�س
ُ

اك�س
ُ

اك�سساك�سس س�س�
ُ
� الليل ي� الليل ي
ُ
 الليل ي
ُ

حنَي

اعل البدايْة
ُ
اعل 
ُ

اعل ساعل س س م�س م� ِ، ام انِت، ام انت أةاأٌةأٌةأٌة أةهل انت امر أةهل انت امر

وايْة
ُ
 عن نف�سها يف ر
ُ
 عن نف�سها يف ر
ُ

يدةسيدةسيدًة تبحُث س�س� �ام ق�ام َق

ناك هناك ُهناْك انت التي ترمتي كومَة ناٍر

نونْك
ُ

نونك يف جنونك يف ج
ُ

 يف ج
ُ

 احلرائَق
ُ
طفىء
ُ
طفىء
ُ ُ

طفىء بحري يطفىء بحري ي َهل ترتكنَيهل ترتكنَي

ْ
م غم َغم ألفاألفألِف ها منذ  التي انتظرتها منذ  التي انتظرُتها منذ  انِت

ْناْتناْت نات اللعنات اللع
َ
 اللع
َ

ِ اخربتني ِحكاية اخربتني حكاية اخربتني حكايَة يناِك
َ
يناكعيناكع

ْتاْتتاْت تاتستاتس س ال�س ال� أةاأةاأِة امام
َ

م من حم من ح
ٌ
ادم
ٌ
ادم
ٌ

ادم قادم َق
ٌ
ريب قريب َقريب السالساُل س�س� هل الِو

ننْي
َ

نني حنني ح َاَتاَت  َذ
ُ

ريق�س
ُ
ريق�
ُ

سريق�س ريق�نا �سريق�نا �س
َ
نا �س
َ

نا �سقنا �سُق قسقس س�س�
ُ
�ام ع�ام ع
ُ
ام ع
ُ

ْيباْتيباْت يبات باخليبات باخَل افحة الطافحة الَطافحُة دايتها القدايتها الِقدِّي�سُة

ْ ممتلىء باجلنوْن ممتلىء باجلنوْن ناك هناك ُهناَك ُقُتقُت قت الوقت الو
َ
 الو
َ ُ

ينتظر
ُ
ينتظر
ُ

ا 
ً
ا  جنوما  جنوم
ً
 جنوم
ً

ُل
َّ
 يتحو
َّ
 يتحو
َّ

حيُث وجهِك

ا 
ً
ا جا ج جسجس س نا�س نا�  رحيقَك

ُ
 املوج
ُ
 املوج
ُ ُ

يجلب
ُ
يجلب
ُ َ

يجلب�سيجلب�س

آتاآْتآْتآت آت بنف�سجي  آت بنف�سجي  ٍيف لقاٍءيف لقاٍء

* * *

زن  احلزن  احُلزن  هيلسهيلسهيَل س �س �
ُ
 املاء
ُ
 املاء
ُ ُ

�سمعهل ي�سمعهل ي�سمع
َ
هل ي
َ

ْ
متسمتسمت س ال�س ال� باءَة

َ
باءةحني يختفي يف عباءةحني يختفي يف ع
َ
حني يختفي يف ع
َ

جيعةا بالفجيعةا بالَفجيعِة ا مهتزا هادئا مهتزا هادًئا مهتزًّ ا هادئ عميقا هادئ عميًق حني ينطلُق

ُؤال الأول: هل املوُتؤال الأول: هل املوت رحيٌل ؤال الأول: هل املوتوؤال الأول: هل املوتو
ُ
و ال�سو ال�س
ُ
 ال�س
ُ

حني يقفُز

او عدم
ْ
او عدم
ْ

أملاأمْلأمْلأمْل يدسيدسيُد س�س� �هل الن�هل الَن

ْ
��س��س�م ِ يف ا�سِت�س يف ا�ست�س يف ا�ست

ُ
 وتنام
ُ
 وتنام
ُ

رش�رش�رشُخ الفجيعُة � ت� َت وكيَف

ار
ْ
ار
ْ

رشخ�رشخ�رِش لنا لتحرقاخلنا لتحرقاِخلنا لتحرُق ال َ يف َد يف َد للجللِجُل لججتلججُت وكيُف
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�صهيل النزف

عبداحلميدالقائد *

*  شاعر من البحرين 

*



 
ْ
 لي�سوا انبياء

ُ
ال�ُسعراء

ول احلزُن قاتُل الأبطاْل 

 وحدها ُدوَن غيوٍم/ُدوننا
ُ
 هناَك متطر

ُ
ماء

َ
ال�س

نابِت الفرِح 
َ
 يف م

ُ
 تقطع

ُ
اخَلناجر

وْت 
َ

هل للع�سُق وجٌه او �س

 امَلوْت 
َ
 غري

ُ
اأم ان الَقوافَل ل تنتظر

 
ْ
 الليلَة اوردَة الدم

ُ
اأفتح

َ
�س

ح�ِس الَغام�ْس 
َ
 دوَن هذا الو

ُّ
 ال�رش

ُّ
كي مير

 
ْ
 النقاء

ُّ
 كي مير

َ
 الروح

ُ
افتح

ْ
قاء

ُ
َكي ل يكون لهذا ال�ُسوؤِم ب

ع�ُسوَقتي 
َ
 �سهيُل م

ُ
يرتفع

ْ
نف�سج

َ
دري بالب

َ
 على �س

ُ
وهي حَتلم

* * *

عَنى 
َ
يف َزمِن ال�م

 الذاكرُة �َسماًل
ُ
ح ترتنَّ

تتبعرُث جنوًنا 

 
ْ
اأم

َ
 ميحو ال�س

َ
ل �َسيء

 
ُ
املعاين تغادر

 احَلبيباِت
َ
وجوه

 
ِّ
الق�سائُد تفقُد اإيَقاعها ال�رِشي

 
ْ
لهاء

َ
ع�سٍة ب

َ
 ر

َ
الَن�سوُة ل َتعدو غري

 الِع�سُق يف الُكتِب الَقدميِة 
ُ
نام

َ
ي

د 
َّ
تعم

ُ
ميٍق م

َ
حَتَت َتخديِر ع

رمبا حتى ِنهايِة الُطوفاْن 
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من أعمال الفنانة هالة الموسوي - ُعمان 



1 - قدر
قدر نواحك يف املرايا

أين ترحلاأين ترحلأين ترحل

أحزان الرياحاأحزان الرياحأحزان الرياح  تاركا للطري 

وجمرة الأ�سفار نحو املاء

ماذا يف جراحك

عندما كنا على نخل

ب جراحناسب جراحناسب جراحنا سن�سن�

ماذا هناك

ت�سمرت فر�س

وغابت غيمة خلف اجلبال

2 - مل ينتبه القطار
باب الثقيلسباب الثقيلسباب الثقيل سيف ال�سيف ال�

واجلهات املتعددة

مل ينتبه القطار

إىل طريق القرى والن�سائماإىل طريق القرى والن�سائمإىل طريق القرى والن�سائم

بايا مثل الينابيعسبايا مثل الينابيعسبايا مثل الينابيع سحيث ال�سحيث ال�

واخلطوات الربيئة

جارسجارسجار س تتمازج مع الأ�س تتمازج مع الأ�

مل ينتبه

ابك الأبراجسابك الأبراجسابك الأبراج إىل م�اإىل م�سإىل م�سإىل م� إىل م�ذهبنا  إىل م�ذهبنا 

املمتلئة بالغرباء

و احرتقنا

3 -  الغراب
ل تقلق كثريا

من �سوادك البارق

أيها الغراباأيها الغرابأيها الغراب

جميعا منحدرون 

إىل الهاإىل اله�إىل اله�إىل اله�ك و الظلمة

ل�سنا �سوى قيامات هادرة

إىل النهايةاإىل النهايةإىل النهاية إىل النهايةت�ستطيل بنا  إىل النهايةت�ستطيل بنا 

بابسبابسباب سوننت�رش يف ال�سوننت�رش يف ال�

4 - حلم غام�ش 
 بعيدا 

رشلعل اهلل يدرك �رشلعل اهلل يدرك �رشختي
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هدير املتاهات 

و الأمل

حاق اخلنجريشحاق اخلنجريشحاق اخلنجري* شإ�شإ� إ�اإ�ا

ُ  شاعر وباحث من ُعمان   شاعر وباحث من عمان   شاعر وباحث من ُعمان  *

*



حللم جنوبي

طليق وغام�س

اأنا اخلائف الأعمى

ورائي تكاثرت ذئاب

ول اأدري

اإىل اأين اأهرب

اأبعرث هذا البعد للريح

 رمبا اأكون

اأنا الرند املغامر

رمبا �ساأدرك ما خلف الظهرية 

رمبا اأنا الكاهن املجهول �رشقا

ولي�س يل ب�د

�سوى ال�سحراء

5 -  النار الرباقة
نتودد اإليك

 اأيتها النار الرباقة

ما الذي يجعلنا نهداأ

من حرقة العامل

ملاذا ل تتوقف رواحلنا

عن الرتحل و العذاب

اإىل متى هذه الأرواح ال�سدئة

يف اأج�سادنا 

6 -  كاهن البعيدات
اأيها اخلمر  

كاهن البعيدات وال�سدى 

قل لهذا الكوكب املتحجر

 هوؤلء الندامى   

ل يهلكهم اإل الدهر

�سجرة  العدم

والقبور

 املتناثرة يف اأرواحهم

7 - حب
...  اأحبك 

ل يزال الغيم غربيا 

وحزين مرتع بالدمع 

قو�س من دخان الليل

 يتبعني

 اأنا اأعمى 

حياتي ل توؤرخها 

الكواكب 

كيف اأ�سبح جنمة 

ودمي مفاتيح 

الزنازن كلها

8 - الن�رص 
كنت ت�رشب الآفاق

ول تاأخذك  الرغبة 

اإىل الأر�س 

ملاذا تراجعت

 عن اأح�مك

 واأنت طرينا الوحيد 

الذي يدرك اأ�رشارنا.
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9 - نبتون
 مثلك

�سارد يف الغياب و الزرقة

اأتق�سى

 ما يقوله اهلل يف اخلفايا

عن �رشفة الغريب 

اجلهة التي تاأخذنا معا

اإىل الأفق الأعلى

10 -  مرمي 
الليل

فتنة الآفاق 

العظام التي تنوح

من �سدة الغربة

الظماأ  

الكلمات الغام�سة   

ما اأجملك 

و اأنت تكربين

اأمام هذا املد الهادر 

 كيف يل اأن اأترك 

هذا اللهب ال�ساقط من ال�سماء

يجرحك يا مرمي 

 اأنت الوحيدة القادرة 

على ك�رش الظ�م

واأمواج البحر

وال�سنوات اجلارفة 

جمرة واحدة

واحدة ل اأكرث

تت�سامى يف دمك

تكفي كي تاأخذ 

روح العا�سق املرهق

اأحبك

اأنت �رشاوة النيزك

ومعجزة ال�سدمي

يف هيامك الغريب

اأمنو واأ�ستكني

 واأنفلت

مثل الطري خلف الينابيع

ب� وجهة يف غيابة احللم

اأيتها ال�رش و الوردة

وانفتاح الأر�س

على درب الغمام

الطريقة املثلى

كي اأرى اهلل يف املرايا

واأ�ستلذ الوجود . 
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أنوي : اأنوي : أنوي : 

بح مطراسبح مطراسبح مطرا أ�اأ�سأ�سأ� أن اأن أن 

أخرج من الغيمةاأخرج من الغيمةأخرج من الغيمة

أهطل على العامل .اأهطل على العامل .أهطل على العامل . أهطل على العامل .و أهطل على العامل .و

لأبلل :

س�خ�س�خ�س�ت حبيبتي املدر�سية

ودرجات امتحاناتها

 ودوامها وغياباتها

أفاأف�أف�أف�م جي�سيكا لجن آخر اآخر آخر  آخر توه  آخر توه  �وب�وب�

أة اأة أة  أة وهي متثل دور امر أة وهي متثل دور امر

تن�سى - دائما- مظلتها يف البيت

�مت احلم�مت احلم�ن مت احلمسمت احلمس س �س � رشوجودي فو�سرت وهي تك�رشوجودي فو�سرت وهي تك�رش

أحاأح�أح�أح�مها  أت عليها اأت عليها أت عليها  أت عليها وكيم با�سنجر .. كلما طر أت عليها وكيم با�سنجر .. كلما طر

فسفسف أ�سابيع ون�اأ�سابيع ون�سأ�سابيع ون�سأ�سابيع ون� يف ت�سعة 

أ�سا�سية اأ�سا�سية أ�سا�سية  ارون �ستون يف غريزة سارون �ستون يف غريزة سارون �ستون يف غريزة  سو�سو�

* * *

بح مطراسبح مطراسبح مطرا أ�اأ�سأ�سأ� أن اأن أن  أنوي اأنوي أنوي 

أهطل على باري�ساأهطل على باري�سأهطل على باري�س أهطل على باري�سأخرج من الغيمة و أهطل على باري�سأخرج من الغيمة و أخرج من الغيمة واأخرج من الغيمة و

هريسهريسهري سلعل قطرات مني تدخل مطعم مك�سيم ال�سلعل قطرات مني تدخل مطعم مك�سيم ال�

جتل�س على املائدة

اء ساء ساء  سوتتناول الع�سوتتناول الع�

أن تدفع الفاتورةاأن تدفع الفاتورةأن تدفع الفاتورة دون 

لأن النادل - حتما - �سيم�سحها 

من على الكر�سي

* * *

بح مطراسبح مطراسبح مطرا أ�اأ�سأ�سأ� أن اأن أن  أنوي اأنوي أنوي 

أهطل على ال�سياب :اأهطل على ال�سياب :أهطل على ال�سياب : أهطل على ال�سياب :أخرج من الغيمة و أهطل على ال�سياب :أخرج من الغيمة و أخرج من الغيمة واأخرج من الغيمة و

باك وفيقةسباك وفيقةسباك وفيقة سائده .. ومتثاله .. و�سائده .. ومتثاله .. و� ائده .. ومتثاله .. و�سائده .. ومتثاله .. و�س سعره .. وق�سعره .. وق� عره .. وق�سعره .. وق�س س�س�

ليهتف ال�سمك يف بويب :

مطر .. مطر .. مطر .

* * *

ولكي يذاع هطويل باهتمام 

يف الن�رشات اجلوية

أبقى يف الغيمة مطرااأبقى يف الغيمة مطرااأبقى يف الغيمة مطرا ا�سا�س

ل اليابانسل اليابانسل اليابان سحتى ت�سحتى ت�

ارة مروريةسارة مروريةسارة مرورية سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�آخر  إ�آخر  آخر اآخر  آخر لأبلل  آخر لأبلل 

أن يرفعوهااأن يرفعوهاأن يرفعوها قبل 

* * *

أهطل على العاملاأهطل على العاملاأهطل على العامل ا�سا�س

طره لرتديد عبارة :سطره لرتديد عبارة :سطره لرتديد عبارة : سلأ�سلأ�

أثناء الأمطار( اأثناء الأمطار( أثناء الأمطار(  )انتباه .. الطريق زلق 

د :سد :سد : سوالعامل - كله - يق�سوالعامل - كله - يق�

اثنائي . 
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اأمنياتي

رباح نوري*

*  شاعر من العراق

*



العارف ببحري    

برمل طفولتي

مبلم�س امللح يف مائه

باليود النقي

سمطهرا من الأمرا�سمطهرا من الأمرا�س،

لنيسلنيسلني سبالزرقة التي تو�سبالزرقة التي تو�

�سماء.

نةحياتي فتنةحياتي فْتنُة الريح

أ�رشعتكاأ�رشعتكأ�رشعتك يف 

ياب�سة، �سفر

غربة وعبور.

كابكاِبَك ر �سواد غر �سواد ُغِر سيوم�سيوم�س

أ�سي بيا�اأ�سي بيا�سأ�سي بيا�سأ�سي بيا�س املحار. أ�سي بيا�يف ر أ�سي بيا�يف ر

الباطنة... مل يعد

يءسيءسيء سمن ا�سمك �سمن ا�سمك �

بحرك مل يعد يعانق

قيةسقيةسقية سم�س طفولتنا ال�سم�س طفولتنا ال� م�س طفولتنا ال�سم�س طفولتنا ال�س س �س �

ُ ملعان زرُد ملعان زرُدَك تفتُفَت َلهذا، َخفلهذا، خفلهذا، َخ

وذوى يف �سكون مريب

يءسيءسيء سمن ترك كل �سمن ترك كل � من ترك كل �كمن ترك كل �ْك

لأهل - البندر- اخلبثاء.

دمي قدمي قواقع تدمي قدمي قواقع ُتدمي قدمي ل

يادينسيادينسيادين س نوار�س تظلل ال�س نوار�س تظلل ال� ل

وة ذغوة ذّغوة " ذغ" ذغ"  إىل اإىل إىل  إىل د  إىل د  د سد س سلرت�سلرت�

اك�سساك�سساك�س س تلك التي ت�س تلك التي ت� ول

اطئساطئساطئ سالب�رش على ال�سالب�رش على ال�

حتى الطيور ال�سيبريية

يف رحلتها الأفريقية

أتاأتاأت امل تامل ت

ها، سها، سها،  س بيا�س بيا� مل تخّط

لة ودليل.سلة ودليل.سلة ودليل. س�سهما، جتاه بو�س�سهما، جتاه بو�

مل ت�سقط من ج�سدها

أثرييةاأثرييةأثريية ة  سة  سة   سري�سري�

آناآنآن آنعها يف القر آنعها يف القر عها يف القرسعها يف القرس سلن�سلن�

�دلي�دلي� قد�سيا على الن�سيان.

عثاءسعثاءسعثاء سؤو�سنا ال�سؤو�سنا ال� ؤو�سنا ال�وؤو�سنا ال�و ر

مل تعد تقا�سم ال�سماء

مناطحة البقاء

 الفراغ ، والعبث.

بحر الباطنة...

ون ماءكسون ماءكسون ماءك سائ�سائ� ائ�نحن اخلائ�نحن اخْل

الهواء و الهوى تغري بنا،
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َبحُر الباِطَنة

طالب املعمري

*



مل نعد اأولئك، املتدفئون

برملَك، وكنف ايقونتك.

الأ�رشار وّلُت ب�سندوقها الذهبي

وحني كنا يف ح�رشتك

ع�سنا، كاأ�سنان اأ�سماكك

 القاب�سة مبحبة اإىل بحرها

وان ركبناك ت�سلنا باآخر الدنيا

 لغات، لهجات

 دروب رزٍق وحياة.

يا بحر الباطنة.. ذبلت ُزرقتَك

�ساء القلب
ْ
وي

ُ
يف ب

 ما بقي منَك، ماء اآ�سن 

�سفن حربية، و" �سْكراب "

ب�د ال�َسم�س امل�رشقة

 والعم �سام.

ب�رشك مل يعودوا

يغت�سلون  مبائك،

قواربهم و�سباكهم

اأكلها النمل والن�سيان

ب
ّ
ف وُهر

ّ
ر

ُ
�سمكك ج

نحو الزرقة البعيدة

نخيلك يب�ست واقفة

كحرف األف

خطه طفل بقلم ر�سا�س

العارف باحلب

جّف ماء قلبه بالك�م

ت �سم�سَك
َ
ب

ُ
وحني َغر

انطفاأ القمر

ل اآهات

ول اأنني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* بحر الباطنة: منطقة بحر و اأر�س �سا�سعة و ب�رش.
* ذّغوة: غابة اأ�سماك ال�رشدين و اأخرى. 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

153

من أعمال الفنان يوسف الفوري - ُعمان 



154

من أعمال الفنان عبدالكريم الرواحي - ُعمان  



155
- يوليو  2017 نزوى العدد 91

قد  كانْت  كانْت   ْ مْن لأجل  من  لأجل  ن 
َ
م لأجل   
َ

ول وأين  واأين  أين  ول متى  وأدري  متى  واأدري  متى  أدري  ل�ست 

ول الدمى".  "متجر  بـ:  املعنونُة  ُة 
َّ

ةسةس الق�  
َّ
الق�  
َّ

الق�س س  ِت
َ
تبتب بتبِت تكتُك

أو حكاية اأو حكاية أو حكاية  خياٍل َد
َّ
 هذا جمر
َّ
 هذا جمر
َّ

إذا كاناإذا كانإذا كاَن إذا كانما  إذا كانما  اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� أعرف اأعرف أعرف 

ؤلف وؤلف وؤلف  امل ذلك  املوؤكد  ذلك  وؤكد  املو ذلك  املوؤكد  ذلك  ؤكد  ي كما  حقيقية،  ووقائع  يوياء  كما  حقيقية،  ووقائع  وياء  يس كما  حقيقية،  ووقائع  يسياء  كما  حقيقية،  ووقائع  ياء  سلأ�سلأ�

ا 
َّ
عم النظر  عما   النظر  ا  
َّ
عم النظر   
َّ �ضغ�ضَغ�ضِّ وِب وبغار،  غار،  وبس وبسار،  ار،  باخت� ولكن  باخت�ساملجهول،  ولكن  ساملجهول، 

التي جتري يف متجٍر التي جتري يف متجٍرغرية  ٍغرية  التي جتري يف متجرس التي جتري يف متجرسغرية  غرية  ال�س احلكاية ال� س احلكاية  إذا كانتاإذا كانتإذا كانِت

دفة سدفة سدفة هي  ال� ال�سإن  سإن  ال�ا ال�اإن  إن  ف فا،  ا،  أو حقيقيةاأو حقيقيًةأو حقيقيًةأو حقيقيًة حقيقيٍة
َ
 غري
َ
 غري
َ

غريسغريسغرٍي س�س�

أ�سارع اأ�سارع أ�سارع  أ�سارع أنا  أ�سارع أنا  أنا اأنا  أنا ، و أنا ، و
َّ

فحاتسفحاتسفحاِت بني يدي س هذه ال�س هذه ال� عتسعتسعْت سالتي و�سالتي و�

إىل ااإىل اإىل ال�ستيالء عليها. وها هي ذي هنا:

ل�ستعادِة فل�سفٍة ن ــن ــن  م يكفي  مــا  يكفي  ــا  مــ يكفي  مــا  يكفي  ا  م مــ  ــ 
َّ

ديـــديـــدي ل يكن  لـــمل  يكن  ـــمل 

وِن وسوُسوؤُ � �س  س 
ُ ِّ
يف�س
ُ
يف�س
ُ ِّ
يف�س

ِّ
ذا ــذا ــذا  وه للفكر.  املتعالية  وهــالرهانات  للفكر.  املتعالية  ــالرهانات 

عةسعةسعِة ب� يف  ب�سأغلق  يف  ب�سأغلق  يف  ب�اأغلق  يف  أغلق  أن اأن أن  الآن  اول ــاول ــاول  أحاأحــأحــأح وملاذا  التافهة، 

ن�سميها  ن�سميها أن  ن�سميها اأن  أن  إمكاننا اإمكاننا اإمكاننا  ب باان  اان  بــ بــان  ان  ك كــإذا  كــإذا  كاإذا  إذا  - حكايَة  أ�سطراأ�سطرأ�سطٍر 

بح سبح سبح فيما  أ�اأ�سأ�سأ� كذلك-متجر الدمى القدمي جلدي الذي 

إىل ملكيتي. اإىل ملكيتي. إىل ملكيتي.  بعد ملكًا لعرابي، ومن ملكيته انتقل 

س الذكريات الأ�س الذكريات الأ�سية؛ 
ُ
هذا املتجر له يف عيني �سحر
ُ
هذا املتجر له يف عيني �سحر
ُ

أ�سالفهم، اأ�سالفهم، أ�سالفهم،  آخرون على اآخرون على آخرون على بورتريهات  آخرون على يحافظ  آخرون على يحافظ  ومثلما 

 النظرة على 
َ
رأمررأمرر

ِّ
أمر
ِّ
أمراأمر أناأْنأْنأن أنأ�ساليف  أنأ�ساليف  أ�ساليف اأ�ساليف  أ�ساليف أنا  أ�ساليف أنا  أنا اأنا  أتذكر

َ
أتذكر
َ
أتذكراأتذكر أتذكرلكي  أتذكرلكي  يكفيني 

القدمية  الدمى  فوفسفوفسفوٍف  � يف  �س  يف  س 
ُ
تنتظم حيث  فوف، 
ُ
تنتظم حيث  فوف، 
ُ ُّ

تنتظمالر حيث  تنتظمالرفوف،  حيث  فوف، 
ُّ
الر
ُّ

الطفولة  منذ  بها.  الطفولة ألعب  منذ  بها.  الطفولة األعب  منذ  بها.  ألعب  أن اأن أن  قط  يل  يتي�س  مل  يتي�سالتي  مل  سالتي 

كان  وقد  بجدية.  كان إليها  وقد  بجدية.  كان اإليها  وقد  بجدية.  إليها  النظر  على  معتادا  كنت 

َمى َمْتجُر الدُّ

خوليو غارمينديا

�ص
�صو

ن

ترجمة خالد الري�سوين*

*  شاعر ومترجم من المغرب 

كاتب   Julio Garmendia غارمينديا:  خوليو  *

يف  يف ــد  يف ــد  د  ــل ــل
ُ
و فنزويلي،  ودبلوما�سي  فنزويلي، سحفي  ودبلوما�سي  فنزويلي، سحفي  ودبلوما�سي  حفي  سو�سو�

كاراكا�ض يف  كاراكا�ضويف  يف  ضويف  كاراكا�ـــ يف  كاراكا�ـــويف  يف  ويف  وت وتـــ،  ـــ،  1898 إيلطكويو اإيلطكويو إيلطكويو 

يف  رية سرية سرية  الق� الق�سة  سة  الق�س الق�سة  ة  الق� كتاب  الق�سأهم  كتاب  الق�سأهم  كتاب  الق�اأهم  كتاب  أهم  أحد اأحد أحد   ،1977
ل على سل على سل على  س، ح�س، ح� اء جيل ساء جيل ساء جيل 28 أع�اأع�سأع�سأع� أع�أحد  أع�أحد  أحد اأحد  أحد هو  أحد هو  فنزويال، 

سنف ال�سنف ال�سد �سنة  نف ال�سنف ال�س سآداب يف �سآداب يف � آداب يف �الآداب يف �ال الاجلائزة الوطنية لالاجلائزة الوطنية ل

ؤ�س�سي الواقعية ال�سحرية وؤ�س�سي الواقعية ال�سحرية وؤ�س�سي الواقعية ال�سحرية  و، يعترب من مو، يعترب من م 1974
أعماله ال�اأعماله ال�سأعماله ال�سأعماله ال�سدية:  أعماله ال�أهم  أعماله ال�أهم  أهم اأهم  أهم من  أهم من  أمريكا الالتينية. اأمريكا الالتينية. أمريكا الالتينية.  أمريكا الالتينية. يف  أمريكا الالتينية. يف 

الورقة  الذهبي،  الذهبي، سوكي  الذهبي، سوكي  وكي  ال� التني  الدمى،  ال�سمتجر  التني  الدمى،  سمتجر 

أنا، طبيب اأنا، طبيب أنا، طبيب  امليت  ت�سقط يف خريفها،  التي مل 

املوتى... وغريها



جدي، ثم من بعده عرابي يقولن يف اإ�سارة اإليها: 

- نحن مدينون لها بحياتنا!

اأحببتهما  الذي  اأنا  يل،  بالن�سبة  ممكنا  يكن  ومل 

ْن كنُت  دٍّ على حدٍّ �سواء، اأن اأنظر با�ستخفاٍف مِلَ ُ
ِبو

مدينا له بالهبة الثمينة للوجود.

اأن  اأي�سا  اأن تويف جدي، مل ي�سمح يل عرابي  بعد 

رتبة 
ُ
األعب بالدُّمى التي ظلْت على رفوف املتجر، م

ودون  دقيٍق،  لَتاُتٍب  خا�سعة  �سارٍم،  تنظيم  يف 

 من 
َ
 مناذج

َ
 للحظٍة مع

َ
 اأبداً اأن تتعا�َس

َ
اأن ت�ستطيع

اأ�سكاٍل خمتلفٍة. ل تلك التي من العوام والتي مت�سي 

 مل�سافِة مٍت 
َ
ولها زنربك يدفعها ما يكفي لتم�سي

الفاخرة  الدمى  ون�سف يف م�ساحة منب�سطة، مع 

والتي  واملعطِف،  َعة 
َّ
القب ذاِت  والأر�ستقراطية 

بالكاد تعرُف رفع اأطراف الأقدام املنتعلة لأحذية 

يف اأناقة. مل يكن عرابي مينح العناية ل لهذه ول 

على  للحفاظ   
ٌّ
و�سوري  

ٌ
لزم هو  مما  اأكرث  لتلك، 

فوِف التي كانت ت�سطف فوقها. مل يتخذ 
ُّ
نظافة الر

باأدنى  لنف�سه  ي�سمح  يكن  ومل  جتاهها  األفة  اأي 

ال�سغري  املتجر  يف  اأر�سى  قد  كان  معها.  مزحة 

 اأن يدخل مرحلة تدهور ملا اأتوىل اأنا 
ُ
نظامًا يجب

نف�ض  لها  يكون  لن  روحي  لأن  املوؤ�س�سة،  حيازة 

من  ًا 
ّ
جلي ذلك  و�سيبدو  لديه،  كان  الــذي  املــزاج 

يف  �ستزدهر  التي  املتحررة  والجتاهات  الأفكار 

اأجواء الأيام اجلديدة.

قبل كلِّ �سيء كان يفر�ُض على الدمى مبداأ ال�سلطة 

ال�سارية يف  والعادات  للنِّظام  اخلرايّف  والحتام 

املتجر منذ القدمي. فقد كان يرى اأنه من امل�ستح�سن 

ب�سيء  الرهبة ويعاملهم  اأن يبث فيهم بع�سا من 

وال�سطراب  البلبلة  جتنب  ــل  لأج الق�سوة  مــن 

املتاجر  اإىل  اخلـــراب  حتمل  الــتــي  والــفــو�ــســى 

المرباطوريات  يف  مثلما  املتوا�سعة  ال�سغرية 

اخلاطئة  املبادئ  بتلك  م�سبعا  كان  لقد  العظمى. 

التي كان قد تربى عليها والتي �سعى اإىل غر�سها 

 
َّ
ال�سعي وريثه  يفَّ  وجد  واإذ  الو�سائل.  بكل  يفَّ 

ــراءاِت  اإج يعلمني  بــداأ  املتجر،  �سوؤون  تدبري  يف 

بالن�سبة  اأما  الأعمال.  تدبري  عنى 
ُ
ي لرجٍل  التق�سِف 

طويل  زمن  ومنذ  كان  الذي  اخلادم  لهرييبريتو، 

متكفال بامل�ساعدة يف خدمة �سوؤون اأعمال املتجر، 

فكان عرابي ي�ساويه باأ�سواأ الدُّمى تلك التي ت�سحن 

اخل�سبية  البهلوانات  مثل  ويعامله  احلبل،  بتدوير 

اخل�سب،  بن�سارة  ملوؤهم  يتم  الذين  واملهرجني 

والتي كانت تعرف رواجا كبريا يف ذلك احلني. لقد 

كان هرييبريتو، ح�سب راأيه، ل ميتلك عقال اأذكى 

من الدمى التي من فرط عمله الدائم يف جتارتها 

واملخنثة،  الطائ�سة  عاداتها  اكت�ساب  اإىل  انتهي 

اإىل احلد الذي زادت معه �سكوكه بهذا اخل�سو�ض 

التي  الدمى  تلك  من  يرتاب  كان  اأنــه  درجــة  اإىل 

غادرت املتجر يف وقت ما برفقة هرييبريتو دون 

اأن تباع نهائيا. ولهذا كان يف�سل هوؤلء التع�ساء 

اكت�سبت  اأنها  من  رمبا  مت�سككا  الدمى،  بقية  عن 

عاداٍت �سارًة على يِد هرييبريتو.

اأنا  �ست  حتى  طويلة،  �سنوات  ان�سمت  وهكذا 

متطابق  عجوزا  عرابي  و�سار  نا�سجا،  رجــال 

ال�سفات مع جدي كما عرفته اأثناء طفولتي. كنا 

ل  كنا  حيث  للمتجر،  اخللفي  املحل  يف  ن�سكن 

ن�ستطيع اأن نتحرك اإل ب�سعوبة بالغة بني الدمى. 

ابن  اأن  الرغم من  ولذلك، وعلى  اأنا،  ولدت  هناك 

�سعي لأبوين كرميني، ميكن اأن اأعترب نف�سي ثمرة  

للمتجر،  اخللفية  اجلهة  يف  حدثت  حب  حلكاية 

مثلما يحدث عادة مع اأبطال احلكايات ال�سطارية.

ويف يوم ما �سعر عرابي باأن حالته ال�سحية جد 

�سيئة.

اأخلط بني  ت 
ْ
ْت عيناي، قال يل، و�س

َ
لقد غام  -

يف  توجد  التي  ة، 
َّ
اِطي امَلطَّ اِت 

َ
والــُكــر اِمنَي 

َ
امُلح

الواقع يف مو�سٍع اأعلى من ذلك بكثرٍي.

: دٍّ ُ
وا�سل وهو مي�سك يِدي ِبو

اأقطع  اأن  اأ�ستطيع  ول  واهنتني،   
َّ
�ساقي  

ُّ
اأِح�ض  -

اِع  ُقطَّ وبني  بينك  تف�سل  التي  الق�سرية  امل�سافة 
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العالمات  هــذه  خــالل  ومــن  تعٍب.  دومنــا  الطرق 

ب�ساعاٍت  نف�سي  اأعد  ل  واأنا  �ساأموت،  اأنني  اأعرف 

متجر  تــرُث  ــَت  اأن الآن  ومنذ  احلياة،  من  طويلٍة 

الدمى.

ابي اإىل اإعطائي جمموعة من التو�سيات 
َّ
انتقل َعر

ُه 
َ
املكثفة عن الأعمال. ثم قام بتوقٍف راأيُته اأثناء

وعيناه  منه  اخللفية  واجلهة  املتجر  عرب  يتجوُل 

م�ساهد  بالتاأكيد  تطوي  النطفاء.  و�سك  على 

اجلــدران  داخــل  واملا�سي،  احلا�س  من  وا�سعة 

ال�سيقة املغطاة بكائنات �سغرية تقوم بحركاتها 

املاألوفة.  اأو�ساعها  يف  تبدو  وكانت  املعتادة، 

وفجاأة، وهو يركز نظرته على اجلنود الذين احتلوا 

:
َ
ر جهة كاملة على الرفوف، ففكَّ

- نحن مدينون لهوؤلء املقاتلني ب�ساعات طويلة 

 اجليو�ض 
ُ
ع

ْ
ي
َ
من ال�سالم. لقد منحونا فوائد جيدة. ب

ة.
َ
رِبح

ُ
جتارٌة م

وافَق على 
ُ
ي اأن   على 

ُّ
اأ�سِ بالقرب منه، كنُت  واأنا 

�سوه، لكنه اكتفي فقط باأن 
َ
ا�ستدعاء الأطباء ليْفح

 يل علبًة كبريًة كانْت يف زاويٍة ما.
َ
ظِهر

ُ
ي

العلماء  من  كثري  على  بالتحديد  ت�ستمُل  اإنها   -

الكرتون  اآخرين من  والدكاترة ونوابغ  والأ�ساتذة 

دون  هناك  بقيْت  اخل�سب،  ن�سارة  من  واأعماقها 

اَع يف العتمة التي تنا�سبها. واإذن، ل تعلق 
َ
اأن ُتب

طر. وبدل من 
َّ
اآمال كربى على فائدة مثل هذا ال�س

 
ُّ
ويتم فيها،  مرغوبا  كان  اخلزف  دمى  فاإن  ذلك 

امل�سنوعة  الدمى  �سًا 
ْ
واأي بح. 

ِّ
بالر مًا 

ْ
َدو اقتاُنها 

عــادة  كانت  التي  ليولويد 
ُّ
وال�س العجائن  مــن 

كانت  ِق 
َ
اخِلر من  امل�سنوعة  تلك  وحتى  مطلوبة، 

جتد �سبيلها اإىل البيع. وبني احليوانات -ل تن�ض 

ذلك-، اأو�سيك على الأخ�ض باحلمري والدببة التي 

كانت الدعامة الأ�سا�سية لبيتنا يف كل الأوقات.

يزداد  حاله  باأن  عرابي  �سعر  الكلمات  هذه  بعد 

 على عجٍل كاهنًا وراهبتني. 
ُ
�سوءا، وجعلني اأ�ستقدم

 واأخذتهم من الرف املجاور للفرا�ض.
َّ
مدْدُت ذراعي

ها بلطٍف، 
ُّ
�س

ُ
ج

َ
- لقد م�سى زمن طويل، قال وهو ي

م�سى زمن طويل واأنا اأحتفظ هنا بهذه الدمى التي 

ها بخ�سم ع�سة يف 
َ
ي�سعب بيعها. ميكنك اأن تقدِّم

الُع�ُس فيما يتعلق بالكهنة.  اأي مبا يعادل  املئة، 

 
ْ
اأما بالن�سبة للراهبات، فتكفْل اأنَت باأعباِئها وقدِّم

لهن واحدة.

 هرييبريتو 
ُ
ابي بكاء

َّ
 عر

َ
يف هذه اللحظة قطع كالم

للمتجر  اخللفية  الغرفة  من  زاوية  يف  كان  الذي 

مم�سكا براأ�سه بني يديه، وهو ل ي�ستطيع اأن ي�ستمع 

متجر  ل�ساحب  الأخـــرية  الكلمات  اأمٍل  دون  من 

الدمى.  

الأخري:  هذا  اإىل  يتوجه  وهو  قال  هرييبريتو،   -

لك  قلته  اأن  �سبق يل  اأكــرره لك مما  ما  لدي  لي�ض 

 �سوتك 
ٍّ

مراٍت عديدًة من قبل: ل ترفع ب�سكٍل ِندِّي

�ض الدمى. 
َ
ول تلم

ترددت  تنهداته  لكن  ب�سيء  هرييبريتو  يجب  ومل 

ًة 
َّ
ْق�َسِعر

ُ
من جديد ب�سكٍل اأعلى من اأي وقٍت م�سى وم

ب�سكٍل اأكرب.

بنهاية  عجلت  املعاك�سة  هذه  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

قليلة  حلظات  الأخــرية  اأنفا�سه  لفظ  الذي  ابي 
َّ
َعر

عينيه  ٍع 
َ
ر

َ
بــو اأغلقُت  الكلمات.  بتلك  نطق  اأن  بعد 

وم�سحُت يف �سمٍت دمعة. وكان يعذبني، مع ذلك، 

 من 
َ
اأكرب ِمنِّي، عالماٍت  اأكرث   هرييبريتو 

َ
ظِهر

ُ
ي اأن 

احلزن والأمل. كان ينتحب خمتنقا بالدموع، كان 

الأق�سى  الطرف  من  كئيبا  ويرك�ض  ُه 
َ
ر

ْ
�َسع ينت�ُض 

ني 
َّ
م �سَ واأخريا  الآخر.  طرفها  اإىل  اخللفية  للغرفة 

بني ذراعيه: 

- نحن وحيدان! نحن وحيدان! �ساح. 

على  له  اأ�ـــسُت  ثم  عنٍف،  دومنــا  منه  تخل�سُت 

الكاهن والطبيب القبيح واملمر�سات البي�ساوات 

وباقي الدمى املتناثرة يف فو�سى جنب ال�سير، 

يف  اأخــرى  ة 
َّ
مر ي�سَعها  باأن  باإ�ساراٍت  له  وقمُت 

اأماكنها...
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»الباب مفتوح على اآخره لكن البيت مل يعد هناك.«

ال�ساعر اأكرم القطريب    

الف�صل الأول:هوام�ش

واحد وع�سون عاما.

ثمانية  العامل.اأحيانا،  من  جزء  يف  الر�سد  �سن 

ع�س كافية جدا.

واحد وع�سون عاما ق�سيتها يف القاهرة،وثمانية 

الر�سد  العربية.�سن  الدول  جامعة  يف  عاما  ع�س 

اإذن املقبول يف كل العامل.

كل تلك الأعوام تعيدن مرة اأخرى اإىل لندن.لندن 

القاهرة  اإىل  غادرتها  التي  ع�ستها.تلك  قد  التي 

مودعة اإياها يف عام 1989.مل اأزرها �سوى مرة 

واحدة بعد ذلك.ثم األقيت بها يف زاوية من زوايا 

اآنذلك ولي�ست كذلك  الذاكرة.مل تكن احلياة �سهلة 

اأمورا  ذواتنا  من  نتقبل  نكرب  وفيما  اليوم.لكننا 

�ستى. نتعرف عليها فال تعود تفاجئنا واإن كانت 

ل تزال تفاجئ الآخرين، تربكهم وتثري ردود فعل 

عنيفة اأحيانا.

رغم  �سهولة  اأكرث  م�سنية.كانت  اأ�سحت  الكتابة 

اإىل  والإلتفات  التذكر  باب  تفتح  الأمل.الكتابة 

ظهرك  فوق  الثقيل  باحلمل  وقتها  اخللف.ت�سعر 

حتررك  بالن�سيان.الكتابة  التخفف.غالبا  وتود 

يف  دواءان  والن�سيان  ذلك،اأي�سا.التذكر  مــن 

دون  �ساأ�سد  املرة  هذه  والأمل.  احلياة  �سيدلية 

باب البيت

يوميات روائية

ظبية خمي�س*

من أعمال الفنان مازن المعمري - ُعمان

*  شاعرة وكاتبة من دولة اإلمارات العربية المتحدة  



قناع.لن تكون هناك »مهرة«، ورمبا قد تفاجئنى 

بح�سورها دون �سابق تر�سد.مهرة التي كتبتها 

2003. املخطوطة  يف احلياة كما هي يف عام 

والتي  الكومبيوتر  حمفظة  على  مكثت  التي 

ن�ستها الآداب فيما بعد يف عام 2011.

نا�س  من  الأعــوام  عرب  هي  كما  احلياة  تنقلت 

واأ�ستعيدها متددة يف ن�سها. اإىل نا�س.تذهب 

اإنها  ثم  الري�ض وقلم ودار مرييت  دار  اإىل  ذهبت 

ك�سرية  لتولد  الآداب  يف  اأعـــوام  بعد  ا�ستقرت 

روائية.

حال الكتابة الأدبية م�سطرب يف العامل العربي.

ل اأعلم.ل يهم منذ متى تكتب اأو كيف مت ت�سنيفك 

اأدبيا.املوؤكد اأنه ل �سمان حلال الن�س،متاما كما 

الكتابة مورد رزق للكاتب. ل �سمان لأن تكون 

لل�سف  ت�سطر  مل  اإذا  جدا  �سعيدا  تكون  اأنك  بل 

عليها وحتمل تكاليف الن�س فيما النا�س يجنى 

الأرباح اأو رمبا يكتفي بو�سع الكتاب يف املخزن 

بعد اأن يقب�ض من املوؤلف تكلفة الكتاب واأرباحه 

م�سبقا.

اليد  بخط  البيت  باب  خمطوطة  )هام�ض:ذهبت 

اجلديدة  ن�سها  لدار  تروج  اإماراتية  نا�سة  اإىل 

ن�س  لإعــادة  وطلبات  منها  اإت�سالت  عدة  بعد 

كتب �سابقة وا�ستقبلتنى بتحاب خميف ثم بعد 

ومل  قراءتها  تنه  ومل  املخطوطة  اأعادت  اأ�سابيع 

تعتذر واأظنها جازفت برغبة الن�س لظبية خمي�ض 

يف الفتة احلالية يف الإمارات ثم خافت ل�سبب 

ال�سخ�سيات  مع  ج�سورها  تبنى  وهــي  اآخــر  اأو 

دارها  ويدعموا  ليمولوا  واملوؤ�س�سات  الر�سمية 

وللحق كانت قهوتها طيبة رغم كل �سىء.(

حياتي غريبة هذه الفرتة

طويل.ل  زمــن  منذ  عمل  بــدون  اأع�ض  مل  عمل.  بال 

مورد رزق بعد ول روتني يومي يقت�سي ال�ستيقاظ 

والهرولة نحو مكتب ما ول حلم باإجازة ق�سرية.اأنا 

يف اإجازة مفتوحة.اأ�ستطيع اأن اأ�سف اأيام ال�سبوع 

اإجازتى  ــداأت  ب  2010 يونيو   20 اأ�ساء.منذ  كما 

فقط  ميكننى  كما  احلياة.احلياة  لأحيا  املفتوحة 

ورمبا كما اأريد.

والدرا�سة من جديد.فكرت  لندن  اإىل  للعودة  خططت 

يف الكتابة حول عوملة احلياة يف الإمارات ور�سد 

يف  بالفعل  الأكادميي  القبول  لذلك.وجدت  الأدب 

جامعتي القدمية،جامعة لندن وكلية العلوم ال�سقية 

اأ�سجل  اأن  على  يتوجب  العام.كان  لهذا  والإفريقية 

اجلامعة  يف  الر�سد  �سن  اليوم.بلوغ  فيها  واأكــون 

بو�سلة  لتغيري  ــارة  ــس اإ� كانا  والــقــاهــرة  العربية 

املكان والزمان.وفكرت يف العودة اإىل اخللف.واحد 

وع�سون عاما اإىل اخللف.لندن.

ل اأعرف ملاذا بالتحديد،اأو لو كان ذلك جمديا الآن.

ولكن لندن �سكلت ىل نقطة اأمان ورمبا حنني ملن قد 

اأ�ستطع تغيريه.اأمان.نعم  كنت.رمبا ملل من واقع مل 

اإىل لندن عدت حني  العربي.  اأكرث من موطني  اأمان 

 .1987 الإمــارات يف عام  اعتقايل يف  خرجت من 

اإليها حني عجزت  اأطمئن  عدت اإىل ح�سارة وثقافة 

عن جعل واقعي يف بلدي يتقبل فكرتي عن احلرية 

وحريتي يف التعبري. ولهذا ال�سبب اأي�سا رمبا فكرت 

يف العودة اإىل لندن هذه املرة حني عجزت عن جعل 

موؤ�س�سة بحجم جامعة الدول العربية تتقبل حريتي 

يف التعبري اأي�سا.بعد عام من امل�ساءلت وال�سغوط 

انتهاء  والعـــتـــداءات  والــتــهــديــدات  والتحقيقات 

املجرمة.  الكتابة  فعل  ملجرد  التع�سفي  بالف�سل 

الإنــتنــت.  على  كتابا  يراجع  مقال  كتابة!  واأي 

عن  كثرية  اأقنعة  اأ�سقط  مدونتي  يف  ن�سته  مقال 

الإن�سان والليربالية  وجه من ادعى الإميان بحقوق 

مل  كا�س  وح�ض  اإىل  يتحول  به  فــاإذا  والدميقراطية 

يحتمل جمرد كلمات،مقال �سغري، انتقاد �سمن �سيل 

اأنوي  قلت  اأبــدا.  عليها  يرد  مل  التي  النتقادات  من 

الرحيل اإىل لندن اإذن. لندن التي رف�ستها منذ بداية 

والتي  العراق  واحتالل  اخلليج  وحروب  الت�سعينات 

ا�ستعادت ذاكرة اإمرباطورية بفجاجة اأمريكية خالل 

تلك الأعوام.

لالآداب  نوبل  بجائزة  يفوز  يو�سا  فارغا�ض  ماريو 

اليوم فمتى اأفوز اأنا بها؟
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اأظنني اأ�ستحقها ملجرد ال�سمود يف فعل الكتابة يف 

مكان ل يحتم الكتابة ول الكاتبة اإىل هذا احلد!

عاملنا  يف  والــنــ�ــس  الكتابة  مــن  عــامــا  ثــالثــون 

العربي،حيث يت�ساقط النا�ض واملبدعون فيه كل يوم 

الفاقة،  اإىل  الكتابة  تاأخذهم  بل  رزقهم  يجدون  ول 

رمبا ذلك �سبب كاف جدا جلائزة نوبل كي تاأتيني.

عاملنا  يف  والن�س  والكتابة  احلياة  ت�ستقيم  كيف   

العربي.كيف ل نكرر اأبو حيان التوحيدي اأو جرمية 

الكتب التي هوت على راأ�ض اجلاحظ وقتلته.الكتابة 

طاردة يف عاملنا العربي.تقول لك: هاجر اأو ت�سد!

لك:هادن  تقول  العربي.  عاملنا  يف  منافقة  الكتابة 

زمالئك.  روؤو�ــض  على  ما  مركزا  تتبواأ  حتى  وت�سلط 

ا�سحق غريك كي ت�سل. هذا ما تقوله الكتابة هاهنا.

في�ش احلياة

لل�سماء اندفاعاتها...تذهب بنا للبعيد.

وحيث  والــ�ــس.  اخلــري  عن  توقعاتنا  خميلة  تفوق 

تاأخذن ال�سماء، اأم�سي. اأعول على اإرادتي التي تتبع 

اأماكن  لدينا  القاهرة.مل يعد  بنا  اإرادتها.لقد �ساقت 

زمن  كمبدعني.م�سى  العفوية  واللقاءات  للتجمعات 

ري�ض والأتيليه واجلريون والأوديون وزهرة الب�ستان.

كثريون مل يعودوا يجل�سون فيهابع�سهم انزوى، قلة 

قد  منا  اآخر،وعدد كبري  اإىل  وقت  تذهب من  تزال  ل 

مات.مات هكذا.مل يعد موجودا حتت �سماء القاهرة.

لنهاية  الر�سمى  الإ�سهار  كاأنه  بع�سهم  ومــوت     

واإبداعية  ثقافية  مراحل  وانتهاء  الع�سين،  القرن 

واجتماعية تنتمي اليه. اأفتقدهم ول اأجد لهم عو�سا.

وحنان  احل�سيني  ال�ساعر حممد  �سداقة  يعو�ض  من 

عودة  اهلل وحكمة حممد  رزق  الر�سام عديل  واإبــداع 

موت  جاء  ذلك  )بعد  الفنية.  �سليمان  ح�سن  وروعة 

اأحمد  ال�ساعر  اأحبتي  بــاأهــم  اأودى  و�ــسيــع  كثري 

اإ�سماعيل والكاتبة ثريا نافع واأم �سفاء التي رعتني 

عمرا وال�ساعر اأحمد را�سد ثان وغريهم.(

ي�سدمني  واأحيانا  الآخر  تلو  واحدا  ،اأعدهم  اأحيانا 

املوبايل.  وعلى  مفكرتي  يف  تــزال  ل  اأرقامهم  اأن 

ال�سيدة  حي  ابــن  ال�سينمائي  املخرج  كــرمي  عــالء 

اأروى �سالح �ساحبة كتاب املبت�سون التي  زينب. 

األقت بنف�سها من اأعلى عمارة يف املهند�سني واأنهت 

املفكر  اإىل  احلياة.اأحن  من  قرفا  بنف�سها  حياتها 

جماعة  �ساحب  الأر�ستقراطي   - الربوتاليتاري 

اإىل  كامل.اأ�ستاق  ــور  اأن والف�سائل  واحلرية  اخلبز 

الأماكن  كل  عبداملنعم.  خالد  ال�ساعر  وجه  طفولة 

اأوانهم  اأعزاء م�سوا قبل  يف القاهرة تذكرن بوجوه 

بح�سب ظني.تركوا اأماكنهم فارغة وتركوا لنا غ�سة 

متنحنا  رائعة  الآخر.ال�سداقة  تلو  الواحد  افتقادهم 

معان كثرية للحياة وم�ساركة اللحظة التي ل تتكرر 

هي اأهمها.

بالن�صبة اإيل املوت يتخذ اأ�صكال

بالطبع املوت اجل�سدي تلك اخلامتة النهائية التي ل 

بد منها يف �سيناريو احلياة.فقط عليك اأن تتذكر ما 

قد م�سى من حلظات واأعوام وت�سلي لالأرواح التي 

م�ست وتدعو لها وتطمئن من اآن لآخر اإن ا�ستطعت 

على اأحباب تلك الأرواح.

وهناك موت اآخر.

بارد وقا�ض.

جيدا. عرفتها  الرفقة.وجوه  نف�سها،  ال�سداقة  موت 

ع�ست حلظاتك وزمنك معها غري اأنها خرجت من باب 

الألفة، من حديقة ال�سداقة، من طماأنينة النف�ض.

خرجت ل�سبب اأو اآخر.

جلم  ويف  تفا�سيله  ن�سيان  يف  جتتهد  مــوت  وهــذا 

الأقل.وما  »النهاية«لنف�سك على  اإ�سهار  احلنني ويف 

يختل منها ل يعود واإن عاد يكون اأكرث اختالل على 

الأغلب.

لو  حتى  اإن�سانية  �سالت  حميمية  القاهرة  منحتني 

الأكرث  كانت  رمبا  فاإنها  تال�ست  اأو  ماتت،تقطعت 

عمقا ودفئا عرب حياتي باأكملها.

الإمــارات  اإىل   2010    حني عدت يف  �سيف عام 

�سوء  من  له  تعر�ست  قد  مما  قليال  نف�سي  لتميم 

اقتحام يف حياتي املهنية ونهاية عملي كدبلوما�سية 

يف جامعة الدول العربية، عدت اإىل اأح�سان اخوتي. 

مل اأعرث على �سداقاتي واإن كان هناك بقايا روائح 
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تغريت  قد  كما  تغرينا  كاأننا  قدمي.  زمن  من  ذكرى 

بالدنا.ل بل لي�ض كاأننا.لقد تغرينا بالفعل والواقع 

والتاريخ.

  وجوه �ساعت تفا�سيل الدفء يف ابت�ساماتها يف 

العالقات  البعاد.ت�سطحت  ــوام  واأع الإن�سطار  زمن 

ودخلت خانة الن�سيان وت�سارب الأوقات وامل�سالح 

غالبا.

واأعوام  بداياتى  تعرف  كما  بداياتها  اأعرف  وجوه 

ع�سه �سبه ن�سالية يف ذلك املكان من اأجل الكلمة 

اإىل  مبا�سيها  ذهــبــت  وجـــوه  ــن.  ــوط وال والــكــيــان 

ذكرى  جمرد  اأ�سبحت  واأنــا  وم�ستقبلها  حا�سها 

وذاكرة  اآخر  بع�ض  عند  وقوية  البع�ض  عند  �ساحبة 

ت�سحبها الرغبة يف الن�سيان واملحو عند اآخرين.

اأحاول تذكر مالمح الأمكنة      بني مدن الإمــارات 

لأ�سدقاء  ذكريات  اأي�سا  والبيوت.هناك  وال�سوارع 

ماتوا ولب�س مل اأعد اأعرف عناوين عقولهم واأرواحهم 

وبيوتهم.

بالذاكرة!

وكم هي خمادعة اأحيانا.

باأي دفء تقبل على حلظات مل يعد يتذكرها �سواها، 

فيما من �سارك تلك اللحظة اأودع �سنطة �سام�سونايت 

ما تبقى له من ذاكره.غري اأنني اأحب.

ما زلت قادرة على احلب.

حقيبة  ثقوب  من  يت�ساقط  ما  عن  يعو�ض  ذلك  عل 

الذاكرة القدمية وامللونة التي ل زلت اأحملها.

يف الوقت ال�صائع

اأن تكتب يف العامل العربي كمن يخط باأ�سابعه يف 

ف�ساء فارغ.

كان  مهما  فارغة  لأرواح  فارغة  كلمات  كاأنها 

امل�سمون ومهما كان الإجتهاد.

�سيء  اجلغرافية.ل  هذه  يف  باأهدابه  معلق  الكاتب 

ي�سمن له الن�س والعي�ض واحلرية.

قد  كما  مكانك  من  اجتثاثك  ميكن  وي�س  ب�سهولة    

حدث مع املفكر والعامل ن�س اأبو زيد،اأو نحر رقبتك 

اأو  حمفوظ،  جنيب  العاملي  الروائي  مع  حدث  كما 

فــودة،اأو  فــرج  مع  كما حــدث  دمــك  وهــدر  اغتيالك 

اعتقالك يف الزنازين لأعوام طويلة كما قد حدث مع 

ال�ساعر املغربى عبداللطيف اللعبي والبحريني قا�سم 

حداد، اأو ت�سيدك ورمبا لالأبد كما حدث ويحدث مع 

اإىل  اأوطانهم  غــادروا  الذين  الكتاب  من  كبري  عدد 

املنايف حتى قبورهم �سارت هناك.

 وم�سائر املقيمني معروفة :هادن واإل!

الأمكنة  قمقم  مــن  خــرجــوا  ممــن  بع�ض  وم�سائر 

جلربان  بالن�سبة  الأقــل  على  اإبداعيا  رائعة  �سارت 

واأهداف  واإدوارد �سعيد  واأمني معلوف  خليل جربان 

�سويف و�سكون بول�ض واإيتيل عدنان وعبدالوهاب 

املوؤدب وحنان ال�سيخ وهدى بركات مثال وغريهم.

العامل  يف  الإبــداعــي  للنجاح  ا�ستثناءات  وهناك 

اإىل  بالإ�سافة  العوامل  بع�ض  فيه  تتدخل  العربي 

لتتحقق  الن�سال  ي�سبه  مبا  وم�سحوبة  املوهبة 

م�ستوى  على  قامته  وجد  دروي�ض  كمحمود  ف�ساعر 

ما  واإن�سانية  ن�سه  وروعــة  جلودة  بالتاأكيد  العامل 

يكتب ولكن رمبا اأكرث لأنه كان �سوت ق�سية مهمة 

كالق�سية الفل�سطينية وهو قد وجد التحيب اأين ما 

وتون�ض  ودم�سق  وباري�ض  وبريوت  القاهرة  يف  حل 

والأو�سمة.الكتابة  اجلوائز  ونال  وغريها  والأردن 

والغربة وحمافل الن�سال ال�سيا�سي كلفته قلبه الذي 

رغم توقفه ل يزال مقيما يف القلوب.

حظيت  م�ستغامني  اأحــالم  اجلزائرية  مثل  واأديبة 

بنجاح غري م�سبوق لرواياتها بدءا من ذاكرة اجل�سد 

بريوت  تبنتها  تبعها.  ومــا  �سير  بعابر  وانتهاء 

وحب  اجلــوائــز  ونــالــت  واأدبــيــا  اإعالميا  وعززتها 

دراميا  م�سل�سال  الأوىل  روايتها  واأنتجت  اجلمهور 

اأنتجته اأبوظبي ب�سكل خا�ض عرب عالقتها املتميزة 

مع اأفراد يف العائلة احلاكمة هناك وفتحت لها جملة 

زهرة اخلليج لتكتب ل�سنوات طويلة فيها ول تزال.

اأحالم مل تنج من غرية وح�سد املثقفني  اأن      غري 

الذين اتهموها يف روايتها الأوىل ون�سبوها ل�سعدي 

اإ�سداراتها  تــوايل  اأن  غري  العراقي  ال�ساعر  يو�سف 

يف  ا�ستثنائية  ظاهرة  ت�سكل  وا�ستمرت  حجمهم 

�سعبيتها لدى القراء العرب ومعر�ض الكتب خ�سو�سا 
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يف دول اخلليج ولبنان.

عالء  املــ�ــسي  الأ�ــســنــان  طبيب  ذلــك  اإىل  اأ�ــســف   

الأ�سوان الذي بنجاح روايته عمارة يعقوبيان �سكل 

اأعماله ون�سها يف  الآخر ومتت ترجمة  ظاهرة هو 

الغرب واأنتجت روايته يف فيلم �سينمائي �سخم عزز 

ووجه  اأي�سا  اأنه  غري  الأدبية  ومكانته  وجوده  من 

بهجوم ونقد حاد وحما�سة ملقالته وكاأن جناحه 

كان اختال�سا ولي�ض اإجتهادا. )وقد تغري و�سعه بعد 

اإعالمية  ظاهرة  و�سار  م�س  يف  يناير   25 ثــورة 

متكررة على ال�سا�سات وال�سحف واأ�سدر املزيد من 

الكتب ومتت ترجمة اأعماله للغات الأجنبية غري اأنه 

م�سيا  الأوىل  روايته  جناح  �سدى  نف�ض  يجد  مل 

كونه  من  اأكرث  �سيا�سي  نا�سط  اإىل  وحتول  وعربيا 

اأديبا يف ال�سنوات الالحقة.(

كنجاح  و�سهرة  لنجاحات  موؤقتة  اأخرى  وظواهر    

الريا�ض  بنات  وروايتها  ال�سانع  رجاء  ال�سعودية 

باأقالم  ال�سعودية  الروايات  من  عدد  كتابة  اأتبعها 

اجلن�ض  حمــاور  يف  تــدور  رجــايل  وبع�سها  ن�سائية 

يف  �سادت  واإن  الجتماعي  الكبت  على  والتمرد 

ال�ساقي يف  اأ�سماء م�ستعارة وقد عززت دار  بع�سها 

مدعوما  يبدو  الذي  الن�س  هذا  مثل  وبــريوت  لندن 

بابا  ال�سانع  رجاء  فتحت  واإعالميا.وبذلك  ماليا 

املغلقة  ال�سعودية  داخــل  يــدور  ما  على  للتل�س�ض 

املجردة  بالعني  اختاقها  ي�سعب  �سميكة  بجدران 

للقارئ العربي والغربي على ال�سواء.

اخلليج  يف  تكون  رمبــا  الكتابة  اأجـــواء  واأغـــرب     

والإمارات حتديدا.

الإمارات �سنعت �سمعة حلداثتها العمرانية وعوملتها 

واملهرجانات  ال�سياحة  ورمبا  الأعمال  جمال  يف 

فيها  اأهلنا  ميثل  دولة  واملوؤ�س�سات.وهي  واجلوائز 

اأقلية ا�ستثنائية بني الأمم يف ن�سبتهم بني ال�سكان. 

واإجنازها  امتالكها  عن  تعلن  اأن  ــارات  الإم وحتب 

لالأكرب والأطول والأ�سخم والأغلى وماي�سبه ذلك من 

�سفات لإجنازاتها.

    غري اأن الكاتب الإماراتي )غلبان( وم�سكني بالفعل.

املوؤ�س�سات  قــبــل  مــن  تهمي�سه  مــن  يــعــان  كـــان 

الو�سع  ــك  ذل يف  �سوته  �سياع  ومــن  واملجتمع 

ال�سوريايل ال�سكان الذي تتال�سى فيه اللغة العربية. 

التي  وال�سحف  املوؤ�س�سات  تلك  كل  ذلك  اإىل  اأ�سف 

بتقنينه ككاتب يف  يقومون  يديرها موظفون عرب 

املهرجانات  عليه  توالت  الرقابة.ثم  بح�سب  بلده 

اأي�سا.   ، املعوملة  واجلوائز  واملوؤ�س�سات  وامللتقيات 

واأغلبها يدار عرب اأجانب وغربيني مع بع�ض الأ�سماء 

العربية القادمة من بع�ض العوا�سم واملهاجر.

م�ساريع  يف  اأمــامــه  الن�س  بــاب  انتفتح  وفــجــاأة    

موؤ�س�ساتية تطبع ول توزع!

ون�سو�سه  ــدع  املــب عــالقــة  هــو  الأ�ــســعــب  ولــكــن 

بالقارىء، فاإىل اأي جمهور يتوجه املبدع الإماراتي 

العرب  الثقافيني  املحررين  بخالف  يــقــراأه  ومــن 

اإ�سدارات  حول  متوجبة  اأخبار  لكتابة  ال�سحف  يف 

ل�سالح موؤ�س�سات ثقافية معينة؟!

واأزعم اأن الإماراتيني ل يقراأون للكتاب من بالدهم 

ول ت�سل كتب هوؤلء اإليهم واإن و�سلت فهي تعامل 

الــقــراءة  يف  للراغبني  القائمة  ــر  اآخ يف  بتهمي�ض 

العربي  الأدب  ثم  اأول  املتجم  بــالأدب  واملهتمني 

الرائج اإعالميا ثانيا واإن حت�سل الوقت فلرمبا قراأوا 

على �سهوة اإبداع الإماراتيني.

  بل الأغرب اأن الكتاب الإماراتيني ل يقراأون لبع�سهم 

البع�ض اإل فيما ندر وكاأن هنالك عقدة دونية لديهم 

جتاه املنتج الإبداعي الإماراتي. ول اأظن اأن هنالك 

مبدعا اإماراتيا واحدا يذهب القراء ملتابعة اإ�سداراته 

يف املكتبات واملوؤ�س�سات الثقافية.

يف  بالتحقق  الإمــاراتــي  املبدع  اإح�سا�ض  ــاإذن  ف   

يف  وح�سوره  حتققه  فكرة  عنك  ودع  معوق،  بالده 

نقاد  ا�ستدعاء  على  اعتاد  قد  وهو  العربي.  العامل 

لقراءة اأعماله يف منتديات وملتقيات تنف�ض �سيعا 

وهو  اأقــل.  ول  اأكــرث  ل  لجتماع  مــادة  اإىل  لتتحول 

وجلان  والتكرميات  اجلوائز  اأن  على  ،اي�سا،  معتاد 

ول  والأجانب  العرب  الكتاب  من  معظمها  التقييم 

مكان له فيها اإل فيما ندر.

اأ�سماء لتكري�سها وتقوم   واأحيانا تتبنى املوؤ�س�سات 

الثمانينات  حقبة  يف  حــدث  كما  اأعمالهم  بن�س 
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املر خالل  القا�ض حممد  الدبوي  لروايات وق�س�ض 

مانع  الظبيان  وكذلك  البيان  �سحيفة  يف  عمله 

البتول  وزارة  عرب  دوواينه  �سدرت  الذي  العتيبة 

تراجعت  الظاهرتني  كلتا  وزيــرهــا.ويف  كان  حني 

الإ�سدارات مع مغادرة كل منهما ملوؤ�س�سته.

الأ�سا�سي  الرافد  هي  الإماراتية  ال�سحافة  اأن  وبقي 

الأقل عرب  الإماراتي يف وطنه على  الأديب  حل�سور 

ن�س اأخبار عنه وعن اإ�سداراته.

ي�ستطيع  ل  كالإمارات  غنية  دولة  يف  وبالـتاكيد   

الإبداع فهو  يعتا�ض من مهنة  اأن  الكاتب  اأو  املبدع 

مثل غريه يف العامل العربي قد ي�سف على كتبه اأو 

ين�سها جمانا مع مكافاأة زهيدة. ويبقى لعب الكرة 

منح  احل�سول على  له  الأف�سل حيث يحق  احلظ  ذو 

تفرغ ومكافاآت �سخية. ول يهم منذ متى تكتب ول 

ما هي قدراتك ول تاريخك الأدبي. فالبطالة �سائعة 

اأن من تي�س له  بني الأدباء والنماذج كثرية. وبقى 

ن�س اأعماله وامل�ساركة يف املحافل الأدبية عليه اأن 

تكون له و�سائج مع املوؤ�س�سات الر�سمية اأو اأن يكون 

ع�سوا يف الهيئة الإدارية للجمعيات املعنية.

  من ال�سورى اأن يعرف املرا نف�سه.

تلك  نت  كثري  احلــيــاة.  هــذه  يف  احلقيقية  �سفاته 

جمتمعاتهم  يف  الب�س  م�سائر  على  توؤثر  ال�سفات 

وتقاطعاتهم مع الآخرين.

واأنا اأعرف اأنني امراأة حكيمة ومتهورة معا.

ل اأطيق الكذب والظلم وال�ستبداد بكافة اأ�سكاله.

ومن ال�سعب اأن اأهادن،واإن كنت اأح�سد من ميتلكون 

وال�سطهاد  املقا�سل  من  تنقذهم  التي  ال�سفة  تلك 

خ�سو�سا يف حقول الثقافة وال�سيا�سة.

لالإ�ستعال  الــقــابــل  والغ�سب  املــتــقــدة  العاطفة 

ال�سدام  اإىل  عــادة  يــقــودون  التهكمية  وال�سخرية 

والكتئاب. والأمل  احلزن  الع�سيبة.واإىل  واملواقف 

كما اأن تلك امل�ساعر نف�سها تقود اأحيانا اإىل ال�سعادة 

وال�سحة والإح�سا�ض بالنت�سار حتى لو كان وهميا.

اأكبح  اأن  وحاولت  وف�سلت.  اأهــادن  اأن  حاولت  واأنا 

حاولت  وف�سلت.  والع�سيان  والتمرد  الغ�سب  جماح 

وحاولت  البئر،  ذلك  قاع  يف  ف�سقطت  اأحــزن  ل  اأن 

لأعــوام  اأعي�سه  لأن  فا�سطررت  الكتئاب  مقاومة 

مفيدة  تكون  رمبا  امل�ساعر  تلك  كل  اأن  غري  طالت. 

فالنفعال  والإبـــداع.  ال�سعر  وخ�سو�سا  للكتابة 

املبدع.  لدى  اأن تكون موجودة  بد  اأ�سا�سية ل  �سفة 

النفعال الإيجابي واحلميم واحلار واحلارق اأحيانا.

ينطفئ  للكتابة وبدونه  اأن ذلك ميثل وقودا  اأظن     

الكاتب ورمبا يقوده ذلك اإىل الن�سحاب من الكتابة 

ورمبا النتحار.

هواج�س

 ل �سك اأنه �سن الياأ�ض ذلك الذي يجعلني اأطفو هكذا 

بال هدف.

اأوؤديها  كم�سحية  تت�سابه  الأيام  يرافقني.  �سجري 

كل يوم بن�ض يتكرر:نف�ض اجلمل، املقاطع، الفوا�سل، 

والنقط!

تبدو نهاراتي كتلة مت�سابهة وكذلك ليِلِي.

  عزلة ووحدة. كثري منها اختياري وبع�سها تفر�سه 

التي  ال�سالت  فيها،  اأحيا  التي  واملدينة  الظروف 

بهتت اأو انقطعت اأو انتهت مبوت اأعزاء واأ�سدقاء مل 

يعودوا يوؤن�سوا �ساعات احلياة املتبقية.

واإمييل  ذلك.انتنت  من  تزيد  التكنولوجيا  اأن  ثم 

ور�سائل  وتويت.موبايل  ومــدونــات  بــوك  وفي�ض 

و�سينما  واأخبار  وف�سائيات  ومكاملات.تلفزيون 

وجمالت و�سحف.وكتب.

كل ذلك ل ي�ستدعي اللقاء املبا�س. ي�ستنزف الطاقة 

بالفعل  حدث  قد  بتوا�سل  ويوهم  اليوم  و�ساعات 

يغني عن اللقاء واحلميمية بني الب�س.

   واحلقيقة اأنني ويف هذا العمر وبدومنا عمل اأذهب 

اإليه ويف بيتي اأ�سعر اأنني وحيدة للغاية ومعزولة.

تلتف الكتابة علي اأو اأنني من يلتف عليها

اأق�سدها  وجهي.  وليت  ما  اأيــن  بالكتب،  حماطة 

وتق�سدن.

ل اأظن اأن يوما مر من دون اأن اأقراأ.

كاأمنا طماأنينتي بني احلروف.

اأقراأها ، رمبا اأكرث مما اأكتبها.
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وهي طماأنينة تبقى ناق�سة.

يف  عربيات  كاتبات  ب�سحبة  اأيــام  خم�سة  ق�سيت 

العربيات.ثالثون  الكاتبات  ملتقى  ا�سمه  الدوحة. 

كاتبة على ما اأظن.

مننا يف نف�ض الفندق »�سق«، وركبنا نف�ض احلافلة، 

وجتولنا  معا،  والع�ساء  والغداء  الإفطار  وتناولنا 

حيث ما اأراد لنا موجهوا الدعوة اأن نتجول.

ومل تكن الكتابة حا�سة بيننا بذلك الوهج.

نناق�ض  ومل  بيننا.  الكتابة  نادرا حول  احلديث  كان 

بع�سهن  اأطلقت  ملما.  اإل  البع�ض  بع�سنا  اأعمال 

مايكروفونات  عرب  املوفق  غري  بالغناء  اأ�سواتهن 

احلافلة.

واإحداهن متنت لو كانت هيفاء وهبي بدل من كونها 

كاتبة.

واأظن اأن واحدة اأخرى متنت لو كانت راق�سة.

للقاء. اأوراق عمل  باأ�سمائهن ول  قائمة  اأملك حتى  ل 

ومل ي�سل اإىل يدي �سوى القليل من كتبهن. ا�ستمعت اإىل 

ق�سائد واحدة منهن فقط من اليمن قراأتها على هام�ض 

تون�سية  �ساعرة  قراءتها  وقاطعت  الع�ساء  بعد  �سهرة 

مغمورة لتدعونا للرق�ض على البحر بدل من ذلك.

ح�صار

هل ل بد من خروج؟!

من ماذا، وكيف؟!

بالتنف�ض، والكلمات رمبا.

كلما ازداد العمر، ا�ستدت مغاليق الأبواب.

حتى النوافذ ي�سعب فتحها لالإطاللة على الآخرين.

كل اقتاب... هو م�سافة بعد جديدة.

وكل ال�سوارع واملطارات توؤدي اإىل جدران البيت.

ل جدوى...

بال جدوى...

حتى الكتابة، رمبا، اأو غالبا، بال جدوى.

النف�ض فقط، الذي ياأخذن اإىل نف�ض اآخر وهو ميار�ض 

العد التنازيل للحياة.

حمبطة.. رمبا

يائ�سة.. رمبا.

ــام  الأي التي جتعل  احلــيــاة ومــرارتــهــا  ــي خــربة  اأه

ت�سطف يف دولب الزمن؟

اأهو الإعياء.. التعب.. اجلهد اجل�سمان الذي ل يوازي 

تعبه ثمرة ما حت�سل عليه.

اأهي البطالة...

اجللو�ض يف البيت الذي ي�سنع من نف�سه مهنة!

زحمة  اخلاوية،  مبكاتبه  وحتى  الأقــل  على  العمل 

يف  اأرغــب  يجعلني  فيه  املتبلدة  والوجوه  املــرور، 

وارتــداء  ووجهي  اأ�سنان  وغ�سل  مبكرا  ال�ستيقاظ 

مالب�سي وت�سيح �سعري.

واخلروج اإىل في�ض احلياة!

بال عمل ما هي مهنتا وما اأ�سبابي للخروج يف مدينة 

ي�سل زحامها و�سو�ساوؤها اإىل م�سامعي على �سير 

نومي ليقول ىل ل تخرجي ال�سارع مزدحم مبن فيه!

ل مكان لك هنا!

اأمكثى حيث اأنت!

و�سا�سة  الهاتف  و�سماعة  اأوراقــــي  بــني  اأجل�ض   

الكومبيوتر و�سا�سة التلفزيون.

واملكتبة  واملــرحــا�ــض  الــنــوم  غرفة  بــني  واأحتـــرك 

وال�سالون واملطبخ.

ويبداأ اليوم وينق�سي ليتلوه يوم اآخر.

اأك�س ذلك بال�سفر اأحيانا فيباغتني التعب وال�سجر 

واحلنني اإىل حدود البيت.

ــك بــروؤيــة بع�ض املــعــارف والأ�ــســدقــاء  اأكــ�ــس ذل

فتباغتني رتابة الكلمات وم�سائب الآخرين فاأعود 

اإىل �سحبة نف�سي.

ماذا نفعل يف هذه احلياة؟

ما الذي تفعله بنا احلياة؟!

- ت�سدين مللك من هذا العامل.األ تخجلني!

- بل اأ�سد ا�سطرابي ، اأ�سد نق�ض احلياة يف احلياة. 

اأ�سد حزن، اأ�سد غ�سبي، اأ�سد اأوهامي، توقعاتي، 

وخيباتي.

- واأين هي حكمة العمر والتاأمل وخال�سة التجربة 

اإذن لديك؟

- ل توجد!

- بل اأجدها وتوا بعد ذلك اأفقدها.اإنها مثل الهواء ل 
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نقب�ض عليه متاما.

نتنف�سه يف �سهقة ثم نزفره ،للتو.

اأنت ترين ل يوجد ما ميكن لنا اأن نقب�ض عليه. اأمل 

يقل حكماء باأن احلياة جمرد حلم نظن اأننا نحياه!

- وماذا �ست�سنعني مبا تبقى من هذا العمر ،اإذن؟ 

- ل اأدري.

ل اأعرف.

رمبا اأكمل ذلك احللم وكوابي�سه.

اأ�سعر  كثريا.  ينجح  ل  ذلك  لكن  اأحيانا،   ، اأخطط  اأنا 

اأنني  بحيث  خططي  على  يخطط  مــن  هنالك  اأن 

على  ثقيلة  اأكرث من خطتي مثل مزحة  اأعي�ض خطة 

القلب،غالبا.

الأنبياء  من  الكثري  خلق  قد  احلياة  �سجر  اأن  اأظن 

واحلكماء  والفنانني  والعلماء  والفال�سفة  والر�سل 

والأدباء.

اأنا  فيما  بر�سالته،  العامل  يغرق  من  منهم  اأن  الفرق 

اأبحث عن ر�سالة احلياة يل.

اأي عذاب ذلك اأن تذهب لتخطب يف الب�س

اأو  اإقــنــاعــهــم  وحتــــــاول  وروؤاك  بــو�ــســايــاك 

اأو اإغراءهم ليقتنعوا باأن يكونوا  اإجبارهم،تخويفهم 

اأتباعا لر�سالتك!

وتتحول  ــوت  امل غياهب  يف  مت�سي  ذلــك  بعد  ثــم 

ر�سالتك اإىل ر�سائل اأخرى وان�سقاقات ليختلط جنون 

العامل بحكمتك.

ثم ل مي�ض كل ذلك،وي�سحى مقد�سا،ت�سال عليه ومن 

اأجله املزيد من الدماء واحليوات وتتحول الأمور اإىل 

املقد�ض الذي من اأجله يفقد ال�س حيواتهم!

كال.. اأظنني اأف�سل هذا ال�سجر الذي يكتب مداده على 

الأيام بالأزرق بدل من الدماء القانية عرب التاريخ.

مالذي �سيمتعني يف هذه اللحظة؟

اأزرق �ساف ير�سم  نف�سه  التحديق يف ال�سماء وخط 

بني الغيوم.

مالعبة اأطفايل يف حديقة الأ�سماك مثال!

كاأ�ض نبيذ اأحمر وحوار دافئ مع �سديق اأو �سديقة.

اأو رمبا حت�سري �سنطة ال�سفر مبالب�ض قطنية ، خفيفة، 

والذهاب اإىل �سيف العامل الدائم يف اآ�سيا.

تايالند، على وجه التحديد.

�سجائر  رائحة  واأتن�سق  بانكوك  مطار  اإىل  اأهبط 

القرنفل-جرام-يف هوائها احلار والكثيف والرطب.

واأم�سي حتت زخات مطرها الناعم.

بفواكه  احلارة  يام  التام  و�سوربة  طعامها  اأتناول 

بحارها  �سواطئ  وعلى  �سوارعها  يف  البحر.اأجتول 

البخور  واأوقــد  الزهور  لأ�سع  معابدها  اإىل  واأدخــل 

وال�سموع لبوذا.

اللوت�ض  اأزهــار  بني  الالزوردية  حدائقها  يف  اأم�سي 

والأوركيد واجلاردينيا.

اأنظر اإىل وجوه باعة اخل�سار والفواكه فيها،واأج�ساد 

،اأحيانا،بح�سب  املا�سني يف �سوارعها بلبا�ض موحد 

اللون  من  فيها  ال�سيا�سية  واملنا�سبات  الأعــيــاد 

الأ�سفر اإىل الأحمر.

 يف حو�ض ال�سباحة ، فيما املطر ينهمر 
ّ
اأغم�ض قدمي

على راأ�سي، والنباتات ال�ستوائية حتيط بي من كل 

�سوب.

من  نا�سية  على  النفاذة  الرائحة  ذا  الديوران  األتهم 

طاولة  على  ممتعة  رواية  واأقــراأ  �سوارعها.  نوا�سي 

مقهي اأرى منه نب�ض احلياة فيها.

ل اأعرف �س تايالند، لكن اأعرف اأنها ت�سعدن!

العربي  والواقع  العربية  احلــروف  عن  اأبتعد  فيها 

وال�سحف والإنتنت واخلرائب املتالحقة والكوارث 

التي حتيط بنا يف هذا ال�سق الغريب.

فاأهلها  وم�ساملة  هادئة  بالد  تايالند  اأن  اأدعــي  ل 

يثورون، اأي�سا، ويغ�سلون ال�سوارع بدمائهم. وهناك 

الفقر والبوؤ�ض والغ�سب، اأي�سا.

اأغلب  يف  فيما  ال�ستثنائية،  حالهم  هي  هذه  لكن 

ويبت�سمون  ــون،  ــادئ وه متح�سون،  هــم  الــوقــت 

ابت�سامة بوذا التي تطمئن الغريب فيظن اأنه يف جنة 

اأر�سية من نوع ما.

�س  هو  البخور  وعبق  والأوركــيــد  والنا�ض  الطعام 

تايالند.

* جزء من نص طويل.
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اأولغا �ست بينهن رع�سة اأمل. بالتاأكيد مل  لدى و�سول 

طويلة  البنية،  نحيلة  خا�ض،  بنوع  ودودة  تبدو  تكن 

ب�ستها  حتت  ومرفقيها  فّكيها  عظام  تــربز  القامة، 

ن�ساء  ناحية  التفاتة  اأي  تــوِل  مل  اأنها  كما  الكامدة، 

الق�ّض املخلخل  البداية. جل�ست على فرا�ض  املهجع منذ 

داخل �سندوق خ�سبي،  اأمتعتها  رتبت  لها،  اأعطي  الذي 

وهي  القوانني  تــرّدد  كانت  التي  انة 
ّ
ال�سج اإىل  اأ�سغت 

مور�ض،  اإ�سارات  بتقّطع  ي�سخ  كمن  بوجهها  ت�سيح 

اأ�سارت لها على مكان املراحي�ض،  اإّل عندما  مل تلتفت 

ظهرها،  على  ا�ستلقت  الأخـــرية،  تلك  رحلت  وعندما 

فرقعت اأ�سابعها، وا�ستغرقت تتاأمل األواح خ�سب ال�سقف 

امل�سوّدة.

- هل راأينت �سعرها؟ هم�ست تاتيانا.

ح.
ّ
مل تفهم ال�سجينات اإىل ماذا كانت تلم

اأ�سعث كثيف جمّعد وقوي  �سعر  لبدة  ال�سجينة     حتمل 

ز به 
ّ
ي�ساعف من حجم راأ�سها. �سحة ممتازة وقوة يتمي

ب�ستها  من  الرغم  وعلى  ذلك،  مع  عــادة...  الأفريقيون 

ل  وهي  زجني،  ملمح  اأي  اأولغا  لدى  يكن  مل  الباهتة، 

�سك قادمة من اإحدى مدن الحتاد ال�سوفييتي مبا اأنها 

هذا  الن�ساء  مع�سكر  يف  �سيبرييا،  يف  اليوم  موجودة 

حيث يعاقب النظام كل اللواتي ل يفّكرن على ال�ساط 

امل�ستقيم اخلا�ض به.

- ح�سنًا، ما حكاية �سعرها؟

- تبدو يل قوقازية.

اأجمل كتاب

فـي العامل 

 اإيريك اإميانويل �صميت * *

ترجمة: لــيــنــا بــدر*

من أعمال الفنانة خورشيد راجا - ُعمان

** كاتب من فرنسا * مترجمة من سورية  



- اأنت على �سواب، اأحيانًا يكون لدى القوقازيات ق�ّض 

فوق روؤو�سهن.

- �سعرها هذا مريع، نعم.

الأمل�ض،  اخلفيف  ال�سعر  �ساحبة  اأنا  رائع.  اإنه  ل  اآه،   -

لطاملا حلمت ب�سعر كهذا.

ل املوت على اقتناء �سعر مثل ذيل اخليل هذا. - اأف�سّ

- ل، �سعر خروف!

  اختنقت �سحكاتهن الق�سرية التي رافقت مالحظة ليلى 

واأ�سكتت  حاجبيها  تاتيانا  عقدت  احلال.  يف  الأخــرية 

املجموعة وهي تبدي مالحظتها:

- ميكن له اأن يجلب لنا احلّل.

   كانت لديهّن رغبة حقيقية بالإعجاب بتاتيانا التي 

�سوى  تكن  مل  اأنها  من  الرغم  على  كزعيمة  يعاملنها 

اأي  فاتهن:  ما  على  التكيز  حاولن  مثلهن،  �سجينة 

هّن  الغريبة،  هذه  �سعر  حياتهن  اإىل  يجلب  كان  حّل 

التاأهيل  لإعــادة  اخلا�سعات  ال�سيا�سيات  املنحرفات 

غّطى  قد  كثيف  ثلج  كان  امل�ساء،  ذلك  يف  الإلــزامــي؟ 

مظلمًا  �سيء  كل  كان  اخلــارج،  يف  كفن  مثل  املع�سكر 

اأن  العا�سفة  حتــاول  كانت  الــذي  الفانو�ض  با�ستثناء 

دون  ما  اإىل  انخف�ست  التي  ــرارة  احل اأن  كما  تطفئه، 

ال�سفر مل تكن ت�ساعد كثرياً على التفكري.

- هل تريدين القول...

- نعم، اأريد القول اأن يف لبدة كهذه ميكن اإخفاء الكثري 

من الأ�سياء.

   �ساد بينهن �سمت خا�سع. اأماطت اإحداهن اللثام عن 

املحظور وقالت:

- ل بد اأنها اأح�ست...

- نعم!

   ليلى ال�سقراء الرقيقة والتي على الرغم من ق�سوة العمل 

ب�سحة  فتاة  مثل  ممتلئة  ظّلت  القذر  والطعام  واملناخ 

جيدة. اأجازت لنف�سها ال�سّك:

- عليها اأن تكون قد فكرت يف ذلك...

- مَل ل؟

- ح�سنًا، اأنا قبل اأن اآتي اإىل هنا مل اأفكر يف ذلك قط.

- بال�سبط، اأنا اأكلمك عنها ولي�ض عنك.

   ليلى التي كانت تعرف اأن كلمة تاتيانا فوق اجلميع 

تنورتها  ثنية  لتخيط  وعــادت  مناكفتها  عن  تراجعت 

ال�سوفية.

   يف اخلارج عا�سفة ثلجية ُي�سمع هديرها، ويف املوقد 

نار خابية تتال�سى. تركت تاتيانا رفيقاتها وم�ست يف 

لربهة  وبقيت  اجلديدة  ال�سجينة  �سير  من  دنت  املمر، 

عند طرف ال�سير بانتظار اإ�سارة منها تبدي اأنها راأتها. 

رد فعل، قررت  اأية  ال�سكوت دون  بعد ب�سع دقائق من 

تاتيانا ك�س ال�سمت: 

- ما ا�سمك؟

حركة  ُتلحظ  اأن  دون  »اأولغا«  ا�سم  لفظ  خفي�ض  �سوت 

�سفاهها.

�ستالني  خطيبة  كنت  جميعًا،  مثلنا  اأنــك  ر 
ّ
اأت�سو  -

لة ثم �سئم منك؟ املف�سّ

اأنها تلقي نكتة، عبارة تكاد تكون تقليدية  كانت تظن 

�ستالني.  نظام  على  املتمردات  كل  هنا  بها  ي�ستقبلون 

فوق  ح�ساة  انزلق  اأثر  مثل  الغريبة  على  وقعها  كان 

اجلليد.

فك على الأخريات؟
ّ
- ا�سمي تاتيانا. تريدن اأن اأعر

- لدينا الوقت، األي�ض كذلك؟

- بالتاأكيد لدينا الوقت... �سوف نق�سي �سهوراً، �سنوات، 

يف هذه احلفرة، ورمبا منوت فيها...

- لدينا الوقت اإذاً.

كي تختم اللقاء، اأغم�ست اأولغا جفنيها، ا�ستدارت ناحية 

احلائط، مولية احلديث كتفيها البارزين فح�سب.

اأكرث،   منها �سيئًا 
ّ
اأنها لن ت�ستجر اأدركت تاتيانا  عندما 

عادت اإىل رفيقاتها.

- هذه امراأة قا�سية، لديها ما ُيطمئن، رمبا تكون لدينا 

الفر�سة...

الن�ساء روؤو�سهن عالمة املوافقة _حتى ليلى_،  اأوماأت 

قررن النتظار.

اجلديدة  ال�سجينة  تتفوه  مل  تال،  الذي  الأ�سبوع  خالل 

باأكرث من جملة يف النهار، وكان يجدر �سحبها من بني 

نفو�ض  الأمل يف  يبث  ال�سلوك  هذا  كان  اأي�سًا.  �سفاهها 

اأقدم ال�سجينات.

- اأنا واثقة من اأنها فّكرت يف ذلك، ا�ستنتجت ليلى التي 

تزداد قناعتها مع مرور ال�ساعات: هي بالتاأكيد من ذلك 
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النوع الذي يفّكر يف ذلك.

   حمل النهار معه بع�ض النور اإذ كان ال�سباب يرغمه 

حتّط  كانت  ينق�سع،  كان  عندما  رماديًا،  البقاء  على 

فوق املع�سكر طبقة من ال�سحب الكثيفة مثل جي�ض من 

ا�ض. 
ّ
احلر

كّن  اأولغا،  ثقة  ك�سب  تتمكن من  واحــدة مل  اأي  ولأن     

لكن  �سيئًا...  تخفي  كانت  اإذا  ام 
ّ
احلم يك�سف  اأن  ياأملن 

اأي منهن خلع  الربد كان قار�سًا بحيث مل يكن يف نية 

البعيدة  والتدفئة  التجفيف  ا�ستحالة  اأن  كما  مالب�سها، 

اخلاطف  الغت�سال  حــدود  يف  داهن 
ّ
يقي كانا  املنال 

وباحلد الأدنى. كما اأنهن اكت�سفن ذات �سباح ماطر اأن 

لبدة اأولغا كّثة للغاية بحيث كانت قطرات املطر تنزلق 

عليها دون اختاقها، لقد كانت متتلك قبعة واقية من 

املطر.

   اأطلقت تاتيانا حكمها النهائي:

- بئ�سًا لها، يجب اأن نخاطر.

- اأن ن�ساألها؟

- ل، اأن نوحي لها.

- ت�سوروا لو كانت جا�سو�سة؟ اأن يكون اأحدهم اأر�سلها 

لالإيقاع بنا؟

- لي�ست من هذا النوع، قالت تاتيانا.

- ل، لي�ست من هذا النوع بتاتًا! اأّكدت ليلى وهي ت�سحب 

خيطًا من حياكتها.

- بلى، هي من هذا النوع، متّثل دور الهمجية، القا�سية، 

ال�سموتة، تلك التي ل تتفق مع اأحد: األي�ست هذه اأف�سل 

الطرق لك�سب ثقتنا؟

   كانت اإيرينا هي من نطقت بهذا التحليل وقد فاجاأت 

الأخريات وذاتها، مذهولة من التابط فيما تقدمت به. 

ثم اأردفت بده�سة:

- يتهياأ يل، لو عهد يل بالتج�س�ض على مهجع ن�ساء ملا 

ت�سفت بغري ذلك. اأعامل ككتومة ومنعزلة اإىل اأن اأدعو 

للبوح بالأ�سار مع مرور الوقت. هذا اأكرث براعة من اأن 

اأكرب  ت فيما بيننا 
ّ
اند�س األي�ض كذلك؟ رمبا  اأبدو ودودة، 

جا�سو�سة يف الحتاد ال�سوفييتي. 

   اأ�سبح لدى ليلى قناعة تامة حتى اأنها غرزت الإبرة 

يف اإ�سبعها. نظرت مرتعبة اإىل قطرة الدماء التي كانت 

تلتمع فوق �سحمة اإ�سبعها.

وا يل مهجعي ب�سعة!
ّ

- اأريد اأن يغري

   تدخلت تاتيانا:

- هذا تفكري عقالن فعاًل يا اإيرينا، هذا جمرد ا�ستنباط 

فح�سب. حد�سي يقول يل العك�ض. ميكن الوثوق بها، هي 

لننتظر.  حق.  على  اأنت  منا.  �سالبة  اأكرث  بل  ل  مثلنا، 

التحدث  عن  لنتوقف  �سربها.  ُنفقدها  اأن  الآن  الأهــم 

كي  هنا  �سعت 
ُ
و جا�سو�سة  كانت  اإذا  الآن.  منذ  اإليها 

ب منا، وعند اأول 
ّ
ت�سي بنا، ف�سوف يتملكها الذعر وتتقر

فر�سة �سوف تك�سف لنا عن خطتها.

ونراقب  نتجاهلها  دعونا  اإيرينا.  اأّكدت  جيدة،  فكرة   -

ردة فعلها.

كي  اإ�سبعها  تلعق  وهي  ليلى  تنّهدت  فظيع...،  هذا   -

ع التئام اجلرح.
ّ
ت�س

 واحدة من �سجينات 
ّ

اأي اأيام مل تتوجه     خالل ع�سة 

اأنها  تبُد  مل  البداية  اأولغا. يف  اإىل  بالكالم   13 املهجع 

لحظت ذلك، ولكن بعد اأن اأدركت �سارت نظرتها اأكرث 

ق�سوة، �سبه معدنية مل ُتبِد اأي بادرة لك�س هذا ال�سمت 

. كانت بب�ساطة قد ر�سيت بالعزلة.
ّ

اجلليدي

   بعد الع�ساء، اجتمعت الن�ساء حول تاتيانا.

- الربهان وا�سح، األي�ض كذلك؟ مل تنفجر.

- نعم، هذا خميف...

- اآه ليلى، كل �سيء يخيفك...

زمرة،  قبل  من  ُتهملي  كابو�ض:  مثل  هذا  باأن  ي 
ّ
اأقر  -

تعرفني ذلك ول حتركني �ساكنًا كي توقفي هذا الإبعاد! 

هذا ال�سلوك بالكاد ب�سي... اأت�ساءل اإذا كان لديها قلب، 

اأولغا هذه.

اء ذلك؟
ّ
- من قال لك اإنها ل تعان من جر

طرف  يف  عالقة  ــرة  والإب احلياكة  عن  ليلى  توقفت     

امتالأت  قبل،  من  ذلــك  يف  تفّكر  مل  الثخني.  القما�ض 

عيناها يف احلال بالدموع.

- لقد جعلناها تعي�سة.

- اأظن اأنها و�سلت اإىل هنا تعي�سة، ونحن جعلناها اأكرث 

تعا�سة.

- امل�سكينة! هذا ذنبنا...

- اأعتقد حقًا اأنه ميكن التكال عليها.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

168



مت�سح  وهي  بتعجب  ليلى  قالت  حق،  على  اأنت  نعم،   -

 
ّ
بها ب�سعة. كم ي�سعب علي لنثق  ثوبها.   

ّ
بكم دموعها 

التفكري اأنها لي�ست �سوى �سجينة مثلنا، ونحن زدنا يف 

م�سابها بجعل حياتها م�ستحيلة.

قررت  ال�سية،  امل�ساورات  من  حلظات  ب�سع  خالل     

الن�ساء املخاطرة بالك�سف عن خمططهن و�سوف تكون 

تاتيانا اأوىل املبادرات.

   غرق املع�سكر بعد ذلك يف �سباته املعتاد، يف اخلارج 

كان يزداد ال�سقيع، وبع�ض ال�سناجب تتقافز فوق الثلج 

بني املهاجع.

   كانت اأولغا تفّتت ك�سة خبز بيدها الي�سى، ومت�سك 

بالأخرى ق�سعتها الفارغة.

   دنت منها تاتيانا.

- هل تعلمني اأنه يحّق لك بعلبة �سجائر كل يومني؟

ري!
ّ
- لحظت ذلك واأنا اأدخنها، ت�سو

   خرج الرّد من فم اأولغا �سيعًا ومباغتًا، كان اأ�سبوع 

ال�سمت هذا قد عاجل ف�ساحتها.

اأولغا  عدائية  من  الرغم  وعلى  اأنــه  تاتيانا  لحظت     

ل�سك  القريب.  الأم�ض  من  اأكرث  ها 
ّ
لتو تكلمت  اأنها  اإّل 

اأن  قّدرت  الإن�سانية...  العالقات  اإىل  تفتقد  كانت  اأنها 

باإمكانها ال�ستئناف.

اأن  لحظت  اأنــك  بد  ل  �سيء،  كل  تالحظني  اأنــك  مبا   -

ح�سور  يف  قلياًل  ندّخن  بالأحرى  اأو  تدخن،  ل  منا  اأيًا 

املراقبات. 

- اإيــــــه.....نعم، ل. ما ق�سدك؟

- اأمل تت�ساءيل مَب ن�ستخدم ال�سجائر؟

- اآه، فهمت: تقاي�سنها. اإنها عملة املع�سكر. هل تريدين 

بيعي منها؟ لي�ض معي �سيء كي اأدفع ثمنها...

- اأنت خمطئة.

- اإذا كننت ل تدفعن املال، ماذا تدفعن اإذاً؟

تك�سرية  وجهها  تعلو  مليًا  تاتيانا  اإىل  اأولغا  نظرت     

تاتيانا  لها  �ستك�سفه  مما  م�سمئزة  بها  وكاأن  مرتابة 

التي ا�ستغرقت وقتها كي جتيبها عندئذ:

- نحن ل نبيع �سجائرنا ول نبادلها اأي�سًا. ن�ستخدمها 

ل�سيء غري التدخني.

قطعت  اأولغا،  ف�سول  ــارت  اأث باأنها  �سعرت  ولأنها     

احلديث وهي على يقني من اأنها �سوف تكون يف موقف 

اأقوى لو عادت الأخرى ت�ستجدي بقية احلكاية.

نظرت  تاتيانا،  اإىل  اأولغا  ان�سمت  نف�سه  امل�ساء  يف     

اإليها طوياًل وكاأنها تطلب منها اأن تخرق ال�سمت. دون 

جدوى، اإذ قامت تاتيانا بالرد على طريقتها كما فعلت 

يف اليوم الأول.

   انتهي املطاف باأولغا اأخرياً اإىل النهيار:

- ح�سنًا، ماذا تفعلن بال�سجائر؟

   التفتت تاتيانا ناحيتها وتفح�ست نظرتها:

- هل تركِت اأنا�سًا حتبينهم وراءك؟

 رّداً على ال�سوؤال،  �سّق ثغرها ابت�سامة األيمة.

اأزواجنا ولكن مَل نقلق عليهم  اأي�سًا ن�ستاق اإىل  - نحن 

من  اآخــر.  مع�سكر  يف  هم  اأنف�سنا؟  على  نقلق  مما  اأكرث 

هم هم اأولدنا...
ّ
نحمل هم

   تقّطع �سوت تاتيانا، كانت �سورة ابنتاها قد اجتاحت 

وعيها. و�سعت اأولغا يدها على كتفها متعاطفة معها، 

يد �سخمة، قوية، �سبيهة بيد رجل اإىل حد ما.

حل�ض  ورائي.  ابنة  تركت  اأي�سًا  اأنا  تاتيانا،  يا  اأفهم   -

احلظ تبلغ احلادية والع�سين من العمر...

حب�ض  حتــاول  وهي  �سيئًا  ت�سيف  اأن  من  تتمكن  مل     

دموعها. ف�ساًل عن ذلك، ماذا ت�سيف؟

   عناق اأولغا املفاجئ جعلها تلقي براأ�سها على كتفها 

تاتيانا  اأبــداً،  الثائرة  ال�سبكة،  زعيمة  تاتيانا  ب�سعة، 

القا�سية، عرثت على من هو اأق�سى منها، بكت للحظات 

على �سدر امراأة جمهولة.

ا�ستعادت  املفرط،  بانفعالها  تاتيانا  اأف�ست  اأن  بعد     

حبل اأفكارها.

- هذا ما تنفعنا به ال�سجائر: نفرغها من التبغ، نحتفظ 

على  لنح�سل  البع�ض  ببع�سها  نل�سقها  ثم  ــالأوراق  ب

ورقة حقيقية. هيا، �سوف اأريِك.

ك�سفت  الأر�ــســيــة،  خ�سب  األـــواح  اأحــد  رفعت  عندما     

اأوراق  من  تطقطق  ورزمة  البطاطا  بحبات  مليئًا  خمباأ 

اأثخن من باقي  ال�سجائر. عند موا�سع اللت�ساق كانت 

عام  األف  بردي عمرها  اأوراق  مثل  الرقائق حتى غدت 

يعرف  ول  تاهت  الآثــار  عن  تنقيب  بعثة  عليها  عرثت 

عنها �سيء. و�سعتها بحذر فوق ركبتي اأولغا.
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- ها هي، �سوف تخرج واحدة منا بالتاأكيد ذات يوم... 

وت�ستطيع اأن حتمل معها ر�سائلنا حينذاك.

- ح�سنًا.

- لكنك حزرت اأن ثمة م�سكلة.

- نعم، اأنا اأرى. الأوراق فارغة.

حرب.  اأو  قلم  لدينا  لي�ض  اإنــه  اإذ  اجلهتني  يف  فارغة   -

ليلى،  من  اإبــرة  بغرز  بدمي  اأكتب  اأن  بالطبع  حاولت 

حى ب�سعة... اإ�سافة اإىل ذلك، يلتئم جرحي 
ّ
اأنه مُي غري 

ب�سعوبة، لدي م�سكلة �سفيحات، �سوء تغذية. كما اأنني 

ل اأرغب بالذهاب اإىل امل�ستو�سف لإثارة ال�سكوك.

- ملاذا تقولني يل ذلك؟ ما عالقتي اأنا به؟

- اأت�سور اأنك ترغبني بالكتابة لبنتك اأنت اأي�سًا؟

بنربة  ترّد  اأن  قبل  �سامتة  طويلة  برهة  اأولغا  بقيت   -

�س�سة:

- نعم.

واأنــت  بــالــورق  نـــزودك  لدينا: نحن  مــا  هــذا  ـــاإذاً،  ف  -

تزوديننا بالقلم!

- ملاذا تتوقعني اأن معي قلم؟ هذا اأول �سيء ينتزعونه 

قبل  عديدة  مبنا�سبات  ُفت�سنا  وكلنا  اعتقالنا،  عند  منا 

الو�سول اإىل هنا.

- �سعرك...

التي حتيط بوجه  الكثيفة  اللبدة  اإىل  تاتيانا  اأ�سارت     

اأولغا ال�سارم. اأحّلت.

- اأنت على �سواب.

ت يدها وراء اأذنها، 
ّ
    حتت اأنظار تاتيانا املدهو�سة، د�س

نب�ست داخل حلقات �سعرها، ثم اأخرجت ونظرتها تلتمع 

قلم ر�سا�ض رفيع مّدته اإىل رفيقة ال�سجن وقالت:

- مّتت ال�سفقة!

بالدفء  غمرت  التي  ال�سعادة  قيا�ض  كثرياً  �سعب     

ر�سا�سة  ب�سبب  تلت.  التي  الأيــام  خالل  الن�ساء  قلوب 

املا�سي،  بعامل  عالقتهن  قلوبهن،  ا�ستعدن  هذه،  القلم 

اإمكانية تقبيل اأولدهن، اأ�سبح ال�سجن اأقل وطاأة، ومعه 

اأنف�سهن  الإح�سا�ض بالذنب. ذلك لأن بع�سهن كّن يلمن 

احلياة  على  ال�سيا�سي  للعمل  الأولوية  اأعطني  لأنهن 

يف  مبعدات  اأنف�سهن  يجدن  الآن  هــّن  وهــا  العائلية، 

كرهنه  ملجتمع  اأولدهن  و�سّلمن  �سيبريي  معتقل  قاع 

وحاربنه، مل يكن بو�سعهن منع اأنف�سهن من الندم على 

ن�سالهن، ومن ال�سّك لأنهن هربن من واجباتهّن وظهرن 

الكثري  غرار  على  بهن   
ّ

حري يكن  اأمل  �سيئات.  كاأمهات 

من ال�سوفييت اأن ي�سمنت ويلتفنت اإىل الأعمال املنزلية؟ 

الن�سال  من  بدًل  عائالتهن  وحياة  بحياتهن  اخلال�ض 

يف �سبيل حياة كل النا�ض؟

بب�سع  م�سورة  كانت  منهن  �سجينة  كل  اأن     �سحيح 

عدة  بعد  واحــد.  قلم  �سوى  هناك  يكن  مل  اأنه  اإل  اأوراق 

اجتماعات، اتفقن على اأنه يحق لكل امراأة ثالث ورقات 

قبل اأن ُيجمع الكل يف دفت ُيخاط ويخرج ما اإن ت�سنح 

الفر�سة بذلك.

�سفحاتها  بكتابة  ملزمة  امراأة  كل  الثانية:  القاعدة     

دون ت�سطيب حر�سًا على عدم ا�ستهالك القلم.

اإل  اأثار احلما�ض فيهن جمعاء  اإذا كان هذا القرار قد     

كيف  �سيق:  واجههن  ع�سيبة.  كانت  التالية  الأيام  اأن 

لهن اأن يجمعن كل اأفكارهن يف ثالث ورقات. كانت كل 

واحدة منهن تتعذب: اأقول كل �سيء يف ثالث ورقات... 

كيف ال�سبيل لكتابة ثالث ورقات اأ�سا�سية، ثالث ورقات 

ِرث 
ّ
وتــو حياتها  جوهر  كاأنها  ُتنق�ض  �سوف  كو�سية 

الأبد مبغزى  اإىل  لأولدها روحها وقيمها كي تذكرهم 

عبورها يف هذه احلياة؟

ة 
ّ
   حتول هذا الواجب اإىل عذاب. كانت ت�سمع من الأ�س

النوم،  ي�ستطعن  مل  بع�سهن  وبــكــاء.  ن�سيج  اأ�ــســوات 

تتاح  كانت  حني  اأحالمهن.  يف  يُنحن  رحن  واأخريات 

لهن فر�سة ال�ستاحة من العمل، كّن يتبادلن الأفكار.

اإىل جانبها  اأنا هنا ولي�ض  اأنا �ساأحكي لبنتي ملاذا   -

كي تفهمني، ورمبا تغفر يل.

- ثالث ورقات من تعب ال�سمري كي تريحي �سمريك. 

هل تظنني حقًا اأنها فكرة جيدة؟

تعرف  بوالدها كي  التقيت  �ساأروي لبنتي كيف  اأنا   -

اأنها ثمرة ق�سة حب.

- اآه، �سحيح؟ �سوف تت�ساءل بالتاأكيد ملاذا مل ت�ستمري 

يف ق�سة احلب معها.

- اأنا اأرغب يف اأن اأحكي لبناتي الثالث ولداتي، اأجمل 

حلظات حياتي.

اأن  بك   
ّ

حري الدنيا؟  اإىل  و�سولهن  حلظة  ذكرياتك   -
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ا جرى لحقًا.
ّ
تتحدثي عم

من  اأفعل  اأن  اأريد  كنت  ا 
ّ
عم لهن  اأحكي  اأن  اأريد  اأنا   -

اأجلهن.

- مممم...

جميعهن  غريبًا:  تف�سياًل  اكت�سفن  نقا�ساتهن  اأثناء     

ثم  الــبــدايــة  يف  امل�سادفة  اأعجبتهن  بــنــات.  اأجنــن 

اإيداع  اإذا كان قرار  اأنهن ت�ساءلن فيما  فاجاأتهن، حتى 

خذ من  اتُّ قد  يكن  13 معًا مل  املهجع  بنات يف  اأمهات 

قبل ال�سلطات عمداً. 

   مل يوقف هذا التف�سيل عذابهن: ماذا يكتن؟

   يف كل م�ساء، كانت اأولغا ترفع القلم وتقتحه دون اأن 

توجهه اإىل واحدة بحد ذاتها.

- من تريد اأن تبداأ؟

م �سمت طويل، مير خالله 
ّ
يخي م�ساء، كان     ويف كل 

الوقت ب�سكل حم�سو�ض مثلما يقطر املاء من نوازل �سقف 

اأن  اأب�سارهن  خاف�سات  ينتظرن  الن�ساء  كانت  مغارة. 

ولو  �سيقهن  من  تخل�سهن  كي  »اأنــا«  اإحداهن  ت�سيح 

هناك  وال�سعال  هنا  بالتنحنح  يبداأن  كّن  ولكن  موؤقتًا، 

باأكرثهن  الأمر  وينتهي  اخلاطفة،  الغمزات  بع�ض  مع 

�سجاعة لتقول اإنهن ما يزلن يفكرن.

- اأكاد اأ�سل اإىل ما �ساأقول... رمبا غداً...

اأنني ل�ست متاأكدة  اأحرز تقدمًا، غري  اأي�سًا  - نعم، واأنا 

بعد...

ع 
ّ

تت�س اأو  الريح  هبات  فيها  تع�سف  الأيــام  تتالت     

كّن  ال�سجينات  اأن  �سحيح  النا�سع.  الأبي�ض  بال�سقيع 

اأن  دون  م�ست  �سهوراً  اأن  غري  ل�سنوات،  القلم  بانتظار 

تطالب اأي منهن به اأو حتى تقبل باأخذه.

   كم كانت ده�ستهن كبرية ذات يوم عندما رفعته اأولغا 

وهي ترّدد عبارتها املعهودة واأجابت ليلى ب�سعة:

- اأنا اأريده حقًا. �سكراً.

   التفنت ناحية ليلى ال�سقراء املكتنزة وهّن مذهولت، 

لنقل  اإرادة،  واأقــلــهــن  وعاطفة  طي�سًا  اأكــرثهــن  هــي 

اأي  توقع  من  بد  ل  كان  اإن  طبيعية.  الأكرث  باخت�سار: 

كان  الأوراق،  على  الكتابة  تفتتح  اأن  ميكن  ال�سجينات 

اأو  اأوًل،  تاتيانا  الأخــريات.  بني  ليلى  ت�سّنف  اأن   
ّ

حري

رمبا اأولغا، اأو حتى اإيرينا... ولكن الرقيقة العادية ليلى؟

   مل يكن بو�سع تاتيانا كبح نف�سها من التمتمة:

- اأنت... اأنت متاأكدة... ليلى؟

- نعم، اأظن ذلك.

- لن... تخرب�سي، لن تخطئي... اأي لن ت�ستهلكي القلم؟

- ل، فّكرت مليًا: �سوف اأمتكن من الكتابة دون اأخطاء.

   عهدت اأولغا بالقلم اإىل ليلى وملوؤها الظن اأنها عندما 

تركته بني يديها وتبادلت نظرة مع تاتيانا اكّدت لها 

اأنهن كن يقتفن حماقة كربى.

   يف الأيام التي تلت، كانت ن�ساء املهجع 13 يحملقن 

كانت  لتكتب،  فيها  تنعزل  كانت  مرة  كل  يف  ليلى  يف 

وهي جتل�ض على الأر�ض، تاأخذ نف�سًا عميقًا وتنظر اإىل 

ال�سقف، وتزفر على التعاقب النف�ض وحتني كتفيها كي 

على  تخطها  كانت  التي  الأحرف  الأخريات  عن  تخفي 

الورق.

   يوم الأربعاء، اأعلنت وملوؤها الر�سى:

- انتهيت. من تريد القلم؟

   عقب �سوؤالها �سمت مربك.

- من تريد القلم؟

   مل جتروؤ اأي امراأة على النظر بوجه امراأة اأخرى. ختمت 

ليلى بكل هدوء:

- �سوف اأ�سعه يف �سعر اأولغا بانتظار الغد.

   عندما و�سعت ليلى ال�سيء داخل �سعر اأولغا الكثيف، 

نّدت عنها همهمة.

واأكــرث خربة  اأقــل طيبة  ليلى،  اأخــرى غري  ــراأة  ام اأي     

املهجع  ن�ساء  لتالحظ  كانت  الب�سي  القلب  بتعقيدات 

اأّنى  كيف رحن يرمقنها بغرية، ل بل ب�سيء من احلقد. 

لليلى القريبة من الغباء اأن تنجح حيث ف�سلت الأخريات؟

واحــدة  لكل  يقدم  كــان  م�ساء  كل  ويف  اأ�سبوع،   
ّ
مــر    

الفر�سة لعي�ض اإخفاقها.

   اأخرياً، يف يوم الأربعاء التايل، وعند منت�سف الليل، 

معظمهن  اأن  اإىل  ت�سري  الن�ساء  اأنفا�ض  كانت  بينما 

ذات  فرا�سها  يف  التقلب  من  تاتيانا  �سئمت  نائمات، 

اليمني وذات الي�سار، زحفت بهدوء حتى �سير ليلى.

   كانت ليلى حتّدق يف ال�سقف املظلم مبت�سمة.

- ليلى، اأرجوِك، هل ميكن اأن تقويل يل ماذا كتبِت؟

- بالطبع يا تاتيانا، هل تريدين قراءته؟
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- نعم.

حظر  موعد  حّل  قد  كان  العمل،  بو�سعها  كان  مــاذا     

التجول.

�سبكة  وراء  ميتد  كــان  بالنافذة.  تاتيانا  الت�سقت     

اللون،  اأزرق  املكتمل  القمر  جعله   
ّ
نقي ثلج  العنكبوت 

رموز  تفّك  اأن  عنقها  تلوي  وهــي  تاتيانا  ا�ستطاعت 

الأوراق الثالث.

   اقتبت منها ليلى و�ساألتها بنربة طفلة مذنبة ارتكبت 

حماقة:

- ماذا، ما راأيك؟

- ليلى، اأنت عبقرية!

ل وجنتيها 
ّ
اأخذت تاتيانا ليلى بني ذراعيها كي تقب    

املكتنزتني مرات عديدة.

�سنيعني:  ليلى  من  تاتيانا  طلبت  التايل  اليوم  يف     

الأول اأن ت�سمح لالأخريات باأن يحذين حذوها، والثان 

اأن تتحدث لهن عن ذلك.

اأحــداً  وكــاأن  خجاًل  ت 
ّ
احمر ب�سها،  ليلى  اأخف�ست     

دت عبارة متلعثمة من 
ّ
الأزهار، وغر ما كان يقّدم لها 

هديل حنجرتها كانت تعني: نعم.

خامتة

   مو�سكو، كانون الأول 2005.

ت خم�سون �سنة على هذه الأحداث.
ّ
   مر

�سقط  رو�سيا.  يزور  ال�سطور  هذه  يكتب  الذي  الكاتب     

اعتقال،   مع�سكرات  هناك  يعد  مل  ال�سوفييتي،  النظام 

يعني ذلك اأن الظلم قد اختفى.

مو�سكو  يف  الفرن�سية  ال�سفارة  �سالت  يف  األتقي     

بالفنانني الذين ميثلون م�سحياتي منذ �سنوات.

اأم�سكت بذراعي مبودة،  ال�ستني،     من بينهن امراأة يف 

الطيبة  ابت�سامتها  كانت  والحــتام.  ة 
ّ
القح من  مبزيج 

العينني  هــاتــني  اقـــاوم  اأن  ي�ستحيل  عــذوبــة.  ت�سيل 

كانت  التي  الق�س  نافذة  حتى  تبعتها  البنف�سجيتني... 

ت�سمح بتاأمل مو�سكو امل�سيئة.

- هل تريد اأن اأريك اأجمل كتاب يف العامل؟

- اأنا مازلت اآمل الكتابة، تاأتني لتعلني يل اأن الأوان قد 

. هل اأنت متاأكدة من ذلك؟ اأجمل 
ّ
فات. اأنِت تق�سني علي

كتاب يف العامل؟

- نعم. حتى واإن كان باإمكان الآخرين اأن يكتبوا كتبًا 

جميلة، اإّل اأن هذا هو الأجمل.

ز 
ّ
   جل�سنا على تلك الأرائك الوا�سعة والبالية التي تتمي

بها ال�سالت املزخرفة يف كل �سفارات العامل.

   روت يل ق�سة اأمها، ليلى التي اأم�ست �سنوات عديدة 

�ساركنها  اللواتي  الن�ساء  ق�سة  ثم  �سيبريي،  معتقل  يف 

ي.
ّ
تلك الأوقات، واأخرياً ق�سة الكتاب كما رويته لتو

- الدفت يف حوزتي، لأن اأمي كانت اأول �سجينة تغادر 

املهجع 13، جنحْت يف اإخراجه خماطًا يف ثنية تنورتها. 

الرفيقات  بنات  اأن  غري  اأي�سًا.  والأخريات  اأمي  ماتت 

ال�سجينات ياأتني ل�ست�سارته بني احلني والآخر: ن�سب 

ال�ساي، نتذّكر اأمهاتنا، ثم نعيد قراءته. عهدن اإيّل مبهمة 

احلفاظ عليه. عندما ل اأعود هنا، ل اأعرف ماذا �سيحّل 

به. هل ثمة متحف ميكن اأن ياأخذه؟ اأ�سّك بذلك. مع ذلك، 

اإنه اأجمل كتاب يف العامل، كتاب اأمهاتنا.

لني 
ّ
�ستقب كاأنها  وجهي  قبالة  وجهها  اأخف�ست     

وغمزتني.

- هل تريد اأن تراه؟

   اتفقنا على موعد.

اأرتقي ال�سلم العري�ض املوؤدي     يف اليوم التايل، كنت 

اإىل ال�سقة التي ت�ساركها مع اأختها وقريبتيها.

   و�سط الطاولة، بني ال�ساي وحلويات »ال�سابليه«، كان 

الكتاب يف انتظاري، دفت باأوراق ه�ّسة جعلتها ال�سنون 

اأكرث تق�سفًا.

   اأجل�ستني م�سيفاتي يف كنبة لها ذراعان متداعيتان، 

وبداأت اأقراأ اأجمل كتاب يف العامل، كتبته منا�سالت من 

اأجل احلرية، ثائرات راآهن �ستالني خطريات، مقاومات 

ورقــات  ثــالث  منهن  واحـــدة  كــل  كتبت   ،13 املهجع 

لبناتها، خوفًا من عدم روؤيتهن جمدداً.

   على كل �سفحة، ُكتبت و�سفة طبخ. 
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 ما الذي ي�سعل ال�سليل يف بيت جارنا ، جارنا 

الذي ما اأرانا النهار وجهه ول اأنباأت عن قدومه 

تنحني  امــراأة  عن  الظالم  فيتق�س   ، الع�سافري 

فتتعارك   ، وتنف�ض  البيت  تراب  تنخل   ، كاأوزة 

اأ�سباح التاب وتت�سلل من الباب املوارب ، حيث 

جزع النخلة قابع كعجوز اأمام البيت ، حتا�سه 

اأ�ساب النمل وتنبت فوقه حكايا العابرين..

جريدها  تديل   ، مائلة  نخلة  فوقه  كانت  قالوا 

ف�ساءه  ت�سافح   ، جارنا  بيت  على  املنفو�ض 

و�سوءه ال�ساحب وظلني جلارنا وزوجته ، وهما 

يتماوجان على وقع اأكف ومواويل وعبق توابل 

، يروحان ويجيئان ، هما الظالن  » متباعدين.. 

على  هكذا  منفردين..«  ومتقو�سني..   ، متقاربني 

�سفحة اجلريد ، والنخلة تنحني كلما زاد التماوج 

وقباب  ال�سطوح  تب�ض من حتت  فتت�سع عيون   ،

الأفــواه  وتن�سج   ، املتال�سقة  والبيوت  الأفــران 

ــوارد  وامل الــدروب  عرب  تنبدر  حكايات  خيوط 

اأينما  جارنا  تقابل   ، البعيدة  والبالد  والأ�سواق 

ظالل ال تعني 

�صيئا

حممد عبد احلكم ح�صن *

من أعمال الفنان ناصر العزري - ُعمان

*    قاص من مصر



ورق�سة  وال�سحكات  املواويل  تت�سابك   ، ذهب 

 ، وحتا�سها  املــراأة  حول  تلتف  دائــرة   ، الليل 

الأبواب  خلف  من  والغمزات  القهقهات  تتبعها 

املواربة وجذوع الأ�سجار ونقو�ض الظل ، فتنكفئ 

الالهث  �سدرها  على  جرتها  وتكبكب  وتعتدل 

واأنينها املتقطع.

النهار،  وجه  يف  وتعتدل  ظلها  تلملم  والنخلة 

وكاأنها مل تراقب البيت وجريدها مل يرو احلكايا.

ل  اأمهاتنا  اأح�سان  يف  ونحن  جارنا  اإجتثها   

تنحر  منا�سري  خبطات  ن�سمع  فقط   ، �سيئا  نعلم 

يف جلج الظالم ، لهاث متتابع واأنفا�ض حماذرة 

، اأزيز يتنامى كالرعد ي�سحق الآذان املتن�ستة ، 

الظالم  رماد  �سارخة  متيل  ثم  تطقطق  والنخلة 

، تخبط على تراب ال�سارع اللدن ، فتطري ميامة 

خمتبئة ، وتختبئ حمامات اأخرجت روؤو�سها من 

ال�سوء  خيوط  وحتت�س  الفراغ  يلتئم   ، البنان 

راأينا جارنا  ما  ال�سباح  ، ويف  الظالم  بحر  يف 

ول ع�سات البلط  ،  ول الده�سة على وجه املراأة 

ول   ، النهر  �سوب  ومت�سي  جرتها  حتمل  وهي 

نخلة كانت هنا ، كان التاب خمرب�سا ، وال�سارع 

 ، نراها  ل  اأ�سياء  تتخطف  زرازير  من  اإل  فارغًا 

وتنط حماذرة الأبواب املواربة.

 جارنا ي�سوق حماره وي�سح بخرجيه يف غب�سة 

اللزوجة والندى وانحناءات  ، يغو�ض يف  الفجر 

�سوى  نــرى  فال   ، البعيدة  البالد  حيث  الطرق 

موا�سع حوافر حماره خارجة من البيت تلتحم 

وخرب�سات الع�سافري ، ون�سم عبق التوابل.

نهر  يف  ت�سبح  اأبــدا..  عط�ست  ما  التي  وجارتنا   

ككتلة  ومت�سي  ال�سوداء  طرحتها  جتر   ، ال�سارع 

الظالم العجوز ، وعلى ال�ساطئ تنحني وتتن�ست 

، ثم متالأ على مهل ، فال ت�سمع �سوى قعقعة املاء 

ة ، تعود خفيفة كاليمامة 
ّ
املتدفق يف بطن اجلر

، تغلق الباب على ملبة حتت�س وحزم واأع�ساب 

 ، احلـــواف  م�سود  وفــرن   ، اجلـــدار  على  معلقة 

املناقري  بع�سات  البيت  ينخلن  ودجــاجــات 

ويلتقطن اأ�سياء ل نراها ، وديك يتابع القفز فوق 

اأج�سامهم امل�ست�سلمة ، وباب ي�سطك يف وجوهنا 

املتطفلة.

تتجلى   ، ال�سوارع  يجوب  ال�سقي  ال�سوء  فر�ض 

جذع  حول  بحكايتنا  ونلتف   ، الأ�سياء  بهجة 

وجوه  يف  يغلق  وباب   ، بخور  ورائحة   ، النخلة 

ورحن  ال�سم�ض  مالءة  افت�سن  الالتي  اأمهاتنا 

يقزقزن احلكايات عن نخلة كانت هنا ، تتماوج 

عليها ظالل مبهجة ، فت�سهر البلدة حتى ال�سباح 

، ترى وت�ستهي وتن�سج وحتكي عن جارنا الذي 

ي�سح يف غب�سة الفجر ، يبيع بعيدا ويعود وحيدا 

املنتفخة  حمفظته  يتح�س�ض   ، بالظالم   متدثرا 

 ، ، يف�سحه نهيق حمار يجلجل يف قرية نائمة 

يقتحم   ، ال�سوارع  فراغات  تعبئ  توابل  ورائحة 

الظالم  الباب يف وجه  ال�سوء وي�سفع  م�ستطيل 

فتجلجل   ، الطفويل  وجهها  عن  احلــرام  بق�س   ،

كانت  مــا  وكاأنها   ، احلــقــول  مــلء  �سحكاتها 

ي�سق  كان  والذي   ، متلفحا  وجهها  ول  �سامتة 

�سمته  من  الأن  يتجرد  كحجر،  �سامتًا  الظالم 

العوجاء  ع�ساه  تلف   ، املواويل  ويغزل  الأبدي 

البيت  تراب  قدمه  وتدك   ، الفراغ  وجه  خمرب�سة 

�سطوح  حتت  وينت�س  التوابل  عبق  فيتتطاير   ،

كردانها  وخ�سخ�سة  قهقهاتها  تتعاىل   ، البيوت 

يف  ويحيئان  يروحان  وج�سدان   ، والغواي�ض 

�ساحة البيت ، وظالل �ساحبة يف بحر الظالم ل 

تعني �سيئا .  
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بدا وا�سحا اأّن فقدُت يوم اخلمي�ض. 

يف  �سنتني  اأو  �سنة  ترافقني  كالتي  اأزمــة  تكن  مل 

 مت�سي. كان الأمر 
ّ
الغباء ثم �سكل فكرة غاية يف 

اأ�سياء  مثقوبة.  �سيجارة   
ّ
مبج �سبيها  البداية  يف 

حتدث كما ين�سى املرء اإن كان �سافح اأحد الذين 

يظّل  الــّذاكــرة  جلد  من  نف�سه  ولريحم  التقاهم، 

اأكــون �سافحته  ل  اأن  عقل 
ُ
ي ه:  »ل 

ّ
�ــس يــرّدد يف 

تفارق  مل  التي  الإ�ساقة  بدل  وجهه  م 
ّ
لتجه واإّل 

اأّن مل اأح�سم م�ساألة خروج اخلمي�ض  اه«. لبّد 
ّ
ي

ُ
حم

من حياتي منذ الوهلة الأوىل، رغم وقعها امُلقرف 

ال�ّسبيه برفع دلو فارغ ظّنا اأّنه ثقيل، ع�سات من 

اأف�سع. على كّل مل يعد جديدا  اأو  الّدقيقة   هذا يف 

واحــدة:  عبارة  به  تليق  باتت  �سيء  كّل  اأّن   
ّ
علي

»لي�ض هذا!«. لبّد اأّن اأ�سبوعني على الأقّل قد جنحا 

اّللعينة. دون �سّك  يف ت�سليلي بدعوى امُل�سافحة 

مل اأنتبه اإّل بعد فوات الأوان. فمثل هذه الهّزات ل 

ة 
ّ
ي فيها احلياة بقي

ّ
حتدث اإّل عندما نبلغ �سّنا ُن�سم

العمر. بطيب خاطر نفعل.. هكذا تراءت يل الأ�سياء 

ع يل بعالج جماّن واأنا اأتاأّكد 
ّ
طواعية كاأّنها تترب

ة 
ّ
كبقي اخلمي�ض  اأملك  اأعد  مل  اأّن  اآخر  بعد  اأ�سبوعا 

اأو كاأّن  اأندم ب�سّدة  اأّن قلت كاأّن  فَت�ض 
ُ
الّنا�ض. ي

اخلمي�ض«.  ب 
ّ
يت�س فيم  ا! 

ّ
«تب مــداركــي:  اأقر�ض 

حانقا  قلُت  اأّن  اأخــرى  منا�سبة  يف  بي  يجدر   
ّ
ثم

اء 
ّ
جر ع�سيبة  اأوقات  بهم   

ّ
متر الذين  طريقة  على 

اأنا�ض طفيليني: »اإّنها املرة الثانية على التوايل«. 

حينذاك مل يكن هناك ما يدعو اإىل القلق. كنت يف 

ما  اأّن  اأو  طو، 
ّ
ال�س اإىل  �ض 

ّ
اأتعر باأّن  ح 

ّ
لأ�س �سعة 

ارة 
ّ
�سي من  �سقط  غر�ض  د 

ّ
جمر لي�ض  معي  يحدث 

كّنا  روايــة  يف  الثانية  للمرة  تظهر  ة 
ّ
�سخ�سي اأو 

اأ�ض 
ّ
ن�سينا كّليا ما يتعّلق بها. اأو اأ�سدقاء ك�سعر الر

ي�سقطون تباعا لكرثة م�ساغلي.

وؤات خمبولة. حقيقة مل اأعد 
ّ
د تهي

ّ
مل تكن البّتة جمر

ة من الأحد اإىل 
ّ
ام طبيعي

ّ
 الأي

ّ
اأجد يومي. وهكذا متر

اجتماعنا  موعد  اخلمي�ض  جاء  اإذا  حّتى  الأربعاء. 

 و 
ّ

 �ساعت بو�سلتي وارتبك التقومي لدي
ّ
الأ�سبوعي

ما  املدير  �سكرترية  اأ�ساأل  الغد  يف  ام. 
ّ
الأي رف�سته 

اإذا كان الجتماع قد بداأ، فتجيب دائما: » ما بك 

اأن جنتمع  اأم تريد مّنا  اليوم هو اجلمعة.  �سادي؟ 

كّل يوم«.

اأين اخلمي�ض؟

اأفــاجــاأ  خمي�سي  اأّنــهــا  فت�ض 
ُ
ي التي  عتهم 

ُ
م

ُ
ج

�ستودع 
ُ
اء كمقربة اليهود وم

ّ
غلقة �سم

ُ
باحلانات م

لأّن  ل  دماغي  تختق  باأ�سياخ  اأ�سعر  احلجز. 

لأّن  بل  عجبني، 
ُ
ي كائن  اإىل  تها 

ّ
ع�سي ل 

ّ
اأحتــو لن 

هو  بت 
ّ
ال�س احلجم.  ذلك  يف  خليبة  ئا 

ّ
متهي اأكن  مل 

يف  غبة 
ّ
الر ــراودن  ت ل  لذا  اإيّل  بالّن�سبة  اجلمعة 

عن اأ�شياء 

ت�صقط

حممد فطومي *

*    قاص من تونس



يف  ة 
ّ
خلي كّل  ذلك  على  ت 

ّ
ترب لقد  البرية.  �سب 

 
ّ

�سحري بوقر  �سوتا  كــاأّن  ما  نحو  على  ج�سمي 

ي�سدح يف داخلي: »اإّنه لي�ض اليوم املثايّل لهبوب 

اأ�ض«. يوم الأحد اأ�ستيقظ من 
ّ
ن�سمات لطيفة يف الر

ة 
ّ
تخّلفي لأّن معظم الّنا�ض يلب�سون بدلت ريا�سي

للك�سل  �ست�سلمني 
ُ
م الأبي�ض  احلذاء  تظهر  رة 

ّ
�سم

ُ
م

كقردة. ل اأتوه عنه اأبدا حّتى لو �ُسّل عقلي. معمل 

يوم  يه 
ّ
ن�سم ذلك  رغم  عنده،  موّظفون  نحن  كاآبة. 

ت�ستغل  اأن  من  اأكرث  كلف 
ُ
م اأمر  ة 

ّ
ثم لي�ض  راحتنا. 

عليه  نقمتي  اأّن  اإّل  خرية! 
ّ
لل�س يا  احة. 

ّ
الر حل�ساب 

فر�سة  الذي مينحني  الّنهاية هو  تقّل�ست. يف  قد 

نف�سي  فــاأجــد  ني 
ّ
اليومي بركب  ــق  لأحل متجّددة 

غالبا  عندئذ  ائبة. 
ّ

ال�س البداية  خط  على  مثلهم 

ورائي  خّلفُت  اأّن  ة 
ّ
العاطفي من  ب�سيء  اأن�سى  ما 

ام 
ّ
الأي طوال  اخلمي�ض.  من  خاليا  �سا 

ّ
�سو

ُ
م اأ�سبوعا 

الأربعة الأوىل اأنغم�ض يف مراجعة الفواتري. رويدا 

اأ�سبوع  منت�سف  كّل  عند  باأّن  ثابتا  اأ�سحى  مّلا 

الأرقام  مع  تي 
ّ
هم يوما، فتت  الوراء  اإىل  اأتقهقر 

اأعوّل على احلد�ض فيما يتعّلق باجلداول.  و�ست 

ة �سخيفة 
ّ
فاأكتفي بفح�ض املبالغ ب�سورة روحاني

ل  احلا�سبة  بالآلة   
ّ
بتحر اأهّددها  اأّن  فقط  تعني 

عن  يل  وتك�سف  تعتف  مل  هي  اإن  يذر  ول  بقي 
ُ
ي

اأخطائها املحتملة بنف�سها. بع�سها فيما ندر كان 

 اأ�سمع 
ُّ
�سّلم نف�سه. نتيجة لذلك تفاقمت زّلتي وبت

ُ
ي

الّتهديد  الق�سم وحّتى  رئي�ض  والوعيد من  التوبيخ 

ة الّزمالء فقد راقهم يف البداية اأّن 
ّ
ا بقي

ّ
بالعزل. اأم

عّلقني بعبارات تهّكم ل تخلو من 
ُ
متخّلف عنهم م

اأ�سبحُت  حّتى  اأذعنوا  ذلك  بعد   
ّ
ثم اأحيانا،  �سفقة 

 
ّ
جو و�سط  بينهم  اأم�سي  ل 

ّ
التخي اإىل  حاجة  دون 

بقعة  اأّن  لو  كما  املكتوم  بالكالم  م�سحون  ثقيل 

خ�سلة  كــاأّن  اأو  اخللف،  من  معطفي  ث 
ّ
تلو زيت 

�سحكة تنت�سب نافرة اأعلى راأ�سي.  بع�سهم 
َ
�سعر م

الأرجح  على  �ست  فقد  يخافونني  اأّنهم  فّكرُت 

ة اأذى يلّفها الغمو�ض من كّل 
ّ
اأبدو يف نظرهم عبو

يطلبني  اأن  قبل  دهرا  كذلك  احلال   
ّ
ا�ستمر جانب. 

اأّن  كرترية 
ّ
ال�س اأبلغتني  الجتماع.  خارج  املدير 

ا�ستطاعتي  يف  ما  بكّل  قمت  بت. 
ّ
ال�س هو  موعدي 

اعات التي تف�سلني عن املوعد 
ّ
لأظّل يقظا اأعّد ال�س

لكّني يف الأخري اأخلفته ظّنا مّني اأّن اجلمعة. بعد 

ي كمحت�سب. 
ّ
دن مهام

ّ
ذّكرة جتر

ُ
ام تلّقيت منه م

ّ
اأي

لحقا علمت اأّنه عهد بها اإىل رئي�ض الق�سم الذي مل 

دوري  ليقت�س  بعيد.  من  روؤيتي حّتى  يطيق  يعد 

وحترير  الجتماع  ح�سور  على  ذكر 
ُ
ي تغيري  دون 

اأحد يف و�سعه  اأن ل  دا 
ّ
. يدرك جي

ّ
تقريره اخلتامي

ة اأف�سل مّني، فاأنا الوحيد الذي يفهم 
ّ
اإجناز املهم

تو�سيات  بذكر  تعّلقه  مــدى  منه  اأكــرث  بل  دا 
ّ
جي

اإىل  بالإ�سافة  نطوؤها،  نقطة  كّل  عند  الن�سباط 

الاّلزم  بالـ»ريتو�ض«  القيام  يف  الفريدة  طريقتي 

غاية يف  موا�سيع  اإىل  قنا 
ّ
تطر اأّننا  لو  كما  لنبدو 

ة املدير كانت دفع احلوار اإىل اأق�سى 
ّ
ة واأّن ني

ّ
اجلدي

ما ميكن اأن ت�سمح به قدرة الب�س على اإبادة فريقه 

مبعنى  ثــورة  �ساعتها  ــاره  اأث ما  واأّن  العمل،  يف 

الذي  اّللغو  كــّل  و  ة 
ّ
احلرفي منتهي  يف  و  الكلمة 

يعدو قرع علب  الواقع ل  اأّن كالمه يف  يتبع. مع 

�سفيح واأقوا�سا تتنا�سل كالبكترييا. مل اأعد اأ�سغي 

اإليه اأبدا بعدما اكت�سفت اأّن ذلك يعود مبنفعة اأكرب 

على الّتقرير. قبل �سنني خلت كان حديثه ي�سيبني 

يف  حة 
ّ
مرب واآلم  وخا�ستي  رقبتي  يف  بت�سّنج 

�ساعات كاملة  اأربع  امتداد  اخل�سيتني. كنت على 

كمن يحاول الأكل مبلعقة مقب�سها خيط. اأّثر ذلك 

�سلبا على جودة الّتقرير ب�سورة ي�سعب تفاديها. 

مل يكن يخطر يل اأّن يف ا�ستطاعتي عدم ال�ستماع 

اإليه لو اأردت.

بال.  يعريونه  ل  ومهند�سوها  دائرتنا  بياطرة 

جميعا.  مّنا  م�سمع  على  يهينونه  كانوا  اأحيانا 

يوم  املناجل  يعّلقون  املــيــدان،  العمل  بذريعة 

اأدري  اأثرا. ل  اأحد يجد لهم  قال. ل 
ُ
الّثالثاء كما ي

ا 
ّ

رمب كهذه.  اأ�سياء  على  الّتفاق   
ّ
يتم وكيف  متى 
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ا على طريقة حبوب 
ّ

يف اليوم الذي ينق�سني. رمب

يا  راأيِتهم  لو  ا 
ّ
تب بعلوية و�سمت قاتلني.  اّللقاح، 

الّثالثاء  ة 
ّ
ع�سي باأيديهم  لنا  حون 

ّ
يلو كيف  ي 

ّ
اأم

ائرة كاأّنهم يف مدرج طائرة. ما اأجمل 
ّ
غادرين الد

ُ
م

اه.  لطاملا متّنيت اأن ي�سخ فيهم 
ّ
ابة اأم

ّ
تخّطي البو

العامل  كاأّن   
ّ
ثم ال�سّقاط!«.  ها 

ّ
اأي »عودوا  كان:   

ّ
اأي

مغلوب على اأمره مي�سي الأ�سبوع بائ�سا رتيبا يف 

حتا�سي هذا لأّنه يطمع يف ال�ستحواذ على مكتبي 

ارة. وتلك لأّن �سحكتها جتعلني 
ّ
ر اجلب

ّ
ة التذم

ّ
بقو

طرحتني  واأّنها  املدر�سة  يف  اأطفال  اأّننا  اأ�سعر 

احة 
ّ
ال�س يف  بنطلون  تنزل  حلواي  وتفتّك  اأر�سا 

بوجوده  يعي  ل  لأّنه  ذاك  و جتّنب  اجلميع.  اأمام 

اأكاد اأجزم، وتلك لأّن �سحكتها ت�سبه �سحكة رجل 

 الآخر لأّن �سيئا يف 
ّ
يقّلد �سحكة امراأة، والهوائي

العامل ل يزعجه. يوم الأربعاء ل اأغادر مكتبي مع 

 
ّ
ذلك ل يجدونني. يوم اخلمي�ض جنتمع �سباحا ثم

اأفقده. 

ائعة ب�سبب اخلمي�ض 
ّ
خ�سُت الكثري من الفر�ض الر

قّدرا واأّن ما كنت 
ُ
اّللعني. ح�سنا لنقل اإّن ذلك كان م

دا. 
ّ
جي م 

ّ
اأتفه ت�سيع.  اأن  لها  ُقّدر  لو  اأمنية  لأحّقق 

باردا  ب 
ّ
يت�سب باأن ل  قنع عرق جبيني 

ُ
ي لكن من 

اأن�سى  كيف  اإليها؟  �ض 
ّ
اأتعر مهينة  واقعة  كّل  مع 

الّدائرة  حار�ض  بها  لعقني  التي  الزدراء  نظرات 

ة. 
ّ
اجلمهوري عيد  يوم  بالعمل  التحاقي  لدى  لعقا 

 
ّ
ام مّلا �سارحته، ثم

ّ
�سّدق اأّن اأخطاأت عّد الأي

ُ
مل ي

�ساوي 
ُ
�سّدق فيما بعد اأّن اأمزح. لكّن ذلك ل ي

ُ
مل ي

بت 
ّ
 يوم ال�س

ّ
ام العمومي

ّ
قارنة بدخويل احلم

ُ
�سيئا م

يف  تطّلعن  الاّلتي  الّن�ساء  اجلمعة.  اأّنه  مّني  ظّنا 

�سُت  ا، 
ّ
ب�سي يكون  اأن  ميكن  ل  بذهول  عيناي 

ا 
ّ
زيادة على خجلي الذي مل يتبّدد، اأ�سادفهّن يومي

رُت اإنهاء 
ّ
على غري العادة. عندها ب�سكل حا�سم قر

حكى فقط دون �سواه هو اأّن اقتنيُت 
ُ
املهزلة. الذي ي

ام الأ�سبوع. 
ّ
علبة اأقرا�ض ملنع احلمل لأّن عليها اأي

ة كّل م�ساء 
ّ
ظننُت اأّن بهذا ال�ّسكل و اأنا اأتناول حب

. تناولُت 
ّ
�ساأمتّكن من مواكبة الّزمن ب�سكل طبيعي

فقد  املوا�سلة  عن  عدلُت   
ّ
ثم الأربعاء.  يوم  ة 

ّ
حب

خطر يل اأّن البداية الأن�سب هي الإثنني.  لكن لدى 

�ساغرا  ة 
ّ
احلب مكان  وجدت  الإربعاء  اإىل  و�سلي 

مع  موعدي  الجتماع.  يــوم  اخلمي�ض.  فح�سبته 

اأح�س�سُت  القاعة.  دخلُت  يلزم.  ما  زُت 
ّ
جه الإبداع. 

مل  عابر،  اإح�سا�ض  د 
ّ
جمر كان  بيتا.  اأقتحم  كــاأّن 

ة 
ّ
بقي وحــدي  األفيتني  عندما  اإّل  م�سدره  يتاأّكد 

اأ�ستغّل  بــاأّن  متظاهرا   �ساعتني  اأم�سيت  الوقت. 

مل  واأرّتبها.  وثائقي  اأن�س  كي  الّطاولة  رحابة 

ي�سّك اأحد يف �سالمة عقلي. كان بني اأوراقي تقرير 

الّتاريخ  ا 
ّ
عفوي انتباهي  لفت  الفارط.  الأ�سبوع 

 
ّ
علي يتحّتم  امُلدير  من  باأمر  الأعلى.  يف  ل 

ّ
امُل�سج

الّتقرير   
ّ

ن�ض اأ�سوغ  اأن  هذه.  يف  حّتى  اأكذب  اأن 

البياطرة  ادة 
ّ
فال�س الأربعاء.  اجتمعنا  اأّننا  لو  كما 

واملهند�سون ل يح�سون اجتماع اخلمي�ض. نحن 

يف  �ستبه 
ُ
ي ل  حّتى  احلقيقة  تزوير  يف  بارعون 

فوننا 
ّ
تها. �سيوّقعون ل حمالة عندما ي�س

ّ
م�سداقي

ئني فهم يوّقعون دون اأن يقروؤوا 
ّ
الإثنني. لي�سوا �سي

حرفا. الكّل يكره الكّل هنا. وموكول اإىل حتفتي اأن 

 عملي. ما علينا 
ّ
تر�ّض العطر على عفونتنا. كم اأحب

ب 
ّ
 هو اأّن عرثُت على الّثقب الذي يت�س

ّ
بهم! امُلهم

ال�ّسكل  بهذا  اأخ�سع  اأّن  ر 
ّ
اأت�سو مل  خمي�سي.  منه 

امُلذّل اأثناء كتابتي الّتقرير. اإمّنا ولأّن اأكرهها فقد 

ة التي تفتّك مّني حلواي حني ت�سحك 
ّ
كّلفُت ال�ساب

مب�ساعدتي. ا�ستاأهلت.

 كالذي يف كّل 
ّ
اليوم هو اجلمعة. اجلمعة احلقيقي

ميكنني  ل  ــريا.  اأخ اخلمي�ض  ا�ستعدت  لقد  مكان. 

اجلزم فيما اإذا كان الف�سل يعود اإىل اأقرا�ض منع 

على  دليال  اأملك  ل  الّنهاية  يف  لأّن  ل  اأم  احلمل 

اأّن مكوثي �ساعتني  اأّن على يقني من  اإّل  العك�ض. 

دة هو الذي جعلني 
ّ
يف قاعة الجتماعات امُلتجم

ا�ستداد  اأردت  اإذا  به  القيام   
ّ
علي يتعنّي  ما  اأفهم 

يومي والذي يليه: اأن ل اأكتب الّتاريخ بنف�سي.
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الديكة  الباكر، عندما كانت  ال�سباح  يف �سدمي جلة 

خيوط  بقايا  املتعالية  بنداءاتها  وتدفع  ت�ستيقظ، 

�سمعي،  يختق  الأج�ض  ي 
ّ
َعم �سوُت  كان  الظالم، 

ثم  احلقل،  اإىل  الذهاب  يف  اأ�سبقه  حتى  وييقظني 

يعقبني عندما تغدو ال�سم�ض يف خا�سة ال�سماء. 

البيت  يحتاج  عندما  حماره  راكبًا  ياأتي  اأحيانًا 

عودتنا،  عند  اخلرج  منالأ  كي  وفاكهة،  خ�سار  اإىل 

يحتاج  ل  عندما  قَدميه  على  �سرياً  ياأتي  واأحيانًا 

البيت �سيئًا من احلقل، اأو يحتاج �سيئًا خفيفًا ميكننا 

حمله باأيدينا.

منكث يف م�سقة عنايتنا باحلقل حتى ينال منا الأرق 

اأق�سى ما ميكنه اأن ينال، وميّد الغروب خيوطه اإىل 

نا خطواتنا املنهكة حتى 
ّ
معولينا، عند ذاك ت�ستجر

نبلغ البيت دون اأن جن�س على فعل �سيء �سوى اأن 

تناول ع�ساءنا على عجل دون اأن نهناأ به، ثم ن�سّلم 

بدنينا للفائف نوم عميق حتت �سطوة الإنهاك. 

اأغم�ض عيَني، ول اأفتحهما اإّل عندما يختق �سوته 

ما  اأكرث  التي  املبكرة  الف�سحة  تلك  غ�سق  يف  اأذن 

يطيب فيها ال�ستغراق يف النوم عقب كل ذاك اجلهد 

الع�سلي امل�سني الذي بذلته: جميل.. انه�ض ياولد.. 

نوم ال�سباح يجلب الفقر ول يطعمنا خبزاً.

ج�سدي  اأمطط  واأنــا  النهو�ض  يف  اأمتاطل  وعندما 

الغطاء  ي�سحب  نومي،  ل�ستكمال  جاحمة  برغبة 

عني ب�سّدة وهو ي�سخ ب�سوت حمتقن: هل طر�ست 

يا جميل؟!. 

الفرا�ض  من  وي�سحبني  كتفي،  اإىل  قب�سته  ميّد  ثم 

بقوة و�سوته املحتقن يت�ساعد: قم ب�سعة واغ�سل 

عن وجهك بول ال�سيطان. 

وطاأة  حتت  البئر،  من  اأمالأه  املاء،  اإبريق  اإىل  اأجته 

ي يف ذاك البيت الذي مل 
ّ
النوم الذي اأف�سده علي عم

ي�سبق يل قط اأن �سبعُت فيه نومًا منذ اأن وعيُت على 

ولكنني  عمري،  من  الع�سين  يف  اأنذا  وها  الدنيا، 

يف  كنُت  عندما  اأبــواي  مات  وقد  يتيم  باأنني  اأعلم 

ي.
ّ
الثانية من عمري، فكفلني عم

  
ّ
املــر الــلــوز  �سجرة  حتــت  وجهي  غ�سل  يف  اأ�ـــسع 

وكلمات  طويلة،  �سنوات  منذ  احلو�ض  يف  املزروعة 

ي تتداعى اإيل باأنني عندما اأتكا�سل يف النهو�ض 
ّ
عم

من الفرا�ض مبكراً، يكون ال�سيطان يف تلك الليلة قد 

بال على وجهي حتى اأمكث يف فرا�سي متكا�ساًل بال 

 اأن اأ�سارع يف غ�سل 
ّ
عمل، وكي ل اأدعه يغلبني، علي

وجهي دون اأي حلظة ترد.

اأعّدت �سحنًا من لن  قد  زوجة عمي   تكون  اآنذاك 

اجلامو�ض اإىل جانب �سحن من احلالوة مع رغيف 

من اخلبز، اأتناول طعامي م�سعًا، وما األبث اأن اأبرح 

على عجل.

 كان عمي دومًا يقول يل: لقد ُخلقنا لنكّد ون�سقى، 

نرتدي الثياب الف�سفا�سة اخل�سنة، وتتدفق قطرات 

يف  مبللة،  ثيابنا  تكون  دومــًا  اأبداننا،  من  العرق 

ال�سيف بعرق اأبداننا، ويف ال�ستاء مبياه الأمطار. 

وال�سواعق،  الرعود  ق�سف  على  اأ�سماعنا  اعتادت 

اعتادت عيوننا على روؤية الغيوم الداكنة، وقدحات 

الذئاب، وفحيح  اأن نغفو على عواء  الربوق، اعتدنا 

الأفاعي، وزجمرة ال�سباع.

�سفحات  بهما  نطوي  وال�سقاء  الكد  �سوى  منلك  ل 

الّلوز املّر

عبد الباقي يو�صـــف *

*    قاص من العراق



الهموم من حياتنا.

لزراعة  قطعة  قطعتني،  اإىل  الأر�ـــض  م 
ّ
ق�س لذلك 

ــ�ــض، 
ّ
ــض، وقــطــعــة لـــزراعـــة احلــم ــد� ــع احلــنــطــة وال

حتفها  والبطيخ،  واجلب�ض،  والفا�سولياء،  والفول، 

اأ�سجارالعرموط، وال�سنوبر، والك�ستناء، والبندق. 

اثني  مدار  على  م�ستمراً  ذلك يجعل من عملنا  كان 

ع�س �سهراً يف ال�سنة.

* * *
 يف 

ُ
ذات ليلة ربيعية على غري طبيعتها، �سُت اأتقّلب

اأن تدنو من جفني �سنة �سبات، وكما  الفرا�ض دون 

يوم�ض برق يف كبد �سماء ملبدة بكثافة غيوم دكن، 

وم�ست ملعة فكرة يف راأ�سي، جعلتني اأنتف�ض على 

اإثرها كما لو اأن �ساعقة ارمتت من على بدن؛ لبثُت 

اأترّنح م�ستت الذهن حتت �سطوة تلك اللمعة الغافلة 

كما لو اأنني كاهن الليل، حتى اأدركني �سوت عمي 

هادئًا لأول مرة وهو يران اأقعد يف الفرا�ض عندما 

ب�سو�سة،  ب�سحنة  يحادثني  وغدا  بدخوله،  باغتني 

تلقاء  من  النهو�ض  على  اعتدُت  لأنني  علي  ويثني 

طالع  وهذا  احلقل،  اإىل  الذهاب  ميقات  يف  نف�سي 

ح�سن.

يف  اختمارها  بلغت  قد  اآنــذاك  الفكرة  ثمرة  كانت 

البيت،  اأنب�ض بكلمة حتى خرجُت من  فلم  خميلتي، 

وعند و�سويل اإىل احلقل، تعّلقت اأنظاري يف الطريق 

ي حتى لح طيفه.
ّ
الذي �سياأتي فيه عم

 يف تلك اللحظة �سْت ق�سعريرٌة يف عروقي اأح�س�سُت 

معها باأن ناقو�سًا ُقرع يف اأعماقي.

ال�سم�ض  كتلة  ارتفاع  اأرمق  التقب  لظى  لبثُت على 

ي، 
ّ
عم خطوات  بلغتني  حتى  ال�سماء  خا�سة  اإىل 

الذي  لالإرباك  عالمة  اأي  مواراة  اإىل  �سعيُت  عندئذ 

اأدور يف مداره. 

املزروعة  ــض  الأر� قطعة  اإىل  اأجتــه  اأن  ي 
ّ
عم طلب 

القطعة  �سطر  م�سى  حني  يف  والفاكهة،  باخل�سار 

الأخرى. 

وقفُت بجانب �سجرة دون اأن تعتيني اأي رغبة يف 

بع�ض  اأجــري  كي  الرف�ض  حملُت  اأنني  رغم  العمل 

الت�سويات حول الأ�سجار.

مبحاذاة  اأجل�ض  راأيتني  الــوقــوف،  من  قليل  بعد 

على  اأ�سعتها  تب�سط  ال�سم�ض  اإىل  اأنــظــر  ال�سجرة 

الأر�ض، واأ�سد بفكرة جتعلني اأخرج من احلقل؛ عند 

اإثره  على  وقع  �سديد  دبيب  �سمعي  اإىل  تناهي  ذاك 

ل  نحوي،  ب�سعة  يتقدم  �سخم  ثعبان  على  نظري 

ويف  الرف�ض،  اأحمل  واأنا  واقفُا  تاأهبُت  كيف  اأعرف 

حلظة خاطفة متكنُت من و�سع مقدمة الرف�ض على 

 
ُّ
راأ�سه وبتُّ اأ�سغط  بكلتا يَدي، لكن الثعبان اأخذ يفح

ي�سحب  حتى  عنيفة  مقاومة  ويبدي  قويًا،  فحيحًا 

راأيته  حلظات  وبعد  الرف�ض،  حديدة  حتت  من  راأ�سه 

واأخذ  يَدي  بلغ  حتى  الع�سا  على  طوله  حبال  يلف 

يلفهما بطوله وي�سغط ب�سّدة �سعرُت معها باأن قوتي 

بداأت تخور، ومن جهة اأخرى امتالأُت رعبًا واأنا اأنظر 

اإىل حجمه الكبري، و�سمعي  يلتقط فحيحه.

مل يبق اأمامي �سوى اأن اأ�ستمر بال�سغط على راأ�سه، 

لأنه متّكن مني مثلما متكنُت منه، ومل يعد مبقدوري 

الهرب، كما مل يعد مبقدوره ذلك، وكلما اأ�سغط عليه، 

الرف�ض  القاب�ستني على  يزيد من �سغطه على يَدي 

بحزم.

و�سك  على  باأنه  تخيلُت  الرهيبة  اللحظات  تلك  يف 

د، 
ّ
اأن ي�سحب راأ�سه، فيكون قد مَتّكن مني ب�سكل جي

الثعبان  هذا  باأن  هاج�ض  نف�سي  اإىل  ب 
ّ
ت�س حينها 

اإىل  فيه  تطلعُت  وقــُت  يف  حياتي  ي�سلبني  �سوف 

كان  ولو  احلياة،  هذه  من  جديدة  مف�سلية  مرحلة 

النطالقة  هذه  على  اأ�ــسف  اأن  قبل  ذلك  حدث  قد 

 اأن 
ّ
اجلديدة، لرمبا كان الأمر �سيانًا، لكن الآن علي

اأدافع بكل ما اأوتيُت من قوة حتى اأمنع هذا الثعبان 

من اأن يودي بي اإىل هوة ذاك امل�سري القامت.

تي البال�ستيكية ال�سخمة 
َ
زم

َ
عند ذاك،  بداأُت اأدنو ِبج

�سفحة  على  بقدمي  ا�ستويُت  حتى  اأنتعلها  التي 

اأن  يل  ل 
ّ
ُخي حتى  اأ�سغط  ــذُت  واأخ الرف�ض،  مقدمة 

من  للتو  خرج  ن 
َ
وَكم حينها  احلــراك؛  فقد  الثعبان 

قعر جب، تركُت ع�سا الرف�ض، و�سُت اأنظر باأنفا�ض 

ك ذيله، وهو يلفظ اأنفا�سه 
ّ
متدافعة اإىل الثعبان يحر

الأخرية.
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اجلزء  وهو  )باملعلول(  ي�سمى  بالذكرة  مكان  »ثمة 

تخزنها  التي  اجل�سيمة  ـــداث  الح عــن  املــ�ــســوؤول 

ميكن  باب  الأول  بابني،  املكان  لذلك  لكن  الذاكرة. 

والباب  حتريف،  اأي  دون  الذاكرة  كامل  ا�ستجاع 

الذاكرة  ومونتاج  تنظيم  اإعادة  عن  م�سوؤول  الثان 

�ساحب  يريد  ما  مع  تن�سجم  وجعلها  امل�ستجعة 

ب�سكل  لإظهارها  ت�سويهها  الأقــل  على  اأو  الذاكرة 

فتح ب�سكل ا�سا�سي عند النوم، 
ُ
خمتلف، وهذا الباب ي

الذاكرة املحرفة ب�سكل احالم، لكن امل�سكلة  وتظهر 

تبداأ عندما يفتح هذا الباب يف اليقظة...«

)روايات متعددة ملا حدث - ف�سل الف�ساح2015 

- كتاب الي�ساح 2017(

* * *

»عليك اأن تتك اآثارك يف نقطة، ومن ثم تقدم داخل 

ذاك الكابو�ض.

يقظتك  اإبــدال  فيها  قــررت  التي  اللحظة  تلك  منذ 

بنومك، اأ�سبح عليك النتباه اإىل الطريق الذي ت�سري 

عليه.

بداأ  الــذي  اجلنون  مع  التكيف  حاولت  البداية  يف 

مواز.  جنون  اإل  اجلنون  يغلب  فال  بفتة.  ذلك  قبل 

مل يكن الأمر �سهال اأن تبادل يقظتك مع نومك، لكن 

و�سول قدرتك على الحتمال اإىل احلافة اجربك على 

الختيار بني جنون ميكنك ال�سيطرة عليه، اأو جنون 

ل تعود منه اأبدا.

�شظايا انفجار 

رواية      

�صمري عبد الفتاح *

*   قاص من اليمن 

من أعمال الفنان سالم عمر - ُعمان



ُتثبت �سيئا منك على اجلدار وتعرب بوابة )املعلول( 

لتتخذ  مــا  نقطة  يف  ا�ستقرارك  وتنتظر  الثانية 

خطواتك التالية... »

2015 عن  ــات متعددة ملا حــدث  -  ف�سل  )رواي

) 2014
* * *

خارج  اطرافها  من  جــزء  اأخـــرى،  نقطة  تختار   «

2014 وطرفها الثان مغرو�ض يف منت�سف 2016 
جريانك.  من  عددا  فيها  فقدَت  التي  الليلة  تلك  يف 

الليلة  تلك  معهم.  الفقدان  و�سك  على  اأي�سا  وكنَت 

التي مل تنم بعدها ب�سكل جيد اأبدا! تلك الليلة التي مل 

تعد ت�ستطيع حب�ض دموعك بعدها... لي�ض �سيئا اأنك 

و�ستعرب  )املعلول(  يف  موجودة  لكنها  تتذكرها،  ل 

اإحدى البوابتني يف وقت ما، هذا ل يهم الآن، لنعد 

اىل تلك النقطة يف بداية 2014؛ عدَت من رحلتك، 

الوقت  اأن  لنف�سك  اوعزَت  لكنك  فقط،  �سعيدا  تكن  مل 

تتذكر هذا.. ح�سنا، هناك  اأخرى...  لتبداأ حياة  حان 

�ستغر�ض نقطة البداية، ثم �ستنزلق نحو 2015 ببطء 

تتذكرها  ل  التي  الليلة  تلك  اإىل  ت�سل  حتى  وحذر 

والتي مل تعتقد اأنك �ستى بعدها نور ال�سباح...«

)روايات متعددة ملا حدث - ربط2014 بـ 2015(

* * *

الو�سع  من  اأف�سل  هــذا  لكن  قليال،  قليال  »نتقدم 

معاناتك  مــن  �سيء  تتذكر  ــك  اأن �سك  ل  ال�سابق، 

ال�سابقة... ل تتوتر لن نخو�ض يف هذا اليوم، فاليوم 

كان   2015 نهاية  اأنه حدث يف  رغم  مميز متاما، 

نعم  2000؛  قبل  ما  باأيام  يذكرك  ا�ستثنائيا  يوما 

)املعلول(  بوابة  من  الآن  اإليك  عرب  لقد  اليوم،  ذاك 

الأوىل، فهو ل يحتاج اإىل اأي مونتاج اأو ت�سذيب، يوم 

حدثت  اليل  يف  رمبا  بالأمان.  فيه  �سعرت  متكامل 

بع�ض املنغ�سات، لكن بهجة النهار امت�ست الكثري، 

هذا  ابتداأ  منذ  الأوىل  للمرة  معا  الأربعة  كنتم  نعم 

اجلنون...«

)روايات متعددة ملا حدث -  نقطة اأمل 2015(

* * *

ال�سقوط  ال�سباح،  هذا  مبكرا  الأر�ض  على  »�سقطَت 

اإنك  قلت  تنه�ض،  مل  لكنك  ن�سقط،  كلنا  جدا،  عادي 

الكثري  مرور  بعد  اأطول  لفتة  الوقوف  جتربة  تريد 

من 2016 واأنت جال�ض، هذا اأربك الباقني، وجعلهم 

يرغبون بال�سقوط اي�سا؛ تعرف عندما يتعلق الأمر 

من  قليل  طريقتك،  باتباع  يرغب  فاجلميع  بــك 

املزاح  اأن  تعرف  تغ�سب،  ل  من...  و�سيء  الفو�سى 

رئتيك  تفتح  يجعلك  فهو  الباكر،  ال�سباح  يف  جيد 

تخاف  الكوابي�ض  اأن  اأي�سا  وتعرف  ات�ساعها،  على 

�ساعد هذا يف حت�سني �سورتك  القهقهة، ورمبا  من 

البارحة حول  اأخربتني  اأي�سا  تعجبك،  تعد  التي مل 

�سبح حاول اأن يتحدث اإليك! حديثنا مل يكتمل. بوابة 

عن  لنتحدث  لذا  ب�سعة،  اُقفلت  الثانية  )املعلول( 

ال�سبح، هل ت�سعر اأن مالمح ال�سبح ماألوفة؟ ثم ذاك 

الأنني الذي �سعرَت باحلنني نحوه...«

)روايات متعددة ملا حدث - ف�سل القتاب(

* * *

» حتتاج اإىل كلمات اأخرى اليوم، الأخبار التي ملئت 

راأ�سك طول الليلة املا�سية حول ما جرى يف2015 

كانت كارثية، لذا لنتحدث عن ذاك اليوم التي قادتك 

نف�ض  نعم  املدينة،  على  املطل  اجلبل  اإىل  قدماك 

يف  باخل�سة.  يتحلى  اأن  مرارا  رف�ض  الذي  اجلبل 

لتنرثها  الزهور  باقة من  اأح�ست معك  اليوم  ذلك 

على اجلبل واأنت تلتقط عدة �سور للمدينة لتعطيها 

اإىل  ال�سعود  اأن مينع  قبل  نعم  هذا...  تتذكر  اإليها... 

والوقت  للمدينة  �سورة  نتوقف.  هنا  نعم  اجلبل... 

عند  احلمرة  عليك.  اأثرية  كانت  الغروب  من  يقتب 

تبت�سم  اأنت  نعم  النخاع...  حتى  ابهجك  الأفق  خط 

جديد.  من  الأوىل  )املعلول(  بوابة  تعرب  اأنت  الآن... 

هذا جيد.. نعم جيد... هل تتذكر ا�سمك الن...؟«

)روايات متعددة ملا حدث - ف�سل الذاكرة(

* * *

كلتا  حاليا،  متاح  غري  هــذا  لكن  الــعــودة،  تريد   «

من  قليل  يف  باأ�ض  ل  مغلقة.  )املعلول(  بوابتي 

التوقف هنا. مل تاأخذ ا�ستاحة منذ بداأنا... ما راأيك 
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يف  كان  بها  ات�سال  اآخر  بها؟!  الت�سال  فكرة  يف 

منت�سف2016، كنَت تعتقد حينها انها م�سغولة لذا 

هنا...  مازلت  اأنك  واإعالمها  التحية  باإلقاء  اكتفيَت 

الوقت منا�سب للحديث ورمبا فر�سة لإخبارها عن 

احلياة الأخرى التي ترغب يف البداية معها...«

لـ2016 -  اإن�ساف   - )روايــات متعددة ملا حدث 

ا�ستاحة جانبية(

* * *

حدث(.  )ما  ثلث  يوازي  هذا  الأول،  الربع   2016  «

الأمر  كان  الربــع،  اجلهات  مت�سكون  الأربعة  اأنتم 

�سيعتقد  بامل�سادفات  يوؤمن  ل  من  لكن  م�سادفة، 

كانت  حينها  فـــتة،  منذ  لــالأمــر  خططتم  اأنــكــم 

يف  ُتفتح  اإحدهما  مت�سقتان،  )املــعــلــول(  بوابتا 

وهي  القلم  اأخــذت  اأنت  الليل.  يف  والأخــرى  النهار 

اللوحة  والثان  امل�سباح  واحد  ورفيقيكما  الكتاب، 

املتوهجة، خرجتم، اثنان اثنان، ثم واحدا واحد، مل 

راهنتم  يدلكم،  نور  ول  حتجبكم،  ظلمة  هناك  تكن 

وكل  املميتة،  الدائرة  هذه  من  اخلــروج  اأمــل  على 

من يعرث على بوابة اخلروج �سري�سد الآخرين اليها، 

اأيام عدمت خائبني، اأنت بدون قلم، وهي بدون  بعد 

ا�ستالب  الأمــر  كان  �سوء...  دون  ورفيقيك  اأوراق، 

�سقط   2016 منت�سف  يف  بعدها  لكم...  تبقى  ملا 

رفيقاك، ثم �سقطت هي...«

)روايات متعددة ملا حدث - ف�سل ثلث ما حدث(

* * *

» هنا ل باأ�ض من بع�ض الإي�ساح لتت�سل�سل الأحداث 

ب�سكل جيد يف روؤو�سنا، كنتم اأربعة، فتاتان و�سابان، 

ثالثة اكلتهم الأحداث ما بني 2014و2016، واأنت 

اأتيت اىل هنا بعد منت�سف2016 بقليل.

اأخرى، والآن ل  2014 رغبَت بحياة   يف منت�سف 

تتذكر حتى حياتك الوىل، اليقظة والغيبوبة تبادل 

الدوار واختل نظام فتح بوابتي)املعلول( لديك. 

لكن  جيد،  ب�سكل  للعالج  بال�ستجابة  تبداأ  اأحيانا 

تقدمك ب�سكل عام بطيء...«

)روايات متعددة ملا حدث -  ف�سل العبور(

* * *

» تتذكر ارتباطك بها يف 2014، كنتما متالئمني، 

القراءة  حتب  وهــي  ـــالم،  والأق الكتابة  حتب  اأنــت 

كتابتك  واأعجبتها  لك،  قراءتها  اأعجبتك  والرقــام، 

)ما  حدث  ثم  باملزيد،  يوحي  التناغم  كان  عنها، 

اأنت مل تعد تكتب وهي مل تعد تقراأ، قررمتا  حدث(، 

مواجهة الأمر، هما اأي�سا قررا مواجهة الأمر معكما، 

هما اأي�سا كانا متناغمني هو خمرج، وهي تر�سم.

 قرار املواجهة كان يف حلظة وهج، كل منكم �سياأخذ 

خمذولني؛  �سيعا،  الأربــعــة  عــدمت  اجلــهــات،  ــد  اأح

منهكني؛ والقرار اجلديد �سيكون لفتة، لكن �سكونهم 

تفجر عليكم هذه املرة، واحل�سيلة رحيلهما ورحيلها 

ورحيل عدد من جريانك...وذاكرتك اأي�سا.

بوابة )املعلول( الثانية فيها اأنك اأكملت كتابة رواية 

لكما  يلوح  نهايتها  يف  طفل  هناك  كــان  عنكما، 

اأ�سوات القذائف تختق  بفرح، ثم حدث )ما حدث( 

لوحة  كذلك  الرواية؛  من  الأوىل  الأربعة  الف�سول 

الرواية، وعدد  الغالف و�سيط ت�سجيل حفل توقيع 

من احل�سور...«

)روايات متعددة ملا حدث - ف�سل الفقدان( 

* * *

الأول من روايات متعددة ملا حدث،  الق�سم  )انتهي 

والذي غطى الربع الرابع من 2016 والن�سف الثان 

من2017 اأثناء وجود الكاتب يف امل�ست�سفى للعالج 

�سديقة.  لنريان  يقال-  -كما  تعر�سه  �سدمة  من 

الق�سم �سمل ع�سة اأجزاء يف 119 �سفحة من القطع 

ال�سغري( 

من2014  ــري  الأخ بالربع  متعلق  الثان  )الق�سم 

خمرج  مذكرات  وي�سمل  من2016  الأول  والن�سف 

�سفحة  يف21  الأول  جزءين  يف  وثائقية  افــالم 

والثان يف 25 �سفحة( 

اإىل  من2015  الول  الربع  يك�سف  الثالث  )الق�سم 

الن�سف الثان من2017 يف 100�سفحة(

* * *

ان�سغايل  اأثناء  مبقاطعتي  يقوم  من  هناك  دائما   «
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امل�ستخدمة يف  الأحجار  وثائقي عن  فيلم  بالعمل؛ 

بناء البيوت القدمية، ويجب ت�سليم الفيلم يف نهاية 

تركته  النقو�ض  طال�سم  فك  من2015.  الأول  الربع 

مثالية  الطبيعية  املناظر  ر�سم  يف  خربتها  لها؛ 

التعليق  كاتب  العمل.  هذا  مثل  يف  بها  لال�ستعانة 

قارئة  ورفيقته  اأي�سا،  جيد  لل�سيناريو  امل�ساحب 

مع  التعامل  وجتيد  رائع،  من  اأكرث  و�سوتها  جيدة 

الأرقام، واأنا الإخراج بجانب الت�سوير لتوفري �سيء 

ن�سكن  الأربعة  كلنا  اأننا  والجمل  امليزانية.  من 

الثان ونحن يف  يف عمارة واحدة هما يف الطابق 

الرابع.

املبدئي؛  املخطط  البداية؛  يف  ب�سعة  تقدم  العمل 

اأماكن  ــداول  ج امليزانية؛  الفتتاحية؛  اللوحات 

ومواعيد اأخذ لقطات الت�سوير... ثم بداأت املقاطعات.

للر�سم.  ور�سة  للم�ساركة يف  دعوة  تلقت  اإنها  قالت 

الفيلم  يف  العمل  بني  وقتها  �سُتق�سم  اإنها  قالت 

والعداد مل�سوعها الذي �ستقدمه يف الور�سة، لكن 

الأمر مل يكن �سهال، لذا اأبطئُت جداول الت�سوير حتى 

اأول  هذه  كانت  فقد  الور�سة،  مل�سوع  اأكرث  تتفرغ 

دعوة تتلقاها يف م�سوارها الفني، ورف�سها �سيكون 

 اأي�سا...«
ّ
ثقيل عليها وعلي

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- مذكرات(

* * *

» لليوم اخلام�ض مل ن�ستطع الذهاب ملواقع الت�سوير 

ب�سبب الق�سف، هي قالت اإن هذه اإ�سارة لها، واأنها 

ور�سة  م�سوع  من  لتنتهي  التوقف  هذا  �ست�ستغل 

اإطــار  يف  اإنــه  قــال  التعليق  كاتب  ب�سعة،  الر�سم 

النتهاء من كتابة امل�سودة النهائية ملا مت ت�سويره 

�سيبداأ  اأطول  لفتة  التوقف  ا�ستمر  واإذا  الآن،  حتى 

ل كتابتها حلني النتهاء 
ّ

اأج التي  يف كتابة روايته 

من الفيلم الوثائقي، اأنا اجتهُت اإىل اأوراقي القدمية 

بحثا عن ما ميكن حتويله اإىل فيلم قادم، الآن اأفكر 

يف اأننا رمبا جميعا كنا بحاجة لبع�ض الراحة، لكن 

اإذا اأ�ستمر التوقف لفتة اأطول �سيكون الأمر كارثيا، 

اأرغب يف انتهاء الأمر �سيعا، وعودة الهدوء...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- انعطاف 

جانبي(

* * *

خالل  �سيتغري  �سيء  اأن  يبدو  ول  مر  كامل  �سهر   «

التحمل  على  طاقتي  كل  ا�ستنفذت  القادمة،  الأيام 

خالل ال�سهر املا�سي، موعد ت�سليم الفيلم الوثائقي 

واملغامرة  الن�سف،  يقارب  ما  فقط  اأجنــزنــا  مــر، 

خطرية،  الو�سع  هذا  يف  ت�سوير  بكامريا  باخلروج 

واأي�سا نحتاج لت�ساريح خا�سة.

الور�سة،  يف  �ستقدمه  الذي  م�سوعها  اأجنزت  هي   

واإىل الآن ل توجد و�سيلة لل�سفر حل�سور الور�سة التي 

�ستعقد الأ�سبوع القادم، هذا ال�سغط الإ�سايف جعلها 

اأكرث توترا، ول ت�ستطيع النوم اإل بالدواء املنوم.

وجه  يف  كالنا  �سينفجر  واإل  �سيع  حل  من  لبــد 

الآخر...«

الثان- �سوخ  )روايات متعددة ملا حدث -الق�سم 

عميقة(

* * *

يدي  حتى  الن.  مهمة  الأمــور  كل  تعد  مل  ح�سنا،   «

خالل  حدث(  )ما  لأ�سجل  بالقلم  الإم�ساك  ترف�ض 

اأ�سبوع من العي�ض يف اجلبهة. يف البداية كنُت �ساهدا 

ويف النهاية ا�سبحُت �سيكا. 

رية، وما �سيظهر 
ُ
اإن كامريتي �ست�سجل بح قالوا يّل 

يف الفيلم الذي �سيعر�ض يف النهاية �سيكون قراري. 

اإنهم بحاجة لعني حمايدة تنقل لالآخرين ما  قالوا 

حدث ويحدث.

الفيلم  عمل  فريق  باقي  تلقى  موافقتي  ولي�سمنوا 

اإىل  واجتــهــت  الر�سم  لوحة  حملت  هــي  عرو�سا؛ 

زاوية  من  لبد  ال�سورة  -فلتكتمل  الآخــر  اجلانب 

الفيلم،  تعليق  لكاتب  جــاء  ــر  اآخ عر�ض  اأخـــرى- 

ورفيقته جاءها عر�ض اآخر. 

وفر�سة  هناك،  البقاء  من  اأف�سل  العر�ض  كــان 

رحيلنا  قبل  اآخــر،  جنون  عرب  اجلنون  من  للهروب 
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اتفقنا على احلياد والن�سال من اأجل احلقيقة. وهكذا 

تفرقنا يف اجلهات الأربع...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- نقطة يف 

اأعلى ال�سفحة(

* * *

اأربــع  من  لأكــرث  امتدت  بــالأقــدام  طويلة  رحلة   «

للت�سوير،  جيدة  مواقع  اختيار  والهدف  �ساعات، 

م�سدر  تدبري  م�سكلة  حل  بعد  �سوريا  ذلك  كان 

لعدة  ظللنا  الذي  اجلبل  الكامريا.  لت�سغيل  للكهرباء 

�ساعات ن�سري يف دروبه كان وعرا بطريقة غريبة، 

واأجزاء منه حمروقة، قالوا اإن معركة �س�سة حدثت 

وعند  حلظة،  يف  تكرارها  املتوقع  ومن  اأيــام  قبل 

اختياري مناطق للت�سوير يجب الأخذ يف العتبار 

اأن يكون بجوارها اأماكن ميكنني الختباء داخلها.

لكن  نتخيلها،  عندما  فعال  خميفة  احلــرب  اأجــواء 

عندما نكون و�سط احلرب يبدو الأمر خمتلفا، يف اأول 

يوم يّل هنا كنُت متوترا، و�سيئا ف�سيئا بداأت عيني 

املحاربني،  وحركة  ال�سوء  على  يعتادون  وفكري 

ذاك  النفجارات  لأ�سوات  يعد  مل  الثان  اليوم  ويف 

وتعطي  األيفة  �سارت  النفجارات  نغمات  التاأثري، 

موؤ�سات اأخرى، املحاربون اأي�سا �سورتهم خمتلفة 

هنا عما نر�سمه لهم، وما اأده�سني فعال هو رهبتهم 

الأ�سلحة  حتمل  التي  اأيديهم  كانت  الكامريا،  امام 

مع  متناق�ض  هذا  كان  مت�سنجة،  واأ�سواتهم  تهتز، 

ج�سارتهم يف احلرب. 

افكار جديدة وروؤية خمتلفة تت�سكل يف اأعماقي، ما 

الليل،  يوؤرقني يف  واأم�سى ما  يحدث هنا خمتلف... 

اأن اعتاد على حياة احلرب...«

الأيام  الثان-  -الق�سم  حدث  ملا  متعددة  روايات 

الأوىل يف اجلبهة(

* * *

كامريتي،  ذاكرة  يف  تتا�ض  اإ�سافية  جثث  اأربع   «

جلبتها  التي  الت�سوير  بكامريا  فرح  هنا  اجلميع 

معي عندما و�سلُت هنا، كلهم طلبوا مني اأخذ �سور 

مع  وجماعية  ثنائية  �سور  وكذلك  لهم،  �سخ�سية 

هواتف  واأرقام  بعناوين  زودن  واجلميع  زمالئهم؛ 

يقارب  مــا  لهم،  ال�سور  اأو�ــســل  حتى  عائالتهم 

ياأتي  من  حتى  املوقع،  هذا  يف  مقاتال  الأربعني 

واجلميع  ال�سور.  التقاط  يطلبون  والذخائر  باملوؤن 

�سا�سة  على  ال�سور  ي�ساهدون  عندما  يفرحون 

واأكاد  عيونهم،  يف  والر�سا  احلياة  تلمح  الكامريا، 

اأقول لهم اأن احلرب قبيحة و�ستجعلهم قبيحني. 

الأكل  اأ�ستطع  ومل  تفارقني،  مل  الأربع  اجلثث  �سور 

طوال اليوم، كان قد مر على موتهم عدة اأيام...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- يوميات 

حرب(

* * *

ال�سخ�ض  ذاك  اأعد  مل  هنا،  يوما  وع�سون  ثالثة   «

الذي كنُت عليه عندما جئُت هنا.

باإعادة  بل  هنا،  العي�ض  بق�سوة  مرتبطا  لي�ض  الأمر 

التفكري بكل قناعاتي ال�سابقة.

معان احلياة واملوت التي تبدلت كثريا. ثم حياتي 

ال�سابقة وما ينتظرن يف الغد...

العامل الذي مل يعد هو نف�سه، ومل اأعد اأ�ستطيع متييز 

هل من اجليد عودته كما كان اأم اأن الو�سع احلايل 

اأف�سل لأنه اأقل تعقيدا...؟! مل اأعد اأعرف من اأنا، ول 

ماذا اأريد...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- اختاق 

خط الدفاع الخري(

* * *

متباعدين  جل�سنا  هنا،   
ّ
علي مــرت  ليلة  اأق�سى   «

كل  اجلبل،  داخــل  كملجاأ  ي�ستخدم  كهف  يف  قليال 

واحد منا ان�سغل ب�سيء، اأنا بداأت اتفقد اآلة الت�سوير 

الليلي،  بالو�سع  تعمل  التي  اجلديدة  ال�سينمائية 

وهم خم�سة اأفراد بقوا يف املوقع، والباقي يف مهام 

ارتفع �سوته؛  وا�ستطالع يف اخلارج، فجاأة  قتالية 

اإنه  قال  مقدمات  دومنا  الع�سين،  نهاية  يف  �ساب 

�سيفتح حمال ل�سنع احللويات، بقية حديثه جعلني 

يرون  ل  حتى  امللجاأ  خلارج  واأجته  الكامريا  اأترك 

البكاء.  لدرجة  اأتاأثر  اأنني  اأعــرف  اأكن  مل  دموعي. 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

184



طفله ال�سغري الذي دار حديثه بعد ذلك عنه جعلني 

نريد  التي  والأ�ـــسة  وهــي  اأنــا  اأعماقي،  من  اأهتز 

امل�ساركة يف  الأوىل يف  بفر�ستها  مرورا  تكوينها، 

ور�سة الر�سم التي �ساعت ب�سبب احلرب؛ احلياة؛ هذه 

ال�ساخ  اأرغب يف  احلياة، كل �سيء تفجر وجعلني 

والنحيب...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- بوح(

* * *

قراأته  ما  ب�سبب  اأكرهها  كنُت  احلــرب،  اأكــره  اأنــا   «

و�سمعته عنها، لكنها كانت كراهية على الورق كما 

ما ميجد احلرب لكنُت 
ُ
يقولون، واأعتقد اأنني اإذا قراأت 

اأحببتها.

 هنا عرفُت ملاذا يجب علينا اأن نكره احلرب، عرفُت 

هذا  ورمبــا  وعبثيتها،  ق�سوتها  عرفُت  حقيقتها، 

ال�سيء الوحيد الذي ك�سبته هنا...

 
ّ
علي ويجب  هنا،  لــوجــودي  معنى  هناك  يعد  مل 

جدوى  ما  ــم  والأه اأرحـــل؟!  اأيــن  اإىل  لكن  الرحيل، 

الرحيل اأو البقاء...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- يوميات 

للحرب(

* * *

» املدينة �ساجه باأكرث مما اأعتقدُت، �سجيجها اأ�سد 

ازعاجا من ميدان املعركة، ما مييز املدينة ن�سيان 

الــدوران  على  املدينة  جتربك  دائــرة  داخــل  احلياة 

داخلها، واإذا كنَت وحيدا فاملدينة اأ�سد ق�ساوة. 

الرابع  الطابق  يف  �سقتي  �سفة  يف  ل�ساعات  اأقف 

منتظراً اأي �سيء يخرجني من هنا. هي مل تعد بعد، 

اأنا وباقي فريق الفيلم ا�ست�سلمنا مبكرا ورجعنا، هي 

لكن  اأكرب.  واأكرث جنونا، و�ستبذل جهدا  اأكرث عنادا، 

اأن يك�سب هذه احلرب، املتحاربون  اأحد ي�ستطيع  ل 

هذه  يف  خا�سون  كلهم  بحيادية  يراقبون  والذين 

احلرب...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثان- عودة(

* * *

» ما يثري ا�ستغرابه هو اأن ال�سوت كان متاأخرا، �سعر 

باملنزل يهتز و�سظية احتكت بجانب من راأ�سه، ومن 

ثم �سمع اأزيز �سوت ال�ساروخ... هذا كان اآخر ارتباط 

هناك  لكن  منت�سف2016.  يف  باحلياة  له  واع 

كربى  وبداية   2014 منت�سف  يف  �سغرى  بداية 

2015؛  بداية  يف  النهاية  وبداية  نهاية2014، 

يف  يغو�ض  وال�ساروخ  له  بالن�سبة  تال�ست  وكلها 

العمارة التي ي�سكن يف طابقها الثان...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثالث- ف�سول 

لليقني(

* * *

بال�سا�ض  مغطى  راأ�سه  امل�ست�سفى،  يف  ا�ستفاق   «

يحدق  واأخذ  نه�ض  �سليم،  ج�سده  وباقي  الأبي�ض، 

فيمن حوله، الغرفة ممتلئة مبر�سى مغطني جميعا 

بال�سا�ض الأبي�ض يف مناطق خمتلفة من اأج�سامهم.

من  ال�سورة  يف  كبرياً  خطاأً  هناك  اأن  ي�سعر  كان 

حوله، لكنه مل ي�ستطع حتديد موقع اخلطاأ، فاكتفى 

بال�سكون حتى تت�سح الأمور اأكرث.

دخلت ممر�سة و�ساألته عن ا�سمه، لكنه مل يرد عليها، 

وا�ستوى على فرا�سه. وهو يت�ساءل عما يفعل هنا...«

ف�سل  الثالث-  -الق�سم  حدث  ملا  متعددة  )روايات 

اليقظة عن الغيبوبة(

* * *

الــذاكــرة  يف  م�ساكل  لــديــه  اأن  اأخـــربه  الطبيب   «

وهناك  النف�سية،  املعاجلة  ق�سم  اإىل  حتويلة  و�سيتم 

واأخــربه  ا�سمه.  تذكر  على  م�ساعدته  �سيحاولون 

وانت�سال ثالث جثث؛  منزله،  على  ب�سقوط �ساروخ 

افالم  خمرج  الرجل  به؛  �سلة  على  وامراأتني  رجل 

والثانية  ت�سكيلية  فنانة  واملــراأتــان  وثائقية، 

مذيعة...«

)روايات متعددة ملا حدث -الق�سم الثالث- البداية(
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ح�صة ال�صينما

ــر مــن غــادر  اآخ الــعــادة، كــان جامبو       كما هــي 

ال�سخ�سي  حتديه  ال�سغرية،  لعبته  هي  تلك  احلافلة. 

ذّكرت  مدر�سية.  خرجة  كل  يف  اليوم  مفخرة  لذاته، 

ال�سيدة اإي�سكالرموند بالزيارة امل�سهودة، منذ �سهرين 

بالتحديد، مل�سح كابيتول الكبري الذي انتهي بطرد 

اأغلبية التالميذ ب�سبب ال�سحك ال�ساخب. مرة اأخرى 

تتقدم مدر�سة اللغة الفرن�سية واللغات القدمية بتقدم 

تالميذ ف�سلها اخلام�ض داخل اأزقة مركز املدينة. 

�سن�سل  ب�سعة،  احلافلة  من  اأخــرج  جــول،  هيا   -   

اأي�ساـ  اأنتم  هيا  احل�سة.  بداية  عن  جدا  متاأخرين 

تقدموا.

هو  رودي�سون  جول  اكت�سف  جحره،  من  يخرج  وهو 

�سبحه  خرج  اجلو.  تقلبات  جومبو،  قال  كما  الآخر، 

الطفويل  وجهه  من  بدءا  احلافلة،  من  ببطء  ال�سخم 

غري امل�ستيقظ ب�سكل جيد، والذي يناق�ض كليا ج�سد 

مطر  حتت  اللتحاق،  عليه  فكان  الثانويات.  مالكم 

مدرار، ببقية املجموعة، بخطوات �سغرية يف الأزقة. 

كانت ال�سيدة اإي�سكالرموند قد ت�سللت مثل نيزك نحو 

الربك  يف  الثقيلة  قدمها  ت�سع  وهي  العر�ض.  مكان 

املحيطة بهم، اقتب جومبو من بالثزار:

- هل تعلم؟

ل.- 

 -

قال يل اأبي باأننا لن نفهم �سيئا...

- اآه.

- بل اإنه اأ�ساف:« )�ض.4(

- نعم، �سرنى، هيا اأ�سع.

مع هزيع الرعد اأي�سا.
ُ

  �ساعف املطر من قوته. �س

واملركبات  ــقــردة،  ال ق�سة  يبدو  مــا  على  اإنــهــا   -

الف�سائية.

- ل، اإنه »كوكب القردة«.

- كوكب ماذا؟

هيا،  العلمي.  اخليال  فيلم  اإنه  القردة«،  »كوكب   -

اأ�سع.

- اآه، نعم...هل اأنت متاأكد؟

  هناك طرق عدة للولوج اإىل فناء قاعة �سينما عندما 

املبالغة يف  ال�سوارع. دون  بغزارة يف  ال�سماء  متطر 

تكوين اأفكار م�سبقة، اقتحم بالثزار البوابة املزدوجة 

�سرييف  الغابات« يف مطاردة  »روبني  انطلق  مثلما 

»نوتنغام«. الأمرية التي كانت تقف يف مكان دافئ 

رفقة �سديقاتها....�ض.  4
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باثزار والعميل مولر

كري�صتوف �صفادران

ترجمة: حممود عبد الغني *

*    شاعر ومترجم من المغرب

* نقدم للقارئ العربي الكرمي ف�صلني كاملني 

للكاتب  مولر«  والعميل  »باثزار  رواية  من 

الفرن�صي »كري�صتوف �صفادران«. وهي رواية 

للفتيان تلّقن وتعلّم ق�صايا علمية باأ�صلوب 

�صيق للنا�صئة.



�سخت  قيمة.  بال  اأنت  ــــاااااااااااااااااز.  ب اأووووه.   -

بحنق.

املنا�سب  الوقت  يف  اإي�سكالرموند  ال�سيدة  و�سلت    

لتفادي املواجهة:

- بالثزار، جول، ها اأنتما اأخريا. هاهما بطاقتاكما، 

لن�سع، �سيبداأ العر�ض.

املتعلقة  امل�ساجرات  بع�ض  هناك،بالطبع،  كانت    

وال�سقطات  دقيق  نظام  واإعادة  وت�سوير،  با�ستعمال، 

اتخذ  ذلك  بعد  فارغة.  الن�سف  القاعة  يف  املدوية 

بعدا  »ترانكفال«  اإعدادية  من   5 الف�سل  يف  النتباه 

لقد  الكبرية.  ال�سا�سة  على  قــردة  ظهور  مع  جديدا 

اأي�سا روؤية مركبة  اإذن. ميكن  كان جامبو على حق 

تهدهدها  الكون،  فراغ  يف  بر�ساقة  ت�سبح  ف�سائية 

يف  الــبــارعــني  التالميذ  تــركــت  فال�ض  مو�سيقى 

املو�سيقى حائرين. ثم اأخذت الق�سة اإيقاعها، باإظهار 

حا�سوب غريب، ورائد ف�ساء غريب هو الآخر، حجرة 

�سوداء، �سيخا، طفال... 

التالميذ  نه�ض  دقيقة،  وثالثون  وت�سع  �ساعتان      

الذي  جامبو،  اأيقظ  بالثزار  الختبار.  من  ب�سعوبة 

بدوره اأيقظ »زيف« النع�سان فوق املتكاأ.

- اأراأيت، باز، لقد قلت لك ذلك، كان هناك قردة.

- ل �سيء غري ذلك، جامبو، ل �سيء غري ذلك.

- هل اأحببته؟

-...اأظن ذلك، نعم.

نقاد  من  الكبري  العدد  هذا  اليوم،  ذلك  يف  نر،  مل     

للغة  الثالث  اخليار  جمموعة  ذهبت  اأن  منذ  ال�سينما 

راأ�ض  عطلة  قبل  »غالدياتور«   مل�ساهدة  الالتينية 

اتخذت  بروك�سيل،  وكرنب  اخل�س  ال�سنة. بني خلطة 

الأوىل  الأ�س�ض  وو�سعت  �سحيحا  طريقا  التعاليق 

»تفاهة«،«جنون«،  »اإعاقة«،  للعمل:  عميق  لتحليل 

اأنقل  »عندما  قبيل  من  اأخــرى  واأ�سياء  دخــن«،  »لقد 

ذلك لوالدي«، والعديد من الأحكام ال�سادقة وبدون 

التي ترددت مثل دخان ننت بلغ حتى قاعة  جدوى 

الأ�ساتذة.

يف  اإي�سكالرموند،  ال�سيدة  توجد  بال�سبط  هناك     

فتة تناول الوجبات برفقة زميل لطيف من العلوم 

الفيزيائية.

�ساأل  جيد؟  ظرف  يف  مر  لل�سينما  ذهبكم  واإذن،   -  

اأ�ستاذ الفيزياء.

اإي�سكالرموند.  ال�سيدة  ال�سعب قول ذلك، ردت  - من 

مناق�سة  ون�ستطيع  الظهرية،  هذه  يف  بهم  �ساألتقي 

الأمر.

- تعلمني اأن يف �سنة 2001،  كان »اأودي�سا الف�ساء« 

اأحد اأفالم اخليال العلمي الذي ارتكز اأكرث على حقائق 

علمية؟

- ل، مل اأكن اأعلم.

كتبها  روايــة  من  م�ستوحى  الفيلم  الــواقــع،  يف   -

ــض. كــالرك، وهــو روائــي روؤيـــوي كثريا ما  ــر.� »اآرث

األهمت اأفكاره مهند�سي »نا�سا«. هل لحظت ال�سمت 

املهيمن على الفيلم، خ�سو�سا عندما نرى املركبات 

تتقدم يف الف�ساء؟

- نعم، فعال...

يف  للهواء  وجــود  ل  اأنــه  ومبا  مهم.  تف�سيل  اإنــه   -

الف�ساء، ل ميكن لل�سوت اأن ينت�س: اإنه مكان �سامت 

اأفالم  اأغلب  يف  ن�سمع  التي  للغاية...والنفجارات 

اخليال العلمي لي�ست اإذن �سوى اختاعات. لكن ذلك 

فرجوي جدا.

- هذه ال�سنة �ساأدفعهم لال�ستغال على ق�س�ض اخليال 

العلمي، على هذا الفيلم اأن ي�سمح للعمل بالنطالق.

- اأ�ستطيع م�ساعدتك، اإذا احتجت مل�ساعدة؟

- اأووه...طبعا، بكل �سور، مل ل...

    وهو ينتظر بداية در�ض اللغة الفرن�سية، كان بالثزار 

برين�سي�ض  و�سلت  فجاأة  املمر.  يف  يتحدثان  وزيف 

وزيتا، واأنف�سهما متقطعة بفعل �سعود عدة طوابق.

 - اأهي غري موجودة؟

فــزع،  ــدون  ب  ،13:54 فقط  اإنــهــا  زيــتــا،  بــهــدوء،   -

اأ�ستاذتك العزيزة �ست�سل بعد حني.

- اأووه، الأمر على ما يرام، باز، ُكّف عن ذلك. ثم، هل 

راأيت ما فعلته لـ»برين�سي�ض« هذا ال�سباح، ومل تكلف 

نف�سك حتى العتذار؟

اأرادت برين�سي�ض، كما يبدو، تهدئة اجلو

- جيد، الأمر ب�سيط...
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جامبو،  مع  عنيفا  كنت  لقد  برين�سي�ض،  اأعتذر،   -

املطر، ب�سبب كل ذلك، مل اأمتكن من روؤيتك، لباأ�ض...

- طيب، باز. ل داعي لت�سخيم الأمر.

التالميذ.  باقي  مع  اإي�سكالرموند  ال�سيدة  و�سلت     

�سيتحدثون من جديد عن ال�سينما.

اأودي�سا   ،2001« فيلم  مل�ساهدة  بكم  جئت  اإذا   -

ال�سنة  هذه  �سن�ستغل  فالأننا  ال�سباح،  هذا  الف�ساء« 

الفيلم  يكون  اأن  اأمتنى  العلمي.  اخليال  ق�س�ض  عن 

اأ�سئلة  بطرح  الأقــل  على  لكم  �سمح  اأو  اأعجبكم،  قد 

خيال  يف  ق�سة  �سد  بها  ميكن  التي  الطريقة  حول 

م�ستقبلي.

   �ساد ال�سمت يف الف�سل.

- بعد اأن نناق�ض الفيلم معا، �سندر�ض بع�ض الأعمال 

حول  العمل  يف  الــبــدء  ميكنكم  ذلــك  بعد  ـــرى،  الأخ

اأنتم  اأن تتخيلوا  الواقع  املو�سوع. �ساأطلب منكم يف 

نهاية  اأمامكم حتى  العلمي.  اخليال  اأي�سا ق�سة من 

ال�سنة لكتابتها. ميكن اأن تاأخذ �سكل ق�سة، اأو ر�سوما 

متحركة اإذا �سئتم...

    انت�ست حركة �ساخبة يف ف�ساء الف�سل.

لإجنــاز  مثنى  ال�ستغال  ميكنكم  ن�سيت،  لقد  -اآه، 

العمل. 

�سمت الق�سية، 
ُ

   نظر جامبو وبالثزار اإىل بع�سهما: ح

ة من الكتاب هي يف طور الت�سكل يف 
ّ
جمموعة مزهو

ملح الب�س.

- اختيار »ب.د«؟ �ساأل جامبو.

- بطبيعة احلال.

   زيف، الذي يوجد مع زيطا، ال�سحية الدائمة جلوار 

الفرن�سية،  اللغة  ف�سل  داخل  البداية  منذ  مالئم  غري 

جتراأ وطرح ال�سوؤال الأول على ال�سيدة اإي�سكالرموند:

اإدخال كائنات ف�سائية يف  - �سيدتي، هل ن�ستطيع 

ق�ستنا؟

- طبعا، زيف، ملاذا هذا ال�سوؤال؟

يف  موجودة  غري  الف�ساء  كائنات  ممم...مادامت   -

الفيلم، طرحت هذا ال�سوؤال.

اأنت  هل  2001؟  يف  ف�سائية  لكائنات  وجود  ل   -

متاأكد؟

   كان من غري املجدي ال�ستمرار يف نقا�ض �سي�سمح 

ال�سخ�سية،  لتاأويالته  العنان  ــالق  اط ــد  واح لكل 

اأحد  ول  النقا�ض،  ا�ستد  للفيلم.  النفعالية  اخلا�سة، 

اإي�سكالرموند  ال�سيدة  قالت  كما  لأنه،  �سائبا،  كان 

عن علم:«ل وجود للحقيقة يف التخييل«...لكن �سيئا 

واحدا كان موؤّكدا: �سيم�سك كل واحد باملقب�ض، بقلم 

من  حقيقية  ق�سة  ليحكي  الر�سا�ض،  بقلم  احلــرب، 

اخليال العلمي وبداخلها كائنات الف�ساء.

  - 2 -

جامبو دافنت�صي

امل�ساهدة  بعد  يومان  املــوايل،  الأ�سبوع  نهاية  يف 

الدرا�سيان  الف�سالن  �سنف  الــذي  للفيلم  الرائعة 

ال�سغار  والــرجــال  »ب.د«  عالمة  �سمن  القادمان 

�سبت  يوم  وككل  بجامبو.  بالثزار  التحق  اخل�س، 

اأجل  من  امل�ستطيلة  الكرة  نــادي  جمعهم  �سباحا، 

ال�سعادة  من  جو  يف  �سباب،  كذكور  مزاجهم  تطوير 

والبتهاج.

      يعرف جامبو بالثزار منذ ال«�سي بي«، التاريخ 

الكرة امل�ستطيلة. وهو منذهل  الذي �سع فيه بتعلم 

باكت�ساف احلما�ض اجلماعي وال�سباقات فوق امللعب 

انتعال  �سديقه  اإقناع  يف  جامبو  يتاأخر  مل  الدهني، 

احلذاء الريا�سي ذي امل�سامري واللتحاق به. بج�سمه 

�سلوج، اأُخذ بالثزار بحب مفاجئ للكرة 
ُ
االقريب من الع

امل�ستطيلة.

   هذا ال�سباح، عند مدخل حجرة الثياب، �سعر بالثزار 

بالتعب. عيناه اخل�ساوان، املحتدمتان دوما، رف�سا 

فتحا. مل يتمكن النم�ض من اإ�سفاء احليوية على 
ُ
اأن ي

وجهه: كل ذلك كان بدون تعبري ويتحول على ج�سمه 

ال�سغري املتثاقل، املخدر، وهو ي�ستعد لجتياز الباب 

الآيل حلجرة الثياب.

برخاوة  بلثزار  قال  اأنت؟  اأم�ستعد  جامبو،  اأهال،   -  

وهو ينظر اإىل �سديقه.

- هاي، باز. كيف حالك؟ اأنا يف �سحة جيدة.

- اآه.
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ال«ب  بخو�ض  اأ�سياء  اأت�سور  بداأت  لقد  تعلم،  هل   -

يدي«، لقد جئت لك بالر�سومات الأوىل، �ستى...

- اأي ر�سومات؟

الف�سائية،  املركبة  تخيلت  لقد  باز.  دي«،  الـ»بي   -

اأكرث  لكن   ،)11 )�ض.  وور�ــض«  »�ستار  اأ�سلوب  على 

الواقع، بثالثة نفاثاث يف كل  اأكرث رقيا يف  حداثة، 

على  ت�ساعدك  �سخمة  نفاثاث  ثالثة  اأراأيــت،  جانب، 

النطالق على الآلية باأق�سى �سعة...وهي م�سنوعة 

مثل  وتعمل  خفيفة،  تكون  كي  الكربون  من  كليا 

�سيء  يوجد  حيث   ،»5 »اأريــان  يف  الرئي�سي  الطابق 

ميكن اختاعه اأي�سا، هل اأريها لك؟

- دعني اأرى...

    عندما كان بلثزار من�سغال بارتداء لبا�سه الريا�سي 

ب�سعوبة، وهو حماية �سورية من برد ال�ستاء، كان 

جامبو منفعال. بداأ يقّلب للحظة يف حقيبته الريا�سية 

خرج منها دفتا برتقاليا. عيناه الزرقاوتان 
ُ
قبل اأن ي

مفتوحتان على ات�ساعهما.

- اأنظر. قال.

الآلت  تلك  ر�سم  عن  الأوىل  للمرة  جامبو  ك�سف     

اخلرافية.

- اآه. جيد. لكن ملاذا بداأت يف ر�سم تلك ال�سفن؟ فنحن 

مل ن�سع حتى يف تخيل الق�سة.

- يف احلقيقة...

- هل تعرف يا جامبو �سيئا؟

- ل.

- يلزمنا ال�سيناريو قبل كل �سيء.

  على هذا القول احلكيم، والذي ترك جامبو يف �سمت 

ملتب�ض، نه�ض بلثزار ببطء، وغادر حجرة الثياب.

اجل�سم  ذو  ال�سيد  اأيــهــا  معي،  تــاأتــي  هــل  طيب،   -

الريا�سي؟ قال جلامبو.

�ساعة  ربــع  الت�سخينية  ــات  ــرك احل ا�ستغرقت   -

لي�ض  امللعب،  حول  ق�سري  لوقت  رك�ض  العتيادية، 

قار�سا.  ــربد  ال زال  ما  بالكرة.  اللعب  ثم  ب�سعة، 

املدرب، الذي كان دعامة يف وقت �سابق، و�ساحب 

فيما  التمويهات  على  التمرن  اقــتح  اليوم،  كر�ض 

تبقى من احل�سة، وذلك بهدف تطوير الدورة الدموية، 

وت�سخني الع�سالت، عند القت�ساء.

مع  مرات  عدة  تتقاطع  بلثزار  املهاجم  قذفة          

كان  الأول  ال�سطدام  جلامبو.  الثالث  اخلط  طريق 

قويا لكنه �سليما. الثان كان اأكرث قوة.

- اآه نعم. ال�سيناريو.

     هذا ما ظن بالثزار اأنه �سمعه عندما نه�ض ب�سعوبة 

من على الع�سب الرطب والندي، باأمل يف ال�سلع، لكن 

ج�سمه الآن �ساخن ويقظ كليا.

     توا�سل التمرين، يف التمويه الثالث املعلن، بالثزار 

م�سدره.  يعرف  ل  مركز  بالتفاف  جامبو  جتنب 

ملهما، رمبا، باأف�سل ما علمته اإياه اأمه الطبيعة يف 

 احلياة.
ُّ

مثل هذه اللحظات الدقيقة: ح�ض

      عندما عادا اإىل حجرة الثياب، كان ال�سف الأمامي 

التي  جامبو  ر�سومات  تاأمل  يف  م�ستغرقا  باأكمله 

الذين،  ولوي�ض،  جوان  ويلفريد،  املقعد.  فوق  تركها 

وردية  �سغرية  خنازير  بثالث  ت�سبهوا  جمهود،  بعد 

الف�سائية  ال�سفن  ر�سومات  على  علقوا  ومنبهرة، 

ب�سغف �ساخر، ف�ساعفوا من املراجع:

- ت�سبه �سفن بيكا�سو. قال ويلفريد.

- ل، اإنها �سفن باربابابا. قال جوان.

- ل. نعم-نعم. قال لوي�ض.

  جمع جامبو ر�سوماته بحركة �سيعة.

- هي لأخيك ال�سغري؟

- ل تهتم...

  يف تلك اللحظة، كان بالثزار يتاأمل البقع ال�سغرية 

كما  اأ�سبحت،  التي  �سلوعه.  م�ستوى  على  احلمراء 

�سغرية  ميداليات  مثل  زرقــاء،  ثم  �سفراء،  العادة، 

على جلده الرقيق وال�سفاف. اأخذ حماما وق�سى وقتا 

طويال يف جمع اأقراطه الك�ستنائية اأمام املراآة.

ركز  احلجرة،  يغادر  وهو  الآن.  ذهبوا  ــرون  الآخ     

بالثزار نظرته على جامبو:

- يلزمنا فعال �سيناريو جيد. �سيناريو مده�ض.
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l الفئران

مطبخنا،  تزعج  اأن  دون  حائطنا  يف  الفئران  تعي�ض 

تاأتيه  ل  ملــاذا  نفهم  ل  كنا  واإن  منها  ذلــك  ي�سعدنا 

وتذهب ملطبخ اجلريان ومطبخنا  يحتوي على فخاخ 

عديدة،برغم �سورنا لت�سفها لكننا مت�سايقون لأنها 

تت�سف كما لو اأن هناك خطاأ يف مطبخنا، الذي يجعل 

من هذا مربكا لنا اأن بيتنا اأقل ترتيبا من بيوت جرياننا، 

املن�سدة،  بقايا طعام  وفتات منثور حول  بيتنا  ويف 

و�سائح ب�سل قذرة تتناثر حول قواعد اخلزائن.

يف احلقيقة،هناك الكثري من �سائح الطعام يف مطبخنا 

النظيف  جرياننا  مطبخ  يف  تاأكلها،  اأن  للفئران  ميكن 

قيد  لتبقى على  يكفيها  ما  اأن جتد  للفئران  هناك حتد 

احلياة حتى ف�سل الربيع.

الفئران ت�سطاد ب�سعوبة وتق�سم �ساعة بعد �ساعة لت�سد 

رمقها.

يف مطبخنا على اأي حال، جتد مال يتنا�سب مع خربتها 

ول ميكنها التعامل معه، عليها اخلروج ب�سع خطوات، 

جلحورها،غري  تعيدها  والرائحة  الكبري  احلجم  لكن 

مرتاحة وغري قادرة على اكت�ساح الطعام كما ينبغي.   

l النزهة 

انفجر الغ�سب قريبا من الطريق، رف�ض الكالم يف املمر، 

�سمت يجتاح غابات ال�سنوبر، الهدوء يعرب ج�س �سكة 

امتناع  املاء،  يف  ودية  لتكون  حماولة  القدمي،  احلديد 

لإنهاء اجلدال فوق ال�سخور املنب�سطة ، �سخة غ�سب 

على كومة البذاءة ، بكاء بني الأ�سجار.

l �صلوك �صاذ

هل ترى كيف ميكن اإلقاء اللوم على الظروف ! لن اأكون 

اإن�سانا غريبا اإذا و�سعت املزيد من مزق الكلينك�ض يف 

اأذّن، وربطت و�ساحا حول راأ�سي.

 كل ال�سمت الذي اأحتاج.
ّ

عندما ع�ست وحيدا، كان لدي

l خوف

رك�سا  جمموعتنا  يف  بعينها  امراأة  �سباح،  كل  تخرج 

من منزلها، بوجهها الأبي�ض، ومعطفها يرفرف بعنف، 

�سارخة 

- الطوارئ، الطوارئ..

يرك�ض واحد منا، مي�سك بها حتى ي�سكت عنها اخلوف .

نعرف اأنها تفتعل ذلك، وال �سيء يف احلقيقة  قد حدث، 

يف  ا�سطر  قد  بيننا  من  واحد  يوجد  ل  اأن  نفهم  ولكننا 

ت�ستهلك  وقت  كل  يف  واأنها  فعلت،  ما  ليفعل  ما  وقت 

طاقتنا وقوة اأ�سدقائنا وعائالتنا وهي  تقوم بتهدئتنا.   

l الأ�صياء ال�صائعة

من  ما  مكان  يف  مفقودة،لكنها  وغري  مفقودة   اإنها 

معطف  حجما،  اأكرب  واثنان  �سغرية  غالبيتها  العامل، 

وكلب.

من الأ�سياء ال�سغرية،خامت  وزر،�ساعا مني،اأين اأنا ؟

اإنها مل تذهب، اإنها يف مكان اآخر هناك.

رمبا ل�سخ�ض اآخر، فاإذا مل تكن هناك ل�سخ�ض اآخر، فاإن 

لي�ض  ، فقط،  لكنه هناك  ذاته،  لي�ض مفقودا من  اخلامت 

حيث اأنا، كذلك الزر، هناك ما زال، لكن لي�ض حيث اأنا.   

1947 كاتبة مقالة  اأمريكية، ولدت عام  : كاتبة   Lydia  Davis   *
الق�سرية، ولها رواية واحدة  الق�سة  ومتجمة، متخ�س�سة يف كتابة 

عنوانها »نهاية الق�سة«، ا�سدرت �ستة جماميع ق�س�سية، ونالت عدة 

جوائز اأدبية مرموقة.

امل�سدر:

http://www.conjunctions.com/archives/c24-ld.htm
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** كاتبة من أمريكا * كاتب ومترجم من األردن  



وجوهنا  يف  ي�سخ  ما  دائما  ــرنال  ج احلياة 

تقدم.. تقدم ودائما ما يرغمنا بكل اأ�سكال امل�سقة 

والتعب ،اأن نتم�سك برايته ومن�سي لالأمام ،واأن 

نحر�ض بوحي من �سلطته اأن ل منرغ هذه الراية 

يف التاب ونعلن ال�ست�سالم املذل.

\ \ \

احلياة حفل تخرج دائم ،ودائما ما يقع الختيار 

اأن  ،بعد  احلفل  هــذا  تقدمي  يف  الناجحني  على 

اأجهد الفا�سلون اأنف�سهم يف تقدمي بروفات مل تنل 

الثقة.

\ \ \

والعمل  الكدح  من  واملنهك  املتعب  احلمار  نظر 

يف النهار القائظ اإىل ظله ملتم�سا منه اأن يتبادل 

ي�سمع  اأن  وقبل   ، الوقت  بع�ض  بينهما  الأدوار 

نتيجة اجلواب على �سوؤاله برزت غيمة يف �سدر 

ال�سماء وحمت الظل فجاأة.

\ \ \

نومه  من  ا 
ً
مرعوب الفاأ�ض  ا�ستيقظ  ليلة  ذات  يف 

النائم  بفعل كابو�ض خميف راأى فيه فيما يرى 

بكل  وتــكــرب  وتــكــرب  ذراعــــه  يف  تنبت  �ــســجــرة 

 
ً
اأغ�سانها وفروعها ملتفة حوله مبا ي�سبه احتواء

حنونًا جل�سده، ولكن ب�سكل خانق وقاتل.

\ \ \

لقد اأهدت ال�سجرة الفاأ�ض قطعة من ج�سدها ولو 

لكن  بنيته،  تكتمل  مل  املهداة  القطعة  هذه  اأن 

الفاأ�ض بكل اإنكار للجميل، جعل هذه القطعة من 

والتنكيل  ال�سجرة  لقطع  له  دافعًا  ال�سجرة  ج�سد 

ا.
ً
بال�سجار جميع

\ \ \

عظيم،  بورتريه  وم�سور  فوتوغرايف  فنان  النهار 

من  ال�سياء  وجمال  جمالنا،  اكت�سفنا  ما  �سعان 

حولنا، يف عني عد�سته وري�سته الفنية، بعك�ض الليل 

الذي اأوهمنا باأننا مت�سابهون جميعًا يف القبح.

\ \ \

حماولة القب�ض على ذبابة اأثريية مع ال�سعوبة 

حلظة  هــي  هكذا  املــحــاولــة،  هــذه  تــرافــق  التي 

الكتابة، فلي�ض هناك �سيء وا�سح وكل �سيء يف 

اخلفي  الطنني  جمرد  ولكن  ا، 
ً
غائم يبدو  البداية 

للفكرة ينبئك باأّن هناك �سيئا قادما يف الطريق، 

فالبد اأن تكون م�ستعدا ب�سبكتك ل�سطياد ذبابة 

الفكرة والقب�ض عليها قبل اأن تهرب.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

191

اللعبة املف�شلة للريح

اأحمد الرحبي *

* كاتب من ُعمان



192

من أعمال الفنان حسن مير - ُعمان 



193
- يوليو  2017 نزوى العدد 91

ال  ولكنك  بال�صخب،  مليء  راق�ص  حفٌل  "احلياة 
ك ال متلكإنك ال متلكإّنك ال متلُك احلق يف  إناإنا اء، صاء، صاء،  صنهيه متى ت�صنهيه متى ت� أن تاأن ُتأن ُتنهيه متى ت�أن تنهيه متى ت�أن ُت تطيع صتطيع صتطيع  صت�صت�

الكلمات  هذه  حول  أ�صالاأ�صالأ�صال"،  مدعوا  ت صت صت  ل� ل�صك  صك  ل�أّن ل�أنك  ّأّنك  أنالأنال ذلك 

للكاتب  "القنا�ص"  رواي��ة   رواي��ة  أح��داث  رواي��ة  اأح��داث  أح��داث  تدور  اخلطرية  

داوود،  رمي  ترجمة  داوود، صكي،  رمي  ترجمة  داوود، صكي،  رمي  ترجمة  كي،  مينيف� باليز  مينيف�صامل��ق��دوين  باليز  صامل��ق��دوين 

وال�صادرة عن العربي للن�رش والتوزيع، ق�صة حياة 

تنجُز تنجزصابكة،  تنجزصابكة،  ابكة،  ومت� ومت�صتداخلة  صتداخلة  م ومت�أحداث،  متداخلة  ومت�أحداث،  تداخلة 
ُ
م أحداث، 
ُ

مال مالأحداث،  أحداث،  ا غزيرة  كاملة، 

يحتاجه  الذي  الزمن  هذا  ث��واٍن،  ث��واٍنع  ٍع  ث��وانص ث��وانصع  ع  ت� يف  ت�صأحداثها  يف  ت�صأحداثها  يف  ت�اأحداثها  يف  أحداثها 

ب 
ِّ
وي�صو ب��دق��ة،  هدفه  ��ح��دد 

ُ
ي لكي  جيد  ب��دق��ة، ا�ص  هدفه  ي��ح��دد  لكي  جيد  ب��دق��ة، ا�ص  هدفه  ��ح��دد 
ُ
ي لكي  جيد  ا�ص 
ُ يقنَّ لكي  جيد  يقنا�ص  لكي  جيد  ا�ص 

طلق ر�صا�صته القاتلة.
ُ
طلق ر�صا�صته القاتلة.بندقيته، ثم يطلق ر�صا�صته القاتلة.بندقيته، ثم ي
ُ
بندقيته، ثم ي
ُ

اب ترك صاب ترك صاب ترك  أديب �اأديب �صأديب �صأديب � أديب �تانتني،  أديب �تانتني،  تانتني، صتانتني، ص ص بطال هذه الرواية هما كون�ص بطال هذه الرواية هما كون�

إىل جبهة املوت ليدفن اإىل جبهة املوت ليدفن إىل جبهة املوت ليدفن  إىل جبهة املوت ليدفن وانطلق  إىل جبهة املوت ليدفن وانطلق  أدب والكتابة الأدب والكتابة الأدب والكتابة  عامل ا

قنَّا�صة  ودورنيتا  قنا�صة ية،  ودورنيتا  ا�صة ية،  قنص ودورنيتا  قنصية،  ودورنيتا  ية،  املا� وحياته  املا�صآالم��ه  وحياته  املا�صآالم��ه  وحياته  املا�اآالم��ه  وحياته  آالم��ه  فيها 

أول من اأول من أول من قتلته  جميلة، حياتها مل تكن مثالية وكان 

العبثية ال يربط  العبثية ال يربط الأحداث وتلك  العبثية ال يربط الأحداث وتلك  أحداث وتلك  ا هو زوجها. كل تلك 

أبدية  اأبدية  أبدية   إال تلك الوقفة ال�صامدة والتي تبدو اإال تلك الوقفة ال�صامدة والتي تبدو إال تلك الوقفة ال�صامدة والتي تبدو لنا  بينها 

ال  جلماعتني،  ينتميان  اللذين  اخل�صمني  لهذين 

ميكن  ولكن  ميكن صية،  ولكن  ميكن صية،  ولكن  ية،  صيا�صيا� يا�صيا�ص ال� انتماءاتهما  الكاتب  ال�صمي  انتماءاتهما  الكاتب  صمي  ال�ص انتماءاتهما  الكاتب  ال�صمي  انتماءاتهما  الكاتب  مي  ص�ص�
ُ
�ي�ي

يئا من التفا�صيل ال�صغرية عنها، صيئا من التفا�صيل ال�صغرية عنها، صيئا من التفا�صيل ال�صغرية عنها،  صدرك �صدرك � درك �أن يدرك �أن ي
ُ
أن ي
ُ
أن ياأن ي أن يللقارئ  أن يللقارئ 

القبيل:  هذا  من  جمل  من  هذا اأكرث  من  جمل  من  هذا اأكرث  من  جمل  من  أكرث  ب لنا  يف�صح  ال  بافهو  لنا  يف�صح  ال  افهو 

"جماعتي وجماعتك".
ُأحداث العا�صفة جتتهُدأحداث العا�صفة جتتهد لت�صنع تاريخا  أحداث العا�صفة جتتهدالأحداث العا�صفة جتتهدال ا   كل تلك 

كما  كما صالح،  كما صالح،  الح،  بال� امل��دج��ج  ال��رج��ل  بال�صتانتني،  امل��دج��ج  ال��رج��ل  صتانتني،  بال�ص امل��دج��ج  ال��رج��ل  بال�صتانتني،  امل��دج��ج  ال��رج��ل  تانتني،  كون� كون�ص  ص  �ل���ل���

حول 
ُ
ي الذي  يحول ما  الذي  حول ما 
ُ
ي الذي  ما 
ُ

" ؤال: صوؤال: صوؤال:  ال� هذا  عن  ال�صوإجابة  هذا  عن  صوإجابة  ال�ال هذا  عن  ال�الإجابة  هذا  عن  إجابة  ا حت��اوُل 

أمام غزارة ذكريات اأمام غزارة ذكريات أمام غزارة ذكريات  أمام غزارة ذكريات ، و أمام غزارة ذكريات ، و إىل قاتل!اإىل قاتل!إىل قاتل!" الكاتب املوهوب 

آخ��ر: اآخ��ر: آخ��ر:  ؤال وؤال وؤال  و��و�� ��ص��ص ��� يواجهنا  ���صارعها  يواجهنا  صارعها  ���ص يواجهنا  ���صارعها  يواجهنا  ارعها  وت� وت�صتانتني   صتانتني   وت�ص وت�صتانتني   تانتني   صكون�صكون�

هي  هي أو  هي اأو  أو  هو  طلق 
ُ
ي ال  ملاذا  امل��وت،  يطلق ؤخر  ال  ملاذا  امل��وت،  طلق ؤخر 
ُ
ي ال  ملاذا  امل��وت،  ؤخر 
ُ

يو ال  ملاذا  امل��وت،  يوؤخر  ال  ملاذا  امل��وت،  ؤخر  ي الذي  يوما  الذي  وما  "
جُتيب  الرواية  من  من آخر  من اآخر  آخر  مكان  ويف  وننتهي".  النار 

أن ميتلك اأن ميتلك أن ميتلك  خ�ص صخ�ص صخ�ص  �ص  من حق كل � ص  من حق كل  ّأّنأن أنالأنال "رمبا  دورنيتا: 

ُّ
. ولهذا يكر
ُّ
. ولهذا يكر
ُّ

ك على املوتصك على املوتصك على املوت" صه مو�صه مو� أناأّنأّنه مو�أنه مو�أّن احلق يف معرفة 

متاما  ث��واٍن،  ث��واٍنع  ٍع  ث��وانص ث��وانصع  ع  ت� يف  حياته  �رشيط  ت�صتانتني   يف  حياته  �رشيط  صتانتني   ت�ص يف  حياته  �رشيط  ت�صتانتني   يف  حياته  �رشيط  تانتني   صكون�صكون�

تعيد صتعيد صتعيد  ي� ي�صأحدنا  ي�صأحدنا  ي�اأحدنا  أحدنا  أناأّنأّنأن إىل اإىل إىل  معتقداتنا  بع�ص تذهب  بع�صكما  تذهب  صكما 

ذكرياته كاملة  يف حلظة املوت. 

هائال  هائال صعا  هائال صعا  عا  صت�صت� م مت�أخذت  ت�أخذت 
ُ
م أخذت 
ُ
م ماأخذت  أخذت  تانتني صتانتني صتانتني  كون� ق�صة  كون�ص  ق�صة  ص  أناأّنأّنأن ورغم 

أناأّنأّنأن دورنيتا  وعرب  أنإال  أنإال  إال اإال  إال ابك  إال ابك  ابك صابك ص صت�صت� ت�ليحكي تاريخ حياته املت�ليحكي تاريخ حياته امُل

تصتصُت أنا ل�اأنا ل�صأنا ل�صأنا ل� تى: صتى: صتى: " أمورا �اأمورا �صأمورا �صأمورا � مت صمت صمت  ص�صفحات قليلة للغاية ح�ص�صفحات قليلة للغاية ح�

كل  تنفي  دورنيتا   كانت  عني".  عنيأنت  عنياأنت  أنت  ت�صورته  ما 

تانتني اجلاهزة عنها لتكتب ق�صتها صتانتني اجلاهزة عنها لتكتب ق�صتها صتانتني اجلاهزة عنها لتكتب ق�صتها  صت�صورات كون�صت�صورات كون�

اخلا�صة بها.  

وذهبا  وذهبا أب��واه  وذهبا اأب��واه  أب��واه  انتحر  الذي  الذي صتانتني،  الذي صتانتني،  تانتني،  كون� ق�صة  كون�صإنها  ق�صة  كون�صإنها  ق�صة  كون�اإنها  ق�صة  إنها 

تويف  الذي  ابنهما  أينجلاأينجلأينجل"،  " ال�صغري  مالكهما  مع 

طويال  انتظرا  طويال أن  انتظرا  طويال اأن  انتظرا  أن  بعد  عمره  من  عمره صة  من  عمره صة  من  ة  اخلام� يف  اخلام�صوهو  يف  صوهو 

احتمال  بينما  بدونه،  العي�ص  يحتمال  فلم  العي�صميالده،  يحتمال  فلم  صميالده، 

جده  برفقة  احلياة  يف  مبفرده  جده صتانتني  برفقة  احلياة  يف  مبفرده  جده صتانتني  برفقة  احلياة  يف  مبفرده  تانتني  كون� كون�صترك  صترك 

أ�صال. اأ�صال. أ�صال.  وال��داه  وال��داه ا  �داه ا  وال�ص وال�صا  ا  لي� لي�صأنهما  لي�صأنهما  لي�اأنهما  أنهما  ف صف صف  يكت� الحقا  يكت�صوجدته.  الحقا  صوجدته. 

لقد زرع ذلك فيه رغبات انتقامية، "متلكتني رغبة 

إيلاإيلإيّل كافيا  أقرب النا�اأقرب النا�صأقرب النا�صأقرب النا�ص أقرب النا�انتحار  أقرب النا�انتحار  آخرين، كان الآخرين، كان الآخرين، كان  بتدمري ا

»القنا�ص« 

ال ن�ستطيع العي�ش دون حروب

�ر�ؤى
تابعات 

م

هدى حمد



البهجة".  اأو  لالأ�صى  ا�صتعداد  اأي  روحي  لينتزع من 

ولكن  احلب،  عن  ما  �صيئا  يكتب  اأن  ينوي  كان  لقد 

اإىل عمل عن  تتحول  بداأت  كتابتها  الرواية وخالل 

االأثر، اأو  الندبة التي يحملها يف قلبه.

�صبح م�صهورا الأّن امل�صاهري 
ُ
لقد اأراد كون�صتانتني اأن ي

على  معهم  ويتعاملون  بالنا�ص  املباالة  يفقدون 

اأّنهم منٌل حول اأحذيتهم، ولقد ا�صبح كاتبا م�صهورا 

"اإّنها  "العالمة"، ثم جاء ناقد وقال:  ب�صبب روايته 

ال�صخ�ص  �صهية، و�صعها هذا  اأطباق  خليط من عدة 

اأّنها لن ت�صنع  اأن يعي  يف �صحن كبري واحد، دون 

الرواية  ف�صلت  وهكذا  لذيذة".  وجبة  بال�رشورة 

انهياره  حلظة  نف�ص  ويف  ال�صاخب،  جناحها  بعد 

اإىل اجلي�ص. وعندما  لين�صم  اإىل احلرب  تلك  يذهب 

القائد:  قال  احلروب؟"،  اإىل  نحتاج  "ملاذا  ت�صاءل: 

ال�صيء الوحيد القادر على توحيدنا. كل اأمر  "الأّنها 
عداها يوؤدي اإىل الفرقة. ولذا ال ن�صتطيع العي�ص دون 

حروب". 

كان يفكر باالنتحار ولكن "هوت هيد هوك" ح�صم 

االأمر وو�صع بندقية بني يديه، لي�صبح ملوته معنى. 

يف  خري  "ال  ق��ال:  هوك"  هيد  "هوت  الأن  رمب��ا  اأو 

كتاباتك اإن مل متر بتجارب حياتية قويه، ما جدوى 

خلد ا�صمك اإال 
ُ
الكتابة اخليالية!، فالعمل االأدبي لن ي

ت�صطر  اأن  بعد  باأعظم حتٍد يف حياتك،  اأن متر  بعد 

ملواجهة املوت. فالروايات العظيمة تولد من فهمنا 

ال��دوام:  وعلى  اأي�صا  تقول  ��ه  
ّ
اأم كانت  للموت..".  

"عليك اأن تكون طبيبا اأو جرناال حتى يهابك النا�ص 
يحرتموك  فلن  النا�ص  يخافك  مل  ف��اإن  وي��ق��دروك، 

كتابة  ور�صة  يف  كون�صتانتني   در�ص  بينما  اأبدا". 

يف اآيوا االأمريكية. اأ�صياء من قبيل: "عليك اأن ت�صع 

وت�صيف  واقعية،  االأكرث  االأمور  على  خياليا   
ً
غطاء

جانبا واقعيا لالأ�صياء اخليالية اإىل اأن يف�صل القارئ 

يف متييز احلقائق من االأكاذيب". فاحلقيقة هي ما 

تكتبه اأنت ب�صكل جيد.

 معه. اإّنها 
ُ
�رشكنا يف در�ص الكتابة، وكاأننا نكتب

ُ
 ي

التي  تلك  ليبتوف.  �صتيف  الكتابة  ا�صتاذ  ن�صائح 

اأن  اإىل  االآخ��ر،  بع�صها  ويخرتق  لبع�صها  �صغي 
ُ
ي

كنُت  كذبة،  باأكمله  "االأمر  اأّن:  االأخري  يف  نكت�صف 

اأ�رشد عليك روايتي التي ا�صتعرُت اأحداثها من كل ما 

بخيايل،  طاف  ما  وكل  عليه،  يدي  و�صع  ا�صتطعُت 

اأين  تعرف  ال  تقراأ،  واأنت  وواقعية".  حقيقية  لتبدو 

الرواية،  هذه  يف  اخليال  يقف  واأي��ن  احلقيقة  تبداأ 

"لكن لي�صت لدينا م�صكلة مع اخليال، لدينا م�صاكل 
قابال  الواقع  كننا جعل 

ُ
الواقع وح�صب. كيف مي مع 

للت�صديق؟". فاملوهبة التي منتلكها ال تعدو اأحيانا 

اأن تكون اأكرث من عقاب.

بينما دورنيتا مل تكن تريد اأن تكون اأكرث من راق�صة 

واأوهمت  وقتلته،  اإرهابيا  تزوجت  ولكنها  باليه، 

�صتقتلهم  واأّنها  قتلته،  االأخرى  اجلماعة  اأّن  اجلميع 

االآخرون  يت�صور  كما  لي�صت  حقا  اإّنها  له.  انتقاما 

عنها. هذه الرواية ت�صع  احلب واحلرب على درجة 

اأحدهما  باإمكان  وك��اأن  متاما،  ومت�صاوية  واح��دة 

احلياة  "جوهر  اأّن:  اأي�صا  تك�صف  لالآخر،  يوؤدي  اأن 

االآخرين".  مع  امل�صرتكة  بالذكريات  حتتفظ  اأن  هو 

معنى  يتبدد  عندما  ُتعينك  التي  هي  فالذكريات 

االأ�صياء من حولك.  

االأغنية  ه��ذه  من  االإه���داء،  ه��ذا  من  ال��رواي��ة  تبداأ 

فيك  "تركُت  فلورا:  اخلالة  ُترددها  التي  املقدونية 

ت 
ّ
مر اأب��دا/  تن�صيني  ال  حتى  دي�صبينا،  يا  عالمة 

ُتراوغ   الرواية  وتظل  ون�صيتيني.."،  اأع��وام/  ثالثة 

مُتحى،  ال  عالمة  لترتك  الوقت  ط��وال  االحتماالت 

الذي  االأثر  عن  كثريا  العالمة  تختلف  مل  واإن  حتى 

كن اأن ترتكه فرا�صة.
ُ

مي

فرا�صة،  اإىل  يتحول  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  مي��وت  من   

ما  داللة  املقدونية  الثقافة  يف  كان  اإن  ندري  وال 

�صاحبة  ال�صحق،  �رشيعة  ال�صغرية  هذه  للفرا�صة، 

يف  لحا 
ُ
م وجودها  يجعل  الذي  ما  الق�صري،  العمر 

 الفتيان الُتع�صاء 
ُ
ق�صة احلب واحلرب هذه ."فاأرواح

يف احلب تتحول اإىل فرا�صات".  هنالك عالقة اأي�صا 

بني �صكل احلياة واملوت اإّنهما ال ينف�صالن، بل اإّن 

احلياة تقرتح �صكل املوت، تقرتح نوعه، "لكن حني 

اأو  وبطريقة  االأخطاء".  اإال  تبقى  ال  االإث��ارة  تنتهي 

درك كون�صتانتني اأّنه كان  يعي�ص يف اجلانب 
ُ
اأخرى ي
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اخلطاأ من احلياة!

احلقائق  حتديد  عن  حقا  تعجز  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف 

اأكرث من وجهة نظر  فيها  لكل ق�صة  االأكاذيب،  من 

"فاالأدب  موت،  من  واأك��رث  نهاية  من  اأكرث  واح��دة، 

نف�صك  تعري�ص  دون  ل��ل��ت��زوي��ر  ف��ر���ص��ة  مينحك 

ممتلئة  ال�صخ�صيات  اأغلب  العقاب".  اأو  لالتهامات 

عجيبة.  بنهايات  م�صائرها  وتنتهي  باالأ�صئلة، 

املثال  �صبيل  على  غام�ص..  موت  اإىل  ذهبت  كلها 

كان اجلد يت�صاءل: "هل �صاأموت داخل تلك ال�صنوات 

ال�صتني التي مل اأمتلكها اأم داخل االأيام الثالثة التي 

يف  اأيامه  امتالك  ميكنه  منا  اأح��د  فال  امتلكتها"، 

احلرب، ولكن وبكل ب�صاطة ميكننا اأن منتلك اأيامنا 

معلمة  كانت  بلو�صوم  العائلة.  ووج��ود  احل��ب  يف 

وكانت  والروايات،  االأدب  علمته  وقد  كون�صتانتني 

للكاتب  خ��ادم��ة  "ما�صا"  وا�صمها  بلو�صوم  ج��دة 

 بلو�صوم تعي�ص يف كتب 
ّ
اأم ال�صهري تول�صتوي. كانت 

كانت  اأّنها  لدرجة  مطلقة  حقيقة  كاأنها  تول�صتوي 

قراأت  وعندما  احلياة،  اإىل  �صخ�صياته  ت�صتح�رش 

ما�صا  "قابلُت  تول�صتوي:  مذكرات  يف  بلو�صوم  اأم 

اليوم، ومنحُت زوجها ح�صانا"، ع�صفت  بال�صدفة 

 ودفعتها اإىل م�صري 
ّ
تلك اجلملة اليتيمة بكيان االأم

عجالت  حتت  ماتت  اأّنها  غرابة  واالأك��رث  غام�ص، 

ح�صان.

اأو  احل��رب  اإىل  اإال  ال�صخ�صيات  يو�صل  ال  الهروب  

ومن  ال��دي��ر   من  ه��رب  �صيلينتيو�ص  االأب  امل��وت. 

ذكرياته والتحق باجلي�ص. هوت هيد هوك الذي اأفرغ 

حمتويات حقيبته املدر�صية يوما يف النهر، ومل يعد 

ت حياته بتحوالت عا�صفة. واختلفت 
ّ
للمدر�صة، فمر

مل  والذي  "اأبراهام"  ب�صببها  مات  التي  احلكايات 

وخياناتها  بوفاري"  "مدام  حكاية  ليحب  يكن 

وجدوا  الروايات  يف  تعي�ص  التي  بلو�صوم  ما.  يوما 

جثتها حم�صورة بني جذور �صف�صافة حتت اجل�رش، 

باإحكام  امللتفة  اأ�صابعها  فك  يف  �صعوبة  ووجدوا 

االأب  اأجاثون  انتحر  ال�صجرة.   اأغ�صان  اأح��د  حول 

كرز،  �صجرة  نف�صه يف  �صنق  لكون�صتانتني،  احلقيقي 

وقد كتب البنه الذي مل يعرفه يوما: "�صت�صهُد حادثا 

اأمامك  اأحداث الق�صة، طاملا  اأن ُتغري  غريبا، حاول 

ت�صع من الوقت لذلك". لقد �صنق نف�صه الأّنه ال ميلك 
ُ
م

اإمكانية لتغيري قانون احلياة، بينما الكتابة وحدها 

من ت�صتطيع ذلك على الدوام. 

العادي ال  االن�صان  الأّن  الكاتب،  دائما على  الرهان 

الكاتب. ففي  التغيري كما هو حال  اإحداث  ي�صتطيع 

اخليال  توؤلف  اأو  احلقيقة  تقول  اأن  لي�ص مهما  الفن 

الفن".  "االإقناع هو جوهر  الأن   االإقناع،  املهم هو 

الكتب  يف  احلقيقة  جتد  املثال  �صبيل  على  بلو�صوم 

اأكرث منطقية وعقالنية من الوقائع اليومية، "بع�ص 

النا�ص يعي�صون �صمن اأكذوبة ولكن كل ِكتاب يقوم 

على االأكاذيب غري املقنعة يف�صُل ف�صال ذريعا".

خطرية  الكلمات  اأّن  على  ت��وؤك��د  ال��رواي��ة  ه��ذه 

التي  يادورنيتا، ق�صتي  "اإّنها حياتي  كالر�صا�ص، 

احكيها لك. واأنا انتظر �صغطة ا�صبعك على الزناد".

هام�ش

 ،1961 عام  ِلَد 
ُ
و �صهري،  مقدوين  روائي  وهو  مينيف�صكي،  باليز  الكاتب 

يجب  "كان  رواية  اأعماله  ومن  وال�صيناريو،  وامل�رشح،  الرواية،  يكتب 

الطرف  عن  و"ق�صة  بع�ص"،  كره  يف  نبداأ  اأن  قبل  لنا  �صورة  نلتقط  اأن 

الثالث"، وهذه الرواية "القنَّا�ص".
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يرجع  ��ن 
َ
م ثمة  االأفريقية؟  الدرا�صات  ب��داأت  متى 

بداياتها اإىل م�رش القدمية ووادي النيل؛ بو�صفهما 

تخت�ص  عظيمة.  اأفريقية  ح�صارة  اأول  منطقتي 

املنهجي  بالتفح�ص  مقة 
ّ
امُلع االأكادميية  الدرا�صة 

م�رش  ف 
َ
ُت��ع��ر ال  رمب��ا  ال�صعوب.  وتقاليد  ل��ع��ادات 

التوحيدية  للديانات  مهداً  فقط  بكونها  القدمية 

فح�صب، لكن باعتبارها اأي�صا مكان ميالد الدرا�صة 

املنهجية للح�صارة االأفريقية.

االأفريقية،  للدرا�صات  اأخ��رى  اإنطالق  نقطة  هناك 

ترتبط مبالحظات حول غرب و�رشق اأفريقيا لرحالة 

اأفريقي من الع�صور الو�صطى، هو اأبو عبد اهلل حممد 

بطنجة،  ول��د  1368-1304م(.   ( بطوطة  اب��ن 

املغرب، اأ�صحى هذا الرحالة املغربي اأعظم مكت�صف 

رحلته  �صملت  حيث  الو�صطى،  الع�صور  يف  اأفريقي 

75،000 ميل )اأي ما يزيد عن ال�120،000 كلم(. 
كتب واحدا من اأكرث كتب الرحالت �صهرة، عنونه ب� 

يف  الثقافة  لتقابالت  خالله  من  ليوؤرخ  )الرحلة(، 

اأفريقيا، العامل االإ�صالمي، وال�صني و�صومطرة. ميكن 

نظر اإىل معلومات ابن بطوطة عن �رشق، �صمال، 
ُ
اأن ي

جمال  يف  رائ��داً  عماًل  باعتبارها  اأفريقيا  وغ��رب 

الدرا�صات االأفريقية.

الدرا�صات  ببدايات  تعود  اأخ��رى،  نظر  وجهة  ثمة 

ف حقيقة 
َّ
االأفريقية اإىل وقت بداأت فيه اأفريقيا ُتعر

بكونها قارة لها كيانها اخلا�ص. وهذه فرتة حديثة 

تبداأ  النا�ص.  من  الكثري  يفرت�ص  مما  اأك��رث  ج��دا، 

و�صف  عندما  1656م،  يف  احلديثة   الفرتة  هذه 

اأفريقيا  بفرن�صا  امللكي  الق�رش  يف  اجلغرافيا  عامل 

بقوله:)�صبه جزيرة وا�صعة جدا ت�صكل اجلزء الثالث، 

وهي تقع يف اجلنوب االأق�صى من قارتنا ]اأوروبا[(.

كقارة  اأفريقيا  مفهوم  اأن  نفرت�ص  اأن  ميكن  اإذن، 

اأن  من  بالرغم  ع�رش؛  الثامن  القرن  قبل  يتبلور  مل 

مفهوم )اأر�ص ال�صود( كان م�صطلحًا قدميًا جداً يف 

اأفريقيا جنوب ال�رشاء ب�صفة خا�صة. لكن ما يثري 

الف�صول هو اأن كلمة اأفريقيا )التي من املحتمل اأن 

تكون مرادفا لغويا للرببري(، كان يتم ا�صتخدامها 

بطوطة.  اب��ن  ب��الد  يف  اأفريقيا،  �صمال  يف  فقط 

على  للرتكيز  تقريبا  )اأفريقيا(  م�صطلح  وي�صتخدم 

القرون،  عرب  ا�صتخدامه  تو�صع  لكن  ح�رشا.  تون�ص 

حيث �صمل يف اآخر االأمر كل القارة االأفريقية.

ال  ق��رون  ثالثة  طيلة  النا�ص  م��ن  كبري  ع��دد  ظ��ّل 

ينظرون اإىل اأفريقيا بو�صفها قارة واحدة، حتى اإذا 

كان ُهناك القليل منهم ينظر اإىل م�صطلح )االأفارقة( 

على اأنه ينطبق على �صكان كل القارة. لكن، على نحو 

كان  الذي  )اأفريقيا(  م�صطلح  اإن  باملفارقة،  ي�صي 

اأفريقيا،  �صمال  �صكان  على  فقط  االأ�صل  يف  يطلق 

غري  ب�صكل  الع�رشين،  القرن  يف  به  ي�صار  اأ�صحى 

اإىل جزء  اأي  اإىل �صكان جنوب ال�صحراء؛   متنا�صب، 

من �صكان القارة. حتى اليوم، هناك عدد من املراكز 

البحثية املخت�صة بالدرا�صات االأفريقية يف الغرب، 

باأفريقيا  تخت�ص  درا�صات  مراكز  الواقع  يف  هي 

جنوب ال�صحراء.

اأ�صا�صيان؛  منطان  هناك  االأفريقي؟  هو  ن 
َ
م لكن، 

اأفريقيا...

الأ�صل، اجلوهر، واحلدود الثقافية

لـ علي املزروعي)1(

ترجمة/ اآدم مريود*

* كاتب ومترجم من السودان 



امل�رشيني  مثل  القاري؛  باملعنى  اأفريقي  هو  ن 
َ
م

ن هو اأفريقي باملعنى العرقي؛ مثل 
َ
واجلزائريني، وم

امل�رشيون  وال�صنغاليني.  االأوغنديني،  النيجرييني، 

اجلغرايف،  باملعنى  اأفريقيا  اأبناء  هم  واجلزائريون 

و�صود جنوب ال�صحراء هم اأبناء اأفريقيا بالدم. ويف 

اأ�صليون واأبناء الأفريقيا بحكم  اأفارقة  الواقع كلهم 

طلق عليه wana-nchi يف 
ُ
املوقع اجلغرايف )ما ي

ال�صود  فاإن  ذلك  على  لكن عالوة  ال�صواحلية(.  اللغة 

يف جنوب ال�صحراء هم اأبناء اأفريقيا بالدم/ العرق.

بطر�ص  املتحدة  ل��الأمم  االأ�صبق  العام  االأم��ني  اإن 

)للموقع  القاري  باملعنى  اأفريقي  هو  غايل  بطر�ص 

كويف  املتحدة،  ل��الأمم  العام  واالأم��ني  اجل��غ��رايف(. 

على  والعرقي  القاري  باملعنى  اأفريقي  هو  عنان 

بالدم/  الأفريقيا  اأبناء  اأي�صا  كالهما  لكن  ال�صواء- 

العامة  االأم��ان��ة  يف  موقعهما  خ��الل  وم��ن  العرق. 

اأفريقيا  فت 
ّ
عر الع�رشين،  القرن  يف  املتحدة  لالأمم 

داللة مبعنى  ثمة  تعريفها من جديد.  واأعيد  نف�صها 

كان  غايل  بطر�ص  اأن  هي  ب�صيطة،  حلقيقة  خمتلف 

اأن ي�صبح رجل دولة.  اأفريقيًا منذ وقت طويل قبل 

بو�صفه اأ�صتاذا بجامعة القاهرة، تركزت اإهتماماته 

الدرا�صات  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  ما  لوقت  البحثية 

االأفريقية. وبكونه قبطيا، ميثل رمزا ما ال�صتمرارية 

وباعتباره  القدمية.  م�رش  من  املنهجية  الدرا�صة 

كثري  اأفريقيا،  �صمال  من  العربية،  باللغة  متحدثا 

تركة  اإ�صتمرارية  اإىل  غايل  بطر�ص  يرمز  االأ�صفار، 

االإنكليزية  باللغة  يكتب  وكاأكادميي  بطوطة.  ابن 

اأكرث  حقبة  اإىل  غايل  يرمز  اأفريقيا،  عن  والفرن�صية 

حداثة من الدرا�صات االأفريقية ذات ال�صمة الغربية، 

اإ�صالمي،  االأبعاد: حملي،  يوجد مرياث ثالثي  حيث 

وتغريبي. وكان هنا اأي�صا �صياغة ثالثية االأ�صلوب: 

�صفاهية، مكتوبة، واإلكرتونية على نحو متزايد.

بني الدرا�صات االأفريقية والدرا�صات االإ�صالمية..

يف  اأفريقيا  لدرا�صة  املجرد  املحلي  االإرث  ك��ان 

ال�صعر  من  يتدرج  �صفاهي.  تقليد  عبارة عن  جممله 

االأو�صع  الت�صل�صالت  اإىل  االأبطال  مدح  يف  الغنائي 

من التاريخ ال�صفاهي. مل ُتقّدر الداللة العميقة لهذه 

الثاين  الن�صف  يف  اإاّل  كافية  ب�صورة  امل�صاركة 

جان  اأمثال  باحثون  بداأ  حني  الع�رشين،  القرن  من 

اأُكوت  األن  بثول  والكيني   jan vansina فان�صينا

جديداً  طريقًا  ي�صقان   bethwell alan ogot

حيث  ال�رشعية.  بع�ص  ال�صفاهي  النقل  على  ي�صفي 

ال�صلة  ك�صف  يف  املنهجية،  ال��ث��ورة  طليعة  مّثال 

االأكرث وثاقة ببقية العامل. حتى �صارت بلدان ذات 

وثائق مكتوبة تتعلم بالتدريج احلاجة اإىل امل�صدر 

التوا�صل  من  جزء  الدوام  على  هو  الذي  ال�صفاهي، 

يف  الطريق  االأفريقية  الدرا�صات  دت 
ّ
مه االإن�صاين. 

التطور التقني من خالل ا�صتخدام التقليد ال�صفاهي 

والتاريخ ال�صفاهي بو�صفهما طريقة توثيقية ت�صب 

يف م�صلحة الكتابة التاريخية املعا�رشة.

قّدر بثمن مَلن يحاول 
ُ
اإن التقليد ال�صفاهي م�صدر ال ي

الغرب  تعامل  التقليدية.  االأفريقية  الديانات  فهم 

اأفريقيا  يف  املقد�صة  املعتقدات  مع  ق��رون  لعدة 

حتى  ذلك  وا�صتمر  وخرافية.  همجية  باعتبارها 

تتعامل  اأي جهود جادة  ُتقدم  الع�رشين، ومل  القرن 

الدجل  عن  بعيدة  دينية،  معتقدات  اأنها  على  معها 

الثاين  الن�صف  وا�صتمر هذا االجتاه حتى  واخلرافة. 

من القرن الع�رشين، حيث بداأ مفهوم الدين االأفريقي 

وكان  متداوال،  ي�صبح  املحلي(  الدين  )اأو  التقليدي 

النموذج الثقايف جزء ال يتجزاأ من هذه الثورة.

ال��غ��زو  ق��ب��ل جم���يء  فل�صفة  ل��الأف��ارق��ة  ك���ان  ه��ل 

من  امل�صاألة  هذه  عن  حتدثنا  الغربي؟  اال�صتعماري 

قبُل. لكن، من جديد �صيكون التقليد ال�صفاهي مركزيا 

يف اكت�صاف ما اإذا كان االأفارقة �صعبا متفل�صفا منذ 

اأن  اأنه لي�ص من ال�رشوري  زمن بعيد- بالرغم من 

يعرفوا اأنهم كانوا ميار�صون الفل�صفة.

اإن امل�صاألة ت�صبه تلك ال�صخ�صية يف م�رشحية الكاتب 

الفرن�صي العظيم مولييه 1672-1622م.  اكت�صفت 

ط��وال  )ن���رثا(  تتكلم  كانت  اأن��ه��ا  ال�صخ�صية  تلك 

حياتها. ومل تكن تعلم اأن االآخرين ي�صمون طريقتها 

يف الكالم )نرثا(. ب�صورة م�صابهة، مل يكن من املهم 

طريقة  ي�صمون  االآخرين  اأن  يعرف  اأن  لالأفريقي 

التقليد  كان  )فل�صفة(.  الروحية  وتاأمالته  تفكريه 

ال�صفاهي قد انتج معلومات جديدة حول مدى عمق 

وتعقيد نظام التفكري االأفريقي.

يف  تاأثري  اأول  يحرز  باأن  بالغربي  االأمر  هذا  ياأخذ 

البلجيكي  االأم��ر  نهاية  يف  اأثبته  ما  وهو  الغرب- 

يف   Placide Tempels تامبلز  بال�صيد  االأب 

مو�صع  عمله  كان  لو  حتى  بانتو(،  )فل�صفة  كتابه 

خالف، حيث ذكر اأن ثمة بذور ميكن اأن تتطور يف 

�صمن  اأفريقيا  ي�صع  اأن  يف  عمله  �صاهم  امل�صتقبل. 
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مبيتي  جون  اأ�ص�ص  العامل.  لبقية  الفل�صفية  االأجندة 

االأفريقية  )االأدي���ان  كتابه  يف   John Mbiti
والفل�صفة( الإرتباط ال مفر منه بني الديني والفل�صفي. 

مرة اأخرى هناك اعتماد قوي على التقليد ال�صفاهي، 

وعلى ما �صوف اأ�صميه الحقا بالنموذج الثقايف.

اأي�صا  اأفريقيا  درا�صة  يف  املحلي  االإرث  يت�صمن 

ن�صو�صا مكتوبة على امتداد وادي النيل. من املوؤكد 

من  كل  يف  وطويال  را�صخا  تقليدا  اأثيوبيا  لدى  اأن 

االأمهرية،  باللغة  امللكي  والتاريخ  الكن�صي  التاريخ 

واللغة االأثيوبية القدمية.

اإن املرياث االإ�صالمي يف جمال الدرا�صات االأفريقية 

اأفريقيا غني هو االآخر بالوثائق املكتوبة ومبا  يف 

هو �صفاهي على ال�صواء. ي�صمل ال�صعر الغني الرمزي  

لل�صعب ال�صومايل. وبهذا املعنى، يعد ال�صوماليون 

ال�صعر.  ترجتل  التي  العامل  يف  ال�صعوب  اأك��رث  من 

ثقافتهم  ع��ن  تفا�صيل  اأ�صعارهم  بع�ص  ت�صمل 

بني  والتداخل  )تاريخ(،  ما�صيهم  )اأنرثبولوجيا(، 

ع�صائرهم واأنعامهم )اقت�صاد �صيا�صي(.

هي  ال�صواحيلية  باللغة  االأفريقية  الدرا�صات  اإن 

االإ�صالمية،  ال�صبغة  ذات  الرتكة  �صمن  ُتعد  جزئيا 

من  الثاين  الن�صف  �صبقت  التي  الفرتة  يف  خا�صة 

القرن الع�رشين. جند االأبحاث ال�صواحيلية، التي هي 

احلالة  يف  مثلما  االآن  ذاته  يف  ومكتوبة  �صفاهية 

عن  ف�صال  بال�صعر،  كثريا  تاأثرت  قد  ال�صومالية، 

اأنها تك�صف بع�ص مالمح املدن- الدول ال�صواحيلية 

يف   .Pate، Kilwa وكيلوا  بيت  مثل  القدمية 

الي�صري  من  لي�ص  لل�صواحيلية،  املنهجية  الدرا�صة 

تبداأ  واأين  اال�صالمية  الدرا�صات  تنتهي  اأين  معرفة 

معظم  املثال،  �صبيل  فعلى  االأفريقية.  الدرا�صات 

ال�صعر ال�صواحيلي هو �صعر تعليمي مو�صوعه ال�صلوك 

الق�صيدة  يف  االأم��ر  عليه  مثلما  املثايل،  االإن�صاين 

ال�صلوك  لكن  كوكوبونا(  ماوانا  )كتاب  الكال�صيكية 

يف  واأفريقي.  اإ�صالمي  هو  النموذجي  ال�صواحيلي 

مثل هذه الق�صائد ميكن اأن نلقي نظرة خاطفة على 

االأنرثبولوجي  النموذج  يف  االجتماعية  االأمن��اط 

ال�صواحيلي.

املكتوبة  ال�صواحيلية  الدرا�صات  نن�صى  ال  اأن  يجب 

بع�ص  يف  احلا�رش  الوقت  حتى  العربية.  باللغة 

باللغات  قارتهم  ح��ول  االأف��ارق��ة  يكتب  االأح��ي��ان 

اأحيانا  ال�صابقة  االأجيال  كتبت  بينما  االأوروبية، 

مثال  وثمة  العربية.  باللغة  االأفريقية  ال�صوؤون  عن 

�صواحيلي اأّخاذ هو خمطوطة ال�صيخ االأمني بن علي 

�صاللة  تاريخ   ( العربية  باللغة  املكتوبة  املزروعي 

الوثيقة  هذه  جت�صد  مبمبا�صا(.  احلاكمة  املزروعي 

كم هو �صعب حتديد اأين تنتهي الدرا�صات االأفريقية 

ومن اأين تبداأ الدرا�صات االإ�صالمية. قبل فرتة زمنية 

طويلة؛ اأي قبل اأن ُترتجم هذه املخطوطة اإىل اللغة 

 Reverend االإنكليزية عن طريق ريفرند ريت�صي 

الربيطانية  االأكادميية  من  برعاية   ،Ritchie
كان  1995م،  عام  اأك�صفورد يف  وتن�رشها جامعة 

)مو�صوعة  يف  وا�صعة  ب�صورة  منها  االقتبا�ص  يتم 

االإ�صالم( يف 1991م. حتدد هذه االأخرية اأن ع�صرية 

الروابط بني دول اخلليج  املزروعي هي واحدة من 

من  املجاالت  هذه  متثل  ال�صواحيلية.  واحل�صارة 

الدرا�صات االأفريقية رابطا لي�ص فقط بني الدرا�صات 

االأفريقية واالإ�صالمية فح�صب، بل والعامل العربي.

والهو�صا-  للهو�صا  املتبحرة  الدرا�صات  فاإن  كذلك 

�صبغة  ذات  كانت  التي  اأفريقيا،  غرب  يف  الفوالين 

باللغة  مكتوبا  كان  بع�صها  جدا،  عالية  اإ�صالمية 

العربية. لكن يف حني اأن املدن- الدول ال�صواحيلية 

)جينالوجيا(،  ومتعربة  )دينيا(  متاأ�صلمة  كانت 

فقط  متاأ�صلمة  الهو�صا  لدى  ال��دول  امل��دن-  كانت 

اأفريقي- على امل�صتوى الديني. احلاكم ال�صواحيلي 

عربي جينالوجيا، لكن مل يكن الفوالين عربيا على 

االإطالق. كان الهو�صا- الفوالين هم )حمليون( على 

يف  معنى  من  املقولة  لهذه  كانت  اإذا  حم�ص،  نحو 

اأفريقيا. كان اأدب الهو�صا والهو�صا- الفوالين عبارة 

عن الثقافة، الدين، واملدى االأو�صع للتاريخ. يحتوي 

اأنرثبولوجيا  معلومات  الهو�صا  �صعر  من  كبري  جزء 

ثل الهو�صا، مبادئ ونظم احلكم. وهنا تتداخل 
ُ
على م

االأفريقيانية جمددا مع االإ�صالم.

تركة غربية ال�صمة يف النكران..

اأي  الثالثية؛  ال��رتك��ة  يف  الثالث  عد 
ُ
الب ع��ن  م��اذا 

املرياث املتغرب؟ من اجللي اأنه يف ال�صنوات االأوىل 

من هذه احلقبة التي كانت ا�صتعمارية بهذا املعنى 

اأو مبعنى اآخر. كان املزاج اال�صتعماري العام يحدد 

اأي من جماالت الدرا�صات االفريقية قابلة للنمو اأو 

امل�صتوى  على  �صحيحة  النظر  وجهات  اأي  احلياة، 
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ال�صيا�صي، وما اإذا كان هناك موؤلفون حمليون اأم ال. 

التقليد  اإىل  كبرية  ب�صورة  التغريبي  املرياث  انحاز 

الع�رشين.  القرن  من  االأول  الن�صف  يف  املكتوب 

االإلكرتونية  االت�صال  و�صائل  على  يعتمد  واأ�صبح 

وما  �صوتية(.  والت�صجيالت  التلفزيون،  )االإذاع��ة، 

كان  حتى  النهاية  على  الع�رشون  القرن  �صارف  اأن 

املرياث التغريبي يف الدرا�صات االأفريقية يغامر يف 

الدخول يف علم �صبط الف�صاء العام.

الع�رشين  القرن  من  االأول��ني  الثلثني  امتداد  على 

الدرا�صات  كانت  اال�صتعمارية(  الفرتة  ط��وال  )اأي 

عظيمة،  فكرية  تنكرات  باأربعة  تالحق  االأفريقية 

تلك  يف  لها  اأ�صرية  االأفريقية  ال�صعوب  كانت  حيث 

مبا  والفل�صفة،  ال�صعر،  العلم،  التاريخ،  اإنكار  الفرتة: 

الثقافية  التنكرات  اأثرت هذه  الدين.  يف ذلك فل�صفة 

املناهج  وطبيعة  البحث،  جم��االت  يف  االأرب��ع��ة 

وما  وخارجها،  اأفريقيا  يف  الرتبوية  وامل��ق��ررات 

�صيتدرب عليه اجليل القادم من الباحثني االأفارقة، 

واحلقول االأكادميية التي كان ينظر اإليها على اأنها 

االأنفع من منظور اأفريقي .

ي�صتمر اإنكار التاريخ االأفريقي وي�صبح اأف�صل جت�صيد 

له يف املقولة رديئة ال�صمعة الأ�صتاذ التاريخ بجامعة 

امل�صتقبل  يف  )رمب��ا  روب��ر:  ترفور-  ُهغ  اأك�صفورد 

يكون هناك تاريخ اأفريقي... لكن يف الوقت احلا�رش 

لي�ص هناك �صيء من هذا القبيل، يوجد فقط تاريخ 

يعدو  فال  ذلك  خالف  اأما  اأفريقيا.  يف  االأوروبيني 

كونه ظالما... ولي�ص هذا االأخري مو�صوعا للتاريخ(

الثاين.  املحور  هي  للعلوم  االأفارقة  اأهلية  اإنكار 

اأريك مورتون مبقولة ديفيد  اأمثال  يذكرنا باحثون 

)لي�ص  اخلال�صية  ال�صعوب  بني  يوجد  ما  هيوم حول 

والعلوم(.  فنون،  يوجد  ال  حملية...  م�صانع  ثمة 

للدرا�صات  تقوله  ما  االأفريقية  الدرا�صات  لدى  هل 

العلمية؟

نكر على االأفارقة ثالثًا قدرتهم على كتابة ال�صعر. 
ُ
ي

الناحية  من  خا�صة  ب�صفة  احلماقة  هذه  ترتكب 

مرتكبها  يكن  مل  االأطلنطي.  للمحيط  االأمريكية 

�صخ�صا اآخر غري توما�ص جيفر�صون، االأب املوؤ�ص�ص 

الأمريكا، حيث قال: )البوؤ�ص يف بع�ص االأحيان هو 

بني  لكن  ال�صعر.  يف  املوؤثرة  اللم�صات  اأغلب  م�صدر 

وحده  اهلل  لكن  الكفاية،  فيه  مبا  بوؤ�ص  ثمة  ال�صود، 

يعلم لي�ص هناك من �صعر. احلب هو املغذي الرئي�ص 

متوهجة،  االأف��ارق��ة[  ]عاطفة  عاطفتهم  لل�صاعر. 

اخليال.  ولي�ص  فح�صب،  االأحا�صي�ص  تلهب  لكنها 

الدين، بحق يكون لديه فيلب�ص ويتلي، لكن لي�ص يف 

و�صعه اأن ينجب �صعرا. الن�صو�ص التي تن�رش با�صمه 

ال ترقى مل�صتوى النقد(.

)احلياة،  ال�صاعرية  العبارة  موؤلف  جيفر�صون،  كان 

ال�صعب  خل�ص  قد  امل�رشات(  عن  والبحث  احلرية، 

عظيم،  �صعر  لكتابة  موؤهل  غري  كونه  يف  االأ�صود 

االأدب  على  كانت خطرة  التي  االأ�صطورة  وهذه هي 

االفريقي باأكمله.

رابع  هي  الفل�صفة  ملمار�صة  االأفارقة  اأهلية  نكران 

ت�صمل  عظيمة.  مفارقة  هنا  تظهر  لكن  التنكرات. 

كان  العقالين.  والتفكري  العقل  ا�صتخدام  الفل�صفة 

بكونهم  االأفارقة  يتهمون  الذين  اأولئك  بني  يوجد 

ن�صتخدم  كبار.  اأف��ارق��ة  �صعراء  عقالنيني،  غ��ري- 

)ال  وب��ني  بينه  للتمييز  عقالين(  )غ��ري-  م�صطلح 

اأخالقي( مقابل  عقالين( مثلما ن�صتخدم كلمة )ال- 

)عدمي- االأخالق(.

ال�صعب  ب��اأن  القائل  جيفر�صون  نكران  لدينا  اأوال 

االأ�صود مل يكن موؤهال لكتابة �صعر عظيم. من ثم جاء 

لل�صنغال(  االأ�صبق  )الرئي�ص  �صنغور  هو  اأ�صود؛  �صاعر 

اأن االأفريقي يبداأ معرفيًا لي�ص بعبارة )اأنا  ليخربنا 

ديكارتية،  �صيغة  هي  التي  موجود(  اأنا  اإذن  افكر 

بل بعبارة )اأنا ا�صعر اإذن اأنا موجود(. ي�صدد �صنغور 

على اأن )العاطفة لالأ�صود والعقل اإغريقي( هل كان 

�صنغور يعلن من خالل ذلك عن اأن الفل�صفة كن�صاط 

عقلي لي�ص لديها ارتباط باأفريقيا؟ هل هناك �صيء 

دعى بالفل�صفة االأفريقية؟
ُ
ما ميكن اأن ي

اأن  ينكرون  ك��ان��وا  غربيون  ه��ن��اك  امل��وؤك��د،  م��ن 

اأولئك  )ي�صمل  الفل�صفة  ملمار�صة  موؤهلون  االأفارقة 

تاريخيا جيفر�صون، كالهون، هييجل، واآخرين( لكن 

ما يثري االنتباه بخ�صو�ص ال�صعر االأفريقي العظيم، 

�صواء  يتنكرون  اأفارقة  كبارا  �صعراء  هناك  اأن  هو 

�صنغور  يقرتح  )مثلما  الفل�صفة  على  اأفريقيا  الأهلية 

يف نظرته االإب�صتمولوجية( اأو قدرة اأفريقيا العلمية 

كما هو احلال مع اإمييه �صيزار، الذي اأكد يف ق�صيدة 

له تبداأ ب�)املجد مَلن مل يبتكروا �صيئا(.

تثبت الزنوجة خطاأ جيفر�صون الزاعم اأن ال�صود غري 

موؤهلني لكتابة �صعر عظيم. �صيزار، الرجل الذي �صّك 

الذي  ال�صوؤال  لكن  عظيم.  �صاعر  هو  )زنوجة(  كلمة 
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اأن يثري ال�صك حول  يظهر: ملاذا حاول �صاعر عظيم 

اأم�صى  والعلوم؟  الفل�صفة  ملمار�صة  اأفريقيا  اأهلية 

الباحثون االأفارقة زمنًا يف النقا�ص حول ما قبل- 

هي  االأفريقية  الفل�صفة  كانت  اإذا  ما  حول  الفل�صفة. 

يخ�ص  فيما  لكن  حم�صة.  )فل�صفة(  اأم  )اأفريقية( 

الدرا�صات  جم��ال  يف  االأفريقاين  اجلمهور  معظم 

االأفريقية، مل يكن هناك تردد يف التو�صل اإىل نتيجة 

اأن االأفارقة موؤهلون للتفكري الفل�صفي؛ من  فحواها 

ال�صخ�صية، ومن  الب�رشية  اإىل املفاهيم  علم اجلمال 

ومن  االأفريقية،  ال�صخ�صية  درا�صة  اإىل  الدميقراطية 

ما  اإىل  موجود(  اأنا  اإذن  ا�صعر  )اأنا  االب�صتمولوجيا 

وراء احلالة الب�رشية.

النموذج الثقايف

ياأخذنا هذا االأمر اإىل النموذج الثقايف يف الدرا�صات 

االأفريقية، التي كان التقليد ال�صفاهي جزءا منها. يف 

املجتمع  الثقايف  النموذج  يفح�ص  طموحه  اأق�صى 

�صبل  الرموز،  املعتقدات،  القيم،  اأولية  منظور  من 

يتم  العرق  ق�صايا  كل  احلياة.  وط��رق  التوا�صل، 

وبذلك  والرمزية.  املعتقدات،  القيم،  يف  تذويبها 

كان من املحتمل اأن ت�صل الدرا�صات االأفريقية اإىل 

لعب  املقارنة.  واحل�صارة  الثقافية  الدرا�صات  حقل 

يف  دورا  االأفريقية  الدرا�صات  يف  الثقايف  النموذج 

املجاالت احليوية التالية:

* يف اإعادة تاأ�صي�ص حقيقة اأن االأفارقة هم �صعوب 

تاريخية.

* يف ربط االأفارقة بثقافة العلوم.

* يف اإعادة تاأ�صي�ص اأن االأفارقة كانوا �صعبا متدينا 

قبل جميء امل�صيحية واالإ�صالم.

مر  على  متفل�صف  �صعب  االأف��ارق��ة  اأن  ك�صف  يف   *

الزمن.

رئي�صية  بنظريات  االأفريقية  الدرا�صات  ربط  يف   *

تنتظم من احلداثة اإىل نهاية التاريخ. 

التعددية  بحركات  االأفريقية  الدرا�صات  ربط  يف   *

الثقافية.

الدرا�صات االفريقية والتعددية الثقافية

الدرا�صات  كانت  االأخ��رية،  النقطة  هذه  اإىل  بالنظر 

االأفريقية هي املحفز الرئي�صي لكل حركة التعددية 

التعليمي  العامل  زعزعت  قد  كانت  التي  الثقافية 

ترجع  الع�رشين.  القرن  من  االأخ��رية  ال�صنوات  يف 

قبل  ما  اإىل  االأفريقية(  ل�)املركزية  العنيفة  احلملة 

مطالب  اأن  واقعيا  ويبدو  نف�صها،  املفردة  ابتكار 

اإدماجي(  درا�صي  ب�)مقرر  االأفارقة  االأمريكان- 

التعددية  ح��رك��ات  لكل  امل��ح��ف��زات  اإح���دى  كانت 

الثقافية يف الواليات املتحدة وخارجها. لقد كانت 

الدرا�صات االأفريقية جزء من هذه احلزمة.

التعددية  االأفريقية  املركزية  تنبه  اأن  قبل  لكن 

التي  الثقافية هي  التعددية  الثقافية، كانت ظاهرة 

االفريقية. هل كل فل�صفة املركزية  حفزت املركزية 

التعدد  ح��ول  ب��الدي��ن  اإدوارد  لثالثية  نتاج  ه��ي 

التداخل  على  الرتكيز  يف  ذلك  يكمن  رمبا  ثقافية؟. 

وهو  واالإ�صالم.  واالأفريقانية  الغربية  الثقافة  بني 

)تركة  عن  حتدثنا  حني  قبُل  من  اإليه  اأ���رشن��ا  ما 

اأفريقيا الثالثية االأبعاد(، وهو اآخر م�صطلح ابتدعه 

املوؤلف. لكن، هل تدفع النزعة االأفريقية- االأمريكية 

تنبيه  خالل  من  الدين  جمددا  االفريقية  املركزية 

التعليمية  املجاالت  اإىل  الثقافية  التعددية  حركة 

واالأكادميية؟ كانت التعددية الثقافية ذات مرة �صببا 

يف وجود املركزية االأفريقية، واأ�صحت هذه االأخرية 

الدرا�صات  اإن  الثقافية.  التعددية  �صببا لوجود  اليوم 

االأفريقية هي اإحدى اأدوات النقل يف كال اجلانبني.

اإنه لقاء عظيم يف عامل االأفكار  فيما وراء كل ذلك، 

والنموذج  االأفريقية  الدرا�صات  بني  لقاء  والبحث- 

متنوعا  ثقافيا  جداال  الم�ص  قد  كان  لقاء  الثقايف. 

جدا؛ كاحلداثة و�صدام احل�صارات، �صخ�صيات قدمية 

اأمثال  �صيا�صة  رجال  بطوطة،  وابن  اأخناتون  مثل 

بطر�ص بطر�ص غايل وكويف عنان، اكت�صافات اأفريقية 

االأدي��ان  وتاريخية  ال�صفاهي  التقليد  مثل  عميقة 

املحلية والتفكري يف التجربة ال�صوداء. وكما �صارف 

القرن الع�رشين على النهاية، يتوجب على االأفريقي 

اأن يكت�صف عرب الدرا�صات االأفريقية اأنه/اأنها كان/

التقليد  من  كل  يف  متاأمال  تاريخيا،  مظهرا  كانت 

وممار�صا  العلم،  يف  مبتكرا  واملكتوب،  ال�صفاهي 

هي  االأفريقية  الدرا�صات  كانت  والتفكري.  للفل�صفة 

املنطقة الناقلة الإعادة توكيد االأفريقي. اإنها التنقيب 

الداخلي لالإثبات، واال�صطراب اخلارجي امل�صتمر. 

هام�ش:

)1( مفكر كيني من أصل عماني
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اأنها  ال�رش  اأمري تاج  للكاتب  ما مييز رواية تعاطف 

الوعي  اأمناطا خمتلفة من  رواية �صخ�صيات، جت�صد 

يعك�ص  الذي  �صلوكها  خالل  من  يظهر  االجتماعي، 

ي�صهم  ما  الرواية  داخل  والتحول  الثبات  خا�صيتي 

يف تنامي وتطور اأحداثها. واإذا كان عنوان الرواية 

يف  حتمل  واح��دة  كلمة  من  يتاألف  ال��ذي  تعاطف 

بنيتها الداللية معنى العاطفة، فاإن بنيته النحوية 

كا�صم جمرد جتعل داللته مفتوحة، وهو ما يعك�ص 

حمارب  ال�صيد  ق�صم  املركزية  ال�صخ�صية  طبيعة 

الكائنات  مع  العاطفي  التفاعل  على  املفتوحة 

املختلفة ب�رشا وحيوانات، غرباء واأبناء بلد، ب�صبب 

يجعل  ما  عليه،  الدائمة  التعاطف  نوبات  �صيطرة 

ال�رشدي مبثابة  التمن  اإىل  يحيل  الذي  العنوان  هذا 

واإدراك معناه خارج  تاأويلي، ي�صعب فهمه  مفتاح 

الن�ص الذي يدخل معه يف عالقة تبادلية، �صيجدها 

القارئ ماثلة يف �صخ�صية بطل الرواية، باعتبارها 

اأ�صيل  وغري  خمتل  عامل  يف  اأ�صيلة  اإن�صانية  قيمة 

من جهة، ومن جهة ثانية الأنها الدافع الذي يحرك 

�صاعد  ب�صكل  م�صاراتها  وير�صم  ال��رواي��ة،  اأح��داث 

وتعاقبي، اإ�صافة اإىل دورها يف ربط �صخ�صيات هذا 

العامل الغريب مع بع�صها البع�ص.

تقاطع الدللت

حمارب  ال�صيد  ق�صم  الرواية  بطل  �صخ�صية  تت�صم 

نتيجة  بالثبات  �صواري  فندق  يف  االأم��ن  حار�ص 

م�صاعر التعاطف ال�صديدة والدائمة التي ت�صيبه حيال 

اأي موقف اأو حالة غري طبيعية يواجهها االإن�صان اأو 

احليوان، دون اأن حتول ممار�صة هذا ال�صلوك املت�صم 

على  ت�صحيات،  اأو  م�صاق  اأي  االأخ��الق��ي  بال�صمو 

ال�صعب،  واملعي�صي  االجتماعي  الواقع  من  الرغم 

ما يجعل �صلوك ال�صخ�صية من�صجما مع هذا ال�صمو، 

الذي تتميز من خالله �صخ�صيته باخل�صو�صية التي 

الرواية، وهو ما مينحه  بقية �صخ�صيات  متيزه عن 

دوره املحوري يف اأحداثها.

جن�صيات  من  خمتلفة  ب�صخ�صيات  الرواية  حتت�صد 

وبعيدة  قريبة  مناطق  من  ج��اءوا  واأجنبية  حملية 

الرطانة يف هذا  لغايات واأهداف خمتلفة، ما جعل 

املكان هي اإحدى العالمات الدالة على هذا الوجود 

الغريب. تتداخل م�صائر هذه ال�صخ�صيات وتتقاطع 

ن�صيبه  ينل  مل  ال��ذي  التقليدي،  امل��ك��ان  ه��ذا  يف 

�صورة  يف  ذلك  يتجلى  كما  احل�صاري  الرقي  من 

التي  الكثرية  النجوم  من  الرغم  على  �صواري  فندق 

ي�صتطيع  التي  ال�صوارع  كانت  اأكتافه)  على  يحملها 

ال�صباح،  بنزيف  مزدحمة  مكانه  من  م�صاهدتها 

طالب مدار�ص �صاخبني، وموظفني ي�صريون بخطى 

نائمة، ومت�صولني وعاطلني وعربات مكد�صة، واأبواق 

وقد  االأر�صفة،  يف  يرك�صون  وريا�صيون  متذمرة، 

 حياة احلزبي فتح اهلل التي 
َ
تقاطر منهم العرق. تذكر

دامت طويال يف عربة مماثلة وكيف كان ي�صتن�صق 

احلياة وي�صتطعمها من خالل نافذة(. 

عن  تنف�صل  ال  املحورية  ال�صخ�صية  هذه  غرابة  اإن 

غرابة عامله الذي تتحرك فيه، وتخرتقه �صخ�صيات 

تقاطع  نقطة  �صواري  فندق  ي�صكل  حيث  ال��رواي��ة، 

اأو  الرئي�صية  ال�صخ�صيات  هذه  وعالقات  م�صائر 

العن�رش  اأن  على  البع�ص،  بع�صها  مع  الثانوية 

احلا�صم يف عالقات التوا�صل بينها هو �صخ�صية بطل 

»تعاطف« لأمري تاج ال�سر

غرائبية العامل الروائي

مفيد جنم*

* كاتب وناقد من سورية 



الرواية وما تبديه من �رشوب خمتلفة من التعاطف 

اأكل اللحم بعد  معها) اجلدة عاقبة التي تتمكن من 

اجلن-  طرد  على  املتدرب  �صقيقه  عاما-  ثالثني 

الكونتي�صة  الثالث-  اجلن�ص  من  االإغريقي  الرجل 

�صاحبة بيت املتعة غري الر�صمي- املحرر الثقايف 

بعالقة  ترتبط  التي  �صنابل  املغنية  املتملق- 

بها-  مغرم  اإفريقية  مقاطعة  حاكم  مع  خا�صة 

التي  باجلن  امل�صكونة  االإفريقية  الفندق-  حار�ص 

اأ�صاعت ا�صم وعنوان ال�صيخ الذي �صيطرد اجلن الذي 

ي�صكنها- ابن بريك احلكاء- ال�صيخ املزاين �صاحب 

ال�صيني  فنونه-  وتعليم  اجلن  لطرد  املزاين  دار 

الباحث دون جدوى عن اللذة..(.

 ال�صخ�صيات وتطور ال�صرد 

ال�صخ�صيات يف تطور  تاأثري هذه  تتفاوت درجات   

الداللة  بني  تظهر  عالقة  ثمة  لكن  الرواية،  اأح��داث 

املفتوحة حلالة التعاطف التي ت�صيطر على �صخ�صية 

التي  للمدينة  املحدد  اال�صم  وغياب  الرواية،  بطل 

�صخ�صياتها،  وتتحرك  الرواية  اأح��داث  فيها  جتري 

االأماكن  لبع�ص  اخلا�صة  الت�صميات  الرغم من  على 

عن  ي�صتعي�ص  الكاتب  يجعل  ال��ذي  االأم���ر  فيها، 

من  ذلك  يحققه  ملا  املكان  تفا�صيل  بو�صف  ذلك 

العالقة  عن  الك�صف  يف  به  وي�صهم  للمعنى،  توليد 

غرابة  فاإن  وهكذا  الرواية.  �صخ�صيات  وبني  بينه 

التي  �صخ�صياته  غرابة  تقابله  الروائي  العامل  هذا 

بع�صها  مع  وعالقاتها  فيه،  م�صائرها  تتقاطع 

اأن  يحاول  الذي  ال�رشدي  الف�صاء  هذا  يف  البع�ص 

الرتكيز على  واقعية من خالل  �صمة  املتخيل  مينح 

الفندق  اأ�صا�صية بني  ب�صورة  املمتد  املكان،  و�صف 

الذي يعمل بطل الرواية حار�صا فيه، وال�صاحة التي 

عن  يعجزوا  اأن  بعد  منه،  املطرودون  فيها  يتجمع 

دفع اأجرة االإقامة فيه.

الرواية  اأحدث  �رشد  العليم  ال�صارد  �صخ�صية  تتوىل 

وتقدمي �صخ�صياتها، من خالل و�صفها وذلك بهدف 

العوملة  نظام  فر�صه   الذي  الغريب  التداخل  اإب��راز 

على هذا املكان املحافظ والنائي، وما تولد عنه من 

على امل�صتوى االجتماعي من عالقات تناق�ص بني 

املكان وال�صخ�صيات الغريبة الوافدة اإليه لال�صتثمار 

يف عامله البكر، كما يظهر ذلك من خالل �صخ�صيات 

الباحث عن  وال�صيني  الثالث  االإغريقي من اجلن�ص 

التي  والكونتي�صة  حمافظ،  عامل  يف  اجل�صدية  اللذة 

حتل م�صكلة هذا التناق�ص بالعمل ال�رشي من خالل 

اإن�صاء دار املتعة.

عندما  ال�صيد  ق�صم  حياة  يف  التحول  نقطة  تتمثل 

يلتقى باملراأة الغانية باكار التي جاءت تبحث عن 

اأنه  تتوهم  الذي  اجلني  لطرد  اأ�صاعته  �صيخ  عنوان 

املكان  يف  يتم  الذي  اللقاء  هذا  �صكل  لقد  ي�صكنها. 

نفاد مالهم  الفندق بعد  للمطرودين من  املخ�ص�ص 

مو�صوعا اأثريا لنوبة التعاطف التي تداهمه، ولذلك 

اأح��داث  من  عنها  ينجم  وما  العالقة  هذه  �صتكون 

اأ�صاعته  الذي  �صيخها  عنوان  عن  البحث  رحلة  يف 

وما  الرواية،  اأحداث  لتنامي  االأ�صا�ص  املحرك  هي 

يرافقها من ظهور �صخ�صيات جديدة، واأمكنة جديدة 

الروائي، حيث يتم بناء  �صوف ت�صكل ف�صاء املكان 

اأحداث الرواية يف هذا احليز املكاين الدال. 

منها  كل  يحمل  ف�صول  �صبعة  على  الرواية  تتوزع 

عنوانا خا�صا به، ي�صكل مفتاحا دالليا لفهم التحوالت 

وحدة  تظهر  واأح��داث��ه.  ال�رشد  عامل  على  تطراأ  التي 

العالقة  خالل  من  الرواية  هذه  يف  ال�رشدية  البنية 

تتوىل  ال�رشد وخامتته، حيث  تن�صاأ بني فاحتة  التي 

�صخ�صية ال�صارد العليم يف هذه العتبة تقدمي �صخ�صية 

من  به  تت�صم  وما  حمارب  ال�صيد  ق�صم  الرواية  بطل 

نوبات تعاطف، وبني خامتة ال�رشد التي ت�صف هذه 

ال�صخ�صية وهي حتاول الهرب من م�صاهد هذا العامل 

دكة  على  يوم)  كل  يفاجئه  الذي  والغريب  القا�صي 

اإىل  قادم  وهو  املهجورة،  الكني�صة  اأمام  املطرودين 

عمله ال�صباحي( بعد اأن عجز عن موا�صلة تعاطفه مع 

�صميتا الغانية، التي تفاجئه هناك مبظهرها البائ�ص 

كلل  بال  يحدق  الذي  اليوناين  اإىل  اإ�صافة  واحلزين، 

له،  الفاجع  الكوني�صة  موت  بعد  ال�صيما  الطريق،  يف 

وغياب املطربة �صميتا، وطرد ال�صيخ  املهني ل�صميتا 

معدومة،  اأمامه  اخليارات  جعل  ما  مالها،  نفاد  بعد 

للهرب من  و�صيلة  منها  الفرار  يجد غري  ال  وبالتايل 

�صعوره بالعجز عن التعبري عن تعاطفه وتقدمي الدعم 

لها، اأمام ا�صتداد ق�صوة الواقع وغياب البدائل املمكنة 

مل�صاعدتها للخروج من حمنتها. اإنها هزمية العاطفة 

العالقات  الواقع وتعبري عن �صطوة عن  اأمام  النبيلة 

املادية يف عامل يزداد ق�صوة ويبدو فيها بطل الرواية 

ق�صم ال�صيد حما�رشا بالعجز عن موا�صلة تعاطفه مع 

كائناته احلزينة.  
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هذا  ومل���اذا  امل��ا���ص��ي   اإىل  الكاتب  ي��ذه��ب  مل���اذا 

احلنني اإىل طاعة م�صتع�صية، مل تعد متتلك �صهوتها 

وح�صيتها، واأ�صبحت كومة من الذكريات فوق الرف، 

نهدهدها، ونه�ص الرتاب  عنها من وقت الآخر ، بل 

�صيجعلنا  ن�صيانها  وكاأن  لنن�صاها،  جنتهد  اأحيانا 

هي  ونعرفها  واأعمق،   اأو�صح  ب�صكل  اأنف�صنا  نعرف 

اأي�صا ب�صكل جديد. 

بل  الغمو�ص،  حد  اإىل  �صعبا  ال�صوؤال  هذا  يبدو  قد   

به  اأغ��ام��ر  ح��ني   خا�صة  ة، 
ّ
جم مبخاطر  حمفوفا 

واأتوهم اأن اللعب مع املا�صي ي�صلح كنواة مركزية 

حد  اإىل  بذاتها  ملت�صقة  كاتبة   اجناز  ال�صت�رشاف 

التمرد وحماولة  اأق�صى حلظات  االمتالء، حتى يف 

يظل  وك�رشه،  االمتالء  هذا  من  اخلروج  اأو  الهروب 

الده�صة  الإث��ارة  قابال  بل  حميميا،  االلت�صاق  هذا 

البدايات  تخوم  يف  بتلقائية  والقفز  واالأ�صئلة، 

لكي  وال��الم��رئ��ي،   املرئي  عتمة  يف  والنهايات، 

االأ�صياء  بني  وم�صدودة   رخوة  اللعب  م�صاحة  تظل 

احل�صور  بني   ، واحلا�رش  املا�صي  بني  وظاللها، 

واإمكانية   ، ت�صور  كمح�ص  الفعل   بني  والغياب، 

حتققه اأو تخيله على م�رشح الواقع والكتابة معا. 

يعي�ص كال  اأن  للمبدع  الكتابة   توفر  ، هل  ثم  ومن 

الزمنني معا، اأو بتوهم اأن اأحدهما ميكن اأن يختزل 

هو  املا�صي  اأن  رغ��م  عليه،  ي��دل  حتى  اأو  االآخ���ر، 

املا�صي واحلا�رش هو احلا�رش ، والغياب واحل�صور 

نقاط  وا�صتبكت  وت��ع��ددت  به  حلقت  مهما  كذلك، 

ب��اإرادة  اأو  اإرادي،  ب�صكل  �صواء   ، والتغيري  التحول  

اأخرى " قدرية " خارج نطاق الذات.

التي  الثالث  رواياتها  عرب  التلم�صاين  مي  لكن   

�رشقيات  دار  عن  حديثا  )�صدر  الكتاب  هذا  �صمها 

وفكريا  فنيا  التميز  �صديدة  قدمت حلوال  بالقاهرة( 

لهذا ال�صوؤال ال�صائك، رابطة مراوغاته بفكرة الكتابة 

�صوى  حا�رش  وال  ما�ٍص  فال   ، وحياة  وجود  كفعل 

ما�صي وحا�رش الكتابة نف�صها.  

طفولة  عن  البحث  ب��روح  املا�صي  اإىل  مي  تذهب 

واجل�صد،  والروح  الزمن  طفولة  والكائنات،  االأ�صياء 

حينئذ يتحول فعل الكتابة نف�صه اإىل برزخ  �صفيف 

�صوى  يبق  مل  انق�صت،  وع��وامل  حيوات  اإىل  للعبور 

روائحها وغبارها عالقا يف ف�صاء الذكريات، كاأثر 

وعالمة ورمز ، لكن مع ذلك ميكن للذات اأن ت�صتعيد 

اإىل  تعاي�صها  بل  واحللم،  العاطفة  بقوة  العوامل  تلك 

حد التنّزه يف اأجوائها، واللعب عرب تخومها الق�صية، 

كاأنها  جت�صيد للحظتني، لزمنني، ميثل فعل الكتابة  

املا�صي  اأ�رش  من  لهما،  االنعتاق  اأ�صكال  من  �صكال 

واحلا�رش معا.

 هل نحن اإذن اإزاء �صباق بني ال�صيء وظله، خا�صة 

على  واقعيا  االآخر  احتواء  عن  كالهما  يعجز  حني 

م�صتوى وجوده املادي املاثل للعيان، اأم اأن كليهما 

م�صتغلقا  اأ�صبح  حلوار  �صيغة  عن  االآخر  يف  يفت�ص 

قراءة فـي »ثالثية«

مي التلم�صاين الروائية

جمال الق�صا�ص*

* ناقد من مصر 



يذهب  اإذن  اأين  واإىل  والوجود،  الواقع  مع  وغائما 

املا�صي التي حتاول الكاتبة ا�صتنطاقه، بل والدته 

من رحم هذه الروايات.  ثم، هل الكتابة يف كل هذه 

ال�صبيكة هي حماولة  لتح�صني الذات  �صد خماوف 

اخلارج ، وما ينطوي عليه العامل  والواقع من  �رشور 

اأي�صا حت�صني للذات من خماوف  واآثام ، وهل هي 

بني  مرئية  ال  نقطة  باعتبارها  نف�صها،  الكتابة 

حافتي الوعي والالوعي.. ثم ما الذي يف�صل الذات 

الكاتبة نف�صها،  ويوحدهما  ال�صاردة عن  �صخ�صية 

يف الوقت نف�صه ؟؟.

 اأت�صور اأننا يف هذا الكتاب اإزاء  جت�صيد حي لكل هذه 

، فعل  اأدق  اأو مبعنى   ، الت�صاوؤالت الالهثة، فالكتابة 

االإبداع  لدي مي  التلم�صاين، هو جتلٍّ لدوائر مكثفة، 

االإن�صانية،  واملعرفة  واخلربة  املوهبة  من  ومقّطرة  

ال��روح  بتعار�صات  العقل  اإ���رشاق��ات  فيها  متتزج 

التقاط  االأ���رشع  يف  العقل هو  ، رمبا يكون  واجل�صد 

اللبنة االأوىل، لكنه مع ذلك ال يحكم العالقة  بني هذه 

ن�صيجه  يف  الروائي،  املعمار  وبني  االأ�صا�ص  اللبنة 

دائما  تعلو  حيث   .. املتموج  ال�رشدي  ودفقه  الكلي 

�صطوة  احللم بالكتابة حتى داخل الكتابة نف�صها.

"دنيا زاد"، يولد املا�صي ميتا،  يف روايتها االأوىل 

الرواية،  ف�صاء  يف  تتناثر  كابو�صية،  �صورا  خملفا 

التي  اجلنني  فالطفلة  االأخ���رية.  �صطورها  حتى 

طيلة  ب�صالم   ) الرواية  بطلة   ( االأم  بطن  يف  قبعت 

اأجواء"األف  من  ا�صمها  ا�صتعارة  ومت  احلمل،  اأ�صهر 

للحياة  تخرج  االأث���رية،  وحكاياتها  وليلة"  ليلة 

مغم�صة العينني، تاركة فوق �رشير بغرفة العمليات 

بامل�صت�صفى بقعة دم ت�صبه بيا�ص الكفن. اإنه ما�ص 

من الوجع واالأمل والفقد، يرتاءى كنقطة غام�صة بني 

قو�صي املوت وامليالد،، لكنه مع ذلك  يعي�ص يف رحم 

الكتابة كحلم، يتنف�ص طبقاتها وذكرياتها وحنينها 

واأحزانها، م�صكال يف الوقت نف�صه نوعا من التحدي، 

حيث تتحول  مواجهة املوت اإىل حماولة م�صتميتة 

َتلب، وامتالكه باإرادة اأخرى 
ْ
ال�صرتجاع الوعي امُل�ص

اأكرث �صالبة وت�صبثا بحلم اإجناب طفل جديد، يجدد 

رحمها  واأن  الداخلي،  بوجودها  اإح�صا�صها  االأم  يف 

لي�ص مقربة، واإمنا هو فردو�صها االأر�صي اخل�صب.

مع  البطلة  تت�صالح  املغاير  الوعي  ه��ذا  ظل  يف   

بل  االأم��ل،  مع  تت�صالح  وذاتها،  وحلمها  ج�صدها 

ت�صبح مري�صة به.. تطل روح هذا الوعي يف م�صهد 

الداخلية  النجوى  اإىل  اق��رب  باإيقاع  ال��رواي��ة  من 

اأ�صبح  قا�ص  ما�ص  حول  العج  بت�صاوؤل  املخفوقة 

اخلروج منه �رشورة وجود. ت�صف ذلك يف) �ص45( 

قائلة:"حلظة ان�صالخ بطيء من املا�صي. اأدعم قلبي 

باألواح خ�صبية حتى ال ي�صقط، واأمد بني فتحة احللق 

هذا  تالزمني  ملاذا  املحبة.  خيوط  الرحم  وفتحة 

ة حني اأفكر اأين كنت مقربة لها ؟".  
ّ

الغ�ص

اإن حقول الداللة وعالماتها الن�صية بثقلها وخفتها 

وتنوعها تظل مفتوحة على البدايات والنهايات، يف 

هذه الرواية التي تعد براأيي اإحدى الروايات الفارقة 

يف ن�صيج الق�ص العربي. فاملوت واحلكي يتبادالن 

قناعا �صفيفا على مدار الرواية، وكاأنهما يف �صباق 

مع الزمن على من يلتقط الثمرة اأوال، ثمرة احلياة، 

وحلم البطلة يف اأن تن�صج  الثمرة وترى النور ب�صكل 

فعل  مع  احلكي  فعل  يتوازى  ذلك  وعلى  طبيعي. 

امليالد، بينما يتوازي فعل املوت مع  الفناء والعدم، 

باإرثه و�صورته  التي تطل من ثقوب املا�صي، ثقوب 

احلكاية والكتاب ، حيث " األف ليلة وليلة" واحلكي 

تروي�ص لوح�ص كا�رش) �صهر ريار(، ال يرى �صورته 

اإال يف مراآة املوت. 

 تدرك البطلة ذلك، فتحكي، وهي ت�صع قدميها على 

اإىل  �صمنيا  خطابها   موجهة  اجلديد،  الوعي  عتبة 

القارئ، قائلة عرب مراآتها اخلا�صة، يف )�ص42(:" 

لي�ص من ال�صهل اأن تخرج من ماأزق التفكري اليومي 

وجودك  من  ذرات  بع�ص  تفقد  اأن  دون  املوت،  يف 

هدوء  يف  �صعرك،  خ�صالت  تت�صاقط  قد  امللمو�ص، 

العينني  مفتوح  الليل  يف  تظل   وقد  التالية،  االأيام 

على االأرق، وقد تق�صم اأظافرك عن اآخرها واأنت تقراأ 

ي�صبه  ما  اإىل  اخلطاب  ي�صل  ثم   .. ال�صباح"  جريدة 

احلكمة اأو املرثية املطمئنة، حيث تتابع قائلة،على 
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تعرف  لكنك  املنبهة:"  واالإ�صارة  اال�صتدراك  �صبيل 

االآن جيدا لعبة املوت. فال تراوغ، وال تندفع ثانية 

فوق املالءة البي�صاء، التي ترفعك اإىل قمم االأ�صجار، 

مراآة  يف   اأنظر   فقط  الب�رش.  زائغ  ثانية  وتلتقطك 

زلت  ال  اأن��ك  وتذكر   . اجلميل  �صحوبك  اإىل  احلمام  

حتيا".

الطبيعي،  م�صاره  عن  انحرف  وج��ود  ربكة  اإنها 

وتنا�صل فنيا يف مراآة الن�ص، بني �صوتني يتناوبان 

مدارات ال�رشد واحلكي، فهناك البطلة االأم ال�صاردة 

االأ�صا�صية، وهناك الزوج الذي يتبادل معها خيوط 

�صوت  وه��ن��اك  اأق���ل،  م�صاحات  يف  لكن   ، ال�����رشد 

ل( اأ�صبه بظل ال�صاردة االأ�صا�صية، يتقافز 
َّ
ثالث)متخي

بينهما، خا�صة يف امل�صافة التي تف�صل بني �صمري 

وكاأنه  واملخاطب،  الغائب  االآخر  و�صمائر  املتكلم، 

ال�صاردة  االأن��ا  خ�صو�صية  بني  وف�صل  رب��ط  اأداة 

املفردة وم�صاعية املجموع. 

ال�صمائر  هذه  غاللة  عرب  ال�رشد  حركة  �صياق  يف 

يف  فاتنة  طبقات  ع��ن   ال��رواي��ة  تتك�صف  الثالثة، 

واللعب  ال�رشد،  م�صاقط  وتنويع  اللغة،  مع  التعامل 

ي�صكل  كالهما  حيث  واحللم،    الذاكرة   حبال  على 

اأق�صي  يف  حتى  مغوية،  بطفولة  وي�صتعيده  االآخر 

  ، واخل�����ص��ارة  بالفقد  واإح�صا�صا  اأمل���ا  اللحظات 

يف   ، الن�ص  ج�صد  يف  بعفوية  تتقافز  فالذكريات 

�صور حفل الزفاف ونرثيات املكان، يف حنو البيت، 

وجهامة امل�صت�صفى، يف طقو�ص اال�صتعداد ال�صتقبال 

م�صاهد  ثم  القادمة،  املولودة 

املوجعة  وتوتراتها  دفنها 

املم�صة، ويف حمنة بيع منزل 

مرتبكة  كمحاولة  العائلة 

اإ�صارات  يف  وكذلك   ، للتغيري 

الأ���ص��دق��اء  ومتوج�صة  قلقة 

عابر  بع�صهم  و���ص��دي��ق��ات، 

من  ومنهم  مقيم،   وبع�صهم 

ف�صدت حمبته. 

الو�صف   تقنية  ت���ربز  ك��م��ا   

التي  ال�رشد  كمقوم  حميم وخا�ص، يك�صف طبقات 

ال�صينمائي  وامل�صهد  اللقطة  اإي��ق��اع  فيها  ميتزج 

اإن��ه��ا  امل�����رشح.  خ�صبة  ف���وق  ال���درام���ا  ب��ت��وت��رات 

مي  اإب��داع  يف  باذخة  فنية  بتجليات  تنمو  تقنية 

التلم�صاين، ما بني الدقة املتناهية، ورهافة التاأمل 

والنفاذ  واالأ�صياء  للتفا�صيل  الوثاب  وااللتقاط 

يف  ال�صخو�ص،  ت�صمره  ما  وراءها،وا�صتكناه  فيما 

التعامل  يف  اأي�صا  وروؤاه��ا،  وانفعاالتها  حركتها 

مع مظاهر الطبيعة احلية الإبراز وتنويع  جماليات 

ال�صاردة داخليا  الذات  الق�ص، ور�صد حتوالت وعي 

ما  التي كثريا  الدافقة  منولوجاتها  بكل  وخارجيا، 

وطزاجة  خميلة  باأناقة  االأفكار،  �صعرية  ت�صارف 

اأق�صي  بني  وحيوية،  بر�صاقة  القفز  كذلك  حوا�ص، 

ال�رشد  ف�صاء  وك��اأن   والتج�صيد،  التجريد  طاقات 

�رشبات  تنتظر  ت�صكيلية،  لوحة  مب�صطح  اأ�صبه 

عن  ال�صكل  وي�صف  التكوين،  ين�صج  حتى  الفر�صاة، 

احلميمة  وانفعاالته  اجلمايل  بنزقه  ال�صيق  معناه 

بني كل عنا�رش اللوحة.. هذا امللم�ص نح�صه يف هذه 

اللط�صة وغريها، فها هي تقول يف )�ص 70(:" وجه 

النافذة  زج��اج  فتحة  من  يقفز  القدمية  �صاحبتي 

منه  بدال  واأ�صع  راأ�صي،  من  خفيفة  بحركة  اأه�صه   ،

وفل�صفة  ال�صورة  تاأمل  ا�صتطيع  يهوذا. هكذا  �صورة 

التاريخ ". 

 / البطلة   / الكاتبة  تدرك  املتالطم  اجلو  هذا  يف   

قوية،  روح  وم�صة  هو  حتتاجه  ما  اأن  ال�صاردة 
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م�صاحنات  عن  بعيدا  باال�صرتخاء،  �صعورا  متنحها 

العقل املرغم على تقبل احلقيقة كما هي يف الواقع؛ 

فمن ال�صعب اأن تكون هنا وهناك يف الوقت نف�صه، 

اأن تكون املا�صي واحلا�رش معا، اأن تتقبل اجلنون 

اأو  العاقل،  ال�رش  اأو   ، ال�صارد  العقل  اأنه ب�صرية  على 

هو �صورة الروح املعّلقة على حائط الزمن، الذابلة 

يف حتوالت ال�صورة نف�صها ، بني ركام لعبة اأ�صداد 

احلرية   ال��وج��ود..ه��ذه  ق�رشة  حتت  تتخّفى  خانقة 

يف  ال�صاردة  ل�صان  على  النحو  هذا  على  تطالعنا 

فرتحل  ثانية  عيني  تقول:"اأغم�ص  (،حيث  )�ص28 

�صورتي الطفلة، وحتل حملها �صورتي البا�صمة. هذه 

ت�صطك،  �صجون  واأبواب  ع�صكرية،  اأقدام  وقع  املرة: 

ال�صورة  اأحمو  الروؤو�ص. �رشيعا  و�صياط معلقة فوق 

يف  فزعة  بنظرة  واأجول  العني،  ذاكرة  من  البا�صمة 

اأرجاء الغرفة االأربعة. اجلريدة مل تزل على املن�صدة، 

والهواء مل يزل حارا، وتيار اأكرث عذوبة ين�صاب عرب 

�صاقي  واأمد  اأ�صرتيح،  مقعدي  على  املفتوح.  الباب 

على املن�صدة، واأغفو بال اإبطاء ". 

�صعورا  ومينحها  ه��ن��ا،  ال�����ص��ورة  يكمل  م��ا  اإن 

هذه  روح  بتدفق  االإح�����ص��ا���ص  ه��و  ب��اال���ص��رتخ��اء، 

الوم�صة يف م�صامها، واأن م�صاحنات العقل اأ�صبحت 

من  بالتحرر   ، التغيري  د 
ّ

تتق�ص وهي  حتى  عفوية، 

تقدم  حيث  منطي،  اجتماعي  كمظهر  الوظيفة  اأ�رش 

اأ�رش  من  التحرر  اأي�صا  منها،   ا�صتقالتها  البطلة 

من  التحرر  القدمية،  وظاللهما  وال�صورة  احلكاية 

طبيب العائلة   وبع�ص االأ�صدقاء، ويف الوقت نف�صه 

االنفتاح بقوة على حلم والدة طفل جديد.. وهو ما 

بقولها:" هذه  الرواية  ال�صاردة يف ختام  اإليه  ت�صري 

حداد  حلظة  متاأخرة.  ح��داد  بلحظة  تليق  خامتة 

اأخرية لكل من �صقطوا يف بئر التحول وماتوا".

ذاتية،  �صرية  رواي��ة   " زاد  دنيا   " لي�صت   ، ثم  ومن 

الوقائع  مع  الكاتب،  ال��راوي  خطاب  فيها  يتطابق 

اإنها  ال�صاردة.  ذاتها  وعوامل  البطلة،  حلياة  املادية 

وتلك   ، الطبيعي  م�صاره  عن  انحرف  وجود  رواي��ة 

حلقة من حلقاته ال�صائكة، حلقة انك�رشت فجاأة بعد 

اأن امتالأت بذاتها، لتكت�صف اأن وعيها بالزمن حتول 

الكاتبة نف�صها يف هذه اخلدعة،  ت�صاهم  اإىل خدعة. 

لت�صع  باأ�صمائهم،  وال�صخو�ص  االأ�صياء  ت�صمي  فهي 

حدودا فا�صلة بينها، لكنها مع ذلك، ترتك البطلة بال 

ا�صم متعني، مكتفية بكينونتها كزوجه، االأمر نف�صه 

حادا  وذكاء  فنيا  مكرا  يعك�ص  ما  وهو  ال��زوج.  مع 

الرواية  هذه  يف  الت�صويق  لعن�رش  جاذبية  ي�صفي 

االأخ��رى  ال��ذات  ي��ربز  نف�صه  الوقت  ويف  العالمة، 

من  الهارب  الق�ص  لزمن  جت�صيد  وكاأنها  املتخيلة، 

قب�صة املا�صي واحلا�رش معا. 

املركزية  ال��ذات  بتعدد  ال�صفيف  االإي��ه��ام   ه��ذا  اإن 

للق�ص يطالعنا على نحو مغاير والفت يف الروايتني 

بني  احلميمة  العالقة  �صمنيا  يوؤكد  ما  االأخريني، 

االأ�صياء وظاللها، حتى يف حلظات نزقها وانق�صامها 

ال  �رشدية  حيلة  يعك�ص  كما  بع�صا،  بع�صها  على  

عرب  الق�ص،  زواي��ا  لتو�صيع   ، فني  ده��اء  من  تخلو 

التفكري بالكتابة نف�صها داخل الكتابة. 

مع  اللعب  اأ�صبح   حيث  زاد"  دنيا   " عك�ص  على   

معرفة  الذات  لتكت�صب  لن�صيانه،  �رشورة  املا�صي 

وهي  يف"هليوبولي�ص"  ووعيها..  بوجودها  جديدة 

املا�صي  تذكر  ي�صكل  الكتاب،  يف  الثانية  الرواية 

الرواية، ويف  اللعب يف ف�صاء  ن�صيانه حمور  وعدم 

حي م�رش اجلديدة بحموالته التاريخية واجلغرافية 

اخلا�صة. اإنه لعب مفتوح على �صنوات النمو والن�صج، 

ومراهقة االأحالم الغ�صة، حتت �صقف بيت عائلة من 

الطبقة امل�رشية املتو�صطة، لها عاداتها وتقاليدها، 

املكان/البيت  والثقايف.هنا  االجتماعي  واإرثها 

امل�صت�صفى،  يف  عابرا  �رشيرا  ولي�ص  ع�صوي،  كائن 

بوجوده  ال��روؤوم،  بدفئه  حمتفظا  ي��زال  ال  اأن��ه  كما 

املادي، و�صوره املتالحقة يف الذاكرة والوجدان.

نقطة  هناك  دائما  التلم�صاين،  مي  اأبطال  وكعادة   

حتول هاربة اأو غام�صة، يفت�صون عنها يف ذواتهم، 

والوجود  العامل  حيث  اخل��ارج��ي  حميطهم  يف  اأو 

مراوغة  يتم  املن�صود  التغيري  والإح��داث  واالأ�صياء. 

بالفعل،  اأخرى  واأحيانا  بالقوة  اأحيانا  النقطة  هذه 
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اإزاء كينونة معّلقة يف �صقف وجود، ترتقب  وكاأننا 

الذات حلظة �صقوطه، لتكت�صف وعيها االآخر املغاير  

يف الكتابة نف�صها ، ويف  الزمن والتاريخ. 

ت�صكيل  تعيد  اأن  البطلة  على  كان  زاد"،  "دنيا  يف   

العامل وفقا لقانون الغياب، املتمثل يف فقد الطفلة، 

لقانون  وفقا  العامل  ت�صكيل  البطلة  تعيد  هنا  لكن 

طبيعتها  حتديد  ميلك  من  وحدها  وه��ي  اللعبة، 

يف  قناع  اإىل  تتحول  وكيف  وقانونها،  وماهيتها 

يف  االأوىل  ال�صفحات  فمنذ  املاريونيت.  قب�صة 

اأمام  لعبتها  "ميكي" البطلة مبفاتيح  تلقي  الرواية 

اأ�صبح جزءا  اأنه  االأحداث  تطور  ليح�ص مع  القارئ، 

انطباعات  من  ُت�صاعف  االأقل  على  اأو  اللعبة،  من 

حوا�صه  على  وبطلتها  اللعبة  ���ص��ورة   ، ال�صورة 

امل�صدودة  .. ومِل ال: األي�ص العامل، بل الوجود جمموعة 

�صدها  يف  الب�رش  يتفاوت  املت�صابكة،  اخليوط  من 

واإرخائها، وفقا الأحوالهم وم�صائرهم ؟!. 

،  تكت�صف ميكي، وهي ت�صتعر�ص �رشيط    ومن ثم 

حياتها يف كنف االأ�رشة ، وعلى مدى ثالثني عاما، 

اأن بذرة التحول الكامنة يف داخلها وال وعيها هي 

لعبة قناع، ت�صف الكاتبة ذلك يف االأ�صطر االأوىل من 

"مل يكن �صعور ميكي باأنها  الرواية على هذا النحو 

اأو عار�صا، رمبا تعود اإىل  ماريونيت �صعورا طارئا 

وقرائن  ب�صواهد  لها  ويتاأكد  م�صت،  عاما  ثالثني 

متنوعة، يوما بعد يوم. كل �صباح، جتذب ج�صدها 

على  ال�صنبور  ماء  وتفتح  ب�صعوبة،  الفرا�ص  خارج 

بللته خ�صالت  اإىل وجه  املراآة  راأ�صها، ثم تنظر يف 

ال�صعر املجعدة، قطرات املاء تن�صاب على وجنتيها 

اخل�صبية   ب�رشتها  �صطح  على  منزلقة  اإبطاء،  دون 

العاريتني  قدميها  على  مبا�رشة  وت�صقط  امل�صقول، 

، م�صدرة رنينا حمببا".  

  واإمعانا يف �صناعة القناع وتنويع كتلة ال�رشد فوق 

لرحلة  متهد  وكاأنها  الكاتبة  تتابع  اللعبة  م�صطح 

بطلتها  تعرف من خاللها حقيقة  اكت�صاف جديدة، 

وطبيعتها ال�صيكولوجية عرب تخوم الرواية :" تفتح 

املعتادة،  االآلية  بحركته  الل�صان  يخرج  فال  فمها 

اأ�صابعها، وجذبته قليال  اأم�صكت به باأطراف  اإذا  اإال 

للخارج ، لتقول لوجهها املنعك�ص يف املراآة:�صباح 

اخلري اأيتها العجوز ". 

 وعلى مدار الرواية  مت�صي ميكي يف لعبتها ناثرة 

خيوطها يف كل اجتاه ، ومن خلف قناع املاريونيت 

تنوع مدارات احلكي، والتعامل مع املكان/ البيت، 

مفرداته  كل  تدوين  اإىل  ت�صعى  الكامريا  وبعني 

والروائح  وامل�رشب،  وامللب�ص  املاأكل  من  وحيواته، 

املعرفة  ومالم�صة  واملنا�صبات،  والعادات  واالألوان 

اخلاطفة   زياراتها  فت�صتعيد  االأوىل،   طراوتها  يف 

القدمية، وخو�صها مغامرة  الكتب واملجالت  لبائع 

 " ق�رش  ل��زي��ارة  بالت�صلل  املجهول  م��ع  طفولية 

التي  اأزمنته  وا�صتدعاء  املهجور  امبان"  البارون 

الفريدة  التماثيل  زخ��م  من  االأ���ص��ط��ورة،  ت�صارف 

تدوين  وكذلك  التاريخ،  بغبار  املعبقة  واحلجرات 

املكائد واحلروب العائلية ال�صيقة ال�صغرية، والتمرد 

ال�صورة  منطية  على  مفرطني  وات���زان  بعقالنية 

االأب،  طبيعة  يف  اأحيانا-  ت��رتاءى  التي  العائلية، 

واالأم  الكامريا،  �رشقته  ال��ذي  ال�صينمائي  املخرج 

العائلة  ن�صاء  وك��ل  والعمات،  واخل���االت  واجل��دة 

املولعات باحلفاظ على االأثر ، حتى ولو كان جمرد 

الن�رش  �رشكة   " رمز  عليها  طبع  فارغة   كرتونة 

للتلفزيونات" .  

وخارجها،  العائلة  مظلة  حت��ت  ال�صورة  تت�صع   

اإىل  ميكي  ت�صعى  ال�صقي  العقل  طفولة  من  وب��وازع 

اأن  االأ�صياء، خ�صية  خلق م�صافة وهمية بينها وبني 

الذات مبو�صوعها،  تلت�صق  اأو  التاريخ،  فخ  تقع يف 

اأو يجعلها  نف�صها،  اللعبة  ب من حيوية 
ِّ
ي�صع ب�صكل 

ت�صري يف اجتاه اأحادي رتيب، ال يتوافق مع ماهية 

البطلة املتعددة بح�صب قانون التحول، من "ماهي" 

اإىل" ميكي" اإىل" ماريونيت ".
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ال�صحب  �صياد   ، ال�رشفة  "رجل  جمموعة  تطالع 

التي  الق�ص�ص  من  خمتارة  بت�صكيلة  قارئها   "
تتناغم يف روؤاها وتفرتق يف األوانها را�صمة مالمح 

ن�صميه  الق�ص�ص  من  لون  على  يحيل  الذي  التنوع 

"اجتماعيا" ي�صتمد مو�صوعاته من البيئة املحلية، 
اأ�صا�صها  الن�صو�ص  من  منط  على  يقوم  اآخر  ولون 

وميخ�ص  يقّلب  االنطباع  اأو  امل�صهد  او  الفكرة 

على  ينطوي  خم�صو�صا  ق�ص�صيا  ن�صيجا  في�صتوي 

من  ل��ون  ع��ن  ف�صال   ، خم�صو�صة   قرائية  اآف���اق 

الق�ص�ص ق�صري ينزع نحو تكثيف الرتميز وتو�صيع 

طاقة التاأويل والداللة يف م�صار ق�ص�صي عرف عند 

القا�ص يف جمموعاته ال�صابقة حيث ترد الن�صو�ص 

على   ، اأخرى  ن�صو�ص  تفاريق �صمن  الق�صرية جدا 

اأنه كتب النوع الوجيز جدا يف جمموعة و�صمها ب� " 

م�صامري " يف فرتة �صابقة لهذه التجربة . وتطّل بني 

احلني واحلني جتارب تختلف عن كل هذه االأمناط 

اآخر  ق�ص�صي  لون  يف  وتتجلى  القارئ   األفها  التي 

ع 
ّ
ويطو الكتابة  ي�صائل  القا�ص  اأن  على  يدّل  مما   ،

ال�صكل الق�ص�صي لكل ما يختلج داخل الوعي املنتج 

للن�ص من اأ�صئلة وقلق اأو �صعور خالق . 

العنوان مالمح  املتمثلة يف  الرئي�صية  العتبة  تر�صم 

باالإ�صارة  افتتاحها  االنتباه  فيلفت  االأوىل  التاأويل 

التي  "ال�رشفة"  ي��الزم  بكونه  يخ�ص�ص  رجل  اإىل 

" نكرة   " رجل  جاءت هنا معرفة يف مقابل ورود 

يتعزز بتخ�صي�ص اآخر هو نعته باأنه " �صياد ال�صحب 

اإىل  مييل  فهم  على  يفتح  ما  االختيار  هذا  ويف   "
اإ�صاعة �صورة غائبة حا�رشة ت�رشف على كل هذه 

املحرك  كانت  رمبا  �صورة  هي  احلكائية  العوامل 

املجهول لكل العوامل احلكائية واملتحكم يف الكون 

احلكائي للق�ص�ص باأجمعها ، رجل تلفع برداء احللم 

وعانق ال�صحب وتطّلع اإىل عوامل مفارقة ملا ميكن اأن 

يت�صكل حكائيا او يرتجم �رشديا . يف العنوان رغبة 

و�صماته  املادي  الواقع  موؤ�رشات  عن  االبتعاد  يف 

ر الق�ص�ص 
ّ
ودعوة �صمنية للقارئ ورمبا توجيه لتدب

على غري الوجه الظاهر واملاألوف او رمبا للم�صاركة 

و�صو�صة  حتكيه  مبا  للظفر  واملغامرة  الرحلة  يف 

ال�صحب .

بني الواقعية ال�صحرية واخليال العلمي : 

م�صتويات القراءة فـي ق�صة الرائحة 

الق�ص  يف  اأ�صلوب  "�صمن  "الرائحة  ق�صة  تندرج 

يوحي  ان  ميكن  ما  وه��و  العلمي  اخليال  يوظف 

للقارئ من الوهلة االوىل اأن القا�ص اختار اأن يكتب 

العربي  ال�رشد  يف  احل�صور  قليل  االجت��اه  هذا  يف 

احلديث وي�صتثمره يف الق�ص�ص بعد اأن كان معروفا 

خا�صة يف الروايات او بع�ص امل�رشحيات ونوع من 

الن�ص  التاأمل يف  . لكن  الذي يقدم لليافعني  االأدب 

الذي  الوحيد  الوجه  لي�ص  العلمي  اخليال  اأن  يظهر 

ميكن اأن تخل�ص اإليه الق�صة فهي مزيج عفوي بني 

التنوع احلكائي

فـي »رجل ال�صرفة« لعبدالعزيز الفار�صي

ب�سمة عرو�ش*

* كاتبة وناقدة من تونس 



يف  العلم  مل�صار  االفرتا�صي  بالتطور  تتعلق  فكرة 

الذكية  االجهزة  وت�صنيع  الرقمي  التوا�صل  جمال 

ميتا�رشدية  والتفاتات   ، االألكرتونية  والربجميات 

احلديث  بني  منزلته  يف  ي��راوح  ال��ذي  ال��راوي  من 

ب�صمري الراوي الذي يعرف عن �صخ�صياته ما خفي 

عنها وما ال يخفى واحلديث ب�صمري املتكلم املفرد 

مبا  تفاعله  عن  متحدثا  االأح��داث  يف  ذاته  مقحما 

املعي�ص  عن  تختلف  ال  املحكي  مادة  وكاأن  يروي 

يعلق  واحلني  احلني  بني  فهو  وعاينه  مار�صه  الذي 

هو  نظره  وجهة  من   " جهاز"�صميل  مراحل  على 

طارحا ذاته بو�صفها من �صمن الفواعل يف العملية 

ال�رشدية ولي�صت �صوتا خفيا م�صترتا مي�صك بخيوط 

احلكي من بعيد .

ي�صبه  ما  يف  تتمثل  طريفة  فكرة  على  الق�صة  تقوم 

و�صائل  طور  الذي  العلم  مل�صار  اخليايل   االفرتا�ص 

التوا�صل ف�صار باإمكانه ان ينقل الذبذبات ال�صوتية 

اأجهزة ذكية متناهية  وال�صور واللقطات احلية عرب 

تلك  كل  اىل  قيا�صا  تفرت�ص  فهي  ولذلك  الدقة  يف 

تطوير جهاز  باالإمكان  انه  التي حتققت  االإمكانات 

ال�صورة وال�صورة  الرائحة مثلما نقل من قبل  ينقل 

الت�صور �صمن تخييل  . ويدخل هذا  وال�صوت  احلية 

م�صتقبلي وا�صت�رشايف مل�صتقبل العلم مما يعزز فكرة 

نقراأ  اأن  ينبغي  الذي  املنظور  العلمي هو  اخليال  اأن 

وفقه هذا الن�ص  ، ولكن االنتباه اىل و�صعية الراوي 

ف�صال عن اخلامتة التي قامت على خماتلة وا�صحة 

اإىل  يدفع  الق�صة  فيه مقدمة  �صارت  الذي  لالنطباع 

مراجعة الت�صور االأول .

الذي  العبقري  الهندي  بق�صة  ماأخوذا  الراوي  يبدو 

ف�صله  من  حموال  الرائحة  لنقل  متنوعة  برامج  طور 

العاطفي وقلة حظه يف الظفر بقلب ح�صناء اإىل حافز 

لدعم فكرته املجنونة التي كانت يف البدء حتديا ثم 

 1 " �صميل  انتقل من  تطورت لت�صبح جهازا منظما 

" اإىل �صميل 2 "و "�صميل 3 "و " �صميل 4" .يبدو اأن  
املنطلق يف هذه الق�صة وغر�صها االأبعد هو التاأريخ 

العلمي  االخ��رتاع  حتقيق  من  متكن  فّذ  عامل  ل�صرية 

الذي غري حياة االإن�صانية ، وهو منزع يف الق�ص �صار 

فيه الراوي يف البداية واأحكم قواعد اللعبة جيدا فهو 

من جهة يتبع ن�صقية العلم يف تطوره بحيث يتطور 

عما  يخرج  فال  العلمية  التجربة  اأطوار  داخل  ال�رشد 

والعامل وهو  العلم  ب�صرية  يعرف يف تاريخ املعرفة 

من جهة ثانية يف�صح دوره اأي  الراوي يف مراوحته 

بالتاأريخ  يوهم  ال��ذي  املو�صوعي  احل�صور  بني 

يك�صف  الذي  الذاتي  فريدة واحل�صور  لتجربة علمية 

عن م�صاركته يف االحداث وعن موقفه ال�صاخر الذي 

�صيكولوجية  تفكك  روؤية  اإىل  التندر  جمرد  يتجاوز 

العلم والعامل .

ال يكتفي الراوي يف هذه الق�صة بالتاأريخ للمخرتع 

العظيم الذي جعل النا�ص ي�صتمون روائح خماطبيهم 

املرئية  االت�صاالت  عرب  او  التلفاز  �صا�صات  عرب 

ذكرياتهم  �صور  يف  املا�صية  الروائح  وي�صتعيدون 

او �صور من يحبون فكانت الرائحة التي مل تلتقطها 

عد�صة امل�صور هي التي خيلت لهم ح�صور هوؤالء فاإن 

مل يكن هناك من اإمكان ال�صتعادة اللحظات اجلميلة 

التي �صجلتها ال�صورة بحكم وفاة �صاحبها فاإن يف 

برنامج " �صميل " 4 ما يعيد الروائح التي حفت بها 

املوت  تتحدى  حية  حلظة  فجعلتها  الت�صوير  حلظة 

والغياب . ال يكتفي الراوي باال�صتعرا�ص  التاريخي 

واأ�صماء  التواريخ  بذكر  م��رة  كل  يف  يتعزز  ال��ذي 
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االماكن والتفا�صيل الالزمة لتقدمي �صرية علمية باأمت 

 عن 
ّ

معنى الكلمة فهو ال ينفك بني احلني واحلني يعرب

راأيه ويقحم طرفا من جتربته هو اخلا�صة مع برامج 

اأنا  " اأحببت   : يقول  "حيث  �صينج  �صارما  " جوبال 
�صخ�صيا رائحة الع�صب يف ملعب �صانتياغو برنابيو 

وزاد ولعي بريال مدريد . اأعرتف اأين مل اع�صق رائحة 

من  انزعج  مل  ولكني  رونالدو  �صعر  يف  كلري  �صامبو 

لكنه  احلكاية  داخ��ل  من  راٍو  فهو   " تعرقه  رائحة 

لي�ص م�صاركا يف االحداث ب�صورة مبا�رشة وهو ما 

يف  وظيفة  لتحقيق  هو  تدخله  ان  راأينا  يف  يعني 

يبدو  حيث  ال�صحرية  الواقعية  وظيفة  ت�صبه  الق�ص 

قد  ال��راوي  كان  واإن  للواقع  مفارقا  عاملا  ال�رشد 

التاريخي  االإيهام  حتقيق  على  البداية  منذ  حر�ص 

داخل  نلم�ص  فنحن  م�صتقبلية  تواريخ  با�صتعرا�ص 

ال�رشد فجوات ب�صيطة مثل ال�صقوق يت�صلل منها �صوء 

عنه  يحدث  مبا  منت�ٍص  املتحدث  باأن  يوحي  خافت 

وانه مندمج يف اللعبة التي ابتكرها واأحكم �رشوطها 

حول  ثمني  باعرتاف  قارئه  على  ي�صن  ال  اإنه  حتى 

اإخفاء تفا�صيل من احلكاية  في�صارحه بقوله " بداأ 

ولكني  تفا�صيله  كل  �رشد  علي  ي�صعب  جديد  ف�صل 

الق�صة  اآخر  ليبلغ يف   ، " باخت�صار  بع�صها  �صاأذكر 

اىل  وي�صل  امليتا�رشدي  االلتفات  االق�صى من  احلد 

حتقق  على  ي�صهده  عندما  العجائبي  التكثيف  ذروة 

على  امل��ائ��ة  م��ي��الده   بعيد  االحتفال  يف  امنيته 

كوكب زحل وعلى جناح اك�صري احلياة الذي اخرتعه 

ال�صيني "ت�صو ت�صي وانغ " يف اأن يعيد اإليه احليوية 

ان يفلح يف عالج ما اعرتى ذاكرته  وال�صباب دون 

الق�صة  اطرف ما يف هذه  لعل   . وت�صوي�ص  من وهن 

هو هذا اجلانب الذي يتك�صف فيه الراوي عن كاتب 

ل�صريته هو بدل ان يكتب �صرية العبقري الذي اخرتع 

جهاز تو�صيل فقد اغرق يف اعرتافاته ويف احلديث 

عن نف�صه بحيث �صار القارئ ي�صك انه هو مو�صوع 

اداته يف  احل�صور هو  هذا  الأن  اإال  ذلك  وما  الكتابة 

ال�صحري  الواقعي  العامل  يف  االنخراط  عن  الك�صف 

الذي ا�صتنبطه واندماجه معه . يحدث الراوي قارئه 

عن عجائب ما يعي�صه يف زمنه حلظة الكتابة بحيث 

تكون مرحلة نقل الروائح جمرد مرحلة ما�صية يف 

الزمن ال�صحري الذي يعي�ص فيه االآن متنقال يف مرتو 

دبي الف�صائي ، يف �صكل التماعات يذكر فيها تفاعله 

مع تطور جتارب "جوبال �صينج " ، هذه االعرتافات 

مراجعه  قارئا  يحدث  اأنه  على  الدليل  بالذات  هي 

االجتماعي  الزمن   ، القراءة  زمن  مع  تتفق  الزمنية 

امل�صجل  الق�ص�صية  املجموعة  لهذه  واملو�صوعي 

الواقعية  �صمات  اب��رز  .وم��ن  ن�رشها  تاريخ  �صمن 

ال�رشد  يف  العجائبية  فلك  داخل  اندراجها  ال�صحرية 

بخرق  ال�صعور  او  للرتدد  مدعاة  ذلك  يكون  ان  دون 

الواقع بل يبدو مثل االنتقال الهادئ الذي تندمج فيه 

جل ال�صخ�صيات وتعي�صه كما لو انه واقع عادي وهو 

التعجيب  بني  تراوح  التي  الق�صة  هذه  يف  جنده  ما 

بني  التعاي�ص  على  تدلل  وقرائن  عنا�رش  وا�صتدعاء 

الزمن الواقعي والزمن الواقعي ال�صحري مثل اال�صارة 

قناة  افتتاح  عن  احلديث  فيها  ورد  التي  ال�رشيعة 

عمانية للعطر : "  لعل اجمل ما ع�صته يف تلك الفرتة 

هو افتتاح قناة العطر وهي قناة عمانية تخ�ص�صت 

لتن�رش  ال�صاعة  مدار  على  الزكية  العطور  عر�ص  يف 

روائحها يف كل البيوت . كانت القناة تظلم �صا�صتها 

ت�صاعد  خفيفة  عطورا  وتن�رش  الليل  منت�صف  قبل 

االإ�صقاط  يبدو  وفيها   ، " النوم  على  املوؤرق  ال�صعب 

اإ�صارت كثرية اأخرى مثل  الواقعي ظاهرا اإىل جانب 

وحفالت   " ال�صعيلي  وليد   " هم�صات  اإىل  االإ���ص��ارة 

" واحلرب ال�صورية  "نان�صي عجرم 
نزعة غلفت كل هذه  ال�صخرية  ان  اختالف يف  . وال 

الواقعية  تفا�صيل  من  وغريها  الواقعية  االح��االت 

ال�صحرية 
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



في كل عام، ومع بداية �صهر يناير يحمل الم�صرحيون 

الدورة  هذه  في  عربية،  عا�صمة  اإلى  اأحالمهم  العرب 

التا�صعة، احت�صنت مدينتا وهران وم�صتغانم فعاليات 

بين  تفاوتت  العرو�ص،  من  مجموعة  عبر  المهرجان 

بالم�صابقة  مرتبطًا  كان  ما  �صواء  والرداءة،  الرداءة 

مرة  الأول  الهام�ص  على  قدمت  عرو�ص  اأو  الر�صمية 

�صكل  الذي  المهرجان  هذا  المهرجان،  خريطة  تغير 

ال  وبدعم  حقيقي،  اإ�صراق  نقطة  ال�صابقة  الدورات  في 

محدود، من ال�صيخ الدكتور �صلطان بن محمد القا�صمي 

ي�صع  الذي  ال�صارقة،  حاكم  االأعلى  المجل�ص  ع�صو 

اإحياء وتر�صيخ الم�صرح، كان  اأجل  كل االإمكانات من 

ال�صوؤال الذي �صكل لغزاً كيف تم اختيار هذه العرو�ص؟ 

وهذا لي�ص طعنًا في قدرات اأحد.. ولكن كانت ال�صرخة 

للدفاع عن  اأحدهم  ينبري  قد  اأعرف  �صرخة جماعية 

علينا  �صوت،  باأعلى  اأقولها  ولكن  االآنية.  مكت�صباته 

ي�صتمر  اأن  البد  الحلم  هذا  الأن  المق�صر.  نحا�صب  اأن 

االأر�ص  م�صارق  في  الم�صرحيين  رغبات  يحقق  واأن 

جميعًا  نحمل  عام  كل  بداية  في  نعم  ومغاربها، 

اأحالمنا، تطلعاتنا. نمني النف�ص باأن نخرج بالم�صرح 

من عنق الزجاجة.

وهذا  المهرجان،  في  المختلفة  الفعاليات  هناك  نعم 

ال  اأنا  الم�صرح؟  اأين  ولكن  للمهرجان  يح�صب  اأمر 

اأ�صتح�صر العر�ص االفتتاحي »خيرية« عبر ا�صتح�صار 

الما�صي، وق�صة حب قد تتكرر عبر ن�صيج لغة ال�صاد، 

وعبلة  عنترة  منذ  المتالحقة  والع�صور  الجاهلية  في 

وقي�ص ولبنى وليلى ومجنون وفوز وعبا�ص بن االأحنف 

 ومئات ال�صعراء واالأدباء والمرتبطين 
ّ
والفيحاني ومي

متميز  �صكل  عبر  العمل  هذا  �صاغ  الحب..  بو�صائج 

ال�صاعر الوزير عزالدين ميهوبي، وتعدد اللوحات عبر 

الرق�ص والغناء، وكان االأجمل في ت�صوري في حفل 

الجزائري  الم�صرح  �صيوخ  من  كوكبة  وقوف  االفتتاح 

على خ�صبته ما اأجمل التكريم في اأي اإطار كان، واإن 

ياأتي متاأخراً خير من اأن ال ياأتي اأبدا.

تحية  مثار  اال�صتقالل  قبل  اللعبة  نجوم  اعتالء  كان 

خال�صة من الجميع، كيف ال. وقد حملوا �صالح الفكر 

للفن  اإذن  الفن،  ب�صالح  اأ�صقائهم  مع  ودافعوا  والقلم 

وتهريجًا  �صحكًا  لي�ص  الم�صرح  واأن  الحياة،  في  دور 

وعميقة  �صامية  ر�صالة  بل  البع�ص،  ويظن  يعتقد  كما 

الجذور، كان الم�صرحي اإذا منا�صاًل في جزاير الثورة 

م�صارح  خ�صبات  فوق  الحوار  �صالحه  كان  والتحرير 

العالم، يطرح للعالم ق�صاياه العادلة.

ق�صايانا  كل  لطرح  االآن  اإليه  نكون  ما  اأحوج  وهذا 

في  ال�صهيد  للبطل  موازيًا  الم�صرحي  كان  الم�صيرية، 

الغابات وفي المدن وفوق �صفوح الجبال، هناك �صالح 

يتمثل في الر�صا�ص وهنا القلم والحوار، من هنا فاإن 

تكريم هوؤالء في نهاية العمر يمثل حلقة من حلقات 

حمل  من  ين�صوا  لم  الجزائر  في  القادة  واأن  التكريم 

ال�صالح ومن حقق الغايات، ذلك اأن الفن مكمل لوجه 

محمد  الجزائري  ال�صاعر  عنه  عبر  ما  وهذا  الحياة، 

عندما   ،1961 عام  الدوحة  زار  الذي  خرفي  �صالح 

فانظر  معًا.  نطقا  قد  والر�صا�ص  فال�صاد  وقال:  ترنم 

الجزائر  في  البطولة  وترى  منبراً،  البطولة  تجد  هنا 
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اإنه  الزائر يحمل ق�صايا وطنه..  ال�صاعر  مدفعًا، وكان 

�صورة من �صور البطولة والكرامة.

من  اأكثر  هناك  كان  الدورة.  هذه  وعبر  الجزائر..  في 

الثالث  الم�صار  عرو�ص  كان  للعرو�ص،  واحد  م�صار 

يحمل عنوانًا جانبيًا »تفاعل وتنمية« وقد �صارك في 

ال�صعودية  العربية  المملكة  من  فرق  الفعاليات  هذه 

عبر م�صرحية اأماني، والجزائر عبر »اأوديب« والعر�ص 

ابننا  اإخراج  من  »المزار«  الثناء  الذي ح�صد  العماني 

وقد  خا�صة  عوام،  الوز  ابن  قيل  وكما  جواد،  جالل 

االحتياجات  ذوي  من  مجموعة  التج�صيد  في  �صارك 

»ح�صان  �صوداني  عر�ص  بجانب  هذا  الخا�صة، 

مثل:  الجزائرية  العرو�ص  من  عدد  بجانب  البياجه« 

لويزه، اأنا والمار�صال، اي�ص كلبك مات«.

اأما فيما يخ�ص الندوات التطبيقية والندوات الفكرية، 

الجزائري، عز  الم�صرح  ا�صتح�صار �صيرة �صهيد  فقد تم 

الدين محبوبي، وندوات ذات طابع فكري حول قيمة 

الم�صرح وارتباطه باالإطار العلمي، والور�ص المختلفة، 

�صواء ما ارتبط بالمايم اأو المكياج.

االأماكن  من  عدد  عبر  الن�صاط  اأوجه  تعددت  اإذن 

هو  ما  منها  والم�صابقات،  واالأطروحات  والفنادق، 

بع�ص  �صيرة  وا�صتح�صار  وال�صغار،  بالكبار  مرتبط 

عبدالقادر  مثل  الم�صرح  �صهداء  من  الم�صرحيين  كبار 

علوله، وتكريم عدد من رموز الم�صرح في الجزائر.

العرو�ص الم�صرحية توزعت بين قاعة ال�صعادة، وهي 

تنل  لم  التي  الموازية  للعرو�ص  تخ�صي�صها  تم  التي 

المجنون،  مثل:  الر�صمية  الم�صابقة  في  الدخول  �صرف 

زي النا�ص، دوخة، القراب وال�صالحين، النافذة، فندق 

العالمين، خريف، الزوبي والخطايا الع�صر، وجل هذه 

الم�صرح،  اإلى م�صتوى فنية  الموازية ال ترقى  االأعمال 

وال اأدري لماذا وكيف تم اختيار هذه العرو�ص.

بع�ص  الأن  الكم؟  اأو  الكيف  االأهم  هل  برىء.  �صوؤال 

اأو  فني  م�صتوى  اأّي  اإلى  ترقى  ال  الموازية  العرو�ص 

اإبداعي.

�صوؤال اآخر: لماذا مثاًل لم يطلق على هذه الدورة، دور 

المراأة اأو ق�صايا الم�صرح، خا�صة اأن جل االأطروحات 

قد غا�صت في م�صامين لم تخلق توا�صاًل مع المتلقي. 

الم�صرح  م�صار  في  فجوة  بحق،  ي�صكل  االأمر  كان  لقد 

اأن العرو�ص التي قدمت لم  والمهرجان، هذا ال يعني 

تحمل بع�صا منها بذرة فنائها.

نعم هناك وم�صات في العرو�ص وهي ال ت�صكل ظاهرة 

ت�صتحق االلتفات، وحتى االآن ال اأدري هل ما در�صناه 

هو الم�صرح اأوما �صاهدناه عبر ما يوازي ن�صف قرن 

في الم�صارق والمغارب هو الم�صرح اأم نتاج م�صاهدتنا 

في وهران!

العرو�ش الر�سمية:

)1( الثلث الخالي:

الجزائر،  من  المقدمة  العرو�ص  اأمام  قلياًل  اأتوقف 

على �صبيل المثال ال الح�صر، ذلك اأن اللغة كائن حي، 

فنحن  الآخر،  مكان  من  تختلف  العربية  واللهجات 

نعي وندرك مفرداتنا في الخليج واأهل ال�صام يملكون 

خا�صية المفردة.

وذات االأمر مع بالد المغرب العربي، اال�صتثناء الوحيد 

التدري�ص  عوامل،  عدة  خالل  من  الم�صرية  اللهجة 

من  الحقًا،  التلفزيونية  والدراما  واالأفالم  واالأغاني 

بالمهمة  قام  جزائري  �صديق  االإ�صكالية،  كانت  هنا 

مع االأخ حمد عبدالر�صا وتولى اآخر مهمة ال�صرح لي، 

انتظار  في  واأنا �صامت  ي�صحك  العر�ص  وكان طوال 

ي�صحك  كان  العر�ص،  طال�صم  فك  في  ي�صاهم  اأن 

 ويقول: فهمت؟، واأنا كاالأطر�ص في الزفة 
َّ
ويلتفت اإلي

اأفهم ومع ذلك �صلمت  لم  اأنني  على  تاأكيداً  راأ�صي  اأهّز 

هذه  دخلته،  كما  العر�ص  من  وخرجت  له  القيادة 

بجانب  ترجمة  تو�صع  ال  مثاًل  لماذا  تتكرر،  الحالة 

على  االأمر  يقت�صر  اأو  االإجابة  بر�صم  �صوؤال  الخ�صبة؟ 

هذا  اأ�صع  اإنني  المقعرة،  غير  الف�صحى  العربية  اللغة 

اإ�صماعيل  االأمر بين يدي االأمين العام االأخ وال�صديق 

رفد  الذي  والعربي  الخليجي  الم�صرحي  هذا  عبداهلل، 

اأبرز االأعمال عبر لغة ال�صاد.. لغة  م�صرحنا بعدد من 

هذا  وبالمنا�صبة  لالندماج.  عوالم  المتلقي  مع  يخلق 

ال�صديق الذكي والفطن كان �صريحًا وهو ي�صع النقاط 

على الحروف في جريدة ال�صروق - االأربعاء 18 يناير 

في  نجح  المهرجان  هذا  »اإن  قال:  عندما   ،16 �ص 

التقارب  فر�صة  وفر  اأنه  اأبرزها  كثيرة  اأمور  تحقيق 

ف�صاًل  ب�صكل الفت،  العادة  غير  على  الم�صرحيين  بين 
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عن كثافة الفعاليات في مختلف المجاالت التي بلغ 

للتكوين  ور�ص   »10« ت�صم  فعالية،   »200« عددها 

الجامعي  الم�صرح  وندوات فكرية، ف�صاًل عن عرو�ص 

تحت م�صمى نجوم التمثيل الجامعي«، نقول لل�صديق 

اللعبة،  اإطار  في  نكون  اأن  االأهم  ولكن  مهم،  هذا  كل 

م�صرحي  عر�ص  اأجل  من  �صيء  كل  نتحمل  اأن  يكفي 

يخلق مع الذاكرة حالة من الفرح وال�صعادة.

)2( كل �شيء عن اأبي: من مملكة المغرب

الكاتب والروائي محمد برادة والذي يحمل  عبر ن�ص 

عنوان »بعيداً عن ال�صو�صاء.. قريبًا من ال�صكات« وقد 

ت�صرف فيه المخرج المقتب�ص ال�صعيف.. كان المنظر 

وتتداخل  الخ�صبة  و�صط  في  الدوائر  للنظر  الالفت 

الدوائر االأربع مع منح دور مواز لالإ�صاءة والمو�صيقى 

المالئمة.

�صمال  بلدان  من  تقدم  التي  االأعمال  جل  في  االأجمل 

اإفريقيا قدرة االأنثى في اأداء كافة االأدوار، عبر لياقة 

الج�صد هنا حا�صراً  التقم�ص، كان  بدنية وقدرة على 

عبر االإ�صارة واالإيماءة، والحقيقة اأن ال�صوؤال الذي �صغل 

في  بالماء  المملوء  الوعاء  المتلقي  تفكير  من  حيزاً 

مقدمة الخ�صبة منذ اللحظة االأولى، ومع هذا فاإن الرد 

الحو�ص  هذا  وجود  حول  العر�ص  نهاية  في  اأتى  قد 

الذي ي�صبه حو�ص اأ�صماك الزينة في البيوت.

* �صوؤال اآخر: هل الرجل ملوم في كل اأمر؟ �صوؤال مقلق. 

مع اأن الن�ص يتطرق اإلى ق�صايا عبر الحدود المغاربية، 

النماذج  ا�صتح�صار  مع  التحرير  حتى  الثورة  منذ 

المغربية  الفتاة  مثل  االآخر،  اأح�صان  في  ارتمت  التي 

الم�صلمة التي ارتبطت ب�صاب فرن�صي م�صيحي وتطلقت 

اإفريقيا  �صمال  دول  واقع  عن  كناية  هذا  هل  الحقًا. 

بفرن�صا؟ كما اأن حكاية الطبيبة مع الفتاة المغت�صبة 

تعاني  الطبيبة  اأن  للتف�صير خا�صة  اآخر  اأعطت مجااًل 

مثل  االآخر  على  والعزف  االأطروحات  الداء،  ذات  من 

ممار�صة العادات الغربية مثل التدخين واالن�صالخ عن 

الواقع المعا�ص �صكلت لبنة من لبنات العمل.

ولكن  العر�ص  في  تعددت  قد  النهايات  اأن  المالحظ 

االأجمل اأن المجتمع بما يملك من اإمكانات وظف كل 

اأن هذا العمل من  �صيء من اأجل �صالح عمله، واعتقد 

مدينة  عبر  التا�صعة  دورته  في  المهرجان  ح�صنات 

وهران.

)3( يارب - العراق

قدم  الذي  الزيدي  النبي  عبد  علي  العراقي  للم�صرحي 

عددا من اأبرز االأعمال، وقد ت�صدى ابني في�صل الأكثر 

اأعماله في هذا االإطار ي�صتح�صر ويالت  من عمل من 

الحروب والدمار والموات، ولكن مع هذا فقد  العراق، 

كان العر�ص �صادمًا للمتلقي.

اأبي�ص  لينا  مثل  اختياراته  عن  دافع  من  هناك  نعم 

للفن  حدود  هناك  العربي  الم�صرح  تاريخ  عبر  ولكن 

وحدود للفكر، حريتك اأاّل تحرم االآخرين من حريتهم، 

الم�صلم  فاإن  لالآخر،  يبيح  المعتقد  اأو  الدين  كان  واإذا 

ا�صتح�صار  كان  قلم،  بجرة  التابو  يك�صر  اأن  يمكن  ال 

الر�صل  لبقية  اال�صتدعاء  الكم من  �صيدنا مو�صى، وهذا 

لم  اإذا  باأنك  الرب  تحدي  ثم  ومن  الممثل  ل�صان  على 

تعد لنا فلذات اأكبادنا فاإننا في حل من عبادتك، وال 

يكون  قد  التجديف  من  نوع  و�صالتك،  �صيامك  نريد 

مالئما لالآخر، وكما اأ�صلفنا فاإن لكل مجتمع عربي اأو 

اإ�صالمي عقائده ومذاهبه، ونحن هنا ال نفر�ص راأينا، 

كما  ولبنان  العراق  في  جائزاً  االأمر  هذا  يكون  فقد 

ذهب كل من الموؤلف والمخرج وفريق العمل، وال�صيدة 

ع�صوة لجنة اختيار العرو�ص، ولكن ا�صتح�صار الر�صل 

غير جائز حتى ولو تم عبر الم�صل�صل التاريخي ق�صة 

يتخطى  من  هناك  نعم  ال�صالم،  عليه  يو�صف  �صيدنا 

الفن  هل  ولكن  بالمقد�صات  يبالي  وال  بفكره  الحدود 

الع�صور  اأقدم  االأعراف؟ منذ  في جماليته تحطيم كل 

كانت الويالت والحروب جزءاً من رحلة االإن�صان في 

�صراع  ا�صتح�صر  الفر�ص  في  ا�صخيلو�ص  نعم  الحياة، 

الح�صارات بين االإغريق والفر�ص. دعونا منه، وتعالوا 

نقلب في جل االإرث االإغريقي.. هناك �صواهد عدة واإذا 

وها  �صجاعة«  »االأم  نجد  ف�صوف  برخت  اإلى  انتقلنا 

هو محمود دياب في رائعته »ر�صول من قرية تميرا« 

وغيرها من االإبداعات التي تر�صد ويالت الحرب.
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)1(

"ما  م�صطلح  مع  عمومًا  واملفكرون  النقاد  تعامل 

باملركز  مرتبطة  زمكانية  كحالة   " احلداثة  بعد 

واأمريكا  اأوروبا  وغربًا،  �صمااًل  امل�صيطر  احل�صاري 

. وغلب على هذا التعامل منطق اال�صتقراء 
)1(

ال�صمالية

الو�صفي- و�صف حالة ما بعد حداثة اأكرث من  نقدها 

- وما ينتج عنه من قيم يف خمتلف الفنون املرئية 

الفكر  التو�صع يف جماالت  وال�صمعية وال�رشدية قبل 

ا كان اختيار كلمة 
ّ

 ورمب
)2(

والفل�صفة وعلم االجتماع

"قيم" بداًل من كلمة "روؤى" اأو "اأفكار" للتعبري عن 
�صفات العمل ما بعد حداثي ناجتًا عن طبيعة فهم 

ما بعد احلداثة كحالة مالزمة للمجتمع اال�صتهالكي 

 ورمبا يكون هذا االختيار �صحيحًا 
)3(

بعد ال�صناعي.

يف جممل اإفرازات ما بعد احلداثة ال�صلبية واملزيفة 

 لكن ماذا ب�صاأن 
)4(

ذات الطبيعة اال�صتهالكية حقيقة.

الفكري واالإبداعي على روؤى واأفكار احلداثة  د 
ّ
التمر

 وماذا ب�صاأن الت�صابهات بني 
)5(

بحكاياتها الكربى؟.

. وهل يجوز  بعد احلداثية؟   وما 
)6(

ال�صمات احلداثية

مل  جمتمعات  يف  حداثية  بعد  ما  قيم  عن  احلديث 

  
)7(

تنجز حداثتها، اأو ال تفّكر بذلك حتى االآن؟

اأ�صئلة كثرية ال ميكن االإجابة عليها نظريًا، وبعجالة، 

لي�ص ل�صيق املجال وح�صب. واإمنا الأّن مفهوم  النظرية 

ذاته بات م�صّككًا به، وخا�صعًا للتفكيك، ورمبا املحو. 

النظرية هذا يبدو يل طارئًا،  االإمكانية  اأّن عدم  ومع 

ككثري من قيم ما بعد احلداثة، غري اأنني ال اأوّد التو�صع 

ومن  اإيجابيًا،  �صيئًا  بجعله  اأرغب  بل  االآن،  نقده  يف 

الأ�صباب  ذلك  اأفعل  ورمب��ا  احلداثة،  بعد  ما  ف�صائل 

تتعلق بطبيعة عملي النقدي وحاجته الدائمة للرباهني 

ما  اإّن من ف�صائل  اأي�صًا:  اأقول  لكي  من جهة. ورمبا 

واملنبوذ  للهام�صي  ت�صمح  اأن  االأخ��رى  احلداثة  بعد 

واحل�صور معه ورمبا حماورته من  املركز  مبجاورة 

اأن تقّدم هذه  اأخرى. وقد يكون من ح�صن احلظ  جهة 

اأّن احلّظ  الف�صائل اإجابة ما على �صوؤايل االأخري، لوال 

خليل  لروايات  املتاأّخر  اكت�صايف  يف  يبقى  الكبري 

النعيمي، وذلك ملا توّفره هذه الروايات من اإجابات 

درا�صتي،  تكون  كاأن  ال�صابقني،  �صوؤايلَّ  على  ة 
ّ
عربي

 ،  
نف�صه")8( ياأكل  الذي  "الرجل  االأوىل  لروايته  هنا، 

بعد  ما  تواجه حالة  التي  االأ�صئلة  م�صتفّزة ملزيد من 

وت�صتنطقها معرفيًا.   ،
)9(

العربية  بارتداداتها  احلداثة 

ال اأن تهرب منها، اأو ت�صمت عنها.

)2(

هي   ) نف�صه  ياأكل  ال��ذي  )الرجل  رواي��ة  اأّن  �صحيح 

 ،1971 النعيمي االأوىل، ومكتوبة عام  رواية خليل 

 ،
ّ
االإب��داع��ي رونقها  ال��رواي��ة  ه��ذه  يفقد  مل  ه��ذا  لكن 

تبدو  بل  اإليها.  اليوم  القارئ  وحاجة  تها، 
ّ
وراهني

املا  ريادتها  على  للرتكيز  ة 
ّ
ملح النقدية  احلاجة 

بنية  يف  لي�ص  ال�����ص��وري،  ال�����رشد  يف  حداثية  بعد 

�رشدها املتعّدد بني التاأمالت واملحاكمات الذهنية 

وو�صف الواقع التقريري ومقرتحات اخليال املمكن 

خليل النعيمي

بداية ما بعد احلداثة العربية 

ندمي الوزه*

* ناقد من سورية  



الأحداثها  البالغي  الطابع  واإمنا يف  واقعيًا وح�صب. 

ودالالته احلفرية معرفيًا- با�صتذكار مي�صال فوكو، 

الرواية  مقوالت  جدوى  �صمن  عمله  بتوظيف  ولكن 

البنية  التوظيف  هذا  يطال  واأال   .
)10(

ومقا�صدها 

اأ�صا�صًا  يعتمد  حتليلها  الأّن  فذلك  وحدها،  الداللية 

الواقع  الروائي الأحداثه، مبا ي�صمح به  على اختالق 

املهزوم، وكيفية روايته. 

للرواية،  درا�صتي  ب��دء   - ذل��ك  يف  البدء  قبل  لكن، 

وحتليلها قدر ما اأ�صتطيع-  اأال يجدر بي الت�صاوؤل عن 

جدوى التاأكيد على  ريادة هذه الرواية ما بعد حداثيًا؟ 

وهل  قراءة الرواية من خالل م�صطلح ما بعد احلداثة 

. واأجيب باأنه بقدر ما لهذا 
)11(

 وال بّد منه؟
ّ
�صيء مّلح

جهة  من  نقدية  ووجاهة  م�رشوعية  من  الت�صاوؤل 

التاأكيد  اأّن  يف  مماثاًل  جوابي  �صيكون  رمبا،  القارئ 

على جدوى ما اأقوم به اإمنا يتعّلق بالفهم. مبعنى اأّن 

الرواية ال ميكن فهمها اإال من خالل ارتدادات ما بعد 

طريقة  هناك  كان  ولو  العربي.  الوعي  على  احلداثة 

الرواية  وتفرت�صه   ، احلداثة  بعد  اأ�صهل مما  منهج  اأو 

لفهمها ملا ترّددت يف اعتماده، طاملا ال ميكن فهم 

الرواية اإال من خالله. وماذا اأفعل اإذا ما كانت الرواية 

اأو  ؟  وح��ده  الرومان�صي  املنهج  خالل  من  تفهم  ال 

املنهج الواقعي - بتعّدد خطاباته الطبيعية والنقدية 

واال�صرتاكية - وحده؟ اأو املنهج البنيوي وحده؟.. اإىل 

اآخر ما هنالك من مناهج �صمولية اأنتجتها احلداثة اأو 

النه�صة والتنوير. ومن املوؤّكد،  ما قبلها من ع�صور 

لكيفية  املنطقي  التربير  هذا  اأعتمد  لن  اأّنني  اأي�صًا، 

 
ّ

لدي لي�ص  اأّنه  كذلك،  املوؤّكد،  ومن  للرواية.  درا�صتي 

 .
ّ
علي الرواية  ما تقرتحه  �صوى  اأو منهج،   منطق، 

ّ
اأي

ولكن  وعابر.  واآين  مت�صظٍّ  هو  الرواية  تقرتحه  وما 

لي�ص باملعنى الذي اأ�صفاه �صارل بودلري على احلداثة 

 واإمنا بالال معنى الذي 
)12(

وم�رشوعاتها املتالحقة .

 م�رشوع حقيقي ميكن 
ّ

يف�صي اإليه فقدان الرواية الأي

 ،1967 واقع هزمية  من  �صعبه،  اأو  ال�صارد،  ينقذ  اأن 

رمبا، �صوى �صيء متوهم ، لي�ص اأكرث من طباق بالغي 

قد ال يعني �صيئًا، بدوره، مثل تبّدل مزاج ال�صارد حني 

النظر اإىل وجوه النا�ص من حال احلزن والياأ�ص ب�صبب 

االن�رشاح  حال  اإىل  الرواية  بداية  يف  ال�صارد  بوؤ�ص 

وقتل  اأبيه.  مقتل  ب�صبب  الرواية  نهاية  والتفاوؤل يف 

االأب قد يكون احتجاجًا على �صيء ما، لوال اأّنه بحّد 

اأحد داخل الرواية   
ّ

ذاته ال ي�صّكل م�رشوعًا منقذاً الأي

اأو خارجها. 

هذا  نف�صه(  ياأكل  ال��ذي  )الرجل  رواي��ة  تلهمني  اأن 

ال  احلداثة.  بعد  وما  احلداثة  بني  االأ�صا�صي  التمايز 

خليل  كتبها  فقد  ذل��ك.  اأج��ل  من  كتبت   اأنها  يعني 

اآخر  ل�صيء  �صطورها،  تقول  وكما  اأ�صا�صًا،  النعيمي، 

حزيران  يف  ونك�صتهم  ال��ع��رب،  هزمية  يف  يبحث 

الهزمية. بل هي بحث يتكئ  1967، وكيفية جتاوز 
يف جدواه على اأفكار احلداثة. ولكن مثلما اأوقع اإجناز 

احلداثة - ب�صكلها الراأ�صمايل على االأقل -  مركزها 

احل�صاري ال�صمايل - الغربي، يف اأزمة الفكر، وغياب 

معناه. اأوقع الف�صل العربي يف اإجناز احلداثة - وف�صل 

يف  الفكر  بينها-  من  م�رشوعاته  اإجناز  يف  ال�صارد 

اجرتار اأزماته. واأهمية هذه الرواية اأنها تف�صح هذه 

مبا  معناها،  وال  خوائها  وتك�صف  العربية،  االأزمات 

يجعل واقع  "ما بعد احلداثة" حالة عربية ارتدادية، 

مبعنى اأنها حالة معي�صة، ومكتوبة، ولي�صت تقليداً، اأو 

 
)13(

اتباعًا �صطحيًا الأ�صكال ما بعد احلداثة.

)3(

ح رواية )الرجل الذي ياأكل نف�صه( ب�صكوكها 
ّ
ال ت�رش

بعد  ما  منظرو  يفعل  كما  الكربى،  احلكايات  يف 

اأحداثها  بناء  يف  عليها  �صتعتمد  ما  بقدر  احلداثة، 

جديدها  فوراً  تقرتح  ذلك  ومع  �صخ�صياتها.  و�رشد 

جامعي  طالب  حلياة  العر�صي  الر�صد  خ��الل  من 

اإىل  �صوريا،  ���رشق  �صمال  احل�صكة  مدينة  من  ج��اء 

جنوبها الغربي اإىل العا�صمة دم�صق، حتديداً، لدرا�صة 

خالل  من  اجلديد  بهذا  ق�صدي  يت�صح   - الفل�صفة. 

واملنت�رش،  الفاعل  ال�صورية  الرواية  م�صرية  معرفة 

واهتمامها، عمومًا، باأبطال ب�صطاء عمال وفالحني 

اأو  اأّن هذا اجلديد ال ينفي  ل. لوال 
ْ
َقب و�صيادين.. من 
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الذي  )الرجل  رواي��ة  بطل  بني  م�صرتك  هو  ما  يلغي 

اأكل نف�صه( واأبطال تلك امل�صرية، فبطل رواية خليل 

اأي�صًا.  الب�صطاء  الفقراء  لطبقة  ينتمي  هذه  النعيمي 

دها 
ّ
ز متر

ّ
وهو �صخ�صية متمردة كذلك. ورمبا ما ميي

املعريف  النقد  هو  باالأحرى  اأو  النقدي  الطابع  هو 

لالأفكار  نقدها  ذلك  يف  مبا  تعي�صه،  ال��ذي  للواقع 

والروؤى التي ت�صوغ هذا الوقع، بداية من نقد الوعي 

 بنقد الفل�صفة التي 
ً
اجلمعي يف القرى . ولي�ص انتهاء

د االأ�صا�صية 
ّ
يدر�صها يف اجلامعة. لكن، ميزة هذا التمر

اأّنه ال يرتكز اإىل وعي حا�صم يوؤطره ويدفعه باجتاه 

االتكاء  وما  نظري.  اأو  اإيديولوجي  حمّدد  �صياق  اأو 

اأمثال  الوجوديني  والفال�صفة  االأدباء  مقوالت  على 

نيت�صه،  وفريدريك  كامو  واألبري  �صاد  دي  فران�صوا 

ليبقى  ال�صارد،  وعي  ت�صغل  تبقى  مقرتحات  �صوى 

هو  وتغيريه  الواقع  هدم  يف  جتريبها  اأو  اختبارها 

حراك  اأو  معرفة  من  تنتجه  ما  مل�رشوعية  املعيار 

وفقًا لرغبة ال�صارد، وعلى طريقته.

بهذا املعنى تبقى احلداثة واأ�صداء التنوير حا�رشتني 

ال�صارد  من  الروائي -  ياأخذها  كمقوالت وعناوين 

القدمي  هدم  مل�رشوعية  منطلقًا  �صاد،  دي    
َ
الفرن�صي

حداثة  وم��ن  اجلديد.  لبناء  متهيداً  بالعنف،  ول��و   ،

االإن�صان املتفوق  االأملاين نيت�صه منطلقًا مل�رشوعية 

العامل  تغيري  مهمة  عاتقه  على  يحمل  الذي  والبطل 

والتخلف.  واجلهل  الهزمية  م��ردودات  من  وحتريره 

املعريف  االأخذ  هذا  اإىل  االنتباه  لفت  اأهمية  وتاأتي 

كون ال�صارد هو من ي�رشح به، لالإحالة اإىل جمهود 

الرواية وحكيها  بناء  املتمثل يف  ال�رشدي،  الروائي 

اأو  الروؤيوية،  مفاتيحها  بع�ص  قارئها  منح  اأن  بعد 

الروؤيا  التمييز بني  عليه  يت�صاكل  الفكرية ملن  الأقل 

والروؤية. ولكن، هذا كله ال مينع من ت�رشيحي املبّكر، 

 "pastiche "البا�صتي�ص  لالأفكار  املقاب�صة  هذه  باأّن 

paro�(
"الباروديا   �صوف تختلط باملحاكاة ال�صاخرة 

 - ، ب�صبب عجز ال�صارد على متّثلها احلداثي، 
)dy " )14

فيخرتع من لدنه اأفعااًل ال ميكن فهمها اإال من خالل 

الت�صطح ما بعد احلداثي.

)4(

قبل التوقف عند اأفعال الرواية اأو اأحداثها اأرى اأهمية 

تاأويلية يف مقاربة التمييز بني الروؤيا والروؤية الذي 

ذكرته، الأ�رشح من خالله الفارق بني الروؤيا احلداثية 

رمبا،  معلوم،  هو  فكما  احلداثية.  بعد  ما  وال��روؤي��ا 

يحيل معنى الروؤيا معجميًا اإىل احللم، وا�صطالحيًا 

العربية،  احل��داث��ة  يف  وم��ه��زوم  متهالك  �صيء  اإىل 

الوعي  اأو  مثاًل.،  االأ�صاطري  منها،  ال�صعرية  وال�صيما 

م 
ّ
يعم لكيال  املارك�صي  اأقول  وال   - ال�صيوعي  الكّلي 

الراأي على نتاج كارل مارك�ص الفل�صفي- مثاًل. حيث 

االإن�صانية منت�رشة �صلفًا اإما بانبعاث قدري كما هو 

التاريخية كما  باحلتمية  واإما  االأ�صاطري،  احلال يف 

هو احلال يف الوعي ال�صيوعي، وما حكاية االثنني، 

مهما كان جن�صها ق�صيدة اأو رواية، �صوى تاأكيد لهذا 

االنت�صار اأو التب�صري به، بال روؤية  باأ�صباب الهزمية 

وبال روؤية بكيفية جتاوزها. ومعنى الروؤية  - كما 

من  عليه  ي��دّل  وما  ال��راأي  من   - اأي�صًا  معلوم  هو 

 
)15(

معرفة وحاكمة نقدية.

يف  نقدية  خماطرة   اأجد  ال  رمبا  ذلك  ا�صتذكار  بعد 

على  روايته  يبني  النعيمي  خليل  الروائي  اإّن  القول 

االآنف  احلداثي  م�صطلحها  عنها  نفى  وقد  الروؤيا، 

�رشحه. لتاأخذ مفهومًا جديداً هو اأقرب اإىل ال�رشيالية 

الواقع  اأو  واليقظة،  احللم  عمله  يف  يختلط  حيث 

واخليال، ال�صرية الذاتية وما ميكن اأن تتبّناه من �صري 

اأخرى، عاي�صها اأو �صمع بها اأو ت�صلح لتدخل يف ن�صيج 

�صريته ذاتها. ومعرفة ذلك �رشوري لك�رش التماهي 

روائي  كجن�ص  عمله  ولتمايز  جهة.  من  ال�صارد  مع 

د كتابة مذكرات �صخ�صية من 
ّ
مو�صوعي ولي�ص جمر

جهة اأخرى. وتبدو �رشورة �رشح ذلك من قبلي: اأواًل 

لفهم بناء رواية )الرجل الذي ياأكل نف�صه(، ومقوالتها 

اجلمالية واملعرفية. ثانيًا لفهم ريادة رواية )الرجل 

الذي ياأكل نف�صه( املا بعد حداثية بانفتاح االأجنا�ص 

االأدبية اأو طرقها واأ�صاليبها على بع�صها. 

لكن هذا ال�رشح لبناء الروؤيا يف رواية خليل النعيمي 

�صكاًل  كونها  �صوى  م�صافة  ميزة  مينحها  ال  قد 
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م�صتعاراً  "با�صتي�ص pastiche "، - قلُت: اإّنه اقتبا�صات 

يبدو  بحيث  به  ومتالعبًا   - �رشدية  ولي�صت  نظرية 

احللم واقعًا، والواقع م�صتغربًا، اأو اأقرب اإىل اجلنون 

هي  ما  الروؤيا  هذه  ب��اأّن  القول  اأّن  لوال  املر�صي. 

�صوى ا�صتعارة من ا�صتعارات الروؤية البالغية، �صوف 

لي�صت  فهي  احلداثي.  ال��داليل  ثباتها  من  رها 
ّ
يحر

م�رشوعًا �رشياليًا حداثيًا، واإن ت�صابهت معه �صكليًا 

احتماالت  يف  يطلقها  �صوف  جهة  ومن  جهة،  من 

التاأويل املا بعد حدائي ومينحها م�رشوعية فنية يف 

ال�رشد الروائي، قد ال ي�صوغها الواقع اأو حكيه العادي 

اأو  هو،  كما  للواقع  نقاًل  اأكانت  فالروؤيا،  وال�صفوي. 

خيااًل، اأو مزجًا بينهما، هي خا�صعة الإرادة الراوي، 

تلك  اأو  �رشيالية  الكلية:  ال��روؤى  يتجاوز  مبا  ولكن 

االأربعة  الرموز  على  با�صالر  غا�صتون  يقيمها  التي 

والهواء  وال��رتاب  وامل��اء  النار  القدمية:  للخيمياء 

مبا  واإجرائيًا  اآنيًا  ال�رشدية  لعبته  يف  لتدخل   ،
)16(

الرواية،  لتكون   .
)17(

اأكرث  ال  مينحها وظيفة بالعية 

من  الرغم  على  دالليًا،  مفتوحًا  ن�صًا  املعنى،  بهذا 

خالل   من  لل�رشد  كحامل  فيها  الروؤيا  بناء  متا�صك 

�صينوغرافيا اأحداثها وتفا�صيلها. وهذا البناء الفني 

هو ما ميتاز به عمل خليل النعيمي كمقرتح اإبداعي 

على  حداثية،  بعد  املا  احلالة  داخ��ل  التجّدد  دائ��م 

على  والعربية  الغربية  املقاب�صات  غلبة  من  الرغم 

هذه احلالة التي ت�صل اإىل حّد ال�رشقات يف اأ�صكالها 

املزيفة والهابطة.

)5(

لتكون  ا197  �صنة  دم�صق  من  الرواية  �رشد  ينطلق 

الزمن  يف  وحم�صو�ص  مرئي  كواقع  ال��روؤي��ا  ف�صاء 

الراهن للرواية حني كتابتها - واأن يكون هذا الواقع 

حقيقة  يقظة  اأو  متخياًل  اأو  حلمًا  بع�صه  اأو  الروائي 

مل يعد، بعد الذي �رشحته،  بال�صيء الهام-  ي�صاهده 

يف  العرب  هزمية  باأ�صباب  يفّكر  جامعي،  �صاب 

العام  احلداثي  الفهم  اأّن  1967. ومبا  �صنة  حزيران 

للروؤيا يجعل النا�ص م�صت�صلمني للهزمية، وحتى غري 

�ص 
ّ
عابئني اأو �صاعرين بها - كما يالحظ اأثناء تفح

يحاول   - بدم�صق  ال�صاحلية  �صارع  يف  وحوههم 

هذا ال�صاب الذي يتوىل �رشد الرواية، اأن يتوىل اأثناء 

ذلك، فعل �صيء ما يجعل البحث عن اأ�صباب الهزمية، 

والتفكري بها، ذا جدوى. راف�صًا و�صفها بالنك�صة كما 

باإ�صاعة  منهم  رغبة  اأو  لها،  تلطيفًا  االآخرون،  يفعل 

 باحتمال جتاوزها. 
ّ
اأمل غري مرئي

ل �صيء كان الفتًا يف تفكري هذا ال�صاب هو اأن 
ّ
و رمبا اأو

يرى يف الهزمية �صيئًا اإيجابيًا، الأّن هذه الهزمية توقظ 

�صعفهم  وتريهم  املا�صي،  تفوقهم  وهم  من  العرب 

احلايل. والأّن هذه الروؤية تتجاوب مع الفهم ال�صادي 

للتغيري حتى ولو جاء من اخلارج، ومن االأعداء. 

ورمبا ثاين �صيء كان الفتًا هو اإقراره باأنَّ هذا العنف 

اخلارجي مل يكن كافيًا ليقظة النا�ص وتغيريهم. 

اأّن  م�صتعجاًل،  ولو  يذكر،  اأن  هو  �صيء   
ّ
اأه��م ورمب��ا 

االأ�صباب ال�صيا�صية لي�صت وحدها وراء هزمية 1967. 

يف  يتمهل  جميعًا،  االأ�صياء  هذه  من  بدافع  ورمبا، 

ذاتية  حلواًل  ويقرتح  الداخلية،  اأ�صبابها  عن  البحث 

اأّن  ل��وال   
)18(

للتغيري. نيت�صه   وروؤي��ة  تن�صجم  لها، 

الروائي يلب�صها طرافة "باروديا - parody"، مبا 

يجعلها هي وحلولها يف جمال النقد الفكري، ورمبا 

النق�ص اأي�صًا. 

)6(

قد ال يظهر البعد ال�رشيايل يف حياة ال�صارد اليومية 

يف  الدرا�صة  زميالت  اإح��دى  مع  عالقته  خالل  من 

عائلته  مع  عالقته  خ��الل  من  اأو  دم�صق.  جامعة 

كما   - لل�رشد  يبقى  كي  وذلك  احل�صكة.  يف  الفقرية 

املناورة  ميكن  واقعيًا  مرتكزاً   - ال��رواي��ة  تقرتح 

التخيلية من خالله. ولكن كال العالقتني تظهران اأّن 

ال�صارد �صخ�صية غري منطية، وي�صعب فهمها من ِقبل 

�صخ�صيات الرواية على االأقل. 
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 ال ادري من قال : على االأديب اأن يقطع حبل ال�رشة 

الو�صول اىل درجة  . من اجل  مع جتاربه احلياتية 

عالية من املخايالت الجناز اإبداعه احلقيقي . كنت 

مقتنعًا بهذا، لكن اأمل اجلبوري زعزعت هذا اليقني 

" اأنا واجلنة حتت  ال�رشدي  لّدي من خالل ديوانها 

قدميك " ول�صبب تبّدى يل من خالل قراءة الديوان، 

جتاربها  م��ع  ال�����رشة  حبل  تقطع  مل  ال�صاعرة  اأن 

�رشدياتها  كتبت  الأنها  كثرية،  لها  ومعاي�صات 

للحكايات  طاغ  ح�صور  مع  جداً،  كثرية  بتفا�صيل 

الذاكرة  وكانت  لنا،  �رشدتها  التي  الرتاجيدية، 

بها  متيزت  التي  االأ�صباب  احد  املفتوح  وف�صاوؤها 

�رشدياتها ال�صعرية .

هذه  كتبت  اجل��ب��وري  اأم��ل  ال�صاعرة  ب��ان  اعتقد    

الكتابة  وحلظة  متباعدة  ف��رتات  على  ال�رشديات 

�رشديتها  كتابة  م��ن  �رشيعًا  تنتهي  امل��ف��اج��اأة 

اقراأ ثالثا وع�رشين �رشدية  واأنا  ا�صعر  ال�صعرية ومل 

والأين  كثرياً،  للمعاودة  ن�صو�صها  اأخ�صعت  باأنها 

وبعني املراقب، تو�صلت اىل وجود زوائد قليلة، كما 

اكت�صفت بان �رشدية اأم جواد اال�صدي مل تكن يف فلك 

االأمهات االأخريات .

" ن�صو�صا ت�صجيلية،  الديوان �رشديات �صعرية ولي�صت 

كرثة  من  الرغم  وعلى   . ال�صاعرة  عليها  اقرتحت  كما 

ال�رشديات، لكني اقرتح باأنها عبارة عن �رشدية واحدة، 

الأنها � ال�رشديات � توفرت على عن�رشين هما :   

وهي  ال�صيا�صي،  مبوقفها  متماثلة  ال�صخو�ص   .1
ومالحقته  وح��روب��ه  الفا�صي  ال��ن��ظ��ام  �صحايا 

للجماعات.

2. و�صوح الزمان احلا�رش للوقائع كذلك باالإمكان 
هي  معا  وهذه  وا�صح،  ب�صكل  املكان  على  التعرف 

حدثًا  �صاغت  والتي  لل�رشد،  البنائية  العنا�رش 

والعاطفة  والتوتر  بالدراما  م�صحونًا  ماأ�صاويًا، 

االأمومية ال�صادقة، والتي ال تكذب مطلقًا اإذا حتدثت 

عن اأمومتها .

كذلك متيزت اأمل اجلبوري باأمومة حقيقية ولي�صت 

مت�صورة، وكتبت وكاأنها ترثي ابنا لها، يعني هذا 

هذه  .ومنحتها  �صهرزادية  حكايات،  راوي��ة  باأنها 

القدرة  وه��ي  الأمومتها  م�صافة  �صفة  احلكايات 

على الق�ص واحلكي وانفتح اأمامنا ف�صاء احلكايات 

والنواح وبهذه  والندب  املراثي  ال�صهرزادية باجتاه 

ا�صتح�رشت  ال�رشديات،  كل  يف  الوا�صحة  ال�صيادة 

املدن  يف  ماألوفًا  كان  ما  اجلبوري  اأمل  ال�صاعرة 

العراقية القدمية، خالل مرحلة احل�صارة ال�صومرية 

هذا  وات�صع  امل��دن  مراثي  ميزتها  والتي  واالكدية 

النوع كثرياً وانتقل من العراق اىل ح�صارات ال�رشق 

والنواحات  املراثي  ابتكر  من  اأول  العراق  مبعنى   .

نوعًا اأدبيًا، وظل حا�رشاً بقوته وهيمنته، وكاأنه ال 

تتذكر عدداً  الذاكرة  زالت  للعراقيني، فما  اإال  ي�صلح 

من املراثي ال�صومرية االأوىل منها رثاء اأور/ بابل/ 

»اأنا واجلنة حتت قدميك« 

لأمل اجلبوري

ناجح املعموري*

* ناقد من العراق 



امتداد  ال�رشدي  الديوان  هذا  اعترب  لذا   . لك�ص  رثاء 

اأ�صارة  من  البد  كما   . القدمية  النواحات  الأ�صول 

القدمي،  العراقي  الرثاء  ن�صق  مع  مرتبطة  جوهرية 

وك��اأن  النواحات،  ه��ذه  يف  �صومرية  م��دن  ح�صور 

هذا  عن  االنقطاع  يرد  مل  القدمي،  العراقي  الف�صاء 

النوع من الندب، بل ظل م�صتمراً ومتمركزاً يف زمن 

د فيه هذا النوع من االأدب .
ّ
غريه ت�صي

ذهب ادوارد �صعيد قائاًل " لي�ص بال�رشورة اأن تكون 

املاألوفة  احلكاية  بعنا�رش  حمكومة  ال�رشديات 

امل�صاهمة  التكونات  كل  هي  واإمن��ا  والتقليدية، 

باإنتاج قول اأو حكي . فكيف اإذا كانت �رشديات اأمل 

اجلبوري مكونة من كل عنا�رش ال�رشد التي ا�رشنا 

لها .

التي  ال�صاعرة  هي  وال��راوي��ة  �صهرزادية،  االنوية 

�صحبت ال�رشد للف�صاء ال�صعري اجلديد املختلف عن 

هذا  من  املقرتبة  اأو  ال�صعيدة  النهاية  ذات  لياليها 

جديدة،  لليلة  م�صدوداً  �صهريار  يظل  حتى  الت�صور، 

وهذا   . �رشيعًا  منها  اخلال�ص  تريد  فهي  وفورانها، 

املبكرة  مبالحظتي  وذكرته  اإليه  تو�صلت  الذي  هو 

ات�صحت  ب�صحنات  املتدفقة  ال�رشيعة/  الكتابة  عن 

مت�صاوية .

اأنا   � اجلبوري  اأم��ل   � العنوان  من  وا�صحة  االنوية 

واجلنة حتت قدميك ووا�صح ابتداء االأنا يف العنونة، 

حيث هي واجلنة حتت قدمي االأم وتبّدى االنحراف 

القراآين  الن�ص  التنامي مع  العنونة وا�صحًا لكن  يف 

ف�صلت  اجلبوري  اأمل  ال�صاعرة  اأن  اإال  بقوة،  حا�رش 

التي  لالأم  واختارته  االأمهات  لكل  القراآن  منحه  ما 

هيمنت  اأ�صطورة  اجلنة  والن  و�صهيداً  �صحية  منحت 

اأكرث من غريها وحتولت  االإ�صالمية  على اجلماعات 

رف�ص  اأو  مت��رد  ملن  اخ�صاعية  ق��وة  اىل  تدريجيًا 

احللم  اللحظة  هذه  حتى  وظلت   . االإ�صالمية  الدعوة 

اأن اجلنة  املنتظر لكل امل�صلمني، هذا باالإ�صافة اىل 

اأ�صاطريه  عرب  ا�صتطاع  ال��ذي  املقد�ص  املكان  هي 

من ارتهان االإن�صان والتعلق بها، الأن اجلنة كمكان 

العامل،  اأ�صاطري  كل  يف  الوحيد  هو  مقد�ص  متخيل، 

كان وما زال و�صيظل م�صتجيبًا للتخيالت املتحركة 

اأنا اعتقد بان فكرة اجلنة متثل نوعًا  با�صتمرار، لذا 

من احللم امليتافيزيقي، وهو الوحيد القادر � مثلما 

االإن�صان  اإخ�صاع  على   � اأ���ص��اط��ريه  عليه  ت��وف��رت 

ومن  به  ليعو�ص  االأمكنة،  من  باملنتظر  والقبول 

 ( طويل  عمر  خ��الل  حرماناته  كل  الكائن  خالله 

للخوف  املاورائي  التحدي  اجلنة  فكرة  كانت  ولهذا 

كان  مهما  االإن�صان،  كينونة  يهدد  الذي  املاورائي 

من  املد�صن  امل�رشوع  هي  بل  الت�صورات،  اختالف 

املوت،  وفظاعة  وطاأة  التقاء  اجلمعية  املخيلة  قبل 

 � مواجهة  هو  املذكور،  ال�صعي  كان   � اأي�صا   � ولهذا 

يعني  اخللود،  عن  نبحث  فان   � للموت   � ما  بطريقة 

اأن نكون كائنات ال متوت، وان تن�صد اخللود بطرق 

اجتاه،  من  اأكرث  نحو  للتوجه  حماولة  هو  خمتلفة، 

فاملكان امل�صكون هو ذاته يفرز �رشاً، انه �رش مزدوج 

: ح�صي، ي�صغط على اجل�صد والذاكرة، ومعنوي، حيث 

يهيئ اجل�صد ذاته للموت، وهو داخله، فاجل�صد نف�صه 

كل  يف  باملهولة  جمبول  فهو  ولهذا  مادي،  جت�صيد 

واآداب  ت�صكلت فل�صفات ومذاهب، بل  اآن وحني، وقد 

فكل  املكان،  ي�صمنه  الذي  ال�رش  هذا  لت�صوير  كذلك 

كتابة ارتقاء باملادي اىل م�صتوى الروحي/ اإبراهيم 

دار  اجلنة/  يف  اجلن�ص  امللذات/  جغرافية  حممود 

�ص25//  م�صورة/  ن�صخة  من  الري�ص/  ريا�ص 
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اأن  وعلينا  لها،  ملحقة  اجلنة  ال�صاعرة  ا�صتدعت 

كلها  احللمية،  واأ�صاطري  اجلنة  موجودات  نت�صور 

حا�رشة وراء االأنا ال�صهرزادية يف �رشديات ال�صعر .

ال�رشديات  يف  التوتر  عن  ال�صابقة  لالإ�صارة  وعودة 

االمومي  احل�ص  عن  معًا  كا�صفة  املاأ�صاة  و�صحنات 

حلظة  عليه  وتكون  ال�صاعرة  به  ت�صعر  الذي  العايل 

اأن مل  كتابة واحدة من حكاياتها، وكاأنها مقتنعة 

عنها/  كتبت  التي  ال��ذي/  عن  للغاية  قريبة  تكن 

ناجح  يراجع  وال��رث��اء  الندب  على  اأك��رث  لالطالع 

املعموري//. التوراة ال�صيا�صي/ االأهلية/ عمان// 

معها  حاملة  ال�صهيد  ق��رب  اىل  اأم��ي  ذهبت  كلما 

حقيبتها االأزلية، اململوءة باالأقفال، 

والعطر الذي �صجل هوية ولدها لدى حبيبته واأمه، 

ال�صهيد  خاله  ابن  ظل  التي  ال�صاهر  كاظم  واأغنية 

احمد ي�صمعها يف قلبه قبل حلظات من اإعدامه .

 حتاول االأم ترتيب كل �صيء بعناية 

وتخ�صى ن�صيان �صموع عيد ميالده ال�صابع والع�رشين 

تردد يف قلبها : 

ماء الورد ...

فماء الورد يا ولدي يخت�رش كل حدائق العراق التي 

 من اجل ترابها .
َّ
مت

العراق  يف  االأمهات  ن�صوة  يعادل  حزن  وال  فرح  ال 

باحلج اىل املقابر .

االأم  اخرتعتها  التي  وغ��ريه��ا  الر�صمية  االأع��ي��اد 

اجلبوري/  اأم��ل  العراق/  حكومات  كل  و�صدقتها 

بريوت/  ال�صاقي/  دار  قدميك/  حتت  واجلنة  االأنا 

2014/ �ص37//
العطر ر�صالة الع�صق، من احدهما لالأخر، انها رائحة 

الفواحة  تلك  وخ�صو�صًا  احد  يقاومها  ال  �صحرية، 

اخل��اط��ف، ظل  م��روره��ا  االأن��ث��ى حلظة  يف ه���واء 

لباب  ) قفل  االأم يف  ا�صتذكارات  العطر حا�رشاً يف 

فعلت  مثلما  دونت هويته  التي  الأنها   ) ال�صهيد  قرب 

حبيبته . هو باٍق يف اأعياد املوتى ما دامت اأمه حية 

ات�صع  بل  بينا،  حمدوداً  يبق  مل  العطر  لكن  وباقية، 

الف�صاء .

بحاجيات  املعباأة  واأكيا�صهن  االأمهات  حقائب   "
وادي  يف  راق��دون  وهم  حتى  تفارقهم  ال  ال�صهداء، 

ال�صالم ومقابر بغداد، لكن ال �صالم للموتى و�رشاق 

قبورهم .

يف  وال�رشاق  امليلي�صيات  تنا�صل  مثل  يتنا�صلون 

اق ال�صغار يف�صدون فرحة االأم 
ُ

اأعمارنا، ال�رش

ال متلك اإال اأن حتمل االأقفال لتحمي ذكريات ولدها 

من املغت�صبني وت�رشخ بهم : 

 !!! الذكريات  بهذه  �صتفعلون  م��اذا  اق 
ّ

ال�����رش اأيها 

�ص38.

ا�صتعادت  وكلما  مبخزوناتها،  ناب�صة  ذاكرة  لالم 

ال�صور،  الذكريات،   . ماأ�صاتها  جتددت  منها،  �صيئًا 

االأحاديث، االأحالم املعطلة اأو املتحققة، لكن املوت 

ختم عليها، كلها �رشديات حا�رشة، ت�صتدعيها االأم 

املفجوعة بتفا�صيلها الدقيقة . 

من  لتعزيها  �صوريًا  �رشيطًا  ذل��ك  كل  ت��رى  االأم 

مفاجئ  ب�صكل  عنها  غابت  التي  ال�صابقة  احلقائق 

الذكريات  ا�صتعادة  غري  لها  يتبق  ومل  وخاطف، 

للموت  ط��ارد  ح�صور  لل�صور  اأو  و�صور  �رشديات 

�صورهم  لل�صهداء  للمفقود،  لتومئ  القرب  رقبة  عند 

املقربة  من  �صيء  كل  يلتقطون  ال�رشاق  امل�رشوقة، 

انف  عن  رغمًا  ال�صهيد  العراق  البن  �صورة  )اإط��ار 

اأعواد بخور ومل يبق  �صبابه/ حتى وان كان كومة 

الرثاء/  رم��اد  غري  للقبور/  االأم  وداع  بعد  منها 

ولكن  ي��وم/  ذات  �صيبتلعكم  ال��ذي  املكان  هذا  يف 

دومنا اطار وال حتى قفل م�رشوق/ ل�صورة معطلة 

�ص39(.

ال  الأنها  ال�رشدية،  تنويعاتها  على  ال�صاعرة  ت�صتمر 

تريد االأم مثل التي كانت يف �رشدية قبلها اأو بعدها 

. البد وان تبتكر، تخيالت ال�رشد وال�صعر، نوعًا من 

الفريدات، حتى تقرتب منا بال�رشد وتدنو  االأمهات 

حت�صيل   " �رشدية  يف  االأم  كانت  ال�صعر،  عرب  اإلينا 

حا�صل " ال ت�صبه غريها 

ال�صياء اختزل الظالم 

واأنت اختزلت الن�صاء 
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لتنفردي بالقلق، 

باحلب العاري من اأي �رشط 

والت�صحيات، وكاأنك حمالة هذا الكون 

اأعود اىل الوقت 

واالأ�صدقاء 

كنت اأظنهم ال�صكر ملرارة االأيام 

 اأفاع زينت طعم ال�صداقات 
ُّ
لكنهم �صم

ومكائدها/ �ص31.

يت�صع الوطن للحزين، لكن املنفى ال يت�صع له مثلما 

اأ�صارت احدى ال�رشديات . واحلزن هو مراآة املراأة/ 

اأو االأنثى، لكن االأم هي نبته احلزن ما الذي  االأم/ 

اأحزانها  طرد  من  متكنت  وكيف  ؟  �صهرزداد  قالته 

القدمي  حزنها  راكمت  التي  االأم  اإال  بحكاياتها، 

واجلديد باحلكايات . هي �صهرزاد احلروب والطغيان 

املقهورة، مل جتد �رشيكًا لها تق�ص عليه، فاختارت 

ق�صوة  فيها  حكاية،  وع�رشين  ثالثا  لت�صمعها  اناها 

االأخر،  ا�صماع  فر�صة  االأم  متنح  ال  عزلة  ووح��دة/ 

كي  متخياًل،  اآخر  جديداً  وابتكرت  للمحو  عر�صته 

 . لالآخر  احلقيقي  الغياب  به  لتعو�ص  عليه  تق�ص 

ال�رشق/  ا�صتدعت  التي  الهوية  اإ�صكالية  وهنا برزت 

االأنا ومل متنحه فر�صة ال�صكوى .

ثالث وع�رشون حكاية متثل ذات العدد من النهارات، 

على  الوحيدة  هي  و�صهرزاد  للحكي،  كله  اليوم  اأو 

فيها  �صافية  ق�ص�صًا  ق��دم��ت  ال�����رشدي،  منربها 

بوؤرة  �صهرزاد  برزت  هنا  من  منمنمات،  مذهبات/ 

تعرفه  ما  قالت  وحدها  وهي  متمركزة،  االنوية   .

�صبط  على  ق��ادرات  غري  لكنهن  االأمهات،  الن�صوة/ 

اأن  ارت�صت  التي  اجلبوري  اأمل  فعلت  مثلما  احلكي 

تكون اجلنة معها وكلتاهما حتت قدمي االأم . مبعنى 

هي اأكرث قيمة وموقفًا من اجلنة، الأن االنوية مرتبطة 

بالكينونة، بينما اجلنة مقرتنة بامليتافيزيقيا وثواب 

املوؤمن، اأو �رشديات ا�صرت�صاء له . واجلنة التي حتت 

اأمنية  ال�رشديات  ويف  الهي،  تكليف  االأمهات  اأقدام 

ب�رشية . وحتت قدميك اأ�صارة الم واحدة، لكنها تنفتح 

على كثري جداً من االأمهات .

طغيان الرثاء/ الندب غيب متامًا اجلن�صانية، جمال 

وك��اأن   . له  ومتحًدّ  للموت  م�صاد  وح�صي  ثقايف 

�صهرزاد ال تريد معاودة الوظيفة البايولوجية، حتى 

ال تتورط ثانية ب�صياع االأبناء اأو البنات .

حول  معه  ح��وار  يف  موفق  ال�صاعر  �صديقي  ق��ال 

ال�رشديات " بان عني املنفى دقيقة، ترى ماال تراه 

عن  كا�صفة  ال�صعرية  احلكايات   " عنه  البعيد  عني 

امل�صكوت عنه، وهو اأن املنفى يت�صع الإقامة االنوية 

وح�صورها، لكنه ال مينحها ما متتعت به يف الوطن 

ال�صاعرة  . وقراأت  ... هذا ما عربت عنه كل املنايف 

اأمل اجلبوري حكايات االإبادة وهي يف املنفى بعني 

الوطن .

رمبا الأنها هاربة عنه، اأو مطرودة منه وال متلك غري 

�صجلتها  التي  حكاياته  حكاياتها/  عرب  ا�صتعادته 

االأمهات .اأنت ال ت�صتحقني اإال اأن اأكون لك وحدك 

اأنا امل�صنوقة بهذه االأ�صوات كل الدهر

 ت�صتمعني االآن اىل اعرتافاتي 

ال حتزين اأيتها النبية،  

لعمرك اأن االأحزان ال تورث اإال الفراق 

وجع فراقك الذي اأريده اأن يبقى ملحًا ينكاأ �صمريي 

ة ال تنامني 
ّ
لتبقي يّف حي

وال اأ�صحو اأنا اأبدا من هذا االأرق �ص23//

وظائفها  باأرقى  املفجوعة  االأم  �رشديات  متركز 

الكربى  االأم  الأ�صاطري  ا�صتعادة  منها  البايولوجية، 

املتباهية بانبعاثها . االأم/ هي االأر�ص، التي اأعطت 

اأما االأم البايولوجية  بكل ما تعرفه ذاكرة االأر�ص، 

فقد اأعطت نوعني، الذكر واالأنثى . وال�صاعرة مهمومة 

باالأ�صطوري منذ زمن وللميثولوجيا ح�صور �صفاف، 

يف  متظهر  كما  اإليها  والنزول  له  لاللتفاف  وكاف 

ديوانيها " لك هذا اجل�صد ال خوف علي/ و99حجابًا 

وتعطاًل  للحياة  توقفًا  غيابهم  عرب  االأبناء  �صكل   "
ومثلما هو حا�صل يف  املعروفة،  ال�صباب  لوظائف 

االأ�صاطري اخلا�صة باالآلهة ال�صابة القتيلة، والعائدة 

مرة ثانية اىل احلياة، مثل يو�صف وي�صوع : 

يا وليد يا اأول اأوالدي واآخرهم 
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يا وليد، يا حاماًل ح�صن يو�صف واأ�صطورة 

�صباب مدلل 

كاأنني ربيتَك �ص21

.... وكنت اأخبئك جلفاف ال�صنوات التي �صاأ�صيخ فيها 

الأمدَّ كفي اإليك �ص22//

ثنائية  ه��ي  احل��ي��اة،  للخ�صب/  اإن��ت��اج  االأم��وم��ة 

كالهما  باالأر�ص،  ال�صماء  ات�صال  وال��رتاب،  املاء 

وغري  لت�صكلها  وي�صريان  ال�صفة  ه��ذه  يخت�رشان 

القابلة باملوت، هي باقية، ذات كينونة اأزلية، حتما 

يف اختفائها .

ال حتزين اأن اهلل معك 

ال حتزين اأيتها االأم 

ك  
َّ
حزنك هو خلُّ يف�صد ثدي

اأجنبها  بقلوب  ج��داً  حمظوظة  اأن��ت  االأم  اأيتها     

لال�صتهالل  ع��ودة  الن�ص  ه��ذا  يف  رحمك/�ص9 

للدخول  به،  ت�صتعني  وكاأنها  بال�رشديات،  اخلا�ص 

التجدد  �صاغها  التي  وثقافتها  االأم  خطاب  نحو 

واالنبعاث واخل�صب .

االأم وحدها من تعرف جرمية اغتيال احلياة، حتى 

وان كانت بعدالة، الق�صاة اأو ب�صطوة الطغاة، 

وحدها تعرف ما معنى اأن تفقد االأم اعز ما متلك ... 

ولدها/ �ص7 االبن املفقود تعطل الكينونة، كانت 

امتداداً ملا عرفته االأ�صاطري االبن/ الولد/ ال ب�صفته 

البطرياركية واإمنا بو�صفه نتاجًا لالم الكربى كما 

يف االأ�صاطري املمجدة لوظيفة االأنثى . واملفقود هو 

الع�صب املركزي يف �رشديات اأمل اجلبوري . االبن 

االأخر/  تلغي  ال  التي  االأمومية،  الكينونة  هو  تارة 

االأنثى املنتظرة للحظة وظيفتها البايولوجية .

اأيتها االأم ال تهتمي لنباح الطائرات، حينما ذهبت 

اىل النهر القريب جتلبني املاء لل�صغار 

اأنهم لن يقرتبوا من قلبك الكبري 

والنواح/  الندب  عن  تتوقفي  اأن  يريدونك  ال  الأنهم 

�ص9

املاء عن�رش اخل�صوبة االأزيل وهو احد اأ�رشار انبثاق 

االأمومة يف وظائفها االأوىل .

هي  ال�صعرية  ال�رشديات  يف  املتكررة  االأم  خ�صارة 

م�صري االأم، وما عرفته من فقدانات  امتداد لفقدان 

العديد من االإلهة ال�صابة التي عرفتها االأ�صاطري وقد 

اأ�صارت لها ال�صاعرة بو�صوح تام .

اأيتها االأم لقد خلقك اهلل للبكاء واالنتظارات : حواء 

بكت وليدها، 

مرمي فجعت ب�صلبه 

زينب �صهدت موت اأعزهم وعادت بال قلب 

غري واحد ترك للندب ال�صنوي 

واأنت يا اأمي بكيت حينما مل اختم القراآن وال الراية 

البي�صاء 

ملكك في�صل واآل بيته 

�صهدت موتًا فجائعيًا وانتقامات 

اىل  ذهبت  كلما  قيثارتك  على  تعزفني  تعودي  ومل 

ب�صتانك يف اجلادرية/ �ص10/

االأ�صطورة،  من  ال�صعري  ال�رشد  تخيالت  اقرتبت 

واالعتناء  معها  والتجاور  الداللية  طاقتها  لتحوز 

با�صتعاراتها و�صحب كل معانيها اىل ما هو يومي/ 

ماألوف، من اجل ر�صالة اإن�صانية، لها وظيفة تاأزرية 

عتبات  منذ  امل�صتمرة  فجائعها  ب�صبب  االأم  مع 

احل�صارة عندما كانت االأم الكربى منتجة للخطاب 

الثقايف والديني .

اأوماأت  متنوعة،  التاريخ  يف  االأم  الأ�صاطري  العودة 

ملا هو �صائع وحققت منهما وظيفة بنائية وداللية، 

عرب  و�صتظل  للما�صي  وتوميء  باحلا�رش  تذكرنا 

فاالأ�صطورة  امل�صتقبل،  نحو  متجهة  ح�صورها 

وتظل  اإليه،  وت�صري  تعنيه  ما  يف  االأزمنة  تختزل 

باقية، حا�رشة م�صتعينة باإمكاناتها الفنية العالية، 

املتحرك  املعنى  اأنتاج  على  طاقتها  وخ�صو�صًا 

دائمًا، الأنها منفتحة على االأتي وم�صتمرة بوجودها 

باملا�صي واحلا�رش، من هنا يكون توظيفها ممكنًا، 

مك�صوفًا وخمفيًا وهذا ما تك�صف عنه اأمل اجلبوري 

يف ن�صها امل�صار له �صابقًا .
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العالمة الرئي�صية للعي�ص يف �صوريا هي التخوين . 

اأنت خائن ، اأنت خائنة ، عبارتان ُتقاالن بب�صاطة 

مرارا" يف اليوم بني معظم ال�صوريني ، والعذر الوحيد 

بتعامله مع بع�صه  اأنه  امُلروع  ل�صعبي  اأجده  الذي 

البع�ص ، وا�صت�صهال اإلقاء الُتهم على االآخر ، فاإنه 

يعك�ص تعامل النظام وحتديدا" كل فروع االأجهزة 

تلك  تعامل  ف�صعار   ، ال�صوري  املواطن  مع  االأمنية 

تهم 
ُ
م اأنت   : ال�صوري  املواطن  االأمنية مع  االأجهزة 

حتى يثبت العك�ص ، وهكذا ي�صعر كل �صوري اأن عليه 

كل يوم ويف كل موقف وحتى يف كل كلمة ينطقها 

 ، االأمنية  واأجهزته  للنظام  ذم��ة  ب��راءة  قدم 
ُ
ي اأن 

والأن ثمة ظاهرة هامة جدا" يف علم النف�ص وهي 

)التماهي مع املعتدي( فاإن ال�صعب ال�صوري امُلروع 

كثرية  اأح��ي��ان  يف  نف�صه  يجد  االأم���ن  قب�صة  م��ن 

يتماهى مع �صلوك النظام ويتبناه بل يقلده . وكم 

�صحايا  االأ�صا�ص  يف  هم  الالذقية  يف  �صبان  من 

ومظلومون كانوا يقلدون ت�رشفات الزعران الذين 

م�صطفى  الدكتور  اأبدع  وقد   . القانون  يطالهم  ال 

حجازي يف كتابيه )�صيكولوجية االإن�صان املقهور 

وكتابه �صيكولوجية االإن�صان املهدور ( يف و�صف 

حالة التماهي مع املعتدي .  اأجد نف�صي - رغما" 

عني - وبكل اأ�صى واأ�صف م�صطرة لنقل راأي الكثري 

من ال�صوريني امُلتماهني مع النظام ال�صوري حول 

راأيهم يف الفيلم الوثائقي العظيم ) اخلوذ البي�صاء( 

وهو  االأو�صكار  على جائزة  العام  هذا  الذي ح�صل 

للمخرج اأورالندو فون اإين�صيدل وللم�صور ال�صوري 

ولالأ�صتاذ  �صالح  رائد  االأ�صتاذ  ال�صهباء  حلب  من 

اإذ  ، الفيلم رائع  مدير الدفاع املدين خالد اخلطيب 

ي�صور معاناة امل�صعفني واملنقذين لل�صعب ال�صوري 

كل  من  واإ�صعافهم  االأنقا�ص  حتت  من  االأع���زل 

االأذيات التي تلحق بهم من ق�صف الطريان الرو�صي 

 ، األف مدين   82 البي�صاء  اأ�صحاب اخلوذ  اأنقذ  وقد 

 ، خطرية  واإعاقات  الأذيات  بدورهم  هم  وتعر�صوا 

والأن اجلهل والتخلف واخلوف حلد الذعر متالزمة 

ُتطوق االإن�صان ال�صوري فقد �صهدت كماليني غريي 

التي  املهزلة  االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  على 

البي�صاء(  )اخلوذ  الوثائقي  الفيلم  ب�صبب  ح�صلت 

خمرجه  ب��اأن  بوك  الفي�ص  على  اإ�صاعة  �رشت  فقد 

ي�صبحون  للنظام  املوالون  فاأخذ  اأنزور  جندت  هو 

اأحدا  الفيلم  ي�صاهد  مل  )وبالطبع  الفيلم  وميجدون 

�رشت  بل  املوالني  على  االأم��ر  يقت�رش  ومل   ) منهم 

االإ�صاعة على الكثري من املعار�صني الذين �صارعوا 

نتقدين وكارهني لنجدت 
ُ
حلذف ما كتبوه �صابقا" م

باأنه  معتقدين  مديحا" رائعا" له  وطرزوا   ، اأنزور 

يف  وقع  كالهما   . البي�صاء(  اخلوذ   ( فيلم  خُمرج 

واملعار�صون  للنظام  امل��وال��ون  ذات��ه  املغط�ص 

ال  مبا  الرياح  بتجري  ت�صبيهه  ميكن  ما  وهو   ، له 

ت�صتهي ال�صفن ، اأي اأن مواقف العديد من ال�صوريني 

حول فيلم

اخلوذ البي�صاء

هيفاء بيطار*

* كاتبة وطبيبة من سورية 



�صواء كانوا موالني اأو معار�صني لي�صت من �صميم 

امُل�صيطرة  اجلهات  عليهم  مُتلي  كما  بل  قناعاتهم 

�صاب جامعي  ال�صباط وهو  اأحد  �صن  وقد   . عليهم 

ونقد  �صتم  حملة  اأي�صا"  جامعي  اأ�صتاذ  اأنه  واأظن 

اأنني  الفي�ص بوك ملجرد  علنا" على �صفحتي على 

( لي�ص  البي�صاء  ) اخلوذ  الفيلم  اأن خمرج  اأو�صحت 

جندت اأنزور بل اأورالندو فون اإين�صييدل ، ومل يجد 

اأن يتهمني بال�صطحية والكذب  اأي حرج وال خجل 

! وباأن اأ�صحاب اخلوذ البي�صاء كانوا يرفعون علم 

حتت  من  ينت�صلونها  �صحية  كل  راأ�ص  على  داع�ص 

االأنقا�ص !ومن حق القارئ اأن اأو�صح له �صخ�صيه 

اأوال" وال مير  هذا ال�صابط عايل الرتبة فهو و�صيم 

اأو  �صهيد  ب�صورة  �صفحته  على  تحفنا 
ُ
وي اإال  يوم 

لهم  ويبارك   ، ال��ورود  عمر  يف  �صوريا  �صبان  اأكرث 

حتى   ، موتهم  وللوطن  الأهلهم  ويبارك  بال�صهادة 

على  يزف  ال  فهو  امل��وت(  )ر�صول  ب�رشي  اأ�صميته 

�صفحته على الفي�ص اإال املوت . وي�صتعمل العبارات 

اخل�صبية امُلنافقة امُلقززة نف�صها يف متجيد ال�صهادة 

! وال اأدري مل ال يهدي روحه وج�صده للوطن طاملا 

قد�ص يف احلياة اإال املوت وال�صهادة . واأ�صابت 
ُ
ال ي

ال�صيد الظابط عايل الرتبة حالة من الهياج واجلنون 

خا�صة حني كتبت اأن الفيلم ركز على اآية يف القراآن 

الكرمي فعاد لكيل االتهامات يل بال�صطحية والكذب 

الخ ، وخطر يل اأن اأ�صعد النقا�ص العقيم واأن اأ�صاأله 

اإذا كان اأ�صحاب اخلوذ البي�صاء ي�صعون علم داع�ص 

اأو يلفون ال�صحايا بعلم داع�ص اأو الن�رشة ، فيا ترى 

التعذيب  الذين ميوتون حتت  ال�صوريون  املعتقلون 

من  ال�صهداء  كوكبة  اأو  ومواكب  ؟  لفون 
ُ
ي علم  باأي 

ال�صباب  ريعان  ال�صوري وكلهم يف  العربي  اجلي�ص 

ويتوقون للحياة ، وبع�صهم يظل خُمتبئا" يف بيته 

، فباأي علم  الأ�صهر كي ال يجروه حلرب ال يريدها 

اإن�صان  ! وما قيمة قطعة قما�ص جتاه روح  لفون 
ُ
ي

�صوى  قما�ص  لقطعة  والقيمة  املغزى  عطي 
ُ
ي من  ؟ 

على  �رشا"  ح�رشنا  غريي  وماليني  اأنا   . االإن�صان 

البي�صاء  اخل��وذ  الأ�صحاب  فيديوهات  يووتيوب 

علم  وال  داع�ص  علم  يرفع  منهم  اأبدا" اأيا  جند  ومل 

اإن�صانيني  �صعفني 
ُ
. كانوا جميعا" م الن�رشة  جبهة 

وقلب  الغول  فم  يف  اأرواحهم  و�صعوا  ووجدانيني 

اأن  ددا" اإ�صاعة 
ُ

اأنه لو طغت جم . واأنا واثقة  اخلطر 

ال�صوري  املخرج  هو  البي�ص  اخل��وذ  فيلم  خم��رج 

�صيمجد  اإي��اه  ال�صابط  فاإن  للنظام  ب�صدة  امل��وايل 

الفيلم و�صيمجد كل نقطة وكل فا�صلة يف املقاالت 

اأنزور  اأخرجه جندت  الذي  الفيلم  �صُتكتب عن  التي 

يناف�ص  واأن  موقفه  يغري  اأن  ح��رج  اأي  يجد  ول��ن 

 . واالإم��الءات  امل�صالح  ح�صب  التلون  يف  احلرباء 

اإياه من �صفحتي  اأحذف �صيد املوت  اأن  ا�صطررت 

على الفي�ص لي�ص ب�صبب راأيه فقط باخلوذ البي�صاء 

واأعطاهم  العامل  قدرهم  كيف  الفظيع  وح�صده 

ال�صتائم  �صوقيته وكيل  ب�صبب  االأو�صكار بل  جائزة 

الفاقعة التي كالها يل علنا" . هذا ما جعلني وجعل 

كل من دافع عني اأن يت�صاءل : ُترى كيف يتعامل 

ال�صوريني  امُلجندين  اأو  ال�صوريني  املواطنني  مع 

فربكة 
ُ
امل�صاكني الذين يوقفهم بتهمة ما غالبا" م

وُخلبية كتهمة : وهن �صعور االأمة ! يا �صبحان اهلل 

على هذه البالغة . 

حاقدة  من��اذج  اأج��د  حني  ب��اأمل  اأح�ص  كم  اأخريا" 

على  هابا" 
ُ
ر متار�ص  واالأه��م  وجاهلة  �صلله 

ُ
وم

النا�ص الب�صطاء ت�صوه معاين رائعة مثل الت�صحية 

بوقاحة  وتزور   ، وال�صهامة  وال�صجاعة  والغريية 

وتتهمه  رائعا"  اإن�صانيا"  عمال"  لها  مثيل  ال 

الإعدام  كافية  قما�ص  قطعة  م�صتغلة   . بالتخوين 

نف�ص حية خلقها اهلل لتعي�ص ولتكون على �صورته 

ومثاله . م�صتغال" قطعة قما�ص تثري الرعب وت�صبب 

. علم  القلبية والدماغية هي علم داع�ص  اجللطات 

احلاقد  ال�صابط  هذا  اأمثال  ي�صتخدمه  الذي  داع�ص 

بدون  ال�صوري  ليقتل  والالوطني  للحقائق  امُلزور 

اأن يخ�رش ر�صا�صة . بل القتل بالتلويح بعلم داع�ص 

واالتهام باخليانة . 
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جزيرة  جنوب  يقع  وا���ص��ع  اإقليم  ح�رشموت   

اأرا���ص��ي  م��ن  كبريا  ج��زءا  ال��ي��وم  ي�صكل  ال��ع��رب 

الربع  ال�صمال  من  يحده  اليمنية،  اجلمهورية 

واملحيط  ال��ع��رب  بحر  اجل��ن��وب  وم��ن  اخل���ايل 

ال�رشق بالد املهرة و�صلطنة عمان  الهندي ومن 

ومن الغرب ميتد يف حدوده الطبيعية اإىل عدن، 

اإمامة  اأول  �صهدت هذه البالد �صنة 129ه� قيام 

بن  عبداهلل  احلق  طالب  قيادة  حتت  لالإبا�صيني 

الق�صري  العمر  الكندي احل�رشمي، وبرغم  يحيى 

را�صخًا  ظل  االإبا�صي  الفكر  ان  اإال  االإمامة  لهذه 

الزمن  من  طويلة  فرتة  بفروعه  ممتداً  بجذوره 

االإبا�صيني  تاريخ  لكن  ح�رشموت،  اأر�ص  على 

يف هذه البالد تعر�ص لتغييب واإهمال كبريين، 

وقد تناول كثري من املوؤرخني والباحثني ق�صية 

الع�رش  يف  احل�رشمي  التاريخ  م�صادر  غياب 

ذلك  منه، ويف  اإبا�صيًا  كان  ما  الو�صيط خا�صة 

تعددت اآراوؤهم واجتهاداتهم يف تف�صري االأ�صباب 

 
ً
 البع�ص اإخفاء

ُ
ه الكامنة وراء ذلك الغياب وقد عدَّ

. 
)1(

ً
داً ولي�ص اختفاء

َّ
متعم

اآراء املوؤرخني والباحثني فـي اأ�صباب 

غياب امل�صادر الإبا�صية 

نالحظ بجالء ذلك االهتمام الذي اأبدته م�صادر 

يف  وتاريخها  بح�رشموت  االإ�صالمي  التاريخ 

الهجرة،  من  الثاين  القرن  وبداية  االأول  القرن 

فقد اأ�صهبت كثرياً يف �رشد وتف�صيل اأخبار ثورة 

طالب احلق، لكن تلك امل�صادر تعت�صم بال�صمت 

عند احلديث عن ح�رشموت يف الفرتة التي تلت 

، ومل تذكرها اإال عر�صًا يف �صذرات 
)2(

ف�صل الثورة

و�صفتها  بل  متفرقة،  موا�صع  ويف  التاريخ  من 

وو�صفت  العلم  فيها  يطلب  ال  التي  بالبالد 

، مما 
)3(

ال�صديدة اأهلها باجلهالة والغتم والبداوة 

غياب  �صبب  اإن  القول  اإىل  املوؤرخني  باأحد  حدا 

م�صادر التاريخ احل�رشمي يف الفرتة االإبا�صية 

يف  ال�صديدة  والبداوة  اجلهل  انت�صار  ب�صبب  كان 

 . 
)4(

تلك البالد ولي�ص عدم التدوين

 ،
)5(

  وهذا القول يرى فيه اآخرون جمانبًة لل�صواب

اإذ كيف اأمكن نبوغ فئة من املوؤرخني و�صط تلك 

 اآخر ذلك اجلهل 
َ َّ
، بينما ف�رش

)6(
اجلهالة املتف�صية

اجلهل  ال  ال�صويف  الك�صف  بق�صايا  جهل  باأنه 

واالأدب  والثقافة  املعرفة  هو  حيث  من  بالعلم 

يف  انت�رشت  علوم  وهي   ،
)7(

الخ  ....... والتاريخ 

 ،
)8(

العلويني و�صول  �صبقت  فرتة  يف  ح�رشموت 

يكون  اأن  بحثه  يف  الغالم  الدكتور  ا�صتبعد  لذا 

عائد  احل�رشمي  التاريخ  م�صادر  غياب  �صبب 

العام، بل هو جهل بتاريخ  اإىل اجلهل مبفهومه 

م�سادر تاريخ اإبا�سية ح�سرموت

بني الغياب والتغييب

عبدالكرمي حمرو�ص �صعيد ميزان*

*  باحث وكاتب من اليمن



كانت  وقبائل  جماعات  موطن  الأنها  املنطقة 

ف��اأدى  الهجرات  بفعل  وتنقل  حركة  حالة  يف 

الرغبة  وعدم  الفكري  االأفق  حمدودية  اإىل  ذلك 

واأنه  ال�صيما  التاريخ،  ذلك  حلقات  توا�صل  يف 

تاريخ اإالبا�صي ارتبط يف معظم فرتاته بحروب 

من  لهجومهم  والت�صدي  الداخل  يف  االأعداء  مع 

الأ�صحاب  اخلاطئة  النظرة  اإىل  اإ�صافة  اخلارج، 

ذوَن 
ِّ
يحب ال  فهم  التاريخ،  تدوين  حول  املذهب 

ة خ�صية 
َّ
تدوين اأخبارهم اإمعانًا منهم يف ال�رشي

وقوعها يف اأيدي اأعدائهم، حتى اإنَّ ابن الندمي مل 

. 
)9(

يذكر �صيئًا من كتبهم

اإىل  وه��ن��اك م��ن ي��رج��ع غ��ي��اب تلك امل�����ص��ادر 

التاريخ،  كتابة  عن  اأنف�صهم  االإبا�صيني  عزوف 

الأنهم يرون بحكم مذهبهم اإن اال�صتغال بكتابة 

، واأ�صحاب هذا الراأي 
)10(

التاريخ يعد من الف�صول

ي�صتندون على اأقوال لعلماء وموؤرخي االإبا�صية 

اأنف�صهم، الذين ذكروا اأن التاريخ مل يكن من �صغل 

العدل،  باإقامة  ا�صتغالهم  كان  بل  اأ�صحابهم، 

العادة  جرت  فقد  للنا�ص،  منه  بد  ال  ما  وبيان 

 ،
)11(

باالأهم ا�صتغااًل  التاريخ  باإهمال  عندهم 

وقريبًا من ذلك قول اآخر الأحد اأ�صياخ االإبا�صية: 

" ملا راأينا ما انطم�ص من االآثار، وما اندر�ص من 
من  اأخبار  تاأليف  اإىل  اأفكارنا  انبعثت  االأخبار، 

 . 
�صلف من االأ�صياخ ")12(

ويوؤكد ال�صاطري ان من اأهم اأ�صباب غياب م�صادر 

هو  ح�رشموت  يف  دورهم  وغمو�ص  االإبا�صية 

عدم اهتمام احل�صارمة واالإبا�صية منهم ب�صورة 

موؤرخون  وج��د  ول��و  التاريخ،  بتدوين  خا�صة 

قد  تواريخهم  ف��اإنَّ  الفرتة  تلك  يف  اإبا�صيون 

ال�صاربة  والفو�صوية  االإهمال  ة 
َّ
�صحي �صاعت 

اأبقى  ه��ذا  بقوله  وه��و   ،
)13(

البالد يف  اأطنابها 

على  العثور  يف  معقوداً  واالأم��ل  مفتوحًا  الباب 

الراهن  التواريخ، وهذا ما ح�صل يف الوقت  تلك 

الباحثني  نهم  ي�صبع  ال  حمدود  ب�صكل  كان  وان 

عن املعرفة، لكنه �صاعد يف ر�صم مالمح الفرتة 

املهتمني  �ه 
َّ
وج� بل  ح�رشموت،  يف  االإبا�صية 

اإىل اإعادة النظر وت�صويب اأخطاء كانت تعد من 

امل�صلمات يف تاريخ االإبا�صية عمومًا وبالتحديد 

�صل�صلة االإمامة الرابعة يف عمان . 

ويبدو لنا ان هناك �صببا اآخر مهم، وهو اأ�صلوب 

لذلك  كان  اإذ  االإبا�صيون،  اتبعه  الذي  �قية 
َّ
الت�

اأمر  بالغ االأثر غياب كثري من م�صنفاتهم، وهو 

ان  اإىل  اأ�صار  حني  قبل  من  الندمي  ابن  عليه  اأكدَّ 

 ،
)14(

حمفوظة م�صتورة  تزال  ال  كتبهم  من  كثريا 

�فوا تراثًا �صخمًا يف التاريخ 
َّ
فاالإبا�صيون قد خل�

منها  االأعظم  اجل��زء  ي��زال  ال  والعقائد  وال�صري 

خمطوطًا وحمفوظًا يف دور كتب خا�صة ميلكها 

مان وزجنبار و�صمال اإفريقيا 
ُ
اأتباع الفرقة يف ع

 . 
)15(

ومن ال�صعب الو�صول اإليها

ويف راأي اآخر ارجع �صاحبه غياب تلك امل�صادر 

حمالت  م��ن  ح�����رشم��وت  ل��ه  تعر�صت  م��ا  اإىل 

1222ه�،  �صنة  منها  ابية  الوهَّ ع�صكرية خا�صة 

خزائن  وجنده  قمال  ابن  قائدهم  اأتلف  عندما 

قوله  ح�صب   �
)16(

وغلظة   
ً
جفاء االآبار  يف  الكتب 

احلدث  هذا  تاأثري  من  �َل 
َّ
ق�ل� من  هناك  اأن  اإال   �

على غياب امل�صادر، وانتقد من يبالغ يف كرثة 

تكون  اأن  يقتنع  مل  اآخر  بينما   ،
)17(

اخلزائن تلك 

لها  تعر�صت  التي  والفنت  وال��ث��ورات  احل��روب 

البالد �صببًا كافيًا يف اختفاء كل اأثر لالإبا�صية 

الروح  اأن  فريى  احلامد  اأما    .
)18(

ح�رشموت يف 

ح�رشموت  يف  �صائدة  كانت  التي  ال�صوفية 

اآنذاك قد �رشفت كثريا من العلماء عن االهتمام 

بالتاريخ وتدوينه وجعلت �صاغلهم االأول العبادة 

الفرتة  ، واإذا كان احلامد يتحدث عن 
)19(

والن�صك

عهد  منذ  وا�صح  ب�صكل  انت�رشت  التي  ال�صوفية 

م�صادر  فاأين   ،
)20(

) ت653ه�   ( املقدَّم؟  الفقيه 
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الفرتة االإبا�صية التي �صبقت عهد الفقيه املقدم؟ .

الأ�صباب الكامنة وراء غياب

 امل�صادر الإبا�صية فـي ح�صرموت 

متعددة  اآراء  اأم����ام  اأنف�صنا  جن��د  �صبق  مم��ا 

واجتهادات متجددة تظهر بني الفينة واالأخرى، 

يكمن  منطقي  �صبب  تقدمي  اأ�صحابها  ح��اول 

خا�صة  احل�رشمي  التاريخ  م�صادر  غياب  وراء 

غياب  اأن  باوزير  يرى  والتي  االإبا�صية،  الفرتة 

م�صادرها رمبا كان ق�رشيًا متعمداً، اإذ لي�ص من 

املعقول اأن ي�صدق املرء اأن مئات ال�صنني عا�صها 

اأثرا  يرتكوا  اأن  دون  ح�رشموت  يف  االإبا�صيون 

عقيدتهم  عن   
ِّ

يعرب تاريخيًا  اأو  اأدبيا  اأو  علميًا 

. 
)21(

ْن اأخبارهم
ِّ
دو

ُ
ومذهبهم وي

ِفدت يف الفرتة 
ُ
واملالحظ اليوم اأن مكتباتنا قد ر

ح�رشمية  اإبا�صية  تاريخية  مب�صادر  القريبة 

تناولتها  ق�صيبة،  ومعرفية  علمية  �ٍة 
َّ
�ل�

ُ
ح يف 

عقول الباحثني بالدرا�صة والتحقيق، مثل ديوان 

ال�صيف النقاد، وكتاب خمت�رش اخل�صال لالإمام 

الإبراهيم  واحلجج  الدالئل  وكتاب  احل�رشمي، 

موطنها  خ��ارج  من  قادمة  وه��ي  احل�رشمي، 

االأ���ص��ل��ي ح�����رشم��وت، وه���ذا ي�صع ك��ث��رياً من 

هذا  موطنها،  يف  غيابها  �صبب  عن  الت�صاوؤالت 

من جهة، لكنه من جهة اأخرى دفع هذا الغياب 

البع�ص � جداًل �  اإىل اإثارة ال�صكوك حول ن�صبتها 

، بل واالأكرث من ذلك 
)22(

اإبا�صيني ح�صارمة اإىل 

اأن هناك من �صبق واأنكر اأي وجود لالإبا�صية يف 

. 
)23(

ح�رشموت

اإن ظهور تلك امل�صادر حاليًا يعزز الراأي القائل 

كان  االإبا�صي  التاريخ  م�صادر  غياب  �صبب  اإن 

بفعل فاعل ولي�ص جهاًل وبداوًة وعدم رغبة يف 

�صرية  يف  راأوا  االأخ��الف  اإن  اأي  فقط،  التدوين 

اأ�صالفهم ما ينكرونه منهم، فعمدوا اإىل اإخفائها 

االأخ��الف  اأول��ئ��ك  ��َف  ���صِ
ُ
و وق�د   ،

)24(
واإفنائها

االإبا�صيني  وك�تب   ،
)25(

املتع�صبة باملتاأخرين 

الفقهية  امل�صادر  من  تعد  اليوم  باأيدينا  التي 

الفقه  يف  موؤلفيها   
ْ
ر

ُّ
تبح عن   

ُّ
وتنم املتقدمة، 

العلمية،  ومعارفهم  مداركهم  وات�صاع  االإبا�صي 

حيث كان اجلانب الفقهي هو الغالب على كتابي 

اأما  واحلجج،  الدالئل  وكتاب  اخل�صال  خمت�رش 

ديوان ال�صيف النقاد فهو يعد اأهم م�صدر تاريخي 

يف  ح�رشموت  اإبا�صية  عن  االآن  حتى  متوفر 

القرن اخلام�ص الهجري . 

م�صادر اأخرى مت تغييبها

التي  وح��ده��ا  االإب��ا���ص��ي��ة  امل�����ص��ادر  تكن  ومل 

تعر�صت للتغييب واالإخفاء، اإذ ح�صل ذلك قريبًا 

بعد  الفرج   ( كتاب  وهو  مهم  تاريخي  مل�صدر 

عو�ص  ابة 
َّ
الن�ص لل�صيخ   ) كندة  فروع  يف  ال�صدة 

بن  حممد  العالمة  �صبط  اجلرو)26(،  احمد  بن 

يعود  اإخفائه  و�صبب   ،) ت930ه�   ( بحرق  عمر 

الحتوائه عل�ى ان�صاب اأنا�ص من امل�صايخ ن�صبهم 

اأ�صهمت  كي�ف  فانظر   ،
)27(

حمري اإىل  امل��وؤل��ف 

الع�صبية اجلاهلية يف تغييب امل�صادر واإفنائها 

 
َ
��ِصب

ُ
!، و�صبيًه بذلك ما ح�صل قريبًا من اأنا�ص ن�

ًة وعاراً، 
َّ
��ب

ُ
اإىل الت�صوف ويرونه هم �ص اأجدادهم 

فقاموا بحرق تراث اأجدادهم يف حماولة لطم�ص 

، وكاأنَّ 
)28(

القادمة االأجيال  واإخفاء احلقيقة عن 

ذلك غياب كثري  اإىل  اأ�صف  نف�صه،  يعيد  التاريخ 

التي  االإبا�صية  غري  التاريخية  امل�صادر  من 

املثال  �صبيل  على  منها  ا�صمها،  غري  نعرف  مل 

قلب  وقوت  الثمني  الياقوت   ( كتاب  احل�رش  ال 

الفطن اليقني (، وهنا ي�حق لن��ا اأن نت�صاءل اأين 

احل�صارمة  املوؤرخني  م�ن  االأول  الرعيل  نتاج 

مثل  �ص�يء،  موؤلفاتهم  من  اإلينا  ي�ص�ل  مل  الذين 

 ،) ت611ه�   ( احل��ب  اأب��ي  بن  حممد  القا�ص�ي 
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والقا�صي �صهاب الدين احمد بن حمم�د باعي�صى 

 ، واأين كتب ال�صيخ عبدالرحمن 
)29(

) ) ت628ه� 

كتابه  خا�صًة   
)30(

) )ت818ه�  ح�صان  علي  بن 

الذي  ح�صان،  ابن  بتاريخ  املعروف  التاريخي 

ت   ( العطا�ص  ح�صن  بن  احمد  ان  املراجع  تذكر 

رجب1334ه� ( قد ظفر به بعد بحث دام ع�رشين 

 اإىل اليوم ؟.
ٌ
ب

َّ
، فلماذا هو مغي�

)31(
�صنة

والباحث اإذ يوؤكد م�صداقية ما ذهب اإليه البع�ص 

من  كثرياً  وا 
ُ
�ب

َّ
وغي اأخفوا  قد  االأخ��الف  كون  من 

اأ�صابع  توجيه  ميكن  ال  انه  اإال  االأ�صالف،  تراث 

االتهام اإىل طائفة بعينها والقول اإنها عمدت اإىل 

على  االإبا�صي  الدور  تاريخ  اآثار  وطم�ص  اإخفاء 

وجه اخل�صو�ص، وفرتة حكم دويالت كندة � من 

 � على  ال�صاد�ص  القرن  اأواخ��ر  اإىل  129ه�،  �صنة 

، ما مل يكن ذلك م�صتنداً على دليل 
)32(

وجه العموم

تاريخي قطعي، وهو االتهام الذي رف�صه وانتقده 

 ،
)33(

قبلنا من له باع كبري يف الكتابة التاريخية

تركوا  االأ�صالف  اأولئك  اأن  االأمر  الغريب يف  لكن 

لنا كتب الكرامات واخلرافات غري املقبولة، ومع 

االحتفاظ  يف  غ�صا�صة  اأخالفهم  يجد  مل  ذلك 

تواريخ ح�رشموت  اأخفوا  فلماذا  بها وتوريثها، 

. 
)34(

االأخرى ؟ 

اأ�صباب غياب م�صادر التاريخ الإبا�صي   

اإليه  االطمئنان  ميكن  م��ا  فخال�صة  وعليه    

من  والباحثون  امل��وؤرخ��ون  ذك��ر  مم��ا  وقبوله 

العوامل واالأ�صباب الكامنة وراء غياب امل�صادر 

االإبا�صية عامالن رئي�صيان هما: 

عن  االإبا�صية  وموؤرخي  علماء  ع��زوف  االأول: 

ية حتى ال 
ِّ
كتابة تاريخهم اإمعانا منهم يف ال�رش

اأيدي خ�صومهم من ناحية،  تقع م�صنفاتهم يف 

من  اأه��م  هو  مبا  ان�صغالهم  اأخ��رى  ناحية  ومن 

تدوين التاريخ بحكم الطبع والعادة، لكن ذلك ال 

�ة .
َّ
نوا تاريخهم البت�

ِّ
يعني اأن االإبا�صية مل يدو

الثاين: ما من �صك ان هناك �صوابًا عند من قال 

اإن االأخالف راأوا يف �صرية اأ�صالفهم ما ينكرونه 

يف  واآثارهم  تراثهم  اإخفاء  اإىل  فعمدوا  منهم، 

حماولة منهم لطم�ص احلقيقة، ويبدو لنا اإن ذلك 

مت ب�صورة انتقائية �صملت تراث االإبا�صيني وغري 

االإبا�صيني، واإال ماذا يعني اختفاء كتاب تاريخ 

يف  منه  ن�صخة  على  العثور  برغم  ح�صان  اب��ن 

القرن الرابع ع�رش للهجرة، وما ذا يعني و�صول 

اإىل  تعود  ح�رشمية  اإبا�صية  تاريخية  م�صادر 

من  اإلينا  قادمة  الهجري  اخلام�ص  القرن  فرتة 

يف  وتغييبها  انعدامها  بعد  ح�رشموت،  خارج 

واالإخفاء  التغييب  ذلك  األي�ص  االأ�صلي،  موطنها 

كان انتقائيًا متعمداً ! .
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ُعدُّ طه اأحمد اإبراهيم كتاب "طبقات ال�صعراء" ملوؤلفه 
َ
ي

حممد بن �صالم اجلمحي )ت�231ه�( البادرة االأوىل يف 

التاأليف النقدي، ولذا يجعل له اأهمية خا�صة ويرى له 

ف�صال يف الرقي مب�صرية النقد "ال الأنه اأتى بجديد غري 

الأنه خا�ص يف  وال  ومعا�رشوه،  �صابقوه  به  اأتى  ما 

االأفكار التي خا�ص فيها غريه من اللغويني والرواة، 

االأفكار وعرف  البحث يف هذه  اأول من نظم  بل الأنه 

كيف يعر�صها ويربهن عليها وي�صتنبط منها حقائق 

اأدبية يف كتابه طبقات ال�صعراء")1(

الفرق يف  بابن �صالم ملا �صنعه من  املوؤلف  يحتفي 

الرتاث النقدي باإقدامه على التدوين الذي حقق به : 

"اأودعها  حني  النقدية  االأفكار  من  املتداول  حفظ   -

، ف�"اأول �صيء عمله 
كتابا لعله اأ�صبق الكتب يف ذلك")2(

هذه  جمع  هو  النقاد  من  املوؤلفون  وعمله  �صالم  ابن 

ال�صعراء،  ويف  ال�صعر  يف  قيلت  التي  املبعرثة  االآراء 

ويف  ال�صعر،  نقد  يف  والعلماء  االأدب��اء  قاله  ما  جمع 

ال�صابقة هي نواة  ال�صعراء، وهذه االأفكار  الكالم على 

كتاب ابن �صالم وهي نواة كثري من الكتب التي األفت 

بعده")3(

عليها  والربهنة  وحتقيقها  االأفكار  تلك  متحي�ص   -

 ؛" فاإن ابن �صالم 
"و�صبغها ب�صبغة البحث العلمي")4(

در�ص االأدب، وبحث امل�صائل االأدبية بحث عامل متاأثر 

بروح ع�رشه يف اال�صتيعاب وال�رشح والتحليل، وذكر 

االأ�صباب وامل�صببات")5(

وتوليد  اال�صتنتاج  له  اأتاح  الذي  العر�ص،  تنظيم   -

حقائق اأدبية، فقد "زاد على ما قالوا يف النقد الفني 

ويف النظرات يف االأدب")6(

وهو  النقد،  ميادين  اأف�صحوا  الذين  من  بذلك  فهو   "
بذلك اأول املوؤلفني فيه")7(

تطور  يف  للتاأليف  كبريا  اأث��را  املوؤلف  يعترب  هكذا 

النتاج  حفظ  عند  باأهميته  يقف  فال  النقدي،  الرتاث 

وا�صتنباط  البحث  لتنظيم  و�صيلة  يراه  بل  املتداول، 

اال�صتدالل  لب�صط  وو�صيلة  نقدية،  وق��واع��د  حقائق 

التدوين  اأف�صح  والنقا�ص والرتجيح بني االآراء، ولذلك 

ميدان النقد.

واحلقيقة اأن الف�صل للتدوين يف حفظ املنجز، فبقاء 

اإىل  واآدابهم  وال�صعراء  النقاد  واأ�صماء  النقدي  املنجز 

يومنا هذا اإمنا هو ثمرة التدوين وفائدته وح�صيلته، 

اإمنا  املوؤلف  ذكرها  التي  االأخرى  التدوين  وف�صائل 

�صئت-  واق���راأ-اإن  الف�صيلة.  هذه  على  مرتتبة  هي 

"ال�صعر  مقدمة  يف  قتيبة  ابن  كتبها  التي  احلقيقة 

اجلانب،  هذا  يف  التدوين  اأهمية  لتتبني  وال�صعراء"  

ال�صعراء،  اأكرث ق�صدي للم�صهورين من  " وكان  يقول: 

الذين يعرفهم جل اأهل االأدب، والذين يقع االحتجاج 

باأ�صعارهم يف الغريب ويف النحو ويف كتاب اهلل عز 

وجل وحديث ر�صول اهلل-�صلى اهلل عليه و�صلم-. فاأما 

ال  وك��ان  �صعره،  وك�صد  ذك��ره،  وقل  ا�صمه،  خفي  من 

يعرفه اإال بع�ص اخلوا�ص، فما اأقل من ذكرت من هذه 

قراءة .. طه اإبراهيم »للطبقات«

باكورة التدوين النقدي

قا�صم بن �صامل اآل ثاين*

* كاتب من ُعمان



اأعرف  القليل، وال  اإال  اأعرف منهم  اإذ كنت ال  الطبقة، 

لذلك القليل اأي�صا اأخبارا، واإذ كنت اأعلم اأنه ال حاجة 

بك اإىل اأن اأ�صمي لك اأ�صماء ال اأدل عليها بخرب اأو زمان، 

اأو ن�صب اأو نادرة، اأو بيت ي�صتجاد اأو ي�صتغرب.")8(

ال�صعراء  خفاء  من  العلماء  اأب��رز  حال  هذا  كان  ف��اإذا 

املائة  امل�صهورين منهم، وهو يف  اإال  ال�صابقني عليه 

بعده  يكون  بالك مبا  فما  ال�صعر،  بدايات  من  الثالثة 

ح اأن ال�صهرة هي �صبب حفظ 
ّ
لوال التدوين، وهو ي�رش

من حفظ منهم، واإمنا كانت �صهرتهم للعناية ب�صعرهم 

اللغة  معاين  بيان  يف  ال�صواهد  اإىل  احلاجة  بداعي 

وجواز اال�صتعمال، واإال لن�صي الكثري منهم اأي�صا، هذا 

يحيط  اأن  من  "اأكرث  ال�صعراء:  عدد  باأن  ت�رشيحه  مع 

اأنفذ  ول��و  واق��ف،  عددهم  وراء  يقف  اأو  حميط،  بهم 

عمره يف التنقري عنهم، وا�صتفرغ جمهوده يف البحث 

العلمي  االإجن��از  حفظ  اإىل  �صبيل  فال   ،
وال�صوؤال.")9(

للذاكرة  كان  وما  بالتدوين،  اإال  وتاريخهما  واالأدبي 

والركون  بها،  القطع  ميكن  ال  �صذرات  اإال  حتفظ  اأن 

�صّن  عندما  كثريا  خريا  �صالم  ابن  �صنع  فقد  اإليها. 

تدوين االأدب والنقد.   

درا�صة  يف  مو�صوعيا  علميا  م�صلكا  املوؤلف  وي�صلك 

االأ�صبقية والقدم فيجامل،  الكتاب: فال ترهبه مكانة 

بعد  راأيه  يرى  فيتجنى،  هوى  اأو  ع�صبية  تاأخذه  وال 

الدرا�صة واإمعان النظر، فيربز املحا�صن، وينتقد ما ال 

يوافقه. 

الكتاب،  م��ادة  ع��ن  جممال  ت�صورا  يعطي  وب��داي��ة 

اإليهما  ي�صيف  ثم  مهمتني،  فكرتني  يف  فيختزلها 

هما  "هاتان  ي��ق��ول:  عر�صية،  ي��راه��ا  ثالثة  فكرة 

ال�صعراء  اللتان يقوم عليهما كتاب طبقات  الفكرتان 

والكالم يف  املو�صوع،  ال�صعر  الكالم يف  �صالم:  البن 

"وتلي   ،
طبقات")10( وجعلهم  واأ�صعارهم  ال�صعراء 

مبا  تت�صل  التي  الفكرة  ...هي  عر�صية  فكرة  هاتني 

البحث يف  ، ويق�صد به 
النقد املو�صوعي")11( دعوناه 

منهجا  تكون  اأن  اأقرب  الثالثة  وهذه  وال�صبب.  العلة 

وي�رشح  م�صتقلة.  فكرة  ولي�ص  الطبقات،  فكرة  داخل 

املوؤلف باأنها موجودة قبل ابن �صالم لكنها "ات�صحت 

عند ابن �صالم اأكرث من ذي قبل، ونظمت تنظيما علميا 

�صحيحا ي�صتند اإىل الفكرة واإىل ربط االأمور باأ�صبابها. 

ملاذا؟  املنطق،  �صهل  الل�صان  لني  زيد  بن  عدي  كان 

الأنه كان ي�صكن احلرية ومراكز الريف")12(

- اأ�صل الكتاب كتابان:

كتابان،  االأ���ص��ل  يف  الكتاب   " اأن  امل��وؤل��ف  يرجح 

اأحدهما يف طبقات فحول ال�صعراء اجلاهليني، واالآخر 

، وي�صتدل على ذلك 
يف فحول ال�صعراء االإ�صالميني")13(

من  اال�صتنتاج  بني  فيها  يجمع  االأم��ور،  من  بجملة 

الكتاب،  لق�صمي  املقارنة  والدرا�صة  املقدمة،  درا�صة 

دونت  وم��ا  التاأليف،  تاريخ  بتفا�صيل  وي�صتعني 

 :
)14(

امل�صادر عن طبقات ابن �صالم، وجممل ا�صتدالله

- ا�صطراب املقدمة وما فيها من اخللط ي�صعر باأنها 

كانت مقدمتني اأدجمت اإحداهما يف االأخرى.

- "يف املقدمة نف�صها ما يدل على اأن ابن �صالم األف 

اأوال طبقات اجلاهليني"، لكن املوؤلف ال يذكر العبارة 

التي تدل على ذلك.

- املقارنة بني طبيعة البحث يف طبقات اجلاهليني 

اإن  حيث  بينهما،  الفارق  يوؤكد  االإ�صالميني  وطبقات 

"روح ابن �صالم يف اجلاهليني قوية عميقة، من�رشفة 
اأو تكاد اإىل ما هو من �صميم النقد، فاأما طبقاته يف 

كجرير  جماعة  عند  التاريخ  فيها  فيكرث  االإ�صالميني 

والفرزدق واالأخطل، وتقل فيها روح العلم"  واختالف 

املنهج يعزز كونهما لي�صا كتابا واحدا.

ما  اأكرث   " باأن  اأي�صا  هذا  على  املوؤلف  وي�صتاأن�ص   -

كان يكتب اإىل عهد ابن �صالم بحوث �صغرية ور�صائل 

ال كتب كبرية، ولي�ص ببعيد اأن يكتب ابن �صالم كتابا 

طبقات  يف  باآخر  يثنيه  ثم  اجلاهليني،  طبقات  يف 

االإ�صالميني"

- ثم يوؤكد راأيه هذا باأنه راأي �صاحب الفهر�صت اأي�صا 

ال  كتابني  �صالم  البن  ال�صعراء  طبقات  يعد   " حيث 

كتابا واحدا" 

التقرير،  هذا  عند  يقف  لكنه  ال��راأي  هذا  املوؤلف  يقر 

وال يتعداه يف البحث كيف مت دمج الكتابني؟ ومتى؟ 

ملاذا؟
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يف  جنده  لذلك  يبدو،  فيما  ثمرة  لذلك  يرى  ال  الأنه    

كتابني  اأمر  االأمر  اأكان  "و�صواء  يقول  امل�صاألة  ختام 

يف  واح��د  والنهج  تختلف،  ال  اخلطة  ف��اإن  كتاب  اأو 

اجلاهليني واالإ�صالميني")15(

اأقل من �صفحتني،  ابن �صالم كتابه بجمل يف  افتتح 

واأهميته، فكان يركز  النقد  تعرب عن تقديره ملكانة 

�صناعة  لل�صعر  ف�"  تخ�ص�ص،  النقد  اأن:  تقرير  على 

العلم  اأ�صناف  ك�صائر  العلم،  اأه��ل  يعرفها  وثقافة 

واأ�صبابه  الفطرية،  موؤهالته  وله   ،
وال�صناعات...")16(

التي ت�صقل املوهبة وتنميها، وكلما زادت  املعرفية 

املدار�صة ارتقت املعرفة، ويروي يف ذلك هذا احلوار 

اللطيف: "قال حممد بن خالد بن يزيد الباهلي خللف 

بال�صعر  العلم  ح�صن  خ��الد  وك��ان  حم��رز،  حيان  بن 

التي  االأ�صعار  ه��ذه  ت��ردُّ  �صيء  ب��اأي  ويقوله:  يرويه 

تروى؟ قال له: هل تعلم اأنت منها ما اأنه م�صنوع ال 

خري فيه؟ قال نعم، قال اأفتعلم يف النا�ص من هو اأعلم 

منك بال�صعر، قال: نعم، قال: فال ينكر اأن يعرفوا من 

ذلك ما ال تعرفه اأنت")17(

برواية  اأحكامه،  وتقدير  التخ�ص�ص  احرتام  ويثبت   

جواب خللف كذلك، قرن فيه املعنوي باحل�صي فاأ�رشق 

"وقال قائل خللف:  به املعنى وا�صحا مقنعا، يقول: 

اإذا �صمعت اأنا بال�صعر وا�صتح�صنته، فما اأبايل ما قلت 

درهما  اأنت  اأخذت  اإذا  له:  فقال  واأ�صحابك.  اأنت  فيه 

فا�صتح�صنته، فقال لك ال�رشاف: اإنه رديء، هل ينفعك 

ا�صتح�صانك له.")18(

غري اأن املوؤلف مل يعر�ص لهذه الق�صية، وغادرها اإىل 

بال  فار�صها  اأنه  �صالم  بن  �صهر  بارزة،  كربى  ق�صية 

منازع، هي ق�صية ال�صعر املو�صوع.   

- ال�صعر املو�صوع:

ال�صعر  يف  �صالم  اب��ن  بكالم  املوؤلف  اإعجاب  يظهر 

اأن  وي��رى  الق�صية،  بتمحي�ص  والعناية  املو�صوع، 

ذلك هو توقيت طرح املو�صوع والكتابة فيه، يقول: 

ال�صعر املو�صوع كان طبيعيا جدا يف  يف  والكالم   "
ع�رش ابن �صالم، يف ع�رش كادت تنتهي فيه الرواية، 

اإىل  لي�صلموه  ال�صعر  تدوين  على  العلماء  فيه  واأقبل 

االأجيال املقبلة")19(

واإذ ي�صيد املوؤلف بجهود ابن �صالم يف الق�صية فاإنه 

واأن  امل��ي��دان،  يف  الوحيد  لي�ص  �صالم  اب��ن  اأن  يبني 

من  غ��ريه  وعند  �صالم،  اب��ن  قبل  ذاع��ت  فكرة  "تلك 
، فقد " نبه بع�ص العلماء على اأن هناك 

معا�رشيه")20(

، لكن ما 
�صعرا م�صنوعا كخلف واملف�صل ال�صبي")21(

ميز ابن �صالم اأنه "كان اأ�صدهم حترجا من هذا ال�صعر، 

الق�صية  يعر�ص   ،
املقام")22( هذا  يف  �صوتا  واأنفذهم 

"فيح�صن العر�ص، ويربهن عليها فيجيد، ويتلم�ص لها 
االأ�صباب املربهنة، ويطبقها على من يطبقها عليهم 

من ال�صعراء اجلاهليني")23(

 وال تقف درا�صة املوؤلف عند تقرير ذلك بل ميتد نظره 

ابن �صالم بالق�صية وبيان  اإىل حماولة تعليل عناية 

درا�صة  من  �صالم  ابن  اأراد  فماذا  له،  الدافع  ال�صبب 

يدونون  الذين  اأن يحمل  " اأراد  الق�صية ومتحي�صها؟ 

اإال  للخلف  يرتكوا  اأال  ويدعوهم  التقنية،  على  ال�صعر 

يجب  مبا  االآت��ني  ي�صعر  اأن  واأراد  ال�صحيح،  الثابت 

عليهم من احلذر والتب�رش فيما ي�صند اإىل اجلاهليني، 

بل اأراد اأبعد من هذا، اأراد خدمة الروح العلمية باإ�صناد 

كل قول اإىل �صاحبه، وكل �صعر اإىل ع�رشه")24(

 يقراأ املوؤلف هذه االأ�صباب املركبة على اأنها ازدحمت 

اأن يويل  اإىل  �صالم وتفكريه؛ فدعته  ابن  اإح�صا�ص  يف 

درا�صة  من  ميلك  ما  اأق�صى  املو�صوع  ال�صعر  ق�صية 

االأعظم مما  اجلاه  " حتتل  اأن  ن�صيبها  فكان  وبيان، 

يت�صل بالنقد االأدبي يف مقدمة كتابه، وترد يف هذا 

الكتاب حينا بعد حني")25(

 ويحر�ص املوؤلف على تتبع منهج ابن �صالم واإبرازه 

كان  منهجه  اأن  ويبني  املو�صوع،  ال�صعر  تفنيد  يف 

قواعد  وتطبيق  املو�صوع  ال�صعر  على  مثال  اأخذ  يف 

اإ�صحاق �صاحب  بن  ن�صبه حممد  ما  النقد عليه، وهو 

ال�صرية اإىل عاد وثمود من ال�صعر، يقول: "فكيف يبطل 

 ،
ابن �صالم هذا ال�صعر؟ وكيف ينفيه؟ باأدلة اأربعة")26(

االأوىل  عاداً  اأهلك  واأنه   " نقلي  دليل   : يف  ويف�صلها 

وثمود فما اأبقى" فمن اإذن حمل هذا ال�صعر؟! ، ودليلني 

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

232



لغويني :اأن العربية مل تكن موجودة، واأن ل�صان اليمن 

من  ودليل  اآخ��ر،  ل�صان  عاد  قوم  اإليها  ينتمي  التي 

)27(
تاريخ االأدب العربي يف زمن تق�صيد الق�صائد.

ومع اإيراد هذا املثال لتطبيق قواعد النقد والتمحي�ص 

يقراأ  املوؤلف  ف��اإن  ال�صعر،  من  املنحول  لبيان  عليه 

ال�صعر  " قد در�ص  اأن ابن �صالم  الكتاب  وي�صتنتج من 

اأقر  ما  فاأقر  الناحية،  تلك  من  لتمحي�صه  اجلاهلي 

واأبطل ما اأبطل، م�صتعينا على ذلك بدرا�صته الوا�صعة 

اجلاهلي،  الع�رش  روح  يف  وتغلغله  ورجاله،  لل�صعر 

ووقوفه على طبع كل �صاعر.")28(

�صالم  ابن  املوؤلف مل يعف  االإعجاب من  اأن هذا  غري 

اأهلها،  اإىل  االأبيات  ن�صبة  يف  اخلطاأ  بع�ص  ر�صد  من 

البحث  مو�صوعية  اقت�صت  املوؤلف  من  تفطن  وهذا 

يقول:  بالدليل،  مقرونا  النقد  فكان  عنه،  االإع��الن 

"ولي�ص كل ما جاء يف كتاب طبقات ال�صعراء بالذي 
وهو  �صالم  ابن  اأن  الظن  الباحثون،...فاأغلب  ي�صلمه 

العلماء،  عليه  ويوؤاخذ  املو�صوع  ال�صعر  نظرية  يقرر 

وقع يف مثل ما عابه على ابن اإ�صحاق، فاأ�صاف اإىل 

جاهليا  �صعرا  واأورد  لهم،  لي�ص  ما  اجلاهليني  بع�ص 

ال يطماأن اإليه، فهذه االأبيات التي اأوردها يف مقدمة 

اإىل  واأ�صافها  ال�صحيح،  ال�صعر  قدمي  من  اأنها  كتابه 

اأع�رش بن �صعد بن قي�ص  اإىل  اأو  امل�صتوغر بن ربيعة، 

بن عيالن، يف اأخذ الليايل من املرء، ويف ال�صاأم من 

اأن توؤخذ بحذر، وقد يقدر  االأبيات ال بد  احلياة، هذه 

الباحث اأنها وجدت قبل اأن ي�صل ال�صعر اجلاهلي اإىل 

االإتقان واالإحكام، ولكن لينها واإ�صفافها ومو�صوعها 

الت�صديق  اإىل  ممهدة  ال�صبيل  لها  تدع  ال  ومعانيها، 

بها، والركون اإليها.")29(

االأ�صباب  بتتبع  �صالم  اب��ن  عناية  امل��وؤل��ف  وي��ربز 

والدواعي التي حملت على و�صع ال�صعر، ويرجعها اإىل 

�صببني:

الكثري  وحر�ص  االإ�صالمي،  الع�رش  يف  "الع�صبية    -

من القبائل العربية على اأن ت�صيف الأ�صالفها �رشوبا 

من املكانة واملجد، وهذا املجد �صجله النقد وديوانه 

ال�صعر.")30(

املوؤلف  ويردف   
)31(

االأ�صعار. يف  وزيادتهم  الرواة   -

 
يف هذا اأن ابن �صالم مل "يذكر ما حملهم على ذلك")32(

يف اإ�صارة اإىل اأنه كان ينبغي البن �صالم البحث اأبعد 

من ذلك وبيان اأ�صباب و�صعهم.

- قد يكون �صبب ثالث وهو الدين، "كتطويل ق�صيدة 

و�صلم-  عليه  اهلل  النبي - �صلى  مدح  اأبي طالب يف 

واإن كانت حتتمل الرجوع اإىل الع�صبية اأو الرواة")33(

هكذا ي�صعنا املوؤلف يف ت�صور جهد ابن �صالم منظما، 

ثم  فعال،  املو�صوع  ال�صعر  وج��ود  تقرير  من  ابتداء 

اأن  اإيجاد منهجية لنقده وك�صفه، لكنه يف هذا يطرح 

اإمكان ك�صف املو�صوع من ال�صعر لي�ص كله يف درجة 

من ال�صهولة، " ولي�ص ال�صعر اجلاهلي �صواء يف معرفته 

ف�صله،  ي�صهل  ما  فمنه  العلماء،  عند  عليه  والوقوف 

�صهال  يكون  فقد  االإ�صكال،  بع�ص  ي�صكل  ما  ومنه 

معرفة ما و�صعه راوية على �صاعر، ومعرفة ما ي�صعه 

املولدون، فاأما ال�صعر الذي يلتب�ص فهو ما ي�صعه اأهل 

البادية من اأوالد ال�صعراء اأو من غريهم")34(

ثم يف�صل االأ�صباب والدوافع الداعية اإىل و�صع ال�صعر، 

ممثال على ذلك بنماذج.

املو�صوع  ال�صعر  لق�صية  قراءته  املوؤلف  يغادر  وال 

به  متيز  ما  اأهم  بو�صوح  يعلن  حتى  �صالم،  ابن  عند 

يف  �صالم  ابن  اأث��ر  جدا  وا�صح  يقول:"  بحثه،  منهج 

ال  فهو  ع�رشه،  يف  ال�صائعة  العلمية  احلقائق  تدوين 

براأي، وال بكالم مفكك منبت، بل  يكتفي بنظرة، وال 

يلم بالفكرة من اأطرافها وياأخذها اأخذ العلماء بالنظر 

رجل  يقررها  كلمة  بني  �صا�صع  ...وب���ون  والتحليل 

كاملف�صل ال�صبي يف انتحال ال�صعر وبني هذا البحث 

الف�صيح العميق الذي قام به ابن �صالم")35(

اأ�صاد بجهد ابن �صالم يف فكرة  اأن املوؤلف  واملالحظ 

حيث  من  �صيء  يف  ينتقده  ومل  املو�صوع،  ال�صعر 

بينما  ال��رواة.  و�صع  اأ�صباب  بيان  طلب  اإال  التنظري، 

الثانية  الفكرة  يف  باالنتقاد  عليه  انهال  اأنه  �صنجد 

فكرة الطبقات مع تقدير جهده وتثمينه.

ابن  ينتقد  مل  الذي  فقط  املوؤلف  لي�ص  اأنه  واحلقيقة 

املو�صوع،  ال�صعر  ق�صية  وبحثه  درا�صته  يف  �صالم 
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له  �صلموا  بعده  والباحثني  العلماء  اأن  الظاهر  اإمنا 

مبا كتب، واكتفوا به، فمنذ زمنه مل يعد للق�صية زخم 

علمي، حتى اأثارها اأخريا طه ح�صني يف كتابه ال�صعر 

اجلاهلي، بطرح مغاير متاما ومذهب خمتلف. 

- فكرة الطبقات: 

ي�صع املوؤلف القارئ يف ت�صور اأهمية فكرة الطبقات 

الكتاب وقوامه  "اأ�صا�ص  الكتاب،  فهي  ومكانتها من 

، مذكرا باأنها الفكرة التي حتمل 
ودعامته الكربى")36(

عنوان الكتاب. 

ويفيد باأن فكرة الطبقات لي�صت ابتكارا حم�صا البن 

منزلة  يف  ال�صعراء  من  جماعة  "جعل  ف��اإن  �صالم، 

واحدة فكرة قدمية، فطن اإليها االأدباء االإ�صالميون يف 

اأن جريرا والفرزدق واالأخطل طبقة، ومناها اللغويون 

واالأع�صى  والنابغة  وزه���ريا  القي�ص  ام���راأ  بجعلهم 

اأن  �صالم  ابن  فكر  املوؤلف يف  يقراأ  ، ومنها 
طبقة")37(

طليعة  االإ�صالميني  وه��وؤالء  اجلاهليني  اأولئك  جعل 

�صعراء ع�رشهم، اأوحى اإليه بفكرة الطبقات، ف� "فكرة 

اأخ��رى،  بطبقات  بال�رشورة  توحي  االأوىل  الطبقة 

وكذلك فعل ابن �صالم، فجعل ال�صعراء طبقات.")38(

ويف هذا املعنى نذكر كتابا لعله متزامن مع "طبقات 

ال�صج�صتاين)  ملوؤلفه  ال�صعراء"  فحولة  هو"  ال�صعراء" 

)ت  االأ�صمعي  ل�صيخه  مادته  اأن  غري  255ه�(،  ت 

، واأ�صلوب 
)39(

216ه�(، بل قد ن�صب بع�صهم الكتاب اإليه
الكتاب يك�صف اأنه فوائد جمعها ال�صج�صتاين من �صيخه 

اأو �صماعه ل�صيخه معلما  االأ�صمعي، ب�صوؤاله املبا�رش، 

امل�صائل  ا�صتفتاح  فتجد  ل�صائل،  اإجابته  اأو  ابتداء، 

اأبو  االأ�صمعي، قال  اأبو حامت: �صمعت  "قال  بعبارات: 

و�صاأله  حامت:  اأبو  قال  الفحل،  معنى  فما  قلت  حامت: 

 ،
رجل، و�صاأله رجل واأنا اأ�صمع، و�صاألت االأ�صمعي")40(

ونحو هذه من العبارات التي تف�صح عن اأ�صل الكتاب 

اأقدم قليال من ابن �صالم، ولعل  بو�صوح، واالأ�صمعي 

الذي  هو  االأ�صمعي  عند  الفحولة  م�صطلح  حممول 

واحدة  الفكرة  اإذ  �صالم؛  البن  الطبقات  بفكرة  اأوحى 

جممل  يف  بالنظر  ال�صاعر  منزلة  اإىل  باحلكم  "تتجه 
اأن ابن �صالم طور الفكرة بالتف�صيل  ، غري 

�صعره.")41(

يف الفرز، فاأعّد �صلما من الدرجات.

وي�صري بحث املوؤلف يف تو�صيح ما جرى عليه العمل 

من  ماله  م��ربزا  �صالم،  ابن  عند  الطبقات  فكرة  يف 

اإجناز، ومطعما ذلك بكثري من مالحظاته ومناق�صاته. 

يبني اأوال مو�صوع االأحكام التي بنيت عليها الطبقات، 

ابن  طبقات  يف  ال�صعراء  ت�صنيف  اأن  ذلك  يف  فيقرر 

�صالم يحمل اأحكاما على ال�صعراء ال ال�صعر، حيث اإنه 

"مل يتعر�ص لتحليل الن�صو�ص االأدبية فيظهر جمالها 
الفني، وعنا�رشها الرائعة، اأو ما ع�صى اأن يكون فيها 

اأنف�صهم،  اإىل ال�صعراء  من �صعف وهزال، بل ان�رشاف 

ذاكرا لهم ما يراه جيدا، دون ذكر اأ�صباب تلك اجلودة 

يف الغالب الكثري، فلي�صت البن �صالم اإذن اأحكام على 

ال�صعر ن�صا، بل اأحكام على ال�صعراء، وتنويه مبا لهم 

وباملنزلة  نظراء،  من  لهم  ومبا  الطيب،  القول  من 

الكتاب  بنية  باأن  ذلك  ، ويعلل 
لها.")42( اأهل  التي هم 

)43(
وروحه هي التي حملت املوؤلف على هذا املنهج،

ولعل وجه هذا احلمل جنده يف جملة تالية، يف �صياق 

اآخر وهو: كون ابن �صالم معنيا بجعل ال�صعراء طبقات 

بعد  له  جند  لكننا   .
)44(

الن�صو�ص حتليل  عن  ،�رشفه 

ذلك ا�صتنتاجا يفاجئ به القارئ، اأفاده من معطيات 

اأن  وهو  اآخر،  تعليال  نعده  اأن  ميكن  الكتاب،  درا�صته 

ملكته  من  بكثري  اأ�صعف  االأدبية  �صالم  ابن  "ملكة 
، ويدلل على ذلك باأن "ملكته االأدبية يف 

العلمية")45(

 
كتب")46( فيما  تظهر  تكاد  ال  وتذوقه  ال�صعر  حتليل 

به  تاأخر  وقد  �صالم،  ابن  من  ننتظر  اأن  لنا  "وكان 
العهد حتليال لل�صعر ف�صيحا عميقا يالئم انف�صاح النقد 

يف امليادين االأخرى، لكننا ال جنده يتقدم يف تذوق 

لقد  بل  �صبقوه،  اأو  عا�رشوه  الذين  عن  خطوة  االأدب 

نرى له اأحيانا كالما عاما ال يحدد ذوقا خا�صا، وال 

ي�صعر بتفهم الن�صو�ص على النحو املقنع...")47(
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م 
َ
َنْنع اأْن   ، �رش 

َ
الب ع�رش 

َ
م نحن  بو�صعنا   كان  "اإذا 

االأم��ور  من  بالعديد  ارتباطنا  �صياق  يف  باالأمان 

،فاإننا مع املوت،ُنِقيم يف مدينة بال اأ�صوار" اأبيقور

 
ّ
ه��ام مو�صوع  فكرية،  نظر  وجهة  م��ن  امل��وت  اإن 

حياتنا  اأن  مادام   
ّ
هام  . الوقت  نف�ص  يف  �صتحيل 

ُ
وم

)فلو مل  للعدم  ِظال  لو كان  �صمته، كما 
َ
ب حَتِمل  كّلها 

َنُكن منذورين للموت ،الأ�صحى  بدون �صك ،لكل حلظة 

اأو  متميز(  ولون  ،مذاق خمتلف،  من حلظات حياتنا 

كما لو كان نقطة هروب بالن�صبة لنا من كل �صيء.

لكنه م�صتحيل ، مادام اأن كل ما يف املوت، ال ميكننا 

كوُن املوت ؟ هذا ما جَنهله 
َ
اأن ُنحيط به  فكريا. فما ي

 العظيم هو ما جعل 
ِّ

كننا اأْن َنعرفه. اإّن هذا ال�رش
ُ

وال مي

تكون  ما  اأ�صبه  بذلك  وهي  باالألغاز،  مليئة  حياتنا 

اأننا ال  باالأحرى  اأو  يوؤدي،  اأين  اإىل  بطريق ال نعرف 

نعرف اإىل اأين يوؤدي اإال فيما بعد )عند املمات(، لكن 

ن وراء ذلك - وراء 
ُ
ْكم

َ
ي اأن نعرف مع ذلك، ما  دون 

ثمة  كان  اإِْن  حتى  وال   - االأم��ر  هذا  ووراء  اللفظة، 

وجوٌد ل�صيء ما.

يوجد  )ال  االإن�صانية  تبداأ  منه  ال��ذي  ال�رش  ه��ذا  اإّن 

املوت(  يكون  عما  اأب��دا  ت�صاءل  حيوان  احلقيقة  يف 

ُكّف 
َ
ي مل  حيث  اإجابات،  من  بالتاأكيد  يخلو  ال   

ٌّ
���رِش

الفال�صفة قط عن الرد عن �صوؤال:"ما املوت؟". واحلق 

دورا  منها،َلعبْت  كبري  ج��زء  يف  امليتافيزيقا  اأن 

ميكننا  التي  الفال�صفة  اأجوبة  على  اأث��ر  هاهنا؛مما 

من  منهم  ق�صمني:اإذ  اإىل   �صديد  باخت�صار  تق�صيمها 

عدم(؛  )جم��رد  ال�صيء  مبثابة   
ّ
هو امل��وت  ب��اأن  يقول 

بينما االآخرون يوؤكدون على اأنه مبثابة حياة اأخرى، 

باعتبارها  نف�صها،  احلياة  لهذه   
ٌ
ا�صتمرار اأن��ه  اأو 

هما  االإجابتني  هاتني  اإّن  رة... 
ِّ
تحر

ُ
وم طاهرة  حياة 

العدم  اأن  كعدم،مادام  �صواء   املوت  لنفي  طريقتان 

 
َ

عترب
ُ
هو ال�صيء، اأو كحياة ما دام اأن املوت حينئذ ي

 ما 
ّ
حياة ثانية. من ثمة يبدو اأن التفكري يف املوت هو

ِمّنا املو�صوع  نفِلُت 
َ
اإنكاره :هكذا ي يعني العمل على 

اأنه  اأو  )اأب��ي��ق��ور(  ال�صيء  هو  فاملوت  ب��ال�����رشورة. 

باالأحرى لي�ص مبوت )اأفالطون( بل حياٌة اأخرى.

وعلى ما يبدو فمن امل�صتحيل العثور على حّل اأو�صط 

الذي  احلل  ذلك  عدا  االثنني،  احلدَّين  كن،مابني 
ْ ُ
مم

والال  اجلهل  على  يقوم  م��ادام  �صيء،  يف  بحّل  لي�ص 

املوقف  هذا  لكن  الالمباالة...  لنقل  اأو  وال�صك  يقني 

احل�صبان  بعني  ياأخذ  الذي  املوقف  اإال  لي�ص  الثالث 

كل ما ينطوي عليه املوقفان ال�صالفان  من ه�صا�صة 

 َقَدرنا، كّلما َتعلَّق االأمر 
ّ
وال يقني، مادام اأّن اجلهل هو

باملوت . وعالوة عن ذلك، بو�صعنا القول باأّن هذين 

متناق�صة  ت�صورات  عن  ان 
ِّ

عرب
ُ
ي ال�صالفني،  املوقفني 

املرفوع  الثالث  للمبداأ  كذلك  خا�صعة من حيث هي 

لذلك  تبعا   . متطرفة  مواقف  عن  ان 
ِّ

عرب
ُ
ي مما  اأكرث   ،

ال  اأْن  م��ا،اأو  �صيئا  املوت  يُكون  اأْن  اإذن  ال��الزم  ،من 

به  ما   
ّ
ما،وهو �صيئا  كان  اإْن  �صيء.لكنه   

ّ
اأي يُكون 

اأخرى،اأكرث  حياة  �صوى  يكون  العدم،فلن  عن  يتميز 

وذلك  االأوىل   احلياة  نورا، من  اأو  ما  حّد  اإىل  ظالما 

اأن  باخت�صار  االعتقادات.لنقل  اأو  احل��االت  بح�صب 

الفل�صفة  تاريخ  بقوة  ق  خرَتِ
َ
ي كان  اإِْن   ، املوت  �صوؤال 

فـي مفهوم املوت 

اأندري كونت �صبونفيل
ترجمة:ح�صن اأوزال*

*  باحث من المغرب



اإال  اأبدا  ل 
َ
ْقب

َ
ي ال  الأنه  اإال  ل�صيء  ال  فذلك  واالإن�صانية، 

نوعني من االأجوبة:هناك اأولئك الذين يعتقدون بكل 

هذا  )ويف  ْطَلق 
ُ
م  

ٌ
َعَدم املوت  باأّن  ْزم 

َ
ح من  اأوتوا  ما 

والفال�صفة  املالحدة  كل  ين�صوي  بال�صبط  النطاق 

َن 
ْ
و

َ
��ر

َ
ي ال  بخالفهم  الذين  اأولئك  وهناك  املاديني( 

نقل  مل  ،اإْن 
ْ

ح��ي��اَت��ني مابني  وعبورا  انتقاال  اإال  فيه 

بذلك  ح 
ِّ
ُت�رش )كما  ة  احلقَّ احلياة  بداية  بنظرهم  اأنه 

الروحانية  الفل�صفات  كل  ومبعيتها  الديانات  معظم 

قائما  ذلك  بالرغم من   
ِّ

ال�رش يبقى  املثالية(.هكذا  اأو 

،طاملا اأن التفكري يف املوت كما ُقلُت هو اإنكاره.لكن 

ا كان من املوت مثلما مل 
ّ
ِف اأبدا اأي

ْ
ع

ُ
هذا االإنكار، مل ي

ِنيه.
ْ
ع

َ
قا  مبا يُكونه املوت اأو مبا ي

َ
�صب

ُ
ُه م

ْ
ْخرِب

ُ
ي

: ما اجلدوى  
ّ
هذا ما �صيدفعنا اإىل طرح �صوؤال اآخر هو

اأّن االأمور  من التفكري يف ق�صية ال حّل لها؟. واحلق 

متثالتنا  �صائر  وكذا  كّلها  حياتنا   
ُ
تُقوم عليها  التي 

ود باالأ�صا�ص اإىل هذه الق�صية التي 
ُ
 َتع

ٌ
 اأمور

ّ
،اإمنا هي

 
َ

اأ�صلوب اأّن  هي ق�صية املوت،كما الحظ با�صكال:ذلك 

اعتقادنا  على  يتوقفان  تفكرينا  نهج  وكذا  عي�صنا 

وجودها  ع��دم  اأو  امل��وت  بعد  اأخ��رى  حياة  بوجود 

حقا  قابلة  بق�صايا  اإال  ين�صغل  اأن  ريد 
ُ
ي ال  ْن 

َ
م ��ا 

ّ
.اأم

على   
َ

رب
ُ

جم  
ّ
فهو ق�صايا(،  تعود   لن  ثمة  من  للحل)و 

ي�صتطيع  كيف  لكن  باملرة.  التفل�صف  عن  يتخلى  اأْن 

اأو ت�صحيته  بجزء من  َتخلُّ�صه من  ذاته  ذلك، دون 

�صوؤال   
ّ

اأي على  جُتيب  ال  العلوم  كانت  ومّلا   . العقل؟ 

من  ذواتنا  على  نطرحها  التي  املهمة  االأ�صئلة  من 

قبيل: ملاذا يوجد هنالك �صيء بدال من ال �صيء؟هل 

ت�صتحق احلياة اأن ُتعا�ص؟ما معنى اخلري؟و ما معنى 

ال�رش؟هل نحن اأحرار اأم جمربون؟هل اهلل موجود؟هل 

قد  التي  االأ�صئلة  فهذه  امل��وت؟،  مابعد  حياٌة  هنالك 

تتجاوز  )اإنها  عام  ب�صكل  بامليتافيزيقية  ننعتها 

ر،  علنا كائنات ُتفكِّ
َ

حقا كل فيزياء ممكنة( هي ما ج

بدورها  العلوم  اإّن   ( ف 
َ
َتتفل�ص كائنات  باالأحرى  اأو 

وت�صتاأهل  االأ�صئلة(  هذه  ِمْثل  ح 
َ
َتطر ال  ر،لكنها  ُتفكِّ

اأْن ُنطِلق عليها بالتايل ا�صم االإن�صانية اأو املنذورين 

املنذورين  لكن  االإغ��ري��ق؛  تعبري  ح��ّد  على  للموت 

وتون-
ُ
�صيم الذين  اأولئك  مبعنى  لي�ص  هنا  للموت 

الذين  اأولئك  مبعنى  وت-بل  مَتُ اأي�صا  فاحليوانات 

ال  فُهم  وُتون، 
ُ
�صيم اأّنهم  عِرفون 

َ
ي نهم 

ْ
َكو من  بالرغم 

ي�صتطيعون  وال  املوت  ل 
ْ
ِفع ِنيه 

ْ
ع

َ
ي الذي  عِرفون،ما 

َ
ي

امل��وت... يف  التفكري  عن  وا  يُكفُّ ذل���ك،اأْن  عن  ف�صال 

�ْصِكال 
ُ
م الذي ظل  املوت  هذا  اأّن  يتبدى  احلّد  هذا  اإىل 

 
ّ
مالزما لالإن�صان، باعتباره حيوانا ميتافيزيقيا، هو

ما ال يتطلب حال اأكرث مما يتطلب باالأحرى، املواجهة 

ال غري.

،عبارة  "مونتاين"  عند  ال�صياق  ذات  يف  ُنلفي   

التايل:"اأْن  النحو  على  بالفرن�صية  يَغت  �صِ �صهرية   

 
ّ
وت..."وهي مَنُ اأن  َنتعلَّم  اأْن  يعني  ما   

ّ
هو َنتفْل�صف 

باملنا�صبة عنوان ال�صذرة الع�رشين من كتابه االأول.

�ص هذه الفكرة 
َ
 من اقتب

ّ
لكن الواقع اأّن "مونتاين" هو

بدوره يف  قدِّمها 
ُ
ي "�صي�رشون" الذي  �صك، من  دومنا 

قولة  باعتبارها   ،les tusculanes "تو�صكولوم" موؤلفه 

اإىل  االأ�صل  يف  تعود  فكرة   اأنها  الأفالطون...لنقل 

ال اإىل الالتينية من لدن 
ّ
ْت ترجمتها اأو اأفالطون، ومَتّ

�صي�رشون،ومنها اإىل الفرن�صية من لدن مونتاين...لكن 

االأهم اإمنا هو ما تنطوي عليه هذه العبارة من معنى 

ال  خمتلفتني،كما  طريقتني  ِوفق  ا�صتيعابه  ِكننا 
ْ ُ
،مي

م 
َ
�ص حُتْ �صياقهما  يف  �صلفا؛طريقتني  مونتاين  حظ 

م 
َ
�ص حُتْ مثلما  متاما  ذاك  اأو  النحو  هذا  على  احلياة 

اأي�صا الفل�صفة يف جزء كبري منها.

،ال��ذي  االأف��الط��وين  املعنى  هو  االأول  املعنى  لعّل 

الف�صل  حالة  ،باعتباره  امل��وت  ي�صحى  مبوجبه 

غاية  احلياة؛وهي  غاية  واجل�صد،هو  ال��روح  مابني 

تعمل الفل�صفة من جهتها على بلوغها باأقل ما ميكن 

فيد ذلك االإقدام 
ُ
هد وعرب اأق�رش الطرق. لكن هل ي

ُ
من ج

يتعلق   االأم��ر  اأن  م��ادام  بالعك�ص  ال  االنتحار؟  على 

حرية،الأّن  واأكرث  �صفاء،  واأكرث  حيوية،  اأكرث  بحياة 

ْت  من هذا ال�صجن-
َ
ر

َّ
الروح �رشعان ما َتُكون قد حَتر

هو  اجلورجيا�ص-الذي  بتعبري  القرب  هذا  من  لنقل 

اجل�صد...ذلك اأن " الفال�صفة احلقيقيني،على حّد توكيد 

د قط  
ُ
ع

َ
اأفالطون ،ُهم الفال�صفة الذين ماتوا �صلفا"ومل ي

هم املوت:اإذ ما الذي  �صياأُخُذه منهم؟
ُ
ْزِعج

ُ
ي

لهذه  "مونتاين"  ��ف��ِرده 
ُ
ي ال��ذي  الثاين  املعنى  اأم��ا 

املوت   ي�صحى  مبوجبه   الذي  املعنى   
ّ
العبارة،فهو

اكِتماِلها)ولي�ص  ِنهايِتها"اأو  و"نقطة  للحياة  "حّدا" 
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ينبغي  "غايَتها".لذلك  ال  باالأحرى  (احلتمي  هدَفها 

لي�ص  اأّنه  مادام  به  ل 
َ
َنْقب اأن  للموت،و  َن�صَتِعّد  اأْن  لنا 

ِلم له على 
ْ
بو�صعنا اأن َنْنَفِلت منه، لكن دون اأن ن�صت�ص

�صعادتنا.واإذا  علينا  ْف�ِصد 
ُ
وي حياتنا  فيه   

ُ
ب

ِّ
َخر

ُ
ي نحو 

اأْن  على   
ّ

�رشِ
ُ
ي االأوىل،  حماوالته  يف  مونتاين  كان  

اأَ 
َّ
َتَهي

َ
وي اأَْلفه 

َ
ي ِلَكي   

ّ
ر يف املوت على نحو م�صتِمر َفكِّ

ُ
ي

 se roidir contre( هته 
َ
اب

ُ
جم يف  �صتِميتا 

ُ
م ويبقى   ، له 

ِمن  َتال  ما  ،يف  �صار  ْن 
َ
م ،فهو  يقول   كما   )la mort

معه  والتعاطي  باملوت  وِله 
ُ
ُقب فرط  املحاوالت،ِمن 

د 
ّ
امُلتعو   

ّ
ِبَزي ْظَهر 

َ
ي  ، الزمان   

ّ
ر

َ
م على  وُلْطف   

ْ
�رش

ُ
ِبي

على هذا االأمر ،حتى غدا  التفكري يف املوت  بالن�صبة 

اأو داٍع كبري.  اأقل �رشورة ودومنا حاجة ما�صة  اإليه 

مونتاين،  اجنازات  نقل  مل  اإْن  جناحات،  كانت  ولئن 

يه  رَتِ ْ
ع

َ
اأْن ي تتميز بالتطور ال التناق�ص ،فالرجل بدل 

د حلظات عابرة 
َّ
ر

ُ
دَِّعي اجلراأة التي هي جم َ

القلق اأو ي

ْنَزع الالمباالة، باعتبارها ما ال يعني 
َ
ْنَزُع م

َ
بنظره،ي

ول ال�صارم باملوت. وهذا 
ُ
ة اأو الن�صيان بل القب

ّ
الت�صلي

عباراته  اإح��دى  يف  �صديد،  باقت�صاب  عنه   
َّ

عرب ما 

اأْن  اأُِري��د  التايل:"اإنني  النحو  على  والنادرة   الرائعة 

ع ِمن مكاِتب 
ِّ
�ص

َ
اأُو اأْن   فيه 

ُ
اأ�صتطيع اأبقى فاعال ب�صكل 

واأن��ا  امل��وت  فاِجئني 
ُ
ي االإمكان،حتى  َق��ْدر  احلياة 

كرِتث  به  وال حتى بحديقتي 
ُ
الكرنب ،غري م اأْغر�ص 

هاته  واحلالة  كان  اإْن  التفل�صف،  لعّل  الناق�صة". 

،هو ما يعني اأْن َنتعلَّم املوت، فذلك لي�ص اإال الأنه هو 

املوت-  اأّن  مادام  احلياة  َنتعلَّم   اأْن  يعني  ما  اأي�صا 

فكرة املوت،و حتمية املوت- جزء ال يتجزاأ من هذه 

.لذلك  غري  ال  لوحدها  االأهم   
َّ
هي احلياة  احلياة.لكن 

،دون   
ّ
كما هي ها 

ِّ
ب

ُ
ح على  احلقيقيون  الفال�صفة  َداأَب 

اأن ُتْزِعجهم حتى ولئن كانت تنتهي باملوت.

بانبعاث جديد، و�صواء  اأو  بالعدم  االأمر  و�صواء تعلق 

كانت ثمة حياٌة ثانية اأو مَلْ َتُكن حياٌة باملرة، فنحن 

اجتاه  َنْنحاز  اأْن  اإال  اخليارين  هذين  اأم��ام  ِلك  مَنْ ال 

دل نهائيا عن كل اختيار متاما مثلما 
ْ
اأحدهما اأو اأْن َنع

 : نف�صه  مونتاين  اأو  االإرتيابية  النزعة  اأن�صار  يفعل  

ِكني فقط 
ِّ
تم�ص

ُ
 بالفعل،م

ّ
فنرْتُك ال�صوؤال مفتوحا كما هو

بهذا االأفق الذي هو احلياة.لكن تلكم مرة اأخرى هي 

اأي�صا طريقٌة للتفكري يف املوت،وهو اأمر من ال�رشورة 

 
َ

عَترب
ُ
ي الذي  هذا  يف  نفكر  ال  اأن  بنا  كيف  اإذ  مبكان. 

باالأحرى مبثابة االأُفق بالن�صبة لكّل ِفْكر كما بالن�صبة 

لكّل حياة؟

قائال:"اإّن  يكتب   ذل��ك  من  بالرغم  �صبينوزا،  لكن 

 االإن�صان الذي ال ي�صغل باَله باملوت  
ّ
 ، هو

ّ
االإن�صان احلر

ٌل 
ُّ
ٌل يف احلياة اأكرث مما هي تاأَم

ُّ
؛ ذلك اأّن ِحْكمته  تاأَم

اجلملة   هذه  من  الثاين  اجلزء  كان  واإذا  املوت".  يف 

من  �رشب  على  ينطوي  االأول  فاجلزء   ، عاديا  يبدو 

 
ْ

ل احلياة - اأي
َّ
�رشوب التناق�ص ؛ اإذ كيف لنا اأن نتاأم

ِنها 
ْ
ها وَكو

َ
ر اأي�صا يف ِق�رش اأْن نتفل�صف- دون اأْن ُنفكِّ

اأّن احلكيم  عاِبرٌة واآيلٌة للزوال؟ وحتى ولئن اعتربنا 

ر  فكِّ
ُ
ي ْن 

َ
م  

ّ
�صبينوزا( هو  بنظر 

ّ
احُلر الكائن  )وحده هو 

ر يف  فكِّ
ُ
ي اأن  الوجود واحلياة والقوة بدل  يف م�صائل 

اأن  كننا 
ْ ُ
مي وال�صعف،فهل   واملوت  الالوجود  م�صائل 

اأي�صا -  ر فيها  اأن ُنفكِّ ر يف احلياة حقيقة، دون  ُنفكِّ

 نفي- من زاوية اأُُفوِلها وِنهايِتها؟
ّ
كلُّ حَتديد هو

االأمر،يف  هذا  ك 
َ
تدار

َ
ي من   

ّ
ذلك،هو مع  �صبينوزا  لكن 

هذا  تجاوزا 
ُ
االأخالق"،م "علم  كتابه  من  اآخر  ن�ص 

اأن  ثمة  حا على  �صِّ
َ
و

ُ
التفكري االأحادي، وم النوع من 

منه،  اأق��وى  اآخ��ر  كائنا  حم��دود،  كائن  كل  بجانب 

يعني  ما  اأية حلظة.و هذا  ِهز عليه يف 
ْ
ج

ُ
ي اأْن  بو�صعه 

للموت   
ٌ
منذور  

ّ
حي كائن  كل  باأّن  عرِتف 

َ
ي الرجل  اأن 

 يف 
َّ
عه،و باأاّل اأحد ي�صتطيع اأْن يعي�ص اأو اأن ي�صتمر

ْ
ِبطب

هدُِّده 
ُ
قاِوم هذا املوت الذي ال يلبث ي

ُ
العي�ص دون اأن ي

الِحقه.فنحن كائناٌت منذورة 
ُ
ِمن كّل حدب و�صوب وي

ن اأقوى ِمّنا والطبيعة اأَْعتد 
ْ
للموت ال ل�صيء اإال الأن الَكو

. واإذا كانت احلياة هي ما يعني ال�رشاع واملقاومة 

اأحد  ال  اأْن   
ّ
ه��ي فاحلقيقة  البقاء،  يف  واالإ�صتمرار 

بحيث  نهاية.  ال  ما  اإىل  ذلك  االإ�صتماثة يف  ي�صتطيع 

ربا على 
ُ

ِجد نف�صه، جم
َ
اأّن كّل كائن حي، �رشعان ما ي

الغاية   
ّ
هو املوت  اأّن  املطاف، طاملا  اآخر  املوت يف 

الوحيدة املر�صودة له من حيث هو كذلك .تبعا لذلك 

 ما يعني 
ّ
، يتبدى اأّن التفكري يف املوت با�صتمرار هو

التفكري فيه على  ا عدم 
ّ
اأم فرط؛ 

ُ
التفكري فيه ب�صكل م

َت ُكلِّيا عن التفكري.
ْ
 ما يعني اأنك َتخلَّي

ّ
االإطالق فهو

 ب�صكل 
ّ
ر

ُ
د ح

َ
عالوة على ذلك، نالحظ ، باأّن ما ِمن اأَح

د حكيم ُكلِّيا. وهذا ما 
َ

طَلق متاما مثلما اأنه ما ِمن اأَح
ُ
م
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اما رائعة اأو لياٍل مريرة  كفر�صة اإ�صافية 
ّ
نا اأي

ُ
نح

َ
مي

يلزمنا القبول بها للتفكري زيادة يف املوت. 

واإذا كان لنا اأْن ناأمل من جهة اأخرى، اأن تُكون هناك 

هذا  الأّن  اإال  ل�صيء  ال  ،فذلك  املوت  بعد  ثانية  حياة 

االأمل وحده هو ما �صي�صمح لنا بالعثور على اجلواب 

ال�صايف عن ال�صوؤال املتعلق باملوت. لكن لعمر اجلراأة 

وال االأمل كانا برهانني كافيني.

 �صيلوذ به 
ٌ

اأما اإذا كان البع�ص يرى اأّن املوت خال�ص

اأنه باالأحرى  اأفالطون  ِجُد  على حّد تعبري 
َ
ي اأو  رمبا 

االآخر  البع�ص  العناء"، فاإّن  "جمازفٌة رائعة ت�صتحق 
اأنه  ذَكر،يرى 

ُ
ي �صيء   

ّ
اأي امل��وت  من  ينتظر  ال  ال��ذي 

للتخلُّ�ص  ومنا�صبٌة  للراحة  ،فر�صٌة  ذلك  من  بالرغم 

اأو  ِتعان 
ُ

مم  ، ران 
ُّ
الت�صو ِكال  يبقى  هكذا  ياء. 

َ
الع ِمن 

قاب قو�صني من ذلك ،طاملا اأّن فكرة املوت قد تفيُدنا 

بر�صا،  احلياة  مع  تعاطينا  حيث   من  ،�صواء  كثريا 

لنا معها باعتبارها ما 
ُ
جراء االأمل اأو من حيث تعام

ال يقبل التعوي�ص جراء َفراَدِتها. ومن اجلدير بالذكر 

ة 
َّ
ج

ُ
ح احلالتني  ِكلتا  يبدو يف  ما  هو  املوت  اأّن  على 

،تدفعنا اإىل احِلر�ص ُكلِّيا على عدم ت�صييع اأية حلظة 

من حلظات احلياة.

ُقلُت  اإْن  ا 
ّ
���رِش اأخفيكم  فال  اأن��ا،  ني 

ُّ
ُخ�ص

َ
ي فيما  اأم��ا 

حون 
ِّ
رج

ُ
ي الذين  اأولئك  ِمن  نف�صي  اأَْعترِب  اأنني  لُكم  

الكربى  املوت  احتمال  ن�صبة  واأّن  ،�صيما  العدم  ة  َكفَّ

ْطلقا.
ُ
قيًنا م

َ
جْتعُلني اأتعامل معه عمليا كما لو كان ي

ري 
ْ
ر اأم

َّ
على هذا االأ�صا�ص فاإين بقدرما اأُحاِول اأْن اأتدب

نا�صبني اإىل 
ُ
معه قْدر امل�صتطاع،بقدرما اأِجُد اأّن ذلك ي

اأكرث مما  حزنني 
ُ
اأقربائي  ي �ُص 

َ
ر

َ
اإذا كان م حّد ما.و 

 من موتي.
ّ
زنا علي

ُ
حزنني موتهم،فاإّن موتهم اأ�صّد ح

ُ
ي

ن رمبا،اأو بفعل 
ِّ
ذلك ما اكت�صبُته بفعل التقدُّم يف ال�ص

 
ّ
حِرمني اإال ِمن ذاتي؛وهو

ُ
ة،بحيث اأّن موتي لن ي

ّ
و

ُ
االأب

حِرمني ِمن كلِّ �صيء يف نف�ص الوقت الذي 
ُ
بذلك يكاد ي

موتنا  عد 
َ
ب اأنه  مادام  �صيء:   

ّ
اأي ِمن  فيه  حِرمني 

ُ
ي ال 

كيفما  �صيء   
ّ

اأي من  باحلرمان  ر 
ُ
َن�ْصع اأْن  �صَتِحيل 

َ
ي

 بخالف ذلك  لي�ص واقعيا 
ّ
ا موت غرينا، فهو

ّ
كان.اأم

وؤمِل.لكن 
ُ
م وِجّد  حم�صو�ص  ِجّد  اأي�صا  هو  بل  فح�صب، 

ِفينا مع ذلك من مواجهته 
ْ
ع

ُ
، لي�ص ي كل هذا لالأ�صف 

ح "فرويد"  اأي�صا. وهذا ما ندعوه باحِلداد الذي اأو�صَ

الذات،يتطلب  على  اآخر،ا�صتغاٌل  �صيء  كل  قبل  اأن��ه 

اأن  اأح��ٌد،  ي�صتطيع  لن  وبدونه  معلوم  هو  كما  وقتا 

هذا  اإطالقا."لنتذكر،باملنا�صبة  الوجود  مع  يت�صالح 

اأبحاثه  �صمن  "فرويد"  ده  
َ
ر

ْ
اأَو ال��ذي  القدمي  املثل 

 Si vis pacem،para: النف�صي  التحليل  يف 

ّد نف�صَك 
ُ
لم َفع

ِّ
bellum. "اإذا اأردَت اأن حُتاِفظ على ال�ص

 si vis":  للحرب". وقد حان الوقت لتعديله كالتايل

يف   
ُ
غب

ْ
تر ُكنَت  "اإذا   .  vitam،para mortem

َتُكون  اأن  احلياة،فعليك  ل 
ُّ
حَتم على  ة 

َ
امَل��ْق��ُدر ِب 

ْ
ك�ص

ول املوت." لكن اأمْل ُن�صيء التعبري عندما 
ُ
�صتعدا لُقب

ُ
م

ا بنا  اأْن 
ّ
ري

َ
ِل احلياة؟ اأكيد.لذلك كان ح

َّ
َتكلَّمنا عن حَتم

غبَت يف تثمينها 
َ
 احلياة،و ر

ّ
ب دَت اأْن حُتِ

َ
نُقول :"اإذا اأر

بكل جالء،فال تن�صى باأنَّ املوت جزء ال يتجزاأ منها". 

ذلك اأّن الُقبول باملوت- موتنا ال�صخ�صي وكدا موت 

جعَلنا 
َ
ي ب��اأْن  الكفيل  الوحيد  ال�صبيل  هو  اأقاربنا- 

كائنات اأ�صّد ما تكون وفاء للحياة.

االآن  يف  للموتى  وعا�صقون  موتى  اأننا   هي  احلقيقة 

التمزق  هذا  زُِّقنا.لكن  َ ُ
مي ما   

ّ
وهو َنُكوُنه  ما  ذاته:هذا 

َنح احلياة 
َ

 اأي�صا ما مي
ّ
الذي جعل ِمّنا رجاال ون�صاء هو

قيمتها العظمى.اإذ كيف بو�صع احلياة اأن ت�صحى ثمينة 

 مْل يُكن 
ْ
ونادرة ومده�صة لو مْل َنُكن منذورين للموت ولو

املوت  ثنايا  بني  والتال�صي   لالنهيار  قابال  وجودنا 

ُيوؤثِّر  قد  ما   
ّ
،هو للموت  اخلاطئ  متثلنا  ؟"اإن  احلالكة 

ها بال  �صط حلظة من حلظات حياتنا ،فريدُّ
ْ
َلبا على اأب

َ
�ص

اأْن  اإذن  "ِجيد"".من الالزم علينا  قيمة على حّد تعبري 

 احلياة ب�صكل اأف�صل- لكي 
ّ
ر يف املوت حتى ُنِحب ُنفكِّ

نها 
ِّ
ة وعابرة- وُنثم : ه�صَّ

ّ
ها على اأية حال كما هي

َّ
ُنِحب

ر 
ِّ
ُيرب ما   

ّ
هو ذلك  ولعلَّ  �صن. 

ْ
اأح ب�صكل  وَنعي�َصها  اأكرث 

هد يف هذا الف�صل.
ُ

كفاية كّل ما بدْلناه ِمن ج

املرجع :

 André Comte-Sponville ،Présentations de la
 philosophie،éd ،Albin Michel S.A 2000 de la page
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في   )   Intertextuality  ( التنا�ص  مفهوم  اأن  يبدو 

المفاهيم  من  العربي،   / االأوروبي  االأدبي  النقد 

القرن  من  الثاني  الن�صف  اإّبان  بقوة  ُطِرَحْت  التي 

الع�صرين، وتحديداً عندما طرحت الناقدة البلغارية 

الم�صطلح  هذا    )  Julia Kristeva  ( كري�صتيفا  جوليا 

“ وكريتيك   Tel ? Quel  “ كيل  “ تيل   في مجلتي 

“، ثم قامت بن�صر مجموعة من البحوث   Critique  "
الرواية   " ون�ص   " ال�صيميوطيقا   “ كتابيها  في 

 )) التنا�ص   (( " اأن:   اإلى  بارت  روالن  وي�صير   ..
)1("

ن�ص  كل  فيه  نف�صه  يجد  الذي  هو   L’intertextuel

يختلط  اأن  ي�صتطيع  ال  اآخر  لن�ص  تنا�صيًا  اإال  لي�ص 

ما  " عمل  " ينابيع  عن  البحث  للن�ص:   اأ�صل  باأي 

اأو " عما اأثر فيه " هو ا�ص�تجابة الأ�ص�طورة الن�صب ، 

التي يتكون منها ن�ص ما مجه�ولة،  فاالقتبا�ص�ات 

عديمة ال�صمة ومع ذلك فهي مقروءة من قبل:  اإنها 

.. فالتنا�ص اإذن في اأب�صط 
اقتبا�صات بال قو�صين")2(

البع�ص،  بع�صها  الن�صو�ص  تداخل  هو  مفاهيمه 

الم�صتدعاة  الن�صو�ص  ت�صهم هذه  وت�صابكها، بحيث 

في عملية اإقامة الن�ص ال�صعري اأو النثرى على حد 

" هو حقل  التنا�ص  باأن  القول  فاإن  ثمَّ  �صواء، ومن 

اأ�صالء  الن�صو�ص،  تبادل  واإْن  اللغة،  توزيع  اإعادة 

ن�صو�ص دارت، اأو تدور في فلك ن�ص يعتبر مركزاً، 

ذلك  �صبل  من  واحدة  هو  معه،  تتَّحد  النهاية  وفي 

التفكك واالإنبناء:  كلُّ ن�ص هو تنا�ٌص، والن�صو�ص 

لي�صت  وباأ�صكال  متفاوتة  بم�صتويات  فيه  تتراءى 

نتعرف  اإذ  باأخرى  اأو  بطريقة  الفهم  على  ع�صية 

ن�صو�ص الثقافة ال�صالفة والحالي�ة:  فكل ن�ص لي�ص 

اإال ن�ص�يجًا جدي�داً من ا�صت�ص�هادات �ص�ابقة، وتعر�ص 

اإيقاعية،  نماذج  �صيغ،  ن�ات،  مدوِّ قطع  الن�ص  في 

نبٌذ من الكالم االجتماعى .. اإلخ؛ الأن الكالم موجود 

قبل الن�ص وحوله .  فالتنا�صية، قدر كل ن�ص، مهما 

اأو  المنبع  تقت�صر حتمًا على ق�صية  كان جن�صه، ال 

 ، المجهولة  يغ  لل�صِّ عام  مجال  فالتنا�ص  التاأثير؛ 

�صعورية  ال  ا�صتجالبات  ؛  اأ�صلها  معرفة  يندر  التي 

التنا�ص  ر  ومت�صوَّ مزدوجين.  بال  مقدمة  عْفوية 

جانبها  الن�ص  نظرية   ، اأ�صوليا  يعطي  الذي  هو 

اأن التنا�ص في  .. والذي ال �صك فيه 
)3(" االجتماعي 

مفهومنا النقدي يرجع اإلى احتمال قوي في وجود 

و�صائج مبا�صرة بين الن�صو�ص ال�صابقة والالحقة اأو 

وي�ص�ير   ، وحا�صره  �ص�الفه  الكالم  بين  اآخر  بمعنى 

 " اأن الكالم كله:   اإلى  الفرن�صي روالن بارت  الناقد 

لي�ص  ولكن  الن�ص،  في  ي�صُب   ، وحا�صره  �صالفه 

وفق طريقة متدرجة معلومة ، وال بمحاكاة اإرادية، 

الن�ص  تمنح  �صورٌة   ، مت�صعبة  طريق  وفق  واإنما 

. �صحيح 
)4(" اإعادة االإنتاج  و�صع االإنتاجية، ولي�ص 

اإثراء الن�ص  اأن التنا�ص له دوره الفاعل في عملية 

اأما  والمعرفية هذا من ناحية  الداللية  الناحية  من 

االأخرى:  فهي القيمة الجمالية التي يبعثها التنا�ص 

اأ�سكال التنا�ص

يف �صعر رفعت �صالم

*
اأحمد ال�صغري  

*  ناقد وأكاديمي من مصر 



في داخل الن�ص ال�صعري " المنتج "؛ الأن االإنتاجية 

توحي ب�صكل اأو باآخر اإلى القيمة الحقيقية وراء هذا 

الن�ص الذي ي�صتدعي مقوالت ال�صابقين اأو الالحقين 

اإلى  الدكتور �صبري حافظ  وي�صير  ب�صورة �صمنية، 

" اأن التنا�ص هو الذي َيَهُب الن�ص:  قيمته ومعناه 
يمكننا  �صياق  الن�ص �صمن  ي�صع  الأنه  فقط؛  لي�ص   .

اإ�صاراته  وَيَهُب  االإ�صاري،  نظامه  مغاليق  ف�ص  من 

هو  الأنه  اأي�صًا؛  ولكن  معناها،  عالقاته  وخريطة 

الذي يمكننا من طرح مجموعة من التوقعات عندما 

نتعامل  للتلقي  اأفق  وا�صتجالب  ما،  ن�صًا  نواجه 

ي�صبع بع�ص هذه  اأن  الن�ص  يلبث هذا  به معه. وما 

اهتمت  التي   .
)6(

الدرا�صات بين  ومن   ..
التوقعات")5(

فاطمة  درا�صة   ، �صديداً  اهتمامًا  التنا�ص  بنظرية 

قنديل التي جاءت بعنوان التنا�ص في �صعر �صعراء 

مفهوم  حول  تنظيريًا  ف�صاًل  وقدمت   ، ال�صبعينيات 

 ، اأهدافه  واأهم  وق�صاياه  واإ�صكاالته  الم�صطلح 

يبدو   " اأنه  اإلى  قنديل  فاطمة  اأ�صارت  فقد  ثمَّ  ومن 

م�صطلح التنا�ص واحداً من تلك الم�صطلحات التي 

تعر�صت - وال تزال - للتحوالت وتعدد التعريفات 

وال�صياقات واالنتقادات ، مما يجعل دار�ص التنا�ص 

الذي  المراوغ  الم�صطلح  هذا  تحديد  اإ�صكالية  اأمام 

االعتبار  في  اأخذنا  اإذا  اإال  )اته(  مفهومه  يتحدد  ال 

الم�صطلح  هذا  اأفرزت  التي  المختلفة  ال�صياقات 

وت�صعب دالالته ح�صبها، ولعل اأب�صط مفاهيم التنا�ص 

اأدبي  ن�ص  بين  تن�صاأ  التي  العالقات  تلك  يعني  اأنه 

وغيره من الن�صو�ص، غير اأن هذا المفهوم، الب�صيط 

بين  العالئق  ظاهرة  اإلى  ي�صير  االختزال،  حد  اإلى 

 ، التنا�ص  م�صطلح  اإلى  ي�صير  مما  اأكثر  الن�صو�ص 

بكل ما يتطلبه الم�صطلح من دقة وو�صوح واكتمال 

.
، فللم�صطلح معنى محدد ")7(

متعدد  التنا�ص  م�صطلح  اأن  فيه  �صك  ال  والذي   

المفاهيم والروؤى ، ومن ثمَّ كان لزامًا على الباحث 

اأن يحدد لنف�صه مفهومًا خا�صًا يدور حوله اأو ينطلق 

الدرا�صة  طبيعة  اقت�صته  الذي  المفهوم  هذا   ، منه 

التطبيقية التي نحن ب�صددها وهي ا�صتنطاق مناطق 

ال�صعر  التنا�ص وتتبعها في ق�صيدة االإِبيجراما في 

 � اأقرب مفاهيم التنا�ص  اأن  العربي الحديث . واأظن 

كما يتبدى للباحث � هو اأن التنا�ص عبارة عن تفاعل 

اأو النثرية تفاعاًل يقترب  بع�ص الن�صو�ص ال�صعرية 

من االمتزاج ، ينتج عن هذا االمتزاج والتفاعل ن�صًا 

والداللية  الفنية  ومعاييره  �صماته  له  بذاته  قائمًا 

وجوده  في  اأ�صهمت  الذي  الن�ص  هذا   ، واللغوية 

لها من  اإحياًء  اأو الحقة،  �صابقة  مجموعة ن�صو�ص 

جانب واإثراًء للن�ص نف�صه من جانب اآخر . وتعزيزاً 

نجده   ، الباحث  اإليه  ذهب  الذي  ال�صابق  للتعريف 

مت�صاًل بتعريف الناقد مارك اأنجينو الذي جاء في 

مقال  بعنوان التنا�صية فيقول:  " يندرج م�صطلح 

 " اإ�صكالية  في   .  1966 كري�صتيفا  عند  التنا�صية 

االإنتاجية الن�صية " ) ديدن Tel - Quel ( في ذلك 

الع�صر واأعيدت �صياغتها بعد ذلك ك� ) عمل للن�ص( 

لعمل   Tramarbiet االأحالمى  للن�صاط  ن�صخ   (

الحلم ( وال يتحدد اإال في �صبيل اأن يدمج كلمة اأخرى 

هى اإيديولوجيم ideologéme )الذي يمكننا اأن 

نظن بقراءة �صريعة كل ال�صرعة اأنه قد ن�صج على نمط 

موينم ومورفيم وفوينم (.

تقول كري�صتيفا:  اإنَّ االيديولوجيم هو عينة تركيبية 

التي  الموؤديات  مع  معلوم  ن�ص  لتنظيم  تجمع   ،

 " هي  اإذن  فالتنا�صية  اإليها.  يحيل  اأو  ي�صتوعبها 

ن�صو�ص  من  ماأخوذاً  موؤدى  الن�ص  في  يتقاطع  اأْن 

وتحويل،  اقتطاع  هو  التنا�صي  العمل  واإن   ، اأخرى 

ويولد تلك الظواهر التي تنتمي اإلى بديهيات الكالم 

كري�صتيفا  ت�صميها  جمالية  اختبار  اإلى  انتماءها 

اعتماداً على باختين " حوارية " وتعددية االأ�صوات 

. ومن ثمَّ فاإن التنا�ص يمثل اإحدى البوؤر المركزية 
)8("

في الن�ص ال�صعري اأو النثرى؛ الأن التنا�ص على حد 

قول �صبرى حافظ:  " يلفت اهتمامنا اإلى الن�صو�ص 

اأغلوطة  عن  التخلي  واإلى   ، والم�صبقة  الغائبة 

ا�صتقاللية الن�ص؛ الأن اأى عمل يكت�صب ما يحققه من 

معنى بقوة كل ما كتب قبله من ن�صو�ص . كما اأنه 

يدعونا اإلى اعتبار هذه الن�صو�ص الغائبة مكونات 
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ل�صفرة خا�صة يمكننا وجودها من فهم الن�ص الذي 

نتعامل معه، وف�ص مغاليق نظامه االإ�صاري . لكن 

ازدواج البوؤرة هنا هو الذي ال يجعل التنا�ص نوعًا 

ن�ص  يعقدها  التي  المحددة  العالقة  تو�صيف  من 

اإلى  ذلك  يتجاوز  ولكنه   ، ال�صابقة  بالن�صو�ص  ما 

والمنطقي  اال�صتطرادى  البناء  في  اإ�صهامه  تحديد 

بمجموعة  عالقاته  ا�صتق�صاء  واإلى  ما،  لثقافة 

 ، احتمااًل  تجعله  التي  والموا�صعات  ال�صفرات 

احتماالت  تبلور  والتي   ، ما  ثقافة  داخل  واإمكانية 

. وتحدد جوليا كري�صتيفا 
هذه الثقافة بالن�صبة له")9(

) Julia Kristeva ( مفهوم الن�ص فتقول:  نحدد 

الن�ص كجهاز عبر ل�صاني يعيد توزيع نظام الل�صان 

بوا�صطة الربط بين كالم توا�صلي يهدف اإلى االإخبار 

المبا�صر وبين اأنماط عديدة من الملفوظات ال�صابقة 

اإنتاجية وهو  اإذن  . فالن�ص  اأو المتزامنة معه  عليه 

 ، ن�صي  وتداخٌل  للن�صو�ص  ترحال  اأنه  يعني:   ما 

ففي ف�ص�اء ن�ص معين تتقاطع وتت�نافي ملفوظات 

. ويقترب من هذا 
)10(" اأخرى  مقتطعة من ن�ص�و�ص 

التعريف،الدكتور �صالح ف�صل في�صير اإلى اأن الن�ص 

" يمثل عملية ا�صتبدال من ن�صو�ص اأخرى؛ اأى عملية 
"تنا�ص " "Intertextualite" ففي ف�صاء الن�ص 
تتقاطع اأقوال عديدة ، ماأخوذة من ن�صو�ص اأخرى 

االآخر  البع�ص  بتحييد  يقوم  بع�صها  يجعل  مما   ،

فكرة  كري�صتيفا  عند  المفهوم  بهذا  وترتبط  ونق�صه 

ثم   .ومن 
)11(" اأيديولوجية"  باعتباره"وحدة  الن�ص 

فاإن  الن�ص يتولد من رحم ن�صو�ص اأخرى  اليمت 

لها بعالقة ما ، وفي الوقت نف�صه  فهو جزء من هذه 

في  المختلفة  والمتباعدة   المتغايرة   الن�صو�ص 

الزمان والمكان  ،  فاأ�صبح الن�ص ال�صعري / النثري  

اأي ن�ص كان   ُمْنَتْج من خالل  عملية اله�صم الكبري 

، ومن  االأديب    / ) ال�صاعر   ( الُمْنِتْج  التي  قام بها 

ثّم فاإن مناطق التنا�ص  متعددة االأ�صكال والوجوه 

�صالم  وقد تجلى ذلك في دواوينه  �صعر رفعت  في 

انتهاًء بديوانه  اإنها تومئ لي   المتعددة  بدءا من  

حجر يطفو علي الماء  ، فنالحظ القراآني ، وا�صتدعاء 

 ، االأ�صطوري  والتنا�ص   ، المقد�ص  الكتاب  ن�صو�ص 

وتنا�ص ال�صخ�صية التراثية ، وا�صتدعاء  الن�صو�ص 

ال�صعرية التراثية .

اأول:  التنا�ص القراآين

 " فلم تمنحني غير قب�صة من هواء �صويتها

  ونفخت فيها من روحي ف�صارت حماراً

  ركبته اإلى الق�صر الجمهوري الملكي القبلي

  االأ�صرى َتحٌف بي كوكبتي �صفًا واحداً مذعوراً

.
  في خطوات ر�صيقة على االأبواب " )12(

  

ي�حيلنا ب�صورة  )نفخت(  الما�صي  الفعل  فا�صتخدام 

في  الحجر  �صورة  في  القراآنية  االآية  اإلى  مبا�ص�رة 

روحى  من  فيه  ونفخت  �صويته  " فاإذا  تعالى  قوله 

.
فخروا له �صاجدين " )13(

الن�ص  على  مهيمنة  الكريم  القراآن  لغة  اأن  فنجد 

الما�صيين   الفعلين  ا�صتدعاء  خالل  من  ال�صعري 

)نفخت ، �صويته( فهذان الفعالن م�صيطران على متن 

الن�ص ال�صعري ، وهما اللذان يمدان الن�ص بمعطياته 

المتعددة  اإلى دالالته  الخطاب  ، ويوجهان  التراثية 

اإلى  الرجوع  في  الفنية  الحيلة  من  الرغم  وعلى   ،

الن�ص القراآني وا�صتنطاقه ، يحاول ال�صاعر اأن يمزج 

الن�ص  معطيات  ي�صقط  واأن   ، بالحا�صر  الما�صي 

القراآني على اآالمه واأوجاعه اأي�صًا .

المفردات  ال�صاعرمع  يتنا�ص  اآخر  جانب  وفي 

القراآنية ، معتمداً على الحيلة الفنية في قوله: 

  

  " مراأة حميم

  مفتوحة لما يجيء  به الغيث

  نجمة راكدة

  اأو مواء األيم

.
  اأنا امراأة ال�صراط الم�صتقيم " )14(

تركيب  في  ال�صاعر  عليها  اعتمد  التى  المفردات  اإن 

على  ال�صاعر  انكفاء  اإلى  تومئ   ، ال�صعري  ن�صه 

وا�صتدعائه  الحي  تنا�صه  القراآني  من خالل  تراثه 
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للمفردات ) حميم ، األيم ، ال�صراط الم�صتقيم ( ؛ فقد 

اتكاأ ال�صاعر على هذه المفردات ليخلق بذلك اإيقاعه 

الخا�ص ومو�صيقاه المفعمة بالعذاب الحميم واالأليم 

اآن واحد ، وتدل على روؤية ال�صاعر تجاه واقعه  في 

الحداثة من  روح  على  اأي�صًا  وتدل   ، العربية  واأمته 

من  تجعل  ال�صاعرة  االأنا  فاإن  اإذن   . التراث  خالل 

نف�صها من�صهراً للتراث ، لتخرج خلقًا من �صنعها ) 

الن�ص ال�صعري ( .

جل  في  وا�صع  ب�صكل  القراآن  األفاظ  امتدت  وقد 

ن�صو�ص رفعت �صاّلم وقد ين�صغل ال�صاعر با�صتدعاء 

مفردات لها داللة معينة ، ذات موقف معين يخرج 

ت�صتدعى  التى  روؤيته  بتكوين  ال�صاعر  خاللها  من 

من  لتخرجه   ، ال�صعري  الن�ص  في  القراآني  الن�ص 

على  لت�صقط   ، مت�صعة  دالالت  اإلى  االإلهية  داللته 

المالمح الخا�صة بمعاناة ال�صاعر وطقو�صه واأفراحه 

ن�صو�ص  في  ثرى  ب�صكل  ذلك  تحقق  وقد  واأحزانه. 

رفعت �صاّلم بدءاً من ديوانه ) اإنها تومئ لى ، ووردة 

الفو�صى الجميلة ، اإ�صراقات ، اإلى النهار الما�صي ، 

كاأنها نهاية االأر�ص  ، حجر يطفو علي الماء( . يقول 

في ديوانه اإ�صراقات: 

  فاأجيئكم ر�صا�صة اأو خيانة اأو ف�صيحة

  اأ�صمى االأ�صياء باأ�صمائها االأولى

  واأم�صى في االأر�ص مرحًا

  اأبعثر اللعنات كال�صدقات

  على الكل وعلى نف�صى بالعدل

ت�صفونى  اأن  االإيمان  اأ�صعف  وهذا  والق�صطا�ص 

بالعدمية

  وال�صودواوية اأّنى �صئتم فال تهتز �صعرة منى

  فقد خلعت عنى االأ�صماء وال�صفات الأ�صبح ممنوعًا 

من الو�صف والت�صبيه

  الأم�صي في اتجاه البحر راأ�صيًا بال ا�صتئذان دون اأن 

تجف بحار القول ولكن

في  و�صاأنبئكم  معكم  فراقي  هذا  اليوم  اأتكلم  لمن    

الق�صيدة القادمة بتاأويل ما لم

.
  ت�صتطيعوا عليه �صبراً ف�صبراً " )15(

ال�صابق من خالل  الن�ص  التنا�ص في     فقد تحقق 

التى  لقمان  النبي  لن�صائح  القراآني  اال�صتدعاء 

وجهها اإلى ابنه ،ولكن رفعت �صالم ، عقد معار�صة 

بين الن�ص ال�صعري تجاه الن�ص القراآني ، فهو يقوم 

القراآن الكريم .ففي وقوفه عند  باأفعال ينهى عنها 

قوله تعالى:  " وال ت�صعر خدك للنا�ص وال تم�ص في 

 
االأر�ص مرحًا اإن اهلل ال يحب كل مختال فخور " )16(

.  يتعمد اإ�صقاط اأداة النهى  فتحول النهى عن �صيئ 

ال�صاعر في  ال�صيئ عند  االإ�صرار على هذا  اإلى  قبيح 

قوله  ) واأم�صي في االأر�ص مرحًا ( .

وفي المقطع نف�صه ، نالحظ ا�صتلهام ال�صاعر للحوار 

القراآني بين الخ�صر و�صيدنا مو�صى ) عليهما ال�صالم 

( فيما �صتنبئ به الق�صيدة القادمة من تاأويل يوازي 

ي�صتطع  لم  ما  بتاأويل  النبي  لمو�صى  الخ�صر  اإنباء 

يمت�ص  �صالم   رفعت  فال�صاعر   .
)17(" عليه  �صبراً 

الخطاب القراآني ، بمجاالته الداللية ، ليقوم باإ�صقاط 

ال�صعري  ، ومن خالل ن�صه  االآيات على واقعه  هذه 

فهو يربط ال�صابق بالالحق ، م�صتخدمًا دور ال�صاعر 

النبي الذي يقوم بعملية التنبوؤ ؛ فهو ين�صغل بقراءة 

العالم من خالل الن�ص ال�صعري ، متخذاً من الن�ص 

القراآني مرجعًا تراثيًا له دالالته واأبعاده المختلفة. 

فهناك عالقة بين الخ�صر واالأنا ال�صاعرة ؛ فهو يقوم 

بعملية ا�صتبدال ال�صخ�صيات / مع توافق في الروؤية 

والخطاب. يقول اهلل تعالى في �صورة الكهف: 

مجمع  اأبلغ  حتى  اأبرح  ال  لفتاه  مو�صى  قال  واإذ   "
بينهما  بلغا مجمع  فلما  اأم�صي حقبا   اأو  البحرين 

 .......... البحر �صربا  ن�صيا حوتهما فاتخذ �صبيله في 

اإلى قوله تعالى " قال هذا فراق بيني وبينك �صاأنبئك 

.
بتاأويل ما لم ت�صتطع عليه �صبرا " )18(

اأ�صيراً  ال�صاعر  فيه  وقع  الذي  التاأثر  مدى  فنالحظ 

الفوقي  الن�ص  فهو   ، الكريم  القراآني  للن�ص  عا�صقًا 

ال�صفلى  ن�صه  ال�صاعر  به  يعزز  الذي  )االأعلى( 

)ال�صعري( االإن�صاني . وبما اأن الن�ص القراآني - ن�ص 

اإلهى - ال ينطق به ب�صر وال ي�صدر عن اإن�صان ، فقد 

بامتزاجه  وطالوته  قوته  ال�صعري  الن�ص  ا�صتمد 
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بالن�ص القراآني . فقد كان الجنوح اإلى القراآن الكريم 

اإ�صافة   ، ال�صبعيني  ال�صعري  الن�ص  داخل  وتوظيفه 

اإلى قوة الخطاب ال�صعري ال�صبعيني ، على الرغم من 

تجاوزاته ومغاالة �صعرائه في التجريب والرغبة في 

ك�صف الم�صكوت عنه والبوح به .

 
ّ
ومن الظواهر الالفتة في الخطاب ال�صعري ال�صبعيني

ا�صتدعاء الحديث النبوي ال�صريف بو�صفه جزءاً من 

وعمل   ، االأحاديث  بهذه  ال�صاعر  فان�صغل  التراث؛ 

على ا�صتدعائها بو�صفها اأ�صا�صًا را�صخًا في العقيدة 

�صعراء  اأكثر  �صاّلم  رفعت  ال�صاعر  ونجد   . االإ�صالمية 

ما  وهذا  ؛  به  وتعلقًا  للموروث  وفاًء  ال�صبعينيات 

يوؤكده محمد عبد المطلب بقوله " اإن رفعت �صاّلم من 

اأكثر �صعراء جيله وفاًء للموروث القديم في م�صتواه 

االإن�صانى ،ومن اأكثرهم اإفادة منه ، حتى ولو كانت 

�صاّلم  فرفعت   .
والرف�ص")19( ال�صدية  على  االإفادة 

اأو حاالت  النبوي في عدة مواقف  الحديث  ي�صتلهم 

فيقول مثاًل: 

  في�صرقني النعا�ص والن�صيان

  على �صلم الم�صاء اأ�صيراً ك�صيراً

  فانام اأنام �صاءت �صيرتى وف�صدت

  �صمعتى وما بلغت ما العين  من قبل راأت

  اأو اأذن �صمعت اأو خطر على قلب ب�صر فال ت�صاألونى

اإن راأيتموني مرحًا دون منا�صبة اأم�صى متوهجًا    

.
)20(

بالغمو�ص الغريب 

وال�صاعر - في ذلك - ي�صتدعي الخطاب النبوي في 

قوله �صلى اهلل عليه و�صلم فيما يروى عن ربه " قال 

اأعددت لعبادي ال�صالحين ما ال عين راأت ، وال اأذن 

. فم�صلك الذات - 
�صمعت وال خطر على قلب ب�صر ")21(

التى قادها اإلى �صوء ال�صيرة وف�صاد ال�صمعة - يتبعه 

بال�صرورة ، عدم الو�صول اإلى عتبة االإ�صراق العلوي 

..
، في عالم بعيد عن االإدراك الب�صرى " )22(

وقد تم ا�صتدعاء ن�صو�ص الحديث النبوي في ديوان 

الن�ص  انفتح  ، وبهذا فقد  ( خم�ص مرات  اإ�صراقات   (

م�صادره  بكل  التراث  على  �صاّلم  لرفعت  ال�صعري 

القوية  العالقة  اإلى  اأدى  مما   ، وفنياته  ومقوماته 

بين الن�ص ال�صعري واأنماط التراث المختلفة .

التنا�ص الإجنيلي والتوراتي:  

كثير  بناء  في  واالإنجيلى  التوارتى  الخطاب  اأ�صهم 

من الخطابات ال�صعرية الحداثية بعامة ، والخطاب 

الم�صتويين  على   ، بخا�صة  ال�صبعيني  ال�صعري 

يملك  متعاليًا  ن�صًا  بو�صفة   ، واللغوي  الم�صموني 

ي�صتلهم  اأو   ، المبدع  يندفع  فقد   ، االنت�صار  خا�صية 

يحقق  ،لكى   ) االإنجيل   ، التوارة   ( المقد�ص  التراث 

واالجتماعية  وال�صيا�صة  والجمالية  النف�صية  رغبته 

الخطابات  مملكة  في  يتحرك  وهو   " فالمبدع 

الختياراته  اأولية  تاأويل  بعملية  يقوم   ، االأخرى 

من هذه المملكة منطلقًا في اختياره وتاأويله على 

ال�صواء ، من موقعه وموقفه الفكريين ")23(

واالإنجيلي  التوارتي  الخطاب  ا�صتدعاء  اأ�صكال  ومن 

كلمات  بع�ص  ا�صتدعاء   ، ال�صبعينيات  �صعراء  لدى 

ويمثل   ، االإن�صاد  ن�صيد  تعبيرات  وبع�ص   ، الم�صيح 

ن�صيد االإن�صاد ل�صيدنا �صليمان  - كما ورد في التوارة 

- بعدا تنا�صيًا مهمًا ، لي�ص في �صعرية ال�صبيعنيات 

فح�صب، بل في ال�صعرية العربية ال�صابقة عليهم لدى 

رواد ال�صعر الحر وجيل ال�صتينيات ، فاإن هذا الن�صيد 

اأبعاده  وله   ، المثلى  والجمالية  الفنية  �صيغته  له 

اإنه يتحدث عن عالقة  ، حيث  ال�صماوية  الب�صرية ال 

ما بين محبين ، وعن ال�صراعات التى يجب التغلب 

عليها ، وعما اأيقظه الحب من اأحا�صي�ص  رقيقة وعن 

ال�صعادة التى يجدها كل حبيب في لقائه باالآخر .

ويمكن اأن نكتفي باإيراد بع�ص النماذج التى ا�صتلهم 

منها ال�صاعر ال�صبعيني مجاله التنا�صى مع ماورد 

في التوراة واالإنجيل . يقول ال�صاعر رفعت �صاّلم في 

ن�ص بعنوان ) وردة الفو�صى الجميلة (: 
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



يفعل  ال  �صافر، 
ُ
م رجل  يوميات  �صمن  نف�صك  �صتجد 

الكثري، غري اأّنه غارٌق يف تاأمل االأ�صياء قليلة احلدوث 

يف �صتاء طويل وغابات ثلجية. يوميات هادئة، اإال 

واحدة  "حياة  كتابه  يف  الغافري  زاهر  ال�صاعر  اأّن 

على   
ٌ
قادر م�صعى،  دار  عن  كثرية" وال�صادر  �صالمل 

باالنفعاالت،  ت�صج  وحيوية  خا�صة  حرارة  اإحداث 

 للريح 
ُ
"وهو يلوح الذي مير مع كلبه  االأعمى  كذلك 

اأن تاأتي".

الواحدة  حياته  لدخول  دعوة  الغافري  قدم 
ُ
ي هكذا   

الذي  ال�صقي  الرجل   
ُ

ق�ص�ص اإّنها  �صالملها.  الرتقاء 

 دائما ب�رشورة عدم النظر اإىل فوق، واإمّنا اإىل 
ُ
ين�صح

مو�صع اخلطوات، لي�ص انك�صارا كما يبدو وال خيبة، 

وال�صالمل  واحدة،  باملح�صلة  هي  احلياة  الأّن  ولكن 

بدرجة   
ُ

مُتار�ص اأن  احلياة  لهذه  ينبغي  ولذا  كثرية، 

ما من الرتكيز.

بقوة  "خارجا  هنا:  من  تبداأ  اأن  احلياة  لهذه  ميكن 

واأنا  خ�رشاء/  كقالدة  طوقني/ 
ُ
ي ال�رشي  واحلبل 

ولقد  االأحبا�ص"،  ميتم  يف  �صفدعة/  مثل  اأرف�ص 

اكت�صف الغافري اأّن رحلة احلياة هي دائما ما تكون 

طواف حول املركز، بينما الرغبة هي امُلفتاح الذي 

 من 
ُ
 منه دائما، ولكن حينما يعرُث عليه يلمع

ُ
ي�صيع

جديد، وهو يت�صاءل، "اإن كان هذا هو االأمل"؟

���رشورة  على  ��وؤك��د 
ُ
ي وه��و  نتفاجاأ  ال  اأن  وعلينا 

التجاهل. فلكي ينجو الرجل من �صقائه عليه اأن يتبع 

الن�صيحة: " ال تلتفت اإىل اخللف ودع االأزهار تذبل 

يف مكانها/ اإّنه لي�ص مو�صم االأمطار"، فحياة كاملة 

ميكن اأن ُتقا�ص باإ�صارة واحدة من زهرة احلقل.

الأ�صياٍء  القراء  معرفة  نفي  بالنفي،  الغافري   
ٌ
غرم

ُ
م

اأ���رشاٍر  خللق  ذل��ك  الغافري  يفعُل  ورمب��ا  بعينها، 

حر�ص 
ُ
لي اأو  ال��ق��راء،  وب��ني  بينه  وناعمة  �صغرية 

�صتمرة، كما يحر�ُص على 
ُ
م ب�صورة  لديهم  الف�صول 

"لي�صت  ن�صو�صه،  ق��راءة  يف  تقدموا  كّلما  التواطوؤ 

ما  تعرف  "لن  بابا"،  "لي�صت ماملو  امراأة" ،  ماملو 

الذي يحدث يف موليفونغ توري"، "لن تبقى طويال 

اللحظة امل�صتعارة  "لن تدوم  يف حديقة �صيزبري"، 

موتا"،  وال  حياة  بهذا  ت�صنعي  "لن  الغابة".  من 

الباب/ غرفتي مليئة  اأفتح  لن  ال�رشير/  اأغادر  "لن 
بالعوا�صف". و�صيكون لهاُث القارئ حا�رشا لتعليل 

النفي يف كل ق�صيدة، لكن هذا النفي امُل�صتمر والعنيد 

واربا 
ُ
�صيتبدد تباعا كّلما م�صينا يف حقله، �صيغدو م

يف البداية، ثم ما يلبث اأن يختفي خلف التفا�صيل 

العديدة. 

حرك الف�صول بالنفي وح�صب، واإمّنا باأ�صاليب 
ُ
اإّنه ال ي

قبيل:  م��ن  مبفاجاأة  الق�صيدة  ت��ب��داأ  ك��اأن  اأخ���رى 

البيوت  اأعتاب  على  ال/ 
ّ
والطب البائع  "�صيوقفك 

اأو كاأن يقول:  انتظارك".  واأنت نائم/ وكاأنهما يف 

 ناأمة/ حركة 
ُ
"واأنا اأجو�ص املداخل واالأبواب اأ�صمع

ماأهولة..."

الغمو�ص  من  ب�صيء  الوا�صحة  االأ�صياء  يغلُف  فهو 

ال�صيء  "الأّن  �صواه.  يعرفها  ال  الأ�صباب  وال�رشية 

و�رشي   
ٌ
وا�صح للغاية/   

ٌ
ي

ّ
�رش لكنه  كفاية/   

ٌ
وا�صح

الأن احلافة قريبة جدا اإليك"، االأمر ال يخلو من نظرة 
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حياة واحدة.. �شالمل كثرية 

*
كتبت: هـ . ح  



فل�صفية لالأ�صياء، كما ال يخلو من تاأمل خالب، "هذا 

 اأمامه وال تراه/ لكنك ت�صمعه 
ّ
 متر

ٌ
هو امل�صري/ نبع

�صورا  اللغة  عرب  الغافري   
ُ
ير�صم حيث  بعينيك"، 

خُماتلة وجمنونة ال ميكنك جتاوزها ب�صهولة، الأّنها 

تدعوك غالبا لتاأمل دالالتها، "النغمة بالكاد حتمُل 

 كوجه 
ٌ
نائم االأفق املحزون/  "ها هو  ج�صدا ميتا"، 

الراهبة"، "مزجنا دم الع�صفور بلعاب البحر". 

 الغافري مبفردة "نغمة"، والتي تاأتي كثريا يف 
ٌ
مولع

الديوان،  بكل  جندها  باأخرى  اأو  بطريقة  ن�صو�صه. 

"هناك بالفطرة نغمة فوق اجلبال/ املياه.. املياه"، 
الكهوف  بني  حية/  لكنها  �صاردة  النغمة  "كانت 
عيد  اأن��غ��ام  على  يتمايلون  "وهم  واالأنقا�ص"، 

"ويعزف  الع�صب"،  فوق  يتقافزون   
ٌ
اأ�صباح امليالد/ 

املنتحرين".  �صالمل  ف��وق  االأخ���رية/  نغمته   
ُ
الثلج

احلياة  ماء  يف  الراكد  حرك 
ُ
ي ما  الإيقاٍع  ي�صري  اإّن��ه 

الكون  يبعثها  التي  املو�صيقى  �صالمل  عرب  الواحدة، 

يف تفا�صيل عديدة.

 بني العبارات، لي�صت 
ُ
نلحظ اأي�صا الطبيعة التي تظهر

طبيعة  اإّنها  ح��ال،  اأي  على  ماين 
ُ
الع املكان  بيئة 

 
ٌ
ِذكر دائما  فهنالك  الطويل،  ال�صفر  من  �صتوحاة 

ُ
م

الذي  الرجل  وذاك  �صا�صعة  وبحريات وحقول  لغابة 

والهواء  رطبة  االأر���ص  "هذه  الينابيع،  اأثر  يقتفي 

يتعذب يف الرئتني". حت�رش ال�صويد بقوة منذ الن�ص 

اأدق  اإىل  االأمر  "ماملو"، وينتهي  ب�  االأول واملعنون 

الغابة  اإىل  الثلجية  الريح  من  املبتدئة  التفا�صيل 

الواقعة يف  االأقزام، وحديقة �صيزبري  التي ي�صكنها 

 اأي�صا موليفونغ 
ُ
ماملو، اأو حانة �صكوير �صايد، ويذكر

ذكرنا بح�صان طراودة الذي اختباأ اجلنود 
ُ
توري، لي

املنيعة.  املدينة  اأب��واب  لفتح  ليال  وت�صللوا  بداخله 

املدينة التي مل يكن باالإمكان اإ�صقاطها لوال خدعة، 

اإّنه يرغب باحلديث  االإ�صارة ال تبدو جمانية،  فهذه 

���رشارة  منى/ 
ُ
الي حدوته  من  تطلع  "ح�صان  ع��ن: 

الغافري  يرتكها  كثرية  اإ�صارات  وهنالك  ذهبية"، 

تاأويل تخ�صه كما هو  القارئ يف م�صاحة  ليفندها 

احلال عندما يقول: "لقد كان فيما م�صى من حياته 

طباخا يف قارب نوح"، اأو عندما قال: "واأن ت�صمعي 

مونك"،  ادوارد  �رشخة  اجل�رش  فوق  واقفة  واأن��ِت 

الرنويجي  للر�صام  "ال�رشخة"  لوحة  اإىل   اإ�صارة 

اإدوارد مونك، وهي واحدة من اأيقونات احلداثة. 

 االأ�صئلة 
ُ
وال يقرتح الغافري اأجوبة اإال بقدر ما يثري

والف�صول خللق ت�صورات حول االأ�صياء، فهنالك على 

 ما يف "ديري"، وعلينا اأن نتكهن 
ٌ
�صبيل املثال �صيء

ما ع�صاه يكون حتى واإن انتهى الغافري الأن يقول: 

"ثمة �صحابة من الظل تلوح يل".
خاطبها 

ُ
دائما ما تكون لديه اأ�صئلة تدور حول امراأة ي

يف  الوحيد  الرجل  يفعل  "ماذا  يخاطبه،  رجل  اأو 

/حني  �صدرِك  يف  الغبار  اأرى  اأن  "اأريد  الطريق". 

اأخرى فهو   تتنف�صني/ الأخرج اإىل العامل"، من جهة 

امليت  االأب  ب�صورة  عززها 
ُ
وي الوحدة،  على  يوؤكد 

يف ال�رشير، وباملراأة التي ُت�صمع كلماتها يف خ�صب 

االأيام .

جنم  يخبو  ال  ال�صطور،  بني  يختبئ  ما  كل  ورغ��م 

زهرة  ت�صم  واأنت  يوم  "ذات  الغافري:  لدى  التفاوؤل 

�صتكت�صف  االأر�ص/  وجه  على  يتيم  كاآخر  الكاآبة/ 

اأيها  العامل  م��راآى  اأم��ام  اليد/  راح��ة  ف��وق  احلرية 

ال�صديق".
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*  قاص وروائي من ليبيا  

ف
مل

ف
مل

ف
مل

ف
مل

ف
مل

ى ال�سالح، �سقط اجل�سد كما �سقط سى ال�سالح، �سقط اجل�سد كما �سقط سى ال�سالح، �سقط اجل�سد كما �سقط  أتون فو�اأتون فو�سأتون فو�سأتون فو� يف 

أمدها.. اأمدها.. أمدها..  طال  واحلجر يف حرب �رضو�س  واحلجر يف حرب �رضو�س سجر  واحلجر يف حرب �رضو�س سجر  جر  سال�سال�

باحلدائق  حتتفي  كانت  كما  البالد  عادت  فما 

التي  التي سباح  التي سباح  باح  الأ� الأ�سارت  سارت  الأ�س الأ�سارت  ارت  � الكالم.  �سوء  الكالم.  سوء  �س الكالم.  �سوء  الكالم.  وء  و� و�سوالنوافري  سوالنوافري 

من  تبقى  ما  من سيد   تبقى  ما  من سيد   تبقى  ما  يد   ت� البالد،  ظالم  يف  ت�ستقافزت  البالد،  ظالم  يف  ستقافزت 

نبياًل يف  واحدا  حار�سا  نبياًلأن  واحدا  حار�سا  نبياًلأن  واحدا  حار�سا  نبيالاأن  واحدا  حار�سا  أن  غري  النا�س..  النا�س.. أحالم  النا�س.. اأحالم  أحالم 

ار سار سار  � للحياة،  �س  للحياة،  س  قاسقاسقًا عا� عا�س  س  ًألقًاألقًا ألقااألقاا مت متاؤمنا  اؤمنا  متو متوؤمنا  ؤمنا  م مواملدينة،  واملدينة، 

وء.. سوء.. سوء..  سد اجلمال الكائن بني الظل وال�سد اجلمال الكائن بني الظل وال� د اجلمال الكائن بني الظل وال�سد اجلمال الكائن بني الظل وال�س سإمكانه ر�سإمكانه ر� إمكانه ر�اإمكانه ر�ا اباب

س�س�س ّاجلمال اخلائف على احلياة من موت متوّح�اجلمال اخلائف على احلياة من موت متوح�اجلمال اخلائف على احلياة من موت متوّح

عل النار يف الليل والنهار، تارة يلتهم بناره سعل النار يف الليل والنهار، تارة يلتهم بناره سعل النار يف الليل والنهار، تارة يلتهم بناره  سي�سي�

بناره  يلتهم  املفزوعني، وتارة  الأطفال  خمادع 

أى اأى اأى  افة مقاه كانت تنافة مقاه كانت تن فة مقاه كانت تنسفة مقاه كانت تنس أر�اأر�سأر�سأر� حمطات العابرين على 

أركان العبق القدمي.اأركان العبق القدمي.أركان العبق القدمي. بروحها يف 

سا�سا�س،  ا�سا�س الر� حتت  واح��دة  الر�سيدة  حتت  واح��دة  سيدة  الر�س حتت  واح��دة  الر�سيدة  حتت  واح��دة  يدة  ق� ق�سإنتاج  ق�سإنتاج  ق�اإنتاج  إنتاج  ار سار سار  س�س�

وارع.. سوارع.. سوارع..  سح يف ال�سح يف ال� ح يف ال�سح يف ال�س أد املوت الفا�اأد املوت الفا�سأد املوت الفا�سأد املوت الفا� أد املوت الفا�امرا �رضوريا لو أد املوت الفا�اأد املوت الفا�أد املوت الفا�امرا �رضوريا لو أد املوت الفا�اأد املوت الفا�امرا �رضوريا لو

سوح الن�سوح الن�س وح الن�سوح الن�س أمام و�اأمام و�سأمام و�سأمام و� لهذا �سقط القتلة امللثمون 

أمطر على نار اأمطر على نار أمطر على نار  سيف املكان. الن�سيف املكان. الن�س الذي بقدرته 

النوافري يف مكانها  لتظهر  النوافري يف مكانها ستعلة،   لتظهر  النوافري يف مكانها ستعلة،   لتظهر  تعلة،   امل� امل�س  س  سالأر�سالأر�س

إىل اإىل إىل  احلدائق  تعود  كانت  وكيفما  كانت،  كيفما 

قيها.سقيها.سقيها. سعا�سعا�

ى، سى، سى،  والفو� احل��رب  من  �سنوات  �ست  خالل  والفو�سيف  احل��رب  من  �سنوات  �ست  خالل  سيف 

سو�سو�س و�سو�س ن� ن�سوارع  سوارع  ن�س ن�سوارع  وارع  ال� يف  امل��وت  رائحة  ال�سأنتجت  يف  امل��وت  رائحة  ال�سأنتجت  يف  امل��وت  رائحة  ال�اأنتجت  يف  امل��وت  رائحة  أنتجت 

أدباء ليبيا على املوعد دائما اأدباء ليبيا على املوعد دائما أدباء ليبيا على املوعد دائما مع  احلياة.. فكان 

ؤ�سف وؤ�سف وؤ�سف  امل الزاخر وحا�رضه  املويه  الزاخر وحا�رضه  ويه  املس الزاخر وحا�رضه  املسيه  الزاخر وحا�رضه  يه  ما� ما�سن�سان، يف  سن�سان، يف  ال

وم�ستقبله املوعود بالأمل.

باقة  باقة سوها يقدمون  باقة سوها يقدمون  وها يقدمون  سا�سا� ا�سا�س ليبيا وق� ليبيا وق�سعراء  سعراء  ليبيا وق�س ليبيا وق�سعراء  عراء  سها هم �سها هم �

د املوت سد املوت سد املوت  سهم ابتهاجا باحلياة �سهم ابتهاجا باحلياة � هم ابتهاجا باحلياة �سهم ابتهاجا باحلياة �س س�س� �س�س سعارهم وق�سعارهم وق� عارهم وق�سعارهم وق�س سأ�سأ� أ�اأ�ا

إمنا اإمنا إمنا  إمنا ؤرخوا للحرب وموت الإن�سان، و إمنا اإمنا إمنا ؤرخوا للحرب وموت الإن�سان، و إمنا اإمنا ؤرخوا للحرب وموت الإن�سان، و ؤرخوا للحرب وموت الإن�سان، ووؤرخوا للحرب وموت الإن�سان، وو و ليو لي علن، املعلن، امُلعلن، ل

من  اميانا  احل��رب..  زمن  يف  للحياة  اميانا وؤرخوا  احل��رب..  زمن  يف  للحياة  اميانا وؤرخوا  احل��رب..  زمن  يف  للحياة  ؤرخوا  وليولي

أن اأن أن ل و أن أن تنتهي،  و أن اأن أن أن تنتهي،  و أن اأن أن تنتهي،  و واأن تنتهي،  أن تنتهي،  بّد أن اأن اأن احلرب ل ب اقني  باقني   قني  بسقني  بس سالعا�سالعا�

وليعلنوا  وليعلنوا سياء..  وليعلنوا سياء..  ياء..  الأ� ذاكرة  الأ�سيئا من  ذاكرة  سيئا من  الأ�س ذاكرة  الأ�سيئا من  ذاكرة  يئا من  � �سأخذ معها  سأخذ معها  �ا �اأخذ معها  أخذ معها  اتات

ت رضت رضت  خ� الفاجرة  احل��رب  خ�رضأن  الفاجرة  احل��رب  خ�رضأن  الفاجرة  احل��رب  خ�اأن  الفاجرة  احل��رب  أن  اللحظة  أريخ اأريخ اأريخ  ابتابت

د احلياة.سد احلياة.سد احلياة. سوعها الفاجع �سوعها الفاجع � وعها الفاجع �رضوعها الفاجع �رض رضم�رضم�

عرائها.. سعرائها.. سعرائها..  ساب ليبيا و�ساب ليبيا و� اب ليبيا و�تاب ليبيا و�ّت إبداعات كاإبداعات كتإبداعات كتإبداعات ُك هذه مناذج من 

اراساراساراً أتونها، انت�اأتونها، انت�سأتونها، انت�سأتونها، انت� أتونها، انت�يف  أتونها، انت�اأتونها، انت�أتونها، انت�يف  أتونها، انت�اأتونها، انت�يف  يف ائد هزمت احلرب يف ائد هزمت احلرب  ائد هزمت احلرب سائد هزمت احلرب س س وق�س وق� اساسًا س�س� �س�س سق�سق�

قة، سقة، سقة،  العا� العا�سيدة  سيدة  العا�س العا�سيدة  يدة  والق� الرواية  والق�سانع  الرواية  سانع  والق�س الرواية  والق�سانع  الرواية  انع  � �سإن�سان  سإن�سان  �ال �الإن�سان  إن�سان  اللالل

اجلميلة..  بالرغبات  امل�سكون  احلامل  الإن�سان 

اخليال،  مرامي  يف  املو�سيقى  اخليال، سانع  مرامي  يف  املو�سيقى  اخليال، سانع  مرامي  يف  املو�سيقى  انع  � �سالإن�سان  سالإن�سان 

كيلية سكيلية سكيلية  ساء واللوحة الت�ساء واللوحة الت� اء واللوحة الت�ساء واللوحة الت�س سانع املنحوتة البي�سانع املنحوتة البي� انع املنحوتة البي�سانع املنحوتة البي�س سو�سو�

انع جمد الكالم سانع جمد الكالم سانع جمد الكالم  سها.. و�سها.. و� ها.. و�سها.. و�س س غمو�س غمو� رضالغارقة يف �رضالغارقة يف �رض

نعه الطغاة، سنعه الطغاة، سنعه الطغاة،  سيف اجلموع.. فبقدر العبث الذي ي�سيف اجلموع.. فبقدر العبث الذي ي�

نعه الأدباء يف الدروب.سنعه الأدباء يف الدروب.سنعه الأدباء يف الدروب. ألق ي�األق ي�سألق ي�سألق ي� ثمة 

احلرب..  ركام  من حتت  الكالم  يطفر  احلرب.. أن  ركام  من حتت  الكالم  يطفر  احلرب.. اأن  ركام  من حتت  الكالم  يطفر  أن  جميل 

أن يحيا الأدباء كما حتيا اأن يحيا الأدباء كما حتيا أن يحيا الأدباء كما حتيا البالد. اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� واجلميل 

* إعداد: �سامل الهنداوياإعداد: �سامل الهنداويإعداد: �سامل الهنداوي إعداد: �سامل الهنداويتقدمي و إعداد: �سامل الهنداوياإعداد: �سامل الهنداويإعداد: �سامل الهنداويتقدمي و إعداد: �سامل الهنداوياإعداد: �سامل الهنداويتقدمي و

أدبي الأدبي الأدبي  هد اصهد اصهد ا إطاللة على امل�اإطاللة على امل�صإطاللة على امل�صإطاللة على امل�

الليبي اجلديد 



يف مقهى طرابل�س

تعال جنل�س

يف مقهى طرابل�س

ريثما يختفي هذا االحتقان

من رقبة ال�شتاء

أن جتد مدخال جديدااأن جتد مدخال جديداأن جتد مدخال جديدا ميكنك هناك 

اخلريف  عتبة  م��ن  اخلريف �رت  عتبة  م��ن  اخلريف �رت  عتبة  م��ن  ��ع���ع�رت  ت� ال��ت��ي  ت��ع�ل��رواي��ت��ك  ال��ت��ي  �ع�ل��رواي��ت��ك 

يشيشي شاملا�شاملا�

ال كامال هناكشال كامال هناكشال كامال هناك شتكتب ف�شتكتب ف� تكتب ف�شتكتب ف�ش شرمبا �شرمبا �

أن يقاطعك جر�س البيتاأن يقاطعك جر�س البيتأن يقاطعك جر�س البيت دون 

وت اجلريانشوت اجلريانشوت اجلريان أو �اأو �شأو �شأو �

أن ن�رشب قهوة اأن ن�رشب قهوة أن ن�رشب قهوة  ميكننا 

يحدث يف هذه البالدشيحدث يف هذه البالدشيحدث يف هذه البالد شبدون التفكري فيما �شبدون التفكري فيما �

ؤن املفقودةوؤن املفقودةوؤن املفقودة ووبدون التكلم عن املووبدون التكلم عن امل

أمهاتنا اأمهاتنا أمهاتنا  وت شوت شوت  شوعن �شوعن �

رشوهو يت�رشوهو يت�رشب الينا كل يوم خائفا،

نجل�س متقابلني يف مقهى طرابل�سشنجل�س متقابلني يف مقهى طرابل�سشنجل�س متقابلني يف مقهى طرابل�س ش�ش�

حكة شحكة شحكة  ش �شحوبه ب�ش �شحوبه ب� سونر�سونر�س

أرجح يف الهواءاأرجح يف الهواءاأرجح يف الهواء اتتاتت

قط يف جيب النادل.شقط يف جيب النادل.شقط يف جيب النادل. شوت�شوت�

يف مقهى طرابل�س الذي ينتظر

يدتي االخريةشيدتي االخريةشيدتي االخرية شمع ق�شمع ق� مع ق�شمع ق�ش أن ي�اأن ي�شأن ي�شأن ي�

ل من مواليشل من مواليشل من موالي شوف�شوف�

قك منيرشقك منيرشقك مني رشروايتك التي ت�رشروايتك التي ت�

أفكراأفكرأفكر أفكرأحك عقلي و أفكراأفكرأفكرأحك عقلي و أفكراأفكرأحك عقلي و أحك عقلي واأحك عقلي و

على طرف قلبي

يقفز القلق واخلوف واحلب

والكتابة واحللم

أن ت�شتعلاأن ت�شتعلأن ت�شتعل أ�شياء ميكن اأ�شياء ميكن أ�شياء ميكن 

ها ال�شغفشها ال�شغفشها ال�شغف إذا م�اإذا م�شإذا م�شإذا م�

الذهاب بعيدا أنوي اأنوي أنوي  ال 

يقهشيقهشيقه شمكاين على �شمكاين على �

ؤتث روحيوؤتث روحيوؤتث روحي ويوي

ولو بالوهم

أعلم هذااأعلم هذاأعلم هذا

أنا واهمة عتيدةاأنا واهمة عتيدةاأنا واهمة عتيدة افاف

يت عقودا شيت عقودا شيت عقودا  أم�اأم�شأم�شأم�

أحذيتياأحذيتيأحذيتي أغري اأغري أغري  أنا  اأنا  أنا   أنا  و أنا  و

يف طريق واحدة

تحق التعبشتحق التعبشتحق التعب شال ت�شال ت�

أفكراأفكرأفكر أفكرأحك عقلي و أفكرأحك عقلي و أحك عقلي واأحك عقلي و

كت قليالشكت قليالشكت قليال شلو ي�شلو ي�
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* �سمرية البوزيدي

*  شاعرة من ليبيا 



علني اأتدبر �شوتا اأقل  حدة

واأحالما اأقرب لالأ�شابع 

وبالدا ميكن اأن يتنف�س 

فيها �شعري

وال ي�شاألني فيها احد

كم ال�شاعة؟

اأو كيف حال �شوتك

اأو متى �شتكونني انت مرة اخرى؟

يا �شوتي تكلم

خارج الن�س

خارج العقل 

خارج النهار والليل

واالأمنيات امليتة

اخلع ثيابك وطر.

تق�سر

م�شاء اخلري

لكلمات تتفتت يف قلبي

واأجمعها هنا

اأطويها حتت �شماء

ترعى �شغارها ومتطر. 

م�شاء اخلري لل�شعر ي�شدين

من �شعري ومن اأذين

ومن اأ�شبع روحي ال�شابع

ولكنه يكذب علي

يخربين بالرتهات

ويجعلني اأكتب حماقات 

ال ت�شتحق. 

م�شاء اخلري حبيبي

اأ�شابعك تلفني يف اليقظة

وتوؤمي يل يف احللم

اأ�شتند على �شربك

واأبكي لو منت قبلي

اأنا اأكتب 

واأنت ت�رشب �شوتي

اأنا اأتق�رش

واأنت تلملم روحي

دعني احبك على طريقتي

مثل اأن اأرق�س 

واأنا حزينة

اأو اأنع�س فيما نتفرج 

على فيلم جديد

وعندما ا�شتيقظ ت�شحك 

وتخربين

انني ميوؤو�س مني

�شتظلني طفلة دائما

كم اأحب �شوتك عندها ! 
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ليبيا يا الغيمة

التي متطر هناك....

ونحن على ركبتها 

ظماء وغرباء

يف الذيسيف الذيسيف الذي سليبيا يا ال�سليبيا يا ال�

ُخدعتنا غيوُمهخدعتنا غيومهخدعتنا غيوُمه

حني حرثتا على عجل

جلبابك الأ�سود

حتنا )املرازم ( سحتنا )املرازم ( سحتنا )املرازم (  سف�سف�

أوهام اخلريفاأوهام اخلريفاأوهام اخلريف أطاحت باأطاحت باأطاحت باأطاحت ب

ومابني رمل

أحالمنااأحالمناأحالمنا د سد سد  س يرت�س يرت�

ُ يفقُه يفقُه ت�سبيحنا  وبحر ل

تركتنا عالقني

ك املراحل  رض يف �رض يف �رضرَ

ليبيا ملاذا 

كل هذا ال�سدمي....؟

أريني حناءك ولو حلمااأريني حناءك ولو حلمًاأريني حناءك ولو حلمًاأريني حناءك ولو حلمًا

أهتدياأهتديأهتدي  علميني كيف 

إىل جماإىل جْمإىل جْمرك الطازج إىل جمرك الطازج إىل جْمرك الطازج 

�سدف�سدْف�سدرَ أن تاأن ُتأن ُتفأن تفأن ُت قبل 

ابعي اجلائعةسابعي اجلائعةسابعي اجلائعة سأ�سأ� أ�اأ�ا

ّب  ّرَ ب  ظالمك املرتب  ظالمك املرّترَ

1جنمتان يحددٍ الليبيون 
ول.سول.سول. سمن خاللهما دخول الف�سمن خاللهما دخول الف�
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ليبيا

* عبدال�سالم العجيلي

*  شاعر من ليبيا 

من أعمال الفنانة نجالء الفيتوري -  ليبيا 



 - 1 -

ائد عن احلربشائد عن احلربشائد عن احلرب شنكتب الق�شنكتب الق�

ال يهم ما يكتب

أحمر يفكر يف معنى احلربالأحمر يفكر يف معنى احلربالأحمر يفكر يف معنى احلرب اللون ا

ساحلرب تفكر يف ترك هام�ساحلرب تفكر يف ترك هام�س للبهجة

أكلون احللوىاأكلون احللوىاأكلون احللوى اأطفال ياأطفال ي أطفال يالأطفال يال ا

تيكيةشتيكيةشتيكية شعن الورود البال�شعن الورود البال� عن الورود البال�شعن الورود البال�ش شاء احلزينات ي�شاء احلزينات ي� اء احلزينات ي�شاء احلزينات ي�ش شوالن�شوالن�

يف املزهريات

اليتم،  احل��ب،  احل��رب،  عن  اليتم، شائد  احل��ب،  احل��رب،  عن  اليتم، شائد  احل��ب،  احل��رب،  عن  ائد  ق� ق�شويكتنب  شويكتنب 

الوحدة.

 - 2 -    

أ النهاراأ النهارأ النهار يبد

يل عاديةشيل عاديةشيل عادية شبتفا�شبتفا�

وات القنابل تهتز لها نوافذ البيتشوات القنابل تهتز لها نوافذ البيتشوات القنابل تهتز لها نوافذ البيت أ�اأ�شأ�شأ�

يتوقف القلب حلظة ويعاود اخلفقان

اءشاءشاء شوالنحيب عالق بحنجرة الن�شوالنحيب عالق بحنجرة الن�

العامل يتغري يوميا

وهنا

يةشيةشية شأر�شأر� أر�الأر�ال يف هذه البقعة من الكرة ا

نقيم عالقة حميمة مع احلزن

يبنا اليومي من املتابعة االخباريةشيبنا اليومي من املتابعة االخباريةشيبنا اليومي من املتابعة االخبارية ش ن�ش ن�

م�شاهدات متتالية

ة طائ�شةشة طائ�شةشة طائ�شة شا�شا� ا�شا�ش ش ر�ش ر�

مرت من هنا

اروخ جرادشاروخ جرادشاروخ جراد ش�ش�

من هناك

ل �شوارع املدينة الواحدةشل �شوارع املدينة الواحدةشل �شوارع املدينة الواحدة شواتر ترابية تف�شواتر ترابية تف� واتر ترابية تف�شواتر ترابية تف�ش شو�شو�

نوات طويلةشنوات طويلةشنوات طويلة شبعد �شبعد �

ية يف �رشيط وثائقي.شية يف �رشيط وثائقي.شية يف �رشيط وثائقي. شنكون كائنات من�شنكون كائنات من�

 - 3 -

ألقي كل الذكرياتشاألقي كل الذكرياتشاألقي كل الذكريات شا�شا�

يف ركن الغرفة وحيدة

ستقيم حفلها اخلا�ستقيم حفلها اخلا�س دوين

أنااأناأنا

أح�س بزحف خطوط متعرجة اأح�س بزحف خطوط متعرجة أح�س بزحف خطوط متعرجة نحو  أت اأت أت  التي بد

يداي اجلميلتني

ال�شعر  ال�شعر شففة  ال�شعر شففة  ففة  أعجب م�اأعجب م�شأعجب م�شأعجب م� الذي طاملا  الذي أما �شعري  الذي اأما �شعري  أما �شعري 

أ يفقد ملعانه.اأ يفقد ملعانه.أ يفقد ملعانه. بد

ف العمرشف العمرشف العمر أدخل مرحلة ما بعد منت�اأدخل مرحلة ما بعد منت�شأدخل مرحلة ما بعد منت�شأدخل مرحلة ما بعد منت� أدخل مرحلة ما بعد منت�خطوات و أدخل مرحلة ما بعد منت�خطوات و

أكاأكرأكرأكر أكون اأكون أكون  أن اأن أن  يكون لزاما شيكون لزاما شيكون لزاما  ش�ش�

حكمة

غط الدمشغط الدمشغط الدم شكر و�شكر و� كر و�شكر و�ش شانتباها ملعدالت ال�شانتباها ملعدالت ال�
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* عر: خلود الفالحسعر: خلود الفالحسعر: خلود الفالح س�س�

*  شاعرة من ليبيا 



وقد ال اأمتكن من اأكل البيتزا التي اأحب

حني ياأتي الليل

�شاك�شتون  اآن  ال�شاعرات:  مذكرات  �شاأقراأ 

وفرجينيا وولف

وكيف انتهت حياتهن باالنتحار؟ 

خطوات

واأرتب �شداقة حميمة

مع احلياة. 

 - 4 -

احلياة بعدك

مملة

والن�شوة ال�شامتات، اجلميالت

يغلفن قالب احللوى الذي تع�شق

بال�شوكوال،

وبكلمات االأغنية

ليهنب هذا ال�شتاء

بع�شا من حنينهن. 

 - 5 -

كان باالإمكان اأن ن�شري اأنا واحلرب

�شديقتني

نقراأ الروايات

ون�شاهد اأفالما موؤثرة 

عن احلروب االأهلية

ونبكي معًا

لو اأنها تركت اليتامى ي�شتمتعون

 بالوقت مع اآبائهن

والن�شاء يف حظ اأحالمهن

كان باالإمكان 

يا  ا�شمك  "بكتب  ف��ريوز  الأغنية  ن�شتمع  اأن 

حبيبي"

ونرق�س على اإيقاع خطوات زوربا

يف رواية كازانتزاكي�س امل�شهورة

ومن�شي الوقت يف كتابة ق�شائد مطولة عن 

احلب

اأن نذهب حل�شور مهرجان ال�شريك

ون�شحك ملء قلوبنا

لو مل ي�شقط املهرج وميوت

لكن

هل ثمة نهاية �شعيدة ل�شورنا 

على اجلدران؟

 - 6 -

يف هذه الليلة

ت�شتذكر املراأة اجلال�شة 

يف و�شط الغرفة

رواية "ع�رش ن�شاء"*

ن�شاء ذهنب باأحالمها بعيدا

عندما كانت تكره التفا�شيل

وتق�شم اظافرها من االنتظار

وتكتب ال�شعر

عندما كانت تفت�س عن احلب 

يف اأفالم النهايات املبهجة

وتظن اأن منديلها الوردي تنهد 

يف يد "�شالم قدري"**
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اليوم

هي امراأة عادية

تن�شحب احلياة بني اأ�شابعها

وال تهتم

تورمت قدماها من اجللو�س

وال تهتم

وال�شعر مل يتجاوز حدود مراهقتها. 

 - 7 -

مل يكن اإال ن�شوة افرتا�شيات

انتظرن، يف غرف الدرد�شة،

النهاية ال�شعيدة 

يف امل�شل�شالت الرتكية

ويف كل مرة يتذكرن

اأنهن يف االأربعني ويزيد. 

 - 8 -

يف ظروف عادية جداً

الن�شاء التعي�شات

يتعقنب

موجة دافئة يف ن�رشات الطق�س

يف ظروف عادية جداً

وبالتق�شيط املريح

يبعن

ذكريات

فرح

وبالونات جميلة. 

 - 9 -

�رشوري جداً

اأن تكون طاهية جيدة

قادرة، ودون العودة 

اإىل كتب الطبخ،

على اإعداد وجبة وهم

تكفي لذكرتني. 

 - 10 -  

رفيقاتي القدميات

اتخذن قرار ن�شيان الوحدة 

خارج بيوتهن

التقطن �شوراً ملونة

لت�شييد العامل بتاريخ جديد

رق�شن على �شوت نان�شي عجرم

 يرقد ب�شالم
***

تاركات حليم

لن ي�شغلهن ما يجري 

يف العامل

عن كتابة �شرية حياتية

غري �شاحلة للن�رش

عن اأنف�شهن، االأيام، اخلوف، الق�شاء والقدر

ويف كل يوم يقلن الأنف�شهن 

يف املراآة:

�شباح اخلري

�����������������������������������������������������

* رواية مارثيال �شريانو
** فنان ليبي

***عبد احلليم حافظ 
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تفقد عندما تذهب للحرب

مقابر املدينة.. واخرت مكانا

قريبا من الظل..

افحة من تلتقيه شافحة من تلتقيه شافحة من تلتقيه  شجتنب م�شجتنب م�

علي الطريق

امتك للم�رشحة..شامتك للم�رشحة..شامتك للم�رشحة.. شوادخر ابت�شوادخر ابت�

...

أنت حت�شو بندقيتك باملوتاأنت حت�شو بندقيتك باملوتأنت حت�شو بندقيتك باملوت أنت حت�شو بندقيتك باملوتوتذكر و أنت حت�شو بندقيتك باملوتوتذكر و

دقاءك... هم زاد املذبحةشدقاءك... هم زاد املذبحةشدقاءك... هم زاد املذبحة أ�اأ�شأ�شأ� أن اأن أن 

...

يقى واقفة قرب �شباكك..شيقى واقفة قرب �شباكك..شيقى واقفة قرب �شباكك.. شأن ترى املو�شأن ترى املو� أن ترى املو�اأن ترى املو�ا اكاك

أو تباغتك حديقة..اأو تباغتك حديقة..أو تباغتك حديقة..

أحالمكاأحالمكأحالمك أن مترق اجلياد يف اأن مترق اجلياد يف اأن مترق اجلياد يف  اكاك

ي�س..شي�س..شي�س.. أو تتنف�س اله�اأو تتنف�س اله�شأو تتنف�س اله�شأو تتنف�س اله�

كون ب�شجر اللوز شكون ب�شجر اللوز شكون ب�شجر اللوز  أيها امل�اأيها امل�شأيها امل�شأيها امل� سال منا�سال منا�س لك 

لق ما تبقى شلق ما تبقى شلق ما تبقى  شمن ت�شمن ت�

من كوابي�س...

سى مبر�سى مبر�س احلقول ى مبر�شى مبر�ش أن تر�اأن تر�شأن تر�شأن تر� أن تر�و أن تر�و

سال منا�سال منا�س من التعب

أنت تذعن للفراغ اأنت تذعن للفراغ أنت تذعن للفراغ  أنت تذعن للفراغ والبد لك و أنت تذعن للفراغ والبد لك و

وءشوءشوء أن تغافل ال�اأن تغافل ال�شأن تغافل ال�شأن تغافل ال�

وتهرول بعيدا..

وال تلتفت

... 

دم.. ��دم.. ��دم..  ��ي خياالت ال��ي خياالت ال ي خياالت ال���ي خياالت ال��� ���فزعن���فزعن فزعن���فزعن��� ���ت���ت

قوط ال�شم�س يف كل مرةشقوط ال�شم�س يف كل مرةشقوط ال�شم�س يف كل مرة شو�شو�

أمنيات الطالعات..الأمنيات الطالعات..الأمنيات الطالعات.. موت ا

ري شري شري  شواقي الدم.. حني ت�شواقي الدم.. حني ت� واقي الدم.. حني ت�شواقي الدم.. حني ت�ش شي �شي � ي ���ي ��� ��زعن��زعن زعن��زعن�� ��تف��تف

اء����اء����اء ����آله م����آله م آله مالآله مال يف �رشيعة ا

باحية.. شباحية.. شباحية..  شبغ كل �شيء.. قهوتك ال�شبغ كل �شيء.. قهوتك ال� بغ كل �شيء.. قهوتك ال�شبغ كل �شيء.. قهوتك ال�ش شي�شي�

مات طفلكشمات طفلكشمات طفلك شراتبك ال�شهري.. ب�شراتبك ال�شهري.. ب�

اء يهبط ثقيال.. ثقيال...ش���اء يهبط ثقيال.. ثقيال...ش���اء يهبط ثقيال.. ثقيال... ش���وامل�ش���وامل�

اح .���اح .���اح . ���ب���ب بشبش شأن ال �شأن ال � أن ال �اأن ال �ا اكاك

... 

ا�شبك ذراعك ب�شهقة بكور

سورافقها للرق�سورافقها للرق�س..

اخلع خماوف الغبار، واعتمر غيمة طروبا

واذرف ما بحوزتك من غناء..

أنت تطرق البوابات البليدة.. اأنت تطرق البوابات البليدة.. أنت تطرق البوابات البليدة..  أنت تطرق البوابات البليدة.. وتيقن و أنت تطرق البوابات البليدة.. وتيقن و

الحك...شالحك...شالحك... أن قلبك �اأن قلبك �شأن قلبك �شأن قلبك �

وال تلتفت..

...

هذا نهر.. وهذه غابة..

هذه بالد...وهذه قبعة
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هذه لعبة... وهذه �شحراء

هذه مرافئ..وهذه اأ�شواق

هذه اأرجوحة..وهذه ان�شوطة...

هذه جريدة..وهذه ق�شيدة

االأوالد..وه����ذه  ترابها  من  يطلع  ب��الد  ه��ذه 

عو�شجة.

...

هذا باب يف�شي للغابة

وهذا نرد الألعاب االأ�شباح..

طيبة  من  العوا�شم..للنجاة  بني  طريقا  اخرت 

القرا�شنة

وجتنب ظلك...

ال�شالحف  من  غنيمتك  علي  ال�شتائر  اأ�شدل 

والقنافذ...

واأنت تهم بالطريان

...

بو�شلة

ال�شفة االأخرى مزدحمة

مزاجك  م��ن  اأ�شيق  تعربه  ال��ذي  وال�����ش��ارع 

ال�شحوك

فازرع مظلتك يف ال�شماء القريبة...

وا�شحب ر�شيفا من الذاكرة.. واأطلق العواء..

...

قيظ

نهارات مايو ت�شبه الثياب القدمية

والليل يف املدينة متلعثم

واحلانة القريبة دون قناديل..

لي�س ثمة �شوى الع�ش�س والقطط

وبخار مطاعم دون رواد...

اأ�شدقاء

ابتكار  يف  ممعنا  الدروي�س  اأيها  يا  مازلت  

النوايا الطيبات

مازلت تفرت�س البيا�س

واأن اللغة ت�شعفك من تهجي الطعنات..

.....

ال �شيء يثري الده�شة يف اجلوار 

ال �شيء تقريبا.. او على وجه االإطالق..

مل تعد اجلثث تتقن الغناء...

والذئاب يف احلقل املجاور يفرت�شها اخلجل..

حتى الفوؤو�س �شارت طرية

والبحر مقربة �شوداء..

مل يعد هناك زاد يف م�شتودع

ال�شهقات..

مل يعد ثمة �شياج حول القرنفل

حتى انه مل يعد هناك داع للذهاب للنوم

ال�شطياد ما تبقى من �شحك 

وما تي�رش من بكاء

.....

ثمة نهر اآخر مل تكن تعرفه..

ثمة نهار يقرتب..

جتنب الينابيع التي ال تخرتق حقولك

وارفق مبا لديك من طني 

وال تلتفت..

..... 

الظباء يف احلديقة املجاورة .. 

ال حت�شن الغناء
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لكنها عندما تهطل ال�شبابيك من حولها..

تلوذ باجلنوب..وتتبادل �شتالت 

يانعة مع ال�شهوب البعيدة..

تتقافز اإيل حيث ال مفر

من احلاجة للمعاطف و�شماء اأخرى.. 

طيور غيمها بي�شاء

.....

بحوزتك  اأن  ت��اأك��د  الع�شور  ت��ع��ربك  ح��ني 

و�رشيط  القدمية،  اال�شطوانات  من  القليل 

ال�شق،وم�شائد للثعالب، واأ�شياء ال حتتاجها..

ت�شلل اإىل بع�س القرون وجردها من الكاآبة..

وما بو�شعك من �شجيج واحتيال..

لن يلومك اأحد من الكائنات وانت تعود دون 

و�شوء  واخليانات  االأكاذيب  على  تقب�س  اأن 

الطالع..

ال تكرتث .. �شوف ياأتيك الربيد 

بح�شيلة اخليبات

و�شتنفق وقتك يف ال�شحك.....

ال تدع ع�رشا واحدا يجتازك 

دون اأن تهزه..وتلقمه ثدي الذئبة

وال تلتفت

.....

ال تقراأ كتب التاريخ وانت تراقب ال�شفن..

ارم ما تبقى من عوا�شم يف حو�س الغ�شيل

وا�شرت خبزا وعلبة كربيت

ا�شرت بع�س امللح واأع�شابا لن ت�شتعملها

واقتعد ظال ال �شفح له...

وال تلتفت..

..... 

مل تعد الغرفة ممتلئة كما تخيلت..

ابتعد واحتفظ بحقل االقحوان يف مع�شمك

وال تتحدث مع غري الغرباء

دمك ال يروق لهم..

اذهب يف الرق�س كما �شاءت لك اليعا�شب...

وال تلتفت

.....

النا�س الذين كنت اأعرفهم..

�شارت مالحمهم مبذاق الغياب.

اأخ�شى حني التقيهم اأن اأعرب 

طريقهم يف عجلة.....

وال التفت.                      

.....  

الطريق اىل البيت.. 

ي�شكنها الل�شو�س وعائالت من الرعاة..

الطريق اىل املدر�شة..ي�شكنها اأ�شحاب املهن..

الطريق اىل امل�رشح.. ال ي�شكنها اأحد..

الطريق اليك.مر�شوفة باخل�شب 

وقوارب �شيد وبقايا و�شو�شات.   
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تني شتني شتني  شحيح قد بلغت ال�شحيح قد بلغت ال� حيح قد بلغت ال�شحيح قد بلغت ال�ش ش�ش�

أكتباأكتبأكتب، لكنني حني 

ليه علي طفل .
َّ
ليه علي
َّ مُ

ليه عليميليه عليمي غي ملا شغي ملا شغي ملا  أ�اأ�شأ�شأ�

طفل خمطوف،

فعي .شفعي .شفعي . شف عن �شف عن � ف عن �ال يتوقف عن �ال يتوّق

**

باب كثرية للحزنشباب كثرية للحزنشباب كثرية للحزن أ�اأ�شأ�شأ� لدي 

أحفاديالأحفاديالأحفادي، أفتح الباب اأفتح الباب أفتح الباب  أن اأن أن  لكن مبجرد 

أغدو ب�شو�شاشاأغدو ب�شو�شاشاأغدو ب�شو�شا شا�شا�

مثل كلب يف نزهة .

**

ماء كثرية كانت يلشماء كثرية كانت يلشماء كثرية كانت يل أ�اأ�شأ�شأ�

ارت ريحاشارت ريحاشارت ريحًا . ش�ش�

مُحماماتمُحماماتمُ جارتنا،

أعمى .اأعمى .أعمى . ها  ري�شها  ري�َشها  ترتكمُ

**

ورشورشور، شيف طريق ال�شيف طريق ال�

 وحدي
مُ
ريشريشري أ�اأ�شأ�شأ�

ماء مبلولة .شماء مبلولة .شماء مبلولة . ش ب�ش ب� مزهواً

باح مبكرشباح مبكرشباح مبكر، شيف �شيف �

أحملاأحملمُأحملمُأحملمُ خبزا

أغناأغّنأغّني .أغني .أغّني . أغنو أغنو

 **

تنيشتنيشتني شيف ال�شيف ال�

أنا �شاعر عجوزاأنا �شاعر عجوزأنا �شاعر عجوز

دي التائهشدي التائهشدي التائه، شج�شج�

يدة.شيدة.شيدة. شال يقوى على حمل ق�شال يقوى على حمل ق�

عفنيشعفنيشعفني، شذاكرتي مل تعد ت�شذاكرتي مل تعد ت�

آخر .اآخر .آخر . آخر .أكون يف مكان  آخر .أكون يف مكان  أكون يف مكان اأكون يف مكان  أن اأن أن  تطيع شتطيع شتطيع  أ�اأ�شأ�شأ� ال 

أنا يف البيت .اأنا يف البيت .أنا يف البيت .

**

إكراما للظلاإكراما للظلإكراما للظّل

أرى عن كثباأرى عن كثبأرى عن كثب مت لكي شمت لكي شمت لكي  ش املزيد من ال�ش املزيد من ال� أقرتفاأقرتفمُأقرتفمُأقرتفمُ

بورة التي طبخها املعري
ّ
بورة التي طبخها املعر
ّ

بورة التي طبخها املعرشبورة التي طبخها املعرش شأحالم ال�شأحالم ال� أحالم ال�الأحالم ال�ال تلك ا

على مواقد العزلة

ثم تركها تتبخر بهدوء،

لكي تتغلغل يف خيال اللغات .

  

اتناتَنات نكنْك كثكثمُ

ات .نات .َنات . نكنْك ككان الثككان الثمُ كان الثشكان الثش شعندما كنت من �شعندما كنت من �

فكعنفكعّنفَك
مُ
عنيعني أح��م��قالأح��م��قالأح��م��ق، ا اأي��ه��ا  ااأي��ه��ا  أي��ه��ا  بكتاب  تفعل  م��اذا 

ابط .شابط .شابط . شال�شال�
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 حترتق، وال ترتك رمادا
مُ
هناك : فيما االأحالم

نَت اأعمى فيما الظاللمُ ال وجود لها، اإال اإذا كمُ

 وب�شاق
ّ
فيما الكلمات حم�س �شتائم وع�شي

ت النوافذمُ .
ّ

 على االأبواب /  تك�رش
مُ

فيما احلرب

 ن�شف قرٍن 
مُ
ما الذي جعَل �شابطًا �شغرياً يثري

من الغائط

فيما تتنا�شل غرفمُ التعذيب، كف�شول لرتبية 

الظالم

فيما الظالم ي�شتعني باأ�شالفه املوتى

وال�شوارع  الكتب  يقتحمون  امل��وت��ى  فيما 

باأعالٍم وبنادق

يهم�شون مرة اأخرى : اأين ذهب ال�شابط .

فيما  ح��دي��ق��ة،  اأو  ن���ه���راً  ي��ق�����ش��دون  ه���ل 

كانوا  يرتكون جثثًا خلفهم

فيما  ن�شيداً،  اأو  زيتوٍن  يق�شدون  �شجرَة  هل 

كانوا ي�رشخون .

حتى اأنني ال اأفهم  : ما الذي جعل طفلة تر�شم 

قربا بهذا اجلمال الباهر

  لتلوين بحرية ناعمة
ّ
 احلار

َ
وتقرتح االأحمر

هل كانت �شغريتنا احللوة تبكي ؟

ه لنا
ِّ
ب ّنا نياما اأو هكذا �شمُ فيما كمُ

ا اأكر جراأة يف النوم ه لنا، كنمُ
ِّ
ب فيما �شمُ

فيما مل يعد للحرب جرحى يعودون كما يف 

االأ�شاطري

 حزينا
مُ
 الربيع

َّ
ر

َ
ها، م

َ
انتظرْت البنتمُ خطيب

 الربيع
َ
انتظرْت مرًة اأمُخرى  ، اعتذر

 
ٌ

حرب هناك  تعد  مل  حتى  انتظرْت،   : قالوا 

رحيمٌة لكي تنتظر .

القمامة  عاملمُ  يجد  مل  عندما  ال�شباح،  ويف 

�س
ّ
البنغالدي�شي بنتًا ترتب

 من اإ�شافة اأقفال جديدة 
مُ
عندما انتهى الثائر

لل�شوارع

التي  هدم  بيوتهم  من  ال�شكانمُ  فرغ  عندما 

حلموا بها

عندما مل يعد هناك وطن لكي يحرتق....

عّنفك 
مُ
ي اأيها  االأحمق،  بكتاب  تفعل  م��اذا   :

ال�شابط  .

اأجل كنتمُ هناك  ،

ورت��ب  باألقاب  اجل��ن��ودمُ  فرحني  ك��ان  فيما 

جديدة

كانت  حملوها  التي  االأ�شماء  ن�شف  فيما 

تبحثمُ عن ماأوى

ِكر يف االأنباء، كانت تنزف اأو كما ذمُ

فماذا لو اكت�شَف ال�شابطمُ اأنني اأحمل بحراً يف 

حكاية .

فيما  كانت اأمريٌة تغرق،

واأ���ش��اور  اأق��راط��ا  ينت�شلون  �شيادون  فيما 

وقالئد،

 من كرا�شِة ر�شم .
مُ
 تن�شحب

ٌ
فيما �شم�س

كانت  ن 
َّ
��ل��و تمُ وه��ي  ال�شغرية   ) روؤي���ا   ( الأن 

غا�شبًة، وهذا يحدث اأحيانًا خللٍل يف الطبيعة

ها يطفو فوق املاء
َ
الأن االأمريَة تركت �شعر

عر عاليًا، فحمله  الأن موجًة �شاعدًة نرت ال�شَّ

  ،  وارتدته غيمة
ٌ
طائر

الأن �شاعراً كان جنديًا  /  

ل�شتمُ اأدري  ما اإذا كان يحملمُ قلمًا اأو �شيفا

حتى اأنني ال اأرى ال�شابط،

فيما كنت هناك

ها االأحمق .  
ّ
: ماذا تفعل بجثة،  اأي
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أحزان..!!الأحزان..!!الأحزان..!! أنا مثقل باحلب وااأنا مثقل باحلب واأنا مثقل باحلب وا

سئمت احلياة..مللت العي�سئمت احلياة..مللت العي�س..  ئمت احلياة..مللت العي�شئمت احلياة..مللت العي�ش ش�ش�

أول حمطة..اأول حمطة..أول حمطة.. أبحث عن اأبحث عن أبحث عن 

أنتظر فيها قطار الرحيل..اأنتظر فيها قطار الرحيل..أنتظر فيها قطار الرحيل.. كي 

أحملها فوق كتفي..اأحملها فوق كتفي..أحملها فوق كتفي.. أحملها فوق كتفي..التي  أحملها فوق كتفي..التي  نوات عمري شنوات عمري شنوات عمري  شخالل �شخالل �

أتعلم من حبيبتي درو�س احلياة..اأتعلم من حبيبتي درو�س احلياة..أتعلم من حبيبتي درو�س احلياة.. كنت 

اجتاحتني كاالنتحار..

احرة.. شاحرة.. شاحرة..  شتولت على كياين ك�شتولت على كياين ك� تولت على كياين ك�شتولت على كياين ك�ش شا�شا�

أمامها  اأمامها  أمامها   أمامها  ي  أمامها  ي  ي شي ش شياعي طيلة جلو�شياعي طيلة جلو� ياعي طيلة جلو�شياعي طيلة جلو�ش شعا�شت جنوين و�شعا�شت جنوين و�

ة..شة..شة.. شعلى مقعد الدرا�شعلى مقعد الدرا�

آن..الآن..الآن.. ت( يحدث يل اشت( يحدث يل اشت( يحدث يل ا ش )فاو�ش )فاو� �ما حدث ل�ما حدث ل�

احر.. شاحر.. شاحر..  أيت كهف احلب ال�اأيت كهف احلب ال�شأيت كهف احلب ال�شأيت كهف احلب ال� أيت كهف احلب ال�ر أيت كهف احلب ال�ر

قلبي املوجع يرهقني..

يان حزين الداخلي..شيان حزين الداخلي..شيان حزين الداخلي.. شلكنني ف�شلت يف ن�شلكنني ف�شلت يف ن�

ت ( بنهمي ملعرفة كل �شيء.. شت ( بنهمي ملعرفة كل �شيء.. شت ( بنهمي ملعرفة كل �شيء..  أنا هو )فاو�اأنا هو )فاو�شأنا هو )فاو�شأنا هو )فاو�

حقني..شحقني..شحقني.. شجوعي  للحقيقة واليقني.. ي�شجوعي  للحقيقة واليقني.. ي�

عن  وراءه��ا..  عما  قلبها..  خفايا  عن  بحثت 

ي..شي..شي.. شنف�شنف�

أ�اأ�رشأ�رشأ�رشار كثرية.. عن 

ي بالنجوم.. شي بالنجوم.. شي بالنجوم..  أ�اأ�شأ�شأ� أ�طدم ر أ�طدم ر طدم رشطدم رش أن ي�اأن ي�شأن ي�شأن ي� أخاف اأخاف أخاف 

أيام املعتقة..الأيام املعتقة..الأيام املعتقة.. فهي ت�شبه خمرة ا

أ�س..اأ�س..اأ�س.. اكرين بال كاكرين بال ك كرين بال كشكرين بال كش شت�شت�

طعم خمرها ي�شبه نبيذ )دافني(..

برائحة  املفعمة  اليونانية  برائحة شاحية  املفعمة  اليونانية  برائحة شاحية  املفعمة  اليونانية  احية  ال� ال�شتلك  شتلك 

ال�شواء..

�رش معرفة  يف  تفلح  مل  العامل  خمتربات  �رشكل  معرفة  يف  تفلح  مل  العامل  خمتربات  رشكل 

دمعتي..

أحب اأحب أحب  أحب لعا�شق  أحب لعا�شق  أن دمعتي اأن دمعتي أن دمعتي  إىل اإىل إىل  إىل لت  إىل لت  لت شلت ش شالتحاليل تو�شالتحاليل تو�

أ..اأ..اأ.. ايف الزمن اخلطايف الزمن اخلط

فقط هذا كل ما هنالك..

سدمعة عا�شق مثلي هي بحر من الغمو�سدمعة عا�شق مثلي هي بحر من الغمو�س..

كينة..شكينة..شكينة.. شتوق.. جنون.. هذيان.. �شتوق.. جنون.. هذيان.. �

ني خريفاشني خريفاشني خريفًا.. شة وخم�شة وخم� ة وخم�شة وخم�ش شهي تراكم خم�شهي تراكم خم�

�رب�ت��رب�ت��ربات مل  أج��ه��زة امل��خ��اب��رات وامل��خ�اأج��ه��زة امل��خ��اب��رات وامل��خ��ت�أج��ه��زة امل��خ��اب��رات وامل��خ��ت�أج��ه��زة امل��خ��اب��رات وامل��خ� أح���دث اأح���دث أح���دث 

الباردة  لدمعتي  نتيجة  لدمعتي إىل  نتيجة  لدمعتي اإىل  نتيجة  إىل  ل شل شل  تتو� تتو�شول��ن  شول��ن 

واملرجتفة..   
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ر دمعتي الباردة..!!صر دمعتي الباردة..!!صر دمعتي الباردة..!! ص�ص�

*  الناجي احلربي

*  شاعر من ليبيا 



ٍ يف �رشنقة ليٍل يف �رشنقة ليٍل بارد                     متكوراً

ادر من االرتعا�شةشادر من االرتعا�شةشادر من االرتعا�شة شم�شم�

خونةشخونةشخونٍة تدركه شما من �شما من �

تدل بها..شتدل بها..شتدل بها.. ش ي�ش ي� ما من �شارٍة

* * *

آخر العتمةاآخر العتمةآخر العتمة آخر العتمةيف  آخر العتمةيف 

ستغرد.. تناور على غب�ستغرد.. تناور على غب�س الفجر

أجوبه حمتملةاأجوبه حمتملةأجوبه حمتملة على 

وءشوءشوء شتغرد لل�شتغرد لل�

رش يت�رش يت�رشب..
َ
وءشوءشوء ش ال�ش ال� لَّ َ

لعلع

* * *

سينه�سينه�س بوهٍن

ل للقامة التيشل للقامة التيشل للقامة التي شيتو�شيتو�

 النهاِر
مُ
فار
مُ
فار
مُ

فارشفارش أ�اأ�شأ�شأ� أنهكتها اأنهكتها أنهكتها 

ي وحيداشي وحيداشي وحيداً شمي�شمي�

خباشخباشخبًا قامتًا.. ش �ش � وحيداً ينزُّ

* * *

تتعرى ال�شم�س من الظالل

مُؤاتمُؤاتمُ التعب ؤاتوؤاتو وتتجلى نتوتتجلى نت

ؤيةوؤيةوؤية رشومن ال�رشومن ال�رشاب تنتهج الر

آفاقااآفاقًاآفاقًاآفاقًا مرتاكمة..

* * *

يف املدى..

ٍة يف العذوبة
َّ
ةحةح حلحِل

مُ
ل مل م أةاأةأٍة أةيزوغ بامر أةيزوغ بامر

أنفا�ساأنفا�ساأنفا�ٍس ا تطالبه با تطالبه ب أةاأةأٍة أةامر أةامر

امةشامةشامة ش د�ش د� أكاأكرأكرأكَر

ب�شهقة وزفرة مكتنزة..

* * *

سه يف الق�سه يف الق�س ه يف الق� ظله يف الق� ظلَّ
مُ
كب
مُ
كب
مُ

كبشكبش شي�شي�

ب مرتقب مرتَقب جيجشجيجشجيٍج شغي ل�شغي ل� غي ل�شغي ل�ش شي�شي�

يف املدى

وبه..شوبه..شوبه.. ش ن�ش ن� بعيداً تدوي قطرةمُ

مُ النهاراتمُ النهاراتمُ بقاياي تكملمُ

رشها اخلا�رشها اخلا�رشَة ها اخلا�جوالتها اخلا�جوالِت

احاتشاحاتشاحاٍت.. شوفى م�شوفى م�

آهلة بعينيك..اآهلة بعينيك..آهلة بعينيك..

دنى ليل نهم..شدنى ليل نهم..شدنى ليل نهم.. شيتق�شيتق�

واي شواي شواي  ش �ش � أحدااأحداًأحداًأحداً ليٌل ال يعرف 

ِك.. كأتكأتمُ مُأتمُ أتاأتا اطاملا خباطاملا خب

ي شي شي  شعن مناخاتي.. عن هواج�شعن مناخاتي.. عن هواج�

الك الوجع يف القلبشالك الوجع يف القلبشالك الوجع يف القلِب شعن م�شعن م�

ِك عن بقاياي.. كأتكأتمُ مُأتمُ أتاأتا ا.. خبا.. خب رارامراراِمراراً

آن الآن الآن  ٌ لك ا

 عن بقاياي..

ٌ

 عن بقاياي..

اهاهو احلزن.. مهياهاهو احلزن.. مهياأ

تجيئني..شتجيئني..شتجيئني.. أين �اأين �شأين �شأين � فمن 

يدةشيدةشيدٍة جمنونة.. أي ق�اأي ق�شأي ق�شأي ق� أي ق�و أي ق�و

تجتاحني شتجتاحني شتجتاحني  شتلك التي.. �شتلك التي.. �

درشدرشدِرِ من رماد … ش   تذرو ما يف  ال�ش   تذرو ما يف  ال�
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بوبْوب وصوصُ ص�ص� �ن�ُن

* مفتاح ميلود

*  شاعر من ليبيا 



)1(

يشيشي شأ�شأ� أ�اأ�ا ا النادل كا النادل ك رشك�رشك�رش

إمكاين معاتبتهاإمكاين معاتبتهاإمكاين معاتبته اولي�س باولي�س ب

ة بجانبيشة بجانبيشة بجانبي أة اجلال�اأة اجلال�شأة اجلال�شأة اجلال� أة اجلال�فاملر أة اجلال�فاملر

حكت،شحكت،شحكت، ش�ش�

أه.اأه.اأه. ات خطات خط
ّ

ربوجربوجرب

إمكاين منع العيوناإمكاين منع العيوناإمكاين منع العيون الي�س بالي�س ب

عن مغازلتها

أنتمياأنتميأنتمي ا 
ً
ا فقد كنت يوما فقد كنت يوم
ً
فقد كنت يوم
ً

رشلهذا ال�رشلهذا ال�رشحان الطويل

حرها.شحرها.شحرها. شيف �شيف �

ونك،
ّ
ونك،»النا�س يحبونك،»النا�س يحب
ّ
»النا�س يحب
ّ

ّأمّلوكأملوكأمّلوك أملاأملا أن يتاأن يتاأن يتاأن يت ولهم احلق يف 

مثل م�شهد املغيب من النافذة«

أقول هذه اجلملة التي اأقول هذه اجلملة التي أقول هذه اجلملة التي 

رهاف توترهاف توّترها أخفاأخّفأخّفف توتأخفف توتأخّف ظاهرها اأيّن

امةشامةشامٍة ناعمة، غريتي احلارقة أطفئ بابت�اأطفئ بابت�شأطفئ بابت�شأطفئ بابت� أطفئ بابت�و أطفئ بابت�و

أحجب ال�شم�ساأحجب ال�شم�سأحجب ال�شم�س أن اأن أن  فال ميكنني 

ريةشريةشرية شعن تاللهم الق�شعن تاللهم الق�

أمنع اخلريفاأمنع اخلريفأمنع اخلريف أن اأن أن  وال 

الذي يلمع يف عيونهم.

أة جميلةاأة جميلةأة جميلة أة جميلةأن تكون بجانبك امر أة جميلةأن تكون بجانبك امر أن تكون بجانبك امراأن تكون بجانبك امر

بة للنادل املرهفشبة للنادل املرهفشبة للنادل املرهف شيعني بالن�شيعني بالن�

يف امللكة،شيف امللكة،شيف امللكة، أنك �اأنك �شأنك �شأنك �

تحظى بهاشتحظى بهاشتحظى بها شوالعناية التي �شوالعناية التي �

�شرتى �شرتىال ت�شرتىال تمُ مُال تمُ

تدفع بعد ذلك من دونهاشتدفع بعد ذلك من دونهاشتدفع بعد ذلك من دونها شومهما �شومهما �

د طاولة.
ّ
ى كونه جمر
ّ
ى كونه جمر
ّ

ّلن يتعّدلن يتعّد

فاتورة النادل

إليك بهااإليك بهاإليك بها إليك بهاالتي ينحني  إليك بهاالتي ينحني 

خجواًل،

ل دفعها ل دفعهاشل دفعهاشّ شه يف�شه يف� أناأّنأّنه يف�أنه يف�أّن كما لو 

وىشوىشوى شت �شت � ت �شت �ش شلي�شلي�

ريدة نريدة نر. يدة نشيدة نش شق�شق�

)2(

يف دربك

تطيع الغرية!شتطيع الغرية!شتطيع الغرية! أ�اأ�شأ�شأ� ال 

ك
ّ
كالكون يجعل النا�س حتبكالكون يجعل النا�س حتب
ّ
الكون يجعل النا�س حتب
ّ

مثلما يفعل بالفرا�شة

واللون الزهري

ورائحة اخليل.

همشهمشهم شل طقو�شل طقو� تتبّد

وطريقة �رشبهم للقهوة

حكاتهمشحكاتهمشحكاتهم شري �شري � ري �شري �ش شوت�شوت�

وت زرافةشوت زرافةشوت زرافة شخجولة مثل �شخجولة مثل �

جريئًة مثل املوج
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ق�صيدتان

* أني�س فوزياأني�س فوزيأني�س فوزي

*  شاعر من ليبيا 



ًة مثل مزامري ال�شيارات.
ّ
ع�شبي

يف دربك

تتفاهم ال�شم�س مع الليل

ّ
 احلب

مُ
�شالح احلرب وتمُ

�شافح اللقاءات الغياب. وتمُ

جتتاح العامل اللطافة واالأناقة

يلب�شون مالب�س العيد

يتعّطرون بح�رشوك فيهم

يجل�شون فوق قمرك

وحتت نافذتك

يختبئون يف حقيبتك

وحتت �رشيرك

وبني خ�شالتك،

يراقبونك باملناظري

واالأقمار ال�شناعية

واآالت الت�شجيل،

وحني تخرجني من النافذة

كما اتفقنا

-وكما عرفوا-

ينطفئ القمر يف كّفي

وتركبني على ري�شتي

ومن�شي.

مثل اآلهتني

حيثمُ ال اأحد يخ�رش.

هم اأعطونا 

ا 
ً
ا �شاحر

ًّ
جو

لهذه الليلة

ونحن

اأعطيناهم

-بدون مقابل-

هذه 

الق�شيدة. 
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من أعمال الفنان صالح غيث -  ليبيا 



أطفالالأطفالالأطفال  ا
مُ

- جيوب

احللوى . .مملوءة باحللوى . .مملوءة ِباحللوى . .

- يف جيوِب الغريب

ٌعناويٌنعناويٌن قدمية.. 

قود . . قود . . نقود . . نمُ وحفنةمُ

أكربالأكربالأكرب، أخالأخالأِخ ا ئاتبئاتِبئًا يف جيِب ا تبخمتبخممُ  -

إخوته ! . .اإخوته ! . .اإخوته ! . .  البيِت دوَن
مُ
مفتاح
مُ
مفتاح
مُ

- يف جيِب املوظف

 املكتب،
مُ
مفتاح
مُ
مفتاح
مُ

وتعويذٌة عند دخوله

دير . . دير . . املدير . . املمُ بشبشِب شعلى غ�شعلى غ�

ر العابر العاِبر - يف جيوِب

ما بجيِب الغريب !،

أوراقاأوراٌقأوراٌقأوراٌق إليهاإليِهإليِهإليِه افشافشاٌف ش�ش�
مُ
�م�م

ها  بها  ِبها  تعنيشتعنيشتعنيمُ شي�شي�

اعةشاعةشاعَة الرحيل . . ش�ش�

ِ- جيب العا�ِشقة- جيب العا�شقة- جيب العا�ِشقة

رة وخامت ينتظر . . رة وخامت ينتظر . .عطرة وخامت ينتظر . .عطَّ
مُ
عطالة معطالة م
مُ
الة م
مُ

الة مشالة مش شر�شر�

ائدشائدشائد شر ق�شر ق� ر ق� ال�شاعر ق� ال�شاِع
مُ
- جيب

عر كالعادة، عر كالعادةة بال�شعر كالعادةة بال�شِّ
َّ

رب
مُ

ربحمربحم

يةشيةشيٍة عفوية . . شم�شم� اأمُ ِيف انتظاِريف انتظاِر

أة العجوزاأة العجوزأة العجوز أة العجوز املر أة العجوز املر - يف جيِب

قطعةمُ بخوٍر ومنديٌل هدية . .

- يف جيوِب

رابي رابيأتباع الرا�شي املرابيأتباع الرا�شي املمُ أتباع الرا�شي املاأتباع الرا�شي املمُأتباع الرا�شي املمُ

جداول، كمبياالت،

دد، ددحايا اجلددحايا اجلمُ حايا اجلشحايا اجلش شقائمة بال�شقائمة بال�

ٌة
َّ
ةيةي يشيش ش ف�ش ف� بحةشبحةشبحٌة ش م�ش م� ِويف جيِبهويف جيبهويف جيِبِه

تيجشتيجشتيج شلزوم الرب�شلزوم الرب�

مُنادونهمُنادونهمُ يا ) حاج ( . . مُ
نادونهحني ينادونهحني ي

قةراهقةراِهقة راه املراه املمُ
مُ

- جيوب

 جنوٍم
مُ
ورشورشور ش �ش � بقايا �شوكوال،

أحمر �شفاه م�اأحمر �شفاه م�رشأحمر �شفاه م�رشأحمر �شفاه م�رشوق ! . . أحمر �شفاه م�و أحمر �شفاه م�و

- يف جيب الولد
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صا�صا�ص ! ا�جيوب النا�جيوب النَّ

* عبدالوهاب قرينقو

*  شاعر من ليبيا 



 حتى الرائحة !،
مُ
ِور

ّ
�ش

مُ
موبايل ي

قلدة للعبة اإلكرتونية . .
مُ
ون�شخٌة م

- يف جيِب االأب

�شا�شةمُ طلبات، قمُ

ل�شوِق اللحِم

والفاكهِة

ار، �شَ واخلمُ

ثانية مبالب�ِس اأطفالِه

باحلقائِب

را�شات، بالكمُ

َظِللمُ اجلميع 
مُ
وي

�شيٌك بال ر�شيد ! . .

- يف جيوب ال�شكرترية النمطية

ية،
ِّ

طلبات ) احلاج ( ال�رش

با�شووردات احلا�شب،

وقائمة بالغرميات . .

- ثمَة مري�ٌس

يِئّنمُ من جيوِبِه االأنفية !،

ويف جيِب الطبيبة 

لغاة . .
مُ
و�شفٌة م

- يف جيِب الوزير

ة،
َ
ب َذهَّ

مُ
دَّاحٌة م قمُ

قوالب خطابية جاِهزة،

 الرتفاِع �شغِط الدم . .
ٌ

وحبوب

علِّم - يف جيوِب املمُ

ة
ّ
ِقطعةمُ طبا�شري حمراء من�شي

وقائمٌة باأ�شماء التالميِذ النمُجباء . .

 ال�شيخ
مُ

- يف جيوب

ِك�رشةمُ �شواٍك وم�شبحة،

�شحٌف �شغري . .
مُ
منديٌل نظيٌف وم

- يف جيِب الفالح

 الزراعة،
مُ
تيب كمُ

مفتاح الرتاكتور،

رِق االأر�س . .
َ
حفنةمُ بذوٍر و منديٌل بع

 املمُحاِرب
ِّ
ندي - يف جيِب اجلمُ

متيمٌة من اأمُِمِه

�شورةمُ اأطفاله ال�شتة،

. . . . ور�شا�شٌة اأخرية ! . .

- يف جيِب االأمُم

حمفظة �شغرية

 ما ِبها !! .  
مُ
. . . . . . . .  ال اأحد يعلم
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أربعون رباعية (اأربعون رباعية (أربعون رباعية ( أربع و اأربع و أربع و   (

)1(
يا لل�شجرة 

فور تخونهشفور تخونهشفور تخونه شع�شع�

لة الريح شلة الريح شلة الريح  شبو�شبو�

ان.شان.شان. شأغ�شأغ� أغ�الأغ�ال فتناديه ا

)2(
قال الوهم 

ال ظل يل.

قال النجم 

رشال �رشال �رشير

)3(
لهذه الوردة

ة حمزنةشة حمزنةشة حمزنة شق�شق�

مفادها:

أنوف �شبعى.الأنوف �شبعى.الأنوف �شبعى. ا

)4(
و�سشو�سشو�س ش اجلا�ش اجلا�

ُّ
يند�س
ُّ

يند�س
ُّ

يف املجمع

مثل قطنة

أذن.الأذن.الأذن. يف ا

)5(
سأجل ح�شائ�سأجل ح�شائ�س أجل ح�شائ�الأجل ح�شائ�ال

تبهر الكائنات

ل املاءشل املاءشل املاء شر�شر�
مُ
ر�ير�ي

افية.شافية.شافية. شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�أبخرة  إ�أبخرة  أبخرة اأبخرة 

)6(
قا�س ال�شقاء

مُ
قا�س ال�شقاءيقا�س ال�شقاءي

ه.شه.شه. شمبدى انغما�شمبدى انغما�

عادةشعادةشعادة شقا�س ال�شقا�س ال� قا�س ال�تقا�س ال�تمُ

مبدى جموحها.

)7(
آلةالآلةالآلة حتّن ا

إىل عازفها.اإىل عازفها.إىل عازفها.

سأع�شا�سأع�شا�س أع�شا�الأع�شا�ال ا

إىل طيورها.اإىل طيورها.إىل طيورها.

)8(
نرى الفجر

معه.شمعه.شمعه. شال ن�شال ن�

مع املطرشمع املطرشمع املطر شن�شن�

ال نراه.
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بهر  الكائنات  تبهر  الكائنات  ُتبهر  الكائنات صائ�صائ�ص ائ�صائ�ص صأجل ح�صأجل ح� أجل ح�الأجل ح�ال

* ينةسينةسينة أبو�اأبو�سأبو�سأبو� فرج 

*  شاعر من ليبيا 



)9(
االإن�شان ال�شلب

ر�شة للت�شّدع.
مُ
ع

ال�رشير ال�شاغر

ر�شة لل�شداأ.
مُ
ع

)10(
ال نوم

بال حفر.

لم
مُ

ال ح

بال عرات.

)11(
ماأ�شاة البحر

تكمن يف اأمرين:

 العط�س.
مُ
كثري

حماط ب�شاطئني. 

)12(
بال خمالب

هذا احللم.

بال اأنياب

هذي الفكرة.

)13(

مُ
املياه

باأجنحة فارهة.

العط�سمُ

ل اليدين.
ّ
مكب

)14(
فوق كّل

يٍد يٌد.

حتت كّل 

لغٍة لغٌة.

)15(
امراأة لال�شتثمار .

امراأة لال�شتلهام.

امراأة لال�شتعمار.

امراأة لال�شتعمال.

)16(
اإ�شارة باإ�شبع 

 بعني 
ٌ
كالم

اإمياءة براأ�س 

لغٌة ال ت�شيخ.

)17(
هي للمكان.

هي للزمان.

مثل ظل لظل.

مثل لغة للغة.

)18(
قلتمُ يا نهر 

اأعرين ثوبك 

قال يا بحر 

مالك وال�شيق.  

)19(
يف الع�شل

غوى املوت.
مُ
ما ي

م
ّ
يف ال�ش

وقظ احلياة. 
مُ
ما ي

)20(
ال ت�شرتح

ريح ال�شعر.

احلكمة يف هبوبها.

وبريق الزمن.
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)21(
يتال�شى

مذاق املع�شية

مثل عطر 

ترتكه امراأة.

)22(
فوق روؤو�شنا

 مدر�شة.
ٌ
�شماء

حتت فوؤو�شنا

اأر�ٌس تلميذة.

)23(
تخاف الدجاجة

على بي�شها

من جدل يتفاقم

بني الدفء والق�س.

)24(
الباب ال�شحيح

نع�س ال�رشير .
مُ
ي

النافذة املرتوكة

جتلب البعو�س .

)25(
�شاآخذ 

بن�شيحة النجمة 

املندلقة يف ال�شماء :

اأنام بال اأوزار.

)26(
كّل �شهم 

ال ي�شل

بريد موت. 

كّل كلمة.

)27(
حبٌة

حتبل حقال. 

 
ٌ
دمعة 

توؤدى غر�شا.  

)28(
ال يخلو باب

من تنهيدة.

ال تخلو امراأة

من �رشير.

)29(
الكتابٌة عمٌل.

الفكرة عمولة.

 عامٌل.
ٌ
القلم

 عميل.
ٌ
احلرب

)30(
يف الراأ�س

يجتمعان:

اخلري وال�رش

االأمل واللذة.

)31(
رمم  

مُ
ي

غ�شنًنا بداخله  

البلبل الواقف 

على ال�شجرة.

)32(
ال

تتبادلوا النريان 

ال�شبابة عميلة.

العمر حمتوم.
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)33(
يعود اأبطال ال�شينما

اإىل هزائمهم 

حاملا ينتهي الت�شوير.

)34(
زهرة ت�شتعل بالقلب

ال توؤدى العني بدخانها.

)35(
كم من لغات تتلمذت

على اأفواهنا.

كم من حرائق.

)36(
وفروا دموعكم

ملاآرب اأخرى

اأيها العائدون 

من اجلنازة.

)37(
التي جتل�س اإىل �رشفتها

تنتظر قمرا.

 يف ا�شتدارته.
ٌ
قمر

)38(
من يطرق الباب

اإذا غاب الرجل؟

�رشع النافذة
مُ
من ي

اإذا غابت املراأة؟

)39(
حتى لو  ذبل الورد. 

لْن يخفق �شوته 

يف احلديقة. 

)40(
يف زهو ملحوظ

يرك�س متباهيا

بحبل امل�شب.

الطفل /  النهر.

)41(
قبل االإقدام 

على خطوة. 

�شادر الطريق
مُ
ي

فكرة الندم.

)42(
اأيٍد تهتف:

املجد للثمار.

 تردد :
ٌ

قلوب

الثمار النا�شجة.

)43(
تخمد القطة

) كما لو اأنها

نار مري�شة(

واء. لعطِب يف املمُ

)44(
 اجلغرافيا

مُ
ذخر

�شعوب وخرائط. 

ذخر التاريخ 

�شحايا وح�شارات. 
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احللم

بعنف  تزجمر  والريح  ب��غ��زارة،  ب��غ��زارةشاقط  ب��غ��زارةشاقط  اقط  يت� يت�شاملطر  شاملطر 

قيع ين�رش شقيع ين�رش شقيع ين�رش جناحيه  ش وال�ش وال� متحدية الب�رش للخروج،

يارة تلتهم الطريق التهاماشيارة تلتهم الطريق التهاماشيارة تلتهم الطريق التهامًا شأ�شياء.. ال�شأ�شياء.. ال� أ�شياء.. ال�الأ�شياء.. ال�ال على كل ا

أ�شباح ب�رشية اأ�شباح ب�رشية اأ�شباح ب�رشية  اإذ باإذ ب إذ باإذ با إذ ب و إذ ب و إبعاد ال�شعور بالربداإبعاد ال�شعور بالربدإبعاد ال�شعور بالربد، إبعاد ال�شعور بالربدحماولة  إبعاد ال�شعور بالربدحماولة 

ح شح شح يف  وا� وا�شإره��اق  شإره��اق  وا�ال وا�الإره��اق  إره��اق  وا الطريق  قارعة  واشري على  الطريق  قارعة  واشري على  الطريق  قارعة  ري على  شت�شت�

أولئك العاطلني اأولئك العاطلني أولئك العاطلني  أنهم اأنهم أنهم من  طريقة م�شيتها.. ال �شك 

إنه جنون اإنه جنون اإنه جنون  إنه جنون إلهي  إنه جنون إلهي  إلهي اإلهي  إلهي يا  إلهي يا  ًأتون طلبًاأتون طلبًا للعمل..  أتون طلبااأتون طلباا اعن الذين ياعن الذين ي

لقي باحلياة  لقي باحلياة نلقي باحلياة نمُ بيل احلياة.. هكذا نحن شبيل احلياة.. هكذا نحن شبيل احلياة.. هكذا نحن  شب�رشي يف �شب�رشي يف �

قيع شقيع شقيع  ال� ذاتها..  احلياة  ال�شأجل  ذاتها..  احلياة  ال�شأجل  ذاتها..  احلياة  ال�اأجل  ذاتها..  احلياة  أجل  الريح من  يف مهب 

هو  هو شقيع  هو شقيع  قيع  ال� ال�شأن  ال�شأن  ال�اأن  أن  �شك  ال  رهيب..  واملوت  رهيب.. 

ان شان شان  شأح�شأح� أح�الأح�ال بيوتهم  من  للخارجني  املوت  من شول  للخارجني  املوت  من شول  للخارجني  املوت  ول  شر�شر�

قيع شقيع شقيع  بال� بال�شأفكر  بال�شأفكر  بال�اأفكر  أفكر  كيف  يرحم..  ال  ال��ذي  سالوح�سالوح�س 

يارتي والدفء يلف بي.. شيارتي والدفء يلف بي.. شيارتي والدفء يلف بي..  أنا هنا يف �اأنا هنا يف �شأنا هنا يف �شأنا هنا يف � أنا هنا يف � و أنا هنا يف � و واملوت،

آن !.. الآن !.. الآن !..  وى اشوى اشوى ا أعلم بذلك �اأعلم بذلك �شأعلم بذلك �شأعلم بذلك � أعلم بذلك �أكن  أعلم بذلك �أكن  أكن اأكن  أكن مل  أكن اأكن أكن مل  أكن اأكن مل  مل ا�س.. مل ا�س.. 
ّ
ا�س.. شا�س.. ش أين ح�
ّ
أين ح�
ّ
أين ح�اأين ح�شأين ح�ش أين ح��شك  أين ح��شك  ال 

بة يل.. ولكن ماذا شبة يل.. ولكن ماذا شبة يل.. ولكن ماذا  شل على كل حال بالن�شل على كل حال بالن� ل على كل حال بالن�شل على كل حال بالن�ش أف�اأف�شأف�شأف� هذا 

قيع شقيع شقيع  ش وهم هناك يف ال�ش وهم هناك يف ال� أكوناأكونأكون، أو اأو أو ال  أكون اأكون أكون  أن اأن أن  يهم 

إىل تقدمي اإىل تقدمي إىل تقدمي العون  إىل تقدمي يحتاج  إىل تقدمي يحتاج  أمر الأمر الأمر  أن ااأن اأن ا أن ا�شك  أن ا�شك  يعانون.. ال 

أرغفة وقطع الأرغفة وقطع الأرغفة وقطع  ا س معي بع�س معي بع�س  لقد تذكرت، لقد تذكرتآه  لقد تذكرتاآه  آه  لهم.. 

قيع شقيع شقيع  ال� هزمية  على  قادرة  ال�شأنها  هزمية  على  قادرة  ال�شأنها  هزمية  على  قادرة  ال�اأنها  هزمية  على  قادرة  أنها  �شك  ال  اجلنب، 

ال  فاملوت  م�شاعري..  تفعل  مما  ال شل  فاملوت  م�شاعري..  تفعل  مما  ال شل  فاملوت  م�شاعري..  تفعل  مما  ل  أف�اأف�شأف�شأف� واملوت 

أجمل ذلك !! املوت اأجمل ذلك !! املوت أجمل ذلك !! املوت يويل  وى اخلبز.. شوى اخلبز.. شوى اخلبز.. ما  شيهزمه �شيهزمه �

أرغفة اخلبز.. هذا رائع .اأرغفة اخلبز.. هذا رائع .أرغفة اخلبز.. هذا رائع . أمام اأمام أمام  أدبار الأدبار الأدبار  ا

أرغفة اخلبز اأرغفة اخلبز أرغفة اخلبز  أخرج اأخرج أخرج  تح الباب..  تح فتح فمُ يارة.. شيارة.. شيارة..  شتوقفت ال�شتوقفت ال�

الطريق، قارعة  على  الطريقشعها  قارعة  على  الطريقشعها  قارعة  على  عها  وو� وو�ش  ش  �نباجل��نباجل��نب وقطع 

التي ميلكونها..  ال�رشعة  ال�رشأتوا بكل  ال�رشأتوا بكل  ال�اأتوا بكل  أتوا بكل  ري.. شري.. شري..  ال� ال�شوتابع  شوتابع 

ارعون شارعون شارعون  يت� اخلبز..  على  يت�شارعون  اخلبز..  على  شارعون  يت�ش اخلبز..  على  يت�شارعون  اخلبز..  على  ارعون  يت� يت�شجتمعوا  شجتمعوا 

ري شري شري  ت� ت�شيارة  شيارة  ت�ش ت�شيارة  يارة  ب� ب�شإذا  ب�شإذا  ب�اإذا  إذا  أة اأة اأة  فج فجا  ا  اجلائعة، كاحليوانات 

ائقها ال يتحكم فيهاشائقها ال يتحكم فيهاشائقها ال يتحكم فيها، �شأن � �شأن  �اأن  أن  رشب�رشب�رشعة قادمة يبدو 

واجلثث  اءشاءشاء،  الف� يف  تتطاير  الف�شأرغفة  يف  تتطاير  شأرغفة  الف�ال يف  تتطاير  الف�الأرغفة  يف  تتطاير  أرغفة  با باإذا  بااإذا  إذا  باو إذا  باو إذا 

بحلم  مملوءة  بحلم وؤو�س  مملوءة  بحلم وؤو�س  مملوءة  ؤو�س  والر أيديهااأيديهاأيديها،  ممتدة  الب�رشية 

قطعة خبز وجنب .

حــالــــة

إال القليل لتكتمل الدائرةاإال القليل لتكتمل الدائرةإال القليل لتكتمل الدائرة، ولتطبق على  إال القليل لتكتمل الدائرةبقى  إال القليل لتكتمل الدائرةبقى  ما 

ؤالشوؤالشوؤال، شوأة ال�شوأة ال� أة ال�اأة ال�ا أمل وطاأمل وطاأمل وطاأمل وط أمل وطمنهية  أمل وطاأمل وطأمل وطمنهية  أمل وطاأمل وطمنهية  منهية تفهام منهية تفهام  تفهام شتفهام ش شطريف عالمة اال�شطريف عالمة اال�

ما عاد هناك من مفر، البد من اكتمال الدائرة،

وى شوى شوى  شفما فائدة الدائرة املفتوحة للريح والرمل �شفما فائدة الدائرة املفتوحة للريح والرمل �

املقفلة  الدائرة  املقفلة شاخ..  الدائرة  املقفلة شاخ..  الدائرة  اخ..  شأو�شأو� أو�الأو�ال ل لالب  الب  لش لشب  ب  خ� مرتع  خ�شأنها  مرتع  خ�شأنها  مرتع  خ�اأنها  مرتع  أنها 

أبحث عنه.. اأبحث عنه.. أبحث عنه.. املقفل  متثل النقاء.. املقفل هو ما 

لعلي  حجرتي  باب  لعلي أقفل  حجرتي  باب  لعلي اأقفل  حجرتي  باب  أقفل  أم�اأم��ان.. أم��ان.. أم��ان..  المشالمشالم، � �ش  ش  هدوء،

أقفل اأقفل أقفل  عيني..  أغم�اأغم�سأغم�سأغم�س تلقي.. شتلقي.. شتلقي..  أ�اأ�شأ�شأ� بالهدوء، بالهدوءأظفر  بالهدوءاأظفر  أظفر 

أطيافااأطيافًاأطيافًاأطيافًا أب�اأب�رشأب�رشأب�رش ي.. شي.. شي..  نف� يف  نف�شق  يف  شق  أح��د
ّ
أح��د
ّ
أح��داأح��د نوافذهما.. 

عن  بحثًا بحثًاألهث  بحثًاألهث  بحثااألهث  ألهث  الرتاق�س..  يف  الرتاق�سأخذ  يف  سأخذ  الرتاق�ا يف  الرتاق�اأخذ  يف  أخذ  ت تام�شوهة..  ام�شوهة.. 

أب�اأب�رشأب�رشأب�رش.. عبث ما افعل، فما  يل شيل شيل ما  شمعرفة تفا�شمعرفة تفا�
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ق�ص�ص ق�صرية

* ويهديسويهديسويهدي س�سمري ال�س�سمري ال�

*  قاص من ليبيا 



من مرة ا�شتطعت فيها الظفر مبا يريح اأع�شابي 

االأط��ي��اف  ���ش��ي��اح..  عنيف..  ط��رٌق  املتعبة.. 

النوافذ..  تك�رش  كهربائية  ���رشرة  اإىل  تتحول 

راأ���ش��ي..  يثقب  الطرق  ع��ي��وين..  اأفتح  ت��ه��رب.. 

يجرجرين،  ي�شحبني،  بعنقي،  ياأخذ  ال�شياح 

ا�شتفهام  كعالمة  ابت�شامة  الغرفة..  باب  يفتح 

ت�شدم نظري.. �شوت يثقب اأذين.. ي�شدين.. يرفع 

يدي.. يفتح الباب يجل�شني اأمام الطعام، ياأخذ 

مما  اأنده�س  اأ�شحو..  فمي..  يف  وي�شعه  االأكل 

حدث يل.. اأعود ب�رشعة اأقفل الباب.. كيف املفر 

مما حدث ويحدث ؟ كيف اأفر من قب�شة حفنة 

اأفر باأحالمي واأنفا�شي  اأوهام  ؟ كيف  نقود و 

؟ اإنني اأختنق.. تقول �شديقتي » لي�شت م�شكلة 

باأن  احلياة  مدى  اأ�شعر  اأن  م�شكلة  اإنها  ال..   ..«

باإطباق  تركلني  تنبذين،  اإيّل،  ت�شري  العيون 

الرم�س دون ابت�شامتي.. اإنها م�شكلة اأن اأحتمل 

اأنفا�س النقود واالأوهام، واأتركها جتو�س خالل 

ج�شدي وتتغلغل خانقة اأنفا�س حلمي ال�شغري، 

اأن ينق�شع..  اأمتنى  اآٍه كم  به..  اأ�شعر  كابو�س ما 

تكتمل  عندما  اإال  حل  ثمة  لي�س  ؟  الفائدة  ما 

ليهرب هذا  الكابو�س  الدائرة، وتطبق على هذا 

بدل  بعمق  فيه  اأتنف�س  رحٍب  ف�شاٍء  اإىل  احللم 

هذا االختناق املزعج.. ما بقى اإال القليل واأركل 

الكر�شي بقدمي واالأوهام اأو�شمة على �شدورهم 

اأنا  ها  ال��دائ��رة..  اكتملت  احللم..  من  الفارغة 

مكتومة  تنهيدة  انفلتت  واأنفا�شي..  بحلمي  اأفر 

وتدىل اجل�شد . 

ثقــــــة

) 1 ( 

بحر�ٍس  املطوية  الورقة  العجوز  املراأة  و�شعت 

وانتباه على االأر�س.. قامت بحفر حفرة عميقة 

ثم ردمت الورقة، ومتتمت بكل ثقة ) هذا احلجاب 

كفيل بحماية حم�شويل من اخلطر الداهم ( ؛ اإنه 

حجاب الفقيه » من�شور » الذي ال ميكن ال�شك يف 

باالرتياح  واالإح�شا�س  نه�شت  اخلارقة..  قدرته 

يلف جوانحها.

     

) 2 (

جت��م��ع��وا ل��ي��ت�����ش��اورا ح����ول اخل��ط��ر ال��داه��م 

طريقة  منهم  واح���ٍد  ك��ل  ط��رح  ملحا�شيلهم.. 

اأم�شك  ت�شايحوا..   ..« اختلفوا   « اخلطر  ملجابهة 

بع�شهم بخناق بع�س.. مل ي�شلوا يف النهاية اإىل 

خطراً  ثمة  باأن  متفقني  تفرقوا  للمع�شلة..  حٍل 

داهمًا ال �شك باأنه �شيحل مبح�شولهم . 

     

) 3 (

جميع  على  اجل���راد  ق�شى  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف 

امل���راأة  حم�شول  ع��دا  م��ا  ال��ق��ري��ة،  حما�شيل 

العجوز . 
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اليقني -

ابع شابع شابع  أ�اأ�شأ�شأ� ) ربيع ( طفل تفتحت مدارك طفولته من 

احت�شدت  احت�شدت شيق  احت�شدت شيق  يق  ال� زقاقه  يف   - ���ش��ارات  ال�شم  زقاقه  يف   - ���ش��ارات  شم  ال�ش زقاقه  يف   - ���ش��ارات  ال�شم  زقاقه  يف   - ���ش��ارات  م  شتر�شتر�

القدمني.. حايف   - ت�رشده  القدمني..شى  حايف   - ت�رشده  القدمني..شى  حايف   - ت�رشده  ى  تتق� تتق�شالكامريات  شالكامريات 

أن اأن أن  ع��رف  ع��رف   �رف   �نيوح��نيوح��ني ال��ذب��اب  يغزوه  الثياب  مم��زق 

ابع شابع شابع  أ�اأ�شأ�شأ� احتارت  متاما  مواجهته  يف  متاما شة  مواجهته  يف  متاما شة  مواجهته  يف  ة  شالعد�شالعد�

ابعه شابعه شابعه  أ�اأ�شأ�شأ� غرية املرتبة.. رفع كفه شغرية املرتبة.. رفع كفه شغرية املرتبة.. رفع كفه وطالع  شكفه ال�شكفه ال�

رشم �شارة الن�رشم �شارة الن�رش.. ثم �شارة رابعة..  م �شارة الن�شم �شارة الن�ش شاملرتبكة - ر�شاملرتبكة - ر�

ولوح  ولوح شته  ولوح شته  ته  قب� و�شدد  قب�شة  و�شدد  شة  قب�ش و�شدد  قب�شة  و�شدد  ة  اخلم� اخلم�شابعه  شابعه  اخلم�ش اخلم�شابعه  ابعه  أ�اأ�شأ�شأ� أطبق اأطبق أطبق  ثم 

بالوداع  ملوحا  كفه  بالوداع شط  ملوحا  كفه  بالوداع شط  ملوحا  كفه  ط  ب� ثم  ب�شاء  ثم  شاء  ب�ش ثم  ب�شاء  ثم  اء  الف� يف  الف�شبها  يف  شبها 

مل يعرف ماذا يفعل مل يكن ثمة �شىء يقيني - 

ف الطريق شف الطريق شف الطريق  شاليقني الثابت لديه انه تبول يف منت�شاليقني الثابت لديه انه تبول يف منت�

أن يوليهم ظهره ويعود.اأن يوليهم ظهره ويعود.أن يوليهم ظهره ويعود. قيل 

حقائب 

أبي حمفظة ورثها عن جدي مبا حتويه اأبي حمفظة ورثها عن جدي مبا حتويه أبي حمفظة ورثها عن جدي مبا حتويه  ورثني 

ومق�س طارئة  ع��ورة  ومق�سرت  طارئة  ع��ورة  سرت  ومق�ش طارئة  ع��ورة  ومق�شرت  طارئة  ع��ورة  رت  ت� ت�شلك  شلك  ت�ش ت�شلك  لك  و� و�شإب��رة  شإب��رة  و�ا و�اإب��رة  إب��رة  من 

غري شغري شغري  � ومهماز  �ش  ومهماز  ش  قمي�س قمي�سأو  قمي�سأو  قمي�اأو  أو  معطف  وزر  وزر شغري  وزر شغري  غري  ش�ش�

وثالثة جنيهات حمفظة رائحتها من رائحته ال 

نني طفولتي دائما شنني طفولتي دائما شنني طفولتي دائما  شعدت �شعدت � عدت �شعدت �ش أ�اأ�شأ�شأ� �شيء ي�شبهها لكم 

رتته شرتته شرتته  آها ابتهاج كبري حني تخرج من �اآها ابتهاج كبري حني تخرج من �شآها ابتهاج كبري حني تخرج من �شآها ابتهاج كبري حني تخرج من � آها ابتهاج كبري حني تخرج من �يف مر آها ابتهاج كبري حني تخرج من �يف مر

ف شف شف  أو ن�اأو ن�شأو ن�شأو ن� س القلب فتجود بقر�س القلب فتجود بقر�س سق لنب�سق لنب�س ق لنب�شق لنب�ش شاملال�شاملال�

كله  البيت  كانت  حمفظة  جمرد  تكن  مل  سقر�سقر�س 

ع�شنا  بها  النب�س  من  مقربة  على  النب�سأبي  من  مقربة  على  النب�سأبي  من  مقربة  على  النب�اأبي  من  مقربة  على  أبي  يحمله 

كافية  كانت  كانت شحرية  كانت شحرية  حرية  � متيمة  �ش  متيمة  ش  ، نني شنني شنني  ال� ال�شع�رشات  شع�رشات 

جديد...  يوم  جديد... إىل  يوم  جديد... اإىل  يوم  إىل  ونتطلع  يومنا  نعي�س  نعي�سأننا  سأننا  نعي�ال نعي�الأننا  أننا 

عت شعت شعت  ات� لكنها  بالعرق  ات�شمخة  لكنها  بالعرق  شمخة  ات�ش لكنها  بالعرق  ات�شمخة  لكنها  بالعرق  مخة  متهرئة م� متهرئة م�شيقة  شيقة  متهرئة م�ش متهرئة م�شيقة  يقة  ش�ش�

إال هو اإال هو إال هو  نني شنني شنني ، حمفظة اليحملها  ال� ال�شلنا كل هذه  شلنا كل هذه 

كانت  وطن  بحجم  جميعا  لنا  كانت شعت  وطن  بحجم  جميعا  لنا  كانت شعت  وطن  بحجم  جميعا  لنا  عت  ات� ات�شلكنها  شلكنها 

ودمائنا  ودموعنا  ودمائنا آالمنا  ودموعنا  ودمائنا اآالمنا  ودموعنا  آالمنا  و ودمائنا آمالنا  ودموعنا  آالمنا  و ودمائنا آمالنا  ودموعنا  آالمنا  و واآمالنا  آمالنا  على  ال�شاهد 

أمال اأمال أمال  توعبني شتوعبني شتوعبني  لت� كبرية  حقيبة  ا�شرتيت  لت�شمنها  كبرية  حقيبة  ا�شرتيت  شمنها 

طرة شطرة شطرة  وم� وم�شأل��وان  وم�شأل��وان  وم�األ��وان  أل��وان  و وم�ات  أل��وان  و وم�ات  أل��وان  وش وشات  ات  وكرا� كتب  يف  وكرا�شيت�شكل  كتب  يف  شيت�شكل 

م شم شم  وار� وار�شأحم��و  وار�شأحم��و  وار�اأحم��و  أحم��و  و اكتب  وار�  أحم��و  و اكتب  وار�  أحم��و  سا�سا�س ا�شا�ش ر� وقلم  ر�شوممحاة  وقلم  شوممحاة 

اخلط  اخلط شطرة  اخلط شطرة  طرة  بامل� بامل�شم  شم  بامل�ش بامل�شم  م  ار� ار�شأن  ار�شأن  ار�اأن  أن  أمتكن اأمتكن أمتكن  حتى  أل��ون األ��ون أل��ون  أل��ون و أل��ون و

ملحفظة  مدين  ملحفظة أق��راين  مدين  ملحفظة اأق��راين  مدين  أق��راين  من  واحد  كل  واحد شتقيم  كل  واحد شتقيم  كل  تقيم  شامل�شامل�

إبهاج واليوم الإبهاج واليوم الإبهاج واليوم  أبيهاأبيهأبيه، كلها تت�شابه يف الغوث وا

تنزوي مهملة يف غرفتي تقابلها حقيبة كبرية 

الحشالحشالح، و� و�شأوراق  و�شأوراق  و�اأوراق  أوراق  و نقود  و�  أوراق  و نقود  و�  أوراق  أ��اأ���رشأ���رشأ���رشار، و أ��أرقام  و أ��أرقام  وا واأرقام  أرقام  ب بامريبة  امريبة 

حتويه  مبا  التبوح  مثيالتها  احلقائب  وك��ل 

) خمدرات - متفجرات-  أ�اأ�رشأ�رشأ�رشارها  واحدة  لكل 

عة شعة شعة  شكوك - معامالت م�شبوهة- حقائب مت�شكوك - معامالت م�شبوهة- حقائب مت� كوك - معامالت م�شبوهة- حقائب مت�شكوك - معامالت م�شبوهة- حقائب مت�ش ش�ش�

رائحة  بال  رائحة شها  بال  رائحة شها  بال  ها  لنف� لنف�شإال  لنف�شإال  لنف�اإال  إال  ع شع شع  لكنها التت� لكنها التت�شنة  شنة  لكنها التت�ش لكنها التت�شنة  نة  شوحم�شوحم�

باح شباح شباح  � كل  �شؤنا  كل  شؤنا  �و كل  �وؤنا  كل  ؤنا  أبنااأبناأبنا حو شحو شحو  ي� ي�ش  ش  القلب، عن  وبعيدة 

حو شحو شحو  وي� وي�ش  ش  ، ظهورهم  على  حقائبهم  يحملون 

النا�س  على  يلقونها  حقائب  يحملون  النا�س آخ��رون  على  يلقونها  حقائب  يحملون  النا�س اآخ��رون  على  يلقونها  حقائب  يحملون  آخ��رون 

الوزارات وحمفظة  الوزارات أخرى يف  الوزارات اأخرى يف  أخرى يف  وتزداد حقائب   ،

لكا شلكا شلكا  و� و�شإب��رة  شإب��رة  و�ا و�اإب��رة  إب��رة  إال اإال إال  الحت��وي  الحت��وي أمامي  الحت��وي أمامي  الحت�اأمامي  أمامي  تنزوي  أب��ي اأب��ي أب��ي 
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ات�شعت  فقد  احتاجها  لكني  ومهمازا  ومق�شا 

العورة يا ابي.

�سارق ال�سوء

طفلنا ال�شغري املغرم بال�شوء حني انقطع التيار 

الكهربي ا�شتحوذ على امل�شباح اليدوي  و�رشع 

حم��اوال  البيت  اأرج���اء   ك��ل  ف��ى  ال�شوء  ي��وزع 

يده  ال�شوء  بحزمة  واالإم�شاك  ال�شوء  ا�شتباق 

حتمل امل�شباح ورجاله تطاردان ال�شوء  رك�س 

يف كل االأرجاء حماوال االإم�شاك بال�شوء ك�شف 

اأ�شياء  املهملة  الزوايا  االأ�رشة  ويف  اأ�شياء حتت 

ماكنا نريد لها اأن تنك�شف  انتزعنا منه امل�شباح 

واأطفاأناه عم الظالم اأركان البيت  فجاأة افتقدنا 

البيت يف كل  اأرج��اء  كل  بحثنا عنه فى  �شوته 

راآه  باأنه  قطع  اأحد  ال  املظلمة  وال�شوارع  االأزقة 

فقط يف كل زقاق جند من يقول من هنا مر �شوء 

يرك�س حتى يئ�شنا واأيقنا باأننا فقدناه تذكرناه 

يف هذه اللحظة التي انقطع فيها التيار الكهربي  

تتابع  وحيدة  �شمعة  بجوار  جتل�س  االأم  حيث 

وت�شقط   بال�شوء  ترتطم  �شوء  فرا�شة  بعينيها 

وعلى اخلدين تن�شاب دمعتان من نار. 
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ربوة  ربوة اأعلى  ربوة اأعلى  أعلى  ب مهرتئ  باي  مهرتئ  اي  بش مهرتئ  بشي  مهرتئ  ي  كر� على  يجل�س  كر�شأيته  على  يجل�س  كر�شأيته  على  يجل�س  كر�اأيته  على  يجل�س  أيته  كر�ر على  يجل�س  أيته  كر�ر على  يجل�س  أيته 

و�شاربه  الرثة  بعباءته   ، املدينة  ف شف شف  شمبنت�شمبنت�

التجاعيد  رغم   ، هرم  كطاوو�س  امل�شذب  غري 

يف  ال��ب��ارزة  يف شنات  ال��ب��ارزة  يف شنات  ال��ب��ارزة  نات  والتغ� وجهه  يف  والتغ�شالناتئة  وجهه  يف  شالناتئة 

عمره  عمره شنوات  عمره شنوات  نوات  � بطول  ت�شي  التي  الطويلة  �شرقبته  بطول  ت�شي  التي  الطويلة  شرقبته 

يدعو  ال��ذي  منظره  رغم   ، العد  جت��اوزت  التي 

توحي  نظراته  كانت  معًا  معاشخرية  معاشخرية  خرية  وال� وال�شللرثاء  شللرثاء 

�اأحيانا ثم �رشأحيانا ثم �رشأحيانا ثم �رشعان ما تتحول  أحيانا ثم  بالعته والبالهة 

دروبها  دروبها شتك�شاف  دروبها شتك�شاف  تك�شاف  ا� ا�شعب  شعب  ا�ش ا�شعب  عب  ي� ملغزة  خارطة  ي�شإىل  ملغزة  خارطة  ي�شإىل  ملغزة  خارطة  ي�اإىل  ملغزة  خارطة  إىل 

منه  اقرتبت   ، والت�شعبات  الت�شابك  املوغلة يف 

أكاأكرأكرأكر أكأقرتب  أكأقرتب  أقرتب اأقرتب  أقرتب أن  أقرتب أن  أن اأن  أن حاولت  أن حاولت  أدنى اأدنى أدنى اهتمام ، أدنى يعرين  أدنى يعرين  فلم 

تفزة شتفزة شتفزة  ش كانت مالحمه امل�ش كانت مالحمه امل� دمني بعدم شدمني بعدم شدمني بعدم اكرتاثه ، ش�ش�

يدة املوقف شيدة املوقف شيدة املوقف ، شهي �شهي �

إىل اإىل إىل  بيننا  افة شافة شافة  امل� امل�شت  شت  امل�ش امل�شت  ت  تقل� حتى  تقل�ش  حتى  ش  أكاأكرأكرأكر اقرتبت 

يراين  إن��ه اإن��ه اإن��ه  �شك  ال  ي��راين...  كان   ، خطوات  عدة 

ح ذلك من شح ذلك من شح ذلك من  أي حال... يت�اأي حال... يت�شأي حال... يت�شأي حال... يت� على  فهو لي�س كفيفًا

رشحه للمكان بب�رشحه للمكان بب�رشه دون  حه للمكان بب�شحه للمكان بب�ش شخالل جتول عينيه وم�شخالل جتول عينيه وم�

أنا القريب اأنا القريب أنا القريب  أنا القريب أو يهتم بوقويف و أنا القريب أو يهتم بوقويف و أو يهتم بوقويف واأو يهتم بوقويف و أبه اأبه اأبه لوجودي  أن ياأن ياأن ياأن ي

ه شه شه  أنفا�اأنفا�شأنفا�شأنفا� �ريزف��ريزف��ري مع شمع شمع  أ�اأ�شأ�شأ� كنت  أن��ن��ي اأن��ن��ي أن��ن��ي  ل��درج��ة  ل��درج��ة منه  �ة منه 

هدها يلفح يدي التي شهدها يلفح يدي التي شهدها يلفح يدي التي  أح�س ب�اأح�س ب�شأح�س ب�شأح�س ب� أح�س ب�كنت  أح�س ب�كنت  بتتابع ، بل 

، التي يتقنها متامًا التي يتقنها شية  التي يتقنها شية  ية  شته الطاوو�شته الطاوو� ته الطاوو�شته الطاوو�ش شتوازي جل�شتوازي جل�

اجلميع   ، يتوقفون  ال  املارة  ال أن  املارة  ال اأن  املارة  أن  تغرب شتغرب شتغرب  أ�اأ�شأ�شأ� كنت 

، جتاهي  ينظر  وال  عجل  على  الطريق  يعرب 

املعرفة  متام  املعرفة أعرفهم  متام  املعرفة اأعرفهم  متام  أعرفهم  الذين  سأ�شخا�سأ�شخا�س أ�شخا�الأ�شخا�ال ا حتى 

غريب  غريب اأين  غريب اأين  أين  وك وكاآخر  اآخر  وكال وكالآخر  آخر  ا االجتاه  يف  ينظرون  كانوا 

جمرد  ولو  جمرد اإلقاء  ولو  جمرد اإلقاء  ولو  إلقاء  ب جتاهي  االلتزام  عليهم  بالي�س  جتاهي  االلتزام  عليهم  الي�س 

�رشيعة  ه��زة  �رشأو  ه��زة  �رشأو  ه��زة  �اأو  ه��زة  أو  خفي�س خفي�سوت  سوت  خفي�ش خفي�شوت  وت  ب� عابرة  ب�شحتية  عابرة  شحتية 

إمياءة برفع احلاجبني اإمياءة برفع احلاجبني إمياءة برفع احلاجبني  أو حتى اأو حتى أو حتى جمرد  أ�س اأ�س أ�س ، أ�س بالر أ�س بالر

أبناء مدينتنا يف مثل هذه اأبناء مدينتنا يف مثل هذه أبناء مدينتنا يف مثل هذه  أبناء مدينتنا يف مثل هذه تعود  أبناء مدينتنا يف مثل هذه تعود  هما كما شهما كما شهما كما  شوخف�شوخف�

خميلتي  على  تهيمن  احلرية  كانت   ، الظروف 

أن اجل�س اأن اجل�س أن اجل�س  إ�شارة : اإ�شارة : إ�شارة :  إ�شارة : ك بيدي يف  إ�شارة : ك بيدي يف  ك بيدي يف شك بيدي يف ش شوهو ميد يده ليم�شوهو ميد يده ليم�

أوامره اأوامره أوامره  اق شاق شاق وراء  ان�شأدري ملاذا وجدتني ان� ان�شأدري ملاذا وجدتني  ان�اأدري ملاذا وجدتني  أدري ملاذا وجدتني  !!.....ال 

أنظر اأنظر أنظر  فقط  كنت  اعرتا�س...  اعرتا�سأي  اعرتا�سأي  اعرتا�اأي  أي  ودون  بتلقائية 

لوجهه الغريب وهو يخرج من بني ثنايا معطفه 

يف شيف شيف  شأنها جمعت من على ر�شأنها جمعت من على ر� أنها جمعت من على ر�اأنها جمعت من على ر�ا ك كاالبايل وريقات  االبايل وريقات 

أحزان ( وراح الأحزان ( وراح الأحزان ( وراح  ا اأخبار  ااأخبار  أخبار   ( ال�شارع مكتوب عليها 

فحها بنهم شفحها بنهم شفحها بنهم ، ثم نطق قائاًل :  شيت�شيت�

اء شاء شاء  أنت خري جلي�س يل هذا امل�اأنت خري جلي�س يل هذا امل�شأنت خري جلي�س يل هذا امل�شأنت خري جلي�س يل هذا امل�

أن تكون ندميياأن تكون ندمييأن تكون ندميي يطيب يل 

يد هذه املدينة .    شيد هذه املدينة .    شيد هذه املدينة .     شأنا �شأنا � أنا �اأنا �ا افاف
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يد املدينةصيد املدينةصيد املدينة ص�ص�

* اعريساعريساعري س ال�س ال� سعو�سعو�س

*  قاص من ليبيا 



أهيم وجدااأهيم وجداًأهيم وجداًأهيم وجداً!! أين اأين أين  وى شوى شوى  أكتب لك ؟ ال �شيء �اأكتب لك ؟ ال �شيء �شأكتب لك ؟ ال �شيء �شأكتب لك ؟ ال �شيء � ماذا 

تطيع.. شتطيع.. شتطيع..  أ�اأ�شأ�شأ� أ�ما  أ�ما  اشاشًا على البعد عنك قدر  شفقد كنت حري�شفقد كنت حري�

واملعروقة  املتجعدة  ي��دي  واملعروقة شيت  املتجعدة  ي��دي  واملعروقة شيت  املتجعدة  ي��دي  يت  د� عندما  د�شلكن  عندما  شلكن 

كنت  النحيلة  يدك  كنت شابع  النحيلة  يدك  كنت شابع  النحيلة  يدك  ابع  أ�اأ�شأ�شأ� بني  اشاشًا أي�اأي�شأي�شأي� والباردة 

إليك من وراء حجاب الدموع.. و�اإليك من وراء حجاب الدموع.. و�رشإليك من وراء حجاب الدموع.. و�رشإليك من وراء حجاب الدموع.. و�رشعان ما  أنظر اأنظر أنظر 

وعندما اجتاحتني موجة عميقة من ن�شوة الظفر.. وعندما اجتاحتني موجة عميقة من ن�شوة الظفر.. وعندما 

إىل قاع اإىل قاع إىل قاع  إىل قاع لت  إىل قاع لت  لت شلت ش شها قد و�شها قد و� رشتنا على ق�رشتنا على ق�رش تنا على ق�شتنا على ق�ش أن ق�اأن ق�شأن ق�شأن ق� أن ق�أيقنت  أن ق�أيقنت  أيقنت اأيقنت 

در شدر شدر واحد..  شبح قلبانا يدقان يف �شبح قلبانا يدقان يف � بح قلبانا يدقان يف �شبح قلبانا يدقان يف �ش أ�اأ�شأ�شأ� أ�حتى  أ�حتى  قلبينا.. 

أبخرة اأبخرة أبخرة  أبخرة أن  أبخرة اأبخرة أبخرة أن  أبخرة اأبخرة أن  أن اأن ا اف�شعرت - منذ ذلك اللقاء التاريخي- وكاف�شعرت - منذ ذلك اللقاء التاريخي- وك

اشاشًا أجد لها متنف�اأجد لها متنف�شأجد لها متنف�شأجد لها متنف� اعد يف القلب وتتكاثف شاعد يف القلب وتتكاثف شاعد يف القلب وتتكاثف وال  شتت�شتت�

ولو  افتعاال  الكتابة  ولو أفتعل  افتعاال  الكتابة  ولو اأفتعل  افتعاال  الكتابة  أفتعل  ال  إنني اإنني اإنني  الكتابة، غري 

أن كتابتي افتعال لهجرت اأن كتابتي افتعال لهجرت أن كتابتي افتعال لهجرت  أن كتابتي افتعال لهجرت واحدة  أن كتابتي افتعال لهجرت واحدة  ت دقيقة شت دقيقة شت دقيقة  ش�ش� �ش�ش أح�اأح�شأح�شأح�

تلك  أرى اأرى أرى  إنني اإنني اإنني  أبد..الأبد..الأبد.. ا اإىل  ااإىل  إىل  و الوقحة  العادة  اهذه  إىل  و الوقحة  العادة  اهذه  إىل 

افية شافية شافية  شماء �شماء � ماء �شماء �ش شة �شة � ة �أن ثمة �أن ثم
ّ
أن ثم
ّ
أن ثماأن ثم أعرف اأعرف أعرف  أعرف اجلوانب يف احلياة و أعرف اجلوانب يف احلياة و

تطيع من نافذة غرفتي شتطيع من نافذة غرفتي شتطيع من نافذة غرفتي  شجميلة مليئة بالنجوم ا�شجميلة مليئة بالنجوم ا�

أخاذ الأخاذ الأخاذ  ا بجمالها  اأنفعل  بجمالها  ااأنفعل  بجمالها  أنفعل  و اأرقبها  بجمالها  أنفعل  و اأرقبها  بجمالها  أنفعل  و واأرقبها  أرقبها  أن اأن أن  املرتبة  غري 

أرى اأرى أرى  إن�شاء.. الإن�شاء.. الإن�شاء..  ا اأجمل  ااأجمل  أجمل  أثريها اأثريها اأثريها  ت وحي  من  تاأكتب  وحي  من  تاأكتب  وحي  من  تاأكتب  وحي  من  أكتب  تو وحي  من  أكتب  تو وحي  من  أكتب 

حكات شحكات شحكات  شلون يف براءة �شلون يف براءة � لون يف براءة �شلون يف براءة �ش أبتهج وهم ير�اأبتهج وهم ير�شأبتهج وهم ير�شأبتهج وهم ير� أبتهج وهم ير�أطفال و أبتهج وهم ير�أطفال و أطفال والأطفال وال ا

أنفعل اأنفعل أنفعل  أن اأن أن  تطيع شتطيع شتطيع  أ�اأ�شأ�شأ� العيد..  أجرا�س يف يوم اأجرا�س يف يوم اأجرا�س يف يوم  أ�شبه باأ�شبه باأ�شبه باأ�شبه ب

بذلك العامل اجلميل املليء بالرباءة والذي ي�شبه 

أكتب من وحي ذلك اأكتب من وحي ذلك أكتب من وحي ذلك  أكتب من وحي ذلك اطري من حولهم و أكتب من وحي ذلك اطري من حولهم و اطري من حولهم وشاطري من حولهم وش شأ�شأ� أ�الأ�ال ا عامل 

أرى البحر مهيبااأرى البحر مهيبًاأرى البحر مهيبًاأرى البحر مهيبًا جلياًل عميقًا إنني اإنني اإنني  إنني ..  إنني ..  رائعًا مقااًل

م�شاهد  م�شاهد أرى  م�شاهد اأرى  أرى  و اجلبل،  م�شاهد أقدام  أرى  و اجلبل،  م�شاهد أقدام  أرى  و اجلبل،  واأقدام  اجلبل،  أقدام  حتت  هدوء  يف  ينام 

الليل  الليل شواد  الليل شواد  واد  � �ش  ش  أعي�اأعي�سأعي�سأعي�س و الغروب  وم�شاهد  أعي�ال�رشوق  و الغروب  وم�شاهد  أعي�ال�رشوق 

أدرك اأدرك أدرك  أن اأن أن  تطيع شتطيع شتطيع  أ�اأ�شأ�شأ� و قطعة  وقطعة  بلحظة  أ�حلظة  و قطعة  وقطعة  بلحظة  أ�حلظة 

مكامن اجلمال احلقيقي وعظمة وجالل الطبيعة 

إىل اإىل إىل  تمع شتمع شتمع  أ�اأ�شأ�شأ� إنني اإنني اإنني  إبداعات اإبداعات إبداعات حاملة..  تلهم شتلهم شتلهم منها  أ�اأ�شأ�شأ� أ�و أ�و

أ�شاهد اأ�شاهد أ�شاهد  و بال�شعر  أ�شاهد تمتع  و بال�شعر  أ�شاهد تمتع  وش بال�شعر  وشتمتع  بال�شعر  تمتع  أ�اأ�شأ�شأ� و لها  أ�أفرح  و لها  أ�أفرح  و لها  واأفرح  لها  أفرح  و ويقا  لها  أفرح  و ويقا  لها  أفرح  وش وشيقا  يقا  شاملو�شاملو�

يعر�س ملا  يعر�سأبكي  ملا  يعر�سأبكي  ملا  يعر�اأبكي  ملا  أبكي  و يعر�حك  ملا  أبكي  و يعر�حك  ملا  أبكي  وش وشحك  حك  أ�اأ�شأ�شأ� و أ�غرية..  و أ�غرية..  وش وشغرية..  غرية..  ال� ال�شال�شا�شة  شال�شا�شة 

يارة شيارة شيارة  � �شتها  شتها  �ش �شتها  تها  أكتب عن قطة ده�اأكتب عن قطة ده�شأكتب عن قطة ده�شأكتب عن قطة ده� أن اأن أن  عليها وميكن 

لكني  جداً..  جداشغرية  جداشغرية  غرية  ال� ال�شغرية..  شغرية..  ال�ش ال�شغرية..  غرية..  ال� م�شاعري  ال�شلرقة  م�شاعري  شلرقة 

أنت.. اأنت.. أنت..  أنت.. اأنت.. أنت.. ومنك  أنت.. اأنت.. أنت.. وعنك  أكتب اأكتب أكتب لك  أن اأن أن  أيت اأيت أيت  أيت ر أيت ر

أنت فقط رغم اخلوف  الذي يعرتيني اأنت فقط رغم اخلوف  الذي يعرتيني أنت فقط رغم اخلوف  الذي يعرتيني  أنت.. اأنت.. أنت..  إليك اإليك إليك  إليك و إليك و

اطع عن غيمة شاطع عن غيمة شاطع عن غيمة  شن التي تبحث يف النور ال�شن التي تبحث يف النور ال� ن التي تبحث يف النور ال�شن التي تبحث يف النور ال�ش شأل�شأل� أل�الأل�ال من ا

حتابا  قلبني  حتابا شفو  قلبني  حتابا شفو  قلبني  فو  � وتعكر  غمامة..  منها  �شنع  وتعكر  غمامة..  منها  شنع  �ش وتعكر  غمامة..  منها  �شنع  وتعكر  غمامة..  منها  نع  شت�شت�

أدب والثقافة.. الأدب والثقافة.. الأدب والثقافة..  أجل كلمة لوجه ااأجل كلمة لوجه اأجل كلمة لوجه ا والتقيا من 

ويتعلق  حويل  من  ويتعلق شع  حويل  من  ويتعلق شع  حويل  من  ع  يت� الده�شة  تيار  اهلل..  يا  يت�ش  الده�شة  تيار  اهلل..  يا  ش 

عالقة  عالقة إنهاء  عالقة اإنهاء  إنهاء  هل شهل شهل  ال� فمن  وبحريتي..  ال�شمتي..  فمن  وبحريتي..  شمتي..  ال�ش فمن  وبحريتي..  ال�شمتي..  فمن  وبحريتي..  متي..  شب�شب�

بة ) كرهتك( وقد تكون ب�شعة.. شبة ) كرهتك( وقد تكون ب�شعة.. شبة ) كرهتك( وقد تكون ب�شعة..  شكهذه بكلمة غا�شكهذه بكلمة غا�

إنهاء اإنهاء إنهاء  إنهاء تحالة  إنهاء تحالة  تحالة شتحالة ش إىل درجة اال�اإىل درجة اال�شإىل درجة اال�شإىل درجة اال� عب شعب شعب جداً شولكن من ال�شولكن من ال�

أو حتى جمرد التفكري يف غريك.. اأو حتى جمرد التفكري يف غريك.. أو حتى جمرد التفكري يف غريك..  أو حتى جمرد التفكري يف غريك.. جتاهك  أو حتى جمرد التفكري يف غريك.. جتاهك  امل�شاعر 

كل  كل شورها  كل شورها  ورها  يت� التي  يت�شاطة  التي  شاطة  يت�ش التي  يت�شاطة  التي  اطة  بالب� بالب�شت  شت  بالب�ش بالب�شت  ت  لي� لي�شألة  شألة  لي�شا لي�شاألة  ألة  شاامل�شاامل�

أقدار الأقدار الأقدار  ا اأن  ااأن  أن  ع رجله يف ماء بارد.. شع رجله يف ماء بارد.. شع رجله يف ماء بارد.. ويبدو  شمن و�شمن و�

أتي مع اأتي مع اأتي مع  ي لقاء  لنا  تريد  لقاء ياح يل -  لنا  تريد  اح يل -  يش لقاء  لنا  تريد  يشح يل -  لقاء  لنا  تريد  ح يل -  ات� ات�ش- وهذا ما  ش- وهذا ما 

أقل الأقل الأقل  أ.. لكني - على ااأ.. لكني - على ااأ.. لكني - على ا اأ واملكان اخلطاأ واملكان اخلط أ واملكان اخلطاأ واملكان اخلطا االزمان اخلطاالزمان اخلط

القادمة  القادمة الأيامنا  القادمة الأيامنا  أيامنا  ي شي شي  نف� نف�شأترك  شأترك  نف�شا نف�شاأترك  أترك  �  - جانبي  �شامن   - جانبي  شامن 

أمل اأمل أمل  سي�سي�س ي�شي�ش أو ب�اأو ب�شأو ب�شأو ب� لنا من دون هدف  التي ترتاءى 

أو اأو أو  ل�رشدها  داعي  وال  بها  ل�رشأدرى  داعي  وال  بها  ل�رشأدرى  داعي  وال  بها  ل�اأدرى  داعي  وال  بها  أدرى  أنت اأنت أنت  العتبارات 

�رشحها.. 

 - ب��دين  يف  ت�رشي  ت�رشدك  رشدك  ت�ش ت�شدك  دك  ج� ب��ح��رارة  �شعرت  ج�شكم  ب��ح��رارة  �شعرت  شكم 
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لل..!!صلل..!!صلل..!! صاملت�صاملت�

* الناجي احلربي

*  قاص من ليبيا 



اإليه  تذهب  اأن  هو  احلب  يف�شد  فالذي  يومذاك- 

كالم  يف  املتمثل  القدمي  امل��وروث  تاأثري  حتت 

حب  جتربة  لكل  اإن  احل��اق��دة..  النا�س  ونظرات 

جاللها وتفردها.. ولي�س يف احلب اأ�شتاذ وتلميذ.. 

اأو  اأنه ال يعرتف بفوارق اجتماعية  واأثبت احلب 

قائمة  واحدة  ب جتربة 
مُ
ر الأنه  زمنية..  اأو  عمرية 

بذاتها لها من العمق الرائع ما تفيد يف اأكر من 

على  اأبطاله  يعي�س  ظل  احلب  يف  كامل  تاريخ 

فيما   - حب  واأعظم  واالأح��داث..  احلياة  هام�س 

خري  وال  كله  بكيانه  تعي�شه  ال��ذي  هو  اعتقد- 

اأو  اأي�شًا - ال يعرف اخلطر  اأظن  يف حب - كما 

املغامرة اأو اخلوف والرتقب واالنتظار وال�شعادة 

واللذة واالأمل.. 

ال اأعدك - اأيتها العزيزة- باأن يكون عقلي كبرياً.. 

فالعقل الكبري مل يكن يف يوم من االأيام من اأ�ش�س 

احلب اأو من مكونات الع�شق.. 

 .. امل�شتقيم  ال�����رشاط  على  اأم�شي  اأن  اأع��دك  ال 

فال�رشاط امل�شتقيم قد يو�شل اإىل اجلنة لكنه ال 

يو�شل اإىل اأعلى قمم  احلب و الهيام.. 

اخل�رشاء  ال�شوئية  باالإ�شارات  اأتقيد  اأن  اأعدك  ال 

واحلمراء.. الأنني تخرجت من مدر�شة اجلانحني 

ومل اأتخرج من مدر�شة �رشطة املرور.. 

ال اأعدك اأن اأكون طيبًا ودروي�شًا.. فاأنا يف احلب 

والكتابة �شد الدرو�شة والدراوي�س وفقهاء الكتب 

ال�شفراء..

ال اأعدك اأن اأكون يف حبي هذا ولداً ح�شن ال�شرية 

يف  فاأنا  والديه"..  يطيع  "كمن  مطيعًا  وال�شلوك 

االأم��ر..  وانتهى  اآب��ائ��ي..  قتلت  والكتابة  احل��ب 

واأحرقت �شجرة العائلة التي �شدتني اإىل موروث 

البحر  يف  �شفري  جواز  رميت  كما  وقامت  اأ�شود 

قائ�س..  �شيف  ذات  �شقيقي  مني  خطف  ال��ذي 

من  اأ�شغر  �شارت  التي  الرمل  عباءة  ومزقت 

اأجلك قررت خو�س غمار مغامرة  ج�شدي.. ومن 

اأو�شدٍت   تبداأ من عينيك وقد ال تنتهي حتى ولو 

اأوامرك مبنع دخويل..  بوابات حدودك واأ�شدرِت 

واأبلغي "االأنرتبول  الدويل" وكل اجلهات االأمنية.. 

ف�شاأكون اأول واآخر مت�شلل اإىل عاملك املجهول..!!  
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من أعمال الفنان توفيق بشير -  ليبيا 
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مل يكونا �صديقني يوماً، ومل يّدعيا ذلك 

ولكن قبال التحاور معاً..  

خورخي لويس بورخيص وإرنستو ساباتو
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ي�ستح�رضان  معًا  ظال  بكاملها،  حلظة  امتداد  على 

التي  احل��ي��ة  التي ساهد  احل��ي��ة  التي ساهد  احل��ي��ة  اهد  امل� بع�ض  امل�س،  بع�ض  س،  وح��م��ا���ض وح��م��ا���ضبحمية  ضبحمية 

نوعه.  من  الفريد  الأدب��ي  نوعه. وؤلف  من  الفريد  الأدب��ي  نوعه. وؤلف  من  الفريد  الأدب��ي  ؤلف  امل ذلك  املومنها  ذلك  ومنها  املس ذلك  املسمنها  ذلك  منها  سيت�سيت�

أنه اأنه اأنه  ا با ب وت مرتفع سوت مرتفع سوت مرتفع ومباغت! � س وقد قلت ذلك ب�س وقد قلت ذلك ب� أظن اأظن أظن � أظن و أظن و

اساسًا فر� علينا  فر�سؤلف  علينا  سؤلف  فر�و علينا  فر�وؤلف  علينا  ؤلف  امل هذا  املوفر�ض  هذا  وفر�ض  ي املأن  هذا  يفر�ض  املأن  هذا  فر�ض 
ُ
ي أن 
ُ
ي ياأن  أن  ؤ�سف، وؤ�سف، وؤ�سف،  امل املومن  ومن 

عن  متامًا  عاجزون  ونحن  الإعدادية،  املدر�سة  يف 

كل الالزم.سكل الالزم.سكل الالزم. ستذوقه يف ذلك احلني، وعن تقديره بال�ستذوقه يف ذلك احلني، وعن تقديره بال�

بيه مبا يقرتف سبيه مبا يقرتف سبيه مبا يقرتف  � �سأ  سأ  �ا �اأ  أ  اأن ذلك خطاأن ذلك خط أن ذلك خطاأن ذلك خطا ب با  ا  ضاعرتف بورخي�ضاعرتف بورخي�ض

ض�ض�ض الكوميديا الإلهية لتالميذ  إيطاليا، حيث تدر
ّ
إيطاليا، حيث تدر
ّ
إيطاليا، حيث تدراإيطاليا، حيث تدر يف 

ينبغي  أنه اأنه اأنه  ب باح  اح  بس بسح  ح  سأو�سأو� أو�اأو�ا ف �ساباتو  فاأما  �ساباتو  فاأما  �ساباتو  فاأما  �ساباتو  أما  الإعدادي.  فسفسّف سال�سال�

بحيث  معكو�ض،  كرونولوجي  معكو�ضكل  كرونولوجي  ضكل  معكو�س كرونولوجي  معكو�سكل  كرونولوجي  كل  ب� الأدب  ب�س  الأدب  س  ضتدري�ضتدري�ض

هم  الذين  املعا�رضين،  الأدب��اء  املعا�رض  الأدب��اء  رض  بتدري�ض البدء  بتدري�ضيتم  البدء  ضيتم 

اياهم الراهنة، لالنتهاء ساياهم الراهنة، لالنتهاء ساياهم الراهنة، لالنتهاء  سباب وق�سباب وق� باب وق�سباب وق�س إىل لغة ال�اإىل لغة ال�سإىل لغة ال�سإىل لغة ال� أقرب اأقرب أقرب 

ضبعد ذلك بتدري�ضبعد ذلك بتدري�ض الأدب الكال�سيكي.

��واق س��واق س��واق  الأ��� منحى  اتخذ  م��ا  الأ���سع��ان  منحى  اتخذ  م��ا  سع��ان  �رض���رض���رض احل��دي��ث  لكن 

مت سمت سمت  � مبوجة  معا  �ساحباي  مبوجة  معا  ساحباي  �س مبوجة  معا  �ساحباي  مبوجة  معا  احباي  � �ساب  ساب  �س �ساب  اب  لي� لي�سالبحتة،  سالبحتة، 

�سمعت  ّأّنأّن  أناأنا ب باأثناءها  باأثناءها  باأثناءها  أثناءها  يل  ه 
ّ
ه به ب بسبُس � النهاية،  يف  �سحمتدمة  النهاية،  يف  سحمتدمة 

أمالت التي اأمالت التي اأمالت التي  ا، بع�ض التا، بع�ض الت ض ي�ستظهر يف هم�ض ي�ستظهر يف هم�ض ضبورخي�ضبورخي�ض

حينها،  احلظ...  �سيء  حينها، سوط  احلظ...  �سيء  حينها، سوط  احلظ...  �سيء  وط  كي� كي�س  س  البئي�ض يرددها  البئي�ضكان  يرددها  ضكان 

قال له �ساباتو:

لكن،  مفرطة؛  بكيفية  عاطفي  رمب��ا  لكن، أن��ا  مفرطة؛  بكيفية  عاطفي  رمب��ا  لكن، اأن��ا  مفرطة؛  بكيفية  عاطفي  رمب��ا  أن��ا  �ساباتو: 

أت اأت أت  قر أت ، حني  قر أت ، حني  يومًا الدمع  أنتاأنَتأنَتأنت  أذرفت اأذرفت أذرفت  أما اأما أما  ارحني: سارحني: سارحني:  س�س�

هذا الكتاب؟

يف  تقع  م��ا،  نقطة  على  يركز  يف اأن��ه  تقع  م��ا،  نقطة  على  يركز  يف اأن��ه  تقع  م��ا،  نقطة  على  يركز  أن��ه  )وك�� )وك��ا  ا  ضبورخي�ضبورخي�ض

ة يف املقطع الذي سة يف املقطع الذي سة يف املقطع الذي  سا(: بلى، خا�سا(: بلى، خا� ا(: بلى، خا� عنا(: بلى، خا� عّن ّمكان بعيد جّدمكان بعيد جّداً

إنه اإنه اإنه  إىل اإىل إىل القرية.  و سو سو  سوط رفقة �سان�سوط رفقة �سان� وط رفقة �سان�سوط رفقة �سان�س سيعود فيه دون كي�سيعود فيه دون كي�

ألقيت حما�رضة يف املكتبة األقيت حما�رضة يف املكتبة ألقيت حما�رضة يف املكتبة  مقطع حزين. ذات يوم، 

ل الأخري سل الأخري سل الأخري  سالوطنية، وهي مبثابة تعليق على هذا الف�سالوطنية، وهي مبثابة تعليق على هذا الف�

منه  منه أ  منه اأ  أ  يقر منه   أ  يقر منه   أ  Luis لويز  لويز أخ��ي  لويز اأخ��ي  أخ��ي  ابن  كان  الكتاب.  من 

ثم الفقرة،  تلك  على  بالتعليق  أن��ا 
ّ
ثم الفقرة،  تلك  على  بالتعليق  أن��ا 
ّ
ثم الفقرة،  تلك  على  بالتعليق  ثماأن��ا  الفقرة،  تلك  على  بالتعليق  أن��ا  أقوم اأقوم اأقوم  ف فافقرة،  افقرة، 

ثمة  وكانت  دواليك.  وهكذا  ثمة أخرى،  وكانت  دواليك.  وهكذا  ثمة اأخرى،  وكانت  دواليك.  وهكذا  أخرى،  و ثمة أخرى  وكانت  دواليك.  وهكذا  أخرى،  و ثمة أخرى  وكانت  دواليك.  وهكذا  أخرى،  و واأخرى  أخرى  إىل اإىل إىل 
ّ
منر
ّ
منر
ّ

فة سفة سفة  سوو�سط عا�سوو�سط عا� واحدة، يقول فيها الكاتب ما يلي: "

أطلقها من كان يحيط به، اأطلقها من كان يحيط به، أطلقها من كان يحيط به،  أطلقها من كان يحيط به، التي  أطلقها من كان يحيط به، التي  كوى، سكوى، سكوى،  سمن الدمع وال�سمن الدمع وال�

أنه ماتاأنه ماتأنه مات". وهي  أعني اأعني أعني  الروح؛  ألون�سو كيخانو األون�سو كيخانو ألون�سو كيخانو  أ�سلم اأ�سلم أ�سلم 

دري سدري سدري  سأت �سأت � أت �الأت �ال العان ما مالعان ما م رضتلك الفقرة اخلتامية، التي �رضتلك الفقرة اخلتامية، التي �رض

ضبالأ�سى واحلزن. )بقي بورخي�ضبالأ�سى واحلزن. )بقي بورخي�ض للحظة، يردد هذه 

�أحاديـــث م�شرتكــــــة )2 - 3(

اباتـوصاباتـوصاباتـو صتـو �صتـو � تـو �صتـو �ص صإرن�صإرن� إرن�اإرن�ا إرن� بورخي�ص و إرن�اإرن�إرن� بورخي�ص و إرن�اإرن� بورخي�ص و صخورخي لوي�صخورخي لوي�ص

أدار اجلل�سات وكتب املقداأدار اجلل�سات وكتب املقّدأدار اجلل�سات وكتب املقّدأدار اجلل�سات وكتب املقّدمات:

أورالندو بارون اأورالندو بارون      أورالندو بارون      أورالندو بارون      

*  كاتب ومترجم من المغرب  

ور
ح
مل

ا

ترجمة: �أحمـد �لويــزي *



احلزينة  دللتها  وك��اأّن  مات"،  اأنه  "اأعني  العبارة 

نف�سي،  يف  رّددت  لطاملا  الآن!(...  اإىل  تغمره  بقيت 

ًا، باأنه كان يتعني على �سريفانتي�ض اأن 
ّ
مّلا كنت �ساب

يعمد، يف و�سف الظروف املحيطة مبوت �سخ�سيته 

ة، اإىل جمل طويلة جّداً من �ساأنها اأن ت�سعفه 
ّ
الرئي�سي

حاجة  يف  يكن  مل  ل،  لكن،  كاملة.  فقرة  كتابة  يف 

ول  اأعمق  يجد  ومل  مات،  قد  ف�سديقه  ذلك.  كّل  اإىل 

العبارة  م�ساعر حزنه، من هذه  ر�سم  اأبعد غوراً يف 

املختزلة: "اأعني اأنه مات".

دة".
ّ
�ساباتو: هذا هو ما ميكن نعته "بالكتابة اجلي

ينتبه  مل  �سريفانتي�ض  اأّن  من  متاأّكد  اأنا  بورخي�ض: 

دة. لكّن هذا غري 
ّ
اأنه كان يكتب بكيفية جي اإىل  قّط، 

ب�سمة  اجلملة،  ه��ذه  ثنايا  يف  نلم�ض  لأننا  مهم، 

م�سبعة بعواطفه. وعلى العك�ض من ذلك، جند يف هذه 

العبارة التي يتلفظ بها هاملت: "والبقية �سمت"، ما 

يطبع دخيلة �سك�سبري من لمبالة خا�سة.

الكي�سوط،  اأبداً، �ساأنه �ساأن  بارون: هذا ما ل ين�سى 

اأو الُكتاب  حتديداً. فما هي بقية املوؤّلفات الأخرى، 

الآخرين الذين تركوا ب�سمتهم عليك، يا بورخي�ض؟

وفلوبري...  وك��ون��راد،  �ستيفن�سن،  ة 
ّ
ثم بورخي�ض: 

�ساأن  يف  نف�سي  نازعت  لأن  كذلك،  و�سريفانتي�ض 

الرجل  فا�ستمر  حوله،  كونته  الذي  ال�ساّل،  ال��راأي 

بعد  تولت�سوي   �سي�سمد  مثلما  عروقي،  يف  ي�رضي 

ترجماته.

بارون: واأنت، يا �ساباتو؟

�ساباتو: حني يكون اهتمام املرء قد توّزع على حقل 

يف  يح�سم  اأن  كثرياً  عليه  ي�سعب  ال�سا�سع،  الأدب 

تاأثريها  مار�ست  التي  والعناوين،  الأ�سماء  اختيار 

ُكّتاب قد نغفل  دائمًا  واإىل جانب هذا، هناك  عليه. 

قد  بينما  لواع،  ب�سكل  اأ�سمائهم  ذكر  عن  �سك  بال 

 اإن 
ّ
 من طبع م�سارنا الأدبي. ثم

ّ
ا من اأهم

ّ
يعّدون رمب

اأن  لباإمكانها  واحدة،  �سغرية  جملة  واحدة،  جملة 

توؤثر علينا، من حيث ندري ول ندري.

زلت  ما  اأن��ا  �رض�سة.  معركة  الفّن  لأّن  بورخي�ض: 

 ذات ليلة ب�سارع كانينغ، برفقة 
ّ
اأذكر اأنني كنت اأمر

�سوية  جنا 
ّ
عر حيث   ،Mastronardi ما�سرتوناردي 

على حمل جتاري. وهناك، وجدنا عازفًا على قيثارة 

يرجتل حلنًا، رّدد فيه هذه الأبيات التي بقيت عالقة 

بذهني، بكيفة ل تن�سى:

     اجل�ض بهيبة ووقار

     على اأريكة الفخامة

     فكلما ا�ستوت ح�رضتكم عليها،

     اإل وحّلت فيكم كينونة اإن�سانية اأخرى

املحل  �ساعر  على  يثني  وم��دي��ح  �سحك،   
َ
��ِم��ع

ُ
���س

التجاري، بعد اإن�ساد هذه الأبيات الأربعة باإتقان.

اأعدمتا  التي  الق�سيدة  تلك  تذكر  تزال  اأما  �ساباتو: 

Destiem�  ن�رضها، اأنت وبيوي، يف جملة دي�ستييمبو

الن�ساء، مبنا�سبة  اإحدى  �سيئًا مما كتبته  po؟ كانت 

انتقالها اإىل حمّل �سكنى اآخر؟

ب�سكل  ين�سد،  �رضع   
ّ
)ثم بالطبع.  اأج��ل،  بورخي�ض: 

احتفايل(:

     وبعد ذلك، ا�سطررنا لالنتقال،

     لأ�سباب مالية �رضف

     وبقي البيت الذي كان

      يف ملكية اأبوي، مهجورا...

اإن�ساد  بورخي�ض  ر 
ّ
فكر اأعماقه،  من  �ساباتو  �سحك 

اأخرى.  ة 
ّ
مر بها،  ي�ستمتع  �ساحبه  ليجعل  الأبيات، 

بكلمة  اإحلاح،  دون  اأحدهما  نطق  ة، 
ّ
غر حني  وعلى 

ق، فقد بقي 
َ
طر

ُ
ي التانغو حتى ولو مل  "تانغو". لكن 

بالن�سبة  �سواء  عنه،  حميد  ل  مو�سوع  لأنه  هناك، 

لهذا اأو ذاك.

Milon� امليلونغا ق�سائد  اأكتب  اأن��ا   بورخي�ض: 

gas، لأنها تروق يل. امليلونغا ق�سائد قوية. بينما 

التانغو...

�ساباتو: اأجل، اأعرف جيداً باأنك ل تت�ست�سيغه، بحكم 

اأنك جتده ينحو منحى مفرطًا يف اإظهار احل�سا�سية 

العاطفية الّزائفة. لكن، لي�ض كل ق�سائد التانغو على 

هذه ال�ساكلة. بع�سها تغّنى بق�سوة املوت، وبع�سها 

بالوحدة، وبع�سها باحلنني.

بورخي�ض )منكفئًا على نف�سه، �رضع ين�سد من غري اأن 

 اإىل مو�سوع التانغو، اإحدى ق�سائد امليلونغا(:
ّ
ينجر

     املوت هو احلياة، حني نحياها
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     واحلياة هي املوت، حني ياأتينا

     احلياة لي�ست �سيئًا اآخر

     غري موت ياأتي ويحل يف الآخر...

منطقة  من  ينحدر  �سجني  الق�سيدة  هذه  كاتب  اإن 

.Ushuaia الأو�سوايا

النوع  من  اأنها  ويبدو  للغاية،  جميلة  هي  �ساباتو: 

الكال�سيكي. لكننا ل نعرث عن هذه اجلمالية والعمق 

بها  امُلتغّنى  التانغو  اأبيات  اإّن  فقط.  امليلونغا،  يف 

los angeli� ]املالئكة[  اأنخيليتو�ض  يف مقهى لو�ض 

الذي  هو   Manrique مانريكي  اأّن  لو  كما  تبدو   ،tos

 ،Manzi Sur ملانزي  اإّن ق�سيدة اجلنوب   
ّ
نظمها. ثم

اإىل  الأول.   
ّ
احلب اإىل  باحلنني  �سائغ  ب�سكل  لتتغّنى 

ت�سميته  ميكن  ما  قبيل  من  اأخ��رى  ق�سائد  جانب 

بامليتافيزيقيات. ا�سمع ما تقوله هذه:

     اأريد اأن اأموت وحدي، بال رفيق اآخر غريي،

،
ّ

 اأو لرب
ّ

     اأريد اأن اأموت وحدي، بال اعرتاف لق�ض

     اأريد اأن اأموت م�سدوداً اإىل �سليب حمنتي،

     وكاأن اأحت�سن كامل غّلي وحقدي.

بارون: والأدب؟ اأمل يوؤثر على التانغو؟

اأغنية  ففي  تاأثري.  له  كان  بالتاأكيد.  بلى،  �ساباتو: 

ن�سف �سوء A media luz، ثمة اأبيات عليها م�سحة 

التاأثر باحلداثة، من قبيل عبارة: غ�سق الدواخل.

حتمل  التي  الأخرى،  الأغنية  هذه  وثمة  بورخي�ض: 

التي   ،La luz de un farol م�سباح  �سوء  عنوان: 

ال�سعرية  للحركة  املنتمية  الق�سائد  من  جزء  هي 

هذا  مده�ض   ...Ultraïsme اأول��رتاي��ي��زم  الطالئعية 

مع  ك��ان  ال��ذي   ،Almafuerte اأملافويرتي  املدعو 

يكتب  حني  لكنه  ال�سيت؛  ذائع  �سعبيًا  كاتبًا  ذلك 

زلت  ما  اأنا  دائما.  رديئة  ق�سائده  تاأتي  الق�سائد، 

ن ن�سبيا يف النهاية، يقول فيها:
ّ
اأتذّكر اإحداها، تتح�س

     ينبغي اأن ننف�َض عّنا الوحل جيداً

     ونحن نتقّدم نحو القرب، رويدا رويداً ،

     فلي�ض ثمة من حرفة اأبعث على القذارة،

     من امتهان حرفة العي�ض يف احلياة!

هذا  يف  اعتقادي،  ح�سب  المتالء  من  القليل  هناك 

املقطع الأخري باملقارنة مع �سابقه.

عن  دائمًا  تكّف  ل  ال��ذي  اأن��ت  تعتقد،  األ  �ساباتو: 

Paya� البايادوري�ض الني، 
ّ
اجلو باملغّنني   التنويه 

dores، باأّن اأبياتهم ال�سعرية مليئة بالرّتهات؟

اأحيانًا  يبتدعون  لكنهم  موؤّكد.  اأمر  ذلك  بورخي�ض: 

لقد كان  الطريفة، عن طريق اخلطاأ.  الأ�سياء  بع�ض 

ويدعى  اجل��وال��ني،  املغنني  ه��وؤلء  من  �سديق  يل 

باريدي�ض، ارجتل هذين البيتني:

     واأنت، اأيها الرفيق بورخي�ض

     اأحييك حتية كاملة بال تنقي�ض

فكرة  تنقي�ض"  بال  كاملة  "حتية  اأن  اأن��ا  يل  وب��دا 

جيدة، فطلبت منه اأن يعيد البيتني على الفور، فقال:

     واأنت اأيها الرفيق بورخي�ض

ة فيها تخ�سي�ض
ّ
     اأحييك حتية تام

يبدو اأّن �ساحبي مل ينتبه اإىل ما ابتدعه قبل قليل، 

يتاأمل  بورخي�ض  )بقي  ليجاملني!  قاله،  فعّدل مما 

ة(: اإمّنا قل 
ّ
 �ساأل بعد ذلك، على حني غر

ّ
يف الأمر، ثم

ي�سّد  املو�سيقى  من  �سنف  اأي  �ساباتو.  يا  اأنت،  يل 
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اهتمام هذا اجليل ال�سبابي اجلديد، اليوم؟

وك.
ّ
�ساباتو: الر

بورخي�ض: مو�سيقى ال�سخب وال�سجيج؟

ة 
ّ
عام تهتم  ل  باأنك  اأعرف  ظاملا.  تكن  ل  �ساباتو: 

ملجموعة  نة 
ّ
املكو العنا�رض  اإمن��ا  باملو�سيقى. 

اخلنافي�ض Beateles يعّدون من كبار املو�سيقيني.

ابن  يل  قال  اإذ  كذلك،  الأمر  باأّن  اأعتقد  بورخي�ض: 

تلك  وما  ف�ساألته:  اأغنية،  �ساأ�سمعك  يوم:  ذات  اأخي 

و�سع   
ّ
ثم اأجابني.  هي،  ما  لك  اأق��ول  لن  الأغنية؟ 

الأ�سطوانة على جهاز الفونوغراف، و�رضعت اأ�سغي 

اأن  لو  كثريا.  بها  انفعلت  التي  املو�سيقى،  تلك  اإىل 

كنت اأعرف ما تكون منذ البدء، لحتطت منها. هذا 

هو ما وقع يل اأي�سًا مع مو�سيقى البلوز Blues، التي 

اعتقدت باأن ل اأحبها. ذات يوم، اأ�سمعني اأولي�سي�ض 

قطعة   Ulises Petit de Murat م��ورات  دي  بوتي 

 Saint�Louis بلييز  لوي   � �سان  بعنوان:  مو�سيقية 

قد  عيناي  كانت  املو�سيقى،  توقفت  وحني   .Blees

مل  التي  املو�سيقى  هي  "هذه  بالدموع.  اغرورقتا 

تكن ترغب يف ال�ستماع اإليها!"، قال يل.

لكن  الغناء ملوؤثر.  النوع من  اإّن ذلك  اأجل،  �ساباتو: 

اجلاز،  �سليلة  هي  اأخ��رى،  مو�سيقى  يع�سق  ال�سباب 

غري اأنها لي�ست باجلاز.

بورخي�ض: وملاذا لي�ست باجلاز؟ هل هناك اختالف 

بينهما، من حيث الأدوات املو�سيقية؟ 

�ساباتو: اأجل، ذلك غالبًا ما يح�سل. ففي املو�سيقى 

الأدوات  بع�ض  اإدم���اج  يتم  م��ا  ع��ادة  ال�سبابية، 

اجلديدة مثل القيثارة والأرغن الكهربائيني، وحتى 

 اعتماد بع�ض الأحلان القادمة 
ّ
تار. كما يتم

ّ
اآلة ال�س

اأحيانا من الهند، اأو امل�ستمّدة من مو�سيقى الباروك.

بورخي�ض: وهل هي مو�سيقى حزينة، اأم جذىل؟

واحلزن  الفرح  �سيء:  كل  من  القليل  جتمع  �ساباتو: 

واحلنني، وهي غالبا ما تكون عذبة.

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  زرت  مّلا  بورخي�ض: 

اأعرف  ل  التي  املو�سيقى  من  الكثري  اإىل  ا�ستمعت 

اإىل  اأم  احلزن،  ذرى  اإىل  مب�ستمعيها  تبلغ  هل  حقًا، 

مدارج الفرح.

الغرب،  يف  كبرية  مو�سيقية  نه�سة  هناك  �ساباتو: 

ناجمة عن ظهور مو�سيقيني جدد، من قبيل دجون 

وهناك   .B. Daylan داي��الن  وب��وب   J. Baez بايز 

ا�ستح�سار  على  اأحيانًا  تقوم  جداً،  جميلة  اأغنيات 

مو�سحات ايرلندية واإيكو�سية قدمية.

بورخي�ض: اأجل، تلك التي حتمل ب�سمة الوحدة على 

الروح، و�سط ال�سهول املرتامية.

بارون: كان لنا نحن بالذات، ثورتنا اخلا�سة �سمن 

.Piazzola مو�سيقى التانغو هو ما حققه بياتزول

بورخي�ض: اأنا ل اأعرف اأي �سيء يف املو�سيقى، لكّني 

 كثرياً مو�سيقى تروالو Troilo. بينما بياتزول... 
ّ
اأحب

لقد رافقني اأحد الأ�سدقاء حل�سور حفل له، اأقيم ذات 

يوم بقرطبة. غّنى الرجل خم�ض قطع، ا�ستمعت اإليها 

 اأن اأذهب، ما دام اأنهم مل 
ّ
كاملة، فقلت ل�سديقي: علي

يعودوا اليوم، يعزفون اأحلان التانغو... اإن ج�سدي ل 

يطاوعني يف التمايل تبعًا ملا كان يقدم!

ي�سحكان.

Ban� اآلة الباندونيون اأنا مل ا�ست�سغ قّط   بورخي�ض: 

البيانو والكمان واملزمار.  donéon. لقد جاءت بعد 

يف تلك الق�سيدة التي يتحدث فيها مارت�سيللو ديل 

والبيانو...  الكمان  عن   Marcelo del Mazo مازو 

ياأتي الباندونيون فيها، يف ما بعد.

يقيني  بهدوء  �ساباتو،  وجه  يف  بورخي�ض  �ض 
ّ
يتفر

غري م�سبع.

 
ّ
حتب ل  باأنك  جيداً  اأع��رف  اأن��ا  نعم.  اأي،  �ساباتو: 

الباندونيون.

.Gardel كثرياً غارديل 
ّ
بورخي�ض: كما ل اأحب

اأوا�سل  حتى  اأ�سيف،  دعني  لكن  ب. 
ّ
طي �ساباتو: 

اأتكلم فيه، باأن ثمة ما ي�سمن  احلديث يف ما كنت 

العاطفية  النزعة  منحدر  يف  ال�سقوط  عدم  للتانغو 

اأداة  اإن��ه  بال�سبط.  الباندونيون  وه��و  املبتذلة، 

اأملانيا،  يف   Band باند  املدعو  اخرتعها  مو�سيقية 

اللوثوؤية  ال�سعائر  لإقامة  حممول،  اأرغن  �سكل  على 

بخالف  وعميقة،  �سجية  نغمة  له  اإّن  ال�سارع.  يف 

واملبتذلة،  الرخي�سة  العاطفة  يف  الغارقة  النغمة 

بالن�سبة  تعّد  التي  الأوك��ردي��ون،  اآلة  توفرها  التي 
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اللعوب.  طحية 
ّ
ال�س الأخ��ت  مبثابة  للباندونيون، 

اأملانيا  الآلة مل تلق يف  اأّن هذه  الأمر،  والغريب يف 

الوقت  جاء  اأن  اإىل  فانتظرت  الذريع،  الف�سل  غري 

العامل،  اأقا�سي  اإىل  هامبورغ  بحارة  بها  لي�سافر 

يف  جناح  من  تنله  مل  ما  وتلقى  م�سريها،  ليتغري 

اأملانيا! مل يكن ثمة من اآلة اأخرى غري هذه، للتغني 

مفعمة  لنغمة  لها  اإن  القا�سية.  والوحدة  باملوت 

بالطابع امليتافيزيقي.

ول  باملو�سيقى،  دراي��ة  على  ل�ست  اأن��ا  بورخي�ض: 

 
ّ
اأح��ب ب��اأن  اأع��رف  لكني  فيها.  التحدث  اأ�ستطيع 

اأرى  الباندونيون.  فيه على  يعتمد  التانغو، حني ل 

ب�سكل  مرحة  اأدوات  والكمان  واملزمار  البيانو  اأن 

اأكرب. لكن ما يروق يل هو التانغو امليلونغي.

من  النوع  ه��ذا  مع  اأن��ا  بالتاأكيد.  نعم،  �ساباتو: 

املو�سيقى.

النوع،  هذا  يف  قّط  تعتمد  مل  القيثارة  بورخي�ض: 

البامبا.  بالأحرى كخلفية ملو�سيقى  اعتمدت  واإمنا 

املغنني،  ترافق  امليلونغا  يف  دائما  ظلت  بينما 

من  القليل  كان  مبن  الأمر  يتعلق  حني  وبالأخ�ض 

ه��وؤلء،  من  الكثري  عرفت  لقد  ينق�سهم.  ال�سوت 

يطلق  الذين  ال�سعبيني  املغنني  فئة  من  وبال�سبط 

كانوا  الذي   ،Payadores البايادوري�ض  لقب  عليهم 

رديئني للغاية. كل ما اأقّدره فيهم على الأخ�ض، هو 

موهبتهم يف الرجتال.

لأّن  فقط،  الظاهر  يف  كذلك  كانوا  رمب��ا  �ساباتو: 

الأماكن  اأ�سماء  من  بكثري  حمملة  ال�سعرية  اأبياتهم 

امل�سرتكة ومن الرّتهات.

يف  نف�سه،  على  منكفئ  وه��و   ، )ي��اأخ��ذ  بورخي�ض 

امل�سماة  ال�سعبية  الرجتالت  تلك  من  بجزء  الرتّن 

بالبايادا La Payada، ثم يهم�ض قائال(: اأجل. اأعتقد 

اأنه كان من اخلطاأ جمع البايادات يف دواوين. اإنها 

خالية من اأية قيمة �سعرية، ومن اأي مو�سيقى.

اأ���س��وات  الت�سجيالت،  �رضيط  اإىل  للحظة  ت�سمع 

كها ال�سعور بالتعاطف. اأ�سمع اإ�سارة اإىل 
ّ
متداخلة حر

فتتناهى  والتانغو،  بالأرجنتني  تت�سل  مو�سوعات 

كلمة  اجل��م��ل،  اإح���دى  انعطافة  عند  �سمعي  اإىل 

اأّن هذه بالفعل، مبثابة  هنا على  واأ�سدد  "�سداقة". 
مو�سوع اأ�سا�سي، بالن�سبة اإلينا نحن الأرجنتينيني.

اأي�سا. خذ مثاًل كتاب  بورخي�ض: وبالن�سبة لالأدب، 

�سداقة  عنوان:  يحمل  ال��ذي   ،Gutérrez غوترييز 

هذا  ويظهر   .Una hamistad hasta la muerte اأبدية 

كامبو  ديل  اإ�ستاني�سالو  كتاب  يف  كذلك  املو�سوع 

Estanislao del Campo الذي يحمل عنوان: مباهاة 

فيريو  م��ارت��ن  هرينانديز:  رواي���ة  ويف  Fausto؛ 

ريكاردو:  دي  روم��ان  رواي��ة  ويف   ،Martin Fierro

 .Don Segundo Sombra �سومربا  �سيكوندو  ال�سيد 

من  العديد  يف  الأ�سل  هو  يكون  اأن  املحتمل  ومن 

 caudillo ]سقاواتنا وماآ�سينا، لأّن الكودييو ]الزعيم�
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 عنه هذه 
ّ

هو رمز وفائنا غري امل�رضوط. وهو ما تعرب

عالن  اأو  لفالن  مدين  "اأنا  يت: 
ّ

ال�س الذائعة  العبارة 

مدى احلياة".

اأعتقد باأّن هذا ناجم، يف جزء منه، عن كون  �ساباتو: 

ال�-وت�سو  كان  فقد  بالذكور.  رهينة  ظّلت  ح�سارتنا 

الوفاء  هذا  اإن  والعزلة.  الوحدة  تروم  �سخ�سية  دائما 

 عليه 
ّ

الذي يتجاوز املوت نف�سه، هو ما اأردت اأن اأن�ض

.Lavalle يف املحكي الذي وقعته بعنوان: لفال

اإن  ال�سداقة؟  مو�سوع  �سمن  امل��راأة  وموقع  ب��ارون: 

اأتذّكر ق�سة لبورخي�ض، حتكي عن �سديقتني تّدعيان 

� �سديقتان، يف حني تق�سيان  � مثلما تعتقدان  اأنهما 

وقتهما يف تناف�ض م�ستمر.

الرجال،  نحن  لنا  يحدث  قد  هذا  ولكّن  ب، 
ّ
طي �ساباتو: 

اإيل،  بالن�سبة  هي  الرجال  بني  ال�سداقة  اأن  اإل  اأي�سا. 

حمرك كبري جّداً للم�ساعر.

بورخي�ض: اأجل، حتى ولو مل يكن الأ�سدقاء يتزاورون، 

ول يرون بع�سهم البع�ض كثرياً. اأنا اأرتبط مثاًل بعرى 

ومع   ،Mastronardi ما�سرتوناردي  مع  وثقى  �سداقة 

ال�سداقة.  نادرا. هذه حال  اإل يف  ذلك ل نرى بع�سنا 

حتقيق  ه��ذا،  من  العك�ض  على   ،
ّ
احل��ب يفر�ض  بينما 

الختبار،  غمار  خو�ض  اإىل  باملرء  ويدفع  املعجزات، 

واإثبات النوايا با�ستمرار.

اأنا  اإل وقتا وجيزا؟  الغاية هو ل يدوم  األهذه  �ساباتو: 

اأحتدث بالطبع، عن �سّدة الوجد.

ن اجلن�ض.
ّ
 على ال�سّك، لأّنه يت�سم

ّ
بارون: ينطوي احلب

اأن  املمكن  من  كان  ولو  حتى  حمتمل،  هذا  �ساباتو: 

و�سوء  الريبة  يفيد  ما  على  كذلك،  ال�سداقة  ت�ستمل 

 ال�سادق 
ّ
الظن. على كّل، من املحتمل اأن ي�ستمل احلب

والأفالطون، على �سمو روحي ومروءة ل جندهما يف 

عاطفة احلب العادية.

ينظر اإىل �ساعته.

بورخي�ض: اأذكر باأن ما�سيدونيو Macedonio قال ذات 

لي�ض  البع�ض،  بع�سهما  يف  ج�سدين  التحام  باأّن  يوم، 

جنتمع  فهل  اأخ��رى...  اأرواح  اإىل  الروح  من  نداء  �سوى 

يوم ال�سبت القادم؟

 

11 يناير/كانون الثاين 1975

لقاءنا  فيها  عقدنا  التي  ال�سقة،  يف  جديد  من  نلتقي 

الأول.

ي�ستعيد بورخي�ض و�ساباتو ذكرياتهما، ويحفران يف 

اأخاديد الن�سيان.

ا من الحتفالية �سي�سود لقاءنا.
ّ

اً خا�س
ّ
حذرت باأّن جو

�سمعت اأ�سواتًا يفعمها الفرح.

ويلز  رواي��ات  اإح��دى  عن  احلديث  يف  منهمكني  كانا 

ومع  عقاًل،  املريخ  �سكان  اأرجح  حول  تدور  )اأحداثها 

ذلك مل يخرتعوا العجلة!(.

اإلبا  هي  ت�سكيلية،  فنانة  �سديقة  يل  اأوحت  البارحة، 

الإن�سان  بالنقا�ض:  جديرة  بفكرة   ،Elba Soto �سوتو 

البدائي الأول، يف مواجهة الفّن!

اأربكتني الفكرة، واأنا اأديرها بدخيلتي، لكني ل اأعرف 

اإن كانت �سرتوقهما.

هل اأقرتحها عليهما؟

اإرها�سات  اأن تكون يف نظركما،  بارون: كيف ينبغي 

البدائي  الإن�سان  لدى  الكوكب،  هذا  فوق  الأوىل  الفّن 

القدمي؟ هل كانت تلك الإرها�سات على �سكل مو�سيقى، 

باغي؟ اأم ماذا؟ اأم رمبا على هيئة ت�سكيل �سِ

اأن  امل��رء  على  ال�سعب  من  اأن��ه  يل  يبدو  بورخي�ض: 

اإىل الفرتا�ض باأن  ال�سوؤال، لأننا منيل  يجيب عن هذا 

الإن�سانية،  الآثار  اأقدم  ما نحتفظ به يف متاحفنا هو 

اأم  اأكانت خزفا  �سواء  الآن،  العثور عليها حلّد  مّت  التي 

ِدهانا. وباإمكان هذا اأن يكون خطاأ، لأّن من املمكن اأن 

ل يكون ما اخرتعناه، اأو اأن�ساأناه يف البداية هو الذي 

دام، وا�ستمر.

لقد كتب باتر Pater يقول باأّن جميع الفنون ت�سبو اإىل 

اأن يكون لها و�سع املو�سيقى، لأن هذا الفّن هو الوحيد 

الذي لي�ض �سيئًا اآخر غري كونه جمرد �سكل: مبعنى اأن 

املو�سيقى هي بح�رض املعنى فّن تلقائي؛ وميكنها اإذن 

اأن توجد، حتى اإن مل يكن العامل قد وجد، اأو اأن حتتل 

بالأحرى الرتبة الأوىل �سمن لئحة الفنون. حتى اإن... 

مل اأعد اأدري. وف�سال عن ذلك، كانت للكلمة على �سبيل 

ما  غالبا  فاأنا  البداية.  يف  جمالية  دللة  الحتمال، 
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اعتربت باأّن من اخلطاأ القول باأن ا�سم املعبود الفالن، 

اأو لقب اللهة الفالنية يت�سالن بلفظ القمر. واأ�سري باأن 

يف  فكر  على  اإم��ا  �سك،  غري  من  يدل  �سابقًا  كان  هذا 

غاية التعقيد، اأو على اأن ثور Thor مثال هو اإله الرعد. 

 � كانا  الإلهني  باأّن  املرء  يفرت�ض  اأن  جّداً  ال�سهل  من 

نف�سها،  الدللة  للكلمة   تكون  فاأن  ال�سيء.  نف�ض   � معًا 

فذلك قد يعني اأنها كانت حينها، اإما مظهرا جماليا اأو 

الفن  هي  املو�سيقى  تكون  ل  ملاذا  لكن...  ميثولوجيا. 

يل  ي�سبق  مل  ال��رتّدد(.  )ينتابه  اأدري...  ل�ست  الأول؟!.. 

من قبل اأبداً، اأن فكرت يف هذا املو�سوع. لكني اأعتقد 

اأن  اللغة  هذه  على  لتعني  اللغة،  مع  بداأ  لو  ذلك  باأن 

تكون يف نف�ض الآن، ملمو�سة و�ساعرية. اإّن فكرة كون 

الزروع، هي مبثابة افرتا�ض  الهة  Cérès هي  �سريي�ض 

يتجاوز بدرجة كبرية، الكفاءات الذهنية البدائية. لقد 

كانت �سريي�ض يف ذات الآن، الكائن املعبود وما متثله 

الذهنية  يتجاوز  الأم��ر  وهذا  لها.  العابدين  ذهن  يف 

يا  املو�سوع،  هذا  يف  راأي��ك  اأع��رف  ل  اأن��ا  البدائية... 

�ساباتو. لقد باغتني هذا ال�سوؤال!

�ساباتو: اأعتقد باأن الإن�سان هو اأول كائن وجدان، ويف 

املقام الثان كائن مفكر. وبذلك، يكون الإن�سان البدائي 

�سعوريا  اإدراك��ًا  حوله،  من  والعامل  الوجود  اأدرك  قد 

اأن طرح عليه بع�ض   ما لبث فيما بعد 
ّ
ثم البداية،  يف 

الأ�سئلة؛ مبعنى اأن الفّن اأ�سبق من الفل�سفة، وال�سعر اأقدم 

من الفكر املنطقي. واإذن، فاإّن الإرها�سات الأوىل للفّن 

عند الإن�سان، ميكنها اأن تكون يف نظري � وهذه لي�ست 

ال�سعرية.  واللغة  الرق�ض  هي   � تخمينات  جمرد  �سوى 

 عن خماوفه واآماله، 
ّ

بهاتني الو�سيلتني، اأمكنه اأن يعرب

ويحاول  ع، 
ّ
ويت�رض يبتهل،  اأن  مب��ق��دوره  ك��ان  كما 

التوا�سل مع غريه.

بورخي�ض: اإن الق�سيدة بح�سب اإحدى اأفكار بو Poe، قد 

تكون نتاجًا لعمل ذهني؛ اإل اأن هذا �ساأن مغلوط متامًا. 

هذا الأمر ممكن، لكنه ل يتطابق مع حقيقة الأدب اأبداً. 

ك الق�سيدَة يف البدء �سحنٌة وجدانيٌة ما، فال 
ّ
فاإن مل حتر

كبار  جميع  واأخرياً،  الكتابة.  على  تبعث  ة 
ّ
ثم �رضورة 

اأفظع ما  لنا دائمًا  الفطريني تقريبًا، يخلفون  ال�سعراء 

اأبيات �سعرية، لكنهم يف  ره من 
ّ
اأن يت�سو للمرء  ميكن 

بع�ض الأحيان يرتكون كذلك اأف�سلها.

�ساباتو: اإنها م�ساألة احلد�ض الأ�سلي املطبوع يف جبلة 

الإن�سان، والذي اأعتقد اأنه من طبيعة وجدانية، وهو ما 

نعرث عليه ونراه �سواء لدى الإن�سان املتوح�ض، اأو لدى 

الطفل...

بورخي�ض: اإنها الكت�ساف الأكرب لرجال ال�سيا�سة، الذي 

يدفعهم اإىل عدم احتياجهم اإىل اأن يكونوا من�سجمني.

اإىل  يحتاجون  ل  اإنهم  كذلك.  الأمر  بالتاأكيد،  �ساباتو: 

ي�ستهدفونها.  التي  القلوب  اإىل  واإمن��ا  من�سجم  منطق 

اأي رجل  اأبداً، على يد  اإّن مبداأ الهوية مل يقع اكت�سافه 

�سيا�سة.

ي�سحكان.

الذي  لينكولن،  الرئي�ض  �سرية  اأق��راأ  كنت  بورخي�ض: 

اأعجبت به من قبل، ب�سكل ظامل. يف هذا الكتاب، جند 

األقاها  خطب  بني  يقوم  �سارخ  تناق�ض  اأمام  اأنف�سنا 

 فيها باحلقوق املت�ساوية بني 
ّ
الرجل يف �سيكاغو، واأقر

جعلته  التي  اخلطب  وهي  باأمريكا؛  املزدادين  جميع 
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يبدو يف حينه، مناه�سًا للعبودية؛ وبني غريها. فحني 

خطب لينكولن يف النا�ض باأورليون اجلديدة، ظّل يرّدد 

باأن اجلميع مت�ساوون يف احلقوق، لكن وحتى تتعاي�ض 

على  ف��اإّن  ]البي�ض/ال�سود[،  الب�رضيتان  الف�سيلتان 

نيا منهما، اأن تخ�سع للعليا! الف�سيلة الدُّ

احلقوق،  يف  �سوا�سية  اجلميع  اأن  يعني  هذا  �ساباتو:  

حني تكون للجميع نف�ض احلقوق، وهو ما يفيد اأن هذا 

قة ال�سياغة.
ّ
الكالم لي�ض اإل جمرد طوطولوجيا منم

ال�سيا�سة  اأحد من رجال  اأعتقد باأن ما من  بورخي�ض: 

ميكنه اأن يكون �رضيحًا ب�سكل مطلق. اإن رجل ال�سيا�سة 

مبا  ح 
ّ
ي�رض وبذلك،  املنتخبني؛  عن  البحث  دائ��م  هو 

ينتظره هوؤلء منه. اإن الراأي الذي تك�سف عنه كل خطبة 

�سيا�سية، هو راأي اجلمهور الذي ينتظر تلك اخلطبة، ل 

راأي اخلطيب. اإن هذا ملراآة تنعك�ض على �سفحتها اأفكار 

واإل  الآخ��ري��ن؛.  لأفكار  �سدى  رجع  هو  اأو  اجلمهور، 

حالفه الإخفاق والف�سل.

طرحه  ال��ذي  ال�سوؤال  اإىل  العودة  اأري��د  لكني  �ساباتو: 

التعبري  كان  رمبا  عنه.  اإجابتي  لأمّت  قبل،  من  بارون 

دائما  تكون  التي  اللغة،  هو  الإن�سان  عند  الأول  الفني 

اأطروحة  ذلك  على  توؤكد  مثلما  بداياتها،  يف  �سعرية 

فيكو Vico. هناك بع�ض النا�ض الذين يتكلمون بلغتني: 

الأوىل روتينية تعتمد يف ال�ستعمال العادي، والثانية 

اأ�سبه  وهي  والأع��ي��اد،  الحتفال  ملنا�سبات  مرتوكة 

اأن  على  برهن  فيكو  اأن  اإل  "الفنية".  باللغة  تكون  ما 

الإن�سان يف البداية، كان يعرب من خالل ال�ستعارات.

 به ليغوني�ض Ligones، حني قال 
ّ
بورخي�ض: ذلك ما اأقر

باأن اللغة �سيغت من ا�ستعارات. مع احرتاز واحد هو 

اأنه يتعني علينا ن�سيانها، حني نتحدث بيننا.

�ساباتو: تلك ال�ستعارات هي اأجمل ما يف الوجود.

بورخي�ض: واإل كنا �سنتحدث دائما، عن نف�ض ال�سيء. 

األي�ض كذلك؟

اللغة  يف  حتى  نقول  األ  لكن،  اأدري.  ل�ست  �ساباتو: 

هذا  ظلها؟!  تر�سل  ال�سجرة  ب��اأن  املعتادة،  اليومية 

حتدثنا  اإذا  ما  اإذا  فاإننا  اأخرى،  جهة  من  اأما  منجهة، 

و�سيلة  باعتبارها  اأي  جّدا،  العام  مبعناها  اللغة  عن 

وطريقة  لغة  الآخر  هو  الرق�ض  ي�سبح  فقد  للتوا�سل، 

اليقاع من  اأن  والآلهة. ومبا  الب�رض  التوا�سل بني  يف 

جانب اآخر جوهري دون �سك يف الطبيعة الب�رضية، فمن 

والقاعدة  الأول،  الفّن  هو  ق�ض 
ّ
الر يكون  اأن  املحتمل 

التي انبنت على �رضحها جميع الفنون الأخرى. ومن 

الإيقاع  على  نطقها  يف  املعتمدة  اللغة  تغدو  قد  ثم، 

�سعراً.

�سيل�سيليا  �سديقتي  ب��ا���س��م  اأ���س��ك��رك  ب��ورخ��ي�����ض: 

.Cecilia Ingenieros اإينخنيريو�ض

يبت�سم.

بخ�سو�ض  اإليه  اأ���رضَت  ما  اإىل  اأع��ود  وحتى  �ساباتو: 

تعبريية  الأوىل  لغتني:  هناك  ب��اأن  اأعتقد  ليغوني�ض، 

ب��ال���س��ت��ع��ارات  م�ساغة  الأ���س��ا���ض،  يف  و���س��ع��ري��ة 

واملجازات، وهي التي قد تاأتي يف املقام الأول، وُتعّد 

لغة احلياة والوجدان. وهناك لغة اأخرى فكرية ب�سكل 

يقال  التي  العلوم  لغة  قاطع، مبا�رضة وجتريدية، هي 

بها مثاًل، اإّن الوتر املثلث يف الزاوية القائمة هي الوتر 

املثلث يف الزاوية القائمة. هذه اللغة تاأتي يف ما بعد، 

مع تولد الفكر وتراكمه.

يكفي  املثرية مبا  ال�ستعارات  اإحدى  اأذكر  بورخي�ض: 

اأنا  كنُت  خلت.  �سنوات  اإىل  تاريخها  يعود  للف�سول، 

نفق املرتو مبحطة  اأ�سدقائي، قد خرجنا من  وبع�ض 

ال�سلم،  درجات  ن�سعد  وبداأنا  وفلوريدا،  كوريينتي�ض 

املظلة  يرافقني  كان  من  ى 
ّ
�سو يهمي.  املطر  بينما 

فوق راأ�سه، يف حني مل يكن لدي اأنا غري هذه العكازة. 

حينها، ملحني طفل كان يجل�ض على الّطوار، فقال على 

 
ْ
"نحن مل نح�رض الكالم:  اإيّل  ه 

ّ
نحو مباغت وهو يتوج

اق!". )�سحك م�سرتك(. ما من �سك 
ّ
ال�س من املظلة غري 

اأنه اأبدى  يف اأن ذلك الطفل قد يكون ن�سي على الفور، 

مبالحظة لطيفة وم�سلية.

�ساباتو: وما الذي ميكن قوله ب�ساأن لغة البادية؟ ذات 

فاأجاب:  �ستمطر،  ال�سماء  كانت  اإن  مزارع  �سئل  يوم، 

ن!".
ّ
اأدري، فالطق�ض يبدو على هيئة من يخم "ل�ست 

حاميا  طابعا  املحادثة  وتتخذ  الأ���س��وات،  تتداخل 

ومبهما. كل منهما يقاطع الآخر، ليق�ض على �ساحبه 

اإليه،  ي�ستمعان  ملا  يتحم�سان  الطرائف.  من  طريفة 

ويغرقان يف ال�سحك.

نزوى العدد 91 - يوليو  2017

284



بورخي�ض: بالفعل. لي�ض الفكر كالنطباع اخلا�ض.

ذل��ك.  م��ن  النقي�ض  ال��ط��رف  على  يقع  اإن��ه  �ساباتو: 

يا�سيات التي هي منوذج الفكر البحت، هي ب�سكل 
ّ
فالر

فيها  للحديث  اإذ ل معنى  �سخ�سية.  كّلي ونهائي غري 

مربهنته  فيثاغورو�ض  به  �ساغ  ال��ذي  الأ�سلوب  عن 

 الفّن، 
ّ

ب�ساأن مربع الوتر املثلث. اإّن الأ�سلوب اأمر يخ�ض

وهو طريقة �سخ�سية لروؤية الواقع.

اإىل  نلج  ل  اأن��ن��ا  ه��و  ذل��ك  على  والدليل  بورخي�ض: 

لن  ال�سخ�سية.  التجربة  طريق  عن  الريا�سيات،  عوامل 

على  التجربة  باعتماد  �سنبداأ  باأننا  ما  ل�سخ�ض  نقول 

اإذ من   جرا... 
ّ
الربتقال، لنوا�سلها على الكرا�سي، وهلم

اأربعة  ح�سيلة  باأن  ن�سمع  اأن  ما  مبجرد  اأننا  املعلوم 

ذلك على  يطبق  اأن  وينبغي  اإل  �سبعة،  زائد ثالثة هي 

كل �سيء.

�ساباتو: كال. ميكننا اأن نلج اإىل تلك املعرفة عن طريق 

اأن تلك املعارف تبقى دائما م�ستقلة عن  اإل  التجربة، 

الريا�سيات  بني  احلا�سل  الفرق  هو  وه��ذا  جتربتنا. 

والعلوم الفيزيائية.

بورخي�ض: فاإذا ما قيل لنا باأن ثمة خيول زرقاء على 

اأْن يقال  كوكب بعيد، ف�سيمكننا ت�سديق ذلك. لكن ما 

لنا باأّن ح�سيلة ثالثة خيول زائد اأربعة، ت�ساوي �ستة 

وت�سعني خيال، ف�سندرك باأن ذلك �رضبًا من امل�ستحيل.

املحتمل  ال�سيء  بني  القائم  الفرق  هو  ذلك  �ساباتو: 

زرق��اء،  خيول  وج��ود  املحتمل  من  املمكن.  وال�سيء 

خيول  ثالثة  ح�سيلة  تكون  اأن  املمكن  غري  من  لكن 

اإن ح�سيلة  اأربعة هي �ستة وت�سعني خيال زرقاء.  زائد 

وتبقى  كونية،  معرفة  هي  ال�سابقني  العددين  جمع 

بالتايل �ساحلة على الدوام، �سواء يف العامل احلقيقي 

اأو الفرتا�سي واخليايل.

�سبينوزا،  فيه  وقع  الذي  اخلطاأ  اأن  اأعتقد  بورخي�ض: 

More geo�  حني كتب كتابه املعنون باأكرث من هند�سة

يا�سيات �ستكون يقينية، 
ّ
metrico، هو كونه ظّن اأّن الر

وح��دود.  قواعد  طريق  عن  ذاتها  على  تربهن  لأنها 

واحلال اأنها بهذا لي�ست يقينية.

ذلك.  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  الأمر  هذا  �سيقودنا  �ساباتو: 

Edding�  لذا، اأف�سل التذكري بطريفة ترتبط باإدينغتون

الريا�سيات مبثابة طاحونة  باأن  يقول  ton. كان هذا 

بحبات  زودناها  كلما  ال��ّن  تنتج  �ستظّل  التي  ال��ّن، 

الن. وبتعبري اآخر: فالريا�سيات ل تنتج حقائق، واإمنا 

حتول تلك احلقائق اإىل اأخرى تعادلها.

عن  نتحدث  حني  باأننا  را�سل  برنارد  قال  بورخي�ض: 

وباأننا  خطاأ.  نرتكب  فاإننا  الريا�سيات،  يف  التطور 

مبجرد ما اأن نقول باأن ح�سيلة ثالثة زائد اأربعة هي 

ح�ساب  ينطوي  العملية  هذه  ثنايا  بني  ف��اإن  �سبعة، 

غر، واجلرب، وغري ذلك. لكننا يف املقابل، 
ّ

متناهي ال�س

اإمكانية  مل ن�سمر حني اكت�سفنا الذئب، باأّن وراء ذلك 

ول  القط،  لكت�ساف  ول  الُكْنغر،  لكت�ساف  اأخ��رى 

غريهما.

نكت�سف  اأن  ن�ستطيع  ل  قد  اأننا  ذلك  على  زد  �ساباتو: 

الُكْنغر اأبدا، لأن من املمكن اأن ل يكون موجداً بالكل، 

فح�سب.  الحتمال  باب  يدخل يف  اكت�سافه  اأن  دام  ما 

ا�ستلزامية  هي  التي  يا�سية 
ّ
الر للواقعة  مناق�ض  وهذا 

ة، اإذ اأن ح�سيلة ثالثة واأربعة 
ّ
وتوؤمن بال�رضورة احلتمي

هي حتمًا وببال�رضورة: �سبعة.

مثل  ���رضب  اأرادوا  كلما  ال��روم��ان  ك��ان  بورخي�ض: 

الإوز  قبيل  من  "هذا  وقالوا:  اإل  امل�ستحيل،  الأمر  عن 

بعد،  ما  يف  يكت�سف  الأ���س��ود  ب��الإوز  واإذا  الأ�سود". 

با�سرتاليا!
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الغريبة  الأمثلة  ب�رضد  كثريا  ومرحا  معا،  �سحكا 

واملثرية للف�سول.

البّط،  الأ�سبه مبنقار  املنقار  ذا  املاء  ُخْلد  اإن  �ساباتو: 

 
ّ
الكنغر. ثم البقرة، ول من  لي�ض ح�سيلة م�ستنبطة من 

اإنه كان من املمكن اأن ل يوجد باملرة، ومع ذلك يبقى 

الربهنة  عملية  تبقى  لذلك،  تام.  ب�سكل  منطقيًا  الكون 

على وجود الأ�سياء الفيزيائية � ويتعني علينا اأن نقول 

ل  وحتى  ال�سعوبة.  �سديد  اأم��را   � املقام  هذا  يف  هذا 

يكون  الذي  ذا  من  اأقول:  بنا،  يحيط  ا 
ّ
عم كثريا  نبتعد 

املاثلة  املن�سدة  هذه  وجود  على  الربهنة  مب�ستطاعه 

الآن، اأمامنا؟ اإنها جمرد م�ساألة اإميان. 

الأرجنتينية،  اجلمهورية  مع   
ّ
ت�ستمر حتى  بورخي�ض: 

واإن  )ي�سحكان(.  لإمياننا.  كبرية  بحاجة  هي  التي 

لأعتقد من جهة اأخرى، باأن املن�سدة املرئية ل عالقة 

لها ح�سب الفيزيائيني، باملن�سدة احلقيقية.

�ساباتو: لي�ض من املهم اأن تكون هذه املن�سدة حقيقية 

امل�ستحيل  من  اأن  هو  قلته  ما  واإمنا  حقيقية،  غري  اأو 

اأمر  هنا  الإمي��ان  فعل  واأّن  وج��وده��ا،  على  الربهنة 

امل�ساألة  هذه  ب�ساأن  لعاجز  العقل  اإن  عنه.  حميذ  ل 

بكيفية كبرية، مثلما برهن على ذلك الأ�سقف بريكلي 

 بوجود هذه املن�سدة اإل عن 
ّ
Berkely. ل ميكن اأن نقر

طريق اعتمادنا على عقيدة ما، وهو ما ي�سميه هيوم 

الت�سّكل  الذي ياأخذ يف  belief: ذلك العتقاد  بالإميان 

يرفعها  التي  العرتا�سات  بفعل  الطفولة،  منذ  عندنا 

العامل اخلارجي يف وجه رغباتنا واإراداتنا. اإنه ل�سيء 

مقاوم.

اأ�سغي  كنت  البكرة.   
ّ

اأغري كنت  بينما  يتحدثان،  بقيا 

لكالمهما، ف�سمعت مزحة اأو مزحتني اأي�سا، حول املجد 

والنجاح. بعد ذلك، �سمحت لنف�سي بالتدخل، ف�ساألتهما 

اإن كانا يعلقان على هاتني الكلمتني اأهمية ما.

ل  اأكتب،  حني  بذلك.  اأهتم  ل  �سخ�سيا  اأنا  بورخي�ض: 

اأكرتث مب�ستقبل ما اأكتبه، ول مبا ميكنه اأن يحدث.

التهيوؤ  يف  ���رضع  ح��ني  يعلم،  ك��ان  اأح��د  ل  �ساباتو: 

عام!  مائة  �ست�ستغرق  حرب  اإىل  ذاهب  باأنه  للمعركة، 

األي�ض كذلك؟

بورخي�ض: اأعرف بع�ض من ل يتحرج يف القول: "لقد 

لقي كتابي الأخري جناحًا منقطع النظري!". ح�سنا، كنت 

ح�سل  قد  ذلك  اأن  املرء  يعرف  حتى  لكن،  عليه.  اأرّد 

يف  كما  التائه،  اليهودي  ذلك  يكون  اأن  عليه  بالفعل، 

اإيل  بالن�سبة   فيل�سوف 
ّ
اأهم اإن  األي�ض كذلك؟  الأ�سطورة. 

لقي  اأنه  اأعتقد  ل  لكني  �سوبينهاور.  هو  �سخ�سيا،  اأنا 

النجاح واملجد اللذين نتحدث عنهما، يف حياته.

�ساباتو: لي�ض النجاح �رضوريا ول كافيا، ليحظى موؤّلٌف 

ما بقيمة. هناك ُكّتاب ذوو قيمة، لكنهم غري معروفني، 

متّتعوا  منهم،  اأي�سًا  معروفني  اآخرين  هناك  اأن  مثلما 

لهيغل.  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  واحلظوة،  بال�سهرة 

ويوؤ�سفني يا بورخي�ض، ب�سدد هذه النقطة بالذات، اأن 

ما هو مهم  باأن جميع  اأعتقد  لأن  ال��راأي،  اأ�ساطرك  ل 

يف ع�رضنا، قد خرج من حتت عباءة الفيل�سوف هيغل. 

وكان هذا يتمتع يف وقته، ب�سهرة كبرية جّدا. كما اأّن 

اإىل  حينه،  يف  عالية  ب�سهرة  حظي  قد  بالذات  �سقراط 

ع�سبة  حملول  ي�رضب  اأن  عليه  فيه  ُفر�ض  الذي  احلّد 

ام، بفعل التاأثري الذي كان ميار�سه على 
ّ
كران ال�س

ْ
ال�سو

ال�سباب.

فقد  اأج��ل،  �ساحبه(:  كالم  على  )م�سادقا  بورخي�ض 

به  ي�ستهان  ل  مبيعات  رقم  اأي�سًا،  �سريفانتي�ض  حقق 

يف حينه. لكني اأعتقد باأن الف�سل لي�ض �سمانة مكفولة 

اأهمية كربى  اأنا�سا كانوا يولون  هو الآخر. لقد عرفت 

للنجاح. فحني ن�رض كويرالدي�ض Guirades موؤلفه الذي 

يحمل عنوان El Concerro de Cristal، مل يبع منه �سوى 

ن�سخ قليلة جّداً. ثم رمى بالن�سخ التي مل تبع، وهو يف 

ذروة ياأ�سه، يف بحرية �سغرية كانت تقع و�سط اأمالكه. 

قعر  باإلقائها يف  الكتب  التخل�ض من  فكرة  لقد كانت 

بحرية، فكرة يف غاية الب�ساعة.

والأ���رضار.  الذهول  من   
ّ
جو للحظة،  اجلل�سة  على  طفا 

�رضع �ساباتو يف تخيل تلك الكتب تتحلل بفعل املاء، 

اأن  هو  راأيي  فكان  اأنا  اأما  البحرية.  غور  يف  وتتاآكل 

بالتقوى  اأن حترق، يف خ�سم طق�ض مفعم  الأوىل بها 

كان  احلرق  اأّن  اإىل  بورخي�ض  مّلح  بينما  والت�سحية. 

�سيكون اأكرم لها من التحلل والنطما�ض يف الوحل.

الفنانني  باأّن   � بهذا   
ّ
اأقر من  وعديدون   � يقال  بارون: 

يف  املح�سلة  يف  يكونوا،  اأن  يف  يرغبون  ما  غالبا 
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بذلك  واأنهم  النا�ض ور�ساهم،   
ّ
النهائية، مو�سوع حب

النجاح  يكن  مل  واإذا  حمبوبني.  يجعلهم  عما  يبحثون 

جمرد اأمر مغت�سب من غري وجه حق، فاإنه اإمنا يكون 

هنا �سكال من اأ�سكال العاطفة امل�سبوبة. فما هو راأيك 

يف هذا، يا بورخي�ض؟

ة ل�سخ�ض 
ّ
بورخي�ض: ل اأعتقد باأّن الّنا�ض �ستكّن املحب

 
ّ
من الأ�سخا�ض، يوؤّلف كتبا. نحن نكون مو�سوع احلب

بفعل اأمر حميمي.

 عن عدم املوافقة، لكّنه 
ّ
ك �ساباتو راأ�سه بكيفية تنم

ّ
يحر

ه باأي �سيء.
ّ
ل يتفو

يف  النا�ض  عند  ال�سائد  العتقاد  ك��ان  بورخي�ض: 

الع�سور الغابرة، هو اأّن النجاح اأمر م�ستحق من بفعل 

ا�سمحا يل  املنا�سبة،  وبهذه  املبذولني.  والعناء  اجلهد 

بالعودة بكما اإىل الثقافة الأنغلو�ساك�سونية، التي تعد 

الأخري  البيت  يقول  امل�ستحوذة.  الأهواء  اإحدى  عندي 

"كان واحداً من   :Beowulf من ماأثرة قدمية لبيوولف 

فعلى  املديح".  يف  ورغبة  وعذوبة  لطفا  الرجال  اأ�سّد 

هذه  يف  النا�ض  باأّن  يعني  اإنه  الكالم؟  هذا  يدّل  ماذا 

موؤ�س�سات  فيها  توجد  ل  التي  بالذات،  الزمنية  احلقبة 

ما  اإذا  ال�سخ�ض  باأن  تعتقد  ي�سبهها،  ما  ول  الإ�سهار 

اأهل لها، واأحق بها. يف حني  حظي ب�سهرة ما، فالأنه 

اإمنا هي رمبا ح�سيلة جمموعة من  اليوم،  ال�سهرة  اأن 

املناورات واخلدع.

�ساباتو: ل اأظنني فهمت حجتك الأنغلو�ساك�سونية. اأما 

بالن�سبة اإىل ما تف�سلت بقوله عن ال�سهرة، التي كانت 

باأن من  فاأعتقد  م�ستحقًا،  يرونه  اأمراً  لهوؤلء  بالن�سبة 

احلجج  اإيجاد  ال�سحيقة،  احلقب  تلك  يف  جدا  الي�سري 

مائة  اأحدهم  قتل  ما  ف��اإذا  املجد.  لغت�ساب  الكفيلة 

وال�سهرة، ممن  باملديح  اأحق  يكون  الأع��داء،  من  رجل 

قتل ع�رضة فقط.

القابلة  غ��ري  ال�سمت  م��ن  حالة  ب��الأج��واء  ا�ستبدت 

انتابت  التي  احلزن  حالة  كانت  ذلك،  ومع  للتف�سري. 

قد  �ساباتو  اأن  للعيان بقوة، حتى  بورخي�ض مك�سوفة 

ا�سطر اإىل التزام ال�سمت، وانتظار م�سي ب�سع ثوان.

 بورخي�ض، التي تقبع بال�سقة 
ّ
 باأن اأم

ّ
كّنا على علم تام

املجاورة، كانت تنتظر حلول املوت؛ كما كنا على علم 

تام كذلك، باأّن حكم القدر قد بدا اأقرب اإىل احلكم القابل 

للتنفيذ يف القليل القادم من الأيام، وباأن ما من قوة 

قد ترّده.

بيديه،  العكازة بني  من جهته، كان بورخي�ض يحرك 

الأنغلو�ساك�سونية،  الق�سيدة  تلك  يف  التفكري  ويوا�سل 

التي اأ�سار اإليها. ثم اأ�ساف ب�سوت عذب وخمنوق، باأن 

هذه الق�سيدة كانت يف الأ�سل وثنية، غري اأن رجل دين 

نها يف ما بعد، واأّكد كونراد يف كتابة الذي 
ّ
م�سيحيًا دو

توجد يف  باأنها   ،Nostromo نو�سرتومو  عنوان:  يحمل 

بالد جنوب اأمريكية متخيلة.

�ساباتو: كل البلدان متخيلة، ب�سكل من الأ�سكال. وحتى 

ل نتيه وراء البحث عن الكثري من ال�ست�سهادات، يكفي 

تتحدث  التي  الأورغ��واي  ببالد  ذلك،  على  ن�ستدل  اأن 

عنها اأنت، يا بورخي�ض.

 عن املوافقة، وقد 
ّ
راأ�سه ب�سكل ينم بورخي�ض )حمركا 

بدا كمن يبحث بعينيه عن �سيء حمدد. ي�سمت لفرتة، 

التي  الطفولة،  ذكريات  بقايا  من  خلقته  يقول(:  ثم 
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احتفظت بها يف دخيلتي. اأجل، اإنه اأوروغواي متخيل. 

لكن لي�ض بالقدر الأكرب من اخليال الذي اأتخيل به هذه 

منها  اأعرف  ل  التي  مدينتي  اإيري�ض،  بوين�ض  املدينة: 

بالكاد،  منها  اأجب  مل  اأنا  الكثري.  ال�سيء  احلقيقة،  يف 

بياّل   
ّ
حي اإىل  قط  اأذهب  مل  اأربعة.  اأو  اأحياء  ثالثة  اإل 

ديل بارك، ول لبوركا ديل ريا�سيولو. ويف و�سعي اأن 

اأرها منها  اأ�ستمر يف تعداد الأماكن والأحياء التي مل 

اأعرفه منها، حقا؟ جمرد  الذي  اأزرها. فما  بالكل، ومل 

واجهات بيوت بعينها، وبع�ض املداخل! ما الذي اأعرفه 

اأنا حقًا، ما دمت ل اأعرف حتى �سقتي، بالذات؟!...

�ساباتو: لكّن هذه الأمور جتري دائما مبثل هذه الكيفية، 

ا ُيحّتم بالتايل 
ّ
يا بورخي�ض. فالواقع غري حمدود، مم

على كل فنان، اأن يخلق واقعه: اإّن بوين�ض اإيري�ض التي 

اإيري�ض  بوين�ض  نف�سها  تكون هي  اأن  خلقتها، ل ميكن 

التي خلقها روبريتو اأرلت R. Arlt، لأّن لكّل منكما اأناه 

يراه.  ما  خلق  به  ويعيد  الواقع،  خالله  من  يرى  الذي 

 ،Millet ي 
ّ
اأجنزها ماي التي   Angelus اإن �سالة امَلالك 

لي�ست هي نف�ض ال�سالة التي اأجنزها فان غوغ. وهذا 

التي  ة 
ّ
الفني الأ�سكال  كل  اأو  الطبيعي،  الفّن  يجعل  ما 

، جمرَد عمليات 
ّ
يقال عنها باأنها ذات منحى مو�سوعي

تقدمي فّني عبثية. فالفن لي�ض جمرد عملية خلق جديدة 

للواقع كما هو، مثلما اأنه لي�ض انعكا�سا للواقع كذلك، 

وكثافة  دميومة  اأ�سّد  الفّن  يخلقه  الذي  الواقع  واإمن��ا 

والإبداع.  اخللق  لعملية  كقاعدة  ُيعتمد  الذي  ذلك  من 

اندر�ست  اإبداع هومريو�ض  انطلق منها  التي  فاليونان 

 �سيء، اأو اأّن ما بقي منها 
ّ

معاملها، ومل يتبّق منها اأي

هو تقريبا النزر القليل جّداً. يف حني قاومت ق�سائده 

لت الّدهر، اأكرث مما قاومتها مدن اليونان!
ّ
حتو

اأخرى، ووىّل عّنا احلزن الذي كان  انتع�ض اجلمع مرة 

طردناه  قد  نكون  اأن  دون  اإلينا،  نقله  قد  بورخي�ض 

طردا؛ واإمنا هو ان�سحب حتت �سغط غري مرئي مّنا.

وبعد �سل�سلة من املزح والطرائف، عاد �ساباتو جمددا 

اإىل مو�سوع الفنان كخالق للواقع.

من  ثراء  اأكرث  اأوروب��ا  واقع  جعل  ما  هو  هذا  �ساباتو: 

من  جزء  كل  اإغناء  مّت  فقد  اأفريقيا:  اأو  اأمريكا،  واقع 

الذين  الفنانني  اآلف  اأجنز  مبا  الأورب��ي،  الواقع  ذلك 

جمرد  لي�ض  فهو  ممتّدة.  ق��رون  طيلة  عليه،  ا�ستغلوا 

مناظر طبيعية، واإمنا ح�سيلة ا�ستغال بارع مل يتوقف 

اأغنوا ذلك املنظر، ومنحوه  من هوؤلء الفنانني، الذين 

التي   Ry راي  قرية  اإن  روحية.  ومميزات  خ�سائ�ض 

القرية  وه��ي  لها  ك��ان  ما  مثاًل،  بالنورماندي  تقع 

بقية  على  تتفوق  اأن  للغاية،  واملتوا�سعة  الب�سيطة 

النورماندي،  منطقة  على  واملرتامية  العديدة  القرى 

لول اختيار فلوبري لها بالذات، كي تكون املكان الذي 

يحت�سن مدام بوفاري؛ مبعنى اأنه جعلها تعك�ض ذهنية 

ة ب�سكل خا�ض... وبهذه املنا�سبة يا 
ّ
�سخ�سيته الروائي

الأخرية  زيارتي  خالل  زرت  اأن  اإىل  اأ�سري  بورخي�ض، 

�سنواته  هولدرلني  فيه  ق�سى  الذي  البيت  اأملانيا،  اإىل 

الأخرية: ما يقارب اأربعني �سنة، بعدما �سار جمنونًا. 

اإنه برج هولدرلني الواقع على �سفاف نهر النيكار...

بورخي�ض: اأجل، بالتاأكيد... هولدرلني... ال�ساعر احلامل 

Xur Solar، بقراءة  جّداً... لقد قمت رفقة ك�سور �سولر 

بع�ض الق�سائد التي كتبها الرجل، حني �سار جمنونا، 

اأحتدث عن ق�سائده  ون�رضنا ذلك �سمن ن�رضة عادية. 

اجلنون  ليل  فيها  بدا  التي  املرحلة  اأثناء  كتبها،  التي 

ي�رضب حوله، بظلمة حالكة.

�ساباتو: لقد تاأثرت ب�سكل عميق جّداً ملنظر تلك القلعة 

الذي  املتوا�سع  ار 
ّ
النج ذلك  يف  اأفكر  واأنا  ال�سغرية، 

وثالثني  خم�ض  ملّدة  الفائقة  بالعناية  واأحاطه  اآواه، 

ظّل  اأنه  بورخي�ض،  يا  اأتعلم  اأربعني!...  رمبا  اأو  عاما، 

بحفاوة  الزائر،  ذلك  �ساأن  كان  مهما  زواره،  ي�ستقبل 

�سيادتكم"،  "تف�سلوا،  مثال:  يقول  وهو  فيها،  مبالغ 

يعلمون  النا�ض  يكن  مل  ول��و  فخامتكم".  "اجل�سوا، 
بجنونه، لعترب البع�ض منه ذلك مبثابة �سخرية كبرية 

وغري عادية.

بورخي�ض: من املمكن اأنه يعّد الآخرين اأمراء حقيقيني، 

اأو اأنه كان رمبا ي�سعر يف قرار نف�سه ب�سدة البوؤ�ض، اإىل 

هو  به،  قورن  ما  اإذا  اأم��ريا،  كان  ��ًا 
ّ
اأي يعترب  حّد جعله 

البئي�ض.

�ساباتو: لقد كان يفتنني، دائما. قال مرة باأن الإن�سان 

اإله حني يحلم، ويغدو بالكاد مت�سول حني يعمل فكره. 

وهذا �سحيح، لأن حلم اأي كان هو �سنيعة �ساعر كبري، 
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يف حني اأّن ما نفكر فيه حني ن�سحو، فغالبا ما يكون 

هولدرلني،  جمل  من  جملة  كّل  وحمق.  غباوة  جمرد 

حتّدد موقفه من الفّن، الذي يتوافق مع ا�ستعارة الليل، 

اأكرث مما ين�سبط ل�ستعارات النهار.

بورخي�ض: حني نحلم، يتخذ الفكر اأ�سكال درامية. هذا 

نف�ض  يف  نكون  نحلم،  حني   .Dryden درايدن  قاله  ما 

الوقت املمثل، والكاتب، واجلمهور، وامل�رضح. نكون كل 

ذلك.

�ساباتو: اأولي�ض كّل هذا هو الفنان؟ اأولي�ض هو اأ�سبه ما 

فلوبري  داأب  التي  الر�سائل  اإحدى  يف  باحلامل؟!  يكون 

كان  اإنه  قال  و�سديقاته،  اأ�سدقائه  اإىل  بعثها  على 

الغابات،  اإح��دى  يف  جميل  خريفي  ي��وم  ذات  يتنزه 

ف�سعر يف قراره باأنه العا�سق واملع�سوق، والريح التي 

اأقدامهما،  تدع�سها  التي  والأوراق  بالعا�سقني،  حتتك 

دفعة  ذلك،  بكل   
ّ

اأح�ض لقد  يتبادلنها.  التي  والكلمات 

واحدة!

بورخي�ض: هناك ق�سيدة لإميري�سون Emerson مرتعة 

باأثر الفكر الهندي والبوذي، تقول: 

  If the red slayer think he slayes

  Or if the slain think he is slain

  They know not well the subtle ways

  I keep and pass and turn again

اأو  يقُتل،  اأنه  يعتقد  الأحمر  القاتل  كان  "اإذا   

الطريق".  يدركان  ل  فاإّنهما  ُيقَتل،  اأنه  املقتول  ظّن 

الق�سيدة  ه��ذه  احلقيقة.  يف  الإن�سان،  نف�ض  لأنهما 

 بعد ذلك، ياأتي هذا البيت 
ّ
بعنوان: براهما Brahma. ثم

هيب:  
ّ
الر

 When me they fly, I am wings

هذا  جناحني".  اأغ��دو  مّني،  يهربون  "حني   

رهيب، واهلل! ونف�ض الفكرة ي�ستعيدها بودلري فيما بعد، 

فيقول: "اأنا املنفاخ واخلّد معًا". 

 يهم�ض بعد ذلك، قائاًل:
ّ
يبقى �ساردا للحظة يفكر، ثم

ما اأعذب الأدب!

ير�سل نحوه �ساباتو ابت�سامة.

�سعر  م��ن  الأب��ي��ات  بع�ض  بورخي�ض  ين�سد  حينها، 

.Almafuerte اأملافويرتي

اأي��ام،  قبل  عنك  حدثني  باملنا�سبة  اأحدهم  �ساباتو: 

الإعجاب  عدم  اإىل  يدعوك  الذي  ال�سبب  عن  و�ساألني 

بق�سائد اأملافويرتي. قلت له باأنه خمطئ يف ما يزعم، 

، واأنك معجب به.
ّ
واأّن املافويرتي يعّد من �سعراء احلي

!
ّ
بورخي�ض: نحن جميعنا من �سعراء احلي

يبت�سم.

الأر���ض.  هو  الذي  الأو�سع   
ّ
احلي هذا  �سعراء  �ساباتو: 

األي�ض كذلك؟

مرة،  ذات  اندلعت  حامية  م�ساجلة  اأتذكر  بورخي�ض: 

بني بيّلوك Belloc وويلز Wells. قال الأول عن الثان: 

ويلز  ذلك  على  ف��رّد  احية"،  ال�سّ من  اإجنليزي  "اإنه 
بالقول: "وهل تكون اأوربا كّلها حّقًا، هي م�سقط راأ�ض 

ال�سيد بيلوك؟!".

ن هو اأّنك ظللت معجبًا ب�سخ�سنْي 
ّ

�ساباتو: ما ظّل يحري

كثريا  هذا  هزاأ  فقد  وت�سي�سرتتون.  ويلز  متباغ�سني: 

بويلز، واختلق حوله نكتًا �ساخرة.

هو  الكون  التاريخ  ت�سي�سرتتون:  كتاب  اإن  بورخي�ض: 

اأجمل بكثري مما اأبدعه ويلز. لكن ما ل يعجبني يف هذا 

الرجل هو كونه ظّل كاثوليكيا. اأنا ل اأفهمه.
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كان  اأن��ه  تن�سى  اأن  ينبغي  ل  )�ساحكا(:  �ساباتو 

من  اأنه  اإجنلرتا،  يف  ذلك  ويعني  اإجنليزيا!  كاثوليكيا 

املعار�سة.

بالن�سبة  ه��ن��ا،  الأم���ر  ه��و  مثلما  اأج���ل،  بورخي�ض: 

اأقلية  اإىل  للربوت�ستانتي. واإىل جانب هذا، ظل انتماوؤه 

على  يفر�ض  وهذا  ذات��ه:  حّذ  يف  امتيازاً  يعترب  دينية 

اأ�ساء  قد  بيلوك  باأّن  واأعتقد  مت�ساحما.  يكون  اأن  املرء 

باأن  القائلة  الفكرة  ذهنه  يف  اأدخ��ل  لأنه  اإليه،  كثرياً 

 امل�سرتك...
ّ

�ض على �رضح احل�ض
ّ
الكاثوليكية ديانة تتاأ�س

قاعدة  على  الكاثوليكية  نهو�ض  فكرة  اإّن  �ساباتو: 

على  تتاأ�س�ض  فالكاثوليكية  ه��راء.  ال�سليمة  الفطرة 

فاأن  للطعن.  قابلة  غري  اإذن  فهي  ثمة،  ومن  العبث؛ 

الإن�سانية،  املقولت  تطبيق  يف  نرغب  واأن  نفّكر... 

اأمر مفارق لها...  وبالأخ�ض املقولت العقالنية، على 

ال�سيق،  الّديني  املنطق  ره 
ّ
يت�سو ما  بح�سب  ذلك،  كّل 

مروق و�سالل...

 احلظر من قبل، 
ّ

ف اأقام عليه الرب
ّ
بورخي�ض: ذلك ت�رض

يف �سفر اأيوب.

كتابه!  يف  اأحكام  من  عليه   
ّ

ن�ض ما  اأول  اإنه  �ساباتو: 

)ي�سحك(. وهو اأول موؤلِّف ين�سئ موؤّلفًا مفتوحًا.

الأ�سنان،  يف  حاّدا  واحداً  اأملًا  باأّن  اأعتقد  بورخي�ض: 

لكفيل باإنكار وجود اإله قادر على كل �سيء.

 
ّ

الرب اأن  املحتمل  من  ب�سخرية(:  اإليه  )ينظر  �ساباتو 

ولكن  فيه،  يرغب  اأو  يريده  ما  لي�ض  واحد،  لكل  يعطي 

ما هو بحاجة اإليه. زد على ذلك، اأّن اأمل الأ�سنان لي�ض 

ة على عدم وجود اإله كّلي القدرة، واإمّنا هو حجة 
ّ
بحج

على اإمكانية وجود اإله قادر، لكّنه �رضير.

الذي  املعبود  هو  ه��ذا  يكون  لن  حينها  بورخي�ض: 

يع�سقه الكاثوليك.

�ساباتو: بالتاأكيد، �سيبقى كذلك. فهو ميكن اأن ينزل اأمل 

الأ�سنان على من يريد، حتى من دون اأن يكون �رضيراً: 

اإن منطقنا غري �سالح للتعامل مع غري املتناهي.

ة منوذج مثايل archétype ممكن، يفيد 
ّ
بورخي�ض: ثم

اأجزل  وقد  الإن�سان،  مع  جّدا  كرمي  اهلل  اإّن  يلي:  ما 

حتى  عليه  يبخل  ومل  �سيء،  كل  من  العطايا  عليه 

بجهّنم. لكن، من يدري اإن كان �سيقع الرتحيب بهذه 

العطايا. األي�ض كذلك؟

هذه  يف  اأري��د  مبقاطعتكما؟  يل  اأت�سمحان  ب���ارون: 

باأن  اأعرف  احلوار.  يف  املتحّكم  مبظهر  اأبدو  اأن  املرة 

الأمور  هذه  يف  طوال  ل�ساعات  احلديث  مب�ستطاعكما 

اللغة،  مو�سوع  اإىل  بكما  اأعود  اأن  اأريد  لكني  الدينية، 

جمموعتك  ففي  اللغوية.  بالثورة  ي�سمى  م��ا  واإىل 

ة: تقرير بروديه Le rapport de Bordie، كنت 
ّ
الق�س�سي

قد قّدمت يا بورخي�ض، تف�سريات ب�ساأن ال�سهولة التي 

كتبت بها  تلك الق�س�ض.

بورخي�ض: يف كتاب من الكتب، �سادفتني فكرة اأخرى 

بخ�سو�ض اإمكانية خلق لغة، ل تربطها رابطة حقيقية 

مفردة  بالبحث عن  نقوم  كاأن  كانت.  مهما  لغة،  باأي 

تدّل مثال على ال�سعور بالعط�ض، الذي ينتاب املرء بعد 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء. لكن هذا لن يكون �سوى جمرد 

نحت لكلمة واحدة، وح�سب.

نتحدث  دمنا  ما  لكن،  م�سليا.  الأمر  يكون  قد  �ساباتو: 

عن الكلمات، ما راأيك يف اأن اأطلب منك يا بورخي�ض، 

واملعاجم،  القوامي�ض  ا�ستعمال  يلغي  اأم��ر  اإ���س��دار 

باعتبارك ع�سوا يف اأكادميية الآداب؟!

حقا  اأنا  بهدوء(:  راأ�سه  يهز  وهو  )�ساحكا،  بورخي�ض 

يف  لها 
ّ
اأحتم التي  الثقيلة،  امل�سوؤولية  هذه  يف  اأفكر 

اإ�سافة  اأ�سبوعني،  كل  يل  تعني  فهي  الأك��ادمي��ي��ة. 

اأو ثالث �ساعات من ال�سجر. هم يدفعون يل  �ساعتني 

بال�سيارة  بنقلي  ويقومون  ب�سيطة،  األف  ع�رضين  حقا 

يف  ب��ّن  اأف�سل  لنا  ويقدمون  والإي���اب،  ال��ذه��اب  يف 

بوين�ض اإيري�ض كّلها!

�ساباتو: اأجل. بالن�سبة للن، ذكرَت يل ذلك، حني اأردت 

بالع�سوية.  والقبول  بالأكادميية،  باللتحاق  اإقناعي 

وحاولت اأن اأ�رضح لك، يف الر�سالة التي بعثت لك بها، 

واإمنا  بحتة،  �سخ�سية  لأ�سباب  عر�سك  اأرف�ض  ل  اأن 

لدواع فل�سفية.

تلك  مع  ملت  لأن  بالع�سوية  قبلت  اأن��ا  بورخي�ض: 

املوجة اجلارفة، التي اأحدثتها ثورة 1955، فتبنّي يل 

لقد ظننت  باأنها موجة م�سّلة وخمادعة.  بعد،  ما  يف 

باأن هناك اأ�سياء اإيجابية بداأت حتدث يف هذا البلد.

ك �ساباتو راأ�سه يف �سخرية.
ّ
حر
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اأنها  اعتقدت  التي  الأم��ور  تلك  بني  من  بورخي�ض: 

وموخيكا  اأنا  بالأكادميية،  اإحلاقنا   
ّ
يتم اأن  اإيجابية، 

لكن،  ا�ست�سارتنا.  تقع  اأن  دون   ،Mujica Lainez لينيز 

تبنّي يل يف ما بعد، باأن كنت على خطاأ، لأن ما من 

كنَت  لقد  بالأكادميية.  تربطني  اأن  باإمكانها  عالقة 

حمقًا يف قرارك.

�ساباتو: اللغة ل ي�سنعها غري ال�سعب والأدباء الكبار، 

ولي�ض اأع�ساء الأكادميية.

عمليات  متابعة  هو  الأكادميية   
ّ
يهم ما  بورخي�ض: 

ال�سحافة  بها  تقوم  التي  اللغويني،  والتوليد  النحت 

كلمة من  اأنا  نحتت  اأن  مثال،  ما حدث  فاإذا  املكتوبة. 

العملية ل تلقى اهتماما يذكر من  الكلمات، فاإن هذه 

تلك  اجلرائد  تتلقف  اأن  ما  مبجرد  لكن،  الأكادميية. 

يعترب  حتى  �سفحاتها،  على  تداولها  وتعيد  الكلمة، 

ذلك �سبقا يفر�ض على املوؤ�س�سة الأكادميية بعد ذلك، 

القبول به.

ق�سية  يطرح  بارون  �سوؤال  باأن  اأعتقد  لكني  �ساباتو: 

لذلك،  اللغوية.  الثورات  م�ساألة  وهي  هذه،  غري  اأخرى 

"الثورة  بعبارة  نعنيه  م��اذا  نحدد  اأن  علينا  ينبغي 

جمرد  يف   
َ

ُيخت�رض ل  الأم��ر  ب��اأن  اأفرت�ض  اللغوية". 

مبا  الرتقيم،  عالمات  تطال  التي  احل��ذف  عمليات 

فيها النقطة والفا�سلة وعالمات التعجب وغريها من 

حداثة  منذ  املدر�سة  يف  الطفل  يتعّلمها  التي  الأم��ور، 

اإىل  ب�ساحبها  تدفع  قد  التي  العملية  وه��ي  عمره؛ 

منذ  مبتذل،  قبل  من  كان  ما  اكت�سف  باأنه  العتقاد 

اأبولينري Apolinaire. مثلما اأنها لي�ست كذلك، عمليات 

لعربة  كافكا  يف  لنا  اإّن  للرتكيب.  ول  للمعجم  تفكيك 

اأن  وال�سفاف،  التقليدي  بنرثه  ا�ستطاع  فقد  ومنوذجا: 

يقّدم نظرة ثورية جديدة عن الواقع.

بورخي�ض: اأذكر اإحدى التجارب التي مررت بها. ذات 

مرة، قراأت ق�سة ق�سرية لكافكا، ن�رضتها جملة مل اأعد 

التعبري. حينها،  بفّن  ُتعنى  اليوم، وكانت  ا�سمها  اأذكر 

يكون  يكاد  ن�سا  املجلة،  لن�رض هيئة حترير  ا�ستغربت 

فقط  تعنى  جملة  �سمن  البتذال،  غاية  ويف  �سطحيا 

الق�سة  اأن  اإىل  اأنتبه  مل  بالتاأكيد،  واملوّلد.  بالغريب 

اللعب  ذلك  بقية  من  تعقيدا  اأك��رث  كتابتها  يف  كانت 

يومها،  بعد.  فيما  اإل  الآخ��رون  ن�رضه  ال��ذي  اللفظي، 

كان يل بالطبع، خم�سة ع�رض عامًا فقط. واأعتقد اأن لن 

اأرتكب اليوم، نف�ض اخلطاأ الذي وقعت فيه، حينئذ. لبد 

اأن ا�ستوعبت الدر�ض!..

�ساباتو: لهذا ال�سبب طالبت بتو�سيح ما ينبغي اأن ُيفهم، 

من عبارة "الثورة اللغوية". اإّن عمل كافكا الأدبي كله 

ن 
ّ
يخت�رض مفهوم الثورة اللغوية. ففي عمل اأدبي يتكو

من ثالثمائة �سفحة، منح هذا للفظ "املحاكمة" معنى 

األب�ض  فقد  مبتذل.  ول  متداول  ول  مكرور  غري  جديداً، 

حّد  ل  ودينية  ميتافيزيقية  وترجيعات  اأ�سداء  الكلمة 

لها، من خالل ذلك العمل الأدبي.

"املحاكمة" لفظة مبتذلة  اإّن  بورخي�ض: هذا �سحيح. 

و�سطحية، يف ذاتها.

اأ�سبه ما يكون مبنجز  الأديب باللغة  اإن عمل  �ساباتو: 

يلعب  اأن  مبهارة  ي�ستطيع  فهو  الكبري:  ال�سطرجن  لعب 

ي�ستعملها  ل  التي  البيادق  بنف�ض  متاألقة،  مباراة 

الالعب الرديء، �سوى للعب مباراة رديئة.

بورخي�ض: اأ�سف اإىل ذلك، اأن املوهبة الأكرب تكمن يف 

خلق حالت وو�سعيات ل تطاق. اإّن اجلميع يتذّكر هذا 
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املقطع الذي يقول فيه كافكا: "نزع احليوان ال�سوط من 

ده، واأخذ ينزل به على نف�سه اإىل حّد �سار معه هو 
ّ
يد �سي

د، فلم يعد يدرك اأّن هذا الأمر ما هو اإل وهم، جنم 
ّ
ال�سي

عن عقدة زائدة يف قطعة اجللد...". بالتاأكيد، ن�ستطيع 

يف نف�ض الوقت اأن ننحت، ونوّلد كلمات جديدة.

�ساباتو: لكن هذا اأمر طبيعي. واإل من يقول العك�ض؟

بورخي�ض )ين�سد(:

 The hither and thitherng waters of night

جة والبعيدة".
ّ
"مياه الليلة املتدر

يخلق لدينا هذا الكالم يف الجنليزية، النطباع باأننا 

اأن  ما  لكن  ج��دا.  جميل  �سيء  ذلك  واأن  امل��اء،  ن�سمع 

يعود يخّلف  يفقد معناه، ول  البيت، حتى  يرتجم هذا 

اأي انطباع من ذلك القبيل.

وتية لكلمة من الكلمات، وعلى 
ّ

�ساباتو: اإن القيمة ال�س

رة 
ّ
مرب قيمة  هي  امل��وزون،  ال�سعر  حالة  يف   

ّ
الأخ�ض

تكون  وقد  املو�سيقى.  بنوتات  اأ�سبه  اإنها  وم�رضوعة. 

اإن  ة، 
ّ
التج�سيمي غري  الق�سائد  بع�ض  حالة  هي  هذه 

املو�سيقى  مثل  مثلها  العبارة.  بهذه  ت�سميتها  ت 
ّ
�سح

ة، ولن تكون كذلك اأبداً. مثلما جند 
ّ
التي لي�ست جت�سيمي

بحالة  الأ�سبه  الأخرى  احلالت  بع�ض  يف  اأي�سًا  ذلك 

القيمة  ه��ذه  لكن  مثال.   ،Góngora غونغورا  ال�ساعر 

ال�سوتية يف النرث م�ساألة خطرية.

ق، ب�سكل عام. لكني 
ّ
 النرث املنم

ّ
اأنا ل اأحب بورخي�ض: 

قد اأقبل بذلك، اإذا كان النرث معتنى به حينها، بكيفية 

م�سترتة. اإن ما اأنقد اأو�سكار وايلد من ال�سقوط يف هذه 

ذلك،  كّل  يف  حتّكمه  بالتحديد  هو  املقيتة،  الزخرفة 

 الدعابة.
ّ

بنوع من ح�ض

ة 
ّ
امُلن�سب النظريات  ه��ذه  بخ�سو�ض  اأعتقد  ب��ارون: 

اللغة، باأّن عيون املثقفني كانت عندنا  على مو�سوع 

هة �سوب جميع ما كان يرُد من فرن�سا؛ واأّن ثمة 
ّ

موج

ل  ، لأننا �رضنا نف�سّ
ّ

على ما اأظّن الآن، �سيئًا ما قد تغري

القوا�سم  ب�سبب  ��ا 
ّ

رمب الالتينية.  اأمريكا  يف  التفكري 

امل�سرتكة بيننا: م�ساألة القرب واجلوار واللغة.

ال�سابق،  يف  موجوداً  كان  نف�سه  هذا  لكّن  بورخي�ض: 

اأ�سكا�سوبي  اأعتقد باأن كاّل من  القرن املا�سي!  اأي يف 

Ascasubi وهرينانديز Hernandez مل يكن ينظر، حني 

كتب ما كتبه، اإل �سوب بلده. اإّن هذه احلكاية املتداولة 

تقليعة  لي�ست  الأدب املحلي،  الدفاع عن  ب�ساأن  اليوم، 

روايته   Echeverria يا 
ّ
اإيت�سيرب كتب  فحني  جديدة. 

لأول  ل 
ّ
يتاأم ا 

ّ
رمب كان   ،"La cautiva "الأ�سري  الرديئة 

التجديد  بهذا  اأوؤمن  ل  اأنا  الف�سيحة.  روابينا  يف  ة، 
ّ
مر

الطبيعية  النزعة  عن  م�ستن�سخ  هو  كّل،  على  املزعوم. 

يخلقه  مل  الأمريكي  اجلنوب  الأدب  اإن   
ّ
ثم الفرن�سية. 

Char� الت�ساروا�ض  ول  بالكل،   Pampas البامبا  هنود 

ruas  كذلك...

ببداية  يا بورخي�ض،  اليوم،  الأمر  يتعلق  بارون: رمبا 

اأبنائها  قبل  من  الالتينية،  لأمريكا  العتبار  اإع��ادة 

بالذات...

 على هذه الفكرة: لقد �سبق لهذه احلركة 
ّ
بورخي�ض: اأ�رض

الآن، فاإن  ا 
ّ
اأم القرن املا�سي.  ة، خالل 

ّ
اأن كانت مهم

اأراها وكاأنها ح�سيلة �سيا�سة عاملية. والدليل على ما 

اأقوله كامن يف هذه الت�سمية بالذات: اأمريكا الالتينية. 

عاطفية  م�ساعر  ول��دي  اأرجنتيني،  ب��اأن  اأ�سعر  فاأنا 

اأتقا�سمها مع اأبناء اجلمهورية ال�رضقية ]الأوروغواي[ 

من  اأ�سبح  اأن  بالكل  يل  يتاأتى  لن  لكن  وكولومبيا، 

الأورغواي، ول من كولومبيا، ول حتى اإ�سبانيا!

جيداً  نعرف  نحن  بورخي�ض.  ي��ا  ا�سمع،  �ساباتو: 

البلغاري  بني  بها  ي�ستهان  ل  اختالفات  هناك  باأن 

والجنليزي مثال، لكن هذا ل يحول دون احلديث عن 

املو�سيقية  اجلوقة  �سمن  �سيان  والأمر  ككيان.  اأوربا 

مثال: فاملزمار hautbois لي�ض له نف�ض النغم الذي ي�سدر 

]اآلة نفخ باأنبوبني[، لكنهما   Trombone عن املرتّددة 

ل  اأرك�سرتالية.  جوقة  يف  معًا  يندجما  اأن  ي�ستطيعان 

بني  القائمة  الختالفات  يف  ن�سك  اأن  بالكل  ميكننا 

اإننا  وحدة.  معًا  ن 
ّ
نكو لكننا  واملك�سيكي،  الأرجنتيني 

�سمات  عّدة  بال�سبط خمتلفني،  لكوننا  ذلك،  مع  لنجد 

د بيننا، منها الأ�سل امل�سرتك الذي يرتهن بالغزو 
ّ

توح

ري 
ّ
عي، ومنها اللغة، وامل�سار التحر

ّ
ال�ستعماري التو�س

امل�سرتك...

بورخي�ض: ل�ست اأدري... نحن على الأقل، لي�ض لدينا ل 

اأهايل اأ�سليون، ول زنوج �سود.

بالأفكار  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  حتررنا  لكننا  �ساباتو: 
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وجند  الفرن�سية.  الثورة  فكر  نف�سها:  امل�سرتكة  وامُلثل 

اأمام ما ل يعّد، ول يح�سى من امل�ساكل  اأنف�سنا  الآن 

امل�سرتكة، ويتعنّي علينا اإجناز ال�سوط الأخري من م�سار 

�سنا للخراب والدمار.
ّ
رنا امل�سرتك، واإل تعر

ّ
حتر

للجملة  ي�سغ  مل  وكاأنه  ب�سمته،  بورخي�ض  احتفظ 

الأخرية، التي تلفظ بها �ساباتو.

قراأت  هل  بورخي�ض:  يا  اأ�ساألك،  اأن  يل  ا�سمح  بارون: 

بع�ض الأعمال الأدبية الالتينو � اأمريكية؟

 ،1955 �سنة  منذ  قراءتي  �ست 
ّ
كر اأنا  ل.  بورخي�ض: 

لالأدب احلديث الذي ميتد من القرن 18 اإىل القرن 19، 

وخا�سة منه الأدب الأنغلو�ساك�سون وال�سكندنايف...

�سوؤايل،  على   
ّ
اأ�رض لكّني  اخرة، 

ّ
ال�س اإجابته  على  ي�سّدد 

بغية اأن اأنتزع منه اإجابة جاّدة.

الكّتاب  اأ�سماء  من  ا�سم  بذهنك  يح�رض  األ  ب���ارون: 

العامل،  من  اجلزء  هذا  اإىل  ينتمون  الذين  املعا�رضين، 

يا بورخي�ض؟

 ،Echebarne اإيت�سبارن  هناك  بلى.  )جاّداً(:  بورخي�ض 

.Amorim وهو �ساعر كبري. وهناك اأمورمي

مل اأمتالك نف�سي، فابت�سمت.

�ساباتو: بارون يريد اأن ي�ساألك عن معرفتك لأي روائي 

من روائيي اأمريكا الالتينية امل�سهورين، اليوم.

بورخي�ض: ل، واهلل. اأنا يف هذه النقطة، اأمت�سك بجهلي 

الذريع! اإل اأن اأعرف منذ مّدة طويلة، باأن جاهل. فقد 

الكيمياء، وحاولت تعّلم  اأحيط مبفاهيم من  اأن  وددت 

و�ساأموت  اأع��رف،  اأن  اأحببت  لقد  الفيزياء.  من  القليل 

من غري اأن اأعرف ما ظللت اأت�سوق اإىل الإحاطة به: اأن 

ما  األ  الخ.  اجة؟،،، 
ّ
الدر وما  ال�سيارة؟  ما  مثاًل  اأعرف 

اأغرب هذا! اأحيانا، اأت�ساءل: كيف اأ�ستطيع اأن اأدرك ما 

الدراجة؟!  اأعرف حتى ما  واأنا ل  الزمن،  اأو ما  الكون، 

اأمكن  اأكون، يف حني  اأنا اإىل معرفة من  لت 
ّ

ا تو�س
ّ

رمب

اأنا  اأحيط  لن  اأ�سياء،  اإىل معرفة  لوا 
ّ

يتو�س اأن  لالآخرين 

بها اأبداً.

ال�سمويل  مبعناه  الكون  عن  تتحدث  اأن��ت  �ساباتو: 

د، لكن الكون احلقيقي �سامل وكّلي، وهو ي�سبه 
ّ
واملجر

كون  اإنه  Aleph؛  األف  موؤلفك:  يف  و�سغته  راأيَته  ما 

ة، والُكّتاب 
ّ
اجات الهوائي

ّ
اعات الكبرية، والدر

ّ
 ال�س

ّ
ي�سم

الالتينو � اأمريكيني اأي�سا. اإّن عاملك � مثل عاملي � ه�ّض 

وعابر.

جاء اأحدهم يبحث عن بورخي�ض.

اإّن العامل الذي تتحّكم فيه ال�ساعات والعادات، قد قطع 

ة اأخرى.
ّ
علينا حبل احلديث، مر

راأيتهما ينه�سان، ويخرجان عرب املم�سى.

وامل��رم��دة  ف��ارغ��ة،  ال��ك��وؤو���ض  بقيت  املن�سدة،  ف��وق 

الربونزية التي مل ي�ستعملها اأي اأحد مّنا.

ة، انتبهت اإىل جزئية جديدة، مل اأدركها 
ّ
وعلى حني غر

ا النار التي 
ّ
من قبل: ل بورخي�ض يدخن، ول �ساباتو! اأم

راأيتها، فكانت �سيئًا اآخر.   

15 فرباير/�شباط 1975

الزمن  بدا وكاأّن  ة، 
ّ
املر التاأم جمعنا جمددا هذه  حني 

عن  قلياًل  يربو  )ما  الأخري  لقائنا  على  انق�سى  الذي 

بفعل  هذا  ح�سل  ا 
ّ

رمب اأو  اندفاعتهما،  كبح  قد  �سهر(، 
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الحتداد الطارئ، الذي ترتب عن احلوار الأخري، ب�سبب 

الت�رضيحات.  بع�ض  راف��ق  ال��ذي  ال�سيا�سي  ط 
ّ
ال��ت��ور

امل�ساعر  مب�ساألة  �سوى  يتعّلق  الأم��ر  يكن  مل  ا 
ّ

رمب اأو 

 ،
ّ
علي ي�ستحوذ  ال��ذي  الع�ساب  اأّن  ل�سّك  املم�سو�سة: 

ف.
ّ
يجعلني اأخر

عن  يحيد  ل  احل���وار  يف  دخ���وًل  لحظت  ذل��ك،  وم��ع 

والتكّتم. مل  احل�سمة  قليال من عتبة  ويدنو  �سميات، 
ّ
الر

يعد ذلك احلوار املتدفق � بحما�سه واندفاعه ال�سابقني 

دت عليه. لقد اأخذت تهيمن عليه حلظات من 
ّ
� الذي تعو

ال�سمت، التي تبدو اأ�سبه ما تكون بهوات �سحقية.

، لكنهما � للحّظ ال�سعيد! � مل 
ّ
حرارة �سديدة ت�ستبّد باجلو

يتحدثا عن الطق�ض.

�سعرت باأّن علي القيام ب�سيء ما، وعدم الكتفاء مبجرد 

اأعرف  اأكن  اأن مل  اأمامي، غري  مالحظة امل�سهد املاثل 

بورخي�ض  ب��اأن  اعتقدت  به.  القيام  ينبغي  ال��ذي  ما 

ب��اأّن  وج��دت  ما  �رضعان  لكني  حزينا،  ك��ان  من  هو 

الف�ساء  اأمالأ  وحتى   .
ّ
الهم �سديد  بدوره،  كان  �ساباتو 

مبراجعة  قمت  باأن  اأخربتهما  ال�سمت،  ب 
ّ
يذو ب�سيء 

احلوارات، ب�سوت ظّل يرتّدد بخجل يف اأرجاء الغرفة. 

�ساخرة مل  فكرة  باإر�سال  ذلك،  بعد  لنف�سي  �سمحت   
ّ
ثم

ت�سّل اأيًا منهما. �سعرت باأن �ساأتيه و�سط هذه الأجواء، 

اإذا مل ي�سعفني اأي اأحد منهما، اأو اإذا مل يدخال �سوية يف 

احلديث، فورا.

وهي  الكوؤو�ض  �سدى  �سوى  الغرفة  يف  ي�سمع  يكن  مل 

تخرتق  وهي  ال�سيارات  وهدير  املائدة،  على  تو�سع 

جاّدة ماييبو.

 
ّ
حاولت اأن اأعّزي النف�ض بالقول يف دخيلتي، باأننا منر

جميعا من تاأثري نهارات كاحلة، واأن هذا اليوم هو من 

دون �سك، واحد من تلك النهارات.

ه بالكالم 
ّ

ا �سعر �ساباتو بنف�ض ما �سعرت به، فتوج
ّ

رمب

اإىل بورخي�ض، وهو يخرج من جيبه ورقة.

حينها، تنّف�ست ال�سعداء.

وح 
ّ
"الر جملة  من  ا�ستن�سخته  ما  اإىل  ا�سمع  �ساباتو: 

املن�ِسَدة"، ذات يوم:

     يف نظري، 

     نحن، مادحي املحبوب،

من  ي�ستخل�سون  كيف  يعرفون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ه��م 

اأدمغتهم،

جوهر العامل.

الآخر  هو  بورخي�ض  في�رضع  �ساحكا،  �ساباتو  ينتهي 

يف البت�سام.

�سفة  وهذه  مبحدوديتهم.  يعرتفون  اإنهم  بورخي�ض: 

ال�سدق مع الذات.

�ساهمت هذه املزحة يف تلطيف الأجواء، لكن ال�سمت 

عادا  قد  معًا  وكاأنهما  عليهما،  خميما  ذلك  مع  بقي 

ن، كّل يف خندقه.
ّ

للتح�س

رت 
ّ
�سعيت جاهداً اإىل البحث عن مو�سوع منا�سب، فقر

حينئذ اأن اأذكرهما بالطفولة: طفولتهما.

قلت باأن بورخي�ض و�ساباتو بداآ معًا حياتهما، بنف�ض 

ومل  البيت،  يف  حبي�ض  كطفل  عا�ض  كالهما  الطريقة: 

يكن مثل بقية الآخرين: الأطفال الذين ميالأون ال�سارع.

متهيدية،  حركات  يف  وراأ�سه  يديه  بورخي�ض  ك 
ّ
ح��ر

ب على ما �سيقوله عن نف�سه، يف ما بعد.
ّ
وكاأنه يتدر

الذي  ن�سمع �سوته،  بالكاد  ف�سيئًا، �رضعنا  و�سيئًا       

كان جمرد خيط اأكو�ستيكي دقيق.

�سلفًا  اأتوقف  �رضعت  اأرى،  بداأت  حني  اأنا،  بورخي�ض: 

عن الروؤية. مل اأكن قّط طفاًل منذوراً لل�سارع. لقد �رضت 

والدي  من  وبقرار  ج�سدي،  يف  ة 
ّ
ِخلقي بدوافع  كاتبًا، 

مل  ال��ذي  الكاتب،  اأ�سري  اأن  علي  ب��اأّن  اأفهمني  ال��ذي 

ي�ستطع اأن يكونه.

�ساباتو: وكاأّن قدرك ككاتب قد حتّدد من قبل، من زمن 

بعيد.

ن�ستفيد  كّنا  والدي.  يل  قاله  ما  ذلك  اأجل،  بورخي�ض: 

من و�سع اقت�سادي مريح جّداً، ف�رضح يل باأّنه يوّد لو 

يجعل مّني كاتبا؛ فطلب مني اأن اأقراأ واأكتب كثرياً، حتى 

اأ�سل اإىل حتقيق ذلك، واأن ل اأتوانى خا�سة يف متزيق 

الكثري مما اأكتبه، وعدم ا�ستعجال الن�رض. كما طلب مني 

اأي�سا، األ اأطلعه على كتابتي، لأنه ل يرغب يف التاأثري 

علي. كان يوؤمن با�ستحالة تربية �سخ�ض تربية تكون 

يف  خمطئًا  كان  اأنه  واأعتقد  �سلفا.  حم�سوبة  نتائجها 

 You must» :اإجنليزيًا يقول اإّن ثمة مبداأ تعليميًا  هذا. 

make your own mistakes». ]عليك اأن ترتكب اأخطاءك 
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بنف�سك[. وبذلك، منحني والدي حني انتهيت من تاأليف 

كتاب، مل يبد يل جديرا بالن�رض كلية، املال الالزم لأدفع 

به اإىل املطبعة. حينها، كنت اأريد منه اأن يقراأ الكتاب، 

فاأهديته ن�سخة، لكنه مل يقّدم يل اأي تعليق ب�ساأنه. ومع 

مرور الوقت، اكت�سفت باأن تلك الن�سخة التي ظّل والدي 

يحتفظ بها، كانت مليئة بالتعديالت والتنقيحات، واأّن 

بها �سفحات كاملة م�ُسّطب عليها. وبذلك، ا�ستفدت من 

تلك التوجيهات، حني ن�رضت جمموع اأعمايل، بتنقيح 

خلفه  ال��ذي  التعديالت  من��وذج  على  بناء  الن�سو�ض 

من  هدي  على  بهذا  ف�رضت  الن�سخة.  تلك  على  وال��دي 

الكلمات  اأحذف  اأن  التي تفرت�ض مني مثاًل  تعليماته، 

القدمية واملهجورة.

ز والدك؟
ّ
�ساباتو: وما املوقف الأدبي الذي كان ميي

بني  م��ن   ،
ّ
ي��ح��ب يكن  مل  اأن��ه  مثاًل  اأذك���ر  بورخي�ض: 

ا 
ّ

رمب كي�سوط.  دون  كتاب  الكربى،  الأدبية  املوؤلفات 

ب�سبب ا�ستعمال �سريفانتي�ض لالألفاظ املهجورة.

�سًا 
ّ
متحم كان  وال��دك  ب��اأّن  يوم،  ذات  ذكرت  �ساباتو: 

، اإذن؟
ّ
ل�سبين�رض Spencer. فهل هو و�سعي

ًا 
ّ
و�سعي يكن  مل  غنو�سيا.  بالأحرى  كان  بورخي�ض: 

José Ing� اإنخينيريو�ض  باملعنى الذي حّدده خو�سيه 

enieros. اأريد اأن اأقول باأنه ما دام ي�سك يف كل �سيء، 

الآخرون  يراه  مبا  يوؤمن  جوهري  ب�سكل  يكن  مل  فاإنه 

الّنف�ض، لكنه تنّكر لذلك.  لعلم  اأ�ستاذاً  حقيقة. فقد كان 

عالقة  من  ما  ب��اأن  ي��رّدد  ظ��ّل  لكنه  حماميا،  و�سار 

معه  يل  كانت  لقد  والعدالة.  القوانني  بني  اأب��دا،  ثمة 

اختالفات اأخرى على م�ستوى الذوق الأدبي: فاأنا مثاًل 

ه. ويبدو يل 
ّ
اأحببت ديكنز كثرياً، لكنه هو مل يكن يحب

اأن امُلَزح التي يعمد ديكنز اإليها، كانت تزعجه. بينما 

 اإنه مل 
ّ
كان بيوتلر Butler يف املقابل، يثري اإعجابه. ثم

يال الهزل، الذي ي�ستخدمه مارك توين.
ُ

يكن ح�سا�سًا ح

�ساباتو: لقد كان فو�سيا نوعًا ما، بناء على معطيات 

�سابقة كنت قد قراأتها عنك. فهل تذكر تلك اجلملة التي 

الأمراء   
ّ
علي :يجزل   :Montaigne مونطني  فيها  يقول 

الكثري، حني ل ينزعون مّني �سيئًا، ويح�سنون  العطاء 

اإيّل بالقدر الكايف، حني ل يلحقني منهم الأذى"؟ هذا 

ا ما كان يلّخ�ض وجهة نظر والدك.
ّ

رمب

بورخي�ض: لكم هي رائعة هذه العبارة! كالمك �سحيح.

بارون: واأنت، يا �ساباتو؟

ن 
ّ
تتكو اأ�رضة  يف  الأخري،  قبل  ما  الطفل  كنت  �ساباتو: 

منعتك  التي  تلك  غري  ولأ�سباب  طفال.  ع�رض  اأح��د  من 

من الحتكاك بال�سارع، اأنت يا بورخي�ض، ق�سيت اأنا 

نحن  باأننا،  اأزعم  اأن  ومبقدوري  منزو.  �سبه  طفولتي 

العامل تقريبًا  الأ�رضة، كّنا نرى  الأخريين يف  الطفلني 

من خالل زجاج النافذة، ونحن مقيدان بحبل مت�سك به 

ي، هذه املراأة التي كانت خارقة وذكية ب�سكل كبري.
ّ
اأم

بورخي�ض: هل كنتم تعي�سون يف بوين�ض اإيري�ض؟

�ساباتو: ل، يف روخا�ض. منطقة عتيقة جّداً، كان جّدك 

قد زارها، بال �سك.

بالتاأكيد،  اأجل،  راأ�سه(:  من  بهّزة  )موافقًا  بورخي�ض 

بالتاأكيد.

خجلي،  جانب  اإىل  الن���زواء،  ذل��ك  دفعني  �ساباتو: 

يكن  ومل  �سيء،  كل  األتهم  كنت  القراءة.  يف  لأنغم�ض 

هني اإىل ما ينبغي اأن 
ّ

هناك اأي اأحد من �ساأنه اأن يوج
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اأقراأه، رغم اأن هناك حمظورات ل يتعني علينا قراءتها: 

كانت  مثال،  املر�سومة   Tit�Bits بيت�ض  تيت  فق�س�ض 

األيك�ساندر  اأمتكن من قراءة  اأن مل  ممنوعة علينا. كما 

دوما A. Dumas اأبدا. وقد بقي يل من هذه املحظورات، 

اأو الفجوات غري امل�سبعة، حننٌي ل ُيقهر، اإىل حّد اأنه مل 

يتبق يل عمليا اأي اختيار اآخر، فقررت اأن اأ�سري كاتبًا، 

اأنا بالذات. ويف تلك املرحلة من العمر، كنت اآخذ من 

املكتبة على العك�ض مما م�سى، كتبا اأثرت علي كثريا 

ب�سكل �سيء، من قبيل موؤلفات اإميل زول.

وليلة  ليلة  األ��ف  كتاب  نحن  لدينا  ك��ان  بورخي�ض: 

برتجمتني: الأوىل قام بها بيورتون Burton، والثانية 

والدي يرتك  وكان  ومهذبة.  منقحة  Lane، وهي  لين 

من  بنوع  اأقراأهما  كنت  لقد  معا.  قراءتهما  حرية  يل 

ال�سحر،  عن  احلديث  هو  ني 
ّ
يهم كان  ما  لأّن  ال��رباءة، 

ولي�ض �سيئًا اآخر مما تبقى.

دافئة  الآن،  �سارت  الأج��واء  اأن  بيد  جديد،  �سمت   
ّ
عم

القهوة  فناجني  فيها  كانت  التي  اللحظة  ويف  اأك��رث. 

تو�سع اأمامنا، حكى لنا �سالباتو واقعة طريفة ح�سلت 

معه، ومع ك�سول �سولر.

وما�سيدونيو  كان  باأنه  النطباع  يحذون  بورخي�ض: 

Macedonio عبقرينْي، لي�ض باعتبارهما كاتبني، ولكن 

لكونهما اإن�ساننْي. ذات يوم، اأردنا اأن جنعلهما يلتقيان 

ببع�سهما، فلم يتفاهما ب�ساأن ذلك، لأّن كّل واحد منهما 

كان يعي�ض يف عامله اخلا�ض. اأذكر اأّن ما�سيدونيو قال 

يل: "اإن ك�سول ي�ستحق الكثري من الحرتام، والكثري من 

ال�سفقة". كما اأعطى ك�سول من جهته تعريفًا مقت�سبًا 

جّدا كذلك، يلخ�ض فيه من يكون ما�سيدونيو بالن�سبة 

اأبي�ض، من بني  اإنه فعل فيه فعَل موّلد  اإليه، قال فيه 

بقية الكثري من املوّلدين البي�ض الآخرين.

هو  واإمنا  فقط،  مقت�سبًا  التعريف  هذا  لي�ض  �ساباتو: 

ّقر. األي�ض كذلك؟
ُ

حاّط وحم

اأّن ملا�سيديون الكثري من الأحكام  بورخي�ض: �سحيح 

الأيام،  من  يوم  ففي  التقليدان.  الطابع  ذات  امل�سبقة 

�سارك  قد  كان  مقالة،   Unamuno لأونامونو  �سدرت 

Caras y caretas. وبينما  بها يف جملة: وجوه واأقنعة 

التعليق عليها، ونحن جمتمعون، دخل  كّنا يف خ�سم 

حتى  che؟!  ت�سي  يا  "اأراأيت  وقال:  ما�سيدونيو  علينا 

هناك  باأن  علموا  اأن  بعد  اأذكياء،  �ساروا  الغالي�سيون 

 � كل  على   � وكان  اإيري�ض!".  بوين�ض  يف  لهم  يقراأ  من 

ميلك موهبة �سياغة ا�ستعارات طريفة جّداً، مثل التي 

تباع  عامل  يف  قال:  حني  يوم،  ذات  ي�سيغها  �سمعته 

لّلَعب، ل  �ض 
ّ

اللذات، معرو�سة يف اجلناح املخ�س فيه 

ميكن لالآلم اأن جتد لها حماًل للعر�ض، يف جناح اآلت 

احلديد.

كبري،  ب�سكل  العامل  على  منفتحًا  ك�سول  كان  �ساباتو: 

اإل  عليه  اأتعرف  مل  اأنا  وا�سعة.  بثقافة  علمًا  ويحيط 

م�سكون  ب��اأّن��ه  النطباع  يعطيني  متاأخر.  وق��ت  يف 

اً من الود 
ّ
 من حوله جو

ّ
بفرح عارم للحياة. كان ي�سع

واملحبة، وميرح باألعيبه ولقاه، وكاأنه جمنون. وكان 

بالن�سبة اإيل �سديقًا كبريا.

بورخي�ض: لقد كان فلكيا.

�ساباتو: اأي، نعم! )متحدثًا اإيل(: فلكي رواية ماري�سال 

Marechal ال�ساخمة.

بورخي�ض )وقد بدا وكاأنه مل ي�سمع ال�سم، الذي ذكره 

وا�سعا  اطالعا  مطلع  لكنه  فلكيا،  كان  اأجل،  �ساباتو(: 

اأو  حوارا،  اأذكر  زلت  ما  فاأنا  كثرية.  اأخرى  اأمور  على 

 Amado اأولون�سو  اأمادو  وبني  بينه  دارا   ، اثنني  ا 
ّ

رمب

حول   ،Henriquez Urena اأورينا  وهرنيكيز   Alonso

الرجل  باأن  وجيزة،  ب�رضعة  اأدركنا  لقد  الفيلولوجيا. 

مما  اأكرب  اإحاطة  الفيلولوجي،  باملو�سوع  يحيط  كان 

يحيط به غرمياه.

�ساباتو: وكان خفيف الظل، ب�سكل كبري. ما زلت اأحتفظ 

يف ذاكرتي بالعديد من اختالقاته اللغوية: فهو القائل 

على �سبيل املثال، باأن ا�ستعمال النرب يف مواقع معينة 

من الكلمة، كفيل بتبديل دللتها. فلفظة "برووفي�سور" 

التي يقع النرب فيها على الواو مثال، هي طريقة �ساخرة 

لالإ�سارة اإىل رداءة الأ�ستاذ!

باملراآة  تكون  ما  اأ�سبه  طريقة  هي  اأج��ل،  بورخي�ض: 

ه.
ّ
التي تعك�ض ال�سورة ب�سكل م�سو

طرائف  ي�سرتجع  طويلة،  فرتة  امتداد  على  اجلمع  ظل 

معر�ض  يف  بورخي�ض  وذكر  لل�سحك.  املثرية  ك�سول 

ملبداأ  لديه  تخ�سع  ك�سول  األعيب  ب��اأّن  التذّكر،  ذلك 
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اإل  ما،  لعبة  يف  معه  امل��رء  انخرط  كلما  اإذ  ر، 
ّ
التطو

�ساباتو  واختلق هو قواعد جديدة لتطويرها. ثم تذكر 

لعبة من األعيب البان�سطرجن pantéchecs اخلا�سة به، 

بيتا  والدكتور  �ساباتو  وبني  بينه  جمعت  لعبة  وهي 

Vita Fenzi )مرتجم بورخي�ض الأول اإىل اللغة  فينزي 

رقعة  وكانت  �ساباتو(.  روايتي  ومرتجم  الإيطالية، 

خانة،  ع�رضة  اثنتي  رقعتها   
ّ
ت�سم التي  البان�سطرجن 

بتوجيهات  اللتزام  ها 
ْ
لعبي من  وتتطلب  جدا  معقدة 

النقلة  ح��ّد  اإىل  ملتب�سة،  اأحيانا  تكون  التي  ك�سول، 

الثالثة التي يتعني فيها على اللعب، بعد اأن يبلغها، اأن 

ل يتوقف بالكل اأو ينقطع، بالنظر اإىل تعقد الو�سعية 

متعّددة  القطع  وك��ان��ت  اللعبة.  معها  ت�سري  التي 

ومتنوعة وذات خ�سائ�ض غريبة: فالفر�ض الذي يتغلب 

القطعة  خا�سيات  تلقائي  ب�سكل  يكت�سب  الفيل،  على 

وغري  كبرياً  تدمرييًا  تاأثرياً  بذلك  فيمتلك  املغلوبة، 

متوقع.

�ساباتو: وكنت كذلك على معرفة بدابوب Davobe، الذي 

كان هو الآخر �سخ�سية عجيبة وغريبة. األي�ض كذلك؟

يقع  ال�سم،  بهذا  اثنان  �سقيقان  ة 
ّ
ثم كان  بورخي�ض: 

�سيزار  خوليو  لالآخر:  نقي�ض  طرف  على  منهما  كل 

و�سانتياغو. وكانا معا يعتقدان، اأو يزعمان بالأحرى 

لقد  الغرابة.  �سديد  مكان   Marón مارون  منطقة  باأن 

كان مارك تواين Twain يقول باأن ل اأحد يف ا�ستطاعته 

يف  يعي�ض  ظّل  لأنه  باأ�رضه،  العامل  يف  ده�سته  اإث��ارة 

نف�ض  ي��رّددان  داب��وب  الأخ��وان  و�سار  املي�سي�سيبي. 

ال�سيء، بالن�سبة ملنطقة مارون. لكن يبدو يل بالطبع، 

األي�ض  النا�ض؛  من  الكثري  املي�سي�سيبي  يف  هناك  باأن 

الُكّتاب  ببع�ض  يعجب  دابوب  �سانتياغو  وكان  كذلك؟ 

األن بو و�سريفانتي�ض  اإدغار  النادرين رمبا، من قبيل 

العمق، يوؤمن بالكتابة  اأنه مل يكن يف  اإل  �سان... 
ّ
وموب

اإميانا كبريا. لكنه قال ذات يوم، باأنه قد ل يجد كبري 

عنث يف كتابة رواية �ساخمة، بالنظر لكونه يعي�ض يف 

مارون، حيث املرء ي�سادف جميع اأ�سناف الب�رض.

منطقة  �ساأن  من  اإذ  خاطئة،  فكرة  لي�ست  هذه  �ساباتو: 

يف  ت�ساهم  اأن  ذاته،  حّد  يف  �سغري  عامل  وهي  مارون، 

 لي�ست هناك مو�سوعات �سغرى 
ّ
خلق رواية �ساخمة. ثم

لقد ر�سم  اأو �سغار.   كبار 
ٌ

ُكّتاب واإمّنا هناك  ول كربى، 

�سيزان Cézanne تفاحة، فجعل مما ر�سمه حتفة ت�ستحّق 

فينتهي  امل�سيح،  �سلب  حلظة  اأحدهم  ير�سم  وقد  الذْكر. 

اإّن مبقدور هذه املائدة املاثلة  اإىل اإجناز لوحة رديئة. 

الآن اأمامنا، اأن تكون بح�سب منظور الفّنان الذي ينظر 

بالن�سبة  العامل.  يف  املده�سة  الأ�سياء  اأعظم  من  اإليها، 

بينما  يذكر،  �سيئًا  تكون  ل  قد  املائدة  هذه  للبع�ض، 

الآخر، كبريكلي  للبع�ض  بالن�سبة  تنطوي  اأن  باإمكانها 

Berkeley مثال، على ما ي�ستلزم طرح اأ�سئلة كربى على 

ة الكثري من النا�ض الذين 
ّ
الواقع باأ�رضه. من املوؤّكد اأن ثم

رون اأنف�سهم قادرين على الكتابة، دون الطواف 
ّ
ل يت�سو

هناك  تكن  مل  هومريو�ض  زم��ن  يف  لكن  العامل.  ح��ول 

فر اإىل اأق�سى 
ّ
 اإن النا�ض مل تكن ي�ستطيع ال�س

ّ
طائرات، ثم

اإّن كافكا مل يخرج  املناطق املمكنة، بعربات تقليدية. 

تقريبًا من براغ، كما اأنه مل يكن �سوى م�ستخدم ب�سيط.

بارون: بالفعل، اإّن رواية املغامرات ل يكتبها املغامر 

بال�رضورة.
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فعل  التقريب  وجه  على  هو  دائمًا  الفّن  اإّن  �ساباتو: 

معاند ومعاك�ض، اإذ ميكن ل�سجني ما اأن يحظى بن�سيب 

وافر من اخليال، يفوق خيال من يكون مب�ستطاعه اأن 

 
ّ
حر وهو  وعر�سًا،  طوًل  كاملة،  املعمور  اأرجاء  يذرع 

طليق.

وقد  ة، 
ّ
العبثي الهولنديني  اأحد  حالة  اأتذّكر  بورخي�ض: 

قدم اإىل هنا ليكتب مثلما قال، رواية يدرور مو�سوعها 

منهم  ة 
ّ

وخا�س  ،Patagonie الباتاغون  �ساكنة  حول 

ا�ستطاع  الغال. باهلل عليك، كيف  املنحدرين من بالد 

اهتمامه؟!  �سي�سّدون  هوؤلء  باأّن  م�سبقًا،  يعلم  اأن  هذا 

اأن يثري جريانه يف الفندق اهتمامه،  كان من املمكن 

ي�سكنون  الذين  الغاليني،  ه��وؤلء  ي�ستطيعه  مما  اأك��رث 

فر، حمّدداً 
ّ
 على ال�س

ّ
الباتاغون! لكنه ت�سبث براأيه، واأ�رض

لنف�سه ذلك الهدف.

اأ�ستطع متييزه بو�سوح، فانبعث  ذكر �ساباتو �سيئًا مل 

�سوت بورخي�ض ثانية، من خلف الت�سجيالت.

 
ّ

لدي داقة. 
ّ

ال�س يف  يحدث  نف�سه  هذا  لكن  بورخي�ض: 

�سخ�سيًا خم�سة اأو �ستة اأ�سدقاء حميميني. نحن ل نتفق 

لأول  البع�ض  فيه بع�سنا  راأينا  الذي  اليوم،  اأبداً حول 

وح�سب.  عنه،  عامة  نظرة  بتكوين  نكتفي  واإمنا  مرة، 

 Mastronardi ما�سرتوناردي  مع  الأمر  ح�سمت  لذلك، 

اإذن، باأن تراهّنا بيننا عن طريق قطعة نقدية. ونف�ض 

ال�سيء ح�سل يل مع بيوي: اأنا اأعرف باأّنا تعارفنا لدى 

ك 
ّ
يتم�س لكّنه   ،Victoria Ocampo اأوكامبو  بيكتوريا 

باإنكار ذلك. وما كان مّنا �سوى اأن ح�سمنا الأمر بيننا 

ة اأخرى، بقطعة نقدية. )ي�سحكان(. غالبا ما يكون 
ّ
مر

النطباع الذي يخّلفه فيك الأ�سخا�ض، الذين �سيلعبون 

�سًا مبا يكفي. بعد 
ّ
ًا يف حياتك، انطباعا م�سو

ّ
دورا هام

ر العالقة، فتتال�سى ذكريات اللحظة الأوىل، 
ّ
ذلك، تتطو

�سيئًا ف�سيئًا. حني نبوح بهذا لمراأة ما، يغيظها الأمر. 

اإّن الن�ساء عادة ما ينتظرن مّنا، نحن الرجال، اأن نقول 

لهّن اإّن ذكرى اللقاء الأول، ل ميكن لها اأبدا اأن ُتن�سى!

يعّدل  اأن  يفتاأ  ما  احلا�رض  اأّن  امل��وؤّك��د  من  �ساباتو: 

ذكريات املا�سي. خذ عندك مثال، بداية كهذه لإحدى 

الروايات: "كان األك�سي كارامازوف البن الثالث ملاّلك 

عقارات معروف يف منطقتنا". هذه اجلملة قد ل تعني 

�سيئًا كثرياً يف ذاتها، لكّنها �ستكت�سب ُبعداً هائاًل، كلما 

اأحطنا بجموع الأحداث التي يت�سمنها املوؤلف.

يتوقف احلديث فجاأة، لي�ستاأنفه بورخي�ض الذي مكث 

ل. قال باأن ل كيبيدو 
ّ
ْطرقًا يتاأم

ُ
اأثناء تلك اللحظات، م

Quevedo ول غونكورا Góngora كانا يعرتفان بقيمة 

تلك  ّلم 
ُ

�س من  الراهن  زمننا  عّدل  بينما  �سريفانتي�ض، 

القيم، التي كان ذانك الأديبان يعتمدانها.

الذي لعب دوره  باأّن  يا بورخي�ض،  األ تعتقد  �ساباتو: 

التي  اخلاطئة  الأح��ك��ام  ه��و  لي�ض  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف 

الغّل  هو  ما  بقدر  امل��رء،  فيها  ي�سقط  اأن  املمكن  من 

قادرين  غري  ه��ذان  ك��ان  فقد  امل�سينان؟  والتحامل 

على روؤية بع�سهما البع�ض، ول اللتقاء فيما بينهما. 

ذلك  يف  يحاكي  وهو  الّلْكمة،  ي 
ّ
ُي�سم  Lope ي 

ّ
لوب كان 

املعاك�ض  قب�سة  "تاأكيد  �ساخرة:  بكيفية  غونكورا، 

ب�سالم، من غ�سوب رائع!". )�سحك(. كانا ل يريان لدى 

جمموع  تذّكر  الف�سائل.  بدل  النقائ�ض،  غري  الآخرين 

يقول  التي  غونكورا،  من  تن�سى  ل  التي  الأبيات  تلك 

وهو حمّلق،  ُلّف،  الذي  يع 
ّ

ال�رض "احل�سان  بع�سها:  يف 

ة".
ّ
رة احلارقة، والّنار املخملي

ْ
باأ�رضعة الُغم

بورخي�ض: ذلك، لأّن كل �سيء لدى غونكورا، ي�ستند اإىل 

كان  ف�...  بالإبداع،  العرتاف  ا 
ّ
اأم والوجدان.  العاطفة 

برنارد �سو مثاًل، يقول عن اأونييل O,Neill: "اإّن امليزة 

امل�ستحدثة  التنويعات  هي  له،  ب 
َ
حُت�س التي  الوحيدة 

التي اأ�سافها، اإل اأنها حتى هي يف النهاية، ممجوجة 

حت�سب  ظّلت  كثرية  اأم��وراً  اأّن  حني  يف  وم�ستكرهة". 

عنوان:  حتمل  التي  م�رضحيته  ق��راأت  فحني  لأونييل. 

مبثابة  القناع  ه��ذا  اأن  اعتربت  الكبري،  ب��راون  الل��ه 

امل�رضحية  راأي��ت  ملا  بكيت،  لكني  تافهة.  ا�ستعارة 

اإليه  الإ�سارة  اأوّد  ما  اإّن  كح. 
ّ
الر م�سّخ�سة على  اأمامي، 

من خالل هذا، هو اأن العمل امل�رضحي ل يعّد لأن يقراأ، 

بقدر ما هو معّد ليم�رضح.

 اإّن اأونييل كان اأ�سد ح�سا�سية من 
ّ
�ساباتو: بالتاأكيد. ثم

برنارد �سو.

معكو�سة:  جتربة  ع�ست  الأخ��ري،  هذا  مع  بورخي�ض: 

لكن،  وتاأثرت.  لها،  انده�ست  م�رضحياته،  قراأت  حني 

حني  يف  جامدا.  بقيت  اخل�سبة،  على  �ساهدتها  حني 
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م�رضحية  يف  براون  فيه  ميوت  الذي  امل�سهد،  ذلك  اأن 

اأونييل، وي�سقط عن وجهه القناع، ثم يدخل اأ�سدقاءه، 

ب�سعوبة  ليحملوه  الأر���ض،  يلم�سوا  اأن  اإىل  وينحنون 

مو�سوما.  بذاكرتي  بقي  فقد  معهم؛  وياأخذوه  كبرية، 

بالتاأكيد، حكاية هذا امل�سهد اأمر تافه، لكن روؤيته فوق 

ركح امل�رضح اأمر يجعلك ت�سعر باأحا�سي�ض عميقة.

للم�ساهدة  اإل  ِج��د 
ُ
و ما  فامل�رضح  �سحيح.  �ساباتو: 

ل  مثال  اأنا  واإمكاناته.  حدوده  فّن  لكّل  اإّن  للقراءة.  ل 

ال�سيمفونية  مو�سوع  ك��ان،  لأي  اأحكي  اأن  اأ�ستطيع 

Brahms، واإمنا ينبغي لهذه املعزوفة  الرابعة لربام�ض 

الفريدة اأن ُت�سمع. واأوؤّكد يف هذا ال�سياق، باأّن اأجد اأن 

اإ�سارة  "رهن  الكبار  املو�سيقيني  و�سع  الكارثي  من 

اجلميع"، كما لو كّنا ن�ستطيع اأن نلّخ�ض ونختزل موؤّلف 

ميلفيل Melville، بن�رضه على �سكل ُنتف �سغرية، �سمن 

.Reader,s Digest :سل�سلة جماهريية تعرف با�سم�

مزحة  اإىل  ن�سيبه  مّنا  كّل  فاأ�ساف  جميعا،  �سحكنا 

الآخر، حتى مالْت املحادثة يف اجتاه مو�سوع اللغة، 

بب 
ّ
فُذِكر حينها ا�سم ك�سول �سولر من جديد، وكان ال�س

ة هو ع��ادة ه��ذا الأخ���ري، يف ح��ذف لواحق 
ّ
ه��ذه امل��ر

الكلمات.

بيكتوريا،  على  ك�سول  دخ��ل  ي��وم،  ذات  بورخي�ض: 

اأ�ساف:   
ّ
ثم اللواحق".  ماتت  "لقد  بنربة جاّدة:  فاأعلن 

 كلٌّ 
ٌ

نقول الآن، اإّن ذلك هو �رضب اأن  بالمكان  "�سار 
[ من اجلنون!". 

ٌّ
]بدل: كّلي

من  كبرية  جمموعة  على  وانفتح  احلوار،  حمي  بعدما 

املوا�سيع، توقف الأديبان للحظة على مو�سوع اللغة، 

وما لها من اأف�سال ونواق�ض. قال �ساباتو اإّن لكّل لغة 

عيوبها وح�سناتها، واأن هذه الفكرة التي كان البع�ض 

ودقتها  ال�سديد  ما وغناها  لغة  ب�ساأن عظمة  يتداولها 

املثالية يف التعبري، ل تعدو اأن تكون �رضبًا من العبث: 

الفرن�سيني  فيه  ن�سمع  كّنا  الذي  الوقت  ذلك  وىّل  فقد 

فولتري  اأّن  حّد  اإىل  التعبري،  يف  لغتهم  بدّقة  يتباهون 

باأنها  الفرن�سية  اللغة  عبقرية  ف 
ّ
فعر جتراأ،   Voltaire

تلك الكفاءة، التي جتعل هذا الل�سان قادرا على قول ما 

تعرب عنه بقية الأل�سن الأخرى ب�سعوبة �سديدة وعنت، 

تعبريا خمت�رضا ومن�سجما للغاية.

 ،Qu,est ce que c,est que ça �ساباتو: خذ مثال عبارة 

فيا اإىل لغتنا، 
ْ
التي ينبغي كلما اأردنا اأن نرتجمها حر

اإل وقلنا: Qué es eso que eso es qué eso؛ بينما ميكن 

لنا بل�سان متخلف كلغتنا � بح�سب ت�سنيف فولتري! � اأن 

 عن ذلك بقولنا: qué es eso ]ما هذا؟[. )�سحك(. 
ّ

نعرب

اأكرث من  اأنه لي�ض ثمة لغات منطقية ودقيقة  واحلال، 

الأخرى. كّل اللغات �ساذة، اإمنا كل ما هناك اأن �سذوذها 

يتعلمونها  للذين  بالن�سبة  لالنتباه،  مثري  غري  ي�سبح 

لغتنا  يف  ز 
ّ
مني نحن  بالتاأكيد،  اأظفارهم.  نعومة  منذ 

es� وبني  بالطبيعة(،  احلا�سل  )الوجود   ser فعل  بني 

هذا  اأرى يف  ل  لكني  احل��دوث(،  املحتمل  )الوجود   tar

الأمر مدعاة للتباهي والتفاخر: اإّن هناك اآدابا اإن�سانية 

التي جنحت  كربى مثل الآداب الجنليزية والفرن�سية، 

ب�سكل من الأ�سكال يف التعبري عن نف�سها، بتجاوز هذه 

امل�سادفة ال�سعيدة التي متلكها لغاتها الأ�سلية.

 
ّ

بورخي�ض: لكن هذه ميزة من بني ميزات اأخرى، تخت�ض

بها ال�سبانية. اإننا نردد يف لغتنا هذه العبارة: " نحن 
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اأننا نعي�ض عزلة يفعمها  ومعناها   ،"seulets وحيدون 

اإيجابية  اأخرى  اأن لالجنليزية خ�سائ�ض  احلنان. غري 

 وكاأّن هذه اللغة ل�سان اأكرث 
ّ

ل متلكها لغتنا، لأّن اأح�ض

خذ  لال�سبانية.  بالن�سبة  احلال  عليه  هي  مما  ية 
ّ
ح�س

 He fell down and picked العبارة:  هذه  مثال،  عندك 

him self up ]هوى على الأر�ض، ثم وقف على قدميه[. 

ًا حتى يخّل�سك 
ّ

ه رج
ّ

ج
ُ
اأو هذه اأي�سا: Shake him off ]ر

ي!
ّ
منه[. اإّن هذا حل�س

�ساباتو: وهي كذلك مرنة اأكرث مما هي عليه الأملانية، 

حتى ولو كانت تنحدر من اأ�سل جرمان. هناك الكثري 

لغة  باأّنها   
ّ

حت�ض جتعلك  التي  والظروف  احلروف  من 

تعتمد ب�سكل كبري على ال�سق التحليلي. فال�سعور الذي 

 
ّ

اأح�ض جعلني  القليل،  منها  تعلمت  عندما  اع��رتان، 

ق�رضي!  ب�سكل  املجانني،  قمي�ض  يلب�سونني  وكاأنهم 

تبدو يل اللغات ذات الطابع التحليلي من اأكرث اللغات 

مرونة. لكني ل�ست على دراية كبرية بهذا كله، وال�سيء 

النا�ض  اأن جميع  هو  منه،  متاأكدا  اأجدن  الذي  الوحيد 

الأم،  بلغتهم  للغاية،  دة 
ّ
جي بكيفية  اأمورهم  رون 

ّ
يدب

واأبرعها  الآداب  اأكرب  اأن تخلق  اللغة  واأّن مبقدور هذه 

يف العامل قاطبة. اإّن كّل �سعب من ال�سعوب لقادر على 

كلمات  هناك  حتديداً،  لذلك  اإليه.  بحاجة  هو  ما  خلق 

ز كل قائمة من قوائم 
ّ
اأفريقيا، متي خا�سة لدى �سّكان 

اأهمية حيوية كبرية يف املجال  احليوانات، لأّن لهذه 

اكنة.
ّ
الذي تعي�ض فيه هذه ال�س

بني  ما  العربية،  يف  هناك  ب��اأن  اأعتقد  بورخي�ض: 

املتداولة،  الألفاظ  من  مفردة  خم�سمائة  اأو  اأربعمائة 

اأن  بالتاأكيد  اجلمل. يف حني، ل ميكن  تدّل على  التي 

توجد يف الإجنليزية، �سوى لفظة واحدة تدّل على ذلك.

�ساباتو: هذا طبيعي، فلفظ جمل بالن�سبة لالجنليزي، 

اإل على معنى جمرد. ول  تدّل  ل�سانية ل  هي عالمة 

يجد  حني  حمالة،  ل  كثرياً  �سي�ْسَده  الأعرابي  اأّن  �سّك 

اإىل  ت�سري  التي  امل��ف��ردات  مئات  اأوروب���ا،  يف  وه��و 

بغنى  املرء  يت�سّدق  اأن  العبث  باب  من  اإّن  ال�سيارة. 

هذه اللغة اأو زخمها، مقارنة مع لغة اأخرى. مثلما من 

العبث كذلك، اأن يت�سّدى املرء للدفاع عن اأن ال�سيارة 

اأف�سل بكثري من اجلمل. ولهذا بال�سبط، فاإن الرتجمة 

هي يف غاية ال�سعوبة.

يف  لها  تكون  الكلمات  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  بورخي�ض: 

البداية، جمموعة من املعان التي �رضعان ما تخ�سع 

الزمن  توايل  بفعل  ف�سيئًا،  �سيئًا  والتحوير  التغيري  اإىل 

Blan�  وتعدد ال�ستعمال. فقد اكت�سفت مثال باأن لكلمتي

co يف ال�سبانية و Black يف الجنليزية، نف�ض الأ�سل 

"انعدام  معنى  اإىل  ت�سري   Black كانت  فقد  ال��دليل. 

.Blanco اللون"، وكذلك كانت تعني لفظة

اأن  اإىل  بالأبي�ض،  دائما  احلداد  ثياب  كانت  �ساباتو: 

�سار النا�ض يف اإ�سبانيا، على ما اأظن، يرتدون الأ�سود 

بق�رض فيليب الثان. وهذا من �ساأنه اأن يثبت ما اأ�رضت 

و   Blanco للفظتي  ال��دليل  الأ�سل  بخ�سو�ض  اإليه، 

.Black

لفظة  لأّن  اأج���ل،  ال����راأي(:  يوافقه  )وه��و  بورخي�ض 

الجنليزية  �سمن  �سواء  تدّل،  الأ�سل  يف  كانت   Black

كانت  كما  اللون".  "انعدام  معنى  على  الأملانية،  اأو 

ت�ستعمل هذه اللفظة كذلك، للدللة على املكان اخلالء، 

املقفر؛ وهذا  القفر  اأي  يح: 
ّ
الر لع�سف  املرتوك  املكان 

ابقة ب�ساأن احلداد...
ّ
ما يثبت اإ�سارتك ال�س

�ساباتو: هي بالتاأكيد، فكرة املوت التي ترتبط باإبطال 

العمل بالألوان الّدالة على احلياة. اإن اإبطال الواقع هو 

لالأ�سود  كما  لالأبي�ض  ينبغي  ثم،  ومن  لألوانه.  اإبطال 

اإذن، اأن يدّل على احلداد، اأي على الالحياة.

بورخي�ض )مبت�سما(: األي�ض هذا ما كان يتعني عليك اأن 

ت�سارك به يف اأكادميية الآداب الأرجنتينية؟

هذه  يف  ن�سارك  جميعا  نحن  )ب�سخرية(:  �ساباتو 

املوؤ�س�سة، بهدم اللغة واإعادة بنائها.

ع عّدة اأ�سوات متداخلة: �سوت بورخي�ض و�ساباتو 
َ
ت�سم

كثريا،  انتع�ست  املحاورة  لأّن  اأي�سا؛  اأن��ا  و�سوتي، 

ومنحت اجلميع فر�سة لال�ستمتاع وامل�ساركة املرحة. 

ز بدّقة، من منهما رّدد كلمة "واقع"، 
ّ
ومل اأ�ستطع اأن اأمي

ف على �سوت بورخي�ض، يقول 
ّ
لكني ا�ستطعت اأن اأتعر

بعد ذلك:

الواقع،  �سيء هو ح�سيلة  كل  اأن  لكن، مبا  بورخي�ض: 

فمن العبث اأن نفرت�ض باأّن وجود �سخ�ض يقوم مبهمة 

كتابة الّدولة بالنيابة، هو اأقوى واقعية من اأي روؤيا، 
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 اإن هذا القائم بهذه املهمة �رضعان ما قد 
ّ
اأو حلم... ثم

�ض لالإقالة!... )�سحك(. لقد �سبق يل اأن قلت كثرياً 
ّ
يتعر

نطرح  اأن  علينا  باأّن  بالذات،  اأنا  منا�سبات،  عّدة  يف 

ال�سوؤال حول ما اإذا الكون ينتمي اإىل الأدب الواقعي، اأم 

اإىل الأدب الفانطا�ستيكي.

الأدب  اإىل  ���س��ك،  اأدن����ى  ب��ال  ينتمي  ه��و  ���س��اب��ات��و: 

من  فانط�ستيكية  اأ�سّد  هو  ما  ة 
ّ
اأثم ثم،  الفانط�ستيكي. 

من  كذلك  فانط�ستيكية  اأ�سّد  هو  ما  ة 
ّ
ثم وهل  الكون؟ 

اجلبني،  حتت  تقعان  بعينني  يحظى  ال��ذي  الإن�سان، 

عو�ض عني واحدة؟!

اأمر  يحرين  ك��ان  �سغرياً،  كنُت  حينما  بورخي�ض: 

يفزعون  ل  وكيف  بالولدة،  العهد  حديثي  بيان 
ّ

ال�س

ب�رض  ميالأه  عامل  اأرج��اء  بني  احللول  لأّن  الن�ساء.  من 

اأن ميالأ  �ساأنه  ذوو روؤو�ض، ت�سمها عينيني وفمًا، من 

دور ال�سغرية بالفزع. )�سحك(. وهذا ما يوؤّكد على 
ّ

ال�س

بهم،  املحيط  الكون  يخ�سون  ل  الذين  الأطفال،  بالهة 

يف حني اأن عليهم اأن يفزعوا.

من  وب�رضعة.  ذل��ك،  على  دون 
ّ
يتعو لأنهم  �ساباتو: 

ال�سهور  ببع�ض اخلوف يف  ي�سعرون  قد  اأنهم  املحتمل 

ثم  ذل��ك.  عن  ون 
ّ

يعرب كيف  يعرفون  ل  حني  الأوىل، 

ع 
ْ
الّطب اإّن  الأمر.  على  د 

ّ
التعو اإىل  ف�سيئًا  �سيئا  ينتهون 

قد  كلب  براأ�ض  اإن�سانا  اأّن  �سك،  دون  من  د. 
ّ
التعو هي 

عيب  اأي  ذل��ك،  وم��ع  �سديدا.  فزعًا  قلوبنا،  يف  ي��زرع 

راأ�ض   � اإذا حتدثنا فل�سفيا   � اأن يكون لالإن�سان  ثمة يف 

اأن  اأريد  ما  اإّن  الآن؟  هو  كما  الراأ�ض  هذا  عو�ض  كلب، 

اأن  �ساأن تفا�سيل �سغرية جّداً،  اأّن من   عليه هو 
ّ

اأن�ض

ل معي مثاًل، اأن 
ّ
ت�ستثري يف قلوبنا الفزع والهلع. تخي

د دائما 
ّ
اكت�سفت ذات يوم، باأّن �سديقي )�ض( الذي تعو

اأن يخفي �سبابته عن نظراتي، ما ا�سطر اإىل فعل ذلك 

الذي  الأمر  باأّن  اأعتقد  عينا!...  اأ�سبعه  براأ�ض  لأّن  اإل 

ا وللفزع، كلما 
ّ

يدرك بالكاد، ي�سبح اأدعى للخوف رمب

اكت�سف، واأميط عنه اللثام. يف اليوم ال�سابق، �ساهدت 

العديدة،  الأ���رضط��ة  تلك  من  �رضيطا  التلفزيون  على 

التي اقتب�ست عن رواية: حالة الدكتور جيكيل وال�سيد 

هايدي الغريبة Docteur Jekyll et Mr Hyde. وما هي 

اإل حلظات، حتى اأطفاأت اجلهاز، وتوقفت عن املتابعة، 

الرعب،  اأف��الم  من  فيلم  م�ساهدة  يف  اأرغ��ب  كنت  لأن 

الذي ظهر على  بينما جعلني منظر املخالب والنيوب 

اأي  ي�ستطع  مل  الآن،  حلّد  ب�سخرية.  اأ�سحك  ال�سا�سة، 

خمرج اأن يعّد ب�سكل ناجح، الطريقة ال�سينمائية املثلى 

التي طرح بها �ستيفن�سن م�سكلة اخلري وال�رض!

الفظاظة   هو 
ّ
ال�رض اأّن  يوؤّكد �ستيفن�سن على  بورخي�ض: 

ة على هذا الأمر، بينما هذه الأفالم 
ّ
 بقو

ّ
والق�سوة، ويلح

 زاعمة باأّن ذلك مرتبط بال�سبق اجلن�سي 
ّ
ما تنفّك ت�رض

والُبعد ال�سهوان. ترى، ما �سبب هذا التحوير؟

فيلما  اأ�سنع  اأن  يف  الأم��ل  ح��دان  ما  دائما  �ساباتو: 

خمتلفا، انطالقا من هذه الرواية...

اأي�سا!  واأن��ا  ب�سّدة(:  للفكرة  �ض 
ّ
حتم )وق��د  بورخي�ض 

نف�ض  على  خيالنا  وقع  هل  ترى،  امل�سادفة!  لهذه  يا 

ال�سيء؟!...

�ساباتو: ها قد اأخذ الأمر ي�ستهوينا، نحن اللذين بداأنا 

لقاء يومنا هذا ب�سكل مكتئب جّداً! كنت اأقول يف نف�سي 

دومنا  فيلما  الرواية  من  ن�سنع  اأن  املمكن  من  باأن 
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حاجة اإىل اأبطال وح�سيني. وباأنه ل يتعني على وجه 

الدكتور جيكلي اأن يتخذ مظهراً ب�سعًا و�سنيعا، واإمنا 

ة 
ّ
تعبريي ات 

ّ
تغري طفيف،  ب�سكل   

ّ
التغري يف  ي�رضع  اأن 

حاذقة وثاقبة، تعلن عن مزاجه وطبعه اجلديد.

بورخي�ض: �سحيح، قد يكون التلميح اإىل الوح�ض اأ�سّد 

 
ّ
يتم اأن  فهي  اأنا  فكرتي  اأما  به.  الت�رضيح  من  تاأثرياً 

اإجناز الفيلم مبمثلني فقط، ل يظهران بالكل جمتمعني. 

�سخ�سية  اأنهما  يف  اأح��د  ي�سّك  ل  قد  الكيفية،  وبهذه 

�ستيفن�سن  ب��اأّن  �ساباتو،  يا  تذكر  اأن��ك  بد  ل  واح��دة. 

ي�سّدد يف روايته على اأنهما �سخ�سيتان خمتلفتان عن 

بع�سهما ب�سكل طفيف، وهو ما يجعل القارئ ل يعرف 

هل الأمر يتعلق بنف�ض ال�سخ�سية، اأم ل.

�ساباتو: �سيكون هذا بالتاأكيد، اإجنازا �سينمائيًا يحرتم 

الن�ض ب�سكل كبري. على كل حال، جميع الروايات التي 

لت اإىل اأفالم، هي اإىل الآن اأفالم رديئة.
ّ
حتو

بورخي�ض: كلها تقريبا، جمرد حماقات. جمرد براهني 

حقيقية على براعة القائمني على اأعمال املاكياج.

بق�سايا  يهتم  اإن�سانًا  �ستيفن�سن  كان  لقد  �ساباتو: 

ن والوجوه.
َ
ح

ّ
امليتافيزيقا، ولي�ض بتبديل ال�س

امل�ساء،  اأكتب هذا  اأن  قررت  اأن  تعلم  بورخي�ض: هل 

�سيئًا عن هذه امل�ساألة، يا �ساباتو؟

اإل  بيننا،  احل��وار  وا�سلنا  كلما  اأننا  اأعتقد  �ساباتو: 

وا�ستطعنا اأن نتفق على الكثري من الأمور. فيا للخطر 

الذي يتهّددنا! )�سحك(.

املحيط  اللغز  اأي  �ستيفن�سن،  رواي��ة  مو�سوع  خلق 

حالة  م��وؤّل��ف:  يف  الروائيتني  ال�سخ�سيتني  بهوية 

يّت�سم  اً 
ّ
جو الغريبة،  هايدي  وال�سيد  جيكيل  الدكتور 

باحلرارة والنفراج، ما لبث اأن اأفرز فكرة موؤّداها اأّن 

القارئ يكاد � حني يلقى موؤلف اأدبي ما ن�سيبه الوافر 

خَطر م�سبقا، 
ُ
من الذيوع، الذي قد يك�سف عن لغزه � ي

باأمر املوؤلف.

وهل  براءته؟  فقد  اليوم،  ق��ارئ  يكون  فهل  ب��ارون: 

يف�سل بالتايل اأن يكون ناقدا، عو�ض اأن يرتك نف�سه 

من  الكثري  �سيجد  وه��ل  احلكاية؟  خيط  وراء  تنقاد 

العنت يف طريقه، اإن هو مل يعد ينقاد اإىل احلكاية؟

ة 
ّ
اأم كانت  الإغريق  باأّن  يقول  وايلد  كان  بورخي�ض: 

 نقدي.
ّ

ذات ح�ض

كبري!  ب�سكل  اأرجنتينية  كانت  اإنها  لنقل  �ساباتو: 

بهذا، اأريد اأن اأقول باأن هناك دائما ذلك الأرجنتيني 

مو�سوع  اأي  يف  واحل�سم  ب��راأي��ه،  ل��الإب��داء  امل�ستعّد 

انطالقًا  ته، 
ّ
برم الكوكب   

ّ
تهم التي  املو�سوعات  من 

اإّن  احل��ان.  زواي��ا  من  زاوي��ة  اإىل  املن�سّد  مقعده  من 

اليونانيني لي�سبهوننا كثريا.

بحركات  الراأي،  هذا  بورخي�ض  يوؤيد  مقاطعته،  دون 

من راأ�سه ويديه.

ني 
ّ
حمب كانوا  اليونانيني  ب��اأن  نعلم  نحن  �ساباتو: 

وهو   ،
ّ
ي��ح��ب �سقراط  وك���ان  وامل��م��اح��ك��ة.  للنقا�ض 

فيل�سوف الأماكن العمومية، مناق�سة ال�سباب يف اأزقة 

اأثينا، و�سوارعها.

بورخي�ض: رمبا ل يوجد مثل هذا النوع من الب�رض، يف 

بقية الدول الأخرى.

�ساباتو: اأنا ل اأتنّكر لهذه القيم، ول اأجحد بها. واإمنا 

اأريد اأن اأقول باأّننا م�سابون بتلك العيوب، التي ترتبط 

ط.
ّ
ب�ساكنة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�س

بارون: اأهي عيوب فكرية؟

�ساباتو: قد اأقول اإنها بالأحرى خا�سية روحية.

الفكري  باأن امليدان  اأ�سعر  بورخي�ض: على كل حال، 

التفكري  على  هائلة  ق���درة  لديهم  ذهنهم.  ي�سغل 

واملماحكة...

�ساباتو: لقد ن�ساأ الفكر الغربي يف اليونان. لذلك، نحن 

يا  والعيوب،  الأف�سال  من  بالكثري  لالإغريق  مدينون 

بورخي�ض!

بدا وكاأن بورخي�ض قد ا�ستعّد للت�سّدي لهذه الفكرة، 

لكنه متا�سك، وه�ّض بحركة موافقة من راأ�سه، ت�سادق 

على ما قيل.

غري  ال�سفات  وتبخي�ض  العقل  متجيد  اإّن  �ساباتو: 

اأهمية  ذات  ذلك  مع  هي  التي  لالإن�سان،  العقالنية 

نظر  قد  ذات��ه  �سقراط  اإّن  العيوب.  تلك  هما  ك��ربى، 

الّدين،  يكت�سيها  التي  العميقة  احلقائق  اإىل  ب��ازدراء 

وما يرتبط بامل�ساعر والوجدان.

فيه.  رجعة  ل  اأمر  ذلك  باأّن  اأعتقد  لكني  بورخي�ض: 

نحن من غري �سّك يونانيون، بغري رجعة.
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بارون: وحني ت�سلكما اأراء القراء ب�ساأن ما تكتبانه، 

اأم  الأحكام هي عقلية  باأن هذه  النطباع  اأيحدوكما 

وجدانية؟

حني  �ساخرة(:  بكيفية  يقاطعني  )وه��و  بورخي�ض 

اأكتب،  ما  يف  راأي��ه  ليعطيني  اأح��ده��م،  مّني  يقرتب 

على  اأ�سري  ما  ودائما  املو�سوع.  تغيري  دائما  اأحاول 

يحتل  من  وحده  لي�ض  بورخي�ض  باأن  ال�سخ�ض،  هذا 

كاتبًا،  ع�رضين  اإىل  ع�رضة  من  هناك  واإمنا  ال�ساحة، 

يف  ويقع  بلدنا،  ي�سبه  بلد  يف  مّني،  اأف�سل  هم  ممن 

اإن  يل  يقال  وحني  الالتينية.  باأمريكا  ثانية  مرتبة 

ما  ببايل  يخطر  نوبل،  بجائزة  اإذن  الفوز  اأ�ستحق 

اأحّق  هم  العامل،  من  اآخر  كاتب  خم�سمائة  من  يقرب 

بهذه اجلائزة.

ة، 
ّ

خا�س يرتهن  التمييز  هذا  باأّن  تعلم  اأنت  �ساباتو: 

�سك،  دون  من  �سيا�سية.   � جيو  طبيعة  ذات  مب�سائل 

كاتب  ا 
ّ
اإم متييز  يف  التفكري  على  الآن  اللجنة   

ّ
تنكب

عربي، اأو ينتمي على الأقل اإىل ال�رضق الأو�سط.

اأو  اإنها مل مُتَنح قّط لأي كاتب من مايل،  بورخي�ض: 

من الأ�سكيمو. األي�ض كذلك؟ )�سحك(.

�ساباتو: على اللجنة يف ال�سويد اأن تنظر اإىل اخلريطة، 

واأن حتر�ض على التوازن. اأن تقّدم اجلائزة اليوم اإىل 

كاتب اأ�سرتايل، وغدا اإىل نرويجي...

�ساباتو  من  كل  طفق  وهزليا.  �ساخراً  احل��وار  �سار 

وبورخي�ض يختلقان اأ�سماء الدول املحتمل احت�سانها 

للمر�سح القادم جلائزة نوبل لالآداب.

 اأن حت�سل على اجلائزة؟
ّ
�ساباتو: هل حتب

كثريا.  ينا�سبني  اأن   ذلك  �ساأن  من  اأجل.  بورخي�ض: 

التي  القادم"،  "املر�سح  و�سعية  به  �ساأفقد  به  اأول، 

ها ورائي منذ �سنوات بعيدة. )�سحك(. 
ّ
تالزمني، واأجر

وهناك اإىل جانب ذلك، الو�سع املايل. فاأنا منذ اأربعة 

اأو خم�سة اأ�سهر اإىل الآن، مل اأتو�سل مبعا�سي كاأ�ستاذ 

ياأخذ  مل  تقاعدي  لأّن  بالكلية،  الجنليزية  ل��الآداب 

طابعه الر�سمي بعد. لهذ الأمر طابع املزحة. فقد قال 

باأن  باملعا�سات  املكلف  املكتب  عن  امل�سوؤولون  يل 

اإحالتي على التقاعد،  يثبت قرار  مبا  اأتو�سل  مل  "ما 
غريي،  ول  نف�سي  اأزع��ج  اأن  يل  اأب��داً  ينبغي  ل  فاإنه 

باحلديث عن املعا�ض". واأعتقد باأن لن اأتو�سل بذلك 

نوبل،  جائزة  مو�سوع  يف  نبقى  وحتى  اأبدا.  القرار، 

اأعّده  ال�سياق مقلبًا، كان لوغوني�ض قد  اأتذكر يف هذا 

ملانويل غالبيز. فقد اقرتح هذا نف�سه للجائزة الوطنية، 

اأخذ  الثانية.  الرتبة  جائزة  حينها  لوغوني�ض  فمنحه 

ف غالبيز بجائزة 
ّ
الأخري كونه �رض البع�ض على هذا 

ل ي�ستحقها، لكنه ت�رضف ب�سكل مق�سود، لبلوغ غاية 

داً، باأّن الأديب حني يح�سل يف 
ّ
اأخرى. فاأنت تعرف جي

الثانية، ي�سطره ذلك بالقوة  بلده على جائزة الرتبة 

 مائة 
ّ
اأهم اأخرى، تكون  اإلغاء �سباقه نحو جائزة  اإىل 

ة من جائزته الوطنية!
ّ
مر

ارت�سمت على وجه �ساباتو ابت�سامة �سبه �سيطانية، ثم 

نظر اإىل �ساعة يده.

اأذنت الوقت بالفراق.

 
ّ
ثم والكتب،  ح 

ّ
وال��ر العكازة  حاجاتهما:  معًا  التقطا 

ان�رضفا يحمالن ذلك كله.

)جزء من كتاب ين�رش على حلقات(
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