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االأ�صـــعار: 

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

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

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

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

رتاك. سرتاك. سرتاك.  س رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال�س رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال� ؤ�س�سات: وؤ�س�سات: وؤ�س�سات: 10 و رياالت ُعمانية، للمو رياالت ُعمانية، للم للأفراد: 5

إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:اإدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل: إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  رتاك خماطبة سرتاك خماطبة س سوميكن للراغبني يف اال�سوميكن للراغبني يف اال�

سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان.  لـر واالعلـر واالعل ـر واالعسـر واالعس سحافة والن�سحافة والن� حافة والن�سحافة والن�س سؤ�س�سة ُعمان لل�سؤ�س�سة ُعمان لل� ؤ�س�سة ُعمان لل�وؤ�س�سة ُعمان لل�و وموم

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

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

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

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

^ تر�سل �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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داءه يف نزوىال حداءه يف نزوىال ِحداءه يف نزوى أطلق جماأطلق جّمأطلق جّمال حأطلق جمال حأطلق جم »كلما 

أو �سعل حقلاأو �سعل حقٌلأو �سعل حقٌلأو �سعل حقٌل يف دمياط

ُ لهما قلُب لهما قلُب امل�سافر يف طنجة يرجُت

ائي الواهنةسائي الواهنةسائي الواهنة سأع�سأع� أع�اأع�ا أنتاأنتأنِت يا جنمة  أين اأين أين 

غوايتي الأخرية

*
ة الباكية..« ة الباكية..«يف هذه الدجنة الباكية..«يف هذه الدجنَّ

أ�س �سبارطيل(اأ�س �سبارطيل(أ�س �سبارطيل( أ�س �سبارطيل(من )ر أ�س �سبارطيل(من )ر

أمامياأماميأمامي أرى املحيط اأرى املحيط أرى املحيط 

عاسعاسعًا س، خا�س، خا� منب�سطًا

ك الإبادة..سك الإبادة..سك الإبادة.. أقوام على و�اأقوام على و�سأقوام على و�سأقوام على و� الةسالةسالِة سك�سك�

طأرى املتو�سطأرى املتو�سط
ّ
أرى املتو�س
ّ
أرى املتو�ساأرى املتو�س أرى املتو�سو أرى املتو�سو

يف خط التقاء الأطل�سي

تدا بالأ�رسارستدا بالأ�رسارستدا بالأ�رساِر س غيوب حم�س غيوب حم� اء
َ
اء
َ

اءساءس سف�سف�

واملخاوف..

هناك يف زاوية ما

ه سه سه  سا�سا� ا�سا�س أع�اأع�سأع�سأع� ئ الرّخ
ّ
ئ الرخيخبئ الرخيخب

سه القر�سه القر�ُس ملكًا ويتنّز

أمداءاأمداءأمداِء املياه وال�سدمي. على 

ٍوعلى مقربٍةوعلى مقربٍة

ة
ّ
ةواء اجلزيرة الإيبرييةواء اجلزيرة الإيبريي
ّ
واء اجلزيرة الإيبريي
ّ

واء اجلزيرة الإيبرييسواء اجلزيرة الإيبرييس أ�اأ�سأ�سأ� أرى اأرى أرى 

أحلم بالعي�اأحلم بالعي�سأحلم بالعي�سأحلم بالعي�س فيها كالجٍئ لألءًة، 

من وعثاِء الأ�سفار واحلروب..

ام سام سام  سق من ال�سق من ال� أهوال العنف، تتدفاأهوال العنف، تتدّفأهوال العنف، تتدّفق من ال�أهوال العنف، تتدفق من ال�أهوال العنف، تتدّف ين من 
ّ
 الفار
ّ
 الفار
ّ

سجيو�سجيو�س

وبالد العرب املتاخمة.. )قوارب املوت(... املغاربة 

قي رسقي رسقي  رسع امل�رسع امل� ع امل�سع امل�س أطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�اأطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�سأطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�سأطلق الت�سمية، قبل انفجار الو� أطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�من  أطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�اأطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�أطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�من  أطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�اأطلق الت�سمية، قبل انفجار الو�من  أول اأول من أول من أول 

ال�ساحق،  الفناء  هوام  و�سط  الباحثني  الفناء أولئك  هوام  و�سط  الباحثني  الفناء اأولئك  هوام  و�سط  الباحثني  أولئك  على 

سعن الكرامة واملعي�سعن الكرامة واملعي�س..

ل  ، وفتوحاتهم  الأمويني  جمَد  يتذكرون  جمَد  يتذكرون   َ ل يقينا 

باخلطر  املحتدمِة اللحظة  ع��دا  املحتدمةسيئا،  اللحظة  ع��دا  املحتدمةسيئا،  اللحظة  ع��دا  يئا،  � �سيتذكرون  سيتذكرون 

ي.سي.سي. سوالتال�سوالتال�

بزاوية  ات�ساعها،  على  الياب�سُة  عليهم  بخلْت  بخلْتلقد  ْلقد 

مع  البحار  هي  فها  واجل��رح��ى،  لأطفالهم  �الم��الم��الذ 

البحر،  وج���وارح  وج���وارح سور  وج���وارح سور  ور  الع� بني  الع�سقة  بني  سقة  املحّل الع�العنقاء  بني  املحلقة  الع�العنقاء  بني  قة 

ري.سري.سري. ست�ستقبلهم بحفاوة الهاوية وامل�ست�ستقبلهم بحفاوة الهاوية وامل�

* * *

أعرب بني املوا�سم والأوقات يف زياراتي اأعرب بني املوا�سم والأوقات يف زياراتي أعرب بني املوا�سم والأوقات يف زياراتي  كنت حني 

أقف يف ذلك اأقف يف ذلك أقف يف ذلك  مال منه،سمال منه،سمال منه، إىل املغرب، ويف ال�اإىل املغرب، ويف ال�سإىل املغرب، ويف ال�سإىل املغرب، ويف ال� إىل املغرب، ويف ال�رة  إىل املغرب، ويف ال�رة 
ّ
رة املتكررة املتكر
ّ
املتكر
ّ

اجلمال ه اجلمال ه اجلمال  ه سه س س ينق�س ينق� لمكان لمكان ل مكان يلة وطنجة، مكان يلة وطنجة،  يلة وطنجة، سيلة وطنجة، س أ�اأ�سأ�سأ� أ�بني  أ�اأ�أ�بني  أ�اأ�بني  بني املرتفع بني املرتفع 

املطلة  ة 
ّ
الغابوي التالل  بتلك  املطلة   الغابوية  التالل  بتلك  املطلة   ة 
ّ
الغابوي التالل  بتلك   
ّ

والغمو�س والغمو�سة  سة  والغمو�س والغمو�سة  ة  سوالده�سوالده�

طارق،  جبل  من  قريبًا  والطلنطي  املتو�سط  على 

املقهى  يف  جنل�س  باملحيط.  البحر  يلتقي  حيث 

الأ�سطورية  الأ�سطورية ه  ة ه 
ّ
الأ�سطوري ه 
ّ

قدِم الأ�سطوري  قدمه  الأ�سطوري  ه  أث��ر
ُ
أث��ر
ُ
أث��راأث��ر )ه��رق��ل(.  ملغارة  )ه��رق��ل(. املتاخم  ملغارة  �ل(. املتاخم 

إىل مغارة جنل اإىل مغارة جنل إىل مغارة جنل  سحمفورة على الأر�سحمفورة على الأر�س قبل الدخول 

من  )هرقل(  ولد  وقد  )زيو�س(  الأومل��ب  آلهة 
ُ
و وقد  )زيو�س(  الأومل��ب  آلهة 
ُ
و وقد  )زيو�س(  الأومل��ب  واآلهة  وقد  )زيو�س(  الأومل��ب  آلهة  كبري 

ن هذا 
ّ
ي، ليكو
ّ
ي، ليكو
ّ

رسجماع هذا الإله الوثني مع ج�سم ب�رسجماع هذا الإله الوثني مع ج�سم ب�رس

نيع اخلارق للبطل اخلالد الذي سنيع اخلارق للبطل اخلالد الذي سنيع اخلارق للبطل اخلالد الذي ل يقهر. سال�سال�

فى على سفى على سفى على  أ�اأ�سأ�سأ� الأ�سطورة  بحي لبطل سبحي لبطل سبحي لبطل  ال� ال�سور  سور  ال�س ال�سور  ور  سهذا احل�سهذا احل�

ي ممزوجاسي ممزوجاسي ممزوجًا أكرب. �سحر املكان الوح�اأكرب. �سحر املكان الوح�سأكرب. �سحر املكان الوح�سأكرب. �سحر املكان الوح� اساسًا ساملكان غمو�ساملكان غمو�

طنجة : مغيب املغرب 

العربي الكبري

*  مقطع من ديوان »رأس المسافر« )1985(. 



باملغيب  ممتزجًا  اجلمال  فكاأمنا  اخلرافة،  ب�سحر 

 مراكبه واأ�سجاره يف كل اجتاه.انه يبحر يف 
ّ

ي�سري

لة والأعماق قبل اأن يبحر يف املكان واملياه.
ّ
املخي

ين من وقت اإىل اآخر، 
ّ

حني اأقف مع اأ�سدقاء متغري

ال�سدمي  هذا  يف  فرتة  بالعي�س  النف�س  واأمّني  اأحلم 

باب  بال�سَ مك�سواً  املياه  لهدير  املتاخم  الغابي 

هذه  اأزف���ت  وح��ني  ال�ستاء..  يف  خا�سة  وامل��ط��ر 

اجلموع  حيث  ال�سيف  ذروة  يف  جئت  اللحظة، 

فعرفت  نهار،  اإىل  ليله  لة 
ّ
حمو اأرجائه  يف  تنت�رس 

اإل  فيه  الإقامة  تكن  فلم  التوقيت،  اأخطاأت  اأنني 

خطفًا و�رسعًة ل تكاد حتقق �سيئًا من تلك الأحالم 

التي طواها الغروب.

* * *

ال�سمال  باجتاه  اأرح��ل  �سود(  )اأوريل  مطار  من 

املغربي )طنجة( ومنها اإىل �ساحية من �سواحيها 

ة )راأ�س �سبارطيل(.
ّ
البحري

اإىل  بالعائدين  يزدحم  املطار  اأوج��ه.  يف  ال�سيف 

البالد  يف  ال�سيف  اإجازة  لق�ساء  ة 
ّ
املغاربي البالد 

ة، واإطفاء بع�س احلنني الذي يرتاكم ويثقل 
ّ
الأ�سلي

كلما تقدم العمر وت�سعبت الهواج�س والظنون.

كان الزدحام على اأ�سّده منذ دخولك مطار اجلنوب 

ابة املدخل 
ّ
الفرن�سي. طوابري تتنا�سل ومتتد من بو

من  كجزء  تق�سيها  �ساعات  الطائرة،  باب  حتى 

ة، ترقبًا وتوتراً، حتى 
ّ

ة املرتا�س
ّ
هذه الكتل الب�رسي

فرط  من  تتاأخر  التي  الطائرة  مقعد  يف  تنح�رس 

الإق��الع. بعد  حتى  تهداأ  ل  التي  واحلركة  الزحام 

املغاربيون على الأرجح، م�سطرون لل�سفر  يف هذه 

و�رسوطها  الإج��ازات  �سغط  ب�سبب  حتديداً،  الفرتة 

ال�سارمة.

اأما �ساحب اخليارات مثلي، فيجد نف�سه واقعًا يف 

م�سيدة عدم التخطيط ل�سفر اأقل تعب وكلفة، لكنها 

وراأ���س  املغرب،  نحو  اأم�سي  اأن��ا  وها  ال�سدفة... 

فرتة  منذ  اأزره  مل  الذي  املغرب  حتديًدا  �سبارطيل، 

الكرمي  البلد  هذا  على  اأتردد  كنت  الذي  اأنا  طويلة، 

ب�رساً وطبيعًة، اأكرث من مرة يف العام بدعوات وهي 

اأ�سيلة  من  ة، 
ّ
الثقافي املنا�سبات  اء 

ّ
جر جًدا  كثرية، 

اأو  ومراك�س،  فا�س  البي�ساء،  وال��دار  الرباط  اإىل 

الفرتة  بني  احلنني  ياأخذين  منا�سبة حيث  من غري 

النقا�سات  وتلك  والأ�سدقاء،  الربوع  اإىل  والأخرى 

الليل  اآن��اء  ت��ه��داأ،  ل  التي  ة 
ّ
املعرفي وال�سجالت 

ة خمتلفة، 
ّ
واأطراف النهار عرب اأجيال واأطوار ثقافي

ة والحتفاء لأولئك 
ّ
كما ل تهداأ وترية تلك احلميمي

ما  واأحالمًا،  ية 
ّ
حر اأكرث  اآفاق  عن  دومًا  الباحثني 

املف�سية  وال�رسوط  الوقائع  جبال  تفرت�سها  فتئت 

مي�سي  الذي  العربي  الو�سع  انهيارات  اىل  دوم��ًا 

عداً من مرحلة اإىل اأخرى، اأكرث ق�سوة واندحاراً، 
ُ

�س

عن حياة الع�رس احلديث، عنا�رسه وا�ستحقاقاته...

* * *

ال�سافية،  و�سفحاتها  ال��رم��ال،  منعرجات  على 

�سيف  كل  يف  كما  الهادر،  املحيط  اإزاء  ا�سطجع 

اإىل  لها  حدود  ل  ح�سوداً  املغاربة  يتدفق  م�سى، 

املياه كاأمنا يغت�سلون من اأثقال عام م�سى..

قاية من )قرعة( املاء )�سيدي 
ّ
طفل وحيد �ساألني ال�س

ال�سغرية  حقيبته  دعني 
ْ
يو واآخ��ر  بجانبي،  علي( 

العائلة  للمحيط.  املتعاظم  امل��وج  يف  ليختفي 

الهواء  تتنف�س  احل�سود  بني  الوحيدة  ��ة 
ّ
الأوروب��ي

النقي�س لبالد ال�سمال الأوروبي مغمورًة بال�سم�س 

واحلبور..

واأط��ف��ال  تعرب،  عمالقة  ون��اق��الت  �سيد  ق���وارب 

يتقافزون مع الطيور يف ن�سوة املوج وال�سخور.

* * *

على اإفريز نافذتي املطلة على املحيط وتالل راأ�س 

الوحيد  الدوري  �سبارطيل اخل�رساء، يحط ع�سفور 

هو  �سفاته،  من  يكن  مل  وق��ار  يف  متاأماًل  هادئًا 

)الأزعر( فائق الن�ساط بني الطقو�س والقارات. اأنظر 
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ايّل من غري وجل ول  اإزع��اج، وينظر  اليه من غري 

بُعمان،  القائلة  ع�سفور  اأتذكر  الفرار...  يف  رغبة 

اإىل  الأعناق  التي يتجمد فيها نب�س احلياة ومتتد 

على  يحط  اخلال�س،حني  بدعوات  بارئها  �سماء 

ليمكث  الطق�س  ح��رارة  من  لجئًا  مكتبي  نافذة 

خلف الزجاج كي تت�رسب اليه ن�سمة من )التكييف( 

الذي يزاأر داخل الغرف وال�سالت. ع�سفور القائلة 

املذعور من �سطوة ال�سيف واأ�سباح الب�رس.

* * *

يف هذه الأمداء املتمادية يف الناأي والغرابة، وقف 

ذات دهر عقبة بن نافع قادمًا من جزيرة العرب، 

وحَدها  واأدلء.  مات 
ّ
جم�س ول  خ��رائ��ط  غ��ري  م��ن 

امل�سافة  ليل  يف  الوحيد  دليله  والكواكب  النجوم 

متاآخيًة  تلمع  وال�سيوف  اخليل  وحَدها  الطويل، 

الإرادة  وحدها  وال��ربوق.  ة 
ّ
الرعدي العوا�سف  مع 

وجيو�سهم  الأع��داء  حديد  يفلها  ل  التي  امل�سيئة 

ُعًدا 
ُ

املتطايرة �سظايا اأمام وجيب خيله املتقّدمة �س

حتى تخوم املحيط.

ابن نافع، حمدقًا يف �سدمي  الأم��داء وقف  يف هذه 

املياه الفا�سل عن اجُلُزر وال�سفاف الأخرى مطلقًا 

ى ورغبة خمنوقة، �ستتحقق لحقًا على يد 
ّ
اآهًة حر

اأعرف  )ليتني  املحيطات  عباب  ميخرون  الأحفاد 

ما وراء هذا املاء(.

* * *

املياه، املياه، بحاراً، حميطات وبحريات تغمر هذه 

الب�سيطة... يهرع الب�رس جماعات واأفراداً يف طواف 

حجيج �سبه مقّد�س، اإىل املياه باأمواجها املتالطمة 

يف �سيِف املتو�سط والأطل�سي، حيث تطغى يف هذا 

 )بكيب �سبارطيل( هدير اأمواج املحيط 
ّ
اخلط الربزخي

الذاكرة  تلك  كاأمنا  الر�سني،  املتو�سط  هدوء  على 

واحل�سارات  الأدي��ان  ب��روؤى  واملحت�سدة  املفَعمة 

على �سفافه، جتعله  وتعاظمت  نبتت  التي  الكثرية 

املائي  اجلنون  جموع  ي، 
ّ
الرب اجلموح  ذلك  يعقلن 

اأو  التيارات  بغياب  ولي�س  الكا�رسة،  واندفاعاتها 

قلتها مقارنة باملحيط ح�سب علماء البحار فح�سب.

واأولئك  ال�سمال،  مناطق  القاطنون  املغاربة  يهرع 

بحار  فيها  لي�س  الأخ��رى،  املناطق  من  القادمون 

الأمواج  ح�سن  اإىل  ال�سيفي،  املالذ  اىل  انهار،  اأو 

واأفقها، حريتها ون�سيمها ال�سايف.

 ال�سغوط وم�سائب 
ْ

ية هذه من اأ�رس
ّ
يف ف�سحة احلر

ة، اأو ما ي�سبه هذا النمط 
ّ
ة، لدولة عربي

ّ
احلياة اليومي

التي مل تلحق بركب احل�سارة احلقيقي  البالد  من 

بنعمة  لال�ستمتاع  البحر  نحو  اجلموع  تتدفق  بعد. 

ال�رسوري  لكنه  ال��زوال،  ال�رسيع  املوؤقت  الن�سيان 

امُللح. العودة اىل رحم الأر�س الأمومي، حني كانت 

�سدمي  وموتًا،  �سيخوخة  �سبعت  التي  الأر���س  هذه 

مياٍه واأ�سماك والقمر على وجه الغمر ي�سيء اآفاق 

الرباءة واجلمال الوح�سي.

اأعياد  على  غرباء  كنا  كم  �سنقول،  وح��َده  »للبحر 

املغرب  من  املكلومة  اجلموع  هذه  لكن  املدينة« 

اىل م�رس واخلليج.... الخ هي غريبة ب�سكل �ساحق 

تنا�سل  التي  الأري��اف  وعلى  املدينة  ة 
ّ
مدني على 

فيها الأ�سالف، وغربتها ترب�س على كافة عنا�رس 

ية 
ّ
احلياة احلقيقية فقراً ماديًا ومعنويًا، غياب حر

الغربة  منط  على  ولي�س  منها،  بع�س  او  وعدالة 

ة املتاخمة..
ّ
الأوروبي

انها مزدوجة ومكثفة يف اأكرث من �سعور واجتاه..

ال�سافية  ومياهه  بالبحر  املغاربة  ولع  فرط  من 

هناك حكاية تقول: اإن املنحو�س والذي م�سه ال�سحر 

البحر  �ساطئ  اإىل  يذهب  الطالع  و�سوء  واحل�سد 

وي�ستلقي، لتعربه �سبُع موجات مديدة خفاف، تقيه 

 وال�سوؤم الذي يحيق بحياته، كاأمنا يذهب يف 
ّ
ال�رس

املالئكي،  النور  عليه  يتدفق  �سموات،  �سبع  معراج 

الطبيعة  خملوقات  يف  يتجلى  ال��ذي  اخلالق  �رس 

بعنا�رسها وجمال جتددها..

اأطفال،  يتدفقون  اخل�رساء،  والتالل  اجلبال  من 

�سبابًا و�سيبًا، حاملني ما تي�رس من املوؤونة، موؤونة 
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النا�س الب�سطاء، اإذ اأن لالأثرياء �سواطئهم اخلا�سة، 

غري  من  ت�سحقهم  التي  الأي��ام  رحى  من  هاربني 

تخوم  يف  وا�سرتاحة  راحة  بع�س  ين�سدون  هوادة، 

ة الزرقاء..
ّ
هذه الأبدي

اأعود اإىل اإ�سارة �سخب موج الأطل�سي وهدير موجه 

امل�ست�رسقة  متذكراً  املتو�سط،  هدوء  اأمام  اجلاثم 

القاهرة  يف  تقيم  كانت  التي  لوث(   ...( الأ�سبانية 

ومبرحها  ك��ادت.  اأو  ت، 
ّ

مت�رس حتى  طويل  لزمن 

ال�سيف  يقرتب  حني  اأ�ساألها  امل�رسي،  الأ�سباين 

مقاهي  اأح��د  يف  جنل�س  ونحن  احل��ارق،  القاهري 

يف  قريبًا  تكونني  ح��ني  ي��ال��وث،  ال��ب��ل��د....  و�سط 

ناحية  البحري،  �سيفك  تق�سني  اأي��ن  اأ�سبانيا، 

الأطل�سي...؟ جتيب باللهجة امل�رسية  اأم  املتو�سط، 

ال�ساخبة.

»اأيه املتو�سط، دا �سوربه، قدام املحيط....«.

تق�سد بالطبع ناحية املد اجلارف وحركة املوج، اإذ 

اأن املتو�سط كان يف املا�سي بحرية كبرية تكونت 

ال�سفائح  بنظرية  ي�سمى  ما  اأو  القاري  الزحف  اإثر 

قبل  افريقيا  عن  اأوروب��ا  انف�سلت  حيث  التكتونية 

65 مليون �سنة..
والبحار  ال�سواطئ  من  هناك  ُعمان  �سلطنة  يف 

املمتدة، امل�ستبكة بال�سحاري واجلبال والواحات 

والثنان  املغرب،  �سواطئ  ي��وازي  اأو  يقارب  ما 

ة. لكن مع فارق الطق�س 
ّ
رمبا اأكرب ال�سواطئ العربي

ال�سديد احلرارة يف �سيف ُعمان، اأو معظم اأقاليمها 

يجعل النزول اإىل البحر غري ممكن، اإل يف امل�ساء.. 

ه��ن��ا يف امل��غ��رب ل  ت��ت��ج��اوز درج���ة احل���رارة 

الطق�س  واأف�سلية  ال�سيف.  ذروة  يف  الع�رسينيات 

جارتها  وب��ل��دان  �سواطئ  حتى  ت�سمل  املغربي 

جوهري  بفارق  حتتفظ  اأ�سبانيا.التي  القريبة، 

احل�سارة  �سمن  �رسيع  ب�سكل  اندراجها  هو  اآخ��ر، 

حياة،  وح��داث��ة  تقنية  واإجن��ازات��ه��ا،  ��ة 
ّ
الأوروب��ي

الأحالم  �سباقة  رمبا  ة 
ّ
عربي وبالد  املغرب  كانت 

والبدايات اإليها..

توجد  ل  واملغرب  ُعمان  بني  الطق�س  ف��ارق  مع 

ثقافة  احلرارية،  اأقل درجاتها  ُعمان وهي يف  يف 

املاحلة  املياه  يف  وال�سباحة  ة 
ّ
البحري ال�سرتخاء 

حّد  املغاربة  ل��دى  التي  ال�سفائي  املنحى  ذات 

اخلرافة وال�سحر.

ة 
ّ
هذا الكرنفال املغربي البحري، هناك بلدان عربي

الوقائع  راهن  يف  معنى  من  بقي  ة،اإذا 
ّ
عربي وغري 

ة 
ّ
هوي مفهوم  ت�سكل  التي  الكلمة  لهذه  والتاريخ 

يف  ما�سية  هي  ما  ف��رط  من  جامعة،  ة 
ّ
ح�ساري

الكرنفال  هذا  ي�سملها  بلدان  هناك  ذاتها،  تدمري 

ة 
ّ
وفق ما �ساهدُت وراأيُت. لكن اأعياد البحار املغربي

العابرة..  الأبدية  هذه  مع  وتوحًدا  جموحًا  اأك��رث 

عالقة املغاربة بالبحر، عالمة ت�سوف وخ�سوع.

اجلبال  بال�سيارة،اإىل  �سعدت  البارحة،  م�ساء 

،الق�سور  والأحرا�س  الغابات  خمرتقة  املتاخمة 

الذي  اجلبل  اأو  اجلبال  وه��ي  الفارهة.  والبيوت 

يف�سل هذه اجلهة عن مدينة )طنجة( حيث وقفنا 

على م�سارفها، ثمة ق�رس كبري على حرا�سة كثيفة، 

اأ�سالفه  عن  ورث��ه  ال��ذي  امللك  ق�رس  ان��ه  خمنت 

ة 
ّ
مبعي املغرب  يف  احلاكمة  العائلة  اأن  اإذ  امللوك، 

زمنية  عراقة  الأكرث  هما  ُعمان،  يف  احلكم  عائلة 

و�سمعت  العربي.  العامل  يف  امللكية  العائالت  يف 

من اأحد الأ�سدقاء املّطلعني، اأن حممد ال�ساد�س بعد 

وراثته العر�س، بداأ يف دفع عنا�رس املجتمع املدين 

والهيئات  والنقابات  الأح��زاب  املتعدد  املغربي 

املن�سود،  البالد  تطور  م�سار  يف  فاعاًل  ليكون 

باجتاه  غالبه،  عربية  بالد  يف  كما  ديكوراً  ولي�س 

لكن  ة، 
ّ
حقيقي ة 

ّ
د�ستوري مملكة  املغرب  يكون  اأن 

عوائق )املخزن( وطبيعة طبقة المتيازات املثقلة 

الراهن،  الزمن  جتاوزها  التي  والأمناط  بالتقاليد 

ت�سّد الأمور اإىل حّد اجلمود وال�ستنقاع.

وبن�سب  املغرب،  يتقا�سمها  يقينا  م�ساألة  وه��ي 

حيث  ة 
ّ
العربي »العائلة«  يف  اخوته  مع  متفاوتة 

الزمن،  عليها  عفا  حكم  واأمن���اط  اأنظمة  ت�سود 
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وجتاوزتها ال�سريورة نظراً وحياة وموؤ�س�سات. لذلك 

جتد هذه الأنظمة ه�َسة ترتنح اأمام اأي هّزة داخلية 

وا�ستحقاقاته  املو�سوعي  الواقع  متطلبات  متليها 

الأق�سى  العنف  اىل  فتلجاأ  والطبيعية.  املرتاكمة 

ة و�سحق امُلدن العريقة والعمى 
ّ
حّد الإبادة الب�رسي

الكامل اأمام اأي قراءة للوقائع والتاريخ، متناغمة 

هذه  يف  حقيقية  نه�سة  تريد  ل  اأجنبية  اإرادة  مع 

البالد، بل �سحق، ، حتى الذاكرة والتاريخ.. لو حقق 

د�ستورية  مملكة  نحو  ة 
ّ
النوعي القفزة  هذه  املغرب 

والقدوة،  الطليعة  لكان يف   ، الأوروب��ي  مثل جاره 

 ، والأ�سوب  بالأف�سل  يقتدي  من  هناك  كان  اإذا 

ليجنب البالد والعباد. ماآلت اخلراب القيامي التي 

ن�سهدها يف بالد امل�رسق العربي خا�سة.

راأ�س  تزّنر  التي  اخل�رساء  اجلبال  اأحتدث عن  كنت 

وجود  اإىل  اإ���س��ارات  ثمة  الطريق  ويف  �سبارطيل 

بها  يرتطم  ل  وك��ي  املفرت�سة  ��ة 
ّ
ال��ربي اخلنازير 

اخلليج  ط��رق  يف  ال���س��ارات  ه��ذه  مثل  العابرون. 

اجِلمال  �سور  حتمل  ة، 
ّ
البيني العربية  اجلزيرة  اأو 

حمذرًة من خطر ال�سطدام بها ...

هذه  يف  و�سخائها  الطبيعة  ك��رم  ع��ن  اأحت���دث 

املزدانة  وال��ت��الل  اجلبال  خ�رسة  بني  املناطق 

الغابات  مع  املتماهية  والأنهار  البحريات  بالآلئ 

املوقع  هذا  ورغم  ومهيمنة.  �سا�سعة  بحار  وزرقة 

امليتافيزيقيا، يف  ي�سل حّد  الذي  الفريد،  اجلمايل 

مقاهي  من  مرافق  جتد  ة،ل 
ّ
الأطل�سي �سم�سه  مغيب 

عامة،  وب�سورة  به،  تليق  وا�سرتاحات  ومطاعم 

ة لل�سياحة يف املغرب ل تليق بتنوع 
ّ
البنية التحتي

اإمكاناته الكبرية. وهي �سفة ت�سرتك فيها املغرب 

مع �سلطنة ٌعمان بو�سوح تام.

غالء  رغم  فيه،  اأقيم  ال��ذي  املتوا�سع  املكان  يف 

فيه  يعو�س  ال��ذي  ال�سيف  مو�سم  حيث   ، �سعره 

املوا�سم.  بقية  يف  امل��ك��ان  خ��واء  ع��ن  املالكون 

وميزة هذا املكان هي اإطاللته املبا�رسة على مياه 

املحيط، و�سخبها العْذب، حيث ميكنك اأن تنام على 

الرثاء  ذلك  يف  ات 
ّ
احلوري وهلو�سات  املوج  اإيقاع 

البعيد حلكايات طفولٍة غاربة.

وؤتى به من املحالت والأك�ساك التقليدية. 
ُ
الطعام ي

التي  ة 
ّ
الفرن�سي الكلمة  و)الربو�ستيت(  الطواجني 

�ساهدت  م��رة  الق�سبان.  اإىل  املغاربة  ترجمها 

اأحد  ف�ساألت  اجلوار،  يف  املدلهم  احلريق  ي�سبه  ما 

حرائق  عن  بكرثة،  املنت�رسين  ال�سباب  من  الباعة 

حب الدخان 
ٌ
الغابات املجاورة. اأجابني اإن هذه �س

واأك�ساكها،  )الطواجني(  مواقد  من  املت�ساعدة 

والتي ل تطبخ )الك�سك�س( اأكلتي املف�سلة يف البالد 

)اأ�سيلة(  اىل  ذاهب  باأين  نف�سي  عزيُت  املغاربية. 

الك�سك�س، لي�س  اأفرت�س  ب�سعة كيلومرتات، وهناك 

يف املطاعم ذات الطابع الأ�سباين واإمنا يف منازل 

كانت  ال��ذي  الطود،  عبداللطيف  مثل  الأ�سدقاء، 

ا�سم ولده تيمنًا  )اأم تا�سفني( وهو  تطبخه زوجته 

)الزلقة( ملعركة  ال�سالمي  الأمازيغي  بالقائد 

ال�سهرية.

بعد يومني من وجودي، اكت�سفت مطعمًا قريبًا من 

مم 
ُ

�س املحيط،   
ّ
خ�سم على  مبا�رسة  مطاًل  املنزل، 

بذوٍق عاٍل. من الكونتوار يف الداخل حتى ال�رسفة 

والكروم  الأ�سجار  فيها  تعر�س  التي  واحلديقة 

مع  والنباتات،  الزهور  واأنواع  بعناقيدها،  متدلية 

زوج ح�سا�سني ي�سدح و�سط هذه اخلميلة امل�رسقة 

بزهو اخل�رسة واملوج..

عرفت اأن املطعم ميلكه رجل من الكاريبي وزوجته 

نف�سه.  الطباخ  هو  املالك   . الفرن�سية  ة 
ّ
املغربي

يبدع الطعام بخيال الفنان ومزاجه، من الأ�سماك 

وال�سلطات، فهو بجانب احرتافه فن الطبخ، ميار�س 

تتحدث   ، وال��ف��ن  ب���الأدب  اط��الع  وعلى   ، الر�سم 

اأ�س�سا هذا املطعم كان املكان  اأنهما حني  زوجته، 

ل يرتاده ال القليلون عك�س ما هو عليه الآن.. وثمة 

يف  وكذلك  ميلكانه  ال�سبانية  ال�سفة  على  مطعم 

ة«. واملغرب مبثابة 
ّ
اإحدى جزر الكاريبي »الفرن�سي

ا�سرتاحة، مع قليل من الأعمال كاملطعم الذي ميليه 
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، فهما ل  الربح  اأكرث من  املزاج والنزعة اجلمالية 

يحبذان زبائن كرثا بل اأ�سدقاء وروادا »نوعيني«..

الع�ساء  اأتناول  يوم،  كل  املطعم  على  اأداوم  �رست 

ال�سم�س  الفنان واأ�ساهد غروب  الذي �سنعته ذائقة 

ة املغيب. حالة الطباخ 
ّ
من �رسفته املطلة على اأزلي

)امييه  النوبلي  مواطنه  �سعر  يحب  ال��ذي  الفنان 

�سيزر والكوت( الذي رحل منذ فرتة قريبة، جعلتني 

. فحني كان  اأ�ستعيد حلما قدميًا يتجدد با�ستمرار 

على  ببيت  اأح��ل��م  كنت  الثالث  العقد  يف  عمري 

ة ، قلت 
ّ
البحر. كلما ذهبت اىل قربه اأو مدينة بحري

�سيتحقق حلمي هنا. من املغرب اإىل امل�رسق ، ومن 

جناح  ظل  الآ�سيوي،  الأق�سى  ال�رسق  اإىل  اأ�سبانيا 

املتعاقبة  واأمواجه  البحر  نوار�س  احللم يخفق مع 

العقد  اإىل  الآن  و�سلت  حتى  ال��َع��دم  م��ع��راج  يف 

ال�ساد�س ، ومل يتحقق �سيء من ذلك ، لكن احللم ما 

زال خفاقًا و�سخيًا..

عباب  يف  وقعناها  التي  العقود  نلغي  اأن  »علينا 

احللم«.

لتكن الإقامة وال�سكنى يف بيت هذا احللم الأبدي.

يف باري�س التي قدمُت منها اإىل طنجة، كنت اأم�سي 

)اللوك�سمبورج( مع حممد �سيف وخالد  يف حديقة 

اأمني )الثنان من اأهل امل�رسح الطليعي( ويف �سياق 

حديث النزهات احلرة وخيالتها، اقرتحت عليهما 

على  وتاأثرياته  متثالته  اآرتو(  )انتونني  حول  ملفا 

اأمتار  بعد  على  وكان  ة... 
ّ
العربي والثقافة  امل�رسح 

)اآرت���و(  فيه  ق��دم  ال��ذي  )الودي����ون(  م�رسح  يقع 

اجلمهور  ذائقة  �سدمت  التي  م�رسحيته  مرة  لأول 

هذا  من  كان  فما  امل�رسح.  حول  ثوابته  وحطمت 

يقذفها يف  وال�ستائم  ال�سخرية  اإل  الراقي  اجلمهور 

م�سارف  اإىل  الإحباط  به  ح 
ّ
طو الذي  الفنان  وجه 

النهيار الع�سبي .. ووفق ما كتبت )انَي�س نن( اأنها 

اأخذته اإىل بيتها لتهدئ من روعه وتوا�سيه.

تطرق  ال�سهرية،  ة 
ّ
الباري�سي احلديقة  نزهة  اأثناء 

خالد  اأف��ادين  حيث  البحري،  املنزل  اإىل  احلديث 

اأمني باأنه ي�سكن مع نفر من اأهل الأدب يف منطقة 

)�سبته(  طريق  يف  يون�س(  )بني  تدعى  طنجة،  بعد 

ة. 
ّ
التي ي�سكنها خالد الري�سوين املتزوج من اأ�سباني

كما  واحلياة،  والقراءة  للعزلة  مثايل  املكان  وهذا 

اأنه لي�س مرتفع الثمن.

منذ افرتقنا وهذا املكان ي�سكن خميلتي واأحالمي.. 

بتج�سيد  املعجزة  �س�اأجرتح  اأم  كذلك،  �سيظل  هل 

احللم الهارب دومًا من �سجن الوقائع والتاريخ؟!

* * *

الغيوم  بع�س  تعلوها  ناعمة،  و�سم�س  وبحر  جبل 

الطالعة من املحيط: ذلك ما يتمناه الكائن الفاين 

يف عبوره ال�رسيع.

* * *

حتت املنزل الذي اأق�سي فيه اأ�سبوعًا، رجل ي�سي�س 

املواقف  يف  املتكاثرة  وال��دراج��ات  ال�سيارات 

اأ�سم  كان  وال�سخور...  الأ�سجار  بني  ة 
ّ
الع�سوائي

النهار  ط��وال  وامي���اءات  اأ�سواتًا  يطلق  واأخ��ر���س 

وجزء من الليل... اأ�سم واأخر�س، اإنها النعمة ولي�س 

يقي  كي  اخلر�س  نعمة  ة. 
ّ
عربي اأر�س  يف  الإعاقة، 

نف�سه عواقب الكالم والتعبري و�سط جحافل الَع�س�س 

املنت�رس واملرت�سد يف كل زاوية ومكان، خا�سة يف 

ظل التطور التقني الذي مل ت�ستفد منه بالد العرب 

ال�سا�سعة، ال يف جمال القمع وتكري�س ال�ستبداد..

حلظة  كل  ويتعذب  يتاأمل  ل  كي  ال�سمم  ونعمة 

التكرار  وذل��ك  القاتلة،  العامل  ب�سو�ساء  وثانية 

التي  الفاجرة  ة 
ّ
الدموي احلفلة  تلك  لهذيان  املريع 

تب�سط �سلطتها املطلقة على ربوع العرب وال�سالم..

* * *

جاء  البحر،  من  القريبة  طنجة،  مطاعم  اأح��د  يف 

ة 
ّ
اجلر�سون بقائمة الطعام املكتوبة باللغة الفرن�سي

ة 
ّ
بالعربي منيو،  اأو  قائمة  زوجتي  طلبت  وحدها. 

وعلق  ة 
ّ
الجنليزي اجلر�سون  جتاهل  ة. 

ّ
الجنليزي اأو 

ة يف الكتب 
ّ
بحما�س على العربية... يا مدام ، العربي
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فقط. املغرب كله يتعامل بالفرن�سية؟!

ال�ستيطان  من  طويلة،  متعاقبة  عقوداً  اأن  تذكرت 

الفرن�سي، كما يف اجلزائر، كونها حمافظة اأو جزءا 

يحلمون،  كانوا  كما  الفرن�سي  الرتاب  من  ع�سويًا 

وعقوداً من ال�ستعمار للمغرب وتون�س مل يفلح يف 

ة 
ّ
ة الناطقة بالعربي

ّ
فرن�سة هذه البالد ال�سمال اإفريقي

ذات الرتاث ال�سالمي املتعدد اثنيًا وثقافيًا.

الحتالل  اأثناء  ال�ساحقة  الفرن�سة  مقاومة  كانت 

قبل  من  ة 
ّ
وم�سريي قوية  واأبعاده،  مظاهره  بكل 

من  احلقبة  تلك  يف  الفاعلة  ة 
ّ
املغاربي الُنخب 

بعمق.  تدرك  املقاومة  النخب  كانت هذه  التاريخ، 

اأجل  من  الوجوه  متعددة،  ح��رب  غمار  يف  وه��ي 

اأو  �سعب  تدمري  اإن  وامل�ستقبل،  ة 
ّ
والهوي ال�ستقالل 

على  املحمولة  الذاكرة  تدمري  عرب  اأول  ياأتي  اأمة 

اللغة والثقافة والتاريخ.. 

يتبدى يف الربهة الراهنة، حيث اإن النهيار العربي 

ال�سامل، من غري �سقف ول قرار ، ي�سّهل مهمة �سحق 

يف  املهيمنة  »الطبقة«  قبل  من  والتاريخ  الهوية 

ة وغريها..
ّ
البالد املغاربي

كان  ال�سمال  اأن  رغم  الطنجاوي،  اجلر�سون  كالم 

يتقنون  اأبنائه  من  والكثري  اأ�سبانيا  من  حمتال 

ال�سبانية اأو يتكلمونها،مل اأ�سمع مثله خالل اقامتي 

يف اجلزائر اآخر عام يف �سبعينيات القرن املن�رسم، 

ول يف زياراتي املتعددة الكثرية للمغرب ..

بطنجة،  املطعم  يف  جلو�سي  من  �ساعة  قبل  كنت 

قدمت من )ا�سبيليا( الأندل�سية عرب )الطريفه( ب�سعة 

ال�سفة  عن  ة 
ّ
الأ�سباني ال�سفة  تف�سل  كيلومرتات 

املغربية التي كانت موحدة يف بع�س فرتات اآفلة.. 

اأو  )الطريفة(  اأ���س��واء  ت��رى  اأن  ميكنك  الليل  ويف 

)اخلزيرات(، من فرط القرب واجلوار . وكل قول عن 

ة ح�ساريًا ومدنيًا، يدخل يف باب 
ّ
الفروق اجلوهري

البداهة والنوافل ، من �سدة و�سوحه.. ب�رساً، مكانًا 

وتنظيمًا اإداريًا ... الخ.

 بحيث تعود اإىل هواج�س واأ�سئلة البداهة من جديد 

طرحها.  على  طويلة  و�سنني  عقود  تقادمت  بعدما 

العرب  يتخلف  ملا  الأوىل:  الأ�سئلة  بدء  على  دا 
ْ
عو

اأن  القبيل، رغم  واأ�سياء من هذا  الآخرون؟  ويتقدم 

تكاد  واإمكاناتها  تاريخها  يف  والظروف  ال�رسوط 

تكون متقاربة حّد التماثل ، ورمبا اجلانب العربي 

ق يف بع�سها وال�سبق؟؟!!
ّ
له التفو

�سنني  قبل  وكنت   ، واإيابًا  ذهابًا  )الطريفة(  عرب 

الكثيف  الزمان  وتقدم  الغمو�س  اأن  اإذ  حت�سى،  ل 

اإىل  طنجة  من  ذهبُت  قد  والإح�ساء،  العّد  يبتلع 

)ملقا(  نو�س(  م��وري  )ت��وري  الأ�سباين  ال�ساطئ 

ذهبُت  امل��رة  هذه  اخلزيرات  اأو  )اجلزير�س(،  عرب 

التي  الأندل�سية،  الأر����س  �سوب  )الطريفة(  عرب 

والزهو  املجد  �سورة  تالوة  العرب،  للزائرين  يحلو 

 .. اأرجائها  اأدمي  احل�ساري حني يقرتبون ويطاأون 

هذا  ة( 
ّ
)النو�ستاجلي ال�ستعادة  �سعور  يخامرين  مل 

لتاريخ منقر�س. كنت منت�سيًا باأنحاء هذه الطبيعة 

و�سخاء  ب�رساً  وبهجة،  جماًل  املحت�سدة  الأندل�سية 

ة كابو�س الراهن الدامي 
ّ
مكانا، ومن اجلهة العربي

ا�ستعادة وحنني  نافذة لرتف  ، ل يرتك  والوح�سي 

من هذا القبيل.

تذهب بي الذكرى اإىل عهد �سحيق حني كنت تلميذا 

الطلبة  ال�سبعينيات، حني نظمت نوادي  يف قاهرة 

جمعت  الأ�سبانية  املدن  وبع�س  مدريد  اإىل  رحلة 

طلبة من اأنحاء اخلليج واجلزيرة، وكنا يف احلافلة 

التي تقلنا بني امُلدن والقرى ال�سبانية املختلفة..

امل�ساحات  تغطي  ال��ث��ل��وج  ���س��ت��اء،  ال��وق��ت  ك��ان 

ال��ت��ي جتتازها  وال��ط��رق��ات  واجل��ب��ال  اخل�����رساء 

املعامل  بني  الطلبة  حتمل  وهي  الأنيقة  احلافلة 

بق�رس  )قرطبة(  مدينة  من  اقرتبت  حتى  وامل��دن، 

حمرائها وجمالها الباهظ، حني انربى اأحد الطلبة 

ا�سرتجاع  من  )لبد  �سارخًا  احلافلة  موؤخرة  من 

الأندل�س من ا�ستعادة املجد التليد!!( قام طالب اآخر 

اأول فل�سطني قبل الأندل�س(.. ثمة  قائال: )ا�ستعيدوا 

وعي مبكر باملاأ�ساة لدى البع�س..
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احلنني  بي  يذهب  مل  املت�سظي،  ال�سياق  ه��ذا  يف 

املزهر  اليبريية  اجلزيرة  ل�سبه  العربي  احلكم  اىل 

ح�سارًة، فنًا ومعرفة، بل ذهب على نحو ما من فرط 

ما يحمل املرء من اأثقال غثيان احلا�رس وانحطاطه 

، اإىل القائد املغربي )يو�سف بن تا�سفني(. كنت يف 

 . الأ�سبان  اأر�س  اإىل  التي تقلني  الباخرة املغربية 

باخرة حديثة لكنها خمّلعة الأبواب واملرافق. كنت 

اأ�سيلة.  الطود يف  عبداللطيف  ال�سديق  اىل  اأحتدث 

واأ�ساأله عن ابنه )يو�سف تا�سفني( الذي يع�سق البحر 

زيارة  فيزة  يعطوه  لن  الأ�سبان  ان  مازحًا،  واأقول 

ب�سبب ا�سم ذلك القائد الزاهد وال�سارم،الذي �سحق 

ون�سف  قرنا  واأُجل  )الزلقة(  معركة  يف  جيو�سهم 

القرن �سقوط »احلكم العربي ال�سالمي«.

حدين من حمافظة 
ّ
على رغم ما ات�سم به عهد املو

�سديدة على خالِف العهود املزهرة ال�سالفة... حتى 

حلت الهزمية احلتمية مبنطق ال�سريورة والتاريخ.

ة 
ّ
وبداأت تبزغ دورة كربى جديدة يف تاريخ الب�رسي

مد�سنًة اأكرب جمزرة يف التاريخ. هي بدايات �سعود 

احل�سارة الأوروبية احلديثة امل�ستمرة واملهيمنة.

* * *

مدينة  زم��ن  ذات  ك��ان��ت  ال��ت��ي  )ط��ن��ج��ة(  ت��غ��ريت 

البحرية  ناحيتها  من  خا�سة  )كوزموبوليتية( 

للمدينة  رئ��ة  مبثابة  اجلميل،  الكورني�س  و�سار 

املختنقة بزحام ال�سيف وملماته الكثرية. وب�سبب 

ة 
ّ
البحري �سل�سلة املطاعم  الكورني�س، اختفت  ظهور 

مبا�سي  الثني  بتنوعها  تذكر  والتي  املتنوعة 

املدينة التي كان الطابع الأ�سباين يغلب عليها.

الذي  الرجل  ب�سحبة  الغاربة،  زياراتنا  يف  وكنا 

ده، كتاباته، واأقدامه ال�ساجة، 
ّ
تعي�س املدينة ت�رس

)احل�سريي(  ق��ول  على  منهاالطرق،  تهرب  التي 

تلتقي  ال�سعاليك  روح  املبدع،  العراق  �سعلوك 

قارعة  على  وتلتقي  البعيدة،  امل�سافات  تختزل 

الكون والكتب واحلانات.

يف ليل طنجة املوغل يف ال�سهر وال�سخب املتاخم 

يف  املحيط  مبوج  يلتقي  اأن  قبل  املتو�سط  ملوج 

الذي  �سكري  حممد  ك��ان   - بقليل  بطيل(  )را���س 

وحني  الرباط،  اأو  اأ�سيلة  طريقنااإىل  يف  نلتقيه 

�سقاء طفولته  �سهدت  التي  املدينة  منكث فرتة يف 

الفقر  البالغ  ال�سمال  ري��ف  م��ن  ق��ادم��ًا  املبكرة 

الأدبي،الذي جاءه  و�سهدت لحقًا جمده  والق�سوة، 

�سدفة من غري اأدنى تخطيط اأو اتفاق.. كان �سكري 

حني ي�سيق ذرعًا بو�سط املدينة ينحدر اىل مطاعم 

تغطي  وهي  غالبًا،  الأ�سبانية  الأ�سماء  ذات  البحر 

بالآلئ  اآخ��ره  اإىل  اأول��ه  من  الرملي  ال�ساحل  رقعة 

نة.
ّ
اأ�سوائها امللو

* * *

الطق�س  يفوق  ال��ذي  بطق�سها  طنجة  اأ�سياف  يف 

حممد  مع  �سكري  يزدهر   ، ورق��ة  روع��ة  الأ�سباين 

حيث  الرهيب.  اخلوري،الثالثي  وادري�س  زف��زاف 

منه  جزء  اأو  ال�سيف  فرتة  لق�ساء  الأخ��ريان  ياأتي 

ة الكرمية،اأو يف �سيافة 
ّ
يف �سيافة املدينة البحري

�سكري على اخل�سو�س..

وهاوياته  متاهاته  مبذاهب  يذهب  اأن  وللخيال 

منفلتني  اأحرار  كّتاب  ظل  يف  ال�ساخبة  ية 
ّ
املتعو

الوقورة من غري  والتقاليد  الجتماعية  القيود  من 

اأقنعة عدا اأقنعة احلقيقة العارية..

يدعوه  كما  )بدري�س(  مع  �سكري  اخت�سم  وحني 

الأ�سدقاء ، حد القطيعة، قلت لالأخري ، ما راأيك يف 

�سيكون  باأنه  اأجاب  جديد،  من  ال�سمل  للم  ال�سعي 

ل�سُت  فاأنا  ذلك..  بعد  . ماذا ح�سل  اأذكر  ل  �سعيداً.. 

اإل زائراً مو�سميًا..

رحل زفزاف ورحل �سكري، وبقي )بدري�س( �سامداً 

يقاوم �رسوف الدهر ولو اىل حني.

ها اأنا الآن يف طنجة اأم�سي مع بهاءالدين الطود 

وعبدالله..القادم  فا�س  من  القادم  احلاكم  وعزيز 

من الق�رس الكبري، اإىل مطعم »اخلبز احلايف« على 
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ا�سم الرواية الأ�سهر ل�سكري.. وكانت �سوره تغطي 

جدران املطعم، امل�رسب، حمدقًة بطيبة ورعب يف 

ي�ستمر يف غيابه  يف �سخب  الذي  الب�رسي  احل�سد 

احلياة ومتعها العابرة..

�سيجارته  فمه  يف  بامتياز،  احلا�رس  الغائب  كان 

املعهودة، من ظلمة الأجداث حزينًا و�ساحكًا ينفث 

الدخان يف وجوه الأحياء والأموات..

اأتذكر مرة وجدت �سكري �سدفة يف الرباط، على غري 

العادة، وكان نورالدين اأفاية يقدم برناجما ثقافيًا 

ا�ست�سافني  البي�ساء...  الدار  ومقره  التلفزيون  يف 

و�سكري كل يف حلقة على حدة.. يف ال�سباح املبكر 

اأخذ  الطريق  اأخذنا نورالدين ب�سيارته، ويف خ�سم 

�سكري يتلوى من فرط الأمل ويتقياأ،اأوقف ال�سيارة 

الدواء  اأخذ  اأن  بعد  هداأ  حني  الطريق  ا�ستاأنفنا  ثم 

لي�ست  »معدتي  قائال:  وارتاح  توازن  حتى  و�رسب 

مري�سة لكنها مهلوكة«.

* * *

حني داهمه املر�س ، هو من ذلك النوع الذي ل يتيح 

احلياة  عن  واعتقاله  عزله  فر�سة  والأمل  للمر�س 

التح�سينات  من  لديه  اإذاأن  ثانيًا،  والكتابة  اأوًل 

ويدحرها،  والأمرا�س  العوائق  يهزم  ما  والو�سائل 

واجل��وع  الأمل  �سجرة  ظ��الل  حتت  تربى  ال��ذي  هو 

والقهر، ما اأك�سبه هذه احل�سانة وهذه املنعة..

اأ�رست اإىل اأن الكتابة بالن�سبة له ثانية بعد احلياة، 

الدائم  فيها.اإح�سا�سه  بحث  تكملة  اإل  لي�ست  وهي 

مثل ذلك النفر من الكتاب، باأنه اأتى اإليها بال�سدفة 

واهمني  اآخرين  مثل  ولي�س  ال�سكنى..  له  وطابت 

 .. الإلهام  وحظوة  ة 
ّ
العبقري رحم  من  لدوا 

ُ
و باأنهم 

مرة جاءه كاتب قال له )�سي �سكري ثمة اجتماع 

ملثقفي ال�سمال ل بد ان حت�رسه( اأجابه باأنه لي�س 

يف  مكتبه  واجهة  اأمام  من�سي  كنا  ومرة  مثقفًا... 

ال�سارع الرئي�سي، حني لحظ كتابًا األ�سق بالواجهة 

يقارع  هيجل  )ف��ري��دري��ك  ن��وع  م��ن  ال��زج��اج��ي��ة 

وعيناه جاحظتان  راك�سًا  كانت( فجفل  عمانويل 

هو  الكبرية...  العناوين  من  وذعره  خلوفه  متثياًل 

ال�سعلوك الذي ل يقيم اإل يف »ال�سطحي« والعابر.

ب�رساوة  قاومه   ، الع�سال  املر�س  داهمه  حني 

كان   . وال�ست�سالم  التداعي  يف  ق��واه  ب��داأت  حتى 

العا�سمة،  الرباط  يف  الأورام  م�ست�سفى  يف  يرقد 

اآن��ذاك  وك��ان  الأ�سعري،  حممد  �سديقه  زاره  حني 

اأنام من  اأنا  )اأخريا ها  للثقافة.. قال �سكري  وزيراً 

غري حراك( العا�سفة تنام على �رسير املر�س بعد 

موقف  هكذا  اأمام  والزمن..  امل�سافات  اأنهكتها  اأن 

ماأ�ساوي، اأي كلمة موا�ساة اأو تعزية لي�ست من غري 

هينة..
ُ
نفع فرمبا تكون م

ينت�سل  اأن  اإل  املرح  بح�سه  الأ�سعري  من  كان  فما 

ويقول:  املرتقبة،  امليلودراما  حلظة  من  املوقف 

مبقام  يليق  ل  هذا   ، �سكري  يا  واحد  �رسطان  )هو 

عظيم مثلك.. قول ثالثة .. اأربعة...(.

املرح   
ُّ

ح�س حتمي،  هو  ما  اإزاء  ال�سوداء  الفكاهة 

العابث الرتاجيدي اأكرث بالغًة يف التعبري هو الذي 

ينت�سل اللحظة املحتدمة من براثن قدرها الكئيب.

* * *

يف ُعمان ، زمن الطولة البعيدة، ل نكاد نعرف �سيئا 

امل�رسق  بالد  ثقافة  كانت  املغاربية،  البالد  عن 

املحلي،  الإرث  بجانب  مناحيها،  بكافة  العربي 

متار�س مطلق الهيمنة على الوعي العام وهو وعي 

بدئي وتقليدي..

الثورة  عن  الغام�س  الكالم  ي�سبه  ما  هناك  وكان 

الأمازيغ  يقطن  حيث  ميزاب(،  و)وادي  اجلزائرية 

مذهبية  رح��م  �سلة  تربطهم  الذين  البا�سيون، 

باخوانهم يف ُعمان.

الغمو�س حول  ا�ستمر هذا  القاهرة،  وحني كنا يف 

تلك البالد ال�سا�سعة والنائية.. نفر من الطلبة ذهب 

مثرية عن طبيعة  باأخبار  وجاء   ، املغرب  اىل  من 

تعامل  امل�رسق ولطف  تفوق بالد  التي  البالد  تلك 
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اأهلها مع الغرباء..

ذات �سباح قاهري، �سدرت جريدة الأهرام وعلى 

�سفحتها الأوىل على غري املعتاد، �سورة اجلرنال 

كان  الثاين.  احل�سن  امللك  يد  يقبل  وهو  )اأوفقري( 

حممد  مبقالة  م�سنودا  العريقة،  اجلريدة  مان�سيت 

)بطرحه(،  املعروف  التحرير  رئي�س  هيكل  ح�سنني 

حول زلزال النقالب الذي قاده اجلرنال، يد امللك 

اليمنى وال�ساربة بقوة البادة لأعدائه، وقد خرج 

التي  املعجزة  بغرابة  �ساملًا  احل�سن  امللك  منها 

يكتنفها غمو�س التف�سري والأ�سباب.

تكررت بعد هذه املحاولة حماولت اأخرى، ويخرج 

اأكرث قوة وبط�سًا من ذي قبل...  العنيد  امللك  منها 

بالحتجاجات،  ي�ستعل  ال�سمال  ري��ف  ك��ان  م��رة 

األقى خطبة، كاأمنا يتقم�س فيها �سخ�سية احلجاج 

يخاطبهم  اأنا؟(  من  )تعرفون  الثقفي..  يو�سف  ابن 

بف�ساحة عالية و�رس�سة.. لكن بدل اأن يقول »اأنا ابن 

جالء وطاّلع الثنايا، متى اأ�سع العمامة تعرفوين« 

وب�سبب ثقافته الفرن�سية، كما العربية، ينعطف اىل 

)با�سكال( )تعرفوين من اأ�سلوبي. اإن للرجل ا�سلوبه 

كما يقول با�سكال(..

لكن رغم بط�س اخلطاب و�رسا�سته ، ظل احل�سن الثاين 

يتعاطى مع ال�سيا�سة ومل يقطع معها ب�سبب الأحداث 

ة ل�سخ�سه ودولته 
ّ
ة والعدائي

ّ
ة، الحتجاجي

ّ
النقالبي

- ظل يتعاطى وفريقه مع ال�سيا�سة والوقائع. وهذا 

ما مييزه عن ملوك وروؤ�ساء امل�رسق من »اأ�سقائه«.. 

فرغم ان تلك الأحداث بع�سها ج�سيم، يدفع اأمثاله 

القائمة  ال�سيا�سية  احلياة  ت�سفية  الت�سفية،  اىل  

اأحزاب ونقابات، واكتفى بت�سفية  يف املغرب من 

خ�سومه املبا�رسين..

التاريخ  مركز  امل�����رسق،  ب��الد  يف  ذل��ك  ح�سل  لو 

احل�����س��اري وال��روح��ي وم��رك��ز ال���دم وامل��اأ���س��اة، 

اىل  واأحيلت  بكاملها،  وجهات  مدن  ل�سُتوؤ�سلت 

الأهلية ووقائعه  الراهن وحروبه  انقا�س كما هو 

التي تتنا�سل من غري هوادة..

هناك وب�سكل من الأ�سكال، ثمة تعامل مع ال�سيا�سة، 

نجز �سلفا مع القتل 
ُ
�سوابه وخطاأه. وهنا تعامل م

والت�سفية والرتهيب بكل اأ�سكاله..

اىل  نزعنا  واذا   ، املغرب  يربئ  ل  الكالم  هذا  مثل 

التفاوت،  بع�س  على  املغاربية،  البالد   ، ال�سمول 

العربي  ال�رسق  مثالب  عن   ، وينزهها  ويرفعها 

النحو  ه��ذا  على  احل��ال  ك��ان  ملا  واإل  ال��ف��ادح��ة.. 

احلداثة  راهن  ا�ستحقاقات  عن  البالد  تخلف  من 

والع�رس.

اإنها وحدة بالد العرب م�رسقًا ومغربًا، وقد حتولت 

الُنخب  قبل  من  والأح��الم،  الطموحات  نقي�س  اإىل 

مزدوجات،  بني  �سعوب  كلمة  اأكتب  و»ال�سعوب«. 

عن  متحدثًا  عبدامللك  اأن��ور  الراحل  كلمًة  متذكراً 

متلك  تعد  مل  كونها  العربية،  البالد  و�سائر  م�رس 

�سعوبًا مبعايري التاريخ والجتماع، واإمنا جتمعات 

ة تعي�س الفقر والإذلل..
ّ
ة ع�سوائي

ّ
�سكاني

* * *

من  اإليها  قادمًا  املغرب  زرُت  الثمانينات  مطلع 

اخلام�س  حممد  مطار  نزلت  اإليها.  وعائداً  دم�سق 

بالدار البي�ساء، وهو ل يختلف كثرياً يف توا�سعه 

وب�ساطته عن مطار دم�سق الدويل. كنت اأحمل معي 

الأخ�رس(  )اجلبل  للتو،  يل  �سدر  كتاب  من  ن�سخًا 

وحني لحظ �رسطي اجلمارك ال�سوري ، كرثة الن�سخ 

يف احلقيبة، اأخذين اىل غرفة جانبية حيث �ساألني 

الكتاب.  وطبيعة  الن�سخ  كرثة  �سبب  عن  ال�سابط 

اأو�سحت اأنني كاتبه، وانني مقيم يف ال�سام ... الخ. 

اإليه،  بالن�سبة  املو�سوع  ة 
ّ
اأهمي لعدم  �سجر  حتى 

الذي حملته اىل املغرب  الكتاب  فاأفرج عني وعن 

والأ�سدقاء..

طريقي  يف  واأنا   ، املغربي  املطار  و�سويل  حلظة 

التي  احلقيبة  اندلقت  احلقائب،  تفتي�س  اإىل منطقة 

ا�ستمرت  التي  كالعادة  مقفولة  غري  وهي  اأحملها 

متبعرثة  الكتاب  ن�سخ  تطايرت  اللحظة،  حتى هذه 
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التفتي�س  �رسطي  جعل  مما  املطار،  اأر�سية  على 

�ساألني  الطابور.  يف  قبلي  الذين  متجاوزاً  يدعوين 

الن�سخ  من  الكم  ه��ذا  ومل��اذا  الكتاب  عن  ب��دوره 

لزميله  اأو�سحت  مثلما  له  اأو�سحت  املت�سابهة؟، 

ال�سابق يف دم�سق.. تركني اأم�سي يف حال �سبيلي 

مثل  بها  حتفل  ا�سافية  واأ�سئلة  م�ساكل  غري  من 

اخلارجية  الردهة  اىل  م�سيت  املنا�سبات..  هذه 

الغافري  زاه��ر  انتظاري  يف  ك��ان  حيث  للمطار 

اأجل  من  املغرب  يف  مقيمون  واأ���س��دق��اءاآخ��رون 

الدرا�سة.

على  فيها  التعرف  يف  بداأت  التي  الفرتة  تلك  منذ 

الو�سط الثقايف املغربي، اأخذت ال�سلة يف التوثيق 

الزمن  اأط��وار  عرب  ومعرفيًا،  جماليًا  واحلميمية 

وتقلبات اأمكنته..

اأ�سدرت  بني�س  حممد  ال�سديق  مع  توبقال،  وبدار 

رائع  ب�سكل  ا�ستقبل  الذي  امل�سافر(  )راأ���س  دي��وان 

مكثفًا...  ح�سوراً  وت�سعبت  العالقة  ات�سعت   . وفريد 

مراك�س،  من  مرة،  من  اأكرث  العام  يف  اأح�رس  كنت 

فا�س، الرباط، الدار البي�ساء، وحتى اأ�سيلة وطنجة 

خا�سة يف مو�سم ال�سيف واملهرجان الذي �سيكمل 

كل  من  الأ�سدقاء  يتجمع  حيث  الأربعني،  عامه 

الأنحاء املت�سظية والبالد..

* * *

وجدت يف املغرب والبالد املغاربية عامة، ما مل 

اأجده يف امل�رسق. ذلك ال�سغف حّد الهو�س واجلنون 

والالماألوف  منها  الطليعي  والفل�سفة،  بالفنون 

واملجهول. هو�س  واخلطر  املغامرة  الذاهب �سوب 

عرب عنه اأ�سحابه كتابة و�سلوكًا، حياة وموتًا..

الالغائي  والندفاع  الهو�س  هذا  يفي�س  اأحيانا 

اآخر  اىل  ه��ذه  فترتاجع  الكتابة  على  باملعرفة، 

بالقراءة  مفعم  مثقف  من  كم  وهواج�سها.  الهموم 

ة، 
ّ
التعبريي والأمن��اط  املعارف  �ستى  يف  املبحرة 

احل�سيلة  هذه  فتتحول  وال�سهرة،  بالكتابة  يزهد 

خطاب  اىل  حياة.  واأ�سلوب  حياة  اىل  املرتاكمة 

يومي �سفوي، يرفد الثقافة بهذا العمق الزاخم اأكرث 

مما يكتب. هذا الرافد من روافد هذه الثقافة، ي�سب 

�ساحة  يف  البارزة  باأ�سمائه  العري�س  متنها  يف 

الثقافة والفكر العربينّي .. فقد اأعطت هذه املناطق 

العرب  ثقافة  واأم��ّدت  الأخ��رية  �سنة  الثالثني  يف 

وفكرهم الذي و�سل يف بع�س اأقانيمه اىل التنميط 

هو  ما  بكل  العقيم،  التكرار  و�سجر  اليديولوجي 

جديد، مبعث �سجال م�سيئ..

الأ���س��م��اء يف ه���ذا امل��ن��ح��ى م��ن ف���رط اإحل��اح��ه��ا 

وح�سورها، لي�ست بحاجة اىل اإيراد وت�سطري..

* * *

ة 
ّ
اأ�رسُت اإىل اأن احلنني املفرط الذي ي�سبه املازو�سي

التاريخية، مل يعربين هذه املرة، ذلك الذي يخرتق 

لكنني  واحل�سارات..  الع�سور  بني  التائه   
ّ
العربي

منازل  من  منزل  �سطح  على  الليل  اأق�سي  واأن��ا 

)ا�سبيليا( القدمية، بدعوة من �سابر الفقيه وزوجته 

الفرن�سية )دافني( كان جو املدينة حارا باملقايي�س 

الباذخة  الليل  ن�سائم  تهب  حني  لكن  ��ة، 
ّ
الأوروب��ي

تن�سي �سكانها حرارة النهار ال�سيفي.

ال�سطوح  ليل  ا�ستعادة  م��ن  ال��ه��روب  اأ�ستطع  مل 

ال�سيفي باأن�سامه العذبة الرحيمة يف دم�سق خا�سة 

وكذلك بغداد. حني يلوذ ال�ساكنة ب�رسفات املنازل 

يف  القائلة،  لهب  من  وا�سرتاحة  هربًا  و�سطوحها 

اجلزيرة  و�سبه  الأندل�س  اأعطت  التي  البالد  تلك 

علومًا  معماراً،  وح�سارتها  جمدها  ة، 
ّ
الالإيبريي

الراهن  ت�ستدعيها جتربة  ال�ستعادة  وفل�سفة.. هذه 

كل  مفرت�سة  املتنا�سلة  احل��روب  تنق�س  اأن  قبل 

الراهن،  واجل�سد.. يف  الروح  والقاع،  ال�سطح  �سيء، 

ال�سالم،  بغداد مدينة  بالتاريخ، حني كانت  فكيف 

الأموينّي  مركز احل�سارة واملعرفة. وقبلها دم�سق 

الذين اأ�س�سوا كل ما هو ملحمي ونبيل. اأولئك الذين 

ه�سام-  بب�ستان  اأحلقوها  الدنيا  بهم  �ساقت  اذا 
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ح�سب �سعيد عقل- ه�سام ابن عبدامللك ابن مروان.

الأوائل،  املوؤ�س�سني  بعد  هم  وتاريخيًا  مو�سوعيًا 

العربي  اأر���س��وا دع��ائ��م م�����رسوع احل�����س��ارة  م��ن 

هيمن   ، �سنوات  ع�رس  غ�سون  يف  الذي  ال�سالمي 

على العامل من حدود ال�سني حتى جبال )الربان�س( 

اأي  يف  زمنيًا  يتحقق  مل  ما  ة، 
ّ
الأوروبي القارة  يف 

العظيمة.  روم��ا  فيها  مبا  قبلهم  اأخ��رى  ح�سارة 

حتتدم  والذي  نعي�س،  الذي  الزمن  مفارقات  ومن 

اأحالم  �سارقة  الب�سعة  الطائفي  العبث  حروب  فيه 

اإىل ذلك  .. متتد املجزرة  النبيلة  التغيري احلقيقية، 

ة، حني 
ّ
التاريخ ، فيما ي�سبه ت�سفية ح�ساب انتقامي

يتعاطى  الذي  التلفزيوين  امل�سل�سل  ذلك  �ساهدت 

بن  عبدامللك  اأظهر  وقد  الرثية،  املرحلة  تلك  مع 

هذا  مثل  )�رس�سوح(.  �سخ�سية  هزيل  ب�سكل  مروان 

التعاطي �سبق اليه كتاب واأدباء تفننوا يف التنكيل 

مل�سانع  م�سجلة  ماركة  اأ�سحى  الذي  بالتاريخ، 

تغذيها  ال��ذي  الطائفي  النحطاط  وغرائز  احلقد 

ل 
ّ

وقائع النك�سار اجلاثمة.. هذه املجزرة التي ترتح

ة اىل التاريخ 
ّ
ة والرمزي

ّ
من الراهن باأبعاده الواقعي

الكتاب  من  الطائفة  ه��ذه  عرب  والقريب،  البعيد 

�ساحق  ب�سكل  تفوقوا  الذين  العرب  و»املفكرين« 

اأحوالها.  اأ�سواأ  يف  ة، 
ّ
ال�ست�رساقي مرجعياتهم  على 

ر�سخوا ما ي�سبه املعطى اجلاهز والنمط، حيث منت 

والنحدار  والدم،   
ّ
بال�رس اإل  يزخر،  ل  التاريخ  هذا 

)كذا(  باملطلق  ة 
ّ
والوح�سي والفجور  والقمع  القيمي 

تقابل هذا املنت الهوام�س التي هي النقاء الثوري 

الطهراين باملطلق!!!

�سوء  يف  رقعتها  ات�سعت  ال��ت��ي  الطائفة  ه��ذه 

م�ستباحًا  نهبًا  العربي  التاريخ  و�سار  احلا�رس، 

ة »احلداثة«.. 
ّ
للغرائز الطائفية والعن�رسية ول�سعوبي

التي تن�سد اىل نيت�سه واأقرانه. نيت�سه الذي عرب عن 

غ�سبه العميق واجلذري جتاه تاريخ الب�رس قاطبة، 

هيجل  اأم��ا  ع��ار.  يف  ع��اراً  كونه  يف  خّل�سه  حيث 

اإل  لي�س  الب�رس  تاريخ  ان  فقال  الكبري،  العقالين 

اأو  الأتراك  العرب فح�سب ول  تاريخ  لي�س  مذبحة.. 

الرومان اأوالفر�س...

ة، وهو مطلب 
ّ
لو قراأ اأولئك بحد اأدنى من املو�سوعي

املحدثني،  وال�سعوبيني  الطائفيني  على  م�ستحيل 

بة..
ّ
لكان هناك �سوء �ساطع للحقائق املغي

لكن جفاف  ومازو�سيته،  احلنني  �سطوة  نهرب من 

الواقع وفظاعته، يدفعك ل �سعوريًا اىل فتح نافذة 

الآفلة من غري عودة..  احلنني  ولو �سيقة يف جّنة 

ن��وازع  ن��ازع من  ���س��اذج، لكنه  ان��ه حنني  اأع��رف 

�ساحبة  خيالت  اإل  منهما  يبق  مل  وفتوة  طفولة 

تعرب بني احلني والآخر...

* * *

ال�سلميني  املتظاهرين  هتاف  �سمعي  اىل  يتناهى 

�سيمة..
ُ
و�سط طنجة ت�سامنًا مع احلراك املطلبي للح

حف املغربية ذات 
ُ

هذا ال�سباح اأقراأ يف اإحدى ال�س

كانت  زمن  منذ  وباملنا�سبة  الوا�سعة..  ة 
ّ
املقروئي

و)العلم(  لهذا احلزب.  التابعة  ال�سرتاكي(  )الحتاد 

ة 
ّ
التابعة حلزب ال�ستقالل و�سحيفة )اأنوال( احلزبي

هي الأخرى حتتكر هذه ال�سفة.. اأول ما يوؤ�رس لهذا 

والتطورات يف املجتمع  التغيريات  ال�سياق.. جملة 

وال�سيا�سة، اأف�سحت املجال ل�سحف اأخرى لي�س لها 

الرا�سخ  الكال�سيكي  النحو  هذا  على  ة 
ّ
حزبي �سفة 

تاريخًا اأو ن�ساًل.

اأملانيا.  يف  ال�سوريون(  )املغاربة  ظاهرة  عن  اأقراأ 

امل��غ��رب،  م��ن  معظمهم  ب����الآلف  ي��ع��ّدون  وه��م 

مراهقون  وجلهم  وتون�س.  اجلزائر  من  والبع�س 

، ي�سكلون ظاهرة عنف ل نظري لها يف بع�س 
ّ

وُق�رس

وانتهاك  وال�رسقة  الغت�ساب  الأملانية. من  امُلدن 

كافة القوانني واملح�سورات. 

اأحدهم اغت�سب م�سنة خارجة من الكني�سة، عمرها 

الرعب  بثوا  ال�سنة  راأ���س  ليلة  ويف  عامًا.  ت�سعون 

واأ�سالوا الدماء، حتر�سًا وتدمرياً يف كل اجتاه..

العنيفة،  للممار�سات  عمراً  املثالية  الفئة  ه��ذه 
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ا�ستقطاب  اأو �سمن  مفتوحة،  فو�سى  هكذا   �سمن 

حدب  ك��ل  م��ن  املتكاثرة  فة 
ّ
املتطر التنظيمات 

ق 
ُ
الطر ت من املغرب حتى و�سلت اىل 

ّ
و�سوب. فر

اأطفالهم  مع  ال��ف��ارون  ال�سوريون  ي�سلكها  التي 

وعائالتهم من جحيم احلرب والإبادة.. عرب تركيا، 

قوارب  امل��وت«،  »ق��وارب  يف  التهريب،  ومغامرة 

التيه وال�سياع يف خ�سم ليايل املحيطات املدلهمة 

يف  ي�سلكوا  مل  امل��رة  هذه  وال�سمحالل.  باخلطر 

القريبة  وامل�سائق  البحار  عرب  هذه  التيه  رحلة 

التي تف�سلهم عن اأ�سبانيا واأوروبا اأر�س الأحالم. 

ذكاوؤهم املبكر قادهم اىل الأبعد ل�ستغالل فر�سة 

ة، والرحيل مع �سحاياها وكاأنهم 
ّ
املجزرة ال�سوري

جزء من تغريبتهم املاأ�ساوية، لذلك قبلهم الأملان 

على اأنهم �سوريون هاربون من حرب بالدهم حتى 

ة والبالد التي ينتمون اليها.
ّ
انك�سف اأمر الهوي

* * *

الزمان  �سطح  ع��رب  ى 
َ
���رس حلم  راودين  البارحة 

القرن  ات 
ّ
ثمانيني وحتى  الأمويني  منذ  واملكان. 

املكان  املاثلة يف هذا  الهنيهة  ثم  الع�رسين، ومن 

تختزن  والال�سعور  الأعماق  مطامر  النائي.  الليلي 

�سظايا الأحداث ودخان الكالم الذي طواه الن�سيان 

لتقذفه كاحلمم ال�سغرية يف ليل الغرباء..

احل�سني،  عبدالقادر  مع  باأنني  حلمت  البارحة 

اقرتح  اأن  عبدالقادر  لبث  ما  ما،  مكان  يف  جنل�س 

الت�سال باأبي الوليد يو�سف �سامي اليو�سف، الراحل 

اأخرج هاتفه اخللوي، من  عن عاملنا منذ �سنوات، 

اخلط  اأن  �سوته  من  بدا  الت�سال.  يف  واأخذ  جيبه 

كان م�سو�سًا. ثمة تعرث وغمو�س يف الكالم بحيث 

ميليها  دللة،  ول  افادة  غري  من  تتقطع  اجلمل  اأن 

يف   . والأي��ام  امل�سافة  فرقتهما  �سديقني  خطاب 

غمرة هذا الرتباك اأعطاين قادر الهاتف لأ�ستاأنف 

بعيداً  بعيداً..  )اأبوالوليد(  �سوت  ب��دايل  املكاملة. 

اأي  للكالم حول  احلما�س  وفقدان  البعد  موغاًل يف 

�سيء من اأحوال الب�رس والبالد. ورغم ناأي امل�سافة 

بهيئته  يتحدث  وهو  جل�سته  يف  راأيته  وال�سوت 

لكن  فارغة.  بكرا�ٍس  ��اط 
ُ

حم  
ّ
كر�سي على  القدمية 

الذي  قادر  عند  كان  مثلما  منه  ي�سلني  مل  كالمه 

يف  ات�سلنا  اأننا  يبدو  املكاملة:  توقفت  حني  قال 

راغب  وغري  معكراً  مزاجه  كان  منا�سب.  غري  وقت 

يف اأي حديث، على نقي�س الأيام اخلوايل.

الذي  احللم  ه��ذا  زارين  ال�سبيلية  الليلة  ه��ذه  يف 

ميكن تف�سريه. اإذا كانت الأحالم لها من معنى، غري 

كينوناتها الهالمية العابرة.. )اأحد الفال�سفة اجلدد 

يعترب )فرويد( لي�س عامِلًا مكت�سفًا لقارة الال�سعور 

الفردي، واأحد رموز الع�رس احلديث، واإمنا م�سعوٌذ 

اٌل(. 
ّ

ودج

ت 
ْ
اإن اأبا الوليد، يف تلك الأزمنة اخلوايل التي در�س

كل ر�سومها واأطاللها، كان كثري احلديث والفخر 

العميق  العايل  ب�سوته  وقادته،  الأمويني  بزمن 

التاريخ،  �سفاف  بني  مبتعة  متنزها  يردد  كان 

الهابط  العقل  مقابل  ال�ساعد  وعقِله  اأح��داث��ه، 

اخلانع الذي ل ريب كان ينظر اإليه يف مراآة اأزمنة 

النحطاط ال�ساحقة..       
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ب الزمن لعقود الفنان العماين املتميز حممد.�س 
ّ
ب الزمن لعقود الفنان العماين املتميز حممد.�س غيب الزمن لعقود الفنان العماين املتميز حممد.�س غي
ّ
غي
ّ

رواين)�رواين)�رواين)1920 - 1938م(  وال��ذي  �ب��ن عل��ي ال��ب��ن عل��ي ال�

سعا���سعا���س يف زجنبار يف ال�س��احل ال�رشق��ي لأفريقيا 

يف فرتة حكم ال�س��لطان خليفة بن حارب )1911

��فت ع��ن التمي��ز الثقايف س��فت ع��ن التمي��ز الثقايف س��فت ع��ن التمي��ز الثقايف  سم( ، والت��ي ك�سم( ، والت��ي ك� 1960 -

أحد اأحد أحد  أحد ��ك  أحد ��ك  ��ك س��ك س سوالفني العربي يف تلك املناطق. فهو بال �سوالفني العربي يف تلك املناطق. فهو بال �

�رشرواد الفن املعا���رشرواد الفن املعا���رش يف عمان و�رشق افريقيا يف 

املفهوم الكلي للثقافة وال�سيا�سة حينها.

الرواين  حممد  الركيلي  حممد  ركيلي  الس حممد  السكيلي  حممد  كيلي  الت� الفنان  الت�سل  الفنان  سل  الت�س الفنان  الت�سل  الفنان  ل  أ�اأ�سأ�سأ� يعود 

حيث  ُعمان،  يف  ال�رشقية  عمان، مال  يف  ال�رشقية  ُعمان، مال  يف  ال�رشقية  ُمال  عس يف  ال�رشقية  عسمال  يف  ال�رشقية  مال  � حمافظة  �سإىل  حمافظة  �سإىل  حمافظة  �اإىل  حمافظة  إىل 

والقابل.  إب���راء اإب���راء إب���راء  �ي ي��ت��ي ي��ت��ي  ول يف  جلهم  يتمركز 

نزوح  نزوح سهد  نزوح سهد  هد  � ع�رش  التا�سع  القرن  من  �سفبداية  ع�رش  التا�سع  القرن  من  سفبداية 

ال�ساحل  ال�ساحل إىل  ال�ساحل اإىل  إىل  ال�رشقية  لقبائل  كبرية  لقبائل أع���داد  كبرية  لقبائل اأع���داد  كبرية  أع���داد 

�سعيد  ال�سلطان  اختيار  مع  لأفريقيا  ال�رشقي 

مقرا  زجنبار  )١٨٠٤-١٨٥٦م(  �سلطان  بن 

أن اأن أن  القبائل  لهذه  فكان  له،  ثانية  لهذه سمة  فكان  له،  ثانية  لهذه سمة  فكان  له،  ثانية  مة  سوعا�سوعا�

الفريقي  الداخل  وتو�سعت يف  الرثوات  جلبت 

إعادة اإعادة إعادة  جلمع املال الوفري وال�ستفادة منه يف 

أت ساأت ساأت  أن�اأن�ساأن�ساأن� أن�فالج و أن�فالج و لحت اسلحت اسلحت ال سنع مناطقهم، فا�ست�سنع مناطقهم، فا�ست� نع مناطقهم، فا�ست�سنع مناطقهم، فا�ست�س س�س�

بلدانا وقرى جديدة من هذه الرثوات املالية، 

أحدثت توازنا �سيا�سيا ونفوذا بني قبائل اأحدثت توازنا �سيا�سيا ونفوذا بني قبائل أحدثت توازنا �سيا�سيا ونفوذا بني قبائل  أحدثت توازنا �سيا�سيا ونفوذا بني قبائل حيث  أحدثت توازنا �سيا�سيا ونفوذا بني قبائل حيث 

الداخلية والأقاليم يف عمان. 

ل ريادة واين، مثل ريادة واين، مٌثل ريادة  أن حممد الاأن حممد الرأن حممد الرأن حممد الر أن حممد البالذكر  أن حممد البالذكر  واجلدير 

خالل  وعمان  بزجنبار  املعا�رش  الفن  املعا�رشيف  الفن  رشيف 

أن نبوغه الفني يدل على اأن نبوغه الفني يدل على أن نبوغه الفني يدل على  أن نبوغه الفني يدل على كما  أن نبوغه الفني يدل على اأن نبوغه الفني يدل على أن نبوغه الفني يدل على كما  أن نبوغه الفني يدل على اأن نبوغه الفني يدل على كما  كما م، كما م،  رشالقرن املن�رشالقرن املن�رش

التي ج�سمها  التي ج�سمها سيع  التي ج�سمها سيع  يع  املوا� املتميز يف  املوا�سإح�سا�سه  املتميز يف  املوا�سإح�سا�سه  املتميز يف  املوا�اإح�سا�سه  املتميز يف  إح�سا�سه 

د احلراك العام يف سد احلراك العام يف سد احلراك العام يف الأ�سواق  سبني العمارة ور�سبني العمارة ور�

د التنوع سد التنوع سد التنوع  إىل ر�اإىل ر�سإىل ر�سإىل ر� إىل ر�وكذلك  إىل ر�وكذلك  والب�ساتني واملوانئ، 

ل سل سل  و� ما  بح�سب  التقليدي،  واللب�س  و�سالأنثوي  ما  بح�سب  التقليدي،  واللب�س  سالأنثوي 

لوحة.  و�سبعني  اثنتني  يف  الأل��ب��وم  يف  لوحة. إيل  و�سبعني  اثنتني  يف  الأل��ب��وم  يف  لوحة. اإيل  و�سبعني  اثنتني  يف  الأل��ب��وم  يف  إيل 

وحتته  رواين �رواين �رواين  �ال��ال� م.�س.علي  لوحاته  ويوقع 

 .  M.S.Ali Albarwani باحلروف الالتينية

حممد الربواين »زجنبار 1920  - 1938م«

ريادة الفن الت�شكيلي الُعماين  

بني الواقعية والرومان�سية 

ُ  كاتبة من ُعمان    كاتبة من عمان    كاتبة من ُعمان   *

املي شاملي شاملي * شزنة ال�شزنة ال� زنة ال�مزنة ال�ُم

كتابات



وكما جهلنا اأو غيب عنا هذا الفنان فان القليل 

 ،)Margery( الريطانية  ال�سيدة  عن  نعرفه  ما 

�سمن  يف  املحتفظة  وثائقها  �سمن  وجد  حيث 

بها  امل�سموح  الن�سائية  القيادة  رخ�سة  امللف 

وال�سور.  الر�سائل  وبع�س  زجنبار ١٩٣٨م،  يف 

يف   )  Margery A Freebene( ال�سيدة  عملت  اآن��ذاك، 

جمال التعليم الن�سائي املعا�رش بزجنبار، حيث 

من  وطالبات  مدر�سات  مع  �سور  لها  التقطت 

 )20( القرن  من  الثالثينات  مطلع  يف  زجنبار 

Mar�  وجدت من �سمن امللف املحفوظ . ما تذكره

gery عن الرواين اأنه كان تلميذا )يبدو يف اإحدى 

اخل�سائر  اأن  اإل  اخلا�سة(،  الأوروبية  املدار�س 

التجارية التي اأمٌلت بعائلته، منعته من موا�سلة 

الدرا�سة حيث توقف وهو يف عمر ال�سابعة ع�رشة 

 )Margery( من عمره، وتويف بعدها بعام. اأدركت

هناك  كانت  حيث  الر�سم  يف  ال��رواين  موهبة 

عالقة �سداقة بني الطرفني رغم الفارق العمري 

لوحاته  اإحدى  ا�سرت  انها  اإىل  اأ�سارت  بينهما، 

وهو يف �سن ال� ١٤ وكانت  قيمة اللوحة ع�رشة 

�سلينجات. 
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ال��رواين،  اأع��م��ال   )Margery( ال�سيدة  فجمعت   

و  بريطانيا  اإىل  رجوعها  حتى  بها  واحتفظت 

اأودعت امللف كامال يف �سنة ١٩٨٢ يف  من ثم 

بجامعة  البودليان  مبكتبة  الفريقي  الأر�سيف 

"رود�س  يف  بها  الح��ت��ف��اظ  ومت  اأك�����س��ف��ورد، 

املخت�سة  لالأعمال  بجمعه  املعروف  هاو�س" 

باأفريقيا،  املرتبطة  الريطانية  بال�سخ�سيات 

ال��ب��ارون  اإىل  امل��ن��زل  ه��ذا  ن�سبة  ترجع  حيث 

يف  الريطاين  ال�ستعمار  رمز  وهو  "رود�س" 
وبداية  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية  يف  اأفريقيا 

قدميا  زمبابوي  �سميت  ولذلك  الع�رشين،  القرن 

ال�سباب  اأن  بيد   ، ي�سيا"  ب�"رود  ال�ستقالل  قبل 

الريطاين املعا�رش من جهة ووقفية رود�س من 

باأك�سفورد  فالطلبة  بينهما،  ت�سادم  حدث  جهة 

ال�ستعمار،  رم��وز  من  املنزل  يعتر  بع�سهم 

النخبوية  املميزة  املعامل  اأحد  تعتره  والوقفية 

ف���اإن وقفية رود���س  امل��ن��زل،  ، ولأه��م��ي��ة ه��ذا 

البودليان  ملكتبة  تابعة  املحفوظات  اعترت 

وقد  املبنى،  من  حيزا  تاأخذ  الوثائق  خزنة  واأن 

قررت الوقفية اإبقاءها يف حيز اجلامعة على اأن 

تقام يف املبنى لالحتفالت واملنا�سبات، وبهذا 

هناك  املوجودة  املحفوظات  املكتبة  اأرجعت 

حتمل  وهي  البودليان  يف  الرئي�سي  املبنى  اإىل 

. )MSS.AFR.s.1883( )2(الرقم
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يف  املعا�رشة  باحلياة  جدا  الرواين  تاأثر 

زجنبار، حيث انه وثق جميع ما ياأتي يف 

الر�سم  طريق  عن  اهتمامه،  وي�سد  نظره، 

احلر با�ستخدام الألوان املائية التي نب�ست 

باحلركة واحلياة يف مدونته الفنية التي ل 

ان�سات،   ٦xاللوحة عن ٤ يتجاوز م�ساحة 

مع اختالف اأبعاد وزوايا منظوره يف كل 

اأن  اإل  الأوروب��ي  بالفن  تاأثره  رغم  لوحة. 

خمتلفة  �سورة  عك�ست  الوجدانية  روحه 

عن الر�سم ال�ست�رشاقي يف التوثيق، يعك�س 

بروحه  املمتزجة  ري�سته  جتان�س  ذل��ك 

ونظره للم�سهد فهو جزء من الكل.

 وميكن تق�سيم موا�سيع اللوحات املر�سومة 

اهتمام  الذي يعك�س  الفني  ح�سب املنظور 

الفنان، وهي كالآتي:

العمارة يف زجنبار: 

الإ�سالمية  العمارة  وامتزاج  التنوع  �سكل 

الفيكتوري  الكولونيالية  الفن  وعنا�رش 

والهندية والفار�سية بهوية عمانية ملمحا 

مهما يف جاذبية زجنبار اأبرزها هذا الفنان 

ازدهار حركة  وثق  انه  لوحاته، حيث  يف 

وح�سون  ق�سور  من  الزجنبارية  العمارة 

اهتمامه  اأب��رز  ان��ه  كما  ...ال���خ.  وم�ساجد 

بتفا�سيل وتنوع هند�سة البناء يف الأ�سقف 

واأبواب  والنوافذ  وال�رشفات  وامل�رشبيات، 

يكتف  الب�ساتني. ومل  اأ�سوار  اأو يف  املباين 

فقط باإبراز املباين املهمة اأو ال�سخمة ذات 

البناء الوثيق يف املنطقة واإمنا تطرق اإىل 

الأيدي  لطبقة  الق�س  عمارة  ب�ساطة  اإبراز 

العاملة يف ال�سيد والزراعة. 
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اإبراز تفا�سيل الأبواب و ال�رشفات



واخلانات،  القراآن  ومدار�س  امل�ساجد  وبانت�سار 

عن  املنظورة  ال��زواي��ا  خمتلف  ال��رواين  ق��ارن 

�سقفية املعمارية ملدار�س القراآن. حيث اأبرز من 

خالل الر�سم زاويتني خمتلفتني يف تفا�سيلهما، 

مبنية  مدر�سة  جل��دران  كانت  الأوىل  فالزاوية 

م�ستوية،  واأر�سية  النوافذ  تفا�سيل  مع  بطني 

اأي�سا اختالف مالب�س املعلم عن تالميذه. ويف 

الزاوية الأخرى، اأبرز فيها ب�ساطة هند�سة البناء 

باأ�سقف الق�س ومك�سوفة اجلدران و�سط الب�ساتني 

وب�ساطة اأر�سية البناء.
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تنوع  ع��ن  اخل��ا���س  مبنظوره  ال���رواين  عك�س 

املفتوحة  او  املغلقة  الأ�سقف  ذات  الأ���س��واق 

يف  وامللتوية  ال�سيقة  الأزق��ة  يف  والدكاكني 

بالق�س.  املبنية  والأ���س��واق  املنطقة 

واأبرز فيها حركة وانتعا�س هذه الأ�سواق بتنوع 

للتجار  والثقايف  اجلن�سي  والتنوع  منتجاتها 

وال�سياح باختالف مالب�سهم واأ�سكالهم. 

مدار�س القراآن: 

الأ�شواق املفتوحة واملغلقة: 



نزوى العدد 92 - اكتوبر 2017

26



اأجاد يف ر�سم املنظور مب�ستوى الإ�سقاط الأفقي 

التال�سي  نقطة  تكون  بالزاوية حيث  املنظور  اأو 

يف  الأ�ساليب  هذه  اختالف  واأظهر  نهائية،  ل 

اإظهار  او  الأ�سقف  اإبراز  مع  الأعلى  من  املنظور 

عد اأو�سع اأو ب�سكل اأفقي من واجهة البحر، ليرز 
ُ
ب

اأوقات  فيها التنوع العمراين بجانب امليناء يف 

اأب��رز  ذل��ك  وبجانب  ال��واح��د.  اليوم  يف  خمتلفة 

بال�سفافية، فلكل  والتي تغطى  املائية  بالألوان 

فنان له ب�سمته املتميزة اأو مل�سته اخلا�سة يف 

ال�سفافية  خلق  يف  ويعتمد  اللون،  �سفافية  اإبراز 

والنعومة وذلك عن طريق العمق وامللم�س اللوين 

للوحة.  
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اأفق زجنبار املعماري:



خميلة  ميثل  زجنبار  ميناء  اأو  فر�ساين  تزال  ل 

رومان�سية لل�سعراء والكتاب والفنانني والرحالة 

على ال�سواء، وما زالت هذه الواجهة البحرية اأجمل 

واجهة ميناء يف ال�رشق الفريقي ففر�ساين يف 

واجهة  متثله  ما  �سبيهة  الرومان�سية  واجهتها 

تو�سع  وق��د  م�سقط.  حمافظة  يف  مطرح  ميناء 

الفنان يف منظوره اإىل توثيق حركة امليناء ومن 

ثم اإىل ر�سد توثيق اأنواع ال�سفن اآنذاك والأن�سطة 

املوجودة يف البحر، بل يعك�س حركة امل�ساهدة 

والإطاللة �سواء من واجهة البحر نحو املدينة اأو 

اإبراز املقابلة  بالعك�س بواجهتني خمتلفتني يف 

للم�سهد. 
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عالقة �شكان زجنبار بالبحر:
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تقابل امل�ساهد اأو وجهات املنظور من البحر 



نا�س واأجنا�س من زجنبار:

امللمح الفني الذي برع فيه الرواين بوعيه الفني 

واملهني يف  والطبقي  اجلن�سي  التنوع  اأدرك  اأنه 

والتفاهم  الت�سامح  على  دلل��ة  وه��ذا  زجنبار. 

التي  والثقافات  الجنا�س  خمتلف  بني  الثقايف 

�سكنت يف زجنبار يف ظل احلكم العماين هنالك. 

فعلى �سبيل املثال، اإذا نظرنا اإىل اإحدى لوحاته 

واملحلوق  بي�ساء  ب�رشة  ذو  حالق  يظهر  حيث 

الكمة  او  القبعات  تتمايز  كما  �سوداء  ب�رشته  له 

بينهما، هذا دللة على متاهي التميز العرقي بني 

يف  املقابلة  على  ويعمل  زجنبار.  يف  الأجنا�س 

املدينة  يف  الف�سحة  خالل  الثوب  نوعية  اإظهار 

انه  ال�سخ�سية. كما  الن�ساء، والكل له حرية  بني 

ر�سم ال�سالطني ورجال احلكم بالعمائم والب�سوت 

ال�سخ�سيات  املعروفة باجلوخ، وتدرج يف ر�سم 

وتفا�سيل املالب�س حتى ميكن اأن ي�ستعان به يف 

توثيق نوعية اللبا�س يف زجنبار حينها. 
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ملمح  اأه��م  ت��اأخ��ري  يف  وتعمدت 

يف  متكنه  وه���و  ل��ل��رواين  ف��ن��ي 

عك�س منظوره من زوايا خمتلفة، 

ومتعددة، يرزها بحكمة الأبعاد 

التفا�سيل  واإظ��ه��ار  الر�سم  يف 

بال�سوء والظل.

ب��اإظ��ه��ار  ال������رواين  ي��ه��ت��م  ومل 

التفا�سيل الدقيقة جدا، ولكن اهتم 

م�ستعينا  بالطاقة،  اللحظة  بر�سم 

بجرعة كبرية من الألوان املائية، 

بال�سوء  مليئة  كانت  والنتيجة 

امللونة  وال�سفافية  واله��ت��زاز 

حيث  واجل��راأة،  باحلياة  والغنية 

وواقعيا  ت�سويريا  ر�سمه  يعتر 

مبتعدا  املحيطة،  لالأحداث  جدا 

عن الت�سوير اخليايل والتجريدي 

يف لوحاته.

طبقة  بطالء  ال��رواين  اهتمام  اإن 

نف�سها،  ال��ورق��ة  يف  طبقة  على 

بتقنية  ال���ل���ون  وا���س��ت��خ��دام��ه 

املغطى  احلر  ر�سمه  احرافية يف 

اأم��ام  الب�رش  يفتح  بال�سفافية، 

حالة مريحة ناعمة، وهدوء ي�سمو 

للطبيعة،  اطمئنانه  اإىل  بالنف�س 

لوحاته  النتباه يف  يلفت  ما  هو 

يف  املتكامل  عر�سها  ناحية  من 

زجنبار  روح  اأغ��وار  ت�سر  رحلة 

�ساعرية  فنية  ب���روح  ممتزجة 

عمانية.
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34

يرى غويتي�شولو اأن امل�شروع الروائي مغامرة 

وقول ما مل يقله �أحد 
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�ع�ع��ش خوان غويتي�سولو خالل ال�سنوات املت�أخرة 

من  م�أ�س�وي  م�أ�س�ع  �ع  م�أ�سس م�أ�سسع  ع  و� و�سعة  سعة  فظ� مبراك�ش  فظ�ته  مبراك�ش  �ته  حي� حي�من  �من 

�تب ك�تب ك�ن  �لك�لك� �عية والنف�سية، ف�عية والنف�سية، ف� �حيتني االجتم�حيتني االجتم� �الن�الن�

وال  ومنتهية  ن�جزة  ن�أدبية  �أدبية  نال نالأدبية  أدبية  ا أعماأعم�أعم�أعم�له  أن اأن أن  يعترب 

ب�ملعنى  جديدا  عمال  ب�  جديدا  عمال   � له� له�يف  �يف  لهس لهسيف  يف  ي� ي�سأن  ي�سأن  ي�اأن  أن  ي�ستطيع 

�ش ���ش ���ش  �إده���إده��� إده��الإده��ال ا خلق  يعني  م�  وه��و  للجدة  م�العميق  وه��و  للجدة  �العميق 

�ور الع�ور الع�م الذي بنى حوله  ور العسور العس سواملتعة وتر�سيخ الت�سواملتعة وتر�سيخ الت�

الفكر  عن  مدافع  ملتزم  كك�تب  كك�ره  �ره  أفكاأفك�أفك�أفك� منظومة 

تراثه� تراثه�إب��راز  تراثه�إب��راز  تراثهاإب��راز  إب��راز  و تراثه  إب��راز  و تراثه  إب��راز  �ني�ني� �إ�سب�إ�سب� إ�سباإ�سبا لت�ريخ  املتنور  لت�النقدي  املتنور  �النقدي 

لقد  املدجن،  لقد الأدب  املدجن،  لقد الأدب  املدجن،  أدب  ا العميق متمثال يف  �إن�س�إن�س�ين  إن�سالإن�سال ا

�ؤ�س�س�ؤ�س�س�ت  ؤ�س�سوؤ�س�سو امل هيمنة  على  متمردا  خ��وان  املوا�ستمر  هيمنة  على  متمردا  خ��وان  وا�ستمر 

� ي�سميه ب� ي�سميه ب�لفكر  � الذي يحكمه م� الذي يحكمه م� �الر�سمية وفكره�الر�سمية وفكره�

غويتي�سولو  خ��وان  لكن  الك�ثوليكي،  الك�الوطني  �الوطني 

الكت�بة  غري  الكت�أخ��رى  غري  الكت�أخ��رى  غري  الكتاأخ��رى  غري  أخ��رى  و�س�ئل  و�س�أي��ة  و�س�أي��ة  و�ساأي��ة  أي��ة  ميتلك  يكن  مل 

ك�ن  ك�أن��ه  ك�أن��ه  كاأن��ه  أن��ه  إىل اإىل إىل  س�إ�س�إ�س�فة  إ��الإ��ال ب ه��ذا  ب�اله،  ه��ذا  �اله،  بس ه��ذا  بسه،  ه��ذا  ه،  عي� عي�سن  سن  �م�م� مسمس سل�سل�

العلي� العلي�ت  �ت  الدرا�س� على  الدرا�س�ق  على  �ق  �إنف�إنف� إنفالإنفال ا اوؤولية  اوؤولية  ؤولية  م�س م�سويتحمل  ويتحمل 

عليه  فر�ش  فر�ش  ش  م� وهو  م�لتبني،  وهو  �لتبني،  ب� له  ب�ء  له  �ء  أبناأبن�أبن�أبن� لثالثة 

ذاتية مل  ب���إرادة  الع�مل  هذا  الع�درة  هذا  �درة  مغ� مغ�التفكري يف  �التفكري يف 

ملق�ومة  الفعلي  امل�ستوى  على  ترجمته  ملق�ي�ستطع  الفعلي  امل�ستوى  على  ترجمته  �ي�ستطع 

أن الأن الأن  م�آله�،  على  خوفه  وب�سبب  م�آله�  على  خوفه  وب�سبب   � نف�سه� نف�سه�القبيلة  �القبيلة 

�م�م�ن  مسمس � �سأن  �سأن  �اأن  أن  أقنعه اأقنعه أقنعه  م��ن  م��ن ء  �ن ء  ���دق�����دق��� ��دق��س��دق��س سأ���سأ��� أ���الأ���ال ا م��ن  �ه��ن���ه��ن���ك 

إال اإال إال  �أبن�أبن�ء الثالثة لن يتم  أبنالأبنال الالطم�أنينة واال�ستقرار لالالطم�أنينة واال�ستقرار ل

أبريل اأبريل أبريل  ففي  ذلك  ورغم  لهم.  ذلك سية  ورغم  لهم.  ذلك سية  ورغم  لهم.  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س ال� ال�سيته  سيته  �برع�برع�

�ؤملة وعميقة يقول فيه�ؤملة وعميقة يقول فيه�:  ؤملة وعميقة يقول فيهوؤملة وعميقة يقول فيهو م وثيقة  كتب  مو،  وثيقة  كتب  و،  2014
الرحيم لكيال  املوت  الرحيم لكيال إىل  املوت  الرحيم لكيال اإىل  املوت  إىل  اللجوء  قراري   

َّ
قر لقد 
َّ
قر لقد 
َّ

"
أخالقية ذات اأخالقية ذات أخالقية ذات  �أ�سب�أ�سب�ب  أ�سبالأ�سبال أياأي�أي�أي�مي  أطيل بدون اأطيل بدون أطيل بدون جدوى 

)الليبيدو(  الرغبة  فلم� تختفي  فلم�ية،  �ية،  فلمس فلمسية،  ية،  سخ�سخ� خ�سخ�س �سطبيعة � سطبيعة 

علي ن 
َّ
علي ن 
َّ

ك� ك�   � م� قلت  م�أنني  قلت  م�أنني  قلت  ماأنني  قلت  أنني  أت�أكد اأت�أكد أت�أكد  و أت�أكد بة،  و أت�أكد بة،  الكت� الكت�   � �ومعه�ومعه�

يتحمل  لن  أي�اأي�س�أي�س�أي�س�  ج�سدي  أن اأن أن  أح�اأح�شأح�شأح�ش و أح�أقوله،  و أح�أقوله،  و واأقوله،  أقوله،  أن اأن أن 

أن اأن أن  أالحظ تدهوره، اأالحظ تدهوره، أالحظ تدهوره، قبل  أكرث من ذلك، وكل اأكرث من ذلك، وكل أكرث من ذلك، وكل يوم 

أن اأن أن  ل سل سل  أف�اأف�سأف�سأف� ؤثر هذا على انحدار قدراتي وؤثر هذا على انحدار قدراتي وؤثر هذا على انحدار قدراتي املعرفية  ويوي

�، ويت�، ويت�بع  أودع احلياأودع احلي�أودع احلي�أودع احلي�ة بكرامة" أودع احليأن  أودع احليأن  أن اأن  أن أ�ستبق خرابي و أن أ�ستبق خرابي و أ�ستبق خرابي واأ�ستبق خرابي و

الختي�ري  الختي�آخر  �آخر  الختيال الختيالآخر  آخر  ا "وال�سبب  نف�سه�:  الوثيقة  نف�سه�يف  الوثيقة  �يف 

م�ستقبل  �م�م�ن  مسمس � يف  الرغبة  هو  الرحيم  �سامل��وت  يف  الرغبة  هو  الرحيم  سامل��وت 

تربيتهم.  تربيتهم. وؤولية  تربيتهم. وؤولية  ؤولية  م�س م�سوأحتمل  م�سوأحتمل  م�ساأحتمل  أحتمل  الذين  الثالثة  �أبن�أبن�ء  أبنالأبنال ا

إهدار املوارد املحدودة اإهدار املوارد املحدودة إهدار املوارد املحدودة  يبدو يل من غري الالئق 

عالج�ت  يف  عالج�  يف   � يومي� يومي�   � �ه�ه� هسهس وتقلي� وتقلي�س،  س،  أمتلكهاأمتلكه�أمتلكه�أمتلكه� التي 

�وال أم��وال أم��وال  أم�الأم�ال ا هذه  شي�شي�ش  ي�سي�س تخ� من  بدال  مكلفة  تخ�سطبية  من  بدال  مكلفة  سطبية 

حرية  بكل  أختاأخت�أخت�أخت�ر  لذلك،  درا�س�تهم.  درا�س�ل  �ل  �إكم�إكم� إكمالإكمال لهم 

مريي سمريي سمريي  � �سي  سي  �س �سي  ي  ير� ير�س  س  مل� مل�   � وفق� عدال  وفق�  عدال   � �رثأك��رثأك��رث أك�الأك�ال ا �اخلي�اخلي�ر 

يكتب  غويتي�سولو  يكتب إن  غويتي�سولو  يكتب اإن  غويتي�سولو  إن  آخرينالآخرينالآخرين".  ا حي�ة  حي�أحرتم  حي�أحرتم  حياأحرتم  أحرتم  حيو أحرتم  حيو أحرتم 

بيده. وقد رقن  والوثيقة موقعة  يده  �دوم�دوم� بخط 

� نف�سه الذي ك� نف�سه الذي ك�ن  شخ�شخ�ش خ�سخ�س سالوثيقة على الكمبيوتر ال�سالوثيقة على الكمبيوتر ال�

شو�شو�ش و�سو�س سته والعديد من الن�سته والعديد من الن� �ب�ب� �عده يف رقن كت�عده يف رقن كت� �ي�س�ي�س�

أحد اأحد أحد  أحد نديث،  أحد نديث،  �ئيل فرن�ئيل فرن� � للن�رش، ال�سيد رف� للن�رش، ال�سيد رف� �التي يهيئه�التي يهيئه�

الذي تويف  شنت�شنت�ش يف مراك�ش  �تذة معهد ثريب�تذة معهد ثريب� أ�ساأ�س�أ�س�أ�س�

ولو: شولو: شولو:  شخوان غويتي�شخوان غويتي�

املَنِفيُّ هنا وهناك 

*  شاعر ومترجم من المغرب 

إعداد: خالد الري�سوين اإعداد: خالد الري�سوين إعداد: خالد الري�سوين * امللف من 

ملف



ك�ن  لقد  نف�سه�.  ال�سنة  يف  ال�رشط�ن  مبر�ش 

ه�ج�ش غويتي�سولو و�سغله ال�س�غل تعليم وتربية 

وهم:  تبن�هم  الذين  الثالثة  االأب��ن���ء  وتهيئة 

�سنة،   23 وعمره  يون�ش  �سنة،   23 وعمره  ر�س� 

�سديقه  ابن  هو  ر�س�  �سنة.   18 وعمره  وخ�لد 

احلق،  عبد  اأبن�ء  االآخران  واالثن�ن  اله�دي  عبد 

ب�الإ�س�فة  كلهم  اله�دي.  لعبد  املتوفى  ال�سقيق 

اإىل زوجة عبد احلق، ع��سوا مع خوان غويتي�سولو 

 ،1997 يف ري��ش ك�ن قد ا�سرتاه الك�تب �سنة 

"القبيلة" التي  بقبيلته،  وك�ن ع�دة م� ي�سفهم 

اأن  قبل  عمره،  من  حمطة  اآخر  حتى  به�  اعتنى 

يدفن  اأن  فيخت�ر  مراك�ش  مبدينة  االأجل  يوافيه 

�سديقه  ق��رب  ب�لعرائ�ش  البحرية  ب�ملقربة 

املتمرد االآخر الذي اقت�سم معه العديد من االأفك�ر 

الفرن�سي  الك�تب  اإن�س�ين،  هو  مب�  وااللتزام�ت 

طبعت  التي  االأ�سي�ء  هي  م�  لكن  جينيه...  ج�ن 

خوان  حي�ة  من  االأخ���رية  ال�سنوات  م�أ�س�وية 

غويت�سولو؟ اإن رف�ش غويتي�سولو اأن يجرت نف�سه 

اإ�س�فة  على  قدرته  وع��دم  مع�دة  كت�ب�ت  يف 

ده على مدى عقود 
َّ
�سيء جديد اإىل البن�ء الذي �سي

االإ�سدارات  ق�ئمة  يف  يتوارى  جعله  الزمن  من 

تط�لبه  دائم�  ك�نت  التي  الن�رش  لدور  اجلديدة 

الدخل  كبري  ب�سكل  قل�ش  وهذا  جديدة،  ب�أعم�ل 

الكت�بة  م�ستوى  على  يك�سبه  ك�ن  الذي  امل�دي 

عليه  يفر�سه�  التي  احلي�ة  متطلب�ت  مق�بل 

االإنف�ق على اأبن�ئه الثالثة الذين ك�نوا يت�بعون 

اأ�س��سي  درا�س�تهم، وهذا جعله يتن�زل عن مبداأ 

يتمثل يف رف�سه للجوائز الر�سمية التي تقدمه� 

كك�تب  م�س�ره  خ��الل  فهو  االإ�سب�نية،  الدولة 

وكمبدع ط�مل� �سخر من الكت�ب املته�فتني على 

توافق  رمزية  داللة  له�  تكون  ال  التي  اجلوائز 

وال�سي��سية،  والفكرية  االأخالقية  التزام�تهم 

اإ�سب�نيتني  وهذا م� فر�ش عليه قبول ج�ئزتني 

الوطنية  اجل�ئزة  وهم�:  االأخ��رية  ال�سنوات  يف 

ثريب�نتي�ش  وج�ئزة   2008 االإ�سب�نية  لالآداب 

يكن  مل  نف�سه  ق��رارة  يف  لكنه   ،2014 ل��الآداب 

را�سي� عن هذا التن�زل اال�سطراري الذي جعله 

اكتئ�ب  ح�لة  من  ويع�ين  عميقة  بخيبة  يح�ش 

رافقه حتى اآخر حي�ته، فهو املتمرد الذي يه�ب 

الذين  من  ي�سري  اأن  يرف�ش  كت�ب�ته  اجلميع 

وقد  الر�سمية،  اجلوائز  مبنحهم  الدولة  حتتويهم 

ترجم مترده يف خط�به اال�ستثن�ئي اأثن�ء ت�سلمه 

ج�ئزة ثريب�نتي�ش وقفزه على جميع الر�سمي�ت 

ي�أتون  الذين  على  ُتفر�ش  التي  الربوتوكولية 

يف  خط�ب  اأق�رش  امللك،  يد  من  اجل�ئزة  لت�سلم 

امللك  يحيي  اأن  �س�حبه  ن�سي  اجل�ئزة  ت�ريخ 

بل  البداية،  يف  ليت�سي�  وامللكة  ال�س�د�ش  فليبي 

وك�ن  ع��ش  الذين  مراك�ش  مدينة  �سك�ن   �
َّ
حي

خط�ب  بينهم،  يعي�ش  حينئذ  ي��زال  ال  الك�تب 

رئي�ش  اأث�ني�  م�نويل  ب�أقوال  ي�ست�سهد  مكثف 

اجلمهورية الذي اأط�حت به� دكت�تورية فرانكو، 

اإ�سب�ني�:  يف  ال�س�عدة  الي�س�رية  القوة  ويدعم 

نقد  ثم  وا�سحة،  �سمنية  اإ�س�رة  يف  بودميو�ش 

عهد  منذ  اإ�سب�ني�  وجهت  التي  للثوابت  جريء 

واحتف�ء  فرين�ندو،  وامللك  الك�ثوليكية  اإيزابيل 

عنه  قدم  ال��ذي  ثريب�نتي�ش  االإ�سب�ين  ب�لك�تب 

الذي  غويتي�سولو  خوان  ل�سورة  م�س�بهة  �سورة 

ميثل الغنى الروحي والفكري واالإبداعي والبوؤ�ش 

قفزه على  اأم�  املعي�ش.  امل�ستوى  على  واالإه�نة 

الربوتوكول الر�سمي فيتجلى يف تعليقه ال�س�خر 

الر�سمي،  ال��زي  �سريتدي  ك���ن  اإذا  م�  على  ردا 

اإىل  يذهب  لن  الأنه  ذلك  يفعل  لن  ب�أنه  ف�أج�ب 

يتنكر  اأن  عليه  ك�ن يجب  م�  واإذا  تنكري،  حفل 

فهو يف�سل اأن يفعل ذلك يف جلب�ب مغربي، لقد 
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كر�س 

حياته 

وكتاباته 

اللتزام 

اأخالقي 

بق�سايا الدفاع 

عن االإن�سان 

باعتباره 

قيمة عليا



لب�ش خوان لب��سه الع�دي الذي ك�ن يرتديه كل 

اأنه�  اإليه ربطة عنق يحكي  اأ�س�ف  اأنه  يوم عدا 

ربطة العنق الوحيدة التي ك�ن ميتلكه� وعمره� 

جل�ئزة  غويتي�سولو  خوان  ت�سلم  اأثن�ء  �سنة،   35
ثريب�نتي�ش ك�نت قد مرت �ست �سنوات على اآخر 

ُهن�   
ُّ
"امَلنِفي رواي��ة:  وهو  اأ�سدره  اإبداعي  عمل 

 لدرا�س�ت 
ُ
وهن�ك"، عمٌل �سيعقبه فيم� بعد اإ�سداره

نقدية ك�ن قد خ�ش به� �سديقه الراحل ال�س�عر 

خو�سيه اأنخيل ب�لينتي، اأحد االأ�سوات املتمردة 

�سمن اجليل ال�سعري اخلم�سيني، لكن املت�بعني 

يدي  ب��ني  و�سع  ق��د  ك���ن  اأن��ه  يعرفون  خل��وان 

 
َ
ن�رش

ُ
ي اأن  اأو�سى  عمال  ب�ل�سيل�ش  ك�رمن  وكيلته 

ان�رشام ع�رش �سنوات على موته، وهو عمل  بعد 

املوؤ�س�سة  عن  املدافعني  �سريعب  اأنه  املوؤكد  من 

ب�الإ�س�فة  هذا  اإ�سب�ني�...  يف  الر�سمية  الثق�فية 

على  ا�ستمل  ثريب�نتي�ش  ج�ئزة  خط�ب  اأن  اإىل 

وم�زال  حدث   � مِلَ الق��سية  االإ�س�رات  من  العديد 

َن�ٍف 
َ
م الت�ريخ:  مدى  على  فظ�ع�ٍت  من  يحدث 

قبله،  من  اأ�س�تذته  وعلى  كك�تٍب  عليه   
ْ
ت ُفِر�سَ

امل�ِل والبنوِك، وهو م�  للعوملة ول�سلطِة  هيمنٌة 

 
َ

 واجلوَع والبوؤ�ش
َ
فر�ش على م�ستوى الواقِع الفقر

االقت�س�دية  لالأزمة  نتيجة   ،
َ
ْلم والظُّ  

َ
واحل��روب

على  ت  ُفِر�سَ التي  وال�سي��سية  واالجتم�عية 

مدى  على  امل�ست�رشي  والف�س�د  عنوة،  الِرق�ِب 

وا�سع بني الطبقة ال�سي��سية، وتقتيل للب�سط�ء من 

امله�جرين االأف�رقة الب�حثني عن ظروٍف اأف�سل 

حلي�ٍة يجعله� ر�س��ش احلر�ش املدين م�ستحيلة 

على �سي�ج�ت مدينتي �سبتة ومليلية املحتلتني... 

اللتزام  وكت�ب�ته  حي�ته  غويتي�سولو  كر�ش  لقد 

ب�عتب�ره  االإن�س�ن  عن  الدف�ع  بق�س�ي�  اأخالقي 

قيمة علي�، وهو م� ق�م به الرجل بكل م�سوؤولية 

وتف�ن جتلى ذلك يف اأعم�ل عديدة ذات م�س�رب 

وم�س�در ثق�فية متعددة مثل: "مط�لب�ت الكونت 

اأر�ش"، و"مقربة"،  دون خولي�ن"، و"خوان بال 

و"االأربعينية"،  املتوحد"،  الط�ئر  و"ف�س�ئل 

احل�س�رات"،  و"ح�س�ر  احلديقة"،  و"اأ�س�بيع 

االأيرية"  و"الكوميدي�  م�رك�ش"،  اآل  و"ملحمة 

و"املنفي هن� وهن�ك"... وغريه�

مت  التي  غويتي�سولو  خ��وان  رواي��ة  وتعترب  هذا 

اجل��رال  وف���ة  ح��ني  اإىل  اإ�سب�ني�  يف  حظره� 

فرانكو والتي ك�نت معنونة ب�: "االأف�سل التدمري 

لي�سري:  عنوانه�  تغيري  يتم  اأن  قبل  والن�ر" 

ن�رشت  قد  ك�نت  التي  الرواية  "عالم�ت هوية"، 
حقيقية  حتول  نقطة   ،1966 املك�سيك ع�م  يف 

يف م�س�ره كك�تب، رواية اقتب�ش عنوانه� االأول 

من بيٍت �سعري لل�س�عر االإ�سب�ين لوي�ش ثرينودا، 

الذي  ال�س�عر  ال�سعري،   27 جيل  اأع�س�ء  اأح��د 

مرجعي�  ك�تب�  يعتربه  غويتي�سولو  خوان  ك�ن 

 يف م�س�ره الفكري مثله مثل كل من خو�سيه 
َ
ر اأثَّ

ا�ستط�ع  لقد  ك��سرتو.  اأمريكو  اأو  بالنكو  م�ري� 

غويتي�سولو يف �سن اخل�م�سة والثالثني اأن يحدث 

التقليدي من خالل  تغيريات جذرية على ال�رشد 

م�س�دفته لذلك البيت ال�سعري ال�رشدي من خالل 

تخليه عن �سمري الغ�ئب وا�ستع��سته عنه مبزيج 

االأزمنة  من  ومزيج  تعدده�  يف  ال�سم�ئر  من 

للن�ش نوع� من  ال�رشدية، مم� حقق  واملكون�ت 

يقول  الكت�بة،  م�ستوى  على  الطليعي  الكوالج 

هوية  رواية عالم�ت  "ولدت  غويتي�سولو:  خوان 

من عدم ر�س�ي عن اأعم�يل ال�س�بقة، ففي اأعم�يل 

مل  لكني  كمواطن،  واجبي  اأديُت  قد  كنت  االأوىل 

اأوؤدِّ واجبي كك�تب: اأي اأن اأمنح لالأدب �سيئ� اآخر 

اأخذته منه، فبدون فكرة اجلدة لي�ش  مغ�يرا مل� 

، واأن� حتى ذلك احلني مل اأكن قد 
ٌّ
ثمة عمٌل حقيقي

 االأدبية اجل�هزة".
َ
ك�رشُت القوالب
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ا�ستطاع فـي 

�سن اخلام�سة 

والثالثني 

اأن يحدث 

تغيريات 

جذرية 

على ال�سرد 

التقليدي



لكن اأهم ج�نب يف حي�ة خوان غويتي�سولو ك�ن 

اإن�س�نية  فئ�ت  مع  العميق  اندم�جه  يف  يتمثل 

م�سحوقة تع�ين القهر والظلم، وتبنيه لق�س�ي�ه� 

ال�سعب  عن  دافع  لقد  عنه�،  امل�ستميت  ودف�عه 

الفل�سطيني مثلم� دافع عن ال�سعب اجلزائري يف 

واال�ستيط�ن،  اال�ستعم�ر  من  ِرِهم� 
ُّ
حتر معركة 

وال�سي�س�ين...  البو�سني  ال�سعبني  عن  دافع  كم� 

وقد عرب غري م� مرة عن حبه العميق للعرب اإذ 

ق�ل يف كت�به "ع�س�فري تلوث اأع�س��سه�": " اإن 

ال�ستين�ت نحو  بداية  الذي دفعني يف  الف�سول 

اإن�س�ني�  �سيء  كل  وقبل  اأوال  ك�ن  العرب،  تيمة 

ولي�ش ثق�في� اأو كت�بي�، فقد ع�ي�ست يف ب�ري�ش 

العن�رشي، مل� كنت  اليومي لال�سطه�د  الرعب 

اجلزائر،  على  فرن�س�  حرب  اأثن�ء  به�  م�ستقرا 

الت�أديبية،  واحل��م��الت  االإه����ن����ت،  ع�ي�ست 

العق�ب  من   
ُ
تفلت التي  املتكررة  واالغتي�الت 

ت�س�مني  اإىل  وب�الإ�س�فة  ال�رشطة،  طرف  من 

ف�سيئ�  �سيئ�  ِاْن�س�َف  ال�سح�ي�  مع  الطبيعي 

يف  ح��سم�  �سك  ب��دون  ك���ن   ،
ٌّ
حميمي ع���ِم��ٌل 

 ]...[ وثق�فتهم  احليوي  ع�ملهم  من  اقرتابي 

منوذج  من  ج�سٍد   
َّ
حب ُل 

ِّ
��و حُتَ التي  الكيمي�ء  اإن 

�رشاهة  من  �رشب  اإىل  للج�سد  وثق�يّف   
ٍّ
فيزيقي

 ،
ٍّ

ٌة على حتويل الع��سق اإىل لغوي
َ
املعرفة َلق�ِدر

ٍة اأو �س�عٍر، وتنقله من امل�ستوى 
َ
م وب�حٍث، وعالَّ

 اإىل اجلم�عي، وتفتح عينيه على الت�ريخ 
ِّ
الفردي

يف  الن�س�ل  اإىل  ه 
ُ
وتدفع وُظْلِمِه،  برتاجيدي�ته 

اإىل  والنف�ذ  اال�ستعم�ر،  من  ِر 
ُّ
التحر حرك�ِت 

اجل�سُد   
ُ
ه

ُ
ي�ستح�رش الذي  والفكِر  واالأدِب  اللغِة 

كٌة اأو نعمٌة ممنوحٌة 
َ
ر

َ
ُه ب  وميثُلُه ]...[ اإنَّ

ُ
املحبوب

ً� مهم� 
ّ
ْن يظلُّ ب�رشامٍة واإخال�ٍش دائٍم وفي

َ
اإىل م

قيمًة  واأكرُث  ًة 
َّ
ي
ِّ
�رش اأكرُث  هو   � مِلَ الظروُف  ك�نِت 

اأحتدُث  واأن���  اأنني،  اأو�سح  الأن  ح�جة  ال  فيِه، 

اأحتدُث   
ُ
�ِب، كنت الُكتَّ الن�دِر من  النوِع  عن هذا 

واالأخالقي."  االأدب��ي  م�س�ري  عن  نف�سي،  عن 

 
ُ
ووف�وؤه ينتهي،  ال  ِة 

َّ
العربي ِة 

َّ
للهوي خوان   

ُ
وف�ء

، حتى بعد 
ٌ
للمك�ِن والأهِل املك�ِن ال يع�دله وف�ء

 ومنُذ �سهوٍر بك�رٍش على اإثر �سقطٍة ثم 
َ
اأن اأ�سيب

رحيله  ثم  الدِّم�ِغ،  يف  جلطٍة  اإثر   
ّ
ن�سفي ب�سلل 

غويتي�سولو  خوان  رحل  ع�ملن�...  عن  املفجع 

لكنه �سيظل حي� بينن� الأنه بكل ب�س�طة ينتمي 

الغربية، الأنه  الثق�فة  امُلغ�ير وامُلنفلت يف  اإىل 

عرب�  جراح�تن�  يالم�ش  اأن  بعمق  ا�ستط�ع 

الذي  الرديء  الزمن  هذا  اإىل  ننتمي  وم�سلمني، 

م�سوهة  �سورة  يلب�سن�  اأن  املركز  فيه  يح�ول 

ت�سعى اإىل تكري�ش اإه�نتن� وتبخي�سن� وازدرائن�، 

لكنن� اأحي�ن� جند اأ�سوات� ا�ستثن�ئية تقدِّم وجهً� 

 لثق�فتن� العربية 
ُّ

�، الوجُه امل�رشُق والرثي  عنَّ
َ
اآخر

االإ�سالمية، مثلم� فعل خوان غويتي�سولو وكر�ش 

االإبداعية  واأعم�له  حي�ته  من  كبريا  جزء  له 

عن  تعبري  حم�ولة  هو  امللف  وهذا  والنقدية... 

الوف�ء واملحبة من طرف امل�س�ركني فيه جت�ه 

 .
ٍّ
ب

ُ
ً� ِبح

ّ
ب

ُ
ك�تب ب�دلن� ح
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فـي اأعمايل 
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واجبي 

كمواطن، 

لكني مل اأوؤدِّ 

واجبي ككاتب



مراك�ش، ع��ش خوان  »االأندل�سي« مبدينة  بيته  يف 

ع�سيبة،  حلظ�ت  االأخ���رية،  حلظ�ته  غويتي�سولو 

ف�جع  ب�سكل  فيه  يتع�ي�ش  احت�س�ر  عرب  موؤملة، 

نف�سه  ح�رش  هل  ال���روح.  وات��ق���د  اجل�سد  انك�س�ر 

غ��سبً�  متوتراً  ي�ستعيد،  ك�ن  هل  اللحظ�ت؟  لهذه 

امل�ستع�سية  حي�ته  من  متفرقة  تف��سيل  كع�دته، 

على التعليب؟ ن�س�له امل�ستميت �سد نظ�م فرانكو، 

االإ�سالمي،  للع�مل  ع�سقه  الالتينية،  ب�أمريك�  �سغفه 

هل النه�ية ت�سبه �سيئً� مم� راآه، اأو توج�ش منه، اأو 

ك�ن يف انتظ�ره؟ ال اأحد ي�ستطيع اجلزم ب�سيء، رمب� 

اأذان  يظلله  جن�زته،  خلف  وحيداً  مي�سي  اأن  جرب 

اإىل  اأين؟  اإىل  الفن�«.  »ج�مع  واأه�زيج  »الكتبية« 

�سبعة  اإىل مق�م  اأو  �سيدي يو�سف بن على،  �رشيح 

رج�ل، مل ال؟ هل �سيعرت�ش ويل �س�لح على اإيواء 

روبورت�ج�ت  الع�مل  اأه��دى  الذي  اخلجول  الرجل 

ي�سكل  بعنوان  االإ�سالمية  احل�س�رة  عن  روائية 

اأدرك،  رمب�  لة«؟، 
ْ
»ِقب رقيقة:  �سالة  ذات��ه  حد  يف 

غ�سبه  هي  رواي�ته(  اإحدى  )عنوان  »املقربة«  اأن 

يف  امل�سلمني  مقربة  له  تت�سع  ال  مل���ذا  االأخ���ري؟ 

مراك�ش، هو الذي ات�سع له� قلبه حتى �س�رت حديقة 

اأن يف�و�ش  بال �سف�ف؟ ي� له� من حلظة ع�سرية، 

وخ���رج  املدينة  خ���رج  قرب  على  مراك�ش  ع��سق 

املق�بر يف بلد �سي�ستهر وال ريب بتخ�سي�ش خالء 

بال ا�سم للُخلَّ�ش من اأبن�ئه الروحيني. ومع ذلك فقد 

يكن  اأمل  النف�ش،  مع  وئ�م  حلظة  م�  بطريقة  ك�نت 

احلب والي�أ�ش اأهم م� ت�أرجحت بينهم� حي�ة خوان 

غويتي�سولو؟ لذلك �سيقول �سديقه م�ريو ف�رغ��ش 

واملت�س�بكة،  ال�سعبة،  النه�ية  ه��ذه  »اإن  يو�س�: 

والرتاجيدية، مل يكن خوان لي�ست�ء منه�، فقد ك�نت 

بطريقة اأو ب�أخرى، تعك�ش ط�بعه املع�ند، وحي�ته 

املوؤملة واملليئة ب�لتجوال«.

وجرحه  غويتي�سولو،  خوان  وطن  اإ�سب�ني�  ك�نت 

مرحلته�  له�  يغفر  اأن  اأب���داً  ي�ستطع  مل  ال��دائ��م، 

الفرنكوية، ك�أن ديكت�تورية فرانكو مل تكن مرحلة 

املحو،  على  م�ستع�سية  اإ�سب�نية  هوية  بل  ع�برة 

دائم  ك�ن  لذلك  للك�ئن،  االأبدية  االإه�نة  من  نوع� 

الغ�سب من �سيء يف هذا الوطن الق�رشي الذي يكرهه 

ت�سبه احلب بتعبري م�ريو ب�رغ��ش يو�س�،  بطريقة 

مرددا دائم� عب�رة ال�س�عر االإ�سب�ين �سرينودا: » اأن� 

االإ�سب�ين رغم اأنفه«، وب�ملق�بل ف�إن اللغة االإ�سب�نية 

ك�نت وطنه االأثري، يبحر يف مي�هه� املتالقحة بني 

االأندل�ش واملك�سيك وكوب�، ينحت لغة داخل اللغة، 

ويطرق من خالله� يف كل جتربة اأر�سً� جديدة، وقد 

ك�نت الثق�فة ال�سوفية ال�سعبية، وال�رشود العربية 

وقد  الثق�يف،  جت��وال��ه  جتلي�ت  اإح���دى  القدمية، 

الكت�بة  اختي�راته يف  يتجزاأ من  اأ�سبحت جزءا ال 

اإ�سب�ني� ولكنه  الغ�سب من  دائم  ويف احلي�ة. ك�ن 

مل يكن عدواً له�، وال اأظن اأن لالأمر عالقة بت�ريخه 
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»خوان«

بدون اأر�ض

حممد االأ�سعري *

*  شاعر وروائي من المغرب 



والدته  �سقوط  م��ن  ب�لرغم  فح�سب،  ال�سخ�سي 

الإحدى  �رشيعة  عمره  من  الث�لثة  ال�سنة  يف  وهو 

الديكت�تورية  املرحلة  اعترب  رمب�  فرانكو،  غ�رات 

على  االع��ت��داء  من  نوع�  الكولوني�لية  واملرحلة 

التي جمعت يف هوية واحدة بني  االإيبريية  الروح 

االأبع�د املتو�سطية، والالتينية والعربية االإ�سالمية، 

ال�سيء الذي ك�ن يوؤهل اإ�سب�ني� لدور اأهم من جمرد 

الن�سيج االأوروبي. و�سيحتفظ  االندم�ج االأعمى يف 

خوان بروحه املتمردة على موؤ�س�س�ت وطنه حتى 

بعد اإجن�ح االنتق�ل الدميقراطي، الذي مل يكن ينظر 

اإليه ب�طمئن�ن كبري، بل ويرى يف بع�ش جتلي�ته 

ال�سي��سية، خ�سو�سً� يف ق�س�ي� ت�سفية اال�ستعم�ر 

والق�سية الفل�سطينية والعالقة مع اأوروب�، ا�ستمرارا 

يف االعتداء على الدور الت�ريخي لالأمة االإ�سب�نية، 

وحم�ولة لتدجني روحه� املتوثبة. ولعل انتف��سة 

ال�س�رع االإ�سب�ين يف ال�سنوات االأخرية وم� متخ�ش 

قد  بودميو�ش  حركة  عرب  جديد  ميالد  من  عنه� 

اأنع�ست اإىل حد بعيد حم��ش الك�تب امل�س�ك�ش حلد 

جعله ي�سيد بهذا االندف�ع املنقذ وهو بني يدي ملك 

اإ�سب�ني� يوم ت�سلمه جل�ئزة �سريب�نت�ش.

ال �سك اأن احلي�ة اخل��سة للك�تب خوان غويتي�سولو 

الكت�بة  يف  اختي�راته  على  كبري  وق��ع  له�  ك���ن 

من  وزواج  حب  عالقة  من  ف�نتق�له  احلي�ة،  ويف 

مثلية  عالقة  اإىل  الجن،  مونيك  الفرن�سية  االأديبة 

دائم  ت�سنج  عالقة  تف�قم  مع   ذلك  وتزامن  علنية، 

مع االأو�س�ط ال�سي��سية والثق�فية االإ�سب�نية مل تهداأ 

اإىل  االأخرية، كل ذلك دفعه  ال�سنوات  اإال يف  ن�سبيً� 

اعتم�د الكت�بة و�سيلة للمق�ومة واالحتج�ج، ويف 

قيم  ولت�سييد  اللغة،  اأغ��وار  ل�سرب  جم�ال  االآن  نف�ش 

لالأدب  املر�سومة«  »االأهداف  من  متحررة  جم�لية 

»الوجودية«  من  االأدبية  بداي�ته  يف  تلق�ه�  كم� 

ل��الأدب،  العميق  اإخال�سه  اأن  غري  »واالل��ت��زام«، 

التجديد  الق�ئمة على  االإبداعية  ب�ملغ�مرة  وتعلقه 

واملج�زفة، مل تثنه عن اعتب�ر الق�س�ي� االإن�س�نية 

حمكً� حقيقي� جلدوى الكت�بة، وقد ا�ستط�ع خوان 

من  كثريا  يرت�د  اأن  موؤكدة،  �سخ�سية  مبخ�طرة 

ويخرج  الع�رش،  هذ  يف  االإن�س�ين  العذاب  مواقع 

و�رشاييفو  اجلزائر  يف  خملخلة،  بن�سو�ش  منه� 

م�آ�سي  عن  روؤيوي�  ن�سً�  واأجنز  وغزة،  وال�سي�س�ن 

الهجرة: »م�س�هد م� بعد املعركة«، وكله� ن�سو�ش 

يجب اعتب�ره� جزء ال يتجزاأ من م�رشوعه االإبداعي.

عندم� تعرفت على خوان يف منت�سف الثم�نين�ت 

يف  ن�رشُته�  التي  الذكية  مق�الته  اأع���رف  كنت 

امللحق الثق�يف جلريدة االحت�د اال�سرتاكي برتجمة 

مثقف�  يل  يبدو  فك�ن  اخلطيب،  اإبراهيم  ال�سديق 

االأر�ش  يف  امل�ست�سعفني  ين��رش  ث�لثيً�«  »ع�مل 

اأكت�سف  اأن  قبل  ذل��ك  ك���ن  اجل��ب���ب��رة،  ويه�جم 

جزيرة«  و«حك�ي�ت  اجلنة«  يف  »ح��داد  رواي���ت��ه 

و«خوان بدون اأر�ش«، الأعرث يف هذه االأعم�ل على 

اأجنبته  الذي  للك�تب  والغنية  املركبة  ال�سخ�سية 

مراك�ش لالإفالت بجلده�.

زرت  للثق�فة،  وزي��را  وقته�  وكنت  م�س�ء،  وذات 

املدينة  يف  متوا�سعة  ملكتبة  مع�  وذهبن�  خوان، 

مدينة  اإىل  ه��دي��ة  م��وؤث��ر،  حفل  يف  منه  الأت�سلم 

»مقربة«،  ال�سهرية  روايته  خمطوط  هي  مراك�ش، 

املدينة  �سطوح  من  �سطح  اإىل  ذلك  بعد  ذهبن�  ثم 

واالأر���ش،  ال�سم�ء  بني  مطعم  يف  وهن�ك  القدمية، 

بدا يل »خوان الذي بال اأر�ش« وقد ح�سم اأمر نف�سه، 

ولكن حد�ش  »�سبعة رج�ل«،  من  واحداً  اأ�سبح  لقد 

املبدعني له راأي ال يرد، خوان الذي ك�ن يحب ج�ن 

جينيه ويعتربه قيمة اأدبية علي�، وكتب عنه مق�اًل 

بليغً� بعنوان »مدار ال�س�عر«، مل يجد بدا من اللح�ق 

على  العرائ�ش،  ب�س�طئ  الع�برين«،  »رو�سة  به يف 

مرمى حجر من ال�س�طئ االآخر.
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يعترب

 الق�سايا 

االإن�سانية 

حمكا حقيقيا 

جلدوى 

الكتابة



ثقافات لقاُء  هي  مبا  الكتابة   .1

 ،
ّ
ع�م جه 

َ
بو غويتي�سولو  خوان  اأعم�ل  تنه�ُش     

وء �س��سع 
ُ
قر

َ
، على م

ّ
جه خ��ش

َ
ة بو

ّ
واأعم�له االأدبي

جعُل الكت�بة لديه، 
َ
�ت، على نحو ي

ّ
تعدِّد امَلرجعي

ُ
وم

�ستوى االإجن�ز، 
ُ
�ستوى الت�سور اأو على م

ُ
اإْن على م

 
ُ
تيح

ُ
 الذي ي

ُ
 خ�سيبً� بني الثق�ف�ت. اإّنه اللق�ء

ً
لق�ء

ُن لُن�سو�سه� 
ِّ
وؤم

ُ
�ل وي

ّ
 الفع

َ
لهذه الثق�ف�ت التم�ُزج

ْهم 
َ
و كّل  على  �سّداً  والتف�ُعَل،   

َ
واحل��وار اجل��وار 

الكت�بة  جعُل 
َ
ي م�  وهو  ونق�ئه�.  ة 

ّ
الُهوي ف�ء 

َ
ب�س

الن�سو�ش،  لتف�ُعل  ت�أمينه�  يف  َدوم��ً�،  تكمة 
ُ

حم

ة مْل يتن�َزل عنه� غويتي�سولو يف 
ّ
ة نقدي

ّ
اإىل خلفي

 
ُ
�سمح

َ
ة. لعّل هذا اأي�سً� م� ي

ّ
ة واالأدبي

ّ
اأعم�له الفكري

بَنقد  ذاته،  اللق�ء  هذا  على  ني 
َ
َتْنب وهي  للكت�بة، 

 
َ
ُخ �سوء

ِّ
ر�س

ُ
ً�، ونقِد م� ي

ّ
حوُل ُدون حتّققه فعلي

َ
م� ي

هذه  بني  التب�ُعَد   
ُ

�ش
ِّ
كر

ُ
ي وم�  اأطرافه  ني 

َ
ب الَفهم 

بدو اأّن كلَّ م� ت�ستنُد 
َ
فق هذا املعنى، ي

َ
االأطراف. و

اإدم�جه  على   
ُ

وحتر�ش بن�ئه�  يف  الكت�بة  اإليه 

 
ّ

 نقدي
ٍّ

ه بح�ش
ُ
يف حتّققه�، اإمّن� ت�ستنُد اإليه وُتدجم

م 
َ
القي مع  غويتي�سولو  تف�ُعل  عن  ن�جٍم  ع���ٍل، 

يف  ة 
ّ
واالإبداعي ة 

ّ
النقدي الن�سو�ش  ومع  ة، 

ّ
الكوني

الذات  عالقة  الإ�سك�ل  ة 
ّ
الفكري الق�س�ي�  ومع  اآن، 

ورٍة 
ُ

 هذا الك�تب ب�س
َ
اإ�سك�ٌل �سَغل اهتم�م ب�الآَخر. 

ِده� الالفت يف كت�ب�ته ومن 
ْ
بَدت، انطالقً� من َعو

ة لديه. 
ّ
�سريي

َ
ا�ستن�د التحليل اإليه�، م

اللق�ء  ة 
ّ
يوي

َ
بح كنٌي 

َ
م  

ٌ
عي

َ
و غويتي�سولو  خلوان     

وره�ن�ته  ة 
ّ
الفكري وب�متداداته  اإليه  امُل�س�ر 

جه 
َ
 بو

ّ
ُه، يف احلقل االأدبي

َ
ل اأن ُترتجم

ْ
ة، قب

ّ
وؤيوي

ّ
الر

 واآلي�ُت بن�ئه، اأي 
ّ
تطّلب�ُت الِفعل الكت�بي

ُ
، م

ّ
خ��ش

ة، فال 
ّ
 كت�بي

َ
 اإىل عن��رش

ُ
َل هذا اللق�ء

ّ
تحو

َ
ل اأن ي

ْ
قب

وء  ب. يف �سَ
ْ
�س

َ
و�سوعًة لال�ست�سك�ل وح

َ
يظّل بذلك م

بدو فعُل الكت�بة لدى خوان 
َ
هذه االإ�س�رة الّداّلة، ي

 ،
ّ
الذاتي لل�سوت   

ٌ
اإدم���ج اأّن��ه  لو  كم�  غويتي�سولو 

وح تن�سُد التجديد، �سمَن اأ�سوات عديدة ق�دمة 
ُ
بر

تب�ينة ومن ثق�ف�ت خُمتلفة، ولكن 
ُ
من ُن�سو�ش م

كلِّ  ة 
ّ
ركزي

َ
م تقوي�ش  على  وعنيٍد  �َسديٍد  بحر�ش 

التقوي�ش انطالقً�  ُل هذا 
ُّ
َت�أو كُن 

ْ
م

ُ
لي وت، حتى 

َ
�س

اللق�ء  ا�ستق�مة  ب��ستح�لة  غويتي�سولو  اإمي�ن  من 

على  متركز   
ّ

اأي داخ��ل  من  واحل�س�ري  الثق�يف 

الذات

ُل يف الِفعل 
َّ
تحو

َ
هو م� ي  

ّ
الفكري ر 

ّ
الت�سو هذا   .1

ة جتعُل هذا الفعَل 
ّ
الكت�بي االأدبي اإىل اآلي�ت بن�ئي

االأ�سوات،  د  وتعدُّ وامَلزج،  التداخل،  على   
ُ

�ش
ّ
يت�أ�س

ت االإي��ق���ع���ت. ك���أّن 
ُ
��ن ال��ل��غ���ت، وت��ف���و

ُ
وت��ب���ي

هذا  خ�رج   
ّ
الذاتي االإبداَع   

ُ
ر

ّ
ت�سو

َ
ي ال  غويتي�سولو 

التعّدد، الذي به ُتر�سي الذات الك�تبة جتديَده� يف 

ة، 
ّ
االآن ذاته. التجديد، يف كت�بة غويتي�سولو االأدبي

الذات  على  ركز 
َ
التم تقوي�ش  على   �ً

ّ
فكري نه�ُش 

َ
ي

الذات  ّغل 
َ
تو  

ْ
عرب ولكن  ة، 

ّ
الهوي �سف�ء  هم 

َ
و ونقد 
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بني �لفكر �لنقدي

وبناء الكتابة الروائية

خالد بلقا�سم *

*  ناقد من المغرب 



 
ْ

هول اللغة واآف�قه� البعيدة، وعرب
َ

الك�تبة نحو جم

َنه، 
ْ
ي
َ
 م� ُتوؤالُف ب

ْ
ّفر

َ
 م� مل ُتو

ُ
ط�قِة توليٍف ال ت�ستقيم

ة الن�سو�ش- الطرو�ش، 
َ
ر

َ
�و

ُ
اأي م� مْل تنَبِ على حم

رة، 
َ
امُلح�و هذه  داخل  من  ة 

ّ
اخل��س الّنربة  وَخْلق 

ة 
ّ
ُه من بن�ء ومن َن�سٍج للعالق�ت الن�سي

ُ
مب� تتطّلب

ة. 
ّ
والداللي

الفكري،  ب�مَلعنى  ال���ذات،  و�سوعة 
َ
م ت�سهُد     

 
ُ
��روم

َ
ي تفكيٌك  غويتي�سولو.  اأع��م���ل  يف  تفكيكً� 

على  ة، 
ّ
الُهوي ونق�ء  الذات  ف�ء 

َ
�س َدعوى  تقوي�َش 

له�،  دِّداً  ُ
الذات وحم لهذه  ب�نيً�  االآَخر  يجعُل  نحو 

واأحك�مه�  ال�ستيه�م�ته�  ْت 
َ
َت�سلم

ْ
ا�س واإن  حتى 

االآَخر  لهذا  ُكرهه�  تغذية  يف  ومت���َدت  اجل�هزة، 

ُه 
ُ
تتطّلب م�  راع�ة 

ُ
مب ولكن  ذاُته،   

ُ
االأمر له�.  الب�ين 

ز 
َ
امُلنج يف  الك�تب  »اأن���«  على  �سُدُق 

َ
ي الكت�بة، 

�سدُق 
َ
. ي

ّ
ز االأدبي

َ
 يف امُلنج

ّ
جه خ��ش

َ
، وبو

ّ
ي

ّ
الن�س

الكت�ب�ت  ب�أ�سواِت  الك�تب  »اأن���«  عالقة  على 

ه� هذا »االأن�« يف كت�بته. 
ُ
دجم

ُ
والن�سو�ش التي ي

يف  والتوّغُل  التجديُد  تحّدُد 
َ
ي ال�سي�ق،  هذا  �سمن 

الوا�سلة  ك اخليوط 
ُ
الكت�بة من داخل ت�س�ب عوامل 

ب�ت 
ّ
ت�سع ختلف 

ُ
مب االآَخرين،  ون�سو�ش  االأن�  بني 

التي  ِة 
َ
ور

ّ
ب�ل�س ك. 

ُ
الت�س�ب هذا   

ُ
َت�ِسم التي  الو�س�ئج 

ِة 
َ
ور

ّ
تخرتُق اأ�سواُت الُكّت�ب »اأن�« الك�تب، وب�ل�س

اأن�ه،  تتحّدُد  اأ�سواَتُهم،  وُته 
َ

�س خرتُق 
َ
ي به�  التي 

وتك�سُف  ته�، 
َ ْ
َنرب اللق�ء  هذا  داخ��ل  من  ومتتلُك 

ر يف 
ْ
لغْته من جمهول اللغة. لهذا االأم

َ
االأفَق الذي ب

 ،
ّ
ي

ّ
زه� الن�س

َ
نج

ُ
 لالأن� يف م

ٌ
�سور

ُ
الكت�بة، مب� هو ح

العالقة  الإ�سك�ل  غويتي�سولو  ر 
ّ
بت�سو ثيقة 

َ
و �سلٌة 

   .
ّ

عده� الفكري
ُ
بني الذات واالآَخر يف ب

ة 
ّ
االأدبي الكت�بة  تنه�ُش  عليه  الذي  للبن�ء،  اإّن     

مع  ت�س�بكة 
ُ
وم عديدًة   

َ
و�س�ئج غويتي�سولو،  لدى 

احل�س�رات.  �ش 
ُ
وتع�ي الثق�ف�ت  �ش 

ُ
لتع�ي ره 

ّ
ت�سو

ني 
َ
ع�ُش رواي�ته التي ك�نت َتْنب

َ
َدْته ب

ّ
�س

َ
وهو م� ج

 
ّ

النقدي االأ�س��ش  حّتى  و�سه�. 
ُ
طر مع  تف�علًة 

ُ
م

ُن 
ِّ

ح�س
ُ
ي َدومً�  غويتي�سولو  ظّل  الذي   ،

ّ
والتفكيكي

اأي�سً� امتداَده يف  جُد 
َ
ي �ش، 

ُ
التع�ي ه لهذا 

َ
ر

ّ
به ت�سو

خطُئ 
ُ
 ال ي

ٌ
اآلي�ت بن�ِء الك�تب لُن�سو�سه. ن�سو�ش

ولكن  فيه،  ُط 
ّ
ُتفر ال  الذي   

ّ
النقدي عَده� 

ُ
ب الق�رُئ 

الرواية.  اأ�سئلة  وحتديداً  االأدب،  اأ�سئلة  داخل  من 

ه� 
َ
ع

َ
اأْن ن�سم كن 

ْ ُ
اأحَد النداءات التي مي وهكذا، ف�إّن 

ع�ش 
َ
ب يف  �سيم�  وال  غويتي�سولو،  كت�بة  يف 

ره 
ّ
ت�سو بني  امُلتب�َدل  ع 

ْ
ج

َّ
ب�لر تعّلٌق 

ُ
م رواي�ته، 

امَلزيج  الثق�ف�ت واحل�س�رات وبني  للعالقة بني 

جه يف اآن. 
ْ
 يف َن�س

ُ
 كت�بُتُه وُت�سهم

ُ
الذي عليه تقوم

نطلُق 
َ
 ت�أوياًل ي

ُ
نتظر

َ
ننُي هذا النداء خ�فٌت، الأّنه ي

َ
ر

غويتي�سولو  ن�سو�ش  يف  الكت�بة  اإع���دة  عدِّ  من 

االأدبية،  اإبداع�ُتُه  َفت 
َ
عر ة 

ّ
فكري وؤية 

ُ
لر جت�سيداً 

بن�ئية.   
َ
عن��رش اإىل  حُتوله�  كيف  خ��ش،  بوجه 

لكت�بة   �ً
ّ
ت�أويلي دخاًل 

َ
م ت�سّق  اأْن  للقراءة   ،

ّ
ثم ومن 

عليه�  التي  العن��رش،  دِّ  َ
بع ة 

ّ
االأدبي غويتي�سولو 

ر 
ّ
لت�سو ِم��راآًة  تتحّقق،  وبه�  الكت�بة  هذه   

ُ
تقوم

�س�حبه� عن اللق�ء بني الثق�ف�ت.   

ال�سي�ق،  ه��ذا  يف  تك�سف،  التي  العن��رش  من     

على  قدرته  غويتي�سولو  لدى  ة 
ّ
االإبداعي الط�قة 

ه� 
ُ
دجم

ُ
ي التي  ة 

ّ
الَغريي الن�سو�ش  بني  التوليف 

اآلي�ٍت  عن  ك�سُف 
َ
ي  

ٌ
اإدم���ج ة. 

ّ
الروائي كت�ب�ته  يف 

يف  ت�رشي  �س�متٍة  ة 
ّ
خلفي اإىل  �سدودة 

َ
م ة 

ّ
تركيبي

�ت الن�ش، ويف �سن�عة ن�سيجه، وتتف�عُل مع 
ّ
طي

.
ّ
قت�سيه� االإبداُع الروائي

َ
املعرفة التي ي

نف�سلة 
ُ
 م

ُ
ة لدى غويتي�سولو غري

ّ
   الط�قة االإبداعي

 
ْ

عن طريقة الرتكيب وامَلزج وبن�ء التداخالت، عرب

مة. 
َ
امُل�س�و قبُل 

َ
ي ال   

ّ
نقدي  

ٍّ
ح�ش من  غتذي 

َ
ي غ 

ْ
ُن�س

الوق�ئع  مع  تتف�عُل  غويتي�سولو،  عند  ف�لكت�بة، 

 ،
ّ
الع�م الغ�لب  يف  َتنبني،  لكّنه�  الت�ريخ،  ومع 

نطوي 
َ
ي نحو  على  عديدة،  ثق�ف�ت  ُن�سو�ِش  فوق 

جه رئي�ش اإىل 
َ
عيدة. دالالٌت تعوُد بو

َ
على دالالت ب

امتدادات  واإىل  واالآخر  الذات  العالقة بني  اإ�سك�ل 
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لديه قدرة 

على التوليف 

بني الن�سو�ض 

الَغريّية 

وكتاباته 

الروائّية



الن�سو�ش  ت�سهُده  الذي  التف�عل  العالقة يف  هذه 

.
ّ
 ال�سخ�سي

ّ
ة داخل الن�ش

ّ
الغريي

التي  ة 
ّ
الرتكيبي ب�خَل�سي�سة  غويتي�سولو   

ُ
وعي    

اإىل  ق���دُه  م�  هو  ة 
ّ
الروائي كت�بته  تنبني  عليه� 

الت�رشيح به� داخل هذه الكت�بة نف�سه�. ذلك م� 

االأربعينية،  روايته  مثاًل،  غويتي�سولو،   
ُ
فتتح

َ
ي به 

كت�بُة  »تفرت�ُش  الت�يل:  ب�لقول  الرواية  تبداأ  اإذ 

فيم�  العالق�ت  من  َهَفٍة 
ْ
ر

ُ
م �سبكٍة  جوَد 

ُ
و م�   

ٍّ
ن�ش

الروافد  كّل  توؤّلفه.  التي  غرية 
ّ

ال�س دات 
ْ
َقي

ُ
الع بنَي 

وجمري�ت  ة، 
ّ
اخل�رجي ف���الأح��داث  هن�ك:   

ُّ
ت�سب

حينم�  َدف 
ُّ

وال�س واالأ�سف�ر،  وامليوالت،  املعي�ش، 

ُت�سّكُل  واال�ستيه�م�ت  وال�سور  ب�لقراءات   
ُ
متتزج

، من التق�طع�ت 
ّ
ً�، ح�سب ن�سق توليفي

ّ
�سداً اتف�قي

َ
ح

�س�ئر امُلب�غتة 
َ
ق�ت الذاكرة والب

ُ
والتوافق�ت وتط�ب

والتي�رات املتن�وبة2« 

 على خ�سي�سته� 
ً
 ن�سو�ش غويتي�سولو، بن�ء

ُ
   تقوم

مب�   ،
ُ
وتنت�سب الكت�بة،  اإع���دة  على  ة، 

ّ
الرتكيبي

كت�بي  ر 
ّ
ت�سو اإىل  �س��سع،  وء 

ُ
��ق��ر

َ
م من  ُت�سمره 

بني  والتف�ُعل  رة 
َ
وامُلح�و التداخل  على   

ُ
�ش

ّ
يت�أ�س

داخله�  من  التي  ة، 
ّ
والغريي ة 

ّ
الذاتي الن�سو�ش 

التي  و�ش 
ُ
للّطر حدَّ  ال  والوق�ئع.  االأح��داُث   

ُ
حت�رش

 ال تكوُن 
ٌ

ني كت�بُة غويتي�سولو. طرو�ش
َ
فوقه� تنب

بل  وح�سب،   
ّ
ال�سخ�سي  

ّ
الن�ش �ت 

ّ
طي يف  رًة 

َ
�سم

ُ
م

ب��رش، 
ُ
م نحو  على  غويتي�سولو  اعتمَده�  م�  كثرياً 

 
ُ
االإدم�ج بداأ 

َ
ي ينه�. 

َ
ب وب�لتوليف  ب�إدم�جه�   

َ
وق�م

ب�ختي�ر الن�سو�ش- الطرو�ش، التي فوقه� َتنبني 

ع غويتي�سولو يف َخْلق جوار 
َ
�رش

َ
ل اأن ي

ْ
الكت�بة، قب

ح��وار  وف��ْت��ح  ال��ط��رو���ش،  الن�سو�ش-  ه��ذه  ب��ني 

النقد  وقع 
َ
م من  الكت�بة  اإع�دة  على   

ُ
قوم

َ
ي ينه� 

َ
ب

على  االرتك�ز  درج���ت  اأّن  �سحيح  وامُل�س�ءلة. 

ة، 
ّ
تف�وتة يف اأعم�ل غويتي�سولو الروائي

ُ
الطرو�ش م

ره للكت�بة.
ّ
�ش ت�سو

ُ
غري اأّن هذا االرتك�ز هو اأحُد اأ�س

�س�أن  �س�أنه�  اإذاً،  غويتي�سولو  كت�بة   
ُ

�ش
ّ
تت�أ�س    

الذات  عالقة  فْهم  يف   
ُ
يحتكم اإليه  الذي  الت�سور 

اإق���م��ة »احل���وار - اجل���وار« بني  ب���الآخ��ر، على 

وؤية 
ُ
بر اللغ�ت،  وبني  الن�سو�ش،  وبني  الثق�ف�ت، 

 
َ
و�سوء التب�ُعد   

ُ
�ش

ّ
كر

ُ
ي م�  كلِّ  تقوي�ش  على  تقوم 

الذي   
ّ

النقدي الّن�سَغ  حمي 
َ
ي نحو  على  الفهم3، 

جعُل 
َ
ي  

ّ
وي

َ
ي

َ
ح  

ٌ
اأمر اإّنُه  وؤية. 

ّ
الر هذه  تنه�ُش  عليه 

وؤية 
ّ
الر عن  نف�سل 

ُ
م  

َ
غري الكت�بة  ببن�ء   

َ
عي

َ
الو

الثق�ف�ت.  جة الإ�سك�ل العالقة بني 
ِّ
امُل�سي ة 

ّ
الفكري

ذاته،  االإ�سك�ل   غويتي�سولو، يف هذا 
ُ
نت�رش

َ
ي فكم� 

»احلوار-  على   
ُ
قوم

َ
ي وثق�يفٍّ   

ٍّ
ح�س�ري �ش 

ُ
لتع�ي

قت�ُت من مَتثالت 
َ
ي اجلوار«، بعيداً عن كلِّ متركز 

اجل�هزة   
ُ
واالأح��ك���م اال�ستيه�م�ُت  نْته� 

َ
ب زائفة 

، يف 
ُ
نت�رش

َ
ة، ي

ّ
 النف�سي

ُ
ة واالأعط�ب

ّ
 النمطي

ُ
وال�سور

�ُش هذه االأعط�ب من داخل 
ّ
االآن ذاته، لكت�بٍة ُتقو

الكت�بة.  هذه  تقوم  عليه  الذي   
ّ
الن�سي التف�ُعل 

 
ُ
تحّقُق البن�ء

َ
 االآلي�ِت التي به� ي

ْ
ُه عرب �سُ

ّ
اإّنه� ُتقو

ره� 
ُ
 يف احتف�ئه بحوار الن�سو�ش وبتج�و

ّ
الن�سي

وبتب�ُدله�  احل��وار،  هذا  على  امُلرتتِّب  امُلتجّدد، 

لالإ�س�ءة.

 
َ
ة اأن حتفر

ّ
�ستقبلي

ُ
كُن لقراءات م

ْ ُ
   بهذا املعنى، مي

يف  غويتي�سولو  �س�ه� 
ْ
اأر التي  احلوار  قوانني  يف 

و�ش 
ُ
طر اإىل  امُل�ستندة  ة 

ّ
الروائي كت�ب�ته  ع�ش 

َ
ب

معه�.  وامُلتف�علة  عديدة  ثق�ف�ت  من  ق�دمة 

ة 
ّ
وؤية الفكري

ّ
توّقُف ا�ستجالوؤه� على الر

َ
قواننُي ال ي

ب�للغة  اال�ستغ�ل  على  بل  وح�سب،  له�  هة 
ِّ
ج

َ
امُلو

ج العالق�ت بني 
ْ
هوله�، وَن�س

َ
والنف�ذ بعيداً يف جم

ع 
ّ
بتتب  

ُ
�سمح

َ
ي نحو  على  الطرو�ش،  الن�سو�ش- 

للكت�بة  ة 
ّ
البن�ئي العن��رش  يف  اجل��وار  احل��وار- 

جعُل 
َ
ي وهو  غويتي�سولو  اأجَنَزُه  ِا�ستغ�ٌل  ة. 

ّ
االإبداعي

واإمن�  فقط،  نفتحًة 
ُ
م راٍت 

ّ
ت�سو ال  ة 

ّ
الفكري وؤية 

ّ
الر

 
ُ
نح

َ
ة. وهذا عمٌل دقيق، الأّنه مي

ّ
اآلي�ت كت�بي اأي�سً� 

العن��رش  يف  امتداَدُه   
ّ

والنقدي  
ّ

الفكري  
َ

االأ�س��ش

تف�ُعل مع هذا  تتخّلُق يف  التي  ة، 
ّ
االأدبي ة 

ّ
البن�ئي
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كتابته لي�ست 

ان�سغااًل بلقاِء 

الثقافات 

وبتقوي�ض 

ركزها بل  َتَ

اإجناٌز لهذا 

اللقاء من داخل 

عنا�سر الكتابة



 .
ّ
اإىل االإبداع الروائي به� امَلكني 

َ
َن�س االأ�س��ش ومع 

ان�سغ�اًل  فقط  لي�ست  غويتي�سولو  كت�بة  اأّن  ذلك 

ركزه�.  مَتَ وبتقوي�ش  وحواره�  الثق�ف�ت  بلق�ِء 

 
ّ
الن�سي البن�ء  �ستوى 

ُ
م على  وال�سيم�  اأي�سً�،  اإّنه� 

ة، اإجن�ٌز لهذا اللق�ء من 
ّ
ع�ش االأعم�ل الروائي

َ
يف ب

داخل عن��رش الكت�بة.

االلتزام يف  مفهوم  ُحدود   .2
قراءة التجربة الكتابّية

 امُلقرَتح اأعاله على اإع�دة 
ّ
 امَل�سلُك القرائي

ُ
   يقوم

دُّ  َ
ع

ُ
ي الذي   

ّ
النقدي االأ�س��ش  مع  ان�سج�مً�  القراءة، 

نحو  على  غويتي�سولو،  كت�بة  يف  الب�رزة  مة 
ّ
ال�س

يف  اجلهد  ذل 
َ
وب القراءة  واقع 

َ
م تنويع  اإىل  دعو 

َ
ي

امَل�سلُك،  هذا  ينه�ُش  جديدة.   
َ
واقع

َ
م على  ثور 

ُ
الع

املداخل  تهيئة  على  ذلك،  اإىل   
ُ
االإمل���ح �سبَق  كم� 

ب�ته 
ّ
بت�سع ي 

ّ
الن�س التداُخل  ت�أويل  بغ�ية  ة 

ّ
القرائي

غويتي�سولو  كت�بة  يف  اللغة  لَغته 
َ
ب الذي  واملدى 

وهذا  التداخل  هذا  عالقة  من  انطالقً�  ة، 
ّ
الروائي

ال��ذات  لعالقة   
ّ

الفكري الك�تب  ر 
ّ
بت�سو امل��دى 

 دقيقً�. فهي لي�ست 
ً
 بن�ء

ُ
داخُل تتطّلب

َ
ب�الآَخر. اإّنه� م

ة 
َ
�سمر

ُ
م اآلي�ت  بل  َنف�سه�،  عن  ك��سفة  عطي�ت 

ُ
م

اإاّل ب�إع�دة القراءة التي   
ُ
�ستقيم

َ
 ت�أوياًل ال ي

ُ
تتطّلب

ة 
ّ
الت�أويلي املداخُل  هذه  غويتي�سولو.  راهَن  عليه� 

اأعم�ل غويتي�سولو  ْت، بت�سييِج 
َ
ِني

ُ
ب اإن هي  خليقة، 

ة، ولكن اعتم�داً على 
ّ
وؤيته الفكري

ُ
ة �سمن ر

ّ
الروائي

االآلي�ت  تلك  اأي   ،
ّ
االأدبي العمل  ميم 

َ
�س من  اآلي�ٍت 

لطريقة  الدقيق  االإن�س�ت  من  اإاّل  تتبّدى  ال  التي 

الن�سو�ش  بني  رة 
َ
امُل��ح���و ج 

ْ
ن�س يف  غويتي�سولو 

عن  احَلفر  ومن  ة، 
ّ
الروائي اأعم�له  يف  ة 

َ
امُلدجم

 
ّ

اأ�سئلة مَت�ش اإىل  رة ا�ستن�داً 
َ
ه�ت هذه امُلح�و

ِّ
ج

َ
و

ُ
م

ي، 
ّ

ق البن�ء الن�س
ُ
 طر

ّ
اإ�سك�َل اللغة يف االأدب، ومَت�ش

 غمو�َش امَلعنى يف هذه االأعم�ل.
ُ

وُتالم�ش

   اإّن هذا امَل�سلك هو اأحد املداخل من بني اأخرى 

االإع�دة.  هذه  دوام  وت�أمنَي  القراءة  اإع���دَة   
ُ
ُتتيح

�سفه 
َ
 بو

ّ
 العمَل الروائي

ُ
فهم

َ
لقد ك�ن غويتي�سولو ي

نح�َز 
َ
اإع�دة كت�بة ملقروء �س��سع، واإاّل م� ك�ن لي

اإىل طريقة بن�ء الكت�بة يف األف ليلة وليلة، واإىل 

طريقة بن�ء الكت�بة يف دون كيخوطي، العمل الذي 

 ،�ً
ّ

خ��س اهتم�مً�  وليه 
ُ
وي دُه 

ِّ
ج

ُ
مي غويتي�سولو  ظّل 

تب�عدة 
ُ
ته يف فرتات م

َ
اإع�دَة قراء لى عليه 

ْ
اأم  �

ّ
مم

عي 
َ
بو  

ُ
كتب

َ
ي غويتي�سولو  ك�ن  لقد  حي�ته.  من 

اإع�دِة  اإىل  االنت�س�ب  من  ة 
ّ
الروائي اأعم�له  مَتكنِي 

اأكرث من من��سبة،  ، يف 
َ
ح

ّ
ُه �رش

ُ
نف�س القراءة. وهو 

هذا  لي�ش  االنت�س�ب.  ه��ذا  على  كت�بته  بره�ن 

د�سي 
َ

ة، وال هو ت�سمنٌي ح
ّ
د رغبة ذاتي

ّ
ر

ُ
الره�ُن جم

بل  الكت�بة،  امُلفرَت�ش يف طيّ�ت  الق�رئ  ل�سورة 

يف  حّققه 
ُ
ي م�   

ُ
الك�تب له  ُئ 

ّ
هي

ُ
ي  

ّ
ي

ّ
ن�س اإجن�ٌز  هو 

اللغة وعلى  زه، انطالقً� من َعمل دقيق على 
َ
نج

ُ
م

اإىل  الك�تب  اأعم�ل  انت�س�ب  الروائي.  البن�ء  ق 
ُ
طر

ميع. 
َ
ت�حة للج

ُ
ة م

ّ
اإع�دة القراءة لي�ش اإذاً رغبة ذاتي

 
ّ

خ��ش ر 
ّ
ت�سو فق 

َ
و اللغة  على  عمٌل  اأ�س��سً�  اإّن��ه 

ّده� اإع�دَة قراءٍة دائمة. غ�لبً� م� 
َ
للقراءة، وذلك بع

تولِّدًة 
ُ
تكوُن االأعم�ُل امُلنت�سبة اإىل اإع�دة القراءة م

ّكُنه� من طبق�ت  اأ�س��سً� من اإع�دة الكت�بة التي مُتَ

 اإع�دة القراءة.
ُ
ال تتك�ّسُف ب�لقراءة، بل تتطّلب

يف  التوّغل  مع  تتع�ر�ُش  ال  الكت�بة  اإع�دة  اإّن     

الأّن  حتّققه،  م�  فهي  العك�ش  على  اللغة.  جمهول 

ن�سغاًل بقول م� مْل يُقْلُه اأحٌد 
ُ
 م

ُ
فيه� يكون الك�تب

اأق��وال  مع  تف�ُعله  داخ��ل  من  اجلديد  ق��ول  بعد، 

»اإّن  ال�سي�ق، يقول غويتي�سولو:  االآخرين. يف هذا 

حّقة:  رٌة 
َ
غ�م

ُ
م لهو  ُه 

ُ
اأفهم كم�   

ّ
الروائي امل�رشوع 

للغة  نكت�ِسَف  واأن  عد، 
َ
ب اأحٌد  ُقْلُه 

َ
ي مْل  م�  نقوَل  اأن 

جديدة  ة 
ّ
لغوي ن�طق 

َ
م  

ُ
غزو اإّنه  اأخ��رى:  اإمك�ن�ت 

املجهول:  نحو  قفزٌة  لهي  رواي��ة  كت�بة  اإّن   .)...(

جوده 
ُ
عرُف بو

َ
 ي

ُ
�سول اإىل مك�ن مل يُكن الك�تب

ُ
الو

 
ُ
الك�تب  

ُ
�سيطر

ُ
ي وعندم�  ب�لكت�بة.  وعه 

ُ
�رُش قبل 
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بلغ نه�ية جتربة، فهو عليه 
َ
نة، اأو ي

ّ
ة معي

ّ
على تقني

حث عن �سيء اآَخر يجهله4«. 
َ
 للب

ّ
ره� ويهب

ُ
هج

َ
اأن ي

ب�سوؤال  غويتي�سولو  ان�سغ�ل  من   ٌ
ِّ

ب��ني  
ٌ
اأم��ر وه��ذا 

�س�ره 
َ
م ة، وِحر�سه، يف 

ّ
الروائي ال�سكل يف كت�بته 

.
ّ
، على التجديد يف ال�سكل الكت�بي

ّ
الروائي

   الره�ن ال�س�بق على اإع�دة القراءة وعلى بلوغ 

 
ُ
�ش التي ت�سمح

ُ
من�طق لغوية جمهولة هم� من االأ�س

ة قراءة اأعم�ل غويتي�سولو 
ّ
ب�الرتي�ب يف �سالحي

اقرتان  الرغم من  االلتزام، على  وء مفهوم  يف �سَ

ومن  ة، 
ّ
امَل�سريي ب�لق�س�ي�  الك�تب  ه��ذا  ا�سم 

�سني وامُله�جرين، 
ّ
 حلقوق امُلهم

ّ
انت�س�ره امَلبدئي

مع  ره. 
َ
��و

ُ
���س ختلف 

ُ
مب لال�ستعم�ر  ت�سّديه  ومن 

ة، 
ّ
ال�سي��سي مولته 

َ
بح االلتزام  مفهوم  يظلُّ  ذلك، 

بة الكت�ب�ت 
َ
ق�ر

ُ
 اإىل م

َ
ل الذي به عرب

ّ
وب�ملعنى االأو

ع كلَّ 
َ
�س

َ
، غري ق�در على اأن ي

ّ
جه خ��ش

َ
ة بو

ّ
االأدبي

املعنى،  هذا  اأّن  كم�  غويتي�سولو.  جتربة  ج��وه 
ُ
و

 ،
ّ
الذي يقرُن املفهوم ال ب�للغة وال ب�لبن�ء الن�سي

ن�حية  د، من 
ُ
�سم

َ
ي والق�س�ي�، مل  ب�مل�س�مني  بل 

�أْت 
ّ
هي التي  االأدب  �ت 

ّ
نظري تطور  اأم���م  اأخ��رى، 

يف  التزامً�،  عله 
َ
بج وذلك  بن�ئه،  واإع�دة  خَللخته 

اأجن��سه�،  وبخ�س�ئ�ش  ب�لكت�بة  االأول،  املق�م 

ه� 
ُ
ويتطّلب الكت�بة  تتطّلبه�  التي  وب�ملعرفة 

بن�وؤه�.

ة االأوىل ملفهوم االلتزام قد 
ّ
اإّن احَلمولة الداللي    

اأعم�ل غويتي�سولو وحتول دون  بة 
َ
ق�ر

ُ
ت�ست�سهُل م

النف�ذ اإىل ق�س�ي� اللغة وال�سكل يف هذه االأعم�ل. 

تعّقد  ال�ستيع�ب   
ُ
تّت�سع ال  ذاَته�  احلمولة  اأّن  كم� 

اإع���دة  على  امُل��راه��ن   ،
ّ
االأدب����ي  

ّ
الكت�بي الفعل 

وبتوجيه  وئه�،  �سَ يف  اأي�سً�  �ش 
َّ
واملوؤ�س القراءة 

الإع���دة   
ُ
املنذور الفعُل  هذا  بلوغه�.  �سعى 

َ
م من 

هو  الكت�بة  اإع�دة  اإىل  ا�ستن�داً  وامَل�سوُغ  القراءة 

كُن 
ُ

مي ال  اللغة،  على  عماًل  �سفه 
َ
بو تحّقُق 

َ
ي فعٌل 

من  بل  ب، 
ْ
�س

َ
وح و�سوع�ته 

َ
م من  اإليه  النف�ذ 

 
ّ

ال�سعري الّنَف�ش  تداُخل  فيه، ومن  االأ�سوات  د  تعدُّ

ب�حَلكي يف العديد من ُن�سو�ش غويتي�سولو.

زاوَل  منه�  التي  ة 
ّ
الكت�بي االأ�سك�ل  تعّدد  اإّن     

مة فظ�عة الع�مل وب�س�َعة الظلم 
َ
ق�و

ُ
غويتي�سولو م

�س�ئج بني هذه 
َ
ً� يف قراءة الو

ّ
نهجي

َ
ذراً م

َ
 ح

ُ
ح

َ
تطر

 غويتي�سولو املق�َل ال�سح�يف، 
َ
االأ�سك�ل. فقد كتب

الدرا�سة   
َ
كتب كم�  امَل��ي��داين،  التحقيَق  واأجن���َز 

 
ّ

 الروائي، والن�ش
ّ

الفكرية، والنقد االأدبي، والن�ش

�سيُق 
َ
ي اأ�سك�ٌل  وه��ي  وال�سين�ريو.   ،

ّ
الق�س�سي

ة، 
ّ
مولته االختزالي

َ
ه� على مفهوم االلتزام بح ع�سُ

َ
ب

ب�إخ�س�عِه  عليه  ُل 
ِّ
ت��ع��و بة 

َ
ق�ر

ُ
م ك��لَّ   

ُ
��ل��زم

ُ
ي مب� 

كت�بة  ميم 
َ

�س من  ك�نت  التي  ة 
ّ
النقدي راقبة 

ُ
للم

غويتي�سولو.

قت�سي 
َ
ي اآَخ��ر  اإىل  �سكل  من  ب��ة 

َ
امُل��ق���ر  

ُ
ُع��ب��ور    

الكت�بة  �ت 
ّ
بنظري ال  ُن 

ّ
�س

َ
يتح  �ً

ّ
نهجي

َ
م ���ذراً 

َ
ح

غويتي�سولو  عي 
َ
و ب��ستح�س�ر  �سً� 

ْ
اأي بل  وح�سب، 

�سكل  من  االنتق�ُل   
ُ
يقوم عليه  الذي  ب�الختالف 

متى  االل��ت��زام،   
َ
مفهوم جعُل 

َ
ي م�  وهو  اآَخ��ر.  اإىل 

بة 
َ
ً� االحتف�ظ به واعتم�ُده يف مق�ر

ّ
وري ك�ن �رشَ

تطّلب�ت ال�سكل 
ُ
ُن وفق م

ّ
تلو

َ
كت�ب�ت غويتي�سولو، ي

تطّلب�ت 
ُ
 مب

ٌ
، مثاًل، التزام

ّ
. ف�لعمُل الفكري

ّ
الكت�بي

ة، وامتالٌك لقدرٍة 
ّ
ة معرفي

ّ
 بخلفي

ٌ
التزام اأي  الفكر، 

ع��رشين 
ُ
م اأو  �س�بقني  فّكرين 

ُ
م ة 

َ
ر

َ
����و

ُ
حم على 

امُل�س�ءلة  على  لقدرٍة  كذلك  وامتالٌك  ونقدهم5، 

 
ُ
االلتزام ذا  هو  والبن�ء.  والتقوي�ش  والتفكيك 

انحي�ز  به غويتي�سولو يف  ا�سطلع  الذي   ،
ّ

الفكري

 اإىل تفكيك اإ�سك�ل العالقة بني الذات واالآخر، 
ّ
ت�م

ة 
ّ
الُهوي ت�سّدع  اإب��راز  على  حر�سه  من  انطالقً� 

 
َ
االآَخ���ر م��ن  جتعُل  التي  لال�ستيه�م�ت  ون��ق��ده 

 لدى غويتي�سولو 
ّ
�سورًة ج�مدة6. والعمل الروائي

ة 
ّ
الداللي ب�حلمولة  لي�ش  لكن   ،

ٌ
التزام اأي�سً�  هو 

قبل   
ٌ
التزام العمل  هذا  اإّن  للمفهوم.  هلة 

ْ
امُل�ست�س

وبعن��رش  ة 
ّ
ال�رشدي الكت�بة  بتقني�ت  �سيء،  كّل 
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يرى 

غويتي�سولو 

باأن امل�سروع 

الروائي 

مغامرة وقول 

ما مل يقله 

اأحد



غويتي�سولو  �سغف  ُغ 
ّ
و

َ
�س

ُ
ي الذي  م�  واإاّل  بن�ئه�، 

الروائية  وب�الأعم�ل  �رش?انت�ش  بن�سو�ش   
َ
الكبري

 
ّ
ر امَل�س�ر الروائي

ّ
نّيٌ من تطو َ

الكربى. هذا االلتزام ب

امل��سي  القرن  خم�سيني�ت  نذ 
ُ
م بداأه  الذي  لديه، 

اللغة  اأ�سئلة  اإىل  �سدود 
َ
م  

ّ
جتديدي عي 

َ
بو لُه 

َ
ووا�س

 حلمولة 
ُ
 بهذا املعنى ال ي�ستجيب

ُ
وال�سكل. االلتزام

بني 
َ
ي  

ّ
الروائي العمل  م���دام  املتداولة،  املفهوم 

ُه من داخل اأ�سئلة االأدب واأ�سئلة اللغة ومن 
َ
التزام

 
ّ

. احل�ش
ّ

جه خ��ش
َ
داخل عالقته بت�ريخ الرواية بو

 
ّ

يوي
َ

ح غويتي�سولو،  كت�ب�ت   
َ
الزم الذي   ،

ّ
النقدي

بل  وح�سب،  وللع�مل  لالأ�سي�ء  روؤيته  يف  ال  اإذاً 

تتم�َدى  ال  حتى  الأعم�له،  ق��راءة  كلِّ  توجيه  يف 

اإىل  االجن��رار  يف  الت�أويل،  �ستوى 
ُ
م على  القراءُة، 

ة 
ّ
 والكت�بة الفكري

ّ
َخلق مت�ٍه بني املق�ل ال�سحفي

.
ّ
 والعمل الروائي

ّ
والنقد االأدبي

غويتي�سولو  كت�ب�ت  عدُّ  كُن 
ْ ُ
مي املعنى،  بهذا     

 
َ
مفهوم  

ُ
نح

َ
مي ا�ست�سه�ل  لكلِّ  خالفً�  ة، 

ّ
الروائي

يف  ه�مً� 
ْ
اإ�س االأدب،  بة 

َ
ق�ر

ُ
م ة 

ّ
�سالحي االلتزام 

ت�سّدٌع  االلتزام.  ملفهوم  امُلمتلئ  املعنى  ت�سدُّع 

املعنى  عن  ب�البتع�د  املفهوم  ولة 
ُ
حلم  

ُ
�سمح

َ
ي

التزام  على  داّلة  احلمولة  هذه  لتغدو  َدُه، 
ّ
قي الذي 

البن�ء  تطّلب�ت 
ُ
ومب ��ة، 

ّ
ال��روائ��ي اللغة  بق�س�ي� 

ليه من معرفة 
ُ

 ب�لكت�بة، مب� مي
ٌ
. اإّنُه التزام

ّ
االأدبي

الكت�بة  وبره�ن�ت  وليلة،  ليلة  األ��ف  بن�سو�ش 

االأعم�ل  يف  البن�ء  وبعن��رش  �رش?انت�ش،  لدى 

 
ُ
قروء

َ
َدُه م

ّ
 ج�س

ٌ
ة احلديثة وامُلع��رشة. التزام

ّ
الروائي

ة اللغة يف رواي�ته، 
ّ
غويتي�سولو ال�س��سع، وو�سعي

، التي ك�سَفت 
ّ
َدته درا�س�ُتُه يف النقد االأدبي

ّ
كم� ج�س

النقد  يف  ة 
ّ
النظري رات 

ّ
للت�سو ة 

ّ
حيوي ة 

َ
ع

َ
ت�ب

ُ
م عن 

.
ّ
جه ع�م

َ
ة بو

ّ
واالأدب، ويف العلوم االإن�س�ني

الإ�سك�ل  جة 
ِّ
ي

َ
امُل�س ة 

ّ
الفكري وؤية 

ّ
الر ج�نب  اإىل     

�ش 
ُ

اأ�س ��ُد 
َ

اأح هي  التي  واالآَخ��ر،  الذات  بني  العالقة 

اأعم�ل  بع�ش  يف  والن�سو�ش  الثق�ف�ت  لق�ء 

 
ّ

النقدي  
ُ
الوعي �سً� 

ْ
اأي ة 

ّ
ثم ة، 

ّ
الروائي غويتي�سولو 

ً� وك�ن 
ّ
 الذي اعتَنى به غويتي�سولو معرفي

ّ
االأدبي

درا�س�ته.  بع�ش  يف   
ّ
االأدبي للنقد  �سته 

َ
�ر

ُ
مم وراء 

 والنقد 
ّ

ج بني الفكر النقدي
َ
ذلك اأّن غويتي�سولو زاو

ة.
ّ
، موازاًة مع كت�بته الروائي

ّ
االأدبي

ة 
ّ
روائي لن�سو�ش  غويتي�سولو  كت�بِة  ازاِة 

َ
��و

ُ
مب    

ب اأي�سً� ن�سو�سً� 
َ
ً� وق�ر

ّ
 فكراً نقدي

َ
ة، اأنتج

ّ
وق�س�سي

�ت 
ّ
ت�بعته لنظري

ُ
ة، ك�سَفت عن م

ّ
ة نقدي

ّ
ة بخلفي

ّ
اأدبي

وال�سمي�ئي�ت  ة 
ّ
البنيوي على  اّطالعه  وعن  االأدب 

ة.
ّ
والعلوم االإن�س�ني

مّتت  ال��ذي  االرت��ي���ب،  م��ع  بً� 
ُ
فتج�و وه��ك��ذا،     

وئه، ومع الت�سديد  �س�ءلُة مفهوم االلتزام يف �سَ
ُ
م

 جتربة غويتي�سولو 
ْ

ة حَل�رش
ّ
على احلُدود االختزالي

بدو 
َ
ي اإليه،  واإرج�عه�  املفهوم  هذا  يف  ة 

ّ
الكت�بي

راأي  اإىل  االإ�س�رة  ال�سي�ق،  هذا  يف   ،
ّ

وي
َ
احَلي من 

ع�ش النق�د اإىل اعتم�د 
َ
عى ب

ْ
�س

َ
غويتي�سولو ب�س�أن م

جتربة  لت�سنيف  وف���رتات،  واأ�س�ليب،  ت��ي���رات، 

النزوع  هذا  غويتي�سولو  �َش 
َ
ع�ر لقد  ة7. 

ّ
كت�بي

امُل�س�َعفة،  املعرفة  قع 
ْ
و

َ
م َخ�سيب،  وقٍع 

َ
م من 

التجربة  ومن  ة 
ّ
النقدي ة 

ّ
اخللفي لة من 

ّ
امُلتح�س اأي 

ة يف اآن. هكذا راأى غويتي�سولو اأّن الن�قد، 
ّ
االإبداعي

»اأّن  عرُف 
َ
ي ة، 

ّ
اأدبي ُن�سو�سً�   

َ
اأنتج اأْن  �سبَق  الذي 

ّثَل يف تطويق امُلوؤّثرات وحتديده� 
َ
امَل�رشوع امُلتم

لهو ع�بٌث مت�مً�8«.

ة 
ّ
النقدي الروؤية  هذه  ف��ق 

َ
و االأدب��ي،   

ّ
الن�ش اإّن     

غويتي�سولو،  بح�سب  يته، 
ّ
اأهم كت�سي 

َ
ي امُلنفتحة 

من ارتب�طه »ب�سل�سلٍة وا�سعة من النم�ذج الع�ئدة 

وكّلم�  خُمتلفة،  ة 
ّ
اأدبي وتق�ليد  وِحقب  اأنواع  اإىل 

ة، 
ّ
الكوني ب�ملكتبة  تربطُه  التي  الت 

ِّ
ال�س ك�نت 

ووثيقة،  تعدِّدة 
ُ
م  Borges بورخي�ش   

ُ ِّ
عرب

ُ
ي كم� 

�ست�سهُد 
َ
ي م�  وهو   .»9�ً

ّ
وثري تعدِّداً 

ُ
م ُلُه 

َ
عم ك�ن 

ترين 
ْ
و�س �رش?انت�ش  بتج�رب  غويتي�سولو  عليه 

وفلوبري وجوي�ش، التي عدَّه�، انطالقً� من َن�سبه� 
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جز 
َ
الع على  �س�طعًة  »اأمثلًة  ة، 

ّ
الكوني املكتبة  اإىل 

 فيه هواة النقد االختزايّل10«.
ُ
امُلوؤ�سي الذي يقع

 
ّ
ن�س�ُف النقد االأدبي

َ
ر، ي

ّ
   ِا�ستن�داً اإىل هذا الت�سو

اإىل  �سُه، 
َ
وم�ر غويتي�سولو  تبّن�ه  الذي  امُلنفتح، 

على  الت�سديد  �سبَق  التي  ة 
ّ
الرتكيبي اخل�سي�سة 

ة يف كت�ب�ت غويتي�سولو. عالق�ت 
ّ
ي

ّ
عالق�ته� ال�رش

البن�ء  حتّقق  بعن��رش   
ّ

الفكري فيه�  يتداخُل 

 
ُ
فتخ�سيب ة. 

ّ
الروائي اأعم�له  بع�ش  يف  ي 

ّ
الن�س

ة 
ّ
ة واأدبي

ّ
وؤيٌة نقدي

ُ
ي ب�لرتاث الكويّن ر

ّ
ز الن�س

َ
امُلنج

 هذه الروؤية، 
ُ
ة. اإّن التق�ُطع، الذي عليه تقوم

ّ
وفكري

ة ت�س�بكً� 
ّ
ي�سهُد يف بع�ش اأعم�ل غويتي�سولو الروائي

يف  حتّقق�ته  واقتف�ء  ال�ستجالئه  درا�س�ت   
ُ
ينتظر

كُن، يف هذا ال�سي�ق، عّد رواية 
ُ

ي. ومي
ّ

البن�ء الن�س

تنً� 
َ
م د 

ّ
املتوح الط�ئر  ف�س�ئل  ورواية  ة 

ّ
االأربعيني

ت 
َ
ر

َ
لو

َ
 الذي ب

ّ
�ستجيبً� الفرتا�س�ت امَلوقع القرائي

ُ
م

داخله.   
َ
ع�َش م

َ
هذه الورقة ب

الهوام�ض

 التي عليه� بنى خوان 
ُ

االأ�س�ش اأحَد  التمركز  هذا  تقوي�ش  عدُّ 
ُ
ي  .  1

ره لعالقة الذات ب�الآخر. وهو م� تبّدى من نقده، 
ّ
غويتي�سولو ت�سو

ي. اُنظر متثياًل ال ح�رشاً 
ّ
يف الكثري من درا�س�ته، للتمركز االأوروب

نقده لتمركز الذات االإ�سب�نية يف كت�به: يف اال�ست�رشاق االإ�سب�ين، 

 .1998 البي�س�ء، املغرب،  الدار  الفنك،  ترجمة ك�ظم جه�د، ن�رش 

ة، ي�أخذ 
ّ
ة والنقدي

ّ
يف هذا الكت�ب كم� يف كتب غويتي�سولو الفكري

التقوي�ش  فيتحّقق  رواي���ت��ه،  يف  اأم���   ،�ً
ّ
فكري ط�بعً�  التقوي�ش 

ة اللغة يف هذه 
ّ
ة ومن و�سعي

ّ
تطّلب�ت الكت�بة االأدبي

ُ
انطالقً� من م

البن�ء  والنقد يف عن��رش  التقوي�ش  �رشي 
َ
ي الرواي�ت  الكت�بة. يف 

ويت�س�بُك معه�.

2 . خوان غويتي�سولو، االأربعينية، ترجمة اإبراهيم اخلطيب، تقدمي 
عبد الفت�ح كيليطو، ن�رش الفنك، الدار البي�س�ء، 1995، �ش. 13. 

دون  رواي��ة  يف  كم�  عنيفة  بق�سوة  اأحي�نً�  النقُد  هذا   
َ
اّت�سم  .  3

خولي�ن، التي كتبه� غويتي�سولو يف طنجة، وفيه� يتم�َهى الراوي 

�ثلة لتلك التي 
ُ

اأي�سً� على خي�نة مم مع دون خولي�ن، ع�زمً� هو 

رودري��غ  امللك  اأه�نه  مّل�  القوطي  امللك  خولي�ن  دون  به�  ق�م 

الك�تب  ة 
ّ
خلفي يحمُل  ال��ذي  ال��راوي،  اأّن   ذلك  ابنته.  ب�غت�س�ب 

ومن  اأوه�مه�  من  ره� 
ّ
حر

ُ
ي الإ�سب�ني�  جديد  بغزو   

ُ
يحلم وحنقه، 

 
َ
اأث�ر م�  وهو  اجل�هزة.  اأحك�مه�  ومن  لالآخر  ف�سه� 

َ
ور به� 

ّ
تع�س

تب�ينة على هذه الق�سوة العنيفة التي به� واجه غويتي�سولو 
ُ
دوداً م

ُ
ر

اإ�سب�ني�، ق�سوة بلغت حّد متّني َغزو عربي اإ�سالمي جديد. من هذه 

 �ً
ّ
�سي

َ
مر وا�ستنك�فً�  للذات  كرهً�  الك�تب  »عنف   

َ
اعترب م�  دود 

ّ
ال��ر

ل العنَف من زاوية »اجلرمية 
ّ
ة«، ومنه� م� ت�أو

ّ
من ثق�فته االأ�سلي

ة« و«التطهري ب�لن�ر« على حّد تعبري م�ريو ب�رغ��ش يو�س� 
ّ
الع�طفي

ة 
ّ
ة جربي

ّ
نَف نقد غويتي�سولو الإ�سب�ني� »ب�إطالقة ن�ري

ُ
َه ع

ّ
الذي �سب

هه� ع��سٌق غيور لع�سيقته اخلوؤون«. اُنظر: خوان غويتي�سولو، 
ّ

ج
َ
و

ُ
ي

ة، اخت�ره� وقّدم له� املوؤّلف، 
ّ
على وترية النوار�ش، منتخب�ت �رشدي

الدار  توبق�ل،  دار  له� ك�ظم جه�د،  د 
َّ
االإ�سب�نية ومه ترجمه� عن 

البي�س�ء، ط1، 1990، �ش. 17 و18.

4 . على وترية النوار�ش، مرجع �س�بق، �ش. 33.
ة. 

ّ
درا�سة فكري اأكرث من  غويتي�سولو يف  عنه  ُكف 

َ
ي مل  م�  ذلك   .5

 من ثق�ف�ت متب�ينة.
ُ
ة عديدة تتحّدر

ّ
 فكري

َ
 اأ�سم�ء

ُ
ف�أعم�له حُت�ور

على  اجل�مدة  ال�سورة  لهذه  نقده  يف  غويتي�سولو  رّك��ز  لقد   .  6
�ستعمُل يف االإ�س�رة اإليه� 

َ
االأحك�م امُل�سبقة واالأفك�ر الث�بتة التي ي

غويتي�سولو  تقدمي  التمثيل  �سبيل  على  انظر  »الكلي�سي�ت«.  لفظ 

للرتجمة التي اأجنزه� ك�ظم جه�د لكت�ب يف اال�ست�رشاق االإ�سب�ين. 

مرجع �س�بق.

7 . على وترية النوار�ش، �ش. 69.
8 . املرجع ال�س�بق، ال�سفحة ذاته�.

.70 9 . املرجع ال�س�بق، �ش. 
10 . املرجع ال�س�بق، ال�سفحة ذاته�.
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خوان  عند  الروائية  الكت�بة  فعل  يت�أ�س�ش      

الكت�بية  اخل��ربات  من  �سل�سلة  على  غويتي�سولو 

ورابلي  ثرب�نتي�ش  من  كل  دع�ئمه�  اأر�سى  التي 

جم�لية  من  قوته�  ت�ستمد  كت�بة  وبورخي�ش. 

يتحول  بحيث  �سكله�.  يف  الت�أمل  ومن  الكت�بة 

م�سمون  عن  ترميزية  وعالمة  دال  اإىل  ال�سكل 

يف  تفكر  ف�لرواية  الرواية.  ملو�سوعة  حم�يث 

من  ذاته�  يف  وتتفكر  �سكله�،  عرب  مو�سوعه� 

خالل طبيعة اختي�راته� وانحي�زاته� اجلم�لية.

ف���إذا ك�ن خوان قد زاوج يف م�سرية حي�ته      

بني الكت�بة وااللتزام ف�إن هذا االأخري، قد جتلى 

يف  ب�ل�رشامة  متيز  االأول  م�ستويني:  يف  لديه 

لل�سعوب  امل�سريية  الق�س�ي�  من  املوقف  اتخ�ذ 

ومن��رشة املظلومني واملهم�سني، ونقد الطغي�ن 

والديكت�توري�ت  واالم��ربي���يل،  اال�ستعم�ري 

من  الث�ين  وامل�ستوى  الر�سمي�ت.  على  والتمرد 

يف  والتفكر  ب�لكت�بة،  االلتزام  �سمل  االلتزام، 

على  احلف�ظ  خالل  من  الرواية  ا�ستغ�ل  اآلي�ت 

ت�ريخ  داخ��ل  من  اأنتجت  التي  الكت�بة  طرائق 

ا�ستمرارية  على  الرتكيز  اأي  وبعثه�،  ال��رواي��ة 

الن�سب الروائي، والعمل على تطوير تلك االآلي�ت 

ملق�ربة  ا�ستغ�له�  جم���ل  وتو�سيع  الكت�بية 

مو�سوع�ت راهنية. 

جل  م��ن  اجلوهرية  املو�سوعة  ك�نت  لقد      

اأعم�ل خوان هي احلرب، وهو الذي ع��ش ويالت 

احلروب. ال�سيم� احلرب االأهلية يف اإ�سب�ني� زمن 

تفت�أ  م�  التي  اله�ج�سة  املو�سوعة  هذه  فرانكو. 

مق�الته  يف  واأي�س�  الروائية  اأعم�له  يف  تعود 

وريبورت�ج�ته.

عرب  املو�سوعة  هذه  على  اال�ستغ�ل  مت  وقد      

تنويع�ت على م�ستوى الكت�بة وحم�والت جتريب 

مداخل عديدة ثم تخريبه� من اأجل ا�ستنف�ذ هذه 

املو�سوعة واالإح�طة به�، وتطويقه� ب�سي�ج�ت 

خمتلفة للتحكم يف هذي�نه� وفظ�عته�.

    فمن »الكوندي دون خولي�ن«، و«م�س�هد م� 

»ب�أ�س�بيع  مرورا  و«االأربعينية«،  املعركة«،  بعد 

احل�س�رات«،  »ح�س�ر  اإىل  و�سوال  احلديقة« 

ب�لر�س��ش،  تلعلع  احل��رب،  مو�سوعة  ك�نت 

خراب  والب�رش،  احلجر  خ��راب  ب�خلراب،  وتنذر 

االأرواح واالأ�سب�ح.

االأ�سطورة  خولي�ن«،  »دون  رواي��ة  ت�ستعيد      

ارتبطت  حيث  االإ�سالمي،  الغزو  حول  االإ�سب�نية 

يف�رش  وبه�  اخلطيئة،  مبفهوم  االأ�سطورة  هذه 

االأندل�ش،  اإىل  العرب  و�سول  االإ�سب�ين  املخي�ل 

الذي  هو  طنجة  على  الع�مل  خولي�ن  ف�لدون 

انتق�م�  اإ�سب�ني�،  اإىل  الدخول  العرب على  �س�عد 

من لودريق الذي هتك عر�ش ابنته، وبذلك تربر 

عق�ب�  ك�ن  الغزو  هذا  اأن  االإ�سب�نية  االأ�سطورة 
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 »�أ�سابيع �حلديقة«

اأ�سرار معتمة و�سرد م�سجر

حممد اآيت لعميم *

*  ناقد واكاديمي من المغرب 



ال��دون  حت��ول  وبذلك  اخلطيئة.  تلك  على  اإلهي� 

خولي�ن، يف هذا املخي�ل اإىل خ�ئن لوطنه. ففي 

ع�م 1970، املك�ن مكتبة بطنجة. احلدث: فعل 

اللحظة  وهو  خوان،  قراء  اإىل  ب�لن�سبة  ين�سى  ال 

خولي�ن«  »دون  لرواية  املجهول  ال�س�در  حيث 

»قتل  اقرتف  الكتب،  و�سط  احل�رشات  يقتل  الذي 

ع�م  ويف  االإ�سب�ين«.  ل��الأدب  النموذجي  الن�ش 

احلدث:  بب�ري�ش.  مكتبة  هو  املك�ن   .1982
فعل ال ميكن اأن ين�س�ه قراء خوان. وهو اللحظة 

حيث ال�سخ�سية الرئي�سية يف رواية »م�س�هد م� 

بعد املعركة اقرتف تفجريا منوذجي�، لي�ش �سد 

االأعم�ل الرائعة لالأدب االإ�سب�ين، لكن �سد رواية 

الدون خولي�ن نف�سه�1.  

اإىل  عنوانه�  يحيل  التي  االأربعينية   « ويف      

اأربعني  اإىل  واأي�س�  ال��ربزخ،  يف  يوم�  اأربعني 

واأربعني  العراق،  على  اجلوي  اجلحيم  من  يوم� 

اإىل  الرواية  يف  تتحول  ال�سحي،  للحجر  يوم� 

الرواية.  الذي يحتجز يف ن�ش  الق�رئ  اأربعينية 

التي يلعب فيه� احللم وحلم اليقظة دورا ب�رزا. 

وع�مل  ال�سحو  ع���مل  بني  وذه���ب  جيئة  هن�ك 

الفعالن،  ويتداخل  واحللم،  اليقظة  بني  االإغف�ء 

في�س�ب الق�رئ بدوار ودوخة، وتت�أ�س�ش الرواية 

على رحالت يف ع�مل اأخروي اأر�سي، يح�سد فيه 

الروائي كل االأدب القي�مي، يح�رش ابن عربي يف 

جريوم  ولوح�ت  جحيمه،  يف  ودانتي  معراجه، 

بو�ش، واإ�س�رة اإىل بيت للمعري، لكن املعري ك�ن 

غ�ئب� يف الرواية كم� ذهب اإىل ذلك عبد الفت�ح 

كيليطو2. مل ي�ستثمر خوان ر�س�لة الغفران التي 

هي الن�ش االأخروي امل�سهور يف الثق�فة العربية، 

واأعتقد اأن خوان يف اأربعينية ك�ن مهموم� بنقد 

واالنحي�ز  دانتي،  جلحيم  االنتق�مي  الت�سور 

االإ�سالمية  الثق�فة  يف  ال�س�ملة  الرحمة  ملفهوم 

ال�سيم� عند ال�سويف الكبري يف الدين ابن عربي.

اأم� روايته »ح�س�ر احل�س�رات« فهي رواية      

احل��رب  ح��ول  ال�سي��سة  اخلط�ب�ت  م��ن  اأق���وى 

ك�ي  يذهب  ال�����رشب.  قبل  م��ن  البو�سنة  على 

اأن »تخ�سي�ش عمل روائي حول  اإىل  اإ�سك�ربيت� 

حرب البو�سنة قد يبدو عمال حمفوف� ب�ملخ�طر 

زال  م�  املن��سلة  اخلط�ب�ت  دوي  واأن  ال�سيم� 

اإنه� خط�ب�ت متواطئة ومزعومة،  االآذان،  ي�سم 

وهي يف غ�لب االأحي�ن م�نوية. وكم� هو معلوم 

لل�سك  مك�ن�  دائم�  الرواية  يعترب  فغويتي�سولو 

والريبة، ولتعدد االأ�سوات واحلق�ئق والكت�س�ف 

امل�سكوت عنه يف القيم التقليدية3«.  

واقعية،  بطريقة  الرواية  يف  يبداأ  �سيء  كل      

وب�سهولة  حم������رشة،  مدينة  اإىل  رج��ل  ي�سل 

اأطلقت قذيفة  اأنه� مدينة �رشاييفو.  نتعرف على 

بحي�ته.  اأودت  فيه  يقيم  ال��ذي  الفندق  على 

ب�رشعة  ال��رواي��ة  ن��ربة  �ستتغري  ه��ذه  واحل���ل��ة 

على  �سيعرث  الفندق  يف  املوالية،  الف�سول  منذ 

ف�ح�سة  اأح��الم���  تت�سمن  حك�ي�ت  جمموعة 

هذي�ن�  تت�سمن  حولية  وعلى  مقبولة،  بطريقة 

 sentier بحي  ب�ري�ش  يف  احل�س�ر  ي�ستدعي 

العرقي  التطهري  بدع�ة  املدينة  طوقت  حيث 

به.  الدخالء املقيمني  الذين يريدون تنقيته من 

تق�وم(. وهن�ك  ال�س�خر ال  ال�سحك  )مق�طع من 

االأ�سع�ر  من  غريبة  ملجموعة  ا�ستح�س�ر  اأي�س� 

نف�سه.  االآن  يف  و�سوفية  اإيروتيكية  القدمية 

واأخريا يتم العثور على مفكرة لق�ئد ا�سب�ين من 

ت�سمح  املفكرة  هذه  املتو�سطية،  الدولية  القوات 

قتل  الذي  ف�لرجل  العن��رش،  �سعث كل هذه  بلم 

يف الفندق هو مواطن له لكنه مل يعرث له ال على 

اجلثة وال جواز ال�سفر، لقد بقيت فقط بع�ش هذه 

حقيبة  يف  وج��دت  التي  املتن�فرة  الن�سو�ش 

حد  اإىل  عميقة  حرية  يف  به  األقت  التي  الفقيد، 

اأنه� تطفح ب�لالان�سج�م وا�ستبع�د احلدوث. فهل 
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يعترب 

الرواية دائما 

مكانا لل�سك 

والريبة، 

ولتعدد 

االأ�سوات 

واحلقائق 

والكت�ساف 

امل�سكوت عنه 

يف القيم 

التقليدية



املوؤلف؟ كيف ميكن  املجهول هو  ال�سخ�ش  هذا 

اأن  ا�ستط�ع  وكيف  ذلك؟  من  انطالق�  منيزه  اأن 

ي�سف بدقة موته ال�سخ�سي؟

الراوي  خوان،  اأعم�ل  يف  تتكرر  التيمة  هذه      

يف  احل����ل  ه��و  كم�  ال�سخ�سي،  م��وت��ه  ي�سف 

حت�ول  االأربعينية.  رواية  من  اجلملة-املفتتح 

اأن  احل�س�رات«  »ح�س�ر  يف  املوالية  االأح��داث 

�سحرية،  بطريقة  االألغ�ز،  هذه  من  جزءا  تك�سف 

�رشاييفو  مكتبة  رواد  املحققني  حلقة  ف�أع�س�ء 

وث�ئق  بتفح�ش  مولعني  ك�نوا  االآن،  املخربة 

يف  قتل  ال��ذي  ف�ل�سخ�ش  وامل�سلمني.  اليهود 

الأحد  مريد  وه��و  مغربي،  �سخ�ش  هو  الفندق، 

االأع�س�ء  ه��وؤالء  القدم�ء،  ال�سوفية  ال�سيوخ 

الذين انت�سلوا اجلثة ليدفنوه� يف اأر�ش االإ�سالم 

يف  جمهوري  ا�سب�ين  جن�سية  منحوه  الذين  هم 

الثالثين�ت وهم الذين د�سوا �سمن اأوراق الفقيد 

فكلم�  تقريب�.  امل���زورة  الن�سو�ش  اأن���واع  كل 

املو�سوع  عن��رش  اأن  نرى  الرواية  يف  توغلن� 

األغ�ز  لظهور  املج�ل  اف�سحت  تط�بقت  كلم� 

اأخرى. »فكل معلومة جديدة حول �سخ�ش امليت 

اأو حول اأ�سول الكت�ب�ت املجموعة تغم�ش ال�رش 

به  ينتهي  �سيء  ت�سيئه وتو�سحه، فكل  اأن  بدل 

االأمر اإىل التحري والتذبذب4«

التزييفي  اللعب  ه��ذا  اأم����م  اأي�س�  ميكنن�      

يكون  اأن  امل����زورة،  ول��ل��وث���ئ��ق  ب�لن�سو�ش 

هذا  مثل  ففي  اأنف�سهم.  خدعوا  قد  امل��ن���ورون 

يغزل  م�  وينق�ش  يغزل  الذي  املت�هي  الكت�ب 

م�  على  التعرف  يف  حرج�  نرى  ال  اأعينن�  اأم�م 

عن  احلديث  ب�سدد  وه��و  فوكو  م�سيل  اأ�سم�ء 

املو�سوع  هذا  املكتبة«  »ف�نط�ستيك  بورخي�ش 

�س�أعود اإليه يف مق�ل الحق بعنوان »ف�نط��ستيك 

الأن  غويتي�سولو«.  خ��وان  رواي���ت  يف  املكتبة 

املكتبة واملخطوط يعدان مو�سوع�ن مركزي�ن 

يف روايته.

    لقد اخرتقت رواية »ح�س�ر احل�س�رات احلدود 

بني التخييلي والوث�ئقي وا�ستدع�ء املو�سوع�ت 

وتفخيم  تهويل  كل  خ�رج  ال�س�دمة  الت�ريخية 

لرتمي به� يف لعب من ال�سكوك يثري الدوار من 

خالل حك�ي�ت مفخخة.

اأ�سابيع احلديقة: رواة احلديقة ذات ال�سبل 

املت�سعبة واالألغاز املتنا�سلة.

مده�سة  رواي���ة  احل��دي��ق��ة،  اأ�س�بيع  رواي���ة      

مبعم�ره�، وبطريقة حكيه�، وبتقنيته� امل�ستمدة 

و�سترين،  لرثب�نتي�ش،  ال��روائ��ي،  امل��وروث  من 

ال�س�عر  ق�سة  حتكي  رواية  وبورخي�ش.  وديدرو، 

يف  و�س�بحة  ب�ألغ�ز  حمفوفة  ق�سة  اأو�سيبيو، 

مت�ه�ت. يتن�وب على �رشد هذه الق�سة ثم�نية 

ملدة  حديقة  يف  يجتمعون  راوي����  وع�����رشون 

اأحرف  الرواة بعدد  لقد ك�ن عدد  اأ�س�بيع.  ثالثة 

ب�الأحرف  الف�سول  ورقمت  العربية،  االأبجدية 

االأبجدية، من االألف اأي الي�ء.

    ت��ب��داأ ال��رواي��ة ه��ك��ذا: »ان��ط��الق��� م��ن اإ���س���رة 

مقت�سبة اإىل كت�ب ال اأود تذكر ا�سم ك�تبه5، منذ 

خوان  رواي��ة  ن�سب  نلمح  اجلملة-املفتتح  هذه 

يبداأ  الذي  كيخوطي،  »الدون  اجل�مع  الن�ش  اإىل 

الدون  يف  ف�لراوي  م�س�بهة  بجملة  االآخ��ر  هو 

كيخوطي مل يعد يذكر ا�سم البلد الذي ينتمي اإليه.  

حقيبة  يف  عرث  قد  اأنه  يروي  »حيث  ي��ردف:  ثم 

ال م�لك له�، على ديوانني اثنني ب�لغي التب�ين 

ين�سب�ن دون بره�ن ل�سخ�ش يدعى اأو�سيبيو ك�ن 

النف�سي  املركز  اإىل  ع�ئلته  من  بطلب  اأدخل  قد 

 .1936 يوليو  بداية مترد  الع�سكري مبليلية يف 

وهو املركز الذي فر منه، ح�سب اإحدى الرواتني، 

مب�س�عدة جندي ريفي6«.

    هذه احل�دثة، وهذه الق�سة جعلت جم�عة من 
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اإىل  ينتمون  الذين  واملولعني  الن�سطني  القراء 

مدينة من ال�سواحي »ت�أليف رواية جم�عية حول 

الت�آم جمعن� طيلة  اأثن�ء  املراوغة  ال�س�عر  ق�سة 

ثالثة اأ�س�بيع يف حديقة بهيجة وموؤن�سة ب�ركه� 

واالهتم�م�ت  واملهن  ف�الأ�سول  رائ��ق.  �سيف 

م�  ت�سكل  احللقة  الأع�س�ء  ال�سي��سية  واالأفك�ر 

ي�سبه زهرة الري�ح7 ».

الط�ئفة  اإىل  اإح�لة  فيه   ،28 العدد  اختي�ر      

اهتموا  ال��ذي��ن  ال�سف�.  اإخ���وان  اإىل  احلروفية 

ب�لت�أويل العددي لالأبجدية العربية.

    �سكل الرواية م�ستمد من احلديقة الرثب�نتي�سية، 

احلديقة  وم��ن  زه��ره���  واأ���س�����ش  ب�أحوا�سه� 

�سبل  ع��ن  ع��ب���رة  فهي  اأي�����س���،  البورخي�سية 

و�سعب�ت، هذا ال�سكل متجذر يف الكت�بة العربية 

يف  ال�سيوطي  به  ق�م  مب�  يذكرن�  فهو  القدمية، 

كت�به: »ال�سحر احلالل« الذي هو عب�رة عن ن�ش 

الدخلة  ليلة  عن  يتحدث  راو  كل  ال��رواة  متعدد 

مب�سطلح�ت العلم الذي يتقن.

    اإن خوان، كم� �سلف الذكر، ي�سعى اإىل احلف�ظ 

التي  التقني�ت  هذه  وبعث  الروائي،  لن�سب  على 

ت�سمع ب�بتك�ر ن�سو�ش روائية قوية، وقد ن�ش 

اإىل ت.�ش.  اإ�س�رته  على هذا االختي�ر من خالل 

اإليوت يف مطلع روايته مقتطف� مقطع� من كت�بة 

» الرتاث واملوهبة الفردية« ج�ء فيه »ال ي�ستطيع 

يكن  مهم�  مبفرده  املعنى  بلوغ  فن�ن  اأو  �س�عر 

تقت�سي  يعنيه  م�  تثمني  طريقة  ف�إن  لذا  فنه، 

اإذ  االأموات.  والفن�نني  ب�ل�سعراء  اأوا�رشه  تقدير 

لي�ش ب�الإمك�ن تقييم عط�ئه مبفرده، بل ال بد من 

و�سعه، لغ�ية املق�رنة واملق�بلة، بني االأموات«.

الرواة يف احلديقة، يطرحون مفهوم      جم�عة 

امل�سجر  ال�رشد  حرية  ويف�سلون  ج�نب�،  املوؤلف 

املتوازية،  والطرائق  ب�ال�ستطرادات  واملرتنح 

ال�رشود  بحق  يط�لب  الذي  للتوجه  تنتمي  فهي 

احلكي.  يف  �سنف  ك��ل  م��ن  متغريات  واإدم����ج 

وتقدمي نرث متعدد االأوت�ر للق�رئ.

اإن الك�تب ينحدر من كت�ب اآخرين، وينبغي      

مو�سعته �سمن االأموات. ف�إذا ك�ن الط�عون هو 

احلرب  ف���إن  الديك�مرون،  يف  املرعب  املدخل 

يف  املرعبة  البداية  ه��ي  االإ�سب�نية  االأهلية 

اأ�س�بيع احلديقة. اإن م� دفع االأ�سدق�ء لالجتم�ع 

يف احلديقة، هو جمموعة من الق�س�ئد مت العثور 

عليه� داخل حقيبة. ن�سبت دون اأي دليل ل�سخ�ش 

يدعى اأو�سيبيو. يك�سف لن� �رشد احلديقة املتنوع 

والتبدل �سيئ� ف�سيئ� اأن اأو�سيبيو ال�س�عر ال�س�ب، 

اأن  و�سك  على  ك�ن  وب��رادو���ش  ثرينودا  �سديق 

اأعدم  )الذي  لورك�  بغ�ر�سي�  ح�ق  م�  به  يحيق 

نظ�م  قبل  من   1936 ع���م  ب�لر�س��ش  رمي� 

بتدخل  فقط  امل�سري  ه��ذا  جتنب  لقد  فرانكو(. 

ال  م�كرة  بطريقة  املن��سب  الوقت  يف  �سهره 

هذا  ن���داه  حينم�  )ك���مل��وت(  تدمري  من  تخلو 

االأخري ب�سوت ع�ل اأم�م منفذي االإعدام »اأنت ال 

االإعدام  اإن عمود  اأن ُترمى ب�لر�س��ش.  ت�ستحق 

اأو�سيبيو  قبل  منهم«.  واحدا  ل�ست  واأنت  للرج�ل 

اأن يفقد هويته مق�بل اأن يبقى على قيد احلي�ة. 

الفرار  ميكنه  ال  عليه،  حمجورا  دائم�  بقي  لكنه 

اأن يكون �سوى  من »�رشاخ�ت �سخ�ش ال ميكن 

�سخ�سه. مل ي�ستطع ن�سي�ن الزنزان�ت االنفرادية، 

بكل  املنفذة  واالإع��دام���ت  املعتقلني،  وق��ي��ود 

املق�بر  يف  املكد�سة  العظمية  والهي�كل  هدوء، 

اأن  اإىل  فونيتي�ش  ك�رلو�ش  يذهب  اجلم�عية«. 

هذه » الرواية مفعمة برج�ت ب�ردة، ب�لتق�ءات 

غ�م�سة مع اأنف�سن�. مبراي� حيث الت�ريخ يغت�سب 

اأمكنتن� ال�سخ�سية8«.

مراك�ش  من  اتخذت  احلديقة  اأ�س�بيع  رواي��ة      

اأو�سيبيو،  ال�س�عر  عن  للبحث  م�رشح�  ونواحيه� 

حي  يف  ت��دور  حك�ي�ت  ال��رواي��ة  يف  فتولدت 
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غويتي�سولو 

زاَوج بني 

الفكر النقدّي 

والنقد 

االأدبّي، موازاًة 

مع كتابته 

الروائّية



وت�حن�وت،  بالج،  ودار  الفن�،  وج�مع  الق�سبة، 

و���س��ي��دي رح�����ل، وال��ع��ط���وي��ة، وب��وي��� عمر 

الف�س�ءات  هذه  الرواية  خلدت  لقد  وت��س�وت، 

ذات خفة غري  واأثثه� بحك�ي�ت وف�سول هزلية 

الب��س�،  وطب�خة  اللق�لق،  الرج�ل  مثل  م�ألوفة، 

فيه  وقع  التي  واملق�لب  مبراك�ش  العبيد  و�سوق 

ال�س�رد.

رائع  عمل  هي  احلديقة  اأ�س�بيع  رواي��ة  اإن      

اأر�سى  التي  الروائية  للتق�ليد  ينتمي  ومتقن، 

دع�ئمه� كل من ثرف�نتي�ش، وبوك�ت�سو، وديدرو 

الثق�يف مع  التع��سد  اإ�سك�لية  ورابلي، وتن�ق�ش 

النظ�م الفرنكوي.

    اإذ يذهب ك�رلو�ش فوينتي�ش اإىل اأن غويتي�سولو 

الغزيرة  اأعم�له  كل  »يتج�وز  الرواية  هذه  يف 

واالختي�رات  املخ�طر  فكل  والرثية،  واملتنوعة 

»ف�س�ئل  ويف  هوية«  »عالم�ت  يف  ق�دته  التي 

احلديقة،  اأ�س�بيع  يف  جمتمعة  املتوحد«.  الط�ئر 

لكنه� هذه املرة م�س�حبة لكل االأ�سك�ل االأدبية 

اخل�س�ئ�ش  )حوارات،  هوية  »لعالم�ت  ال�س�بقة 

التي  وال�سي��سية(  الت�ريخ  لل�سخ�سي�ت  املميزة 

تطويره�  على  خمتربه  يف  غويتي�سولو  عمل 

املحفوف  ن��رثه  م��ع  تتوافق  لكي  وتعميقه� 

ب�ملخ�طر ال�سبيه ب�لبهلوان على احلبل«9.

الهوام�ض    

 Comment lire Juan Goytisolo ? Linda    1-

 Gould levine، » Juan ou les paysages d’un
.flâneur « page : 164 Fayard 1696

 Le nouveau Dante ، Abdelfatah Kilito، In  - 2
 » Juan ou les paysages d’un flâneur « page :

.141
ك�ي  �رشايفو،  يف  عليه  عرث  خمطوط   : احل�س�رات  ح�س�ر   -  3
عدد  العربي  القد�ش  جريدة  لعميم،  اآيت  حممد  ترجمة  اإ�سك�بيت�، 

.2000 3331 ين�ير 
ك�ي  �رشاييفو،  يف  عليه  عرث  خمطوط  احل�س�رات  ح�س�ر   -  4
ا�سك�ربيت� ترجمة حممد ايت لعميم، جريدة القد�ش العربي، ين�ير 

.2000
- اأ�س�بيع احلديقة �ش 75 

- نف�ش   �ش 76 

7 اأ�س�بيع احلديقة �ش   - 7
بلق�ءات غ�م�سة مع اأنف�سن�،  اأ�س�بيع احلديقة: رواية مفعمة   - 8
العرب. عدد  القد�ش  لعميم  اأيت  ك�رلو�ش فوينتي�ش. ترجمة حممد 

1988 2750 م�ر�ش 
اأيت لعميم. القد�ش العربي. 9 - ك�رلو�ش فونتي�ش، ت. حممد 
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الع�مل  يف  مقيم�  غويتي�سولو  خ��وان  يكن  مل 

طنجة،  يف  نزوله  خ��الل  من  وح�سب،  العربي 

منت�سف القرن امل��سي، اأو مدى اإق�مته الطويلة 

ال��ي��وم، يف  اإق���م��ت��ه االأب��دي��ة،  اأو  يف م��راك�����ش، 

مقربة العرائ�ش، اإىل ج�نب ج�ن جينيه، بل ظل 

غويتي�سولو مقيم�، على الدوام، يف قلب االأ�سئلة 

ويف  العربية،  املجتمع�ت  توؤرق  التي  احل�رقة 

طليعته� �سوؤال الدميقراطية. 

بل اإن �س�حبن� لن يرحل من غري اأن يرتك و�سية 

اأن تق��سم معهم  العرب، بعد  للكت�ب والروائيني 

واأحالمهم  الع�بر،  وربيعهم  الطويل،  خريفهم 

ي�ست�سلم  اأن  قبل  انتظ�ره�  ح�ول  التي  املوؤجلة 

العربية  للمجتمع�ت  ترك و�سية  مثلم�  للرحيل. 

من اأجل التحرر والتحليق ع�لي�، بعيدا عن اأغالل 

اال�ستبداد.

خوان العربي

وخلد  غويتي�سلو  خوان  االإ�سب�ين  الك�تب  خلف 

عميقًة  وم��ق���الٍت  دقيقًة،  درا���س���ٍت  ورائ��ه  من 

عم� يفتعل ويعتمل يف الع�مل العربي، ومق�الت 

املغربية  العالق�ت  لت�ريخ  اأف��رده���  اأخ��ري���ت 

التي  واملخلف�ت  الروا�سب  وخمتلف  االإ�سب�نية، 

جعلت من البلدين ج�رين متب�عدين، و�سديقني 

لدودين، على حد و�سفه. هذا اإىل ج�نب ان�سغ�له 

يف  به  واحتف�ئه  كله،  العربي  والع�مل  ب�ملغرب 

البي�س�ء  ومن  طنجة،  اإىل  مراك�ش  من  رواي�ته، 

يف  فعل  كم�  بغداد،  اإىل  و�سوال  الق�هرة،  حتى 

احلديقة«  و«اأ�س�بيع  و«املقربة«  »االأربعينية« 

وغريه�. 

العربي  الع�مل  ي�سيب  مب�  غويتي�سلو  ان�سغ�ل 

الرهيب مل يكن ان�سغ�ال ثق�في�، بل ك�ن اإن�س�ني�، 

اأ�س��س�، ب�سبب م� تعر�ش ويتعر�ش له العرب من 

اأو  )جغرافي�(،  املهجر  يف  احل�س�رات«  »ح�س�ر 

يف )الت�ريخ(: »ح�لة طرد وترحيل املور�سكيني«، 

ال�س�ئكة ملدينتي �سبتة  وم� يجري على احلدود 

ومليلية املغربيتني املحتلتني، اأو يح�سل للعرب 

على يد اأنظمتهم امل�ستبدة ب�لدني�، اأو جم�ع�تهم 

�سدد عليه  ب�لدين. وهذا م�  امل�ستبدة  الالهوتية 

غويت�سولو يف اخلط�ب الذي األق�ه اأم�م الع�هل 

بج�ئزة  فوزه  مبن��سبة  �سنتني،  قبل  االإ�سب�ين، 

�سريف�نطي�ش. 

وانطالقته  الدامي،  العربي  الربيع  ان��دالع  مع 

غويتي�سولو  خوان  �سيكون  املفجعة،  الرتاجيدية 

م�  واكبوا  الذين  االإن�س�نيني  الكت�ب  مقدمة  يف 

جرى ويجري من اأحداث ودم�ء عربية ف�سيحة. 

على  ي�رشف  اأن  املق�ل  هذا  ل�س�حب  ُكتب  ولقد 

�سدر  كت�ب  يف  االإ�سب�ين  الك�تب  مق�الت  جمع 

االإ�سالم  العربي:  »الربيع  بعنوان   ،2011 �سنة 
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 خو�ن غويت�سولو و�لربيع �لعربي

و�سية للروائيني العرب

خمل�ض ال�سغري *

*  شاعر من المغرب 



والغرب والدميقراطية«1، وهو الكت�ب الذي قدم 

له خوان غويت�سولو، ويعد يف طليعة الدرا�س�ت 

واملتون التي تن�ولت م� �سمي ربيع� عربي�.

والكت�ب من ترجمة ال�سديق الراحل عبد الرحمن 

مق�الته  من  كثريا  ن�رشُت  وكنت  االأح��م��ر،  بن 

الثق�يف  الق�سم  عن  م�سوؤوال  كنت  عندم�  مفردة 

اإغالق  قبل  »احلي�ة«،  ثم  »ال�سحيفة«،  جلريدتي 

الث�نية.  اأم���م  احلي�ة  فر�ش  وان�سداد  االأوىل، 

وك�ن ال�سديق عبد الرحمن بن االأحمر هو �سبيلي 

نحو اللق�ء بخوان غويت�سولو والتعرف اإليه منذ 

مد  على  حري�س�  خوان  ظل  ولقد   .2004 �سنة 

 
َّ
ِغب الكت�ب،  العرب بهذا  اأ�سدق�ئه من املثقفني 

الربيع العربي، كيم� يطلعوا على موقفه من هذا 

الربيع. 

اأوزاره،  العربي  الربيع  ي�سع  ومل  الكت�ب  �سدر 

اأتى  اأخرى،  عربية  دول  من  يدنو  يزال  ال  وك�ن 

تراثه�  وعلى  ويب��سه�،  ربيعه�  على  ال��ي��وم 

االإن�س�ين العريق الذي تعر�ش للخطف اأو ت�س�قط 

ممن  املاليني  اأرواح  �سقطت  مثلم�  ب��سطة  بكل 

�س�قت بهم االأر�ش وا�ستح�لت اإىل مقربة. 

كتبهم�  مبق�لني  ق���راءه  الكت�ب  ه��ذا  ا�ستقبل 

ال�سخرية  تلك  ال�سوداء،  ال�سخرية  مبداد  »خوان« 

االأمل والق�س�وة،  التي ك�نت �سبيله نحو مواجهة 

على نهج معلمه الكبري واالأثري ميغيل اأنخيل دي 

ال�سخرية  تلكم  روح  ا�ستمد  مثلم�  �سريف�نطي�ش. 

من دع�بة اأ�سدق�ئه املراك�سيني، كم� ي�رشح يف 

هذين املق�لني، ومن حتليلهم ال�س�خر و«الك�فر« 

ب�لدميقراطية العربية العظمى. ك�ن� مق�لني عن 

الدولة«،  »اأن���  بعنوان  اأحدهم�  العربي،  العقيد 

»حبه  يقول:  وعنه  متن�هية،  بدقة  ي�سفه  حيث 

البدوية«  »االأ�س�لة  وم�س�هد  لالأزي�ء  املفرط 

ر�سمية،  بذلة  ع�سكرية،  قبعة  نوعه.  من  فريد 

اأو  الع�سكرية،  البحرية  لب��ش  كتفي�ت،  اأو�سمة، 

املجرية،  النم�س�وية  االإمرباطورية  ع�سكر  األب�سة 

زرق���ء  بران�ش  قبلية،  عم�م�ت  العثم�نية،  اأو 

القم��ش،  ذات  من  راأ���ش  اأغطية  مع  تن�غم  يف 

اأق�م  قزح...  قو�ش  األوان  كل  �ست�رات رهيبة من 

خيمته املتحركة، وهو على تلك احل�ل، يف روم� 

حتدي  على  يرد  مل  ول��ن��دن...  ومدريد  وب�ري�ش 

ابنه العتداء ج�سدي  اأوقفت  التي  �رشطة جنيف، 

على خدمه ب�سحب اأمواله من البنوك ال�سوي�رشية، 

من  ال�سوي�سريية  الكنفدرالية  مبحو  هدد  واإمن��� 

تعدده�  وف��ق  وتوزيعه�  ال��دول��ي��ة،  اخل��ري��ط��ة 

اللغوي، بني اأمل�ني� وفرن�س� واإيط�لي�...«. اأم� يف 

املق�ل االآخر، فقد تنب�أ غويتي�سولو ب�سقوط العقيد 

ودنو نه�يته، لي�ش ب�سبب �سلته ب�لع�مل العربي 

وجمري�ته، واإمن� ب�سبب املدونة الروائية الكربى 

التي اطلع عليه�، والتي حتفل بن�سو�ش ر�سمت 

زيفه�  عن  وك�سفت  وفككته�  امل�ستبدين  �سور 

�سوف  املق�ل،  هذا  ويف  القن�ع.  عنه�  واأ�سقطت 

يوجه خوان دعوة اإىل الروائيني العرب من اأجل 

و�سجلهم  الزعم�ء  ه��وؤالء  �سور  على  اال�ستغ�ل 

الغرائبي. ف�أي�م� قبل �سقوط العقيد، �رشن�، يقول 

املجد  ذكري�ت  ح��رشته  »ط�غية  اأم�م  خوان، 

والطموح اإىل قي�دة الع�مل، والذي ي�ستقبله اأقرانه 

واالبت�س�م�ت،  ب�الأح�س�ن  للنفط  املتعط�سون 

كملك  ا�ستيه�م�ته  مع  امتزج  ر�سد  اإىل  ع�د  وقد 

الإفريقي�«. 

من  وقبلهم  الربيع  حك�م  من  خ��وان  �سخرية 

�سخرية  تق�بله�  امل�سنوق،  العراقي  الرئي�ش 

الكرمي،  »العلي  االأمريكي  النظ�م  من  الذع��ة 

الوالي�ت  اأو  الت�ريخ«،  و�س�من  احلي�ة  واه��ب 

املتحدة االأمريكية، التي ت�سحي من اأجل »حرية 

الغرب�ء«، ومن اأجل حترير ال�سعب العراقي الذي 

يرزح حتت نري اال�ستبداد«.

كم� اأن �سخرية خوان من العقيد تق�بله� �سخرية 
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الع��سمة  يف  كربى،  اإ�سب�نية  ج�معة  من  اأكرث 

الزعيم  ب�سورة  احتفت  اأن  له�  �سبق  م��دري��د، 

ل�«نظرية  م�ست�رشف  عبقري  �سورة  ب�سفته� 

ع�ملية ث�لثة«، من خالل كت�به االأخ�رش املبجل. 

الفيديو،  نقله� عرب  تنظيم حم��رشة، مت  فقد مت 

ل�رشح  اجل�معة،  طالب  اإىل  العقيد  فيه�  توجه 

نظريته الع�سم�ء. مثلم� ظل خوان �سوت� مزعج� 

اإ�سب�ني� واأوروب�، وه� هو ي�سخر من روؤ�س�ء  يف 

ا�ستقبلوا  اإ�سب�ن،  ووزراء  اأوروب��ي��ة،  حكوم�ت 

العقيد ب�حلف�وة واالأح�س�ن، طمع� يف احتي�طي 

اخل��سة،  اآب����ره  يف  املعتق  اله�ئل  ال��ب��رتول 

وجمهوريته ال�سخ�سية.

و�سية غويتي�سولو

الكت�ب  لقد ترك خوان غويت�سولو يف هذا  نعم، 

م� ي�سبه و�سية للكت�ب والروائيني العرب، وهو 

احلجم  من  ت�ريخي�  »حدث�  اأن  يقين�،  يزعم، 

يوم�  �سيجد  اليوم  العربي  الع�مل  يعي�سه  ال��ذي 

لقراء  وحرفية  بدقة  �سينقله  ال��ذي  املبدع  م� 

االإ�سب�ين  الك�تب   
َ
َقّلب م�  وكثريا  امل�ستقبل«. 

العظ�م  وامل�ستبدين  الق�دة  حي�ة  يف  الراحل 

على  اإي���ه،  الربيع  يف  �سقطوا  الذين  »النخرة«، 

الطريقة العربية، ليقرتح علين� م�س�ريع رواي�ت 

»اأ�سلوبية  ي�سميه�  ظل  مب�  كت�بته�  اإىل  يدعون� 

يف  �رشدية  خط�طة  خوان  وي�سع  بل  جمنونة«. 

ب�رشي«  »خي�ل  اإعم�ل  اإىل  داعي�  الكت�ب،  هذا 

والتق�ط  الكلي�ت،  ا�ستح�س�ر  اأج��ل  من  ث�قب، 

املف�جئ  االنتق�ل  »اإن  به�:  والعن�ية  التف��سيل 

ال�سعيدين،  والطرابل�سي  علي  بن  الزوجني  من 

االأخري  ظهوره  يف  للم�ستبد،  ممزقة  �سورة  اإىل 

اأم�م الك�مريا، اأو التغري العميق للفرعون الودود 

يف اأجل �سوره اإىل عجوز ال يقوى على امل�سي، 

اإىل  �ستقوده  التي  الط�ئرة  �سالمل  نحو  مدفوع� 

منف�ه غري االآمن، اإن ذلك لي�ستدعي خي�ال ب�رشي� 

ميكن اأن ينقل اأدبي�، اعتم�دا على لعبة التق�بل: 

تق�بل الكرا�سي ال�سخمة، ذات الدع�م�ت الذهبية 

يل،  يتهي�أ  كم�  امل�سممة،  املزرك�سة  واالأقم�سة 

ال�سرتاحة موؤخرة رئ��سية اأو �سي�دية«. 

بنه�ية  يتنب�أ  مل  غويتي�سولو  خ��وان  اأن  واحل��ق 

العقيد، وال ب�لربيع العربي فقط، بل تنب�أ بعواقبه 

اأي�س�، ومب� �ستوؤول اإليه االأمور الحق�، وذلك قبل 

ثالث �سنوات خلون من انطالقة الربيع العربي. 

 El »اإلب�يي�ش«  جريدة  يف  ن�رشه  مق�ل  ففي 

»ال  بعنوان   ،2008 يونيو   13 بت�ريخ   Pais
 No اأجنحة، بل اعملوا على حتريكه�«  تتخيلوا 

imaginar alas، sino moverlas، ج�ء 
لالأنظمة  الت�سلطية  النزعة  »اإن  خوان:  كالم  يف 

ال�سي��سية العربية جتد �سنده� يف خوف زعم�ئه� 

واإحب�طهم،  ا�ستي�ئهم  عن  �سعوبهم  تعبري  من 

بفعل التع�ر�ش ال�س�رخ بني من يتمتعون بكل 

�سيء، ومن يفتقرون اإىل اأب�سط االأ�سي�ء«. وبفعل 

انغالق النظ�م و�سالبته، ونتيجة افتق�د النزعة 

التي ك�نت وراء احلرك�ت اال�ستقاللية،  الوطنية 

واأم�م لهو االأحزاب الف�رغ، والتي فقدت �سلته� 

ب�ملجتمع، اأ�سحت النزعة االإ�سالمية اأف�سل معرب 

عن الغ��سبني، وعن مط�لب التغيري«. 

يف هذا املق�ل العميق، نعرث على الو�سية الث�نية 

التي تركه� خوان للمجتمع�ت العربية، من اأجل 

التحرر. ففي نه�ية املق�ل، يرى الك�تب االإ�سب�ين 

الو�سيلة  هو  الرباغم�تي«  »االإ�سالح  اأن  الراحل 

االنغالق  من  تدريجي�،  ب�حلد،  الكفيلة  الوحيدة 

املجتمع�ت  �سدر  على  يجثم�ن  اللذين  والظلم 

مب�  البدء  نظره،  يف  يتطلب،  اأمر  وهذا  العربية. 

اأ�سم�ه »تربية مدينة ونقدا اختب�ري�«، يف �سبيل 

بن�ء جمتمع�ت متحررة.   

العنوان  يف  الكت�ب  من  الث�ين  الف�سل  ينتظم 
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والدميقراطية«،  وال��غ��رب  »االإ���س��الم  الفرعي 

ويحكي لن� روؤية خوان غويتي�سولو للحرب على 

العراق وقبله� حرب اأفغ�ن�ست�ن، مثلم� يحكي عن 

التدخل االأمريكي واملوقف االأوروبي، عن الغرب 

اأ�سغ�ث  ب��سم  وا�ستعالئه  االآخ��ر  من  وموقفه 

الق�تلة »مثل  الت�ريخ ومعدات احلرب اجلهنمية 

مبيد ب�رشي جمرب و�رشيع املفعول«، بتو�سيف 

الك�تب. اأم� الف�سل الث�لث من الكت�ب، فك�ن عن 

املغرب واإ�سب�ني� تق�رب� وتب�عدا، و�سمنه مق�ل 

2001 »جزيرة  ينطلق من مله�ة م� �سمي �سنة 

ي�سميه�  التي  اجل���م��دة  ال�سخرة  تلك  ليلى«، 

»جزيرة  اأو    ،La isla de perejil االإ�سب�ن 

كم�  »امل��ورو«  عن  الث�ين  واملق�ل  البقدنو�ش«، 

ال�سي��س�ت املتطرفة واالأحك�م اجل�هزة  ت�سوره 

التي تعتربه مه�جرا غري  »اأوروب�«،  ال�سم�ل  يف 

ت�سميه مه�جرا،  اأن  قبل  �رشعي، بل غري �رشعي 

وهي ال�سورة التي جتد �سنده� الت�ريخي الفظيع 

ذاك  عن  وه��و  الكت�ب،  من  االأخ��ري  املق�ل  يف 

الت�ريخية  ال�سحية  اأو  املزعج«،  »املور�سكي 

الذي  العداء  لت�أ�سيل  ذريعة  اإىل  حتولت  ال��ذي 

يف  املح�فظون  املتطرفون  ال�سي��سيون  يزرعه 

العربي، �سواء  اأو  االآخر املغربي  اإ�سب�ني� لرف�ش 

ب�سواء.
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اإىل  يغ�درن�  وه��و  غويتي�سولو  ب��خ��وان  لعلي 

كورت�ث�ر  خوليو  ق�له  م�  يقول  االأخ��ري،  مثواه 

الكت�بة،  على  ق�درا  بقيت  "ليتني  مر�سه،  اأثن�ء 

كثرية  اأ�سي�ء  الأن  املوتى".  يكتب  كيف  الأريتكم 

مدينة  ع��سق  جعلت  العجيبة،  ال�سدف  بفعل 

االأبدي  �سديقه  قرب  منفي�  يغ�دره�،  مراك�ش 

�سيكت�سف  العرائ�ش.  ج�ن جونيه مبقربة مبدينة 

غويتي�سولو نه�ية م�س�ر خطط له دون اأن ينهيه، 

لكن امل�س�ئر له� قدره�، وله� �سدفه� املحتومة، 

التي جتعل كل �سيء ي�ستغل من اأجله�، وهو هن� 

من  كثري  يف  فعال.  االأبد  واإىل  بجونيه  االلتق�ء 

غويتي�سولو  مع   ،1989 منذ  اليومية،  اأح�ديثي 

�سواء يف منزله اأو يف مقه�ٍه بج�مع الفن�، ك�ن 

وجهه  ويف  جونيه،  ج�ن  عن  ب�لكالم  م�سكون� 

ترت�سم ابت�س�مة الع��سق الذي يرتوي من تف��سيل 

�سداقة حقيقية، م�سكونة ب�الجنذاب نحو االآخر، 

عليه� عبد  ا�ستغل  ) كم�   aimance يف حمبة 

الكبري اخلطيبي()1( جتعل غويتي�سولو يف مت�ه 

قوية،  كت�بة  اآث���ر  مقتفي�  جونيه،  حي�ة  مع 

التجربة يف  اإىل �سدى  �س�خطة، مدمرة، منتبه� 

اأن  "ينبغي  م�س�ره:  �ستغري  التي  الو�سية  تلك 

تخت�ر بني االأدب اأو احلي�ة االأدبية- يقول جونيه 

لغويتي�سولو- واأن تخت�ر الكت�بة جلم�هري القراء 

اأو لقلة من معيدي القراءة". ك�نت هذه الكلم�ت 

ف��سلة وق�درة على جذب كل م� �سي�أتي.

يجعلن�  جونيه،  بج�ن  غوتي�سولو  افتت�ن  اإن 

عن  الكت�بة  تف��سيل  من  الكثري  اأن يف  نكت�سف 

روؤيته�  يف  ال��ذات  عن  كت�بة  لهي  االأخ��ري،  هذا 

لالآخر، ومن مت ت�سبه ح�لته ح�لة الرجل "الذي 

وخ��الل  ال��ع���مل:  ر�سم  مهمة  نف�سه  ع��ن  اق��رتح 

ب�سور  الف�س�ء  اأث��ث  عمره  من  طويلة  �سنوات 

واالأ�سخ��ش.  واجل��ب���ل...  واملم�لك،  االأق�ليم، 

وقبل اأن يق�سي نحبه بقليل، اكت�سف اأن مت�هة 

اإمن�  و�سعه�  على  داأب  التي  ال�سبورة  اخلطوط 

تخط �سورة وجهه هو")2(. لذلك اأقرتح اأن نرى 

يف كل م� كتبه غويتي�سولو عن �س�حب "االأ�سري 

الع��سق" اإمن� يخ�سه هو يف كثري من تف��سيله، 

يف  به  اخل��سة  �سورته  بت�سكيل  يقوم  وك�أنه 

اأبع�ده� املختلفة، وتبقى لنب�هة الق�رئ القدرة 

على متييز الفروق�ت واخل�سو�سي�ت املتب�عدة، 

حد  االجن��ذاب  هذا  على  الدليل  هي  ك�نت  واإن 

التم�هي.

جونيه)3(: بجان  االفتتان   -   1

رف خوان غويتي�سولو منذ بداي�ته، م�س�ندا 
ُ
    ع

�سد  مواطنيه  حقوق  ع��ن  مدافع�  ملجتمعه، 

كت�بة  يف  ينخرط  جعله  مم�  ونظ�مه،  فرانكو 

االإن�س�ن  يعي�سه  م���  جت�سد  واقعية،  اإب��داع��ي��ة 
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خوان غويتي�شولو

اأو االفتتان بجان جونيه   

اإبراهيم اأوحليان *

*  ناقد ومترجم من المغرب



االإ�سب�ين من مع�ن�ة وقهر وجور. كت�بة هدفه� 

ف�سح اخلروق�ت، وجعل امل�سكوت عنه يطفو اإىل 

املب��رش  الواقعي  الو�سف  هيمن  لذلك  ال�سطح، 

مرور  ورغم  امل�أ�س�وي.  االإ�سب�ين  الواقع  لف�سح 

يدافع  غويتي�سولو  زال  م�  قرن  ن�سف  من  اأكرث 

من  وين��سل  ال��ع���مل،  يف  امل��واط��ن  حقوق  عن 

يتواجد ج�سدا  فنجده  امل�سطهدة،  االأقلي�ت  اأجل 

اأو كت�بة يف من�طق التوتر يف الع�مل: البو�سنة، 

ا�سب�ني�...  العراق،  ال�سي�س�ن،  فل�سطني،  اجلزائر، 

الك�تب  لهذا  ال�سي��سية  االأخ���الق  ك�نت  واإذا 

حتوالت  عرفت  كت�بته  ف���إن  تتغري،  مل  الكبري 

اأواخر  ب�ري�ش يف  اإىل  انتق�له  بداأت مع  جذرية، 

"موا�سلة  اأح�ش بعدم قدرته  اخلم�سيني�ت، حني 

العي�ش يف اجلو الثق�يف وال�سي��سي واالجتم�عي 

الفرتة  هذه  يف  ا�سب�ني�".  يف  امل�سيطر  اخل�نق 

�س�حب  ح��ي���ة  يف  ك��ث��رية  اأ���س��ي���ء  �ستتغري 

الثق�يف  اجلو  يف  انغم��سه  بعد  "االأربعينية"، 
ك�مو،  ديبوفوار،  �سيمون  �س�رتر،  الب�ري�سي: 

مونيك الجن... هذه االأخرية، الك�تبة وال�سح�فية 

االأب��واب  له  �ستفتح  بعد،  فيم�  حي�ته  ورفيقة 

الك�تب  جونيه،  ج���ن  على  م�رشاعيه�  على 

للمجتمع،  الالذع  بنقده  املعروف  اال�ستثن�ئي، 

تعتمد  التي  املهرتئة  الثق�فية  ولل�سخ�سي�ت 

على بروتوكول االأنتلجن�سي� الفرن�سية املتع�لية. 

ويوؤكد خوان غويتي�سولو يف كثري من املن��سب�ت 

يف)���ه(  اأثر  الذي  "الك�تب  هو  جونيه  ج�ن  اأن 

و�س�ئج  اأخالقي�".  �سيم�  ال  �سواه،  اأح��د  اأي  من 

كثرية �س�همت يف هذه العالقة بني غويتي�سولو 

بداية  اإىل   1955 ت�ستمر من  وجونيه، وجعلته� 

الثم�نيني�ت، قبيل وف�ته، ولعل هذا الت�أثر القوي 

ب�س�حب "يومي�ت ل�ش"، هو ال�سبب الرئي�سي يف 

غويتي�سولو؛  كت�بة  عرفته  الذي  العميق  التحول 

الأن االأخالق قد تخلخل كل �سيء، وه�هي تزعزع 

حي�ة هذا الك�تب االإ�سب�ين االأدبية والوجودية. 

اأمي�  جونيه  بج�ن  غويتي�سولو  افتنت  لقد      

يف  ب�رزة  انعط�فة  به  عالقته  و�سكلت  افتت�ن، 

احلي�تية  اأم��وره  يف  النظر  يعيد  جعلته  حي�ته، 

واالأدبية. ف�أن يغري من �سلوك حي�ته فهذا يعني 

اأن ذلك �سيم�ش اإبداعه عرب اإبداالت حقيقية، تقلب 

ومغ�مر،  مغ�ير  جديد،  اإب��داع  اأج��ل  من  الرتبة 

يف�سح املج�ل لالآتي: كت�بة فيه� كثري من اجلراأة 

االإبداعية واالأخالقية، م�سكونة ب�لف�سح والك�سف 

عن االأعط�ب التي تلحق ب�الإن�س�ن يف هذا "الع�مل 

جونيه  ج�ن  "اإن  غويتي�سولو:  يقول  ال�رش�ش". 

هو يف احلقيقة �س�حب الت�أثري الن��سج الوحيد 

اأن  علمني  لقد  املحدد.  االأخالقي  امل�ستوى  على 

ومن  االأول،  غروري  من  ف�سيئ�،  �سيئ�  اأتخل�ش، 

كل و�سولية �سي��سية، ومن الرغبة يف الظهور يف 

احلي�ة االأدبية، الأعكف على �سيء اأكرث جوهرية 

و�سعوبة: امتالك جتربة اأدبية خ��سة، واكت�س�ب 

ذاتيتي احلقة"، مل يكن فقط افتت�ن� بجونيه، بل 

اجنذاب� نحو جتربة مغ�يرة ب�سمته طوال حي�ته. 

كت�ب�ت،  جمموعة  العالقة  هذه  لن�  اأفرزت  وقد 

توزعت على مدى ثالثة عقود تقريب�، من بداية 

بني  العالقة  خفتت  الذي  الوقت  الثم�نيني�ت، 

االأخري  هذا  مر�ش  ب�سبب  وجونيه  غويتي�سولو 

اإىل  اأ�سدق�ئه  ع���مل  "اختزل  حيث  وان��ع��زال��ه، 

ج�كي وحممد ورف�قه الفل�سطينيني". وبعد ذلك 

اإىل  �ستمتد  التي  جونيه  عن  كت�ب�ته  �ستتواىل 

2009، وهي ال�سنة التي �سيجمع فيه� كل هذه 
الكت�ب�ت، اإ�س�فة اإىل الر�س�ئل املتب�دلة بينهم�، 

يف  جونيه  "ج�ن  بعنوان:  كت�ب  يف  وي�سدره� 

بر�سلونة". 

جونيه: عن  والكتابة  غويتي�سولو   -   2

    لقد غ��ش خوان غويتي�سولو اإىل اأعم�ق حي�ة 
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جونيه، لتق�سي من�بع هذه ال�رشارة املتيقظة يف 

ال�سنوات  عن  لن�  ليحكي  فع�د  والكت�بة،  احلي�ة 

من  الثالثيني�ت  يف  ا�سب�ني�،  يف  ق�س�ه�  التي 

القرن امل��سي، اأي�م �سب�به وعنفوانه، حيث ع��ش 

بدون  بر�سلونة،  يف  وخ�سو�س�  عديدة،  �سنوات 

وال�رشقة  الت�سول  حمرتف�  اأوراق،  وال  فل�ش  اأي 

والدع�رة، ولعل �سعلكته هذه، هي م� جعل منه 

ك�تب� كبريا، �سيكت�سفه كوكتو، و�سيتع�طف معه 

ومل�  االأدب���ي،  لنبوغه  نظرا  �س�رتر،  ب��ول  ج���ن 

�سكله من �سلطة مدمرة. ف�رمت�ء جونيه يف هذا 

امل�ستنقع ك�ن نتيجة مل� ع��سه يف طفولته، اأوال 

كطفل يتيم من اأب غري معروف، واأم تخلت عنه، 

واأي�س� مل� ع�ن�ه داخل االإ�سالحي�ت وال�سجون، 

وم� هذا االنغم��ش يف الدن�ءة واخلزي اإال "بحث 

عن تطهري داخلي"، �ستظهر نت�ئجه فيم� بعد، يف 

"اأعم�ل اأدبية ذات فرادة مقلقة".  فهذه املرحلة 
م�  اأق�سى  يف  مت�سكع�  ق�س�ه�  التي  احل��سمة 

احلكي  يف  مرتعه�  �ستجد  ال�سعلكة،  من  ميكن 

"يومي�ت  املدمر  كت�به  يف  وال�سحري  الب�ذخ 

ل�ش". 

    ولهذا النوع من احلي�ة، الذي انتهجه جونيه يف 

عي�سه ويومه ملدة طويلة من الزمن، اآث�ر ب�رزة 

كت�بة  �سكل  يف  واأي�س�  وعالق�ته،  �سلوك�ته  يف 

قوية ومعقدة وغري ق�بلة لالحتواء، ملن ال ميتلك 

اآلة قرائية ق�درة على اخرتاق �سمكه� والتع�ي�ش 

مع  املب��رش  ب�لتع�مل  ب�لك  فم�  جراأته�،  مع 

�س�حبه�. ذاك م� �سيغ�مر غويتي�سولو ب�قرتافه، 

وهذا  املدمرة؟  جونيه  "لعنة"  من  �سي�سلم  فهل 

العالقة  ه��ذه  تف��سيل  يف  �سنكت�سفه  م���  ه��و 

منذ  ل�ش"  "يومي�ت  �س�حب  م��ع  امل��ب������رشة 

تخللته�  عالقة  م�س�ر  وف���ت��ه.  حتى   1955
اأوق�ت وق�دة واأخرى ط�له� الفتور، الأن جونيه 

يقول  لذلك  واالختف�ء،  واالبتع�د  االنفالت  دائم 

مكون  متقطع:  جونيه  "جم�ل  ب�أن:  غويتي�سولو 

من انحن�ءات، و�سعود، وهبوط، ومن انقط�ع�ت 

و�سرب،  ب�أن�ة  يعد،  مف�جئة.  للمحبة  وزواالت 

مل�س�هد �رشع�ن م� يتخلى عنه�، ت�رك� ممثليه 

الت�سحية  �سديد  ك�ن  واإذا  مهجورين.  يت�مى، 

والوف�ء والكرم، وخ��سع� يف الظ�هر للمع�سوق، 

متملك  امل��زاج،  متقلب  نف�سه،  الوقت  يف  فهو، 

لالآخر، متزمت، وق�در على الف�س��سة والق�سوة. 

اإىل  �سيء،  كل  مع  ينزع،  التقطع  ه��ذا  اأن  غري 

على  وع�سية  ح�ذقة  اأط��وارا  ويتبع  يتكرر،  اأن 

القب�ش، ويكت�سي مع مرور االأعوام مت��سك� ب�لغ 

بني  جمعت  التي  العالقة  هذه  و�سمن  ال�رشية". 

اللحظ�ت  ا�ستح�رش  غويتي�سولو  ف�إن  الرجلني، 

حي�ة  يف  ذات���ه،  االآن  يف  وال��ف���ت��رة  الوه�جة 

جونيه ال�سخ�سية، خ�سو�س� عالقته ب���� عبد اهلل 

م�دي�  ودعمهم�  بل  لهم�،  وم�س�ندته  وج�كي، 

من اأجل حتقيق االنت�س�ر اخل�رق، وهو م� جعل 

ان�سدادهم� له ح�فزا من اأجل م� لن يتحقق اأبدا، 

"ك�ن  لقد  واملث�برة.  واجل��راأة  التحدي  كل  رغم 

اهلل  اأن ي�سنع من عبد  العزم على  جونيه ع�قدا 

فن�ن� كبريا، وقد ر�سم له برن�مج بهلوان يتطلب 

اهلل  عبد  ف�سل  وحني  و�س�رم�"،  طويال  مترين� 

الك�رش  ح�دثة  ب�سبب  جونيه،  اأمنية  حتقيق  يف 

التداريب  اإىل  التي تكررت حني ع�د  الرجل،  يف 

يف حتٍد م�س�عف الإ�س�بته االأوىل، جعلته ينه�ر 

ويتوارى �سيئ� ف�سيئ� من حي�ة �سديقه جونيه، 

�سب�ق  م��ي��دان  يف  ج�كي  ب��  �سيعو�سه  ال��ذي 

ال�سي�رات، لكن، دون جدوى، الأنه �سيالقي نف�ش 

امل�سري، يف ح�دثة �سري ك�دت اأن تودي بحي�ته. 

"ر�سم  من  غويتي�سولو  متكن  العالقة  هذه  فعرب 

حيويته،  واالأخ��الق��ي:  الطبيعي  ال�س�عر  ف�س�ء 

و�سورات غ�سبه  نزواته، و"متثيلي�ته"،  دع�بته، 

ولكن  الفعلية،  والربكة  وامل�سطنعة،  احلقيقية 
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اللعنة اأي�س�، اللتني تنجم�ن عن معرفته". ولعل 

م� ع�ن�ه جونيه يف طفولته من اإهم�ل وتهمي�ش، 

وجت�رب الزج به يف االإ�سالحي�ت وال�سجن، اأثرت 

االنتق�م،  دائ��م  فك�ن  ب�ملجتمع،  عالقته  على 

وال�رشقة  اجلرمية  "�س�عر  نف�سه  يعترب  الذي  هو 

الن��ش  على  بوق�حة  فريد  اجلن�سية"،  واملثلية 

وي�أخذ  املجتمع،  يف  ووق����را  اح��رتام���  االأك��رث 

املهم�سني،  على  ليوزعه�  االأثري�ء  من  االأم��وال 

ويرف�ش الظهور يف �س�لون�ت ب�ري�ش اأو غريه� 

عن  احلديث  يتح��سى  ك�ن  لذلك  املح�فل،  من 

االخرتاق  متعذرة  م�س�فة  "يقيم  الأنه  كت�ب�ته، 

من  كم�  وي��ه��رب  االأدب����ي،  عمله  وب��ني  بينه 

الط�عون، من جميع اأولئك الذين تدفعهم بواعث 

خبيثة اأو طيبة اإىل اإبداء اإعج�بهم به". 

     لعل كل ذلك جعل خوان غويتي�سولو، يطرح 

تكوينه�  اإىل  جونيه  �سعى  التي  ال�سورة  م�س�ألة 

ح�دا  جدال  تثري  زالت  م�  التي  وهي  نف�سه،  عن 

اأعم�له  جم�لية  ح��ول  الثق�فية،  االأو���س���ط  يف 

واأخالقي�ته� و�سلوك�ته ال�سخ�سية. " اإن احتق�ر 

والالمب�الة  واإعج�بهم،  الغري  تع�طف  رف�ش  اأو 

براأي "الرجل الوحيد يف الزح�م" )مثلم� يعرف 

املف�تيح  اأحد  لن�  ليقدم  "املالمتي"(  ابن عربي 

االأخ��رية.  حقبه�  خ��الل  جونيه  حلي�ة  االأول��ي��ة 

ينم  ت�رشف  كل  يتالفون  "املالمتية"  ف�أتب�ع 

�سلوك  بكل  لذلك،  خالف�  ويتظ�هرون،  ورع  عن 

بغية  الغري،  نظر  وجهة  من  الزجر  على  يحث 

ال�سوفية  ح�لتهم  الن��ش  اأنظ�ر  عن  حجبهم 

وتق�هم العميق". هكذا فغويتي�سولو ي�سبه جونيه 

يتعمدون  الذين  اأولئك  املالمتيني،  ب�ملت�سوفة 

اإخف�ء  اأج��ل  من  اأخالقية  ال  �سلوك�ت  اإظ��ه���ر 

م�سرتكة  نق�ط  وهن�ك  وف�س�ئلهم.  تورعهم 

م�  فرغم  اإنك�ره�،  ميكن  ال  ه��وؤالء  وبني  بينه 

ومن  للفهم،  ق�بلة  غري  �سلوك�ت  من  به  ا�ستهر 

ت�رشف�ت غ�درة، ومن خي�نة وعدم الوف�ء،، فهو 

�س�أنه  ال�سهو،  بفعل  "قدي�ش  غويتي�سولو  نظر  يف 

عندم�  ال�سيت،  ذائعي  املالمتية  من  عدد  �س�أن 

خدمة  يف  الع�سوي  واأمله  تعبه  بب�س�لة  يتحمل 

وقد  يتجلى  بحيث  وامل�سطهدين  امل�ست�سعفني 

ومثريا  مب�غت�  وف�ء  وفي�  اخلي�نة،  اإطراء  ن�سي 

الإحدى  الق�سوة  الب�لغة  ال�س�ع�ت  يف  للعواطف 

اأن  هو  ذل��ك  على  والدليل  البالي�"،  اأو  املحن 

ال�سورة التي ك�ن جونيه يظهره� بداأت تتال�سى، 

بعد وف�ته، وبداأ يطفو على ال�سطح ذلك القدي�ش، 

واملقموعني،  املظلومني  ب��ق��رب  ك���ن  ال���ذي 

و�سديق للق�سية الفل�سطينية.

جونيه  ع��الق��ة  ف��ع��ال  ا���س��ت���أث��رت  ول��ق��د      

ولعل  حي�ته،  يف  طويال  زمن�  ب�لفل�سطينيني 

كت�ب "االأ�سري الع��سق" لهو الدليل على العالقة 

الوطيدة جلونيه ب�لق�سية الفل�سطينية، )دون اأن 

�س�ع�ت يف  " اأربع  والعميق  القوي  ن�سه  نن�سى 

على  ا�ستغل  جلونيه،  كت�ب  اآخر  وهو  �س�تيال"(، 

ير  ولن  املر�ش،  ي�س�رع  وهو  االأخ��رية  مل�س�ته 

على  غويتي�سولو،  اأكد  ولقد  وف�ته.  بعد  اإال  النور 

برف�ش  ا�ستقبل  قد  الع��سق"  "االأ�سري  كت�ب  اأن 

�سبه اإجم�عي من لدن النقد الب�ري�سي، ب�الإ�س�فة 

له�  قيمة  التي ال  الكت�ب�ت  اأن هن�ك بع�ش  اإىل 

اكت�س�ف  عن�ء  تتج�سم  اأن  دون  الكت�ب  اأدان��ت 

اأم�م  اأنهم  غويتي�سولو،  ح�سب  ذلك،  ومرد  غن�ه، 

املعروفة،  االأدب  مع�يري  عن  غريب  "كت�ب 
وال�سي��سي  الت�ريخي  التفكري  يتمو�سع  حيث 

طريف  على  واجلن�سي،  والثق�يف  واالجتم�عي 

ك�ن  لذلك  امل�سبوط،  الفكر  تع�قدات  نقي�ش 

هذه  مثل  يف  ع���دة  يفعل  كم�  مع�ر�س�،  النقد 

االأ�سري   " كت�ب  هم�ش  الفعل  بهذا  املواقف". 

الع��سق"، ونفي اإىل مملكة الن�سي�ن، حيث م� زال، 

الكت�ب  لدن  من  املبذولة  املجهودات  كل  رغم 
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العرب وبع�ش الغربيني املتنورين. "فقليلون هم 

الكت�ب، يقول غويتي�سولو، الذين امتلكوا اجلراأة، 

لت�أكيد اأن كت�ب جونيه ال�س�در بعد وف�ته، هو 

واألذعه�،  ب�لفرن�سية،  املكتوبة  الكتب  اأعمق  اأحد 

االأخرية".  ال�سنوات  خ��الل  انتق�دا،  واأك��رثه��� 

اأي�س�،  لكنه،  الفل�سطينية،  الق�سية  عن  كت�ب 

تغطي  مو�سوعة معرفية،  الك�تب، هو  يوؤكد  كم� 

االإن�س�ين:  الت�ريخ  يف  االأ�س��سية  املو�سوع�ت 

الكت�بة،  ع��ن  م�ألوفة  غ��ري  �س�دمة،  ت���أم��الت 

ال�سفر،  املغ�مرة،  ال�سلطة،  املجتمع،  ال��ذاك��رة، 

الق�رئ  "ف��سطراب  املوت.  االإيروتيكة،  الثورة، 

اأم�م هذا العمل، الذي ال يخ�سع ال لقوانني اجلن�ش 

الروائي، وال للت�سنيف�ت املتع�رف عليه�، تتغري 

عند اقتح�مه، من اأجل ت�سفريه وا�ستيع�به"، لذلك 

فهذا الكت�ب يحت�ج اإىل اإع�دة القراءة ال�ستيع�ب 

هن�  من  ومدلوالته�.  بن�ه  عمل  ا�سرتاتيجية 

البوؤر  متعدد  كت�ب  اأم�م  نف�سه  �سيجد  ف�لق�رئ 

االآن ذاته، فمن  ي�ستغل عليه� يف  التي  ال�رشدية 

مو�سوع اإىل مو�سوع اإىل اأن يلفي الق�رئ نف�سه 

يف مت�هة، ا�ستط�ع جونيه مبه�رة ف�ئقة، التحكم 

يف م�س�راته�، ويعود ذلك ح�سب غويتي�سولو اإىل 

�سعة اطالعه، وغنى ثق�فته ومعرفته يف مي�دين 

ال�رشد  منطق  اأن  اإىل  اإ�س�فة  ومتب�ينة،  خمتلفة 

عنده كثريا م� يتم�ه� مع م�س�رات حي�ته. 

    وبتتبع تف��سيل عالقة جونيه ب�لفل�سطينيني، 

عن  ب�لك�سف  التعلق  �سديد  غويتي�سولو  ك���ن 

ا�سرتاتيجية الكت�بة يف كت�ب "االأ�سري الع��سق"، 

مع  مت��سه�  يف  ال��ذاك��رة  لعب  عند  وال��وق��وف 

لتمتد  ال�س�عر  تعرب  وهي  الوق�ئع  الكت�بة:  فعل 

الأن  كت�بة،  اإىل  وتتحول  البي�س�ء،  الورقة  يف 

اإخب�ر الق�رئ عن الثورة  هدف جونيه لي�ش هو 

الفل�سطينية بتف��سيل اأحداثه�، بل كت�بة ثورته 

الفل�سطينية هو حمكية ب�لطريقة التي اخت�ره�، 

ويف ذلك نلتقي بعمق االأ�سي�ء وفداحته�.      

    هكذا وحتى �سن الثم�نني ك�ن غويتي�سولو ال 

يزال يفكر بجد يف حي�ة جونيه وكت�بته، ومن 

ع�ملي،  �سيط  له  كبريا  مبدع�  جند  اأن  ال��ن���در 

بهذا الوف�ء ملبدع اآخر اأثر فيه، لكن غويتي�سولو 

الوف�ء،  القدرة وهذه اجلراأة وذاك  ك�نت له هذه 

من  منطلق�  جونيه،  عن  للحديث  االأهلية  له  بل 

وغري  وامل��دم��رة،  الب�ذخة  كت�ب�ته  اإىل  حي�ته 

نكون  العج�لة،  بهذه  ولعلن�  لالختزال.  الق�بلة 

قد وقفن� على هذه العالقة اخل��سة بني حي�تني 

متط�بقتني،  وغ��ري  مت�س�بهتني  مت�س�بكتني، 

لكن  بوعي،  االآخ��ر  خطى  الواحد  يقتفي  حيث 

امل�سكون ب�ملغ�مرة واملغ�يرة،  الع�رف،  بيقظة 

واملوؤمن ب�ل�سري على ح�فة االأ�سي�ء.
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م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��ي مت ف��ي��ه��� ت��ت��وي��ج خ��وان 

غويتي�سولو بج�ئزة ثريب�نتي�ش واأن� اأتلقى العديد 

من الته�ين. العديد منه� ك�نت حمقة، تلك التي 

�سقيق  ب�سفتي  اأي  يعنيك«،  الذي  اجلزء  »ب�سبب 

وب�ملق�بل،  اآخ��ري��ن،  ولكن  ب�جل�ئزة.  املتوج 

ك�نوا يهنئونني الأنهم خلطوا بيني وبني خوان 

اأو، وهم على علم جيد ب�أنني اأن� لوي�ش، لكن على  

اقتن�ع ب�أنني اأن� الذي منحت اجل�ئزة. �سوء فهم 

الثالثة  االأ�سق�ء  حول  يحوم  البداية،  منذ  ن�جت 

دومن� متييز.

اآل  ك��ت���ب  ك��ث��ريا  ن�فع�  املعنى  ب��ه��ذا  يكن  مل 

غويت�سولو مليغيل دامل�و. ب�لن�سبة الأولئك الذين 

يعرفون كثريا اأو قليال اأعم�ل اأحدن� اأو ال يعرفون 

اأي واحد من�، غويتي�سولو هو وجه واحد  اأعم�ل 

اإىل  املنت�سب  ذاك  هو  �سواء.  حد  على  وث�لوثي 

املغرب. اأو ذاك املنت�سب لالأغ�ين، وكلم�ت الأجل 

خولي� والذوؤيب الطيب. اأو ال�سواحي. ومب��رشة، 

ال�سوؤاالن كطق�ش: كيف نف�رش ذلك االأمر اأن ثالثة 

االأمر  تلق�ئي:  جواب  لدي  اأن�  كت�ب؟  هم  اأ�سق�ء 

م�ري�  االأوىل  منذ جدتن�  مرتبط مب� هو جيني؛ 

جيل  موؤنث-كل  خط  عرب  -ودوم���  مندوث�  دي 

اأعطى ك�تبه / ك�تبته.

اأدبية  وال�سوؤال االآخر يتعلق احتم�ل وجود بيئة 

م�  اأو  الظ�هرة.  هذه  تي�سري  يف  اأ�سهمت  منزلية 

اإذا كن� نقراأ لبع�سه� البع�ش م� كن� نكتبه، واإذا 

م�س�ريعه  االآخ��ر  مع  يتن�ق�ش  من�  كل  ك�ن  م� 

تب�ع�. ولكن، يف كلت� احل�لتني، مل يكن ذلك على 

االإطالق: مل نن�س�أ يف اأجواء اأدبية خ��سة، وال كن� 

اأن نن�رش. ف�رق ال�سن  نقراأ لبع�سه� البع�ش قبل 

اأمر   )16  ،20  ،23( العمرية  املرحلة  هذه  يف 

ب�لغ االأهمية وح��سم، ب�الإ�س�فة اإىل اأنه، واأي�س� 

االأمر  ك�ن  البداية  جينية-منذ  الأ�سب�ب  مثلم� 

اخت�ر وجهة خمتلفة.  قد  اأن كل واحد  لو  مثلم� 

اأوغ�ستني  خو�سيه  ب��داأ  مل�  ب�لك�د  اأن��ه  ن�هيك 

درا�س�ته اجل�معية انتقل للتو اإىل مدريد وخوان 

مل يت�أخر يف تركن� لاللتح�ق بب�ري�ش. وهذا ال 

-الوجيزة  االأ���رشي  التع�ي�ش  �سنوات  اأن  يعني 

ال�س�بقة  االأح��داث  ح�لتي-وخ�سو�س�  يف  جدا 

عن ذكري�تي االأوىل مل ترتك عالم�ته� فين� نحن 

الثالثة، واأي�س� يف م�رت�، اأختن� البكر.

والدي،  لدى  املف�سل  يبدو، ك�ن  خوان، على م� 

مو�سع  ك���ن  الطفولة  منذ  اأن��ه  يف�رش  م�  وه��ذا 

اأوغ�ستني(،  )خو�سيه  لبيبيتو  اخلبيثة  املزح�ت 

بقدر م� ك�ن هذا االأخري ي�سعر اأنه االأكرب. اختالف 

اأن� مل  ال�سنني.  ب�أ�سك�ل متب�ينة، على مر  ا�ستمر 

لكوين  الأنني  رمب�  امل�س�كل  هذه  قط  لدي  تكن 
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 خو�ن و�آل غويت�سولو 

فـي حمنتهم ومرياثهم

لوي�ض غويتي�سولو

ترجمة خالد الري�سوين *



اأي�س�  ولكن  ح��را،  دوم���  م�سيت  االأ�سغر،  كنت 

اأوثق  عالقة  يل  وك�نت  ب�لعمر،  ترتبط  الأ�سب�ب 

مع خوان. ب�لن�سبة خلو�سيه اأوغ�ستني فقد ك�نت 

من  بغتة  اأت��دىل  اأن  كربى  مف�ج�أة  له  ب�لن�سبة 

خالل رواية ال�سواحي. وقد ك�نت مف�ج�أة اأي�س� 

اللتزامي  الوجيزة  الفرتة  مع�  لالإثنني  ب�لن�سبة 

اأنهم�  االثن�ن  اأح�ش فيه  ال�سي��سي، ك�ن متوقف� 

غريب�ن حتى ذلك احلني. ك�ن يف تلك الظروف، 

بعد اعتق�يل، اعتق�ل مرتبط بتلك الفرتة الوجيزة 

انكب خوان على  ال�سي��سي، حينه�  االنتم�ء  من 

اإعالمي  ط�بع  ذات  دولية  حملة  تنظيم  مهمة 

بال  �س�هم  م�  وهو  ف��ورا،  �رشاحي  اإط��الق  الأجل 

ريب يف اأال يتج�وز مروري ب�سجن ك�راب�نت�سيل 

اأربعة اأ�سهر. ويف هذا ال�سدد، ا�ستط�ع اأن يعتمد 

على امل�س�عدة الفع�لة لزوجته مونيك الجن، وهي 

�سخ�سية جد رائعة حق� والتي، نظرا للموقع الذي 

ك�ن  غ�ليم�ر،  الن�رش  دار  يف  به  حتظى  ك�نت 

اأف�سل االت�س�الت مع ال�سح�فة الع�ملية.  لديه� 

هذا الكرم يف عالقتن� برز على امتداد الزمن يف 

خمتلف املج�الت. وهكذا، مل� اأبلغته يف ات�س�ل 

ه�تفي مبوت اأخت زوجتي بيل -الطفلة اإيزابيل 

اأن �سوت  خيل دي بييدم�- يف ح�دث، �سعرت 

خوان ك�ن منك�رشا يف الطرف االآخر من اخلط. اأو 

مل� موؤخرا، بعد اإع�دة ن�رش »مع�ك�سة« يف جملد 

واحد، ات�سل بي ه�تفي� من مراك�ش ليقول يل اإنه� 

الع�رشين.  القرن  اإ�سب�نية يف  اأف�سل رواية  براأيه 

ملختلف  دعمه  �سي�ق  نف�ش  يف  ي�سري  فعل  رد 

موهوبني.  يعتربهم  الذين  ال�سب�ب  الروائيني 

نعم، ك�نت التوا�سل بينن� ك�ن دائم� جيدا. ومن 

الذي  الع�ئلي  م��سين�  تف�سري  يف  التب�ين  هن� 

ت�سبب يف ن�رش املنطقة املحظورة الذي ك�ن له 

ط�بع عر�سي حم�ش. تب�ين جد طبيعي، م� دمت 

اأن�، وعلى عك�ش اأخوي، ال اأحتفظ ب�أي ذكرى عن 

اأمن�. واإذا ك�نت هي البطلة يف الديوان ال�سعري 

اأثر  وك���ن  »ال��ع��ودة«،  اأوغ�ستني  خلو�سيه  االأول 

وف�ته� على خوان، يتج�وز كت�ب�ته ال�سري ذاتية، 

ف�إنه ك�من �سمني� يف اأف�سل اأعم�له، يف الثالثية 

بال  »خ��وان  خولي�ن«،  »دون  من  تتكون  التي 

اأن يكون  اأر�ش« و«مقربة«. لي�ش من ال�رشوري 

للوطن  �ست�ئمه  يف  ن 
ِّ
خم

ُ
لي نف�سي�  طبيب�  املرء 

زوج االأب كنتيجة لالختف�ء الوح�سي لالأم.

مع  اأخ��رى،  جهة  من  تتزامن،  ثالثية  هذا  بداية 

قطيعته املوؤقتة مع مونيك - �سنوات بعد اأن ك�ن 

زواجه  مع  وامل�س�حلة  التوافق  اإجراءات  اأمت  قد 

ا�ستقراره  القطيعة،  تلك  مع  وبتزامن  امل��دين 

يتق��سمه�  ك�ن  التي  االإق�مة  تلك  املغرب.  يف 

�سنوات  مونيك  وف�ة  لوال  ب�ري�ش  مع  ب�لت�أكيد 

قليلة بعد ذلك. ن��سط وج�سور، عرف كيف يجمع 

درو�سه  مع  ال�سحيح  مبعن�ه  الروائي  عمله  بني 

عن كت�بن� الكال�سيكيني والتي ك�ن يقدمه� يف 

�سخم�  والعمل  االأمريكية،  اجل�مع�ت  خمتلف 

يف  يعي�ش  اأن��ه  ورغ��م  ليكن،  ودرا���س��ي���.  بحثي� 

املغرب، فتمكنه املتقن من م��سين� االأدبي لي�ش 

له مثيل لدى اأي روائي اإ�سب�ين مع��رش اآخر. وهو 

يتوافق  الأنه  الك�يف  ب�لقدر  معروف  غري  �سيء 

ئة على م� يبدو مع اإه�ن�ت و�ست�ئم 
ِّ
ب�سورة �سي

جبل  مل�سيق  االأخرى  ال�سفة  من  خولي�ن  دون 

يف  العي�ش  عن  نه�ئي�  توقف  خوان  الأن  ط�رق. 

اخلم�سين�ت  منت�سف  يف  م�ستمر  ب�سكل  ا�سب�ني� 

من القرن امل��سي.
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*  ناقد ومفكر من فلسطين 

املرحلة  �شعراء  املرحلة إىل  �شعراء  املرحلة اإىل  �شعراء  إىل  ال��ن��واب  مظفر  ال��ن��واب ينتمي  مظفر  �واب ينتمي 

التي  وال�شيوعية  القومية  الأيديولوجية 

تمرت شتمرت شتمرت  وا� وا�شينات  شينات  وا�ش وا�شينات  ينات  اخلم� نهاية  منذ  اخلم�شازده��رت  نهاية  منذ  شازده��رت 

زالت  وم��ا  القرن  حتى  خمتلفة  زالت أنحاء  وم��ا  القرن  حتى  خمتلفة  زالت اأنحاء  وم��ا  القرن  حتى  خمتلفة  أنحاء  على 

يف  ة شة شة  وبخا� الآن  حتى  حا�رضة  وبخا�شعقابيلها  الآن  حتى  حا�رضة  شعقابيلها 

هذه  و�شعراء   . وم�رض  ال�شام  وم�رضاد  ال�شام  رضاد  وم�� ال�شام  وم��اد  ال�شام  �وب��وب�اد  العراق 

ياب شياب شياب  ال� ال�شأب��رزه��م  ال�شأب��رزه��م  ال�اأب��رزه��م  أب��رزه��م  وم��ن  كثري  جمع  وم��ن املرحلة  كثري  جمع  �ن املرحلة 

عدي شعدي شعدي  و� عبدالواحد  و�ش��دال��رازق  عبدالواحد  ش��دال��رازق 
َ
و���ب عبدالواحد  و���ب��دال��رازق  عبدالواحد  ��دال��رازق 

َ
��بع��بع و والبياتي 

َ
و والبياتي 
َ

أحمد مطر ومظفر النواب يف العراق اأحمد مطر ومظفر النواب يف العراق أحمد مطر ومظفر النواب يف العراق  أحمد مطر ومظفر النواب يف العراق ف و أحمد مطر ومظفر النواب يف العراق ف و ف وشف وش شيو�شيو�

أدوني�س اأدوني�س أدوني�س  و أدوني�س   و أدوني�س   عف�س عف�سأبو  عف�سأبو  عف�اأبو  أبو  ونزيه  فلحوط  فلحوط شابر  فلحوط شابر  ابر  و� و�ش،  ش، 

ومم��دوح  ب��غ��دادي  و�شوقي  ع��م��ران  وحممد 

ف شف شف  ويو� ويو�ش  ش  نا�رض وكمال   . نا�رضوريا  وكمال   . رضوريا  نا�ش وكمال   . نا�شوريا  وكمال   . وريا  � يف  �شع��دوان  يف  شع��دوان 

طني، شطني، شطني،  ش املحتلة يف فل�ش املحتلة يف فل� ساخلطيب و�شعراء الأر�ساخلطيب و�شعراء الأر�س

دنقل  دنقل أم���ل  دنقل اأم���ل  أم���ل  و ح��ج��ازي  عبداملعطي  دنقل أح��م��د  أم���ل  و ح��ج��ازي  عبداملعطي  دنقل أح��م��د  أم���ل  و ح��ج��ازي  عبداملعطي  واأح��م��د  ح��ج��ازي  عبداملعطي  أح��م��د  وو ح��ج��ازي  عبداملعطي  أح��م��د  وو ح��ج��ازي  عبداملعطي  أح��م��د 

أخ��رى اأخ��رى أخ��رى  أع�اأع���داد أع���داد أع���داد  و أع�،  و أع�،  م�رض يف  جنم  م�رضؤاد  يف  جنم  رضؤاد  م�و يف  جنم  م�وؤاد  يف  جنم  ؤاد  ف�� ف��وأحمد  ف��وأحمد  ف��اأحمد  أحمد  ف��و أحمد  ف��و أحمد 

رضعب الآن �رضعب الآن �رضدها. ول ميكن املوافقة  عب الآن �شعب الآن �ش شكثرية ي�شكثرية ي�

أن هذه املرحلة تعد مرحلة اأن هذه املرحلة تعد مرحلة اأن هذه املرحلة تعد مرحلة  اعلى قول قائل باعلى قول قائل ب

ففيها  الباد.  هذه  �شعر  يف  كامل  الباانحطاط  هذه  �شعر  يف  كامل  اانحطاط 

آخرون. اآخرون. آخرون.  و آخرون. ف  و آخرون. ف  وش وشف  ف  يو� يو�شعدي  شعدي  يو�ش يو�شعدي  عدي  و� و�ش  ش  ودروي�س ودروي�سياب  سياب  ودروي�ش ودروي�شياب  ياب  شال�شال�

النحطاط  اإىل  ااإىل  إىل  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ك��ان��ت  امل��رح��ل��ة إن  ه��ذه  ك��ان��ت  امل��رح��ل��ة إن  ه��ذه  ك��ان��ت  امل��رح��ل�اإن  ه��ذه  ك��ان��ت  إن  امل��رح��ل�و ه��ذه  ك��ان��ت  إن  امل��رح��ل�و ه��ذه  ك��ان��ت  إن 

الذين  �شعرائها  بع�س  يف  بع�سأق���رب  يف  بع�سأق���رب  يف  بع�اأق���رب  يف  أق���رب  ال�شعري 

والتحري�س اجلماهريي  بالنزوع  والتحري�سا�شتهروا  اجلماهريي  بالنزوع  سا�شتهروا 

اب الفن واملعايري اجلمالية. فالوعي شاب الفن واملعايري اجلمالية. فالوعي شاب الفن واملعايري اجلمالية. فالوعي  شعلى ح�شعلى ح�

ل�شعراء هم يف الغالب ريفيون  الأيديولوجي 

عيف وثقافة شعيف وثقافة شعيف وثقافة فقرية  شترافق مع خيال �شعري �شترافق مع خيال �شعري �

وعات جمهورية . شوعات جمهورية . شوعات جمهورية .    شولغة حمدودة ومو�شولغة حمدودة ومو�

دق شدق شدق  لنا � لتبني  لنا �ش،  لتبني  ش،  أمنوذجااأمنوذجًاأمنوذجًاأمنوذجًا النواب  أخذنا اأخذنا أخذنا  ولو 

الأطاريح التي ذكرنا .فهذا ال�شاعر هو �شاعر 

لطات العربية شلطات العربية شلطات العربية  شع العربي وال�شع العربي وال� ع العربي وال�شع العربي وال�ش شأفف من الو�شأفف من الو� أفف من الو�اأفف من الو�ا االتاالت

طينية .شطينية .شطينية . شية الفل�شية الفل� ية الفل�شية الفل�ش شيف الق�شيف الق� وغارق 

ماة شماة شماة  شأففه امل�شأففه امل� أففه امل�اأففه امل�ا ايدة الأ�شهر يف ذروة تايدة الأ�شهر يف ذروة ت يدة الأ�شهر يف ذروة تشيدة الأ�شهر يف ذروة تش شويف الق�شويف الق�

كل  يف  ال��ن��واب  يظهر   ، ليليلة«  »وت��ري��ات 

وانتمائه  الطائفي  انتمائه  يف  وانتمائه شاته،  الطائفي  انتمائه  يف  وانتمائه شاته،  الطائفي  انتمائه  يف  اته،  شتناق�شتناق�

أملعيته ال�شعرية ويف انحطاطه اأملعيته ال�شعرية ويف انحطاطه أملعيته ال�شعرية ويف انحطاطه  العروبي، يف 

سال�شعري ، يف جماليات الن�سال�شعري ، يف جماليات الن�س ويف قبحه.   

الداخلي  حزنه  من  ينتقل  م��رة  كل  يف  فهو 

من  ينحدر  ي شي شي  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� ال�شأففه  شأففه  ال�ا ال�اأففه  أففه  ت تاإىل  تاإىل  تاإىل  إىل  الذاتي   -

بكل  بكل شي  بكل شي  ي  شيا�شيا� يا�شيا�ش ال� القاع  ال�شإىل  القاع  ال�شإىل  القاع  ال�اإىل  القاع  إىل  اجلمايل  الوجدان 

قبحه.

ج ب�شعرية تخلق شج ب�شعرية تخلق شج ب�شعرية تخلق  إليه يف مقطع ي�اإليه يف مقطع ي�شإليه يف مقطع ي�شإليه يف مقطع ي� تمع شتمع شتمع  شفلن�شفلن�

مظفر النواب واملكبوت الطائفي

فـي »وتريات ليلية«

�أحمد برقاوي *

درا�ساتدرا�سات



التوا�شل الوجداين الداخلي معه:

يا طري الربق

اأخذت حمائم روحي يف الليل،

اإىل منبع هذا الكون،

وكان اخلوف يفي�س،

وكنت علّي حزين

وغ�شلت ف�شاءك يف روح اأتعبها الطني

تعب الطني

�شريحل هذا الطني قريبا،

تعب الطني

عا�رض اأ�شناف ال�شارع يف الليل

فهم يف الليل �شاطني

نام بكل امراأة

خباأ فيها من حر النخل ب�شاتني

يا طري الربق! اأريد امراأة دفء

فاأنا دفء

ج�شدا دفئا، فاأنا دفء

تعرق مثل مفاتيح اجلنة بني يدي واآثامي

واأرى فيك بقايا العمر واأوهامي

ي��ا ط��ري ال���ربق ال��ق��ادم م��ن ج��ن��ات النخل 

باأحامي!

يا حامل وحي الغ�شق الغام�س يف ال�رضق

على ظلمة اأيامي

احمل لبادي

حني ينام النا�س �شامي. 

ما  ه��زة  ال�شور  ه��ذه  �شتحدث  باأنه  �شك  ل 

احل��زن  املثقف.حيث  املتلقي  وج���دان  يف 

نف�س  يف  حت�رض  والوجود  وال�شوق  وملوت 

متعبة من الهم . 

ال�شاعر  يفاجئنا  مبا�رضة  املقطع  ه��ذا  بعد 

مبقطع مقطوع الو�شل بروح املقطع ال�شابق، 

ب�شاعر  يليق  ل  �شيعي  وينحدر بح�س طائفي 

ير�شل �شامه اإىل باده . 

الكويف يتم �شاة ال�شبح

بافريز جوامعها

ل�شوارعها

لل�شرب

لعلي يتو�شاأ بال�شيف قبيل الفجر

اأنبيك عليا!

ما زلنا نتو�شاأ بالذل ومن�شح 

باخلرقة حد ال�شيف

ما زلنا نتحجج بالربد وحر ال�شيف

ما زالت عورة بن العا�س معا�رضة

وتقبح وجه التاريخ

ما زال كتاب اهلل يعلق بالرمح العربية!

ما زال اأبو �شفيان بلحيته ال�شفراء،

يوؤلب با�شم الات

الع�شبيات القبلية

ما زالت �شورى التجار ترى عثمان خليفتها

وتراك زعيم ال�شوقية!

لو جئت اليوم

حلاربك الداعون اإليك

و�شموك �شيوعية

يقولون �شورى

األ �شوءة

اأقارب عثمان  اأي �شورى وقد ق�شم الأمر بني 

يف ليلة

ومل يرتكوا للجياع ذبابة.

يف هذا املقطع اخلايل من اأية �شعرية، الأقرب 
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�لهوية 

�ملكبوتة 

ت�ستيقظ 

غالبًا برت�خي 

�ل�سعور 

وفقد�ن �لأنا 

قدرته على 

جلم ظهور 

�ملكبوت



ل�شخ�س قد ينتمي  اإىل خطاب عامي طائفي 

حلزب الدعوة يظهر النواب ال�شيوعي مكبوته 

وراء  متخفيا  احلاقد،  مكبوته  بل  الطائفي، 

ي�شارية فجة . 

فها هو يعيد ال�رضدية ال�شيعية املتوارثة التي 

الذي  واحل��ق  اخل��ري  بني  كامًا  ف�شًا  تقيم 

ميثله علي و�شيعته، من جهة والباطل وال�رض 

الذي ميثله معاوية و�شيعته ، من جهة ثانية.

خونة علي الذين تقاع�شوا عن خو�س القتال 

وقلة   ، ال�شتاء  وبرد  ال�شيف  بحر  متحججني 

عورته  ك�شف  ال��ذي  العا�س  بن  عمر  حياء 

 علي لقتله والذي ا�شتدعى عليًا اأن 
ّ
عندما هم

ي�شيح بوجهه عنه وا�شتنكف عن قتله كي ل 

يرى العورة . 

اأبي �شفيان يف اجلاهلية �شد النبي ،  وحملة 

وهو الذي قال فيه الر�شول : من دخل بيت اأبي 

�شفيان فهو اآمن . 

غدر  التي  امل�شاحف  ورفع  التحكيم  ورواية 

فيها الداهية  عمرو بن العا�س باأبي مو�شى 

الأ�شعري وثبت معاوية بدل خلعه. 

وتن�شيب عثمان بن عفان مع اإ�شافة ال�شاعر 

ثمرة  جاء  عثمان  تن�شيب  باأن  جديداً  راأي��ًا 

اتفاق جتار قري�س. وال�شاعر مل ينتظر طويًا 

ويذم   ، منها  وي�شخر  ال�شورى  هذه  يذم  كي 

اأقاربه الذين - كما يروي - قد اأفقروا النا�س.

وقبل اأن ينهي هذا ال�رضد املذهبي الكا�شيكي 

 ، وعلي  معاوية  بني  ال�شلطة  على  لل�رضاع 

بذم ال�شورى التي جاءت بعثمان ، يعود مرة 

اأخرى اإىل علي ليجعله زعيم الفقراء . ولو اإنه 

بتهمة  اإليه  الداعون  حلاربه  اأخرى  مرة  عاد 

ال�شيوعية .  

يبدو باأن النواب وقد �شدر يف �رضديته ال�شيعية 

مبا�رضة  يف  ليتذكرها  فعاد  �شيوعيته  ن�شي 

و�شيوعي  �شيوعي  هو  علي  ب��اأن  ج��داً  فجة 

معا�رض . 

لي�س  الذي  ال�شعرية،  الهزال يف  لو تركنا هذا 

ما  وت�شاءلنا:  الآن، جانبًا،  اهتمامنا  مو�شع 

الوتريات  هذه  �شاحب  بال  على  عّن  ال��ذي 

املا�شي  اأه��ل  كتبه  ما�شيًا  ليتذكر  الليلة 

بانحيازاتهم واأوهامهم ؟ 

غالبًا  ت�شتيقظ  املكبوتة  الهوية  ب��اأن  يبدو 

برتاخي ال�شعور وفقدان الأنا قدرته على جلم 

ال�شعور  كتابة  حلظة  ويف  املكبوت،  ظهور 

اأعلى  يف  ال��ف��روي��دي  باملعنى  الأن���ا  يكون 

درجات �شعفه .

وراء  ي�شترت  مل  ال��ط��ائ��ف��ي  امل��ك��ب��وت  ل��ك��ن 

ذهنه  عمل 
ُ
ي اأن  للقارئ  ت�شمح  �شعرية  تورية 

اأن  لو  كما  مبا�رضة  ج��اءت  بل  لكت�شافها، 

�شيخًا �شيعيًا معممًا يخطب باأن�شاره . 

ب�رضخة  حت�س  هوياتي  انفجار  حلظة  ويفيِ 

النواب وهو يكتب:

�شاحة الربج

اإحدى البغايا ت�شلح ما خرب الليل من وجهها

حتاول اأن ت�شتغيث الأنوثة فيها

ويحبط عابر حمبط

كل ما فيه من رجل عورة كاحلكومة

اإن احلكومات يف ال�رضق ت�شمية للماهي

اأنا انتمي للفداء

لراأ�س احل�شني

وللقرمطية كل انتمائي

  ها نحن اأمام ثاثة  انتماءات هوياتية للنواب: 

الفداء . مفهوم الفداء يعني الت�شحية بالذات 

من اأجل هدٍف �شاٍم ، ميثل احل�شني تاريخيًا ، 

من وجهة نظر ال�شاعر روح الفداء، والقرامطة 

، القرامطة حتولوا اإىل حركة �شيا�شية عقائدية 
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�ملكبوت 

�لطائفي مل 

ي�سترت ور�ء 

تورية �سعرية 

ت�سمح للقارئ 

�أن ُيعمل ذهنه 

لكت�سافها،

 بل جاءت 

مبا�سرة



رمز  هو  احل�شني  والفل�شطيني  عن  خمتلفة 

ولكنه   ، اإليه  ي�شري  اأن  دون  املعا�رض،  الفداء 

اأن يجمع بني هذه  مت�شمن فيه. وهو ي�شعى 

الأيديولوجية  ال�شخ�شية  هويته  يف  الهويات 

والدينية .

كلية،  �شيعية  رم��زي��ة  ه��ي  احل�شني:  راأ����س 

و�شيغة الق�شم العامي، اإذا ما اأراد �شاحبه اأن 

يحيل   . احل�شني«  »وراأ�س   : هي  اأحد،  ي�شدقه 

دللة  من  اأك��ر  هو  ما  اإىل  احل�شني«  »راأ���س 

الفداء، يحيل اإىل الفداء املرتبط بالقاتل الذي 

للفداء  النتماء  وبالتايل   . احل�شني  راأ�س  جز 

كل  من  الثاأثر  نزعة  على  بال�رضورة  ينطوي 

ما له عاقة بجز راأ�س احل�شني . 

على  والتمرد  بالقتال  م�شهورن  والقرامطة 

لي�شوا مبقد�شني  ال�شائد، لكنهم عمليًا  الو�شع 

اإ�شماعيلية،  اأ�شولهم  كانت  واإن  للح�شني 

ورف�شًا  �شكًا  �شار  حتى  ط��ال  فتمردهم 

و�شل  والذي  املعروفة،  الدينية  للرت�شيمات 

اأخ��ذوا  اأن  ال��رواي��ات  تقول  كما  احل��د  بهم 

وحاولوا  البحر،  يف  واأل��ق��وه  الأ���ش��ود  احلجر 

ال�شرتاكي  املجتمع  اإىل  جمتمع  اأقرب  بناء 

ثورية  فاإن  هنا  من  للكلمة.  اجلديد  باملعنى 

يف  �شالتها  وج���دت  ال�شيوعية  ال���ن���واب 

القرامطة، الذين اأنتجوا ظاهرة الفدائي .

 ويفيِ كل مرة يجب اأن يتذكر النواب �شيوعيته 

اأي   ، الأغنياء  ونقي�شهم  الفقراء«  »كلمة  عرب 

الطبقي، امل�شطلح  عرب ما يدل على ال�رضاع 

الأكر ح�شوراً يف الأيديولوجيا ال�شيوعية . 

 وتفتك فينا امل�شارف

خ�شية دين قدمي على الأغنياء

ودين الفقري على اآكلي حلمه

ثورة تعتلي كل دين

كاأن ال�شيارفة اتفقوا اأن يدك

اجلنوب على اأهله

ويقدم من حلمه طبق اليوم

بني الطنابري واخلمر واملتخمني

وقدما لقد اأفرغ الأمويون خمرهم

فوق راأ�س احل�شني

بو�شفه  والأغ��ن��ي��اء  ب��ني  الفقراء  ال�����رضاع 

�رضاعًا طبقيًا يجد تعبريه التاريخ يف ال�رضاع 

ال�شذاجة  من  بنوع  البيت،  واآل  الأمويني  بني 

الطائفي  املكبوت  لول  لتكون  التي ما كانت 

. فاإذا بال�رضاع على  الذي ظهر يف الق�شيدة 

ها�شم  وبني  الأثرياء  اأمية  بني  بني  ال�شلطة 

الأثرياء اأي�شا، هو �رضاع طبقي بني الأغنياء 

�شيارفة  هم  املرتفون  فالأمويون  والفقراء. 

رمز  احل�شني  وراأ���س  ال�شاعر،  عند  املا�شي 

الفقراء املعذبني يف الأر�س.  

يقدح الغيب الأزيل ؟؟؟

اأطلوا

ماذا يقدح يف الغيب؟

اأ�شيف علي؟؟

قتلتك بجرح يف  يا مولي كما  الردة  قتلتنا 

الغرة

ها هنا نحن اأمام معنى جديد للردة  خمتلف 

بل   ، الزكاة  دفع  واأتباعه عن  م�شلم  ردة  عن 

الردة هي الوقوف �شد �شيف علي . فكما قتل 

املرتدون على »ثورة علي« و�رضبوه بال�شيف 

الثورة  اأع��داء  امل��رت��دون  كذلك   ، غرته  على 

عاقة  يف  على  يح�رض  اأخ��رى  مرة  الراهنة. 

الذي  والباطل  ميثله  الذي  احلق  �رضاع  بني 

ميثله اأعداوؤه بوعي معا�رض لل�رضاع الدائر . 

هذا راأ�س الثورة

يحمل يف طبق »يزيد«

وهذي »البقعة« اكر من يوم �شباياك
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فيا هلل وللحكام وراأ�س الثورة

هل عرب انتم!!!

اأعرا�س  ي�شتعر�س  ال�رضفة  على  يزيد«  »و 

عراياكم

ويوزعهن كلحم ال�شاأن،

جلي�س الردة!!!

هل عرب انتم !!!!

واهلل انا يف �شك من بغداد اإىل جدة

هل عرب اأنتم

واأراكم متتهنون الليل

على اأر�شفة الطرقات املوبوءة

اأيام ال�شدة؟؟

قتلتنا الردة ...قتلتنا الردة

ان الواحد منا يحمل يف الداخل �شده.

الت�شبيه املبا�رض هنا يف اأعلى �شوره. الثورة 

الأ�شود  اأيلول  يف   ، احل�شني  هي  الفل�شطينية 

 ، احل�شني  راأ�س  مَل 
ُ

الثورة كما ح راأ�س  ل 
ّ
حميِ

ُ
ي

جرى  وما  ح�شني،  امللك  هو  املعا�رض  ويزيد 

البقعة يفوق ما جرى للح�شني يف  يف خميم 

كرباء  ومن الطبيعي والأمر كذلك اأن يكون 

على  حم��زون  احل�شني  على  قتل  امل��ح��زون 

لي�س  .  ويزيد  البقع    خميم  يف  الفدائي  قتل 

يكون  كي   ، عربي  ملك  هو  بل  اإ�رضائيل  هو 

من  اأمية  بني  و  احل�شني  مقتل  بني  الت�شابه 

جهة والفدائي وامللك ت�شابها كامًا . 

واأرى تاريخ ال�شام مليا

واأكاد اقلب اأوراق الكر�شي الأموي

وتخنقني ريح مرة

تنفرط الكلمات واأ�شعر باخلوف وباحل�رضة

تاريخ ال�شام بالن�شبة لل�شاعر هو تاريخ حكم 

بني اأمية ، ولأنه تاريخ حكم الأمويني  فاإنه 

 . م��رة  بل   ، خانقة  ري��ح  ال�شاعر  على  تهب 

 ، �شديد  اإحباط  من  يتاأتى  باملرارة  ال�شعور 

ومن ف�شل ومن ح�رضة و حت�رض على ما كان 

يجب اأن يكون ، ال�شعور باملرارة يكون ثمرة 

والقهر  الكتئاب  من  حالة  حت��دث  فاجعة 

واحلقد و الثاأر. مرارة وخوف وح�رضة ، �شعور 

لي�س فيه اأي �شعرية ، بل مبا�رضة يف التعبري 

املكبوت  يخرج   ، بالذات   ، وهنا   . الكره  عن 

التي  ال�شورة   ، ال�شوداء  الطائفي يف �شورته 

يعلن فيها ال�شاعر عن انتمائه النف�شي . فحني 

اأعلن انتماءه للح�شني وللقرامطة 

كان الإعان يختبئ خلف الأيديولوجيا ، اأما 

من  الا�شعور  يف  يجول  عما  فالإعان  هنا 

اأحوال النف�س .

ثم بعد هذه املرارة وخروج املخزون النف�شي 

ح�شارة  ورجالها  ذات  دولة  على  احلقد  يف 

متتد لقرن من الزمان يعود بنوع من التداعي 

ق��ب��ل ����رضاع ع��ل��ي وم��ع��اوي��ة على  م��ا  اإىل 

ال�شلطة   : 

من اأين �شندري اأن �شحابيا

�شيقود الفتنة يف الليل باإحدى زوجات حممد

من اأين �شندري اأن الردة تخلع ثوب الأفعى

�شيفا و�شتاء تتجدد

اأنبيك تلوث وجه العنف

و�شج التاريخ دعاوى فارغة

وجتذمن لياليه

يا ملك الثوار

اأنا اأبكي بالقلب لأن الثورة يزنى فيها

والقلب متوت اأمانيه

يا ملك الثوار اأنا يف حل
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تاريخ �ل�ساعر 

�ملعي�ش 

��ستمر�ر�ً 

لتاريخ 
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على عدمية 

طائفية 

�جتاه �لتاريخ 

�لعربي- 

�لإ�سالمي



فالربق ت�شعب يف رئتي

اإىل كل من  اإىل معركة اجلمل عودة  العودة 

على  علي  نزاع   ، ال�شلطة  على  نازع  عليًا 

ال�شلطة بالن�شبة اإىل ال�شاعر هو فتنة . والفتنة 

على  يدل  الفتنة  ومفهوم   . القتل  من  اأ�شد 

الغدر واخلديعة ،  ا�شتخدام النواب م�شطلح 

�شلوك  على  للدللة  �شعري  ن�س  يف  الفتنة 

مناف�شي علي على ال�شلطة ، بقاء ال�شاعر يف 

امل�شطلح الأيديولوجي ال�شيعي ، والذي  مل 

الن��ح��ي��از  ل��غ��ة  م��ن  ي��ت��ح��رر  ي�شتطع  اأن 

الأيديولوجي بل راح يوؤكد  انتماءه  حلزب 

 ، م��ن��ازع  ب��ا  بال�شلطة  علي  حل��ق  و  علي 

واقعي  اأو  منطقي  �شبب  هناك  لي�س  طبعًا 

لهذا الإنحياز، هو منحاز لأنه يحمل هوية 

تنتمي اإىل ذلك النمط من  الوعي الذي يقر 

التعبري  ال�شيغة  ت�شي  باخلافة.  علي  بحق 

عن الفتنة بنوع من الإقال من �شاأن طلحة 

يف  متت  فالفتنة   . وعائ�شة  معًا  والزبري 

يقود  �شحابي  ���رضاً،  اأي   ، »الليل«  الظام 

تعجب:  على  تنطوي  اجلملة  وهذه  الفتنة، 

التعجب بقوله  �شحابي يقود فتنة، ويزداد 

:« اإحدى زوجات حممد »، قد تكون �رضورة 

النواب  على  فر�شت  قد  ال�شعرية  املو�شيقى 

عدم ذكر ا�شم زوجة حممد هذه ، وقد يكون 

املكبوت الطائفي منعه من ذكر ا�شم عائ�شة، 

على  جريًا  الذكر  ي�شتحق  ل  ال�شم  اأن  على 

ال�شديد ل ل�شاحبة  الكره  �شيعي يكن  تقليد 

ل  ولهذا   ، اأي�شًا  لا�شم  اإمنا  و  فقط  ال�شم 

ت�شمى اأي مولودة من اأبوين �شيعيني با�شم 

حممد«  زوج��ات  »اإح��دى  وحت�رض   . عائ�شة 

فتنة  هي  التي  الفتنة  يف  اأ�شا�شيا  عن�رضاً 

قام بها جانب واحد �شد علي . وهذا يعني 

طرفني  �شلوك  حا�شل  لي�س  الفتنة  ب��اأن 

ال�شحابي  بالفتنة، بل هي ثمرة  م�شرتكني 

وزوجة حممد .  

وانتمائه  هويته  بتحديد  يكتفي  ل  لكنه 

اأك��ر  انتماء  ع��ن  يبحث  اإمن��ا  و  ال�شابقني، 

اأمام جمهموره  اأن يتحرر  يريد  ، وكاأنه   
ً
ثراء

عنه  رب 
َ
الظاهري  املع الطائفي  انتمائه  من 

بخطاب طائفي . فلن�شتمع اإليه  وهو يقول :  

اأنا انتمي للجموع التي رفعت

قهرها هرما

واأقامت ماعب �شور وب�رضى

واأ�شاءت بروج ال�شماء باأبراج بابل

اأنا اأنتمي للجياع ومن �شيقاتل

اأنا اأنتمي للم�شيح املجدف فوق ال�شليب 

وقد جرح اخلل وجه الإله على رئتيه

وظل به اأمل ويقاتل

ملحمد �رضط الدخول اإىل مكة بال�شاح

لعلي بغري �رضوط

اأنا اأنتمي للفداء

لراأ�س احل�شني

ها هو يعلن انتماءه لعبيد م�رض بناة الأهرام 

�شور  م��اع��ب  ب��ن��وا  ال��ذي��ن  روم���ا  ولعبيد   ،

وب�رضى ال�شام ، وللعبيد الذين بنوا برج بابل 

، اأي للطبقة العاملة ظانًا، ب�شذاجة ال�شيوعي 

العادي، باأن هذه ال�رضوح ثمرة العبيد الذين 

يعلن  ل�شيوعيته  وتاأكيداً   . اأحجارها  حملوا 

للمقاتلني  يف  و  للجياع  انتماءه  اأخرى  مرة 

يف  �شيقاتل  .  ملن  امل�شتقبل  فعل  �شيغة 

من  فاملق�شود  النية  اأح�شنا  واإذا   ، امل�شتقبل 

�شيقاتل العدو الطبقي مثًا . ثم بعد ذلك يعلن 

 . 
ً
انتماءه للم�شيح امل�شلوب فداء

بتعداد  ال�شاعر  ي�شتمر  اأن  الطبيعي  وم��ن 
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 ، حممد  للنبي  ولئ��ه  اإىل  للو�شول  ولءات��ه 

بل قل   . له م�رضوطًا  الولء  ولكنه يجعل من 

و�شع  لأن   ، والنتماء  له  ال��ولء  لينفي  اإن��ه 

�رضط النتماء اإىل �شخ�شية م�شى على موتها 

اأربعمائة واألف عام على اأن تقوم ال�شخ�شية 

بفعل مل تقم به فهذا �رضب من املخاتلة . فهو 

ينتمي اإىل حممد �رضط اأن يدخل مكة بال�شاح 

�شاح، ومن  بغري  قد دخل مكة  .ولكن حممد 

امل�شتحيل واقعيًا اأن يعود حممد اإىل احلياة و 

تعود مكة اإىل ذاك الع�رض ليدخلها بال�شاح . 

اإذا هو ي�شتثني هويته من النتماء اإىل حممد 

�شيوعيًا بل بو�شفه طائفيًا جداً  ، ل بو�شفه 

، واآية ذلك اإن دخول مكة �شلمًا جاء مرتافقًا 

مع قول الر�شول : » من دخل بيت اأبي �شفيان 

فهو اآمن » . واأبو �شفيان هو �شيد قري�س و�شيد 

بني اأمية و اأبو معاوية وما اأدراك ما معاوية . 

ولهذه فانتماوؤه امل�رضوط موقف من العاقة 

والتي  �شفيان  واأب��ي  النبي  بني  قامت  التي 

اأبي  بيت  دخل  من   : قوله  على  النبي  حملت 

�شفيان فهو اآمن . 

فقط  النواب  على  وقفًا  التحفظ  هذا  كان  ولو 

التحفظ هو  ، لكن هذا  اآخر  لنا بتاأويل  ل�شمح 

حتفظ �شيعي عام ، واملوقف من اأبي �شفيان 

�شيعيًا جممع عليه.

اأن و�شع  انتمائه بعد  النواب �رضدية  ويتابع 

ينتمي  باأنه  لي�رضح  ملحمد  لانتماء  �رضطًا 

»لعلي بغري �رضوط« . ما الذي يجعل النتماء 

للر�شول م�رضوطًا والنتماء لأحد اأتباعه غري 

م�رضوط ؟ 

اجلواب بكل ب�شاطة لأنه يوؤمن بحق مبا يوؤمن 

�شيعي  .ال�شيوعي  علي  مكانة  من  ال�شيعة  به 

مكبوته  عن  التعبري  يف  .وزي���ادة  بامتياز 

احل�شني،  لراأ�س  انتماءه  ليوؤكد  يعود  الطائفي 

ال�شيعية بكل  اأي للرتاجيديا   . ولي�س للح�شني 

اأ�شاطريها وما يرتتب عليها من �شعور بالأمل 

 . عا�شوراء  يوم  اللطم  بطقو�س  ي�شتعاد  الذي 

اإنه يعيد مكرراً » راأ�س احل�شني » ليقيم ترابطًا 

بني  احل�شني وراأ�شه الذي جزه قتلته واأر�شلوه 

اإىل يزيد من جهة وا�شتعادة املاأ�شاة بنوع من 

الإ�شقاط املعا�رض، حيث ما زال ال�رضاع بني 

وكاأن   . ال�رض   - يزيد  وبني  اخلري   - احل�شني 

ال�رضاع الراهن لي�س �شوى امتداد لل�رضاع يف 

املا�شي .

ال�شيعة  الرمزية لغري  ما هي دللة احل�شني 

اإنه  �شوى  رمزية  دللة  اأي  يحمل  ل  فهو  ؟ 

بع�س  دع��اه   . فاطمة  من  الر�شول  حفيد 

على  لانق�شا�س  كرباء  اإىل  علي  �شيعة 

معركة  وجرت  اأ�شحابه  خانه   ، يزيد  ملك 

غري متكافئة بني من تبقى معه من �شيعة 

. هذه  انتهت مبقتله  يزيد  علي وبني جي�س 

الواقعة قد تكون �شحيحية اأما ما اأحيط بها 

منها  التخيل  اإىل  اأقرب  فهي  تفا�شيل  من 

اأية  اإىل احلقيقة لأنها حم�س روايات دون 

وثيقة مكتوبة. 

 - مارك�شي  ل�شيوعي  بالن�شبة  احل�شني  اأم��ا 

اأو  عبيد  ثورة  قائد  لي�س  فهو  �رضف  لينيني 

بل خا�س   ، فقراء ومل يخ�س �رضاعًا طبقيًا 

�رضاعًا على ال�شلطة بداأ بني الفرع الأموي من 

الها�شمي من  قري�س بزعامة معاوية والفرع 

ال�رضاع  .وانتهى  علي  بزعامة  ذاتها  القبيلة 

كال�رضاع  متامًا   ، الأم��وي  احلزب  بانت�شار 

بقيادة  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال��ف��رع  خ��ا���ش��ه  ال���ذي 

اإىل  انتهى  والذي  اأمية  بني  �شد  العبا�شيني 

انت�شار بني العبا�س وهكذا .

تكمن امل�شكلة الأيديولوجية - الأيديولوجية 

طائفيًا عند النواب يف اأن ال�رضاع القدمي  مل 
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 ما �لذي 

يحمل �سخ�ش 

ما يوؤمن 

بفكرة لأن 

يبحث عن 

تاريخها 

فـي طائفته 

وبكل 

حما�ش ؟ !



ينته ، بل هو حا�رض كما لو اأنه قد حدث لتوه 

واإل ما معنى قوله املتكرر:                         

ق�شدت امل�شجد الأموي 

مل اأعر على اأحٍد من العرب 

فقلت اأرى يزيد لعله

ندم على قتل احل�شني 

وجدته ثمًا

وجي�س الروم يف حلب . 

العرب  من  اأح��داً  الأم��وي فا يجد  اأن يق�شد 

العرب  فهذا نوع من الحتجاج على عطالة 

وحالهم  العرب  خ��ذلن  من  متاأفف  فهو   ،

يجد  مل  ولأن��ه   . مفهوم  اأمر  وهذا   . املهزوم 

راح  وجودهم  يتمنى  الذين  العرب  من  اأحداً 

احل�شني  ،  مقتل  على  نادم  لعله  يزيد  لريى 

جملة  اأما  ثمًا.  يجده  به  فاإذا   ، يزيد  فوجد 

فجي�س الروم يف حلب فا معنى لها ولي�شت 

يف ال�شياق. 

هو بحث عن يزيد فوجده ، ح�شنًا ، ولكن اأين 

وجده هذه املرة ؟ ففي املرة املا�شية وجده 

الفل�شطينية  الثورة  اأعداء  اأردين ويف  ملك  يف 

.لقد وجده يف ال�شام . وكان الدافع يف البحث 

يراه قد ندم على قتل  اأن  يزيد طمعًا يف  عن 

احل�شني ، ولكنه  وجد يزيد ي�رضب اخلمرة . اإذاً 

ال�شامي   ، نف�شه  ال�شامي  هو  املرة  هذه  يزيد 

زال  فما   . بيزيد  اأبناءه  ي�شمي  زال  ما  الذي 

يزيد عائ�شًا يف ال�شامي .

باأنه  النواب بعد عما يعتقد  يقله  الذي مل  ما 

اإرثه املت�شل ب�شيوعيته ؟ 

يدعى  �شخ�شًا  طريقه  يف  يكت�شف  هو  ها 

ح�شني الأهوازي:  

وجاء ح�شني الأهوازي يفت�س عن دعوته

جاء 

فتحت.. فقري  حلم  ت�شبه  �شفيح  واأب����واب 

ووجدت

املوت ح�شانا  على  تعني  الفاحني  فواني�س 

يحت�رض،

اأن��وف  ف��وق  خافت  ب�شوء  ت�شيئان  عيناه 

الفاحني

وتنطفئان..وين�شج.. لو مات على الريح،

�رضخت: اإلهي هوؤلء الفاحون كم انتظروا؟؟

القرن  من  اله���وازي«  »ح�شني  ذاك  علمهم 

الرابع للهجرة

علمهم علم ال�شعب على �شوء الفانو�س .. ول 

واهلل

على �شوء الظلمة.. وكان »ح�شني الأهوازي«

بوجه ل يتقن اإل اجلراأة والن�شوة بالأر�س

وقال انت�رضوا .. فانت�رضوا

ك�رضوا �شاقتني

 .. النخلة  وراء  والأوح���ال  الظلمة  اأ�شاعوا 

وانت�رضوا..

واأورثهم  بالطري،  زرك�س  بدثار  ج�شدي  لفوا 

اإياه حفاة

»الزجن«

فقلت

لقد علمهم ذاك ح�شني الأهوازي ع�شية يوم يف

القرن الرابع للهجرة

يف هذا املقطع يغني النواب مكبوته الطائفي 

كما  هو  اإ�شماعيلية،   - قرمطية  ب�شخ�شية 

قلنا ح�شني الأهوازي ، لكن الأهوازي ي�شبح 

الفاحني  يجمع  فاحيًا،  قائداً  الن�س  يف 

لهم  يقول  ثم  الفانو�س  �شوء  على  ويعلمهم 
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طبعًا  ال�شاعر  ين�شى  ول  اأوينت�رضوا،  انت�رضو 

ثورة الزجن.

الذين  للقرامطة  التاأريخ  معر�س  يف  ل�شنا 

واأق��ام��وا  ال��زم��ن  م��ن  قرنني  ملكهم  ا�شتمر 

املمالك والإمارات وخا�شوا احلروب وتقاتلوا 

الدويات ع�رض  �شاأن كل  �شاأنهم  فيما بينهم 

ذاك الزمان .

�شورة  يف  القرامطة  اإىل  النت�شاب  اإّن  غري 

تاريخ  جلعل  الأهوازي  ح�شني  اإىل  النت�شاب 

الأهوازي  لتاريخ  ا�شتمراراً  املعي�س  ال�شاعر 

التاريخ  اجتاه  طائفية  عدمية  على  ينطوي 

العربي- الإ�شامي . تاريخ يخرج فيه ال�شيعي 

العرب ال�شنة منه . فا يرموك ول قاد�شية ول 

خالد ابن الوليد ول اأبو عبيدة بن اجلراح  ول 

فتح  العا�س  ول  بن  عمرو  ول  م�رض  فتح 

املغرب ول مو�شى بن ن�شري ول دولة اأموية 

من  تاريخهما  يف  وم��ا  عبا�شية  دول��ة  ول 

تاريخ  هو  التاريخ  بل   . م��زده��رة  ح�شارة 

القرن الرابع للهجرة :  

كيف  للهجرة؟  الرابع  القرن  ن�شينا  »كيف 

 . ال��ن��واب  مظفر  يت�شاءل  التاريخ؟«  ن�شينا 

الرابع  القرن  اإىل  الأهوازي يعود  باأن  معتقداً 

الثالث  القرن  يف  ومات  ولد  وهو   ، الهجري 

الهجري . 

يف  يطلق  فاحا  للهجرة  الرابع  القرن  كان 

اأق�شى احلنطة نارا،

تلك �شيوعية هذه الأر�س وكان اهلل معي

مي�شح عن قدميه الطني

هذه  �شيوعية  بع�س  من  اأين  ا�شهد  اأن  فقلت 

الأر�س

امللكية  ونظام  يف  ال�شيوعية  املعا�رضة 

الأهوازي  ح�شني  اإىل  املنتمي  يجد  القرمطي 

لينني  تاريخ  يغدو  ذاك  .اإذ  هويته  ولينني 

ال�شاعر  ويغدو  الأه��وازي  بتاريخ  مو�شولواً 

جذر  عن  والبحث   ، والأه��وازي  لينني  وحدة 

من  نوع  هو  معا�رض  موقف  لتربير  �شيوعي 

ل  هو  نكو�س  وكل   ، الا�شعوري  النكو�س 

�شعوري اأ�شًا . فما الذي يحمل �شخ�س يوؤمن 

طائفته  يف  تاريخها  عن  يبحث  ما  بفكرة 

واملكبوت  النكو�س  اإن��ه   ،  ! ؟  حما�س  وبكل 

الذي انفجر يف احلالة ال�شعرية .  

تلميذا يف  للهجرة  الرابع  القرن  اأمام  ووقفت 

ال�شف الأول

يحمل دفرته.. يفرت�س الأر�س.. يعرف كيف

تكلم عي�شى يف املهد

وي�شمع �شوت ال�شدم النارية تبداأ باخللق

اللهم ابتدئ التخريب الآن

فان خرابا باحلق

بناء باحلق

ما  اأو  الرابع،  القرن  اإل  ي�شبه  ل  زمن  وه��ذا 

�شمي كفرا

زندقة..

مع   ، ه��ذه  للهجرة  الرابع  القرن  ق�شة  ما 

 ، اأ�رضنا  كما  اإليه  ينتمي  ل  الأه���وازي  اأن 

الرابع  القرن   .  255-270 الزجن  ثورة  ول 

العبا�شية  الدولة  انهيار  زمن  هو  للهجرة 

وقيام  ال�شيا�شي  وانحطاطها  املركزية 

بني  كدولة  �شيعي  بع�شها  متعددة  دويات 

حمدان »الدولة احلمدانية »ودولة بني بويه 

ودولة القرامطة والدولة الفاطمية ودويات 

الأندل�س ال�شنية . بدا النحطاط ال�شيا�شي يف 

احلروب بني الدويات بدافع ال�شتياء على 

ال�شلطة  �شعف  ف��اإن  وباملقابل   ، املناطق 

الدويات قد ترافق  املركزية واحلروب بني 
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�أن �ل�ساعر 

وغريه ل 

ي�ستطيع �أن 

يعلن �نحيازه 

للحياة دون 

�لتحرر من 

�أغالل �لهوية 

�ل�سيقة 

�ملا�سوية



�شعري  وازده��ار  وفل�شفي  علمي  ن�شاط  مع 

الزده��ار  ع�رض  عن  التحدث  اأردن��ا  واإذا   .

املاأمون  ع�رض  عن  نتحدث  فاإنا  العبا�شي 

القرن  وبداية  الثاين  القرن  نهاية  عن  اأي 

وعلم  والفل�شفة  الأدب  ازدهر  ، حيث  الثالث 

عن  الكتب  اأم  وُترجمت  واجلغرافيا  الفلك 

ي�رضخ  هذا  وهو  يف  والنواب   . اليونانية 

كيف  للهجرة  الرابع  القرن  ن�شينا  »كيف   :

ن�شينا  كيف  يق�شد  فاإمنا  التاريخ«،  ن�شينا 

�شيعية  الدول كانت  فاأغلب   ، ال�شيعي  القرن 

واملذهب ال�شائد كان �شيعيًا قبل اأن تتحول 

املنطقة  باأكرية �شكانها اإىل املذهب ال�شني 

نور  يد  ال�شاد�س على  بداية  القرن  من  بدءاً 

الدين الزنكي . 

بو�شع  ق�شيدته  وترياته  النواب  يختتم  ثم 

اخلتم الأخري بو�شفه توقيعًا بقوله :  

وي�شاألني: من اأنت؟

ف�رضدين  ال�شتعمار  قاومت  له،  اأقول  خجلت 

وطني

غامت عيناي من التعذيب

راأيت النخلة.. ذات النخلة.. والنهر املتجو�شق 

باهلل على

الأهواز

واأ�شبح �شط العرب الآن قريبا مني

واهلل كذلك كان هنا ..

واحت�شد الفاحون، وبينهم كان علي وابو ذر

او  او مارك�س  او جيفارا  والأهوازي ولوممبا 

ماو

ل اأتذكر، فالثوار لهم وجه واحد يف روحي. 

دون  معه  باأنه  اأعلن  الذي  وعلي   الفاحون 

الطريق  قاطع  ال��غ��ف��اري  ذر  ���رضوط  واأب���و 

الأهوازي  وح�شني  زاهداً  واأ�شبح  اأ�شلم  الذي 

الثائر  وجيفار  الأفريقي،  القرمطي  ولوممبا 

بحياته  �شحى  ال��ذي  الأرجنتيني  الكوبي 

الأب  بوليفيا  ومارك�س  يف  الثورة  اأجل  من 

املوؤ�ش�س وماو اإله ال�شني املطلق ، لكن ن�شي 

ي�شلحون  كانوا  اجلاهلية  الذين  �شعاليك 

بن  قطري  ون�شي   ، الفقراء  ويعطون  الأغنياء 

والزاهد  ال�شجاع  اخلارجي  ال�شاعر  الفجاءة 

والذي ظل يقاتل حتى ُقتل، ون�شي ابن املقفع 

الذي ُقطع وحرق . وهو اإن ن�شي هوؤلء فكيف 

من  بل   ، ن�شى 
ُ
ي واحل��اج  ل  احل��اج  ين�شى 

ين�شاه يكون قا�شداً تنا�شيه . 

وبعد: ل �شك باأن ال�شاعر وغري ال�شاعر حر يف 

خياراته النتمائية ، فامل�شيئة احلرة حق من 

تعي�س  التي  ال�شخ�شية  لكن   ، الكائن  حقوق 

ل  ما�شوية  بهوية  متناق�شة  تغرتب  عوامل 

�شخ�شية  باأنها  نف�شها  تعلن عن  اأن  ت�شتطيع 

كلية فوق تناق�شات املا�شي الذي ل يعود . 

الطائفي يف  املكبوت  نك�شف عن  اإننا ونحن 

اأن  اإىل  ن�شري  اأن  اأردن��ا  فاإمنا  ليلية  وتريات 

انحيازه  يعلن  اأن  ي�شتطيع  ل  وغريه  ال�شاعر 

للحياة دون التحرر من اأغال الهوية ال�شيقة 

املا�شوية .        
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النظرية  الناحية  م��ن  الأه����واء  درا���ش��ة  م��رت 

النفعايل  البعد  من  جتعل  الأوىل  مبرحلتني: 

املعريف  البعد  من  لكل  تابعا  مكونا  باعتباره 

اأنه »حا�شل الآثار الهووية  والبعد التداويل، اأي 

ال��ت��داول��ي��ة  ال��ربام��ج  ت��راف��ق  ال��ت��ي  للكيفيات 

تبني  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ة  ويف   ،
)1(

املعرفية«

لل�شميائيني من اأمثال جرميا�س وفونتاين اأن ثمة 

بالرتكيب  رابط  اأي  يربطها  ل  هووية  م�شارات 

ال�رضدي يف بعديه املعريف والتداويل، ومن هنا 

ظهرت �رضورة و�شع خطاطة اأو برنامج لدرا�شة 

متظهراته  له  م�شتقا  بعدا  بو�شفها  الأه���واء 

ف�شيمائية  املغايرة،  وم�شاراته  واأدواره  وبنيته 

الأهواء تربز بو�شفها جمال م�شتقا عن جمال 

اإذ  بالذات،  يرتبط  ال�شتقال  واأ�شا�س  العمل، 

يلحظ اأنها يف جمال احل�س ل تنف�شل عن العامل، 

متام  على  القائم  العمل  جم��ال  خ��اف  على 

النف�شال بني الذات والعامل. وجاءت درا�شة هذا 

النق�س  لبع�س جوانب  ا�شتكمال  البعد بو�شفها 

عنها  تنف�شل  ل  فهي  ال�شيمائية،  النظرية  يف 

الذاتي    النقدي  امل�رضوع  �شياق  يف   »تندرج  بل 

للنظرية ال�شيميائية، فالهتمام بالبعد  الهووي 

بعد ح�رض البعدين التداويل املعريف ياأتي ليماأ 

 وبناء 
)2(

الأ�شا�س«  ال�شيميائيية  النظرية  بيا�س 

العقل  باعتبار«  الهووي  البعد  متيز  ذلك  على 

الأفكار  وهما   ، حمتويني  ين�شطراإىل  الب�رضي 

)3(
)العقل( والإح�شا�شات )الأهواء(«

جديدا  م�شارا  ال�شيمائيات  خطت  فقد  وعليه     

عمليات  عن  املغيب  البعد  هذا  اأدخلت  اأن  »بعد 

واحد  اجتاه  اإذا كان يف  التوا�شل  لأن  التوا�شل 

اإ���ش��ارات  ي�شتقبل  املتقبل  اأو  املو�شوع  ف��اإن 

حتى  اأو  منه  املطلوب  ال�شلوك  وينتج  املر�شل 

تكون  عندما  اأم��ا  عليه،  يفر�س  ال��ذي  ال�شلوك 

من  يحاول  عن�رض  كل  فاإن  تبادلية،  العاقات 

ويتم  املعنى،  و�شياغة  ال��دلل��ة  بناء  جانبه 

، ول يتعلق الأمر برد العتبار للذات 
)4(

التوا�شل«

واإمنا  لا�شتهواء،  الأ�شا�شي  الف�شاء  باعتبارها 

احل�س  عامات  بروز  بكيفية  بالأ�شا�س  يتعلق 

على م�شتوى اخلطاب، ويف اأي مو�شع من البنية 

اخلطابية ميكن اأن يربز الهوى، ومما يتكون هذا 

اأو  الذات  الأهواء  تخ�س  ل  حيث  الهووي،  البعد 

ميزة  هي  واإمنا  وحدها،  اخلطاب  داخل  الذوات 

بنيات  م��ن  تبعث  واأن��ه��ا  كليته،  يف  اخل��ط��اب 

اإ�شقاطه،  ميكن  �شيمائي  اأثر  خال  من  خطابية 

    ،
)5(

اإما على الذوات واإما على املو�شوعات « 

جتليات اال�ستهواء والتقوي�ض 

رو�ية )�بنة �سو�سلوف( حلبيب �ل�سروري

*
حممود فرغلي 

*  شاعر وكاتب من مصر



    ويتمحور دور الناقد يف حتديد ممكنات كل هوى 

يف اخلطاب، بدءا من ا�شتغال الوحدات املعجمية 

املعلومات  »جتميع  بهدف  القامو�س  داخ��ل 

حول الطريقة اخلا�شة التي ت�شتغل من  خالها 

ة 
ّ
الهووي املعجمية  الوحدات  درا�شة  الأه��واء.اإن 

بعد  القيام  ثم  بت�شمية،  تعريف  ا�شتبدال  يتطلب 

 ،
)6(

ذلك ب�شياغة تركيبية جديدة للتعريف ذاته«

اأو  الأنا  الذات-  تاأخذ فيه  اأن » كل خطاب  ذلك 

مكانها  حتفر  اأو  ف�شائه،  داخل  يزاح  الفاعل- 

اأو تتمو�شع يف  داخل متف�شاته وبني تركيبته 

مبا�رضا  ذلك  كان  �شواء  مناطقه  من  ما  منطقة 

اأم ب�شيغ متخفية، يعد خطاب هوى، اأي ت�شبغه 

دللتها  فتنتج  معانيه،  وتوجه  النفعالت 

ميكن  ثم  ومن   ،
)7(

التلفظية« �شياقتها  وتخلق 

مب�شتوياته  اخلطاب  تلف  الأه���واء  ب��اأن  القول 

خال  من  معلن  جلي  هو  ما  منها  املختلفة، 

الن�شاط التلفظي والتخطيب، ومنها ما هو م�شترت 

خفي، عرب مراحل من الت�شال والنف�شال، ويف 

ال�شفحات التالية يحاول الباحث حتليل الأهواء 

يف رواية » ابنة �شو�شلوف« للكاتب اليمني وعامل 

الريا�شات حبيب عبد الرب ال�رضوري، للبحث يف 

الأبعاد النفعالية، ودللتها و�شياقات توليدها 

ات�شال  ال��ذاوت  تفاعات  خال  من  وحتولها، 

على  املهيمنة  القيمة  عن  للك�شف  وانف�شال 

الن�س. 

�حلكائي و�ملبنى  �ملنت   -  1

متتد  زمنية  ف��رتة  يف  احلكائي  امل��ن  ي��دور     

حتولته  بكل  اليمن  ت��اري��خ  م��ن  ق��رن  لن�شف 

حتولت  خ��ال  من  والجتماعية،  ال�شيا�شية 

���ش��امل/  اب��ن��ة  ف��ات��ن  ه��ي  ن�شائية  �شخ�شية 

درا�شته  من  ع��اد  ال��ذي  املارك�شي  �شو�شلوف 

املارك�شية مبو�شكو، ومت تعيينه رئي�شا للمدر�شة 

�شو�شلوف  عليه  واأطق  املارك�شية،  للعلوم  العليا 

الدائرة  م�شوؤول  �شو�شلوف  مبيخائيل  تيمنا 

ال�شوفييتى  ال�شيوعى  احلزب  فى  الأيديولوجية 

وقتها. وا�شتعر�س ال�رضد املروي بل�شان عمران 

واليمن  فرن�شا  بني  متنقا  يعي�س  الذي  اليمني 

حتولت  ذاتها  وهى  فاتن،  مع  عاقته  حتولت 

اإىل  انف�شال  ومن  اأخرى  اإىل  مرحلة  من  اليمن 

عمران  بياأ�س  العاقة  انتهاء  حتى  ات�شال، 

على  قدرته  وع��دم  فاتن  حت��ولت  احتمال  يف 

حتريرها من �شلطة والد زوجها المام الهمداين، 

اأو ا�شطحابها معها، رمبا كبديل لنجاة )ميينية 

اأحبها عمران وتوفيت يف حادث  التي  فرن�شية( 

اإرهابي. 

على م�شتوى املن يقوم من الرواية على بنيتني 

متوازيتني:

الآنية  اللحظة  يف  الفي�شبوكية  املن�شورات   *

العربي  الربيع   لثورات  ف�شل   ما جرى من  بعد 

ر�شائله  عمران  اإليه  ير�شل  الذي  باليمن  خا�شة 

من  كتابي  منط  ذات  ر�شائل  وهي  الفي�شبوكية، 

اللحظة  يكتبها يف  عمران  الراوي  اأن  املفرت�س 

بوظائف  املجمل  يف  تقوم  كانت  واإن  الآنية، 

موجزا  م�شهديا  طابعا  تاأخذ  وهي  ا�شرتجاعية، 

مع  يتنا�شب  مبا  زمنيا،  منتظمة  غري  ومكثفا، 

اآنيتها،  الو�شيلة امل�شتخدمة، ويوؤكد على  طبيعة 

انت�شار اخلراب والظام، من خال  حيث حلظة 

تلك  من  مو�شع  غري  يف  اليوم  لكلمة  ت��ك��راره 

تاأريخي  طابع  ذات  اأي�شا   وهي  املن�شورات، 

يتجه بالن�س ناحية ال�رضد الذاتي، يحمل م�شاهد 

الفرتة  اإب��ان  اجلنوبي  اليمن  واق��ع  من  �رضدية 

ال�شرتاكية يف ال�شتينيات، لكنها يف الوقت ذاته 

ا�شتباقية حيث  يقوم الراوي/ املدون باختيار 

ال�شرتجاعات ذات الدللة واملرتبطة باحلا�رض 

الأم��ر  ولي�س  واخل���راب،  الظلمات  وا�شتمرارية 

جمرد بكاء على الفرتة ال�شرتاكية، اإمنا �شخرية 
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لالنتقال من 

�إر�دة �لفعل 

�إىل �لقدرة 

على �لفعل



اأق�شى  من  على مينه  طراأت  التي  التحولت  من 

الي�شار اإىل اأق�شى اليمني، ومنها نبوءة املوظف) 

عمران  اختار  اأن  بعد  ال�شرتاكية  ب��زوال   ) اإ  ع 

الدرا�شة يف فرن�شا الراأ�شمالية التي متنى اأن يرى 

قال  حيث  معاقلها،  يف  �شم�شها  غروب  بعينيه 

ذكرى  ا�شرتجعت  اإذا  ما،  يوم  يف  املوظف«:  له 

حديثنا هذا فاكتبه كما حدث، قائا اإين �شحكت 

 
)8(

من اأعماقي، �شحكت كثريا جدا وبغزارة«

* ال�رضد املناجاتي وفيه يتمظهر املوت بو�شفه 

ملتب�شة  اإ�شكالية  عاقة  له  متخيل،  له  م��روي 

تتمثل يف متام احل�شور وتام الغياب، وهو اأي�شا  

ال�شذرات  على   ليقوم  لكنه  ا�شرتجاعي  �رضد 

الفي�شبوكية املوجزة واإمنا على التتابع ال�رضدي 

الزمكانية  ال��راوي)ع��م��ران(   حياة  عرب  املمتد 

�شو�شلوف،  ابنة  اأو  فاتن  عاقته  خ��ال  م��ن  

واملنعرجات  التي مرت بها بدءا  من الفتنة اإىل 

ال�شقوط عرب مراحل التحولت اليمنية املتوالية، 

م�شتخدما يف ذلك �شمري املتكلم ليقف بال�رضد 

تقوم  التي  الذاتية،  ال�شرية  رواي��ة  تخوم  على 

ثنائية  على  واملوؤلف  الراوي  بني  العاقة  فيها 

الت�شال والنف�شال، خا�شة اأن املوؤلف يت�شابه 

اإىل  �شفره  اأهمها  لعل  عدة  اأمور  يف  ال��راوي  مع 

لتجهيل  اإ�شافة  بها،  وعمله  ودرا�شته  فرن�شا، 

التاريخية  الإح��الت  اأخريا  ثم  الأ�شماء،  بع�س 

�رضورية  فراغات  اإحداث  مع  للرواية،  املوؤطرة 

يف العاقة حتول دون التطابق التام، » وتلك هي 

منطقة وعي الذات التي تريد جماوزة �رضوطها، 

متردها  اأ���رضار  من  املزيد  تعرف  اإىل  وت�شعى 

اخلاق على واقع غارق يف اأ�رض ال�رضورة تاأكيدا 

الحتجاج  معنى  من  يخلو  ل  فاعل  حل�شور 

 ،
)9(

�رضوطه« على  والتاأبي  ال�رضورة  واقع  على 

الراوي متحررة  الوعي جاءت تنقات  ومن هذا 

من  واحل�شارات،  بل  الثقافات  عرب  منفتحة، 

الوعي  م��ن  ب��دءا  ن�شائية  ع��اق��ات  ع��دة  خ��ال 

يطلق  لعاهرة  اجلن�شية  زي��ارات��ه  عرب  باجل�شد 

بعاقة  انتهاء  مراهقته  يف  )الدكتورة(  عليها 

اإن�شانية مت�شامية مع ال�شينية )يانيليو(، مرورا 

هة مع فاتن)هاوية( قوامها 
َّ
بعاقة جن�شية م�شو

املحرم،  اجل�شدي  والت�شال  الروحي  النف�شال 

مبوتها  انتهت  جناة  مع  طبيعية  حب  وعاقة 

اإرهابي، والعاقة الأ�شا�شية  وحملها يف حادث 

اأكر العاقات ت�شوها على م�شتوى  بهاوية هي 

البعد النفعايل لكا الطرفني، اإذ اإن خمربها اأبعد 

ما يكون عن مظهرها، وجتلياتها اجل�شدية تعرب 

عن جملة من التناق�شات لدى الطرفني، ومن ثم 

ل جمال للحديث عن حب حقيقي اأو اإجناب اأو اأي 

من مقومات احلياة ال�شليمة، على خاف عاقته 

لوليد  وانتظار  حمل،  من  عنها  نتج  وما  بنجاة 

�شمري  ا�شتخدام  خال  ومن  دونه،  املوت  حال 

الإيدلوجية  الوظيفة  ب��رزت  ل��ل��راوي   املتكلم 

للراوي اإىل جوار الوظيفة ال�رضدية بو�شفها اأكر 

وظائفه بروزا، ومن خال الوظيفة الأيديولوجية 

اأم��ك��ن��ه مت��ري��ر وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر يف ال��ن��م��وذج 

وتو�شيح  املتاأ�شلفني،  يف  املتمثل  امل�شتهجن 

التناق�س فيه بو�شورة جتعله  جوانب املفارقة 

اأخرى تعد  الظلمة واخلراب، ومن ناحية  م�شدر 

الرواية �شرية غريية لفتاة وقعت �شحية خافات 

ت 
ّ
اأبويها ففرت من جنوب اليمن اإىل �شماله وفر

اأيدولوجيا من اأق�شى الي�شار اإىل اأق�شي اليمني، 

التي  الآنية  اللحظة  ا�شتمرار حتولتها حتى  مع 

)هاوية( �شخ�شية  ليجعل  الرواية.  فيها  كتبت 

ما  كل  يف  )اليمن(  الوطن  مع  متا�س  خط  على 

حتى  متوالية  عنيفة  هزات  من  ويعتوره  اعرتاه 

الراوي  ن�س  وقد  العربي.  الربيع  ثورات  بعد  ما 

جميلة  طفلة  �شنعاء   قائا«  ذلك  اإىل  �رضاحة 

من  فمه  يغ�شل  مل  قبلي  �شيخ  ينتهكها  قا�رضة 
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�لوجود 

�خلطابي 

لالأهو�ء 

رهني 

با�ستعمالته



)10(
رائحة القات منذ �شبعني �شنة« 

املروي عليه

  واملروي عليه منطان يف الرواية، الأول ماك 

اإىل الفي�شبوك ذاته بو�شفه  الثورات، وهو يحيل 

العربي،  الربيع  ل��ث��ورات  الأ���ش��ا���ش��ي  امل�شعل 

الفي�شبوك،  ثورات  مائكة  عليه  يطلق  واأحيانا 

الثاين  اأم��ا  النقي،  الثوري  لل�شباب  اإحالة  يف 

بروزا  الأكر  املناجاتي، وهو  ال�رضد  فيظهر يف 

وخفاء يف الوقت ذاته، فهو ماك املوت، والذي 

يتحاور اأحيانا مع الراوي، بل يبدي تعجبه من 

الأحداث تارة، ورغبته يف ال�شتمرار يف احلكي 

من  الواعي  الختيار  هذا  جاء  وقد  اأخرى،  تارة 

اإليه  ه 
ّ

الذي يوج ليعرب عن املقابل  الراوي،  قبل 

ول  �شخ�شا  لي�س  احلالة  هذه  يف  ولكنه  ال�رضد، 

كائنا اأر�شيا، ولكنه امل�شوؤول عن قب�س الأرواح 

�رضد  فهم  ميكننا  ل  ثم  ومن  جناة،  روح  ومنها 

الراوي وت�رضفه بل موقعه ال�رضدي اإل من خال 

هذا املروي عليه، فهو ذو ح�شور مهيمن وفاعلية 

ال�شلبي،  املتلقي  اإط��ار  عن  به  تخرج  �رضدية 

والداخل  به  اخلا�س  النوعي   فعله  »ميتلك  كما 

و�شعية  على  بناء  ميتلك  اإنه  ال�رضد،  ن�شيج  يف 

الراوي  ي�شتوعبها  التي  املرتدة  تغذيته  تلقيه، 

يحقق  الختيار  وهذا   ،
)11(

�رضده« ن�شيج  داخل 

واخلطاب،  الق�شة  م�شتوى  على  وظائف  ع��دة 

فعلى م�شتوى الق�شة اأمتلك املروي عليه فاعلية 

اإ�شافة ملوت من  التغيري من خال موت جناة، 

مات من �شباب والثورة وما ترتب على ذلك من 

انقطاع عاقة عمران بهاوية وياأ�شه من اأخذها 

اإىل فرن�شا، والتازم بني ق�شة هاوية واملروي 

عليه اأ�شا�شي فهو ي�شرتط عليه اأن يركز على ق�شة 

هاوية دون غريها، » وافق على ال�شغاء �رضيطة 

 ، 
)12(

اأن تكون هاوية مو�شوعنا الوحيد الأوحد«

اأما على م�شتوى اخلطاب فهو يربز ح�شورا كليا 

الرتافق  وهذا  الراوي حلظة،  منه  ينفت  ل  دائما 

العاقة  واملروي عليه، جعل  الراوي  الدائم بني 

األيفة  اأو  �شاخرة،  �شورة  يف  تتمظهر  بينهما 

كعاقة ال�شداقة وال�شحبة، ومن ثم جاء التب�شط 

يف احلوار معه، فهو مل يلعنه مرة بل ي�شتمر يف 

األقاب،  تدليله من حني حلني مبا مينحه له من 

مثل« عزيز قبطان �شفني املوتى، عزيزي كا�رض 

الرغبات، ناهب الأرواح، �شديقي الغايل لط�س 

الأرواح...«، هذا احل�شور املوؤطر للبنية ال�رضدية 

للن�س يعك�س حالة من الياأ�س وال�شوداوية التي 

بال�شياع،  �رضده  واأّطرت  الراوي،  حياة  �شبغت 

و�شول اإىل الهاوية، وكاأنه يحكي ملن يعلم اأنه 

يقوده اإليه، فاملروي عليه م�شتمع وفاعل يف اآن 

واحد.

�ل�ستهو�ئية �خلطاطة  قلب   -  2

متثل  مغايرة  خطاطة  ال�شتهواء  ل�شيميائيات    

وتاأكيد  ال�شتهواء،  درا�شة  يف  النوعية  الإ�شافة 

حيث«  والدليل،  التداوي  البعدين  عن  انف�شاله 

اإدراك  املقننة  احلكائية  اخلطاطة  على  يتعذر 

نطاق  يف  وذل��ك  ال�شتهوائية  املتوالية  تنظيم 

كما  العمل،  معنى  لفهم  �شيدت  م�شطلحاتها  اأن 

مغايرة  خطاطة  ت�شتدعي  النف�شية  احلالة  اأن 

تاأتى  ما  وهذا  وفهمها.  مقاربتها  على  ت�شعف 

ال�شيميائيون  به  ا�شطلع  الذي  املجهود  بف�شل 

لو�شع تر�شانة مفاهيمية تخ�س املجال املتعلق 

 
)13(

بالأهواء«

جند  ال���ش��رتج��اع  على  تقوم  ال��رواي��ة  ولأن     

ذات��ه  ع��ن  ال�����رضدي��ة  ذات��ه  تنف�شل  ال���راوي  اأن 

هاويا  اخلطاطة  هذه  اأط��راف  اأحد  وهو  الهوية، 

اأو  التقومي  بعملية  يقوم  جنده  لذا  وم�شتهويا، 

يف  ت�شخ�س   « والتي  ال�رضد،  بداية  مع  امل��اآل 

للجوانب  تركيبا  بو�شفها  الأخ���رية  املرحلة 

املتوترة، الفردية واجلماعية للهوى. فلما ت�شل 
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لنف�شها  اأظ��ه��رت  قد  تكون  النهاية  اإىل  ال��ذات 

حتدث  ال�شتهوائي،  التحول  نتيجة  ولاآخرين 

وقابا  ماحظا،  ا�شتهوائيا  حدثا  العاطفة 

التقومي  هذا  متظهر  وقد   ،
)14(

والقيا�س« للتقومي 

من خال ت�شمية فاتن بالهاوية التي �شقط فيها. 

من  اخلطاطة  عنا�رض  لبقية  متظهر  ذلك  تا  ثم 

ميثاق وكفاية و�شوغ للو�شول اإىل هذه التقومي 

الذي يت�شمن معنى فرديا لفاتن وحدها ومعنى 

جماعيا للوطن اأجمعه.

القلب يف مرحلة ال�شوغ حني تتجلى     ويظهر 

خطابيا من خال حوارات الطرفني فياأخذ الفعل 

فعاقة  تناق�شية،  وجهة  الطرفني  بني  الهووي 

التناق�س  يحكمه  ملتب�شة  عاقة  بها  عمران  

ويكرهها  يحبها  فهو   �شخ�شيتها،  يحكم  الذي 

واأ�شفق  احلقيقة(  يف  )اأع�شقها  اأحبها  اآن«  يف 

 ، 
)15(

اأي�شا« اأخافها واأكرهها  اأكر فاأكر،  عليها 

واحلب لديها يرتبط بالنهاية والفناء، لذا  كانت 

ويقول«  حبيبي،  موت  اأحبك   : دائما  له  تقول 

موت  اأحبك  املوت،  موت  اأحبك  اأكر  اأحبك  واأنا 

بني  الربط  على  القائم  ال�شوغ  فهذا   ،
)16(

قلبي

ذروة  عن  بال�رضورة  يعرب  ل  وامل���وت،  احل��ب 

الهووي  املو�شوع  جت��اه  العاطفي،  النفعال 

وكاهما مو�شوع لاأخر، بقدر ما يعرب عن رغبة 

عليه.  �شابق  لآخر  تابع  والنفعال  اخلا�س  يف 

هووي  فعل  يف  يجعلهما  باملوت  احلب  ورب��ط 

من  للخا�س  را�شية  ال��ذات  اإليه  تتوجه  واح��د 

قيودها وواقعها. اإن »الهوى �شعور يدفع اأو ينزع 

الفعل  من  متكن  اأهلية  مبثابة  ويعد  الفعل.  اإىل 

اإرادة الفعل اإىل  اأي ما ي�شعف على النتقال من 

، لذا جند اأن الفعل الهووي 
)17(

القدرة على الفعل« 

�شقته  اإىل  بقدومها  م�شدره،  هي  هاوية  كانت 

مرحلتها  يف  وذل��ك  اأخته،  عند  التقيا  اأن  بعد 

يف  ح��دث  ال��ذي  التوتري  ميثل  حيث  ال�شلفية. 

اللقاء الأول يف طفولتها �شريورة للفعل الهووي 

متنحه النف�شال بعد متام الت�شال داخل الذات 

حركة   ، ق��وة   « هو  فالتوتري  الهوية)هاوية(. 

عاقتها  يف  وانفتاح  انغاق  خال  من  تتحدد 

 وهو ما ت�شكل من 
)18(

با�شتثارة حم�شو�شة ودالة«

حيث  عمران  باب  عند  ا�شتهوائي  ف�شاء  خال 

التوتري  ولأن  الطرفني،  بني  ال�شامتة  النظرات 

اللقاء  جند  وامتداد،  كثافة  عرب  اإل  يتمظهر  ل 

حركات  اإىل  لت�شري  عمران  اأخت  �شقة  يف  الثاين 

منذ  اأنها  خا�شة  العميق،  امل�شتوى  يف  هووية 

كانت  ورمبا  ت�شاوؤلته  تثري  كانت  الأول  اللقاء 

اأن  اإل  عنها،  يبحث  ك��ان  كما  عنه  تبحث  هي 

الفعل الهووي مل يتمظهر بعد واإمنا هو يف طور 

التكوين، لياأخذ �شورة المتاك الكامل من كل 

ذات ملقابلها الهووي.

�ل�ستهو�ئي �ملعجم   -  3

   بعيدا عن املنظور الأخاقي اأوالديني، وبعيدا 

ال�شميائيون معجم  يدر�س  القوامي�س  تقوله  عما 

اخلطابي  فالوجود  ل�شتعمالتها،«  وفقا  الأهواء 

من  لفائدة  لذلك  با�شتعمالته  رهني  لاأهواء 

م�شاءلة ال�شنافات التي قد تكون حمكومة بروؤية 

�شابقة )دينية، واجتماعية، واأخاقية(. ول فائدة 

فالقوامي�س  للقوامي�س،  الكلي  الطمئنان  من 

لتتكلم اإل من خال اإدراج ممكناتها �شمن ماهو 

اأو�شع منها اأي اخلطاب: اإنها منطلق، ولي�شت متنا 

، ل وفقا لت�شنيفات م�شبقة، فيما تظل 
)19(

تاما« 

القوامي�س منطلقا يرتبط بالتحولت الدللية التي 

الكراهية،  »  فالأهواء )احلب،  الأ�شماء،  ت�شهدها 

 ،
رْ

رب الكيِ الّتوا�شع،  البخل،  م، 
َ
الَكر ة، 

َ
الأََث��ر الإيثار، 

كينونة  حتّدد  موا�شيع  هي  لرَْظة،…(  الغيِ لم،  احليِ

يميائية 
ّ
 يف حقل ال�ش

ّ
ال�شخ�شية، وحتليلها ي�شب

والقرائن  الإ�شنادات  تعترب  ل  اّلتي  الو�شفية 

والكينونات  واحل��الت  وال�شفات  والّت�شميات 
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 �إن �لر�وي 

ينقل 

�ل�سخ�سية 

�ل�سلفية يف 

حتولتها من 

�لنقي�ش �إىل 

�لنقي�ش



اإليه  تذهب  كما  بال�رضد  ملحقة  خلفيات  د 
ّ
جمر

 ،
)20(

ة«
ّ
عام ات 

ّ
وال�شعري ال�رضدية  يميائية 

ّ
ال�ش

الطاقة  تفجري  اإىل  يقود  ال��ذي  الأول  فاملدخل 

ال�شتهوائية وجت�شيدها يف مناطق بعينها ت�شم 

ممكناتها ت�شمية وتعيينا يف�شل هذا الهوى عن 

ذاك... فالت�شمية هي الأداة الرئي�شة يف املف�شلة، 

فخارجها تت�شاوى الأهواء، وتتداخل فيما بينها 

ل ميكن خارج امل�شميات اأن منيز بني الإ�رضاف 

الذي هو اإنفاق وفيما ل يلزم، وبني التبذير الذي 

ل  علم  كل    ،  
)21(

فقط« يلزم  ل  فيما  اإنفاق  هو 

هو  ما  من  خاله  واإمنا  ذاته  دللته يف  يحمل 

غريه اأو نقي�شه، فكل قيمة ل تكت�شب اأهميتها اإل 

من نقي�شها.  كما اأن تعدد اأ�شماء ابنة �شلو�شوف 

بطبيعتها  تتعلق  خا�شة  اإ�شكالية  ع��ن  يعرب 

ال�شخ�شية على م�شتوى اخلطاب وال�رضد، فجملة 

الرحمن  اأمة  األقابها منذ املياد) فاتن، هاوية، 

يف  اإ�شكالية(  طبيعة  ذات  احلق،  عبد  جهاد  ثم 

ت�شكيل الفعل الهووي وماآله، لأنها متثل وحدات 

تقييمي،  طابع  ذات  اأو  الرتدد  من  خالية  لي�شت 

تقييمي  غري  كان  ما  اإل  ت�شمية  يعترب  ل  فيما 

 ،
)22(

اإليه جكليبار«  من الوحدات وفقا ملا ذهب 

خاله  من  يتم  عمل  هي  لديه  الت�شمية  اأن  ذلك 

يدوم  مرجعيا  ربطا  وعامة  �شيء  بني  الربط 

ويجب اأن ت�شفر الوحدة التي يتم بها هذا العمل 

 ، 
)23(

املرجعي اأي اأن حتفظ وت�شجل يف الذاكرة«

فيما ياأخذ التعيني طابع الظرفية يف الربط بني 

ال�شيء والعامة، دون وجود عقد �شابق، ووا�شح 

وقد  الأو�شاف  من  جملة  املختلفة   الألقاب  اأن 

فاألقابها  الرحمن،  اأمة  هاوية/  فاتن/  حتولت 

الثاثة »دللت على طبقات املعنى الثاث التى 

متثلها، اإىل األعوبة اأو اأداة فى حلبة �رضاع جبار 

«الإمام  املنافق  وزعيمهم  ال�شلفيني  قوى  بني 

الهمدانى» وقوى الي�شار. وحينما تقيم عاقتها 

املرتع  الفردو�س  بربوفات  يدعونه  ما  فى  معه 

ندخل  اجلن�س،  بحفات  املتاأ�شلفني  خيال  يف 

معا.  واملتاأ�شلفني  الثورة  تناق�شات  �شبكة  فى 

بال�شورة التي تك�شف لنا عن جنايتهم الفادحة 

على الثورة، وهم يقودون وقائع الثورة اليمنية 

اإىل حتفها. وتر�شد لنا كيفية تدمري الإ�شاجمية 

العربى  الربيع  ث��ورة  والظام  التاأ�شلف  وق��وى 

)24(
فيه« 

  وهذا ما نلحظه يف م�شميات ال�شخ�شيات خا�شة 

اإهابه  يف  ا�شمه  كل  يجن  حيث  منها،  الن�شائي 

اللغوي  فالدال  ال��دلل��ة،  م�شتوى  على  نقي�شه 

لبديله من خال  ال�رضدي بطرحه  الدال  يقو�شه 

احلدث، حيث ي�شري اإىل بديل الدال الذي يتمظهر 

لغويا  دال  الأح��داث، فنجاة بو�شفها  من خال 

اإرهابي،  حادث  يف  فرن�شا  يف  متوت  لل�شامة، 

الدال  ياأخذ  حتي  م�شمياتها  فتتعدد  فاتن،  اأما 

التحولت  من  جملة  عن  تك�شف  متظهرات  عدة 

التي تتوازى مع حتولت اليمن، اإ�شافة لتعبريها 

عن برنامج هووي متدرج من التوتري اإىل املاآل، 

فهي فتنة ثم اأمة الرحمن، ثم هاوية، فكل  ا�شم 

نقي�شه  خال  من  �شيمولوجيا  دللته   يكت�شب 

الذي يقوم ال�رضد بتمثيله، ومن خال حتوله اإىل 

اآخر، فهاوية مبثابة عامة �شيمولوجية، دللتها 

ت�شمية  جاءت  ولهذا  وراأ�شي،  اأفقي  بعدين  ذات 

عمران لفاتن  بالهاوية، فيما متت ت�شميتها يف 

اختارت  كما  الرحمن،  باأمة  ال�شلفي  املجتمع 

الدين  عن  والذود  للدفاع  اآخر  في�شبوكيا  ا�شميا 

هو جهاد عبد احلق.

احلق  عبد  جهاد  الرحمن  اأمة   / هاوية  فتنة/   

تعبريها عن  ناهيك عن  الثاثة  امل�شميات  هذه 

واملجتمعية  والثقافية  ال�شيا�شية  التحولت 

تعرب اأي�شا عن تناق�شات ال�شخ�شية ال�شلفية، اأو 

تناق�شه دون  ال�شلفي وكيف يعاي�س  يولد  كيف 
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التناق�س  هذا  قام  لقد  التناق�س،  بهذا  �شعور 

اأي  والرياء،  والتدين  ال�شيا�شة  م�شتويات  على 

اأنه يحدق بواقع ال�شخ�شية الثقايف والوجودي، 

فا يرتك ناأمة دون اأن يتمظهر من خالها هذا 

التناق�س، ويتم ت�شويد هذا التناق�س على جموع 

ال�شلفيني ولن�رضب اأمثلة: 

اإىل  اأب��وه  يتحول  فيما   زوجها  متقت  هاوية 

بحبيبي  اإل  الهاتف  عرب  حتدثه  ل  فهي  احلبيب 

تناق�س اأول

هذا يف الوقت الذي تخون فيها زوجها واأباه مع 

عمران /  الراوي  

تناق�س ثان

�شقة  يف  التام  العري  يقابله  التام   النقاب  من 

عمران      

 تناق�س ثالث

ق�شايا   اأجل  من   حرية(  والتظاهر)فعل  الثورة 

تكبيل املراأة تعدد الزوجات )تقييد وا�شتعباد(

تناق�س رابع 

وزواج  حب  مثل  األفاظ  دللت  فهم  وميكننا     

الرواية من خال �شل�شلة  من  وجن�س ودين يف 

الدللية  البنية  التي تخفيها  ال�شمنية  العاقات 

الأوىل، وهي عاقات حتكم يف وجودها الفعلي 

�شياقات اجتماعية وثقافية، ل تخرب عن معنى 

هذه  �شمن  املمكنة  حتققاته  حت��دد  بل  جاهز 

الراوي على عاقة  ين�س  فلم  تلك،  اأو  الو�شعية 

العاقة   ه��ذا   يف  يعتمل  ما  رغم  بنجاة،  زواج 

املقابل  يف  لكنه  خ��اق،  اإن�شاين  ان�شجام  من 

حممد  الإم��ام  عمر  من  هاوية  زواج  على  ن�س 

الهمداين،  رغم ما يعرتي هذه العاقة من ت�شوه 

وهاوية  والجتماعي،  الديني  املحرم   وفعل 

وميكننا  للنجاة،  املقابلة  ال�شلبية  الآخرى  هي 

الت�شاد  عاقات  خال  من  اأبعادها  ن��درك  اأن 

البنية  عن  نعرب  اأن  ميكننا  حيث  والتناق�س، 

الأولية للمعنى باملربع ال�شيميائي التايل:

                                 جناة       ت�شاد               هاوية   

                       تناق�س

                        لجناة                            لموت

  فا �شيء ميكن اأن يج�شد احل�شور�شوى الغياب، 

وبعبارة اأخرى لكي حت�شل الدللة ويثبت التوتر، 

اأن  فاإن الذات الإجرائية لي�س لها من حل �شوى 

ال�رضط  وبهذا  املو�شوع،  �شياع  مقوليا  ت�شنف 

املنف�شل  اإدخ��ال  بف�شل  ال��ذات  ت�شتطيع  فقط 

وبدون  املو�شوع،  على  التعرف  املت�شل،  يف 

خ�شو�شية  يحدد  لن  التج�شيد  ف��اإن  التناق�س 

ال��دلل��ة«  اإب���راز  يف  تف�شل  ث��م  وم��ن  خال�شة، 

 
)25(

�شيمائيات الأهواء«

   اأما ا�شم عمران الراوي الرئي�شي  فيجيء خلف  

اخل��راب  معاين  كل  املعجمية  اللغوية  دللته 

امل��روي  اختيار  ك��ان  وم��ا  والنف�شي،  الروحي 

هذا  ح�شور  عن  تعبريا  اإل  امل��وت(  )ماك  عليه 

ال�شامل، ويف هذه الإطار حتيل عبارات  اخلراب 

�شياقها،   عن  امل�شميات  خروج  اإىل  ال�شخ�شية 

بل اإىل نقي�شها، ومل تكن عاقة هاوية بالإمام 

حممد الهمداين والد زوجها اإل مظهرا من مظاهر 

هذا  اإط��ار  يف  عبودية  فاحلب  التناق�س،  ه��ذا 

ال�شياق الذي من �شاأنه اأن يلون كل دال ومينحه 

قيمته ل من خال جوهر م�شموين م�شتقل، ويف 

�شياق اآخر جند اأن الدللة املعجمية  مللفوظات 

ال�شتهواء حتمل دللة �شيميائية ودللة �رضدية، 

البعد  ع��ن  النفعايل  البعد  ينف�شل  ل  بحيث 

املعريف والتداويل انف�شال تاما. ولتو�شيح ذلك 

نتوقف عدة م�شميات متثل قوام فعل ال�شتهواء 

من بدئه اإىل ماآله.

الب��ت��اء  تنة  الفيِ معنى  ��م��اع  و«جيِ الفتنة،   *

اجلنون   معانيها  ومن  والختبار  حاُن  تيِ
رْ
والم

ك بال�شيء فَتَنه 
ُ
ترْنة اإعجاب والإحراق بالنار، والفيِ
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تنة  والفيِ َتَنه،  واأَفرْ ٌن  فاتيِ فهو  وُفُتونًا  نًا  َفترْ تتنه  فرْ َ
ي

ُن  ل عن احلق والفاتيِ ُن امُل�شيِ ال�شال والإيِثم والفاتيِ

املاحظ  ومن    
)26(

باد« العيِ ل  �شيِ
ُ
ي لأَنه  ال�شيطان 

ا�شتهوائي  لفعل  جامع  املعجمي  املعنى  اأن 

يت�شمن  اأنه  كما  ومو�شوعه،  الذات  بني  يجمع 

تبداأ  وفاعلية  �شريورة  ذو  وهو  �شلبيا،  معنى 

جت�شدت  وقد  النار،  اإىل  لتنتهي  الإعجاب  من 

خمتلف العاين يف ابنة �شو�شلوف، لتمثل مرحلة 

طفولتها  بداية  يف  فكانت  ال�شتهواء،   يف  اأوىل 

�شامتة،  نظرات  تبادل  حيث  عمران  باب  عند 

ومن ثم ياأتي م�شمى فاتن ليمثل الفعل الهووي 

وا�شمه يف اآن واحد، حيث مير الطرفان باإعجاب 

متبادل، مل يف�س اإىل �شيء ب�شبب �شفر عمران اإىل 

فرن�شا وارتباطه بنجاة. كما يج�شد النظر متظهرا 

حيال  ال��ذات  ت�شعره  ي�شمى،  ل  داخلي  لنفعال 

مو�شوع ما، ناق�شه عمران يف وعيه فوجده غري 

مقبول، لفارق ال�شن وظروف ال�شفر، ولقد كانت 

لي�شت  وهي  والتخلق،  الطفولة  طور  يف  الفتنة 

من  تتخذ  ذات  اإنها  لا�شتهواء  مو�شوع  جمرد 

عمران مو�شوعا وب�شورة اأكر انفعال واندفاعا.

 �جل�سد �لو�سيط

الإح�شا�شنيرْ  بني  تو�شطيا  حمفا  اجل�شد  يوؤدي   

الإن�شان  تفاعل  وي�شمن  واخلارجي،  الداخلي 

الأه��واء  جمموع  حركيا  ويج�شد  حميطه،  مع 

اأم حمزنة »  اأكانت مفرحة  التي تنتاب الإن�شان 

ج�شد حا�س، مدرك فاعل؛ ج�شد يعبئ كل الأدوار 

ج�شد  ونقل.  وقفزة  ت�شلب  يف  للذات،  املتفرقة 

موؤمل  جت�شيد  اإىل  يقود  وتوقفا  �شدا  باعتباره 

حركة  وتت�شخ�س  �س368.  للذات«  �شعيد  اأو 

اجل�شد خطابيا يف �شكل اآثار تلفظية )ما جت�شده 

التجليات الثقافية واإيحاءاتها اإن على امل�شتوى 

)اللغة  الفردي  اأو  اجلماعية(  )اللغة  اجلماعي 

اأخاقي  لتقومي  تخ�شع  اأن  ميكن  ال�شخ�شية(( 

هو   ( بخ�شها  اأو  ال�شجاعة(  ه��وى   ( لتثمينها 

فعلها.  ل  الذات  كينونة  الأهواء  تخ�س  البخل(. 

عندما  اأي   ( الهوية  ال��ذات  تعمل  عندما  وحتى 

فهي  فاعلة(،  ذات  اإىل  احلالة  ذات  من  تنتقل 

تكون موجهة وفق جهة الكينونة. وملا ي�شطلع 

الأ�شياء  احلالتني)حالة  بني  بالتو�شط  اجل�شد 

من  نوع  اإحداث  يف  ي�شهم  فهو  النف�س(،  وحالة 

يف  يتجلى  الن�شجام  وه��ذا  بينهما.  الن�شجام 

توحد هاوية يف  حلظات  الع�شق مع اإخا�شها 

التدين  بني  تطابقا  ثمة  وك��اأن  الزائف  الديني 

ال�شكلي واجلن�س املحرم، فهي بج�شدها متار�س 

هو  وما  ديني  هو  ما  بني  تفرقة  دون   كليهما 

باإخا�س   الع�شق  الرحمن  اأمة  متار�س  جن�شي، 

وتهمهم  الوقت،  معظم  عينيها  تغم�س  ديني.. 

ت�شت�شلم  ال��ت��وح��د..  مت���اوج   م��ع  �رضية  ب��اآي��ات 

 ،  
)27(

كلي«   ديني  ومتار�س عبوديتها بخ�شوع 

فكا الطرفني يرى يف اجل�شد خا�شا ملا و�شا 

اإليه من �شقوط و�شياع عمران بفقد جناة وفاتن 

الهمداين وابنه، » كانا كان  ب�شقوطها يف جب 

الثانية،  حياته  يف  م�شتاأ�شلة،  ع�شوية  بحاجة 

، فقد كان اجلن�س 
)28(

التي رماه فيها قدر غادر«

طابعا  اأخذ  ولذا  الطرفان،  فيه  وقع  ملا  انتقاما 

تابهوات  لك�رض  ل  حترريا  فعا  بو�شفه  عنيفا، 

الكاذبة  القيود  لك�رض  ولكن  واأخاقية،  دينية 

من  له  تعر�شت  وم��ا  فاتن،  بها  اأحيطت  التي 

قهر يف بيت الهمداين، وانتهاك متوا�شل لذاتها 

اأمر  كل  ترد على  كانت  لذا  الزوج،  اأبي  قبل  من 

ياأتي عرب الهاتف من زوجها بفعل ج�شدي اأكر 

ف�شحا وج�شارة، » يف رغبة النتقام من ات�شال 

زوجها بها...تدعوين حلمل مرايا ال�شقة وو�شعها 

ملمار�شة  وذلك  ال�رضير،  من  خمتلفة  اأماكن  يف 

تبدو  كانت  التي  الغرامية  الأو���ش��اع  بع�س 

تغمرين  ب�رضاوة،  منه  تنتقم  م�شتحيلة...  �شعبة 
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 ،
)29(

بلذتها بعنف، تنتقم، تزداد �شهوتها، تنتقم«

فاجلن�س هنا نوع من اخلا�س تبحث يف الذات 

عن ذاتها عن حتررها، وحتققها ووجودها، يف 

مقابل حماولت حموها امل�شتمرة.

ق  �شرْ * هاوية ومن معانيها املعجمية الَهوى العيِ

ي��ك��ون يف م��داخ��ل اخل��ري وال�����رض، ، وال��ه��اوي��ة 

ال�شقوط  معانيها  ومن  جهنم،  اأ�شماء  من  ا�شم 

، وه���ي ت��ع��رب ع��ن م���اآل فعل 
)30(

والإ����������رضاع«

اأ�رضنا  كما  تقيم،  عملية  خال  من  ال�شتهواء 

كانت ا�شتباقية بحكم بنية ال�رضد ال�شرتجاعية، 

وج�شدت يف الوقت ذاته من خال اجلذر اللغوي 

خال  م��ن  متثيله  مت  مثلما  ال��ه��ووي،  الفعل 

امل�شار ال�رضدي، للو�شول اإىل النهاية املحتومة 

بالنف�شال عنها والياأ�س من جناتها.

خطاب �لتقوي�ش  -  4

حيث  ذات��ه،  ال�شتهواء  خطاب  اإىل  هنا  ننظر     

ميكن لا�شتهواء والتقوي�س -خطابيا- اأن مي�شا 

نف�شه  اجلن�س  اأو  جن�س  اإىل  ينتمي  خا�شا  ن�شا 

ال�شلطة  نقل  يف  ال�شتهواء  يتمثل  حيث  فح�شب، 

الن�س  اإىل  امل�شدر  اجلن�س  اأو  بالن�س  امللحقة 

فاملحاكاة  لذلك  وخافا  لا�شتثمار،  املعيد 

اأو اجلن�س  يف التقوي�س متكن من جتريد الن�س 

امل�شدر من �شلطته وجند هنا ظاهرة املحاكاة 

مت  وقد   ،
)31(

الأ�شياء«  قيمة  من  للحط  ال�شاخرة 

هذا على م�شتوى اخلطاب وعلى م�شتوى الق�شة، 

النموذج  بنية  تفكيك  اإىل  ال��راوي  �شعى  حيث 

ال�شلفي املوؤدلج من خال تقوي�شه على م�شتوى 

اخلطاب وعلى م�شتوى الق�شة من خال منوذج 

بع�س  ا�شتثمار  باإعادة  الراوي  فقام  )هاوية(، 

يف  تاأويله  يقبل  الديني  اخلطاب  ملفوظيات 

اجتاهي ال�شتهواء اأو التقوي�س، ذلك اأن اخلطاب 

من  ن�س  اأي  لي�س  اختري  الذي  ا�شتثماره  املعاد 

�شائر الن�شو�س، بل هو ن�س مت اختياره لأن ما 

يحدثه بال�شبط من ا�شتهواء اأو تقوي�س اأ�شا�شي 

 ،
)32(

امل�شتثمر« الن�س  على  امل�رضوعية  لإ�شفاء 

ال�شتثمار  اإع��ادة  عمليات  من  كثريا  اأن  ورغ��م 

على  تاأويلها  يقبل  وق��د  ملتب�شة   « تكون  ق��د 

 ،
)33(

الوقت« نف�س  يف  تقوي�س  اأو  ا�شتهواء  اأنها 

فيه  نرى  اأن  العمليتني  على  بناء  ميكن  فاإننا 

اأحد الطرفني بناء على التوجه  تقوي�شا ل�شالح 

يف  جهة  من  وحتيزاته  للراوي  الأيديولوجي 

العك�س بناء على نقطة زمنية  اأو  فرتات �شبابه، 

اأبعد من حياته بعد ما �شهد من حتولت، وما راآه 

احلياتية  ومتظهراته  الديني  النفاق  خماطر  من 

والقولية من اأجل ال�شتبداد والظلم، ومن ثم يكن 

وقد  اخلطاب،  من  النوع  هذا  تقوي�س  املق�شد 

الأول  امل�شهد  من  بدءا  الكاتب  الأم��ر  هذا  �شغل 

الذي �شجله الراوي من خال من�شور في�شبوكي، 

امللفوظ  ي�شغل  حيث  )احل�شاين(  �شخ�شية  عن 

املتناق�س والعبارة احلوارية بني احل�شاين الذي 

الأطفال  فعل  ورد  باحلجارة  ي�رضبه  من   
ُّ
ي�شب

احل�شاين  يقول  منهم،  واحدا  الراوي  كان  الذين 

تهرع من كل  باأمه من جدلنا،  اأيري  لهم:  ا 
َّ
�شاب

ترّد  وهي  وراءه،  تلتف  اأطفال  كتيبة  عميق  فج 

عليه ب�شوت م�شرتك، وعلى نف�س اللحن الديني، 

)34(
هذه العبارة : �شلى اهلل عليه و�شلم« 

الطفل  ذاك��رة  يف  الرا�شخ  الأويل  احل��دث  ه��ذا    

ال�شيغ، كما كان  يتكرر عدة مرات مع اختاف 

وجمود  ال�شعبي  التحرك  طبيعة  لفهم  مفتاحا 

وتر�شيخ  البتكار،  على  القدرة  وع��دم  ال��روؤي��ة 

لثقافة املوت« كلما زدنا �شهيد، يردد من خلفه 

الثوار: �رضنا ثوارا من جديد« يف احتفال باذخ 

يقول  ال��ذات.  واإب��ادة  الت�شحية  وثقافة  باملوت 

غرامي  متنف�س  اإباحي...  فيلم   « معلقا  ال��راوي 

للكادحني  جن�شية  عنابر  الرثة،  للربوليتاريا 

اأما   «  ،
)35(

رفيقا« اأول��ئ��ك  وح�شن  واملعدمني، 
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يوؤدي �جل�سد 

حمفال 

تو�سطيا بني 

�لإح�سا�سنينْ 

�لد�خلي 

و�خلارجي



وتنمية  وتدريب  العلم  يف  الرا�شخني  م�شاجعة 

مكان  يف  فتف�شله  وم��ث��ل��ك...  مثلي  ال��ط��اب 

هو  الع�رض  ال�شهوات...�شمة  »مملكة   ،
)36(

منعزل«

�شدق  الراأ�شمالية«  وهزمية  ال�شرتاكية  انت�شار 

للقاءات  ت�شميته  عن  ناهيك   
)37(

العظيم« اهلل 

اإنه  الفردو�س(  ب�)بروفات  هاوية  مع  اجلن�شية 

ي�شتخدم اخلطاب ال�شلفي ذاته الذي ل يخرج عن 

تختلف  ل  التي  املعتادة،  الدينية  الأكل�شيهات 

جميعا،  منها  ي�شخر  فهو  اأيديولوجية،  اأية  عن 

من  ال�شلفي  للنموذج  تفريغ  بعملية  يقوم  كما 

اأية مرجعية اأخاقية اأو دينية، اللهم اإل مظاهر 

ديني  خطاب  اأو  نقاب  م��ن  ال�شكلي  التاأ�شلم 

على  يطلق  مل  ال��راوي  اأن  ماحظة  مع  مكرور، 

تغيريها  من  يئ�س  اأن  بعد  اإل  هاوية  ا�شم  فاتن 

اأو اأخذها اإىل فرن�شا، فهو ا�شم تال على م�شتوى 

اخلطاب لكنه فاعل لفعل الهاوية واحلرق والقتل 

بتقوي�س  يقوم  الراوي  اإن  الق�شة.  م�شتوى  على 

عن  للك�شف  وتفكيكها  ال�شلفية  ال�شخ�شية  بناء 

ل  لدرجة  معه  حتررها  فري�شد  تناق�شاتها، 

م�شتوى  اأو  امللب�س  م�شتوى  على  �شواء  يتوقعها 

يقول  النتقامية،  ال�شبغة  ذي  اجلن�شي  التهتك 

اأمثال  على  ال�شلفيون   يح�شل  اأن  من  �شاخرا:« 

ماب�س  م�شانع  اأثمة  اخليوط)ال�شرتجن(،  هذه 

الذين  هم  نقبهم،  من  تنتقم   خا�شة،  داخلية 

يق�شون اليوم يف النتقام من �شيء باآخر؟ اأذلك 

به   ين�شحون  الذي  املحمود  التق�شف  باب  من 

 
)38(

اأحيانا«

  اإن الراوي ينقل ال�شخ�شية ال�شلفية يف حتولتها 

دلل��ة  ان   حيث  النقي�س،  اإىل  النقي�س  م��ن 

حمورين:  على  تقف  �شلو�شوف  ابنة  �شخ�شية 

من  ال��زم��ان  ع��رب  حتولتها  يف  يتمثل  اأف��ق��ي  

اإيديولوجيا اإىل اآخرى من اإىل الي�شار اإىل اأق�شى 

من  الراأ�شي  املحور  على  تقف  فيما  اليمني، 

خال تناق�شاتها داخلية خال املوقف الفكري 

الواحد، بحيث اأن كل توجه يحمل عوامل نق�شه 

وتناق�شه يف الوقت نف�شه. ولذلك تاأخذ عاقاتها 

بالآخر طباع التحول املكتنز ملتناق�شات الفعل 

وقد  ونقي�شه،  ال�شعور  بني  باجلمع  ال��ه��ووي 

من  فرارها  من  ب��دءا  عاقاتها  يف  ذلك  جت�شد 

من  زواجها  ثم  و�رضاعاتهم،  الوالدين  ف�شائح 

الأمام عمر وعاقتها املحرمة مع والده الإمام 

الهمداين، ثم عاقة اأخرى جن�شية انتقامية، كرد 

حياتها.  اعرتت  التي  الت�شوهات  ملختلف  فعل 

اجلن�س طابعا مظهريا  ياأخذ  الراوي عمران  مع 

يجني  حتققه،  يف  انتقاميا  �شهويا  األفاظه،  يف 

احلب  كلمات  بكل  تغلف  واإن  بداخله،  نقائ�شه 

والهيام، يقول عمران« نذوق لذة عنيفة ت�رض اأن 

تنتقم منه ب�رضاوة،  امل��راآة...  ن�شاهدها معا يف 

�شهوتها،  ت��زداد  تنتقم،  بعنف،  بلذتها  تغمرين 

ويقوم  روؤيته  ال��راوي  يوا�شل  ثم   ،  
)39(

تنتقم« 

بتعميمها، يف اإيديولوجية م�شادة بو�شوح لهذا 

ذئب  ينام  �شلفية  كل  يف  لعل  ال�شلفي،«   النمط 

جائع للع�شق، اأخطبوط ب�شبعني ذراعا، كل ذراع 

 
)40(

منه حورية عني، رمبا رمبا«

على  فرن�شا  يف  بنجاة  عمران  عاقة  وتقف     

�شو�شولف  ابن  ل�شخ�شية  لت�شيف  نقي�س  طرف 

عمران  حماولت  يف  جليا  يظهر  اآخر،  تناق�شا 

ولكن  فرن�شا،  اإىل  اليمن  من  هاوية  ياأخذ  اأن 

اإنها  تتوقف  ل  املتحولة  م�شرياتها  يف  هاوية 

على  ط��ارئ  حت��ول  كل  مع  جديدا  �شكا  تاأخذ 

الثورة  مع  حتولها  التحولت  هذه  واآخر  اليمن، 

الثورة  دارك  وجان  لنقابها،  وخلعها  اليمينة، 

اأن �شائق تاك�شي ماهى  واإحدى جنماتها، حتى 

بينها وبني الثورة، يف حوار له مع عمران الذي 

عاد ليعاي�شها ، حتى اأن بروفات الفردو�س معها 

هاوية  ف�شارت  اآخر،  وطعما  اآخر  منحى  اأخذت 
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تلوك القات وت�شع » مكياجا �شارخا،  وكاأنها 

للقاءات  �شاخر  و�شف  ويف   ،
)41(

تكن«  مل  ثورة 

ومو�شيقى  الر�شا�س  طلقات  وقع  على  الع�شق 

طبيعة  وتاأخذ  �شنعاء.  متاأ  التي  النفجارات، 

طراأ  مرحلة  كل  طابع  بينهما  اجل�شدية  العاقة 

اإىل فعل عبثي  اليمن، بحيث حتول اجلن�س  على 

�شاخر، اأكر من كونه توا�شل اإن�شاين حميم.

   فيما ميثل م�شار حياة عمران بدءا من طفولته 

اجل�شد  على  حاجات  وتعرفه  الغ�شة  ومراهقته 

البدائية  من  حتولتها  يف  الإن�شانية  م�شار  هو 

اإىل العمران، عرب م�شار عاقاته مع الأنثى بدءا 

بزياراته خليام الدعارة ثم الدكتورة ثم عاقته 

ال�شينية  الأن��ث��ى  اأخ���ريا  ث��م  جن��اة  ث��م  بهاوية 

لتوترات  اآث��ار  اأي��ة  فيها  تنمحي  »يانليو«التي 

الإط��ار  عن  بعيدة  ج�شدية  عائق  اأو  جن�شية 

الإن�شان  باإن�شانية  يوؤمن  الذي  الرحب  الإن�شاين 

دون متييز.

    اإن �شيميائية الهوى تقرب وجود عاقة بني 

الذات وعامل املو�شوعات والأ�شياء وهذه العاقة 

من  وذل��ك  النف�شال  اأو  التوا�شل  على  قائمة 

خال اإظهار جمموعة من النفعالت والعواطف 

وامل�شاعر والأحا�شي�س جتاه املو�شوع املرغوب 

يف  متظهر  ما  وهو   ،
)42(

عنه« املرغوب  اأو  فيه 

خا�شة  طبيعة  ذو  لأنه  بهاوية،  عمران  عاقة 

انفعال  ل  مركبة  انفعالت  اإهابها  يف  تت�شمن 

واحدا، على نحو ما وجدناه يف عاقته بنجاة، 

وفقا  اجلهة،  اأح��ادي  ال�شتهوائي  الفعل  ذات 

لتوجه الراوي املتماهي مع ال�شخ�شية.

هوى الغرية

يقت�شي  ذاتيا  بو�شفها« هوى  الغرية  تتمظهر    

ويف   ،  
)43(

الأهواء« �شيمائيات  عامل  من  اأك��ر 

الهوى  حول  معرفة  كل  اأن«  يلحظ  الغرية  هوى 

 وقد انبثق الفعل 
)44(

تخلخل الهوى ذاته وتغذيه«

الهووي للغرية من خال معرفة عمران بطيبعة 

العاقة بينها وبني الإمام الهمداين والد زوجها 

عمر، وقد متظهر يف اخلطاب من خال الو�شف، 

الغيور  )ه��اوي��ة(،  املو�شوع  لدينا  يظهر  حيث 

)الراوي عمران(، الغرمي ) الإمام الهمداين( 

   وكا الطرفني: الغيور والغرمي لي�س لهما حق 

�رضعي يف هاوية، وكاهما على عاقة ج�شدية 

)عمر(  ال�رضعي  الطرف  وجود  مع  بها،  حمرمة 

تكن له هاوية كراهية منذ اأول يوم، لقد انقطعت 

الهمداين،  بالإمام  املحرمة  اجلن�شية  عاقتها 

له  الفكرية م�شتمرة، وخ�شوعها  �شيطرته  اأن  اإل 

الذي  احل�رضية  لن�شق  ك�رض  ذلك  ويف  م�شتمر، 

خال  م��ن  مت  م��ا  وه��ذا    « ال��غ��رية،  عليه  تقوم 

وهذا  كليهما،  واملحبوب  الغرمي  اأه��واء  معرفة 

اأي�شا ما غذى القلق لدى عمران، ويف هذا ميكن 

اأن الغرية كما ذهب جرميا�س لي�شت  اأن نت�شور 

اأمام  نحن  اإمنا    
)45(

فردية ل�شيكولوجية  نتاجا 

على  ت�شغط  التي  املعرفية  عمران  ذات   : ذاتني 

الهوي  هذا  حتول  فيما  النفعالية،  عمران  ذات 

بعاقته مع البن الزوج اإىل نوع من التعاطف، 

يقول عمران خماطبا نف�شه:

» دع �شعورك بالوقوع يف الفخ وغريتك ورف�شك 

يت�شخم ويحتقن يف لوعيك ب�شمت حتى ت�شاب 

 
)46(

ب�شكتة قلبية مفاجئة«

 
)47(

» مل اأتوقف عن التفكري يف غرميي ليل نهار«

امل��رع��ب  غ��رمي��ي  م���ن  وت���ق���ززي  ه��ل��ع��ي  زاد 

 
)48(

طبيني)الزوج الثاين(

» كلما اأتذكر ا�شمه )يعني معظم الوقت( تت�شلب 

�شعرياتي  يف  ال�شغط  يرتفع  فجاأة،  �رضاييني 

دماغي،  يغلي  ال�شوكي،  نخاعي  يتثلج  الدموية، 

)49(
واأ�شعر اأن قرحة ما �شتنفجر يف مركزه« 

  ثم ينتقل بالعر�س من خال روؤية هاوية ذاته« 

راأت فكي وجفوين تتخبط...لحظت اأن كل األوان 
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و�ملوقف 

�لفكري



قو�س قزح عربت جهي دفعة واحدة، واأن عيني 

)50(
احمرتا كما لو كانتا �شتنفجران دما« 

ف�شل  عند  تتوقف  ال�شتهوائية  الأزم���ة  لكن    

وا�شتمرار حتولت  الدماء،  من  اأريق  وما  الثورة 

هاوية وال�شيطرة الفكرية لاإمام الهمداين، رغم 

اجل�شدية.  ال�شيطرة  م�شتوى  على  عليه  انت�شاره 

لعمران  بالن�شبة  (هاوية  املو�شوع  من  جعلت 

الهووية،  الذات  ذاتا لأنها قاومت ومتنعت على 

من خال العوائق التي و�شعتها دون خا�شها، 

وهو ما خل�شت دللته بعبارتها املحورية:اإي�س 

اأعتابها  على  انك�رض  حيث  مر�شا�س«  اأ�شوي؟ 

بكل  الهووي  الفعل  وو�شل  الأب��د،  اإىل  وجدانه 

تخومه اإىل ماآله.
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توطئة: 

الهتمام  حمط  الأدبية  الأن��واع  نظرية  تعد  مل 

يف مقاربة الن�شو�س الإبداعية، على اعتبار اأن 

بها  تت�شف  التي  ال�شمة  هو  والتماهي  التداخل 

كانت  لكونها  تراجعا،  عرفت   اأنها  يعني  مما   ،

واآخر،  اأدبي  نوع  للتمييز بني  الأ�شا�س   املدخل 

التي  والتغري  التحول  حركية  على  دليل  وه��ذا 

زون 
ّ
يعرفها النوع الأدبي، فاإذا كان القدماء ميي

اخل�شائ�س  اأ���ش��ا���س  على  وال��ّن��ر  ال�ّشعر  ب��ني 

لهذا  حاجة  ل  فاليوم  التعبريية،  والأ�شاليب 

اأن  الف�شل، بل ميكن - كما قال رينيه ويلك - 

�شك؛  يف مو�شع  اأ�شبح  الأن��واع  نظرية  مفهوم 

التعدد  معنى  يحمل   « ال�شعر  كون  من  انطاقا 

وكرة الأنواع، لأن ال�شعر لي�س نوعا واحدا، واإمنا 

اأمن��اط اخلطاب  ...وه��و منط من  اأن��واع  هو عدة 

الأدبي ي�شم كل ال�شمات اللغوية اجلمالية التي 

 
)1(

حتققت بوجه اأو باآخر فيما يطلق عليه ال�شعر«

اأن  على  للتاأكيد  ة 
ّ
ج

ُ
ح اإىل  يحتاج  ل  ف��الأم��ر 

النوع الأدبي يخ�شع لإبدالت تفر�شها املرحلة 

والثقافية.  الجتماعية  والتحولت  التاريخية 

ومن هنا فال�شعر ، من طبيعته الإبداعية، ككتابة 

التي  القيود  الإقامة يف  تاأبى  متجددة وجمّددة 

 « لأن  تعبريية  اآف��اق  على  انفتاحها  من  حُت��ّد 

الإبداع ال�شعري يرف�س مفهوم املغلق، املنتهي، 

تبحث عن حلولها  التي  ال�شعرية  الطرق  يرف�س 

العقل-  لبنية  الق�شيدة  وتخ�شع  الفكر،  يف 

 ، ونق�شد 
)2(

حلدوده وقواعده واإلزاماته املنطقية«

قت بينها 
ّ
بالنفتاح احت�شان اأ�شكال تعبريية فر

الروؤية  يف  للعمق  الفاقدة  النقدية،  املقاربات 

النوع الأدبي  ا�شتقالية   اأن  والت�شورات، وترى 

تفّند  ال��واق��ع  حقيقة  اأن  غري  حتمية،  ���رضورة 

والتزاوج  التمازج  على  وتوؤكد  الّدع��اءات  هذه 

بني ماهو �رضدي و�شعري. فالتماهي والتحاور 

هجنة  على  تاأكيد  والنر  ال�شعر  بني  والتجاور 

هناك  فلي�س  باختني-  -ح�شب  الأدبية  الأنواع 

جن�س اأدبي خال�س واإمنا هو خليط من اأجنا�س 

خمتلفة، وعليه فان » التمييز بني الأنواع الأدبية 

مل يعد ذا اأهمية يف كتابات معظم كتاب ع�رضنا، 

فاحلدود بينهما نعرب با�شتمرار، والأنواع تخلط 

وتخلق  ر 
ّ
يحو اأو  يرتك  فيها  والقدمي  ومتتزج، 

اأنواع جديدة اأخرى اإىل حد �شار معها املفهوم 

)3(
نف�شه مو�شع �شك«

و�لنرث: �ل�سعر  بني  �لنوعي  �لتد�خل    )1

حيث  من  العربية،  الق�شيدة  مقاربة  اأن  �شك  ل 

ال�شعري  ب��ني  واملتداخلة  الو�شيجة  العاقة 
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 ال�سعري وال�رسدي 

فـي �ل�سعر �لعربي �ملعا�سر

*
�سالح لربيني 

*  شاعر وناقد من المغرب



بالكتابة  مت�شلة  ت�شاوؤلت  عدة  تثري  وال�رضدي، 

ال�����ش��ع��ري��ة اخل���ارج���ة ع��ن ال��ق��وال��ب اجل��اه��زة 

هذا  خ 
ّ
ير�ش ال��ذي  اجلمايل،  لل�رضط  واخلا�شعة 

لي�س  اأمر  وهو  الأدبية،  الأجنا�س  بني  التداخل 

بهذا  مت��ي��زت  ال��ق��دمي��ة  فالق�شيدة  ب��اجل��دي��د.  

مع  متني  تعالق  يف  �شعري  ه��و   ملا  احل�شور 

للنف�س  وا�شحة  هيمنة  هناك  بل  �رضدي،  ماهو 

ولعل   ، ال��ق��دمي  ال�شعري  امل��ن  يف  الق�ش�شي 

ن�شو�س امرئ القي�س وعمرو بن كلثوم وعنرتة 

وعمر بن اأبي ربيعة دليل على عمق هذا الرتابط 

بني ال�شعروالنر.

املي�شمة  بهذه  العربية  الق�شيدة  حتفل  هكذا 

انفتاحا  ال�شعري  اخلطاب  تزيد  التي  اجلمالية؛ 

اإمكانية  ال�شعري  للن�س  متنح  فنية  اآف��اق  على 

حتطيم احلدود بني ال�شعر وال�رضد؛ لكتابة ق�شيدة 

؛  ب 
ّ

واملخ�ش املري  بالتزاوج  هويتها  توؤ�ش�س 

فهما يف عاقة جدلية تفاعلية، تاأثريية تاأثرية، 

الوهمية  التقاطعات  �س 
رْ
وطم و 

رْ
حم يف  اأ�شهمت 

يعد  مل  ثم  ومن  والنر،  ال�شعر  بني  املو�شوعة 

للحدود اأي ح�شور يف ال�شعرية العربية املعا�رضة 

يف  الأبدية  الثنائية  هذه  �شلب  من  املتخّلقة 

ال�شعري  ف��الإب��داع  وعليه  الإب��داع��ي.   اخلطاب 

جتاوز اجلانب التزييني املرتبط بال�شكل اإىل ما 

يحقق �شعريته، عرب ال�شتغال باللغة، كممار�شة 

بخلق  ال�شائد،  حتطيم  يتم  بو�شاطتها  لعبية 

ٍة ال�شعرية فيها ت�شّكل » حدود الأ�شلوب لهذا 
ّ
ن�شي

ال�شعر، وتبحث  لغة  النوع، وهي تفرت�س وجود 

 لأن ال�شعر والنر 
)4(

عن اخل�شائ�س التي تكونها«

مع  ين�شجم  توظيفا  اللغة  توظيف  يف  ي�شرتكان 

طبيعة كل منهما، واعتبارهما » يتمثل كل منهما 

يف كونه ت�شكيا جماليا باللغة اإىل جانب كونه 

اجتماعي  واقع  حركة  يعك�س  اإن�شانيا،  ن�شاطا 

يعك�س  وهذا   
)5(

خا�شا«  عك�شا  حمدد  تاريخي 

جتاوز هذه الفروقات املفتعلة بني ال�شعر والنر. 

يعني  ل  وال��ن��ر  ال�شعر  ب��ني  التوا�شج  ه��ذا  اإن 

ما  بقدر  واخل�شائ�س؛  ال�شمات  يف  اتفاقهما 

يدل على كون كل واحد منهما، يت�شف ب�شفات 

مغايرة عن الآخر، فاإذا كان ال�شعر يت�شم بالكثافة 

والإيجاز والإيحاء والتوتر واملجاز؛  فاإن النر 

وبالطراد  وال�شهولة،  الو�شوح  خ�شي�شة  ميتلك 

ل  هذا  فاإن  اأدوني�س-  قول  حد  على   � والتتابع 

بينهما  الو�شيجة  العاقات  على  التاأكيد  ول 
ُ
يح

»على الرغم من وجود فروق مائزة بني الأنواع 

اخلطاب  يف  اأ�شيلة  بنية  ال�رضد  ف��اإن  الأدب��ي��ة، 

اأم �شعريا مهما  اأكان �رضدا روائيا  الأدبي �شواء 

احلكي  يف  الإن�شان  رغبة  لأن  الأن��واع،  اختلفت 

وحتدد  لاأ�شياء  روؤيته  تك�شف  اإن�شانية  رغبة 

التطهري، والبوح  اإنها رغبة يف  عاقته بالعامل، 

  
)6(

جتّل« حالة  يف  وهو  العامل  �شياغة  واإع��ادة 

ال�رضدي  اجلانب  ح�شور  حقيقة  خ 
ّ
ير�ش ما  وهذا 

حيوية  على  دليل  وه��ذا  ال�شعري؛  اخلطاب  يف 

ذي  ت�شكيل  داخل   « تتفاعل  التي  العاقة  هذه 

حتمل  وجمالية،  وواقعية  تاأليفية  حتفيزات 

يف  نف�شيا  اأو  اجتماعيا  طرحا  اأو  فل�شفية  روؤية 

ومن   ،  
)7(

وال�رضدية« ال�شعرية  بني  ميزج  �شكل 

اأو  النوعية  عرب  الكتابة  عن  احلديث  ميكن  هنا 

العبور الأجنا�شي بتعبري اإدوارد اخلراط، ذلك اأن 

الن�شو�س الإبداعية حتفل بهذا املعطى املتمثل 

�شعري  ن�س  يخلو  ل  اإذ  الأجنا�شي،  التداخل  يف 

ما من ح�شور مامح �رضدية بت�شكيات خمتلفة، 

ن�س  كل   « باأن  يقر  جيني  لورنت  جند  مت  ومن 

�شريورة  حتكي  ر�شالة  اأي  حكاية،  هو  �شعري 

 وعليه فهو يركز على كون ال�رضد مرتبط 
)8(

ذات«

باللغة ولي�س باعتباره بنية م�شتقلة، وعليه ف 

تكون حممولة   )...( وال�رضد  ال�شعر  »العاقة بني 

على وجه اآخر مفاده اأن يكون ال�شعر اأ�شا لكل 

تكون  اأن  تعدو  ل  التي  الأدبية  الكتابة  اأ�شكال 

؛   
)9(

ال�شعر« اأي  منه  ومتيزا  باغة  اأقل  اأ�شاليب 

ومن مت نوؤكد على اأن ال�رضد يقول العامل بطريقة 

اأن  حني  يف  ال�شخ�شيات؛  دها 
ّ
جت�ش خارجية 
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�لإبد�ع 

�ل�سعري 

جتاوز �جلانب 

�لتزييني 

�ملرتبط 

بال�سكل �إىل 

ما يحقق 

�سعريته



الداخل؛  من  النابع  البوح  على  يعتمد  ال�شاعر 

ال�شعر  العامل، لكون  »عامل  مما ميّكنه من روؤية 

اليائ�شة  وال�رضاعات  املتناق�شات  تكن  مهما 

عامل  دائما  وهو   ، داخله  ال�شاعر  يك�شفها  التي 

الدح�س،  على  وم�شتع�س  وحيد  بخطاب  م�شاء 

تظل  وال�شكوى  وال�����رضاع��ات،   ، فالتناق�شات 

والنفعالت،  الأفكار  وداخ��ل  املو�شوع  داخل 

لكنها  ال�شعري  البناء  مادة  تظل  واحدة  وبكلمة 

ل تنتقل اإىل اللغة ففي ال�شعر يجب اأن تكون لغة 

 ؛ فالعاقة املتحكمة هنا هي 
)10(

ال�شك لغة اأكيدة«

عاقة الت�شال والنف�شال الوهمية، بتعبري اآخر 

ي�شّكل ال�شعر والنر  رابطة ات�شالية وانف�شالية 

�شفة  العاقة  هذه  يك�شب  مما  ذات��ه،  الوقت  يف 

بغاية  الن�شية   املكونات  بني  العميق   التفاعل 

تثوير اخلطاب ال�شعري، 

اإن ال�رضدية جتعل ال�شاعر ميتلك اإمكانيات للبوح 

والتدفق والعفوية، عرب اللغة، التي يتم انتهاكها 

الإن�شان يف  رغبة  لأن   « التاأليف؛  م�شتوى  على 

لاأ�شياء  روؤيته  تك�شف  اإن�شانية  رغبة  احلكي 

التطهري،  رغبة يف  اإنها  بالعامل،  وحتدد عاقته 

حالة  يف  وهو  العامل  �شياغة  واإع��ادة  والبوح 

 فاملق�شدية من وراء هذا املقول تبيان 
)11(

جتل«

التاريخي  الوجود  جتليات  من  مظهر  ال�رضد  اأن 

لاإن�شان ، اإذ عمد الإن�شان اإىل كتابة وجوده- يف 

البدايات- من خال احلكاية التي توؤرخ كينونة 

الذات، واإبراز عاقة الإن�شان بالعامل، هذا الأخري 

الفعل  عرب  �رضديا  �شياغتها  اإىل  يحتاج  ال��ذي 

ال�رضدي الق�ش�شي؛ وذلك »بو�شف ال�رضد ظاهرة 

يحويها  كما  ال�شعر  يحويها  قد  بذاتها  ت�شتقل 

جريار  يو�شحه  ما  وهذا  ؛ 
)12(

الق�ش�شي«  النر 

جنيت الذي يوؤكد عاقة ال�شعر بالفن الق�ش�شي 

ال�شعر   « اعترب  اإذ  الأدبية  الأن��واع  يتناول  وهو 

الغنائي هو ذات ال�شاعر، ويف ال�شعر امللحمي )اأو 

بو�شفه  اخلا�س،  با�شمه  ال�شاعر  يتكلم  الرواية( 

تتكلم  �شخ�شياته  يجعل  اأي�شا  ولكنه  راوي��ا، 

ال�شعر  امللحمي يف  فاإن فاجلانب  وعليه   
)13(

»...

ال�رضد  لعبور  هائلة؛  اإمكانيات  يفتح  الذي  هو 

ميكن  ما  يحقق  عميق  توا�شج  يف  ال�شعر  اإىل 

احلدود  فتك�شري  ال�شعرية.   باخل�شوبة  و�شفه 

اأهم  من  وال�شعر  النر  بني  التقاطعات  وحتقيق 

التي  الأخ��رية  ه��ذه  احل��داث��ة،  ق�شيدة  فتوحات 

الق�شيدة تنفتح على  لعبت دورا مهما يف جعل 

النمطية املهيمنة على  اأفق جتديدي، يخرج من 

املنجز الن�شي الكا�شيكي، وبالتايل فالق�شيدة 

هذه  خلخلة  على  القدرة  للن�س  منحت  اجلديدة 

ال�شعرية  الإمكانات  كل  ا�شتثمار   
رْ

عرب الثوابت 

اع ماهو 
ّ
وغري ال�شعرية ، حتى اأ�شبح الن�س جم

ه��ذا جت��اوب مع  �شعري، ويف  وم��ا هو  ���رضدي 

اإىل  لت 
ّ
حتو الق�شيدة  هذه  اأن  اإذ  التطور،  منطق 

التي  العميقة؛  الإب��دالت  لحتواء  ن�شي  ف�شاء 

م�شت مفهوم ال�شعر الذي مل يعد مرتبطا مبا هو 

وعام،  �شامل  اإيقاعي  هو  مبا  مرتبطا  بل  وزين، 

البنية  ثنايا  يف  ال�رضد  ا�شتيعاب  على  وق��ادر 

حتقيق  من  اللغة  مّكن  ال�شتيعاب  هذا  الن�شية. 

بينهما.  والتداخل  والنر،  ال�شعر  بني  التماهي 

بني  الف�شل  يف  ال�شيقة  النظرة  جتاوز  مت  ومن 

ال�شعري  للن�س  ومنح  الأدبيني؛  النوعني  هذين 

التعبريية  الأ�شكال  كل  احت�شان  على  القدرة 

لتحقق بذلك نوعا من الراء والغنى يف اخلطاب 

اإىل  والنر  ال�شعر  بني  التنافر  ل 
ِّ
ويحو ال�شعري، 

تاوؤم يعطي الإمكانية للن�شية ال�شعرية اأن تثور 

»ق�شيدة«  تذهب  فعندما   « ال�شعري  وجودها 

النر واأهمها  اإىل »النر« فاإنها ت�شتثمر طاقات 

)ال�رضد( الذي اأ�شبح اآلية  جمالية منا�شبة حلوار 

الذات مع نف�شها ومع العامل، فاحلكي والو�شف 

وتعدد ال�شخ�شيات والرواة يخلق �شكا مفتوحا 

ى على الثبات وال�شكون، يخلق ن�شا 
ّ
عميقا يتاأب

 
)14(

« وانك�شاراتها  الذات  ت�شظي  يوازي  تراكميا 

توؤ�ش�س  العربية  ال�شعرية  اأن  على  دليل  وهذا   ،

الن�شية،  الهجنة  قوامها  جديدة  ن�شية  لبنية 
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ونق�شد بها انتفاء نقاوة النوع الأدبي، بل هناك 

تداخل وتفاعل بني الأنواع الأدبية؛ مما يوؤكد اأن 

الفاعلية الن�شية تنجم عن ذهاب النر اإىل ال�شعر 

الذي ميثل » معطى اأويل، معطى يت�شل باحلياة 

بكل متوجاتها وتناق�شاتها وعاداتها وجنونها، 

طبيعة  حتّده  والا�شعري  بال�شعري  وت�شنيفه 

به  املت�شلة  والرغبة  ومقاربته،  معه،  التعامل 

 ،  
)15(

عليه«  املطروحة  املتكاثرة  والأ�شئلة   ،

من  قريبا  باعتباره  للنر  ال 
ّ
الفع فال�شتثمار 

على  انفتاحا  اأكر  الق�شيدة  يزيد  الواقع  نب�س 

بني  التوا�شج  ه��ذا  رح��م  من  تتخّلق  جماليات 

التقليدي  املنطق  جتاوز  غايتها  والنر،  ال�شعر 

اإىل  الذهاب   « اإىل  وال�شعي  بينهما،  التفريق  يف 

ما وراء اللغة وهي ت�شتخدم اللغة، وتريد حتطيم 

الأ�شكال؛ وهي تخلق اأ�شكال، وتريد اأن تهرب من 

اأدبيا م�شّنفا«  الأدب وها هي ذي ت�شبح نوعا 

وفني  جمايل  وعي  امتاك  هذا  ويتطلب   ،  
)16(

ينظر اإىل النوع الأدبي نظرة التعدد والختاف، 

اإغناء  يف  ت�شهم  تعبريية  روافد  على  والنفتاح 

اخلطاب ال�شعري، وعليه ميكن احلديث عن ن�شية 

خنثى؛ اأي جتمع بني ال�شعر والنر خالقة �شعرية 

ت�شتفز ذائقة املتلقي النمطي، وكا�شفة عن حجب 

اجلمايل  الأفق  يتح�ش�س  ل  الذي  الذوقي  العماء 

والفني.

اأمام �شيل  الذات بالعجز  الذوقي �شعور  فالعماء 

الأدبي كيانا  النوع  التي مل تعد ترى  التحولت 

متوجات  عن  بعيدة  ق��ارة  يف  منعزل  م�شتقا، 

نوعا  تبتغي  ما  بقدر  والإب���دال،  التغيري  ري��اح 

اأدبيا يت�شلح برت�شانة جمالية ل تخ�شع اإل لنداء 

الإبداع والبتداع.

�سردنة �ل�سعر و�سعرنة �ل�سرد: بني  �حلد�ثة  ق�سيدة   )2

مغايرة  مل�رضوعية  توؤ�ش�س  احلداثة  ق�شيدة  اإن 

ا �شبقها من جتارب �شعرية تخلقت 
ّ
وخمتلفة؛ عم

املجتمع  �شهدها  التي  النعطافات  عمق  من 

لذلك؛  مو�شوعية  ا�شتجابة  فكانت  العربي، 

وكان تك�شري بنية ال�شكل ال�شعري عنوانا بارزا، 

فتوحات  من  العربية  ال�شعرية  اإليه  �شتوؤول  ملا 

�شعري،  منجز  اإىل  الإجن����از  ه��ذا  �شتتجاوز 

مقومات  من  كمقومني  واحللم  الروؤيا  مرجعه 

اأكر  ال�شعري  اخلطاب  ق 
ّ
ليتعم الق�شيدة،  هذه 

بناء  واإعادة  ال�شاكن  خلخلة   « خال  من  واأكر 

ق�شايا الراهن املعريف والوجودي تكون ق�شيدة 

الوجود  يف  بالإقامة  جديرة  بامتياز،  �رضاعية 

العتبارات  خارج  احلداثية  ال�شعرية  والكينونة 

الإطاقية  والتاأويلية  النقدية  وامل��رت��ك��زات 

حياة  و���رضط  ���رضورة  باعتبارها  املتعالية، 

 اإنها ق�شيدة ل تعرتف باحلدود بقدر 
)17(

وكتابة«

ما تروم تدميريها تدمريا، يت�شاوق مع الرغبة يف 

خلق ن�شية �شعرية منفتحة على كافة الأجنا�س 

خ�شوبة  اأك��ر  يجعلها  ما  م�شتثمرة  الأدب��ي��ة؛ 

ق�شيدة  حيوية  على  دليل  ه��ذا  ولعل  وث���راء؛ 

وجودها  والعامل  الذات  من  تنهل  التي  احلداثة 

ال�شعري امل�رضود بلغة �شعرية »ت�شتوعب اجلروح 

املعا�رضة وال�شيعة الوجودية والفراغ املف�شي 

الوجودية،  املعاناة  لغة   . العدمية  ح��دود  اإىل 

اجت��اه  يف  وال�شفر  اجل��وه��ري،  ال��ن��داء  واإج��اب��ة 

الأعماق واملهاوي؛ تاأ�شي�شا للجوهري يف الذات 

والعامل ، وما بينهما من اأرخبيات وجزائر تظل، 

 هذه احلاجة 
)18(

دوما، بحاجة اإىل غزو واكت�شاف«

للغزو والكت�شاف مهمة من مهام هذه الق�شيدة 

التي ل ترتكن للجاهز، واإمنا تخلق راهنا �شعريا 

مو�شوما باخرتاقات اجلّدة والتجديد؛ اأ�شهمت يف 

الكتابة*،  اإىل  الق�شيدة  اإىل  ال�شعر  من  ل 
ّ
التحو

اأجل تر�شيخ خطاب  كمنجز يخو�س معارك من 

والأحادي  املنغلق  بالتجني�س  يوؤمن  ل  �شعري 

�شعرية  لكتابة  يوؤ�ش�س  العك�س  على  بل  الروؤية، 

�شواء كانت  الإبداعية  حداثية هجينة، فالن�شية 

�شعرا، ق�شة اأو رواية اأم م�رضحا ل تخلو من هذا 

اخلطاب؛  ر 
ّ
تثو اإيجابية  حوارية  يف  التداخل؛ 
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حمدودية  عدم  يرى  جديد  وعي  اإىل  به  وتدفع 

الأدب��ي  ال��ن��وع  اإن  دق��ة،  اأك��ر  بتعبري  ال��ن��وع، 

املتكل�س  الت�شور  اأويل  عند  اإل  يعد  مل  ال�شايف 

طاهرا  نقيا  جن�شا  الأدب��ي  اجلن�س  يعترب  ال��ذي 

تراهن  ابتداعية  لأية  قاتل  اّدع��اء  ويف  اأ�شليا، 

»على اكت�شافات و�شريورة اأن�شاق تنا�شات بني 

وال�رضدي  �رضدي  هو  مما  ت�شتل  لغوية  ممكنات 

)19(
مما هو �شعري«

على  ال�شعري  اأفقها  احلداثة  ق�شيدة  تفتح  هكذا 

احتمالت اإبداعية ت�شتقي وجودها الن�شي ، من 

الأدبية  الأجنا�س  التمازج والتماهي مع  خال، 

الن�شي،  العبور  �شياق  يف  خ�شو�شا   ، الأخ��رى 

مت  ومن  الأدبية.  الأنواع  تداخل  به  يق�شد  الذي 

فالإ�شكال لي�س يف وجود ظال �شعرية يف ن�س 

نري، اأو ظال نرية يف ن�س �شعري وهكذا، بل 

لهذا  الأجن��ع  التوظيف  اأو  ال�شتثمار  كيفية  يف 

التزاوج ، فما على ال�شاعر اأو الناثر اإل اأن ي�شلك 

م�شالك تعبريية، ت�شحن كل نوع اأدبي مبلح اآخره 

وفنية؛  جمالية  باأبعاد  اإبداعية  وتزيده  الن�شي، 

تعتمد على ت�شورات وروؤى يف الكتابة والإبداع، 

انفتحت  التي  احلداثة  ق�شيدة  حتققه  ما  وهذا 

الن�س  بنية  م 
ّ
لتطع الأجنا�شي،  الأفق  هذا  على 

ال�شعري مبقومات �رضدية؛ تك�شف عن العمق يف 

زاوية النظر للذات والعامل. 

متنّكرة  غري  كونها  احلداثة  ق�شيدة  مييز  ما  اإن 

لروافد نوعها الأدبي، التي ت�شتقي منها وهجها 

الإبداعي، واأ�شالتها املو�شوعاتية، وغري وا�شعة 

الأخ��رى،  الأدبية  الأن��واع  وبني  بينها  احل��دود 

ت�شتلهم  ل  الأدبية  الأجنا�س  اأن  يعني  وه��ذا   ،

العميقة مع  املحاورة  اإل عرب  الإبداعية  قدرتها 

بع�شها البع�س، وهذا ما يحقق لها تنوعها يف 

املمكنات التعبريية والأ�شلوبية. 

حديث  التداخل  ه��ذا  ع��ن  فاحلديث  ثمة  وم��ن 

معقلن نابع مما تعرفه جتربة الكتابة يف ال�شعر 

هذه   ، وحت��ولت  اإب��دالت  من  املعا�رض  العربي 

تثبيت  يف  ة 
ّ
مهم اأ�شواطا  قطعت  التي  الكتابة 

الراهن والأ�شئلة  �شعرية تخرتق احلدود؛ وتفكك 

التي يطرحها ، دليل على فرادة اخلطاب ال�شعري 

املفاهيم  تغيري  يف   « الإ�شهام  وعلى  املعا�رض. 

منفتحة  �شعرية  اآف��اق��ا  وفتحت  والت�شورات 

وال�شوؤال«  واملعرفة  والحتمال  املمكن  على 

التاأكيد على كون  اإىل  الذي يدفعنا  ال�شيء   .  
)20(

دراميا،  بعدا  يحقق  ال�شعر  يف  ال�رضد  توظيف 

وال�رضاع،  والقلق  التوتر  طابع  عليه  وي�شفي 

ت�شرتك  الرواية  اأن  اإىل  الإ�شارة  ميكن  هنا  ومن 

يف  ال�شعر  توظف  الأخ��رية  فهذه  امللحمة؛  مع 

حيث  للعادة؛  اخلارقة  لاأ�شياء  وتتطرق  بنيتها 

تكون �شخ�شياتها عبارة عن اأبطال، ويف الرواية 

جمرد كائنات عادية » لأن كل الأعمال الدرامية 

مبا فيها تلك التي ل نلمح اأي �شارد فيها توحي 

يف  ي��ت��وارى  م��وؤل��ف  ب��وج��ود  �شمنية  ب�شورة 

اأنه  واإما  للعرائ�س،  عار�س  اأنه  اإما  الكوالي�س، 

حمايد  )اإل��ه(  جوي�س  جيم�س  يقول  كما  يكون 

ينظف اأظافره ب�شمت، واأن املوؤلف ال�شمني يظل 

اأبدا خمتلفا عن الإن�شان احلقيقي، �شاعيا يف كل 

رواية ناجحة اإىل اإن�شاء �شورة مثلى اأو متناهية 

الإن�شان احلقيقي نف�شه، فكل رواية  ال�شمو، لهذا 

نوؤوله على  موؤلف  نعتقد بوجود  خارقة جتعلنا 

اأنه �رضب من الأنا الأعلى وكثريا  ما يقدم اإلينا 

ال�شفاء  بالغة  لاإن�شان  �شورة  الثاين  الأنا  هذا 

من  احرتاما  اأ�شد  بل  وال��ذك��اء  والرقة  والطهر 

املجال  فتح  الذي  ال�شيء   ،  
)21(

نف�شها«  احلقيقة 

واآليات  اأ�شاليب  عن  للبحث  احلداثة  لق�شيدة 

تعبريية؛ حتى تكون اأكر انفتاحا على عامل اأكر 

ال�شاعرة متتلك  الذات  الذي جعل  ال�شيء  رحابة، 

البنى  فكانت   ، والإف�شاح  البوح  على  القدرة 

ب�شمت  التي  الفنية،  اجلمالية  القناة  ال�رضدية 

وبالتايل  ال�شعرية.  باخل�شوبة  ال�شعري   الن�س 

اإىل  )ن�شبة  ال�رضدنة  اأن نقف عند مامح  ميكننا 

ال�رضد(  وال�شعرنة )ن�شبة اإىل ال�شعر( وهي ثنائية 
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غدت �شائدة يف اخلطاب ال�شعري وال�رضدي معا، 

اإذ نعر على ال�شعر داخل الن�س ال�رضدي، وال�رضد 

بني ثنايا الن�س ال�شعري، هذا التداخل هو الذي 

مينح لكل خطاب �شمات التجديد والبتداع، على 

اأن ق�شيدة احلداثة كان هاج�شها جتاوز  اعتبار 

البنية الن�شية القائمة، بخلق ن�شية منفتحة على 

اأك�شجني  وح ال�رضدية 
ّ
الر  من 

ّ
بنى تعبريية متتح

الإبداعية لكونها » ت�شعى نحو الختاف والتفرد 

لغة  باأ�شباح  م�شكونة  لأنها  والغرائبية،  والتميز 

جديدة مل يتخيلها اأحد، وم�شكونة باأخيلة ملونة 

العادي من ت�شورها،  الإن�شان  لكوابي�س يخاف 

�شدمة  يحدث  الذي  هو  الفني  العمل  اأن  وترى 

)22
و�رضارة عقلية وخيالية وذهنية لدى القارئ« 

احلداثة  ق�شيدة  اعتبار  منطلق  من  انطلقنا  واإذا 

جديدة  حياة  لإ�شفاء  ال�رضدي؛  امللمح  ت�شتثمر 

مت�شمة باحليوية والبتداع، والإ�شهام يف تثوير 

ذلك  من  والأك��ر  وتخ�شيبه،  ال�شعري  اخلطاب 

ي�شحن الن�س ال�شعري باإمكانات تعبريية حتفل 

ال�شعري  املنجز  يف  الأل��وف  وتخطي  باخلرق 

مواقع  اإىل  الو�شول   « ت�شتطيع  حتى  ال�شالف؛ 

التي  املناطق  عن  تختلف  الإن�شانية  النف�س  يف 

ي�شل اإليها النر... اإنها مناطق احلد�س والده�شة 

 
)23(

وحتديده« �شبطه  ميكن  ل  وم��ا  وال��ذه��ول 

ق�شيدة  وال�رضدي يف  ال�شعري  فما هي جتليات 

احلداثة؟ 

ال�شعرية  لكينونتها  جترتح  احلداثة،  ق�شيدة  اإن 

�شعري منفتح على كل ما ميكن  مامح خطاب 

بداأت  التي  الأدبية  ، ومن املمكنات  به 
ّ

اأن يخ�ش

هذا  ال�رضدي،  املمكن  الق�شيدة  هذه  على  تطغى 

الن�س  بها  ي�شطبغ  ب�شمة  اإىل  حت��ول  الأخ��ري 

يف  متغريات  وف��ق  وذل��ك   ، احل��داث��ي  ال�شعري 

بنية  رهينة  تبق  مل  �شعرية  لكتابة  الت�شور 

باأغال ميتة لكونها » جاهدة  رة 
ّ
منغلقة وم�شو

النحبا�س يف  اأن���واع  ك��ل  م��ن  ال��ه��رب  اأب���دا يف 

اأن  لها  يتاح  بحيث  حم��ددة،  واإيقاعات  اأوزان 

تك�شف ب�شكل اأ�شمل عن الإح�شا�س بتموج العامل 

، فهي ق�شيدة عاّقة  وخارجة عن 
)24(

والإن�شان«

ال�شعر قدميا،  اأهل  توا�شع عليها  التي  القوانني، 

اأنها تن�شت لذبذبات  متمردة عن املاألوف، غري 

ال�رضدنة  ثنائية  خ��ال  م��ن   ، وال��ع��امل  ال���ذات 

هذا  التوحيدي  حيان  اأبو  اأكد  وقد   ، وال�شعرنة 

التداخل اأو العبور الأجنا�شي اإذ يقول: » يف النر 

ول  خّف  ما  ذلك  ولول  ال�شعر(.   ( النظم  من  ظل 

حا ول طاب وحتّلى. ويف النظم ظل من النر، 

موارده  عزبت  ول  اأ�شكاله،  متيزت  ما  ذلك  لول 

و�شائله  وائتلفت  وطرائقه  وبحوره  وم�شادره، 

 ويف هذا  تثبيت للعائق الو�شيجة 
)25(

وعائقه«،

دورا  تلعب  التي  والنر  ال�شعر  بني  تربط  التي 

اإبداعيا يف اخلطاب ال�شعري املعا�رض.

الزاخر  العربي  ال�شعري  للنتاج  املتاأمل  اإن 

يف  الكبري  الإ�شهام  لها  كان  �شعرية،  بتجارب 

على  تنفتح  وجعلها  العربية،  ال�شعرية  تطوير 

بل  ال�شعري،  اخلطاب  ��رت  اأثرْ اأ�شلوبية  مقومات 

الروح  املعا�رض من  ال�شعري  الن�س  اأبعدت  اإنها 

اإىل  واللغة اخلطابية  الفجة  والغنائية  اخلطابية 

روح الحتفاء ب�شوت الن�س يف تعالق وثيق مع 

عن   
ّ

تعرب اأنها  احلداثة  ق�شيدة  مييز  وما  الذات. 

مق�شدية جمالية وفنية نابعة من عمق الت�شور 

مهما  دورا  ي��وؤدي  ه��ذا  كل  التجربة؛  واأ�شالة 

على  النفتاح  وما  ال�شعري،  اخلطاب  ث��راء  يف 

مقومات ال�رضد؛ اإل دليل �شحة على جدارة هذه 

الق�شيدة؛ هذه الأخرية التي تفتح منافذ لتعابري 

اأ�شلوبية، تعتمد على عبور الأجنا�س فيما بينها؛ 

من  تتعامل  احلداثة،  ق�شيدة  تزيد  املنافذ  هذه 

النواع الأدبية الأخرى باأريحية اإبداعية؛ ت�شتمد 

اإىل  املف�شي  وتوهجها  التجربة  ح��رارة  منها 

اإ�شاءة املظلم يف الذات والعامل. 

و�شعراء ق�شيدة احلداثة ا�شتلهموا ال�رضد كو�شيلة 

اإمكانيات هائلة للتعبري عن روؤاهم  متنح الذات 

هوؤلء  اأبرز  ومن   ، حداثي  منظور  وفق  ال�شعرية 
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الذي  ال�شياب  �شاكر  بدر  العراقي  ال�شاعر  جند 

متّكن من ال�شرتفاد من معني الن�شق احلكائي ، 

اأنه يعتمد  ففي ق�شيدة » �شنا�شيل ابنة اجللبي« 

)26(
اآلية التذكر اإذ يقول: 

 (   واأذكر من �شتاء القرية الن�شاح فيه نور

من خلل ال�شحاب كاأنه النغم

ت�رضب من ثقوب املعزف... ارتع�شت له الظلم

وقد عنى �شباحا قيل...فيم اأعد؟ (

فاملقول ال�شعري ذو طابع �رضدي يعتمد التذكر 

الطفولة  باأجواء  الن�س  ت�شحن  تعبريية  كاآلية 

�شمري  هيمنة  مع  ال�شاعر،  ذاك��رة  يف  املمتدة 

لعتباره  الأخ�رض  ال�شوء  يعطينا  مما  املتكلم، 

ال�شرتجاع  تقنية   
رْ

عرب حتقيقه  يتم  ذاتيا  �رضدا 

كمظهر من مظاهر ال�رضد املتنوعة والتي حتقق 

يف  وت�شهم  الن�س،  يف  والغنائي  الدرامي  البعد 

تعميق الإح�شا�س بالتمزق والتناق�س والت�شظي 

وال�رضاع والغربة. 

اآلية  من هذا املنطلق فال�شياب يحاول بو�شاطة 

بفعل  هاربة  على مامح طفولة  القب�س  التذكر 

الغرتاب الق�رضي الذي حتياه الذات ال�شاعرة يف 

عامل يزيدها �شعورا باملفارقات.

ي��وظ��ف تقنية  ال�����ش��ي��اب، وه���و  ���ش��اك��ر  ف��ب��در 

املنفلت  ل�شتعادة  حماولة  هو  ال���ش��رتج��اع، 

 
ُّ
تعم ال��ت��ي  ل��اأج��واء  وا�شتح�شار  ال���ذات؛  م��ن 

الطفولة  �شغب  لكل  البكر  الأر�س  القرية،  ف�شاء 

احلياة،  و�شفو  ال��رباءة  على  الدالة  بحمولته 

غا عليها �رضدية،  بلغة تت�شف، يف ظاهرها،  �شبيِ
ُ
م

بالب�شاطة، لكنها 

لة باخللق والتجديد؛ 
ّ
 على امل�شتوى الدليل حمم

)27(
يقول:

اأغ�شانه  اأثقلت  نهاري  اأو  لليلي  اأبت�شم   )كنت 

الن�شوى عيون احلور

ظال  يف  يغني  اأو  ي�شحك  الهدار  جّدنا  وكنا 

اجلو�شق الق�شب

يف  واإخوتي  اإله«  يا  »غيثك  ينتظرون  وفّاحيه 

غابة اللعب

الناطور -  الأرانب والفرا�س، و)اأحمد(  ي�شيدون 

نحّدق 

يف ظال اجلو�شق ال�شمراء النهر -

ونرفع لل�شحاب عيوننا : �شي�شيل القطر

ذرى  وارتع�شت  النهر  قاع  فرّن  ال�شماء  واأرعدت 

ال�شعف

واأ�شعلت وم�س الربق اأزرق ثم اأخ�رض ثم تنطفئ 

)....

اللتقاط  بديعة  ب�شور  ب��اذخ��ة  ���رضدي��ة  يف 

الذاكرة  وهاد  يف  ال�شاعر  مع  ن�شيح  والت�شكيل 

ت�شويرة  منوالية   
رْ

عرب طفولة  مامح  متتبعني 

نقاوم  جعلنا  الذي  ال�شيء   ، �رضدية  اأبعاد  ذات 

هذا الإغراء الأ�شلوبي الذي زاد من حرارة اللحظة 

وهي  ال�شاعرة  ال��ذات  تعي�شها  التي  ال�شعرية 

ت�شتعيد هذا

 العامل املمتد يف ال�شفاء والبعث واخل�شب. ويف 

امللمح  هذا  جند  الت�شويري  ال�رضد  اآلية  �شياق 

ال�شاعر  هذا  ال�شبور:  عبد  �شاح  ال�شاعر  لدى 

ارة يف تثوير ال�شعرية 
ّ
الذي كان له اإ�شهامات جب

وخلق  ابتداع  من  اأ�شداه  ما  خال  من   ، العربية 

للن�شية ال�شعرية املعا�رضة ، اإذ وظف لغة اليومي 

جتربته  اإبداعية  من  زادت  ب��دللت  و�شحنها 

ال�شعرية، ووفق ت�شور يعطي لل�رضد طاقة خاقة 

)28(
يف تخ�شيب اخلطاب ال�شعري يقول:

) واأتى نعي اأبي هذا ال�شباح...

نام يف امليدان م�شجوج اجلبني

حوله الذوؤبان تعوي والرياح

لوه خا�شعني
ّ
ورفاق قب

وباأقدام جتر الأحذية

وتدق الأر�س يف وقع منّفر

طرقوا الباب علينا

واأتى نعي اأبي....(

بعدا  ثناياه  يف  نلم�س  ال�شعري  املقول  هذا  اإن 

متتالية  فال�شور   ، �رضدية  ب�شمات  ت�شويريا 
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ومتدفقة تدفق الدفقة ال�شعورية للذات ال�شاعرة؛ 

لنا عرب �شور  يقدمه  الأب  لنا موت  وهو ي�شف 

الأع���ايل،  م��ن  م��ت��دّف��ق  م��اء  ك�شال  م��رتادف��ة 

وبطقو�س جنائزية تربز الروؤية ال�شعرية املت�شمة 

بال�شج والعواء والوقع املنّفر، معجم �شعري يثري 

، وال�شعور بالأ�شى.  الإح�شا�س بالغثيان وال�شاأم 

هي �رضدية ممزوجة بالو�شف ت�شعى اإىل التعبري 

عن حجم املاأ�شاة التي حتياها الذات باأ�شلوبية 

�شعرية  اإىل م�شاف  اليومي  بلغة  ت�شمو  تعبريية 

ال�شعرية  اللغة   « لأن  متعّددة؛  بتاآويل  مرتعة 

ها الأول والأ�شا�س التاأثري اجلمايل، 
ّ
وظيفية، وهم

بخاف  وذلك  نف�شه،  التعبري  نحو  ه 
ّ

تتوج اإنها 

ال�شدق. ففي  والباحثة عن  الدقيقة  لغة املنطق 

 بقدر ما ير�شم 
)29(

اأهمية لل�شدق«  ال�شعر ل  لغة 

من  الرفد  خ��ال،  من  ال�شعرية،  هويته  ال�شاعر 

ينابيع املتخيل حتى ت�شتطيع التجربة اأن حتقق 

اللغة  مع  التعامل  »يف  هذا  من  ومكرْ جمالياتها، 

ا 
ّ
عم التعبري  على  ق��درة  اأك��ر  اأ�شبحت  بحيث 

واأوهام  انفعالت  من  ال�شاعر  نف�س  يف  يجي�س 

املح�شو�س  العامل  نطاق  يتجاوز  داخلية  وروؤى 

الأح��ام  على  يرتكز  خا�شا  عاملا  ن�شنع  كي 

)30(
والأوهام وال�شطحات واخليال« 

)31(
يقول ال�شاعر اأحمد عبد املعطي حجازي: 

يا عم..

من اأين الطريق؟

اأين طريق »ال�شيدة ؟

-اأمين قليا، ثم اأي�رض يا بني

***

و�رضُت يا ليل املدينة

اأرقرق الآه احلزينة

اأجر �شاقي املجهدة

لل�شيدة

با نقود، جائع حتى العياء

با رفيق

كاأنني طفل رمته خاطئة

فلم يعره العابرون يف الطريق

حتى الرثاء...(

من  �شمة  عن  يك�شف  ال�شعري  املقطع  ه��ذا  اإن 

هذا  يف  تتمثل  املعا�رض؛  العربي  ال�شعر  �شمات 

تعبريية  كو�شيلة  احلوار  عماده  ال�رضدي  امللمح 

بالغربة  واإح�شا�شها  ال��ذات  �رضاع  عن  للك�شف 

داخل ف�شاء املدينة املتوح�س، الذي تنتفي فيه 

ي حقيقة 
ّ
النبيلة، ولعل طريقة احلوار تعر القيم 

 ، بالعامل  عاقتها  يف  للذات  املاأ�شاوي  ال�شعور 

لي�رضد بعد ذلك حمنة الذات مع التيه وال�شياع 

الوجودي،  والذنب  باجلوع  وال�شعور  والغربة 

ده الذات املنفية 
ّ
ويبني اليتم الباطني الذي تتكب

القيم  عقال  من  املنفلتة  املدنية  �شحراء  يف 

الإن�شانية.

دروي�س  حممود  عند  كذلك  عليه  نعر  ما  وهذا 

يف �رضدية مراآوية م�رضودة بجمالية املاأ�شاوي 

ب��اإرادة  م�شّلحة  ال��ذات  فيه  نتك�شف  امل��وت،  مع 

)32(
املجابهة يقول: 

)  ولدُت اإىل جانب البئر

وال�شجرات الثاث الوحيدات كالراهبات 

ولدُت با زّفة وبا قابلة

يُت م�شادفة
ّ
و�شم

وانتميت اإىل عائلة

م�شادفة

وورثت ماحمها وال�شفات

واأمرا�شها..( 

هذه ال�رضدية املراآوية نق�شد بها قدرة الذات على 

روؤية نف�شها وهي ت�رضد تاريخ وجودها باأ�شلوب 

ير�شح ب�شخرية لذعة، وقا�شية ، ولعل هذا ما زاد 

من توتر العاقة بني الذات و�شبيهتها، هي �شرية 

ال�رضدية  فالنزعة  �شعريا؛   ت�رضيدها  مت  ال��ذات 

وا�شحة يف جتاربه ال�شعرية الأخرية، التي تت�شم 

بروح �رضدية متنح اخلطاب ال�شعري بعده الدرامي 

واجلمايل الذي  » يكر�س يف الن�س عاملا متوترا، 

)33(
ويخلق اأفقا اأكر ات�شاعا من الأفق الن�شي« 
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التي  الإب��دالت  عامات  من  ال�رضدية  ال�شمة  اإن 

تثوير  من  فتمّكنت  احلداثة؛  ق�شيدة  منها  ت 
ّ
مر

واخل�شوبة  بالتجدد  ز 
ّ
يتمي �شعري  خ��ط��اب 

الإبداعية؛ ولعل » اأهم املنجزات الن�شية حلداثة 

ال�شعر  الفا�شلة بني  الق�شيدة، اخرتاقها للحدود 

�شعرية  غري  اأن��واع  لتوظيف  �شعيها  اأي  والنر، 

يف ثنيات الن�س ال�شعري. هذا ما �شيوؤهل حداثة 

اإىل  البعيدة  مقرتحاتها  بع�س  يف  الق�شيدة، 

مب�شتويات  يحفل  بجعله  الن�س  حركية  تفعيل 

�شعرا  عترب 
ُ
ي ك��ان  م��ا  غ��ري  م��ن  اآت��ي��ة  تعبريية 

 
)34(

حم�شا« 

اخلطاب  مامح  من  كملمح  ال�رضدية  فالبنية 

يف  مهما  دورا  تلعب  احلداثة  لق�شيدة  ال�شعري 

الن�س  يف  احلكائي  لل�شياق  جتديدية  اآفاق  فتح 

عبد  ال�شاعر  مع  اأوجها  و�شلت  لكنها  ال�شعري، 

هذه  تنفتح  اأن  ا�شتطاع  الذي  البياتي  الوهاب 

الق�شيدة على البعد احلكائي ال�شهرزادي 

)35(
يقول: 

)راأيت يف املنام

حمبوبتي عارية، ترق�س يف كاأ�س من املدام

ويف  الكاأ�س  يف  غرقت  لكنني  اأ�رضبه،  اأن  اأردت 

الظام.

  م�شتمدة من الفن ال�شنيمائي ، مما يزّكي البنية 

ال�رضدية يف اخلطاب ال�شعري املعا�رض. فالروؤية 

ذات �شمات حكائية حتاول الوقوف على احلا�رض 

لت�رضيده  املا�شي  نحو  ارت��دادي��ة  عملية  يف 

احلكي  ع��امل  عتمات  ي�شيء  حكائيا  ت�رضيدا 

ال�شهرزادي املمتد يف الذاكرة الرتاثية املتوهجة 

، كرتاث جماعي يعتمد على احلكي لإنقاذ املراأة 

من املوت، ومن مت فق�شيدة احلداثة تروم اإنقاذ 

اللغة املحكية من انغاقها ال�شلبي، لتنفتح على 

ال�شعر ومتتزج به يف �شوغ جمايل فني؛ وذلك 

يف م�شهدية جتوهر الظاهر؛ وت�شتكنه املبّطن.

وعليه فاإن ال�شاعر اأمل دنقل �شتكون له اإ�شافات 

املعا�رض  ال�شعري  اخل��ط��اب  اأ�شبغت  نوعية 

ال�رضدية  ال�شعرية  فيه  لعبت  ب�شحنات جتديدية، 

وتو�شيع  التعبريية  الأ�شاليب  تكثيف  ة 
ّ
مهم

بو�شاطة  ذلك  من  متّكن  وقد  والدللت،  املعاين 

امل�شهدية الت�شويرية التي تعترب �شمة من �شمات 

التداخل الفريد بني ال�شعر والنر يف �شورة تزيد 

من  وغريه  الفذ؛  ال�شاعر  هذا  جتربة  ح��رارة  من 

حجم  لنا  ي�شمح  ل  ال��ذي  املعا�رضين  ال�شعراء 

يف  يقول  جتاربهم،  يف  بالتف�شيل  ال��درا���ش��ة 

)36(
م�شهدية ت�شويرية م�رضدنة �شعريا: 

) يف غرف العمليات

اء اأبي�س
ّ
كان نقاب الأطب

لون املعاطف اأبي�س

تاج احلكيمات اأبي�س، اأردية الراهبات

املاءات

ة ، اأربطة ال�شا�س والقطن
ّ
لون الأ�رض

م، اأنبوبة امل�شل، كوب اللنب
ّ
قر�س املنو

كل هذا ي�شيع بقلبي الوهن

كل هذا البيا�س يذّكرين بالكفن...(

�شعرية مرتعة بنب�س  بلغة  ال�شاعر  ا�شتطاع  لقد 

 يف �رضدية ت�شويرية زادت من 
ّ

اأن يعرب اليومي 

حّدة التوتر التي تعي�شها الذات ال�شاعرة، ف�رضدية 

بوؤرة م�شهدية  القول- ت�شكل  اإن �شح   � البيا�س 

اإط��ار  يف  ال��وج��ودي  بالبعد  مفعمة  ت�شويرية 

�رضاع ال�شاعر مع املوت، وهو طريح ال�رضير يف 

وهو  فال�شاعر  امل�شت�شفى،  يف   )8( رقم  الغرفة 

لغة  من  ال�شعري  معجمه  ا�شرتفد  املوت،  يواجه 

املكابدة  القارئ حجم  اإىل  اليومي حتى يو�شل 

اخلطاب  اأن  غري  الأثناء،  تلك  يف  دها 
ّ
يتكب التي 

اأن   توؤ�ش�شه جتربة املوت ل يعني  الذي  ال�شعري 

الن�س ال�شعري« ل ميكن اأن يفهم يف اإطار الواقع 

املاّدي فقط، اإذ ل ياأخذ من الواقع �شوى مناذج 

عنه،  انزياحا  اأو  للواقع  انعكا�شا  لي�س  اأي  منه، 

عاقة  كونها  يف  بينهما  العاقة  تتحدد  واإمنا 

تفاعلية متّكن وظائف الن�س املبدئية من �شبط 

)37(
�شياق الن�س وحتديد معاله الكربى » 
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الختيار  ه��ذا  عن  اأدوني�س  ال�شاعر  يخرج  مل   

يرى  لكنه  ال�شعر؛  يف  ال�رضد  بتوظيف  املتعلق 

اأن هذا ال�شتخدام ينبغي اأن يكون لغاية �شعرية 

خال�شة، مبقدورها تفجري الطاقة املجازية للغة، 

على اعتبار اأن ال�شعرنة تطوير ملفهوم اجلمالية 

�شحر  يف  املتمثلة  جاكب�شون  لها  نّظر  كما 

التعبري، ويف هذا  اللفظ ودقة  الو�شف وجمالية 

دعوة اأكيدة على اأن اخرتاق وتغلغل ماهو �رضدي 

اإذ  فيه،  لب�س  ل  اأمر  احلداثة  ق�شيدة  �شعرية  يف 

جماليا  ملمحا  ي�شفي  حيويا  بعدا  للن�س  مينح 

وفنيا، ومن الأليات ال�رضدية التي مت ا�شتخدامها 

التي  الت�شويري،  ال�رضد  اآلية  اأدوني�س  لدن  من 

فاأدوني�س  وعليه  وال�رضد،  ال�شعر  ت�شايف  تربز 

على  ق��ادر  ال�شعري  الن�س  ب��اأن  م��درك��ا  ك��ان 

ت�شتند  التي  املعرفية  املنطلقات  كل  احت�شان 

على ال�رضدية التي متثل » ت�شكيا جماليا باللغة 

حركة  يعك�س  اإن�شانيا  ن�شاطا  كونه  جانب  اإىل 

واقع اجتماعي تاريخي حمدد عك�شا خا�شا« 

ال�شيء الذي يوؤكد على اأن التقنيات ال�رضدية �شّقت 

وغدت  الأدوني�شي  ال�شعري  الن�س  اإىل  طريقها 

)38(
واحدة من جمالياته اجلديدة يقول اأدوني�س: 

) احلياة هزيلة يف هذه الدقائق من العمر، النهار 

اأهداب طويلة. ول  ل حواجب له. ولي�س لل�شم�س 

هم�س يف بردى والفرات، ل متلمل. ال�شالة عاقر 

اإىل  بقاياه  والتاريخ يحمل  يف بادي وخر�شاء 

اأر�س اأخرى(

�رضديا،  نف�شا  فيه  نلم�س  ال�شعري  املقول  هذا   

جلية  وتقنياته  ال�����رضد  عنا�رض  فيه  تتجلى 

يف  احلياة  لنا  يقّدم  فهو  وال���دللت،  املامح 

ت�شويرية �رضدية  تقراأ حال اأمة م�شلولة الإرادة؛ 

وباأ�شلوبية  ومنتٍف،  املعامل  فاقد  الزمن  حيث 

مفارقة لت�شوير مكابدات الذات ال�شاعرة. وعليه 

العربية مل تعد تويل  ال�شعرية  »اإن  القول  ميكننا 

ما  بقدر  الن�س،  دلل��ة  بتفرد  خا�شا  اهتماما 

ت�شّكل  التي  الفاعلة  امل�شتويات  مبجموع  تهتم 

البنية الكلية للن�س بكل ما بداخلها من عاقات 

اأخرى«  تقاطع مع ن�شو�س  اأو  اأو خفية  ظاهرة 

)39(

جتربة  يف  بجاء  حا�رضة  ال�رضدية  البنية  اإن 

ال�شاعر عبداهلل راجع؛ ذلك اأن هذه ال�رضدية حتقق 

بعدا دراميا ، وت�شحن اخلطاب ال�شعري بالتوهج 

الذات  يخالج  عما  الك�شف  يف  والعمق  ال��دليل، 

مفتوحة  حركة   « عن   
ّ

تعرب باطنية  توترات  من 

باطنية  يف  عميقة  وحركة  اخلارج  مظهرية  يف 

  ولي�س غريبا القول اإن جتربة ال�شاعر 
)40(

الداخل«

ي�رضد،  فهو  ال�رضدية،  الأ�شالة  هذه  من  منبثقة 

يف  بها  حمتفى  �شخ�شيات  �شرية  �شعرية،  بلغة 

بن  وع��روة  ال�شكدايل  ك�شالح  ال�شعري  خطابه 

الورد، وعبد الرحمن الأ�شعث واملتنبي؛ فال�رضد 

لديه  ال�شعرية  التجربة  ن�شيج  يف  بقوة  حا�رض 

)41(
يقول: 

 ) يعدو.. �رضوال ف�شفا�شا وقمي�شا مّت�شخا

ان بوم�س بريق
ّ
يعدو.. عيناه ال�شيقتان ت�شع

يغرق يف �شوفية يوما

ويفي�س بُخبث عن لقمته بالعدو على قدم

مل يعرف نعا يعدو، والراأ�س العاري... (
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البقية بموقع المجلة على االنترنت



اخلطابات  مقاربة  اأّن  اإىل  بداءة  الّتنويه  يجدر 

ال�ّشعرية على اأ�شا�س علمي جترب الباحث على اأن 

قوط يف الأغرا�شية، وذلك 
ّ
يعدل مببحثه عن ال�ش

انبناء  كيفية  على  ا 
ًّ
من�شب اهتمامه  يجعل  باأن 

وحتديد  فيه،  ة 
ّ
الإبداعي وماآتي  ال�ّشعري  اجلميل 

بها،  املنوطة  والوظائف  وجتّلياتها  م�شتوياتها 

الوهن،  ومناطق  ة 
ّ
القو موا�شع  حول  ومرتكزا 

ة 
ّ
ل يف ذلك هو احل�شور والغياب والوظيفي

ّ
واملعو

ة ر�شد الظواهر 
ّ
 اأي�شا اأّن عملي

ّ
والّتحويل. وبديهي

 املعابر 
ّ

ة وو�شفها اإمّنا هي عتبة دنيا جت�رض
ّ
الفني

اإىل عتبة عليا تتمّثل يف الّتاأويل وم�شاراته، اّلذي 

وّفر للقارئ الّنوعي م�شاحة للخلق والإبداع.
ُ
ي

املمهور  ببحثنا  م��و���ش��ول  ث���اٍن  اإمل���اع  ويف 

ة )اإيقاع اخلطاب 
ّ
ومنطيقي

ّ
ة الق�شيدة الر

ّ
ب��"�شعري

الأن��واع  �شعرية  اأّن  ح 
ّ

نرج ا("، 
ّ
تكويني عن�رضا 

ة، 
ّ
خافي ة 

ّ
وق�شي ة، 

ّ
�شجالي م�شاألة  هذه  ة 

ّ
الأدبي

غري  فيها  والقول  منازعات،  منطقة  يف  واقعة 

كوهني  جون   
ّ
الأ�شلوبي يجعل  فبينما  حم�شوم. 

غا لل�ّشعر 
ّ
)Jean Cohen( ال�ّشعرية اخت�شا�شا متفر

عليه  ومق�شورا  الفّني  الوجه  هذا  على  ومعقودا 

�شامل  غري  ة، 
ّ
القولي الأف��ان��ني  من  �شواه  دون 

ة، لأّنها ح�شب اعتقاده "علم 
ّ
ة الأنواع الأدبي

ّ
بقي

Jako-( جاكب�شون  يجعل   ،
)1(  " ال�ّشع رمو�شوعه 

املنجزات  كّل  على  منفتحا  اأفقا  ال�ّشعرية   )bson

فّنية،  اأعمال  ت�شتوي  اأن  لها  يقّدر  اّلتي  الّلفظية 

املذكور  ال�ّشكايّن  نظر  يف  ال�ّشعرية  فمو�شوع 

وؤال: ما الذي يجعل من ر�شالة 
ّ
"الإجابة عن ال�ش

.
ة اأثرا فّنيا" )2(

ّ
لفظي

ولكن يجمل بنا اأن ن�شّدد على كون ال�ّشعرية عند 

ة، 
ّ
جاكب�شون رغم اأّنها �شمة عابرة لاأنواع الأدبي

والأق��وى  الأب��رز  مة 
ّ
ال�ش ال�ّشعري  ال��داّل  يف  تظّل 

. ويف هذا امل�شمار يقّدم تعريفا 
)3(

والأكر هيمنة 

فيه:  يقول   )dominante le( "امُلهيمنة" مل�شطلح 

 
ّ

البوؤري العن�رض  باأّنها  املهيمنة  حتديد  "ميكن 
العنا�رض  اّلتي تتحّكم يف  ا. وهي 

ّ
اأثر فّني م يف 

ت�شمن  اّلتي  وهي  لها. 
ّ
وحتو مها 

ّ
وتتم الأخ��رى 

.
متا�شك البنية" )4(

 املهيمن يف 
ّ
ونقّدر من موقعنا اأّن العن�رض البنائي

ة، 
ّ

 بخا�ش
ّ
ومنطيقي

ّ
ة، ويف املنجز الر

ّ
ال�ّشعر بعام

يتمّثل يف الإيقاع، ومرّد هذا الّتقدير ا�شتئنا�شنا 

من  النّقاد،  كبار  اأدركها  اّلتي  مة 
ّ
القي بالّنتائج 

ة 
ّ
تها الّناقدة البلغاري

ّ
ذلك العروة الوثقى التي اأقر

الإيقاع  بني   )Kristeva Julia( كري�شتيفا  جوليا 

للّن�شو�س  ر 
ّ
تدب بعد  فارتاأت  اللغوية،  والوظيفة 

املذكورة  بالوظيفة  لزاما  �شة 
ّ
متلب ية 

ّ
خا�ش اأّنه 

. وبعبارة مي�شونيك )Meschonnic( كّل �شفحة 
)5(
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ِة يَدِة الُرّوَمْنِطيِقيَّ ُة الَق�سِ �ِسْعِريَّ

ا( ِويِنيًّ ًر� َتكنْ �سُ )�إِيَقاُع �خِلَطاِب ُعننْ

*
حمرز ر��سدي 

*  باحث واكاديمي من تونس



. وتبعا ملا 
)6(

من �شفحات ال�ّشعر اإيقاع م�شتدمي 

ينتظم   
ّ
كيفي اأو   

ّ
نوعي ت�شّكل  اأّنه  لنا  بان  تقّدم 

ية، وي�شهم ب�شفة مبا�رضة 
ّ

خمتلف البنيات الن�ش

ية، وبالقدر نف�شه تت�شاند 
ّ

يف حبك الأن�شجة الن�ش

خلق  يف  امتة 
ّ

وال�ش منها  ائتة 
ّ

ال�ش نات 
ّ
املكو

ة 
ّ
دينامي وه��ذه  اخل��ط��اب،  يف  وبعثه  الإي��ق��اع 

ة، حا�رضة يف اخلطابات ال�ّشعرية مبختلف 
ّ
جدلي

مقادير  تباينت  واإن  واجّتاهاتها  عناوينها 

مور وتغايرت. ة وال�شّ
ّ
احل�شور من حيث القو

ال�ّشعرية  امل��م��ار���ش��ة  �شلب  يف  اأّن���ن���ا  ومب���ا 

�شلة  على  ج 
ّ
نعر اأن  بنا  يجدر  ة 

ّ
ومنطيقي

ّ
الر

اأع��ام  اأح���د  منظور  م��ن  ب��الإي��ق��اع  ال�ّشعرية 

بوجاهة  �شّلموا  اّلذين  الأمل��ان  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر

القائل   )Goethe( غوته  ونق�شد  الفكرة،  ه��ذه 

لفكرة  وج��ود  "ل  فيها:  �شبهة  ل  ة 
ّ
جهري بنربة 

. والأرجح اأّن ال�ّشاعر 
ة دون اإيقاع" )7(

ّ
ة حي

ّ
�شعري

اإىل  منجذبا  خطاباته  يف  ك��ان  ومنطيقي 
ّ
الر

ة، 
ّ
كوني ة 

ّ
�شمفوني هي  اأو  ممو�شقة،  اأوىل  اأزمنة 

على  العزف  يف  ت�شارك   ،
ّ
بدئي  

ّ
طبيعي وحمفل 

وتريته كّل الكائنات، يف طق�س مقّد�س ي�شتدعي 

 .)Orphée( خل�شة اأ�شطورة الفتى املو�شيقي اأوريف

بالأ�شا�س  هو  البدايات  زم��ن  اإىل  احلنني  ه��ذا 

ابتدعه  اّلذي  والإيقاع  ق�س 
ّ
للر ظماأى  التفاتة 

نها 
ّ
ل باأجرا�س يقرعها القلب و يدو

ّ
الن�شان الأو

وبالكلمات  والقفزات،  "بالإيحاءات  اجل�شد، 

خات اخلالية من املعنى، 
ّ

املنطوقة غالبا وال�رض

 
ّ
ة اّلتي ت�شدرها الع�شي

ّ
وبالأ�شوات ال�شطناعي

.
واحلجارة" )8(

بنائها  اأ�شل  يف  اخلطابات  ك��ّل  حملت  ولئن 

الّلغوي درجة من درجات الّتوقيع فاإّن امللفوظ 

بامتياز،  املوّقع  هو  �شواه  خاف  على  ال�ّشعري 

وهذا دليُل تباعٍد بني املنظوم واملنثور، واأمارُة 

ا 
ّ
اأم  ،

ّ
دائ��ري ف���"ال�ّشعر  بينهما،  قائمٍة  م�شافٍة 

على  وؤي��ة 
ّ
ال��ر ذات  وتتواتر   

)9(
فخّطي"،  الّنر 

Condil-( وكندياك   )Malherbe ملهارب  )ل�شان 

لنا:  يقولون  حينما   )Valéry( وف��ال��ريي   )lac

ا اخلطابات 
ّ
. اأم

وال�ّشعر رق�س" )10( م�شي،  "الّنر 
غة للّدر�س الّنقدي والإيقاعي منه 

ّ
العاملة املتفر

بدورها  تربح  فلم  والّتدقيق  الّتحديد  وجه  على 

الأوا�رض  عقدت  بل  الإيقاع  لية 
ّ
اأو على  الّت�شديد 

 
ّ
الأنرتوبولوجي  

ّ
الإنا�شي املعطى  وبني  بينه 

ل 
ّ
اأو هو  ال�ّشعري  الوعي  اأن  اإىل  بع�شها  وانتهى 

�شمة  وتوقيعه   .
)11(

 
ّ
اإيقاعي وعي  وبالأ�شا�س 

الّلغوية،  العامات  حبك  م�شتوى  يف  م��ائ��زة 

بل  وال��ّدللت،  املعاين  م�شتوى  يف  داّل��ة  و�شمة 

يذهب   )Meschonnic Henri( مي�شونيك  هرني  اإّن 

ال�ّشعر  يف   Signifiance الّتدلل  "مفهوم  اأّن  اإىل 

 ولذلك كان 
)12(

ة بالإيقاع"، 
ّ

احلديث يرتبط خا�ش

ر اأمر ال�ّشعر وماآتيه 
ّ
لزاما على الباحث وهو يتدب

من  ة 
ّ
الإيقاعي الّظاهرة  لية 

ّ
اأو يعي  اأن  ة 

ّ
اجلمالي

ة لل�ّشعر، وطرائق ت�شّكلها، 
ّ
جهة املنابت الأ�شولي

وهذا  ة. 
ّ
الوظيفي واأبعادها  ح�شورها،  ودرج��ة 

جعل  اّلذي  ال�ّشعر  منطق  يفر�شه  الّنقدي  الوعي 

ته وعن�رضا 
ّ
من الّتوقيع حمّددا من حمّددات هوي

ا ل غنى عنه.
ًّ
تكويني

نرتئي  املفرطة  ورية 
ّ

ال�ش نتحا�شى  وح��ّت��ى 

منكث   
ّ
ثم القدمي  الّنقدي  الوعي  على  الّتعريج 

ة 
ّ
يف حلظة لحقة عند منزلة الإيقاع يف الّنظري

تثمني  وقع  فقدميا  له.  وروؤيتها  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر

ا 
ً
عالي اخلليل  �شها 

ّ
كر اّلتي  ة 

ّ
العرو�شي املوازين 

ًا دونه يختّل امللفوظ 
ّ
حّتى ا�شتوت مقّد�شا جمالي

والأنكى  ة. 
ّ
الإبداعي ة 

ّ
العملي وترتك�س  ال�ّشعري 

العرو�س  الّت�شوية بني مفهوم  اأّنه مّتت  من ذلك 

املنجزات  تفقري  اأ�شهم يف  ا 
ّ
الإيقاع مم ومفهوم 

ة اّلتي اأ�شبحت تقّد على مقا�س اإكراهات 
ّ
الإبداعي

 Kristeva( اأو بعبارة جوليا كري�شتيفا ة، 
ّ
عرو�شي

ryth-(  )13(
Julia( الّدقيقة على مقا�س "قيد اإيقاعي

ة التلّفظ. بل 
ّ
mique Contrainte(  �شابق على عملي

�شمة  اإىل  ُتعزى  العرو�س  اأ�شطورة  خطورة  اإّن 

ة 
ّ
والّاتاريخي ة 

ّ
والّازماني به،  �شة 

ّ
املتلب اجلمود 
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غوته: ل 

وجود 

لفكرة

 �سعرّية 

حّية دون 

�إيقاع



اأداة   
ّ
ا�شتقر ولذلك  له،  املازمة  ة 

ّ
والّا�شخ�شي

تنميط لاأ�شكال ال�ّشعرية اأكر منه عن�رض فرادة 

رات 
ّ
مقر على  الّتعويل  توا�شل  ولقد  ومغايرة. 

ة 
ّ
ال�ّشعري املمار�شة  ح��دود  اإىل  ة 

ّ
الوزني اخلليل 

ال�ّشعر  حا�رض  على  تراهن  مل  اّلتي  ة 
ّ
الإحيائي

ال�ّشعري،  �شلفه  على  راهنت  ما  بقدر  وم�شتقبله 

فكانت اأذنا �شاغية اإىل اأ�شوات ما�شية، ول�شانا 

ناطقا عن جتارب تالدة، وبعبارة خمت�رضة لقد 

ة 
ّ
�شعري جتربة  غالبة  ب�شفة  ة 

ّ
الإحيائي مّثلت 

مو�شوعة بني قو�شني ومتعالية وروح الع�رض. 

 
ّ
       واإذا كان من حديث عن انقطاع اب�شتيمولوجي

تاريخ  ويف  عموما،  ال�ّشعري  اجلميل  تاريخ  يف 

احلديث  فهو  خ�شو�شا  العربي  ال�ّشعري  اجلميل 

على  اج��رتاأت  اّلتي  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر ة 

ّ
الّنظري عن 

 ،
ّ
الكا�شيكي ال�ّشعري  املنوال  قوانني  خلخلة 

 
ّ

ب��اأي ت��ع��رتف  ل  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر احل��داث��ة  لأّن 

معادل  ياق 
ّ
ال�ش هذا  يف  املقّد�س  اأّن  اإذ  مقّد�س، 

 .
ّ

والتغري التبّدل  عن  والقعود  كون 
ّ
وال�ش للّثبات 

حركة  عمقها  يف  ة 
ّ
احلداثي ة 

ّ
اجلمالي وؤي��ة 

ّ
وال��ر

ب املجهول ول تخ�شى املخاطرة 
ّ
عنيفة ل تتهي

�شديدة  وجت��ّدد  حياة  عامة  اإّنها  والن��دف��اع، 

الأطروحة  وتندرج  والتحّنط.  امل��وت  ل�شيماء 

الإيجابي،  باملعنى  ة، 
ّ
النقابي ة 

ّ
منطيقي

ّ
الرو

�شبيل  وعلى  وال�ّشعر.  لل�ّشاعر  ة 
ّ
�شمولي روؤية  يف 

ومنطيقي كفا عن 
ّ
الإملاع، نذهب اإىل اأّن ال�ّشعر الر

ا ميتح من بطون القوامي�س 
ّ
كونه اإرغابا قامو�شي

من  �شوتا   
ّ
لي�شتقر املتقادمة،  الكتب  هات 

ّ
واأم

ولهجا  مقاماتها،  بني  متنّقا  الّنف�س،  اأ�شوات 

واأط��واره��ا،  تقّلباتها  عن  ا 
ّ

معرب مبكنوناتها، 

تعبرية  داف��ق��ا،  وانثيال  هم�شا  ي��ت��وارد  ولذلك 

اّلذي ل ميكن  �شادقة عن الإ�شجائي والعاطفي 

اأن يقال يف لغة العقل، فالعقل جماله الو�شوح 

وال�ّشفافية والّنهار.

ال�ّشعر  ف��اإّن  نحو،  هكذا  على  الأم��ر  ك��ان  واإذا 

ل عن املنظور الّن�شقي اّلذي يطابق بينه 
ّ
�شيتحو

الّتجويد  على  والقدرة  ناعة 
ّ

وال�ش الّنظم  وبني 

ة 
ّ
النبو منظور  اإىل  ليلتفت  الّنماذج  وا�شتن�شاخ 

ية- 
ّ
احلر من  مزيد  اإىل  "بحاجة  فهو  وؤي��ا، 

ّ
وال��ر

اّلذي  ال�ّشعر  بل   
)14(

 ، ة" 
ّ
والّنبو  

ّ
ال�رض من  مزيد 

جمعاء  ة 
ّ
الإن�شاني �شوت  لينت�شب  اخللود  ا 

ّ
يتغي

يف  "يحمل  والأوط���ان  الأزم���ان  اختاف  على 

اأن  دون  ة، 
ّ
نبو نفحة  فيها  عميقة  طاقة  رحمه 

اّلذي  الع�رض  عن  الّتعبري  عن  بالّطبع،  يتخّلى 

.
ينتمي اإليه" )15(

اإىل  الّنظرة  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر مع   

ّ
�شتتغري ولذلك 

الإيقاع، من دراية بفّن الأعاري�س، ودربة على 

اإىل  اإن�شات  اإىل  القوايف  وعلم  والعلل  الّزحاف 

وم�شاعر،  اأحا�شي�س  نة 
ّ
املتلو الباطن  اإيقاعات 

يلتقط  ل  اّلتي  الكون  توقيعات  اإىل  واإ�شغاء 

 زهد يف عامل الّنا�س 
ّ
تناغماتها اإّل �شاعر مو�شيقي

اخب فاحت�شنه �شميم احلياة وعكفت على 
ّ

ال�ش

اأ�شارت الّناقدة جوليا  . وقد 
ّ
تربيته الّطبيعة الأم

كري�شتفا )Krestiva Julia( اإ�شارة نبيهة اإىل تنّكب 

العموم عن املنوال  الق�شيدة احلديثة على وجه 

املتقادم، الأمر اّلذي "يره�س باحتمال التخّلي 

 
ّ
اإيقاعي تنظيم  ل�شالح   

ّ
الّتقليدي ال��وزن  عن 

.
�شتحدث" )16(

ُ
م

ة 
ّ
العربي ة 

ّ
ومنطيقي

ّ
الر ن��ة 

ّ
امل��دو ح�شدت  ولقد 

دلئل لي�شت قليلة فيها اإجماع على تبّدل ال�ّشعر 

مفهوما وخ�شائ�س، ونخال الإيقاع اأدّق دقائق 

الّن�شو�س  على  فعاوة  �شماته.  واأجلى  ال�ّشعر 

خال  من  نعيمة  ميخائيل  مّثلها  اّلتي  الّنقدية 

ة 
ّ
الإبداعي الّن�شو�س  ت�شقط  "الغربال" مل  موؤّلفة 

ة 
ّ
ال�ّشعري مو�شوع  يف  اخلو�س  اعتبارها  من 

اخلطاب  اأو  ال�ّشعر  على  بال�ّشعر  عرف 
ُ
ي ما  يف 

اأمام ق�شيدة تفّكر  الوا�شف، ليجد القارئ نف�شه 

ئه 
ّ
وتهي فتنتها،  ومواطن  تها 

ّ
جمالي ماآتي  يف 

الفّنية  الأ�شكال  اإىل  الّطماأنينة  عن  ل��اإق��اع 

وؤيا 
ّ
الر من  م�شاحة  ودخول  �شة 

ّ
املكر ة 

ّ
التقليدي

والإ�شغاء والإف�شاء تتقاطع فيها الّذات املبدعة 
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د�ئرّي، 

�أّما �لّنثـر 

فخّطي



غري  على  اخللق  ف�شاء  يف  املتلّقية  ال��ّذات  مع 

اجلمال  ومعانقة  الّدفني   
ّ
ال�رض ومكا�شفة  منوال، 

ومنطيقي، 
ّ
الر ال�ّشاعر  على  كان  ولذلك  الأ�شمى. 

ع، اأن يلج عامل ال�ّشعر خايل الّذهن من 
ّ
وهو امل�رض

من  يتخّفف  حّتى  القدمية،  �شة 
ّ
املوؤ�ش ا�شرتاطات 

�شلطان املا�شي، ويكفل له هذا التخّفف من ثقل 

م�رضوعه  بخطاطة  الّتب�شري  ناعة 
ّ

وال�ش الّثقافة 

Métalinguis- )اجلديد املبثوث يف املاورا لغوي 

tique(، اأو يف املاورا ق�شيدة )Métapoème(، حيث 

حتمل الق�شيدة، كما ال�ّشاأن مع اإيليا اأبي ما�شي، 

ة 
ّ
قوانني انبنائها وتخّلقها انطاقا من كيميائي

يف  يقول  اخلارج.  اإكراهات  عن  منف�شلة  ة 
ّ
ذاتي

مل(
ّ
 )جمزوء الر

)17( 
ق�شيدة "الفاحتة":

َنا زرْ َ
و

َ
لرْفَاًظا و  اأَ

َ
ر

رْ
ع َت ال�شِّ

رْ
ب �شيِ

َ
نِّي اإيِنرْ ح َت ميِ

رْ
َل�ش

ا نَّ ا َكاَن ميِ
َ
ى م َق�شَ ي، وانرْ بيِ

رْ
َك َدر

ُ
ب

رْ
 َدر

رْ
َخاَلَفت

َن�������ا زرْ ُ
ح

َ
ا و

ًّ
ي َهم َتنيِ اَّ َتقرْ نِّي َلئيِ َ

َطليِقرْ ع َفانرْ

��َنى غرْ َ
 م

َ
يَاي ى ُدنرْ

َ
و �شيِ

َ
يًقا و فيِ

َ
ي ر يِ

رْ
ذرْ َغري خيِ اتَّ

َ
و

مبوقع  مو�شولة  ال�ّشعري  املقطع  هذا  ية 
ّ
واأهم

اإذ  "الفاحتة"،  وهي  اإليها  ينتمي  اّلتي  الق�شيدة 

ادرة، 
ّ

"اجلداول" منزلة ال�ش تنّزلت من جمموعة 

وقامت يف نظر بع�س الّدار�شني مقام "الد�شتور" 

اأبي  )اإيليا  بينه  يربط  اأن  يريد  اّلذي  "العقد"  اأو 

اجلديد  ال�ّشعري  طوره  يف  قارئه  وبني  ما�شي( 

خال  م��ن  ما�شي،  اأب���و  ينكث  ب��ل   ،
)18( هذا" 

اأوا���رضه  ويفّك  مواثيقه  ال�ّشعري،  املثال  ه��ذا 

اإنتاج  مبرا�شم  ع 
ّ
املت�شب الّتقليدي  املتلّقي  مع 

الّنقد  اأع��ام  لها  د 
ّ
قع مثلما  ال�ّشعرية  الأقاويل 

ة م�شتاأن�شا 
ّ
القدمي، واملتعامل مع احلداثة اجلمالي

 للع�رض 
ّ
ة ل متت

ّ
ة وعّدة مفهومي

ّ
باأحكام ما قبلي

ا 
ًّ
ا يجعل تعيريه ال�ّشعر ت�شنيعا ايِنطباعي

ّ
ب�شلة مم

�شاحبنا  يقرتح  املقابل  يف  ا. 
ًّ
و�شطحي ا 

ً
ع

ّ
مت�رض

روؤية �شديدة وجديدة للجميل ال�ّشعري، فيعتربه 

وايِنفاًقا  الإن�شان،  يف  وحي 
ّ
بالر منوطا  خلقا 

وامتاكه  حيازته  اإىل  الكلمات  ت�شعى  ا 
ًّ
باطني

لي�س  املتلّقي  ه��ذا  املتلّقي؛  اإىل  اإي�شاله   
ّ
ث��م

القافوي  الّت�شفيق  معر�س  يف  عجول  م�شتهلكا 

الإ�شغاء،  فّن  يتقن  بل  البديعي،  وال�شتعرا�س 

الآخ��ري��ن  ب���دوره مت��ّث��ل جت���ارب   
ّ

اّل���ذي يج�رض

يقول  الأنطولوجي.  م��دارات  يف  بهم  واللتقاء 

ا ميثاقه مع متلقٍّ بديٍل من خال الق�شيدة 
ً
مربم

)19(
ذاتها )الفاحتة(: 

نَا ُت حَلرْ
رْ
ع قَّ َ

َت مَا و نرْ
َل اأَ

رْ
ي... اأََنا َلو يقيِ فيِ

َ
يَا ر

���ى ي اأََتَغنَّ �ديِ
رْ

ح
َ
ُت و ا ُكنرْ ي مَلَّ

ِّ
ُكنرَْت يفيِ �رضيِ

َن����ى
رْ
ج

ُ
ي

َ
��ا �ش

ً
م

رْ
و

َ
ُه ي ، اإٍنَّ ُ

َاه
ُ

�َس ح
رْ
و

َّ
 الر

ُ
�س بيِ اأُلرْ

َن����ا ذرْ ��َك اأُ
ُ

وح
ُ
وحي َفلرَْتُكنرْ ر

ُ
 ر

ُ
َداء

رْ
هيِ اأَ�ش َهذيِ

َنا
رْ
�ش

ُ
 ح

َ
�س

رْ
 مَا َلي

رْ
رح اطَّ

َ
، و

ُ
ه ًنا َفُخذرْ

رْ
�ش

ُ
درْ ح اإيِنرْ جَتيِ

ا  َفنَّ
َ
َغاء

رْ
، َفاجعل الإيِ�ش ليِ َفنٌّ

رْ
�َس الَقو

رْ
ع

َ
اإيِنَّ ب

ا 
ً
رئي�ش رهاًنا  ن�شتجلي  ال�شّاهد  هذا  خال  فمن 

ة، جماعه العمل 
ّ
ومنطيقي

ّ
ت�شتند اإليه ال�ّشعرية الر

ذاته  مع  املن�شجم  الّنوعي  املتلّقي  اإيجاد  على 

�شنن  مع  املتماهي  املتلّقي  ل   ،
ّ

اخلا�س وذوقه 

اأبو ما�شي  اإيليا  ايِختار  ة. ولذلك 
ّ
الّذائقة الّتقليدي

ل  مرهف  اإح�شا�س  �شاحب  رفيقه  يكون  اأن 

ب روحه 
ّ
ة مبا�رضة، مبعنى اأن تتدر

ّ
�شاحب حا�ش

 
ّ

على فّن ال�شغاء ل اأن ي�شتجيب ملعطيات احل�س

 Sens( امل�شرتك   
ّ

احل�س يف  ط 
ّ
وي��ت��ور اخلارجي 

الّدوام  على  هي  الأذن  ثقافة   " لأّن   ،)commun

.
ثقافة �شلطة: كّل �شمع طاعة" )20(

يف  املقابل  بالّطرف  ومنطيقي 
ّ
الر وال�شتغال 

احلاّد  ال�ّشاعر  وعي  يجلو  ة 
ّ
الّتخاطبي ة 

ّ
العملي

ة �رضب من الّتهافت، 
ّ
باأّن الإ�رضاف يف الرّنج�شي

معرفة  اإىل  مدخا  بالآخر  اللتقاء  وب�رضورة 

حقيقة الّذات والعامل، وي�شتوجب هذا الأمر اإمناءه 

حتديدا،  امل�شتوى  هذا  يف  ال�ّشعري.  الف�شاء  اإىل 

جمموع  من  اأكر  هي  "العبارة  اأّن  نعيمة  يرى 

د 
ّ
الكلمات. )...( واملعنى هو اأكر بكثري من جمر

ال�ّشحنة من  اإّنه  باأ�شمائها.  الأ�شياء  الّدللة على 

والنطباعات  والّتاأمّات  والأفكار  الأحا�شي�س 

اّلتي حتملها الكلمة اإىل ذهن القارئ ووجدانه" 

اإليه  املر�شل  اإىل  ه 
ّ

التوج يف  اأّن  ومعلوم   ،
)21(
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La fonc-( ة 
ّ
الطلبي الوظيفة  جتد   )Destinataire(

يف  اخلال�شة  الّنحوية  تعبريتها   )tion conative

ة 
ّ
تركيبي نظر  وجهة  من  الّلذين-  والأمر،  الّنداء 

عن  يعدلن  ة- 
ّ
�شوتي حّتى  وغالبا  ة 

ّ
و�رضفي

فعندما   .
)22(

ة 
ّ
والفعلي ة 

ّ
ال�شمي املقولت  ة 

ّ
بقي

الغاية  ت�شتوي  ا باخلطاب، 
ّ
املتلّقي معني ي�شبح 

اّلتي  الوجهة  نحو  الآخر  توجيه  )اخلطاب(  منه 

وتر�شيخ  بها  الإقناع  على  الكام  مرّكب  يعمل 

حاما  حجاجا  اإّل  يكون  ل  والإقناع  اأركانها. 

على الّت�شديق. 

لهذه  كثرية  ة 
ّ
رومنطيقي ن�شو�س  وت�شتجيب 

الوظيفة لأّنها وجدت نف�شها يف �رضاع ل بّد اأن 

الّذائقة للجميل  تخو�شه، حّتى تعتنق اجلماهري 

اجلديدة  بعقيدتها  توؤمن  و  دعوتها  ال�ّشعري 

ة �شيئا من العر�س 
ّ
اّلتي تعترب الأ�شكال الّتعبريي

الّثنايا  يف  الّد�شي�شة  ة 
ّ
اجلوهري احلقيقة  ��ا 

ّ
اأم

اإذ  وال�ّشعر،  ال�ّشاعر  بو�شلة  فهي  والنعطافات 

اة 
ّ

اأّن "اهلل ل يحفل باملعابد وزخرفها بل بال�ش

اخلارجة من اأعماق القلب، هكذا الّنف�س ل حتفل 

عواطفها  ترجمة  بدّقة  بل  والقوايف  ب��الأوزان 

؛ مبعنى اأّن اأزمة ال�ّشعر ماثلة يف 
واأفكارها" )23(

وء   الّتقليدي ال�شّ
ّ
ت�شليط الوعي الّنقدي القدمي ثم

حّتى  تقنينها  يف  والإم��ع��ان  ال�ّشكليات،  على 

�شاع ال�ّشعر احلّق ليرتك مكانه للّنظم باعتباره 

نهج  على  والّتجويد(  )الّتثقيف  وثقافًة  �شناعًة 

وانخرط  والإب��داع  اخللق  فاختنق  الفّني،  الأب 

ة 
ّ
الهوي مثبتا  وال�ّشبيه،  املثيل  اإنتاج  النّظام يف 

ل�شالح  وف��رادت��ه  ته 
ّ
�شخ�شي نافيا  ة، 

ّ
اجلماعي

اخرة "اّلذين 
ّ
املنوال. وعلى حّد عبارة نعيمة ال�ش

دوا بزحافاته وعلله األفا 
ّ
جاءوا بعد اخلليل فتقي

اهم اأ�شدي جزيل �شكري. لأّنهم 
ّ
ومائتي �شنة فاإي

ال�ّشعر  اأوزان  "�شحيح  معرفة  يف  مبباراتهم 

.
وفا�شدها" قد اأتقنوا الأوزان واأهملوا ال�ّشعر" )24(

ة- وهي ثورة على كّل 
ّ
ومنطيقي

ّ
        فالّنظرية الر

الإكراهات امل�شقطة من اخلارج على الإن�شان- 

الفّنية  القيم  منظومة  على  د 
ّ
مت��ر عنوان  متّثل 

املوروثة وعلى راأ�شها منظومة الإيقاع القدمية 

دت انطاقة املبدع 
ّ
اّلتي �شّلت الفعل الإبداعي وقي

حّتى بات عاكفا على اإنتاج خطاب يجد العرتاف 

مع  ان�شجامه  عدم  رغم  العرو�س  �شة 
ّ
موؤ�ش من 

اإّل  ي�شفر  مل  الأمر  وهذا  الّذاتية.  وتطّلعاته  روؤاه 

وعن  د 
ّ
واملتفر اخل��ّاق  الفعل  �شوق  ك�شاد  عن 

عقارب  على  املعّدلة  الّنظمية  الأ�شكال  ازدهار 

الإ�شاءة  وملّخ�س  الفراهيدي.  اأحمد  بن  اخلليل 

مل  "العرو�س  القائل  مقول  جماعها  ال�ّشعر  اإىل 

ي�شئ اإىل �شعرنا فقط، بل قد اأ�شاء اإىل اأدبنا بنوع 

. فبتقدميه الوزن على ال�ّشعر قد جعل ال�ّشعر 
ّ
عام

يف نظر اجلمهور �شناعة، اإذا اأحاط الّطالب بكّل 

.
تفا�شيلها اأ�شبح �شاعرا" )25(

وحّتى نعدل عن عر�س الآراء بخ�شو�س املوقف 

ة، وهي با 
ّ
ة اخلليلي

ّ
من جدوى الّلوائح العرو�شي

 يف اخلانة ذاتها، يجمل بنا 
ّ
ريب كثرية وت�شب

ومنطيقي اّلذي ميكن اأن يلوح 
ّ
اأن نعنّي البديل الر

اجلهاز  هذا  املفاهيم؛  اإنتاج  م�شتوى  يف  حّتى 

والإبانة  ة 
ّ
نظري  

ّ
اأي اّت�شاق  اأج��ل  من   

ّ
املبدئي

الّنقدية  وؤى 
ّ
ال��ر �شتات  يلملم  فمن  متانتها.  عن 

�رضف  نقدي  هو  ما  بني  املوّزعة  ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر

وما هو اإبداعي يف حكم الّنقدي ي�شل اإىل مقاربة 

 �شابق على 
ّ

، فطري
ّ
لل�ّشعر موؤّداها اأّنه ن�شيد بدئي

مكت�شبات احل�شارة والّثقافة، بل هو لغة الّنف�س 

الّتواطوؤ  نوامي�س  من  لة 
ّ

املتن�ش وح 
ّ
الر وترنيمة 

ا�شتيقظت  م��ا  اإذا  ف�"العواطف  وال���ش��ط��اح؛ 

ونطقت بنف�شها بعبارة جميلة الرّتكيب مو�شيقية 

الرّنة كان ما تنطق به �شعرا. واإّن من ا�شتيقظت 

بعبارة  يلفظها  اأن  من  ومتّكن  واأفكاره  عواطفه 

.
ة الرّنة كان �شاعرا" )26(

ّ
جميلة الرّتكيب مو�شيقي

ال�ّشعر  يف  املو�شيقي  العن�رض  على  والّت�شديد 

املنّغم  الّلفظ  ب�شحر  الوعي  يوؤّكد  ومنطيقي 
ّ
الر

 )signifiante Forme( 
وباأّن "الإيقاع �شكل داّل" )27(

ة 
ّ
فمي

ّ
ة وال�رض

ّ
فيه من م�شتويات اخلطاب الرّتكيبي
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ة، 
ّ
الّطبيعي الأ�شوات  جتاوب  ومن  ة، 

ّ
ومتي

ّ
وال�ش

ا هو ذاتي مراوح بني 
ّ
ومن تعاقب الف�شول، ومم

اأطوار الّذات املتلّفظة. ولذلك فهو متعّدد، متكّر، 

واإذ ي�شتجلبه ال�ّشاعر فلكي يتجاوز خيانة ال�ّشعر 

يف  املفتوحة  اجل��راح  ويبل�شم  ني، 
ّ
الإحيائي مع 

فات املتواترة 
ّ

حميطه اليباب. ولعّل �شفة من ال�ش

�شفة  هي  ومنطيقي 
ّ
الر ال�ّشاعر  على  واملعّلقة 

املو�شيقي املذّكرة باأوريف )Orphée( اّلذي واجه 

�شدنة اجلحيم ب�شحر وتره، ويف ذلك ما فيه من 

اأبناء  دللت. يقول جربان خليل جربان:" نحن 

ون. 
ّ
واملو�شيقي وال�ّشعراء  الأنبياء  نحن  الكاآبة. 

الآلهة  ماب�س  قلوبنا  خيوط  من  نحوك  نحن 

 .
)28( املائكة"  حفنات  �شدورنا  ات 

ّ
بحب ومناأ 

يف  يلتقي  واملو�شيقى  وال�ّشعر  ة 
ّ
الّنبو فمثّلث 

بهيج  عامل  بعث  اإىل  ي�شعى  ولكّنه  الأمل،  برزخ 

 
ّ
تتعانق فيه الأبعاد وتتقارب امل�شافات، فت�شتقر

مثلما  لاإلهي،  وتفّتحا  للجميل،  منبتا  الأر�س 

للحقيقة  منبعا  الأثريي  ال��ّازورد  عامل  ي�شتوي 

الأر�س  الإن�شان، وهذا اجلدل بني  اّلتي ين�شدها 

.
ّ
ومنطيقي

ّ
ماء من �شيماء الر

ّ
وال�ش

عند  ا 
ّ
ن�شبي لة 

ّ
املطو الوقفة  هذه  بنا  وتف�شي 

ة 
ّ
ومنطيقي ملفهوم ال�ّشعر عام

ّ
ر الّنظري الر

ّ
الت�شو

والإيقاع على وجه اخل�شو�س اإىل ال�شتغال على 

ب�"اجلداول"  مو�شومتنيرْ  تنيرْ 
ّ
�شعري جمموعتني 

ة 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر اأع���ام  م��ن  لعلم  و"اخلمائل" 

ونطمح  ما�شي.  اأب��و  اإيليا  وه��و  األ  ة 
ّ
املهجري

ات 
ّ
كيفي معرفة  اإىل  ال�شتغال  ه��ذا  وراء  م��ن 

ودور  املذكور،  الفّني  املنجز  يف  الإيقاع  اإجراء 

 
ّ

الن�س هوية  تكوين  يف  الّتوقيعية  نات 
ّ
املكو

ما 
ّ
�شي ل   ،

ّ
الأجنا�شي اأو   

ّ
الّنوعي ملمحه  وت�شكيل 

اأّن هذا املنجز قد مّثل انعطافة حا�شمة يف خّط 

ة 
ّ
الكا�شيكي نقلته من  واأم�شى  ال�ّشعري،  ال�ّشاعر 

�س هذا املبحث مثلما 
ّ
ة، و�شنمح

ّ
ومنطيقي

ّ
اإىل الر

اأملعنا اآنفا لدرا�شة اإيقاع اخلطاب اأو نحو الإيقاع.

تو�شيع  فر�شة  اخلطاب  اإيقاع  يف  البحث  يوّفر 

ويّت�شع  امل�شموعات  لي�شمل  الإي��ق��اع  مفهوم 

ات، وهو لذلك ل يخلو من دللة �رضيحة 
ّ
للمرئي

واأخرى موحية مبّطنة، متحّفزة للّظهور. فزيادة 

الّنوع  حم��ّددات  من  ا 
ّ
تكويني حم��ّددا  كونه  على 

"املاّدة  اأي�شا  فهو  ها، 
ّ
اأهم ��ا 

ّ
ورمب ال�ّشعري، 

مقولة  يجّذر  اأّن��ه  كما   .
)29( للمعنى"  الّثابتة 

ال�ّشعرية  ب��احل��داث��ة  راأ���ش��ا  املرتبطة  ال��ّت��دلل 

الّذات يف اخلطاب املبدع بقدر  ل ح�شور 
ّ

ويوؤ�ش

الإيقاع  ة 
ّ
ثاثي وتذّكرنا   .

ّ
الإب��داع��ي ح�شورها 

Me- مي�شونيك  ب��اأط��روح��ة  وال���ّذات  )واملعنى 

بني  الآ����رضة  ر 
ّ
حت��ر يقول:"  اّل���ذي   )schonnic

الإيقاع  اخلطاب،  يف  وال��ّذات،  واملعنى  الإيقاع 

 
ّ
يلح انفّك  ما  فهو  ؛ 

)30( العرو�س"  جم��ال  من 

اأّنه  مبا  العامات،  من  اأ�شمل  الإيقاع  اأّن  على 

تقريبا  ا�شتوت  اأّنها  حّتى  ال��ّذات،  مع  ت�شاٍد  يف 

ويقتفي  امللفوظ  وت��رية  تنّظم  ة 
ّ
اإيقاعي وح��دة 

اأج��اد  وق��د  ي. 
ّ

الن�ش ز 
ّ
احلي يف  اآث��اره��ا  ال��ق��ارئ 

كبايدي فارغا )Varga Kibédi( الّتعبري عن فكرة 

"ثوابت  اللتقاء بني ال�ّشاعر والقارئ يف موؤّلفه 

ال�ّشعر  الإيقاع يف  اأّن  اإىل  ذهب  الق�شيدة" حني 

قدم  على  والقارئ  ال�ّشاعر  ة 
ّ
بني متينا  مرتبط 

بخ�شو�س  ماحظاتنا  يوؤّكد  مبا   .
)31(

امل�شاواة 

اأ�شكال  بو�شفها  ال�ّشعرية  الأوزان  ة 
ّ
تاريخي ل 

من  وباعتبارها  ة، 
ّ
الإبداعي ة 

ّ
العملي على  �شابقة 

بنية الّنظام امل�شتغل على الكّليات دون اللتفات 

اإىل الإجنازات الفردية املخ�شو�شة. ويف مقابل 

ال��ّذات  ن�شاط  هو  املعنى  اأّن  افرت�شنا  اإذا  ذلك 

والإيقاع تنظيم للمعنى يف اخلطاب فهذا يعني 

اأّن الإيقاع هو بال�رّضورة تنظيم اأو ت�شكيل للّذات 

ًة لاإيقاع يف 
ّ
 نظري

ّ
يف خطابها. مبا يفيد اأّن اي

الّلغة، ولي�س  للّذات يف  ة 
ّ
اإذن نظري اخلطاب هي 

خال  لاإيقاع  ٍر 
ّ
ت�شو امتاك  بعدئٍذ،  بالإمكان، 

ر 
ّ
ت�شو دون  للّذات  ر 

ّ
ت�شو ول  للّذات  ر 

ّ
ت�شو من 

لاإيقاع، ذلك اأّن الّلغة عن�رض من عنا�رض الّذات 

ة يف دائرتها با 
ّ
ة، والأكر حميمي

ّ
الأكر حميمي
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.
)32(

منازع هو الإيقاع 

القول  يف  اإ�رضافا  الّنقاط  هذه  ن�شتنفر  مل  ونحن 

طال  راأيناه  للب�ٍس  رفعا  بل  للبحث  اإرهاقا  ول 

واعرتافا  الإيقاع،  مفهوم  الأوق��ات  من  وقت  يف 

ة الّن�شو�س وتكثري 
ّ
بدوره اخلطري يف اإنتاج �شعري

واملعنى  الّذات  اأّن ح�شور  كما  ة. 
ّ
الّدللي اأبعادها 

يف الإيقاع يجعل الإيقاع ت�شكيا للتلّفظ بقدر ما 

الّدال  يكون  لأن  ير�ّشحه  ما  للملفوظ،  ت�شكيل  هو 

حيث   ،)Le signifiant majeur( الغالب  اأو  الأك��رب 

الّتحت- معنوي  اإىل امللفوظ كذلك  اإ�شافة   
ّ
ي�شم

L,infra-lin-( ل�شاين  والّتحت-   )L,infra-notionnel(

العامة  لي�س  الإيقاع  اأّن  اإىل  لنخرج   ،)guistique

، بل ي�شملها ويفي�س عنها بل "ناكف الإيقاع 
)33(

لية 
ّ
اأو العامة ويف  ته يف 

ّ
تعريفا جامدا كان يثب

 
ّ

. ونتخري
الّلغة اإىل اأن اأمكن له ولوج اخلطاب" )34(

ا اأن ندر�س نحو الإيقاع يف حمّطات خم�س:
ّ
منهجي

�ملفرد: وت  �ل�سّ �إيقاع   .1

ة هي بالأ�شا�س ممار�شة مبدعة 
ّ
  املمار�شة ال�ّشعري

يف اإطار املاّدة الّلغوية، مبا يعني اأّن جميع البنى 

ة متدّخلة يف بناء 
ّ
ومتي

ّ
لها البنية ال�ش

ّ
الّلغوية واأو

اأّن  املعطى  هذا  اإىل  ين�شاف  ال�ّشعري.  اخلطاب 

مباينة  قوانني  على  �س 
ّ
تتاأ�ش ال�ّشعرية  �شالة 

ّ
الر

" توفيق  ال�ّشعري  فالإبداع  ة، 
ّ
الّتوا�شلي �شالة 

ّ
للر

بني ما يريد ال�ّشاعر وما يريد ال�ّشعر منه و�شعي 

اإىل تربير العاقة بني الّدال واملدلول وبني الّلفظ 

على  وعمل  وامل�شمون  ال�ّشكل  وبني  واملعنى 

.
وزن الأ�شوات واإيقاعها..." )35(

الأ�شوات  اإيقاع  على  ال�شتغال  اأّن  اجح 
ّ
والر     

 
)36( الّت�شحيف"  "مبداأ  يف  الأمثل  جتّليه  يجد 

وامت 
ّ

اّلذي يفرت�س اأّنه " تواتر �شارخ لبع�س ال�ش

بع�شها  و�شع  ولو  الّن�س،  طول  على  املوّزعة 

يكون  ا، 
ًّ
معجمي دالًّ  ل�شّكلت  بع�س،  من  ب�شبب 

الّن�س"  يف  املفاتيح  الكلمات  اأو  الكلمة  مدلوله 

.
)37(

اأبا ما�شي  اأّن  البحث عن  نة 
ّ
ت�شّفح مدو وي�شّف 

الأ�شوات بكثافة يف  وت من 
ّ

ال�ش اإىل تكرار  جلاأ 

نة، كما جلاأ اأحيانا اأخرى اإىل ترجيع 
ّ
موا�شع معي

اخل�شائ�س  يف  املتقاربة  الأ���ش��وات  بع�س 

ا اأحيانا اأخرى متقاطعة 
ّ

ئي�شة والّثانوية، ورمب
ّ
الر

وت 
ّ

ال�ش توظيف  دلئل  ومن  املخرج،  حيث  من 

 مقطعا ن�شتّدل 
نقتطع من ق�شيدة "يف القفر" )38(

به على اّدعائنا:

ي����هيِ اأُ فيِ
َ
ر  اأَقرْ

ُ
اء ي الَف�������شَ َت����ابيِ كيِ

َ
و

َت������ابيِ �ي كيِ ُت���َه���ا فيِ اأرْ
َ
ا م��ا َق��ر

ً
ر

َ
�����و

ُ
�ش  

�ي اقيِ
َ
و

َّ
ي َتُقول ال�ش ي الَّذيِ �����َاتيِ

َ
�ش

َ
و

��ا يفيِ الَغ����ابيِ
َ
ب

ِّ
ُت ال�ش

رْ
��و

َ
��ي �ش ���َن��ائيِ غيِ ويِ  

ُ
����س

رْ
�����م

َ
َها ال�ش�

رْ
َلي

َ
 ع

رْ
لرَْقت اُق اأَ

َ
ر

رْ
ي الأو ُكوؤُو�شيِ

َ
و

ابيِ
َ
ي َد الغيِ نرْ اريِ عيِ  ال��نُّ�شَ

َ
ب

رْ
َذو  

���ريِ
رْ
َلةيِ الَفج قرْ ُ

نرْ م
������اَل ميِ

َ
ا �ش

َ
ي م يقيِ حيِ

َ
ر

َ
و

يِ امُلَذابيِ نيرْ
َ
بيِ كاللُّج ����شرْ ُ

��َل�ى ال��ع
َ
ع  

���ُفوين
ُ

���اءيِ ج
َ
����ُد امَل���ش

َ
���لرْ ي

ِّ
ُتَكح لرْ

َ
و

������ي َدابيِ هرْ
�����ُه اأَ

ُ
�����َام

رْ
���قرْ اأَح ��انيِ

َ
ُت����ع لرْ

َ
و  

�ي ينيِ بيِ
َ

احيِ ج
َ
����ب

َّ
 ال�ش

ُ
�������لرْ َف���م

ِّ
��َق���ب

ُ
ي لرْ

َ
و

��ي ابيِ
َ
���لرْب ���ُه جيِ

ُ
ي��ج  اأَريِ

رْ
��ر ���طِّ

َ
���

ُ
��ي لرْ

َ
و  

���ليِ  يفيِ احَلقرْ
َ
ي قيِ زرْ : ريِ ابيِ

َ
لأَُكنرْ كالُغر

َ
و

ي ابيِ
َ
ر طيِ ايِ�شرْ

َ
ي و َثميِ

رْ َ
حيِ جم فرْ

َّ
يفيِ ال�ش

َ
و  

ام
َ
َن الأَع�����و  ميِ

ٌ رْ
ٌة يفيِ اخَلَاءيِ َخري

َ
اع

َ
�ش

َقابيِ
رْ

الأَح
َ
، و يِ

رْ
ى يفيِ الَق�رض �شَ ُتقرْ  

�شوت  ت��ع��اود  ال�ّشاهد  ه��ذا  خ��ال  م��ن  ناحظ 

اأقراأ-  الّتالية:  املفردات  بدليل  بكرة  "القاف" 
األقت-   � الأوراق  واقي- 

ّ
ال�ش تقول-  قراأتها- 

ل- رزقي- احلقل-
ّ
رحيقي- مقلة- تعانق- يقب

ُتق�شى- الق�رض- الأحقاب. وتقّدر ن�شبة ت�شغيل 

وهي   ،27% ب�  املتقّدم  املثال  يف  "القاف" 
وت املذكور- 

ّ
ن�شبة عالية قيا�شا على تداول ال�ش

�شالة 
ّ
وهو النحبا�شي املهمو�س- يف جمرى الر

الّتوا�شلية.

دللتني  ال��ّت��وظ��ي��ف  ب��ه��ذا  نعّلق  اأن  وميكننا 

جر  ال�شّ بحالة  مو�شولة  الأوىل  خمتلفتني: 
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�ل�ّسعرّية هي 

بالأ�سا�ش 

ممار�سة 

مبدعة فـي 

�إطار �ملاّدة 

�لّلغوية



وجعلتها  ال�ّشاعرة،  الّذات  اكتنفت  اّلتي  واملالة 

النف�شال.  طريق  وتختار  املوجود،  من  م 
ّ
تترب

اجلماعة  �شلب  من  قهري  اجتثاث  والنف�شال 

يجعل  ا 
ّ
مم )القفر(  العراء  يف  اإقامة  و  واملحيط 

امل��ج��اه��دة يف احل��ي��اة اإج��ه��ادا يف الإف�����ش��اء 

واملرتا�شلة  املتطابقة  الأ�شوات  بال�ّشعر. ولهذه 

 
ّ

الّتعبريي البعد  مع  جت��اوب  يف  ة 
ّ
نغمي وظيفة 

مثلما  ال�ّشعري  فاجلميل   .)l,expressivité( 
)39(

وت��رّدد  ن��ني، 
ّ
وال��ر الأن��ني  بني  توّتر  معلوم  هو 

التجّلي  ك�شف  ما  وكثريا  واملغاين،  املعاين  بني 

 ،
ّ
ومنطيقي

ّ
 لل�ّشاعر الر

ّ
الإيقاعي عن الوجه ال�ّشقي

بل من حماإ م�شنون، 
ُ

الذي ج  
ّ
ال�ّشقي  

ّ
الآدمي هذا 

اإىل  روحه  وهفت  الّطيني،  املحب�س  �شيق  فخرب 

ماء، واأمداء الف�شاء.
ّ
الّتجنيح يف اأو�شاع ال�ش

اإىل  ال�ّشاعر  بدعوة  فن�شلها  الّثانية  الّدللة  ا 
ّ
اأم

ب��داءًة  الّتلبية  وتتجّلى  ال��ّن��داء.  وتلبيته  القفر 

دواّل  احت�شان  على  ال�ّشعري  الّن�س  اإرغ��ام  يف 

ة، 
ّ
لغوية حتاكي القفر من حيث بنيتها املعجمي

اإىل  الّنهاية  يف  ترتّد  متقاربة  ة 
ّ
�شياقي ومداليل 

تناق�س  ة 
ّ
ثر معايَن  ا 

ّ
�شعري اكت�شب  الذي  القفر 

ذلك  اأ�شا�س  وعلى  املعهودة.  القامو�شية  الّدللة 

القارئ  نظر  بلفت  القاف  �شوت  تعاود  ينه�س 

 )Image iconique( ة 
ّ
الأيقوني ورة 

ّ
ال�ش ع 

ّ
تتب اإىل 

ل 
ّ
حتو على  تبئري  فيها  ًة 

ّ
�شوتي بنيًة  املو�شومة 

ل نف�شي بالّن�شبة اإىل ال�ّشاعر، 
ّ
متعّدد الأ�شلع: حتو

ل اإدراكي 
ّ
ل دليل بالّن�شبة اإىل املكان، وحتو

ّ
وحتو

فهمه  ت�شحيح  بخ�شو�س  املتلّقي  اإىل  بالّن�شبة 

ارتباطها  من  بدل  املفرادات  بت�شييق  املرتبط 

الّنف�س  طة 
ّ
متو�ش الق�شائد  بني  ومن  بالقوائم. 

اّلتي نه�شت على اإيقاع الأ�شوات جند ق�شيدتني 

اد"  
ّ

و"ال�ش ني" 
ّ
"ال�ش  

رْ
�شوتي على  ا�شتغلتا  قد 

ان الأول مرّقق 
ّ
وهما �شوتان مهمو�شان �شفريي

 و"ع�س 
والّثاين مفّخم مو�شومتني "بالأ�رضار" )40(

.
للجمال" )41(

ة 
ّ
نت الق�شيدة الأوىل ت�شعة اأبيات �شعري

ّ
فقد ت�شم

يحتوي  انتقائي  ج���دويل  ن�شق  على  وق��ام��ت 

وتية اّلتي 
ّ

�س البنية ال�ش
ّ
خم�س ع�رضة مفردة تكر

"، "الّن�شيم"، 
ّ
"، "اأ�رضق"، "�رض

ّ
ذكرنا، وهي: "ل�س

 ،"
ّ
"ال�رض "اإ�شبعي"،   ،"

ّ
"اأج�س اري"، 

ّ
"ال�ش

"�شدوله"،  "�شولة"،  "اخل�شيب"،  حر"، 
ّ
"ال�ش

"�شتار". "ب�رضي"،  "اأ�رضار"، 
�شت 

ّ
تاأ�ش فقد  للجمال"  "عي�س  ق�شيدة  ���ا 

ّ
اأم

الإيقاع  وطالها  ة، 
ّ
�شعري اأب��ي��ات  ع�رضة  على 

الأخ��رى  ه��ي  فريي 
ّ

ال�ش املهمو�س  وتي 
ّ

ال�ش

امل��ف��ردات  عنها  تك�شف  ة 
ّ
م���ر ع�����رضة  خم�س 

"الأ�شيل"-  "ن�شبت"-  "الب�شاتني"-  التالية: 

واقي"- 
ّ
ادق"- "امل�شاء"- "�رضابيل"- "ال�ش

ُ
"�رض

"ابت�شامات"- "احل�شن"- "يقا�س"- "�رضبال"- 
."

ّ
"�رض  -"

ّ
"اأح�س "م�شكني"-  "اأ�شمال"- 

معنى  حومة  حتومان  الق�شيدتني  اأّن  ناحظ 

الّطبيعة:  بقدا�شة  التغّني  جماعه  واحد  �شعري 

بتجان�س   
ّ
ثم ومن  الّطبيعة،  عنا�رض  برتا�شل  اأي 

الأ�شوات وجتاوبها مبا اأّن كتاب اأبي ما�شي من 

فريي 
ّ

وت ال�ش
ّ

ة ال�ش
ّ
كتابها. ولي�س اإيثاره اإيقاعي

اإىل  م�شافة  مو�شيقى  عن  بحثا  اإّل  املهمو�س 

تق�شد  وحم��اول��ة  ح��ول��ه،  م��ن  ال��ع��امل  مو�شيقى 

ما  والّلطافة  الدّقة  من  فيه   
ّ

�شعري  
ّ

ن�س اإنتاج 

القارئ  واإيقاظ  اجلمال  اأ�رضار  اختا�س  يحاكي 

نا خفيفا واإدخاله يف حمفله الّطقو�شي 
ّ
اإيقاظا لي

 الأزيل الذي 
ّ
املرّتل لقيم اجلمال املقّد�س واحلب

ة 
ّ
اجلزئي الإرادات  تلتقي حوله جميع  هو جوهر 

ال�ّشاعر ما �شاء يف �شوغه  يف مهرجان ي�شاهم 

جديد  من  القارئ  اأذن  جتبل  �شل�شة  مقّطرة  لغة 

 املعاين اإيحاء.
ّ
وتوحي اإليه ب�رض

وتية 
ّ

ياق كان للّتجاوبات ال�ش
ّ
ويف �شياق غري ال�ش

من  الأوىل  الّثمانية  الأب��ي��ات  �شلب  احلا�شلة 

 
ّ

مركزي موقع   
)42( املحّطمة"  "الكمنجة  ق�شيدة 

والّنا�شجة  للّن�س  الّناظمة  ة 
ّ
الإيقاعي بلورة  يف 

 اأّن هذه الق�شيدة قد تناوبتها 
ّ
ته. واجللي

ّ
لدينامي

واجلزع  احل��زن  الأ�شيلة  نواتها  ة 
ّ
�شعري معان 
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وال�ّشجون؛ معان را�شحة عن الإح�شا�س بالفراغ 

وال�ّشغور رديفا لنح�شار عامل املو�شيقى اإىل حّد 

الّتا�شي والنعدام.

       و�شوف يكون للعنوان بو�شفه الّن�س الأ�شغر 

�شتوؤّدي  وحينئذ  الق�شيدة،  امتداد  على  اإ�شعاع 

الأدب  اإيقاع  تاأطري  يف  ا 
ّ
مهم دورا  الأ���ش��وات 

عناها ثاثة 
ّ
املنك�رض ومعانيه. هذه الأ�شوات فر

اء".
ّ
اأفرع؛ هي "الّنون" و"ال�ّشني" و"الر

-1 الّنون: اأكفانه- �شفينة- منبوذة- ن�شجت- 

حزنك-  ح�شن-  كاأّنها-  بانت-  العنكبوت- 

حزين- اإّنها- تن�رض- انق�س- املنى- الّنف�س.

-2 ال�ّشني: �شاهدتها- ال�شّط- �شيء- ي�شجيها- 

م�شدوهة- م�شدوها- �شوق- تن�رض- ال�ّشكوى- 

ي�شفيها.

وراءه-  مهجورة-  اأذريها-  عربة-  اء: 
ّ
الر  3-

الغبار- يطربها- ترى- تراها- ارزح- تن�رض- 

يرديها.

الّثاثة  الأ�شوات  اأّن  موؤّداها  الأوىل  املاحظة 

ل  املختلفة  الّنظرية  تقّلباتها  يف  املر�شودة 

ت�شعفنا اإل بجذر/ ن �س ر/ على �شبيل الإجناز. 

 اإّن القائمات الّثاث ل تتقاطع اإّل يف مفردة 
ّ
ثم

يف  ة 
ّ
منفي وردت  اّل��ت��ي  "تن�رض"  ه��ي  وح��ي��دة 

امللفوظ ال�ّشعري بدليل قوله:

 
ُ
�رُض َها      :      َل َتنرْ يُن َفاإيِنَّ زيِ

َ
ا ح

َ
َك ي نيِ زرْ ُ

ح  بيِ
رْ
َزح

رْ
َفار

يَها ويِ ى وَل َتطرْ
َ
و كرْ ال�شَّ

       مبا يفيد اأّن ال�ّشاعر قد اأخذ موقع الكمنجة 

ن�رض  بفعل  م�شطلعا  وع��ي،  دون  املعطوبة، 

ال�ّشعري، وهو  والّتباريح �شلب خطابه  الأحزان 

ن�رض يذهب يف اجّتاه "الغّنة" مع �شوت "الّنون" 

يف  ويذهب  وال��وج��ع،  والّن�شيج  الأن��ني  فيكون 

فيكون  "ال�ّشني"  �شوت  مع  "ال�ّشاأ�شاأة"  اجّت��اه 

فيه  ى 
ّ
يتهج مقام  مع  تواوؤما  والتقّطع  الّتعّطل 

"الراء"  ة" 
ّ
"تكراري  

ّ
ثم الآلم،  �شفر  ما�شي  اأبو 

غرغرة  ت�شارعه  يحاكي  ترجيع  من  ت�شمر  مبا 

الحت�شار، وهذا ي�شي بكون "الإيقاع هو حركة 

 
)l?énonciation de mouvement le((  

)43
( التلّفظ 

الّنظر  �شطر  ال�ّشعر  مو�شيقى  ن��ويل  اأن  مبعنى 

امل�شار  هذا  الباّثة،  وبالّذات  باملعنى  �شلة  يف 

بالفعل  ويدفع  ة، 
ّ
والعتباطي ة 

ّ
العبثي يجّنبنا 

ة القائمة اإىل حّد بعيد على 
ّ
ال�ّشعري نحو الق�شدي

منطق الرّتميز والّتربير.    

اأو بع�س  الأ�شوات،  فاإّن توظيف   
ّ
ثم        ومن 

جتربة  الإي��ق��اع  ك��ون  عن  خُم��رب  خ�شائ�شها، 

حتقيق  على  زي���ادًة  اإذرْ  تقال:  اأن  قبل  تعا�س  

درجة  من  والرّتفيع  للّن�س،  الّداخلي  الن�شجام 

ته، يدعو القارئ اإىل متّلي املعاين املمكنة 
ّ
�شعري

اإّل  بتفجريها  عنى 
ُ
ي ل  اّلتي  الكامنة  وال��ّدللت 

تفاعا  امل��ق��روء  الّن�س  مع  املتفاعل  ال��ق��ارئ 

خّاقا، باعثا اإمكانات املنجز الإبداعي اخلبيئة 

امل�شتوى  ه��ذا  يف  بنا  ويجمل  ق���راءة.  ك��ّل  يف 

اأّنها  نعتقد  اأخرى  نتيجة  اإىل  ن�شري  اأن  الّتحليلي 

بالبنى  �شلة  يف  وهي  ية، 
ّ
الأهم من  قدر  على 

هذه  ل 
ّ

�ش
ُ

حم الّتوقيعية،  ووظائفها  وتية 
ّ

ال�ش

"اإيقاع الأ�شوات لي�س مّت�شا، وهو  اأّن  الّنتيجة 

بع�س  يف  اإّل  الّلعبة  يف  ينخرط  ول  يتدّخل،  ل 

على  يح�رض  اأّنه  مبعنى   .
)44( املائزة"  الّلحظات 

عات 
ّ
ز، ويتجمهر يف �شكل جتم

ّ
 متمي

ّ
نحو مو�شعي

ول  املنجز،  كّل  مي�شح  ل  ولكّنه  داّل��ة،  ة 
ّ
اإيقاعي

جاتها.
ّ
يعرت�س �شبيل القراءة يف خمتلف تعر

وبنية  املفرد،  الإيقاع جمع يف �شيغة  اأّن  ومبا 

حتّققه  على  نقف  اأن   
ّ

نتخري مرتاكبة،  ة 
ّ
لغوي

من  قدر  على  اأّنها  نقّدر  ة 
ّ
اإ�شافي م�شتويات  يف 

ة كبري منها:
ّ
الأهمي

�لرّتديد: �إيقاع   .2

ة 
ّ
ا�شرتاتيجي يف  الرّتديد  ظاهرة  لية 

ّ
اأو اإّن         

يف  باحث  على  حّتمت  ق��د  ال�ّشعري  اخل��ط��اب 

لها  يفرد  اأن   )Jean Cohen( كوهني  جون  قامة 

والرّتديد"  ال�ّشعر   " ب��  مو�شوما  دقيقا  بحثا 

اأّن  افرت�س  حيث   ،)Poésie et redondance" )
45"
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تق�سد �أبو 

ما�سي  حماكاة 

�أ�سر�ر �جلمال 

و�إيقاظ 

�لقارئ �إيقاظا 

لّينا خفيفا 

لإدخاله 

فـي حمفله 

�لّطقو�سي



م�شتوى  يف  بحث 
ُ
ي �شعر/الّا-�شعر  الختاف 

املعنى:  م��ن  لنمطني  مقابلة  ��ة 
ّ
دلل��ي ة 

ّ
ثنائي

د اأو ال�شطاحي والإ�شجائي اأو النفعايل. 
ّ
املجر

بالأبعاد  ا 
ّ
تبادلي متعّلقان  املعنيان  ه��ذان 

وكثافة/  و�شوح/غمو�س  ة: 
ّ
الفينومينولوجي

ة 
ّ
بالقو حائزة  الّل�شان  من  مفردة  فكّل  ة؛ 

ّ
حيادي

واجلملة  لني، 
ّ
امل�شج الّدللة  من  نفني 

ّ
ال�ش على 

د 
ّ
حتي ة 

ّ
الفعلي ة- 

ّ
ال�شمي ببنيتها  ة 

ّ
الّنحوي

بال�رّضورة املعنى الإ�شجائي وتخنق الكثافة.

على  �س 
ّ
تتاأ�ش فهي  ال�ّشعرية  ال�شرتاتيجية  ��ا 

ّ
اأم

اجلدويّل  املحور  هو  ل 
ّ
الأو متكاملني:  م�شارين 

يبعث  اّلذي  وهو  لة 
ّ
متحو اأ�شكال  ت�شغيل  عرب  اأو 

ى 
ّ
املعنى. والّثاين هو املحور الّن�شقي حيث تتقو

ال�ّشعر  ف��اإّن  بالّتايل  الرّتديد.  بتن�شيق  الكثافة 

د ب�شفته اخلطاب لذاته، اأو اخلطاب الّازم 
ّ
يتج�ش

اّلذي ُتن�شد فيه املتعة ل املنفعة.

تن�شيب  اأّن  يقينا  الّلغة يعلم  واملّطلع على نظام 

 ل�شمان 
ّ

الرّتديد، )ن�شبة حمدودة منه(، �رضوري

الّتوا�شل بيد اأّنه عندما يتعّدى الرّتديد هذا احلّد 

مبداأ  وهو  الّلغة  مبادئ   
ّ
لأهم �س خرقا 

ّ
يوؤ�ش فهو 

ي�شو�س  اّلذي   )d?économie principe( القت�شاد 

)46(
الّل�شان. 

مارتنيه  اأندريه  الّل�شاين  مها 
ّ
يدع الإ�شارة  هذه 

الّل�شاين  ر 
ّ
التطو اأّن  افرت�س  اّلذي   ).Martinet A(

حاجات  ب��ني   
ّ
امل�شتمر بالّتناق�س  حم��ك��وم 

ن�شاطه  اختزال  اإىل  ونزوعه  ة 
ّ
الّتوا�شلي الن�شان 

 
ّ
يجر وهذا  الأدنى،  احلّد  اإىل  والفيزيائي  الّذهني 

البدائل  خانة  هو   
ّ

ج��وه��ري مبداأ  تكري�س  اإىل 

 Coût ا�شتجابة لكلفة الّرسالة ،Classe des substitus

)du message . )
47

ه هذا احلديث اإىل مبداأ الخت�شا�س يف الّلغة 
ّ
ينب

اّلذي يفرت�س اخت�شا�س كّل داّل مبدلول حمّدد. 

ي�شتغل  ا 
ّ
�شعري اخلطاب  يكون  ما  بقدر  ولكن 

�س 
ّ
يوؤ�ش دليل  ترديد  على  موؤ�رّضا  ب�شفته  الّدال 

ويف  ال�ّشعري.  للخطاب  ال��ّداخ��ل��ي  الن�شجام 

 kristeva( كري�شتيفا  جوليا  عمدت  ذاته  ياق 
ّ
ال�ش

 
)48(

Julia( اإىل متييز لغة ال�ّشعر من لغة الّتوا�شل 

ة يف لغة التوا�شل 
ّ
؛ فاإذا كان تكرار وحدة دللي

على   
ّ
رجعي اأث��ر  له  بل  �شالة 

ّ
الر دلل��ة   

ّ
يغري ل 

ها  ال�ّشعرية،  الّلغة  يف  كذلك  لي�س  فهو  ة 
ّ
الّنحوي

هنا الوحدات غري قابلة للّتكرار، وبعبارة اأخرى 

ل 
ّ
رة مل تعد هي ذاتها، اأو هي ت�شج

ّ
الوحدة املكر

ح�شورا فريدا.

من  الّلحظة  هذه  يف  الّتكرار  اإىل  اإملاعنا  ولي�س 

تدعيما  بل  الرّتديد  خانة  يف  له  اإدراج��ا  البحث 

للمنظور القائل مبفارقة لغة الإبداع لغة اخلطاب 

ال�ّشعرية  ة 
ّ
ال�شرتاتيجي ومباينة  الّتوا�شلي، 

الّنفعية.  �شالة 
ّ
الر يف  املتحّكمة  ة 

ّ
لا�شرتاتيجي

مقارنة  الرّتديد  مكانة  تثمني  بخ�شو�س  ��ا 
ّ
اأم

Co- )بالّتكرار فا جند اأف�شل من مقولة كوهني 

احل�رضي-  باملعنى  الّتكرار  يبقى  لكن   "  )hen

غم من تواتره- ظاهرة ه�ّشة. فما ي�شعى 
ّ
على الر

هذا الّتحليل اإىل الربهنة عليه هو اأّن الرّتديد هو 

، وياأتي 
القانون الّتكويني للخطاب ال�ّشعري " )49(

 " باأّنه  لل�ّشعر  تعريفه  مع  من�شجما  احلكم  هذا 

( "Retour(، وبتعبري 
50

د على بدء 
رْ
يف جوهره عو

اأو  كّليا  ر 
ّ
مكر خطاب   " اإّن��ه   Hopkins هوبكنز 

.
ة ذاتها" )51(

ّ
وتي

ّ
ورة ال�ش

ّ
ا لل�ش

ّ
جزئي

وقد در�س الرّتديد يف م�شتويات ثاثة:

.)Signe( م�شتوى العامة

.)Signifiant( م�شتوى الّدال

.)Signifié( م�شتوى املدلول
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تت�شكل مملكة الق�شيدة من عدد من الإمارات، لعل 

اأهمها ثاث: اإمارة العتبة، واإمارة اللغة، واإمارة 

�شائكة معقدة،  اإمارة  )العتبة( فهي  فاأما  املن، 

والختاف  التغيري  ذات  التفا�شيل  تكتنفها 

اأن الق�شيدة هي لبنة يف بناء  امل�شتمرين، ومع 

اإّل لبنة  الديوان ال�شعري، فاإن هذا الديوان لي�س 

كبرية يف ت�شييد الأعمال ال�شعرية الكاملة، وكلما 

الإمارات  معها  ات�شعت  الق�شيدة،  مملكة  ات�شعت 

الثاث،واذا كانت العتبة متثل الوعاء اخلارجي 

فاإن  الكاملة(،  الأعمال  الديوان/  )الق�شيدة/  ل�� 

املن،  اأما  للق�شيدة،  الداخلي  الوعاء  هي  اللغة 

فهو قلب الق�شيدة الناب�س، وكنز اأ�رضارها.

وعاء الن�س:

)يعي(،  م�شارعه  )وع��ى(،  الآخ��ر  املعتل  الفعل 

و)الوعاء:  ال�شيء(،  اأهمية  )اإدراك  هو  واملعنى 

وينق�شم  عليه(،  واملحافظة  ال�شيء  اأهمية  اإدراك 

وعاء الن�س اإىل ق�شمني: الأول خارجي )العتبات( 

، والثاين داخلي )اللغة(.

لتثري  تكن  فلم  الكتابية،  الن�شية  العتبات  اأما 

الهتمام، قبل تو�شع مفهوم الن�س، ومل يتو�شع 

يف  والتقدم  الوعي  مت  اإن  بعد  اإل  الن�س  مفهوم 

 .
)1(

وتفا�شيله جزئياته  خمتلف  على  التعرف 

�شوق  يف  ت��روج  التي  امل�شطلحات  بني  وم��ن 

الذي  )عتبات(،  م�شطلح  جند  النقدي،  التداول 

بهذا  �شماه  كاما  كتابا  جينيت(  )ج.  له  اأف��رد 

خلطابه  م��وازي��ا  خطابا  منه  ج��اع��ا  ال���ش��م، 

فعل  ذل��ك  يف  يحركه  الن�س(،  )وه��و  الأ�شلي 

ومف�رضا  �شارحا  القراءة،  فعل  وين�شطه  التاأويل، 

اأ�شماء  قدمت  الن�شية(  )التورية  اأن  معناه  �شكل 

انتباه  ي�شرتعي  اأخذ  واحد،  معريف  حلقل  عديدة 

هذه  ظل  ويف  والدار�شني،  الباحثني  واهتمام 

الثورة املعرفية ت�شكلت هذه اخلطابات والعتبات 

وال��ن�����ش��و���س، وم��ن��ه��ا)خ��ط��اب��ات امل��ق��دم��ات( 

امل�شاحبة(  و)الن�شو�س  الن�س(  و)عتبات 

و)�شياجات  املوازية(  و)الن�شو�س  و)املكمات( 

الأ�شماء  ه��ذه  م��ن  و)امل��ن��ا���س(..ال��خ،  الن�س( 

اإ�شكاليات  تقت�شم  التي  املعرفية  واخلطابات 

ب�شكل  والتوا�شل  والإق��ن��اع  والتفاعل  القراءة 

 .
)2(

عام

     ونق�شد بالعتبات الن�شية: املرفقات املحيطة 

اأ�شا�شية،  اإجرائية  مفاتيح  تعد  التي  بالن�س 

ال�شرتاتيجية  ل�شتك�شاف  املتلقي  بها  ي�شتعني 

التي ميكن اأن ي�شري عليها الن�س بغية ا�شتنطاقه 

الدوال  وتفكيك  الدللة  ت�شكيل  ))يف   
)3(

وتاأويله

الرمزية، واإي�شاح اخلارج ق�شد اإ�شاءة الداخل((

العتبات  اأن  يف  اأهمية  الأكر  بعدها  ويرتكز   
)4(
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وعاء الن�ض وِبنى الق�سيدة يف 

�سعر علي جعفر العالق

*
كمال عبد �لرحمن 

*  ناقد من العراق



ب���)ال��ق��وة  اللغة  فل�شفة  يف  ي�شمى  م��ا  متتلك 

التاأكيدية( كاأن ينقل معلومة مثل )ا�شم املوؤلف، 

اأو  التمهيد(،  )وظيفة  �رضحا(  اأو  الن�رض،  تاريخ 

التزاما  اأو  عنوان،  اأو  ا�شم  )انتحال  مثل  اإق��راراً 

)حتديد اجلن�س الأدبي( مثل ال�شرية الذاتية التي 

تفر�س عقدا من امل�شداقية وكاأنها تقوم بعملية 

بو�شفها  والقارئ،  الن�س  بني  العاقة  تنظيم 

وم�شاعدا  اأ�شا�شية،  ب�شورة  تابع  غري  خطابا 

�شبب وجوده  ي�شكل  اآخر  �شيء  خم�ش�شا خلدمه 

وظيفته  التبعية  هذه  وتخ�ش�س  الن�س،  وهو 

 .
)5(

بالتحديد

اأعمال ال�شاعر  اأبرز العتبات التي ت�شكلت يف  اإن 

والناقد املعروف علي جعفرالعاق هي:

* الإهداء * العنونة  

* ال�شتهال * الت�شدير  

للنا�س وهو  العنونة مطلبا هاما  العنوان:غدت 

دورا  توؤدي  كونها  للقارئ  ن�شه  تقدمي  يحاول 

فعال يف العملية الأدبية اإبداعا ونحوية، وهي:

لدى  الكتابة  اإ�شرتاتيجية  من  يتجزاأ  ل  ج��زء 

لعبة  يف  واإ���رضاك��ه  القارئ  ل�شطياد  النا�س 

 اأي�شا.
)6(

القراءة

     ومتثل العنونة انطباعاتنا الأوىل عن حتقيق 

هوية الن�س وك�شف الوجه الآخر لبا�رضة التخيل 

احلوا�س  جمموعة  خالها  من  ت�شتنفر  قد  التي 

الكتابة  واأفكار  روؤى  لبلورة  واملعنوية  املادية 

التاأويل،  باأ�شابع  العنونة  اإليها  ت�شري  التي 

العنونة  حافة  من  التكهن  خيوط  متتد  وهكذا 

من  الغائ�س  اإىل  انطوائياتها  اأو  تبهرجاتها  اأو 

اأو  باإحداثياتها  الن�س  هوية  ت�شي  حيث  املن 

تغلق بواباتها ال�رضمدية بوجه حماولت الك�شف 

هذه من دون منحها خيطا من ن�شج الكتابة قيد 

التحليل واملقارنة.

على  لل�شاعرالعاق  ال�شعرية(  )الأعمال  ت�شتمل 

ع�رضة عناوين لع�رضة دواوين مبعدل خم�شة لكل 

لل�شاعرعلي  الأول  الديوان  عنوان  ي�شتغل  جزء، 

يجيء( اأح��د  ل  يحدث..  �شيء  العاق)ل  جعفر 

على ت�شكيلني من العنونة، الأول )ت�شكيل النفي( 

يوؤ�ش�س  وه��ذا  التوكيدي(،  )الت�شكيل  وال��ث��اين 

يعطي  مما  بالياأ�س،  املدغمة  الوح�شة  حلا�شة 

اخرتام  على  القدرة  لها  نافذة،  با�رضة  العنوان 

ال�شائكة  والأ�شاك  احل��رام  الأر���س  اخ��رتاق  بل 

املن  مب�شائر  وال��ت��اع��ب  الأل���غ���ام،  وح��ق��ول 

ومقدراته.

الندى( هي  اآخر )ذاهب ل�شياد  وعنوان لديوان 

يف  ل 
ّ

توجزوتف�ش جم��ازي،  ف�شاء  يف  فعالية 

�رضف  ولكن  �شطاد، 
ُ
ي اأن  من  اأو�شع  فالندى  اآن، 

فال�شاعر  عزمية،  واأ�شمى  همة  اأرف��ع  املحاولة 

جلماليات  ارتكابا  الن��زي��اح  يقرتف  هاهنا 

املعنى اخلا�س، املعنى املغاير والذاهب ل�شياد 

اأي �شيء عدا الندى!.

الإهداء:عتبة يوجهها املوؤلف اإىل فرد اوجماعة 

اأو  اأو �شكر  اأو موؤ�ش�شة، تدل على عرفان  اأو جهة 

�شوؤون  اأواأي��ة  اأوتكرمي  جهود  تثمني  اأو  اإعجاب 

ذات ف�شل اأو دعم اوغري ذلك.

بالإهداءات  تزخر  العاق،  جعفر  علي  واأ�شعار 

املعنى  كان  واإن  فان(  ب��)اإىل  اخت�رضها  التي 

العام يقول)اإهداء اىل فان(، ولعل اأ�شمى واأنقى 

الذي جاء يف  ال�شامل  الإه��داء  ذلك  الإه��داءات، 

ل،  وكيف  اأب��ي(  اإىل  اإه��داء:  الأول)  ديونه  بداية 

ببهائه  يطل  وعنفوان،  م��روءة  من  جبل  واأب��وه 

على �شطاآن الفرات الأو�شط، يحيي اأ�رضاب النخيل 

،فرتافقه  التاأريخ   ) وا�شط  تخوم)  على  البوا�شق 

طيور ال�شباح يف رحلة كل يوم.

واذا كان اإهداء الديوان الول اإىل الأب فاإن اإهداء 

الديوان الاحق )فاكهة املا�شي( كان اإىل اأقد�س 

خملوق)الأم(.

اأما �شل�شلة الإهداءات التي رافقت اغلب ق�شائده، 

اأدري ملاذا كان  )العائلة: ول  اإىل  اإهداءات  فهي 

انه  يقولون  العاق  عن  يكتبون  عندما  النقاد 

التي  ق�شائده  بع�س  وا�شتهرت  العائلة،  �شاعر 
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اأ�شدقاء  اإىل  وكذلك  العائلة(  �شجرة  عن  تتحدث 

ال�شاعر، ونذكر بع�شها والتي ت�شتذكر مواقف اأو 

عاقات اواأحداثا خمتلفة ربطتهم بال�شاعر:

اإىل  مرتبكة:  �شماء  حتت  جتمعات  ق�شيدة   *

فوزي كرمي

* ق�شيدة اإ�شارات برية: اإىل فاح ال�شلمان

ق�شيدة:ذاكرة غري م�شاءة: اإىل حممد املاغوط

ق�شيدة الظبية الغائمة: اإىل ندمي نعيمة

اأحمد عبد املعطي  اإىل  الأر�س هذا:  اأول  ق�شيدة 

حجازي

ق�شيدة �شجر العائلة : اإىل و�شال

دواوينه،  بع�س  ال�شاعر  ي�شدر  ويف)الت�شدير(، 

بن�شو�س او كلمات ادباء كبار، كما �شّدرديوانه 

ل��  بن�س  يجيء(  اأحد  يحدث..ل  �شيء  ل  الأول) 

)بيكت( يقول:

)ل �شيء يحدث، ل اأحد ياأتي، ل اأحد يذهب.

اإن هذا لفظيع، يا للهول(

ومن باب الإن�شاف النقدي، فقد حاول ال�شاعراأن 

اهي العنوان بن�س)بيكت(، وقد جنح يف ذلك 
ُ

مي

اأميا جناح.

اأوهي  فهو  الن�س(  )وعاء  من  الثاين  الق�شم  اأما 

)اللغة(:

اإن الن�س الأدبي اأيا كان �شعرا اأو نرا هو كيان 

املفردات  مينح  الذي  النزياح  على  قائم  لغوي 

عن  بعيداً  وال��دللت  املعاين  من  جديدة  حياة 

حدودها ال�شيقة داخل معاجم اللغة، فلغة ال�شعر 

خمالفة للغة اأي جن�س اأدبي اآخر، وهي وعاء الن�س 

الفني ون�شيج تكوينه، وكلما حت�شن الن�س بلغة 

متطورة،ت�شامى  وتقانات  معايري  ذات  ر�شينة 

للراهن  مغايرة  ت�شكيل  ف�شاءات  يف  الن�س 

الروؤيوية  ال��دللت  عمق  بذلك  يوؤهله  ال�شعري، 

للغة اجلديدة، وبعيداً عن الطاقات  التوليدية التي 

تبقى  عدة،  وتقانية  فنية  موؤهات  للن�س  توفر 

الن�س  م�شري  تقرير  على  القادرة  وحدها  اللغة 

اإبداعيا، فاللغة داخل الن�س ال�شعري قائمة على 

البث  على  قدرة  اأكر  وهي  والتكثيف،  الختزال 

ال�شعري يف اإطار بنية الق�شيدة اجلديدة، واللغة 

من  جمموعة  وه��ي  املجاز،  لغة  هي  ال�شعرية 

وباخت�شار  الباغية،  وال�شتعارات  املجازات 

)7(
هي لغة منزاحة ، وال�شعر )لغة داخل لغة( 

 اإن ال�شاعر املعا�رض مطالب بلغة مبتكرة، وهذا 

غري  جديدة  لغوية  دللت  ابتكار  معناه  لي�س 

يف  يكون  البتكار  اأن  اإل   ، املعاجم  يف  واردة 

اأن  اأي  للدللت،  املميز  الرتكيب  وهو  الت�شكيل 

فيبعث  موجودة  لغة  من  ينطلق  الأدب  �شانع 

فيها لغة وليدة هي لغة الأثر الفني.

الإن�شائي  الإب��داع  عملية  يف  اخللق  مفهوم  وان 

الكام من  الن�شان على تخلي�س  بقدرة  مرتبط 

ويطهرها مما  الن�شان،  بها  يكبلها  التي  القيود 

فالإبداع  املمار�شة،  �شبابية  من  عليها  يرتاكم 

)8(
اإحياء الكلمة بعد ن�شوبها 

ا�شتغالت  له  العاق  ال�شاعر علي جعفر  اأن  كما 

ي�شق  اأن  ا�شتطاع  اإذ  الهمية  بالغة  اللغة  داخل 

لغته  هي  ولغة  متطورة  اإبداعية  طريقا  لنف�شه 

ه��ذه،  )���ش��وؤال(  لق�شيدته  واملتابع  اخلا�شة، 

األفاظه،  بني  يقيمها  التي  العاقات  �شياحظ 

وهي عاقات حتتاج اإىل الوقوف عندها:

عاد املوتى اإىل بيوتهم

             خائبني،

وعاد احلاملون اإىل وطنهم

                     فلم يجدوه..

وها هم ال�شعراء يعودون ثانية 

اإىل منافيهم،

بعد اأن  اطماأّنوا باأن الغد

اأ�شيق من خرم الإبرة..

فلماذا مل تكن بني املوتى؟

ال�شعرية،  )الأعمال  الأحياء؟  وملاذا مل تكن بني 

ج2،:260(

نى اأو)بنيات( الق�شيدة: تبنى الق�شيدة بالبنى  بيِ

الرئي�شية الآتية:
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ثاثة  على  )وت�شتمل  ال�شعرية  اللغة  بنية   *
ال�شعري/  املعجم  ال�شدية/  الثنائيات  عنا�رض: 

املفارقة(

)اأ( عنا�رض:  ال�شريية)وفيها  الق�شيدة  بنية   *
بنيةالق�شيدةال�شري ذاتية.)1(.�شرية)�شرية الأنا(�� 

العائلة(.)ب(.  ق�شيدة  الآخر=   �� )2(.�شرية)الأنا 

بنية الق�شيدة ال�شريغريية( 

* بنية الق�شيدة ال�رضدية )وتتكون من عنا�رض: 

املكان/ال�شخ�شيات/الزمان( 

ال�شعرية )وت�شتغل على عنا�رض  * بنية ال�شورة 
: التكثيف/التفاعل الن�شي/الرمز والأ�شطورة(

عنا�رض:  على  )وعملها  ال�شعري  اليقاع  بنية   *
 .5 4.التدوير  التكرار   .3 2.القافية  1.الوزن 

اليقاع الداخلي(

نى الق�شيدة يف �شعر علي  و�شتعمل درا�شتنا يف بيِ

من  خمتارة  عنا�رض  ثاثة  على  العاق  جعفر 

بابي الإيجاز والخت�شار، والعنا�رضهي :

)اللغة  بنية  م��ن  ال�شعري  املعجم  عن�رض   *
ال�شعرية(

)ال�شورة  بنية  من  الن�شي  التفاعل  عن�رض   *
ال�شعرية(

)الإيقاع  بنية  من  الداخلي  الإيقاع  عن�رض   *
ال�شعري(

�ملعجم �ل�سعري:

لتدخل  املعجمية،  دللتها  من  الألفاظ  تتجرد 

دللت جديدة داخل �شياق خا�س ب� )ال�شاعر - 

اللغة قبل  اأ�شلوب خا�س به، واإن  الكاتب ( ويف 

اأن تكون �شعرية هي معجمية يف دللتها اخلام، 

يفرت�س  ال�شعرية  ))كل بحث يف جمال  فاإن  لذا 

ذلك   ،  
)9(

للغة((  العلمية  بالدرا�شة  اولية  معرفة 

�شيء  كل  قبل  ي�شتلزم  لفظي((   (( فن  ال�شعر  لأن 

ا�شتعمال خا�شا للغة . 

الكتابة  واأثناء  اللغة  مع  تعامله  يف  ال�شاعر  اإن 

العملية  وه��ذه  اللغة،  م��ف��ردات  بانتقاء  يقوم 

لي�شت �شهلة، ثم انه مع ا�شتعمالنا اليومي لهذه 

عند  وا�شحا  اختافا  تختلف  اأنها  اإل  املفردات 

ال�شتعمال ال�شعري،  اإىل جانب انه مع وجود لغة 

واحدة جلميع ال�شعراء الذين يتعاملون معها، اإل 

اعتمادا  اآخر،  �شاعر عن  لغة  اأننا ن�شتطيع متييز 

املعجم  و))يت�شكل   
)10(

متكررة  ق���راءات  على 

ال�شعري من لزمة نف�شية هي با �شك اإ�شقاطات 

عرب  ذلك  من  يرت�شح  وما  الوعي،  على  الاوعي 

تتبلور  فنية(   - فل�شفية   - )نف�شية  ت��ك��رارات 

على  للنا�س  قدرة  ل  �شلطوية  الفاظ  هيئة  على 

 
)11(

جتاوزها(( 

متنوعة،  ال�شعري  املعجم  درا�شة  جم��الت  اإن 

اختيار  وانه ميثل  بنتائجه، خا�شة  وكل جمال 

بحيث  خا�شة،  طريقة  وفق  وترتيبها  الألفاظ 

التميز  اإذن  فهو  جماليا،  خيال  معانيها  تثري 

به  ويتفرد  بل  الإب��داع��ي،  الن�س  به  تفرد  ال��ذي 

، وهو الذي 
)12(

ال�شاعر، كما انه مفتاح الن�شو�س 

يحدد هويتها الإبداعية، ف� ))اذا ما وجدنا ن�شا 

بني اأيدينا ومل ن�شتطع حتديد هويته بادئ الأمر، 

بناء  املعجم،  هو  الهوية  تلك  اإىل  مر�شدنا  فان 

اخلا�س  معجمه  خطاب  لكل  باأن  الت�شليم  على 

اأن��واع  بني  للتمييز  و�شيلة  لهذا  فاملعجم  ب��ه، 

اخلطاب وبني لغات ال�شعراء والع�شور، لكن هذا 

الدار�س  يرى  كلمات  من  منتقى  يكون  املعجم 

انها مفاتيح الن�س واملحاور التي يدور عليها(( 

مبتابعة  فتكون  املعجم  ق��راءة  كيفية  اما   
)13(

جانب  اإىل  ال�شاعر  قبل  من  امل�شتخدمة  الألفاظ 

ف�))الألفاظ   لاألفاظ،  ال�شاعر  ترتيب  متابعة 

كما   
)14  (

ب��ارزة((  واجلمل ظواهر  بارزة   حقول 

ل ميكننا اأن نوؤكد اأن ظاهرة ) الازمة ال�شعرية( 

ة يف الن�س، رمبا 
ّ
او )املعجم ال�شعري( لي�شت �شب

الديناميكي لهذه الظاهرة قائم على  الن�شغ  لأن 

الكتابة ملن ل  الذي هو عيب خلقي يف  التكرار 

يتقن ا�شتعماله يف الن�س.

قد راأينا م�شاعي علي جعفر العاق الباهرة يف 
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�شعى  وكيف  الداخل،  من  وتفجريها  اللغة  خلق 

م�رضوعه  يف  ال�شعرية  اللغة  �شمات  و�شع  اإىل 

كل  واأ�شبح  �شعرا  لذلك  طبق  وكيف  الإبداعي، 

))ن�س معجما لذاته((

جدول املعجم ال�سعري ق�سيدة) نواح بابلي**( 

اأدوات  تكرارها/  مرات  عدد  املفردة/  مثال/ 

ال�شتفهام/  ) بادي + بابل(

الريح/ نار+ رماد/ النوم/   )ل( النافية

دم/ ) 27 ( مرة/ )22( مرة/ ) 9 ( مرات

) 4( مرات/ ) 4( مرات/ ) 7( مرات /)8 ( مرات 

 ** الأعمال ال�شعرية، علي جعفر العاق، ج2،:32

يقوم  الألفاظ  دللة  متابعة  يف  الدللة  علم  اإن 

الدللة  اأن  باعتبار  ال���دليل،  احلقل  بدرا�شة 

دللية  حقول  عدة  خال  من  الن�س  يف  كامنة 

تتاأرجح يف بوؤرة الدللة، وي�شل ذلك من خال 

التحري داخل التكرارات واملرتادفات والكلمات 

يف  الأول  الدليل  الن�س  مفتاح  اإن  واملفاتيح، 

ق�شيدة علي جعفر العاق 

)داخلية/  روؤى  ا�شتك�شاف  يف  )ال�شتفهام(   

بالفواجع  املبتلى  احل��ا���رض(  لل�)  خ��ارج��ي��ة( 

اأن  بعد  منطقي  حل  لهو  الإن�شانية  وال��ك��وارث 

تطويع  يف  املحبطة،  البائ�شة  )احلياة(  اأخفقت 

اجتاهات )احلا�رض( نحو احللول املواتية لأب�شط 

عقد واإ�شكالت ان�شاننا احلايل ال�شائع يف جميع 

الجتاهات.

تلخ�س مفردات معجم )علي العاق ( يف ق�شيدته 

نف�شه وهي  ال�شاعر  روؤية  الدللية  هذه بحقولها 

وبني  واحلياة،  املوت  بني  املواجهة  على  تقوم 

الروؤية  غري  على  بالجنذاب  والكون  الن�شان 

ال�شابقة.

فتكرار )اأدوات األإ�شتفهام( بهذا العدد الكبري يف 

ق�شيدة لي�شت طويلة، ي�رضح  من خالها  ال�شاعر

باأن ا�شئلة احلياة هي يف غالبها )م�شاريع اأ�شئلة( 

تقوم على الكارثية  املعتادة التي نعانيها منذ 

�شبه  حلول  او  حا  لها  جند  ول  بعيدة  اأزمنة 

ق�شيدته  يف  العاق  ال�شاعر  ا�شئلة  اإن  مقنعة، 

من  تت�شكل   ، هذه  ال�شتنطاقية(  )ال�شتك�شافية 

يف  الوا�شح  والن��زي��اح  اللغة  عنفوان  خ��ال 

مغايرا  ا�شتعمال  اللغة  يف  مفردات  ا�شتعمال 

ملعانيها يف املعجم اللغوي العام.

جديدة،  حياة  املوت  خال  من  يبني  ف�شاعرنا 

ويتوجه اإىل املوت دون حزن واقعي، ميثل قطب 

لأنه  الدللية،  احلقول  يف  امل�شمونية  العاقات 

اجلديدة  احلياة  منه  تاأتي  ال��ذي  الواقع  يعني 

ويف  بادي(،  )بابل،  واحلياة  للخ�شب  كحتمية 

املعجمية  الدللة  للموت  يبقى  الحيان  بع�س 

الدم( ، ومن خال قراءة  الريح،  ))النار، الرماد، 

هذه ال�شياقات وفق مرجعياتها، نخرج بتجرية 

اإعادة  ق��راءة  وفق  الكلية(   - الكبرية   ( ال�شاعر 

الإنتاج.

�لتفاعل �لن�سي: 

خمتلفة  نظر  زوايا  اإىل  الإبداعي  الن�س  يحتاج 

على  تقب�س  اأن  حت���اول  م��ت��ع��ددة  ول���ق���راءات 

اأو  معزول  ب�شكل  حتدث  ل  ف�))الكتابة  دللت��ه، 

فردي، ولكنها نتاج لتفاعل ممتد ل يح�شى من 

الن�شو�س املخزونة يف باطن املبدع، يتمخ�س 

عنه  يتولد  الكاتب  ذه��ن  يف  ن�شاأ  جنني  عنها 

.
)15(

العمل الإبداعي الذي هو الن�س((

 وقد تنبه الباحثون من خال ممار�شاتهم الأدبية 

الدب،  عليها  يقوم  ن�شية  ذاك��رة  ح�شور  اإىل 

التنا�س)التعالق(  م�شطلح  �شجل  من  اول  كان 

هي   � يه  
ّ
ي�شم اأن  دي��ب  اب��و  لكمال  يحلو  كما   �

املرياث  قت 
ّ
عم التي  كر�شتيفا(  الباحثة)جوليا 

با�شتبدال   
)16(

تركه)باختني( ال��ذي  النظري 

م�شطلح احلوار بالتنا�س.

 ول �شك باأن التعالق الن�شي اليوم هو ))مبثابة 

رواق  ع��ام��ة،  م��اه��و  ب��ق��در  مفهومية  اأداة 

حقل  واإىل  موقف  اإىل  ي�شري  ايب�شتمولوجي 
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.
)17(

مرجعي، واإىل اختيار رهانات معينة((

والن�شو�س  الن�س  ب��ني  تعالق  التنا�س  اإن 

التعالق  نقطة مدى  فالبحث يري يف  ال�شابقة، 

العاقة  نوعية  اآخر  وبتعبري  بينهما  والتفاعل  

التي حتققت بني الن�س والن�شو�س الأخرى، هذا 

ما تناوله غمر اأوغان بقوله:

))ميثل التنا�س تبادل، حوارا، رباطا، احتادا، تفاعا 

عدة  تلتقي  الن�س  ن�شو�س، يف  عدة  او  ن�شني  بني 

الآخر/ مفعول  اأحدهما  يبطل  تت�شارع،  ن�شو�س، 

ا�شتيعابه  يف  ينجح  اذ  تتعانق،  تلتحم،  تت�شاكن، 

الوقت،انه  ذات  يف  وتدمريها  الأخ��رى  للن�شو�س 

، يقول )بارت(:
)18(

اإثبات، ونفي وتركيب((

))نعلم الآن اأن الن�س ل ين�شاأ عن ر�شف كلمات 

تولد معنى وحيدا، معنى لهوتيا.. اإمنا هو ف�شاء 

متعددة  كتابات  فيه  تتمازج  الأب��ع��اد  متعدد 

اأكر  هو  ما  فيها  يكون  اأن  غري  من  وتتعار�س 

القتبا�شات  من  ن�شيج  الن�س  غريه،  من  اأ�شالة 

.
)19(

تنحدر من منابع متعددة..((

جعفر  علي  ال�شاعر  النا�س/  ثقافة  اأن  �شك  ل 

اأهم  من  هي  ذاكرته،  وخ�شوبة  ووعيه  العاق 

و�شاعرنا،  �شعره،  يف  الن�شي  التعالق  مرتكزات 

من  واحد  اأي�شا  وهو  ووا�شعة،  عميقة  ثقافة  ذو 

ا�شتاذا  كونه  جانب  اإىل  العرب  املهمني  النقاد 

ال�شعرية  ن�شو�شه  فاإن  ،لذلك  لمعا  اأكادمييا 

ومثال  الفكري،  والغنى  اللغوي  بالراء  تت�شم 

على ذلك:

))يا حزن اأنكيدو،

ويا رداءه اجلريح

ل ع�شبة نلنا

ال��ري��ح:الأع��م��ال  )ق�شيدة:ذئاب  ���رضي��ح(  ل  و 

ال�شعرية:ج2،:31(

ونقراأ:

)اأين بلقي�س؟

هذا الظام قبائل باكية، اأم غيار؟

من �شريفو قمي�س النهار؟

كم يطول بنا الليل.

هذه الق�شائد ياب�شة

واملدى طلل اأ�شود

كم يطول بنا ليلنا

           اأيها الهدهد؟(( )ق�شيدة: الهدهد: الأعمال 

ال�شعرية، ج2،:71(

ويف مكان اآخر:

قوا البئر
ّ
)) عم

ونادوا الذئب

من اأق�شى النوايا املظلمة

........................

�شاطع يو�شف، كفاه

نهار من دم الغزلن:يعلو

وهم القتلى، يغني

وهم الباكون، يناأى

وهم الغافون يف الظلمة

 ل حلم �شوى اأن يعلفوا

بالتمر واحلناء

الغزلن:  دم  من  نهار  )ق�شيدة:  الغزو..((  خيل 

الأعمال ال�شعرية، ج2،:141(

ونقراأ::

))كان ثمة غرناطة مع�شبة/ يف  ح�شى الروح،

غرناطة يف الر�شافة،/ غرناطة يف احلنني

املوؤدي اإىل غرناطة../ هبطوا/ فوق /غرناطة

مثل/ غيم

لئيم(( ) ق�شيدة:اأغنية املمالك ال�شائعة:الأعمال 

ال�شعرية، ج2،:98(

الن�شي  يف  التعالق  اأمثلة خمت�رضة على  وهذه 

�شعر علي جعفر العاق:

مغايرة،  بطريقة  اخللق  ق�شة  مع  تنا�س  فثمة 

الآفاق،  �شهرتها  غطت  التي  وملحمة)كلكام�س( 

يعرف  ل  الذي  الأب��دي  اخللق  عن  تتحدث  وهي 

يف  اأينعت  التي  البابلية(  ق�شة)اخللود  امل��وت، 

امل�شافة امللتهبة بني )الأمل والاأمل( من خال 

جهد  اأرب��اع  ثاثة  اأكلت  ما(  اأو)ع�شبة  )ع�شبة( 
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العاق ال�شعري، ع�شبة ل نعرف لغتها اأو طل�شمها 

العاق،  ق�شائد  يف  اإقامتها  دمي��وم��ة  ���رض  اأو 

قلبي)الع�شبة..الع�شبة(،  الرجل  اأ�شعار  اأكلت 

معاقرة  من  مي��ل،  ول  يكل،  ول  يتعب،  ل  وه��و 

ا�شتعمار،  اأجمل  ا�شتعمرته  التي  مفردة)الع�شبة( 

يف ال�شباح يحدثني عن)الع�شبة(، ويف الظهرية 

 ما مل يتي�رض لديه من هموم )الع�شبة(، 
ّ
يتلو علي

ويف الليل، الليل ل ينام اإّل على اأنغام)الع�شبة(!.

اأكرمن  اأنني  اأزع��م  ك��رام،  يا  الع�شبة:يا�شادة 

يف  واإقامتها  الت�شاقها  �شبب  اأع��رف  ���ش��واي، 

الذي  الأعظم  الأمل  الع�شبة: هي  العاق،  ق�شائد 

الراقية، ولكن لي�شت كل ع�شبة  تقوم عليه الأمم 

هي ما يق�شدها العاق، الرجل يحثنا ويحر�شنا، 

اخللود  ع�شبة  )ل  احلقيقية  الآم��ال  اتباع  على 

و�شديقه  كلكام�س  اآم��ال  خيبت  التي  الكاذبة 

اأنكيدوا(، يقول بل�شانه ال�شعري امل�شوؤول: كفاكم 

يف  تغرقون  انكم  الوهم(،  )ع�شبة  وراء  رك�شا 

الوديان،و�شواكم ي�شمو فوق هامات اجلبال.

الن�شي،  التعالق  ي�شتغل  )الهدهد(  ق�شيدة  ويف 

مع مرجعية ن�شية اأخرى، متقاربة يف املغزى، 

الذي  �شليمان  النبي  املرجع، هدهد  خمتلفة يف 

�شاعد  نبيل،  بعذر  وعاد  النبي،  موعد  عن  غاب 

يف دخول مملكة كاملة يف دين اهلل، رب �شليمان 

والنا�س اأجمعني، فاذا كان هدهد �شليمان النبي، 

قد عاد بالب�شارة، ومباذا عاد هدهدنا؟

))هذا الظام قبائل باكية،اأم غيار؟

من �شريفو قمي�س النهار؟

كم يطول بنا الليل.

هذه الق�شائد ياب�شة

واملدى طلل اأ�شود

كم يطول بنا ليلنا

ظام/ هدهدنا)  به  ماعاد  الهدهد؟((..هذا  اأيها 

ا�شود(..فاأين  /م��دى  طويل  بكاء/غبار/ليل 

الب�شارة  يا هدهدنا..بل اأين نحن اأين؟

 ويف ق�شيدة: نهار من دم الغزلن تعالق ن�شي 

وا�شح مع ق�شة النبي يو�شف، الذي امتهن ال�شدق 

حياة والوفاء منهجا، يف حني تعا�شد اخوته مع 

ال�شيطان، لإزالته من قلب اأبيهم، )لعل( تخلو لهم 

حمبته، التي ظاهرها هو فيهم بحب يو�شف فوق 

يو�شف  اأخوة  يربط  هنا  العاق  وال�شاعر  حبهم؟ 

باجلاهلية اأكر من اجلهل، وما خيباتهم الكربى 

اإل امتداد خليبات اجلاهلية الأوىل:

))وهم القتلى، يغني

وهم الباكون، يناأى

وهم الغافون يف الظلمة

 ل حلم �شوى اأن يعلفوا

بالتمر واحلناء

خيل الغزو..(( 

فهي  ال�شائعة:  املمالك  اأغنية  ق�شيدة:  اأم��ا 

العظمى  )الدولة ال�شامية  اأجمل واقع  ا�شتذكار 

يف الأندل�س( حتول هذا الواقع اإىل حلم و�رضعان 

الريح،  مع   �� والب�رض  العمى  بلمح   �� ذه��ب  ما 

وان�شانيتنا،  وجمالنا  تاأريخنا  اإّل  غرناطة  وما 

الأمم،  الزاهر بني  الباهي، وح�شورنا  ووجودنا 

غرناطة  ال��ت��اأري��خ،  غرناطة  ال��رم��ز،  غرناطة 

ال�شعراء:

))غرناطة يف الر�شافة،/ غرناطة يف احلنني

املوؤدي اإىل غرناطة../ هبطوا/ فوق 

غرناطة/ مثل/ غيم/ لئيم(( 

لإ�شباع  الق�شيدة حاجة  التنا�س يف  اأن  �شك  ل 

رغبات الن�س، وتختلف هذه الرغبات من ق�شيدة 

اإىل اأخرى، وقد حتتاج الق�شيدة اإىل ذاكرة ن�شية 

ع �شعريتها 
ّ
ق رتبتها بالتاأريخ، اأوتلم

ّ
مزجية، تزو

تزويقية  اأغ��را���س  من  ذل��ك  وغ��ري  بالأ�شطورة، 

تكتنفها البهارج واملزايدات اللفظية، والتنا�س 

لي�س مهنة املفردات التائهة، والتي قد جتد لها 

اأو تلك كيفما  الق�شيدة  اإىل هذه  اأو ماذا  طريقا 

ت�شاء، التعالق الن�شي يف ق�شائد العاق، جتربة 

م�شوؤولة وعميقة متتهن اجلدية م�رضوعا وحتلل 

احللول  و  البدائل  وتطرح  الإن�شانية  الوقائع 

اجلذرية الناجعة.
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�لإيقاع �لد�خلي

على  ال�شعري  الن�س  يف  يقت�رضالإيقاع  ل 

ثمة  وامن��ا  والقافية،  ال��وزن  واأعني  العرو�س، 

مو�شيقى اأخرى، تنبع من اأعماق الن�س من خال 

اأو تكويناته  التي تربط بني عنا�رضه  العاقات 

الداخلية وين�شاأ هذا الإيقاع من خ�شو�شية اللغة 

الت�شاد  و�شور  بالده�شة  امل�شحونة  ال�شعرية، 

املناخ  م��ن  ينبثق  ال��ذي  وال��ت��وت��ر  وامل��ف��ارق��ة 

)20(
الدرامي للن�س ال�شعري

ال�شوتية  والتجمعات  الداخلية  القوايف  ولعل 

والنرب، كلها عنا�رض تت�شافر فيما بينها لإنتاج 

املو�شيقى الداخلية:

اأمن �شوء تفاحة/ بداأ الكون؟/ اأم بداأ الكون

من ندم، عا�شف/ يف ال�شمري./ فكيف غدا اآدم 

�شيدا/ حني اندلعت/  بني كفيه �شم�س

احل�شى.؟(( 

ام اآدم: الأعمال ال�شعرية،ج1،:432(
ّ
)ق�شيدة: اأي

�شح  جوهرية )اإذا  هو بنية  الداخلي  والإي��ق��اع 

خا�شًا  ولي�س   - ن�س   
ِّ
اأي  - للن�س  التعبري( 

اد. واإذا  بق�شيدة النر وحدها، كما يظن بع�س النقَّ

اأن ن�شل اإىل هذا  كان من البديهي، لكي ن�شتطيع 

اجلوهر، اأن نقراأ اأ�شكاله البنيوية اإل اأن هذه القراءة 

هي جمرد و�شيلة، وقد ل تكون مقنعة دائمًا. لذلك 

يف  رئي�شي   
ٌ
دور الأدبي  اجلن�س  لطبيعة  يكون  قد 

حتديد مامح الإيقاع  الداخلي لهذا اجلن�س.

امل�شتوى  ه��ذا  اد  النقَّ معظم  يعتمد  الواقع  يف 

للدللة على الإيقاع الداخلي. ورمبا هذا ما جعل 

الكلمة،  اأ�شا�شه  الوزن  اأن  يعترب  اليايف  نعيم  د. 

واإذا  الوحدة.  اأو  اجلملة  اأ�شا�شه  الإيقاع  بينما 

�شحيح،  اليايف  اعتبار  اأن  به  امل�شلَّم  من  كان 

فاإن اعتبار هذا امل�شتوى، وحده، مبثابة الإيقاع 

الداخلي لل�شعر مطلقًا قد ل يكون دقيقًا ل�شببني:

اد على اأن الإيقاع �شيء  الأول: اتفاق معظم النقَّ

نرية  خا�شية  فهو  ع��ام��ة؛  اللغة  طبيعة  م��ن 

و�شعرية عامة.

م�شتويني  يت�شمن  امل�شتوى  ه��ذا  اأن  ال��ث��اين: 

متمايزين اأي�شًا هما:

والتكرارات  كاجلنا�س  ال�شوتي:  امل�شتوى   - اأ 

ب�شكل عام.

والتقدمي  كالطباق  ال����دليل:  امل�شتوى  ب- 

      
)21(

والتاأخري النحوي وما اإىل ذلك2    

مقولة  لرف�س  ك���اٍف  اأع��ت��ق��د،  م��ا  على  وه���ذا، 

الإيقاع  اأن  تعترب  التي  التقليدية  الباغيني 

املعتمدة  اأو  املهمو�شة،  املو�شيقى  هو  الداخلي 

اأو  الكلمة،  يف  احل���روف  ب��ني  التجان�س  على 

لأن  لي�س   - اجلملة  يف  الكلمات  بني  الن�شجام 

القدامى من عيوب يروق  النقاد  ف عنده  ما توقَّ

�شار  ذاته،  حدِّ  يف  التنافر،  لأن  واإمنا  الآن،  يل 

كانت  ما  اإذا  جميلة  تكون  قد  اإيقاعية  خا�شية 

ي �رضورة �شعرية، كما هي احلال يف الكثري 
ِّ
تلب

من اإبداعات ال�شعر احلديث:

))حينما/ �شاع يف الريح/ عطر رجولته؟

حينما جاءت امراأة/   جعلت من يديه

اإلهني/ ثم ا�شتحالت  ب�شحرهما

امراأة/ من لظى/ وحرير((  )ق�شيدة: اأيام اآدم(

غري  م�شريية  �شلة  باملو�شيقى  ال�شعر  �شلة  اإن 

قابلة للف�شل مطلقا، وتطورت هذه ال�شلة بتطور 

الفن ال�شعري املنظوم حمكوما بهند�شة مو�شيقية 

ل�شتثمار  حماولة  وهي  اخللل  تقبل  ل  منتظمة 

واملعاين  الأ���ش��وات  وعائق  اجلملة  ))اإي��ق��اع 

وال�شور، وطاقة الكام الإيحائية والذيول التي 

املتلونة  الأ�شداء  الإيحاءات وراءها من  جترها 

 وهي بذلك ))تعتمد اإيقاعا جديدا 
)22(

واملتعددة(( 

ي�شتمد اأغلب مقوماته من نظام احلركة وطرائق 

جمتمعة  توؤ�ش�س  التي  الداخلية  العاقة  تفاعل 

بنية الن�س ذاته، لكن هذا الإيقاع اجلديد ل ينفي 

)23(
القدمي اأو يلغيه ب�شكل نهائي �شارم((

الإيقاع  تركيز  على  اآدم(  )اأي��ام  ق�شيدة  تعتمد 

الن�شاط  من  والإف��ادة  معينة،  �شوتية  ب��وؤر  يف 

هذه  من  �شوتي  جتمع  لكل  املتميز  ال�شوتي 

العايل،  برتديده  )ال�شني(  ف�شوت  التجمعات، 

الوا�شح،  الإيقاعي  و�شغطه  الافتة،  واإثارته 

ح�شده  وميكن  لانتباه،  مثري  نحو  على  يتكرر 
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�لتعالق �لن�سي 

يف ق�سائد 

�لعالق، 

جتربة 

م�سوؤولة 

وعميقة 

متتهن �جلدية 

م�سروعا



خطيا بال�شكل الأفقي الآتي:

�شيدة/  جل�شت/  ال�رضير/  ا�شتحالت/  )�شيدا/ 

لي�س/ لل�رضير/ جر�شا/ اأ�شاها/ اأم�شية/ ح�شد/ 

الذي  �شوت)ال�شني(  عن  ف�شا  �شماء(  �شقط/ 

ه الإيقاعي:
ّ
ق ح�ش

ّ
يقاربه ويعا�شده ويعم

�شهوته/  اأت�شظى/  ا�شعلت/  �شاع/   / )�شم�س 

ت�شتهي/  ال�شبكة/  ال�شجر/  �شب/  �شهرزاد/  

ي�شحذ/  ن�شوته/  اأ�شيء؟/  انت�رضت/  تت�شابه/ 

�شهريار/�شهوته/ لوح�شته/ ن�شوته/ انت�رضت(

املت�شامن معهما يف علو  )الراء(  وكذلك �شوت 

هذه الأ�شوات التي حتيل الق�شيدة على اأجوائها 

املو�شوعية:

) �شمري/ رجولته/ امراأة/ حرير/ رماد/ زهر/

بردا/ تكررها / الريح/ الثمار/ الرماد/ تكرر/ 

براريه/ تكررها (

كما ميكن متابعة اأ�شوات اأخرى على هذا ال�شعيد 

�شكلت بوؤرا ا�شتجابت لإيقاع الفكرة التي نه�شت 

ال�رضد  اإيقاع  مع  توافقت  كما  الق�شيدة،  عليها 

الذاتي الذي قاده الراوي ال�شعري.

املعطيات  على  بالعتماد  ال�����رضد  اإي��ق��اع  اإن 

ال�شابقة، �شاعف من طاقته الإبداعية الإيقاعية، 

بتفعيل عنا�رض ال�رضد املختلفة  كاملكان والزمن 

م�شتوى  اإىل  احلكي  اإيقاع  وارتفع  وال�شخ�شية، 

ت�رضيع عمل الأفعال، وزيادة معدلتها ال�شوتية، 

مثل)�شاع/جعلت/اندلعت/ا�شتحالت..( من اأجل 

اإ�شاعة مزيد من البوؤر ال�شوتية التي تتيح فر�شة 

تلقيه  ا�شاليب  يف  ع 
ّ
ينو اأن  للمتلقي/القارئ، 

القرائي للمجرى اللغوي الذي ت�شري فيه الق�شيدة.

�لهو�م�ش و�مل�سادر و�ملر�جع

ج2،   �� ف�شاءات،ج1  دار  العّاق،  جعفر  علي  ال�شعرية،  الأعمال 

ان،الأردن،2014
ّ
الطبعة الأوىل، عم

بلعابد،  احل��ق  لعبد  )عتبات(  كتاب  مقدمة  يقطني،  1.�شعيد 
من�شورات الختاف، اجلزائر، 2008، :14 

اأفريقيا  ب���ال،  ال����رزاق  عبد  ال��ن�����س،  عتبات  اإىل  2.مدخل 
للن�رض،املغرب، 2006،:21 

ال�شعر  يف  ال��ق��راءة  واإ�شرتاتيجية  الذاتية  ال�شرية  3.ق�شيدة 
الفل�شطيني املعا�رض، د.خليل �شكري هيا�س، ب.ت، :48 

الفكر،  عامل  جملة  حمداوي،  جميل  والعنونة،  4.ال�شيموطيقا 
الكويت، جملد)25(، العدد)3(، 1977، :100 

5.نحو �شعرية منفتحة، جريار جينت، :110
ح�����ش��ني،م��غ��ام��رة  ح�����ش��ني  ال���ع���ن���وان،د.خ���ال���د  ن��ظ��ري��ة  6.يف 
للتاأليف  ال��ن�����ش��ي��ة،ال��ت��ك��وي��ن  ال��ع��ت��ب��ة  ����ش���وؤون  يف  ت��اوي��ل��ي��ة 

والن�رض،دم�شق،�شورية،2007،:15 ��16

الآف������اق  دار  ال���ع���ي���د،  ال���ن�������س،د.مي���ن���ى  م���ع���رف���ة  7.يف 
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الطليعة  امل�������ش���دي،دار  ال�����ش��ام  واحل��داث��ة،ع��ب��د  ال��ن��ق��د   .8
للطباعة،ط1،بريوت،1983،:57

وزم��ي��ل��ه،دار  ال��ويل  ال�شعرية،جاكب�شون،ت:حممد  9.ق�شايا 
توبقال،املغرب،1988،:77

10..�شعر ادوني�س:73
ال�شوء  ا�شتبك  )عندما  يف  ال�شعري  املعجم  ثنائيات   .11
الزمان،ع)1562(،ل�شنة  ،جريدة  الرحمن  عبد  بالياقوت(،كمال 

2003لندن،:9
من�شورات  يحياوي،  راوية  والدللة،  البنية  اأدوني�س،  12.�شعر 

احتاد الكتاب العرب،�شل�شلة درا�شات)1(،2008،:73

للطباعة  التنوير  دار  مفتاح،  ال�شعري،حممد  اخلطاب  13.حتليل 
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ت���ودوروف  اجلديد،تزتيفان  النقدي  اخل��ط��اب  اأ���ش��ول  16.يف 
واآخ���رون،ت���رج���م���ة وت��ق��دمي:اح��م��د امل���دي���ن���ي،دار ال�����ش��وؤون 

الثقافية،ط1،بغداد،1987،:98

الدبي  الغذامي،النادي  حممد  اهلل  والتكفري،عبد  17.اخلطيئة   

والثقايف:13

اوغ��ان،دار  بارت،عمر  عند  الكتابة  مغامرة  او  الن�س  18.لذة 
افريقيا للن�رض 

املغرب،1991،:29

العايل،  عبد  بن  ع.  ت:  ب��ارت،  رولن  ال�شيمولوجيا،  19.در�س 
توبقال،  دار  الأدبية،  املعرفة  �شل�شلة  كليطو،  الفتاح  عبد  تقدمي: 

الدار البي�شاء، املغرب، ط1، 1986، :95 

ال�شوؤون  العاق،دار  جعفر  د.علي  ال�شعري،  الن�س  حداثة  20.يف 
الثقافية، بغداد، ط1،  1990، :120

الثقافة،  دم�شق  )وزارة  اليايف،  العربي احلديث، نعيم  ال�شعر   .21
65:،  .))1981

بريوت،  ط5،  العودة،  اأدوني�س،دار  العربي،  لل�شعر  مقدمة   .22
116:،1979

اليو�شفي،  لطفي  حممد  د.  املعا�رض،  العربي  ال�شعر  بنية  23.يف 
دار �رضا�س للن�رض، تون�س، 1985.،:142 

نزوى العدد 92 - اكتوبر 2017

115



116

اأتاحت يل الوحدة تكري�س الوقت للكتابة

والتنقيح والن�شر

لويس باربيري ريكيلمي



117

- اكتوبر 2017 نزوى العدد 92

سيعي�سيعي�س لوي�س باربريي ريكيلمي)1955؛ ت�شيلي( 

مم شمم شمم  ش�ش�
ُ
ي ت�شيلي.  كوكيمبو،  منطقة  يف  ي�  ت�شيلي.  كوكيمبو،  منطقة  يف   �
ُ
ي ت�شيلي.  كوكيمبو،  منطقة  يف   
ُ

حاليًا

جتارة  يف  املحلي  اخل�شب  من  الأث��اث  جتارة شنع  يف  املحلي  اخل�شب  من  الأث��اث  جتارة شنع  يف  املحلي  اخل�شب  من  الأث��اث  نع  شوي�شوي�

دوريات،  عدة  يف  �شعره  دوريات، شدر  عدة  يف  �شعره  دوريات، شدر  عدة  يف  �شعره  در  � للعائلة.  �شمملوكة  للعائلة.  شمملوكة 

Pigeon?s Burrow, Serena contemporary Po� »منها:

ون« شون« شون«  شا�شا� ا�شا�ش وق� »�شعراء  دوري��ة  ويف  وق�ش.  »�شعراء  دوري��ة  ويف  ش.  etry» 2013

ميامي،  البريوفية،  الثقافة  مركز  عن  ميامي، شادرة  البريوفية،  الثقافة  مركز  عن  ميامي، شادرة  البريوفية،  الثقافة  مركز  عن  ادرة  شال�شال�

2013. ويف  الوليات املتحدة الأمريكية، عدد 

ادرة شادرة شادرة  ال� ال�ش«  ش«  لنعي�س ال�شجاعة  لنعي�سأجل  ال�شجاعة  لنعي�سأجل  ال�شجاعة  لنعي�اأجل  ال�شجاعة  أجل  »من  دوري��ة 

Verses of« ويف دورية .Santiago Inedito, 2014 عن

ادرة عن من�شورات شادرة عن من�شورات شادرة عن من�شورات  ال� ال�ش«   ش«   the Transversal Valleys

2014«؛ كوكيمبو، 2014«؛ كوكيمبو، 2014. وقد مثل منطقة  Good Hope«

نتياغو الدويل شنتياغو الدويل شنتياغو الدويل  ش �ش � سكوكيمبو عدة مرات يف معر�سكوكيمبو عدة مرات يف معر�س

للكتاب، ت�شيلي. و�شارك يف ملتقى »الأدب« الذي 

الوطنية؛   »Tucuman« أقيم يف جامعة توكومان« »اأقيم يف جامعة توكومان  أقيم يف جامعة توكومان 

ماوات شماوات شماوات  �« مهرجان  ويف  »�ش.  مهرجان  ويف  ش.  2012 الأرجنتني، 

البريو،  ليما،  يف  البريو، أقيم  ليما،  يف  البريو، اأقيم  ليما،  يف  أقيم  الذي  ال�شعري  مفتوحة« 

.2016 2015. ويف ملتقى ال�شعر الت�شيلي، 
��ي��دة »ت��ل��غ��راف ش��ي��دة »ت��ل��غ��راف ش��ي��دة »ت��ل��غ��راف  شرج��م ق�����شرج��م ق����� �ن��ن�رج��م ق������رج��م ق������ يف ه���ذا امل��ل��ف، 

مع  احل��وار  ه��ذا  لنا  وك��ان  كاملة،  مع شدير«  احل��وار  ه��ذا  لنا  وك��ان  كاملة،  مع شدير«  احل��وار  ه��ذا  لنا  وك��ان  كاملة،  دير«  شالق�شالق�

ال�شاعر لوي�س باربريي ريكيلمي، الذي جال بنا 

ماوات ال�شعر والأماكن الأوىل. حتدثنا عن شماوات ال�شعر والأماكن الأوىل. حتدثنا عن شماوات ال�شعر والأماكن الأوىل. حتدثنا عن  شيف �شيف �

وعن  الالتينية  وعن أمريكا  الالتينية  وعن اأمريكا  الالتينية  أمريكا  يف  ال�شعريني  العظماء 

الديكتاتورية:

�ؤال ال�شعري..ش�ؤال ال�شعري..ش�ؤال ال�شعري.. شكيف كانت بدايات ال�شكيف كانت بدايات ال�

أن تعلمت القراءة، كنت اأن تعلمت القراءة، كنت أن تعلمت القراءة، كنت  أن تعلمت القراءة، كنت ومبجرد  أن تعلمت القراءة، كنت ومبجرد  حني كنت طفال، 

وت عالشوت عالشوت عاٍل »مزامري امللك داود« على جدتي  أ ب�اأ ب�شأ ب�شأ ب� أ ب�أقر أ ب�أقر أقراأقر

أت اأت أت  يتني. بعدها بد
ّ
يتني. بعدها بدميتني. بعدها بدم ُ

 »مزامري امللك داود« على جدتي 

ُ

 »مزامري امللك داود« على جدتي 

اكانتا اكانتا اأ كانتا وجدتي الكربى لأنهن كانتا وجدتي الكربى لأنهن 

أبيعها لرفاقي اأبيعها لرفاقي أبيعها لرفاقي  أبيعها لرفاقي ثم  أبيعها لرفاقي ثم  م لوحات هزلية وفكاهية شم لوحات هزلية وفكاهية شم لوحات هزلية وفكاهية  شبر�شبر�

ومات احتفظت بها شومات احتفظت بها شومات احتفظت بها  ش تلك الر�ش تلك الر� سة، بع�سة، بع�س ة، بع�شة، بع�ش شيف املدر�شيف املدر�

قدت مع الوقت. ف فقدت مع الوقت. ف ُفقدت مع الوقت.  ف فشف فش شأ�شأ� أ�الأ�ال الي، لكنها لالي، لكنها ل ي، لكنها لشي، لكنها لش شلنف�شلنف�

ع�رشة  الرابعة  يف  ع�رشة أن��ا  الرابعة  يف  ع�رشة اأن��ا  الرابعة  يف  أن��ا  و ال�شعر  كتابة  يف  ع�رشة أت  الرابعة  يف  أن��ا  و ال�شعر  كتابة  يف  ع�رشة أت  الرابعة  يف  أن��ا  و ال�شعر  كتابة  يف  واأت  ال�شعر  كتابة  يف  أت  ب��د

إيلاإيلإيّل هم  ؤلفني وؤلفني وؤلفني  امل املوأحب  املوأحب  املاأحب  أحب  كان  ة ع�رشة. شة ع�رشة. شة ع�رشة.  اخلام� اخلام�شأو  اخلام�شأو  اخلام�اأو  أو 

بيثنتي هويدوبرو، بابلو نريودا، والت وايتمان، 

رامون  خوان  لوركا،  رامون شيا  خوان  لوركا،  رامون شيا  خوان  لوركا،  يا  غار� غار�شو،  شو،  كا�شر كا�شركار  شركار  كا�ش كا�شكار  كار  شاو�شاو�

النفتاح  مرحلة  الأي��ام  تلك  كانت  خيمينيث. 

لفادور شلفادور شلفادور  � انتخاب  �شأي��ام  انتخاب  �شأي��ام  انتخاب  �اأي��ام  انتخاب  أي��ام  ت�شيلي.  يف  الثقايف 

أول اأول أول  ي�س شي�س شي�س  شأ�شأ� أ�اأ�ا ت وبالتايل  للبالد،  تا  وبالتايل  للبالد،  ا  اشاشًا رئي� رئي�شأليندي  رئي�شأليندي  رئي�األيندي  أليندي 

رحكومة ا�شرحكومة ا�شراكية يف العامل عرب انتخاب �شعبي 

لحة. شلحة. شلحة.  شائل م�شائل م� ائل م�شائل م�ش شولي�س بو�شولي�س بو�

لوي�س باربريي ريكيلمي: 

اأْنُظُر عبور احلتف الذي ال يتبدل

حـــوارحـــوارحـــوار

ترجمة وحوار: زاهر ال�ساملي *

أبو�سنينهاأبو�سنينهأبو�سنينه مراجعة: غدير 

ُ  شاعر ومترجم من ُعمان    شاعر ومترجم من عمان    شاعر ومترجم من ُعمان   *



من  �شعراء  من  اقربت  ال�شنني،  م��رور  وم��ع 

بابلو  تيليار،  جورج  مي�شرال،  غربييال  مثل 

اأ�شحاب  وخ�شو�شًا  باوند،  عزرا  لورخا،  دي 

مونتيال،  اإيجينيو  مثل  من  »الهرم�شي«  ال�شعر 

جو�شيبي اأونغاريتي، وغريهم.

، فاإن ذاكرة الطف�لة واأماكنها 
ّ
vv كما ه� جلي

التي  الق�شدير«  »تلغراف  ق�شيدة  ب�ؤرة  هي 

عن  حدثنا  امللف.  هذا  يف  كاملة  نرتجمها 

الأمكنة الأوىل وعالقتها ب�شعرك..

غالبيتها  مقاطعة  يف  ت�شيلي؛  جنوب  يف  ولدت 

اأ�شهر  لأربعة  ال�شماء  متطر  حيث  الفالحني،  من 

متوالية، مع ف�شول اأربعة متمايزة جداً. �شاعرتنا 

و�شفت  م�شرال  غربييال  ل��الآداب  بنوبل  الفائزة 

الذي  املكان  اإنها  ال�شغرية«.  »بالبالد  الطفولة 

ويْغتني،  يقتات  حيث  اأب��دا،  ال�شاعر  اإليه  يعود 

ويبدو غري م�رشور وهو يخرج منه. لذلك فاإن تلك 

�شتظل  -كاملطر-  مبكوناتها  ال�شغرية«  »البالد 

قد  الأدبية  اأعمايل  معظم  اأن  رغم  ن�شو�شي،  يف 

اأجنزت بالكامل يف �شحراء ال�شمال من البالد. 

م�شح�نة  الق�شدير«  »تلغراف  ق�شيدة   vv

بحميمية جتربة خا�شة وفريدة.. 

اإن وجود النرنت وبلغة م�شركة �شّهل علينا قراءة 

عن  يبحث  واحد  كل  اأن  مع  ال�شعراء،  من  الآخرين 

اأ�شلوبه اخلا�س مع حبه لأر�شه الأم وهويته. هناك 

بحث دائم عن طرائق خمتلفة للتعبري يتم اكت�شافها 

له  بلد  كل  الذاتية.  والتجربة  الثقايف  التالقح  عرب 

جمموعاته واأجياله ال�شعرية التي تبحث عن �شوتها 

اخلا�س، تبحث عن هوية متيزها عن الآخرين.

���ش��ع��ري م���ت���اأث���ر ب��ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��ل��ق��ائ��ي��ة 

»الباطنية«  والهرم�شية  »الأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة« 

املرتبطة  تلك  ًة 
ّ

خا�ش اجل��دي��دة  والباروكية 

ب�شعر » Lárica« الذي يعود جذره اللغوي اإىل 

»مكان« حيث ال�شعر ينظر اىل الأمكنة ال�شعيدة 

يف احلياة، خا�شة منازل الطفولة.

�شعر  �شاع  الفائت،  القرن  ثمانينات  يف   vv

التفا�شيل الي�مية يف منطقتك. �شعرك يحت�ي 

الي�مية  حياتك  من  ووم�شات  �ش�ر  على 

وبع�شها فقرات كاملة لكنك تختم تلك الفقرات 

بجملة ا�شتعارية..

حكم  اأب�شع  حتت  ب��الدي  كانت  الثمانينات،  يف 

قتل  تعذيب،  اعتقالت،  ديكتاتوري:  ع�شكري 

وتهجري. اأوائل من ُطردوا من البالد كان املثقفون. 

واأنت بالتاأكيد -مبا اأنك من ال�رشق الأو�شط- تعلم 

جيداً اأن ال�شعر يف هكذا ف�شاء يعر�س كاتبه خلطر 

العتقال. كثري من ال�شعراء كتبوا �شعر التفا�شيل 

اليومية، لكنها زاخرة باملجاز حتى ل تثري �شبهة 

النظام.

vv اأ�شعر باألفة عندما اأقراأ ق�شيدة »تلغراف 

اجلن�ب  �شحراء  لأج����اء  رمب��ا  الق�شدير«. 

وهي  العمل،  املبث�ثة يف  العظيمة،  الت�شيلي 

اجلزيرة  يف  اخلايل  بالربع  تذكرين  مناخات 

العربية، التي هي جزء من بالدي، ومن ذاكرة 

طف�لتي.

حدثنا عن عالقتك بال�شحراء؟..

لعبت  العامل  يف  جفافًا  الأ�شد  ال�شحراء  اأن  اأظن 

دوراً كبرياً يف �شعري. لقد ع�شت يف ال�شحراء �ِشّت 

�شبابي.  مرحلة  يف  والأه��م  الأ�شعد  هي  �شنوات 

يعرب هذه ال�شحراء نهر لوا )Loa(، والذي يتبخر 

ما  �شطاآنه  على  البحر.  اإىل  الو�شول  قبل  معظمه 

زال يعي�س النا�س باأزيائهم التقليدية رغم الع�رش 

والتمدن. 

لن  الفطرة.  اإىل  وتعيدنا  الروح،  ُتلطف  ال�شحراء 

ُتعاين حركة يف ذلك البعد الالمتناهي، ل روحًا 

وعندما  العارمة،  العروق  تلك  عزلة  يف  �شتجد 

يتوقف الهبوب، يكون ال�شكون عميقًا اإىل حد اأنك 

ت�شمع نب�شات قلبك.
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اأعمالك مل  1955، لكن  م�اليد  اأنت من   vv

تن�رش اإل بعد 2010. هل تخربنا اأكرث عن هذه 

التجربة؟

لقد كنت يف الع�رشين من عمري حني تزوجت. كانت 

مرحلة ديكتاتورية مريعة �شيا�شيًا. وكانت البالد 

متر باأزمة اقت�شادية خانقة اأقفلت فيهاامل�شانع 

اأبوابها، وكان علي تدبر �شاأن العائلة: اأنا وزوجتي 

وثالثة اأطفال. العائلة يف تلك املرحلة كانت هي 

نا�شطًا  اأن تكون �شاعراً  الأهم، ولي�س ن�رش كتاب. 

يف تلك الف�شاءات ال�شيا�شية الديكتاتورية، فاأنت 

معر�س لالعتقال من قبل اأجهزة الأمن. ورغم تلك 

احلالة املقيدةواخلامدة، كنا نقوم بقراءات �شعرية 

يف اخلفاء، واأخرى قراءات عامة لكنها مراقبة من 

فقط من كان من بني  ال�رشيني.  الأمن  اأفراد  قبل 

بعد  الأكادميية  له  تن�رش  كانت  اأدبيًا  املكر�شني 

موافقة جلنة النخبة والنقد التابعة لها. بينما من 

كان خارج تلك الدائرة، فال فر�شة له للن�رش. بعد 

النرنت،اأ�شبحت  وظهور  الديكتاتورية  �شقوط 

دائرة  خ��ارج  كان  ملن  �شهولة  اأك��ر  الن�رش  اأم��ور 

قد  كنت  اأي�شا  املرحلة  ه��ذه  الأك��ادمي��ي��ة.ويف 

الوحدة  يل  اأتاحت  حيث  زوجتي،  عن  انف�شلت 

اأّن  اإل  والن�رش.  والتنقيح  للكتابة  الوقت  تكري�س 

ركود  حالة  يف  كانوا  اأمثايل  من  كثريين  هناك 

دون ن�رش، ولالأ�شباب نف�شها تقريبا. 

اأمريكا  �شعراء  اأ�شهر  من  ن��رودا  بابل�   vv

من  للكثر  ُت��رج��م  ال��ع��امل.  يف  الالتينية 

ونقدره  نحبه  نحن  العربية.  ومنها  اللغات 

وبياناته  الث�رية  الروح  ذات  خا�شةاأعماله 

ال�شيا�شية العلنية.

نظر  وجهة  من  ن��رودا  العظيم  عن  حدثنا 

ت�شيلية؟

الأ�شهر  هما  م�شرال  وغربييال  ن���ريودا  بابلو 

خارج ت�شيلي وذلك حل�شولهما على جائزة نوبل. 

نوبل  على  حت�شل  لتينية  ام��راأة  ك��اأول  غربييال 

جاء  كالهما   .1971 يف  ون��ريودا   ،1945 يف 

العظام  الأربعة  هم  هوؤلء  متوا�شعة.  اأ�شول  من 

غربييال  هويدوبرو،  بيثنتي  الت�شيلي:  ال�شعر  يف 

م�شرال، بابلو نريودا، وبابلو دي روخا. ورغم اأن 

غري  الت�شيلية،  لرئا�شةالأمة  مر�شحا  كان  نريودا 

اأنه مل يكن حمببًا من قبل املثقفني. فهناك �شورة 

بل  املثقفني،  �شاعر  كان  نريودا  اأن  عن  مغلوطة 

بني  وا�شع  وب�شكل  منت�رشاً  كان  �شعره  العك�س، 

املقابل، كان دي روخا معبود  النا�س. يف  عامة 

املثقفني. وكما هو معروف اأن تناف�شًا كان يدور 

بني هذين ال�شاعرين، فمن كان �شديقًا لنريودا مل 

يكن لي�شادق دي روخا، ومن كان مقربًا من دي 

ن��ريودا مبجل  ن��ريودا.  ليقرب من  يكن  روخا مل 

لأجل اأعماله الأدبية، لكن البع�س مل يغفر له كونه 

حياته.  �شنوات  اآخر  يف  بورجوازيًا  �شيوعيًا  كان 

اأخريا، نريودا مات قبل انقالب بينو�شيه الع�شكري، 

حيث و�شع يف امل�شت�شفى لعالجه من ال�رشطان، 

لكن هناك �شبهات كبرية حتوم حول ت�شميمه من 

قبل الع�شكر. ومبا اأين �شارٌد يف هذه اللحظة، فاين 

اأ�شتطيع اأن اأقول اأين راأيته على بعد مرين مير من 

تاد الوطني )national stadium( عندما 
ْ
اأمامي يف ال�ش
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جتمعت الأمة يف 1972 لتحيته بعد ح�شوله على 

جائزة نوبل. 

اأمريكا  يف  اجلماهر  ب��اأن  ن�شعر  اإننا   vv

حت�رش  بال�شعر،  �شغ�فة  زالت  ما  الالتينية 

املهرجانات  يف  خا�شة  بكثافة  القراءات  اإىل 

ال�شعرية،وهي حالة تختلف كلية اإذا ما نظرنا 

الثالث�ي.  العامل  �رشق  اأو  املتقدم  الغرب  اإىل 

فال�شعر فيها نخب�ي. 

ملاذا يف راأيك ما زال ال�شعر �شامداً جماهريًا 

يف منطقتك؟ وما هي اجتاهات ال�شعر احلديث 

يف اأمريكا القرن احلادي والع�رشين؟

لي�س  هنا  ال�شعر  اأن  اأو�شح  اأن  يل  بد  ل  البداأ  يف 

الطليعي  ال�شعر  اأن  ومب��ا  جماهرييا.  منت�رشاً 

باع 
ُ
ي ل  فهو  اجتماعيًا،  م�شت�شاغ  وغري  خمتلف 

تف�شل  الكبرية  الن�رش  دور  ف��اإن  ب�شهولة،لذلك 

املوؤلفني الكال�شيكيني. ال�شعراء هنا فقراء، ولزامًا 

عليهم اأن ميتهنوا عماًل ما لأجل النجاة من املوت 

ال�شعر  بالدي:  يف  ال�شعر  من  نوعان  هناك  فاقة. 

د 
َ
الر�شمي املنت�شب اإىل النخبة الأكادميية واملعَتم

بكثافة عرب حمالت  يباع  الذي  وهو  النظام،  من 

من  لها  بد  ل  الأعمال  هذه  معظم  قوية.  اإعالنية 

كثرية  �شفحات  اأي  الكبري،  احلجم  من  تكون  اأن 

جودةامل�شمون.  اإىل  النظر  دون  جتاريا،  لت�شلح 

الرجمات  اإىل  التجاري  حولوااهتمامهم  كذلك 

هذا  ال�شمالية.  اأمريكا  �شعراء  خا�شة  ال�شعرية، 

اإىل  ينتمون  وامل��رج��م��ني  ال�شعراء  م��ن  ال��ن��وع 

املدر�شة الأكادميية، وهم من توظفهم دور الن�رش 

الكبرية لإنتاج هذا النوع من الكتب. 

املوؤ�ش�شة،  اأ�شوار  خارج  يكتب  �شعر  اأي�شا  هناك 

طليعي غري مكرث بالقوانني الأكادميية ونخبتها 

املثقفة، �شعراء يقراأ لهم طيف وا�شع من ال�شباب. 

نتج في�س من ال�شعر ي�شل اإىل 
ُ
و�شمن هذا احلراك ي

اء. ل بد من التنبيه هنا اإىل تكون حركة 
ّ
ة القر

ّ
عام

مع  جوهريًا  تت�شاد  الالتينية  اأمريكا  يف  اأدبية 

ى  اأدَّ الكبرية، ما  الن�رش  لدور  التجارية  التوجهات 

اإىل ظهور عدد كبري من دور الن�رش ال�شغرية، تقود 

، خا�شة يف الهوام�س والأطراف 
ّ
�ِشي

َّ
تياراً غري موؤ�ش

تنت�رش  كتاب  لأ�شواق  اأ�ش�شت  والتي  ت�شيلي،  من 

على طول البالد وعر�شها تعمل على مدار ال�شنة.

للحركات  بثباٍت  الر�شيخ  ال�شعب  م��ن  ك��ان 

الالتينية، كثري منها ولد ثم  اأمريكا  الطليعية يف 

يومًا ما ويحلل.  �شيقراأ  اإرثًا  لكنها تركت  اختفى، 

احلادي  القرن  وبداية  الع�رشين  القرن  نهاية  يف 

والع�رشين، ظهرت حركات اأدبية خمتلفة. قيل اأن 

ال�شتينات  يف  لتينية«  الأمريكا  »الطفرة  مرحلة 

نع دور الن�رش. يف 
ُ

من القرن املن�رشم كانت من �ش

املك�شيك ظهر جيل التجريبية الأدبية يف ما �شمي 

مرحلة »ما بعد الطفرة«. ظهر اأي�شًا، حركة ال�شعر 

»ما حتت الأحمر« للت�شيلي روبريتو بولنو�س. يف 

كولومبيا ظهر جيل »امل�شوخ«، يف البريو »ال�شاعة 

و�شعر  املديني«،  »ال�شعر  ظهر  ت�شيلي  يف  �شفر«. 

قي، و�شعر ال�شوت، 
ْ
الأقليات اجلن�شية، وال�شعر الِعر

وال�شعر الت�شويري لل�شاعر جليانو دي�شلر، وا�شتهر 

نيكانور بارا بكتابة »�شد ال�شعر«، واأي�شًا ظهرت 

حركة ال�شعر الباروكي اجلديد. 

معظم �شعراء ت�شيلي املعا�رشين كتبوا عن واقعهم 

املعا�س، عن اأر�شهم، عن ال�شعري يف حياة ال�شكان 

�شعر«مابوت�شي«؛  كتبوا  ت�شيلي.  جلنوب  الأ�شليني 

لغة ال�شكان الأ�شليني يف اجلنوب، ثم ترجموه اإىل 

القرن اخلام�س ع�رش،  ليقراأ وينت�رش. يف  الإ�شبانية 

كتب ال�شاعر واجلندي الإ�شباين األون�شو دي اإريكيال 

كتابًا عنوانه »اأوركانو«، لإجالل اأعدائه املابوت�شي. 

املابوت�شي،  �شعراء  من  واعدة  حركة  هناك  اليوم؛ 

هوانو،  غار�شيال  ت�شيهولف،  اإريكول  �شمنهم:  من 

جيمي هونون، ديفيد اأنينري وغريهم.
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تلغراف ال�سفيح

اإىل: لي�ن رينات�،ابيجيل كاتالينا

 يف منت�شف ال�شحراء
ٌ
الذاكرة التي اأُحب �شفري

تتخذ قوام ج�شِدِك املاطر.

جتدل ذاتها حتت �شوء اجلدار اخلافت

يف ورق مدموغ بالأحجار.

جتتاز الدرب عرب مالك

�شّفر يف �شمائي.
ُ
ي

تنري ظالل الزجنار قبالة الليل.

اأ�شوات هذا الطفل عادت 

لُت�شمع من زاوية تلغرايف

القابع حتت خيط �رشي 

يف هذا الوادي.

نا الآن
َ
غاَدر

 يرانا عرب املراآة،
ٌ
حلم

 هنا �شم�شًا
ُ
وبينما اأ�شري

ي�شري الِفناء املفقود حياًة.

اأمطارِك تنطق بالأ�رشار،

بالأ�شياء 

التي هي يف مكان اآخر معي.

راأيت اأحالم الرحيل يف 

عيون ال�شجرة تتفتح،

ُتقلع من امليناء جتاه

الأمل..

ظالًل تتحرك يف الطريق.

حزمة من الأ�شواء احلميمة

َد يف الليل
ُ
ت�شل لتقع

اإىل جانب الدرب

قبالة ال�شورة امُلرتع�شة على النافذة

نحناها الإهليلجي امللتهب
ُ
جالبة م

 اأبدا.

عيوُنِك تت�رشب من ال�شماء،

 احلدود من عامل �شحراوي �شاكن
ُ
َتظهر

ن بجرح مْلحي. كَّ
َ
�ش

ُ
كل �شيء هنا م

بُت نف�شي على الرحال
ّ
در

مغموراً بالكامل

اأ�شغي عاريًا للجبال،

َ
ل الأ�شواء

ّ
اأتبو

وقو�س الليِل

 يف العزلة.
َ
 املن�شكب

َ
واحلليب

وم�شات نحو ال�شمال ال�شحراوي

الفم احلجري اإىل اأعلى..

من خطمها منثورًة نحو ال�شم�س

تظهر من جديد 
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تلك الرمال املاحلة كاأنف جبل اجلليد

مبعاطف من جلود كلمات جافة.

تفتح ال�شم�س فمها على النهر

�شذى �شجرة ال�شنار الرائق يغمر الهواء.

اأحدد اأثر امل�شارات

التي تتفتح عرب العيون.

حواف الرمال تنظر

عبور املياه

�شيارًة عتيقة

 اأطفال �شّفافني
َ
اأقدام

الربَد 

 الأنهار يف حقل ذرة،
َ
تقاطع

ُ
اأنظر

عبور احلتف 

الذي ل يتبدل.

اأوراق اخل�شب

 املتفتحة يف عروق 

اجلنوب القا�شي،

عا�شفة اأر�شية يف الأحالم..

هناك تنت�شب 

من ال�شجرة مقاعد، 

طاولة، �رشير 

موؤطر بالفولذ.

ات، وتكت�شي الأذرع بالع�شّ

هي اإ�شارات اأر�شية من فم ال�شم�س.

ظالل �شحيحة

العني اجلافة من بئر النجوم

املجهولة والغام�شة

تهتز فوق الباب

اأُوؤمن باأين جئت من حلم �شغري

مي�شي عاريًا فوق عني ال�شم�س.

َهُة احلنون يف �شخب اليوم
ْ ُ
بلدتي، الرب

باتت زقاقًا باأعالم ورقية �شغرية

اِلِك
َ

ل�ش من�شوبة على البطن امللون ل�شِ

م�شذبة �شورتها على �شورة خ�رشِك

مو�شوم ج�شدها باجلبال و�شوتي.

قريتي«فيكونه« تظهر �شمراء من ال�شماء

حتت اجلبال على �شاكلة حلماتِك

ماوؤها البدائي يتدفق 

نازًل عرب الوادي اإىل بحرنا.

ل اأعرف ما الذي يوؤمل

�َشِك 
ْ
عندما تب�شطني فر

فوق ال�شمت 

العذب

حتّلني به ظفائرك.

هناك جنات حجرية عارية

من الأمطار

نباتات ُتعر�س  كخيوط

عنكبوت
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على �شفح وادي »اإْلكوي«

ُد �شاحات جمهولة 
ّ
ُت�شي

ت�شيء بال�شلوات 

نطفة العذراء

مع اآلهة من طبل 

جعلت من ذواتها مهاجرين

دون �شطوة،

ول متعة يف اجلن�س

فجوات جدران معابدها الطينية

مغطاة بعيون القوارير

�شور جافة على مذابح م�شدودة

�شوب ال�شم�س

النا�س يرحلون كغرباء

وهم يطوفون حول الوادي

حم�شورين يف اأر�س �شغرية بال اأبواب.

هذه الأيام

يظهر لنا اأبي اخلرف

دون وجه،

يو�شي الذاكرة

اأن جتفف جذور العني

َقَدها
ُ
اأن حتلَّ ع

يف حجرة ال�شنوات املظلمة.

 الن�شيان على جبهته 
َ
ُكتب

يف عني طفولته الق�شرية

يف طفولتنا

وحيداً ترقد نظراته 

يف �شبات على املوقد

ملّطخًا بالليايل

يلقي حلمه يف قلوب

الأطفال.

ي�شبح ج�شده اأعزَل من اأثر الربد

يطقطق بيديه قبالة نار �شغرية.

تعرفُت على اللذين جعلوا 

من اأ�شجار النخيل

ترفرف على �شفاف الليل.

يف اجلهة الأخرى، مراآة الذاكرة

تقذف بنف�شها 

على مرمى عني

ُتفرُغ الأ�شوات يف كاأ�س

ه الأيام.
ْ

حيث الأزرق يغلف وج

ما زالت العيون اأ�شجاراً

خمفية بني الأوراق

يف انتظار ال�شافرات

ال�رشية للطفولة، نكت�شفها

وهي ل تتعرف علينا

جاهلة اأننا ذاهبون 

للدو�س على املوت،

اأّن الأطفال ذاهبون

ة خيط
ّ
 مثل ُكب
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جمدول عرب ظل الوادي اخل�شيب.

زمن الرمال ال�شامتة

والأ�شوار امل�شم�شة

يف الوقت املنا�شب يحميني

كاأين ميت يف حجر رملي

اإ�شبعه تر�شم �شمكة

يف حياة اأخرى

تغمرين

يف بقعة من املاء لأحيا

 الكلمة يف النبيذ
ُ
تن�شج

�شالبُة ت�شتبدل الطرقات

تغطي هذا البحر الذي يكلمنا

املمتد من الأحالم.

النهار م�شنوع من ناره

املحيطة بال�شجرة.

قيلولة مع األواح اخل�شب املتكد�س،

املاعز و�شوته القا�شم

حتت ال�شم�س

عند الأبواب ال�شدئة

رب الآن املقدمة
ْ
الذي يع

يحزن مع الكلب

مع هذه ال�شحراء

التي يف بطنها �شحراء اأخرى

خمباأة حتت ال�شم�س.

ت�شل حيواناتنا من الرحلة

مع نباح متعرج

مر�شوم على الرمل.

خلف تلك الأيام ال�شحيقة

اأ�شوات الأطفال

اأطفال اخل�شب

ما زالت ت�شود اإىل اليوم

�شاحة الدار

حافظني يف �شناديق حجرية �شغرية

خوامت العائلة.

ويف انعكا�شات البحرية ال�شحلة

ما زال مالك احلزين

يتم�شى.

بعدها

وجدت اأياديكم

اأيادي الأطفال

ما زالت

على مقاب�س الأبواب ال�شدئة

املغطاة بالنحا�س

وعلى ذات ال�شداأ

وجدت الكلمات ال�شغرية

التي �شنعناها يف الأما�شي

حتت اأحجار اللعب.

حتت �شجرية احلياة �شذرة 

من كوكبة ال�شليب اجلنوبي
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اجلدة، اجلدة الكربى،جداتي

اخلبز الرقيق مع عيون ميالأها الأمل

عند الباب �شمعت اإحدى اأغانيهن

مي�شغن قدا�س الإجنيل حتت املطر النازل

يخلعن اأيادي الفحم

مع مق�ّشات اخلو�س املزهر.

عند مدخل بابي وباأغ�شان قدمية

ّلمن الر�س بدوائر زيتية
َ
ع

ُ
ي

وعلى نور امل�شعل يغنني لنا

وحيدات، يجرفن فناء الدار املفقود.

عالماٌت من ندوب املياه..

قرميد من�شلخ حتت ال�شقيفة.

يفتحن بابي،

الفرا�شة التي تعرب الظهريات اأمامي

 اجلافة لالأع�شاب احللوة املرة
ُ
احُلَزم

وج حتت نور ال�شم�س
ُ َ
نهر عتيق متعرج مي

اىل اأن ي�شل موكب اجلدات الأميات

لب�شات قما�شات القطن اليومية

ْئن كالقناديل �شِ
ُ
بذات عيونهن احلكيمة ي

على جلجلة ال�رشيط حتت �شوء علبة ال�شفيح.
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حسن مدن

ربع قرن من حياتي توزع على 

مناٍف عّدة ومل اأركن للعزلة 



بلغ ال�شتني من عمره وهو ل يزاُل ي�شعر مب�شوؤولية 

فيما  النا�س  جانب  اإىل  يكون  اأن  يف  اأخالقية 

ه 
ّ
يتوقون اإليه ليكون �شكال حلياتهم، رغم ما جر

بالعمل  فالده�شة  كثرية.  متاعب  من  عليه  ذلك 

ت به اإىل 
ّ

ال�شيا�شي يف وقت مبكر من حياته، زج

الغربة،  عته 
ّ
وجر العامل،  هذا  من  �شتى  مطارات 

ال�شيا�شة  ت��زال  ل  اأخ��رى،  اأو  بطريقة  اأّنها  غري 

لعبته الأثرية. 

اأكر من ثالثني عاما، مل يتوقف قلمه عن  منذ 

التي تعرب املنطقة اخلليجية  التغريات  م�شاك�شة 

اأو  �شيا�شي  طابع  ذات  اأكانت  �شواء  والعربية، 

من  كتاباته  ح��رارة  تتقد  اجتماعي.  اأو  ثقايف 

قراءته  عيد 
ُ
وي فري�شده  �شاخب،  يومي  م�شغٍل 

الأ�شماء  اأه��م  من  واح��دا  يعد  ولذلك  جديد،  من 

املوؤثرة يف الكتابة ال�شحفية والأدبية، رغم اأّنه 

املحاماة  ميار�س  ومل  احلقوق،  كلية  من  تخرج 

يف حياته.

“اأ�شئلة  اخلليج،  يف  “الثقافة  كتبه،  اأه��م  من 

“ل  يتغري”،  عامل  و”مزالق  امل�شتقبل”،  بر�شم 

قمر يف بغداد، قبل احلرب- بعد احلرب” و”تنور 

بحرب  “الكتابة  الذاكرة”،  الكتابة”،”ترميم 

الكاتب  وغريها.  اأوانها”،  “لالأ�شياء  اأ�شود”، 

وكاتب  باحٌث  م��دن،  ح�شن  الدكتور  البحريني 

بحريني، وواحٌد من اأهم وجوه الثقافة اخلليجية 

ال��ذي رغ��م ما خا�شه من جت��ارب مل  ال��دوؤوب��ة 

 اأخرى، بل 
ٌ
تركن اإىل العزلة التي اختارتها اأ�شماء

ظّل حمكوما بالأمل.

مع  وتتما�س  الكتب،  يف  يعي�س  كمن  تبدو 
 •  

كتبك  من  ال��ق��ارئ  وي�شت�شف  اآن،  يف  احلياة 

اأو  اأوانها”  “لالأ�شياء  اأ�ش�د”،  بحرب  “الكتابة 
“ترميم الذاكرة”، باأّنك قارئ م��ش�عي، وميكنك 
التجذر يف اأكرث من منطقة،  فما هي الأ�شياء التي 

�شاهمت يف تاأ�شيل تك�ينك املعريف وتاأمالتك؟ 

واأرى  بالبيت،  رفوف مكتبي  اأتاأمل يف  - حني 

اقتنيتها  التي  الكتب  عناوين  من  الكبري  العدد 

من معار�س الكتب اأو من املكتبات، اأو و�شلتني 

كهدايا من ُكّتابها، ومل اأقراأها بعد، لأين بب�شاطة 

مل اأجد الوقت الكايف لأن اأفعل ذلك، اأ�شعر ب�شيء 

اأين  بالأمل يف  اأظل متعلقًا  اأين  الأ�شى، رغم  من 

يكون  اأن  اآمل  الذي  بع�شها،  قراءة  من  �شاأمتكن 

كثرياً، لكن اأعمارنا مهما طالت لن تكفي لقراءة 

كل ما نرغب ونحب من الكتب.

كمن  اأب��دو  ب��اأين  مالحظتك  على  رداً  ذلك  اأق��ول 

يعي�س يف الكتب. نعم هذه الكتب لها ف�شل كبري 

اأفق  وتو�شيع  ومعاريف  �شخ�شيتي  تكوين  يف 

املزيد  �شغوفًا مبطالعة  و�شاأظل  للحياة،  نظرتي 

منها، ويف هذا املجال هناك تف�شيل مهم ل بد اأن 

اأ�شري اإليه، وهو اأن اأحد اأهم بواعثي يف املطالعة 
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ل  التي  امل�شتمرة،  باحلاجة  �شعوري  الدوؤوبة 

ول  واملتغري،  باجلديد  كتابتي  لتغذية  تتوقف، 

اأعني باجلديد هنا اجلدة مبعنى الراتب الزمني، 

نكت�شبها  التي  املعرفة  من  اجلديد  اأعني  واإمنا 

ب�رشف النظر عن الزمن الذي اأنتجت فيه، فكوين 

متوا�شلني،  عقدين  منذ  يومية  لزاوية  كاتبًا 

اأحافظ  كي   
ّ
علي كان  تقريبًا،  انقطاع  وب��دون 

اأ�شتمر  اأن  القول،   
ّ
اإن �شح الكتابية  لياقتي  على 

القراءة  كون  عن   هذا  واملطالعة.  القراءة  يف 

املعرفة.  تكوين  م�شادر  من  م�شدراً  والط��الع 

اأما اإ�شارتك حول جمعي بني ذلك وبني التما�س 

بي.  خا�س  اأمر  هذا  اأّن  اأح�شب  فال  احلياة،  مع 

كثريون من الكتاب هم كذلك. اإذا انقطع الكاتب 

يقدم  اأن  له  كيف  التجربة،  عن  اأي  احلياة،  عن 

كتابة مقنعة وموؤثرة. 

العمل  يف  لنخراطي  كان  �شخ�شيًا  يل  بالن�شبة 

الزج  يف  الكبري  اأث��ره  مبكر  وقت  منذ  ال�شيا�شي 

ويف  وتعقيداتها،  احل��ي��اة  ه��ذه  اأت���ون  يف  ب��ي 

ظروف بلدنا واملنطقة فقد اقرن هذا النخراط 

تخ�شني  ل  معاناة،  واأوج���ه  �شتى  مب�شاعب 

اختاروا  الذين  اأولئك  كل  ت�شمل  واإمن��ا  وح��دي 

قلياًل  يبدو  منه  عانيُت  ما  اأن  بل  ذاته،  الطريق 

يل،  اآخرين  رف��اق  ت�شحيات  اإزاء  ومتوا�شعًا 

اخليار،  لذلك  ثمنًا  حياتهم  ق��دم��وا  بع�شهم 

�شعيد  كال�شاعر  يل،  �شخ�شيون  اأ�شدقاء  وبينهم 

لهذه  كان  فاإنه  املح�شلة  مثاًل. ويف  العويناتي 

الكثرية،  وتعرجاتها  الطويل  مب�شارها  التجربة، 

وجعلي  �شخ�شيتي،  اإن�شاج  يف  الكبري  اأثرها 

قريبًا من الهم الوطني ومن الهم املبا�رش للنا�س 

وتطلعاتهم نحو حياة اأف�شل.

جيله(  اأبناء  )من  القليلة  القلّة  من  مدن  ح�شن 

التغرات  م�شتجدات  لكل  ُم�اكبا  ا�شتمر  الذي 

ال�شيا�شية والجتماعية والأدبية، ُيعرب عن راأيه 

بداخلك  ويحر�ُس  ُي�ؤجج  الذي  فما  ه�ادة،  دون 

العزلة  اإىل  تذهب  مل  وملاذا  امل�ش�ؤولية؟  هذه 

التي اختارها ُكرثٌ من اأبناء جيلك ؟

ف�شل كبري يف هذا يعود اإىل الدينامية ال�شيا�شية 

�شغر  على  فالبحرين  البحريني،  ملجتمعنا 

بحيوية  تتمتع  �شعبها،  ع��دد  وقلة  م�شاحتها 

�شيا�شية تكاد تكون فريدة من نوعها يف حميطها، 

وهذه احليوية مّدتني ومّدت الكثريين �شواي من 

املنا�شلني واملثقفني باأ�شباب املثابرة والداأب، 

التي  املهمة  ال�شيا�شية  التحولت  واأن  خا�شة 

جرت يف البحرين منذ مطالع هذه الألفية والتي 

ب�رشعية  والإق���رار  ال�شيا�شي  بالنفراج  متثلت 

اجلمعيات  قانون  مظلة  حتت  احلزبي  العمل 

كل  على  الربملانية  احلياة  وع��ودة  ال�شيا�شية 

باأن  �شعوراً  لدينا  خلقت  فيها،  الق�شور  اأوج��ه 

ال�شابقة  والأجيال  نحن  وت�شحياتنا،  جهودنا 

نلم�س  اأن  ا�شتطعنا  واإننا  �شدى،  تذهب  مل  لنا 

القليل من ثمار عملنا، واأن بو�شعنا حتقيق  ولو 

وحلركتنا  وجمتمعنا  لبلدنا  ا�شافية  مكا�شب 

الوطنية والتقدمية.

عالقة  ل��ه  امل��و���ش��وع  م��ن  ج��ان��ب��ًا  اأن  �شك  ل 

يف  اأن��ِت  عنيتيه  ما  وه��ذا  ال��ذات��ي،  بال�شتعداد 

�شوؤالك رمبا، اأي الرغبة والقدرة على ال�شتمرارية 

بلغت  قد  اأن��ا  وها  اليوم،  حتى  الطريق  هذا  يف 

ذلك  اأ���رشح  اأن  اأ�شتطيع  ل  عمري.  من  ال�شتني 

بدقة، ولكني دائمًا �شعرُت مب�شوؤولية اأخالقية يف 

اأن اأكون اإىل جانب النا�س يف توقهم نحو حياة 

اأف�شل، رغم ما يجره ذلك من متاعب.

من  اأن��ه  فيها  �شعرت  التي  امل��رات  هي  كثرية   

الواجب اأن اأكون حيث كنت، مع معرفتي اأن لذلك 

يف  واملتاعب  عائلتي.  على  واأي�شًا   
ّ
علي كلفة 

ظروفنا الراهنة ل تاأتي فقط من ال�شلطة الر�شمية 

املا�شكة بزمام القوة، وكان يل من هذا النوع من 

اأي�شًا  املتاعب ح�شة لي�شت قليلة، ولكنها تاأتي 

على  تكون  اأن  لك  تريد  املجتمع  يف  مواقع  من 

�شاكلتها يف كل �شيء. 

اأذهب للعزلة،  اأجيب على �شوؤالك: ملاذا مل  ولكي 

يجب اأن نحدد ما املق�شود بالعزلة، ككاتب اأ�شعر 
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درت  �سُ

�سورة �سلبية 

عن الثقافة 

اخلليجية 

باعتبارها 

انبثقت 

مع النفط 

ومّت جتاهل 

تاريخها 

التعبريي 



الكتابية  م�شاريعي  اأجنز  اأن  اإىل  احلاجة  بتزايد 

املوؤجلة، والتي كنت اأوؤجلها، على اأمل اأّن الوقت 

�شياأتي واأتفرغ لذلك، وكنُت قبل �شنوات اأقول اإيّن 

�شاأفعل ذلك عندما اأخرج اىل التقاعد، وهذا ما مّت 

 الرغبة 
ّ

يل، واحلمد هلل، منذ اأكر من عام، ولدي

اجلادة يف اأن اأمنح اأمر التفرغ لإجناز بع�س هذه 

يتطلب  الذي  اهتمام،  ي�شتحقه من  ما  امل�شاريع 

فعل  من  بد  ول  مير،  فالعمر  العزلة،  من  درجة 

النف�شال  بالعزلة  املق�شود  كان  اإذا  اأما  ذلك. 

به  القيام  اأ�شتطيع  مبا  القيام  وعن  احلياة،  عن 

والفكري،  ال�شيا�شي  التزامي  يفر�شها  مهام  من 

فاأمتنى األ يحدث هذا.

وهاج�س  وال�قائع  بالذكريات  م�شك�ن  اأنت   •
ت�شتدعي  اأنت  ولذلك  ُيطاردك،  الذي  الغ��رتاب 

اأي  فاإىل  با�شتمرار،  الذاكرة”  “ترميم  م�رشوع 

حد �شنعتك الغربة يف اأبهى عق�د �شبابك، كما 

   
�شنعت تن�عك الثقايف؟

كتابي:  يف  التف�شيل  من  ب�شيء  ذلك  �رشحُت   -

�شاب  واأن��ا  وطني  غ��ادرُت  الذاكرة”.  “ترميم 
بلغت  اإليه وقد  الع�رشين من عمري وعدُت  دون 

الطويلة  الغربة  و�شنوات  والأربعني،  اخلام�شة 

هذه التي جتاوزت ربع قرن توزعت على مناٍف 

وجدت  واإمنا  �شخ�شيًا،  اأخره  مل  بع�شها  عدة، 

التجربة  فيه. هذه  اأكون  اأن  نف�شي حمموًل على 

على  منها  جوانب  يف  بالوطن  عالقتي  جعلت 

قائمة  ترين،  كما  ق�شرية  لي�شت  ولفرة  الأق��ل، 

الذاكرة”،  “ترميم  يف  قلُت  وكما  التذكر.  على 

اإذا  اإذ نخترب عالقتنا مع املكان، خا�شة  فنحن 

كان هذا املكان هو نف�شه وطننا، ونحن بعيدون 

اإىل  يتبادر  ما  اأو  اإليه  نحّن  ما  ل 
ّ
اأو ف��اإّن  عنه، 

التي  اأو  فيه،  ها 
ّ
نحب التي  الوجوه  �شورة  ذهننا 

نتذّكر  حني  وحّتى  قربى،  رواب��ط  اإليها  ت�شدنا 

ة 
ّ
ة مكاني

ّ
مرابع الّذكرى فاإمّنا لُن�شيد منها خلفي

ملا ي�شّدنا اإىل هذه الوجوه، ويف هذه احلال تقفز 

اإىل اأذهاننا �شور وتداعيات عن اأ�شياء يف منتهى 

غر، بحيث اإّننا يف الغالب مل نكن 
ّ

الب�شاطة وال�ش

نتعاطى  كّنا  بجوارها،  كنا  حني  اإليها  ننتبه 

ة 
ّ
معها اأو نقيم عالقتنا بها بو�شفها اأموراً عادي

متامًا، فنفاجاأ حني نبعد عنها اأّنها لي�شت كذلك، 

موز التي ت�شعل يف 
ّ
اإّنها مكتنزة بالّتعبريات والر

نفو�شنا حرائق من ال�ّشوق ل لالأمكنة التي بعدت 

فح�شب، واإمّنا اأ�شا�شًا للّزمن الذي اأ�شبح ما�شيًا.  

وقد ل تكون امل�شافة بني ما جرى وبني تذّكرنا 

له طويلة، فذلك ل يكت�شب كبري اأهمية.  فالّذكرى 

رنا اأّننا 
ّ
ميكن اأن تقفز من وقٍت بعيد كّنا قد ت�شو

حدٍث  من  تقفز  وقد  عليه،  ومبا  له  مبا  ن�شيناه 

 بطعم اجلّدة، ولكّنه بات اأمراً 
ُ
طازٍج مازال يفوح

منجزاً، فعاًل ما�شيًا، بات ذكرى. 

قلُت هذا يف “ترميم الذاكرة” من واقع التجربة 
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وحده،  الوطن  مع  العالقة  يف  ل  ع�شتها،  التي 

توزعت  التي  املدن  مع  العالقة  يف  اأي�شًا  واإمنا 

اإقامتي فيها على مدار الغربة الطويلة: القاهرة، 

حني  ال�شارقة.  مو�شكو،  دم�شق،  بريوت،  بغداد، 

ورائي  اأُخلفها  اأن  نف�شي حمموًل على  اأجد  كنُت 

ب�شكل  احلالت  بع�س  ويف  الأخرى،  بعد  واحدة 

ا�شطراري  مع  حدث  كما  ا�شطراري،  اأو  ق�رشي 

ملغادرة القاهرة وبريوت مثاًل.

التنقل بني بلدان  املنفى الطويل الذي �شهد هذا 

ومدن اأثرى جتربتي احلياتية ول �شك، واأك�شبني 

لو بقيت يف  �شاأبلغها  خربات ومعارف ما كنت 

مكان واحد، حتى لو كان هذا املكان هو وطني 

البحرين نف�شها.

املنفى كما يقول ناظم حكمت، “مهنة قا�شية”، 

وحرمانات  واأمل  معاناة  اأوج��ه  على  تنطوي 

وم�شاعر بثقل الغربة عن الوطن والأهل، مبا يف 

بيني  اللقاء  حيل  التي  ال�شغرية،  عائلتي  ذلك 

عليك  يهيمن  �شنوات، خا�شة حني  لعدة  وبينها 

ال�شعور باأنك حمروم من العودة اإىل وطنك، واأنك 

اأين  واأذك��ر  ت�شاء،  وقت  اإليه  العودة  ت�شتطيع  ل 

حاولت اأن اأفعل ذلك مرة يف نهاية عام 1992، 

مع  املطار  من  واأُع��دت  بالعودة،  يل  ي�شمح  فلم 

اأخرى  مرة  العودة  اأحاول  باأل  قاطعة  حتذيرات 

اإل يف حال �شدور عفو عام، ومل يتم ذلك اإل يف 

عام 2001.

ال�شيا�شي  بالتعدد  احلامل  اجليل  ه�  جيلك   •
اأي  ف��اإىل  الأخ��رى،  الأ�شعدة  وكافة  والثقايف 

وال�قائع  التاريخ  ب�قائع  جيلك  ارتطم  مدى 

الجتماعية، وما زال يرتطم حتى اللحظة؟ وهل 

اأدى ذلك الرتطام اإىل نك��ٍس م�شتمر اأو اإىل تفتح 

 
بارقة اأمل بامل�شتقبل؟

ونا�شل  حلم  لأ�شبق،  اجليل  وكذلك  جيلي،   -  

الكثريون من اأبنائه وبناته يف �شبيل نيل احلرية 

والعدالة  الدميقراطية  اأجل  ومن  امل�شتعمر،  من 

اأبناء جيلنا  من  للكثريين  بالّن�شبة  الجتماعية. 

فيها  ب��داأت  التي  الفرة  هي  ات 
ّ
بعيني

ّ
ال�ش ف��اإن 

اأذهاننا تتفّتح على احلياة واأ�شئلتها. كان جيل 

هذه الفرة حاملًا باملعنى الدقيق للكلمة، ولكّن 

ات هي نف�شها كانت بداية العد العك�شي 
ّ
ال�شبعيني

للّنهو�س الوطني والقومي، وكان الرحيل املبكر 

توقيع  ثم  ومن  عبدالنا�رش،  جلمال  واملفاجئ 

هذا  عناوين  بع�س  ديفيد(  )كمب  ات 
ّ
اتفاقي

يف   
ّ
الفتي اجليل  كان  املعنى  وبهذا  اج��ع، 

ّ
ال��ر

ي�شبه  ما  يعي�س   - نحن  جيلنا   - ات 
ّ
بعيني

ّ
ال�ش

نف�شه  يوهم  كان  يدري،  اأْن  دون  املوت  �شحوة 

اأّن الهزمية التي حدثت يف 1967 موؤّقتة، واأّنها 

قد ت�شّكل قاعدة اأو منطلقًا لإعادة الّثقة بالّنف�س 

واإحراز الّن�رش. 

اأقامه  الذي  والّنظام  رحل  قد  الّنا�رش  عبد  لكّن 

هذا  انخرط  لذا  الّنتائج،  بعيدة  لنك�شة  �س 
ّ
تعر

�شّد  باحلرب  تطالب  وا�شعة  حركة  يف  اجليل، 

ة وا�شتعادة املحتّل 
ّ
اإ�رشائيل للّثاأر للكرامة الوطني

للقطيعة  طمح  الذي  اجليل  وهذا  الأرا�شي،  من 

مع الواقع حمل كّل ما يف هذا الواقع من مثالب 

وم�شادر خيبة واحباط.

من  الراهن  العربي  الو�شع  يف  بالنظر  جلنا  لو 

حولنا ميكن القول اأن اأحالمنا هزمت، اأو مل تك�شب 

والتدخالت  الأهلية  احل��روب  هي  فها  اجلولة، 

كالعراق  مف�شلية  عربية  بلدانًا  ُتدمر  الأجنبية 

وي�شت�رشي  وغ��ريه��ا،  وليبيا  واليمن  و�شوريا 

الإرهابية والتكفريية والظالمية  التيارات  نفوذ 

فعلي  نفوذ  مواقع  لها  اأ�شبح  التي  والطائفية، 

عربية  بقاع  يف  الأر���س  على  بال�شالح  مدجج 

والعلمانية  التقدمية  القوى  نفوذ  وينح�رش  عدة، 

ولكن  ذلك،  قبل  احلال  عليه  كان  ما  اإىل  قيا�شًا 

اأن يتعر يف مرحلة من مراحله،  التاريخ ميكن 

قد  كان  عما  نكو�س  اأوج��ه  ن�شهده  ما  ف�شهدنا 

اأجنز، ول يجب اأن يحملنا هذا على فقدان الأمل 

يف قدرة ال�شعوب على النهو�س ثانية، وهذا ما 

يجب غر�شه يف اأذهان الأجيال اجلديدة.
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 نعاين من �سوء 

توزيع املنتج 

االإبداعي 

العربي بني 

ما ا�سطلح 

عليه باملركز 

والهام�ش



• ال�شتعمار الإجنليزي، و�رشكة الهند ال�رشقية، 
اجلزيرة  عزل  خمطط  معا  حققا  مدى  اأي  اإىل 

العربية عن حميطها  العربي، هل جنح املخطط 

حتى  العربي  لل�طن  هام�شا  اخلليج  جعل  يف 

اللحظة؟ وما امل�شالح التي ح�شد الآخر ثمارها 

من هكذا م�رشوع ؟ 

لكتاٍب  النهائية  املراجعة  طور  يف  الآن  اأنا   -

كما  القادمة  القليلة  ال�شهور  خ��الل  �شي�شدر، 

اآمل، يتناول هذا املو�شوع. وفيه اأرى اأن انعزال 

لعاملني،  ح��دث  العربي  حميطها  عن  املنطقة 

قاومت  التي  عليها،  الأجنبية  الهيمنة  طول  هو 

ق�شوة  وكذلك  املحيط،  هذا  على  النفتاح  اأوجه 

البيئة املحيطة، فالبادية والدينامية املحافظة 

تقاوم  اأن  ا�شتطاعت  البادية  هذه  اأن�شاأتها  التي 

قلب  يف  �شواء  والأدب��ي��ة،  الجتماعية  احلداثة  

توؤِد  مل  كما  مان، 
ُ
وع اليمن  اأو  العربية  اجلزيرة 

من  قرنني  نحو  دامت  التي  الربيطانية  الهيمنة 

خالل نظام احلماية على اإمارات اخلليج العربي، 

اإىل فتح هذه الإمارات على العامل اخلارجي على 

نحو ما فعل الفرن�شيون، مثاًل، يف بلدان املغرب 

العربي التي اأخ�شعوها ل�شيطرتهم، اأو على نحو 

نابليون  حلملة  احلا�شمة  الآث��ار  مع  ح��دث  ما 

اأطلقوا  ما  خالل  من  حر�شوا  واإمنا  م�رش،  على 

بعد  القائم  الو�شع  على  الإبقاء  �شيا�شة  عليه 

التحكم يف طرق املوا�شالت الدولية، اإىل تكري�س 

حميطها  عن  ذل��ك  يف  مبا  املنطقة،  ه��ذه  عزلة 

يف  للتاأثري  قابلية  الأكر  لأنه  خا�شة،  العربي 

اأبنائها،  بني  والجتماعي  الثقايف  الوعي  خلق 

يف  العربية  احل��وا���رش  مع  التفاعل  ولتحقيق 

النخبة  اأفراد  جعل  والعراق،  ال�شام  وبالد  م�رش 

على  ت�شتغل  كانت  التي  املتعلمة  التجارية 

حيث  الهندية،  بومباي  مدينة  يف  اللوؤلوؤ  جتارة 

كان اأفراد هذه النخبة يقيمون �شهورا طويلة من 

ال�شنة، من تلك املدينة ج�رشاً للتفاعل مع املركز 

الثقايف العربي. 

اإثر  على  حتققت  التي  الروة  لول  القول  وميكن 

واجلزيرة  اخلليج  منطقة  لظّلت  النفط  اكت�شاف 

التي  والتخلف  العزلة  حال  يف  كاملة  العربية 

وت�شديره  النفط  انبثاق  غدا  حيث  عليها،  كانت 

عزلة  فك  يف  احلا�شم  التاريخي  النقالب  هو 

املنطقة وانفتاحها على العامل اخلارجي.

جتاور الثقافتني التقليدية واحلديثة لي�شت حاًل 

جند  ظاهرة  فهي  اخلليجية،  ببلداننا  خا�شة 

والإ�شالمية  العربية  البلدان  كل  يف  لها  نظرياً 

بدون ا�شتثناء، ل بل يف جميع البلدان النامية، 

ال�رشاع  واأحيانا  الت�شاد،  من  حاًل  خلق  مما 

بفعل  الثقافة  يف  والقدمي  اجلديد  بني  احل��اد، 

املجتمعات  احتكاك  ع��ن  الناجمة  ال�شدمة 

التقليدية، بعد طول عزلة، باملوؤثرات اخلارجية 

الجتماعي  ال��ت��ط��ور  ح��اج��ات  �شغط  وحت��ت 
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والثقايف الداخلي ودينامياته. 

ا�شتثناء  ت�شكل  ل  العربي  اخلليج  دول  فاإن  لذا 

اأكر  الأمر يتجلى هنا يف  يف هذا املجال، لكن 

وره فداحة، ب�شبب التحول ال�رشيع والعا�شف 
ُ

�ش

كبرية،  واجتماعية  نف�شية  خ�شًة  اأح��دث  ال��ذي 

يف  ال�شائدة  الثقافة  كانت  قريب  عهد  فحتى 

جمتمعات اخلليج ثقافة �شفاهية، وكانت رموز 

هذه الثقافة ت�شتجيب حلاجات البيئة املحدودة 

اإىل  منه  ال�شكون  اإىل  اق��رب  ك��ان  جمتمع  يف 

القت�شادية  التحولت  فجاءة  فجاءت  احلركة، 

الجتماعية و�رشعة وتريتها مبا ي�شبه الإنقالب 

القيمي، واندثرت الكثري من احلرف ل�شالح �شيوع 

الكثري  فيها  ثقافًة  معه  جلب  جديد  اإنتاج  منط 

الأعم  الغالب  يف  بو�شفها  الت�شوه،  مظاهر  من 

وال�شرخاء  ال�شهولة  تتو�شل  ا�شتهالكية  ثقافة 

درت �شورة �شلبية عن 
ُ

والتكالية، ومع الوقت �ش

املجتمعات اخلليجية بو�شفها جمتمعات ن�شاأت 

التاريخية  الدرا�شة  فيما  النفط،  اكت�شاف  مع 

ومتعددة  ثرية  تعبريية  مناذج  وجود  اإىل  ت�شري 

ال�شعبية  والأمثال  والأ�شعار  الثقافة  حقول  يف 

واحلرف التي تلخ�س اخلربة ال�شعبية املديدة يف 

الفرة ال�شابقة لكت�شاف وت�شويق النفط.

تاريخنا  درا�شة  اإىل  املا�شة  احلاجة  تن�شاأ  لذا 

رموز  على  ال�شوء  وت�شليط  اخلليج  يف  الثقايف 

من  رائج  هو  ما  تتجاوز  ومعامله،  التاريخ  هذا 

كتابات يف هذا املجال ما زالت تفتقد املنهجية 

ومتيل اإىل النطباعية واأحيانا اجلمع الع�شوائي. 

واإذا كانت هذه اجلهود حتقق فائدة يف اأنها تي�رش 

اأنها  اإل  للدرا�س  املطلوبة  اخلام  املادة  للباحث 

تظل بحاجة لأن تنتظم يف ن�شق منهجي يدر�س 

وحراك  اإن�شانية  فعالية  هو  حيث  من  التاريخ 

اجتماعي مت�شل، وللثقافة يف هذا احلراك دور 

اللحمة التي تعرب عن الوجدان ال�شعبي العام عرب 

رموزها وتعابريها املختلفة.

• هل ُن�شفت هذه الأيدي�ل�جيا مع ال�قت، اأعني 

اعتبار اخلليج هام�شا يف الثقافة العربية؟

اأمام  الوقوف  ���رشورة  يتطلب  ال�شوؤال   هذا   -

العربية  الثقافة  يف  والأط��راف  املركز  اأطروحة 

املتغريات  ظ��ل  يف  فح�شها  واإع����ادة  ذات��ه��ا، 

املا�شية،  العقود  خالل  حدثت  التي  والتحولت 

الثقافية  املراكز  باأن  الإقرار  يجب  ناحية  فمن 

كالقاهرة  الثقافية  بحيويتها  املعروفة  العربية 

مهم  تاأثري  ذات  تظل  وغريها  ودم�شق  وبريوت 

يف املحيط العربي برمته، ومن ال�شعب جماراة 

عدد  ويف  م�شاحته  يف  مثاًل،  كم�رش،  كبري  بلد 

ت�شدر  التي  واملطبوعات  الكتب  بعدد  �شكانه 

التي  وامل�رشحيات  ينتجها  التي  والأف��الم  فيه 

مهمة  تراجعات  هناك  اأن  املوؤكد  لكن  يقدمها، 

التي  البلدان  يف  حتى  ال�شياق،  هذا  يف  حدثت 

بينها  العربية،  للثقافة  اإليها كمراكز  ينظر  كان 

ت�شاوؤل احليز الذي كانت ثقافة التنوير والتقدم 

ل�شالح  والفكري  الثقايف  امل�شهد  يف  حتتله 

الثقافتني املحافظة وال�شتهالكية.

    وباملقابل فاإن منطقة مثل منطقتنا اخلليجية 

التقليدية  البنى  و�شغط  �شكانها،  عدد  قلة  رغم 

فيها  ال�شتهالك  منط  و�شيوع  جمتمعاتها  على 

حركة  املا�شية  العقود  خ��الل  قدمت  اأّنها  اإل 

من  عدداً  اأن  نرى  ونحن  اإبداعية حداثية مهمة، 

يح�شدون  اخلليج  بلدان  من  ال�شباب  الروائيني 

يف  لفتة  جتارب  وهناك  مهمة،  عربية  جوائز 

ال�رشد وال�شعر وامل�رشح، ف�شاًل عن املهرجانات 

واأي�شًا  املهمة،  ال�شنوية  الثقافية  والفعاليات 

الدوريات الثقافية التي ت�شدر فيها. اإن جمالت 

و”الرافد”  الثقافية”  و”البحرين  “نزوى”  مثل 

وغريها غدت دوريات عربية مرموقة ت�شتقطب 

والبداعية،  الثقافية  والأ�شماء  الأق��الم  خرية 

وهناك ال�شال�شل الثقافية ال�شهرية النوعية التي 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س  عن  ت�شدر 

والآداب يف دولة الكويت.

عن  نتحدث  ونحن  نغفل  اأن  ميكن  ل  ذلك  رغم 

اأقطار عربية  اأدب  اإن  جدلية املركز والأط��راف  
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عديدة ما زال يف منطقة الظل، وي�شتكي مبدعو 

بهم  يلحق  ال��ذي  التهمي�س  م��ن  ال��ب��ل��دان  ه��ذه 

يف  القائم  اخللل  اأو  الأزم��ة  ب�شبب  وباإبداعهم 

منظومة التوا�شل الثقايف العربي.

يف كتابه “الثقافة والإمربيالية” توقف ادوارد 

�شعيد عند مفهوم “ثقافة التقاطع” الذي �شاغه 

منذ  الأوروب�����ي  الأدب  يف  ال�����ش��اليف  الجت���اه 

�رشورة  عن  للتعبري  الع�رشين،  القرن  �شتينيات 

الهتمام والعناية مبا اأطلق عليه حينها “الآداب 

الغربية  املركزية  ال�شغرية” للتخفيف من حدة 

والفرانكفونية  �شك�شونية  الأجنلو-  والهيمنة 

اأن  �شعيد  اإدوارد  وخل�س  الثقايف،  احلقل  يف 

والثقافات  امل�شاركة  اليوم هو عامل من  عاملنا 

ما  ال��راء  من  عالقاتها  متتلك  التي  املتقاطعة 

تعددية  اإىل  داعيًا  الإن�شاين،  التاريخ  ميتلكه 

ثقافية.  

ورغم اأنه يبدو من قبيل التع�شف ا�شتعارة دعوة 

الإبداعي  امل�شتوى  على  لتطبيقها  �شعيد  اإدوارد 

واحد  جذرها  واحدة،  ثقافة  اإزاء  فنحن  العربي، 

وتطلعاتها كذلك واحدة، لكن التعددية، رغم ذلك، 

مظاهر  اأحد  اإنها  بل  العربي،  الإبداع  يف  قائمة 

بعني  اأخذنا  ما  اإذا  الإب��داع  هذا  وغنى  خ�شوبة 

العتبار تباين املناخات الثقافية والفكرية بني 

هذا الإقليم العربي وذاك.

  وللدقة فاإننا ل نعاين من هيمنة ثقافية لهذا 

البلد العربي اأو ذاك بقدر ما نعاين من �شوء توزيع 

للمنتوج الإبداعي العربي، وال�شحية الأوىل لذلك 

التعارف  جرى  التي  املناطق  تلك  مبدعو  هم 

اإن  القول  �رشوريا  ويبقى  “اأطراف”،  اأنها  على 

يتطلب �شوغ  زال  العربي ما  الثقايف  الإنها�س 

املناطق  اإن  العتبار  بعني  باأخذ  جديدة  عالقة 

التي جرى النظر اإليها بو�شفها اأطرافًا تقدم هي 

الأخرى ديناميكية ثقافية جديرة باأن تعرف.

• الطفرة النفطية ال�رشيعة اأحدثت تغرا هائال 
يف حياة الإن�شان اخلليجي املادية، فانتقل من 

ذلك  ُي�شاير  اأن  دون  الق�ش�ر،  اإىل  البداوة  حياة 

يف  مغم�را  ف��رتاه  ال�عي،  يف  تدريجيا  تغرا 

اأن  له  اأريد  ورمبا  واجلهل،  والأ�شاطر  اخلرافة 

يبقى يف هذه الدائرة؟

بدايات  بني  القريب،  للتاريخ  ننظر  عندما   -

�شكان  اأّن  جن��د  الع�رشين،  ال��ق��رن  ومنت�شف 

وال�شارقة  ودب��ي  واأبوظبي  واملنامة  الكويت 

اإمنا  وم�شقط و�شواها من مدن اخلليج ال�شاحلية 

متركزوا حول ال�شواحل، وكان حميط هذه املدن  

اأوجهه من  بع�س  قريب يف  م�شكون،  خالء غري 

ال�شحراء، وهذا ل ينفي بطبيعة احلال اإنه كانت 

القرى  املدن، يف  هناك جتمعات زراعية خارج 

والبلدات التي كانت تبدو بعيدة مع انعدام الطرق 

وو�شائل املوا�شالت احلديثة، ما �شكل نوعًا من 
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القطيعة بني املدينة/ املركز وبني الأطراف.

غدا  خ��الء،  القريب  الأم�����س  حتى  ك��ان  ما  لكن 

وبالأن�شطة  باحلياة  ت�شج  عامرة  مدنًا  اليوم 

ومركز  املختلفة،  وال��ت��ج��اري��ة  القت�شادية 

املالية  واملوؤ�ش�شات  للم�شارف  ا�شتقطاب 

املدينة  ن���واة  اأن  اأي  الأج��ن��ب��ي��ة،  وال�����رشك��ات 

وكربت  تو�شعت  لل�شواحل  املال�شقة  ال�شغرية 

وامتدت اأفقيًا وعموديا.

بال�رشورة،  جديدة  م��دن  عن  نتحدث  ل  نحن 

فاملنامة هي املنامة، وم�شقط هي م�شقط، ودبي 

هي دبي، لكنها يف عني الوقت تغريت يف ال�شكل 

وما  امل���رات،  اأ�شعاف  امل�شاحة  يف  وازدادت 

زالت ما�شية يف هذا التو�شع حني يبلغ العمران 

�شاقت  واإن  ماأهولة،  تكن  مل  جديدة  مناطق 

الياب�شة يتم اللجوء اإىل ردم م�شاحات من البحر 

ل�شتيعاب هذا التو�شع، على نحو ما هو جاٍر يف 

املنامة واملحرق يف البحرين على �شبيل املثال.

والروة  النفط  يكمن  التحولت  هذه  اأ�شا�س  يف 

بالتحولت  الإق��رار  ومع  ت�شديره،  من  الآتية 

الإيجابية املهمة التي حتققت يف بلداننا بف�شل 

الأ�شعدة، مبا فيها يف حقلي  ذلك على خمتلف 

التعليم والثقافة، لكن لالأ�شف ال�شديد فاإن فر�شًا 

كربى اأهدرت، كان بالإمكان توظيفها يف اإر�شاء 

ل  عندما  امل�شتقبل،  يف  ت�شمد  تنمية  قواعد 

يعود للنفط الأهمية التي هي له الآن يف ال�شوق 

العاملية، وكثرية هي الدرا�شات التي كتبت حول 

النفط واآثاره، وذهب بع�س وا�شعيها اإىل القول 

باأن النفط، رغم انه نعمة مبا وفره ويوفره من 

من  الكثري  يف  وع��اٍل  م�شتقر  معي�شي  م�شتوى 

احلالت، لكنه  كثرياً ما يتحول اإىل نقمة.

كتاب  كارل” موؤلفة  لني  “تريي  ه��وؤلء   ومن   

الدول  حذرت  التي  النفطية”،  الدولة  “خماطر 
منوذج  تكرار  من  النفطي  الريع  على  املعتمدة 

�شجعت  حيث  ع�رش  ال�شاد�س  القرن  يف  ا�شبانيا 

ريعيًا،  تنمويًا  من��وذج��ا  املعدنية  ال��ط��ف��رات 

النموذج،  هذا  بتكري�س  ترتبط  واأوجدت م�شالح 

�رشعان  لكن  ب�رشعة،  التحولت  ه��ذه  وحدثت 

كنوز  ال�شلطة  على  الأ�شبان  القاب�شون  اأنفق  ما 

اإىل  ثم  جلاأوا  اكت�شفوها،  قد  التي كانوا  اأمريكا 

معامله  تظهر  م�شري  وهو  اخلارجي،  القرا�س 

وا�شحة اليوم يف الدول العربية امُل�شدرة للنفط، 

النفطية على  الدول  حني ت�شجع عائداته زعماء 

جتنب اأو تاأجيل الإ�شالحات البنيوية املطلوبة، 

امل�شكالت  ال�شخمة  ال��ع��ائ��دات  حتجب  بينما 

هذه  اقت�شادات  تعانيها  التي  واخلطرة  الكثرية 

ق�شايا  يف  ج��ادون  باحثون  ويتوقف  ال��دول، 

اأن  اإىل  النفط ويف درا�شات القت�شاد ال�شيا�شي، 

مطلع  يف  النفطية  الفورة  من  امل�شتفيدة  الدول 

ال�شبعينات ف�شلت، بدرجات متباينة، يف ترجمة 

اإىل  النفط  ع��ائ��دات  يف  املتعاظمة  ال��زي��ادات 

رفاهية مماثلة ل�شعوبها.

اأخرى  نفطية  دول  جت��ارب  درا�شة  خالل  ومن 

ت�شل  املثال  �شبيل  على  الالتينية  اأمريكا  يف 

على  للتطبيق  قابلة  خال�شة  اإىل  الباحثة  هذه 

اأن  فحواها   النفطي  الريع  على  القائمة  الدولة 

الدميقراطية وامل�شاركة ال�شيا�شية وال�رشاكة مع 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  والنقابات  الأحزاب 

ميكن اأن توؤمن اأف�شليات وا�شحة لل�شمود بوجه 

عدالة  ترتيبات  وتتيح  القت�شادية،  الأزم��ات 

اأف�شل،  ب�شورة  الفر�س  يف  وتكافوؤ  وم�شاواة 

والأزمات  احلادة  النفجارات  خماطر  يبعد  مما 

املزمنة التي يتعذر ال�شيطرة عليها.

الدخ�ل يف  النفط  اخلليجي يف  �شاهم مال   •
اأحيانا وغر حم�ش�بة  األعيب كبرة، ومته�رة 

الع�اقب .. ما تعليقك؟

- اأوافق على ما اأ�رشِت اإليه يف اآخر ال�شوؤال عن 

ماآرب  اخلليجي يف خدمة  املال  فائ�س  توجيه 

خارج  ال�شيا�شي  النفوذ  بتو�شيع  وطموحات 

يكون  اأن  وامل��وؤم��ل  اخلليجية،  املنطقة  ح��دود 

الكوارث  هذه  كل  بعد  اخلليجي  الر�شمي  النظام 

الذي  العربي، واخلراب  اإليها عاملنا  التي و�شل 
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 ويعم حولنا، قد ا�شتخل�س خطورة ال�شتمرار 
ّ
عم

ال�شتثمار  فيها  مبا  الرهانات،  ه��ذه  مثل  يف 

اللعبة  اأوراق  من  كورقة  ال�شيا�شي  الإ�شالم  يف 

ال�شيا�شية، بتحويله قوى هذا الإ�شالم اإىل مطية 

القوى  هذه  اأن  منه  ظنًا  معينة،  غايات  لبلوغ 

بعد  عنها  ال�شتغناء  يتم  مطية،  جمرد  �شتظل 

ا�شتنفاذ دورها.

على  اأه����وال  م��ن  ذل��ك  ج��ره  عما  نتحدث  ل��ن 

اأتون  يف  نف�شها  وجدت  التي  العربية  ال�شعوب 

حروب مدمرة ومذابح، وفنت طائفية ومذهبية، 

لقرون،  تاريخها  يعود  عريقة  مل��دن  وتدمري 

التي  احل�شارية  الردة  مقادير  عن  نتحدث  ولن 

التاأثري  م�شاحات  ب�شبب  جمتمعاتنا  اجتاحت 

التي منحت لهذه اجلماعات، فاأحالت احلياة اإىل 

�شل�شلة ل تنتهي من املحرمات، و�شادرت احليز 

بف�شل  بلغناه  الذي  العربية  احلداثة  من  املتاح 

والنه�شة،  التنوير  اأه��ل  من  اأجيال  ت�شحيات 

وتدل جتربة النظام الر�شمي العربي على اأن مثل 

نف�شه،  هو  عليه  بال�رشر  يعود  ال�شتثمار  هذا 

حني ي�شبح م�شتهدفًا من الثعابني التي رباها، 

ل لها �شبل التكاثر.
ّ
و�شه

طريق  يف  ال��ذه��اب  ه��و  بلداننا  حتتاجه  م��ا 

مع  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الجتماعية  العدالة 

ال�شعوب، وحماربة الف�شاد والعبث باملال العام 

وال�شتحواذ عليه، ون�رش التعليم الع�رشي املتقدم 

عقوًل  تعد  التي  واملعاهد  اجلامعات  بافتتاح 

وما  والع�رشين  احل��ادي  بالقرن  تليق  متفتحة 

بعده، وعدم التلكوؤ يف الإقدام على الإ�شالحات 

ال�رشورية يف وقتها، لأنها وحدها التي حتمي 

الفجائية،  النفجارات  خماطر  من  املجتمعات 

التي ي�شعب، اأن مل ي�شتحل ال�شيطرة عليها.

املثقف يف  الأدبي  اأي�شا عن اجليل  لنتحدث   •
مرحلة  كانت  يبدو   كما  الطالبية،  مرحلتك 

�شاخبة ؟ وباملقابل، كيف تنظر لل��شع الراهن 

وال�شباب اجلدد والآمال وال�ع�د؟

احلركة  ولدة  م��ن  الأوىل  املرحلة  ع�شُت   -  

الأدبية اجلديدة يف البحرين ون�شوء اأ�رشة الأدباء 

من  “الكلمة  عبارة  من  اتخذت  التي  والكتاب 

اأ�شغر  كنُت  اأين  ومع  لها،  الن�شان” �شعاراً  اأجل 

الأوائ��ل،  واأع�شائها  الأ���رشة  موؤ�ش�شي  من  �شنًا 

لكني كنُت اأتابع اأن�شطتها، وقبل �شفري للدرا�شة 

اجلامعية يف القاهرة قمُت بتغطية الكثري منها 

يف ال�شحافة الأ�شبوعية يومذاك، قبل اأن تتاأ�ش�س 

ال�شحافة اليومية عندنا، بحكم كوين حمرراً يف 

اإّن  القول  واأ�شتطيع  الأ�شبوع”،  “�شدى  جملة 

والفكرية  الأدبية  للحداثة  اأ�ش�شت  املرحلة  تلك 

مناطق  وتاأثريها  اإ�شعاعها  وطال  البحرين،  يف 

اأخرى يف بلدان اخلليج ال�شقيقة، فقد بداأت تربز 

امل�رشح  على  ال�شتينات  من  الثاين  الن�شف  منذ 

نزوى العدد 92 - اكتوبر 2017

135



ال�شبان  من  ع��دد  قوامها  جديدة  اأدبية  حركة 

اإزاء  ال�شخط احلادة  الوطنيني املفعمني مب�شاعر 

وال�شيا�شة  والقت�شادية  الجتماعية  الأو�شاع 

القائمة، ومع هذا اجليل اجلديد املتعلق بالأفكار 

الثورية والدميقراطية لوحظ نهو�س نوعي جديد 

ويف  البالد،  يف  الثقايف  التحول  دينامية  يف 

الوعي جنمت عنه  الأدباء واملثقفني، وهذا  دور 

الأدب  جمال  يف  اأي�شًا  جديدة  جمالية  نظرات 

والإبداع ركزت على الوظيفة الجتماعية لالأدب 

والفن.

حادة  �شجالت  يومها  الأدبية  احلركة  �شهدت    

ودور  الأدبية  احلداثة  ومفهوم  الواقعية  حول 

الأدب يف احلياة، وهي يف جانب منها انعكا�س 

الأخرى،  العربية  البلدان  يف  م�شابهة  ل�شجالت 

ال�شجالت  هذه  و�شم  الذي  احلاد  الطابع  ورغم 

عندنا اأحيانًا لكن ميكن القول اأنها اأثرت احلركة 

الأدبية والثقافية يف البلد، و�شاعدت على تطوير 

مهارات وخربات الأدباء اأنف�شهم و�شقلها.

جيل الأدباء التايل يف البحرين ن�شاأ يف مرحلة 

احل��وام��ل  دور  ت��راج��ع  �شماتها  م��ن  خمتلفة، 

اأم��ام  احل��داث��ة،  لفكرة  والتنظيمية  ال�شيا�شية 

بعد  خا�شة  الإ���ش��الم��ي��ة،  الجت��اه��ات  �شعود 

كان  ما  اإي��ران،  يف  الإ�شالمية  الثورة  انت�شار 

اأثر كبري يف طبيعة تفكري ووعي هذا اجليل،  له 

طرقه  لنف�شه  ويلتم�س  التم�س  فاإنه  ذلك  ورغم 

وو�شائله يف بلوغ احلداثة الأدبية، ورغم ما يبدو 

يف الظاهر من قطيعة بينه وبني اجليل ال�شابق، 

اإل اأين اأح�شب اأن تاأثريات ذلك اجليل عليه لي�شت 

املوهوبني  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  ويظهر  قليلة. 

يف  نلم�شها  واع��دة،  حيوية  ب��الأدب  وال�شغفني 

فعاليات  ويف  خمتلفة،  جمالت  يف  عطاءاتهم 

من  اآٍت  منها  الكثري  متنوعة،  ثقافية  ومبادرات 

مرجعيات  كانت  واإذا  نف�شه،  املجتمع  داخ��ل 

عن  الأوجه  بع�س  يف  تختلف  اجلديدة  الأجيال 

ال�شباب  مقدرة  يف  اأثق  فاإين  جيلنا،  مرجعيات 

على تلم�س الطريق املف�شية اإىل ان�شاج وعيهم 

و�شقل مهاراتهم.

طبيعة  بني  �رشيعة  مقارنة  نعقد  حني  ذلك  مع 

تطبع  كانت  التي  والأدبية  الثقافية  ال�شجالت 

ال�شبعينات  بني  الثقافية  واملنتديات  ال�شحافة 

عندنا  اليوم  احلال  املا�شية وبني  والثمانينات 

نفتقد  باأننا  �شعور  ينتابني  مثاًل،  البحرين  يف 

احلرارة واحليوية التي طبعت تلك املرحلة، رمبا 

وحوامل  جرت،  التي  الكثرية  املتغريات  ب�شبب 

ال�شحافة  تعد  مل  حيث  اختلفت،  التي  التعبري 

وحدها هي وعاء اجلدل واملناق�شة، ما يحملنا 

على العتقاد باأنه لكي

البحرين  الثقايف يف  التاريخ  الكثري من  اأن  بيد 

قام  التي  واملثابرة  اجلهود  رغم  بعد،  يكتب  مل 

بها عدد من اأبرز املهتمني بالثقافة وبتاريخها 

يف البحرين، وهي جهود غطت بع�س �شفحات 

غري  اأو  املجهول  اأن  يبقى  لكن  التاريخ،  ه��ذا 

من  بكثري  اأكر  الثقايف  تاريخنا  من  املكتوب 

امل�شلحني  من  كثري  جهود  زالت  وما  املعلوم، 

والربويني واملنا�شلني الوطنيني ورجال الفكر 

والأدب و�شواهم من بناة البحرين يف �شورتها 

لالأجيال  مي�رشة  وغ��ري  معروفة  غري  الراهنة 

ومرددة  حذرة  روؤية  ت�شود  زالت  وما  اجلديدة، 

عند التعر�س لتاريخنا ورموزه مما انعك�س على 

اجلهد البحثي املبذول، اأو الذي كان اأن يجب اأن 

يبذل يف هذا ال�شياق، ومن املتعني مغادرة هذه 

الروؤية ل�شالح روؤية اأخرى �شجاعة جتاه م�شاألة 

م�شفوعة  الوطن  تاريخ  وجتاه  الوطنية  الثقافة 

التاريخ  اإزاء هذا  وانفتاحًا  ات�شاعًا  اأكر  مبوقف 

روؤية  �شبيل  يف  اجلهود  مل�شاعفة  املناخ  تهيئ 

الروؤية مدخل  تاريخنا بنظرة جديدة، ففي هذه 

التي  العنا�رش  واإدراك  اأنف�شنا،  ملعرفة  حقيقي 

العتبار  واإع���ادة  جمتمعنا،  �شخ�شية  �شكلت 

ال�شتقالل  اأج��ل  من  الكفاح  مظاهر  ملختلف 

الوطني الذي اتخذ  اأ�شاليب عمل خمتلفة اأملتها 

الظروف التاريخية وال�شيا�شية يف كل موقف.

الذي  اأي�شًا ملالحظة الراجع  القول يدفعنا  هذا 
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ل تخطئه العني ملكانة وح�شور الثقافة يف البلد 

�شقيقة جماورة،  بلدان  ن�شهده يف  بالقيا�س ملا 

الثقافية  والديناميكية  احليوية  متتلك  ل  رمبا 

تنفقه  ما  ولكن حجم  البحرين،  بها  تتميز  التي 

على الثقافة ومرافقها وما توليه لها من اهتمام 

وللموؤ�ش�شات  لالأن�شطة  دع��م  م��ن  تقدمه  وم��ا 

بهذا  ال�شلة  ذات  وللفعاليات  والفنية  الثقافية 

جمتمعاتها  حياة  يف  الثقافة  اأعطى  اجلانب 

التي كان  البحرين  عداً �رشنا نحن نفتقده يف 
ُ
ب

اجلغرايف  الإطار  تتخطى  بلدانًا  ي�شل  اإ�شعاعها 

اخلليجي لت�شل اإىل ما هو اأبعد منه. اإن امل�شاألة 

الثقافية يف البلد بحاجة اإىل �شحوة اإزاءها، واإىل 

وقفة جادة تبدد حال الركود الراهنة وتطلق اآلية 

جديدة ل�شتنها�س الو�شع الثقايف.

ال�شحيحة  الطريق  خريطة  ب��اأن  ت��رى  هل   •
لإ�شالح الأو�شاع يف املنطقة العربية تبداأ من 

والفكري  والجتماعي  الديني  الأفق  يف  انفراٍج 

الدولة املدنية؟ وما  وال�شيا�شي وت�شكل مالمح 

راأيك مبن يق�ل: الن�شان العربي غر م�شتعد لهذه 

النفراجات، واأّن اأق�شى اأمانيه لقمة العي�س؟

اأذك��ر  �شوؤالك،  من  الأخ��ري  بال�شطر  �شاأبداأ   -  

اأو  اإذاع��ة  لعلها  الإعالمية،  الو�شائل  اإح��دى  اإّن 

با�شتطالع  قليلة،  اأع��وام  قبل  قامت،  �شحيفة، 

حول لأيهما الأولوية عند املواطن العربي: اخلبز 

عربية  جمتمعات  ال�شتطالع  �شمل  للحرية.  اأم 

متفاوتة من حيث امل�شتوى املعي�شي، فتفاوتت 

اأكر  تعاين  التي  املجتمعات  اأف��راد  بني  ال��ردود 

اأفراد  وبني  احلياتية،  ال�شوائق  من  غريها  من 

املجتمعات التي تنعم مب�شتوى معي�شي معقول. 

على  للتاأكيد  الأوىل  الفئة  اأف��راد  م��ال  وبينما 

الأكر  احلاجة  باعتبارها  العي�س،  لقمة  اأهمية 

اأكرب  مياًل  الثانية  الفئة  اأف��راد  اأظهر  اإحل��اح��ًا، 

اأن  ال�شيا�شية، مع  للمطالبة باحلرية وامل�شاركة 

اجلميع اتفقوا على اأهمية الأمرين معًا: الرغيف 

اإنهما  القول  اإىل  ذهب  بع�شهم  اإن  بل  واحلرية، 

متالزمان، فال معنى للحرية مع الفقر، ول معنى 

للغنى دون حرية.

ما جرى ويجري يف بع�س بلداننا العربية يدفع 

بنقا�ٍس مثل هذا اإىل ال�شدارة، فاملواطن العربي 

اإىل  يخرج  ل  ال�شرب،  على  طوياًل  و���س 
ُ
ر ال��ذي 

ال�شارع حمتجًا اإل حتت �شغط احلاجة القاهرة، 

بل عن تاأمني لقمة عي�شه، وي�شعر 
ُ
حني تعييه ال�ش

فجذوة  وج��ه،  يف  دت 
ُ

�ش قد  كافة  الأب��واب  ب��اأن 

ع�شية  تبدو  لهبها،  ت��وارى  واإن  حتى  الرف�س 

على النطفاء، لأن ما يف هذا العامل اجلائر من 

ورمبا  جديد،  من  اأواره��ا  باإ�شعال  كفيل  مظامل 

بقوة غري م�شبوقة، وال�شتخفاف مب�شالح النا�س 

واأرزاقها، والإمعان يف ال�شتحواذ على الروات، 

وحرمان م�شتحقيها منها، ل ميكن اأن ينجم عنه 
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تاأمينهما  ميكن  ل  اللذان  والرخاء،  ال�شتقرار 

التي  امل�شاءلة  و�شلوك  ثقافة  تكري�س  عرب  اإل 

يلزمها احلرية التي ت�شونها، في�شمن من يقوم 

بامل�شاءلة اأنه �شينام يف بيته  قرير العني، ل يف 

زنزانة باردة وموح�شة.

خالل  من  اإل  تتاأمن  ل  املق�شودة  وامل�شاءلة 

�شلطات رقابية م�شموعة الكلمة، مثل الربملانات 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  ال�شالحية  ذات 

لهام�س  امل�شتقلة، ول ميكن  وال�شحافة  الفاعلة 

اأن يغني  اأهمية ذلك،  العامة، على  من احلريات 

دميقراطية  اأي  الجتماعية،  الدميقراطية  عن 

ذلك  اىل  وال�شبيل  ال��روات  توزيع  يف  العدالة 

املوجوعة  النا�س  اأ�شوات  اىل  الإ�شغاء  وا�شح: 

كرمية،  عي�س  لقمة  من  باأكر  تطالب  ل  وهي 

يف  النظر  اأع��ي��د  ل��و  م�شتحياًل،  لي�س  تاأمينها 

الطريقة التي توزع بها الروات وتدار بها اأمور 

الأوطان.

نعود الآن مل�شاألة الإ�شالح، واأرى اأن ثمة تالزمًا 

بني الثقافة والإ�شالح.  ل اإ�شالح بدون ثقافة، 

فاعاًل  تاأثرياً  وتوؤثر  وتتعمق  تنمو  ثقافة  ول 

الأزمنة  كل  يف  والإ�شالح،  �شالح.   جو  يف  اإل 

والأمكنة، يبداأ بفكرة.  والفكرة هي يف الأ�شا�س 

ثقافة.  ما من حركة اإ�شالحية يف التاريخ ويف 

ثقافة.  و�شبقتها  اإل  فكرة،  و�شبقتها  اإل  الراهن 

والثقافة  ال�شالح،  ثقافة  يتطلب  فالإ�شالح 

لن ت�شتقيم �رشطًا لهذا الإ�شالح ما مل ي�رش اإىل 

فاإنها  واإل  نف�شها،  هي  وجتديدها  اإ�شالحها 

لذلك،  جاهزين  يكنا  مل  اإن  ومبناها،  مبعناها 

ذاته.   الإ�شالح  بوجه  وعائقًا  عقبة  �شت�شبح 

عناء،  كبري  دون  نلحظه،  اأن  ن�شتطيع  ما  وهذا 

يف العديد من بلداننا العربية والإ�شالمية، حني 

تلكوؤ  اإىل  الثقايف،  ال�رشط   جاهزية  عدم  يوؤدي 

الإ�شالح وتردده، ومن ثم اإخفاقه.

اإىل  باحلاجة  وي��زداد  ويت�شع  يتنامي  ال�شعور 

اإ�شالح اأحوالنا بعد اأن طال اأمد اجلمود والركود 

احلائرة،  جمتمعاتنا  �رشايني  يف  الدماء  وتخر 

ال�شائعة التي ل تكاد تدري نحو اأي �شبيل هي 

املعامل،  وا�شح  غري  م�شتقبل  اإىل  هل  ذاه��ب��ة: 

واحل��ذر  اخل��وف  على  باعث  وجمهول  غام�س 

م�شيئًا  كان  ما�ٍس  اإىل  نكو�س  اإىل  اأم  والردد 

اأولئك  وعقالنية  واأدوات  حما�شة  فقدنا  ولكننا 

الذين �شنعوه.

و�شوؤال ال�شالح لي�س جديداً يف الثقافة العربية 

ول هو مفتعل.  ح�شبنا هنا اأن نذكر تلك الأ�شماء 

هاج�شها  الإ�شالح  فكرة  كانت  التي  امل�شيئة 

عبده  حممد  الإم��ام  وم�شعاها:   بحثها  وباعث 

ورفاعة  والكواكبي  الأف��غ��اين  ال��دي��ن  وج��م��ال 

الطهطاوي وفرح اأنطون وزمالوؤه من اأهل لبنان 

مطالع  امل�رشية  الإ�شكندرية  ا�شتوطنوا  الذين 

الثقافة  جتديد  لفكرة  داع��ني  الع�رشين  القرن 

العربية وا�شتنها�شها.  

لكن الإ�شالح بعد اأن كان �شوؤاًل ثقافيًا بامتياز 

ال�شيا�شي  البعد  لعل  مركبًا،  �شوؤاًل  اليوم  غدا 

يطغى عليه، حني باتت جمتمعاتنا العربية حتت 

�شغط ديناميات حتولتها الداخلية وحتت �شغط 

مطالبة  منها،  املتنفذة  وقواه  العامل  يطلبه  ما 

جذرية.   جدية،  حتولت  على  تقدم  اأن  وباإحلاح 

ال�شيء الكثري،  واإذا  لكن ذلك لن يغري من الأمر 

يف  متثل  املا�شي  اإىل  للعودة  ال��دع��وة  كانت 

فوؤاد زكريا غربة يف  راأي مفكر عربي كبري هو 

الزمان، فاإن الدعوة اإىل التغريب، اأو الغربنة، اأي 

الكتفاء باأخذ مظاهر احلياة الغربية، هي غربة 

يف املكان، اإذ اأنها ت�شقط من احل�شاب املالب�شات 

الغربية يف  لتطور احل�شارة  والظروف اخلا�شة 

واحل�شارية،  الدينية  تقاليدها  ووف��ق  مكانها 

على  تكرارها  ميكن  ل  والتي  اجلغرافية،  ورمبا 

الواقع العربي اأو الإ�شالمي.

•  حتدثت اأكرث من مرّة عن خطر ا�شتيقاظ اله�يات 
املحلية ال�شغرة، والت�شظي ملجم�عات عرقية. 

كيف تراه الي�م؟

ال�شيا�شية  ال��ت��ط��ورات  م��الم��ح  اأب����رز  م��ن   -  
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هو  العربية  البلدان  يف  اجلارية  والجتماعية 

انفجار الهويات الفرعية، وت�شظي الدولة الوطنية 

العربية اإىل جمموعات عرقية ومذهبية وطائفية، 

الدولة بعد ال�شتقالل  اأن كان م�رشوع هذه  بعد 

يف  تدمج  التي  الوطنية  الدولة  ه��ذه  بناء  هو 

عن  تتنازل  هويات  جمموعة  الواحد  ن�شيجها 

الوطني  النتماء  لتغليب  ت�شامنها  بع�س �شور 

العام الذي يوحد الكل يف بوتقة اأو ن�شيج الوطن 

الواحد.  

بدرجة  م�شوؤوليته  تعود  يجري حاليا  ما  بع�س 

التي  ذاتها  العربية  القطرية  الدولة  اإىل  اأ�شا�شية 

الفرعية  الهويات  بني  التوازن  لإقامة   
َ
ت�شع مل 

داخلها يف اجتاه الندماج على قاعدة امل�شاواة 

وطنية  هوية  وبلورة  والواجبات،  احلقوق  يف 

ين�شوي  ال��ت��ي  املظلة  مبثابة  ت��ك��ون  واح���دة 

هذه  فاإن  ذلك  من  العك�س  على  اجلميع،  حتتها 

اإىل تغليب منظومات من  ما �شعت  الدولة كثرياً 

اأو  الكلي  للت�شامن  كبديل  الفرعي،  الت�شامن 

تنهار  اأن  فما  ال��ولءات،  على  موؤ�ش�شة  اجلمعي، 

ال�شلطة حتت �شغط الحتالل اخلارجي وا�شتنفاد 

�رشعيتها الداخلية بعد اأن تاآكلت بالتدريج، يعود 

ال�شابقة  الأولية  الت�شامن  �شور  اإىل  املجتمع 

اإعادة  عن  يدور  احلديث  يعد  ومل  الدولة،  لقيام 

�شيء،  اأبناوؤه يف كل  يت�شاوى  الذي  الوطن  بناء 

الطائفي  التمثيل  ح�ش�س  ت��وزي��ع  ع��ن  واإمن���ا 

وطائفة  فئة  كل  طموحات  وتاأمني  وال�شيا�شي، 

الطموحات  مع  تعار�شت  لو  حتى  ح��دة،  على 

الوطنية العامة اأو امل�شركة . 

يف  ويت�شكل  العامل  يف  ت�شكل  جديداً  و�شعًا  اإن   

اأن نتفهم بع�س  اأي�شًا، وميكن  العربية  منطقتنا 

يف  خا�شة  الفرعية،  الهويات  انبعاث  بواعث 

نطاقها الثقايف ويف نطاق املطالبات ال�شيا�شية 

امل�رشوعة، لكن هذه البواعث ما مل تعالج بحكمة 

اإىل  تقود  اأن  ميكن  نظر  وبعد  وروي��ة  وتب�رش 

الهويات  هذه  ولأهل  جمتمعة  لالأوطان  مهالك 

اأنف�شهم.

بني  الفا�شلة  احل��دود  يف  النظر  اإمعان  يتعني 

الفرعية، من حيث هي  الهويات  العراف بحق 

مكونات ثقافية اأو دينية اأو لغوية، يف العراف 

بها، وبني اأن يوؤدي هذا العراف اإىل تغول هذه 

اإحداها، كرباها  اأو تغول  الهويات على بع�شها، 

خا�شة، على الهويات الأ�شغر، والتجربة برهنت 

على اأن احلكومة املنتخبة ودورية النتخابات، 

وحدهما، ل يوؤمنان ممار�شة دميقراطية، اإذا كان 

باملذهب  امللتب�شة  املغالبة  على  قائمًا  الأم��ر 

والطائفة، فتاأتي الغلبة العددية للقائمة الفائزة 

ل تعبرياً عن برنامج �شيا�شي يرمي بناء الدولة 

الوطنية، واإمنا تعبري عن “ن�شوة” الطائفة بفوز 

تناق�شات  من  الطوائف  يف  ما  على  ممثليها، 

يف  يبدو  حيث  وامل�شالح،  الأفكار  يف  وتنوع 
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الظاهر اإننا اإزاء تعددية من نوع ما ميثلها تعدد 

الكتل النتخابية املمثلة يف ال�شلطة الت�رشيعية، 

الأفقي  التنوع  نفي  على  قائم  التعدد  هذا  لكن 

املوجود يف كل طائفة على حدة ويف املجتمع 

فريقًا  باأن  ال�شعور  يتولد  النتيجة  ويف  كاماًل، 

معينًا يتغول على فريق اآخر اأو عدة فرق اأ�شغر 

منه، باإق�شائها اأو تهمي�شها.

ل �رشاع بني الهويات الثقافية اأو الدينية اأو ما 

فهم مبعزل عن جذره 
ُ
كن اأن ي

ُ
هو يف حكمهما مي

اأ�شا�شًا يف �رشاع امل�شالح،  الجتماعي الكامن 

ودائمًا فاإن من م�شلحة اأ�شحاب هذه امل�شالح 

عما  الأنظار  ل�رشف  الطائفية  امل�شاعر  تاأجيج 

وهو  املجتمع،  يف  الرئي�شي  التناق�س  ندعوه 

راد 
ُ
ي التعقيد حني  اأمر رغم و�شوحه يبدو �شديد 

اإقناعها  ميكن  ل  فاجلماهري  للجماهري،  �رشحه 

دواخلها  يف  ما  واإطالق  تعبئتها  �شهولة  بنف�س 

من مكبوت قد ميتد عميقًا وبعيداً. اجلماهري اأميل 

اإىل اأن تتلقى الر�شالة التعبوية ال�شهلة، بينما ل 

تبدي احلما�شة ذاتها لفهم الظواهر املعقدة عرب 

اأدوات التحليل.

�شهي�نية  اأو  اأمريكية  م�ؤامرة  “لي�شت  قلت:   •
اجلماهر  اأخرجت  من  تركية هي  اأو  اإيرانية  اأو 

يف  اأو�شاعها  على  الناقمة  الغا�شبة  العربية 

بلغ  الغ�شب  مرجل  لأن  واإّنا  العربية،  البلدان 

حد الغليان”، هل ما زلت مت�شبثا بهذا الراأي ؟ 

ومقدمات  ال��راأي،  بهذا  تم�شكًا 
ُ
م زلت  ما  نعم   -

 2011 التي جرت يف عام  الهائلة  النفجارات 

يراها اجلميع،  اأن  القاع، دون  كانت تختمر يف 

خا�شة الأنظمة اأو اأّنها تعمدت جتاهلها.  ولكي 

العربي  الربيع  انطالقة  تكن  مل  مل��اذا  اأ���رشح 

تقرير  معطيات  اإىل  بِك  اأعود  خارجية،  موؤامرة 

اإىل  ت�شري  ال�شيء،   بع�س  جديد  ال��دويل،  للبنك 

يف  ال�شباب  اأع���داد  يف  متوقعة  كبرية  طفرة 

�شيزيد  حيث  ومغربًا،  م�رشقًا  العربية،  املنطقة 

 24 �شن  )حتى  ال�شباب  املنطقة من  �شكان  عدد 

�شنويًا حتى  �شخ�س  مليوين  باطراد نحو  �شنة(  

عام 2015، ثم يقفز مبقدار 10 ماليني تقريبًا 

التقرير  ولأن  و2030.   2015 ع��ام��ي  ب��ني 

املذكور يعالج ح�رشاً ق�شايا التعليم يف العامل 

هذا  �شيخلقه  م��ا  اأم���ام  يتوقف  ف��اإن��ه  العربي 

اخلدمات  على  تزايد 
ُ
م طلب  من  املفاجئ  النمو 

التعليمية على كافة امل�شتويات، و�شيمثل �شغطًا 

التي  القائمة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  هائاًل 

الراهنة  ال�شتيعاب  بطاقات  ا�شتمرت  ما  اإذا 

فاإنها لن تكون يف و�شع ميكنها من مواكبة هذه 

التقرير عن حتٍد مزدوج يتمثل  الزيادة. يتحدث 

يتمثل  فيما  التعليم،  ج��ودة  يف  الأول  وجهه 

الوجه الثاين يف ارتباط هذا التعليم باحتياجات 

�شوق العمل، لذا فانه يرى اأنه يجب معاجلة ذلك 

ال�شباب،  اأعداد  املتوقعة يف  الطفرة  قبل حدوث 

واإذا جنحت بلدان املنطقة يف ذلك، فمن املمكن 

اأعداد ال�شباب  اأن ي�شبح هذا املد املت�شاعد من 

حمركًا للنمو يف املنطقة، لكن اإذا اأخفقت فاننا 

كثرية،  اجتماعية  مع�شالت  ب�شدد  �شنكون 

تالميذ  من  جدا  للكثريين  بالن�شبة  واأنه  خا�شة 

اإىل  يوؤدي  باملدار�س  اللتحاق  يكن  مل  املنطقة 

هو  ذلك  وراء  ال�شبب  يكون  اأن  والأغلب  التعلم، 

�شوء اجلودة و�شعف اآليات امل�شاءلة.

هذا  وا�شعي  اهتمام  دائ��رة  عن  يخرج  ما  لكن 

التقرير هو الآثار اخلطرة التي �شترتب على تلك 

الطفرة املنتظرة يف جمالت اأخرى غري التعليم، 

عن  راهنًا  العاجزة  العمل،  �شوق  �شمنها  ومن 

العرب  ال�شباب  من  كبرية  قطاعات  ا�شتيعاب 

الذين يعانون من البطالة والتهمي�س، فما بالنا 

مبا �شيكون عليه الو�شع يف الآجال التي يتحدث 

عنها التقرير اأو ما بعدها.

بقية  ي�شمل  العمل  و�شوق  التعليم  يقال عن  وما 

كالإ�شكان  الجتماعية  اخل��دم��ات  جم���الت 

التدريب  وف��ر���س  الطبية،  الرعاية  وخ��دم��ات 

بالبنى  النهو�س  عن  ف�شاًل  املهني،  والتكوين 

ملواكبة  العربية  والأري��اف  املدن  يف  التحتية 
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 ال اأفكر يف 

العزلة التي 

تف�سلني 

عن احلياة 

وعن مهامي 

ال�سيا�سية 

والفكرية



من  ال�شكان  اأع��داد  يف  الهائلة  ال��زي��ادات  ه��ذه 

ال�شباب الذين عليهم تدبر اأمور حياتهم.

لذلك فاإن الذين خرجوا اإىل ال�شوارع يف البلدان 

العربية عام 2011 يطالبون باحلرية والكرامة 

والعدالة الجتماعية هم اأنف�شهم اأبناوؤنا وبناتنا، 

لأنهم مل يجدوا تعليمًا يف مدار�شهم وجامعاتهم 

يرتقي اإىل طموحاتهم واإىل ما بلغته املعرفة من 

مدارج، ولأنهم بعد اأن ينهوا اجلامعات واملعاهد 

ينالوا  اأن  انتظار  يف  و�شنوات  �شنوات  ميكثون 

لئقة  حياة  يعي�شوا  اأن  لهم  تتيح  عمل  فر�س 

يبقوا  فاإما  �شكنًا،  وميتلكوا  عائالت  ويوؤ�ش�شوا 

�شحايا عطالة ممتدة مدمرة، اأو يعملوا يف اأعمال 

ل �شلة لها مبا تعلموه، واأنفقوا الأيام والليايل 

العليا،  ال�شهادات  نهايته  يف  لينالوا  جمتهدين 

ال�شفارات  اأمام  اأو ي�شطروا لال�شطفاف طوابري 

جريًا وراء تاأ�شرية �شفر للهجرة اإىل بلدان بعيدة 

وغري بعيدة بحثًا عن خمرج.

مبهارات  يتعاملون  الذي  وبناتنا  اأبناوؤنا  اإنهم 

فائقة مع و�شائل التوا�شل الجتماعي، ويبحرون 

عميقًا يف ف�شاءاتها في�شبحون مطلعني على ما 

ويجيدون  واأفكار،  حت��ولت  من  العامل  هذا  يف 

باأن  ويحلمون  بها،  ويتاأثرون  معها،  التفاعل 

يجدوها وقد اأ�شبحت واقعًا يف بلدانهم.

اأنف�شنا،  واأمهات وعائالت هم نحن  اآباء  لهوؤلء 

فال يجوز رميهم باأقذع ال�شفات لأنهم خرجوا يف 

م�شريات اأو �شاركوا يف جتمعات تطالب بحقوق 

الدول  اأيدي  اأدوات يف  اأنهم  بالزعم  ا�شتحقوها، 

الأجنبية، بل ينبغي اأن تكون الهزات الجتماعية 

العربي  العامل  �شهدها  التي  الكربى  وال�شيا�شية 

فورية،  نقل  مل  اإن  �رشيعة،  ملعاجلات  حمفزات 

يف  الهائلة  ال�شابة  الطاقات  ا�شتيعاب  اأجل  من 

الرعاية،  وخ��دم��ات  والعمل  التعليم  جم��الت 

التي  املدمرة  الجتماعية  النفجارات  وتفادي 

اإ�شتئذان، واإن مل نفعل ذلك فال مفر  تاأتي بدون 

من “ربيعات” اأو “خريفات” قادمة اأو�شع مدى 

واأوقع نتائج.

تعداد  يف  نهاية،  دون  ورمبا  ال�شتطراد،  ميكن 

“الربيع العربي”، والنتائج  مثالب ما و�شف ب� 

املدمرة التي ترتبت عليه: حروب اأهلية يف غري 

بلد، انق�شامات مذهبية حادة وعميقة، تدخالت 

�شوؤون  يف  اآخر  ول  لها  اأول  لأ  ودولية  اإقليمية 

الوطنية  ال�شيادة  ا�شتباحة  العربية،  البلدان 

انهيار  موجاته،  طالتها  التي  البلدان  لبع�س 

ع�شبياته  اإىل  جمتمع  من  اأكر  وارت��داد  الدولة 

واإىل  الطاغية.  هي  لت�شبح  واملذهبية،  القبلية 

اأخرى، ل ي�شح  �شلبيات  اإ�شافة   هذا كله ميكن 

ال�شتخفاف بها، وغ�س النظر عن عواقبها على 

ماآلت العامل العربي.
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من أعمال الفنان فاخر محمد - العراق
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يجري  طفٍل  َد 
ْ
مه وج��دوا  كالبقرة.  مهدمنفوخة  وج��دوا  كالبقرة.  دمنفوخة 
ْ
مه وج��دوا  كالبقرة.  منفوخة 
ْ

بهدوٍء

تالحق  الطايف  ب�شعرها  والأم  الأم��واج.  على 
ّ
والأم الأم��واج.  على 
ّ

املهد وهي تغرق.

حول  احلبال  يلّفون  حول   احلبال  يلفون  حول   احلبال  ون  أك���راداأك���راٌدأك���راٌدأك���راد فاف شفاف شفاف  ال� ال�شعلى  شعلى 

أكتافهم العاريةاأكتافهم العاريةأكتافهم العارية

ون النهر حتى الرقبة ويلقون شون النهر حتى الرقبة ويلقون شون النهر حتى الرقبة ويلقون باحلبال  شيخو�شيخو�

نحو املهد.

إيقاعها اإيقاعها إيقاعها  إيقاعها �س الفارزة واحلرف، والكلمة و إيقاعها �س الفارزة واحلرف، والكلمة و
ِّ
قو
ِّ
قو
ِّ ُ

قويا مقويا م
ُ
يا م
ُ

ةشةشة شا�شا� ا�شا�ش شكالر�شكالر�

أعداءاأعداءأعداٍء لك أي اأي أي  يب؟ شيب؟ شيب؟  أن ت�اأن ت�شأن ت�شأن ت� ماذا تريد 

اء؟شاء؟شاء؟ شيطرقون الأبواب يف امل�شيطرقون الأبواب يف امل�

وهل جتد

أناأّنأّنأن الفرار فائدة

اء يف احلقيقةشاء يف احلقيقةشاء يف احلقيقة أن امل�اأن امل�شأن امل�شأن امل�

ةشةشة ش غام�ش غام� أر�اأر�سأر�ٌسأر�ٌأر�ٌس ا 
ً
ا لي�س حقيقيا لي�س حقيقي
ً
لي�س حقيقي
ً

حيث يبحث الأحياء عن الأحياء؟ 

وذات يوم

سة ترتعد بني ذراعيك والأر�سة ترتعد بني ذراعيك والأر�س
ّ
ة ترتعد بني ذراعيك والأر�وجدتها حية ترتعد بني ذراعيك والأر�وجدتها حي
ّ
وجدتها حي
ّ

قد اختفت

نان كالبيت شنان كالبيت شنان كالبيت  شوء الأ�شوء الأ� وء الأ�شوء الأ�ش شعلى �شعلى �

الذي ولدت فيه

�رسكون بول�س

مذكر�ت غريق وق�صائد �أخرى

�شــعــر�شــعــر

م ق�صائده صم ق�صائده صم ق�صائده  صعرية ت�صعرية ت� عرية ت�صعرية ت�ص ص)من جمموعة �ص)من جمموعة �

عن  ت�صدر صت�صدر صت�صدر  � �ص،  ص،  ابقاصابقاصابقًا � �صن�رش  صن�رش  ُت مل  �التي  تن�رش  مل  �التي  ن�رش 

آدم اآدم آدم  م: صم: صم: عا�صمة  صورات اجلمل با�صورات اجلمل با� ورات اجلمل با�صورات اجلمل با�ص صمن�صمن�

أخرى(اأخرى(أخرى( وق�صائد 

l مذكرات غريق

ة يف الرحم يف الورقة
ّ
ة يف الرحم يف الورقة الدمعة املخفية يف الرحم يف الورقة الدمعة املخفي
ّ
 الدمعة املخفي
ّ

مطاردُة

انشانشان ش الظاهرة من النهر بعد الفي�ش الظاهرة من النهر بعد الفي� وال�شجرُة



وتولد فيه كّل يوم بجوعك الأ�شطوري

وبني اأ�شناين هذه الر�شالة التي 

تهبط منها الكلمات ال�شامرة

كامل�شاة اإىل غبار اجلبهة: تاأمرين بالذهاب

اإىل وادي املناجل الزرقاء

 اأعناق حرويف اإىل احل�شاِد
ّ
    اأجر

دِت فيها
ّ
ة هاويٍة للعامل ُقي

ّ
    واأن اأخطو اإىل اأي

    

    وكما يرُث البُن ديوَن اأبيه

ة
ّ
    ورثُت هذه ال�رسخُة عن البقي

l مفتاح

جئت لأقتلُه:

عبد يف جزر احلاجة
ُ
ثعبان ي

ا 
ً
ا �شحري

ً
 نوم

ُ
لدغتُه تن�رس

يف الأع�شاء

    

ٌد
ْ
عٍد. نظرتُه وع

ُ
وعن ب

باجلّنة: يف هاويٍة

رين
ّ
ل اأبواب لها، �شم

ا�س
ّ
يف ح�رسته ال�شا�شُة واحلر

    

ابة
ّ
اأعرُف اأنَّ البو

ا
ً

لي�شت اإل جرح

واملفتاح اإليها:

�شدٌق

ْ
لي�س له اآباء

l ح�صور دائم

اأقتفي خطوي

وحّتى يف دمي جئُت

على اآثار عينيه وخلفي

ْ
 حتى احرتقت

ُ
 رجاله

ْ
نزفت

من فقره الدنيا ويف ح�رستِه

اّتهمنا كّل �شيء ونف�شنا الأر�َس يف اأ�شماِلها 

ْ
فا�شتيقظت

l �صاأروي لك حلم البارحة

 طاردين
ٌ
حُلم

وانفتحت فوقي مثل جناٍح

 فوق املاِء
ْ
، ركعت

ُ
�شفتاه

الغاباُت

امي و�شجدُت
ّ
وارجتفت اأي

طوياًل حتت ف�شاء غنائي

ال�شامت، وانحدرْت نحوي الأ�شواُت

تائهًة، من كّل فٍم كان يناديني

 بني الأنهار رحيلي
ُ
تابع

ُ
وي

خمتبًئا يف جحٍر

اأو يف ج�شد امراأٍة

تخرج من بيت

يف اأق�شى الأر�س، وت�شعى

للقائي

l اأترْك عينيك على جحٍر

اترْك عينيك على حجٍر

مل تعرب به قافلٌة

ْخُط عليه اأحٌد
َ
مل ي

كْن رجاًل واتبعني!
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الطرُق ال�شعبُة، متتدُّ بعيًدا

ا ملتويْة
ً
وهي جميع

 منها باأقلَّ من احلْتِف
َ
لن تخرج

    

اإن حّدْقَت طويال

ٌ
�شرتاين يف الأٌْفق، واأنهار

 يف قدمي
ْ
كالأح�شاء ا�شتبكت

 هائجًة
ُ
ت�شطع

وطريٌق

 كثعباٍن
ِّ
ترب�ُس يف النبع اجلبلي

منتظٍر، يعرف اأنك مثلي

ل �شَكّ �شتاأتي

    

وعميًقا يف مُدن النب�شِة

، �شيدعو
ِّ
يف منجمها ال�رسي

، يتخّفى، يتجّلى
ٌ
جلد اأيادينا فجر

باإ�شاراٍت جائعٍة

�شُنجالُد حتى املوت

لنعرفها

l مديح

�شاأم�شي يف مديحي لِك

ك اأ�شريُة فناٍر بعيد وكاأنَّ

�شاأم�شي يف مديحي لك

وكاأنك نهري الذي يتكرر يف كل ق�شيدة

 من هذه الق�شيدة(
ً
)ابتداء

�شاأم�شي حتى لو جازفت

باإقالق نوم العامل

ّ
معلًقا من �شعره الطيني

يف اأبراج الق�شائد

حيث ال�شاعر حما�رس

يحرق وثائق الليلة املا�شية

لح
َ

ة ل تعرف ال�ش
ّ
بنظرة ختامي

    

اأو حّتى 

يف خط الذوق العمودي

لهذا الع�رس الذي يدّللونه

كع�شكري مغطى باأو�شمة املوتى كاملنطاد

���ش��اأم�����ش��ي يف م��دي��ح��ي ح��ت��ى يف احل���دود 

ال�شعرية، التي ل يعرف 

اأحٌد ما هي

واأناق�ُس نف�شي

يف اأّل اأحاول اإظهار الق�شيدة بالعنف

اأو �شحبها من �شعرها كامراأة عنيدة

عرب احلانات واخلنادق

هذه املرة

واأناق�س نف�شي، التي 

لتاأخذ  غريي(  اأح��ًدا   
ّ
تهم )ول  خلفي  تركتها 

ق�شًطا من الراحة

مة 
ّ
بني اأقدام الع�شور املتور

التي اقتلع اأظافرها

بالأزاميل واملطارق والكاّلبات

اآلُف اجلاّلدين، وحتى

قبل اأن ناأتي اإىل هذه اللحظة

يف اأن اأترك الق�شيدة و�شاأنها هذه املرة

يف اأن اأترك الق�شيدة البائ�شة 

و�شاأنها هذه املرة
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واأم�شي يف مديحي

 اأف�شل
ٌ
لك، فرمبا حدث �شيء

من جمرد ق�شيدة

l العودة

يف منت�شف الطريق كففت

عن ال�شري. اأدرت ظهري للزمان

وبدل اأن اأ�شتمر يف امل�شتقبل

- حيث مل يكن اأحد ينتظرين -

من  املقطوعة  الطريق  ا 
ً
قاطع اأدراج��ي،  عدُت 

قبل

تركت ذلك اخلط حيث الكل

منذ بداية البدء ينتظرون

ا ما، اإ�شارة
ً

بطاقة ما، مفتاح

ا
ً
بينما الأمل ياأمل يائ�ش

فتح له باب القرون، 
ُ
اأن ي

اأن يقول له اأحد: ما من اأبواب الآن،

 ما من قرون...

    

عربت �شوارع و�شاحات،

متاثيل رمادية يف الفجر القار�س

والريح وحدها كانت تعي�س 

بني الأ�شياء امليتة.

ما وراء املينة الريف وما وراء الريف

الليل يف ال�شحراء.

كان قلبي لياًل، كان �شحراء.

ا يف ال�شم�س، 
ً
ثم كنت حجر

ا ومراآة.
ً
حجر

ا 
ً

وبعد ذلك البحر خارج

من ال�شحراء، واخلرائب

وفوق البحر ال�شماء ال�شوداء، 

ة:
ّ
حجر هائل حلروف مق�شي

 
َ
رين �شيء ما النجوم

ُ
مل ي

)ما من �شيء اأراين النجوم(

    

جئت اإىل النهاية. الأبواب خمّلعة

واملالُك، بال اأ�شلحة ونائم.

يف الداخل، احلديقة: اأوراق مت�شابكة،

ا،
ً
ة تقريب

ّ
تنّف�س حجارة حي

نعا�س مغنوليات و�شوء

عاٍر بني جذوع مو�شومة.

    

 املرعى
ُ
عانق املاء

الأحمر والأخ�رس باأذرع اأربع.

ويف املركز املراأُة، ال�شجرة،

�شعر طيور نارية.

    

ا:
ً
ي طبيعي

ّ
بدا عري

كنت كاملاء، كالهواء،

حتت نور ال�شجرة الأخ�رس،

نائمة يف الأع�شاب،

كانت ري�شة طويلة

هجرتها الريح، بي�شاء. 
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زهرة اأمام باب ماالرميه

1
يدة، لي�سشيدة، لي�سشيدة، لي�س ش ق�ش ق� ت هذهشت هذهشت هذِه شلي�شلي�

 موتًا ول جرحًا يف احلرب ول فقاعة من فم 

مكةشمكةشمكة شال�شال�

عن  تبحث  ورقية  طائرًة  طائرةشت  طائرةشت  ت  لي� لي�شأنها  لي�شأنها  لي�اأنها  أنها  كما 

الأطفال.

أن يقول اأن يقول أن يقول  يريد  ٌان معقوٌدان معقوٌد ان معقودشان معقودش شعلى الدوام، ثمت ل�شعلى الدوام، ثمت ل�

رى. 
ُ
رى.  يرى.  ي ما ل

أو ذكرى اأو ذكرى أو ذكرى  لوحة  للجنازات،  هنا طريق طويلة 

ل، متوء حتت الظل، متوء حتت الّظل، 

ُ
اخلدم  
ُ
اخلدم  
ُ ُ

يذهب عندما  ة 
ُ
يذهب عندما  ة 
ُ

يذهبش عندما  يذهبشة  عندما  ة  اخلفي� اخلفي�شالمل  شالمل  اخلفي�ش اخلفي�شالمل  المل  ال� ال�شحتت  شحتت 

إىل النوم.اإىل النوم.إىل النوم.

حياتي 
ُ
ع

ّ
عيعي يشيش أ�اأ�شأ�شأ� غرية شغرية شغرية  شيف طريق املنعطفات ال�شيف طريق املنعطفات ال�

ةشةشٍة خفيفٍة من يِد الأم، شبلم�شبلم�

إذا اإذا إذا  إذا و إذا و

ام 
ّ
ام شام ش  الر�
ّ
 الر�
ّ
ش الر�ش أقطفاأقطُفأقطُفأقطُف الزهرة من لوحِة أنا اأنا أنا 

ُلقد فعلُتلقد فعلُت ذلك من قبل يا مالرميه، يا ماريا 

َ هيغل واملوَت هيغل واملوَت حتت النجوم يف  أخاطب
ُ
أخاطب
ُ
أخاطباأخاطب وكنت 

بالٍد بعيدٍة. 

أن اأن اأن  ك ميوت،  كا  ميوت،  ا  ماء فمي  يف  أن 
ً
ماء فمي  يف  أن 
ً

ماءا فمي  يف  ماءاأن  فمي  يف  أن  ك كاأ�شعر  كاأ�شعر  كاأ�شعر  أ�شعر  أحيانااأحيانًاأحيانًاأحيانًا

حديقَة التفاح يف فونتانبلو 

ؤو�س الآلهة.وؤو�س الآلهة.وؤو�س الآلهة. دوعشدوعشدوٍع كثريٍة يف ر إىل �اإىل �شإىل �شإىل � إ�شارةاإ�شارةإ�شارٌة

ابقشابقشابٌق يف احلياة لكن هذه الزهرة  ش �ش � جنيشجنيشجنٌي أنا �اأنا �شأنا �شأنا �

أمام بيتكاأمام بيتَكأمام بيتَكأمام بيتَك. اء شاء شاء  شها يف هذا امل�شها يف هذا امل�
ُ
ها يف هذا امل�عها يف هذا امل�ع عشعش أ�اأ�شأ�شأ�

2
التي  هذه  مالرميه!  يا  النغمة  ماإىل  يا  النغمة  مااإىل  يا  النغمة  إىل 

ْ
تمع
ْ
تمع
ْ

تمعشتمعش شا�شا�

ٍ يف ليٍل يف ليٍل بارد تقودين اليَك

إنها حجر يف نهر الراحلنياإنها حجر يف نهر الراحلنيإنها حجر يف نهر الراحلني

أمواج كثريٌة
ٌ
أمواج
ٌ
أمواجاأمواج ويف كل نبٍع

إىل جيوب ماريا.اإىل جيوب ماريا.إىل جيوب ماريا. إىل جيوب ماريا.ت�رسي  إىل جيوب ماريا.ت�رسي 

حيث  الغابة  فشفشِف  ش�ش� منَت منت�إىل  منت�إىل  منتاإىل  إىل  طريق  أغنيةاأغنيةأغنيٍة لكلُكّل

لإن���ارِة ثقيلني  بجناحني  لإن���ارة  ثقيلني  بجناحني  ��ارة 
ُ
الطائر  
ُ
الطائر  
ُ

سينه�سينه�ُس

يف شيف شيف  شوت ي�شبه املوت ينادي ال�شوت ي�شبه املوت ينادي ال� وت ي�شبه املوت ينادي ال�شوت ي�شبه املوت ينادي ال�ش شالأجرا�س. �شالأجرا�س. �

البعيد: 

ة يف التنور ايها 
ّ
ة يف التنور ايها  خبزتي امل�شوية يف التنور ايها  خبزتي امل�شوي
ّ
 خبزتي امل�شوي
ّ

خْذ هديتي خْذ

هناك  هناك إىل  هناك اإىل  إىل  الذهاب  جميعًا جميعًاأردنا  جميعًاأردنا  جميعااأردنا  أردنا  لقد  افر شافر شافر  شامل�شامل�

خاليًا البيت  يكون  عندما  البيُتآة  يكون  عندما  البيُتآة  يكون  عندما  البيتاآة  يكون  عندما  آة  امل��ر يف  البيت  يكون  عندما  آة  امل��ر يف  البيت  يكون  عندما  آة  لننظر
َ
لننظر
َ

زاهر الغافري*

ُ  شاعر من ُعمان  شاعر من عمان  شاعر من ُعمان *

ن�صو�ص �ملــوت



 اأمواٌت اأزهاراً كثريًة حتت 
ُ
لكن هنا اي�شًا يبيع

الثلوج.

3
 
ُ
اأنظر واأنا  مالرميه  يا  الطريق  ذات  �شاأ�شلُك 

ات 
ّ
النح يد  اإىل  الأنفا�س  د 

ّ
ي�شع خريٍف  يف 

 
ُ
 فوق نهر ال�شني ويحتاج

ٌ
الأعمى. ال�شوء باهر

الم�س 
ُ
ي حتى  قنطرٍة  عبوِر  اإىل  مثلي  رج��ٌل 

ال�شفاف. 

فوق  الأر����س  دي���داِن  مثل  �شغريٌة   
ٌ
ال��ري��ح

الأوراق.

4
 ي�رسق الألوان من ال�شم�س، لذا 

ُ
اخلريُف الأزعر

يلعبوَن  اله�شاب  فوق  �شوى  نا 
َ
اأبناء جنَد  لن 

عندما  قلياًل  اأ����رسُخ  دعني  ال��ظ��الل.  حت��ت 

تتحّدث ماريا بل�شاٍن

حتت  يغّني  ال�رسير  دِع  بالطحالب  م�شبوٍك   

النجوم.

5
ْن ينام غائبًا عندما يتوقف املطر لقد 

َ
�شعيٌد م

ل حياتي، 
َ

وجدُت هذا يف ِمف�ش

فوق طاولة نحا�شية - تركوازية يف حديقة 

التفاح يا مالرميه لكي اأ�شّلي..

6
اإىل  الذاهب  ال�شاعر  دفرت  يرقد  الأع��ايل  يف 

باري�س

 يف الهواء الأزرق، 
ٌ
 وهناك نرد اإ�شايف مرمي

جنمة تقود اأحداً اإىل ل اأحد.

الزهرة جمهولة اأمام 

البيت. 

 ***

تقاطع يف م�صهد خلفي

يا  مكان  لديك  هل  العناق  بعد  لوديف  يف 

زاهر؟ هل لديك زجاجة ال�شفرد؟ ذلك الطائر 

الذي يغني مثل اأجرا�س الكني�شة؟ 

لكي  ون�����رسب  فيه  نغني  مكان  هناك  ه��ل 

نخاطب هذه الليلة امليتة؟ 

هل هذه احلانات �شبيهة بحانة �شدوري؟ اأريد 

اأن اأ�رسب احلياة من جوف البئر. 

الطني  يعجن  الفرن�شي  الفنان  هو  ها  انظر 

ويوّزع املوتى يف الأزقة اخللفية. 

هل لديك مكان، ا�شرتاحة، بهو �شيفي لن�رسب 

ونتذّكر �شتاءات بغداد؟ 

ال�شعر هواية ملعونة اأيها ال�شديق. 

الآن  ينام  واجلميع  الغابة  يف  ُتركُت  وحيدا 

اأمام النهر! 

ولكن قل يل متى �شن�رسب ذلك الطائر احلزين؟ 

تلك الأيقونة التي تتمايل على املائدة. 

ْث هذه ال�شيجارة اللعينة اأول.... 
ّ
دعني اأور

التوابيت  لنا  ي�شنعون  زاهر  يا  كيف  �شايف 

قبل اأن نولد 

زار  ال��ذي  �شنايدر  غ��اري  عن  اأخ��ربك  دعني 

الذي  هو  عنها  وكتب  اخلم�شينات  يف  مان 
ُ
ع

 .Rip Rap جاب البحار وكتب

دعنا نذهب ون�رسب الزجاجة ون�شفع الطائر 

حتى يحلق.. 

هل تذكر النادلة البكماء يف حانة ماملو؟ تلك 

التي اأيقظتني من حياتي وحتدثت معي بلغة 

الإ�شارات؟ 
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قبل  الأخ��رية  الإ�شارة  اإنها  �شديقي  يا  اأجل 

عتبة املوت. 

ملاذا الليل هادئ مثل اليمام يا �شديقي؟ 

ه��وؤلء  ك��رك��وك،  قلعة  حتت  البخار  ه��ذا  ثم 

الأموات بعيونهم اخل�رساء، 

الأطفال فوق �شفوح اجلبال، الرعاة مبزامريهم 

الوردية. 

على  ب��الرت��ط��ام  امل��ه��ددة  الغ�شيل  وح��ب��ال 

الأر�س. 

تبحث  �شحلية  اأ�شبحت  وقد  النباتية  ال�شوكة 

عن الأفياء. 

هل هذا هو امل�شري اأيها ال�شاعر؟ 

�شنعرب، اأعرف اأننا �شنعرب هذا اجل�رس ال�شغري 

ونرمي 

ت�شل  لن  والر�شالة  البحر  يف  القنينة  تلك 

ب ذلك امل�شاوؤون وكهنة البحار 
ّ
اأحد. جر اإىل 

�شبيه  �شيء  �شدقني،  اليتامى.  والع�شاق 

يلعب  وهو  مثال  لينني  خذ  البارود  بربميل 

ويهدد  زي���ورخ  يف  م��ا  مقهى  يف  ال�شطرجن 

عرو�س القيا�رسة ومع ذلك يفكر: 

ما العمل؟ 

يا لفكاهة هذا العامل!* 

     

 ***

�صالة! 

تتمار�س هذه اللحظة 

م�شعوقة بالفجر 

واأنت الكائن الذي ل يرى �شوى بقع الدم 

تخطو كالريح 

وتزعق يف وجوه الآلهة. 

لي�شت لك هذه الأيام

لكن ما من بديل 

ينبغي اإ�شافة اآلم كثرية 

حتى ترى املجهول 

ي�شلي حتت قدميك. 

 ***

بيت بال �رشير

يقودين  النهار  منت�شف  يف  بيومي  حاملا 

ال�شغف اإىل العتبة.

�شيد  الطيني  البيت  ه��و  ه��ذا  اذن،  ه��و  ه��ذا 

الأحجار

من  اجلميع.  مات  لقد  اأح��د.  ل   ،
َ

الباب  
ُ
اأفتح  

�شاأكّلم 

يف هذه الظهرية امللعونة

 ك�شاحر الب�شتان!

طيف، ثمت طيف يدفعني من اخللف لأدخل

 واأرى اللوؤلوؤة امل�شقوقة

 يف و�شط الليايل

 اآه هنا كنُت يف هذا 

ُ
 املو�شع، م�شتلقيا، اأ�رسب

 حليب الثعالب حتت 

 النجوم!

* يف الن�س �شوت واحد هو �شوت �رسكون بول�س، اأخفيت �شوتي عن 
ق�شد. وهناك اإ�شارات اإىل بع�س اأعماله. 
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َ اخلروَج اخلروج من احلزِن ُال أريُدال أريد
ِ العنيِد العنيِد هذا الصديِق

ِ أتخلى عن الذكرياِت أتخلى عن الذكريات ْولْنولْن
ِ أياِمنا أيامنا أياِمنا ُالتي حفظتها شوارُعالتي حفظتها شوارُع

َورسمنا مالمَحهاورسمنا مالمحهاورسمنا مالمحها

فوَق كلِّ جدارٍ
َوسرنا بها في عوالَموسرنا بها في عوالم ال تنتهي

ُفاخلروُجفاخلروُج من احلزِن
ِراِكراِك السعادِة ِنا في ِشراكنا في شراكنا في ش نا في شلنا في شلُ لدخلدِخ دخيدخيدخُدخُ

ِ في جوانِحنا في جوانحنا في جوانحنا تلتلَْت لبلبِّ ِّ التي ُك ب التي كبِّ التي ك تلَك
ُ األرُض األرُض َ أطَبقت أطبقت أطبقِت منُذ

ِ للمحبِة للمحبِة في وجهنا كلَّ نافذٍة
يكفي

َبأن نتقاسَمبأن نتقاسم أدمعنا
ِ الفجيعِة الفجيعِة ِ رفوِف رفوِف بونرتبونرتَِّب فوَق

َاَعنااعنااَعنا َأوَجاعأوجاعأوج
نتشارُك

ُ الدروُب الدروُب لنا  ُ ما وهبتُه ما وهبتُه ِمن ِحنطةمن حنطةمن ِحنطِة اليأِس
ونداري انكساراتنا

راح اجلراح اجلراحِراحِراِح ُفي ُحطامفي حطامفي ُحطاِم
ُالتي تتكاثُرالتي تتكاثُر في الروِح

هااتهااتهاِهاِها ات مسافات مساَف ِ للبعيِد للبعيِد ةعةَعًة عشرعشرِ شرمشرُم
ُوهي تقضُموهي تقضُم كلَّ احتماالتنا بالسرور.

ُإنني أتشبُثإنني أتشبُث باحلزِن
ُهذا الذي يتلبُسنيهذا الذي يتلبسنيهذا الذي يتلبُسني

ٍ وقٍت وقٍت ِكالقصيدِةكالقصيدِة في كلِّ
ِ في حدائِق في حدائِق آفاقِه املدلهمُة ُويأُخذويأخذويأُخُذني نزهًة

ٍ شرٍط شرٍط من دوِن
ِنوبي القدميِةنوبي القدمية رني من ذُ رني من ذطهرني من ذطهِّ ِّطهِّ طهيطهيطهُطهُ

يغسلني بالتشاؤِم من 

عِعمن طالعِِعمن طالِعمن طالعمن طالعِعِِع الزمِن املتخثرِ
ِبالطعناِتبالطعناِت

ني فرصةومينحني فرصةومينُحني فرصًة
عتق املعتق املُعتُق في داخلي ُليواري الضياُعليواري الضياُع

ِ من شوكِه من شوكِه ما تفتَق
ِفي عيوِنفي عيوِن الرفاِق

ِ في احلزِن في احلزِن طرطرَِّط َِّف رفرِّف ُ
في عيون

ُ
في عيون

أنا لن أ
َوهو الذي ما تنكرَوهو الذي ما تنكر لي

ُكلما جئُتكلما جئُت
ِ الفؤادِ الفؤادِ لساحاته ُأحمُلأحمُل نعَش

مرًة بعد أُخرى
رني يرني يِّرني  يعيَع ُصديقي الذي ال يُعصديقي الذي ال يعصديقي الذي ال يُ

زين العابدين ال�ضبيبي*

*  شاعر من اليمن

�ِصر�ِك �ل�صعادِة



وهو يبصُر وحَل السذاجِة
مكتنزاً في جبيني

ولْم يقفل الباَب يوماً
بوجِه نُزوحي إليِه

موائدُه عرضًة للذيَن
أدارَ الزماُن لهْم ظهرَُه

يا تُرى كيف ينضُج 
مْن ال تُقلبُه اللحظاُت على جمرِه؟

كيَف يحيا الذي لْم يبارْك
اسِه عمرَُه؟ بُقدَّ

إنُه ملٌك
ليَس يُظلَُم في أرضِه أحٌد أو يهاُن

فيا أيها احلزُن 
يا ظلَي املتمددَ في كلِّ أُْفٍق

ويا َشجري الشاحَب
املتفرَع

ُخذني إلى حيُث تَنسى
القلوُب مواجَعها 

ُر كلُّ املآسي القيودَ وتَُكسِّ
التي أوثََقتها احلياُة بها

وتعاَل تعاَل اَُقاِسْمَك
هذا السريُر

وما ترَك الصبُح في ُجعبتي
من أشّعتِه

نتقاسُم ما بيننا 
أحرَف الكلماِت

السجائرَ
نَزَْف األغاني التي حّلنتها الرياُح

ونشرُب نخَب األماني
التي نفرْت من شفاِه الُرعاِة

لتبحَث عن وطٍن آهٍل

بالندى والثمارِ
وماداَم في وِسعنا ياصديقي

فمن حقنا
أن نُشيَِّد في مدِن القهرِ 

مملكًة للدموِع
وعاصمًة يتقاسُم خيراتها 

كل من وخزتهْم
يُد الدهرِ من بعدنا باأللْم
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l يف هذا العامل

أبدا من قبلاأبدا من قبلأبدا من قبل أزرها اأزرها أزرها  ُهاجرُتهاجرُت من مدن مل 

ما زالت مذاقاتها يف فمي

ها يف ثيابيشها يف ثيابيشها يف ثيابي شو�شم�شو�شم�

ؤلفنيوؤلفنيوؤلفني و هناك كتبا بال مو هناك كتبا بال م أتاأُتأُتأت أتقر أتقر

ات يف احلب 
ّ
ُوف�شلُتوف�شلُت مر

ادفهن يف حياتيشادفهن يف حياتيشادفهن يف حياتي أ�اأ�شأ�شأ� اء مل شاء مل شاء مل  شمع ن�شمع ن�

ولأنني دائما على حق 

بب من حماقاتيشبب من حماقاتيشبب من حماقاتي شوب�شوب�

نيشنيشني أو �شخ�اأو �شخ�شأو �شخ�شأو �شخ� ا شا شا  شقتلت �شخ�شقتلت �شخ�

مل يولدا بعد

منُت عميقا ليلتها

أم�شي عاريا متامااأم�شي عاريا متاماأم�شي عاريا متاما كنت 

يشيشي أمام نف�اأمام نف�شأمام نف�شأمام نف�

أخجلاأخجلأخجل ول

والآن 

أعي�اأعي�سأعي�سأعي�س يف مدن تعرفني أنا اأنا أنا 

ؤلفنيوؤلفنيوؤلفني و مرارا حكماء ومو مرارا حكماء وم ُقابلُتقابلُت

أبدا يف احلباأبدا يف احلبأبدا يف احلب أف�شل اأف�شل أف�شل  مل 

أحدااأحداأحدا أقتل اأقتل أقتل  ومل 

ومع ذلك حني 

أناقتي اأناقتي أناقتي  أم�شي بكل اأم�شي بكل أم�شي بكل 

أمام الآخريناأمام الآخرينأمام الآخرين

أتعرثاأتعرثأتعرث

يف هذا العامل 

أخجلاأخجُلأخجُلأخجُل... أخجلو أخجلو

l حني يرّن الهواء حولك من الق�صوة 

وا( شوا( شوا(  إىل فرناندو بي�اإىل فرناندو بي�شإىل فرناندو بي�شإىل فرناندو بي� إىل فرناندو بي�الة  إىل فرناندو بي�الة  الة شالة ش ش  )ر�ش  )ر�

عزيزي فرناندو ...

أبدا من قبلاأبدا من قبلأبدا من قبل ِمل نلتِقمل نلتِق

دفةشدفةشدفة شة واحدة بال�شة واحدة بال� رمبا مر
ّ
رمبا مر
ّ

أعواماأعواماأعوام ابعد رحيلك بابعد رحيلك ب

نهايات  نهايات أن���ت يف  نهايات اأن���ت يف  أن���ت يف  و نهايات ة  أن���ت يف  و نهايات ة  أن���ت يف  �رس�ا���رس�ا���رس ال��ع� ال��ع��ا��أن���ا يف  ال��ع��ا��أن���ا يف  ال��ع�اأن���ا يف  أن���ا يف  �تك��ن��تك��ن��ُت

بعنيشبعنيشبعني شال�شال�

عرفتك من قبعتك ونظارات املونوكل

أكرث من تلك الرجفة ال�شعرية اأكرث من تلك الرجفة ال�شعرية أكرث من تلك الرجفة ال�شعرية  أكدت اأكدت اأكدت  الكني تالكني ت

أهدابكاأهدابكأهدابك يف 

ية شية شية  أنا من مدينة ق�اأنا من مدينة ق�شأنا من مدينة ق�شأنا من مدينة ق�

ل تذكرها كتب التاريخ

أغيال�س«اأغيال�س«أغيال�س« يقال لها يف لغتي » 

*ودار*ودار* ودارضودارض ضاخل�ضر �ضاخل�ضر �

*  شاعر ومترجم من الجزائر

حيوان عدمي

�ل�صفات



لبوؤة نائمة بني جبلني يف �رسير الوادي

كانت اأ�شابعي تنب�س على ج�شد التني

عباءة  يف  زهراٍت  على  يرعى  الربي  والنحل 

جدتي

مل ي�شافر اأحد يف بلدتنا اأبعد من بلدتنا

اأطول رحالتنا كانت بني الينابيع والأ�شجار 

وبيوتنا يف الأحرا�س حباحب تو�شو�س بال 

كهرباء

هك اأحد بالطبيعة
ّ
اأعرف باأنك ل حتب اأن ي�شب

واأنني جمرد ع�شب مهمل على العتبات

ه��ل م��ا زل��ت حت��ب ���رساب ال��ربان��دي املنّكه 

بالتوت

ول متّل من اجللو�س واملناق�شات 

عن الطالع والأفالك

ل ت�شاألني اأرجوك

يئة
ّ
عن عاداتي ال�ش

فاأنا ما زلُت اأحب املطر 

واأ�شعر دائما باأين مبلٌل من الداخل

اأجل

دة
ّ
مل اأعد ب�شحة جي

منذ اأن قتل حطابون اأجالف

فر�شي ال�شوداء

هيف
ّ
ْل ، اأنت الر

ّ
تخي

اأن متوَت يف غابة ب�رسبة فاأ�س

 حولك يرّن من الق�شوة
ُ
والهواء

مل يعد حينها املربع وامل�شتطيل م�شتقيمني 

كما يف املدر�شة 

بل دائريان 

النبع دائري .. ال�رسو دائري .. الثلج دائري 

ثقوب مالب�شي

و�رسخة ذلك الرجل عاليا يف احلراثة

تنهدات احلب

اأ�شابع الأطفال يف الهواء دائرية

البكاء

القبالت

وذاك احلقري املوت

دائريا اأي�شا

مل اأترك كتابا يف ال�شعر ول جراحا يف حجر

ومل اأمتاوج على قما�س اأزرق

وين كتبوا على �شاهدة قربي
ّ
الذين اأحب

»حيوان عدمي ال�شفات« 

l اأنتظر االأر�ض ..

ال�شيف رتيب هذا العام

ول اأ�شباب تغري حقا بالرحيل

�شبقني الغزاة والرحالة والف�شوليون

اإىل كل مكان �شاأذهب اإليه

اجلهات الأربع امتالأت عن اآخرها

ل حاجة اإىل الأ�شفار اإذن

فاأنا رجل ك�شول

يحب الألفة كثريا والأ�شياء 

�شاأبقى رغم ما تقوله الأر�شاد 

عن �شحة الطبيعة

واكتفي بعاداتي القليلة هنا 

لن اأقع يف اخلوف 

من الفقد جمددا

اأو يعاتبني اأحد عن الهوية والذكريات 

�شاأترك اأظافري تطول

اأ�شع يف ال�شحون فتاتا من اخلبز للطيور

واأقعد ك�شجرة اأمام ال�شم�س 
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ن�شف عار 

اأنتظر الأر�س 

كي تعود.

l �صيمبور�صكا

عزيزتي �شيمبور�شكا

ما زلت منذ اأ�شهر اأبحث

يف اأ�شعارك 

عن ق�شائد يل كتبتها

عن » الغريب« 

الذي راأيته مرارا يف املحطات

وحفالت راأ�س ال�شنة

يخرج يف اآخر الليل 

ثمال من بار رخي�س،

 يديه من الربد
ّ

يد�س

يف جيوب معطفه الثقيل 

حارقا يف �شجائره

اأوجاع العامل 

ما زلت حتى هذه ال�شاعة 

اأقلب ال�شفحات

ومل اأعرث �شوى على

غيوم �شاردة

وابت�شامات 

على ثياب ملوت غري مبالغ فيه

او ا�شتعرا�شات ع�شكرية 

بني الليل و النهار

و رجل » ل اأعرفه » يقلب منذ اأ�شهر

عن ق�شائد له 

يف اأ�شعارك

l يف ج�صد امراأة ..

من فرط ما كان جدي الأول

الذي ل اأعرفه 

يحلم باأن يكون بحارا

لدُت على �شاحل املتو�شط
ُ
و

ل
ّ
يف ج�شد امراأة اأو

كانت تكربين بع�رسين عاما

ولأن جدها الأول

الذي ل تعرفه هي اأي�شا

كان يفرُط يف احللم

ِلَدْت يف ج�شد رجل
ُ
و

ي�شغرها بع�رسين عاما

فالقارب املخلع الذي 

تركه قرا�شنة 

قرب جزائر مهملة

هو الآن عربة 

يهرب فيها اأطفال 

الغيم اإىل اأمهاتهم

هكذا اأرادين جدي الأول

قاربا

والثاين

عربة
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من زمان...

در ال�شارع الطويل..شدر ال�شارع الطويل..شدر ال�شارع الطويل.. شاعة التي تت�شاعة التي تت� اعة التي تت�شاعة التي تت�ش شال�شال�

مرت بها رياح

يفشيفشيف شعتها حرارة �شعتها حرارة � عتها حرارة �شعتها حرارة �ش شول�شول�

فلها ع�شبا شفلها ع�شبا شفلها ع�شبا  أ�اأ�شأ�شأ� أ�عند  أ�عند  ساعة التي يفرت�ساعة التي يفرت�س الع�شاق  اعة التي يفرت�شاعة التي يفرت�ش شال�شال�

أذكرها الآن...اأذكرها الآن...أذكرها الآن... اعة التي شاعة التي شاعة التي  شال�شال�

ت عقاربها من زمان...شت عقاربها من زمان...شت عقاربها من زمان... شنع�شنع�

ثم احرت�س

الآن تتفتح الأمنية..

الآن ينبثق الورد من هذا الرماد

معلنا حمى الن�شيد

نة شنة شنة 1994 شقلت يف ورد الرماد �شقلت يف ورد الرماد �

باحات القادمة شباحات القادمة شباحات القادمة  شم ال�شم ال� م ال�شم ال�ش أيها الورد احرت�س و�اأيها الورد احرت�س و�شأيها الورد احرت�س و�شأيها الورد احرت�س و� (

رحيلهم ثم احرت�س(...

................

)ل علينا( ..

يد شيد شيد  شاكتفي اليوم بالق�شاكتفي اليوم بالق�

أرقب فرا�شة مزرك�شة الألوان  واأرقب فرا�شة مزرك�شة الألوان  وأرقب فرا�شة مزرك�شة الألوان  ول �شيء أرقب فرا�شة مزرك�شة الألوان  وو أرقب فرا�شة مزرك�شة الألوان  وو

أن تظل بالدي اأن تظل بالدي أن تظل بالدي  وى شوى شوى  أطلبه �اأطلبه �شأطلبه �شأطلبه �

لأهل بالدي.......

والبهجة العارمة...

الطفل الذي يطارد )فرحا(

 فرا�شة يف حدائق البحرية الغربية بهاجنو...

غريةشغريةشغرية أحالم النا�س ال�اأحالم النا�س ال�شأحالم النا�س ال�شأحالم النا�س ال� يحمل 

م�س الدين العوينضم�س الدين العوينضم�س الدين العوين* ض�ض�

*  شاعر من تونس

ُمن أعمال الفنانة علياء المكتومي- ُعمان من أعمال الفنانة علياء المكتومي- عمان من أعمال الفنانة علياء المكتومي- عمان 

 يعزف حلنا ...  



.......

�شباح اخلري هاجنو

�شباح الذكريات.. والبهجة العارمة...

يف اأول النهج...

املغربي  احل��ار���س  على  اأع��رث  لن   .. خ�شارة 

الرجال  على  اله�شو�س»  «الغريبة  بائع  ..على 

وهم  الأمنيات  الأغنيات  من  �شيئا  يدندنون 

حوانيتهم  ج��دران  على  «الطعمة»  يعلقون 

باملركا�س .. لتبدو مثل لوحات ت�شكيلية يف 

الرجل  على  اأي�شا  اأعرث  لن  األوانها..  جتليات 

�شاحب النظارات يعزف حلنا باألوان الطيف 

... فاتنا .. وهو ي�شغل الآلة اخل�شبية التقليدية 

ل�شنع «ال�شف�شاري احلرير».. 

يف اأول النهج ..غري بعيد 

عن �شيدي عمر الفيا�س..

العامل كون من الأ�شباح  ..........

ياأخذ �شهري اأنفا�شي جتاه الذكرى ....

لكاأن العمر �شهم من ال�شنوات 

وكاأن الذكرى اأغنية العائدين من احلرب ..

�شيدي اأفريل اجلميل..

العامل كون من الأ�شباح  ..........

ونريان الأ�شئلة..

ما هذا ال�شائل املتدفق مثل ن�شيد قدمي

... ما الأ�شكال القائلة بالنعومة.. 

وما هذا ال�شجن الكامن 

يف الكائنات الرخوة..

هل ثمة ما ي�شي باألق البدايات

 وهل ثمة ما ميكن اأن متنحه 

مثل هذه الكائنات والأ�شباح والأ�شكال

 من �شعادة لكائنات اليوم يف حلها 

وترحالها وخرائب عواملها

 بفعل الفجيعة.. 

ونريان الأ�شئلة..

اأبي.. )ور�شة الأمل(

كل هذا التحنان الهائل الكامن فيه...

�شحكته العارمة بعد اأن يغ�شب

اأ�شياوؤه التي تروي الآن بع�شا من �شجنه..

حا�شنة  وال�شا�شية  القدمي  واملذياع  ال�شاعة 

الأ�رسار..

خيمة من كرم عربي نادر

ويدان من عطاء 

كل هذا ..اأنت يا اأبي

 يا ابن الفالح...

ولكل هذا لك الدعوات والتذكر...

ة..
ّ
بذاكرة نباتي

بوقفة راهب

ونظرة طفل

يقتفي جودي�س اأثر الكلمات

خية 
ّ
ال�ش

وهي تف�شح له عن الألوان

والعنا�رس

والأمل...

وقّط املنزل القدمي

وال�شجر والبحر.

�شاعر يرى الربتقال

بني اأبي�س واأ�شفر

يتلقى نور ال�شم�س

ة..
ّ
بذاكرة نباتي
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 الغبار
َ
 الغبار
َ

ُل
َّ
ل يتخيل يتخي
َّ
 يتخي
َّ

نة منة مْن
َ
ة م
َ َّ

ة ملي�س ثمة ملي�س ثم
َّ
لي�س ثم
َّ

ي
ِّ
ي�ي�  من
ِّ
 من

ِّ
� من� أكرثاأكرَثأكرَثأكرَث �شجرة 

ً
�شجرة 
ً

اعدة دائما
ً
اعدة 
ً

اعدة شاعدة ش ش�ش� �شجرة 
ً
�شجرة 
ً

�شجرة..

أناأْنأْنأن  الذاكرة 
ُ
 الذاكرة 
ُ ُ

تطيع
ُ
تطيع
ُ

تطيعشتطيعش شت�شت�

ا فيها 
ًّ

ا فيها 
ًّ

ا فيها �ا فيها �ا فيها  �ش
ًّ
�ش
ًّ
��ش�

ُ
�ش ع�ش ع  تبني

َ
 تبني
َ

وقتما ت�شاء

..
ُ
الغبار
ُ
الغبار
ُ

 لطفولِة الرتاِب
ٌ
 دائم
ٌ
 دائم
ٌ

حننٌي

ماءشماءشماِء املدائن أ�اأ�شأ�شأ� أوُل
َّ
أو
َّ
أواأو

والظلُّ الأعلى لهذه احلياة

...

على جبِل الأوليمب

 غبار الآلهِة
َ
 غبار
َ

جتُد

أي ال�شجرة التي اأي ال�شجرة التي أي ال�شجرة التي 

ُماواُتماواُت ماواتشماواتش شقت عليها ال�شقت عليها ال�
َّ

قت عليها ال�
َّ

قت عليها ال��قت عليها ال��قت عليها ال� عل
َّ
عل
َّ
�عل�

خيمة قدرتها الهائلة
َ
خيمة 
َ

...

حراءشحراءشحراِء شعلى ال�شعلى ال�

 لوحته
ُ
 الغبار
ُ
 الغبار
ُ ُ

مشمشم شير�شير�

 الرمُل قافلة
ُ
حيث ينبح
ُ
حيث ينبح
ُ

متشمتشمِت العابرة شال�شال�

...

فوق البحِر

 غبار التعِب
َ
 غبار
َ ُ

يداك تلم�س
ُ

يداك تلم�س
ُ

 الأمواج
ُ
 الأمواج
ُ ُّإذ تعدُّإذ تعدُّ إذ تعداإذ تعدا

أعمار اأعمار أعمار   بها من 
َّ
ما مر
َّ
ما مر
َّ

...

يدتي..شيدتي..شيدتي.. شوفوق ق�شوفوق ق�

 غبار الروِح
َ
 غبار
َ ُ

رستب�رستب�رس

...

..
ُ
الغبار
ُ
الغبار
ُ

دقاشدقاشدقا ش �ش � ُالأكرُثالأكرُث الراوية 
ُ
الراوية 
ُ

ي ومنَك ومن كتِب التاريخ
ِّ

ي ومنك
ِّ

ي ومنك�ي ومنك�ي ومنك من
ِّ
من

ِّ
�من�

...

ه
َ
هشهش  نف�
َ
 نف�
َ
ش نف�ش

ُ
 الغبار
ُ
 الغبار
ُ

ُا ي�شاهُدا ي�شاهُد ًّ
ا ي�شاهديوميا ي�شاهديومي

ُ
 ينهار
ُ
 ينهار
ُ

فوق بيٍت

لهثا ارٍة
َّ
ارةيارةي يشيش أو خلف �اأو خلف �شأو خلف �شأو خلف �

 الرئتني
َ
متعب
َ
متعب
َ

ة
ّ
ة وظيفته اليومية وظيفته اليومي
ّ
 وظيفته اليومي
ّ ُّ

ه يحب
َّ

ه يحب
َّ

ه يحب�ه يحب�ه يحب أن
َّ
أن
َّ
أناأن�أن� اإّل

ِة يف زمِن احلرِبة يف زمِن احلرِب َّ
ة يف زمِن احلربشة يف زمِن احلربش خا�
َّ
خا�
َّ

شخا�ش

فاترسفاترسفاٍت عا�شقٍة رس ب�رس ب� ُق
َّ

ق
َّ

ق�ق�ق إذ يتعل
َّ
إذ يتعل
َّ
إذ يتعلاإذ يتعل�إذ يتعل�

هاب الدينضهاب الدينضهاب الدين* ضن �ضن � ن �ضن �ض ضح�ضح�

*  شاعر من مصر

الغبار..



وحقائب م�شافرين

وجثٍث نا�شجٍة

...

ي
ِّ
ه يجيُد التخف�

َّ
اإن�

ه قد يرتاءى اأمامك
َّ
اإّل اأن�

ه
ْ
ه وا�شاأل�

ْ
ل تخْف..�شافح

ك ول �شكَّ
ُ
�شوَف يطمئن�

�شيقوُل: انتظرين

 جنازتك
ُ
�شوَف اأتبع

..    

..
ُ
الغبار

عابرة
ٌ
الذي هو �شحابة 

 الهواِء
ُ
ها اأقدام

ُ
ت�شنع

الكائُن اله�سُّ

 ب�شيء
َ

ه الكثريون لي�س
ُ
الذي يعترب

هو ما �شوَف يبقى 

من هذه الأر�ِس

 بها
ُ
حني ترتطم

ٌ
اأو كوكب

ٌ
قنبلة 

 
ُ
اأو حذاء

طفٍل يكرُهها.

l فر�صة اأخرية

ٍل..
َ
م

َ
ْن ع

َ
اأبحُث ع

مبقدوري نقل غابٍة اإىل البحِر

اأق�شُد..

�شنع �شفينٍة على هيئِة �شجرة

...

..
ُ
اأ�شتطيع

 اأْن اأُعلَِّق على ِحباِل الريِح

ورقًة على هيئِة طائرة لالأطفال

...

ميكنني..

اأْن اأعدَّ طبقا ِمْن ِح�شاِء الغيم

...

تفرٌغ متاما
ُ
اأنا م

 بدوِر طائٍر
َ
ْن ميكُنه اأْن يقوم

َ
واأنا اأكرُث م

اأمام كامريا ال�شماِء

...

علِّما للحقوِل.. ُ
تريدون م

ح�شنا..

ا
ًّ
 الخ�رسار يومي

َ
ُنها درو�س �شاألقِّ

...

ُ
ها النهار

ُّ
بالن�شبِة لدكاِنَك اأي

ِزُن مثاقيَل ال�شوِء للراغبني
َ
ْن ي

َ
فاأنا اأف�شُل م

...

ٍل
َ
م

َ
ْن ع

َ
ٍة اأبحُث ع دَّ ُ

منُذ م

 بالذكرياِت
ُّ
لدى ال�شحِف التي تهتم

...

 اإىل منازِلهم
َ
على �شاحنٍة تنقُل ال�شهداء

يف ليايل الأعياِد

...

يف م�شلحةِ الربيِد لأتلقى ر�شائَل طفٍل 

�شبهني
ُ
مل يعْد ي

...

ٍل
َ
م

َ
ْن ع

َ
اأبحُث ع

فقط امنحوين الفر�شَة

َّ
قبل اأْن اأ�شطر

ر.
ْ
ع للبدِء يف كتابِة ال�شِّ
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ُت
ُ

ربكربَكرب

ْت
ُ

ربوكربوَكرب

ي.عي.ِعي.
َ
عتي معتي م
َ
تي م
َ

تي م�تي م� �ن�َن
ْ
نعنع علعَل

ُ
ا احلمقاء
ُ
ا احلمقاء
ُ

ا احلمقاءها احلمقاءَه ه�ه� �ت�ُت تأيتأي
َّ
أي
َّ
أياأي

ني�ني�ني �ي�ي يعيِع ع�ع�
َ
�ب�ب بتبْت ت تت َت ل

لة.�لة.�لة.
َ

�ش�ش ش�ش� �ق�ْق قمقِم م�م� إىل الاإىل ال�إىل ال�إىل اْل

ا هكذا؟ها هكذا؟َها هكذا؟ ه�ه� �كيف وجدت�كيف وجدُت

ا �ا �ا  �ه�َه ه�ه� �ت�ُت زاوزاوْز
َ
او
َ

او�او�
َ
�ج�ج ج�ج� � التي ت� التي َت ُاُخاُخ اخخاخَخ خالفخالِف

ِيف الطريِقيف الطريِق

ي تي ِتي  تالتاَل ال�ال�
َ
�ب�ب ب قب ُق ةشةشٌة شجال�شجال�

د�د�ُدوء. ُيف ُه�يف ه�يف ُه

ِة
َ
و�و�و

ْ
�ش�ش ش�ش� � من الق� من الَق

ُ
ر�ر�ر �ك�كَّ ذ�ذ�َذ أتاأَتأَت�أت�أت ل

كهكِهِك
ْ

هجهج
َ
 و

َ
غري
َ
غري
َ

فقط 

ُاُتاُت، َ
ر�ر�ر �ظ�َظ ظت النظت النَّ

َ
ت النيت الني يقيِق

َ
قبقب

َ
ري�ري�ري �ام�اِم ام�ام�

َ
�ش�ش ش�ش�

َ
�م�م

ِء، 
ْ
و�و�و �ش�شَّ شمن ال�شمن ال�

*فار�س خ�ضر*فار�س خ�ضر*

*  شاعر من مصر

ُمن أعمال الفنان فيصل العبري - ُعمان من أعمال الفنان فيصل العبري - عمان من أعمال الفنان فيصل العبري - عمان 

م�صـتودع �لآثــام



ْطَف�اأة.
ُ
 اْل�م

َ
�ِني

ْ
ي

َ
 ع

ُ
تنُقر

دُّ َلْك��َزًة ُ
اأر

ِغي�ٍس
َ
 ب

ٍّ
�ِبي

َ
�ْدِر �ش

َ
ِل�ش

�شفعًة

��اِب
َ
�ِس اْل�ِح�ش

ِّ
�َدر

ُ
ِل�م

ِة 
َ
�َش�اع

َ
اَط اْلب

َ
 اأَْن�ِزُع اأَْق��ر

َّ
ُث�م

ِمْن اأُُذيَنَّ

كلمًة .. كلمًة.

كلماُتِك

 الرا�شخُة
ُ
هذِه الأحجار

يف قاِع البحريِة

��ِتي  ثَّ ُ
 ج

ُ
َن�ع

ْ
َت�م

ْف��و. ِمَن الطَّ

ِة
َ
َكَق�َدِم العاِهر

�ِش�يِح،
َ
ِد اْل�م

َ
يف ي

ُخطوتي

ْت�ِفَها
َ

ِوُل اإىل ح
ْ
ُت�َه�ر

ُكلَّ �شباح.

اأنَت 

�شحاُذ الليِل

ِة
َ
َتم

َ
�شديُق الع

ى
َ
�م

َ
 الع

ُ
وَنِدي�م

ُت��َك على الر�شيِف
َ
ع

َّ
ُقب

ُ
�وء

ُ
قط�ٌة َت�م

لت�شطاَد الرحمَة 

ِمَن العابرين.

يوُن
ُ
الع

َتى
ْ
�و

َ
يف ثالجِة اْل�م

- نعم

ٌ
يل اأ�شدقاء

ْ
�ْش�َقى ِب�ِهم

َ
ي

.
ْ
�ُهم

ُ
ِلي�ش

َ
ج

�اِن؟
َ
ى الِكْتم

َ
ْدو

َ
ما ج

قال ال�شبُق:

ائي يف الليِل
َ
و

ُ
�شوُت ع

 ال�شمَت
ُ
�ْش�ُط�ر

َ
ي

ن�شفنْي.

ِّ
�و  ِللتَّ

ْ
ا�شتيقَظت

براكنُي

�ِل
ْ

 يف الأ�ش
ْ
كانت

�ورًة
ُ
ْطم

َ
ا م

ً
َف�ر

ُ
ح

تي.
َ
يف َذاِك�ر

ِغينُة:  ال�شَّ
ُ
يح َت�شِ

�ِس
ْ
 من الَق�و

ْ
ت

َ
�ِش�َهاِمي خرج

ْل ومل َت�شِ

��ُد
ْ
ع

َ
ب

�ِر الَفِري�شة.
ْ
ِلَظه
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افةشافةشافة شبعد كل هذه امل�شبعد كل هذه امل�

حب ظالشحب ظالشحب ظالًّ ورائي أ�اأ�شأ�شأ� أجدين اأجدين أجدين 

كتمريٍن على طعم املرارة.

j h j

لة �شعرشلة �شعرشلة �شعر ش تبعد عن وجهي خ�ش تبعد عن وجهي خ� ابعكشابعكشابعَك أ�اأ�شأ�شأ�

حتجب م�شية منر عجوز

أرى خيواأرى خيوأرى خيول نابتة

أخ�اأخ�رسأخ�رسأخ�رس بليونة ذهب 

اقط دوائرشاقط دوائرشاقط دوائر ش تت�ش تت� سالأر�سالأر�س

حكاتيشحكاتيشحكاتي شغر �شغر � غر �شغر �ش أ�اأ�شأ�شأ�

أن نغادر.اأن نغادر.أن نغادر. أقرتح عليك اأقرتح عليك أقرتح عليك 

j h j

لط�شة زرقاء

ماءشماءشماء أو �اأو �شأو �شأو � بحر 

ابان يف روحيشابان يف روحيشابان يف روحي شين�شين�

وب العيننيشوب العيننيشوب العينني شوء مع�شوء مع� وء مع�شوء مع�ش شو�شو�

أوراقه.اأوراقه.أوراقه. تتناثر القذائف بني 

j h j

ات حنني
ّ
ذر
ّ
ذر
ّ

غيمة

جروح غفرية

ليلى ع�ساف*

*  شاعرة من لبنان

ُمن أعمال الفنانة مريم الهاشمي- ُعمان من أعمال الفنانة مريم الهاشمي- عمان من أعمال الفنانة مريم الهاشمي- عمان 

لوحات امراأة

مغرتبة



تبّللني.

j h j

كثرية هي الأ�شياء التي تنب�س ول اأكتب عنها

كبيا�س طاملا اأردُت اأن ل اأقب�س عليه

اأماًل بلوغه

اإىل اأن اأتك�رس كقطع كاتو بائتة.

j h j

تلتقي نظراتنا م�شادفة

يبت�شم

اأومئ براأ�شي

يبتعد

 يف الظالم
َ

يداي

مرتوكًة اأعّد النجوم وحدي.

j h j

اأربعون �شتاء

اخلطى ذاتها

اأمزمز فتاتها

 الآن
َّ
 علي

ّ
�شيء يلح

ينبغي اأن اأنظر يف ال�شاعة.

j h j

ماكينة حتوك

خيوط تطري

 فقط
ٌ
رمبا هي اأ�شباح

لعّلني اأغفلُت خيطًا

 اأو فاتني اأنها
َ

حتوكه يداي

اأ�شابع ت�شتعل.

j h j

نظرُت اإىل �شاعة يدي

بدت ك�شجرة يف الربد

تهرول تغط�س

َّ
اأغم�شُت عيني

كان �شوتًا م�شموعًا

من النجمة الأكرث بعداً

يف اجتاه بحر يندلق.

j h j

�شوء

لأقراأ نهاراً

ل اأعرفه

واأكّف عن مداعبة

اأيٍد عائدة من الليل.

j h j

ِطر اأيها الوقت ِطر

اأم�شك بيدي

لنطري معًا

ل بد من البقاء

عندما تتدىل األوف اجلدران

ونتاأرجح اإىل اأمام ووراء.

j h j

داخل اإطار خ�شبي

 مزخرف باليبا�س
ٌ
�شيء

 تو�شك اأن ت�شقط
ٌ

فاأ�س

يف الهواء الباقي

ه اإىل اخللف.
ّ
 كر�شي

ّ
لرجٍل يجر

j h j

 م�رسعة
ّ
جنمٌة متر

الع�شافري كذلك

�شتغّني كثرياً
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لكن القتلى

ل يريدون �شماعها.

j h j

حنيني اإليك

الأكرث �شطوعًا

يف العتمة.

j h j

 اإ�شكات بحر
َّ
ي�شعب علي

اأتفّلت من خيوله

اأبتلع �شخوره

اأق�شم موجه

واأت�شاءل

 اأن اأفعل
َّ
ماذا علي

يف املرة املقبلة.

j h j

الأوراق التي ت�شاقطت

تزحف مثلِك اأيتها النجوم

اأيتها الديدان

�شت�شتمر رغم عماها

تفر�س ظاللك اأغنية حياة.

j h j

حني اأ�شقي �شجرة

يتناهى اإىل �شمعي

حفيف

واأدرك كم هي مغلولة.

j h j

يده يف جيبه

مي�شي

تتدحرج فوقه الكواكب

الكواكب تتدحرج

لكن الطائر الذي انحنى فوقه

تالألأ مثل ال�شمت

ً
الذي ازداد احمرارا.

j h j

قبل اأن نلتقي

تناوب ليل ونهار

انتظار اأ�شياء تدراأ عني الربد واجلوع

مم�شوكة بخيوط تن�شّل من فتحة يف راأ�شي

رويداً رويداً

بخار يت�شاعد

جلدي يق�شعر

 بالنحل
ّ
داخلي ي�شج

فجاأًة

ي�شحو طائر بكدمات كثرية.

j h j

البحر

عرفته كما راأيته من فراغات بني املباين

ومن �شطح منزلنا

ظل داكن يثقل اأهدابي

اأ�رسعة بي�شاء تلمع

رغبة عميقة جتتاحني

كنا نرتعد

كانت الزوارق تقلع

والنظرات كلها م�شبعة باملاء

فيما طائر فوق ال�شخور

يجمع فتاتًا اأزرق

يبني منه ع�شًا.
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حرب

انتهت 

احلرب يف بالدي

سأرك�سأرك�س خلفك طويال أرك�شاأرك�شا شا�شا�

أتعب من احلب.اأتعب من احلب.أتعب من احلب. ولن 

�شارع

عت شعت شعت  شو�شو�

يدك يف يدي

ونحن 

نقطع ال�شارع 

متنيت 

ولشولشول أن يطول الو�اأن يطول الو�شأن يطول الو�شأن يطول الو�

إىل طرف ال�شارعاإىل طرف ال�شارعإىل طرف ال�شارع

نة.شنة.شنة. ألف �األف �شألف �شألف �

طريق

أنااأناأنا

ائق الدراجة الناريةشائق الدراجة الناريةشائق الدراجة النارية ش�ش�

الذي

مروان علي*

*  شاعر من سورية 

ُمن أعمال الفنان عبدالناصر الصائغ- ُعمان من أعمال الفنان عبدالناصر الصائغ- عمان من أعمال الفنان عبدالناصر الصائغ- عمان 

ق�صائد حب



يعرف كل طرق البالد

ول يجد الطريق

اإىل قلبك.

كلمة

اأحبك

انتظرت �شنوات 

حتى ا�شتطعت كتابة 

هذه الكلمة

مثل تلميذ يف ال�شف 

الأول.

حب قدمي

لن يعرف اأحد

اأن الندبة على الرقبة

من اآثار 

حب قدمي.

ق�شيدة

كلما مل�شت كلمة

�شارت ق�شيدة طويلة 

جدا.

�شجرة لوز

�شجرة لوز يف ه�شاب كوتيا، 

ل اأحد يعرف من زرعها هناك

�شجرة لوز واأرانب برية 

و�رسب قطا وغيوم قريبة.

يجل�س العا�شق حتتها يف ال�شيف  

،يتذكر حبيبته ويغني )عي�شانة علي(

ثم ي�شعل لفافة تبغ 

�شجرة لوز ل اأحد يعرف من زرعها

رمبا كانت �شتلة �شغرية 

زرعها عا�شق قرب قرب )ممو وزين ( يف جزيرة 

بوطان وحني كربت 

الع�شاق  اآه���ات  تتحمل  مل  لأن��ه��ا  ه��اج��رت 

ودموعهم.

�شجرة لوز يف ه�شاب كوتيا

مل يبق عا�شق من كر�شور  وكوتيا وبريابازن  

ا�شم حبيبته على جذعها ثم حتول  اإل وكتب 

اىل طائر اأبي�س وحلق عاليا.

 عادات احلب

من عادات احلب

طعنة خفيفة

لن ت�شعر بها

لكنك �شتجد بقعة 

من الدم

على قمي�شك الأبي�س

حني تتاأمل �شحوبك

يف املراآة.
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ِني نهاراتِكني نهاراتك ني نهاراتكدتني نهاراتكدْت دتقدتَق قأوقأو
ْ
أو
ْ
أواأو

 يف يدي 
ُ
 يومي ويتقاطر
ُ
 يومي ويتقاطر
ُ ُ

رس يب�رس يب�رس أ�شعلت عمراً
ْ
أ�شعلت
ْ
أ�شعلتاأ�شعلت

 �شم�س الظهريِة  
َ

 �شم�س
َ

ُأُتأت أتاأتا
َّ
اخباخب

ديشديشدي ش عن ج�ش عن ج� ِني منِكني منك جمرٌة ني منكتني منكْت وراوَد
َ
وراو
َ

أتني طرائق اأتني طرائق أتني طرائق  قر أتني طرائق ،  قر أتني طرائق ،  الراجفِة  ومن مدائن اخلوِف 

من  �شوطًا  �شوطاَتني   �شوطاتني   ني  
ْ
كتب كتبت،  ت، 
ْ
كتب  ،
ْ

اشاشًا نب� نب�شني  شني  نب�ْت نب�تني  ني  تملتمَلَ أو
ْ
أو
ْ
أواأو �روحال��روحال��روِح، 

ويرمي  وقتي،   يف   ينمو  أخرياأخريأخرٍي  اءشاءشاٍء م� م�ش  ش  �ِس
ْ
�سهج�سهج

اعةشاعةشاعِة   ش ال�ش ال� بزوَغ

طشطشُط تب� تب�ش  ش  الظالُل   ، النافرِة  القلِب  ��ةق��ةَق��ِة  قوقِو أر
ْ
أر
ْ
أراأر ومن 

وافرها،    
َ
وافر  
َ ُ

وتن�رس وتن�رسفها،   رسفها،   وار  
َ
وار  
َ ُ

وتزهر ها،  
ُ
وتزهر ها،  
ُ َ

وتزهرحميم وتزهرحميمها،   ها،  

فناءاتها  فناءاتها ْتني  فناءاتها تني  ني 
َ
تعتع أوَد

ْ
أو
ْ
أواأو ةشةشٍة راق� راق�ش  ش  أغنياتاأغنياتأغنياٍت وتهدي 

 ،
ُ
ده

ْ
دهبعدهبع قي لقي ْلقي 

ُ
ل يل ي  ، ول

َ
 القرب

ْ
 القر
ْ

هُد
ْ
هد يجهد يج أفقاأفٌقأفٌقأفٌق، ل أفقتوى  أفقتوى  توى شتوى ش ش،وا�ش،وا�

ُ
ومُئ  حّده

ُ
ومئ يومئ ي ول

 الدفِق وجيهًا، 
ُ

، وباب
ُ

، وباب
ُ

رس �رس �رسيحًا ُ اللحُن اللحُن َ
بكبَكب كشكش شوان�شوان�

 �شفيفًا
ِّ
بشبشب ش ال�ش ال�

ُ
وماء
ُ
وماء
ُ

يف  أكاأَكأَكأَك  تقر أك  تقر أك  خبيئٍة ِمْن  وما  من،  وما  ن،  جامعٌة هةوالوجهةوالوجهُة 
ْ

والوج
ْ

أو اأو أو  متشمتشمِت،  ال� يف  ال�ش  يف  ش  تقولَك دفينٍة  ِمْن  وما  من،  وما  ن،  ْالبْدالبْدِء

 بَك النهايُة
ُ
جتهر
ُ
جتهر
ُ

امل��داخ��ُل �ال�ب��ال�ب��الُد  وادي��ه��ا، وتهطُل  ال� ال��ب�  �ب�  وحت��م��ُل

ُ
يغادر  
ُ
يغادر  
ُ

ل ٌف
ْ
ف�رف�ر ط� منها  ط��ر  منها  �ر  حبكشحبكشحبَك وي� وي�شمراياها،  شمراياها، 

غالبَك
ُ
ي يغالبك  غالبك  ول داقاتهشداقاتهشداقاتِه،  � �ش  ش  يهدُّ ول  ريةشريةشريَة،  شالب�شالب�

يزاحمَك يزاحمَكأو  يزاحمَكأو  يزاحمكاأو  أو  ال��وه��ل��َة،  ال��وه��ل��ة  �ة  ي�شاغبَك ي�شاغبَكأو  ي�شاغبَكأو  ي�شاغبكاأو  أو  �رةال��ن��ظ��رةال��ن��ظ��رَة، 

أزقاأزّقأزّقةأزقةأزّقٌة �شاحبة  يئكشيئكشيئَك أو ت�اأو ت�شأو ت�شأو ت� ولشولشوَل،  شالو�شالو�

ى  وؤً
ُ
قيكتقيكَتقيَك ر

ْ
تشتش ، ت�
ْ
، ت�
ْ
ش، ت�ش حبةشحبةشحبًة قائمًة ش، �ش، � ُ اجلهاُت اجلهاُت ؤكوؤكوؤَك وُمتالوُمتال

أمطار
ُ
أمطار
ُ
أمطاراأمطار ت�شاغلَك ت�شاغلَكأو  ت�شاغلَكأو  ت�شاغلكاأو  أو  خجٍل،  �شتاٍء من معاطف 

ُكُنكُن كنشكنش ش ي�ش ي� ، ل أو يحتفيكاأو يحتفيَكأو يحتفيَكأو يحتفيَك موائد من ربيٍع ْالنْدالنْدرة، 

ُلُهلُه لهشلهش شف�شف�

الغفلِة على  قطةشقطةشقطِة  �ش قويل يف � ش قويل يف 
ُ
فح
ُ
فح
ُ

فحشفحش ي� ي�ش من  ش من  لومثلومْثَل

حةشحةشحِة ش�ش� �اطب الف�اطب الُف اطب الفشاطب الفش أو م�اأو م�شأو م�شأو م� �رسادق الوقت، 

دة وهدة وْهدَة اللبِث قُط
ْ
قطشقطش ش�ش�

ُ
�ومثل من يلقي رداء النوم وي�ومثل من يلقي رداء النوم وي
ُ
ومثل من يلقي رداء النوم وي
ُ

ِظ
ْ
ظحظح ح اللح اللَّ أو مكوثاأو مكوَثأو مكوَثأو مكوث

كرةشكرةشكرِة � يف  �ش  يف  ش  الليِل أن��ح��اء 
َ
أن��ح��اء
َ
أن��ح��اءاأن��ح��اء ي شي شي  مي� م��ن  مي�ش  م��ن  ش  وم��ث��َل

متشمتشمِت، ويف ج�رس النجِم، ويف عبور الدفء،  شال�شال�

ٍ، ويف دكنٍة، ويف دكنٍة من خرائب  ٍابيح �شاحبٍةابيح �شاحبٍة ابيح �شاحبةشابيح �شاحبةش شويف م�شويف م�

اءشاءشاء شالف�شالف�

د قد َقَدٍر ٌه مْن
ْ

هوجهوج

ا وطا وْطاأٍَة ٌه مْن
ْ

هوجهوج

ل �راح من ج��راح من ج��راٍح فةرسفةرُسفٍة � �رس، على  رس، على  ال��ق��راءاُت ال��ق��راءاُت ذي  ُ ذي  َ
هي
َ
هي
َ

أو اأو أو  فةشفةشفِة،  الو� الو�ش  ش  ع��زَف تقيم  أو 
ُ
تقيم أو 
ُ
تقيم تقيماأو  أو  بامل�شهِد،  ُ

ال��ق��راءات  ذي 

ُ

ال��ق��راءات  ذي 

اتعباتعباأ

ُ
حشحشح أو مت�اأو مت�شأو مت�شأو مت� فافشفافشفاَف،  ش ال�ش ال� لشلشُل أوتغ�اأوتغ�شأوتغ�شأوتغ� النوِم،  تفلتفِلُت غيبَة فلتفلُت

أحمد مدناأحمد مدنأحمد مدن*

*  شاعر من البحرين

�ل�صتغالت



العيوَن، اأو تتهادى النظر

 
َ
ماء وت�شحُد  جنباتك،  يف  الفقراُت  بَك  تْلغو 

فيك  وتغدو  العناِق،  ��َل 
ْ
وب وت�شهُد  الأط��راِف، 

 من فائت ال�شحو، اأو من لحِق الهطِل، 
َ
مقاطع

، اأو قطرِة الوقِت اأو �شائِب الطلِّ

ٍر
َ
ج

َ
يٌد من ح

يٌد من دٍم

روٍح،  من  ناٍر  على  وطٍن،  من   
ٌ

قمي�س ذا   
َ
ُهو

وروٍح من ناٍر، ومن ج�شٍد، و يف تفا�شيل من 

ت�شطفيَك  ل   خرائط  ومن  �شغٍف،  ومن  وقٍع، 

ف�شحَة  َك 
ُ ْ
ُتعري اأو    ،  

َ
الت�شاري�س متنحَك  ول 

َتَفّزة
ْ
الطبيعة امُل�ش

َلٌق من قدٍم
َ
ع

علٌق من كالٍم

 البيوتاُت يف ردهِة العمِر، وعلى مهبٍط 
ُ
ر

َ
تّطاي

من  واأم�شى  حننٍي،  من  واأ�شقى  و�شٍل،  من 

�شمٍت،  من  واأق��ّل  ���رساٍط،  من  واأك��رث  قطٍع، 

واأكرب من دفِء جنون

واأثواٍب  واأج�شاٍد،  اأرواٍح  من  ثكنٌة  والطرقاُت، 

ومن  عرباٍت،  ومن  جنوٍد،  من  ح�شداً   
ُ
تْقطر

ي�شاحبُه  ل  جمٍع،  ومن  �شتائم،  ومن  عبوٍر، 

، ول ت�شدفُه غري 
ُ
غري ظّلِه، ول ي�شخ�شُه الدفء

ف�شاءاٍت تائهة

َلٌق من غيٍم
َ
ع

َلٌق من بحٍر
َ
ع

اأو   ، زخٍّ من  دف��ٌق  اأو  رك��ٍب،  من   
ٌ
حمم الو�شُل 

ٍد 
ْ

�شالمل َق�ش

اأو  وهجٍ   من  حمطاٍت   
ُ
وتبذر النواحي  تهرُع 

 
َ
والقدوم الرايَة  وت�شاغلَك  اأمٍل،  من  حمّطاٍت 

 والزوايا والأمكنَة الطارئة 
َ
ومتنحَك القواطع

 من بداية
ٌ
َتب

َ
ع

 من نهاية
ٌ
ب َغ�شَ

 الأ�شواُت 
ُ

ال�شورُة قب�شٌة اأو ُقْل فتنٌة، وت�شخ�س

وتقراأُ الآذاُن امل�شاهَد، وتنمو الطرائُد، واحلقُل 

 
ٌّ
رهٌق ، وغني

ُ
  م

ُ
 ، واجلْني

ً
، واحلفُل روؤى

ٌ
مت�شع

ٌل  
ّ
اأو   

ٌ
والقَدح  ،

ٌ
الغيِب حا�رس  

ُ
وماء الفعُل،  هو 

ُ
واأخري

والنوافُذ  تقولَك،  عمرَك  نُة يف 
ّ
املدو وهيئتَك   

تلقُف املطاَف، وتلقي النظرات وزرقَة الهواِء 

 
َ
وح�شو القمِر   واكتظاَظ  ال�شماِء   

َ
وا�شطخاب

الر�شيِف وعتمَة ال�شجِر

 
ُ
 رفرفٍة ، يك�رس

َ
 اأبواب

ُ
ي�شقُط فيك الليُل، يح�رس

ي�شعُل   ، العامِل  ج��دراَن  يخبُط   ، اأجنحٍة   
َ
موج

 
ُ
فينغمر جواَنبها،  امل�شاءاُت  كُن 

ْ
وتر الوريَد، 

 
ُ
القمر

تدقُّ �شم�شًا

 
ٌ
 طائر

ُ
والغمام

ُ
رُق الع�شب

ْ
مي

ومْترُق الأر�ُس

رُق الر�شُق
ْ
ومي

 نهاٍر يقروؤنا
ُ

والبالُد كتاب

وِرُقنا
ُ
 قلٍب  ي

ُ
والبالُد �شجر

واأنَت وارُف ال�شمِت

 . واأنَت وارُف الظلِّ
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1
تجيبشتجيبشتجيب شبك ي�شبك ي�

اهلل للمعنى وميطر

لوات شلوات شلوات  شة ال�شة ال� ة ال�شة ال�ش شرق�شرق�

يف عني الغريب

وىشوىشوى شد للموتى �شد للموتى � د للموتى �شد للموتى �ش ش �ش � ل

املوتى

ول تهب امل�شيئة

آخر الذكرى ارتعا�اآخر الذكرى ارتعا�سآخر الذكرى ارتعا�سآخر الذكرى ارتعا�س

الغيم يف رحم 

اجلفاف

يقى الأنبياءشيقى الأنبياءشيقى الأنبياء شهنا مو�شهنا مو�

اخطني علىشاخطني علىشاخطني على أغنيات ال�اأغنيات ال�شأغنيات ال�شأغنيات ال� أغنيات ال�و أغنيات ال�و

اشاشالت القدمية شالر�شالر�

أنك الأوىلاأنك الأوىلأنك الأوىل يدرك شيدرك شيدرك  شمن �شمن �

وموتك ما تبقى 

نامشنامشنام شمن حطام عبادة الأ�شمن حطام عبادة الأ�

ل يعني انتهاء

ولشولشول شوت خامتة الو�شوت خامتة الو� وت خامتة الو�شوت خامتة الو�ش شال�شال�

إىل احلياةاإىل احلياةإىل احلياة

أ�شاءاأ�شاءأ�شاء أنا احلياة كما اأنا احلياة كما أنا احلياة كما 

وما ي�شاء اهلل

إىل وجعياإىل وجعيإىل وجعي إىل وجعيغي  إىل وجعيغي  غي شغي ش أ�اأ�شأ�شأ� أن اأن أن 

يليشيليشيلي أخرج من تفا�اأخرج من تفا�شأخرج من تفا�شأخرج من تفا� أخرج من تفا�و أخرج من تفا�و

ارا شارا شارا  شانت�شانت�

ي�شبه املعنى 

الأخري

أتنكرين ت�شبثي باملاءاأتنكرين ت�شبثي باملاءأتنكرين ت�شبثي باملاء

يكفيشيكفيشيكفي ش عط�شي �ش عط�شي � ل

أزاحم خوفك الغيبياأزاحم خوفك الغيبيأزاحم خوفك الغيبي أن اأن أن 

يف احللم البعيد

يوقفنيشيوقفنيشيوقفني ش النهاية ما �ش النهاية ما � ول

رسلأ�رسلأ�رسب من غبار

الأمنيات

أنا احلياة مبا جترديناأنا احلياة مبا جتردينأنا احلياة مبا جتردين

احلقيقة

البة اخلوفشالبة اخلوفشالبة اخلوف شقد تركت �شقد تركت �

املعلق يف الظالل

2
ل �شيء غريك

ار علىشار علىشار على شنت�شنت� ينتهي بال

الفجيعة

آخر الذكرىاآخر الذكرىآخر الذكرى

ؤمنوؤمنوؤمن وولأنك القروي توولأنك القروي ت

حابة يف الظهريةشحابة يف الظهريةشحابة يف الظهرية شبال�شبال�

وحدك املن�شق

عن طني القيامة

أنت متاأنت متالأنت متالأنت متالأ ربع قرن 

حممود حمد*

ُ  شاعر من ُعمان  شاعر من عمان  شاعر من ُعمان *

ن�صو�ص



�شاعة الهرب القدمي

ون�شف هذي الأر�س اأنت

وما تبقى منك

خامتة اجلفاف من 

الغياب

مدينة اأخرى لتعلنك

اخلطيئة

وجه قدي�س

ينام على اجرتار 

الأمنيات

ملن �شتاأخذ ما تبقى

منك

مل تلد ال�شحابة نف�شها

لت�شري عا�شقها

الوحيد

ومل تكن للجدول اجلبلي

ماأواه الأخري

لتحب�س العط�س 

املخباأ يف الوعول

ن�شيت نف�شك مرة

اأخرى

وكونت الرحيل

من انتقام احلانيات

على الغبار

فعد �رسيعا

فالرياح ت�شق وجهتها

من اجلدب

 بال�شفوح
ً
انتهاء

3
ل �شيء كامراأة

ت�شد يد البعيد لأنتهي

بولدتي الأوىل

واأق�شم ما تبقى من حطام

ق�شيدتي

لأ�شابع الن�شيان

يوؤملني الرجوع

اإىل التي ل تلتف لل�شم�س

خاوية من الكلمات

اأو ج�شد الغريب

4
حمفوظة بيمامة 

الذكرى الطفولة اأنت

رائحة ال�شماء

رفيقة احلب املعباأ

يف اأ�شابع نخلة اأغنية

ال�شباحات

املعدة ن�شف قهوتك

الوحيدة

يف املراعي

جدتي

ل حلم بعدك

ينتهي باملاء

اأ�رسب ن�شفه فرحا

ون�شفا مازجا مبذاقه

�شبحا �شفيفا

اأنت من اآويت 

كل نخيلنا

باأ�شابع عزفت على 

�شعفاتها

الغيمات جذىل

اإىل روح جدتي حمفوظة
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يا حطابات الأعايل

َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
و عو ع

وتكن العذبشوتكن العذبشوتكن العذب ش ب�ش ب� َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
و عو ع

َن حتى يغتبط ال�شح�س
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
و عو ع

 وميي�س الطلح على احلجارة

رس فقد افتقد ال�رس فقد افتقد ال�رساة  َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
وعوع

رس رزحة الن�رس رزحة الن�رس

يف الأعايل

َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
وعوع

أجود الأخ�شاب اأجود الأخ�شاب أجود الأخ�شاب  ولتخرتن 

يف جبالنا

أجمل القمح اأجمل القمح أجمل القمح  أجمل القمح و أجمل القمح و

يف حقولنا

َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
وعوع

إىل البيوتاإىل البيوتإىل البيوت إىل البيوتا  إىل البيوتا 
ً
ا  �رسيعا  �رسيع ْدَن

ُ
دوعدوع

أجمل خبز اأجمل خبز أجمل خبز  ن 
ْ
ن نعن نع
ْ
نع
ْ

نعشنعش شا�شا�

أرواحكناأرواحكنَّأرواحكنَّأرواحكنَّ خمرته 

أكلوا منهاأكلوا منهاأكلوا منه ااة  ليااة  لي رسأتي ال�رسأتي ال�رس أتي ال�اأتي ال�ا اياي يشيش ش�ش�

ويرتكوا لكن الربكة 

يف الزرع والولد

َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
وعوع

أروحكناأروحكنَّأروحكنَّأروحكنَّ لن شلن شلن  شواننت تغ�شواننت تغ�

يف الغدران

وحني ت�شعلن اللبان 

َّيف بيوتكنَّيف بيوتكنَّ

حىشحىشحى شيف ال�شيف ال�

كينةشكينةشكينة شخاطنب ال�شخاطنب ال�

أقل قدر من الرعونةاأقل قدر من الرعونةاأقل قدر من الرعونة اباب

عدن اجلبالشعدن اجلبالشعدن اجلبال شحني ت�شحني ت�

رسفال�رسفال�رساة الآن

يخرجون ملح دموعهم

ا 
ً
ا طياد الغيوم العابرة �رسيعا طياد الغيوم العابرة �رسيع
ً
طياد الغيوم العابرة �رسيع
ً

طياد الغيوم العابرة �رسيعشطياد الغيوم العابرة �رسيعش ش�ش� ل

فوق جبال احلجر

أقول لكناأقول لكنَّأقول لكنَّأقول لكنَّ ثانية أنذا اأنذا اأنذا  اهاه

عدنشعدنشعدن ش بهدوء حينما ت�ش بهدوء حينما ت� َن
ْ
نبنب

ِّ
و

َ
وعوع

تفيق احلماماتشتفيق احلماماتشتفيق احلمامات شحتى ت�شحتى ت�

رسح الأرواح ال�رسح الأرواح ال�رسيرة  ح الأرواح ال�شح الأرواح ال�ش شوحتى تف�شوحتى تف�

َّالطريق لكنَّالطريق لكنَّ

أبداأبًدأبًدأبدا فقن شفقن شفقن  ش ت�ش ت� ل

عو�ض اللويهي*

ُ  شاعر من ُعمان  شاعر من عمان  شاعر من ُعمان *

تعويبة)1(



ولتطلقن حمامات ال�شوق

املحبو�شة 

يف �شدوركنَّ

حذاري من النظر اإىل البيوت 

يف الأ�شفل

فاأننت الآن بعيدات 

عن اأج�شادكنَّ 

املدهونة ب�شقاء احلياة

هنا يف هذه اجلبال

بعن اأرواحكنَّ لالأعايل

لأعلى �شجرة علعالن

لأول قطرة ندى

لدفق الغدران

ولرتعا�س الأغ�شان بعد املطر.
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من أعمال الفنان صالح العلوي- ُعمان 

هام�ض

1 - التعويب نوع من الغناء املعتمد يقوم على ا�شتخدام ال�شوت 
وحده وهو نوع ت�شتخدمه الن�شاء عندما يذهنب اإىل اجلبال جللب 

احلطب. 
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ودُّ النهار
ْ
ودشودش شي�شي�

يف عني القبطان

ل جنمة يف ليل

النابغة الذبياين

يفشيفشيف ش ملعان �ش ملعان � ل

يف عني ب�شار بن برد

كل النهارات

يف عني القبطان ماء ، 

 الرغبات
ّ
والبحر مي
ّ
والبحر مي
ّ

القاتلة

يا عمالق املاء

رقفينة تغرقفينة تْغرق فينة تغشفينة تغش شال�شال�

ع، لكلشع، لكلشع، لكل شيق يت�شيق يت� يق يت�شيق يت�ش شوامل�شوامل�

هذا املوات 

هل، من ن�شيد

قبل الوداع

ِهديتي لِكهديتي لك

يا جنمة الليل، البعيدة

يف كثافة الظالم

متشمتشمت شوال�شوال�

أنا النهاباأنا النهابأنا النهاب

الوهاب

أنا البدوياأنا البدويأنا البدوي

العابر فوق

الفشالفشالف شمقابر الأ�شمقابر الأ�

أنا كل اأنا كل أنا كل 

عاليكشعاليكشعاليك أولئك ال�اأولئك ال�شأولئك ال�شأولئك ال�

يدي الأوىل .. داء

يدي الأخرى .. دواء

أنا القوي بكلماتاأنا القوي بكلماتأنا القوي بكلمات

ال�شعر

دي املحمولشدي املحمولشدي املحمول شبج�شبج�

أر�اأر�سأر�سأر�س فوق 

بال خرائط

مان
ُ
مانومن ماء عمانومن ماء ع
ُ
ومن ماء ع
ُ

إىل ماء املغرباإىل ماء املغربإىل ماء املغرب

طالب املعمري

من ماء

�إىل ماء
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ت�رسق الروح

ك�رسخة حنني

فوق نهارات

حبي�شة

وحني اأْزرع قدمي

هنا ، تتنازعني

الريح، هناك

اأذهب، ل تقف

حترر

اأنت ف�شة

من خيوط ال�شم�س

فوق ماء وياب�شة

ا�شنع كنزك

الثمني يف احلياة

بعيدا عن اخلراب

ويف يديك

اأ�رسار وخبز

واملاء جناة.

من أعمال الفنان أحمد بن اسماعيل-  المغرب
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محمد خير الدين
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ال�شجرة، وبدت  الليلة حلم من جديد بنف�س  يف تلك 

إيجاد اإيجاد إيجاد  عن  عجز  لأنه  وانزعج  عجز شيل.  لأنه  وانزعج  عجز شيل.  لأنه  وانزعج  يل.  التفا� نف�س  التفا�شله  نف�س  شله 

تحوذ عليه. كان من شتحوذ عليه. كان من شتحوذ عليه. كان من  شمعنى حمدد لهذا احللم الذي ا�شمعنى حمدد لهذا احللم الذي ا�

وع لكنه عدل شوع لكنه عدل شوع لكنه عدل  أن يفاحت الفقيه يف املو�اأن يفاحت الفقيه يف املو�شأن يفاحت الفقيه يف املو�شأن يفاحت الفقيه يف املو� ساملفرو�ساملفرو�س

" مهما يكن فكل الأحالم  عن ذلك، وقال يف �رسه: 

ملاذا  لكن  ملاذا شيط،  لكن  ملاذا شيط،  لكن  يط،  الب� الب�ش  ش  اخلال�س بالعبث  اخلال�سم  بالعبث  سم  اخلال�ش بالعبث  اخلال�شم  بالعبث  م  تت� تت�شتقريبا  شتقريبا 

سينغ�سينغ�س علي هذا احللم غبطتي؟ ".

ي هذا احلدث برمته.شي هذا احلدث برمته.شي هذا احلدث برمته. شجد ن�شجد ن� جد ن�شجد ن�ش إىل امل�اإىل امل�شإىل امل�شإىل امل�     ولدى ذهابه 

يغادر  مل  وقور  وب�شيخ  باجلزار  التقى  طريقه  ويف 

جميعهم  جميعهم شوا  جميعهم شوا  وا  معدودة،وم� معدودة،وم�شبات  شبات  معدودة،وم�ش معدودة،وم�شبات  بات  منا� يف  منا�ش  يف  ش  اإل بيته 

واجل��زار  بو�شعيب  املرتفع.كان  واجل��زار بيل  بو�شعيب  املرتفع.كان  �زار بيل  واجل�ش بو�شعيب  املرتفع.كان  واجل�شبيل  بو�شعيب  املرتفع.كان  بيل  ال� نف�س  ال�شيف  نف�س  شيف 

إىل اإىل إىل  لوا شلوا شلوا  و� و�شأن  و�شأن  و�اأن  أن  إىل اإىل إىل  امل�شي  على  ال�شيخ  على شاعدان  ال�شيخ  على شاعدان  ال�شيخ  اعدان  شي�شي�

مونه شمونه شمونه "  شأعلى القرية، ولذلك كانوا ي�شأعلى القرية، ولذلك كانوا ي� أعلى القرية، ولذلك كانوا ي�اأعلى القرية، ولذلك كانوا ي�ا اجد الواقع باجد الواقع ب جد الواقع بشجد الواقع بش شامل�شامل�

جد شجد شجد  ش. هذا امل�ش. هذا امل� جد العايلشجد العايلشجد العايل" شتيمزغيد نت غاديرت= امل�شتيمزغيد نت غاديرت= امل�

منت شمنت شمنت  ش مببنى من الإ�ش مببنى من الإ� أثر اليوم،فقد عو�اأثر اليوم،فقد عو�سأثر اليوم،فقد عو�سأثر اليوم،فقد عو�س مل يبق له 

ة شة شة ل على  ش ياب�ش ياب� أر�اأر�سأر�سأر�س أر�فوق  أر�فوق  فوق ية يقع فوق ية يقع  ية يقع شية يقع ش شفائح �شم�شفائح �شم� فائح �شم�شفائح �شم�ش شجمهز ب�شجمهز ب�

خرة الغرانيت كما كان الأمر عليه فيما قبل. ومل شخرة الغرانيت كما كان الأمر عليه فيما قبل. ومل شخرة الغرانيت كما كان الأمر عليه فيما قبل. ومل  ش�ش�

إليه اإليه إليه  ول شول شول  الو� لأن  الو�شلني  لأن  شلني  الو�ش لأن  الو�شلني  لأن  لني  امل� من  يخلو  امل�شجد  من  يخلو  شجد  امل�ش من  يخلو  امل�شجد  من  يخلو  جد  امل� امل�شيكن  شيكن 

أففون اأففون اأففون  يت الذين  حتى  كبريا.  جهدا  يتطلب  يتا  الذين  حتى  كبريا.  جهدا  يتطلب  ا  ول وشهل  وشهل  هل  ش�ش�

دونه.شدونه.شدونه. شمن امل�شي على الأقدام كانوا يق�شمن امل�شي على الأقدام كانوا يق�

بو�شعيب واجلزار  الأعلى ودع  بو�شعيب واجلزار إىل  الأعلى ودع  بو�شعيب واجلزار اإىل  الأعلى ودع  إىل  لوا شلوا شلوا  ش   وحني و�ش   وحني و�

حى شحى شحى  شي�شي� ي�شي�ش � اللذين  الثورين  ملعاينة  وذهبا  �شال�شيخ  اللذين  الثورين  ملعاينة  وذهبا  شال�شيخ 

والآخر  والآخر شود  والآخر شود  ود  أ�اأ�شأ�شأ� أحدهما اأحدهما أحدهما  مينني شمينني شمينني  � ثورين  كانا  �شبهما.  ثورين  كانا  شبهما. 

وهمت  جفلت  حتى  الأبقار  وهمت أتهما  جفلت  حتى  الأبقار  وهمت اأتهما  جفلت  حتى  الأبقار  أتهما  ر وهمت إن  جفلت  حتى  الأبقار  أتهما  ر وهمت إن  جفلت  حتى  الأبقار  أتهما  را راإن  إن  وما  هب. شهب. شهب.  أ�اأ�شأ�شأ�

كانت  لأنها  ذلك  على  تقو  مل  لأنها أنها  ذلك  على  تقو  مل  لأنها اأنها  ذلك  على  تقو  مل  أنها  غري  سبالنهو�سبالنهو�س، 

مغلولة باحلبال. كان الدخان ينبعث من مناخرها 

تزكم  والبول  الروث  ورائحة  تزكم شباح  والبول  الروث  ورائحة  تزكم شباح  والبول  الروث  ورائحة  باح  ال� �شم�س  ال�شحتت  �شم�س  شحتت 

عني  يف  الليل  عني شت  يف  الليل  عني شت  يف  الليل  ت  أم�اأم�شأم�شأم� قد  ال��دواب  كانت  الأن���وف. 

أحد احلرا�س.اأحد احلرا�س.أحد احلرا�س. ة شة شة  شاملكان حتت حرا�شاملكان حتت حرا�

    قال بو�شعيب: 

لديه  لديه ش��ج��د  لديه ش��ج��د  ��ج��د  امل����� ل��ك��ن  امل�����شا.  ل��ك��ن  شا.  �ري�ث��ري�ث��ري ك� ك��ث�  �ث�  م���ال كلفنا  ل��ق��د   -

الإمكانيات، وجتار ال�شمال كرماء مهما قيل عنهم. 

أخرى ت�شكو اأخرى ت�شكو أخرى ت�شكو  اجد شاجد شاجد  أخرى م�اأخرى م�شأخرى م�شأخرى م� إن هناك يف اإن هناك يف إن هناك يف مناطق  ثم 

مال شمال شمال  الأ� الأ�ش  ش  اإل يرتدون  ل أئمتها اأئمتها أئمتها  و املدقع  الفقر  أئمتها من  و املدقع  الفقر  أئمتها من 

ل لأنهم  وم شوم شوم  ال� ال�شإىل  ال�شإىل  ال�اإىل  إىل  أحيانا اأحيانا أحيانا  طرون شطرون شطرون  وي� وي�شال��ق��ذرة،  شال��ق��ذرة، 

دون به الرمق.شدون به الرمق.شدون به الرمق. شيجدون ما ي�شيجدون ما ي�

قال اجلزار:

ف.شف.شف. شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و و -  هذا �شيء مو -  هذا �شيء م

س بالنا�س. بع�س بالنا�س. بع�س الرجال يدخنون  ساحة تغ�ساحة تغ�س احة تغ�شاحة تغ�ش شكانت ال�شكانت ال�

من  وجماعة  بينهم،  ما  يف  يرثثرون  وهم  الكيف 

ال�شاي. وبع�س الأولد  ال�شاي. وبع�سؤو�س  سؤو�س  ال�شاي. وبع�و ال�شاي. وبع�وؤو�س  ؤو�س  والزنوج يقدمون لهم كوالزنوج يقدمون لهم ك

هم شهم شهم  بع� بع�شون  شون  بع�ش بع�شون  ون  ويراك� رثة  ثيابا  يرتدون  ويراك�شخون  رثة  ثيابا  يرتدون  شخون  ويراك�ش رثة  ثيابا  يرتدون  ويراك�شخون  رثة  ثيابا  يرتدون  خون  شالو�شالو�

الريح.  الريح. شابقون  الريح. شابقون  ابقون  ي� وه��م  حليقة  ي�شهم  وه��م  حليقة  شهم  ي�ش وه��م  حليقة  ي�شهم  وه��م  حليقة  هم  شؤو�شؤو� ؤو�وؤو�و ر سالبع�سالبع�س، 
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ال�شيل. كانت  للعوم يف مياه  الذهاب  الذبيحة على 

�شيحاتهم تغيظ بع�س املدخنني في�شدونهم بعنف، 

لكن هوؤلء الأولد ال�شفهاء مل يكونوا يبالون بالأمر، 

كانت رغبتهم يف روؤية الدم وح�شور احلفل اأقوى من 

اأية �شفعة، ولذلك مل يكونوا يبكون  اأي توبيخ ومن 

حني يتلقون �شفعة ما. اإذ حتمر وجوههم للحظة ثم 

اأعلى من ذي قبل. وبعد  يوا�شلون ال�شياح ب�شوت 

اللذين يطاف  الثورين  ذلك يوا�شلون جريهم خلف 

بهما حول امل�شجد ملرات عديدة قبل اأن ينحرا. ويف 

دون  بغزارة  املراق  الدم  يف  يحدقون  الذبح  حلظة 

طبيعيا  اأم��را  لهم  يبدو  كان  اخل��وف.  ي�شاورهم  اأن 

ذبح مثل هذين الثورين ال�شمينني، وكانوا يتلذذون 

الثور  مبثانة  الكرة  يلعبوا  اأن  بعد  الأحمر  بلحمهما 

بعد  على  موقدة  الكبرية  املجامر  مبللة.  بعد  وهي 

امل�شرتك.  الطعام  لطبخ  جاهزة  والقدور  خطوات، 

�شيتم  طويال  وقتا  يتطلب  الك�شك�س  اإع��داد  اأن  ومبا 

ال�شتغناء عنه. و�شيقدم بدل منه طجني هائل مزين 

�شيوؤتى  املجاورة  الأفران  ومن  املتنوعة.  باخل�رس 

�رسوق  منذ  اإع��داده  على  الن�شاء  اأكبت  الذي  باخلبز 

ال�شم�س.

   وبعد هذه الوليمة الكربى �شيوزع اللحم بالق�شطا�س 

على الأ�رس،ثم يعدو اجلميع اإىل منازلهم يف منتهى 

ال�شبع والقناعة.

   هكذا مت اإحياء هذا احلفل التاريخي الذي مل ت�شهد 

له البلدة مثيال فيما بعد.

حكى العجوز بو�شعيب لزوجته ما حدث، فلم تهتم 

اأنها  غري  فقط.  رج��ال  �شغل  ذلك  واعتربت  بالأمر 

معه.  العجوز  حملها  التي  اللحم  بق�شمة  فرحت 

وقالت:

-  اإذن، هذه املرة �شرتتاح من الذهاب اإىل ال�شوق.

اأجابها العجوز:

   - ح�شنا،الآن لدينا كل ما نحتاجه لأ�شبوعني على 

الأقل.

  -  ماذا تريد اأن تاأكل يف هذا امل�شاء؟ هل تريد حلم 

الأرنب؟

  -   اأما زال لدينا بع�س منه؟

   - اأجل.

  -  اإذن فلتطبخيه.

ال��دوم يف غرفة      كانا يجل�شان فوق ح�شري من 

ال���وادي.  على  ت�رسف  ال�شكل  م�شتطيلة  �شغرية 

واأمامهما ذرى نخيل التمر واأ�شجار اخلروب الهرمة 

قريب املنزل....ين�شتان اإىل نعيق الغربان اجلاثمة 

�شجر  ف��وق  احلمام  وهديل  النخيل،  اأ�شجار  ف��وق 

الزيتون والأرغان، و�رسير الزيز.وفجاأة دوت طلقة 

لي�شتطلع  النافذة  �شوب  بو�شعيب  فم�شى  نارية، 

الأمر ثم قال:

   -  هذا احماد ي�شطاد الغراب. لأن زوجته مري�شة 

وهي يف حاجة اإىل حلم هذا الطائر.

   -  م�شكينة.

اأنهكتها  الإجناب  اأ�شغر منك. لكن كرثة  اإنها    -   

حتى اأ�شحت عاجزة عن الوقوف.

  -   مل يعد يراها اأحد. ول نعلم كيف اأ�شبحت.

   -  هي امراأة منعزلة. احماد ل يريد اأن يرى ن�شاءه 

يت�شكعن خارج البيت. لو فعلن ذلك لذبحهن.

   -  لالأ�شف. فبناته جميالت.

   -   ل اأحد ي�شتطيع الإ�شاءة اإليهن. واجلميع يعرف 

مبداأ الثاأر لدى احماد. ل �شك يف اأنه �شيبيعهن ملن 

يدفع اأكرث.

اأنه قتل مائة �شخ�س على الأقل قبل     -  يحكى  

جميء الفرن�شي�س.

   -  بل اأكرث من ذلك. ل اأحد يعرف عدد �شحاياه 

يعد  واليوم مل  املنطقة.  �شيد  لقد كان هو  بال�شبط. 

ميلك �شوى بندقية قن�س. اآه. لكم تغري الوقت.هه .

  -  لكن النا�س ما زالوا يهابونه.

�شيعا�رس  من  �شاحب.  له  لي�س  �شحيح.ولذلك    -   

منذ  ماتوا  اأقرانه  م�شى؟  فيما  قاتال  كان  �شخ�شا 

�شنوات وهو الآن وحيد. لكنه �شلب وخطري،  اأخطر 

حديثا  كفانا  الآن  )الكوبرا(.  امل�رسية  الأفعى  من 

ال�شاي. لقد �رسبت يف  اأعدي لنا قليال من  عن هذا، 

امل�شجد �شايا رديئا.

  -  األ ت�شمع غناء الغالي؟

    - بلى.
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  -  هل تريد قليال من اللوز املقلي؟

الفواكه  حتب  كانت  احللوى.  قطع  اأح�رست  ثم     

اجلافة.

التمور من اجلزائر، ومن ب�شكرة بال�شبط.    - هذه 

اإنها من اأف�شل التمور.

  -  لكنها  �شديدة احلالوة.

  -  هذا ما مييزها عن التمور املحلية، وهي اأغلى 

منها بكثري. ول توؤكل اإل مع احلليب �شريا على عادة 

الطوارق. هل �شبق لك اأن راأيت الطوارق؟

مل جتبه الزوجة.

   -  اأنت ل تعرفينهم. هم رحالة ميتلكون قطعانا 

كبرية من الأغنام، لكنهم ل ياأكلون اللحم، ويقتاتون 

فقط بحليب الناقة والتمور. هم اأقوياء جدا.  وبربر 

مثلنا. ون�شاوؤهم متعلمات يعرفن القراءة والكتابة. 

التيفيناغ..... القدمية،  الرببرية  الكتابة  ويعرفن 

وينظمن الق�شائد والأغاين.

  - كاأنك تعرفهن جيدا.

   -  بالطبع. فقد كنت فار�شا يف ال�شحراء، لكني 

ال�شجن.  اأودعت  القب�س  علي  األقي  وعندما  هربت، 

الع�شكرية.  ال�شجون  يف  �شنوات  خم�س  واأم�شيت 

ال�شم�س  ح��رارة  حتت  احلجر  ك�رس  يف  عملت  هناك 

الالهبة. حاولت الفرار مرارا غري اأنهم كانوا يلقون 

حديدية  بكرات  مقيد  واأنا  ويعذبونني  القب�س  علي 

يرف�شون  اأعط�س  وعندما  خلفي.  اأج��ره��ا  ثقيلة 

ماء  لدينا  يقولون يل:" لي�س  كانوا  باملاء.  اإمدادي 

نقدمه لك."

    قالت العجوز:

    -  مل ي�شبق لك اأن حكيت يل هذا.

   -  وما فائدة ذلك؟ اأنت تعرفني اأنها اأمور تافهة.

   -  تافهة؟ لكنك كنت مهددا باملوت.

    -  لقد تعذب اآخرون اأكرث مني ومل ميوتوا. املهم 

هو اأن يحافظ الإن�شان على معنويات مرتفعة.

    قدمت له ال�شاي. كانت الغرفة باردة رغم اأن اجلو 

يف اخلارج كان �شديد احلرارة. ثم �شاألته:

  -  اأما زلت تفكر يف حلمك؟

 -  ياله من حلم مزعج. فهو يتكرر يف كل ليلة مثل 

�شقر يتهياأ لالنق�شا�س على جريح �شقي.

  - اإذن فلتن�شه. 

  -   هو الذي ل ين�شاين.

�شجائر  ودخن  �شغرية،  بجرعات  �شايه  احت�شى     

اإىل املا�شي على حني غرة قد  عديدة، كان هروبه 

اأمد  منذ  التاأمت  اأنها  ظن  التي  اجلراح  بع�س  فتح 

اإىل  بعيد. وراأى نف�شه هائما على وجهه من مدينة 

اأخرى باحثا عن عمل، لكن بدون جدوى. حني كان 

البوؤ�س ينت�رس يف كل مكان ووباء التيفو�س يح�شد 

اأرواح ال�شعفاء، وحدهم الأوروبيون كانوا يعاجلون 

يف احلال.وكان هذا الداء ي�شيب اأبناء ال�شعب بوجه 

خا�س، ويتف�شى يف اأو�شاط من كانوا يعرفون اآنذاك 

ب� " الأهايل". كان القمل ينت�رس يف كل مكان، اإل بني 

" من  الأوروبيني. وكان بع�س املتهكمني يقولون: 

ل قمل فيه لي�س م�شلما". كان الفرن�شيون يعي�شون 

يف  يتكد�شون  كانوا  والأه���ايل  تامة،  نظافة  يف 

قد  الطويلة  اجلفاف  �شنوات  وكانت  معزولة.  اأكواخ 

اأحلقت فقرا �شديدا بالبادية التي كانت فيما م�شى 

ها  والآن  اأوروب��ا.  اإىل  ت�شدر  التي  باحلبوب  غنية 

واحل�شائ�س،  باجلذور  يقتاتون  الفالحون  اأ�شبح  قد 

ن���ادرة ج���دا. وامل��وت��ى يح�شدون  الأخ���رى  وه��ي 

فريتاح  يقال-  كما  ميوتون-  " الرعاع   : بالآلف 

الأرا�شي  على  ي�شتولون  واملعمرون  النا�س"  منهم 

اأ�شجار  ويغر�شون  الآب���ار  فيحفرون  امل��ه��ج��ورة، 

رفاهية  يف  ويعي�شون  القمح.  ويزرعون  الربتقال 

فوق هذه الأرا�شي التي كانت تكتظ باجلثث. وهكذا 

العمل  على  جمربين  اأنف�شهم  الفالحني  �شغار  وجد 

لفائدة املالكني اجلدد من اأجل العي�س. وكان كل من 

حظي منهم بعمل ي�شتفيد من معونة �شيده، في�شهر 

على �شحته وينفق عليه ويقدم له الأطعمة اجليدة، 

وبذلك يتاح له اأن ينجو من امل�شري املاأ�شاوي الذي 

الأخرى  والدواوير  ب�شكان"النواويل"  يع�شف  كان 

موت  من  هربا  الرحيل  اإىل  �شاكنوها  ي�شطر  التي 

حمقق. كان العديد منهم قد اجتاحوا املدن ليتكد�شوا 

وقليلون  بال�شكان  مكتظة  ال�شفيح  من  اأحياء  يف 

العمل. كانت احلروب يف  منهم كانوا يعرثون على 
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ال�شالح  وم�شانع  عامني.  منذ  اندلعت  قد  اأوروب��ا 

حتت  ترزح  وفرن�شا  مناف�س.  بدون  تعمل  الأملانية 

ال�شتعمارية،  ال�شلطات  لكن  النازي،  الحتالل  نري 

التابعة حلكومة في�شي، تبعث بكل �شيء اإىل احلوا�رس. 

به.  يقتاتون  ما  يجدون  يكونوا  فلم  الأه��ايل  اأم��ا 

وبعد جميء الأمريكان �شنة 1942ور�شو الأ�شطول 

اجلوي الفرن�شي املوايل للماري�شال " بيتان" عادت 

الأورا�س ومت  الطبيعي. وفتحت  اإىل جمراها  احلياة 

القواعد  و�رسعت  وا�شع.  نطاق  على  ال��دولر  تداول 

الع�شكرية الأمريكية يف ت�شغيل الكثري من املغاربة. 

املر�شى.  وعولج  الداخل.  مدن  ذلك  من  وا�شتفادت 

التيفو�س.  الق�شاء على داء  ليلة و�شحاها مت  وبني 

ومبا ي�شبه ال�شدفة هطل املطر من جديد واخ�رست 

الفرن�شي  اجلي�س  وجند  النا�س.  وت��وال��د  ال��ب��وادي 

القتال الأوروبية  اإىل جبهات  �شبابا كانوا ير�شلون 

املغربي  �شجاعة  وامتدحت  وغريها  اإيطاليا  يف 

ذلك  حتى  ازدراء  حمط  ظل  اأنه  البع�س  ن�شي  الذي 

احلني. وقدم ملحمد اخلام�س الوعد بال�شتقالل حني 

تنتهي احلرب، لكن الوعد �رسعان ما طواه الن�شيان. 

معاملة  اإىل  البع�س  احلرب  بعد  ما  ن�شوة  ودفعت 

امل�شتعمر كما لو اأنه دون الإن�شان، م�شلول وجاهل 

القول.  �شح  اإذا  مر�شية  وحالة  ومتخلف  بالوراثة 

اأبنائهم.  لتعليم  مدار�س خ�شو�شية  املغاربة  وفتح 

احلرية. على  احل�شول  اأجل  من  ب�شالبة  وقاوموا 

عمليات  واأم�شت  باملقاومني.  ال�شجون  وغ�شت 

الإعدام بدون اأية حماكمة اأمرا ماألوفا.

لي�شتخرب عن  امل��خ��زين  ذل��ك ح��ني ج��اء      ح��دث 

فرده  البولي�س.  املبحوث عنهم من طرف  الهاربني 

بو�شعيب على عقبيه بخفي حنني. رغم اأن املعنيني 

القرية.  يف  موجودين  تاأكيد  بكل  كانوا  ب��الأم��ر 

ويند�شون  لآخر  وقت  من  ال�شوق  يرتادون  وكانوا 

وقد  املنا�شبة.  اللحظة  يف  يختفون  ثم  الزحام  يف 

....كان  الألغام  بع�س  انفجار  دوي  اأيام  قبل  �شمع 

اأحد هوؤلء املبحوث عنهم قد فجر منحدر اجلبل كي 

يزيد يف م�شاحة منزله. وكان يف حاجة اإىل اأحجار 

للقيام بذلك. بعد اأن اأفلح يف احل�شول على رخ�شة 

ل  املقاطعة.  حاكم  القبطان  من  املتفجرات  �رساء 

لعله  اأو  مزورة،  تعريف  بطاقة  له  قدم  اأنه  يف  �شك 

حدث.  ما  بحقيقة  يعلم  اأحد  فال  م��ا...  موظفا  ر�شا 

اإىل  لي�شتمع  بيته  يف  يزوره  الذي  بو�شعيب،  وكان 

املذياع الوحيد املتوفر يف القرية، عاملا مبا يحدث 

يف  يعدمون  اخلونة  كان  حيث  ال�شمال،  مدن  يف 

الأوروبية  الأ�شواق  يف  تنفجر  والقنابل  وقت  كل 

الظهرية. كاأ�س  تناول  املقاهي وقت  اأر�شفة  وفوق 

واجلرائد املمنوعة تباع �رسا. والنا�س ي�شتمعون اإىل 

"�شوت العرب" املذاع من القاهرة كما لو اأنه حديث 
واثقون  لأنهم  مرتفعة  معنوياتهم  كانت  مقد�س. 

من اأن الن�رس اآت. وكانت حرب التحرير قد اندلعت 

وكان   " فو  بيني  دي��ني   " هزمية  بعد  اجل��زائ��ر  يف 

امل�شتعمر ي�شعر بال�شيق لكنه ل يريد اأن يقبل بواقع 

الأمر. كان على حافة النهيار يف هذه املخاطرة، 

م�شتعدا لقبول ما ل يقبل، ويف مقدمة ذلك ا�شتقالل 

امل�شطهدين.

اأن يرتقى يف  اأما بو�شعيب - الذي كان بو�شعه      

اآثر حياة الكفاف  �شلك اجلندية مثل الآخرين- فقد 

على املغامرة وخو�س القتال. لذلك لذ مب�شكنه بعد 

بنت  وتزوج  ال�شمال،  اأقاليم  يف  ب�رسا�شة  كافح  اأن 

هنا  يتمتع  كان  الأجداد.  اأر�س  بزرع  وان�شغل  عمه 

براحة تامة لأنه كان يع�شق الطبيعة البكر، فعندما 

�شريها  توا�شل  واحلياة  اخل��ري.  يعم  املطر  يهطل 

وت�شفية  القتل  وعمليات  املدينة  �شخب  عن  بعيدا 

واأمان.  اأمن  يعي�شون يف  النا�س  احل�شاب. هنا كان 

ي�شتطيعون اخلروج والذهاب اإىل العمل من دون اأن 

يكونوا عر�شة للخطر. وكان بو�شعيب يهوى الب�شتنة. 

واللوز  والزيتون  الفواكه  اأ�شجار  بع�س  زرع  فقد 

املنطقة.  يف  معروفا  اآن��ذاك  يكن  مل  ال��ذي  وامل��وز 

كان كلما وجد ع�شا يف �شجرة غمرته الفرحة. كان 

يعترب الطيور التي تاأتي اإىل حقوله كما لو اأنها يف 

هذه  يهاجمون  الذين  الأولد  ي�شد  لذلك  حمايته. 

�رسطي  ب�شفته  اآباءهم،  ويطالب  الوديعة  الطيور 

اإىل  ي�شارعون  الآب��اء  وكان  غرامة.  ب��اأداء  القرية، 

تاأنيب اأبنائهم حتى يكفوا عن نهب الأع�شا�س.
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   كان بجوار منزله ب�شتان ينبت فيه �شجر الكلمنتني 

والربتقال والتني.وكانت ال�شحارير ت�شتطيب حبات 

التني ال�شوداء ال�شغرية. مبجرد اأن تينع قليال. كان 

باأن  لديه  املحبوبة  الطيور  لهذه  ي�شمح  بو�شعيب 

منها.  اقرتب  كلما  تهرب  مل  طعامه.ولذلك  تقا�شمه 

النا�س  اعتربه  فقد  تخ�شاه  تكن  مل  الطيور  اأن  ومبا 

نف�شه  قرارة  يدرك يف  وكان  و�شاحرا.  وليا �شاحلا 

باأن احلب هو الرابطة التي جتمعه بهذه املخلوقات 

ال�شعيفة واملذعورة.لأن احليوان �رسعان ما يكت�شف 

طيبوبة الإن�شان، ويعرف اأي�شا كيف مييز ال�رس اأينما 

الهدهد، طائر  باأن  يعتقدون  البع�س  اأن  كان. حتى 

�شليمان، ي�شتطيع اأن ينفذ بب�رسه اإىل نحو ع�رسين 

موغادور)ال�شويرة(  و�شكان  الأر���س،  حتت  قدما 

يلتهمون قلبه الناب�س نيئا لكي يكت�شبوا مزيدا من 

الذكاء. هل يتعلق الأمر بخرافة؟ هذا ما ل ريب فيه. 

ومع ذلك فاإن هذا الطائر اجلميل والنادر والوجداين 

اأننا  ن��ادرا. غري  اإل  يرى  يراه. وهو ل  يبهر كل من 

ن�شعر بال�شعادة حني نراه فجاأة يف اأحد احلقول. فهو 

طائر مولوي.

قالت العجوز:

 - األ تريد اأن تتمدد يف قيلولة؟

  - القيلولة؟ ومل ل؟ فكما ترين، لقد كنت اأحلم.

  -  هل كنت حتلم ب�شجرتك؟

اأخرى.  اأحلم باملا�شي واأمور     -  اهلل ي�شرت. كنت 

وباحلياة عموما.

  -  اأكنت تعي�س ما�شيك من جديد؟

 -  نعم. لكنه ما�س مرعب جدا و�شقي . ولذلك من 

الأف�شل ن�شيانه.

  - تعني ما�شيك؟

  -  اأعني ما�شي اأنا وما�شي الآخرين. وكل تعا�شات 

تلك الفرتة، من جوع واأوبئة واإبادة جماعية.

  - اأنا مل اأعرف يف حياتي �شيئا من هذا.

  -  النا�س هنا ل يعرفون �شيئا. لقد اعتادوا العي�س 

قا�شوا  الذين  هم  ال�شمال  �شكان  ن�شبي.  هناء  يف 

املحن.

   -  يف اجلبال عادة ما يعي�س النا�س حياة قا�شية. 

له  يبحثون  ما  �رسعان  ما  �شيء  ينق�س  وعندما 

عن بديل.هناك حني ينفد �شيء ما ينتهي كل �شيء 

اأن تندلع احلرب حتى يتم  حتى اجل�شد. يكفي مثال 

القدر املحتوم بكل  الت�شكيك يف كل �شيء. ويتدخل 

هوؤلء  على  التعا�شة  وتنق�س  مكر.  من  يكتنزه  ما 

الأ���رس  ت�شبح  الوقت.  نف�س  يف  امل�شاكني  النا�س 

فيهيم  بال�شكان،  الأمرا�س  وتفتك  لل�شتات  عر�شة 

النا�س على وجوههم، يت�شولون وتهدر كرامتهم.

قالت العجوز:

  -  نحن هنا ل نقا�شي مثل هذه الأ�شياء.

  -  اأبدا. نحن هنا نعي�س يف راحة على مر الأيام. 

الزمن. وكل حلظة من حلظات  لنا  نفرح مبا يوفره 

هي  ه��ذه  األي�شت  لنا.  بالن�شبة  قيمة  ذات  احلياة 

ال�شعادة املثلى؟

  -  الطبع هي كذلك.

   -  لهذا مل يعد ال�شمال يعجبني، مبدنه ال�شاخبة 

ي��ا م��ا �رسقت م��ن �شيع كي  وب��وادي��ه. وم��ع ذل��ك 

والنا�س  اأ�شمن قوت يومي. كانت املجاعة رهيبة. 

دوما  كنت  فقد  اأنا  جمانا....اأما  بالع�رسات  ميوتون 

اأجد الو�شيلة املنا�شبة ل�رسقة �شيء ما كي ل اأموت 

اأو  ال�رسقة  غري  اآخ��ر  خيار  ل��دي  يكن  مل  ج��وع��ا.... 

املوت. وكان عذابي واأنا يف ال�شجن اأخف من عذابي 

واأنا طليق. كان للحرية معنى اآخر. فاأن تكون حرا 

اأن متوت من اجلوع. احلمد هلل. اعطني  اآنذاك يعني 

مزيدا من ال�شاي وقليال من اللوز املقلي.

    قدمت له ال�شاي، فاأ�شعل �شيجارة اأخرى ووا�شل 

حديثه:

  -  يف تلك الفرتة القامتة كان الأوروبيون وحدهم 

واأطعمة.  اأطباء  لديهم  را�شية.كان  عي�شة  يعي�شون 

كانت حياتهم منظمة. لكنهم كانوا يعي�شون يف ما 

الغري. قد ميوت غريهم من  بينهم ول يفكرون  يف 

الأغنياء  املغاربة  بع�س  كان  يبالون.  فال  اجلوع 

اأما م�شري ال�شعب فلم يكن يعنيهم  يعي�شون مثلهم. 

يف  عفنة  حياة  يعي�شون  اليهود  .ك��ان  �شيء  يف 

بوؤ�شا.  امل�شلمني  اأ�شد  مثل  بوؤ�شاء  كانوا  املالحات. 

اأنهما مل يكونا  اإل  الإله  نف�س  يعبدان  كالهما كانا 
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يتهم  منهما  كل  ك��ان  بينهما.  ما  يف  يتفاهمان 

والغ�س...وكان  النية  و�شوء  واخلداع  باملكر  الآخر 

الأغنياء واملم�شكني بزمام  هذا اخلالف يف �شالح 

العربي  على  الرببري  يثريون  كانوا  فقد  الأم��ور. 

الذي  الوقت  نف�س  يف  معا،  الثنني  على  واليهودي 

كان فيه هتلر يذبح املاليني من اليهود. �شتة ماليني 

يف املجموع ح�شب ما يروى. كان اليهودي حينذاك 

هو العدو الرئي�شي وخادم اإبلي�س، واملرابي امل�شوؤوم 

ثمن  باأي  منه  التخل�س  ينبغي  .....ولذلك  وال�رسير 

من اأجل اأن يعي�س العامل يف �شالم. كانت ثمة رغبة 

يف تطهري الكرة الأر�شية. وكان اليهودي هو كب�س 

الفداء. كان العامل م�شابا بجنون حاد لكنه جنون 

....والآن  املنحطة  الب�رسية  هذه  اأرف�س  لهذا  مربح. 

اجلو  اأن  قيلولة ق�شرية. ومبا  اأ�شرتخي يف  اأن  علي 

بارد فاإين �شاأ�شتلقي هنا.

غري  النوم.  يف  غط  حتى  كالمه  اأنهى  اأن  وم��ا      

على  غ�شبه  جام  ي�شب  وهو  مفزوعا  ا�شتيقظ  اأنه 

كاللعنة. ويالحقه  عليه  ي�شتحوذ  الذي  احللم  هذا 

ثم اأق�شم على األ يذهب بعد اليوم لقطف اللوز، رغم 

عليه  ذلك.  يف  ك  ي�شار  اأن  كثريا  له  يحلو  كان  اأنه 

من الآن ف�شاعدا اأن يكتفي مبراقبة هذا ال�شغل من 

اأين  اأحتاط. ومبا  اأن  "مهما يكن فمن واجبي  بعيد. 

ل�شت  الرغبات.  هذه  مثل  اأكبح  اأن  علي  �شخت  قد 

اأدري ملاذا اأذهب اإىل هناك؟ ل مفر من القدر. نحن 

اأين  متاما  جنهل  ولذلك  للتدمري  �شلفا  منذورون 

ومتى وكيف يحدث ذلك....لكن اأين ذهبت زوجتي؟ 

هذا  تدللها.  الدواب كي  اإىل  كعادتها  لقد م�شت  اآه. 

ما  واإذا  واأدخن.  ال�شاي  يبدو يل. طيب فالأ�رسب  ما 

بي  زالت  ما  به.  فمرحبا  اأخرى  مرة  النوم  اأ�شعفني 

رغبة يف نوم خفيف".

   �رسب كاأ�شا اأخرى من ال�شاي ودخن. من النافذة 

املرتفعات  قمم  و�شوح  يف  تلوح  كانت  املفتوحة: 

يف  هنا  اأث��ر  رملية،ل  كثبان  مثل  ج��رداء  اجلبلية، 

هذه ال�شل�شلة اجلبلية ولو ل�شجرة واحدة. بيد اأنه من 

املحتمل اأن توجد بع�س النباتات ما دام ال�شيادون 

كان  بع�شهم  اإن  بل  ال�شاأن،  لقن�س  يق�شدونها 

يقن�س يف اأر�س الغري لأنه مل تكن توجد يف البالد 

قن�س  لكن  حار�س.  بالغابة  يكن  ومل  رقابة  اأي��ة 

وت�شلق  ت�شويب  يف  مهارة  يتطلب  ك��ان  ال�شاأن 

ويعدون  ن��ادرون  القنا�شة  ه��وؤلء  اجلبال.واأمثال 

ال�شجعان منهم  . كان بع�س  الأ�شابع  روؤو�س  على 

يالقون  بهم  واإذا  املرتفعات  يف  الطريدة  يالحقون 

اأن  يكفي  اإذ    - اجلرف  ي�شقطوا يف  اأن  بعد  حتفهم 

تنزاح حجرة واحدة لكي يفرنقع املرء، مثل فاكهة 

ما  نتوء  فوق  ال�شافلني  اأ�شفل  يف  الن�شج،  فائقة 

يخرج  البع�س  كان  ولذلك  م�شطحة،  اأر�س  فوق  اأو 

املنعرجات.  يعرف جيدا هذه  مر�شد  برفقة  للقن�س 

وحتى يف هذه احلالة مل يكن الأمر يخلو من خماطر 

ناجمة عن العمل يف ال�شخور....اإذ ل اأحد بو�شعه اأن 

يتوقع ما قد يح�شل من ماآ�ٍس.

اإىل قمة اجلبل  " للو�شول  العجوز يف �رسه:     قال 

فهو  املوقع.  هذا  جيدا  اأعرف  نهار.اأنا  ن�شف  يلزم 

مليء بالفخاخ الطبيعية " .

    كان بو�شعيب فيما م�شى ي�شطاد ال�شاأن.كانت 

املطاردة تدوم اأحيانا عدة اأيام ، لكن ال�شيد يكون 

يف  �شيد  األ��ذ  القنا�شة  فياأكل  ال��دوام،  على  وف��ريا 

يف  اخليام  ن�شبوا  الظالم  حل  كلما  كانوا  العامل. 

العراء، وبعد تناول ع�شاء ب�شيط، ينامون حتى الفجر 

ثم يوا�شلون ال�شري. كانوا يخاطرون بحياتهم كمن 

اأية حلظة. مي�شي فوق خيط رقيق قابل للتمزق يف 

اخلوف  لديهم  ي�شل  ك��ان  بالقوة  ال�شعور  اأن  غري 

احليوان  ذلك  ال�شاأن،  قن�س  هو  املهم  الفراغ.  من 

الأ�شخم من حمل األيف والذي يقفز من �شخرة اإىل 

اأخرى مثل طائر ويت�شلق اجلبال بر�شاقة، ويحط على 

ال�شعب  النتوءات ثم يختفي فور ظهوره." من  اأحد 

على  قادرا  املرء  يكن  مل  اإذا  كهذه  طريدة  مالحقة 

�شبط النف�س. فحني يفقد هذا التوازن يقع احلادث. 

والقنا�س املاهر هو الذي يكتم اأنفا�شه ويند�س بني 

الأحجار ويتحول هو الآخر اإىل حجرة......"

اأوقاتا ممتعة  كان بو�شعيب يف وقت �شابق مي�شي 

الغابرين. كانوا حماربني  اأ�شدقائه  يف اجلبال مع 

بارعني  وقنا�شة  ال�شالح  يف  وخ��رباء  حقيقيني 
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قطاع  بع�س  اأي�شا  بينهم  �رسفاء...وكان  ورج��ال 

الذين �شاروا ل�شو�شا بدافع احلاجة. كانوا  الطرق 

مي�شون لنهب القرى الأخرى ثم يعودون مدججني 

بالأ�شلحة وهم ي�شو�شون البهائم املحملة بالغنائم. 

كانوا ي�رسقون كل ما يجدون، لأن كل الأ�شياء كانت 

ذات قيمة.

   وكان بالإمكان بيع كل امل�رسوقات يف الأ�شواق 

التي  احلقبة  يتذكر هذه  وبو�شعيب  مانع.  اأي  بدون 

النا�س  كان  حني  منه.  بد  ل  اأمرا  النهب  فيها  كان 

مهبط  من  مبنازلهم  فيلوذون  الليل  زوار  يخ�شون 

الذين  الل�شو�س  ك��ان  ال��ن��ه��ار.  مطلع  اإىل  الليل 

يعي�شون مع اأ�رسهم يخافون بدورهم من الل�شو�س 

الآخرين. واحلال اأن النا�س كانوا ي�رسقون بع�شهم 

بعد  اإل  الفو�شى  لهذه  ح��د  يو�شع  ومل  البع�س. 

الطرق  قطاع  اأع����ادوا  ال��ذي��ن  الفرن�شي�س  جم��يء 

وحقيقة  ال�شواب.  ج��ادة  اإىل  واملغامرين  الق�شاة 

هوؤلء  قهر  ال��ذي  هو  ال�شجن  من  اخل��وف  اأن  الأم��ر 

بو�شعيب  ببال  الذكرى  هذه  خطرت  وملا  الأوغ��اد، 

لنا  فقد جلبت  " على كل حال  وفكر:  لنف�شه  ابت�شم 

اإنكار  البالهة  التام. من  وال�شالم  الطماأنينة  فرن�شا 

هناك  تكن  مل  جميئهم  قبل  كثرية.  وهي  ح�شناتها 

طريق واحدة على طول البالد ول �شلطة ول اأمان . 

غري اأن الأمور تغريت بعد و�شول الفرن�شيني. والذين 

ل يقرون بذلك اإمنا هم منخدعون، كل هذه الطرقات 

�شقت بني اجلبال على يد جنود مرتزقة مبوازاة مع 

اأ�شبحت  احلني  ذلك  الفرن�شي...ومنذ  اجلي�س  تقدم 

اإىل  ت�شل  اأخرى  وب�شائع  الزراعية  املحا�شيل  كل 

انتظار �شهور و�شهور  الأمر يتطلب  ال�شوق، ومل يعد 

حتى تعود القوافل القدمية...هكذا ازدهرت التجارة، 

له  قريب  ل  ال�شمال....ومن  من  يفد  ظل  املال  لكن 

اأن  احلظ  وحل�شن  اأي�شا.  هنا  لديه  �شيء  ل  هناك 

ما  علي  يدر  فهو  "مازاغان"  يف  �شغريا  دكانا  يل 

من  اأف�شل  هذا  البيت.  �شوؤون  تدبري  على  ي�شاعدين 

التجار  الزكاة من كبار  الذهاب كل �شنة ل�شتجداء 

يفكرون  اأنهم  ولو  الأوروبية.  املدينة  والبقالني يف 

امل�شتفيدين.  لئحة  يف  دائما  ا�شمي  ويدرجون  يف 

ورغم اأين ل اأتنقل اإل اأن النقود والطرود ت�شلني على 

التبغ  على  اأح�شل  وبذلك  مزال".  "اآيت  حافلة  منت 

احلقيقة  يف  فاأنا  اأي�شا.اإذن  الكتب  وبع�س  وال�شاي 

الوقت  مرور  فمع  الراديو.  جهاز  �شوى  ينق�شني  ل 

يحتاج املرء اإىل مذياع يف بيته. عجبا، وماذا تريد 

اأن تفعل به؟ ل يهمك يف �شيء ما يحدث يف اأماكن 

اأخرى. فهم ل يتحدثون اأبدا عن قريتك يف الراديو. 

مذياعك احلقيقي هو ما يحيط بك من ريح وع�شب 

قليل و�شجر وطري وظل خاطف، وكل هذه الأ�شوات 

 ... احلياة  �شيمفونية  توؤلف  التي  والليلية  النهارية 

ابن  عواء  يرتدد  حني  بالليل  ال�شفادع  نقيق  وكذا 

اأ�شعافا م�شاعفة بفعل حركة ذيله )كما جاء  اآوى 

يف الأ�شطورة( فيقطع ال�شمت كما لو اأنه �شاطور. يا 

، لكني  افرت�س يل من ديكة  له من حيوان قذر.لكم 

اأوقعته يف الفخ مرة اأو مرتني. مل يكن اخلطاأ خطاأه 

بل خطاأ الدجاج، اإذ مل يكن عليه اأن يغادر اخلم . هذا 

الدجاج  الغبي الذي يعجبه اأن يتجول يف اخلارج، 

حالة  يف  الكوا�رس  تكون  حني  اإل  ذلك  له  يحلو  ول 

يف  الباكر،  ال�شباح  يف  اأو  الغروب  �شاعة  ترب�س، 

الليل والنهار،وهذا هو الوقت  اللحظة الفا�شلة بني 

تعي�شة  ديكة  من  لها  يا  اآوى،  اب��ن  ل��دى  املف�شل 

وبليدة. لكم حذرتها، بل اإين قلت لأحد الديكة: "  اإذا 

معركة  �شتخو�س  فاإنك  وقوي  حر  اأنك  تظن  كنت 

على  بال�شبط  املكان  هذا  يف  هنا  و�شاأعرث  �رس�شة 

الغد".  �شباح  وال�شوداء  البي�شاء  اجلميلة  ري�شاتك 

كان  الغد  �شباح  ففي  ح�شل،  ما  هذا  احلظ  ول�شوء 

الوح�س  يخطئه  مل  املكان.  نف�س  يف  يتطاير  ري�شه 

فهو  حقيقي.  غبي  الداجن  الطائر  هذا  لكن  الكا�رس. 

اآوى،  ابن  ي�رسع  الن�رس  اأن  ن�رسا.اإل  نف�شه  يتوهم 

وي�رسعه  العقاب  على  وينق�س  الفرق،  يكمن  وهنا 

اأر�شا بكيفية بارعة. الن�رس هو ملك ال�شماء. لكن اأين 

ذهبت زوجتي؟ فهي ل تنام يف وقت القيلولة اأبدا . 

ها هي ذي قادمة".

 - اأين كنت ؟

- مع الدواب ، ل بد من اإطعامها واإ�رسابها.

- اجل�شي .
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جل�شت.

  كان �رسب من الذباب يرطن يف الهواء، ويف اخلارج 

يهب احلر الالفح الذي يجرب النا�س على اللجوء اإىل 

الظل.

  قالت العجوز :

  - هل تريد �شيئا؟

  - كنت اأريد اأن اأخربك باأين راأيت قبل قليل دويبة 

احلري�س يف ال�شقف. 

 - هي تقيم دائما هناك حتت الرافدة الو�شطى.

من  �شل�شلة  كاأنها   ، هناك  راأيتها  لقد  بال�شبط،   -  

ذهب.

- اإنها جميلة ، لكنها �شامة.

ال�شقف،  تنزل من  ، فهي ل  اأح��دا  ت��وؤذي  لن  - هذه 

اإل على احل�رسات،  اإنها ل تقتات  ، ثم  وهي تعرفنا 

وهي لعلمك دويبة نافعة .

  - رمبا .

اأن  بعد  اإل  يبارحه  ل  اأح��دا  تلدغ  حني  اإنها  يقال 

جمرد  هذه  هل  ن  الذهب  من  طبقا  اأمامها  ي�شعوا 

اأ�شطورة ؟

لدغتها  ح�شب علمي  ، لكن    - هذا ما ل �شك فيه 

قاتلة.

  لدينا اأي�شا م�شتاأجر اآخر يف خلوة احلمار، ثعبان 

اأنهما  ويبدو  احلمار  مرقد  اإىل  اآوى  مرقط  جميل 

يف  يهمد  ي��راين  عندما   ، تام  نحو  على  يتفاهمان 

والأخ�رس  الأزرق  رائعة:  األوانه   ، مكانه ول يخاف 

علي  ي�شعب  اأخ��رى  واأل��وان  والأ�شفر،  والربتقايل 

حتديدها ، طويل جدا، مل اأر مثيال له يف حياتي . ل 

العادية، لعله جني.على كل  الزواحف  اأنه من  يبدو 

فهو يلتهم الفئران . حل�شن احلظ اأنه هنا كي يخل�شنا 

منها. فالقط كما ترين مدلل ول يقبل بكل �شيء، بل 

مادام  �شياأكلها  ملاذا  اإذن   . الفئران  يطارد  ل  اإنه 

متعودا على تناول الوجبات اللذيذة؟ 

  - هيه ، اإنه قطي اأنا.

  - لكن هذا دوره.

  - كال، دوره فقط اأن يكون بالقرب مني واأن ميوء. 

لكن اأين ذهب؟

امل�شاء،  هذا  تريه  لن  الإ�شطبل،  يف  ينام  اإن��ه   -   

تعرفني اأين اأحب هذا القط ، ل تبايل مبا اأقول.

 - هل تقول ذلك لكي تزعجني اأم اإنك متزح فقط؟

  - من �شوء الطالع اأنه اأ�شود ول�شت به نقطة �شوداء 

الأ�شود  القط  واإن  اأ�شود  ال�شيطان  اإن  يقال   . واحدة 

جت�شيد حي لإبلي�س.

  - هذه جمرد �شخافات، ل عالقة للقط بال�شيطان 

ملون،  ب�رسي  خملوق  فهو  �شيطانا،  لي�س  والزجني 

اجلن.  مثل  ذلك  يف  مثله  يرى،  ل  ال�شيطان  اإن  ثم 

اأما القط والزجني فاإننا نراهما بكل و�شوح. واجلن 

�شاءا  متى  الإن�شان  �رسب  على  قادران  وال�شيطان 

يتلقى  فقط  هو  روؤيتهما،  من  يتمكن  اأن  دون  من 

الزجني  لكن  اأح��دا.  ي��وؤذي  فال  القط  اأما  ال�رسبات. 

هناك  اأن  غري  مفتولة،  و�رسباته  اأحيانا  يوؤذي  قد 

لكنهم   ، ج��دا  ن���ادر  اأم���ر  وه���ذا  م�شاملني  زن��وج��ا 

موجودون . وقطنا �شيد حقيقي واأرقى من الكلب، اإذ 

مل ي�شبق له اأبدا اأن اأ�شيب باجلرب.

األي�س  ابنك،  كان  لو  كما  القط  هذا  حتبني  اأنت   -  

كذلك؟

لي�س من جن�شي،  اأنه  ابني رغم  اأعتربه مثل  اأنا   - 

نعم  القطط؟  يحب  كان  النبي  اإن  يقولون  األ  لكن 

. لالأ�شف فالنا�س  اإن�شاين  اإليه وهذا �شعور  اأميل  اأنا 

يحتقرون احليوانات.

ال�شمال يطارد  بوادي  . يف  تقولني    - �شحيح ما 

ال��ع��رب ال��ك��الب ب��احل��ج��ارة، وه��ذا م��ا �شدم اأح��د 

الفرن�شيني فقال يل : " اأنتم اأ�رسار لأنكم ت�شطهدون 

وماكر  ملعون  الكلب حيوان  اإن  له   قلت  الكالب" . 

براأيه  ت�شبث  لكنه  ح��ني.  كل  يف  بال�شعار  ومهدد 

واأ�رس على اأن العرب اأ�رسار لأنهم يكرهون الكالب. 

الكالب،  يكرهون  فالعرب  ذلك  يف  خمطئ  غري  هو 

حيوانات  اإىل  تتحول  فهي  يطعمونها  ل  اأنهم  ومبا 

الن�شاء  بع�س  تعر�شت  وقد  تقتل.  واأحيانا  خطرة 

من  جمموعة  يد  على  والع�س  للجرح  املتهورات 

الكالب ال�شالة.

  - اأمر مرعب.

  - اأجل ، فاأنا حني اأقول لك اإن ال�شمال غري �شالح 
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للعي�س اأعني اأنه خطر.

  - لكن كالبنا لي�شت متوح�شة اإىل هذا احلد.  

وهي  الغنم  قطيع  حتر�س  رع��اة  ك��الب  ه��ذه   -   

اأح�شن  على  بعملها  وتقوم  جيد  طعامها  مرو�شة، 

وجه، لكنها عندما ت�شاب بال�شعار ن�شطر اإىل قتلها 

ورميها يف بئر بعيدة عن القرية.

   يف تلك الفرتة كانت العديد من الأ�رس متلك قطعان 

املاعز واخلرفان، وكان الرعاة يخرجونها عند الفجر 

با�شتثناء  يوم  كل  وذلك  امل�شاء،  يف  بها  ويعودون 

وقت  عائدة  الأغنام وهي  منظر  كان  الأعياد.  اأيام 

الغروب رائعا: ثغاء متنافر وروائح قوية. بعد ذلك 

حتلب النعاج ويوزع احلليب على من يريده، ولدى 

اللوز  الكبا�س واملاعز تتغوط ق�رسة  عبورها كانت 

ال�شلبة التي ابتلعتها ومل ته�شم منها �شوى الغ�شاء. 

ال�شغرية  اجل��وزات  هذه  يلتقطون  الفالحون  وكان 

الأرغ��ان  زيت  لوزها  من  ي�شتخرجوا  كي  ال�شوداء 

يقلني  الن�شاء  كانت  اجلبال.  �شكان  لدى  املف�شل 

اللوزات قبل طحنها يف رحى من حجر رملي  هذه 

ثم يع�رسن العجني ليح�شلن اأخريا على هذا الزيت 

املعطر والفريد من نوعه العامل. اأما العجني اجلاف 

في�شتعمل يف تقوية طعام البقرة احللوب.

   قال العجوز :

   - علي اأن اأخربك باأمر هام جدا: نحن �شعيدان ، 

األي�س كذلك ؟

  - بلى . لكننا مل نرزق ذرية .

اأف�شل . تلك م�شيئة اهلل. نحن اآخر ال�شاللة.    - هذا 

حتى بع�س امللوك لقوا نف�س امل�شري. هذا ما قراأته 

اأعرف  واأن��ا  اأخ��رى،  كتب  ويف  املقد�شة  الكتب  يف 

�شيدنا  �شيدنا عي�شى مل يخلف ذرية وكذا  اأقول.  ما 

يخلف  ومل  الوحيد  ابنه  فقد  حممد  و�شيدنا  مو�شى، 

�شوى البنات. والإ�شكندر الأكرب مل يخلف ذرية على 

اأ�شابه  الذي  الإطالق وتويف �شابا مبر�س املالريا 

ال�شند. وبعد وفاته اقت�شم  وهو يف م�شتنقعات بالد 

اجلرنالت اإمرباطوريته، وبذلك مل يرتك �شوى ا�شمه 

الذي ي�شع دوما مثل جنمة �شاطعة �شماء الكون. كان 

الذي  ال�شم  هو  وهذا  القرنني،  بذي  يلقبونه  العرب 

اأي�شا  اإذن فنحن  القراآنية.  ال�شور  اإحدى  ذكر به يف 

...وكما ترين ل اأهمية لذلك يف واقع احلال، رغم اأين 

اأقدارهم  ويلعنون  ينتحبون  من  النا�س  من  اأعرف 

باطل  منيهم  عقمهم،لأن  ج��راء  م��ن  وي��ت��ذم��رون 

جمانني.اهلل  .اإنهم  عليهم  مغ�شوب  اأنهم  ويعتقدون 

يفعل يف خلقه ما ي�شاء. واأنا را�ٍس مبا كتب علي.

   قالت العجوز تذكره:

  - كنت تود اأن تخربين باأمر هام.

  - اآه ، بالطبع ،،،كنت فقط اأريد اأن اأقول لك اإن حديثك 

�شبيه بحديث العقالء، لذلك اأطمئن اإىل وجودك معي. 

هذا �شيء رائع، وهو خري دليل على اأنك خلقت يل . 

اأن نلتقي من جديد يف اليوم  اأرادت م�شيئة اهلل  لقد 

اأريد حورية غريك.  الآخر بعد يوم القيامة ، لأين ل 

اأنا ل�شت فا�شقا، ول اأحبذ تعدد الزوجات. �شحيح اأنه 

لدينا  لكن  الزوجات،  متعددو  رجال  لدينا  يوجد  ل 

ف�شاق. هذا ما يقال عن البع�س .اأما اأنا فاإين خمل�س 

ول اأحب �شواك يا عجوزي.

  اأ�شحكها كالمه :

  - مل ي�شبق لك اأبدا اأن قلت يل مثل هذا الكالم.

  -  ها قد قلته لك الآن.

هام�ش:

* - ف�شل من رواية بنف�س العنوان �شوف ت�شدر قريبا.
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أنت هي تلك الأنثىاأنت هي تلك الأنثىأنت هي تلك الأنثى

ليل  هناك  جمنون.  ع�شب  هناك  روح��ي.  فرا�شة  يا 

زليخا  هناك  للكالم.  عبثي  مطبخ  هناك  زليخا اأجنحة.  هناك  للكالم.  عبثي  مطبخ  هناك  زليخا اأجنحة.  هناك  للكالم.  عبثي  مطبخ  هناك  أجنحة.  اباب

يف  كثريون  ب�رس  هناك  املهجورة.  والبئر  ب�رسف  هناك  املهجورة.  والبئر  رسف  ب�ش هناك  املهجورة.  والبئر  ب�شف  هناك  املهجورة.  والبئر  ف  شويو�شويو�

عينيها  عينيها شت  عينيها شت  ت  أغم�اأغم�شأغم�شأغم� التي  أم��ي اأم��ي أم��ي  هناك  فورد. شفورد. شفورد.  أك�اأك�شأك�شأك� �شارع 

إمكاين اإمكاين إمكاين  يف  يكون  لن  ه« 
مُ

يكون مي لن  يكون ميه«  لن  ه«  « املتخيلة.  »شعادتي  املتخيلة.  »شعادتي  املتخيلة.  عادتي  � �شعلى  شعلى 

بة شبة شبة لرتكاب  أقولها يعد اليوم. كانت حياتها منا�اأقولها يعد اليوم. كانت حياتها منا�شأقولها يعد اليوم. كانت حياتها منا�شأقولها يعد اليوم. كانت حياتها منا� أن اأن أن 

مح شمح شمح  ي� وجودها  كان  النحوية.  الأخطاء  من  ي�شأ�شاء  وجودها  كان  النحوية.  الأخطاء  من  ي�شأ�شاء  وجودها  كان  النحوية.  الأخطاء  من  ي�اأ�شاء  وجودها  كان  النحوية.  الأخطاء  من  أ�شاء  ما 

إذ ي�شعر املرء بحريته وهو يتعلم اإذ ي�شعر املرء بحريته وهو يتعلم إذ ي�شعر املرء بحريته وهو يتعلم فن  إذ ي�شعر املرء بحريته وهو يتعلم البالغي  إذ ي�شعر املرء بحريته وهو يتعلم البالغي  بالتعرث 

امل�شي. مل نكن اثنني يومها. يدها يف يدي ويف عيني 

حك. شحك. شحك.  شزهرة ت�شزهرة ت�

من  واحدة  من شيهبنا  واحدة  من شيهبنا  واحدة  يهبنا  � املوت  �شأن  املوت  �شأن  املوت  �اأن  املوت  أن  توهمت  ا. شا. شا.  يائ� يائ�شأكن  يائ�شأكن  يائ�اأكن  أكن  مل 

أن نقرر ما اأن نقرر ما أن نقرر ما ميكن  أن نقرر ما إىل  أن نقرر ما إىل  إىل اإىل  إىل أحياء  إىل أحياء  أحياء اأحياء  أحياء نظل  أحياء نظل  أن اأن أن  أن املده�شة.  أن املده�شة.  آته اآته اآته  امفاجامفاج

أن يكون نهاية لتلك احلياة بالطريقة التي اأن يكون نهاية لتلك احلياة بالطريقة التي أن يكون نهاية لتلك احلياة بالطريقة التي  أن يكون نهاية لتلك احلياة بالطريقة التي يف  أن يكون نهاية لتلك احلياة بالطريقة التي يف  أن يليق اأن يليق أن يليق 

عن  امل��وت  امل��وت اأخر  امل��وت اأخر  أخر  يت مل  يتاأخرى  مل  اأخرى  يتا مل  يتاأخرى  مل  أخرى  ب باأو  باأو  باأو  أو  بطريقة  نختارها. 

جم مع دورة شجم مع دورة شجم مع دورة  أن ذلك لي�س هو احلل الذي ين�اأن ذلك لي�س هو احلل الذي ين�شأن ذلك لي�س هو احلل الذي ين�شأن ذلك لي�س هو احلل الذي ين� إبالغنا اإبالغنا إبالغنا 

ية، شية، شية،  �شخ� �شخ�شآة هي معجزة  �شخ�شآة هي معجزة  �شخ�اآة هي معجزة  آة هي معجزة  املر �شخ�أراك يف  آة هي معجزة  املر �شخ�أراك يف  آة هي معجزة  املر املراأراك يف  أراك يف  أن اأن أن  الفلك. فكرة 

من  اهلل  خلقك  لقد  وراءه��ا.  يقف  اهلل  من إن  اهلل  خلقك  لقد  وراءه��ا.  يقف  اهلل  من اإن  اهلل  خلقك  لقد  وراءه��ا.  يقف  اهلل  إن  من  بالرغم 

الكثري  هناك  الكثري اأكيد.  هناك  الكثري اأكيد.  هناك  أكيد.  ت بكل  ترابية  تات  بكل  ترابية  ات  تش بكل  ترابية  تشت  بكل  ترابية  ت  ل� خمتلفة.  ل�شمواد  خمتلفة.  شمواد 

من النار يف �شفتيك. هناك الكثري من املاء يف عينيك. 

ف شف شف  شيكون الو�شيكون الو� يكون الو�شيكون الو�ش شتك. �شتك. � رسهناك الكثري من الهواء حتت ب�رسهناك الكثري من الهواء حتت ب�رس

لن  الجتماعي.  املعطف  من  الأنثى  لإخراج  حماولة 

أنثى اأنثى أنثى  أنثى هناك  أنثى هناك  أين كنت من قبل؟« اأين كنت من قبل؟« أين كنت من قبل؟«  وتا يقول لك »شوتا يقول لك »شوتا يقول لك » شمع �شمع � مع �شمع �ش شت�شت�

من طراز خمتلف.

ٌمن أعمال الفنانة سناء الحميدي- ٌعمانمن أعمال الفنانة سناء الحميدي- عمانمن أعمال الفنانة سناء الحميدي- عمان

* شاعر وكاتب من العراق

فاروق يو�سف *

نتيمرت شنتيمرت شنتيمرت  شكتاب ال�شكتاب ال�

»ال�سنتمرت الوردي«



اأنت هي تلك الأنثى.

�شاأحدثك عن تلك الأنثى كما لو كانت اأخرى. لن ا�شع 

اأح��اول  بل  بعينيك.  تنظري  اأن  ينفع  ل  اأمامك.  م��راآة 

كلها  حوا�شي  �شاأمزج  رمبا  بعيني.  تنظرين  اأجعلك  اأن 

ما  اأحلمه.  ما  فيه.  اأفكر  ما  عينك.  خدمة  يف  وا�شعها 

هي  اأخرى  ومواد  اأ�شوات.  من  اأ�شابعي  على  ين�شاب 

كانت  لو  كما  النهر  يحملها  التي  بالأع�شاب  اأ�شيه 

بذلك  اليك  �شاأ�شري  امل��راأة(.  )تلك  البحر.  اإىل  و�شاياه 

غام�شة،  و�شتظل  جمهولة  تزال  ل  التي  امل��راأة  اللقب. 

البيانو،  مفاتيح  ف�شة  من  باأ�شابع  توترها  ي�رسب 

�شيئا  ليل يخفي  الع�شف عن �شحكتها. هنالك  في�شف 

من وقع قدميها. يدوزن به اأ�شجار حديقته. هنالك فكرة 

اأ�شبه  هي  اأمنية،  هناك  الت�شكل.  قيد  يزال  ل  وطن  عن 

ب�شاحل رملي مبتل. تلك املراأة جتتاز ليال براري روحي 

بنور فكرتها لت�شل اإيل، قادمة من حافات نعا�شها. 

بجناحني  يحلق  الذي  اخلفيف  احلجر  هي  املراأة  تلك 

رمى.
مُ
قبل اأن ي

قطف.  �س. تغيب قبل اأن تمُ تختفي قبل اأن متمُ

�شفتيها فتتاأوه  اإىل  النوم يجد طريقه  اأخرتعه يف  ما 

يتنف�س  اأن  قبل  اأخلقت  �شدري.  يف  يا�شمني  زه��رة 

وين�شل  ل���الأوراق  حفيفا  يبتكر  ال��ذي  الهواء  النبات 

حريا  كان  ناعم؟  مطر  مثل  ال�شجرة  قلب  اإىل  خفيفا 

بثياب  الن�رسة  الفتاة  عينيها.  مي�س  ل  اأن  بالنوم 

املدر�شة وهي ت�شع على ركبتيها دفرت يومياتها الذي 

تنعم الفرا�شات بالإقامة فيه. 

مقتنياته  بني  يخفيك  وه��و  �شعيدا  الهناك  �شيكون 

النفي�شة. ما هذا الهناك؟ لي�س مكانا بالتاأكيد. ميكنك 

اأن تتحا�شي بي�رس الوقوع يف فخ املكان، ب�شبب املادة 

التي خلقت منها. وهي مادة �شهلة التحول من حالة 

اإىل اأخرى. اأنت �شلبة كاحلديد و�شائلة كاملاء وغازية 

كالهواء. لن يكون نافعا اأن اأفت�س عنك يف زئبق املراآة 

التي حتتفظ ب�شورتك، بالرغم من اأنك مل تقفي اأمامها 

اإل مرة واحدة. حدث ذلك بطريقة عابرة، حني �شعرت 

باأن الوردي على �شفتيك قد فقد �شيئا من بريقه. اأعرف 

لذلك  الأ�شابع  يوجه  اخلطاأ  املكان  يف  التنقيب  اأن 

اأن تكوين موجودة هي  اليائ�س. فكرة  اكتفي باللم�س 

لي�شت فكرة اأ�شيلة. ذلك لأنها ح�شية اأكرث مما يجب. ما 

يتطلبه لقاوؤك اأن يكون املرء م�شتعدا روحيا ملغادرة 

الفيزياء.  تنكرها  التي  احللول  بكل  والقبول  ج�شده 

قانون الفرا�شة وحده يليق بك. اأنت حتلقني يف الهناك 

الذي هو لي�س مكانا.

نراقب  اأن  علينا  العامل.  فريق�س  ال�شيدة  تلك  مت�شي 

الوعد  من  �شيء  الراق�شات.  واأرداف  الراق�شني  اأقدام 

الرق�س. لن تخلو  ارائك مَلن يتعب من  باجلنة. هناك 

احللبة من عا�شقني قررا املوت يف قبلة. »يا عمري« 

لن يقولها اإل �شخ�س يعرف اأن ما تبقى من عمره ل 

يكفي لتدخني �شيجارة. ولأن تلك املراأة جتيد تدريب 

حاملا  تقفز  اأن  على  داأب��ت  فقد  اجل��ري  على  الغزلن 

ت�شعر اأن قدما �شتقع حتت ظل قدمها. يف حقولها تهب 

مرمي  مثل  وجتل�س  بالندى  �شبيهة  دموعا  الأع�شاب 

بنبي  الغيب  ودها  يخطب  اأن  انتظار  يف  نخلة  حتت 

�شغري. مييل ج�شدها اإىل حليبه وهو ميو�شق امل�شافة 

الأنثى  والأبي�س.  الأ�شود  والنهار.  الليل  �شدين.  بني 

والذكر. يلذ لها اأن تقيم يف الفا�شلة بني عاملني. تعرث 

اختفى  »اأي��ن  كهفا.  باعتباره  فيه  لتقيم  الثقب  على 

ذلك الكلب؟« والكلب اأعمى. تعرف اأن الكلب اأعمى. كل 

احلوا�س يف خدمة كلب اأعمى. �شيندم العامل �شيدتي اإن 

�شاقيك. هناك  اإىل  الأعمى  الكلب  مل بنظر بعيني ذلك 

خيط يقود اإىل قلبك. خيط مير ب�شفتيك. خيط يلمع حني 

ب�شمعه فت�رسخ  مير بعينيك. ميزج ذلك اخليط ع�شلك 

على  وريثتي«.  ذي  »هي  متوت  اأن  قبل  النحل  ملكة 

جذع ال�شجرة، يف �شمغها ي�شيل �شيء منك. ذلك ال�شيء 

الذي ميكنني اأن اأمل�شه بحذر، متوهما اأنه لن يت�رسب 

اإىل اأ�شابعي. وحني اأقع مغ�شيا علي، يكون الوقت قد 

ال�شجرة  تلك  اقرتب من حميط  ل  اأن  علي  تاأخر. كان 

اأنوثتك  اأبخرة  تطلق  وهي  بك  تت�شبه  �شارت  التي 

العا�شفة. 

لن ين�شحني بذلك اأحد �شواك. 

يكون  لن  يعد ممكنا.  الن�شيحة مل  زمن  اأن  اإيل  يخيل 

هناك �شوى يو�شف يف البئر. اأخوة يو�شف مل ين�شتوا 

بي هي  مرت  التي  الوحيدة  الغنم  راعية  هذياين.  اإىل 

اأجل�س  تاأوهي. كنت  اإيقاع نايها �شوى  اأنت. مل يبطل 
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اخلرب  خال�شة  وهي  امل�رسات.  انتظار  يف  العتمة  يف 

متاهيت  اأن  بعد  انتظارك  يف  �شتكون  زليخا  ال�شعيد. 

مع يو�شف كما لو اأنك هو. لقد انتظرتك. انتظرت تلك 

فعلته  ما  فيه، يف  لن�شاء لمنها  املائدة  لتعد  ال�شيدة 

بنف�شها من اأجله. لن اأ�شحك �شيدتي واأنا اأراك حزينة. 

�شحكتك  ت�شلني  اأ�شحكك.  اأن  دائما  هديف  �شيكون 

فاأطلق بالوين الأبي�س لي�شيع بني الغيوم. اأنا غيمتك. 

لقت من اأجل اأن اأمطر. اترك حقول �شعيدة حني  لقد خمُ

نومي  �شهادة  براءتي.  �شهادة  اأن��ت  �شيدتي  اأختفي. 

حني  بعيدا  اليوم  ذلك  يكون  لن  العطر.  ق��ارورة  يف 

ا�شتدعيك لكي تكوين �شفيعتي. فاأنت قريبة من اهلل. اإن 

لك اأن تكوين بو�شلته يف الأر�س. 

الأر�س هي بحرك الذي تتحرك اأمواجه مب�شيئة قدميك.

اأكنا دائما على اأر�س واحدة؟ 

اجلملة املو�شيقية متر كما لو اأنني مل اأعزفها من قبل. 

الن�شاء.  من  جمع  اأنت  اأخرى.  امراأة  مرة  كل  يف  اأراك 

املراآة هي التي تكذب. اأنت تقيمني يف قلب تلك املراآة. 

قلبه.  املرء  يرى  لن  تراك.  ل  فاإنها  لذلك  قلبها.  اأنت 

ل  اأنها  غري  مده�شة  فكرة  هي  قلبي  تكوين  اأن  فكرة 

ت�شاألني.  اإذن؟«  للحب  ي�شلح  الذي  »ما  للحب.  ت�شلح 

رمبا املوت وحده ل يتكرر. 

»للن�شاء فقط« ذلك املوت اجلميل من اأجل احلب. اأنت 

اأجمل من املوت. �شتم�شني بي بقدمي اآلهة قررت اأن ل 

مت�س الأر�س بقدميها رغبة منها يف اأن تغمر ال�شماء 

الذي  الكائن  فاأن�شى  بي  حتلقني  جناحيها.  ب�شعادة 

وهبته  قد  اإ�رسافيل  اأن  فاأظن  لن�شيدك  واأ�شغي  كنته 

اأقف  قيامتك  انتظار  اأنثى. يف  الإلهية �شوت  العناية 

م�شدودا اإليك.

لي�ش هناك غد يف احلب

اأن ت�شدقي ذلك. تعرفت  �شيدتي. عليك  يا  نحن نطري 

تفقد  اأحيانا  طريان.  حالة  يف  وكنا  امل��راأة  تلك  على 

هو  احلب  يكون  ما  غالبا  قوتها.  الأر�شية  اجلاذبية 

ال�شبب. ولأن احلب هو الآخر وهم ل ميكن ال�شرت�شال 

طويال يف البحث عن حقيقته. ن�شعر باحلب فنطري. ل 

رقته  عن  يف�شح  احلب  الآخرين.  عن  طرياننا  يخفى 

ون�شارته. عطره ي�شوع وابت�شامته ت�شيء. لذلك تبدو 

الوردي  يتدفق  خمتلفة.  والعا�شقات  الع�شاق  وجوه 

حتت ب�رستها. تبدو ال�شعادة كما لو اأنها قناع. يوزع 

اإن  اأقنعته على ب�رس حمظوظني بعينهم. ل يهم  احلب 

حلب  تتمة  هو  موؤقت  حب  كل  عابرا.  احلب  ذلك  كان 

زجاج  على  من�شي  نحن  �شيليه.  حلب  ومتهيد  �شبقه 

�شقيل وهو ما يجعلنا نخ�شى دائما النزلق، من غري 

اأن نعرف �شيئا عن اجلهة التي �شننزلق اإليها. �شيكون 

الكائنات  حلظة.  اأي��ة  يف  للغياب  ن�شتعد  اأن  علينا 

الكائنات  اآخر  هي  نحب  حني  نكونها  التي  ال�شفافة 

التي متحو اأ�رسارها من على الطاولة كل اأثر يذكر بها. 

لذلك يقال اإن احلب اأعمى. 

من  ال�شاقط  ال�شطر  عن  ال�شيدة  تلك  حدثتني  اأن  بعد 

يف  جتل�س  كانت  جانبيا.  اإليها  اأنظر  �رست  التاريخ 

قارة  يف  فيه.  اأجل�س  كنت  الذي  للمكان  مواز  مكان 

اأخرى، تنعم ياب�شتها بالكثري من الأمطار. اإل اأن املطر 

من  لنوع  ا�شت�شلمت  اأن  يل  حدث  بيننا  يف�شل  كان 

ك�شل احلوا�س؟ يقف املرء على �شاطئ البحر ول يفكر 

يف الأ�شماك. هناك ح�شاة تلمع يف الأعماق. بريقها 

بحوا�شه  املرء  �شلة  تنقطع  اأن  يحدث  متقطعا.  ي�شل 

يف  يل  وقع  ما  وهو  �شعيفة.  الذبذبات  تكون  حني 

ذلك الوقت. كانت ال�شيدة قد عادت اإىل مكانها حاملة 

�شطرها الذي �شقط من التاريخ من غري اأن تلتفت. وهو 

اأن  علي  ال�شعب  من  كان  ح��رية.  يف  اأق��ع  جعلني  ما 

اأجتاز امل�شافة التي تف�شل بني فكرتني. فكرة ال�شيدة 

عن  وفكرتي  بالفاكهة  ممتلئة  �شلتها  ا�شرتجعت  التي 

عامل ازداد غمو�شا، ب�شبب ك�شلي اخليايل. ولأن احلب 

مير  الوقت  وكان  ال�رسح  اإىل  حاجة  يف  لي�س  الأعمى 

قبل  اأقولها  لب�شعة جمل  فقد كنت يف حاجة  �رسيعا 

اأن اأغادر.    

ولن  كاملة  ال�شفحة  �شتكون  »اأحبك«؟  لها  اأقل  مل  مَل 

يقع �شطر. 

ميلك  ل  للحب.  بعينه  وقت  ل  للحب.  وقت  كل  ي�شلح 

ت�شتعمل  مل  مواد  من  وقته  احلب  ي�شنع  وقتا.  احلب 

من قبل. فهي مواد وهمية ل يكت�شفها املرء اإل حني 

لين�شج  اأوانه  قبل  احلب  يقع  يديه.  بني  نف�شها  ت�شع 
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يف التجربة وقد تف�شده التفاتة غري مق�شودة. كيمياء 

تدخل  مرة  كل  يف  نف�شها  العنا�رس  ت�شتعمل  ل  احلب 

فيها اإىل املخترب. قوة احلب تكمن يف ما جنهله منه. 

ال�شيد.  فيه هو  اللهام  ولي�س �شناعة.  فاإنه فن  لذلك 

ق�رستها  نلم�س  التفاحة.  نتاأمل  نحب.  حني  نغيب 

اخلربة  تلك  اإىل  الطريق  الل�شان  اأيخطئ  باأ�شابعنا. 

ولي�س  به  ين�شح  ل  عرف، 
مُ
ي ل  يو�شف،  ل  ذلك؟  بعد 

من و�شفة ثابتة لالنغما�س فيه اأو النجاة منه. احلب 

�شتاوؤه ل يقيم يف احلقول وبيته مزرعة لل�شبار. 

مالب�س  وخزانة  �رسيرا  احلب  ميلك  اأن  اأي�شا  ي�شح 

واأحمر  ومراآة  ونافذة  زهور  واآنية  اأر�شيا  وم�شباحا 

وقم�شان  التجميل  لأدوات  �شغرية  وحقيبة  �شفاه 

ورقية  ومناديل  اأبي�س  وقفازا  بلوؤلوؤة  وقرطا  نوم 

وف�شاتني ومالب�س داخلية. الغرفة التي ي�شكنها احلب 

تقع يف مكان ما. ذلك احلي باأزقته ال�شيقة هو جزء 

الوحو�س  من  تخلو  ل  التي  اجلمال  متاهة  من  خفي 

العتمة  يف  عيونها  تلمع  ورق  من  وحو�س  الرقيقة. 

لتطلق �رسرا. يا له من مكان موح�س نغامر يف ارتياده 

بحثا عن الق�شة التي �شتجرح قرنية العني. اأنت ت�شع 

ري�شة بي�شاء بني اأهدابك اإذ ت�شعى لكي ترى مغم�س 

العينيني. ل يحتاج احلب اإىل احلوا�س التي ن�شتعملها 

تني  من  وه��ي  حوا�شه.  للحب  اليومية.  حياتنا  يف 

ودخان وع�شب وزعفران. فما للج�شد �شوى اأن يفارق 

به.  تع�شف  التي  الذبذبات  مع  يتماهى  لكي  ماكنته 

فما يجلبه احلب معه من حتولت من �شاأنه اأن يطيح 

باجل�شد، ملكا للحوا�س. فما يراه وما ي�شمه وما يلم�شه 

على  �شيطرته  ميار�س  اأن  على  قدرته  يفوق  وي�شمعه 

الوقائع من حوله. 

»�شاأراك غدا« وهي كذبة.

يف احلب لي�س هناك غد. احلب هو ما نفعله اليوم. ما 

نتخيله. هذه هي احلياة. ما�شي احلب عبء ثقيل، غري 

مفاتيحه.  على  العثور  ال�شعب  من  لغز،  م�شتقبله  اأن 

فيه.  العي�س  لذة  يفقدنا  احلب  م�شتقبل  يف  التفكري 

التفكري  من  خري  �شجرة  اأوراق  حفيف  اإىل  الإن�شات 

يوم »غالبا  ذات  ال�شديقات  يف ثمارها. قلت لإحدى 

ما اأحلم اأين اأجل�س يف قطار، كنت قد قطعت تذكرة ل 

اأن  اأخ�شاه  ما  وا�شد  ي�شلها.  التي  املحطة  ا�شم  حتمل 

يعلن ال�شائق اأن قطاره قد و�شل اإىل املحطة الأخرية 

وعلى الركاب مغادرته« اأخ�شى ما اأخ�شاه اأن يقال يل 

اإن زمن احلب قد انتهى. كل جتربة يف احلب هي احلب 

كله.  الفقدان  يعني  فذلك  حبيبته  املرء  يفقد  اأن  كله. 

قال اإن 
مُ
ما من حبيبة اإل واأخذت معها احلياة كلها. �شي

احلب ل يبقي �شوى عذابه. وهو ا�شتنتاج �شحيح، لول 

اأننا نختلف يف ت�رسيف مفردة العذاب، حيث تقرتب 

اللذة. ولكنها يف  تلك املفردة لدى البع�س من معنى 

كل الأحوال لن تكون لذة مطلقة. 

الأ�شابع  ي�شتجيب ملزاج  فللحب مطبخه. وهو مطبخ 

من  اإليه  واخل�رسوات  واللحوم  الفواكه  حتمل  التي 

حقول غري مرئية. ما من و�شفة جاهزة. ما من قائمة 

لالأطعمة معدة �شلفا. التبولة كما قطعة اللحم امل�شوية، 

بالنار  الهواء  ليمتزج  تاأثريهما  ميار�شان  كالهما 

التي قررت حواء  اآدم ممكنا يف اجلنة  وليكون ظهور 

اأن تهرب به منها. اأما كانت النار �رسورية لكي يولد 

اأول حب؟

ال�شيدة  تلك  عن  اأخ��ف  فلم  املطبخ  اإىل  دخلت  ولأين 

حريتي وانا اأراها جتلب الطعام. قلت لها »ل اأ�شتطيع 

ل  ما  هو  الطعام  ت��اأك��ل«  الفرا�شات  اأن  ا�شدق  اأن 

يحتاجه اجلمال. الن�شاء يهنب ول ياأخذن. لذلك تبدو 

�رسط  الطعام  فاإن  واقعيا  غريبة.  بالطعام  عالقتهن 

كائن  اأنك  يل  تثبتي  اأن  اإمكانك  يف  هل  ولكن  حياة. 

انت  بك.  يحيط  الذي  امل�شهد  من  جزءا  ل�شت  واقعي؟ 

يف  يختفي  اأن  ميكن  ال��ذي  امل�شهد  ذلك  امل�شهد.  كل 

فوتوغرافية  �شورة  يف  اأثبتك  اأن  اأح��اول  حلظة.  اأية 

اأنت. كل  لي�شت  ال�شور ل ت�شبهك. �شورك  فاأف�شل. كل 

على  ع�شيا  يبدو  منك  �شيء  كل  اأنت.  اإل  يظهر  �شيء 

اأن ي�شت�شلم لالحتواء بعيدا عنك. موجودة اأنت فيك. ل 

اأخفق يف القب�س عليه  يعمل ج�شدك مبنطق الآلة. ما 

واأعرف  علي.  كثري  القليل  منك.  اأحتاجه  الذي  الكثري 

اأنك ت�شفقني علي. ذلك لأنك تعرفني اأن قليلك يغمرين 

اأمتزج  اأو  اأغرق يف مياهك  بكرثته فتخافني علي. قد 

يدك.  اأ�شابع  من  ا�شبعني  بني  اأختفي  اأو  بغيومك 

الأ�شابع.  تلك  علي  عزيزة  اأحبها.  التي  الأ�شابع  تلك 
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مثل  تنتهي،  ل  التي  الع�رسة  هذه  ما  ع�رسة؟  هي  هل 

اأنتهي  ل  لكنني  اإ�شبع،  بالعد من  اأبداأ  فيك.  �شيء  كل 

لنف�شي »لقد  اأقول  الع�رسة فاأتعرث وانا  اإىل  اأ�شل  اإليه. 

تزال  ل  اأعدها.  مل  اأ�شابع  هناك  العد«.  يف  اأخطاأت 

اأ�شباحها تومئ اإيل. اإنها منك، غري اأن كل واحد منها 

الكثري  اإىل  معرفته  حتتاج  كائن  م�شتقل.  كائن  هو 

اأنني  اأخربتها  حني  ال�شيدة  تلك  �شحكت  ال�شقاء.  من 

اأن  يف  رغبتي  عنها  اأخفي  ول  العد.  من  بعد  اأنته  مل 

ترتك يدها يف يدي حني تذهب. من اأين يهب كل هذا 

الهواء حني ي�رسب اأ�شبعان على اأوتار كمنجة خفية 

فتمتزج زرقة ال�شماء بخ�رسة حقولك. �شعي يدك على 

راأ�شي واهم�شي بدعاء الغياب. لن ي�شدق ج�شدي �شيئا 

مما اأقول. لي�س له �شوى اأن يطيعك. اأن يهذي باأ�شماء 

والبحريات  واله�شاب  والأنهار  واملحيطات  القارات 

اأم�شي  ج�شدك.  برعاية  تنعم  التي  والآب��ار  والغابات 

اإىل  لأ�شل  �شجرتك  اأغ�شان  على  ع�شفورك  بقدمي 

قبل.  اأحد من  يقلها  لن  التي  الكلمة  تقيم  فمك. هناك 

»اأنا« التي هي اأنت. كالهما من لغة واحدة. لغة ت�شتق 

مفرداتها من املاء. 

غ�سلت عيني بزئبق مراآتك 

احلرير.  بخيوط  املائية  الأ�شباغ  مراآتك  يف  متتزج 

الأ�شماك  حتتمي  هل  املياه.  على  اأ�شابعك  اآثار  اأرى 

بظاللها؟ كانت تلك ال�شيدة نائمة. �شتبقى كذلك دائما. 

البدي.  ال�شالم  النوم معنى  نائمة وهبت  لأنها وهي 

اأنها مل تنم من قبل. كانت تلتف على نف�شها  لو  كما 

اأحدا. هي  مثل طفل. »ا�شعر بالربد« كانت ل تخاطب 

اإليها  ينظر  �شعب  هناك  اأحدا.  تخاطب  ل  دائما  هكذا 

وهو ل اأحد. حتلم ب�شوت عاٍل. فهي تتكلم لأنها ترى. 

تعي�شه  مثلما  تقوله  اأن  حتاول  بل  تراه  ما  ت�شف  ل 

داخل احللم. »بكيت« تخربينني واأنا الذي �رست اأمزج 

يل  بالن�شبة  كالهما  جمنون.  مثل  بالبكاء  ال�شحك 

اإليك  تقود  الطريق  دامت  قدا من معدن واحد. فما  قد 

اأخربتني  ممطرة.  اأو  م�شم�شة  تكون  ان  يف  فرق  فال 

اأو بكلماتك »غ�شلت عبني بدموعي« وكنت  اأنك بكيت 

اأ�شنانك  ت�شقل  وهي  �شحكتك  اأرى  نف�شه  الوقت  يف 

اأن  لك  يت�شنى  اأن  قبل  اأ�شنانك  اأحببت  لقد  ببيا�شها. 

فيك من  �شيء  اأحب كل  اأن  املمكن  حتبيني. كان من 

اأن  اأن حتبيني من غري  اأن حتبيني. من  املوؤ�شي  غري 

األقي اخلطوة ال�رسورية التي توؤكد اأنني ا�شتحق حنو 

اأن  ل��ول  �رسيعا  مي�شي  اأن  الوقت  ك��اد  علي.  النبية 

حكمتك التقطت الكرة الأر�شية من حمورها وو�شعتها 

على املن�شدة واأوقفتها عن الدوران. ل ليل ول نهار. 

ل ف�شول اأربعة ول �شاعات ول اأيام. ليتاأجل كل �شيء 

عقارب  تدور  ل  اأن  نحتاج  وقت.  الال  نحتاج  قليال. 

يرتد  اأن  قبل  ال�شيدة �شنعت معجزتها  تلك  ال�شاعات. 

اإىل عيني  طرفها. هل فهمت؟ مل ت�شاأل. ما من حاجة 

بل  ت�شاأل،  ل  اأن  ال�شيدة  تلك  تعلمت  لقد  ال�شوؤال.  اإىل 

ت�شنع من ال�شوؤال ق�شية. النرث اأهم من ال�شعر. مل ت�شاأ 

قادمة. »خادمك  اأن معجزتها  تعرف  �شعرا.  تكتب  اأن 

اأق�شد خادم جمالها الذي مل ت�شئ  املطيع« قلتمُ واأنا 

اإليه من خالل ا�شتعماله واجهة. تقف تلك ال�شيدة يف 

منت�شف الطريق التي تقود اإىل جمالها. اإنها موجودة 

حني  الأحمر  النبيذ  ت�رسب  كانت  ح�شورها.  بقوة 

�شيئا  ت�شرتد  الطبيعة  اأن  اإيل  يل  فخمُ مرة.  اأول  راأيتها 

من كمالها الذي ا�شتعاره الفن. هي ذي ن�شف تفاحة 

لقد  ال�شكل.  ليكتمل  الثاين  الن�شف  ب�شفتيها  تلتقط 

حطمت ال�شهوة اإطار ال�شورة وم�شت يف احلقول حتت 

املطر. هي امراأة تعرف اأن اأ�شابعها ترتك اأثرا على كل 

�شيء مت�شه، حتى لو كان ذلك ال�شيء قدح نبيذ عابرا، 

�شاردا.  غزال  باعتبارها  الطبيعة،  اإىل  متر من خالله 

كنت ذلك الغزال اأيتها ال�شيدة. »لقد هربت من الغزل« 

اأخربتك. »لرمبا اأجنو« قلت لنف�شي حني اأغلقت غرفتي 

علي. من املوؤكد اأنني كنت اأخطط لعدم الجنرار وراء 

�شارت  جملة  من  تعبت  لقد  اأخ��رى.  فا�شلة  حماولة 

تتكرر »لي�شت هي«. يف املنام �شنعت م�شريي. كنت 

اأم�شي على ب�شاط لني من الزرقة، فيما حتلق من حوي 

بالونات حتمل �شورتك. ويف كل مرة اأحاول فيها اأن 

التقط بالونا من تلك البالونات كانت يدي تقب�س على 

هواء. بعد وقت اكت�شفت اأنني كنت على موعد مع الله. 

اأحد املالئكة بذلك. حني دخلت اإىل قاعة  لقد اأخربين 

العر�س، �شمعت �شوت .... يقول يل بتاأنيب »مَل خلقتها 
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من غري اأن تخربين« قلت له »ولكني ل اأزال اأظن اأنك قد 

خلقتها من اأجل اأن تخت�س بها نف�شك، لذلك مل اقرتب 

منها، احرتاما جلاللتك« »هي خملوقتك يا �شاحبي. 

التي �شنعتها  اأ�رسار املادة  الآن عن  اأن تك�شف  عليك 

منها« »اأما كانت موجودة قبل اأن اأعرث عليها؟« »لقد 

ذلك  يف  وجودها  يل  تف�رس  اأن  وعليك  بها.  فاجاأتني 

املكان« »ولكنك اأنت خالقها وتعرف كل �شيء عنها« 

اأخربتك باأنك اأنت من خلقها« مل اقتنع مبا قاله ليلتها 

ومنت واأنا اأهذي »اأنت خالقها« ب�شوتني، هما �شوتي 

املطعم  يف  الفطور  على  ال�شباح،  يف  الل��ه.  و�شوت 

جاءت تلك ال�شيدة مبا�رسة اإيل فقبلت يدها ودعوتها 

اإىل اجللو�س.                                                

لقد تركت ذلك ال�شنتمرت على ال�رسير يف حالة تيه. 

اليد نف�شها التي اأوقعتني يف البئر امتدت اإيل بحنان 

ت�شنجي وهي تودعني. الكل جزء من ج�شدك �شيدتي 

اأثرها  يدك  حفرت  لقد  به؟  اخلا�شة  ال�رس�شة،  لغته 

اأين  لو  كما  كفي  باطن  اإىل  اأنظر  اأن��ذا  وها  يدي.  يف 

�شيء  لها.  ا�شت�شلمت  التي  يدك  تظهر  مراآة،  يف  اأنظر 

مالئكتك  ي��اأوي  الذي  ال�شيء  ذلك  معي.  اأحمله  منك 

تر�شم؟  وهي  اليد  تتخيل  األ  املتخيلة.  و�شياطينتك 

وتتمرد  وتتخيل  وتفكر  وتتيه  وتتاأمل  تتاأمل  اليد 

وتبكي حني الر�شم. ل اأحتاج اليوم ل�شوؤال تلك ال�شيدة 

يدك  اإىل  اأن�شت  اأن  علي  �شيكون  يدها.  اأخبار  عن 

�شفتاك،  تقلها  مل  بكلمات  تهذي  اإنها  تكلمني.  وهي 

بالرغم من اأن تلك الكلمات امتزجت بورديهما. اأفتح 

لالإيقاعات  تف�شريا  اأجد  فال  املبهمة  الأ�شوات  معجم 

يدي.  ب�رسة  حتت  النمل  مثل  تزحف  �شارت  التي 

واأ�شوارها  قالعها  ت�شيد  مملكتك  �شارت  حيث  هناك 

راياتها  �شوارعها وترفع  ومعابدها وحدائقها وت�شق 

وتطرز ثياب ن�شائها بزخارف تنث عطرا. يد ت�شتفهم 

ت�شع  اإرادي  ل  بتوا�شع  نف�شه.  الوقت  يف  وجتيب 

بطي�س  اأ�شابعها  وترق�س  حكمتها  قرب  على  الزهور 

اأ�شابعها  م�شوب باحلزن. يد تتذكر، تن�شج من ظالل 

مثل  �رسيته  احلب  يف  ما  »اأعمق  �رسي.  حلب  خرائط 

ال�شعر متاما« تقول تلك اليد. مل�شتمُها يف العتمة فكنتمُ 

كمن يلم�س يد مو�شى.

اخلطاأ فـي اأن ل نكون معا

من  متر  املياه  خدمتك.  يف  البحرية  �شاأ�شع  باأ�س.  ل 

كما  خمتلفة  بطريقة  مرئية  �شتكونني  �شاقيك.  حتت 

الزئبق  احتفى بك  دائما. مثلما  اأنك كنت موجودة  لو 

يف املراآة �شيحتفي بك الهواء يف نهاية احلقل. هناك 

اآرل  حقول  يف  مي�شي  ال��ذي  الر�شام  �شبح  ينتظرك 

وحيدا بحثا عن زهرته. اأنت موجودة لتكون البحرية 

لتقهر  �شيدة  من  هناك  لي�شت  خدمتك.  يف  مبالئكتها 

الفراغ ومتد من عمر الفرا�شة وت�رسب باملوجة اأبواب 

�شامتة  فاكهة  من  ما  �شواك.  ال�شاحل  على  البيوت 

ن ميد يده اإىل املائدة �شواك. اأنت 
َ
�شواك. ولي�س هناك م

اأنه يقف يف وجهه  اآخر ي�شبهه، غري  الأول الذي خلق 

كما لو اأنه نقي�شه. »انتظرك عند البيانو الذي مل متدي 

اأ�شابعك اإىل مفاتيحه« قبلك كانت املو�شيقى مياها.

امل�شحورة  لل�شخور  ثيابا  تن�شج  املياه  بعدك �شارت 

ارجتلها  التي  البيانو  �رسبات  اأن  ظننت  لقد  بخفتك. 

كانت  عنك.  �شتخفيني  طارئ  �شيف  هو  هاٍو،  عازف 

�شورتك واأنت تقفني بني قربي فن�شنت واأخيه تيو قد 

مع  التماهي  يف  طريقتك  معرفة  من  �شيئا  الهمتني 

حزنك. »�شيبقى احلزن اأبدا« كتب فن�شنت اإىل اأخيه يف 

�شيلتحق  تيو  اأن  يتخيل  اأن  غري  من  الأخرية  ر�شالته 

املوتى  معانقة  اإىل  بك  تدفع  ب�شريتك  �شنة.  بعد  به 

فن�شنت  كان  املمكنة.  الوحيدة  الكائنات  باعتبارهم 

ر�شام بورتريه مثلك متاما. ولكنه ر�شم وجهه وهو ما 

اإىل  يدك  فيها  متدين  حلظة  كل  يف  به  القيام  تودين 

قناع ل حتتاجني اإىل اأن تر�شميه بقدر ما ميدك حذره 

الذي  الفراغ  اإىل  اأمد يدي  اأن  اأرغب يف  بال�شجاعة. ل 

احتل مكانك. �شت�رسين على اأن القناع هو الآخر وجه. 

ل تنتظري جوابي واأنت ت�شاألني »ما الذي �شاأر�شمه؟« 

�شوى  فل�شت  �شببا يف �شياعك.  اأكون  اأن  اأرغب يف  ل 

ذلك الآثاري الذي يبحث ب�شفتيه عن �شنتمرت ل يزال 

بالوحدة  �شعورا  الأكرث  املراأة  تكوين  اأن  اأخ�شى  خفيا. 

عابر  بح�شور  يرحنب  الوحيدات  الن�شاء  العامل.  يف 

اأعدك  �شحكتي.  خدمتك  يف  اأ�شع  لذلك  مثلي.  معذب 

�شوارعها.  بني  �شائعني  �شنتجول  ا�شتثنائية  مبدن 
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»لن تتخلى املالئكة عنا« اأخربك فتقولني با�شتفهام 

اإلينا«  اأيديهم  اأن ميدوا  اأنها �شتحث ب�رسا على  »تعني 

البيانو  عازف  يكن  اأمل  بال�شبط«  يقع  ما  »هذا  اأقول 

ذلك  اأر  مل  »ولكني  ع���ذراء؟  ت��زال  ل  غ��اب��ات  ر���ش��ول 

البيانو« تقولني. اأعود بك اإليه. يفاجئني جلو�س عازف 

اآخر. لي�س هناك من عازف اأ�شلي. هوؤلء مثلنا لي�شوا 

معتمة،  نتلم�س طريقنا يف غرفة  نحن  اأ�شلية.  ن�شخا 

لوحو�شه  العنان  الزمن  يطلق  اأن  بعد  �شورنا  لتظهر 

روثكو  مقولة  ا�شتعري  بر�شومك.  تفكرين  ال�شغرية. 

الوادي  يف  األ�شنا  ال�شغرية.  املعجزات  عن  واأحدثك 

هناك  كانت  بخفة.  مت�شني  ن؟ 
َ
م ي�شاأل  ن 

َ
م املقد�س؟ 

بطئ. قدم  دائما خطوة �شائعة بني قدميك. قدم ثالثة تمُ

�رسع. اأخ�شى اأن ت�شقطي بني خطوتني تربكني  ثالثة تمُ

الثالثة  حريتهما وهما ينتظران بلهفة وقوع اخلطوة 

اأنت متيلني يف م�شيتك كما  اإيقاعك.  اإليها  التي مييل 

اأن  قررت  ولأين  اإليه.  ت�شتندين  �شياجا  هناك  اأن  لو 

ممرا  تخرتعني  واأنت  اأقلدك  اأن  علي  �شار  فقد  اأتبعك 

هوائيا ي�شمنا كائنا واحدا ل يفكر �شوى باآخره الذي 

يكف  ل  اأنه  اأعرف  الذي  الآخر  ذلك  بعيد.  من  يراقبه 

عن تعذيبك. لو اأنه اأقام يف مراآتك لكنت حموته، غري 

اأنه ي�شتعيدك كما لو اأنك واحدة من نفائ�شه. جنيك هو 

واأنت جنيته. كتبت اإليك »لقد وخبت حياتك من اأجل اأن 

حتبي الآخرين. اآن لك اأن حتبي نف�شك« تريحك العبارة 

غري اأنها ل تهبك حال مريحا. لقد نبت الآخرون على 

فرا�شك مثل الع�شب. اإنهم يقيمون يف اأحالمك. املدينة 

لتي اأ�شعها يف خدمتك ل تخرتق بقطاراتها و�شالملها 

وحاناتها  املمطرة  و�شوارعها  الطويلة  الكهربائية 

متردهم  اإعالنات  يوزعون  الذين  وجمانينها  ال�شيقة 

�شورة  هناك  املعتمة.  غرفتك  ج��دران  امل��ارة  على 

تخربيني  حقًا؟«  ع�شنا  »هل  ا�شتظهارها.  بعد  يتم  مل 

ونحن  خيال  لي�س  واخليال  واقعا  لي�س  الواقع  اأن 

لأقب�س  الع�رسة  اإىل  اأعد  و�شطى.  منطقة  يف  نقف  ل 

�شوؤال. نحن مارة مثلما هم  لي�س هناك  ال�شوؤال.  على 

الآخرون. منر لكي ن�شمح مَلن يلينا باملرور لي�س اإل. 

اأن هناك لوحة ناق�شة. العامل كله ناق�س.  مل اأخربك 

النق�س  ت�شع  ل  لكي  اأفعله  اأن  ميكنني  �شيء  من  ما 

اأنا  اأكونه.  اأن  ميكن  ما  هو  ال�شفر  خدمتك.  يف  نف�شه 

يف خدمتك مثل موؤذن. مثل ديك ال�شباح. مثل اإ�شارات 

املرور. لقد عربنا حميطات ونحن نقفز من ر�شيف اإىل 

اآخر. رمبا اأخطاأنا الطريق واأخذنا القطار الذاهب عك�س 

كنا  احلقيقة.  من  �شيئا  يغري  ل  ذلك  اأن  الجت��اه. غري 

معا. وهو ما يكفي لكي ل يكون هناك خطاأ. اخلطاأ يف 

اأن ل نكون معا.                                     

�سجرة موندريان   

تلك  الأعمى من ذهب.  الوقت  الوقت؟ ولكن  ما معنى 

الظل حتى  اإىل  ال�شم�س  تنتقل من  اإن  ما  التي  ال�شيدة 

بخ�شوع  الأ�شجار  تتبعها  حولها.  من  امل�شهد  يتغري 

ا�شتثنائي كما لو اأنها اأن�شتت اإىل اأجرا�س الربيع. مطر 

املن�شدة  يديها غيمتان وعلى  ناعم يف املقهى، بني 

كان  الذي  اخل�شب  نقار  عن  اأحدثها  حجالت.  ا�رساب 

دليلي يف غربتي اإىل الوقت. »هل كان الوقت غروبا؟« 

يعني  ما  وهو  اأجلها  من  اأتذكر  اأتذكر.  اأعد  مل  ت�شاأل. 

ا�شطراري اإىل اأن اأركب ما�شيا مل يعد يل. لقد م�شيت 

ذلك  �رست  اأنني  اإيل  يل  خمُ حتى  م�شافر  حلزون  اإث��ر 

لها  اأقول  �رسيعا.  الوقت مي�شي  لأن  تاأ�شف  احللزون. 

التي  لل�شنوات  معنى  ل  كاملة.  حياة  نعي�س  »اإننا 

كتب على �شاهدة القرب« واأحدثها عن حياة الفرا�شة.  تمُ

كله. من  العمر  نهار هو عبارة عن حياة كاملة. هي 

املهد اإىل اللحد. اأحالم ورغبات و�شهوات ونزق ومترد 

وزفرات  وحرائق  وغ�شات  و�شهقات  واأمل  و�رسخات 

ولذائذ و�شعادات ودموع و�شحكات وقفز بني احلبال. 

احلياة كلها تقيم هناك بني جناحني. على �رسير تغمره 

اللذة بالبكاء. ما نخ�رسه هي تلك احلياة الفائ�شة التي 

هدر مياهك  مل تكن ن�شتحق اأن نعي�شها. هذه املرة لن تمُ

على ال�رسير. اأن�شت اإىل دموعك مثل طفل القرية الذي 

ليخربوه  الدر�س  يكمل  اأن  قبل  املدر�شة  من  اأع��ادوه 

بدموعك.  راأف��ة  اأكرث  اأك��ون  اأن  علي  كان  اأم��ه.  بغياب 

قبل  خ�رساء  ع�شبة  مثل  ال�شخرة  اأ�شق  اأن  علي  كان 

اأن التقيك. فاأنت حماربة. تن�شجني من الوقت ب�شاطا 

لك�شل املراأة املرتفة التي ت�شكنك من غري اأن ت�شمحي 

لل�شاحرات باللعب باأهدابك. فجاأة �شار الوقت عزيزا. 
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نق�شيه معا حتت مطر ناعم. ولكن ل �شيء يبقى. كل ما 

حولنا يهذي. قطار الأنفاق واملحطة والأر�شفة والنهر 

وهرني مور والإ�شارات ال�شوئية وال�شلم احلجري الذي 

يقود اإىل املتحف والأروقة التي تذكر بالرومان. لقد 

اأبي�س  خيطا  احللزون  يرتك  �شيء.  كل  خلفنا  تركنا 

يف  خارطة  ير�شم  الأبي�س  خيطك  يتقدم.  وهو  وراءه 

باأننا قد تغرينا.  اأذكرك  اللهاث  قلبي. حني نكف عن 

التقينا، ل فرق.  قبل �شاعتني، يومني، �شنتني، قرنني 

امل�شافة  ا�شتح�شار  اإىل  ت�شعني  اأنك  لو  كما  تلتفتني 

نزال  ل  معنا.  �شيئا  نحمل  مل  معا.  م�شيناها  التي 

امل�شطربني  الكائنني  ل�شنا  تغرينا«  »ولكننا  خفافا. 

نف�شيهما اللذين التقيا عند البيانو. »األ تزال تذكره؟« 

اأ�شحك. نحن ل نزال من�شي على �شلمه املو�شيقي. كل 

مل  ال�شلم.  ذلك  درج��ات  من  درجة  هي  اأ�شبع  �رسبة 

نعد على الأر�س. ت�شهقني فرحا. »تذكري �شجرة بيت 

موندريان« ت�شعدك الفكرة بل ت�رسبك. اأنت اأم اجلمل 

العزيزة. اجلمل التي تنطوي على الكثري من ال�شعر. لقد 

اأخذها  احلقل.  من  �شجرته  ال�شارم  الهولندي  التقط 

الطبيعة  يف  ل  فاجاأته  املركبة  اللقية  املر�شم.  اإىل 

اأعيد اكت�شافك.  اأنت مثل تلك ال�شجرة.  بل يف مر�شمه. 

اأنا.  اأكون فيها  التي ل  نف�شها  اللحظة  اأخرى يف  اأنت 

املراآة  ننظر يف  �شجرة موندريان  اأي�شا. مثل  اآخر  اأنا 

فال نرى �شيئا يذكر بنا. ل نزال هواة. �شنبقى كذلك. 

�شتبقى تلك ال�شجرة ن�رسة، غ�شة و�شعيدة بربيعها. لن 

تت�شلقي ال�شجرة وحيدة. �شريافقك قلبي. ت�شحكني »األ 

غزال  هناك  كان  البالد؟«  تلك  يف  ممكنًا  الغزل  يزال 

جمر  من  واأ�شابع  لهبا  تقدحان  عينان  اإلينا.  ينظر 

و�شمعتان، واحدة لك واأخرى يل. �شيحملك ذلك الغزال 

اأمي  اإىل  ر�شولتي  لتكوين  البالد  تلك  اإىل  ظهره  على 

التي حرمت من وداعها مرتني، مرة حني غبت واأخرى 

حني غابت. يا اأمي ويا �شديقتي ويا اأختي ويا مالكي 

ويا جنيتي ويا �شاحرتي اأهبك �شجرة بحجم ال�شنتمرت 

الوردي الذي اأحن اإليه. 

قوة احلب                        

موجز الزهرة هو تلك ال�شيدة. هذا ما انتهيت اإليه واأنا 

ق�شيناها  التي  الأربعة  الأي��ام  يف  يومياتي  اأت�شفح 

لو  ا�شتثنائية  �شحية  �شاأكون  خال�شة.  من  ما  معا. 

يزال  ل  رائحتك  من  �شيء  الذهبي.  بالعجل  فكرت 

اأنحاء كثرية من ج�شدي. �شوتك الالهث ل  يعبق من 

ب�شوتي.  ميتزج  اإنه  �شفتي.  اإىل  لي�شل  يت�شلقني  يزال 

اأن ي�شل اإىل حنجرتي  اأوقف زحفه. ما  اأن  ل ميكنني 

له  الآخ��ر  هو  �شوتك  ب��ه.  اأتكلم  اأنني  اأكت�شف  حتى 

رائحة. م�شيتك لها رائحة. ظلك يرتك فراغا يف الهواء. 

اإمكاين القول »ذات مرة« فمتى كانت تلك  مل يعد يف 

املرة؟ لقد �شفيت ب�شببك من املا�شي. ما يقع معك يف 

يقيم  زمنك  املا�شي.  اإىل  يذهب  ان  ميكن  ل  احلا�رس 

يف الزهرة التي ر�شمها كلود مونيه وكانت �شببا يف 

جنون �شي تومبلي الذي جعلك تفكرين يف الر�شم حال 

مل�شكالت الفائ�س من مفردات العي�س. اأعرتف اأن ترف 

الغرام بر�شامة يحمل يف ثناياه واحدة من اأكرث اأفكار 

على  مقفل  كنز  ولكنه  كنز جاهز.  هناك  فقراً.  التمرد 

قبل لي�شت  و�شيته. الر�شامة لي�شت الأنثى. اليد التي تمُ

هي اليد التي تر�شم. هناك م�شافة بني اجل�شد وخياله. 

اأن  عن  عاجزا  بت  حتى  بخياله  غمرين  ج�شدك  ولكن 

قادرا  اأعد  فلم  بي  ع�شفت  قد  احلب  قوة  كانت  اأراه. 

على التمييز بني حقيقتك ووهمك. لن اأ�شاألك عن عدد 

التي  ال�شائعة  الكلمات  تلك  نقلها.  مل  التي  الكلمات 

�شقطت يف الطريق. لقد تعلمت منذ �شنوات اأن ل اأحمل 

معي كلمات. انا ل اأمد يدي اإىل جيبي لأخرج الكلمات 

مبناقري  �شفتي  ت�رسب  الكلمات  كانت  لقد  املنا�شبة. 

ع�شافريها يف اللحظة التي كنت اأعتقد اأنني �شاأموت 

لو اأنني مل اأتكلم فيها. ما مل نقلها من كلمات هي جمل 

تقولنا كائنني ذهبا باحلياة  اأن  اإمكانها  �شيكون يف 

هناك  هناك.  تقف  ال�شيدة  تلك  حدودها.  اأق�شى  اإىل 

منها  لت�شنع  اأجنحتها  ري�س  النوار�س  جتمع  حيث 

و�شادة. هناك حيث ين�شى املو�شيقيون اأ�شابعهم على 

مفاتيح البيانو لي�شتمر العزف اإىل حني قيام ال�شاعة. 

ل  هاويتك.  اإىل  ذهابي  ليوقف  الإلهي  بال�شفر  اأحلم 

غام�شة  قوة  لكن  هناك.  اأك��ون  اأن  يف  حقيقة  اأرغ��ب 

تدفعني مثل ريح.           
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أن اأن أن  بعد  ي، شي، شي،  نف� على  متكومة  نف�شأنا  على  متكومة  نف�شأنا  على  متكومة  نف�اأنا  على  متكومة  أنا  و بغزارة  تزال متطر  نف�  على  متكومة  أنا  و بغزارة  تزال متطر  نف�  على  متكومة  أنا  ل

إىل اإىل إىل  إىل ول  إىل ول  ول شول ش أمامي كل منافذ الو�اأمامي كل منافذ الو�شأمامي كل منافذ الو�شأمامي كل منافذ الو� أمامي كل منافذ الو�الليل  أمامي كل منافذ الو�الليل  د شد شد  شري، و�شري، و� ري، و�شري، و�ش أنهكني امل�اأنهكني امل�شأنهكني امل�شأنهكني امل�

ماء شماء شماء  شيل ال�شيل ال� يل ال�شيل ال�ش أحاول حماية ما تبقى مني من �اأحاول حماية ما تبقى مني من �شأحاول حماية ما تبقى مني من �شأحاول حماية ما تبقى مني من � مكان،  اإل

مال شمال شمال  أ�اأ�شأ�شأ� وى شوى شوى  � الربد  يقيني  �شيء  �ش  الربد  يقيني  �شيء  ش  هوادة،ل دون  املنهمر 

الطريق  قارعة  على  مرمية  متهالكة،  روح  تلف  مبتلة 

آهات اآهات آهات  آهات دي حبات املطر املثلجة و آهات دي حبات املطر املثلجة و دي حبات املطر املثلجة وشدي حبات املطر املثلجة وش شيد، متزق ج�شيد، متزق ج� رسككلب �رسككلب �رس

م�شتعلة تعتمل يف ذلك العمق املخبوء من عقلي وقلبي.

لم للموت الذي شلم للموت الذي شلم للموت الذي  شت�شت� ت�شت�ش ش وا�ش وا�
ّ
 عيني
ّ
 عيني
ّ

أغم�اأغم�سأغم�سأغم�س أغم�أن  أغم�أن  أن اأن  أن أخريا  أن أخريا  أخريا اأخريا  أخريا قررت  أخريا قررت  حني 

أمامي، اأمامي، أمامي،  أو احرتاقا، ظهر طيف اأو احرتاقا، ظهر طيف أو احرتاقا، ظهر طيف  واء جتمدا شواء جتمدا شواء جتمدا  شأتي �شأتي � أتي �اأتي �ا اياي يشيش شحتما �شحتما �

يرتنح حتت ثقل املطر الغزير، خلع معطفه املبتل ولفني 

أتطلع فيه، اأتطلع فيه، أتطلع فيه،  أو اأو أو حتى  أتبني اأتبني أتبني مالحمه  أن اأن أن  أحاول اأحاول أحاول  به جيدا مل 

كان  بذلك،  للقيام  الكافية  الطاقة  كان أمتلك  بذلك،  للقيام  الكافية  الطاقة  كان اأمتلك  بذلك،  للقيام  الكافية  الطاقة  أمتلك  مل  أين اأين أين  فعدا 

الظالم داخلي حالكا جدا، ففي اللحظة التي ن�شعر بها 

ت�شبثنا  ت�شبثنا شالم  ت�شبثنا شالم  الم  شت�شت� ت�شت�ش ش�ش� ال بنا  يت�شبث  املوت  من  قريبون  اأننا  بنا  يت�شبث  املوت  من  قريبون  ااأننا  بنا  يت�شبث  املوت  من  قريبون  أننا 

أبان قوتنا، نغدو جمرد خرقة بالية اأبان قوتنا، نغدو جمرد خرقة بالية أبان قوتنا، نغدو جمرد خرقة بالية تتقاذفها  باحلياة 

أينما رحلت.اأينما رحلت.أينما رحلت. أخذها اأخذها اأخذها  االرياح وتاالرياح وت

تني فقط هي من رنت نحوه، لي�س شتني فقط هي من رنت نحوه، لي�س شتني فقط هي من رنت نحوه، لي�س  شحدقتي عيني الناع�شحدقتي عيني الناع�

إمنا اإمنا إمنا  و حياتي،  من  الفارقة  اللحظة  تلك  خالل  إمنا كمنقذ  و حياتي،  من  الفارقة  اللحظة  تلك  خالل  إمنا كمنقذ 

أن تنغلق متاما، اأن تنغلق متاما، أن تنغلق متاما،  أن تنغلق متاما، قبل  أن تنغلق متاما، قبل  أن حتتفظ بذكراه اأن حتتفظ بذكراه أن حتتفظ بذكراه  أن حتتفظ بذكراه تود  أن حتتفظ بذكراه تود  ككيان جميل 

أتيقنه اأتيقنه أتيقنه  أتذكر حقيقة، لكن اأتذكر حقيقة، لكن أتذكر حقيقة، لكن ما  أرم�اأرم�سأرم�سأرم�س، ل أم اأم أم مل  أم رم�شت  أم رم�شت  رمبا 

أين ما زلت على قيد اأين ما زلت على قيد أين ما زلت على قيد  أكد اأكد اأكد  أين غفوت وهو ينحني علي ليتاأين غفوت وهو ينحني علي ليتاأين غفوت وهو ينحني علي ليتاأين غفوت وهو ينحني علي ليت

أتهادى اأتهادى أتهادى  كنت  جم��ددا  جم��ددا إدراك��ي  جم��ددا اإدراك��ي  إدراك��ي  تعدت شتعدت شتعدت  ا� وحني  ا�شاحلياة،  وحني  شاحلياة، 

املطر  بعيدا عن  بعيدا،  قويتان حتمالين  ذراعان  بينما 

إرادتي، فتحت عيناي اإرادتي، فتحت عيناي إرادتي، فتحت عيناي  إليه اإليه إليه بكامل  الذي ذهبت  واملوت 

القطرات  �نيب��نيب��ني  م��ن  مالحمه  لتبيان  مني  حم��اول  يف 

اقط من وجهه على وجهي لكني عجزت، فقد شاقط من وجهه على وجهي لكني عجزت، فقد شاقط من وجهه على وجهي لكني عجزت، فقد  شالتي تت�شالتي تت�

معطفه  دفئ  هو  رمبا  ت�شوي�شا،  معطفه أكرث  دفئ  هو  رمبا  ت�شوي�شا،  معطفه اأكرث  دفئ  هو  رمبا  ت�شوي�شا،  أكرث  ورة شورة شورة  ال� ال�شبحت  شبحت  ال�ش ال�شبحت  بحت  أ�اأ�شأ�شأ�

املبلل قد �شل قدرتي على املقاومة. 

أنعم اأنعم أنعم  أين اأين أين  يكون �شكله، شيكون �شكله، شيكون �شكله، يكفي  ش يهم كيف �ش يهم كيف � يهم، ل نا شنا شنا ل شح�شح�

أم اأم أم  إن كان ما يحدث يل اإن كان ما يحدث يل إن كان ما يحدث يل حقيقة  يهم  بهذا الدفء، بل ل

وره يل عقلي ليهون علي حلظة الوداع، شوره يل عقلي ليهون علي حلظة الوداع، شوره يل عقلي ليهون علي حلظة الوداع،  شجمرد م�شهد �شجمرد م�شهد �

طويلة  طويلة شاعات  طويلة شاعات  اعات  � بعد  بالدفء  �شتمتع  بعد  بالدفء  شتمتع  �ش بعد  بالدفء  �شتمتع  بعد  بالدفء  تمتع  أ�اأ�شأ�شأ� و عيني  أ�  و عيني  أ�  سأغم�سأغم�س أغم�شاأغم�شا شا�شا�

حتت ثقل املطر والليل املعتم وم�شاعري الدفينة.

احلروف  املمزوج مع  احلنان  الآن«  احلروف شل  املمزوج مع  احلنان  الآن«  احلروف شل  املمزوج مع  احلنان  الآن«  ل  أف�اأف�شأف�شأف� »هل غدوِت

طويال  طويال شتهما  طويال شتهما  تهما  أغم�اأغم�شأغم�شأغم� التي  أن��ا اأن��ا أن��ا  و أن��ا   و أن��ا   عيني فتح  على  ين 
ّ
عيني فتح  على  ين 
ّ

أج�اأج��ربأج��ربأج��رب

املطر  لتلقي  والعودة  اجلميل  احللم  مغادرة  من  خوفا 

ي العاري شي العاري شي العاري  أ�اأ�شأ�شأ� أ�املنهمر على ر أ�املنهمر على ر

الدافئة  الدافئة اأنامله  الدافئة اأنامله  أنامله  ب جبيني  بام�س  جبيني  ام�س  ل ت��رددي  ت��رددي حظ  �رددي حظ  ل وحينما 

أمان«اأمان«اأمان« أنت باأنت باأنت باأنت ب »افتحي عينيك ول تقلقي 

أكن اأكن أكن  مل  أنا اأنا اأنا  ف يحدث،  مبا  عالقة  لعقلي  يكن  مل  فانا  يحدث،  مبا  عالقة  لعقلي  يكن  مل  انا  فش يحدث،  مبا  عالقة  لعقلي  يكن  مل  فشنا  يحدث،  مبا  عالقة  لعقلي  يكن  مل  نا  شح�شح�

يف  يف أح��دق  يف اأح��دق  أح��دق  أنا اأنا أنا  ها  امل��وت،  قبل  ما  م�شهد  يكن  مل  امل��وت، أحلم،  قبل  ما  م�شهد  يكن  مل  امل��وت، اأحلم،  قبل  ما  م�شهد  يكن  مل  أحلم، 

نومي  يف  دوما  يف أيته  دوما  يف اأيته  دوما  أيته  ر كما  يف وح  دوما  أيته  ر كما  يف وح  دوما  أيته  رش كما  رشوح  كما  وح  بو� بو�شأراه  بو�شأراه  بو�اأراه  أراه  منقذي،  وجه 

حياين.شحياين.شحياين. شو�شو�

ت ال�رسير حتتي، ناعما نعومة كذراعي والدي حني شت ال�رسير حتتي، ناعما نعومة كذراعي والدي حني شت ال�رسير حتتي، ناعما نعومة كذراعي والدي حني  شتلم�شتلم�

األ أنظر اأنظر أنظر يف  أخذت اأخذت أخذت  و أخذت تي  و أخذت تي  وش تي وشتي  اعتدلت ف جل� اعتدلت ف جل�شكان يهدهدين،  شكان يهدهدين، 

أمامياأماميأمامي �شيء 

وتيشوتيشوتي شوت خلته لي�س �شوت خلته لي�س � وت خلته لي�س �شوت خلته لي�س �ش ش ب�ش ب� مُألتمُألت ألتشاألتشا أنا هنا« �اأنا هنا« �شاأنا هنا« �شاأنا هنا« � أنا هنا« �»منذ متى و أنا هنا« �»منذ متى و

أن اأن أن  أجاب اأجاب أجاب دون  أن اأن أن يطلع«  اعات، يو�شك شاعات، يو�شك شاعات، يو�شك الفجر  ش»خم�س �ش»خم�س �

إىلاإىلإىل إىلينظر  إىلينظر 

مُألتمُألت بدون وعي ألتشاألتشا أهذي«�اأهذي«�شاأهذي«�شاأهذي«� »هل كنت 

قبالتي،  ال�رسير  على  جل�س  حمزونة،  قبالتي، شامة  ال�رسير  على  جل�س  حمزونة،  قبالتي، شامة  ال�رسير  على  جل�س  حمزونة،  امة  بابت� بابت�شاكتفى  شاكتفى 

أل »ملاذا ؟!« شاأل »ملاذا ؟!« شاأل »ملاذا ؟!«  شاحمتويا يدي بني راحتي يديه �شاحمتويا يدي بني راحتي يديه �

حماولة  يف  حماولة شقف  يف  حماولة شقف  يف  قف  لل� لل�شأنظر  لل�شأنظر  لل�اأنظر  أنظر  أنا اأنا أنا  و أنا   و أنا   مُألتمُألت ألتشاألتشا � �شاأبقى؟!«  �شاأبقى؟!«  �اأبقى؟!«  أبقى؟!«  �اذا »ومل��اذا »ومل��اذا 

مني حلب�س دموع ترقرت يف عيناي .

* قاصة من اليمن

ميا�سة النخالين*

حتت املطر



يوا�شل  وهو  يجيب  اأن  قبل  ا�شتنكار  بنظرة  حدجني 

ال�شغط على يدي »لأين اأحبك«

عاد  ما  لكن  كذلك  »واأن��ا  يديه  بني  من  ي��دي  �شحبت 

يجدي« وقبل اأن يقول املزيد، دفنت نف�شي حتت اللحاف 

وانخرطت يف بكاء حار، ليته تركني اأموت هناك، فما 

كنت لأعي�س حلظة الذل وال�شفقة هذه.

اأغلق  حني  ليتحدث،  الغرفة  فغادر  اخللوي  هاتفه  رن 

الباب خلفه تركت ال�رسير ووقفت قبالة النافذة، كانت 

ل تزال متطر، �شعرت برغبة لفتحها وتن�شم بع�س الهواء 

اآثارها يف ج�شدي  الباقية  البارد لكن ق�شعريرة احلمى 

منعتني، اكتفيت باللت�شاق بالزجاج، لتربيد الأخاديد 

التي حفرتها دموعي

» يبدو املطر اأجمل ونحن حمتمون يف الداخل« متتمت 

تركته  ال��ذي  البخار  من  ع�شوائية  اأ�شكال  اأر�شم  واأن��ا 

اأنفا�شي على الزجاج.

اجلامعة،  يف  �شدفة  قابلته  حني  �شافيا  نهارا  كان 

واختالق  اأجمل  اللقاء  اأ�شبح  �رسيعا  تكرر،  ال�شدفة 

الأعذار اأجمل.

بعفويته،  به  الذي رحب  والدي  قابل  قليلة  �شهور  بعد   

اأقل من �شهر زوجني ل حبيبني، يحوطني  لن�شبح بعد 

بذراعيه وت�شهرين ابت�شامته العذبة واحلنون.

مفاجاأتها  باإهدائي  �شت�شتمر  احلياة  اأن  حينها  ظننتمُ 

تتلوها  منها  ابت�شامة  كل  اأن  اأعلم  اأك��ن  مل  اجلميلة، 

تك�شرية قا�شية قد تفقد الإن�شان اتزانه بل وحتى رغبته 

ال�شعادة  واأن  املوجعة،  �رسباتها  رحمة  حتت  بالبقاء 

الوحيدة التي تهبنا ما هي اإل مدخل ل�شيل من الأحزان 

قد ل تنتهي.

مل يكن موت اأبي املري�س بعد �شهر واحد من زواجي هو 

الذي هز كياين، واإن هالني فراقه وهو ال�شند الذي اأتكئ 

 على هذه الدنيا، لكن الكلمات 
ّ
عليه منذ اأن فتحت عيني

التي تفوه بها اأخي حرمتني حتى من احلزن على الرجل 

الذي ع�شت يف كنفه ثالثني عاما

»لقيطة ... اأنت جمرد لقيطة ول حق لك باملرياث« قالها 

يف  ر�شا�شاته  اأحدثته  التي  وبالثقوب  بي  عابئ  غري 

اأنحاء ج�شدي وروحي.

الليلة  تلك  تفا�شيل  اأمي وحكت يل  اعرتفت  اإحلاح  بعد 

لورديته  زوجها  خرج  حني  بالغيوم،  �شماءها  امللبدة 

�رساخ  �شمع  وبالكاد  اأي�شا  مطرية  ليلة  كانت  الليلة، 

الربد  كان  املبتلة،  احل�شائ�س  و�شط  باإهمال  ِرْك  تمُ طفل 

جمرد  �شار  وبكاءه  لونه،  ق 
َّ
ازر اأي�شا،  عليها  قار�شًا 

وعاد  مبعطفه  لفه  واجل��وع،  ال��ربد  من  متقطع  زعيق 

ات�شح  العتناء عاد - ملا  اأيام من  بعد  للبيت،  �رسيعا 

اأن  التي كادت  اأنها طفلة -  لونها وعادت لها احلياة 

تغادرها، مل تكن اأحدا �شواي، ومبا اأنه مل ينجب اإل طفال 

واحدا، �شمها اإىل اأفراد عائلته بل واأ�شبحت الأثرية اإىل 

قلبه.

على 
ْ
ب  مبجرد �شماع الق�شة خرجتمُ من عندها كمن �شمُ

والتفكري  الإح�شا�س  على  القدرة  ففقد  حار  زيت  راأ�شه 

اآواين  ال��ذي  البيت  باب  فتحتمُ  ب��الأمل،  ال�شعور  وحتى 

اأم�شي على  عقودا طويلة كابنة مدللة وخرجتمُ كلقيطة 

اأ�رسع  اأخذتمُ  عل،  العثور  ليلة  ت�شبه  ليلة  يف  هدى  غري 

بخطواتي، متنيت اأن احلق والدي فقط لأ�شاأله »ملاذا ... 

ملاذا مل ترتكني اأموت تلك الليلة«.

الثياب،  ل�شماعة  بتثاقل  وم�شيت  البارد  الزجاج  تركت 

الذي لفني به قبل �شاعات قليلة  حملت معطف زوجي 

�شنوات  منذ  اإياه  اأعطاين  الذي  والدي  معطف  واأخرجت 

مل��اذا  ذك��رى  يخربين  اأن  دون  ك��ذك��رى،  ب��ه  لحتفظ 

بال�شبط ! 

املطر  يرتكا  مل  مل��اذا  هناك،  اأم��وت  يرتكاين  مل  مل��اذا 

ي�شهرين بربودته لأرتاح وترتاح مني الدنيا!! ل اإجابة 

�شوى ال�شمت.

اأن  تاأبى  غ�شة  عليهما  اأ�شكب  املعطفني  على  انكببت 

ي�شكنني خلطاأ ل  اأ�شبح  وخزيًا  ترتك حلق، بكيت قهراً 

يد يل به، وحني اأح�ش�شت بذراعي زوجي حتوطني زادت 

دموعي فاإ�شفاقه يحرقني اأكرث.

كومة  من  انتزاعا  ينتزعني  وهو  قالها  عليك«  »هوين 

اأنفا�شي:  يقطع  كاد  حتى  بقوة  اإليه  �شمني  املعاطف، 

»اأحببت مي ل والدها ول اأمها و�شاأظل اأحبها حتى اآخر 

يوم من عمري« هم�س يف اأذين 

كلماته الدافئة اأن�شتني برودة املطر والوحدة التي كانت  

قد ت�شللت لعظامي 

 وا�شت�شلمت لدفء ح�شنه وحبه.
ّ
اأغم�شت عيني
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ُمن أعمال الفنان  فيصل البلوشي- ُعمانمن أعمال الفنان  فيصل البلوشي- عمانمن أعمال الفنان  فيصل البلوشي- عمان

ُالثقُبالثقُب الأ�سود

قالوا عني: جمنونة..

فة وجمنونة(. أة خمرفة وجمنونة(. أة خمرفة وجمنونة(. 
ّ
أة خمر
ّ
أة خمراأة خمر أة خمرهكذا باحلرف الواحد: )امر أة خمرهكذا باحلرف الواحد: )امر

غرياشغرياشغرياً،  � �شود  شود  �ش �شود  ود  أ�اأ�شأ�شأ� ثقبًا كان  كان اأنه  كان اأنه  أنه  ب باأكدة،  اأكدة،  با باأكدة،  أكدة،  مت متاولكنني  اولكنني 

قرب اللوِن   
َ

قرب اللوِن   
َ

داكنِة كبقعٍة  يبدو  اجلّلة،  كبقعةبحجم  يبدو  اجللة،  كبقعةبحجم  يبدو  ة، 

يف.  شيف.  شيف.   شالر�شالر�

من  القريبة  حارتنا  يف  من ة  القريبة  حارتنا  يف  من ة  القريبة  حارِتنا  يف  ِة  مّد قبل  مّد  قبل   ّ إليهاإليِهإليِهإليِه مُانتبهتمُانتبهتمُ

َّ
مر الذي  النمَل  مُملحتمُملحتمُ  أنني اأنني اأنني  وك وكاابع.  اابع.  وكش وكشابع.  ابع.  ال� ال�شال��دوار  شال��دوار 

حراء شحراء شحراء  � يف  �ش  يف  ش  الآث��ار كما  يختفي،  منه،   
َ
الآث��ار كما  يختفي،  منه،   
َ

بالقرِب

رملية بعد هبوِب الرياح. 

ة قطة قّطَة اجلرياِن  أيتاأيتمُأيتمُأيت الثقب. ر أيت  الثقب. ر أيت  التايل، كرب  
َ
التايل، كرب  
َ

اليوِم يف 

إنها اإنها إنها  أعرفه، اأعرفه، أعرفه،  الذي  مواءها  معتشمعتشمعتمُ  � منه،  �ش  منه،  ش 
مُ

تقرتب
مُ

تقرتب
مُ

عليها  ن�شفق  كي  متوء  فتحي،  ن�شفق أم  كي  متوء  فتحي،  ن�شفق اأم  كي  متوء  فتحي،  أم  جارتنا  ة قطة قّطة 

اىل  مُدخلتمُدخلتمُ  حني  حامل.  لأنها  الطعام،  سببع�سببع�س 

بح شبح شبح  أ�اأ�شأ�شأ� أ�ؤها و أ�ؤها و ؤها ووؤها وو  موا
ّ

ري الباب خلفي، تغري الباب خلفي، تغري أغلقتاأغلقتمُأغلقتمُأغلقت أغلقتالبيت و أغلقتالبيت و

أنه قادم من كهف ما، ثم اختفى. اأنه قادم من كهف ما، ثم اختفى. اأنه قادم من كهف ما، ثم اختفى.  ا كا ك مواء طوياًل

أ�شعر بالقلق. 
مُ
أ�شعر
مُ
أ�شعراأ�شعر أتاأتمُأتمُأت بد

ية: هل ابتلع
َ
ية: هل ابتلع
َ

أفكاأفّكأفّكر بجدأفكر بجدأفّكر بجّد أنا اأنا أنا  أنا  و أنا  و ِ يف تلك الليلِة يف تلك الليلة أمناأمْنأمْنأمن مل 

* قاصة من األردن

�سامية العطعوط*

ق�ستان



يف  ال�شوداء  الثقوِب  عن  �شمعتمُ  القطة؟   
مُ
الثقب

 واملركباِت 
َ
 والأقمار

َ
 الكواكب

مُ
ال�شماِء، التي تبتلع

يوجد  اأْن  ولكْن  يقولون،  كما  �شوء،  خفقة  وكّل 

لتمُ 
ّ
تخي  ..

ّ
حمري  

ٌ
اأمر فهو  الأر���س،  على  هنا   

ٌ
ثقب

على  امل��زروع��ة  الزيتون  �شجرَة   
مُ
يبتلع  

َ
الثقب

اأولِد احلارة  اأحَد  اأو يبتلع  اأمام بيتي،  الر�شيف 

املزعجني )ليته يفعل(. 

جاري   
َ
خروج انتظرتمُ  التايل،  اليوم  �شباح  يف 

امل��ع��روف.  م��وع��ده  يف  منزله،  م��ن  حممد  اأب��ي 

باإيقاٍع  الأر���سَ   
مُ

ت�رسب ع�شاه  �شوَت  �شمعتمُ 

�شوتمُ  ب��داأَ  وف��ج��اأًة  �شباح،  ك��ّل  يف  كما  رتيٍب 

 دبيبًا خافتًا مكتومًا، 
َ
ال�رسباِت يتال�شى لي�شبح

حتى اختفى. 

زمنًا  لوحدها   
ْ
فة،عا�شت

ّ
خمر

ً
ام��راأة  اعتربوين 

واملجالِت  والغرائِب  الأ�شاطرِي  كتِب  مع  طوياًل 

ال�شفراء، فتتوهم ما لي�س له وجود... ثقبًا اأ�شوَد 

واأبا  فتحي  اأم  قطة  ابتلع  كما  �شيء  كّل  يبتلع 

ال�شيارات،  يبتلع  ثقبًا  ال�شحرية.  وع�شاه  حممد 

يف  الغفرية  اجلماهري  ال��ط��ائ��رات،  ال��ق��ط��ارات، 

�شاحات  يف  الأغ��ب��ي��اء  امل��ح��ارب��ني  امل��الع��ب، 

املعارك... جثث القتلى، الغابات والأنهار.. 

اليوم من  ل�شتمُ جمنونة، فحنَي خرجتمُ  بب�شاطٍة 

اأمامي  ه  راأيتمُ كثرياً.   
َ
ات�شع قد   

مُ
الثقب كان  البيت، 

 الذي نرى به...! 
َ
 ال�شوء

مُ
يبتلع

كاَن هذا اآخر ما راأيت، لأنني اأ�شبحتمُ عمياء.. 

اأ�شبحنا جميعنا عميانًا.

مل اأعد اأرى �شيئًا، ول اأدري الآن هل اأنا يف اخلارج 

ل اأرى، اأم اأّن الثقب ابتلعني مع الآخرين...!

ذاكرُة حرب

�شاأَل املعّلم تالميَذه

- ما معنى الوطن؟

عقولهم،  يف  م�شاهَدها  اجلمعية  م  همُ ذاكرتمُ  
ْ
األقت

 اجلثث 
َ
ال��ب��ي��وت امل��ه��دم��ة وامل��ن��ه��وب��ة، اأ���ش��الء

اإل من  ال�شوارَع املقفرة  ال�شوارع..  املتناثرة يف 

�شيء  يغّطيها  ل  التي   
َ

املالب�س ممزقة،  مالب�س 

املوت  بلون  التي  الدماء  اجلافة،  الدماء  �شوى 

الذي ل يجد  الأ�شود  املوت  الأ�شود هنا وهناك. 

من ياأويه. 

البع�س،  بع�شهم  اإىل  الثالث  ال�شفِّ   
مُ

طاّلب نظر 

 يَده 
َ
ومل يجبه اأحٌد �شوى طفٍل �شئيل احلجم، رفع

فجاأًة على ا�شتحياء.

 املّدر�س:
مُ
 اأ�شارير

ْ
ت

َ
ج

َ
انفر

- تف�شل، ما معنى الوطن؟؟؟

- اأريد اأن اأذهب اىل احلمام،

رائحٌة قاتلة،   
ّ
ْت يف اجلو

َ
وانت�رس  ،

مُ
الطالب  

َ
اأجاب

كرائحة )غائط( يف حالة اإ�شهال �شديد..! 
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لأرى  بجد  بجّدأدر���س  بجّدأدر���س  بجداأدر���س  أدر���س  وباهتة،  رتيبة  طفولتي  كانت 

اليوم  طوال  أرك�اأرك�سأرك�سأرك�س  و أرك�أبي،  و أرك�أبي،  و واأبي،  أبي،  و وأمي  أبي،  و وأمي  أبي،  و واأمي  أمي  عيني
ْ
عيني
ْ

يف  الفرحة 

ا نا َنا 
مُ
نبنب

َ
بعبع علعلمُ كانت  القرية.  كانت أطفال  القرية.  كانت اأطفال  القرية.  أطفال  ة 

ّ
ة بقية بقي
ّ
بقي
ّ

مثل  هدف  دون 

 يف 
َ ّ
أن يغاأن يغريأن يغريأن يغري ا منا مّنا  م، ولي�س لأحد شم، ولي�س لأحد شم، ولي�س لأحد  شب املوا�شب املوا� ب املوا�شب املوا�ش شع ح�شع ح�

ّ
تتنو
ّ
تتنو
ّ

دشدشّده ومننعه،  شؤ على ذلك ن�شؤ على ذلك ن� ؤ على ذلك ن�وؤ على ذلك ن�و ها، وكلشها، وكلشها، وكّل من يجر شنوامي�شنوامي�

ِب، 
َ
بعبع عحويرات يف هذه اللعحويرات يف هذه اللُّ حويرات يف هذه الل التحويرات يف هذه الل الّت س مع ذلك حدثت بع�س مع ذلك حدثت بع�س ّلكّنلكّن

إىل اإىل إىل  إىل عائالتهم  إىل عائالتهم  ها الأطفال الذين يعودون مع شها الأطفال الذين يعودون مع شها الأطفال الذين يعودون مع  شلقد فر�شلقد فر�

أبناء اأبناء أبناء  أبناء من  أبناء من  ة، وكان معظمهم 
ّ
ة، وكان معظمهم ية، وكان معظمهم ي يشيش شالقرية يف العطل املدر�شالقرية يف العطل املدر�

ني.شني.شني. ش�ش� املدر
ّ
املدر
ّ

س نرف�س نرف�س لهم طلبا، كما  يوف وشيوف وشيوف ول شا نحتفي بال�شا نحتفي بال� ا نحتفي بال�       كنا نحتفي بال�       كّن

فاتهم رسفاتهم رسفاتهم  ت� على  ت�رسق  على  رسق  ونعّل ت�إعجاب،  على  ونعلق  ت�إعجاب،  على  ق  ونعلا ونعلاإعجاب،  إعجاب،  ب باإليهم  باإليهم  باإليهم  إليهم  ننظر  ا كنا كّنا 

غريبا،  لنا  يبدو  عنهم  غريبا، شدر  لنا  يبدو  عنهم  غريبا، شدر  لنا  يبدو  عنهم  در  ي� �شيء  كل  ي�شولهجتهم.  �شيء  كل  شولهجتهم. 

التكّلف  التكلف دون  ف دون 
ّ
يتعم بانبهارنا  ي�شعرون  التكلوعندما  يتعمدون  بانبهارنا  ي�شعرون  التكلوعندما  دون 
ّ
يتعم بانبهارنا  ي�شعرون  وعندما 
ّ

ابق شابق شابق  نت� نت�شا  شا  كّن نت�نا  كنا  نت�نا  ا  كنأّن كنأننا  أناأّنأّننا  أذكر اأذكر أذكر  والفعل،  القول  يف  القول ّنع  يف  القول نع  يف  ع  نشنش شوالت�شوالت�

يطة شيطة شيطة  الب� منازلنا  الب�شإىل  منازلنا  الب�شإىل  منازلنا  الب�اإىل  منازلنا  إىل  ندعوهم  اهم، شاهم، شاهم،  بر� بر�شللفوز  شللفوز 

دللهم  أناأّنأّنأن  ورغم  قيمة،  ذا  لنا  يبدو  ما  لهم  ّونقّدونقّدم 

إن اإن اإن  إن يوما  إن يوما  ة كانت تقلقنا، مل يحدث شة كانت تقلقنا، مل يحدث شة كانت تقلقنا، مل يحدث  شومقارناتهم البائ�شومقارناتهم البائ�

ة 
ّ
ة تريية تريي
ّ
تريي
ّ

ترييشترييش شا يف نوباتنا اله�شا يف نوباتنا اله� إذا كناإذا كنا يف نوباتنا اله�إذا كنا يف نوباتنا اله�إذا كّن اإّل
ّ
اللهم
ّ
اللهم
ّ

إليهم، اإليهم، إليهم،  أنا شاأنا شاأنا  أ�اأ�شاأ�شاأ�

من  تعبق  التي  ة 
ّ
املدني رائحة  كانت  اللعب،  تعبق يف  التي  املدنية  رائحة  كانت  اللعب،  تعبق يف  التي  ة 
ّ
املدني رائحة  كانت  اللعب،  يف 
ّ

نعرف  نحن  نعرف شحرنا،  نحن  نعرف شحرنا،  نحن  حرنا،  وت� جتلبنا  وت�شأفكارهم،  جتلبنا  وت�شأفكارهم،  جتلبنا  وت�اأفكارهم،  جتلبنا  أفكارهم،  و وت�ثيابهم،  جتلبنا  أفكارهم،  و وت�ثيابهم،  جتلبنا  أفكارهم، 

أناأّنأّننا جند متعة يف أننا جند متعة يف أّننا جند متعة يف  غري  أبا عن جداأبا عن جّدأبا عن جّدأبا عن جد أبناء اأبناء أبناء القرية  أناأّنأّنهم أنهم أّنهم 

ا .هم غرباء عنا .هم غرباء عّنا . عّد

دقائي عن رعي الأغنام شدقائي عن رعي الأغنام شدقائي عن رعي الأغنام طيلة  أ�اأ�شأ�شأ� أ�أنا و أ�أنا و أنا واأنا و        مل ننقطع 

أ الأ الأ  الها لنمالها لنم ها لنمتغلها لنمتغّل تغلشتغلش شباحات الآحاد فن�شباحات الآحاد فن� باحات الآحاد فن�شباحات الآحاد فن�ش شا �شا � ا �أما �أم
ّ
أم
ّ
أماأم فرتة الطفولة، 

أن ترى اأن ترى أن ترى  ا 
ّ
ا عاديا عادي
ّ
عادي
ّ

هاتنا، كان م�شهدا ني لأمهاتنا، كان م�شهدا ني لأمهاتنا، كان م�شهدا 
ّ
ني لأم
ّ

ني لأمعربات الطني لأمعربات الّط

ة شة شة  أو احلطب يف قريتنا البائ�اأو احلطب يف قريتنا البائ�شأو احلطب يف قريتنا البائ�شأو احلطب يف قريتنا البائ� ني الطني الّطني  ون 
ّ
أطفااأطفاأطفال يجر

در رزق شدر رزق شدر رزق لأغلب  ش كانت م�ش كانت م�
)1(

ناعة » الكانون«شناعة » الكانون«شناعة » الكانون« ش �ش � ّلأّنلأن

انها.كانها.ّكانها. كشكش ش�ش�

ة لة ّلة  لملِم ماملماملمُ خا يف وجداين من هذه الطفولة شخا يف وجداين من هذه الطفولة شخا يف وجداين من هذه الطفولة  ش    ومل يبق را�ش    ومل يبق را�

اإّل نخلة اجلريان، كانت تثري يّف �شعورا غريبا، هو 

غبة والرهبة.
ّ
غبة والر
ّ

مزيج من الر
ّ
مزيج من الر
ّ

ذلك  ّ خريف، لكّن خريف، لكّن أنال من ثمرها كلاأنال من ثمرها كّلأنال من ثمرها كّلأنال من ثمرها كّل أنال من ثمرها كلأنا  أنال من ثمرها كلأنا  أنا اأنا ا ا؟ فا؟ ف      ومل ل

كان  العجمي  جرياننا  فابن  كان إطالقا،  العجمي  جرياننا  فابن  كان اإطالقا،  العجمي  جرياننا  فابن  إطالقا،  ريا شريا شريا  ي� يكن  ي�شمل  يكن  شمل 

القرتاب  اشه  اشه  ه  نف� له  نف�شل  له  شل 
ِّ
وشوشو ت� ت�ش من  ش من  كّل كّلأمام  كّلأمام  أمام كلاأمام  يقف حاجزا 

أو اأو أو  اته 
ََّّّ
اته ياته ي

َ
يشيش ش�ش�

مُ
�وح�وح ا، 

ً
ا، ؤذيا، ؤذي
ً
ؤذي
ً

ؤذيوؤذيو م مو  و  احل��اّد احل��اّداخه  ّاخه  �رس كان  �رسمنها،  كان  رسمنها، 

لطاملا   . خميفة  مرماها  تخطئ  ل  التي  حجراته 

ها، شها، شها،  شا�شا� أوحر
ّ
أوحر
ّ
أوحراأوحر خلة النخلة الّنخلة  ه��ذه  جنود  ه��ذه أح��د  جنود  ه��ذه اأح��د  جنود  أح��د  �ه ��ه ��ه  أناأّنأّن�أن�أّن اعتقدت 

ل 
ّ
يتحو
ّ
يتحو
ّ

سالعجمي �شخ�سالعجمي �شخ�س طريف وغريب الأطوار، فهو 

إىل طفل اإىل طفل إىل طفل  اذج شاذج شاذج  شيط و�شيط و� يط و�شيط و�ش شل اخلريف من طفل ب�شل اخلريف من طفل ب� ل اخلريف من طفل ب�شل اخلريف من طفل ب�ش شيف ف�شيف ف�

قيل ل الثقيل ل الّثقيل  ل الثشل الثش ش يغفل عن �شيء، ينتقل يف هذا الف�ش يغفل عن �شيء، ينتقل يف هذا الف� ماكر ل

إىل �شيطان.  اإىل �شيطان.  إىل �شيطان.   إىل �شيطان.  من مالك  إىل �شيطان.  من مالك 

 ،
ّ
يشيشي املر� املر�شوله  شوله  املر�ش املر�شوله  وله  ف� ف�ش  ش  تغالشتغالشتغاّل م� عليه،  م�شأحتال  عليه،  م�شأحتال  عليه،  م�اأحتال  عليه،  أحتال  كنت       

ط القرية شط القرية شط القرية  شثه عن معركة رهيبة  تدور رحاها و�شثه عن معركة رهيبة  تدور رحاها و� ّأحّدأحد أحداأحدا افاف

أن تقع، كنت اأن تقع، كنت أن تقع، كنت  أي كارثة من الكوارث اأي كارثة من الكوارث اأي كارثة من الكوارث ميكن  أنبئه باأنبئه باأنبئه باأنبئه ب أو اأو أو 

املكان،  عني  على  دقائق  بعد  عني شيكون  على  دقائق  بعد  عني شيكون  على  دقائق  بعد  يكون  � �ش��ه  ش��ه  �أّن �أن��ه  أناأّنأّن��ه  أع�اأع��رف أع��رف أع��رف 

بني  امل�شهورة   
)2(

»كركابتي« من   »كركابتي«أمّكنه  من   »كركابتي«أمكنه  من   أمكاأمّكأمّكنه  أن اأن اأن  ك�� ك��اأو  ك��اأو  ك��اأو  أو 

هي  هذه  كانت  بها،  فيلعب  هذه شنعها  كانت  بها،  فيلعب  هذه شنعها  كانت  بها،  فيلعب  نعها  � �شة  شة  بدّقّ �الأطفال  بدقة  �الأطفال  ة  بدّقّ ّّالأطفال 

ي وعن ف نظره وحجره عني وعن ف نظره وحجره عّني وعن  ف نظره وحجره عنرسف نظره وحجره عنرس رسالطريقة الوحيدة لي�رسالطريقة الوحيدة لي�

* قاص وكاتب من تونس

ّال�سّيد التويال�سيد التويال�سّيد التوي*

رغبة يف

الطريان



نخلته، مل يكن الرطب باهظ الثمن وقتها فهو متوّفر 

يف ال�شوق كما يف البيت، غري اأّنني كنت ل اأرى رطبا 

اإّل ما جننيه خل�شة من نخلة جارنا.

     �شمعت حكايات كثرية عن هذه الّنخلة، قالوا اإّن 

جارنا اأراد اقتالعها ليبّلط �شاحة داره  لكّن الفاأ�س 

اإّن  اأي�شا  قالوا  ة، 
ّ
م��ر كل  يف  يده  يف  ينك�رس  كان 

نفرا من اجلّن كان قائما على هذه الّنخلة، ومبرور 

كما   ،
)3(

»م�شكونة« اأّنها  على  الّنا�س  د 
ّ
تعو الّزمن 

تخّلى جارنا عن حماولة التخّل�س منها، وقد ازداد 

اأّن  القرية ثقة بت�شوراتهم، عندما  تاأكّدوا من  اأهل 

الكائنات،  تتعامل  مع هذه  العجمي   العجوز جّدة 

وروج��وا  بهم،  وت�شتعني  معهم  تتحّدث  كانت  فقد 

ف�شال عن ذلك اأّن العجمي هو الوحيد الذي يرى ما 

تراه جّدته. 

    مل يكن العجمي ليفهم كّل ذلك لكّنه كان يعرف 

ِبَكة وخميفة، واأّنه خمتلف عن اأترابه، 
ْ
ر

مُ
اأّن نخلتهم م

غادر  اأّن��ه  حتى  ج��ّدا  كبرية  بجّدته  عالقته  كانت 

فكنت  اأنا  ا 
ّ
اأم بها،  ان�شغاله  لفرط  الّدرا�شة  مقاعد 

بخّفة  رطبها  من  به  اأظفر  ما  اأتناول  حني   
ّ

اأح�س

مكان   
ّ

اأي من  اأقفز  اأن  يف  رغبة  فتنتابني  عجيبة، 

 ، ال�ّشباب  ال�ّشعور طيلة فرتة  عاٍل، وقد لزمني هذا 

كنت اأحلم اأيّن  اأطري دون اأجنحة، وعندما اأفيق اأم�شح 

ب من جبيني.
ّ
العرق الذي يت�شب

ِطرة كان تفاجئني رغبة 
ْ
م     يف ليايل اخلريف املمُ

ل 
ّ
اأو باخلوف  اأ�شعر  ام، 

ّ
احلم بيت  اإىل  الّذهاب  يف 

الأمر، وبعد ذلك اأنطُّ من فرا�شي واندفع نحو �شاحة 

تمُ اأحد اإخوتي املمّددين  ْ
�ش املنزل بعد اأن اأكون قد دمُ

تنقر  املطر  قطرات  كانت  ق�شد،  غري  عن  بجانبي، 

لها  ك 
ّ
يتحر ق�شعريرة  يّف   

ّ
فتدب غري 

ّ
ال�ش وجهي 

�شعري، وقبل  اإىل مفرق  الكبري  اإ�شبعي  ج�شدي من 

ال 
ّ
نم متاأم

ّ
ام كنت اأقف كال�ش

ّ
اأن اأ�شل اإىل بيت احلم

 من منزلنا، 
ّ
اخللفي اجلزء  �رْسِفمُ على  تمُ التي  الّنخلة 

كّلما  تزداد  اأّن متعتي  الهروب، غري  اأرغب يف  كنت 

قاومت اخلوف اأكرث.

عب يف راأ�شي فاأعود 
ّ
 ب�شكل مفاجئ يغلي الر

ّ
      ثم

ال�شهل  ، مل يكن من  الّنوم  اإىل غرفة  يف طرفة عني 

لذلك  الفرا�س،  اإخوتي يف  اأمتوقع من جديد بني  اأن 

د جانبا واأملت راأ�س  اأخي خليفة 
ّ
اأزحت يَد اأخي حمم

الوقت  ويف  �شيقانهم،  بني   
ّ
�شاقي ح�رست   

ّ
ثم قليال 

ت�شكيل  يف  لتي 
ّ
خمي ب��داأت  مكاين  فيه  م��الأت  ال��ذي 

ا�س النخلة  من اجلّن 
ّ
ل اأّن حر

ّ
�شور خميفة، كنت اأتخي

من  يلقونني  ثم  ماء  
ّ
ال�ش يف  مكان  اإىل  يرفعونني 

�شحكات  كانت  بالأر�س  ا�شطدم  اأن  وقبل  هناك، 

 
ّ
العجمي املقيتة تدّق طبلة اأذين، حينها اأفتح عيني

�س وجه اأحد 
ّ
واأثبت نظراتي يف الّظالم الّدام�س، واأتلم

ي.
ّ
اإخوتي حّتى اأخترب �شدق حوا�ش

ة 
ّ
       خرجت من القرية لأوا�شل درا�شتي يف الكلي

اأّن معظم  العطل، ورغم  اإّل يف  اإليها  اأعود  ل  وكنت 

ذكريات الطفولة تال�شت من ذاكرتي كنت اأ�شتح�رس 

القرية.  اأر�س  قدماي  تطاأ  اأن  د 
ّ
جمر النخلة  �شورة 

كنت اأي�شا اأت�شّقط اأخبار العجمي، األقاه من حني اإىل 

اآخر اأحاول اأن اأظفر منه بنكتة بت�رسف م�شحك لكنه 

اهتمام  ا 
ّ
نهائي فقد  لقد  ل غري،   باهتا  �شنما  كان 

 الطريف، 
ّ
النا�س به وب�شطحاته، مل يعد ذلك ال�شبي

فكّل �شيء جّذاب فيه  تبّدد منذ �شن املراهقة،  حتّللت 

طبعه  فمال  ذقنه،  ومنو  �شوته  تخ�ّشن  يف  �شقاوته 

ت جذوة الفرح وانطفاأت 
َ
ب
َ
اإىل احلزن والأ�شى اأكرث، و 

ومل  البيت،  لزم  اليوم  ذلك  ومنذ  جّدته.  فارقته  مّلا 

،  لقد ان�شحب مبّكرا  اأحد يف �شاحة القرية  يعد يره 

من هذه احلياة. يف املقابل اأح�ش�شت منذ ذلك الوقت 

 
ّ
ا، ثم

ّ
باأّن رغبتي يف الّطريان  بداأت ترتاجع تدريجي

ت 
ّ

احم ثم  �شت 
ّ
تيب فد  الّنخلة  ��ا 

ّ
اأم متاما،  ا�شمحّلت 

احلياة داخلها اإىل الأبد.  

هوام�ش:

ل 
َ
�شتعم �شنع من الّطني، وتمُ

مُ
ة  

ّ
1 - الكانون : اآنية ذات اأ�شول بربري

لطهي ال�شاي وال�ّشواء

) منزل فار�شي وهي قرية بال�شاحل التون�شي م�شهورة ب�شنع هذه 

الأواين( 

2 - الكركابة: لعبة يف �شكل عربة �شغرية ذات عجلتني ،ي�شنعها 
قيقة

َّ
الأطفال من الأ�شالك الر

املكان  وتعني  ة 
ّ
العامي اللهجة  يف  متداولة  كلمة  م�شكونة:   -  3

الذي ي�شكنه الأ�شباح.
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أنيق اأنيق أنيق  ان شان شان  شإن�شإن� إن�اإن�ا أرى اأرى أرى كل  بحت شبحت شبحت  أ�اأ�شأ�شأ� أة اأة اأة  اابني  فجاابني  فج ابني  فجشابني  فجش أ�اأ�شأ�شأ� ما الذي 

 .. .. شابني  .. شابني  ابني  أ�اأ�شأ�شأ� ال��ذي  ما  ال��ذي ة،  ما  �ذي ة،  ال�ش ما  ال�شة،  ما  ة،  مبي� باذجنانة  �شكل  مبي�شعلى  باذجنانة  �شكل  شعلى 

بان  هقهَقهمُ  ققلققِل ما  قلقًا  قلقت  ارجتفت،  قلقاشطربت،  قلقت  ارجتفت،  قلقاشطربت،  قلقت  ارجتفت،  طربت،  ا� ا�شارتبكت،  شارتبكت، 

أو اأو أو  ؤيتي، وؤيتي، وؤيتي،  ر على  طغت  ما  ةشةشًة  هلو� هلو�شأن   هلو�شأن   هلو�اأن   أن   ظننت  كيمون، 

أكذاأكّذأكّذأكّذب  كيف  لكن  منام،  يف  لكن أنني  منام،  يف  لكن اأنني  منام،  يف  أنني  أو اأو أو  زاغت،  عيوين  عيوين أن  عيوين اأن  أن 

يف  يتجول  مكان  ك��ل  يف  مي�شي  ب��اذجن��ان  ع��ي��وين، 

مل  واملعوذات،   مل شي  واملعوذات،   مل شي  واملعوذات،   ي  الكر� الكر�شورة  شورة  الكر�ش الكر�شورة  ورة  � �شأت  �شأت  �اأت  أت  قر املدينة،  ��شوارع  أت  قر املدينة،  ��شوارع  أت 

باذجنان!   باذجنان!  إىل  باذجنان!  اإىل  إىل  القيامة  يوم  يتحولون  الب�رس  الب�رسأن  الب�رسأن  الب�اأن  أن  مع شمع شمع  أ�اأ�شأ�شأ�

أتوهم اأتوهم أتوهم لكن  أتوهم أنني  أتوهم أنني  أنني اأنني  أنني ي  أنني ي  ي شي ش أوهم نف�اأوهم نف�شأوهم نف�شأوهم نف� أوهم نف�أن  أوهم نف�أن  أن اأن  أن حاولت  أن حاولت  ما الذي حدث؟ 

ح للتوهم شح للتوهم شح للتوهم  ش تف�ش تف� أمامي اأمامي أمامي ل أمامي تتحرك  أمامي تتحرك  طوابري الباذجنان التي 

أريد اأريد أريد  أمامي، اأمامي، أمامي،  اإل أنظر اأنظر أنظر  ل أنا اأنا أنا  و أنا كن  و أنا كن  وش وشكن  كن  ال� ال�شإىل  ال�شإىل  ال�اإىل  إىل  جماًل، عدت 

تغطى  ل  ال�شم�س  لكن  عني،  الباذجنان  �شبح  لكن أبعد  عني،  الباذجنان  �شبح  لكن اأبعد  عني،  الباذجنان  �شبح  أبعد  أن اأن أن 

باذجنانة،  �شكل  وله  اإل  أح�اأح��داأح��داأح��داً ادفت شادفت شادفت  � ما  �شبغربال،  ما  شبغربال، 

ال�رسير  على  ال�رسير شتلقي  على  ال�رسير شتلقي  على  تلقي  أ�اأ�شأ�شأ� أن اأن أن  أردت اأردت أردت  غرفتي  باب  فتحت 

يدة شيدة شيدة  شابي وزن ق�شابي وزن ق� ابي وزن ق�شابي وزن ق�ش أع�اأع�شأع�شأع� أع�ت  أع�ت 
ّ

أن ك�اأن ك�رسأن ك�رسأن ك�رس أن ك�كفاين  أن ك�كفاين  تعيد توازين، شتعيد توازين، شتعيد توازين،  أ�اأ�شأ�شأ�

ؤو�س ال�شياطني كانت وؤو�س ال�شياطني كانت وؤو�س ال�شياطني كانت تلقيها  ألقتها �شاعرة طالعة براألقتها �شاعرة طالعة برألقتها �شاعرة طالعة بر

وية شوية شوية  الن� تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  الن�شأة  تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  الن�شأة  تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  الن�اأة  تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  أة  امل��ر يوم  الن�يف  تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  أة  امل��ر يوم  الن�يف  تاريخ  كل  فك�رست  العاملي  أة 

كبرية  »حلة  ال�رسير  تخيلت  كبرية أن  »حلة  ال�رسير  تخيلت  كبرية اأن  »حلة  ال�رسير  تخيلت  أن  أفزعني اأفزعني أفزعني   .. ونظرياتها 

ور شور شور  أت�اأت�شأت�شأت� أنا اأنا أنا  أنا  و أنا  و فت ركبتاي رعباشفت ركبتاي رعباشفت ركبتاي رعبًا شلق الباذجنان« انق�شلق الباذجنان« انق� لق الباذجنان« انق�شلق الباذجنان« انق�ش شل�شل�

حم�شواً،  باذجنانًا  �رست  �رسأنني  �رسأنني  �اأنني  أنني  وتخيلت  لق، شلق، شلق،  أ�اأ�شأ�شأ� كيف 

حني  أكلني اأكلني أكلني  مثلما  أكلني اأكلني اأكلني  اياي يشيش � �شانيات  شانيات  �ش �شانيات  انيات  الل� مدر�س  الل�شأن  مدر�س  الل�شأن  مدر�س  الل�اأن  مدر�س  أن  الل�و مدر�س  أن  الل�و مدر�س  أن 

أزبد، و�شتم اأزبد، و�شتم أزبد، و�شتم  أزبد، و�شتم أرغى، و أزبد، و�شتم أرغى، و أرغى، واأرغى، وا ا الهاء، فا الهاء، ف كناشكناشكنًا ش قلباه م�ش قلباه م� أت وا حر
ّ
أت وا حر
ّ
أت وا حراأت وا حر أت وا حرقر أت وا حرقر

بالبنية  الطالب  جلهل  حيًا  يبعث  وي��وم  ميوت  يوم 

املتنبي  عظمة  كل  املتنبي أن  عظمة  كل  املتنبي اأن  عظمة  كل  أن  و املتنبي،  �شعر  يف  املتنبي وتية  عظمة  كل  أن  و املتنبي،  �شعر  يف  املتنبي وتية  عظمة  كل  أن  وش املتنبي،  �شعر  يف  وشوتية  املتنبي،  �شعر  يف  وتية  شال�شال�

أنني اأنني أنني  غري  عني  رغمًا  ُّكتُّكتُّ  كتشكتش �  .. �شكت   .. شكت  �ش  .. �شكت   .. كت  ال� هاء  ال�شبتحريكه  هاء  شبتحريكه 

إذا املتنبي ابن حرام اإذا املتنبي ابن حرام إذا املتنبي ابن حرام  ي شي شي  شدت بيني وبني نف�شدت بيني وبني نف� ّحينها رّدحينها رّد

كن املتحرك فما ذنبي...  شكن املتحرك فما ذنبي...  شكن املتحرك فما ذنبي...   شاكن و�شاكن و� اكن و�شاكن و�ش إن حرك ال�اإن حرك ال�شإن حرك ال�شإن حرك ال� يهمه  ل

إنيه( اإنيه( إنيه( بتحريك  إنيه( أنا  إنيه( أنا  أنا اأنا  أالنحوي) اأ أالنحوي)  أت ال�شاهد اأت ال�شاهد أت ال�شاهد  أت ال�شاهد ى يوم  قر أت ال�شاهد ى يوم  قر ى يوم  قرشى يوم  قرش أن�اأن�شأن�شأن� ل

.. رددت  .. أمثال الغباء  .. اأمثال الغباء  أمثال الغباء  الهاء نعتني مدر�س النحو بكل 

أنتم وهكذا قواعد مثل �شباط ما اأنتم وهكذا قواعد مثل �شباط ما أنتم وهكذا قواعد مثل �شباط ما  رسي »ت�رسي »ت�رسبوا«  ي »ت�شي »ت�ش شيف نف�شيف نف�

ُمن أعمال الفنانة نادية الحجري- ُعمانمن أعمال الفنانة نادية الحجري- عمانمن أعمال الفنانة نادية الحجري- عمان

* قاص وكاتب من سورية

خالد زغريت *

أممياأمميأممي قلق 

من الباطر�ش احلموي



على كالمه رباط .

 كان ل بد يل اأن اأك�رس هذا الفزع الذي م�شني من ال�رسير، 

رميت نف�شي عليه بكل فزع الياأ�س كانت نار احللة برداً 

و�شالمًا فما �شلقت، تنف�شت ال�شعداء، وتوازنت، ات�شلت 

بزوجتي لي�س غريها ميكن اأن يفهم ما اأ�شابني، لكن 

عن  وحدثتها  الثقيلة  املجامالت  من  انتهينا  اإن  ما 

عماي بالباذجنان حتى اأطلقت موجات ه�شتريية من 

ال�شحك  وراح �شداها ميوج وينّغم  كما تهياأ ل�شمعي 

.. الباذجنان ببال�س »  »بالبال�س الباذجنان يا بال�س 

مرت دقائق ومل تتوقف عن �شحكها حتى راأيت على 

�شا�شة البي بي �شي خرباً عاجاًل : 

�شحك  تطرف  من  قلقه  ك��ريي  ي�شارك  كيمون  ب��ان 

زوجتي .. بداية �شمت بها، وقلت ت�شتاأهل غداً �شري�شل 

لكن  �شحكتها،  وا�شتئ�شال  لتاأديبها  اأ�شاطيله  اأوباما 

، وقالت: مثل  اإىل اخلرب زادت  قهقهتها  حني نبهتها 

التي  قهقهتها  غاظتني   .. ذنبه  هز  قلق  كلما  الكلب 

يغيظها  ما  تذكرت  ال��ب��اذجن��ان«  بال�س  »ي��ا  تنغم: 

 ...« فتمتمت  ح��ايل   من  بال�شحك  ن�شوتها  ويبطل 

مثنى وثالث ورباع وما ملكت اأميانكم » ف�شهقت واهلل 

لأجعلك باطر�شًا حمويًا ... اأغلقت الهاتف ، تذكرت ثمة 

اإعداد  فيها  طريقة  كتبت  الطاولة  على  بي�شاء  ورقة 

لنف�شي مل ل  قلت  اخليط  اأم�شك  اأن  وقبل   .. الباطر�س  

اأ�شتعني مبعاريف لرفع اإ�شابتي بعمى الباذجنان اإىل 

كيمون فيعرب عن قلقه فاأ�شعر اأن يف هذا العامل اأحداً 

برقم  اأحتفظ  زلت  ما  اأنني  تذكرت  معي،   يتعاطف 

حزب  عن  الربملان  يف  نائبًا  اأ�شبح  الذي  امل�شتخدم 

�شكل  على  اأتخيله  فلم  �شحكت  البلدية،  امات 
ّ
العو

�شحكت  ثم  بح�شانة،   يحظى  لأن��ه  رمبا  باذجنانة 

حني تذكرت كيف حظي بالنيابة ،ل اأن�شى ذلك اليوم 

التا�شعة  ال��ذك��رى  يف  حزبه  رئي�س  ك��ان  امل�شهود؛ 

والعا�رس  الرنجيلة  اأن�شار  حركة  لتاأ�شي�س  والت�شعني 

تطهري  ذكرى  �شادف  الذي  غيفارا  لوفاة  والع�رسين 

العربية كان رئي�س  القومية  �شاربي  العواليقي وحلق 

الت�شعة ع�رس،  وكان  احلزب على موعد مع جماهريه 

خطابه تاريخيًا رنانًا دام �شتًا وع�رسين �شاعة،وكان 

الكتاب  احتاد  اأب��رز  من  ثلة  كتابته   على  تناوب  قد 

النائب  �شابقًا  امل�شتخدم  وك��ان  اآ�شيويني،   الإف��رو 

لحقًا قد ه�شرت لكرثة ما جلب من كوؤو�س املاء لرئي�س 

في�شطر  ث��وان،  خم�س  كل  ريقه  يجف  ال��ذي  احل��زب 

احل�شور للت�شفيق والهتاف، وو�شل رئي�س احلزب اإىل 

املقررات املهمة التي تو�شل اإليها املوؤمتر الذي انعقد 

يف ظروف ا�شتثنائية،  ويبدو اأن بع�س اأع�شاء احتاد 

الكتاب الإفرو اآ�شيويني كان لديهم هنات اإمالئية يف 

فقراأ  كلمة ي�شبح   التاريخية،  املقررات  كتابة بع�س 

يا  قراأها   .. �شاجدين  له  امللوك  خر  اإذا  �شبيًا  الع�شو 

�شبحة  ومل يكن رئي�س احلزب على درجة من الثقافة 

اإل  الليربالية  الأح���زاب  د�شاتري  من  يحفظ   مل  فهو 

 « اأغنية  اإىل  ي�شتمع  دائمًا  وك��ان  ال�شعبي،  الفلكلور 

فلما عجز   ... ال�شاي  ال�شينية �شبي  يا �شبحة هاتي 

امل�شتخدم  وك��ان  ا�شطرب،  ي�شبح«   « تهجئة  عن 

وراح  الكاأ�س  فناوله  امل��اء،  كاأ�س  يحمل  راأ�شه  فوق 

ينغم على ال�شينية مدندنًا بلكنة رجولية  قومية : يا 

رئي�شه  فاأنقذ   .. ال�شاي  �شبي  ال�شينية  هاتي  �شبحة 

برت�شيحه  الناجح  املوؤمتر  بعد  فكافاأه  احل��رج،   من 

للربملان العربي .. ات�شلت بال�شيد امل�شتخدم �شابقًا رّد 

حايل  له  �رسحت  التاريخيني،  امل�شوؤولني  باأنفة  علي 

كان  التي  والفناجني  الكوؤو�س  كل  بحق  وا�شرتحمته 

من  ليقلق  كيمون  بان  ينا�شد  اأن  مكتبي  يف  يجليها 

حايل، وكان �شهمًا كما قدرت، دندن يا �شبحة هاتي 

ا. وقال: واهلل 
ّ
ال�شينية �شبي ال�شاي لبان كيمون  ولي

اإذا مل يقلق حلالك لأجعله باطر�شًا، مل اأطمئن لوعد اأحد 

فال  لحقًا،  النائب  �شابقًا  امل�شتخدم  لوعد  اطمئناين 

النظافة وفناجني  اإل وكان جليه غاية يف  اأذكر مرًة 

اأكرث ن�شاعة من حلية خطيب جامع �شيعتنا  القهوة 

اإ�شطنبول  �شوارع  يف  الراب  مغني  جنوم  واأحد  �شابقًا 

لحقًا، فقد زارين مرة يف مكتبي وامتع�س حني راأى 

من  بوابل  فرماين  احللبي،  ل�شليمان  تخيلية  لوحة 

الأدلة على حرمة الت�شوير، ف�شعر امل�شتخدم بحرجي، 

ب�شورة  اخلارجي  غالفها  زين  مبجلة  اللوحة  فغطى 

اإليها خل�شًة،  النظر  ال�شيخ، وراح ي�شرتق  هيفا، ف�شكت 

النائب  ال�شيد  عفواً  امل�شتخدم  هذا  اأ�شهد مبوهبة  فاأنا 

اطماأن  لذلك   ... احلرجة  املواقف  يف  تدبريه  بح�شن 

قلبي باأن بان كيمون �شيقلق. 

الباطر�س  و�شفة  اأنها  تذكرت  ال��ورق��ة،  اإىل  ع��دت     

غاية  يف  وه��ي  زميلة،  بها  اأكرمتني  التي  احلموي 

الكرم واجلود وال�شخاء، اأين حامت منها، فما اإن �شكوت 
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مللت  وقد  غربتي،  يف  اآك��ل  مما  حريتي  من  اأمامها 

املعلبات والفالفل  حتى اأخذتها نوبة �شهامة عربية، 

ول   ... ظننت  بدايًة  اجل��وع،  خ�شئ  بده�شة  و�رسخت 

�شيما اأن العرب اتفقت على اأن اأهجا بيت قالته:

م  كمُ طونمُ
مُ
 ب

ً
َتبيتوَن يف امَل�شتى ِمالء

ِبنَت َخماِئ�شا
َ
وعى ي

َ
م ج كمُ جاراتمُ

َ
     و

فقد اأخر�شْت اإبلي�س ذهوًل، واأ�شقطْت يف يده حتى ظن 

�شباط،   من  الثالثني  يف  حتى  مل�شلم  يو�شو�س  لن  اأّنه 

يل  تكتب  اأن  من  اأ�شخى  كرم  واأي  كرمية،  كانت  فقد 

م�شتتًا  ذهني  كان  احلموي،  الباطر�س  اإع��داد  و�شفة 

بني تذّكر �شدمتي بالكرم، وغيظي من  تنفيذ الو�شفة، 

الذي  كيمون  بان  ت�رسيح  ترقب  التي  نظراتي  وقلق 

الباطر�س  اأح�رس  ولكي  قلقه،  �شديد  عن  فيه  يعرب 

املرابط  عند  هناك  تذكرت  اخل�رسة،  �شوق  اإىل  ذهبت 

 .. ... ملحت عيني خرباً عاجاًل، فِرحتمُ خ�رسة طازجة 

لي�س  لكن  قلق  لالأ�شف  لكن  ويقلق،  بان  �شيفعلها  اإذاً 

�شديد  عن  كيمون  بان  اأع��رب  يقول:  فاخلرب  لقلقي، 

يقيم  الذي  الفندق  العرب  الالجئني  اأحد  لدخول  قلقه 

زجاجة  مت�شوًل  الإن�شان  حقوق  منظمة  اأع�شاء  فيه 

تذكرت عندما   .. يقلق  اأن  بد  نف�شي ل  .. قلت يف  ماء 

اقرتبت من اخلان الأثري �شابقًا ومرابط الإبداع لحقًا 

جلت بب�رسي اأبحث عن مدقًة، فالباطر�س يتطلب دّق 

اأن زميلتي قالت ميكنك  اأجد، تذكرت  .. مل  الباذجنان 

اأن تدق الباذجنان بعقب كاأ�س �شاي اإذا مل يكن لديك 

مع  دخلت  املرابط،  من  ي�شدر  �رساخًا  �شمعت  مدقة، 

لبا�س  الالب�شني  من  ثلة  منظر  فاأده�شني  الداخلني، 

�شاألت  ويولول،  ي�رسخ  رجل  بحقن  يقومون  اأطباء 

مبحلول  حقني  ي��ري��دون  وت��اأت��اأ:  فاأجه�س  امل�شكني 

الأطباء  خرية  من  اأنهم  فاأفهموين  �شاألتهم  الكل�س، 

اأبو   « الرجل م�شاب بنوع غريب من  واأن  البيطريني، 

�شفار البقري« وقد اأعجزهم عالج هذا املر�س فارتاأوا 

�س 
ّ
الذي يبي اأن يعاجلوا هذا املر�س اخلطري بالكل�س 

�س »اأبو �شفار« �شاألت بده�شة 
ّ
كل �شيء، فكيف ل يبي

اكت�شفتم  كيف  البيطريني:  اإبداع  اأ�شتغرب  فال  خفيفة 

هذا املر�س. انتبذ اأكربهم كر�شًا وقال: ا�شتكى اجلريان 

اأنه دائمًا يف الليل ي�شيح:

داِوين ِبالَّتي كاَنت 
َ
       و

مُ
 اإِغراء

َ
َدع َعنَك َلومي َفاإِنَّ الَلوم

مُ
 الداء

َ
ِهي

َتها 
َ

 ل َتنزلمُ الأَحزانمُ �شاح
مُ
فراء

َ
�ش

مُ
اء

ّ َ
تهمُ �رس

َّ
�ش

َ
 م

ٌ
ر

َ
ج

َ
ها ح

َّ
�ش

َ
       َلو م

»اأبو �شفار«  ب�  باأنه م�شاب  ل�شانه يعرتف  هو بعظم 

اإل باأن مي�شه احلجر، ول نعرف حجراً طبيًا  ل ي�شفى 

غري الكل�س .. كدت اأ�شحك، لكن اخلرب العاجل ا�شتوىل 

 قلت: حان اأن يقلق بان كيمون فعاًل قلق .. لكن 
ّ
علي

من  قلقه  �شديد  عن  كيمون  بان  اأع��رب  يقول:  اخلرب 

ا�شتخدام الأفغان للبغال يف جبال قندهار حلمل املاء 

من دون توفري معايري ال�شالمة للبغال.  كدت اأ�شحك 

يريدون  الذين  الأفغان  اأطفال  همجية  �شجبت  لكنني 

�رسب املاء من دون اللتفات ملعايري �شالمة البغال،..

اأكملت بحثي وذهبت اإىل �شوق النحا�شني حيث �شاأجد 

على الأقل �شحنًا نحا�شيًا لأدّق فيه الباذجنان. فاأم�س 

�شبعت زوجتي �شحكًا مني حني اأخربتها اأنني اأردت 

الذي  الوحيد  الزجاجي  ال�شحن  يف  الباذجنان  دق 

يدي  وام��ت��الأت  ال�شحن  فانك�رس  �شكني،  يف  اأملكه 

لطول  غاظتني  الزجاج،  نثار  اأمللم   واأن��ا  باجلروح 

�شحكها فقلت اأنت .. اأنت من اأعطاين زجاجًا مغ�شو�شًا  

نرث  ق�شيدة  وكاأنه  اإيقاع   بغري  زجاجه  انت�رس  لذلك 

طبلة  تثقب   النحا�شني  طرقات  اأ�شوات  وك��ادت   ...

اأنهم يتدربون جيداً على عرو�س اخلليل  اأذين فقدرت 

اإيقاع  يحرتم  ل  �شخ�س  من  اأ�شرتي  اأن  اأقبل  لن  واأنا 

العربي،  اللنب  باعة  ناحية  وجهي  وّليت  العربية، 

هذه  لكن  للباطر�س،   البنيوية  املكونات  اأهم  فاللنب 

املرة فعلها بان كيمون، خرب عاجل بعيني اأراه:  بان 

التحتية  البنية  اأ�شد قلقه من تغيري  كيمون يعرب عن 

للرق�س القومي يف الحتاد الأوروبي لأن بكاء اأطفال 

الالجئني ي�شكل تهديداً اإرهابيًا ل�شماحة اإيقاع الروك، 

كيمون  لبان  بد  ل  اأيئ�س،  ومل  اأخ��رى  غ�شة  بلعت 

رغم  اللنب  بائع  كان  قلقه من حايل..   يعرب عن  اأن 

لنب  عن  �شاألته  وملا  دمثًا،  وكر�شه  �شاربيه  ان��دلق 

مريحًا  ج��واً  واأ�شاع  باأناقة  ابت�شم  للباطر�س  عربي 

ن حمله ب�شوٍر 
ّ
لنف�شي، فهو مثقف واأي مثقف، فقد زي

متنوعة لقرون اخلراف والثريان واملاعز، وبداأ ي�رسح 

يل اأن الباطر�س باللنب العربي ل مثيل له يف العامل، 

لهم  نبت  القوقاز  يف  املقارن  الباطر�س  خرباء  واأن 

قرون اأطول من قرون امل�شت�رسقني وامل�شتغربني وهم 

يناطحون ذوات القرون لريغموها على اأكل الباطر�س 
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القيا�رسة  ت��راث  م�شادر  اأه��م  بو�شفه  ال��ق��وق��ازي 

الفكري، فقد كانوا ي�شتقرنون خ�شية اأن تغزو  بالدهم  

بنربة  يل  .وقال  ح�شارتهم  فتنطح  امل�شتقرنة  الأمم 

اأح�ش�شت بقرونها: األ تعرف اأن  الأدب املقارن اأجنبته 

بقرة ملتزمة التزمت اإ�شطبلها التاريخي اأكرث من �شبعة 

نت اأن بان كيمون �شي�شتقرن 
ّ
قرون. ا�شرتيت اللنب وخم

الباطر�س املقارن ويقلق.. وجدتها نعم  رمى لعيني  كمُ

وجدتها ل�شت اأرخميد�س لكنني وجدتها، تذكرت اأنني 

الأكرث  الباذجنان  بائع  كان  الباذجنان  ل�رساء  ذهبت 

�شهرة من اأبي الفداء يجل�س خلف عربته اأمام مقر �شيخ 

احلالقني �شابقًا �شيخ كار خلع الأ�شنان لحقًا، وقيل 

اختار هذا املكان لأنه كان اأمهر خالعي ال�رسو�س يف 

املدينة، و�شاء القدر اأن تاأمل اأحد كبار امل�شوؤولني الذي 

ال�رسق  يف  عجل  اأجمل  معر�س  لفتتاح  املدينة  زار 

علقت  ال�شخاتري  اأنواع  اأف�شل  التهامه  وبعد  الأو�شط 

بني اأ�رسا�شه قطعة من حلم ال�شخاتري فا�شتدعوا فوراً 

اأمهر بيطري يف املدينة الذي كان يعمل خارج اأوقات 

البيطري  .. جاء  امل�شو�شة   الأ�رسا�س  الدوام يف خلع 

وراح ي�شتخرج بالكما�شة قطعة اللحم، فتاأمل امل�شوؤول، 

د�شا�س   فالطبع  الأمل  �شدة  من  برجليه  يرف�س  وراح 

فجن   .) هي�س  )هي�س  له:  قال  نف�شه  البيطري  ن�شي   ..

حه من عمله .. ومل يجد امل�شكني 
ّ
جنون امل�شوؤول و�رس

ب منه قوته غري بيع الباذجنان ... وقبل اأن 
ّ
عماًل يتك�ش

ال�شا�شة خرب عاجل: كريي  امل�شهد ظهر على  اأ�شتكمل 

�شيعقد موؤمتراً �شحفيًا. م�شني برد اليقني فقلق كريي 

اأهم، غري اأن كريي بداأ موؤمتره بالتعبري عن �شدة قلقه 

وهو  املحليات،  ال�شاعرات  اإب��داع  على  الت�شييق  من 

فمظاهر  اإبداعهن،  لأفق  جوي  حظر  مبنطقة  يطالب 

نهر  �شفة  على  الأ�شماك  �شيادو  اأبداها  التي  العنف 

الأنثوي  ال�شعر  �شعورهن وجّفلت وحي  قويق �شدمت 

الذي كاد يحط قرب ف�شاتينهّن الق�شرية، واأ�شاف: واأنا 

اأعرب عن �شديد قلق ال�شيد اأوباما من تطرف ال�شتعارة 

حتذف  فهي  الإق�شاء  بطريقة  تعمل  التي  املكنية 

الهاتف  رن  لوازمه.  من  �شيء  على  وتبقي  به  امل�شبه 

زوجتي  كانت  املوؤمتر،  وقائع  متابعة  عن  فانقطعتمُ 

افتح  على ف�شائية  : تهلهل قلبي،   تقهقه وتقول يل 

حزمة  يفر�س  الأمريكية  اخلزانة  وزير  اإن   اإن  ال�شي 

انتقلت  الإرهابية.  بالأعمال  ال�شالعني  عقوبات على 

اإىل القناة وكلي اأمل باأن يكون الباذجنان اأول ا�شم اإل 

ال�شخ�شيات  الرتجمة تقول: و�شابع هذه  �شمعت  اأنني 

عدي بن ربيعة التغلبي امل�شهور باملهلهل مل ي�شعقني 

التي كانت تقول تقرب قلبي  اخلرب بل �شماتة زوجتي 

�شمعت ما اأحلى لفظه ل�شم �شاحبك املهلهل ما كان 

وللف�شائيات  مالك  حاجة  يا  بها:  �رسخت  اإل  مني 

اذهبي اقرئي �شورة الن�شاء ... 

ني واأجربين 
ّ
  عدت لأتذكر امل�شهد  تذكرت اأن �شيئًا م�ش

اأ�شتعمل  فال  العربية   اللغة  بقد�شية  اأف��رط  األ  على 

كيلو  اأري��د  الباذجنان  لبائع  قلت   والدخيل  املعرب 

من املغّد الطازج، نظر اإيّل �شذراً وقال، نعم يا اأخانا، 

قلت يف نف�شي لعله جاهل بفقه اللغة، رددت ب�شوت 

اهلل  وقال:  ت عيناه، 
ّ
...احمر  

ّ
الأنب كيلو من  اأريد  عاٍل 

جداً  �شعيفًا  يبدو  نف�شي:  يف  رددت  بالعقل،  يجملنا 

باملرادفات العربية،  فقلت: يا �شيدي اأريد اأن اأ�شرتي 

وق،اخرت  كيلو من  احلي�شل  اأو الوغد اأو احلدق اأو احَلْنَدقمُ

وقلت: من  باذجنانة  اإىل  يدي  ومددت  ت�شاء،  ا�شم  اأي 

قلت:  املدينة.  ن هذه 
َ
م األ�شَت  وقال: عمي  انتفخ  هذه. 

بلى. قال: األ تعرف اأن ا�شمها »بيتنجان« اأم تريد اأن 

الأ�شا�س هذا  يا �شيد، يف  ت« علينا، قلت: عفواً 
ّ
»تتخو

اأما  اجلن«  »مناقري  ومعناه   « اإبذجن   « الأجنبي  ا�شمه 

احلي�شل  بيع  يف  حتى  ذكرت  مما  فهو  العربي  ا�شمه 

تريدون اإف�شاد العربية، اأذكر اأنه �شتمني و�شتم �شيبويه 

وابن جني وقذفني باأكرب حندقوقة وقعت حتت يده، 

اأذكر تلك اللحظة �رسب العربة باأقدامه، ونرث احلي�شل 

ليلحق  خ�شبها  من  ع�شا  ا�شتالل  واأراد  الأر�س،  على 

بي بينما اأنا فررت بجلدي رغم اأن املغدة التي قذفني 

بها اأخذت ب�رسي وجعلتني اأرى كل اإن�شان مي�شي اإما 

مغداً اأو وغداً، وكنت اأح�س باأملها وكاأنها مناقري اجلن 

اأنا مل اأ�شب بهلو�شة، اإمنا حدث هذا  اإذاً  تنقر عيوين .. 

ال�شا�شة خرباً  العربية،  ملحت على  بتاأثري احلندقوقة 

عاجاًل: بان كيمون يعترب دق الباطر�س بعنف تطرفًا 

يا زوجتي قلق بان  واأخرياً  العربية،  بحّق احلندقوقة 

اللغة  اإىل  النتماء  ح�س  فيه  اأن  اأظ��ن  واهلل  كيمون، 

فتحوا  الذين  اأجدادنا  اأحفاد  اأحد  كان  رمبا  العربية، 

بالد الواق واق بالكالم احل�شن. األ تظنني لو اأن عربيًا 

روما  قالع  اأمام  العربية  الباذجنان  اأ�شماء  عّدد  قحًا 

 اأبطالها لإيقاعها �شاجدينا ...
َّ
خلر
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ف بزضف بزضف بّزي يف رحلته جتاه »�ضاحية  ضينطلق الكاتب يو�ضينطلق الكاتب يو�

ها ضها ضها  ضواحدة مدن كثرية« من بريوت، ويف املدينة نف�ضواحدة مدن كثرية« من بريوت، ويف املدينة نف�

يف  �س 
ّ
يف ي يف ي�س  �س  الر  

ّ
الر  
ّ

ريا�س دار  عن  الرحلة  كتاب  ريا�سدر  دار  عن  الرحلة  كتاب  سدر  ريا�ض دار  عن  الرحلة  كتاب  ريا�ضدر  دار  عن  الرحلة  كتاب  در  ضي�ضي�

يجعل  حيث  يجعل ضفحة،  حيث  يجعل ضفحة،  حيث  فحة،  � �ضني  ضني  �ض �ضني  ني  وخم� واح��دى  وخم�ضثالثمائة  واح��دى  ضثالثمائة 

حفي عابرا بني �ضفاف عديدة ال تقف عند ضحفي عابرا بني �ضفاف عديدة ال تقف عند ضحفي عابرا بني �ضفاف عديدة ال تقف عند  ضمن ال�ضمن ال�

املدن  من  عديد  نحو  تتجاوزها  بل  العربية  الدول 

ال ضال ضال  ضها يف ات�ضها يف ات� ها يف ات�ضها يف ات�ض ضدا لهوام�ضدا لهوام� دا لهوام�ضدا لهوام�ض ضالعاملية، متجوال فيها ورا�ضالعاملية، متجوال فيها ورا�

أثر ال يزول اأثر ال يزول أثر ال يزول  أثر ال يزول من  أثر ال يزول من  وثيق بني الذات وما تخلفه اجلوالت 

للقارئ  منحت  التي  املقارنة  بالغة  للقارئ ضطة  منحت  التي  املقارنة  بالغة  للقارئ ضطة  منحت  التي  املقارنة  بالغة  طة  بوا� بوا�ضإال  بوا�ضإال  بوا�اإال  إال 

ح ضح ضح  ضإقامة يف الذاكرة التي تر�ضإقامة يف الذاكرة التي تر� إقامة يف الذاكرة التي تر�الإقامة يف الذاكرة التي تر�ال إمكانات ال نهائية من ااإمكانات ال نهائية من اإمكانات ال نهائية من ا

ة التي ضة التي ضة التي ترتجمها  ضانية مفعمة بالده�ضانية مفعمة بالده� انية مفعمة بالده�ضانية مفعمة بالده�ض ضإن�ضإن� إن�اإن�ا ور ضور ضور  ضمنها �ضمنها �

دت بامللمو�س قوة ضدت بامللمو�س قوة ضدت بامللمو�س قوة  ضينمائية ج�ضينمائية ج� ينمائية ج�ضينمائية ج�ض ضاهد �ضاهد � اهد �ضاهد �ض إىل م�اإىل م�ضإىل م�ضإىل م� إىل م�الرحلة  إىل م�الرحلة 

أخرى اأخرى أخرى  سؤال الكتابة يف الن�سؤال الكتابة يف الن�س من جهة، ومن جهة  ؤال الكتابة يف الن�ضوؤال الكتابة يف الن�ضو ضو�ضو�

الذاكرة  الذاكرة ضه، لتغدو  الذاكرة ضه، لتغدو  ه، لتغدو  ضتوى جتني�ضتوى جتني� توى جتني�ضتوى جتني�ض القارئ على م� القارئ على م�ضإرباك  القارئ على م�ضإرباك  القارئ على م�اإرباك  إرباك 

ا مفتوحا على كل االحتماالت ضا مفتوحا على كل االحتماالت ضا مفتوحا على كل االحتماالت مبا  ضيف هذا العمل ن�ضيف هذا العمل ن�

يجعل  دائريا  يجعل ضكال  دائريا  يجعل ضكال  دائريا  كال  � تتخذ  التي  �ضها  تتخذ  التي  ضها  �ض تتخذ  التي  �ضها  تتخذ  التي  ها  نف� الرحلة  نف�ضفيها  الرحلة  ضفيها 

ثقل  من  لها  والنهاية ملا  البداية  نقطة  من بريوت 

على الذاكرة وتخييلها. 

غرى، ضغرى، ضغرى،  ضيحمل الكتاب عناوين كربى تليها عناوين �ضيحمل الكتاب عناوين كربى تليها عناوين �

بذاكرة مفتوحة تفتح كوة عميقة، وهي  بذاكرة مفتوحة تفتح كوة عميقة، وهي ضبه  بذاكرة مفتوحة تفتح كوة عميقة، وهي ضبه  به  أ�اأ�ضأ�ضأ� وهو 

حول  رحلة  يف  طواعية  عن  وتقحمنا  بنا،  تعرب 

توى ضتوى ضتوى  م� على  ال��ط��رح  ق��وة  م�ضماتها  على  ال��ط��رح  ق��وة  ضماتها  م�ض على  ال��ط��رح  ق��وة  م�ضماتها  على  ال��ط��رح  ق��وة  ماتها  � وم��ن  �ضال��ع��امل،  وم��ن  ضال��ع��امل، 

يل، ضيل، ضيل،  بالتفا� وعالقته  بالتفا�ضان  وعالقته  ضان  بالتفا�ض وعالقته  بالتفا�ضان  وعالقته  ان  ضإن�ضإن� إن�الإن�ال ا حقيقة  اضاف  حقيقة  اضاف  حقيقة  اف  ضتك�ضتك� تك�ضتك�ض ضا�ضا�

احلدث،  �رسد  طريق  عن  احلدث، أة  �رسد  طريق  عن  احلدث، اأة  �رسد  طريق  عن  أة  بجر واقعيتها  احلدث، وتدوين  �رسد  طريق  عن  أة  بجر واقعيتها  احلدث، وتدوين  �رسد  طريق  عن  أة 

أمام اأمام أمام  نا إننا إّننا  إناإنا فيها.  واملتوازنة  املختلة  واملتوازنة ضور  املختلة  واملتوازنة ضور  املختلة  ور  ال� ال�ضد  ضد  ال�ض ال�ضد  د  ضور�ضور�

والثقافات  احل�ضارات،  والثقافات ضاف  احل�ضارات،  والثقافات ضاف  احل�ضارات،  اف  ضتك�ضتك� تك�ضتك�ض ال� مفتوح  ال�ضكتاب  مفتوح  ضكتاب 

ماء ضماء ضماء  ضأ�ضأ� أ�اأ�ا ب ارتبطت  التي  باأتلك  ارتبطت  التي  باأتلك  ارتبطت  التي  باأتلك  ارتبطت  التي  أتلك  واء ضواء ضواء  � بها  يحفل  �ضالتي  بها  يحفل  ضالتي 

والعجم  العرب  والعجم ضيني  العرب  والعجم ضيني  العرب  يني  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض وال� والفنانني  وال�ضاملثقفني  والفنانني  ضاملثقفني 

بلد،  كّل  ز 
ّ
متي كلتي  متيز  كلتي  ز 
ّ
متي تي 
ّ

اّل متية  التي  متية  تي 
ّ
الياحي الياحية  ة 
ّ
ياحي
ّ ّ

ياحيضياحيض ال� أماكن 
ّ
ال� أماكن 
ّ
ال�ض ضأماكن  ال�ال ال�الأماكن  أماكن  وا بالدول  بالّدأم  بالّدأم  بالداأم  أم 

رتادات ضرتادات ضرتادات  ضأوتو�ضأوتو� أوتو�الأوتو�ال وا املطارات  واضفات  املطارات  واضفات  املطارات  فات  موا� عن  موا�ضف�ضال  عن  ضف�ضال 

ال  حيث  وغريها....  ال ّضعوب  حيث  وغريها....  ال ضعوب  حيث  وغريها....  عوب  وال� والفنادق  وال�ضات  والفنادق  ضات  وال�واملحّط والفنادق  وال�واملحطات  والفنادق  ات 

إىل تاريخها وح�ضارتها اإىل تاريخها وح�ضارتها إىل تاريخها وح�ضارتها  إىل تاريخها وح�ضارتها يحيل  إىل تاريخها وح�ضارتها يحيل  يكتفي بعر�ضها، بل 

من  نة 
ّ
معي حقبات  يف  من وها  معينة  حقبات  يف  من وها  نة 
ّ
معي حقبات  يف  وها 
ّ

توّل معي��ذي��ن  حقبات  يف  تولوها  معي��ذي��ن  حقبات  يف  وها  اّل تول��ام  ال��ذي��ن  تول��ام  ��ذي��ن  الواحل��ّك الواحل��ك��ام  ��ام 

اريخ...التاريخ...الّتاريخ...

ا  م�ضيفا  م�ضيًفا  ضال ف�ضال ف�ضاًل رسمة وثمانية ع�رسمة وثمانية ع�رس ّمن الكتاب مقّدمن الكتاب مقّد من الكتاب مقديت�ضمن الكتاب مقديت�ضّ

ببحث  يقوم  ببحث أّنه  يقوم  ببحث أنه  يقوم  ّأّنه  أناأنا وك وكاأماكن  اأماكن  وكال وكالأماكن  أماكن  وا واالأعالم  واالأعالم  أعالم  ا اضة  اضة  ة  فهر� فهر�ضإليه  فهر�ضإليه  فهر�اإليه  إليه 

ا العناوين الكربى للكتاب أما العناوين الكربى للكتاب أما العناوين الكربى للكتاب فهي: 
ّ
أم
ّ
أماأم ري. ضري. ضري.  ض ق�ض ق� أكادميي

ّ
أكادميي
ّ
أكادميياأكادميي

ة- ضة- ضة-  ضجا�ضجا� والّن والنجا�هارة  جا�هارة  الّط بني  والناحية،  الطهارة  بني  والناحية،  هارة  وال�ضّ املدينة  الطبني  بني  وال�ضاحية،  املدينة  الطبني  بني  احية، 

ارتها ضارتها ضارتها  بعد خ� بعد خ�ضكندرية  ضكندرية  بعد خ�ض بعد خ�ضكندرية  كندرية  ضإ�ضإ� إ�الإ�ال ا  - باري�س  فلتبتلعني  اأال   - باري�س  فلتبتلعني  ااأال   - باري�س  فلتبتلعني  أال 

وترعة  ة أجنبية أجنبية 
ّ
أجنبي
ّ

أجنبيالأجنبيال ا واجل��ال��ي��ات  ينما 
ّ
اض واجل��ال��ي��ات  اضينما  واجل��ال��ي��ات  ينما  ال� ��االت 
ّ
ال� ��االت 
ّ
ال�ض ض��االت  ال�ض ال�ض��االت  ��االت  ض���ض���

ط ضط ضط  ضأو�ضأو� أو�الأو�ال ّأو العامل خارج ال�رّسق ا أو العامل خارج ال�اأو العامل خارج ال�رسأو العامل خارج ال�رّسأو العامل خارج ال� أو العامل خارج ال�روما...  أو العامل خارج ال�روما...  ة - 
ّ
ة - املحمودية - املحمودي
ّ
املحمودي
ّ

ة - لوديف 
ّ
ة - لوديف اريخية - لوديف اريخي
ّ
اريخي
ّ

اريخية التاريخية الّت إىل غزاإىل غزإىل غّز إىل غزخول  إىل غزخول  ّالّدالّد - غّزة 2009: 

ا - لوديف يفا - لوديف يًفا - لوديف  يفضيفض ضط �ضط � ط �ضط �ض ضعراء املتو�ضعراء املتو� عراء املتو�ضعراء املتو�ض ضع �ضع � ع �( جتمع �( جتم
ّ
( جتم
ّ

ة )1
ّ
ة )ية )ي يضيض ضالفرن�ضالفرن�

دة 
ّ
دة يدة ي

ّ
يضيض ال� ليبان ليبري« هتفت  لو  ( »فيف 
ّ
ال� ليبان ليبري« هتفت  لو  ( »فيف 
ّ
ال�ض ليبان ليبري« هتفت  لو  ض( »فيف  2( ة 

ّ
)ي )ية  ة  يضيض ضالفرن�ضالفرن�

ة: 
ّ
ة: طية: طي
ّ
طي
ّ ّ

طيضطيض املتو�  )
ّ
املتو�  )
ّ
املتو�ض ض(  3( ة 

ّ
)ي )ية  ة  يضيض الفرن� لوديف   - الفرن�ضة  لوديف   - ضة 

ّ
الفرن�ي لوديف   - الفرن�ية  لوديف   - ة  يضيض ضالفرن�ضالفرن�

بان، ضبان، ضبان،  ضإ�ضإ� إ�اإ�ا أقرباء اأقرباء أقرباء  ون، 
ّ
ون، جزائريون، جزائري
ّ
جزائري
ّ

جريان  ة، 
ّ
جريان إيطالي جريان إيطالية،  ة، 
ّ
إيطالي
ّ
إيطالياإيطالي قهوة 

»�ضاحية واحدة مدن كثرية«

ليو�سف بّزي

ار سار سار * سليندا ن�سليندا ن�

  * كاتبة وشاعرة من لبنان

متابعات

��ر�ؤىر�ؤى



ني و�ضهداء 
ّ
الفرن�ضي الزائر يف كنف  طبيب لبنايّن - 

ة 
ّ
االأوروبي اأملانيا  اأو  اليبزغ  برلني   - ا�ضتعمارهم 

والعنف  الّثورة  قاهرة  والكتب-  العمران  الكثرية 

اإىل  اأت��ى  الربيطايّن  ج��ل 
ّ
ال��ر »غ���وا«:   - يا�ضة 

ّ
وال�ض

بكر  ديار  اأكراد   - العامل  ليفهم  القدمية  م�ضتعمرته 

»الكونكريت«  بغداد  االأوربة -  اإىل  تركيا  ي�ضابقون 

ة - 
ّ
ا�ضطنبولي ام 

ّ
اأي بعة - 

ّ
ال�ض واالأقفال  و»احلوا�س« 

اإىل  م�رسع  عراق  يف  اأعمارها  اإىل  امل�رسعة  اإربيل 

خرابه - قبل الو�ضول اإىل لوبيليانا - ثالثة اأجيال 

قة.
ّ
يف اأطياف مدن متفر

التي  الكتابة  باأ�ضئلة  عميقا  وعيا  الكتاب  يرتجم 

تتمثل من خالل جمالياتها يف �رسد احلدث املت�ضل 

رات 
ّ
باالإقامة يف االأمكنة، وجتربة ال�ضفر، وبّث ت�ضو

اأثناء ت�ضوير امل�ضاهدات، ومتيز  ة يف 
ّ
العام الكاتب 

 ،
ّ
يا�ضي

ّ
 وال�ض

ّ
 عن االأفق االجتماعي

ّ
مواقفه التي تعرب

حياة  طبيعة  بني  ال�ضمنية  مقارناته  اإىل  اإ�ضافة 

ل 
ّ
والّتحو بالّتغيري  وقبوله   

ّ
املديني والفرد  املدينة 

واالأو�ضاع  الّظروف  ب�ضبب  املنطقة  اأ�ضاب  اّل��ذي 

ة، وطبيعة االأنا التي 
ّ
ة وامل�ضالح ال�ّضخ�ضي

ّ
يا�ضي

ّ
ال�ض

الراف�ضة لالآخر ومنطق »التقليد  متثلها ثقافة االأنا 

االأعور«، واالن�ضياق نحو احلداثة الزائفة. 

حداثات موؤجلة 

تعالقاتها  عرب  الرحلة  ن�س  يف  احل��داث��ة  حت�رس 

واإع��ادة  تغيريا  بو�ضفها  ة 
ّ
االجتماعي باملظاهر 

االإ�ضكاالت  ومن  االأ�ضياء،  ب�ضريورة  وقبوال  تفكري، 

ة 
ّ
املطروحة: �ضعوبة تبني احلداثة يف الّثقافة العربي

وفق الّتغيريات ...

ليقيم  واالأ�ضخا�س؛  االأمكنة  الت 
ّ
حتو الكاتب  يرقب 

عدم  على  ة 
ّ
املبني املختلفة  حيواتهم  يف  تفكريه 

الّتهجري،  ات 
ّ
وعملي احل��رب  عن  الّناجت  اال�ضتقرار 

ويبّث  املعا�س،  الواقع  ي�ضخر من  نف�ضه  الوقت  ويف 

 
ّ
احلياتي االأفق  عن  للّتعبري  ة 

ّ
الّداللي ال�ّضحنات  هذه 

ات 
ّ
واآلي املثاقفة  بدرا�ضة  يقوم  حيث  ؛ 

ّ
واالجتماعي

حتقق  يف  رغبة  املنفتح  واأفقها  احلديثة  التفكري 

روؤيا ا�ضت�رسافية تهم اأ�ضا�ضا الّتغيري املطلوب. وعلى 

غم من ميول العرب اإىل احلداثة اإال اأنها ما تزال 
ّ
الر

الثقايف من جهة، ومتثلها  مرفو�ضة على امل�ضتوى 

ة.
ّ
كق�رسة يف املظاهر االجتماعي

ة 
ّ
  ي�ضعى الكاتب يف الن�س الرحلي اإىل تفكيك اإ�ضكالي

ة ور�ضد متثيالتها، وت�ضوير رف�ضها 
ّ
العربي ة 

ّ
الهوي

غم 
ّ
للغرب عن طريق اإظهار �رساعها القدمي على الر

من تقليدها له، اأو ي�ضمه الكاتب ب�«الّتقليد االأعور«؛ 

اإىل  فيعمد  اجلماعة؛  م��راآة  يف  ب��ريوت  اأن  يرى  اإذ 

اأهلها؛  عي�س  واأمن��اط  املدينة  حياة  اإىل  التطرق 

وكاأّنه يعّد هذه احلداثة زائفة اأو ناق�ضة؛ الأن العرب 

الفرد داخل هذا  ن 
ّ
كون بتقاليدهم؛ حيث يتكو

ّ
يتم�ض

ح�ضب  عليه  املفرو�س  الّتغيري  يف  املديّن  املجتمع 

فهو  ا؛ 
ّ
جزئي ال 

ّ
حتو اأو  تغيريا  بو�ضفه  البيئة  طبيعة 

الت�ضور يح�رس  ر؛ وهذا 
ّ
الّتطو ياأخذ طرًفا من  كمن 

بّزي  يو�ضف  الكاتب  ملوقف  مغايرا  ت�ضورا  بعده 

على  وقدرتها  الكتابة  باأ�ضئلة  ا 
ً
وعي اكت�ضب  اّل��ذي 

هدم احلدود، ومنطقها الراف�س للت�ضورات اجلاهزة، 

وهو ما يرتجمه ن�ضه الذي يربز مدى متكن الكاتب 

ا 
ً
ق��ادر فاأ�ضبح  املتوازنة؛  الت�ضوير  اإمكانات  من 

له 
ّ
وتقب والعامل  باالأ�ضياء  عالقته  عن  الّتعبري  على 

هذه  يّدعون  اّلذين  معظم  رف�ضه  اّل��ذي  لالختالف 

احلداثة اأو يعي�ضون يف ظّل خيمة من �ضعاراتها. 

جماليات العبور

ة ال�ّضاعر الكا�ضف 
ّ
ظهر الكاتب ولعا �ضديدا ب�ضخ�ضي

ُ
ي

من  متنح  خمتلفة  جمالية  روؤى  لبناء  واملتطلع 

بناها  التي  ومواقفه  احلياتية،  الذاتية  التجربة 

احلياة  ب��ظ��روف  واحتكاكه  ت��اأث��ره  م��ن  انطالقا 

يف  عاينه  اّلذي  والّتهجري  ة، 
ّ
واالجتماعي ة 

ّ
يا�ضي

ّ
ال�ض

اّلذي  قيب 
ّ
الر دور  فيمّثل  الّطفويّل،  الوعي  مرحلة 

تلتقطه عينه من م�ضاهد  انطباعاته، وما   عن 
ّ

يعرب

قا�ضية قد ت�ضل اإىل حّد االأمل و�ضطوته على الذاكرة.

واأ�ضئلتها  التحوالت  طبيعة  يف  بّزي  يو�ضف  يتاأمل 

يا�ضي 
ّ
ال�ض امل��ح��ّل��ل  دور  تقم�س  ع��رب  امل��رب��ك��ة 
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اأحادية  زاوي��ة  اإىل  ي�ضتكني  ال  ال��ذي   
ّ
واالجتماعي

ثابتة، بل ينظر اإىل االأ�ضياء من وجهات نظر متعددة 

االأم،  الوطن  بو�ضفها  بريوت  فتح�رس  نهائية؛  غري 

اأثناء جتربة  والّدول اّلتي يرغب يف ا�ضتك�ضافها يف 

 وجوالته 
ّ
حفي

ّ
التنقل واالرحتال بوا�ضطة عمله ال�ض

الّت�ضاّد  اأداة لر�ضد بنيات  القلم  العامل؛ ليغدو  حول 

يف  اإلينا  ليقدم  احلياة،  ومنط  العي�س  اأ�ضاليب  يف 

هذا الكتاب املمتع عينا القطة ملا هو حمدود وغري 

حمدود يف االآن نف�ضه، وكذا اال�ضتقرار والال�ضتقرار، 

البحث  فر...حماواًل 
ّ
وال�ض ب��ريوت  يف  االإقامة  بني 

م�ضتح�رسا  ة 
ّ
االأوروبي ال��ّدول  يف  راآه  ملا  �ضبيه  عن 

ب�ضكل  الكتابة  يف  ي�ضتعيدها  التي  ة 
ّ
الّلبناني احلرب 

وحا�رسها  الذاكرة  يف  مرتني  يتكرر  اجلرح  يجعل 

يف  جميال  ي��ك��ون  ي��ك��اد  اجل���رح  م��ن  ال��رغ��م  على 

بق�ضاوة  الكاتب يف ت�ضويره  التي جنح  االأمل  كتابة 

االإبداعية  بح�ضا�ضيته  يد�ضها  التي  الالفتة  �ضخريته 

واعية  ال�ّضاعر  ة 
ّ
�ضخ�ضي ت�ضبح  حيث  التخييل؛  يف 

حتى وهي ت�ضطدم مع واقعية الواقع بعد جملة من 

اهنة. 
ّ
ال�ضفعات التي يتلّقاها من االأحداث الر

اإن كتابة يو�ضف بّزي تتميز مبجموعة من اخل�ضائ�س 

يعتمد  الذي  الت�ضوير  م�ضتوى  على  �ضواء  اجلمالية 

التناوب من اأجل اإبراز طبيعة ت�ضكل ال�ضور املختلة 

واملتوازنة يف عملية املثاقفة، وجماليات املقارنة 

التي ال تتخذ مظهرا تقريريا �رسفا بقدر ما تعمد اإىل 

فخالل  وال�ضخرية؛  والذاكرة  ال�رسد  بوا�ضطة  ب�ضطها 

وكان  ب��ريوت،  �ضور  تذّكر  عن  يتوّقف  مل  رحلته 

ة باأنظمتها وانفتاحها 
ّ
ي
ّ
يتمّناها كما الّدول االأوروب

ا ال�ّضعر. 
ً

واهتمامها بالّثقافة وخ�ضو�ض

وتتبّدى ده�ضة الكاتب يف حمطة العبور اإىل عا�ضمة 

والغريبة؛  احلديثة  معاملها  اأم��ام  باري�س  االأن��وار 

وال�ّضوارع،  والعمران،  الّلوفر،  متحف  اًل 
ّ
متاأم فيقف 

ومطار �ضارل ديغول، ومتثال موليري. ليعود بتفكريه 

عاي�ضه.  وم��ا  ب��ريوت  اإىل  املقارنة  هاج�س  حتت 

ة 
ّ
وا�ضفا ليلته االأوىل فيقول: »ال ن�رسات اأخبار عربي

 االأبدان فقط انفتاح 
ّ
ة وال برامج توك �ضو ت�ضم

ّ
لبناني

طبيعة  اإن  املنع�س«.  البارد  والهواء  للماء  مغامرة 

والتمايزات  الفروقات  يدرك  الرحالة  جتعل  الروؤى 

الثقافية  املظاهر  لبع�س  رف�ضه  عربها  ميرر  التي 

ال  التح�رس  واأ�ضكال  فال�ضور  االأم،  ت�ضم وطنه  التي 

ترتبط فقط مبا هو خارجي بقدر ما تت�ضل باالإن�ضان 

على م�ضتوى التهذيب، واالن�ضباط. اإن عقارب الزمن 

تبدو متباينة يف عّد اإيقاع احلياة بني العا�ضمتني. 

ني 
ّ
يتحّدث يو�ضف بزي عن اجليل اجلديد من الفرن�ضي

�ضباب  مع  اخلا�ضيات  بع�س  يتقا�ضمون  بو�ضفهم 

يوليها  التي  اخلا�ضة  العناية  اإىل  ملمحا  ب��ريوت، 

�ضان  فجادة  واملكتبات  الكتب  اإىل  ون 
ّ
الفرن�ضي

مي�ضال مليئة بالكتب اإىل درجة اأن الكاتب ي�ضفهم 

ب�»�ضعب القراءة«، وميلهم نحو الفّن عامة. 

اأ�ضماء  رحلته  اأح��داث  �رسد  يف  الكاتب  يدمج  كما 

 عن ثقافة الكاتب 
ّ

ة لالأمكنة واالأ�ضخا�س تعرب
ّ
غربي

ة عنها، وياأخذنا بعدها 
ّ
الذي يقدم اإلينا ملحة تاريخي

ة، ويغو�س بنا يف ح�ضارتها مقارًنا 
ّ
اإىل اال�ضكندري
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ة 
ّ
اال�ضكندري ًفا على 

ّ
املا�ضي واحلا�رس، ومتاأ�ض بني 

القدمية ومعاملها كما هو االأمر بالن�ضبة اإىل املرفاأ، 

اأزمنتها  م�ضتح�رسا  الّتجارة  وحركة  والعمران، 

املقدوين؛  واال�ضكندر  املاليك  ��ام 
ّ
اأي حّتى  املتعددة 

هاتها 
ّ
وت�ضو ة 

ّ
اال�ضكندري خ�ضارة  ي�ضف  وك��اأّن��ه 

الكاتب  ير�ضدها  اّلتي  الت 
ّ
الّتحو ه��ذه  احلديثة؛ 

للمدينة  �ضمة مميزة  لتغدو  مدينة بريوت  من  بداأت 

�س كثريا 
ّ
ل الذي قو

ّ
العربية يف �ضريورة هذا الّتحو

من املالمح التي كانت جتعل من عتاقتها �ضكال من 

اأ�ضكال احلداثة التي تخرتق االأزمنة.

الفائقة  الكاتب  الرحلة هذا بقدرة  كما يتميز كتاب 

الرومايّن  على ت�ضوير جولته داخل روما بعمرانها 

عقد  اإىل  اأي�ضا  بنا  ينتقل  كما  ومنحوتاتها،  القدمي 

مقارنة جميلة بني غزة التي �ضكلها متخيله، وغزة 

الواقع را�ضدا اختالفا عميقا بني واقع بريوت وواقع 

على  ق 
ّ
الّتفو على  ي�رس  �ضعبا  بو�ضفهم  ني 

ّ
الغّزاوي

غم 
ّ
الفقر، وتعّلقهم مب�ضتوى الئق من احلياة. فعلى الر

الوفرة،  مظاهر  على  حافظوا  اأّنهم  اإاّل  نكبتهم  من 

والّطبابة،  ال�����ّض��وارع،  على  �رسيعة  ب�ضورة   
ّ
فيمر

 
ّ
العدو ومناف�ضتهم  اأهلها،  ة 

ّ
وع�رسي وامل�ضت�ضفيات، 

تهم للحياة. وال ين�ضى 
ّ
 انطالًقا من حمب

ّ
االإ�رسائيلي

ومركز  العامل،  م�ضت�ضفى يف  اأ�ضهر  ال�ّضفاء  م�ضت�ضفى 

 ،
ّ
الفل�ضطيني واجل��رح  االأمل  د 

ّ
يج�ض اّل��ذي  كامرياته 

وثيقة  فهو  ة 
ّ
الفل�ضطيني ة 

ّ
الق�ضي اأح��داث  ويخت�رس 

فتح  ���رساع  عن  يكتب  كذلك  ح��دث.  ملا  تاريخية 

وحما�س.

كما يعقد مقارنة بني اأملانيا وبريوت؛ وكاأّن الكاتب 

يتاأرجح بني عاملني داخل بريوت عامل الواقع وعامل 

ة باملناطق 
ّ
اأملانيا ثمة خرائط تف�ضيلي احللم؛ ففي 

ا يف لبنان. 
ًّ
لتحديد املوقع وهذا االأمر ما زال بدائي

الثورة  اأّن  نكت�ضف  ليجعلنا  اجلزائر  على  بنا   
ّ
ومير

 الّلغة والفكر واالأدب.
ّ

مت�س

يتقّدم بّزي يف الكتاب عرب الّزمن في�ضل اإىل القاهرة 

ال�ّضوارع،  يف  وال�ّضغب   2012 الّتحرير  وم��ي��دان 

 اّلذي 
ّ
حفي

ّ
 وال�ض

ّ
يا�ضي

ّ
وميّثل الكاتب دور املحّلل ال�ض

مطار  بني  يقارن   
ّ
ثم االأح��داث.  حقيقة  عن  يك�ضف 

النا�س  وازدح��ام  ال�ّضارقة  ومطار  وفراغه  بريوت 

بريوت.  مطار  تفوق  اّلتي  فر 
ّ
ال�ض عوملة  عن  ا 

ً
تعبري

تركيا حيث  ة يف 
ّ
الّثقافي املهرجانات  اإىل  ق 

ّ
ويتطر

جتتمع الّلغات والّثقافات...ليعود بنا يف النهاية اإىل 

ويبقى  �ضغرية،  مدن  اإىل  لها 
ّ
وحتو بريوت  متزقات 

ليتذّكر  واحل��م��را.  ب��ريوت  را���س  يف  امل��ديّن  العي�س 

لي�ضّلم  والديه  الكاتب طفولته ومنط حياته مع  هنا 

يف  اأف�ضل  حياة  له  �ضتكون  اّل��ذي  ابنه  اإىل  ة 
ّ
املهم

بريوت. ليختم كتابه بهذه العبارة:« كيف ميكن اأن 

ذاك ما هو ملقى على عاتق  يتنّف�س؟  جنعل احلجر 

ابني وجيله، كي ال تبقى بريوت كما ع�ضناها فكرة 

ة م�ضتحيلة«. 
ّ
افرتا�ضي

يقيم يف  بوابة نحو حلم  اإن كتاب يو�ضف بزي هو 

حدين: حلم باالإقامة يف الذاكرة بو�ضفها اأداة لروؤية 

من  اخل��وف  وحد  امل�ضتقبل،  وا�ضت�رساف  احلا�رس 

اأي�ضا،  امل�ضايق  ويف  موؤجلة،  تظل  حداثات  تهدمي 

اإلينا روؤى جمالية  الرحلة هنا تقدم  اأن  يبدو  حيث 

بني وعي االأثر املرتبط بالثقافة والفنون بو�ضفها 

املدن  واقع  يف  وزيفها  التح�رس،  اأ�ضكال  من  �ضكال 

التي  التي تخل�ضت من كل مظاهر احلداثة  العربية 

اإن  االإن�ضان.  يف  وال  املعمار  يف  ال  ماثلة  تعد  مل 

الكتاب يدفعنا اإىل تاأمل طبيعة الوعي الذي ي�ضدر 

تقدمي  يف  جنح  الكاتب  اأن  غري  العربي  واقعنا  عن 

الذي ين�ضده  �ضورة متوازنة عن ح�ضارتنا، واالأمل 

الكاتب يف اجليل اجلديد الذي يحمله االبن، وي�ضلم 

اجلمالية  الروؤيات  ترتجم  اإن�ضانية  �ضورة  يف  اإليه 

اأجل حوار فعال  اإليها من  باأم�س اجلاجة  التي هي 

بني االأجيال بعيدا عن منطق الو�ضايا القاتلة لكل 

اإبداع متجدد ميكن اأن يح�ضن االأفق الذي ميكن اأن 

ي�ضهم يف بناء حداثات ال تبقى يف م�ضتوى التنظري 

بقدر ما ميكن تلم�س جمالياتها يف احلياة. 
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مفتوحًا،  ن�ضًا  وليلة»  ليلة  «األ��ف  حكايات   
ْ
ظلَّت

وقاباًل  نهائيًا،  اكتمااًل  مكتمل  غري  اأن��ه  مبعنى 

ال�ضياغة  واإع��ادة  واحلذف،  امل�ضتمرة،  لالإ�ضافات 

جماعي  ن�س  اإنه  ذلك  القرون،  مر  على  والتوجيه، 

على  وقادر  متعددة،  ثقافات  من  م�ضادره  هجني 

لتعزيز  الهجنة  هذه  عنا�رس  من  املزيد  ا�ضتقبال 

ن�س  اأنه  ذلك  املفتوحة،  والفنية  الثقافية  هويته 

الفنية  واجلغرافيا  الثقافات  تداخل  اأ�ضا�ضًا من  ن�ضاأ 

واالجتماعية التي تتالقح يف متونه موا�ضاًل رحلة 

ال�رسق  من  تقدمها  يف  خريطتها  تت�ضع  �ضاللية 

حتى الغرب. فمنذ م�ضادر احلكاية املركزية االأوىل 

بجرعة  املمزوجة  فالفار�ضية  الهندية  اجلذور  ذات 

هنل�ضتية يف القرن ال�ضابع امليالدي، اجتهت جغرافيا 

احلكايات نحو وادي الرافدين، ومتركزت على نحو 

خا�س يف بغداد ذات الهوية العبا�ضية التي احتفظت 

التا�ضع  للقرن  تعود  عربية  اأدبية  بالغة  من  ب�ضيء 

وعربت  امليالديني،  ع�رس  واحل��ادي  العا�رس  حتى 

وادي  اإىل  بو�ضولها  العربية،  اأفريقيا  اإىل  اآ�ضيا  من 

نكهة  الن�س  على  املرحلة  هذه  على  لت�ضفي  النيل 

ة  اأقرب اإىل ال�ضعبية لغة ووقائع و�ضخ�ضيات م�ضتمدَّ

الثاين ع�رس  القرنني  اأجواء م�رس اململوكية يف  من 

والثالث ع�رس امليالدي. 

من  ي��خ��ُل  مل  اأوروب����ا  نحو  احل��ك��اي��ات  ع��ب��ور  لكن 

الذي  الوقت  يف  منتحلة!  باأنها  و�ضفت  اإ�ضافات 

بقيت فيه ما يفرت�س اإنها حكايات اأ�ضلية، جمهولة 

املوؤلف ومتعددة امل�ضادر والثقافات.

فالن�س الذي ذكره امل�ضعودي )957 م( يف »مروج 

الذهب« هو بالتاأكيد لي�س الن�س الذي نقراأه االآن.

حكايات  برتجمة  غاالن  انطوان  الفرن�ضي  قام  فقد 

ن�رس  م��ن  ق��رن  م��ن  اأك��ر  قبل  وليلة»  ليلة  «األ���ف 

 -  1775( هاب�ضت  ماك�س  االأمل���اين  امل�ضت�رسق 

وليلة« يف  ليلة  »الألف  اأول ن�س عربي   م(   1839
اأوروبا.

لبع�س  االأ�ضلية  العربية  امل�ضادر  بقيت  لذلك 

اأنَّ  الالفت  وكان  طويل،  لوقت  غام�ضة  احلكايات 

ثمة �ضت ع�رسة حكاية يف كتاب غاالن، مل ترد يف 

معروفة  عربية  نة 
َّ
مدو اأي  يف  وال  »هاب�ضت«  ن�رسة 

درا�ضة  يف  املخت�س  دفع  ما  وهو  الوقت،  ذلك  يف 

امل�ضادر االأ�ضلية للحكايات الدكتور حم�ضن مهدي 

يف كتابه عن االأ�ضول العربية الألف ليلة وليلة اإىل 

ع�رسة  ال�ضت  الق�ض�س  تلك  انتماء  ب�ضحة  الت�ضكيك 

اإنها و�ضفها بامللفقة »ولي�س  بل  ليلة وليلة،  الألف 

لها اأية قيمة! اإذ ال دليل على اأن لها م�ضادر عربية«

الثامن  للقرن  تعود  متاأخرة،  خمطوطة  اأن  بيد 

مكتبة  يف  النتان  جريوم  الفرن�ضي  اكت�ضفها  ع�رس، 

1993. ك�ضفت احللقة املفقودة يف  الفاتيكان عام 

امل�ضدر اخلفي للحكايات املتاأخرة

من »األف ليلة وليلة« حلنا دياب

حممد مظلوم *

  * شاعر وكاتب من العراق



الع�ضور  وبني  والغرب.  ال�رسق  بني  العربية  الليايل 

اجلرعة  متثل  وهي  املتاأخرة.   والع�ضور  العبا�ضية 

القابلة  للحكايات  النمطية  ال�رسدية  يف  االأخ��رى 

ولكن  وال�ضخ�ضيات  ال���رواة  من  مزيد  ال�ضتقبال 

وتك�ضف  الغام�ضة.  و�ضحريتها  ال�ضعبة  ب�رسوطها 

الكامل  اال�ضم  عن  االأوىل  للمرة  كذلك  املخطوطة 

للحكواتي ال�ضوري: »اأنطوان يو�ضف حنا دياب«

ن�ضختها  اأه��دى  قد  ك��ان  ال��ن��ادرة  املخطوطة  ه��ذه 

عام  الفاتيكان  مكتبة  اإىل  حلبي   
ٌّ

ق�س الوحيدة 

دار  عند   2015 عام  بالفرن�ضية  و�ضدر   ،1926
«�ضندباد-اآكت �ضود» وقامت الفرن�ضية ذات االأ�ضول 

بتحقيقه  فحمة«  »ب��ويل  اأي�ضًا  احللبية  ال�ضورية 

بينما  هيربغي«  »برنار  مع  باال�ضرتاك  وترجمته 

ن�رست املخطوطة بن�ضها العربي االأ�ضلي هذا العام 

2017 بعنوان: »حنا دياب: من حلب اإىل باري�س« 
م�ضطفى  حممد  بتحقيق  اجلمل/بريوت(  )دار  عن 

اجلارو�س و�ضفاء اأبو �ضهال جربان.

ال�ضوري حنا دياب اإذن الذي راأى فيه بورخي�س باأنه 

هو  غ��االن  حلكايات  والغام�س  اخلفي»  «املوؤلف 

امل�ضدر العربي املغمور لتلك احلكايات ال�ضت ع�رسة 

بابا«  »علي  واأ�ضهرها  غ��االن،  كتاب  يف  امل�ضافة 

تربز  املرحلة  هذه  ويف  وامل�ضباح»  الدين  و«عالء 

ال�ضخ�ضية ال�رسدية »مرجانة« يف مقابل ال�ضخ�ضية 

ال�رسدية التقليدية �ضهرزاد، وهكذا دخلت اأنثى اأخرى 

راوية للحكايات. لكنَّ الراوي يف كلتا احلالتني ذكر، 

على االأرجح، تخفى يف �ضخ�ضية اأنثى!

 قد ال يكون دياب املوؤلف االأ�ضلي لتلك احلكايات، 

فهو يقول يف كتابه اإنه روى لغاالن ق�ض�ضًا يعرفها. 

مما ي�ضري اإىل اأنها كانت متداولة �ضفاهيا يف �ضوريا 

ويف حلب حتديداً، واإن مل يكن هناك اأي اأثر مكتوب 

ال�ضتة  للحكايات  ترجمته  يف  غاالن  نه 
َّ
دو ما  قبل 

م�ضدر  اأقدم  اإزاء  بالتاأكيد  لكننا  امل�ضافة.  ع�رسة 

معروف لهذه احلكايات حتى االآن.

دياب  يك�ضف  كتابه،  لها  خ�ض�س  التي  رحلته  يف 

وتزويده  باري�س،  يف  بغاالن  املتكررة  لقاءاته  عن 

باحلكايات. وي�ضف غاالن باأنه رجل عجوز يبحث 

األف ليلة وليلة. كان غاالن يف  عن تتمة حلكايات 

نف�ضه  اأما دياب  ال�ضاد�س من عمره.  العقد  منت�ضف 

فقد كان �ضابًا يف الع�رسين.

بني  ما  الواقعة  تلك  وحتديداً  نف�ضه  غاالن  يوميات 

فرتة  وه��ي   ،1710 الثاين  وك��ان��ون   1709 اآذار 

وجود دياب يف باري�س. ن�رست كملحق يف الكتاب 

الراوي  اأن  تك�ضف  وهي  الدين  ن�رس  �ضكري  برتجمة 

االأ�ضلي للحكايات امل�ضافة على الليايل يف ترجمة 

غاالن هو حنا دياب، واإن امل�ضت�رسق الفرن�ضي قام 

�ضفاهًا  الراوي  من  بع�ضها  �ضمع  اأن  بعد  برتجمتها 

ن 
ِّ
فدو االآخر منه خمطوطة كاملة.  ت�ضلم بع�ضها  اأو 

�ضمعها  التي  الق�ض�س  لتلك  ملخ�ضات  يومياته  يف 

تلك  يف  االخ��ت��زال  م��ن  ال��وا���ض��ح  وم��ن  �ضفاهيًا، 

الن�ضيان  خ�ضية  عجل  على  نها 
َّ
دو اأنه  التلخي�ضات 

ق�ضة  اأن  الالفت  لكنَّ  الح��ق��ًا.  لها  يعود  اأن  على 

دياب  له  �ضلَّمها  ال�ضحري«  وامل�ضباح  الدين  »عالء 

خمطوطة، وقام غاالن برتجمتها بعد �ضنة من ذلك!

يناير   10 بتاريخ  يومياته  يف  االأخ��ري  يكتب  اإذ 

من  العا�رس  اجلزء  ترجمة  »اأجنزُت  يلي:  ما   1710
األف ليلة وليلة عن الن�س العربي الذي و�ضلني على 

ا اأو جان الّديبي الذي جاء به ال�ضيد لوكا اإىل  يد حَنّ

ال�رسق.  اإىل  االأخرية  رحلته  من  عودته  عند  فرن�ضا 

اأكن  ومل  نوفمرب  �ضهر  الرتجمة  هذه  بداأت  قد  كنت 

اأ�ضتغل عليها �ضوى يف امل�ضاء«

عنها  يتحدث  التي  ال�رسق  اإىل  الرحلة  تلك  ما  لكن 

غاالن وما هي خلفية هذا الرجل الذي �ضحبه معه 

الرحالة امل�ضتك�ضف الباحث عن النفائ�س؟

ع�رس  الرابع  لوي�س  مبعوثي  اأح��د  لوكا  ب��ول  ك��ان 

النفي�ضة من جموهرات  التحف  اأر�ضلهم جلمع  الذين 

اأن  ويبدو  ال�رسق  من  اآثارية،  ولقى  وخمطوطات، 

املاروين  التي جلبها معه كان ذلك  االأغلى  التحفة 

لنا  قفز  ال��ذي  ال�ضوري  احلكواتي  ه��ذا  حلب.  من 

�ضخ�ضية من  اأنه  لو  تاريخ مطمور، كما  فجاأة، من 

�ضخ�ضيات األف ليلة وليلة.
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تبداأ املذكرات، التي فقدت خم�س اأوراق من م�ضتهلها، 

من ذهاب حّنا الأحد االأديرة املارونية لكي يرتهنب، 

االأكلريو�س  حياة  من  بنفور  �ضعر  ما  �رسعان  لكنه 

فهو  الرهبان.  ثياب  فيها  ارت��دى  التي  اللحظة  يف 

خملوق  لكنه  والزهد،  واالعتكاف  للعزلة  يخلق  مل 

هنا  من  اال�ضتك�ضاف.  وحياة  واملغامرة  لالنفالت 

كان لقاوؤه ببول لوكا م�ضرييًا، فالرحالة الفرن�ضية 

يعاين من م�ضكلة اللغة، فطلب من املاروين احللبي 

اأن يكون مرتجمًا له يف رحالته مع وعد باأن يجد 

باملكتبة  العربية  الكتب  ق�ضم  يف  للعمل  مكانًا  له 

القراءة  يجيد  كان  اأنه  نفهم  حيث  باري�س،  امللكية 

ا  حنَّ ا�ضت�ضعر  وهنا  والفرن�ضية.  بالعربية  والكتابة 

ج( 
َّ
وبتفر الدنيا  يف  )ي�ضوح  لكي  الدير  ترك  ال��ذي 

احلكواتي  التقى  وهكذا  و�رساعه  بو�ضلته  وجد  اأنه 

ال�ضغف  يجمعهما  الفرن�ضي  بالرحالة  ال�ضوري 

باملغامرة، فعربا معًا اإىل »ج�رس ال�ضغور« يف اأدلب 

فطرابل�س ف�ضيدا بلبنان. حيث تبداأ من هناك رحلته 

اإىل اأوربا التي يرويها لنا ب�رسد يجمع بني الت�ضويق 

اأو  رواية  يف  اإ�ضهامه  اأنَّ  يوؤكد  ما  وهو  واملغامرة، 

كتابة الن�ضو�س لغاالن اأ�ضا�ضي وحقيقي، فالكتاب 

ال�رسد  يف  وم��ه��ارة  حكواتية  خ��ربة  على  ينطوي 

رغم  باحلدث  واالإم�ضاك  تعبريية  وقدرة  واأ�ضوله، 

ُقْل  بل  العامية،  اللهجة  ا�ضتخدام  اأن  كما  ت�ضعباته، 

املحلية،  والعامية  الف�ضحى  بني  الهجينة«  »اللغة 

اأخرى  �ضمة  املذكرات  كتابة  يف  والوافدة،  العربية 

ا�ضتخدمها؟  عامية  اأية  لكن  اأهميته،  الكتاب  متنح 

اإنها لي�ضت جمرد »لهجة« مدينته، اأو طائفته، لكنها 

على  كما  ع��ّدة  قوامي�س  على  املفتوح  ع�رسه  لغة 

اأن  ذل��ك  �ضتى،  و���رساع��ات  وا�ضتقطابات  والءات 

الرحلة نف�ضها واإن هيمنت على روايتها لغة و�ضيطة 

بني العامية والف�ضحى، اإال اأنها جمعت يف هجنتها 

اإىل  عربية  من  كلها  والع�رس  ال�ضفر  لغات  الثقافية 

عامية �ضورية، ت�ضمل احللبية وال�ضامية والبريوتية، 

يف  اأ�ضهم  مما  واالإيطالية.  والفرن�ضية  الرتكية  اإىل 

جعل ال�ضخ�ضيات تتحرك يف زمنها وثقافة ع�رسها 

متامًا، حتى لت�ضعر واأنت تقراأها باأنك تعود �ضعوريًا 

املعنى  بهذا  متثل  وهي  كتابتها،  زمن  اإىل  وتذوقًا 

الفرتة،  تلك  يف  ال�ضعبي  ل��الأدب  منوذجية  �ضورة 

تنعك�س فيها تفا�ضيل ممتعة من لهجات، وعادات 

واأزياء ومنط معي�ضة، ومطابخ، يف ن�س اأدبي م�ضحون 

ببالغة احلياة، ولي�س باملعرفة، وي�ضدر عن الثقافة 

الع�ضوية، ال الذهنية. اإ�ضافة اإىل الرباعة الت�ضويرية 

التفا�ضيل  ا�ضتعادة  يف  املده�ضة  ودقته  للموؤلف 

يتذكر  فهو  عليها.  قرن  ن�ضف  من  اأكر  مرور  رغم 

َدا�س! التي  ار وامْلَ لون القمي�س والقنباز وحتى الزنَّ

ارتداها اأول مرة عند حماولة ترهبنه الفا�ضلة. قبل 

 منها فراراً بعيداً يف رحلة �ضندبادية مثرية، 
َّ
اأن يفر

لينجز لنا عماًل الفتًا متتزج فيه الفكاهة باملاأ�ضاة، 

اقت�ضى  وحيثما  بعناية  مبني  تناظري  تكوين  يف 

بني  ما  بالتحديد،  واأ�ضفاره،  حياته  اأن  بل  احلال. 

اأهوال الرب واأنواء البحر والقرا�ضنة والرياح ت�ضبه اإىل 

حد بعيد تلك املغامرات ال�ضندبادية املاأثورة، حيث 
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ي�ضادف االأهوال يف البحر والغرائب والعجائب يف 

بنزعة  م�ضاد،  باحتيال  احتيال  عن  وي��روي  الرب، 

االأثرية  احلكايات  يف  املعهودة  والعيارة  ال�ضطارة 

يف الن�س... الخ.. ولذا يبدو ا�ضتنتاج التقدمي، باأن يف 

الق�ض�س التي رواها دياب لغاالن �ضيئًا من حياته، 

لهو �ضيء معقوٌل، اإذ تظهر لنا املذكرات حنا ال�ضاب 

قلقًا حمتجًا على م�ضريه باحثًا عن حياة بديلة يف 

اجلغرايف  باملعنى  املكان  لي�س  دائمًا.  اآخر  مكان 

فح�ضب، واإمنا مبعنى »اليوتوبيا« التي ال ي�ضعها اأي 

مكان حمدَّد.

هذه املذكرات كتبها دياب بعد مرور اأربعة وخم�ضني 

عامًا، حني كان يف اخلام�ضة وال�ضبعني، ولذا فهي 

لتجربة  تظهري  واإمن��ا  راهنة،  حلالة  تدوينًا  لي�ضت 

اجلماعي  التاريخي  زمنها  من  انتقلت  م�ضتبطنة، 

الذي  العجوز  اإنه  ال�ضخ�ضي،  الفني  الزمن  لتحل يف 

اأخرى،  الفتى وكاأن كاًل منهما �ضخ�ضية  يروي عن 

املو�ضوعي  اإىل  ال��ذات��ي  م��ن  الفن  يخرج  وه��ك��ذا 

التحليل  نحو  املعا�ضة  التجربة  وتنزع  ال�ضامل، 

عنا�رس  الكتاب  يف  تتوافر  هنا  وم��ن  اف.  ال�ضفَّ

الأنواع واأجنا�س اأدبية عدة: ال�ضرية، والرواية، واأدب 

اإىل كونها وثيقة  اإ�ضافة  الرحالت، واالأدب ال�ضعبي 

جمهولة.  وجماعية  �ضخ�ضية  تواريخ  عن  ن��ادرة 

فاإنَّ  االأدبية،  لالأنواع  االأجنا�ضي  التعّدد  هذا  ورغم 

لالأجنا�س  مزيجًا  الن�س  جتعل  وا�ضحة  �ضمة  اأهم 

الرواية  فنِّ  من  لكل  ال�ضل�ضة  النقدية  ا�ضتجابته  هو 

واأدب الرحالت، فنحن هنا، اإزاء رواية حقيقية يعود 

زمن كتابتها اإىل منت�ضف القرن الثامن ع�رس، وهي 

اأقدم رواية عربية مبعنى ما، ونحن هنا نتحدث عن 

الطهطاوي  رفاعة  قبل رحلة  لباري�س  تدوين رحلة 

وانتباه  لكنها رحلة جتربة وحياة  قرن!  باأكر من 

اىل تفا�ضيل دقيقة عن االأمكنة واالأ�ضخا�س، ولي�ضت 

متكلف  الطهطاوي  فكتاب  ومثاقفة،  معرفة  كتابة 

يف بالغته، وم�ضنوع مبنهجية �ضارمة، بينما هنا 

تلقائية عامية متدفقة، تهرب با�ضتمرار من مركزية 

الغ��واءات  ت�ضتجيب  احلبكة،  جماليات  اإىل  احلدث 

ال�رسد املتداخل. كا�ضفة ومكت�ضفة للحياة، من بالط 

للمهاجرين  اليوميات  قاع  اإىل  ع�رس،  الرابع  لوي�س 

وموهبة  ق�ض�ضي  بت�ضويق  باري�س.  يف  واملواطنني 

ال�ضنعة،  الفطرة وبراعة  �رسدية جتمع بني تلقائية 

وتختلط فيها اخلرافة بالواقع.

تفا�ضيَل جمهولًة عن  الرحلة  لنا ف�ضول  تقدم  كما 

ال�ضام  وب��الد  املتو�ضط  حو�س  يف  احلياة  اأج���واء 

اأوائل القرن الثامن ع�رس،  اإيطاليا(  واأوروبا )فرن�ضا 

اإنها اأ�ضبه برحلة فينيقية اأخرى، يرويها لنا قدمو�س 

اآخر. وثمة �ضحر خمتلط بالواقعي تقع عليه  �ضوري 

اأو يقع عليك واأنت تقراأ، حتى كاأنك تتجول يف عوامل 

 من تلك 
ُّ
القرن الثامن ع�رس، وثمة نور خمتلف ي�ضع

الفرتة التي و�ضفت بت�رسع وجتنٍّ بالفرتة املظلمة.

ع�رس،  الثامن  القرن  يف  والغرب  ال�رسق  بني  حياة 

اال�ضتك�ضاف  بعد  حفري،  اآث��اري  اال�ضت�رساق  حيث 

اجلغرايف، وحيث التنقيب ح�ضاري ولي�س تاريخيًا 

من معامله املطمورة، فهو يتجه للبحث عن اللقى، 

وامل�ضكوكات، وحتى املخطوطات التي تبدو اأحيانًا 

الكتب  اإىل  منها  املطمورة  والكنوز  لالأثار  اأق��رب 

املن�ضورة.

ملك  لوجه  وحجر  �ضحيقة،  لع�ضور  معدنية  عمالت 

قدمي يف الطريق بني ك�رسوان و�ضيدا.

هذ  يتبع  الغرب،  طرابل�س  اإىل  االإ�ضكندرية  وم��ن 

القدمو�س ال�ضوري املتاأخر م�ضار الهجرة امل�ضيحية 

ويف  العثماين.  اال�ضطهاد  ب�ضبب  ال�ضام  بالد  من 

التكوين  �ضفر  من  نادرة  ن�ضخة  لوكا  ي�ضرتي  م�رس 

القدمي، لقاء  ال�رسجنيلي  التوراة مكتوبة باخلط  من 

فالح  من  فرعونية  ومومياء  قر�ضًا!  اأربعني  مبلغ 

األف  حكايات  اأهمية  ولكن  قر�ضًا.   250 ب�  م�رسي 

لكنها  تعود،  هي  وها  بثمن،  تقدر  ال  وليلة.  ليلة 

الفاتيكان  يف  فن�ضختها  اأخرى،  م�رسوقة  خمطوطة 

وطبعتها االأوىل لي�ضت بلغتها االأ�ضلية.

تال�ضق  اإىل  دي��اب  ينتبه  قرب�س  اإىل  �ضيدا  وم��ن 

القدي�ضني  متاثيل  انت�ضاب  واإىل  بالكني�ضة،  اجلامع 

امل�ضيحني يف اجلامع االإ�ضالمي. حتى لت�ضعر اأحيانًا 
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عن  ي��ورده��ا  التي  اليومية  امل�ضاهدات  تلك  م��ن 

التفاعل والتناق�س االإ�ضالمي امل�ضيحي يف قرب�س 

اللحظة  تلك  تنقطع عن  تكاد  الراهنة ال  اأن حلظتنا 

)القرب�ضية( امللتب�ضة يف اأوائل القرن الثامن ع�رس.

ملقابلة  لوكا  بول  ي�ضطحبه  فرن�ضا  ي�ضل  وحني 

لوي�س الرابع ع�رس، لكن لي�س بو�ضفه اكت�ضافًا لثقافة 

حيوانات  فيه  قف�ضًا  بيده  يحمل  وهو  بل  �رسقية، 

كان  واإن  لكن مظهر حنا، حتى  ال�رسق،  من  غريبة 

م�ضيحيًا ويتكلم الفرن�ضية، كان بالن�ضبة لبالط امللك 

غرابة  اأكر  بل  غرائبيًا  م�ضهداً  وعائلته،  وحا�ضيته 

من تلك احليوانات التي يحملها معه يف القف�س.

اال�ضت�رساق ال يعود هنا كما يف رواية كونراد «قلب 

كان  فقد  املنمق،  الرق  من  نوع  يف  واإمنا  الظالم» 

حنا �ضحية وعود �رسابية حيث مت افراغ حمتوياته 

بينما بقي هو لثالثة  ال�ضفاهية وتدوينها  الثقافية 

يك�ضف  اأن  قبل  واملجهولية  الغمو�س  رهني  قرون 

وحتت  املثرية.  احلكاية  تلك  املخطوطة  هذه  ن�رس 

 !
َ

وطاأة هذا اخلداع يعرب حنا عن �ضجره من باري�س

هكذا  اأخرى،  اأمكنة  نحو  ليدعوه  ال�ضفر  نداء  ويعود 

تخلى عن معلمه بول لوكا عندما حانت له فر�ضة 

لوكا  وان  خا�ضة  اآخ��ر.  رحالة  مع  اأخ��رى  لرحلة 

يف  العربية  الكتب  ق�ضم  يف  بتعيينه  وعده  ينفذ  مل 

املكتبة امللكية بباري�س. فعاد حنا من باري�س اإىل 

م�ضقط راأ�ضه يف رحلة عك�ضية ال تقل اإثارة و�ضعرية، 

يف  املتاأخرة  الغنيمة  باالإياب!  الغنيمة  من  را�ضيًا 

هذه التجربة املثرية التي يدونها يف كتابه.

االإطارية  ق�ضته  فاإن  وليلة«  ليلة  »األف  منط  وعلى 

واأقا�ضي�س  حكايات  داخلها  ت��ن��درج  املركزية 

الآخرين ي�ضادفهم يف االأمكنة املتعددة التي مير بها 

اأو ميكث فيها لفرتة. فهو البطل/ الراوي/ املوؤلف/ 

ال�ضارد. اإ�ضافة اإىل حكايات جتمع اخلرافة بالواقع 

يف  رحلته  عن  روايته  مع  تتحرك  �ضتى  اأزمنة  من 

موازاة زمنية الفتة. ق�ض�س عن اإك�ضري احلياة الذي 

ذهب ال�رسور 
ُ
مينح اأعماراً، واأخرى عن ال�ضحر الذي ي

الذين  املوتى  عن  ق�ض�س  ال��خ،  ال�����رسور  ويجلب 

التقليدية  العالقة  يف  ومفارقات  للحياة،  يعودون 

بني امللوك والرعية.

عن  ك�ضفًا  ن�ضميه  اأن  ميكن  ال��ن��ادر  العمل  ه��ذا   

وليلة«  ليلة  »األف  ال�ضورية املجهولة يف  امل�ضاهمة 

الهند  ال�رسق  من  جمهول  مكان  من  تنبثق  وه��ي 

وبالد فار�س، مكوثًا يف بغداد العبا�ضية، و�ضواًل اإىل 

م�رس اململوكية وها هي �ضوريا العثمانية توا�ضل 

التدفق ال�رسدي للن�س الذي ال يكاد يكتمل.

 
ٌّ
وهنا اأ�ضري اإىل خمطوطة اأخرى ل�ضوري اآخر )حموي

هذه املرة( وهي بني يدي قيد التحقيق االآن، حتتوي 

على روايات اأخرى لعدد من ق�ض�س »األف ليلة وليلة« 

ب�رسد خمتلف متامًا عن االأثر املتداول حاليًا، كما 

الواردة  املجهولة  االأ�ضعار  بع�س  على  اإنها حتتوي 

�ضعراء معروفني  اإىل  ليلة وليلة» من�ضوبة  «األف  يف 

اأو  دياب  حنا  فيها  عا�س  التي  احلقبة  اإىل  ينتمون 

اإىل  االأبيات  واإذا ما �ضحت ن�ضبة تلك  قبلها بقليل، 

�ضعرائها، فاإننا اأمام م�ضادر جديدة تك�ضف بتحديد 

دقيق الزمن الذي كتبت به تلك احلكايات املتاأخرة 

من ق�ض�س »األف ليلة وليلة«

باري�س«  اإىل  حلب  من  دي��اب  »حنا  كتاب  يغري  ال 

النقدية  الدرا�ضات  يف  ال�ضائدة  االجتاهات  م�ضار 

احلقيقية  وم�ضادرها  وليلة  ليلة  باألف  املتعلقة 

اإعادة  كذلك،  ي�ضتدعي  اإنه  بل  فح�ضب،  وامللتب�ضة 

النظر يف تاريخ ال�رسد والرواية يف االأدب العربي.

هنا  وم��ن  مكتوب،  �ضفاهي/  ن�س  اأم��ام  فنحن 

التعبري بدقة الفتة  اأهميته يف كونه وثيقة جتمع 

لذلك  املرئية  غري  االجتماعية  اخل�ضائ�س  عن 

الع�رس وعن طبيعة اللغة اليومية امل�ضتخدمة التي 

ال منلك ت�ضجيالت �ضوتية عنها! لياأتي كتاب حنا 

كاأنه �رسيط �ضوتي الأ�ضوات ونربات القرن الثامن 

ع�رس.
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اإخفاقات  اخلليجية  الن�ضوية  ال��رواي��ة  ت�ضتثمر 

االأنثى يف املجتمعات اخلليجية  و�ضعوبات  حياة 

مروجوها  ي�ضتقيها  التي  التابوات  من  بالعديد   ،

من الدين تارة ومن االأعراف والتقاليد تارة اأخرى 

املجتمعات  هذه  يف  املراآة  حركة  حتجيم  اأجل  من 

التي   ، االجتماعية  احلياة  يف  دوره��ا  واإ�ضعاف   ،

الدول  والتقنية  احل�ضارية  اجنازاتها  يف  تخطت 

املتقدمة ، بينما تقف املراأة / االأنثى يف هذا العامل 

املعنى  وبهذا   ، تتاأخر  بل  تتقدم خطوة  ال  متفرجة 

الدفاع  راية  حمل  على  اخلليجية  الروائية  حتر�س 

 ، او تخفيفها  التابوات  ، �ضد  هذه  امل��راأة  عن هذه 

يف  اخلم�ضينات  كتاب  كتابات  ت�ضبه  هنا  والكاتبة 

الوطن العربي الذين حملوا راية الدفاع عن االإن�ضان 

املهم�س املعدم  ، وحتملوا وزر هذا املوقف بال�ضجن 

او النفي او الت�ضييق على حرياتهم ، هنا جند الكاتبة 

اخلليجية تقوم بهذا الدور ، وت�ضتنفد كل طاقتها من 

اجل رفع هذا الظلم عن بنات جن�ضها .ولهذا فهي ال 

تعتني كثريا باالأ�ضكال الروائية .

ان��ط��وان  ها�ضيت   - ملتوية  )�ضيقان  رواي���ة  يف 

حفني  زينب  ال�ضعودية  للروائية  �س.م.ل..2014( 

)عن  تكتب  اأنها  معها  مقابلة  عرب  الروائية  تعلن 

املراأة املقهورة التي ال ت�ضتطيع اأن تقف اأمام عادات 

م�ضريها  اختيار  على  القدرة  متلك  وال  جمتمعها 

وي�ضي  لها(.  االآخ��رون  ير�ضمه  الذي  ال  تريده،  الذي 

عنوان الرواية بذلك ،فال�ضيقان امللتوية توؤ�رس حالة 

حركته  ممار�ضة  عن  اجل�ضد  فيها  ميتنع  تام  عجز 

اأن  تعني  هنا  اجلمع  �ضيغة  وا�ضتخدام   ، الطبيعية 

حالة العجز عامة وقد ا�ضت�رست يف جمتمع الرواية 

املجتمع  هذا  يف  والرجال  الن�ضاء  جمموع  على   ،

،ويتجلى ذلك على �ضلوك �ضابة �ضعودية تتمرد على 

تابوات عائلتها وجمتمعها ، وتعمد اإىل ك�رس رتابة 

التي  عائلتها  قيود  على  التمرد  واإع��الن   ، حياتها 

حملتها معها اإىل بالد الغربة - بريطانيا - .

يف  تعي�س  �ضعودية  عائلة  حياة  الروائية  تعر�س 

بريطانيا منذ 25 عاما ، �ضمن ثالث بنات ولدن يف 

بريطانيا وتعلمن فيها ، واالأب حا�ضل على �ضهادات 

عالية وميتلك حمال جتاريا كبريا يف لندن .

عائلة  حكاية  على  نتعرف  االأوىل  ال�ضفحات  ومنذ 

االأب م�ضاعد ، يف بريطانيا ووجهة نظره يف احلفاظ 

الغربة  يف  ال�ضعودي  واملجتمع  العائلة  تراث  على 

العائلة  ودخ��ول  الزائفة  امل�ضاحلة  هذه  ونهاية  

خالل  من  التامة  القطيعة  اأزم��ة  يف  ب��االأب   ممثلة 

يف  جمهول  مكان  اىل  �ضارة  الكربى  ابنتهم  هروب 

بداية عام 2007، اثر �ضفعة والدها لها باعتبارها 

مل  انها  اأمامه  اأعلنت  حني   ، معه  الت�رسف  اأ�ضاءت 

مما  را�ضدة،  القانون  نظر  يف  واأنها  قا�رسا(  )تعد 

الهوية فـي )�سيقان ملتوية( 

لزينب حفني

جميل ال�سبيبي *

 * روائي وكاتب من العراق



عليها  انهال  �ضعرها  اجلنون،�ضد   من  م�س  )اأ�ضابه 

�رسبا �س13(.

ف�ساءان يت�سارعان 

ا�ضت�ضافة ف�ضاءين  الروائية زينب حفني اىل  تعمد 

مت�ضارعني احدهما يف ال�ضعودية واالآخر يف لندن 

ما�ضي  باعتباره  الذاكرة  خالل  من  االأول  ياأتي   ،

الذاكرة  ال�ضاغط بكل قوته عرب خزين  ال�ضخ�ضيات 

يت�ضح  حني  يف  ويو�ضف(  )م�ضاعد  ب��االأب  املتمثل 

)لندن( واقعا فعليا تتخلق فيه بقية  االأخر  الف�ضاء 

خالل  ،وم��ن  خ��ا���س(  ب�ضكل  )االإن���اث  ال�ضخو�س 

 ، ال��وراء  اإىل  ال�ضد  قوة  نالحظ   ، االأح��داث  م�رسحة 

واالإ�ضغاء اإىل �ضوت املا�ضي وموروثاته عند االأب 

هوية  من  جزءا  املا�ضي  ذلك  يكون  بينما   ، واالأم 

غام�ضة وملتب�ضة عند �ضارة وزياد واجليل الذي ن�ضاأ 

تلغى   ، اخلفي  ال�رساع  هذا  خالل  ومن  الغربة،  يف 

الرواية  �ضخو�س  وت�ضعى  واأفكار،  هويات  وترف�س 

ف�ضاء  اإىل  الهروب  اأو  املوت   : املحتوم  حتفها  اإىل 

اآخر، يف حني تنكفئ �ضخو�س املا�ضي على نف�ضها 

يف رحلة حزن خا�رسة .

بتقنية  ويو�ضف  م�ضاعد  ح��ي��اة  ال��روائ��ي��ة  ت�����رسد 

ال�ضعودية  يف  ن�ضاأتهما   ، العلم  كلي  الغائب  �ضمري 

العاطفية  الدرا�ضة يف لندن وعالقاتهما  واإكمالهما 

مع  العالقة  اإدام��ة  على  ،وحر�ضهما  الدرا�ضة  اأثناء 

وتبدو  حمموالتها،  بكل  بالهوية  والتم�ضك  العائلة 

الأفق  مرمزا  اإط���ارا   ، ويو�ضف  م�ضاعد  �ضخ�ضيتا 

العالقات القدمية ، فهما هام�ضيني يف وجودهما يف 

املبطنة  االتهامات  رد  على  لهما  قدرة  وال  الرواية 

املقربني  او من  االأجانب  �ضواء من  التي تالحقهما 

عن   ، خا�س  ب�ضكل  وبناتهم  اأبنائهم   من  لهما 

هويتهما واملالب�ضات التي تكتنف اجواء هذه الهوية 

، فال�رسد يحملهما طائفني على متنه دون اأن يتيح 

ل�ضوتيهما اخلروج ، فهما هنا تعبري عن العالقات 

ال  الذي   ، املوروث  االجتماعي  وال�ضلوك  والتابوات 

 ، والنواهي  االأوام��ر  �ضوى  الدفاع  و�ضائل  من  ميلك 

وبهذا املعنى جاء ال�رساع بني احلياة اجلديدة يف 

الغرب وبني من ميثل الهوية الوطنية التي يحملها 

العربي يف الغربة واهية و�ضعيفة حيث تتوج وجهة 

النظر يف هذه الرواية  ل�ضالح احلياة اجلديدة بكل 

�ضلبياتها وايجابياتها .

�سراع الهويات  

�ضارة  ل�ضخ�ضية  وا�ضعة  م�ضاحة  الروائية  وتعطي 

وال�ضعودية  لندن  يومياتها بني  ب�رسد  تنه�س  التي 

م�ضتعينة  اخلا�س  وب�ضوتها  نظرها  وجهة  من 

اقرب  ال�رسد  من  جتعل  التي  الذاتية  ال�ضرية  بتقنية 

على  نتعرف  ال�ضرية  هذه  ويف   ، احلياة  وقائع  اإىل 

حياتها يف لندن وعالقاتها مع العراقي عادل الذي 

العراقية  بهويته  جم�ضدا  املا�ضي  اإىل  منتميا  يبقى 

عن  يقول  ،فهو  الغربة  يف  ن�ضاأته  من  الرغم  على 

مغارة  يف  م�ضكون  العراق  كل   ، �ضارة  يا  )اآه  بغداد 

يف  نتخيلها  كنا  التي  االأ�ضباح  مدن  مثل  طفولتي 

حت�س  باأنها  �ضارة  تخربه  وعندما  �س38(  �ضغرنا 

وكاأنها )مقيدة باأغالل غليظة ، كلما غا�ضت �ضاقاي 

تالحقني  املعامل  م�ضوهة  بوجوه  ا�ضعر   ، بلدي  يف 

يرد عليها بنربة  ام�ضي فيه �س38(  �ضارع  يف كل 

؟؟ �ضاحمك  اال�ضتعباد  االأوطان تخلق  )هل   : حزينة 

اهلل �س39( لكنه حني يعود اإىل العراق بعد التغيري 

القتل  نهايته  تكون   ، �ضعبه  مع  للتوا�ضل   2003
ب�ضيارة مفخخة ، وكاأنه عقاب ملن يتم�ضك بهويته، 

يف حني يبدو زياد الفل�ضطيني خارج الهويات ميثل 

مواطنا عامليا ي�ضتطيع اأن يعرب الهويات املت�ضابكة 

اعد  )مل  فل�ضطني  وطنه  عن  يقول  وهو   ، وعيه  يف 

ا�ضدق اأن هناك وطنا ا�ضمه فل�ضطني كان له وجود 

يف  يرى  كما  �س41(  العربي  العامل  خارطة  على 

اأحالم والديه بل يف اأحالم �ضعبه بال�ضالم واحلياة 

مبجداقني  يجدفان  )باأنهما  وطنهما  يف  االآم��ن��ة 

قدميني وقارب متهالك �ضيهوي اإىل القاع يف حلظة 

واإنكار  وطنه  عن  االغ��رتاب  به  ويبلغ  ...�س41( 

هويته بتعليق �ضاخر على ق�ضيدة حممود دروي�س : 
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اأر�ضنا لي�ضت بعاقر ...كل ار�س ولها ميالدها ، قائال 

( :اح�ضب انه ال جدوى من هذه املحاوالت اليائ�ضة 

ال�ضرتداد وطن اأ�ضبح يف خرب كان ...�س45(ويعلق 

اأمام  اأق��ف   (1948 حرب  يف  جده  ا�ضت�ضهاد  على 

، الأنه فقد  بالغبي  اإياه  ناعتا  �ضورة جدي واقرعه 

حياته من اجل �ضعارات جوفاء �س45(.ويف نهاية 

حلياتها   مكمال  �ضارة  اختيار  زياد  يكون  الرواية 

بعيدا عن عائلتها يف لندن .

املراأة �سهوة متحركة تغوي وتخرب 

االأنثى  تطلعات  على  بكامله  ال��رواي��ة  ع��امل  يبنى 

للتحرر من ع�ضف العالقات االأبوية املتوارثة و�ضلطة 

الن�ضو�س  �ضلطة تف�ضري  الذين ميلكون  الدين  رجال 

ال�ضوي للمراأة ب�ضكل  ال�ضلوك  الدينية  وو�ضع قواعد 

خا�س ، وبهذا املعنى ت�ضهم الرواية يف تكري�س ردة 

الك�ضف عن وجهة نظرها يف  فعل املراأة من خالل 

هذا العامل الذي ي�ضلبها حريتها وحياتها.

خالل  من  يبنى  ملتوية(  )�ضيقان  رواي��ة   عامل  اإن 

الرواية  اأق�ضام  معظم  ت�رسد  التي  �ضارة،  �ضخ�ضية 

التي   - املوؤلفة  قبل  من  اأكيدة  مب�ضاندة   - فهي   ،

لعامل  االآخرين  لل�ضخو�س  الدخول  تاأ�ضرية  تعطي 

الرواية وهي تقنية من اأهم التقنيات التي ت�ضتثمرها 

الروائية زينب حفني يف هذه الرواية ، يف �ضياغة 

اأخرى  اأ�ضوات  تعددية  عرب   ، املنولوجي  ال�ضوت 

توجيها  وموجها  للمراقبة  خا�ضعا  معظمها  يكون 

املوؤلفة  مع  بالت�ضامن  ال�ضاردة  قبل  ،من  خا�ضا 

الغا�ضبة واملتمردة على  االأنثى  اأ�ضئلة  بهدف طرح 

العامل  عن  نظرها  وجهة  وتغليب  حياتها  ���رسوط 

اأ�ضوات  ا�ضتثمار  عرب  بها،  يحيط  الذي  امل�ضاك�س 

او  القرين  متثل  باعتبارها  االأخ��رى  ال�ضخ�ضيات 

التابوات  �ضد  االنتقادات  اأق�ضى  وتلقينه  ال�ضبيه، 

�ضخو�س  عن  ت�ضدر  وهي   ، والدينية  االجتماعية 

يحيط  من  وكل  ردودها  منظومتها،ولتكون  خارج 

بها : االأب، االأم، اأقرباوؤها من الذكور واالإناث، على 

فيها  فاعلية  ال  خافتة  ردودا  االعرتا�ضات  ه��ذه 

مقارنة باأ�ضئلة وحوارات القرين وال�ضبيه متمثال يف 

�ضخو�س ربيكا وزياد وهيا ابنة عمها ....

عند  اإجابات  لها  جتد  مل  التي  املحرية  االأ�ضئلة  من 

والدها او املحيطني به تلك االأ�ضئلة عن دور )رجال 

التي  املنكر(  عن  والنهي  باملعروف  االأم��ر  هيئة 

)نلم�س فواجعها عن قرب يف اأ�ضارير بنات عمومتنا 

، ويف م�ضاهدة االأنوثة املقيدة يف الطرقات ، وداخل 

احلجرات املغلقة ...( )ملاذا يعكف رجال الهيئة على 

املراأة  ت�ضتطيع  ال  وملاذا   )...( ؟؟  الفتيات  مطاردة 

واالهم  عباءة �س82(  دون  البيت من  من  اخلروج 

حقوق  عن  الهيئة  تدافع  ال  مل��اذا   ( ذل��ك  كل  من 

الفقراء؟ هل دورهم حم�ضور يف تنقية االأجواء من 

تتكفل  لالأقدار  املحتاجني  وت��رك   ، امل��راأة  اأنفا�س 

مبطالبيهم ؟�س83

ينا�ضب  يجري)  الذي  باأن  �ضارة  قناعة  لتكون       

االأزمنة الغابرة ..(

الوجه الآخر للماأ�ساة )القرين(

متثل ربيكا الوجه االآخر ل�ضخ�ضية �ضارة ، فهي من 

بيت  ن�ضاأت يف  لكنها   ، لالأب  ن�ضبة  �ضعودية  اأ�ضول 

انتظار  من  مريام  اأمها  تعذبت  اأن  بعد  بريطاين 

واالعرتاف  منها  للزواج  ال�ضعودي  يو�ضف  حبيبها 

اأعطى   بريطاين  من  للزواج  فا�ضطرت   ، بابنتها 

الروائية  وفرت  املعنى  وبهذا   ، ا�ضمه  ربيكا  ابنتها 

اأقوالها جريئة  تاأتي  اأن  لربيكا يف  جوا من احلرية 

وجهة  ولتكون  وغريها(   ، واالأب��وة   ، )الهوية  حول 

التي كبلتها قيود  �ضارة  اإ�ضنادا لوجهة نظر  نظرها 

البيت ال�ضعودي يف بريطانيا باملحرمات ...

 ، الهموم  قلبي ه�ضاب من  �ضارة )جتثم على  تقول 

مع اقرتاب كل عطلة �ضيفية ، اأجد رحلتي لل�ضعودية 

االآخر  الوجه  حكاية  ت�رسد  ثم  ...�س75(  م�ضجرة 

حياتها  اأنهت  التي   ) هيا   ( عمها  ابنة  للماأ�ضاة 

اأن حاولت التحرر من بع�س القيود  باالنتحار بعد 

البيت  يف  �ضواء  املحرمات  منظومة  فر�ضتها  التي 

بعد  بها  االق��رتان  يريد  من  فقابلت  ال�ضارع  يف  اأو 
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الهيئة  برجال  لتفاجئ  االأوىل  زيجتها  من  طالقها 

ح�رس  ،وحني  مقرهم  اإىل  واقتادوها  ح�رسوا  وقد 

ا�ضمي  مرغت  لها:)لقد  قال  منهم  لي�ضتلمها  اأبوها 

بالوحل �س77( وانهال عليها بال�رسب ثم منعها 

من اخلروج من البيت بتاتا !!

مبجموعة  جن�ضها  وماأ�ضاة  ماأ�ضاتها  )هيا(  تلخ�س 

من ال�ضوابط : تزوجت على وفق رغبات اأهلها ، بعمر 

، وهي تقول عن  ال�ضابعة ع�رسة وطلقت بعد عامني 

 ، للطالق  توجد مربرات مقنعة  بلدنا ال  الطالق )يف 

يكفي اأن يقول الرجل انه مل يعد راغبا يف زوجته ...( 

اأما اإذا كانت هي ال ترغب فيه فيجب اأن تقدم مربرات 

�ضنوات  ، وقد تظل  ) م�ضتهرتة  اعتربت  واإال  للقا�ضي 

مثل بيت الوقف ال يحل بيعه وال �رساوؤه �س76(.

واإذا كانت الكاتبة قد و�ضعت )هيا( يف الزاوية احلرجة 

، لتك�ضف عن التمرد ال�ضلبي الذي تعي�ضه االأنثى �ضد 

 ، ربيكا  ل�ضان  على  و�ضعت  فانها   ، الغليظة  قيودها 

التي متثل ال�ضبيه او القرين ل�ضخ�ضية �ضارة ، اأو بتعبري 

اآخر نرى اأن  ربيكا متثل املنولوج الداخلي يف اأعماق 

لرغباتها  ال�ضائت  البوح  ت�ضتطيع  ال  حني  �ضارة  

)ينا�ضب  يجري  ما  بان  قناعتها  لتوؤكد   ، وتطلعاتها 

ربيكا  اأق��وال  كل  اأن  ذلك  ويتاأكد  الغابرة(  االأزمنة 

جمتمع  يف  االأنثى  و�ضع  على  وال�ضاخطة  املتمردة 

مدونتها  خالل  ومن  �ضارة  بح�ضور  يجري  الرواية 

التي  ربيكا  باأقوال  قناعتها  ت�رسد  التي   ، ال�ضريية 

ترددها يف نهاية الرواية باعتبارها اأفكارها اخلا�ضة 

:  )... ارف�س اأن اأحيا يف ار�س تلتهم حريتي،وت�ضادر 

يف  ارغب  ال  والتقاليد،اإنني  االأعراف  با�ضم  كينونتي 

لكل   �ضهلة  مطية  باأنني  ت�ضعرين  تربة  اإىل  االنتماء 

الأفكار  �ضدى  العبارة  �س94(.وهذه  ودب  هب  من 

اأن  على  الراأي  توافقيني  اأنت  اإذا   (: تقول  التي  ربيكا 

لوجهة  الرئي�ضيني  املحركني  لي�ضوا  واأمهاتنا  اآباءنا 

م�ضتقبلنا ، كل ما تقولينه اأمور �ضكلية وقناعتنا نحن 

من ي�ضنعها �س92(.

كما نالحظ اأن حتري�س ربيكا وتاأثريه على �ضخ�ضية 

 ( اإن  تثبت  اأن  �ضارة  حتاول  حني  اأ�ضده  يبلغ  �ضارة 

االإ�ضالم منح املراأة حقوقا كثرية �س70( باالإ�ضارة 

 ) من�ضيات  �ضلطانات   ( املرني�ضي  فاطمة  كتاب  اإىل 

امل�ضلمة  املراأة  تاريخ  تزوير   ( اأكدت فيه على  التي 

اأدوارها القيادية ( فتجيبها  )وكاأنه �ضبب النح�ضار 

للمنا�ضالت  تتطرقي  مل  )مل���اذا  متهكمة  ربيكا 

علي  واأي���ان  ن�رسين  ت�ضليمة  اأم��ث��ال  امل�ضلمات 

انحياز  على  اعرتا�ضهن  �ضجلن  اللواتي   ، وغريهما 

....�س70(  اخل��ط  ط��ول  على  الذكر  للرجل  دينكن 

التي  والوقائع  االعرتا�ضات  �ضل�ضلة من  اإىل  اإ�ضافة 

وهنا    ، امل�ضلمة  امل��راة  و�ضع  عن  ربيكا  ت�رسدها 

يهمنا طرح ا�ضتنتاج ي�ضي باأن الروائية قد ا�ضتثمرت 

الروائي  عاملها  لبناء  روايتها  يف  وهمية  اأ�ضماء 

ت�ضليمة   ( حقيقية  اأ�ضماء  عند  تتوقف  هنا  اأنها  اإال 

 ، مبطنة  تورية  منها  الهدف   ) واملرني�ضي  واأي��ان 

نظر  وجهات  تعزيز  اإىل  يعمد  بعيد  هدف  اإىل  ت�ضري 

�ضارة و�ضبيهتها ربيكا من خالل ربط عامل اخليال 

) الرواية ( بالعامل الواقعي والتعريف باآراء احلركة 

وحريتها  املراأة  حقوق  اجل  من  النا�ضطة  الن�ضوية 

ت�ضليمة  اأمثال  م�ضلمات  ن�ضويات  بنا�ضطات  ممثال 

البنغالية واأيان ال�ضومالية واملرني�ضي املغربية .  

وعلى الرغم من م�ضحة الندم وتاأنيب ال�ضمري الذي 

اأنها عزمت  اإال  الرواية  نهاية  �ضارة يف  به  اعرتفت 

على  عائلتها  وترك  زياد  مع  بالهرب  قرارها  على 

�ضدى �ضوت ربيكا ) تربيت اأن ا�ضنع قدري بيدي ، 

مل اهتم يوما باملكتوب يف �ضفحات االآخرين عني 

�س95( .

تطلعات  �ضد  العربية  املدن  يف  احلياة  وقائع  اإن 

الن�ضاء يف احلياة العادلة وع�ضف حكامها والقائمني 

على ال�ضلطة الدينية فيها على الن�ضاء والرجال على 

عن  االإن�ضان  غربة  تعميق  يف  ت�ضهم    ، �ضواء  حد 

وطنه واإنكار هويته بتمنيات واأحالم احل�ضول على 

يجل�س  بل  بنا  يحيط  الذي  املتمدن  العامل  هويات 

االت�ضال  و�ضائل  خالل  من  ويخاطبنا  بيوتنا  يف 

احلديثة التي قربت امل�ضافات ، وجعلت من �ضعوبنا 

اأقليات تتطلع اإىل اإثبات هويتها واحلفاظ عليها.
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بقدر  النفو�س  يف  عاطفيا  توهجا  االأم��اك��ن  تثري 

ما  اأو  ارتباط  من  حتمله  ما  ح�ضب  على  يتفاوت 

ت�ضكله  ما  اأي�ضا  ح�ضب  وعلى  ذكريات  من  تختزنه 

واملميز  الدائم  عبقها  االأماكن  فلبع�س  وجدان،  من 

الذي ت�ضتمده من عمق دالالتها اخلا�ضة بها والتي 

تبقى ما بقيت هذه االأماكن قائمة، والبع�س االآخر 

تبقى دالالتها املتعلقة به را�ضخة يف خميلة االإن�ضان 

اأرجاء املكان حتى وان زال  �ضاهدة على ما عرفته 

االأدي��ب  ي�ضت�ضعرهما  كلتاهما  ويف  ال��وج��ود،  من 

ويتفاعل  بل  بهما  ويتاأثر  غريه  من  اأك��ر  والفنان 

معنى  عنه  يروي  منه  جزء  وكاأنها  تفا�ضيلهما  مع 

احلياة كما فهمها ، ومن هنا تختلف دالالت املكان 

نظرتهم  بح�ضب  االأ�ضخا�س  من  العديد  لدى  الواحد 

اإليه وطبيعة ما عرفه املكان من اأحداث، فللمناطق 

والهوية  االنتماء  م�ضاعر  حتريك  يف  دورها  االأثرية 

من  روحا  املبدع  نف�س  يف  تنعك�س  التي  واالأ�ضالة 

املناطق  ت��رتك  كما   ، الدافقة  واحلما�ضة  الوطنية 

الطبيعية اخلالبة اأثرها يف النفو�س املبدعة بال�ضور 

وتتلقاها  باملتعة  العني  ت�ضتقبلها  التي  اجلمالية 

النف�س امللهمة وال�ضفافة بالن�ضوة فتنعك�س اإبداعات 

اأدبية وفنية تروي حكاية االإن�ضان مع املكان، وكثريا 

حيزا  الكربى  باملدن  العمرانية  املناطق  �ضغلت  ما 

جدلية  تتناول  التي  والدرامية  االأدبية  االأعمال  يف 

الريف واملدينة، فهي من جهة باعثة على االفتخار 

واالعتزاز مب�ضتوى ما بلغته الهند�ضة املعمارية من 

مهارة وابتكار وما و�ضل اإليه علم تخطيط املدن من 

رقي وتطور، ومن جهة اأخرى كانت يف نف�س الوقت 

الغربة  معاناة  ج�ضدت  �ضدامية  عالقة  تناول  حمل 

التعاي�س  الراأ�س و�ضعوبة  عن مكان املن�ضاأ وم�ضقط 

اأكر  اآخ��ر  مكان  يف  اجلديدة  احلياة  متطلبات  مع 

لتناول  ملهما  ذلك  فكان  الكربى  املدن  يف  اإبهارا 

االإرادة  انت�ضار  متجيد  اأو  وال�ضياع  الهزمية  معاين 

مقدار  هنا  الغربة  جت�ضد  حيث  اجل��دارة  اختبار  يف 

التباين القائم بني منطقتني من حيث اإيقاع احلياة 

والف�ضاء  الزمن  وحركة  ال��دوؤوب  الن�ضاط  ووت��رية 

العبارات  تو�ضح  وعليه  ال�ضائدة،  والقيم  اجلغرايف 

خالل  م��ن  ب��امل��ك��ان  الن�ضو�س  ع��الق��ة  االأدب��ي��ة 

الدالالت الكا�ضفة لطبيعته  اأي اأن اللجوء اإىل اإظهار 

يف  بالف�ضاء  عنها  التعبري  عرب  مير  ال��دالالت  هذه 

النف�ضي  التكيف  م�ضاكل  حتديات  مع  التفاعل  اإطار 

وق�ضايا التاأقلم االجتماعي مع املكان .

الهند�ضية  امل�ضاحة  الق�ضيدة   يف  الف�ضاء  يتجاوز 

يف  ليتحول   ، املعلوم  اجلغرايف  واحليز  املعروفة 

وح�ضارة  وتاريخ  زم��ان  اإىل  االأدب��ي  العمل  خ�ضم 

و�رساعات ، فقد ي�ضتدل على املكان دون الت�رسيح 

به،  يقرتن  وال��ذي  املميز  التاريخي  احل��دث  من  به 

االأم�اك�ن .. 

فــي ال�سـعر والروايــة

�سبحه بغوره *

 * كاتبة من الجزائر



منها  خا�ضة  عرفها  التي  االإن�ضانية  احل�ضارة  اأو 

وفنيا  فاأدبيا  لذلك  عليها،  �ضاهدة  اآثارها  الباقية 

عبثيا  املكان  ا�ضتخدام  يكون  ال  اأن  املفرو�س  من 

بل خمتارا وعلى ح�ضب ح�ضن ودقة االختيار يكون 

جالء معنى وو�ضوح الداللة وقوة مغزاها  �ضواء على 

اخلراب اأو العمار، البوؤ�س اأو الرخاء ، الكاآبة اأو الفرح، 

اأن  املبدع  التوافق... ويبقى على  اأو  ال�ضدام  مواقف 

يرتك  ال  حتى  عمله  يف  به  اخلا�ضة  مل�ضاته  ي�ضع 

املكان(   � االإن�ضان   ( عالقة  غمو�س  اأم��ام  املتلقي 

االأماكن  ولبع�س   ، حلها  ي�ضعب  جربية  كمعادلة 

�ضهرتها التي اكت�ضبتها من تاأثريها املبا�رس يف خلق 

االنعطافات احلادة ل�ضري االأحداث التاريخية  ففكت 

�ضفرة ال�ضخ�ضية ، مثل »جبل اأحد« الذي ال يذكر يف 

التاريخ االإ�ضالمي اإال مقرتنا بهزمية امل�ضلمني اأمام 

امل�رسكني ملجرد خمالفة فريق منهم الأوامر الر�ضول 

حدثت  ثم   ، باجلبل  مواقعهم  بالتزام  )�س(  الكرمي 

املخالفني  �ضخ�ضية  �ضفرة  فك  ومت  االأم��ر  خمالفة 

بدافع الطمع يف الغنائم ، كما ف�ضلت القيادة عمليا 

يف احتواء هذا االنعطاف يف جمريات احلرب عندما 

ما  وه��ذا  احل��ادة،  الع�ضكرية  ال�ضدمة  حلظة  حدثت 

يوؤكد فر�ضية اأناأناأاأ تكت�ضب منطقة ما قيمتها العلمية 

ت�ضجله  ما  وه��و  تاريخا  ف�ضاوؤها  يعك�س  عندما 

االأفالم الوثائقية وتعنى به اأفالم ال�ضينما امللتزمة 

التي تهتم بتناول حركات التحرير امل�ضلحة وتقرير 

ظالل  يف  االإن�ضان  وحالة  البيئة  وق�ضايا  امل�ضري، 

الغنب االجتماعي وق�ضايا حترر املراأة وحركة تطور 

واملكان  باملوقع  ترتبط  م�ضائل  وكلها  املجتمعات 

بني  العالقة  تلك  وجود  بدون  �ضيئا  يعني  ال  الذي 

ال�ضعب وال�ضلطة احلاكمة والتي منها يت�ضكل تاريخ 

تتحدد  اأي�ضا  املكان  حتديد  طريق  وعن   ، املنطقة 

يف  ومتحركة  ثابتة  اأ�ضبحت  التي  الثقافية  الهوية 

ال�ضعوب بطابعها  اأن تطبع  الوقت فكما ميكن  نف�س 

كاأدب  الكبرية  الهجرة  بفعل  تنتقل  اأن  اأي�ضا  ميكن 

برز  ومنها  �ضيا�ضية،  ظاهرة  متثلت  حتى  املهجر 

مفهوم التعددية الثقافية التي حتدد الهوية اخلا�ضة 

لكل جماعة ب�ضورة جوهرية.

كثري ما ت�ضجل االأعمال االأدبية مدى ارتباط املراأة  

باملكان وا�ضتغالله  للتعبري عن ما يختلج بداخلها 

من م�ضاعر ، ويبدو ذلك يف املنظر املاألوف �ضينمائيا 

لوقوف امراأة خلف نافذة املنزل العائلي اأو الزوجي 

يف يوم ماطر تتاأمل  يف حزن وح�رسة حركة احلياة 

تدب اأمامها وهي عاجزة عن امل�ضاركة فيها ب�ضبب 

التقاليد  وت�ضدد  ت�رسفاتها  على  ال��ع��ادات  قيود 

جتاهها، اأو لعجز ع�ضوي اأ�ضابها وكاأن ال�ضماء يف 

على  مبوقعها  اكتفت  حني  حلالها  تبكي  اليوم  هذا 

ال�ضجرة  اأو تلك   ، هام�س احلياة ترقب وت�ضاهد فقط 

الوارفة عند خمارج البلدة ال�ضاهدة على كل لقاء كان 

دمها  يف  في�رسي  باالأمل  يغذيها  األفته  من  مع  لها 

كامتداد  موقعه  املكان  يحتل  هكذا  التفاوؤل،  دبيب 

ل�ضعرية الف�ضاء ليفر�س نف�ضه كم�ضمون اأ�ضا�ضي يف 

العمل االأدبي نحو جت�ضيد معنى احلياة الذي قد ياأخذ 

�ضورة حلم ينبغي الت�ضبث به وال�ضعي لتحقيقه .

ال�ضعر فن مادته اللغة التي توؤدي دورا اأ�ضا�ضيا فيه 

ال�ضعري  الن�س  يف  اجلمالية  الوظيفة  توؤدي  الأنها 

طبيعة  بتجاوز  وتذوقه  اإليه  النظر  ي�ضعب  لذلك 

مادته وخارج داللته،  وغالبا ما تت�ضمن االأ�ضعار 

معاين احلب والت�ضحية والوفاء ومفاهيم ال�ضعادة ، 

ال�ضعادة داخل نف�س  اأن م�ضدر  والكثري منها يعترب 

االإن�ضان وذاته ويف دخيلة قلبه واأن ما عليه �ضوى 

ال�ضعادة  فرتبط  تعود  ولكنها  ويفهمها،  يعيها  اأن 

اأو عفويا  �ضواء عمدا  �ضديدا ب�ضاعرية املكان   ربطا 

�ضحر  باأثر  ال�رسيح  االع��رتاف  يربز  احلالتني  ويف 

املكان يف حتريك كوامن العواطف وبدوره الهام يف 

ا�ضتيفاء كافة مالمح ال�ضورة ال�ضعرية بكل اأبعادها 

ك�رسط �رسوري الكتمال املراد منها بتمام املعنى 

، ويف ذلك اأقول :

                  *  �ضفر على خطوط القلب

افتح لك �ضيدي..

قالع  اأ�ضفاري

واأكتب لك على ..
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عتباتها

عنواين ... واأ�رساري

حيتك يف رو�ضة الع�ضق

قافيت����ي ..

فن�رستها ق�ضائد 

عرب كل االأقطار  

نزلت منزل  املالك

من�ي ... واأنت

ب�ضتان  اأزهرت فيه 

براعم انتظاري.

على  الدالة  الكلمات  ا�ضتعمال  كثافة  مالحظة  مع 

املكان يف تلك االأبيات خلدمة معنى الع�ضق الكبري 

يف الن�س ال�ضعري الذي ال حرج بعد �ضوق وانتظار 

اأن ي�ضمع به كل العامل، فلالأماكن دورها يف تعميق 

االأدبي  الن�س  مع  للتعاي�س  املخيلة  وجلب  املعاين 

بف�ضل ما يقدمه من �ضور ، واإذا كان الر�ضم يقدم لنا 

�ضعرا يرى ، فان ال�ضعر يقدم لنا �ضورا تقراأ .

ق�ضيدته  يف  ق��ب��اين  ن���زار  ال�ضاعرالكبري  وي��ق��ول 

»بلقي�س« : 

لو تدرين ما وجع املكان

يف كل ركن

اأنت حائمة كع�ضفورة 

وعابقة كغابة بيل�ضان  

املدى  ات�ضاع  مدى  على  للتدليل  املكان  اتخذ  حيث 

اجلغرايف الذي تركت فيه حبيبته اأمل ذكرى يف نف�ضه 

وعبقته برائحة ت�ضاوي عنده يف كثافتها عبق غابة .

فاالإن�ضان   ، جدلية  عالقة  واالإن�ضان  املكان  بني 

اأي�ضا بن�ضاطه احلي امللمو�س وعمله الدوؤوب يك�ضب 

املكان �ضهرته، وبقدر قيمة عمله وعمق اأثر ن�ضاطه 

فيه يكون للمكان خلوده يف الذاكرة اجلماعية ومنها 

على �ضبيل املثال مدينة » فريونا » االيطالية التي 

ال�ضهرية  ال�رسفة  تلك  لوجود  للع�ضاق  قبلة  اأ�ضبحت 

التي كان  املطلة على حديقة وا�ضعة جميلة وغناء 

يت�ضلق اإليها »روميو« للقاء حبيبته »جوليت« فهما 

من �ضنعا ق�ضة حبهما يف تلك ال�رسفة التي خلدها 

حبهما  ب�رسفة  فاأعطيا  �ضك�ضبري  ويليام  االأدي��ب 

االأحداث واملكان  االإن�ضان ي�ضنع   ، للمدينة قيمتها 

يلهمه االإبداع فيها ، متاما كما خلد االأديب الكبري 

الفندق  ذلك  مريامار«   « روايته  يف  حمفوظ  جنيب 

الواقع باأحد ال�ضوارع اجلانبية يف حي �ضعبي مبدينة 

بني  التفاعل  عالقات  �ضهر  خالل  من  االإ�ضكندرية 

مناذج ب�رسية من فئات خمتلفة وطبقات اجتماعية 

متفاوتة تعي�س يف مكان واحد بقيم متباينة خالل 

كمكان  الفندق  اختيار  فلي�س  معينة،  زمنية  فرتة 

مغلق جمرد ديكور واإمنا �ضخره الكاتب ليكون بوتقة 

جامعة لعنا�رس خمتلفة من الب�رس بع�ضها متنافرة 

ت�ضكلت منها االأحداث يف نقاط ات�ضالها وانف�ضالها 

ليربز ت�ضارب املتناق�ضات عن قرب .

لي�ضمل  الوطنية  الق�ضائد  يف  املكاين  البعد  ميتد 

هو  اخلالبة  وطبيعتها  ب�ضحرها  فالتغني  االأوطان 

التعريف  يف  تزيد  التي  التفا�ضيل  يتناول  و�ضف 

بها وهي باعثة مل�ضاعر االنتماء واالفتخار وموؤكدة 

لالأ�ضالة والهوية ، ويف ذلك تتغنى بع�س الق�ضائد 

يجري  منها  والتي  لتخليدها  العظيمة  باالجنازات 

تلقائيا تخليد املكان نف�ضه كم�رسوع قناة ال�ضوي�س 

ال�ضد  م�رسوع  اأو   ، مثال  ال�ضوي�س  مدينة  اإىل  ن�ضبة 

م�رس،  �ضعيد  يف  اأ�ضوان  مدينة  خلد  ال��ذي  العايل 

قد  التي  التفا�ضيل  اأكر يف  اأخو�س  اأن  ي�ضعني  وال 

تتناق�س مع عفة الطرح الثقايف ، ومع ذلك فتخليد 

يف  وهامة  م�ضريية  اأحداثا  عرفت  التي  االأماكن 

والفني هو واجب وطني الأنه جدار  االأدبي  االإنتاج 

وفنت  خماطر  اإح��دى  من  الن�سء  يقي  وع��ازل  �ضد 

عن  االأم��ة  حا�رس  لعزل  ال�ضيا�ضي  االإفقار  ظاهرة 

اأ�ضالتها  ا�ضتهداف  ي�ضهل  وبالتايل  ما�ضيها  ماآثر 

�ضعر  من  االأدبية  فاالأعمال   ، مقتل  يف  وهويتها 

االأجيال  بني  ورابطة  االأمة  لذاكرة  حافظة  ورواية 

و�ضاهدة على الع�رس زمانا ومكانا .
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فرج  تغادرلل�ضاعر  ال  التي  الق�ضيدة  هي  النهر 

بريقدار هي اأ�ضوات ت�ضتدرجك اإليها وتبعدك ، واأنا 

اأقراأها تذكرت  مقولة  لعازف الفيولني مينوهني:« 

االإن�ضان االعتيادي يلقي على االأر�س ظال...االإن�ضان 

املبدع يلقي  على االأر�س �ضوءا«...

للمتعة، هنا  عادة مثرية  وال�ضالالت  االأنهار  �ضوُت 

�ضا  على ال�ضوؤال...
ّ
يف نهر بريقدار جند ال�ضوت حمر

الفل�ضفة...  يف  املعريف  اجلذر  ي�ضكل  الذي  ال�ضوؤال 

ب�ضورها  ال�ضاعر  اأن��ا  معه  ...حت�رس  بقوة  يح�رس 

�ضوت،  داخ��ل  �ضوت  ينقطع  ال  حديث  املتعددة، 

االأدوار  تبادل  احلركة،  امللوحة،  االأيادي  االأغالل، 

مع النهر،

االأ�ضئلة  من  �ضيل  اأمامنا  يف�ضح  بحيث  النهر  اأن�ضنة 

الرتاجيديا،  عليها  يغلب  م�رسحي  ببعد  امل�ضغولة 

االمكنة  يف  �ضفر  ال���ذات  م��ع  ح��وار  هنا  فال�ضعر 

االأف��ق،  نحو  الزنزانة  م��غ��ادرة  داخ��ل��ي،  مونولوج 

االرتطام باجلدران ثانية، اإىل جانب ح�ضور ثنائية 

احلياة واملوت. 

»بلغ ال�ضوؤاُل �ضوؤاَلُه االأق�ضى

و اأدركني

؟!
ْ

فما معنى اجلواب

الزمن م�ضحوب:

للجدل  اإ�ضارة  يف  هريقليط�س  نهر  اأ�ضتح�رس  هنا 

النهر  مبياه  ت�ضتحم  اأن  ت�ضتطيع  ال  الزمن«  جتدد  و 

الق�ضيدة  كتب  الذي  بريقدار  عند  مرتني«،  الواحد 

غائب،  واملكان  م�ضحوب  الزمن  حيث  �ضجنه،  يف 

ي�ضتنجد باخليال بال�ضعر بالق�ضيدة باحلوار، والذي 

ينتهي بالتوحد  بينهما بحيث ي�ضبح اأحدهما االآخر

ُ
»قالني النهر

اأم قلُتُه

املو�ضيقي  االإيقاع  نتلم�س  هنا  اأدري«  كنت  ليتني 

داخل اللغة، من خالل التعامل مع الكيان ال�ضوتي 

باملو�ضيقى  ال�ضعر  عالقة  ن�ضتعيد  يجعلنا  ما  ..وهو 

يف �ضخ�س اأورفيو�س

له  اأبولو،  من  �ضماوي  ن�ضف  وليدا  اأورفيو�س  كان 

وجدان وم�ضاعر الكائن االإن�ضاين

التي  حبيبته  ليجد  املوتى  عامل  اقتحم  اأورفيو�س 

قتلت بلدغة اأفعى

عامل  ت�ضبه  التي  زنزانته  من  مي�ضي  بريقدار  عند 

....ي�ضتح�رس  اخليال  ي�ضعل  احلياة،  اإىل  الرخويات 

الزمن

زمن م�ضى، وزمن قادم

ونهره  وب��ردى  ..العا�ضي  االأنهار  ثقافة  ابن  وهو 

الفكري اخلا�س،ما يجعلنا من�ضك ب�ضورة من �ضور 

العجزللتحليق  حلالة  ك�رس  ب��االآخ��ر،  االأن��ا  وح��دة 

االأوريف  باملعنى  �ضعرية  حركة  اإنها  الق�ضيدة  يف 

فرج بريقدار: 

�سقْتني الق�سيدة.. فا�ستعلُت لها

فاتن حمودي *

   * شاعرة وكاتبة من سورية



ا�ضتعادة الزمن 

احلرية،  �ضوت  فاإنه  االإن�ضان،  �ضوت  ال�ضعر  والأن 

كان  �ضواء  االأب��دي،  بامل�ضافر  ال�ضاعر  و�ضف  لهذا 

هذا ال�ضفر ماديا اأو معنويا، ال�ضفر هنا داخل الن�س، 

الن�س الذي  يعك�س ب�ضكل اأو باآخر اخللل يف عالقة 

حمطات  من  كمحطة   ال�ضعر  ال��ع��امل،  مع  ال�ضاعر 

الوقوف على اأر�س امل�ضتحيل.

مع  حوارها  يف  تنطلق  ب��ريق��دار   عند  فالق�ضيدة 

قد  هنا  من  رحلة،   وكاأنها  االأم  االأب  النهر  العامل، 

يكون  �ضارتر حمقا حني كتب يف القدي�س جينيه:« 

يبتدعها  التي  الطريق  اإنها  موهبة،  لي�ضت  العبقرية 

املرء يف حاالت الياأ�س«..

ال�ضعر:«  ف 
ّ
عر عندما  فريلنغتي  لورن�س  قاله  ما  اأو 

ال�ضعر كناري حقيقي يف منجم الفحم ونحن نعرف 

ير�ضم   املعنى  هذا  احلبي�ضة«من  الطيور  د 
ّ
تغر متى 

واأمكنة،  زمانا  اال�ضت�رسافية  ب��روؤاه  بريقدار،  فرج 

م�ضتح�رسا اإىل م�رسحه  اأ�ضواتا، ما يدفعنا للت�ضاوؤل:

االنتحار، هل  هل هي مونولوج عا�ضق يف حلظات 

اأم��ام حلم  ذات �ضباح  اأف��اق  قد  و  ال�ضاعر  هو حلم 

غارق باملوت والدم فتنهنه بالبكاء ، هل هي رحلة 

تفا�ضيلها  بكل  عا�ضها  ومرحلة  جتربة  عن  الك�ضف 

وا�ضتق�ضى اآفاقها؟

فال�ضاعر  درامية معينة،  فيه �ضفة  النهر  ال�ضعر يف 

حلظات  يف  يغني  وكاأنه   ، ب�رساع  دائما  م�ضغول 

ال�ضعر  ج�ضد  يف  منت�رسة  ن�ضيطة  فال�ضور  اخل��راب، 

بح�س  م�ضغولة  اأ�ضلب  و  اأغنى  ميثولوجيا  متلوؤها 

درامي لواقع رمادي .

افتتحه ال�ضاعر بعبارة »قالني النهر، اأم قلُتُه.. ليتني 

كنت اأدري«

ي�ضتعيد �ضورة االأم و�ضوتها، �ضورة االأب و�ضوته يف 

حواريات وجدانية عالية م�ضغولة بال�ضوؤال ...يوؤن�ضن 

النهر ويتبادل معه االأدوار، يف�ضح م�ضميات االأ�ضياء 

»ملاذا ال يجيب النهر يا اأبتي؟

الق�ضيدة �ضرية  غري عادية لرجل غري عادي ...�ضرية 

ال�ضجن  العا�ضي..والأن  غريه  النهر...وهل  اأبطالها 

مكان ينتمي للعامل ال�ضفلي املغلق بني جدران اأ�ضبه 

االأب��دي  امل�ضافر  هذا  بريقدار  ف��اإن  القرب،  بجدران 

اأ�ضتطاع اأن ياأتي بنهره كزمان مفتوح

م�ضاد،  مكان   »: باأنه  املعتقل  عن  قال  الذي  وهو 

جهة  من  وهو  الرماد،  من  وزفري  اجلمر  من  �ضهيق 

اأخالقي،   وغري  ودِن�س  عاطل  حجري  زمن  اأخ��رى،  

االأوىل على  اجل��دران، ويف  االأيام  توؤرخه يف  زمن 

ال�ضهور الالحقة على الذاكرة«

هكذا يركب قطاره ومي�ضي نحو النهر،نهر الطفولة، 

الفل�ضفة التي حملها  ح بيديه للحرية، هذه 
ّ
وهو يلو

النهر كي توازي احلياة واإال مركب املوت اأح�ضن.

منتظرات  وحبيبات  اأم  �ضكل  على  حت�رس  امل��راأة 

الفردو�س املفقود،  ال�ضعر يفتح �رسفاته على  وكاأن 

فيح�رسن  احلبيبات  اأما  كواقع،  االأم  نتلم�س  نكاد 

ى.
ّ
ب�ضكل هالمي بعيدا عن اأي م�ضنم

»واِه يا نخلة البال

 قهوتنا
ّ
ر

ُ
يا م

يا �ضباح ال�ضبايا اللواتي انتظرن

على �ضاحل الياأ�س

عودتنا

ن �ضيقطف هذا الهديل
َ
م

عن ال�رسفات

وير�ضله معها

اإذ ت�ضافر كّل م�ضاء

وترتكنا خلف ق�ضبانها

نح�ضد امليتني على موتهم هكذا..

هكذا يف العراء«...

وهنا اأ�ضتعري مقولة لفرج يقول فيها اإذا كان ال�ضجن 

رحمانية  اأنوثة  فاحلرية  ق�ضوى،  افرتا�ضية  ذكورة 

ق�ضوى«.

النهر اإ�ضارة لتغري الزمان ومالمح املكان:«من فتح 

الطريَق اإىل ال�ضماء

بكلِّ هذا الياأ�س؟«

الق�ضيدة  داخل  حقيقية  �ضفة  في�ضكل  ال�ضوت  اأما 
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�ضدة  وهو  الن�ضيج  النهنهنة،  �ضوت  ن�ضمع  فنكاد   ،

البكاء الذي يرتافق مع  �ضوت ال�ضمت 

»نهنهُت هذا الدمع ما يكفي

دمًا

نهنهُتُه..

ً
ومالأُت �ضمت النهر اأ�ضماء

ياْت.
َّ
بغري م�ضم

 على جذوع احلور
ُ
 ال�ضغار

َ
حفر

ياْت
َّ
 بغري م�ضم

ً
 اأ�ضماء

فلمن �ضاأو�ضي بي!

؟
ْ

اإذا ات�ضعت خطاي

بلي!
ُ

 �ض
ْ
وتلهلهت

وكنت اأنا اجلهاْت؟«.

حتمله  ال��ذي  بال�ضوت  الكلمات  برتكيب  اجتهاد 

الذي  الهاء  »تنهنهت«حرف  وهوهت«  »تلهلهت«« 

ي�ضري اإىل الهم�س والتعب ي�ضتخدمه بطريقة �ضاحرة

 روحي
ْ
»واأين وهوهت

اإىل اأن مل تعْد اأر�ٌس تطيق

.
ْ
وال �ضماء«

فرج   ي�ضتح�رس  لهذا  الطفولة،  نحو  رحلة  النهر 

�ضورته طفال يف املدر�ضة، ي�ضبطه املعلم نائمًا يف 

ال�ضف يخجُل ثم ي�ضهُق ثم يبكي

»هل يقول لُه:

�ضهرُت

لكي اأرى اإن كان حقًا

ال ينام اهلل«.

رماح  على  يكتب  فهل  االأم،  ونبوءة  الكتابة  فعل 

م�ضننة، متذكرااأمه تلك الرائية العظيمة:  ....

»رَكْزُت روحي

فوق رمٍح

اأجمَل  �ضتكتب  حدتها\ 
َ
و ل��واء  عليه  اأم��ي   

ْ
علَّقت

اخلطوات يا ولدي

وتخطو اأبعَد الكلماْت

ثم يتخيل حاله لو فقد اأمه وهو داخل �ضجنه: 

»ال متيلي باجتاه ال�ضمت يا اأماه

 .»
ْ
 واحٌد كي ال اأطري

ٌ
يكفيني جناح

االأ�ضئلة  واالأب..ت��ن��ف��رد  وال�ضاعر  النهر  بني  وم��ا 

ال�ضاهد  وكاأنه  النهر  مع  ال�ضاعر  والبوح...يحكي 

وال�ضهيد..يكرر االأ�ضئلة باإحلاح طفل« 

 الطريَق اإىل ال�ضماء
َ
»من فتح

بكل هذا الياأ�س؟!

 قاتلِه؟
َ

من جعَل القتيَل عقاب

ملاذا ال يجيب النهر يا اأبتي!

؟
ْ
ملاذا ال يجيب

 النهِر يا ولدي..
ُ
 غري

ُ
النهر

يقول اأبي

ه«..
ُ
 دمعًة يف احللق تف�ضح

ُ
وينهر

ليل  العا�ضي،  حم�س  روؤي��ا  ال�ضاعر،  روؤي��ا  اإنها 

احلكاية،..هذا الليل الطويل الذي ي�ضهق ثم ي�ضهق ....

كداللة على ثقل احلالة

»تن�ضطر املاآذن عن م�ضاجدها

وت�ضطرين..

 ينتهنب الروح!!
ٌ
ن�ضاء

! يالعيونهنَّ

اأما يراها اهلل؟

وقامتي  الت�ضوير«  اإىل  يلجاأ  لالنك�ضار  وكاإ�ضارة 

 وقنطرة
ٌ

قو�س

ُ
 غُده

ٌ
 فاغر

ٌ
وجرح

اح هواه«. وف�ضَّ

النهر  النهر هنا زمن  ال�ضوت،  الق�ضيدة مبنية على 

الوجداين  العمق  هو  النهر  و�ضدى  ظل  النهر  مدن 

لل�ضاعر...يعاتبه ال�ضاعر« كاأنك يا نهر ل�ضت تراين« 

�ضاهد  ما�س  قادم..زمن  زمن  دليل..�ضوت  النهر 

نبوءة  حتمل  التي  ال�ضاعر  روؤيا  تاأتي  ال�ضياق  ويف 

ملا يجري اليوم من م�رسح دم 

االتكاء على الذاكرة ال�ضعبية للمراأة ون�ضاء الغجر من 

و وودع  االأم  قراءة فنجان قهوة  الغيب  قراءة  اأجل 

 ودٌع الأ�رسب ما وراء الغيب«
ّ

الغجر » مايف يدي

اأخبئ  يف  االأنا«ماذا  تاأكيد  على  املفتوح  الت�ضاوؤل 
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ثيابي بعد يا اأماه

�ضقتني الق�ضيدُة

فا�ضتعلُت لها«

ما  خرب  اإذن   « لالأيام  وقود  فكاأنها  الذكريات  اأما 

تبقى منك للذكرى فاإن املرء ين�ضى«.

���ض��ورة  وا���ض��ت��ع��ادة  ال��غ��د  ن��ح��و  ال��رح��ي��ل  ت�ضوير 

الظعائن«يا�ضائق االأظعان

لو �ضاألوا

»
ُ
قْل: اإنها ال�ضبل غدنا على مرمى �ضحاياه

للن�س  �ضعري  بناء  هند�ضي  بناء  حقيقي  بناء 

للرتاجيديا للحواِر

بريقدار،  فرج  ال�ضاعر  كتاب  �ضمها  �ضفحة،  �ضتون 

»النهر«، والتي تخللها لوحات الفنان �ضعد عبا�س

اأ�ضري اإىل اأن جتربة فرج بريقدار تعود اإىل  �ضبيعينات 

القرن املا�ضي، حيث اأخذت التجارب ال�ضعرية حيزا 

برزت  وقد  املغيب،  للتاريخ  و�ضورة  التعبري،  من 

 ، اأ�ضوات خمتلفة منها فرج بريقدار وح�ضان عزت 

ومنذر  بركات،  �ضليم  ثم  عف�س،  اأبو  نزيه  وقبلهما  

م�رسي، عبد القادر احل�ضني حممد عفيف احل�ضيني  

وا�ضوات اأخرى ظهرت يف ال�ضاحة ال�ضعرية ال�ضورية،  

روؤي��وي  مبوقف  املكاين  الزماين  البعد  عن  معربة 

للذات يف موقفها من احلرية والوجود، وا�ضطدامها 

مع الواقع.

هذا الزيزفوْن..«
ُّ
اأي

كن �ضياجًا

 رياٍح
ِّ
لغد ياأتي على �ضت

 االأر�َس عوياًل
ُ
َتردح

 جارحًا
ً
ثم تطويها عواء

 رياٍح..
ِّ
�ضت

ق�ضفها يهزف حتى الغيب«

يا ليت يا اأماه تاأخذين يداِك

ًة اأخرى
َّ
اإىل الطفولة مر

اإذن لعرفُت

ِّ
كيف اأعيد ترتيب املواعيد االأهم

رة انتحاري« على مفكِّ

 اأبداً
ٌ
وراأيُت اأين ذاهب

ويل ظلٌّ كمجرى النهر

يتبعني..

من النبع البعيد

ِّ
اإىل امل�ضب

فال يوؤوب

وال تدقُّ االأمهاُت �ضوى الغياب

اأمل تزل اأمي

 خالقها!
َ
توا�ضل بال�ضالة ح�ضار

وتلهج بانتظاري؟

لي�س يل..

وتقودين روؤياي نحو غٍد

ها
َ
حرائقه ت�ضقُّ جيوب

ما بني معرفتي وجهلي
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في  الماجستير  درج��ة  نالت  كرواتيا،  من  وناشطة  صحافية     
الصحافة من جامعة زغرب، عن األطروحة التي قّدمتها بعنوان: 
»االستشراق والصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني«. ترّكز في كتاباتها 
على شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتتحّدث في هذا المقال 
عن النسوية في شعر نزار قباني، وتتطّرق لعّدة محطات من حياته 

وتجربته: )1(

يعترب نزار قباين واحًدا من اأ�ضهر ال�ضعراء العرب يف القرن 

و�ضغفه  املبا�رس،  االإيروتيكي  �ضعره  من  بدًءا  الع�رسين، 

انتقاده  اإىل  امللتهبة؛  العاطفية  وق�ضائده  بالن�ضاء، 

للحرية  ال�ضارخة  ودعواته  العرب،  للقادة  املتوا�ضل 

والعدالة. وبعد  مرور �ضّت ع�رسة �ضنًة على رحيله، ال يزال 

ا وفاعاًل يف العامل العربي. القباين �ضوًتا حيًّ

ولكي نفهَم عظمَة اأعمال نزار قباين، علينا اأْن ندرَك القمم 

ا يف   يف العامل العربي، وخ�ضو�ضً
ُ
التي و�ضَل اإليها ال�ضعر

 
ُ
ال�ضعر كان  الع�رسين،  القرن  االأخرية. فخالل  �ضنة  املائة 

العربية،  البلدان  يف  املقاومة  اأ�ضكال  من  ا  اأ�ضا�ضيًّ �ضكاًل 

كان  لقد  والتجديد،  ة 
ّ
بالقو املرحلة  هذه   

ُ
�ضعر واّت�ضَم 

يف  االأم�ضى.  �ضالحهم   
ُ
ال�ضعر وكان  حماربني،  ال�ضعراُء 

ح�ضني  ورا�ضد  دروي�س  حممود  ال�ضاعران  كان  فل�ضطني، 

اأ�ْضَبَه بناطقني ر�ضمّيني با�ضم ن�ضال �ضعبهما. وبدوره دعا 

القباين اإىل الوحدة العربية، وكافح من اأجل حقوق املراأة 

يف �ضوريا.

اإذ  ط«، 
ّ
ال��ت��ور »ف��نُّ  الكتابة  ف��اإن  القباين،  اإىل  بالن�ضبة 

اأرب��اع  »ثالثة   :  
)2(

ال�ضعر« »اأتوبو�ضات  مقاله  يف  يقول 

يكتبون ويف جيوبهم  اأمي�رّيون،  موّظفون  العرب  الكّتاب 

والطرد  وال�ضيخوخة  واملر�س  الفقر  �ضّد  تاأمني  بولي�ضة 

التع�ضفي...«. 

ا على كتابة ق�ضائد 
ً
وعلى الرغم من اأّن القباين كان قادر

على  ا 
ً
وق��ادر ب�ضيًطا  ظلَّ  �ضعره  اأن  اإاّل  معّقدة،  جتريدية 

اأوائل  القباين من  اإذ كان  العادي،  ال�ضخ�س  اإىل  الو�ضول 

اليومية.  احلياة  لغة  ا�ضتخدموا  الذين  العرب  ال�ضعراء 

علي،  حممد  طه  الفل�ضطيني  ال�ضاعر  لديوان  مقّدمته  ويف 

 هذه املالحظة: 
)3(

يوؤّكد املرتجم الفرن�ضي غابرييل ليفني

بينهم امل�رسي �ضالح عبد  دون، من 
ّ
املتفر ال�ضعراُء  »بداأ 

ال�ضبور وال�ضوري نزار قباين، بتوظيف لغة احلوار اليومي 

واللهجة املحلية واإيقاعات الكالم الدارج«.

املراأة  عن  الكتابة  يف  كانت  الكربى  القباين  ثورة  لكّن 

املنطقة،  �ضعراء  من  القليل  اإاّل  اإليها  ي�ضبقه  مل  بطريقة 

جمال  يف  ال��روَح  تبعُث  اجلريئة  احل�ضّية  َوره  �ضُ فكانت 

ويف  احلرية.  اإىل  وتدعوهّن  العارية،  واأج�ضادهّن  الن�ضاء 

للرجال  و�ضاماًل  الذًعا  انتقاًدا  القباين  َه 
ّ

وج ذلك،  مقابل 

القدمية  االجتماعية  باملعايري  قبولهم  فانتقَد  العرب، 

الن�ضاء  بحقوق   
ُ
االأمر يتعّلق  عندما  �ضّيما  ال  واملتوارثة، 

ن�ضوية نزار  قباين

اإيـفـانـا بـيـريـتــ�ش

ترجمة: عبد الكرمي بدرخان *

* شاعر من سورية



وقدراتهّن. يقول يف كتابه »ق�ضتي مع ال�ضعر«: »ي�ضاألونني 

ملاذا اأكتب عن املراأة؟ واأجيُب مبنتهى الب�ضاطة والرباءة: 

وملاذا ال اأكتب عنها؟«.

حني كان القباين يف اخلام�ضة ع�رسة من عمره، انتحرْت 

اأخته التي كانت يف اخلام�ضة والع�رسين، بعد اأْن ُمنعْت من 

 كبري يف 
ٌ
الزواج بالرجل الذي حتّبه. كان لهذه احلادثة اأثر

ق�ضائده؛  من  عدٍد  يف  فت�ضاءَل  و�ضعره،  القباين  �ضخ�ضية 

يوًما  يحلَم  اأْن  �ضّكانه،  ن�ضَف  ��ُس  ُي�همِّ ملجتمٍع  كيف 

مبناف�ضة الغرب؟. يقول يف »االأعمال ال�ضيا�ضية الكاملة«:

»اأنا اأنثى، اأنا اأنثى

ْ
 اإعدامي

َ
 اأتيُت للدنيا، وجدُت قرار

َ
نهار

.»
ْ
 وجَه حّكامي

َ
 باَب حمكمتي، ومل اأر

َ
ومل اأر

ت�ضّدى القباين ملواجهة عّدة تابوهات مرتبطة باجلندر، 

اإحباط امراأٍة التي ال يقوم زوُجها باإ�ضباع حاجاتها  من 

يف  عا�ضُقها  رماها  ُحبلى،  ام��راأٍة  معاناة  اإىل  اجلن�ضية، 

. ويك�ضف القباين 
)4(

ال�ضارع الأنها رف�ضْت اإجها�َس جنينها 

اللثاَم عن نفاق املجتمع وتالعبه االأجوف بالدين، قائاًل:

رنا كالَم اهلل بال�ضكِل الذي ينفْع »وزوَّ

ومل ناأخْذ �ضوى زوجاتنا االأربْع«.

�ضارًخا  ا 
ً
وث��ائ��ر ال،  ُع�ضَ برومان�ضيٍة  ا  مري�ضً ولكونه 

 ت�ضيلي الكبري بابلو نريودا، 
َ
ا، ي�ضِبه القباين �ضاعر

ً
ر

ّ
ومتهو

فقد كانت حياتهما واأ�ضعارهما دلياًل على اأهمية ال�ضعراء 

الرواية  يف  النو�ضتاجليا  »�ضيا�ضة  كتاب  يف  واإبداعهم. 

تقول  وال����رتاث«،  املعا�رسة  ال��دول��ة-االأم��ة،  العربية: 

: 
)5(

الربوفي�ضورة وين ت�ضني اأويانغ 

( الذي اأ�ضدره نزار قباين عام 
ّ
 »كتاب )100 ر�ضالة حب

وتبجيٌل  اإط��راٌء  الهامة،  جوانبه  اإحدى  يف  هو   ،1970
(. من غري املمكن، 

ّ
لديوان بابلو نريودا )100 �ضونيتة حب

يف �ضونيتات نريودا اأو ر�ضائل القباين، اأن تف�ضل املراأة عن 

الوطن. لكّن نريودا والقباين ال يحمالن االأجندة ال�ضيا�ضية 

ذاتها يف ق�ضائد الكتابني البالغة التقدير، فبينما ينحُت 

�ضكل  على  ت�ضيلي  جغرافيا   ،
ّ
حار ب�ضوٍق   ،

ّ
املنفي نريودا 

 اللغة العربية، 
َ
ج�ضِد حبيبته ماتيلده. يحاول القباين تثوير

 
ّ
املخفي الواقع  نحو  االأم��ام،  اإىل  دفعها  خالل  من  لي�س 

حتت املكبوت اجلن�ضي، كما فعل جنيب حمفوظ يف »ق�رس 

ا من خالل دفع القوالب التقليدية  ال�ضوق« فح�ضب، بل اأي�ضً

ر... كيف يجب 
ّ
ُيقّيم وُيحاِكم ويقر اإىل نهايتها. فالقباين 

على اللغة العربية اأن ُت�ضتخَدم«.

وحبيبة  الثانية  القباين  زوج��ُة  ُقتلْت   ،1981 عام  يف 

عمره، بلقي�س الراوي، يف حادثة تفجري ال�ضفارة العراقية 

ال�ضاعر، لكنه وا�ضل الكتابة. وقد  يف بريوت. حتّطم قلُب 

خ ق�ضيدته التحفة »بلقي�س« بنف�س تاريخ يوم رحيلها: 
ّ
اأر

...
ُ

»احلزُن يا بلقي�س

يع�رُس مهجتي كالربتقالْة

االآَن اأعرُف ماأزَق الكلماِت

اأعرُف ورطَة اللغة ال�ُمحالْة

واأنا الذي اخرتَع الر�ضائَل

ل�ضُت اأدري كيف اأبتدُئ الر�ضالْة«.

 القباين عامًلا 
َ
حماواًل اإبقاء زوجته على قيد احلياة، ابتكر

عامًلا  العربيات،  الن�ضاء  من  ولغريها  الأجلها،  موازًيا 

يختربَن فيه حياًة ال ي�ضتطعَن مقاربتها يف الواقع. ففي 

�ضعر القباين، تظلُّ الن�ضوُة حمبوباٍت وحمرتماٍت وممجّداٍت 

اإىل االأبد. 

ركٍن من  املختبئ يف كل  باجلمال  القباين  تغّنى  لطاملا 

اأكر ق�ضائده عاطفّيًة وغنائّيًة  �َس  ّ
العربي، وخ�ض العامل 

كيف  يوًما   
َ

ين�س ومل  اليا�ضمني،  وعطر  دم�ضق  ملدينته 

الالزم  ن له املال 
ّ
�ها، لكي توؤم ُح�ِل�يَّ االأمّية  باعْت والدته 

لن�رس ديوانه االأول.

القباين  انتقد  العربي،  للعامل  العظيم  ع�ضقه  �ضميم  من 

اأْن يحدث  اأمل  التي تعاين منها املنطقة، على  امل�ضكالت 

تغيرًيا وتقّدًما نحو االأف�ضل.

هوام�ش:

 Ivana Peric: The Feminism of Nizar Qabbani.  )1(

.Muftah، 8/9/2014
http://muftah.org/feminism-nizar-qabbani/#.

WJECphkrLIU
نزار  من�ضورات  انقالبي«،  فعل  »الكتابة  كتابه:  يف  من�ضور  املقال   )2(

قباين، بريوت 1975.

)3( غابرييل ليفن: كاتب ومرتجم فرن�ضي، يقيم يف القد�س ويجيد اللغتني 

العربية والعربية.

)4( تق�ضد ق�ضيدتي: »اأوعية ال�ضديد« و »حبلى«.

)5( وين ت�ضني اأويانغ: اأ�ضتاذة االأدب العربي واملقارن يف جامعة لندن، 

 يف الرواية العربية« و »النقد االأدبي يف الثقافة 
ّ
من كتبها: »�ضعرية احلب

العربية االإ�ضالمية يف الع�ضور الو�ضطى«.
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بـــوؤ�ش:

االأخرية  روايته  يف  املزيني  حممد  ال�ضعودي  الروائي 

حواجز  بذلك  مقتحما  اخلطوط..  يتجاوز  "انفرادي" 
املمنوع بجميع اأ�ضكالها.. من �ضيا�ضية ودينية وجن�ضية 

بل واأبعد من ذلك. فال ميكن لقارئ هذه الرواية اإال اأن 

يتوج�س خيفة عليه.. اأو اأن حتتويه الريبة! 

رواية تتما�س بجراأة حادة مع ندوب املجتمع ..وعقدة 

.. وقد بداأها رامزا اإىل تلك الدمامل التي كانت اأظافر 

رواي��ات  ج�ضده.   على  وتدميها  بها  تعبث  ريا�س 

ناق�ضت وال اأقول عاجلت مامل تناق�ضه رواية �ضابقة يف 

اململكة.. واإن كانت هناك بع�س الروايات قد تعر�ضت 

الدين  على  اقت�رست  اأنها  اإال  املوا�ضيع  تلك  ملثل 

واأخرى على اجلن�س.. مثل رواية عبداهلل بخيت "�ضارع 

"احلمام ال يطري  العطايف". ورواية يو�ضف املحيميد 

يف بريدة". وروايات اأخرى اقرتبت من اجلن�س وعلى 

دور هيئة االأمر باملعروف  والنهي عن املنكر.. والقمع 

الذي متار�ضه. 

هيمنة  اأ�ضئلة  ب��ذرت   .. فارقة  رواي��ة   " "انفرادي 
اجلزيرة  ال��ع��امل..  على  االأمريكية  اال�ضتخباراتية 

لها  العربية  االأقطار  وتبعية حكام  العربية منوذجا.  

حترك  حيث  اأرج��وزات  عر�س  لنا  لرت�ضم  لغريها..  اأو 

تاأكد  وبذلك  �ضاخر.  لعرو�س  خفية  اأ�ضابع  عرائ�ضه 

تبحث عن مرافئ"  "قلوب  رواية  انفرادي ما عاجلته 

للكاتب حممد حمد الفار�س حيث عادت بنا اإىل القرن 

من  العربي  الوطن  حكام  على  لنتعرف  ع�رس  الثامن 

حممد علي با�ضا اإىل م�ضايخ اجلزيرة العربية: �ضلطان 

�رسيف  القوا�ضم..  عمان..  �ضلطان  �ضنعاء..  حلج..اإمام 

اأبي عري�س.. حاكم جند. وقد توزعوا يف تبعيتهم بني 

الفرن�ضيني واالإجنليز.. كوكالء ..اأو ما ي�ضبه املوظفني 

لديهم .. مثل تلك الروايات التي تدفع بالعقل للتفكري 

التاريخ  كتب  حاولت  حقائق  اإىل  والنظر  والتحليل 

تزييفها.

خما�س  جت���اوزت  �ضك  ب��ال  ال�ضعودية  يف  ال��رواي��ة 

امل�ضهد  لتت�ضدر  الرمادية  املنطقة  وعربت  البدايات.. 

واملمنوع..  للم�ضكوت  تناولها  بجراأة  العربي  الروائي 

الفكر  اأه��ل  ع��داد  يف  ال��رواة   من  عدد  اأ�ضحى  وبذلك 

قيود  لتحطيم  فكر  اإىل  الفن  هذا  حمولني  التنويري. 

جمتمع متطور تواق للتجدد والرقي. وبذلك ت�ضهم عدد 

متقدم   وعي  �ضدمات  خلق  يف  الروائي  االأعمال  من 

والتخلف  اجلمود  من  التخل�س  عن  تبحث  لعقول 

ليبدد  يقرتب  اأن  الفجر  وهج  يف  �ضارخني  الفكري.. 

وعي  ت�ضنع  ال�ضعودية  يف  الرواية  ليلها.  طال  عتمة 

الغد بذكاء ومثابرة ملفتة.

وطن بال مالمح: 

بروعتهاغالف  تذكرين  التي  الغالف  للوحة  وع��ودة 

وبوحها  اليو�ضف..  خلالد  النهار"  "وح�ضة  رواي��ة 

مب�ضمون الن�س.  ي�ضتطيع امل�ضمم اأن يقطف اإعجاب 

القارئ.. حتمل الكثري والكثري من املعاين.. وجه املاء 

بلون نحا�ضي لهبي .. وكائن يجال�س ال�ضمت و�ضكينة 

مواجهة اخلوف

فـي رواية »انفرادي« ملحمد املزيني

حممدالغربي عمران *

  * كاتب وروائي من اليمن



االأمل.. دون مالمح وقد ظلله الليل بردائه.. تلك املالمح 

جمتمعات  يف  الرواية..   هذه  اإن�ضان  عن  غابت  التي 

ال�ضماء  وتلك  وامل�ضائر..  ال�ضحنات  تتطابق  م�ضوهة 

حزين  م�ضهد  وخميفة.  كئيبة  ب��األ��وان  خ�ضبت  وق��د 

و�ضامت..  �ضاج بالكثري.   معربا عما يعتمل يف �ضبه 

جزيرة العرب من حمتوى خميف.. من ت�ضلط ال يعني 

ال�ضلطان  اأجل علو كعب  االإن�ضان من  �ضحق كرامة  اإال 

الذي يتبع بوالئه ويدار من بعيد. 

داخلي..  عنوان   "33" على  توزعت  "400"�ضفحة 
تلك العناوين جاءت كنقاط �ضوء معربة عما يحتويه 

اأنها مل تتجاوز املفردة  اإذ  كل جزء.. عناوين مكثفة.. 

الواحدة يف كل عنوان.. عك�س عنوان الغالف اخلارجي 

باإ�ضافة  واأت��ى  الكاتب  يكتف  مل  ال��ذي  "انفرادي" 
للعنوان "حماولة فهم ما ال يحدث" ببنط �ضغري حتت 

التي  ال�ضجن  غرفة  تعني  ال  انفرادي  انفرادي.  مفردة 

يتعمدها اجلالد حل�رس ال�ضحية يف م�ضاحة تعذيبية.. 

مل  وريا�س  اجل�ضدي..  قبل  نف�ضيا  عذابا  بها  ميار�س 

يكن �ضجني تلك الزنزانة فح�ضب بل اإن ما�ضيه  ي�ضكنه 

يف  بغربته  واإح�ضا�س  ت�ضقيه..  التي  امل�ضاعر  وتلك   ..

"حماولة فهم  اإذا جملة  اإيالم.   اأنكى واأ�ضد  وطنه ذلك 

ما مل يحدث" امل�ضافة اإىل العنوان.. كجزء مكمل.. رغم 

اختالفها عن مفردة  "انفرادي" ذي البنط الكبري التي 

.. يقف  .. بينا اجلملة امل�ضافة خماتلة  تبدو مبا�رسة 

عندها القارئ  باحثا عما حتمله من داللة. فماذا اأراد 

بها الكاتب؟. هل املراوغة ليوحي اإىل ن�ضه باأكر من 

ترتب�س  رقابة  من  والتمل�س  الهروب  اأراد  اأم  معنى.. 

مالحق  املحورية  ال�ضخ�ضية  ريا�س  هو  كما  ب��ه..  

على الدوام من الع�ض�س واملخربين الذي ال يعرف اإىل 

مدينة  يف  اأم�ضه  من  يهرب  حني   .. ينتمون  جهة  اأي 

رغبته  عك�س  منها  من  ثم  الدمام..  بحر  اإىل  الريا�س 

اإىل الريا�س.. ثم اإىل بريوت.. ليكت�ضف اأن العامل �ضجن 

كبري.. واأن املخربين يف مكان .. ويكت�ضف اأن اجلميع 

اأو باآخر اإىل " cin" فيفر عائدا بلده..  يتبعون ب�ضكل 

ويعي�س   .. اجلميع  اأنظار  عن  ينزوي  حيث  البحر  اإىل 

على ظهر مركب �ضيد يف عر�س اخلليج.. يختار حياة 

ظهر  على  النقطة  تلك  عند  الرواية  لتنتهي  التخفي.. 

"البوت".
مرحلة  اإىل  بالقارئ  ي�ضل  تخييلي  عمل  "انفرادي" 
ب�ضخ�ضيته  فريا�س  اأح��داث��ه.  بواقعية  االإح�ضا�س 

بداية  القارئ..  وج��دان  ليالم�س  يقرتب  املتنامية.. 

اإىل رحيل لعمته  اأثناء املخا�س..  اأمه  بوالدته وموت 

مدينة  اإىل  برحيلها  اأم��ه  مبثابة  كانت  التي  لطيفة 

ال�ضجن بعد  اإىل حرمانه من والده الذي دخل  اأخرى.. 

قتله لزوجته الداعرة.. اإىل وفاة والده بعد خروجه من 

�ضجنه .. ثم وفاة عمته لطيفة .. ثم �ضجنه ب�ضبب راأيه 

مياال  للحرب  مناه�ضا  اخلليج  حرب  حول  مقال  يف 

للحلول ال�ضلمية.

امللف الن�سري:

باأنه  االإح�ضا�س  اإىل  بالقارئ  ي�ضل  ال��ذي  ريا�س 

وتلك   .. حقيقة  عا�ضه  ما  واأن  حقيقية..  �ضخ�ضية 

وكل  بالفعل.  ح��دث��ت  ق��د  وال��ت��داخ��الت  ال��ع��الق��ات 

اأجهزة ا�ضتخبارات الدولة  املالحقات واالإمالءات من 

التي يجزم القارئ باأنها امتداد ال�ضتخبارات عظمى.. 

تلك التي تخطط حلماية م�ضاحلها.. باإ�ضعال احلرائق 

وتفتيت الدول.. وقتل مئات االآالف وت�رسيد املاليني.. 

"امللف  ب���  اأ���ض��م��اه  ���رسي  ملف  الكاتب  تخيل  وق��د 

الن�رسي" جاء فيه الكثري من املعلومات ال�رسية "يجب 

والتحكم  املنطقة،  يف  مت�ضارع  فريق  من  اأكر  خلق 

فيهم جميعا ب�رسية تامة، ودعمهم من بعيد من خالل 

"cinعدد من رجال

رجل  ال�ضعب..  عامة  من  رجل  ابن  اإال  ريا�س  يكن  مل 

االأق��دار  اأن  اإال  ك��ادح.  �ضادق..  عطوف   .. اأب��ي  ك��رمي، 

ت�ضعه يف طريق ال�ضقاء .. لي�ضقى ب�ضقائه ابنه الوحيد 

ال�رسطة  تنقل  ال�ضجن  االأب  دخ��ول  فمجرد   . ريا�س 

لطيفة..  عمته  تعي�س  حيث  اأخرى  مدينة  اإىل   ريا�س 

تعليمه..  موا�ضله  بني  وقته  وزع  حتى  �ضب  اأن  وما 

لطيفة.. عمته  تتوفى  مطعم..  يف  كمحا�ضب  وعمل 

ليجنح للعزلة.. مف�ضال ق�ضاء اأوقاته بعيدا عن النا�س 

هناك حيث البحر.. واأثناء ذلك يلتقي بفتاته "�ضيماء" 

ال�ضقاء..  يف  حياته  حياتها  متاثل  التي  الفتاة  تلك 

 .. دائمة  تعا�ضة  عندها  لكن  مي�ضورة  اأ�رسة  من  فهي 
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ليجمعهما ذلك االإح�ضا�س بالظلم.   

مناق�ضته  نطاق  يقت�رس  مل  روائ��ي  عمل  "انفرادي"   

كذلك..  االأمر  ظاهر  يف  بدت  وان  �ضعودية  ملوا�ضيع 

اإىل  منها  يثب  اأر�ضا  املحلية  من  الكاتب  جعل  فقد 

العالقات  وتلك  دولية..  عالقات  اإىل  ومنها  االإقليمية 

املعلنة  والتحالفات  وامل�ضالح  النفوذ  يف  املت�ضابكة 

وغري املعلنة ما اأعطت هذه الرواية اختالفها. "ماذا لو 

علم النا�س هنا اأن اأحد خيارات احلرب االأمريكية على 

�ضكود  ل�ضواريخ  اجلوي  املجال  اإف�ضاح  كانت  العراق 

�ضيناريو  وا�ضعو  واف��ق  لو  م��اذا  ؟.  الريا�س  لتدمري 

اللحظات  يف  ا�ضتبعدت  التي  اخلطة  هذه  على  احلرب 

اأن  الرواية  تو�ضح  هنا  احلرب؟"  النطالق  االأخ��رية 

االأمريكي ال يهمه اإال م�ضاحله. 

اإذا هي رواية ال�ضجون واالأقبية.. املخربون والدعارة.. 

ت�ضتطيع  فال   .. وال���والءات  امل�ضالح  ت�ضابك  رواي��ة 

اجلزم بتبعية ذلك املخرب ال�ضغري.. هل ل�ضلطة يعمل؟.  

"لقد برهن هو  ال�ضحيفة  ملن يتبع؟   ورئي�س حترير 

اأنفا�س  من  الوطني  والئ��ه  مبهارة  يغزل  انه  ب��دوره 

�ضحيته  انا  كنت   . ودمائهم  واأرواح��ه��م  ال�ضحفيني 

االأوىل �ضاعة �ضلمني بفرح اإىل اأيادي املخربين الذين 

كانت اأياديهم وقتما ا�ضتلموين ناعمة وحانية اإىل اأن 

قذفوا بي يف غياهب زنزانة �ضغرية ينبت فيها الظالم 

�ضبكة من  التحرير  يف  ورئي�س  ال�ضغري  املخرب  اأم   "
املخربين ومن يديرهم يتبعون البعيد. 

:cinالكـــل

مل تكن جتربة �ضجن ريا�س الق�ضرية -ثالث �ضنوات- 

مقارنة بغريه الذين يق�ضون ع�رسات ال�ضنني والبع�س 

على  تعرف  اأن  فبعد  مدر�ضة..  اإال  ليقرب  اإال  يخرج  ال 

ال�ضيوعي  للحزب  انتمائه  بتهمة  املعتقل  ح�ضني 

ال�ضيعة..  من  ال�ضجن  نزالء  من  عدد  وعلى  ال�ضعودي.. 

 .. حواراتهم  وم�ضاركتهم  �ضلفي  مطوع  على  وكذلك 

خرج بعدها بوعي خمتلف  -ليربايل حذر- وان ظل 

يف  به  قذف  حني  تفكريه..  ي�ضغل  املفاجئ   اإطالقه 

ال�ضحراوي .. ي�ضادفه جماعة يحملونه على �ضيارتهم 

على اخلروج الأ�ضحح لهم واأد�س  يقوى  �ضوتي  "ليت 

يف اأذانهم اأنه قد اأطلق �رساحي بال مربر بالطريقة التي 

�ضوت  هو  ذلك  مربر"  بال  ق�ضبانه  داخل  بها  قذفت 

ريا�س  يحدث نف�ضه بعد اأن �ضمعهم وقد ظنوا بفراره 

 "cin" وال يعرف ريا�س اأن  اإطالقه جاء باإيعاز من ..

 يطرق اأبواب ال�ضحيفة التي كان يعمل بها.. ي�ضتقبله 

باملغادرة  وين�ضحه   .. حار  برتحاب  التحرير  رئي�س 

اإىل الريا�س وهذا ما كانت تريده كري�س  وجونز عميال 

املخابرات االأمريكية. اللذان ي�ضعيان ال�ضتعادة امللف 

الوجود"  واإ�ضرتاتيجية  املعركة  "احتماالت  الن�رسي 

ذلك امللف الذي التقطه اأثناء تغطية تفجريات املبنى 

حرب  ان��دالع  بعد  الظهران  يف  لالأمريكان  ال�ضكني 

حترير الكويت.

ومثلما غابت مالمح �ضخ�ضية الغالف.. تغيب مالمح 

ذلك  ليوحي  الرواية..  �ضخ�ضيات  من  وكثري  ريا�س 

بغياب مالمح الوطن.. وكما تظهر �ضخ�ضيات الرواية 

مقدمات  دون  وين�ضون  ويت�ضاقطون  مقدمات  دون 

لطيفة..  عمته  واأوالد  عرفان  عبداهلل  غياب  ..مثل 
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و�ضخ�ضيات اأخرى تظهر على م�رسح الرواية ثم تن�ضل.. 

لي�ضكن القارئ اإح�ضا�س باأن االإن�ضان يف اأقطارنا دون 

قيمة.. فظهوره  مثل اختفاوؤه دون وزن.. ولذلك كان 

والبع�س  يرحلون  مي��وت��ون..   .. بقوة  حا�رسا  الفقد 

يختفون. وح�رست روؤيا املنام يف اأكر من �ضفحة..

منها: 10..73..110..116..181..وغريها.. تلك التي 

كما   .. �ضيكون  ما  اإىل  تدله  رم��وز  يرى  ريا�س  كان 

ح�رس الفقد. وكان راأيه 

يف هذه الرواية ال ميكن للقارئ اأن يخمن اإىل اأين يذهب 

ال�ضخ�ضيات  وم�ضائر  الرواية  فاأحداث  الكاتب..  به 

دوما مبهمة.. وال ميكن التخمني باأي نهاية �ضتنتهي 

ت�ضاعفت  ولذلك  قراءتها.  من  االنتهاء  حتى  الرواية 

متعة املتابعة حتى اآخر �ضدر. 

الرواية  اال�ضتقرار.. فبداية  ات�ضمت حياة ريا�س بعدم 

الت�ضورات  من  م�ضاحة  القارئ  يعطي  ما  بال�ضجن.. 

البحر  واختيار  املالحقة..  من  بالفرار  ونهاياتها   ..

الذين تعددت جن�ضياتهم  ملجاأ.. هربا من املخربين.. 

وتبعيتهم.

فيه  ال�ضيعة  ميثل  كمجتمع   املعتقل  ذل��ك  ���ض��ور 

اأدنى  يف  ال�ضلفيون  وياأتي  ال�ضيوعيون  ثم  االأكرية.. 

ن�ضبة .. على عك�س خارج ال�ضجن.. موؤ�رس وداللة على 

ما خلف �ضقوف وجدران الزنازن من ظلم وع�ضف.

جلميع  يت�ضع   الذي  الوطن  لذلك  اأخ��رى  �ضور  بينما 

والتون�ضي  والرتكي  وال�ضوداين  اليماين  الوافدين.. 

من  جن�ضيات  م��ن  هنالك  م��ا  اإىل  اآ�ضيوي  وال�����رسق 

اأوروبيني واأمريكان يف الوقت الذي ال يت�ضع ملواطنيه. 

لي�ضت�رسي ال�ضعور بالغربة اأكر من غربة الوافدين.

مواخري:

اأمر اآخر .. الوجه االآخر للمدينة .. خليط من الثقافات.. 

ما ينتج تنوع يف مواخري.. و�ضبكات الدعارة ال�رسية.. 

وكذلك  ال�ضفقات امل�ضبوهة.. تلك حياة م�ضترتة.. الكل 

ع�ضال..  ومر�س  انف�ضام  ينكرها!  والكل  يعي�ضها.. 

حولوا  وقد  فالوافدين  ليلها.  ي�ضبه  ال  املدينة  فنهار 

م�ضاكنهم اإىل مواخري مليئة باالأج�ضاد الغ�ضة وطالبات 

مبربر  البلدي  على  االأجنبي  يف�ضلن  اللواتي  املتعة 

الفخمة..  مواخريها  لها  املت�ضلطة  والطبقة  ال�ضرت.. 

حتت الظاهر من الق�ضور والفلل.. اأقبية موؤثثة وجمهزة 

ل�ضهرات علية القوم "هي �ضاعة انحدارنا عرب ال�ضالمل 

عن  بعيدا  موبقاتنا  فيه  منار�س  قبونا،  اإىل  احلجرية 

حيث  املحرمة،  املدينة  هذه  داخل  املرت�ضدة  االأعني 

الوكر الليلي الذي نهر�س فيه اأم�ضياتنا،هناك يف قعر 

املياه  األوان  حيث  املنافقني..  اخلبثاء  املالعني  وكر 

تفر�س  االأج�ضاد  وحيث  بالثلج..  املنقوعة  امل�ضتوردة 

الالتي  احل�ضان  فتياتنا  الناعمة،  كاخلمائل  وتطوى 

داخله..  اإال  امل�ضمتة  املدينة  ال نرى مثيلهن يف هذه 

اأ�رسع من  ال�ضكر، وال  اإىل  اأ�رسع من املحرومني  لي�س 

املكبوتني للعهر" يف تلك امل�ضاهد الليلة التي تتنوع 

الرواية �ضورتني  ت�ضلمنا  املدينة ماخور كبري.  وكاأن 

فينا  لتنر  باطنها..  عك�س  ظاهرها  تعي�س  ملدينة 

علينا  وهل  املجتمع؟  يتطور  بالكبت  هل  االأ�ضئلة.. 

اإخفاءه..  نريد  ما  لنخفي  الرمال  بني  روؤو�ضنا  و�ضع 

ال�ضبل  بكافة  يعمل  ال��ذي  ال�ضلطان  �رسيعة  اأنها  اأم 

تكري�س  اإىل  ي�ضعى  ولذلك  �ضلطانه..  على  للمحافظة 

انف�ضام املجتمع.

الزيف.. زيف ما  الرواية جمتمع  لتك�ضف وقد �ضورت 

نعي�س وندعي فاملجتمع لي�س واحدا  وان بدا كذلك.. 

 .. البالد  خريات  على  ت�ضتحوذ  مت�ضلطة  طبقة  فهناك 

وتعي�س اأيامها على طائرات بني الوطن ومنتجعاتها 

خارج الوطن.. وهناك منتفعون من الطبقة الو�ضطى.. 

على  يحافظون  حتى  الأ�ضيادهم  العبيد  لعبة  يلعبون 

على  وع�ض�ضا  خمربين  يعملون  وه��م   .. م�ضاحلهم 

الفتات  على  يعي�ضون  الذي  العوام  وهناك  بع�ضهم.. 

جمتمع  اإذا  والف�ضدة..  املت�ضلطني  بحمد  وي�ضبحون   ..

الرواية يك�ضف عن مواطنة غري مت�ضاوية. فهناك �ضادة 

ورعية.

الأبوة ال�سائعة:

منذ  االأبوة  عن  باحثا   .. بال�ضياع  ي�ضعر  ريا�س  ظل 

الع�ضكر  تزوج والده بامراأة بعد وفاة والدته.. ليحمله 

الدمام بعد �ضجن والده.. وهناك  اإىل عمته لطيفة يف 

ي�ضتعيد بع�س م�ضاعر االأمان.. لكنه  يبحث عن االأبوة 
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يف مطوع م�ضجد احلارة ال�ضيخ عواد.. ثم يف �ضاحب 

املطعم �ضعيد اليماين ..ثم احمد مرا�ضل ال�ضحيفة. حتى 

ظهرت فتاة ال�ضاطئ "�ضيماء" حينها يتطور وعيه من 

ذلك  ويتبلور  وط��ن..  عن  البحث  اإىل  اأب��وة  عن  البحث 

�ضالح..  ال�ضجن  فقيه  يدي  وبني  ال�ضجن  يف  احل�س 

ميتزج  ال�ضجن  من  خروجه  وبعد  ال�ضيوعي..  وح�ضني 

واملن�ضف  ال�ضوداين  الطيب  يف  فيجد  بالغربة  الوطن 

اأن  حاول  املرحلة  هذه  ويف  ع��زاه..  بع�س  التون�ضي 

يتجاوز �ضعوره باالغرتاب.. ومع مغادرته اإىل بريوت 

يف مهمة رئا�ضة حترير اأحد املجالت .. يتك�ضف له الكثري 

.. فكري�س التي ن�ضبت بينه وبينها عالقة حممومة.. مل 

تكن اإال اإحدى خمربي وكالة اال�ضتخبارات االأمريكية 

�ضغفها  الذي  حدثه كثريا عن  االإ�ضبيلي  .. وعمة كرم 

بفحولة الرجال.. ومن اأنه كثريا ما يجلب لها بع�ضهم 

اإال حبيبته �ضيماء التي تزوجت بعد دخوله  .. ما هي 

ال�ضجن  برجل ذي نفوذ ومن�ضب كبري يف الدولة.. واأبو 

راكان رئي�س حترير كربى ال�ضحف املطعونة رجولته 

بريوت  جملة  يف  زميلة  وجنم  وا�ضنطن..  رجال  اأحد 

يحيطون  من  وكل  يجهلها..  خمابرات  رجال  �ضمن 

لها �ضالت ا�ضتخباراتية جلهات متعددة.. هنا تت�ضح 

له الروؤية .. ويتاأكد من اأن الوطن العربي يت�ضلط عليه 

حكام يتبعون لقوى خارجية.. واأن �رساعات الزعماء 

..وجميعهم   cin ال���  خمططات  �ضمن  تاأتي  العرب 

من  بالهروب  املطاف  به  لينتهي  عليها..    ي�ضريون 

بريوت.. عائدا اإىل الدمام.. وهناك يتجه اإىل ال�ضاطئ 

يف  �ضبابه  بداية  يف  اإليه  يلجاأ  كان  ما  كثريا  ال��ذي 

الدمام..   يتعرف على العم فراج �ضاحب مركب �ضيد 

الذي يقبل باأن يعمل معه على املركب.. تتوطد العالقة 

بينهما.. لكن العم فرج  يرحل ويرتك له القارب.. الذي 

يقرر اأن يعي�س عليه بعيدا عن املجتمع متاأرجحا فوق 

اإىل  يقودنا  بذلك  الكاتب  وكاأن  اخلليج.  مياه  �ضفحة 

رمزية  اخلليج وجمتمعه بعودة ريا�س اإىل البحر. واإن 

ظل ظماآن اإىل حنو االآخرين.

�ضخ�ضية  امل��ح��ورة  ال�ضخ�ضية  ال��رواي��ة  لنا  قدمت 

الوعي  اإىل تطور  اأعطى بعدا يرمز  متنامية.. وهذا ما 

البائ�ضة  الطفولة  تلك  فبعد   . اخلليجي  االإن�����ض��ان 

درا�ضيا..  التفوق  اإىل  �ضباه  يف  ينتقل  وامل�ضو�ضة.. 

لل�ضيخ عواد يف م�ضجد احلارة..  بعد مرافقته  املتدين 

لتجاوز   .. لطيفة  عمته  رحيل  بعد  منطويا  ظل  واإن 

اإىل  اأطلقت روحه  اإىل �ضيماء التي  انطوائه بعد تعرفه 

تقدم  حني  له  م�ضجعة   .. االأم��ل  من  جديدة  ف�ضاءات 

للعمل يف اأحد ال�ضحف .. وبعد قبوله يندغم مع زمالء 

املناه�ضني  �ضيهات  جماعة   اإىل  ويتعرف  ال�ضحيفة 

مقالة  ب�ضبب  دخله  الذي  ال�ضجن  مرحلة  ثم   .. للحرب 

يرى  حذر..  ليربايل  منه  ليخرج  احل��رب..  تعار�س  له 

باأفكار  يتاأثر  فلم  خمتلف..  ب�ضكل  ويكت�ضفه  الوجود 

الرفيق  باأفكار  اأعجب  واإن  ال�ضلفي..  املعتقل  فقيه 

ومواقف  خمتلف  فكر  له  ليكون  ال�ضيوعي..  ح�ضني 

باحلذر  ات�ضمت  وان   .. �رساحه  اإط��الق  بعد  خمتلفة 

رغم  املتغري  ريا�س  هو  ذلك  الع�ض�س.  من  واخل��وف 

ال�ضغوط واملفا�ضد.

حروب الأرجوزات:

واجتياحه  �ضدام  جنون  من  العبثية..  احل��رب  تلك 

فاحتة  وكاأنها  ال��ع��راق..  تدمري  ح��رب  اإىل  للكويت.. 

لتدمري �ضوريا وم�رس واليمن وليبيا .. والقادم اأ�ضود.

هذا ما تبوح ما بني اأ�ضطر الرواية.. بل واأبعد من ذلك.

اخلفية  االأ�ضابع  دور  تطرح  خمتلفة..  رواي��ة  هي   

خالل  من   .. العرب  للحكام  املعلنة  غري  والتبعية   ..

الن�رسي".   "امللف  ���رسي  ملف  حمتويات  تخييل 

لتقدم  ال�ضعوب اإىل هالك وخراب .. بينما املت�ضلطني 

يتجالدون  فيه  "العبيد  مواقعهم.  على  يحافظون 

بال�ضيوف حتى املوت.. لك�ضب رهانات ال�ضادة ... واأنا 

اليوم اأقف كواحد منهم"

الرواية تقول ما مل تقوله غريها من الروايات.. وتفرخ 

اأجوبة..  �ضوؤال عدة  لكل  قد جند  التي  االأ�ضئلة  ع�رسات 

وقد ال تكون ب�رسورة تلك االأجوبة �ضحيحة.
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هاهنا  يعنينا  ما  باعتبارها  العربية  ن�ضخته  يف 

اأم�ضي على حروف ميتة(   ( ، يفتح منجز  اأوىل  بدرجة 

بخطاب  واع  ع 
ّ
ت�ضب يف  الروؤى  كثافة  على  التلّقي  اأفق 

ر زخما من اأ�ضئلة املوت 
ّ
�ضويف الفت، يعرف كيف يفج

قه باغتياالت جبانة لبذور 
ّ
الذي يحا�رس راهننا ويطو

ميم 
ّ

ال�ض يف  اإن�ضانيتنا  واجلمال،يطعن  وال�ضلم  املحبة 

املجهول  يد  ف�ضوله،  مالمح  فجائي،تر�ضم  نحو  ،على 

مع�ضودة بلغة عارية واجلة يف طق�س االإبداع املزدان 

اخط وتفا�ضيل التجربة امُلقاِمرة .
ّ
بالنف�س ال�ض

مل  ال�ضدد،  ه��ذا  يف  �ضال  ال��ذي  الكثري  امل��داد  وبرغم 

على  املتوقفة  املفرغة  احللقات  من  العديد  ثمة  تزل 

ما  بكارة  ف�ّس  اأجل  جّدية،من  ومقاربات  معاجلات 

يقع اأو يتوارى خلف األوان هذه املجموعة التي نذرت 

حلظة االإبداع جلنون الع�رس حمايثا ملواقف وحمّطات 

مواكبة  حيل  و�ضل�ضلة  متقن،  تخطيط  الذات،عرب  جلد 

�رسوط  منقو�ضة  الأذه��ان  مناو�ضا  عب 
ّ
الر لعرو�س 

،  مثلما جتود بها ري�ضة  التاأقلم واال�ضتعداد واالأهلية 

التجريدية  بني  منازلها  املراوحة  املوت  دوال  اإقحام 

واملادية ال�رسفة. 

هي حلقات مفقودة ،كون الرتجمة تخون، يف الغالب 

وباملطلق تخون.

امن  ال�ضّ ال��دي��وان،  عتبة  وت��اأوي��الت  مت��ّث��الت  وت��ع��ّد 

املختزل  ه��ذا  اأ����رسار  �ضائر  يف  للغو�س  اجل��وه��ري 

وجتاوز  تخّط  من  ك�رسب  امل�ضرتك،  ب��روح  الناب�س 

لنربة التقوقع والفردانية املري�ضة والقطبية الهوياتية، 

امل�ضافات  فيها  تذوب  �ضاملة  اإىل كونية  قفزا جمازيا 

والعقائد واالنتماء.

�ضمنيا،وباالّتكاء على احلقل الّداليل للعتبة،دائما، تعرب 

التعبريي،وفق  الال�ضكل  من  نقاط  اإىل  املجموعة  بنا 

ُي�ضت�ضّف  �ضذرية  اطرادية  فو�ضوية،  عن  به،  تديل  ما 

املتماهية مع  اللعبة   مدى ترن�ضم حدود 
ّ

اأي اإىل  منها 

ذات قلقة و�ضّكاكة تروم وجهات متباينة يف االأن�ضاق 

اأنها تتفق مع الغر�س العام ، يف بلورة طوباوية  بيد 

اللون  لثالوث  العابر  االإن�����ض��اين  ال��وج��ع  لتكعيبية 

واجلغرافية واملعتقد.

الوالدات  على  �ضاهدة  قبلية،  ما  مرحلة  واإذن...هنالك 

الطابع  ذات  اخللفية  واأن�ضنته،حيث  للحرف  االأوىل 

اال�ضت�رساف  خطاب  عنها  واملتفّتق  املنطلق  القد�ضي، 

بنوامي�س  لة 
ّ
متزم رائية  امل��وت..  باأ�ضطورة  املرثر 

العدمية يف احلكي، وترجمة اللواعج وف�ضح الّدفني .

هي نافذة حلمولة �ضيكولوجية،متادت يف ذبح الذات، 

اآن لها الّدفق الزئبقي امللفوح بتبا�ضري االإطاللة العلوية 

املنادية بخلود الفانني،وعي�س برزخ الكتابة املغايرة 

التي تتنّف�س حتت االأر�س نظريات التفاوؤل مبا هو اآت.

»النَّافذُة

ابت�ضامُة اجلداِر بالنِّ�ضبِة اإِيلَّ

رياَن  الطَّ
ُ
ني كنُت اأَخترب الأَنَّ

ا�ٍس.
َ

بقلِم ر�ض

النَّافذُة

رياِن« بدايُة الطَّ

كل �ضيء قابل للمحو، تطلعنا على ذلك مرثاة التاريخ 

االأوىل،م�ضهد القتل،اخلطيئة االآدمية االأوىل.

»اأم�ضي على حروف ميتة«

لالإيرانية �ساناز داودزاده 

اأحمد ال�سيخاوي *

  * شاعر  من المغرب



فينا،  اأوج��ه  ويبلغ  االأمل،لي�ضكننا  وجد  وك�رسورة، 

�ضاعة تزبد وترغي املعاناة بني حنايا الكائن ال�ضعيف 

،  لتبدو ال�ضورة جمرد م�ضّلمة  اأو معطى بديهي ال يقبل 

النقا�س.

اللبو�س  ذات  �ضاعرتنا  لروؤية  وباحت�ضاننا   
ّ
ثم من 

اإىل  االآدمية  احلاجة  يفيد  ما  اإىل  نخل�س  الفل�ضفي، 

املجانية،  التاريخ  درو���س  من  واال�ضتفادة  االتعاظ 

عاقب ال �ضلطة لنا عليه فيما 
ُ
األدغ �ضوط وخري م بعّده 

يخّط لنا غري اآبه، من م�ضائر واأقدار .

اأثمرتها جهود وذكاء االإن�ضان. الطريان حقيقة علمية 

واخلرق الرتكيبي املحالة به هذه الوم�ضة املراوغة/  

نافذة  �ضّق  بحتمية  يقول  اجل��دار،  ابت�ضامة  النافذة 

االآدم��ي،  للخال�س  ك�ضبيل  االأح���وال،  كل  يف  روحية 

من  املفقود  بعث  بغر�س  جتريبية  مل�ضارات  واجرتاح 

القيم واالأخالق.

ه �رسدياته منطقة الهذيان يف 
ّ

وهو ربط هي�ضتريي توج

طة الباحثة دومنا كلل،عن تقنيات جديدة 
ّ
الذات املتخب

حياتنا  تهدد  ة 
ّ
جم وجودية  مع�ضالت  طال�ضم  لفّك 

با�ضتمرار.

وامل�ضي  الّتع�رسن  روح  واإف��رازات  الذاكرة  بني  ربط 

را وتعقيدا. 
ّ
قدما نحو عامل اأكر تطو

.................

ُ
» اأَدور

داخَل ُدخاِن �ضيجارِتَك الَّتي اأَ�ضعلَتها،

 اآخِر ر�ضفٍة ِمنها
َ
ومع

َيبقى َعقُبها،

 َيبقى منِّي«
َ
وال �ضيء

�رسمدية  �ضبابية  اأو  برمادية  املم�ضو�س  املناخ  هذا 

ديدن  يخّفف  قد  مناحيها،  ب�ضتى  احلياة  على  معّتمة 

ال��روح  على  و�ضولته  ج��ربوت��ه  احل��رف،م��ن  اإدم���ان 

دخيل  ف  
ّ
مزي ج��ارف  تثاقف  اء 

ّ
ج��ر اأ�ضال  املتاآكلة 

وهجني خمول ملوجبات ا�ضتحواذ االآيل ومتّكنه مّنا.

اعُة الَّتي مْل تاأِْت ِفيها
َّ
»ِحنَي ذابِت ال�ض

كاَن الوقُت ِعندي مفقوداً،

داً  عدِم روؤيِتَك جمدَّ
َ

 عقارب
ُ
ر ٌة تبخِّ

َّ
و�ضج

 معتاٌد هذا.
ٌ

كابو�س

وقوُت اخلياِل،
َ
جميئك م

لٍم،
ُ

ُد ح
َّ
واأَنَت جمر

تٌة لغياِبِك وموؤقِّ

 الوقوَف..«
ُ
الَّتي اَل َتفهم

الواقع  يحدث،كون  هكذا  الزمن،  خارج  الذات  جتديف 

فذّللت  احلكمة،  �ضوت  ابتالع  ا�ضتطاعت  ة 
ّ
�ضج د 

ّ
جمر

، وقّزمت رغبته  االإن�ضان و�ضّككته يف نبعه  واأخ�ضعت 

حلمه  على  وركبت  الكامنة،  طاقاته  ا�ضتثمار  يف 

امل�رسوع، جاعلة منه �ضحية وجالدا يف ذات االآن.

اولِة؛ طروحٌة عَلى الطَّ
َ
»جميُع اخلياراِت م

باَح على كلماِتَك.
َّ

 ال�ض
َ
م

ُ
اأَن تر�ض

اأَن اأَرُك�َس بجانِب غياِبَك.

. ِن اأَو �ضفَتنْيِ
ْ
 بيَدي

ِّ
ىل احلب اأَن ن�ضَل اإِ

اأَنَت مْل َتزْل

مَت يِف الكاأْ�ِس 
َّ

 ال�ض
ُّ
َت�ضب

 خياَلَك
ُ

واأَنا اأَ�رسب

وتقول اأي�ضًا

 حديِثَك،
ُ
بخار

باِب، اأَحاَط كلَّ خُميلِتي بال�ضَّ

 اأَحالِمنا امُل�ضرتكِة بيَننا
َ

فاَل َترى اقرتاب

�ضافِة.
َ
يِف احلدِّ االأَدنى للم

يداَك
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منُذ �ضنواٍت

َبعيدتاِن عنِّي..«

................

وِل اإِليَك
ُ

»للو�ض

يتٍة؛
َ
روِف م

ُ
اأَم�ضي َعلى ح

ا كلمٌة تقوُل: اآٍه
َّ

رمب

 الكلمِة امُل�ضابِة، اأَي�ضًا
َ
مع

�ضافاِتَك...«
َ
�ضاأَم�ضي بجانِب م

...............

يِر
َّ

»عنَدما مِنُت يِف ال�رس

�ضاُت،
ِّ
ِت امُلمر

َ
جاء

 اأَي�ضًا،
ُ
حب

ُّ
وال�ض

و�ضوُت �ضالٍل يِف كلِّ مكاٍن.

�ضاُت،
ِّ
ذهبِت امُلمر

وَبقيُت يِف مكاٍن �ضمااًل؛

 وجديٌد،
ٌ
كلُّ �ضيٍء طازج

ولُه رائحٌة رطبٌة...«

............

ا اأَكتُبُه؛ 
َ
»كلُّ م

وتًا
َ
 �ِضجنًا اأَو م

ُ
َي�ضري

ِة املري�ضِة.
َّ
باالأَبجدي

َة بُلغِة االإِ�ضارِة..«
َّ
اَل بدَّ اأَن نعي�َس احلري

 ........................

»قْد اأَ�ضقُط يِف مكاٍن ما

مْل ُتوَلِد احلروُف فيِه بعُد،

 تفكرٍي
ِّ
وال يوجُد تدقيٌق باأَي

هناَك بثياٍب مَن الزُّهوِر

َك،
ُ
ر تذكَّ نا اأَ  واأَ

ُ
�ضاأَرق�س

جٍر،
َ

ق�ضتي يِف ح
َ
و�ضاأَنق�س ر

وحتَّى بعَد بليوِن �ضنٍة

ق�ضِة«
َّ
 معَنى هذِه الر

ُّ
�ضيكوُن احلب

�ضاناز  الواعدة  االإيرانية  ال�ضاعرة  تطالعنا  اإجماال، 

املذكور،  الباكورة  ال��دي��وان  ه��ذا  فر،عرب  داودزاده 

باعتماد اإحدى و�ضبعني توقيعة، على م�رسحه تتنازع 

واأحوى  اأو�ضع  نظرة  تتيح  متخيلة  �ضخ�ضيتني  الذات 

تتاأتى �ضمن فلكها عوملة احلالة واقرتاحها يف بعدها 

امل�ضرتك،  لثقافة  �س 
ّ
يكر جمعي  بوعي  الدامغ  الكوين 

املجتمعية  الرتكيبة  علينا  تخفى  ال  واأن��ه  خا�ضة 

فيما  امل��وروث  وثقل  �ضاعرتنا،  وطن  يف  والعقائدية 

فجرها  يف  االإ���ض��الم  م���واالة  باأيديولوجية  يتعّلق 

االأول،هذا من جهة.

ومن جهة ثانية ، �ضلطة روح التجربة اخلا�ضة، وخيار 

ا�ضتثمار الب�ضمة االأنوية لت�ضكيل نظري هذه الف�ضيف�ضاء 

االنتماء   
ّ
هم يتخطى  وطن  بوجع  الناطقة  التعبريية، 

ال�ضمويل  فروع  وتنّطع  ا�رسئباب  مع  لي�ضمق   ، ق 
ّ
ال�ضي

وذوق  وتطّلعات  حاجيات  ي 
ّ
،ويلب االإن�ضاين   

ّ
والكلي

املتلّقي املطعون بلغة امل�ضرتك.

ففي النهاية نحن ب�ضدد �ضعرية نافرة ،اأبت اإال اأن تتيح 

بغية  الالوعي،  يف  مفتوقة  خمملية  م�ضافات  للذات 

لني 
ّ
كمكم واحلرية،  احلب   : اثنني  بهاج�ضني  التحليق 

تها.
ّ
للمنظومة برم

تعيد  م��ا  ب��ق��در   ، ب��اجل��اه��ز  تتغّنى  ال  جت��رب��ة  اإن��ه��ا 

اإنتاجه،ليتالءم وثقل املكابدات احلديثة للذات، وترتع 

ال�ضياق واملنت ب�ضحنات االإيجاب ووجدانيات املخّل�س 

،ب�ضاأن وظيفة الكتابة جتاه الذات واالآخر واملحيط.

ا ميكن لل�ضورة  اأن 
ّ
اإنها ف�ضيف�ضاء كالمية،�ضامتة عم

داخل  جوارحنا،  يف  عذبة  راح��ا  وت�ضكبه  به  تهم�س 

تطويع  يف  ا�ضتثناء  �ضّكل  اأح�ضبه   ، اإبداعي  فعل  دائرة 

اليومي  حديث  يف  املغرق  واملعجم  ال�ضافية  املفردة 

من  فيما  بالنهاية   
ّ
ي�ضب ما  اإىل  ،انقيادا  والهام�ضي 

�ضاأنه اإقناعنا بالعر�س ال�ضعري باعتباره جملة واحدة 

�ضايل والغر�س 
ّ
تقا�س بنف�س متقّطع، خدمة للجانب الر

العام يف معمار التجربة ككل.  

جاء  كونه  الرتجمة،  خّط  بها  ي�ضتقم  ن�ضاز،مل  كتابة 

م�ضت�ضلمة  املوازية،  الربزخية  حياتها  ،تعي�س  ناق�ضا 

واالإن�ضان  امل�ضهد  جنائزية  بعد  ما  مرحلة  لطقو�س 

واحلرف.

احتياطية،  روحية  نافذة  االأر���س،م��ن  حتت  تتنّف�س 

ت�ضعى اإىل مللمة املفقود ونحت امل�ضرتك.
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خمي�س قلم �ضاعر عماين �ضاب اأثبت عرب جمموعاته 

على  قادر  اأنه  االآن  حتى  ال�ضادرة  االأربع  ال�ضعرية 

هذا  �ضعراء  من  اجليدين  بني  مقعدا  له  يحجز  اأن 

البلد عن طريق موهبته وقدرته غري امل�ضكوك فيها 

على املزج بني عنا�رس القدامة واحلداثة يف �ضعره 

يكتب  فهو  واالدع���اء.  التلفيق  عن  بعيد  نحو  على 

الق�ضيدة العمودية وق�ضيدة التفعيلة بنف�س الكفاءة 

القدمية  العربية  بالق�ضيدة  ومعرفته  والفاعلية. 

مبنى ومعنى تزيد يف الواقع على املعرفة ال�ضطحية 

وتتجاوز االأمناط التقليدية املكررة. اإنه ي�ضتظل بظل 

احلالة  عن  املعرب  اجلوهر  د 
ّ
ويت�ضي الق�ضيدة  هذه 

�ضعرائها،  من  ذاك  اأو  ال�ضاعر  هذا  لدى  االإن�ضانية 

من  الب�رسي  وو�ضعه  حالته  يكت�ضف  اأن  ويحاول 

خاللها ومن خالل ما يتوفر له من ثقافة وجتارب 

�ضعره  جممل  وق��راءة  حديثة.  �ضعرية  وغري  �ضعرية 

يتفرد  التي  اخل�ضائ�س  من  جمموعة  على  توقفنا 

ومنها  املحدثني.  عمان  �ضعراء  من  غريه  دون  بها 

اللغة  اأ�ضولية  على  اإب��ق��اوؤه  اأو  ال�ضعر  ه��ذا  بقاء 

والتزامه بثوابت البناء ال�ضعري الكال�ضيكي اأو روحه 

من لغة ووزن وقافية حتى يف احلاالت التي يكتب 

فيها ق�ضيدة التفعيلة اأو ق�ضيدة النر، كما اأن �ضعره 

"امل�ضافر  �ضاحبه  �ضخ�ضية  عن  بالتعبري   
ُّ
معني

تطلعات  من  القريبة  بتطلعاته  ل�ضيق  ذاته"،  يف 

لتقاليدها،  الراف�س  القبيلة،  اأع��راف  على  اخل��ارج 

القريب يف �ضورته العامة من �ضورة ال�ضعلوك ابن 

ار يف 
ّ
ال�ضحراء يف الق�ضيدة العربية القدمية، اأو العي

املدينة العربية  امللّفقة يف ت�ضكلها وبنائها املادي 

واالأخالقي مثل "ع�س تقا�ضمته القبائل".

خطابه  وهام�ضية  رف�ضه  يف  �ضعلوك  ه��و  نعم 

ج�ضوم  يف  ج�ضمه  لتوزيع  امل�ضتعدة  روح��ه  وك��رم 

عديدة، وعيار م�ضتعد للقتال يف كل اجلبهات داخل 

املعلقة  الب�ضيطة  املدينة، وهو ال ميتلك غري كلمته 

املاء  وك��اأ���س  ال��روح  وع��ري  الرباءة"  على"�ضطح 

القراح اأو اخلمرة ال�رسف التي حترر هذه الروح من 

القيود وااللتزامات واملفارقات االجتماعية الثقيلة 

وت�ضعرها بقدر �رسوري من اال�ضتقالل والتحدي.

 اخلمرة لدى هذا ال�ضاعر ب�ضكل خا�س اأداة و�ضالح. 

اأداة للتحرر من القيود الداخلية واخلارجية وال�ضعور 

بالوجود الب�رسي الطبيعي احلر املتعاطف مع الب�رس 

لغتها  فهم  على  والقادر  اإليها  واملنجذب  واالأ�ضياء 

واإقامة حوار معها، مثلما هي �ضالح ي�ضهره بوجه 

�ضيوخ القبيلة وفكرها العتيق كعالمة على الرف�س 

واملفارقة واخلروج على االأعراف ال�ضائدة. 

هناك يف عامله االأول هذا اأمكنة "حرة رحبة باملعاين" 

"جميزة  واحل���وار..  لالإف�ضاء  قابل  م�ضحور  وف�ضاء 

يحت�رس  ا�س 
ّ
و"حم �ضاق"  ظهر  عن  ال��ق��راآن  حتفظ 

حزنا" و"�ضدرة �ضباح"  تبدو عنده مثل "عجوز جتل�س 

على �رسيرها حتر�س بوابة احلارة القدمية".   

خمي�س قلم

�سورة العّيار وال�ساطر الذي حتول اإىل �ساعر

�سياء خ�سري *

  * ناقد واكاديمي من العراق



التي  املنعزلة  ال�ضغرية  العمانية  القرية  ج��دل   

املفتوحة  واملدينة  منها،  ال�ضاعروجاء  فيها   ن�ضاأ 

ف�ضائها  �ضعة  يف  وطمع  اإليها  اآَل  التي  املتح�رسة 

وف�ضائلها، ميثل ثيمة اأ�ضا�ضية من ثيمات هذا ال�ضعر 

والثورة  التمرد  اإىل  �ضاحبه  بانحياز  ن�ضعر  الذي 

ورغبة  ثبات  وعدم  وت��ردد  قلق  من  يرافقهما  وما 

يف البحث عن كل ما هو جديد ومفارق عرب الواقع، 

وعرب احللم الذي اخت�س خمي�س قلم ب�ضناعته منذ 

طفولته املبكرة. هذه الطفولة )احلام�ضة( بحمو�ضة 

ظل  يف  قريته  مبزارع  عا�ضت  التي  الليمون  �ضجرة 

النخلة وغّذت ج�ضمه وخياله بحب حام�س وذاكرة 

حام�ضة :

�ضجر الليمون فينا  يعبق 

يب�ضط الذكرى ظالال تورق          

يبعث املا�ضي ربيعا رائقا

     باأهازيج �ضبانا يعبق

 قد ر�ضعنا منه حبا حام�ضا  

ور�ضعنا احلزن، كدنا ن�رسق    

يكت�ضي بالثلج �ضيفا ندفا

        مثلما عانق اأنثى زنبق

***

�ضجر الليمون عرقي عرقه

روحه املاء وروحي الغرُق  

وق�ضائده ذات الطابع الرعوي مثل هذه وغريها مما 

�ضمته جمموعته االأوىل "طفولة حام�ضة" املن�ضورة 

 ،2000 عام  قبل  االأول  ق�ضمها  وُكتب   2006 عام 

هذه  بحدود  املحدد  االإطار  هذا  عن  تخرج  تكاد  ال 

خ�رساء(  )ذاك��رة  من  عليه  تنطوي  مبا  الطفولة، 

حواره  اأقام  و)وجوه(  و)اأمكنة(  و)حنني(  و)ب��راءة( 

احلياة  مع  تلك  رحلته  طيلة  ترافقه  وبقيت  معها 

وال�ضعر.

 يقول يف لقاء معه ن�رسته �ضحيفة )ال�ضباح اجلديد( 

البغدادية بتاريخ 8/5/2006:

عوامل  اإىل  نبهتني  �ضيفها  بحمو�ضة  "القرية      

الطبيعة  حيال  ي 
ّ
حوا�ض قت 

ّ
وعم واالأل��وان  الروائح 

اأكت�ضف  كنت  ونباتاتها،  �ضخرها  و�ضم�ضها،  بطينها 

الطبيعة  موجودات  مع  ارتبطت  االأ�ضياء،  يف  ذاتي 

اأمهاتي،  االأ�ضجار  اأ�ضبحت  حتى  خا�ضة  بعالقة 

الليمون،  ال�ضدر،  مذاق  زال  ما  وتطعمني،   
ّ
علي حتنو 

الّزام،  يز، 
ّ
اجلم التني  اجلوافة،  ال�ضفرجل،  الفر�ضاد، 

اأهلها،  ب�ضذاجة  فمي.القرية،  يف  والتمور  التوريان، 

اأطفالها والذباب يطن حول  وغلظة طباعهم، بقذارة 

الكثة،  اللزجة، بتجاعيد كهولها وحلاهم  مناخريهم 

النخيل،  ح�ضاد  اإىل  ذاهبات  وهّن  ن�ضائها  بر�ضى 

على  باملواعني  ع��ائ��دات  وه��ّن  فتياتها  بانك�ضار 

بروح  املالحظة.ت�رسبت  علمتني  القرية  روؤو�ضهّن، 

احلارات،  اأزقة  يف  ترافقني  اأخواتي،  قططها  القرية، 

 بدين لذة، جبالها مراكبي، 
ّ
اأحملها على راأ�ضي فيق�ضعر

اأن  حاولت  كم  مكتماًل،  قمرا  الأ�ضطاد  عليها  اأبحر 

اأ�ضدقائي  منالها  جدوى،  دون  طويلة  ب�ضعفة  اأنقبه 

اأ�ضقطت  والفنازيز،  اجلراد،  احل�رسات:  اأكلت  االأقزام، 

اأع�ضا�س الدبابري الأ�ضف ديدانها، ما األذ اجلراد مقليًا! 

الفلج  ماء  من  �رسبت  م�ضوية!  الديدان  اأ�ضهى  وما 

املختلط ببول ال�ضفادع، �رسقت بندقية اأخي الأ�ضطاد 

عليها  اأ�ضفق   
ّ
ثم بوقوعها  اأنت�ضي  الدقيقة،  الع�ضافري 

 ارتعا�ضتها االأخرية." 
ّ

حني ترتع�س بني يدي

والق�ضيدة التالية من )طفولة حام�ضة( منوذج لهذا 

النوع من ال�ضعر الذي ما زال احلبل ال�رسي ملجمل 

للعامل  الطفل واكت�ضافه  )ميالد( ذلك  ب�  لغته معلقا 

ما  �رسعان  ال��ذي  الواقع  لذلك  وروؤي��ت��ه  حوله  من 

حتول اإىل حلم وذكريات ما فتئت تولد وتتوالد من 

يف  ق�ضيدة  كل  مع  خمتلفة  و�ضور  با�ضكال  جديد 

هذه املجموعة:

ميالد

"الطريق الزراعي يولد 
من خطوات امل�ضافر يف ذاته

الطريق الزراعي يولد 

من جريان العذوبة 

يولد

 من كائنات امل�ضافة تهرب

نزوى العدد 92 - اكتوبر 2017

234



من نظرات الغريب اإليها

ويولد

من م�ضجد �ضاهق برتاتيله

من كني�ضة حب

ومن رفرفات احلمام على برجها

املتهدم

ّ
ة البلبل احلر

ّ
من بح

غ يف الع�ضب �ضهوته
ّ
 وهو مير

للغناء

ويولد من م�ضهد نازف لغروب

نهاٍر "هنا" 

 من اأزيز اجلراد يطارده لوؤلوؤ االأفق

حني تغطي �رساهته خ�رسة

 الروح

يولد من ذكريات امل�ضافر

)طفل يحّدق مرجتفا

يف حكايات جدته

الراحالت اإىل مدن اجلد

طفل يد�س �ضقاوته

يف �ضكون الظالم

ويند�س يف االأغطية(

هكذا يولد احللم

اأو

تولد االأغنيه". 

و�ضقوقها  الطفولة  "�ضقاوة"  جمملها،  يف  وه��ي، 

�ضقي،  ولكنه   مبكر  وعي  على  املنفتحة  ثقوبها  اأو 

وات�ضاع  القرية  مغادرة  مع  والنمو  للتطور  وقابل 

اأخرى خمتلفة. و�ضتكون  اأمكنة واأزمنة  التجربة يف 

اخليام(  ت�ضكنه  زال  )ما  التالية  ال�ضاعر  جمموعة 

من  النوع  هذا  على  �ضاهدا   2006 عام  ال�ضادرة 

�س �ضاحبه اإىل ما ي�ضبه االمتحان 
ّ
الوعي الذي يعر

"غرق  الهوية بعد  اإعادة بناء  التي حتاول  واملحنة 

االأحالم" و"اعتزال الغناء" و"�ضيق ال�ضحراء" وقلق 

)االأم( و)الزوجة( على البحار الذي اأمعن يف الرحلة، 

والغوا�س الذي ينثال يف "خمرافه" �ضيء من رئات 

ال�ضرب. 

ُ
"ما زال ت�ضكنه اخليام

مغا�ضبا مي�ضي اإىل ال�ضيء، اأو �ضيء به كلُّ النهار

للبحر اآيات واإين يف انتظار" 

 نغمة اخلطاب ال�ضعري 
ّ

 والتحول يف االإيقاع وتغري

النحو متاأت هنا من  الداللة على هذا  على م�ضتوى 

هذه املفارقة التي تتحول فيها )اخليام( التي كانت 

حمال ل�ضكن ال�ضاعر اإىل ف�ضاء مادي وثقايف ي�ضيق 

زاال  ما  ورائحتها  �ضكلها  ولكن  واأح��الم��ه،  ب��روؤاه 

يالحقانه وينفذان اإىل ذاكرته وم�ضامات وعيه، مع 

روؤاه  وبناء  منهما  واخلال�س  طردهما  يحاول  اأنه 

وكتابة ق�ضيدته اجلديدة بعيدا عنهما.

اأو  وارتباكه  املو�ضوع  وح��دة  �ضياع  يكون  وقد   

افتقاد بع�س الن�ضو�س للثيمة االأ�ضا�ضية واحدا من 

ل يف اخلطاب 
ّ
النتائج املرافقة لهذا النوع من التحو

ال�ضعري يف مراحله االأوىل على اأقل تقدير.  

 تغرق يف مواويٍل
ُ
" هل كانت االأحالم

ترددها النوار�س خلفه

كي ال يتاجر بالثغاء

اأم مّل ناي الروح فو�ضى الرعي واعتزل الغناء

ما بني كثبان االأنا�ضيد املجففة االإزار

هل �ضاقت ال�ضحراء �ضربا"؟

يف  وتبدال  ات�ضاعا  يعني  هنا  ال�ضحراء  و�ضيق   

طبيعة العبارة والروؤية املرافقة لها. فلم يعد التمرد 

حدود  يف  والعي�س  القرية  اأع��راف  على  واخل��روج 

�ضجر  من  الطبيعة  باأ�ضياء  االت�ضال  وال  ذكرياتها، 

وبحر و�ضحراء كافيا لتاأثيث الق�ضيدة بوهج �ضعري  

ي�ضتنفد كل ما يف اأعماق ال�ضاعر من طاقات وروؤى 

لغتها  م�ضتوى  على  حم��ددة  وغري  مراوغة  جديدة 

وثبات قيمتها وا�ضتقرار روؤيتها. 

وهو يقول يف اللقاء امل�ضار اإليه اآنفا:     

واأف��رغ  ال��واق��ع،  �ضطوة  م��ن  الأحت���رر  اأك��ت��ب  "اإين    

اإىل عوامل احللم  بالدخول  بالقلق  امل�ضحونة  روحي 

اللغة يف  واأكثف  الزمن  اأكتب الأختزل   .. ال�رسمدية؟ 

اأكتب  لعّلني  اأو  الذاكرة،  جيوب  يف  اأخبئها  �ضطور، 
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الأوؤرخ اآالمي واأجدد اآمايل يف احلياة".

التفكري  يف  الرومان�ضي  املنحى  يعد  مل  وه��ك��ذا   

والطريقة  االأ�ضلوب  بنف�س  ال�ضعرية متاحا  والكتابة 

تفا�ضيل  حياة  يعتورها من  ما كان  القدمية على 

موؤرقة تنت�رس رائحتها و)حمو�ضة( ف�ضائها يف كل 

االأرجاء.

النار( حيث  ال�ضاعر االأخرية )�ضجرة   ويف جمموعة 

اأكر  وت�ضبح  الق�ضرية  النرية  الن�ضو�س  ت��زداد 

مع  احلوار  اإجراء  على  وقدرة  للتاأمل  وميال  هدوءا 

ال�  بهذا  )ر�ضمي(  اإع��الن  هناك  االآخ��ر،  ومع  ال��ذات 

 به "غريب �ضاقت ال�ضحراء 
ّ

)خروج( الذي بداأ يح�س

و"تعّلق  ناقته"،  للرم�ضاء  و"رهن  باأحالمه"، 

بجناح طائر فوالذي"، و"اأطعم لذئاب الغياب ثغاء 

التبغ"،  برائحة  ذاكرته  ناي  و"ك�رس  �ضباحاته"، 

ليتدحرج على م�ضاء م�ضفلت"

"م�ضاء  على  ال��دائ��م  "التدحرج"  ه��ذا  وراء  ولي�س 

اأزمة  بوجود  ال�ضعور  غري  م�ضفلت  غري  اأو  م�ضفلت" 

عنها،  التعبري  وطريقة  احل��ي��اة  ت�ضمل  وج��ودي��ة 

باملنهج  والتفكري  النظر  الإعادة  التوقف  وت�ضتدعي 

"والدة  انتظار  وادعاء  الق�ضيدة.   كتابة  املتبع يف 

اللتني  ال�ضاعر  �ضفتي"  "تبّل  لق�ضيدة  رطبة"  

االأزمة.  هذه  مظاهر  من  اجلفاف" واحد  "ي�ضققهما 
انتظار الق�ضيدة هنا ذو عالقة بانتظار كاأ�س اخلمر، 

اإذ ال وجود، فيما يبدو، للثانية دون وجود االأوىل، 

يف  حياته  نوؤا�س  اأبو  انفق  الذي  والدواء  الداء  فهي 

البحث عنه دون جدوى. وهو، مثل ابي نوا�س اأي�ضا، 

اخلمرة  الأن  اجلهر،  اأمكن  اإذ  �رسا  �ضقى 
ُ
ي اأن  يريد  ال 

كاالأنثى ال تعطي �رسها اإال ملن ت�ضقيه جهرا.

" كالبحر هي اخلمرُة
ما اأوغلت فيها ل�ضَت تدري غورها

ال تثق اإاّل باأحزانك 

فاخلمرُة اأنثى

ها"
ّ
لي�س تعطي ) غري من ت�ضقيه جهراً( �رس

وهو )جهر( خمادع  وغريب الأنه يقود اإىل مزيد من 

العزلة التي تتحول االأنثى اأو الوردة فيها اإىل )كاأ�س( 

كاأ�ضًا   
ّ
الوردُة يف كفي )�ضارت   . العزلة منها  تقطر 

 العزلة منها(
ُ
تقطر

واأح��الم  القرية  "هدوء  حرا�ضة  عن  القول  وتكرار 

نظر  عن  نائية  بعيدة  اأ�ضبحت  التي  الكادحني" 

جمرد  يبدو  �ضمائه،  يف  القمر  َد 
ْ
ع

ُ
ب وذاكرته  ال�ضاعر 

اأخرى  مرة  واالن�ضحاب  الهرب  لتربير  و�ضبب  تعّلة 

التعبري عما ينطوي  والنجاة بالنف�س من م�ضوؤولية 

ال�ضاعر  خلفها  قدمية  اأحالم  من  الهدوء  ذلك  عليه 

وراءه ومل تعد، على امل�ضتوى الواقعي، غري ذكريات 

يف  الو�ضم  بقايا  تلوح  كما  بعيد  من  تلوح  و�ضور 

ظاهر اليد..    

"�ضفتاي ي�ضققهما اجلفاف
اأق�ضي الليلة انتظر ق�ضيدة رطبة

القمر واأنا

نحر�س هدوء القرية واأحالم الكادحني

متى تطلعني يا قطرة الندى؟" 

لقد ابتعد ال�ضاعر و�ضافر يف املجهول ودخل "املكان 

اإىل  ي�ضّده  الذي  اخليط  ولكن  ي�ضميه،  امللتب�س" كما 

متاما،  ينقطع  مل  االأوىل  و�ضمائه  وبحره  اأر���ض��ه 

وبقي موجودا مثل نبع يغذي، رغم جفافه الظاهر، 

الطفولة  وحليب  االأمومة  بحنان  وميّدها  ق�ضيدته 

ال  االأول  واملنزل  املكان  من  الهرب  وك��اأن  االأول. 

يقود اإال اإىل املكان واملنزل االأول عينه.

" يا لغربة الروح يف هذا املكان امللتب�س
ال اإىل هوؤالء، وال اأولئك   

)الربميي( مطهر ال�ضاعر املعلق

بني فردو�س احلب وجحيم احلنني".

دولتني  بني  عبور  منطقة  متثل  التي  )ال��ربمي��ي( 

مكانني  بني  رمزيا  )مطهرا(  هكذا  تبدو  وعاملني 

يف  املوجود  احل��ب(  )فردو�س  خمتلفني:  وعاملني 

الداخل.  اإىل  املرتاجع  احلنني(  و)جحيم  اخل��ارج  

وذات ال�ضاعر املرتددة بينهما مثل بندول ال تعرف 

)اأولئك( ب�ضبب عدم و�ضوح  اأو  التوقف عند )هوؤالء( 

ال�ضاعر  روؤي��ة  و�ضوح  وع��دم  والتبا�ضه،   املكان 

بني  املتاأرجح  املكاين  احل�ضور  وهذا  والتبا�ضها. 
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م�ضتوى  والدة  اإىل  بحاجة  يظل  وف�ضاءين  �ضفتني 

الرا�ضد لوجود هذا  ال�ضعري  الوعي والقول  اآخر من 

الداخلي  واالن�ضقاق  املفارقة  وتعيني  االلتبا�س 

املوجود يف اأعماق الكائن و)غربة الروح( لديه من 

اأجل اأال يظل حبي�ضا ببئر النوايا.

ِب�ضُت ببئر النوايا الرديئة 
ُ

"ح
متهما باخلروج عن الظل،

هذا الظالم الكفيف

امتداد احلقيقة يف داخلي

ها كاملناجل
ُ
وطيور مناقري

تنه�س من خبز راأ�ضي 

 - 34 ، �س  اليقني"  )ما زال ت�ضكنه اخليام   ملح 

 )35
)كالما  ك��ان،  ال�ضاعر،كما  هذا  عند  ال�ضعر  يعد  مل 

كما  املعنى(  )كتف  ب�  فيه  اللفظ(  )كتف  مرتا�ضا(، 

يقول يف )كرنفال الكتابة �س23(. بل هو يبحث عن 

)روح ال�ضوت( و)ظل االإيقاع(، وعن �رسورة ف�ضل 

هذا ال�ضوت عن اآالته الأنها "جمرد قناطر تعربعليها 

الكتابة، �س  كرنفال   ( املخاتلة".  امل�ضاعر  قطعان 

27(. وهو ب�ضبب ذلك، رمبا، يلجاأ اإىل هذا النوع من 
الكتابة النرية التي تقع يف موقع و�ضط بني ق�ضيدة 

النر واخلاطرة ذات االأداء اأو الروح ال�ضعري املرّكز، 

وهو يعرف اأن ال�ضعر مبا هو، ال مبا يريد اأن يقول، 

واأن اللفظ فيه ج�ضد ينطوي على الروح وال ينف�ضل 

عنها مثلما ال ينف�ضل ال�ضوت عن اآلته، واأن وظيفة 

اخلطاب  يف  تكت�ضب  م�ضتوياته  مبختلف  االإيقاع 

التالحم  اأو  الن�ضيج  ه��ذا  من  �رسورتها  ال�ضعري 

يف  املو�ضوعني  واملعنى  ال�ضوت  بني  ال�رسوري 

عملية )النظم( بطريقة خم�ضو�ضة. 

بالنر  هكذا  الكتابة  اأو  النرية  الكتابة  اأن  غري 

لعبة  اأو�ضع ملمار�ضة  ف�ضاء  كل حال  على  له  تتيح 

الكتابة احلرة التي يقول اإنها ال تخلط بني )االأفعال 

ال  من  ينظر  حيث  االأفعال(،  )ب�ضرية  و  الب�رسية( 

له. تبادل م�ضتمر بني  يرى، وقد يب�رس من ال عني 

الذات  التي ت�ضبح  القلبية  والروؤيا  الب�رسية  الروؤية 

خ�ضو�ضا  والتمييز،  التعيني  على  قدرة  اأكر  معها 

امل��راآة  وك��اأن هذه  امل��راآة.  اأم��ام  تقف عارية  حني 

الذي ينك�ضف وين�ضحب من  الغائب  لل�ضمري  جت�ضيد 

نوع  اإنها  الروؤية.  جمال  يف  متاحا  وي�ضبح  غيابه 

وتعيد  تكتب  اأن  يهمها  التي  كتابة   ? امليتا  من 

الكتابة وهي حمكومة مبراقبة نف�ضها وهي تكتب ، 

وترى الكيفية التي يتم فيها اختيار هذا اللفظ دون 

الواقف  للج�ضد  واحدة  �ضورة  من  اأكر  وروؤية  ذاك، 

، �س 30( 
ّ
اأمام املراآة.  ) تعر

بعدا  اأن تتخذ  النرية ميكن  الن�ضو�س   بع�س هذه 

جمازيا اأو كنائيا على الرغم من داللتها املبا�رسة. 

هناك، مثال، يف ن�ضه املعنون )يف البلعوم �ضوكة( 

�ضمك،  اأكلة  بعد  البلعوم  يف  تن�ضب  حقيقية  �ضوكة 

ولكنها تتخذ يف النهاية هذا البعد الكنائي املتمثل 

)توؤمله  هي  بينما  باقتدار  يحملها  رقيقة  امراأة  يف 

فيه( مثلما توؤمله تلك ال�ضوكة احلقيقية.

ب�  اخلا�ضة  االحتفالية  املظاهر  اأن كل هذه     غري 

مظاهر  بع�س  على  تغطي  ال  الكتابة(  )كرنفال 

العجز الذي تعاين منه بع�س مفا�ضل هذه اللغة يف 

خمي�س  يطمح  الذي  ال�ضعري  الن�س  وعود  مالم�ضة 

جمموعته  كانت  ال��ذي  الن�س  ه��ذا  لكتابته،  قلم 

اأكر  تعبريا  اآنفا  املذكورة  النار(  )�ضجرة  ال�ضعرية 

قدرة على حتقيقه.

هذه  ن�ضو�س  م��ن  ع��دي��دا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   

اأن  اإال  نرية  ن�ضو�س  الواقع  يف  هي  املجموعة 

اأكر  تبقى  احلديث  ال�ضعري  باخلطاب  عالقتها 

واخلارجية،  الداخلية  نغمتها  تكامل  قوة من حيث 

وخلو�ضها من عن�رس االإن�ضاء اأو التوايل اللفظي احلر 

ال�ضعري احلديث على  البناء  غري املحكوم ب�ضوابط 

ما فيها من توتر وانزياح وتبادل روؤى ومواقع بني 

املادي واملجرد ، الواقعي واملجازي.
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ال�ضيا�ضيات  وم��ف��ارق��ات  االغ����رتاب  داء  ع��ال��ج 

باأ�ضلوب  واأوروبا،  العربي  اال�ضتعمارية بني عاملنا 

طور  ب��ن��ائ��ه-  عنا�رس  ?باكتمال  دخ��ل  ����رسدي 

يف  �ضالح  الطيب  والتجديد..  احلداثة  من  العاملية 

»مو�ضم الهجرة اإىل ال�ضمال«..

ماركي�������������������ز ال�رسق

كما هي رحلة نهر النيل العظيم �ضمااًل )من اأقا�ضي 

جنوب القرن االأفريقي(، ذهب الطيب �ضالح )عظيم 

الهجرة  »مو�ضم  روايته  يف  العربي(  الروائي  االأدب 

ليتدفق �رسداً، وخيااًل روائيًا و�ضوراً  ال�ضمال«،  اإىل 

عاجلًا 
ُ
م وغربًا،  �ضمااًل  ممتنعة،  وعذوبة  �ضعرية، 

ومعي�ضية،  واجتماعية  و�ضلطوية  اإن�ضانية  م�ضكالت 

وال�رسقي  والعربي  االأفريقي  العقل  هجرة  اأبرزها 

املهجر  اإىل  وم��وط��ن��ه،  نبعه  م��ن  ع��ام-  -ب�ضكل 

الغربي، الذي حتر�س �ضلطاته دومًا على و�ضع اليد 

على اأر�س هذا املهاجر املطحون. 

جنوب  بني  جوهرية،  مبفارقات  حتفل  رواية  ها  اإنَّ

لل�رساعات  ك��م��راك��ز  ال��غ��رب،  ج��ن��وب  اأو  ال�����رسق 

اأو  ال�رسق،  �ضمال  عك�س  على  الطبيعية،  وامل��وارد 

تقدمه  بحكم  للعلم،  م�ضدر  هو  الذي  الغرب،  �ضمال 

خ�ضو�ضًا  ال�رسق،  دول  يف  اال�ضتعماري  وامتداده 

الطبيعية  مواردها   ُت�ضَتَغلُّ  وكيف  النامية،  الدول 

والب�رسية، من خالل االهتمام بالكوادر والنوابغ من 

لهم فر�س عظيمة،  تتاح  البلدان، حيث  �ضكان هذه 

الكبت  ثقافة  منبتها  ون��زوات  مغامرات  يف  ُتبدُِّد 

كان  عبقريات  �ضياع  ثمرتها  لتكون  واحلرمان، 

اإىل  وال�علم  احل�ضارة  نقل  يف  تنجح،  اأن  باالإمكان 

بداًل من عودتها مبا�ٍس مثقل مبزيد من  مواطنها، 

اأر�س ترب�س على  الغربة والفقر، يف  عوامل تعزيز 

ذهب، وجمتمع ذكوري يعي�س يف �ضجن كبري، اأغلقته 

باإحكام، ثقافة الت�ضلُّط والهيمنة، بينما ن�ضفه االآخر 

مل يزل يف دوائر »امل�ضكوت عنه«..  

كل هذه الر�ضائل قدمها الطيب �ضالح يف عمل اأدبي 

فيه،  ال�رسد  واكتمال عنا�رس  بفرادته  يوؤكد  روائي، 

اأن  العام،  والبيئي  واملو�ضوعي،  الفني،  وات�ضاقه، 

ي�ضتحق  واأن��ه  ال�رسق«  »ماركيز  هو  �ضالح  الطيب 

جائزة   ،
)1(

ال�ضمال« اإىل  الهجرة  ب�«مو�ضم   - فقط   �

نوبل لالآداب..

الطيب �ضالح  التي قدمت  املده�ضة  والفرادة  ز 
ُّ
التمي

بها  ا�ضتهل  عبارة  اأول  من  جتلَّت  عاملي،  كروائي 

جداً  �ضغرٍي  ثقب  اال�ضتهالل،  اأن  لو  وكما  الرواية، 

يف�ضي اإىل عامل تنريه االأ�رسار والتفا�ضيل املده�ضة، 

املجهول  للراوي  فجاأة  املبا�رس  احل�ضور  من  ثم 

لدى  امل��ع��روف  ال����راوي(،  اأو  )احل��ك��وات��ي  مبهنته 

اآخر  منذ  توقف  واأنه  طويل،  زمن  منذ  له(  )املروي 

اأوروب��ي،  بلد  يف  للدرا�ضة  قريته  فيها  غادر  حلظة 

ليفاجئ املنتظرين بعودته م�ضتاأنفا مرحلة جديدة 

من ال�رسد:

ح�ضور مكثف لالإمياء وال�ضمت

فـي »مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال«

حممد حممد اإبراهيم *

  * كاتب وشاعر من اليمن



»عدت اإىل اأهلي، يا �ضادتي، بعد غيبة طويلة، �ضبعة 

يف  اأتعلم  خاللها  كنت  التحديد،  وجه  على  اأع��وام 

اأوروبا. تعلمت الكثري، وغاب عني الكثري، لكن تلك 

 )2(
ق�ضة اأخرى.« 

»النقطة«،  القطع  باإ�ضارة  املنتهي  اال�ضتهالل  »بهذا 

يلفت ذهن املتلقي اإىل عدم االهتمام لق�ضة درا�ضته، 

الق�ضة  ملعرفة  ال��ق��راءة(،  )اأو  اال�ضتماع  عليه  بل 

االأهم، موا�ضال ال�رسد عن اأجواء عودته وا�ضتقباله، 

فنية،  ورطة  �ضباك  يف  القارئ  يوقع  ما  و�رسعان 

باإحالته ودحرجته نحو طالئع مالمح البطل، فيدرك 

تقنية  وهذه  البطل،  هو  لي�س  املجهول  ال��راوي  اأن 

للم�ضاهد،  حركي  باأ�ضلوب  املوؤلف،  دعمها  جديدة، 

باالأفعال: »وجاءت اأمي حتمل ال�ضاي. وفرغ اأبي من 

�ضالته واأوراده فجاء. وجاءت اأختي، وجاء اأخواي، 

)3(
وجل�ضنا ن�رسب ال�ضاي ... «.

 وكما لو اأننا نتابع �ضوراً تتحرك دراميًا ب�ضخو�ضها 

واأمكنتها وبيئتها املتكاملة، لينجح ب�رسعة يف دفع 

املتلقي، باجتاه ظهور البطل على �ضبيل املفاجاأة، 

مثرياً عا�ضفة من االأ�ضئلة املحورية يف تقدمي بطل 

بحجم هذه العمل الروائي: 

»فجاأة تذكرت وجهًا راأيته بني امل�ضتقبلني مل اأعرفه. 

القامة، يف  لهم. رجل ربعة  �ضاألتهم عنه، وو�ضفته 

نحو اخلم�ضني اأو يزيد قلياًل من �ضوارب الرجال يف 

)4(
البلد. رجل و�ضيم .وقال اأبي : »هذا م�ضطفى« . 

» م�ضطفى من؟ هل هو اأحد املغرتبني من اأبناء البلد 

عاد؟ وقال اأبي اأن م�ضطفى لي�س من اأهل البلد، لكنه 

ا�ضرتى مزرعة وبنى  اأعوام،  غريب جاء منذ خم�ضة 

بيتًا وتزوج بنت حممود... رجل يف حاله، ال يعلمون 

عنه الكثري. ال اأعلم متامًا ماذا اأثار ف�ضويل، لكنني 

)5(
تذكرت اأنه يوم و�ضويل كان �ضامتًا« . 

رواي��ة  اأم��ام  نف�ضه  القارئ  يجد  ال�ضمت  ه��ذا  عند 

معرفة  قبل  كتابها  لطي  جم��ال  وال  مملة،  لي�ضت 

اتبع  التي  حممود  بنت  هي  ومن  ال�ضمت.  وراء  ما 

ذكرها املوؤلف باأداة اإ�ضارية ترقيمية )...( ثالث نقط 

متتابعة، كداللة على ق�ضة قد تطول حولها.. لكنه 

يوا�ضل نقا�ضات �ضوق ال�ضنوات ال�ضبع املتبادل بينه، 

اأحد منحنيات تفا�ضيل  ال�ضغرية، عند  واأهل قريته 

�ضطحها  واأدقها،  اأجلها  االأوروب��ي  املجتمع  حياة 

وطبيعة  باملراأة  ال�ضلة  ذات  خ�ضو�ضَا  وعمقها، 

عرب  والعمل  والع�ضق  وال��زواج  بالرجل،  ارتباطها 

ويفاجاأ  ال�رسد..  عنا�رس  دائرة  فيها  تكتمل  وقفات 

»بنت  اأنثوية،  �ضخ�ضية  بوجود  املتلقي)القارئ( 

يجعل  جديد،  �رس  كمفتاح  قدمها  التي  جم��ذوب« 

املنفتحة،  امل��راأة  هذه  عن  الت�ضاوؤل  ال�رسورة  من 

انفتاحهم:  وبنف�س  الكبار،  الرجال  من  كوكبة  يف 

وقالت بنت جمذوب �ضاحكًة: »خفنا اأن تعود اإلينا 

)7(
بن�رسانية غلفاء«. 

وباختزاٍل لغوي، يقدم جزءاً من خ�ضائ�س و�ضمات 

اأكر من  ال�ضخ�ضيات عرب هذا النقا�س، متدرجًا يف 

البطل  �ضخ�ضية  وخ�ضائ�س  �ضمات  لتقدمي  مقام، 

رِباً اأن كل هذا احلديث دار و«م�ضطفى«  »م�ضطفى، خُمْ

لكن  لهم،  وامل��روي  املتحدثني،  كوكبة  يف  موجود 
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م�ضطفى �ضامتًا، وكما لو اأنه يخفي �ضيئا يف نف�ضه 

جتاه كل ما دار بني الراوي واملروي له. ».. ليح�س 

املتلقي اأو القارئ يف هذه احلالة اأنه التفَت اإليه، ومل 

يعد اخلطاب للح�ضور اأهل قريته.

القارئ والراوي.. ومهمة م�ضرتكة

هذه التقنية واالأ�ضلوب املليء باالإ�ضارات، عزز لدى 

م�ضطفى،  �ضمت  خلف  الكامن   
ّ
ال�رس اأهمية  القارئ 

اال�ضتياق،  بحبال  القارئ  يربط  ���رسدي  مقام  يف 

بداأت  �ضخ�ضية  الأغوار  اال�ضتك�ضاف  مهمة  ملوا�ضلة 

واالأ�ضئلة  االأ�رسار  حوله  تدور  رئي�ضي  كمحور  تربز 

مل�ضاهد  و�ضفية  مقامات  تتخللها  التي  واحلوارات 

احلا�رس،  اإىل  واإيابًا  املا�ضي،  اإىل  ذهابًا  تتحرك، 

وا�ضت�رسافًا للم�ضتقبل، لكن املهمة اأ�ضبحت م�ضرتكة 

بولي�ضي،  ���رسدي  تتبع  يف  وال���راوي،  القارئ  بني 

يختزل يف ما قل ودل، تفا�ضيل عن حلقات االت�ضال 

مهنئا  قريته  بطوافه  املجهول،  للراوي  االجتماعي 

من تزوج يف غيابه، ومعزيًا من فقد اأحداً من اأهله، 

م�ضتح�رساً  ذاته،  ليحاور  النهر  �ضفاف  اإىل  ونافراً 

الأماكن  الطفولية،  بذاكرته  عالقة  و�ضوراً  م�ضاهَد 

لعبه، و�ضاعات مكوثه م�ضتظاًل ب�ضجرة ما، فتمتلئ 

اأو  ال�ضحراء،  طرف  اإىل  املنب�ضطة  باحلقول  عيناه 

�ضفة النهر، اأو اأقدام البيوت، ويتناهى اإىل �ضمعه من 

ت�ضايح النا�س يف احلقول وخوار ثور، ونهيق حمار، 

د، وكلب ينبح، و�ضوت فاأ�س يف احلطب.. 
ّ
وطائر يغر

يف  اللغوية،  الكاتب  قدرة  امل�ضهد  هذا  اأم��ام  لتربز 

�ضياقات و�ضفية ومونولوج داخلي، حول �ضكل النهر 

 بتغريات وزحافات طبيعية، بفعل جريان 
ّ
الذي مر

وات�ضاعه  مكان،  يف  ال�ضاطئ  �ضيق  م�ضقطًا  املياه، 

يف مكان اآخر، على احلياة نف�ضها، يف و�ضف عذب 

والعطاء  ال��دوؤوب  العمل  قيم  �س 
ّ
تكر اأبعادا  يحمل 

اأو توقف، وينجح املوؤلف-عرب الراوي  من غري منِّ 

التاريخ،   من  خمتزلة  ُنَتفًا  اإي��راد  يف   - املجهول 

ولكن باأداة اأكر جذبًا، باإحالة القارئ اإىل �ضخ�ضيٍة 

واإن�ضانية  واجتماعية  �ضيا�ضية  حياة  خربة  متلك 

الذي  الراوي  جد  وهو  واملتغري،  باملختلف  حافلة 

يقارب عمره القرن فيحدثه، وعن حاكم غا�ضم حكم 

االإقليم منذ الوجود الرتكي يف البالد العربية، وبعد 

وح��واره  جل��ده،  وامل�ضوق  واجلميل  املهيب  و�ضفه 

القارئ على �ضبيل املفاجاأة، لي�ضتكمل ر�ضم  ي�ضدم 

مالمح �ضخ�ضية البطل التي يريد القارئ معرفتها: 

»ول�ضت اأعلم ما الذي دفع مب�ضطفى اإىل ذهني، لكني 

)8(
تذكرته بغتة، فقلت اأ�ضاأل عنه جدي....« 

بعد  ال��راوي  لينتقل  بجديد،  يفده  مل  ج��ّده  اأن  غري 

اآخر، وبفا�ضل زمني يومني،  اإىل مقام �رسدي  ذلك 

حيث ي�ضف زيارة م�ضطفى له، حم�رسا معه بع�س 

الفواكه من مزرعته، مبديًا رغبته يف التعرف على 

الراوي. 

االأدب،  يف  )م�ضطفى(  مبالغة  ال��راوي  الحظ  وقد 

ماألوف  غري  اأم��ر  وهو  والتعامل،  التحدث  وح�ضن 

ال  بينهما،  ح��وار  بعدها  ليبداأ  القرية،  ثقافة  يف 

العلم  قيم  حتيي  ر�ضائل  تقدمي  يف  الدقة  من  يخلو 

تاأتي  الر�ضائل  هذه  اإطار  ويف  والتعاي�س،  والعمل 

واإن  يتدحرج مفاخراً،  الذي  للراوي  ر�ضالة �ضادمة 

على  ح�ضل  اأنه  م�ضطفى  اإخبار  اإىل  متوا�ضعًا،  بدا 

ليح�س  االإجنليزي،  ال�ضعر  يف  الدكتوراه  �ضهادة 

الراوي باالإهانة عندما عّقب ) م�ضطفى( على كالمه 

قائال:

 
)9(

 » نحن هنا ال حاجة لنا بال�ضعر«.

واأنه كان يجب اأن يدر�س جماال اأكر عملية، ي�ضاعد 

على تطوير القرية كمجال الهند�ضة اأو الزراعة. 

يف  متامًا  عجز  الراوي  اأن  اإال  احلوار،  ِب 
ُّ
ت�ضع ورغم 

الو�ضول اإىل تفا�ضيل جديدة عن م�ضطفى، غري اأنه 

ت�ضده  اأخرى،  ورطة  اإىل  باملتلقي  اأف�ضى  )ال��راوي( 

للبحث عن اأ�رسار �ضخ�ضية البطل الذي اأكتفى حني 

حا�رسته اأ�ضئلة الراوي بعبارة: »جدك يعرف ال�رس«.  

 يعرفه جدي؟ جدي 
ِّ
ومل ميهلني حتى اأ�ضاأله: ))اأي �رس

)10(
لي�ضت له اأ�رسار«. 

وهكذا جنح الكاتب يف تكثيف تقنية االإيحاء باأ�رسار 

اأخرى، وو�ضع ما  اإىل �ضخ�ضية  هامة، عرب االإحالة 

دعوة  خالل  من  �ضياأتي  ملا  االنتظار،  دعوة  ي�ضبه 
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يظل  وهنا  عنده،  يتع�ضى  ب��اأن  ل��ل��راوي  م�ضطفى 

البحث مفتوحًا، وذهن القارئ ينتظر، بطل الرواية.. 

االأول،  الف�ضل  اإطار  يف  جديداً  �رسديًا  مقامًا  فيبداأ 

مع تطور اأدوات الت�ضويق، يف تداعيات اأ�ضلوب ال�رسد 

حقائق  عن  املتك�ضف  البولي�ضي،  بالبحث  االأ�ضبه 

اإىل  ملمحًا  م�ضطفى،  حول  يدور  ا 
َّ
عم جتيب  اأكر، 

خ�ضائ�ضه كبطل: 

و�ضعيد  والعمدة،  حمجوبًا،  فوجدت  للع�ضاء  »ذهبت 

التاجر، واأبي. تع�ضينا دون اأن يقول م�ضطفى �ضيئًا 

ا يتكلم«.
َّ
يثري االهتمام. كان كعادته ي�ضمع اأكر مم

)11(

خروجه  وبعد  بل  الو�ضف،  بهذا  الراوي  يكتِف  ومل 

من الع�ضاء �ضاأل الراوي �ضديقه حمجوب واأ�ضدقاءه 

االآخرين عن »م�ضطفى«، ولكنه مل يظفر ب�ضيء جديد 

عنه. وبعد �ضهرين دعا ) حمجوب( الراوي الجتماع 

الزراعة  بتنظيم  املعنية  الزراعي  جلنة امل�رسوع 

يف  ع�ضوا  م�ضطفى(   ( وك��ان  القرية،  يف  وال��ري 

اللجنة، وهو دائما ما يظهر كاريزما، خا�ضة عندما 

يقوم بحل اخلالفات التي تن�ضاأ بني القرويني:

عجينة  من  الرجل  اأن  يف  �ضك  اأدن��ى  ثمة  يكن  »مل 

الأنه  رمبا  لكن  اللجنة،  برئا�ضة  اأحقهم  واأنه  اأخرى، 

)12(
لي�س من اأهل البلد مل ينتخبوه.« 

ينهي  البطل،  �ضخ�ضية  يف  االأعمق  ال�ضمات  وبهذه 

مقامًا  ليبداأ  الثالث،  املقام  -عربالراوي-  املوؤلف 

اأحداث  االأول، تتداعي فيه  الف�ضل  �رسديا رابعًا يف 

احلبكة الرئي�ضية من بني �ضل�ضلة حبكات دراماتيكية 

غنية وثرية بكل تفا�ضيل احلياة اليومية، وجزيئات 

العامة،  امل�ضاهد  �ضور  ت�ضكل  التي  الفال�ضات  من 

الأمكنة وم�ضارح ودهاليز الرواية املمتلئة بالر�ضائل 

القيمية، وتتالقي خيوط الزمن ب�ضقيه: زمن الق�س، 

�ضخ�ضيات  اجتماع  نقطة  عند  االأح���داث،  وزم��ن 

ال�ضخ�ضيات  ومنها  االأمكنة،  ه��ذه  عرب  ال��رواي��ة، 

دوراً،  ي��وؤدي  منها  كل  التي  والهام�ضية،  الثانوية 

لتكتمل احلبكة الرئي�ضة للرواية يف بطلها م�ضطفى. 

الرئي�ضي  املفتاح  ذات  االأه��م،  النقطة  اإىل  لي�ضل 

دعى الراوي بعد ذلك للع�ضاء 
ُ
ل�ضخ�ضية البطل، حيث ي

بفرتة من قبل �ضديقه )حمجوب( جلل�ضة �رساب يف 

 م�ضطفى �ضدفة، لي�ضاأل حمجوب عن اأمٍر 
ّ
بيته، ليمر

ي�ضي بحبكة  امل�رسوع، ويف و�ضف دقيق  اأمور  من 

ة البطل: 
ّ
االكت�ضاف الرئي�ضة جلانب من �ضخ�ضي

حمجوب  ولكن  فاعتذر،  يجل�س  اأن  حمجوب  »دعاه 

�ضحابة  الحظت  اأخ��رى  مرة  بالطالق.  عليه  حلف 

وعاد  جل�س،  ولكن  عينيه،  بني  ما  تنعقد  التربم 

ب�رسعة اإىل هدوئه الطبيعي. وناوله حمجوب كاأ�ضًا 

وو�ضعها  بها  اأم�ضك  ثم  برهة  فرتدد  ال�رساب،  من 

اأق�ضم  اأخرى  اأن ي�رسب منها. ومرة  اإىل جانبه دون 

حمجوبًا  اأع��رف  كنت  م�ضطفى.  ف�رسب  حمجوب، 

متهوراً، فخطر يل اأن اأمنعه عن م�ضايقة الرجل، اإذ 

لكن  اأ�ضاًل.  اجلل�ضة  يف  راغب  غري  اأنه  الوا�ضح  من 

 
)13(

 يف ذهني، فتوقفت« . 
َ

�س
َ
خاطراً اآخر َهج

مع  اخلاطفة  الداخلية  حواراته  ال��راوي  يقدم  هكذا 

ذاته حول م�ضطفى، ليدع للقارئ اقتفاء هواج�ضه، 

فالقارئ ذاته متنى على الراوي اأال مينع حمجوب من 

اقناع م�ضطفى بال�رساب، فرمبا تتك�ضف االأ�رسار يف 

هذه اللحظات التي تتاألف من م�ضاهد عديدة انتهت 

ق�ضيدة  من  اأبيات  باإلقاء  ليبداأ  )م�ضطفى(  كر 
ُ
ب�ض

الراوي  اأعجب وهلع  الثانية،  العاملية  للحرب  تعود 

حتدث  التي  املتقنة  االإجنليزية  من  واح��د  اآن  يف 

درامية  م�ضاهد  ذلك  بعد  لتتداعى  )م�ضطفى(..  بها 

م�ضطفى  بخروج  تبداأ  ب�رسعة،  تفا�ضيلها  تتحرك 

من املجل�س، ومل ينطق بكلمة واحدة لريد بها على 

اأ�ضئلة الراوي، وذهاب الراوي اإليه يف اليوم التايل، 

حلظة  ال���راوي  عا�ضه  ال��ذي  الداخلي  وامل��ون��ول��وج 

تنازعتها  التي  واأ�ضئلته  )م�ضطفى(  مع  حواراته 

والتهديد  وال�ضغط  واالإ����رسار  واالح���رتام  الندية 

ومن  م�ضطفى،  حقيقة  اإىل  الراوي  لي�ضل  ال�ضمني، 

اليوم  ع�ضية  منزله  اإىل  للراوي  م�ضطفى  زيارة  ثم 

ليدرك  الغد،  م�ضاء  لزيارته  للراوي  ودعوته  التايل، 

الراوي يف بدايات احلديث اأن م�ضطفى قرر اأن يقول 

الراوي  من  ا�ضتلزم  وجذب،  �ضد  بعد  ولكن  احلقيقة، 
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االأخري  الكتمان، وبينما تكفل  اإعطاء م�ضطفى عهد 

باأن هذه احلقائق ال ت�رس باأحد اأو بالقرية، فيتلقف 

الراوي من م�ضطفى رزمة وثائق مطالعًا فيها: 

 16 اخل���رط���وم،  م��وال��ي��د  م��ن  ���ض��ع��ي��د،  م�ضطفى 

فاطمة  االأم  متوفى،  االأب  1898م..  عام  اأغ�ضط�س 

)14(
عبدال�ضادق... 

منطلقات العقد ال�سردية

املعلومات  دائ��رة  تكمل  التي  البيانات  ه��ذه  عند 

�ضالح،  الطيب  امل��وؤل��ف  ي��دع  للبطل،  ال�ضخ�ضية 

 )4( على  ي�ضتمل  -الذي  االأول  روايته  ف�ضل  نهاية 

راٍو  يديرها  )���رسدي��ة(  كالمية  مكانية،  مقامات 

 بخيوط االأ�رسار 
ُّ
جمهول- مفتوحًة على عامٍل ي�ضج

البولي�ضية املتدفقة باجتاه حقائق وجرائم وخمطط 

يف  له  وامل��روي  ال��راوي  يحتمله  �ضار  �ضوي،  غري 

ا�ضمه  عن  يك�ضف  مل  ال��ذي  »م�ضطفى«،  �ضخ�ضية 

فيه  الذي جتلت  االأول،  الف�ضل  نهاية  اإال يف  الثاين 

واالأمكنة  وال�ضخ�ضيات  املو�ضوعية  االأبعاد  مالمح 

ل�«مو�ضم  العام  االإط��ار  داخ��ل  جميعها،  واالأزم��ن��ة 

 - الثاين  الف�ضل  لي�ضكل  ال�ضمال«..  اإىل  الهجرة 

حياة  باإيجاز  معنية  �رسدية  م�ضاحة  لذلك-  تباعًا 

وكذلك  يخفيها،  التي  واأ���رساره  البطل  وعمل  وفكر 

ذكرها  مقامات  اأوحت  التي  الثانوية،  ال�ضخ�ضيات 

باأن وراء كل �ضخ�ضية عمل وفكر وثقافة يتنازعها 

اخلري وال�رس..  لكن االأهم اأنه يتناول ماأ�ضاة البطل، 

لي�س  اإنه  باإح�ضا�ضه،  والتوحد  ان 
َ
واحِلرم ْتم 

ُ
الي يف 

ع الهجرة املبكرة �ضوب 
ّ
كمثل االأطفال، وكذلك جتر

هذه  وب��ني  لندن(،  اإىل  ثم  وم��ن  )القاهرة  ال�ضمال 

املحطات ت�ضج ال�ضياقات ال�رسدية باأحداث كثرية، 

الورقي-يف  ال��راوي  -عرب  املوؤلف  جنح  وم�ضاهد 

حتريكها دراميًا، بعبارات ووقفات فنية، م�ضتعر�ضًا 

واملجتمعية،  التاريخية  التحوالت  من  �ضل�ضلة  فيها 

وهو ي�ضف رحلة انتقاله اإىل القاهرة للدرا�ضة، حتت 

رعاية )م�ضرت روبن�ضن وزوجته م�زس روبن�ضن(، بناء 

على طلب من م�ضرت )�ضتكول( اأحد رجاالت اال�ضتعمار 

لندن،  يف  للدرا�ضة  رحلته  وكذلك  اخل��رط��وم،  يف 

لذكرياته  ا�ضتعادية  ووقفات  �ضجن  من  رافقه  وما 

اجلميلة مع م�ضرت روبن�ضن وزوجته االأوربيني.. وال 

الراوي  اأمام  م 
ِّ
املتكو �ضعيد(  )م�ضطفى  البطل  يغفل 

اأو بوثائقه، ماآالت  يف غرفة �رسية، ليحكي بل�ضانه 

جرمية  �ضباك  يف  اأوقعته  التي  ونزواته  مغامراته 

بحرفية  املوؤلف  حر�س  التي  واملحاكمات،  القتل 

لوحة  يف  احل��واري��ة،  م�ضاهدها  ���رسد  على  عالية 

اأكذوبة،  باأن وجوده  البطل  اإح�ضا�س  درامية تعك�س 

ت�ضبب  ب�رسي،  كذئب  نزواته  ل�رسيط  ا�ضتعادته  بعد 

وقتل  متزوجة،  ام��راأة  وحطم  فتاتني،  انتحار  يف 

على  كلها  حياته  ت 
ّ
اأن�ضب اأن��اين،  وكرجل  زوجته، 

طلب اللذة، واليوم ميثل كجثة ال اإح�ضا�س بها، اأمام 

قا�ضي املحكمة ال�ضارم:

»هل ت�ضببت يف انتحار اآن همند ؟«/ »ال اأدري « 

»و�ضيال غرينود ؟«/»ال اأدري«/»واإيزابيال �ضيمور ؟« 

/ »ال اأدري « /  »هل قتلت جني مور�س ؟ «/ »نعم « 

 
)15(

/ »قتلتها عمداً ؟ « / »نعم « 

ليعود مايك ال�رسد، يف الف�ضل الثالث من البطل اإىل 

اخلرطوم،  يف  عامني  غاب  الذي  املجهول،  الراوي 

اأن  اإذ  �ضماعها،  يتوقع  يكن  مل  فاجعة  على  ليعود 

م�ضري  يف  احلياة  يغادر  �ضعيد«  »م�ضطفى  البطل 

اأن  اإنه مات غرقًا، بعد  جمهول، ولكن االأغلب يقول 

فا�س النيل يف اإحدى ليايل �ضهر يوليو، يف واحدة 

من اأهم في�ضاناته التي حتدث كل ع�رسين اأو ثالثني 

اأبناءهم،  االآباء  بها  يحدِّث  اأ�ضاطري  وت�ضبح  �ضنة، 

كما ي�ضتمع الراوي املجهول الأبيه، وهو يحدثه عن 

اأو�ضاط  الذعر يف  اأثارت  التي  ق�ضة موت م�ضطفى، 

اأهايل احلي.
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عن دار �ضف�ضافة بالقاهرة مب�رس العربية ، �ضدرت 

املجموعة ال�ضعرية الثانية لل�ضاعر ال�ضوداين يو�ضف 

 ،  ) ال��وردة  ظل  لت�ضلق  حماولة   ( بعنوان   ، احلبوب 

باأ�ضلوب  مكتوبة  ق�ضيدة  ع�رسين  من  اأكر  وت�ضم 

بواكريه  منذ  ال�ضاعر  يكتبها  التي  النر  ق�ضيدة 

ويو�ضف  اأكر.  اأو  اأربعني عاما  قبل حوايل   ، االأوىل 

من مواليد اأمدرمان بال�ضودان عام 1959 وتخرج 

 ، م�رس  يف  االإ�ضكندرية  بجامعة  احلقوق  كلية  من 

ويعي�س االآن يف �ضلطنة عمان � م�ضقط � ميار�س مهنة 

االحت��ادات  من  العديد  يف  ع�ضو  وه��و   ، املحاماة 

يف  و�ضارك   ، والعربية  ال�ضودانية  االأدبية  والروابط 

الكثري من املهرجانات ال�ضعرية يف اخلرطوم وبغداد 

مان وغريها ، ون�رست 
ُ
ان وع

ّ
والقاهرة ودم�ضق وعم

ق�ضائده يف العديد من ال�ضحف واملجالت العربية 

،وترجم �ضعره للفرن�ضية . 

غالف املجموعة من ت�ضميم الفنان ال�ضوداين اأمين 

ت�ضكيال جانبيا  االأوىل  ، وميثل يف �ضفحته  ح�ضني 

فيما   ، والتفكري  بالتاأمل  يوحي  وجه  من  ن�ضفيا 

والبني  الغامق  االأحمر  اإىل  املائلة  األوانه  توحي 

الغامق واالأ�ضود بن�ضف قناع  اأو وجه  اأو ظل وجه 

احل��وار  ه��ذا  مكِونة  بي�ضاء  اأر�ضية  على  اأفريقي  

احلميم بني االألوان واخلطوط ، اأما ت�ضميم الغالف 

االأخري فيت�ضمن �ضورة فوتوغرافية ن�ضفية لل�ضاعر 

املكمل  االآخ��ر  الن�ضف  يطابق  اأن  يريد  وك��اأن��ه   ،

لتخطيط وجه الغالف االأول ، مع بع�س ما جاء من 

تقدميات لثالث مقاالت ،�ضياأتي ذكرها الحقا .

 يهدي ال�ضاعر جمموعته اإىل والده الراحل يف مل�ضة 

وفاء وتقدير وعرفان ي�ضتحقها احلبوب الوالد الذي 

كان بكل تاأكيد نبعا من ينابيع املعرفة واملوهبة 

التي ا�ضتقى منها ال�ضاعر بواكري اهتمامانه واألهمه 

الكثري مما كتبه . يقول احلبوب عن اأبيه ) كان يطالع 

كتاب االأغاين الأبي الفرج االأ�ضفهاين... جتراأت يومًا 

وتناولت الكتاب الأرى ما به من اأغاٍن ... وتعجبت.. 

 ..  ) تعجبت  واإبراهيم عو�س...  وردي  اأغنيات  اأر  مل 

للغناء  ينبغي...  كما  نطرب  اأن  علمتنا  الذي  واأنت 

اأيها احلبوب وزال تعجبي عندما  اأبي  ال�ضجي...  يا 

كتبت الق�ضيدة...( .

، وهي  للمجموعة  قدمت  التي  املقاالت  بعدها متر 

اأجمد  وال�ضاعر   ، اهلل  ف�ضل  يحيى  ال�ضاعر  من  لكل 

حممد �ضعيد ، وال�ضاعر عبد القادر الكتيابي ، وكان 

جوانب  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  حقيقي  تاأثري  لها 

اإىل  واأ�ضارت   ، و�ضخ�ضيته  ال�ضاعر  نتاج  من  كثرية 

زوايا خمتلفة من زوايا جتربة يو�ضف ومنحنياتها 

ومنعطفاتها ال�ضعرية .

جميلة  تخطيطات  ال�ضعرية  املجموعة  وت��زي��ن 

الت�ضكيلي  الفنان  ري�ضة  اأبدعتها  واالأبي�س  باالأ�ضود 

ال�ضوداين ع�ضام عبد احلفيظ .

القوة الناعمة يف )حماولة لت�ضلق ظل الوردة(

لـيو�سف احلبوب

اأجمد حممد �سعيد *

  * شاعر من العراق



تقدميات :

مما جاء يف مقدمتي ملجموعة ) حماولة لت�ضلق ظل 

الوردة ( لل�ضاعر ال�ضوداين يو�ضف احلبوب ما يلي :

) ظل يو�ضف �ضاعرا، يتعامل مع ال�ضعر تعامال اآنيا، 

وقد اأقول مزاجيا، ينتظر الق�ضيدة اإىل اأن تاأتيه، وقد 

تاأتيه، وال جتده يف البيت، وقد تاأتيه وجتده، ولكنها 

ون�ضيه  ما  مكان  يف  قلمه  اأ�ضاع  قد  مثال،  جت��ده 

اإىل حيث كانت فكرة عائمة على  البارحة، فرتجع 

�ضطح الذاكرة ، وهذا التعامل مع الق�ضيدة هو الذي 

جعل يو�ضف بعيداً عن الن�رس، زاهداً، را�ضيًا اأن يكون 

يف ظل �ضجرة ال�ضعر، ولي�س بعيداً عنها .

ويو�ضف يكتب ق�ضيدته بانفتاح �ضديد على احلداثة 

اأن ي�ضتد �ضاعد  وق�ضيدة النر، منذ زمن طويل قبل 

اأي�ضا  االأخ��رية، وهي  االآون��ة  النر هذه يف  ق�ضيدة 

ق�ضرية مكثفة يف غالب االأحيان، اإحاالتها غام�ضة 

الن�ضوان  لغة  بالظالل  تلعب  ولغتها  م��ا،  �ضيئا 

ال�ضاهي( .

ويف هذه الدرا�ضة املتاأنية احلميمة ، �ضاأحاول جاهدا 

واأن   ، ال�ضعري  احلبوب  يو�ضف  عامل  يف  اأغو�س  اأن 

اأكت�ضف اأبعاد ق�ضيدته اجلديدة ، التي ما يزال م�رسا 

ال�ضائد  عن  ي�ضتطيع  ما  قدر  بعيدة  تكون  اأن  على 

اأحيانا يف هذا االبتعاد ، بحيث  حاليا ، وقد يبالغ 

اأكون متجردا  اأن  تختفي بع�س مالحمه ، �ضاأحاول 

من حبي له  وال اأدري اإن كنت �ضاأ�ضتطيع ذلك  اأم ال 

. وهو الذي اأهداين م�ضكورا ق�ضيدته اجلميلة التالية 

، وهي بعنوان ) حمبات(، ولي�س حمبة واحدة فقط !! 

ات (
ّ
) حمب

 اإىل اأجمد حممد �ضعيد يف غياب فراته

********

 وبني البني /
ُ
�ضغار االأغنام / بي�ُس و�ضمر

يتقاذفون حتمًا على ذاكرتك

اأعلم اأي�ضا اأن اأغ�ضان القلب

تلتف على �ضيء واحد

ثمة كرة واحده هناك مل ترمها

كرة حمراء يف طاولة البلياردو

ونخبا مرفوعًا �ضوب اأعايل النيل

ومن فرط ذهولنا مما يجري

تتدحرج كرات الثلج

تتدىل اأثمار الغابات

على اأ�ضداف الذكرى

... يا اهلل عليك ...

كيف عليك ان تختار

و1000 فرات

يتدفق يف القلب

ودجلة خري االر�س

يتخطفه الغرباء

.......كيييييييييييييييييييييييف؟ ( .

من  اأخ��ف��ف  اأن  حمنة  يف  يو�ضف  و�ضعني  لقد 

اأمالئه  باأنني  اأتهم  ال  كي   ، ول�ضعره  له  انحيازاتي 

نحن  كنا  واإذا   ، ع��دال  لي�س  ه��ذا  ولكن   ، واأجامله 

اأو   ، احلقائق  على  ال��وق��وف  من  نتحرج  ال�ضعراء 

ن�ضمت عن اجلمال واالإبداع فمن �ضيفعل ذلك .

واإذا كنت بداأت فقدمت راأيي يف ق�ضيدة يو�ضف  فمن 

ال�ضوداين  والكاتب  ال�ضاعر  االآخرين  زمالئي  حق 

ال�ضديق يحيى ف�ضل اهلل  وال�ضاعر ال�ضوداين ال�ضديق 

يف  راأياه  مما  �ضيئا  اأورد  اأن  الكتيابي   القادر  عبد 

�ضعر احلبوب يو�ضف . اأما يحيى ف�ضل اهلل فيقول :

ال�ضاعر  الت�ضلق على  الوردة وظلها وفكرة  ) ما بني 

اأن يقاوم النعا�س والوظيفة وعليه اأن ينف�س مالءة 

�ضحوه  وجذب غطاء اليقطة.

كيف خطر ل�ضاعر اأن يت�ضلق ظل وردة؟

ويا لها من فكرة، اأن تت�ضلق ظل وردة.

يقاوم  اأن  ال�ضاعر  على  ال��وردة  ت�ضلق  حماولة  يف 

موته حلظة خلقه ، واأن يواري ظله وي�ضادر �ضكتة 

الوردة  ظل  ت�ضلق  فكرة  وح��ده،  ي�ضري  واأن   ، موته 

تدفع بال�ضاعر كي يرج زجاجة روحه.

على ال�ضاعر اأن يجري تعديال يف الروح.

اأن يكون كائنا من حنني و�ضياء.

اأن يقبل اأن يعاهد الع�ضافري علي البكاء اليومي.

يف حماولة ت�ضلق ظل الوردة 
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 ، الفاجعة  علي  اأنفه  الإرغام  يتهياأ  اأن  ال�ضاعر  على 

عليه اأن ينحني للطالبني فجيعته . 

على ال�ضاعر اأن يتوارثه احلنني اإىل الرحيل واحلنني 

اإىل البالد

وكي يت�ضلق ال�ضاعر ظل الوردة عليه اأن يجد الوقت 

كي يحرر قيد الغربة

اإىل  وردة  ظل  كت�ضلق  وخافت  ب�ضيط  فعل  يتحول 

ماأزق وجودي ( 

اأما ال�ضاعر عبد القادر الكتيابي فيقول :

اإىل  والطريقة  الطريق  اأ�ضاب  قد  اأن��ه  راأي��ي  ويف   (

عافية  اإىل  املوؤدية  الناجعة  احلرة  الكتابة  عافية 

النف�س، وطالقة الروح، ي�ضهد على ذلك ما بني دفتي 

امل�ضتجنة  امل�ضاعر  كيمياء  لفائف  من  الديوان  هذا 

املت�ضابكة من ن�س اإىل ن�س ، اأحزانا واأفراحا هدوء 

يف  احلادة  روؤو�ضها  خمبئة  الثورة  واأ�ضواك  وفورة 

قطن مفرداته الناعمة.

اأعماله  من  املنتخبة  املجموعة  لي�ضت  اأنها  اأعلم 

روؤية  ولكنها   ، ينتخب  اأنه ال  واأعلم  الطبعة،  لهذه   ،

اأع��ذب  فما  ر�ضفة،  ر�ضفة  بها  يوالينا  اأن  النا�رس 

اخلواطر ال�ضعرية لدى هذا ال�ضاعر العميق ( . 

القوة الناعمة :

 ، ال�ضابقة  الثالثة  االآراء  عليه  جتمع  الذي  ما  اإذن 

يتعامل  احلبوب  يو�ضف  ال�ضاعر  اأن  توؤكد  تكاد  اإنها 

مع ال�ضعر لي�س كوظيفة حتمية ، اإمنا كاأغنية يتمتع 

ودمعة   ، اأراد  متى  يجرده  و�ضيفا   ، �ضاء  متى  بها 

�ضمتا  ورمب��ا  االأح����زان،  ب��ه  غ��درت  متى  يطلقها 

و�ضكوتا اإحتجاجيا يف حمراب الق�ضيدة حني ي�ضل 

يف  يتفاعل  طق�ضا  لتكون  ومداه،  غايته  اإىل  احلزن 

كيانه وكيانها، قد يلتقطها وقد تن�ضاب �ضائعة يف 

اأنه يجاهد عرب ال�ضعر لكي )  كي  بحر الزمن . رغم 

ال ت�ضيع االأ�ضياء ، وتبقى مالحمها عندي وا�ضحة 

حرية  ثمرة  تن�ضج  خاللها  ومن  واأقودها،  تقودين 

متقنة  بري�ضة  االب��داع��ي  الف�ضاء  وتلوين  الكالم 

يف  يقول  كما   ) وحتتوينا  نحبها  زاهية  وباألوان 

مقابلة له يف �ضحيفة اخلرطوم . 

كتابة  اأ�ضلوب  على   ) جم��ازا   ( اأطلق  اأن  ميكن  هل 

ي�ضتخدم  من  اأ�ضلوب  باأنه   ، احلبوب  لدى  الق�ضيدة 

م�ضطلح ) القوة الناعمة ( ال�ضائد حاليا لدى اأدبيات 

واملثقفني  والفنانني  واملفكرين  الكتاب  بع�س 

الذاتية  بقدراتها  حتتفظ  الق�ضيدة  اأن  مبعنى   ،

خمزونة  طاقة  كونها  اأع��م��اق  يف  واملو�ضوعية 

والعالقات   والب�رس  واالأ�ضياء  اللغة  ماهيات  يف 

والطبيعة، وقبل كل �ضيء لدى اأ�ض�س وينابيع وجذور 

ميكانيكا الفعل ، ورد الفعل لدى ال�ضاعر احلبوب . 

اإنه يريد اأن ي�ضل اإىل االآخر بكل ما فيه من �ضفافية 

وعذوبة وطيبة ، كما بكل ما فيه من رهافة و�ضالبة 

وعناد . 

الوجه  هي  ق�ضيدته  يف  الناعمة  القوة  هذه  ولعل 

االآخر من القوة الناعمة يف �ضخ�ضيته نف�ضها، فهما 

وجهان لعملة واحدة ،الق�ضيدة و�ضاعرها . 

وقوة ق�ضيدة يو�ضف احلبوب الناعمة تكمن يف تلك 
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وحرية  ال�ضاعر،  حرية  على  امل�رسعة  املوا�ضفات 

تناوله  وحرية   ، ومفردات  مو�ضوعات  اختياراته 

من  واملنطلقة  ن  الق�ضيدة  ببناء  يتعلق  ما  لكل 

قناعاته التي تخ�ضه هو وحده ، فهو �ضريحب مبن 

االآخر  ميار�س  حني  يغ�ضب  اأو  يتاأثر  ولن   ، له  يقراأ 

تاأكيد  بكل  �ضيحزن  لكنه   ، قراءتها  حريته يف عدم 

حزنا جوانيا �ضفيفا اإذا ما �ضادفه مثل هذا القارئ 

املفرت�س، و�ضيبحث بكل حمبة عن ق�ضيدة جديدة 

رمبا تو�ضله اإليه . 

احلبوب  يو�ضف  حماولة  هي  الناعمة  القوة  ه��ذه 

عن  املعرب  املده�س  اجلديد  اإىل  للو�ضول  امل�ضتمرة 

تخرتعه  فجر  يف  واالأح��داث  واالأ�ضياء  النا�س  لغة 

الكلمات وامل�ضاعر  ويف طريق قلما يطرقه اأحد .

اأنا ويو�ضف والق�ضيدة :

الق�ضيدة  اإىل  هنا  �ضاأعود   ) توا�ضع  بكل  و)  مبدئيا 

اهلل  اإىل  الفقري  العبد  اأنا  اإيل   ال�ضاعر  اأهداها  التي 

امل�ضدر   ) حمبات   ( بعنوان  هي   ، احلميم  �ضديقه 

�ضيغة  اأو  كلمة   وحمبات  يجمع   ال  وه��و   ، حمبة 

فيها   ، اخلا�ضة  ذوقياته  عند  من  ال�ضاعر  ولَّدها 

علم  كاآ�ضم  م�ضموعة  هي  رمبا  التكثري،  اىل  اإ�ضارة 

يف العربية اأو غري العربية اأو يف اللهجات ال�ضعبية ، 

فيها �ضيء اأح�ضه ، رمبا ال يكون ف�ضيحا ، ولكنني قد 

له، كاأن يف الكلمة ح�ضا �ضعبيًا  واإيحاء غام�ضًا  
َ
اأقب

ممو�ضقة  مفردة  كونها  يف  جمالها   ، مقبول  ولكنه 

يكنها  التي  الغامرة  املحبة  على  واأخ��ريا  اأوال  تدل 

ال�ضاعر ل�ضديقه .

اأكرب  والفرات   ) فراته  غياب  يف   ( فهو  االإه��داء  اأما 

النهرين يف العراق واأطولهما اأي�ضا ، وفيه اإحالة اإىل 

 ) ) واأ�ضقيناكم ماء فراتا  الكرمي  القراآن  ما جاء يف 

اأي ماء عذبا ، واملق�ضود يف الق�ضيدة �ضياع الفرات 

 ، العراق  على  الغا�ضم  االأمريكي  االحتالل  ب�ضبب 

الرمز  ه��ذا  ميثله  وم��ا   ، ذل��ك  على  ال�ضاعر  وح��زن 

العظيم من اإحاالت ال تعد وال حت�ضى . 

يف ال�ضطر االأول يقول ال�ضاعر يو�ضف احلبوب :

 وبني البني  / 
ُ
) �ضغار االأغنام /  بي�ُس و�ضمر

يتقاذفون حتمًا على ذاكرتك ( ..

هنا مينح ال�ضاعر للمخاطب �ضفة الراعي الذي فقد 

ال�ضغرية من كل   ، ال�ضغرية  تلك  ، وخا�ضة  اأغنامه 

بينهما  ما  اأو  اأ�ضود  اأو  اأبي�س  تفريق بني  دون  لون 

بعد   ، �رسقتها  اأو   ، عليها  االعتداء  ب�ضبب  فقدها   ،

ب�ضوق  االآن  يتذكرها  الذي   ، راعيها  على  االإعتداء 

الذي  للم�ضري  ويتاأمل   ، عنه  بعيدة  وهي   ، وحنني 

�ضي�ضيبها ، ورمز الراعي كما هو معلوم  لي�س جديدا 

االأنبياء  من  العديد  كان  و�ضفة  عمال  ميثل  فهو   ،

واملر�ضلني، ومنهم النبي الكرمي حممد )�س( يقومون 

واقعية  اأبعاد  فهو مهنة �رسيفة مبا متثله من   ، به 

 . وا�ضحة  م�ضوؤولية  فيها  اإذن   ، ورمزية  وتاريخية 

يحاول ال�ضاعر اأن ي�ضتعري �ضفة الرعاة ، لكي يقول 

اإن املخاطب هو اأي�ضا راع، لكنه فقد وطنه واأر�ضه 

 . ب��الده  االأجنبية  القوات  غزت  حينما  وممتلكاته 

الرمز ناجح هنا ، والدخول اإىل الق�ضيدة بهذه القوة 

يف  ت�ضب  اأخ��رى  الإيحاءات  الحقا   زخما  يعطيها 

نف�س املعنى . وي�ضتطرد ال�ضاعر قائال :

) اأعلم اأي�ضا اأن اأغ�ضان القلب / 

تلتف على �ضيء واحد ( ..

هو طبعا البحث عن الوطن ال�ضائع املحتل ، والعمل 

على ا�ضرتداده . ثم ي�ضتمر ال�ضاعر فيقول :

) ثمة كرة واحده هناك مل ترمها / 

كرة حمراء يف طاولة البليارد ( . 

والأن ال�ضاعر يعرف اأن املخاطب من العبي البلياردو 

الهواة ال�ضابقني ،وهي �ضفة تكاد ت�ضبح �ضخ�ضية ، 

فاإنه البد اأن تكون هناك حماوالت قادمة مل تتحقق 

بعد ، واأن هناك كرات مل تلعب بعد ، ثم ياأتي ال�ضطر 

التايل : 

اأن  ذل��ك   ) النيل  اأع���ايل  �ضوب  مرفوعًا  ونخبا   (

املخاطب ) ال�ضاعر ( �ضبق له اأن كتب ق�ضيدة بعنوان 

) اأعايل النيل ( اأثناء اإقامته يف ال�ضودان ملدة خم�س 

�ضنوات . واأنه احتفى بال�ضودان بلدا و�ضعبا وثقافة ، 

تقديرا لكرم �ضيافة ال�ضودان وال�ضودانيني .

وي�ضري ال�ضاعر يف املقطع التايل االأخري اإىل اأن تراكم 
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االأحداث وامل�ضائب التي تقع علينا دون اأن ن�ضتطيع 

املرتاكمة  الثلج  كرات  مثل  اأ�ضبحت   ، منها  فكاكا 

والبلد   ، والفرات  نهرا دجلة  الذي يجري  الوقت  يف 

خمتطف من قبل الغرباء :

) ومن فرط ذهولنا مما يجري / 

تتدحرج كرات الثلج / 

تتدىل اأثمار الغابات / 

على اأ�ضداف الذكرى / ...

 يا اهلل عليك( ...

عود على بدء :

حماولة   ( ال�ضعرية  املجموعة  عنوان  من  اإذن  لنبداأ 

ق�ضائده  اإح��دى  عنوان  وه��و   ) ال��وردة  ظل  لت�ضلق 

الرئي�ضية يف املجموعة . 

�ضبب  اهلل  ف�ضل  يحيى  والكاتب  ال�ضاعر  وي�رسح 

حوار  اإىل  م�ضتندا  التقدميية،  كلمته  يف  الت�ضمية 

�ضحفي �ضابق مع ال�ضاعر احلبوب فيقول :

العمارات  يف  ن�ضابتي  بيت  يف  �ضاكنا  كنت  اأن��ا   (

وكنت يف )اأبوروف (، جاءت قوة م�ضلحة من

و�ضادروا  ال�ضقة  وطلعوا  البيت  وحا�رسوا  االأم��ن 

و���ض��ادروا  وم�ضتندات  اأوراق  من  وج��دوا  ما  كل 

الوردة-).كان  ظل  ت�ضلق  حماولة   ? الق�ضائد  روح 

اكتفت  الق�ضيدة  وك��اأن   .  .  1991 يناير  يف  ذل��ك 

عن  يعلن  العنوان  بها،  العنوان  بعنوانها،واكتفي 

ق�ضيدة  والأن  التاأمل  على  حتر�س  تعبريية  كثافة 

ال  التي  الق�ضائد  تلك  نوع  من  ال�ضائعة  احلبوب 

ال�ضائعة  الق�ضيدة  احلبوب  وي�ضمي  مرتني،  تكتب 

مرتني  تكتب  ال  الق�ضائد  روح  الق�ضائد.  ب��روح 

بدياًل  ماهو  فيكتب  �ضعرية  فعالية  احلبوب  يجرتح 

عن الق�ضيدة ال�ضائع ( .

ال�ضاعر اإذن حني يفقد ن�س الق�ضيدة ، وال ي�ضتطيع 

تذكرها ، فاإنه مير بتجربة مريرة ، كاأنه يفقد جزءا 

اأو  ،ل�ضبب  التجربة  وكلنا مر مبثل هذه   ، فوؤاده  من 

ق�ضيدته  على  العميق  ال�ضاعر  بحزن  ون�ضعر  الآخر، 

اجلارح،  املو�ضوع  هذا  ال�ضاعر  ويلتقط   . ال�ضائعة 

 ، ال�ضعرية  ملجموعته  �ضفافا  عنوانا  منه  ليكون 

لتذكره بالفقد املوجع ، ولتدفعه لكتابة ن�س جديد 

، وجديد با�ضتمرار . 

يقول ال�ضاعر يحيى ف�ضل اهلل ) والن روح الق�ضائد 

املو�ضومة ب�  (حماولة ت�ضلق ظل الوردة)  �ضاعت يف 

ذاكرة  والأن  القبح،  وفعول يف  فاعل،  بفعل  الغياب 

ال�ضاعر متانعت عليه كي يعيد احلياة اإىل ق�ضيدته، 

املجموعة  لهذه  ال�ضائعة  الق�ضيدة  عنوان  فمنح 

ال�ضعرية ( .

ومبا اأننا قد تعر�ضنا اإىل ا�ضم املجموعة فاإننا نعترب 

اأن  وميكن  وافية،  قراءة  احلبوب  ق�ضيدة  قراأنا  اأننا 

ندرجها كما يلي :

) تتعر�ُس الق�ضيدة للخيانة تفرغ من حمتواها

وميحى حربها املندلق

واالأحرف الالمعة

هكذا هم، اأ�ضهروا اأ�ضلحتهم البلهاء،

انتزعوا وردتك االأنيقة

هكذا هم

اأبعدوا االأغ�ضان

عن حماولة بديعة لت�ضلق ظلك

هكذا هم

دوما

لكنهم ال يدركون

اأن االأغ�ضان

تتقن الت�ضلق نحو ظل الوردة

واأن الق�ضائد ال متوت

فحواءها ودود ولوووووووووود

واأحرفها م�رسوعات مرتعات

تنه�س الق�ضائد

البدائل

البالد
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الوجودية  امل�ضائل  اأهم  اأحد  يزال  وال  املوت  كان 

االأزل،  منذ  االإن�ضان  عقل  �ضغلت  التي  الغام�ضة 

االإن�ضانية  احل�ضارة  بنيان  اإن  قلنا  اإذا  نبالغ  وال 

حم��اوالت  اإال  ه��و  م��ا  ال��ت��اري��خ  ع��رب  املتعاقبة 

فت�ضييد  املعلقة،  امل�ضكلة  ه��ذه  طال�ضم  لتفكيك 

امل�ضري  طبيعة  على  يتوقف  احلايل  احلياة  بنيان 

امل�ضمى  االأزيل  ال�ضمت  بوابة  خلف  يرجتيه  الذي 

باملوت، فهاج�س اخللود كان هو املخرز الذي ظل 

فحينما  الدنيا،  هذه  يف  االن�ضان  طماأنينة  يدمي 

حل  ال��ذي  امل��وت  ق�ضوة  اجلبار  »جلجام�س«  راأى 

االأر�س  علية  فزع و�ضاقت  »اأنكيدو«،  الويف  بخله 

يف  وجه  على  وهام  االأ�ضد  جلد  فلب�س  رحبت،  مبا 

ال�ضحارى يبحث عن جده »اأوتو-نب�ضتم« القا�ضي 

املوت  لغز  عن  في�ضاأله  الطوفان،  من  جنى  ال��ذي 

واحلياة، عله يجد عنده �رس اخللود كما هو م�ضطور 

اآالف  الطينية قبل  قم 
ُ
الر امل�ضمارية على  بالكتابة 

 ،)2014 )باقر،  النهرين  بني  ما  بالد  يف  ال�ضنني 

خالل  من  االإبراهيمية  االأدي��ان  ت�ضورها  كما  اأو 

ذاق  اأن  بعد  االأر�س،  اإىل  اآدم من اجلنة  ق�ضة طرد 

ابن  �رساع  رحلة  بعدها  لتبداأ  املحرمة،  ال�ضجرة 

للعودة  االأر����س  ه��ذه  يف  ال�ضيطان  مع  االإن�ضان 

كل  مع  امل��وت.  بعد  املفقود  للفردو�س  جديد  من 

منذ  العقل  حاول  وغريها  الغيبية  ال�رسديات  هذه 

القدم دفع �ضبح املوت الغام�س واالإم�ضاك ب�رساب 

اخللود، لكن كل مرة يرجع االإن�ضان خائبًا مدحورا، 

وعلى حد تعبري با�ضكال » اإنني يف حالة جهل تام 

اأموت  اأن  اأنني ال بد  اأعرفه هو  بكل �ضيء، فكل ما 

يومًا ما، ولكنني اأجهل كل اجلهل هذا املوت الذي 

�ضيحاول هذا   ،)2007 )بدوي،  اأ�ضتطيع جتنبه«  ال 

املقال ا�ضتنطاق بع�س االآثار املكت�ضفة والن�ضو�س 

الرتاثية ملحاولة االقرتاب من منظومة االعتقادات 

والطقو�س املتعلقة باملوت عند �ضكان اإقليم ُعمان 

يف مرحلة ما قبل االإ�ضالم، وعلى الرغم من اأهمية 

هذه املرحلة التي متثل االأ�ضا�ضات التي بنيت عليها 

منظومة االعتقاد حاليًا، اإال اأنها تظل اأكر املراحل 

احل�ضاري  ُعمان  تاريخ  من  و�ضبابية  غمو�ضًا 

ب�ضكل خا�س، واجلزيرة العربية ب�ضكل عام، والتي 

التاريخ، لكي  ما زالت تنتظر من يزيل عنها غبار 

عرب  وتطوره  االعتقاد  منط  فهم  من  اأك��ر  نقرتب 

الزمن.   

     تنت�رس القبور القدمية يف مواقع اأثرية �ضتى عرب 

طول اجلزيرة العربية وعر�ضها، لكن اأكر ما يلفت 

يف  املكت�ضفة  االأثرية  القبور  بع�س  يف  االنتباه 

واالإم��ارات وقطر وغريها من دول اجلزيرة  ُعمان 

العربية قبل االإ�ضالم، هي انت�ضار قبور اجِلمال التي 

كانت تدفن بجانب اأ�ضحابها، وال �ضك باأن انت�ضار 

اعتقادية  روؤي��ة  عن  يعرب  اجلنائزي  الطق�س  هذا 

يحملها اأفراد املجتمع يف تلك الفرتة عن مرحلة ما 

حول طقو�س املوت

فـي ُعمان قبل الإ�سالم

اإ�سماعيل بن علي املقبايل *

  * باحث من ُعمان

)مت التصحيح(



بعد املوت، فقد وجدت هذه القبور مبنطقة العيون 

التابعة لنيابة �ضناو بوالية امل�ضيبي وتعود حلقبة 

عمره  يقدر  قرب  على  عر  حيث  امليالد،  قبل  ما 

2300 عام، وي�ضم رفات رجل تويف يف  بحوايل 

اأ�ضلحته ال�ضخ�ضية، كما  عمر اخلم�ضني، ودفن معه 

لبقايا  عظميان  هيكالن  قربه  من  بالقرب  ِج��د 
ُ
و

جمَلنْي، اأحدهما جمٌل ذكر واالآخر ناقة، ويت�ضح من 

معاينة بقايا الهيكل العظمي اأنهما متت الت�ضحية 

بهما بعد وفاة �ضاحب القرب، حيث دفنا يف حفرتني 

م�ضيدة جدرانهما من احلجارة )البلد، 2014(، كما 

عر على قرب لناقة دفنت قرب �ضاحبها وهي يف 

و�ضع الربوك ورقبتها ملتوية وممدودة اإىل اخللف 

تعود  حاليًا  االإم��ارات  دولة  يف  ال��ّدور  منطقة  يف 

الثاين  والقرن  ق.م  الثاين  القرن  بني  ما  ملرحلة 

اآخر  اكت�ضف يف نف�س املنطقة عدد  امليالدي، كما 

من هياكل اجلمال بنف�س الو�ضعية بقرب اأ�رسحة 

اثَني  زهاء  اكُت�ضف  مليحة  منطقة  اأ�ضحابها، ويف 

الطقو�س  من  لنوع  خ�ضعت  للجمال  ق��رباً  ع�رس 

اجلنائزية التعبدية، بحيث اأنيخت وقيدت يف القرب 

وهي حية ومتت الت�ضحية بها بحيث ت�ضري روؤو�ضها 

نحو املركز وهو مكان دفن امليت، كما وجدت نف�س 

هذا الطقو�س اجلنائزية القدمية يف منطقة االأميلح 

املزروعة  وموقع  باالإمارات  ودبا  الذيد  �ضهل  يف 

جنوب غرب الّدوحة بقطر، ويف موقعني اآخرين يف 

وجد  عمان  ب�ضلطنة  اأملح/الفودية  ومو�ضع  بات 

كذلك عدد من قبور اجلمال )بن �رساي، 2011(.

اجلنائزي  الطق�س  لهذا  الوا�ضع  االنت�ضار  وهذا       

هذا  ت��وؤدي��ه��ا  وظيفة  ع��ن  �ضك  ب��ال  يعرب  ال��ق��دمي 

احلظ  ح�ضن  ومن  املوت،  بعد  ما  ملرحلة  القرابني 

التي  الن�ضو�س  بع�س  لنا  حفظت  الرتاث  كتب  اأن 

الطقو�س،  من  النوع  هذا  فهم  ن�ضتطيع من خاللها 

»امِلَلل  يف   548 �ضنة  املتوفى  ال�ضهر�ضتاين  يذكر 

يف  العرب  معتقدات  عن  حديثه  خ��الل  ل« 
َ
والنح

اجلاهلية بع�ضًا من مناذج عقيدة الدفن اجلنائزي 
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مجموعة من األواني الحجرية اكتشفت في بعض المدافن الُعمانية 



عند العرب قدميًا فيوِرُد ما ن�ضه:

»وكان بع�س العرب اإذا ح�رسه املوت يقول لولده: 

مل  ف��اإن  عليها،  اأح�رس  حتى  راحلتي  معي  ادفنوا 

تفعلوا ح�رست على رجلي.

- قال جريبة بن االأ�ضيم االأ�ضدي يف اجلاهلية وقد 

ح�رسه املوت، يو�ضي ابنه �ضعدا:

يا �ضعد اإما اأهلكن فاإنني ... اأو�ضيك اإن اأخا الو�ضاة 

االأقرب

ي�رسع  احل�رس  يف   ... راج��ال  يعر  اأب��اك  ترتكن  ال 

لليدين وينكب

اإنه  ... وابغ املطية،  اأباك على بعري �ضالح  واحمل 

هو اأ�ضوب

اإذا  اأركبها  ... يف احل�رس  ولعل يل مما تركت مطية 

قيل اركبوا

- وقال عمرو بن زيد بن املتمني يو�ضي ابنه عند 

موته:

ٍل 
ْ

القرِب راحلًة برح ... يف  اإذا فارقَتني   زودين 
َّ
اأُبني

قاتِر

معا  م�ضتو�ضقنَي   ... اظعنوا  قيل  اإذا  ها 
ٌ
اأركب للبعِث 

حل�رِس احلا�رِس

]مداّفٍع[  ... فاخللُق بني  من ال يوافيه على عريانٍة 

اأو عاثِر

وكانوا يربطون الناقة معكو�ضة الراأ�س اإىل موؤخرها 

وبطنها،  كلكلها  يلي  مم��ا  اأو  ظهرها،  يلي  مم��ا 

ويقلدونها  و�ضطها،  في�ضدون  ولية،  وي��اأخ��ذون 

القرب،  عند  مت��وت  حتى  الناقة،ويرتكونها  عنق 

ولية.  به  ت�ضد  الذي  واخليط  بلية،  الناقة  وي�ضمون 

وقال بع�ضهم ي�ضبه رجاال يف بلية: »كالباليا يف 

ال�ضفحات  اأعناقها الواليا« )ال�ضهر�ضتاين، 2013، 

.)651-652
     كما حفظت ق�ضائد اأخرى لعدد كبري من ال�ضعراء 

البلية اجلنائزي  ال�ضكل من طقو�س  اجلاهليني هذا 

اأبي  بن  وِب�رْس  االأ�ضدي،  اجلميح  منهم  العرب،  عند 

خازم، ولبيد بن ربيعة بن مالك الكالبي، ومطرود 

بن كعب اخلزاعي، واأبو زبيد الطائي، واحلارث بن 

ِحلزة، وخدا�س بن زهري العامري، وعومير النبهاين 

باأن  ال�ضري  كتب  تنقل  كما   .)2011 ���رساي،  )بن 

قري�ضًا اأر�ضلت عمري بن وهب اجلمحي قبيل ن�ضوب 

جي�س  ومعاينة  ال�ضتطالع  الكربى  ب��در  معركة 

الذي  تقريره  قدم  مهمته  من  عاد  فلما  امل�ضلمني، 

ذكر فيه: ))..ولكني قد راأيت، يا مع�رس قري�س، الباليا 

حتمل املنايا، نوا�ضح يرب حتمل املوت الناقع...« 

)ابن كثري، 1995، �ضفحة 269(. وهذه الن�ضو�س 

له  تو�ضلت  ما  وا�ضح  ب�ضكل  تعك�س  التاريخية 

ومن  منها،  بع�ضًا  �رسدنا  التي  االأثرية  الك�ضوف 

خالل درا�ضة طريقة و�ضع هذه القرابني يف القبور 

مع اأ�ضحابها وطريقة الت�ضحية بها، فهي بال ريب 

تتطابق مع ما ذكره ال�ضهر�ضتاين وغريه من طق�س 

البلية اجلنائزي عند العرب قبل االإ�ضالم، الذي ت�ضد 

بالولية،  اأو اجلمل بحبل خا�س يعرف  الناقة  فيه 

وتنحر اأو تو�ضع يف قرب خا�س بجانب امليت حتى 

العامل  يف  للميت  خدماتيًا  غر�ضًا  لتوؤدي  متوت 

االآخر كما كانت ت�ضوره عقيدتهم الدينية يف تلك 

حانت  اإذا  باأنه  يعتقدون  فكانوا  الغابرة،  الع�ضور 

�ضاعة البعث، وخرج النا�س من االأجداث يتدافعون 

هذا  يجد  املح�رس،  نحو  ي�ضاقون  وه��م  ويعرون 

ظهرها،  على  يركب  لكي  داب��ة  احلظ  �ضعيد  امليت 

لتخفف عنه �ضيئًا من اأهوال هذا اليوم الع�ضري. 

عند  املوت  طقو�س  من  اآخر  �ضكاًل  نرى  اأن  وميكن 

اأهل ُعمان قدميًا من خالل رواية نقلها ال�ضج�ضتاين 

املاتع  كتابه  يف  هجرية   248 �ضنة  املتوفى 

»املعمرون والو�ضايا«، فقد نقل يف اأحد املوا�ضع 

 »
ّ

حتت عنوان »و�ضية اأبي جهم بن حذيفة العدوي

حكاية حدثت يف جمل�س قري�س«: ))قال اأبو حامت، 

وحدثنا الثقة عن اأبي يعقوب الثقفي عن عبد امللك 

حذيفة  بن  جهم  اأب��و  جاء  ق��ال:  اللخمي  عمري  بن 

جمل�س  اإىل  �ضنة  مائة  اب��ن  يومئذ  وه��و   ،
ّ

ال��ع��دوي

وقائل   « املجل�س  �ضدر  عن  له  فاأو�ضعوا  قري�س 

اأبو اجلهم:  يقول، بل كان عروة بن الزبري » .فقال 

يا بني اأخي، اأنتم خري لكبريكم من مهرة لكبريهم 

نزوى العدد 92 - اكتوبر 2017

250



.قالوا: وما �ضاأن مهرة وكبريهم؟، قال: كان الرجل 

فعقله  ]ولُّيه[  اأو  ابنه  اأتاه  و�ضعف  اأ�ضّن  اإذا  منهم 

حمله  واإاّل  قائمًا،  ا�ضتتَّم  فاإن  قم.  قال:  ثم  بعقال، 

اإىل جمل�س لهم يجري على اأحدهم فيه رزقه حتى 

به،  ذلك  ففعل  اأبيه،  اإىل  منهم   
ّ

�ضاب فجاء  ميوت، 

، اأين تذهب 
َّ
فلم ي�ضتتم قائما، فحمله، فقال: يا بني

ة اآبائك. فقال: يا بني، ال تفعل،  بي؟ فقال: اإىل �ضنَّ

فواهلل لقد كنت مت�ضي خلفي فما اأخلُِّفك، واأُما�ضيك 

الدُّواية » يعني  ، واأ�ضقيك  اأ�ضبقك »  اأي  اأَبذُّك »  فما 

اللنب » قائما .وكانت العرب اإذا اأُ�ضقى الغالم اللنب 

اأذهب  اأ�رسع ل�ضبابه. فقال: ال جرم، ال  قائما كان 

 ،2017 اأ.،  )ال�ضج�ضتاين  �ضنَّة«  مهرة  فاتخذته  بك. 

�ضفحة 47(. 

     فمن خالل تفح�س هذه الرواية ميكن التعرف 

كانت  امل��وت  طقو�س  اأ�ضكال  من  اآخ��ر  �ضكل  على 

حاليًا  تقع  التي  املهرة  منطقة  يف  قدميًا  متار�س 

واململكة  اليمن  وجمهورية  ُعمان  �ضلطنة  بني 

املجل�س  باأن  يفهم  اأن  وميكن  ال�ضعودية،  العربية 

لدار  اأق��رب  هو  الهرم  ال�ضيخ  فيه  يعزل  كان  الذي 

القدمية  الفرتة  تلك  يف  لكن  ع�رسنا،  يف  العجزة 

املرحتلة بطبيعتها متلك هذا  القبائل  تكن هذه  مل 

النوع من الرفاهية االجتماعية واال�ضتقرار بحيث 

ت�رسفه لت�ضكيل ماأوى خا�س لكبار ال�ضن، كما اأن 

املهرة لو كان لها من الوفرة االقت�ضادية ما يكفي 

الإطعام �ضيوخها الهرمني حتى املوت ح�ضب �ضنتهم 

القدمية ملا احتاجت من اأ�ضا�ضها اأن تعزلهم يف ذلك 

املجل�س اخلا�س حتى ياأتيهم داعي املوت، فال بد 

املندثرة  االجتماعية  ال�ضنة  هذه  قراءة  اإعادة  من 

اأن  اإذا علمنا  عند قبيلة املهرة ب�ضكل خمتلف، هذا 

العالقات االجتماعية املتينة والع�ضبية بني اأفراد 

القبيلة الواحدة جتعلهم يدافعون عن بع�ضهم حتى 

املهرة  عند  نة 
ُ
ال�ض هذه  ب��اأن  يرجح  لكن  امل��وت،  

حني  واجلفاف،  القحط  موا�ضم  يف  متار�س  كانت 

اأفراد  املوت  ويتهدد  الطبيعية  املوارد  فيها  ت�ضح 

ي�ضكل  اأن  ميكن  الذين  باالأفراد  حى  فُي�ضَ القبيلة، 

وجودهم عبئًا على باقي اأفراد القبيلة - وهم هنا 

بع�س العجزة وال�ضيوخ الهرمني الذين �ضارفوا على 

مع  خا�س  مكان  يف  عزلهم  خالل  من   - امل��وت 

الق�رسي  العزل  ذلك  ويحدث  القليل،  الطعام  بع�س 

ويطلب  الهرم  الرجل  يعقل  باأن  قا�ٍس  اختبار  بعد 

مل 
ُ

ح �ضعفه،  وا�ضتبان  ف�ضل  ف��اإذا  الوقوف،  منه 

ملثواه االأخري ليق�ضي فيه اآخر اأيامه، اأو قد ال يكون 

ال�ضدة  باأوقات  بال�رسورة  مرتبطًا  الطق�س  هذا 

نة اجتماعية للتخل�س من 
ُ

االقت�ضادية، واإمنا هو �ض

معوقًا  ال�ضحية  حالتهم  ت�ضكل  الذين  االأ�ضخا�س 

اأو  واملرعى،  الكالأ  التنقل خلف  للقبيلة عن �رسعة 

بها  ت�ضمح  ال  خا�ضة  جهوداً  بهم  العناية  تتطلب 

الطبيعة القا�ضية حلياة ال�ضحراء والغزوات.

من  التخل�س  يف  ب�ضعة  العادة  هذه  تبدو  وقد       

واأ�ضبحوا  �ضالحيتهم  انتهت  ال��ذي��ن  االأع�����ض��اء 

من  نوع  احلقيقة  يف  لكنها  املجتمع،  على  عبئًا 

املجتمعات  كانت متار�ضه  الذي  الطبيعي  االنتقاء 

القدمية حلفظ النوع، خ�ضو�ضًا يف وقت �ضح الغذاء 

مالحظة  اخلطر،وميكن  وق��ت  يف  اأو  واجل��ف��اف، 

القدمية  اليابان  يف  املوت  طقو�س  من  النوع  هذا 

 Ubasute )Ubasute،بطق�س تعرف  والتي 

االقت�ضادية  ال�ضدة  اأوقات  يف  اأنه  حيث   ،)2017
ُيحمل العجزة من الرجل والن�ضاء اإىل جوف الغابة 

ذلك  بعد  ليهلكوا  وال�رساب  الطعام  من  قليل  مع 

املوت  طق�س  مالحظة  ميكن  كما  وعط�ضًا،  جوعًا 

االختياري عند بع�س الطوائف الدينية البوذية يف 

اليابان القدمية عندما يعمد الراهب لعملية املوت 

  Sokushinbutsu�ال طق�س  خالل  من  البطيء 

يقوم  كما  اأو   ،))Sokushinbutsu، 2017
حتى  الهند  يف  اجلينية  الديانة  يف  الرهبان  به 

البطيء والذي يعرف  االآن من خالل طق�س املوت 

املتدرج  االمتناع  خ��الل  م��ن   Sallekhana
وعط�ضا  جوعًا  يهلك  حتى  وال�رساب  الطعام  عن 

التطهريي  ال�ضكل  )Sallekhana، 2017(، وهذا 

من  واإمنا هو جزء  االقت�ضادية،  باحلالة  يتعلق  ال 
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العقائد وال�ضنن عند هذه الديانات، ويتعلق ب�ضعور 

االن�ضان املتدين باأنه قد ق�ضى من هذه احلياة ما 

عليه  عبئًا  �ضحته  واأ�ضبحت  اأجله،  واقرتب  يريد 

اأن يتخل�س من حياته  وعلى املحيطني به، فعليه 

اأهل  باأقل �رسر على من حوله، كما كان ميار�ضه 

املهرة قبل االإ�ضالم.

كانت  امل��وت  طقو�س  من  اأخ��رى  اأ�ضكال  وهناك 

متار�س قدميًا وميكن مالحظة بع�ضها اآثارها حتى 

ثياب  من  تتخل�س  جمتمعاتنا  زال��ت  فما  اليوم، 

الزوجة وفرا�ضها بعد اأن تفرغ من فرتة احلداد على 

وهذا  اأحد،  منه  ي�ضتفيد  اأن  ومتنع  املتوفى،  الزوج 

ال�ضكل من التعطيل ملتعلقات امليت ميكن مالحظته 

يف اأحد اأبيات مالك بن الريب التي يرثي بها نف�ضه، 

حينما ياأمر �ضاحبيه باأن يعطال قلو�ضه التي كان 

يركب عليها، يف ديار قومه بعد موته، فيقول:

�َتف�ِلُق اأكب�اداً 
َ
كاب فاإن�ها... �ض

ِّ
وع�طل َقلو�ضي يف الر

وُتب�كي بواك�ي�ا

     ويف رواية »واحة الغروب« لبهاء طاهر ي�ضور 

م�رس  �ضحراء  يف  �ضيوة  واح��ة  يف  الغولة  طق�س 

زوجها  عنها  مي��وت  التي  امل���راأة  وه��ي  الغربية، 

وحتب�س يف غرفة ال ترى فيها �ضوء ال�ضم�س خالل 

خا�ضة  ام��راأة  اإال  عليها  يدخل  وال  احل��داد،  �ضهور 

تقوم على خدمتها، واإذا خرجت قبل انق�ضاء عدتها 

�ضيء  كل  يف  واخل��راب  امل��وت  تن�رس  �ضوف  فاإنها 

يقع عليه ب�رسها. وهذه الطقو�س لها جذور قدمية 

املتعلقات  هذه  بكل  امليت  روح  بات�ضال  تتعلق 

حياته  يف  امليت  ميلكها  ك��ان  التي  ال�ضخ�ضية 

اأن  اأو زوجته، فيجب  اأكانت راحلته اخلا�ضة  �ضواء 

تفارقها  حتى  خا�ضة  تطهريية  لطقو�س  تخ�ضع 

جديد  من  منها  االقرتاب  ميكن  بحيث  امليت  روح 

فيه  تدخل  الذي  احلداد  طق�س  يف  حا�ضل  هو  كما 

املراأة، وقد عكف عامل االأنروبولوجيا اأرنولد فان 

على   »Arnold Van Gennep« جينيب 

درا�ضة هذه النوع من املمار�ضات الب�رسية عند عدد 

وال��والدة  احلمل  حاالت  يف  البدائية  ال�ضعوب  من 

والطفولة والبلوغ والزواج والوفاةK وا�ضتنتج منط 

من الطقو�س وال�ضعائر اأطلق عليها م�ضطلح »طقو�س 

الYن�ضان  داأب   »Rites of Passage العبور 

االنتقالية  احل��االت  يف  القدم  منذ  تكري�ضها  على 

التي  ال�ضخ�س  يخ�ضع  بحيث  حياته،  من  احلرجة 

جتري عليه هذه الطقو�س لثالث مراحل اأ�ضا�ضية من 

 ،Transition ثم التحول،Separation العزل

 Incorporation االن����دم����اج  واأخ��������رياً 

هذه  ال��ع��ب��ور  وط��ق��و���س   ،))Gennep، 1961
االجتماعية  العادات  بع�س  يف  مالحظتها  ميكن 

يف �ضلطنة ُعمان حتى اليوم، حيث ما زالت بع�س 

والية  يف  والتقاليد  بالعادات  امللتزمة  العائالت 

حب�س  على  املعتدة  امل��راأة  جترب  وغريها،  �ضحار 

العدة،  مدة  طوال  ال�ضم�س  �ضوء  عن  حتى  نف�ضها 

اإال  عليها  يدخل  ال  بحيث  خا�ضة  ام��راأة  وتخدمها 

بنات جن�ضها والذكور الذين هم فقط من حمارمها، 

مغلقة  غرقة  يف  كامل  ب�ضكل  ُتعزل  يوم  اآخر  ويف 

اأو  ب�رسي  كائن  على  ب�رسها  فيه  يقع  ال  بحيث 

اأو ي�ضاب باجلنون، وعند  حيوان واإال �ضوف يهلك 

وتوؤخذ ملكان  عينها  ُتع�ضب  العدة  لفرتة  ق�ضائها 

معني بحيث تفتحها ليقع ب�رسها اأول ما يقع على 

�ضجرة معينة اأو البحر، وبع�س ال�ضعوب تتطرف يف 

طقو�س تطهري املراأة التي ميوت عنها زوجها، فال 

بزوجها،  لتلحق  بالنار  الزوجة  اأن متوت  اإال  تقبل 

كما هو حا�ضل يف طق�س ال�ضاتي Sati الهندو�ضي 

الربيطاين  اال�ضتعمار  �ضلطات  منعته  الذي  القدمي 

ال  لكن  ع�رس،،  التا�ضع  القرن  نهاية  مع  ر�ضميًا 

�رساً يف  املت�ضددين  الهندو�س  بع�س  يزال ميار�ضه 

يف  البحري  ال�ضندباد  وحتى  االآن،  حتى  االأري��اف 

من  النوع  ه��ذا  خ��رِب  وليلة«  ليلة  »األ��ف  حكايات 

ق�ضت   553 الليلة  ففي  اجلنائزية،  املوت  طقو�س 

�ضهرزاد كيف تورط ال�ضندباد بالقوم الذين زوجوه 

من  ب��اأن  يعرف  يكن  مل  لكنه  عظيمة،  ام��راأة  من 

عادتهم اأن يدفنوا الرجل اأو املراأة يف جب عميق اإذا 

ما مات الزوج، وهو ما وقع لل�ضندباد بعد اأن ماتت 
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اأنه تخل�س من جب املوتى ذاك  عنه زوجته، لوال 

اأن قا�ضى االأهوال وال�ضدائد  بذكائه و�ضجاعته بعد 

)الف ليلة وليلة، 2008(. 

الرتاثية  والن�ضو�س  االآث��ار  املزيد من       وهناك 

االأر���س  وحت��ت  املتاحف  يف  ترقد  ت��زال  ال  التي 

لكي  اجل��ادي��ن  الباحثني  تنتظر  الكتب  وب��ط��ون 

ذلك  عقلية  من  اأك��ر  ليقرتبوا  جوانبها،  يقلبوا 

اأر�س ُعمان وم�ضى يف  االإن�ضان القدمي الذي �ضكن 

على  اأك��ر  ويتعرفوا  ال�ضنني،  اآالف  قبل  مناكبها 

ملجابهة  يحملها  كان  التي  والت�ضورات  االأفكار 

ذهن  �ضغلت  لطاملا  التي  الكربى  الت�ضاوؤالت  تلك 

من  وهي:  تزال،  وال  م�ضاجعه  واأق�ضت  االإن�ضان، 

اأين  واإىل  هنا؟،  وجودنا  غاية  وم��ا  جئنا؟،  اأي��ن 

التي  نحن ما�ضون بعد بوابة ال�ضمت الكربى تلك 

ت�ضمى املوت؟. وما زالت قبور اجِلمال وح�ضارة اأم 

ال�ضوق وح�ضارة �ضمد وغريها من  النار وح�ضارة 

احل�ضارات التي تعاقبت على اأر�س ُعمان �ضاخ�ضة 

الزمن، ترف�س  ُتبعث من حتت ركام  وتنادي لكي 

عن  اجلواهري  مهدي  حممد  العراق  �ضاعر  اإجابة 

اأم  زوج��ه  قرب  يناجي  وهو  والغيب  امل��وت  �ضوؤال 

فرات )ديوان اجلواهري، 2000(:

جتري على ِر�ضلها الدنيا ويتبعها...راأي بتعليل جمراها 

ومعتقُد

ي لهم يف 
ّ
... ماذا يخب  

ُ
االأحرار جهُلهم الفال�ضفة  اأعيى 

دفتيه غُد

ما  على  تزال  وال   ...  
ُ
لولهم

ُ
ح واعتا�ضت  التمحُل  طال 

كانِت العقُد

 كما تقاوم يف نف�س الوقت م�ضري احلياة الذي ارت�ضاه 

ال�ضاعر االأملاين غوته يف اأواخر اأيامه وهو يقراأ اأبيات 

ق�ضيدته )جوته، 2013(: 

يف ذرى االأطواد �ضمت �ضامل

 و�ضكون قد غ�ضى الكون الف�ضيح..

مت على الغاب، فال
َ

 ال�ض
َ
خيم

�ضوت طرٍي فيه اأو ن�ضمة ريح..

 كل �ضيء م�ضرتيح هادئ

وقريبًا اأنت اأي�ضًا ت�ضرتيح . !

امل�سادر:

 Arnold Van Gennep. (1961). The Rites of Passage
)االإ�ضدار 

.Reprint edition). University of Chicago Press
 .Sallekhana. (27 May, 2017). Sallekhana

تاريخ اال�ضرتداد

 9 June, 2017  
من

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sallekhana 
 .(Sati. (9 July, 2017). Sati (practice

مت اال�ضرتداد من

(https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice 
 .Sokushinbutsu. (8 June, 2017). Sokushinbutsu

 ،June, 2017 9 تاريخ اال�ضرتداد

من

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sokushinbutsu 
 .Ubasute. (10 May, 2017). Ubasute

 ،June, 2017 9 تاريخ اال�ضرتداد

من

wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ubasute 
مت  الرتاثية.  املكتبة   .)2017 يونيو،   3( ال�ضج�ضتاين.  حامت  اأبو 

اال�ضرتداد من الوراق:

http://www.alwaraq.net/Core/waraq/ 
coverpage?bookid=2017
البلد. )10 6، 2014(. �ضحيفة البلد االألكرتونية. مت اال�ضرتداد من 

اكت�ضاف مقابر عمانية تعود اإىل حقبة - قبل امليالد-:

http://albaladoman.com 
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في�ضل  بن  تيمور  ال�ضلطان  عهد  يف  ُعمان  كتاب:  يف 

)1920 1932-م( للموؤلف: �ضامل بن حمد النبهاين

�ضنة  م�ضقط-   والرتجمة–  للن�رس  الغ�ضام  بيت  والنا�رس: 

ال�ضيا�ضية  عمان  اأو�ضاع  على  نتعرف   ،  2015 الن�رس: 

واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية خالل الن�ضف الثاين 

)1932-1920م(،  في�ضل  بن  تيمور  ال�ضلطان  عهد  من 

ال�ضلطان في�ضل  والده  والذي توىل حكم عمان بعد وفاة 

بن تركي يف عام 1913م.

االأح���داث  م��ن  العديد  عمان  �ضهدت  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل 

العاملية  احل��رب  نهاية  م��ع  تزامنت  وال��ت��ي  اجل�ضيمة، 

1920م  عام  ال�ضيب  اتفاقية  توقيع  من  بداية  االأوىل، 

بني ال�ضلطان تيمور بن في�ضل واالإمامة بقيادة حممد بن 

عبداهلل اخلليلي، وتنتهي الدرا�ضة بتنازل ال�ضلطان تيمور 

عن عر�س �ضلطنة م�ضقط وعمان اإىل ابنه ال�ضيد �ضعيد يف 

عام 1932م.

الو�ضفي  املنهج  على  الدرا�ضة  هذه  يف  املوؤلف  اعتمد 

التحليلي لالأحداث التاريخية، كما اعتمدت الدرا�ضة على 

جمموعة من امل�ضادر واملراجع، منها الوثائق املن�ضورة 

وغري املن�ضورة العربية واالأجنبية.

ي�ضم الكتاب متهيدا واأربعة ف�ضول وخامتة.. تتبع املوؤلف 

�ضفاته،  وذكر  تيمور،  ال�ضلطان  ن�ضاأة  الكتاب  متهيد  يف 

ومراحل درا�ضته االأوىل، ثم فرتة توليه احلكم، تلقى تيمور 

بن في�ضل مراحل تعليمه االأوىل يف مدر�ضة م�ضجد الوكيل 

مب�ضقط، وكانت تدر�س علوم القراآن الكرمي والفقه واللغة 

العربية والتوحيد، وتتلمذ ال�ضلطان تيمور على يد ال�ضيخ 

ال�ضاعر حممد بن �ضيخان ال�ضاملي.

وبعد ذلك اأر�ضله والده ال�ضلطان في�ضل بن تركي اإىل الهند 

ويرجع  اأجمري،  مايو مبدينة  كلية  درا�ضته يف  ال�ضتكمال 

على  االجنليز  هيمنة  بحكم  تيمور،  لدرا�ضة  الهند  اختيار 

اهتمت  وقد  العربي،  اخلليج  اإىل  نفوذهم  وامتداد  الهند 

احلكومة الربيطانية يف الهند بتيمور وذلك ليكون جاهزاً 

لتويل �ضوؤون احلكم بعد والده ال�ضلطان في�ضل.

ويف الرابع من اأكتوبر 1913م تويف ال�ضلطان في�ضل بن 

تركي وخلفه ابنه االأكرب تيمور وكان يبلغ من العمر 27 

"عمان  ككتاب  املراجع  بع�س  اأن  اإىل  هنا  ون�ضري  �ضنة. 

اأن تيمور بن في�ضل كان  االإ�ضالمية"  تذكر  الدميقراطية 

يبلغ 17 �ضنة عند توليه احلكم)1(، وال�ضواب هو 27 �ضنة 

تيمور  ال�ضلطان  اإن  حيث  الكتاب،  هذا  موؤلف  ذكره  كما 

عام  يف  اأ�ضلفنا  كما  احلكم  وتوىل  1886م  عام  يف  ولد 

1913م. 
تيمور،  بال�ضلطان  �رسيعًا  الربيطانية  احلكومة  اعرتفت 

احلكومة  الأن  اأ�ضباب)2(:"  عدة  اإىل  ذلك  املوؤلف  ويرجع 

الربيطانية راأت اأنه موؤهل اأن يتوىل عمان، واأنه اأعد اإعداداً 

والده  نهج  على  ي�ضتمر  �ضوف  واأنه  احلكم،  الإدارة  كافيًا 

بخ�ضو�س الكثري من املوا�ضيع".

بال�ضلطان،  باالعرتاف  بريطانيا  اإ���رساع  املوؤلف  وف�رس 

باحلالة ال�ضيا�ضية التي كانت تعي�ضها البالد يف تلك الفرتة 

والتي  عمان،  داخلية  يف  االإمامة  اإحياء  يف  واملتمثلة 

ال�ضلطان  1913م. ولكي يح�ضل  العام  انطلقت يف نف�س 

خطر  مواجهة  من  ليتمكن  الر�ضمية  ال�رسعية  على  تيمور 

االإمامة.

خالل  من  اإليها  تو�ضل  التي  النتائج  املوؤلف  وخل�س 

عالقة  اأن  اأو�ضح  حيث  الكتاب،  خامتة  يف  هذه  درا�ضته 

ال�ضلطان تيمور بالقبائل اخلا�ضعة ل�ضلطة االإمامة كانت 
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تيمور )1920 -1932م(

عماد بن جا�سم البحراين *

  * كاتب  من ُعمان



عام  ال�ضيب  اتفاقية  توقيع  مت  حتى  توافق  غري  على 

نوع  اإيجاد  يف  االتفاقية  هذه  �ضاهمت  حيث  1920م، 
من التوافق ال�ضلمي بني اجلانبني، وتي�ضري حركة النا�س، 

ن�ضت  كما  الداخل  اإىل  التجارية  القوافل  عبور  وت�ضهيل 

على ذلك بنودها.

هو  تيمور  ال�ضلطان  اتخذها  التي  املهمة  القرارات  ومن 

عني  حيث  1920م،  �ضبتمرب  يف  الوزراء  جمل�س  تاأ�ضي�س 

م�ضقط  حكومة  �ضوؤون  الإدارة  اأ�ضخا�س  اأربعة  ال�ضلطان 

االإدارية وال�ضيا�ضية واالإ�رساف على ح�ضن �ضري االأمور يف 

�ضقيق  في�ضل  بن  نادر  ال�ضيد  من  املجل�س  وتاألف  البالد، 

ال�ضلطان، وحممد بن اأحمد الغ�ضام البو�ضعيدي وايل مطرح، 

وال�ضيخ را�ضد بن عزيز اخل�ضيبي، واحلاج الزبري بن علي، 

اعتزال  وبعد  للمجل�س.  رئي�ضًا  نادر  ال�ضيد  يكون  اأن  على 

توىل  1926م،  عام  العامة  الوظائف  في�ضل  بن  ن��ادر 

حممد بن اأحمد الغ�ضام رئا�ضة املجل�س، واأ�ضاف ال�ضلطان 

تيمور اإىل ع�ضوية املجل�س برترام توما�س كوزير للمالية. 

1929م)3(، توىل ال�ضيد  اأغ�ضط�س  وعند وفاة الغ�ضام يف 

�ضعيد بن تيمور رئا�ضة املجل�س وكان عمره 19 �ضنة.

اإن�ضاء جمل�س  اأن فكرة  اإىل  ال�ضاأن  املوؤلف يف هذا  وي�ضري 

بنود  اأح��د  يف  ورد  ملا  تنفيذا  ج��اءت  العماين  ال���وزراء 

جمل�س  اإن�ضاء  املت�ضمن  الربيطاين  االإ�ضالحي  امل�رسوع 

للدولة يتوىل احلكم با�ضم ال�ضلطان يف حال غيابه.

حت�ضني  ح��اول  تيمور  ال�ضلطان  اأن  ال��درا���ض��ة  واأثبتت 

باخلربة  م�ضتعينا  ال��ب��الد،  يف  االقت�ضادية  االأو���ض��اع 

اأوكلت لهم  الربيطانية يف هذا املجال. فعني م�ضت�ضارين 

تفي  مالية  موارد  وتوفري  اجلمارك،  نظام  تطوير  مهام 

االإنفاق على  الدولة، لكي تتمكن احلكومة من  مبتطلبات 

1925م امتيازا ل�رسكة  اخلدمات العامة. ومنح يف عام 

دي.اأركي الربيطانية للتنقيب عن النفط يف عمان.

وبينت الدرا�ضة اأن التعليم احلديث يف عمان بداأ يتبلور يف 

عهد ال�ضلطان تيمور بن في�ضل ليخرج عن طور املدار�س 

اأبوذينة  علي  بن  حممد  مدر�ضة  يف  وذل��ك  التقليدية،  

التعليمي  ن�ضاطها  مزاولة  بداأت  والتي  مب�ضقط  التون�ضي 

يف عام 1914م. وكانت ت�ضم نحو 120 طالبًا وطالبة، 

املدر�ضة  تيمور  ال�ضلطان  عهد  نهاية  يف  افتتحت  كما 

ال�ضلطانية االأوىل وذلك عام 1930م.

واأبرزت الدرا�ضة العديد من العلماء وال�ضعراء على ال�ضاحة 

والذين  الفرتة،  تلك  خالل  عمان  يف  والثقافية  العلمية 

والفكرية  العلمية  باإنتاجاتهم  العمانية  املكتبة  اأث��روا 

وال�ضيخ  احلارثي،  �ضالح  بن  عي�ضى  كال�ضيخ  واالأدبية. 

عامر بن خمي�س املالكي، وال�ضيخ العالمة �ضيف بن حمد 

االأغربي، وال�ضيخ را�ضد بن عزيز اخل�ضيبي، وال�ضيخ نا�رس 

الرقي�ضي،  �ضامل  بن  حممد  وال�ضيخ  اخلرو�ضي،  را�ضد  بن 

بن  �ضعيد  وال�ضاعر  ال�ضاملي،  �ضيخان  بن  حممد  وال�ضاعر 

بن  �ضيف  ال�ضيد  وال�ضاعر  "اأبوال�ضويف"،  املجيزي  م�ضلم 

يعرب بن قحطان البو�ضعيدي وغريهم.

االأح��وال  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  �ضمن  املوؤلف  واأ���ض��ار 

الرئي�س  العامل  هي  في�ضل  بن  تيمور  لل�ضلطان  ال�ضحية 

اأخرى قد دفعت  اأن هنالك عوامل  اإال  لتنازله عن احلكم، 

التنحي رغم رف�س بريطانيا  االإ�رسار على  اإىل  ال�ضلطان 

لعدم وجود بديل منا�ضب يخلفه يف  اأكر من مرة،  طلبه 

احلكم.

واأهم االأ�ضباب براأينا تذمره من النفوذ الربيطاين الذي حد 

عانته  الذي  املايل  والتدهور  و�ضالحياته،  �ضلطاته  من 

خزينة ال�ضلطنة يف تلك الفرتة، وا�ضتمرار التمردات القبلية 

الهند  البالد ويقيم يف  يتغيب عن  �ضد حكمه، مما جعله 

ب�ضفة م�ضتمرة منذ عام 1919م. 

من�ضب  تيمور  بن  �ضعيد  ابنه  تويل  يف  ال�ضلطان  وراأى 

احلكم  �ضوؤون  على  ومتر�ضه  وعمان  م�ضقط  وزراء  رئي�س 

وادارة البالد منذ عام 1929م الفر�ضة احلا�ضمة ليتنازل 

له عن احلكم.

العامل  يكن  مل  ال�ضحي  العامل  اأن  حتليلنا  يوؤكد  وما 

رغم   – ال�ضلطان  اأن  تيمور،  ال�ضلطان  لتنحي  الوحيد 

عام  ت��ويف  حيث  ذل��ك،  بعد  ط��وي��اًل  عا�س  مر�ضه-قد 

1965م يف الهند)3(.
اجليدة  التوثيقية  االأعمال  من  الكتاب  هذا  يعد  عموما، 

ملرحلة مهمة من مراحل التاريخ العماين احلديث، 

الهوام�ش:

 )1(: اأنظر: ح�ضني عبيد غبا�س، عمان الدميقراطية اال�ضالمية: تقاليد االمامة 

حم�ضي،  انطوان  ترجمة:   ،)1500-1970( احلديث  ال�ضيا�ضي  والتاريخ 

من�ضورات دار اجلديد، ط1، بريوت، 1997م، �س280.

)2(: النبهاين، �ضامل بن حمد. عمان يف عهد ال�ضلطان تيمور بن في�ضل )-1920

1932م(: اأو�ضاع عمان ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، بيت 
الغ�ضام لل�ضحافة والن�رس والرتجمة واالإعالن، م�ضقط، 2015م، �س 20

تيمور  بن  �ضعيد  وتويل  الغ�ضام  وفاة  اأن   75 ال�ضفحة  يف  املوؤلف  يذكر   :)3(

 1929 عام  هو  وال�ضواب   ،1928 عام  يف  كانت  له  خلفا  املجل�س  رئا�ضة 

والثقافة،  الرتاث  وزارة  ج5،  الُعمانية،  املو�ضوعة  اأنظر:  اأع��اله.  اأ�رسنا  كما 

مو�ضوعة  احلارثي،  عبداهلل   بن  وحممد  �س1768.  2013م،  م�ضقط،  ط1، 

عمان الوثائق ال�رسية، ج2، مركز  درا�ضات الوحدة العربية، بريوت، 2007م، 

�س46.

ال�ضلطان  عهد  يف  ال�ضيا�ضية  االأو�ضاع  العتيقي،  �ضعيد  بن  نا�رس  اأنظر:   :)4(

والتوزيع،  والن�رس  للطباعة  الفرقد  دار  )1954-1932م(،  تيمور  بن  �ضعيد 

دم�ضق، 2015م، �س50. وغبا�س، املرجع ال�ضابق، �س305-306.                                                                                                       
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وين�ضاب  نعي�ضه  ال��ذي  احلا�رس  الزمن  احل��ا���رس، 

با�ضتمرار اأمام اأعيننا وين�ضل بني اأيدينا ، غالبا ما 

ينزع نحو التعمية على املا�ضي . فهذا املا�ضي، ال 

وحكاه  و�ضفه  واإمنا  نعرفه  مل  الذي  البعيد،  �ضيما 

 ، واخليانة  للت�ضويه   عر�ضة  يظل   ، لنا  اآخ���رون 

ويف   ، احلا�رس  قبل  من  ق�ضد  دون  وحتى  ب�ضهولة 

ذات اللحظة التي نحاول فيها "ا�ضتح�ضاره" ، اأي اأن 

جنعله حا�رسا.

نرى  ال  فنحن   ، القدم  منذ  االأم���ور  جت��ري  وهكذا 

لوجوه  امل�ضوهة  احلا�رس  حجب  عرب  اإال  املا�ضي 

احلقيقة، دائما . وما من طريقة اأخرى لروؤية املا�ضي  

حيث كل ا�ضتذكار هو ا�ضتح�ضار للراهن  با�ضتدعاء 

ر اليوم ويف هذه اللحظة ، ونحن  املا�ضي . فاأنا اأتذكَّ

اأو ما   ، نتذكر ما ع�ضناه وما عا�ضه غرينا باالأم�س 

رووه قبل اأم�س .

الت�ضويه،  دنها 
ْ
دي با�ضتمرار  امل�ضتدعاة   فالذاكرة  

اأم ذاكرة االآخرين وال ي�ضع ها  �ضواء كانت ذاكرتنا 

اإال اأن تكون كذلك، ومبا هي قدرة  طبيعتها اله�ضا�ضة 

واال�ضطراب ومن اخلطل االعتماد عليها.

ومن املعروف اأي�ضا على اأية حال اأن جميع ال�ضعوب 

عندما  تاريخها  جوانب  ببع�س  التالعب  حت��اول 

تروي ق�ضتها حتى متنح لنف�ضها دوما الدور النبيل، 

ت�ضمى  حكاية  اأو  رواي��ة  تاريخها  من  جتعل  بل 

وترت�ضخ  تتقوى  تفتاأ  ال  التي  القومية"  "الرواية 
لت�ضري حقيقة مقطوع ب�ضحتها.

واالأمثلة يف هذا الباب متعددة  وال داعي الأن نذهب 

بعيدا للبحث عنها. �ضاأكتفي ب�رسب مثل واحد يهمنا 

يف هذا املقام اليوم. فعندما كنت يف اخلم�ضينيات 

طالبا فيما ي�ضمى بالدرا�ضات العليا، ق�ضم التاريخ، 

كان برناجمنا الدرا�ضي يف اإحدى ال�ضنوات يت�ضمن 

ويف  الو�ضطى".  الع�ضور  يف  "االإ�ضالم  ا�ضمه  را 
َّ
مقر

اأحد االأيام  ذكر لنا اأحد اأ�ضاتذة  ال�ضوربون ، وكان 

يف  خبري  �ضك  بال  لكنه   ، ال�ضن  يف  متقدما  رج��ال 

تخ�ض�ضه، ما يلي ن�ضه : 

"بالط   Poitiers بواتييه  معركة  ع��ن  "اأما 
ولئن  تقع،  مل  اأنها  اليوم  لدينا  فمعروف  ال�ضهداء"، 

وقعت فعال فلعلها حدثت يف مكان اآخر غري مدينة 

غري  اآخ��ر  مكان  يف  رحاها  دارت  ولئن  بواتييه، 

بواتييه فاإننا قد هزمنا فيها" .

وهكذا يف ب�ضع كلمات انهارت اإحدى اأعظم اأجمادنا 

املحفورة على ن�ضبنا التاريخية. 

مارتل  لقب  اأن  م��وؤك��دا  االأ���ض��ت��اذ  اأردف  ولقد  ب��ل 

�ضارل  امللك  راف��ق   – املطرقة   –  "  Martel
باأنه  يروى  ملا  خالفا   ، ميالده  منذ   Charles
ناله الحقا الأنه �رسب الغزاة  امل�ضلمني مبطرقته ، 

ومل يت�ضن يل التحقق من �ضحة كالمه هذا وال عن 
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موقعة بواتييه  ومكانها احلقيقي .

اإىل م�ضتوى علمي  بالتاأكيد، كان البد من االرتقاء 

معنيَّ يف الدرا�ضة ل�ضماع ت�رسيح كهذا، اأما بالن�ضبة 

الفرن�ضيني  من  وغالبيتهم  �ضنا  االأ�ضغر  الطلبة  اإىل 

فاملعركة يف ظنهم دارت يف بواتييه ، وهي موقعة 

عظيمة اأنقذت فرن�ضا من الغزو العربي . واأظن اأنها 

ال تزال تدر�س هكذا لتالمذتنا ، واإن بطريقة اأقل حدَّة 

تعمية  عن  االمتناع  للحا�رس  ميكن  .ال  اآمل  كما   ،

با�ضتمرار،  اأو متويهه  اأو طم�ضه  اإخفائه  اأو  املا�ضي 

العامل  ه��زت  التي  االأح���داث  ذل��ك  على  دليل  وخ��ري 

من  ب��دءا  املن�رسمني،  العقدين  خ��الل  اال�ضالمي 

الثورات امل�ضماة  "العربية" وحتى االإعالن املباغت 

عن قيام خالفة اإ�ضالمية يف ال�رسق االأو�ضط، مرورا 

و�ضت�رسبنا   ديارنا  يف  �رسبتنا  التي  باالعتداءات 

�ضهدناها  التي  الفظاعات  عن  ف�ضال  م�ضتقبال، 

اإلينا  االأق��رب  احلديثة،  الوقائع  هذه  فكل  باأعيننا. 

زمنيا من ملحمة بواتييه، قد جتعلنا نن�ضى ما كانت 

عليه احل�ضارة  االإ�ضالمية حقا وكل االأ�ضياء التي ند 

ين به لها.

و�ضيئا ف�ضيئا بداأ هذا املا�ضي ينطم�س من التاريخ، 

ذلك التاريخ الذي كتبناه بطريقتنا اخلا�ضة، واملثل 

املذكور اآنفا لي�س الوحيد يف هذا ال�ضدد وغريه كثري 

. قد ت�ضاورنا اأحيانا رغبة يف اإنكار وقائع معروفة 

اأو حمو بقية االآثار البارزة  ملا كان عليه املا�ضي، 

حِد  اإىل  اأحيانا  للتاريخ  املحموم  التنكر  ي�ضل  وقد 

ياأتي  اأن  م�ضتبعدا  االآثار.ولي�س  هذه  بقايا  تدمري 

لتطم�س  ال�ضاخطة  العابثة  االأي��ادي  فيه  متتد  يوم 

Altamira  و التامريا  Lascaux نقو�س ال�ضكو

وذلك   Chauvet �ضوفيه  مغارة   يف  التاريخية 

ت باأياد اأخرى. فقط الأنها خطَّ

اإىل  و���رسده  تدوينه  عند  التاريخ  يعمد  ما  وغالبا 

متويه بع�س الوقائع �ضواء لتنميقها ) عندما يتعلق 

االأمر برواة هذا التاريخ ) اأو لت�ضويهها (عندما يتعلق 

بع�س  على  ال�ضتار  ي�ضدل  فتارة    ، بغريهم  االأم��ر 

الدول  اأر�ضه يف حقب  التي تعاقبت على  الثقافات 

املختلفة، و تارة ميِجد ثقافات اأخرى . هذا ما ح�ضل 

االأخرية   عاما  والع�رسين  اخلم�ضة  خالل  فرن�ضا  مع 

من قرن امللك لوي�س الرابع ع�رس الذي ال زلنا ن�ضفه 

ب�"القرن العظيم" مع اأنه �ضهد وفاة مليون ون�ضف 

تعداد  ب��اأن  علما  املجاعة،  ب�ضبب  فرن�ضي  ف��الح 

مواطن،  مليون  ع�رسين  بلغ  عندئذ  فرن�ضا  �ضكان 

كما �ضهد ت�ضوية خم�ضمائة قرية باالأر�س يف اإقليم 

"اخلراب  فرتة   يف   Cévennes اجلبلي  ال�ضيفني 

الكبري" اأثناء احلرب �ضد املتمردين الربوت�ضتانت ، 

املقرونة  النفي  وعقوبات  احلرق  اأعمال  عن  ف�ضال 

با�ضم تطبيق  ، وكل ذلك  البحرية  ال�ضاقة  باالأعمال 

"الدين احلق".
وقد يحدث العك�س اأحيانا، فالتاريخ غريب االأطوار 

التي  ال�ضفة  لتغرِي  وفقا  واالأق��وال،  االأح��وال  متقلب 

ج�رسا  عبوره  حلركة  تبعا  اأو  اأح��داث��ه  عليها  تقع 

بني   Marne مارن  فمعركة   . حدين  بني  فا�ضال 

 ، انت�ضار  اأنها  على  اإليها  ينظر  واأملانيا  فرن�ضا 

 ، الفرن�ضي   اجلانب  اأو  االأمل��اين  اجلانب  من  و�ضواء 

واأحيانا   ، التاريخ  قد يعمد لالختزال  اأن  ما يعني 

الإلغاء اأحداث عظيمة اأو م�رِسفة اأو نبيلة كان االأجدر 

املقام  اإىل ذهني يف هذا  يتبادر  . وال  به تخليدها 

فقط احلالة الطوباوية التي �ضهدتها قرطبة و�ضارت 

يف  متاألقة  اأخرى  فرتات  ثمة  بل  الركبان،  بذكرها 

تاريخ العامل العربي.

تقاربنا  ثم  بعيد  من  الأنف�ضنا  ننظر  كنا  البدء،  يف 

�ضدامات  خاللها  حدثت  طويلة  لفرتة  وتعاي�ضنا 

يف  فعال  نظرنا  لو  ولكن  ال�ضعوب  بني  وغ���زوات 

حقا؟  يفِرقنا  الذي  ما  نت�ضاءل  فاإننا  االأمور  جوهر 

ودون الذهاب بعيدا، فاأنا مثال من مواليد االأقاليم 

عائلتي  اأفراد  بع�س  يقيم  حيث  الفرن�ضية  اجلنوبية 

اأي   ، "ال�ضارازان"  ن�ضميهم  الذين  عمومتي  واأبناء 

الت�ضمية  يف  يكون  اأن  ودون   ، العرب  امل�رسقيني 

اإ�ضاءة لهم اأو تقليال من �ضاأنهم، واإمنا الأنهم ي�ضبهون 

ال�ضفة  على  املولودين  االأ�ضخا�س  �ضحنتهم  يف 

االأخرى للبحر االأبي�س املتو�ضط. 
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التاريخ  ومناهج  اجلمعية  ذاك��رت��ن��ا  يف  وح��ت��ى 

املدر�ضية تنا�ضينا عمدا اأنه بعد تفكك االإمرباطورية 

ب�"العربية"  امل�ضماة   الغزوات  وحدوث  الرومانية 

اأمري  فرن�ضا  جنوب  تولوز  مدينة  يف  احلكم  توىل 

عربي طوال  قرن من الزمان تقريبا.

اإ�ضبانيا امل�ضتعربة امل�ضماة   كما ن�ضينا اأنه يف عهد 

 
َّ

الري قنوات  " لكرة   اخل�رساء  "اإ�ضبانيا  ب�  حينها 

عام  كل  يرحلون  املو�ضميون  العمال  كان  فيها، 

احل�ضاد  موا�ضم   يف  االق��دام  على  �ضريا  فرن�ضا  من 

للبحث عن عمل هناك ، واأغلبهم من مناطق اجلنوب 

امل�ضماة   الفقرية   ال�ضعوب  ه��ذه  وم��ن  الفرن�ضية 

جول  ذكرهم  الذين   ،   Gabaches باجلابا�س  

�ضيزار Jules César  يف كتاباته عن حرب اأهل 

الغال  ، ومن هنا ندرك اليوم ملاذا ي�ضمي النا�س يف 

اإ�ضبانيا الفرن�ضيني عموما ب�"لو�س جابات�ضو�س"  . 

اإىل  هنا  االإ�ضارة   اأود  ال�ضواهد،  هذه  على  وعالوة  

حدث اأكر طرافة وداللة ، حدث يف الثمانينات حيث 

التقيت يف اجلزائر  بكاتب و�ضحفي جزائري ا�ضمه " 

مراد بوربون Mourad Bourbon ، واأرجو اأنه 

ال يزال على قيد احلياة  وممار�ضا الأن�ضطته املهنية 

، وقد ا�ضرتعت ق�ضته انتباهي ب�ضدة  . يف احلقيقة، 

�رسعي   غري  اأخ  ع�رس  الرابع  لوي�س  امللك  لدى  كان 

 ،  Duc de Beaufort "بوفور ب��دوق   " ب   تلقَّ

والأنه  �ضخ�ضية بارزة  واأخ غري �ضقيق للملك، يغمره 

الطموح ومفعم بالن�ضاط واحلركة  فقد اأ�ضندت اإليه 

مهمة قيادة  اال�ضطول البحري الفرن�ضي املوجه اإىل 

اأفريقيا  �ضمال  من   " "الربابرة   ملقاتلة   املتو�ضط 

الذين كنا ن�ضميهم " القرا�ضنة " . والنتيجة اأن قائد 

احلملة  هزم ووقع يف االأ�رس واقتيد اإىل اجلزائر، وقد 

اأخيه  لتحرير  باه�ضة  فدية  فرن�ضا دفع  رف�س ملك 

من االأ�رس ، ولعله كان يخ�ضى من عودته ومطالبته 

بتويل احلكم ، فا�ضتقر  "الدوق بوفور" هناك  فطاب 

اجلزائر  يف    Bône بون  حمافظة   يف  املقام  له 

ثانية  ثم  اأوىل  زوجة  له  اتخذ  وهنالك   ، الفرن�ضية 

حتى وافته املنية ومل يرجع اأبدا اإىل فرن�ضا.

على  ب��ورب��ون  م��راد  ا�ضم  يف  التعرف  ال�ضهل  م��ن 

الوريث  اليوم  ولعله   ، ال�ضهرية  امللكية  العائلة  لقب 

ال�رسعي الوحيد لعر�س فرن�ضا باعتباره من ال�ضاللة 

املبا�رسة  للملك لوي�س الرابع ع�رس، هذا امللك الذي 

كان اأول من فر�س على اليهود و �ضع �ضارة خا�ضة 

بهم ، وقد اأخفق متاما يف حملته ال�ضليبية االأوىل ، 

وتويف قرب مدينة تون�س اأثناء حملته الثانية ، ومع 

ذلك فقد ي�ضادف اأن نرى البع�س ي�ضفه حتى يومنا 

هذا بالقدي�س لوي�س .

املوؤرخون  يعرفها  التي  واجلهل  اخللط  ظاهرة   اإن 

باأعني  املا�ضي  ا�ضتعرا�س  يف  واملتمثلة  جيدا 

اإىل حد  اأمرا حتميا وم�ضرتكا  تعد  اخلرِية   احلا�رس 

وكل  التاريخية  الذاكرات  فكل  الثقافات،  بني  بعيد 

ال�ضعوب تتعر�س لها، حتى اأن كل االأمم تعيد كتابة 

تاريخها ب�ضكل م�ضتمر وفقا مل�ضاغل احلا�رس التي 

يف  اليوم  حيازتها  تدعي  التي  واملكانة  تعرتيها 

العامل.

ويعزى هذا امليل الطبيعي اإىل وجود ال�ضعور القومي 

واالعتزاز مبا ن�ضميه "هويتنا" ف�ضال عن امل�ضالح 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية، فقد بات "التاريخ الر�ضمي" 

- وميكن اعتبار الكلمتني من باب الت�ضاد الداليل 

- جمرد ا�ضتعرا�س ل�ضل�ضلة طويلة من االأكاذيب.

يعار�ضنا،  اأن  الغائب  املا�ضي  مب��ق��دور  ولي�س 

عن  دائ��م��ا  املختل  االآخ��ري��ن،  ما�ضي  با�ضتثناء 

ما�ضينا، لكننا ننظر اإليه عموما بازدراء.ينطبق هذا 

راأينا وعلى غريها ونكتفي  فرن�ضا كما  احلال على 

االغريقي  ف��امل��وؤِرخ  اآخ��ري��ن،  مثالني  ب�رسد  هنا 

هريودوت مثال يلقبه االإيرانيون ب�"اأبو االأكاذيب"، 

يف  التالميذ  بتلقني  اليوم  ال�ضينيون  يقوم  كما 

اإىل  التبت  ه�ضبة  انتماء  فكرة  االبتدائية  املدار�س 

بذاتها  م�ضتقلة  مملكة  كانت  التبت  اأن  مع  ال�ضني، 

وقوية يح�ضب لها األف ح�ضاب ، خا�ضة يف القرنني 

العا�ضمة  على  ا�ضتولت  اأنها  بل  والثامن،  ال�ضابع 

بيجني وجزء من ال�ضني يف ذلك الوقت.

التي  الرومانية  اأن احل�ضارة   اأي�ضا  املعروف  ومن 
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اأن  وقبل   ، قرون  �ضتة  طيلة  اأرا�ضينا  على  �ضيطرت 

االأمرباطورية   هذه   ، �رسقا  فار�س  بجدار  ت�ضطدم 

وحماربيها  وق�ضاتها  بح�ضارتها  العريقة  القوية 

املمتدة  واأرا�ضيها  البارعني  ومهند�ضيها  وبنائيها 

اكت�ضاف  اأي  تقِدم  مل   ، االأردن  حتى  �ضكوتلندا  من 

يذكر  �ضيئا  تقدم  فلم  "العلوم"  جمال  يف  حقيقي 

اإغريقية ، بل  .    فالعلوم القدمية كانت  لالإن�ضانية 

الفاحتني  اإهمال  اإ�ضكندرانية، وظلت جامدة  ب�ضبب 

الو�ضع متاما  العرب فتغري  الرومان لها حتى جاء 

من  اأح�رسوه  عتيد  �ضالح  ومعهم  ج��اءوا  الأنهم   ،

الهند وكان الرومان واليونان يجهلونه ، وهو �ضالح 

ريا�ضي اأعتى من كل املنجنيقات  اأال وهو ال�ضفر .

نعم ، بف�ضل اكت�ضاف العرب ال�ضفر الذي فتح اأفاقا 

جديدا اأمام احل�ضاب والفكر، وبف�ضل االأفكار النرية  

واملتطِلعة، حققت العلوم على يد العرب قفزة  ال مثيل 

الريا�ضيات  �ضهدت علوم  فقد  يومنا هذا،  لها حتى 

والهند�ضة والعمارة  والفلك واجلرب طبعا وهي كلمة 

، ف�ضال عن تطور اجلغرافيا  انطالقة جديدة  عربية 

وبالتايل  اليهود.  مع  االختالط  خالل  من  والطب 

انفتح اأمام احلداثة م�ضتقبل زاهر على يد العرب.

الن�ضو�س  اكت�ضاف  االنطالقة  ه��ذه  واك��ب  وق��د 

االإغريقية القدمية ، بف�ضل جهود املرتجمني املهرة 

وعربية،  فار�ضية  �رسقية  اكت�ضافات  اإلينا  فنقلت   ،

النقل  اأن  فعال  اأدرك��ت  قد  الك�ضوف  هذه  اأن  ويبدو 

والت�ضارك يف العلوم �رسط اأ�ضا�ضي وحتمي لتحقيق 

االأقل  على  اأو  اأنف�ضهم،  الب�رس  بني  العالقات  اأف�ضل 

بني النا�س والعامل املحيط بهم.

وقد خ�ض�ضنا يف ذاكرتنا التاريخية مكانة مرموقة 

لذكريات ع�رس الت�ضامح القرطبي وابن ر�ضد ومو�ضى 

بن ميمون ، وهي فرتة  جمدناها كثريا ولكن االأمر 

مل يعد ذي بال اليوم. يف ذلك احلني كان امل�ضلمون 

واليهود وحتى الن�ضارى

يلتقون جميعا يف قرطبة يف ظِل االحرتام املتبادل 

يبدو  امل�ضرتك" ميثل على ما  "التعارف  حيث كان 

اأف�ضحت  امل�ضرتك". حينها  للتعاي�س  الوحيد  ال�ضبيل 

العقائد بكل حكمة املجال ولو موؤقتا للمعرفة التي 

فاملعتقدات  اجلدل،  تقبل  ال  مكانة جوهرية  تبواأت 

الدينية تفِرق بينما املعرفة جتمع. وحتى يومنا هذا، 

ي�ضموهم  من  يقتلون  ال�ضالون  املت�ضددون  يزال  ال 

بالكفار، كما ح�ضل مع اأقباط م�رس يف �ضهر اأبريل 

املا�ضي، با�ضم املعتقد، اأي الدعوة املزعوم �ضحتها

بال متحي�س واليقني املفتقر للرباهني" كما و�ضفه 

. ) ). Alain الفيل�ضوف اأالن

بل  تدريجيا  العربية  االأن���وار  ه��ذه  انطفاأت  مل��اذا 

وحتولت للظالمية؟ 

من  ن��وع  م 
َّ
خي امل�رسقة،  ال��ق��رون  ه��ذه  بعد  مل��اذا، 

اجلمود على هذه القوة االإبداعية العظيمة؟ 

لطاملا تعدَّدت االآراء والنقا�ضات بني الباحثني حول 

اأ�ضباب هذه الظاهرة  وحتى لدى امل�ضلمني اأنف�ضهم 

الذين هالتهم هذه اجلرائم املقرتفة با�ضمهم. ونرجو 

علة جمددا وا�ضتعادة  اأن يتمكنوا من اإحياء هذه ال�ضَّ

مكانتهم االأ�ضلية.

التنطع  من  بفرتات  احل�ضارات  جميع  م��رت  لقد 

العمل  االأي��ام،  م��رور  مع  بها،  ومنوط   ، والق�ضوة 

ال�ضتات.ماذا  ومل  النفو�س  يف  ال��روع  تهدئة  على 

يتبادر  كما  اإليها  ننتم  مل  ح�ضارة  من  لنا  تبقى 

من  واالأ�ضعب  ذلك  معرفة  الع�ضري  من  ذهننا؟  اإىل 

الغالب  يف  لنا  يتبق  فلم  عنه،  التعبري  هو  ذل��ك 

ب�ضفتنا  ا�ضتثناء  بال  اإعجابنا  حتوز  �ضور  �ضوى 

م�ضاهدين لها لكننا غري مرتبطني بها. وهذا احلال 

ينطبق مثال على احل�ضارة  امل�رسية التي ا�ضتمرت 

املف�ضلة  اأخبارها  وا�ضتهرت  ع��ام  اآالف  لثالثة 

وم�ضاحاتها  ببنيانها  اأعجبنا  ولكم   ، وجت�ضيداتها 

اأحيانا  اإليها  ننظر  اأننا  حتى  وجمالها  واأ�ضكالها 

وكاأنها م�ضاهد هوليودية من منتجات ال�ضينما يف 

منها  لنا  تبقى  ماذا  نت�ضاءل  لكننا  اخلم�ضينيات، 

يف اأعماقنا وخلجاتنا واأفكارنا وعادتنا العامة ، 

وحتى يف معتقداتنا . كيف ال�ضبيل الكت�ضافها يف 

لك�رس  ال�ضبيل  كيف  عنها؟   نف�ضح  وكي  وجداننا 

اجلانب  اإىل  ننتقل  وكيف  النمطية؟   ال�ضورة  هذه 
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االآخر للت�ضور ال�ضياحي؟ .

ومن الغرابة اأن جند العك�س متاما يف بع�س احلاالت 

نادرمن  بقليل  احتفظنا  رمبا  اأننا  فمع  االأخ��رى. 

ال�ضواهد املعمارية اأو اال�ضتعمالية ، اأو حتى الكتابية 

، لهذه االإمرباطورية اأو تلك، لهذا ال�ضعب اأو ذلك، اإال 

االأهم واإن  اأعماقنا ب�ضيء منها هو  اأننا نحتفظ يف 

مل نكن ندرك كنهه، فثمة �ضعور ي�ضعب �ضرب اأغواره 

جنده ين�ضل يف ذواتنا على حني غفلة منا مع مرور 

الزمن وال يبارحنا مطلقا. وينطبق االأمر ذاته على 

احل�ضارات ال�ضمالية االأوروبية التي ال نكاد نعرف 

عنها �ضيئا وال ندر�ضها مع اأنها اأعطت ا�ضمها الإقليم 

 ، Normandie فرن�ضي جميل وهو النورماندي 

و�ضواحله  نبحث يف مراعيه اخل�رساء  نفتاأ  الذي ال 

 Camembert كامومبري  مدينتي  بني   ، االأنيقة 

للفايكنج  اآث��ار  بع�س  عن   Deauville دوفيل  و 

Vikings االأ�ضداء، لكن دون جدوى.
بقايا ح�ضارات من�ضية، مبا  ذواتنا  كلنا نحمل يف 

�رسائح  يف  واأحيانا  غفلة  اأو  جهال  اأكرنا  ذلك  يف 

عري�ضة منا، وهذا اجلزء من كياننا وقوامنا وفكرنا 

النقا�س  ميكننا  برة   غا  اأ�ضول  اإىل  يرجع  ووعينا 

اأ�ضولنا  لكن  وا�ضتمرار،  با�ضتفا�ضة  حولها  واجلدل 

تن�ضاأ من جذور متعددة  واأرا�ضي خمتلطة، ففي كِل 

العرب  ومن  النورماندي  اأهل  من  جزء  يوجد  منا 

امل�ضتوطنني  حتى  االأخرى.  االأجنا�س  من  وغريهم 

يف  ال�ضاربة  االأ�ضول  ذوي  من  طويلة  لفرتات  منَّا 

بع�ضهم  متنقلني.  رحالة  ما  يوم  يف  كانوا  العمق 

خملدين  �ضيبقون  اأنهم  القتناعهم  اأهرامات  �ضيدوا 

يف مكان ما، لكن اأ�ضماءهم انطم�ضت؟

يف ثنايا وجداننا اخلفية ندرك اأننا نحمل يف ذواتنا 

الكلمة،  هذه  بغري  ت�ضميتها  ي�ضعني  وال  "اأ�ضياء"، 
وهذه االأ�ضياء تاأتي من عدة  اأماكن و�ضعوب اأخرى 

اأننا  وعادات غريبة وتقاليد نكرهها اأحيانا لدرجة 

تتقاتل  ومعقدة  غام�ضة  ومعتقدات  اإبادتها  نريد 

فيما بينها يف اخليال والعامل االفرتا�ضي.

نوؤكد على هذا االأمر اأو ذلك، على اأين فالن ابن فالن 

وانتمي اإىل العائلة الفالنية منذ من�ضاأ هذه ال�ضاللة، 

الب�رسي،  التاريخ  بداية  منذ  طويل،  اأم��د  منذ  اأي 

قبلنا.  اآخرين  وفالنة  فالن  هنالك  كان  فلطاملا 

مائل  وال�ضَّ القيم  لكافة  امتالكنا  على  اأي�ضا  ونوؤِكد 

لهذه العائلة بكل قوتها وعنفوانها، فاأنا فرد اأ�ضيل 

منها واأحمل هويتها واأ�ضع نف�ضي بال تردد

ممن  ب��ي،  املحيطني  االآخ��ري��ن  من  اأعلى  مقام  يف 

اأو مم��ن ال  اأق���راين،  اأن��ه��م  ي��ج��روؤون على االدع���اء 

يلب�ضون مثلي وال يفهمون لغتي ويجهلون ثقافتي 

وال يعبدون اإلهي اأو اآلهتي. فكلنا ي�ضتهوينا اأن نكون 

هذا "الفالن".

راج  التي  "هوية"  كلمة  عند  قليال  اأت���وق  وهنا 

فرتة  منذ  ع�ضواء،  خبط  وحتليلها،  ا�ضتخدامها 

قريبة، فاأ�ضلها من الكلمة الالتينية " idem " اأي 

"املثل"، وعليه فاإن هويتي تعني ما يجعلني �ضبيها 
اأو مماثال الآخرى ) واللفظ بالعربية من الهو - االآخر 

اأي�ضا ( .

فقرة   الهوية  بطاقة  على  مكتوبا  جند  اأننا  غري 

عن  متِيزين  ما  هي  فهويتي   ،" املميزة  "العالمات 
فالهوية  فردا متميزا،  بذاتي  اأنا  االآخرين وجتعلني 

واح��د،  اآن  يف  ميِيزنا  وم��ا  يجمعنا  م��ا  ه��ي  اإذن 

وبالتايل فهذه الكلمة مل يعْد لها معنى.

�ضيتخذه  قرار  اأول  عن  �ضئل  كونف�ضيو�س  اأن  يروى 

"�ضوف  ال�ضلطات بيده، فاأجاب قائال  لو منح كافة 

لكي  االخت�ضا�س  ذوي  من  االأ�ضخا�س  كل  اأجمع 

لذلك  �س  ونخ�ضِ الكلمات،  معاين  تعري  على  نتفق 

كل الوقت الالزم".

البدء  فينبغي  القيمة،  الن�ضيحة  هذ  اتبعنا  ما  واإذا 

الوقت  واإعطاءها كل  "هوية"،  كلمة  بفح�س معنى 

الالزم.

واأتكلم  نف�ضي  واأظهر  بالطبع،  اأنا  كياين  اأمِثل  فاأنا 

واألب�س بطريقتي وكينونتي، ومع ذلك فاإين، على غرار 

اخللق جميعا، فردا اآخرا، اأيا كانت قبعتي اأو حجابي 

ارة التي اأعلقها على �ضدري )طوعا  اأو حليتي اأو ال�ضَّ

اآخرين يف كيان واحد،  اأفراد  اأنا عدة  ال كرها(، بل 
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وقد  يت�ضارعون  اأو  يتوافقون  قد  االأف��راد  وه��وؤالء 

ي�ضطلحون فيتواءمون اأو يخت�ضمون فيتقاتلون.

من  ج��زء  كياين  يف  اأن  عندي  �ضك  فال  وبالتايل 

العروبة ويف كيان كل منا،  ومبا يف ذلك املجاهرين  

اللغة  حتى   . حتما  وحماربتهم   للعرب  بكرههم 

ذات  الكلمات  داخلها مئات من  الفرن�ضية ت�ضم يف 

االأ�ضول العربية ال�ضهرية  كال�ضفر واجلرب والربتقال 

حرمي  كلمة  وحتى  والباذجنان  واجليتار  والقطن 

على ما اأظن.

وهكذا قد جند اأنف�ضنا اأحيانا نتكلم العربية دون اأن 

ن�ضعر، اأو ناأكل اأو نفكر بالطريقة العربية.

ولعلنا ن�ضينا اأو مل نالحظ اأ�ضال  اأن من اأكر الكلمات 

�ضيوعا يف القران الكرمي "الرحيم" التي ت�ضتخدم يف 

االأ�ضا�س كا�ضم من اأ�ضماء اهلل احل�ضنى ، وقد قيل، ال 

االأعداء  اأ�ضد  اجلهل  اأن  ابن عربي،  ل�ضان  على  �ضيما 

اأ�ضولنا  يف  نقبنا  لو  وبالتايل   ، باالإن�ضان  نكاية 

العربية جيدا لوجدنا فيها تذوقنا للن�ضوة وحاجتنا 

امل�ضفوح  حل��ال  ي��رق  ال��ذي  العفو  ذل��ك   ، لل�ضفح 

فينا  اأي�ضا  و�ضنجد   ، امل�ضامح  قدر  من  ويرفع  عنه 

بالدرا�ضة  ال�ضغف  و  والكتابة  بالكالم  االإع��ج��اب 

واالحتياج لل�ضعر وامليل لل�ضحراء ، ويف كل االأ�ضياء 

التي جندها فينا ال نن�ضى �ضمة اجلمال .

من العبث درا�ضة احل�ضارات ابتغاء انتقادها والندم 

عليها اأو لعنها فهي جزء من اال ندرك كنهه املخفي 

يف وجداننا والع�ضي على البوح . فبالطبع اأنا اأكون 

ذاتي وما اأظنه وما اعتقاده ولكني اأي�ضا اأكون غري 

ذاتي وما مل اأكنه من قبل وما ال اأرغب فيه وما اأرف�س 

�ضياآتي  ومن  ذكرياتي  من  مكون  فاأنا  اأكونه.  اأن 

يكون  قد  الأ�ضداء عتيقة،  انعكا�س  فاأنا  ومنبوذاتي، 

بع�ضها متناق�س، لكني اأعمل على ا�ضتمراريتها على 

غري دراية مني. ومع احرتامي لل�ضاعر بول فالريي 

لكني اأقول اإنه لي�س من ح�ضارة  متوت.

منع  فكرة   تاأويل  املنظور  هذا  من  ميكننا  ولعله 

الت�ضاوير الب�رسية يف االأعراف االإ�ضالمية والعربية 

علما  انتباهنا،  ا�ضرتعت  لطاملا  والتي  خ�ضو�ضا، 

االأحاديث.  وال  حترميها  على  ين�س  مل  القران  باأن 

من  اأنه  جند  اآنفا  املعرو�س  ت�ضوري  اإىل  فا�ضتنادا 

غري املمكن حق ا اأن يج�ِضد االإن�ضان ذاته، فاإذا اأمعنا 

والت�ضابك  التعقيد  �ضديد  ن��راه  االإن�ضان  يف  النظر 

حمددا  �ضكال  عليه  اأ�ضفينا  ولو  والنفور،  والتداخل 

اأو ثوبا اأو حتى قولناه  اأو �ضالحا  اأو عينا اأو حركة 

كالما ، فاإنه ي�ضبح جمرد حكاية عابرة كال�ضورة 

ال��ذي  االأر����س  على  املتحرك  الظل  اأو  ال�����ض��اردة 

ي�ضتع�ضي علينا اإيقافه وتثبيته.

والعزوف  ن�ضيانه  هكذا،  واحلال  االأجدر،  من  األي�س 

عن فكرة  جت�ضيده يف هيئة �ضتكون ال حمالة كاذبة 

وغري   ، وعابرة  موؤقتة  االأح��وال  كل  ويف  زائفة،  اأو 

دقيقة، وال تكاد تعك�س �ضوى املظهر.

مناف�ضنا  فالزمن  اآثارها،  الوقت  ميحو  ما  �رسعان 

اللدود، وكلنا نتجه جزافا �ضوب الغابة، على خطى 

عقلة االأ�ضبع يف احلكاية املعروفة، تاركني وراءنا 

تقفيها  على  بعدنا  من  االآخ��رون  �ضيحر�س  معامل 

وجتميعها اأو تدمريها.

يقال، وذلك  الزمان، كما  كل ح�ضارة  معركة �ضد 

الأن احل�ضارة  تخ�ضى اندثارها وهو ال حمالة واقع 

االأماكن  يف  االآثار  اآالف  وراءها  تخِلف  والأنها  به، 

التي مرت من خاللها، اأم ال منها اأن تنجو بع�ضها 

من عبث الذئاب التي جتوب الغابة.

احل�ضارات  كبقية  العربية  احل�ضارة  حلمت  لقد 

الذي  املكان  يف  مرادها  تنل  مل  .لكنها  باخللود  

التفوق  وهو   ، االأم��ر  اأول  فيه  خلودها  عن  بحثت 

ذاتها  فر�ضت  ما  بقدر  الغالبة،  والدعوة  احلربي 

التي  الكتابية  االأ�ضكال  يف   ،، واأبقى  اأ�ضمى  بطريقة 

اختارتها ، ويف ثنايا اخلطوط العربية وت�ضابكاتها 

التي تعك�س خفة اليد وحركة الفكر ، بل وتاألق الروح، 

وهذا ما يعد بالفعل اأكر مرايانا �ضدقا وحميمية .
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الق�ص�ص  من  والعديد  رواي���ات،  خم�ص  خم�صعرب  صعرب 

غالية  العمانية  الكاتبة  عاجلت  الق�صرية، 

كاليات صكاليات صكاليات  الإ� من  الكثري  الإ�صعيد  من  الكثري  صعيد  الإ�ص من  الكثري  الإ�صعيد  من  الكثري  عيد  � �صآل  �صآل  �اآل  آل  فهر  بنت 

صون على هام�صون على هام�ص ون على هام�صون على هام�ص صالتي يعاين منها الذين يعي�صالتي يعاين منها الذين يعي�

اجرتار  يف  اجرتار أيامهم  يف  اجرتار أيامهم  يف  امهم 
ّ
أي
ّ
أياأي ون صون صون  ومي� الكربى،  ومي�صاملدن  الكربى،  صاملدن 

أفرادها اأفرادها أفرادها  أوهامهم يف جمتمعات هيمنت اأوهامهم يف جمتمعات هيمنت أوهامهم يف جمتمعات هيمنت على 

وى صوى صوى  فيها � �صان  فيها  صان  �ص فيها  �صان  فيها  ان  الإن� يعد  الإن�صة، ومل  يعد  صة، ومل 
ّ
املادي الإن�النزعة  يعد  املادية، ومل  الإن�النزعة  يعد  ة، ومل 
ّ
املادي النزعة 
ّ

للخال�ص،  حماولته  حماواأتي  حماواأتي  أتي  ت هنا  وم��ن  تارق��م،  هنا  وم��ن  ارق��م، 

ل، صل، صل،  أف�اأف�صأف�صأف� تقبل صتقبل صتقبل  م� لبناء  م�ص  لبناء  ص  و�صول العدالة،  ونيل 

على  مفتوحة  على صاءة  مفتوحة  على صاءة  مفتوحة  اءة  م� نافذة  احللم  م�صويكون  نافذة  احللم  صويكون 

هذه  املنال،  بعيد  يظّل  الذي  يظلصتقبل  الذي  يظلصتقبل  الذي  تقبل  امل� امل�صهذا  صهذا 

عامل  عامل ّكل  عامل كل  ل  كصكص ت� التي  هي  احلاملة  ت�صخ�صيات  التي  هي  احلاملة  صخ�صيات  ت�ص التي  هي  احلاملة  ت�صخ�صيات  التي  هي  احلاملة  خ�صيات  صال�صال�

حة يف صحة يف صحة يف  صل جتربتها عالمة وا�صل جتربتها عالمة وا� ل جتربتها عالمة وا�الكاتبة التي متثل جتربتها عالمة وا�الكاتبة التي متّث

تخدمة صتخدمة صتخدمة  صوية يف عمان، م�صوية يف عمان، م� وية يف عمان، م�صوية يف عمان، م�ص صة الن�صة الن�
ّ
ة الن�الكتابة الروائية الن�الكتابة الروائي
ّ
الكتابة الروائي
ّ

عر، صعر، صعر،  ال� الفنية، كتوظيف  ال�صات  الفنية، كتوظيف  صات 
ّ
التقني ال�العديد من  الفنية، كتوظيف  التقنيات  ال�العديد من  الفنية، كتوظيف  ات 
ّ
التقني العديد من 
ّ

ة، 
ّ
ة، د املختلفة، والفنون الب�رصية، د املختلفة، والفنون الب�رصي
ّ
د املختلفة، والفنون الب�رصي
ّ

رصاليب ال�رصاليب ال�رص اليب ال�صاليب ال�ص أ�اأ�صأ�صأ� أ�و أ�و

رتكة صرتكة صرتكة  م� م�صم  صم  م�ص م�صم  م  قوا� قوا�صل  صل  متّث �صارت  قوا�ات  متثل  �صارت  قوا�ات  ل 
ّ
التقني متثهذه  �صارت  التقنيات  متثهذه  �صارت  ات 
ّ
التقني هذه 
ّ

يف  يف أي���ام  يف أي���ام  ���ام 
ّ
أي
ّ
أياأي ( برواية  )أتها  برواية  )اأتها  برواية  أتها  بد التي  بدأعمالها  التي  بداأعمالها  التي  أعمالها  يف 

اب صاب صاب  � فيها حياة  وتناولت  م،  �ص  فيها حياة  وتناولت  م،  ص  2005 اجلنة( 

صعربي يعي�صعربي يعي�ص يف لندن التي بهرته احلياة فيها، 

خدعن   خدعن  صاء   خدعن  صاء   اء   ن� مع  عديدة  عالقات  يف  ن�صفدخل  مع  عديدة  عالقات  يف  صفدخل 

أ�صيلة( اأ�صيلة( أ�صيلة(  و أ�صيلة( )�صابرة  و أ�صيلة( )�صابرة  ب� وتبعتها  ب�خ�صيته،  وتبعتها  �خ�صيته،  بص وتبعتها  بصخ�صيته،  وتبعتها  خ�صيته،  صب�صب�

إىل اإىل إىل  إىل اءها  إىل اءها 
ّ
قر
ّ
قر
ّ

أعادت من خاللها اأعادت من خاللها أعادت من خاللها  2007م، التي 
تينيات من خالل حكاية فتاة عانت صتينيات من خالل حكاية فتاة عانت صتينيات من خالل حكاية فتاة عانت  صعمان ال�صعمان ال�

طويال من  الظلم، والقهر، يف جمتمع حمافظ، 

وتوالت  متوارثة،  وع��ادات  تقاليد،  حتكمه 

2008 م، و)جنون  نني مبعرثة( صنني مبعرثة( صنني مبعرثة(  �(: :)�صأعمالها  :)�صأعمالها  :)�اأعمالها  أعمالها 

روايتها  النتظار(  اصاأم  اصاأم  أم  �( و  )�صا،  و  صا،  2011 صأ�صأ�ص(  أ�اأ�ا االياالي

عن  �صدرا  عن أين،  �صدرا  عن اأين،  �صدرا  أين،  جز يف  جاءت  التي  عن ة  �صدرا  أين،  جز يف  جاءت  التي  عن ة  �صدرا  أين،  �ريالأخ��ريالأخ��ري

ة، كما 
ّ
ة،  البريوتية،  البريوتي
ّ
 البريوتي
ّ

رص( للكتب والن�رص( للكتب والن�رص ص الري�ص الري�ص ص)ريا�ص)ريا�ص

العديد  العربية  الأدبية  املجالت  يف  رصن�رصن�رصت 

من الق�ص�ص الق�صرية مثل )من املطار( التي 

ق�صرية  ق�صة  ق�صرية صني  ق�صة  ق�صرية صني  ق�صة  ني  خم� خم�صمن  صمن  خم�ص خم�صمن  من  � �صحقا  صحقا  ل رصن�رصن�رصت 

2007 عام  العربي  كتاب  يف  عرب  عام لكّتاب  العربي  كتاب  يف  عرب  عام لكتاب  العربي  كتاب  يف  عرب  اب 

اهمت يف كتاب حول صاهمت يف كتاب حول صاهمت يف كتاب حول  وكذلك � م.  وكذلك �ص  م.  ص  2008 –
ماعيل صماعيل صماعيل  ا� زاهية  حترير  ا�صتات،  زاهية  حترير  صتات،  ا�ص زاهية  حترير  ا�صتات،  زاهية  حترير  تات،  ال� يف  ال�صالعرب  يف  صالعرب 

آل �سعيد.. اآل �سعيد.. آل �سعيد..  آل �سعيد.. الروائية غالية  آل �سعيد.. الروائية غالية 

ً فـي �أعمالها �ً فـي �أعمالها ً فـي �أعمالها  �لأبرز ح�ضور�لأبرز ح�ضور ون هم ضون هم ضون هم � ضملهم�ضملهم� �

ُ  شاعر وكاتب من ُعمان   شاعر وكاتب من عمان   شاعر وكاتب من ُعمان  *  

أعد امللف: عبدالرزاأعد امللف: عبدالرزاق الربيعي أعد امللف: عبدالرزاق الربيعي أعد امللف: عبدالرّزاق الربيعي *
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�صاحلي واإيان ريت�صارد نيوتون، وم�صاركات 

اأخرى اأبرزها م�صاركتها  يف موؤمتر اجلمعية 

الربيطانية لدرا�صات ال�رصق الأو�صط يف ليدز 

و�صع  حول  مو�صوعه  وكان   ،2008 يوليو 

و�صمال  الأو�صط  ال�رصق  يف  لل�صتات  خارطة 

اأفريقيا، وقد در�ص اأعمالها العديد من النقاد 

وفاء  الباحثة  واختارت  والعرب،  العمانيني 

بنت بدر بن �صليمان ال�صق�صي روايتيها )�صنني 

لنيل  مو�صوعا  الياأ�ص(  جنون  و)  مبعرثة(، 

درجة املاج�صتري يف اللغة العربية، واآدابها يف 

تخ�ص�ص النقد الأدبي بجامعة نزوى، وحملت 

ر�صالتها عنوان “ال�صخ�صية يف روايتي غالية 

“�صنني مبعرثة” و”جنون الياأ�ص”:  اآل �صعيد 

الدكتورة  وقّدمت  حتليلية”،  و�صفية  درا�صة 

عائ�صة الدرمكي ورقة تناولت فيها اخلطاب، 

وتبدلته، والفن، وحدوده، ومفهوم الذات يف 

ملتقى  يف  وذلك  ال�رصدية،  بالهوية  عالقتها 

الثقافة،  لدائرة  لل�رصد  ع�رص  الثالث  ال�صارقة 

والإعالم يف ال�صارقة.

ة التي 
ّ
اإىل جانب العديد من الدرا�صات النقدي

واملجالت  ال�صحف،  يف  اأعمالها  عن  كتبت 

ة. 
ّ
العربي

عا�صتها  التي  الطويلة  ال�صنوات  انعك�صت  وقد 

خارج عمان يف  اململكة املتحدة، للدرا�صة يف 

جت بح�صولها 
ّ
مدار�صها، وجامعاتها، التي تو

الدولية  العالقات  يف  الدكتوراه  درجة  على 

الروائية،  اأعمالها  على  ووري��ك،  جامعة  من 

��ة 
ّ
احل�����ص��اري ال��ع��الق��ة  جت��اذب��ات  فناق�صت 

العالقات  م��ن خ��الل  ال�����رصق،وال��غ��رب  ب��ني 

على  غالية  د.  اأن�صطة  تتوّقف  ومل  ة، 
ّ
الإن�صاني

ن�صاطات  متار�ص  ذلك  جانب  فاإىل  الكتابة، 

عدة داخل عمان وخارجها كونها ع�صوا يف 

جتام  يف  الدولية  للدرا�صات  امللكي  املعهد 

موؤمترات  عّدة  يف   و�صاركت  بلندن،  هاو�ص 

ال�رصقية،  للدرا�صات  لندن  مدر�صة  يف  اأقيمت 

اجلمعية  نّظمتها  ليدز،  وجامعة  والأفريقية، 

الربيطانية لدرا�صات ال�رصق الأو�صط، وقامت 

احلديثة(  للفنون  غالية  )متحف  بتاأ�صي�ص 

قلعتها  مبحاذاة  الكائن  )مطرح(  مدينة  يف 

الفنية،  املعار�ص  باإقامة  ويعنى  املعروفة، 

الإن�صان  ب��رتاث   
ّ
ويهتم العلمية،  واحللقات 

العماين املرتبط ببيئته، وجمتمعه املتذوق .

عامل  من  لالقرتاب  حماولة  هو  امللف  ه��ذا 

نّقاد،  من  ب��ه،  امل�صاركون  �صعى  الكاتبة، 

واأكادمييني، ومهتمّني، من خالله اإىل ت�صليط 

ة، التي 
ّ
ال�صوء على جوانب من جتربتها الروائي

�صخب  عن  بعيدا  بهدوء،  عليها  ت�صتغل  ظّلت 

والنّقاد،  للقراء،  تاركة  الثقافية،  الأو�صاط 

التحليل، والفح�ص، واإطالق الأحكام، مكتفية 

مبتعة ال�رصد.

متعة  تعادلها  ل  لها  بالن�صبة  متعة  وه��ي 

اأخرى!
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�صدرت رواية “�صاأم النتظار” للروائية العمانية غالية 

اآل �صعيد عن دار ريا�ص الري�ص للكتب و الن�رص يف يناير 

2016 بعد �صل�صلة اأعمال روائية - �صادرة من نف�ص 
وال�صخ�صيات  والأزمنة  الأمكنة  فيها  متتزج  ال��دار- 

والتقاليد  العادات  مع  واملتقاطعة  املتنقلة  والأحداث 

والأعراف ال�رصقية العربية والغربية الأوروبية خا�صة 

اأعمالها  جل  يف  الروائية  حاولت  الإجنليزية.  الثقافة 

الروائية تقدمي مقاربة ثقافية واجتماعية جتعل متلقي 

يف  يعي�صه  ملا  املغايرة  الثقافات  تلك  يخترب  الن�ص 

ثقافته العربية وال�رصقية. ويتمحور هذا املزج الثقايف 

يف  عامة  للثقافات  الجتماعية  لالأن�صاق  النتقادي 

جممله بداية من رواية “اأيام يف اجلنة” ال�صادرة يف 

عام 2005 بعدها “�صابرة و اأ�صيلة” يف عام 2007 

الياأ�ص”  ثم “�صنني مبعرثة” يف عام 2008 و“جنون 

يف عام 2011. 

و�صيتم التطرق لقراءة الن�ص من منظور نظرية ا�صتجابة 

“ اإىل  النتظار” واملهداة  “�صاأم  رواية  لن�ص  املتلقي 

الذين �صئموا النتظار فقاموا بالربيع العربي”، اإذ يقدم 

الن�ص تلك املقاربة الثقافية التي تربز طموح ال�صباب 

العربي مبختلف اإمكاناته وموؤهالته العلمية املتدنية 

تلبية  من  تاأبى  اأوطانه  لكن ظروف  للعمل  واملتقدمة 

و  العوز  و  الفقر  من  هربا  للهجرة  فيلجاأ  طموحاته، 

احلاجة اإىل الغرب “بريطانيا” حتقيقا لذاته واإ�صباعا 

لطموحاته ولكنه ي�صطدم بثقافة خمتلفة تخيب اآماله 

من  جمددا  الهروب  ي�صبح  بالتايل  و  اأحالمه.  وتك�رص 

الواقع الكئيب واملاأ�صاوي الذي وجد نف�صه فيه �رصبا 

الإجنليزية  املراأة  بقيد  نف�صه مكبال  اإذ يجد  الوهم  من 

�صاحبة الدار. 

اأهمها  فنية  تقنيات  على  يعتمد  جممله  يف  الن�ص 

للحا�رص  والعودة  املا�صي  ا�صتح�صار  بني  التاأرجح 

كما ت�صتند على ا�صتغراق الن�ص يف التفا�صيل ال�صغرية 

فنيا  عائقا  ت�صكل  قد  والتي  وال�صخ�صيات  لالأماكن 

التفا�صيل  الإغ��راق يف  اأن  اإل  الن�ص.  اأح��داث  �صري  يف 

ال��ق��ارئ غ��ري جم��دي��ة ول  ي��راه��ا  ق��د  ال��ت��ي  ال�صغرية 

ت�صتخدم عادة يف  ت�صويرية  تقنية  الن�ص فهي  تخدم 

والزمانية  املكانية  جتلياته  بكل  املا�صي  ا�صتح�صار 

الثانوية  و  املحورية  الن�ص  ب�صخ�صيات  املرتبطة 
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جلعل القارئ يف حالة تلهف و�صوق ملا �صياأتي حتى 

و اإن و�صل يف النهاية بدون اأن ياأتي ما يتوقعه اأو ما 

ينتظره و لذلك يتعمق �صاأم النتظار . 

التي  بال�صخ�صية املحورية  البداية  الن�ص مهموم منذ 

حولها،  والبعيدة  القريبة  ال��رواي��ة  اأح��داث  كل  ت��دور 

هيااإمراأة اجنليزية ا�صمها “بلندة” تعي�ص يف “مقاطعة 

دار  لتدير  لندن  من  اأمها  مع  انتقالها  بعد  كنت” 

اأدن��ى  دون  امل�صنيني  و  العجزة  لرعاية  “روزديل” 
وخمالفة  الطبية  والرعاية  ال�صحة  ملوا�صفات  حتقق 

ال�صخ�صية املحورية  للقوانني املعمول بها. ومع هذه 

تتقاطع �صخ�صيات ثانوية اإل اأن اأدوارها متقاطعة يف 

فهم �صخ�صية بلندة وت�صكلها من بداية الن�ص و حتي 

نهايته. 

للن�ص  املتلقي  ا�صتجابة  نظرية  وفق  للقارئ  يت�صح 

امل�صاهد  وح�صور  الأوىل  ال�صفحات  ق��راءة  من  اأن��ه 

ترقب  حالة  يف  اأن��ه  اجلديد  الطبيب  لو�صول  الأوىل 

القارئ  ُيدخل  والن�ص  ما.  اأو حدث  ما  ل�صيء  وانتظار 

يف اأوهام ب�صبب النتظار والتفا�صيل الدقيقة لالأماكن 

الطبيب  �صخ�صية  دخول  اأن  يعتقد  اإذ  ال�صخ�صيات  و 

ذلك  اأن  اإل  الأح��داث  �صري  يف  قوية  ب�صورة  �صي�صهم 

احل�صور ما هو اإل تقدمة ل�صل�صلة من ال�صخ�صيات غري 

املوؤثرة التي تظهر و تختفي كوم�صات �صينمائية دون 

�صري  حتى  اأو  القارئ  نف�صية  يف  تاأثري  لها  يكون  اأن 

الن�ص باأحداثه و هو ما يخلق فعليا �صاأما لنتظار ما. 

اأول تلك ال�صخ�صيات يف الن�ص هو و�صول طبيب �صاب 

�صخ�صيته  حتديد  دون  العربية  الدول  اإحدى  من  قادم 

وهو طبيب انتظر طويال وظيفة مالئمة لتخ�ص�صه لكنه 

لعبت  حتى  بعيدة  ثانوية  وظائف  يف  وعمل  يفلح  مل 

اإجنليزية  ل�صحيفة  اإعالنات  �صفحة  يف  معه  ال�صدفة 

ترغب يف تعيني طبيب تقدم اإليها و جاءه القبول. 

تفا�صيل  ي��ق��دم  بدايته  منذ  الن�ص  اأن  ي��ب��دو  ل��ذل��ك 

من  به  حتيط  وم��ا  خمارجه  و  مبمراته  للدار  دقيقة 

ثم  وي�صذبها  بها  يعتني  من  جتد  مل  واأحرا�ص  اأ�صجار 

اآخر ل�صخ�صيات مثل الطبيب  يدخلنا يف و�صف دقيق 

الظهر،  ومقو�صة  وطويلة  “نحيفة  الإجنليزية  وامل��راأة 

لون  ذات  ببقع  وملطخة  ملونة  زرق��اء  مريلة  ترتدي 

�صورة  تقدم  ت�صويرية  اأخرى  تفا�صيل  اأبي�ص.......” 

ال��دار   يف  الطهاة  رئي�صة  “ليلي”  لل�صخ�صية  ذهنية 

والتي �صتلعب دورا يف ا�صتقبال الطبيب. 

�صخ�صية  ح��ول  ت��دور  كلها  الهام�صية  ال�صخ�صيات 

�صاركت  التي  واأمها  روزديل”  دار  “مالكة  “بلندة” 
لندن حتى  “بلندة” طفولتها ومراهقتها وطي�صها يف 
الأربعيني  ال�صاب  “اآندي”  مع  عالقتها  يف  و�صلت 

احلمل  حلد  البينغو  �صالة  برامج  مقدم  يعمل  ال��ذي 

على  والدتها  واإ���رصار  �صنها  �صغر  رغم  ال�رصعي  غري 

التخل�ص من اجلنني و هروب “اآندى” الذي خذل الفتاة 

ال�صغرية ومن ثم تنازل لها عن اجلنني وخروجها مع 

والدتها ملقاطعة “كنت” و�رصاء الدار وحتويلها لرعاية 

العجزة وامل�صنيني. ثم ينتقل الن�ص باأحداثه وتفا�صيله 

لتقدمي  املا�صي  ا�صرتجاع  بتقنية  الدقيقة  ال�صينمائية 

تاريخ الدار ومالكه البولندي الأ�صل بعد اأن كان فندقا 

اأغلقته البلدية ل�صعف اخلدمات و �صوء الإدارة. 

والتحرر  العتاق  حللم  حقيقا  انك�صارا  الن�ص  وقدم 

يقررون  العربي حني  ال�صباب  به  يحلم  ما  الذي عادة 

الهجرة للغرب اإذ يجدون ذلك احللم ما هو اإل كابو�ص 

ي�صتحيل النعتاق منه. يتبدى ذلك النك�صار يف  موقف 

الدكتور حمدان من الدار مبجرد و�صوله م�صورا خيبة 

اأمله من حلم الوظيفة الذي انتظره �صنوات، ذلك احللم 

بدت  “ليلي”.  للقائه  الأوىل  الدقائق  من  تبخر  الذي 

الدار يف و�صع �صيء ويف حالة مزرية ل �صيما بوجود 

يف  نحبهم  يق�صون  الذين  العجزة  من  الأموات  مقربة 

الدار ويتم دفنهم اأو حرقهم ب�صورة غري قانونية و�صط 

العجزة من الأحياء واملر�صي الذين يعاي�صون حلظات 

حالت  مع  الإدارة  تعاطي  و  ال��ق��ادم  موتهم  ترقب 

املوت واملر�ص وخمالفة للجوانب الإن�صانية. ومبجرد 

التعاطي مع حالت العجزة  �رصد بع�ص املواقف  يف 

لقناعة  حمدان  الدكتور  ي�صل  ال��دار  يف  املوجودين 

مل  به  حلم  الذي  والبطالة  الفقر  من  النعتاق  حلم  اأن 

كالقرب  فغرفته  الأم��وات.  مع  اآخر  كابو�ص  �صوى  يكن 

بروائحها الكريهة والطق�ص البارد والأحرا�ص املتهالكة 

من  املوتى  بقبور  املحيطة  للدار  امل��وؤدي  املمر  يف 

العجزة. 

�صاأم  فعليا  يعي�ص  املتلقي  يجعل  اأن  يف  الن�ص  جنح 

مع  متعاطفًا  والنك�صار  باخليبة  ب�صعوره  النتظار 
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اأو  لأوروب��ا  �صافروا  اأن  ي�صبق  مل  الذين  ال�صباب  اأولئك 

اخليبة  م�صاعر   عليه  ت�صيطر  الن�ص  فقارئ  بريطانيا. 

وال�����ص��اأم م��ن ان��ت��ظ��اره حل���ادث م��ا يغري م��ن جمرى 

للدار  الدقيقة  التفا�صيل  لكن  الن�ص.  يف  الأح���داث 

لياأتي  دهر  كاأنها  متر  املر�صى  و  العجزة  وم�صائر 

حدث مل يقدم اأي حتول جذري يف حياة “بلندة” �صوى 

اأنها انغم�صت اأكرث يف حياة القمار واللعب. احلدث الذي 

 حياة بلندة لالأ�صواأ هو احرتاق 
ّ

الدار وغري  م�صرية 
ّ

غري

اأثناء نومها ب�صبب  “دورا” متفحمة  اأمها  الدار وموت 

البطانية الكهربائية التي تلتحف بها كل ليلة حمتمية 

من الربد القار�ص. وتتزداد كاآبة الن�ص مب�صهد مرا�صم 

دفن الأم يف �صندوق كرتوين بدل من �صندوق خ�صبي 

باهظ الثمن �صتاأكله الأر�ص الباردة. م�صهد موت الأم 

ومرا�صم دفنها يف فناء الدار اأغلق معه الدار وبالتايل 

اختفاء �صخ�صية الدكتور حمدان من الن�ص دون معرفة 

البلدية  من  باأمر  الإغ��الق  بعد  م�صري  من  اإليه  اآل  ما 

وبالتايل اختفاء حلمه بالوظيفة.   

الن�ص من  الأح��داث يف  الح��رتاق تتحول  بعد حادثة 

لندن  يف  “بلندة”  حلياة  كنت”  “مقاطعة  يف  ال��دار  

وطي�صها م�صتعينا بتقنية ا�صتح�صار ما�صي بلندة يف 

القمار  يف  املال  اإنفاق  اعتادت  التي  ال�صباب  مرحلة 

والعوز  الفقر  عانت  اأن  بعد  بعد  الأم  اأدمنته  ال��ذي 

جتاوزت  قد  تكن  مل  و“بلندة”  لها   زوجها  وهجران 

والنكران.  الفقد  حياة  لتعي�ص  عمرها  من  اخلام�صة 

وي�صتمر �رصد التفا�صيل يف معاناة الأم يف توفري لقمة 

 “ يظهر  حتي  الب�صيطة  الوظائف  بني  وتنقلها  العي�ص 

البنت  م�صاعر  يلهب  ال��ذي  و�صوته  و�صورته  اآندي” 

الطائ�صة  الغراميات  من  اأخ��رى  رحلة  لتبداأ  املراهقة 

و“�صفية”  “اآندي”  عالقة  يف  ال�صغرية  والتفا�صيل 

مع  الإجنليزي  زوجها  هجرها  التي  العربية  امل��راأة 

الهرب  ليقرر  لآندي  اإزعاجا  ي�صكلون  الذين  �صغارها 

بعد طرد �صفية له ب�صبب �صوء معاملته لها و لأولدها 

و بداية عالقته اجلديدة مع “بلندة”. 

�صخ�صية  بظهور  ال�صغرية  التفا�صيل  م�صل�صل  وي�صتمر 

العمر  الع�رصينات من  “خلف” �صابا يف  ثانية  عربية 

حاملا بالنعتاق من البطالة والفقر وباحثا عن فر�صة 

له  وعزة  كرمية  حياة  له  توؤمن  املهجر  بالد  يف  عمل 

حولتها  التي  الدار  ذات  يف  الفر�صة  فكانت  ولأ�رصته. 

“بلندة “ اإىل �صالة البينغو لت�صفي �صغفها بالقمار مع 
ال�صالة  برامج  مقدم  هو  “خلف”  وليكون  اأ�صدقائها 

الأجنبي ب�صورة غري �رصعية. 

الفقر  �صجن  من  هاربا  خلف  ال�صاب  �صخ�صية  وظهور 

اآخر  ليدخل �صجنا  العربي  والعوز والبطالة  يف وطنه 

اعتقد يوما اأنه طريقه للحرية و الرفاهية لكنه مل يكن 

�صوى حلم لالنعتاق من الفقر ليبداأ �صجن العبودية مع 

م�صريه  لينتهي  قب�صتها.  عليه  ت�صلط  التي  “بلندة” 
املادي  الفقر  لي�ص من  املرة  للهروب جمددا لكن هذه 

بل من العبودية النف�صية.

املفارقة الغريبة يف الن�ص هو طريقة تعاطي “بلندة” 

اإذ  العربي،  ال�صباب  رموز  وخلف،  حمدان  الدكتور  مع 

الفوز  و  والفقر  البطالة  من  للهروب  ي�صعيان  كالهما 

بفر�صة العمل يف بريطانيا رغم اأن الأول طبيب والثاين 

غري متعلم تدرج يف مهن �صتى من حالق اإىل حار�ص 

وبائع متجول و�صائق وميكانيكي. كال ال�صابني بحاجة 

اأخذ  الهروب  هذا  لكن  اأوطانهم  خارج  للهجرة  ما�صة 

تعاملها  اإذ  معهما.  “بلندة”  تعامل  يف  هزليا  منحى 

مع الدكتور حمدان كان جافا وفق مهنته وملعرفتها 

وال�صوابط  ال�رصوط  ملخالفتها  منه  بخوفها  الدقيقة 

ال�صحية للدار وعدم مطابقتها لأدنى �رصوط ال�صالمة 

والأمن. اأما “خلف” فاتخذته ع�صيقا من �صورته التي 

اأرفقها بطلب الوظيفة وهياأت له اأوراق هجرته ومن ثم 

ا�صتقبالها له يف املطار و اأخذها له يف �صيارتها رغم 

تدين اإمكاناته و ب�صاطة هيئته التي قدم بها. 

يختتم الن�ص اأحداثه بتورط خلف يف عالقته الغرامية 

مع “بلندة” والتي حتكم قب�صتها عليه بعد اأن اأدركت 

اأن بقاءه غري قانوين وبالتايل اإن حاول الهرب ف�صوف 

تبلغ عليه لكونه بدون اإقامة �رصعية. لكن ما اأن داهمت 

ال�رصطة الدار ب�صبب املخالفات القانونية لإن�صاء �صالة 

خلف  قرر  �صاحبتها  وت��ورط  ترخي�ص  دون  البينغو 

الهرب من �صجن “بلندة” ولأول مرة يحمد ربه اأن �صهل 

له اأمره وخرج اإىل عامل احلرية الف�صيح.  
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مل نعهد يف نقدنا العربي احلديث مقاربات مف�صلة 

وجادة عن وجود )ال�صعري يف ال�رصدي(، والكيفيات 

املمكنة لهذا الوجود.و�صبب تلك الندرة اأو ال�صحة يف 

ذلك النوع من الدرا�صات، هو ت�صور خاطئ بالفراق 

التام بني ال�صعر وال�رصد.وقد ت�صل القناعة بال�صلة 

بينهما حدود التهام ب�صطحية اأو �صذاجة ال�رصد.

)ال�����رصد يف   ولكن يتم احل��دي��ث ع��ادة ع��ن وج��ود 

يف  ال�رصد  اإج���راءات  اق��رتا���ص  وي��اأخ��ذ  الق�صيدة(، 

النقدي،  الهتمام  من  كثرياً  ال�صعرية  الن�صو�ص 

فيبحث النقاد عن وجود عنا�رص ال�رصد يف الق�صيدة 

وتعميق  احلدث،  تعيني  على  ت�صاعد  احلديثة،كونها 

التقليدي،اأو  الق�ص  كوجود  وجوه،  عدة  من  الروؤية 

على  التكاء  اأو  ���رصدي،  فعل  اأو  بحدث  ال�صتعانة 

بالرتكاز  والت�صميات،واأحيانًا  ال�صخ�صيات  وجود 

على احلوار يف الق�صيدة،و�صوى ذلك مما يتيح تاأكيد 

احلفاظ  ال�صت�صافة،مع  اأو  ال�صتعانة  تلك  اإمكان 

على روح ال�صعر واإيقاعاته.

هذا  ب��اأن  والدع���اءات  النزعات  �صعود  وقت  ويف 

وانتهاء  ال�صعر  انح�صار  مبقابل  الرواية  زمن  هو 

الدرا�صات  اأغ��ل��ب  داأب���ت  الفرتا�صية!  �صالحيته 

ا�صتعانة  اأو  �صعرية،  م�صحة  اأية  نفي  على  ال�رصدية 

�رصدية بال�صعر اأ�صلوبًا اأو اإيقاعات اأو ت�صمينات،اإل 

ال�رصدية   الن�صو�ص  طبيعة  تفر�ص  ال��ذي  القليل 

املنت  وراء  ال�صعر  وجود  الدار�صون  يتناول  اأن  فيه 

ال�رصدي كمرجع،ل يف بنيته اأو تكوينه الن�صي.

هذه الروؤية حتمل معها نوعًا من قتل الأب النوعي.

واأعني بذلك اأن ال�صعر هو الأب الأول للفنون النرثية 

م�رصحية وملحمة وق�صًا يف  ثقافة الع�صورالب�رصية 

واحل�صارات. لكن الفراق الأبدي بني ال�رصد وال�صعر 

بع�ص  بتاأثري  اأو  الفنون،  ف�صل  ب��دع��اوى  تكر�ص 

املجال  ي�صمى  ما  اإىل  الداعية  اجلمالية  النظريات 

احليوي للنوع اأو اجلن�ص الأدبي.

وهدم  ال�صلة  باإعادة  بعدها  وما  احلداثة  �صتقوم 

ظهور  ذلك  ويعزز  النوعية،  الكتابة  بني  احلواجز 

كتابات عابرة لالأنواع ت�صالح الر�صم وال�صعر مثاًل، 

اأو  با�صتعارة  اأي  ذلك،  وغري  وال�صينما  امل�رصح  اأو 

ما  نوٍع  من  واآليات  اإج��راءات  واقرتا�ص  ا�صت�صافة 

لتدخل بعملية تنا�ص نوعي يف كتابة جماورة.

2-

)جنون  �صعيد  غالية  العمانية  الكاتبة  رواي���ة 

الياأ�ص(-دار ريا�ص الري�ص2011-  ت�صمح باإعادة 

املعادلة لعدالتها املفتقدة، اأو رف�ص هيمنة ال�رصد. 

ليكون ال�صعر عموداً فقريًا لي�ص م�صاحبًا لل�رصد، بل 

داخل يف جمراه.فتعتمد الرواية ن�صو�صًا من ق�صائد 

با�صرتاحات  اأ�صبه  لتكون  ال�صائغ،  عدنان  لل�صاعر 

داخل الن�صيج الن�صي للرواية، لكنها ل تذهب بعيداً 

عن دللت احلدث.

ل يوجهنا العنوان الذي انبنى على الإ�صافة )جنون 

عتبة  متثيل  اأو  للعمل،  �صعرية  وظيفة  اإىل  الياأ�ص( 

ت�صري اإىل حمتوى �صعري اأو و�صيلة غري �رصدية.لكن 

�صيت�صح بالقراءة   اأن ال�صعر م�صت�صاف يف الرواية 

ِحلية. اأو  تزيينًا  لي�ص  وظيفي  وبدور  مكثف،  ب�صكل 

اإنه ل يوؤدي دور املل�صق كما يف  تقاليد فن الكولج 
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اال�ست�سافة  العك�سية

الن�شو�ص ال�شعرية يف املنت الروائي

حامت �ل�ضَكر *

  *  ناقد واكاديمي من العراق



يجري  ملا  �صعورية  اإ�صافة  اأو  للحدث  تعميق  .هو 

ندمي  الدكتور  الرواية-  يف  املحدودة  لل�صخ�صيات 

و�صديقه نافع وزوجته مليحة ك�صخ�صيات رئي�صية، 

وزوجة الدكتور ندمي واأ�رصته ك�صخ�صيات ثانوية .. 

اأن الأحداث جتري يف اأمكنة �صيقة هي ال�صقة   كما 

وعيادة  وزوجته،  نافع  ي�صكنها  التي  املتوا�صعة  

الدكتور ندمي وبيته الكبري، واأحيانا بع�ص الأ�صواق 

والطرقات واأمكنة النقل كو�صائط ل انعكا�ص لها على 

بنية العمل، ومنو الأحداث. واإزاء ذلك تلجاأ الكاتبة 

املقتطعة  ال�صعرية  بالن�صو�ص  عملها  تطعيم  اإىل 

ف 
ّ
التي ت�صع لها هوام�ص تعر ال�صائغ  من دواوين 

مب�صادرها.

البطيء.لذا  واإيقاعه  احلدث  رتابة  ال�صعر  اأنقذ  لقد 

وظائف  ي��وؤدي  وال��ق��راءة  التحليل  يف  ال�صعر  ك��ان 

اأو  الوقفة  الأفقي  امل�صتوى  يف  تنتظمها  متعددة 

وتكون  ب�صببها،  ال�رصد  يتوقف  التي  ال�صرتاحة 

امل�صاحة الزمنية متاحة للتوجه نحو م�صادر اأخرى 

اأو  الوقفة  ا�صتثمار  يف  يتمثل  ال�رصد.وذلك  ملجرى 

ال�صرتاحة لتعميق الو�صف وما يحيط بامل�صهد من 

اأ�صياء مل تدع الأحداث اأو احلوار لها جماًل للتعميق 

والتو�صيح. 

 3-

م�صاحات ال�صعروا�صحة يف الرواية. فهي ل تنح�رص 

يف ال�صت�صهادات، بل تتمدد تلك امل�صاحات ال�صعرية 

يف  ل�صيما  وخطابه،  ال�صعر  روح  من  ع��ربالإف��ادة 

ال�صرت�صال العاطفي وال�صوري واللغوي.

ويعد  العمل،  يت�صدر  الذي  بالإهداء  التمثيل  وميكن 

.تهدي  املهمة  وعتباتها  ال��ق��راءة  موجهات  م��ن 

الكاتبة روايتها :

)اإىل الراق�صني على حافة اجلنون

قبل وقوعهم يف نفقه املظلم(

هذه  املفتاحية  العبارة  يف  ما  القارئ  يفوت  ول   

ال�صعر  طرائق  ا�صتخدام  �صعرية.اأعني  بالغة  من 

بغمو�ص  املغلفة  والرمزية  والت�صبيهية  ال�صتعارية 

املبنى  يف  �صيحدث  ما  وانتظار  بالتاأويل،  يغري 

ال�رصدي.فالراق�صون على حافة اجلنون هم ب�رص 

اجلنون  نفق  ميثلها  التي  مب�صائرهم  مغامرون   

ا�صتباقًا  تكون  قد  الرواية  من  الِك�رصة  املظلم.هذه 

وبالغمو�ص  الإه��داء  �صاعرية  الرواية.لكن  لدللت 

ف�صول  من  حالة  يف  القارئ  ت�صع  يكتنفه  ال��ذي 

�صيجري، ولكن بوحي غري مبا�رص  التعرف على ما 

هو بع�ص اآليات عمل ال�صعر واإيحاءاته.

وحني يتم القارئ فعل قراءة الرواية �صيتعرف على 

دللة تلك ال�صفرات التي �صمها الإهداء.فال�صخ�صيات 

حقًا.الدكتور  جمنونة  ه�صترييا  يف  بحياتها  تغامر 

يحن  الأجنبية  مب��وري��ن  امل��ت��زوج  امل��غ��رتب  ن��دمي 

الغربة  وتطحنه  حتديداً،  والعربي  ال�رصقي  ملا�صيه 

عرب  احلنني  ذلك  جت�صيد  فيكون  ميلها،  بداأ  كحالة 

لقائه مبليحة زوجة �صديقه نافع الذي تعرف عليه 

ب�صدفة قدرية حني �صاعده بعد حادث ده�ص تعر�ص 

اإرادة م�صت�صلمًا لغربته وفقره و�صجر  له.ونافع بال 

يف  حتقيقها  يف  ف�صلت  اأح��الم  لها  التي  زوج��ت��ه، 
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الغربة و�صاقت بفقر زوجها.ووجدت يف ندمي منفذاً 

عاطفيًا ومادياأً.

تتناول الرواية اإذاً عدة مو�صوعات ميكن تلخي�صها 

اأدناه:

-  الهجرة والغربة عن الوطن واحلنني اإليه 

 - ال�صلة بني ال�رصق والغرب

 - العاطفة وامل�صلحة

- موقع املراأة ومكانتها يف احلياة

-الإخال�ص واخليانة من منظور اإن�صاين

واملتناثرة  الكثرية  ال�صعرية  الن�صو�ص  على  وكان 

يف ثنايا ال�رصد اأن تواكب تلك املو�صوعات احلياتية 

من جهة، واأن توافق اإيقاع ال�رصد املت�صم بالواقعية 

بحكم مو�صوعه، واأن تكون غري متعار�صة مع موقع 

عن  ال�صعرية  املقتطفات   
ّ

فتعرب اخلارجي،  ال�صارد 

الواقعي  التناول  يف  ما  وتع�صد  بال�رصد.  ما  �صلة 

ا�صتحقاقات،اأبرزها  املطابقة  الروائية من  للحبكة 

على  ال�صعر  يعمل  بينما  وال�صخ�صيات،  الوقائع  مع 

املماثلة وامل�صابهة م�صترتاً وراء بالغته وجمازاته.

4-

ال�صارد  يتوقف  حيث  ال�صرتاحة  اأو  الوقفة  خالل   

الكاتبة  الرواية، توظف  اخلارجي- املو�صوعي يف 

ال�صعر امل�صتجَلب بعملية التنا�ص النوعي بينه وبني 

ليوؤدي  الياأ�ص(،  )جنون  عملها  يف  الروائي  ال�رصد 

وظائف متعددة.منها:

- تاأكيد الق�صد اأو املعنى الذي تريد تو�صيله:

)مل  كالآتي  �رصديًا  ن��دمي  الدكتور  حالة  تو�صف   

منط  اتباع  من  حققه  ال��ذي  الباهر  جناحه  مينعه 

كاأنه  املنوال،  ذات  على  يوم  ت�صري كل  رتيبة  حياة 

�صاعة بيج بن..يذهب اإىل العمل يف ال�صباح ويعود 

منه يف امل�صاء ليق�صي باقي يومه يف منزله..(

وياأتي الن�ص ال�صعري من بعد مبا�رصة كالآتي:

من اأنت ؟

طاولة تتنقل بني الدوائرمملوءة بالتواقيع..

ها اأنت يف اأول ال�صبح ت�صعد للرف

يف اآخر الظهر تهبط بني الأ�صابري

نحو �صهيل ال�صوارع

منكفئا 

يتبعك الندم-الظل

ال�صخ�صية  بعزلة  ال�صعور  هنا  التنا�ص  ويخدم 

ملغامرته  املمهد  وامللل  يومها  ورتابة  ووحدتها 

اجلنونية مع املراأة لحقا.

يف  طبيب  يوميات  يحكي  ال�رصدي  الن�ص  اأن  رغم 

يوم ملوظف  ال�صعري يالحق مفردات  لندن،والن�ص 

ب�صيط يق�صي �صاعات طويلة بني امللفات برتابة.

- ا�صتكمال احلالة ال�صعورية لل�صخ�صيات:

يبني ال�صارد اخلارجي اإحدى اأبعاد �صخ�صية الدكتور 

�رصيعًا  يدفعه  ال��ذي  املرهف  اإح�صا�صه  وهي  ندمي 

للبكاء:

 ) اأرجوك يا مليحة ل تغ�صبي مني.يحاول القرتاب، 

راأ�صه على كتفها ويبكي.فهو  تدعه يعانقها وي�صع 

�رصيع البكاء وعيناه �رصيعة الدمع..(

القارئ  اإح�صا�ص  فيعمق  ال�صعري  ال�صائغ  ن�ص  اأما 

ال�صعري  اخليال  املفرطة، ملا ميتلكه  الرهافة  بتلك 

من قدرة على جالء ال�صورة:

)ل اأحتاج اإىل حرب 

لكتابة تاريخي

بل اإىل دموع(

- النمو الذروي للحدث

ما،  لغاية  احلدث  تتابع  عن  اأحيانًا  ال�رصد  ي�صمت 

كاملحظور يف حالة و�صف احلدث اجلن�صي مثاًل:

عنقه  وتطوق  ح�صنه  يف  ج�صدها  بكل  ..ترمتي   (

غرفة  اإىل  يقودها  مرتع�صة  بذراعيها..وبخطوات 

ول��ذة  العميق  احل��ب  بن�صوة  ليتمتعا  ال�صتقبال 

اجل�صد..(
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)البقية بموقع المجلة على االنترنت( 



ال�شخ�شيات وامليثاق التخيلي : 

يرى تريي ايغلتون يف كتابه )كيف نقراأ الأدب( 

اأن »الن�ص منوذج للمعنى، واإن مناذج املعنى ل 

حتيا حياتها اخلا�صة بها كالأفاعي اأو الأرائك«؛ 

فيه  يحدثنا  الذي  ف�صله  اإجمال  �صيحاول  هكذا 

الأدبي، يف  Character( بو�صفها  )ال�صخ�صية  عن 

Per� )ال�صخ�صية وبني  بينها  التفريق   حماولة 

sonage( الكائن يف الواقع، وهو يف ذلك ي�رصب 

»لي�ص  اأن  تثبت  التي  ال�صواهد  م��ن  جمموعة 

لل�صخ�صيات تاريخ قبلي« – على حد تعبريه – 

كما هو حال ال�صخو�ص، وهكذا فاإن ال�صخ�صيات 

لي�ص لها وجود اإل بقدر ما يخربنا الن�ص فهي ل 

تعي�ص �صوى يف ثناياه . 

 
ُّ
ي�رص )تاأمالته(  يف  اإيكو  اأمربتو  ف��اإن  ولهذا   

 « يعلم  اأن  عليه  الأدب��ي  للن�ص  القارئ  اأن  على 

اأن املحكي هو ق�صة خيالية دون اأن يعني ذلك 

اأنها جمرد كذب ...«، وهو ما ي�صميه ب� )امليثاق 

اإىل   
ً
ق��راء بو�صفنا  بنا  يف�صي  الذي  التخييلي( 

اأن ما نقراأه قد وقع فعال، ولهذا فاإننا  العتقاد 

الكاتب عرب هذا  الت�صديق، لأن  اإىل درجة  ن�صل 

امليثاق يوهمنا اأنه يقدم لنا اإثباتا حقيقيا على 

�صدق ما يروي . 

موجها  �صيكون  امليثاق  هذا  باعتبار  والن�ص 

القارئ  وهذا  مثاليا،  قارئا  باعتباره  للقارئ 

لديه قدرة على الف�صل بني التخييل والواقع، لذا 

الن�ص  يعتمدها  التي  املخاطبة  اأن �صيغ  �صنجد 

هي املوجه الرئي�ص اإىل تلك ال�صريورات الثقافية 

معاين  حتديد  من  متكنِّه  التي  والإيديولوجية 

ال�صخ�صيات هي املوجه  . ولأن  الن�ص ودللته 

الرئي�ص اإىل تلك ال�صريورات فاإن حتليلها �صيتبع 

جمموعة من الفر�صيات كما يحدثنا عنها  يان 

يعتمد  والتي  ال�رصد(،  علم   ( كتابه  يف  مانفريد 

الفاعل  حتديد  اأولها  معايري؛  ثالثة  على  فيها 

الت�صخي�صي �صواء اأكان �صاردا اأو �صخ�صية، وهو 

ال�صوري(،  مقابل  ال�رصدي  )الت�صخي�ص  معيار 

اأو  امل��ح��ددة  ال�صخ�صية  ال�صمات  وثانيهما 

وهو  املعينة،  ال�صخ�صية  �صلوك  يف  املت�صمنة 

ال�صمني(،  مقابل  ال�رصيح  )الت�صخي�ص  معيار 

وثالثهما الفاعل الت�صخي�صي الذي يعر�ص نف�صه 

اآخر، وهو معيار )الت�صخي�ص  اأو يعر�ص �صخ�صا 

الذاتي مقابل الت�صخي�ص بالإبانة( . 

من  جمموعة  لنا  ي��ق��دم  مانفريد  ف���اإن  ه��ك��ذا 

ك�  بينها  فيما  تتمايز  التي  ال�صخ�صيات  اأن��واع 

واملعاك�صة،  وامل�صتديرة،  الثابتة،  )ال�صخ�صية؛ 

الرواية  يف  تظهر  �صخ�صيات  وكلها  والكورالية( 

حتددها  واأبعاد  هويات  لها  عالمات  بو�صفها 

�صخ�صية،  كل  بها  تقوم  التي  الأدوار  جمموعة 

بحيث تكون متناغمة يف خطابها ال�رصدي الذي 

ل 
ِّ
حتو »الإيديولوجيا  ولأن  الن�ص.  �صيوؤ�ص�ص 

الأفراد اإىل ذوات« – كما يقول دانيال ت�صاندلر 
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 ال�سخ�سيات ومرجعيات اخلطاب ال�سردي 

فـي رواية )�شاأم النتظار(

 عائ�ضة �لدرمكي*

  * ناقدة وأكاديمية من ُعمان 



يف  ال�صخ�صيات  ف��اإن  ال�صيميائية(،  )اأ�ص�ص  يف 

اإيديولوجية  ُهوية  ذات  بو�صفها  الروائي  الن�ص 

ذواتا  ال�صخ�صيات  من  جتعل  فاإنها  الأ�صل  يف 

اأثناء املمار�صة التاأويلية . 

كتابه  يف  هامون  يحددها  كما  ال�صخ�صيات  اإن   

 ...« عالمات  الروائية(  ال�صخ�صيات  )�صيمولوجيا 

... فهي  ي�صدق عليها ما ي�صدق على كل العالمات 

كيان فارغ اأي بيا�ص دليل ل قيمة لها اإل من خالل 

انتظامها داخل ن�صق هو م�صدر الدللت فيها، وهو 

منطلق تلقيها اأي�صا«، اإذ تت�صكل �صمن جمموعة من 

الروؤى ي�صهم يف �صياغتها الكاتب والن�ص والقارئ، 

التي  العاملية  الرت�صيمة  ولهذا فاإن غرميا�ص �صمن 

بالتقاطع  �صيحددها  الروائية  لل�صخ�صية  يحددها 

واللتقاء بني امل�صتويني ال�رصدي واخلطابي؛ حيث 

)العاملي،  ال�صخ�صيات  من  م�صتويني  بني  ق 
ِّ
يفر

واملمثلي(، اإذ يهتم الأول بالأدوار ول يهتم بالذوات، 

ت�صارك  التي  الفاعلة  بالذوات  الثاين  يهتم  بينما 

غريها يف حتديد دور عاملي اأو اأدوار  عدة، 

الوحدة  تر�صيم  اأعاد  غرميا�ص  اأن  من  الرغم  وعلى 

اخلطابية للحكي لتكون يف م�صار التطويع والأهلية 

حلالت  تتبعه  �صمن  اأن��ه  غري  واجل���زاء،  والإجن���از 

اأن  وج��د  امل�����ص��ارات  لهذه  والت�����ص��ال  النف�صال 

)املفهوم  اأ�صماه  ب�ما  الإم�صاك  يف  �صعوبة  هناك 

الديناميكي( للعامل ال�صيميائي؛ فال�صخ�صية )الذات( 

)ال�صيميائيات  كتابه  يف  يذكر  ما  بح�صب   – هنا 

 ...« ه��ي؛    - وامل�����ص��اري��ع(  املكا�صب   . ال�����رصدي��ة 

اكت�صبتها  التي  العاملية  ل��الأدوار  املنظم  املجموع 

الذات  فقط  لي�ص  مثال  فالبطل  ال�صابق،  امل�صار  يف 

احلا�صمة  معركتها  يف  منت�رصة  خروجها  حلظة 

ولكن وراءها )ما�ص(، وهذا املا�صي ومنذ الطفولة 

من خالل كل التجارب، هو الذي يجعل منها ذاتا...«

لل�صخ�صية  املقت�صب  التقدمي  هذا  ننهي  اأن  وقبل 

اأطروحة هامون والتي حتدد  اأن نتذكر دوما  علينا 

بها  يذكرنا  التي  ومرتكزاتها  ال�صخ�صية  معايري 

كتابه  منها  موؤلف  من  واأك��رث  مقال  من  اأك��رث  يف 

)�صميولوجية ال�صخ�صيات الروائية، ومقال من اأجل 

نظام �صيميائي لل�صخ�صية( وغريها، وهي اأطروحة 

تتلخ�ص يف اأن ال�صخ�صية : 

هنا  فالأمر  ح�رصيا،  اأدبيا  مفهوما  لي�صت   : اأوًل 

يتعلق مبعايري ثقافية وجمالية . 

ل  فهي  اإن�صانية،  طبيعة  من  مقولة  لي�صت   : ثانيًا 

ال�صخ�صية  تكون  قد  واإمنا  الدوام  اإن�صانا على  متثل 

بي�صة اأو دقيقا اأو زبدة اأو غازا »فهذه املواد ت�صكل 

الن�ص  يف  اإل  نف�صها  ع��ن  تك�صف  ل  �صخ�صيات 

املطبخي« – بح�صب هامون- . 

ف�  خال�ص؛  �صيميائي  بن�صق  مرتبطة  لي�صت   : ثالثًا 

والطقو�ص  والفيلم  وامل�رصح  امليمية  احلركات   «

واحلياة اليومية اأو الر�صمية ب�صخ�صياتها املوؤ�صتتة 

اخل�صبة  على  ت�صع  كلها  املتحركة  وال��ر���ص��وم 

�صخ�صيات...« – هامون- .

»لي�صت  فال�صخ�صية  بناءها،  القارئ  يعيد   : رابعا 

�صوى اأحد مظاهر القراءة« – هامون - 

يف  لل�صخ�صيات  الوجودي  املو�صوع  فاإن  وبهذا   

الن�ص الروائي ل يتحدد حلظة حتقق الن�ص بل حلظة 

معطيات  �صمن  تت�صكل  جمردة،  دللية  بنية  ت�صور 

بالنظر  للوجود  م�صتويني  �صتن�صئ  التي  الأح��داث 

التي  الدللت  ي�صتقبل  جمردا  �صندا  بو�صفها  اإليها 

�صيظفيها عليه القارئ، اأو باعتبارها عن�رصا يربط 

الن�ص،  خطاب  ت�صكل  التي  الثيمات  جمموعة  بني 

�صتتحرك  التي  العامة  ال�صمات  حت��دد  وبالتايل 

�صمنها يف �صياقاتها ال�رصدية املتعددة .

ُهوية ال�صخ�صيات يف )�صاأم النتظار( لغاية اآل �صعيد 

تقدم غالية اآل �صعيد �صخ�صياتها بو�صفها م�رصوعا 

اإبالغيا يقوم على الك�صف عن مكنوناتها الإخبارية 

التي تك�صف لنا جمموعة من اخل�صائ�ص الدالة ذات 

والثقافية،  الإيديولوجية،  الجتماعية  العتبارات 

هامون  ي�صميه  ما  على  تعتمد  �صخ�صيات  وه��ي 

)الأثر / ال�صخ�صية للن�ص(؛ لأنها يف الغالب تتجنب 

الن�ص  ال�صخ�صيات ماهية )موحدة( يفرت�صها  منح 

ن�صو�صها  اأن  �صنجد  ولهذا  القارئ،  على  ويفر�صها 
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ناحية  من  ومتعددة  اخلطاب،  ناحية  من  مفتوحة 

ال�رصدية و�صمات ال�صخ�صيات . 

تاريخي  وج���ود  على  تتاأ�ص�ص  ال�صخ�صيات  اإن 

يتمف�صل بني البعد الزماين والتكويني الذاتي الذي 

ولذلك  ال�رصدي،  م�صاره  يف  احلكي  عليه  �صي�صتغل 

�صنقول مع بول ريكور يف )الذات عينها كاآخر ( اأن 

حياة  م�صتوى  على  هويتها  عن  “تبحث  ال�صخ�صية 

بكاملها ...”؛ ذلك لأن ُهوية ال�صخ�صية وكينونتها ل 

تقوم �صوى عن طريق �صل�صلة متكاملة من حياتها يف 

الن�ص، كما اأن الن�ص براأينا ل ميكن اأن تقوم ُهويته 

م�صتمرة  كاملة  حياة  �صخ�صياته  حياة  �صمن  اإل 

ب�صكل ديناميكي، ولهذا �صنجد اأن غالية اآل �صعيد يف 

ن�صو�صها ت�صتغل على �صناعة �صخ�صياتها �صناعة 

التي  ال�صياقية  تتاأ�ص�ص على جمموعة من املفاهيم 

توجه الن�ص بل وقد توجه احلكاية يف مرات كثرية . 

ال�صخ�صيات  التف�صيل يف م�صتويات  ولكي ن�صتطيع 

اإىل درا�صة رواية  اآل �صعيد فاإننا �صنعمد  عند غالية 

نقوم  التي  الثانية  امل��رة  وه��ي  النتظار(،  )�صاأم 

فيها بال�صتغال على هذا الن�ص فقد قمنا يف بحث 

�صابق – غري من�صور – بدرا�صته بو�صفه منوذجا من 

مناذج اأدب الغربة اأو املهجر، اإل اأننا يف هذا املقال 

�صنحدد ال�صتغال على ال�صخ�صيات بو�صفها حماور 

امل�صتوى  ت�صتغل على  دللية ذات مردودية �رصدية 

واأيديولوجية  ثقافية  مرجعيات  �صمن  اخلطابي 

فيها،  ترد  التي  ال�صياقات  �صمن  تت�صح  حم��ددة، 

التي  والأدوار  ال�صفات  تلك  �رصد  اإىل  اأول  و�صنعمد 

قامت بها ال�صخ�صيات �صواء اأكانت ثابتة اأو متغرية 

وهو  ال�رصدي،  وم�صارها  احلكاية  بتغري  الن�ص  يف 

ال�صخ�صيات  م�صارات  �صمن  �صابقا  �صنفناه  �رصد 

اعتمادا  لل�صخ�صيات  العام  الو�صف  اأ�صا�ص  بو�صفه 

على ت�صنيف هامون، وهي : 

على  دال��ة  عالمات  وهي   : املرجعية  ال�صخ�صيات 

�صخ�صية  ُهوية  حتمل  معينة  اجتماعية  و�صعية 

ذات اأبعاد معرفية وتاريخية معينة وهي يف )�صاأم 

النتظار(  

ال�صياع  حالة  متثل  التي  الأجنبية  الفتاة   : بلندة 

دارا  تدير   – العربية  املرجعية  بح�صب  النف�صي– 

للم�صنني .

يف  يعمل  ال��ذي  اللعوب  الإجنليزي  ال�صاب   : اآن��دي 

�صالة للقمار .

العربي  القهر  من  الهاربة  العربية  امل��راأة   : �صفية 

اإىل حالة من  املتمثل يف الآخر )الرجل واملجتمع( 

ال�صياع يف دول الغرب .

حامت حمدان : الطبيب العربي الذي يرحل من بالده 

مهاجرا للعمل يف دار روزديل لرعاية امل�صنني بعد 

اأن �صاقت به ال�صبل . 

خلف : ال�صاب العربي الذي يهاجر بعد اأن �صاقت به 

احلال يف وطنه بالأعباء القت�صادية اخلانقة .

بني  ال�صائع  ال��ك��ادح  العربي  الإن�����ص��ان   : رب��ي��ع 

بالتداعيات  املليئة  واحلياة  واخلمر  العي�ص  لقمة 

الجتماعية والقت�صادية .

ال�صخ�صية املرجعية   : دار زورديل لرعاية امل�صنني 

ميثل  الذي  واملعرفية،  التاريخية  العتبارات  ذات 

ال�صاهد التاريخي على اأو�صاع بع�ص دور امل�صنني 

يف اأوروبا . 

لعبة )البينغو( : قمار الطبقة املتو�صطة يف اململكة 

املتحدة .

اإىل الن�ص،  : الذوات امل�رصبة  ال�صخ�صيات الإ�صارية 

وهي التي تنطق با�صم امللفوظ الروائي وتك�صف عنه 

بني احلني والآخر ؛ وهي: 

تك�صف  التي   : روزديل  دار  يف  الطهاة  رئي�صة  ليلى 

اأ�رصار الدار بني احلني والآخر .

قرب�صي   . روزدي��ل  دار  يف  يعمل   : كري�ص  دكتور 

الأ�صل يدعى الدكتور خري�صتو، يعرف يف الدار با�صم 

الدكتور كري�ص . 

ال�صخ�صيات  ت��اري��خ  لنا  يك�صف  ال��ذي   : ال���راوي 

وجتاربها املرتاكمة عرب الأزمنة والأمكنة .

ال�صخ�صيات ال�صتذكارية : امل�صوؤولة عن الربط بني 

ذاكرة  ط  تن�صِّ عالمات  فهي  ال�رصدي،  العمل  اأج��زاء 

القارئ من خالل ا�صتح�صار الذاكرة الداخلية للن�ص 
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والتي ت�صكل مرجعية الن�ص، وهي : 

ال�صيد هاريف : الرثي الإ�صباين العجوز الذي يطلب اإىل 

يف  احلياة  وترك  اإ�صبانيا  اإىل  معه  الذهاب  )�صفية( 

واحلياة  العمل  من  بذلك  لينت�صلها  املتحدة،  اململكة 

اللذين ل ي�صتحقانها لتعي�ص معه واأبناءها يف رخاء . 

فهي �صخ�صية متثل مقابال ل�صخ�صية اآندي الإجنليزي 

الذي تف�صله �صفية على الرغم من م�صاوئه وعيوبه، 

ل�صخ�صيات  الُهوية  ت�صكيل  يف  اأ�صا�صي  ربط  ليمثل 

الن�صي بني وفاء  النتقال  ناحية وحالة  الن�ص من 

هذا  وخيانة  الإجنليزي  ملحبوبها  )العربية(  �صفية 

املحبوب لها يف اآن من ناحية اأخرى . 

�صرييل : �صديقة بلندة التي تربط بني الأحداث وبني 

تطور  مراحل  يف  بلندة  وت�صاند  بل  الن�ص،  اأج��زاء 

وعونا  لل�صخ�صية  �صندا  تكون  بحيث  الن�ص  اأح��داث 

لها، بحيث تذكرنا بني الفينة والأخرى مبا مرت به 

بلندة يف حياتها. 

الإداريني يف دار  : رئي�صة املمر�صات وكبرية  ربيكا 

روزديل، وهي حبيبة الدكتور )العربي( حامت حمدان. 

بلندة  اأوامر  تنفذ  �صعيفة،  منك�رصة  �صخ�صية  ربيكا 

دون مناق�صة، تعمل ال�صخ�صية على الربط بني اأحداث 

الفينة  بني  للقارئ  املعلومات  بع�ص  وت�رصيب  الدار 

من  لبد  التي  والقوانني  ال��دار  تاريخ  عن  والأخ��رى 

تطبيقها.

بلندة  اأ�صدقاء   : وفريدي  وج��اك،  ومارتن،  هيزل، 

القمار،  و�صالة  الدار  اأحداث  يف  ي�صاندونها  اللذين 

الُهوية  يعزز  مبا  القارئ  يدعمون  من  اأي�صا  وهم 

ال�رصدية التي ي�صتغل عليها الن�ص . 

على  تعتمد  ال�صخ�صيات  ه��ذه  ف��اإن  عليه  وب��ن��اء   

بينها،  فيما  وال�رصاع(  والرغبة  )التوا�صل  عالقات 

بحيث تنتظم من خاللها اأحداث الن�ص وفكرته، وهي 

دوال  توؤ�ص�ص  التي  التقابل  اأ�صكال  تك�صف  حم��اور 

تقوم  التي  العالقات  تلك  اإىل  ا�صتناداً  ال�صخ�صيات 

مالمح  يحدد  ن�صقي  ن�صيج  يف  لتظهر  بينها،  فيما 

ال�صخ�صية وُهويتها التي ت�صكلها يف مراحل حتولت 

الن�ص وتطوره.

حمور  على  يقوم  العاملي  النموذج  اأن  �صنجد  هكذا   

)الرغبة( الذي تتوخاه الذات وحتركه نحو املو�صوع 

املراد حتقيقه، ليتمو�صع بو�صفه مو�صوعا للتوا�صل 

هذه  اأن  اإىل  بالإ�صافة  اإليه،  واملر�صل  املر�صل  بني 

امل�صاعد  بح�صب  تتغري  ال��ذات  لدى  الكامنة  الرغبة 

ح��م��دان،  )ح���امت  العربية  فال�صخ�صية  وامل��ع��ي��ق؛ 

حتقيق  يف  لديهم  الرغبة  تتمحور   ) وخلف  و�صفية، 

الهجرة  حتقيق  حول  تتمحور  التي  الذاتية  الُهوية 

لهم  يحقق  عمل(   
ُّ

)اأي والعمل  املتحدة،  اململكة  اإىل 

ال�صخ�صية  بينما  اقت�صاديا بل واجتماعي،  ا�صتقالل 

الإجنليزية اأو الإجنبية فاإن الرغبة هنا تن�صوي على 

حتقيق ُهوية تعيينة كونها جميعا تنتمي اإىل )الطبقة 

ثم  الإجنليزي(،  املجتمع  يف  املتو�صطة  الجتماعية 

رغبة  مع  التوا�صل  حمور  �صمن  تلتقي  الرغبة  هذه 

كونها  اإليه  مر�صال  بو�صفها  العربية  ال�صخ�صيات 

حتقيق  على  لت�صاعدها  الطبقة  ه��ذه  اإىل  حتتاج 

)الإجنليزية(  ال�صخ�صيات  هذه  �صتكون  ثم  رغبتها، 

لتحقيق  العربية  لل�صخ�صيات  واملعيق  امل�صاعد  بني 

ومعيقا  م�صاعدا  القانون  �صيكون  بينما  مو�صوعها، 

لل�صخ�صيات الإجنليزية . 

  وبهذا فاإننا �صنجد اأن حمور الرغبة طاغ على �صطح 

الن�ص يجمع بني )الراغب / ال�صخ�صيات( و )املرغوب 

اأخرى  اإىل  حالة  من  النتقال  ليتم  الُهوية(    / فيه 

ال�رصدي  الفعل  ملفوظات  يف  وانف�صال  ات�صال  بني 

يف  حكائية  برامج  �صكل  يف  وتتفرع  تتنا�صل  التي 

اإليه وهما  دورة �رصدية جتمع بني املر�صل واملر�صل 

القيمي  املو�صوع  اإح�صار  حول  الأدوار  يتبادلن 

)بالتبادل(  املر�صل  �صيعتمد  وهنا  بالُهوية  اخلا�ص 

على الفعل الإقناعي )اللفظي؛ الهادئ اأو الغا�صب( اأو 

ذلك  ...(، ويف  الغ�صب  الطرد،  )ال�صلوك؛  الإرغام  فعل 

الذوات حتقيق مو�صوعها،   / ال�صخ�صيات  تن�صد  كله 

بينهما  حمتدم  ال�رصاع  حمور  �صيكون  اأجله  ومن 

اأو  ت�صهل  التي  اأو املعيقات  امل�صاعدات  اعتمادا على 

تعرت�ص طريق الذات لتحقيق مو�صوعها . 

وبناء على )امليثاق التخييلي( فاإننا نقبل باأن تكون 

باأنواعها،وبح�صب مرجعياتنا ذات  ال�صخ�صيات  هذه 

اإذ  الإبالغية،  الناحية  من  ت�صديقية  معرفية  اأبعاد 

التنويعات  بتلك  العربية  ال�صخ�صية  تكون  اأن  نقبل 

�صمن  اأوطانها  عن  املهاجرة  اأمرها،  على  املغلوب 
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قوانني وو�صعيات العامل الواقعي )املرجع( . ونقبل 

الإجنليزية  اأو  الأجنبية  ال�صخ�صيات  تكون  اأن  اأي�صا 

حتديدا �صخ�صيات اأرهقها القانون فاأ�صبحت حتاول 

الهروب منه والتمل�ص من م�صوؤولياته، فهي حتاول 

خالل  ومن   . واحلياة  احلب  على  احل�صول  جاهدة 

دال  اإىل  �صن�صل  والغرب  ال�رصق  عوامل  بني  ال�رصاع 

)�صاأم النتظار( للح�صول على احلرية )الرمز( . 

)�صاأم  يف  الثقافية  واملرجعيات  التخييلي  امليثاق 

النتظار(

العالمات عموما  �صاندلر فاإن درا�صة  بح�صب دانيال 

بالثقافة  يتعلق  ما  بكل  تخربنا  اأن  ت�صتطيع  ل   «

اختزال  ب�صاطة  بكل  ميكن  ل  الب�رصيني؛  والتوا�صل 

الجتماعية  وامل��م��ار���ص��ات  الجتماعي  ال�صلوك 

متعددة  تغريات  ت�صهد  العالمات  تلك  لأن  ذلك   ،»...

وخمتلفة على امل�صتوى التاريخي واحل�صاري، ولهذا 

فاإننا عندما نقراأ ن�صا روائيا فاإن امل�صتوى الرتكيبي 

اأم���ام من���وذج م��ن من��اذج  ل��ه يجعلنا  والأ���ص��ل��وب��ي 

التفاعالت الن�صية التي تن�صاأ داخل الن�ص من ناحية 

القارئ  وبني  وبينه  و�صخ�صياته،  خطاباته  بني  اأي 

من ناحية اأخرى .  

اأو  الن�ص  ُه��وي��ة  ع��ن  نتحدث  عندما  فاإننا  عليه 

بنية  حتليل  اإىل  �صنعمد  فاإننا  ال�صخ�صيات  ُهوية 

و�صفاتها  خ�صائ�صها  ناحية  من  ال�صخ�صيات  تلك 

املحددة، وم�صتويات ذلك الو�صف، ودوال ال�صخ�صيات 

تلك  ف�صاءات  اإىل  بالإ�صافة  املتعددة،  ومدلولتها 

التي تتاأ�ص�ص عليها ُهوية الن�ص، وهذه  ال�صخ�صيات 

ريكور  ي�صميه  ما  خالل  من  �صوى  تن�صاأ  ل  الُهوية 

داخل  ال�صخ�صيات  تعي�صه  الذي  احلياة(  )تاريخ  ب� 

النتظار(  )�صاأم  يف  ال�صخ�صيات  فاإن  ولهذا  الن�ص، 

اأحدهما  عاملني؛  بني  يقع  عام  ف�صاء  �صمن  تعي�ص 

العامل العربي، والآخر العامل الغربي . 

الن�ص يعمالن �صمن  الذين يحددهما  العاملني  اإن    

نظام خطابي و�رصدي معني، تقوم ال�صخ�صيات فيه 

باأدوار خمتلفة تقع جميعها �صمن دور )التو�صط( بني 

ال�صخ�صيات  فيه  تتنقل  دور  وهو  والتنافر،  التوافق 

�صمن  والذاتية  العينية  بني  ما  الأح��داث  �صري  اأثناء 

فاإن  ولهذا   . للن�ص  اخليالية  ال�رصدية  التنويعات 

التاأويل الذي يقوم به  اإل حلظة  ال�صخ�صية ل ُت�صنع 

القارئ، لأنها – بح�صب هامون - لي�صت معطى قبليا 

يوؤ�ص�صه الن�ص منذ بدايته واإمنا يتاأ�ص�ص حلظة التوليد 

“الذات  به  وتقوم  ال�رصد  عرب  الن�ص  يف  امل�صتمر 

امل�صتهلكة للن�ص حلظة التاأويل” . 

خطوط  �صمن  ي�صريان  وال�صخ�صية  احل��دث  ولأن 

الأحداث  اأثناء  م�صتمر  ب�صكل  والنف�صال  الت�صال 

ال�رصدية  املنظومة  تلك  فيه  تن�صاأ  الذي  الف�صاء  فاإن 

هو خا�ص ومتعلق بالف�صاء الذي تنتجه الثقافة يف 

جمتمع ما يف الواقع املمكن للن�ص )عربي / غربي( 

وانعكا�ص هذا الف�صاء على ال�صخ�صية وقدرتها على 

من  الن�ص  ف��اإن  ولهذا  املنظومة،  تلك  داخ��ل  العمل 

خالل تلك العالقات �صينتج جمموعة من القيم التي 

�صت�صكل القيم الإيديولوجية يف الن�ص، وبالتايل فاإن 

وثقافية  تاريخية  متغريات  عرب  �صتنتج  القيم  تلك 

ت�صكل مرجعية الن�ص الروائي يف �صريورته ال�رصدية . 

اأن املرجعيات الثقافية والجتماعية   ولهذا �صنجد 

امل�صتوى  على  القيم  تلك  ت�صكل  عن  امل�صوؤولة  هي 

املج�صدة  الإن�صانية  التجربة  لأن  ذل��ك  الن�صي؛ 

يف  ال�صخ�صية  عمل  على  تنعك�ص  كلية،  �صورة  يف 

الن�ص، وتوؤ�ص�ص لأدوارها، حيث �صنجد اأن ال�صخ�صية 

متعلقة  كليات  م��ن  تنطلق  امل��ه��اج��رة(  )العربية 

بالو�صع القت�صادي ال�صيء يف تلك الدول، وبالتايل 

يف  اقت�صادي  داف��ع  هو  الهجرة  نحو  الدافع  ف��اإن 

عامة،  ذاتية  ُهوية  �صي�صكل  ما  وهو  الأوىل  املرتبة 

ولعل  لل�صخ�صية،  امل�صغر  ال�صكل  هي  الُهوية  وهذه 

من اأهم العوامل البارزة يف هذا الن�ص هو )الراوي( 

بو�صفه )عامل تبليغ/ تلفظي(؛ فهو من يحمل على 

الن�ص،  عليه  يتاأ�ص�ص  ال��ذي  )الُهوية(  فعل  عاتقة 

والفعل  التاأويلي،  الفعل  بتنفيذ  ي�صطلع  جنده  اإذ 

م�صداقية  �صمن  ي�صتغالن  فعالن  وهما  الإقناعي؛ 

على  اعتمد  التي  الإيدولوجية  وتلك  ال��راوي  عمل 

حتقيقها من  خالل فعل التلفظ . 
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من  اأن��واع��ا  ت�صت�صيف  احلديثة  ال��رواي��ة  فتئت  ما 

جتاربها،  وت�صرتفد  اأدواتها،  ت�صتعري  �صّتى،  الفنون 

وت�صتلهم طرائقها يف ال�صياغة والتعبري، متجاوزة 

ة الّنوع«، وهي 
ّ
بذلك، اأ�صطورة »نقاء اجلن�ص« و»هوي

للحواجز  تعزيزا  البع�ص  بها  ث 
ّ
ت�صب التي  الأ�صطورة 

ة 
ّ
الِقرائي لالأعراف  وتوكيدا  الفنون،  بني  القائمة 

ة .
ّ
التقليدي

هذا الرتا�صل جعل الرواية احلديثة خطابا كبريا اأو، اإذا 

ة من الن�صو�ص« 
ّ
ا�صتعرنا عبارة رولن بارت، »جمر

باتت  الفنون  خمتلف  فمن  اللغات،  من  ومهرجانا 

اأقنعتها، وتوؤ�ص�ص  الرواية  خطابها، وتنحت  ت�صتمّد 

رموزها، م�صتبدلة قانون الف�صل بني الأنواع حفاظا 

على خ�صائ�صها، بقانون املزج بينها .

من  الكثري  ب 
ّ
تت�رص وه��ي  احلديثة  ال��رواي��ة  اإّن   .

التعبريات الثقافية  وجتعلها جزءا مكينا من بنيتها 

التقليدية  د 
ّ

ال�رص بعنا�رص  تكتفي  تعد  مل  ة،  
ّ
اللغوي

من  اأي�صا،  تنتجها،  اأ�صبحت  بل   ، تها 
ّ
�صعري لإنتاج 

ة، من  انفتاحها 
ّ
ذوبان احلدود بني الأجنا�ص الأدبي

خمتلف  مع  تفاعلها  من  جديدة،  فّنية  ات 
ّ
قار على 

ة وكاأّن الرواية احلديثة تريد، كما 
ّ
املجالت املعرفي

 
ّ

للحوا�ص الأوىل   الوحدة  ت�صتعيد  اأن  البع�ص،  ذهب 

ة التي توازي وحدة الكون كّله.
ّ
الإن�صاني

احلديثة  ال��رواي��ة  بنية  من   
ّ

يغري مل  الرتا�صل  ه��ذا 

اأي�صا من طرائق   
ّ

بل غري ونظامها  ولغتها فح�صب 

الناقد  هف 
ْ
ر

ُ
ي اأن   

ّ
ال�رصوري من  كان  لها..لهذا 

ّ
تقب

ة 
ّ
القرائي الأع����راف  ع��ن  وي��ع��دل  اأدوات����ه،  احل��دي��ث 

ة التي تقوم على الف�صل بني الأجنا�ص،حتى 
ّ
التقليدي

ويربز  الرتا�صل،  اأ�صكال  بكل  الإحاطة  من  يتمكن 

انعكا�صاته على الرواية احلديثة واإيقاعاتها .

ة غالية ف.ت. 
ّ
العماني الكاتبة  نة 

ّ
ل يف مدو

ّ
واملتاأم

اآل �صعيد يلحظ تواتر هذه الظاهرة، ظاهرة الرتا�صل 

بني الفنون،  يف اأعمالها تواترا لفتا ، فرواياتها ما 

ة، توظف، 
ّ
لغوي ة  وغري 

ّ
لغوي ت�صتدعي فنونا  انفّكت 

ة، خمرتقة، 
ّ
ة واللغوي

ّ
بنباهة فائقة، طاقاتها الرمزي

د التقليدية،  من اأجل تاأ�صي�ص 
ّ

با�صتمرار، اأعراف ال�رص

ات جديدة.
ّ
جمالي

ر 
ّ
ونحن، اإذ ننعطف على هذه الأعمال بالنظر والتدب

رواياتها  ترا�صل  ل 
ّ
بتاأم الورقة،  هذه  يف  �صنكتفي، 

واملو�صيقى  واحلكاية  :ال�صعر،  مع فنون ثالثة هي 

�رصوب  اأكرث  من  نعتربه   الرتا�صل  ..وه��ذا  ة 
ّ
ال�صعبي

الرتا�صل ترّددا يف روايات الكاتبة .لكن هذا ل ينفي 

وجود اأ�صكال اأخرى من الرتا�صل كثرية حتتاج، هي 

الأخرى،اإىل نظر وا�صتقراء. 

�ل�ضعر و�لرو�ية  

النرث  فالريي«  »بول  الكبري   
ّ
الفرن�صي ال�صاعر  ه 

ّ
�صب

بامل�صي، وال�صعر بالرق�ص،واأو�صح اأّن امل�صي كالنرث 

 اإّن 
ْ

يق�صد به �صاحبه اأن ينال غاية، ويحّقق فكرة، اأي

امل�صي وا�صطة قائمة تنتهي ببلوغ الهدف، والو�صول 

والهدف،لي�ص  الوا�صطة  فهو  ال�صعر  ا 
ّ
اأم الغاية،  اإىل 

به  ي�صلك  كالنرث،  امل�صي،  الغاية.  هو  اإمّنا  غاية،  له 

�صاحبه اأق�رص الطرق واأقومها واأقّلها عوجا لي�صل 

اإىل بغيته ولكّن الرق�ص بخالف ذلك ل يتحّقق اإّل اإذا 
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 ترا�سل الفنون ف�ي 

�أعمالها �لرو�ئية

حممد الغّزي *

  *  شاعر واكاديمي من تونس 



اأكرث �صاحبه من اللّف والدوران، واأمعن يف املجيء 

..
ّ
واح والغدو

ّ
والذهاب، واأ�رصف يف الر

من هذه املقارنة ا�صت�صفى »فالريي« نتيجة موؤّداها 

اأّن ال�صعر مفرتق عن النرث ول يلتب�ص به م�صيفا »اأّنه 

والرواية  ة 
ّ

الق�ص عن  وت�صاميا  بعدا  يكون  ما  اأ�صّد 

اللتني ت�صفان حوادث الواقع وتعر�صان م�صاهد من 

احلياة ».

ليوؤكد  ف��ال��ريي«  »ب��ول  �صاقها  التي  احلجج  اإّن 

ُكتاب  اأغ��رت  التي   هي  النرث  عن  ال�صعر  اختالف 

وان�صجام..  تاآلف  جمع  بينهما  باجلمع  احل��داث��ة 

فاإيقاع ال�صعر، واعتبار اللغة مق�صودة لذاتها، وفتنة 

املجاز كانت كّلها من الأ�صباب العميقة التى دعت 

ني  اإىل ا�صتدعاء ال�صعر يف الرواية 
ّ
الروائيني احلداثي

 الذي 
ّ
ة بكر. ومثل اخليميائي

ّ
بحثا عن ذرى تعبريي

كان  ثمني   ليظفر مبعدن  باآخر  كان ميزج عن�رصا 

باآخر  واأ�صلوبا  بلغة،  لغة  ميزج  احلديث    
ّ
الروائي

ليظفر بدللت جديدة .

اإذا  بات   
ّ
الروائي اأّن  ة 

ّ
ال�رصدي احلداثة  وجوه  فمن 

وراق�صا،  ما�صيا  فالريي«  »بول  عبارات  ا�صتخدمنا 

ة، 
ّ
�رصدي لغايات  اللغة  يوّظف   ،، ومغّنيا  راوي��ا 

ة ...اإّنه هذا ال�صاحر الذي 
ّ
وي�صتخدمها لغايات جمالي

املتباينات  املتناق�صات وي�صالح بني  يوؤاخي بني 

يف وحدة ل تنف�صم عراها.

الكاتبة  اأعمال  يف  بو�صوح  تتجّلى  املعاين  هذه 

ة غالية ف.ت. اآل  �صعيد، التي اأتاحت للفنون 
ّ
العماني

اأن تتقارب على تباعدها، وتتجاذب على تنافرها، 

ة القائمة على الف�صل بني 
ّ
م�صتبدلة، الأعراف الروائي

الأجنا�ص والفنون، باأعراف جديدة تقوم على املزج 

بينها .

الرواية  منذ  الكاتبة،  اأعمال  اإىل  ال�صعر  ت�صّلل  لقد   

واإيقاعاته،  ورم��وزه  لغته  وراءه  �صاحبا  الأوىل، 

انتهت  والأ�صياء.بحيث  للعامل  روؤيته  وخ�صائ�ص 

ال�رصد  لغة   : لغتان  فيه  تتقاطع  ف�صاء  رواياتها 

اللغتان ظّلتا ترتافدان، على  ولغة املجاز، وهاتان 

من  وتتفاعالن  الروايات،  هذه  داخل  اختالفهما، 

ة خمتلفة.
ّ
اأجل خلق لغة روائي

اإّن الق�صائد التي اأثبتتها الكاتبة يف رواياتها، وهي 

، اأفقا تف�صح من 
ّ

كثرية، تفتح، داخل البناء ال�رصدي

ميكن  ل  املعاين  من  جملة  عن  ال�صعر  لغة  خالله  

د اأن تف�صح عنها. فلكّل جن�ص طرائقه يف 
ّ

للغة ال�رص

التعبري، وو�صائله يف تاأ�صي�ص الّدللة، واأ�صاليبه يف 

ل..والكاتبة، وهي ت�صتدعي ال�صعر يف 
ّ
خماطبة املتقب

الرواية، فاإمّنا ت�صعى اإىل رفد ن�صو�صها بخ�صائ�ص 

ته 
ّ
بقو  ، ة 

ّ
والرمزي املجازية  بطاقاته  اجلن�ص،  هذا 

لي�ص،  ال�صعر  اأّن  يعني  وهذا  ة 
ّ
واملو�صيقي ة 

ّ
الإيقاعي

يف هذه الروايات، نفال زائدا واإمّنا هو املخرج الذي 

ل ينال بغريه.

 
ّ
ة ال�صاعر من  اأهم

ّ
ب�صبب من كّل هذا  كانت �صخ�صي

ة، 
ّ
الروائي الكاتبة  نة 

ّ
مدو يف  املتواترة  ات 

ّ
ال�صخ�صي

من  الظهور  تعاود  حتى  تختفي  تكاد  ل  ة 
ّ
�صخ�صي

الواقع  تقّدم  اأن  �صاأنها  من  ة 
ّ
ال�صخ�صي .وهذه  جديد 

التي  اآخر خمتلف، من زاوية ثانية غري  من منظور 
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ات. فال�صاعر، كما جاء يف 
ّ
ة ال�صخ�صي

ّ
تنظر منها بقي

د يف 
ّ
اإحدى رواياتها، : » ذو �صوت فريد« وهذا التفر

جوقة  �صمن   احلديثة  الرواية  اإليه  حتتاج  وت 
ّ

ال�ص

تعّدد الأ�صوات فيها.

علينا   يطّل  اجلّنة«  يف  »اأي��ام  الأوىل  الرواية  منذ 

جيله،  كاأبناء  لل�صعر،  ا 
ّ
حمب رجال  ان« 

ّ
»غ�ص البطل 

ن كل �صيء 
ّ
اأحيانا،«يدو الأربعينات، يتعاطاه  جيل 

�صه للق�صائد، ثم ي�صجلها ب�صوته على 
ّ

يف دفرت خ�ص

اأ�رصطة يحتفظ بها، فاإذا ما �صنحت الفر�صة والتقى 

باأحد هواة ال�صعر من اأمثاله، فاإنه ي�صمعه ما اأجنبت، 

كما يقول عبقريته،من كلمات و�صجون«.

وقبل اأن اأوا�صل احلديث عن ال�صعر يف الرواية اأريد 

لأّنه،  ا�صتوقفني  فقد   . الرواية  بعنوان هذه  ه 
ّ
اأنو اأن 

ل، مفعم بال�صعر، بالكثري من ال�ّصعر.ولأّنه، ثانيا، 
ّ
اأو

يحّد  ل  اأفقا  ل 
ّ
املتقب اأمام  تفتح  التي  العناوين  من 

الذاكرة  اإىل  تتداعى  به حّتى  ننطق  اإن  منتهاه..فما 

ني، 
ّ
البابلي اأ�صاطري  يف  ال�صائعة  الفرادي�ص  �صور 

ويف الكتب املقّد�صة، ويف ق�صائد الرومان�صيني من   

الق�صيدة  �صاحب  ي 
ّ
ال�صاب القا�صم  اأبي  اإىل  ملتون 

ائعة : اجلّنة ال�صائعة.
ّ
الر

الّنعيم  و  العروج  مبعنى  يوحي  ل  العنوان  هذا  اإّن 

وال�صقاء.فالبقاء  الهبوط  مبعنى  يوحي  ما  بقدر 

اإىل  النزول   كان 
ّ
»..ث��م ��ام 

ّ
»اأي يف اجلّنة مل يدم غري 

الأر�ص، مع كّل ما تنطوي عليه عبارة  الهبوط من 

وجع النف�صال عن الأ�صل الذي حتّدرنا منه .

ال�صاعرة  »غ�صان«  ة 
ّ
هوي ترتك  مل  الرواية  هذه  يف 

مل  املتلّقي  اأّن  كما  ال��رواي��ة،    
ّ
م�صار على  ظاللها 

ة  
ّ
الفّني روؤاه  اإىل  ة،  ول 

ّ
ال�صعري اإىل جتربته  ف  

ّ
يتعر

وترّق  ت�صّف  الرواية  لغة  جعل  وحده  ح�صوره  لكن 

ة راقية.
ّ
ل اإىل قطعة فني

ّ
وتتحو

ام يف اجلّنة » ظفرت الكاتبة ،  باإحدى 
ّ
منذ كتابة » اأي

التي  ال�صاعر  ة 
ّ
�صخ�صي اأعني  الأث��رية،  اتها 

ّ
�صخ�صي

�صترتّدد يف اأعمالها الالحقة ترّددا وا�صحا.

 « واأ�صيلة  �صابرة  ب«  املو�صوم  الثاين  العمل  يف 

ل ال�صعر اإىل عن�رص مكني من عنا�رص الرواية، 
ّ
يتحو

يتخّلل ف�صولها، وميتزج باأحداثها ووقائعها، فيقطع 

احلقيقة  من  باللغة  ويعدل  ناحية،  من  د 
ّ

ال�رص حبل 

اإىل املجاز من ناحية اأخرى. ال�صعر هنا لي�ص حلية 

 الرواية واأ�صل وجودها.
ّ
اأو زينة ولكّنه لب

طفلة   اأب��و  »�صهم  ال�صاعر  ال��رواي��ة  ه��ذه  اأبطال  من 

 ال�صعر وتتعاطاه .جاء من 
ّ
»املتحّدر من اأ�رصة حتب

يف  جاء  كما  والتنوير،  للتعليم  عمان  اإىل  فل�صطني 

الرواية  .

ال�صائغ   عدنان  دي��وان  من  الكاتبة  اقتطفت  وق��د 

من  »جمموعة  غريبة  �صماء  حت��ت  ب���«  امل��و���ص��وم 

مبثابة  لتكون  الرواية،  منت  يف  اأوردتها  الق�صائد 

بعيد  وهو  »�صهم«   يكابدها  التي  للحال  ا�صتبطان 

عن اأر�صه الأوىل .

واحلرب   
ّ
احل��ب معاين  تتعاورها  ال�صائغ  ق�صائد 

بلحظة  مو�صولة  الق�صائد  ه��ذه  اإّن  اأي  وال�صعر، 

اآخر.  حينا  وعليها  حينا،  لها  ت�صهد  حمّددة  ة 
ّ
زمني

�صّق  اإىل  يعمد  اللحظة  بتلك  يلوذ  ال�صائغ وهو  لكّن 

الق�صور عنها لينفذ اإىل الباقي يف داثرها والّدائم يف 

 العامل، 
ّ

 يف ن�ص
ٌ
لها...كّل ق�صائد ال�صائغ حفر

ّ
متحو

على  ٌق 
ْ
ط��ر تناق�صاته،  فهم  اأج��ل  من  مم�ّص   

ٌ
�صعي

 
ّ
 وا�صتقر

ّ
 على كّل ما ا�صتتب

ٌ
الأبواب املغلقة، احتجاج

ما، �صائدا.
ّ
واأ�صبح معم

جتري  وه��ي  الكاتبة  وّظفتها  امل��ع��اين  ه��ذه  ك��ّل 

ق�صائد ال�صائغ على ل�صان »�صهم »،هذا الفل�صطيني 

بالأغاين  يو�ّصحه  اأّنى م�صى  الذي حمل معه وطنه 

والق�صائد.

من  خم�صو�صة  ف��رتة  يف  ال��رواي��ة  اأح���داث  ت���دور 

وجه  على  عمان   ة،وتاريخ 
ّ
عام  

ّ
العربي التاريخ  

جملة  لإثارة  التاريخني   هذين  اخل�صو�ص،موظفة 

ة املو�صولة بتلك 
ّ
ة وال�صيا�صي

ّ
من الأ�صئلة الجتماعي

املرحلة.
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فتتقافز  رواي��ة،  »عنوان«  تطرق  اأن  كثرياً  ليحدُث 

بعينيك  التجوال  ملجرِد  اأمامك  ال�رصدية  كائناتها 

ما  ذل��ك  �صفحة،   385 بلغت  التي  طرقاتها  يف 

كنت  الياأ�ص«)1(،  »جنون  رواي��ة  يف  وح��دث،  كان 

مندفعة يف التفكري نحو الدللت التي قد ت�صري اإليها 

يف  بالعبارة  ا�صطدمُت  ما  �رصعان  ولكن  عنوانها، 

حافة  على  الراق�صني  القائلة:«اإىل  الإه��داء  �صفحة 

املظلم«)2(،  نفقه  يف  الأبدي  وقوعهم  قبل  اجلنون 

وبني  ال��رواي��ة  طرقات  يف  بحذٍر  التجوال  فقررت 

�صطورها. 

وقعت  اأن  فما  بالده�صة،  حماطًا  التجواُل  هذا  كان 

العني على الر�صم امل�صهدي ال�صينمائي)التلفزيوين(، 

هذا  وعن  روايتها،  يف  كثرياً  الكاتبة  اأجادته  الذي 

الثوب  ر�صم(   (« الو�صيط:  املعجم  يف  ج��اء  الر�صم 

( من ير�صم  الر�صام  خططه خطوطا خفية«)3(، و«) 

عن  اأما  خطوطًا«)4(،  اأو  �صوراً  اأو  اأ�صكاًل  بالقلم 

الفراهيدي:  اأحمد  بن  اخلليل  فيقوُل  امل�صهد،  كلمة 

م�صاهد«)5(، ويف  واجلمع:  النا�ص،  »امل�صهد: جممع 

وم�صاهد  النا�ص،  حم�رص  امل�صهد  ال��ع��رب:«  ل�صان 

اِطن التي يجتمعون بها«)6(، وي�صاء الفكر 
َ
مكة: امَلو

يف  الجتماع  والدراما  الرواية  لأدب��ي  الإجنا�صي 

م�صهد واحد.

دُّ الفنون الأدبية الدرامية هي »اجلانب  َ
اإذ ميكن اأن ُتع

ال�صكلية  امل�صرتكات  اإطار  يف  للرواية«)7(؛  الفني 

الفكرة  تطال  ال�رصوط  وهذه  لكليهما،  والإجنا�صية 

العنا�رص،  اإىل  بالإ�صافِة  اجلن�صني،  كال  توؤطر  التي 

مثل ال�صخ�صيات، الأحداث، الزمان، املكان ...اإلخ)8(؛ 

»بالإمكان  اأّن:  بو�صوح  يعلن  األن  روب��رت  وه��ذا 

تطبيق نظرية القراءة على التلفزيون«)9(، فامل�صل�صل 

الأدبية  اأدبية كالرواية  الدرامي هما رواية  والفيلم 

التقليدية، يتفقان يف العنا�رص ويختلفان يف ال�صكل 

اأكرث  ، و«امل�صل�صل)الرواية الدرامية( باأدبيته 
ّ
الن�صي

تاأثرياً  واأبلَغ  و�صوًل  اأ�رصُع  ته 
ّ
وبفني للواقع،  حفراً 

يف من يعي�ص هذا الواقع«)10(؛ ويكفي عنوان هذه 
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 امل�سهد الدرامي 

فـي رواية »جنون الياأ�ص« 

 �شيخة عبداهلل الفجرية*

  * كاتبة من ُعمان 



هذه  يف  الدراما  لفكرة  منطلقًا  يكون  اأن  الرواية 

والأ�صئلة؛  التناق�ص  يف  غو�ص  فالدراما  الرواية، 

وهو ما يتوفر يف »اجلنون« و«الياأ�ص« معًا.

هو  العنوان  جانب  اإىل  الدرامية  هذه  يع�صد  وما 

كونية   « رواية  به  الياأ�ص(  )جنون  لتغدوا  املكان، 

املكان  هذا  بتاأثري   
ُ
ر ُتَذِكّ  ،)universalisme ”)11

ت�رصح  اأن  دون  التاريخ  عرب  للعامل  يحدث  فيما 

بذلك، اإذ يكفي اأن يتتبع الدكتور ندمي)اخلرائط التي 

العرب  وحق  العربية  فل�صطني  اأر���ص  ح��دود  تثبت 

خرائط  ا�صرتى  كما  واأج��داده��م.  اآبائهم  اأر���ص  يف 

تر�صد جماري الأنهار واملياه يف العراق، وا�صرتى 

يف  اكت�صافها  مت  ونقود  حفريات  من  الآث��ار  قطع 

ولبنان  و�صورية  م�رص  منها  خمتلفة  عربية  بلدان 

واجلزائر(�ص351؛ ومع حتفظ الروائية على جن�صية 

رمبا  ت�صتعملها  التي  الألفاظ  ولكن  �صخ�صياتها 

تدلل عن بع�ص الدول العربية مثل: »املونة، كفاية، 

مثل:  الطعام  نوعية  وحتى  �صامح«،  الطفل  ا�صم 

ال�صيادية،الزيتون والزيت و.. حكايات الدكتور ندمي 

للطفل �صامح عن نكبة ال�صعب الفل�صطيني«، كل هذه 

اإخفاءه عن  اأرادت الكاتبة  الكلمات؛ قد تك�صف �رصاً 

القاريء..

يف  ت�رصعنت  الكونية  ه��ذه  ب���اأَنّ  بعدها   
َ
لنعلم  

الرواية؛ من خالِل املكان واملو�صوع وال�صخ�صيات 

واهتمامات هذه ال�صخ�صيات كذلك.

الياأ�ص«  »جنون  يف  العربية  ال�صخ�صيات  جميع 

الت�صمية باملكان، فهم فقط من »بلد  جاءت مبهمة 

عربي« وال�صخ�صيات كالآتي:

1� الدكتور ندمي ن�رصة: مكافح، لديه قدرات اكت�صبها 
ال�صعور  من  وحترر  والعملية،  العلمية  احلياة  عرب 

العملية  وم�صاكله  املحدود  ك�صبه  ب�صبب  بالدونية؛ 

بن«  �صاعة«بيغ  ت�صبه  بدقة  حياته  مي�صي  �ص9، 

التفكري  املتناق�صة  ندمي  �صخ�صية  ظهرت  �ص10، 

اأَنّ عالقته مبليحة  من  الرغم  فعلى  الأفكار،  ولي�ص 

اإل  فيها،  املتج�صدة  للعروبة  ع�صقه  مبداأ  على  نيت 
ُ
ب

ذ على هذه العروبة بطريقة غري م�رصوعة، 
َ
و

ْ
اأنه ا�صَتح

الال�رصعية  يف  ال��الحم��دود  الإ���ص��ه��اب  درج��ة  اإىل 

الثمن؟!  املدفوع  اجل�صدي  ال�صتعمال  اأو  والبتزاز 

فهو منذ بداية الرواية اإىل اآخرها كان يجتهد يف اأنه: 

»�صريوي ظماأه العاطفي الذي طال اأمده، ويبل �صوقه 

اإىل عروبته الذي اأخمدته تقلبات احلياة« �ص63!

: »اإمعه« �ص320. 2� نافع 
3� مليحة: »زوجة نافع«، هي »الكنز املفقود«�ص18 
بالن�صبة لندمي ن�رصة، وجاء الو�صف ال�صينمائي لها 

وابت�صامتها  الر�صيق  الفارع  قوامها  الرواية:«  يف 

الأ�صود  و�صعرها  الناع�صة  وعيونها  املغرية  العذبة 

الغزير يتدىل اإىل خ�رصها،... املزيج ال�صاحر والوهج 

الغريب والإغراء امل�صيطر«، �ص60-61.

غري  نافع)ابن  زوجة  ومليحة  ندمي  ابن  �صامح:   �4
�رصعي لندمي(.

5� �صاريل �ص374: مالزم يف ال�رصطة الربيطانية 
من ق�صم التحري يف اجلرائم اخلطرية �ص380، قتل 

الأثرية  املقتنيات  اأن �رصق جميع  بعد  ونافع  ندمي 

العربية من بيت ندمي.

الإتقان امل�صهدي يف الرواية:

منحى  ومليحة  ن�رصة  ن��دمي  بني  العالقة  )ت��اأخ��ذ 

عمق  بينهما  امل�صاهد  لتالحق  كان  متلفزا،  دراميا 

امناز اأ�صلوب الكاتبة يف ر�صمه(

احلزمة امل�صهدية الأوىل، عنوانها: اللقاء الأول بني 

ندمي ومليحة.

بو�ص/  �صيربد  �صارع   / ه��وك  قولد  لندن/  م/1  

�صقة نافع   ن/خ/ د

  من اخلارج/عندعتبة باب ال�صقة 

 يف يوم الزيارة، و�صل الطبيب اإىل

 �صقة نافع يف الوقت املحدد، 

حاماًل باقة ورد وعلبة حلوى عربية،

 �صغط على جر�ص الباب، وعندما
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الكالم،  قليلة  �صعيد،  اآل  غالية  الدكتورة  اأّن  رغم 

وحني  والجتماعي،  ال�صخ�صي،  امل�صتوى  على 

ت�صارك  اأن  اعتادت  ة 
ّ
العام الأم��ور  مبناق�صة  ي�صبك 

 
ّ
ين�صب حني  ت�صرت�صل  اأّنها  اإّل  اجليد،  بالإن�صات 

احلديث عن الكتابة، وهمومها، وجتد نف�صها منقادة 

اإذ  طاولتها،  على  بي�صاء  ورقة  ترى  عندما  للبوح 

من  �صيئا  لت�صكب  بيا�صها،  الغو�ص يف  اإىل  ت�صارع 

روحها، وهواج�صها، حماولة الإجابة عن ت�صاوؤلت 

ت�صغلها يف احلياة، والكتابة.

الكاتبة غالية احلا�صلة على   يف هذا احلوار، فتحت 

جامعة  من  الدولية  العالقات  يف  الدكتوراه  درج��ة 

ة،  ذاكرتها، وقلبها، لنا، علما باأنها 
ّ
ووريك الربيطاني

تاركة  الإع���الم،  و�صائل  عن  البعد  ك��ّل  بعيدة  تقبع 

على  حيواتهم  عن  للحديث  ل�صخو�صها  امل�صاحة  كل 

احلوار  هذا  اأّن  ويكفي  اخلم�ص،  رواياتها  �صفحات 

عالقتها  اأن  رغم  حياتها،  يف  للكاتبة  حوار  ل 
ّ
اأو هو 

بالكتابة الروائية تعود اإىل حوايل عقدين من ال�صنوات، 

ة و�صيلة اإعالم اقتحام عاملها، �صوى 
ّ
بل مل حتاول اأي

جملة ن�صوية قابلتها بالعتذار، لذا حاولنا اأن نتو�صع 

من  الق��رتاب  حماولني  امل�صاحة  هذه  يف  باحلديث 

عاملها الروائي، وجتربتها يف الكتابة.  

من  ع��دد  يف  ون�رصتيها  الق�صرية  الق�صة  كتبِت 

ق�ص�صك  من  واح��دة  واختريت  العربية،  املجالت 

العربي  لكتاب  ق�صرية  ق�صة  خم�صني  �صمن  لتكون 

العام 2008-2007. لكنك انتقلت لكتابة الرواية، 

والهدف  املبتغى،  امل��الذ  ال��رواي��ة  يف  وج��دت  هل 

املن�صود؟   

ب�صورة  لي�ص  ولكن  الق�صرية،  الق�صة  كتبت  نعم، 

منتظمة، ورمبا مل تكن البداية هي الق�صة الق�صرية، 

واأيهما  الأول  اأيهما  اأتذكر  ل  حقيقة  الرواية،  بل 

ت��اأِت  مل  ال��رواي��ة  كتابة  ال��ق��ول،  واأ�صدقك  ال��ث��اين. 

اأ�صتيقظ  اأو بتخطيط م�صبق مني، مل  لدرا�صة،  نتيجة 

رواي��ة،  اكتبي  غالية  قائلة:  نف�صي  واأح��دث  يوما 

اأول  وهي  اجلّنة(،  يف  )اأي��ام  رواي��ة  كتابة  وعليك 

عندي  داخلي  حوار  يحدث  مل  كال،  كتبتها.  رواي��ة 

بتلقائية  اأتت  الرواية  فكتابة  الرواية،  كتابة  حول 

اأده�صتني، وحتى الآن ل اأعرف متاما كيف و�صلت 

اإىل كتابة الرواية.

l وقبل ولوج باب هذا العامل، ما الذي كان ي�صغلك، 

درا�صتك  بحكم  ة، 
ّ
ال�صحفي الكتابة  مار�صت  هل 

ة؟
ّ
الأكادميي

التي  املوا�صيع  ح��ول  ت��دور  اهتماماتي  كانت   -

)دور  حت��دي��دا  درا���ص��ت��ي،  اأط��روح��ة  فيها  اأك��م��ل��ت 

معاهدة  على  بالرتكيز  ال�صيا�صة(  يف  ال�صحافة 

�صاأكتب  اإنني  رت 
ّ
بعد تخرجي ت�صو ديفيد(.  )كامب 

ذلك، رمبا  يتم  ولكن مل  لل�صحف،  �صيا�صية  مقالت 

وا�صتولت  ظهرت،  التي  الأخرى  الهتمامات  ب�صبب 

اإجنازها،  على حيز كبري من تفكريي، وتطلب مني 

ل اأعرف بال�صبط ما هو ال�صبب. الذي اأعرفه، اأين مل 

اأمار�ص الكتابة ال�صحفية، ولكن عيني مل تغم�ص عن 

 غالية اآل �سعيد: 

�لرو�ية لعبة ده�ضة ثالثية �لأبعاد 

حاورها: عبد�لرّز�ق �لربيعي *



النظر اإىل ق�صايا ال�صعوب، وهموم النا�ص. رمبا من 

وبداأت  الرواية،  بكتابة  �صلتي  حدثت  املنطلق  هذا 

بال�صورة  لي�ص  وق�صاياهم  النا�ص،  يف طرح هموم 

املبا�رصة،  غري  الأدب��ي��ة  بال�صورة  بل  املبا�رصة، 

لعك�ص  اأكرب  مت�صع  الرواية  كتابة  احلقيقة، يف  ويف 

الذي  الواقع  هو  ه��ذا  ورمب��ا  اخليالية  الت�صورات 

الق�صرية  الق�صة  كتابة  ا�صتبدال  الكاتب  على  يحتم 

التعبري  ال�صخ�صيات  ت�صتطيع  الرواية  يف  بالرواية، 

عن نف�صها، وق�صاياها بطريقة مف�صلة، لديها مت�صع 

اأكرب للعبث بالوقت من غري حدود.

العنوان  وظيفة  »اإن  ايكو  امرييتو  الإيطايل  يرى   l

وظيفة  هي  ما  توحيدها«،  ل  الأفكار  ت�صوي�ص  هي 

العنوان يف رواياتك؟

العنوان،  عن  قال  فيما  �صادقا  ايكو  يكون  رمبا   -

رواياته  من  رواية  اأهم  فعنوان  الت�صوي�ص،  ووظيفة 

لي�صو�ص  ذلك  يفعل  اإنه  الوردة«.  »ا�صم  املتعددة هو 

فكر املتلقي للرواية، كيف يحلل القارئ هذا ال�صم 

التاريخية؟ تتحري، وتظل هناك  الرواية  من منطلق 

ال��وردة،  من  الكاتب  بق�صد  تتعلق  عديدة  اأ�صئلة 

واختيارها عنوانا للرواية.

املهم يف نظري اأن لعنوان الرواية عددا من الوظائف 

قراءته،  يف  البدء  قبل  بالعمل  التعريف  يف  تتمثل 

تو�صيل ر�صالة اإىل �صخ�صيات الرواية نف�صها، اأو يف 

تو�صيح موقف الروائي من العمل نف�صه.

اليقني،  لي�ص وا�صحا على وجه  اأمر  العنوان  تف�صري 

اختلطت هذه املعايري كلها.  ويف عناوين رواياتي 

عنوان )اأيام يف اجلّنة( يريد البطل اأن يخرب القارئ 

ولكنها  جميلة،  متعة  اأي��ام  عا�ص  اإن��ه  البداية  من 

مبعرثة(  )�صنني  رواية  يف  النعيم.  وت�صبه  ق�صرية، 

يظهر لنا ندم البطل فورا، فقد بعرث �صنني عمره ومل 

الأحداث  �صورته  ما  هذا  وطموحه،  مطالبه،  ي�صبع 

العامل  عن  وعزلة  قاتلة  وحدة  للنهاية،  البداية  من 

يف  زجاجاته.  يف  ويتجرعها  كتبه  يف  يقابلها 

ونتعرف  البطل،  نقابل  واأ�صيلة(،  )�صابرة،  رواية 

على املكان الذي اأتى منه حيث تقع جمزرة �صربة 

الرواية  بطلة  باغتيال  الرواية  وتنتهي  و�صتيلة، 

اأخيها، هذا العنوان ملخ�ص لعدد  )�صابرة( على يد 

�صاأم   ( رواي��ة  يف  اأم��ا  امل��وؤمل��ة.  الرتاجيديات  من 

ويحفز  القارئ،  بذهن  يع�صف  فالعنوان  النتظار( 

و�صببه،  ال�صاأم،  م�صدر  ملعرفة  ي�صعى  كي  ف�صوله 

والتاأمل يف احللول املنتظرة، واآفاق امل�صتقبل.

�صني، 
ّ
املهم النا�ص  على  الروائية  اأعمالك  ترّكز   l

همومهم،  وتناق�صني  حياتهم،  تتناولني  وفيها 

ملاذا الرتكيز على املهم�صني دون �صواهم من فئات 

املجتمع؟

- اأتفق معك، ن�صتطيع القول: اإن �صخ�صيات رواياتي 

�صفوف  قبل  من  وامللفوظني  املهم�صني،  من  جّلها 

املجتمعات، و�صفوتها. لهذا ال�صبب، جتد �صخ�صياتي 

التي  املجتمعات  اأط���راف  على  بع�صوائية  تعي�ص 

بو�صوح  يعك�ص  النا�ص  ه��وؤلء  واق��ع  اإن  لفظتها. 

ينتمون  التي  املجتمعات  يف  ال�صيا�صات  اختالل 

اأو  عربا،  كانوا  اإن  بوؤ�صاء،  عن  نتحدث  نحن  لها، 

بع�ص  متلكه  مما  الرغم  على  ذلك  يحدث  غربيني، 

هذه املجتمعات من موارد اقت�صادية وفرية، وهنا 

مربط الفر�ص، و�رص التناق�ص.

اإىل  الهجرة  على  حاليا  احلا�صل  التهافت  ويكفيك 

الغرب على �صفن الغرق، تلك ال�صفن تقف �صاهدا على 

ا�صطراب حياة هوؤلء املهم�صني املنهكني. خذ عندك 

رواية  يف  )معو�ص(  و�صديقه  )خلف(  ال�صخ�صيتني 

)�صاأم النتظار(، هما يج�صدان هذه الهجرة ومعهما 

املتعلم الناجح الطبيب )حامد حمدان(، ويف رواية 

اأنه  اإل  لندن،  اأيام يف اجلنة(، وجدنا )غ�صان( يف   (

هربا  اللجوء،  يف  �صالته  وجد  مهاجر  الآخ��ر  هو 

رمبا  املهجر،  ويف  بلده.  يف  عليه  حلت  وقائع  من 

نتيجة عدم قدرته على الندماج يف املجتمع، مثل 

وتركه  املجتمع،  لفظه  اأمثاله،  من  كبري  عدد  حال 

حدوث  وميكن  والإدم��ان.  واملر�ص  البطالة،  يعاين 

الفرد،  يف�صل  املجتمعات،  �صنوف  �صتى  يف  ذل��ك 

فيهاجر، ويف املهجر يعاين، ب�صبب عدم القدرة على 

الفرد  واجتماعية،  �صخ�صية  م�صاكل  اأو  الندماج، 
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والدكتور  بالنار.  الرم�صاء  من  ي�صتجري  كمن  هنا 

تواجدت  لو  رمب��ا  املحرتم  الطبيب  ن�رصة(  )ن��دمي 

ملا  مهنته  ملمار�صة  املتطلبة  العوامل  جمتمعه  يف 

ل�صبب ما جلاأ اىل  الآخر  الغرب، ولكّنه هو  نزح اىل 

واإىل  ب��الده،  اإىل  و�صوقه  حنينه،  وظل  بريطانيا، 

العامل ال�رصقي ملتهبا مل يروه حتى ع�صقه ل�)مليحة( 

العربية، زوجة )نافع(.

l لكنك تعي�صني و�صعا حياتيا، واجتماعيا خمتلفا، 

بعيدا عن هذه الفئة، �صواء يف املجتمعات العربية، 

اأو غريها من جمتمعات العامل؟

- كالمك �صحيح، حياتي بعيدة عن حياة من اأكتب 

اأنني ل�صت بعيدة �صمعا،  اإل  الواقع،  عنهم، وهذا هو 

ونظرا، وتفكريا، عما يدور حويل من هموم، وق�صايا 

النا�ص يف كل مكان  التقط هواج�ص  النا�ص. جتدين 

اأحّل فيه، ويف احلقيقة يف داخلي األهج بل�صان ال�صكر 

البعيدة عنهم. ومن  واأنا  للذين قربوين من عاملهم 

خالل حرية الكتابة الروائية قمت برتكيب، واإعادة 

همومهم،  عن  وحتدثت  حياتهم،  ل�صرية  �صياغة 

وطموحاتهم واأحالمهم، وعن خماوفهم. وهنا تقع 

الروائي،  للعمل  واملفجرة  لالأدب،  املفيدة  املفارقة 

ب�صخ�صياته،  مبا�رصة  �صلة  تربطه  ل  غريب  كاتب 

تلك  حل��ي��اة  ي�صل  ك��ي  يجتهد  ال��وق��ت  نف�ص  ويف 

ال�صخ�صيات، ويج�صدها للقارئ، يوجد خطان لل�صري، 

ويتالحمان،  الطرق،  مفرتق  يف  يلتقيان  ولكنهما 

ويت�صاركان الأفراح، والأتراح.

ل اأعرف متاما ملاذا لل�صخ�صيات املهم�صة احل�صور 

واأقول،  اأخرى  مرة  اأعود  ولكن  رواياتي،  يف  الأبرز 

الآداب  جمالت  من  جمال  اأي  يف  القول،  �صح  اإن 

غالبا اأنت ل تختار ال�صخ�صيات التي يدور تفكريك 

ال�صخ�صيات  حولها، فهي حتل �صيفة على روايتك، 

تختارك.  التي  هي  الأمكنة  حتى  ورمبا  تختارك، 

تقابلك ال�صخ�صيات من دون ترتيب م�صبق، بع�صها 

خمتلف  من  وتكون  اليومي،  تعاملك  يف  تقابلك 

بني  من  تلقاها  رمب��ا  والطبقات،  احل��ي��اة،  دروب 

امل�صافرين معك يف القطار، والطائرة، اأو املنتظرين 

�رصاء  طابور  يف  والواقفني  الأط��ب��اء،  عيادات  يف 

يف  حولك  من  اجلال�صني  اأو  ال�صينما،  وتذاكر  اخلبز، 

الباعة  بني  اأو  احلالقة،  �صالونات  ويف  املطاعم، 

وجتدهم  كرث،  هم  الراوية  �صخ�صيات  املتجولني. 

يف اأماكن كثرية، وخمتلفة، بع�صها ممن ل تعرفهم 

الأوىل. وجوه هوؤلء  الوهلة  اأو قد تعرفهم من  اأبدا، 

تت�صّلل بحذر حتى جتد  ثم  ذاكرتك ومن  تنطبع يف 

الفنية، فهي تتمدد على �صطور  اأعمالك  اإىل  طريقها 

و�صفحات رواياتك، اأو ق�صائدك، اأو قما�ص لوحاتك 

والنحناء  الر�صوخ  من  منا�صا  جتد  فال  الفنية، 

لإرادتها، وتنفيذ مطالبها.

ه��ذه  مت��ّك��ن  اأداة  اإىل  ال��ك��ات��ب  ل 
ّ
ي��ت��ح��و وب��ذل��ك، 

ثقايف  اأو  اجتماعي،  م�صتوى  اأي  من  ال�صخ�صيات، 

وجدت  التي  املح�صور  املحيط  من  اخلروج  كانت، 

ال��رواي��ة.  ع��امل  اأي  واأرح���ب  اأو���ص��ع  ع��امل  اإىل  فيه، 

واملهم�صون  العك�ص،  ولي�ص  تختارنا،  ال�صخ�صيات 

اأعمايل  يف  واقعا  �صاروا  حتى  معي،  فعلوا  هكذا 

الروائية كلها. 

وكثريا ما متر من اأمامي �صخ�صيات، اأعرفها، اأم ل 

اأعرفها، فاأتطلع اإليها، واأمعن النظر يف وجوهها، يف 

اأنطق  اأكاد  اأغوارها، وقراءة همومها.  حماولة ل�صرب 

اأ�رصار وخبايا،  ال�صخ�صية من  مبا يدور داخل راأ�ص 

ومتاعبك  همومك،  اأدرك  لها  اأق��ول  كاأنني  اأ�صعر 

ومعاناتك، اأو اأعرف الذي يقف خلف فرحك، وحبك 

واقع  من  ال��رواي��ة،  كتابة  تبداأ  هنا  وم��ن  للحياة. 

كما  ال�صخ�صيات  فيه  دخلت  فني  قالب  يف  متخيل 

تختار هي، ذلك ينطبق على ال�صخ�صيات املهم�صة، 

وغريها من ال�صخ�صيات.

l يعتقد البع�ص اأّن الكتابة ينبغي اأن تدور حول ق�صايا 

التي  اليومية  احلياة  الدخول يف  دون  ة كربى، 
ّ
وجودي

يعي�صها املهم�ص، كيف تنظرين لهذا الطرح؟

الفرد  حياة  وتلم�ص  مت�ص،  كثرية  ق�صايا  هناك   -

ولديه  و�صيا�صيا،  اجتماعيا  املهم�ص  الفرد  العادي، 

احلاجة،  وم��رارة  والفقر،  كالبطالة،  كثرية  هموم 

واملر�ص، واحلرمان من العمل، وال�صكن، وغريها من 
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ال�صخ�صية  والأمور  والق�صايا،  وال�صغوط،  امل�صاكل، 

تتحدث  ل  املهم�ص  رواي��ة  ال�صائكة.  والجتماعية 

عن ال�صيا�صة املطلوبة يف العمل الروائي من منظور 

ال�صيا�صة مدفونة يف  اأنك �صتجد  اإل  املتلقي املثقف، 

امل�صاكل العادية، واليومية التي متر بها ال�صخ�صيات 

العي�ص  اأج��ل  من  حت��ارب  ل  �صخ�صياتنا  املهم�صة. 

بالفكر، ول بالقلم، فقرها حرمها من فر�ص التعليم، 

ي�صعه  حينما  تعي�صه  الذي  بالواقع  حتارب  ولكنها 

الروائي يف م�صاهد كثرية، وخمتلفة كحارة ال�صفيح، 

اأو مذلة الإدمان التي يعاين منها املهم�ص. تلك هي 

الظهور  ال�صيا�صة، حلما و�صحما، ولي�ص �رصطا عليها 

ال�صيا�صي  الف�صاد  الع�صكري،  ال�صتبداد  ث��وب  يف 

والإجرام، اأو بطولت املثقف الذي يقراأ كتبا كثرية، 

اأو  الإن�صانية،  الق�صايا  ملتهبة عن  يكتب مقالت  اأو 

يفكر بعمق يف العمل الأدبي ونتائجه.

التي ت�صدرت  الروايات  اإن  بيتا،  ال�صعر  واأزيدك من 

الأولوية، وجنحت عامليا، اأغلبها مل ترتكب اأحداثها 

ال��ع��امل،  يف  وتفكر  ت��ق��راأ،  مثقفة  �صخ�صية  على 

�صاحة  يف  واقفة  �صخ�صية  اأو  ال�صعوب،  وم�صاكل 

طلقات  عاٍر  ب�صدر  تتحدى  اأو  القمع،  عن  تتحدث 

الناجحة  العاملية  ال��رواي��ات  الع�صكر.  ر�صا�ص 

�صخ�صيات عادية  وتدور حول حياة  تبداأ،  معظمها 

نا�ص  بحياة  الرواية  تتعلق  مهم�صة.  و�صخ�صيات 

املغمورة،  والبلدات  ال�صفيح،  بيوت  يف  يعي�صون 

حتوم  وبرتع  بالب�رص،  املكتظة  ال�صغرية  واحلارات 

الطريق، وال�صوارع  اأو على قارعة  البعو�ص،  حولها 

يف قاع املدن. نوع معي�صة هوؤلء النا�ص متثل �صورا 

التي  املجتمعات  وواق��ع  احلياة،  لق�صوة  وا�صحة 

عزلتهم، واأخرجتهم من ال�صجل الجتماعي وحب�صت 

من  يهمهم  فيما  ال�صيا�صية  امل�صاركة  على  قدراتهم 

الق�صايا التي تتحكم يف حياتهم وم�صائرهم.

وحم��ف��وظ،  وم��ارك��ي��ز،  دي��ك��ن��ز،  ت�صارلز  رواي����ات 

من  وغريهم  القدو�ص  عبد  واإح�صان  ود�صتوف�صكي، 

الكتاب املعروفني حمليا، وعامليا تبداأ ب�رصد حول 

حياة اأنا�ص عاديني، ومهم�صني وعاطلني عن العمل، 

روايات  تلك  ال�صجون.  ق�صبان  األقوا خلف  الذين  اأو 

اأو  �صيا�صي،  ال�صالح يف وجه  �صاهر  لي�صت عن بطل 

اأو عن املثقف عميق التفكري، ذاك �صياأتي  ع�صكري، 

الف�صاد  تظهر  وفنية  مبطنة،  وبطريقة  بعد،  فيما 

ال�صيا�صي، والع�صكري وحتطيم القيم. 

جمتمعات  يف  ال�صاحقة  اأغلبيتهم  ب�صبب  ورمبا   l

العامل ككل؟

اأك���رث م��ن غ��ريه��م ي��ول��دون يوميا،  -ن��ع��م، ف��ه��م 

ال�صيا�صية  الأن��ظ��م��ة  تنتجهم  وي��ت��ك��اث��رون، 

حمليا،  الفا�صلة  والجتماعية  والق��ت�����ص��ادي��ة، 

وعامليا. مثل هذه الأنظمة املختلة تخلق مهم�صني، 

من  املرفهة  ال�صفوة  تخلق  مما  اأك��رث  وحمتاجني 

املهم�صني،  من  بكثري  اأقل  اأعدادهم  هوؤلء  النا�ص، 

ال��ف��ق��راء،  ع��امل  ع��ن  ع��زل��ة  يف  يعي�صون  وجت��ده��م 

رواياتي  يف  يكون  اأن  غريبا  لي�ص  اإذا  واملهم�صني. 

الفئات  من  غريهم  عن  اأك��رب  ح�صور  للمهم�صني 

يف  واأراه���م  ال��ع��امل،  جمتمعات  يف  الأغلبية  فهم 

بوؤ�صاء  من  الكبرية  الأع��داد  والأمكنة.  الأزمنة،  كل 

تلعب  وم�رصحا  متنف�صا،  لها  جتد  اأن  يجب  العامل 

عليه اأدوارها، ومن عليه تن�رص ق�صاياهم، واآلمهم، 

اأف�صل  الرواية  �صطور  يف  وجدت  ورمبا  وهمومهم، 

الطبيب  ب�رصير  اأ�صبه  للمهم�ص  الرواية  لذلك.  مكان 

الأطباء  عيادات  اإىل  يلجاأ  املقتدر  بينما  النف�صي، 

الباهظة  التكلفة  دفع  على  قدرته  ب�صبب  النف�صيني 

الروائي  املهم�ص ل يجد غري حرب  العالج،  جلل�صات 

يغ�صل فيه همومه، فكيف نحرمه من قطرات حرب ل 

ت�صمن ول تغني من جوع؟.

يف  در�صت  طويلة،  �صنوات  بريطانيا  يف  ع�صت   l

هي  ما  الدكتوراه،  على  ح�صلت  حتى  جامعاتها 

تاأثريات تلك التجربة احلياتية على اإنتاجك الروائي؟ 

- تلك الفرتة لها تاأثري كبري على اأعمايل الروائية، 

ل �صك يف ذلك. ما ح�صل رمبا كان باإرادتي، ورمبا 

اأحيانا جتدين  اإرادتي، ل�صت على يقني،  كان خارج 

اأرجح الحتمال الثاين، اإنها لعبة القدر.

اأما �صوؤالك عن تاأثري التجربة الربيطانية، فذلك اأمر 
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حميطه،  عن  نف�صه  عزل  ي�صتطيع  ل  فالفرد  معقد، 

وبخا�صة اإن عا�ص فيه فرتة طويلة، كما هو احلال 

معي. ل ت�صتطيع اأن تغم�ص عينيك عن ال�صخ�صيات 

كانت  ل��و  �صيما  ل  املحيط،  ذل��ك  يف  ت��دور  التي 

الفنون  من  غريها  اأو  كالكتابة،  فنية  ميول  لديك 

الأخرى. ب�صبب اإقامتي الطويلة يف الغربة ت�صتطيع 

حم�صورة،  �صبه  الروائية  اأع��م��ايل  �صارت  القول 

وكما  واملجتمعات،  والأفراد،  املكان،  تعك�ص  وهي 

يختار  فيما  خمريا  ولي�ص  م�صري،  الروائي  اآنفا  قلت 

الفنية.  لأعماله  وق�صايا  واأماكن  �صخ�صيات،  من 

الروائي  قلم  ت�صري  التي  هي  والق�صايا  ال�صخ�صيات 

وفر�صات الفنان وا�صابع املو�صيقي و�صوت املغني 

ولي�ص العك�ص، وهذا هو احلال معي.

اقامتي  ط��وال  مفيدة  جتربتي  كانت  احلقيقة،  يف 

يف  ع�صت  فقد  لندن،  وعا�صمتها  بريطانيا،  يف 

الدكتوراه، كما ع�صت  لندن بداية حت�صريي لدرا�صة 

خارجها. عرفت اأنا�صا ومل�صت واقع حياتهم، اأحيانا 

يف  اأع�ص  مل  لو  رمب��ا  بعد.  عن  واأحيانا  كثب،  عن 

النا�ص  ه��وؤلء  معرفة  فر�صة  وجدت  ملا  بريطانيا 

من خمتلف الطبقات، واجلن�صيات، والأعمار، تعرفت 

على �صري، وواقع حياتهم، حلوها، ومرها. بع�صهم 

من  امل�صتمر  وال�رصاع  والغربة،  العزلة،  اآلم  حمل 

واللغة،  بالهوية،  التم�صك  اأجل  من  اأو  البقاء،  اأجل 

يف  حتقيقها  ال�صهل  من  لي�ص  اأمور  تلك  والتقاليد، 

بالذات.  الربيطاين  واملجتمع  الغربية،  املجتمعات 

وهو  وثمني  مقد�ص،  والوقت  العمل طويلة،  �صاعات 

وحتقيق  ال�صناعة،  لتقوية  يهرولون  �صيء،  اأثمن 

الغربية  الدول  م�صرية  ليواكبوا  بالتقدم  ي�صمى  ما 

الأخرى. وهنا يظهر �صوؤال يف غاية الأهمية: من اأين 

ياأتون بالوقت لاللتفات اإىل الذي يجرى من حولهم، 

العي�ص  ي�صاركونهم  الذين  الأ�صخا�ص  مع  والتفاهم 

يف ذات الرقعة ومل�ص همومهم؟

لالأ�صف ال�صديد، ل وقت للقيام بتلك املهمة الإن�صانية 

العمل  زميل  الآخ��ر،  الإن�صان  م�صاكل  احل�صارية. 

الأخ�صائيني  اإىل  بب�صاطة  حتويلها  يتم  واجل��ار، 

ال��دوائ��ر  وظيفة  تلك  والنف�صيني،  الجتماعيني 

احتياجات  مع  التعامل  يف  املتخ�ص�صة  احلكومية 

الأفراد واملجتمعات. 

هل  ذلك؟  من  واإن�صانة  ككاتبة،  موقفك  هو  وما   l

خ�صت مع اخلائ�صني؟

- اإن الهتمام مبن حويل، والنتباه لالآخر، �صاعدين 

ال��ن��ا���ص، تلك هي  يف ���رصد احل��ق��ائ��ق، و���ص��رب واق���ع 

ويرفع  الواقع،  ي�صنده  اخليال  من  ن�صيج  رواي��ات��ي، 

الربيطاين  املجتمع  وت�صعب  ات�صاع،  اإن  قيمته.  من 

والق�صايا،  امل�صاهد،  مبختلف  تعج  رقعة  منه  جعل 

والتداخل، والت�صارب ال�صيا�صي، واملايل، والق�صائي، 

ملت�صيدي  حي  م�رصح  ذلك  والإن�صاين،  والجتماعي، 

خارج  الوقوف  يكفيك  مثلي.  الفني  اللهام  فر�ص 

اإنك لن ترى  الغروب،  القطارات يف وقت  حمطة نفق 

غروب ال�صم�ص كما نراها يف بالدي، ف�صحبهم كثيفة 

حتجب اأ�صعة ال�صم�ص، و�صوءها. ولكنك �صرتى غروبا 

الفرحة منعك�صة على  العمل،  اأ�صميه غروب يوم  اآخر، 

اجلهات  خمتلف  يف  املهرولني  امل�صافرين  وج��وه 

للعودة اىل بيوتهم، اأو اإىل احلانات الكثرية لالحتكاك 

يومهم.  ومتاعب  همومهم،  وغ�صل  البع�ص،  ببع�صهم 

املجتمع  والوجوه يف  امل�صاهد، وهذه،  مثل هذه  من 

يف  وو�صعتها  رواياتي،  �صخ�صيات  كونت  الربيطاين 

قالب فني، اعت�رصت هذه ال�صور، وامل�صاهد املختلفة 

ن�رصة(  )ن��دمي  الدكتور  جتد  املكان.  ه��ذا  واق��ع  من 

حامال الذبيحة ل�)مليحة(، وهي تقطر دما، كاأنها جثة 

غدر بها، ويريد حمو اثار جرميته. امل�صاهد الكثرية، 

بها  تعج  التي  ال�صخ�صيات  بها  تقوم  التي  والأدوار 

الأر�صفة غنية، ومده�صة، وثرة، من ال�صعب جتاهلها، 

اأو التخلي عن متعة تركيبها بطريقة فنية يف رواية، 

ق�صة، م�رصحية، قطعة مو�صيقية، اأو لوحة فنية.
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اأدركا ما تعنيه حرية املونولوج اخلالد 

فاقت�سما احلديث بينهما  

خورخي لويس بورخيص وإرنستو ساباتو
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1975 مار�س   1
ها هو ذا بورخي�ص و�ساباتو. 

ة أية أية 
ّ
أي
ّ
أياأي أويل اأويل أويل  فال  بدّقة،  بدقة، ولهما  ة، ولهما  بدقس بدقسولهما  ولهما  و� و�سف  سف  و�س و�سف  ف  و� عن  و�سأمتنع  عن  و�سأمتنع  عن  و�اأمتنع  عن  أمتنع 

وال  هما، 
ّ
هما، مهما، م مسمس ي� الذي  ي�ساء  الذي  ساء  ي�س الذي  ي�ساء  الذي  اء  للف� وال  للبا�سهما،  للف�سأهمية  وال  للبا�سهما،  للف�سأهمية  وال  للبا�سهما،  للف�اأهمية  وال  للبا�سهما،  أهمية 

أثاث.الأثاث.الأثاث. الحتى لالحتى ل

ودة، التي تتجاوز سودة، التي تتجاوز سودة، التي تتجاوز  أحتمل وزر هذه الالمباالة املق�اأحتمل وزر هذه الالمباالة املق�سأحتمل وزر هذه الالمباالة املق�سأحتمل وزر هذه الالمباالة املق�

يل واجلزئيات.سيل واجلزئيات.سيل واجلزئيات. سعن ذكر التفا�سعن ذكر التفا�

ل االنقطاع والتنازل.سل االنقطاع والتنازل.سل االنقطاع والتنازل. أف�اأف�سأف�سأف� بَدل املعاينة احلثيثة، 

عدد  عدد أت��ذّك��ر  عدد أت��ذك��ر  أت��ذكاأت��ذّكأت��ذّك��ر  أن اأن أن  ذل��ك،  ذل��ك، ��ق  �ك، ��ق  ذل�أح��ّق ذل�أح��ق��ق  ّأح��ّق��ق  أح��قالأح��قال يكفيني  ك��ان  لذلك، 

ؤى، التي تركاها حبي�سة الورق.وؤى، التي تركاها حبي�سة الورق.وؤى، التي تركاها حبي�سة الورق. أحالم والر
ّ
أحالم والر
ّ

أحالم والرالأحالم والرال ا

ألزمهما األزمهما ألزمهما  أن اأن أن  هو  آن، الآن، الآن،  ا يحركني  ال��ذي  هم 
ّ
يحر ال��ذي  هم 
ّ

الّن يحر  ال��ذي  النهم  يحر  ال��ذي  هم  ك��ّل

الكاتب  خّلفها  ال��ت��ي  الكاتب م،  خلفها  ال��ت��ي  الكاتب م،  فها  ال��ال��ال ������ �أح���أح�� أح��الأح��ال ا ع��ن  ّب��ال��ت��ح��ّدب��ال��ت��ح��ّدث 

أوراق.الأوراق.الأوراق. بورخي�ص، كما الكاتب �ساباتو، رهينة ا

ر نافذ احلذق، هذا الذي حققه هذان 
َ
ر نافذ احلذق، هذا الذي حققه هذان ور نافذ احلذق، هذا الذي حققه هذان و

ُ
وسوس إنه لتقاطع �
ُ
إنه لتقاطع �
ُ

إنه لتقاطع �اإنه لتقاطع �سإنه لتقاطع �س

الّلذان يدركان ما تعنيه حرية املونولوج  اللذان يدركان ما تعنيه حرية جالن  ذان يدركان ما تعنيه حرية جالن  الر
ّ
الر
ّ

ال��ذات  حم��ادث��ة  ه��و  الكتابة  معنى  ال��ذات الأن  حم��ادث��ة  ه��و  الكتابة  معنى  ال��ذات الأن  حم��ادث��ة  ه��و  الكتابة  معنى  أن  ( اخل��ال��د 

بتقا�سم  يقبالن  اليوم  هما  وها  العزلة!(؛  بتقا�سم سة  يقبالن  اليوم  هما  وها  العزلة!(؛  بتقا�سم سة  يقبالن  اليوم  هما  وها  العزلة!(؛  ة  سومعاي�سومعاي�

احلديث، للحظات.

ؤلفات التي وؤلفات التي وؤلفات التي  و بورخي�ص و�ساباتو هما جمموع املو بورخي�ص و�ساباتو هما جمموع امل إناإناإّن

واحلياة  خّلفاها،  التي  والريبورتاجات  خلفاها، جاها،  التي  والريبورتاجات  فاها، جاها، 
ّ
خلدب التي  والريبورتاجات  خلدبجاها،  التي  والريبورتاجات  جاها، 

النواق�ص  وكذا  طيفها،  النواق�ص ألوان  وكذا  طيفها،  النواق�ص ألوان  وكذا  فها، 
ْ
طي ألوان 
ْ
طي طياألوان  ألوان  بجميع  اها ساها ساها  عا� عا�سالتي  سالتي 

اساسًا، وهذه  أي�اأي�سأي�سأي� التي عانيا منها؛ وهما العني والعمى 

احلوارات!

لديكما  وه��ل  حلم؟  لفظة  لكما  توحي  مب  ب��ارون: 
َ
مب ب��ارون: 
َ

الرغبة يف احلديث عن احللم؟

أنت مثال، يا بورخي�ص. ماذا تعني لك اأنت مثال، يا بورخي�ص. ماذا تعني لك أنت مثال، يا بورخي�ص. ماذا تعني لك  أنت مثال، يا بورخي�ص. ماذا تعني لك أجل.  أنت مثال، يا بورخي�ص. ماذا تعني لك أجل.  أجل. اأجل.  أجل. �ساباتو:  أجل. �ساباتو: 

لنا يف  التي ترتاءى  لنا أي تلك احلقيقة  التي ترتاءى  لنا اأي تلك احلقيقة  التي ترتاءى  أي تلك احلقيقة  ؤيا، وؤيا، وؤيا،  الر ة 
ّ
الرح الرحة  ة  حسحس س�س�

أحالم؟الأحالم؟الأحالم؟ ا

أ اأ أ  ا بنا. ولنبد
ّ
ا بنا. ولنبدإذن، هيا بنا. ولنبدإذن، هي
ّ
إذن، هي
ّ

إذن، هياإذن، هيا د. 
ّ
د. جيد. جي وع سوع سوع  سبورخي�ص: هذا مو�سبورخي�ص: هذا مو�

أنت الذي خطرت بباله هذه الفكرة.اأنت الذي خطرت بباله هذه الفكرة.أنت الذي خطرت بباله هذه الفكرة. بك 

ص�ساباتو: منذ قرون وقرون، مل يتوقف حديث النا�ص�ساباتو: منذ قرون وقرون، مل يتوقف حديث النا�ص

كتاب  تذكر  فهل  �الأح��الأح��الم.  أح�الأح�ال ا املرئية يف  احلقيقة  عن 

عنوان:  يحمل  ال��ذي  احل��واري   Cicéron ي�رشون سي�رشون سي�رشون  س�س�

أكادمييون؟الأكادمييون؟الأكادمييون؟ ا

يتذكر  يتذكر اأنه  يتذكر اأنه  أنه  ب تفيد  باارة  تفيد  اارة  بس تفيد  بسارة  تفيد  ارة  سإ�سإ� إ�اإ�ا ب باأ�سه  باأ�سه  باأ�سه  أ�سه  ر بورخي�ص  بيحرك  أ�سه  ر بورخي�ص  بيحرك  أ�سه 

الكتاب.

�أحاديـــث م�شرتكــــــة )3 - 3(

إرن�ستـو �ساباتـواإرن�ستـو �ساباتـوإرن�ستـو �ساباتـو إرن�ستـو �ساباتـو بورخي�ص و إرن�ستـو �ساباتـواإرن�ستـو �ساباتـوإرن�ستـو �ساباتـو بورخي�ص و إرن�ستـو �ساباتـواإرن�ستـو �ساباتـو 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  

ترجمة: �أحمـد �لويــزي *

حمورحمور



راأى  باأنه   Lupulus ليوبوليو�ص  يحكي  �ساباتو: 

باأّن  اأدرك  ا�ستيقظ،  وحني  احللم،  يف  هومريو�ص 

الوهم. بعدها، ي�ساأله �سي�رشون عن  ذلك �رشب من 

�سبب اعتقاده باأّن ما راآه وهم، فيجيب ليوبوليو�ص: 

الأّن جتّلي هومريو�ص يف احللم، كان باأقل احليوية 

عليه  رّد  عندها،  الواقع.  يف  املوجودتني  والكثافة 

االأح��الم  اأ�سغاث  باإمكان  ب��اأّن  قائاًل  �سي�رشون 

ت�ستلزمه  الذي  االإدراك،  من  كثافة  اأ�سّد  تكون  اأن 

ليوبوليو�ص  حجة  ت�سبح   ،
ّ
ثم ومن  حو. 

ّ
ال�س حاالت 

عن  حينها،  نت�ساءل  اأن  ينبغي  لكن،  �سديدة.  غري 

الّدليل  التي تلزمنا، حتى نقيم  الّدامغة  ة 
ّ
نوع احلج

ور التي ترتاءى لنا يف االأحالم، 
ّ

القاطع على اأن ال�س

ا �سور حقيقية اأو غري ذلك. فالّنمر الذي يظهر 
ّ
هي اإم

لنا يف احللم، ميكنه اأن يكون اأدعى للفزع من الّنمر 

احلقيقي.

حو غالبا ما 
ّ

بورخي�ص: زد على ذلك، اأّن حلظات ال�س

تكون فرتات مليئة بالفتور واالرتخاء. األي�ص كذلك؟ 

الكتب،  تقدمي  ومنا�سبة  املوؤمترات،  اأثناء  ة 
ّ

خا�س

وحفالت ال�ساي،،، الخ.

املقابل،  يف  احللم  يكون  اأن  املمكن  ومن  �ساباتو: 

كاالأدب متامًا: اأ�سّد اإقناعا!

طعمًا  لالأحالم  اإن  اأقول  قد  جهتي،  من  بورخي�ص: 

زا. فقد راأيُتني هذه الليلة مثال، اأحتدث يف احللم 
ّ
ممي

و�سمرتهما  اجلثة،  كبريتي  معًا  كانتا  امراأتني،  اىل 

داكنة تبلغ حّد ال�سواد؛ لكّني الحظت اأثناء ذلك، باأّن 

االأمر ال يتعلق بامراأتني، واإمنا بواحدة لها راأ�سان. 

واحلال اأننا لو وجدنا اأنف�سنا وجها لوجه مع �سخ�ص 

براأ�سني، الأ�سبنا بال �سك اإذن، باأزمة خوف �سديدة! 

لكّن هذا بدا يل اأمرا طبيعيا يف احللم، وين�سجم كثرياً 

نة يف نف�ص الروؤيا. مل 
ّ
مع االأحداث االأخرى املت�سم

اأدرك اأين اأ�رشفت على الدخول يف كابو�ص، اإال حني 

ذلك،  مع  يل  بدا  راأيته  ما  لكّن  وح�سب.  ا�ستيقظت 

من  للحلم،  باأّن  نت�سور  اأن  ميكننا  وبهذا،  كابو�سا. 

غري اأدنى �سك، طعمًا خمتلفًا ومميزا كما لليقظة. اأنا 

اأدرك ب�سكل عام باأين اأحلم، حني اأندمج ب�سكل فعلي 

يف احللم... واإين الأجهل ال�سبب الذي يوؤول اإليه هذا...

�ساباتو: لي�ص من ال�سعب � واحلالة هذه � فهم �سبب 

مع  ال�ّساجن  احلديث  يف  انخرطت  فكلما  االأمر.  هذا 

اإال  اأم ال،  تها �سوداء 
َ
امراأة براأ�سني، �سواء كانت ب�رَش

و�سار مبقدورك اأن تدرك باأّنك تعي�ص بداهة، اأطوار 

واإمّنا  بالّطعم،  االأمر  يتعّلق  ال  )ي�سحكان(...  حلم!... 

مب�ساألة الراأ�سني!

بورخي�ص: لدى �سوبنهاور حجة تبدو يل االآن، باأنها 

قابلة للّدح�ص: كتب هذا الفيل�سوف يقول اإّن احلياة 

واالأحالم �سفحاٌت تنتمي لنف�ص الكتاب، واأننا كلما 

قراأنا ال�سفحات مت�سل�سلة ومنتظمة، كان معنى ذلك 

اأننا نحيا، اأما حني نت�سفحها فقط بغري ت�سل�سل وال 

انتظام، فاإّن معنى ذلك اأّنا نحلم.

 
ٌ

�ساباتو: هذا اأي�سا ال يقنعني مطلقًا. اإّن احللم كتاب

اآخر، ولي�ص جمرد �سفحات من كتاب احلياة القابلة 

للت�سّفح بغري انتظام. اإنه كتاب ينتظمه منطق اآخر، 

األفناه  ا 
ّ
عم ا 

ّ
تام اختالفًا  خمتلفة  حبكة  وت�سبطه 

وناألفه.

ة اأخرى لكانط، ال تعجبني هي 
ّ
ة حج

ّ
بورخي�ص: ثم

اليقظة،  حالة  يف  للوقائع  اإّن  يقول  اأي�سا.  االأخرى 

ال  بينما  ل�سنوات،  تدوم  اأن  ميكنها  واآث��اراً  عواقب 

وجود لذلك يف االأحالم. فكاأّن هذه مل حتدث. وبناء 

ز 
ّ
على هذا الكالم، يكون من املتعنّي علينا، حتى مني

حالة احللم عن حالة اليقظة، اأن ننتظر ع�رشين �سنة، 

اىل ثالثني...

املدى  اإّن  �سليمة.  غري  كذلك  احلجة  هذه  �ساباتو: 

خمتلف  برغ�سون،  �ساغه  الذي  باملفهوم  الزمني 

ة يف االأحالم عن املدى الزمني املرتبط بحالة 
ّ
كلي

اأن  ميكنها  احللم  يف  واح��دة  دقيقة  اإّن  ال�سحو: 

اأي�سا،  واالأح��داث  للوقائع  اأّن  مثلما  قرونا.  تعادل 

اآثاراً وعواقب وخيمة يف االأحالم، ميكنها اأن تدوم 

لقرون، مبعنى لدقائق!

نكون  اأن  املمكن  من  هذا،  جانب  واىل  بورخي�ص: 

التي نحلم فيها،  اللحظة  الواقع، يف ذات  قد خلقنا 

فحني  بنا.  ترتبط  التي  املا�سي  عنا�رش  كافة  مع 

 Macedonio Fernàndez قال ما�سيدونيو فرينانديز 

لدنا � اأنا والكون � �سنة 1874، فاإن قوله هذا 
ُ
باأّنا و

كان جمرد مزحة، الأّن من املمكن اأن يولد قبل ذلك 

اىل  اال�سارة  باأّن  تعلم  اأنت  واح��دة.  بثانية  الوقت، 
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�سنة 1874، اإمنا هي م�ساألة اإميان ال اأكرث.

 Russell را���س��ل  برتراند  قاله  م��ا  ت��ذّك��ر  �ساباتو: 

رب القدمي. قال اإن مب�ستطاع 
ْ
بخ�سو�ص ثقوب اجَلو

ثانية  يف  مثقوبة،  بجوارب  جد 
ُ
و يكون  اأن  الكون 

واحدة قبل تاريخ ن�سوئه الفعلي! ال �سيء من كل ما 

التي  الكفيلة،  ة 
ّ
احلج يعطينا  باأن  كفيل  اإذن،  تقّدم 

من �ساأنها اأن تنت�رش للحقيقة النهارية، على ح�ساب 

احلقيقة الليلية.

اإاّل  النوع،  نف�ص  من  اأخ��رى  ة 
ّ
حج ثمة  بورخي�ص: 

يف  املت�سمنة  وه��ي  ة، 
ّ
جمالي طبيعة  ذات  اأّن��ه��ا 

موؤلف �ساتوبريان Châteaubriant املو�سوم بعنوان: 

عبقرية امل�سيحية. يقول هذا ال�ساعر اإّن من العبث اأن 

نفرت�ص باأّن بداية اخلليقة، وهي اللحظة امل�سمولة 

باأهمية ق�سوى، كانت تّت�سم بنق�ص ذريع. مبعنى اأّنه 

ال ينبغي لنا اأن نفرت�ص عدم وجود الّطيور يف تلك 

�ص، اأو اأّن االأ�سجار مل تكن وقتها 
ْ
ي
َ
البداية، واإمنا الب

هناك، واإمّنا البذور وح�سب. لقد قال �ساتوبريان اإن 

نني؛ ولوال ذلك 
ّ
ال�س لها ماليني  باأ�سجار  ن�ساأ  العامل 

لوجدنا اأنف�سنا بني اأح�سان عامل بئي�ص وكئيب. اإال 

اأن هذه بالطبع، لي�ست �سوى حجة ذات ا�ستطيقية.

اأعترب  يجعلني  قد  الذي  الّدافع  اأفهم  ال  اأنا  �ساباتو: 

باأّن البي�سة اأدعى للبوؤ�ص من الّطائر؟! لكن، على كل 

حال، اأريد اأن اأ�سري يف �سياق هذا اال�ستدعاء لالأفكار 

ة الداح�سة لفكرة خلق العامل 
ّ
املتداولة، اىل اأن احلج

يف �ستة اأيام، حجة جتعلني دائما اأبت�سم. وهي كما 

ر االأجنا�ص، 
ّ
ال يخفى عليك، تلك احلجة القائلة بتطو

اإله  هناك  كان  اإن  منقر�سة...  �سخمة  وببهظيات 

ميكن  الذي  ما  اأرى  ال  فاأنا  العامل،  خلق  على  قادر 

اأن مينعه من خلق ذلك العامل باأحفورياته الّل�سيقة 

بتلك البهظيات املنقر�سة!

كتابًا    Ph. Gosse غو�ص  فيليب  اأّل��ف  بورخي�ص: 

اأّن  على  يوؤّكد  فيه   ،  Omphalos اأومفالو�ص  بعنوان 

اهلل حني خلق العامل، خلقه مبا�سيه، وهذا املا�سي 

لي�ص خياليًا؛ مبعنى اأنه مل يكن، وهو يخلق العامل، 

حينها،  عدم.  من  باحليوانات  وال  باالأ�سجار  ياأتي 

�سخر منه النا�ص، ورّدوا عليه قائلني: معك حّق، فقد 

االأر���ص،  حتت  طبقات  يف  االأحفوريات  اهلل  اأخفى 

ّل بذلك عمل االأركيولوجيني. �سِ
ُ
لي

�ساباتو: وليخترب اإميان املعتّدين باأنف�سهم.

بورخي�ص: ما يّت�سح من كّل هذا، هو م�سكل الزمن. 

اخللق  بلحظة  �سمنيًا  الت�سليم  منهم  يقع  فالنا�ص 

وماذا  بعدها:  يت�ساءلون  ما  �رشعان  لكنهم  االأوىل، 

اللحظة،  تلك  قبل  وقبل  اللحظة؟  تلك  قبل  ح��دث 

وهكذا دواليك اىل ما ال نهاية.

ق 
ّ
نطب كوننا  ع��ن  ناجم  ه��ذا  اأّن  اأعتقد  �ساباتو: 

عنا�رش  ال�ستيعاب  امل�ساغة  ة 
ّ
الذهني التمثالت 

خالد  بال�رشورة  هو  �سيء  على  املتناهي،  العامل 

اخلا�ص  التناق�ص  مبداأ  ق 
ّ
نطب ونحن  نهائي.  وغري 

لها  وحقائق  وقائع  على  االأر�سطي،  ومبنطقنا  بنا، 

بالتاأكيد منطق اآخر. لكن، وحتى اأعود اىل مو�سوع 

امل�ستحيل  م��ن  ب��اأن  اأق���ول  بورخي�ص،  ي��ا  احللم 

الربهنة على اأّن حقيقة احللم هي �رشب من الوهم، 

فينجم عن ذلك اأن حقيقته تكون اأقل �ساأنًا من تلك 

باأن  راأيت  فقد  حو. 
ّ

وال�س اليقظة  بحاالت  املرتبطة 

جميع احلجج التي �سقناها يف معر�ص ها احلديث، 
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داد. وهناك اأي�سا 
ّ
ة وال�س

ّ
هي حجج خالية من ال�سح

حجة تّت�سل مب�ساألة االن�سجام. فمن املقطوع به اأن 

االأحالم روؤى ال تخ�سع اىل االن�سجام بالكّل. لكن، مَل 

اأن تكون خا�سعة لالن�سجام؟  ينبغي على احلقائق 

الذي  االن�سجام  منطق  اأخرى،  ة 
ّ
مر هذا  ق 

ّ
نطب نحن 

ة، على كون خال�ص ال 
ّ
اكت�سفناه يف حياتنا النهاري

يتما�سى مع هذا املنطق.

يف  نرغب  فحني  الن�سيان.  حال  بورخي�ص: وكذلك 

تذّكر �سيء ما، ينبغي لنا اأوال اأن نكون قد ن�سيناه، 

اإّن  الذاكرة.  يف  ا�ستح�ساره  اأوان  ذلك  بعد  لياأتي 

احللم هو �سكل من اأ�سكال هذا الن�سيان.

�ساباتو: من املجدي لنا حقا، اأن نن�سى حالنا، وما 

باأننا  اأتعتقد  واإاّل  اليوم.  ن�سف  طيلة  عليه  نحن 

قادرون على موا�سلة العي�ص، دون ذلك الن�سيان؟

جر... تابة، وي�سملنا ال�سّ
ّ
بورخي�ص: �ستحّل بنا الر

�ساباتو: اأعتقد اأن ما �سيحّل بنا هو الياأ�ص واجلنون. 

ال �سبيل للمرء يف عي�ص حياته دون اأحالم، ومن غري 

خيال كذلك.

ع�ساء،  غذاء،  فطور،  مهمو�ص(:  )ب�سوت  بورخي�ص 

 فطور، غذاء،،، من غري طبق فيه اأحالم... ال 
ّ
�ساي، ثم

�سّك اأن االأمر �سيكون غري حمتمل بالكّل. األي�ص كذلك؟

يبت�سمان.

ك.
ّ
�ساباتو: دعنا نوا�سل التحليل، اإن كان االأمر يهم

املو�سوع  ه��ذا   
ّ
اأح��ب دم��ت  ما  ال؟  ومل  بورخي�ص: 

كثرياً.

الكثافة   
ْ
حجتي ج��ان��ب��ًا  ِعد 

ْ
لنب اإذن،  ���س��اب��ات��و: 

قول  ن�ستطيع  باأّنا  معي  الحظ  لكن،  واالن�سجام... 

رات اجلنون واالنخطاف، التي 
َ
و

َ
ال�سيء نف�سه عن �س

الواقع،  االأولياء والقّدي�سني. فاأي درجة من  تعرتي 

وفية والقّدي�سون؟ من 
ّ

 نوع منه، يراه هوؤالء ال�س
ّ

واأي

رة 
ْ
�سو �سي�رشون ت�سري اىل  باأن حوارات  جديد، نرى 

بتيوليتانيو�ص  املرتبط  احل��وار  وخا�سة  اجلنون، 

يا  اأراك،  »اإين  �سائحا:  هتف  الذي   Tulitanus
اأدرانا  من   

ّ
ثم حّقًا؟  يراه،  اأال  لكن،  اأراك!«.  اأولي�ص.. 

بالعك�ص؟

ال�سّك  بها  نقطع  اأن  ميكن  حجة  ة 
ّ
ثم بورخي�ص: 

ففي  روؤيته.  االآخرون على  يتفق  ما  باليقني، وهي 

اأما يف اليقظة، فنحن نتقا�سم  احللم، نكون وحدنا. 

مع االآخرين روؤية االأمور. ومع ذلك، اأعتقد باأن حتى 

هذه اأي�سا، لي�ست بحجة.

�ساباتو: متاما. هذه كذلك لي�ست �سديدة. فمن املمكن 

دائما  ة 
ّ
ثم احللم؛  يف  حتى  االآخ��ر  هناك  يكون  اأن 

اآخرون، يقا�سموننا االأحالم.

الت�سجيالت  ت�سمح  ال  ما،  ب�سيء  بورخي�ص  يتلفظ 

بتمييزه.

يت: »االآخرون«، 
ّ

�ساباتو: لكن هذه احلجة الذائعة ال�س

قليال.  النظر  فيها  اأمعّنا  لو  كذلك،  هي  ت�ستقيم  ال 

جميعا.  نحن  نراها  التي  املائدة،  هذه  هنا  اأمامنا 

هذه  يف  عيني.  اأغم�ست  اأين  معي  افرت�ص  لكن، 

احلالة، اأنا ال اأراها. وباإمكاين اأن اأذهب اأي�سًا، واأنا 

على تلك احلال، اىل حّد اإنكار وجودها. واإذا قيل يل 

باأن االآخرين يرونها مع ذلك، فاإّن هذا ال يكفي اأي�سا 

اأرى  ال  اأنا  دمت  ما  اإيل،  بالن�سبة  وجودها  الإثبات 

املائدة، وال حتى االآخرين. واإن رّد علي اأحدهم قائاًل 

باأين على االأقل اأ�سمعهم، فاإّن هذه احلجة نف�سها قد 

مم. واإذا ما 
ّ

ال ت�ستقيم اأي�سًا، يف حالة اإ�سابتي بال�س

ت من نعمة اللم�ص، فاإين لن اأقوى 
ْ
رم

ُ
ت يدي، وح

َ
ُقطع

ة. لذلك، 
ّ
على متثل وجود املن�سدة كذلك، بهذه احلا�س

ما قيمة االآخرين يف مثل هذه احلالة الق�سوى؟ اإن 

ال  مبثابة  الفل�سفي،  امل�ستوى  على  هي  احلجة  هذه 

�سيء. هنا، �سنجد اأنف�سنا تقريبًا، نحيا الو�سع نف�سه 

الذي نكون عليه، ونحن نحلم. اإّن حقيقة هذا العامل 

اأحد  ال  اأن  بحكم  الواقع،  من  باأدنى  لي�ست  الليلي 

ي�ستطيع اأن يرى ذلك، اأو يتمثله.

�سمن  يوجد  الذي  الوحيد  الأّن  بالفعل،  بورخي�ص: 

ة 
ّ
حج ة 

ّ
وثم احل���امل...  ال�سخ�ص  هو  الو�سع،  ذل��ك 

اأخرى لربتراند را�سل Bertrand Russell، يقول فيها: 

�سنفرت�ص باأّن الكون غري موجود، وكذلك االأ�سالف 

 اإذا به 
ّ
والطفولة. واأّن العامل يف حلظة غري موجود؛ ثم

املمكن  من  لذلك،  املا�سي.  فنتقا�سم  بعدها،  يوجد 

يا  االآن،  قلته  ما  فيها  قلت  التي  اللحظة  تكون  اأن 

�ساباتو، قد انتمت �سلفًا اىل املا�سي.

�ساباتو: اإّن عمليات اال�ستدالل التي �ساغها بريكلي 

Berkeley غري قابلة للّدح�ص، اإذن. حتى ولو اأنها 
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اأدنى دح�ص وال ت�ستلزم  مثلما قال هيوم، ال تقبل 

اأدنى يقني. األي�ص كذلك، يا بورخي�ص؟ اإنك اأنت من 

كتب هذا يف ق�سة: فويني�ص اأو الذاكرة.

They admit of no refutation and pro�  بورخي�ص:

ت�ستلزم  وال  دح�سًا  تقبل  ]ال   .duce no conviction
اعتقاداً[.

�ساباتو: متامًا. لذا، يدافع هيوم عن وجود املن�سدة، 

اأّن  مبعنى وجود الواقع كحقيقة كاملة، من منطلق 

 عنه 
ّ

هذا الوجود هو فعل اعتقاد Belief، مثلما عرب

بلغته.

للتفكري،  يتعاطى  حني  اإّن��ه  يقول  كان  بورخي�ص: 

الدنيا،  باأمور  ين�سغل  اأن  ما  لكن،  فيل�سوفًا؛  يكون 

ومي�سي يف �سوارع اإيدمبورغ واأزقتها، مثل اأ�سباهه 

االآدميني الذين يحيون حياتهم اليومية، حتى يكّف 

عن التفكري كفيل�سوف، ليغدو جمرد مهوو�ص يهذي 

حلالة  مطابق  الفيل�سوف  و�سع  اإن  االآخرين.  مثل 

ل املنذورة للعزلة، اإذن.
ّ
التاأم

اجلحيم.  مب�ساألة  ترتبط  كلها  الق�سية  هذه  �ساباتو: 

واأنا اأعلم باأّنك تهتم اأي�سا، بهذا االأمر اهتمامًا كبرياً.

ما  على  ي�سادق  كي  يده،  بورخي�ص  ك 
ّ
حر ببطء، 

انحنى يف �سمت باجتاه املكان،  ثم  �ساباتو،  قاله 

الذي كان هذا االأخري يتواجد فيه.

اجل�سد،  يف  منغر�سة  اأنها  رغم  وح، 
ّ
ال��ر اإّن  �ساباتو: 

اىل  تنتمي  الته، 
ّ
حتو اّتباع  اىل  بالتايل  وم�سطرة 

يف  م��وج��ودة  غ��ري  فهي  ��ز: 
ّ
مم��ي اأنطولوجي  نظام 

 
ْ
ا�ستطاعت واإذا  الفلكي.  الزمان  يف  وال  الف�ساء، 

ذلك  مع  تبقى  قد  اإج��راءات  عرب  اجل�سد،  »مغادرة« 

دائرة  خارج  حينئذ،  مكانها  تاأخذ  فاإّنها  موؤقتة، 

ة بالن�سبة اإليها، حلظة 
ّ
الزمان واملكان. لن تكون ثم

ة. واحلال اأّننا جميعا نعلم باأّن هناك 
ّ
ة وال بعدي

ّ
قبلي

املنام،  يف  معينة  روؤى  له  ترتاءى  من  النا�ص،  من 

وبع�ص من يحد�ص مبا قد يقع يف امل�ستقبل. وميكن 

�رشح بكون اأّن الروح 
ُ
لهذا االأمر، اإذا ما �سلمنا به، اأن ي

تكون لها قدرة على االنفالت من اأ�رش اجل�سد، اأثناء 

ثقل  من  ر 
ّ
فتحر فر، 

ّ
ال�س من  تتمّكن  وبذلك،  النوم. 

ة، 
ّ
وق�سي متعالية  �سماء  عرب  الزمن،  واإك��راه  اجل�سد 

املاقبل  للحظات  فيها  وجود  ال  منطقة  اىل  لتبلغ 

وال للحظة املابعد، اأي اىل حيث تكمن تلك الوقائع 

اأو بج�سده فيما بعد،  واالأحداث، التي �ستحل باملرء 

اإّن  لل�سقاء.  اأو  لل�سعادة  كتماثيل  اإما  خمّلدة،  وهي 

اإذن، لي�ست  االأحالم بالن�سبة ملن ميلك فّن تاأويلها 

�سور  هي  واإمن��ا  املا�سي،  من  متبقية  اآث��ار  جمرد 

ورموز حتد�ص بامل�ستقبل.

اإليه، بنف�ص االهتمام االأدبي  ظّل بورخي�ص ي�سغي 

ق�س�ص  اىل  ي�ستمع  حني  دائمًا،  عليه  يبني  ال��ذي 

فانط�ستيكية، اأو يحكيها. لكن، بنف�ص ال�سّك والريبة 

يف �رشح ما قيل، على االأرجح.

 تعبري وجهه عن اجلّد املفعم 
ّ
اأما �ساباتو فكان ينم

بالوله.

يف  ينتظرنا  ما  هو  املوت  اأن  ومبا  لكن،  �ساباتو: 

امل�ستقبل، فاإّن ثمة اأ�سغاث االأحالم التي ال ميكن اأن 

تكون �سوى جمموعة روؤى، تنذر باجلحيم امُلعّد لنا.

اأال تعتقد معي باأّن ال�سماء  بورخي�ص )جاّداً(: لكن، 

واجلحيم لي�سا �سوى جمرد ابتكار لغوي، يا �ساباتو؟

�ساباتو: اأنا اأعتقد باأنهما حقيقة، مع اأن هذا ال ينبغي 
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اذجة 
ّ
اأن يعني باأنهما ي�سريان اىل تلك احلقيقة ال�س

اإّن  الكنائ�ص.  يف  االأطفال  يتلقاه  ما  مثل  للغاية، 

املجانني،  ك��الم  وك��ذا  ال�سعراء  وروؤى  الكوابي�ص 

الذين »مل يعودوا ي�سيطرون على اأنف�سهم« )واأدعوك 

التي  النافذة،  ة 
ّ
اللغوي ال�سيغة  هذه  يف  ن 

ّ
التمع اىل 

منذ  النا�ص  بني  املتداولة  العبارة  هذه  عنها   
ّ

تعرب

األفاظ  جمرد  ولي�ست  حقائق،  كلها  هي  ال��ق��دمي!(؛ 

الذين ي�سادفون  لقد كان هوؤالء  فة. 
ّ

مكّد�سة ومر�س

يتهام�سون   ،Ravenne رافيني  �سارع  يف  دانتيه 

ال�ساعر  ذلك  راأوا  كلما  املقد�ص،  اخلوف  من  بنوع 

و�سامت،  الوجه  �ساحب  وهو  منهم،  بالقرب   
ّ
مير

زار  ال��ذي  ذا  هو  »ها  البع�ص:  لبع�سهم  فيقولون 

بو�سوح  راأى  قد  دانتيه  ب��اأّن  واأعتقد  اجلحيم!«. 

رهيب، مثله يف ذلك مثل اأي �ساعر عظيم اآخر، ما ال 

يكاد يلمحه اأو يحد�ص به عامة النا�ص، اأبدا. واأعني 

ما يكون مب�ستطاع االإن�سان العادي روؤيته، بكيفية 

املوؤقت،  موتنا  هو  الذي  النوم،  وقت  وا�سحة  غري 

ومرتع اأحالمنا.

من  تخلو  ال  بريبة  اإليه  اأ�سغى  )وق��د  بورخي�ص 

يف  وال  �سماء  يف  اأعتقد  اأاّل  اأكرث  ينا�سبني  وداع��ة(: 

جحيم، واأن اأعتربهما جمرد مبالغات لغوية.

�ساباتو: بعبارة اأخرى، اأنت تعترب اأن ق�س�سك جمرد 

اأخرى...  حلقائق  اكت�سافًا  ولي�ص  لفظية،  ابتكارات 

 تعبريه، فابت�سم(. يف هذه احلالة، اأنت � �سواء 
ّ

)تغري

�سئت، اأم كرهت � مكت�سف حلقائق اأخرى.

ة. 
ّ
احلج بهذه  لك  �ساأت�سّدى  كل...  على  بورخي�ص: 

�سيء كائنا  اأكون قبل كل  االإبداع،  اأنهمك يف  حني 

عدمي االأهمية.

�ساباتو: وّفر توا�سعك، واأجبني بو�سوح فل�سفي: هل 

تعترب باأّن دانتيه وميلتون ي�سعران مبا ت�سعر به؟

ب، اأعتقد اأّن ما من فعل 
ّ
بورخي�ص )وهو يبت�سم(: طي

من اأفعايل ي�ستحق اأن يجازى، اأو يعاقب ب�سكل دائم 

و�رشمدي.

�ساباتو: من املمكن للجحيم اأن يوجد ب�سكل �رشمدي، 

دون اأن تعاقب اأنت ب�سكل �رشمدي.

يرتبط  ��ًا، 
ّ

خ��ا���س �سيئًا  اأذك���ر  زل��ت  م��ا  بورخي�ص: 

بالفرتة التي كنت خاللها اأتواجد بني اأع�ساء كني�سة 

املورمون، يف والية يوتاه Utah بالواليات املتحدة 

ف برجل دين كان يحّدثني 
ّ
االأمريكية. فقد بلغ التطر

مبلغا عظيما، حتى اإنه قال اإننا حني نفارق العامل 

�سنوا�سل  فاإننا  ال�سماء،  اىل  ونرتقي  االأر���س��ي، 

تطورنا الفيزيولوجي، اىل اأن نتمّكن رمبا بعد قرون 

اأنف�سنا وقد �رشنا منتلك موهبة  روؤية  وقرون، من 

عاملنا  خلق  ذل��ك،  بعد  مبقدورنا  لي�سري  ة، 
ّ
اني

ّ
رب

بجمالياته  وخا�سة  ونباتاته  بحيواناته   ،
ّ

اخلا�ص

النهائية حتديدا،  االإمكانية  وهذه هي  واأخالقياته. 

بالن�سبة الأع�ساء كني�سة املورمون.

بالن�سبة  االأم��ر  هذا  �ساخرة(:  )بابت�سامة  �ساباتو 

اىل  االأ�سل  يف  ينتمون  الذين  املورمونيني،  لهوؤالء 

اىل م�رشوع  اأ�سبه ما يكون  املهرة، هو  التجار  فئة 

األي�ص  ال�سخ�سي.  ح�سابهم  اىل  ين�ساف  جت��اري 

كذلك؟

بورخي�ص: اإمنا هذه فكرة جميلة. )تتيه به النظرات(. 

فكرة اأن يتمكن االإن�سان من خلق عامله اخلا�ص!...

فرتة توقف.

اأن  وفناجني،  ب��اأك��واب  ل 
ّ
م

ُ
حم طبٌق  علينا  فر�َص 

نن�سبط لواقع القهوة واملاء.

�ساباتو: اأعتقد باأّن هذا هو ما يقوم به بع�ص الفنانني 

وال  املورمون،  طائفة  اىل  ينتمون  ال  الذين  الكبار، 

ي�سطرون اىل انتظار قرون وقرون. فهوؤالء يخلقون 

وقيمها  وحيوانها  بب�رشها  اخلا�سة،  عواملهم 

االأخالقية واجلمالية.

بارون: يحدث اأن اأنقل لكما هنا، اأ�سئلة يطرحها علي 

يعلمون  الذين  الفنانني  كبع�ص  اآخ��رون،  اأ�سخا�ص 

امل�ساهمة  يف  ويرغبون  احل���وار،  ه��ذا  مبجريات 

ذات  جمعني  فقد  ا�ستف�ساراتهم.  خالل  من  باإثرائه 

امني، 
ّ
الر�س بع�ص  وبني  بيني  دار  نقا�ص  مثاًل،  يوم 

كانت  اإذا  ما  معرفة  هي  ورائ��ه  من  الغاية  كانت 

فقط  هو  االإب��داع  اأّن  اأم  مطلقة،  خلق  عملية  هناك 

ف �سخ�سي...
ّ
د اجتهاد، وت�رش

ّ
جمر

باإبداع  اأوؤم��ن  ال  اأن��ا  يقاطعني(:  )وه��و  بورخي�ص 

اأبداً، ال على  الأي مطلق  الأّن ال وجود هناك  مطلق، 

الخ.  االأ�سكال،،،  وال  اخلطوط،  وال  االأل��وان،  م�ستوى 

 
ّ
الكم رت 

ّ
ت�سو اإذا  اأق��ول:  ه��ذا،  على  اأبرهن  وحتى 
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عن  ينجم  وما  امل��وج��ودة،  احليوانات  من  الهائل 

ممكنة  �سور  على  للح�سول  بينها  الرتكيب  عملية 

باأّن  تدرك  اأن  باإمكانك  �سار  امل�سيخة،  للوحو�ص 

احلديقة احليوانية الفانط�ستيكية ماأهولة جّداً، اأكرث 

ا هي عليه احلديقة احليوانية احلقيقية. ومع ذلك، 
ّ
مم

�ستالحظ  الأنك  احلقيقة،  يف  احلال  هي  لي�ست  فهذه 

التنني، يف  اأو  نتور 
ّ
ال�س على  دائما  يقع  باأن خيالنا 

يتم  مل  التي  الّنمل،  اأن��واع  من  الكثري  ة 
ّ
ثم اأن  حني 

الوحو�ص.  اأنواع  عدد  بكثري  تفوق  وهي  اعتمادها، 

اأّن عدد عمليات الرتكيب املمكنة، التي  وهذا يعني 

من املفرت�ص اأن تفوق عدد االأفراد، مل تتحقق بعد. 

ل الوحو�ص نف�سها، وتكرار 
ّ
فنحن منيل دائما اإىل تخي

اخلطاطات امل�سيخة ذاتها.

ا، الق�سد من 
ّ

اأفهم، لتعبي رمب اأظّن باأين مل  �ساباتو: 

الأطروحة  باأن  يل  يبدو  فاإنه  يكن،  ومهما  كالمك. 

وهي  �سمعته،  ملا  بالن�سبة  حمال   Plotin اأفلوطني 

حمدود،  عددها  االأفالطونية  االأفكار  ب��اأّن  القائلة 

نهائية،  لي�ست غري  بينها  القائمة  الرتكيبات  بينما 

فرتة  بعد  العمليات  تلك  �ستنتهي  اإذ  االأخ��رى.  هي 

ى 
ّ
ي�سم زمنية معينة اىل تكرار نف�سها، وهذا هو ما 

بالعود االأبدي.

كذلك:  هيوم  عليه  يوؤّكد  ما  هذا  اأج��ل،  بورخي�ص: 

نة للكون حمدود، مما قد يجعل 
ّ
عدد العنا�رش املكو

ر، بال�رّشورة.
ّ
عمليات الرتكيب بينها تتكر

واإذا ب�ساباتو يختم اجلل�سة.

تغادر  وبالظالل  مت، 
ّ

ال�س يلّفها  باالأ�سوات  واإذا 

موعد  عن  يتاأّخر  الذي  اأنا(،  )ظّلي  واحد  اإال  ال�سّقة، 

بكيفية  ال��غ��رف��ة،  يف  ل��وح��ده  فمكث  االن�����رشاف، 

م�سبوهة.

اال�ستماع  موا�سلة  يف  �ساذج  اأم��ل  يحدوين  ك��ان 

اإليهما، دون اأن يكونا موجودين بالقاعة!

1975 مار�س   8
»حياة  يلي:  مبا  بورخي�ص  يعرتف  كتبه،  اأحد  يف 

وموت: هذا ما ظّل ينق�ص حياتي«.

م�سيئة  »كانت  يلي:  ما  نقراأ  العتمات،  مالك  ويف 

نق�ست  وقد  االأر�ص،  بهذه  يدفن  اأن  �ساباتو  اإرن�ستو 

الم«.
ّ
على �ساهدة قربه كلمة واحدة، هي: ال�س

تلك بداهة ما كان، وما مل يكن.

والهزار.  الّن�رش  اخ. 
ّ

وال�رش مت 
ّ

ال�س والّدوار.  كينة 
ّ
ال�س

خري.
ّ

 ال�س
ُ

الكمان واالأرغن. ال�َسّق وال�ّسعاب

قو�ص قزح ووم�سة الربق. بورخي�ص و�ساباتو.

بهذه الكيفية اأراهما، حني يتحدثان اىل بع�سهما.

�ساباتو: ماذا تكتب حاليا، يا بورخي�ص؟

مع  مل، 
ّ
الر كتاب  تاأليف  من  انتهيت  بورخي�ص: 

ل�ست  العميقة.  الزهرة  بعنوان:  اآخر  �سعري  موؤّلف 

اأن انتهيت من كتابة  اإذ ما  اأدري ما الذي حّل بي، 

اأ�سبت بالعياء...  تلك الق�س�ص الثالث ع�رشة، حتى 

اأين  لو  اآخ��ر،  �سيء  كتابة  على  انكببت  اأيّن  لو  اأوّد 

انهمكت فيما من �ساأنه اأن ي�سغلني ملّدة اأطول؛ لكّن 

قريحتي مل ت�سعفني بعد.

ا رواية؟
ّ

�ساباتو: وهل �ستكتب ق�سة طويلة، اأم رمب

ة.
ّ
بورخي�ص: اأعتقد باأيّن �ساأجنز درا�سة اأدبي
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�ساباتو: ومن �سرت�ّسحه ليكون مو�سوعها، مثاًل؟

عن  اأكتب  اأن  ببايل  خطر  اأدري.  ل�ست  بورخي�ص: 

اإميانويل �سويدينبورغ Swedenborg، فاإذا بي اأحزر 

باأين لن اأتعامل معه �سوى على اأنه �سويف. لكن قد 

يلزمني، مبا اأنه �سخ�سية مو�سوعية، فريق كامل من 

�سني اأو مو�سوعة كبرية، لالإحاطة به.
ّ

املتخ�س

�ساباتو: اأال ميكنك اأن تكتب عن هذا اجلانب اأو ذاك، 

ب�سكل  منها  ك 
ّ
يهم ومما  موؤّلفاته،  به  ز 

ّ
تتمي مما 

خا�ص؟

ا �ساأختار اجلانب الديني لهذه 
ّ

بورخي�ص: اأجل، رمب

جانب  اأي  حقا،  اأعرف  ال  زلت  ما  لكّني  ال�سخ�سية. 

ديني �ساأختار، اإذ ما زلت اأبحث عن مو�سوع حمّدد. 

بحثه  مو�سوع  يحّدد  اأن  ي�ستطيع  ال  حني  املرء  اإن 

بدّقة، ي�ساب بحزن عميق!

�ساباتو: اأظّن اأّن اختيارك لهذه ال�سخ�سية هو يف حّد 

يكون يف  اأن  اإّن هذا ال ميكنه   
ّ
ثم دة. 

ّ
فكرة جي ذاته 

دة يعمد اإليها املرء، للتعبري من 
ّ
النهاية، اإال تعّلة جي

ا يفّكر فيه بخ�سو�ص اأمور الكون. األي�ص 
ّ
خاللها عم

كذلك؟

جيلربت  اأّن  ر 
ّ
ت�سو بالتاأكيد.  كذلك،  هو  بورخي�ص: 

من  جمموعة  كتب   Chesterton ت�سي�سرتتون  كييث 

ة عن بليك Blake، الذي 
ّ
دة  والغري التام

ّ
االأ�سطر اجلي

عن  العامل،  يف  وتباينًا  اختالفًا  النا�ص  اأ�سّد  يعّد 

ت�سي�سرتتون!

�ساباتو: من اجلدير بنا على كّل، اأن نطرح هذا ال�سوؤال 

الذي  الكون،  على ذواتنا: من نحن حتى نكتب عن 

هو هذا الف�ساء االأ�سّد ات�ساعًا وغنى، وغري املحدود 

اخلا�سة  روؤيته  ميلك  فجميعنا  ذلك،  ومع  بالكل؟ 

وال  ثابتة  غري  تظّل  مهما  الكون،  بها  يتمثل  التي 

مكتملة.

بورخي�ص: الأن لفظة كون ذات معنى وا�سع للغاية، 

على  يتعنّي  بينما  ف�سفا�سا.  ي�سبح  اأن  يلبث  ما 

املرء الذي يتعامل مع حياة كاتب معني، اأن يكون 

يف املقابل اأكرث دّقة وتركيزا.

اأّن العك�ص  اأنا اأعتقد  �ساباتو: وملاذا، يا بورخي�ص؟ 

هو الذي ينبغي اأن يح�سل؛ الأّن �سويدنبورغ لن يعدو 

 � كبرية  الفكرية  قامته  كانت  ولو  حتى   � يكون  اأن 

اىل   
ّ
ي�سم ال��ذي  الكون،  هذا  من  �سغري  جزء  �سوى 

ة 
ّ
اأفالطون، والكائنات الراأ�سقدمي جانب هذا االأخري 

املائدة،  وهذه   ،
ّ

البنيوي والتيار   ،Céphalopodes
ا...

ّ
 جر

ّ
وهلم

اأنا متفق معك، لكن قد يكون من  ب، 
ّ
بورخي�ص: طي

الكتابة عن  اىل  اأطمح  دمت  ما  اأ�سعى،  اأن  املنطقي 

�سخ�ص ما، اىل االإحاطة بنظرة �ساملة عن م�رشوعه، 

ال اىل جمرد تكوين نظرة جزئية عنه، اأو حتى �سديدة 

االختزال.

�ساباتو: لي�ص هذا هو راأيي. اأنا اأعتقد باأّن لديك احلّق 

 به اأنت 
ّ

يف اأن تتحدث عن �سويدينبورغ الذي حت�ص

بالذات، وتعرفه.

 على 
ّ
بورخي�ص: نعم، نعم، اأعرف. اأ�ستطيع اأن اأنكب

وبهذا  جل، 
ّ
للر ويف 

ّ
وال�س االأخالقي  اجلانب  مناق�سة 

�ساأحقق ما يكفي. األي�ص كذلك؟

االأعلى، وكاأنه كان يبحث عن �سيء  راأ�سه اىل  رفع 

بنظراته  �ساباتو  تابع  احلجرة.  �سقف  يف  يقع  ما، 

ة، فاإذا ب�سوت بورخي�ص يتناهى 
ّ
هذه احلركة امليمي

اىل �سمعنا، وهو يهم�ص مبطلع الق�سيدة التي يقول 

فيها عن �سويدنبورغ:

اأطول من االآخرين، كان مي�سي

جال:
ّ
جل البعيد، وهو بني الر

ّ
ذلك الر

وكان بالكاد ينادي على املالئكة

ل
ّ
ية. ويغرق يف تاأم

ّ
باأ�سمائها ال�رش

ال تراه عيون الب�رش...

 اأ�ساف، وكاأنه يتحدث اىل نف�سه:
ّ
ثم

ال�سخ�سية،  هذه  من  ويف 
ّ

ال�س اجلانب  بهذا  اأج��ل، 

�سيكون لدي ما يكفي للكتابة.

اأحد كتبك، عن »بع�ص  اأّنك كتبك يف  اأذكر  �ساباتو: 

ة املتحاملة«، يف كتاب الكي�سوط.
ّ
اخلدع ال�سحري

بورخي�ص: الأين كثرياً ما قراأت اجلزء الثاين من ذلك 

املوؤّلف، على خالف ما ح�سل معي بالن�سبة للجزء 

االأول.

واأ�سّد  اأق��وى  الثاين  اجل��زء  الأّن  بالتاأكيد،  �ساباتو: 

نفاذا.

من  االأوىل  االأج��زاء  تكون  ال  ما  ع��ادة  بورخي�ص: 

دة...
ّ
املوؤلفات جي
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ي�سحكان

بكثري   
ّ
اأهم  Faust فاو�ست  الثاين من  اجلزء  �ساباتو: 

يبلغ  حني  الكاتب  الأّن  منطقي،  وه��ذا  االأول.  من 

مرحلة الن�سج، ي�ستطيع اإجناز �سيء ذي وزن كبري.

ارات، التي 
ّ
ه ال�سي

ّ
اإلينا من النافذة �سوت منب ت�سّلل 

علقت يف زحمة ال�سارع.

ُت باأن من غري العدل 
ْ
قمُت باإغالق النافذة، الأيّن راأي

� اىل  لتبتلع  اخبة، 
ّ

ال�س االأ�سوات  اإلينا تلك  اأْن متتّد 

التي  غرية، 
ّ

ال�س � هذه اجلزيرة  العام  ال�سارع  جانب 

نا بهدوئها. اأ�سف اىل ذلك، اأّن بورخي�ص 
ّ
كانت ت�سم

كّل  فان�سحب  مت، 
ّ

ال�س اىل  عمدا  قد  كانا  و�ساباتو 

اأي  دون  اخلا�ص،  عامله  اأغ��وار  اىل  للحظة،  منهما 

مقاومة لذلك الّزائر الثقيل، الذي ت�سّلل.

بورخي�ص: اأتدري يا �ساباتو، اأيّن ح�رّشت مو�سوعًا 

للقائنا اليوم؟ لقد راأيت باأنه �سيكون مب�ستطاع كّل 

الكيفية  بها:  يكتب  التي  الكيفية  عن  التحدث  منا 

اأكتب  التي  وتلك  الرواية،  مثال  اأنت  بها  تكتب  التي 

اأن  اأف�سل  اإين   
ّ
ثم اإذن؟...  راأيك،  فما  الق�سة.  اأنا  بها 

تبداأ اأنت احلديث، اأوال.

ما  فيها  لكن  دة. 
ّ
جي فكرة  بالتاأكيد  هذه  �ساباتو: 

بال�سبط،  هذا  �سبب  اأدري  ل�ست  باحلرج.  ي�سعرين 

عني. اأنا اأدرك 
ّ
ل اأن تبداأ اأنت، لعّل ذلك ي�سج لكّني اأف�سّ

ة، 
ّ
االأهمي اأن يكون يف غاية  باإمكان هذا  باأّن  داً 

ّ
جي

بالن�سبة للكتاب ال�سباب.

بارون: اأجل، اأنا بدوري متاأّكد منه. يكفي اأن تتذّكرا 

اأي�سًا يف وقت من االأوقات، تت�سوقان  اأّنكما كنتما 

اأ�رشار العملية االإبداعية،  باهتمام �سديد اىل معرفة 

التي مار�سها من اأعجبتما به.

اأن تفتتح احلديث يف هذا ال�ساأن،  �ساباتو: هل تريد 

ي�ستغرق احلديث عن  يا بورخي�ص؟ على كّل، قد ال 

�سي�ستغرقه  ا 
ّ
مم اأقل  دائمًا  يكون  وقتًا  اإال  الق�سة، 

األي�ص كذلك؟ )يبت�سم، فيتجاوب  واية. 
ّ
الر الكالم عن 

قد  اإذا كنت  اإيّن   
ّ
ثم اأي�سا(.  ابت�سامته  بورخي�ص مع 

من  �سار  فالأنه  البداية،  يف  تتحّدث  اأن  منك  طلبت 

املتواتر لدى النا�ص، تبادل الراأي يف اأيهما اأ�سعب: 

باأّن  اأرى  �سخ�سيا،  لكني  الق�سة.  اأم  الرواية  كتابة 

هذا لي�ص �سوى نقا�ص بيزنطي حم�ص.

اإْن كان بو�سعي  اأجل، هذا �سحيح... لرن  بورخي�ص: 

تف�سري االأمر... بالطبع، اأنا لن اأ�ستطيع اإال االإحالة على 

ة، التي قد ال تتطابق بال�رشورة مع 
ّ

جتربتي اخلا�س

 Mallea اأي جتربة اأخرى، واأعتقد باأّن اإدواردو مالييا

لن يتحّدث مثال، عن جتربته بطريقتي نف�سها. اإذن، 

ل يف �سارع من ال�سوارع، اأو 
ّ
فلنقل باأيّن عادة ما اأجتو

اأطوف بني ردهات اأحد االأروقة )وهناك الكثري منها 

ين�سّد  بانتباهي  ف��اإذا  باملنا�سبة!(؛  احلي،  هذا  يف 

فجاأة اىل �سيء، يوؤّثر على م�ساعري قبل كّل �سيء، اإاّل 

اأيّن اأحتفظ بذهني مع ذلك يف و�سع املنفعل فح�سب، 

حتّقق  ما  اإذا  االإ�ستطيقي،  امل�رشوع  باأّن  اأدرك  واأنا 

ل فيما بعد اىل 
ّ
بفعل ما �سّد انتباهي، ميكنه اأن يتحو

كتابة �رشدية، اأو اىل �سعرية، اأو اىل كليهما معًا يف 

الوقت نف�سه. ومن املمكن تف�سري ما يقع بدخيلتي، 

 ،Conrad كونراد  جوزيف  ذكره  ما  على  باالعتماد 

ه نف�سه مباّلح يدرك، 
ّ
ة. فقد �سب

ّ
ب�سدد جتربته اخلا�س

حني ترتاءى له يف االأفق بقعة �سوداء، باأن ما يراه 

هو اأفريقيا؛ مبعنى اأّن تلك البقعة ال�سغرية املرتائية 
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من بعيد، حتى واإن مل تعّد تقريبا �سيئًا يذكر وقتئذ، 

فاإنها تكون بالن�سبة اإليه اأ�سبه بتلك القارة الكربى: 

مبجموع غاباتها، واأوديتها، وحيواناتها، وب�رشها، 

ال�سيء.  نف�ص  يحدث  اأنا،  اإيل  بالن�سبة  واأ�ساطريها.. 

اأ�سبه ما يكون  اأحد�ص ب�سكل  ك دواخلي، 
ّ
حني تتحر

البداية  طرفني:  غري  منها  ي��رتاأى  ال  بجزيرة،  حّقًا 

والنهاية، دون التمّكن من االإحاطة مبا ميالأ الو�سط. 

ة ونهايتها، من غري اأن اأدري 
ّ

فاأنا اأحزر ببداية الق�س

اأية  وال  عنا�رشها،  جمموع  مع  �ستتوافق  بالد  اأي 

حقبة زمنية �ستالئمها. اإال اأّن هذا �رشعان ما يتك�ّسف 

يل بالتدريج، حني اأفّكر يف االأمر لبع�ص الوقت، اأو 

حني اأنهمك يف الكتابة. اأما ما اأقع فيه من اأخطاء اأو 

هفوات، فينتمي اىل تلك املنطقة املعتمة، التي تبقى 

بو،  اأالن  اإدغار  مع  اأتفق  ال  اأنا  باالكت�ساف.  رهينة 

ة تكمن يف �سطرها االأخري 
ّ

الذي قال باأّن قيمة الق�س

 
َ
على اخل�سو�ص، واإاّل فاإّن هذا احلكم �سيجعل جميع

ة.
ّ
الق�س�ص، جمرد حمكيات بولي�سي

اأن  دون  جوارحه،  بكّل  اإليه  ي�سغي  �ساباتو  كان 

يطرف له جفن. وحتى حني ارت�سف من قهوته ر�سفة 

بطريقة  الفنجان  يرفع  وه��و  يتوقف  مل  �سغرية، 

بعينني  �ساحبه  متابعة  عن  فمه،  اىل  ميكانيكية 

را�سدتني.

�ساباتو: يبدو يل باأّن التعريف الذي �ساغه اأالن بو، 

مع  يتالءم  مما  اأكرث  البولي�سية  الق�سة  مع  يتالءم 

ة احلّقة...
ّ
كتابة اأخرى، لها قيمتها االأدبي

بع�ص  تعرت�سني  ذل��ك،  بعد  اأج����ل...  بورخي�ص: 

العوار�ص ال�سغرى من قبيل احل�سم يف م�ساألة ما اإذا 

كان من املالئم ا�ستعمال �سمري املتكلم املفرد، اأم 

املتكلم،  ا�ستعمال �سمري  اإيجابيات  اإّن من  الغائب. 

ته 
ّ

كون الكاتب ال ي�سبح بال�رشورة، حني حُتكى ق�س

مبا�رشة  ب�سفة  م�سوؤواًل  اأخرى،  �سخ�سية  طرف  من 

ُتن�سب  ة 
ّ
فني خا�سية  يكون  هذا  الأّن  االأ�سلوب؛  عن 

ارد. لكّنا يف املقابل، حني نكتب ب�سمري الغائب، 
ّ
لل�س

ر؛ وبذلك، 
ّ
ر، ويف نف�ص الوقت من يقر

ّ
نكون من يحر

تقع علينا امل�سوؤولية الكاملة يف اختيار االأ�سلوب... 

اأيام معدودة،  ي�ستغرق مّني �سوى  طيب. كّل هذا ال 

اللحظة  انطالقا من هذه  اأدرك  بعدها،  فيه.  للح�سم 

املا�سي  القرن  يف  �ستقع  االأح���داث  ب��اأّن  ب��ال��ذات، 

ببوين�ص اأيري�ص، اأو مبكان اآخر. اآه، اأعتقد باأّن م�سافة 

بالن�سبة  دة 
ّ
جي تكون  اإفراط!(،  غري  من  )اإمّنا  معينة 

متو�سط:  حل  على  اأن��ا  يل  عرثت  وقد  املحكي.  اىل 

Pal� بالريمو تقريبًا يف   اأجعل جميع ق�س�سي تقع 

ره: اإنني 
ّ
erme، يف نهاية القرن. ولهذا االأمر ما يرب

ي�ستهان  ال  وقت  عليها  مي�سى  التي  اللحظة  اأختار 

به، اأو ما يكفي من الوقت على االأقل، حتى ال ميلك 

االأمكنة، وال  ا كانت عليها 
ّ
 فكرة �سليمة عم

ّ
اأي اأحٌد 

عن الطريقة التي كان النا�ص يتحدثون بها. يف حني 

اأّننا لو اأخذنا على العك�ص من ذلك، مو�سوعًا راهنيا، 

ل، دون اأن ي�ساء ذلك، اىل ما ي�سبه 
ّ
فاإّن القارئ يتحو

اجلا�سو�ص اأو املراقب، الذي يح�سي على الكاتب كّل 

ما يقوله.

يوافق  �ساباتو �سامتا. ومن وقت الآخر، كان  مكث 

�ساحبه الراأي باإ�سارة من راأ�سه، اأو بحركة من يده 

التي يرفعها، من غري اأي ق�سد ظاهر.

ذات  عّني  �ساأل  ًا 
ّ
�ساب اأّن  اأذكر  زلت  وما  بورخي�ص: 

انتهى موؤّخرا  اأنه  يوم بالبيت، وقّدم يل نف�سه على 

 ،Socorrito من كتابة رواية حول مقهى �سوكوريتو

الذي يقع � على ما اأظن � يف املنطقة، التي يتقاطع 

فيها �سارع �سويبا�سا ب�سارع خونيكال؛ الأين غالبا 

�سوكوريتو،  اإّن  له  قلت  قبل.  من  عليه  ت��رددت  ما 

من  كغريه  االأهمية  بالغ  مو�سوع  يل،  يبدو  مثلما 

الكون  مو�سوع  مثل  اإّن��ه  بل  االأخ���رى،  املوا�سيع 

بو�سوح  يك�سف  ال  اأن  عليه  اقرتحت  لكني  بالذات. 

البحث  يف  النا�ص  ي�رشع  ال  حتى  املقهى،  ا�سم  عن 

احلائط  هذا  كان  اإذا  مما  التاأّكد  اأو  االأخطاء،  عن 

مطليًا بالفعل بهذا اللون اأو بلون اآخر، اأو ما اأّن هذه 

العبارة كانت ت�ستعمل حقًا يف ذلك املحيط اأم ال،،، 

الخ. قلت له اأن يت�رشف، وكاأن املكان جمرد مقهى 

من مقاهي بوين�ص اأيري�ص. وحتى حني ال يرغب يف 

 
ّ
علي رّد  لكّنه  يريد.  ما  له  يكون  املدينة،  ا�سم  ذكر 

قائال باأّن معرفته ب�سوكوريتو عميقة، وباأنه يحيط 

بالعادات املتداولة بذلك املقهى، منذ �سنوات. جيد، 

اأجبته. ثم اأ�سفت: لكنك حتى حني ال تقرتف اأي خطاأ 

من االأخطاء، فاإّن القارئ لن ياألو جهداً يف البحث 
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ما  وه��ذا  املحتملة،  االأخطاء  بع�ص  عن  ذل��ك،  مع 

اأنا لق�س�سي  اأ�سع  لذا،  القراءة غري ممتعة.  �سيجعل 

يف  بالريمو  وهو  ي�سبطها،  خا�سا  اإط��اراً  حتديداً، 

فرتة زمنية حمددة.

�ساباتو: با�ستثناء تلك الق�س�ص التي تدور اأطوارها 

.Babylone طبعًا، يف اأمكنة اأخرى من قبيل بابل

قد  االأمكنة،  هذه  يف  وحتى  بالتاأكيد.  بورخي�ص: 

بهذه  كذلك.  اال�ستحالة  غاية  يف  قابة 
ّ
الر تغدو 

العنا�رش اإذن، اأحاول اأن اأتخيل اأ�سياء كثرية... واأظّن 

باأن املرء يا �ساباتو، حني ينهمك يف تاأليف كتاب 

�سخم )واأنت تعلم هذا اأف�سل مني(، عادة ما يختلط 

�سخ�سه بال�سخ�سيات التي يكتب عنها، اأو عادة ما 

�ص. فقد 
ّ
االأول، و�سوتها املحر كها 

ّ
ي�سبح هو حمر

اأهمية  ذي  غري  كتابًا  املثال،  �سبيل  على  اأقراأ  كنت 

 Sinclair لوي�ص  ل�ساينكلري   ،Babbitt يت 
ّ
باب بعنوان: 

Lewis. ووجدت باأن الكاتب يف النهاية، يتماهى مع 
�سخ�سيته، الأنه لو مل يفعل ذلك، لبدا االأمر وا�سحًا 

للعيان، من تلقاء نف�سه. 

�ساباتو: وهل ي�رشي هذا على الكي�سوط، كذلك؟

بورخي�ص: اأجل، لقد �رشى ذلك على الكي�سوط اأي�سا. 

�سريفانتي�ص.  كي�سوط هو  النهاية، ي�سري دون  ففي 

بال�سبط،  كي�سوط  دون  مع  بتعاطف  ن�سعر  اإّننا 

وال  احل��الق،  وال  اخل���وري،  وال  ال���ذوق،  مع  ولي�ص 

اأن  ما  اإذن.  فالأتابع،  ب��ال��ذات...  �سان�سو  مع  حتى 

وببداية   طرقه، 
ّ
علي ينبغي  الذي  باملو�سوع  اأحيط 

التخييلي، حتى ال يتبقى يل غري  ونهاية امل�رشوع 

العمل على جتميع عنا�رش االأحداث، التي جتري بني 

الفنْي. اأحيانا اأكتب �سفحتني اىل ثالث، 
ّ
احلّدين ال�س

اأدرك  ما  �رشعان  الأين  اخلطاأ،  يف  عامة  اأقع  لكني 

باأّن االأمور ال ينبغي لها اأن تقع بتلك الكيفية التي 

ت�سورتها بها، فاأ�رشع حينئذ يف متزيق االأوراق. اىل 

جانب هذا، ينبغي لنا يف نف�ص الوقت، ونحن نكتب، 

اأن نفّكر يف القارئ: يف موافقته ور�ساه. ينبغي اأن 

اىل  ن�سعى  واأن  ه، 
ّ
تهم ال  و�سعيات  عليه  نقرتح  ال 

القيام بكل ذلك بكيفية دقيقة ومتقنة. بالتاأكيد، اأنا 

اجلزئيات  ل�سبط  االآن،  نف�سي  �ص 
ّ
اأكر اأن  اأ�ستطيع  ال 

التي تتطّلبها هذه العملية، ب�سبب عماي. لذا، األتم�ص 

التفا�سيل.  هذه  �سبط  يف  م�ساعدتي  االآخرين  من 

اأطلب ذلك مثال من والدتي، التي اأقول لها: اأخربيني 

�ساحة  اأن تنبت يف  �ساأنها  التي من  االأزهار،  بنوع 

عمارة من العمارات ال�سعبية. 

اأو  ل�سخ�سني  بحكيها  اأقوم  الق�سة،  اأكتب  اأن  وقبل 

ثالثة، في�ساعدين ذلك على التحّكم يف الفكرة، ب�سكل 

اأخرى.  حذف  اأو  اأ�سياء،  باإ�سافة  اأق��وم  ثم  اأف�سل. 

بهذه الكيفية، تكون الق�سة تقريبا قد اكتملت، حني 

�سوى  يتعلق  ال  هذا  كل  اأّن  موؤّكد  لكتابتها.  اأجل�ص 

بالكتابة الق�س�سية. ويف هذا ال�ساأن، هناك ما يثري 

الف�سول، وهو اأننا حني ال�رشوع يف الكتابة، نكون 

ومنّفرين،  �ساذين   � واخليالء  بالزهو  ن�سعر  ونحن   �

بعد، حالة من  فيما  يبلغ  اأن  املرء  ا�ستطاع  ا 
ّ

ولرمب

التعّقد  واإمنا  الب�ساطة،  حالة  لي�ص  ال�رشي.  التعّقد 

ال�رشي. اأما ال�سعر، فدائما ما ي�ستغل يف املقابل على 

ال�سعري يتطّلب احلنني، و�سدى  البيت  اإّن  املا�سي. 

الّزمن، وا�ستدعاءات الذاكرة. وثمة �سيء اآخر يختلف 

فيه ال�سعر عن غريه، وهو اأن نهايته من املمكن اأن 
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تخبئ لنا اإحدى املفاجاآت.

حتديدا:  الق�سة،  نهاية  بخ�سو�ص  لكن،  �ساباتو: 

يطراأ  قد  ما  �سيء  هناك  وهل  ة؟ 
ّ
باملر ها 

ّ
تغري اأال 

ا تخيلته يف 
ّ
ة، فيجعلك تعدل مم

ّ
عليك على حني غر

البداية؟

الق�س�ص  با�ستثناء  �سحيح.  هذا  نعم،  بورخي�ص: 

على  بناء  بال�سبط،  اإعدادها   
ّ
يتم التي  البولي�سية 

نهاياتها. واالآن، نلزم اأنف�سنا حني نكتب ال�سوناتات، 

ننحو  لذلك،  املتلقي.  يف  وؤثر 
ُ
ي االأخري  البيت  بجعل 

ب، ها اأنت ذا ا�ستمعت 
ّ
باجتاه النهايات املوؤثرة... طي

اىل ما كان ينبغي يل اأن اأ�سري اإليه يا �ساباتو، ب�ساأن 

هذه امل�ساألة. واالآن، جاء دورك...

دع 
ّ

ال�س يف  ي�رشع  اأن  قبل  قليال،  �ساباتو  تلّكاأ 

مبونولوغه.

كان بورخي�ص ينتظر.

اخلجل  ي�سبه  ما  ي��درك  اأن  امل��رء  على  ال�سهل  من 

�ساباتو.  انتاب  الذي  التقريب،  وجه  على  ال�سبياين 

 � اأن يعمل، ويف مواجهته �سخ�ص  لكن، ماذا ع�ساه 

هو بورخي�ص! � ينتظر، بفارغ ال�سرب؟

ي، 
ّ
التعر على  اأُْكره  وكاأنه  بدا  يتحدث،  طفق  وحني 

يرتقي على  يرّق. كان كمن  فاأخذ �سوته اجلهوري 

يرغب  ال  اأو كمن  قدميه مدرجًا غري مرئي،  روؤو�ص 

يف اإزعاج اأحد.

ة 
ّ

الق�س بني  املطلق  التمييز  ب��اأّن  اأعتقد  �ساباتو: 

اعتباطي  متييز  �سيء،  كل  وقبل  اأوال  هو،  واية 
ّ
والر

نف�سها  تفر�ص  معينة  فروق  بالفعل  ثمة  ما.  �سيئًا 

االأ�سا�سية  النماذج  اعتبارنا  يف  اأخذنا  كلما  علينا، 

الكربى: اإّن احلرب وال�سالم من دون �سك رواية، كما 

ة. 
ّ

ق�س ميلفيل[  ]لهريمان   Bartleby بارتليبي  اأّن 

قّدمه  ما  مع  فاأتفق  الكتابة،  مل�سار  بالن�سبة  ��ا 
ّ
اأم

عنها  حتدث  التي  البقعة  تلك  اأن  واأظّن  بورخي�ص. 

دة، 
ّ
جي ا�ستعارة  التقريب  وجه  على  هي  كونراد، 

دائما. ففي البداية، اأنا اأكت�سف قارة متناثرة...

بكثري  االأف�سل  م��ن  اأج���ل،  )يقاطعه(:  بورخي�ص 

ا�ستعمال لفظة »اأكت�سف«، عو�ص »اأخلق«.

االأدبي،  االإبداع  عن  برغ�سون  حتدث  حني  �ساباتو: 

من  ننطلق  باأننا  اأّكد  لقد  للغاية.  �سليما  �سيئًا  قال 

مع  اأنها  اإال  �سديدة،  عتمة  تغمرها  حد�ص  عملية 

ر 
ّ
للتطو تخ�سع  التي  العملية  وه��ي  �ساملة؛  ذل��ك 

والتخمني،  التحليل  عمليات  طريق  بعد،عن  فيما 

النهاية،  يف  ممكن  حد�ص  اأق�سى  اىل  ن�سل  اأن  اىل 

يكون اأغنى ب�سكل ال حّد له. اأنا مل اأعد اأذكر العبارة 

التعريف،  التي �ساغ بها برغ�سون هذا  امل�سبوطة، 

ر 
ّ
الت�سو هذا  هو  بذهني  عالقا  بقي  ما  كل  ولكن 

املرتبط بعملية االإبداع، الذي ميكننا اأن ن�ِسمه باأّنه 

ديالكتيكي. واأعتقد اإجمااًل، باأننا نبداأ دوما بعملية 

حد�ص، ت�سمل الكّل برمته.

له  تراءى  ظّل،  اجتاه  يف  نظراته  بورخي�ص  ب 
ّ
�سو

يجثم على جبني �ساباتو. وعلى امتداد دقائق كاملة، 

ك حتى يديه. ذهلت لهذا الهدوء، وده�ست لتلك 
ّ
مل يحر

الكيفية التي كان ي�سغي بها ل�ساحبه، كما عجبت 

وكاأنهما  البوح،  تبادل  على  ا 
ّ
انكب وقد  معًا،  لهما 

يتحدثان عن اأمور يتبادالنها الأول مرة.

الق�سرية،  ة 
ّ

الق�س مع  مقارنة  الرواية  اإّن  �ساباتو: 

هي بالتاأكيد عامل �سا�سع، اىل حّد ي�سعب فيه على 

املرء اأن يتوّقع طبيعة ما �سيمالأ تلك امل�سافة، التي 

تف�سل بني بداية هذه اجلزيرة املتناثرة ونهايتها؛ 

وهي لعمري تلك البقعة اخلا�سعة يف االأ�سل لعملية 

احلد�ص. بل اإّن هذا التوّقع ال ي�سعب فقط، واإمّنا يغدو 

اأكرث اإثارة للمخاوف واملخاطر. 

نا 
ْ
جتربتي ع��ن  ال��ت��ح��ّدث  مّنا  طلب  ب���ارون  والأّن 

ال�سخ�سيتني بالذات، فاإيّن م�سطر اىل اأن اأديل اإذن، 

ب، حني �رشعت 
ّ
ال�سياق. طي ب�سيء من ذلك يف هذا 

اأعرف  مل  وقبور،  اأبطال  االأطول:  روايتي  كتابة  يف 

الذي  ال�سهري،  الفا�سل  ذلك  �سيمالأ  الذي  ما  م�سبقا 

البداية  نقطة  بني  الواقعة  الو�سط  م�ساحة  يحتل 

باأّن  ذلك،  مع  البدء،  منذ  عرفت  اأنني  اإال  والنهاية. 

ثمة عالقة ما مبنية على زنا املحارم �سوف تطرح 

يف الن�ص؛ لكنها مل تكن وا�سحة يل بال�سكل الالزم؛ 

العالقة  تلك  كانت  اإذا  ما  كذلك،  اأعرف  مل  اأين  كما 

يف  وابنته.  االأب  بني  اأم  واأخته،  االأخ  بني  �ستن�ساأ 

االأخ  �سار   
ّ
ثم واأخته،  االأخ  بني  هذا  ح�سل  البداية، 

با�ستمرار  يثقل  ظل  االآخر  الهاج�ص  لكّن  اأبا؛  بعدئذ 

يف  بعدها  الظهور  عاود  اأّن��ه  حّد  اىل  كاهلي،  على 
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رواية مالك العتمات، بعدما م�سى على ذلك ثالثة 

ع�رش عاما.

اأي�سا:  اآخر،  �سيء  من  متاأكدا  كنت  فالأوا�سل:  لكن، 

يف  اأخاها  اأو  والدها،  �ستقتل  االأخ��ت  اأو  االبنة  اأن 

الأّن  املراقبة؛  ب��رج  يف  النار  و�ست�رشم  النهاية، 

يتعنّي  كان  االأول.  اليوم  منذ  فتنتني،  الربج  فكرة 

ن، 
ْ
 اإذن، اأن اأحرتم هذين الهاج�سنْي امل�ستحوذي

ّ
علي

لكونهما  ونهايته،  املوؤلف  ببداية  اأم��ّداين  ن 
ْ
اللذي

كانا  اأنهما   
ْ

اأي بال�سبط،  ن 
ْ
م�ستحوذي هاج�سنْي 

اىل  بعد  ل 
ّ

التو�س يتم  مل  لواقع،  عميقتني  روؤيتني 

النهاية مثلما  متييز مالحمه بو�سوح. وهكذا، فاإّن 

راأينا، على االأقل يف ما يخ�ص حالتي، جتتذب اإليها 

الكتابة  اأن  اأعتقد  التعبري.  هذا   
ّ
�سح اإن  �سيء،  كّل 

بال�سبط،  احلياة   � االأمر  هذا  يف   � ت�سبه  التخييلية 

الذي  الطريق  ذلك  اأي�سا،  احلياة  ن�سلك يف  دمنا  ما 

ة. 
ّ
الق�رشي والت�سورات  الهواج�ص  بع�ص  لنا  تختّطه 

اإّن ذلك عك�ص ما يحدث مع االأج�سام املاّدية، التي 

ة البلياردو مثال، ال تتبع 
َ
تخ�سع للعّلة الّدافعة: اإّن ُكر

الالعب  بفعل ميول  املفرو�ص عليها،  امل�سار  �سوى 

الذي يقذفها بع�ساه: وهو ما يعني اأّن احلا�رش هو 

الذي يفعل فعله يف امل�ستقبل، ولي�ص العك�ص.

بورخي�ص )وهو يقاطعه ب�سكل جاد(: اأجل، نوع من 

االإوالية امليكانيكية.

حيث  اعات، 
ّ
ال�س دائ��رة  يف  يحدث  كما  �ساباتو: 

بينما  االأم����ام.  نحو  اخللف  م��ن  تنطلق  احلتمية 

نحن  لالإن�سان:  بالن�سبة  متاما  يقع  ما  هو  العك�ص 

ة 
ّ
القدري اإن  اخللف.  اجت��اه  يف  االأم��ام  من  ننطلق 

فيها  االإن�سان  وك��اأّن  كفكرة،  ر، 
ّ
تت�سو اأن  ينبغي 

مدفوعة  ك��ذات  ولي�ص  ق��دره،  نحو  ك��ذات  ينجذب 

وحتى  لكن،  القدر.  ذلك  نحو  اخللف،  من  ما  بقدرة 

اأقول  اأعود بكما جمّددا اىل م�ساألة االإبداع الروائي، 

اأظّن:  ما  على  هو،  العملية  هذه  يف  اجلوهري  باأن 

البداية،  يف  لنا  ترتاءى  التي  فاجلزيرة  ال�سخ�سية. 

من خالل م�سافة اأبعد، هي جزيرة ماأهولة بالب�رش؛ 

اأّن هوؤالء الذين  واملثري للف�سول بحق وحقيقة، هو 

�سنلتقي بهم، كلما اقرتبنا من تلك اجلزيرة اأكرث، هم 

من  كانت  ا�ستيهاماته  وكاأن  نف�سه:  الكاتب  اأقانيم 

دو�ستيويف�سكي  دنا  انتظاره! فحني  قبل هناك، يف 

من جزيرته، التقى فيها مب�ساعفيه ومثالثيه: هو مل 

يتقاطع فقط مع را�سكولينكوف، واإمنا التقى هناك 

مبوم�سات وجرناالت وغ�ّسا�سني، ظلوا يف االآن ذاته 

بقدر ما ميثلونه، يخونونه كذلك. ومن ثم، تكون كل 

رواية بهذا املعنى فقط، ولي�ص باملعنى العادي وال 

ال�ّسخ�سية  اإن  ذاتية.  �سرية  مبثابة  للكلمة،  احلريف 

هو  كما  ة، 
ّ
ذاتي �سري-  �سخ�سية  اأي�سا  هي  الروائية 

�ساأن �سخ�سيات االأحالم، التي هي جزء من اأقانيمنا 

املظهر  وغريبة  وح�سية  كانت  واإن  حتى  ة، 
ّ

اخلا�س

عب يف قلب احلامل 
ّ
ب�سكل كبري، اىل حّد تبّث معه الر

نف�سه. اإّن �سريفانتي�ص لي�ص هو دون كي�سوط وح�سب، 

بان�سا، ودول�سيني،  اأي�سا، وترييز  �سان�سو  واإمنا هو 

وماريتورين، والذوق.

الِكتاب هو حماكمة  باأّن هذا  اأظّن  بورخي�ص: كنت 

لل�سخ�سيات االأخرى التي حتتكم للعقل، فتقف لدون 

القارئ،  ينجر  اأن  جّداً  بديهي  باملر�ساد.  كي�سوط 

دون  مع  التعاطف  اىل  القراءة،  من  ينتهي  حاملا 
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كي�سوط، ال مع ال�سخ�سيات االأخرى.

�ساباتو: اأجل، اأنا اأ�ساطرك الراأي. اإن ما توّد االإ�سارة 

، ذلك ال�سّق الدونكي�سوطي 
ّ
اإليه هو اأننا عادة ما نحب

متواجد  الكاتب  لكن  موؤّكد.  هذا  �سريفانتي�ص.  يف 

كذلك، واإْن بدرجات اأقّل، يف جميع �سخ�سياته.

بدرجة  متواجد  لكنه  اأجل، هذا �سحيح.  بورخي�ص: 

اأكرب، يف دون كي�سوط خا�سة.

�ساباتو: بالطبع.

روايتك  التي خ�ستها يف  التجربة  تبدو يف  بارون: 

���ص االأول 
ّ
االأخ����رية ي��ا ���س��اب��ات��و، وك��اأن��ك امل��ح��ر

ال�سخ�سي  با�سمك  ظهرت  وقد  خا�سة  ل�سخ�سياته، 

ولقبك...

لي�ست  جت��رب��ة  يف  اأخ���و����ص  اأن  ح��اول��ت  ���س��اب��ات��و: 

ميتافيزيقية.  كذلك  هي  واإمنا  وح�سب،  ب�سيكولوجية 

 �سخ�سيات 
ّ
جَدت من قبل روايات جتريبية ت�سم

ُ
فقد و

عّقبني، 
ُ
م اح 

ّ
���رش اأو  �سهود  مبثابة  تقريبًا  هي  ة، 

ّ
روائي

با�سمه.  تقريبا  تنطق  اأو  الكاتب،  متثل  �سخ�سيات  اأو 

رواي��ة:  يف  مثال  نة 
ّ
املت�سم ال�سخ�سيات  حالة  اإنها 

كونرتابونتو ]األدو�ص هيوك�سلي A. Huxley[، ويف رواية 

فو الُعملة كذلك ]اأندريه جيد A. Gide[. بينما اأردُت 
ّ
مزي

اأنا اأن اأدفع بهذا االأمر اىل اأق�سى مداه، وا�سعًا الكاتب 

�ساهدا  باعتباره  لي�ص  الروائي،   
ّ

الن�ص بنية  يف  نف�سه 

ال�سخ�سيات  ثلة  بني  من  ك�سخ�سية  واإمن��ا  �سارداً،  اأو 

االأخرى، التي تنتمي اىل نف�ص الفئة االأنطولوجية التي 

تنتمي اإليها هذه االأخرية. وبهذا ال�سكل، اأردت خلق نوع 

من الرواية التي تنتمي اىل الدرجة الثانية، رواية تكون 

من  اإمنا  ذاته،  لل�رشد  وم�ساءلة  �رشداً،  الوقت  نف�ص  يف 

الداخل ولي�ص من اخلارج. غري اأين ال اأدري اإن كنت قد 

جنحت يف هذا، اأم ال.

اأي�����س��ًا ح��دي��ث عن  ب��ورخ��ي�����ص: يف ال��ك��ي�����س��وط 

�سريفانتي�ص.

�ساباتو: نعم، بالتاأكيد. هي من غري �سك اأول رواية 

الروايات  كافة  بني  من  مفتوحة،  بطريقة  مكتوبة 

التي كتبت اىل ذلك احلني؛ با�ستثناء االإجنيل الذي 

! )ي�سحك(. لكني 
ّ

يجري فيه احلديث طبعًا عن الرب

باأّن  بارون،  مّني  طلبه  ما  اىل  بالعودة  �ساأ�سيف، 

التحري�ص،  من  نوعًا  ك��ان  به  القيام  حاولت  ما 

الأين  املفرد،  املتكّلم  ب�سمري  تكّلمت  حني  ة 
ّ

خا�س

�سدر  ما  اذج 
ّ
ال�س القارئ  ياأخذ  كي  نف�سي  عر�ست 

عنها، وكاأّنه �سيء �سري - ذاتي �رشف. يف احلقيقة، 

اأنه  على  اعتباره  ميكن  مما  واقعة  اأي��ة  ثمة  لي�ص 

ني، حني اأظهر يف الن�ص ب�سمري 
ّ

تقريبا �ساأن يخ�س

وحتى  ب��ل  خ��ي��ال،  �سيء  ك��ّل  اإذ  امل��ف��رد:  املتكلم 

فيها  ل 
ّ
اأحت��و التي  كاللحظة  الهذيان،  من  ���رشب 

النوع من  اأظّن باأّن هذا  مثال اىل خفا�ص. فقد كنت 

»االأحداث«، ينبغي اأن يوؤخذ على اأنه تنبيه حتذيري، 

اأو مفتاح لقراءة الرواية ب�سيغة اأخرى، لكن بدا يل 

هذا  يف  واأوّد  هذا.  اىل  تنتبه  مل  النا�ص  اأكرثية  باأن 

اىل  العودة  بخ�سو�ص  مالحظة  اأق��ّدم  اأن  دد 
ّ

ال�س

م�ساألة النزعة الطبيعية يف الكتابة. لقد مزجت بني 

حلقات طبيعية حم�سة، واأخرى فانط�ستيكية ب�سكل 

تام، الأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي من �ساأنها 

للت�سديق.  قابلة  الفانط�ستيكية  اجلوانب  جتعل  اأن 

الرغم  على  الطبيعية،  »الوقائع«  هذه  �ساهمت  وقد 

يف  يعتقد  البع�ص  جعل  يف  تخييلية،  كونها  من 

لكن  را�سخا.  اعتقادا  ال�سهري،  ذاتي  ال�سري-  ال�سّق 

واع  واأن��ا  بها،  خاطرت  مغامرة  مبثابة  كان  ذلك 

ب�سّدة باأبعادها، الأين اأعتقد باأن الكاتب يتعنّي عليه 

�ساأن  اأنه  على  ره 
ّ
يت�سو ما  اأو  يعتربه،  ما  ينجز  اأن 

تنازل،  اأو  توافق  باأي  يقبل  ال  واأن  ه، 
ّ

يخ�س اأ�سيل 

حتى ولو كان اأمام اأخطار حمتملة جّدا. فالتفا�سيل 

يعتقد يف  القارئ  اإذن، جلعل  هنا،  ترد  ة« 
ّ
»الطبيعي

ة االأحداث الروائية ككل، خا�سة ما يت�سل منها 
ّ
ح �سِ

باملقاطع ال�سديدة االإغراق يف الهذيان. 

بورخي�ص: اأجل، حتى ولو كّنا نعلم باأن تلك الوقائع 

زائفة. قال كولريدج باأّن الرواية ت�ستلزم ما ي�سيمه: 

» willing suspension of disbelief «، مبعنى احلذف 
االإنكار  عن  التغا�سي  وقابلية  لل�سك،  الّطوعي 

واجلحود.

الذي  امل�سهد  يف  �رشعت  وهكذا،  بالتاأكيد.  �ساباتو: 

 
ّ
يقع يف حي مقهى  وهو  البياّل،  اأط��واره يف  جتري 

ثالث  و�سف  يف  اجلميع،  لدى  املعروف  الريكوتا 

وطالب  �سنيتزلر،  الدكتور  هي  رئي�سية،  �سخ�سيات 

اخرتت  اأين  فلو  واأنا.  ال�سمالية،  اأمريكا  جامعي من 
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املدر�سة  ملوا�سعات  خا�سعة  غري  م�رشحية  اإن�ساء 

كل  امل�سهد  م��ن  الأخفيت  الكتابة،  يف  الطبيعية 

الزبائن االآخرين مع فناجني بّنهم، يف الوقت ذاته 

كل  لكن،  الكرا�سي؛  وتغيب  الّندل  فيه  يختفي  الذي 

هو  وال  باملو�سوع،  لة 
ّ

ال�س وثيق  بالفعل  لي�ص  هذا 

القناع  من  ونوع  زائفة،  اأ�سياء  ذلك  كل  ���رشوري. 

الذي يخفي الواقع احلقيقي واالأ�سيل. ومن �ساأن هذا 

اأن يبنّي اىل حّد تكون معه الواقعية الطبيعية جمرد 

هي  الوحيدة  احلقيقة  الأّن  الكتابة؛  يف  زائفة  نزعة 

هذه ال�سخ�سيات الثالثة، التي تقف على راأ�ص مثلث 

اأ�سا�ص، بينما البقية املتبقاة هي جمرد اإك�س�سوارات 

املعاين،  من  مبعنى  فهي  ثمة،  ومن  لها.  اأهمية  ال 

زائفة. اإّن الواقعية الطبيعية هي على العموم، نزعة 

اأدبية زائفة.

ك بورخي�ص �سفتيه ب�سكل غري حم�سو�ص، ووافق 
ّ
حر

بقيت  بينما  الراأ�ص،  من  بحركة  �ساباتو  كالم  على 

عيناه من�سدتني باإحلاح، نحو ظّل انعك�ص على جبني 

�ساباتو.

د، ما هو 
ّ

�ساباتو: لي�ص ثمة من بني كافة اأمناط ال�رش

اأ�سّد زيفًا من منط املدر�سة الطبيعية، الأّن الواقع غري 

حمدود والنهائي، ومن ثم ال ت�ستطيع هذه املدر�سة 

اأن حتيط به اإحاطة تامة.

بورخي�ص: كان اخلطاأ � مثلما قال �ستيفن�سن � خطاأ 

النزعة  تلك  هذا  تبّنى  فقد   .W. Scott �سكوت  والرت 

دية ليكتب عن الع�رش الو�سيط، من باب اأن ذلك 
ّ

ال�رش

كان منطقيا، ويتما�سى مع عمليات و�سف الق�سور، 

الكتاب  لكن  الخ.  واالأ�سوار،،،  كة، 
ّ
املتحر واجل�سور 

املعا�رشين له اعتمدوا بعد ذلك، هذا االإجراء القائم 

على ر�سد التفا�سيل واجلزئيات ال�سغرية، فلم يعد 

لذلك اأي معنى.

�ساباتو: يف موبي ديك Moby Dick، جند مثال بع�ص 

التفا�سيل الطبيعية حول عمليات �سيد احليتان، اأو 

عمليات االإبحار. لكنها مع ذلك رواية ميتافيزيقية. 

ت�سفي  طبيعية  اأو�سافًا  كافكا،  لدى  كذلك  وجند 

املنحى  وعلى  البقية،  على  وامل�سداقية  ال��ق��وة 

امليتافيزيقي اأي�سا للرواية.

ب�سكل  الواقعية  اعتماد  على  نقوى  لن  كما  بارون: 

عا�سقني  بني  ي��دور  ح��وار  �سياغة  يف  كذلك،  كلي 

مثال، يجل�سان جنبا اىل جنب على كر�سي بحديقة 

بكيفية  هذا  مثل  ت�سجيل حوار  باأن  اأعتقد  عمومية. 

فية، �سيكون مثار �سخرية القارئ. األي�ص كذلك؟
ْ
ر

َ
ح

بورخي�ص: هناك ذلك احلوار ال�سهري، الذي بلور هذا 

ا 
ّ
ّد كناية عم

ُ
يف م�رشحية روميو وجولييت، وبذلك ع

 به كاّفة الع�ّساق.
ّ

يح�ص

�ساباتو: وهو ما منع ذلك من اأن ي�سري مثار �سخرية. 

اإّن احلوار الواقعي مليء حّقًا باالإ�سارات التي تعنّي 

االأغلب  يف  يعني  ال  ما  وه��و  امل�سرتكة،  االأم��اك��ن 

االأعم، اإال االأطراف املتحاورة.

على فرتات منتظمة، كان البحر يرتاجع.

اجلزر  بفعل  تبتعد،  االأخرى  هي  اأ�سواتهما  وكانت 

واالنح�سار.

عًا 
ّ
وكنت اأنا على ال�سّفة اأتباطاأ، ك�سياد وحيد، متذر

قد  االنتحار  فكرة  الأّن  ا 
ّ

رمب ما.  �سيء  عن  بالبحث 

ا الأّن احلزن هو اأ�سبه 
ّ

خطرت ببايل تلك الليلة؛ ورمب

ا 
ّ

ما يكون بجرح غائر، ما ينفّك يطالنا جميعا؛ ورمب
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تلك  اأ�ساركهما  اأن  اىل  يدغدعني  كان  ما  �سيئًا  الأّن 

ة امُلن�سّدة يف اجتاه فكرة املوت.
ّ
احَلمي

يف  اإيّل  ي�سغيان  فظاّل  االنتحار،  عن  �ساألتهما 

»تعلمان  بقويل:  عليهما  فاأحلحت  وراأف��ة.  ت�سامح 

»اأجل،  يقوالن:  وكاأّنهما  يل  فبدا  االنتحار،،،«؛  اأّن 

جميعنا اخترب ذلك، �سواء يف اخليال اأو يف احلقيقة«.

واإذا باجلزر يعود من جديد.

هما مل يرتفع اإال ب�سكل حمت�سم، 
ْ
ّد �سوتي

َ
اأعتقد باأّن م

وهو يقرتب لريا�سيني ويجاريني.

نحو  �سديد  ميُل  اأي�سا  اأنا  انتابني  اأج��ل،  �ساباتو: 

االنتحار... خا�سة يف مرحلة املراهقة.

اأنا، فحّددت لنف�سي يف زمن �سابق،  ا 
ّ
اأم بورخي�ص: 

اأجاًل م�سبوطا. قلت يف نف�سي: طيب، �ساأنتظر �ستني 

 
ّ

يوما. واإذا بقي الو�سع على ما هو عليه، ومل يتغري

�سيء خالل هذه املّدة، �ساأقدم حينها على االنتحار. 

كل  على  اأف�سل...  فذلك  �سيء،  اأي  جرى  اإذا  ولكن، 

حال، دائما ما ي�سعر امُلقدم على االنتحار يف قراره، 

وكاأّنه بطل... اإّنه ي�سعر بالقوة.

العامل.  �سحق  على  مقدم  الأنه  بديهي،  ذلك  �ساباتو: 

اإّن املنتحر �سخ�ص اأناين وجمرم. اإنه يقدم على قتل 

نف�سه، حتى ال يقتل غريه. وقد تبنّي يل باأّن الكثري 

اىل  انتهى  اأن  لبث  ما  انتحاره،  يف  ف�سل  ممن  جّداً 

ارتكاب جرمية القتل.

غت يل �سابقًا، نوعا من املغالطة 
ُ

بورخي�ص: لقد �س

الزائفة  الربهنة  يف  اأجملها  التي  ال�سف�سطائية، 

تقع  �سقة  يف  اأتواجد  اأين  على  مثال  لنتفق  كاالآتي: 

بالطابق الثاين، واأين اأندفع يف احلني الإلقاء نف�سي 

من النافذة نحو الفراغ. حينها، ينبغي يل يف اللحظة 

اخلا�ص،   
ّ
ما�سي اأن�سى  اأن  خاللها  اأتهاوى  التي 

ن�سيانًا ال ين�ساأ يقينا اإال بفعل الدوخة التي يحدثها 

اآخر. ومن ثم، لن تكون  قوط، ولي�ص بفعل �سيء 
ّ
ال�س

هذه اللحظة بالن�سبة يل، هي اللحظة املوالية لتلك 

التي اتخذت فيها القرار معكما، كما اأين ال اأعرف اإن 

كنت حقا قد انتحرت، اأم ال. يقينا اأنا ما انتحرت، ما 

دمت متواجداً بالتاأكيد هنا، يف هذه اللحظة بالذات. 

)ي�سحكان(. كنت ذات يوم مندجما يف حديث �سيق 

اأّن  كيف  فيه  يل  ي�رشح  فرينانديز،  ما�سيدونيو  مع 

اأحدهم  وكان  خالدة؛  تبقى  واإمّنا  متوت،  ال  وح 
ّ
الر

االآونة يعزف نوعًا من احلماقة املو�سيقية  يف تلك 

قبيل  من  وكاأنها  يبدو  التي  املجاورة،  باحلجرة 

قلت  Cumparsita. حينها،  معزوفات الكامبار�سيتا 

ملا�سيدونيو: »ماذا لو انتحرنا �سوية، حتى نتخّل�ص 

من وطاأة هذه املو�سيقى البلهاء؟!«.

ظّل من  بورخي�ص  لكّن  ب�سّدة،  ي�سحك  �ساباتو  اأخذ 

 ما جرى.
ّ

غري تعرّث، يوا�سل ق�ص

وكان  جرى،  مبا  �سوالر  ْك�سول  اأخربت  بورخي�ص: 

بنربة  يل  فقال  يبة، 
ّ
الر بعقيدة  املوؤمنني  كبار  من 

فرددت  تنتحرا«.  مل  لكنكما  »طيب...  متاما:  جاّدة 

»ل�ست  به:  حدثني  مبا  �سبيهة  بنربة  حينها،  عليه 

اأدري... اأنا مل اأعد اأذكر اأي �سيء مما جرى من بعد«... 

واأظّن   ،
ّ
علي ت 

ّ
ُق�س قد  كانت  اأخرى  حكاية  وهناك 

اأنها جرت يف مقهى يقع ب�سارع بوليفار، املتواجد 

املقهى  ذلك  وكان   .Montserrat ا 
ّ
مونْت�سيري  

ّ
بحي

مكانًا ي�ستقطب اإليه، كافة �سعاليك احلي. ففي يوم 

من االأيام، كان اأحدهم يرّدد، وقد ا�ستند مبرفقه اىل 

من�سدة البار، باأّنه �سحية زوجته التي تخونه، واأنه 

ي�سعر بالوحدة القاتلة تخنقه، ويفّكر يف قتل نف�سه. 

وكان  بالقول،  اأحدهم  عليه  رّد  االأثناء،  تلك  ويف 

ي�ستمع اإليه: »ا�سمع يا �ساح! املرء اإذا اأطال احلديث 

عليه...  االقدام  وبني  بينه  ذلك  حال  االنتحار،  عن 

هولة، وال حتتاج 
ّ
اإن االنتحار م�ساألة يف منتهى ال�س

من املرء اأن يطيل احلديث عنها!«. حينئذ، اأخرج من 

اأ�ص. ل�ست 
ّ
جيبه م�سّد�سا، فاأفرغ ر�سا�سة منه يف الر

ولكني  ال،  اأم  ة 
ّ
احلكاية حقيقي كانت هذه  اإن  اأدري 

عليه  ب 
ّ

يتوج كان  ما  امل�سّد�ص  �ساحب  باأن  اأعتقد 

حقا، �سوى قتل نف�سه يف احلكاية.

اإّنه  ج. 
ّ
مهر جمرد  ل�سار  ذلك،  يفعل  مل  لو  �ساباتو: 

امل�سد�ص،  فيها  اأخرج  التي  اللحظة  منذ  يعلم  كان 

اإال املوت. باملنا�سبة،  اأمامه  اآخر  باأّن ما من خيار 

لقد كنت دائما اأظّن يا بورخي�ص، باأّن ما من بديل 

اآخر اأمام من ي�ست�سعر يف نف�سه الغرية، وي�سكن قلبه 

احل�سد، �سوى حل واحد: اإما اأن ي�سرتي م�سّد�سا، اأو اأن 

يكون هو �سك�سبري!

ابت�سما معا بنوع من الكاآبة املبهمة.
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منهما،  كّل  موت  لبع�سهما  يحكيا  مل  اأنهما  اأعرف 

يحكي  كي  بورخي�ص   
ّ
اأ�رش غريهما.  موتات  واإمنا 

 عاد بعدها ليتخذ يف احلال، 
ّ
طريفة من الطرائف، ثم

ت اجلّد، وير�سم على وجهه تقا�سيم عاب�سة، وهو 
ْ
�ِسم

يتحدث بكيفية ر�سينة.

 باالنتحار. اإّن والدي بعد اأْن هّده 
ّ
بورخي�ص: اأنا اأقر

وال��ّدواء،  الّطعام  ابتالع  عن  امتنع  الّن�سفي،  الفلج 

فرتك نف�سه عر�سة ملوت بطيء يتواىل عليه كّل يوم؛ 

واأظّن اأّن مثل هذا االإجراء لقرار �سعب جّداً، يتطّلب 

كذلك  جّدي  �ص 
ّ
تعر كما  كربى.  �سجاعة  املرء  من 

للقتل، بفعل دوافع �سيا�سية. فقد التحق بال�سفوف 

جواده،  �سهوة  ميتطي  وهو  املعركة،  من  االأمامية 

ن�سوا اأبي�ص اللون، حتى يكون 
ْ
و

ُ
وي�سع على جذعه ب

مك�سوفا بو�سوح الأعدائه، فح�سده ر�ْسق م�سعور من 

بفيلق  ا�ستعان  اأّن جدي  الّناري. الحظ كيف  الّطلق 

ا�ستخدمه  اأن  بعد  نف�سه،  ليقتل  اجلند،  من  كامل 

يف   ،1874 �سنة  هذا  حدث  لقد  لالنتحار!  ك�سالح 

اة 25 ماي من بوين�ص اإيري�ص.
ّ
ال�ساحية امُل�سم

لبورخي�ص،  كتاب  من  مبقطع  حافظتي  ذّكرتني 

قال:  احت�سار هرني جيم�ص،  ا�ستّد  فيه: حني  يذكر 

زا االآن...«.
ّ
»واأخرياً، �سار املوت �سيئًا ممي

راأيته  االأقل،  على  اأنا  ونائيا.  �سامتًا،  �ساباتو  ظّل 

كذلك.

ة اىل املوت ت�سعب عليه.
ّ
كانت الّطرق امُلف�سي

ا كان يفّكر يف ذلك املقطع الذي رّدد فيه برينو 
ّ

رمب

Bruno يف قرار نف�سه: »... الأّن االإن�سان حل�سن احلظ، مل 
فطر على الياأ�ص وح�سب، واإمّنا على االإميان واالأمل 

ُ
ي

الرغبة  من  واإمنا  فقط،  املوت  من  ين�ساأ  ومل  كذلك؛ 

ال  والعزلة  الوحدة  من  خلق 
ُ
ي ومل  اأي�سا؛  احلياة  يف 

غري، واإمّنا من حلظات التوا�سل واحلب. الأّن الياأ�ص 

اإذا ما �سيطر على مغالق الّنف�ص، يرتك ذواتنا جميعًا 

على  تلقائنا  من  نقّدم  يجعلنا  اأو  امل��وت،   
ّ
مهب يف 

االنتحار، وهذا لي�ص هو ما يحدث اإطالقا«.

لكن بورخي�ص ظل، وهو يتواجه مع �ساباتو، ينتظر 

�سماع �سوت �ساحبه.

�ساباتو )منتف�سا يف جل�سته، وقد عاد اإلينا(: اأفرت�ص 

الطبيعة  ب�ساأن  قليل،  قبل  قلته  مبا  يتعلق  ما  يف 

قراأت  باأّنك  االنتحار؛  بهاج�ص  للم�سكونني  ة 
ّ
الّنف�سي

اأعمال اأوتو فيينينجر Otto Weininger. األي�ص كذلك؟

بورخي�ص: اأجل. اأعرفها.

مليئة  اأعماله  وكانت  عبقريا،  الرجل  كان  �ساباتو: 

يف  لكنه  �سخيفة.  وب��اأخ��رى  ج���ّداً،  عجيبة  ب��اأم��ور 

ب اىل راأ�سه عيارا 
ّ
الثانية والع�رشين من عمره، �سو

ن��اري��ا، وم��ات. وح��ني ق��راأت بع�ص ال�����ّس��ذرات من 

ر�سائله،  من  املقتطفة  املقاطع  وبع�ص  مذّكراته، 

الحظُت باأّنه كان م�سكونًا بفكرة القتل، اىل اأبعد حد. 

اأبعد  اىل  خال�سًا  اإن�سانا  الظاهر  م�ستوى  على  كان 

ي�سكن  ظّل  للغاية،  خميفًا  بالذنب  �سعورا  لكن  حد، 

يف  ل 
ّ
بالتاأم لنا  ي�سمح  قد  ما  وهو  جوانحه؛  بني 

حالته. لدي اليقني باأنه � لو مل يقدم على االنتحار � 

لقتل �سخ�سًا اآخر... )بقي مطرقًا، يفكر يف امل�ساألة(. 

ة، لي�ص 
ّ
دان الأ�سباب عّدة؛ ومن ثم

ُ
اإّن االنتحار لفعل م

من املده�ص اأن تدينه االأديان الكربى.
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