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االأ�صـــعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــاال - االأردن  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
م�ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا 

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

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

للأفراد: 5 رياالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10 رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال�سرتاك. 

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

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر واالعلن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

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 ^ 



 4 افتتاحية:
- اأما زالت بومة منريفا ت�ستطيع التحليق يف الظالم؟ )حول 

الكتابة فـي الأزمنة ال�سعبة(:  �سيف الرحبي.

 12 فيلليني:
ة.. 

ّ
امَل�رس بطابع  خمتومة  ر�سائل  و�سيمونون:  فيلليني   -

 
التقدمي والرتجمة والهوام�ش: اأحمد الويزي

 34 درا�صــــات:
ة احلديثة )من ُظُلمات 

ّ
-  الدين والأخالق يف الفل�سفة الغربي

غا�ستون  الكيالين-  م�سطفى  ة(: 
ّ
احلري تبا�سري  اإىل  الدوغما 

احل�سن  ترجمة:  احللمي:  والبيت  الراأ�ش  م�سقط  بيت  با�سالر 

الدين  �سعد  اغ: 
ّ
الدب ابن  لدى  العام  اجلمال  نظرية  عالج- 

»هادئا  دروي�ش-  خالد  الأ�سبوع«:  ام 
ّ
»اأي تاريخ  كليب- 

يتدفق اأونا« للبو�سني فاروق �سيخ: حممد اليحيائي-  �سحر 

ال�ساعر الكولومبي  خوان مانويل روكا:  ال�سعرية عند  اللغة 

ترجمة وتقدمي: خالد الري�سوين .

104  حــــــــ�ارات:
 داخل منظومة الأموات ! 

ٌّ
- حم�سن الكندي: الوثيقة كائن حي

 
حاوره : عبدالرحمن امل�سكري 

- عبد املنعم رم�سان: ما ل نقب�ش عليه باللغة نقب�ش عليه 

ار
ّ

بظاللها حاورته: ليندا ن�س

احَلاَلة  يقتن�سون  اِدون 
ّ
�سي  

ُ
اء

َ
ال�ّسعر  : ال�سيفي  عائ�سة   -

حاورتها:  امُلتلقي   
ُ
اه

َ
ير ل  ما  وي�سيئون   لالأ�سياِء  ة 

َّ
العادي

هدى حمد  

136  �صينمـــــــــــا:
-�سيناريو  : هريمان جـ. مانكيو فيكز - اأور�سن ويلز ترجمة: 

مها لطفي       )تتمة العدد ال�سابق 2/3(

162  �صـــعــــــــــــر:
من  جياًل  حرك  الذي  ال�ساعر  ييفتو�سينكو  يفغيني   -

ال�سوفييت: ترجمة: حممد الظاهر - ع�سفورة ا�سمها احلياة 

امَلراأة  عتاب   - الدين  �سم�ش  علي  حممد  اأخرى:  وق�سائد 

يف هذا العدد



بوبة على اإْخالفها الوعد: ن�سيف النا�رسي - جيم�ش 
ْ
امَلح

جوي�ش �ساعراً: ح�سونة امل�سباحي -  ال�سفر الأزرق: اإ�سحاق 

الأخرية  الأر�ش    - يا�سني  جبار  املت�رسيل:   - اخلنجري 

يِف  َذاُتَها  َلُة 
ْ
اللَّي   - بحراوي  ح�سن  الرتامواي:  لع�ساق 

ي�سة - ن�سو�ش للهنود احلمر: 
ِّ
ِء َذاِتِه: حممد ِحلمي الر

ْ
و ال�سَّ

ترجمها  بيكمال  مي�سال   : الفرن�سية  اإىل  وترجمها  جمعها 

خ�رس  حممد  حتمي�ش:    - درغوثي  اإبراهيم   : العربية  اإىل 

اأحمد  الروح:  عبداحلميدالقائد - مقهى احلافة:  - متاهة 

الدمناتي - ن�سو�ش �سعرية: حممود حمد - »ل�سُت نادمة 

على �سيء« : طالب املعمري

210 ن�صـــ��س:
حممود  ترجمة:  مار�ش:  كيتلي  لـ  متوح�سة«  -»ف�سول 

ْن �سكيت: �سعيد الريامي - طريق 
َ
اإٍي عبد الغني - مطرح لـ 

الرجال املوتى للكاتب: �سينوا اأ�سيبي: ترجمة:  �سعيد �سلمان 

اخلواجة - ن�سو�ش ق�س�سية : حممود الرحبي - عيون ل 

ترجمة:  ت�سوبني  كيت  ـــة: 
ّ

ق�س الّندم   - ال�سيدي  بدر  ى: 
َ
َتر

الطود  بهاء  املحبوب:  اأ�سيع مع  اأن   - بدار  ح�سام ح�سني 

-  اأولد حي الوادي: اأحمد م الرحبي - نهاية الأم�ش: ر�سا 

كرعاين - �ساعــــــــــــــة لي�ست للن�سيان: بيات مرعي - خط 

حممد  ترجمة:  �سبولفدا:  لوي�ش  الت�سيلي  للروائي  العر�ش: 

يا�رس من�سور

260 متابعــات وروؤى:
اأقا�سي�ش غ�سان كنفاين:  الفل�سطيني فـي  - �سورة الطفل 

اأو  الإ�سالم  يف  ال�سيا�سي  العقل   - ميهوب  اآيت  حممد 

ال�سيا�سة بالدين: خمي�ش بن را�سد العدوي  - »هنا الوردة« 

لأجمد نا�رس: طارق اإمام - الغرتاب واحلرية فـي »ذاكرة 

الت�سوف   - دراو�سة  اأمني  املزروعي:  للخّطاب  الكورفيدا« 

الكرمي  عبد  العمانية:  ال�سري  فـي  قراءة  ح�رسموت  يف 

حمرو�ش ميزان - رواية غبار لـ يائيل دايان: هيفاء بيطار 

- التنا�سل احلكائي يف »اأولد الغيتو« لإليا�ش خوري: مفيد 

»مـوت   - الوزه  ندمي  الرز:  خليل  لـ  »البدل«  رواية  جنم- 

بن  �سنيح  بن�سعـيد-  مها  علوان:  ح�سن  حممد  لـ  �سـغـري« 

رباح من مفاخر الزجن والرد على جرير: ا�سماعيل ال�ساملي .
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خال�سة الأحداث العربية العا�سفة وم�سارها 

من  �ساٍر  �سياٍق  على  الثابت  لكن  املتقّلب، 

املعنوي  الروحي،  املادي،  والتدمري  املجازر 

من  هي  التي  وامل�سقة  ال�سعوبة  يتجاوز 

طبيعة احلياة والكتابة، اإىل الكارثة. من هنا 

الراهن  كارثة  �سوء  يف  الكتابة  �سوؤال  ينبثق 

واأوجهًا متعددة  التي تتنا�سل ف�سوًل  العربي 

حلرب �رضو�س واإبادات م�ستمرة... 

الظالم،  يف  اإل  لق  تحُ ل  التي  »منريفا«  بومة 

هيجل(،  )فريدريك  الأملاين  الفيل�سوف  عبارة 

البومة  كانت  فقد  الفل�سفة،  بها  يق�سد  وكان 

اأو  احلكمة  اىل  ترمز  القدماء،  الإغريق  عند 

القرون  يف  �سمعتها  �ساءت  حتى   ، الفل�سفة 

لت اإىل رمز لل�سوؤم 
ّ
الو�سطى الأوروبية، اإذ تو

الذي  العربي  الوعي  يف  وكذلك  واخلراب. 

ال�سوداء  تلك احلقبة  مع  واقعًا ورمزاً  يتطابق 

دت 
ّ
ومه قت 

َ
�سب التي  الأوروبي  التاريخ  يف 

ة الكربى الالحقة.
ّ
لالنعطافات احل�ساري

البومة  جند  ال�رضقي،  العربي  املنحى  يف 

»ابن  حيوانات  لدى  حتى  �سورها  اأ�سواأ  يف 

البومة  بقذف  )الغراب(  يقوم  حيث  املقّفع« 

باأقبح ال�سفات �سورًة و�سوًتا و�سلوًكا.

الفيل�سوف  اأن  العجالة،  هذه  يف  يعنينا  ما 

الكبري كان يق�سد اأن الفل�سفة تزدهر اأكرث يف 

 الأزمات واملحن ، التي تع�سف بالب�رض 
ّ
خ�سم

مبقولة  اأ�ستاأن�س  ال�سياق  هذا  ويف  واحلياة. 

تديًدا،  الفل�سفة  اأق�سد  مل  واإن  الفيل�سوف 

والظالم تديدا هو الظالم العربي، واإمنا اأق�سد 

زمن  يف  عامة  ب�سورة  الكتابة  �سوؤال  طرح 

احلروب  اأزمنة  وال�سلوكي،  القيمي  النحطاط 

الق�سوى.  وال�ستبدادات  اأوجهها  �ستى  يف 

اإىل  تنقلب  التي  والنتفا�سات  الثورات  زمن 

ا، يت�سافر 
ً
نقي�سها احلاّد عنوًة وق�رضاً وتدمري

والذي  التاريخ  روؤية  عن  الأعمى  الداخل  فيه 

ل يعرف اإل لغة القتل وال�ستباحة ملن يرفع 

اإ�سارة اعرتا�س على »منظومة« اأ�سبحت خلف 

بقرون...  ال�سريورة  وخارج  والتاريخ  الزمن 

واخلارج عرب التدخل العنفي املبا�رض �ساحقًا 

عرب  اأو  والأمل.  واحلياة  دن  املحُ طريقه  يف 

تكتيكات الدهاء املعروف واملناورات.

ح�سارية  نه�سة  قائمةحُ  تقوم  ل  اأن  املهم 

بتاريخ  املفعمة  املنطقة  هذه  يف  حقيقية 

اأما زالت بومة منريفا ت�ستطيع 

التحليق يف الظالم؟ 

)حول الكتابة فـي الأزمنة ال�صعبة(



دن ، املعرفة والأديان  احل�سارات، العمران ، املحُ

التي  الأر�س  هذه  على  جميعها،  ة 
ّ
التوحيدي

تتواىل على اأدميها الزلزل والنكبات.

)تيودور ادورنو( وهو فيل�سوف اأملاين اآخر من 

اأ�سل يهودي ، طرح يف اأعقاب احلرب الكونية 

الثانية �سوؤاله حول معنى الكتابة بعد )او�سفيز( 

جتاه  املتح�رّضون  ارتكبها  التي  واملجازر 

بع�سهم ؟. وثمة مفارقة ماأ�ساوية لكن اأ�سحت 

قتلة  اأ�سبحوا  الأم�س  �سحايا  كون  ة، 
ّ
بديهي

وت�رضيد  فل�سطني  اأر�س  احتاللهم  يف  اليوم، 

�سعبها. ومنط اجلالد ال�سحية والعك�س، ي�ستمر 

حتى يف احلروب العربية - العربية املتاألقة 

على قدم و�ساق..

اأكرث  العرب،  اأر�س  على  رتكب 
حُ
وي يجري  ما 

يوم  فكل  الآنفة.  الأمثلة  من  وفظاعة  هوًل 

اأخرى.  تنجب  مذبحة  يوم  وكل  )اأو�سفيز( 

مرتبكة،  اأثقالها  جترجر  الكتابة  يجعل  مما 

هذا  يف  اإبحارها  وجدوى  معنى  عن  باحثة 

هذا  اإزاء  راقة..  املحُ الدم  لبحار  الطويل  الليل 

�ساحق  جفاف  ظِلمة.  املحُ والقحالة  اجلفاف 

م�ساعر  وا�سمحالل  ال�سمري  موت  اإىل  اأدى 

اإطفائها  يف  �ساهم  الذي  الإن�ساين،  التعاطف 

ة التي حمْت 
ّ
هيمنة »ال�سورة« املكررة النمطي

الأر�س  على  الدامية  الوقائع  بني  الفروق 

ة. 
ّ
الفنطازي وامل�سل�سالت  الأفالم  خيال  وبني 

ر الدم الب�رضي يف �ساحات احلروب 
ّ
�سار تفج

ة، نوعًا من فرجة ل تختلف غريزيًا عن 
ّ
العبثي

الفيديو.  واألعاب  امل�سارعة  حفالت  م�ساهدة 

الأطفال  ة وقتل 
ّ
الب�رض اجلماعي اإبادات  وتفقد 

ّزل بعدها الإن�ساين 
حُ
والإجهاز على اجلرحى والع

ة.
ّ
البديهي، ويفقد املوت جالله، وهيبته الأزلي

اإزاء هذا الهول القيامي، كاأمنا ال�ساعر املجري 

ال�سحايا  اأعماق  من  الغا�سب،  �سوته  ينفجر 

حقيقي  كاتب  كل  �سمري  من  كما  ة 
ّ
املن�سي

وان�ساين:

ة
ّ
»ليتني اأحفر الكرة الأر�سي

من القطب اإىل القطب

واأح�سوها بالدينميت

ها«..
ّ
ثم اأفجر

من  الثاأر  بعواطف  املعباأة  ال�رضخة  هذه 

ي�ست�سعرها  م، 
َ
والقي والإن�سان  احلياة  قتلة 

القدرة  وعدم  بالعجز  ل 
ّ
مكب وهو  د« 

ّ
»املتوح

عب 
حُ
ر اأمام  معنى،  ذي  فعل  اأي  اجرتاح  على 

امل�سهد وال�ستباحة.

لغة  بالعقم  اأ�سيبت  وكاأمنا  تتبدى  اللغة 

خر�ساء عاجزة، عن املقاربة واللحاق مبواكب 

اجلّزارين وما راكموه من فجائع وانحطاطات 

الأكرث  ال�ساد  لغة  منها  اأين  بليغة،  ْفحمة 
حُ
م

. بالغة احلدث  العامل   بني لغات 
ً
عراقًة وثراء

لكن  تخر�سهما..  وتكاد  والتعبري  اللغة  اأربكت 

وداًل،  كان معرباً  لو  ال�سمت مالذ، حتى  هل 

اأمام فداحة احلدث وامل�سهد؟!

وميار�س  ينام  اأن  ال�سامت  ي�ستطيع  وهل 

التي  الربهة  هذه  مثل  يف  العادية  حياته 

ان�سانية  قيم  من  تبقى  ما  �سحقحُ  فيها  يجري 

ة التي ا�ستعار خطابها القتلة لتكري�س 
ّ
وجمالي

قبح النهيار ال�سامل وب�ساعته؟

هل ميكن ال�سمت والن�سحاب اإىل غابة اآ�سيوية 

ومتاثيل  الغرباء  املارة  فيها  تتاأمل  بعيدة 

البوذا بحياد بارد، الن�سحاب الهادئ يف اأي 
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ركن ق�سي من العامل؟

غري  من  متاما  العارية  الفارقة،  اللحظة  اإنها 

�سفات ول مرجعيات، حلظة الزوغان يف قلب 

املتاهة التي ل يعود اأحد منها �ساملًا.

اللحظة الباحثة و�سط الأنقا�س واحلطام عن 

اأفقها التعبريي اخلا�س كي ت�ستطيع مالم�سة 

احلدث وقيامة الدم.

* * *

مطلع �سبعينيات القرن املن�رضم، وما تالها، 

كان ثمة �سجال حول هيمنة اخلطاب ال�سيا�سي 

واأهوائه و�رضاعاته، على  مبختلف اجتاهاته 

الأخري،  هذا  ة 
ّ
وتبعي الفني  الأدبي-  اخلطاب 

التي  والدللية،  اجلمالية  ماهيته  يفقده  مما 

والحتمالت..  احلرية  مناخ  وتنمو يف  تتوّلد 

خا�سة  امل�سبقة،  املفاهيم   
ْ

ق�رض من  ولي�س 

واأحزاب  ظم  نحُ يف  موؤطرة  �سيا�سية  كانت  اإذا 

ال�سيا�سي،  اخلطاب  عنف  كان  وتكتالت. 

جوهر  يناق�س  ة 
ّ
اليقيني وتب�سرييته  �سَخبه 

الثقافة الأدبية والإبداعية عامة. 

على  القلق،  وبحثه  فرديته  وف�ساء  الأدب 

عك�س خطاب اجلموع الذي ي�سل لدى الفرقاء 

القمع  بقيم  مة 
َ
مفع بيئة  يف  غالبا  اأو  اأحيانًا 

ملا  وطاردة  نابحة  قطيعية  اىل  والإق�ساء 

عداها.

يلتقي  التي  املرحلة  تلك  خطاب  كان  هكذا، 

ة 
ّ
»الثوري احلاكمة  الأنظمة  ت�سور  فيها 

حني  املعار�سة،  الأحزاب  مع  ة«. 
ّ
والرجعي

ونوع من  بالتغيري  اأحزاب تلم  كانت هناك 

�سوية حياة �سيا�سية، تلتقي يف عدائها لالأدب 

امللحقة  التابعة  الثقافة  با�ستثناء  والثقافة 

يتوا�سل  احلزب.  ذلك  اأو  النظام  هذا  باأجهزة 

ة، 
ّ
عاملي مرجعيات  مع  للثقافة  الت�سور  هذا 

وطليعتها  ال�سرتاكية  املنظومة  راأ�سها  على 

املرحلة  تلك  رطانة  وفق  ال�سوفييتي  التاد 

من التاريخ. هكذا جرى اإفقار اخلطاب الأدبي 

اأدب  من  تبقى  وما  مدقعًا،  اإفقاراً  الثقايف 

حقيقي حمل توقيع تلك الفرتة وكافة الفرتات 

الت�سور  ذلك  عن  مبعزل  َت�سّكل  واحلقب، 

امل�ساد جلوهر الأدب ومناٍف له ..

ون�ساهد  نعي�س  التي  الراهنة  الفرتة  يف 

يف  بكثري  اأقل  املرحلة،  تلك  تتبدى  ون�سمع، 

على  ال�ستبدادي  وا�ستحواذها  قطيعيتها 

تتبدى  ال�سائد.  الن�سق  عن  خمتلف  هو  ما  كل 

الي�ساري  القومي  اليديولوجي  نزوعها  يف 

واليميني، على نوع من لطف واأقل جالفة من 

وقد  النحطاط  خلطاب  الربكاين  الهول  هذا 

لتطور  حا�سمة  مب�ساندة  والذروة   
ّ
العتو بلغ 

ل  التي  ال�سعبوي  الجتماعي  التوا�سل  تقنية 

ترتك �ساردة اأو واردة اإل واأح�ستها وو�سعتها 

هم  هنا  العامة  ال�رضيعة.  هيمنتها  عجلة  يف 

ة لهذا ال�سحق.
ّ
ة الأكرث مثالي

ّ
ال�سحي

لهذين  ميكن  اإذ  الدامية،  والأوهام  الأحالم 

و�سهولة  بي�رض  املواقع  يتبادل  اأن  اللفظني 

كانت  والتي  وماآلتها،  العربية  احلالة  يف 

والعدالة  وال�ستقالل  الوحدة  حول  تتمحور 

تخطانا  الذي  احلديث  الع�رض  ومواكبة 

مب�سافات �سبه �سوئية.. ورغم ماآلت اخليبة، 

ل تخطئ عني الناظر لتلك املرحلة وما قبلها، 

نبل  من  املا�سي،  القرن  ملطالع  ميتد  رمبا 

للمقا�سد والأهداف، وتلك الت�سحيات الفردية 
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الربهة  اأما  ال�سادقة.  اجل�سيمة  واجلماعية 

على  ع 
ّ
املرتب هو  الفادح  فالنقي�س  الراهنة 

عر�س اخلراب والنهيارات. احلروب الطائفية 

والتحول  التغيري  اأحالم  حمل  حلت  ة 
ّ
والأهلي

ان  واخلطابات  القيم  وت�سويق  ني 
ّ
احلقيقي

اأبال�سة  تعجز  التي  الأخرية،  هذه  ت 
ّ
�سح

لها. لقد تفوق اأبال�سة انحطاط 
ّ
اجلحيم عن تخي

العرب والعامل على اأ�ساطري ال�رض والقبح التي 

ابتكرها خيال الب�رض يف تاريخه..

الف�ساء جْهم، تتخرث فيه الدماء وتطفو اأفواج 

دون. واللغة عاجزة عن و�سف 
ّ
اجلثث وامل�رض

ة 
ّ
العربي الأر�س  على  يحدث  ما  ومقاربة 

النازفة..

التي  وتقنياته  م�سادره  العالم،  لغة  عدا 

الأكاذيب  هذه  كل  لت�سّخ  الآخرون  �سنعها 

ة 
ّ
احلري  ، والن�سان  للحياة  امل�سادة  والقيم 

واجلمال.

هو  الذي  واخلواء،  النك�ساف  هذا  �سوء  يف 

يف  العميق  والفراغ  اخلواء  لروؤية  نقي�س 

يف  الأقنعة  كل  تطمت  الآ�سيوية،  الفل�سفات 

هناك  يعد  ومل  الدموي..  العري  هذا  �سطوع 

تدبيج  من  واحلياء،  باخلجل  اح�سا�س  اأدنى 

املدائح للمجازر وال�ستباحات التي يرتكبها 

القطيعي  ال�ستقطاب  واخلارج.  الداخل  اأهل 

يف  يوغل  العامل  من  اجلزء  وهذا  اأ�سده  على 

اآلة  تت  ترزح  املاليني  وانحداره.  عذابه 

 تيه 
ّ
ة قتال وت�رضيًداً يف خ�سم

ّ
احلرب الإجرامي

ال�سحاري واملحيطات.

* * *

اأتذكر حلم ذلك الكاتب الفرن�سي... وكان اأطفال 

كثريون يتامى وموتى، يتجمعون حول ال�سيد 

امل�سيح ، يطلبون العون واحلنان . فما كان من 

ا، اإل اأن اأجابهم والنك�سار 
ً
ا وغدر

ً
املقتول �سلب

يلف �سوته: يا اأطفايل كلنا يتامى جريحون 

اجلميلني..  امل�ساكني  اأطفايل  يا  ومغدورون، 

كل  كاأمنا  لكن...  لإنقاذكم  �سيء  عمل  اأود 

هذا  اإزاء  متواطئة  اأو  عاجزة  اخلارقة  القوى 

امل�سهد، الذي يفوق ماآ�سي املا�سي »الرببري« 

اأملًا وتنكياًل .. و�سوت املذابح وامليديا يخنق 

كل �سوت عداه..

والفن،  الأدب  �سوت  �سيكون  كيف   ، هذا  اإزاء 

وكيف  وال�سمري..  ة 
ّ
احلقيقي املعرفة  �سوت 

ملاليني  ة 
ّ
الربكاني الرتدادات  �ستكون 

اغتحُ�سبت  الذين  واملغدورين  ال�سحايا 

يف  يتنا�سلون  ة،  الغ�سّ واأحالمهم  طفولتهم 

اجلوع والعراء والياأ�س؟

لل�سوؤال  ة 
ّ
منطقي م�رضوعية  ثمة  هل  هذا،  اإزاء 

البديهي، حول اأ�سباب »الإرهاب« اجلاثم على 

الأفئدة وال�سدور؟

كما  واحلقائق  الوقائع  ي�سفط  �سار  والذي 

هيجان  خ�سم  يف  الأ�سود  الثقب  ي�سفط 

 ... والأج�سام  هب  وال�سحُ الكواكب  ته 
ّ
جاذبي

الأقوياء  لأن  الإرهاب،  اطروحات  ة 
ّ
جاذبي

اأ�سطورته لتبتلع ال�سغار والكبار، كل  �سنعوا 

وامل�سالح.  الأهواء  وفق  وم�ستواه  بحجمه 

و�سار اأعتى املجرمني والقتلة، على اختالف 

»مكافحة  عملية  يف  ينخرطون  مواقعهم 

وامل�ساءلة  ال�سك  يطالها  ل  التي  الإرهاب« 

للمر�سعة  طاملا هي تنعم بالرعاية اخلا�سة 

و�سائر  العامل  يف  وال�سيطرة  للقوة  »الأعظم« 
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)مر�سعات  وكبريات  �سغريات  املر�سعات 

الكا�رضة  كال�سباع  متحّلقات  واملوت(،  الفقر 

ة ال�سخمة.
ّ
حول املاأدبة الكوني

وب�َسبق الفرتا�س، الذي ل يرتك لالآخرين من 

والنفايات.  العظام  اإل  وم�سائرهم  ثرواتهم 

منها  يفلت  ل  التي  اجلهنمية  ال�سباك  تلك 

يف  ي�سقط  اأن  بد  ل  وتذاكى،  �سعى  مهما  اأحد 

متاهة )امليناتور( انها العوملة. وما يتجاوز 

اللينيني  املارك�سي  التحليل  ذلك  بكثري، 

مراحل  واأق�سى  العليا،  المربيالية  حول 

ة التي تلف 
ّ
الراأ�سمالية. العوملة، الغولة الكوني

قرية  اأق�سى  من  والبلدان.  والآفاق  القارات 

اآخر  اإىل  وعاملهم،  العرب  جزيرة  يف  بائ�سة 

بوؤ�سًا.  اأكرث  وت�سيلي  بي�ساو  غينيا  يف  قرية 

الكل يدفع دمه وحياته ويرهن م�سريه، اأتاوة 

التي  العوملة  غيالن  اإىل  وجعالة،  وجزية 

لعل  واخلرافات.  الأ�ساطري  اأمامها  تتوا�سع 

لالمرباطور  ة 
ّ

املعرب احلميمة  املحاورة  تلك 

زهوه.  قمة  يف  وهو  الر�سيد،  هارون  العربي 

غيمته   ، البغدادي  ق�رضه  �رضفة  من  متاأماًل 

يل«..  فخراجك  �سئت  حيث  »امطري  العابرة 

ة 
ّ
العوملي الهيمنة  وجوه  من  على وجه  نبوءة 

املاثلة.

* * *

ة 
ّ
ال�سيا�سي والتكتالت  الدول  كانت  اإذ 

اأمام  ال�سماء  م�ساحلها  لها  والقت�سادية 

�سوت ال�سحية. وتعرف اأن ا�ستمرار وجودها 

)الكارتالت  ة 
ّ
الكوني اللعبة  بتلك  بد  ل  يرتبط 

الكبار  مها 
ّ
و�سم �سنعها  التي  والرتو�ستات( 

وهي  الأوىل.  بالدرجة  والغرب(  )اأمريكا 

عاجزة عن ت�سميم و�سنع اأي دوائر وجمالت 

هذا  وا�ستمرار  العامل  �سمن  لوجودها  ة 
ّ
حيوي

الوجود، خارج تلك )اللعبة( ومتاهة م�سالكها 

خة- فما هو مربر )الأفراد( 
ّ
وت�سعباتها املدو

خا�سة اأهل الثقافة والفن. اأي مربر مهما كان 

القلوب عن �سماع  الآذان ويعمي   
ّ
واهيًا ي�سم

الآفاق والكواكب  الذي يلجم  ال�سحايا  �سوت 

بنحيبه الهادر اجلريح؟

* * *

م�سى ذلك الزمن الذي كان فيه ال�سجال على 

او  لل�سيا�سي  الأدبي  ة 
ّ
اأ�سّده حول خطاب تبعي

جال اإىل م�ستوى اآخر 
ّ
طغيانه عليه، انتقل ال�س

متامًا.. �سار خطاب املذابح الذي يلب�س )من 

تداخاًل  متداخاًل  طائفيًا  لبو�سًا  حياء(  غري 

لبة )امليديا( باأفرعها وروؤو�سها 
َ

ع�سويًا مع ج

املتعددة، تعدد روؤو�س )الهيدرا( يف حكايات 

ال�سوداء  الغرائز  اعتحُربت  اذا  اإل  الغريق...، 

وملّفق  متوّهم  تاريخ  يغذيها  التي  ة 
ّ
الوح�سي

خطابًا  الراهنة..  النحدار  حلظة  هوى  على 

ا�ستمرار  يف  امل�سلحة  ذات  القوى  تغّذيه 

يف  العربي  التاريخ  فكاأمنا  املنطقة،  تدمري 

مي�سي  و»احلديثة«  »املعا�رضة«  برهته 

وت�ساعداً.  ا�ستطراداً  القهقرى  القتلة  باندفاع 

تللها  ذروة  مراحله  من  مرحلة  تبلغ  فحني 

العك�سي  العد  هو  ها  وال�سهود  القائلون  يقول 

للتخلف والظالم وال�رضذمة، قد بداأ. اإذ ل قعر 

ول قرار اأبعد من هذا الَدرك الذي و�سلنا اإليه. 

واإذا بالتاريخ اأكرث مكراً من �سهوده وحملليه، 

واأملًا  اأكرث ظالمًا وغلظة  اأعماقا  اأن هناك  اإذ 

دنيوي،  نحو  على  متذكرين  تباعًا  نبلغها 
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ْ
م ْلَناهحُ دَّ َ

 ب
ْ
م هحُ لحُودحُ

حُ
ْت ج

َ
ج ا َن�سِ

َ
لَّم الآية الكرمية )كحُ

َها(.
َ ْ
لحُوًدا َغري

حُ
ج

الكفرة  به  اهلل  اأنذر  الذي  اجلحيم  ذلك  فكاأمنا 

الكبرية واجلرائم، جحيم  ومرتكبي املعا�سي 

الراهن  على  ين�سحب  والرمز،  وامل�سري  املاآل 

العربي... هل ثمة فرق يف هذا ال�سياق امللتب�س 

املجاز  وبني  والواقع  احلقيقة  بني  ر 
ّ
املتفج

والرمز واخليال؟!

* * *

العربي،  اخلليج  بالد  يف  الكتابة  تعني  ماذا 

يت�ساوى  الذي  وال�ستعرا�س  ال�سلعة  ذخ 
َ
ب

الرثوات  مالكو  الأغنياء  طلقِه، 
حُ
م ة 

ّ
قب تت 

الوهم  ثروة  يكد�سون  الذين  والفقراء  ة، 
ّ
املادي

واأمناط  وقيمه  ال�ستهالك  لنهم  وال�ست�سالم 

�سلوكه؟

ميالد الكائن امل�صّوه

رغم هذا اجلو ال�ستثنائي الغائم يف العا�سمة 

ظاهرة  يف  بالتفكري  ماأخوذاً  اأراين  مانية، 
حُ
الع

ني التي اأ�سابت الكثريين 
ّ
العنف وال�رض الب�رضي

واحلقول  الف�ساءات  هذه  اجلحيم،  بدوار 

وكائناته  الوجود  اأ�سل  يف  املمتدة  ال�سا�سعة 

ة منذ »طفولة« البدء املوغلة 
ّ
ة، الب�رضي

ّ
احليواني

يف القدم.. األي�س الوجود الب�رضي على الأر�س 

اأعماق  من  لد 
حُ
و ة 

ّ
التوحيدي الديانات  وفق 

لب قاتل؟!
حُ

خطيئة و�س

الأ�سف،  مع  العنفي،  الدموي  املنحى  هذا 

الكائن  تاريخ  يف  وعمقًا  اأ�سالة  الأكرث  هو 

و�سلوكه،  نزوِعه  الكيانية،  و�سفاته  ال�سحيق 

وال�سالم  اخلري  نزعة  من  وعيه،  ول  وعيه 

ق�ساة واملحاربة، رغم الت�سّدق ب�ستى اأنواع  املحُ

لي�س  ق�ساة 
حُ
م وهي   .. وال�سعارات  التْنظريات 

عرب  الكربى  ة 
ّ
امل�سلحي والتكتالت  الدول  من 

حروب ال�سالح، القت�ساد وال�سيا�سة والثقافة، 

الأفراد  بني  ة 
ّ
اليومي احلياة  يف  حتى  واإمنا 

واجلماعات باأ�سكال �ستى، تبداأ باحل�سا�سيات 

وامل�سالح ال�سغرية لتنتهي اأحيانًا بال�سالح. 

الد�ستور  يحكمها  ل  التي  البلدان  يف  خا�سة 

ولي�ست  احلقيقية  مبوؤ�س�ساتهما  والقانون 

البالد  اأماكن كثرية �سمنها  ال�سكلية كما يف 

العربية...

والآلم  بالتناق�سات  امل�سحون  الف�ساء  هذا 

والفنون،  لالآداب  الأول  امللهم  هو  واملجازر 

والفل�سفة، اأكرث من نقي�سه بن�سبة ل ت�ستدعي 

مقاربة ول قيا�سًا من فرط �س�ساعة الهاويات 

يف  بينهما.  وال�سحايا  بالهوام  املليئة 

م�سداقيتها  جند  التي  الطروحات  هذه  �سوء 

تاريخ  يف  اليقيني  �سبه  ال�سارم  وتطبيقها 

الأدب  تاريخ  يف  اأو  و�سلوكه،  الطويل  الب�رض 

مهما  العربي  البداعي  اخليال  يعجز  والفن، 

املجازر  مقاربة  عن  وحيويته  طاقته  كانت 

ة 
ّ
ال�سمني ال�سامتة  وتلك  املبا�رضة،  الناطقة 

بقطار  �سوئية  م�سافة  من  حتى  واللحاق 

راقة يف اأرجاء هذه الأر�س الثكلى. الدماء املحُ

* * *

ماثلة  هي  التي  التفا�سيل  يف  الدخول  اأترك 

ونا�سعة، واأحّدق يف الغيوم املتدافعة اأمامي 

على غري العادة، يف �سماء م�سقط، تلك الغيوم 

وهو  الكائن  هباء  وهي  اأحالمنا،  هي  التي 

ي�ستطيع  ول  الهارب،  العمر  �رضيط  يتاأمل 
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راحٍة  هنيهة  اأو  منه  مف�سل  اأي  على  القب�س 

و�سالم..

يف  الهائج  التفا�سيل  بحر  التفا�سيل،  اأترك 

 
ّ
علي وتهجم  ال�سحيقني،  واملخيلة  الواقع 

�سذرات من ال�سلوك الواقعي لأفراد مروا علينا 

ومن  واحلياة.  املتقلب  الزمن  ات 
ّ
خ�سم يف 

فرط اإحلاح ال�رض والعنف امل�سلحي الإق�سائي 

ح الناظر 
ّ
ال�سامت. الذي ي�ستحوذ عليهم، يتطو

�رضهم  بنار  املكتوي  ذاك  اأو  م�سافة،  من 

والت�ساوؤل  املقاربة  يف  ويرتبك  وانحطاطهم 

الذي  ال�سخم،  النظري  الرتاث  ذلك  يفوق  مبا 

)الن�سبي  وال�ستيعاب  ال�ستق�ساء  حّد  قارب 

التي  ة 
ّ
والأرواح اجلهنمي الظواهر  لتلك  طبعًا( 

الأر�س  هذه  على  الكائن  تاريخ  بها  ميوج 

الهرمة..

اخلبث  مظاهر  عرب  حتى  والعنف  ال�رض  هل 

يف  الدهاء  بني  رئي�س  فرق  ثمة  اإذ  ال�سغري.. 

اخلبث  وبني  ذلك،  ت�ستدعي  التي  املواقف 

ة الدامية 
ّ
املراوغ ال�سغري.. على الأر�س العربي

والإبادات  املجازر  يف  حتى  الأخري  ي�سود 

اأو  النظام  هذا  لدى  دهاء  فاأي  ة.. 
ّ
اجلماعي

الأ�سلحة  اأنواع  بكل  جة 
ّ

املدج امليلي�سيا،  تلك 

تغّذت  والتي  ة، 
ّ
والبحري ة 

ّ
الربي ة، 

ّ
اجلوي

املدقعة  ة 
ّ
الب�رضي تلك  اأرزاق  من  وتراكمت 

ببع�س  يطالب  اأعزل  �سعب  اإبادة  يف  الفقر، 

هذه  ونف�س  �سجاعة؟!  واأي  وكرامة،  حقوق 

)غري  ا�ستباك  اأو  احتكاك  اأي  تتفادى  القوى 

لفظي( مع عدو حقيقي اأذاقها اخلزي والعار، 

وهي  والتطمني،  التنازل  من  مبزيد  تواجهه 

القومية وامل�ستقبل عاليًا،  التي رفعت بيارق 

وعلى م�سافة عمرها املديد.

ما ينطبق على »الأنظمة« تلك، ينطبق ب�سكل 

باحلقد  امل�سبعني  اأولئك  الأفراد،  على  ما، 

ال�سغري وخبث الو�ساعة، حتى من غري هدف 

ليخال  حتى  اأحيانًا،  حمّدد  وا�سح  م�سلحي 

بة املرتامية 
ّ
املتاأمل يف هذه الظاهرة املت�سع

»جيني«  اإرث  انها  اليباب،  ال�ساحة  هذه  يف 

التي  والأوبئة،  الأمرا�س  من  الكثري  مثل 

وقيمًا،  واقعًا  ومعنى،  ج�سداً،  الكائن  تفرت�س 

الجتماعية  البيئات  مكت�سبات  فقط  ولي�س 

وقيمها الفا�سدة ال�سائدة.

هذه  ماع 
حُ

ج من  ولد  تحُ الظاهرة  هذه  اأن  اأو 

الكائن،  لي�ستوي  ة 
ّ
والبيئي ة 

ّ
اجليني املنجزات 

امل�سخ موا�ساًل م�سرية اخلراب ال�سامل الذي ل 

�سقف له ول قرار...

* * *

�صـوت غـر�ب �لبينْ ينعُق فـي �أعمـاقه منذ 

ما قبل �لوالدة..

�أنحائها  يف  يتخبط  �لتي  �الأغ�صية  بي 

�ل�صحيق،  �لطائر  �صدى  يتناهى  �جلنُي، 

�أوديٍة  �لقادم بي  �لغياب  وهو يقر�أ �صورة 

نائيٍة وجبال.. 
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جتربة ترا�سلية عابرة للأقطار والأجيال، جتمع بني 

جتربتني خمتلفتني فـي احلياة واملعرفة
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ا ال يدرك الكثري من ال�شباب والفتيان اليوم، 
مّ

رب

ال�شيربنطيقا  ع�رص  يف  الدمّنيا  اىل  ج��اء  ��ن 
مّ
مم

ب��وت��اُت 
مّ
ال��ر مظاهره  تخت�رص  ال��ذي  ج��ة، 

مّ
امل��ت��و

جانب  اىل  اأ���ش��ن��اف��ه��ا،  بجميع   
ُ
واحل��وا���ش��ي��ب

وغري  منها  ة 
مّ
الذكي ة، 

مّ
واخللوي الثابتة  الهواتف 

و�شبكات  ال��ف��اك�����ش��ات،  على  زي���ادة  ��ة، 
مّ
ال��ذك��ي

االإنرتنيت، ور�شائل االإميايل، وال�SMS، والقنوات 

ات؛ 
مّ
الف�شائيات، وغريها من الو�شائط والربجمي

قبيل  اأي  اً،  جدمّ قريب  اىل عهد  كانوا  النمّا�س  باأنمّ 

 La Galaxie ماركوين  ة 
مّ
جمر ولوج  د 

ْ
عي

ُ
ب وحتى 

طريق  عن  بينهم  فيما  يتوا�شلون   ،Marconi1)

بتو�شيلها  عنى 
ُ
ي ظلمّ  التي  ة، 

مّ
الورقي �شالة 

مّ
الر

ع االأ�شواق، مثلما  �شاعي الربيد، اأو باالأحرى موزمّ

ة وظيفته.
مّ
اأح�شن الراحل نزار قباين و�شف مركزي

على  املكتوبة  ��ة 
مّ
ال��ربي��دي �شالة 

مّ
الر كانت  فقد 

كاتبة،  ب��اآل��ة  م��رق��ون��ة  اأو  خمطوطة  ال����ورق، 

النمّا�س،  بني  بط 
مّ
الر يف  ة 

مّ
االأهمي بالغ  و�شيطًا 

بني  ة 
مّ
والنف�شي ة 

مّ
الفيزيائي امل�شافات  وتقلي�س 

يف  منهم  املقيمني  واالأ�شدقاء،  ة 
مّ
واالأحب االأهل 

اأهميتها  اإ�شافة اىل  اأو املغرتبني؛  الواحد  القطر 

االأف���راد  ب��ني  االت�����ش��ال  جت�شري  يف  الق�شوى 

ة 
مّ
�شات بختلف اأطيافها واألوانها، حكومي

مّ
واملوؤ�ش

ة.
مّ
كانت اأو غري حكومي

وبالنظر اىل هذه الدمّور التوا�شلي الهام، اكت�شحت 

بني  االنت�شار  وا�شعة  م�شاحة  الورقية  �شالة 
مّ
الر

كافة  يف  والهيئات  والفئات  االأف���راد  خمتلف 

ا�شة، اأو رجال االقت�شاد، 
مّ
االأم�شار، �شواء لدى ال�ش

الفكر  بجال  املهتمني  اأو  اجلي�س،  �شباط  اأو 

احلدمّ  هذا  عند  انت�شارها  ف  يتوقمّ ومل  واملعرفة. 

الفل�شفية  الكتابة  دائ��رة  اىل  انتقلت  بل  وح��ده، 

على  فكرية  اأطروحات  فظهرت  كذلك،  واالأدبية 

ي 
مّ
�شكل ر�شائل، مثلما �شدر نوع من الرواية �شم

التي  والق�شائد  الق�ش�س  جانب  اىل  ا، 
مّ
ترا�شلي

االأخ��رى  الفنون  وبقية  �شالة، 
مّ
الر �شكل  حاكت 

 ، الفنمّ باأخرى من هذا  اأو  بكيفية  ا�شتفادت  التي 

كامل�رصح وال�شينما.

يف  واالأدب��ي  الفل�شفي  الرتا�شل  �شاع   ،
مّ
ث��م ومن 

اأوروبا واأمريكا والوطن العربي كذلك، فتهافتت 

النا�س.  بني  منه  ا�شتهر  ما  ن�رص  على  املطابع 

 
مّ
اأه��م جتمع  �شتى  اأ�شمومات  ���ش��درت  وه��ك��ذا 

*  كاتب ومترجم من المغرب 

التقدمي والرتجمة والهوام�ش: اأحمد الويزي*

فيلليني

فيلليني و�سيمونون

ر�سائل خمتومة بطابع املَ�سّرة(*(



اخلطابات التي تبادلها بع�س االأدباء والفال�شفة 

اأخرى  �شخ�شيات  اأو مع  بينهم،  فيما  والفنمّانني 

هذه  بف�شل  رت  توفمّ وهكذا  ال�شهرة)2(.  حمدودة 

تلقفها  ما  ة، �رصعان 
مّ
ثري ة خام  مادمّ االإ�شدارات 

خني، فتعاملوا معها تعامل 
مّ
بع�س النقاد واملوؤر

االأ�شواء على بع�س اخلبايا  التي ت�شلمّط  الوثيقة 

ليلة يف حياة الكثري من امل�شاهري،  وايا الظمّ والطمّ

هوؤالء  تركها  التي  الفجوات  رتق  يف  وت�شاهم 

بي�شاء. وال غرو يف هذا اأبدا، ما دام اأنمّ الر�شالة 

الوجدان،  ت�شوير  على  هائلة  قدرة  متلك  ظلمّت 

من  القارئ  وتقريب  وح، 
مّ
ال��ر ت�شاري�س  وتبيني 

�شجون النمّف�س واأ�رصارها، وما يعتمل يف امُلهج، 

ب يف ا�شطرامها وتذبذبها، بحكم مرونة 
مّ
ويت�شب

كاتبها  متنح  ما  عادة  التي  ة 
مّ
الرتا�شلي الكتابة 

م�شاحة غفال لالعرتاف، والتعبري عن احلميمي، 

حيزا  تعطيه  مثلما  واللوعة،  بال�شكوى  والبوح 

بع�س  اأحيانا،  خالله  من  ليبدي  ر�شمي  غري 

اذة التي ال ي�شتطيع اإبداءها  ريفة وال�شمّ االآراء الطمّ

الرقابة  عامل  بحكم  ر�شمي،  ب�شكل  العلن  يف 

واالأع��راف  ة 
مّ
العام املوا�شعات  تفر�شها  التي 

ة.
مّ
املجتمعي

ويف هذا االأفق الذي ي�شعى اىل ا�شتعادة حلظات 

ال�شيربنطيقا  عهد  كاد  التي  احلميمة،  الكتابة 

اخرتنا  ة؛ 
مّ
تام ب�شفة  عليها  ي  يغطمّ اأن  امُلطبق 

قا 
مّ
اليوم اأن نرتجم للقارئ العربي، منوذجا �شي

لالأقطار  عابرة  ة 
مّ
ترا�شلي جتربة  من  ا 

مّ
ومهم

بني  يجمع  ��ه  الأنمّ  ،
مّ
ومهم ق 

مّ
�شي فهو  واالأج��ي��ال. 

وامل��ع��رف��ة  احل��ي��اة  يف  خمتلفتني  جت��رب��ت��ني 

متناظرتني،  غري  فنمّيتني  وقامتني  ة، 
مّ
التخييلي

لكلمّ منهما جمال ا�شتغاله االإبداعي، وقناعته، 

هذا  لكنمّ  واحلياة.  للفنمّ  به  اخلا�س  ره 
مّ
وت�شو

الكثري  تتقا�شما  اأن  القامتني من  كلتا  مل مينع 

واأن  والذهني،  النمّف�شي  ال�شفاء  حلظات  من 

ا عن االإعجاب والتقدير لبع�شهما البع�س، 
مّ

تعرب

والقناعات  االآراء  بع�س  يف  ت�شرتكا  واأن 

عن  معا  حتكيا  واأن  ة، 
مّ
املعرفي ات 

مّ
واملرجعي

تنفكمّ  التي ما  هيبة، 
مّ
الر ة 

مّ
النف�شي نف�س احلاالت 

تهجم ب�رصا�شة على املبدع، وتلتهم دواخله.

وائي البلجيكي جورج 
مّ
فمن جهة، هناك قامة الر

�شيمونون (Georges Simenon )1903/1989، الذي 

ا�شتهر بروح ان�شباطه العالية للعمل االإبداعي، 

الروائي  اجلن�س  الأع���راف  ال�شديد  واإخال�شه 

عن  بكثري  يربو  ما  �شمنه  اأنتج  الذي  خا�شة، 

ة 
مّ
البولي�شي ال��رواي��ة  من  اأغلبها  رواي��ة،  مائة 

�س ال�رصطة 
مّ
التي يقوم بدور البطولة فيها مفو

ميغري Maigret. ومن جهة اأخرى، هناك قامة 

Federi� فيلليني فديريكو  االإيطايل  ينمائي 
مّ
 ال�ش

بكتابته  ا�شتهر  الذي   ،co Fellini )1920/1993)

خرجت  التي  واملبتكرة،  ريفة  الطمّ ال�شينمائية 

ال�شينمائي  اجلن�س  تقاليد  م��ن  الكثري  ع��ن 

موجة  ة 
مّ

خا�ش حينه،  يف  عليها  املتعارف 

ينتمي  نف�شه  هو  كان  التي  اجلديدة  ة 
مّ
الواقعي

بروح  امل�شكون  ففيلليني  البداية.  يف  اإليها 

دة، �رصعان ما انقلب عن الواقعية 
مّ
ماردة ومتمر

يف ن�شختها اجلديدة، �شواء على م�شتوى كتابة 

له  �س 
مّ
ليوؤ�ش االإخ���راج،  م�شتوى  اأو  ال�شيناريو 

يًا مده�شا وغري قابل للت�شنيف وقتها  م�شاراً فنمّ

قت االآفاق، 
مّ
ق بف�شله �شهرة طب يف ال�شينما، حقمّ

وحاز من خالله على جمموعة من اجلوائز يف 

اأوروبا واأمريكا.

هذا  �شياق  يف  ال��ق��ارئ،  على  اأ�شتعر�س  ل��ن 

واأبعادها  ودالالتها  �شائل 
مّ
الر حمتوى  التقدمي، 

ا اأريد اأن �شيف فقط، بعد كلمّ ما ذكرته،  اأبداً، واإمنمّ

 
مّ
امتد قد  و�شيمونون  فيلليني  الرتا�شل بني  باأنمّ 

 ،1969 عام  البداية  كانت  �شنة.  ع�رصين  على 

على  اأثناءها  فيلليني  ح�شل  التي  ال�شنة  وهي 

كان  مهرجان  يف  ة 
مّ
الذهبي عفة 

مّ
ال�ش ج��ائ��زة 

اغتنمها  منا�شبة  فكانت  الفرن�شي،  ال�شينمائي 

اأده�شه  ال��ذي  املخرج  اىل  ليبعث  �شيمونون 

اأنه كان  اأوىل )�شاعت لالأ�شف!(، بحكم  ر�شالة 
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��ا 
مّ
اأم املهرجان.  حتكيم  للجنة  رئي�شا  وقتئذ 

ال�شديقني،  بني  الر�شائل  �شبيب  ف  توقمّ حلظة 

فكانت �شنة 1989، العام الذي توقف فيه قلب 

اأملا مم�شًا،  �شيمونون عن النب�س، فخلمّف ذلك 

وحي فيلليني.
مّ
وفراغا رهيبا يف قلب �شقيقه الر

الر�شائل،  هذه  بجمع  اعتنت  التي  اجلهة  ��ا 
مّ
اأم

وترتيبها ترتيبا زمنيا متعاقبا، والتعليق على 

بع�س ما يحتاج منها اىل تو�شيح، فهي هيئة 

ال�شهرية:  ة 
مّ
الفرن�شي ال�شينمائية  املجلة  حترير 

فقد   .Cahiers de cinéma ة 
مّ
�شينمائي دف��ات��ر 

ب 
مّ
ُكتي �شكل  على  اإذن،  اخلطابات  هذه  �شدرت 

مة بقلم الناقدة 
مّ
ره مقد

مّ
 96 �شفحة، تت�شد

مّ
ي�شم

كلود غوتور Claude Gauteur، ودرا�شة للباحثة 

ويختم  Jacqueline Risset؛  ري�شي  جاكلني 

�شنة  االإك�شربي�س  جملة  ن�رصته  طويل  بحوار 

�شيمونون حماِوراً،  بني جورج  يجمع   ،1977
هام�س  على  را، 

َ
حم��او فيلليني  وفريديريكو  

خروج فيلمه كازانوفا اىل دور ال�شينما.

قراءة ممتعة!

روما يف: 04 يوليوز 1969

عزيزي �شيمونون،

األتم�س �شفحك اإن كنت اأكتب اإليك بهذه الطريقة، 

كما  مقروء.  غري  حقيقة  يكون  يكاد  ي  خطمّ الأنمّ 

ري يف الردمّ عليك، لكوين مل  األتم�س �شفحك لتاأخمّ

اأعد اىل روما اإال يوم اأم�س، فقط.

)3(
فاأي متعة تلك التي حققتها يل قراءة ر�شالتك!

ولكم اأودمّ لو تتاح يل اإمكانية اال�شتجابة لدعوتك، 

الأق�شي برفقتك بع�س الوقت!

الأنمّ  ال�شديد،  لالأ�شف   
مّ

باملتي�رص لي�س  ذلك  لكنمّ 

م  التحكمّ  
مّ
علي يتعذر  بكيفية  ت�شري  اأخذت  االأمور 

 اأينمّ لن اأمتكن من ممار�شة ما اأرغب 
مّ
فيها، اىل حد

لكنمّي  القادم.  �شبتمرب  �شهر   
مّ
متم مع  اإال  فيه، 

اأمتنى اأن األتقي بك يف البندقية، حيث �شاأق�شي 

باأينمّ  واأعدك  اجلاري.  ال�شهر  نهاية  يف  يومني، 

�شاأبحث عنك.

وب�شاعر  العميق  بالودمّ  مفعمة  حتية  يك 
مّ
اأحي

االمتنان اخلال�شة، تقديرا منمّي لل�شداقة املتينة 

وهو  حيايل،  عليها  تربهن  تفتاأ  ما  التي  العرى 

، متعة 
مّ
اأطريت علي ما يحقق يل ب�رصاحة، كلما 

ما بعدها متعة.

اأمتنى لك عطلة �شعيدة يا عزيزي �شيمنون، واىل 

ا قريب.
مّ
اللقاء عم

املخل�ص فريديريكو فيلليني
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لوزان يف: 17 �سبتمرب 1969

عزيزي فيلليني،

باالأم�س، حدثت يل واحدة من اأبهج املغامرات، 

كنت  فقد  در. 
مّ

ال�ش تدفئ  اأن  �شاأنها  من  التي 

معك  اأجرته  ال��ذي  احل��وار  ق��راءة  يف  منهمكا 

مثلما  بباري�س،   L’Expresse االإك�شربي�س  جملة 

دت نف�شي هذه االأيام على قراءة كل ما اأعرث 
مّ
عو

�شاترييكون  بفيلمك:  تتعلمّق  مقاالت  من  عليه 

Satyricon؛ فاإذا بالذهول ي�شيبني منذ اجلملة 

ابعة من احلوار، وباالإعجاب يتملمّكني بفعل 
مّ
الر

عنك  �شدر  ما  ب��اأنمّ  ق��راري  يف  فقلت  ردودك، 

اأين  لو  به،  �شاأجيب  كنت  ما   
ُ

نف�س حتديدا،  هو 

 على اأفكاري يف 
ُ
ِئلت ذات االأ�شئلة! لقد وقفت

ُ
�ش

الفنمّي،  باالإبداع  منها  تعلمّق  ما  �شواء  اأقوالك، 

تفر�شها  التي  املواقف  بختلف  ات�شل  ما  اأو 

 قلبت �شفحة املجلة، فعرثت 
مّ
احلياة علينا. ثم

بامللمو�س  يل  فتبث  ي؛  حقمّ يف  قلته  ما  على 

عنه  حتدثت  ما  �شاأن  يف  اأب��دا  اأخطئ  مل  ب��اأين 

التي  املتما�شكة"  ات 
مّ
ب�"الذر وو�شمته  �شلفا، 

رب 
مّ

ال�ش بفارغ  الأنتظر  واإين  بيننا.  فيما  د 
مّ

توح

اىل  يخرج  حاملا  اجل��دي��د،  فيلمك  م�شاهدة 

�شاالت العر�س عندنا. وهذا ما مينحني رغبة 

يف روؤيتك من جديد، اأنت بالذات.

اأن  ينبغي  روايتني،  م�رصوَع  جعبتي  يف  اإنمّ 

 هذه ال�شنة. وما 
مّ
اأنتهي من كتابتهما قبل متم

�س يل  ر من ذلك، حتى اأبعث اإليك لرتخمّ
مّ
اأن اأحتر

بزيارة خاطفة اىل روما، اأحتدث اإليك اأثناءها 

يل  لتبدو  �شاترييكون  فيلم  جتربة  اإنمّ  طويال. 

�شلفا، باعثة على االإثارة واحلما�س!

يا  املتينة،  داقة 
مّ

وال�ش التقدير  ك��لمّ  منمّي  لك 

ا 
مّ
عم املرتقب  اللقاء  واىل  فيلليني؛  عزيزي 

قريب، مثلما اآمل.

الويّف جورج �سيمونون

روما يف: 22 �سبتمرب 1969

�شديقي االأعزمّ �شيمونون،

اأت�شدمّق اأينمّ اأعكف بني الفينة والفينة، على اإعادة 

ة جمال لل�شكمّ 
مّ
قراءة ر�شالتك االأخرية؟! مل يعد ثم

قوي،   "
مّ
نف�شي ب  "مركمّ من  حيالك  اأعاين  اأينمّ  يف 

ك، 
مّ
تتحر االآن  من  �شارت  م�شاعري  اأنمّ  ة 

مّ
خا�ش

رت فقط يف  وكاأنها م�شاعر طفل حقيقي، كلمّما فكمّ

من  ن  �شنتمكمّ ا  وباأنمّ روما،  اىل  ا 
مّ

رب �شتاأتي  اأنك 

روؤية بع�شنا، والتحدمّث قليال فيما بيننا!

هذه هي احلقيقة. فحني ن�شتح�رص موهبتك التي 

التي  االإبداعي  ان�شباطك للعمل  ة 
مّ
ال حدمّ لها، وقو

اأنف�شنا  دخيلة  يف  ن�شعر  ة، 
مّ
ب�رصي ة 

مّ
قو كلمّ  تفوق 

ال  كا�شف،  خجل  ينتابنا  مثلما  كبرية،  بده�شة 

ة 
مّ
االإن�شاني و�شيمك  نبلك  ر  تذكمّ اإال  منه  ينقذنا 

الندمّية،  عالقة  معك  ن�شتعيد  حينها،  الفا�شلة. 

االأهمية؛  بالذات مكمن  ك، وهنا 
مّ
ا نحب باأنمّ فندرك 

وبهذا، ي�شبح لك بيننا ح�شور عائلي وثيق، تغدو 

الكلمّ  ي��ودمّ  ال��ذي  ا،  �شنمّ االأك��رب  �شديقنا  اإث��ره  على 

والعمل  احلياة  اغتنام فر�شة م�شاحبته، ورفيق 

من  ك��لمّ  ب 
مّ
تخي ال  التي  القدوة  وك��ذا  االإب��داع��ي، 

يجعلنا  الذي   
مّ
احلي واملثال  اأبدا،  حذوها  يحتذي 

ة ال�شديدة.
مّ
ن�شعر بالقوة االإن�شاني

األتم�س �شفحك اأيها العزيز، يف كوين تركت لنف�شي 

مدى،  اأبعد  اىل  ب�شاعرها  لتجنح  ن�شبيا،  العنان 

ب 
مّ
دا مقدار االإزعاج الذي يت�شب

مّ
ة اأين اأدرك جي

مّ
خا�ش

لك فيه اأحيانا، اال�شتماع اىل مثل هذه االأمور...

اأي  غري  من  اإليك،  الكتابة  يف  رت  فكمّ ولطاملا 

اإليك   الأبعث 
مّ
اللهم باعث يذكر، وال ل�شبب حمدمّد، 

على  دائمة  قدرة  لك  والأمتنمّى  وح�شب،  ب�شالمي 

اأن  دائما  اأخ�شى  كنت  لكني،  االإبداعي؛  العطاء 

ا �شاأقوم بهذا ابتداء من اليوم، 
مّ

اأزعجك. لكني رب

فاأكتب اإليك بني احلني واحلني االآخر.

اأنتظر اأن حتلمّ بيننا يا �شديقي العزيز، يف الوقت 

الذي تراه ينا�شبك.

 � وهذا اأمر حمتمل � على ت�شوير فيلم 
مّ
اأنا �شاأنكب

؛ لكن هذا لن 
)4(

ق�شري خالل �شهر دي�شمرب املقبل
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ل باالأحرى اأن  يكون بالن�شبة اإيل عائقا، بل اأف�شمّ

نت من ذلك.  تاأتي يف تلك الفرتة بالذات، اإن متكمّ

واأح�ش�شت  اإال  ما،  فنمّي  عمل  جتربة  خ�شت  فما 

وهذا  اأكرب؛  بكيفية  اأحيا  وباأين  داخلي،  ن 
مّ
بتح�ش

بالطبع �شيمكنني، حني تكون بالقرب منمّي، من 

. ا�شتغالل رفقتك اىل اأبعد حدمّ

ة  م��ودمّ قبلة  جبينك  على  اأطبع  ب��اأْن  يل  ا�شمح 

به  تغمرين  ملا  �شيمونون،  عزيزي  يا  وامتنان 

دائما من فرح متجدمّد.

ا قريب، دمت ل�شديقك.
مّ
واىل اأن نلتقي عم

 املخل�ص فيديركو فيلليني

لوزان يف: 1 دي�سمرب 1969

�شديقي العزيز فيلليني،

االأح���د  ب��ربن��ام��ج  ح��ت 
مّ
ط��و اأن   

مّ
ل��ل��ت��و تلبث  مل 

كُن 
ُ

ر بالكلمّ ما الذي مي
مّ
 واإينمّ ال اأت�شو

)5(
التلفزيوين!

عمُله، بعد متابعة امل�شهد الباهر ليوم اأم�س، الذي 

يف  وعميقا  واأ�شيال  احليوية،  وافر  م�شهدا  كان 

االآن نف�شه؟ لقد كنتما، ما�شينا(Masina  )6 واأنت، 

عن  ح�شورك  ف  وتك�شمّ املقايي�س،  بكلمّ  ممتازين 

 االإن�شاينمّ املوؤن�س!
َ

ة الرتا�س
مّ

وحدة مرتا�ش

طويال  معك  الدرد�شة  اأ�شتطيع  اأين  لو  اأودمّ  لكم 

�شهر نوفمرب  لكنمّ  واأنا يف ح�رصتك!  ب�شاأن هذا، 

دي�شمرب،  �شهر  ر 
مّ
اأح��ر كي  للعمل،  برجمته  الذي 

ال�شديد،  لالأ�شف  خرقاء  زك��ام  نزلة  ا�شتغرقته 

 اىل االآن بالزمة الفرا�س.
مّ
حكمت علي

�شاأكتب اإليك يف م�شتهل ال�شنة القادمة، الأ�شاألك 

را 
مّ
اأن تكون متحر الذي ميكن لك فيه  الوقت  عن 

من كلمّ التزام.

ة اأخرى!
مّ
برافو مر

ذلك  مثل  مينحنا  اأن  ي�شتطيع  من  وح��دك  اأن��ت 

امل�شهد، الذي يعدمّ يف حدمّ ذاته فيلما كامال. ويا 

له من فيلم!

لكما معًا، اأنت وزوجتك ما�شينا.
مّ
اأقب

جورج �سيمونون

روما يف: 4 نوفمرب 1969

عزيزي �شيمونون،

خلمّفتها يف  التي  متعة هذه  بعدها  ما  متعة  اأي 

وهذا  عنك،  �شدرت  الأنها  اأوال،  ر�شالتك!  نف�شي 

مفارقتي  �شادفت  الأنها   
مّ
ث��م رائ��ع؛  اأم��ر  وح��ده 

علي،  ي�شيطر  ة 
مّ
للهم ط 

مّ
مثب و�شعور  لباري�س، 

اأقبل  اأن  اإطالقا،  علي  ينبغي  يكن  مل  ه  اأنمّ مفاده 

التلفزيوين، لكوين  الربنامج  بامل�شاركة يف ذلك 

اأعلم �شلفًا باأين �شاأ�شاهم بذلك القبول، يف جعل 

الذريع  جلهلي   ، الكلمّ منها  يهزاأ  م�شخرة  ذات��ي 

كلها  امل�شاألة  باأن  يل  بدا  وقد  الفرن�شية!  باللغة 

م�شبع  �شوى جو  ذلك،  فوق  عليها  يغلب  يكن  مل 

باالبتهاج، الذي ميكن اأن يو�شف باأنه كان يف 

يا و�شطحيا واأخرق بن�شبة قليلة،  نف�س الوقت ودمّ

النمط  ذات  باالجتماعات  ي�شتبدمّ  ما  قبيل  من 

مكت�شحني  جون 
مّ
املهر هوؤالء  كان  لقد  االأبر�شي؛ 

بكيفية ي�شوبها اإفراط، كما بدا يل باأنمّ الكلمّ غرق 

يف طق�س اأ�شبه ما يكون باحتفاء عابث وحمزن... 

بينما اأنت على العك�س يا �شديقي االأعز، كاتبتني 

د يل باأنمّ كل �شيء قد متمّ على ما يرام، وهو  لتوؤكمّ

اأِكنمّ  د، الأين  اأي تردمّ اأ�شدمّقك من غري  ما يجعلني 
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لك يف نف�شي الكثري من التقدير واالعتبار.

فهل زالت عنك نزلة الزمّكام، التي حدمّثتني عنها؟

على  ُكِتب  جريدة  اليوم  �شدرت  اإيطاليا،  يف 

ب��اأدب  اجلدير  العنوان  ه��ذا  �شفحاتها  اإح��دى 

اخليال العلمي: اثنا ع�رص مليون ايطايل يلزمون 

الفرا�س ب�شبب نزلة الربد!

الأجواء  وان�شبطَت  تعافيَت،  قد  تكون  اأن  اأمتنى 

ة 
مّ
العمل كداأبك، وهو ما قد يبعث فينا جميعا امل�رص

والفرح. فقد قراأت يف االأيام القليلة املا�شية رواية 

من رواياتك التي مل اأكن على علم �شابق بها، وهي 

تنتابني، كلما  ولكم  االنتقال.  بعنوان:  املو�شومة 

انتهيت من قراءة موؤلمّف من موؤلفاتك، رغبة عارمة 

يف اأن اأرفع يدي بالت�شفيق لك دون توقف، واأخذ 

القلم للكتابة اإليك، للتعبري عن اإعجابي بقدمّراتك 

دا:  االإبداعية، واأن اأ�شيح ملء حنجرتي كذلك، مردمّ

�شحتك  هي  ولكم  واأخريات!  واأخرى  ة 
مّ
مر برافو، 

ال  �شحة  �شيمونون،  عزيزي  يا  لالإعجاب  اأدع��ى 

على  دائما  تكون  ب��اأن  لك  وت�شمح  اأب��دا،  تخذلك 

�شواب وو�شوح �شديدين، وباأن مت�شي ُقُدما نحو 

فتوؤلمّف  اأ�شدمّ �شدقًا،  واأن تكون  الدمّوام،   على 
مّ
االأهم

االأدبية،  الن�شو�س  هات 
مّ
اأم نهاية  ال  ما  اىل  لنا 

الواحد تلو االآخر!

لك، واأنتظر جميئك ببالغ ال�شوق.
مّ
اأقب

�سديقك املخل�ص فريديريكو فيلليني  

لوزان يف: 10 اأبريل 1975

برقية

جائزة  على  حل�شولك  التهنئات،   
مّ
اأحر منمّي  اإليك 

، التي كنت دائما واأبدا اأهاًل لها.
)7(

االأو�شكار

جورج �سيمونون

�سيانت�سيانو يف اأغ�سط�ص 1976

�شديقي االأعزمّ �شيمونون،

خ  لطمّ الذي  يط،  ال�رصمّ ملداد  االهتمام  كبري  ُتِعر  ال 

 وذقني، قبل اأن ميتدمّ اىل الورقة. فقد 
مّ

من قبل يدي

ات 
مّ
مر لثالث  �شالة 

مّ
الر هذه  كتابة  واأعدُت  كتبُت 

منها  واحدة  كلمّ  من  اأ�شل  حني  لكنمّي  متتالية، 

طر الثالث، اأنتهي اىل متزيقها. ولعلمّ جزءا 
مّ
اىل ال�ش

ال�رصيط  من هذا االرتباك يعود فعال اىل طبيعة 

قن، التي ما اأن اأ�رصع يف العمل 
مّ
الالمّ�شق باآلة الر

د اأنمّ  خ �رصيطها االأوراق؛ لكنمّ املوؤكمّ بها، حتى يلطمّ

عزى اإال اىل 
ُ
 من ذلك اال�شطراب ال ي

مّ
اجلزء االأهم

اأي�شا،  اعرتتني  التي  ا�شة 
مّ
اجلي امل�شاعر  طبيعة 

اإليك، مما جعلني اأغرق   على الكتابة 
مّ
واأنا منكب

يف االرتباك واخلجل.

بلدة  وهي   ،Chianciano  
)8(

�شيانت�شيانو يف  اأنا 

ة؛ 
مّ
Vichy الفرن�شي ت�شبه اىل حدمّ ما منطقة في�شي 

هذه  لكنمّ  م��ا،  �شيئا  املباين  عتيقة  ��ا 
مّ

رب هي 

القدامة يف جميع االأحوال، اأقلمّ بكثري من ِبلى اآلة 

يف، 
مّ
قن التي و�شعها مدير الفندق حتت ت�رص

مّ
الر

ب�شكل فيه الكثري من احُلميا واحلما�س!

امللل،  على  يبعث  ب�شيق  م�شوبة  مرحلة  اأجتاز 

حك، وهو ما ال اأقوى  خرية وال�شمّ
مّ
ويثري حتى ال�ش

بداأت  وقد  ط��رده.  على  حتى  وال  عليه،  الق�شاء 

هذه احلالة يف ال�شيطرة على مغالق نف�شي قبل 

)Valmont )9 . فقد كان 
موعد و�شويل اىل فاملونت

اأ�شرتيح  اأي��ام،  ع�رصة  هناك  اأمكث  اأن  نيتي  يف 

التحليالت  ببع�س  واأق��وم  اآم��ل،  مثلما  خاللها 

واأحاول كذلك احل�شم ب�شفة نهائية يف  ية، 
مّ
الطب

املرور   
مّ
ثم ت�شويره،  املزمع  اجلديد  الفيلم  اأمر 

عليك يف االأخري، اإن اأمكن يل ذلك، الأ�شلمّم عليك، 

واأقدمّم لك �شكري وامتناين.

من  الكثري  قبل،  م��ن  �شمعت  اأن  يل  �شبق  فقد 

على  ع 
مّ
وت�شج فاملونت،  متدح  التي  االأحاديث 

��را،  م��وؤخمّ اإليها  و�شلت  اأن  ما  لكنمّي  زيارتها؛ 

عُت  توقمّ اأن  بعد  ماطر،  رمادي  يوم  �شبيحة  يف 

بني  تعوي  ي��ح 
مّ
ال��ر وج��دت  حتى  الكثري،  منها 

�شبه  عتمة  يف  غارقا  وال��وادي  التنمّوب،  اأ�شجار 

ب�شت�شفى  الفندق  عمارة  رتني  ذكمّ  
مّ
ثم �شاملة؛ 
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�أين  هذ�  �ىل  �أ�ضف   .  Mabuse  
)10(

مابيز �لدكتور 

ما �أن دخلت �ىل �لغرفة �لتي حجزتها بالفندق، 

�لتيار  �نخطف  حتى  �ل��ن��ور،  �إ�ضعال  وح��اول��ت 

�لكهربائية.  �لغرفة  جتهيز�ت  كل  ي�ضل  �ل��ذي 

ل��وز�ن  من  فعربُت  �الن�����ر�ف،  رت 
ّ
ق��ر حينها، 

ريغوت  �ىل  لوبر�ن  مونت  ومن  مونرتوه،  �ىل 

�أي  يف  �لتوقف  دون  �لقبيل(،  هذ�  من  �ضيء  )�أو 

مكان، الأجد نف�ضي بالطائرة تعود بي يف �ليوم 

يف  �أحر�ص  �أكن  مل  �أنا  ا 
ّ

رب روما.  �ىل  �ملو�يل، 

وال  �لعطلة،  يف  �الأي��ام  تلك  ق�ضاء  على  �الأ�ضل 

وال  ية، 
ّ
�لطب �لفحو�ضات  الإج��ر�ء  �ضا 

ّ
متحم كنت 

�إيقاع  �أي تغيري كيفما كان نوعه، على  الإحلاق 

ندمت  �لذي  �لوحيد  �ل�ضيء  لكن  وعملي.  حياتي 

على عدم �لتمّكن من حتقيقه حّقًا، هو �للقاء بك 

 لك �أثناءه 
ّ

يا عزيزي �ضيمونون، الأحاول �أن �أعرب

عن مدى �لتاأثر �لكبري، �لذي �ضعرت به حيال ما 

�ملقّدمة  �ضمن  و�ضخ�ضي،  عملي  حّق  يف  كتبته 

بها  ليوطئ   ،Keel  
)11(

كييل منك  طلبها  �لتي 

 �ل�ضور �لفوتوغر�فية �ملّت�ضلة 
ّ
للكتاب �لذي ي�ضم

باأفالمي. ذلك �أيّن �ضعرت، مّلا �أمّدين كييل بن�ضخة 

منه الأّطلع على تلك �ملقدمة �لنبيلة منك، وكان 

تكون  م��ا  �أ�ضبه  �بت�ضامة  حمياه  على  ير�ضم 

تا 
ّ
�حمر �أذيّن  باأّن  �ل�ضغري؛  �ل�ضيني  بابت�ضامة 

جه 
ّ
من فرط �لتاأّثر. ومّلا �نخرطت يف قر�ءة ما دب

�لّزمن  ب��اأّن  �الإح�ضا�ص  �نتابني  �لكرمي،  ير�عك 

�ل�ّضامخ ال  �ضيمونون  �أّن  ه يل 
ّ
ف�ُضب قّط،  مل مي�ص 

 تلك �لكلمات �لر�ئقة �إال يف �أذن ذلك �لفتى، 
ّ
ي�ضب

و�لذي  ع�رة،  �ل�ضابعة  �ضّن  �أب��د�  يتعّد  مل  �ل��ذي 

ح�ضل له منذ �أربعني �ضنة خلت، �أن قر�أ يف ليلة 

و�حدة رو�ية �لكلب �الأ�ضفر، وحوذي �ل�ضاحية، 

�ملطاف  به  فانتهى  فوليان،  �ضانت  وم�ضنوق 

حمدود  غري  تقدير  بلوثة  "�الإ�ضابة"  �ىل  ليلتها 

"�لعدوى" �لتي مل  ل�ضاحب تلك �لرو�يات، وهي 

يكن عليه �أن يحاول قّط، معاجلة نف�ضه منها.

�ضخيف  وكاأين  �أ�ضعر  �ضيمونون،  �لعزيز  �ضديقي 

�حلقيقة.  لكّنه  هذ�؛  كّل  �إليك  �أكتب  حني  ن�ضبيا، 

 لك على �لّدو�م، وقد �ضعرت 
ّ
�إيّن معجب بك، وحمب

مكثفة  وبكيفية  �أخ��رى،  ة 
ّ
م��ر �الإح�ضا�ص  بهذ� 

على  ل�ضوتك  �ال�ضتماع  من  متّكنت  حني  �أي�ضا، 

من  ت 
ّ
�حمر قد  كييل  وجنة  كانت  �لت�ضجيل.  �آلة 

�ل�ّريط  �لفرح، وهو يقّدم يل بطار جنيف،  �أثر 

�أي�ضا:  ذلك  �ىل  و�أ�ضاف  لَته، 
ّ
�ضج �لذي  وتي 

ّ
�ل�ض

اللتفاتة  هذه  و�إّن  �إيل؛  به  يبعث  من  �أن��ت  �إن��ك 

�اللتفاتات  �ضل�ضلة  �ىل  ت�ضاف  منك،  رقيقة 
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قني بها.
مّ
اللطيفة االأخرى، التي ما فتئت تطو

التمطيط وال عن  ن�شبيا عن  اأكفمّ  ال  اأين  �شحيح 

�شيئا  لك  اأحكي  اأن  اأودمّ مع ذلك  لكني  االإ�شهاب، 

اآخر، اأك�شف لك من خالله عن حجم الُغُنم الوفري 

قه يل االلتقاء بخيالك واإبداعك. ويتعلمّق  الذي حقمّ

عامني  منذ  يل  ت��راءى  ق�شري،  بحلم  هنا  االأم��ر 

ت�شوير  قبل �رصوعي يف  ذلك  وكان  املنام،  يف 

فيلم: كازانوفا. وقتها، كنت اأجتاز فرتة ي�شملها 

والياأ�س  واجلفاء  اجلمود  متلمّكني  داهم.  اكتئاب 

والنفور من ذلك الفيلم، وا�شتبدمّ بي ال�شعور باأين 

وقعت يف ورطة قذرة؛ فق�شيت نتيجة لذلك، ليال 

بكاملها اأقلمّب يف ذهني واأبحث، لعلي اأجد و�شيلة 

تخلمّ�شني من تلك الورطة، دون كبري خ�شارة مما 

دت بها. 
مّ
من �شاأنه اأن يطال االلتزامات التي تعه

دت يف دخيلتي، من  تردمّ اأ�شئلة حارقة  وكم من 

وهل  بكازانوفا؟  بالذات،  اأنا  عالقتي  ما  قبيل: 

لع با يكفي على وقائع احلياة املتمّ�شلة  اأنا مطمّ

ل اأبدا، النقو�س 
مّ
بالقرن 19؛ اأنا الذي مل اأكن اأحتم

 
مّ
ثم البي�شاء؟  ر 

َ
ع ال�شمّ بريوكات  وال  امل�شطنعة 

كيف يل اأن اأدير فيلما بلغة لي�شت بالكلمّ لغتي؟

كرث،  حمامني  مكاتب  على  دت  ت���ردمّ ما  ول�شدمّ 

حماولة  يف  مالأت  ولطاملا  ا�شت�شارتهم،  األتم�س 

منمّي ملداهنة املنتج والتملمّق اإليه، مئات االأوراق 

دت 
مّ
التي انتهيت بتمزيقها، كما اأين كثريا ما تعو

وجه  يف  موقوتة،  ظلمّت  كقنبلة  االنفجار  على 

اأولئك الذين كانوا يحاولون التهدئة من روعي. 

د باأغالل 
مّ
لقد �شاورين ال�شعور باأين �شجني، ومقي

ثقيلة، وحمكوم عليه باإجناز فيلم بعيد كلمّ البعد 

تدور  فيلم  وه��و  وقناعته،  وخياله  طبعه  عن 

اأحداثه حول �شخ�شية ال تنتمي اىل متثلي الذمّهني 

وال الفكري، وال اأ�شعر حيالها باأي تعاطف!

اأثناء  احللم،  يف  ليلة  ذات  راأيتني  باخت�شار، 

ة املحبطة، 
مّ
تلك الفرتة املطبوعة بحالتي النف�شي

على  متوا�شل  نقر  �شوت  على  النوم  يف  اأ�شحو 

اآلة الكتابة. حينها، انتبهُت اىل اأين كنت اأنام يف 

ة، ويتناثر على 
مّ
ندي تبلمّلها رطوبة  حديقة كبرية 

كثيفة.  وخ�رصة  كبري  بحجم  نبات  اأر�شيتها 

املع�شو�شبة،  احلديقة  اأر�شية  و�شط  هناك  وكان 

ي�شدر  برج،  اأو  قلعة  هيئة  على  تنت�شب  بناية 

 
مّ
ثم االآلة.  تلك  على  املتوا�شل  النقر  �شوت  عنها 

راأيتني اأدنو من البناية، غري اأين حني حاذيتها، 

وملا  �شيء.  اأي  اأ�شمع  اأعد  فلم  ال�شوت،  ا�شمحلمّ 

خالل  م��ن  ملحت  ق��دم��ي،  اأ�شابع  على  وقفت 

ت  ابي�شمّ الزنزانة  ت�شبه  حجرة  دائ��ري��ة،  نافذة 

رجال  كذلك  راأي��ت  كما  ج��ريي،  بطالء  جدرانها 

، انخرط يف �شيء مل اأ�شتطع 
مّ

اأ�شبه ما يكون بِق�س

جال�شا  ظهره.  يل  يدير  كان  ��ه  اأنمّ بحكم  نه، 
مّ
تبي

على  جل�س  قدميه  وبقربة  ك��ان،  كر�شي  على 

االأر�س مبا�رصة ع�رصة اأطفال �شغار، من الذكور 

واالإناث. لطيفني للغاية كانوا، وهم ي�شحكون، 

وحزام   ،
مّ

الق�س �شندل  يلم�شون  بينما  وميزحون، 

اإال برهة، حتى ا�شتدار  وفية. وما هي 
مّ

ته ال�ش
مّ
جب

ف يل باأنه �شيمونون! وعلى  جل نحوي، فتك�شمّ
مّ
الر

وهي  بذقنه،  اللمّ�شيق  ال�شعر  باأنمّ  اأدركت  الفور، 

واأنمّ  م�شطنع،  �شعر  �شوى  كان  ما  بي�شاء،  ذقن 

الذقن نف�شها م�شتعارة. فبقيت، واأنا منده�س ملا 

ا وغري 
مّ

راأيت وخائب االأمل بع�س ال�شيء، متحري

قادر على تف�شري االأمر، اىل اأن تناهى اىل �شمعي 

�شوت قريب، قال يل:

مل  ��ه  اإنمّ  
مّ
ثم زائفة.  ها  اأنمّ د  موؤكمّ زائفة.  ذقن  اإنها   

ه ما  اإنمّ ال�شيخوخة، اىل هذا احلد.  يتقدمّم بعد يف 

ا. اأكرث �شبابا مما �شبق!
مّ
يزال على العك�س �شاب

 وماذا يفعل؟ �شاألت.

اإنه �شبغ منها  اأراأيت؟  ه ي�شبغ رواية جديدة.  اإنمّ  

تون.
ْ
اىل حدمّ االآن، الن�شف. اإنها رواية رائعة عن ِنب

ال�شوت، الأجد  اإال برهة حتى تال�شى   ما هي 
مّ
ثم

ة قد ا�شتفقت حقيقة من النوم.
مّ
نف�شي هذه املر

تف�شريات  وراء  االندفاع  يف  اأرغب  ال  اأنا  ب، 
مّ
طي

د  املوؤكمّ ال�شيء  لكنمّ  احللم،  لهذا  ومقنعة  مالئمة 

��رك  اأذكمّ اأن  ن�شيت  )وقد  اأينمّ  هو  والثابت،  عندي 
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كاآبتي  يف  �شاهمت  التي  االأ�شباب  بني  من  باأنمّ 

خالل تلك الفرتة اأي�شا، هو اإدراكي بكيفية مثرية 

لالإزعاج باأين بلغت اخلام�شة واخلم�شني، و�رصت 

ال�شتمّني!(؛  هاوية  نحو  حتمي  ب�شكل  اأنزلق  بذلك 

يف  خفمّت  قد  بداخلي  التوتر  ة  ح��دمّ ب��اأن  �شعرت 

اليوم املوايل، فبدا يل الفيلم اأقلمّ اإثارة للكراهية، 

 �رصعت بعد ذلك يف العمل، واأجنزت الفيلم.
مّ
ثم

ولل�شائل اأن ي�شاأل: و�شعوبة االجنليزية؟ حينها 

يذهب  اأن  ا�شتطاع  قد  �شيمونون  كان  اإذا   : اأردمّ

رواي��ات��ه،  "�شباغة"  ح��دمّ  اىل  احل��ل��م،  ذل��ك  يف 

ناطق  فيلم  ت�شوير  اأنا  اأ�شتطيع  ال  اأن  فكيف يل 

املعرت�س  ي�شيف  وقد  لغتي؟  غري  اأخ��رى  بلغة 

ال�شخ�شية  م�شاألة  عن  وماذا  ب، 
مّ
طي قائال:  ربا 

تكون  اأن  املمكن  من  التي  للفيلم،  الرئي�شية 

التي  امل�شافة  تلك  عن  ماذا  متثلك؟  عن  غريبة 

 : �شعرت بها حيال كازانوفا؟ حينها اأي�شا �شاأردمّ

اأجل، هذا �شحيح، كازانوفا كان �شخ�شية غريبة 

دها عن 
ْ
ع

ُ
بب اأ�شعر من قبل  عنمّي، �شخ�شية ظللت 

�شخ�شي، لكنها كانت يف نف�س الوقت تعي�س يف 

اأعماقي، متاما مثل نبتون، اإله احلب�شة البحرية، 

عند �شيمونون.

�شيمونون  اأنمّ  هي   ، االأعزمّ �شديقي  يا  واحل�شيلة 

اىل  ينتمي  �شامخ  كائن  واالإب��داع،  احلياة  �شيد 

للروؤى  كمبعوث  ل  ويتدخمّ االأح��الم،  ميثولوجيا 

اخلارقة التي ت�شنع املعجزات.

األتم�س �شفحك مرة اأخرى يا عزيزي، عن كلمّ هذه 

الفر�شة  واأغتنم هذه  االأو�شال،  كة  الرثثرة املفكمّ

لك  القلب، والأمتنى  الأ�شكرك من �شميم  االأخرية 

ا �شعيدا. حظمّ

املخل�ص فديريكو فيلليني

لوزان يف: 18 اأغ�سط�ص 1976

�شديقي الغايل فيلليني،

لي بر�شالتك! وكم 
مّ

كم كان تاأثري �شديدا، اإثر تو�ش

األتقي بك  اأن  االأمل للحظة ما، يف  كان يحدوين 

مك.
مّ
ة فعلك وترب دا ردمّ

مّ
م جي

مّ
ب�شوي�رصا! لكنمّي اأتفه

ر يفمّ ب�شكل عميق، الأينمّ  كلمّ ما كا�شفتني ب�شاأنه اأثمّ

التي  ال�شنة  ون�شف  وال�شبعني  الثالثة  �شنمّ  رغم 

 . ال�شنمّ �شغري  فتى  وكاأين  اأ�شعر  زلت  ما  بلغتها، 

العامل،  يف  الوحيد  ال�شخ�س  اأن��ك  املحتمل  من 

به  جتمعني  وثيقة  باأوا�رص  حياله  اأ�شعر  الذي 

 بهذا يف 
مّ
اأقر اأن  االإب��داع. وقد حاولت  يف جمال 

رعناء.  بكيفية  جاء  ذلك  لكن  املقدمّمات،  اإحدى 

اأن ت�شعر بدى قربي منك، ال كفنان  اأريدك  لذا، 

فقط � اإن اأمكن يل االعتماد على هذه اللفظة، التي 

ا كاإن�شان، وكمبدع اأي�شا. ها � واإمنمّ
مّ
ال اأحب

اىل  نظلمّ  اأن  ��ى  واأمت��نمّ االثنني،  نحن  ظللنا  لقد 

�شوى  ين�شبطان  ال  ن 
ْ
كبريي طفلنْي  النهاية، 

غري  تكون  ما  غالبا  التي  ة، 
مّ
الدمّاخلي لنوازعهما 

خارجية  ل�شوابط  االمتثال  بدل  للتف�شري،  قابلة 

مل تعد لها عندي، مثلما عندك، اأية داللة؛ بل مل 

تعد لها باالأحرى اإال ن�شبة اأقل، عندك اأنت بالذات 

ل  اأخذنا يف االعتبار ما ف�شُ اإذا ما  مقارنة بي، 

عندي ب�شبب الطفولة من نوع اخلجل، بالنظر اىل 

ا!  جدمّ ع 
مّ
وطي للغاية  لطيف  ولد  �شوى  اأكن  مل  اأين 
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�شنوات،  منذ  الأح��اول  واإين  فمقدام.  اأنت،  بينما 

وايات، اأن اأ�شبح 
مّ
فت عن كتابة الر اأي منذ اأن توقمّ

يف  اأبالغ  االآن  �رصت  ا 
مّ

رب لكني  مثلك،  مقداما 

العثور على  الهائجة، دون  الكبا�س  النمّطح، مثل 

البيئة احلقيقية للقيام بذلك.

يكون  ما  اأ�شبه   
مّ
علي ق�ش�شته  ال��ذي  احللم  اإنمّ 

تقريبا  معه  �شعرت  لكني  اأح��الم��ي،  ببع�س 

تلك  بكلمّ  منامك  يف  حظيت  لكوين  ب��احل��رج، 

من  قليل  بن�شيب  و�شاهمت  الكربى،  االأهمية 

جهتي، يف اإخراجك لفيلم كازانوفا.

حلظات  اأي�شا،  اأن��ا  حياتي  يف  ع�شت  ما  كثريا 

م�شوبة باال�شطراب واالحباط، وكثريا ما دفعت 

ب�شفة  الكتابة  ع��ن  التوقف  حم��اول��ة  اىل  ب��ي 

نهائية. ولعلمّ مردمّ هذا فيما اأعتقد، هو ما نالقيه 

القاهر،  النف�شي  ال�شغط  حلظات  من  واأن��ت،  اأنا 

التي ن�شعر اأثناءها بنوع من االجدوى والفراغ.

اأنت  مرة  كل  يف  عليها  تقفز  اأن��ك  احلظ  حل�شن 

اإال  باالإحباط،  �شعرت  كلما  واأنك  االأخ�س،  على 

املنهار.  الو�شع  فوق  اأكرث  ووثبت  عليه،  قفزت 

دور  لعب  يف  مني  رغبة  اأي  غري  من   � واأعتقد 

اأمر طبيعي للغاية،  � باأنمّ هذا  الناقد وال املحلل 

القول باأنمّ ذلك  اأذهب اىل حدمّ  اأن  بل وبقدوري 

ات، ل�شخ�س يف قامة مايكل اأجنلو 
مّ
حدث عدمّة مر

اأو ليونار دو فان�شي.

االأوىل جميعها. لكن  اأفالمك  اأنا معجب بك منذ 

وتقديري  باإعجابي  االأخ�����س  على  يحظى  ما 

نك يف كل مرة من  التي متكمّ الذاتية،  هو قدرتك 

وال�شوابط  والتابوهات  ال�شغوط  من  التخلمّ�س 

الراهن  ال�شينما  عامل  يف  فاأنت  كافة.  املكرهة 

االأمر،  اأنت بالذات هذا  واإنك لتدرك  النوع،  فريد 

 به يف قرارك. فاأنت ت�شقى، ويحدث لك اأن 
مّ
وتقر

ت�شعر بالوحدة، فتفقد على اإثر ذلك الثقة بالنف�س، 

اأندادا.  اإليك بالتحديد  بني 
مّ
الأنك ال جتد من املقر

اأن توا�شل مدمّنا يا عزيزي فيلليني  لذلك، عليك 

عند  ال�شائدة  للذائقة  املعاك�شة  االأفالم  هات 
مّ
باأم

�شوى  التي ال تعتمد فيها  االأفالم  العموم، وهي 

االآخرون  يوا�شل  بينما  العميقة،  دو�شك 
ُ

ح على 

وو�شفات  �شوابط  وفق  م�شنوعة  باأفالم  مدمّنا 

جاهزة.

االن�رصاح  لقاء  م��ا،  ي��وم  يف  نلتقي  اأن  ��ى  اأمت��نمّ

احة املعهودة بيننا، الأين اأعتربك �شخ�شيا 
مّ

وال�رص

اأخا �شقيقا.

اأخوية  قبلة  خ��دمّك  على  اأطبع  ب��ال��ذات،  ولهذا 

�شادقة، اأنت وجيولييتا.

خمل�سك الدائم ـ وجدانيا واإبداعيا ـ جورج 

�سيمونون.

روما يف: 30 اأكتوبر 1976

عزيزي �شيمونون،

جاءنا ال�شديق امل�شرتك كييل، حامال اإلينا منك 

الذي  النفي�س  الكتاب  ذلك  وهي  جميلة،  هدية 

تنا فيه، جولييتا واأنا، باإهداء لطيف. فقد 
ْ

�ش
مّ

خ�ش

على  الثاين  وحتى   � االأول  اجلزء  قبل  من  قراأت 

الة"، 
ْ
"امُلم االأج��زاء  تلك  �شل�شلة  من   � اأعتقد  ما 

ببيت  كنُت  ��ا  ملمّ ت�شميتها،  على   
مّ
ت�رص مثلما 

اللذين  بالكتابني  االأمر  ويتعلمّق  بزيوريخ؛  كييل 

يحمالن عنوان: اآثار اخلطى، ورجل �شغري. وكم 

وقتها،  اإليك  اأكتب  اأن  يف  �شديدة  رغبتي  كانت 

لوان، الذي حققه 
مّ
 لك عن مقدار الفرح وال�ش

مّ
الأعرب

يل  )وا�شمح  قراءتهما!  اأثناء  املوؤلفان  ذانك  يل 

ين�رص  مل  مل��اذا  الأ�شاألك:  هنا،  قو�شا  اأفتح  ب��اأن 

موندادوري اأي �شيء منها يف اإيطاليا؟(.

ر 
مّ
تتكر االآن،  حرية 

مّ
ال�ش املتعة  تلك  ذي  هي  وها 

مع رجل مثل اآخر بكيفية �شديدة الكثافة، تعادل 

تفوقه.  ا 
مّ

رب اأو  قبل،  من  به  �شعرُت  قد  كنت  ما 

فقد داأبت مثل ماليني القراء االآخرين يف العامل، 

النمّهم  من  بنوع  دائما  كتاباتك  اأق��راأ  اأن  على 

ة 
مّ
ثم باأنمّ  ة 

مّ
املر هذه  اأح�ش�شت  اأينمّ  غري  والعط�س، 

�شيئا ما يف طريقة قراءتي قد حدث، واأنا اأتابع 
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�سيمونون: 

اأنت مل تقع 

حتت تاأثري اأي 

حركة فنية 

اأو تقليعة 

تعبريية 

وهذا ما يجعل 

اأعمالك 

فريدة للغاية



التي تت�شمنها �شفحات هذا  االأحداث والوقائع 

ا 
مّ
مي

ُ
وبح متوفز،  بف�شول  �شعرت  لقد  امل��وؤل��ف: 

ن ت�شلية و�شقاء 
مّ
واعية وثاقبة، وب�شاركة تت�شم

�شفحة  ُكِتب  ما  د 
مّ

اأتر�ش فظللت  االآن،  نف�س  يف 

رب، ويف 
مّ

ب�شفحة، واأنا مغمور بالتوتر ونفاد ال�ش

واملخاوف،  االآم��ال  من  خليط  ي�شطرب  قراري 

ني ب�شكل خا�س وعميق.
مّ
ها تهم التي اأح�ش�شت اأنمّ

واأن��ا  ات، 
مّ
مل��ر الكتاب  عن   

مّ
عيني رفعُت  ما  وي��ا 

ما  ويا  ال�شميم!  يف  ومتاأثر  ومنده�س  م�شتنكر 

احلميم  بالر�شا  و�شعور  قائال،  ات 
مّ
مل��ر هم�شت 

يغمرين: "اأنا اأي�شا اأرى اىل االأمور بهذه الكيفية! 

ومع  عملي،  يف  ال�شكل  بهذا  ف 
مّ
اأت�رص اأي�شا  اأنا 

الن�شاء واالآخرين!".

هذا مده�س! فقد مالأين احلما�س والتاأثر، و�شعرت 

بفرح عارم. وكاأنمّ �شديقا، بل اأخا اأكرب، اأح�شننا 

وتوا�شعا  كرما  واأكرثنا  ذكاء،  واأ�شدمّنا  جميعا 

من  ب 
مّ
ليجر ل�شنوات  العمر  يف  تقدمّم  و�شجاعة، 

 
مّ

ة التي نح�س
مّ
اأجلنا احلياة املنتظرة، بنف�س ال�شهي

واالنزعاج،  القلق  وبذات  للحياة،  مفتوحة  بها 

التوثب  وبنف�س  التطلمّع،   
مّ
وحب الف�شول  وبنف�س 

واخلجل والالمباالة؛ وكاأمنا هو ما تقدمّم علينا 

، اإال ليخ�شع نف�شه لتجربة اأكرب واأ�شمل،  يف ال�شنمّ

بالكثري،  خاللها  وا�شتمتع  الكثري،  فيها  عانى 

يف  ذاق���ه  م��ا  وذاق  حينا،  امل��ر���س  فاأ�شابه 

د  ليتاأكمّ اآخر،  حينا  ومرارة  حالوة  من  جتاربها 

اأن  اأي�شا  ن�شتطيع  ا  وباأنمّ  ممكن، 
ٌ
اأمر العي�س  باأنمّ 

نحيا احلياة، واأنمّ �شاأنها ي�شري باالأحرى بكيفية 

 ،
مّ
الن�شبي اليقني  جبل  فوق  يقف  ه  وكاأنمّ جيدة؛ 

الدواخل  هادئ  وهو  ويدعونا  ذروته،  بلغ  الذي 

وبا�شم الوجه، باإ�شارة منه ت�شجعنا على التقدمّم 

اىل االأمام، وحماولة املوا�شلة وجتريب اللحاق 

د لنا الطريق.
مّ
به، ما دام قد مه

االأ�شطر  ه��ذه  ي��ق��راأ  اأدب���ي  ناقد  ك��ل  ي�شاب  ق��د 

ا 
مّ
عم التعبري  اأح�شن  ال  ما  ع��ادة  الأين  عب، 

مّ
بالر

، فاإمنا 
مّ

يجي�س بالدواخل؛ واأعرتف اأين حني اأعرب

برعونة. لكن، كلمّ ما حاولته هنا، بكيفية رعناء، 

ال�شديد  فرحي  م��دى  لك   
مّ

اأب��ني اأن  بهدف  ك��ان 

لت اإليها، يا �شديقي 
مّ

بالنتيجة الرائعة التي تو�ش

اأن  ميكن  ال  ال��ذي  الهائل  �شيمونون  يا   ، االأع���زمّ

�س اأبدا!
مّ
عو

ُ
ي

اأبدا.  اأ�شايقك بعُد  اأْنهيت االآن ر�شالتي، ولن  لقد 

وقبل اأن اأ�شع نقطة النهاية، ا�شمح يل باأن اأر�شم 

واإعجابي  تقديري  عن   
مّ

تعرب قبلة  جبينك  على 

 � اإليك  نتقدمّم  واأن  الكبري،  وتعاطفي  وامتناين 
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اأن  اآملني  االأماين،   
مّ
واأحر باأ�شدق   � واأنا  جولييتا 

تعي�س �شنوات هادئة ورائقة، مع رفيقتك ترييز 

اللطيفة.

املخل�ص فديريكو فيلليني

لوزان يف: 9 نوفمرب 1976

عزيزي واأخي فيلليني،

ح اأن اأكتب "ولدي" ال "اأخي"، 
مّ

ا كان من املرج
مّ

رب

؛ 
)12(

بيننا يف�شل  الذي  ال�شنمّ  فارق  اىل  بالنظر 

لكنك تدرك وال�شك اأنمّ ا�شتعمايل لهذه الكلمة، ما 

اآخر،  االإحالة على معنى  الق�شد منه �شوى  كان 

فقط ممن  �شخ�شان  ة 
مّ
ثم لها.  معتاد  ما هو  غري 

يكربين  اأحدهما  لعلمّ  فة، 
مّ

ال�ش هذه  عليهما  اأطلق 

 ،Jean Renoir  )13(
ا، ويتعلمّق االأمر بجان رونوار �شنمّ

ا  كنمّ حني   ،1930 �شنة  قبل  عليه  فت 
مّ
تعر الذي 

ي 
مّ
م

ُ
نخو�س املعركة جنبا اىل جنب، ل�شالح ما �ش

ة، وهو االأمر الذي كنمّا 
مّ
حينها بال�شينما الطالئعي

ال�رصطة.  مركز  اىل  ات، 
مّ
مر عدمّة  اإثره  على  ُن�شاق 

بينك  اأماثل  ب��اأن  لنف�شي  �شمحت  قد  كنت  واإذا 

وبينه، فالأينمّ اأوال مل اأ�شعر معك قطمّ باأنمّ عالقتنا 

عد اجلغرايف الفا�شل بيننا، 
ُ
ميكنها اأن تتاأثر بالب

رغم اأنمّ كالمّ منمّا يعي�س بعيدا عن االآخر، وهو ذات 

االأمر الذي يحدث يل مع رونوار، بحكم اأنه ي�شكن 

يف منطقة كاليفورنيا، منذ �شنوات.

اأغايل  ا 
مّ

ة ات�شال روحي ما بيني وبينك، رب
مّ
ثم

يف متثله، لكنمّي اأوؤمن به ب�شدق، مع ذلك. فنحن 

خمتلفنْي،  فنمّينْي  �شكلنْي  منطلق  من  معا،  ن�شري 

معرفة  اىل  الو�شول  الهدف:  نف�س  حتقيق  نحو 

ة باالإن�شان، حتى ال اأقول باالإن�شانية. 
مّ
اأ�شدمّ حميمي

الطريقة،  بنف�س  ذلك  حتقيق  على  لنعمل  واإننا 

ة  امل�شادمّ بالطريقة  ها 
َ
ي�ِشم اأن  للمرء  التي ميكن 

لال�شتغال الفكري.

 
مّ

�شبيهي غريزي اإنك  قبل،  لك من  قلت  اأين  اأعتقد 

لته ب�شكل ال اإرادي 
مّ
املنحى يف الفن. فكلمّ ما �شج

 اىل اليوم على 
مّ
منذ مرحلة طفولتك، وكلمّ ما تنكب

�شياغته  تعيد  تنفكمّ  ما  الواع،  ب�شكل  ت�شجيله 

ة 
مّ
ة اأعماال كوني

مّ
ة اإبداعية جتعل اأعمالك الفني

مّ
بقو

 � ا 
مّ
ن�شبي اأقلمّ  ب�شفة  واإن   � نف�شه  واالأمر  بامتياز. 

رون��وار  جلان  يح�شل  ظلمّ  مثلما  معي.  يجري 

.
)14(

طيلة حياته الفنية كلها، بالطريقة ذاتها

، دون 
مّ

نحن اأقرب ما نكون اىل اإ�شفنجات متت�س

فتعيده  حولها،  من  احلياة  نب�س  بذلك،  علم 

ل والتبدمّل، 
مّ
ة فيما بعد، وقد طاله التحو

مّ
بكيفية فني

 منمّا طبيعة اخليمياء التي حدثت 
مّ

دون اأن يعلم اأي

عزى 
ُ
ا. ولعلمّ هذا ي لته فنمّ

مّ
لت ما حو

مّ
بدواخلنا، فحو

حر.
مّ
عندنا اىل ال�ش

اأعلم  اأين  اإال  الثالثة.  نحن  اأعظمنا،  بالذات  ك  اإنمّ

املنذورة  الكيفية  هذه  ن 
مّ
تت�شم كم  بالتجربة، 

ي�شملها  وكم  واإحباطات،  خماوف  من  لالإبداع، 

�شا واالرتياح.
مّ
اأخريا من م�شاعر الر

امل�شافة  ه��ذه  رغ��م  منمّي  الكبري  بقربك  اأ�شعر 

الفا�شلة بيننا، فاأ�شلمّي النف�س مع ذلك بالتفكري 

اإمكانية اجتماعنا �شوية، يف فر�شة قادمة.  يف 

التعبري لك بكيفية  ن وال �شك من  حينها، �شاأمتكمّ

مثلما  م�شاعري،  و�شدق  اإعجابي  عن  اأف�شل 

االمتنان  عن  اأي�شا  جلولييتا   
مّ

اأعرب اأن  اأ�شتطيع 

اخلا�س، هي التي ما تفتاأ ت�شاعدك، وتعينك على 

ل وطاأة االإبداع الفنمّي املتوا�شل با�شتمرار.
مّ
حتم

لك ب�شكل اأخوي، يا عزيزي فيلليني، واألتم�س 
مّ
اأقب

ل جولييتا الأجلي.
مّ
منك اأن تقب

املخل�ص جورج �سيمونون  

لوزان يف: 24 نوفمرب 1976

عزيزي فيلليني العظيم،

ل 
َ
ِقب من  ائعة 

مّ
الر باألبوماتك  را  موؤخمّ تو�شلت 

ت�شفمّحتها،  ا  وملمّ  .
)15(

كييل امل�شرتك  �شديقنا 
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فيلليني: 

الرتا�سل معك 

يا �سيمونون 

�سنيٌع مده�ش 

ُيعيد يل ن�سغ 

ال�سباب وقوته



د عبقريتك ووحدتها املتما�شكة، 
مّ
 فيها تعد

ُ
وجدت

د با�شتمرار، لكنك 
مّ
ك دائم التجد يف االآن ذاته. اإنمّ

ة 
مّ
قو وك��اأنمّ  متاما.  اأن��ت  مثلما  ذل��ك  مع  تبقى 

اأمر حمتمل(، تدفعك اىل ذلك  ة ما )وهذا 
مّ
داخلي

 ت�شنمّع اأو حتذلق، وال 
مّ

دفعا. لي�س يف اأعمالك اأي

وح�شب،  التاأ�شيل  د 
مّ
جمر اىل  ينزع  تاأ�شيل   

مّ
اأي

ة 
مّ
االإبداعي االأ�شالة  هو  الفنمّي  هك 

مّ
توج ��ا  واإمنمّ

ها بعبارة اأخرى ال تنتمي اإال اإليك،  بالذات، اأي اأنمّ

 
مّ

 اأنت حتت تاأثري اأي
َ
من غري اأن تكون قد وقعت

ة؛ وهذا ما يجعل 
مّ
اأو تقليعة تعبريي حركة فنية 

ا وفريدة للغاية.
مّ
اأعمالك نفي�شة جد

ر�شوماتك  ب�شاأن  نت 
مّ
كو اأن  قبُل  من  يل  �شبق 

 
مّ
للتو األبومها  على   

ُ
ح�شلت التي  ��ة، 

مّ
االإع��دادي

تلك  ب��ق��دور  الأنمّ  االن��ط��ب��اع؛   
َ

نف�س فبلبلني، 

الئقا  موقعًا  لها  جتد  اأن  جمتمعة  االألبومات 

اأو  ة، 
مّ
الفني االأروقة  اأحد  يف  �شواء  لتعر�س  بها، 

اأو  ة، 
مّ
ال�شينمائي والوثائق  لالأفالم  خزانة  يف 

�س لعلم النف�س الب�رصي.
مّ

حتى يف معر�س خم�ش

و�شغفت  نف�شي،  اأنا  ال�شريك  اأحببت  اأين  اأتعلم 

 ،1916 �شنة  حوايل  ة 
مّ
ثم كان  �شغف؟  اأميا  به 

�شريك  راأ�شي،  م�شقط  كانت  التي  لييج  بدينة 

�شكل  ا  واإمنمّ ل،  متنقمّ ف�شطاط  �شكل  يتخذ   ال 
مّ
مهم

مع  فيها  تقدم  املعمار،  �شلبة  كبرية  بناية 

ة 
مّ
يومي ة 

مّ
فني عرو�ٌس  خريف،  ف�شل  كلمّ  مطلع 

عر�شان  اأحيانا  م 
مّ
يقد كان  بل  االأ�شبوع،  طيلة 

اثنان يف اليوم.

اأن  االأقدار  و�شاءت  بال�شريك.  مفتونا  كنت  لقد 

الجازيت  �شحيفة  يف  �شحفيا  كاتبًا  اأ�شري 

اإدارة  اأنمّ  وبا   .La Gazette de Liège دولييج 

ة 
مّ
االأدبي بالزاوية  اإيل  تعهد  اأن  ت�شاأ  مل  التحرير 

ة باالأوبرا، �شواء منها االأوبرا امل�شحكة 
مّ

اخلا�ش

عن  الكتابة  زاوي��ة  ورث��ت  فقد  الكوميديا،  اأو 

منها  ج 
مّ
اأتفر �رصفة  فيه  يل   

ْ
ت

َ
�ش

مّ
وُخ�ش ال�شريك. 

العرو�س  برنامج  العرو�س. كان  يوم على  كلمّ 

 كلمّ اأ�شبوع، اإال اأنمّ هذا مل يكن مينعني يف 
مّ

يتغري

تني اأو 
مّ
بع�س االأحيان، من متابعة العرو�س ملر

ات يف االأ�شبوع نف�شه.
مّ
ثالث مر

ل 
مّ
واأجتو الكوالي�س،  اأقتحم  كنت  احلال،  بطبيعة 

 �شديقا 
ُ

بني حجراتها ومرافقها. وبذلك، �رصت

اأراهم   
ُ
كنت الذين  والفنمّانات،  الفنانني  الأغلب 

اأو  ال��ع��رو���س،  لتقدمي  اأنف�شهم  ئون 
مّ
يهي ���ا 

مّ
اإم

يجل�شون اأمام املراآة لو�شع رتو�شات املاكياج 

على  فت 
مّ
تعر وبذلك،  على وجوههم.  ة 

مّ
ال�رصوري

ما ميكن ت�شميته بالعائالت الكربى التي تنذر 

العدد،  حم��دودة  اأ���رص  وه��ي  لل�شريك،  حياتها 

�شات 
مّ

التخ�ش خمتلف  اأف��راده��ا  بني  تتقا�شم 

هذا  معر�س  يف  الأذك��ر  واإين  لل�شريك.  ة 
مّ
الفني

�شة يف األعاب التاأرجح 
مّ

ال�شياق، اأنمّ امراأة متخ�ش

ذات  ه��ادئ  ب�شوت  للجميع  قالت  الهوائي، 

م�شاء، بعدما انتهت من تاأدية دورها البهلواين 

ال�شريك:  عمارة  �شقف  حتت  املعلمّق  احلبل  على 

 االلتحاق �رصيعا بامل�شت�شفى، الأين 
مّ
"واالآن، علي

على و�شك الوالدة!"؛ الأنمّ كلمّ �شيء كان يبدو لها 

ا�شتاأنفت  اأنها  هذا  على  زد   .
مّ
تام ب�شكل  ا 

مّ
طبيعي

اأياما  دام  الذي  ف  التوقمّ بعد  مبا�رصة،  دوره��ا 

معدودة فقط.
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لعائلة  اأي�شا  �شديقا  ذل��ك  جانب  اىل   
ُ
وكنت

التي  االأ�شول،  االإيطالية   Fratellini فراتيلليني 

وا على مدى 
مّ
امتد الذين  جني 

مّ
املهر اأ�شهر  اأجنبت 

ثالثة اأجيال، يتوارثون فيما بينهم تلك املهنة. 

لها  �شبق  ام��راأة،  االآونة  تلك  يف  اآخرهم  وكانت 

بيري  الفرن�شي  الكوميدي  من  ج 
مّ
تتزو اأن  قبل 

اإيتيك�س Pierre Etaix، اأن كانت اإحدى ع�شيقاتي؛ 

ا  واإمنمّ بل مل تكن جتمعنا غواية اجل�شد وحدها، 

كنمّا حتى حبيبنْي حقيقيني يف حلظات معينة.

، وب�رصف  اأنت ذا ترى باأنمّ لدينا على االأقلمّ ها 

�شة لالإن�شان، موهبة 
مّ

النظر عن املعرفة املخ�ش

واحدة ن�شرتك االهتمام بها بيننا.

فاأمتنمّى  ة، 
مّ
االإعدادي ر�شوماتك  اىل  بالن�شبة  ا 

مّ
اأم

ر القائمون على رواق من اأروقة العر�س  فكمّ
ُ
اأْن ي

�شمن  للعر�س،  تقدميها  يف  العامل  يف  ة 
مّ
الفني

لة 
مّ

ة ذات ال�ش
مّ
ة واملعرفي

مّ
اإطار يليق بقيمتها الفني

بعلم النمّف�س.

اإعادة  من  نت  متكمّ فائقة،  بعناية  ترجمتها  بعد 

اىل  البداية  م��ن  االأخ��ريت��ني  ر�شالتيك  ق���راءة 

مثلما  ذل��ك،  اإث��ر  الفرح  غمرين  ولكم  النهاية. 

ك  الأنمّ االرتباك،  بع�س  الوقت  نف�س  يف  اعرتاين 

، الذي اأ�شعر يف دخيلتي، اأمام  اأنت الفنمّان احلقمّ

�شغري  ب��اأينمّ  دة، 
مّ
املتعد ة 

مّ
الفني اأعماله  جمموع 

ب�شفة كاملة.

م 
مّ
اأتفه ا 

مّ
اأنا االآن خارج دائرة االإبداع، ولهذا رب

خماوف املبدع بكيفية اأف�شل.

ة من جهتي، هي التي 
مّ
ل جولييتا قبالت حار

مّ
قب

تتقن  دامت  بال�شريك، ما  ا 
مّ
ن�شبي رين  تذكمّ تني  ال 

تن�س  ب�شكل حقيقي. وال  التدريج  فنمّ  هي كذلك 

من  واالإع��ج��اب،  التقدير  عبارات  لها  تنقل  اأن 

جهتي.

فيلليني،  العظيم  عزيزي  يا  ك 
مّ
خ��د على  اأر�شم 

عك.
مّ
قبالت االأخوة احلقة، واأود

جورج �سيمونون 

لوزان يف: 17 نوفمرب 1976

عزيزي فيلليني،

اأوال،  انت�شائي.  ة 
مّ
قم ويف  �شعادتي  اأوج  يف  اأنا 

ب�شبب الكلمة اللطيفة التي جاءتني منك، واأنت 

 عليها باعتماد عنوانك 
مّ
بزيوريخ؛ فانربيت اأرد

�شتمكث  الوقت  من  كم  اأع��رف  ال  الأين  بروما، 

اليوم  منك  لت 
مّ

تو�ش الأينمّ   
مّ
ثم ب�شوي�رصا.  هناك 

ائع، وهو ما جعلني اأحوز 
مّ
جني الر

مّ
باألبوم املهر

، ال�شيء الذي 
)16(

من هذا ال�شنف األبومنْي اثنني

ي�شمح يل حقًا يف اال�شرت�شال اجلميل يف احللم.

ال�شك اأنك �شت�شعر باالرتياح، اىل جانب ال�شعور 

من  فرغت  بعدما  ال��ف��راغ،  من  بالقليل  طبعا 

الفنمّية  التحفة  فيه  اأجنزت  الذي  ار، 
مّ
اجلب عملك 

روؤيتك،  الأ�شتعجل  واإينمّ  كازانوفا.  الهائلة: 

 
مّ
 االآن، مغلقًا علي

مّ
ك. اأنا اأعي�س حلد

ْ
ي

مّ
وتقبيل خد

باإحكام يف �شقتي ال�شغرية، للمعاجلة من نزلة 

ي�شتدعي  ة 
مّ
ثم �شيء  ال  را.  موؤخمّ بي  اأملمّت  زكام 

التي  ة 
مّ
احليوي ات 

مّ
امل�����ش��اد با�شتثناء  القلق، 

تتعبني ب�شكل رهيب.

ر فيك، هذه االأيام. لذلك، حني  اإنني كثريا ما اأفكمّ

ة اأخرى اىل زيارة �شوي�رصا، ال تن�س اأن 
مّ
تعود مر

لك بيتا هناك هو بيتي ال�شغري املتوا�شع، حيث 

 حلولك بني ظهرانيه، حلول اأخ �شقيق.
مّ
�شيعد

فيلليني.  يا عزيزي  واإعجابي،  تقديري  لك كلمّ 

باأن  اأمنيتي  اأبثمّك  اأن  بالكاد على  اإال  اأجروؤ  وال 

التي  مثل  جن��اح،  �شنة  اجلديدة  �شنتك  تكون 

احل�شبان  يف  اأ�شع  الأين  العام،  هذا  ق�شيتها 

التي حملته على منكبيك خالل  الثقل  جمموع 

عري�شان  اأنهما  احل��ظ،  وحل�شن  ال�شنة.  ه��ذه 

وقويان!

لكما معا، مرة اأخرى، اأحلى االأماين واملتمنيات. 

حتى  لك،  يحلو  مثلما   
مّ
علي ج 

مّ
تعر اأن  تن�س  وال 

ولو من غري �شابق اإ�شعار.

جورج �سيمونون
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فيلليني: 

األقى مع 

اللغة املحكية 

يف اأفالمي 

تعقيدات 

عوي�ضة الأّنها 

غري قابلة 

للرتجمة 

ب�ضهولة



روما يف: 27 نوفمرب 1976

عزيزي الغايل �شيمونون،

ف املرء، 
مّ
اأْن يتعر  

مّ
الفرح احلقيقي اإنمّ من دواعي 

 الر�شائل الهائل، على مظروف ر�شالتك 
مّ
و�شط كم

ا�شمي  عليه  ُك��ِت��ب  وق��د  ال��ق��ومي،  التنا�شب  ذي 

وعنواين بحروف اأنيقة، طبعتها اآلة كاتبة.

وطريف،  مده�س   
ٌ
�شنيع معك  الرتا�شل  اإنمّ  ا،  حقمّ

ته، لكوين اأعرث فيه على 
مّ
باب وقو يعيد يل ُن�شغ ال�شمّ

ن�شيب وافر من احلما�س، واأعي�س اأثناءه حلظات 

ئن، ورغبة عارمة يف الدمّرد�شة 
ْ
من االنتظار امُلَطم

اأو  اأبدا،  عليه  اأعرث  لن  اأينمّ  اعتقدُت  ا 
مّ
مم والبوح، 

 بر�شائلك، بكرم 
مّ
اأعي�شه. فاأنت ما تفتاأ تغدق علي

عالقتنا  انتع�شت  حتى  منك،  رقيق  ولطف  وافر 

اأنمّ من  ة، اىل حدمّ بدا يل معه 
مّ
وغدت بحقمّ طبيعي

اً اأن ال األتقي بك بال�شدفة على قارعة  الغريب جدمّ

اأو مطعم، مثلما  اأو على ر�شيف مقهى  الطريق، 

منذ  يعرفونهم  الذين  باالأ�شدقاء  النا�س  يلتقي 

االأزل، والزمالء الذين ي�شريون معهم يف احلياة 

مثلما  اأو  عليه،  �شاروا  ال��ذي  النهج  نف�س  على 

اأنا باأولئك الذين ا�شتغلت معهم يف هيئة  األتقي 

معًا  فكتبنا  اجلريدة،  نف�س  من  واح��دة  حترير 

ال�شينمائية،  وال�شيناريوهات  االأفالم  ملخ�شات 

 
مّ
هر، ثم

مّ
وق�شينا �شاعات متاأخرة من الليل يف ال�ش

رافقنا بع�شنا البع�س اىل البيت، ونحن ال نكفمّ 

عن الدرد�شة الطويلة، اىل مطلع الفجر...

يف االأ�شبوعني املن�رصمني، �شافرت اىل زيوريخ، 

فانتابتني رغبة قوية يف روؤيتك، لكنمّي اكتفيُت 

اإليك من املبنى  بجرد كلمة ق�شرية بعثت بها 

والن�رص  الطباعة  مركز  يتواجد  حيث  ال�شغري، 

اأطلعني  والذي  الواقع يف ملكية �شديقنا كييل، 

على  واالنب�شاط،  �شا 
مّ
الر بحمرة  ب 

مّ
ت�رص بوجه 

ملوؤلمّفاتك  �شة 
مّ

املخ�ش االأغلفة  من  اأولية  مناذج 

وقد  العام.  هذا   
مّ
متم قبل  �شين�رصها  التي   ،

مّ
ال�شت

�شوم التي 
مّ
�شدمّ انتباهي ما راأيته من تفا�شيل الر

اأجنزها بيكا�شو، على تلك االأغلفة.

واقرتحت  الفكرة،  هذه  ا 
مّ
ن�شبي كييل  مع  ناق�شت 

 باأنمّ العديد 
مّ
عليه ب�شكل خجول )الأينمّ على يقني تام

القبيل(،  هذا  من  �شيئا  اأجنز  الُكرث،  نا�رصيك  من 

فوتوغرافية  ب�شور  الر�شوم  تلك  ي�شتبدل  اأن 

زاوية  من  التقاطها   
مّ
يتم ون�شاء،  رجال  لوجوه 

ل هنا  ا، اأو ب�شور ل�شخ�شيات تتنقمّ نظر قريبة جدمّ

وهناك، اأو الأ�شخا�س نكرات توؤخذ لهم �شور عن 

بوغتوا  وكاأنهم  فيها  فيظهرون  ال�شدفة،  طريق 

اأو نتقاطع معهم يف  بنا ندخل عليهم احلانات، 
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حمطات  يف  بهم  نلتقي  اأو  ال�شوارع،  من  �شارع 

ة.
مّ
القطار املختلفة، على امتداد املدن االأوربي

 اإجنازها 
مّ
ور ينبغي اأن يتم

مّ
د اأنمّ هذه ال�ش من املوؤكمّ

وتقطيعها  تطويرها   
مّ
ث��م ا،  ج��دمّ ة 

مّ
خا�ش بكيفية 

االأج��واء  ا�شتعادة  حماولة  خالل  من  وطبعها، 

ارتبطت  التي  ة 
مّ
الفوتوغرافي والدمّمغة  القدمية، 

ات القرن.
مّ
ات واأربعيني

مّ
بثالثيني

اأ�شغى كييل اىل ما قلته باهتمام �شديد، وبعدها 

 �رصح يل بكيفية وا�شحة، ب�شوته 
مّ
ك راأ�شه، ثم

مّ
حر

اجلمع  اأن  على  داً  موؤكمّ والهادئ،  النربة  م  املنغمّ

ة، 
مّ
بني بيكا�شو و�شيمونون من زاوية نظر ِطباعي

ا  جدمّ كبرية  اإيحائية  دالل��ة  له  ��ة، 
مّ
جت��اري واإذن: 

بالن�شبة لالأملان، الذين هم يف حاجة دائمة اىل 

القليل من الرتهيب والتخجيل، واىل ما يجعلهم 

ة 
مّ
ل �شيء ما، يحظى بكيفية قطعي

َ
بني من ِقب متاأهمّ

�شها التاريخ.
مّ
بقيمة كر

من  املنتخبة  املجموعة  تلك  فاإنمّ  يكن،  ومهما 

املوؤلفات قد بدت يل على كلمّ حال، رائعة!

�س وقتي كلمّه 
مّ
بعد زيوريخ، ذهبت اىل لندن الأكر

 
مّ

اخلا�س  
مّ
النهائي وتي 

مّ
ال�ش امليك�شاج  لعملية 

 
مّ

فاأي كازانوفا.  فيلم  من  ة 
مّ
االجنليزي بالن�شخة 

اأجنزت  اإذ  الفيلم!  هذا  "طباعة"  هو  عابث  عمل 

ذاته  حدمّ  يف  )وهذا  االجنليزية  باللغة  ت�شويره 

اأترجمه فيما بعد،  اأن   
مّ
 كان علي

مّ
اأهبل!(، ثم عمل 

 جمدمّدا القيام 
مّ
باإعداد دبلجة اإيطالية، ليتعنيمّ علي

بنقله اىل االجنليزية، بناء على ما متمّ باالإيطالية! 

ة 
مّ
وها هو يف هذه االأثناء يخ�شع للدمّبلجة الفرن�شي

ة!
مّ
بفرن�شا، بعد اأن ترجم من االجنليزية واالإيطالي

اىل  واالإعجاب  التقدير  بعني  اأنظر  اأفتاأ  ما  اأنا 

يف  قتها  حقمّ ال��ت��ي  امُل��ع��ج��ز،  التعبري  ب�شاطة 

ة، يا عزيزي �شيمونون، باعتماد 
مّ
كتاباتك االأدبي

لغة قابلة للرتجمة اىل اأي لغة اأخرى يف العامل، 

اأن  اأو خ�شو�شيتها، دون  كيفما كانت طبيعتها 

، �شحر االأ�شلوب الذي يقوم  تفقد تلك اللغة بالكلمّ

هل املمتنع.
مّ
على تقنية ال�ش

ة 
مّ
املحكي اللمّغة  م��ع  ة 

مّ
م��ر ك��لمّ  فاألقى  اأن��ا  ���ا 

مّ
اأم

والعوي�شة  ديدة  ال�شمّ التعقيدات  اأف��الم��ي،  يف 

يف  ي 
مّ
العام الكالم  بع�س  دائما  ة 

مّ
ثم الأنمّ  ا،  ج��دمّ

اأفالمي، وتعبريات ماأخوذة من اللغات الدمّارجة، 

زها ب�شكل خا�س، 
مّ
و�شخ�شيات تتكلمّم بطريقة متي

كلمات  يف  كبرياً  �شخ�شيًا  فا 
مّ
ت�رص ف 

مّ
فتت�رص

التي  الدمّارجة  التعابري  بع�س  بناء  بعينها، ويف 

اأخرى،  لغة  اىل  للرتجمة  قابلة  ة 
مّ
باملر تكون  ال 

والفولكلور  والديانات  واالأ�شاطري  الثقافات  الأنمّ 

�شعب  من  ا،  جدمّ كبرية  بن�شبة  خمتلفة  والعادات 

اىل اآخر.

وقد  ومعاديًا،  وعنيدا  قا�شيا  الفيلم  هذا  كان 

ه، يف احلدمّ الذي  بداأته على م�ش�س! ويبدو يل باأنمّ

منجزي  على  ما  حكم  باإ�شدار  فيه  يل  �شمح 
ُ
ي

 متثيال خال�شا، اأو اأنه 
مّ
الفنمّي، ميثمّلني ب�شكل ن�شبي

ميثل على االأقل هذه الفرتة بالذات من حياتي، 

د،  يبة، والرتدمّ
مّ
، والر التي تخلمّلتها فرتات من ال�شكمّ

وخيبة االأمل. كما يبدو يل باأنمّ جميع ما خلمّفته 

بب 
مّ
ال�ش ، واأينمّ لهذا  ورائي، مل يعد ي�شعفني بالكلمّ

اأكن  مل  الفيلم:  ذلك  ا 
مّ

رب اأمانع  كنت  الالواعي 

ما  �شيئا  باأنمّ  ا�شت�شعرت  الأينمّ  اإجنازه،  يف  اأرغب 

، بعد خروجه للعموم.
مّ

كان ينبغي عليه اأن يتغري

يف  نف�شها  وطريقتي  ع��ادات��ي  روم��ا،  ب��الدي، 

واأحلم  تغيري.  اىل  منمّي  يحتاج  هذا  كلمّ  العمل، 

بالذهاب اىل بلد اآخر، اىل اأمريكا بال�شبط، واىل 

فر، 
مّ

اإعادة ترتيب حياتي ترتيبا يبداأ من نقطة ال�ش

فتئت  ما  ك  باأنمّ اأع��رف  جديد.  من  ول��دت  وك��اأين 

َت مع 
ْ
تقوم بهذا يف اأغلب اأوقات حياتك، وانتهي

مثلما  لنف�شك  خمل�شًا  باأعجوبة  البقاء  اىل  ذلك 

الو�شط  ت 
مّ

ك كنت كثريا ما غري اأنمّ اأنت، حتى ولو 

التي هي  موهبتك  نقلت  ما  وكثريا  بك،  املحيط 
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اآخر  اآمن اىل   احلقيقي، من مكان 
مّ

كنزك احليوي

اأكرث اأمنا.

باأنمّ  بهدوء،  امل�شاألة  هذه  يف  ر  اأفكمّ واأنا  اأعتقد، 

ًا بثل ما قمَت اأنت به، لكنمّي اأعلم   القيام حقمّ
مّ
علي

اأ�شافر،  اأفعل ذلك، ولن  باأينمّ لن  الوقت  يف نف�س 

و�شاأجد اآالف االأ�شباب واحلجج التي �شاأعلمّل بها 

اإرجائي للفكرة، و�شاأعرث على كافة اأمناط التربير 

ة 
مّ
كن التعلمّل بها، بدء من البواعث القومي

ُ
التي مي

ة، التي ترى اأنمّ الفنمّ "ال 
مّ
وانتهاء باالأ�شباب الفني

�س اىل عمليات االجتثاث التي 
مّ
ينبغي له اأن يتعر

ة 
مّ
بحج التعلمّل  واىل  واأ�شوله"،  تربته  من  متنعه 

بع�س  حتى  ع��ي  اأدمّ اأن  يل  املمكن  وم��ن  اللغة، 

االأ�شباب، التي ترتبط بحالتي املدنية، من قبيل: 

اأينمّ هرمت كثريا، وتعبت با فيه الكفاية!

امل�شبعة  التخاريف  بهذه  اأزعجك  اأين  يف  ال�شك 

ع 
مّ
ت�شي ال  ب��اأن  وع��دا  امنحني  لذلك،  بالرثثرة؛ 

ال�شكاوى املتباكية.  االإجابة عن هذه  وقتك يف 

اإذ اأن �شيئا ما �شيحدث عندي، وال�شك.

ة، 
مّ
 باأين اأنا من ينبغي عليه هذه املر

مّ
لكنمّي اأح�س

اأن ي�شاعد نف�شه يف ترتيب م�شار االأمور، و�شبط 

ه اجلديد الذي �شت�شري عليه.
مّ

التوج

ر يف اأي �شيء من 
مّ
واحلال اأين اأ�شعر وكاأينمّ مل اأقر

ظلمّت  مهنة  دومًا  اأمار�س  اأين  رغم  اأب��دا،  حياتي 

تلزمني باتخاذ اآالف القرارات يف اليوم الواحد. 

ا، �شهلة  ة جدمّ
مّ

لكن هذه لي�شت �شوى قرارات خا�ش

ف عليها، بل هي لي�شت حتى قرارات، واإمنا 
مّ
التعر

رة �شلفا، ما كان علي 
مّ
اأ�شبه ما تكون باأمور مقر

�شوى اتباعها. يف حني اأنمّ القرارات االأخرى، تلك 

عندي،  االإبداعي  التعبري  بكيفية  تتعلق  ال  التي 

ينبغي  التي  والوقائع  باالأحداث  تت�شل  ��ا  واإمنمّ

امل�شتوى  على  ال�شخ�شية،  حياتي  تطال  اأن 

اأتخذ  مل  وك��اأين  فيبدو  والعاطفي،  االجتماعي 

ة.
مّ
ب�شاأنها اأي قرار واع باملر

�شاأوقف �شيل هذه ال�شكاوى ال�شخيفة، ولنتحدث 

يف �شيء اآخر.

لعت لدى �شديقنا كييل يف زيوريخ، على حوار  اطمّ

اأتابع  واأنا  اء. 
مّ
االأطب بع�س  معك  اأج��راه  قد  كان 

ا، اكت�شفت يف  ة وامللهمة جدمّ
مّ

قراءة ردودك اخلا�ش

ك ُتكنمّ الكثري من التقدير  حلظة من اللحظات باأنمّ

اأنا  الأعتربه  واإين   .  Jung  
)17(

بيوجن واالإع��ج��اب 

الذين  العظماء،  رين  املفكمّ بني  من  واحدا  نف�شي 

األهموا االإن�شانية. لذلك، حتدوين رغبة عارمة يف 

اأن اأروي لك وقائع زيارتي لربجه ال�شهري، الذي 

.Bellingen يقع يف بلدة بلينجني

اأن ق��راأت عنه  ال��ذي �شبق يل  ك��ان ذل��ك ال��ربج، 

�شه له يوجن 
مّ

بع�س االأمور يف الف�شل الذي خ�ش

الت؛ 
مّ
وتاأم واأحالم  ذكريات  كتابه:  يف  بالذات، 

ني على �شاطئ 
ُ
ي�شبه اىل حدمّ ما كوخا �شغريا ب

بحرية. هو بالطبع عمالق، لكنمّه اأقرب ما يكون 

اأقرب  ��ه  اأنمّ بعنى   ،
مّ
غ��ر فتى  يد  دته 

مّ
�شي بناء  اىل 

ة 
مّ
ي بكيفية يدوي

مّ
و

ُ
�ش  

مّ
ما يكون اىل ت�شكيل طيني

عفوية. لقد �شعرت حياله ب�شاعر احرتام كبرية، 

اأقرب ما يكون اىل دار ح�شانة فقرية.  بدا  ه  الأنمّ
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مالمح  يحمل  باأنه  اأي�شا  يل  ظهر  ذل��ك،  وم��ع 

يوجن  ل 
مّ
تخي اىل  بي  ما حذا  وهو  م�رصح �شغري، 

ي�شبه  ما  يف  ذاك،  برجه  يف  العمل  على  ا 
مّ
منكب

كان  هو  وكاأمنا  وتوا�شعه،  م�شنمّ  ممثل  خ�شوع 

على  وغام�س،  ب�شيط  طق�س  يف  هنالك،  ن 
مّ
يتمر

واىل جانب  القوقاز.  م�شنني من  رعاة  دور  اأداء 

ب�شكل  الءمني  قد  ال��ربج  يف  ما  كلمّ  كان  ذل��ك، 

ه ال يحاول فقط اإعادة اإنتاج اأ�شياء من  كبري، الأنمّ

املا�شي العتيق، ومن الع�رص والو�شيط، واإمنا هو 

ميلك حقا �شفة من �شفات امل�رصح.

َلنا، اأ�شدقائي واأنا، اأحد حفدة يوجن، وكان 
َ
ا�شتقب

اأفالمي،  �شاهد  قد  الفتى  ذلك  كان  اأ�شغرهم. 

فاأظهر يل على اإثر ذلك لطفا وائتمانا، فاأدخلني 

عموم  وج��ه  يف  ع��ادة  ُتفتح  ال  �شغرية  حجرة 

الفتى،  اأخربين ذلك  الزمّوار، الأنمّ اقتحامها مثلما 

يخلق لهم �رصاحة بع�س احلرج، يف االأ�رصة .

من  درجاته  ُقدمّت  �شيقا،  �شغريا  �شلما  نا 
ْ
ارتقي

البداية،  يف  �شغري.  باب  ة  دفمّ فتحنا   
مّ
ثم حجر، 

الف�شاء، لكني  ا�شتقبلنا ظالم دام�س كان ي�شود 

ز بعد ذلك، تفا�شيل 
مّ
اأمي اأن  �رصعان ما ا�شتطعت 

على  لتا  �ُشكمّ نافذتان  لها  وخانقة  قة 
مّ
�شي حجرة 

يوجن  كان  ثخني،  مرمري  بزجاج  قوطي  طراز 

تزاويق  عليها  ور�شم  جدرانها،  �شبغ  قد  بنف�شه 

وبع�س  االأ�شاطري،  ملختلف  ودرا���ش��ة  ��ة، 
مّ
دائ��ري

تفوق  وخرذة  جدا،  ال�شغرية  والتماثيل  االأ�شياء 

ثوب  لمّق  ُ
ع احلجرة،  من  زاوي��ة  ويف  ر. 

مّ
ت�شو كلمّ 

اأخربين احلفيد  ع و�شيخ معلمّم. وقد 
مّ
�شاحر وم�رص

اعات 
مّ
ال�ش احلجرة  هذه  يف  يق�شي  كان  جدمّه  اأنمّ 

اعات الطوال.
مّ
وال�ش

تلك  اأن  هو  يقال  اأن  ميكن  ما  اأق��لمّ  بالتاأكيد، 

للمعهود،  وخمالف  وغريب  �شاذ  مثال  احلجرة 

درجة  ا�شت�شعار  اىل  باأ�شدقائي  دفع  ما  وهو 

ق�شوى من االرتباك، فلم يتجروؤوا اأبدا على البوح 

دا باأنهم كانوا 
مّ
م جي

مّ
باأي �شيء؛ اإال اأنمّ املرء يتفه

يكتنزها  التي  االأج���واء،  حقيقة  عن  منف�شلني 

ا اأنا فمنحني على العك�س منهم، 
مّ
ذلك الغريب. اأم

 بنموذج 
مّ

�شعورا بالفرح اخلال�س، وجعلني اأح�س

واأقرب  �شاأنا،  واأعظم  ة، 
مّ
اإن�شاني اأكرث  ليونغ،  اآخر 

بكثري اإيل، واأدعى يف نف�س االآن للغمو�س. وكاأينمّ 

عليها،  يتكتمّم  كان  ما،  "رذيلة"  عنده  اكت�شفت 

اأكرث  بالذات،  ال�شبب  لذلك  فاأحببته  ويخفيها، 

فاأكرث.

التوا�شع  ذلك  هو   
مّ
عيني يف  يكرب  جعله  ما  اإنمّ 

على  ن 
مّ
التمر اىل  فيه  انقطع  ال��ذي  ال��الحم��دود، 

اىل  عنده  حتتاج  تكن  مل  وبالية،  قدمية  طقو�س 

��ا  واإمنمّ املتعاظمني،  والتظاهر  التباهي  عملية 

ز �شاحر البانتو 
مّ
عمدت اىل اختيار الفقر الذي ميي

مثل  ع��امل  يقبل  ف��اأن  القدمي.  البدائي   Bantou

ر، بال�رصوط التي يفرت�شها  يوجن، فيل�شوف ومفكمّ

طق�س من الطقو�س ال�شحرية، التي ميكن اأن تبدو 

لنا باأنها على االأقل �شخيفة ب�شكل ما، فاإنمّ هذا 

غور  ثاقب  ب�شكل  ي��رى  كيف  يعرف  اأن��ه  يعني 

وراءه  االأ�شياء  تلك  كلمّ  خلمّف  ما  ه  وكاأنمّ االأمور، 

حممل  على  االأعم  الغالب  يف  لتوؤخذ  اإال  حقيقة، 

اجلدمّ الالئق بها.

الرثثرة  هذه  اأن  االآن  اأدركت  �شيمونون،  عزيزي 

لن تنتهي اأبدا. لذلك، األتم�س �شفحك وغفرانك.

�شنة  وترييز،  اأنت  لك  اأمتنى  القلب  �شميم  ومن 

هادئة ورائقة تتكوكب حول نهاراتها ولياليها 

التي  وال�شغرية،  احلميمة  ات 
مّ
وامل�����رص االأف���راح 

الف�شل من حياتك،  هذا  بالذات، يف  اأنت  تعرف 

كيف تقدمّر حجمها ب�شكل كبري.

، قبلة فيها  وا�شمح يل باأن اأقبلك يا �شديقي االأعزمّ

ة. تقدير ومودمّ

املخل�ص فرديريكو فيلليني   

لوزان يف: 3 يناير 1977

عزيزي فيلليني،

حقمّ  اأع��رف��ه  ال��ذي  العظيم  فيلليني  تكن  مل  لو 
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�شالة على �شكل عمودين 
مّ
املعرفة، لكتبت هذه الر

ن، االأول بعنوان "االيجابيات"، والثاين 
ْ
متناظري

ا، في�شمح لنف�شه 
مّ
"ال�شلبيات". لكن، ال اأحد قد يتجر

كان  كيفما  الأنك  مثلك،  المرئ  النمّ�شح  باإ�شداء 

احلال لن تتبعها بالكل، كما قلت اأنت بالذات.

ال  اأمر  وهذا  بيعة،  الطمّ قوى  من  ة 
مّ
لقو بحق  ��ك  اإنمّ

ك  فاإنمّ اأبيت،  اأم  �شئت  و�شواء  نف�شك.  اأنت  تدركه 

ادرة عن قوى وعيك 
مّ

لن تتبع �شوى النوازع ال�ش

الكامنة، اأي عن عقلك الباطني.

 
َ

لقد ع�شُت � يف نطاق جدمّ متوا�شع وحمدود � نف�س

حالة  اىل  اإ�شافة  اليقني،  وانعدام  ال�شكمّ  حاالت 

غري  وهذا  اليوم.  اأنت،  منها  تعاين  التي  الفراغ 

من  د  متاأكمّ الأينمّ  اإليك،  بالن�شبة  لال�شتغراب  مثري 

عنك،  بالرغم  هذا  ح�شل  واإن  حتى  حققت،  ك  اأنمّ

 االأعمال الفنمّية على االإطالق.
مّ
اأحَد اأهم

الواليات  اىل  الذهاب  رت 
مّ
ق��ر االأثناء،  تلك  ويف 

قائمة،  كانت  احلرب  اأنمّ  اإال  ة، 
مّ
االأمريكي املتحدة 

من  اأقلمّ  عمره  م�شوؤوليتي طفٌل  يقع حتت  وكان 

واحلدب. عندها،  الرعاية  اىل  منمّي  يحتاج  عام، 

اإين  فرحلت.   ،1945 �شنة  حلمّت  اأن  اىل  انتظرت 

با�شتمرار  ال 
مّ

مرتح االأرجح،  على  حياتي  ق�شيُت 

ت�شدمّين  مر�شاة  اأي  لغياب  اآخ��ر،  اىل  مكان  من 

عزيزي  يا  منك  العك�س  على  بعينها،  اأر�س  اىل 

حمدمّد،  موطن  اأي  من  اأنحدر  ال  لكوين  فيلليني، 

اأ�شول  من  �شيء  كلمّ  قبل  �شتبقى  اأنك  حني  يف 

رومانية.

اغرتاب  ب��اأي  اأ�شعر  مل  املتحدة،  الواليات  ويف 

�شعور  ذلك،  من  العك�س  على  غمرين  بل   ، بالكلمّ

بالتجدمّد. اإال اأنمّ هذا مل مينعني من اأن اأقرر ب�شكل 

ت ع�رص �شنوات على 
مّ
فجائي ذات م�شاء، بعد اأن مر

 جميع ممتلكاتي والرحيل مع 
َ
اإقامتي هناك، بيع

اأول �شفينة، تعود اىل اأوروبا. فهل من حاجة بعد 

 "االيجابيات" 
ْ

هذا، اىل اأن اأجلاأ معك اىل عمودي

ال��ذي  ه��و   
مّ
الباطني عقلك  اإنمّ  و"ال�شلبيات"؟ 

به،  القيام  عليك  با  ا، 
مّ

رب القيام  اىل  �شيدفعك 

حتى ولو وقع ذلك منك بنفور وتقطيب جبني!

فيلمك.  م�شاهدة  اأ�شتعجل  ب��اأينمّ  للقول  داعي  ال 

باأنك، والأكرث من  ي�شعرين  انطباعا  اأنمّ لدي  ذلك 

بالذات،  الفيلم  هذا  يف  قدمّمَت  م�شى،  وقت  اأي 

اأنك  حدمّ  اىل  فنمّية،  مواهب  من  متلكه  ما  اأق�شى 

ب�شاأن  دا  وم��رتدمّ تام،  ب�شكل  منهكًا  منه  خرجَت 

ة ما �شتبدعه فيما بعد.
مّ
اإمكاني

مبدعًا  ُخِلقت  فاأنَت  بواهبك.  كبرية  ثقة  لدي 

دا وال ح��ائ��راً بني  م��وه��وب��ا، ول��ن متكث م���رتدمّ
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نْي لوقت طويل، �شواء اأكنت يف روما، اأم يف  �شطمّ

نيويورك، اأم يف لو�س اأجنلو�س.

اإنمّ الفقرة التي اأ�رصت فيها اىل زيارتك لربج يوجن 

كبريا.  حنينا   
مّ

لدي خلمّفت  االأخ��رية،  الر�شالة  يف 

يوجن  قراءة  عن  عامًا،  اأربعني  منذ  اأكفمّ  ال  فاأنا 

واالإعجاب به. وحني و�شلت اىل �شوي�رصا لالإقامة 

دت يف الكتابة اإليه، الألتم�س منه موعداً،  بها، تردمّ

األتقي معه فيه، فلم اأجروؤ. وبعد ذلك بوقت قليل، 

يف  االآن  هو  كبري،  �شوي�رصي  �شحفي  به  التقى 

فمّت  ُ
عداد املوتى، ففوجئ بالعديد من موؤلفاتي �ش

اأزال  على رفوف خزانته، فاأخربه باأين كنت وما 

اأحلم بااللتقاء به، فردمّ عليه يوجن قائال:

ليق�شي  �شاء،  وقتما  عندي  فياأتي  كذلك.  واأن��ا 

النهار ببيتي.

والفرحة  باأيام،  ذلك  اإثر  لزيارته  اأت 
مّ
تهي وحني 

ة.
مّ
ال�شديدة تغمرين، مات الرجل على حني غر

جميع  ق���راأت  لكني  اإذن،  ة، 
مّ
ب��امل��ر ب��ه  األ��ت��ق  مل 

دفع  الذي  الباعث  اأدرك��ُت  اأينمّ  واأعتقد  موؤلفاته. 

حلمّ 
ُ
ي ��ه  اإنمّ اأكتبه.  ما  على  االط��الع  اىل  بيوجن 

الذي  االأول،  املحلمّ  الباطني  والعقل  الغريزة 

الباطني  العقل  ة 
مّ

خا�ش الذكاء،  فوق  يرفعهما 

احلدمّ  يكون  اأن  �شاأنه  من  الذي  بالذات،  امُلبِدع 

ف به عبقريتك.
ِّ
الذي يتيح لنا اأن ُنعر

ف�شواء �شافرت اىل اأمريكا بهدف االإقامة الدائمة، 

يف  اأ�شكمّ  فاأنا  وح�شب،  املوؤقت  العمل  ملجرد  اأو 

متلك  الأنمّك  االأمور،  من  اأمر  يف  �شيفيدك  ذلك  اأنمّ 

جذوراً  متاما،  حايل  عليه  هي  مما  العك�س  على 

ك من اأهل  اإنمّ �شاربة يف اأعماق تربتك االأ�شيلة. 

روما االأ�شيلني، بينما اأنا ال اأنحدر من اأي مكان.

د 
مّ
جمر ا  واإمنمّ الع،  الطمّ يقراأ  افًا 

مّ
عر بالكلمّ  ل�شُت  اأنا 

من  فهمته  ما  ف��اإنمّ  ولذلك،  ف. 
مّ
يخر ربا  م�شنمّ 

ك تعي�س االآن حلظة  حالتك، على ما اأعتقد، هو اأنمّ

يتعنيمّ  �شار  ��ه  واأنمّ الفنمّي،  م�شارك  يف  انعطاف 

القرار املنا�شب،  اأثناءها احل�شم يف اتخاذ  عليك 

مثلما ح�شل يل يف مثل �شنمّك. وقد اأذهب اىل حدمّ 

ك لن تتخذ قرار الهجرة.  القول ال�شديد الدقة باأنمّ

اأكرث مما �شتاأبه  واإمنا �شتذعن لغريزتك وح�شب، 

الذي  ال�شبب  هو  وهذا  اآخ��ر،  ذهني  اعتبار  باأي 

ة.
مّ
يجعل ن�شيحتي لك غري جمدة باملر

رغم  �شيتمّبع طريقه  فهو  فيلليني.  ين�شح  اأحد  ال 

م�شيئة اجلميع، ورغم م�شيئته هو بالذات، اأي�شا!

اإين واثق بك، مثلما قلت اآنفا. ولهذا، فاإنمّ الن�شيحة 

الوحيدة التي قد اأ�شمح لنف�شي بتقدميها لك، هي 

اأن تتمّبع بال�شبط نظريات يوجن، واأن ترتك عقلك 

ل وال رقابة. الباطني ينطق، من غري تدخمّ

وبذا،  االآن.  حلدمّ  متلكه،  مما  الكثري  منحتنا  ك  اإنمّ

بل  الطريق،  نهاية  عن  تكون  ما  اأبعد  فاأنت 

اأعتقد باأنك �شتبدع املزيد من االأعمال الر�شينة 

االأخرى، التي حتمل دمغة القوة االإبداعية االأكرب 

على االإطالق.

اأنا نف�شي اأرغب يف التحدث طويال معك، يا عزيزي 

فيلليني، دون ناظم ي�شبط حبل االأحاديث، عدا 

ة القائمة بيننا.
مّ
الثقة والتقدير واملحب

ائم بك، جورج �شيمونون. املخل�س يف اإعجابه الدمّ

على �سبيل الإ�سافة:

تعلم  هل  الكتب:  اأغلفة  عن  حديثك  بخ�شو�س 

الإ���ش��دار  اأت��ه��ي��اأ  واأن���ا   ،1932 �شنة  كنت  اأين 

بطولتها  يلعب  التي  ة 
مّ
البولي�شي الروايات  �شل�شلة 

�س ميغري Maigret، االأوَل يف العامل الذي 
مّ
املفو

تفا�شيل  تت�شمن  ال  فوتوغرافية،  اأغلفة  اأ�شدر 

 
مّ
اأهم ��ا  واإمنمّ وح�شب،  بالرواية  املرتبطة  االأج��واء 

الطباعة  يف  تقليدا  هذا  �شار  وقد  �شخ�شياتها؟ 

�شنة،  واأربعني  خم�س  قبل  يعدمّ  كان  بينما  االآن، 

وكاأنه عمل ثوري.

لي�ش على �سبيل التنويه:

ميكنك اأن تربمج من غري الوقوع يف اخلطاأ لفيلم 

جديد، لكنك ال ميكن اأن تربمج اأبدا، حلياة املدعو 

فريديريكو فيلليني!
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 الهوام�ش:

)*( العنوان من و�شع املرتجم.

 M. ماكلوهان  مار�شال  اقرتحه  ال��ذي  الت�شنيف  باعتماد   )1
ال�شريورة  ر 

مّ
تطو يف  اأ�شا�شية  مراحل  ثالثة  ة 

مّ
ثم  ،MacLuhan

التوا�شلية املرتبطة اأ�شا�شا، باالأثر املبا�رص الذي حتققه الو�شائط 

هذه  ماكلوهان  ويخت�رص  واملجتمعات.  االأف��راد  م�شتوى  على 

�شفهي  و�شيط  على  تعتمد  بدائية  مرحلة  يلي:  ما  يف  املراحل 

يختزلها  التي  باعة،  الطمّ  
مّ
ثم الكتابة  ومرحلة  )ال�شمع/االأذن(، 

ن حلظة االنتقال  ة غوتينربغ. وهي املرحلة التي تد�شمّ
مّ
مفهوم جمر

املخرتعات  اأخريا مرحلة  ثم  �شم/العني(. 
مّ
)الر املكتوب   

مّ
الن�س اىل 

والعني،  االأذن  بني  فيها  االإدم��اج   
مّ
يتم حيث  ة، 

مّ
الب�رصي معية 

مّ
ال�ش

ع يف املو�شوع، يرجى 
مّ
ة ماركوين. للتو�ش

مّ
ويخت�رصها مفهوم جمر

ة 
مّ
جمر املركزي:  ماكلوهان  كتاب  يف  كاملة  االأطروحة  مراجعة 

 La Galaxie Gutenberg : la genèse de غوتينربغ 

l’homme typographique، مونرتيال، 1967.
تلك  اأب��رز  احل�رص،  ال  التمثيل  �شبيل  على  نذكر  اأن  ميكن   )2

االأ�شمومات :

ومن  عليها.  العثور  يتم  مل  ههنا،  اإليها  امل�شار  الر�شالة  هذه   )3
ربط  ليعيد  �شيمونون  اغتنمها  التي  الفر�شة  كانت  اأنها  املحتمل 

يف  ة، 
مّ
الذهبي عفة 

مّ
بال�ش تتويجه  هام�س  على  بفيلليني،  االت�شال 

دورة 1969 من مهرجان كان ال�شينمائي.

كان  دقيقة،   60 مدمّته  �شينمائي،  رة  مفكمّ بفيلم:  االأمر  يتعلمّق   )4
التلفزيون االأمريكي هو الذي اأنتجه.

برنامج  يف   1969 نونرب   30 يوم  �شارك  قد  فيلليني  كان   )5
ة.

مّ
ة الثاني

مّ
ة الفرن�شي

مّ
"�شيف االأحد"، الذي تعدمّه القناة التلفزيوني

فديريكو  زوج��ة  هي   )1921/1994( ما�شينا  جيولييتا   )6
فيلليني، الذي اقرتن بها منذ �شنة 1943.

7( يتعلمّق االأمر بجائزة االأو�شكار الأف�شل فيلم اأجنبي، التي توجت 
Ama� ر(  بها جلنة املهرجان االأمريكي �رصيط اأماركورد )= اأتذكمّ

.rcord
يف  يقع  جبلي،  �شياحي  منتجع   Chianciano �شيانت�شيانو   )8
التي  ال�شاخنة،  املعدنية  وهو معروف بياهه  تو�شكانيا،  منطقة 

تعتمد يف العالج.

منتجع  يف  وا�شتجمام  ا�شت�شفاء  مركز   Valmont فاملونت   )9
�شوي�رصي.

ة من خيال االأديب 
مّ
اأدبي Mabuse �شخ�شية  10( الدكتور مابيز 

الفرانكو� اأملاين نوربرت جاك )1880/1954(، وهي لعامل نف�س 

وراء جمموعة من  يتخفمّى  املغناطي�شي وجمرم،  بالتنومي  م 
مّ
ومنو

االأقنعة. وكانت لهذه ال�شخ�شية �شهرة ذائعة ال�شيت يف اأوربا.

 Diogenes فريالغ  ديوجيني�س  لدار  �س 
مّ
موؤ�ش كييل  دانييل   )11

�شيمونون  من  كل  اأعمال  باالأملانية  ن�رصت  التي   ،Verlag
وفيلليني.

12( هو فارق �شبع ع�رصة �شنة فقط!
�شينمائي   ،)Jean Renoir )1894/1979 رونوار  جان   )13
اىل  ة 

مّ
البولي�شي �شيمونون  رواي��ات  ل 

مّ
ح��و من  اأوائ��ل  من  فرن�شي 

ال�شينما، منذ �شنة 1931.

يكن جان رونوار يخفي اأبدا، اأنه ورث ثقته بالغريزة من  14( مل 
كلمّ  عن  ويحيد  الذكاء،  من  يرتاب  كالهما  كان  فقد  والده.  جهة 

نزعة موغلة يف اإعالء �شاأن الذهن. وكان �شعارهما امل�شرتك هو: 

فلي�شقط الدمّماغ، ولتحيا احلوا�س!

15( يتعلمّق االأمر بجموعة من الكتب التي �شدر منها اجلزء االأول 
بالفرن�شية �شنة 1977، عن دار ال�شرن األبان مي�شيل، حتت عنوان: 

اأربعمائة اأف�شل �شورة فوتوغرافية من خم�شة ع�رص فيلما  اأفالم: 

ون�شف الفيلم لفريديريكو فيلليني.

جون، من�شورات كابيللي، بولون، 
مّ
I مهر فيلليني،  فريديريكو   )16

.1970
بعنوان:  املو�شوم  �شيمونون  كتاب  على  هنا  فيلليني  يحيل   )17
�شنة  �شدر  �شفحة،   64 من  �شغري  ب 

مّ
كتي وهو   ،Le gril �شواء 

 حوارا كان قد قام به جمموعة من 
مّ
1968 باللغة الفرن�شية، وي�شم

االأطباء مع الروائي �شيمونون، بنا�شبة ال�شنة اخلام�شة والع�رصين 

 ونظافة. 
مّ
من �شدور جملة طب
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*  ناقد وروائي من تونس 

التحديث  وجذور  الغربّية  الدين  فل�سفة   -  1
الأوىل

 لفل�سفة 
ّ
يعر�ض �س�ؤال البدء يف هذا التمهيد العام

بالفل�سفة  الدين  نقد  اأمكن  كيف  ة: 
ّ
الغربي الدين 

ترثي 
ْ
وت�س للّدين  ج��دي��دة  اآف���اق  بذلك  لتنفتح 

فرتتْي  خالل  احلي  ذات  يف  بالدين  الفل�سفة 

نان ال�سابع ع�رش 
ْ
تْي هما الَقر

ّ
ف�سلي

َ
حا�سمتْي م

والثامن ع�رش مليالد امل�سيح؟

 واقعنا 
ّ

هذا ال�س�ؤال قد يت�ّلد عنه �س�ؤال اآخر يخ�ض

اأ�سابنا منذ  اّلذي   املعا�رش بعد 
ّ
العربي  

ّ
الفكري

اّلذي  ما  الي�م من تخّلف:  اإىل  االنحطاط  اأزمنة 

ق�سى ت�سييق الّدين )االإ�سالم حتديًدا( بالع�سرية 

ال�سامية  الِقيم  عن  ب��داًل  ة 
ّ
والكراهي والطائفة 

الفكر  على  البناء  عند  حتديًدا  االأخالق  وفل�سفة 

 ،
ّ
الغربي  

ّ
االأخ��الق��ي والفكر   

ّ
اث��ي

رُ
ال��رت  

ّ
االأخ��الق��ي

االآن على اخل��ض يف خمتلف  العزم   
ّ
قر نرُ ونحن 

م�ا�سيعه وق�ساياه؟

دين  بي  منها   
ّ
مفر ال  ة 

ّ
�رشوري هنا،  املقارنة، 

عميقا  ا�ستفاد  بل  الفل�سفة،  مع  وت�سالح  ر 
ّ
تط�

فّكروه، منذ 
رُ
لح�ه وم

ْ
�س

رُ
منها وبي دين ال يزال م

اإىل  اجلذب  ق�ى  غالب�ن 
رُ
ي ع�رش،  التا�سع  القرن 

 
ّ

واأي  ،
ّ
اإ�سالحي عمل   

ّ
الأي الراف�سة  تلك  ال���راء، 

رات �سّتى.
ّ
رب

رُ
تن�ير وحتديث مب

�ساليرماخر  ذهب  كاّلذي  االأديان،  ترتاتب  فهل 

الق�ل  عند  ي 
ّ
احلداثي الغرب  فال�سفة  من  وغريه 

وب���»االأدي��ان  نيا«،  »درُ واأخ��رى  عليا«  ب���»اأدي��ان 

رة 
ّ
املتط� االأدي���ان  ة«، 

ّ
و»ال�سلبي ة« 

ّ
االإيجابي

واجلامدة  املجّددة  ة 
ّ

املتغري ال�ساكنة،  واالأديان 

ة؟
ّ
التقليدي

فال�سفة  الت 
ّ
تاأم تفا�سيل  يف  للخ��ض  ومتهيًدا 

ي يف 
ّ
القرنْي ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش الغربي

 اإىل اأ�سماء ومراجع 
ً
�سري ابتداء الدين واالأخالق نرُ

اّلتي  ة 
ّ
الغربي احلداثة  م��س�ع  ل 

رُ
لتناو ة 

ّ
اأ�سا�سي

 
ّ
الديني الفكر  اإ�سالح  اأمام  فتحت االآفاق وا�سعة 

 يحمل 
ّ
 ديني

ّ
 بالرج�ع اإىل تراث فكري

ّ
امل�سيحي

 
ّ
جذور التن�ير والتحديث، كالقّدي�ض اأوغ�سطي ثم

 
ّ
فل�سفي تراث  واإىل   ،

ّ
االإك�يني ط�ما�ض  القّدي�ض 

 قدمي، ك�سقراط واأفالط�ن واأر�سط� وعدد 
ّ
اإغريقي

...(les stoïciens) ي
ّ
من الفال�سفة الرواقي

الدين  من  لُكّل  مرجع  الإلهّي«  »غريزة   -  2
والأخالق.

ال�س�ؤال اّلذي اأثاره اإمييل �سي�سي (Emile Saisset) يف 

بي  االختالف  بخ�س��ض  ع�رش  التا�سع  القرن 

والدين  الدولة  وبي  اّتاه،  يف  والفل�سفة  الدين 

بدايات  اإىل  يع�د  �س�ؤال قدمي  اآخر ه�  اّتاه  يف 

الدين  يف  اخل��ض  ل���ال  اإْذ  ة، 
ّ
الغربي النه�سة 

 
ّ
واالإجرائي  

ّ
النظري واحل�سم  والدولة  والفل�سفة 

يف ال�سالت القائمة بينها ملا اأمكن اخلروج من 

)من ُظُلمات الدوغما اإىل تبا�سري احلرية(

م�سطفى الكيالين *

درا�سات

الدين والأخالق فـي الفل�سفة الغربّية احلديثة



دائرة الدوغما الغا�سمة لاله�ت طيلة قرون اّلذي 

والدولة  بالفكر  وا�ستبّد  االأخ��الق  على  ا�ستح�ذ 

واملجتمع يف ذات احلي. 

ّل فيل�س�ف منذ   اّلذي �سغل بال كرُ
ّ
ال�س�ؤال املرجعي

خّل�ض  ديكارت، اأي طيلة ثالثة قرون، ه�: كيف نرُ

الع�رش  يف  لالنخراط  الدوغما  من  ة 
ّ
امل�سيحي

ة منفتحة؟
ّ
ة اإلهي

ّ
واالنتقال بها اإىل ديانة �سماوي

الدين  انقالب  يعني  ت 
ّ
التزم بخطر  هنا،  ال�عي، 

 ،
ّ
اإىل نقي�سه، لي�ستحيل بذلك اإىل دين ال اأخالقي

�ض 
ّ
حر

رُ
وي ا 

ّ
م لِفكرٍة  االآخ��ر  تكفري  ز  

ّ
ج�

رُ
ي ك��اأن 

 
ّ

العن�رشي القتل والتمثيل باجلّثة والتمييز  على 

وغريها من االآثام...

لد االإن�سان وه� يحمل يف ذاته حاجتْي، ح�سب 
رُ
و

اإمييل �سي�سي: احلاجة اإىل االأخالق واحلاجة اإىل 

.
)1(

الدين 

اإّن الف�سل بي اّلدين واالأخالق اأو ح�رش الدين يف 

 بالّدين يف دائرة 
ّ
ا اإىل الزج

ّ
االأخالق يدفع كارثي

للفرد  عاديا 
رُ
م جامًدا  فكرا  بها  �سحي 

رُ
ي مغلقة  

ة، وللمجم�عة 
ّ
ة االإن�ساني

ّ
ي

ّ
ة، قامعا للحر

ّ
والفردي

الدولة  �سات 
ّ
م�ؤ�س على  بال�سلب  منا 

ْ
هي

رُ
م اأي�سا، 

واملجتمع ليفقد  بذلك البع�ض الكثري من قدا�سته 

حّتى  يرحم  ال   
ّ

زجري واجب  د 
ّ
جمر اإىل  وينقلب 

�ض البع�ض �سّد البع�ض االآخر.
ّ
حر

رُ
عتنقيه وي

رُ
م

العدد  مرتجم  �سي�سي،  اإمييل   
ّ
الفرن�سي يدع�  كذا 

من  ة 
ّ
الغربي احلداثة  فال�سفة  اأعمال  من  ال�فري 

االإجنليز واالأملان على وجه اخل�س��ض يف القرن 

ة 
ّ
 على احلري

ّ
التا�سع ع�رش، اإىل املبادئ اّلتي تن�ض

الكائن  اقتدار  مبدى  ة 
ّ
واملحب والذكاء  واالإرادة 

يف  والتخ�سي�ض  الت�سميل  على  تفكريا   
ّ

الب�رشي

واال�ستباق  واال�سرتجاع  ع  بالتم�قرُ احلي،  ذات 

 ،»
ّ
نهائي الاّل-  »غريزة  من  ذاته  يف  يحمله  ملا 

(Eter� ة
ّ
درك االأبدي

رُ
ة اّلتي بها ي

ّ
 هذه الغريزة االإلهي

ة بالزمن.
ّ
حّدد هذه االأبدي

رُ
(nité وي

املجم�عة  اإىل  االنتماء  االإن�سان  باإمكان  فلي�ض 

�سي�سي، من غري عقيدة.  اإمييل  ة، ح�سب 
ّ
االإن�ساني

يف  تالزمتْي 
رُ
م غريزتْي  ج���د 

رُ
و  

ّ
قر

رُ
ي فه�  ل��ذا 

ة، 
ّ
الديني ة 

ّ
االأخالقي »الغريزة«  ة: 

ّ
االإن�ساني الذات 

ا، و«الغريزة 
ً
بينهما مفه�م والتفريق  مع اجلمع 

ا.
ً
ة«، مع اجلمع والتفريق بينهما مفه�م

ّ
االإلهي

: اأخالق، دين، اعتقاد 
ّ
غريزتان وثال�ث مفاهيمي

 
ّ
االأع��م بي  ال�سالت  جممل  تخت�رش  االإل��ه  يف 

حياة  يف  �سيء  ��ّل  كرُ مرجع  االأخ��الق،  ه�  اّل��ذي 

حّدد االأخالق 
رُ
ة وبي الدين اّلذي ي

ّ
االإن�سان العملي

تابعة االأخالق 
رُ
ة )الكني�سة( وال�اجب )م

َ
�س

َ
بامَلاأْ�س

 
ّ

ا( واالعتقاد يف االإله اّلذي ه� اعتقاد فردي
ً
ع و�سْ

ر لدى فرد اآخر، وبها 
ّ
ة ال تتكر

ّ
د حاال فردي

ّ
ج�س

رُ
ي

ة 
ّ
احلري اأفق   ،

ّ
الاّل-نهائي �س�ب  االنفتاح  يك�ن 

ة احلادث واملمكن.
ّ
الفردي

ا 
ً
اّت�ساع االأك��رث  االأف��ق  هي   »

ّ
االإلهي »غريزة  كذا 

اإمييل  لدى  ة 
ّ
بحري التفكري  اأو  ة 

ّ
واحلري للتفكري 

من  العميقة  معانيها  ا�ستقى  وق��د  �سي�سي، 

�سبين�زا، على وجه  ا ومن 
ً
م�م

رُ
الغرب ع فال�سفة 

من  ينبثق  �سيء  ��ّل   كرُ اإْذ   ،
ً
واب��ت��داء اخل�س��ض. 

اّلذي ق�سى   
ّ
الاّلنهائي املنفتح  ال�احد  الكّل  هذا 

احلاجة اإىل الدين مبا ه� اأبعد واأعمق منه بداللة 

.
)2(

 »
ّ
»االإلهي

ة 
ّ
«، هنا، هي فكرة مرجعي

ّ
اأّن »غريزة االإلهي اإاّل 

َه 
ُّ

الت�ج وق�ست  ع�رش  ال�سابع  القرن  يف  �سادت 

اإىل حترير الّدين من الدوغما بالعقل اأو ب�«وحدة 

.(Panthéisme) »ال�ج�د

طوما�س  القّدي�س  اإىل  اأوغ�سطني  القّدي�س  من   -  3
الإكوينّي: اأفق احلرّية املمكن خارج مطّب الدوغما 

الدينّية

فال�سفة   اإليها  عاد  اّلتي  املراجع   
ّ
اأه��م من  اإّن 

ال�سابع   
ْ

ال��ق��رن��ي خ���الل  ��ة 
ّ
ال��غ��رب��ي احل���داث���ة  

واأفالط�ن  �سقراط  اإىل  اإ�سافًة  ع�رش،  والثامن 

(Saint� اأوغ�سطي  القّدي�ض  ي، 
ّ
واأر�سط�والرواقي

 
ّ
االإك�يني ط�ما�ض  والقّدي�ض   Augustin) (354م430-م)

(م 1274 -م 1228) (Thomas d’Aquin)، كما اأ�سلفنا.

ْدرك 
رُ
تتبع ملراجع ثقافة القّدي�ض اأوغ�سطي ي فاملرُ
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احلداثة 

الغربّية  

فتحت الآفاق 

اأمام اإ�سالح 

الفكر الدينّي 

امل�سيحّي 

بالرجوع اإىل  

جذور التنوير



ة 
ّ
الرثاء املعريّف ملن كان يعتنق الديانة املان�ي

اأن  فكان    .
)3(

ة 
ّ
امل�سيحي اعتناقه  قبل  ة 

ّ
الفار�سي

هي  اّلتي  الت�سامح  بروح   »
ّ
»احلقيقي اأثار�س�ؤال 

.
ّ
 الحق م�سيحي

ّ
 ثم

ّ
وليدة اعتقاد �سابق مان�ي

ندرك  تعلنا  اّلتي  هي  نظره،  يف   ،
ّ

احل�ا�ض اإّن 

على  ال�ساهدة  والذات هي  ال�سيء،   حقيقة 
ً
ابتداء

.
)4(

ما ه�  م�ج�د 

اأو ال�س�اب يف حتديد ما  اأين يتاأّتى اخلطاأ  فمن 

؟ 
ّ
ه� حقيقي

القّدي�ض  ي�ستعي  ال�����س���ؤال  ه��ذا  على  لالإجابة 

رمز  هي  اّلتي  الظلمات  على  باالإله  اأوغ�سطي 

اّلذي  القدمي   
ّ

املان�ي كاالعتقاد   ،
ّ
وال�رش اجلهل 

و»مملكة  )اخل��ري(  االأن����ار«  »مملكة  بي  قابل 
رُ
ي

ج�ًدا 
رُ
و االإن�سان  يحتاج  فكما   .)

ّ
)ال�رش الظلمات« 

اإاّل  اخلطاأ  ��درك 
رُ
ي ال  فاإّنه  ا 

ً
مع  

ّ
وال�رش اخلري  اإىل 

ال  الن�ر  �ساأن  باخلطاإ،  وال�س�اب  بال�س�اب، 

لمة ال تنك�سف اإاّل  لمة، والظرُ يّت�سح للرائي اإاّل بالظرُ

 منهما، مثلما ال ا�ستمرار 
ّ

بالن�ر، وال دمي�مة الأي

يف ال�س�اب اأو اخلطاأ، بل هي املراوحة اقت�ساها 

ال��سع االإن�سايّن.

الت�سليم  منذ   ،dualité ب���االزدواج  الق�ل  اأّن  غري 

 
ّ

عقدي مبرجع  لرُمات«  و»الظرُ ب�»االأن�ار«  اعتقاًدا 

ا يف ذات اخلطاب ال�احد، 
ّ

ن تنا�س
ّ
ت�سم

رُ
 م

ّ
مان�ي

خالد  واالإن�����س��ان  ��ة، 
ّ
اأب��دي احلقيقة  ب���اأّن  يجزم 

ة م�ستمّدة من الّل.
ّ
ة االإن�ساني

ّ
بالروح، و الق�

اإجابًة،  ي�ستلزم  ا 
ً
قائم �ؤاال 

رُ
�س تظّل  احلقيقة، هنا، 

االإن�سايّن على  ال�ج�د، وال�ج�د  اأجلها كان  من 

البقاء   العامل يف 
ّ
وجه اخل�س��ض. فهل �سي�ستمر

وهل  احلقيقة؟  معه  لتندثر  �سيندثر  اأم  م�ستقبال 

؟
)5(

 حقيقة 
ّ

ة؟ واأي
ّ
باالإمكان وج�د حقيقة اأبدي

التفل�سف  ب��روح  ت�سطدم  الدين  ة 
ّ
وث�قي واإذا 

ا 
ً
وقيا�س اأوغ�سطي.  القّدي�ض  لدى  اإليه  واحلاجة 

الروح:  �ؤال 
رُ

�س ثار 
رُ
ي ا 

ً
عم�م احلقيقة  �س�ؤال  على 

درك معنى الروح؟  كيف نرُ

الروح. والروح هي مبعث  فّكر يف  نرُ اإّن باحلكمة 

ْنبت االأمل.
َ
ّثل اجل�سد م

رُ
ال�سعادة، االأمل، يف حي مي

للروح  اأوغ�سطي  القّدي�ض  ينت�رش  اأن   
ّ
بديهي

على اجل�سد، ولل�سعادة على االأمل، كاأن يدع� اإىل 

مغالبة ال�سه�ات ومعرفة الذات طريقا اإىل معرفة 

ة. فال 
ّ
�سي حااًل �سبه �س�في

رُ
 مي

ّ
هدي االإله مب�قف زرُ

ه  انف�سال بي معرفة الذات ومعرفة االإله، ويقينرُ

اأّن الّل م�ج�د. غري اأّن هذه احلقيقة ت�ستدعي من 

رهان 
رُ
االإن�سان املفّكر البحث عن الربهان، وه� ب

�سيء   وترُ
ّ
�سع درك باحل�ا�ض ت�سبيها بال�سم�ض ترُ

رُ
ال ي

وا�ستناًدا اإىل اأ�سياء ثالثة: الّل م�ج�د، وه� قابل 

للتفكري فيه، وه� مانح املعرفة، معرفة االأ�سياء 

االأخرى.

لذا نراه  العقيدة،  فاملعرفة، هنا، ال تتقاطع مع 

القيا�ض  راف�سا  والفل�سفة  الدين  بي  ي���ؤال��ف 

بالطبيعة  كالقيا�ض  االإل���ه،  ملعرفة  اجل��اه��ز 

قاربة وج�د ه� اأبعد من   واملح�س��ض ملرُ
ّ
واملرئي

.
ّ
الطبيعة، مبدل�ل االأق�سى امليتا-فيزيقي

�سالًة  باالإله  الذ  اأمامه  ل 
رُ
ب

رُ
ال�س تغّلقت  ّلما  وكرُ

ة 
ّ
القلبي ته 

ّ
ج

رُ
اال�ستعانة على اجلهل، وح اأراد بها 

« ال يعني 
ّ
 حقيقي

ّ
يف ذلك اأّن االإله »ج�هر اأبدي

ا و�رشورة و م�ًتا، 
ّ

ا يف ذاته، وال بقبل تغري
ً
التبا�س

.
)6(

طلق النظام واأعلى درجات االكتمال 
رُ
بل ه� م

ة القّدي�ض اأوغ�سطي حا�رشة يف عميق 
ّ
اإّن مان�ي

اخلري  خلق  من  وباحلكمة  اأ�سلفنا،  كما  خطابه، 

ة 
ّ
. اإاّل اأّن �سفة تعايل االإله هي من امل�سيحي

ّ
وال�رش

قيم بي عامل االأن�ار 
رُ
 م

ّ
واإليها، الأّن االإله املان�ي

 ه� االأعلى من 
ّ
وعامل الظلمات، و االإله امل�سيحي

االإن�سان ومن امل�سيح يف بنية املثّلث.

القّدي�ض  ارتاآها  كما  ة، 
ّ
االإن�ساني االإرادة  واإذا 

اإىل  ال 
ّ
مي والعقل  اخل��ري،  اإىل  َنّزاعة  اأوغ�سطي 

حقيقة االأ�سياء اّلتي تختلف عن احلقيقة املطلقة 

القائمة يف عامل اآخر غري هذا العامل.

ا 
ّ
اأم الّدين،  ه�  اأوغ�سطي  القّدي�ض  نطلق 

رُ
م اإّن 

جمال  ت��سيع  به  اأراَد  اّلذي  االأفق  فهي  الفل�سفة 

ة 
ّ
ته الدوغمائي

ّ
ث�قي

رُ
ز و

رُ
الدين باحلر�ض على تاو
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لول اخلو�س 

يف الدين 

والفل�سفة 

والدولة 

واحل�سم 

النظري 

والإجرائي 

ملا اأمكن 

اخلروج من 

الدوغما 



ين�سد  اأّنه  الدين،اإاّل  مع  يقطع  ال  جديد  يقي  اإىل 

ال���اج��ب واالإل����زام وال��ث���اب  اأب��ع��د م��ن  حقيقة 

املعرفة  اإىل  ا 
ً
تفكري ه 

ّ
بالت�ج وذل��ك  والعقاب، 

ة 
ّ
الديني املعرفة  الإك�����س��اب  ��ة 

ّ
واحل��ري والعقل 

التعّدد وال�سم�ل واالنفتاح على  بالفل�سفة �سفة 

بعيًدا  للفهم  ا 
ً
دائم ا 

ً
م�رشوع باعتبارها  احلقيقة 

عن املعطى اجلاهز.

القّدي�ض  �سعى  بالّدين  املتفل�سف  ذاته  وبالنهج 

اإىل  ثمانية قرون ونيف  بعد   
ّ
االإك�يني ط�ما�ض 

اإثارة �س�ؤال: هل التي�ل�جيا علم؟  

ة الّدين حا�رشة اأي�سا يف تفكري القّدي�ض 
ّ
اإّن اأول�ي

حقيقة  هي  لديه  واحلقيقة   ،
ّ
االإك�يني ط�ما�ض 

اإليه  ذهب  كاّلذي  واملرجع،  االأ�سا�ض  يف  ة 
ّ
نقلي

القّدي�ض  لدى  احلقيقة  اأّن  اإاّل  اأوغ�سطي.  القّدي�ض 

اأوغ�سطي م�رشوع للفهم، وهي اأقرب اإىل احلقيقة 

 
ّ
ال�احدة الثابتة لدى القّدي�ض ط�ما�ض االإك�يني

 كابتداء.
ً
�ستدّل عليها بالعقل انتهاء

رُ
كاأن ي

ال�س�ؤال  هذا   ، «؟ 
ّ
تطبيقي علم  »التي�ل�جيا  وهل 

ل.
ّ
الثاين منبثق عن االأو

 الغالب على مفه�م الدين 
ّ

وكاأّن املنهج التنظريي

اأوغ�سطي  القّدي�ض  لدى  ف 
رُ
بالتفل�س �سلته  يف 

القّدي�ض ط�ما�ض  عند   
ّ
منهج عملي اإىل  ي�ستحيل 

ّتبعا يف ذلك نهج اأر�سط� وا�سال يف 
رُ
 م

ّ
االإك�يني

القدمي  القان�ن  التي�ل�جيا بي  تناول م��س�ع 

�اكبة ال�قائع احلادثة. والقان�ن اجلديد ملرُ

 ،
ّ
واإذا االأخالق، ح�سب القّدي�ض ط�ما�ض االإك�يني

.
)7(

 حم�ض 
ّ
علم عملي

من  ّل   لكرُ واحدة  ة 
ّ
امل�سيحي ة 

ّ
الديني ة 

ّ
فاملرجعي

 
ّ
االإك�يني ط�ما�ض  والقّدي�ض  اأوغ�سطي  القّدي�ض 

ة 
ّ
مع االإملاح اإىل اختالف مفاده العقيدة املان�ي

ة 
ّ
الفل�سفي ة 

ّ
املرجعي اأّن  اإاّل  ل. 

ّ
االأو لدى  ال�سابقة 

باعد بينهما كاالآتي: ترُ

ّ
القّدي�ض اأوغ�سطي          القّدي�ض ط�ما�ض االإك�يني

اأفالط�ن  اأفل�طي      اأر�سط� على وجه اخل�س��ض

دان الّتاهات 
ّ
ه

رُ
وكاأّن هذين االإ�سمْي العلمْي مي

ة 
ّ
املثالي بي  تجاَذبة  املرُ ة 

ّ
الغربي احلداثة  فل�سفة 

التجريد  بي  والعمل،  النظر  بي  ة، 
ّ
وال�اقعي

 
ّ
االإك�يني ط�ما�ض  للقّدي�ض  فيّت�سح  والتجريب. 

.
)8(

 
ّ
قّد�ض وعملي

رُ
اأّن التي�ل�جيا علم م

االأ�سياء  ه���  م��س�ع   
ّ
عملي علم   

ّ
اأي والأّن 

االأخالق  ف��اإّن  اإجنازها  االإن�سان  باإمكان  اّلتي 

ة. 
ّ
االإن�ساني باالأعمال  اأ�سا�سا   

ّ
يهتم  

ّ
عملي علم 

علم  هي   ،
ّ
االأخالقي املنظ�ر  بهذا  والتي�ل�جيا، 

ة، 
ّ
 يّتخذ له هدفا ه� حتقيق ال�سعادة االأبدي

ّ
عملي

 .
)9(

واإليها تع�د كّل العل�م االأخرى 

 ال يذهب بعيًدا 
ّ
اإاّل اأّن القّدي�ض ط�ما�ض االإك�يني

ة للتي�ل�جيا واالأخالق ، 
ّ
يف حتديد ال�سفة العملي

وكاأّنه بذلك يتدارك االإجحاف يف الق�ل بال�سفة 

ة، كاأن يعترب يف م�طن اآخر من كتابه اأّن 
ّ
العملي

التي�ل�جيا ال ميكن اأن تك�ن علما �رشفا الأّنها 

االأخالق  بل  لها،  ا 
ً
م��س�ع االأ�سياء  تتناول  ال 

 ازدواج ال�سفة باأْن تنزع 
ّ
قر

رُ
ة لي

ّ
ة االإن�ساني

ّ
العملي

.
)10(

ها اإىل التطبيق 
َ
زوع التي�ل�جيا اإىل االإطالق نرُ

ط�ما�ض  للقّدي�ض  ة 
ّ
الهام االأخرى  االأفكار  ومن 

وتاأكيد  اخللق،  ابتداء  عند  الزمن  نفي   
ّ
االإك�يني

التالزم يف اأ�سل العامل بي خلق املاّدة والزمن، 

ة 
ّ
ة يف املطلق، و�سلة الكراهي

ّ
وال معنى للكراهي

 ،(Esprit) ال��روح  ال  االأ�سياء  يف  ومث�لها   ،
ّ
بال�رش

...
)11(

وعالقة الرحمة (grace) باالإله ل�حده 

حتديًدا  ة 
ّ
الغربي الفل�سفة  ا�ستفادت  كيف  ولكْن، 

والقّدي�ض  اأوغ�سطْي  القّدي�ض  من  ّل  كرُ اأفكار  من 

؟
ّ
ط�ما�ض االإك�يني

من  اأكرث  نكون  اأن  »ينبغي  ديكارت:  ريني   -  4
اإن�سان«.

 (René Descartes) ديكارت  ريني  يعنيه  اّلذي  فما 

(م1650-م1596) بالنزوع اإىل ما ه� اأكرث من اإن�سان؟

على  ْلق 
رُ
ي مل  وت��ٌد  ق�ل  ه�  الق�ل  هذا  اأّن  ال�سّك 

ق�ل  باأّنه  الت�سليم  اإىل  هنا  نذهب  بل  ع�اِهنه، 

التفكري  يف   
ّ
الديكارتي امل�رشوع  ن�اة  يخت�رش 

اإْذ  واأفقا،  جماال  منه  اأبعد  ه�  مبا  الدين  داخل 
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وثوقّية 

الدين 

ت�سطدم 

بروح 

التفل�سف



ة 
ّ
ة، واالأخالقي

ّ
ه� خمت�رش فل�سفة ديكارت العام

 .
)12(

حتديًدا

يف  فه�  منهجه  يف  ا 
ّ
عملي دي��ك��ارت  ب��دا  واإْن 

بهذه  مدف�ع  الأّن��ه   ،
ّ
اأخالقي واملرجع  االأ�سا�ض 

»اأن  اإىل  احلاجة  مب��دى  القائلة  االأوىل  الفكرة 

.
)13(

نك�ن اأكرث من اإن�سان« 

تن�سئًة،   
ّ
امل�سيحي الفيل�س�ف، هنا، ه�  فديكارت 

اأجلها  من  رتعب  املرُ ته 
ّ
مل�سيحي �ض 

ّ
املتحم بل 

كن 
رُ

مي حِمّكا  للتجربة  املنت�رش  رها، 
ّ
حتج ب�سبب 

 يف املمار�سات وال�سل�كات 
ّ
ل� به حتريرها من الغرُ

 »
ّ
املنهجي »ال�سّك  يقت�سي.  اإْذ  ة، 

ّ
والعام ة 

ّ
الفردي

ها ال�رشامة يف  فادرُ
َ
ة �سبه ثابتة م

ّ
قاعدة اأخالقي

الفعل باعتماد االأفكار االأقّل �سّكا واالأكرث يقيًنا، 

 االعتقاد 
ّ
د تربة، ثم

ْ
وت�سييق ما ثبت �س�ابه بع

اأفكارنا  ه���  حّقا  مْنتلكه  اّل���ذي  اأّن  يف  ثالثا 

ت�رشها اأّننا »نريد  لل��س�ل اإىل احلقيقة اّلتي خمرُ

، لتجّنب 
)14(

ما نقدر عليه ونقدر على ما نريده« 

اأخطار كثرية ِج�ساٍم، ذلك اأّن الت�ساوي بي االإرادة 

اأو  اإلها  االإن�سان  يجعل  ال  تْي 
ّ
االإن�ساني والرغبة 

االإن�سان  اإىل درجة  االإن�سان  متاأّلها وال يخف�ض 

من  بل«االأكرث  االإن�سان،  دون  ه�  ما  اأو   
ّ

العادي

ة 
ّ
اإن�سان«، اأي يف مرتبة تنزع اإىل مقاربة االأل�هي

التفريق   حّد  االإله  مع  املطلق  التماهي  غري  من 

ر. كفَّ
رُ
كفِّر وم

رُ
بي اإن�سان واآخر: م

كاملة  حياته  ى  ق�سّ باأّنه  ديكارت  ح 
ّ
���رش لقد 

ثّقف عقله ق�سد تط�ير نظره يف احلقيقة 
رُ
ي وه� 

املفّكرة  ذات��ه  ب��ي  باعد 
رُ
ي ال  منهج  باعتماد 

واالإرادة  بالرغبة  التفكري  واإمكان  تخ�سي�سا 

واحلر�ض على الفعل.

وهنا يلتقي و�سقراط واأفالط�ن يف ربط املعرفة  

ة هي ت�سيد 
ّ
ب�«اخلري«. اإاّل اأّن املعرفة الديكارتي

الك�جيت�:  مبخت�رش  ال�ج�د  يف  امل�ج�د  حلال 

اأّن �سفة  ذل��ك  م���ج���د«.  اأن��ا  اإذن،  اأف��ّك��ر،  »اأن��ا 

ة متالزمة والتفكري، مثلما التفكري ه� 
ّ
امل�ج�دي

ة 
ّ
بامل�ج�دي التفكري  اإّن   

ّ
ثم ة، 

ّ
امل�ج�دي قرين 

�سياق  �سميم  يف  ما  هرُ بالتفكري  ة 
ّ
وامل�ج�دي

.
)15(

ّدد بلحظة )زمن( وم�قع )مكان( 
رُ

حم

منظ�مة  يف  قائم   
ّ
الديكارتي الك�جيت�  اأّن   اإاّل 

ه 
ّ

والت�ج ة 
ّ
الديني الدوغما  برف�ض   ،

ّ
الديني الفكر 

»للطبيعة  ا�ستجابة  وال��ت��ف��ك��ري  ��ة 
ّ
احل��ري اإىل 

نتاج  ه�  الك�جيت�  اأّن   كما   .
)16(

ة« 
ّ
االإن�ساني

قارب بي االإن�سان 
رُ
اّلذي ي ة العقل 

ّ
ي

ّ
االإقرار باأهم

اإىل  ا 
ً
حْتم ة 

ّ
االإن�ساني الطبيعة  يل  كاأن حترُ واالإله، 

مباه�  التفكري  اإىل  وي�سعى  ة، 
ّ
االإلهي الطبيعة 

اّلذي  اأي العقل   وظاهر اجل�سد، 
ّ

اأبعد من احل�ا�ض

اّلذي  والعقل  االإله،  قاربة  ملرُ بامليتافيزيقا  يعل� 

اّتاه  يف  ة 
ّ
بي

ْ
ي

ّ
والر اّتاه  يف  ة 

ّ
ث�قي

رُ
ال� ط 

ّ
يت��س

لبل�غ  بالعقل  ي�سّك  ثالث  �سبيل  بانتهاج  اآخر، 

ث�ق كاَن.
رُ
 و

ّ
�ض الأي

ّ
ق� ا، ال ال�سّك املرُ

ّ
يقي م

احلرّية  ملمار�سة  اآخر  وْجه  البا�سكايّل  ال�سّك   -  5
الإن�سانّية

 (Blaise De Pascal) (1623م 1662 -م) فّكر بالز دي با�سكال 

عتربا اأّنه ال اإمكان   اأي�سا مرُ
ّ
فل�سفًة داخل ال�سياق الديني

للمعرفة خارج حدود العقيدة. اإاّل اأّن احلقيقة اّلتي نزع 

القائمة  الدوغمائّيي  »حقيقة«  لي�ست  با�سكال  اإليها 

.(sentiment) (17)»على »ال�سغ�ر

عن  با�سكال  بحث  يف  االآخ��ر  ه�  حا�رش  العقل 

احلقيقة، �ساأنه يف ذلك �ساأن ديكارت، وه� عقل 

الدين ه� يف حاجة  اإّن  ال يتناق�ض والّدين، بل 

من  ر 
ّ
للتحر والعقل(  )الفل�سفة  ا 

ً
مع اإليهما  ة 

ّ
ما�س

تغيري  بها  كن 
رُ

مي جديدة  اأفكار  واإنتاج  الدوغما 

ال�قائع.

الغريزة  بي  ��رتّدد 
رُ
م با�سكال  ح�سب  فاالإن�سان، 

االأه�اء  ال�سعادة وبي  الداخل على  املحّفزة يف 

الدافعة اإىل االإ�سفال يف اّتاه اخلارج. والفل�سفة، 

�ض على الت�سامي داخل الذات 
ّ
مثل الغريزة، حتر

ل بالعقل.
ّ
والت��س

ة 
ّ
االأل�هي بي  و�سٍط  منزلة  يف  االإن�سان  واإذا 

. لذا فه� كائن ناق�ض، نتيجَة هذه 
)18(

ة 
ّ
واحلي�اني

ة، كاأن ين�سد الكمال يف اّتاٍه ويتهّدده 
ّ
ال��سعي
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يلتقي

 �سقراط 

واأفالطون فـي 

ربط املعرفة  

بـاخلري



ال�سقاء يف اّتاٍه اآخر.

�اجهة هذا ال�سع�ر  وما الدين اإاّل  االأمل ال�حيد ملرُ

حياٍة  �سدان  بنرُ القلق  غالبة 
رُ
وم بال�سقاء  احل��اّد 

.
)19(

د امل�ت 
ْ
ة بع

ّ
اأبدي

ثار  اإاّل اأّن ال�سع�ر بال�سقاء االإن�سايّن يحتّد حينما ترُ

واملاآل  االأ�سل  �ؤال 
رُ
ك�س الكربى،  ال�ج�د  اأ�سئلة 

ة العامل وغريها...، لبل�غ حالٍة من اجلهل 
ّ
وماهي

 اّلذي ال يقت�رش على ق�سايا ال�ج�د 
)20(

املرعب 

وال��روح.   
ّ

واحل���ا���ض اجل�سد  ي�سمل  بل  ال��ك��ربى، 

داخل  باالنحبا�ض  با�سكال  لدى  ال�سع�ر  فيحتّد 

من  له  يظهر  مبا  ة«، 
ّ
نهائي ال  جمه�لة  »اأك���ان 

امتداد يليه امتداد، وبالنهاية املحت�مة )امل�ت(. 

ة حا�رشة يف تفكريه، وهي ال�جه 
ّ
بي

ْ
غري اأّن الري

نظر اإىل 
رُ
ة حينما ي

ّ
ة، وخا�س

ّ
ة الديني

ّ
االآخر لل�ث�قي

املاآل، اإىل النهاية بعد امل�ت، يف اّتاه العدم اأو 

.
)21(

االإله؟! 

عند  البا�سكايّل  باملنظ�ر  االإن�سايّن  ال�سقاء  كذا 

الدوغما  ِفخاخ  خ��ارج  التفكري  ة 
ّ
حري ممار�سة 

ة وت��سيع جمال هذا التفكري باالإله: عجز 
ّ
الديني

�ساعد على م�اجهة هذه 
رُ
 وال م

)22(
وظلمة حالكة 

من  ّثله 
رُ

مي وما  باّلدين  اإاّل  ة 
ّ
املاأ�ساوي ة 

ّ
ال��سعي

.
)23(

ة 
ّ
اأمل، كاملتجّلي يف امل�سيح وامل�سيحي

ة 
ّ
ب امل�سافة بي الزمن واالأبدي

ّ
قر

رُ
هذا الدين اّلذي ي

اإىل  ة 
ّ
الب�رشي انق�سام  م 

ّ
تفه اإىل  ح 

رُ
بت�سام وي�سعى 

تكفري  رف�ض  مع  معتقدين،  وغري  فيه  معتقدين 

الأوالئك  ه�ؤالء  م 
ّ
تفه بل  االآخر،  للبع�ض  البع�ض 

جميعا  ينتم�ن  لك�نهم  باملغفرة،  لهم  والدعاء 

.
)24(

ة واحدة 
ّ
اإىل اأ�رشة اإن�ساني

وج���ًدا  ينك�سف  ال  با�سكال،  يرتئيه  كما  الّل، 

 اإّن هذه االأن�ار ال تك�سف 
ّ
ة«، ثم

ّ
ب�«االأن�ار الطبيعي

ف االإله.
ّ
عر

رُ
، ِبِه ي

ّ
عن وج�د ال نهائي

 مبا ه� ظاهر 
ّ
االإلهي ال�ج�د  على  فالتدليل  لذا 

اإاّل  ذلك  اإىل  �سبيل  وال  �ستحيل. 
رُ
م اإمكاٌن   

ّ
طبيعي

باالعتقاد.

والعقل  هنة، 
ْ
الرب عن  عاجز  االعتقاد  اأّن  غري 

اإاّل  ة، 
ّ
االإلهي املعرفة  بل�غ  عن  اأي�سا  ه�  عاجز 

اإىل  ه 
ّ

الت�ج مفادها  الذتي   (Le pari) باملخاطرة 

كان  امل�ت  بعد  ذلك  تاأّكد  فاإن  ج���ده، 
رُ
و اإثبات 

وال  رب��ح  فال  العك�ض  ثبت  واإْن  االأك���رب،  الربح 

.
)25(

خ�سارة 

ع ي�سطدم باحلقيقة اّلتي 
َ
ب تَّ هذا النهج العقاليّن املرُ

لرُها اأّن 
ّ

، وحم�س
ّ
�سبق اأن اأو�سحنا مق�سدها العام

 والعقل بل�غ 
ّ

، ولي�ض مبقدور احل�ا�ض
ّ
االإله خفي

رى.
رُ
حد�ض و ال ي

رُ
هذا اّلذي ي

كذا يك�ن االلتجاء اإىل ال�سع�ر  (Sentiment)�سبال اإىل 

ة. 
ّ
اني

ّ
احلقيقة الرب

غري  ديكارت.  ة 
ْ

بحري �سبيهة  كال 
ْ
با�س ة 

ْ
حري اإّن 

مبدى  االآخ��ر  عن  خمتلف  منهما  كّل  منهج  اأّن 

اأو  ال�سّك  على  اليقي  تغّلب  عند  وال�سّك،  اليقي 

 
ّ
الديكارتي  

ّ
املنهجي بال�سّك  اليقي،   على  ال�سّك 

البا�سكايّل   
ّ
املذهبي وبال�سّك  اليقي  اإىل  �سبيال 

العبارة.  اإذا جازت   ،
ّ
يقيني اإىل يقي غري  �سبيال 

ممار�سة  دائرة  �سمن  قائم  االختالف  هذا  وكّل 

ة التفكري بالدين ومن خالله مبا ي�سعى اإىل 
ّ
حري

حتريره من اإرث الدوغما الثقيل.

.(Pantheisme) »سبينوزا و«وحدة الوجود�  -  6
 (Baruch Spinoza) �سبين�زا  باروخ  مبنظ�ر  ال�سّك 

احلكم«  »ت�قيف  نح�  منهج  ه�  (م 1677-م1632) 

ل بالتجربة للقيا�ض 
ّ
ات والت��س

ّ
مبعاجلة الفر�سي

من  عدٌد  الحق  زمن  يف  منه  ي�ستفيد  كي  عليها 

ار 
ّ
»التي ّتبعي 

رُ
م وكاّفة  هي�م  كدافيد  الفال�سفة 

 (shelling) و�سيلنغ (Fichte) وكانط وفي�سته »
ّ
التحليلي

...(Hegel) وهيقل

اإّن »وحدة ال�ج�د« هي الفكر االأ�سا�ض يف فل�سفة 

الفل�سفة  يف  عميق  اأث��ر  لها  كان  وقد  �سبين�زا، 

ة منذ القرن ال�سابع ع�رش اإىل القرن التا�سع 
ّ
الغربي

.
)26(

ع�رش للميالد 

«، الأّنه 
ّ

 واأبدي
ّ
ال�ج�د، ح�سب �سبين�زا، »ال نهائي

الزمن  وقادم  ة 
ّ
باالأل�هي  

ً
وانتهاء  

ً
ابتداء حمّدد 
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ال�سعور 

بال�سقاء 

الإن�سايّن 

يحتّد حينما 

ُتثار اأ�سئلة 

الوجود 

الكربى، 

وؤال الأ�سل  ك�سُ

واملاآل وماهّية 

العامل



)امل�ستقبل املنفتح(. 

»االإيتيقا«،  على  قائم   
ّ

ال�سبين�زي املطلق  واإذا 

انتهاج  عند  »االإيتيقا«  كتابه  يف  ن 
َّ
كاملت�سم

ة، 
ّ
ة الأداء الكتابة الفل�سفي

ّ
�سبيل الكتابة الريا�سي

اخلري  يف  ّل،  الكرُ يف  ا 
ً
تفكري  

ّ
الريا�سي بالتجريد 

ويف  الكاملة،  املطلقة  ال��روح  �سعادة  لتحقيق 

 الداّل على 
ّ
، احلب

ّ
 الكّلي

ّ
، هذا املطلق االأبدي

ّ
احلب

البهجة ونقي�ض احلزن والقلق.

هي   »
ّ

واالأب���دي  
ّ
الاّل-نهائي »ال�ج�د  فكرة  اإّن 

الدين  اآف��اق  ت��سيع  على  �سبين�زا  حّفزت  اّلتي 

ة وامل�ستقبل لتتحّدد املعرفة 
ّ
باالأخالق واالأل�هي

.
)27(

ه باأربع مراِتب 
ْ
لدي

، ح�سب �سبين�زا، قائم على 
ّ
 مذهب فل�سفي

ّ
اإّن اأي

واجل�هر   (le parfait) كتمل  واملرُ  (l’infini)  
ّ
الاّل-نهائي

بال�سفات  اإاّل  للج�هر  اإدراك  ال  و   .(substance)

عنه،  ف�سلها  باالإمكان  لي�ض  اّلتي  له  املرُحايثة 

واإاّل فاإّنه يفقد معنى اجل�هر اّلذي به يك�ن.

 
ً
اإّن بْدء احلقيقة اأو الطريق اإليها ال يك�ن اإاّل ابتداء

اجل�هر«  ة 
ّ
»واحدي لبيان  اإليه  والع�د  االله  من 

باأّن   
ّ
اليقيني  �سبه 

ّ
ال�سبين�زي الت�سليم   على 

ً
بناء

واحدة  لكّل  ة، 
ّ
نهائي ال  �سفات  من  ن 

ّ
متك� االإله 

ة اأي�سا.
ّ
ة وال نهائي

ّ
ة اأبدي

ّ
منها ماهي

ذاته  يف  ال�ج�د  وه���  اجل�هر،  ه�  االإل��ه  واإذا 

القابل  غري   
ّ
الاّل-نهائي الكامل  ال�ج�د  وِلذاته، 

�سكل  وال  وجه  بال  الأّن��ه   ،
ّ
الاّل-مرئي للتجزئة، 

دود وال ج�سد، كالفكر واالمتداد املطلقي. 
رُ

وال ح

ن 
ْ
ه� الكّل والطبيعة املرُطبعة (nature naturante)، ك�

بج�هر  ّل  كرُ اأي  ة، 
ّ
وروحي ة 

ّ
مادي ب�سفتْي  واحد 

واحد وطبيعة واحدة اأي�سا.

الفرد  لالإن�سان  قاهر  �سابق  »اإل��ه«  من  فننتقل 

حياته  كامل  يف  يتدّخل  ك��اأن  ته، 
ّ
حلري وقامع 

ة 
ّ
العام ة 

ّ
ة واملدني

ّ
ال�سيا�سي ة ويف احلياة 

ّ
اخلا�س

بالهيمنة واال�ستعباد الكاملْي اإىل اإله الحق )اإله 

طلق 
رُ
م ة، 

ّ
احلري على  حّفز 

رُ
ي املفه�م(،   

ّ
�سبين�زي

على  �ض 
ّ
ر

رُ
حم والعجز  للحّد  راف�ض   

ّ
ال-نهائي

ة، وه� اإله اأكرث من خالق 
ّ
االإرادة والفعل واملحب

باب. 
ْ
ّل االأ�س بب كرُ

َ
ة، �س

ّ
زه فعل اخللق باالأبدي

رُ
لتجاو

ه� خالق با�ستمرار، اإْذ ال ت�ّقف للخلق لديه، الأّن 

العامل املخل�ق بال ابتداء وال انتهاء. 

ج�ده 
رُ
واإذا جمال الّدين بالتفكري يف االإله، يف و

ة 
ّ
ة املا-بعدي

ّ
ة (a priori) وباحلج

ّ
ة املا-قبلي

ّ
ج باحلرُ

ت�ّقف  ّل �سيء وغري املرُ (a postriori). باالإله خالق كرُ

(intel� ال
ّ
لى فع

ْ
حيلرُنا اإىل عقل اأع

رُ
 على اخللق، الأّنه ي

.
)28(

(lect بال انقطاع 

ج�ده 
رُ
ة، واأف�سل دليل  على و

ّ
اإّن معرفة الّل اأبدي

واحد  ج�هر  اإىل  بدورها  يل  حترُ ايّل  الطبيعة  ه� 

.
)29(

 
ّ

اأي اأّن  كما  الّل،  اإاّل  لالجتزاء  قابل  �سيء  فكّل 

م�ج�د ه� م�ج�د يف ذاته، الأّنه ال�سبب املحاِيث 

.
)30(

جلميع االأ�سياء 

ة 
ّ
ماهي يف   

ّ
ح�اري باأ�س�ب  �سبين�زا  خا�ض  لقد 

�سه 
ّ

خ�س اّل���ذي  امل��ذك���ر  لحقه 
رُ
م من  �سِ االإل���ه 

يف  اخل������ض  عند  ل��ه  فاّت�سح   .
)31(

ل��الأخ��الق 

جممع  ه�  االإل��ه  اأّن  باالإله  ة 
ّ

اخلا�س ال�سفات 

ايث 
رُ

حم �سبب  واح��د،   
ّ

ج�هري �سبب  يف  اأ�سباب 

 
ّ

تاأت
رُ
بفعله يف ذاته (en soi) وال �سيء بخ�س��سه م

قائم   ،
ّ
طبيعي غري   

ّ
ر

رُ
ح �سبب  الأّن��ه  اخل��ارج،  من 

 الأعماله اّلتي 
ّ
بذاته (par soi)، وه� ال�سبب الرئي�سي

ة املاثلة 
ّ
اأن�ساأها بذاته وب�سفٍة مبا�رشة، كاحلري

.
)32(

يف املاّدة 

 
ّ
العام ال�سبب  ه�   

ّ
االأ�سا�سي ل 

ّ
االأو ال�سبب  فهذا 

حمدودة  ال  اأعمال  اإجن��از  على  قتدر  املرُ ِنه 
ْ
لَك�

االأ�سياء  من  القريب  ال�سبب  اأي�سا  وه�  عة، 
ّ
تن�

رُ
م

االأخري  وال�سبب  كة، 
ّ
املتحر وغري  الاّل-حمدودة 

اأي�سا، بالن�سبة لكّل االأ�سياء الدقيقة.

ه�  الاّل-حمدود،  املطلق  ال�احد  هذا  االإل��ه،  اإّن 

ة وافتتان 
ّ
 بق�

ّ
 الغربي

ّ
اّلذي فتح التفكري الفل�سفي

ة، 
ّ
واملحب واخلري  والعدل  واجلمال  ة 

ّ
االأبدي على 

ّدد بزمن، واخللق 
رُ

اًل وغري حم ت�ا�سِ
رُ
ن اخللق م

ْ
لك�

قّدر بحكمة، كالعقل 
رُ
ه� اإتقان، واخللق تن�سيب م
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معرفة 

الّل اأبدّية، 

واأف�سل دليل  

على ُوجوده 

هو الطبيعة 

التي ُتيل 

بدورها اإىل 

جوهر واحد



 
ّ
 اإليه ال�رش

رُ
، وكمعنى اخلري ي�ستقِدم

ّ
واخلري وال�رش

فهذا  اخلري.  اإليه  ي�ستدعي   
ّ
وال�رش ينك�سف،  كي 

اإحالة  يق�سي  باخللق  ّت�سل  املرُ  
ّ
القيمي التن�سيب 

اأّن  غري  اخلالق،  �سفات  اإىل  االإن�سان  �سفات 

جهة النظر«، 
رُ
ّدد ب�«و

رُ
 حم

ّ
ق�سان الكائن الب�رشي نرُ

درك العقيدة  بال�س�اب واخلطاأ، بالعقل اّلذي به نرُ

ال�سحيحة، وباله�ى (passion) املاثل ه� االآخر يف 

طبيعة االإن�سان ا�ستناًدا اإىل حكمة اخللق ذاته.

 ين�سد الكمال. اإاّل اأّنه يحمل 
ّ
اإّن االإن�سان خلق اإلهي

اأه�اء، وه� متعّدد يف واحد، كاأن ينزع بالطبيعة 

ة 
ّ
 وتتجاذبه املحب

ّ
لة فيه اإىل اخلري وال�رش

ّ
املتاأ�س

اأمل  املعرفة.  اإىل  ة 
ّ
باملحب وينزع  ة، 

ّ
والكراهي

فيه   
ّ
وال�رش اخلري  بي  ال�رشاع  قراط 

رُ
�س يتمّثل 

ل اإىل اأّنه لي�ض من حّقه 
ّ

عاقب عبده وت��س
رُ
وه� ي

اخلري  معنى  ف���اأدرك  املعاقبة،  يف  اال�ستمرار 

الفهم  هذا  على   
ً
وبناء  ،

ّ
ال�رش ه�  اّلذي  بنقي�سه 

من  ّد 
رُ
ب ال  اأّنه  مفادها  اّلتي  احلقيقة  اإىل  ل 

ّ
ت��س

ط احل�سن 
ّ
ة، وال �سيء يت��س

ّ
غالبة الكراهي العقل ملرُ

 
   pharmakon 

)33(
والقبيح، النفع وال�رشر اإاّل الرتياق

ة 
ّ
ة والعداء ونتعّلم حمب

ّ
، اإذ بالعقل تنتفي الكراهي

مفه�م  قارب  ونرُ ن 
َ
احل�س معنى  درك  ونرُ االآخرين 

)34(
»االإن�سان الكامل«؟ 

ة 
ّ
ة، اإذن، ينزع االإن�سان اإىل الت�سامي والق�

ّ
باملحب

ة اإىل الدمار، اإىل 
ّ
والكمال يف حي  تدفع الكراهي

ّط مراتب النرُق�سان.
َ

ال�سعف، اإىل النفي، اإىل اأح

ة 
ّ
الكراهي ع��ن  البديل  ه��ي  الّل«،  »معرفة  اإّن 

واالنحدار اإىل اأ�سافل مراتب النق�سان.

اأبعاده  يف  �سبين�زا  يتمّثله  كما  االإن�سان،  وكذا 

ة الدافع 
ّ
رتّدد بي �سقاء ال��سعي

رُ
االأخرى، كائن م

 من 
ّ

اإىل الياأ�ض وبي االأمل اّلذي ه� �رشب خا�ض

الناتة  امل�س�ب باحلزن، نقي�ض اخل�سية  الفرح 

عن التفكري يف �سيء قبيح...

فاأمكنه  ونقائ�سها  باالأه�اء  �سبين�زا  فّكر  لقد 

اختالفها  يف  ة 
ّ
االإن�ساني للم�ساعر  خارطة  متثُّل 

وتداخلها، كالفرح واحلزن، االطمئنان واخل�ف، 

ة 
ّ
اال�ستحياء وال�سفاقة، االأ�سف والغرور مبرجعي

، ال�س�اب واخلطاأ لينتهي به 
ّ
ّل من اخلري وال�رش كرُ

كاأن   ،
)35(

بالرغبة  �لًة 
رُ

�س
ْ
م� االإرادة  اإىل  التفكري 

حي  يف  القيمة  يف  االإع��الء  اإىل  االإرادة  تنزع 

تنزع الرغبة اإىل االإ�سفال ا�ستناًدا اإىل اأر�سط� يف 

اخلري  اإىل  اًل 
ْ
مي االإرادة  اعترب  حينما  ال�ساأن  هذا 

بهمة، وال واقعا كي 
رُ
 اإليه، والرغبة حالة م

ً
وانتماء

ة اأم النقي�ض؟ 
ّ
ر

رُ
ي�ستفهم بخ�س��سها: هل هي ح

 
ّ
االإلهي اخللق  بخ�س��ض   

ّ
ال�سبين�زي اال�ستنتاج 

االإن�سان  اأّن  فيه  ل 
ّ

املتاأ�س والنرُق�سان  لالإن�سان 

الأغرق   
ّ
اخللقي احل��ّظ  هذا  ول���ال  االإل��ه.  عبد  ه� 

نهاية.  ال  ما  اإىل  واخلطيئة  اخلطاأ  يف  االإن�سان 

االإن�سان  ّفز  حترُ ة 
ّ
اني

ّ
رب حكمة  النق�سان  اأّن   كما 

ر 
ّ
يتط� كي  اأفعاله  وحت�سي  اجلهد  ب��ْذل  على 

. و ب�»معرفة االإله« يندفع 
)36(

با�ستمرار ويتقّدم 

»خدمة  مفه�م  �سمن  االآخر  ة 
ّ
حمب اإىل  االإن�سان 

 .(béatitude ) العظمى  �سعادته  بذلك  حّقق 
رُ
لي االإله« 

ر جميع رغباته.
َّ
َتَدب

َ
وبالعقل اّلذي اأوِدع فيه ي

ل اإليها �سبين�زا 
ّ

ولعّل  من اأبرز النتائج اّلتي ت��س

ه�  واالأخ���الق  الدين  بي  العالقة  بخ�س��ض 

 ه� 
ّ

ة، الأّن الرب
ّ
 من غري وا�سطة ديني

ّ
معرفة الرب

 للّدين. 
ّ
ّل معرفة، وه� االأ�سا�ض املرجعي �سبب كرُ

ندثر يف حي 
رُ
مثلما اأّن اجل�سد هالك بال�رشورة، م

اّلتي مفادها   على احلقيقة 
ً
ة بناء

ّ
اأبدي اأّن الروح 

ك اآِيل اإىل االنق�ساء. والأّن الروح 
ّ
تحر

رُ
اأّن اجل�سد م

.
)37(

ة 
ّ
ثابتة فهي اأبدي

ٌث 
َ
ع

ْ
ب

َ
م ة، 

ّ
ري

رُ
ح اندفاع،  وال��روح  د، 

ْ
قي اجل�سد  اإّن 

غري   
ّ
اإل��ه��ي اأ�سل  من  نها 

ْ
لَك� ل���الإرادة،  ة، 

ّ
للق�

�سبين�زا  ل��دى  العقل  ورد  واإْن  للنفاد.  قابل 

ّل تاأكيًدا على  ا �سمن مفه�م البع�ض من كرُ
ً
قائم

»وحدة ال�ج�د« بي اخلالق واملخل�ق-االإن�سان 

بي  والتمييز  للتفكري  ا 
ً
ومرجع اأداًة  وال��ع��امل، 

عماد  فه�  واخلطاإ  ال�س�اب  بي   ،
ّ
وال�رش اخلري 

فارق 
رُ
وي �ؤالف 

رُ
ي مبا  ديكارت  لدى  ل 

ّ
االأو التفكري 

ب�»اجل�هر  �سبين�زا  ل 
ْ
ف��َق��� ل�س�فْي. 

ْ
الفي بي 
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الإن�سان خلق 

اإلهّي ين�سد 

الكمال. اإّل 

اأّنه متعّدد يف 

واحد،  ينزع 

اإىل اخلري 

وال�سّر



ديكارت  عن  ����رشورًة  يختلف  جعله  ال���اح��د« 

)ج�سد- املختلفْي  ��ن« 
ْ
ه��ري

ْ
»اجل��� يف  عَتِقد  املرُ

العقل  فاإّن  لذا  القدمي.   
ّ
االأر�سطي باملرجع  روح( 

ّل لدى �سبين�زا، وه� املثال  �ض من هذا الكرُ
ْ
ه� بع

ة« باالزدواج 
ّ
 ال�ساهد على »الكلي

ّ
الداّل املرجعي

 
ّ

وال�سبين�زي  
ّ
الديكارتي فالتاأثري  امل��ذك���ر. 

نْي ال�سابع ع�رش والثامن 
ْ
ة يف القر

ّ
حا�رشان بق�

اإن�ساء  اإىل  املندفع  العقل  وال�سع�ر،  العقل  ع�رش: 

اإىل  اق 
ّ
ال��ت��� وال�سع�ر  جديدة،  ة 

ّ
معرفي اأن�ساق 

ع 
َ
م

ْ
ج

َ
ة التفكري واالعتقاد واالإرادة والفعل مب

ّ
حري

ة 
ّ
والتخييلي ة 

ّ
والعقلي ة 

ّ
واحلْد�سي ة 

ّ
اجل�سدي الق�ى 

املتعّط�سة اإىل االإبداع فكرا واأدبا وفّنا.

اآمنة  حياًة  ن�سمن  والأخالق  باملجتمع  هوبز:   -  7
لالإن�سان

ن اإىل اخل��ض 
ْ
واإْن نزع فال�سفة القرنْي املذك�ري

الدين  اإىل  باالنتماء  الكربى  ال�ج�د  ق�سايا  يف 

 
ّ
الفل�سفة منهجا للتفكري احلر يف اّتاه واعتماد 

(Thom� اآخر فقد حر�ض ط�ما�ض ه�بز اّتاه   يف 

ق�سايا  يف  اخل��ض  على   as Hobbs) (1588م1679-م)

اأّن  ة مفادها 
ّ
انطالقا من فكرة مرجعي ال�سيا�سة 

�سار  نهجه  وعلى  عاقل،   
ّ
اإلهي خمل�ق  االإن�سان 

داعيا   (Jean Jacques Rousseau) (1712 م 1778 -م)  �
ّ
رو�س

يف  منه  ا�ستفاد  جديد  �سبق 
رُ
مب امل�����س��اواة  اإىل 

الاّلحق اإميان�يل كانط.

فل�سفة  واملرجع  االأ�سا�ض  يف  ه�بز  اّتبع  لقد 

اّلتي  ة 
ّ
ال�سماوي ات 

ّ
بالدوغمائي د 

ّ
تتقي منفتحة ال 

، بل حر�ض 
)38(

 طيلة قرون 
ّ
و�سمت الفكر الديني

اإىل  املطلق  علياء  من  ب��االأخ��الق  النزول  على 

ال��سع، فكان اأن اّتخذ منهجا �سبيها بالهند�سة 

���ّدًدا 
رُ

حم االأخ���الق  على  التدليل  يف  والفيزياء 

واإذا  العل�م.  يف  املّتبع   (déduction) باال�ستنتاج 

 ،
ّ
قارب علم النف�ض والعقل العملي االأخالق لديه ترُ

اأوىل  فكرة  على   
ً
بناء ة 

ّ
وتريبي عقَلَنة 

رُ
م وهي 

االآخر  من  هدَّد 
رُ
م فرد  ��ّل  كرُ اأّن  مفادها  ة 

ّ
مرجعي

من  التهديد  اإنهاء  كن 
رُ

مي وباالأخالق  له،  هدٍّد 
رُ
وم

االّتاهْي، ولكْن كيف؟

الفرد  بي  بالعالقة  دَّدان  رُ
حم هنا،   ،

ّ
وال�رش اخلري 

 
ً
ة ال�احدة بناء

ّ
واالآخر داخل املجم�عة االإن�ساني

فكان  و«الذئب«.  ب�«االإله«  االإن�سان  ت�سبيه  على 

اأّنه  ه�  ال�ساأن  هذا  يف   
ّ
ال��سعي ه�بز  ا�ستنتاج 

يف  االإن�سان  حّق  ن�سمن  واالأخ��الق  باملجتمع 

، وبالدولة واالأخالق اأي�سا ن�سمن 
)39(

حياٍة اآمنة 

جميع احلق�ق.

ة« 
ّ
فال بّد، اإذن، من االنتقال من »امل�ساواة الطبيعي

 .
ّ
اأخالقي اأ�سا�ض  ة« على 

ّ
اإىل »امل�ساواة املجتمعي

ة« و»احلّق 
ّ
 العمل ب�»امل�ساواة الطبيعي

ّ
فاإذا ا�ستمر

 نف�ذ »دولة احلرب«.
ّ
« ا�ستمر

ّ
الطبيعي

اإىل   
ّ
الطبيعي القان�ن  من  ل 

ّ
التح� وج��ب  ل��ذا 

 قابل 
ّ
، الأّن القان�ن االأخالقي

ّ
القان�ن االأخالقي

.
)40(

 اإرادة 
ّ

 تفكري و�سالح الأي
ّ

الأي

يدع�  ال  اّل��ذي  العقل  اإىل  ي�ستند  القان�ن  وه��ذا 

بدوره اإاّل اإىل ال�سلم. وبهذا النهج احلادث ينتهي 

جديد  اآخ��ر  تاريخ  ويبتدئ  احل���روب«  »ت��اري��خ 

 .
)41(

ة 
ّ
لالإن�ساني

فَنْقد دوغما الدين يف فكر ه�بز اأفاد يف الاّلحق 

اّل من ل�ك ولبينيتز، واإْن نزع ه�بز اإىل تاوز  كرُ

 
ّ
واملجتمعي  

ّ
ال�سيا�سي املجال  يف  الدوغما  هذا 

 بالتفكري 
ّ

اأكرث منه يف املجال الكين�يّن اخلا�ض

يف ق�سايا ال�ج�د الكربى وم�قع  الدين �سمنها.

الفرد  ة 
ّ
حري هي  ه�بز  فيها  فّكر  اّلتي  ة 

ّ
فاحلري

ّل من احلّق  واملجم�عة اّلتي ينتمي  اإليها مبفه�م كرُ

وال�اجب منف�سلْي مت�ا�سلْي يف ذات احلي.

من  تّرر  املكت�سبة  بالأفكار  القول  لوك:   -  8
فخاخ ُدوغما الّدين

�سّلمة 
رُ
م  (John Locke) (1632م1704-م) ل�ك  ج�ن  اعتمد 

مفادها اأّن طريقة االإن�سان يف التفكري والتح�سيل 

فال  كت�سبة. 
رُ
م بل  ة 

ّ
فطري لي�ست  املعرفة  على 

�س�اب للفكرة القاتلة باأّن العقل يكت�سف مبادئه 

ة يف الاّلحق. اإاّل اأّن هذا الدح�ض ال يذهب 
ّ
الفطري

ة يك�ن بها 
ّ
لي

ّ
ة اأو

ّ
ج�د اأفكار فطري

رُ
اإىل حّد نفي و
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طريقة 

الإن�سان يف 

التفكري 

والتح�سيل 

على املعرفة 

لي�ست فطرّية 

بل ُمكت�سبة



ل كّل االأفكار املكت�سبة بالتجربة، 
ّ
اال�ستعداد لتقب

 ه�، ال حمالة، 
ّ

ذلك اأّن اال�ستعداد للذكاء الب�رشي

ال  وقد  يتحّقق  قد  اال�ستعداد  هذا  اأّن  اإاّل   .
ّ

فطري

ع االإن�سان اإىل التجربة اّلتي بها 
ْ
يتحّقق اإْن مل ي�س

ل على االأفكار.
ّ

يتح�س

من  االأخ��الق  ه�بز  اإن��زال  من  ل�ك  ا�ستفاد  كذا 

ال��سع  اإىل  ْي 
ّ
الّديني د 

ّ
وامل��ج��ر املطلق  علياء 

مبنظ�ر  و«احلقيقة«  »العدالة«  يف  اخل��ض  عند 

اّلتي  الطبيعة  اإىل  ا�ستناًدا   
ّ
�سيا�سي  

ّ
جمتمعي

ل اإىل 
ْ
و�سعت يف االإن�سان الرغبة وال�سعادة واملي

.
)42(

ال�سفاء يف اآن واحد 

ال�سقاء  من  واالرتعاب  ال�سعادة  يف  الرغبة  اإّن 

واإذا   .
)43(

ة
ّ
الب�رشي النف�ض  يف  بالفطرة  ماثالن 

مهما  بالفطرة،  �ستعّدون، 
رُ
م الب�رش،  ّل  كرُ الب�رش، 

اختلفت لغاتهم وثقافاتهم، لالأخالق كاأن يتحّدد 

ة تظهر 
ّ
هذا اال�ستعداد على �ساكلة »حقائق فطري

.
)44(

ا وغريزًة« 
ً
ن�ر

ة 
ّ
�سبين�زي )فكرة  امل�اطن  كّل  يف  ماثل  فاالإله 

من  ع 
ّ
و�س اّل��ذي  املفه�م  وه�  اإنتاجها(،  عاد 

رُ
ي

على  واالنفتاح  ة 
ّ
باحلري  

ّ
الديني االعتقاد  جمال 

.
ّ
الاّل-نهائي

تاأّتية من هذا الفي�ض الن�رايّن 
رُ
واإذا اأن�ار العقل م

اّلذي ه� الّل. 

ة 
ّ
احلري على  ال��داّل  ه�  ته، 

ّ
ماهي يف  اخللق  كذا 

االإرادة  تتحّدد  بها  اّلتي  ة 
ّ
احلري ا، 

ً
 ومرجع

ً
ابتداء

اإنتاج  اإىل  االإن�����س��ان  ي�سعى  ك��اأن  ة، 
ّ
االإن�ساني

التدليل  اإىل  بالتجربة،  اكت�سابها  اإىل  االأفكار، 

على جناعتها بالعمل.

حي  ��ّل  كرُ يف  كت�سبة  املرُ املبادئ   
رُ
��ع

َ
��راج ترُ وكما 

ة، 
ّ
�سعي

َ
و ة 

ّ
اإن�ساني اأخالق  الأّنها  االأخالق،  ب 

ّ
ن�س ترُ

اآيلة  فهي  ج��دت، 
رُ
و اإْن  ة«، 

ّ
الفطري »االأخ��الق  ا 

ّ
اأم

ا اإىل الف�ساد.
ً
حْتم

ة 
ّ
�ي الهرُ فكرة  فاإّن  ًة 

ّ
عام االأخالق  على  ا 

ً
وقيا�س

تها 
ّ
الق�ل بفطري ة هي االأخرى، الأّن 

ّ
لي�ست فطري

اّلتي  واالأج���زاء  ّل  الكرُ كفكرة  م�دها، 
رُ

ج يق�سي 

اإّن  بل  اآخر،  اإىل  �سياق  من  ة 
ّ

تغري
رُ
م مكت�سبة  هي 

فكرة  »العبادة«  باأّن  الق�ل  حّد  اإىل  يذهب  ل�ك 

كت�سبة، كفكرة االإله اأي�سا.
رُ
م

ة 
ّ
ج�د الأفكار فطري

رُ
 على ال�سالف فاإّنه ال و

ً
وبناء

يف الذاكرة. 

ده، 
ُّ
نا عن االإن�سان تفر

ْ
َنَفي واإذا �سّلمنا بالنقي�ض 

يف  انخراطه  والعمل،  التفكري  يف  ة 
ّ
��ر احلرُ اإرادت��ه 

احلياة بالتجربة القائمة على اخلطاإ وال�س�اب.

ولكْن، ماذا تعني الفكرة حتديًدا لدى ل�ك؟ 

االإجابة  اأّن  اإاّل  عار�سا.  ب�سيًطا  يبدو  قد  �ؤال 
رُ

�س

دوغما  فخاخ  من  الكامل  ر 
ّ
للتحر حا�سمة  عليه 

(sensa�  اّلدين. فكّل االأفكار متاأّتية من االإح�سا�ض

.(Reflexion) اأو التفكري tion)

بي  االأفكار  ت�ليد  يف  هنا،  ا، 
ً
قائم جداًل  اأّن  اإاّل 

ا ب�سفات 
ً
اأفكار ة متنح الفكر 

ّ
امل�ا�سيع اخلارجي

ا 
ً
اأفكار  (Entendement) االإدراك   

رُ
والفكر مينح ة، 

ّ
ي

ّ
ِح�س

 .
)45(

ة 
ّ

ناتة عن ا�ستغاالته اخلا�س

يف  اخل��ارج،  من  تعر�ض  الب�سيطة  االأفكار  واإذا 

اإذ   ،
)46(

الداخل  يف  املرّكبة  االأفكار  تن�ساأ  حي 

من  التفكري،  من  وقتا  ت�ستلزم  املرّكبة  االأفكار 

عند  يعتمدون  كاالأطفال  الكت�سافها،  االنتباه 

 
ّ
ثم اخلارج  من  عليهم  تفد  ب�سيطة  ا 

ً
اأفكار البدء 

ة من الداخل بعد 
ّ

يتعّلم�ن اإنتاج اأفكارهم اخلا�س

داومة على التفكري. ب واملرُ
ّ
التدر

حينما  والن�م  اليقظة  عند  فّكر 
رُ
ي االإن�سان  واإذا 

ال�افدة  الب�سيطة  لالأفكار  �ستهلك 
رُ
م من  ل 

ّ
يتح�

نِتج لها يف الداخل، وه� 
رُ
عليه من اخلارج اإىل م

اأ�سبه ما يك�ن بالنبات يف زمن امل�سيمة، الأّنه ال 

 �سبه 
ّ

اإدراك له نتيجة ا�سرت�ساله يف الن�م بح�ا�ض

 
ّ
عّطلة، وعند ال�الدة ينتقل اإىل العامل اخلارجي

رُ
م

الب�سيطة  االأف��ك��ار  اكت�ساب  يف  االب��ت��داء  ْثرُ 
حي

.
)47( 

رّكبة متهيًدا للتفكري، اأي اإنتاج االأفكار املرُ

ة اأ�سل واحٌد بازدواج ظاهر ه� اللّذة واالأمل. 
ّ
فثم

ّل االأفكار احلادثة  ن�سئ كرُ
رُ
هذا االأ�سل ال�احد ه� م

ن�سئ اللّذة هي ذاتها  مكنة. واالأ�سباب اّلتي ترُ واملرُ
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 )Existence( وكالكين�نة   ،)48( االأمل  ن�سئ  ترُ اّلتي 

رتبطتان اأي�سا باالإدراك عن 
رُ
وال�حدة، فكرتان م

يف  دركها  نرُ فكرة   
ّ

واأي  
ّ
خارجي �سيء  كّل  طريق 

 )puissance( اال�ستطاعة  اإ�سافة  مع   ،)49( ذواتنا 

والتفكري  االإح�سا�ض  من  تاأّتية 
رُ
م فكرة  هي  اّلتي 

ا.
ً
ع

َ
م

الفكر  يدركه  ما  ّل  كرُ هي  باخت�سار،  الفكرة،  اإّن 

لالإدراك  با�رش 
رُ
م م��س�ع  وكّل  ذاته،  يف   )Esprit(

ل��الإدراك   ،)pensée( للتفكري   ،)perception(  
ّ
ي

ّ
احل�س

 .)entendement( )50( 
ّ
العام

هذا الت�سليم بال�سفة املكَت�سبة لالأفكار لدى ل�ك 

له 
ّ
حم

رُ
ة يف التفكري والعمل، وي

ّ
يهب االإن�سان احلري

له عن غريه  ة باإرادة من االإله اّلذي ف�سّ
ّ
امل�س�ؤولي

بها  اّلتي  اال�ستطاعة  منحه  مع  الكائنات،  من 

ة.
ّ
ة وم�س�ؤولي

ّ
ي

ّ
يخ��ض تربة ال�ج�د بحر

اإّن جمال االختيار بالن�سبة لالإن�سان، ح�سب ل�ك، 

ديكارت  من  كّل  فل�سفة  يف  ورد  ا 
ّ
مِم اأو�سع  ه� 

 كانت 
ٌ
�س�اء كت�سبة  املرُ الفكرة  اأّن  و�سبين�زا، ذلك 

واإليه،  االإن�سان  اأو مرّكبة، هي فكرة من  ب�سيطة 

من  ل( 
ّ
االأو ال���الدة  زمن  )يف   

ً
ابتداء تْن�ساأ  ك��اأْن 

وبا�ستعداد  واخل��ارج،  الداخل  من   
ّ
ثم اخل��ارج، 

 من الداخل منذ ال�الدة بتقدير من 
ّ
 طبيعي

ّ
فطري

االإله اخلالق.

9 - ليبنتز: ِفطرّية الأفكار و»املوناد« مع التدليل 
على ما قبل اخلري وال�سّر

ال اخت����الف ب���ي ل�����ك وليبنت�������ز..

بخ�س��ض   )Gottfried Wilhelm Leibniz( )1664م1714-م(  

، كخلق االإن�سان 
ّ
اإلهي اّلذي ه� خلق  خلق العامل 

كي  بالعقل  الكائنات  من  غريه  عن  وتف�سيله 

الدين  ودوغما  الدوغما،  نقي�ض  ة، 
ّ
بحري فّكر 

رُ
ي

 من 
ً
فّكر ابتداء على وجه اخل�س��ض. ولكْن كيف نرُ

ته؟
ّ
العقل، يف وج�ده حتديًدا، ويف مدى فاعلي

ليبنتز  فّكر  االإن�سايّن  االإدراك  ل�ك يف  فّكر  وكما 

)51( 
 واختالًفا معه

ً
يف امل��س�ع ذاته اقتداء

ل االإدراك عددا 
ْ
لقد بنى ليبنتز على مقال ل�ك ح�

انطالقا   
ّ

ح���اري باأ�سل�ب  وذل��ك  املقاالت،  من 

باالإله  االإن�����س��ان  كعالقة  حم���ّددة،  اأ�سئلة  م��ن 

اإثم؟  من  اقرتفه  ملا  االإن�سان  عاقبة 
رُ
وم  

ّ
وال�رش

قابَل مفه�م 
رُ
ة م

ّ
ومفاهيم االإرادة والعقل واحلري

ز 
ّ
ج�

رُ
؟ واّلذي ي

ّ
العقاب؟ والتمييز بي اخلري وال�رش

العقاب؟... 

ل، وال 
ّ
االأو االأ�سياء  ليبنتز، ه� عقل  االإله، ح�سب 

اإمكان لفهم العقل االإن�سايّن من غري االإحالة اإليه، 

ة 
ّ
ّفز على املعرفة. فاحلكمة االإلهي

رُ
وه� ج�هر حم

للعامل  معنى  ال  اإْذ   ،
ّ
وال�رش اخلري  خْلق  ا�ستلزمت 

 فه� بال فائدة، بال 
ّ
جد من غري �رش

رُ
. واإْن و

ّ
بال �رش

.
)52(

معنى 

ت�جد  وحيثرُ   ،
ّ
ال�رش من  معناه  اخلري  ي�ستمّد  كذا 

.
)53(

ة 
ّ
 الرحمة االإلهي

ّ
اآثام كثرية تعم

غالبة 
رُ
م ��ٌظ، 

ْ
وع تذكري،  ه�  لذلك  ا 

ً
تبع الّدين  اإّن 

اًل 
رُ

 ت�ا�س
ّ
 للخري، ِحكمة اأن�ساأها ال�رش

ٌ
، انت�سار

ّ
لل�رش

اخلري  ة 
ّ
ثنائي على  ا 

ً
وقيا�س اخلري.  مع  وت�ازيا 

 نتمّثل النظام والف��سى.
ّ
وال�رش

الق�ل  عند   ،
ّ
املرجعي �س�ره 

رُ
ح هنا،  الأفالط�ن، 

 على 
ً
ل بي االإله والطبيعة. وبناء

رُ
حتديًدا بالت�ا�س

ة 
ّ
بدائي »منطقة«  ليبنيتز  متّثل  اأفالط�ن  اأفكار 

ة، وقد 
ّ
ا، لها �سفة اأبدي

ً
 مع

ّ
هي والدة اخلري وال�رش

ا 
ّ
ميتافيزيقي  

ّ
ال�رش م��س�ع  تناول  على  حّفزته 

.
)54( 

ا يف االآن ذاته
ّ
ا واأخالقي

ّ
وفيزيقي

هذه  اإىل  ًدا 
ْ
ع����  

ّ
ال�رش يف  الق�ل  تف�سيل  وعند 

 اأدرك 
ّ
ة امل�سرتكة بي اخلري وال�رش

ّ
املنطقة البدائي

كتمل، 
رُ
م الاّل-   ميتافيزيقا يعني 

ّ
ال�رش اأّن  ليبنتز 

ا فه� يتحّدد بالعذاب 
ّ
 فيزيقي

ّ
ا ال�رش

ّ
النرُق�سان. اأم

(Le pé� ا فه� اخلطيئة
ّ
 اأخالقي

ّ
ا ال�رش

ّ
)souffrance( واأم

.ché ) (55)

 االإن�سان من الرباءة اإىل االإثم )ما حدث الآدم 
ّ
لقد مر

...
)56(

مة( 
ّ
اء ب�سبب االأفعى والثمرة املحر

ّ
وح�

ولكْن، ما اّلذي ق�سى، ح�سب ليبنتز، هذا املرور؟ 

ة من ذلك حتديًدا؟ 
ّ
وما احلكمة االإلهي

تلفا عن ليبنتز  ا خمرُ
ً
لقد ذهب ديكارت ول�ك مْذهب
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ة االإن�سان واعتقاد 
ّ
ل ال�رشيح حلري

ّ
عند اإقرار االأو

 »
ّ
 الداخلي

ّ
الثاين، اأي ل�ك يف ذلك »ال�سع�ر احلي

ة، 
ّ
واحلتمي ة 

ّ
احلري بي  ليبنتز  ت��رّدد  حي  يف 

 ،
ّ
اإلهي بتقدير  حم��ّدد  امل�ستقبل  ب��اأّن  ليمه 

ْ
كت�س

احلا�رش،  يف  اإاّل  ة 
ّ
االإن�ساني ة 

ّ
للحري هام�ض  وال 

وذلك عند اإعمال العقل يف اإجناز االأعمال. وهنا 

ة اأن تك�ن فاعلة، 
ّ
نت�ساءل: كيف لالإرادة االإن�ساني

.
)57( 

ة؟
ّ
وهي املرتّددة بي العقل واحلْتمي

بدافع   
ّ
امليتافيزيقي للمنهج  ليبنتز  فينت�رش 

��ة 
ّ
 ال��ت�����س��ارب ب��ي احل��ري

ّ
اخل����روج م��ن م��ط��ب

ة املعرفة وامليتافيزيقا 
ّ
ة، ذلك اأّن نظري

ّ
واحلتمي

م�سرتًكا  واح��ًدا  �س�ؤااًل  االأ�سل  يف  ّثالن  مترُ لديه 

اأفالط�ن يف االأفكار واأر�سط� يف  اإىل  عند الع�د 

مذهب االأ�سباب االأربعة، وهما القائالن بال��سل 

ة.
ّ
ة واالأن�ساق امليتافيزيقي

ّ
بي االأن�ساق املنطقي

جديدة  ة 
ّ
نظري اأن�ساأت  ة 

ّ
الديكارتي اأّن  �سّك  ال 

ديكارت،  عن  تلف  خمرُ ليبنتز  اأّن  اإاّل  للمعرفة، 

املعرفة  ة 
ّ
نظري مراجعة  ه�  ل 

ّ
االأو ه 

ّ
هم كان  اإذ 

من  ينطلق  اّل��ذي  املقل�ب  باملنهج  ة 
ّ
الديكارتي

كما  العك�ض،  ولي�ض  املعرفة،  اإىل  امليتافيزيقا 

القائمة  ديكارت  ميتافيزيقا  على  عرت�ض 
رُ
م اأّنه 

ة: االمتداد )Etendue( والتفكري 
ّ
ة ماَه�ي

ّ
على ثنائي

)Pensée(، املاّدة والروح، فانت�رش ل�حدة اجل�هر 

والروح  املاّدة  فارق بي  ترُ اّلتي ال  �سبين�زا  عند 

بل ت�سعهما يف وج�د واحٍد م�سرتك.

»وح��دة  يف  �سبين�زا  م��ع  يّتفق  وه���  اأّن���ه،  اإاّل 

الق�ل  اإىل  يذهب  اجل�هر«،  »وحدة  اأو  ال�ج�د« 

كرثة  ال���اح��د،  ��ّل  ال��كرُ ه��ذا  بنية  داخ��ل  بالكرثة 

 اأو 
ّ
ات ال�سغرى، وحدة اجل�هر الفرد احلي

ّ
املاهي

.) monade( الهي�ىل

ك غري املتمّدد وغري القابل 
ّ
مّثل اجل�هر املتحر

رُ
في

و»امل���ن��ادات«   ،
)58(

االأ�سياء ة 
ّ
ماهي لالنق�سام 

واإذا  الك�ن.   
ّ

ف�رش
رُ
ي بها  ة، 

ّ
اجل�هري ات 

ّ
ال��ذر هي 

امل�نادول�جيا )monadologie( علم ي�سعى اإىل النظر 

ات 
ّ
املاهي امل�نادات،هذه  خالل  من  الك�ن  اإىل 

ال�احد  اجل�هر  �سمن  ال��اّل-حم��دودة  غرى 
ّ

ال�س

 ،)éfforts(  )59(
)Tendances( وجه�د مبجم�ع نزعات 

االإدراك  وباإمكان  اإدراك،  ليبنيتز  لدى  اجلهد  اإذا 

.)conscience( ووعيا )sentiment( ا
ً
�سبح �سع�ر

رُ
اأن ي

احل��ي��اة،  ال��ط��اق��ة،  م�سدر  ه��ي  امل���ن��ادات  اإّن 

 ،
ّ
الروحي واالإدراك   

ّ
احل�سي االإدراك  يك�ن  وبها 

االإح�سا�ض والتفكري.

العامل  ك 
ّ
���ر حترُ عمياء  ة 

ّ
ل��ق��� ه��ن��ا،  معنى،  ف��ال 

ات 
ّ
ّثل ماهي واالأ�سياء، واإمّنا امل�نادات، وهي مترُ

اجل�هر  �سمن  تتفاعل  بها،  ة 
ّ

خا�س �سغرى 

كّل  يف   
ّ

تند�ض املطلقة  كالروح  للعامل،  ال�احد 

الأّن   .
ّ

تتغري اأن  دون  من  العامل   
ّ

فترُغري االأ�سياء، 

ت�سمح  فتحات  له  ولي�ض  بذاته،  قائم  م�ناد  ّل  كرُ

طاقة  هي  بل  منه،  اخل��روج  اأو  اإليه  بالدخ�ل 

 بينه وبي غريه 
ّ
احلياة تن�ساأ من الت�ا�سل احلي

.
)60( 

من امل�نادات يف بنية ال�سيء ال�احد

اأي  م�ناد،  وه�  الك�ن،  من   
ٌ
زء

رُ
ج ه�  َدَنا 

َ
�س

َ
ج اإّن 

ج�سدنا  والأّن  العامل.  نتمّثل  بها  روحنا،  روح، 

العامل،  من  ا 
ً
ج��زء اإاّل  يرى  ال  وامل�ناد  م�ناد، 

تك�ن  خالله  من  اّلذي  امل�قع  باعتبار  غري،  ال 

ل، 
ّ

الروؤية فاإّن اجل�سد، ح�سب ليبنيتز ويف املح�س

.
)61( 

ّثل اإاّل وجهة نظر امل�ناد
رُ

ال مي

واالإن�سان،  واحلي�ان  النبات  »امل�ناد«  في�سمل 

عرب  االأج�سام  وحّتى  غرى، 
ّ

ال�س الكيانات  ّل  وكرُ

ة، وقد ال ي�سمل ع�س�ا من ج�سم، اأو ع�سال 
ّ
الع�س�ي

ة. كما نتمّثل 
ّ
ة حي

ّ
طا من هذا الع�سل اأو خلي

ْ
اأو خي

الروح بامل�ناد.

يتناق�ض  تعله  ة 
ّ
الروحي امل���ن��ادات  اأّن  اإاّل 

يف  بعيًدا  ويذهب  ة، 
ّ
الديكارتي ة 

ّ
املثالي قارب 

رُ
لي

ا اأّن 
ً
عترب

رُ
ة م

ّ
ة املادي

ّ
ته حّد نفي وج�د الذر

ّ
ِمثالي

ة تتناق�ض وج�ًدا والعقل، الأّن اخللق 
ّ
ة املادي

ّ
الذر

مظهر  فهي  املاّدة  ا 
ّ
اأم الروح،  اإىل  يّتجه   

ّ
االإلهي

زائل. 
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)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



    » اقرتن اأو ال تقرتن ببيتك «. 

 ،()  Fontaine ال�سعرية  باملجلة  هيبن��ض،  �سفحات  �سار،  رونيه   (

اأكت�بر. 1945، �ض :635 (

 بالق�سب، مك�س�ا بالق�ض، مياثل البيت 
ً
» مغطى 

الليل«.  

) ل�ي رون�، تراتيل، و�سل�ات فيدا، �ض : 135 ( 

حينما  واح���دة،  دفعة  ال�اقعي  ال��ع��امل  حي 
َّ
مي

ي�سعى املرء اإىل العي�ض يف بيت الذكرى.اأي قيمة 

ا�ستح�سار  يتم  عندما  الزقاق  بي�ت  ت�ستحقها 

حيث  البيت  املطلقة،  االألفة  بيت  ال���الدة،  بيت 

، ذلك البيت، اإنه 
ُّ
تعلَّم املرء معنى االألفة ؟ ق�سي

مفق�د، مل نعد نتخذه م�سكنا لنا، نحن على ثقة، 

واح�رشتاه ! انه مل يعد م�سكننا مطلقا. اإنه �سار 

جمرد ذكرى. اإنه بيت حلم، بيتنا احللمي. 

يف اجل�ار بي�ت انت�سبت، جبارة،

لكنها غري حقيقية، � 

وما من واحد 

يعرفنا اأبدا. اأي �سيء حقيقي 

يكمن يف كل ذلك ؟

 ) .()Angellozريلكه، �س�نيتات اإىل اأورفي��ض. 8. ترجمة : اأجنيل�ز (

حيث  ذات��ه  البيت   : واقعية  االأك��رث  ه�  ما  نعم، 

ننام اأم البيت حيث، نخلد فيه للحلم بانتظام. ال 

اأحلم يف باري�ض ذلك املكعب الهند�سي، يف تلك 

اخللية االإ�سمنتية، يف تلك الغرفة ذات امل�ساريع 

عندما  الليلية.  للمادة  عدائية  االأكرث  احلديدية 

تك�ن االأحالم �سانحة يل، فاإين اأذهب هناك، يف 

يف  اأو   ،Champagne)) (1) �سامبانيا  ب�]منطقة[  بيت 

بع�ض البي�ت حيث تتكثف األغاز ال�سعادة. 

من بي كل اأ�سياء املا�سي، قد يعترب البيت رمبا 

�سيغ��ر�ض  بيي��ر  ق�ال  كم�ا  ا�ستح�س��ارا،  االأك�رث 

ال�الدة  بيت  اأن  درجة  اإىل   ،)Pierre Seghers( 
)2

ختنقرُ :  »يعلق بال�س�ت«، بكل االأ�س�ات التي ترُ

ا�سم يعك�ض �سداه يل ال�سمت واالأ�س�ار،

   وحيدا يف بيت اأ�سعى اإىل ا�ستدعاء 

   بيت غريب ي�سكن �س�تي.

   وي�سكن الريح.

انطباعا  منتلك  فاإننا  احللم،  ي�سته�ينا  عندما 

مالتا  دفاتر  ]رواية[  ففي  باالإقامة يف �س�رة. 

ريلكه  كتب   ،MalteLauridsBrigge)(  ،
)3(

بريج ل�ري 

بال�سبط، ترجمة. �ض : 230 : » كنا كما ل� اأننا 

يف �س�رة. » ثم ين�ساب الزمن بالتحديد من كال 

اجلانبي، جاعال من منازل الذكرى تلك ]منازل[ 

ال تتحرك : » كان لدي انطباع باأن الزمن فجاأة 

كان خارج الغرفة. » كذلك فاإن الهل�سنة الب�رشية 

تعيي  على  تعمل  ما  حد  اإىل  الرا�سخة   onirisme)(

الدفاتر،  من  اأخرى  �سفحة  ويف  احلامل.  م��سع 

الذي  ه�  والذكرى،  احللم  ريلكه عن عدوى  عرب 
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 بيت م�سقط الراأ�س والبيت احللمي

ترجمة: احل�سن عالج *

غا�ستون با�سالر 

*  كاتب ومترجم من المغرب



هام على وجهه كثريا، وعرف احلياة يف غرف 

جمه�لة، يف احل�س�ن، يف الربوج، يف امل�ساكن 

اإين   « يعي�ض »يف �س�رة«:  اخل�سبية، وهكذا فه� 

مل اأر اأبدا مرة اأخرى يف وقت الحق هذا امل�سكن 

النم�  يف  ذكراي  يف  عليه  اأعرث  مثلما  الغريب... 

باأكمله  من�سهر  اإنه  بناية؛  لي�ض  اإنه  الطفلي، 

وم�زع بداخلي؛ هنا حجرة، هناك حجرة، وهنا 

نهاية رواق ال يربط بي هاتي الغرفتي، لكنه 

الكل  فاإن  وهكذا  قطعة.  مثل  بداخلي،  م�سان 

التي  االأدراج  رف،  الغرُ بداخلي،  منت�رشا  ي�جد 

تنحدر ببطء احتفايل جدا، واأدراج اأخرى، ]مثل[ 

اأقفا�ض �سيقة ترتقي ب�سكل حلزوين، يف العتمة 

يف  ]يرتقي[  الدم  كما  فيها  االرتقاء  يتم  التي 

االأوردة » )�ض : 33 (.

حينما   !  « االأوردة  يف  الدم   ] ]يرتقي  مثلما   «

االأروق���ة  دينامية  اخل�س��ض  على  �سندر�ض 

علينا  يتعي  فاإنه  الدينامي،  اخليال  ومتاهات 

اأن نذكر بتلك التاأ�سريات. اإنها تقدم هنا �سهادة 

والذكريات.   réverie ال�����س��ارد التاأمل  تنافذ  عن 

بذواتنا  »من�سهرة«  بداخلنا،  ت�جد  ال�س�رة 

حمدثة  عينها،  ذوات��ن��ا  يف  »م���زع��ة«  عينها، 

من  تتبع  ح�سبما  جدا  خمتلفة  �ساردة  تاأمالت 

اأو  اأ�سباحا،   « ت�ؤطر   « رف  غرُ اأو  مقط�عة  اأروق��ة 

متنازلة،  احتفالية،  نزوالت  على  ترغم  اأدراج��ا 

األفات معينة.  االأ�سفل عن  �ساعية يف البحث يف 

ينتع�ض يف حدود ثيمات جمردة  العامل  كل هذا 

املجازات  حيث  املجال  هذا  يف  خالفة،  و�س�ر 

 )lymphe تاأخذ دم احلياة من ثم متَّحي يف ليمفا 

ا�ستعداد  على  احلامل  اأن  عندئذ  يبدو  )الذكريات. 

يعي�ض  اإن��ه  ج��دا.  الق�سية  التماهيات  اأج��ل  من 

منط�يا على ذاته، اإنه يتح�ل اإىل انغالق، زاوية 

معتمة. ثمة اأبيات �سعرية لريلكه ت�س�ق احلديث 

عن تلك االأ�رشار : 

مب�سباحها،  غرفة،  واجهتني  مباغت،  ب�سكل   «

اأن كنت  �سبق يل  تقريبا...  بداخلي  ميكن ج�سها 

ت�سعر  كانت  امل�ساريع  اأن  غري  هناك،  ركن  يف 

بي، تنغلق. انتظرت. اآنذاك بكى طفل؛ يف جميع 

اجلهات من تلك امل�ساكن، كنت على دراية اأي�سا 

كنت  لكني  لالأمهات،  كانت  التي  ال��ق��درة  من 

اخلالية  االأرا�سي  بع�ض  ف�ق  اأنه  كذلك  اأع��رف 

على الدوام من تقدمي امل�ساعدة تدفع كل دمعة » 

Robin.)5(
، ترجمة : روبان 

)4(
)حياتي بدوين

 اإننا نالحظ ذلك جيدا، حينما مننح كل االأ�سياء 

حلمي  ب�سكل  ال�سكن  اإن  لالأحالم،  العادل  ثقلها 

ه� اأق�ى من ال�سكن عرب الذكرى. يعترب امل�سكن 

اإنه  ال�الدة.  م�سكن  اأكرث عمقا من  ثيمة  احللمي 

اإن  ج��دا.  ق�سي  مكان  من  تاأتي  حاجة  يعادل 

ت�سييدات،  بداخلنا  ي�سنع  ال���الدة  مقطن  كان 

فالأنه ي�ستجيب الإلهامات ال�سع�رية عميقة جدا 

� اأكرث حميمية � مثل القلق الب�سيط للحماية، مثل 

حممي.  �س�ء  اأول  مثل  حمرو�سة،  ح��رارة  اأول 

مبنيا  ي�جد  ال���الدة  م�سكن  الذكرى،  م�سكن  اإن 

على قب� البيت احللمي. ففي القب� ي�جد اجلذر، 

]القب�[  ففيه  االأحالم.  غ��ض  العمق،  االرتباط، 

»ن�سيع«. اإنه ميتلك النهاية. اإننا نحلم به اأي�سا 

ب�س�رة  ]نحلم[  مثلما  برغبة،   ] ]نحلم  مثلما 

احللم  من  فبدال  الكتب.  يف  اأحيانا  عليها  نعرث 

مبا كان، نحلم مبا كان ينبغي حدوثه، مبا ي�طد 

حلم  وهكذا  الداخلية.  ال�ساردة  تاأمالتنا  دوما 

الكرمة،  مقابل  حتديدا  �سغري...  ب�»بيت  كافكا 

على قارعة الطريق... يف اأعماق اأعماق ال�ادي«. 

ذلك البيت يت�فر على » باب �سغري، ال ي�ستطيع 

اجلانب  وعلى  زحفا،  اإال  ول�جه  بالتاأكيد  املرء 

خارج  كاأنه  تناظري،  �سيء  كل  نافذتان.  ثمة 

من كتاب وجيز. اإال اأن الباب م�سن�ع من خ�سب 

وجيز«!  كتاب  من  خ��ارج  »كاأنه   »  ...
)6(

ثقيل 

كان  ملاذا  !ثم  ة 
َّ

مف�رش اأحالم  لكتب  كبري  جمال 

خ�سب الباب ثقيال جدا ؟ اأي طريق خمتفي يعمل 

الباب على منعه ؟

 حماوال جعل م�سكن رحب �رشيا، قال هرني دو 
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ال�سكن ب�سكل 

حلمي

اأقوى من 

ال�سكن عرب 

الذكرى



واطئ  »باب  بب�ساطة:   Henri de Régnier  )7(
رينييه

كان يف�سي اإىل خمرج وحيد اإىل الداخل« )ق�سب 

الي�سب، �ض : 50 (.ثم اإن الكاتب قدم بلطف طق�ض 

م�سباحا  واحد  كل  »يتلقى  البه�  :منذ  ال�ل�ج 

�ساء. دون اأن يرافق اأي اأحد زائرا، كان يت�جه 
رُ
م

تتعقد  ط�يلة،  امل�سافة،  االأم��رية.  بناية  �س�ب 

بفعل ت�سابك االأدراج واالأروقة... « )�ض : 52( ثم 

اإن املحكي ي�ستمر  كله، م�ستغال �س�رة تقليدية 

للمتاهة التي �س�ف ندر�سها يف الف�سل التايل... 

زد على ذلك، ل� قراأ املرء ب�سكل عميق، �سيعرف 

كهف  ه��ي  االأم���رية  قاعة  اأن  ك��ب��رية،  ب�سه�لة 

عرب  �ساءة، 
رُ
م »طارمة  اإن��ه  م��سعه.  تغيري  مت 

حيطان �سبه زجاجية، ل�س�ء منت�رش« )�ض :59 

»تلك  االأم��رية،  تالحظ  امل�الية،  ال�سفحة  يف   .)

كهف  »يف   ، لل�رش«  الكا�سفة   (Eleusis) االأل��سي�ض 

عزلتها واأ�رشارها«. عدوى البيت تلك، اإىل الكهف 

اأطروحتنا عن تقابلية  اإجناز  اأجل  واملتاهة من 

(isomorphie) �س�ر الراحة. نالحظ جيدا وج�د جذر 

حلمي وحيد يف اأ�سل كل تلك ال�س�ر.

لرغبة  ي�ست�سلم  مل  الريف،  يف  �سائرا  منا،  من   

ال�����س��ك��ن امل��ب��اغ��ت��ة »ال��ب��ي��ت ذو امل�����رشاع��ي 

اأك��رث  االأخ�����رشي��ن«؟ مل��اذا ه��ي �سفحة رو���س��� 

�سعبية، �سيك�ل�جية بحق اإىل هذه الدرجة ؟يرغب 

اإنه يرغب فيه  ال�سارد يف بيت عزلته ثم  تاأملنا 

يتبنى  العقيق.  يف  منعزال  وهادئا،  فقريا  بيتا 

اإياه  مينحه  ما  كل  املقيم  ال�سارد  التاأمل  ذلك 

ال�سغري  امل�سكن  الف�ر  على  يح�ل  لكنه  ال�اقع، 

االأ�سا�سي  احللم  هذا  اإن  قدمي.  حلم  اإىل  ال�اقعي 

ه� ما ن�سميه البيت احللمي. وبالطبع فاإن هرني 

غالبا.  قطنه  قد   Henri David Thoreau  
)8(  

ت�رو دافيد 

 )walden( )ترجمة.، 
)9(

لقد كتب يف ]كتاب[ فالدن 

نعتاد  حياتنا  ف��رتات  بع�ض  »يف   :  )  75  : �ض 

على النظر اإىل كل  مكان مثل م�قع ممكن لبيت. 

وهكذا فت�ست يف كل زوايا الريف يف حميط يقدر 

كل  اخليال  يف  ا�سرتيت  لقد  ميال...  ع�رش  باثني 

مكان،  اأي  يف  اأقعد  كنت  بالتعاقب...  املزرعات 

كان  فقد  وعليه  العي�ض،  اأ�ستطيع  كنت  هناك 

اإن  البيت  ه�  ما  بداخلي.  ي�سع  الطبيعي  املنظر 

مل يكن )sedes(، كر�سيا ؟ لقد اكت�سفت عدة م�اقع 

العي�ض  اأرغبفي  كنت  فقد  بيت.نعم،  اأج��ل  من 

حياة  �ساعة،  مبقدار  ع�ست،  وهناك  لت؛  قرُ هناك، 

�سيف، �ستاء؛ فقد فهمت كيف كان ميكنني ترك 

ثم  �ستاء  نهاية  يف  املجيء  تت�ارى،  ال�سن�ات 

روؤية قدوم الربيع. اإن ال�سكان امل�ستقبليي لتلك 

املنطقة، حيث يك�ن مب�ستطاعهم اإقامة بي�تهم، 

اإن  تقدمهم.  من  متاأكدين  يك�ن�ا  اأن  باإمكانهم 

]فرتة[ بعد الظهر كافية من اأجل حت�يل االأر�ض 
ه�  كما  واملرعى،  احلطب  من  جزء  رو�سة،  اإىل 

واقفا  ]املرء[  يرتك  اأيهما  يف  البيت  عند  احلال 

اأمام الباب البل�ط اجلميل اأو ال�سن�بر، وحيث اأن 

اأ�سغر �سجرة ت�رشبها ال�ساعقة ت�ستطيع الظه�ر 

ل�ساحلها؛ بخ�س��ض ماذا تركت كل ذلك هناك، 

بال عناية رمبا، منتظرا رجال غنيا مبا يتنا�سب 

مع عدد االأ�سياء التي ميكنه الت��سل اإىل تركها 

هادئة. »لقد اأ�رشنا اإىل كل ال�ثيقة حتى ميزتها 

وامل�اطن  اِحل 
َّ
الر جدلية  تن�سط  التي  االأخ��رية 

االأ�سيل �سديد احل�سا�سية لدى ت�رو. على خالف 

ذلك، فاإن تلك اجلدلية باإعطائها حركية للتاأمل 

ففي  عمقها.  تق��ض  ال  املقيمة  لالألفة  ال�سارد 

العديد من ال�سفحات االأخرى، فهم ت�رو ب�ساطة 

معنى  الق�ض  ك���خ  ميتلك  االأ�سا�سية.  االأح���الم 

امل�ج�دة  الق�س�ر  كل  من  عمقا  اأكرث  اإن�سانيا 

متاأ�سل  الق�ض  وك���خ  رخ���،  الق�رش  باإ�سبانيا. 

)10مكرر (.

هي  اخليايل  البيت  واقعية  عن  الرباهي  اأح��د   

طف�لته  بيت  بذكرى  ما  كاتب  ياأ�رشنا  عندما 

امل�سرتكة  امليزة  مت�ض  �سمة  من  بد  ال  اخلا�سة. 

ج���رج  نتتبع  وب�سه�لة  وه��ك��ذا،  ل���الأح���الم، 

االأول  ال�سطر  منذ   )Georges Duhamel(  
)11(

دوهاميل

خفيف،  نقا�ض  »بعد   : اأ���رشوي  لبيت  و�سفه  من 
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رواق  يف  بال�سري  نلجها  كنا  القعر...  غرفة  نلت 

ط�يل،رواق من تلك االأروقة الباري�سية، ال�سيقة، 

mas� م�سطبة  ���رشداب  مثل  واملظلمة  )اخلانقة 

اإليها  نت�سلل  التي  تلك  القعر،  غرف  اأه�ى   .)taba

 .
)12(

العزلة  يف  بعيدا  نذهب  لن  اأننا  باإح�سا�ض 

الذي  امل�سهد  ا�ستمر  ما  اإذا  ننده�ض  لن  »�س�ف 

انطباعات  القعر« يف  ل�»غرفة  النافذة  رى عرب 
رُ
ي

اإذا،  نافذتي،  عرب  اأدرك��ه  كنت  ما  اإن   «  : العمق 

ه� حفرة عميقة، بئر كبرية غري نظامية، تتميز 

باأ�س�ار عم�دية، ثم اإن ذلك يرمز، يف نظري، تارة 

اإىل ذراع الفاأ�ض، وتارة اإىل بئر هاوية باديراك 

)Padirac(، ب�ا�سطة بع�ض م�ساءات ذات حلم كبري 

القمر.  ف�هات  من  ف�هة  اأو  ك���ل���رادو  قان�ن 

»كيف ميكن ترجمة الق�ة الرتكيبية ترجمة الألفة 

باري�سية،  لدرو�ض  ب�سيط  ؟ تالحق  اأولية  ل�س�رة 

�سفحات  جلعل  يكفي  ذلك  اإن  ال�اقع.  ه�  هذا 

علم  ح�ل  و�سفحات  حية   
)13(

�سالمب� ]رواية[ 
اىل  احللم  ذهب  ما  اإذا  القمر.   )orographie( جبال 

الكاتب  ي�ساعدنا  اأ�سله جيد.  اأبعد احلدود، فالأن 

على النزول اإىل اأعماقنا اخلا�سة؛ ومبجرد عب�ر 

اأه�ال املمر، نك�ن كلنا، نحن اأي�سا، راغبي يف 

احللم »يف غرفة القعر«. 

نختار  حيث  حلمي  بيت  بداخلنا  يعي�ض  فالأنه   

اأكرث  غرفة  ال��راأ���ض،  م�سقط  لبيت  معتمة  زاوي��ة 

الطف�لة  ال�الدة انطالقا من  �رشية. يغرينا بيت 

ق�سية  حلماية  �سهادة  تقدم  الأنها  بعدا  االأك��رث 

ذلك معنى ك�خالق�ض  بدون  ياأتي  اأين  جدا. من 

مما  ؟  ع�رش  التا�سع  القرن  اأدب  يف  جدا  الن�سيط 

الريب فيه اأنه ال ينبغي الت�سفي بب�ؤ�ض االآخرين، 

البيت  باأ�ض  اإنكار  املرء  باإمكان  لي�ض  اأنه  على 

Emile Sou�(  
)14(

�س�في�س اإميل  يروي  رتاملت�ا�سع. 

عن 
)15(

الربيطانية الغرفة  ]كتاب[  يف   )vestre

�سهرة يف ك�خ قباقيبي؛ ك�خ من حطب ت�سكنه 

حياة اأ�سد ع�زا : » يخامر املرء اإح�سا�ض باأن ذلك 

الب�ؤ�ض مل يكن له تاأثري على حياتهم ]احلامل�ن[ 

وقد كان يف ح�زتهم ما يدافع�ن عنه. » وه� اأن 

املاأوى الفقري كان يبدو حينئذ اأكرث نظافة مثل 

الف�ر  على  يق�م  الذي  كاملاأوى  االأول،  املاأوى 

ب�ظيفة كملجاإ )مكرر 16(. 

احللمية،  االأقا�سي  تلك  يف  البحث  يتم  حينما   

البيت ملجاأ،  نعرث على انطباعات ك�نية. يعترب 

نفهم  عندئذ  الرم�ز.  تتن�سق  اآنذاك  مركزا.  عزلة، 

باأن بيت املدن الكربى الميتلك يف النادر �س�ى 

اأدوارا  رم�ز اجتماعية. فه� يف النادر ما يلعب 

يق�دنا  اإنه  العديدة.  غرفه  مبقت�سى  اإال  اأخ��رى 

اإن  ال�سقة.  الباب،  اإىل  االهتداء  عدم  اإىل  عندئذ 

النف�ساين،  املحلل  يق�ل  احلالة،  هذه  يف  احللم، 

اأيا  امراأة  لدى  حتى  اأو  الغري،  امراأة  اإىل  يق�دنا 

منذ  التقليدي  النف�سي  التحليل  اأدرك  لقد  كانت. 

االأب�اب  كل  املجاورة،  الغرف  داللة  بعيد  زمن 

التي تعر�ض نف�سها، م�اربة على الدوام، مرحبة 

ي�سكل  ذلك  كل  املمرات.  ط�ل  على  ك��ان،  ب��اأي 

عمق  من  قط  يقرتب  ال  ه��ذا  كل  �سغريا.  حلما 

الذي  للبيت  الكامل،  للبيت  الب�رشية  الهل�سنة 

 ك�نية. 
ً

ميتلك ق�ى

 يعترب البيت الكامل، بطريقة حلمية، ال�حيد حيث 

ميكن للمرء اأن يعي�ض تاأمالت االألفة ال�ساردة يف 

اأو اثنان،  كل تغرياتها. فيه يعي�ض املرء وحيدا، 

اأحالمنا  ويف  وحيدا.  وال�سيما  العائلة،  مع  اأو 

الليلية، ثمة دائما بيت يعي�ض فيه املرء وحيدا. 

النم�ذج  ق�ى  بع�ض  اإليه  ت�سب�  ما  ه�  وه��ذا 

 )archétype( للبيت حيث تتمع جميع 
)17(

املثايل 

حاجة  يف  حامل  كل  املنط�ية.  احلياة  اإغ��راءات 

اإىل الع�دة اإىل خليته،فه� يتم ا�ستدعاوؤه من قبل 

حياة خل�ية حقا : 

      مل يكن ذلك �س�ى خل�ة

     غري اأين منت فيه وحيدا.

.....................  

     تك�مت هناك.

.....................   
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      كنت اأ�سعر مبا ي�سبه الق�سعريرة.

     حينما كنت اأ�ستمع اإىل تنف�سي.

    هناك خربت 

     الطعم احلقيقي لذاتي؛

      فهناك كنت وحيدا، 

      حيث مل اأمنح �سيئا.

   )جيل رومان Jules Romains()،ن�سيد و�سل�ات، �ض : 19 (

مثال  ه�  البيت  �سيء.  كل  لي�ست  اخللية  لكن 

ر. يف قب�ه 
َّ
من�ذجي تركيبي، مثال من�ذجي تَط�

اإنه جذر وورق.  ه� كهف، ويف عليته ه� ع�ض، 

يعترب    walkyrie  )18(
الفلكرية بيت  يجعل  ما  وهذا 

حلما كبريا. فه� يدين بجزء كبري من جاذبيته 

هي  الق�ية  ال�سجرة  يخرتقه.  الذي  ال��دردار  اإىل 

نقطة  ه�  ال���دردار  ج��ذع  اإن   «  : البيت  دعامة 

)Wagner)19(
مركزية لبناية »، يق�ل مرتجم لفاغرن

) )ععل 1(. يتم�سك ال�سقف واالأ�س�ار باالأغ�سان، 

ت�سمح لالأغ�سان باالنت�سار. يعترب ورق ال�سجرة 

�سقفا، ف�ق ال�سقف. كيف مل�سكن مماثل اأال يعي�ض 

ي�ستقبل  للغابة،  مكرر  لغز  مثل  �سجرة،  مثل 

الن�سغ  حم�سابارتعا�سة  النباتية،  احلياة  ف�س�ل 

ال�سعادة،  �ساعة  تدق  ؟عندما  البيت  حم�ر  يف 

)siegfried( نح� ال�سيف، �س�ف 
)20(

منادية�سيغ�فريد

القدر  خ��الل  م��ن  اخل�سبي  امل���زالج  ب��اب  يفتح 

ال�حيد للربيع...

كجذر،  القب�  حلميا،مع  الكامل  البيت  يعترب   

اخليالية  ال��ر���س���م  اأح���د  �سقفه،  ف���ق  والع�ض 

درا�ستها  يف  االإن�سانية.  لل�سيك�ل�جيا  العم�دية 

اآنيا  قالت   ،Traumsymbolik,p,71)) االأح��الم  لرمزية 

راأ�ض  ميثل  ال�سقف  ب��اأن   )AniaTeillard(
 )21(

تيالر

القب�  بينما ميثل  ال�اعية،  ال�ظائف  كما  احلامل 

عن  براهي  اأيدينا  بي  تك�ن  �س�ف  الال�سع�ر. 

لل�سقف  العقالنية  اخلا�سية  العلية،]عن[  عقلنة 

اأن القب� يعترب ب�سكل  الذي ه� ماأوى جلي. غري 

وا�سح جدا منطقة لرم�ز الال�سع�ر حيث اأنه من 

البديهي اأن احلياة ال�ساطعة ت�ؤمن اأوال باأول باأن 

البيت ي�سدر عن االأر�ض. 

النظر  وجهة  اإىل  بانتقالنا  ذل��ك،  عن  ف�سال   

بداخلنا،  وتنزل  ت�سعد  التي  للحياة  الب�سيطة 

اأن » احلياة بالطابق«، تعني حياة  فاإننا ندرك 

يتم  حيث  بيت  ه�  علية  بال  بيتا  اإن  منح�رشة. 

الت�سعيد ب�سكل اأ�س�اأ؛ اإن بيتا بال قب� ه� م�سكن 

بال مناذج مثالية. 

بيري  عاد  ذكريات خالدة.  االأدراج هي  اأن  كما   

)Pierre Loti( )22( من جديد من اأجل احلياة يف 
ل�تي 

بيت طف�لته فقد كتب ) اأزهار امللل، �س�ليما، �ض 

: 313 ( : » يف االأدراج، كانت العتمة فعلية. واأنا 

طفل كان يراودين اخل�ف م�ساء يف تلك االأدراج؛ 

فقد كان يبدو يل اأن امل�تى كان�ا يتعقب�نني من 

اأجل االإم�ساك ب�ساقي، ثم اإين كنت يف �سباق مع 

الرعب؛  ذلك  جدا  اأتذكر  اإين  جمن�نة.  انزعاجات 

فقد كان ق�يا جدا اإىل حد اأنه دام ط�يال، وحتى 

يف �سن مل اأكن اأرتعب من اأي �سيء. »اأال » يرتعب 

يتذكر  حينما  حقيقة   « �سيء  اأي  من  ]املرء[ 
باإخال�ض كبري ذعر طف�لته ؟ 

اأجل  من  كافية  تك�ن  اخلط�ات  بع�ض  اأحيانا   

حفر م�سكن ب�سكل حلمي، من اأجل منح غرفة ما 

الال�سع�ر  ا�ستدعاء  اأجل  من  اجلاذبية،  من  ج�ا 

الإدغار  حكاية  من  بيت  ففي  العمق.  اأحالم  اإىل 

باإيجاد  متيقنا  دائما  املرء  كان   «  ،
)23(

ب�  اآالن 

ثالث اأو اأربع خط�ات لل�سع�د والنزول. » ملاذا 

رغب الكاتب يف ت�سجيل تلك املالحظة يف خرافة 

م�ؤثرة للغاية من ]ق�سة ق�سرية[ ق�سرية ل�ليام 

عجيبة،  جديدة  ق�سرية  ق�س�ض   (  
)24(

) ويل�س�ن 

ط�ب�غرافيا  ثمة   .)  28  : �ض  ب�دلري،   : ترجمة 

اأن الال�سع�ر ال  غري مكرتثة بالفكر اجللي ! غري 

العمق  اأحالم  اإب��داع  مت  لقد  اجلزئية.  تلك  ين�سى 

يف حالة كامنة ب�ا�سطة ذكرى ما. اإن امل�سخ ذو 

ال�س�ت املنخف�ض الذي ه� وليام ول�س�ن عليه 

االنطباع  يعطي  م�سكن  يف  ويعي�ض  يتك�ن  اأن 

اإذغار ب�،  بالعمق با�ستمرار. فهذا ما يجعل من 
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اأخ��رى،  حكايات  مثل  اخلرافة،  هذه  يف  ي�سري، 

اإىل ن�ع من تفا�سلية  الثالث  مع تلك اخلط�ات 

ط�ب�غرافية  عن  ذكرياته  يف  متحدثا  العمق. 

طف�لته  من  جزءا  ق�سى  حيث  اخلنادق  ح�سن 

 )Alexandre Dumas( يف 
)25(

األك�سندر دوما  فقد كتب 

اأعد  : » مل   ) 199  : 1، �ض  ]كتاب[  )ذكرياتي( 
اإىل ذلك الق�رش منذ 1805 ) ولد األك�سندر دوما 

عام 1802 ( ومع ذلك فاإين اأ�ستطيع الق�ل اأننا 

كنا ننزل منه يف هذا املطبخ بدرجة واحدة »، ثم 

بعد ب�سعة �سط�ر وا�سفا مائدة املطبخ، املدفاأة، 

وبندقية والده، ي�سيف دوما : » اأخريا، اأبعد من 

املدفاأة، ت�جد قاعة االأكل، التي كنا ن�سعد اإليها 

فهذا  درج��ات،  درج��ة، ثالث   « ث��الث.  بدرجات 

نزول  يتم  ممالك.  لتحديد  كافيا  يعترب  ما  ه� 

الدرج الذييتجه اإىل املطبخ؛ ويتم �سع�د االأدراج 

الثالثة التي تتجه نح� قاعة االأكل. 

الدقيقة  التا�سريات  تلك  ت�سبح  متاما،  اأنه  غري   

باحلياة  ن��ت��اأث��ر  حينما  ح�سا�سية  اأك���رث  ج��دا 

الديناميكية امل�سرتكة للعلية والقب�، ال�سيء الذي 

ير�سخ حقيقة حم�ر امل�سكن احللمي. »ففي علية، 

حيث كنت حمب��سا يف الثانية ع�رش من عمري، 

الب�رشية.  الك�ميديا  بتخليد  قمت  العامل،  عرفت 

اإذن  لرنى   »
)26(

�رشداب  يف  التاريخ  تعلمت  لقد 

كيف اأن االأحالم تتميز عن قطبي امل�سكن. 

هناك  الطفل  كبري.  ب�سكل  اأوال  اخل���ف  يختلف 

هل  االأو�سط.  اجلزء  يف  يعي�ض  اأمه،  من  بالقرب 

هذا  ففي  والعلية؟  القب�  اإىل  ذاته  بالقلب  يذهب 

عليه.  هي  عما  جدا  تختلف  الع�امل  فاإن  وتلك، 

فمن جهة الظلمات، ومن جهة اأخرى الن�ر؛ من 

جهة �سجات خمن�قة، ومن جهة اأخرى �سجات 

االأ�سفل  واأ�سباح  االأعلى  الأ�سباح  لي�ض  وا�سحة. 

نف�ض االأ�س�ات، وال نف�ض الظالل. لي�ض لالإقامتي 

العث�ر  ج��دا  ال��ن��ادر  وم��ن  القلق.  نغمية  نف�ض 

باإمكان  اجلهتي.  من  �سجاعا  يك�ن  طفل  على 

للتعا�سات  كا�سفي  يك�نا  اأن  والعلية  القب� 

الغالب،  التي ت�سري يف  التعا�سات  املتخيلَّة،لتلك 

بالن�سبة للحياة، اإىل ال�سع�ر ما.

للحياة،  الهادئة  ال�س�ر  نحيااإال  ال  اأننا  بيد   

والدين  ب�ا�سطة  بعناية  عليه  معزَّم  م�سكن  يف 

اإىل  اأننا ننزل  القب�، كما ل�  اإىل  �ساحلي. ننزل 

االأزمنة القدمية، ال�سمعدان يف اليد. يعترب الباب 

االأر�سي ثقبا اأ�س�د يف اأر�سية البيت؛ ثمة ظلمة 

ونداوة حتت امل�سكن. يف العديد من املرات، تتم 

ا�ستعادة ذلك ال�سع�د، يف االأحالم، يف ن�ع من 

حتت  �س�داء  االأ�س�ار  ف��اإن  كذلك   ! ر 
َّ
�س�

رُ
م ظالم 

اأن�سجة العنكب�ت الرمادية. اآه ! ملاذا هي د�سمة 

للمح�  قابلة  غري  العالقة  اللطخة  تك�ن  ملاذا  ؟ 

مهمة  اإنها  القب�.  اإىل  النزول  ينبغي المراأة  ال  ؟ 

كما  ندية.  خمر  اإثر  يف  ال�سعي  من  بدال  الرجل 

)Maupassant( )27)]يف اجلزء الثالث 
قال م�با�سان 

()Mont�Oriol,3(: » وحدهم الذك�ر هم 
)28

من رواية[ 

من كان�ا يذهب�ن اإىل بيت امل�ؤن.« مبا اأن ال�سلم 

اأجيال  ! ثمة  هاو، م�ستهلك، فاإن اخلط�ات زلقة 

الدرجات احلجرية. يف  تنظيف  فيها قط  يتم  مل 

النظافة، غاية يف  االأعلى، ثمة م�سكن غاية يف 

االإ�ساءة، غاية يف الته�ية !

حتت  الرتاب  واملبلل،  االأ�س�د  الرتاب  هاه�  ثم   

امل�سكن، تراب امل�سكن. بع�ض االأحجار من اأجل 

املقزز،  الكائن  احلجر،  وحتت  الرباميل.  اإ�سناد 

� مثل كثري  و�سيلة  يعرث على  الذي  اَن، 
َّ
قب ِحمار 

بقائه  مع  �سمينا  ي�سبح  كي   � الطفيليات  من 

الفرتة  يف  تاأتي  اأفكار  اأي  اأح��الم،  !اأي  م�سطحا 

ال�حيدة مللء برميل بلرت واحد !

 ملاذا يدرك املرء تلك ال�رشورة احللمية للعي�ض 

متاأ�سال  يعي�ض  �ض،  االأر  من  ينم�  م�سكن  يف 

يف ترابه االأ�س�د، فاإنه يقراأ اعتمادا على اأحالم 

النهائية تلك ال�سفحة الالفتة للنظر حيث ي�سف 

امل�سكن  دع�ض   »)Pierre Guéguen(  
)29(

غيغن بيري 

اجلديد » يف ]كتاب[ )بروتانيا Bretagne()�ض : 44 

( : » يكتمل امل�سكن اجلديد، يتم اإكراه الرتاب على 
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باإمكان 

القبو 

والعلية اأن 

يكونا كا�سفني 

للتعا�سات



اأن ي�سبح قاعدة �سلبة وم�ست�ية حتت القباقب. 

من اأجل ذلك، كان يتم خلط الرمل ورماد الفحم 

م�سن�ع  �سحري  مالط  اإىل  اإ�سافة  احل��ج��ري، 

دع�ة  يتم  ثم  دب��ق،  و�سائل  البل�ط  ن�سارة  من 

اإن  البلدة ليطاأ باأقدامه تلك الطينة. » ثم  �سباب 

ال�سفحة بكاملها تق�ل لنا االإرادة املجمع عليها 

للراق�سي الذين حتت ذريعة اإن�ساء اأر�ض م�حدة 

امل�ؤذية  الرقيات  دفن  يف  يجتهدون  ورا�سخة، 

. اأال يقاوم�ن اإذا �سد خماوفهم بتحفظ، �سد 
)30(

املخاوف التي �ستنتقل من اأجيال اإىل اأجيال يف 

امل�رشوب  الرتاب  على  امل�سيدة  العزلة  تلك  ظل 

�ستاء كامال يف م�سكن  نف�سه  اأقام كافكا  ؟ وقد 

يت�سمن  �سغريا  بيتا  ك��ان  لقد  ال���رتاب.  ف���ق 

يف   ب�]مدينة[براغ  كان  وعلية.  مطبخا  غرفة، 

ماك�ض  عن  منق�ل   ( كتب  فقد   Alchymistengasse

برود )Max Brod( ، فرانز كافكا، �ض: 184 : »اإنه 

على  ]املرء[  يح�سل  اأن  متاما  متميز  اإح�سا�ض 

النا�ض  وجه  يف  الباب  و�سد  على  القدرة  بيت، 

بيته  باب  بل  �سقته،  باب  باب غرفته، وال  لي�ض 

الق�سري جدا؛ يدو�ض مبا�رشة وه� يغادر م�سكنه 

الثلج الذي يغطي الطريق ال�سامت...«

 يف العلية تعي�ض ال�ساعات عزلة ط�يلة، �ساعات 

التاأمل. اإىل  الغ�سب  التن�ع تنطلق من  غاية يف 

ففي العلية يحدث الغ�سب املطلق، الغ�سب بدون 

�ساهد. يقتات الطفل املختبئ يف العلية على قلق 

االأمهات : اأين ي�جد ذلك امل�ستاء ؟ 

بعيدا  تنتهي،  ال  قراءات  ثمة  كذلك  العلية  ففي   

عن اأولئك الذين ياأخذون الكتب الأن املرء قد قراأ 

يف  التنكر  العلية،  يف  ال��الزم.  من  اأكرث  بالفعل 

ياله   .
)31(

وال��ساحات ال�سال  مع  اأجدادنا،  ثياب 

علية  ال�ساردة مثل  التاأمالت  من متحف يخ�ض 

مزدحمة ! هناك ترتبط االأ�سياء القدمية، من اأجل 

ما�سيا  �سارد  تاأمل  يعيد  الطفل.  بروح  احلياة، 

االأجداد. قام �ساعر يف  اإىل احلياة، فت�ة  عائليا 

اأبيات اأربعة بتحريك ظالل العلية :

يف بع�ض زوايا

علية عرثت على

ظالل حية

تهتز

)بيري رفريدي Pierre Reverdy( )غالبية ال�قت، �ض: 

 )88
احلياة  �سيادة  هي  العلية  فاإن  ذلك،  عن  ف�سال 

. ه� ذا الزيزف�ن 
)32(

اجلافة، حلياة ت�ستمر ياب�سة 

 حتت اليد، وها هي ذي االأعناب 
ُّ

�رشِ
رُ
الذي يذبل، ي

حيث  مذهلة  ثريا  برميل،  نطاق  على  م��دالة 

اأن�ارا �ساطعة جدا. مع كل  العنب متتلك  عناقيد 

تلك الثمرات، تعترب العلية عاملا للخريف، عاملا 

الأكت�بر، االأكرث ت�قفا من كل ال�سه�ر...

العلية  اإىل  بال�سع�د  احل��ظ  حالفنا  ما  ف��اإذا   

العائلية ب�ا�سطة �سلم �سيق، اأو ب�ا�سطة درج من 

االأ�س�ار،  بي  م�سغ�طي  ما  �سيئا  زحف،  دون 

فاإننا نك�ن على ثقة بات�سال ر�سم تخطيطي، من 

اأجل احلياة، بروح احلامل. يتخذ امل�سكن، ب�ا�سطة 

العلية، عل�ا فريدا، اإنه ي�ساهم يف احلياة اله�ائية 

لالأع�سا�ض. ففي العلية ، ي�جد امل�سكن يف اله�اء 

، �ض : 
)33(

) راجع جي�ن� Giono( ) لت�ستمر فرحتي

31 (. تعترب العلية، بحق » م�سكنا خفيفا »مثلما 
)Annunzio)34( وه� يعي�ض يف دارة 

ه� حلم اأن�نزي�

خفيفا،  الغ�سن،  على  امل�سكن   «  : بائرة  اأرا���ض 

ِرناًّ، ف�ريا » ) تاأمالمل�ت، مرتجم.، �ض : 62 (.
رُ
م

متغريا.  ك�نا  تعترب  العلية  فاإن  ذلك،  على  زد   

اأخت  �سجلت  لقد  عظيمة.  اأه���اال  امل�ساء  لعلية 

اآالن  )�س�ر  )Alain Fournier()35(ذع��ر 
ف�رنييه  � اآالن 

ه�  ذلك،  كل  اأن  »بيد   :)21  : �ض   ،
)36(

ف�رنييه  �

�سقيفة النهار. �سقيفة الليل، كيف ا�ستطاع هرني 

حتملها ؟ كيف �سيتحملها ؟ كيف �سيك�ن وحيدا 

امل��رء  ول���ج  يتم  االآخ���ر حيث  ال��ك���ن  ذل��ك  يف 

مفت�ح  ح��دود،  وال  اأ�سكال  بال  االرت��ف��اع،  ذل��ك 

من  األ��ف  على  اخلافتة  الليلية  االأ���س���اء  حتت 

األف  على  اللم�سات،  من  األف  على  احل�س�رات، 
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تعترب 

العلية عاملا 

للخريف، 

عاملا لأكتوبر، 

الأكثـر توقفا 

من كل 

ال�سهور



الباب امل�ارب  الهام�سة ؟ » وعرب  من امل�ساريع 

 Le Grand Meaulnes( ]يب�رش اآالنف�رنييه، يف ]رواية

الليلة  : » وطيلة   7 ( من جديد العلية ( ف�سل 
)37

كنا نح�ض ح�لنا، ت�رشب �س�ت العليات الثالث، 

حتى داخل غرفتنا«.

 وهكذا، فال وج�د مل�سكن حلمي حقيقي ال ينتظم 

ال�سفلى  الطبقة  ال��رتاب،  من  قب�ه  مع  العل�؛  يف 

الن�م  فيها  يتم  التي  الطبقة  امل�سرتكة،  للحياة 

م�سابها  م�سكنا  اإن  احلائط،  من  قريبا  والعلية 

املخاوف  لرتميز  ���رشوري  ه�  ما  كل  ميتلك 

م�ست�ى  على  امل�سرتكة،  احلياة  تفاهة  العميقة، 

االأر�ض، والت�سعيدات. بالطبع، فاإن الطب�غرافيا 

كما  مف�سلة،  درا�سات  تتطلب  الكاملة  احللمية 

ينبغي ا�ستقبال مالذات تك�ن اأحيانا خا�سة جدا 

باإمكانها  عتيقة  حمطبة  الدرج،  اأعلى  خزانة،   :

احلياة  ل�سيك�ل�جيا  اإيحائية  ر���س���م  تقدمي 

املغلقة. زد على ذلك، فاإنه ينبغي على تلك احلياة 

للزنزانة  املعاك�سي  االتاهي  يف  تدر�ض  اأن 

للحياة  الكلي  االحتماء  يف  اأن��ه  بيد  وامللجاإ. 

الداخلية للم�سكن الذي منيزه يف تلك ال�سفحات، 

التي  واملخاوف  ال�سديد  الغ�سب  جانبا  �سنرتك 

اإال  نتكلم  ال  نحن  زنزانة طفل.  تغذيتها يف  يتم 

عن اأحالم اإيجابية، عن اأحالم �س�ف تع�د طيلة 

احلياة مثل نزوات ذات �س�ر بعدد وافر. باالإمكان 

اأن كل  يف هذه احلالة تقدمي كقان�ن عام ك�ن 

طفل ينزوي يرغب يف احلياة اخليالية : يبدو اأن 

ميكث  احلامل  واأن  ال�سيما  اأعظم،  تعترب  االأحالم 

دليتان  يانيت  قالت  كما  �سغرا.  اأكرث  خل�ة  يف 

 ] ]الكاتب   )Yanette Delétang– Tardif(  
)38

تارديف   �

  Edmond  Jaloux، �ض: 34( : » اإن 
)39(

اإدم�ند جال�

الكائن االأكرث انغالقا ه� حمرك امل�جات. »لقد 

املتك�ر  احلامل  جلدل  رائعة  برتجمة  ل�تي  قام 

يف عزلته وم�جات التاأمالت ال�ساردة يف البحث 

عن ال�سخامة : » عندما كنت طفال �سغريا، كانت 

لدي هنا زوايا خمباأة كانت تقدمها الربازيل يل، 

وحيث �سعيت حقيقة اإىل الت�فر على انطباعات 

�سليما،  ال�ساأم.  اأزهار   (  « البكر  الغابة  وخماوف 

مبنحه  عميقة  حياة  الطفل  مينح   .)356  : �ض 

يف   ،  Ruskin رو�سكان  ثمة  زاوي��ة.  عزلة،  مكان 

قاعة االأكل الكربى ل�الديه، ق�سى �ساعات كاملة 

. فه� يتحدث عن ذلك 
)40(

حمب��سا يف » زاويت�«�ه

احلياة  اأن  ال�اقع،  طف�لته.  ذكريات  يف  ط�يال 

تعتربان  كليهما  جدا  ال�فرية  واحلياة  املغلقة 

�رشورتي نف�سيتي. لكن قبل اأن تك�نا �سيغتي 

نف�سيتي  حقيقتي  تك�نا  اأن  جمردتي،ينبغي 

مع اإطار مع ديك�ر. من اأجل تينك احلياتي، البد 

من م�سكن وحق�ل.

احللمي  الغنى  يف  االختالف  االآن  املرء  يدرك   

يف  االأر����ض،  على  امل�سيد  ال��ري��ف  م�سكن  ب��ي 

اأر����ض م�����س���رة، يف ع��امل��ه، ث��م ال�����رشح حيث 

على  اإال  ي�سيد  مل  كملجاأ  ت�سعفنا  االأك�اخ  بع�ض 

بالط املدن ؟ اأال تعترب هذه القاعة املبلطة قب�ا 

تتكد�ض فيه �سناديق كثرية مبقدار الرباميل ؟

االآخر،  ه�  يالقي  للمخيال  فيل�س�فا  فاإن  وهكذا   

ال  ع��ذر  يتم  ف��اأن  ال���رتاب«.  اإىل  ع���دة  ال«  م�سكلة 

اأهليته، معتربا اأنه ال يعالج تلك امل�سكلة االجتماعية 

اإال على م�ست�ى نف�سية حاملة؛ �س�ف يتم اإر�ساوؤه 

اإذا ما كان قادرا فقط على اإلزام ال�سعراء كي ي�سيدوا 

وعلية.  قب�  مع  حلمية«  »م�ساكن  باأحالمهم،  لنا، 

نقيم  اأن  ذكرياتنا،  نقطن  اأن  على  ي�ساعدوننا  فقد 

التي  االألفة  يف ال�سع�ر امل�سكن، باتفاق مع رم�ز 

اإمكانية  دائمة  ب�سفة  ال�اقعية  احلياة  متتلك  ال 

تذيرها ب�سكل جيد. 

اأجل  من  ط���ال  �سفحات  على  الت�فر  ينبغي 

خلفياته،  كل  ومع  خ�سائ�سه  كل  يف  عر�ض، 

االنطباعات  اإن  حمميا.  امل��رء  يك�ن  اأن  وع��ي 

�سد  احلر،  �سد  الربد،  �سد  لها.  ح�رش  ال  اجللية 

ملجاأ  امل�سكن  يعترب  االأم��ط��ار،  �سد  العا�سفة، 

يف  خمتلفة  رواية  األف  منا  واحد  ولكل  بديهيا، 

بتنظيم  ب�سيطة.  ثيمة  حمبة  اأجل  من  ذكرياته 
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فـي

 احلمايات 

الأكثـر �سعفًا 

ُيدرك 

املرء اأحالم 

الألفة



احلماية  قيم  كل  وترتيب  االنطباعات  تلك  كل 

تقريبا  ه�  امل�سكن  ان  املرء  يدرك  �س�ف  تلك، 

العامل.  �سد  اأو   )contre – univers( ا�سطناعي  ك�ن 

املرء  يدرك  رمبا  �سعفا  االأكرث  احلمايات  ففي 

م�ساركة اأحالم االألفة. فنحن ال نفكر على �سبيل 

االأف���ل  منذ  �ساء 
رُ
ي ال��ذي  البيت  يف  اإال  املثال 

والذي يحمينا من الظلمة. على الف�ر يك�ن لدينا 

وقيم  ال�سع�رية  قيم  حدود  يف  الت�اجد  انطباع 

ح�سا�سة  نقطة  ن�سيب  اأننا  ن��درك  اإننا  واعية، 

لهل�سنة البيت الب�رشية. 

قيمة  املثال  �سبيل  على  تق�ل  وثيقة  هي  ها   

الن�ر املحمي : » لقد مت االآن عزل الظالم ب�ا�سطة 

زجاج النافذة ثم اإن هذا االأخري، فبدال من تقدمي 

بطريقة  نفخه  اخل��ارج��ي،  للعامل  دقيقة  نظرة 

االأر���ض  الثبات،  النظام،  اأن  حد  اإىل  غريبة، 

البيت؛  بداخل  جدا  م�طدة  تبدو  كانت  الرا�سخة 

خارج، على خالف ذلك الوج�د اإال النعكا�ض ن�ر 

اأ�سبحت معه االأ�سياء �سائلة، ترتع�ض ثم تتال�سى. 

insu� اأجزرية 
)41(

وولف فريجينيا  �سجلت  وقد   « 

يف  �سغرية  جزيرة  ثمة   : امل�ساءة  الغرفة   larité

الذاكرة، ذكرى معزولة يف  � ويف  الظلمات  بحر 

�سن�ات الن�سيان. متتلك الكائنات املجتمعة حتت 

تتمع  اإن�سانية  جماعة  بت�سكيل  وعيا  م�سباح 

يجدون  اإنهم  جزيرة؛  على  اأر�سي،  ت�يف  يف 

 .« اخلارجية  ال�سي�لة  �سد   « م�حدين  اأنف�سهم 

كيف ميكن الق�ل بطريقة اأف�سل اأنهم ي�ساهم�ن 

يف ق�ى �س�ء البيت �سد الظلمة املكب�تة.

 واأ�س�ار العقيق حيث تتميز امل�سابيح...

.) Saint John Perse 4 ،سانت جان بريز، رياح�(

يف اإحدى رواياته )ثقل الظالل(، ا�ستطاعت ماري 

)Mary webb(، يف ب�ساطته الق�س�ى، اأعني 
)42(

ويب 

يف هل�سنته الب�رشية ال�رشف، اإعطاء ذلك ال�سع�ر 

باأمن املاأوى امل�ساء يف و�سط الريف الليلي. اإن 

البيت امل�ساء، ه� منارة الطماأنينة احلاملة. اإنه 

ذا  ه�   « املفق�د.  الطفل  حلكاية  مركزي  عن�رش 

ب�سي�ض من ن�ر يظهر، � هناك، بعيدا جدا، بعيدا 

ال�سغري  ب��سيه  حكاية  يف  احلال  ه�  كما  جدا، 

رحلة  ال�ساأم،  اأزهار  )ل�تي،   »)Le Petit Poucet()43(

ب�سكل  نالحظ   .)272  : �ض  نيغرو،  م�نتي  اإىل 

عابر اأن الكاتب يقدم و�سفا لل�اقع مبعية �س�ر 

حكاية. ال حتدد التفا�سيل، هنا، �سيئا. عليها اأن 

اإذا مل يكن  ت�ساعف اإح�سا�سا بالعمق. فمن منا، 

له اأبا يقراأ ليال ذات �ستاء، ب�س�ت مرتفع، اأمام 

القد�ض  امللحمية[  ]الق�سيدة  املجتمعة،  العائلة 

ومع ذلك من ِمناَّ ي�ستطيع القراءة 
)44(

رة ؟ 
َّ
املحر

ال�سفحة  حم��دودة  ال  �ساردة  تاأمالت  دون  من 

الالمارتينية ؟ ال يدري املرء عرب اأي حقيقة مناخ 

حلمي، تفر�ض تلك ال�سفحة نف�سها علينا ب�سكل 

حلمي. ي�ستغل امل�سهد، نق�ل، مع ثقل الفيل�س�ف، 

]امل�سهد[  ي�ستح�رش  فه�  حلميا،  م�سبقا  راأي��ا 

اأحالما اأ�سا�سية. غري اأنه ال ميكننا اأن نعالج اإىل 

ي�م،  ذات  ا�ستعدنا  اإذا  اإال  امل�ساألة  تلك  النهاية 

من وجهة نظرنا للخيال املادي، اجلدل اخليايل 

الراهنة  اللحظة  يف  يلزمنا  اإنه  والليل.  للنهار 

االإ�سارة اإىل اأن التاأمالت ال�ساردة للبيت تك�ن يف 

حدها االأق�سى من التكثيف عندما ي�سري البيت 

امل�سيطر  لليل  وعيا  ياأتي،  ال��ذي  للم�ساء  وعيا 

� قابال  اإن وعيا م�سابها، بطريقة مفارقة  عليه. 

واأكرث  عمقا  اأك��رث  ه�  ما  كل  يحرك   �  ! للتف�سري 

الليلية  احلياة  تبداأ  امل�ساء،  منذ  بداخلنا.  خفاء 

بداخلنا. ي�سع امل�سباح املنامات التي تتاحنا 

ذاك  مذ  تلج  املنامات  اأن  بيد  انتظار،  يف حالة 

فكرنا اجللي. ويف هذه احلالة، فاإن البيت ي�جد 

اأف�سل  ذلك  فهم  يتم  �س�ف  عاملي.  ح��دود  يف 

بكثري من تميع اأحالم احلماية. �س�ف يتم اإذن 

 :  
)45(

اإىل فكر ماري ويب  اإعطاء معناه املمتلئ 

البيت حي�انا  يعترب  لهم،  بيت  ال  »بالن�سبة ملن 

مت�ح�سا حقيقيا«، لي�ض فقط حي�انا ي�رشخ يف 

بل حي�انا هائال، ي�جد يف  اله�جاء،  العا�سفة 

كل مكان، مثل تهديد ك�ين. فل� عا�ض املرء حقا 
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بالن�سبة 

ملن ل بيت 

لهم، يعترب 

البيت حيوانا 

متوح�سا 

حقيقيا



�رشاع البيت �سد العا�سفة، ف�س�ف يت��سل اإىل 

 )47(
اجلحيم   )strindberg)46(

�سرتيندبريغ مع  الق�ل 

بكامله  البيت  ينت�سب   «  :  )  210  : �ض   ،.inferno

مثل �سفينة. » تخفف احلياة احلديثة من ق�ة تلك 

اإنها تقبل بدون �سك بالبيت مثل مكان  ال�س�ر. 

جمردة  ب�سكينة  �س�ى  يتعلق  ال  االأمر  لل�سكينة، 

اإال  تن�سى  ال  فهي  �ستى.  مظاهر  تتخذ  اأن  ميكن 

]مظهرا [ واحدا : املظهر الك�ين. البد لليلنا من 
اأن يك�ن اإن�سانيا �سد الليل غري االإن�ساين : ينبغي 

غري  من  يحمينا.  البيت  حمميا.  يك�ن  اأن  عليه 

دون  االإن�ساين  الال�سع�ر  تاريخ  كتابة  املمكن 

كتابة تاريخ للبيت. 

الريف  يف  امل�ساء  البيت  ف��اإن  ال���اق��ع،  ويف   

ت�جد  القرون،  تعرب  اأدبية  ثيمة  يعترب  املهج�ر 

البيت امل�ساء مثل جنمة يف  اإن  االآداب.  يف كل 

الغابة. فهي تهدي امل�سافر التائه. ي�د املنجم�ن 

الق�ل اأن ال�سم�ض يف جمرى ال�سنة ت�سكن منازل 

تغني  با�ستمرار،  ع�رش،  االثني  ال�سماء  و�سعراء 

�س�ء امل�سابيح مثل ا�سعة جرم �سماوي األيف. اإن 

اأن ك�نها  تلك اال�ستعارات تعترب جد فقرية غري 

قابلة للمبادلة ه� ما يقنعنا بك�نها طبيعية. 

كلها  تاأخذ  ال  النافذة  مثل  متميزة  ثيمات  ثمة   

معناها اإال عندما يتم اإجناز اخلا�سية املركزية 

اإىل  ننظر  خمتبئي،  بيتنا،  يف  ن�جد  للبيت. 

عينا  احلق�ل  بيت  يف  النافذة  تعترب  اخل��ارج. 

ال�سماء  على  ال�سهل،  على  ملقاة  نظرة  مفت�حة، 

فل�سفي  مبعنى  اخلارجي  العامل  على  البعيدة، 

عميق. مينح البيت الرجل الذي يحلم خلف نافذته 

� ولي�ض يف نافذته � خلف النافذة ال�سغرية، خلف 

من  اختالفا  اأكرث  بخارج  اإح�سا�سا  العلية،  ك�ة 

الداخل ال�سيما �سخامة خ�س��سية غرفته. يبدو 

اأن جدلية االألفة والك�ن يك�ن حتديدها ب�ا�سطة 

يف  العامل  ينظر  الذي  اخلفي  الكائن  انطباعات 

  )D.H.Lawrence( 
)48(

اإطار النافذة. كتب د. ه. ل�ران�ض

، مرتجم، جزء 1، 
)49(

اإىل �سديق )ر�سائل خمتارة

�ض : 173 ( : » دعائم، اأق�ا�ض الن�افذ، مثل ثق�ب 

بي اخلارج والداخل، البيت القدمي، ت��سط حجرا 

خم�س�سا متاما لروح �سامتة، الروح التي تك�ن 

الزمن، ت�ساهد عرب  اإىل االبتالع يف تدفق  اأقرب 

تلك التق�ي�سات بزوغ فجر من بي الفج�ر...« 

تلك  اإىل  فيها  مبالغ  قيم  تقدمي  يتم  لن  �س�ف   

التاأمالت  تلك  اإىل  رة،  امل�ؤَطَّ ال�ساردة  التاأمالت 

ل 
ِّ
متاأم نظرة  ه�  التاأمل  حيث  زة  ركَّ املرُ ال�ساردة 

اأن  اأن للم�سهد رفعة معينة، فاإنه يبدو  خفي. ل� 

واالألفة،  لل�سخامة  معينة  جدلية  يعي�ض  احلامل 

حتليل حقيقي لالإيقاع احلي�ي rythmanalyse( حيث 

يعرث الكائن بالتناوب على التمدد واالأمن. 

 وكمثال على تثبيت ق�ي ملركز من اأجل اأحالم 

يحلم  �س�رة  بدرا�سة  نق�م  �س�ف  النهائية، 

 Bernardin de Saint –(
)50(

بيري   � برينارداندو�سانت 

جم�فة  �سجرة  اأ�سفل  يف  هائلة  ب�سجرة   )Pierre

اأهمية للتاأمالت ال�ساردة للمالذ  � ثيمة ذات   
)51(

والراحة. » تقدم اأعمال الطبيعة يف الغالب اأن�اعا 

على  وهكذا   : ال�قت  ذات  يف  لالنهائي  �ستى 

�سبيل املثال، ثمة �سجرة عظيمة، لها جذع كهفي 

بالالنهائي  ال�سع�ر  متنحنا  بالطحلب،  ومغطاة 

العل�.  يف  بالالنهائي  ]ال�سع�ر[  كل  الزمن،  يف 

ما  فاإذا  نع�سها.  مل  لع�س�ر  تذكارا  متنحنا  اإنها 

امتداده،  يف  الالنهائي  اإىل  ]ال�سجرة[  ان�سمت 

اأغ�سانها  ع��رب  ن���رى،  عندما  احل���ال  ه���  كما 

احرتامنا  فاإن  �سا�سعة،  م�ساحات  اإىل  املعتمة، 

املختلفة  التالل  اأي�سا  ذلك  اإىل  ن�سيف  ي��زداد. 

ومع  ال�ديان  عمق  مع  تتناق�ض  التي  لكتلتها، 

التي  اجلليلة،  غ�سقها  اأن���ار  امل��روج؛  م�ست�ى 

واإح�سا�ض  ال�سماوات؛  بزرقة  وت�ستهرت  تتعار�ض 

احلماية  اأفكار  خالل  من  ت�طده  الذي  ب�ؤ�سنا، 

كمثل  الرا�سخ  جذعها  �سمك  يف  لنا  تقدمه  التي 

لكاأن  رياح  املهتزة  اجلليلة  قمتها  ويف  جرف، 

ع�سفها املهيب يت�رشب اإىل عذاباتنا. اإن �سجرة 

باأي  اأدري  ال  لنا  ت�حي  ات�ساقاتها،  كل  ما، مع 
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فـي

 قلب ال�سجرة 

يكون 

التاأمل ال�سارد 

هائال



اأن   )Pline(  
)52(

بلين��ض يق�ل  كذلك  ديني.  ت�قري 

االأ�سجار �سكلت اأوىل معابد االآلهة. » 

الأنها  الن�ض،  يف  جملة  اإىل  االنتباه  لفتنا  لقد   

املحمي  ال�سارد  التاأمل  �سلب  يف  اأنها  لنا  تبدو 

الكهفي  اجلذع  ذلك  اإن  املعظم.  ال�سارد  والتاأمل 

منذ  حلمي.  بيت  ملجاأ،  ه�  بالطحلب،  املغطى 

خالل  م��ن  املج�فة،  ال�سجرة  اإىل  رائ��ي��ا  االآن 

ال�سدع؛ يراوده، بدقة،  اإىل  التاأمل، ين�سل احلامل 

اإح�سا�ض  البدائية،  ال�س�رة  منفعة  خ��الل  من 

باالألفة، باالأمن، باحلماية االأم�مية. فه� ي�جد 

اإذا يف مركز ال�سجرة، يف مركز ماأوى، وانطالقا 

من مركز االألفة ذلك، الذي ميلكه ه� مراأى ووعي 

. منظ�رة من اخلارج، حتى 
)53(

ب�سخامة العامل 

يف ملجئها ]ال�سجرة[ البهي، ال وج�د ل�سجرة ال 

متنح �س�رة » لالنهائي، يف �سم�ه ». ومن اأجل 

ال�سع�ر بذلك الالنهائي، ال بد اأوال اأن يتم تخييل 

ت�ساد  الكهفي.ثمة  اجل��ذع  يف  انح�سارالكائن 

هناك اأكرث اأهمية من تلك الت�سادات التي اعتاد 

برينار دو �سانت � بيري تط�يرها. لقد اأ�رشنا يف 

املتعددة  املتخيلة  القيم  اإىل  املرات  من  العديد 

للتج�يفات ال�سيقة مثل مالذات حلمية. غري اأنه 

يف قلب ال�سجرة يك�ن التاأمل ال�سارد هائال. ومبا 

اإنها  جدا.  ق�ي  احلامي  فاإن  كفاية،  حممي  اأين 

حماية  اإنها  امل�ت.  وتابه  للع�ا�سف  تت�سدى 

هنا  ال�سجرة  لي�ست   : الكاتب  بها  يحلم  �ساملة 

م�ست�دعا ب�سيطا للظل �سد ال�سم�ض، ولي�ست كذلك 

قبة ب�سيطة �سد االأمطار. �س�ف لن منتلك اأحالم 

نفعية.  قيم  عن  بحثنا  ما  اإذا  احلقيقية  ال�ساعر 

�سجرة  � بيري  �سانت  �سجرة بريناردان دو  تعترب 

ك�نية، مثل بل�ط فريجينيا وولف. اإنها ت�ستدعي 

اإنها �س�رة تنمينا. لقد وجد  م�ساهمة يف ك�ن. 

الكائن احلامل مالذه احلقيقي. يف باطن ال�سجرة 

حلم  تابعنا  الكهفي،  اجلذع  مركز  يف  املج�فة، 

�سخامة را�سخة. اإن ذلك املالذ احللمي ه� مالذ 

ك�ن. 

 �س�ف نق�م ب��سف التاأمالت ال�ساردة املركزية 

ثمة  امل��رك��ز.  عزلة  يف  احل��امل  يتما�سك  حيث 

تاأمالت �ساردة اأكرث انفتاحا متنحنا �س�ر البيت 

ب، البيت املفت�ح. و�س�ف نرى كمثال على 
ِّ
املرح

 Atharva – 
  

)54(
ذلك يف بع�ض تراتيل االآتارفا � فيدا

االأركان  اأربعة، يف  اأب�اب  الفيدي  للبيت   «  .Véda

االأ�سا�سية، ثم يق�ل الن�سيد : 

من ال�رشق، حتية لعظمة الك�خ !

من الظهرية، حتية... ! 

من الغرب، حتية... !

من ال�سمال، حتية... ! 

من النظري ،nadir حتية... !

من �سمت الراأ�ض، حتية... ! 

يف كل مكان، حتية لعظمة الك�خ ! 

على  امل��رء  با�ستح�اذ  الك�ن.  مركز  ه�  الك�خ 

 «  : البيت  على  �سيدا  نف�سه  من  جاعال  العامل 

واأر���ض،  �سماء  بي  امل���ج���د  االم��ت��داد  بف�سل 

الذي  الف�ساء  البيت املاثل هنا؛  اأت�سلم، با�سمك، 

بطنا  منه  اأجعل  غام�ض،  لكرب  كقيا�ض  ي�ستعمل 

منه،  وب��اإرادة  لفائدتي،  تفنى  ال  لكن�ز  �سخما 

اأت�سلم الك�خ...«  

حماية  اإن  املنافع.  تتمركز  املركز  هذا  ففي   

قيمة ما، ه� حماية لكل القيم. ويق�ل الن�سيد يف 

الك�خ اأي�سا : 

 ،)Agni(  )56(
)soma(، مكان اآجني 

 )55(
   خزان للج�سد 

اإقامة وكر�سي ال 

اأيتها  ه��ذا،  كل  اإن��ك  االآل��ه��ة،  كر�سي  العقيالت، 

االآلهة، اأيها  الك�خ.

 من ثم فاإن البيت احللمي يعترب �س�رة ت�سبح، 

يف التذكر واالأحالم، ق�ة حماية. اإنه مل يعد اإطارا 

ففي  لها.  �س�ر  على  الذاكرة  تعرث  حيث  ب�سيطا 

العي�ض  لنا  يحل�  وج���د،  له  يعد  مل  الذي  البيت 

مرة اأخرى الأننا نق�م فيه ببعث، غالبا دون اأن 

اإنه  للتعزية.  ديناميكا  جيدا،  تف�سريا  ذلك  نف�رش 

يحمينا، اإذا فه� ال يزال ي�سدد من عزمنا. يحتمي 
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ال  ال�سع�رية  قيم  ال�سع�رية،  بقيم  ال�سكن  فعل 

الال�سع�ر،  طمر  باالإمكان  الال�سع�ر.  ين�ساها 

دون اقتالعه. من اجلانب االآخر فاإن االنطباعات 

لغريزة  فيها  املبالغ  واالإ�سباعات  ال�ا�سحة 

اأحالم ترغب يف  اأكرث عمقا،  اأحالم  املالك، ثمة 

تثبيت  على  عمل  اأن  بعد   ،)Jung( ي�نغ  التجذر. 

واحدة من تلك االأنف�ض امل�رشدة التي ت�جد دائما 

يف منفى على االأر�ض، ن�سحها من اأجل غايات 

حتليل نف�سية، بحيازة قطعة من حقل، زاوية يف 

غابة، اأو على االأ�سح بيت �سغري يف طرف ق�سي 

الإرادة  �س�ر  منح  اأجل  من  هذا  كل  حديقة،  من 

التجذر، االإقامة. )57مكرر ( تنزع تلك الن�سيحة 

اإىل ا�ستثمار طبقة عميقة من الال�سع�ر، وحتديدا 

النم�ذج البدئي للبيت احللمي. 

القارئ.  انتباه  نلفت  فاإىل ذلك اجلانب خا�سة   

ينبغي  اأخرى  ع�امل  ثمة  احلال،  بطبيعة  لكن، 

ذات  ل�س�رة  �ساملة  درا�سة  اأج��ل  من  فح�سها 

اأهمية مماثلة ل�س�رة البيت. فل� قمنا على �سبيل 

املثال بدرا�سة متيقظة لرواية مثل البيت لهرني 

  Henri Bordeaux. فاإن ذلك الفح�ض �س�ف 
)58(

ب�ردو

االأنااالأعلى.  طبقة  لل�س�ر،  اأخ��رى  طبقة  يحدد 

وي�سكل البيت هنا منفعة العائلة. اإنه م�س�ؤول عن 

حماية العائلة. ال�سيما واأن رواية هرني ب�ردو 

تعترب من وجهة النظر تلك ذات اأهمية حيث اأن 

العائلة متت درا�ستها يف �رشاعها بي االأجيال 

اإىل  اأعاد  الذي  وابنه  ينهار  البيت  ترك  اأب  بي 

البيت ال�سالبة والن�ر. يف هذا امل�سلك، �س�ف يتم 

من  حتلم  التي  االإرادة  عن  ف�سيئا  �سيئا  التخلي 

تتنباأ.  التي  االإرادة  من  تفكر،  التي  االإرادة  اأجل 

يتم الدن� من مملكة �س�ر واعية اأكرث فاأكرث. لقد 

اأنف�سنا مبهمة غاية يف الدقة هي درا�سة  األزمنا 

ال  جعلنا  الذي  ال�سبب  وه�  �سمما.  االأكرث  القيم 

نلح على اأدب البيت العائلي.

�س�ب  االت��اه  نف�ض  اإىل  االه��ت��داء  باالإمكان 

االأم.  البلد  اإىل  الع�دة  �س�ر  يف  الالواعية  القيم 

بها  اأحلقنا  ل�  اآخر  اتاه  اإىل  ذاتها  ال�سفر  فكرة 

االأم.انده�ض  البلد  اإىل  للع�دة  التكميلية  الفكرة 

»ي�سعى   : م�سافر  تقلب  من   )Courbet(  
)59(

ك�ربيه 

اإىل  اإذا  يفتقد  فه�   ! امل�سارق  يف   : امل�سارق  يف 

م�سقط الراأ�ض ؟ « 

اإىل البلد االأم، ول�ج بيت م�سقط الراأ�ض،   الع�دة 

مت  قد  تعززها،  التي  الب�رشية  الهل�سنة  كل  مع 

النف�سي  التحليل  خالل  من  ]الع�دة[  متييزها 

ذلك  كان  ومهما  االأم.  اإىل  كع�دة  الكال�سيكي 

مفرطا  يظل  ذل��ك  مع  فه�  م�رشوعا،  التف�سري 

بتاأويل  فائقة  ب�رشعة  يتم�سك  اإنه  ال�سماكة،  يف 

االختالفات  م��ن  الكثري  مبح�  ي��ق���م  �سامل، 

ب�سيك�ل�جيا  بالتف�سيل  تنري  اأن  ينبغي  التي 

القب�ض  جدا  املهم  من  يك�ن  �س�ف  الال�سع�ر. 

على كل �س�ر احل�سن االأم�مي وفح�ض جزئية 

ا�ستبدال ال�س�ر. �س�ف نرى اإذن اأن للبيت رم�زه 

اخلا�سة ول� قمنا بتط�ير كل الرمزية املتباينة 

للقب�، العلية، املطبخ، املمرات، املحطبة...فاإننا 

اأن  الرم�ز املختلفة، �س�ف نرى  ا�ستقالل  نتبي 

ال�سع�رية.  قيما  ي�سم  قيمه،  بهمة  ي�سيد  البيت 

ولال�سع�ر ه� اأي�سا فن عمارة من اختياره. 

 اإن حتليال نف�سيا مزخرفا ينبغي اإذن درا�سة لي�ض 

اإن الهل�سنة  فقط قيمة التعبري. بل �سحر التعبري. 

الت�ساقية  ق�ة  نف�سه  ال�قت  يف  هي  الب�رشية 

م�ساعف،  ب�سكل  تعمل  تعمل،  اإنها  تبدل.  وق�ة 

كل  ب�سيطة  �س�را  يكت�سف�ن  الذين  ال�سعراء  لدى 

كبار  ذلك فهي جديدة. ال يخطئ  الب�ساطة ومع 

ففي  الالواعية.  االختالفات  بخ�س��ض  ال�سعراء 

تقدميه اجلميل للطبعة احلديثة الأ�سعار ميل�زت�ض 

اإىل   )Edmond Jaloux( جال�  اإدم�ند  اأ�سار   ،))Milosz

االأم  اإىل  الع�دة  فريد،  ق�سيدة متيز، مع و�س�ح 

والع�دة اإىل البيت.
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)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



القل�ب  اأن�ار  »م�سارق  يف   
)1(

اغ
ّ
الدب ابن  يكن  مل 

يف  التنظري  اإىل  يهدف  الغي�ب«   اأ�رشار  ومفاحت 

واللذائذ  االأذواق  اأو يف  م�سائل اجلمال واجلالل، 

وامل�ساعر اجلمالية. بل مل يكن يهدف اإىل مقاربة 

واأخ��رياً  اأواًل   
ّ
معني فه�  اأ�ساًل؛  اجلمايل  احلقل 

باملحبة االإلهية، وما يدخل فيها، ويتنافر معها، 

ويرتّتب عليها يف الطريق العرفاين اإىل الل. فكان 

الأحدهم  �س�ؤال  عن  م�ستفي�سًا  ج�ابًا  ذاك  كتابه 

اأن يبّي،  اأراد فيه  ح�ل ذلك الطريق دون �س�اه؛ 

ده 
ّ
يتزو اأن  ينبغي  الذي  الزاد  امل�ستطاع، ما  قْدر 

التي  املقامات  اأو  املحّطات  وما  فيه،  ال�سالك 

ميكن اأن يرتّقى بها، وما امل�ساعر ال�جدانية التي 

�س�ف يتقّلب فيها من حال اإىل حال، حتى ي�سل 

اإىل مبتغاه االأ�سمى، وه� العي�ض يف »عامل الن�ر« 

اأن  �ساألتني  فقد   « ��اغ: 
ّ
ال��دب ابن  يق�ل  القد�سي. 

اأك�سف لك عن حقيقة ال�سل�ك اإىل جناب االأحباب، 

وال��س�ل اإىل ح�رشة اجلمال االإلهي التي حت�م 

الن�ر االأعلى،  القل�ب واالألباب، وم�ساهدة  عليها 

وال�ق�ف  االأ�سنى،  االأرفع  العامل  وحما�سن �س�ر 

�ى، فاأجبترُك اإىل ذلك بقدر  يف ال�ادي املقّد�ض طرُ

م 
َّ
املق�س ما تقت�سيه احلال وي�ساعد عليه اخلاطر 

.
)2(

عطيه املقال«
رُ
وي

غري اأنه يف اإجابته ال�س�فية تلك اأجاب عن الكثري 

من  كبرياً  ع��دداً  وعالج  اجلمالية،  امل�سائل  من 

ال�سلة  ذات  الفكرية  واالأطروحات  امل��س�عات 

بنظرية اجلمال العام، بح�سب امل�سطلح احلديث، 

بالرغم من اأنه مل يخرج عن م��س�عه االأ�سا�ض، 

اأو  امل������س���ع��ات  م��ن  غ��ريه  اإىل  ي�ستطرد  ومل 

الق�سايا. بل اإنه حافظ على م�ساره ال�س�يف يف 

املحبة االإلهية مفه�مًا و�سع�راً و�سل�كًا ومقامًا، 

الذي  ال�س�يّف  امل�سار  الكتاب. ولكن  عرب ف�س�ل 

فكرية  طبيعة  ذا  ك��ان  التاأليف،  يف  انتهجه، 

ع�لج  جمايل  م�سار  ذات��ه  يف  ه�  اأو  جمالية، 

ا�سطالحية  وباأدوات  عرفانية،  �س�فية  بطريقة 

الكالم  فكان  باجلمايّل؛  العرفاين  فيها  يلتب�ض 

اغ، كالمًا على 
ّ
على املحبة االإلهية، لدى ابن الدب

ي وال�سالكي 
ّ
اجلمال املطلق، والكالم على املحب

قي اجلمال واملغرمي 
ّ
ه� نف�سه الكالم على متذو

واملقامات  االأح����ال  على  الكالم  ه�  وك��ذا  ب��ه، 

اجلمالية  بالتجارب  اأ�سبه  بدت  التي  ال�س�فية 

املتفاوتة بح�سب الذوات وامل��س�عات واخلربات 

والظروف.

اأما على �سعيد  االإجمال.  ذلك على �سعيد  نق�ل 

اجلمال  عند  اغ 
ّ
الدب ابن  ت�ّقف  فقد  التف�سيل، 

ي منها واملعن�ي 
ّ
باأن�اعه وم�ست�ياته كافًة، احل�س

واالإل��ه��ي،  واالإن�����س��اين   
ّ
والطبيعي وال��روح��اين، 

د واملطلق؛ وت�ّقف كذلك 
ّ
 والكّلي واملقي

ّ
واجلزئي

لقية للجمال يف  عند االآثار النف�سية وال�سل�كية اخلرُ
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لدى ابن الدّباغ

�سعد الدين كليب *

نظرية اجلمال العام

*  ناقد وأكاديمي من سورية 



الرتبية اجلمالية؛ مثلما ت�ّقف عند  اأي  النف��ض، 

الكمال واالعتدال،  العالقة بي اجلمال وكلِّ من 

وما  والعظمة،  بالكمال  وعالقته  اجلالل  وعند 

ال�جدانية؛ وكذلك فقد  يّت�سل بهما من امل�ساعر 

اأ�سهب يف احلديث عن طبيعة العالقة بي اجلمال 

املادة  وبي  املختلفة،  مب�ست�ياتهما  واملحبة 

اأن�اع اجلماالت  الروح يف  اأو  وال�س�رة واملعنى 

اجلمالية  التجربة  عند  اأي�سًا  وت�ّقف  واأ�سكالها؛ 

وح�سيلتها  املختلفة  ب�رشوطها  امل�ساهدة  اأو 

اإىل احل�ا�ض والق�ى  اإ�سافة  واللّذوية،  ال�سع�رية 

التي ت�ست�عب تلك االأن�اع واالأ�سكال... اإلخ.   

االأن�ار« مرجعًا  اإّن ما �سلف يجعل من »م�سارق 

يف  مرجعًا  يجعله  ما  بقدر  اجلمايل  احلقل  يف 

املرجع  اأّن��ه  اإىل  نذهب  ولعّلنا  ال�س�يف.  احلقل 

نظرية  اإىل  بالن�سبة  القدمي،  تراثنا  يف  االأ�سا�ض 

اأ�سبقية  اإىل  ذلك  يع�د  العام حتديداً. وال  اجلمال 

ما  اإذا  ن�سبيًا،  متاأّخر  فه�  الزمنية،  اغ 
ّ
الدب ابن 

مثاًل،  الغزايل  اأو  الت�حيدي  اأو  بالفاربي  قي�ض 

هذا  يف  اخلا�سة  اجتهاداته  اإىل  اأي�سًا  يع�د  وال 

الدرجة  يف  يع�د  واإمن��ا  اأهميتها؛  على  ال�ساأن، 

االأوىل اإىل اأّن اأطروحاته يف »م�سارق االأن�ار« قد 

مبختلف  القدمي،  العربي  الفكر  باأطراف  اأحاطت 

اخلا�سة  اجلمالية  وق�ساياه  وم�سائله  مفاهيمه 

جمم�عًا  جنده  ال  ما  وه�  ال�س�اء.  على  والعامة 

كّله يف مرجع اآخر؛ اإذ اإّن معظم املراجع الرتاثية 

التي تنط�ي على الفكر اجلمايل غالبًا ما تكتفي 

منه ببع�ض امل�سائل دون بع�ض، اأو تكتفي بف�سل 

�ض فيه الأذواق اجلمال اأو االآراء العامة 
ّ
واحد تتعر

اأحيانًا،  �سة 
ّ
متفح اأو  متاأنية  نظرة  دون  ح�له، 

يرتك  يكد  مل  ال��ذي  االأن����ار«  »م�سارق  بخالف 

اجلمايل  الفكر  اأطروحات  من  واردة،  وال  �ساردة 

ال�سائدة يف ع�رشه، اإال وعاجلها باإ�سهاب حينًا، 

»م�سارق  وك��اأّن  اآخ��ر؛  حينًا  تلميح  اأو  وباإيجاز 

االأن�ار« جاء تلخي�سًا لذلك الفكر وتت�يجًا له يف 

ال�قت نف�سه.

نظرية  على  اقت�رشا  وتت�يجه  تلخي�سه  لكّن 

 
ّ

باأي الفّن  بنظرية  امل�سا�ض  دون  العام،  اجلمال 

م�ست�ى من امل�ست�يات؛ فبالرغم من كرثة التمّثل 

، ومن التمثيل اأحيانًا 
)3(

بال�سعر يف م�سارق االأن�ار

اغ مل 
ّ
بالفن�ن ال�سمعية والب�رشية، فاإّن ابن الدب

الفن�ن،  من  فّن   
ّ

اي نقديًا  اأو  نظريًا  فيه  يعالج 

- ال�س�يّف، يف 
ّ

الفكري واإمنا حافظ على م�ساره 

االأث��ري،  م��س�عه   
ّ

مت�ض التي  الق�سايا  معاجلة 

ولذلك  اإليها.  والطريق  االإلهية  املحبة  وه��� 

املرجع  اأنه  على  االأن���ار  مل�سارق  اعتبارنا  فاإّن 

على  يق�م  القدمي  اجلمايل  الفكر  يف  االأ�سا�ض 

الفن  نظرية  دون  العام  اجلمال  بنظرية  عنايته 

ال  ذلك  اأّن  البدهي  ومن  مثاًل.  ال�سعر  نظرية  اأو 

ي�ؤّكدها  اإنه  بل  االأن���ار.  م�سارق  قيمة  من  يقّلل 

اأو   
ّ
االأرُم النظرية  اإىل  الكّلي  الن�رشافه  ويعّززها، 

االأ�سل يف الفكر اجلمايل.    

اجلمالية  اغ 
ّ
الدب ابن  اأطروحات  اأّن  من  وبالرغم 

تن�س�ي حتت اخلطاب ال�س�يف- العرفاين، فاإنها 

اأ�سكال  مبختلف  اجلمايل  الفكر  ال�ستيعاب  تت�سع 

اخلطاب فيه، من كالمية وفل�سفية وفقهية؛ اإذ اإنه 

ا�ستفاد من جممل ما �سبقه من اأفكار واأطروحات 

جمالية، منذ القرن الثالث الهجري حتى زمنه يف 

القرن ال�سابع للهجرة؛ ولذلك ال غرابة يف اأن جند 

حامد  والأبي  �سينا،  وابن  للفارابي  اأ�سداء  لديه 

اأ�سداء  جند  مثلما  االأندل�سي،  حزم  وابن  الغزايل 

الفار�ض  واب��ن  كاحلالج  ال�سابقي  للمت�س�فة 

لديه  اأّن جند  اأي�سًا يف  بل ال غرابة  وابن عربي. 

اأ�سداء الأفالط�ن واأفل�طي، وال�سيما مبا يّت�سل 

ل، ونظرية الفي�ض التي اعتمدها ابن  ثرُ بنظرية املرُ

اغ، مثلما اعتمدها قبله الفال�سفة واملت�س�فة 
ّ
الدب

.
)4(

امل�سلم�ن بطرائق متعّددة وخمتلفة

اغ اإذاً ميّثل اخلطاب اجلمايل العرفاين 
ّ
فابن الدب

العربي  اجلمايل  اخلطاب  ما ميّثل  بقْدر  اخلا�ض 

يف  فيكمن  اخلا�ض  اخلطاب  متثيله  اأم��ا  العام. 

اجلمال  وعي  يف  املّتبعة  العرفانية  املنهجية 
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توّقف ابن 

الدّباغ عند 

اجلمال 

باأنواعه 

وم�ستوياته 

كافًة



منها  االإ�سرتاتيجية  اأو  الق�سدية  ويف  واجل��الل، 

ال�س�فية  اال�سطالحات  ويكمن كذلك يف  اأي�سًا، 

االإل��ه��ي،  اجل��م��ايل  م��س�عها  ا�ست�عبت  التي 

ال�جدانية  وامل�ساعر  اإل��ي��ه،  ال��س�ل  وط��رائ��ق 

اخلطاب  متثيله  اإىل  بالن�سبة  واأما  به؛  املرتبطة 

طرحه  مم��ا  الكثري  اعتماده  يف  فيكمن  ال��ع��ام 

واجلالل  اجلمال  �ساأن  يف  والفال�سفة  املتكّلم�ن 

حيث  م��ن  بهما  يرتبط  اأو  منهما  ع 
ّ
يتفر وم��ا 

اأي  واحل���ا���ض؛  واللذائذ  وامل�ساعر  اخل�سائ�ض 

الثقافة  اأو  البدهية«،  »املق�الت  اعتماد  مّت  اأنه 

اجلمالية ال�سائدة يف اخلطاب العام، يف حي مّت 

اجلماالت  وعي  يف  العرفانية  املنهجية  اعتماد 

يك�ن  وبذلك  ورائهما.  من  والعامل  واجل��الالت، 

اأو  اغ قد قام بتط�يع املق�الت البدهية 
ّ
ابن الدب

تخدميها لتلك املنهجية، فبدت وكاأنها نتاجها، 

وما هي كذلك يف االأ�سل.

اأ�سول اجلمال:

م�ستمّدة  عرفانية  بدهية  من  اغ 
ّ
الدب ابن  ينطلق 

تراتبية  حتديد  يف  اأ�سا�سًا،  الفي�ض  نظرية  من 

االإلهي  الن�ر  اأّن  ف��ريى  معًا.  واجل��م��ال  اخللق 

واجلمال  واحلياة  ال�ج�د   
ّ
�رش ه�  الذي   

ّ
القد�سي

والكمال قد اأ�رشق على العامل كّله، فكانت الذوات 

اأو  التجّلي  هي  املالئكة،  اأي  العارفة،  العاقلة 

ذلك  منها  �رشى   
ّ
ثم له؛  االأول  اجلمايل  الظه�ر 

هي  التي  االإن�سانية  النف��ض  ع��امل  اإىل  الن�ر 

 
ّ
ثم الثاين؛  الظه�ر  ه�  وه��ذا  روحانية،  ج�اهر 

بعد ذلك �رشى منها، اأي من النف��ض، اإىل اأبدانها 

ال�رشيان.  خامتة  هي  التي  املعتدلة،  االآدم��ي��ة 

ولذلك فاإّن االأبدان تقبل الن�ر وال تنري، بخالف 

كّل  التي  االإن�سانية  والنف��ض  العارفة  ال��ذوات 

معًا.  ومنري  م�ستنري  اأنه  اأو  دونه،  ما  ينري  منها 

وباالأبدان تكتمل دائرة اخللق واجلمال واملحبة؛ 

التجليات ذات  اإىل املحبة فاإّن تلك  اأما بالن�سبة 

اأو  املحبة  على  اأ�ساًل  تق�م  اجلمالية  الطبيعة 

الع�سق؛ اإذ تبتهج الذوات والنف��ض مبا ح�سل لها 

ق اإىل م�ساهدة اجلالل االإلهي، 
ّ
من اجلمال، وتت�س�

فهي دائمًا يف حمبة اأو يف ابتهاج ي�س�به القهر. 

} را: 23/ 24{.
ه��� �رشيان  ال���ذي  ال�����رشي��ان  ذل��ك  وب��ن��اء على 

ومع�س�ق،  عا�سق  الك�ن  يف  ما  فكّل  »جمايل«، 

جمال،  من  فيه  مبا  ف�قه  اأو  قبله  ملا  عا�سق 

جمال  من  فيه  مبا  دونه  اأو  بعده  ملا  ومع�س�ق 

اغ بثنائية الع�سق تلك 
ّ
اأي�سًا5. واإذ يكتفي ابن الدب

فيما بي اجل�اهر الروحانية والنف��ض االإن�سانية 

وكذلك احلي�انات، اأي بي ذوات االأنف�ض وذوات 

يف  حتى  تقريرها  اإىل  ���س���اه  يذهب  االأرواح؛ 

اجلمادات، ف� »العالقة« بي احلديد واملغناطي�ض 

مثاًل هي ن�ع من الع�سق !. } را: 26/ 27{.

ذلك  كّل  يف   
ّ
ال�رش ه�  الذي  القد�سي  للن�ر  ولكن 

التي  الكين�نات  باختالف  تختلف  منعك�سات 

الظه�ر،  يف  متفاوتًا  يجعله  ما  وه�  ت�ستقبله، 

 :
ّ

يتغري وال  يتفاوت  ال  واح��داً  ك�نه  من  بالرغم 

كان  واإن  االإلهي،  الن�ر  اأّن  هذا  من  ر 
ّ
تقر »فقد 

اآثاره يف الذوات الختالفها،  واحداً، فقد اختلفت 

واحل��ي��اة  ال���ج���د  �سفة  منه  قِبلت  ها  فبع�سرُ

ة واجلمال، وهي الذوات العارفة 
ّ
واملعرفة واملحب

ال�ج�د  �سفة  منه  قِبلت  ها  وبع�سرُ الكاملة، 

رها 
ّ
تدب التي  االأج�سام  وهي  واجلمال،  واحلياة 

ها قِبلت ال�ج�د واجلمال،  االأنف�ض العارفة، وبع�سرُ

ها مل تقبل  وهي اأج�سام احلي�ان والنبات، وبع�سرُ

وهي  خا�سًة،  ال�ج�د  �سفة  اإال  الن�ر  هذا  من 

ح�سل  واإمنا  ذاتها،  يف  املظِلمة  اجلماد  اأج�سام 

لمة  �ضٌّ به ظهرت من ظرُ
َ
لها من الن�ر ال�ج�دي ر

اأجنا�سها ال�سرتاكها يف  تنا�سبت مع  العدم، وبه 

ال�ج�د.«}25/ 26{.

 التي ت�سمل 
)6(

نلحظ، يف هذه الرتاتبية ال�ج�دية

اأّن  كافة،  واجل�سمانية  الروحانية  امل�ج�دات 

ما  جميعًا،  بينها  امل�سرتك  العن�رش  ه�  اجلمال 

ال�ج�د.  ب�سفة  اإال  حتظ  مل  التي  اجلمادات  خال 
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وفق  يت�سّكل  ملا  �سفة  ذل��ك،  بح�سب  فاجلمال، 

�س�رة ما، ب�رشف النظر عن املادة التي يت�سّكل 

منها، وهل هي مادة ح�سية اأو عقلية اأو روحانية؛ 

فما ال يت�سّكل ب�س�رة ال جمال فيه، كما هي حال 

�س�رة  ال  غْفل،  مادة  د 
ّ
جمر هي  التي  اجلمادات 

لها. 

بال�رشروة،  ذات جمال  اإذاً،  ة، 
ّ
احلي فامل�ج�دات 

ا�ستقبالها  بح�سب  فيها  االإلهي  الن�ر  ل�رشيان 

جمالها،  يك�ن  اال�ستقبال  ذلك  وبح�سب  اإي��اه، 

ويك�ن التفاوت والتفا�سل فيه؛ فكما اأّن ال�ج�د 

قائم على التفا�سل، فاإّن اجلماالت هي االأخرى 

قائمة عليه؛ وال ميكن فهم التفا�سل اإال من خالل 

اأن  وج���دي  ن�ع  ي�ستطيع  فما  القب�ل،  طبيعة 

يقبله ال ي�ستطيع قب�له ن�ع اآخر، وما يقبله فرد 

فتتعّدد  اأي�سًا.  اآخر  فرد  يقبله  ال  الن�ع  ذلك  من 

بي  فيما  القب�ل،  بح�سب  وتتفاوت،  اجلماالت 

االأن�اع، وفيما بي االأفراد من كّل ن�ع على حدة.

اجل��م��ادات  البحت-  امل��ادي��ة  امل���ج���دات  اأم��ا 

اأن العّلة يف عدم ا�ستمالها  ح  حتديداً- فقد ت��سَّ

على اأي م�ست�ى من م�ست�يات اجلمال تكمن يف 

ذلك  اغ 
ّ
الدب ابن  يقل  مل  واإن  ال�س�رة-  انعدام 

انعدام  يعني  ال�س�رة  انعدام  اأّن  ومبا  حرفيًا- 

بدهيًا  يفرت�ض  ذلك  ف��اإّن  التمايز،  اأو  الفردية 

من  اجلمادات   
ّ
خل� يف  اثني،  �سببي  هنالك  اأّن 

الفردية  وانعدام  ال�س�رة  انعدام  وهما  اجلمال، 

للم�ج�د  يك�ن  اأن  هنا،  بالفردية،  ونق�سد  معًا. 

ينتمي  الذي  الن�ع  اإط��ار  يف  بذاته،  قائم  كيان 

اإليه، مما ال جنده يف املعدن اخلام مثاًل، يف حي 

جنده يف النبات واحلي�ان واالإن�سان جميعًا7.

 واالأ�سباب:  
ّ
اجلمال: ال�رش

القابل  بطبيعة  اإذاً،  م�رشوط،  اجلمال  قب�ل  اإّن 

وخ�سائ�سه الروحانية واجل�سمانية، غري اأّن لتلك 

مبفه�م  وثيقًا  ارتباطًا  واخل�سائ�ض  الطبيعة 

واحلياة  ال���ج���د  يف  االأ���س��ل  ه�  ال��ذي  الكمال 

على  يح�ز  ال  فما  واجل��الل.  واجلمال  واملحبة 

اأّن  وكما  اأ���س��اًل؛  ي�جد  ال  به  اخلا�ض  الكمال 

للجمال اأن�اعًا وم�ست�يات، فللكمال اأي�سًا اأن�اعه 

الكمال ه�  التن�ع يف  اأّن  االأدّق  بل  وم�ست�ياته. 

واجلماالت  امل�ج�دات  ع 
ّ
تن� يف  االأول  ال�سبب 

يف  البدهية  امل�سّلمات  من  واح��دة  وه��ذه  كلها. 

تراثنا الفكري عامة.

»ح�س�ر  باأنه  الكمال  مفه�م  اغ 
ّ
الدب ابن  ف 

ّ
يعر

جميع ال�سفات املحم�دة لل�سيء. وه� ينق�سم اإىل 

اجتماع حما�سن  فه�  الظاهر  اأما  ظاهر وباطن. 

يختلف  وه���  بها،  الالئقة  االأج�����س��ام  �سفات 

ما  بح�سب  �سيء  كّل  فكمال  ال��ذوات،  باختالف 

يليق به، فالذي يكمل به �سيء غري الذي يكمل به 

ل ذات االإن�سان 
ّ
�سيء غريه، فاإّن ال�سفات التي تكم

هي  وكذا  احلي�ان«}39{.  ذات  ل 
ّ
تكم التي  غري 

احلال بي احلي�ان والنبات، وفيما بي االأجنا�ض 

كافة. بل اأع�ساء البدن كّلها. اأما الكمال الباطن 

فه� »اجتماع ال�سفات الفا�سلة يف االإن�سان على 

عه بها، وال�سفات الفا�سلة العقلية 
ّ
اعتدالها وتطب

 وهي: احلكمة والعّفة 
ٌ
كثرية، ولكّن اأمهاتها اأربع

. }41{»
)8(

وال�سجاعة والعدالة.

ومبا اأّن الكمال ه� �سبب اجلمال، فال ميكن لهذا اأن 

ع فيما يّت�سف بالنق�سان، فلي�ض للناق�ض  يت��سّ

اغ 
ّ
الدب اب��ن  تعريف  اأّن  غري  جمياًل.  يك�ن  اأن 

النح� يجعله ملتب�سًا باجلمال،  للكمال على هذا 

اإّن  اإذ  االآخر؛  من  ز 
ّ
يتمي منهما  ال�احد  يكاد  فال 

ال�سفات  اجتماع  اأنه  على  عامة  الكمال  تعريف 

املحم�دة لل�سيء، اأو تعريف الكمال الظاهر على 

الالئقة  االأج�سام  �سفات  حما�سن  اجتماع  اأن��ه 

بها، ه� تعريف للجمال عامة اأو للجمال الظاهر 

اأو حما�سن �سفات  خا�سة. فال�سفات املحم�دة 

االأج�سام هي حتديد للجمال، ولي�ض للكمال الذي 

كان ابن �سبعي قد حّدده بق�له: »حدُّ الكمال ه� 

، واإىل 
)9(

الذي ال يقبل الزيادة ويختّل بالنق�سان«

وقبلهما  اأي�سًا،   
)10(

عربي ابن  ذهب  التحديد  هذا 

 لنق�سان 
ٌّ
كان ابن �سينا قد ذهب اإىل اأنه »يقال �رش
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كّل �سيء عن كماله وفقدانه ما من �ساأنه اأن يك�ن 

. وذلك من منظ�ر اأّن لكّل �سيء عنا�رشه 
)11(

له.«

فقَد  اإذا  الن�عية،  طبيعته  حتّددها  التي  اخلا�سة 

�سيئًا منها اعترُرب ناق�سًا بال�رشورة.

وما ي�ؤكد التبا�ض مفه�م الكمال مبفه�م اجلمال، 

طرحها  التي  االأمثلة  تلك  ه�  التعريف،  ذلك  يف 

يق�ل:  اإذ  الظاهر؛  للكمال  اغ يف �رشحه 
ّ
الدب ابن 

ب 
رُ

تنا�س يف  الظاهرة  االإن�سان  �س�رة  »فكمال 

البيا�ض  وامتزاج  مزاجها  واعتدال  اأع�سائها 

ذلك...،  وغري  ب�رَشتها  ورّقة  ل�نها  يف  مرة  باحلرُ

وعذوبته.«}39{.  غ�سارته  يف  النبات  وكمال 

يف  وال��رّق��ة،  واالم��ت��زاج  واالع��ت��دال  فالتنا�سب 

ال  فيها  اجلمال  عنا�رش  هي  االإن�سان  �س�رة 

الكمال الذي ه�، بح�سب حتديده الفل�سفي القدمي، 

اأو  الن�ع،  على  ال��داّل��ة  ال�سفات  جميع  ح�س�ر 

له  املمكنة  �سفاته  جميع  الغزايل:  ق�ل  بح�سب 

، ولي�ض جميع ال�سفات املحم�دة 
)12(

والالئقة به

.
)13(

اغ
ّ
فيه، كما ذهب ابن الدب

وتقت�سي االإ�سارة هنا اإىل اأّن االلتبا�ض بي الكمال 

واجلمال، يف التعريف، لي�ض ه� ال�حيد، لدى ابن 

الكمال  مفه�م  لديه  يلتب�ض  ما  فكثرياً  اغ، 
ّ
الدب

يف  اعتدااًل  الكمال  يبدو  حيث  االعتدال.  مبفه�م 

اآخر.  م��سع  يف  كمااًل  االعتدال  ويبدو  م��سع، 

غاية  على  االأ�سياء  هذه  ك�ن  »ف��اإّن  يق�ل:  كاأن 

اأو  لها.«}41{.  كماٌل  الظاهرة  �س�رتها  اعتدال 

اإال  حقيقًة  اجلزئي  للجمال  لي�ض   « اأي�سًا:  يق�ل 

ال�س�رة املعتدلة املزاج  النف�ض على  اإ�رشاق ن�ر 

الكاملة،  ال�س�رة  اأي  التاأليف«}14{  احل�سنة 

اأكمل  بالنبات  اال�ستدالل  اأّن  �سّك  فال   « وكلذلك 

من  النبات  يف  ملا  باجلمادات،  اال�ستدالل  من 

النبات  فاإّن  اجلمادات،  يف  املعدومة  الكماالت 

فيه  اأّن  من  اجلماد  به  فارق  اعتدااًل  اعتدل  مّلا 

 واالعتدال والت�ليد..«}111{.
ّ
النم�

والكمال  اجلمال  بي  االلتبا�ض  اأّن  من  وبالرغم 

يف  وه�  اغ- 
ّ
الدب بابن  ًا 

ّ
خا�س لي�ض  واالعتدال، 

ل�ن 
ّ

ذلك �ساأنه �ساأن الكثريين، وال�سيما حي يف�س

عنده  لاللتبا�ض  ف��اإّن  عليها-  وميّثل�ن  فيها 

 ،
ّ
معني اأّنه  وذلك  وا�سطالحيًا؛  مفه�ميًا  اإرباكًا 

والتعريفات  بالتحديدات  للنظر،  الفت  نح�  على 

والعرفانية واجلمالية،  واال�سطالحات املعرفية 

مربكًا  لديه  اال�سطالحي  االلتبا�ض  يجعل  مما 

معًا،  فيه  ومنهجيته  اخل��ط��اب  يف  ملنظ�مته 

اجلمال  من  بكّل  عر�سًا   
ّ
مير ممن  �س�اه  بخالف 

اآراء  عليها  يبني  ال  اأو  االع��ت��دال،  اأو  الكمال  اأو 

هي  كما  وعرفانية،  معرفية  نتائج  اأو  واأحكامًا 

حال �ساحب م�سارق االأن�ار. 

ل اإلينا اأّن تلك االلتبا�سات تع�د اإىل احلم�لة 
ّ
ويخي

التجريدية والروحانية الكبرية يف تلك املفاهيم 

التي تبدو غري متمايزة متامًا فيما بينها. ويكفي 

والكمال  اجلمال  ح�امل  اأّن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن 

واالعتدال هي كّلها ح�امل روحانية ومعن�ية ما 

احلامل  هذا  حتى  بل  منها.  ي 
ّ
احل�س احلامل  خال 

عرفانيًا،  وحماكمته  اإليه  النظر   
ّ
يتم ما  غالبًا 

فيلتب�ض احل�سي بالروحاين يف اأثناء التعريف اأو 

التحديد.

بح�سب  الكمال،  اإّن  الق�ل  ميكن  ذل��ك  ك��ّل  وم��ع 

القدمي عامة، ه� ح�س�ل امل�ج�د  العربي  الفكر 

على خ�سائ�سه الن�عية، كح�س�ل االإن�سان على 

زه 
ّ
ميي مما  كافة،  االآدمية  الع�س�ية  اخل�سائ�ض 

على  مثاًل  امل��راأة  ح�س�ل   
ّ
َثم ومن  احلي�ان.  من 

زها 
ّ
متي التي  وال�سكلية  اجلن�سية  اخل�سائ�ض 

م��ن ال��رج��ل؛ يف ح��ي اأّن االع��ت��دال ه��� ح��دوث 

التنا�سب  من  ممكن  قْدر  باأكرب  اخل�سائ�ض  تلك 

فه�  اجلمال  اأما  بينها؛  فيما  والت�افق  والتالوؤم 

اعتدال  بها  يظهر  التي  العامة  اأو  الكّلية  ال�سمة 

الكمال.

واالعتدال  الكمال  ح�سيلة  لي�ض  اجلمال  اأّن  غري 

فح�سب، كما قد يبدو لل�هلة االأوىل؛ فلي�ض الكامل 

اعتدال  اإّن  كذلك.  اأن��ه  د 
ّ
ملجر جمياًل،  املعتدل 

 
ّ
القد�سي الن�ر  ي�ستقبل  الذي  املحّل  ه�  الكمال 
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الذي بدوره ينعك�ض جمااًل فيه؛ فاجلمال لي�ض يف 

االأ�سياء اأو امل�ج�دات التي احتازت على الكمال 

اأ�رشق عليها؛ ومبا  واالعتدال. بل يف الن�ر الذي 

اأّن االأمر كذلك فاجلمال �سيء زائد على اجل�سمية. 

االأج�سام  ي 
ّ
تعر فر�سنا  »ل�  اغ: 

ّ
الدب ابن  يق�ل 

�سيء  اجل�سم  مع  فهم 
رُ
ي ال  حتى  اجلمال  روح  عن 

كج�سم  واجللد  والعظم  والدم  اللحم  من  ك�نه  اإال 

امليت، ل�جدنا النف�ض تنفر عن ذلك بطبعها كما 

قبل  لها  ول� كان حمب�بًا  امليت  تنفر عن ج�سم 

اأّن حمب�بها ذلك املعنى  امل�ت، ولكانت تتفّطن 

الزائد على اجل�سمية الزائل عنها االآن.«}117{.

فثمة اأ�سباب مادية وروحانية يف االآن نف�سه، ال 

ميكن للجمال اأن يتحّقق يف االأج�سام من دونها؛ 

اأما املادية منها، فهي �سفات الكمال واالعتدال 

التي ت�ستمل عليها االأج�سام امل��س�فة باجلمال؛ 

 
ّ
القد�سي الن�ر  اإ�رشاق  فهي  منها،  الروحانية  اأما 

على النف�ض التي تقطن يف تلك ال�سفات املادية. 

يف  روحاين  ه�  ملا  اثنان  م�ست�يان  اإذاً  فهنالك 

روحاين  ج�هر  هي  التي  النف�ض  وهما  اجلمال، 

ي�رشق  الذي   
ّ
القد�سي والن�ر  امل��ادي،  يف  يقطن 

اغ: » اأما اجلمال الذي 
ّ
على النف�ض. يق�ل ابن الدب

ن 
ْ
ى عامل ح�س

ّ
يظهر على االأج�سام اجلميلة امل�سم

ق على جميع امل�ستح�سنات الالئح 
َّ
ال�س�رة املفر

على اأعلى ديباج اخلدود، واعتدال قامات القدود، 

وفرَتات االأحلاظ، وعذوبة االألفاظ، و�سَنب الثغ�ر، 

ف اخل�س�ر، ولي املعاطف، وعَتد ال�س�الف، 
َ
وهي

ات القل�ب، ال�سالب معق�لرُه 
ّ
ه حلب

رُ
اجلاذب مفه�م

اأواًل  رناه 
ّ
قر كما  ذلك  فاإمنا  العق�ل،  لروحانية 

ال�سفحات  تلك  اآف��اق  على  النف�ض  ن���ر  اإ���رشاق 

احل�سية  ال�سفات  تلك  فكّل  املعتدلة.«}116{. 

اإذا  اآنفًا ال قيمة لها يف ذاتها جماليًا،  املذك�رة 

النف�ض  ن�ر  اأي  الروحاين،   
ّ
ال�رش عليها  ي�رشق  مل 

االإلهي.  الن�ر  عليها  ي�رشق  االأخ��رى  هي  التي 

زائداً  �سيئًا  اأن يك�ن اجلمال  ولذلك ال غرابة يف 

على اجل�سمية، واإن ت�ّطن يف االأج�سام.

ع�امل اجلمال واأن�اعه:

اغ اجلمال اإىل ثالثة اأق�سام كربى، 
ّ
م ابن الدب

ّ
يق�س

اجلزئي،  اجلمال  اأي  ال�س�رة،  ن 
ْ
ح�س عامل  وهي: 

د، وعامل 
ّ
اأي اجلمال املجر ن، 

ْ
وعامل �س�رة احل�س

اجلمال املطلق، اأي اجلمال القد�سي اأو االإلهي.}را: 

116{ . حيث نالحظ يف ذلك التق�سيم: اجلماالت 
واجلماالت  واالأ�سياء،  الظ�اهر  عامل  يف  املادية 

واجلماالت  دة، 
ّ
املجر املعاين  عامل  يف  رية 

َ
�

ُّ
ال�س

الروحانية املطلقة، وهي عامل الرب�بية املتعايل. 

اإىل  االأعلى  من  تفا�سليًا  مرتاتبة  ع���امل  وهي 

وه�  دونه،  فيما  العّلة  ه�  االأعلى  حيث  االأدنى؛ 

القد�سي �سبب عامل  االأ�رشف بال�رشورة. فالعامل 

املعاين، وهذا �سبب العامل املادي.

ولكن  اأي�سًا،  اجلمال  م 
ّ
يق�س اغ 

ّ
الدب ابن  اأّن  غري 

اجلمال  وهما  اثني،  ق�سمي  اإىل  اآخ��ر،  باعتبار 

واحد  فه�  املطلق  اأما  د. 
ّ
املقي واجلمال  املطلق 

تعاىل،  احل��ّق  به  ينفرد  ع، 
ّ
متن� اأو  متعّدد  غري 

وه�  الكّلي،  اجلمال  اإىل  فينق�سم  د 
ّ
املقي واأم��ا 

 
ّ
يعم اأي  و�سفاًل،  اً 

ّ
عل� العامل  ذوات  �سائر   

ّ
يعم ما 

جمال  وه�  اجلزئي،  واجلمال  باأ�رشه،  ال�ج�د 

 بع�ض الذوات دون بع�ض. وينق�سم كّل من 
ّ

يخ�ض

اجلمال الكلي واجلمال اجلزئي اإىل ظاهر وباطن. 

د عن االأج�سام، ويظهر على 
ّ
اأما الباطن فه� املجر

عامل النف�ض من اأن�ار اجلمال املطلق، يف حي اأّن 

ك 
َ
در

رُ
وي باالأج�سام  يتعّلق  ما  ه�  الظاهر  اجلمال 

بطريق احل�ا�ض. وهذا ينق�سم بدوره اإىل ما يتعّي 

له حمّل، وما ال يتعّي له حمل.}را: 118{ وجميع 

تفا�سلت  واإن  اإلهية،  روحانية  اجلماالت  هذه 

الكّلي روح اجلمال  واللطف. »فاجلمال  بالكمال 

اجلمال  روح  الباطن  واجلمال  ه، 
ُّ
و���رش اجلزئي 

ه، واجلمال املطلق القد�سي روح الكّل 
ّ
الظاهر و�رش

 .}118{».
ّ
 ال�رش

ّ
 الكّل، فه� اإذاً روح الروح و�رش

ُّ
و�رش

هذا من حيث العّلة اأو ال�سبب، اأما من حيث الداللة 

 
ّ
فاإّن »اجلمال الظاهر دليل على الباطن، واجلزئي

املطلق،  على  دليل  د 
ّ
واملقي الكّلي،  على  دليل 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

64

التنوع يف 

الكمال هو 

ال�سبب الأول 

يف تنّوع 

املوجودات 

واجلمالت 

كلها



وكّلها ت�سري اإىل اجلمال االأعلى.«}119{.

االأول ه�  اإرباكًا يف م��سعي هنا.  اأّن ثمة  غري 

باحل�ا�ض،  ندركه  الذي  الظاهر  اجلمال  تق�سيم 

حمل.  له  يتعّي  ال  وما  حم��ّل،  له  يتعّي  ما  اإىل 

املادي  تدرك  احل�ا�ض  اأّن  من  ناجم  اإرباك  وه� 

الذي له حمّل بال�رشورة، فما لي�ض له حمّل لي�ض 

ومبا  اأ�ساًل.  باحل�ا�ض  اإدراك��ه  ميكن  وال  ماديًا، 

وال  هذا،  عند  بال�رشح  يت�قف  ال  اغ 
ّ
الدب ابن  اأّن 

 مثال عليه؛ فال بّد من فهمه من خالل 
ّ

يطرح اأي

التي  والذوقية  واللم�سية  الب�رشية  املعطيات 

وهي  مبا�رش،  نحٍ�  على  احل�ا�ض  معها  تتعامل 

عة اأو حا�رشة يف املكان والزمان معًا؛ يف  مت��سّ

 التعامل معها 
ّ
 يتم

ّ
حي اأّن معطيات ال�سمع وال�سم

ح�سيًا، بالرغم من غيابها مكانيًا و«زمانيًا« عن 

 اللتي ت�ستقبالن االأ�س�ات 
ّ
تي ال�سمع وال�سم

ّ
حا�س

والروائح، على الت�ايل، عرب انت�سارها يف اله�اء 

ما  اإذا   ،
)14(

نًا
ّ
متعي حماًل  اأو  مكانًا  يعّد  ال  الذي 

واملذوقات  ات 
َ

للمب�رش املتعّي  باملحّل  قي�ض 

وامللم��سات.

اأدّلة  اغ يف 
ّ
اأما االإرباك الثاين فه� ق�ل ابن الدب

اإىل  ت�سري  »وكلها  االأعلى:  على  االأدن��ى  اجلمال 

اجلمال االأعلى« ! فاأن يدّل الظاهر على الباطن، 

فهذا  املطلق،  على  واملقيد  الكّلي،  على  واجلزئي 

مفه�م جداً؛ ولكن اأن تدّل تلك اجلماالت كلها مبا 

القد�سي  الذي ه� اجلمال  فيها اجلمال املطلق- 

اجلمال  ه�  الذي  االأعلى  اجلمال  على   -
ّ
االإلهي

اأو  االإلهي نف�سه، فهذا ما ال ميكن فهمه  القد�سي 

ا�ستيعابه. 

واأعلى  مطلق  متمايزان:  جماالن  هنالك  فهل 

مثاًل، اأو هما جمال واحد، واالأمر ال يتعدى ال�سه� 

اجلمال  اأّن  يق�سد  اغ 
ّ
الدب ابن  اأّن  اأو  التعبريي، 

ما  اأّن  مثلما  نف�سه،  دليلرُ  ذات��ه  يف  ه�  االإلهي 

�س�اه دليل عليه ! رمبا ميكننا اأن نتعّلل له مبثل 

املحاكمات  منطق  مع  يّت�سق  الذي  التخريج  هذا 

حيث  الفكري؛  تراثنا  يف  والعرفانية،  الفل�سفية 

اأدنى  دلياًل على وج�ده مبا ه�  ال يحتاج احلّق 

اإال  تك�ن  ال  التي  ه� من خمل�قاته  اأو مبا  منه، 

به اأ�ساًل. وبالرغم من ذلك فل� قال مثاًل: وكلها 

لكان  االإلهية،  ال��ذات  اأو  تعاىل  احل��ّق  اإىل  ت�سري 

بي  متييزاً  ثمة  اإّن  ولقلنا  ات�ساقًا،  اأك��رث  االأم��ر 

علم  يف  �سائع  ه�  كما  االإلهية،  وال�سفات  الذات 

االأعلى،  ا�ستخدم �سفة اجلمال  اأّنه  الت�حيد، غري 

ومل ي�ستخدم م�سطلح الذات االإلهية اأو حتى الن�ر 

االإلهي. وه� ما يبقي االإرباك قائمًا يف امل�ست�ى 

التعبريي على االأقّل، بالرغم من ذلك التخريج.

اغ من وحدة ال�ج�د يف فهم 
ّ
اإّن انطالقة ابن الدب

اجلمال دفعته اإىل اعتبار اجلماالت كلها مرتابطة 

ومرتاتبة ومتفا�سلة فيما بينها يف اآٍن معًا. فعلى 

مرتبط  فه�  لديه،  الظاهر،  اجلمال  اأهمية  �ساآلة 

باجلمال االأعلى اأو املطلق ارتباط العّلة باملعل�ل 

التعامل  اأو  فهمه  وال ميكن  بالنتيجة،  ال�سبب  اأو 

فيه،  الروحاين   
ّ
ال�رش فهم  اجلمايل معه من دون 

ح�سية  عنا�رش  يف  تقطن  التي  النف�ض-  وه��� 

ف اأو 
َ
نة، كالتنا�سب اأو العذوبة اأو الهي

ّ
�سكلية معي

ذلك  فهم  ميكن  وال  االإن�سان-  �س�رة  يف  العَتد، 

فيها  االأعلى   
ّ
ال�رش فهم  دون  من  النف�ض  اأو   

ّ
ال�رش

االإلهي. وكذا هي احلال يف  الروحاين   
ّ
ال�رش وه� 

هذا  وعالقة  بالباطن،  الظاهر  اجلمال  عالقة 

ثمة وحدة جمالية  اأّن  يعني  ما  الكّلي.  باجلمال 

ناظمة لل�ج�د كاّلً واأجزاء، فما من جزء اأو �سيء 

اأو جن�ض اأو ن�ع، اإال وينتظم يف اإطار تلك ال�حدة 

كما  جمالية،  وح��دة  وه��ي  العامة.  ال�ج�دية 

ع بح�سب امل�ج�دات، دون اأن تفقد 
ّ
اأ�سلفنا، تتن�

وحدتها البني�ية؛ اإذ اإّن حم�رها االأزيّل ه� في�ض 

اجلمال االإلهي اأو �رشيانه. 

غري اأّن تلك ال�حدة اجلمالية لل�ج�د لي�ض مبقدور 

اجلميع ا�ستيعابها اأو التمّتع بها، بال�س�ية نف�سها. 

متباينة،  االإن�سانية  وال��ق��درات  فاالهتمامات 

تلياتها  يف  ال���ح��دة  ح��ال  ه��ي  مثلما  مت��ام��ًا 

اأّن  اإىل  ذهب  قد  اغ 
ّ
الدب ابن  كان  واإذا  اجلمالية؛ 
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ثالثة  اإىل  تنق�سم  اجلماالت  اأو  التجليات  تلك 

اأو  املتمّتعي  اأّن  اإىل  اأي�سًا  يذهب  فاإنه  اأق�سام، 

املتعّلقي بها ينق�سم�ن اإىل ثالثة اأ�سناف. علمًا 

اأّن التمّتع باجلمال �سفة اإن�سانية عامة، بالرغم 

الطباع  ال�سليمة  »النف��ض  اإذ  فيها؛  التفاوت  من 

من  فيها  ما  بقدر  اإليه  وحت��ّن  باجلمال  تاأن�ض 

اللطافة.«}14{. 

 اأولئك املتعّلقي باجلمال 
ّ
اأما ال�سنف االأول في�سم

 الثاين 
ّ
د، وهم ال�سف�ة اأو اخل�س��ض؛ وي�سم

ّ
املجر

اأولئك املتعّلقي باجلمال الظاهر من دون تعيي 

اأو حتديد، حيث اإنهم يتعّلق�ن باجلمال املبّدد على 

�سفحات ال�ج�د، ما يعني اأنهم ي�سهدون اجلمال 

احلي�ان  بي  ق�ن 
ّ
يفر وال  �سيء،  كّل  يف  الكّلي 

اأما ال�سنف   
)15(

النبات مثاًل على �سعيد اجلمال؛

الظاهر  باجلمال  املتعّلق�ن  اأولئك  فهم  الثالث 

خم�س��سًا ب�سخ�ض اأو �سنف معّي، وه�ؤالء هم 

 اأن يك�ن ال�سنف 
ّ
 }را: 119/ 120{. وبدهي

ّ
الع�ام

االأول ه� االأعلى ثم يليه ال�سنف الثاين، ثم الثالث 

وه� اأدنى م�ست�يات التعّلق اجلمايل. غري اأّن هذا 

االأعلى،  اإىل  االأدنى  الرتّقي من  اإمكانية  ينفي  ال 

عرب الرتبية الروحانية اأو ال�سل�ك ال�س�يف. بل اإّن 

هذه هي مهمة ال�سل�ك اأ�سا�سًا. وقد ال ن�ستطيع اأن 

من  الت�سنيف  ذلك  من  اغ 
ّ
الدب ابن  مرامي  نفهم 

دون ربطه مبفه�مه عن املحبة.

يف املحّبة واجلمال:

م�سارق  من  الهدف  اأّن  قبل،  من  ذكرنا  قد  كنا 

ة االإلهية، وطرائق ال��س�ل اإليها، 
ّ
االأن�ار ه� املحب

ومبا اأّن اجلمال ه� احلا�سن ال�حيد للمحبة، فال 

اأو  الت�حيد  من  ن�ع  هنالك  يك�ن  اأن  يف  غرابة 

التداخل ال�سديد بي املفه�مي: املحبة واجلمال، 

بال�رشورة،  حمب�ب  فاجلميل  اغ. 
ّ
الدب ابن  عند 

اأي�سًا،  بال�رشورة  جميل  االآخ��ر  ه�  واملحب�ب 

املحبة  وترية  ازدادت  اجلمال  ثراء  ازداد  وكّلما 

ارتفعت وترية  املقابل كلما  به، ويف  والتلّذذ  له 

  .
ّ
 بالن�سبة اإىل املحب

ً
املحبة ازداد اجلمال ثراء

اإال بي ذات وم��س�ع،  ة ال تق�م 
ّ
اأّن املحب فبما 

ويف  املحبة،  اإىل  يهف�  ما  الذات  يف  اأّن  فمعناه 

امل��س�ع  يف  اأي  ي�ست�جبها.  م��ا  امل������س���ع 

خ�سائ�ض ت�جب املحبة، ويف الذات ن�ازع اإليها. 

ة تنق�سم اإىل 
ّ
اغ يذهب اإىل اأّن املحب

ّ
ولذلك فابن الدب

ق�سمي عري�سي اثني: »اأحدهما بح�سب جن�سها 

والثاين بح�سب ما يف نف�سها. اأما ق�سمتها اجلن�سية 

فالذاتية  وعر�سية.  ذاتية  اإىل  اأواًل  تنق�سم  فاإنها 

 املحب�ب فيها لذاته. والعر�سية هي 
ّ
ب

َ
ح

رُ
هي اأن ي

ويق�سد  لغريه.«}30{.  فيها  املحب�ب   
ّ
ب

َ
ح

رُ
ي اأن 

كجلب  فيها  يدخل  وم��ا  االإح�سان  حمبة  بهذه 

 وتي�سري املطالب واالإعانة 
ّ
املنافع ودفع امل�سار

اأو  البقاء  اأو  ال�لد   
ّ
حب مثل  من  االأغرا�ض،  على 

، وهذه كّلها تدخل يف 
)16(

ال�سحة اأو �سالح احلال

اغ. 
ّ
الدب ابن  بها  عنى 

رُ
ي ال  التي  العر�سية  املحبة 

نا �رشفرُ النف�ض عن  بل اإنها �سد مراميه »وق�سدرُ

ذلك اإىل ما ه� اأ�رشف. فهي �سّد مق�س�دنا«}31{. 

ة الذاتية اإىل ق�سمي اأي�سًا، منها ما 
ّ
وتنق�سم املحب

اأما هذا   .
ٌ
عقل له �سبب

رُ
ه، ومنها ما ال ي

رُ
عقل �سبب

رُ
ي

واأما  االأذه��ان.  عن  اخلفية  املنا�سبة  حمبة  فه� 

والكمال  اجلمال  ة 
ّ
حمب فهي  ها 

رُ
�سبب عقل 

رُ
ي التي 

ة ما فيه من اجلمال 
ّ
الذاتيي للمحب�ب، اأي حمب

اغ 
ّ
والكمال م��س�عيًا. وباجلملة ي�سّنف ابن الدب

ة بثالثة اأق�سام، وهي »حمبة اجلمال، 
ّ
هذه املحب

وحمبة الكمال، وحمبة املنا�سبة الروحانية. اأما 

رادٌة للجمال اإذ الكمال مظهر 
رُ
حمبة الكمال فهي م

عن  خارجة  فهي  املنا�سبة  حمبة  واأما  للجمال، 

مق�س�دنا من ال�سل�ك.«}31{.

الن�عية،  اأي  اجلن�سية،  بالق�سمة  يتعّلق  ما  ذلك 

يف املحبة، اأما الق�سمة النف�سية اأو اأق�سام املحبة 

ي 
ّ
املحب مبقامات  عالقة  فلها  ذاتها،  بح�سب 

ال�سالكي ومقامات الع�ساق، وهي ع�رش مقامات. 

االألفة  وه��ي:  الأول��ئ��ك،  وخم�ض  ل��ه���ؤالء  خم�ض 

 
ّ
ثم ي، 

ّ
للمحب وال�جد  وال�سغف  واخلّلة  واله�ى 
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َله والدََّه�ض والفناء للع�ساق 
َ
الغرام واالفتتان وال�

جة من االأدنى اإىل 
ّ
}را: 31{. وهي مقامات متدر

اأّن  غري  بها،  خا�سة  م�ساعر  منها  ولكّل  االأعلى، 

اجلمال  طبيعة  عن  معزولة  لي�ست  امل�ساعر  تلك 

به؛  ويرتّن  املحب�ب  يف   
ّ
املحب ي�ستك�سفه  الذي 

ي والع�ساق هي مقامات اجلمال 
ّ
فمقامات املحب

الذوات،  بح�سب  ال�جداين  ال�سع�ري-  تّليه  يف 

ولي�ست هي مقامات اجلمال يف ذاته م�ستقاّلً عن 

ي والع�ساق معًا. 
ّ
املحب

املحبة  اأق�سام  حّدد  قد  اغ 
ّ
الدب ابن  يك�ن  وبذلك 

امل��س�ع  من  كلٍّ  بح�سب  اأي  ونف�سيًا،  جن�سيًا 

اأ�سناف املحبة  يعنيه من  والذات معًا؛ ولكن ال 

وه�  فقط،  واحد  �سنف  اإال  اأ�سبابها  اأو  اجلن�سية 

داخلة  فهي  الكمال  حمبة  اأم��ا  اجل��م��ال،  حمبة 

ه�  الكمال  من  املطل�ب  لك�ن  املحبة،  تلك  يف 

ج�سده  اأي  اجلمال  مظهر  فالكمال  ذاته،  اجلمال 

عند  فقط،  واح��د  �سنف  فثمة  وبذلك  وم��ادت��ه. 

وه�  اجلمال.  و�س�رته  الكمال  مادته  التدقيق: 

ما يذّكرنا بااللتبا�ض الذي اأ�رشنا اإليه �سابقًا بي 

الكمال واجلمال.

اأواًل  حمب�ب  فاجلمال  �سلف،  م��ا  على  وب��ن��اء 

جهة،  من  الن�عية-  اأي  اجلن�سية-  خل�سائ�سه 

ي والع�ساق فيه من 
ّ
وحمب�ب ثانيًا لن�ازع املحب

جهة اأخرى. فه� لي�ض جمياًل الأنه حمب�ب، واإمنا 

ه� حمب�ب الأنه جميل. ول� كانت املعادلة على 

فمعناه  حمب�ب،  الأنه  جميل  اإنه  التايل:  النح� 

وهذا  اجلمال،  انتفاء  يفرت�ض  املحبة  انتفاء  اأّن 

يف  م��س�عية  �سفة  لي�ض  اجلمال  اأّن  اإىل  ي�ؤدي 

 
ّ
املحب اأ�سبغها  ذاتية  �سفة  ه�  واإمنا  املحب�ب، 

عليه. وهذا يناق�ض الق�ل بامل��س�عية املطلقة 

م��س�عي  فاجلمال  اغ. 
ّ
الدب ابن  لدى  للجمال 

ه. وقد يبدو هذا متناق�سًا وما 
ّ
اأحببناه اأو مل نحب

قلناه من قبل ) باأّن اجلميل حمب�ب بال�رشورة، 

اأي�سًا(.  بال�رشورة  جميل  االآخر  ه�  واملحب�ب 

جميل  الأنه  اإال  اأ�ساًل   
ّ
ب

َ
ح

رُ
ي ال  املحب�ب  اأّن  غري 

 ،
ّ
املِحب اإىل  بالن�سبة  بعالقته،  جميل  اأو  بذاته، 

فلي�ض من حمب�ب ال يّت�سف باجلمال، مب�ست�ى 

اختلفت  واإن   ،
ّ
��ب

َ
��ح

رُ
ي ال  جميل  م��ن  ولي�ض  م��ا، 

درجات حمبته والتعّلق به. وبهذا فاجلمال، بكّل 

اأن�اعه وم�ست�ياته، ه� االأ�سل يف املحبة.  

اجلمال  اأ�سباب  تبيان  يف  اغ 
ّ
الدب ابن  ي�سهب  ال 

التي  الظ�اهر واالأ�سياء واالأج�سام واالأع�ساء  يف 

يكتفي  اإذ  اجلمال؛  فيه  ي�سكن  الذي  املحّل  هي 

 بنا من 
ّ
ببع�ض االإ�سارات ال�سكلية العامة، كما مر

مرة  واحلرُ والبيا�ض  واالعتدال  كالتنا�سب  قبل، 

وال��ع��ذوب��ة وال��رق��ة وال��ل��ط��اف��ة، مم��ا ي��دخ��ل يف 

معًا؛  االجتماعية  واالأذواق  ال�سكلية  اخل�سائ�ض 

الباطن، وال  اأ�سباب اجلمال  وال ي�سهب كذلك يف 

اأ�سباب  اإنه ال ي�سهب حتى يف  الكّلي. بل  اجلمال 

اجلمال  اأن  ر 
ّ
يقر فه�  املطلق.  القد�سي  اجلمال 

اأنه �سيء زائد على اجل�سمية،  اأو  �سفة روحانية، 

ال�رشح  املزيد من  اإىل  اأنه كذلك فال حاجة  ومبا 

لالأ�سباب »العر�سية« التي ال يكمن اجلمال فيها 

اأ�سا�سًا، واإن ا�ست�عبته واحت�سنته وال�سيما فيما 

د من اجلماالت.
ّ
يتعّلق باملقي

الإح�سا�س باجلمال:

ج�هر  ه�  ال��ذي  اجل�سمية  على  الزائد  ذل��ك  اإّن 

والتلّذذ  معرفته  اأو  ا�ستقباله  ي�ستحيل  روحاين 

به، من دون م�ساعدة احل�ا�ض والق�ى االإن�سانية. 

عند  ًا 
ّ
ملي يت�قف  اغ 

ّ
الدب فابن  كذلك  االأمر  والأّن 

عملية االإدراك واملعرفة عم�مًا؛ في�ؤكد اأّن النف�ض 

من  اإال  لذاتها  لة 
ّ
املكم امل��ع��ارف  تكت�سب  »ال 

اخلارج بطريق احل�ا�ض، حتى اإّن من فَقَد احل�ا�ض 

 ،
ّ
َثم وفقَد، من  ال�رشورية.«}14{  العل�م  فَقَد  فقْد 

القدرة على اإدراك اجلمال اجلزئي. ولكن احل�ا�ض 

اإنها  بل  اجلماالت.  خمتلف  ت�ست�عب  ال  وحدها 

االأدن��ى  وه�  منه،  واح��داً  ن�عًا  اإال  ت�ست�عب  ال 

االأخرى  اجلماالت  اأما  احل�سي.  اجلمال  اأي  فيه، 

ولذلك  ح�سي.  غري  ب��اإدراك  مره�ن  فا�ستيعابها 
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يف الذات 

ما يهفو 

اإىل املحبة، 

وفـي املو�سوع 

ما ي�ستوجبها



اأق�سام،  اإىل ثالثة  االإدراك  م 
ّ
يق�س اغ 

ّ
الدب ابن  جند 

بحا�سة  ال�س�رة  كاأْخذ   ،
ّ
احل�سي االإدراك  وه��ي: 

زمان  بقْدر  اإال  اخليال  يف  ت�سّكل  دون  الب�رش 

ال�س�رة  وج�د  وه�  اخليايل،  واالإدراك  الروؤية، 

على  ويق�م  العقلي،  واالإدراك  ثابتة،  اخليال  يف 

ه�  وهذا  احل�سية.  الع�ار�ض  من  ال�س�رة  تريد 

االإدراك احلقيقي واالأر�سخ واالأْدوم، وه� باٍق ما 

بقيت الذات، اأما االأول ف�رشيع الزوال، يف حي اأّن 

الثاين اأط�ل مّدة من االأول، ولكنه حمدود زمنيًا 

قيا�سًا بالثالث.}را: 16{. 

ولكن ينبغي التنبيه، هنا، اإىل اأّن االإدراكي الثاين 

االأول.  ب��االإدراك  املرور  من  لهما  بّد  ال  والثالث 

 ه� االأ�سل يف اخليايل، وهذا ه� 
ّ
فاالإدراك احل�سي

االأ�سل يف العقلي. ولكن يف حي يحافظ اخليايل 

 
ُّ
العقلي د 

ّ
يجر ب��امل��ادة،  ملتب�سًة  ال�س�رة  على 

ال�س�رَة من املادة متامًا، فتغدو مفه�مًا ذهنيًا 

على  قادر  العقلي  االإدراك  اأّن  من  وب�سبٍب  بحتًا. 

دة، فاإنه يغدو قادراً 
ّ
التعامل مع املفاهيم املجر

تلتب�ض  التي ال  الروحانية  ا�ستقبال املعاين  على 

باملاديات، اأي يغدو قادراً على ا�ستقبال اجلمال 

االإلهي- القد�سي، واالبتهاج به م�ستغنيًا باإطالق 

عما ه� مادي.}را: 15{.

الكربى  الثالثة  االأق�سام  ا�ستح�رشنا  ما  واإذا 

ن ال�س�رة، وعامل �س�رة 
ْ
للجمال، وهي: عامل ح�س

وا�ستح�رشنا  املطلق،  اجلمال  وع��امل  ن، 
ْ
احل�س

وهم  باجلمال،  للمتعلّقي  الثالثة  االأق�سام  كذلك 

قارّناها   
ّ
ثم  ،

ّ
والع�ام و«املجاذيب«  اخل�س��ض 

ن�ستنتج  ف�س�ف  الثالثة،  االإدراك  باأق�سام  جميعًا 

اإدراكية  تتعّلقه، وطريقة  فئًة  لكّل عامَلٍ  اأّن  منها 

 
ّ
الع�ام يدركه  ال�س�رة  ن 

ْ
ح�س فعامل  ت�ست�عبه. 

احل�سن  �س�رة  وعامل   ،
ّ
احل�سي االإدراك  ب��ساطة 

يدركه املجاذيب باالإدراك اخليايل، وعامل اجلمال 

من  العقلي.  باالإدراك  اخل�س��ض  يدركه  املطلق 

من  واحد  كّل  اأّن  بال�رشورة  ذلك  يعني  اأن  دون 

الفئات،   بكّل فئة من تلك 
ّ

االإدراكات خا�ض تلك 

اأّن  يعني  واإمن��ا  �س�اه؛  ت�ستطيع  ال  اأو  تغادره  ال 

ك اإال باالإدراك 
َ
در

رُ
كّل واحد من اأق�سام اجلمال ال ي

ك اجلمال املطلق باخليايل اأو 
َ
در

رُ
 به. فال ي

ّ
اخلا�ض

ن باالإدراك احل�سي؛ 
ْ
ك �س�رة احل�س

َ
در ، وال ترُ

ّ
احل�سي

ك اإال 
َ
در

رُ
ن ال�س�رة الذي ال ي

ْ
يف حي اأّن عامل ح�س

اإىل  مباّدته  امللتب�سة  �س�رته  تنتقل   ،
ّ
باحل�سي

من  التام  تريدها  بعد  العقلي  اإىل   
ّ
ثم اخليايل، 

العنا�رش احل�سية.

لكّل  املبداأ،  االإدراكات معطاة، من حيث  تلك  اإّن 

فئة من تلك الفئات، لكن التفاوت فيما بينها يقع 

جه لدى االأفراد الذين ميّثل�نها، 
ّ
ب�سبب امليل والت�

بالروحانيات،  التلّذذ  اإىل  يرتّقى  من  فمنهم 

وح�سب،  باحل�سيات  متلّذذاً  يبقى  من  ومنهم 

ال��ق���ة، ال من  ال��رتّق��ي، م��ن حيث  اإم��ك��ان��ه  م��ع 

�سبق  »واإمن���ا  ��اغ« 
ّ
ال��دب اب��ن  يق�ل  الفعل.  حيث 

باالأم�ر  اللذة  قبل  باملح�س��سات  اللذة  للنف�ض 

البدين  الطبع  وق�ى  احل�ا�ض  لتقّدم  الروحانية 

واإ�رشاقه  العقل  ن�ر  اندراج  قبل  الن�ضء  اأول  من 

على اللذات االإن�سانية...، وقبل اجل�سم مل يكن لها 

اأ�ساًل، فاإنها حادثة مع بدنها، فال ميكن  وج�د 

اإىل  امليل  يف  املح�س��سات  ع�سق  عن  �رشفها 

اإىل  اأ�سّد من ذلك  اإال بع�سق عنيف ه�  املاأل�فات 

اأكمل واأمّت لذًة عند من عرفه من اللذات  مع�س�ق 

املح�س��سات.«}5{.    

االإدراك��ات  تلك  اإىل  ي�سيف  اغ 
ّ
الدب ابن  اأّن  غري 

ب��االإدراك  عليه  ي�سطلح  رابعًا،  اإدراك��ًا  الثالثة 

اللذة  بي  متييزه  معر�ض  يف  وذل��ك  النف�ساين، 

االإن�سانية،  النف�سية  واللذة  احلي�انية  ال�سه�ية 

وقد  اإلينا،  ل 
ّ
يخي كما  به،  خا�ض  م�سطلح  وه� 

ا�ستعان به للتفريق بي لذة الب�رش ولذة النكاح، 

النف�ساين،  االإدراك  على  االأوىل  اللّذة  تق�م  حيث 

اأما الثانية فتق�م على باعث اآخر خمتلف متامًا، 

وه� الطبع احلي�اين. } را: 40/ 41{.

 
ّ
وبالرغم من اأّن م�سطلح االإدراك النف�ساين ال يتم

حتديده مفه�ميًا اأو معرفيًا، وال يت�اتر ا�ستخدامه 
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املعرفية  االأن�ار مبا يجعل حم�لته  يف م�سارق 

املتلقي،  اإىل  بالن�سبة  وا�سحة  اأو  متبل�رة 

االإدراك،  �سفة  خالل  من  ممكنة  مقاربته  ف��اإّن 

على  يقع  هنا  االإدراك  اأّن  فبما  النف�ساين.  وهي 

املبداأ،  حيث  من   ،
ّ
ح�سي اإدراك  فه�  املب�رشات، 

والنف�ض  بالنف�ساين،  م��س�ف  اأّن��ه  مبا  ولكن 

االإدراك  اأّن  معناه  ذل��ك  ف��اإّن  روح��اين،  ج�هر 

اأنهما  االأدّق  رمبا  اأو  بالنف�ساين،  يلتب�ض   
ّ
احل�سي

الب�رشية،  باالأ�سكال  اجلمايل  بالتلّذذ  ي�سرتكان 

فتك�ن هذه االأ�سكال ملّذة ح�سيًا ونف�سانيًا. 

واإذا ما و�سعنا يف االعتبار اأّن اجلمال الذي ه� 

واالأ�سكال  االأج�سام  يف  ي�سكن  روحانية  �سفة 

احل�سية، فاإّن ا�ستقباله �س�ف يحتاج اإىل النف�ض، 

االإدراك  ة. وبذلك يك�ن 
ّ
اإىل احلا�س مثلما يحتاج 

ال  التي  املح�س��سة  باجلماالت  النف�ساين خا�سًا 

نرتفع  التي  اأو  اإليها،  الغريزية  لل�سه�ات  مدخل 

الغريزية  فلل�سه�ات  ال�سه�ات؛  تلك  ف�ق  معها 

م�ست�ى  اأقّل  ذات طبيعة حي�انية  اأخرى  ب�اعث 

النف�ساين. وهذا يفرت�ض بال�رشورة  االإدراك  من 

باملح�س��سات  يتعّلق  فيما  اجلمالية،  اللذة  اأّن 

احل�سية  ال��ل��ذة  م��ن  م�ست�ى  اأع��ل��ى  حت���دي���داً، 

من  به  تت�سم  ملا  ال�سه�ية،  اللذة  اأو   
)17(

ال�رشف

روحانية ال جندها يف تينك اللّذتي.

ولكن ما هي عالقة االإدراك النف�ساين باالإدراكات 

اغ �سابقًا، وهل 
ّ
الثالثة التي ا�ستعر�سها ابن الدب

ه� اإدراك رابع م�ستقّل عنها، اأو اأنه يتداخل فيها 

اأو يف بع�سها ؟

ذلك،  ح�ل  االأن���ار  م�سارق  يف  ج�اب  من  لي�ض 

ولكننا ن�ستطيع ا�ستنباطه من جممل حماكمات 

اغ املتعّلقة بهذا ال�ساأن. فبما اأّن االإدراك 
ّ
ابن الدب

 يتناول خم�سة اأ�سناف من املح�س��سات: 
ّ
احل�سي

الب�رشية وال�سمعية وال�سمية والذوقية واللم�سية، 

بينها  فيما  تتفاوت  املح�س��سات  هذه  اأّن  ومبا 

واحل�سية  ال�سه�ية  واحل�سية  ال�رشف  باحل�سية 

م�سطلح  ا�ستخدام  من  بّد  يكن  فلم  النف�سانية، 

باللّذة  مبا�رشة  عالقة  له  ما  ي�ست�عب  خا�ض 

بالروحاين   
ّ
احل�سي فيها  يتداخل  التي  اجلمالية 

يتقاطع  الذي  امل�سطلح  هذا  فكان  النف�ساين،  اأو 

د به، اإنه يت�سل 
ّ

 دون اأن يت�ح
ّ
مع االإدراك احل�سي

اأعلى  اإذاً  به وينف�سل عنه يف ال�قت نف�سه. فه� 

ملاذا  اأما  اخليايل.  من  اأدنى  ولكنه   ،
ّ
احل�سي من 

ه� اأدنى منه، فالأّن اخليايل نف�ساين يف االأ�سا�ض، 

احل�سية؛  بالع�ار�ض  فيه  ال�س�رة  التب�ست  واإن 

فيمكن اإذاً ترتيب تلك االإدراكات من االأدنى اإىل 

 
ّ
ثم احل�سي،  االإدراك  التايل:  النح�  على  االأعلى، 

وقد  العقلي؛   
ّ
ثم اخليايل،  ثم  النف�ساين،  االإدراك 

النف�ساين ه�  االإدراك  اعتبار  ال�س�اب  يك�ن من 

علمًا  للمح�س��سات،  ال�حيد   
)18(

اجلمايل االإدراك 

واإن  لّذوية،  حمم�الت  ذات  كلها  االإدراك��ات  اأّن 

اختلفت يف ال�سّدة وال�سعة والدمي�مة. 

للتفريق  النف�ساين  االإدراك  م�سطلح  اجرتاح  اإّن 

ال�سه�ية  واللذة  احل�سية  اجلمالية-  اللذة  بي 

احلي�ان  الت�ساوؤل عن عالقة  اإىل  يدفع  الغريزية 

اإق��راراً  ثمة  اأّن  وال�سيما  به،  والتذاذه  باجلمال 

اغ ومن ورائه 
ّ
عامًا بتلك العالقة، لدى ابن الدب

تراثنا الفكري عامة.

اغ اأّن التلّذذ باجلمال لي�ض خا�سًا 
ّ
ي�ؤّكد ابن الدب

باجلمال  التذاذه  فللحي�ان  وح��ده،  باالإن�سان 

وي�ستّدل  منه؛  االأدنى  احلّد  يف  يكن  واإن  اأي�سًا، 

وال�سيما  ب��اجل��م��ال،  احل��ي���ان  ا�ستمتاع  على 

ولالأ�س�ات  للحداء  با�ستجابته  منه،  امل�سم�ع 

االأحل��ان  ت��اأث��ري  »اأم���ا  ي��ق���ل:  ع��ام��ة.  امللح�نة 

النف��ض  يف  وق�عه  فيعظم  امل�زونة  واالأنغام 

حتى اإنه يتعدى اإىل اأرواح احلي�ان غري الناطق، 

فاإّنا جند اجلمل على غلظ طباعه يحمل االأثقال 

امل�سافة  قطع  داة  احلرُ �س�ت  �سمع  فاإذا  العظيمة 

الط�يلة يف الزمن الق�سري، وكذلك الطي�ر تطرب 

ه عند 
رُ
حل�سن النغم، والطفل الر�سيع ي�سكن �سجر

ه وينام.« }40{.
رُ
ب

ْ
التلحي ويهداأ كر

 
ٌ
اأم��ر احل��ي���ان  يف  واالأن��غ��ام  االأحل���ان  تاأثري  اإّن 
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كّل واحد

 من اأق�سام 

اجلمال ل 

ُيدَرك اإل 

بالإدراك 

اخلا�ّس به



ي�ؤّكده  مثلما  قدميًا،  التاأملية  املراقبة  ت�ؤّكده 

العلم التجريبي حديثًا؛ ولي�ض ثمة �سّك يف ذلك، 

ذا  التاأثري  ذل��ك  اعتبار  على  يقع  ال�سّك  ولكن 

لّذة  الناجمة منه  اللذة  واعتبار  طبيعة جمالية، 

بّد من  ذلك، ال  م 
ّ
نتفه لكي  اأي�سًا. ولكن  جمالية 

فهم العالقة بي اللذائذ واحل�ا�ض.

اعتماد  اإىل  عم�مًا  القدمي  العربي  الفكر  يذهب 

املالئم،  اإدراك  باأنها  للّذة  االأر�سطي  التعريف 

فلكّل  املنافر.  اأو  املنايف  اإدراك  باأنه  ول��الأمل 

منافية،  واأخرى  مالئمة  ح�سية  معطيات  حا�سة 

فكّل مالئٍم حمب�ب، الأنه لذيذ، وكّل مناٍف مكروه 

الأنه م�ؤمل، وعلى هذا فاإّن اللذيذ جميل، وامل�ؤمل 

االإن�سان  مع  ي�سرتك  احل��ي���ان  اأّن  ومب��ا  قبيح. 

ذلك،  بح�سب  البدهي،  فمن  اخلم�ض،  باحل�ا�ض 

واال�ستمتاع باجلماالت  بالتلّذذ  ي�سرتك معه  اأن 

 .
)19(

احل�سية، ال�سمعية اأو حتى الب�رشية منها

االإدراك  م�سطلح  اجرتح  الذي  اغ 
ّ
الدب ابن  لكن 

النكاح،  ولذة  الب�رش  لذة  بي  للتفريق  النف�ساين 

اخلط�رة  غاية  يف  مق�لة  واق���رتح  جهة،  م��ن 

اجلمالية، وهي: اجلمال �سيء زائد على اجل�سمية، 

يعيد  اأن  املفرت�ض  من  ك��ان  اأخ��رى،  جهة  من 

�سابقيه،  التي ورثها عن  النظر يف تلك امل�سّلمة 

بي  التمايز  على  ع��ّدًة  م��راٍت  اأّك��د  اأنه  وال�سيما 

اإّن »احلمار مثاًل  اجلمايل والغريزي، كاأن يق�ل 

الأجل  فيه ال  املجتمعة  �سلة  الفرُ لدفع  ينكح  اإمنا 

ق 
ّ
ن �س�رة املنك�ح عنده، فاإّن البهيمة ال تفر

ْ
ح�س

والقبيحة.«  احل�سنة  ال�س�رة  بي  نكاحها  يف 

اأي�سًا: »قد  ال�سفحة نف�سها  }41{، ويق�ل يف 

ي�جد يف النا�ض من يفقد �سه�ة اجلماع البتة وال 

وبال�سّد  اجلميلة  ال�س�رة  اإىل  النظر  �سه�ة  يفقد 

كالبهائم. فدّل على تغاير ال�سه�تي.«. اإّن ق�له: 

ت�كيد  ال�سه�تي،  وبتغاير  كالبهائم،  وبال�سّد 

على اأّن البهائم فاقدة ل�سه�ة النظر اإىل ال�س�رة 

مق�لة  اإىل  ل 
ّ
يتح� ال  الق�ل  هذا  ولكّن  اجلميلة. 

معتمدة لديه يبني عليها نظرته العامة اإىل عالقة 

احلي�ان باجلمال؛ اإذ املعتمد يف تلك النظرة ه� 

اإىل  ل 
َّ

َت��س
رُ
ي الظاهر  اجلمال  اأّن  »فاعلم  ق�له: 

لكّل  وهي  طها، 
ُّ
وت��س احل�ا�ض  بطريق  اإدراك��ه 

حي�ان، �س�اء كان عاقاًل اأو غري عاقل.« }48{.  

اأ�سا�سًا  يق�م  جماليًا  احلي�ان  بالتذاذ  الق�ل  اإّن 

احل�سية  ال�سكلية  اخل�سائ�ض  بي  الت�حيد  على 

واخل�سائ�ض اجلمالية من جهة، ويق�م من جهة 

 
ّ
ي

ّ
احل�س االت�سال  د 

ّ
جمر اأّن  اعتبار  على  اأخ��رى 

التي هي حمب�بة  اللّذة  باملالئم يقت�سي وج�د 

بال�رشورة، مثلما يقت�سي اأّن املالئم اخلا�ض بها 

جميل اأي�سًا. وهذا يتناق�ض منطقيًا وما يعتمده 

اغ مب�سطلح االإدراك النف�ساين، ومبق�لة 
ّ
ابن الدب

الزائد على اجل�سمية معًا. فاإذا كان اجلمال زائداً 

على اجل�سمية حقًا، فال يج�ز الت�حيد بحال من 

واخل�سائ�ض  احل�سية  اخل�سائ�ض  بي  االأح���ال 

اجلمالية؛ اإذ الت�حيد يف ذاته نفي لتلك املق�لة. 

اغ نف�سه، 
ّ
ومبا اأنه ال يج�ز الت�حيد، لدى ابن الدب

احل�سي  االت�سال  د 
ّ
جمر اعتبار  اخللل  من  فاإّنه 

اال�ستمتاع  اأو  التلّذذ   
ّ
َثم ومن  باجلمال،  ات�سااًل 

اأعلى  نف�سانيًا  اإدراكًا  يفرت�ض  فاال�ستمتاع  به. 

الذي ه� م�سرتك بي  االإدراك احل�سي  د 
ّ
من جمر

النف�ساين  االإدراك  اأّن  ومبا  واحلي�ان.  االإن�سان 

�سيء  اجلمال  اأّن  ومبا  اإليه،  للحي�ان  مدخل  ال 

احلي�ان  بالتذاذ  الق�ل  فاإّن  اجل�سمية،  على  زائد 

يف  اغ 
ّ
الدب ابن  يعتمده  وما  ين�سجم  ال  جماليًا 

ذلك. بل اإنه يتناق�ض كليًا مع م�سّلماته الكربى.
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)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(



تطّور مفهوم "أيام األسبوع": 
حسب المؤرخ المعروف البيروني فإن عرب 
أيام  يعتمدون  يكونوا  لم  العربية  الجزيرة 
األسبوع السبعة المتداولة في حضارات مصر 
والشام وبالد الرافدين، غير أنهم "أفردوا لكل 
ثالث ليال من كل شهر من شهورهم اسًما على 
حدة مستخرًجا من حال القمر وأطواره فيها". 
لم يكن الشهر عند العرب مقسما على أربعة 
تضّم  مجموعات  عشر  على  وإنما  أسابيع، 
متداول.  اسم  منها  ولكل  أيام  ثالثة  منها  كل 
وقد سّموا  أول ثالث ليال من الشهر القمرّي 
"ُغَرر" (جمع غّرة، أي بداية)، ثم ثالث ليال 
تليها "نُفل" (عطايا من غير وجوب)، ثم ثالث 
ليال "تُسع"  (ألن آخر ليلة منها هي التاسعة)، 
العاشرة)،  أولها  (ألن  "ُعشر"  ثالث  بعدها 
بطلوع  تبَيّض  (ألنها  "بيض"  ليال  ثالث  ثم 
القمر من أولها إلى آخرها)، ثم ثالث "ُدرع" 
(السوداد أوائلها تشبيًها بالشاة الدرعاء)، تليها 
ثالث ليال "حنادس" أو "ُدهم" (لشدة سوادها)، 
ثم ثالث "دآدئ" (باعتبارها بقايا أو تتمات)، 

ثم ثالث ليال "محاق"  (النمحاق القمر). 
في مرحلة الحقة، ونتيجة االحتكاك بالحواضر 
التجاري،  النشاط  عبر  الشمال  في  المجاورة 
لحساب  أخرى  صيغة  الجزيرة  عرب  عرف 

البابليون  استنبطه  الذي  التقسيم  وهو  األيام، 
أربعة  على  الشهر  أيام  توزيع  في  والمتمثل 
أسابيع، وتسمية أربعة أيام من األسبوع بأسماء 
وتسمية  آنذاك،  المعروفة  الخمسة  الكواكب 
اليوم السادس باسم القمر والسابع باسم الشمس.

األسبوع  في  األول  اليوم  وهو  األحد،  فسّمي 
وقد  "الشمس"،  "ِشِمش"،  اإلله  باسم  البابلي 
إلى  متأخرة  فترة  في  (صن)  التسمية  انتقلت 

اللغة االنجليزية: (صن - ِدي).
(مون)،  "القمر"  "سين"،  اإلله  باسم  واالثنين 
ِدي)  و(لون-  باالنجليزية،  دي)  (مون- 
بالفرنسية وااليطالية، حيث (لونا) تعني القمر 

باللغات الالتينية.
الموت  إله  "نيرجال"،  اإلله  يوم  والثالثاء، 
(مارس)،  "المريخ"  ورمزه  السفلي،  والعالم 

(مار- ِدي) بالفرنسية وااليطالية.
الحكمة  رّب  "نابو"،  اإلله  يوم  واالربعاء، 
(ومنها  والبشر  اآللهة  بين  والوسيط  والذكاء، 
"عطارد"  كوكب  ورمزه  نبّي)،  كلمة  أتت 
بالفرنسية،  ِدي)  (ميركر-  (ميركري)، 

و(ميركول- دي) بااليطالية
كبير  وهو  "مردوك"،  اإلله  يوم  والخميس، 
بكوكب  اليه  ويرمز  البابليين،  عند  اآللهة 
"المشتري" (جيوبتر)، (جيو- ِدي) بالفرنسية، 
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خالد دروي�س *

تاريخ

*  باحث وكاتب من فلسطين 



و(جيوبِدي) بااليطالية
الخصب  إلهة  "عشتار"،  اآللهة  يوم  والجمعة، 
"الزهرة"  كوكب  ورمزها  والجنس،  والحب 
فريغا)،  أو  افروديتا  أو  فينيرا  أو  (فينوس 
الشعوب  السعيد عند  والزواج  الحب  آلهة  وهي 
بالفرنسية،  ِدي)  (فينِدر-  االسكندنافية)، 
داغ)  و(فري-  بااليطالية،  ِدي)  و(فينير- 
باللغات االسكندنافية، مثل السويدية والنرويجية 
والفنلندية، حيث "داغ" تعني يوم، ومنها انتقلت 
االنجليزية  مثل  األنجلوسكسونية  اللغات  إلى 
(فَري- ِدي) واأللمانية (فري- تاغ)، حيث "تاغ" 

تعني يوم باللغة األلمانية.
والسبت، يوم اإلله "ننيب أو ننورتا"، وهو إله 
فترة الظهيرة، وإله منتصف الشتاء والراحة في 
"زحل"  كوكب  ورمزه  الرافدين،  بالد  جنوب 

(ساتورن)، (َسَتر- ِدي) باالنجليزية.
وتجدر االشارة إلى أن اللغتين الفرنسية وااليطالية، 
وكذلك االسبانية والبرتغالية، هي لغات متفرعة 
عن اللغة الالتينية، لغة االمبراطورية الرومانية، 
االولى  القرون  استقبلت خالل  التي  اللغة  وهي 

بعد الميالد مسّميات األسبوع البابلية وتمثلتها.
األسبوع،  أليام  الوافدة  الصيغة  العرب  تبنّى 
والتي كانت قد انتشرت في الحواضر المجاورة 
في شمال شبه الجزيرة العربية، إال أنهم أطلقوا 
األسماء  غير  أخرى  أسماء  األيام  هذه  على 

الكواكبية البابلية.
باستثناء يومي األحد والجمعة (األول والسادس 
من أيام األسبوع) المتطابقين من حيث المسمى 
والعبرانية  اآلرامية  التسميتين  مع  والوظيفة 
السائدتين في ذلك الوقت (سنتوقف عندهما، تاليا، 
بالتوضيح)، أطلق العرب على بقية أيام األسبوع 
أسماء مستوحاة من طبيعة واقعهم ونمط حياتهم 
اليومية. فكانت أسماء أيام األسبوع، كما سّجلها 

المسعودي، هكذا: 
األحد: "أّول" 

االثنين: "أهَون"
الثالثاء: "ِجبّار"
االربعاء: "ُدبّار"

الخميس: "مؤِنس"
الجمعة: "َعروبة"  

السبت: "َشيّار".
الذبياني  النابغة  الجاهلي  الشاعر  جمعها  وقد 

شعراً في:
أؤمل أن أعيش وأّن يومي ألول أو ألْهـــَون أو 

جبار 
أو  أو عروبة  فمؤنس  أفته  فإن  دبار  التالي  أو   

شيار.

تاريخ "اليوم السابع/ يوم الراحة"
يقول الكاتب والمؤرخ وول ديورانت في كتابه 
تحريم  عادة  "أتت  الحضارة":  "قصة  الشهير 
السبت من البابليين الذين كانوا يطلقون على أيام 

الصوم والدعاء والعبادة "شبتو". 
اللسانيات علي الشوك في  الباحث في  ويوضح 
كتابه "جولة في أقاليم اللغة واألسطورة" التعامل 

البابلي مع "السبت، بقوله:
األعمال  ببعض  القيام  يحّرمون  البابليون  "كان 
في اليوم السابع، وهو السبت المشتق من كلمة 
"ِسَبْت" البابلية التي تعني "سبعة"، رقم سبعة". 
السامية  اللغات  في  الملحوظة  المفردة  وهي 
رقم  على  للداللة  والعربية  والعبرية  كاآلرامية 

سبعة ويوم السبت.
ويورد علي الشوك في كتابه نّصاً بابليا في هذا 

الخصوص، يقول:
"في اليوم األول والسابع والخامس عشر والحادي 
والعشرين والثامن والعشرين من الشهر، يمتنع 
راعي الشعب (الملك) عن تناول اللحم المشوي 
والخبز، وال يستبدل مالبسه، وال يقّدم أّي تقدمة، 
وال يركب عربة، وال يصدر أوامر. وال يجوز 
للناس ما رأى،  يقدم  أن  األيام،  للرائي في هذه 
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وال يجوز للطبيب أن يضع يده على جسد إنسان. 
وعند المساء (من تلك األيام المشار إليها) يأتي 

الملك بتقدماته لآللهة".
قبل  الثانية  (األلفية  نفسها  الزمنية  الفترة  في 
الميالد)، وعلى غرار ما هو سائد عند البابليين، 
ى الفراعنة في مصر القديمة كل يوم من أيام  َسمَّ
اليوم  واعتبروا  الكواكب،  أحد  باسم  األسبوع 
السابع (السبت تحديدا) يوًما للراحِة واللهو، يليه 

األحد، اليوم األول في األسبوع.
ينسب الدكتور جواد علي في كتابه "المفصل في 
الشهر  تقسيم  فكرة  االسالم"  قبل  العرب  تاريخ 
أيام،  سبعة  إلى  واألسبوع  أسابيع،  أربعة  الى 
إلى البابليين. ولكن ضبط األسابيع وتتابعها على 
النحو المعروف حتى اليوم، حسب جواد علي، 

هو نظام ظهر بعدهم بأمد. 
أربعة  على  الشهر  تقسيم  فكرة  اآلراميون  أخذ 
أسابيع واألسبوع على سبعة أيام، وتمييز اليوم 
السابع (السبت) كيوم للراحة والعبادة، وضبطوها 
وأطلقوا على أيام األسبوع الذي يبدأ بالـ "أحد" 
مستوحاة  لغتهم  من  أسماء  "سبت"  بالـ  وينتهي 
ܥܪܘܒܬܐ  الجمعة:  يوم  وسّموا  األعداد،  من 
(تلفظ: عروبتا) وتعني بالعربية: (لفيف، حشد، 
تجمع)، ويوم السبت: ܰܫܒܬܐ (تُلفظ َسْبتا) وهي 

مشتقة من الكلمة البابلية "ِسَبْت" وتعني سبعة.
من هذا الواقع الذي أّسس له البابليون والفراعنة، 
القبائل  استقت  اآلراميون،  ورّوجه  وضبطه 
اليهودية مفهوم "السبت المقدس" الذي تسلل إلى 
الخلق  بأسطورة  مرتبطاّ  التوراتي  النّص  نسيج 

(خلق العالم والكائنات) المنجزة في سبعة أيام.
وبسبب قدرتها على التعبير كانت اللغة اآلرامية 
وشمال  والرافدين  سوريا  في  اللغات  سيّدة 
(من  عام  ألف  طيلة  ومصر  العربية  الجزيرة 
القرن الخامس ق.م حتى الفتح العربي- اإلسالمي 
للعراق وبالد الشام ومصر في القرن السادس)، 
تسيطر  كانت  التي  االمبراطورات  تأثرت  لذا 

الرومانية،  (الفارسية،  القديم  العالم  على  آنذاك 
أليام  اآلرامية  والتسمية  بالترتيب  البيزنطية) 

األسبوع، وهي كالتالي:
ܰܚܕ ܒܰܫܒܐ، تُلفظ: )َحد ِبشبا)، وتعني: اليوم 

األّول/ يوم األحد
ܬܶܪܝܢ ܒܰܫܒܐ، تُلفظ: (ترين ِبشبا)، وتعني: اليوم 

الثاني/ االثنين
وتعني:  ِبشبا)،  (ْتالْت  تُلفظ:  ܒܰܫܒܐ،  ܬܳܠܬܐ 

اليوم الثالث/ الثالثاء
ܰܐܪܒܥܐ ܒܰܫܒܐ،  تُلفظ: (أْرَبْع ِبشبا)، وتعني: 

اليوم الرابع/ االربعاء
وتعني:  ِبشبا)،  ْش  )خمِّ تُلفظ:  ܒܰܫܒܐ،  ܰܚܶܡܫ 

اليوم الخامس/ الخميس
لفيف،  وتعني:  )َعروْبتا)،  تُلفظ:  ܥܪܘܒܬܐ، 

تجمع، حشد/ الجمعة
ܫܒܬܐ، تُلفظ: (َشبتا)، وتعني: السابع/ السبت.

مع الفتح العربي/ اإلسالمي لبالد الشام والرافدين 
اللغة  بطغيان  اآلرامية  االلغة  انهارت  ومصر 
العربية (لغة القرآن والعقيدة)، وانحسر تداولها 
الكنسية  األوساط  في  يتمثل  ضيّق  نطاق  في 
مفرداتها  من  ترّسب  ما  إلى  إضافة  السريانية، 
في  اليوم  حتى  المتداولة  المحكية  اللهجات  في 
بالد الشام والعراق. إال أن "األسبوع اآلرامي" 
السبت  إلى  األحد  من  وترتيبها  أيامه  بأسماء 
الوافدة  اللغة  سطوة  ومقاوما  مقيما،  قائما،  ظّل 

المحمولة على العقيدة الجديدة.
وكما اقتبست اللغة العربية أسماء أيام "األسبوع 
اآلرامي" وترتيبها، كانت اللغة العبرية قد فعلت 
النصف  إلى  تعود  مبكرة  عهود  في  ذاته  األمر 

الثاني من األلفية األولى قبل الميالد.  
بانسحاب اللغة اآلرامية من التداول العام لصالح 
اللغة العربية بقي "األسبوع اآلرامي" الذي يستند 
حيّا  وترتيبها  أيامه  بأسماء  البابلي  التراث  على 
في اللغة العبرية بسبب ارتباطه بالنص التوراتي 
المؤِسس لعقائد التوحيد التي انتشرت في أرجاء 
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أتباع  لدى  االيحاء  ترّسخ  وهكذا  القديم.  العالم 
أيام  أسماء  بأن  وغيرهم  المسيحية  الطوائف 
األسبوع وترتيبها ابتداء باألحد وانتهاء بالسبت 
يضاهي  أمر  وهو  عبراني،  يهودي/  شأن  هو 
االيمان الراسخ بأن أسطورة الخلق البابلية هي 

إنجاز يسجل للتوراة العبرانية.
وأيام األسبوع باللغة العبرية، هي:

 "יום ראשון"، تُلفظ: يوم ريشون، وتعني اليوم 
األول (األحد)

اليوم  وتعني  شينى،  يوم  تُلفظ:  שני"،  יום   "
الثاني (اإلثنين) 

)"יום שלישי"، تُلفظ: يوم شليشى، وتعني اليوم 
الثالث (الثالثاء)

اليوم  وتعني  رِبعي،  يوم  تُلفظ:  "יום רבעי"،   
الرابع (االربعاء)

 "יום חמישי"، تُلفظ: يوم َخِمشي، وتعني اليوم 
الخامس (الخميس)

اليوم  وتعني  ِششي،  يوم  تُلفظ:  ששי"،  "יום 
السادس (الجمعة)

يوم  وتعني  َشبات،  يوم  تُلفظ:  שבת"،  "יום 
السبات (السبت)         

الواردة  مقولته  أساس  وعلى  المسيح،  أن  مع 
ُجعل  "السبت  بأن  تقضي  والتي  األناجيل،  في 
السبت"،  ألجل  اإلنسان  وليس  اإلنسان،  ألجل 
إال  يوم،  هذا  في  العمل  ألتباعه  أجاز  قد  كان 
بأن  االقرار  في  السائد  التقليد  يتجاوز  لم  أنه 
يذكر  ولم  األسبوعي،  العيد  يوم  هو  "السبت" 
ما يدّل على أن "األحد" يشكل بدياًل مقّدساً عن 
يوم السبت. وهو األمر الذي شّرعه البطارقة و 
الكرادلة بعد ثالثة قرون من موت المسيح. إذ، 
وبتعليمات من االمبراطور الروماني قسطنطين، 
وبغرض التميّز عن اتباع الديانة اليهودية، ألغى 
الواقع  321م  عام  نيقيا  مجّمع  في  المجتمعون 
وراحة  عطلة  يوَم  السبت  باعتبار  المعهود 
واستأنسوا،  األحد.  بيوم  واستبدلوه  وعبادة، 

وردت  التي  المسيح  بمقولة  التشريع  هذا  لسّن 
وليس  لإلنسان،  ُجعل  بأن"السبت  األناجيل  في 
اإلنسان ألجل السبت"، وبرواية "القيامة"/ قيامة 

المسيح التي حدثت يوم األحد.
القاضي  الكنسي  نيقيا"  "مجمع  قرار  على  بناء 
في االسبوع  باعتبار "األحد" يوما سابعاً/أخيراً 
"السبت"،  عن  والعبادة، عوضاً  للراحة  مكرساً 
كان من المفروض أن يكون يوم االثنين هو أول 
أيام األسبوع في أرجاء االمبراطورية الرومانية 
اوروبا وبالد  أراضي  تغطي معظم  كانت  التي 
وبقية  مصر  عن  فضال  الفرات،  حتى  الشام 
على  يؤثر  لم  القرار  هذا  أن  إال  افريقيا،  شمال 
التقليد المتبع منذ آالف السنين، والمتمثل في أن 
"السبت" هو اليوم السابع واألخير في األسبوع 

وأن "األحد" هو اليوم األول. 
بالتوقف عند أسماء أيام األسبوع باللغة الالتينية 
التي تفّرعت فيما  الرومانية)  (لغة االمبراطوية 
بعد إلى عدة لغات اوروبية كالفرنسية وااليطالية 
واالسبانية والبرتغالية، نجد أن اليوم التالي ليوم 
هو  (دومينيكا)  الرّب"  "يوم  سّمي  الذي  االحد، 

اليوم الثاني (سيكوندا، االثنين ):
Dominica(دومينيكا) يوم الرّب: األحد 

feria se�   (ِفريا سيكوندا) اليوم الثاني: االثنين
cunda

feria tertia(ِفريا ِترتيا) اليوم الثالث: الثالثاء 
 feriaاالربعاء الرابع:  اليوم  كوارتا)  (ِفريا   

quarta
 feriaالخميس الخامس:  اليوم  كوينتا)  (ِفريا   

quinta
 feriaالجمعة السادس:  اليوم  ِسكستا)  (ِفريا   

sexta
sabbatum.(ساباتوم): السبت 

االسبوع  أيام  تسمية  أن  إلى  االشارة  وتجدر 
بالالتينية مازالت قائمة، كما هي، حتى اليوم، في 
اللغة البرتغالية المتفرعة عن الالتينية، فيما أبقى 
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(الفرنسيون  األخرى  الالتينة  باللغات  الناطقون 
وااليطاليون واالسبان والرومان) على الصيغة 
األسبوع  ايام  تسمية  في  البابليون  التي وضعها 

اعتمادا على أسماء الكواكب.
الكنسي  االمبراطوري-  القرار  يستِطع  لم  إذن، 
إلى  السبت  الراحة من  يوم  السابع/  اليوم  تغيير 
األحد تبديل النظام البابلي/ اآلرامي لترتيب أيام 
التي تبدأ باألحد وتنتهي بالسبت، ألنه  األسبوع 

نظام راسخ في الوجدان والعقل والبديهة.   
العالم  قيادة  ورثت  التي  الكبرى  الحضارة 
على  والسيطرة  اوروبا  شرقي  في  المسيحي 
الميالدي  القرن  افريقيا منذ  اسيا وشمال  غربي 
(الرومانية  البيزنطية  االمبراطورية  هي  الثاني 
(اسطنبول  القسطنطينية  وعاصمتها  الشرقية) 
"األحد"  كّرست  التي  الحضارة  وهي  اليوم). 
اليوم االخير في  باعتباره  للراحة والعبادة  يوما 
األسبوع، إال أنها لم تتمكن من اختراق وتغيير 
الترتيب المعهود على أساس أن السبت هو اليوم 

السابع واألخير في األسبوع. 
وهاهي اللغة اليونانية اليوم، التي غيّر الناطقون 
بها معظم مفرداتها التي كانت متداولة في اللغة 
اليونانية القديمة، ما زالت تحتفظ بأيام األسبوع 
المعروفة منذ عهودها األولى بأسمائها وترتيبها، 

ابتداء باألحد وانتهاء بالسبت.
األحد الرّب:  يوم  السيّد،  يوم  (كيرياكي)،   

Κυριακή
Δευτέρα(ديفتيرا)، اليوم الثاني: اإلثنين 

Τρίτη (ْتريتي)، اليوم الثالث: الثالثاء 
Τετάρτη(تيتارتي)، اليوم الرابع: االربعاء 
Πέμπτη(ِبمبتي)، اليوم الخامس: الخميس 

التي  باراشكيفا  القديسسة  يوم  (باراْشكيفي)،   
يبّجلها    التي  الميالدي  العاشر  القرن  في  عاشت 
بلدان  ومسيحيو  اليونانيون   Παρασκευή
البلقان األخرى، وينسبون إليها التقوى والورع 

وصنع المعجزات، وهو يوم الجمعة.  

Σάββατο.(سابّاتو)، السبت 
القديم،  العالم  عرف  قرون  بخمسة  الميالد  قبل 
سيطرة  خاص،  بشكل  منه  الشرقي  والجزء 
امبراطورية كبرى هي االمبراطورية الفارسية، 
وريثة الدولة البابلية، والتي واجهت االمبراطورية 
الرومانية، ثم البيزنطية، ألكثر من عشرة قرون. 
لم  االمبراطوية  هذه  أن  نالحظ  أيضاً،  وهنا، 
تتجاوز السياق اآلرامي/ العبراني أليام األسبوع 
بأسمائه وتواليه من األحد إلى السبت، والذي ما 
زال قائماً حتى اليوم، وتشهد عليه اللغة الفارسية 
المتداولة في إيران وبعض الحواضر المجاورة 

لها. وأيام األسبوع باللغة الفارسية هي:
"ياك شنبه": اليوم األول (األحد) 
"دو شنبه": اليوم الثانى (االثنين) 

"ِسه  شنبه": اليوم الثالث (الثالثاء)
"چهار شنبه": اليوم الرابع (األربعاء)
"ِبنج شنبه": اليوم الخامس (الخميس) 

"جمعه": (الجمعة) 
األسبوع)  على  (وتطلق  السابع،  "شنبه": 

(السبت).

من "يوم َعروبة" إلى "يوم الجمعة"
العيد  يوم  هو  "الجمعة"  أن  من  الرغم  على 
والعبادة لدى أتباع الدين الجديد (االسالم)، على 
و"األحد"  اآلرامي/العبراني  "السبت"  غرار 
المسيحي/ الغربي، إال أن "األحد" الذي يلي اليوم 
السابع/ األخير بقي صامداً في مقامه كيوم أّول 
في األسبوع، على األقل لجهة مسّماه، ومسّمى 

األيام التي تليه من اإلثنين حتى الخميس.
لم يعرف العرب في حياتهم األولى، وكانت أيام 
مجموعات  عشر  على  مقسمة  الثالثين  الشهر 
باسم  الثالث  بلياليها  مجموعة  كل  وسّموا   ،
مستوحى من أطوار القمر: أول ثالث ليال من 
القمرّي "ُغَرر" (جمع غّرة، أي بداية)،  الشهر 
تليها "نُفل" (عطايا من غير وجوب)، ثم "تُسع"  
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(ألن آخر ليلة منها هي التاسعة)، و"ُعشر" (ألن 
تبَيّض بطلوع  العاشرة)، و"بيض" (ألنها  أولها 
القمر من أولها إلى آخرها)، و"ُدرع" (السوداد 
(لشدة  و"ُدهم"  الدرعاء)،  بالشاة  تشبيًها  أوائلها 
سوادها)، و"دآدئ" (باعتبارها بقايا أو تتمات)، 

ثم "محاق"  (النمحاق القمر).
ثّم، في مرحلة الحقة، ومن خالل تماس القوافل 
والقبائل  الشمال  في  الشامية  بالتخوم  التجارية 
الجزيرة  عرب  عرف  الجنوب،  في  اليمنية 
التي  األسبوع  أليام  اآلرامية  الصيغة  العربية 
واعتمدوها  األقاليم،  تلك  في  التداول  قيد  كانت 

بأسماء مستوحاة من واقعهم.
جبّار،  أهَون،  (أّول،  األسبوع  أيام  باستعراض 
العرب  أن  نجد  شيّار)،  َعروبة،  مؤنس،  دبّار، 
أبقوا على الترتيب اآلرامي المعهود، حيث يبدأ 
األسبوع العربي بيوم "أول"، تماما كما هو في 
تُلفظ َحد، وتعني أول)،  الترتيب اآلرامي (ܰܚܕ، 
كما حافظوا على مسّمى  يوم الجمعة "َعروبة" 
يوم  أسم  ومعنى من  منقولة حرفاً  وهي تسمية 
عروبتا،  تلفظ  "ܥܪܘܒܬܐ"  اآلرامي  الجمعة 

وتعني   حشد، لفيف، جماعة.
القبائل  بين  التداول  قيد  الصيغة  هذه  وظلّت 
العربية في الجاهلية حتى القرن الثاني الميالدي، 
حيث، وكما تفيد المصادر، عمل الزعيم القبلي 
كعب بن لؤي (60� 150 ميالدي)، على تعريب 
مفردتي "َحد" و"َعروبة" اآلراميتين إلى "األحد" 
عربية  ألفاظاً  واقترح  العربيتين.  و"الجمعة" 
المشتقة من  اآلرامية  األسبوع  أيام  بقية  ألسماء 
األعداد. وانتشرت هذه الصيغة، المعروفة حتى 

اليوم، بين قبائل الجزيرة العربية.

من هو كعب بن لؤي؟:
تجمع المصادر المشتغلة على األنساب على أن 
كعب بن لؤي هو الجّد السابع للنبي. وهو كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 

كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان. وخلفه يبدأ بـ مّرة، 
وقصّي  كالب  بـ  مرورا  محمد،  بالنبي  وينتهي 

وعبد مناف وهاشم وعبد المّطلب وعبدهللا.  
أنه  نجد  لؤي،  بن  بالتحري عن شخصية كعب 
ولد في مكة عام 60م وتوفي فيها عام 150م. 

السريانية  يعرف  مرموقاً،  حنيفيا، وخطيباً  كان 
إليه  تجتمع  وكانت  الكتاب،  ويقرأ  والعبرانية، 
القبائل   الصفوة والعامة من قريش وغيرها من 
لالفادة من علومه، وخاصة في كل يوم جمعة. 
أحداثها  تؤرخ  لمقامه،  تعظيما  العرب،  وكانت 

بقبل وبعد موته حتى كان عام الفيل.
ولكن، وبكونه الجّد السابع للنبي، حسب ما سّجله 
ابن كثير في "البداية والنهاية"، وحيث أن النبي 
بـ 33 عاما،  يقّدر  الجيل  ولد عام 570م، وأن 
يُفترض أن كعب بن لؤي عاش في بدايات القرن 

الميالدي الرابع (306م).
ل من  "أَوَّ قوله:  َسلََمة  أَبي  القرطبي عن  يروي 
أَّول  لَُؤّي، وكان  بْعد " هو َكْعب بن  ا  أَمَّ قال " 
من سّمى اْلُجُمَعة ُجُمَعة. وكان يَُقال ليوم الُجُمَعة: 

اْلَعروَبة".   
 يقول جالل الدين السيوطي في معرض حديثه 
عن كعب بن لؤي، نقال عن السهيلي: "هو أول 
من سّمى يوم الجمعة، وكان يسّمى في الجاهلية 
ويعظهم،  فيه،  يخطب  وكان  الَعروبة،  يوم 

ويخبرهم، فتجتمع إليه قريش كل يوم جمعة".
قوله  سلمة  أبي  عن  تفسيره  في  البغوي  وينقل 
"أول من قال " أما بعد " كعب بن لؤي وكان 
أول من سّمى الجمعة جمعة ، وكان يقال له يوم 

العروبة".
ويورد ابن كثير في "البداية والنهاية" رواية أبو 
نعيم عن أبي سلمة، قوله: "كان كعب بن لؤي 
تسميه  قريش  وكانت  الجمعة،  يوم  قومه  يجمع 
فاسمعوا،  بعد،  أما  فيقول:  فيخطبهم،  العروبة، 
ونهار  ساج،  ليل  واعلموا،  وافهموا،  وتعلموا، 
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والجبال  بناء،  والسماء  مهاد،  واألرض  ضاح، 
أوتاد، والنجوم أعالم. كل ذلك إلى بالء، فصلوا 
بعهودكم،  وأوفوا  أموالكم،  وثّمروا   ، أرحامكم 
هالك رجع،  ِمن  رأيتم  فهل  أحوالكم.  وأصلحوا 
ما  خالف  والظّن  أمامكم،  الدار  نشر،  أوميتاً 
وعظموه،  (الكعبة)  َحَرمكم  فزيّنوا  تقولون 
وتمّسكوا به وال تفارقوه، فسيأتي له نبأ عظيم".

الحسن،  بن  محمد  من طريق  نعيم  أبو  ويروي 
بن  محمد  عن  التيمي،  طلحة  بن  محمد  عن 
إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة، قوله: "كان 
كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة، وكانت 

قريش تسميه العروبة".

معنى "الجمعة" ولفظها
يفّسر  للطبري  قواًل  الصحاح"  نقرأ في "مختار 
َيْت اْلُجُمَعة  فيه مقام ومعنى يوم الجمعة: "إِنََّما ُسمِّ
اإْلِْساَلم  أَْهل  َفإِنَّ  اْلَجْمع  ِمْن  ُمْشَتقَّة  أِلَنََّها  ُجْمَعة 
ة ِباْلَمَعاِبِد اْلِكَبار". َيْجَتِمُعوَن ِفيِه ِفي ُكّل أُْسبُوع َمرَّ

"الجمعة"  فإن  العربية  المعاني  قواميس  وفي 
مشتقة من التجمع وااللتئام.

فيما يتصل باللفظ، ترد كلمة "الجمعة" في سورة 
"َيا  (ُجُمَعة):  والميم  الجيم  حرفي  بضّم  الجمعة 
اَلِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة  أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

."ِ َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاَّ
الجمعة  آلية  تفسيره  في  يرى  القرطبي  ولكّن 
ألفاظا أخرى للمفردة، بقوله: "في األمر َمَساِئل: 
َبْير َواأْلَْعَمش َوَغْيرهَما  اأْلُولَى َقَرأَ َعْبد هللاَّ ْبن الزُّ
َوُهَما  التَّْخِفيف.  َعلَى  اْلِميم  ِبإِْسَكاِن   " اْلُجْمَعة   "
اء: يَُقال  لَُغَتاِن. َوَجْمعهَما ُجَمع َوُجُمَعات. َقاَل اْلَفرَّ
اْلُجْمَعة ( ِبُسُكوِن اْلِميم ) َواْلُجُمَعة ( ِبَضمِّ اْلِميم 
) َواْلَجْمَعة ( ِبَفْتِح اْلِميم ) َفَيُكون ِصَفة اْلَيْوم، أَْي 
َيْضَحك.  لِلَِّذي  ُضَحَكة  يَُقال:  َكَما  النَّاس.  َتْجَمع 
َوالتَّْفِخيم  ِبالتَّْثِقيِل  اْلُقْرآن  َنَزَل  َعبَّاس:  اِْبن  َوَقاَل 
اء  َفاْقَرؤوَها ُجُمَعة؛ َيْعِني ِبَضمِّ اْلِميم. َوَقاَل اْلَفرَّ
َوأَبُو ُعَبْيد: َوالتَّْخِفيف أَْقَيس َوأَْحَسن؛ َنْحو ُغْرَفة 

َوُغَرف، َوُطْرَفة َوُطَرف، َوُحْجَرة َوُحَجر. َوَفْتح 
اْلِميم لَُغة َبِني َعِقيل. َوِقيَل: إِنََّها لَُغة النَِّبّي َصلَّى 

هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم". 
التاريخية  المصادر  في  المفردة  وردت  وقد 
التالية  المراحل  وفي  الجاهلية،  في  والفقهية، 
الكملي،  سعيد  الشيخ  حسب  اإلسالم،  لظهور 
بثالثة ألفاظ؛ بضّم الجيم وضّم الميم (وهي لغة 
قبائل الحجاز)، بضّم الجيم وفتح الميم (وهي لغة 
(وهي  الميم  وتسكين  الجيم  وبضّم  عقيل)،  بني 

لغة بني تميم).
كلمات  تشكيل  في  "الُجُمَعة"  لفظ  اعتماد   أما 
التابعي/  وضعه  الذي  العثماني،  التصحيف 
665م)  (660م-  الدؤلي  األسود  أبو  الحجازي 
الحجاز  عرب  ألن  فذلك،  والميم،  الجيم  بضّم 
إْتباع  في  عادتهم  على  َجريا  "ُجُمَعة"  يلفظونها 
الحجازي:  يقول  "أٌْكل"  ففي  بالضّمة؛  الضّمة 
"أٌُكل"، وفي "قْدس" يقول: "ُقُدس"، وفي "ُكْفل" 

يقول: "ُكُفل".  
هي  فإنما  وجّماع،  جامع  بمعنى  "ُجَمعة"  ولفظ 
على قياس مفردات وردت في القرآن الكريم مثل 
"ُهَمزة" و"لَُمزة" وهما صيغتا مبالغة لـ "هّماز" 

و"لّماز". 
هو  فإنما  الدارج،  وهو  "ُجْمَعة"،  لفظ  ولكن 
للتخفيف على المتحدث، وهو لفظ للغة بني عقيل 
عن  القرطبي  نقله  لما  استنادا  (ص)،  والنبي 

الفّراء وأبي عبيد.
ولكن، وعلى ما ذهب إليه بعض من السلف الذي 
أدلى بمعارفه في الموضوع، فإن كعب بن لؤي، 
إلى  اآلرامية  اللغة  من  المفردة  نقل  الذي  وهو 

العربية، كان يلفظها "َجْمعة".
ينقل البخاري عن الفراء، والزّجاج، وأبي عبيد، 
نقل  من  "أول  أن  على  إجماعهم  عمر،  وأبي 
"الَعروَبة" إلى يوم "الَجْمعة"  كعب بن لؤي، ثم 

لفظ الجمعة بفتح الجيم وتسكين الميم".
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"َعروبة" و"َجْمعة"/ المعنى والداللة
الموسوعي  كتابه  في  علي  جواد  الباحث  يقول 
أن  اإلسالم"  قبل  العرب  تاريخ  في  "المفصل 
بيوم  الجمعة  يوم  االسالم  قبل  العرب  تسمية 
باللغة  تعني  "عروبة"  ألن  فذلك،  العروبة، 
السريانية (اآلرامية) الغروب، ويربطها بغروب 
شمس ذلك اليوم الذي يسبق يوم الراحة والعبادة.
وهذا تفسير خاطئ وملتبس مرّده إلى التشابه بين 
الكلمتين اآلراميتين "ܥܳܪܒܐ" )َعُربا( التي تعني 
التي تعني  غروب الشمس، و"ܥܪܘܒܐ" )َعروبا( 

لفيف، حشد، تجّمع.
وهكذا، فإن تسمية اليوم السادس بيوم "َعروبة" 
إنما استقاه العرب من التسمية اآلرامية ܥܪܘܒܐ� 
التجمع،   تعني  والتي  الراء(،  بعد  )بالواو  َعروبا 
وليس من المفردة اآلرامية ܥܳܪܒܐ� َعُربا )بالراء 

املضمومة( والتي تعني غروب الشمس.
 اتفقت المراجع التاريخية على أن كعب بن لؤي 
هو الذي بّدل يوم الَعروبة إلى يوم الجمعة، وكان 
يلفظ الكلمة، حسب ما ورد في رواية البخاري 
الجيم  بفتح  والمفّسرين،  التابعين  بعض  عن 
الحشد،  تعني  والتي  (الَجْمَعة)  الميم  وتسكين 

اللفيف، التجّمع.
(ܰܥܪܘܒܐ:  اآلرامية  َعروبة  كلمة  إلى  وبالعودة 
اللفيف،  الحشد،  تعني  أنها  جند  َعروبا(  تُلفظ 
العربية و"  "أَحد"  لكلمتي  تماما، مثلما  التجّمع، 

ܰܚܕ : تُلفظ َحد" اآلرامية املعنى ذاته، هو األول.
وأما ضّم الجيم، وضّم الميم وفتحها فإنما تسلّل 
إلى اللغة العربية من اللهجات المحكية المختلفة 
(أحصاها  المتنوعة  العربية  الجزيرة  لقبائل 
السيوطي فكانت خمسين لغة). وهذا ينطبق على 
أْكٌل/  مثل:  لها،  حصر  ال  كثيرة  عربية  مفردات 

أٌُكٌل، َضِحٌك/ ُضْحٌك/ ُضُحٌك، َمنَجٌل/ ِمنَجٌل.
يقول الهمداني في إعراب القرآن: "أهل الحجاز 
بفتح  وَبعير  وَرغيف  َرحيم  يقولون  أسد  وبنو 
ِرحيم  يقولون:  وتميم  وربيعة  وقيس  أوائلهن. 

وِرغيف وِبعير بكسر أوائلهن".
إذاً، فكما أن الُجَمعة والُجُمَعة والُجْمعة والَجْمَعة 
الَعروبة  ويوم  الجمعة  يوم  فإن  اليوم،  نفس  هو 
هما يوم واحد، وهو يوم الحشد، يوم اللفيف؛ يوٌم 
كان، ولمئات السنين قبل ظهور اإلسالم، يتجّمع 
تعاقدوا  ما،  ألمٍر  األسبوع  في  مّرة  الناس  فيه 

على اإلجتماع بسببه؛ فما هو هذا األمر؟.
اليوم  األسبوع،  من  األخير  السادس/  اليوم  إنه 
الذي يسبق "السبت" المكّرس للعطلة والراحة، 
وهو تقليد عرفه الفراعنة والبابليون، وانتقل إلى 
في  الناس  عليه  وسار  والعبرانيين،  اآلراميين 
معظم أرجاء العالم القديم، بما في ذلك الشعوب 

والقبائل في شبه الجزيرة العربية.
في هذ اليوم الذي يسبق يوم السبات والراحة تُعقد 
والشراء،  للبيع  الناس  تستقطب  التي  األسواق 
استعداداً الستقبال السبت، في حشود ال تعرفها 

األيام األخرى من األسبوع.
ولم تشّذ حواضر الجزيرة العربية )مكة ويثرب 
وسبأ وصنعاء وتبوك والطائف( قبل االسالم عن 

هذا المنوال.
بترك  الجمعة  النداء اإللهي في سورة  وما كان 
الجمعة  يوم  ظهيرة  صالة  عند  والشراء  البيع 
على  واضحة  إشارة  إال  السوق)  ذروة  (وقت 
أن يوم الجمعة (السابق ليوم الراحة) كان يوماً 
للتسّوق  مكّرسا  االسبوع،  أيام  بين  استثنائيا 
ليوم  استعدادا  الضرورية  األعمال  وإنجاز 

السبات التالي.
نُوِدَي  إَِذا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  "َيا  تعالى:  يقول هللا 
 ِ هللاَّ ِذْكِر  إِلَٰى  َفاْسَعْوا  اْلُجُمَعِة  َيْوِم  ِمن  اَلِة  لِلصَّ
َتْعلَُموَن"-  ُكنتُْم  إِن  لَُّكْم  َخْيٌر  لُِكْم  َذٰ اْلَبْيَع  َوَذُروا 

الجمعة/9.
لكنه، في اآلية التالية من السورة ذاتها، وتجاوبا 
النشاط  في  االنخراط  في  المصلي  رغبة  مع 
يجيز  اليوم،  هذا  مثل  في  االستثنائي  التجاري 
أداء  من  فرغوا  الذين  للمصلين  القرآني  النّص 
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"َفإَِذا  التجارية:  بالجمهرة  االلتحاق  الصالة 
َواْبَتُغوا  اأْلَْرِض  ِفي  َفانَتِشُروا  اَلُة  الصَّ ُقِضَيِت 
َ َكِثيًرا لََّعلَُّكْم تُْفلُِحوَن"-  ِ َواْذُكُروا هللاَّ ِمن َفْضِل هللاَّ

الجمعة/10. 
الجمعة:استثناء ملتبس 

اعتاد المسلمون، والمؤمنون منهم بشكل خاص، 
أيام  من  السادس  اليوم  مع  يتعاملوا  أن  على 
األسبوع (الجمعة) على نحو استثنائي، يصل حّد 

التقديس في حاالت كثيرة.
فما هو المقدس في يوم الجمعة؟، وما هو المميّز 
ومتى،  األسبوع؟،  أيام  باقي  عن  اليوم  هذا  في 
يوم  اكتسب  تاريخي،  سياق  أي  وفي  وكيف، 
الجمعة هذه المنزلة الرفيعة في وجدان وسلوك 
الدين االسالمي؟، وهل تميّزت "الجمعة"  أتباع 
عن باقي أيام األسبوع في عهد النبي (ص) وفي 

زمن الخلفاء الراشدين؟.
التساؤالت  من  وغيرها  األسئلة،  هذه  سأحيل 
ومعطيات  مصادر  إلى  الجمعة  بيوم  المتصلة 
الموضوع، وبشكل خاص  بهذا  تاريخية متعلقة 
بالنسبة  التشريع  ومؤسس  ملهم  الكريم،  القرآن 

للمسلمين، بغرض التماس اإلجابة
في سياق تاريخي، لم تميّز قبائل الجزيرة العربية 
األسبوع  أيام  عن  الجمعة  يوم  الجاهلية  في 
األخرى إال باعتبار هذا اليوم مجرد يوم سابق 
ليوم العطلة والراحة يشتد فيه الحراك االقتصادي 
لدخول  استعدادا  الفت  نحو  على  االجتماعي   -
ولهذا  والشراء.  البيع  فيه  يُمنع  الذي  السبت 
السبب، ال لغيره، كان الناس يجتمعون في حشود 
ال تعهدها األيام االخرى، فيأتي التاجر بحريره 
في  برغبته  المحتاج  ويأتي  وجواريه،  وتوابله 
الشاعر  ويأتي  برأيه،  الخطيب  ويأتي  التسّوق، 

بقصيدته، ويأتي المفتخر بسيرة أسالفه. 
وما كانت "الجمعة" في حياة العرب في الجاهلية 
الموسمية  لألسواق  ودائمة  مصّغرة  إال صورة 

التجارية – الثقافية الكبرى مثل "عكاظ" و"ذي 
تعتبر  والتي  و"بصرى"،  و"مجنة"  المجاز" 
مفخرة التاريخ التجاري- الثقافي لجزيرة العرب.

وبقي حال "الجمعة" ومتطلباتها مع بزوغ فجر 
االسالم كما كان قبله. ولم يكن سهال على عرب 
أتباع  فيهم  بمن  االسالم،  انبعاث  بعد  الجزيرة 
الدين الجديد، أن يتجاوزوا األنماط المعهودة منذ 
باعتباره  الجمعة  بيوم  يتصل  فيما  السنين  مئات 
حتى  االستثنائي،  التجاري  للنشاط  مكرسا  يوما 
تتطلّب  التي  االوقات  أشّد  بالصالة؛  القيام  أثناء 
االلتزام بالتقوى والورع، ويشهد النص القرآني 

وتفسيره وأسباب نزوله على ذلك.
يقول هللا تعالى في اآلية 11 من سورة الجمعة:  
وا إِلَْيَها َوَتَرُكوَك  "َوإَِذا َرأَْوا ِتَجاَرًة أَْو لَْهًوا اْنَفضُّ
ِ َخْيٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة  َقاِئًما ُقْل َما ِعْنَد هللاَّ

اِزِقيَن". ُ َخْيُر الرَّ َوهللاَّ
وابن  والقرطبي  الطبري  المفّسرون،  ويُجمع 
هو  اآلية  هذه  نزول  سبب  أن  على  كثير، 
انفضاض المصلين من حول النبي (ص) أثناء 

الصالة والتحاقهم بجمهرة السوق.
َقْوله:  ِفي  ُمَجاِهد  تفسيره عن  في  الطبري  ينقل 
َقاَل:  إِلَْيَها{  وا  اِْنَفضُّ لَْهًوا  أَْو  ِتَجاَرة  َرأَْوا  }َوإَِذا 
َفر  ِرَجال َكانُوا َيُقوُموَن إِلَى َنَواِضحهْم َوإِلَى السَّ

َيْبَتُغوَن التَِّجاَرة.
ثنا  حدَّ قال:  ِبْشر،  ثنا  "حدَّ القرطبي:  ويوّضح 
َبْيَنَما  قال:  َقَتادة،  عن  سعيد،  ثنا  حدَّ قال:  يزيد، 
النَّاس  َيْخُطب  َوَسلََّم  َعلَْيِه  هللاَّ  َصلَّى  هللاَّ  َرُسول 
َحتَّى  َوَيُقوُموَن  َيَتَسلَّلُوَن  َفَجَعلُوا  اْلُجُمَعة،  َيْوم 
َبِقَيْت ِمْنُهْم ِعَصاَبة، َفَقاَل: َكْم أَْنتُْم؟ َفَعدُّوا أَْنُفسهْم 
َفإَِذا اِْثَنا َعَشر َرُجاًل َواْمَرأَة؛ ثُمَّ َقاَم ِفي اْلُجُمَعة 
الثَّاِنَية َفَجَعَل َيْخُطبُهْم، َقاَل ُسْفَيان: َواَل أَْعلَم إاِلَّ 
رُهْم، َفَجَعلُوا َيَتَسلَّلُوَن  أَنَّ ِفي َحِديثه َوَيِعظُهْم َويَُذكِّ
َوَيُقوُموَن َحتَّى َبِقَيْت ِمْنُهْم ِعَصاَبة، َفَقاَل: َكْم أَْنتُْم، 

َفَعدُّوا أَْنُفسهْم، َفإَِذا اِْثَنا َعَشر َرُجاًل َواْمَرأَة".
وإذا ما أتيح المجال لالستنتاج واالجتهاد، فربما 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

79

مل متّيز قبائل 

اجلزيرة 

العربية يف 
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اأيام الأ�سبوع 

الأخرى



بركعتين  باالكتفاء  للمسلمين  الترخيص  كان 
تؤدى  ركعات  أربع  من  بداًل  الظهر  في صالة 
فإنما  األسبوع،  من  األخرى  األيام  ظهيرة  في 
في  لالنخراط  التّواق  المصلي  على  هوللتيسير 
عند  ذروته  يبلغ  كان  الذي  التجاري  النشاط 

ظهيرة يوم الجمعة.
ترتيب سورة الجمعة، التي احتوت على اآليات 
المتعلقة بمالبسات انفضاض المصلين من حول 
النبي (ص) أثناء الصالة لاللتحاق بالسوق، في 
المصحف العثماني، هو 62، ولكن ترتيبها حسب 
التسلسل للتنزيل هو 110، تليها أربع سور فقط، 
و"النصر".  و"التوبة"  و"المائدة"  "الفتح"  هي 
وهذا يؤشر إلى أن الخوض في أهمية "الجمعة" 
أواخر  في  حدث  قد  كان  األهمية  هذه  وطبيعة 
التي استمرت زهاء 23  المحمدية  الدعوة  عهد 
عاما، كما يدّل على أن اعتداد كثير من المؤمنين 
المتأخرة  الفترة  تلك  في  "الجمعة"،  بـ  األولين 
من الدعوة، كان مقتصراً على االهتمام بالسوق 
بشكل الفت، إلى حّد اضطّر معه القرآن الكريم 
إلى  والسعي  التجارة  ترك  على  حّضهم  إلى 
العبادة، واإلجازة لهم بمزاولة البيع والشراء بعد 

الصالة.
فيه  ٌذِكرت  الذي  الوقت  وفي  أخرى،  جهة  من 
كلمة "السبت" خمس مّرات في القرآن الكريم، 
تفيد بأهمية "السبت" ووعد هللا تعالى  وبطريقة 
لم  اليوم،  هذا  حرمة  على  يتعدى  من  بمعاقبة 
سوى  الكريم  القرآن  في  "الجمعة"  كلمة  تِرد 
"الجمعة" عن  يميّز  سياق ال  وفي  واحدة،  مّرة 
تأتي  بل  ال،  شيء،  في  األخرى  االسبوع  أيام 
المؤمنين  أن بعض  يؤشر على  مفاده  في سبب 
في  العبادة  على  التجارة  يؤِثرون  كانوا  األوائل 

هذا الوقت، وقت صالة ظهر الجمعة. 

التاريخ  مصادر  تورد  لم  ذلك،  على  عالوة 
وصحبه،  (ص)  النبي  أن  يعلمنا  ما  االسالمي 
والخلفاء الراشدين من بعده، كانوا يؤدون صالة 
صالة  غرار  على  شعائرية،  كصالة  الجمعة 
العيدين، وإنما كانت عبارة عن صالة اعتيادية 
ال تختلف عن باقي الصلوات في باقي األوقات 
أي  المصادر  هذه  تسّجل  لم  كما  األيام.  وباقي 
أن  مع  (ص)،  الرسول  ألقاها  جمعة"  "خطبة 
زعماء  خطب  معظم  إلينا  نقلت  المصادر  هذه 
من  مرتبة  أدنى  كانوا  الجاهلية  في  ومصلحين 
بن  وِقس  لؤي،  بن  كعب  مثل:  (ص)،  النبي 

ساعدة األيادي، وأمية بن أبي السلط.
ورد  ما  على  (تأسيساً  ودينيا  تاريخيا  إذن، 
تعامل  بكيفية  واستئناساً  الكريم،  القرآن  في 
بيوم  المقصود  فإن  اليوم)  هذا  مع  النبي(ص) 
في  الناس  اجتماع  يوم  يتجاوز كونه  الجمعة ال 
الناس  انعقاد األسواق لتصريف شؤون  مواعيد 
استعداداً الستقبال يوم الراحة، وذلك جرياً على 
القديم  العالم  اللذين كانا يسودان  العادة والعرف 
منذ آالف السنين، والجزيرة العربية منذ القرن 

الميالدي الثاني.
أما القيمة االعتبارية ليوم الجمعة، وشحنة القداسة 
التي تميّز هذا اليوم عن بقية أيام األسبوع، فقد 
تّم توضيبها وتكريسها مع بداية العهد األموّي، 
العتبارات سياسية وثقافية تتعلق بترسيخ دعائم 
الدولة. وهو أمر ينسحب على مفاهيم وسلوكيات 
في  وتكريسها  استحداثها  تم  أخرى  وممارسات 
العهد األموي، لم تكن معهودة في حياة الرسول 
وفي عهد خلفائه الراشدين؛ كالطراز المعماري 
والمئذنة)  (القبّة  األموية  المساجد  عرفته  الذي 

وتوريث السلطة لألبناء واألشقاء.
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املقدمة

اأو  ال�احد  تعني  رومانية  ت�سمية  وهي   – اأون��ا 

والب��سنة  كرواتيا  يعرب  نهر   ،The One ال�حيد 

ي�سكل  وه���  كيل�مرتا،   212 ط�له  والهر�سك، 

ال��ك��روات��ي  اجل��ان��ب��ي؛  ب��ي  طبيعيا  ف��ا���س��ال 

والب��سني.

�سمى 
رُ
وم  ،  Faruk Sehic �سيهيك  ف��اروق  الكاتب 

 sheikh لكلمة  ال�ساليف  اجل��ذر  اإىل  يع�د  �سيهيك 

واأ�سلها العربي �سيخ. لذا اأمكن ترجمة اال�سم اإىل 

»�سيخ« فاروق �سيخ.

امل�ؤلف فاروق �سيخ تط�ع يف القتال يف حرب 

املقاتلي  م��ن  لفرقة  ق��ائ��دا  وك��ان  الب��سنة، 

املتط�عي. وه� يف هذا العمل ي�سدر عن تربة 

�سخ�سية، وميثل ب�س�رة من ال�س�ر �ساهد عيان 

على حرب ال�سن�ات الثالث )1992-1995(.

فه�  احلكاية،  بالرواية/  االأونا  نهر  ارتباط  اأما 

ال�قت  يف  وتخييلي  م��س�عي،  مادي  ارتباط 

ذاته. 

ق�سى امل�ؤلف/ الراوي/ ال�سخ�سية يف الرواية/ 

احلكاية طف�لته يف بيت جدته على �سفة النهر 

غرب  �سمايل  تقع  التي  »ب��سنا�سكا«  مدينة  يف 

الب��سنة.

وبالتايل، فاإن هذا الدرا�سة الق�سرية �ستقراأ هذه 

الرواية انطالقا من ك�نها تنتمي اإىل اأدب ال�سرية 

الذاتية Autobiographical Literature من جهة، واإىل اأدب 

احلرب War Literature من جهة ثانية.

ال�سرية  اأدب  �سمن  ال��رواي��ة  ت�سنيف  اأن  غري 

الذاتية واأدب احلرب يبقى ت�سنيفا �سكليا، بهدف 

وفهٍم  ومادتها،  احلكاية  ملنطلقات  اأعمق  فهم 

اأعمق لل�سياق التاريخي للحدث الروائي وعالقتِه 

وخارجها،  احلكاية  داخ��ل  وال��زم��ان،  باملكان 

الكاتب،  بال�سارد/  احلكاية  احل��دث/  وعالقة 

وبالراوي / ال�سخ�سية.

هذا  اأن  على  التاأكيد  املهم  من  ال�سياق،  هذا  يف 

اخلاّلقة(  االإبداعية  الفنية  االأعمال  )ككل  العمل 

التجربة  فيه  ظفت 
رُ
و -اإبداعي،  روائي  عمل  ه� 

الذاتية للكاتب، ت�ظيفا فنيا، ال ت�ظيفا ت�ثيقيا، 

تقريريا. هذا الت�ظيف الفني اختلط فيه ال�اقعي 

باملتخيل، ال�سعري باحلكائي.

 كما اأن زمن ال�رشد يف هذه الرواية مل مي�ض، ال 

اأفقيا وال عم�ديا، واإمنا يف م�سار متعرج.

االأول  ق�سمي؛  اإىل  �ستنق�سم  الدرا�سة  ه��ذه  اإذا 

الذاتية،  ال�سرية  اأدب  زاوية  من  الرواية  مقاربة 

اأدب  اأو �رشد الذات، والثاين مقاربتها من زاوية 

احلرب اأو �سرية احلدث.
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الرواية بني �سرد الذات و�سرية احلدث*

حممد اليحيائي *

»هادئا يتدفق اأونا« للبو�سني فاروق �سيخ:

*  روائي وإعالمي من ُعمان 



اأول: الرواية من زاوية اأدب ال�سرية 

الذاتية، اأو �سرد الذات

اأ�سئلة  اإث��ارة  من  ننطلق  اأن  املنا�سب  من  لعله 

اأولية:

هل ميكن ت�سنيف هذا العمل �سمن اأدب ال�سرية 

الذاتية؟

ما ه� اأدب ال�سرية الذاتية؟

ما هي النظرية النقدية االأدبية اأو الثقافية التي 

قيم حدود ومعامل هذا الن�ع من الكتابة؟ ترُ

يف حقل الدرا�سات االأدبية، والنقد االأدبي وحقل 

الدرا�سات الثقافية والنقد الثقايف، ال ي�جد، اأو مل 

اأقع على تعريف متفق عليه الأدب ال�سرية الذاتية 

اأو  اأدبية  نظرية  ت�جد  ال   .Autobiographical Literature

قيم حدود ومعامل هذا الن�ع من الكتابة. ثقافية ترُ

يف  ورد  كما  الذاتية،  ال�سرية  كتابة  تعريف  اأما 

فه�     The Literary Encyclopaedia االأدبية  امل��س�عة 

ق�سة  اأو  �ساحبها،  ب�ا�سطة  ��روى  ترُ التي  »تلك 

 .
)1(

�رشد ب�ا�سطة ال�سخ�ض ذاته« حياة �سخ�ض ما ترُ

»اأدب  عن  احلديث  عند  يختلف  االأم��ر  اأن  غري 

وتتقاطع  الع�امل  تتداخل  الذاتية«، حيث  ال�سرية 

احلدود، واأحيانا تختلط، بي ما ه� واقعي وما 

ه� متخيل، ما ه� ت�ثيقي وما ه� جمازي، بي 

لغة املعرفة ولغة امل�ساعر.

اأو  بال�رشورة،  ه���،  �سريي  ن�ض  كل  األي�ض  ثم 

على االأقل يف جزء منه، عمل اإبداعي، مبعنى اأن 

اخليال يتدخل يف تط�ير اأو اإعادة خلق االأحداث، 

يف  م��ا  زم��ن  يف  وقعت  كانت  التي  تلك  حتى 

كما  اأو  بدونه؟  اأو  الكاتب  من  ب�عي  املا�سي، 

ترى Patricia Meyer   »كل �سرية ذاتية، هي بطريقة 

تخيلة، الأن النا�ض يرغب�ن دوما يف اإعادة 
رُ
ما، م

الذاتية،  ال�سرية  ق��راءة  واأن  اأنف�سهم،  �سياغة 

)2(
تعلك يف م�اجهة مع ذاٍت تتخيل ذاَتها«

 / احلياة  �ساحب  اأون��ا«،  يتدفق  هادئا   « ويف 

�ساهد عيان احلرب يروي. 

لكن علينا اأال ن�ستعجل احلكم، فالكاتب/ الراوي 

وال  احل��رب،  اأثناء  حياتِه  �سريَة  علينا  ي�رشد  ال 

يروى لنا اأحداث احلرِب وي�مياِتها، لكنه ي�رشد 

ركبة، 
رُ
م حي�ات  �س�ر  يف  معا،  االثني  وي��روي 

ذواٍت  �س�ر  ويف  االأخرى،  ف�ق  واحدًة  طبقات، 

تقفرُ على جرف الهاوية، تقاوم ال�سق�ط والفناء، 

ويف �س�ر ذاكرة مت�سظية بي اأزمنة يتداخل فيها 

املا�سي  يتداخل  كما  بال�اقع،  باحللم  ال�عي 

)ما�سي املكان، الذات و�سفة النهر وبيت اجلدة( 

باحلا�رش )احلرب وفعلها يف الذات واملكان(.

�سرية  كل  اأن  ت��رى  ماي�ر  برتي�سا  كانت  واإذا 

اأي  اخليال،  من  �سيء  بال�رشورة،  فيها،  ذاتية 

اإعادة خلقها  اإعادة تخيل الذات، ومن  �سيء من 

» �سرية  الفا�سلة بي زمني احلدث  امل�سافة  يف 

زمن  اأو  ال�رشد  زمن  وبي  و�سريورتها«  ال��ذات 

اإىل  نظر  من  املقابل،  يف  هناك،  فاإن  الكتابة، 

اأدبا،  الذاتية« باعتبارها لي�ست  ال�سرية   « كتابة 

واخليال،  االإب��داع  على  اأ�سا�سا،  تق�م،  ال  الأنها 

الي�مية  للمذكرات  الت�ثيق  على  تق�م  ما  قدر 

memories ، اأو كتابة »االعرتاف confession  ، اأو اأدب 

الر�سائل. وهي نظرة قدمية تع�د اإىل اأ�سل الكلمة 

 ،  Auto�Bio�Graphia الذاتية  ال�سرية  الأدب  االإغريقية 

 self�life »والتي ترُرتجم اإىل  »كتابة احلياة الذاتية

. writing

ثمة  فاأن     Olney, J (1980) اأولني  جيم�ض  وبح�سب 

م�اقف متناق�سة حيال اأدب ال�سرية الذاتية، بي 

الفني اخلاّلق،  االأدب يف بعده  اأقل من  يراه  من 

وبي من يراه اأكرب من االأدب يف بعده التاريخي 

)3(
.

من  اأكرب  ه�  ما  تعريف  ال�سعب  من  اأنه  ونرى 

التاريخي  الن�ض  ه�  هنا  املق�س�د  لعل  االأدب؟ 

غري  املقد�ض،  بالن�ض  ال�سبيه  ذاته،  يف  املكتمل 

القابل للتط�ير واالإ�سافة اأو التجدد.  

لكن اأال ي�جد م�سار اأو حالة ثالثة الأدب ال�سرية 

الذاتية، حالة، ال هي اأقل وال هي اأكرب من االأدب، 

واإمنا هي االأدب فح�سب؟
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فيليب ل�ج�ن كان اأقرب اإىل اقرتاح هذا امل�سار 

الثالث عندما راأى اأن »احلكاية ال�رشدية الذاتية 

احلكاية  واإمن���ا  الذاتية  ال�سرية  يقل  مل  )وه��� 

�سات�بريان،  اأو  رو�س�  جاك  جان  منذ  الذاتية(، 

تلجاأ اإىل الرتددي اأكرث من احلكاية املتخيلة، وال 

 
)4(

�سيما يف ا�ستح�سار ذكريات الطف�لة«

اأين  الت�ساوؤل:  اإىل  اإليه ل�ج�ن يدفعنا  اأ�سار  وما 

ن�س��ض  واأق��دم  اأهم  من  واح��دا  ن�سع  اأن  كن 
رُ

مي

»اعرتافات  احلديث  التاريخ  يف  الذاتية  ال�سرية 

جان جاك رو�س�«؟ هل هي جمرد ي�ميات ل�سرية 

ثم  نها 
ّ
دو الكبري،  والفيل�س�ف  املفكر  هذا  حياة 

اأعاد �سياغتها ه� ذاته؟

رو�س�  يلة  خمرُ اأو  ذاك��رة  ف��رزت  اأو  انتقت  كيف 

يف  والديه  طف�لة  منذ  املمتدة  حياته  م�سرية 

املدينة  يف  مب�لده  مرورا  والدته(  )قبل  جنيف 

ال��رواي��ات  1712م، ث��م م��اذا ع��ن  ذات��ه��ا ع��ام 

املنق�لة من اآخرين داخل رواية ال�سرية الذاتية، 

ماذا عن ذاكراتهم وخميالهم، و�رشدياتهم؟

ماذا عن اإعادة الكتابة اأو اإعادة �سياغة ي�مياتنا 

اأو مذكراتنا، ماذا عن امل�سافة الزمنية الفا�سلة؟ 

اأونا«(؟  يتدفق  »هادئا  يف  مهمة  م�ساألة  )وهذه 

اأو  ال�سريي  بالن�ض  القارئ  عالقة  عن  ماذا  ثم 

عن�ن باأنه اعرتافات اأو 
رُ
االعرتايف، يف حال مل ي

�رش اإىل اأنه �سرية ذاتية، اأو مل 
رُ
�سرية ذاتيه، اأو مل ي

يعرف القارئ عالقة الكاتب ال�سخ�سية باحلكاية 

اأو احلدث امل�رشود؟

ماذا ل� اأنا ال نعرف اأن فاروق �سيخ كان مقاتال 

قراءتنا  كانت  هل  الب��سنة؛  جي�ض  �سف�ف  يف 

��ق��راأ  ترُ ل��ن  و���س���ف  حينها،  �ستختلف  ل��ل��رواي��ة 

باعتبارها �سرية ذاتية؟

اأن  يف  اأولني  مع  اأي�سا  نتفق  اأن  علينا  اأنه  غري 

هناك كتابة �سرية ذاتيه اأقل من االأدب. فبع�ض 

جن�م  بع�ض  كتبها  التي  الذاتية  ال�سرية  كتب 

ال�سيا�سة والفن والريا�سة، تهدف اإما اإىل الربح، 

عرب بعدي االعرتاف باالأ�رشار واالإثارة، واإما اإىل 

واالأمثلة  ال�سدق،  حدود  خارج  للذات  التاأريخ 

على هذه كثرية ومتعددة. 

قيمتها  يف  تاوزت  اأعمال  هنالك  املقابل  يف 

الفنية  القيمة  اإىل  التاريخي  ال�سخ�سي  البعد 

ومتعددة.  كثرية  اأي�سا  هنا  واالأمثلة  االإبداعية، 

من مل ي�ستمتع مثال بكتاب االأيام لطه ح�سي، اأو 

حياتي الأحمد اأمي، اأو مذكرات �سايل �سابلن، اأو 

ق�سة تاربي مع احلقيقة للمهامتا غاندي؟ رغم 

�سنف اأدبا. اأنها مل ترُ

ميكننا  اأين  الذاتية،  ال�سرية  اأدب  ت�سنيف  �سمن 

اأن من��سع » هادئا يتدفق اأونا »؟: اأقل من االأدب 

رواية  جمرد  الرواية  اأن  اأم  االأدب؟  من  اأكرب  اأم 

– كاأي  اأدب فح�سب، وظف فيه الكاتب  فح�سب، 

ال�سخ�سية  وذاكرته  وخربته  تربته   – كاتب 

يف كتابة الن�ض. )هل ت�جد رواية خل�ا من ذات 

الكاتب؟(.

اأمل يقرر ميالن ك�نديرا، بيقينية الروائي اخلبري، 

باأن كل الروايات يف كل االأزمنة تدور ح�ل لغز 

)5(
االأنا. ما هي االأنا؟ كيف نفهمهما؟

دع�نا ننظر اإىل ال�سكل اأو البناء الذي قامت عليه 

قراءتها  ميكن  كيف  لرنى  اأونا«  يتدفق  »هادئا 

�سمن االإطار امل�سار اإليه )اأقل من االأدب – اأكرب 

�سرية  ه�  الن�ض  هذا  كان  اإذا  وما  االأدب(،  من 

ذاتية مروية بل�سان �ساحبها من جهة، وتاأريخ 

ن�ض  اأنه  اأو  اأخ��رى،  جهة  من  للحرب  ت�ثيق  اأو 

للقتال  تط�ع  كاتبه  اأن  �سادف  �ساف  اأدب��ي 

امل�ث�قي،  عيانها  �سه�د  واأحد  احلرب  تلك  يف 

للذات  �رشد  النح�:  هذا  على  ت�سنيفه  فاأمكننا 

و�سرية للحدث؟

كن 
رُ

مي ما  اإىل  الرواية  �سمت  قرُ ال�سكل،  ناحية  من 

اإىل  ب��دوره  م 
ّ
�س قرُ املدخل  هذا  مدخال.  اعتباره 

على  فت�زع  الن�ض  ج�سد  اأم��ا  حكايات،  خم�ض 

خم�سة واأربعي ف�سال )حكاية( اأو ل�حة. 

هذه الف�س�ل اأو احلكايات اأو الل�حات مل ت��سع 

يف م�سار ت�سل�سلي -ت�ساعدي بحيث اأن الف�سل 
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لل�سابقة،  تكملة  هي  التالية  احلكاية  اأو  التايل 

التالية.  اإىل  بال�رشورة  تف�سي،  ال�سابقة  اأن  اأو 

 – االأول  الف�سل  ع��دا  الف�س�ل،  ه��ذه  اأن  كما 

مبا�رشة  عناوين  وال  اأرقاما  حتمل  مل  املدخل، 

تك�سف عن م�ساهدات اأو عن مراحل زمنية، اإمنا 

اأكرث  الفنية«  »املغامرة  قاربت  عناوين  حملت 

هذه  على  اأمثلة  مبا�رشة.  ت�ثيقية  مقاربة  منها 

العناوين:

Mariners of Green مالح� اجلي�ض االأخ�رش -

 The Water’s Republic جمه�رية املاء -

Horsemen from the North فر�سان من ال�سمال -

No Resurrection, No Death ال قيامة، ال م�ت  -

The Gods of the River اآلهة النهر -

 Grandmother اجلدة -

2007 According to Gargano �2007 بح�سب جارجان -

1992� Year Zero 1992- العام ال�سفر -

Indian Summer سيف هندي� -

 The Smell of the Burned Town رائحة مدينة حمرتقة -

 The River Bank in Winter سفة النهر يف ال�ستاء� -

مل  اأي�سا،  احلكاية(  )و�سعيد  ال�سكل  �سعيد  على 

يتحرك زمن ال�رشد اأو زمن احلكاية من �سفر اإىل 

ع�رشة، كما يف كتب ال�سرية الذاتية عادة، ولكنه 

البداية  اإىل  النهاية  من  للذاكرة،  وفقا  حت��رك 

والعك�ض، ومن املنت�سف اإىل البداية اإىل النهاية 

الرواية  هذه  يف  الزمن  والعك�ض.  املنت�سف  اإىل 

ك�رش  لعبة  يف  خ�س��سا  تقنة، 
رُ
م فنية  مغامرة 

الرواية،  بداية  ال�سارد يف  التي قام بها  االإيهام 

)ج�رش  القارئ  لدى  الت�قعات  من  ج�رش  وبناء 

حتطيمه  ليعاد  ثم  بناوؤه  ليعاد  حطم 
رُ
ي �س�ف 

ال�سفحة  منذ  نعلم  فنحن  احلكاية(،  م�سار  يف 

من�م  لرجل  مذكرات  ق��راءة  ب�سدد  اأننا  االأوىل 

ما  يعي  اأوال  يقرر  ال  اأن��ه  مبعنى  مغناطي�سيا، 

يق�ل.

يف  اأن  يعترب   
)6(

ريك�ر)2006( ب�ل  كان  واإذا 

التاريخ  زمن  زمنان،  الدوام  على  هناك،  ال�رشد 

احلكي  زمن  اأو  ال�رشد  زمن  واأن  ال�رشد،  وزم��ن 

مي�سي يف م�سار خطي، افقيا اأو عم�ديا، يتحكم 

متعدد،  تفجر، 
رُ
م التاريخ  وزم��ن  ال�سارد،  فيه 

تتحكم فيه االأحداث التي ميكن اأن تقع يف وقت 

واحد، يف اأماكن خمتلفة، فاإن فاروق �سيخ جنح 

يف هذه الرواية يف تك�سري وخلط م�ساري الزمن 

وزمن  احل��رب(  احل��دث/  تاريخ  التاريخ:  )زم��ن 

ال�رشد: احلكاية والذاكرة وتقاطعاتهما مع زمن 

احلدث، بل ان »الزمن« يف بنية هذا العمل حترك 

اأوغ�سطي  القدي�ض  اأزمنة  بندول  يف  تاأرجح  اأو 

الزمان   « كتابة  ريك�ر يف  در�سها  التي  الثالثة 

االأ�سياء املا�سية، وزمن  وال�رشد« )زمن حا�رش 

حا�رش االأ�سياء احلا�رشة، وزمن حا�رش االأ�سياء 

)7(
امل�ستقبلية(.

(Hyp�  يتجلى هذا ب��س�ح بدءا من الف�سل االأول

وهي  املغناطي�سي،  اأو  االإيحائي  التن�مي   nosis)

احلالة التي ي�ست�سلم فيها ال�سخ�ض اإىل جمم�عة 

والدافعة  املرُحفزة  االإيحاءات  اأو  االإ�سارات  من 

للقيام بعمل ما، وه� و�سيلة م�ساعدة يف العالج 

الع�س�ي.

ل�حات،  اأو  حكايات،  خم�ض  ت�سمن  الف�سل  هذا 

�سكل مدخال لعامل  اأرُريد لها اأن تك�ن ق�سرية، واأن ترُ

ال�رشد/  التاريخ، ولزمن  الرواية، لزمن احلدث/ 

وراه��ن  املا�سي،  احل��دث  راه��ن  يف  احلكاية، 

باملعنى  االآتي،  احلدث  وراهن  احلا�رش،  احلدث 

االأوغ��سطيني. لكنها، على خالف ف�س�ل الرواية 

االأخرى، واإمعانا يف تفكيك الزمن وت�سظيته، مل 

اأن  اأرقاما، وكما ل�  حتمل عناوين ولكن حملت 

يف  يتحركا  اأن  والقاري  الراوي-ال�سارد،  على 

ع�امل واأزمنة ال�رشد التي �ستلي، ال اإراديا، بفعل 

اإيحاءات احلكايات اخلم�ض هذه. 

بجملة  عاملها  ال��رواي��ة  تد�سن  مقدمات،  دون 

مفتاحية مهمة – على القارئ اأن يتذكرها:

 “Sometimes I’m not me, I’m Gargano. He, that other, is
 the real me: the one from the shadow, the one from the

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

84

ال�سارد 

يك�سر 

الإيهام 

ويبني 

ج�سر 

التوقعات



 water. Blue, frail and helpless. Don’t ask me who I am

 because that scares me”. P 9

ذلك  ه�،  جارجان�.  اأنا  اأن��ا.  ل�ست  اأنا  »اأحيانا 

االآخر، ه� اأنا احلقيقي، ذلك الذي ياأتي من الظل، 

من املاء. اأزرَق، واهنا، و�سعيفا. ال ت�ساألني من 

اأك�ن، ذلك يخيفني« �ض9

اإذا كان املرُخاطب يف هذه اجلملة االفتتاحية ه� 

نحن القراء، فمن ه� املتحدث؟

هل ه� الكاتب/ الروائي؟ 

هل ه� الراوي/ ال�سخ�سية؟ 

من ه� اأنا؟ ومن ه� اأنا االآخر جارجان�؟

الروايات  كل  عليه  تنه�ض  الذي  االأنا  �س�ؤال  اإنه 

ح�سب ك�نديرا.

ال�سرية  يف  كتاب  مع  تثار  ال  كهذه  اأ�سئلة  اإن 

الذاتية، مهما كانت اأدبيته عالية، اإمنا مع كتاب 

وواقعية  �سدق  عن  النظر  ب�رشف  االأدب  يف 

الذاتية لكاتبه وواقعية وحقيقية احلدث  ال�سرية 

الذي يرويه.

القارئ  على  االإيحائية،  اجلملة  بهذه  هكذا، 

دون  ولكن  ب�عي  العيني،  مفت�ح  مي�سي  اأن 

ت�سظي بي الذات  اإرادة، اإىل عامل هذه الرواية املرُ

التي هي  الذات  ال��ذات،  الذي ه�  االآخر  واالآخ��ر، 

االآخر. مائية، زرقاء اإمنا حمطمة وخائفة.

اإىل  حني  احل��رب:  من  العائدة  ال��ذات  هي  تلك 

الزرقة »الطف�لة واملا�سي«، وخ�ف من ال�س�ؤال 

»الراهن« وامل�ستقبل.

كتابة  ملفه�م  اأول  ت��اوز  ه�  كهذا  مدخال  اإن 

لي�ض  االأدب،  ف���ق  لي�ض  لكنه  الذاتية،  ال�سرية 

اإمنا  احلال،  بطبيعة  مقد�سا  لي�ض  قارا،  تاريخا 

اأدب فح�سب.

يف  هذا،  االأول  الف�سل  منذ  ال�سخ�سية،  مت�سي 

حت�سري القارئ، ب�س�رة واعية، ملا �س�ف يك�ن 

عليه تلقيه ومعاي�سته من ف�س�ل احلرب، عنفها 

ودم�يتها وعبثيتها:

 “My memories are ugly and dirty. I feel disgust when I have to

 talk about the way things were in Yugoslavia and the start of
the war” P 9

عندما  بالقرف  اأ�سعر  وقذرة.  قبيحة  »ذكرياتي 

يف  ال��سع  عليه  كان  عما  التحدث   
ّ
علي يك�ن 

ي�غ��سالفيا، وا�ستعال احلرب« �ض9

�سعر  ترُ التي  وال��ق��ذرة  القبيحة  الذكريات  لكن 

الراوي بالقرف عند احلديث عنها، هي الذكريات 

القريبة ولي�ست الذكريات البعيدة، كما �سيتك�سف 

لنا يف �سري احلكاية يف ف�س�ل قادمة. 

باحلني  يفي�ض  ن�ض  ما،  ب�س�رة  الرواية،  هذه 

ذاته،  ال�قت  يف  وه�،  احلرب،  قبل  ما  زمن  اإىل 

ن�ض يفي�ض بالقرف والرف�ض لزمن احلرب.

نافذة  م��ن  احلميم  امل��ا���س��ي  اإىل  ينظر  ن�ض 

احلا�رش االأليم.

يف حمطات الف�سل االأول يتحدث الراوي بل�سان 

�سيخ،  ف��اروق  الكاتب  ذات��ه ه�  ذات��ه،  االأن��ا عن 

ال�ساردة  ال��روائ��ي��ة،  )ال���ذوات  االأخ���رى  وذوات���ه 

Mus� ه��سار وم�سطفى  جارجان�،   وامل�رشودة( 

عابر.  الثانية  ال�سخ�سية  هذه  وظه�ر   ،tafa Husar

�ض109.

الب��سنة،  جي�ض  �سف�ف  يف  املقاتل  فال�ساب 

البالغ من العمر اثني وع�رشين عاما، الذي ترك 

مقاعد درا�سة الطب البيطري، والذي اأ�سبح قائدا 

ينج�  اأن  اخلا�سة:  مهمته  كانت  مقاتلة  ل�حدة 

بج�سده. لكن النجاة باجل�سد، ال تعني جناة الفرد 

واملكان،  النا�ض  املجم�ع؛  جناة  اإمن��ا  وح��ده، 

اله�ية والذاكرة.

“I had one private mission: physical survival. P”12

هذه لغة االإن�سان ال لغة املقاتل. خطاب الروائي 

ال خطاب م�ثق ي�ميات احلرب. 

لكن هذه اللغة وهذا اخلطاب، عندما يتعلق االأمر 

بالقتل )م�ت االآخر - اخل�سم(، فاإن هذا امل�ت 

ال ياأتي اإال يف �سياق البحث عن جناة الذات، عن 

حياة الذات.

 “I have to tell you this: I’ve killed a man and not just one but
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several. When you’re firing, all your worries vanish. P”13

 اأن اأخربك بهذا: لقد قتلت رجال. لي�ض واحدا 
ّ
»علي

النار  الرجال. عندما تطلق  العديد من  اإمنا  فقط 

فاإن كل قلقك يتال�سى« �ض13

يق�م  اأدبي  عمل  ب�سدد  اإننا  وا�سحة،  االإ�سارات 

ذاتية  �سرية  لي�ض  لكنه  الذاتية،  التجربة  على 

اأو على  الكتابة،  اأنه قادر على  ملقاتل ت�سادف 

نف�سه يخ��ض  التي وجد  احلرب  ي�ميات  كتابة 

جدا  و�سخ�سية  خا�سة  مهمة  اأجل  من  غمارها 

هي: النجاة.

�سمن  العمل  ه��ذا  �سنف�ا  الذين  النقاد  ولعل 

اأدب ال�سرية الذاتية تاأثروا، اأو لعلهم مل يتجاوزا 

د فيه الكاتب، 
ّ

الف�سل االأول: املدخل، والذي تق�س

ب�عي بّي، الك�سف، عن نف�سه )عن فاروق �سيخ( 

مل  نظرنا،  وجهة  من  الك�سف،  هذا  حتى  اأن  غري 

يكن مبا�رشا ومل يكن تقريريا. كان ذكيا واأدبيا. 

الب��سناق،  اإىل  ينتمي  اأن  ميكن  جارجان�  اإن 

وميكن اأن يك�ن م�سلما ب��سنيا، وميكن اأن يرف�ض 

بقي على 
رُ
اله�ية العرقية اأو الدينية، وميكن اأن ي

انتمائه ال�طني اجلامع، وميكن اأي�سا اأن يعي�ض 

ي�غ�سالفيا  م�اطن�  عا�سه  ال��ذي  اله�ية  �رشخ 

ال�سابقة باأعراقهم واأديانهم املختلفة.

اإن جارجان� ه� م�سطفى ه��سار من جهة، وه� 

�سحايا  كل  وه�  اأخرى،  جهة  من  �سيخ  فاروق 

احلرب، الناجي والفاني، من جهة ثالثة.

 “I came from a Bosniak family, the Serbs and Croats tried to
 persuade me to write “Bosnian Muslim” because Yugoslavs
didn’t really exist.” P.15

ال�رشب  الب��سناق.  م��ن  عائلة  اإىل  »اأن��ت��م��ي 

نف�سي  اأق��دم  ب��اأن  اإقناعي  ح��اول���ا  وال��ك��روات 

مل  الي�غ��سالف  الأن  م�سلما،  ب��سنيا  باعتباري 

يعد لهم وج�د« �ض15

لقد كان هذا طبيعيا، فعندما بداأ خط انهيار ما 

اال�سرتاكية  ي�غ�سالفيا  بجمه�رية  عرف 
رُ
ي كان 

ج���زف  اجل���رنال  م�ؤ�س�سها  مب���ت  االحت��ادي��ة 

�سم  على  ق��ام��ت  وال��ت��ي   ،1980 ع��ام  تيت� 

وكرواتيا،  ك�رشبيا،  ودوي��الت  ملمالك  ق�رشي 

االأ�س�د  والهر�سك، واجلبل  والب��سنة  و�سل�فينيا، 

خمتلفة،  اأعراقا  ت�سم  بدورها  وهذه  ومقدونيا، 

وال�سل�فان،  والب��سناق،  )ال��ك��روات،  اأب��رزه��ا 

واملقدوني�ن، واالألبان(، كان من الطبيعي ظه�ر 

ما  وهذا  والدينية،  والق�مية  العرقية  النزعات 

ح�سل، وما اأف�سى اإىل تلك احلرب.

املقاتل ال�ساب )الراوي( الذي كان يعي�ض احلرب 

واأه�الها، ويحيى حلظة بلحظة من اأجل حتقيق 

اأي�سا  مي�سي  ك��ان  النجاة.  ال�حيدة:  مهمته 

)التي  طف�لته  �س�ر  وراء  مغناطي�سيا  كاملن�م 

مع  احل�س�ر  على  واإحلاحا  و�س�حا  اأكرث  بدت 

�س�ر امل�ت احلا�رشة بعنف وق�س�ة يف ي�ميات 

اأمينة يف بلدته  احلرب(، طف�لته يف بيت جدته 

ق�مية  من  م�ستق  البلدة  ا�سم  )لعل  ب��سنا�سكا 

الرواية  �ست�سكل يف ج�سد  البلدة  الب��سناق( هذه 

حالة حني هذيانية جارفة.

اأن الرحلة/ احلكاية تبداأ هنا من  والراوي يقرر 

دورتها  و�ستكتمل  الطف�لة(  وبيت  النهر  )�سفة 

و�سنعرف  الطف�لة(.  وبيت  النهر  )�سفة  يف  هنا 

اأن بيت اجلدة ذاك مل يعد م�ج�دا اإال يف  الحقا 

اأعادت �س�ر احلرب  التي  ال�ساب  املقاتل  ذاكرة 

والبيت  كاب��سا،  احلرب  وكاأن  والدمار،  وامل�ت 

له  راد 
رُ
ي حلما  البيت  كاأن  اأو  ال�حيد،  ال�اقع  ه� 

التن�مي  حالة  )اإنها  منه  يقظة  دون  يت�سل  اأن 

االإيحائي التي افتتح بها الكاتب روايته(

 “I saw Grandmother Emina’s house and knew I had to stop.
 The journey begins here and will be rounded off here, too”
P 23.

 الت�قف. 
ّ
»راأيت بيت اجلدة اأمينة، وعلمت اأن علي

اأي�سا«  هنا  تكتمل  و�س�ف  هنا،  تبداأ  الرحلة 

�ض23

فيه  مهد  ال��ذي  املدخل  االأول/  الف�سل  ينتهي 

ذات  ذواته:  فيه  قدم  والذي  �سيء،  لكل  الروائي 

الكاتب، وذات الراوي، وذات ال�سخ�سية املقاتلة 
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االأنا  �سخ�سية  احل��رب:  حكاية  ويف  احل��رب  يف 

االأخ���رى،  االأن���ا  االآخ���ر،  و�سخ�سية  ال���راوي،   «

ال�سخ�سية جارجان�«.

تقديرنا،  يف  تنتهي،  الف�سل  ه��ذا  نهاية  وم��ع 

خدعة رواية ال�سرية الذاتية، لتبداأ بعدها الرواية 

تبداأ  التي  الرحلة  احل��رب؛  رواي��ة  اأو  االأدب   –
وتنتهي من ال�سفة الهادئة لنهر اأونا حيث بيت 

اجلدة.

ثانيا: الرواية من زاوية اأدب احلرب، 

اأو �سرية احلدث

اأحد يعي�ض يف زمن احلرب ويف دائرة عنفها  ال 

مفع�ال  اأو  فاعال  فيها،  �رشيكا  يك�ن  اأن  دون 

اأو  را، مقاتال 
َ
دم

رُ
م اأو  دِمرا 

رُ
م اأو مقت�ال،  به، قاتال 

�سحية م�رشدة. 

اأكرث من م��س�ع  احلرب  للكاتب،  بالن�سبة  لكن 

فيها  يعاد  التي  اللحظة  اإنها  عابر،  وقتل  عنف 

املقت�لة،  والذات  القاتلة،  الذات  الذات،  اكت�ساف 

ويف  احل��رب  مت�الية  يف  تتح�ل،  التي  ال��ذات 

ت�ازي وت�ساوي حظ�ظ احلياة مع حظ�ظ امل�ت، 

اإىل جمرد رقم، رقم ناعم واأنيق، لكنه جمرد رقم 

قد يبقى وقد ميحي:

 “I commanded a squad of ten soldiers. Everything
 becomes easier when you turn into a neat number, and
 that was of my own choosing. I wanted to be a number, a
random figure” P78.

»كنترُ اآمرا على فرقة من ع�رشة جن�د. كل �سيء 

لقد  رقم جمرد.  اإىل  تتح�ل  اأ�سهل عندما  ي�سبح 

رقما غري حمدد«  اأ�سبح  اأن  اختياري.  هذا  كان 

�ض 78

الب��سنة  حرب  االأخبار  يف  وتابع  قراأ  منا  كثري 

احلرب،  تلك  ف�سائع  الت�سعينات،  يف  والهر�سك 

املروعة  �رشبرنيت�سا  اأو  �رشبرنيت�سا   مذبحة   

والتي قتل فيها اأكرث من ثمانية اآالف اإن�سان من 

االأخبار  ذاكرة  لكن  امل�سملة،  الب��سناق  ق�مية 

االأدب. واالأخبار  �سعيفة وق�سرية، عك�ض ذاكرة 

االأجيال،  االأزمنة وعرب  ك��االأرواح عرب  تنتقل  ال 

اأخبار عن احلرب  لنا من  االأدب. ماذا بقي  مثل 

العامليتي،  احلربي  وعن  االأمريكية  االأهلية 

االإ�سبانية  االأهلية  احلرب  والثانية، وعن  االأوىل 

وعن احلرب االأهلية اللبنانية؟

�س�ف يك�ن علينا البحث يف ال�ثائق واالأرا�سيف 

يق�م  لن  لكن  احل��روب.  تلك  تفا�سيل  ملعرفة 

اأو باحث مهتم على نح� خا�ض  اإال دار�ض  بهذا 

العادي�ن،  النا�ض  اأم��ا  مثال.  احل��روب  بتاريخ 

ال�ثائق  يف  التنقيب  اإىل  يدفعهم  ال��ذي  فما 

ميكنهم  ال��ذي  ال�قت  يف  وال��دم��اء،  اجلثث  عن 

االأمريكية  االأهلية  احل��رب  عن  الكثري  معرفة 

اأو  ميت�سيل،  ملارغريت  الريح«  مع  ذهب   « يف 

معرفة اأه�ال احلرب العاملية االأوىل يف » الدون 

)باملنا�سبة  �س�ل�خ�ف  مليخائيل  ال��ه��ادئ« 

هادئا  ه�  الكبري  العمل  لهذا  االأ�سلي  العن�ان 

االقرتاب  اأو   ،)Quietly Flows the Don ال��دون  يتدفق 

ملن   « يف  االإ�سبانية  االأهلية  احل��رب  عامل  من 

االأهلية  احلرب  اأو  ليهمنغ�ي،  االأجرا�ض«  تقرع 

ي��سف  لت�فيق  بريوت«  »ط�احي  يف  اللبنانية 

ع�اد. اأو معرفة تفا�سيل وعنف احلرب الطائفية 

بغداد«  يف  »فرنك�ستاين  خالل  من  العراق  يف 

من  الب��سنة  حرب  وتفا�سيل  �سعداوي،  الأحمد 

خالل » هادئا يتدفق اأونا« لفاروق �سيخ.

اأهمية  اأو  احلرب،  اأدب  عن  املق�الت  من  واحدة 

الروائية  قالته  ما  ه�  احلرب،  ت�ثيق  يف  االأدب 

االأمريكيي  احلربيي  املرا�سلي  اأه��م  واأح���د 

وهي   )Martha Gellhorn 1908-1998( جيله�رن  مارثا 

باملنا�سبة كانت زوجة لهيمنغ�ي:

 “If you can’t change it [war] you must at least record it, so that
 it cannot just be ignored or forgotten. It is some place on the
 record and it seemed to me personally that it was my job to
 get things on the record in the hopes that at some point or
other, somebody couldn’t absolutely lie about it”8

فعليك  احل���رب،  تغيري  مب��ق��دورك  يكن  مل  »اإذا 

ن�سيانها،  اأو  تاهلها  ي�سعب  بحيث  ت�ثيقها، 
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وبحيث تبقى يف مكانها يف الذاكرة. بالن�سبة يل، 

اأنه  اعتبار  االأ�سياء م�ثقة، على  عملي ه� حفظ 

كّذب ال�قائع«
رُ
يف مرحلة ما، �سياأتي �سخ�ض لي

هل هذا ما قام به »فاروق �سيخ« يف هذا العمل، 

خ�س��سا واأنه اأ�سبح، بعد احلرب، �سحفيا، يعنى 

بت�ثيق وحفظ االأحداث.  )هذه الرواية كتبت بعد 

بكتابتها يف  دء 
رُ
ب �سن�ات،  انق�ساء احلرب بع�رش 

)2011 2005 وانتهي منها يف 
الذاتية  ال�سرية  اأدب  بي  فرقا  هناك  اأن  ومثلما 

وبي االأدب، اأو ح�سب جيم�ض اأولني، هناك اأدب 

�سرية ذاتية حتت االأدب، وهناك اأدب �سرية ذاتية 

اأن  وه�  ثالثا  م�سارا  اقرتحنا  ولقد  االأدب.  ف�ق 

اأدبا فح�سب، ال حتت وال ف�ق، يق�م على  هناك 

ال�رشد  خ�س��سا  االأدب،  وكل   – الذاتية  ال�سرية 

يق�م على جانب من حياة الكاتب و�سريته، االأمر 

فثمة حرب يجب  اأدب احلرب.  ينطبق على  ذاته 

يكتب  اأدب  وثمة  وماآ�سيها،  اأحداثها  ت�ثق  اأن 

تتدخل فيه املخيلة واللغة مبجازاتها و�س�رها 

�سعريتها  اأي�سا،  وب�سعريتها  بل  وحمم�التها، 

مع  ذه��ب   « تكن  اأمل  امل����ت.  و�سف  يف  حتى 

الريح« ق�سة حب على خلفية احلرب؟ اأمل تكن » 

ملن تقرع االأجرا�ض« حكاية حب روبرت وماريا 

تتعاي�ض مع ف�س�ل احلرب؟

يف م�رشحيته » االأم ال�سجاعة واأبناوؤها« ي�سف 

تد  دوم��ا  احل��ب،  مثل  بانها  احل��رب  بريخت 

طريقها. هذا اأي�سا ما تق�له رواية »هادئا يتدفق 

النهر  �سفة  اإىل  طريقها  احل��رب  وج��دت  اأون��ا«: 

الذي بقي يجري هادئا، غري عابئ بها. 

لكن الفتى الذي ن�ساأ يالحق �سمك ال�سلم�ن املرقط 

على �سفة النهر يف ف�سل اخلريف، وجدت احلرب 

طريقها اإليه، وح�لته من طالب طب اإىل مقاتل، 

بالع�دة  حامل  اإىل  النهر  �سفة  على  حامل  ومن 

اإىل »  ال�سفة، واإىل م�ساب بداء احلني  اإىل تلك 

التي  احلرب  بفعل  �ستتح�ل،  التي  ب��سنا�سكا« 

ت�سللت اإليها خفية، اإىل مدينة اأ�سباح.

املدخل  ف�سل  بعد  ع�رش  التا�سع  الف�سل  يف 

ال�سخ�سية  خاطب  ترُ جارجان�«.  بح�سب   2007(

“جارجان�« يف ر�سالة لها اإىل الراوي، تخاطب 
البلدة  ب��سنا�سكا على االأغلب(:

 “I have to talk to you, town, because you’re always present
 in my memory, and it is the only paradise from which I can’t
 be expelled, the poet eyes. You’re now a phantom town and
your name is insignificant” P 93.

 » يجب اأن اأحتدث اإليك، اأيتها البلدة، الأنك دوما 

ال�حيد  الفردو�ض  والأن��ك  ذاكرتي،  يف  حا�رشة 

عيني  من  مني،  اإخراجه  مبقدوري  لي�ض  ال��ذي 

ال�ساعر. لقد اأ�سبحت االآن مدينة اأ�سباح، ومل يعد 

ال�سمك  قيمة« �ض 93

تفي�ض  التي  ال��راوي  اإىل  جارجان�  ر�سالة  يف 

والتي  ال��ق��دمي��ة،  »ب��سنا�سكا«  اإىل  باحلني 

حت�لت من »الفردو�ض« اإىل مدينة اأ�سباح، ي�سف 

االأعلى،  من  يهبط   « اأرواح  خطاف  مثل  امل�ت 

ينق�ض على النا�ض وياأخذهم ب�رشف النظر عن 

اأعمارهم، ياأخذهم اإىل االأعلى، اإىل حدائق اجلنة 

علقة«�ض 93 املرُ

 ‘Death comes from above and bears people away regardless
 of their years. It takes up to the hanging gardens of haven”
 P 93

الرواية مل تكتف بر�سالة جارجان� احلنينية يف 

اأن  عليها  كان  الطف�لة،  وذاكرة  مكان  خماطبة 

تع�د، قليال اإىل ت�ثيقيتها ل�س�رة التح�ل الذي 

العام  يف  اأي   ،1993 عام  ففي  البلدة.  اأ�ساب 

التايل لن�س�ب احلرب، » البلدة التي كنا نعرفها 

اختفت اأمام اأنظارنا« �ض 104. 

ولكنها  االأر���ض،  على  مكانا  ك�نها  من  اختفت 

بقيت مكانا يف الذاكرة.

ثمة حالة من ال�سعرية يف و�سف الدمار وامل�ت. 

وجثث  ون��ار  اأ�سلحة  �سجيج  لي�ست  اإذا  احل��رب 

وروؤي��ة  اأي�سا،  تاأمل  حلظات  ولكنها  فح�سب، 

باعتبارها  معها  وللتعاي�ض  للكارثة،  �سامته 

ميكن  �سيئا  باعتبارها  للحياة،  م��س�عة 
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ممار�سة احلب معه حتت �سماء مفت�حة. 

يعرف  للحرب،  بريخت  تعريف  بعيدا عن  ولي�ض 

الراوي يف » هادئا يتدفق اأونا« احلرب:

  

 “It’s like a double End of the World with whipped cream, only
 much, much better. It’s a plague of snakes, the colour of the
 sun and the moon, and we make love with them all night
beneath the open sky” P 110

» مثَل نهاية مزدوجة للعامل عليها ق�سطة كرمي 

خمف�قة، فقط اأحلى بكثري. ك�سم الثعابي، كل�ن 

ال�سم�ض والقمر. اإنها تلك التي منار�ض معها احلب 

ط�ال الليل حتت �سماء مفت�حة« �ض 110

هذه  ت�سع  تكاد  عديدة،  مقاطع  يف  ال�سعرية 

الرواية يف خانة »ال�اقعية ال�سحرية«، يف احلالة 

تاأثري  تلم�ض  ميكننا  بل  حت��دي��دا.  املاركيزية 

غار�سيا ماركيز، خ�س��سا يف هذا املقطع الذي 

يكاد يتماثل مع مقطع ملاركيز يف » مائة عام 

من العزلة« عندما و�سف ماركيز درجة اللزوجة 

من  تدخل  كانت  االأ�سماك  اأن   « بحيث  اجل�  يف 

الباب وتخرج من النافذة �سباحة«.  

حالة  ال��راوي  ي�سف  اأون��ا«  يتدفق  هادئا   « يف 

الهدوء على �سفة النهر حيث بيت اجلدة، بحيث:

 “The ethereal fish would enter through the balcony doors
and roam the whitewashed rooms” P 35

»�ستدخل االأ�سماك االأثريية خالل اأب�اب ال�رشفة، 

وت�ل يف الغرف البي�ساء« �ض 35

ال�سحرية  ال�اقعية  مبدر�سة  الكاتب  تاأثر  ويبدو 

وا�سحا، من خالل ا�ست�سهاده باأحد االآباء الكبار 

يف  ب�رخي�ض«  ل�ي�ض  »خ�رخي  املدر�سة  لهذه 

و�سف االأخري للظالم. �ض 122.

التي  الكال�سيكية  احل��رب  رواي���ات  كانت  واإذا 

فيها  احلرب  حكاية  تنه�ض  بع�سها،  اإىل  اأ�رشنا 

رجل  بي  كال�سيكية  حب  حكاية  خلفية  على 

وامراأة، فاإن » هادئا يتدفق اأونا« تروي احلرب 

بي  ح��ب  كال�سيكية،  غ��ري  ح��ب  ح��ك��اي��ة  ع��رب 

اجلدة(.  وبيت  والبلدة،  )النهر،  واملكان  االإن�سان 

اأعمق، مع  وحتت جلد املكان تكمن �س�رة حب 

العابرة  وامل�اطنة  االأخ���ة  حالة  يف  االإن�سان 

ي�م  املكان  اإىل  حني  هذا  ويف  والدين.  للعرق 

ي�م  للجميع،  وحا�سنا  وم���ح��دا  وا�سعا  ك��ان 

اال�سرتاكية  ي�غ�سالفيا  جمه�رية  يدعى  كان 

االحتادية. 

�سيهك  ف��اروق  اأن  )ونعرف  ال�سعرية  مقابل  يف 

�ساعر ولديه جمم�عة �سعرية عن�انها » اأنهاري« 

مقابل  يف   ،)2014 ع��ام  ���س��درت   My Rivers

هي  )التي  الت�ثيقية  تغفل  مل  الرواية  ال�سعرية، 

الذاتية  ال�سرية  اأدب  عنا�رش  من  اأ�سا�سي  عن�رش 

فعل  االأ���س��ل،  يف  احل��رب،  معا(.  احل��رب  واأدب 

النهايتي:  اإح���دى  ب��ات��اه  وان��دف��اع  ج�سدي، 

احلياة اأو امل�ت.

 “Tomorrow we would be burning house and killing
people with the same names as us” P 100.

»غدا �سنق�م بحرق البي�ت وقتل اأنا�ض يحمل�ن 

 كالتايل لنا« �ض 100
ً
اأ�سماء

 “Learning to hate isn’t hard, you just need to follow your body,
 whose impulses makes you do whatever is necessary to
survive” P 104.

 »تعلُّم الكراهية لي�ض �سعبا. كل ما حتتاجه ه� 

امل�سي وراء ج�سدك، الذي خفقاته تدفعك للقيام 

بكل ما ه� �رشوري للبقاء على قيد احلياة« �ض 

104
“We hadn’t rely on an abundance of weapons and ammuni�

 tion, nor did we have a mother country behind us, like our
former Serbian neighbours did” P 105

ال�سالح  وف��رة  على  ال  االعتماد،  لنا  يكن  »مل 

والذخرية، وال على وج�د وطن يقف خلفنا، كما 

ال�رشب«  ال�سابقي  بالن�سبة جلرياننا  احلال  ه� 

�ض105

اخلامتة

�سرية  »اأدب  باعتبارها  الرواية  هذا  نفت 
رُ

�س لقد 

احلرب«  اأدب   « اإىل  تنتمي  وباعتبارها  ذاتية« 

داخل  العمل  هذا  اأن  غري  �سائب،  ت�سنيف  وهذا 

هذين الت�سنيفي وخارجهما معا.

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

89

تنتمي 

الرواية لأدب 

ال�سرية واأدب 

احلرب



متط�عا  احل��رب  خا�ض  قد  الكاتب  ك��ان  ف��اإذا 

دفاعا عن الذات، وعن احلياة، وعن االأر�ض وعن 

احلرب،  الأحداث  اأ�سيال  �ساهدا  واأ�سبح  اله�ية، 

لي�مياتها وحت�التها )ومن هنا ياأتي مت��سعها 

الرواية  كانت  واإذا  الذاتية(،  ال�سرية  اأدب  �سمن 

1992-( الب��سنة  ح��رب  م��س�عة  تتناول 

اأدب  �سمن  مت��سعها  ياأتي  هنا  )ومن   )1995
احلرب(، فاإنها – وهنا تكمن اأهميترُها من وجهة 

نظرنا -  مل ت�سجل احلرب كاأحداث ووقائع، اإمنا 

الفقد  وحالة  االإن�ساين،  التيه  حاالت  من  كحالة 

ال�طنية  ولله�ية  واالجتماعي،  النف�سي  لالأمان 

اجلامعة، التي تبعرثت واأ�سبحت، بفعل احلرب، 

ه�يات.

بت�سجيل  الكاتب مل يكن معنيا  اأن  وا�سحا  كان 

حتى  وال  ك��رن���ل���ج��ي��ا  )ال  احل���رب  ي���م��ي��ات 

و�سمتها  التي  بالذاكرة  عنايته  قدر  كاأحداث( 

اجلمعية،  والذاكرة  ال�سخ�سية،  الذاكرة  احلرب، 

»بيت  احلميم  املكان  با�ستعادة  اهتمامه  وقدر 

Bosans� »ب��سنا�سكا« يف  اأون��ا  نهر  على   اجل��دة 

االنهيار  من  تاريخا  عا�ض  الذي  البيت  هذا   .  ka

العاملية  احل��رب  اأثناء  اح��رتق  فقد  والنه��ض، 

الثانية عندما ق�سف احللفاء البلدة عام 1942. 

بعدها كن�ست الريح الرماد وذرته ف�ق نهر اأونا، 

ثم اأعيد بناوؤه بيتا جديدا من احلجارة امل�سامية 

ا�ستعال  1992، مع  النهر. وعام  Tufa وطمي 
احلرب، اأحرق اأحدهم البيت. �ض 179.

العائلة يف  لكن بيت اجلدة، متاما كما ه� بيت 

عامله  يف  حيا  ي��زال  ال  العزلة  من  ع��ام  مائة 

الداخلي، يف عامل االأدب الذي ال يفنى.

هكذا يقرر فاروق �سيخ اأن م�سري البيت ذاك كان 

فاالأمر  الداخلي  العامل  يف  اأما  اأر�سيا،  م�سريا 

خمتلف، البيت ي�ا�سل حياته. �ض 179

 “Those were its earthly downfalls, but the inner world is quite
 different, and here the house continues its existence” P 179.

احلرب  م�سري  يتبدى  البيت،  م�سري  ه�  وكما 

التي، واإن كانت انتهت على ار�ض ال�اقع فاإنها 

ت�ا�سل حياتها يف االأدب.

الهوام�س

والتي  للرواية  االإجنليزية  الرتجمة  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت   *

التي ت�سمنتها  ال�راية  العربية من  املقاطع   .  Will Firth بها  قام 

الدرا�سة هي من ترجمة الباحث.

مانية 
رُ
الع ال��رواي��ة  يف  »ق���راءات  ن��دوة  يف  قدمت  الدرا�سة  ه��ذه 

العماين  الثقايف  النادي  بي  بالتعاون  ظمت  نرُ التي  والب��سنية« 

قدت يف م�سقط: 23 ماي� /2017
رُ
وجامعة �ساراييف�، وع
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 Avon Books.
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       لل�سعر لغته املتفردة، لغة ت�سكن �سحر ال�س�رة 

الق�ل  ق�اعد  وفق  ال�اقع  با�ستعارة  تخت�ض  التي 

مليئا  عاملا  لنا  ينتج  ما  وه�  اخلا�سة،  ال�سعري 

واالإن�سان  والعامل  االأ�سياء  تق�ل  التي  بالتخيالت 

املرئي  الي�مي  الفعلي  ال�اقع  يف  ي�ازيها  ب�سكل 

واملح�س��ض، الأن للغة ال�سعرية حميميتها املده�سة 

التي تبني عاملها الذهني من �سحر اال�ستعارة التي 

ال�سعر  للتاأويالت،  ج�س�ر  باإقامة  اإال  ت�ست�عب  ال 

والالوعي،  ال�عي  بي  برزخية  متاهة  يدخلنا 

خفية  بنايات  ت�سيد  ال�رشية  وع���امل��ه  فكلماته 

والذكرى  والقلق  واحل��د���ض  احللم  على  تتاأ�س�ض 

ما  وه���  وال�س�ر،  واالأف��ع��ال  والظالل  واالأمكنة 

تتخذ  التي  بالكلمات  اإدها�سا  القارئ  لدى  يخلق 

اإ�رشاقا،  اأكرث خ�سبا واأكرث عمقا واأكرث  اآخر  معنى 

يق�ل غا�ست�ن با�سالر:« ال�سعر اأحد م�سائر الكلمة 

م�ست�ى  على  باللغة  لل�عي  التملك  ت�سذيب  عند 

الك�ل�مبي  ال�ساعر  اأن  �سك  من  وما  الق�سيدة«. 

بامتياز،  اللغة  �ساحر  يعترب  روكا  مان�يل  خ�ان 

لل�عي  متلكه  عمق  عن  يك�سف  ق�سائده  فتاأمل 

اإىل ق�سائد حميمة  باللغة و�سحرها حي يح�لها 

قارئيها  الأرواح  �ساحرة  الق�ل،  �سفيفة  املعاين، 

التي  القلقة  وا�ستعاراتها  ب�س�رها  لهم  ومده�سة 

خمتلٍف،  ب�سكٍل  للتاأمل  وتدع�هم  يقينهم  تتهم 

واملعطاة  اجل��اه��زة  ال��ت��اأوي��الت  ي��ت��ج��اوزرُ  �سكٍل 

التخييل  ب�ابة  لنا  يفتح  اإنه  الي�مي،  لل�اقع  �سلفا 

ت�سم�  �س�رة  ال�اقع،  عن  اأخرى  �س�رة  لنا  ليقدم 

ال�اقع  الأن  فيه،  تب�سيطي  وتتعاىل عن كل ما ه� 

معقد وي�ست�جب اإعمال التخييل ملالم�سة تفا�سيله 

احلارقة، وال�سعر ال يك�ن �سعرا اإال بقراءة امل�ستغلق 

على  تفتحه  التي  واملكا�سفة  الك�سف  وحم��اوالت 

معان اأخرى جديدة ال ت�سكن يف املهيمن والقريب، 

اأن خ�ان  اإىل املمكن والبعيد... علما  بل تتجاوزه 
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الكولومبي  خوان مانويل روكا

ترجمة وتقدمي: خالد الري�سوين *

�سحر اللغة ال�سعرية عند ال�ساعر

*  شاعر ومترجم من المغرب 



مان�يل روكا �ساعر اإن�ساين العمق، ملتزم بق�سايا 

االإن�سان، عف�ي وحميمي يف تعبريه عن الق�سايا 

اأبدا  التي ي�ؤمن بها ويدافع عنها، لكنه ال يتنازل 

عن �رشط االأدبية يف التزامه املبدئي، بل ه� ي�سكن 

يف منفى اللغة يقيم يف تخ�مها الق�س�ى، وي�س�غ 

ال�سمت  كيمياء  من  االإن�سانية  ال�سعرية  ق�سيدته 

بالن�سيان،  الذاكرة  تتداخل  حيث  الزمن  وظ��الل 

وال�اقعي بالذاتي، والفردي باجلماعي، واحلميمي 

واجل��م��ايل  باملعي�ض،  وامل��ق��روء  ب��ال��ت��اري��خ��ي، 

التي ال تقيم حدودا  الكيمياء  بال�سخ�سي يف هذه 

بي هذا وذاك... تق�ل ل��سيا اإي�سرتادا:

روك��ا-وه��ي  مان�يل  خ���ان  –اأي  تربته  »اإن 

 يف دمي�مة ال�سهادة 
ُّ
تقتحم حدود الذاكرة، ت�ستمر

ب�سبب  ا�ستعارة  �سريورتها  ح��د  اال�ستعارية 

ملمٍح  يف  ي�سكلها  عليه،  ت�ستمل  ال��ذي  التعقيد 

عميٍق من املعرفة مبحيطها، والذي عند تقا�سمه 

ت�سيد  اإىل  التح�ل  حد  ي�سل  القراءة  دالل��ة  يف 

ي�سري«ال�ساعر  با�سالر:  غا�ست�ن  وح�سب  ل�سعره، 

متحدثا يف عتبة ال�ج�د«، وه� هنا ال�ساعر خ�ان 

امل�سماة  العتبة  تلك  يف  مقيما  روك��ا،  مان�يل 

باعتباره  »ال�سعر  يف  مقيما  باالأحرى  اأو  لغة«، 

اإن  فالريي...  ب�ل  للغة« ح�سب   
َّ
الفردو�سي ال�رشط 

خ�ان مان�يل روكا، وان�سجاما مع ذاته والتزامه 

يثريه  ما  كل  ومع  واالأدبي  وال�سيا�سي  االأخالقي 

د عالقة حميمية وعف�ية مع 
ِّ
وي�سته�يه اأي�سًا، ي�سي

ال�سعرية  عف�يته  لكن  واالإن�سان،  واالأ�سياء  العامل 

ال�اقع  عن  ينزاح  تعله  كافية  مب�سافة  تبعده 

املبا�رشة  اآث���اره  خمتلف  مع  وبالتايل  ن�سبيا، 

ما  اأو  واحلياة،  اللغة  بي  خالقا  ت�ازنا  ليحقق 

حماولة  يف  االأدب  داخل  احلياة  ن�سميه  اأن  ميكن 

لتاأ�سي�ض ح�ار بي اجلمايل والي�مي، بي ال�سعري 

وال�سخ�سي، وتلعب الذاكرة دورا اأ�سا�سيا يف اإعادة 

يف  جديد  من  وترتيبه  وال�اقعي  الي�مي  �سياغة 

درجات  اأعلى  التخييلية  لل�س�رة  حتقق  كلماٍت 

ال�سفافية والعمق، اإن »الذاكرة هي املكانرُ ال�حيد 

تعبري  ح�سب  منفى«،  لنا  يك�ن  اأن  ميكن  ال  الذي 

ري�سرت، ولذلك جند يف ق�سائد روكا تاأمالت عميقة 

ب�سدد العامل مبختلف متظهراته: الت�حد واخلل�ة، 

االأحالم والك�ابي�ض، الالطماأنينة واحلرية والريبة 

وال�سكينة  واحل��ب  ال���ج���دي  والقلق  والن�سيان 

احلرب  ب�سدد  يق�ل  واحلرب،  والرحيل  والتال�سي 

اال�ستعرا�ض  خط�  »على  عن�انها  ق�سيدة  يف 

الع�سكري«:

�سي�دع�نني  هل  احل��رب،  اإىل  ذهبت  واإذا    »-

بالرايات والطب�ل؟

-  باملناديل يف اله�اء والقبالت التي تلقى من 

ال�رشفات.

-  و�سريفع�ن بال�نات بي�ساء وزرقاء حي اأع�د؟

َت االأوامر �سيغط�نك 
ْ
-  اإذا �سددَت بعي جيدة واأطع

بالعناقات وبالغار.

يف  ي�جد  ال��ذي  مثل  متثاال  يل  و�سيقيم�ن    -  

احلديقة؟

-  بل واأكرب بكثري، يا بني، اأكرب بكثري جدا.

األي�ض  اأب��ي،  يا  الكلِب،   
رُ

نف�ض  
َّ
علي لرُ 

َّ
و�سيتب�   -  

كذلك؟«

على  بنى  ترُ اإي��ج��ازه��ا  ع��ن  ف�سال  الق�سيدة  اإن 

املفارقة ال�ساخرة بي م�سهد التمجيد الذي مي�سي 

يف ت�سل�سل مت�ساعد لكنه ينتهي بهدم اأفق التلقي 

�سطٍر/جملٍة  اآخر  يف  ال�س�داء  ال�سخرية  خالل  من 

من الق�سيدة.

اإىل  تنقلنا  روك��ا  مان�يل  خ���ان  �سعر  ف��ق��راءة 

الذاكرة  يف  ت�ستقر  وهي  وال�س�ر  الكلمات  ت�تر 

متدفق  نبع  اإىل  ال�سعر  ظماأ  وت��روي  وت�سكنها، 

وامل�ن�ل�غات،  واالأغ��اين  واخلطابات  بالر�سائل 

وللمنايف  للغياب  متاحف  اإىل  تتح�ل  وف�ساءات 

ات املمن�عة وامل�سادرة، وتغدو اال�ستعارة 
َّ
ولله�ي

اأرواح  الأعماق  ومرايا  املنفلتة  لكلماته  باال 
ْ
�رش

واالأ�سياء، وتتاأمل  العامل   
رُ

�ض
َّ
تتح�س اإن�سانية  وذوات 

تاأبدة.  لفظاعاتها املتكررة واملرُ

امليتا  �ساعر  اأي�سا  ه�  روكا  مان�يل  خ�ان  لكن 
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لل�سعرية   
ٌّ
اأ�سا�سي  

ٌ
��اٍور

رُ
حم فه�  بامتياز،  �سعري 

اإذ يحمل  وال�سعراء يف م�سارات بنائهم للق�سيدة، 

بال�سعر وتارب  العارف  الناقد  يف دواخله روح 

ال�سعراء الذين ر�سخ�ا احلداثة ال�سعرية يف العامل، 

مثل ل�تريام�ن ورامب� وباييخ� وتراكل وب�ري�ض 

وغريهم،  �سيالن...  وب���ل  �سيميك  و�سارل  في�ن 

االإن�ساين  االإب���داع  كتب  اأمهات  اىل  يحيلنا  كما 

بعمق ثقاف�ي عارف مثلما يحدث مع »االإلياذة« 

و«االأودي�سة« من الرتاث االإغريقي، اأو على »امللك 

ال��رتاث  اأع��م��ال �سك�سبري م��ن  ل��ري« وغ��ريه��ا م��ن 

الرتاث  من  وليلة«  ليلة  »األف  على  اأو  االإجنليزي 

العربي.

يق�ل ال�ساعر الت�سيلي غ�نثال� روخا�ض يف كلمة 

املعن�نة  روك��ا  مان�يل  خ���ان  الأع��م��ال  تقدمي 

ال�سعرية  االأعمال  جماع  الطريق«،  اأبجدية   « ب�: 

:)1973-2014(

ال  الذين  َتعلِّمي  املرُ من  العديد  ق��راأترُ  اأك���ن  قد   «

يق�ل�ن لك اأي �سيٍء، والذين ال ي�سع�نك يف حلظة 

اإ�رشاٍق، وال يفتن�نك، بالالحذق يف عملهم. ولي�ض 

هذا �ساأن روكا، الذي يعرف معنى الق�ل. اأن يق�ل 

االأر�ض، اأن يق�ل الزمن، اأن يق�ل العامل. اأقراأ واأعيدرُ 

ال�سحيقِة  ِة 
َّ
� الهرُ اإىل  واأ�سغي  االأوراق  هذه  قراءة 

جعله  لطاملا  الذي  الالاأحد  ذاك   ، املرُخاطرةرُ فيها، 

ْن ال يليقرُ 
َ
ة م

َّ
ه اإن كان ثم ، الأنَّ ا ينخطفرُ

َّ
يرَترُّ ولرمب

 االإفراطرُ يف ت�ظيِفِه ومنذ االأودي�سة، فذاك 
َّ
اأن يتم

ج�ي�ض  وحتى  ه�مريو�ض  منذ  اأحد،  الال  هذا  ه� 

ومنذ ذلك احلي اإىل االآن، ممتطيا �سه�ة ح�سانه 

متلب�سًا الاأحَدهرُ هنالك مي�سي وياأتي خ�ان مان�يل 

واأ�سمع ال�سهيل ي�سلرُ اإىل عنان النج�م«.

خل�ان  االإ�سباين  النا�رش  ب�را�ض  مان�يل  ي�سري 

مان�يل روكا اإىل اأن »�سعره ميكن اأن يعترب بحق 

تاأمال وا�سعا ب�سدد احلرية من خالل اخليال«. وقد 

»لقد  ك�اث��ض:  اأو�سكار  الك�ل�مبي  الروائي  كتب 

راأيت غري ما مرة يف ده�سة ال�سباب الذي يحمل�ن 

بي اأيديهم كتابا لروكا، كما قراأت مقتطفات من 

عامة،  بنايات  ج��دران  على  كتبت  وقد  ق�سائده 

اأن�ساأه  ال��ذي  الت�ا�سل  احل��ظ  حل�سن  عاينت  وق��د 

ال�ساعر مع جمه�ره. ثمة �سيء �ساحر داخل �سعره، 

حتكيم  جلنة  اأ�سارت  وقد  جيل«...  ح�سا�سية  اإنها 

جائزة »كا�سا دي ال�ض اأمرييكا�ض« اأي جائزة دار 

االأمريكتي، وهي تت�ج اأحد اأعمال خ�ان مان�يل 

روكا عام 2009 وكانت متك�نة من )جي�ك�ندا 

م�نتريو،  غار�سيا  ل�ي�ض  اإ�سك�بار،  خ�ليا  بيي، 

واآنا  برادو�ض  بنخامي  وكا، 
ُّ
بري برييث  اأندري�ض 

ماريا رودريغيث اأريا�ض(، اإىل قدرته على تط�يع 

يف  للق�سيدة  البنائي  وتن�يعه  ال�سكلية،  اجل�انب 

البناء املتما�سك واملتي يف كل عمل  اأ�سكال من 

ل  من اأعماله ال�سعرية. كما امتدح�ا قدرته على متثُّ

ال�اقع �سعريا... ويف العديد من املقابالت، اعرتف 

االأمريك�- الكتابة  بتقاليد  روكا  مان�يل  خ�ان 

التينية ممثلة ب�سيزار باييخ� وخ�ان رولف�، وه� 

اأي�سا من ال�سعراء الذين يعك�س�ن التمثل للنم�ذج 

ال�سعري املنبثق عن الرومان�سية االأملانية، والتي 

ال�رشياليي  قبل  من  الحقا  ا�ستك�سافها  �سيتم 

وفيما  ورامب�.  ل�تريام�ن  بقيادة  الفرن�سيي، 

فاإنه يجد نف�سه ممثال  الك�ل�مبي،  بال�سعر  يتعلق 

�سيلفا،  اأ�س�ن�سي�ن  خل��سيه  ال�سعري  العمل  يف 

ه�  )ال��ذي  بيدالي�ض  ول�ي�ض  اأرت����رو،  واأوريلي� 

روخا�ض  وهيكت�ر  اأوبريغ�ن،  وكارل��ض  خاله(، 

النقاد  وي�سنف  الرا.  �ساري  وفرناندو  هرياث� 

اأطلق عليه »اجليل  ما  خ�ان مان�يل روكا �سمن 

اأو جيل اخليبة« )وه� يتك�ن من جماعة  اليائ�ض 

متن�عة من ال�سعراء الذين ولدوا يف االأربعينيات، 

ون�رشوا اأعمالهم االأوىل يف ال�سبعينيات من القرن 

و�سمن  م�سرتك(،  جمايل  ت�س�ر  دون  الع�رشين، 

ماريا  مثل  �سعراء  اأ�سماء  على  نتعرف  اجليل  هذا 

اأغ�ديل�،   �
ُّ
خارامي داري���  كارانثا،  مر�سيد�ض 

اأرانغ�  مان�يل  خ��سيه  مافال،  غار�سيا  خاميي 

�سمن اأ�سماء اأخرى...

من   29 يف  ميديي  يف  روك��ا  مان�يل  خ���ان  ولد 
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روكا تاأمالت 

عميقة

 للعامل 

مبختلف 

متظهراته



املك�سيك  يف  طف�لته  اأم�سى   .1946 دي�سمرب 

بي  م��ا  ال��ف��رتة  وخ��الل  باري�ض.  يف  بعد  وفيما 

1988 و1999، عمل كمن�سق ملجلة الدومينيكال 
�ساهم  ثقايف  ملحق  وهي  ل�سحيفة:«اإ�سبكتادور«، 

عمليا يف تك�ين جيل من الكتاب وال�سعراء، حيث 

النقدية  واملتابعات  الق�سائد  من  كبريا  عددا  ن�رش 

واملعا�رشين.  احلديثي  ال�سعراء  عن  والدرا�سات 

اآخ��ري��ن  م��ع  ب��اال���س��رتاك  م�ؤ�س�سا  اأي�����س��ا  وك���ان 

ال�سم�ض«،  »مفتاح  اأي  �س�ل«  دي  »كالبي  ملجلة 

اأي  اإ�سكريت�را«  �ساغرادا  »ال  الثقافية  وال�سحيفة 

اإىل ذلك، قام منذ  املقد�سة«. وباالإ�سافة  »الكتابة 

بب�غ�تا  ال�سعر  بتنظيم ور�سات ع�سق   1986 عام 

يف بيت �سيلفا لل�سعر. ويف عام 1993 ح�سل على 

جائزة �سيم�ن ب�ليفار ال�طنية لل�سحافة ومنحته 

�سنة  االآداب  ال�رشفية يف  الدكت�راه  الفايي  جامعة 

يف العديد من اجل�ائز  كمحكم  �سارك  وقد   .1997
كتابه:  عن  نال  كما  والدولية،  ال�طنية  االأدبية 

»االأوبئة ال�رشية وق�س�ض اأخرى« جائزة الق�سة من 

وحيدا  روائيا  عمال  روكا  وكتب  اأنتي�كيا،  جامعة 

�سنة  ن�رشت  للم�ت«  اللعينة  العادة  »تلك  بعن�ان 

وا�سع  ب�سكل  املقروئي  ال�سعراء  اأحد  وه�   .2003
يف ك�ل�مبيا، بل ويف اإ�سبانيا واأمريكا الالتينية... 

ترجمت اأعماله اإىل الفرن�سية وال�س�يدية واالأملانية، 

واالإجنليزية، واله�لندية واالإيطالية... 

�سعرية:  دواوي����ن  ع��دة  ن�رش  ال�سعر  جم��ال  يف 

 )1976( العميان  قمر   ،)1973 امل��اء(  ذاك��رة 

اأنتي�كيا،  جامعة  ال�سعر  ال�طنية  اجلائزة  نال 

احللم  من  ر�سائل   ،)1977( الليلي�ن  الل�س��ض 

الِغربان  عالمة  بييغا�ض،  داري�  مع   -  )1978(

مع   -  )1979( الفرو�سية  ك��ت��اب   ،)1979(

اأوغ������س��ت��� ري��ن��دون، ك��ت��اب احل��ك��اي��ات امللكي 

 
ٌّ
�رشي بلٌد   ،)1983( �سعرية  خمتارات   ،)1980(

من  قمر   ،)1989( الليل  م���اط��ن   ،)1987(

 مع 
ٌ

العميان )1990( – خمتارات �سعرية، ن�ر�ض

ال�سيطان )1990(، م�ن�ل�جاٌت )1994(، ذاكرة 

 ،)1995( امل��الك  �سيدلية   ،)1995( اللقاءات 

التجليات  مكان   ،)1998( الغائبي  م�سامرة 

 –  )2001( لبي�س�ا  اخلم�ض  اجلنازات   ،)2000(

م�رشح   ،)2002(  احلامل 
رُ
خمتارات �سعرية، �ِسجار

كمنجة   ،)2002( باييخ�  �سيزار  م��ع  ال��ظ��الل 

 ،)2005( الاأحد  فر�سية   ،)2003( الأجل �ساغال 

املالكرُ  �سعرية،  خمتارات   )2005( الناأي   
رُ
غناء

 وق�سائد اأخرى )2006(، عازف البيان� 
رُ َ
املرُحا�رش

بلد املياه - مع باتريثيا دوران، ثالثية ك�ماال- 

 - ال�سريك  روزنامة  عن  �سام�دي�،  اأنط�ني�  مع 

الكتاب   ،)2008( و�سايا  ريندون،  فابيان  مع 

املقد�ض للفقراء )2009(، ج�از �سفر عدمي ال�طن 

)2012(، ال�ج�ه الثالثة للقمر )2013(

والتمييزات  اجل�ائز  من  العديد  على  ح�سل  وقد 

الفخرية من بينها:

ال�طنية  الم������ض  ك����ت  اإدواردو  ج��ائ��زة   •
لل�سعر)1975(

اأنتي�كيا  بجامعة  ال�طنية  ال�سعر  ج��ائ��زة   •
)1979(

عن  النقدية  للمتابعات  كاتب  اأف�سل  جائزة   •
الكتب من املكتب الك�ل�مبي للكتاب )1992(   

لل�سحافة  ال�طنية  ب�ليفار  �سيم�ن  جائزة   •
)1993(

• جائزة الق�سة الق�سرية ال�طنية جامعة اأنتي�كيا 
)2000(

الثقافة  وزارة  ع��ن  لل�سعر  ال�طنية  ج��ائ��زة   •
)2004(

ال�ض  دي  »كا�سا  االأم��ري��ك��ت��ي:  دار  ج��ائ��زة   •
 ،2007 ليما  ليثاما  خ��سيه  لل�سعر  اأمرييكا�ض« 

بك�با، عن دي�انه »غناء الناأي«. خمتارات �سعرية.

 ،2009 االأمريكي  لل�سعر  اأمريكا  دار  جائزة   •
املقد�ض  :«الكتاب  ال�سعري  دي�انه  عن  باإ�سبانيا، 

للفقراء«.

الفخرية من اجلامعة  الدكت�راه  اأي�سا  نال  • وقد 
ال�طنية لك�ل�مبيا �سنة 2014.
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مكتبة العميان
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ْ
�س

رُ
م

اآَلَة   
ْ
َكاَنت  

ْ
ل� ا 

َ
َكم  

َ
ترُب الكرُ اِن 

َ
ي

ْ
م

رُ
الع �ضرُ 

ْ
ع

َ
ب  

رُ
ح فَّ َ

َت�س
َ
ي

� انرُ
َ
بي

اي 
َ
ر

ْ
 ب

َ
�ر هرُ فرُ زرُ  َت�سِ

رُ
اء ْ�سَ

ي
َ
 ب

ٌ
ترُب  كرُ

َذاِت الِعْطِر الَقِدمِي.

،
ْ
م هرُ َ

اِبع
َ

 اأ�س
رُ
َداِعب

رُ
 الَِّذي ي

رُ
��ض

رُ
لرُ امَلْلم ْ

اللَّي

اِن.
َ
َزر

ْ
ْيَ اخَلي َ

ٍر ب
ْ
ه

رُ
 م

رُ
ْلب هرُ

اِدي
َ
 االأي

َ ْ
رب

َ
 ع

رُ
ِلج

َ
اٍت ي

َ
درُ َكِلم دُّ َ

َتب

اِع.
َ
م

ْ
تَّى االأ�س َ

ْذبًا ح
َ
َفراً ع

َ
 �س

رُ
ْفَتِتح

َ
ي

َ
و

ٍق
َ
ر

َ
َلى َثْلٍج ِمْن و

َ
�َن ع نرُ َ

ْنح
رُ
م

ِت
ْ
م

َّ
ْك�ِض ال�س

َ
�َن اإىَل ر

رُ
َتِمع

ْ
�س

َ
�ا ي  َكانرُ

ْ
ا ل�

َ
َكم

َة
َ
�َن الَكِلم

رُ
َداِعب

رُ
ْه�َسِة ي َلى الدَّ

َ
ِطلَِّي ع رُ

ه م
ْ
 �ِسب

ْ
اأو

ٍة.
َّ
��ِسيِقي

رُ
ِمْثَل اآَلٍة م

اآِة
ْ
 ِمَن اجَلاِنِب االآَخِر ِللِمر

رُ
اء

َ
ِبطرُ امَل�س

ْ
ه

َ
ي

اِمَتِة
َّ

ِة ال�س
َ
يِف امَلْكَتب

َ
و

ٍة،
َ
�ر طرُ

ْ
اِت اأ�س

َ
�س

َ
ِل َهم

ْ
اترُ اللَّي

َ
ِملرُ َخَط� حَتْ

َفاِف الِكَتاِب، تَّى �سِ َ
اٍت َتاأِتي ح

َ
�س

َ
َهم

ْه�َسِة اِئَدًة ِمَن الدَّ
َ
ع

َ
و

ِة 
َّ
َقِ�ي اأَناِمِلِه   َ

ْ
��ي

َ
ب اٌت 

َ
َكِلم ْتُّ 

َت��ر  
ْ
َزاَل��ت ا 

َ
م درُ  ْ

ع
َ
ب

ِة.
َ
اِكر الذَّ

اأغنيُة �سانِع املَرايا 

ا:
َ
اي

َ
ر

َ
 م

رُ
َنع

ْ
اأ�س

ِة
َ
�َساع

َ
ِزيداً ِمَن الب

َ
ِة م

َ
�َساع

َ
يفرُ ِلْلب اأ�سِ

َهاِء.
َ
َهاِء ِلْلب

َ
امَلِزيَد ِمَن الب

َ
و

ِق:
َ
اآًة ِمَن الزِّْئب

ْ
اِرِع ِمر ِملرُ يِف ال�سَّ

ْ
اأح

اآِة
ْ
 يِف امِلر

رُ
اء

َ
م

َّ
 ال�س

رُ
ِك�ض

َ
َتْنع

�فرُ قرُ ُّ
 ال�س

رُ
�ض ْقرُ

َتر
َ
و

ٍة ِل�َساَغاَل.
َ

ح
ْ
ِمْثَل َل�

َ
تًا اآَخر

ْ
ي
َ
اآةرُ ب

ْ
 امِلر

رُ
ا تِلج ملَّ

وَفَة،
رُ
ر

ْ
 امَلع

َ
�ه

رُ
ج

رُ
� ال�

رُ
ح

ْ
َتم

َ
�س

يَها ا�سِ
َ
ِكي م ا ال حَتْ

َ
اي

َ
َفامَلر

ى.
َ
َدام اِنَها القرُ كَّ

رُ
ال َت�ِسي ِب�س

�نًا،
رُ
ج

رُ
ِّدرُون �س

�َسي
رُ
 ي

ْ
م هرُ �سرُ ْ

ع
َ
ب

انًا ِلالأْقَفا�ِض.
َ
ب �سْ قرُ

ا:
َ
اي

َ
ر

َ
 م

رُ
َنع

ْ
اأ�س

ِة
َ
�َساع

َ
ِزيداً ِمَن الب

َ
ِة م

َ
�َساع

َ
يفرُ ِلْلب اأ�سِ

َهاِء.
َ
َهاِء ِلْلب

َ
امَلِزيَد ِمَن الب

َ
و

على خطو ال�ستعرا�س الع�سكري

 
َ
ري اأ�سِ اأْن   

رُ
َتِطيع

ْ
اأاأ�س َهَكَذا،   

َ
اأ�ِسري اأْن   

رُ
لَّم َ

اأَتع  
ْ
ل�  -

ْنِديًا؟
رُ

ج

 .
ّ
َني

رُ
ا ب

َ
 ي

ْ
م

َ
- َنع

�َنِني 
رُ
ع دِّ َ

�
رُ
ي

َ
�س َه��ْل  ِب، 

ْ
احَل���ر اإىَل  ��ترُ 

ْ
َذَه��ب اإَذا 

َ
و  -

�ِل؟
رُ
ب اِت والطُّ

َ
اي

َّ
ِبالر

لَقى ِمَن  الِت الَِّتي ترُ
رُ
ب اِء والقرُ

َ
- ِبامَلَناِديِل يِف الَه�

َفاِت.
رُ ال�رشُّ

ِحَي   
َ
َق��اء

ْ
َزر

َ
و  

َ
اء ْ�سَ

ي
َ
ب �َناٍت  الرُ

َ
ب �َن 

رُ
َفع

ْ َ
ري

َ
�س

َ
و  -

؟ اأع�درُ

 
َ
اِم���ر

َ
��َت االأو

ْ
اأَط��ع

َ
��َدٍة و

ِّ
��ي

َ
ٍ ج

ْ
��ي

َ
ِب��ع ْدَت  ��دَّ

َ
اإَذا ���س  -

�َنَك ِبالِعَناَقاِت وِبالَغاِر. َغطُّ
رُ
ي

َ
�س

يِف  درُ  َ
�ج

رُ
ي ��ِذي  الَّ ِمْثَل  َثااًل  مِتْ يِل  �َن 

رُ
ِقيم

رُ
ي

َ
�س

َ
و  -

احَلِديَقِة؟

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

95

ق�سائد لل�ساعر

خوان مانويل روكا
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ْ
ِتها اللَّي رْتَ رُ

ِدي ِب�س
ْ
وْث ِبري

رُ
ْكر

ِت،
ْ
ي
َ
 الب

َ
جاج داِء زرُ

ْ
�

َّ
ال�س

ا�ِض
َ
ر

ْ
راِج االأج

ْ
 اأب

َ ْ
رب

َ
لَّلرُ ع

َ
تت�س

تخِبطرُ 

يا.
ْ
�اِب الَكاْنِديالر

ْ
َة الأب

َّ
اِت الربونزي

َ
ع

َ
امِلْقر

وِحي
رُ
 ر

َ
 ِهي

رُ
يح

ِّ
، تلك الر

رُ
يح

ِّ
تلَك الر

ٍت قريبٍة 
ْ
ْدَناِت �سم ما بي هرُ

 الِبالِد
رُ

روب
رُ

ي ح
ِّ
دو ترُ

َخ�ْسِخ�ضرُ الِقنديلرُ
رُ
بينما ي

َة
َ
ترُبي امللتِب�س  بِه كرُ

رُ
الذي اأ�سيء

ِة.
َ
ار

َ
ِن التِّج

َ
ع

وِحي
رُ
 ر

َ
 ِهي

رُ
يح

ِّ
، تلك الر

رُ
يح

ِّ
تلَك الر

ِثِريَن ِمْن كائناٍت رَثْ َلَقاترُ املرُ
َ

 ح
رُ

ِم�ض
ْ
َته

 ثاِبتٌة يف امَل�ْسَهِد،
ٌ
ج�ه

رُ
�ري. و

رُ
ب

رُ
ٍة عند ع

َ
ع َقنَّ

رُ
م

ْدَخِل كني�سٍة
َ
مَتاثيلرُ ِمْن ثلٍج عند م

اِنيَكاناٌت
َ
م

يرُ الفالِة ها �ِسكِّ كرُ
ِّ
ر

َ
ح

رُ
بالكاِد ي

اِردرُ
َ
الب

وِحي
رُ
 ر

َ
 ِهي

رُ
يح

ِّ
، تلك الر

رُ
يح

ِّ
تلَك الر

 يف قمي�سي َخريطَة القلِب؟ 
رُ
م

رُ
ر�س

َ
ْن ي

َ
م

؟
َ

اي
َّ
م

رُ
طُّ مركزاً يف طريق ح خرُ َ

ْن ي
َ
م

ة:
َ

 الباح
رُ رُ
رب

ْ
تة تع

ِّ
االأخترُ امَلي

 يْنتِمي
َ
ها �سار �س�ترُ

ِة للَفراِغ.
َّ
ي
ِّ ِّ
للبناياِت ال�رش

وِحي
رُ
 ر

َ
 ِهي

رُ
يح

ِّ
، تلك الر

رُ
يح

ِّ
تلَك الر

ى ِجْلدرُها، ِجْلدرُ اخَل�ْسَخا�ض،  طَّ
َ
يةرُ يتم

ْ
القر

احِة
َّ
َنباِت ال�س

َ
 على ج

ً
�ء  �سَ

رُ
ب

ِّ َ
�رش ترُ

ًة.
َّ
ي

َ
يف �ساعة تبدو فيها املدينةرُ ح

ْدِه�ِض: اِتها املرُ
َ
ْن َثب

َ
يَها، ع ْن تاأنِّ

َ
اأحتدَّثرُ ع

ٍل
رُ

ج
َ
رَكةرُ ر

َ
 ح

رُ
ْخَتم بينما ترُ

اِوَلِة اإىل َفِمِه، ِملرُ فنجانًا من الطَّ
ْ
يح

املرُ
َ
 الع

رُ ِّ
َغري

رُ
َة، ي

َّ
 االأبدي

رُ رُ
رب

ْ
ع

َ
ي

�َل،
رُ

�س الفرُ

ة
َ
ٌة هاِرب

َ
َة اأوقاترُ اآِتي

َّ
، ثم

رُ
وب

رُ
ر ي احلرُ �سِ مَتْ

ِقَف
ْ
ْنِهي امَل�

رُ
لرُ ال ي رُ

ج
َّ
والر

ِة،
َ
ِه يف ِفْنجاِن القه�

ْ
 �سفتي

رُ
ب

ِّ
َذو

رُ
الذي ي

ٍر
ْ
َثِة �ِسح

ْ
يبدو اجلميع م�سابا ِبل�

ن يف �سكيَنِتِه
ْ
و

َ
ر

َ
ا ي

َّ
مب

رُ
لر

َّ
ئي

ْ
ر

َ
 الالم

َ
ائر الطَّ

َتَخفٍّ
رُ
�رتريهاٍت م

رُ
اِم ب

َّ
 على ر�س

ْ
م  لهرُ

رُ
�سري

رُ
الذي ي

.
رُ
يح

ِّ
ومن جديٍد، الر

وِحي
رُ
 ر

َ
 ِهي

رُ
يح

ِّ
، تلك الر

رُ
يح

ِّ
تلَك الر

، �سيق�لرُ اجلريانرُ هي طلقٌة اأكرثرُ

روِب النِّ�سياِن
رُ

دَّ ح
 طلقٌة اأكرثرُ �سِ

َ
هي

ِة. 
َّ
االأبدي

.
رُ

�ض ِ  ال�رشَّ
رُ

احلياةرُ ذلك االإفال�ض

يومية الليل

رُ
م

ْ
� �ساعَة يت�سللرُ النَّ

ِد
ْ
روِب ِمَن اللِّب  درُ

َ ْ
 عرب

ٍّ
مثَل ل�ض

ًة
َ
 مياهًا هام�س

رُ
راء

َ
ع  ال�سُّ

رُ
ب

َ
ي�رش

ِن العتمِة،
َ
بينما يتحدث�ن ع

نا. قرُ ِّ
ط�

رُ
تِم الذي ي

ْ
ع ِر املرُ

ْ
م

رُ
عن الع

َه القمِر
ْ

 وج
رُ
 القطار

رُ
م خِّ َ

�س
رُ
�ساعة ي

�سرِيِه
َ
الكرُ امل�اخرِي اإىل م

َ
 م

رُ
ر

َ
ج

ْ
ه

رُ
وي

زينًا.
َ

قةرُ حْلنًا ح
ْ
ِزفرُ اجَل�

ْ
تع
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ا
َ
ِن امَلراي

ْ
ٌة ِبَل�

َ
ر

ْ
ه

رُ
م

تغرقرُ يف الليِل وهي تهزُّ ذيَلها 

ٍب. َذنَّ
رُ
                            ذيَل م

ْك�ض؟
َّ
ثُّها على الر رُ

ح
َ
 ي

ٍّ
 فار�ٍض ال مرئي

ُّ
اأي

وماُن ق�سيَدٌة ِاْجتاَحها الرُّ

ثاء
َ
ب �ا خرُ ومانرُ كانرُ

ُّ
الر

وبا باخَلراِئِب
رُ
الأوا اأور

َ
م

ِن.
َ
م  الزَّ

َ
تاآِمرِة مع املرُ

م هرُ َ
 اْهِتمام

رُ
ثري

رُ
كاَن االآتي ي

اِطِئ االأقداِم
َ
�

َ
 اأكرثرُ ِمْن م

رُ
االآثار

اِهرين
َ
اْندرا، كان�ا م

َ
، يا َك�س ومانرُ

ُّ
الر

َة
َ
�ِبي �ا قَناَة امِلياِه ِل�َسقُّ

رُ
ع مْل ي�سَ

ِء.
ْ
� اِء وال�سَّ

َ
كقناٍة ِللم

وا فيها كاأَثٍر،
رُ
ر بل فكَّ

ْذِهٍل.
رُ
ا�ٍض م

َ
َكم

ِدَئًة،
َ

ايِنَ �س
َ
ب

َ
ا م

َّ
�ا يف اأوروب

رُ
ع

َ
َزر

وؤرُو�ِض
ُّ
َة الر

َ
دمي

َ
متاثيَل ع

ا.
َ
وم

رُ
درُ ر ْ َ

ها جم
َ
تلع

ْ
ِاب

َ
�ِلي�سي�م ن�ا الكرُ

ْ
ب
َ
مل ي

رُ
 النُّم�ر

َ
�ض لتْفرَتِ

ي
ِّ
اها امَل�ِسيِحي

َ
على َه�

َة
َّ
ِهي ون ال�سَّ

رُ
ِثري

رُ
ِذيَن ال ي                            الَّ

 
َ

 �سبارتاك��ض
َ
ار

َ
ا اأْن�س

ْ
و

َ َ
وال ِلري

ٍة ِمَن اجَلِحيِم
َّ
َل مْتثيِلي رَتَقَي ِمْثَل ف�ا�سِ ْ خمرُ

ٍة
َ
َتنا�ِسب

رُ
 م

َ
اِئب

َ
اِئِبِه، َخر

َ
وا يف َخر

رُ
ر فكَّ

ِة،
َ

َت�رشِ
ْ
ح �ِض املرُ

ْ
م ��ِض لل�سَّ لِّ امَلْنهرُ يِف الظِّ

اَنا
َ
ب

ْ
� َكام ِديِقي ِدينرُ

َ
�س

ٍة
َ
ا�س

َ
 ِب�رَش

َ
َهاِجم

رُ
ِكنرُ اأْن ي

ْ رُ
كان مي

ِة.
َّ
ِري

َ
م

ْ
َد اآِلَهِتِه امَلر

َ
اأح

ْفِكرِي، َلى التَّ
َ
ِملرُ�َن َكِثرياً ع

ْ
ح

َ
انرُ ي

َ
وم

ُّ
فالر

مثاًل،

ٌّ
وْنِزي

رُ
اٌن بر

َ
ِح�س

�ساِء،
ْ
ي
َ
احِة الب

َّ
يف ال�س

ميِمِه
ْ
 َتر

َ
اأثناء

نَفِرِج لى َفِمِه املرُ
َ
ِعنَد االإْطالِل ع

وا يِف بطنِه  رَثرُ َ
ع

اٍت
َ
ام

َ
م ٍة حِلَ

َّ
ْظِمي

َ
اِكَل ع

َ
على هي

ِك
ِّ
ب

رُ
مثل ح

َ
لرُ اإىل َخرائب

َّ
الذي يتح�

 اأكرث.
رُ
ه

َ
لَّما حاولترُ اأن اأعيَد بناء كرُ

ايِنٌّ
َ
وم

رُ
فالزَّمنرُ ر

ُحزُن الأ�سياِء

 احِلَذاِء َهَذا
رُ
ج

ْ
َزو

َكٍة
ْ
اَفَقِني اإىَل ِبر

َ
ر

 اإَلٌه 
رُ
ه

رُ
ِدر

ْ
�س

رُ
ِحيدرُ ي

َ
ترُ ال� ْ

�
َّ

ْثرُ ال�س
ي

َ
ح

اِر.
َ
 االأْقم

َ
اء

َ
�  اأ�سْ

ُّ
َت�ض

ْ َ
اٌن مي

َ
ِح�س

َ
و

ا
َ
ب

َ
ًة اْنَت�س

َّ
ر

َ
م

،
ِّ
لي

ْ
َق�ِض اللَّي

ْ
َدِة امَلر

ِّ
ي

َ
 �س

َ
ام

َ
اأم

و درُ ْ
 َتب

ْ
اأٌة َكاَنت

َ
ر

ْ
ِام

ْتٍ �َساِئٍك.
َ
ْيِ مب ًة ِقطَّ

َ
َتِطي

ْ رُ
مم

لرُ َهَذا َ
م

ْ
ه  احِلَذاِء املرُ

رُ
ج

ْ
َزو

رُ
َده

ْ
ح

َ
ْنَتِف�ضرُ و

َ
ي

�ِرْنترُ�ن ِة طرُ
َ
 الَكِبري

ِّ
ترُ االأم ْ

�
َ

ا ينبثقرُ �س
َ
ِحيَنم

اِر.
َ
ا يِف اجِل�

َ
َكاٍن م

َ
ِمْن م

ٍد
َ
ْقع �َنا مِلرُ كرُ َ

اِن مْل ي
َ
ِحَذاء

َفَة
ْ

ا و�س
َ
ِهم

ْ
َلي

َ
ِلي ع

ْ رُ
ِلي كان مي

َ
لِكنَّ َك�س

ِة.
َ

رَتاح
ْ
ْنِتيَنِة اال�س

َ
َكر

 �َسْنقًا
َ
ِدم

ْ
�نا ِل�َسْخ�ٍض اأرُع مْل يكرُ

 الَه�اِء.
َ
اه َ َلهرُ ترُ

ْ
ي

َ
�َنا َقطُّ م خرُ َ

ا مْل ي
َ
م هرُ لكنَّ

ًة
َّ
ر

َ
دا م

َ
ع

َ
�س

ِذيِة
ْ

ا�ِسِح االأح
َ
ِة م

َ
ْلب

رُ
غريَة ِلع

َّ
القاِعَدَة ال�س

.
ٍّ
ْن�ِسي

َ
ْنَتَزٍه م

رُ
يف م

ا َقطُّ
َ
َتِنع

ْ َ
ا مْل مي

َ
م لكنهرُ

ِد
ْ
ع

رُ
ٍة ِمَن الب

َّ
ِطيِم �َسظي ْن حَتْ

َ
ع
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ٌة.
َ
اِئع ٌة �سَ

َ
ر اِء كرُ

َ
م

َّ
ا ِمَن ال�س

َ
ِهم

ْ
ْت اإَلي

َ
ا َه�

َ
لَّم كرُ

ِب
ْ
اِء احَلر

َ
َدم  قرُ

َ
ع

َ
�ِر م

رُ
اب ِقَفا يِف الطَّ

َ
مْل ي

اِب�ِض.
َ
ِز الي

ْ
ب ِ اخلرُ

َ
ِزيِع ِك�رش

ْ
ْن َت�

َ
ِن ع

ْ
ِعيَدي

َ
َظالَّ ب

َ
و

ا
َ
م هرُ َ

َنع
َ

َكايِفُّ الَِّذي �س
ْ
االإ�س

ِليَل
َ
�َن �س كرُ َ

 اأْن ي
رُ
ِجب

َ
ي

 ِمْن َذاِتِه
َ

ب
َ
 َتاِئٍه َهر

ٍّ
�ِدي هرُ َ

ي

اَفاِت.
َ
 امَل�س

رُ
َتِلع

ْ
يِح الَِّتي َتب

ِّ
َخْلَف الر

ا احَلاَناِت 
َ
اي

َ
ا يِف َزو

َ
م اهرُ

َ
َلى َه�

َ
اِن ع

َ
ج

َ
ر

ْ
َتَدح

َ
َكاَنا ي

�َلِة هرُ ْ
ِن امَلج درُ يِف املرُ

َ
و

ٍق.
ْ
م

رُ
اِرَع ِبال ع

َ
ْن �َس�

َ
ثًا ع

ْ
ح

َ
اَفَقايِن ب

َ
اإْذ ر

اآتْيِ
ْ
اِن ِمْثل ِمر

َّ
ياِمي

ِّ
اأماِن ال�س

ْ
� َهذاِن التَّ

ِة
َ
ام

َ
م اِن يِف �َساِحَنِة القرُ

َ
اِفر

َ
�س

رُ
ي

ِة
َ
�ع َقاِت امَلْقطرُ

رُ
ر  الطُّ

َّ
ِمالِن �رِش

ْ
ح

َ
ي

ِة.
َّ
َت االأ�رِش ِة حَتْ

َ
ِذي

ْ
ْخِفي اآالَف االأح

رُ
لرُ ي ْ

ا اللَّي
َ
َنم

ْ
ي
َ
ب

اِء خاِرَطُة املَ�سَّ

                           احتفاء باأندري برتون

قد عاَد ِمْن جديٍد

م�ست�ِطنرُ 

ْلِم،
رُ
�ِل الربمائية للح

رُ
�س الفرُ

ايا.
َ
ر

َ
 بابَل ِمْن م

رُ
اء �سَّ َ

م

رُ
 ما قد راآه

ٌ
�سخ�ض

افاِت.
َ
 امَل�س

ِّ
يتحدَّثرُ اإىل ل�ض

 ما ي�ساألرُ
ٌ

�سخ�ض

 مكاٍن اأَتى
ِّ
ِمْن اأي

ِتِه.
َ
و

ْ
ر

رُ
َل يف ع

ْ
حامال اللي

َ
اِزمي

َ
ع اأنا اأجهلرُ التَّ

ِتِه،
ْ
 �س�

َ
ر

ْ
 و�ِسح

 امَلجن�َن 
رُ
ه

َ
 ِنداء

ُّ
لكنِّي اأح�ض

َهٍة
َّ
! بال اأب

ِّ
ب اإىل احلرُ

 
ِّ
يِر العاجي

َّ
 اأكاَن يف ال�رش

ً
�س�اء

. َديِلِّ
ْ
ي

َّ
 يف ِدْهليِز ال�س

ْ
اأم

�ِض
ْ
 ِجهاٍت ِمَن االأر

َ َ
رب

َ
قد ع

َ
َعرُ االأخ�َساب

 ما يقر
ٌ

حيثرُ �سْخ�ض

 فْتِحها ِرَتاجًا.
رُ
ويك�نرُ رعب

َرعٌة اأبواٌب ُم�سْ

ٌ
اب

َ
ب

ِل
ْ
ٌة على اللَّي

َ
ع

َ
م�رْش

ةرُ ت�سكنرُ َ
واجَللب

االأمكنَة.

رُ
ير

َ
ِلنرُ �رش

ْ
ع

رُ
ي

ف�سالِتَها
َ
م

 ِمَن امَلَطِر
ٌ
اأنَّ �َسْخ�سًا ما قادم

ٍل
ِّ
ه

َ
َتم

رُ
�اٍن م

َ
ي

َ
اأو خط�اِت ح

.
َ
ْلم  احلرُ

رُ
تاح

ْ
ج

َ
ي

، �َسٌقّ
ٌ

اب
َ
ب

ْه�َسِة.  يف الدَّ
ٌ
فت�ح

َ
م

اِه ِبالِد الَغال َ ِر�سالٌة ِباتجِّ

ةرُ َ
َدةرُ العذب

ِّ
ي

َّ
ها ال�س ترُ َّ

اأِليَنني اأنِت اأي
ْ
ت�س

ِمَن  اجَلاِنِب  َهَذا  لى 
َ
ع ��اِم 

َّ
االأي هِذِه  يِف  ى 

َ
اأر اذا 

َ
م

ر.
ْ
ح

َ
الب

كنرُني �س�ارعرُ َهِذِه الِبالِد
ْ
َت�س

�َلٌة، هرُ ْ َ
 بالن�سبِة لِك جم

َ
ِهي

رُ
ه َنزُّ ْثرُ التَّ

ي
َ

اِرعرُ ح
َ
� َهِذِه ال�سَّ

ْزِن،  احلرُ
َ ْ
رب

َ
 َطِ�يٌل ع

ٌ
َفر

َ
�س

�ِء  ِلَتْنِظيِف ال�سَّ
ُّ
ي �سِ ْثرُ املرُ

ي
َ

وح

اِت.
َ
َهم

ْ
اَداِت والَهم

َ
م �ِن ِبال�سّ

رُ
ي

رُ
 للع

ٌ
ِتالء

ْ
ام

اأِليَنِني
ْ
ت�س

ِمَن  اجَلاِنِب  َهَذا  َلى 
َ
ع  

َ
��ام

َّ
االأي َهِذِه   

رُ
اه

َ
اأر الَِّذي  ا 

َ
م

ِر.
ْ
ح

َ
الب

ِد،
َ
 يِف اجَل�س

ٌ
��ض

ُّ
َدب

ِة
َّ
ْقِلي

َ
ا�ِض الع

َ
ر

ْ
َت�ْسَفى االأم

ْ
�س

رُ
 م

رُ
ء

ْ
� �سَ

َل
َ
ع

ْ
ج

َ
لرُ َهاِدئًا ِلي �سِ

َ
ي

َق َفاِتراً،
َ
م

ْ
 االأع

َ
ح

ْ
ر اجلرُ
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ِن.
ْ
ِة اللَّ�

َ
ِدمي

َ
اٍم ع

َّ
�ْسِد اأي

َ
ْن ح

َ
لَِّد ع

َ
َت�  املرُ

َ
ح

ْ
ر اجلرُ

؟
رُ

�ض
ْ
م ال�سَّ

َ
و

،
رُ
ح

ْ
ر هرُ َذِلَك اجلرُ َّ

َت�س
ْ
 ام

ٌ
 َقِدمي

ٌ
َقار

َ
 ع

رُ
�ض

ْ
م ال�سَّ

، ةرُ َ
ْذب

َ
َدةرُ الع

ِّ
ي

َّ
َها ال�س ترُ َّ

َلِمَي اأي
ْ
َفاأْنِت َتع

اٍح.
َ
ِجر

َ
اِرَع و

َ
ى ِمْن �َس� �سَ

ْ
اأنَّ َهِذِه الِبالَد َف�

َلى َذِلَك:
َ
ِك ع

رُ
اأرُْطِلع

ٌة
َ

اح دَّ َ
درُ َنخالٌت �س َ

�ج َنا ترُ هرُ

�َن.
رُ
ب ذَّ َ

ع
رُ
اٌل م

َ
�سًا ِرج

ْ
َة اأي

َّ
لِكْن ثم

ْطَلقًا.
رُ
ٌة م

َ
اِري

َ
اٌت ع

َ
او

َ
م

َ
َنا �س هرُ

َ
ِة اآَلِة �ِسيْنِجر

َ
ا�س

َّ
َلى َدو

َ
اٌت ع

َ
ق��س

رُ
 م

ٌ
اء

َ
ِن�س

َ
و

ن�َنِة
ْ
�ساِتِهنَّ امَلج

َ
ْلَن بَدع �سِ

َ
َكاِنِهنَّ اأْن ي

ْ
َكاَن ِباإم

و، درُ ْ
�ر

رُ
ب

َ
ا و

َ
اب

َ
حتَّى ج

ة يِف ِبالِد الَغاِل،  
َ
ِغري

َّ
تِك ال�س

َ
ي

ْ
َقر

َ
ال و

َ
تَّى النِّيب َ

ح

ا�ض 
َ
�م ِك ِديالن طرُ ِزيزرُ

َ
ا َكاَن ع

َّ
مب

رُ
ْثرُ َلر

ي
َ

ح

الَل.  الظِّ
رُ

ب
َ
�رْش

َ
 ي

اٌت 
َ
 َهِذِه الِبالِد َقاِدر

رُ
اء

َ
ِن�س

يِح
ِّ
 ِللر

ٍّ
ْتِق زر

َ
َلى ر

َ
ع

ِن. غرُ
ْ
اِزِف االأر

َ
 ع

َّ
ا�ِسِه َزي

َ
اإْلب

َ
و

اء،
َ
�

َ
دٍّ �س َ

َلى ح
َ
اترُ ع

َّ
َلِبي

ْ
ح

َّ
ال�س

َ
 و

رُ
ب � الَغ�سَ

رُ
ْنم

َ
َنا ي هرُ

هرُ ِبالٌد �نرُ ا َتكرُ
َ
اأْنِت ال َت�ْسَتِبِهَي ِفيم

�ٍظ  فرُ ْ َ
اٍن َقِدمٍي حم

َ
�

َ
ي

َ
ِمْثَل ح

�ِل
رُ
ح عًا ِمَن الكرُ

ُّ
يِف االأ�ْسَكاِل االأْكرَثِ َتَن�

�ضرُ
ْ
ي

َ
هرُ الع �نرُ كرُ َ

ا ي
َ
اأْنِت ال َت�ْسَتِبِهَي ِفيم

الِت. َتى والَف�سَ
ْ
امَل�

َ
�ِض و

ْ
اِر االأم

َ
ْيَ اأْقم َ

ب

يح ْنُدوِق َبِريِد الرجِّ ِر�َسالٌة يِف �سُ

َها، هرُ ِّ
ْن اأوج

َ
ِرَف اإىَل م

ْ
وَن اأْن اأع درُ

اَلَة 
َ
�س

ِّ
ثرُ َهِذِه الر َ

ع
ْ
اأب

يِح.
ِّ
ِريِد الر

َ
وِق ب ْندرُ

رُ
 يف �س

ْ
ت

َ
ع �سِ

رُ
الَِّتي و

�َن 
رُ
ِتم

ْ
ع

رُ
اٌل م

َ
ِرج

اِبي
َ
 ب

َ
ام

َ
�َن اأم �فرُ طرُ َ

ي

ٍة 
َ
م ت�سخِّ

رُ
اِطَف م

َ
ع

َ
مِب

،
َ
�ِض لرُ�ِجر دَّ َ

�س
رُ
ِة م

َ
ِبَزاِوي

اأرُ 
َ
ْنترُ اأْقر ا كرُ

َ
َنم

ْ
ي
َ
ِل، ب

ْ
يِف اللَّي

َ
و

اِر،
َ
ائَي ِباالأْقم �سَ ى املرُ

َ
َدام  القرُ

َ
اِئي

َ
ر

َ
ع �سرُ

يَلٌة  ْت َف�سِ
َ َ
َك�رش

الِل َناِفَذِتي. ِمَن الظِّ

َفاِريَت.
َ
�ا ع

رُ
�س

ْ
 لي

ْ
م هرُ

اِن  كَّ
رُ

 �س
َ
اح

َ
�ا اأ�ْسب

رُ
�س

ْ
لي

، امَلِ
َ
اِن ِمَن الع

َ
ْكر

َّ
ْكِن ال�س

ُّ
َهَذا الر

 َذِلَك،
َ
ع

َ
م

َ
و

َة 
َّ

 اخَلا�س
َ
اء

َ
م

ْ
ِطي االأ�س

ْ
ع َنا نرُ

َ
�س َنا اأْنفرُ

ْ
اأي

َ
َفَقْد ر

اٍغ:
َ
ِلَفر

ْخَتِفَي اِل املرُ
َ

ج
ِّ
�ْسٌد ِمَن الر

َ
َة ح

َّ
َثم

 
َ
ع

َ
م

ْ
 اأْن َن�س

ٌ
�َساِئع

َ
و

اِرِع ويِف احَلاَناِت
َ
� يِف ال�سَّ

�َن  ثرُ دَّ َ
َتح

َ
اأرَُنا�سًا ي

ِر الِبالِد 
ْ
ْن َهج

َ
ع

. َقرُ
ِفيَنٍة َتْغر

َ
ِمْثَل �س

َها، هرُ ِّ
ْن اأوج

َ
ِرَف اإىَل م

ْ
وَن اأْن اأع درُ

يِح،
ِّ
ِريِد الر

َ
وِق ب ْندرُ

رُ
اَلَة يِف �س

َ
�س

ِّ
ثرُ َهِذِه الر َ

ع
ْ
اأب

َكاٍن 
َ
ِمْن م

،
َ
ْلم ْنِفي احلرُ

َ
ا ي

َ
 م

ٌ
ْثرُ �سخ�ض

ي
َ

ح

َداَنٌة 
رُ
كةرُ م

ْ
ح وال�سَّ

ا.
َ
اي

َ
اَنِتَها امَلر

َ
ِب ِخي

َ
ِب�سب

هرُ  رُ
ِن الِذي اأطاِلب

َ
ترُ اأْدِري م ْ

ل�س

 َنافَذِتهرُ
َ
ِبَفْتح

اَلةرُ
َ
�س

ِّ
 َهِذِه الر

َ
تَّى َتِلج َ

ح

يِح.
ِّ
ِريِد الر

َ
وِق ب ْندرُ

رُ
 يِف �س

ْ
ت

َ
ع �سِ

رُ
الَِّتي و

لئحٌة �سوداُء

اأرُِبيَد  ِبالٍد  َط 
َ
�س

َ
و اِتي 

َ
ب
ْ
ي

َ
ِلر  

َ
داء

ْ
�

َّ
ال�س َة 

َ
الالئح  

رُ
ع اأ�سَ

اِنها كَّ
رُ

 ِمْن �س
ٌ
اِرم

َ
 ع

ٌ
ع

ْ
م

َ
ج

فت�ضُّ  ترُ لرُ  َت�سِ ال  الَِّتي  اِئلرُ 
َ
�س

َّ
الر َهِل  اأْدري  ترُ  ْ

ول�س

...
رُ
اء

َ
 اأو النِّ�س

رُ
لم ا احلرُ

َ
ِمْثَلم

ِمترُ 
ْ

�س ا ترُ
َّ

مب
رُ
ِد ور

ْ َ
 ِمَن الرب

رُ
درُ امَلَطر َّ

م
َ
َتج

َ
ِر ي

ْ
)يِف الَفج
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َفةرُ طلقاٍت بعيدًة...( ا�سِ
َ
الع

ٌل 
رُ

ج
َ
ر ِبالِدي  يِف  َكاَن  اإْن  ِديِد 

ْ
بالتَّح اأْدري،  ترُ  ْ

ل�س

ْنهرُ
َ
ثرُ ع َ

ح
ْ
ب

رُ
ي

��ِض 
رُ

ل�س ��ِد 
َ

الأح  
ِّ
اخَلِفي اِح 

َ
ب

ْ
ِبامِل�س امَلِديَنِة  يِف 

الِم...
ْ

االأح

يِف  َعرُ 
�رْش

َ
ي ا 

َ َّ
مب

رُ
ر ٍة 

َّ
� هرُ اَفِة 

َ
ح َلى 

َ
ع ا 

َ
م  

ٌ
�َسْخ�ض  ...(

ْتِريه َناِطٍق مِلَالٍك...(
ْ
�ر

رُ
ِم ب

ْ
�س

َ
ر

ِني 
رُ

ْخِرج
رُ
 ِمْثَل ِقَطاٍر ي

َ
لم  احلرُ

رُ
 اأِلج

ْ
لرُ اأو ْ

اأِتي اللَّي
َ
ا ي وملَّ

رُ
ر ٍة، اأفكِّ

َ
ِتم

ْ
ع

رُ
ِمْن ِبالٍد م

 
َّ
َلي

َ
َق ع

ِّ
َطب

رُ
اأْن ي  

رُ
ر

ِّ
قر

رُ
ي

َ
 �س

ٌّ
 خفي

ٌ
اِر�ض

َ
َة ح

َّ
اإْن َكاَن ثم

الم...
ْ

وِب ِمَن االأح
رُ
ر �ِن الهرُ  َقانرُ

َ
َكام

ْ
اأح

َتة طبيعٌة ميجِّ

ة
َ
ِغري

َّ
ِتي ال�س

َ
ِقيب

َ
اِرِع ِبح �ِسي يِف ال�سَّ

ْ
اأم

اِء
َ
ب ِمْن ِجْلِد الظِّ

ِل.
ْ
�ِدي ِمْن ِجْلِد الِعج قرُ اِفَظِة نرُ

َ
ِبح

َ
و

ِر
ْ
�  ِمْن ِجْلِد الثَّ

ً
 ِحَذاء

رُ
�ض

َ
اأْلب

ِغ االأَنات�
ْ
ب  ِب�سِ

ْ
ت

َ
ِلي  طرُ

َ
اء

َ
ر

ْ
م

َ
ًة ح

َّ
ْدِري

َ
َتِدي �س

ْ
واأر

ٌّ
ي

ِّ
 �رِش

ٌ
ر

ْ
َلَها َنه

َ
اِبي َغ�س

َ
لُّ ِثي كرُ

ِد،
ْ
ر

َ
�ٍن ِمَن ال�

رُ
اب

َ
 �س

رُ
وِقَطع

ٌ
 َقِدمي

ٌ
 َغاب

رُ
ِم�ض

ْ
ه

َ
اِقي ي

َ
ر

ْ
يِف اأو

ُّ
انًا اأِح�ض

َ
ي

ْ
اأح

ى، طَّ َ
َتم

َ
اَن احِلَزاِم ي

َ
ب

ْ
ع اأنَّ ثرُ

نايِن.
ْ
�ِر يِف اأ�س ْخ�سرُ

َ
 الي

رُ
َة اآَثار

َّ
ثم

اِف
َ

ْف�س
َّ

ِر ال�س
َ
ٍة ِمْن �َسج

َّ
ِمي

ْ
 ِباأْقالٍم َفح

رُ
ب اأْكترُ

 اأَنا.
ِّ
ِبيِعي ٍة ِمَن امَلنَظِر الطَّ

َ
 قْطع

ُّ
: اأي لرُ َ

اء
َ
اأَت�س

ُحْلٌم

�ض ْخرُ ُّ
اِق ال�رش

َ
ر

ْ
ْيَ اأو َ

 ب
رُ

�ض
ْ
م  ال�سَّ

رُ
َطع

ْ
ت�س

 االأْطَفالرُ
رُ
َنام

َ
ْثرُ ي

ي
َ

ح

َتثاِئبًا.
رُ
 م

رُ
ر

َ
م

ْ
الٌك اأح

َ
 م

رُ رُ
رب

ْ
ع

َ
ي

َ
و

ةرُ َ
اِور

َ
ج اترُ املرُ

َ
اح

َ
ِعيداً مْتَتِلئرُ الب

َ
ب

َ
و

َ
اء

َ
�َن الَه� قرُ تِّ َ

ر
رُ
ِباأرَُنا�ٍض ي

 الَهاِم�ِض.
رُ
ِديِثِهم

َ
ِة ح

َ
ر

ْ
ِباإب

�ٍم، رُ  جنرُ
َ
�اِكب

َ
عرُ م َ

ْزر
َ
ا ي

َ
 م

ٌ
�َسْخ�ض

ٍة
َ
�س قدَّ

رُ
اٍب م

َ
ْيَ اأْلع َ

ب
َ
و

َ
اء ْ�سَ

ي
َ
 ب

َ
اِمي�ض

َ
َدي

َ
و

يِح.
ِّ
َنَقتاِن ِمَن الر

ْ
اأَنا: �رَش

َ
اأْنِت و

اِحُر ال�سَّ

اِن زْنزاَنِتِه
َ
ب �سْ َزَف يِف قرُ

ْ
 امِلع

رُ
داِعب

رُ
كاَن ي

وَن ماء. َت�سي كاأ�سًا درُ
ْ
ح

َ
اأو ي

داً.
َ
َتِ�ي اأب

ْ
َط�ٍض ال َتر

َ
َة ع

َّ
ِح�س

اِن زْنزاَنِتِه،
َ
ب �سْ َزَف يِف قرُ

ْ
 امِلع

رُ
داِعب

رُ
كاَن ي

َتِع�ضرُ
ْ
اَن الغليَظَة َتر

َ
ب �سْ  اأنَّ القرُ

رُ
حلرُم َ

وي

ها انرُ درُ اأحْلَ دَّ َة َترَتَ
َّ
ًة �سعبي

َ
واأنَّ اأْغِني

ٍر بْيَ النَِّخيل.
َ
 َقم

َ
ع

َ
م

�فرُ طرُ َ
�َن كاَن ي نرُ �ل�َن اإنَّ اجلرُ قرُ َ

�ا ي �َن كانرُ انرُ
َّ
ج

َّ
ال�س

َد �ؤَكِّ رُ
 اأْن ي

رُ
َتِطيع

ْ
�س

َ
َد كاَن ي

َ
لكْن ال اأح

اِت
َ

اح
َ
�ِقظرُ الب

رُ
 الذي ي

َ
� ْن هرُ كرُ َ

هرُ مْل ي اأنَّ

اح.
َ
اأ�ْسب

َ
�ٍل و

رُ
ي ْك�ٍض جاِمٍح خِلرُ

َ
ِبر

ْمِت مكا�سفُة ال�سَّ

ِمثَل   
رُ

رب
ْ
َته الَِّتي  ِنِي 

ِّ
وال�س ا�َساِت 

َ
ِتع

ْ
االر َخْلَف 

اآِهَلًة   
رُ
ري َت�سِ ا 

َ
اَناْغ�

َ
م ةرُ  َ

اِئي
َ
َكاِتْدر  

ْ
َكاَنت الِقي، 

َّ
ال�س

اِغ، 
َ
 الَفر

َ
�ر �سرُ رُ

 ح
رُ
ء

ْ
 امَلر

ُّ
ِح�ض

رُ
اِر. يِف اأْطالِلها ي

َ
ِباالأْطي

ذرُوفرُ اآِخِر الَكالِم ِلْلَغاِئِبَي. لكنَّ  رُ
ِعيَدٌة، ح

َ
اٌت ب

َ
�س

َ
َهم

ًة.  �سالًة فظَّ
رُ
اجَلداِجَد، اآٍه اجلداجد ترفع

َلَكةرُ 
ْ َ
يِح، مم

ِّ
 الر

َ َ
 وِمْنرب

َ
اِكب

َ
 امَلر

رُ
�ب �ْسِب َترُ

رُ
ةرُ الع

َ
اِئح

َ
ر

يِف  اأْ�سَغاَلَها  َزْت  اأجْنَ اَتاترُ 
َ
ب والنَّ َلِل، 

َ
والب ياِن 

ْ
النِّ�س

اِحَثًة 
َ
ب ِمَدَة 

ْ
االأع لََّقِت 

َ
َت�س

َ
و اَل 

َ
احِلب ِت 

َ
َفع

َ
ر الَغْزِو، 

ِمَن  ًة 
َ
اِحب

َ
�س  

ِّ
ِمي

ْ
امَلر ِح 

َ
امَلْذب  

َ ْ
رب

َ
ع  ، َتَخفٍّ

رُ
م اإَلٍه  ْن 

َ
ع

�ٌن  َد�سرُ
ْ
ي

َ
ِتها َخَفقانًا، ع

ْ
م

َ
ًة ِل�س

َ
اِنح

َ
، م َنَتهرُ

ْ
ج ِر هرُ

َ
احَلج

 
رُ
ح

ِّ
َف�س

رُ
- ي خرُ االأْطفالرُ رُ ْ

�رش
َ
وٍب، ي

ُّ
ةرُ َخر َ

ر
َ
 -�َسج

ٌ
ْخم �سَ

 
رُ

ا�ض
َ
ر

ْ
، واالأج

َ
َقدَّ�ض املرُ  

رُ
ه

َ
َهاء

َ
ب ِل، 

ِّ
ه

َ
َتم املرُ �ْسِبِه 

َ
ي  

َ
ر

َ
ج

َ
ح

الٍة.
َ

َت اإىل �س
ْ
م

َّ
لرُ ال�س

ِّ
� َ اِقَطةرُ حترُ

َّ
ال�س
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اعرتاُف َبطٍل ُم�سادٍّ

َكاٍن.
َ
 م

َّ
لرُْغ قطُّ اأي ْ

مْل اأب

�َن ْنَزِلقرُ
َ
 ي

رُ
ار

َ
الةرُ الِكب

َّ
ح

َّ
ِحَي َكاَن الر

ِميٍق
َ
ٍت ع

ْ
م

َ
يِف �س

ٍة َتاِئَهٍة
َ
ي

ْ
�َض ِمثَل َقر

ْ
َن االأر

ْ
و

َ
ر

َ
ي

َ
و

اِليِب
َ
و ِة الدَّ

َ
ْتم

َ
ى يِف ع

َ
ْنترُ اأر كرُ

�ِر. ًة ِمَن الَكافرُ
َ
غري

َ
اراً �س

َ
اأقم

يِف  �َن  طرُ قرُ ْ
�س

َ
ي  ِ

ْ
رب

َّ
ال�س َناِفِذي  ِم��ْن  ِديدرُ 

َ
الع َك��اَن 

َكِة
َ
ر

ْ
امَلع

ِة.
َ
ِتم

ْ
ع ْنترُ اأَهانرُ يِف امَلَكاِتِب املرُ ا كرُ ملَّ

الِم
ْ

� اآَلِة االأح
رُ
ع رَتِ ْ كاَن خمرُ

. اٍء اأْكرَثَ ِفْتَنة ِمْن ذواِتِهنَّ
َ
 ِن�س

َ
ع

َ
 م

َ
�َساء

َ
�َن الع لرُ

َ
َتَناو

َ
ي

امًا
َ
 يِل َطع

ْ
ت

َ
دِّم  َقْد قرُ

ْ
ْتِم َكاَنت

رُ
ٌة ِمَن الي

َّ
ِح�س

َلى 
َ
 ع

ّ
َتاٌت ِمَن اجِل�ِض اقطرُ ِمْنَها فرُ

َ
َت�س

َ
�ٍف ي قرُ رُ

حْتَت �س

ِة.
َ
فر

ُّ
�ِض ال�س

َ
ِمْفر

َة.
َ
اِور

َ
ج َة املرُ

َ
ي ْز َقطُّ النَّا�سِ

َ
او مْل اأَتَ

ِل
ْ
َلي  ِللظُّ

رُ
َت�ِسم

ْ
ب
َ
 الَِّذي ي

َ
ِن املرُالِكم مْل اأكرُ

ِع
َّ
ب

َ
ر ِح املرُ

َ
َلى امَلْذب

َ
ا ع ملَّ

الِة.
َّ

� ِلل�س
رُ
 تْدع

ْ
َة كانت

َ
 االأِخري

َ
ا�ض

َ
ر

ْ
و اأنَّ االأج درُ ْ

ب
َ
ي

ِة،
َ
اِغي دَّ الطَّ

دَِّد طْلَقًة �سِ َ
َة الأرُ�س

َ
اع

َ
ج تِلِك ال�سَّ

ْ
مْل اأم

ا �رشٍج ومَنَ  درُ
َ
ِب اجَلاِمح

ْ
اَن احَلر

َ
َتِط ِح�س

ْ
مْل اأم

ًة.
َ
ي

ْ
ق�َل األَغاٍم الأْنِقَذ َقر

رُ
 ح

ْ
مْل اأقَطع

لِّ الَهَزاِئِم، ٍة ِلكرُ
َ
بٍز ِبال َخِمري ِك خرُ

ْ
ِاْن�سَغْلترُ ِبَل�

وَن
رُ
�ِسري

َ
 ي

ْ
م اهرُ

َ
ر َن ترُ

ْ
لرُ اأي َ

اء
َ
ايِل اأت�س

َ
�ِض اللَّي

ْ
ع

َ
يف ب

ْ
م  ِبالَدهرُ

ْ
 اأو

ْ
م وا ِجْلَدهرُ

رُ َّ
ِذيَن َغري اأوَلِئَك الَّ

اأِي. ِة النَّ
َ
ار

َ
ْن ِزي

َ
دَّثرُ ع َ

ٍة َتَتح
َ
 الأْغني

رُ
تِمع

ْ
ا اأ�س

َ
َنم

ْ
ي
َ
ب

ٌة الٌة ُم�سادَّ �سَ

َعراِء( )نداٌء ِلل�شُّ   

ان
َ
َتِني اللِّ�س

ْ
َهب

َ
تَّى واإْن و َ

ح

ان
َ
م

ْ
لي

رُ
َة امَلِلِك �س

َ
ا�س

َ
وِكي

اِحراً
َ
 �س

ً
 ِغَناء

َّ
َلي

َ
َت ع

ْ
َلي

ْ
تَّى واإْن اأم َ

ح

َي
ِّ
ابي �ؤَ َد املرُ

َ
 اأح

َ
ِوي �ِسَفاه

ْ
ر

َ
ي

ًة،
َ
َن ِهب

ْ
�

َ
ع

ْ
َنَة ِفر

ْ
َت اب

ْ
تَّى واإْن تلقي َ

ح

َد
َ
�

ْ
اٍن اأ�س

َ
ِل ِح�س

ْ
تَّى ِمْن اأج َ

وال ح

َتلُّ يف امَلَطِر
ْ
ب
َ
ي

�ِن، ترُ ْ
ي اِت الزَّ

َ ْ
ري

َ
ج اٍء ِمْن �سرُ

َ
م

َ
َت �س  حَتْ

رُ
ه

َ
اِفر

َ
�

َ
َعرُ ح

ْقر
َ
وي

يِح
ِّ
ِة الر

َ
ام

َ
ِل َكر

ْ
ال الأج

اَل.
َ
وِم ِبب

رُ
ر َزاِرِع الكرُ

َ
ِظيٍم يِف م

َ
ٍد ع

ِّ
ي

َ
 �س

ْ
اأو

ٍة
َ
اِئج

َ
ٍة ر

َ
ار قاِبَل ِتَ

رُ
تَّى م َ

وال ح

َذا اِت ال�سَّ
َ
�ِر اأو َغاب

رُ
م اِميَل ِمَن اخلرُ

َ َ
ِلرب

اِب
َ
ِتيع

ْ
ِدي اإىل ا�س

ِّ
ي

َ
ا �س

َ
لرُ ي

َّ
�س

َ
اأَت�

َ
�س

�ْن َدان،
رُ

هرُ ِبلرَُغِة ج اأنَّ

ِليك،
ْ
ام ب

َ
ِلك ِوْلي

ْ
اللَُّغِة َنْف�ِسَها ِلَنج

اِف امَلَذاِبِح.  باْقرِتَ
رُ
اِمر

َ
 االأو

رُ
ر درُ ْ

 َت�س
ْ
ا َزاَلت

َ
م

الِط َرُجُل امِل�سْ

ينما( ا�ٌس لل�شِّ )قدَّ   

اِء
َ
ي

ْ
يِف االأح

َثاِريَن ْ ْلَقِة الرثَّ
َ

. يِف ح
رُ
اء

َ
�س

ْ
ا قطُّ َخر

َ
يِنم

ِّ
ِن ال�س مْل َتكرُ

الِط
ْ
لرُ امِل�س رُ

ج
َ
َكاَن ر

ِلن،
ْ
 ت�َساب

َ
ِكي اأْفالم

ْ
ح

َ
ي

تًا.
ْ
�

َ
َكاِتِه �س

َ
ر

َ
 ح

رُ
َنح

ْ َ
مي

َ
و

وا َقطُّ
رُ

ْنَت�رشِ
َ
�َد مْل ي نرُ درُ اأنَّ اجلرُ �ؤَكِّ رُ

كاَن ي

�
رُ
وِنيم

رُ
َلى ِخر

َ
ع

ِّ
اِحي

َ
ب

َّ
�ِض ال�س

ْ
ر

َ
ِة الع َد َفرْتَ

ْ
ع

َ
هرُ ب واأنَّ

ى،
َ

ح
ْ
ر

َ
�َن ج ْنَه�سرُ

َ
اْت�ِسي ي

َ
�درُ االأب نرُ كاَن هرُ

،
َ
ار

َ
ب �َن الغرُ �سرُ ويْنفرُ

يِح
ِّ
�َل الر

رُ
ي ، خرُ

ْ
م �َلهرُ

رُ
ي �َن خرُ

رُ
َكب

ْ
ر

َ
 ي

َّ
م ثرُ

ِل
ْ
ه

َّ
 ال�س

َ ْ
رب

َ
َي ع اِك�سِ

َ
�َن ر �سرُ ْ َ

مي
َ
و

اِئيِة
َ
ِة امَل�س يِف الَفرْتَ

ِة ِللِبي�ِض
َ
ب

ْ
 َكذِلَك ِبالنِّ�س

رُ
ر

ْ
 االأم

َ
�ض

ْ
ولي
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)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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محسن الكندي

�لأفر�د هم �لذين �سنعو� �لتاريخ، �سو�ء �أكان تاريًخا 

ثقافًيا ، �أو �جتماعًيا ، �صيا�صًيا ، �صحافًيا ، �أدبًيا 

وموؤلفاتي تن�سب يف هذ� �ل�سياق
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قمتي  بني  املمتدة  الأرج��وان��ي��ة  امل�ساحة  يف 

جبل »القطبي« بولية اإبراء حيث عا�ش، و»جبل 

ال�سيبة« حيث قراأ وا�ستقراأ، تقع هامة الأكادميي 

مركز  مدير  الكندي  حم�سن  الدكتور  العماين 

الدرا�سات العمانية �سابقا، احلا�سل على جائزة 

يف  والآداب  والفنون  للثقافة  قابو�ش  ال�سلطان 

الثمانية  املوؤلفات  و�ساحب  دورات��ه��ا،  اأوىل 

طالب  واأول  العمانية،  الثقافة  يف  املو�سوعية 

باجلامعة  عليا  اأكادميية  درج��ة  على  يح�سل 

الوطنية العمانية، واأحد ال�سهود الأول على ميالد 

»نزوى« التي حتاوره اليوم بعد  اثنني وع�رشين 

عاما من �سدورها يف حديث معريف �سامل:   

•• فلنتحدث أوال عن البدايات؛ حيث مرابع الطفولة، 
تلك البدايات المرتبطة بالتكوين األولي، وتأثيرها في 

مسارات الحياة ؟

 �� امليالد كان يف قرية �سغرية من قرى ولية 

ى الثابتي، كان ذلك يف 
ّ
مان ت�سم

ُ
ة ع

ّ
اإبراء ب�رشقي

الثاين من رجب 1387 / 1967، ب�سهادة ميالد 

ُنق�ست يف اأحد جذوع الدار، ظّل ذلك اجلذع �سهادة 

تكن  مل  قريب.  عهد  اإىل  الباقية  نة 
ّ
املدو امليالد 

تعبة 
ُ
م كانت  بل  و�سهلة،  مريحة  طفولتنا  اأيام 

وحدي،  يل  لي�ش  واملتاعب،  بامل�ساق  ومليئة 

ما  بحكم  القرية،  اأبناء  من  لأترابي  اأي�سا  واإمنا 

وعوز؛  وجهل  وفقر  تخلف  من  الوطن  على  ران 

بدائية  كانت  اأغلبها  يف  الجتماعية  فالبيئة 

نفرت�ش  ول  القمر،  نور  غري  النور  فيها  نرى  ل 

ة »اخل�سب« وقد 
ّ
فيها غري فرا�ش » الدعن« و اأ�رش

اأي رائحة   فيها 
ّ
ن�سم �رش، ول 

ُ
ي اأبي بعد  ا�سرتاها 

من روائح التح�رش �سوى روائح الطبيعة املفعمة 

بالأمل، والرباءة التي كانت ت�سل حد الأفق يف 

كل �سيء.

تلّقيت اأبجديات احلرف واملعرفة من لدن معلمة 

اليعربية  �سيف  بن  �سعود  بنت  اأ�سيلة  القرية 

فاحتة  كانت  التي  اخلالد  اليعربي  املجد  �سليلة 

القراءة  وم��ب��ادئ  الكرمي  للقراآن  لتعلمي  خري 

والكتابة، تلتها تلمذة بريئة عند املعلم �سامل بن 

القراآن  تعّلم  معه  اأكملنا  الذي  الغنيمي،  عي�سى 

وحفظ ق�سار ال�سور. مل تكن توجد حينها – يف 

حميطنا - دفاتر ول اأوراق، واإمنا كنا نكتب يف 

اأحيانا  الإبل، فقد كنا  الألواح اخل�سبية واأكتاف 

نذهب اإىل اأطراف القرية، لننت�سل الأكتاف النتنة 

البيت  اإىل  ذل��ك  بعد  ون��اأت��ي  امليتة،  الإب��ل  من 

للكتابة،  ن�ستخدمها  لكي  وتنظيفها،  لتهيئتها 

ونذهب اأي�سا مع اأترابنا الكبار اإىل تلك الأطراف 

تخرج  حتى  لنغرزها  مٍر 
ُ

�س �سجرة  ع��ن  بحثا 

الوثيقة كائن حٌيّ داخل منظومة الأموات !

حاوره : عبدالرحمن امل�سكري *

*   كاتب من ُعمان 

حوار

 حم�صن �لكندي:  



يف  فنجمعها  احلرب،  اإىل  اأق��رب  هي  مادة  منها 

قوارير اأو فناجني �سغرية لتكون اأداتنا يف تعلم 

ن�ستخدم  كنا  كما   ، واحل��رف  الكتابة  اأبجديات 

بيت  حجاج  بها  ياأتي  كان  التي  الري�ش  حمربة 

اهلل احلرام، واملغرتبون من مغرتباتهم، فن�ستعري 

اأو  اللوح  ذلك  يف  بها  لنكتب  الري�سة  تلك  منهم 

الكتف. ظللنا على تلك احلال حتى ختمنا قراءة 

واحتفى  التيمينة،  يل  واأقيمت  الكرمي،  القراآن 

الأهل احتفاء كبريا مل تغب م�ساهُد طقو�سه  بنا 

وتفا�سيله عن ذاكرتي حتى اليوم .

م�سهد  الأوىل  الطفولة  م�ساهد  من  اأتذكره  ما 

البحرين  وم��ن  ال��ع��ايل،  ب��ل��دان  م��ن  العائدين 

بالذات، وهم ياأتون اإلينا بكل جديد يف احل�سارة 

واملكت�سف امل�ستورد، هدايا واأقالم وعلب حلوى 

واأخرى  قطنية  واألب�سة  قة 
ّ
منم ودفاتر  و�ساعات 

مده�سة  الهدايا  تلك  كانت  ناعمة.  باأيٍد  �سنعت 

وال��دي  اأن  ذل��ك  من  اأتذكر  الأط��ف��ال،   نحن  لنا 

اليوم  اإىل  موجودة  ت��زال  ما  طابعة  يل  ا�سرتى 

تلك  مثلت  وق��د  متقدمة،  �سابقة  يف  مبكتبتي 

الطابعة عالقتي املبكرة برقن احلرف والكتابة، 

كنت وقتها دخلت املدر�سة يف ال�سف الأول يف 

عام 1973م. 

بع�ش  كان  النظامية،  املدر�سة  تفتتح  اأن  وقبل 

ال�سبية والتالميذ الذين يكربونني �سنا، يتواردون 

الفقيه  مدر�سة  النحوي يف  للتعلم  واإيابا  ذهابا 

�سعيد بن عبداهلل بن غاب�ش يف جامع » ابن رجب 

» ب�سفالة اإبراء، تلك املدر�سة التي �سّكلت ظاهرة 

الإبرائي  حميطنا  يف  نوعية  ثقافية  معرفية 

العلم  درب  موا�سلة  يريد  ملن  وفر�سة  اآن��ذاك، 

ودعواتهما  الوالدين  باأمل  م�سحوبة  النحوي 

مدر�سته  اإىل  توجهت  ال�سماء.  عنان  تطال  التي 

برفقة ابن عمي ممتطيا حمارة والدي ال�سباقة، 

فتعلمت  عمري،  من  اخلام�سة  يف  حينها  وكنُت 

املبادئ الأولية يف النحو وعلوم الفقه. ودر�ست 

معه مدة ثمانية اأ�سهر تقريبا حتى فتحت مدر�سة 

املتنبي النظامية يف منطقة »احلرومات«.

دخلت املدر�سة اإبان افتتاحها الأول يف �سبتمرب 

و�سميت با�سم » املتنبي« تيمنا ب�ساعر   ،1973
التحول  نقطة  املدر�سة  كانت  الأك���رب.  العرب 

تاريخنا  ويف  ال��ولي��ة  ت��اري��خ  يف  املف�سلي 

ال�سخ�سي، فكانت ده�ستنا باملكان حيث املبنى 

الإ�سمنتي، واملدر�سني القادمني املهندمني ببدل 

وفل�سطني  ولبنان  م�رش  من  مدر�سون  اإفرجنية، 

معاهد  من  املتخرجني  العمانيني  اأف��واج  ومن 

حافلة  مب�سهد  ده�سنا  كما  وثانوياتها،  الكويت 

املحرتف  و�سائقها  »ال��الن��دروف��ر«  امل��در���س��ة 

تلك  ب��ني  يقودها  وه��و  امل�سلحي«  »�سلطان 

الأوعار والأودية.

يف  بقيت  التي  ج��ًدا  امُلده�سة  امل�ساهد  وم��ن   

الذاكرة ومل تغب، ذلك ال�رشاع ال�سف�سطائي الذي 

باملدر�سة،  الإ�سالمية  الرتبية  مدر�سي  بني  دار 

و�سعيد  النوفلي،  غاب�ش  بن  عبداهلل  بن  �سعيد 

فمن  املدر�سة،  ت�سمية  حول  احلجري،  عامر  بن 

منطلق ديني كان املعلم �سعيد بن عبداهلل يرى 

اأن  ينبغي  ل  ولذلك  ة، 
ّ
للنبو م��ّدٍع  املتنبي  اأن 

اإبراء، يف حني كان  ى به مدر�سة يف ولية 
ّ
ت�سم

الأ�ستاذ �سعيد بن عامر احلجري يرى يف املتنبي 

�ساعر العربية الأكرب. قادنا هذا الختالف ونحن 

مع  الذهاب  اإىل  البتدائي  الأول  ال�سف  اأبناء 

والأ�ستاذ  غاب�ش  بن  عبداهلل  بن  �سعيد  الأ�ستاذ 

�سعيد بن عامر احلجري يف مظاهرة احتجاجية 

ال�سيخ   قتها  وك��ان  والقا�سي  ال��وايل  مقر  اإىل 

خالد بن مهنا البطا�سي يف بيت زهران بعالية 

اإبراء؛ فمثلنا اأمامه، وهو �ساعر يقدِّر قيمة ال�سعر 

وال�سعراء، عندها �سففنا طابورين، وكان الوقت 

فحكم  حولها،  وما  الق�سة  اإىل  فا�ستمع  �ستاء، 

املدر�سة،  به  ت�سمى  اأن   
ُّ

حري �ساعر  املتنبي  اأن 

فغ�سب الأ�ستاذ �سعيد بن عبداهلل بن غاب�ش لذلك، 

الأ�ستاذ  فا�ستغل  احلجري،  اأ�ستاذنا  مع  وتركنا 

احلجري �ساعتها تلك الفر�سة ال�سانحة، فاأن�سدنا 

املتنبي  ة 
ّ
ميمي املدر�سة  اإىل  ع��ائ��دون  ونحن 
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وكان يحفظها، فطفق يقراأ الق�سيدة �سطرا �سطرا، 

من  فخرجنا  �سطر،  كل  بعد  وراءه  نردد  ونحن 

عند القا�سي وكاأننا جوقة مو�سيقية مرت ب�سوق 

املدر�سة  اإىل  و�سلنا  حتى  القدمي،  اإب��راء  عالية 

عرب طريق زراعي يخرتق اأرجاء العالية القدمية. 

هذه  تفا�سيل  اأعرف حينها  اأكن  مل  بالن�سبة يل 

الق�سية اآنذاك، ظننا اأننا يف مهرجان اأو زيارة اأو 

تدريب ميداين، كربنا قليال وعرفنا اأن تلك الرحلة 

ا�سم  يف  ق�سائي  ف�سل  عن  عبارة  اإل  تكن  مل 

جعلتنا  وغريها  احلادثة  هذه  املتنبي،  مدر�سة 

 وقيمة يف 
ٌ
 وثقايف له وهج

ٍّ
يف و�سط جدل علمي

املتنبي  ا�سم  فينا  املبكرة، وغر�ش  املرحلة  تلك 

�ساعرا ونحن يف بواكري وعينا وخطواتنا الأوىل 

الربيئة. 

•• ماذا عن القراءات األولى، والكتاب األول ؟

�سن  يف  واأن��ا  بالكتاب  الأوىل  عالقتي  تعود   ��  

»بال�سبلة  اة 
ّ
امل�سم القرية  �سبلة  يف  �سغرية 

القرية  �سيخ  خايل  فيها  يقراأ  كان  اإذ  الكافرة«، 

هو ومن معه من القارئني كتبا �سفراء متوارثة 

واأجزاء  احلواري،  اأبي  »جامع  بينها:  من  تليدة، 

القايل،  علي  لأب��ي  والأم��ايل  ال�رشع،  بيان  من 

بني  اإليهم  ترد  رّنانة  عمانية  اأخ��رى  وق�سائد 

الفينة والأخرى فيقراأونها قراءة عمانية »ت�سبه 

حلاهم  وتهتز  روؤو�سهم  معها  فتتمايل  احل��داء« 

اإليهم  اأ�ستمع  كنت  ون�سوة.  طربا  وعمائمهم 

ب�سغف وحلم باأن اأكون اأحدهم. اإل اأن اأول  كتاب 

ابن  رحلة  هو  الغالف،  اإىل  الغالف  من  قراأته 

بطوطة، وقد اأعارين اإياه اأحد الأ�ساتذة اللبنانيني 

ا لالأب�سار 
ً
مبدر�سة املتنبي، هذا الكتاب كان فتح

يف املدن والأم�سار؛ فقد خلق يف نف�سي اأن العلم 

فقط،  ال�سفراء  الكتب  تلك  يف  لي�ست  والثقافة 

ولكن حتى يف الكتب اجلديدة ذات التفكري الآخر، 

كاأدب الرحالت وال�سعر اجلديد غري املوزون ول 

الأول  احلافز  وغريه  الكتاب  هذا  وكان  املقفى. 

بكثافة  توا�سلت  اأخ��رى  ل��ق��راءات  يل  بالن�سبة 

اإثرها احلداثة  عندما كربت �سيئا ف�سيئا؛ فقبلت 

بروؤية العقل ل بتبعية العاطفة.

 ومما اأتذكره اأي�سا يف هذه املرحلة املبكرة، اأن 

ثقافة  �سياق  يف  بي  زج  حني  بي  غامر  وال��دي 

مهام  اإيّل  واأوك��ل  عمري،  عن  املتقدم  املجتمع 

»عرافة الفلج« نيابة عنه، وكان من مقت�سيات 

اأو  الفلج  ملياه  الأ�سبوعي  الت�سجيل  العرافة  تلك 

الأ�سبوعي  اجلمعة«  »قعد  ب�  حمليا  يعرف  ما 

وتنافرات  مل�ساهد  تاأ�سيل  من  ذلك  يعنيه  مبا 

وجت���اذب���ات ب��ني م���زارع���ني ل��ل��ح�����س��ول على 

اإىل جانب  ح�س�سهم الأ�سبوعية من تلك املياه. 

داخل  دكان  له  وكان  تاجرا،  وال��دي  كان  ذلك 

فات�سعت  فيه  املكوث  من  ن�سيبي  فنلت  القرية، 

باملجتمع  �سلتي  وتوثقت  الجتماعية  مداركي 

واأعرافه وقيمه؛ فخ�ست مرا�ش التعامل اليومي 

ا.
ً
مبكر

طقو�ش  حياتي  من  امُل�رشق  املبكر  اجلانب  يف 

الكبار  مع  نتجمع  كنا  فقد  اأخ��رى،  اجتماعية 
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يف �سبلة القرية ب�سورة �سبه دائمة، وكان القلة 

الكتابة  يجيدون  من  احلا�رشين  من  ال��ن��ادرة 

والقراءة، فعندما هّلت طالئع املولد النبوي كانت 

النبوي  املولد  كتاب  ق��راءة  يف  الأوىل  جتربتي 

اأمام  حفًظا  النبوي  املولد  فقراأت  )الربزجني(، 

فاأعجب  ُعماين،  نغم  ذات  �سل�سة  ق��راءة  النا�ش، 

تربيتي  على  ال��روح��ي  امل�����رشف  خ��ايل  ب��ذل��ك 

ل  حينها  عمري  وكان  واحلا�رشون،  وتثقيفي، 

يتجاوز الثامنة.

من  وكل  اأنا  خايل،  كلفني  املرحلة،  هذه  بعد 

يعرف الكتابة، مبهمة حترير مرا�سالت الخبار 

امليت  مي��وت  اإن  فما  ال��ع��زاءات،  مرا�سم  ع��ن 

يف  ال�سبلة  اإىل  النا�ش  ويعود  ويدفن  ويغ�سل 

اإىل  اأقراين  بع�ش  مع  اأنزوي  الأوىل؛  اللحظات 

زاوية معينة، فنبداأ الكتابة لالأعيان وامل�سايخ 

يف البلدان والقرى املجاورة لالإخبار عن تلك 

الأول  الثقايف  ال�سياق  هذا  مثل  يف  الوفيات. 

يح�رشين  وما  املجتمع،  اأعمال  يف  انخرطت 

من وهج تلك الفرتة املده�سة، اأنه حينما ذهب 

خطيب العيد يف �سنة 1974 م للحج، مل يجدوا 

يومها من يخطب ل�سالة العيد، فر�سحني خايل 

وكانت  النا�ش،  يف  فخطبت  باملهمة،  للقيام 

تلك جتربة جريئة اأخرى. 

 
ُ
البدايات كلها كانت مرتبطة بهذا الن�سق، عرفت

ا �سيوخا وعامة 
ً
ا وح�رش

ً
النا�ش يف حميطي بدو

وارت�سمت م�ساهد املجتمع واأحداثه يف الذاكرة 

ظللت  البتة.  تغادرين  تكاد  ل  حمفورة  وبقيت 

الواقع الجتماعي املليء بالتحولت،  يف هذا 

 
ُ
عرفت ���س��يء،  ك��ل  يف  باملفاجاآت  وامل��ل��يء 

بي  زج  فقد  طفل،  واأنا  القبلية  احلياة  طوارئ 

والدي يف خ�سم كل هذا واأنا �سغري. رمبا كنت 

اأختلف عن اأترابي واأقراين باأين مار�ست بجراأة 

تزال  ل  �سغري  واأنا  بينهم  وع�ست  الكبار  مهن 

اأناملي طرية.

•• البحرين كانت محطة السفر األولى،  ماذا تعني لك؟

 �� مرحلة البحرين كانت مرحلة غامرة بالده�سة 

ت�سميتها  ميكنني  مرحلة  باملفاجاآت،  وحافلة 

لأول  البحرين  عرفُت  الوردية،  املرحلة  باأنها 

يف  وكنت  معه  �سافرت  اإذ  خ��ايل؛  ب�سحبة  مرة 

ال�سف الرابع ومكثت هناك فرتة من حياتي ثم 

ة حني ُقّدر 
ّ
عا يف املرحلة اجلامعي

ّ
عدت اإليها تو�س

 16 يف  اجلامعية  البحرين  بكلية  التحق  اأن  يل 

�سبتمرب 1984 يف بعثة درا�سية حكومية لأدر�ش 

لت عنها اإىل تخ�س�ش 
ّ
العلوم التي �رشعان ما حو

هناك  فت 
ّ
فتعر رغباتي،  لإ�سباع  العربية  اللغة 

اأحمد  وال�سيخ  العري�ش،  كاإبراهيم  ال�سعراء  كبار 

ال�رشقاوي،  وعلي  حداد،  وقا�سم  اخلليفة،  حممد 

وعلوي الها�سمي، كما عرفت النقاد الكبار اأمثال 

الدكاترة: اإبراهيم غلوم، وهالل ال�سايجي، و�سعيد 

الرميحي  وعبداللطيف  �سبت  وع��ب��داهلل  ها�سم 

الذاكرة  ت�سعفني  ل  اأخرى  واأ�سماء  دويغر  وليلى 

اإىل  اأخرى وفدت  اأ�سماء  اإىل  ل�رشدهم، بالإ�سافة 

الكبري  كالناقد  جامعتها  يف  للتدري�ش  البحرين 

امل�سدي،  وعبدال�سالم  ف�سل  �سالح  الدكتور 

من  وغ��ريه��م  دي���ب،  وحم��م��د  م���رزوق  وحلمي 

القامات اللغوية الأدبية والنقدية العربية.

النوعي  احل��راك  من  متنوٌع  طيٌف  البحرين  يف 

حراكها  م��ن  م�ستلٌّ  وال��ث��ق��ايف،  منه   
ّ
الأدب����ي

ال�سيا�سي املتجّذر، واأم�سياتنا هناك كانت عامرة 

حتفل  كانت  مبا  املتدفق،  الثقايف  باحل�سور 

والفن  ال�سمر  لقاءات  من  وجمال�سها  اأنديتها  به 

والأدب؛ فكنا نذهب اأنا وزميلي و�سديقي الناقد 

البنكي رحمه اهلل والأ�ستاذ غ�سان  الأدبي حممد 

نور  و�سمري  عبدالرزاق  والدكتور حممد  ال�سهابي 

اأ�رشة الكتاب،  اأم�سيات  اإىل  الدين يف كل خمي�ش 

ويف الثالثاء نذهب اإىل جمعية الإ�سالح، وبع�ش 

الأندية كنادي العروبة ونادي اخلريجني وبع�ش 

اجلل�سات  يف  ن�سارك  كنا  كما  ال�سينما،  دور 

لالأ�ستاذ  »الديوانيات«  ت�سمى  ما  اأو  الأ�سبوعية 

اأحمد املناعي ونلبي دعوات ال�ساعر ال�سيخ اأحمد 

الدكتور  الإ�سالمي  الداعية  واأ�ستاذنا  اخلليفة، 
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عبداللطيف املحمود وغريهم.

حفلت  حياتي  يف  خ�سبة  بيئة  كانت  البحرين 

مبختلف امل�سارب والتطلعات والأحالم الوردية، 

فقد فتحت لنا اآفاًقا ثقافية كبرية؛ ففي البحرين 

اأول  فيها  واأل��ق��ي��ت  النقدية،  الكتابة  اب��ت��داأت 

بدعوة  1987م  عام  يف  حياتي  يف  حما�رشة 

كرمية من  نادي احلالة، وبتو�سية من اأ�ساتذتي؛ 

يف  الطائي  عبداهلل  عن  بحثا  قدمت  قد  فكنت 

البحوث  اق��رتاح  يتم  وك��ان  الدرا�سية،  مرحلتي 

�سمن  لتقدم  الأدب��ي��ة  اجلمعيات  على  املميزة 

درا�ستي،  يف  قا 
ِّ
متفو كنت  اأم�سياتها.  برامج 

فتخرجت يف جامعة البحرين مبرتبة »امتياز«.

جامعة  في  األكاديمية  للدراسات  »فاتًحا  كنَت   ••
مكي،  أحمد  الطاهر  وصفك  كما  قابوس«  السلطان 
أول  حينها  كانت  الماجستير،  أطروحة  ناقشت  حين 
.. كيف  السلطان قابوس  تناقش في جامعة  أطروحة 

أسهمت تلك التجربة في بلورة الشخصية  ؟

 �� عندما عدت من البحرين ُقدِّر يل اأن اأعمل يف 

ا، 
ً
كاتب قابو�ش  ال�سلطان  جامعة  رئي�ش  مكتب 

اأك�سفورد  بجامعة  األتحق  اأن  حينها  حلمي  كان 

�ساءت  ولكن  ال��درا���س��ة؛  لإك��م��ال  كامربيدج  اأو 

يف  دفعة  اأول  �سمن  درا�ستي  اأكمل  اأن  الظروف 

حممد  الدكتور  �سمت  قابو�ش،  ال�سلطان  جامعة 

والدكتورة  الكلباين،  علي  والدكتور  املحروقي، 

�رشيفة اليحيائية.

ر�سالة  ناق�ش  م��ن  اأول  وك��ن��ت  اأرب��ع��ة،  كنا   

دي�سمرب   14 بتاريخ  الدفعة  تلك  يف  املاج�ستري 

من عام 1994 ؛ فقد اأنهيت مبكرا وكان م�رشيف 

حينها رئي�ش الق�سم الدكتور �سعد دعبي�ش رحمه 

عنوانه   مو�سوع  يف  الكتابة  عليه  فعر�ست  اهلل، 

على  فوافق  و�سعره«  حياته  الطائي  »عبداهلل 

ذلك، بعد اأن وجدُت اأرتال من الوثائق والأوراق 

واملخطوطات، وذاكرة وثائقية مهمة مل اأكن اأعلم 

حتتفي  اأن  بعدها  اجلامعة  اأرادت  �سابقا.  عنها 

ا 
ً
وجمع احتفال  لذلك  ْت  فح�رشرَّ الأول،  باملولود 

يكن  فلم  فا، 
ّ
ومتخو مدهو�سا  يومها  كنُت  ا، 

ً
كبري

 - والقاعة  بعد،  املناق�سة  اإىل  �سبقني  قد  اأح��ٌد 

اأعني قاعة املوؤمترات ال�سهرية باجلامعة- كانت 

مالأى عن اآخرها. ناق�سني يف ذلك اليوم الأ�ستاذ 

الكبري الطاهر مكي، اأحد جهابذة النقد الأدبي يف 

كلية دار العلوم، والدكتور اإبراهيم غلوم، فامتدت 

املناق�سة من ال�ساعة الثامنة م�ساء حتى الثانية 

الإذاعة  نقلته  يومها،  ا 
ً
كبري حدًثا  كان   ! ع�رشة 

ال�سامي  املقام  اأمام  ب�رشاه  ت  وُعر�سَ وال�سحف، 

احتفال  يف  قابو�ش  ال�سلطان  جاللة  حل�رشة 

بح�سور  �رشفت  وذاك  هذا  من  واأكرث  اخلريجني. 

اأ�سدقائي املثقفني لعلي اأتذكر من بينهم ال�ساعر 

علي  الق�سا�ش  والروائي  الرحبي  �سيف  الكبري 

املعمري واملثقف ال�سديق عبداهلل حمود الوهيبي 

الذهب  والدكتور حممد  الفالحي  اأحمد  واأ�ستاذي 

وغريهم وما زالت �سور املناق�سة تتوج ذاكرتي 

الفوتوغرافية املحفوظة، لن ين�ساها الزمن مهما 

بعدت . 

•• وماذا عن انفتاحكم على شرفة البحر المتوسط خالل 
التحاقكم بالجامعة التونسية في مرحلة الدكتوراه ؟

على  فيها  انفتحنا  ة، 
ّ
غني جتربة  تلك  كانت   ��  

املدر�سة املغاربية يف التفكري والروؤية واملنهج، 

بربنامج  التون�سية  باجلامعة  التحقت  فقد 

بتاريخ   ، واآدابها  العربية  اللغة  بق�سم  الدكتوراه 

20 اأغ�سط�ش من عام  1998. قدمت حينها اإىل 
ال�سامخ  الرجل  ذلك  الطرابل�سي،  الهادي  الدكتور 

معه  فعملت  الح�سائي،  النقدي  مبنهجه  الكبري 

اأن اأجنزت الأطروحة  اإىل  اأربع �سنوات  على مدار 

تون�ش  يف   .2002 ع��ام  اأواخ���ر  يف  وناق�ستها 

على  وانفتاح  عليها  اتعود  مل  جديدة  نقدية  لغة 

روؤية  اأق��دم  اأن  اخلطة  كانت   ، احلديثة  املناهج 

اإطارية لل�سعر العماين يف القرن الع�رشين، بحيث 

اأدر�ش الظواهر واملوؤثرات مبنهج نقدي واأن اأحيط 

بها من خالل مدونات ال�سعراء، مع الرتكيز على 

الظواهر ال�سعرية التي ينب�ش بها ال�سعر العماين، 
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مبنهج اأ�سلوبي اإح�سائي.

عرب  اأخ��رى  باأ�سماء  تون�ش  يف  عالقاتي  امتّدت 

اأثناء وجودي  التي حاولت  الثقافية  موؤ�س�ساتهم 

الفائدة  بغية  اأن�سطتها  يف  اأنخرط  اأن  تون�ش  يف 

وال�ستفادة، واأن اأكت�سف هذا العامل اجلديد الذي 

امل�رشقي  عاملنا  عن  ال�سيء  بع�ش  يختلف  قد 

الروؤية  ق�سايا  ويف  النقدي،  التفكري  ق�سايا  يف 

حمورية  باأ�سماء  عالقتي  فتوطدت  املنهجية؛ 

مهمة من بينها الأ�ستاذ حمادي �سمود، وحممد 

لطفي اليو�سفي وحممد ر�ساد احلمزاوي، وحممد 

وحممود  اجلعبريي  فرحات  وال�سيخ  النويري 

طر�سونة، وعلي القا�سي وغريهم. وعرفت الأدباء 

الكبار وال�سعراء والروائيني وكتاب الق�سة، ومن 

الأ�سماء التي ما زالت يف ذهني منهم وتربطني 

جميد  عبدالرحمن  ال��روائ��ي  ���س��داق��ات،  بهم 

الكوين،  ور�سوان  ال�سعدي،  زيان  واأبو  الربيعي، 

وغريهم.

بني  فيها  انغم�ست  خ�سبة،  املرحلة  تلك  كانت 

دار الكتاب والأدباء، وبني بيت احلكمة بقرطاج، 

اأروقة  وبني  والعامة،  اخلا�سة  املكتبات  وبني 

الأر�سيف  يف  عرثُت  املرحلة  هذه  يف  اجلامعة. 

�سحفية  م��ادة  على  ال�سخم  التون�سي  الوطني 

الزجنبارية  الفلق  �سحيفة  وكانت  الفلق،  ا�سمها 

عندما  اأنني  املفارقات  من  ولكن  ذهني؛  يف 

اأحد  على  مركون  يتيم  ملف  يف  ي��دي  و�سعت 

اللبنانية،  الفلق  الأرفف، وجدت �سدفة �سحيفة 

�سحيفة  من  اأع��داًدا  فيه  وجدت  فتحته،  وعندما 

يف  املفقودة  الأع��داد  وهي  الزجنبارية،  الفلق 

زجنبار، وكانت تلك البغية واملراد.

الفلق  صحيفة  الصحيفتين،  بين  صلة  هناك  هل   ••
الزنجبارية، وصحيفة الفلق اللبنانية ؟ وهل كانت تلك 

البداية للبحث في » الصحافة العمانية المهاجرة« ؟

 �� ل، ل توجد، هما ا�سمان مت�سابهان. ما وجدته 

الفلق  اإر�سيف جملة  اأعداد مفقودة من  هناك هو 

الزجنبارية، وقد و�سعها بع�ش امل�سايخ الإبا�سية 

يف تون�ش، الذين كانوا على �سلة مع اأقرانهم يف 

مانية يف زجنبار 
ُ
زجنبار. اأعداد �سحيفة الفلق الع

رتها 
ّ
اكت�سفتها اأول ما اكت�سفتها يف تون�ش، ف�سو

واحتفظت بها واأنا ما زلت اأعمل على الدكتوراه، 

يف  العمانية  الثقافة  اإىل  وقدمتها  عنها  وكتبت 

مقال يف جملة نزوى، ووا�سلت البحث فيها عرب  

املهاجرة،  العمانية  »ال�سحافة  الأول  كتابي 

عام  �سدر  الذي  و�سخ�سياتها«  الفلق  �سحيفة 

تون�ش،  من  نابعة  الأوىل  الفكرة  كانت   ،2001
حينما وجدت هذا الكنز الثمني متمثال يف الأعداد 

الكتاب من  هذا  ولقد حظي  الفلق.  الأوىل ملجلة 

اأول �سدور له، مبكانة مميزة يف الو�سط الثقايف 

وزارة  مناهج  اإن  حتى  عمان،  يف  والتعليمي 

الرتبية يف اللغة العربية عّدته در�سا مقررا على 

طلبة ال�سف العا�رش يف التعليم العام.

 يف هذه املرحلة »التون�سية« اأي�سا زرت املحيط 

والرباط  ومكنا�ش  طنجة  فزرت  كّله،  املغاربي 

وموريتانيا  ليبيا،  وطرابل�ش  البي�ساء  وال��دار 

ومدن ال�رشق اجلزائري، غري اأنني كنت على �سلة 

اأكرب بوادي ميزاب يف اجلزائر، وجبل نفو�سة يف 

يرتبطان  حميطني  اإىل  دخلت  فعربهما  ليبيا، 

ميزاب  وادي  مكتبات  على  ت���رددت  ��م��ان. 
ُ
ب��ع

التاريخية  احل�سارية  العالقة  بحكم  وغرداية 

اجلزائر  اإىل  اأذه��ب  فكنت  عمان،  وب��ني  بينها 

واأقيم هناك واأعود اإليها بني احلني والآخر، ويف 

اجلانب الآخر كنت اأحترك اإىل ليبيا بحكم ال�سلة 

ُعمان وجبل نفو�سة. هذا  والثقافية بني  العلمية 

يف  فمثال  لبحثي،  وفرية  مادة  يل  وّفر  املحيط 

بن  عبداهلل  ووالده  الباروين  اأعمال  وجدت  ليبيا 

فيه  �سعر  ديوان  له  يوجد  الذي  الباروين  يحيى 

وجدُت  اجلزائر  ويف  مانية، 
ُ
الع الق�سائد  بع�ش 

فيها  ر�سدت  التي  الثمان  اليقظان  اأبي  �سحف 

الع�رشينيات  ُن�رشت يف  ل�سعراء عمانيني  ا 
ً
اأ�سعار

لأبي �سالم الكندي، ونور الدين ال�ساملي، و�سعيد 

ال�سعراء، بحكم  بن خلفان اخلليلي، وغريهم من 

ال�سلة والرتابط احل�ساري بني البلدين. 
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•• باختصار شديد ما الذي تعنيه لك األسماء اآلتية: 
أحمد بن عبداهلل الفالحي، علوي الهاشمي ، إبراهيم 

غلوم، الهادي الطرابلسي، قرية »الثابتي« ؟

 �� الأ�ستاذ الأديب اأحمد بن عبداهلل الفالحي:  اأحد 

املكونات الكربى يف تكويني الثقايف اإن مل يكن 

املكون الأول، فقد فتح يل اأبواب املعرفة وو�سع 

القراءة  على  و�سجعني  تفكريي  واآف��اق  مداركي 

للدر�ش  امل��وازي  الع�سامي  والتكوين  الذاتية 

بحواراته  عقلي  اآف��اق  يل  فتح  كما  اجلامعي، 

التاريخية  الق�سايا  من  كثري  جتاه  املو�سوعية 

والأدبية املحلية والعربية. فهو باخت�سار املوؤثر 

كتابي  اأهديت  واإليه  العلمي  تكويني  يف  الأول 

تقديرا  ووثائق«  حياة  الطائي  »عبداهلل  الأول 

وعرفانا.

علوي الها�سمي: هو اأ�ستاذي الأول الذي تتلمذت 

اجلامعة،  اإىل  املبكرة  الأوىل  خطواتي  يف  عليه 

فقد فتح يل اآفاق املوؤ�س�سة الثقافية يف البحرين، 

مبثل ما فتح يل مكتبته اخلا�سة، واأطلعني على 

الكثري من كنوز املعرفة والثقافة التي قد يكون 

ظن بها على اآخرين.

الهادي الطرابل�سي: هو الأ�ستاذ املنهجي، واملظلة 

التي ا�ستظللنا بها نقديا يف حياتنا الثقافية وما 

زالت رعايته يل تتواىل دون انقطاع، لأنه معني 

ل ين�سب.

ال�سيخ �سامل بن حمد احلارثي: هو الوجه الفقهي 

الق�سائي ال�ساطع بالثقافة التقليدية يف حميطي 

تقديرا  وجمل�سه  برزته  يف  وجدت  الجتماعي، 

وحفاوة قّل نظريها، فق�سيت فيها اأياما جميلة، 

والتاريخ  الفقه  يف  ال�سفراء  الكتب  فيها  تعرفت 

ووثائق  ال�سعر  وخم��ط��وط��ات  الأع����الم،  و�سري 

احل��راك  تعك�ش  ال��ت��ي  تلك  �سيما  ل  املجتمع  

غاية  يف  ووثائقه  فمكتبُته  العماين،  ال�سيا�سي 

الأهمية. 

وده�سة  الأوىل،  ال�رشخة  مكان  هي  »الثابتي«: 

القرية التي ما زالت تالزمني با�ستمرار، فاأنا مل 

القرية  اأن  غري  حياتي.  طوال  القرية  عن  اأنقطع 

تعودنا  قد  التي كنا  الرباءة  براءتها، هذه  فقدت 

ملوثات  بفعل  فقدت  الأي��ام  �سالف  يف  عليها 

الوادع  املكان  ذلك  تعد  فلم  احلديثة  احل�سارة 

�سميميا  ج��زءا  تظل  ذل��ك  مع  ولكنها  ال���ربيء، 

وحميميا من ذاتي، ثاوية يف اأعماقه. 

األولى  البواكير  عن   الكشف  في  أسهمت  لقد   ••
مستوى  في  كالريادة  العماني،  الثقافي  الخطاب  في 
األجناس األدبية، وفي مستوى الخطاب الصحافي .. 

هال حدثتنا عن ذلك ؟   

حتتمل  ق��د  ن�سبية  ق�سية  الك�سف  ق�سية   ����  

ال�سواب، اأو اخلطاأ، ولكن اأ�ستعي�ش عنها بالقول 

يف  ا 
ً
ب
ّ
غي

ُ
م ك��ان  �سيٍء  اإىل  الأن��ظ��ار  لفت  اإنني 

ثقافتنا العمانية يعد من البواكري يف تلك الفرتة، 

فقدري اأنني لفتُّ الأنظار اإىل ما قدمه العمانيون 

اإنني  اأقول  ول   ، وح�سارًة  وتاريًخا  ا 
ً
وفكر ا 

ً
اأدب

الوحيد يف هذا ال�ساأن، هناك غريي من الباحثني 

والكتاب، وذلك هدف ومطلب. اإن طبيعة درا�ستي 
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والك�سف  الأنظار  لفت  اإىل  اأحالتني  الأكادميية 

عن بع�ش الن�سو�ش التي كانت مغيبة، وقد كان 

فيها  يدون  وما  الوثائقية،  الذاكرة  هو  امل�سدر 

ا اإىل ن�سو�ٍش 
ً
من تقييدات ومدونات حُتيل اأ�سا�س

اأن  وقتها   
رَّ
علي كان  معروفة.  غري  جديدة  اأخرى 

مانية والوليات، واأن اأبحث عن 
ُ
اأجوب الآفاق الع

اجلديد يف هذه الدفاتر واملجاميع، زد على ذلك 

يف   
ٌ
متوافر هو  ما  خالل  من  املروية  امل�سادر 

ذاكرة ال�سعراء، فقابلت ال�سعراء وبع�ش املوؤرخني 

الآن  لت ماآثرهم، ولدي 
ّ
ال�سن و�سج وبع�ش كبار 

يف  م�سجاًل.  �رشيطا   311 من  يقرب  ما  منها 

العلمية  الإ�سافات  من  في�ٌش  الهائل   
ِّ
الكم هذا 

كتابي  ففي  معينة؛  ظواهر  اإىل  واللتفاتات 

الع�رشين«  القرن  وال�سعراء يف عمان يف  »ال�سعر 

عماين  �ساعر  خم�سمائة  عن  يقل  ل  ما  وّثقت 

ا 
ً
�ساعر كان  بع�سهم  معينة،  زمنية  مرحلة  يف 

وبع�سهم  واع��دون،   
ُ
�سعراء هم  وبع�سُ متحققا، 

وق�ساة  ومعلمون  موؤرخون  والآخ��رون  فقهاء، 

لدى  كانت  ال�سعراء  هوؤلء  اإلخ.  بالط...  و�سعراء 

واملنادي�ش  الأدراج  بني  بة 
رَّ
مغي ق�سائد  بع�سهم 

املقفلة، فاأخرجناها وقدمناها للثقافة العمانية 

ومبنهج  والتحليل  بالو�سف  اإنتاجها  وتناولنا 

اإح�سائي يحيط بدوائر اإنتاجهم وكمياته.

قبل  لك  قلت  فكما  ال�سحافة،  ذلك  اإىل  ي�ساف 

الأدب  اآف��اق  يل  فتحت  البدايات  تلك  اإن  قليل، 

التي  الثمان،  اليقظان  اأب��ي  ك�سحف  العماين، 

مانيات، �سمنتها 
ُ
ا من الع

ً
ا كبري وجدت فيها في�سً

اإ�سافات  وكانت  الأوىل،  العلمية  اأطروحاتي 

اإىل  التفتُّ  ث��م  م�سبوقة.  غ��ري  اأح�سبها  علمية 

مهجران:  عندي  واملهجر  املهجر،  يف  ال�سحافة 

عا�ش  التي  العربية  واملهاجر  الإفريقي،  املهجر 

فيها العمانيون. وتتمثل يف دول اخلليج الأخرى، 

يف  �سحفية.  م�ساريع  من  العمانيون  قدمه  مبا 

طبعته  يف  املهاجرة  العمانية  ال�سحافة  كتابي 

�سحف  �سواء  ال�سحف،  تلك  كل  ر�سدت  الثانية 

الإمامة  ومن�سورات  كانت يف عدن  التي  اجلبهة 

يف القاهرة، وال�سحف التي اأ�سدرها العمانيون 

 13 حدود  يف  فح�رشتها  الإفريقي،  املهجر  يف 

�سحيفة، اأكربها �سحيفة النه�سة والفلق. اإ�سافة 

العربية  ال�سحف  يف  العمانيون  كتبه  ما  اإىل 

و»هنا  البحرين«  و»هنا  البحرين«،  ك�»�سوت 

العربية«.  و»الأزمنة  الكويت«  و»جملة  القافلة«، 

اللتفاتات،  م��ن  كبري  في�ش  فيه  امل�سح  ه��ذا 

اأو  النرثي،  اأو  ال�سعري،  الن�ش  �سعيد  على  �سواء 

املقالت، وفيه الكثري من الإ�سارات التي تت�سل 

والنقد،  بالأدب  اأو حتى  باملجتمع،  اأو  بالتاريخ 

ون�سو�ٍش  مغمورة،  �سخ�سيات  اإىل  فيه  فاأ�رشت 

اإىل  حُتيل  ا�سة 
ّ
في اأدبية  مادة  واكت�سفت  مغيبة، 

الجتاهات.  خمتلف  يف  العماين  الوطن  ج��ذور 

�سالح  وق�سة  املوؤلف  جمهولة  الأحالم  كرواية 

بن  ها�سل  ال�سيخ  ومقالت  الق�سرية،  اجله�سمي 

را�سد امل�سكري، وق�سائد اأبي �سالم الكندي التي 

يف  �ساركت  ال��ذي  �سالم  اأب��ي  دي��وان  عنها  اأثمر 

وجدت  اأنني  اللتفاتات  تلك  �سمن  من  حتقيقه. 

الكندي  �سعيد  بن  حممد  لل�سيخ  ن��ادرة  ق�سيدة 

ي�سف فيها غوطة دم�سق يف الثالثينيات، وكاأنه 

زار دم�سق يف تلك الفرتة املبكرة، ق�سيدٌة تعدُّ من 

فرائد ق�سائد الو�سف العماين وفيها نف�ش قومي 

بديع .

•• ثمة سمة بارزة نلمسها في مجمل إنجازك العلمي، 
وهي  البحثية«،  »بالبصمة  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما 
لألحداث،  والمحركة  الفاعلة  بالشخصيات  اهتمامك 
تلك  على  عيان  شاهد  كانت  التي  تلك  األقل  على  أو 
في  أو  العام،  التاريخ  مستوى  في  سواء  التحوالت، 

مستوى التاريخ الثقافي .. ما السر وراء ذلك ؟

 وراء ذلك ! كل ما يف الأمر اأن هناك ثالثية 
ّ
 �� ل �رش

حترك خارطة تفكريي،  ثالثية تقع زواياها يف 

حقول معرفية يت�سدرها الأدب، ثم التاريخ العام، 

ثم التاريخ الجتماعي. حتيط بهذا املثلث دائرة 

�سنعها الأدباء واملوؤرخون و�سخ�سيات املجتمع 

البداية كنت منهجيا يف تفكريي،  املعتربة. منذ 
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الأفراد  اأن  ذهني  ففي  املنهج،  هذا  عن  اأحيد  ل 

تاريًخا  اأك��ان  �سواء  التاريخ،  �سنعوا  الذين  هم 

ا اأو 
ً
ا اأو تاريًخا �سيا�سي

ً
ا اأو تاريًخا اجتماعي

ً
ثقافي

ا اأو تاريخا اأدبيا حم�سا، ولذلك 
ً
تاريًخا �سحافي

كانت موؤلفاتي تن�سب يف هذا ال�سياق ول تخرج 

ها  كمل بع�سُ
ُ
عنه؛ ففي تقديري اأن هذه احلقول ي

ٌل 
ّ
مكم والتاريُخ  للتاريخ،  مكمٌل   

ُ
فالأدب ا،  بع�سً

لعلم الجتماع، وعلم الجتماع مكمل للجغرافيا 

لذا  اإليه،  وتوؤول  الإن�سان  نابعة من  وكلها علوم 

ا اإن�سانية هي تربطها عالقة طردية 
ً
�سميت علوم

تدور يف دائرة واحدة متكاملة ومرتابطة .

وثقافيا،  اأكادمييا  ا�ستغلنا  الأ�سا�ش  هذا  وعلى 

ومنها كتاب: »ال�سعر العماين يف القرن الع�رشين«. 

واأ�سله اأطروحة حر�سنا يف خطتها على اأن ن�ستمد 

والفرتة  املدرو�سة  امل��ادة  طبيعة  من  نب�سها 

النماذج  على  نعتمد  واأن  بها،  املتعلقة  الزمنية 

باملكان  وات�سال  وطرافة  جدة  الأكرث  ال�سعرية 

ثالثة  يف  جاءت  ذلك  وعلى  ال�سعراء،  وباأجيال 

وم�سادره،  ال�سعر  بظروف  الأول  ات�سل  اأب��واب 

ال�سعر وم�سامينه، وركز  الثاين باأغرا�ش  وتعلق 

واإ�سكالياته.  �سناعته  يف  التحقيق  على  الثالث 

بيئات  بدرا�سة  الثالثة  الأب���واب  لهذه  ومهدنا 

والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية  ال�سعر 

ومراجعه،  ال�سعر  م�سادر  اإىل  اإ�سافة  والأدبية، 

وقدمناها  ال�سعر  اأغرا�ش  بالتحليل  تناولنا  كما 

العالقات اخلا�سة  �سعر  يف عناوين جامعة هي 

�سم الإخوانيات والغزل والرثاء والهجاء واملديح 

واحتوى  الفكرية  املواقف  و�سعر  ال�سيا�سي،  غري 

على �سعر املديح ال�سيا�سي وال�سعر الديني وال�سعر 

القومي،  ال�سيا�سي  وال�سعر  الوطني،  ال�سيا�سي 

و�سعر  الجتماعي  وال�سعر  التاريخي  وال�سعر 

احلكمة والتاأمل. ثم ختمنا اأبوابنا بدرا�سة ال�سعر 

واإ�سكاليات ال�سناعة وفيه در�سنا �سعر النزعات 

وعنا�رش  اجلديد،  وال�سعر  الو�سف  و�سعر  الفنية، 

الت�سكيل الفني.

املهاجرة  العمانية  ال�سحافة  كتاب  وثانيها: 

و�سخ�سياتها، فهو كتاب ثقايف �سدر عن �رشكة 

 ،2001 الأوىل عام  الري�ش يف طبعتني،  ريا�ش 

م�ستجدات  وبينهما   ،2009 عام  يف  والثانية 

ب�سحف  الإحاطة  �سملت  الثقافية  الإ�سافة  من 

لها  عمانية  وثيقة  تعد  ومن�سورات  ج��دي��دة، 

تاريخ  الكتاب  هذا  ب�سط  وقد  املعتمدة.  قيمتها 

ال�سحافة ب�سطا، وتناول مو�سوعاتها بالتحليل 

كتابا  منه  جعل  مم��ا  والفهر�سة.  والت�سنيف 

مرجعيا يف حقله. ولقد قلب هذا الكتاب معادلة 

ما  مقارنة  ل�ساحلنا  ال�سحفية  للريادة  القيمة 

لكون  نظرا  املتاأخرة،  بداياتها  من  ثار 
ُ
ي كان 

تعود  العمانيون  اأ�سدرها  التي  ال�سحف  اأوائ��ل 

اإىل الع�رشية الأوىل من القرن الع�رشين عرب اأكرث 

اأقدمها  تعود  ون�رشة،  �سحيفة  ع�رشة  خم�ش  من 

�سدرت  التي  الب�سائر  فتح  ن�رشة  �سحيفة  اإىل 

13 �سحيفة  1900 تلتها  يف م�سقط عام يناير 

�سدرت يف ال�رشق الإفريقي لعل اأ�سهرها �سحيفة 

النجاح عام 1911، و�سحيفة الفلق عام 1929، 

والنادي 1911، والنه�سة  والإ�سالح وغريها.

وثالثها كتاب »ال�سيبة حممد بن عبداهلل ال�ساملي، 

�سرية حياة وم�سرية واقع«: فهو كتاب مو�سوعي 

املوؤرخ  حياة  مب�سرية  عنى 
ُ
ي العام،  التاريخ  يف 

ال�سيا�سية  وثائقه  واإظهار  بال�سيبة،  املعروف 

يف  امل��ع��ريف  خطابه  وت��ق��دمي  والج��ت��م��اع��ي��ة، 

خمتلف امل�سارات. وما مييزه اأنه فتح الأعني على 

م�سارب  تنري  ا�سة، 
ّ
ح�س متوهجة  مرحلة  وثائق 

يف  وم��وؤث��را  فاعال  رج��ال  كونه  بحكم  احل��ي��اة 

موؤ�س�سة الإمامة املتاأخرة. ويقع يف اأربعة اأجزاء 

كبرية، قدر له اأن ينال حظوة املوؤ�س�سة الثقافية 

العمانية، مبنحه جائزة ال�سلطان قابو�ش للثقافة 

والفنون والآداب يف دورتها الأوىل. 

واأدبه«:  حياته  الطائي  »عبداهلل  كتاب  ورابعها 

وقد  املاج�ستري،  مرحلة  يف  اأطروحتنا   
ُّ

اأ�ش وهو 

عبداهلل  عنوان  الأول  اتخذ  ق�سمني،  اإىل  ق�سمناه 

الطائي  عبداهلل  والثاين:  ووثائق،  حياة  الطائي 

ُعمان.  يف  احلديثة  الأدب��ي��ة  الكتابة  وري���ادة 
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عبداهلل  العماين  الأديب  حياة  قدمنا  الأول  ففي 

بوثائقه،  م�سفوعة   )1972  1924-( الطائي 

الق�سرية  والق�سة  ال�سعري  اأدب��ه  وخمطوطات 

الكتابة  رائدا يف  الذاتية والرواية كونه  وال�سرية 

احلديثة يف عمان يف هذه الأجنا�ش. ويف الثاين 

الأجنا�ش يف كتاب �سدر عن  قمنا بتحليل هذه 

دار اجلنادرية بالأردن قي عام 2009.

 وخام�سها، كتاب: »مناخات جبل ال�سيبة« الذي 

خم�سمائة  يف  ببريوت  �ش 
ّ
الري ريا�ش  دار  عن 

مة بالوثائق واملخطوطات 
ّ
و�سبع �سفحات مدع

جمال  يف  جديدا  حقال  �ست�سيف  التي  املميزة 

والتاريخ  والق�ساء  والفقه  الأدب���ي  التاريخ 

م�سٍن  بحث  ع�سارة  وه��و  العماين.  الثقايف 

بعمق  اأ�سهما  �سخ�سيتني  مل�سرية  دقيق  وتوثيق 

وح�سورا  وفكرا  اأدبا  العماين  الواقع  م�سرية  يف 

ال�سيخ   : وهما  وجت��اري��ا  وتعليميا  اجتماعيا 

الكندي  اأحمد  بن  �سيف  بن  اإبراهيم  القا�سي 

وابنه   )  1976  /  1397–  1898  /  1316(

الكندي  اإبراهيم  بن  ال�سيخ مالك  ال�ساعر  الأديب 

 . )1994 / 1413– 1931 / 1350(

ويندرج هذا الكتاب يف دائرة التوثيق والتاأ�سيل ، 

وهما مبحثان اأ�سيالن يف البحث العلمي يقعان 

الثقافة  يف �سلبه و�سميمه، ولقد جبلت عليهما 

العربية منذ الع�سور الأوىل املتقدمة فيما عرف 

مناذج  وقّدمت  و»الكوا�سف«  امل��دون��ات«    « ب� 

منها مل�ساعدة الباحثني واملهتمني فيما يرنون 

الظواهر  على  ووق��وف  ق 
ّ
معم حتليل  من  اإليه 

وتقدميها  ومقاربتها  نقدها  بغية  والجتاهات؛ 

رتها 
ّ
نظ� التي  والتاأثر  التاأثري  اآلية  وفق  منهجيا 

. وكان  الأدبيات الجتماعية والأدبية  كثري من 

 معّده اإخراج نتاج هاتني ال�سخ�سيتني بغ�ش 
ّ
هم

النظر عن م�ستوى خطابهما وعالقته بال�سياقات 

اأت��ون  يف  غارقا  ظل  اأن  بعد  املعي�سة  الزمنية 

التغييب، نال منه الزمان بالن�سيان والتجاهل.

هذا  طالع  ن��زوى،  جملة  عن  �سدر  كتبي  واآخ��ر 

العنوان، يحيل اإىل ثالثية العلوم الإن�سانية التي 

ذكرتها اآنفا، وقد حمل عنوان: » التاريخ العماين 

واأحداث املجتمع يف مدونات املحرر ال�سيخ نا�رش 

بن �سامل امل�سكري 1891 – 1959 م« ويف هذا 

الكتاب اعتنينا باملدونات والتقييدات والتحرير 

التي  الوثائقية  الذاكرة  م�سادر  عرب  الإخباري 

العماين  التاريخ  اأ�سيال من م�سادر  تعّد م�سدرا 

العام ومنه التاريخ الثقايف والأدبي، فهذ الكتاب 

التي  ال�سوء على هذه املدونات املغمورة  ي�سلط 

حوتها الدفاتر واملجاميع وبع�ش اأغلفة الكتب.

الروح  تبّث  أنك  نالحظ  البحثي،  المسار  هذا  في   ••
في وثائق الزمن الغابر وأوراقه الصفراء، تستنطقها 

فُتنطقها ..  

جنردها  اأن  ميكن  ل   - ت�سوري  يف   - الوثيقة 

لي�ست  فهي  عليه،  تتكئ  الذي  احلي  نب�سها  من 

وح�سب،  معني  حل��دث  مكر�سة  بحتة  معلومات 

اإط��ار  م��ن  الوثيقة  اإط����اره  يف  تقع  م��ا  واإمن���ا 

مو�سوعي قد ينب�ش بحراك اآخر معريف.

اأفقية، من خالل  امتدادات  اإىل  فالوثيقة حتيلك 

كاتبها وحمررها، ومتتد راأ�سيا من خالل زمنها 

الوثيقة  به.  تنب�ش  ال��ذي  املو�سوعي  واحل��دث 

ن�ش  ه��ي  ب��احل��ي��اة،  ناب�ش  اأدب���ي  ن�ش  ه��ي 

اجتماعي  ن�ش  هي  بالوقائع،  ناب�ش  تاريخي 

من  الوثيقة  اإىل  فننظر  املجتمع.  بحراك  ناب�ش 

اأر�سيفية.  اإليها من زوايا  زوايا متعددة ل ننظر 

ول  ال��رف  يف  الوثيقة  ي�سع  من  هو  الأر�سيف 

من  لها 
ّ
يحو من  هو  الباحث  بينما  يحركها، 

طابعها الإر�سيفي اإىل طابع تفاعلي مع الن�ش؛ 

الوثيقة �ساهد عيان على منط معني من  لتكون 

اأ�ست�رشف  طفولتي  منذ  دائما  كنت  لهذا  القول. 

هذه الوثائق حتى من خالل املنقو�سات يف جدار 

املنزل، فمثال تاريخ �سهادة ميالدي مدونة يف 

ت 
ّ

رب
ُ

جذع البيت الطيني، والنق�ش واملداد الذي ح

به تلك الكلمات هي جزء من وثيقة معينة، هي 

لي�ست وثيقة اإر�سيفية، بقدر ما هي وثيقة حياة، 

حتى  وحتيل  الكتابة،  منطية  اإىل  حتى  حتيل 
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به معها، ومادة  النا�سخ  تعامل  الذي  اللون  اإىل 

داخل  حي  كائن  الوثيقة  وطريقتها.  الكتابة 

منظمة الأموات !

•• ماذا عن الكتاب الذي ننتظر صدوره، كتاب »السطر 
األول« ؟

 �� يف هذا الكتاب ارتاأيت اأن اأجمع جميع اأبحاثي 

كتب  يف  اأن�رشها  مل  التي  ومقالتي  وكتاباتي 

م�ستقلة. لقد ات�سلت بالكتابة ال�سحفية يف ُعمان 

البحرين  يف  كنت  وقبلها  الثمانينيات،  اأوا�سط 

ون�رشت يف �سحيفة اأخبار اخلليج، وجملة الأيام 

البحرينية، و�سدى الأ�سبوع، والبحرين الثقافية 

مقالت  هناك  نن�رش  وكنا  الأدب«،  »حقيبة 

تعريفية بالثقافة العمانية، فرتاكم لدي كم كبري 

من الأعمال املنجزة ت�سل الآن يف حدود خم�سة 

اأجزاء، وهي مقالت، وبحوث حمّكمة، ودرا�سات 

�سحفية،  ومقابالت  اأدبية،  و�سهادات  مرتجمة، 

ودرا�سات �ساركت بها يف موؤمترات داخل عمان 

ال�سطر  عليه  اأطلقت  ما  متثل  وهي  وخارجها. 

الأول، مبا يعنيه ال�سطر الأول من مداد اأول ومن 

اأن  الق�سايا، وحاولت  اأولية جتاه خمتلف  روؤية 

اأبقيها كما هي، هي كتابات قدمية عن جتارب 

الثقايف  بال�ساأن  عالقتي  توثِّق  كتاباٌت  حديثة. 

منذ البواكري الأوىل وحتى الدرا�سات الأكادميية 

الأخرية، وع�سى اأن تتاح يل فر�سة اأخرى لإكمال 

ال�سطر الثاين يف قادم الأيام !

نُته 
رَّ
�سم فوتوغرايّف،   

ٌ
�سطر اأي�سا  الكتاب  ويف 

بال�سعراء  األتقي  كنت  فقد  ال�سورية،  ذاكرتي 

العربية  الأق��ط��ار  خمتلف  من  الكبار  والنقاد 

والأجنبية، واأحتفظ ب�سور �سخ�سية جمعتني بهم 

ال�سطر، وهي امل�ساحة  ذات يوم، لقيتهم يف هذا 

وانتهاء  ال�سطر  من  الأوىل  النقطة  من  املمتدة 

بالكلمة الأخرية. يف هذه امل�ساحة توجد فوا�سل 

عديدة، بع�سها فوتغرايف، والآخر وثائقي �سجل 

كانت  التي  الر�سائل  )اأعني  والكلمات  باحلرف 

بيني وبني بع�سهم(. 

•• ما الصعوبات التي تواجه الباحث في هذا االتجاه 
البحثي المضني، أعني البحث الوثائقي ؟

واملخطوطات  ال��وث��ائ��ق  م��ع  التعامل  يكتنف 

�سعوبات عديدة؛ فالوثيقة يف نظر مالكها كنٌز ل 

يجوز له التفريط فيه، وهي بذلك تعطيه هالة من 

ميكن  ل  ما  �سيئا  ميلك  وباأنه  بالأنانية  ال�سعور 

حينها  الباحثني؛  على  بها  فيظن  ؛  فيه  التفريط 

واملماطلة  امل�ساومة  دائ��رة  يف  امل�ساألة  تدخل 

والرتدد. 

والوثيقة اأي�سا يف جانب اآخر هي مادة تناو�ستها 

يف  قما�سية  �رشر  يف  بقيت  حني  الزمان،  اأيدي 

اإن  ال�سنني  ع�رشات  مغلقة  و�سناديق  منادي�ش 

وي�سيبها  التاآكل  عليها  فيطراأ  املئات،  تكن  مل 

العطب والتلف؛ لذا فاإن ال�سعوبة املادية الكربى 

الوثيقة، لأنه من  التعامل املادي مع  تتمثل يف 

تلف 
ُ
فرط فرحة الباحث يف بع�ش الأحيان قد ي

يتم  اأن  يجب  ولذلك  الأوىل،  اللم�سة  من  الوثيقة 

هذه  عالية،  ة 
ّ
فني بتقنية  الوثائق  مع  التعامل 
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معها  يتعامل  التي  املادية  ال�سعوبات  اإح��دى 

موؤ�س�سة  تواكبه  مل  اإذا  فالباحث  املفرد؛  الباحث 

وثائقية تتعامل مع هذه الوثائق؛ ت�سبح امل�ساألة 

من  الوثيقة  ُتنقذ  اأن  فاإما  باخلطورة؛  حمفوفة 

كارثتها  اإىل  ُتعاد  اأن  واإم���ا   ال��زم��ان،  خمالب 

القدمية فُتفقد اإىل الأبد!

تت�سل  اأخرى،  �سعوبة  الوثائقي  البحث  تكتنف 

بقراءتها، فعلى الباحث اأن يكون فطنا؛ فالوثائق 

القراءة  يف  واخلطاأ  كثرية،  معلومات  اإىل  حُتيل 

مغايرة.  وحقائق  خاطئة  مفاهيم  اإىل  يقود  قد 

قراءته  اأن يكون رزينا يف  الباحث  اأن على  كما 

وا�سعا  فيقراأها  بالعقالنية،  مت�سما  للوثائق، 

فيها،  ُكتبت  التي  املرحلة  ة 
ّ
اعتباره ح�سا�سي يف 

طاحنة  ح���روب  داه��م��ت��ه  ال��ع��م��اين  فاملجتمع 

و�رشاعات بغي�سة، �سواء بني الفرد اأو املجموع 

حتمل  قد  فالوثيقة  واملجموع.  املجموع  بني  اأو 

 تت�سل بذات املالك اأحيانا، 
ٌ
ا كثرية، اأ�رشار

ً
اأ�رشار

العام،  بالقطر  واأحيانا  باملجتمع،  واأحيانا 

املخطوطة يف جانبها املو�سوعي فيها متاهات 

كثرية قد ترتتب عليها ق�سايا كثرية يف احلياة. 

و»الفتنة نائمة ولعن اهلل من اأيقظها« !

•• كنت مديرا لمركز الدراسات العمانية، الذي يعّد من 
الثقافي .. ما  أهم المراكز البحثية المرتبطة بالجانب 

الذي مثلته لك تلك التجربة ؟

الدرا�سات  مركز  يف  الوظيفي  العمل  خيار   ��  

التوق  مع  ا 
ً
ومتوائم ا 

ً
من�سجم ك��ان  العمانية، 

املعريف الذي بداأ معي منذ طفولتي؛ بدءا من بلدي 

باأقا�سي  انتهاء  ولي�ش  باخلليج،  م��رورا  ُعمان 

نف�سي،  يف  اعتبارية  قيمة  للمركز  كان  املغرب. 

على اعتبار اأنه مرتبط اأول باجلامعة، واجلامعة 

موؤ�س�سة  واإمنا هي  عامة،  ثقافية  موؤ�س�سة  لي�ست 

العلمي  البحث  يواكبها  اأن  بد  ل  بحتة  اأكادميية 

املنهجي ال�سارم، لذا كان على املركز اأن يحمل 

كمل 
ُ
هذه ال�سبغة الأكادميية. الأمر الثاين هو اأنه ي

اإليه مما يتعلق بالتاريخ الوطني،  اأتوق  ما كنت 

ا، 
ً
علمي ا�ستغال  الفكرتني  هاتني  على  فا�ستغلت 

وو�سعت يف عني  العتبار تقدمي اجلديد املميز 

مو�سع  املركز  هذا  وك��ان  واملعرفة،  الفكر  يف 

والتجريب  التطبيق  مكان  يكن  مل  اإن  التنفيذ 

وخو�ش غمار البحث العلمي من من�سة جامعية 

مرموقة يف وطننا )جامعة ال�سلطان قابو�ش(.

من  �سبتمرب  �سهر  من  الفاحت  فيه  العمل  ابتداأنا 

عام  2007 وحتى اأواخر عام  2014، واأنتجنا 

اأنني  اأدعي  ل  ثقافيا،  فعال  ال�سنوات  هذه  خالل 

الوحيد فيه، بل هناك زمالئي الذين كانوا معي 

�سيا�ستها  لها  وجامعة  واإداري��ني،  موظفني  من 

وبراجمها املعتمدة، ول اأخفي اأنها كانت تدفعنا 

للمركز  اتخذنا  معينة.  بروؤى  للعمل  بتوجيهات 

ال�سعار الأكادميي ورفعنا له راية املنهج يف كل 

اأعمالنا، بالدمج بني اجلانب الأكادميي واجلانب 

باملنهج  تعنى  الأكادميية  فالأطروحة  الثقايف، 

والدقة والنوعية، املركز هو ل�سان حال اجلامعة 

ذات  ثقافية  موؤ�س�سة  هو  للمجتمع،  الأكادميي 

خطاب ثقايف ر�سني يتوجه اإىل املجتمع، ليكون 

الواقع  تخ�ش  التي  الق�سايا  يف  بحث  نافذة 

منها  يتعلق  ما  اخل�سو�ش  وجه  وعلى  العماين، 

الإن�سان  بحراك  يت�سل  وما  الإن�سانية،  بالعلوم 

العماين، ثقافة واأدبا وتاريخا واأعالما وظواهر. 

عربية  ن��واة  املركز  يكون  اأن  اإىل  ن�سعى  وكنا 

وعاملية يف خمتلف الق�سايا.

العلمي،  للبحث  م�ساحة  وجدت  املركز  هذا  يف 

حاولت اأن اأ�ستثمرها يف توجيه املركز باعتباري 

مديره، اإىل اأعمال جادة تت�سل باإقامة الندوات، 

وبدعوة �سخ�سيات من الوطن العربي، وباإ�سدار 

هذه  كانت  عمانية،  مكتبة  وب��اإع��داد  الكتب، 

املحاور الثالثة هي جمال ا�ستغالتنا يف املركز 

قام  وقد  ق�سيتها،  التي  املا�سية  ال�سنوات  يف 

لكل  حافظني  وكانوا  بعد،  فيما  زمالئي  عليها 

ا.
ً
توجهاتنا التي ابتداأنا بها مع
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اإما اأن ُتنقذ 

الوثيقة من 

خمالب الزمان، 

واإما  اأن ُتعاد 

اإىل كارثتها 

القدمية 

فُتفقد اإىل 

الأبد!



�سببت  جديدة،  لتجربة  فاحتة  كان  املركز  هذا 

فيها �سل�سلة من عالقاتي التي انبنت منذ بدايات 

الندوات،  من  العديد  فاأقمنا  العلمي،  التكوين 

املفكر  اأهمها  من  مهمة،  �سخ�سيات  وا�ستدعينا 

ح�سني غبا�ش، ولمبري الفنان الفرن�سي. واأ�سدرنا 

عددا من الكتب والدواوين ال�سعرية، تكللت بعديد 

مانية.
ُ
الإ�سدارات املوجودة حاليا يف املكتبة الع

•• كيف تقرأ واقع الخطاب الثقافي في ُعمان ؟

اخلطابات  اأكرث  من  العماين  الثقايف  اخلطاب   ��  

املرجعيات  من  �سل�سلة  على  يرتكز  لأنه  متانة، 

ومن  جميد  ثقايفٍّ  اإرث  من  ُعمان  متلكه  فما   ،

ذاته  بحد  مثقف  اإن�سان  وم��ن  عميقة  ح�سارة 

مهما ع�سفت به متاهات احلياة، ومبا ميلكه من 

ا متما�سًكا 
ً
�سرب وتوؤدة، جتعل من خطابه خطاب

ا غري مت�ستت، تزكي ذلك املرجعيات الدينية 
ً
قوي

احلافل  والتاريخ  الأروم��ة  ووح��دة  وال�سيا�سية 

متما�سًكا  ا 
ً
خطاب منه  جعل  ذلك  كل  بالأجماد. 

الهوية  لتاأكيد  والإن�سان،  الأر�ش  مع  ا 
ً
متالحم

والكيان.

ون عندما كانت ظروفهم مالئمة ومهياأة 
ُّ
العماني

اأبدعوا،  مكان  اأي  يف  ثقايف  خطاب  لتاأ�سي�ش 

وف�ساء  احلرية  م�ساحة  العماين  وجد  وحيثما 

وعندما  نكده  اأي���ام  يف  وحتى  اأن��ت��ج،  الإب���داع 

املكتبة  بدليل  الأق��ا���س��ي،  اإىل  وط��ن��ه  ه��اج��ر 

�سعرا  الأدب  �سنوف  مبختلف  الزاخرة  العمانية 

ونرثا، ناهيك عن خطاب التاريخ العام، والفقه، 

والأن�ساب، والفلك، والنجوم، وكتب الأطباء. هذه 

واإن�سانها غني، فاأبدع  البلد غنية وتربتها غنية 

كل هذا التنوع.

واخلطاب احلايل خطاب يواكب املنابر الثقافية 

اليوم  نزوى  جملة  املثال  �سبيل  فعلى  اجلديدة، 

اأعطت عمان قيمة معنوية وقيمة  تاأ�سي�سها  منذ 

اأخ��رى  جم��الت  اإىل  بالإ�سافة  كبرية،  ثقافية 

خارج  اإىل  ت�سل  اأ�سبحت  التي  التفاهم  كمجلة 

حدود الوطن، مثلما كانت تقراأ ال�سحافة العمانية 

بزجنبار يف وادي ميزاب وم�رش وغريها.

مرحلة  ففي  غ��زي��ر،  خطاب  احل��ايل  واخل��ط��اب 

الأقالم  يف  فقر  ثمة  والثمانينيات  ال�سبعينيات 

اجلامعات  من  العمانيني  خروج  لكن  العمانية، 

وق�سا�سني  �سعراء  اأنتج  الأف���واج،  تلو  اأفواجا 

من  كبري  اإن��ت��اج  هناك  �سار  مقالة،  وك��ت��اب 

ُعمانيا  اأن هناك خطابا  الإ�سدار. هذا يدل على 

يواكب الع�رش، ويواكب املناهج. نعم، فيه الغث 

وفيه اجليد على اعتبار اأنه جزء من حركة احلياة. 

ما يفرز هذا العدد الهائل من الإ�سدارات هو النقد 

البناء، والروؤية الفاح�سة.

•• وما رؤيتك تجاه الواقع النقدي ؟ وكيف تستشرف 
بالجانب  منه  المتصل  سيما  ال  العلمي،  البحث  آفاق 

الثقافي واألدبي ؟

الإنتاج  يف  غ��زارة  هناك  ك��ان  مثلما  اليوم   ��  

الإبداعي، هناك اأي�سا غزارة يف الإنتاج البحثي، 

مبا �سّخت به اجلامعات من اأطروحات اأكادميية، 

ُل عليه، واجلامعة هي 
رَّ
فالرهان النقدي هو املعو

ولدينا يف  العميق،  والتفكري  واملنهج  النقد  بيت 

اجلامعات  جانب  اإىل  قابو�ش  ال�سلطان  جامعة 

اإنتاج  البالد طول وعر�سا  الأهلية املنت�رشة يف 

اإىل  بالإ�سافة  النقدية،  الأط��روح��ات  من  وفري 

ال��دول الأورب��ي��ة  الأط��روح��ات التي اأجن��زت يف 

يف  التفاوت  فخ  يف  وقعت  اأنها  اإل  والعربية؛ 

جيدة،  نقدية  قيمة  ذات  منها  فكثري  املنهجية، 

اعرتى  مبا  التقليدية  يف  وق��ع  بع�سها  اأن  اإل 

الراهن.  الوقت  يف  وهٍن  من  العربية  اجلامعات 

الإب��داع،  تواكب  التي  بالنوعية  لي�ست  هي  نعم، 

اأكادمييني  لكنها ب�رشت مبيالد نقاد، وبباحثني 

رهاننا  وهم  العمانية،  املدر�سة  �سمات  يحملون 

القادم.                 
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عبد المنعم رمضان

�ل�سعر لي�س ��سرت�حة �ملحارب، �ل�سعر 

هو �حلرب ذ�تها



من  رم�سان  عبداملنعم  امل�رشي  ال�ساعر  يعد 

نظرا  �سيتها  ذاع  التي  ال�سعرية  التجارب 

يت�سم  ال��ذي  ال�سعري  متخيلها  خل�سو�سية 

وامل�سمون،  ال�سكل  م�ستوى  على  بالقلق 

يف  جتربته  تبلورها  التي  العالية  وال���روح 

ن�سيج حتولت الن�ش ال�سعري العربي احلديث 

فر�ش  التي  الأ�سماء  من  واح��دا  بذلك  ليكون 

منجزها على الباحثني والنقاد والأكادمييني 

ال��روؤى  ع��ن  للك�سف  ب��واب��ة  متنه  يكون  اأن 

اأي  على  تطمئن  ل  التي  املفارقة  اجلمالية 

املنعم  عبد  امل�رشي  ال�ساعر  ينتمي  ح��ال. 

وارتبطت  ال�سبعينيات،  جيل  اإىل  رم�سان 

بعدها  لينتقل  العمودي،  ال�سعر  مع  البداية 

بني  ذلك  بعد  وي��زاوج  التفعيلة،  ق�سيدة  اإىل 

الأخرية. ال�سعرية  اأعماله  يف  والنرث  التفعيلة 

ظل  »احللم  الآتية:  ال�سعرية  الأعمال  له  �سدر 

اأو  و»الغبار   ،)1980( امل�سافة«  ظل  الوقت 

اإقامة ال�ساعر على الأر�ش« و»قبل املاء فوق 

احلافة« )1994(، و»ملاذا اأيها املا�سي تنام 

يف حديقتي« )1995(، و«غريب على العائلة« 

و«الن�سيد«   ،)2000( الكائنات«  عن  و«بعيدا 

 ،)2007( املنزل«  اإىل  و»ال�سعود   ،)2002(

 ،)2009( ���س��رية  الإ���س��ك��ايف«  و»م��ت��اه��ة 

ا �سدرت 
ً
و»احلنني العاري« )2011(. وموؤخر

الهيئة  اإ�سدارات  �سمن  الكاملة  الأعمال  له 

امل�رشية العامة للكتاب، وح�سل على جائزة 

عام  باري�ش  يف  اللبناين  الثقايف  املنتدى 

1998، وجائزة كفافي�ش عام2000.

الزمن؟  مع  حروبك  أنهيت  هل  السقوط  بعد  ماذا   ••
وماذا تمثل لك النوستالجيا؟ أهي رغبة في االستعادة 

من أجل بناء َتَمثٍُّل جديد للواقع في ارتباكاته؟ 

ن�سحتني  النوم،  من  اأمي  اأيقظتني  مرة  كل  يف 

اأن  ت�ستطيع  ليتك  يل:  وقالت  ريفية،  افة 
ّ
عر مثل 

مل  �ساعتها  مفتوحة،  بعيون  الوقت  بع�ش  تنام 

ال�سعر  اأ�سبح  عندما  فهمتها  ن�سيحتها،  اأفهم 

اأراه فاأ�ستعيد �سوت اأمي  �ساحبي اليومي، كنت 

الغطاء  رفعت  ماتت،  وعندما  ن�سيحتها،  واأنفذ 

تنام  ظننتها  طوياًل،  اإليه  ونظرت  وجهها،  عن 

النظر يف وجه امليت  بعيون مفتوحة، قالوا يل: 
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ما ل نقب�ص عليه باللغة نقب�ص عليه بظاللها

ار حاورته: ليندا ن�سّ

عبد �ملنعم رم�سان:

*   كاتبة وإعالمية من لبنان 



مفتوحة  بعيون  اأحلم  اأنذا  وها  الن�سيان،  يجلب 

واأن�سى، اأحلم لأكتب ال�سعر، واأن�سى لأكتب ال�سعر، 

اأمي من �سيف  اأن�ساه هو نفور  اأن  اأ�ستطع  ما مل 

اأذنيها كي  ت�سد  الع�سكرية، كانت  زارنا مبالب�سه 

تغلق  وكانت  النا�رش،  لعبد  الهتاف  ت�سمع  ل 

كاأنها  ومبارك،  ال�سادات  وجهي  يف  التليفزيون 

اأنها  اأت�سور  اأحيانًا  الثالثة،  بكراهية  مم�سو�سة 

اأخرى  وجوهًا  اأو  اآخر  وجهًا  ترى  ل  كي  ماتت 

ما  روؤ�ساء  اإنهم  لها،  واأقول  اأداعبها  تليهم، كنت 

بعد ال�سقوط، وعندما اأبداأ يف العد، جنيب نا�رش... 

الآن  يل  حان  بال�سكوت،  وتاأمرين  تنهرين  كانت 

اأ�سميه  اأ�سميه بال�سقوط، وما  اأدرك فداحة ما  اأن 

 11 بعد  ما  منذ  واأن��ن��ي  خا�سة  ال�سقوط،  بعد 

فرباير 2011 مل اأعد قادراً على اأن اأكون مري�سًا 

كاأنني  احللم،  على  قادراً  اأعد  مل  بالنو�ستاجليا، 

واملا�سي  والواقع  ال�سعر  مع  حروبي  من  فرغت 

على  الأح��الم،  مهارات  باعتبارها  وامل�ستقبل 

الأ�سح باعتبارها وجوه قلبي، وجوهه املختلفة، 

وها اأنذا الآن وب�سبب كراهية اأمي للع�سكر الذين 

قب�سوا على ال�سعر والواقع واملا�سي وامل�ستقبل، 

وجه،  بغري  الزمن  ذات��ه،  الزمن  اأح��ارب  اأن��ذا  ها 

به   
ُّ

اأح�ش ويوميًا  الزمن،  من  يل  الباقي  اأح��ارب 

يوميًا  ج�سدي،  من  جديدة  اأج��زاء  على  ي�ستويل 

اأ�ست�سلم واأبحث عن البقايا.

بلحظة  يرتبط  أن  يمكن  اليوم  العربي  الواقع  هل   ••
شعرية في ظل سطوة موجة الشعر المباشر بتعبيركم 
وهل  العربية؟  الشعوب  عرفته  الذي  الحراك  عقب 
عن  الكشف  في  العاري  الحنين  بعد  الصمت  أسعفك 

رؤيتك للعالم والوجود؟ 

يف رواية اجلحيم لهرني باربو�ش، ي�سكن البطل 

غرفة باأحد الفنادق، على احلائط الداخلي للغرفة 

لوحة معلقة، يتاأملها البطل، وبعد اأن تثري ف�سوله، 

يحركها، فيكت�سف اأنها تخفي ثقبًا مفتوحًا على 

ال�ساعر  النزلء،  عليها  يتعاقب  جم��اورة  غرفة 

بالغياب  ويعذبني  الوقت،  اأغلب  ي�سكنني  الذي 

يختبئ يف  هذا  ال�ساعر  اأي�سًا،  الوقت  اأغلب  عني 

كل اأحيانه حتت ثياب رجل ثقب احلائط، ال�ساعر 

الذي ي�سكنني يزعم اأنه رجل الغرفة املجاورة، هو 

املجاورة  فالغرفة  احلائط،  ثقب  رجل  بالتاأكيد 

منذ زمن احلراك الذي تذكرينه، امتالأت بالع�سكر، 

اجلرنال  لعله  كبريهم،  ي�ستند  الأحيان  واأغلب 

اأرغب  كنت  الثقب،  فيغلق  بج�سده  ي�ستند  الأول، 

يف اأن اأت�سوره فعل ذلك دون ق�سد، ولكن عمله 

طوال حياته كاأحد الع�س�ش اأجربين على افرتا�ش 

اأنه ق�سد حجب الروؤية، كما اأجربين على افرتا�ش 

اأنه قد ينتقل اإىل غرفة ثقب احلائط بق�سد حجب 

الروؤيا.

الشعرية نزوعا نحو  القارئ في تجربتك  يلمس   ••
مجهرية في الوصف الشعري الذي يكاد يدخلنا في 
إحساسات  تصوير  مستوى  على  االستثنائي  قلب 
هل  اللغة؟  بوساطة  عليها  القبض  نستطيع  قلما 
المضمر  مساحات  قول  في  الشعرية  اللغة  أسعفتك 
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في شخصية الشاعر؟ 

الوجود،  اأول  هي  اللغة  اأن  اأت�سور  اأحيانًا  اأكاد   

احليوانات  الأخ��رى  الكائنات  انوجدت  بعدها 

الكائنات  ولأن��ه��ا  وال��ف��را���ش،  والطري  والنبات 

النطق  وعن  اللغة  ثقل  الأخرى عجزت عن حمل 

كان  اآدم  اأن  اأت�سور  اأك��اد  الإن�سان،  ج��د 
ُ
و بها، 

اللغة  اأ�سبحت  بوجوده  ال��ذي  الكلمة،  الإن�سان 

بيت العامل، واأ�سبح الإن�سان كبري خدم هذا البيت 

يفه، وملا يف غفلة ن�سي الإن�سان �رش وجوده 
ّ
وعر

ولي�ش  اللغة  �سيد  اأنه  اعتقد   ،
ّ

وتكرب اأنفه  ورفع 

ال��رواة،  وظهر  ال�سعراء،  ظهر  اآن���ذاك،  خادمها، 

بال�سماع  والأخريون  والإن�ساء،  بالقول  الأولون 

كان  رمبا  املخل�سني،  خدمها  ليظلوا  والإن�ساد، 

اأبي وهو اأحد هوؤلء اخلدم رغم مروياته القليلة، 

ل يطمئن اإىل معرفته بال�سيء، اأي �سيء، اإل بعد 

اأدركوا  من  هم  فقط  املحظوظون  با�سمه،  النطق 

اأزمنة كان فيها ال�سيء ل يفارق ا�سمه، اأبي اأدرك 

وعا�ش  اإليها  انتقل  ورمبا  الأزمنة،  هذه  طرف 

ال�سيء  بني  امل�سافة  ات�سعت  بعد  فيما  فيها، 

يلتحم  التي  اللحظة  اأ�سبحت  اأن  اإىل حد  وا�سمه، 

هي  عداهما  عما  غافالن  عاريان  ج�سدان  فيها 

بع�ش  اأن  والغريب  امل�سافة،  تلغي  التي  اللحظة 

اأن نقب�ش عليه باللغة، نقب�ش عليه  ما ل نحب 

ملاذا  نف�سي،  واأ�ساأل  اأنتبه  فجاأة  اإنني  بظاللها، 

الوقت،  ظل  احللم  الأوىل،  دواويني  اأحد  �سميت 

احللم ظل امل�سافة.

•• بالعودة إلى سيرتك »متاهة اإلسكافي« التفاصيل 
الرغبة  مناطق  تالمس  أنها  درج��ة  إلى  جدا  قوية 
والمقدس والمدنس، واستطعت أن تجعل قارئك يجول 
عن  والكشف  الذاكرة،  في  المخفية  األقبية  في  معك 
سيرة الساللة ومتاهاتها خاصة في حديثك عن مبروك 
الشهم الذي صمت في وجه الخيانة. لماذا لم تجرب 
الرواية بعد على الرغم من قوة السرد والحكي في هذا 
النص، وفي تجربتك الشعرية بعامة؟ هل تخيفك خيانة 

الشعر على حساب أجناس أدبية أخرى؟

اأو   لعلني اأحرتف خيانة ال�سعر، �سواء بقراءاتي، 

بكتاباتي، �سبق يل اأن اعرتفت باأنني اأقراأ الرواية 

لأكتب ال�سعر، و�سبق يل اأي�سًا الإقرار باأنني اأكتب 

اأحبه، وثانيًا لأجعل منه وقوداً  اأوًل لأنني  النرث 

اأتل�س�ش  الرواية  اأق��راأ  عندما  ال�سعر،  اإىل  حلنني 

تفا�سيل  على  الآخرين،  حيوات  تفا�سيل  على 

العاملني اخلارجي والداخلي، لكن ال�سعر يجربين 

موجاته  اأن  �سحيح  التفا�سيل،  من  الهرب  على 

الأحمر  من  دمه،  لون  تغيري  اإىل  تنزع  الأخ��رية 

التفا�سيل،  اأحمر  اخلفيف،  الأحمر  اإىل  القاين، 

ومع ذلك تظل تفا�سيل ال�سعر جوهرانية اأكرث من 

طفولتي،  منذ  �سدقت  ولعلني  الرواية،  تفا�سيل 

اأن حكي احلكايات ينقذ من املوت، �سدقت لأن 

اأي�سًا  �سدقت  ولعلني  تطاردين،  كانت  �سهرزاد 

املتنبي  لأن  �سدقت  املوت،  من  يدين  ال�سعر  اأن 

وال�سعراء  ونريودا  اليمن  وو�ساح  القي�ش  وامرئ 

اأتعب  وعندما  يطاردونني،  كانوا  الرومان�سيون 

اأكت�سف اأن ال�سعر لي�ش ا�سرتاحة املحارب، ال�سعر 
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يف  اأوغلنا  كلما  اأننا  حتى  ذات��ه��ا،  احل��رب  هو 

بع�سنا  عنا،  وابتعد  بنا  ال�سعر  ترفق  كلما  العمر 

الوقوع  �سعر  ابتعاده، فيكتب  اإىل دللة  ينتبه  ل 

الروايات  البائ�سة،  النهايات  �سعر  الهدنة،  يف 

مباء  مغ�سولة  �سبطتها  اأحببتها،  التي  العظيمة 

وع�سقت  �سارتر  على  كامو  ف�سلت  لذلك  ال�سعر، 

تول�ستوي،  على  دو�ستويف�سكي  وف�سلت  �سيمون، 

اأولد  على  واحلرافي�ش  جوركي،  على  وت�سيكوف 

ف�سلت  الأخ��ري  ومن  املحرم،  وع�سقت  حارتنا، 

قلبي على عقلي، لأن الأول كان ميدان حروبي، 

ال�سخ�ش  ي�سبح  ه��ذا  وب�سبب  تقريبًا،  اأغلبها 

لنف�سي  قلت  يوم  ذات  اأحمق،  فاأ�سبحت  اأحمق، 

كتابة  لي�ش  هي�سه،  هريمان  من  اأتعلم  اأن  اأمتنى 

اأريد  الأ�سود، كنت  ال�سحر  الروايات، ولكن كتابة 

اأن  تخيلت  ال�سحر،  هذا  يف  �سعري  بذور  اأنقع  اأن 

اأحالمي بعد ذلك لن تكون حمدودة، ورمبا ي�سمح 

جدران  على  معه  اأر�سم  باأن  هي�سه  هريمان  يل 

قطاراً  اأر�سم  حديدي،  خط  ي�سقها  غابة  زنزانته 

يخرتق الغابة، وبعد قليل اأ�سعد اإليه، واأخرج من 

املكان الذي يحكمه الع�سكر.

•• أال تخشى من أن يهيمن السرد على شعرك؟ أم أن 
الشعر يمكن يتعايش مع السرد في نصوصك؟

كتابته،  اأح��ب  ال��ذي  ال�رشد  اأحمي  اأنني  اأظ��ن   

ت�سبهني،  التي  ال�����رشود  ق��راءة  على  باإحلاحي 

واخ��رتاع  ال��ت��وراة،  اأج��ده��ا يف  ال��ع��امل  فطفولة 

الإ�سابة  ون�سوة  ج��ربان،  عند  اأج��ده  العاطفة 

النرث  و�سعرية  الرافعي،  كتب  بع�ش  يف  اأجدها 

اأج��ده��ا م��ن ن��رث �سعيد ع��ق��ل، واأن�����س��ي احل��اج، 

والنقالب على الأ�سول، النقالب الناعم الدامي 

وزن  دون  من  والطرب  اأدوني�ش،  نرث  يف  اأج��ده 

عدوانيتها  اللغة،  وعدوانية  النفري،  مواقف  يف 

اأجدها عند املازين،  ال�سافية والطازجة والقلقة 

ال�سعر  على  النرث  وانت�سار  عبود،  مارون  وعند 

اأنني  اأي�سًا  واأظ��ن  دروي�ش،  حممود  عند  اأج��ده 

ت�سمحون  اأكتبه، هل  اأن  اأحب  الذي  ال�رشد  اأحمي 

اأنني  اأظن  اأحمي �رشودي، �ساأقولها،  اأقول  اأن  يل 

اأحيانًا  اختاره  ال��ذي  بال�سكل  ���رشودي  اأحمي 

كاأنها  كاملة  �سطور  يف  اأكتبها  كاأن  لق�سائدي، 

جداً،  خافتًا  ال��وزن  اأجعل  ك��اأن  نرثية،  مقالت 

اأن  اأجد  كاأن  عدم وجوده،  ي�سبه  اأن وجوده  حلد 

اأفكاري، واأن تغت�سل  اأعلى قامة من  تكون لغتي 

اإحاطتي ملا  واأن ت�سبح  العاطفي،  العرق  وتزيل 

اأكتب عنه مدعاة لل�سكوك، مدعاة لإمكانية اإعادة 

اإعالن  اأر�ش  لي�ش  ال�سعر،  مثل  فال�رشد  التاأليف 

البحث  اأر�ش  اإنه  اإ�ساعتها،  اأر�ش  لي�ش  احلقيقة، 

لذلك  احلقيقة،  عن  الباحث  اأر���ش  احلقيقة،  عن 

الذين  كتبه  ما  دات 
ّ
م�سو  

رَّ
يدي بني  تقع  اأن  اأحب 

ذكرتهم، اأو كتاباتهم الثانية ملا �سبق اأن كتبوه، 

ما  غالبًا  التي  الختالفات  اأتاأمل  �سوف  عندها 

تقودين اإىل الده�سة، عندها �سوف اأتو�ساأ بالنور 

اأقدم  اأن  اأحدهم  زعم  لو  حتى  للظالم،  واأ�سلي 

اأجدادي مل يكن ن�رشاً اأو ذكر حمام، كان خفا�سًا، 

واأنني �سبيهه.
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والسيرية  الشعرية  تجربتك  في  المرأة  تحضر   ••
ديوانك  أنك وسمتها في  برؤى جمالية متعددة، غير 
على  الهوية  بمجهولة  العاري«  »الحنين  األخير 
اإلسكافي«.  »متاهة  في  رأسها  غطاء  كشف  رغم 
»الحنين  في  الهوية  محو  على  اإلص��رار  هذا  لماذا 
الجسد في »متاهة  العاري« والكشف عن تضاريس 
هذا  إلى  الجسد  من  يخاف  الشعر  هل  اإلسكافي«؟ 

الحد؟ أم ان تخييله يخضع لكثافة قصيدة النثر؟

التحديد  يخاف  ال�سعر  اجل�سد،  يخاف  ل  ال�سعر 

والتعيني، واحلنني العاري كتبته يف ج�سدي امراأة 

فلقد كتبها بع�ش  الإ�سكايف،  اأما متاهة  واحدة، 

�سغلتني  العاري  احلنني  ام��راأة  ون�سوة  فتيات 

ون�ساء  متطر،  �سوف  غيمة  كاأنها  و�ساغلتني 

اآباراً وبحريات،  متاهة الإ�سكايف كّن يف الغالب 

م�سكونات  كلهن  املتاهة  ون�ساء  احلنني  ام��راأة 

وجهي  عن  اأبحث  كنت  وجوههن  يف  ب��امل��اء، 

ال�سفر  اإىل  يدعونا  الذي  املاء  ال�سايف،  املاء  يف 

ر 
ّ
وال�سباحة، املاء الذي يدعونا اإىل الدن�ش لنتطه

مغ�سولة  كثافة  راأي��ي  يف  الق�سيدة  كثافة  ب��ه، 

دائمًا، لذلك هي ل ترتهن ب�سكل الق�سيدة، كثافة 

النرث  ق�سائد  يف  طواعية  اأكرث  لي�ست  الق�سيدة 

عنها يف ق�سائد الوزن، كثافة الق�سيدة تظهر اأو 

ال�سعرية، ح�سب مكابدات  اللحظة  حتتجب ح�سب 

اللحظة ال�سعرية واأحوالها، ل اأحب اأن اأ�سنع من 

�سعري، م�سافة بني ال�سكلني، وزن ونرث، فامل�سافة 

ق�سيدتي،  اأمتنى  هكذا  فقط،  �سوتية  تكون  رمبا 

روؤيا  معنى،  اأمتناها  مما  اأك��رث  �سوتًا  اأمتناها 

اأكرث مما اأمتناها روؤية، قليلون ذهبوا بالق�سيدة 

حق  للقارئ  وتركوا  ال�سوت،  حدود  بعد  ما  اإىل 

تنمو  الق�سيدة  �سجرة  خلقه،  حق  املعنى،  اإيجاد 

غالبًا دون اأن تنتظر رغبة �ساحبها، خا�سة اإذا 

اأ�رشع  فال�سوت  �سوت،  ق�سيدة  الق�سيدة  كانت 

من اندفاع ال�ساعر، ال�سوت ي�سبقه، ال�سوت يفتح 

الروؤيا، من احلنني العاري هوية مزدوجة هوية 

اأحدهما املكان املكان، والآخر املكان  مكانني، 

اإقامتي،  مكان  كان  اأولهما  اأن  ت�سادف  احللم، 

والثاين كان مكان حتليقي، منذ اأكرث من عقدين، 

املكان،  جماليات  على  غ��ريي  وعكف  عكفت 

املوؤلف غا�ستون با�سالر، والو�سيط غالبًا ل اأذكر 

الفاعل،  املكان  عرفنا  الكتاب  ب�سبب  هل  الآن، 

عماًل  لي�ش  اخليال  اأن  ا�ستنتجنا   عرفناه  وملا 

ابتكار �سورة جديدة  اأجل  الواقع من  على مادة 

الذي  من  اآخ��ر،  واق��ع  اخليال  اأن  ا�ستنتجنا  له، 

قالها قبلنا، اخليال واقع اآخر، من احلنني العاري 

الإ�سكايف  متاهة  ومن  نف�سها،  اأن  تريد  ام��راأة 

اإرادة  اأرى نف�سي يف احلنني  باأن  اأغرينني  ن�سوة 

اإرادة  املتاهة  يف  ا�ستطاعتي،  ح�سب  اأرق�ش  اأن 

نف�سي،  وجدت  كاأنني  خيايل،  ح�سب  اأرق�ش  اأن 

كاأنني اأ�سبحت حجر الزاوية.

للمشهد  المتتبعين  من  واحدا  بوصفك  تنظر  كيف   ••
األدب  في  الجمالي  السؤال  حضور  العربي  الثقافي 
الجديدة  الحساسيات  تقليعات  أسعفته  وهل  العربي؟ 
في الكتابة في فتحه على واقع إبداعي آخر؟ أم أنه ال 
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يزال يرتكن إلى الجاهز؟ 

 اأحد �سعراء جيلي على الرغم من اأنه كان الأ�سغر 

�سنًا، والأنقى �رشيرة، اإل اأنه �سبقنا، كنا يف اأوائل 

اإىل  �سبقنا  ال�ستينيات،  اأواخر  رمبا  ال�سبعينيات، 

ال�سعر، و�سبقنا اإىل ن�رشه يف جمالت اأ�رشف عليها 

حممد عفيفي مطر اأو فارق عبد القادر اأو �سواهما، 

يف  املخبوء  ي�سطادان  ملقاطني  كانتا  ي��داه 

الطبيعة، ولغته واإيقاعاته كانتا �سبيهتني بزمننا 

ق�سائدنا  بني  ق�سائده  تكاد  بل  ابتداأنا،  حلظة 

تكن  مل  الزمن،  هذا  �سورة  تكون  تكاد  جميعًا، 

�ستوؤدي  زمنه  مع  تطابقه  حماولت  اأن  نت�سور 

اإىل تراجع خياله و�سحوب ق�سائده، عندما �سئلت 

لزمنه  اإخال�سه  �سحية  اأنه  يف  فكرت  ذلك،  عن 

التاريخي، زمن نتيجة احلائط، بدًل من اإخال�سه 

لزمن ال�سعر، الزمن الذي نعجز دائمًا عن تعريفه، 

وراء كل مظاهره  والدائم  الدائب  �سعيه  وتذكرت 

ي�ستبدل  مظاهرة  كل  عقب  كان  جديدة،  �سعرية 

على  ق�سيدته  حمل  اأظنه  املظاهرة،  ثوب  بثوبه 

اأ�سنع  �سوف  فينا،  وهتف  كامريا،  مثل  كتفه 

يتحرك  الزمن  فينا،  هتف  الزمن،  فوتوغرافات 

من  حرمته  للثبات  كراهيته  الثبات،  اأكره  واأنا 

الإح�سا�ش باأن روحه تتناثر، واأن زمنه اخلا�ش 

ي�سيع فيما امتالأت خزانة دواوينه بفتات اأزمنة 

الآخرين، مل يقنع با�ستبداله الدائم لعمود خيمته 

وبنطلونه وقمي�سه ومالب�سه الداخلية وحبيباته، 

كان اأي�سًا ي�ستبدل قلبه وعقله، على اأمل اأن يظل 

اعتقد  هكذا  عليه،  مرت  زمن  قطعة  لآخ��ر  وفيًا 

الأزمنة  عاقبته  اأن  اإىل  الأزم��ن��ة،  يخرتق  اأن��ه 

اأمثولة �ساحبي القدمي ما زالت  وان�رشفت عنه، 

احلداثة،  اأمثولة  يظنها  والبع�ش  كثرياً،  تتكرر 

القليلون  الأمثولة املتنبي كما يزعم  فيما ميكن 

حداثة،  لكل  متثياًل  الأك��رث  الأمثولة  تكون  اأن 

املتنبي الذي كتب داخل �سكل ل يعرف �سواه، هو 

وال�رشيان  الأزمنة  اخرتاق  �رش  امتلك  الذي  ذاته 

اإدري�ش،  ويو�سف  حمفوظ  جنيب  اأن  حتى  فيها، 

اإل  ن�سو�سه،  �ساعت  وكالهما  م��ات،  وكالهما 

الت�سق مبكانه وحفر حتته بحثًا  الذي  الأول  اأن 

هو  املكان  ال�سوفيني،  مع  وق��ال  الأ���رشار،  عن 

مثل  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  كان  املكانة، 

�سم�ش نورها بعيد، اأيامها كنا نلهث وراء اإدري�ش 

فقط،  زمنه  بزيت  قلمه  تزييت  على  اأ���رش  ال��ذي 

كانت �سم�سه لهبة جداً، وملا انق�سى ن�سف قرن، 

اأ�سبح بع�سنا يعرتف بعطانة �سم�ش اإدري�ش فيما 

اأو  اأمامك  مت�سي  اأن  على  قادرة  جنيب  اأ�سبحت 

خلفك، اإنها �سم�ش بي�ساء.

نظرك  في  اليوم  المصرية  الثقافة  تحتاج  إالم   ••
لتستعيد مركزيتها؟ وهل أنت مطمئن إلى ما كتبته إلى 

حد اآلن؟ 

التي  اجلماعة  اأ���س��وات،  جماعة  يف  ب��داأن��ا   

اأ�س�سناها اأواخر ال�سبعينيات، كنا خم�سة �سعراء 

وخ�سونة  اأ�سواتنا،  بخ�سونة  فرحني  مبتدئني 

نتكئ  اأن  يجب  ما  عرفنا  اأننا  عينا 
ّ
اد اأقوالنا، 

وكنا  م�رشيني،  بكوننا  فخورين  كنا  عليه، 
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التحديد 

والتعيني



الكثرية،  العربية  اللغات  بني  منايز  اأن  نحاول 

العربية  لغتنا  ونقول  علماء  كاأننا  ونت�سدق 

العربية  اللغة  اأن نقول  لي�سهل علينا  امل�رشية، 

والثنتان  ال�سامية،  العربية  واللغة  العراقية، 

ال�سعر  لغتا  امل�����رشي��ني،  غ��ري  ع��رف  يف  هما 

كنا  العامية،  نق�سد  نكن  مل  بالطبع  اآن���ذاك، 

نق�سد الف�سحى، اأيامها بحثنا عن اآباء، وزعمنا 

اأننا  وزعمنا  اأعداء،  عن  وبحثنا  اأبناوؤهم،  اأننا 

اأمني  اإىل  من�سوبًا  كالمًا  ورددن���ا  �سنقتلهم، 

روؤيتنا  ندعم  كنا  كتابه،  نقراأ  اأن  قبل  اخلويل 

وعكفنا  لنعرف،  قها 
ّ
نعم نكن  ومل  لنحارب، 

تلك  واآملتنا كثرياً  اأنه مييزنا،  اعتقدنا  ما  على 

عي اأن ال�سعر يف العراق 
ّ
اليافطة التي ما زالت تد

ال�سلطات  وكرهنا  م�رش،  يف  والرواية  وال�سام 

وال�سادات  النا�رش  عبد  منذ  تناوبتنا  التي 

البديلة  ال�سلطة  وكرهنا  الع�سكر،  �سلطات  لأنها 

قلنا  الدين،  �سلطة  ر�سوخها،  ب�سبب  املحتملة 

لأنف�سنا، كالهما �سمويل وم�ستبد و�سيق الأفق، 

يعرتف  ول  ومغزاه،  الإن�سان  معنى  يعرف  ول 

الوطن  الع�سكر ي�ستبدون با�سم  اآخر،  باأن هناك 

والدين  الأر���ش،  اأ�سحاب  اأ�سحابه،  وكاأنهم 

اأ�سحاب  اأ�سحابه،  وكاأنهم  اهلل،  با�سم  ي�ستبد 

ال�سماء، وامل�ساحة الفارغة بني الأر�ش وال�سماء 

ظلت توؤكد غياب النخبة، كنا يتامى، ل نبحث 

�سادفنا  هوية،  بطاقة  عن  نبحث  بل  اأب،  عن 

ولطفي  ال�سعيد  رفعت  ي�سار  الر�سمي،  الي�سار 

اخلويل ومراد وهبه وحممود العامل، فنفرنا منه 

خ�سية العدوى، كنا بعيدين بالطبع عن الي�سار 

الت�سمية  لأن  اأعتذر  النا�رشي،  الي�سار  الرخو، 

خاطئة، اأيامها ا�ستوقفت �سورة تروت�سكي حتت 

اأحدهما،  كنت  منا،  اثنني  الدائمة  الثورة  �سعار 

اأحببت فريدا كاهلو  اأنني  اأذكر  اأنت�سب  اأن  دون 

�سديقة  كانت  لأنها  لوحاتها  اأرى  اأن  قبل 

تروك�سكي، اأ�سعلنا النار يف قلوبنا، لكن الع�سكر 

وتنا�سلوا  جتاهلونا  باأنف�سهم،  م�سغولني  كانوا 

ياأتي  ك��ان  ق��دمي  ع�سكر  ك��ل  وخ��ل��ف  حولنا، 

واأ�سد  تفريطًا  واأك��رث  قامة  اأق�رش  جديد  ع�سكر 

وحتت  الأقزام،  بحيل  فاجاأونا  حتى  ا�ستبداداً، 

بد  ل  عبئًا  الثقافة  اأ�سبحت  اجلديدة  مظلتهم 

من تهمي�سه جداً، تهمي�سه بر�سم املحو والإزالة، 

ميكن اأن نعرتف الآن باأن م�رش اأ�سبحت بغري 

ثقافة ر�سمية، فبعد اأن ا�ستعان الع�سكر الأوائل 

باخلرباء �رشط تروي�سهم، قرر الع�سكر الأواخر 

نعرتف  اأن  ميكن  التقارير،  بكتاب  ال�ستعانة 

ر�سمية  غري  ثقافة  بدون  اأي�سًا  م�رش  اأن  الآن 

ماأمت  من  الآن  م�رش  املناه�سة،  على  ق��ادرة 

وواثقني  مطمئنني  غري  جميعًا  يجعلنا  ثقايف 

فيما كتبناه وما نكتبه وما �سوف نكتبه، لكننا 

ما زلنا نكتب، كاأننا الرجال اجلوف، كاأننا اأولد 

اأولد  يكونوا  اأن  الراغبني  غري  اجلوف،  احلرام 

حالل، يف نظرنا ويف نظرهم نحن اخلونة، ويف  

نظرنا ويف نظرهم هم اأ�سحاب البلد.
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عندَما �أدخل بيتي.. �أغلق عن �لَعامِل �صورة �ل�صاعرة 

و�أرتدي قّبعًة ال يعرفها �إال من يقا�صِمني �صقف بيتي

عائشة السيفي
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باكرا  تنتوي  وكانت  ق�سي،  مكاٍن  يف  نبتت 

جمايل  مقرتٍح  اإىل  العام  ال�سياق  عن  اخلروج 

من  رافقها  الذي  العارم  القلق  رغم  يخ�سها، 

جتاه  ج��ادة  خطوٍة  كل  اإزاء  املجتمع  هذيان 

الأ�سماء  ت�ساقطت  ف�سيئا  �سيئا  ولكن،  ال�سعر. 

وراءه��ا،  كاملة  حياة  ق�ست  التي  امُل�ستعارة 

باأّن  لنا  لتقول  ال�سيفي،  عائ�سة  ذاُت  وتك�سفت 

ال�سعر لي�ش نزوة عابرة. تكتب املقال باملخالب، 

وال�َسفاَفة  احَلاملة  وح 
ّ
بالر ال�سعر  تكتب  بينما 

بني  عا�ست  الذي  املكان  اأ�سُطورة  �سكلت  وقد   .

حى من ذاكرتها.. 
ُ

حكاياته وخرافاته، اأَثرا ل مي

والغمو�ش  �ش 
ّ

والتوج واخليال  اخَلوف  �سّكلت 

ال�سيفي  عائ�سة  ها.  ن�سو�سِ يف  حتتاجُه  الذي 

وكّل   
ّ

ال�سعري ال�ّسكل  اعاِت 
َ
ب�رش ًة 

ّ
معني لي�ست 

الآخر،  ة 
ّ
�سعري اإنَكار  احبُه من 

َ
ت�س التي  ى 

ّ
احُلم

ا 
َ
ها بالطريقة التي حتب، وعندم

ّ
فهي تكتب ن�س

ة ال�ّساعرة 
َ
ور

ُ
تدخُل اإىل بيتها، ُتغلُق عِن الَعامِل �س

ديدة ل يعرفها اإل من 
َ

عَة ج
ّ
والَكاتبة وترَتدي قب

يقا�سمها ت�سوراٍت جاهزة عن الأمومة وال�ِسعر. 

تريد اأن تكون لها حديقٌة تعتني بَها، و�سِديقات 

ة، واأطَفال للقهقهِة والَكثري من 
َ
حِك والنميم لل�سّ

ال�سعر  بقدرة  البال  م�سغولة  وهي  ان،  الأح�سَ

ِة 
َ
وجتلي لالأ�سياِء  ة 

رَّ
العادي احَلاَلة  اقتَنا�ِش  على 

 
َ
اء

َ
ال�ّسعر يجَعُل  الذي  الأمر  املتلقي،  اُه 

َ
ير ل  ما 

اأن  لل�ّسعر..  تريُدُه  ما  وه��َذا  ائ��ني 
َ
ور اِدين 

ّ
�سي

 مبقُدوِر 
َ

ايا التي لي�ش
َ
يك�ِسَف لهَذا امُلجتمع الزو

عّدة  لها  �سدر  ال�ّساعر.  اإل  ا�ستنطاقَها  اأح��ٍد 

دواوين �سعرية: »البحر يبدل قم�سانه«، »اأحالم 

 اأبي«. 
ُّ
البنت العا�رشة«، »ل اأحب

مفروشة  تكن  لم  السيفي  عائشة  بدايات  أّن  ندرُك   ••
المجتمعية  الهذيانات  من  الكثير  فهنالك  غالبا.  بالورد 
يمكن أن ُتصاحب امرأة نبتت في مكان قصي، وتنتوي 
إلى  العام  السياق  عن  الخروج  تنتوي  الشعر؟  قول 

مقترح جمالي خاص قّلما يتم الترحيب به؟ 

ال�ّسعَراُء �سّياِدون

يقتن�صون �حَلاَلة �لعاديَّة للأ�صياء وي�صيئون  

ما ال يَر�ُه �ملُتلقي 

حاورتها: هدى حمد  

عائ�سة �ل�سيفي :   



على  عالماتِها  ترَكْت  ة  �ساقرَّ رحَلًة  َكانْت  لقْد   -

البَدايات. لقُد حتّدثُت عن هذا  َظهري وعلى ذاِكرة 

ة .لكْن َدعيني اأ�ساِركِك حلَظَة قلٍق 
ّ
الأمر يف غرِي مر

ا 
رَّ

حَلة لرمب
ّ
الر ا بداأُت 

َ
اأعي�سَها عندم ة كنُت  متَناق�سَ

ُد �ساعرٌة ما )ت�سّق طريَق معار؟؟؟؟ الأوىَل الآن(  جَتِ

اأح�سُد  كنُت  ا 
َ
فيم اأقولُه.  ما  يف  الَعزاِء  من  القليل 

ائز امل�سابَقات التي كّنا نالحقَها اآنئٍذ 
َ
 من جو

َ
الكثري

يف الوقِت 
َ
 �سيٍء اآخر، و

ّ
من اأجِل امَلاِل اأكرَث من اأي

ة ال�سّن اأن حَتَتفَل كما 
َ
الذي كاَن على �ساعرٍة �سغري

ة 
َ
قلٍق عارم اِت 

َ
نوب اأدخُل يف  ، كنُت  يليُق بفوزها 

 »
ّ
املجتمعي »الهذيان  رَكان 

ُ
ب انفجار  انتَظار  يف 

يف  حف 
ّ

ال�س يف  تي 
َ
و�سور ا�سمي   

ُ
ين�رش ا 

َ
عندم

ة كنُت اأن�َسِغُل 
َ
 كّل م�سابَقة اأو اأم�سي

َ
وِم التايل. مع

َ
الي

ذلَك  حدث. كاَن 
َ
�سي ما  اقِب 

َ
بطوَفاِن خويِف من عو

التي  ة 
َ
البهج حلَظات  لكّل  ومبدداً  وقامتًا  خميفًا 

ها.
ّ
يحّق يل اأْن اأحب

ة، ابَنة �سيخ الّدين اأْن 
ّ
كيَف ميكُن لتلِك البنِت القروي

. كيَف 
ّ
ق�سيَدًة عن احلب لتقراأَ  اجُلمهور  اأمام  تقَف 

يف  يناديِه  اأن  الَعكر  امل��اِء  يف  دين 
ّ
املت�سي لأح��ِد 

ة«؟
َ
جمِل�ِش القبيلِة ِب�«اأِب ال�ساعر

�سبُه امَلوَت بعَد ن�رش 
ُ
 ب�سيٍء ي

ُ
 كيَف كنُت اأ�سعر

ُ
اأذكر

ٍة 
َ
 م�سابقٍة اأفوز بها اأو ن�رش تغطيٍة لأم�سي

ّ
نتائج اأي

�ساركُت فيها. 

وا 
ُ
ن�رش

َ
ي ل  كي  فحاِت 

ّ
ال�س  

ْ
حم��رري اإىل  ُل 

رَّ
اأتو�س

ُف عنَها.  تتك�سرَّ
ُ
 بداأِت احُلجب

ْ
 التي

ْ
ورتي

ُ
�س

ى واأنا يف طريِقي 
ّ
 باخَلدِر واحلم

ُ
اب

َ
كيَف كنُت اأ�س

مًة باأ�سئلٍة اأقّلها حدًة اإْن  من م�سَقط اإىل نزوى مه�سرَّ

كنُت �ساأُعود اإىل م�سَقط بخري جمدداً اأم اأّن اأمراً ما 

كارثيًا كاَن �سيحدث. لقْد كنُت م�ستعّدًة لالأ�سواأ.

كثرياً  �ساندتني   
ْ
-التي لعائلتي  �سادمًا  كاَن  لقْد 

ْت 
َ
لي�س اأّنها  ة 

َ
لوا فكر

ّ
يتقب اأْن  ا�سل. 

َ
اأو اأْن  اأمٍد-  بعَد 

ة 
ّ
متي يف كّل مر

َ
لوا تَزايد حّدة مقاو

ّ
ْة. اأن يتقب

َ
نزو

 .
رَّ
علي  

ّ
املجتمعي اخلَناِق  ت�سييق  حّدة  فيها  تزداُد 

تلِك  ِة 
رَّ
بطبيعي نف�سِه  الوقِت  يف  اعيًة 

َ
و كنُت  وُق��ْد 

ُه اهلل- ابُن 
َ
اأّن اأبي –رحم املرحَلة. لقْد كنُت اأدرُك 

يتخّطى  ال��ذي  الُعمِر  لفارِق  واعيًة  وكنُت  جيلِه 

اّف 
َ
حو من   

َ
اخُل��روج اأّن  اأدرُك  وكنُت  ق��رٍن.  ن�سَف 

 
َ
عليِه وهو يُكوُن  فكيَف   

ّ
�سهاًل علي يكْن  مْل  الإَطاِر 

انني؟
َ
ابُن الثم

يف  اأ�سخا�ٍش  لول  لأجُن��و  اأك��ْن  مل  فاإّنني  ذلَك   
َ
مع

ًة يف وجِه الّطوفان. لقْد كانوا 
َ
 كاُنوا �سخر

ْ
عائلتي

 حالًة موؤقَتة. واأّن ا�ستباِكي 
َ

 لي�ش
َ
مدرِكني اأّن الأمر

ة يحّق يْل اأن 
رَّ
 حري

َ
بهذا الَقدر –اجلديد عليِهم- ُهو

اأخَتارها.

عارِكي تلَك تاأخُذ اأ�سَكاًل خمتلفة. معرَكة 
َ
وقْد بدْت م

اِب عْن 
َ
ة وك�سِف احِلج

رَّ
الَذاِت يف الوُقوِف على املن�س

 
ّ
ثم ب، 

ُ
ج

ُ
ح خلَف  م�ستَعارة  اء 

َ
باأ�سم ق�سيتَها  اٍة 

َ
حي

ِع واأنِت 
ُّ
 تاأخُذ يف التو�س

ْ
معاركِك مع الآخرين التي

اهري.
َ
ة اجلم

َ
 ا�سِمِك يف ذاكر

َ
ا�سلنَي حفر

َ
تو

حمرِتفًة  كنُت  لقْد  تبَعات.  بال  ي��اأِت  مْل  ذل��َك  لكنرَّ 

ة 
رَّ
الداخلي اراتي 

َ
بانهي اأحتِفَظ  اأْن  ة. 

ّ
القو اّدعاء  يف 

ة التي حلرَّت 
رَّ
حل املجتمعي

ّ
 يف وجِه حالِة ال�س

ْ
لنْف�ِسي

ي اأحيانًا. على ن�سو�سِ

فيَها   
ُ
اأ�سعر كنُت   

ْ
التي ��ام 

ّ
الأي تلَك  داً 

ّ
جي اأذُكرها 

يل  ن�ٍش  على  هائلٍة  منيمٍة  حفَلة   
َ
اإث��ر ة  جثرَّ اأنني 

ْت على اإثرِه رُدوُد 
َ

ج
َ
قاٍل خر

َ
ة اأو م

ّ
اّتهم بالف�سائحي

 
َ
 كيَف كان َعلي اأن اأ�سع

ُ
ة. اأذكر اأفَعاٍل باأنياٍب حادرَّ

ق الطويلة 
َ
املاكياج على وجهي لأخِفي ليايل الأر

 
ُ
ة �سفراء واأنا اأفتح

َ
التي ع�سُتها. اأن اأرَتدي ابت�سام

 التي بلغتها 
ْ
 البيت الذي تنتظرين فيه عائلتي

َ
باب

 
ُ
ة على �رشيف. اأنظر

َ
ة امُلقام

رَّ
ة اجلماعي

َ
حفَلة النميم

 يحاولون اأن يتاأكُدوا اأّن ابنَتُهم 
ْ
اإىل وجوههم وهم

والالمبالة  حك  ال�سّ اأت�سّنع  واأن��ا  وكنُت  بخري. 

 �سوؤاِل اأمي القلِق: هل 
َ
 بعَظامي تتفّتت. واأمام

ُ
اأ�سعر

 كّل قوى الإنَكار 
َ
 اأْن اأ�ستجِمع

ّ
اأنِت بخري.. فاإّن علي

داخلي. كّل طاَقة اخَلدر داخلي لأقوَل اأنني بخري.

اراتي قوًة 
َ
ة يف اأوِج انك�س

رَّ
 بالقو

ْ
َك تَظاهري

َ
 لقْد تر

اراتي 
َ
خي  

َ
تربير اأي�سًا   

ْ
ُهم ا�سلوا 

َ
ليو عائلتي  لَدى 

لالآخرين. وقْد بَدا ذلَك غري عاِدٍل واأنا اأفّكر يف اأّنهم 

اراٍت اتخذُتها �سخ�سيًا 
َ
م�سطروَن اأحيانًا لتربيِر خي

را�سنَي  ِة 
َ
بال�رشور يُكوُنوا  مْل   

ْ
اأنهم رغم  لالآخريَن 

ما  لها. 
ّ
لتحم  

ْ
ظهري ة 

َ
الب

َ
ب�س موؤمننِي  ولِكْن  عنَها 
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كيَف ميكن 

لن�ص جريء 

اأن يخد�َص 

حَياَء جمتمٍع 

متنٍي!



ة 
رَّ
 و�سي

ْ
بو�ِسِعي اأن اأفعَل مبجتمٍع يعتقُد اأّن عائلتي

اِدها« 
َ
اراتي اأو ف�س

َ
وم�سوؤوَلة عن تربيِر »�سالِح خي

حّتى واأنا اأقُف على م�سارِف الثالثني؟

ة 
رَّ
�سحي اأين   

ُ
اأ�سعر ول  ة 

َ
ائ�س

َ
ي اأو  َطة 

َ
حمب ل�سُت  اأَنا 

ة 
َ
 حبي�س

ْ
ا�سلت. ال�ّسعور بال�سِطَهاد يجَعلني

َ
لأنني و

تي وم�َساعِري جَتاَه الآخرين. 
َ
ة واِحَدة يف نظر

َ
َزاوي

اأو  حنقِهم  اجرِتار  الآخرين.  اإغاَظِة  على  تك 
َ
مقِدر

 
ٌ
ار

َ
 بَذاتِه انت�س

َ
حب م�َساعِرهم للَعلن هو

َ
تهم ، �س

رَّ
حمب

ة 
رَّ
الربكاني اخَلاليا  هذِه  كّل   

َ
واأمام لل�ّسعر.   

ّ
حقيقي

حلة بهدوء 
ّ
ا�سَل الر

َ
ى اأن نو

َ
 اأمامَنا �سو

َ
النائمة لي�ش

 ولو بعَد حني.
ُ ّ
اٍن اأن �سيئًا ما �سيتغري

َ
واإمي

على  الحضور  وه��ج  السيفي  عائشة  أعطى  من   ••
يتماس  الذي  المقال  كتابة  أم  الشعر  المحلية..  الساحة 
مع الحياة اليومية للناس وهمومها؟ وكيف تتمكن من 

التوازن بينهما؟    

اأنا  ��ة.. 
َ
وا���س��ح ��ة 

َ
اإج��اب اأمنحِك  اأن  ميكنني  ل   -

ا 
َ
ازِن بينهم

َ
�سنيَعة الثنني.. واأعرِتُف اأّن خلُق التو

ة 
ّ
مهم ْت 

َ
لي�س  

ّ
الَعام ال�ساأِن  يف  ة 

َ
الِكَتاب �سعب..   

ٌ
اأمر

ة 
َ
احَلاملني. اأنِت تعرفنَي ذلك. عليِك اأن تُكوين قا�سي

ة 
َ
بني يف  ومّت�سقة  فكرتِك  يف  ة 

َ
ووا�سح ة 

ّ
وواقعي

وعليِك  مبَخالب.  اأحيانًا  تكتِبيِه  اأن  عليِك  مقالِك. 

داً باملتلقي والقارئ قبَل اأن تطلِقي 
ِّ
اأن تفّكري جي

 ذلَك كارثيًا على ذاِت 
ُ
مقالِك اإىل الَعلن. قْد يُكون اأثر

ابة 60 مقاًل، لكنني 
َ
ال�ّساعر. كتبُت يف 2011 قر

يُكوُن  ما  ى 
َ
اأن�س كدُت  لقْد  واحَدة.  اأكُتب ق�سيَدًة  مْل 

ة 
ّ
كارثي اأفّكر يف  واأنا  باخلوِف  �َسعرُت  وقْد  ال�ّسعر. 

وطاأتُه  يخفف  القِلُق   
َ
فطبِعي وح��ي. 

ُ
ر على  ذل��َك 

الُعمايّن  ال�سارَع  اأّن  اأعرُف  ال�ّسعر.   
َ
اأكتب اأن  كثرياً 

 
ْ
ا يكرتُث بعائ�َسة التي

َ
ة كم

َ
 ال�ساعر

َ
ل يكرتُث بذاتي

داً. الكثريوَن 
ّ
 ذلَك جي

ُ
ة واأنا اأفهم

ّ
اتُه اليومي

َ
 حي

ّ
مت�ش

واأّن  ة 
ّ
املهم ه��ذِه  ع��ْن  م�سوؤولة  اأنني  يعتقُدوَن 

. لقْد عربُت انهياراٍت 
ّ
طني

َ
 غري و

ٌ
التفريَط فيَها اأمر

ة 
َ
 لأّنك ككاتب

ّ
الَعام ال�ساأِن  ا كتبُت يف 

َ
ة عندم

َ
كثري

مَتار�سنَي النقَد من الّداخل الذي ل يعِني بال�رشورِة 

اأّنك �ستكتبنَي دائمًا ما يريُد القارئ اأن ي�سمَعه. اأنِت 

 ل يُكوُن مردودَها 
ْ
م�سوؤولٌة عن اإَثارة الأ�سئَلة التي

ل اإليِك.. ونقُدِك قد يُكون 
ّ
ا يخي

َ
ًا كم

َ
بال�رّشورِة ناعم

ائِه املقّد�سِة 
َ
اأي�سًا للمجتمع ، وركائزِه اأحيانًا واأ�سم

داماِت 
ّ

ال�س بع�ش  ترَكت  وقد  اء.. 
َ
احلمر وخطوطِه 

ها على ظهِري. كّلفتني �سَداقات واأدخلتني يف 
َ
اأثر

لت كثرياً: اإن كاَن ذلَك جمديًا؟ 
َ
ُعزَلة قامَتة. وت�ساء

اذا 
َ
اأن تكوَن حاّدًة هكذا فلم ة 

َ
الكَتاب اإن كاَن على 

وحي 
ُ
ا يكّلفني ذلَك ر

َ
 �سلوك طريقَها الوِعر بينم

ّ
علي

، وحلَظات طماأنينيتي؟

اأن  للَعامِل  اأري��ُد  ا 
ّ
عم دائمًا  اأت�ساءَل  كنُت  لكّنني 

 يف 
ٌ
 اأثر

ّ
ا ل يُعوُد لوجودي املادي

َ
يذُكرين بِه عندم

نواِت 
ّ
اة وقْد قاَدين ذلَك اإىل النكَفاِء يف ال�س

َ
هذِه احلي

 يحَتاج اإىل �سكينتِه واإىل 
ْ

الأخريِة على ال�ّسعر الذي

بَها َعامل املقاِل 
َ
وح احَلاملة وال�َسفاَفة التي ي�سح

ّ
الر

�سحبًا.

ًة يل. وملالذاِتي 
َ ال�ّسعِر منت�رشِ ة 

َ
كَتاب وا�سلُت  لقْد 

ة بحثًا عن 
َ
 اأفتقدَها يف اأ�سَفاري الكثري

ْ
الآمَنة التي

ال 
َ
الغت�س فيَها  اأعيُد  التي  املالذات  عي�سي.  ة 

َ
لقم

ة 
ّ
الي

َ
الراأ�سم م��ن 

ى التي تطبُق 
َ
الكرب

على  ��ه��ا 
ُ
خَم��اِل��ب

ة 
ّ
يومي تفا�سيَل 

اتي. 
َ
ة يف حي

َ
كثري

وم���������ْن ِخ�������الِل 

ا�ستطعُت  ال�ّسعر 

التخِفيف من حّدة 

الأف��َك��ار  عا�سفة 

داخلي.  ة 
َ
املزدحم

على  ي�ساِعدين  اإّنه 

��الِت 
َ

ح اد 
َ
ا�سِطي

عاَدة 
ّ
وال�س احلنِق 

وال����ت����َع����اُط����ف 

ة. 
َ
واخليب والوحَدة 

اإنهاكًا  اأكرَث   
َ

لي�ش

مْن األ جِنَد خمرجًا 

ل��ت�����رِشي��ب ن�����شٍ 
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اّف 
َ
 �سُقوٌط مْن حو

َ
ازه هو

َ
داخلٍي اإىل اخَلارج. احتج

َعاَن ما 
ُ

وحي التي �رش
ُ
رٍف اإىل عمٍق �سحيٍق يف ر

ُ
ج

ي  بتق�سِ ول  باملتلقي،  اأفّكر  ل  عر  ال�سِّ يف   تتاآكل. 

الذي   
ّ
ال��ذات��ي ار 

َ
بالنهم ولِكن  اأكتبُه  ما  ة 

ّ
�سح

اِة التي يعيُد 
َ
ارب احلي

َ
ة اإىل م�س

َ
يحملني دوَن اأجنح

ة. وقد 
ّ
ائبي

َ
ة عج

َ
ال�ّسعر اكت�سافها وت�سكيلَها يل بقدر

اأرَقام متابَعٍة كثيَفة   يل 
ُ
ل يبُدو ذلَك خياراً يجلب

 اأ�سُعر بالطماأنيَنة حنَي تُقوُل 
ْ
ولكّنُه كاٍف ليجعلني

عنَها  تخفُف  ائدي 
َ

ق�س اأّن  اَهقِتَها 
َ
مر يف  فتاٌة  يل 

وحَدتها.

•• أشار سيف الرحبي في كتابك المنشور برفقة مجلة 
نزوى »ال أحب أبي« إلى أّن إيقاعك  التفعيلي ال ُيقّيد 
قسر  عن  يبتعد  سعي  هناك  بل  والحلم،  الحرية  فضاء 
ُيعّول  أن  يمكن  الذي  ما  برأيك  القافية،  وإكراه  الوزن 
عليه في قصيدة التفعيلة لصناعة التحوالت في معمار 

النص، وفي ابتكار المفارقات أيضا؟  

اوز �سكَل 
َ
- األ تعتقِديَن يا هَدى اأّنُه اآَن الأواُن لنتج

ة 
ّ
التاريخي اخلالفات  ه��ذِه  كّل  ون��رتَك  الق�سيَدة 

ونكرَتِث للن�ِش بعيداً عن الأحَكام امل�سبَقة.

ا 
َ
كم  

ّ
الن�ش مع  نتعامُل  ��اِن 

َ
الأح��ي  

َ
م��ع كثرٍي  يف 

اتهم 
ّ
اإثني .. الأحَكام امل�سبقة على  �رش 

َ
الب نفعُل مع 

يف  وح�رشِهم  األوانهم  وفَق  قولبتهم  واأعراقهم. 

 على اأ�سَكالهم.. ذلَك 
ً
نة بناء

ّ
منطٍق ما اأو اأفكاٍر معي

ة 
رَّ
ال�سعري ة 

رَّ
الُعن�رشي اأي�سًا..  ائِد 

َ
بالق�س نفعلُه  ما 

 ل 
ّ

الن�ش التَعامل مع �سكِل  التي ننطلُق عليَها يف 

اقاته..
َ
تِه و�سي

رَّ
ُهوي

 نف�سَها دوَن اأن 
َ
 ق�سيدٍة اأن تِعيَد ابتَكار

ّ
مبقُدوِر اأي

ة 
َ
ا�سُلوا الَكتاب

َ
 اأن يو

ُ
 . على ال�ّسعراء

َ
ت�سبَه ن�سًا اآخر

اأن   .. لل�سعِر  راُد 
ُ
ي ما  هذا  بع�سًا..  ي�سبُهوا  اأن  دوَن 

 
ٌ

ن�ش ي�سبَه  ول  البحِر  يف  الن�سو�ِش  اآلَف  نكتب 

يف  مل 
ّ
الر �سَناَعة  ابتَكار  نعيَد  اأن  اآخ��ر..  ن�سًا 

امُلو�سيَقى  هيَئة   
َ ِّ
نغري اأو  تكرار..  دوَن  ن�سو�سَنا 

عِر  ال�سِّ على  ن�سو�سَنا..  يف  نكُتبها  م��رٍة  كّل  يف 

اأن  املفارقات..  ب�سَناَعة  نف�سِه  ة 
َ
كَتاب ا�سَل 

َ
يو اأن 

اأحَد  ا يفَعُل الب�رش.. ل 
َ
ا�سل ولَدة الن�سو�ش كم

َ
يو

وعا�ُسوا  واح��ٍد  رحٍم  مْن  وا 
َ

خرج واإْن  اأح��داً  ي�سبُه 

حتَت �سقٍف واحٍد.. األرَّ تت�سابَه املالمح واإْن اأوجَدها 

ودها 
ُ

وج فعَل  الق�سيَدة  ا�سَل 
َ
تو واأن  واِحد..   

ٌ
�ساعر

كما  متامًا  اة 
َ
احلي يف  اجَلمال  اأ�سَكال  ابتَكار   

َ
وهو

ة الأخرى فعَلها: املو�سيقى 
ّ
تفعُل الأ�سَكال الإبداعي

ارة وغريها..
َ
، الفّن ، العم

•• اغترافِك من معين النص القرآني الُمقدس، ونصوص 
أّنها  أم  اتكاء على قوة،  أحيانا أخرى، هل هو  التراث 
أو  اللغوي،  المخزون  في  تتأصل  التي  الدينية  التربية 

إعادة بناء جديد وخاص لمقاصد وتأويالت جديدة ؟ 
 
ُ
اأ�سعر اأُع��ْد  مْل  م�سى  وق��ٍت   

ّ
اأي من  اأك��رَث  اليوم   -

داً 
رَّ
جمر  

ّ
فني  

ّ
كن�ش القراآن  اإىل  الّنظِر  من  باخلوِف 

ة 
َ
 وف�سح

ّ
ال حقيقي

َ
ة.. كينبوع جم

رَّ
ِتي الديني

رَّ
من ُهوي

مواطِن  عن  بحثًا  اإليَها  اأجل��اأ  التي  كتلك  مده�َسة 

ة والنظر 
ّ
ة الديني

َ
الّده�سة يف ن�سو�ٍش اأخرى. الرتبي

ة 
ّ
اقاٍت جمالي

َ
 عنِك �سي

ُ
ة حتجب

َ
اإليِه من تلَك الزاوي

ة 
َ
القراآين. لقْد ن�ساأَنا يف منُظوم  

ّ
الن�ش مده�َسة يف 

 وتَفا�سري 
ّ
 القراآين كم�سَدر ت�رشيعي

ّ
تقّدم لك الن�ش

املَعاين  وعمق  ة 
ّ
الفني ال�سوِر  دفِء  يف   

ُ
حتُفر ل 

القراآين.   
ّ

الن�ش بها   
ّ
ي�سج التي  الُكربى  ة 

ّ
الن�ساني

بعنِي  وتقروؤُه  ة 
رَّ
الديني كينونتَك  من  ُد 

رَّ
تتجر ا 

َ
عندم

ب�سكٍل خمَتِلف.. كيَف  املَعاين  لديَك  تتجلرَّى  ائي 
ّ
الر

حر 
َ
اعر األ يِجَد يف القراآِن روحُه وبِه النمَلة والب لل�سرَّ

 ، واجَلبل  ماء 
رَّ
وال�س م�ش  وال�سرَّ والليُل   ، والقناِديل   ،

 
ّ
واحلب اء 

َ
والن�س هات 

رَّ
والأم الأرح��ام  يف  والأجنرَّة 

لأجِلها  التي  الُكربى  ة 
رَّ
الن�ساني واملعاين  ة 

َ
حم

رَّ
والر

ان!
َ
خلَق الن�س

ُ
عر و ُخِلَق ال�سِّ

 : فيه  نشأِت  الذي  المكان  تأثير  عن  أيضا  لنتحدث   ••
من  تركته  وما  والقالع،  والجبال  واألساطير  الداخلية 

تأمالت في روحك ومن أثر في شعرك؟ 

 �سننَي يف مدر�سٍة 
َ
 الآَن كيَف ق�سيُت ت�سع

ُ
اأتذّكر  -

يوٍم  كّل  ل 
ّ
اأتاأم واأن��ا  ب�سَعال  اء 

َ
احل��ور جبِل  خلَف 

وقعة«* والتي 
ُ
�سكِل »م التي على  ة 

َ
خر

ّ
ال�س ة 

َ
ور

ُ
�س

 
ُ
مت�سح ما  جتْد  مل  ة 

َ
فقري لأٍم  اأّنها  الأ�سُطورة  تُقوُل 

عليَها  اهلُل  ف��اأن��زَل  الَغائط  من  طفلَها  ج�سَد  ب��ِه 
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ال�سارع 

الُعمايّن ل 

يكرتُث بذاتَي 

ال�ساعَرة 

كَما يكرتُث 

ملقالتي التي 

مت�ُصّ حَياتُه 

اليومّية



ا�ِش 
َ
القم تاأخذ قطَعة  اأْن  اآَثرت  لكّنها  قطَعة قما�ٍش 

ت غائطُه بقطَعة خبز 
َ
لرتتديَها وعو�َش ذلَك م�سح

وعِن  ة. 
َ
وا�ستحالْت �سخر عليها غ�سبُه  اهلُل  فاأنزَل 

وطة«* واأّن ما من 
ّ

خرِة التي على �سكِل »مزح
ّ

ال�س

طفٍل تزحَلق عليها اإل ابتلعتُه يف بطنها ومل يعرْف 

ل 
َ
اجلب اأطاأ  اأن  على  وؤ 

ُ
اأج��ر مل  اأحد.  بعدَها  اأثرِه  عن 

 
ْ
 تلَك الأ�ساِطري التي

ُ
وؤملني ذلَك الآَن واأنا اأتذكر

ُ
.. ي

ل والتزحلِق 
َ
عود اإىل اجلب

ّ
 من لّذة ال�س

رَّ
مْت قدمي

َ
حر

على تلَك الزحليَقة. 

هجرَها  التي  الطنَي  وب��ي��وَت  العقر  حلرَّة   
ُ
اأت��ذّك��ر

اتها 
َ
�ساحب لت 

َ
رح التي  جّدتي  بيَت  �ساِكنوها. 

ا اإىل بيوِت ال�سمنت. اأتذّكر 
ّ
ا اإىل الرتاب واإم

ّ
عنَها اإم

اقنة املال�سق لبيِت جّدتي. يف »ال�سّفة« 
َ
بيت احلو

 كاَن 
ّ
ة ويف الروزنة املقابلة للباِب الأمامي

ّ
الأمامي

 مّنا يومًا اأن 
ٌ
وؤ اأي

ُ
هنالك �سبُغ اأظافر لمع. مل يجر

 
ّ

يدخَل اإىل ال�سّفة ويختطَف �سبغ الأَظافر الزهري

 بريقه. اأحدُهم كاَن يقوُل اأّنه »لراعية 
ُ
الذي مل يخب

: »مال راعية املكان، ما يطلع 
ُ

�ش
َ
املكان« .. نتَهام

من املكان« .. 

ورها يف ذاِكرتي..   الأ�سُطورة وهذا اأَثر ح�سُ
َ
هذِه هي

�ش والغمو�ش 
ّ

لقد �سّكلت اخَلوف ، واخليال والتوج

ي. وم يف ن�سو�سِ
َ
الذي اأحتاجُه الي

العقر  ارتي 
َ

ح بنَي  اتي 
َ
حي اِت 

َ
�سنو اأوىل  ع�ست  لقْد 

ال 
َ
الأم��و يف  ن��زوى..  قلَعة  ة 

َ
باح ويف  ا�ِسني، 

َ
وخر

حتّدثني  والنخيل.  اد 
َ

والفر�س املاجنة  وب�ساتني 

قيَعان اأرجلي عن حَكاياتها. 

ولكّنها  �سِعيَدة  حّتى  ول  مده�َسة  طفولًة  تُكن  مْل 

من  عاَدة 
رَّ
ال�س ابتَكار  يف  خاّلقة  طفولًة  ك��اَن��ْت 

على  املعّفرة  ى 
َ
احللو قطَعة  ة. 

َ
العادي التفا�سيِل 

من  بالقليِل  عليها  نتحايُل  كّنا  بالرتاب..  الأر�ش 

املاِء ونلَتِهمها ب�سغف.. »اخلالل« غري الّنا�سج كّنا 

نلتقطُه من عذوق الّنخل ونخلطُه مع امللح والفلفِل 

ة. 
َ
احلارق ونلتهمُه كوليم

ن�سطّف  ونحُن   ، ة 
ّ
القوقازي حنة 

ّ
ال�س ذوي  اء 

َ
الغرب

عَد�سات  لتلتقطنا  القلعة   
َ
اأم��ام الرّثة  مبالب�سَنا 

اتهم.
َ
كامري

حافلًة  كاَنت  ولكّنها  مده�َسة  طفولًة  تُكن  مْل  نَعم 

قلقة.  طُفولًة  ها 
ُ
ب

َ
اأح�س ول  وباملكان..  ان 

َ
بالن�س

كاَنْت اأبعُد اأحالمَنا اأن نعي�َش للغد. ولأنني ق�سيُت 

ا�سني.. 
َ
ة خر

َ
العقِر وحار بنَي حُدوِد حارة  طفولِتي 

وج اإىل الَعامل جذابًة جداً .. وقد 
ُ
ة اخلر

َ
بَدْت يل فكر

جني من اجَلامَعِة 
ّ
 بعَد تخر

َ
نوات الع�رش

ّ
يت ال�س ق�سَ

اإىل  العوَدة  يف  برغبٍة   
َ
اأ�سعر اأن  دوَن  الَعامل  اأذرُع 

البَداياِت الأوىَل .. لكّن حنينًا ما بداأَ يت�سلل..

املتوا�سل  حيل 
ّ
والر  ، املنفرَطة  ��ن��ة 

َ
الأزم حننَي 

غبة يف 
ّ
ة املكان، والر

َ
طت بذاكر

َ
لالأ�سماِء التي ارتب

 
ُ
 وخزاتها. اأ�سعر

َ
ز اأثر

َ
اٍت مل اأجتاو

َ
 ذكري

َ
الّت�سالح مع

 رائحة املكان 
ّ
الآَن برغبٍة يف الَعوَدة.. يف اأْن اأ�ستم

 
ّ

واجل�ش الطنِي  ان 
َ
جدر على  اأ�سابِعي  اأمرر  واأن   ،

اأنني  يبُدو  ل  املنفِرَطة..  ���اِم 
ّ
الأي ة 

َ
َذاك���ر لأنع�َش 

كتبُت كثرياً بعد عن َنزوى واأفالِجها ، واحَلارات ، 

ا�سي« املزرك�سة ورائحة 
َ
اء »باللو

َ
ازن ، والن�س

َ
والرو

ة التي 
ّ
الورِد الُعماين تعبُق من »القهاوي« ال�سباحي

يتحلقَن حولها.. هنالك الكثري مما اأريُد اإنعا�سُه يف 

ة 
ّ
ال�سعري ذاكرِتي 

 
ُ
 ت����َن����ام

ْ
ال�����ت�����ي

دوَن  بطماأنينٍة 

يف  بعُد  ُتبَعَث  اأن 

..
ّ

 ال�سعري
َ
ي

ّ
ن�س

ات 
َ
ال�سنو ق�سيُت 

 الأخ����رية 
َ
ال��ع�����رش

���ول ال��َع��امل ومل 
ُ

اأج

اأق�سي  اأن  اأف��ّك��ر 

فقط  واح���داً  يومًا 

اأج�������وُل ف��ي��ه يف 

احل�������ارات ال��ت��ي 

عَدوُت فيها طفلًة.

ذهبُت  ���ام 
ّ
اأي قبَل 

ى 
َ
ن��زو قلَعة  اإىل 

اأ�سبه  َع���وَدٍة  يف   ،

ة 
َ
مرغم تُكوُن  ما 

�سديقتنِي  رف��َق��َة 
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موؤملة.  ة 
َ
جترب كانْت  اأّنها  واأع��رتُف   .. تني 

ّ
اأوروبي

موّظفات  من  التَذاِكر  واقتَطاع   .. اإليها  الّدخول 

 
َ
التذاِكر  

ُ
ن يقتطع

َ
ال غرِي املبت�ِسمات - كم

َ
ال�ستقب

 
ّ

تتغري مل  التي  ايا 
َ
الزو يف  ل 

ّ
التجو  - بيتِه  لدُخول 

ة على �سوؤال اإحدى العامالِت هناك: 
َ
كثرياً .. الإجاب

بتِك القلَعة؟
َ
هل اأعج

هل  ��وم؟ 
َ
ي َذات  بيتي  كانت  اأّنها  لها:  اأق��وُل  هل 

تتعاىل  َكانْت  التي  ات 
َ
الأ�سو �سَدى  عن  اأحّدثها 

اإىل م�سامعي من كّل زاويٍة فيها؟ هل اأخربَها عن 

ا 
َ
فيم اليوم  ابتُه 

ّ
بو اأغلقوا  الذي   

ّ
ال�رشقي اجلانِب 

وحزننا  ِحكنا  و�سَ لعبَنا  ة 
َ

�ساح ما  زمٍن  يف  َكان 

راتنا؟ 
َ

وم�ساج

حَكايات  عن  انها 
َ
لتخرب  

ّ
قدمي لها  اأك�سُف  ه��ْل 

والأر���شِ  احلارَقة  ال�سم�ِش  و�سَط  حفاًة  رك�سَنا 

امللتهبة؟

غريِة م�رشئبًة 
ّ

ة واأعناقَنا ال�س
ّ
عن نظراتَنا الف�سولي

امللوك   
َ
نب�رش ون��ح��ُن  ج���ّدي  ب��ي��ِت  ���س��ُط��وح  م��ن 

الأنيقات  اجلميالت  ون�ساءهم  والأمراء   
َ
والروؤ�ساء

 
ُ
وتنت�رش ارُع 

َ
ال�سو وتغلُق  القلَعة  ي��زوروَن  ا 

َ
عندم

اُت ال�رشَطة واحَلر�ش؟
َ
دوري

احلوقاين  جمعة  بن  �سالح  اأبي  عن  اأخربَها  هل 

ات 
َ

لوح يف  ر�سموه  ال��ذي  ب 
ّ
الطي القلَعة  حار�ش 

يف  اأنا  ذاكِرتي  يعّلقوَن  اإّنهم   .. القلَعة  اإر�ساداِت 

مع  القلَعة  ابِة 
ّ
بو عند  جلو�سِه  م�سهِد  عن  املَكان.. 

مم�سكًا  اهلُل  رحمُه   
ّ

الكندي يف 
َ
�س بن  نا�رش  ّدي 

َ
ج

ه الطويل وممازحًا لنا: عن يعك�سوكم الأجانب.. 
ّ
بقب

ون 
ُ
وعي ونه 

ُ
عي اأقلب  فو�سى  ي�سوي  بو  مهدداً:  اأو 

اهلل  رحمِة  اإىل  الثنان   
َ
ذهب لقد   .. باأربع  الَكلب 

 الّزمن ..
َ
ار

َ
تاركاِن لَنا القلَعة وغب

اتي فيها 
َ
هل اأخربها عن ١٨ عامًا كاَنْت حدود حي

ارَتني؟
َ

بنَي ح

اإّنها ت�ساألني اإن اأعجبتني القلَعة واأنا اأريُد اأن اأقوَل 

لها: يا اهلل .. وهْل ت�ساأُل امراأٌة عن وَطِنها؟

التفعيلة،  وقصيدة  الكالسيكة  القصيدة  بين  تنقلِت   ••
النثر؟  قصيدة  ص��وب  ق��ادم��ة  مغامرة  هنالك  فهل 

حّق  ونغمط  للنثر،  الشرعيَة  نمنح  أننا  مبدأ  من  ليس 
ما  أخرى:  بطريقة  السؤال  ولنقل  المنظومة.  القصيدة 
عليها  االتكاء  يمكن  التي  والتنويعات  االنزياحات  هي 
سياقا  بوصفها  التفعيلة؟  قصيدة  تنميط  من  للخروج 

ُمتكلفا –كما يرى البعض- ؟  

- ل اأعرُف ذلك.. �سّدقيني ل يبُدو ذلَك هاج�سًا .. 

ول�سُت  مبتَعة.  اأكتبُه  ن�سًا   
ّ
اأحب للمتَعة.   

ُ
اأكُتب اأنا 

ى 
ّ
 وكّل احلم

ّ
اعاِت ال�ّسكل ال�سعري

َ
ًة فعاًل ب�رش

ّ
معني

ة ال�ّسكل الآخر. اأَنا ل 
ّ
احبُه من اإنكار �سعري

َ
التي ت�س

 �سكَل ما يكتبُه الآخرون. لكْن 
ّ
اأَطالب اأحداً اأن يحب

الآخرين  خياراِت  مَنا  كٌل  ل 
ّ
يتقب اأن  من�سفًا  يبُدو 

الم واأْن نعتني بن�سو�سَنا 
َ
ة واأْن نتَعاي�َش ب�س

ّ
ال�سعري

ة.
رَّ
ات الُهوي

َ
اأكرث من دُخولنا يف مَعارك اإثب

الذي  الوقِت  يف  ال�ّسعراء  بنَي  الداخلي  التَعارك 

وتهيِمُن  الّنا�ش  ة 
َ
ذاكر من  عمومًا   

ُ
ال�ّسعر  

ُ
ين�سحب

يف  ال�ّسعر  ور  ح�سُ على  اأخ��رى  ة 
ّ
اإبداعي اأ�سكاٌل 

 ما ينبغي اأن 
َ
اتهم وقلقهم هو

َ
ات الّنا�ش وحي

ّ
يومي

ة هذِه.
ّ
 قلقَنا اأكرَث من مَعارك ال�ّسكل التاريخي

َ
يثري

بامراأٍة  ف��اإذا  حر. 
َ
الب على  اأم�سي  ة 

َ
البارح كنُت 

البحر  عند  امل�سِي  ا�سة 
َ
ري ان 

َ
ار�س

َ
مي وحبيبها 

�سيِف  يف  املتنبئ  لق�سيَدة  باأن�ُسوَدة  م�ستمِتَعنِي 

الّدولة:

ُ
اُه ممْن قلبُه �َسِبم

َ
 قلب

ّ
واحر

ُ
ايل عندُه �سقم

َ
 وح

ْ
ومْن بِج�سمي  

ة  يا�سَ
ّ
الر  

ُ
متار�ش  

َ
وهي ة 

ّ
ع�رشيني فتاٌة   

َ
ت�ستمع اأْن 

يَدة  ق�سِ اإىل  م�سَقط  يف  حبيِبها  رفَقة  البحِر  عنَد 

�سَنة  األ��ِف  عن  يزيُد  عمرَها  الُكوَفة  من  ل�ساعٍر 

م 
ُ
تقاو التي  اجلميَلة  يَدة  الق�سِ وح 

ُ
لر ار 

َ
انت�س  

َ
هو

ة 
ّ
الكال�سيكي وت�سنيَفات  والّزمن  ال�ّسكل  �سيخوَخة 

والَعمود وغريها.

اإىل   
ُ
ت�ستمع ا�ستقبال  موظَفة  على  م��روري   

َ
األي�ش

ا�سبَها 
َ

 منهمَكة على ح
َ
ات علي بن اجَلهم وهي

َ
اأبي

على  ة 
رَّ
ع�سي اجَلميلة  الق�سيَدة  اأّن  على  دل��ي��ٌل 

اإىل  تقوَد  لن  التي  املَعارك  هذِه  واأّن  ال�سيخوَخة 

ث؟
َ
�سيٍء هي حم�ُش عب
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لن اأخ�سر 

جمال احلياة 

اإزاء ت�سوراٍت 

جاهزة عن 

الأمومة 

عر وال�سِ



األ يجعُلنا هذا اأكرَث حر�سًا على العتَناء بن�سو�ٍش 

الأر�ش  ودنا على هذِه 
ُ

ب من وج
َ
نن�سح نريُد حنَي 

يع- على 
ّ

ورنا –غري ال�رش
ُ
اِهد على عب

َ
اأن تبَقى �سو

اة؟
َ
هذِه احلي

يف  ب���روُدوم  �سويل   
ُ
ال�ّساعر ي�سفُه   

ْ
ال��ذي الُعبور 

 ترجمتها 
ْ
ق�سيدتِه )اإىل ال�ّسعراء امل�ستقبلينِي( التي

ها 
ُّ
اأي مم��وري��ام:  كَتاب  يف  ُعمر  حنني  ال�ّساعرة 

 كثرية،
َ
اء

َ
يعِرفوَن اأ�سي

َ
 الآتوَن الرَّذين �س

ُ
عراء ال�سُّ

نها ُدون �سكٍّ بلغٍة اأجمل،
ُ
ُقولو

َ
 و�سي

:
َ

ا، ِم�سعاًل اأَكرب اِملنَي اأبعَد ِمنرَّ
َ

 ح

ا الأُوىل.
َ
اي فوَق النِّهاياِت الأْعَلى، والَق�سَ

ا َعِظيمًة،
ً
 اأبياُتكم اأفكار

ُ
ج

ِّ
ُتَتو

َ
حينما �س

نُذ اأمٍد بعيٍد يف الَقرب.
ُ
نكوُن م

َ
 �س

ا �ِسوى اأَثٍر باهٍت وبارٍد ِعي�ُش ِمنرَّ
َ
ي

َ
ل �َسيء �س

وؤلرَّفاِتنا امَلدُفوَنِة مع �ِسَفاِهنا امُلْغلقة.
ُ
 من م

.
ِّ
ب

ُ
ا ُنغنِّي للزُّهوِر وللح َنا ُكَنّ وا يف اأنرَّ

ُ
ر َفكِّ

ليٍء بعتمِة �سوِت الأ�سِلحِة الَقاِتل،
َ
يف َع�رٍش م

وُت 
رَّ

ال�س هذا  لها 
ّ
حو الرَّتي  القلقِة  الُقلوب  ِل 

ْ
اأَج من   

اء.
رَّ
م

َ
اإىل �س

امرأة متورطة بعمٍل يسرُق أغلب  السيفي،  •• عائشة 
كبير  حد  إلى  بعيد  نهائي، وهو عمل  ال  وقتها، وسفر 
عن منطقتها الشعرية، ولديها زوج وأبناء، فكم يتبقى 
من الوقت للشعر، الذي ُندرك جيدا أّنه ال يستأذن ويأتي 
بلحظتها  السيفية  تهرب  وأين  واعية،  خيارات  دون 

الشعرية كي ال تفّر منها؟  

ِكُن 
ُ

مي كيَف  عب. 
ّ

ال�س وؤال 
ّ
ال�س بهَذا  دائمًا  ��ُه 

َ
اج

َ
اأو  -

 
َ
اأمام التفّتح  ا�سل 

َ
وتو تزِهر  اأن  ة 

رَّ
ال�سعري ة 

َ
للتجرب

بَها  اأ���س��َف  اأن  ميِكنني  التي  ة 
رَّ
�سعري ال��ال  الة 

َ
ح

اتي؟
َ
حي

عي تغّذيها 
َ
الة ل و

َ
 ح

َ
يَدة هي اأنا حمُظوَظة اأّن الَق�سِ

عيَدة ، القلق الَهائل 
َ
ة الب

َ
ة منَها الّذاكر

َ
عَنا�رش كثري

الَعامل واأي�سًا النفَتاح  ال 
َ
 حي

ُ
ال�ّساعر الذي يحِملُه 

ة 
ّ
ال�سعري ارب 

َ
التج اءة 

َ
لقر ة 

ّ
م�ستمر ة 

َ
تغذي على 

َة  حدرَّ يخفُف  وهَذا  وع 
ُ
م�رش يَدة  ق�سِ كّل  عة. 

ّ
املتنو

وعك. على 
ُ
ا�سل« ك�َساعر جَتاَه م�رش

َ
التَزاِمَك  »املتو

الفّنان  اأو  الروائي مثاًل   يقّدمه 
ْ

الذي الَعمل  خالِف 

ا�سل 
َ
 متو

ّ
 والذي يحَتاج اإىل التَزام ذهني

ّ
الت�سكيلي

د لال�ستَغاِل على م�رشوٍع واِحد.
َ
وَطويل الأم

اتي 
َ
حي يف  فارَقة  ة 

رَّ
اتي

َ
حي حمّطات  ُت 

َ
ع��رب لقْد 

نات 
ّ
عيِد الّزمان واملَكان وقُدوِم مكو

َ
موؤخراً على �س

ومة 
ُ
الأم ة 

َ
اأطَفايل. جترب بقُدوم  اِتي 

َ
جديَدة يف حي

التي  ة 
رَّ
ال�سباحي الأ�سباِب  كّل   

ِّ
تغري التي  الفارَقة 

ة 
رَّ
اليومي املربراِت  وكّل  للّنوم  لال�ستيَقاظ  تدُعوِك 

 
ّ

ار واملوا�سلة. حمّطات مت�ش
َ
التي تدفعِك لال�ستمر

اين التي لبّد بطريقٍة ما اأن 
َ
 والن�س

ّ
تكوينِك الذاتي

 
ُ
ا كنُت اأعرب

َ
 كذلك. وفيم

ّ
توؤثر على تكوينِك ال�سعري

 واأُعود اإىل ال�ّسعر حاملًة 
ُ
هذِه املحّطات ظللُت اأذهب

 كوُقود 
ِّ
ة القلق التي اأحملها يف لهاثي اليومي

ّ
كمي

 .
ّ

لبَناء الن�ش

وقْد بدا مَزاج ال�ّسعر غري مفُهوٍم حّتى يل. اأعني اأّن 

ة« كاَن 
ّ
 الأوىَل »حري

ْ
الَعام الذي اأجنبُت فيِه طفلتي

مبا  اجي 
َ
زو من  ل 

ّ
الأو  

َ
الَعام وَكاَن  ائد. 

َ
الق�س  

َ
عام

بال  عامًا  احلاّد  وتوّهجِه   
ّ
احلب نَزق  من  احبُه 

َ
�س

فيِه   
ْ
اأكُتب مل  �ِسعر 

ن�سًا واِحداً.

���ا اأدخ�����ُل 
َ
ع���ن���دم

عِن  اأغ��ل��ُق  البيت، 

ة 
َ
���ور

ُ
ال���َع���امِل ����س

والَكاتبة  ال�ّساعرة 

��ع��َة 
ّ
واأرَت�������دي ق��ب

يعرفها  ل  ديدة 
َ

ج

يقا�سِمني  من  اإل 

يت. 
َ
�سقَف الب

 
ُ
ال�ّسعر اأتي 

َ
ي وق��ْد 

بنَي  واأن���ا  حينَها 

فاأتركُهم  اأطفايل 

واأغ������ل������ُق ع��ل��ى 

يف  ب��اِب��ي   
ْ
نف�ِسي

اإل  ْت 
َ
لي�س ُع��زل��ٍة 

. ه��ذِه 
ّ

 ال��ن�����ش
َ
م��ع

الّثمينة  اللحَظة 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

131



الُقدرة على  ار 
َ
تي مربرًة. خي

َ
اأموم  التي جتعُل 

َ
هي

 
ٌ
 وا�سح

ٌ
ار

َ
 خي

َ
ا تاأتي هو

َ
الق�سيَدة عندم اإىل  الهرِب 

 
َ
اء

َ
 اأترُك الأ�سي

ّ
 الن�ش

َ
ام

َ
يكي ويقّدره. اأم يحرتمُه �رَشِ

ار 
َ

والنت�س هذِه  ة 
ّ
الأناني ندائِه.  فتنِة  اإىل  ع 

َ
واأه��ر

ة 
َ
مَقاوم لأّن  ارها 

َ
ا�ستمر ُن 

َ
ي�سم ما   

َ
هو يدتي  لق�سِ

ة 
َ
العارم ة 

ّ
ال�سعري اللحظة  اأو جتاُهل  الكَتابة  ة 

َ
رغب

ة 
ّ
اليومي التفا�سيل  و�سَط  وتنتزعَك  تنتابَك  التي 

 
ُ
اأ�سعر  

ْ
 ل اأحتمُل جَتاهله. وهَذا ل يجعلني

ٌ
 ذنب

َ
هو

 
َ

 لأّنها مرتبطٌة بوجوِدي
ْ
بالإثِم جَتاَه �سدِق اأمومتي

يف  املكتِملة  ور�سالتي  الأر�ِش  هذِه  على  ال�ّسعري 

اة.
َ
احلي

ة اأّن مثلي ل ينبغي لُه 
ّ
ًة فنانة ت�سكيلي

ّ
قالْت يل مر

اإذا  لل�ّسعر  نف�سِه   
َ
نذر عليِه  لأّن  ة 

َ
الأموم اأو   

ُ
الزواج

اَد اأن ي�ستغَل على ر�سالٍة �سعريٍة ُكربى.
َ
اأر

واأنِت  ة 
رَّ
ودي

ُ
وج ة 

رَّ
مهم اأ�سَعب   

َ
هي اأم��ًا  تُكويِن  اأن 

وان�سايّن  ذهني  ال��ت��َزام  اإّنها  اأعني.  ما  تعِرفنَي 

ذلك  يف  ن 
ُ
تكم ده�َستها  لكّن  َك��اِم��ل.   

ّ
وعاطفي

 اأملِك واحرَتاقك. 
ُ
احب

َ
المِتالء الَهائل الذي ي�س

الده�سة  مناِطق  من  يحِرمني  اأن  لل�ّسعِر  اأري��ُد  ل 

ة 
َ
ار

َ
خ�س اأري��ُد  ل  لها.  اتي 

َ
حي  

ُ
تت�سع التي  العظيمة 

�ساعرًة  اأك���وَن  اأن  اأج��ِل  من  اتي 
َ
حي يف  اجَل��م��ال 

 .. اأن تكوُن يل حديقٌة اأعتني 
ّ
عظيمة. اأريُد اأن اأحب

للقهقهِة  اأطَفال  ة، 
َ
والنميم حِك  لل�سّ �سِديقات  بَها. 

بيب اأقوُل له �سباح اخَلري 
َ

ان. ح والَكثري من الأح�سَ

بِه  ى 
َ
اأر ما   

َ
اآخ��ر وجهِه  عن  واأغم�ُش  حبيبي،  يا 

احَلياِة   
َ
مباِهج لكّل   

َ
اأّت�سع اأن  اأريُد  ليَلة.  كّل  الَعامل 

ا�سُل رحَلتي مع ال�ّسعر احلا�رشِ يف كّل هذِه 
َ
واأنا اأو

اتي 
َ
ار الذي اتخذتُه يف حي

َ
اِطن. ول يبُدو اخلي

َ
املو

هاًل: اأن اأكوَن ناجحًة يف َعملي ، اأمومِتي 
َ
َخياراً �س

باأٍي  التفريَط  اأري��ُد  ل  لكّنني  ة. 
رَّ
ال�سعري تي 

َ
وجترب

واأ�سئَلتي  َتكويني  جوَهر  ُل  ت�سكِّ ثالثتَها  لأّن  منها 

 
َ
اِة مت�سابَكة مع

َ
ا�سُل بَها فعَل احلي

َ
 اأو

ْ
الُكربى التي

اور الثالَثة.
َ
هذِه املح

الُمنجز السردي في ُعمان -مع  أّن  •• هنالك من يرى 
من  وتطورا  وضوحا  أكثر  تحديدا-  الجديدة  األجيال 

انطباٌع  يسود  ولماذا  رأيِك؟  ما  الجديدة؟  الشعر  أجيال 
من هذا القبيل؟ 

 تقييمًا عميقًا لن�سِج امل�سَهِد 
َ
ًل اأن اأمَنح

رَّ
ِكنني اأو

ُ
ل مي

 بِه. لكّن 
ّ
وم لعَدم اطالِعي امللم

َ
 احَلديث الي

ّ
ال�رشدي

اء ال�سباب يف ُعمان م�ستغُلون على جَتاربهم 
َ
ال�سعر

 
ُ
وُهم اأكرَث جراأًة من �سابقيهم يف ت�سِويقها. اأ�ستِطيع

ي لِك لوهلٍة اأوىل اأكرَث من ع�رشيَن ا�سمًا 
ّ
الآَن اأن اأ�سم

جميلة   
َ

ارب
َ
بتج مب�رشًة  هم  ن�سو�سِ  

ُ
مالِمح تبُدو 

ما  ابها. 
َ
اأ�سح من  لها   

َ
والوَفاء ال�ستَغال  ت�ستحّق 

ى �سكَل التجديد الذي ينطلُق 
َ
 حقيَقة اأن اأر

ْ
ده�سني

ُ
ي

ائد 
َ

ود مثاًل. ق�س
ُ
يَدة الَعم بِه بع�ُش ال�سباب يْف ق�سِ

بال�سكِل  ة 
َ
حمتكر تبُدو  ل  اأّخ��اذة،   ، جديَدة  وح 

ُ
ب��ر

 .
ّ
اب معانيَها و�سياِقها الفني

َ
الَعمودي عَلى ح�س

بتقِدمي  نا 
ُ
تطالب ببيَئة  وم 

َ
الي ون 

ُ
��ا���رش

َ
حم نحُن 

 منطقي اإىل حٍد ما. 
ٌ
 اأمر

َ
ى ي�سبُه واقعَنا وهو

َ
حمتو

الة 
َ

ح اأمام  وت�سابكاتِه–  واقعَنا  اأّن  ��ة 
َ
الأزم لكّن 

يبُدو  ل  الأق��ّل-  على  عربيًا  حتدُث  التي  اجُلنون 

اأمام  جتديفًا  يبُدو  ايّف 
َ
ا�ست�رش  

ّ
ن�ش تقِدمي  بخري. 

�سة لَدى ال�ّساعر.
ّ
ة م�سو

ّ
اقٍع غري مفُهوم وذي هوي

َ
و

ة 
َ

ريُد خال�س
ُ
مهوٍر متلٍق ي

ُ
وم اأمام ج

َ
 الي

ُ
يقُف ال�ّساعر

حوله  الَعامل  ذلك.  اإىل  يدفعُه  �سيٍء  كّل  اء.. 
َ
الأ�سي

 
ّ
الجتماعي التوا�سل   .

ّ
زر ة 

َ
بكب�س الآن   

َ
يخت�رش

الذي  اللكرتوين  اق��ع 
َ
وال��و اللحظية.  على  القائم 

ت�سطِدم  التي  ة 
ّ
الأ�سا�سي �سمتُه  الخت�سار  دو 

ُ
يب

رب على 
ّ

رب. ال�س
ّ

 ال�س
َ
ة يف ال�ّسعر وهو

ّ
ة جوهري

َ
ب�سم

ة على 
ّ
 قاِدر على اأن يبَقى اأمثولة ع�سي

ّ
�سَناَعة ن�ش

لل�سياَقات  ة 
ّ
م�ستمر تثوير  ة 

َ
عملي بفعِل  ال�سيخوخة 

ة الأوىل اإىل �سكلِه 
ّ
 منذ حلظتِه ال�سعري

ّ
ة للن�ش

ّ
الفني

النهائية املعتنى بِه.

وم 
َ
الي جميلًة  اتًا 

َ
اأ�سو جتَعل  هذِه  عة 

ّ
ال�رش الة 

َ
ح

القائمة  وتويرت  وك 
ُ
الفي�سب ثقاَفة   

ّ
مطب يف   

ُ
تقع

حم��ُدودة   ، �رشيَعة  وتغريَدات  منا�سري  ن�رش  على 

 فّخ حقيقي 
َ
ة هذِه هي

َ
ة. ثقاَفة الآني

ّ
ى واآني

َ
املحتو

ة التي ت�سَعى 
ّ
ات ال�سعري

َ
 فيِه الكثري من الأ�سو

ُ
تقع

 
ُ
 اآنيًا وين�رش

ُ
 الذي يخرج

ّ
اإىل تفاعٍل �رشيٍع مع الن�ش

للّنحت  يخ�سع  اأن  دوَن   ، ما  جمموعة  يف  لحقًا 
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ل�سُت معنّيًة 

ب�سَراعاِت 

ال�ّسكل 

ال�سعرّي 

والإنكارات 

امل�ستعرة التي 

احبُه ت�سَ



ة 
َ
�سم  

َ
هو ال��ذي  املتكرر  واخللق  ال��ولَدة  واإع���اَدة 

ة.
ّ
 املعتنى بِه واملنُذور لالأبدي

ّ
 ال�سعري

ّ
الن�ش

العَناية  اأّن  ال�سباب  اء 
َ
ال�ّسعر من   

ُ
الكثري ي��درُك  ل 

اإذا  تتفتح  اأن  لها  اد 
َ
��ر

ُ
ي ل  ب��ورَدة  كالعَنايِة   

ّ
بن�ش

ة 
ّ
ا�سي

َ
وح�س رب 

َ
و�س ة 

َ
بعذوب �ساحبها  بَها  يعنِت  مل 

بُه رغبتُه يف 
َ
وم ت�سح

َ
الي الَكثري مّن جيلَنا  مفرَطة. 

كونَها  بقدِر   
َ
وهي الن�سو�ِش  مع  ال�رشيع  التفاعِل 

عيد.
َ
ة اإل اأّنها ل تفيُد جتربتُه على املَدى الب

َ
نعم

نحُن  بَها   
ُ
ن�سَطِدم ة 

ّ
�سعري ى 

َ
دو

َ
ج ل  الة 

َ
ح هنالَك 

يبُدو  حولنا  �سيٍء  ك��ّل  ��وم. 
َ
ال��ي ال�ّسباب  ال�ّسعراء 

وح ال�ّسعر النابَعة من التخييل، والَغو�ش، 
ُ
منافيًا لر

اقع والوهِم 
َ
وال�ستغاِل املكّثف على املزِج بنَي الو

يف  وخا�سًة  الهائلة  اخلّفة  الة 
َ

ح  .
ّ

الن�ش ل�سَناَعة 

ارب 
َ
بتج وج 

ُ
اخل���ر عِب 

ّ
ال�س من  جتعُل  ى 

َ
املحتو

ة 
ّ
ة والنف�سي

ّ
عميَقة اأمام طبيَعة الَه�سا�سة الجتماعي

حولنا.

ات الوَظائف، الثورة 
َ
وم حمّل ع�رش

َ
الآَلة التي حتّل الي

�سيٍء  كّل  ار 
َ

اخت�س �سَعار   
ُ
ترفع التي  ة 

ّ
ال�سناعي

ا�ستبدلت  التي  ة 
ّ
الب�رشي الت 

ُ
التعام  .

ّ
زر ة 

َ
كب�س اإىل 

ة 
ّ
الي

َ
ة والراأ�سم

ّ
الذكي بال�سا�ساِت املربعة وبالأزراِر 

اء ل ُت�سِبُه 
َ
ة املطبَقة على اأعناِقنا كّلها اأ�سي البغي�سَ

 ابُن يومِه 
َ
راُد لل�ّسعر اأن يُكون. ولأّن ال�ّساعر هو

ُ
ما ي

ة ال�ّسعر – الذي 
َ
 مطالب

َ
تبُدو املعاَناة م�ساعَفة اأمام

ِة 
َ
ورة اإىل الُعمق- بالر�سوِخ يف الذاكر

ُ
ب

َ
 رحَلة �س

َ
هو

عة. 
ّ

ة باخلّفة وال�رش
َ
ماهري املتلب�س

َ
ة للج

ّ
اجلمعي

ى يطّل 
َ
��ة الأخ���ر

ّ
واأم���ام مت��ّدد الأ���س��َك��ال الإب��داع��ي

 .
ّ
اة اليومي

َ
ل يف م�سَهد احلي

َ
ون بخج

ُ
اء احلقيقي

َ
ال�ّسعر

�سا�سات  اجع 
َ
تر  ، ة 

ّ
الب�رشي ائط 

َ
الو�س ر 

ّ
تفج ��ام 

َ
اأم

ات 
َ
الأ�سو ارع 

َ
ت�س  ، الإذاَع��ة  ات 

َ
وقنو التلفزيون 

من  تتطلبُه  ا 
َ
مب ة 

ّ
ال�سعري جتربتَها  جلعِل  ة 

ّ
ال�ساب

ذات  جتربًة  الَعميق  واللتزاِم  الذهني  ال�ستنزاِف 

ى.
َ
جدو

مَن  لكثرٍي  حيد 
َ
الو اخَليار  يجَعُل  ما  بالّتحديد  هذا 

اب من 
َ
– واأنا اأحدهم- اإىل الن�سح وم 

َ
ال�ّسعراء الي

ٍج 
َ
ة كمخر

ّ
اق بالذاتي

َ
 واللت�س

ّ
 اإىل الداخلي

ّ
اخلارجي

ة 
ّ
ال�سعري اِت 

َ
الأ���س��و من  كبرٍي  ��اٍر 

ّ
ت��ي ل��َدى  وِحيد 

حالة  اإىل  يُعود  ذلك  م��رّد  اأّن  واأعتقُد  ة.. 
ّ
الُعماني

ة 
ّ
هوي ت�سّكل   

ُ
ب

ّ
ت�سع التي  املت�سارعة  التغريات 

ة لَذاِت ال�ّساعر.
َ
وا�سح

 – قلياًل - 
ّ
ا تفاَعل امل�سَهد العربي

َ
قبَل اأ�سُهر عندم

باإعالن  ة 
ّ
الأمريكي ة« 

ّ
»الرتامبي ة 

َ
احلقب تبَعات  مع 

اِن 
َ
الكي ل��َدى  �سَفارتها  نقَل  املّتحدة  ��ات 

َ
ال��ولي

الأقّل  –على  ال�ّسعر  كاَن  الُقد�ش،  اإىل  ال�سهيويّن 

 احلا�رشيَن يف امل�سَهد. وبعَد ولَدٍة 
َ
اآخر عمانيًا- 

ة مت�ساِمنة مع 
َ
اأم�سي ى 

َ
ت جامَعة نزو

َ
اأقام ة 

َ
ع�سري

ة مثاًل 
َ
حّق الفل�سطينيني يف الُقد�ش. كانْت الأم�سي

ة التي �سّكلت 
ّ
ايا القومي ز الق�سَ

َ
اب اأبر

َ
حقيقيًا لن�سح

ة اجَلديدة. 
َ
ة حّتى مطلع الألفي

ّ
ال العربي

َ
ة الأجي

ّ
هوي

ور خمِجاًل  وًل واحل�سُ
ُ
ة خج

َ
كاَن الإعالن عن الأم�سي

وم�َسارَكة ال�ّسعراء ال�سباب فيها اأكرث خجاًل. 

ال�ّسعر  اق��ع 
َ
و من  الُكربى  ايا  الق�سَ حب 

َ
تن�س هكَذا 

ا�سل بحثُه عن ذاتِه 
َ
 يو

َ
وم ول يتبَقى لل�ّساعر وهو

َ
الي

ى اأن يلت�سَق 
َ
اب هذِه �سو

َ
الة اجُلنون واخلر

َ
و�سَط ح

حث عن قيم احَلياة الُكربى يف 
َ
ما�سيًا يف رحلِة الب

مواجَهة التحولِت 

ة اجَلديدة.
ّ
الع�رشي

ف���ت���رة  ف�����ي   ••
وحتى  الثمانينات 
منتصف التسعينات، 
قصيدة  ان��ت��ع��ش��ت 
كانت  أن  بعد  النثر، 
الكالسيكية  القصيدة 
ت���س���ت���ح���وذ ع��ل��ى 
ال��ع��ام، وفي  ال��ج��و 
من  الثاني  النصف 
عادت  التسعينيات 
التفعيلة  ق��ص��ي��دة 
على  بقوة  لتظهر 

الساحة ؟ 

��ة 
َ
الأل��ف��ي ويف   _

ال��ث��ال��َث��ة ع����اَدْت 
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اتي الأوىَل 
َ
ود لتنتع�َش جمدداً. يف �سنو

ُ
ق�سيَدة العم

الكَتابة  نف�سي  على  اأف��ر���شُ  واٍع  ح��ٍد  اإىل  كنُت 

عن  بالرتفِع  تُكون  ما  اأ�سبُه  حاَلٍة  يف  ة 
ّ
التفعيلي

نوات 
ّ
ال�س يف  اأنني  غري   ..

ّ
الَعمودي  

ّ
الن�ش كَتابِة 

 
ُ
اأغلب  

ُ
يعرب ود. 

ُ
للَعم اجنذابًا  اأك��رَث  ب��دوُت  الأخ��رية 

يف  الّن�سق  ب���ذاِت  ة 
رَّ
ال�سعري املحّطات  ال�ّسعراء 

بون 
ّ
ة. اإّنهم يجر

ّ
تهم ال�سعري

ّ
حماوَلِة البحِث عن ُهوي

عرُثوا  الق�سيَدة  من  ما  �سكٍل  يف  اأّنُه  يوقُنوا  حّتى 

اآخر  يف  اأّنُهم  غريبًا  يبُدو  ل  وقْد  مالحِمهم.  على 

باإرٍث  لنِي 
ّ
حمم ب��َداأوا  حيُث  اإىل  يُعوُدوُن  املطاِف 

وم�سُدوديَن  ذواتِهم  عن  البحَث  من  طويٍل  ان�سايّن 

لِكْن  الأوىَل.  ن�سو�سِهم  �سكِل  اإىل  ب�سدٍق  اأك��رث 

يتجزاأ من   ل 
ٌ
 جزء

َ
امُلو�سيقى هي اأّن  اأقوُل   

ْ
دعيني

ا ابتعَد ال�ّسعراء تظّل 
َ
تكِوين املجتمِع الُعمايّن. ومهم

ل الذي يعيُد ربَط جَتاربهم 
ّ
املو�سيقى خيطُهم الأو

فطرتنا  منذ  ون 
ُ
مو�سيقي نحُن  الُعمايّن.  بالقارِئ 

جّداتنا.  بها  هدهدتنا  التي  الأغ��ايِن  منذ  الأوىَل. 

هاتنا وهّن ي�سدلَن 
ّ
الرتنيمات التي �سمعَناها من اأم

التي  الأغ��اين  منذ  الّطوبج.  �سحِن  على  العجنَي 

 
َ

اري والأزقة. وهذا مْن جديد لي�ش
َ
غّنيناها يف احلو

جُه الطبيَعِة 
َ
 و

َ
انتَقا�سًا من ق�سيَدة الّنرث بقدِر ما ُهو

والن�ساِن يف ُعمان. تظّل املو�سيقى والأوَزان جزءاً 

ا خفَت �سوتَها اأو عال.
َ
من تكِوين م�سهِد ال�سعِر مهم

وامللتقيات  املهرجانات  �ساهمت  هل  ترى..   ••
عام  ذوق  تكوين  يف  املحلية  وال�سعرية  الأدبية 

ق�سيدة  ح�ساب  على  التقليدية  لالأ�سكال  ينت�رش 

اأّن جتّليات احلداثة لي�ست  النرث مثال، على اعتبار 

�سبق-  
ُ
م حكم  ت�سدير  -مع  تغريبية،  نزعٌة  اإل  

باأّنه ل ميكن باأي حال اأن تكون الق�سيدة اجلديدة 

مقيا�سا جماليا ي�ستحوذ على املتلقي؟

ة 
رَّ
ال�سعري الّنخِب  قبِل  من  حتّكم  انات 

َ
املهرج   _

 نتائجها قيا�سًا على ذلك. اأعتقُد اأّن الَعك�ش 
ْ
وتاأتي

وامل�سابَقات  ة 
ّ
الأدبي امللتقياِت  يف  ائد. 

ّ
ال�س  

َ
هو

اأوىل  مراِكز  النرث  اء 
َ
�سعر ح�سَد  الأخ��رية  ة 

ّ
ال�سعري

اإّن  بْل  والَعمود.  التفعليِة  اء 
َ
�سعر من  نظرائهم  بني 

ة تت�سّدر 
ّ
اأن نرى ق�سيدًة كال�سيكي من الّنادر جداً 

ق 
ّ
ت�سو قد  ��ح 

َ
الأرج على  اأّنها   

َ
رغم الأوىل.  املراكز 

 لَدى جمُهور القارئ الُعمايّن.
ُ
اأكرث وتنت�رش

تناضل من  اآلن  إلى  والجامعية  المدرسية  المناهج   ••
يسمحان  وقّلما  التقليدية،  الشعرية  األشكال  ثبات  أجل 
تشبه  باتت  التي  لألشكال  وتأملية  صغيرة  بانفراجة 
صيرورة  لفكرة  ُمكرسا  إهماال  يعني  مما  أكثر.  الحياة 
الشعر، ونسف فكرة أّنه كائن حيوي ال يمكن منع نموه؟ 

ٍل  اآخر منف�سِ َعامٍل   يف 
ُ
ح

َ
ت�سب ة 

رَّ
املَناِهج املدر�سي  _

 يف ُعمان والعامل 
ّ

ًا عن مالمِح امل�سهِد ال�سعري
رَّ
كلي

ات 
ّ
انيني

َ
 منذ عقدين. اإّنها تقُف زمنيًا يف ثم

ّ
العربي

الت�سعيناِت  جيل  نحُن  خرجَنا  لقْد  ال�سابق.  العقِد 

عبداهلل  غري  ُعمان  اء 
َ
�سعر من  نعرُف  ل  ونحُن 

ة �سِعيدة خاِطر 
َ
عيد ال�سقالوي وال�ّساعر

َ
الطائي و�س

د 
َ
ِة اأحم

َ
ووقَف اطالُعنا باأ�سالفَنا ال�ّسعراء على ِحقب

الالحَقة  واملده�َسة  ة 
َ
العظيم ارب 

َ
التج كّل  �سوقي. 

اأمتّنى  وذاِكرتنا.  مناِهجنا  ة 
َ
�سري من  بة 

ّ
مغي  

َ
هي

ة ا�ستغاٍل م�سرتٍك بنَي 
َ
 نتيج

ُ
 املَناهج

َ
ج

ُ
فعاًل اأن تخر

ا�سِعي املَناِهج. من حّق 
َ
اء وو

َ
ِة الكترَّاب والأدب

رَّ
جمعي

ة املَعا�رشة اأن تكوَن حا�رشة يف 
ّ
الأ�سواِت ال�سعري

ِة 
َ
ها بال�رشور

ُ
ة الأجيال دوَن اأن يكوَن اأ�سحاب

َ
ذاكر

ة 
رَّ
اربنا يف قم

َ
قد ووروا الرّثى. ملاذا ل نحتِفل بتج

ازدهارها وجتّليها؟

ازدهار  بين  الجدلية  العالقة  عن  لنتحدث  وأخيرا   ••
الشعر والحرية ؟ 

ونز 
ُ

ة ال�ّساعر هرِني ج
َ
يح وؤال هذا يذّكرين بن�سِ

ّ
- ال�س

وا واأنتم متتلئوَن 
ُ
لل�ّسعراء اجُلدد: ل ميِكنُكم اأن تكتب

ة 
ّ
باحلري ال�ّسعر  اط 

َ
ارتب ات 

ّ
اأبجدي اأوىَل  باخَلوف. 

ابة اإىل �سوتِه 
َ
ة ال�ّساعر عَلى ال�ستج

َ
ن يف قدر

ُ
يكم

وال�ّسعور  ة 
رَّ
احلري تلَك  قلق.  اأو  ُدوَن خوٍف  الداخلي 

الَعلن  اإىل  ة 
ّ
ال�رشي من   

ّ
الن�ش اِج 

َ
اإخ��ر يف  بالأمان 

 
ٌ
ة الآخر اأو املتلقي اأ�سا�سي

َ
اكم

َ
دوَن اخَلوف من حم

ة الأغالل.
ّ
 من اأيديولوجي

ٌ
ر

ُ
 ح

ّ
جداً ل�سَناَعة ن�ش

 اأن يكوَن 
ُ
ة اجَلماهري يجب

ّ
ور ال�ّسعر يف ذهني ح�سُ

ا 
َ
ة. َعليِه عندم

رَّ
ور �سكٍل مْن اأ�سَكاِل احُلري  ح�سُ

َ
�سنو
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كيف لل�سعر 

اأن  ير�سخ 

يف الذاكَرِة 

اجلمعّية 

للَجماهري يف 

زمن يت�سم 

باخلّفة 

وال�ّسرعة!



جِن اأن يُكون حراً من اأ�سَكال 
ّ
يتحدرَُّث حّتى عن ال�س

احَلياة.  ات 
ّ
حيثي كّل  عليَنا  تفر�سَها  التي  ة 

رَّ
التبعي

 ، اجُل��وِع  وع��ِن  ذاِتها  ة 
رَّ
احلري عِن  يتحدرَّث  ا 

َ
عندم

اأن يُكوَن خارجًا من  والَفقِر واجِلن�ش وغريِه عليِه 

اتنا جَتاَه 
ّ
اتنا وتبعي

ّ
دنا بَها مرجعي

ّ
 تقي

ْ
الأُطر التي

ة. 
ّ
اف الجتماعي

َ
ة ، اأِو الأعر

َ
ا�س

َ
القبيلِة ، اأو ال�سي

املنُظور  من  ال�ّسعور  تفكيك  يف  نبَداأ  ا 
َ
عندم لِكْن 

فاإننا  وال�سيا�ِسي  لي 
َ
القب الُعريّف،   ،  

ّ
الجتماعي

ندخُل بال�ّسعر اإىل نَفق َقامت لأّن »اأدجَلة« الَق�سيَدة 

كاتبَها.  �سخ�ِش  على  ���ح 
َ

الأرج على   
ُ
�ستن�سِحب

يَدة  الق�سِ حترير  جداً  عِب 
ّ

ال�س من  يبُدو   ، ك�ُسُعوب 

ة 
َ
اي

َ
الو�س الة 

َ
ح تعنيِه  الذي  ما  واإل  احبَها 

َ
�س من 

اء يف امُلجمل 
َ
وم على ال�ّسعراء والأدب

َ
ة الي

َ
ار�س

َ
املم

احَلا�سل   
ّ
ال�سيا�سي والَكيد  »التَنابز«  م�سَهد  يف 

جن 
ّ
اء اإىل اأحَكام ال�س

َ
 انتَهى بَها �سعر

ْ
موؤخراً والتي

اأو   
ّ

اجَل�سدي باإيذائهم  ة 
َ
الأنِظم ت�سِفي  اأو  د 

ّ
املوؤب

؟
ّ

املعنوي

ِد 
َ
ام مَعارك اأحِدها ال�سِطدام بج�س

َ
 اأم

ُ
يقُف ال�ّساعر

ة هي 
ّ
الّدولة ولكّن ال�سِطَدام باملعتقَدات املجتمعي

 الأخرى.
َ
معرَكة خميفة هي

اأن  ولِكن  �سيء  ال��ّدول��ة  مع  معركتَك   
َ

تخ�رش اأن 

ار،  اخل�سَ ائع 
َ
وب ��ارك، 

َ
وج �سِقيقك،  مع  ها 

َ
تخ�رش

ورئي�ِسك يف الَعمل اأكرَث حّدة. اإّنهم ال�ّسخو�ش الذيَن 

مَعُهم   
ُ
تقَت�ِسم اأنَت  اِتك. 

َ
حي من   

رَّ
ومي

َ
الي ي�سَنُعوَن 

يحِملوَن   
ْ
وُه��م احَلياة  يف  ت�سّكلَك  ورحلَة  لَهاثَك 

ها. 
َ
مالحِم

 ال�ّسعري اأن يكوَن ن�سًا ا�ست�رشافيًا 
ّ

اُد للن�ش
َ
ر

ُ
ولأّنُه ي

ل بعنِي الرائي ويُكون �سابقًا حلا�رشِه 
َ
 للم�ستقب

ُ
ينظر

وم اإىل الَغد ، فاإّن ذلك يتطّلب 
َ
ات الي

َ
ومتجاوزاً حليو

موُع اجَلماهري.  اإّن 
ُ

لها ج
ّ
ة قد ل تتقب

ّ
اَعة �سعري

َ
�سج

ة لالأ�سياِء 
رَّ
ة ال�ّسعِر على اقتَنا�ِش احَلاَلة العادي

َ
قدر

 
َ
اء

َ
ال�ّسعر يجَعُل  ما   

َ
هو املتلقي  اُه 

َ
ير ل  ما  ِة 

َ
وجتلي

ائني وهَذا ما نريُدُه لل�ّسعر. اأن يك�ِسَف 
َ
اِدين ور

ّ
�سي

 مبقُدوِر اأحٍد 
َ

ايا التي لي�ش
َ
لهَذا امُلجتمع بحريٍة الزو

ا�ستنطاقَها اإل ال�ّساعر.

يُعوُد  ل  َداخلك  جَن 
ّ
ال�س حتِمُل  واأنَت   

ْ
مت�ِسي ا 

َ
عندم

 
ّ
امُللح  

ّ
الّداخلي وت 

ّ
ال�س لذلَك  ت 

َ
تن�س اأن  بالإمكاِن 

ة.
رَّ
 ال�ّسعِر احلر

ُ
الذي تبّثُه فيَك روح

اأن  ال�ّسعر  على  ف��اإّن  بطبعِه   
ٌ
ح��ر اَن 

َ
الن�س ولأّن 

اِن داخلهم 
َ
 الّنا�ِش بالَعوَدِة اإىل الن�س

َ
َل تذِكري ا�سِ

َ
يو

هذِه  باأّن  ة. 
َ
الالمنتمي الأوىَل  اِتِهم 

َ
بذو وبتذِكريهم 

 يِل ولَك ولُهم.
ُ
الأر�ِش تت�سع

الأ�سئلة  ة 
َ
اإث���ار –ب�َسجاعٍة-  ا�سَل 

َ
يو اأن  وعليِه 

ة  ادرَّ
َ

َكانْت ح تها حّتى واإن 
َ
اإجاب التي يَخاُفون من 

اِء 
َ
والأ�سي لالأ�سَخا�ِش   

َ ينت�رشِ اأن  وعليِه  ة. 
َ
وقبيح

ة.
رَّ
والتَفا�سيِل املن�سي

ًة 
َ
واِعي كنُت  ة« 

َ
ثاني ة 

َ
»زوج يَدة  ق�سِ كتبُت  ا 

َ
عندم

 مبفُهوٍم اأ�سبِه ما يُكون 
ُ
 ي�سَطِدم

ّ
ة اأّن هذا الن�ش

َ
لفكر

اُل 
َ

 وبحٍق �رشعٍي يعتقُد رج
ّ
 وديني

ّ
بَثابٍت اجتماعي

ة الفعِل �رَش�سة لأّن  املجتمِع اأّنُه لهم. وقْد كاَنْت ردرَّ

– الأوىل موقفًا علنيًا مْن حٍق  ة 
ّ
للمر  يقّدم 

رَّ
الن�ش

ة 
ّ
اإلهي باإباحٍة  عليِه  لوا 

َ
ح�س اأّنُهم  جال- 

ّ
الر يعتقُد 

 يتغلغُل يف َتفا�سيَل �سِغرية 
ّ

. كاَن الن�ش ودينية 

 اأّنها 
ُ
ة لكنني اأجُزم

َ
 عالني

َ
ح

َ
 اأن ُتطر

ُ
ع

َ
ريُد املجتم

ُ
ل ي

اتي 
َ
اللو الن�ساِء  اأذَهاِن  يف  تته�ّسم   

ْ
التي التفا�سيُل 

قبَل  منهّن  كثرٍي  اإىل  حتّدثُت  لقْد  ة. 
َ
التجرب َن 

َ
ع��رب

اَنة اأي�سًا. 
َ
�سَن للخي

ّ
اٍت تعر

َ
ذلك. وحتّدثُت اإىل اأخري

 اأّنها توُد لو 
ّ

ًة بعَد ن�رِش الن�ش
ّ
قالْت يل اإحَداهّن مر

 
ّ

الن�ش وتقراأ  املنرِب  اإىل  ت�سَعد  اأن  مبقدورَها  اأّن 

بَها   
ُ

تعرب  
ْ
التي ة 

ّ
ائعي

َ
الفج الة 

َ
ح ون 

ُ
الآخ��ر  

َ
لي�سعر

اِج اأزواجهّن باأخرياٍت 
َ
اتي ُفجعَن بزو

َ
ات اللو

َ
الزوج

اأو خيانتهّن.

ريُد 
ُ
ي ل  َخاد�َسة  يل  تفا�سِ الّن�ساء  اآلِم  يف  اإّن 

 
َ
رغم علنٍي  ن�ٍش  يف  �ساعرٌة  لها 

ّ
ت�سج اأن   

ُ
الّنا�ش

ِة اأملها.
َ

فَداح
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املواطن كاين 1941

مدة العر�ض    59: 1 دقيقة

املخرج: اور�سون وايلز. 

ت�سوير �سينمائي: جريج توالند 

جـ  هيلمان   – وايلز  اور�ــســون  ال�سيناريو: 

مانكيوفيكز

املو�سوع الرئي�سي الذي يدور حوله الفيلم هو 

�سعوبة تاأويل حياة ان�سان عندما تنتهي هذه 

احلياة. وهذا هو بال�سبط ما يدور حوله فيلم 

»املواطن كاين«.

     اإن فيلم »املواطن كاين« هو فيلم من اإنتاج 

1941 ويعترب من اأفالم الدراما الغام�سة، اأنتجه 
اور�سون وايلز و�سارك يف كتابة ال�سيناريو كما 

الفيلم  هذا  وكان  بتمثيله.  اي�سًا  وقام  اأخرجه 

هو فيلم وايلز الروائي االأول. ر�سح الفيلم لت�سع 

اأكادميية وقد فاز عن جائزة ال�سيناريو  جوائز 

هيلمان جـ مانكيو فيكز وار�سون ويلز.

وجاء متثيل وايلز، اأقل ما يقال عنه، مذهاًل. فقد 

وا�ستمر يف  والع�رشين  الواحدة  ك�ساب يف  بداأ 

الفيلم.  نهاية  اأن تويف يف  اإىل  العمر  منت�سف 

وا�ستطاع اأن يجعل كل حلظة مذهلة �سواء يف 

اأدائه ال�سوتي اأو �سريه اأو حركة ج�سده عمومًا. 

وحتى يف م�ساهد احلب كان وايلز موؤثراً.

انه  الفيلم  �ساهد  ممن  النقاد  بع�ض  ويعترب 

اعظم  وايلز  به  �سيعترب  الــذي  اليوم  �سياأتي 

خمرج يف هوليوود.

من  العديد  يف  الفيلم  هــذا  ي�سّنف  اأن  ميكن 

مالحمه كاأحد اكرث االأفالم جاذبية مما اأنتج من 

اأفالم.

ن�سوة من ال�سوء والظالل وتداخل بني الن�سو�ض 

واالأ�سكال الهند�سية التي مل نعد نراها منذ اأيام 

ال�سينما ال�سامتة. 

بهذا  ال�سديد  لالإعجاب  عديدة  اأ�سباب  هناك 

ولكن  طويلة،  ل�سنوات  ا�ستمر  والــذي  الفيلم 

�سغري  �سبي  ق�سة  هي  فيه  الكامنة  الق�ّسة 

يحاول اأن ي�سرتي احلب مهما كان الثمن ومهما 

ق�سة  وهي  وفاته.  يوم  حتى  العمر،  به  بلغ 

غام�سة وتبقى كذلك حتى نهاية الفيلم.

�سيناريو  : هريمان جـ - مانكيو فيكز - �أور�سن ويلز

)تتمة �لعدد �ل�سابق 3/2( ترجمة: مها لطفي *          

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما

»املواطن كاين«



. . . . . �س�أوؤمن لأهل هذه املدينة 

�سحيفة يومية تخربهم كل م� هو �س�دق من اأنب�ء 

ول�سوف  يكتب(  وهو  ويقراأ  ث�نية،  الكت�بة  يف  )يبداأ 

اأوؤمن لهم اي�سً� – 

ليالند: هذه اجلملة الث�نية التي بداأته� بـ »اأن�« –

ك�ين : )ينظر اإىل اأعلى(

يح�سلون  و�سوف  امل�سوؤول.  هو  من  الن��س  �سيعرف 

على الأنب�ء  - الأنب�ء احلقيقية – ب�رسعة وبب�س�طة 

ومب� يبهج النف�س.

م�س�لح  لأيــة  ن�سمح  ولــن  �س�دقة  بقن�عة  يتكلم 

خ��سة ب�لتدخل يف �سدق الأخب�ر.

ينظر اإىل ليالند برهة من الزمن ويعود اإىل الكت�بة، 

يقراأ وهو يكتب. 

يقف  ك�ين.  ن�حية  اإىل  ويقطع  برين�ستني  ينه�س 

اإليه على  اإىل اخل�رج. ين�سم ليالند  الإثن�ن ينظران 

وا�سحة  الثالثة  روؤو�سهم  تبدو  الث�نية.  الن�حية 

وقد  ليالند  راأ�س  يبدو  ال�سم�ء.  مق�بل  ظلية  ب�سورة 

الك�مريا   – ك�ين  وجه  اإىل  ينظر  وهو  قلياًل  ا�ستدار 

قريبة جداً من هذا – ي�ستدير ك�ين نحوه وتعرف اأن 

اأن وجوههم يف �سورة ظلية.  عيونهم� تالقت رغم 

م� زال برين�ستني يدخن �سيج�راً.

اإحالل:

تظهر  »النــكــويــرر«  �سحيفة  من  الأوىل  ال�سحفة 

ت�رسيح   – مب�دئ  راأ�سه�:  وعلى  كبرية  افتت�حية 

بقلم ت�س�رلز فو�سرت ك�ين.

تت�بع الك�مريا التحرك اإىل اخللف وتظهر ال�سحيفة 

اأكرث  تراجعن�  ال�سحف. وكلم�  وهي فوق كومة من 

اإىل الوراء، نرى اأربع كوم�ت، وبينم� تت�بع الك�مريا 

ونت�بع  كــومــ�ت  �ست  نــرى  اخلــلــف،  نحو  التحرك 

»النكويرر«-  من  وا�سعً�  حقاًل  نرى  حتى  الرتاجع 

كوم�ت من »النكويرر« كل 26.000 ن�سخة ج�هزة 

للتوزيع.

�س�حنة عليه� عالمة على ج�نبيه� تقراأ »انكويرر« – 

توزيع 26.000 متر عرب ال�س�حة الأم�مية ومتر على 

خ�سبي  �سندوق  على  للبيع  »النكويرر«  من  كومة 

مك�سور على ج�نب ال�س�رع، من الوا�سح اأنه� منطقة 

فقرية. عمليت�ن معدنيت�ن �س�قطت�ن على الكومة.

من  وكي�س  قدمية  بوي�  وعليه  قــدمي  بــ�ب  انحن�ء 

امللف�ت.

دراجة  ظل  يتحرك  هذا،  اأمــ�م  اجل�نبي  املمر  وعرب 

قدمية ذات عجل اأم�مي �سخم. ن�سخة من »النكويرر« 

قذفت على املنحنى.

ف�سية  واآني�ت  جميل  م�ئدة  غط�ء   – اإفط�ر  م�ئدة 

ال�سم�س.  اأ�سعة  حتت  يلمع  غ�ٍل،  �سيء  كل   – جميلة 

وحم�لة �سحف ف�سية هن�لك ن�سخة من »النكويرر«. 

وهن�، كم� قبل ذلك، ف�لفتت�حية التي تقراأ – مب�دئ 

بقلم ت�س�رلز فو�سرت ك�ين، وا�سحة جداً  ت�رسيح   –
على ال�سفحة الأوىل.

ومي�سً�  تر�سل  قط�رات  ملحطة  اخل�سبية  ــس  الأر�

م�سيئً� وق�متً� بينم� ي�رسع قط�ر من خلف الك�مريا. 

»النيويورك  من  ملق�ة  حزمة  نرى  الأر�ــس،  وعلى 

انكويرر« م� زال اإعالن املب�دئ هو الط�غي.

توزيع الأري�ف – ن�سخة من النكويرر مو�سوعة يف 

ال�سف�ئح، تظهر توزيع الولية.

اأربع  اأجل  القط�ر. نبقى هن� من  مرة ث�نية ر�سيف 

القط�ر تتزايد واكوام  �سور. على كل �سورة، �رسعة 

»النكويرر« اأكرب.

كلم�ت  عند  ليقف  يتحرك  الأوىل،  الــ�ــســورة  يف 

الث�نية  الكومة  – 31.000« ونقرتب من  »توزيع« 

 55.000 تقراأ  التي  والث�نية   ،  40.000 تقراأ  اكرث 

والأخرية التي هي 62.000 يف كل واحده كوم�ت 

املتحرك  القط�ر  �رسعة  اأن  اإذ  تخ�نة  اكرث  ال�سحف 

خلف الك�مريا تزداد.

اإ�س�رة  اإليه ت�س�حبه  اأ�رسن�  اأعاله الذي  التقطيع  كل 

تو�سيحية �سمعية – �سوت ال�سري يف مدينة نيويورك 

الأحج�ر  على  تتحرك  اإطــ�رات  1890؛  الع�م  يف 

الدراج�ت،  اأجرا�س  اخليل،  حوافر  و�سوت  املل�س�ء 

اللقطة احلمراء(،  الديوك )يف  مواد امل��سية و�سي�ح 

ي�سمع  القط�ر  خط  ي�ستخدم  حيث  الأحــوال  كل  ويف 

�سوت القط�ر املتحرك.

على  »توزيع«  كلمة  مق�بل   62.000 الأخري  الرقم 

»النكويرر« الرئي�سي تتغري اإىل:

خ�رجي. �س�رع ومبنى الكورنيكل – نه�راً – 1895

زاوية ترتفع حتى ح�ئط املبنى – ده�ن على �سق�لة 

عالمة  على   62.000 رقم  يف  الأخري  ال�سفر  ي�سع 

تقوم بدع�ية اإىل »النكويرر« انه� تقراأ: النكويرر

�سحيفة ال�سعب
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التوزيع 62.000

– وي�أخذ  العم�رة  اأ�سفل ج�نب  اإىل  الك�مريا  تتحرك 

عم�رة اأخرى حيث هن�لك ا�س�رة تقراأ:

اقراأ النكويرر

اأف�سل �سحيفة اأمركية

التوزيع. 62.000 

تت�بع الك�مريا حتركه� اإىل اأ�سفل نحو املمر اجل�نبي 

اأم�م مكتب الكرونيكل.

ينعك�س  حيث  زج�جي  �سب�ك  له  الكرونيكل  مكتب 

املرور متحرك� اإىل اأعلى واإىل اأ�سفل ال�س�رع، اأي�سً�، 

ي�أكلون  وبرين�ست�ين  ليالند  ك�ين،  اأ�سك�ل  وكذلك 

الفول ال�سوداين.

فوتوغرافية  �سورة  ميــالأه،  وتقريب�  ال�سب�ك  داخل 

مت�سدراً  يجل�س  وريلي  الكرونيكل  حترير  »لأ�ــرسة 

حترير  اأ�رسة  تقول:  ال�سورة  فوق  اإ�س�رة  الو�سط.  يف 

وحتته�  التنفيذية.  وجلنته�  كرونيكل  النيويورك 

اإ�س�رة تقول:

اأعظم اأ�رسة حترير �سحفية يف الع�مل. الإ�س�رة اأي�سً� 

ت�سعة  هن�لك  التوزيع.  �سكل  »الكرونيكل«  تت�سمن 

رج�ل يف ال�سورة.

ب�سع�دة(  الإ�س�رة  نحو  اأعلى  اإىل  )ينظر  برين�ستني: 

اثن�ن و�ستون األفً� – 

ليالند: هذا يبدو ح�سن� جداً.

اأن يعجبهم  ك�ين: )ي�سري اإىل مبنى كرونيكل( نرجو 

هن�ك.

الإ�س�رة  هذه  تبدو  الكرونيكل  مبنى  من  برين�ستني: 

اأكرب �سيء نراه – 

كل ط�بق م�سمون – نت�أمل اأن يزعجهم – فقد كلفن� 

م� يكفي.

انظر  ال�سب�ك(  ال�سورة يف  فوق  العالمة  اإىل  )م�سرياً 

اإىل ذاك..

ليالند: »الكرونيكل« جريدة جيدة.

ك�ين: انه� فكرة جيدة ل�سحيفة. )يقراأ الأرق�م(

اأربعم�ئة و�ستون الف.

برين�ست�ين: قل، مع هوؤلء الرج�ل –

)م�سرياً اإىل ال�سورة(

-فهي لي�ست خدعة اأن حت�سل على توزيع.

ك�ين: اأنت على حق ي� �سيد برين�ستني.

برين�ستني: )يتنهد(

»الكرونيكل«  لتح�سل  لزم  الوقت  هل تعرف كم من 

على مثل هذه املجموعة معً�؟ ع�رسون �سنة.

ك�ين: اأعرف.

يبت�سم ك�ين وي�سعل �سيج�رة ويف نف�س الوقت ينظر 

لتلتقط  الداخل  اإىل  الك�مريا  تتحرك  الن�فذة.  من 

انعك��س وجه  تلتقط  زالت  م�  لع�رسة رج�ل،  �سورة 

ك�ين املبت�سم.

اإحالل تدريجي

داخلي. غرفة مدينة بـ »النكويرر« – لياًل – 1895.

ي�سع  ال�سورة ولكن ك�ين  ت�سعة رج�ل يظهرون يف 

قنوعون  الرج�ل  الأول.  ال�سف  منت�سف  يف  بينهم 

ب�سوارب، دقون، روؤو�س �سلع�ء، الخ.

الرج�ل  نف�س  كونهم  متييزهم  ميكن  وب�سهولة 

ويت�سدرهم رايلي.

انهم  وا�سحً�  فيظهر  الــكــ�مــريا،  تــرتاجــع  وبينم� 

القدمي  الــطــراز  مــن  ف�ل�سور  قبل  مــن  ــوروا 
ُ

�ــس قــد 

�سوداء  ثي�ب  كبرية  علبة  املحرتفني،  للم�سورين 

وكل هذا يف زاوية من زواي� الغرفة. اإنه� 30: 1 لياًل. 

منت�سف  وعند  احل�ئط.  عند  دفعت  قد  الخ  املك�تب، 

ع�رسون  تن�ول  حيث  حفالت،  م�ئدة  تندفع  الغرفة 

مدعوا طع�مهم. اأحد ع�رس منهم بقوا يف مق�عدهم – 

– يت�بعون  وهوؤلء من �سمنهم برين�ستني. وليالند 

مبتعة �سديدة احتف�لت الت�سوير.

امل�سور: هذا كل �سيء. �سكراً لكم.

ينه�س امل�سورون.

ك�ين: )فكرة فج�ئية( اظهر ن�سخة اإ�س�فية وار�سله� 
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ب�لربيد اإىل »الكرونيكل«

على  مك�نه  اإىل  طريقه  يخرتق  ويزهو،  يقهقه  وهو 

راأ�س الط�ولة. ك�ن الآخرون قد جل�سوا عندئذ. يجذب 

امل�ئدة  على  ي�رسب  ــ�أن  ب مدعويه  انتب�ه  ك�ين 

ب�سكني.

هذا  كــ�ن   ! »النــكــويــرر«  اأ�سح�ب  �سيداتي  ك�ين: 

ال�سحفيني  لهوؤلء  من��سب  ترحيب  اأعتقد  م�  على 

وب�خل�سو�س  رج�ل(.  الثم�نية  اإىل  )ي�سري  املميزين 

لل�سيد رايلي – انهم الإ�س�فة الأخرية اإىل �سفوفن�. 

هذا  »الإنكويرر«  توزيع  اأن  يعرفوا  اأن  وي�سعدهم 

ال�سب�ح جت�وز عالمة امل�ئتي األف.

برن�ستني: م�ئت�ن واألف� و�ستم�ئة و�سبع واأربعون. – 

تهليل ع�م – 

جميعً�  انكم   – وقدميكم  جديدكم  جميعكم  ك�ين: 

�ستخدم 
ُ
حت�سلون على اأف�سل الرواتب يف املدينة. مل ي

تلك  موهبتكم.  يهمني  م�  ولئــه.  ب�سبب  منكم  احد 

التي  ال�سحيفة  الأنكويرر  التي �ستجعل من  املوهبة 

اأريد. اأح�سن �سحيفة يف الع�مل!

- تهليل – 

انن�  �ستوافقونني  انكم  اأعتقد  ح�ل،  اأي  على  ك�ين: 

�سمعن� م� يكفي حول ال�سحف وعمل ال�سحف لليلة 

ي�سع  الع�مل.  يف  ــرى  اأخ موا�سيع  هن�لك  واحــدة. 

اإ�س�رة.  ا�سبعيه يف فمه ويطلق �سف�رة رن�نة. هذه 

الع�رس  اأنغ�م  من  ة 
َّ
حي نغمة  الفرق  اإحــدى  ت�رسب 

الرائع�ت، يلب�سن  ال�س�ب�ت  اأم�مه� فرقة من  وتدخل 

مالب�س جريئة جداً ب�لن�سبة ملالب�س املجموع�ت يف 

ذلك احلني. م� بقي من هذه احل�دثة فل�سوف ينظم 

�سغري  �س�ب  هو  ك�ين  ان  فحواه  بعد.  فيم�  ويخرج 

�سحيح اجل�سم �سعيد مي�سي اأوق�تً� رائعة.

للرق�س  الفتي�ت يرتكن �سفوفهن وينطلقن  وبع�س 

مع اأفراد يف رق�س فردي.

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي.

اإ�س�رة »النكويرر«

»النكويرر«

الأح�سن توزيعً� يف امريك�.

274.321
الإحالل يكمل نف�سه – �سورة ك�ين يرق�س وعلى كل 

ذراع فت�ة. وهذا يختفي مبجرد اأن تنزل الك�مريا من 

على مبنى الهيكل بنف�س احلركة مثل م�سهد ال�س�رع 

العم�رة  ج�نب  على  جديدة  اإ�س�رة  هن�لك  ال�س�بق. 

التي يف الأ�سفل تقول: 

اقراأ النكويرر

اأهم اأ�رسة حترير يف الع�مل.

تت�بع الك�مريا نزوله� اإىل اأن

اإحالل: تقطيع على عدة م�س�هد بني �سنوات 1891 

اإىل منو »النكويرر« حتت  – 1900 امل�س�هد ي�سري 
ت�أثري دفع ك�ين الذاتي.

ولهذا ف�إنن� نرى ك�ين يف ن�س�ط�ت خمتلة:

يتحرك اإىل اأ�سفل الإ�س�رة:

اقراأ » النكويرر«

اأعظم اأ�رسة حترير يف الع�مل.

ثم نحو �س�رع اأم�م ح�نة متر بقربه� م�سرية )�سبي�ن 

ال�سب�نية(  الأمريكية  احلــرب  اإىل  بعيداً  ذاهبون 

يف  ال�سعالت  هــذه  تنعك�س  حيث  �سعالت  م�سرية 

الن�فذه الزج�جية للح�نة.

�س�خن«.  وقت  »انه  تعزف  النح��سية  الفرقة  �سوت 

وعلى �سب�ك احل�نة هن�لك مل�سق، »تذكر امل�ين«

الأمريكيني،  لل�سبي�ن  رمنغتون  ر�سم  فيه:  ويدخل 

يف  »اأولدنــ�«  يظهر  حيث  ال�س�بقة  للم�سرية  م�س�به 

قبع�ت ال�سيد.

ي�سريون بخطوات ع�سكرية اإىل احلرب.

تيدي  يهنئ  لك�ين  لقطه  املراقبة.  �سي�رة  اإىل  عودة 

روز فيلت. )نف�س اللقطة مثل تلك يف ح�سيلة الأخب�ر 

اإ�س�ءة(. – دون وم�س�ت 
القط�ر  ملن�سة  اخل�سبية  لالأر�سية  نعود  ث�نية  مرة 

هذه املرة رزمة �سخمة  »النكويرر«-  من  – رزمة 
املتحركة  الظالل  الأ�سفل، ومن خلفه�  اإىل  – ترمي 
وك�أنه  يتحرك  انه  اإىل  ي�سري  الك�مريا  خلف  للقط�ر 

وطواط خ�رج من جهنم. اإخراج جديد لك�ين وتيدي 

على  م�سيطراً  الأعلى  امل�سهد  يف  كم�  يت�س�فح�ن 

ب�أكمله�.  الوىل  ال�سفحة  تقريبً�  ويغطي  ال�سورة 

امل�ن�سيت الرئي�سي ي�سري اإىل ا�ست�سالم كوب�.

داخلي .. مكتب النكويرر

ر�س�م الك�رتون وك�ين يعمالن على �رسيط كوميدي 

لـ »جوين الراهب«. 

اإحالل:
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اأر�س الغرفة »طفالن على الأر�س و�سحيفة مفتوحة 

ال�رسيط  نف�س  اإىل  الطفالن  ينظر  م�رساعيه�،  على 

الكوميدي.

وم�سوري  الفوتوغرافية  للر�سوم  كــ�يــن  قــ�عــة 

يت�بع  �سخ�سي�  وك�ين  واملهرجون  فوتوغرافي�، 

مو�سوع �س�خن من موا�سيع املرحلة، جتري اإحدى 

لتبدو  ف�ست�نه�  ي�سفف  وك�ين  مق�بلة.  الغ�ني�ت 

اأنثى اإغراء«.

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

يع�د اإنت�ج الرقم ال�س�خن ويظهر وا�سحً� وقد غطى 

تقريبً� ن�سف �سفحة من »النكويرر«. انه� تقراأ يف 

دك�ن حالق ونراه� عرب لقطة من فوق كتف الرجل 

الذي يقراأه�. اإنه يقوم بتلميع نف�سه، وتقليم اأظ�فره، 

يظهر:  ال�سورة  فوق  الغ�نية  ومقطع  �سعره.  وق�س 

كل  الراق�سة.  تقول  اأفعل،  م�  اأدري  اأكــن  مل«  »انــ� 

�سيء يتحول اإىل الأحمر« �سورة بي�س�وية للم�سد�س 

موجودة �سمن مقطع ال�سيدة اجلميلة مرفقة بعنوان 

يقول: »م�سد�س املوت«.

�س�رع – �سورة لبوكيت بريج�يد.

خطر  موقف  يف  ال�سهرة،  مبالب�س  لك�ين،  �سورة 

وا�سح، يخطف الك�مريا من امل�سور. واأم�مه تخرج 

غ��سبة نريان حترق بيوت الفقراء.

اإحالل:

اأدوات  كف�ءة  عدم  حول  موا�سيع  روؤو�ــس  اإدخ�لك 

مك�فحة النريان.

يجره�  جديدة  بخ�رية  لآلــة  نه�ئية  لقطة  اإحــالل: 

ح�س�ن تزاأر حول زاوية ال�س�رع ) قطعة �سجرة(.

اإحالل:

غرفة  يف  نحن  حديدية.  ق�سب�ن  من  اأ�سود  منوذج 

�سجن.

الب�ب مفتوح ورجل مدان ومعه رجل دين، ح�ر�س 

واحل��رسون املعت�دون: يتحرك نحو املقدمة ويبداأ 

يف ال�سري اإىل اأعلى الق�عة م�راً مبجموع�ت تت�سمن 

م�سورين، غ�نية ك�ين وك�ين.

بودرة  ذات  قوية  ب�إ�س�ءة  �سوراً  امل�سورون  ي�أخذ 

املقدمة  يف  املــدان  الرجل  قــدمي.  طــراز  من  اإ�س�ءة 

)ب�سورة ظلية( مذهوًل بهذا.

اإحالل: 

تغطية  م�ئدة.  على  مفرودة  »النكويرر«  من  ن�سخة 

�سوره  كم�  الق�تل  تت�سمن  الإعــدام  لتنفيذ  وا�سعة 

ال�سفحة  على  هــذا  من  وب�لقرب  ك�ين،  م�سورو 

الن�رية  البخ�ر  لآلة  كبرية  �سورة  هن�لك  الأخــرى 

اإىل  )امل�أخوذة ك�سورة جم�عية( مع م�ن�سيت ت�سري 

جتهيزات  اأجل  من  بحملته�  ف�زت  »الإنكويرر«  ان 

القهوة  من  فنج�ن  هن�لك  ال�سحيفة  وعلى  اأف�سل. 

كتفه�  على  نــرى   – فت�ة  وخ�دمة  حلوى  وقطعة 

ال�سحيفة – وهي تقلب القهوة.

املرموقني  من  عدد  يتزاحم  اجلميلة.  الفنون  ق�عة 

فراءهم  منهم  فج�أة  اخلــدم  ي�أخذ  الق�عة.  ممر  يف 

�سهرة  بف�س�تني  لتظهرهم  و�سيالءهم  ومع�طفهم 

لهذا  النتيجة  الخ  ك�لزهري..  ب�لوان  تلمع  ف�خرة، 

ال�سخف  و�سديدة  الــرتف  �سديدة  مف�جئة  امل�سهد 

)كني  نف�سه  ت�ت�رس  ال�سيد  الآخرين،  بني  ونرى  جداً. 

وكنتيجه  وكله.  ال�سلع�ء  راأ�سه  حول  �رسيطة  هري( 

نه�ئية لهذه اللوحة تتجمد ال�سورة ون�سد اإىل الوراء 

لنظهره� وقد اأعيد ظهوره� على �سفحة املجتمع لـ 

»نيويورك انكويرر«.

وفوق العدد امل�سور من »الإنكويرر« اخل��س بق�عة 

ذلك  وبعد   – ملق�ة  كبرية  �سمكة  اجلميلة  الفنون 

هذا  كل  للقرف.  مثري  م�سهد  كله�   – القهوة  مك�ن 

مكوم وملقى يف �سفيحة زب�لة.

لقطة مقربة جداً للكلم�ت: »احتالل  - �سحفي«.

مفتوح�  �سفر  جواز  لتظهر  اخللف  اإىل  الك�مريا  ت�سد 

على �سفحة ال�سورة تظهر ك�ين.

ت�سجل الولدة، اجلن�س، جن�سية، غط�ء اجلواز مغلق، 

لتظهر انه جواز اأمريكي.

مــوؤقــت وظهر  – ممــر  كــوفــ�رد  خــ�رجــي- حو�س 

الق�رب – لياًل – 1900 

وهو  امل�سوؤول  كتف  على  الك�مريا  ترتاجع  بينم� 

ن�س�هد  وبرين�ست�ين،  ليالند،  لك�ين،  �سورة  ي�أخذ 

الرئي�سية  اخلطوط  وخلف  ال�سفينة.  مغ�درة  حركة 

اأوىل« ومن خلف  اإ�س�رة �سخمة تقول: »درجة  نرى 

بد منه� يف  ال�سفينة، ل  ت�سمع �رسخة ق�ئد  امل�سهد 

اأي اإنت�ج ملركوري«.

ال�س�طئ،  اإىل  »اجلميع  امل�ألوفة،  القدمية  وال�رسخة 

القر�س  على  ال�رسب   – ال�س�طئ«  اإىل  متجهة  انه� 

النح��سي، واأي�سً� �سوت �سف�رة الق�رب الع�يل وكل 
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م� تبقى.

امل�سوؤول: ه�ك ي� �سيد ك�ين. كل �سيء يف مك�نه.

ك�ين: �سكراً.

يبداأ ك�ين وليالند وبرين�ست�ين يف ال�سري على املعرب 

املوؤقت.

�سيد  ي�  جيدة،  راحة  لك  نتمنى  )ين�دي(   : امل�سوؤول 

ك�ين.

ك�ين: �سكراً

ل  ك�ين،  �سيد  ي�  ف�سلك،  من  ولكن  برين�ست�ين: 

الآن  لقد ح�سلن� حتى  اللوح�ت.  من  املزيد  ت�سرتي 

�سورة  وع�رسين  و�ست  لفينو�س  ر�سوم  ت�سعة  على 

ولن  ب�حل�ج�ت.  امتالآ  ك�مالن  خمزن�ن   – للعذراء 

اأح�ول الت�س�ل ب�أية �سحيفة.

�سوت ق�ئد املركب: اجلميع اإىل ال�س�طئ.

ك�ين: واإن ان�سى اأي �سيء عن اأق�س�م الوجوه اجلديدة. 

ولن اأح�ول اأن افكر ب�أية فكرة لالق�س�م الكوميدية.

نحو  تتجه  فهي  ال�س�طئ  اإىل  اجلميع  الق�ئد:  �سوت 

ال�س�طئ!

املمر  منت�سف  يف  وبرين�ست�ين  ليالند  ك�ين  يرتك 

املوؤقت بينم� يرك�س نحوه، من�ديً� وملوحً� بيده.

ك�ين: مع ال�سالمة، ايه� ال�س�دة!

)وعند راأ�س املمر املوؤقت ي�ستدير وين�دي( ه�ي!

ك�ين: )ين�ديهم اإىل ا�سفل( ل تتوقعوا مني اأن اأح�فظ 

على م� وعدتكم به. هل تفعلون؟

زاين«  »اولد لنغ  تعزف  الدفة  فوق  مو�سيقية  فرقة 

ي�ستدير برين�ست�ين وليالند لبع�سهم� البع�س.

برين�ست�ين: هل تفعل ي� �سيد ليالند؟

ليالند: )يبت�سم( حتمً� ل.

يبداأن هم� الثن�ن معً� يف النزول على املمر املوؤقت.

اإحالل:

لقطة طويلة ملبنى النكويرر – لياًل

مب�ء  تغطي  وهي  التلغرافية  ال�رسائط  من  منــوذج 

املطر، والتي نرى عربه� نف�س املبنى القدمي ولكنه 

الإ�س�رة  ب�سبب  للنظر  ملفت  �سيء  اإىل  حتول  الآن 

»النكويرر  عليه�  كتب  والتي  الذهبية  اخل�رجية 

 ، النيويوركية« �سوءان يظهران يف املبنى  اليومية 

تتجه نحو ال�سب�ك حيث تظهر الأنوار ونحن هكذا – 

اإحالل، 

 – ال�سب�ك عند مكتب برين�ست�ين  – خ�رج  خ�رجي 

لياًل

ال�سوء يف �سب�ك يف اللقطة ال�س�بقة ك�ن يظهر خلف 

حرف »E« عند اإ�س�رة النكويرر. والآن حرف E اأكرب 

من اإط�ر الك�مريا.

يت�س�قط املطر مكتئبً� بعيداً عن منت�سف ال�سكل. عرب 

هذا وعرب ت�س�قط امل�ء على ال�سب�ك مكتب برين�ست�ين 

حيث يجل�س للعمل حتت �سوء اأزرق مغطى.

اإحالل خ�رجي.

اإحالل داخلي.

بعد  الآن  الوقت  اأن  عدا  م�  ال�س�بق  التنظيم  نف�س 

الظهر املت�أخر ومت�أخر يف ال�ست�ء ال�سنوي. �سكل الـ 

»E« الآن معلق بقطع ثلج تذوب وتنقط ي�ئ�سة بينن� 

على  ج�ل�سً�  زال  م�  الذي  برين�ست�ين،  ال�سيد  وبني 

مكتبه يعمل.

اإحالل. 

نف�س الرتتيب ال�س�بق م� عدا اأن اجلو ربيع. بدًل من 

ال�سوت احلزين �سقوط املطر وقطع الثلج املت�س�قطة، 

ن�سمع ال�رسيخ امل�أ�س�وي لالآلت الوترية يف ال�س�رع 

عرب  وب��ستط�عتن�  الربيع  ف�سل  انه  املك�ن.  اأ�سفل 

احلرف E روؤية برين�ست�ين يعمل عند مكتبه. احلم�م 

ينظر  ال�سب�ك.  فتحة  وعلى   E احلرف  عند  متجمع 

قطع  بع�س  يتن�ول  فرياه�.  اأعلى  اإىل  برين�ست�ين 

املكتب  على  و�سعه  الذي  البيتي  غذائه  من  اخلبز 

على  اخلـــ�رج  اإىل  مبـــزاج  وينظر  احلــمــ�م  ويطعم 

الفت�ت  الطيور  ت�أكل  احلديقة.  يف  الربيعية  احل�لة 

واملو�سيقى ال�س�خبة تع�ود العزف.

اإحالل:

نف�س الرتتيب ال�س�بق – انه الآن ف�سل ال�سيف. ك�نت 

الن�فذة مفتوحة ن�سف فتحة .. والآن مفتوحة ب�سكل 

خلع  احلر  عن  تعبريه  يف  مت�دى  وبرين�ستني  دائم 

ك�ن�  فقد  املن�س�ة.  قمي�سه  وقبة  وقمي�سه  معطفه 

ال�سب�ك  نحو  الك�مريا  تتحرك  العرق،  من  يعت�رسان 

لت�سيء على برين�ست�ين ولتلتقط غرفة املدينة خلفه 

يعد  مل  انه  الوا�سح  من  مت�مً�.  خ�ليه  ك�نت  والتي 

مو�سيقى  به.  القي�م  لبرين�ست�ين  ينبغي  م�  هن�لك 

الآلت الوترية م� زالت ت�سمع يف ال�س�رع كم� ك�نت 

�س�بقً� ولكن بنغمة جديدة.

اإحالل: �س�طئ على جزيرة كوين

ثوب  يلب�س  الرمل  على  وحــيــداً  برين�ستني  يجل�س 
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�سحيفة  ويقراأ  الع�رس  اأثواب  من  م�ست�أجرا  �سب�حة 

»الإنكويرر:«

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

 – داخلي. غرفة املدينة – بن�ية النكويرر – نه�راً 

 1900
�سعف  الآن  انه�  املدينة.  غرفة  الآن  برمته  الط�بق 

لتت�سع لكل  ال�س�بق ومع ذلك فلي�ست كبرية  حجمه� 

ال�سب�بيك  ي�ستخدمونه�.  الذين  والن��س  املك�تب 

عت لتوؤمن املزيد من ال�سوء والهواء.
ّ
تو�س

وعلى احل�ئط تقومي يقول 9 �سبتمرب.

برهة  املدخل  يف  ويقف�ن  وبرين�ستني  ك�ين  يدخل 

من الزمن.

ك�ين. الذي ك�ن يبدو مغطى العينني قلياًل قبل ذلك. 

فهو الآن وا�سح العينني واكت�سب �سمرة من ال�سم�س. 

وهو يلب�س ثوبً� اجنليزيً� جديداً. 

وبينم� هم� يدخالن اإىل الغرفة، ف�إن برين�ستني عمليً� 

ي�سري على جنب ول يقوم بفعل �سيء �سوى جم�ملة 

ك�ين ومديحه، يظهر اخلوف عليه ك�أم تراعي ظهور 

ابنه� للمرة الأوىل، وعندم� ظهر ك�ين للجموع وقف 

اجلميع على قدميه.

ك�ين: )م�سريا اإىل املجموعة ب�بت�س�مة(

اطلب منهم اأن يجل�سوا، ي� �سيد برين�ستني.

برين�ستني: اجل�سوا، جميعً� – بحق ال�سم�ء!

الأمر يط�ع فوراً – كل واحد ذاهب اإىل عمل له طبيعة 

�س�خنة جداً.

ب�أم�نة،  �سيء  كل  �سرناجع  الليلة،  ف�إذا،  برين�ست�ين 

ايه؟ خ��سة ال�سحف اجلديدة.

ك�ين: نحن حقً� �سنفعل ذلك. اأنتهت الإج�زة و�سنبداأ 

مب��رسة بعد الع�س�ء ولكن الآن – فتلك ال�سيده هن�ك 

اإىل �سيده جتل�س وراء املكتب( – )ي�سري 
اعتربه�؟  هكذا  اجلديدة/  املجتمع  حمــررة  -هــذه 

هل تعتقد اأن ب�إمك�ين اأن اأق�طعه� لربهة من الزمن، 

ال�سيد برين�ست�ين؟

برين�ست�ين: هه؟ اوه، اأن� ن�سيت – لقد كنت بعيداً ملدة 

طويلة ن�سيت مو�سوع فك�هتك-

املحررة  مكتب  من  يقرتب  وهو  ك�ين  خلف  ي�سري 

الجتم�عية.

العمر،  منت�سف  يف  ع�ن�س  الجتم�عية،  املحررة 

ترى اقرتابه فتبداأ ب�لرتع��س الت�م. ولكنه� حت�ول 

يف  حتمله  ظــرف  بــه.  مكرتثة  غــري  انه�  تظهر  اأن 

يتوقف ك�ين وبرين�ست�ين عند  ب�سّدة.  يرتع�س  يده� 

مكتبه�.

برين�ست�ين: الآن�سة ت�و�سند –

لدى  ب�سدة  وتنده�س  اأعلى  اإىل  ت�و�سند  الآن�سة  تنظر 

روؤيته� برين�ستني ي�سطحب �سخ�سً� غريبً�.

الآن�سة ت�و�سند: م�س�ء اخلري، ي� �سيد برين�ستني.

برين�ستني: هذا ال�سيد ك�ين، ي� اآن�سة ت�و�سند.

خطته�.  يف  ال�ستمرار  ت�و�سند  الآن�سة  ت�ستطيع  ل 

ت�سقط  يحمالنه�.  ل  �س�قيه�  ولكن  الوقوف  تبداأ يف 

�سينية ورق الطبع وهي تنه�س فتنحني للتق�طه�.

ك�ين: )مرتدد ولطيف( اآن�سه تون�سند.

وعند �سم�ع �سوته، جل�ست نف�سه�. اقرتبت من املوت 

حم��سً�.

ك�ين: كنت بعيداً لعدة �سهور. ول اأدري كيف تع�لج 

اأن  اأردت  هذه الأمور الآن ولكن هن�لك �سيئً� وحيداً 

ات�أكد منه اإنك لن تتع�ملي مع هذا الإعالن ال�سغري 

ب�سكل يختلف عن مع�ملتك لأية اإعالن �سغري اآخر.

ين�وله� ظرف. مت�سكه ب�سعوبة.

 – ي� م�س ت�ون�سند. وتذكري  اقرئيه،  )بلطف(  ك�ين 

فقط املع�ملة الع�دية! اأراك عند ال�س�عة الت��سعة، ي� 

�سيد برين�ستني!

الورق.  يغ�در ك�ين. ينظر برين�ستني خلفه، ثم على 

الظرف. ورقة  الآن�سة تون�سند من فتح  تتمكن  اأخرياً 

هي  مكتوبة،  �سطور  ب�سعة  وعليه�  رقيقة  �سغرية 
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تعوي�سه�.

مور  توم��س  وال�سيدة  ال�سيد  )تقراأ(  تون�سند  الآن�سة 

نورتون يعلن�ن خطوبة ابنتهم�، املي مونرو نورتون 

لل�سيد �س�رلز فو�سرت ك�ين.

برين�ست�ين: )يبداأ يف قراءته�( ال�سيد وال�سيدة توم��س 

مور نورتون يعلن�ن –

الآن�سة تون�سند: )تتحرك م�سطربة – من فوقه( اإنه� 

– اإنه� ابن �سقيقة رئي�س الولي�ت املتحدة – 
برين�ستني )يهز راأ�سه بكربي�ء( اعرف ذلك. تع�يل، ي� 

اأن نح�سل  ن�ستطيع  الن�فذة، رمب�  تون�سند من  اآن�سة 

على نظرة.

ي�أخذه� من يده� ويقوده� بعيداً.

والآن�سة  برين�ستني  املفتوح.  ال�سب�ك  ب�جت�ه  زاوية 

تون�سند ظهراهم� مواجه�ن للك�مريا، يرك�س�ن نحو 

ال�سب�ك.

 – النكويرر  �سحيفة  مبنى  خ�رج  �س�رع  خ�رجي. 

نه�راً – 1900

برين�ستني  يــرى  مــ�ذا   – الأ�سفل  اإىل  ع�لية  ــه  زاوي

والآن�سه تون�سند من الن�فذة.

اأنيقة ت�أتي  اللحظة نحو عربة  يخطو ك�ين يف هذه 

الآن�سة  داخله�  يف  جتل�س  حيث  املنعطف؛  عند 

قبل  قبلة طويلة  �سفتيه�  يقبله� على  نورتن.  اميلي 

اخللف  اإىل  قلياًل  ترتاجع  ب�أن  تت�رسف  يجل�س.  اأن 

ب�سبب جم�هريية امل�سهد ولكنه� يف احلقيقة لي�ست 

اإليه  تنظر  ك�نت  العربة،  تنطلق  وبينم�  منزعجة. 

بوله. هو، على اأي ح�ل اأدار راأ�سه واأخذ ينظر حوله 

على النكويرر«. هو يرى بو�سوح برين�ستني والآن�سة 

تون�سند ويلوح لهم� بيده.

داخلي. غرفة مدينة – الأنكويرر – نه�راً – 1900 

برين�ستني والآن�سة تون�سند عند الن�فذة.

برين�ستني: فت�ة كهذه �سدقيني، اإنه� حمظوظة! ابنة 

اخت رئي�س!

قويل، قبل اأن ينتهي، �ستكون زوجة رئي�س.

عيون الآن�سة تون�سند الآن ندية. تنظر اإىل برين�ستني، 

الذي ا�ستدار بعيداً، يحدق يف الزوجني املغ�درين.

اإحالل:

كبرية  �ــســورة  »النــكــويــرر«  مــن  الأوىل  ال�سفحة 

للزوجني ال�س�بني. ك�ين واميلي – متالأ اأربعة اأعمدة 

– �سعداء جداً.

احالل:

 – نــهــ�راً   – النكويرر  برين�ستني.  مكتب  داخــلــي. 

1940
برين�ستني وطوم�سون. جمرد اأن ي�أتي الإحالل، ن�سمع 

�سوت برين�ستني. 

برين�ستني: كيف تطورت الأمور، ل اأ�ستطيع اإخب�رك 

– الآن�سة اميلي نورتون مل تكن روزبود!
طوم�سون: مل تنته جيداً، هل فعلت؟

برين�ستني: )يهز راأ�سه(

لقد انتهت-

)وقفة ق�سرية(

ثم ج�ءت �سوزي – التي انتهت، اي�سً�.

عيني  اإىل  ينظر  ثم  ق�سرية؛  وقفة  اأكت�فه،  )يرفع 

طوم�سون(.

اعتقد انه مل ي�سعده� – )وقفة ق�سرية(

هل تعلمني، كنت اأفكر – اأن روزبود التي حت�ولون 

اإيج�د �سيئ حوله� – 

طوم�سون: نعم – 

برين�ستني: رمب� ك�نت �سيئً� فقده.

ال�سيد ك�ين ك�ن رجاًل قد فقد – تقريبً� كل م� لديه 

– )وقفة(
عليك اأن تكلم برادفورد ليالند. ب��ستط�عته اإخب�رك 

ال�سيء الكثري. اأمتنى لو كنت اأ�ستطيع اأن اأخربك اأين 

– قد يكون  اأعرف  اأن� نف�سي ل  يوجد ليالند ولكني 

م�ت.

طوم�سون:  اذا كنت تريد اأن تعرف ي� �سيد برين�ستني 

فهو موجود يف م�ست�سفى الهونتجتون التذك�ري. يف 

�س�رع 180.

برين�ستني: معقول هذا! كيف مل تكن عندي اأية فكرة 

 –
يل.  يقولون  هكذا  يهمه،  خ��س  �سيء  ل  طوم�سون: 

جمرد – )ي�سبط نف�سه( 

برين�ستني: جمرد كرب ال�سن. )يبت�سم بحزن(

تتوقع  الذي  طوم�سون،  �سيد  ي�  الوحيد،  املر�س  اإنه 

ال�سف�ء منه.

اأ�سي�ء  هن�لك  ليالند.  ال�سيد  ترى  اأن  يجب  )يتوقف( 

كثرية ميكن اأن يخربك به� – اإذا اأراد.
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اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

خ�رجي. �سقف امل�ست�سفى – نه�راً – 1940.

على  اخللف  اإىل  مييل   – طوم�سون   – مقربه  لقطة 

كر�سي تبدوم�ئلة على املدخنة. ي�سمع �سوت ليالند 

لب�سع ثوان قبل اأن يظهر ليالند.

اإىل م�ستوى عمري، ايه�  �سوت ليالند: عندم� ت�سل 

ال�س�ب، ل يفوتك �سيء. م� عدا قد يكون �رساب� جيدا 

اذا  كبري.  تغيري  يحدث  ل  هذا  حتى  البوربون،  من 

هذه  يف  جيد  بوربون  اأي  هن�ك  يكن  مل  تذكر  كنت 

البالد ملدة ع�رسين ع�مً�.

ال�س�بق،  الكالم  خالل  الــوراء  اإىل  الك�مريا  ترتاجع 

على  ويجل�س  �سويف،  بحزام  ملفوفً�  ليالند  لتظهر 

كر�سي متحرك، يتكلم مع طوم�سون. اإنهم� على �سقف 

على  اآخــرون  اأ�سخ��س  امل�ست�سفي�ت.  لأحد  مفتوح 

كرا�سي متحركة يف خلفية امل�سهد ت�سحبهم ممر�سة 

اأو اثنني. انهم جميعً� يت�سم�سون.

طوم�سون: �سيد ليالند، كنت – 

�سيج�ر، هل معك؟  يكون معك  اأن  ليالند: هل ميكن 

اأرى  اأن  اأتــذكــر  اأن  يجب   – �س�ب  طبيب  معي  اأنــ� 

انه ل ميلك  – اأ�س�طرك بن�سبة م�ئة لواحد  رخ�سته 

واحدة – من يعتقد انني �س�أتوقف عن التدخني .. لقد 

عزيزي!  ي�  عزيزي،  ي�  افعل؟  اأمل  املو�سوع،  غريت 

لقد اأ�سبحت رجاًل عجوزاً كريهً�. تريد اأن تعرف م� 

نوع  لديه  اعتقد   – ح�سنً�  ك�ين؟  ب�س�ريل  راأيي  هو 

)يكز  لنف�سه.  به�  احتفظ  ولكنه  العظمة.  من  خ��س 

على اأ�سن�نه(.

بعيداً.  �سيء  اأي  يعط  مل   – بعيداً  نف�سه  ابداً  يعط  مل 

ك�ن يرتك لك منحة )بق�سي�س( ك�ن لديه عقل غني. 

ل اأعتقد اأن اأحداً اإطالقً� ك�ن لديه هذا الكم من الآراء. 

و�س�ريل  عنهم  للتعبري  القوة  لديه  ك�نت  لأنه  ذلك 

ولكنه   – ل�ستخدامه�  واحلم��س  القوة  على  ع��س 

يوؤمن  ب�س�ريل ك�ين.. مل  �سوى  ب�سيء  يوؤمن  يكن  مل 

انه م�ت دون واحده  واعتقد  بعقيدة م� يف حي�ته. 

– هذا �سيء قد يكون مزعجً� جداً. حتم�، العديد من� 
يخرجون من هذه احلي�ة وهم ل يعتنقون اأية عقيدة 

حول املوت. ولكنن� نعرف م� تركن� ... نوؤمن ب�سيء 

م�.

)ينظر بحده اإىل طوم�سون( انت مت�أكد مت�مً� اأنه لي�س 

لديك �سيج�ر؟

الأيــ�م  عن  برين�ست�ين  اخربكم   – ب�أ�س  ل  ليالند: 

الأوىل يف املكتب، اأمل يفعل ذلك؟ ح�سنً� ك�ن �س�ريل 

�سحفي رديئ� حتى حينئذ. ك�ن ي�سلي قراءه ولكنه 

مل يقل لهم احلقيقة.

طوم�سون: رمب� ب��ستط�عتك اأن تتذكر �سيئً� انه – 

�سيء. وهذه م�سيبتي  اأتذكر كل  اأن  اأ�ستطيع  ليالند: 

اجلن�س  ت�سيب  م�سيبة  اأ�ــســواأ  انه�  ال�س�ب.  اأيــهــ� 

الب�رسي. الذاكرة – كنت اأكرب اأ�سدق�ئه )ببطء(

ب�لن�سبة يل فقد ك�ن يت�رسف ك�خلنزير. رمب� مل اأكن 

�سديقه. اإذا مل اأكن. فهو مل يحظ ب�سديق. رمب� كنت 

م� ت�سمونه هذه الأي�م مهرج�، 

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي. غرفة مدينة النكويرر – لياًل – 1895

املجموعة )التي راأين�ه� يف م�سهد برين�ست�ين(

ولكن  ال�س�بق،  امل�سهد  نه�ية  عند  امل�سهد  هذا  نبداأ 

يقف  الذي  ليالند،  عند  متوقفني  ن�رسة،  زاوية  من 

عند نه�ية امل�ئدة. ي�سمع ك�ين من بعيد وهو يلقي 

خطبه.

�سوت ك�ين: مل ي�ستخدم احد منكم ب�سبب ولئه. اإن 

موهبتكم هي التي تهمني. تلك املوهبة التي �ستجعل 

 – اأريد  التي  ال�سحيفة  نوع  النكويرر  �سحيفة  من 

اأح�سن �سحيفة يف الع�مل!

تهليل، خالل الكلمة، ج�ء برين�ستني ن�حية ليالند.

برين�ست�ين: األي�س هذا رائعً�؟ هذه احلفلة!

ليالند: نعم.

لهجته تدفع برين�ست�ين للنظر اإليه.

اأنن�  اأعتقد �سوف توافق  �سوت ك�ين: على اأي ح�ل، 

يف  ال�سح�فة  وعمل  ال�سحف  عن  يكفي  م�  �سمعن� 

ليلة واحدة.

اخلط�ب�ت اأعاله ت�سمع حتت هذا احلوار.

برين�ستني: )خم�طبً� ليالند( م� الأمر.

يقفون  الذين  الرج�ل  �سيد برين�ستني، هوؤلء  ليالند: 

الكرونكيل  مع  ك�نوا  والذين  »النكويرر«  مع  الآن 

القوة  بنف�س  خمل�سني  يكونوا  اأمل   – الب�رحة  حتى 

»للكرونيكل« كنوع من ال�سحف كم� هم الآن مع – 

نوع �سحيفتن�؟
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برين�ستني: حتمً�. انهم مثل اأي اأحد اآخر. لديهم عمل 

ليقوموا به. فيقوموا به )متكرباً( ولكن ي�س�دف اأنهم 

اأف�سل رج�ل هذا العمل.

يف  اأخــرى  موا�سيع  هن�لك  خط�به(  )ينهي  ك�ين: 

الع�مل – ي�سفر ك�ين.

الفرقه وجوقه الفتي�ت يدخالن وتفتح نريان جهنم 

منطلقة حول ليالند وبرين�ست�ين.

ليالند )بعد دقيقة( هل ندعو اإىل نف�س الأ�سي�ء التي 

تدعو له� الكرونيكل، ي� �سيد برين�ست�ين؟

هذا  يخ�س  مــ�ذا  اإذا  ل.  حتمً�  )مبذله(  برين�ستني: 

رج�ل  من  نوعيته  اإىل  �سيغريهم  ك�ين  ال�سيد  به�؟ 

ال�سح�فه خالل اأ�سبوع.

انهم  حتمً�،  فر�سة،  دائــمــً�  هن�لك  رمبــ�.  ليالند: 

يغريون ال�سيد ك�ين – دون اأن يعرف ذلك.

يجل�س  وبرين�ستني.  ليالند  ن�حية  اإىل  ك�ين  ي�أتي 

بقربهم وي�سعل �سيج�رة.

ك�ين: ح�سنً�، اأيه� ال�س�دة، هل �سنذهب اإىل احلرب؟

ليالند: قراوؤن� �سيفعلون. على اأي ح�ل، ل اأدري عن 

ب�قي اأهل البلد.

ك�ين: )بحم��س( �سيكون هذا اأول حرب اأجنبية خالل 

تغطي  كم�  نغطيه�  �سوف  بــراد.  ي�  ع�مً�،  خم�سني 

يف  الجتم�عية  احلي�ه  ج�يت«  هيكفيل  �سحيفة 

الكني�سة. اأ�سم�ء كل املوجودين هن�ك، م�ذا يلب�سون، 

وزع  الذي  من  اجلوائز،  ف�ز  الذي  من  ي�أكلون،  م�ذا 

اجلوائز – 

)ي�س�ب بحم��س( اقول لك، ي� براد، ان� اح�سدك ) يقراأ 

الإنكويرر  مرا�سل  ليالند،  فورد  براد  يكتبه�   ) فقرة 

اخل��س يف اجلبهة.

اأن� تقريبً� اغرتني الفكرة.

هن�لك  �س�ريل.  ي�  جبهة  هن�لك  لي�س  ولكن  ليالند: 

حرب اأهلية م�سكوك يف اأمره�. اإىل ج�نب ذلك، ف�أن� 

ل اريد هذا العمل.

– انت غري م�سطر لأن  ك�ين: ح�سنً� ي� براد، ح�سنً� 

تعمل كمرا�سل حربي اإل اإذا كنت تريد. ان� اريد ذلك. ) 

ينظر اإىل اأعلى( مرحبً� جورجي.

جورجي �سيدة جميلة دخلت اإىل ال�سورة، تقف خلفه. 

تنحني قلياًل وتتكلم ب�سوت منخف�س يف اذنه.

جورجي: هل كل �سيء كم� تريد، ي� عزيزي؟

ك�ين: )ينظر حوله( اإذا ك�ن اجلميع �سعداء فهذا هو 

م� اأبغيه، 

جورجي: عندي بع�س الفتي�ت �سي�أتني. الين� – 

ليالند: )مق�طعً�( �س�رلز اأقول لك لي�س هن�لك حرب!

هن�لك و�سع يجب اإ�سالحه – ولكن بني هذا و – 

عن  اأخب�ر  بال  النكويرر  �ستبدو  كيف  )ج�داً(  ك�ين 

– بينم� بينتون، يوليتزر  هذه احلرب غري موجودة 

وه�رت يكر�سون ع�رسين ع�موداً يوميً� له�.

ليالند: يفعلون ذلك لأنك اأنت تفعل!

يفعلونه�  لأنهم  ذلك  اأفعل  واأن�  اأ�سن�نه(  )يكز  ك�ين: 

وهم يفعلونه� – 

اإنه� دائرة جهنمية، األي�ست كذلك؟

– اأنت  براد  �س�أذهب ب�جت�ه جورجي،  ان�  )ينه�س( 

تعرف جورجي، األي�س كذلك؟

يهز ليالند راأ�سه موافقً�.

جورجي: )فوق ا�سطر ك�ين الت�لية(

�سعيده بلق�ئك ي� براد

يرجتف ليالند.

بح�جه  انــه  جورجي.  ي�  بــراد  عن  اأخربتك  ك�ين: 

للراحة

براد ل يجيب.

رائعة  خمور  على  حتتوي  التي  ال�سفن  بع�س  ك�ين: 

اأغلق  الذي  الأ�سطول  �سفن  من  تهرب  اأن  ا�ستط�عت 

مين�ء نيويورك.

)يكز ب�أ�سن�نه(

 – تعرف جورجي �س�بة التي ل ريب �سوف تعبده� 

األن يفعل، ي� جورجي؟ ف�أن� قلت فقط ليلة الب�رحة 

لنف�سي، لو ك�ن براد هن� لأعجب بهذه ال�سيدة ال�س�بة 

اأ�س�بعه( م� ا�سمه� مرة ث�نية؟ – )يطرقع  – هذا 

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي. مك�ن جورجي – لياًل – 1895

تقدم جورجي �سيدة �س�بة لرباد فورد ليالند . وعلى 

�رسيط ال�سوت ن�سمع مو�سيقى بي�نو.

جورجي )على نف�س ال�سف مع امل�سهد ال�س�بق(.

 – ملالق�تك  جداً  متحم�سً�  ك�ن  ال�سيد  هذا   – اأيثيل 

هذه هي ايثيل.

ايثيل: مرحبً� �سيد ليالند.

تتو�سع الك�مريا لتت�سمن ك�ين، ج�ل�سً� على البي�نو. 
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وفتي�ت متجمع�ت حوله.

تتكلم  التي  الأغنية  اعزف  �س�ريل!  الفتي�ت:  اإحدى 

عنك.

فت�ة اأخرى: هل هن�لك اأغنية تتكلم عن �س�ريل؟

�س�ريل  ويبداأ  ك�ين!«  �سيد  ي�  »اوه  اإىل  ك�ين  يدخل 

والفتي�ت ب�لغن�ء.

تقود ايثيل ليالند التع�س نحو جمموعة. وعندم� يرى 

ك�ين ليالند ويلتقط حركة عينيه، ي�سري اإىل الأ�ست�ذ 

الذي ك�ن واقفً� بج�نبه اأن ي�أخذ عنه املب�درة.. يقوم 

الأ�ست�ذ بذلك. ي�ستمر الغن�ء. ينه�س ك�ين ويقطع اإىل 

ج�نب ليالند.

اإىل اجل�نب( لدي  ك�ين: قل يل ي� براد )يجره قلياًل 

فكرة.

ليالند: نعم؟

ك�ين: اأعني انه لدي مهمة لك.

ليالند: ح�سنً�.

ك�ين: اأنت ل تريد اأن تكون مرا�سال حربي� – م� راأيك 

اأن تكون ن�قدا م�رسحي�؟

ليالند: )ب�إخال�س، ولكن لي�س ب�ندف�ع؛ جّدي�( اأحب 

ذلك.

املو�سيقية.  الوحدة  ب�لرق�س على  يبداأ ك�ين بهدوء 

يبت�سم ليالند له.

ك�ين: تبداأ ليلة غد.

ا�ستعرا�س  )اأو  الربيع«  ريت�س�رد ك�رل يف »�سو�س 

املوؤنة(

البط�ق�ت.  حت�رس  انت  الفتي�ت.  ببع�س  لن�  �س�أتي 

على  )يكز  جم�نً�.  عليه�  يح�سل  امل�رسحي  الن�قد 

اأ�سن�نه( »ريكتور«، يف ال�س�بعة.

ليالند: �س�ريل-

ك�ين: نعم؟

ليالند: �س�ريل-

ك�ين: نعم.

ليالند: )م� زال مبت�سمً�(

اأحد  يف  ولكن  يل،  ب�لن�سبة  فرق  اأي  يحدث  ل  هذا 

يكون  لن  �سحر  من  لديك  م�  كل  اأن  �ستجد  ــ�م  الأي

ك�فيً�-

ك�ين: )يتوقف عن الرق�س( اأنت خمطئ. هذا يحدث 

فرقً� لك – 

ريكتور براد؟

ف�أنني  الأمر  يف  فكرت  لو  ث�نية(  الرق�س  يف  )يبداأ 

اأن تكون مرا�سال حربي�. لن  األومك كونك ل تريد  ل 

اإىل ذلك  اإنه� لي�ست حربً�. وب�لإ�س�فة  تخ�رس �سيئً�. 

فلي�س هن�لك مطعم حمرتم على اجلزيرة كله�.

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي. م�رسح زكتور – لياًل – 1898

ريكتور.  �س�بت�ن يف م�رسح  و�سيدت�ن  ليالند، ك�ين 

ال�سوت. اجلميع  ت�سمع مو�سيقى �سعبية فوق �رسيط 

ي�سحكون ب�سّده على �سيء ق�له ك�ين. 

يتنف�س  ب�لك�د  ك�ين  هي�ستريية.  ح�لة  يف  الفتي�ت 

بينم� ت�سبح �سحك�ت ليالند من القلب اأكرث من ذي 

قبل مم� يزيد �سحك�ت الآخرين.

اإحالل:

و�سطح  موؤقت  معرب   – كون�رد  بحرية  خ�رجي- 

ق�رب – لياًل. 1900

كم� ق�ل برين�ستني. ك�ين ين�دي ليالند وبرين�ستني 
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)مثل ال�س�بق(

ك�ين: ل تتوقع مني اأن اأح�فظ على هذه الوعود، هل 

تفعل؟

»اولد لجن  تعزف  الق�رب  على ظهر  مو�سيقية  فرقة 

زاين« وحم�دثه من الق�رب اإىل ال�س�طئ تتحول اإىل 

�سيء غري م�سموع.

برين�ستني وليالند على ظهر الق�رب.

ي�  ذلك،  تفعل  ليالند( هل  نحو  )ي�ستدير  برين�ست�ين 

�سيد ليالند؟

ليالند )مبت�سمً�( حتمً� ل.

وقفه ق�سرية. يت�بعون طريقهم.

اأوروب�  اإىل  تذهب  مل  مل�ذا  ليالند،  �سيد  برين�ستني: 

معه؟ ك�ن يريدك اأن تفعل ذلك. ق�ل يل ذلك الب�رحة 

فقط.

ليالند: اأردته اأن يتمتع  - واأن� معه – 

هذا يوقف برين�ستني. برين�ستني ينظر اإليه.

ببع�س  يل  ت�سمح  اأن  اأمتنى  برين�ستني  �سيد  ليالند: 

الأ�سئلة، وجتيبني ب�سدق.

برين�ستني: األ اأفعل ذلك دائمً�؟ معظم الوقت؟

ليالند: �سيد برين�ستني، هل ان� قمي�س من�سي؟ هل ان� 

من�فق بوجه ح�س�ن؟ هل ان� مدر�س متزمت من نيو 

اجنالند.

برين�ستني: نعم.

يف�جئ ليالند.

ب�سكل خمتلف  �س�أجيب  انني  اعتقدت  اإذا  برين�ستني: 

عم� يقول ال�سيد ك�ين لك – ح�سنً� لن افعل ذلك.

�سدي،  موؤامرة  يف  تدخل  ان�  طيبة(  )بروح  ليالند: 

انتم الثن�ن. وقد كنتم� دائمً� كذلك.

املوؤامرة  تلك  مثل  تكون  اأن  يجب  برين�ستني: �سدي 

بع�س الوقت!

على  من  ت�سمع  زالت  م�  زاين«  لنغ  »الود  يتوقف. 

�سطح الق�رب – البيت 

�سوف  مت�أملة يف عينيه( ح�سنً�،  )بنظرة  برين�ستني: 

يعود يف �سبتمرب.

يف  �سيدخل  احلجوزات.  على  ح�سلت  امل�ج�ستيك. 

الت��سع من ال�سهر.

ليالند: الت��سع من �سبتمرب؟

ر�س��س  قلم  يخرج  جيبه،  يف  يــده  ليالند  ي�سع 

وكرا�ست �سغريت يفتح الكرا�س ويبداأ يف الكت�بة.

قلم ليالند يكتب على �سفحة كرا�س املواعيد املفتوح 

 8:30  – زيكتور  م�رسح   :9 �سبتمرب  ال�سفحة  على 

.
ً
م�س�ء

اإحالل:

ال�سفحة الأوىل: »الإنكويرر« �سورة كبرية للزوجني 

اأربعة اعمدة – �سعداء جداً. – تغطي  – ك�ين واملي 
خ�رجي. �سطح امل�ست�سفى – نه�راً – 1940.

نقوم  ونــحــن  يتكلم  ليالند  وطــومــ�ــســون.  ليالند 

ب�لإحالل.

ليالند: كنت اأرافقه� اإىل مدر�سة الرق�س.

طوم�سون ن�ول ليالند ورقة.

ليالند: م� هذه؟

طوم�سون: اإنه� ر�س�لة من املح�مني خ��سته�.

ليالند )يقراأ ب�سوت ع�ٍل من الر�س�لة(

دايفيد، جروبلي�سكي وديفيز – عزيز رول�ستون – 

)ينظر اإىل اأعلى( 

طوم�سون: رول�ستون مديري يف العمل.

ليالند: اوه، نعم – اعرف عن ال�سيد رول�ستون.

طوم�سون: اإنه يعرف ال�سيد ك�ين اجتم�عيً� – هذا هو 

اجلواب الذي ح�سلن� عليه.

ليالند )يقراأ(

تتقبلوا  اأن  اأرجــوكــم  الــبــ�رحــة.  طلبكم  على  رداً 

ب�إدلء  تر�سى  لن  هول  هوايت  ال�سيدة  اأن  ت�أكيدي 

فو�سرت  �س�رلز  عمل  حــول  املعلوم�ت  من  املزيد 

ك�ين. وقد كلفتني ب�أن اأديل مبن��سب�ت �س�بقة انه� 

الق�سري كح�دثة كريهة يف حي�ته�  تعترب زواجهم� 

ب�سديد املودة  اأن تن�س�ه�. مع تقدمه�  والتي تف�سل 

والحرتام.

يعيد ليالند الورقة اإىل طوم�سون.

ليالند: زواج ق�سري! ع�رس �سنوات! )يتنهد(

طوم�سون: هل ك�ن مغرم؟

ليالند: تزوج لأنه مغرم – )�سحكة �سغرية(

املج�ل  اقتحم  ف�إنه  ولذلك  �سيء.  كل  فعل  هو  لذلك 

ال�سي��سي.

كل  يحبه  اأن  يريد  ك�ن  ك�فيني،  نكن  مل  انن�  يبدو 

الن�خبني، اأي�سً�.

ق�سة  هذه  احلب.  هو  احلي�ة  يف  يريده  ك�ن  م�  كل 

�س�رلز – انه� ق�سة كيف خ�رسه�. اأترى، هو فقط مل 

ك�ين، حتمً�،  �س�ريل  اأحب  هو  يعطيه.  م�  لديه  يكن 
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ب�سدة – واأمه، اعتقد اأنه دائمً� اأحبه�.

اأن  اأ�ستطيع  م�  كل  ح�سنً�،   – لأميلي  ب�لن�سبة  اأم� 

والتي  املي كم� ق�لته� هي يل،  اأقوله لك هو ق�سة 

قد ل تكون ع�دلة – من املفرو�س اأن يكون هن�لك 

هن�لك.  فعال  انه  اعتقد  وان�   – ق�سة  لكل  ج�نب�ن 

واعتقد اأن هن�لك اأكرث من ج�نبني – 

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

ث�بتة  �سورة  مع  اميلي  من  ك�ين  – زواج  �سحيفة 

الرتكيب  نف�س  الأبي�س،  البيت  ملجموعة على ع�سب 

الذي ك�ن يف �رسيط اخب�ر »نيوز ديجيت« 

اإحالل:

م�ن�سيت �س�رخ.

ف�سيحة الزيت!

اإحالل:

م�ن�سيت يقول: ك�ين لريى الرئي�س

اإحالل:

م�ن�سيت �سخم يف »النكويرر« على ال�سفحة الأوىل 

يقول:

ك�ين لريى الرئي�س

وحتت هذا العنوان. مربع كبري عليه اإم�س�ء افتت�حية 

التحرير، �سورة عن م� هو ك�ين، مو�سحة، مبو�سوع 

ح�لت  بت�سع  عنه�  يعرب  التي  الرئي�س،  قــوة  عن 

الأبي�س،  للبيت  متحرك  بر�سم  ومو�سحة  ومنــ�ذج 

وعليه� تل�سق اآلة ت�سوير، ونحن – 

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي

داخلي. البيت الأبي�س – مكتب الرئي�س التنفيذي – 

نه�راً – 1900 

ي�سور هذا امل�سهد بحيث ل يظهر الرئي�س – اأو على 

الأقل ل يظهر وجهه.

احل��رس هو �سكرتري الرئي�س، يجل�س على ج�نب من 

على  ك�ين  يقف  بجدية.  مالحظ�ت  ي�أخذ  املكتب، 

قدميه ام�م املكتب متوتراً ويحملق غ��سبً�.

اتفق  والذي  ملجل�سي.  اجلم�عي  الــراأي  ان  الرئي�س: 

م�سلحة  يف  هــي  املقرتحة  العقود  بـــ�أن   – معه 

)يتوقف( احلكومة وال�سعب.  

امل�س�لح  هــذه  بــ�أن  مقرتحني  تكونوا  ل  اأن  ارجــو 

لي�ست واحدة؟

اإىل  جئت  الرئي�س!  �سيدي  �سيئً�  اأقرتح  ل  اأن�  ك�ين: 

�سيوؤخذ  اإذا ك�ن هن�لك عمل  اإل  هن� لأقول لك هذا، 

يف الوقت املن��سب – واأنت الوحيد الذي ب�إمك�نه اأن 

ي�أخذه – الزيت الذي هو ملك �سعب هذه البلد �سيحول 

اإىل اأغنية تغنيه� ع�س�ب�ت له� قوة �س�غطة!

يف  املت�بعة  من  منعك   
َّ
علي يجب  )بهدوء(  الرئي�س 

هذه الوترية، ي� �سيد ك�ين.

ك�ين: )�س�رخً�( انه� الوترية الوحيدة التي اعرفه�. 

تلك  يعرف  ان�س�ن  واي  ــ�.  اراه كي  احلق�ئق  اقــول 

احلق�ئق.- 

الرئي�س: اعرف احلق�ئق ي� �سيد ك�ين. و�س�دف انني 

م�ذا  حيث  من  معك  لأختلف  الب�لغة  الوق�حة  اأملك 

تعني.

)توقف(

انت رجل �سديد املواهب ي� �سيد ك�ين.

ك�ين: �سكراً.

ل�سوء  �سي��سية.  طموح�ت  لديك  اأن  فهمت  الرئي�س: 

احلظ، يبدو انك غري ق�در على ال�سم�ح لأي راأي اآخر 

�سوى راأيك –

ك�ين: )ي�س�ب بنوبة انفع�ل ح�ة(

ال�سديد بي.  الرئي�س لهتم�مك  �سيدي  اأن� ممنت جداً 

ولكن؛ ف�أن� الآن مهتم يف هذه اللحظة بق�سية اأار�س 

املتحدة،  الولي�ت  ب�سعب  اخل��سة  ال�س��سعة  الزيت 

ملكية  ف�إن  هذا،  الإيج�ر  عقد  فقد  م�  اإذا  انه  واقول 

�سعب الولي�ت املتحدة يذهب اإىل اأيدي الـ .

الرئي�س: )مق�طعً�(

ك�ين،  �سيد  ي�  الو�سوح،  مت�م  نقطتك  و�سحت  لقد 

يومً� �سعيداً.

ينه�س ال�سكرتري. يح�ول ك�ين بكل م� اأوتي من قوة 

اإرادة اأن ي�سيطر على م� ميكن اأن يتحول اإىل انفج�ر 

هي�ستريي واأن يقرتب منه ويتمكن من النحن�ء.

ك�ين: �سيدي الرئي�س.

يبداأ ب�خلروج من املكتب.

احالل:

داخلي. غرفة الإن�س�ء – النكويرر – لياًل – 1902.

ينحني ك�ين، رايلي، ليالند ورئي�س العم�ل يف غرفة 

مطبوع�ت  عليه�  م�ئدة  على  العمل  بلب��س  الإن�س�ء 

اإىل عنوان  اللحظة،  اإنهم ينظرون، يف هذه  متنوعة. 

رئي�سي ج�هز – ولكن ظهر ك�ين يف الطريق... لذلك 
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ل ن�ستطيع قراءته.

رئي�س العم�ل: م� راأيك بذلك، �سيد ك�ين؟

وجهه  ويــحــرك  مع�سمه  �س�عة  اإىل  رايــلــي  ينظر 

امتع��سً�. يبت�سم ك�ين وهو يالحظ ذلك:

ك�ين: ح�سنً�. دعه� تنزله!

العنوان  قـــراءة  الآن  وي�ستطيع  مبتعداً،  ي�ستدير 

الرئي�سي.

يدخل العنوان الذي يقول:

»�رسقة الزيت ت�سبح ق�نونً� عندم� ي�ستخدم الرئي�س 

الفيتو«

احالل:

يتبع هذا تقطيع �رسيع )ح�ليً� يق�م ب�سنعه( من لي�س 

اكرث من اربع او خم�س �سور، يظهر فيه� الرئي�س عن 

م�ن�سيت�ت  افتت�حي�ت،  املتحركة،  ال�سور  طريق 

ال�سح�فة  فــرتة  من  ب�إخال�س  م�ستخرجة  )كله� 

ال�سفراء( وته�جم بعنف. وينتهي التقطيع عند كلمة 

خي�نة، وتقطع املو�سيقى.

 – �سحيفة  بداخله�  ج�نبية  جيب  يف  يــد  تدخل 

يالحظ انه� »النكويرر« تخرج اليد م�سد�س امل�سد�س 

اإىل  ت�سد  التي  اليد  توقف  متعدده  اذرع  ينطلق. 

اأعلى – وامل�سد�س م� زال يطلق ..وبينم� اليد ترتفع 

ب�لذراع  مت�سك  الأخرى  الأذرع  اأن  نرى  الهواء،  يف 

وتق�تله حتى تتوحد، ونرى البيت البي�س خلفه�.

اإحالل: بط�قة اخب�رية تهجئ الكلم�ت:

»قتل 7:45 بعد الظهر.

حتت   – ال�سفل  يف  طلقة   – الآتــي  حتت  مالحظة: 

بغ�سب  تنظر  ت�سكلت،  جمموعة  تظهر  »النكويرر«، 

على  املجموعة  ا�سوات  الك�مريا.  ب�جت�ه  اعلى  اإىل 

�رسيط ال�سوت حتت املو�سيقى.

يد ت�سد البط�قة الخب�رية بعيداً وبينم� حتلل �سورة 

املجموعة اإىل اخل�رج ن�سد ع�ئدين لنظهر:

داخلي. من مكتب ك�ين – لياًل – 1902

�رسيط البط�قة الخب�رية يف يد رايلي. رايلي يحمل 

ه�تفً� نحو اذنه.

كيف  ك�ين.  �سيد  ي�  لن�  �سيئً�  الأمــر  يبدو  رايلي: 

�سنتن�وله؟

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي مك�ن جورجي 1902

ك�ين يلب�س اأكم�م القمي�س ويقف على اله�تف.

ك�ين: انه� ق�سة اخب�ر! ان�رسه� يف ال�س�رع 

احالل: 

كبري  بخط  عب�رة  »النكويرر«  حتت  رئي�س  عنوان 

تقول:

»قتل الرئي�س«

الرئي�سي يف  ب�لعنوان  ي�رسخ  الأخب�ر  �سبي�ن  احد 

نف�س الوقت. ترتاجع اإىل اخللف لنظهره و-

اإحالل:

داخلي. م�رسح – لياًل

وال�سيدات  اميلي  يت�سمن  مربع  على  الك�مريا  تركز 

وال�س�دة ذوي املق�م الرفيع من الوا�سح انهم الع�ئلة 

وا�سدق�وؤه�. وعلى �رسيط ال�سوت مو�سيقى اوبرالية 

خفيفة. �سيد كبري اآخر بربطة عنق بي�س�ء ولكنه م� 

زال يلب�س معطفً�، يدخل اإىل املربع ويهم�س لملي. 

يحمل ن�سخة من »النكويرر« يف يده تنه�س اميلي. 

يعر�س عليه� ال�سحيفة.

اإحالل:

 – لياًل   – النكويرر  مبنى  خ�رج  �س�رع  خ�رجي. 

.1902
مكتب  �سب�ك  من  روؤيته�  ميكن  غ��سبة  جمموعة 

ن�سمعه خالل  ك�ين. ي�رسخون ب�سوت عميق مهدد 

مربعي  نرى  املجموعة  روؤو�س  عرب  الت�يل.  امل�سهد 

يختفي  احدهم�  فوقهم.  ال�سب�ك  من  �سخمني  �سوء 

نف�سه،  الإحالل  ينتهي  وبينم�  ال�ست�رة  تقفل  عندم� 

يبداأ املربع الث�ين ب�ل�سمحالل ثم ل يعود ال�س�رع 

ا�سفل مغطيً�  اإىل  ال�ست�رة  ليالند  ي�سد  اأن  بعد  مرئيً� 

كل الهيكل.

داخلي – مكتب ك�ين – النكويرر – لياًل – 1902

تقف هيئة التحرير حول املك�ن خ�ئفة حتى املوت، 

يف اكم�م قم�س�نهم.

ك�ين: )خم�طبً� رايلي(

الظهر  – »بعد  الأوىل  ال�سفحة  – خرب  امليه  خذ م� 

هذا قتل رجل عظيم. ك�ن رئي�سً� للولي�ت املتحدة«.

ليالند: �س�ريل-

ك�ين: نعم؟

ب�لرجل  �سيدعوه  من  انــت  انــك  تعتقد  هل  ليالند: 

العظيم؟

ك�ين: ومل ل؟
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ليالند: مل ل؟ ح�سنً� – ل اأحد يف نظرك رجل عظيم 

اإل اإذا م�ت.

رايلي: )ب�رسعة(

ح�لة  يف  اأكرث  كلم�ت  ننتظر  ان  الأف�سل  من  رمب� 

الرئي�س.

ك�ين: )م� زال ينظر اإىل ليالند(

م�ذا تعني بذلك؟

ليالند )بهدوء( تن�ف�س.

رايلي: قد ي�سفى – 

ك�ين: )م� زال مي�سك باليالند( م�ذا تعني بذلك؟

ليالند: )ث�بت�(

�سب�ح الب�رحة دعيت الرئي�س خ�ئنً�. م�ذا تعتقد ان 

تلك املجموعة تفعل هن�ك يف الأ�سفل؟ �سيعتقد انك 

قتلته.

ك�ين: لأن ال�سخ�س غريب الأطوار الذي فعله� ك�ين 

يحمل ن�سخة من »الأنكويرر«  يف جيبه؟

ليالند: وتلك الن�سخة من »النكويرر« ق�لت الرئي�س 

يجب اأن يقتل.

عق�به  رئي�س  اته�م  ك�نت  اخلي�نة  ان  قلت  ك�ين: 

املوت –

ليالند: لقد قلت ا�سي�ء متنوعة عن الرئي�س يف الأ�سهر 

القليلة امل��سية.

ك�ين: انه� حقيقية ! كل م� قلته ! برف�س ذلك الفيتو 

ك�ن خي�نة!

ليالند : )مق�طعً�( �س�ريل!

�سعب  الــذي يخ�س  الــزيــت  فــوقــه(  )يــركــب  كــ�يــن: 

الولي�ت املتحدة �سلم ب�أغنيه لع�س�بة من القذرين 

املتنفذين – ل اأحد �سيلومني لأن – 

ليالند: انظر خ�رج ال�سب�ك.

يتوقف ك�ين وينظر نحوه.

ليالند: هن�لك �سعب الولي�ت املتحده، وهم يلومونك 

– اوه اعرف هذا ل معنى له، ولكن على الأقل �ستتعلم 
در�سً� منه.

عندم�  اخلداع  اأعر�س  األ  در�س؟  اي  )بحّدة(  ك�ين: 

على  ال�سعب  يح�سل  ان  اأجل  من  اأق�تل  ل  ان  اأراه؟ 

ممتلك�ته؟

)ي�ستدير نحو رايلي(

ان�رسه� ب�لطريقة التي قلته�، ي� رايلي - »بعد ظهر 

هذا اليوم رجل عظيم قتل...«

ليالند: �س�ريل! الآن اأنت ل تقول �سيئً� ع�قاًل.

ك�ين: )ب�رسامة(

غري م�سطر اأن افعل ذلك. ان� احرر �سحيفة له� ن�سف 

مليون ق�رئ والآن هم يتلقون نب�أ رئي�س �سهيد هذا 

ال�سب�ح مع فطورهم.

ذلك،  اإىل  ب�لإ�س�فة  بهذا.  �سيئً�  افعل  اأن  اأ�ستطيع  ل 

اأن  يجب  اخته.  ابنة  من  متزوج  اأنني  يعلم  اجلميع 

اأفكر به�.

ليالند: م�ذا؟

ك�ين: يجب ان افكر ب�أميلي.

هذا  حول  معك  اتكلم  اأن  اود  �سمت(  )بعد  ليالند: 

املو�سوع.

ك�ين: ت�بع.

وجود  يــدرك  وهــو  ك�ين،  اإىل  النظر  ليالند  يع�ود 

الأولد الواقفني حوله.

ليالند: انه افتت�حيتك.

املزيد  املدينه.  غرفة  نحو  اخل�رج  اإىل  ليالند  ي�سري 

القم�س�ن يف ح�لة  اكم�م  يلب�سون  الهيئة  اأفراد  من 

زج�جة  يتن�ول  مكتبه،  اإىل  ليالند  يذهب  رعــب. 

ي�سكب لنف�سه �رسابً� قويً�. يفتح احد الأبواب. يدخل 

رجل بولي�س مع برين�ستني. برين�ستني حمطم. يتجمع 

الولد حوله.

ليالند )م�سطربً�( م� الذي حدث؟

برين�ستني: )مبت�سمً�( ل ب�أ�س بي، ي� �سيد ليالند. فقط 

ك�ن هن�لك بع�س الأفراد يف املقدمة والذين اعتقدوا 

ان عليهم ان ين�لوا مني.
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اعطيتهم در�سً�، اأمل افعل، ي�ح�رسة ال�س�بط؟

ال�رسطي: )يكز ا�سن�نه( انت فعاًل فعلت – قل، ال�س�بط 

ق�ل انه علي ان اقف هن� واحمي ال�سيد ك�ين حلني 

اأوامر اأخرى، مهم� ك�ن �سعوره جت�ه ذلك. اأين هو؟

ليالند )ينهي �رسابه( يف الداخل هن�ك.

ذلك،  فعلت  عندم�  وحتميني  ت�أت  مل  لو  برين�ستني: 

لكنت قتلت هوؤلء الرج�ل.

ليالند: )ي�سكب لنف�سه ك�أ�سً� اآخر( اذهب واغ�سل نف�سك 

ي� �سيد برين�ستني. )ينظر اإىل وجهه بتمعن(.

ل يبدو اأن هن�لك اإ�س�به خطرية.

برين�ستني: لي�س يل. ولكن �سترتك ذلك ال�رسطي يذهب 

اإىل املنزل مع ال�سيد ك�ين، األي�س كذلك؟

ليالند: نعم، �سيد برين�ستني.

ينهي  متع�طف.  بح�سور  ال�سورة  برين�ستني  يرتك 

ليالند �رسابه الث�ين.

اإحالل:

داخلي. مكتب ك�ين – لياًل – 1902

انتهت الزج�جة. يفتح ب�ب الغرفة اخل��سة .. يغ�در 

رايلي والآخرون.

رايلي: )وهم يغ�درون( ليلة �سعيدة، ي� �سيد ك�ين.

ليالند  ينه�س  ليالند.  منتظراً  الب�ب  ك�ين يف  يقف 

ويتحرك ب�جت�ه املكتب – 

ام�م  ك�ين  مبواجهة  يجل�س  الــداخــل،  اإىل  يذهب 

املكتب. و�سع غري مريح. يبت�سم ك�ين متزلفً� يح�ول 

ليالند التالوؤوم مع هذا.

ليالند: اوًل – )ل ي�ستطيع اأن يت�بع(

ي�  بك،  م�ذا  �س�دق(  بلطف   – بق�سوة  )لي�س  ك�ين: 

براد؟

ليالند: ان� �سكران.

ك�ين: �س�أح�رس لك بع�س القهوة.

ينه�س ويذهب اإىل الب�ب.

لأن  امل�رسحية  عن  جيداً  نقداً  اأكتب  لن  اأوًل،  ليالند: 

اأحدهم دفع الف دولر لق�ء اإعالن يف »النكويرر«.

ك�ين: )بلطف – يفتح الب�ب(

هذه جمرد خطة ترقية ب�سيطة. ل اأحد يتوقع منك-

القهوة  بع�س  حت�رس  ان  حت�ول  هل  م�يك  )ين�دي( 

لل�سيد ليالند؟

�سوت م�يك: طبعً�، ي� �سيد ك�ين.

اإىل  ينظر  ل  ليالند  ليالند.  اإىل  ع�ئداً  ك�ين  ي�ستدير 

اأعلى نحوه.

بعد  نتوافق  نعد  مل  ين��سب.  لن  هذا  �س�ريل،  ليالند: 

الآن.

امتنى لو ترتكني اذهب اإىل �سيك�غو.

ك�ين: مل�ذا، ي� براد.

ليالند: اأريد ان اأنتقل اإىل ال�سحيفة اجلديدة. انت قلت 

بنف�سك انك تتمنى لو ك�ن لديك واحد لـ -

)انه مت�س�يق، ل ي�ستطيع الكالم( هذا لي�س م� كنت 

اأريد الكالم عنه.

يتحرك ك�ين حول املكتب ويجل�س.

�س�أ�سكر،   – براد  ي�  �س�أفعل،  م�ذا  لك  �س�أقول  ك�ين: 

اأي�سً� – رمب� هذا �سي�س�عد.

ليالند: كل هذا لن ي�س�عد. ب�لإ�س�فة اإىل ذلك، انت ل 

ت�سكر ابداً. اردت ان اتكلم عنك وعن اأملي.

ينظر ك�ين اإىل ليالند ب�رسامة قبل ان يتكلم.

ك�ين: )بهدوء( ح�سنً�.

ليالند: )دون ان ينظر اإليه( �سوف نرتكك – 

اأن  الآن  عر�سن�  لقد  بــراد.  ي�  ذلك،  اعتقد  ل  ك�ين: 

الرئي�س زال عنه اخلطر.

)بحزن( يبدو انني مل اأقتله على اي ح�ل.

ليالند: )ينظر اإليه( هي ك�نت �سترتكك على اأي ح�ل 

 –
     يتقبل ك�ين هذا.

الق�دم  الأ�سبوع  اجلنوب  اإىل  املي  �ستذهب  ليالند:« 

مع الولد. وكم� �سيعلم اجلميع فتلك اإج�زة. وعندم� 

يعودان – 

ك�ين: )بحدة( براد، انت �سكران.

ليالند: حتم� ان� كذلك. تريد و�س�ية ك�ملة على الولد 

مهم� ح�سل.

بغ�س  طالق  طلب  ت�ستقدم  هذا  على  توافق  مل  اإذا 

النظر عن رغب�ت الرئي�س ل ا�ستطيع ان اقول له� انه� 

خمطئة، لأنه� لي�ست خمطئة –

ك�ين: مل�ذا تريد ان ترتكني؟

ليالند: )من ال�سعب عليه ان يقول كل هذا( مل يعد له� 

اأي �سديق منذ ان بداأت انت يف ق�سية الزيت، وهي 

ل تراك بت�تً�.

ان  عليه�  يكن  مل  »النكويرر«  ان  تعتقد  هل  ك�ين: 

تقود حملة �سد رخ�س الزيت؟

ليالند: )مت�رسعً�( ك�ن عليك اأن جتعل كل املو�سوع 
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اأقل ذاتية!

ل جواب من ك�ين.

ليالند: انه املو�سوع لي�س كون الرئي�س عمه� – كل 

من تعرف، كل من تربت ون�س�أت معهم، كل م� تعلمت 

ان توؤمن به ك�سيء مهم – م� زال ل جواب من ك�ين.

املالحظة  هــذه   – لهذا  �سبب  هن�لك  لي�س  ليالند: 

ال�سخ�سية املتوح�سة –

ك�ين: املالحظة ال�سخ�سية هي كل م� له�. هي كل 

م� له� ب�ملطلق.

انه� كل م� ميكن ان يكون لأي �سيء. غب�ء حكومتن�، 

والر�س� عن النف�س والقن�عة مب� هن�ك وعدم الرغبة 

من  معينة  طبقة  به  تقوم  �سيء  اأي  ان  الميــ�ن  يف 

الن��س ميكن اأن يكون خ�طئً�، ل ت�ستطيع اأن حت�رب 

غري  جرائم  لي�ست  انه�  عنك.  بعيداً  ال�سي�ء  هــذه 

بعينهم  ان��س  من  ترتكب  انه�  الن��س.  �سد  ذاتية 

المريكي  ال�سعب  وحق   – و  ومواقع  اأ�سم�ء  لهم   –
ب�متالك بالده لي�ست ق�سية اك�دميية، ي� براد، ميكن 

ليعبدو  يتق�عدون  الق�س�ه  ذلك  وبعد   – من�ق�سته� 

مذنبً� ويقوم الرابحون ب�إق�مة غداء للخ��رسين.

ليالند: كدت اأن تقنعني. )ينه�س(

ان� �سكران مب� يكفي لأقول لك احلقيقة، على اأن اكون 

تعرف  انت  جب�ن.  لأنني  ذلك،  لأقول  قلياًل  �سكران� 

ذلك. لذلك انت تبقيني حولك. )يبت�سم(

انت تختلط فقط مبن هم دونك ي� �س�ريل. اعتقد هذا 

ل 
ّ
حتم ت�ستطيع  ل  لأنك  اأملي.  من  هروبك  �سبب  هو 

ة من ي�س�وونك. ل تريد اأن تعرتف بوجودهم – 
رْ

ع�رس

الكب�ر الآخرون يف حي�تك م�توا.

قلت لك ذلك.

اإيق�فه  اإىل ليالند، ولكن ليالند ل ميكن  ينظر ك�ين 

الآن. يتكلم مبنتهى الهدوء – ل�سم يف �سوته – ل 

حتقري �سخ�سي – وك�أنه ي�رسح طبيعة مر�س م�.

وك�أنهم  املتحدة  الولي�ت  �سك�ن  عن  تتكلم  ليالند: 

تفقد  ــك،  ذل يعتقدون  ل  انهم  جتد  ملكك.وعندم� 

ك�أنك  حقوقهم  اإعــطــ�ئــهــم  عــن  تتكلم  الهــتــمــ�م 

تدافع  الع�مل؟ كنت  الرجل  تذكر  احلرية،  �ستمنحهم 

عنه كثرياً. ح�سنً�، انه يتحول اإىل �سيء يدعي العمل 

املنظم وانت ل حتب ذلك بت�تً�. وا�سمع، عندم� يتحد 

غري ق�درينك الغ�ليني عليك، �سي�سبح هذا �سيئً� اأكرب 

 – اأدري  ل  �ستفعل.  م�ذا  وعندئذ  قدرتك  من   – من 

تبحر اإىل جزيرة �سحراء، رمب�، وت�سبح زعيمً� على 

القرود.

ك�ين: هل انتهيت؟

ليالند: نعم.

)ينظر اإىل ا�سفل(

والآن، هل �سترتكني اذهب اإىل �سيك�غو؟

ك�ين: )ب�بت�س�مة �سغرية( لن حتب ذلك يف �سيك�غو.

الري�ح ت�أتي قوية من البحرية. وعمليً� لي�س هن�لك 

اذا م� �سمعوا  – واهلل فقط يعرف  مو�سم اوبرا بت�تً� 

ا�ساًل بـ »لوب�سرت نيوبورج«-

ليالند: هذا ح�سن.

)لن يغريه ليرتك واجبه(

م�ذا �ستفعل مبو�سوع املي؟

ك�ين: )وجهه يتقو�س قلياًل(

ل �سيء – اذا مل تكن حتبني – 

نه�س ليالند. يتكلم وهو مبتعد ومتجه نحو الب�ب.

ي�  كذلك،  األي�س  ب�رسوطك،  احلب  تريد  انت  ليالند: 

�س�ريل.

)يتوقف – يدير ظهره لك�ين(

حب ح�سب قواعدك انت. واإذا م� ك�ن هن�لك خط�أ م� 

يطيب  اأن  ويجب  اللعبة،  تتوقف  عندئذ   – وجرحت 

من  ح�سل  مهم�  الرفق،  مبنتهى  وتع�مل  خ�طرك 

ا�سي�ء اأخرى – او اأن يجرح اآخرون.

ك�ين: املو�سوع ا�سهل من ذلك ي� براد. فت�ة املجتمع 

كل  هذا  احمق،  ت�رسف  اأي  ت�ستحمل  اأن  ت�ستطيع  ل 

�سيء. ال�سي�ء الأخرى مهمة له�. الو�سع الجتم�عي، 

هل  �سوثمبتون،  مــداخــل  على  يقولونه  ــذي  ال مــ� 

�سيحرجه� لق�ء احدهم اأو اآخر على الغداء – 

ا�ستدار ليالند، غ��سً� النظر مرة ث�نية. والآن ك�ين

يتوقف ويبت�سم:

ك�ين: ت�ستطيع اأن ترتكني، يف الواقع، ان� قد تركته�. 

ل تخ�ف ي� براد – �سوف اأعي�س.

ليالند: اعرف انك �ستفعل.

كثرياً  حللت  لقد  براد!  ي�  هيي،  �سحره(  )بكل  ك�ين: 

هذه الليلة – دعن� نتن�ول ك�أ�سً� اآخر من الرباندي.

يهز ليالند راأ�سه. يرفع ك�ين ك�أ�سه.

التي  ال�رسوط  هي  هــذه  ب�رسوطي  اأحــب  اأن  ك�ين: 

يعرفه� اجلميع ... خ��سته.

احالل:

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

153



خ�رجي. مبنى النكويرر – لياًل – 1902.

يخرج�ن  البولي�س  رج�ل  من  واثن�ن  ليالند  ك�ين، 

من الب�ب الأم�مي اإىل �سي�رة ت�ك�سي نظيفة.

�سوت من اجلموع: انت اأيه� الق�تل.

ترمي �سخرة. ت�سيب ليالند فيوجهه. �سيء من الدم 

ي�سيل. ك�ين. ل يراه يف البداية. ثم عندم� يدخل اإىل 

ال�سي�رة الت�ك�سي، ي�ستدير ويالحظه�..

ك�ين: هل اأ�سبت ب�أذى؟

ليالند ي�سع منديال على وجهه.

ليالند: كال، اأمتنى لو تذهب اإىل املنزل اإىل اميلي.

�سوف ت�سطرب من كل هذا – م� زالت حتبك.

اإىل اخللفية،  ال�رسطة، ترتاجع  التي دفعته�  اجلموع 

اإل اأنه� م� زالت مت�سلبة، 

ك�ين: م� زلت تريد النتق�ل اإىل ال�سحيفة الأخرى؟

ليالند: نعم.

ك�ين: )ينحني اإىل خ�رج الت�ك�سي النظيف(

يف  هن�  منخف�سً�  مرتبً�  ت�أخذ  كنت  لقد  ح�سنً�، 

اجلديد  امل�رسحي  الن�قد  اأن  يل  يبدو  نــيــويــورك. 

ي�ستحقه  م�  ي�أخذ  اأن  يجب  �سيك�جو  يف  جلريدتن� 

)تقريبً� ك�أنه يوجه �سوؤال(

اأن  ا�ستح�لة  وجهه(  على  زال  م�  )واملنديل  ليالند: 

دع  ح�سنً�  �س�ريل.  ي�  كذاك،  قليل  مبلغ  على  اعي�س 

املرتب يبقى حيث هو.

ليالند  وجه  عند  يتوقف  ب�لتحرك.  الت�ك�سي  يبداأ 

ونحن – 

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي. منزل ك�ين يف نيويورك – غرفة نوم ك�ين 

.1902 – – ال�سب�ح الب�كر 
قم��س  قطعة  وجنتيه�  وعلى  �رسيره�.  يف  املي 

الطفل  �رسير  ال�رسير.  ا�سفل  عند  ك�ين  يقف  مبلولة. 

ترتب  تقف  الطفل  ممر�سة  الغرفة.  زواي�  اإحدى  يف 

ك�ين  ينظر  منه�.  ب�لقرب  لأملي  وممر�سة  �رسيره، 

بثب�ت على املي والتي حتدق متعبة يف ال�سقف.

ك�ين )خم�طبً� املمر�سة( اعذرين� لفرتة من الزمن.

ترتك املمر�سة وهي غري را�سية عن ذلك.

ك�ين: كنت اتكلم مع ليالند .. املي .. ل ت�ستطيعي اأن 

ترتكيني الآن – لي�س الآن – �سمت 

ال�سي��سية،  التغريات  يفعله يف  لي�س م�  الأمر  ك�ين: 

انهم  يقولون  ك�نوا  املو�سوع  لي�س  هذا  املي،  ي� 

ان  علين�  حتمً�،  الآن،  ولكن  كح�كم،  �سري�سحونني 

ننتظر – الأمر لي�س هذا، ي� اأملي – املو�سوع فقط – 

الرئي�س هو عمك وهم يقولون انني قتلته.

م� زال ي�سود ال�سمت.

ك�ين: الق�سة التي تقول اأن الق�تل ك�ن يحمل ن�سخة 

من »النكويرر« يف جيبه. لقد اختلقت »النكويرر« 

�سوف   – ف�سلك  من  اميلي،   – برمته�  الق�سة  هذه 

ي�سبح اح�سن، كم� تعلمني، �سوف يتع�فى – )مبرارة(

اإذا ك�ن هذا ي�سعدك اكرث، فقد األغيت ت�سع �سفح�ت من 

برين�ستني  ال�سب�ح.  هذا  الأول  الربيد  الإعالن�ت يف 

خ�ئف من اأن يفتح املزيد من الر�س�ئل. انه – 

يتوقف. يرى انه مل ي�سل اإىل اية نتيجة مع املي.

ك�ين )غ��سبً�(

م�ذا تتوقعي مني ان اأفعل؟ م�ذا بحق الب�رس –

اميلي: )بوهن( �س�رلز.

ينتظره� لتت�بع.

اميلي: هل حقً� تعتقد – ) ل ت�ستطيع املت�بعة( هذه 

الر�س�ئل التهديدية، هل هي حقيقة – 

جتل�س وتنظر اإىل �رسير الطفل. تت�بع النظر اإىل �رسير 

الطفل بعينني ل يري�ن.

ي�  لل�سغري،  �سيئً�  يفعلوا  لن  مرت�ح(  )غــري  ك�ين 

عزيزتي.

– و�سعت حر�سً�  )مت�س�يقً�( كتبت ر�س�ئل جمهولة 

ام�م املنزل، ول�سوف ارتب –

املي )تدير وجهه� نحوه( رج�ء ل تتكلم زي�دة عم� 

فعلت، ي� �س�رلز.

ك�ين على و�سك ان يقول �سيئً�، ولكنه يع�س �سفته 

بدل ذلك – تت�بع املي التحديق به.

املي: هل �سمعوا �سيئً� من والدي حتى الآن؟ هل راأى 

–
�سوف  الرئي�س  املي.  ي�  لك  اقول  ان  ح�ولت  ك�ين: 

اأي  هن�لك  لي�س  مريحة.  ليلته  ك�نت  بخري.  يكون 

خطر من اي نوع.

تهز املي براأ�سه� ب�سع مرات. ي�سود �سمت غري مريح. 

فج�أة ت�سمع �رسخة من �رسير الطفل. تقفز املي من 

على ال�رسير وترك�س نحوه. تنحني فوق ال�رسير. 

اميلي: )تتمتم( ه� انذا ي� عزيزي ... عزيزي .. عزيزي، 

ل ب�أ�س يف ذلك .. اأمك هن�.
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ك�ين: املي – ل يجوز ان ترتكيني الآن – ل ت�ستطيع 

اأن تفعلي ذلك بي.

اميلي: لن يوؤذوك ي� عزيز. امك معك. امك تعتني بك.

ك�ين، غري مرغوب به، متج�هل، يت�بع النظر ي�سيق 

�سفتيه، وي�سري خ�رجً�.

اإحالل خ�رجي:

اإحالل داخلي:

داخلي . مكتب ك�ين – لياًل 

بنف�س  يعمل كع�دته  نرى ك�ين  املكتب،  على �سوء 

الكث�فة يقف رايلي بج�نبه عند املكتب.

ك�ين: �سوف نرفع الدعم كليً�، هل هن�لك �سيئ اآخر؟

رايلي: ال�سيد ليالند اأع�د ذلك ال�سيك.

ك�ين: اأي �سيك؟

رايلي: الذي كتبته له الأ�سبوع امل��سي بعد اأن غ�در 

اإىل �سيك�جو.

ك�ين: اوه، نعم، احل�فز.

رايلي:ك�ن مببلغ خم�سة وع�رسين الف دولر.

ك�ين مهموم� وم�سطرب�، ولكن ن�ستطيع اأن نرى اأن 

عقله يعمل يف �سيء اآخر.

�سغرية،  قطع  اإىل  ممزقً�   – ممزقً�  اأعــ�ده  رايلي: 

وو�سع معه �سيئ� اآخر.

ل اأ�ستطيع حتليله.

واأخذ  ورقــة  اأح�رس  رايلي.  يت�بع  يجيب،  ل  ك�ين 

يقراأه�.

رايلي تقول هن�، »اإر�س�ء مب�دئ« - 

)م� زال يقراأ(

يومية  �سحيفة  املدينة  هذه  ل�سك�ن  اأوؤمــن  »�سوف 

تقول كل الأخب�ر ب�سدق« 

عن  توقف  نظرته،  ادرك  رايلي،  بق�سوة.  ك�ين  نظر 

القراءة ونظر اإليه.

مد ك�ين يده ببطء، اعط�ه رايلي قطعة الورق. دون 

اأن يقراأه�، مزقه� ك�ين ورم�ه� يف �سلة الزب�لة اإىل 

ج�نبه.

اإحالل:

داخلي – حديقة مدي�سون �سكوير – لياًل – 1910

تذكرن�  الطلق�ت  هذه  الكبري.  ال�سب�ق  نه�ئي  ليلة 

انه�  حيث  من  ال�س�بقة  دايج�ست«  »نيوز  مب�س�هد 

الوا�سعة  الق�عه  اأي�سً�.  ومتممة  بل  له�  مم�ثلة 

الخ.  اجلم�هري،  يحيي  وهو  العمالقة  ك�ين  و�سورة 

املي  وابنه�.  املي  �سورة  جند  مربع  مقدمة  يف 

الآن  بلغ  والطفل  ابت�س�مة م�سطنعة  وتبت�سم  متعبة 

الت��سعة والن�سف من العمر، متحم�س، عين�ه تلمع�ن 

ب�حلم��س. وك�ين حلظة اإنه�ء كلمته.

ك�ين: لي�س �رساً اأنني دخلت هذه احلملة وان� ل اعتقد 

انني �سوف اأنتخب ح�كمً� لهذه الولية، والآن لي�س 

يظهر  م�ستقل،  قطب  وكل  فردي  �سوت  كل  ان  �رساً 

اأول  – ان  اأنني �سوف انتخب. واأعيد على م�س�معكم 

اأعني  اأن  �سيكون  كح�كم  به  �س�أقوم  ر�سمي  عمل 

وحم�كمة  اته�م  لريتب  ب�ملنطقة  خ��س�  حم�مي� 

واإدانة بو�س ادوارد جـ. روجرز!

�رساخ ه�ئل وحتية من احل�سور.

اإحالل خ�رجي.

داخلي. حديقة م�دي�سون �سكوير – لياًل – 1910

م�رسح اخلطيب. ر�سميون متنوعون وق�دة ميدانيون 

يتجمعون حول ك�ين.

امل�سورون يلتقطون �سوراً ب�إ�س�ءة قدمية.

الق�ئد املدين الأول: خط�ب عظيم، ي� �سيد ك�ين.

من  قيل  م�  اهم  من  واحدة  )مغرور(  الث�ين:  الق�ئد 

خط�ب�ت ق�م به� ن�ئب يف هذه املنطقة.

ك�ين: �سكراً، ايه� ال�س�دة، �سكراً

يالحظ عندم� ينظر اإىل اأعلى اأن مربع املي والطفل 

�سغط  عرب  امل�رسح،  خلف  اإىل  ال�سري  يف  يبداأ  خ�ٍل 

الن��س يقرتب رايلي منه.

رايلي: خط�ب رائع، ي� �سيد ك�ين.

يربت ك�ين على كتفه وهو ي�سري اإىل الأم�م.
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رايلي: و�سلتن� كلمة من بوفلو ي� �سيد ك�ين. �سوف 

يرمون لك ب�سوت املنظمة – لق�ء اأن تعطيهم فر�سة 

هدنة – 

ب�أن  ت�أكيداً  ك�ين  يعطيه�  اآن  اآمــل  على  هــذا  قبل 

مكدون�لد لي�س خمطئً�.

ك�ين ل يجيب.

رايلي: ب�لن�سبة لبط�قة م�ستقلة فلم يكن هن�لك �سيء 

تتجنب  فل�سوف  اليوم  النتخ�ب�ت  اقيمت  لو  كهذا 

 7 وحتى  الآن  من  يــوم  وكــل   – �سوت  الــف  م�ئة 

نوفمرب �سوف يزيد جم�هريك. 

عرب  رايــلــي  مــع  امل�سري  يت�بع  ــداً  ج مــ�ــرسور  ك�ين 

ين�سم  برين�ستني  تعزف  مو�سيقية  فرقة   – اجلموع 

اإليه.

ي�سّدق.  ل  املوقف  ح�سن  من  تــراه  م�  تبدو  ك�ين: 

الي�س كذلك ي� �سيد برين�ستني؟

     وايلي: روجر حتى ل يتظ�هر. مل يعد حتى خ�ئفً� 

الليلة  نوري�س  فرانك  يل  قــ�ل  مري�س  انــه  بت�تً�. 

اإىل هذا احلد  الف�ئتة انه مل يعرف روجرز م�سطرب� 

منذ خم�س وع�رسين �سنة.

اأفول.  اإىل  روجــرز  ال�سيد  نه�ر  ان  اعتقد  ك�ين:       

رايلي،  ي�  الطريق،  من  روجرز  ال�سيد  يبتعد  وعندم� 

هذه  يف  �س�حلة  بحكومة  نت�أمل  �سنبداأ  حقً�  ف�إنن� 

الدولة )يتوقف(

     ح�سنً�، �سيد برين�ست�ين؟

     برين�ست�ين: )بو�سوح ل يعني هذا( �سيء رائع، ي� 

�سيد ك�ين.

     رائع، رائع.

     ك�ين: انت حقً� ل تعتقد ذلك؟

     برين�ست�ين: ان� اعتقد ذلك. ان� اعتقد ذلك. اأعني، 

مب� انك �سترت�سح ملن�سب ح�كم – وتريد ان تنتخب 

اعتقد انه من الرائع انك �سوف تنتخب. م� عدا-   –
)يق�طع نف�سه(

     -هل ا�ستطيع اأن اقول �سيئً�؟

     ك�ين: من ف�سلك، �سيد برين�ست�ين.

     برين�ست�ين: ح�سنً�، ب�لطريقة التي انظر به� اإىل 

املو�سوع- )يخرج به�(

     -تريد ان تعرف م�ذا اعتقد �سيكون رائعً�؟

     ي�سري ك�ين له ب�ملت�بعة.

     برين�ست�ين: ح�سنً�، انت �سترت�سح ملن�سب احل�كم 

ول�سوف تنتخب – فكرتي هي انه كم �سيكون رائعً� 

لو مل ترت�سح ولو مل تنتخب.

     احالل:

     خ�رجي. اأحد املخ�رج – حديقة مدي�سون �سكوير 

.1910 – – لياًل 
     تقف املي وجونيور ينتظران ك�ين.

     جونيور: هل ا�سبح ابي ح�كمً� ي� م�م�؟

برايلي  م�سحوبً�  ك�ين  يظهر  اللحظة  تلك  يف       

وجونيور،  اإملي  ب�جت�ه  يرك�س  الرج�ل.  وبع�س 

بينم� يحيي الرج�ل اأملي ب�أدب.

     ك�ين: مرحبً� ي� بوت�س! هل اأحببت خطبة رجلك 

العجوز؟

     جونيور: مرحبً� ب�ب�! كنت يف مق�سورة. وا�ستطعت 

اأن اأ�سمع كل كلمة.

     ك�ين: راأيتك!

     )ي�سع ذراعه حول كتف جونيور(

     ليلة �سعيده، ايه� ال�س�دة.

     هن�لك لي�ل �سعيده. �سي�رة ك�ين عند املنعطف 

ويبداأ يف ال�سري ب�جت�هه� ومعه جونيور واملي.

     املي: �سوف ار�سل جونيور اإىل املنزل ب�ل�سي�رة – 

ي� �س�رلز ومعه اوليفر-.

     ك�ين: ولكنني رتبت امري على الذه�ب معك اإىل 

املنزل.

     املي: هن�لك زي�رة اأريدك ان تقوم به� معي، ي� 

�س�رلز.

     ك�ين: ميكنه� النتظ�ر.

     املي: كال، ل ت�ستطيع )تنحني وتقبل جونيور(

     ليلة �سعيدة، ي� عزيزي.

     جونيور: ليلة �سعيدة، ي� م�م�.

     مي�سك ال�س�ئق ب�لب�ب اخللفي مفتوحً� بينم� تدخل 

املي جونيور.

     ك�ين: )وبينم� تبداأ ال�سي�رة ب�لنطالق بعيداً(

     م� هذا كله، ي� املي؟ ك�ن يومي متعبً� جداً و –

     املي: قد ل يكون حول اأي �سيء بت�تً�.

     �سي�رة ت�ك�سي توقفت.

     ال�س�ئق: ت�ك�سي؟

     تومئ املي له.

     املي: ان� م�سممة اأن اعرف.

     ك�ين: ان� م�رس ان اعرف م� يدور يف عقلك مت�مً�.
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     املي : �سوف اقوم بـ -

     )تنظر اإىل قطعة ورق يف يده�(.

     185 الغرب �س�رع 74.

     ردة فعل ك�ين ت�سري اإىل اأن العنوان حتمً� يعني 

�سيئً� له.

     املي: اذا اأردت ميكنك احل�سور معي...

     يهز ك�ين راأ�سه موافقً�.

     ك�ين: �س�أذهب معك.

     يفتح هو الب�ب وتدخل هي اإىل الت�ك�سي. يتبعه�.

     اإحالل:

     داخلي – ت�ك�سي – لياًل – 1910.

تنوير  اأي  عن  بحثً�  اليه�،  ينظر  واملي.  ك�ين       

للموقف، وجهه� ج�مد ورائق.

     اإحالل:

     خ�رجي وداخلي ق�عة ال�سقة / البيت – لياًل – 

.1910
     ك�ين واأملي ام�م ب�ب �سقة. املي تدق اجلر�س.

نزعة نحو  لديك  ان  بت�تً�  اأعــرف  اكن       ك�ين: مل 

امليلودرام�. ي� املي.

     املي ل جتيب. يفتح الب�ب من قبل خ�دمة تتعرف 

على ك�ين.

     اخل�دمة: ادخل �سيد ك�ين، ادخل.

     يدخالن، املي اوًل.

     داخلي. �سقوة �سوزان – لياًل – 1910.

     اوًل هن�لك غرفة ا�ستقب�ل �سغرية، عربه� هن�لك 

ب�ب مفتوح يظهر غرفة املعي�سة. يدخل ك�ين واملي 

املعي�سة.  غرفة  نحو  ويقطع�ن  الق�عة،  طريق  من 

كر�سي.  على  من  �سوزان  وتنه�س  يدخالن،  بينم� 

ال�سخ�س الث�ين يف الغرفة – رجل كبري �سخم اجلثة، 

جت�وز منت�سف العمر بقليل – بقي حيث هو، ينحني 

اإىل اخللف يف كر�سيه، وينظر اإىل ك�ين برتكيز.

     �سوزان: مل يكن خط�أي، ي� �س�ريل. هو الذي دفعني 

لأر�سل ر�س�لة اإىل زوجتك. ق�ل اإنني – اأوه ك�ن يقول 

اكرث ال�سي�ء �سوءا، مل اأكن اأعرف م�ذا اأفعل ... ان� – 

)تلمح املي(

     روجرز: م�س�ء اخلري، �سيد ك�ين )ينه�س( ل اأعتقد 

اأن اأحداً �سيقوم بتقدمين� اإىل بع�س. ال�سيدة ك�ين ان� 

ادوارد روجرز. 

     املي: كيف ح�لك؟ )تتوقف(

     جئت اإىل هن� – وحثيت ال�سيد ك�ين ان يح�رس 

معي.. )تعود اإىل الورقة التي يف يده� دون ان تقراأه� 

مرة ث�نية( لأنني ا�ستلمت هذه الر�س�لة – 

     روجرز: ان� حثيت الآن�سة – الآن�سة الك�سندر لرت�سل 

لك الر�س�لة. بداية مل تكن تريد. )يبت�سم بلوؤم( ولكنه� 

ق�مت بذلك.

     �سوزان: ل اأ�ستطيع اأن اقول لك عن ال�سي�ء التي 

ق�له�، �س�ريل. لي�س لديك اية فكرة.

اأعتقد  )ي�ستدير نحو روجــرز( روجــرز، ل       ك�ين: 

اأنني �س�أفعل.

     اجلي كل م� له عالقة بك حتى انتخب.

     )يقرتب ب�جت�هه( بداية، �س�أك�رس رقبتك.

     روجرز: )غري م�ست�سلم ان�سً� واحداً( رمب� ت�ستطيع 

ان تفعله� او رمب� ل ت�ستطيع ي� �سيد ك�ين.

     املي: �س�رلز.

     )يخطو لينظر اإليه�( انت – انت �سوف تك�رس رقبة 

هذا الرجل.

     )انه� فعاًل م�س�بة بقرف(.

     هل حت�ول ان تقوم قلياًل بتف�سري هذه املالحظة-

     )حتدق يف الورقة(.

     نت�ئج جدية ت�سيب ال�سيد ك�ين. )ببطء( ب�لن�سبة 

يل، وب�لن�سبة لبني م�ذا تعني هذه الورقة، اآن�سة – 

     �سوزان: )بجف�ف( ان� �سوزان الك�سندر – )تتوقف(

     اعرف م� تظنني، ي� �سيدة ك�ين، ولكن – 

     املي: )متج�هلة هذا( م�ذا تعني هذه الر�س�لة، ي� 

اآن�سة الك�سندر؟

     روجرز: هي ل تعرف، ي� �سيدة ك�ين. هي ار�سلته� 

تكون  لن  انه�  ترى  الذي جعلته�  ان�  – لأنني  فقط 

ذكية اإذا مل تر�سله�.

فهذا  املي  ي�  تعريف،  تكوين  مل  اإذا  فيم�  ك�ين:       

ال�سيد – )ي�سع كلمة �ستيمه داخل الكلمة( هو –

ان� ل�ست �سيداً حمرتمً�، ي� �سيدة ك�ين،       روجرز: 

وزوجك يح�ول اأن يكون فكه�أً بت�سميتي ب�ل�سيد. ان� 

)ب��سطراب،  املحرتم.  ال�سيد  هو  من  حتى  اأعرف  ل 

وبكل البغ�س�ء وال�سم املوجود يف الع�مل( كم� تري، 

فكرتي عن ال�سيد املحرتم، ي� �سيدة ك�ين، ح�سنً�، اإذا 

الذي  الطريقة  اأحب  اكن  واإذا م� مل  امتلكت �سحيفة 

ال�سي��سيني  بعد   – ب�لأ�سي�ء  ب�لقي�م  غريي  يفعله� 

اأنني  اإل  عندي.  م�  بكل  اح�ربهم  �سوف   – يقولون 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

157



اأولده  لأن  املخططني،  املتهمني،  بثي�ب  اظهره  لن 

اأن  )عليه  والدته.  اأو  ال�سحيفة.  ال�سورة يف  يروا  قد 

ي�سيطر على نف�سه من الهجوم املف�جئ على ك�ين( 

من الوا�سح جداً – ان� ل�ست �سيداً حمرتمً�.

     املي: اأوه!

     ك�ين: انت رخي�س، دخيل ملتٍو – وم� يهمك هو 

م�سلحة اولدك وامك –

     روجرز: قل م� تقوله ي� ك�ين.. ولكن نحن الآن 

نتكلم فقط عن م� اأنت.

والآن  ك�ين.  �سيد  ي�  الر�س�لة  فحوى  هو  هــذا       

�س�أرمي كل اأوراقي على الط�ولة. ان� اأق�تل من اأجل 

حي�تي. ال�سي��سية. 

     حي�تي. اذا م� انتخب زوجك ح�كمً� –

     ك�ين: �سوف انتخب ح�كم. واول م� �س�أفعله – 

     املي: دعه ينتهي، ي� �س�ريل.

اعرف كيف،  نف�سي كل يوم  احمي  اأن�       روجــرز: 

ي� �سيدة ك�ين. الأ�سبوع الف�ئت، وجدت اخرياً كيف 

ا�ستطيع اأن اوقف زوجك من اأن ينتخب. لو علم �سك�ن 

هذه الولية م� وجدته هذا الأ�سبوع، لن يكون له اأي 

ن�سيب يف – لن ينتخب �س�ئد الكالب.

     ح�سنً�، م� يهمني اأن اأراه غري منتخب. ل يهمني 

على  حم�فظً�  يبقى  دعه  عنه.  اأعرفه  م�  يعرفوا  اأن 

كونه العظيم، النبيل، الأخالقي – )يرّكز على الكلمة( 

امل�س�رع من اأجل الن��س. ظ�ملً� هو-

ولكنني  �سيد روجرز  ي�  افهم  انني  اعتقد  املي:       

ات�س�ءل لو – )ترتك جملته� ن�ق�سة(.

     ك�ين: ل ت�ستطيع اأن تبتزين ي� روجرز. ل ت�ستطيع 

–
�سحبت  اإذا  اإل  ق�ل  �س�ريل،  )بحم��س(  �سوزان:       

ا�سمك – 

     روجرز: هذه هي الفر�سة التي �سوف امنحه� للك، 

ي� �سيد ك�ين. فر�سة اكرب من التي �ستعطيني اإي�ه�. 

اإل اإذا حزمت امرك قبل الغد انك مري�س جداً. ولذلك 

�سب�حً�  الثنني   – اثنتني  او  ل�سنة  تبتعد  اأن  عليك 

التي  الق�سة  �ستحمل  الولية  هذه  يف  �سحيفة  كل 

�س�أعطيهم اي�ه�.

     يبداأ ك�ين ب�لتحديق به ب�سدة.

     املي: اية ق�سة، ي� �سيد روجرز؟

الك�سندر،  ب�لآن�سة  الق�سة حول عالقته       روجرز: 

�سيدة ك�ين.

     تنظر املي نحو ك�ين.

ال�سيد       �سوزان: لي�س هن�لك ق�سة. كله� اك�ذيب، 

ك�ين رجل ع�دل –

     روجرز: )خم�طبً� �سوزان( اقفلي فمك!

     )خم�طبً� ك�ين(

     لدي دزين�ت من الرج�ل ل يفعلون �سيئً� �سوى 

تداول هذا املو�سوع وت�رسيبه – لدين� �سواهد ك�فية 

حمكمة.  اأيــة  يف  �سيقفون  ال�سهود  ح�سنً�،   – حتى 

تريدين اأن اعطيك ال�سواهد، �سيد ك�ين؟ 

     ك�ين: تفعل اأي �سيء تريد فعله. �سعب هذه الولية 

اإذا  اأكرث.  اأن يقرروا من يثقون به من�  ب��ستط�عتهم 

وانتهوا.  قرارهم  اتخذوا  قد  فهم  تعرفوا،  ان  اأردمت 

النتخ�ب�ت �ستكون يوم الثالث�ء فقط – 

     روجرز: �سيدة ك�ين، ان� ل اأطلب منك ان ت�سدقيني. 

اأريد اأن اأريك-.

�سيد  �سيء،  اأي  تريني  لأن  م�سطراً  ل�ست  املي:       

روجرز.

     اأن� اأ�سدقك.

اأن  ال�سيد ك�ين دون  اأن ين�سحب       روجرز: اف�سل 

– ولكن  به�  اأهتم  لأنني  لي�س  الق�سة.  لن�رس  ن�سطر 

بهذه الطريقة اأكون بعيداً عنه� – )يتوقف(- واي�سً� 

تكوين انت اي�سً� �سيدة ك�ين.

     �سوزان: م�ذا عني؟ )خم�طبة ك�ين(

الوحل. ق�ل اي  ا�سمي �سوف ي�سجل يف       ق�ل ان 

مك�ن اذهب اإليه من الآن ف�س�عداً – 

     املي: يبدو اأن هن�لك قرار واحد ميكن اأخذه، ي� 

�س�رلز.

     واقول اأنه قد اخذلك. )تتوقف(

�سيد  ي�  ترتيبه� غداً.  التف��سيل ميكن  اأن  اعتقد       

روجرز. حول اآراء الأطب�ء – 

     ك�ين: هل فقدت عقلك كلي�، ي� اأملي؟

     تنظر املي اإليه.

املبتز،  هذا  اأترك  �سوف  انني  تعتقدي  ل  ك�ين:       

ي�ستغلني، هل تعتقدي ذلك؟

ي�  ذلــك،  غري  تفعله  اأن  ميكن  م�  اأرى  ل  املي:       

�س�ريل. اإذا ك�ن على �سواب – وق�مت ال�سحف بن�رس 

هذه الق�سة فعليه –

     ك�ين: اوه، �سوف ين�رسونه�، ل ب�أ�س. ولكن هذا 
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لن يوقفني –

– ل تخ�سك  الق�سة  – هذه  �س�رلز: هذه  املي:       

انت فقط.

     �س�أكون ان� جزءا منه� اي�سً�. الي�س كذلك؟

     )ب�رسعة( واجلونيور؟

     ك�ين: )يتلوى قلياًل(

     اعتقد كذلك، ولكن – ان� ل�ست خ�ئفً� من الق�سة. ل 

ت�ستطيع ان تقول يل ان ن�خبي هذه الولية –

الولية يف  ل�ست مهتمة بن�خبي هذه  ان�  املي:       

الوقت احل��رس. ان� مهتمة بـ - ح�سنً�، جونيور، احد 

ال�سب�ب.

     �سوزان: �س�ريل! اإذا م� ن�رسوا هذه الق�سة-

     املي: لن يفعلوا ذلك. ليلة �سعيدة ي� �سيد روجرز. 

ي�  اكرث،  يق�ل  م�  هن�لك  يعد  مل  اخلــروج(  يف  )تبداأ 

�س�رلز.

     ك�ين: اوه نعم، هن�لك.

     املي: ل اعتقد ذلك. هل انت اآٍت، ي� ت�س�رلز؟

     ك�ين: كال.

     تنظر اإليه. يبداأ يف جتهيز نف�سه للحظة غ�سب.

     ك�ين: هن�لك ان�س�ن وحيد يف هذا الع�مل �سيقرر 

م� �س�أفعل- وهذا هو اأن�. واذا م� اعتقدت – اذا اأي 

واحد منكم اعتقد – 

     املي: لقد قررت. م� الذي كنت تنوي ان تفعله ي� 

�س�رلز – منذ ب�سع الوقت )تنظر اإىل �سوزان(.

ال�سيء بطريقتك       ل ميكن ان حت�سل دائمً� على 

ممكن  كــ�ن  اآخــر  �سيء  اأي  عن  النظر  بغ�س  اأنــت، 

حدوثه. )تتنهد(

     تع�ىل ي� �س�رلز.

هذا  اأق�تل  اأن  ا�ستطيع  اخرجي.  ت�بعي.  ك�ين:       

ال�سيء مبفردي!

     روجرز: اأنت ت�سنع من نف�سك غبيً� كبرياً اكرث مم� 

ظننت انك �ستفعل، ي� �سيد ك�ين. انت انتهيت. مل ل 

تفعل-

     ك�ين )ي�ستدير نحوه( اخرج من هن�! لي�س لدي م� 

اأكلمك حوله.

     اذا اأردت اأن تراين، دع مرافقك يكتب يل ر�س�لة.

     روجرز: فهمت! )يتجه نحو الب�ب(.

     �سوزان: )تبداأ يف البك�ء(

     �س�ريل انت متع�سب فقط. انت ل تدرك الأمور –

     ك�ين: اعرف مت�مً� م�ذا افعل.

     )اإنه ي�رسخ(

     اخرج!

     املي: )بهدوء(

العقل  �سوت  اإىل  ت�سغي  تكن  مل  اذا  �س�رلز،       

ف�سيفوت الأوان.

     ك�ين: ف�ت الأوان على م�ذا؟ ف�ت الأوان عليك. 

وعلى هذا – 

     )ل ي�ستطيع اأن يجد ال�سفة( هذا الل�س العمومي 

لي�أخذ حب الن��س يف هذه الولية بعيداً عني؟ ح�سنً�، 

لن تفعلي ذلك!

     ان� اأقول لك. لن تفعلي ذلك!

     �سوزان: هن�لك اأ�سي�ء اأخرى لتفكر به�.

     )نظرة خبيثة تغطي عينيه�(

     ابنك – ل تريده ان يقراأ يف ال�سحف.

     املي: ت�أخر املو�سوع الآن ي� ت�س�رلز.

     ك�ين: )يرك�س نحو الب�ب ويفتحه(

     اخرج� اأنتم� الثن�ن!

     �سوزان: )ترك�س نحوه(

     ت�س�ريل، من ف�سلك ل تفعل-

     ك�ين: م� الذي تنتظرونه هن�؟

     مل�ذا ل تذهبوا.

     املي: م�س�ء �سعيداً ي� ت�س�ريل.

ي�سبح  اإذ  روجــرز  يتوقف  ــ�رج،  اخل نحو  ت�سري       

مب��رسة مواجهً� لك�ين. 
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     روجرز: انت اأعظم ابله ق�بلته، ي� ك�ين. لو ك�ن 

�سيكون  لك  �سيحدث  الذي  قلت  لكنت  اآخر،  �سخ�سً� 

عربة لك. ولكن انت �ستحت�ج لأكرث من در�س واحد. 

ول�سوف ت�أخذ اأكرث من در�س واحد.

     )ي�سري متج�وزاً ك�ين(

، اأن� ت�س�رلز فو�سرت ك�ين. اأن� 
ّ
     ك�ين: ل تن�سغل علي

ل�ست �سي��سيً� رخي�سً� ملتويً�، يح�ول انق�ذ نف�سه من 

نت�ئج جرائمه.

     داخلي، ق�عة املنزل ال�سقة – لياًل – 1910.

اجل�نب  ك�ين من  نحو  بزاوية  تتحرك  الك�مريا       

الآخر للق�عة.

     روجرز واملي هم� يف اآخر الق�عة، يتجه�ن اإىل 

الأر�س الأم�مية.

     ك�ين يف ممر ال�سقة عند اخللفية.

     ك�ين: )ي�رسخ ب�سوت ع�ٍل(

     �سوف ار�سلك لتغني، غني، ي� روجرز. غني غني!

     يرجتف ك�ين غ�سبً� وهو يهز قب�سته على ظهر 

روجرز.

وهم�  كتفه  لم�ست  الآن،  هــدوءاً  اأكــرث  �سوزان،       

يقف�ن يف املمر.

     اإحالل

     ال�سفحة الأوىل يف »الكرونيكل« وعليه� �سورة 

)مثل نيوز لـ دايج�ست( تظهر عالقة ك�ين ب�سوزان.

     اإحالل خ�رجي:

     اإحالل داخلي:

     ال�سفحة الأوىل يف �سحيفة »الكرونيكل« العنوان 

الرئي�سي يقول روجرز ينتخب.

     اإحالل:

العنوان   - »النــكــويــرر«  من  الأوىل  ال�سفحة       

الرئي�سي يقول : خم�دع يف النتخ�ب�ت.

     اإحالل:

     داخلي – غرفة معي�سة – لياًل – 1910

     تفتح املي الب�ب لليالند.

     املي: مرحبً� ي� براد-

     ليالند: املي.

     توقف – ليالند يدخل . تغلق اأملي الب�ب.

     املي: ان� اآ�سفة لأنني اأر�سلت يف طلبك، ي� براد-

     مل اأكن –

     ليالند: �سيك�غو قريبة جداً من نيويورك يف هذه 

الأي�م – فقط ع�رسون �س�عة-

     لي�س لديه� م� تقوله.

     ليالند: ان� �سعيد بروؤيتك.

     تبت�سم له ونحن نعرف انه لي�س هن�لك �سخ�س 

اآخر يف الع�مل يخ�سه� كي تبت�سم له. اإنه� ممتنة جداً 

لكي تتكلم.

     املي: هل كل الع�ئدات يف الداخل؟

     ي�سع ليالند قبعته ل �سعوري� على معطفه عند 

ال�سحيفة.

     املي: دعني اراه�.

     يخرج ليالند ال�سحيفة من جيبه وي�سلمه� له�. 

ت�أخذه�. نرى العن�وين، لي�ست مدخله، ولكنه� مثبتة. 

اإىل  املي  تنظر  النتخ�ب�ت  يف  »خم�دع  تقول  انه� 

ال�سحيفة بعينني ل يري�ن. وابت�س�مة �سغرية. 

     ليالند: )بعد وقفة ق�سرية( تقريبً� اثن�ن اإىل واحد 

 –
     املي: ان� متف�جئة من الأ�سوات التي ن�له�.

     ليالند: املي!

     املي: مل�ذا ي�سوت ل�س�حله اأي �سخ�س؟ لقد ك�ن 

وا�سحً� يف كالمه مع الن��س حول راأيه فيهم الأولد 

– اذا م� قيل لهم �سيئً� يف اأحد الأي�م، و�سيء اآخر يف 
اأن  الت�ليه، كم� يوقفه املزاج.. وهم يفرت�س  الأي�م 

– لأنه يح�ول  يكونوا �س�كرين ويحبونه ويعبدونه 

يف  نيكل  فقط  ويدفعون  رخي�س  بثلج  ي�أتيهم  ان 

ال�سي�رات الع�مة.

     ليالند: املي، انت كنت ق��سيه قلياًل – انت تعرفني 

بحي�تكم  يتعلق  فيم�  �س�رلز  بت�رسف�ت  افكر  كيف 

ال�سخ�سية.

     املي: لي�س هن�لك حي�ة �سخ�سية للن��س امث�لن�. 

لقد ق�م بتو�سيح ذلك يل منذ ت�سع �سنوات. لو كنت 

لكنت  �سخ�سية  كحي�ة  �س�رلز  مع  حي�تي  يف  افكر 

تركته عندئذ.

     ليالند: اعرف ذلك، ي� املي – 

     املي: )فوق ليالند( رمب� ك�ن من املفرو�س ذلك 

– اأول مرة عندم� اظهر يل كم ك�ن كلبً� جمنونً� حقً�.
     ليالند: )على الدور »كلب« املي، انت – 

     املي: براد، اأن� – ل�ست امراأة عجوز بعد –

     ليالند: انه� – كله� انتهت – 

     يوقف نف�سه.
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     املي: )بعد توقف(

     اعرف انه� كذلك، ي� براد.

     ليالند: انه يدفع ثمنه�، ي� اأملي. اولئك �سيعودون 

الليلة –

     لقد انتهى. �سي��سيً� –

     )هو يعتقد(

     -اجتم�عيً�، يف اي مك�ن، اعتقد. ل اأعرف �سيئً� 

عن الأوراق، ولكن – 

     املي: اإذا كنت تطلب مني التع�طف معه ي� براد، 

)يتوقف( ف�أنت ت�سيع وقتك.  

يف  لأجله،  اآ�سفة  ان�  واحد  �سخ�س  فقط  هن�لك       

ان�  امل�ستهلكة.  ال�سغرية  الفت�ة  تلك  تلك،  الواقع 

حقيقة اآ�سفة لأجله�، ي� براد.

     احالل:

     ال�سفحة الأوىل من �سيك�غو »انكويرر«، مع �سورة 

تعلن ان �سوزان الك�سندر تفتح يف دار اوبرا �سيك�غو 

بـ »ت�يي�س«، وكذلك يف نيوز دايج�ست«.

ن�سمع  اأعــاله  هو  م�  وعلى �رسيط �سوت خالل       

الفتت�ح  ليلة  جلمهور  املتوقع  الكبري  الهم�س 

وطنطن�ت الأورك�سرتا.

     اإحالل:

     داخلي. دار اوبرا �سيك�غو – لياًل – جمهزة من 

اجل ت�يي�س 1914.

اأعلى  مع  بزاوية  ال�ست�رة  داخــل  فقط  الك�مريا       

امل�رسح. نرى جتهيز م�سهد من ت�يي�س.

     -الأ�سي�ء الرئي�سية يف مك�نه� – مدراء امل�رسح، 

ع�ملي امل�رسح اإلخ.، ويف منت�سف كل هذا، يف مالب�س 

مزرك�سه، تبدو �سغرية جداً وت�ئهة جداً هي �سوزان. 

اأنه� تقريب� م�س�بة ب�لهلع من خوفه�، الو�سيف�ت، 

وا�ست�ذ الغن�ء، واجلميع الب�قي ح��رسون.

اجلمهور  �رسيخ  ي�سمع  مر�سو�سة.  حنجرته�       

املعجب عند بداية كل لقطة والآن تبداأ »الأورك�سرت 

– والك�مريا  الرتف�ع  ال�ست�ره يف  تبداأ  ك�لع��سفة. 

اإىل  يتحرك  قدميه�  عند  من  املبهر  – ال�سوء  معه� 

ترم�س  وجهه�.  وي�رسب  �سوزان  ج�سد  نحو  اأعلى 

ب�إرتف�ع  الك�مريا  ترتفع  الغن�ء.  يف  وتبداأ  عينيه� 

عند  ارتف�ع  اأعلى  اإىل  �سوزان،  متج�وزة  ال�ست�رة، 

قو�س املقدمة، ثم اإىل اأعلى نحو مقدمة امل�رسح اإىل 

ية وال�ست�ئر املعلقة 
ّ
ع�مل من احلب�ل، احليط�ن الآجر

�سعيفً�.  ولكن   – ي�سمع  �سوزان  �سوت  زال  م�   –
عندم�  امل�رسح  مقدمة  راأ�ــس  عند  الك�مريا  تتوقف 

تتوقف ال�ست�رة.

     يدان من اأيدي امل�رسح املعت�دة متالأ الإط�ر. انهم 

ينظرون اإىل ا�سفل على خ�سبة امل�رسح. بع�س الأنوار 

املنعك�سة تتالألأ على وجوههم ينظرون اإىل بع�سهم 

البع�س، احدهم ي�سع يده يف منخ�ره.

     اإحالل خ�رجي:

     اإحالل داخلي:

     داخلي. مكتب ليالند – �سيك�غو انكويرر – لياًل 

1914 –
     ليالند، كم� ك�ن يف نف�س امل�سهد مع برين�ستني 

مف�تيحه�:  على  وراأ�سه  الك�تبة  الآلة  اأم�م  ج�ل�س� 

الورقه �س�قطة من على امللف، يتحرك ليالند وينظر 

الذي  برين�ست�ين  جت�به  وعين�ه  مرتنح�،  اأعلى  اإىل 

يقف بج�نبه )اأي�سً� مثل امل�سهد ال�س�بق(.

     برين�ست�ين: مرحبً� ي� �سيد ليالند.

     ليالند: مرحبً�، ي� برين�ست�ين..

     يج�هد ليالند كثرياً لي�ستجمع نف�سه، ي�ستقيم ثم 

يح�ول الإم�س�ك ب�ملف�تيح – ثم يرى اأن الورقة قد 

�سحبت من على الآلة.

     ليالند: اأين هي – اأي مالحظتي؟

     علي اأن اإنهيه�!

     برين�ست�ين: )بهدوء( ال�سيد ك�ين يقوم ب�إنه�ئه�.

     ليالند: ك�ين؟ �س�ريل؟ )ينه�س مت�أملً� على قدميه(

     اين هو؟

     خالل كل هذا، ي�سمع �سوت اآلة ك�تبه بعيداً – اآلة 

ك�تبة م�سغولة جداً. يت�بع عين� ليالند ال�سوت. ببطء 

تقريبً�  هذه  هذا.  بعد  املدينة  غرفة  يف  يحدد  ك�ين 

نف�س اللقطة مثل تلك يف ق�سة برين�ستني ال�س�بقة.

 - انكويرر«  »�سيك�غو  املدينة-  داخلي-غرفة       

لياًل – 1914.
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يفغيني ييفتوشينكو 

جوزيف برود�شكي: ان ييفتو�شينكو »يلقي بحجارته 

فقط، يف االجتاهات التي تتم عليها املوافقة الر�شمية«
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يفغيني ييفتو�شينكو، ال�شاعر امل�شهود له عامليا، 

للغرائز  واملييثيير  املمثل،  بكاريزما  املتمتع 

الذين  الرو�س  ال�شعراء  اأهم  من  كان  ال�شيا�شية، 

األهموا جيال من ال�شباب الرو�س يف حربهم �شد 

ال�شاعر  هذا  الباردة،  احلرب  خالل  ال�شتالينية  

تويف يوم ال�شبت يف 31/3/2017، عن ثالثة 

وثمانني عاما.

�شديق  ات�شال  خييالل  من  وفاته،  تاأكدت  لقد 

وكالة  مع  مورغولي�س،  ميخائيل  هو  له،  مقرب 

اأنباء تا�س.  حيث قال اأنه دخل يف وقت متاأخر 

من يوم اجلمعة يف حالة خطرة، ومل يتم حتديد 

�شبب الوفاة. وقد كانت زوجته ماريا نوفيكوفا 

وابناهما دميرتي ويفغيني معه عند وفاته.

من  كانت  االحتجاجية  ييفتو�شينكو  ق�شائد 

من  لييييالآالف  واملييحييبييبيية  املييطييلييوبيية  الق�شائد 

املعجبني املتحم�شني الذين كانوا يتجمعون يف 

وقاعات  الريا�شية  واملالعب  العامة  ال�شاحات 

القب�س  على  قييادرة  كانت  الأنها  املحا�رضات، 

لل�شباب  واملت�شابكة  املتاأججة  العواطف  على 

يف رو�شيا: فقد كانت جتمع بني االأمل واخلوف 

والغ�شب والرتقب والبهجة، يف الوقت الذي كانت 

القمع  البالد تكافح لتحرير نف�شها من  فيه تلك 

جوزيف  وفاة  اأعقبت  التي  ال�شنوات  تلك  خالل 

فقط،   1961 عام  1953. وخالل  عام  �شتالني 

قدم ييفتو�شينكو 250 قراءة �شعرية.

االأ�شد   «  : الكتاب  اأحييد  و�شفه  كما  اأ�شبح  لقد 

الرو�شية«. ويف �شنوات حياته  االأ�شيب للحروف 

املحا�رضات يف  واإلقاء  للتدري�س  تفرغ  االأخرة 

اجلامعات االأمريكية مبا يف ذلك جامعة تول�شا، 

االأجيال املقبلة  حيث قوبل باالإعجاب من قبل 

قبل وبعد انهيار االحتاد ال�شوفييتي.

�شابا،  �شيبريا  ريا�شيا  القامة،  كان طويل  لقد 

والعنفوان  ال�شعري  احلييزن  بني  روحييه  جتمع 

االأدب  �شماء  يف  ا�شمه  ر�شخ  ممييا  ال�شيا�شي، 

واحيييدا من  كييان  الييعيي�ييرضييين. حيث  الييقييرن  يف 

املتمردين  اليي�ييشييعييراء  ميين  �ييشييغييرة  جمييمييوعيية 

ال�شباب  من  جليل  االأمييل  جلبوا  الذين  والكتاب 

مقارعة  عاتقه  على  اأخذ  الذي  ال�شعر  خالل  من 

االأيديولوجيني  واملتع�شبني  ال�شموليني  القادة 

ال�شعراء  هييوؤالء  من  اجلبناء.  والبروقراطيني 

اندريه فوزني�شين�شكي، وروبرت روجدي�شتفن�شي 

وبيال اأخمدولينا الزوجة االأوىل لييفتو�شينكو.

*  كاتب ومترجم من األردن 

�شعــــر

يفغيني ييفتو�شينكو 

ال�ساعر الذي حرك جياًل من ال�سوفييت

ترجمة: حممد الظاهر *



لقد عمل ييفتو�شينكو من داخل النظام ومل يخرج 

عليه، ومل ين�شم اإىل �شفوف املعار�شني االأدبيني 

ب�شكل مبا�رض. لقد وقف على م�شافة ق�شرة من 

اخلط الفا�شل بني املقاومة واملمانعة، وقد متتع 

بقدر من املوافقة الر�شمية التي جعلت الكثرين 

فبينما  جييراأتييه.  من  م�شتائني  املعار�شني  من 

العمل،  مع�شكرات  اإىل  للنفي  يتعر�شون  كانوا 

وكانت  لييفتو�شينكو،  متنح  الدولة  جوائز  كانت 

اإىل  بال�شفر  له  وي�شمح  بانتظام،  تن�رض  كتبه 

اخلارج، لي�شبح جنما اأدبيا عامليا.

�شدق  حول  ال�شكوك  يثرون  النقاد  بع�س  كان 

م�شاعره كعدو لال�شتبداد، ونعته اآخرون باخليانة، 

يف حني قال عدد قليل من االأعداء اأنه مبا يقوم 

االأمن  �رضطة  خدمة  يف  يعمل  خادم  جمرد  به، 

املنفي  ال�شاعر  قال  فقد  ال�شيوعية.  ال�شلطات  اأو 

 « ييفتو�شينكو  اأن  مرة  ذات  برود�شكي  جوزيف 

تتم  التي  االجتاهات  يف  فقط،  بحجارته  يلقي 

عليها املوافقة الر�شمية«.

عن  املدافعني  غ�شب  اأثيييارت  الهجمات  هييذه 

يف  فعله  ما  حجم  اإىل  م�شرين  ييفتو�شينكو، 

تغذية  يف  �شاهم  فقد  �شتالني،  الإرث  معار�شته 

عن  الكثر  يعلمون  النا�س  جاعال  لييه،  العداء 

م�شاعر االأجداد الذين لقوا حتفهم جراء عمليات  

الثالثينيات  يف  �شتالني  بها  قام  التي  التطهر 

الع�رضين. وقد مت طرده من اجلامعة  القرن  من 

املدافعني عن  اإىل  ان�شم  1956، حني  يف عام 

باخلبز  لي�س   ( دودينت�شيف  فالدمير  رواييية 

اإىل  االإن�شمام  ورف�س   .) االإن�شان  يحيا  وحده 

اجلانب الر�شمي يف احلملة الر�شمية �شد بوري�س 

 ) جيفاغو  دكتور   ( رواييية  موؤلف  با�شرتناك، 

واحلا�شل على جائزة نوبل لالآداب عام 1958، 

وندد بغزو ت�شيكو�شلوفاكيا عام 1968، وتو�شط 

اأنييدروبييوف  يييوري  بييي  جييي  الكي  رئي�س  لييدى 

االآخر  الفائز  �شوجلينيت�شني   الك�شندر  ل�شالح 

ال�شوفياتي  الييغييزو  وعييار�ييس  نييوبييل،  بجائزة 

الأفغان�شتان عام 1979.

ذلك  يف  مبا  الق�شائد،  اآالف  ييفتو�شينكو  كتب 

اأنه كتبها فقط  بع�س الق�شائد ال�شحلة، معرتفا 

االأدبيياء  بع�س  ناق�س  وقد  املنا�شبات.  لبع�س 

بع�س  اأظهر  كما  اأعماله.  يف  االأدبية  النوعية 

وجناحاته.  االأدبييي  توهجه  من  ا�شتياء  االأدبيياء 

اتفقوا  �شواء  حد  على  واأ�شدقاءه  خ�شومه  لكن 

على اأن بع�س ق�شائده قد دخلت �شجالت االأدب 

الرو�شي، كروائع ملهمة للب�شرة وال�شمر.

للح�شود  ييفتو�شينكو  ق�شائد  وقييراءة  كتابة  اإن 

�شتالني  ورثة   ( كق�شيدة  احلرجة،  اللحظات  يف 

اأمة تقف على مفرتق طرق.  روح  ت�شعل  ( كانت 

يف رو�شيا، ميكن اأن يكون تاأثر الكتاب اأكرب من 

عليهم  يعتدى  اأن  ميكن  ولكن  ال�شيا�شيني.  تاأثر 

كان  كما  املتمردين،  الراف�شني  من  كانوا  اإن 

االأمر مع با�شرتناك يف روايته ) دكتور جيفاغو 

الغوالغ(  اأرخبيل   ( روايته  يف  و�شوجلينت�شني   )

وغرهما من االأعمال.

مكافحة معاداة ال�شامية

وفاة  بعد  الكرملني  يف  ال�شامية  معاداة  بقيت 

حالة  يف  �شوى  االأمر  هذا  عن  ي�شذ  ومل  �شتالني، 

يف  املتع�شبني  امل�شوؤولني  وقوف  وهي  واحدة، 

وجه اجلهود املبذولة الإقامة ن�شب يف بابي يار، 

وهو واٍد قريب من كييف باأوكرانيا، حيث مت قتل 

اآالف اليهود ودفنهم يف مقربة جماعية من قبل 

الغزاة االأملان.

هذا  مثل  اإقيياميية  الكرملني  رف�س  �شبب  وكييان 

اأ�شخا�شا  اأن االأملان قد قتلوا  الن�شب التذكاري، 

اآخرين هناك، ومل يقتلوا اليهود فقط

 1961 الق�شية عام  لقد عالج ييفتو�شينكو هذه 

الرو�س  ميين  العديد  فيياجيياأت  فظة  ق�شيدة  يف 

واأك�شبته �شهرة يف جميع اأنحاء العامل. لقد كتب 

تلك الق�شيدة بعد زيارة موؤرقة له لذلك الوادي، 

ومنها هذه ال�شطور:

َق بابي يار.
ْ
 َفو

ٌ
ب

ُ
ُد ُن�ش

َ
ج

ْ
ال ُتو
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. ٍ َفظٍّ
ْ

  َك�شاِهَدِة َقرب
َّ

ْخِري
َّ

َف ال�ش
ْ
لِكنَّ اجُلر

ِر.
ْ
ع ني بالذُّ

ُ
�شيب

ُ
ي

ومنوها باملذابح التي حدثت على فرتات على مر 

القرون، مي�شي ييفتو�شينكو قائال:

بدو يل،
َ
ي

 ِمْن  بيالي�شتوك ) 1 (
ٌّ
ِبي

َ
ني �ش اأنَّ

،
ُ
م ُق ِمْنُه الدَّ َتَدفَّ

َ
ي

اِت.
ّ
ي �شِ

ْ
 االأر

َ ْ
ْنَت�رِضاً َعرب

ُ
م

ْزِبدوَن
ُ
رغوَن وي

ُ
غاِئيوَن ي

ْ
قاَدُة احلاناِت الَغو

َ
و

ِل.
َ

�ش
َ
ُة الفوْدكا والب

َ
 راِئح

ْ
ِعُث ِمْنُهم

َ
َتْنب

َتْلقي عاِجزا.
ْ
كوٍل ِبِحذاٍء، اأ�ش

ْ
ر

َ
واأنا َكم

�شني:
ِّ
ح

َ
ُل امُلَتو

َّ
�ش

َ
ثًا، اأَتو

َ
َعب

ت هاِدٍر:
ْ
و

َ
ِب�ش

هوَد! اأْنِقذوا رو�شيا!«
َ
» اْقُتلوا الي

املارك�شية، ظاهريا، حررت هذه  بلد حتكمه  يف 

والم�شت  االأعمى،  التع�شب  من  القيادة  االأبيات 

لتلبية هذه  اأع�شابهم، مما جعها تعدل قراراتها 

االعرتا�شات. ومع ذلك ظلت هذه الق�شيدة حترك 

الق�شيدة  ييفتو�شينكو هذه  قراأ  وكلما  اجلماهر، 

بال�شمت  تقابل  كانت  العامة،  امل�شرات  يف 

املذهل، الذي يعقبه الت�شفيق املدوي. وقد كتب 

ذات مرة اأنه تلقى 20000 ر�شالة ت�شيد بي ) بابي 

يار (. وقد قام دمييرتي �شو�شتاكوفيت�س بتاأليف 

�شيمفونيته الثالثني م�شتلهما ذلك من اأبيات هذه 

الق�شيدة وق�شائد اأخرى لييفتو�شينكو.

لكن مل ي�شمح لييفتو�شينكو بقراءة هذه الق�شيدة 

بداية  يف  اإال  اأوكرانيا  يف  العامة  االأماكن  يف 

الثمانينيات من القرن املا�شي.

) ورثة �شتالني (، التي ن�رضت عام 1962،  حركت 

كانوا  وقت  يف  ظهرت  فقد  الرو�س،  االأخرى  هي 

ال�شتاليني  القمعي  االأ�شلوب  اأن  من  فيه  يخ�شون 

بعد  اإال  الق�شيدة  هذه  تن�رض  ومل  للبالد.  �شيعود 

تويل نيكيتا خروت�شوف ال�شلطة، وهو الزعيم �شبه 

ال�شلطة مع  الذي دخل يف �رضاع على  الليربايل 

اأن دفع مب�رضوعه  الذين تدخلوا بعد  املحافظني 

فيه  اأدان  الييذي   « اجلليد  اأذاب   « الييذي  الثقايف 

املجنون.   بالطاغية  وو�شفه  عام  قبل  �شتالني 

وهي  برافدا،  �شحيفة  يف  الق�شيدة  ظهرت  فقد 

واأثييارت  ال�شيوعي،  للحزب  الر�شمية  ال�شحيفة 

�شجة كبرة.

�شتالني  جثمان  بو�شف  تفتح   ) �شتالني  ورثة   (

وهو م�شجى يف الكفن يف ال�شاحة احلمراء متهيدا 

لدفنه قرب جدار الكرملني.

ْة
َ
م هِّ َ

َتج
ُ
ٌة م ْ�شَ

َقب

َطْة نَّ َ
�شاُتُه امُلح

َ
َقب

ُتِطلُّ ِمْن ِخالل �ِشقٍّ

َتٌة
ِّ
ي

َ
ها م  اأنَّ

ُ
ها َتتظاَهر كاأنَّ

 ُكلَّ هوؤالِء
َ
َتَذكر

َ
ريُد اأن ي

ُ
ُه ي كاأنَّ

لوه للخارِج.
َ
م

َ
الذيَن ح

�شي ييفتو�شينكو قائال:
َ

ومي

ني اأعود حلكومِتنا بنداء: اإنَّ

اأْن ُت�شاِعَف

ِة َثالَثَة اأ�شعاٍف
َ

ِقِع امَلْقرب
ْ
و َتها مِلَ

َ
ِحرا�ش

ٍة اأخرى.
َّ
ر

َ
ْنَه�َس �شتالنُي م

َ
 ال ي

ْ
َكي

يف  الرئي�شية  النقطة  اإىل  يعود  النهاية  ويف 

الق�شيدة:

َلَقْد 

ُ
اأََزْلناه

ِمَن ال�رّضيِح.

ِكُننا اإزاَلُة �شتالنَي
ْ ُ
َف مي

ْ
لِكْن َكي

َثِة �شتالني؟
َ
ر

َ
ِمْن و

دميوقراطية  تييغييرات  حييدثييت  الييوقييت  ومبيييرور 

وقت  يف  ال�شوفييتي  ال�شيوعي  باحلكم  اأطاحت 

فكان  املا�شي،  الييقييرن  ت�شعينيات  ميين  مبكر 

التي حدثت  االإ�شالحات  دوره يف  لييفتو�شينكو 

على ذلك النظام، فاأ�شبح ع�شوا يف الربملان، كما 

والكتاب  لالأدباء  الر�شمي  رئي�شا لالحتاد  اأ�شبح 

ال�شوفييت. وطوال هذه املدة لقي احرتاما كبرا، 

كما  الدروريات،  اأف�شل  يف  ق�شائده  ن�رضت  فقد 

ذلك  ومييع  لبالده.  احل�شنة  للنوايا  �شفرا  كييان 
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واالإحباط  والغرة  املعاملة  ل�شوء  يتعر�س  ظل 

والرقابة. فقد قال ذات مرة مازحا اإن الرقابة يف 

اأهم  من  وكانت  قرائه،  اأف�شل  من  كانت  مو�شكو 

اخلرباء يف التقاط معانيه وم�شاعره الدقيقة التي 

ال يدركها اأحد.

تطوره كمبدع

ولد يفغيني األك�شندروفيت�س غانغنو�س يف الثامن 

وهي  زميييا،  طرق  مفرتق  على  يوليو   من  ع�رض 

حمطة خ�شب مهجورة على خط ال�شكك احلديدية 

بالقرب  اإيركوت�شك  منطقة  يف  ل�شيبريا  العابرة 

من بحرة بايكال. والده األك�شندر رودولفوفيت�س 

زييينييايييدا  كيياأمييه  جيولوجيا  كيييان  غانغنو�س 

مغنية  اأ�شبحت  والتي  ييفتو�شينكو،   اإرمواليفا 

لقبه  ال�شبي  اأخذ  والديه،  طالق  وبعد  بعد.  فيما 

اأمه. فقد ق�شى ييفتو�شينكو طفولته املبكرة  من 

القوات  اقرتبت  وحييني  مو�شكو.  يف  والدته  مع 

1941، مت  اأواخر عام  املدينة يف  االأملانية من 

عام  حتى  هناك  وبقي  زميا،  اإىل  العائلة  اإخالء 

.1944
االأحيان  بع�س  يف  ييياأخييذه  يفغيني  والييد  كييان 

يف  الربية  للمناطق  اجليولوجية  رحالته  يف 

الطريق،  طول  وعلى  التاي،  وجبال  كازاخ�شتان 

كان يقراأ له ال�شعر، ليتعلم على يديه حب الطبيعة 

ففي  للريا�شة،  اأي�شا  مياال  كان  كما  وال�شعر. 

ال�شاد�شة ع�رضة من عمره اأختر لالن�شمام لفريق 

حمرتف لكرة القدم. لكن النجاح االأدبي املفاجئ 

بداأت  فقد  الطموح.  هذا  عن  التخلي  على  اأجربه 

ق�شائده تظهر على �شفحات ال�شحف واملجالت 

ال�شعبية واملجالت االأدبية ال�شهرية. وقد اأ�شادت 

ال�شلطات بق�شائده املبكرة، والتي قال عنها فيما 

به  اعييرتف  ولكنه  مبتذلة«،  »اأعمال  باأنها  بعد 

كواحد من  النخبة الذين ينتمون ملعهد غوركي 

االأدبي والحتاد الكتاب ال�شوفييت.

اأو�شك ييفتو�شينكو على   لكن بعد وفاة �شتالني، 

املوت �شحقا، وذلك خالل تدافع يف جنازة اأقيمت 

يف مو�شكو. وبداأت اأعماله تتعار�س مع الواقعية 

من  وبدال  الر�شمي،  الفني  واالأ�شلوب  ال�شوفييتية 

امل�شوؤولية  حول  جديدا  فكرا  تعك�س  بييداأت  ذلك 

الفردية والدولة.

الدولة واخلوف  اأخذت مو�شوعات مثل قمع  لقد 

بداأ  اأنه  ال�شنني، كما  تتكرر يف ق�شائده على مر 

باإدخال م�شاعره ال�شخ�شية يف ذلك، كما فعل يف 

ق�شيدة الطويلة )مفرق زميا( التي عرب فيها عن 

م�شاعره يف العودة اإىل م�شقط راأ�شه عام 1953. 

ذلك  واأعقب   ،1956 عام  الق�شيدة  ن�رضت  وقد 

التما�شي  رف�شت  التي  ال�شعر  دواوين  من  املزيد 

مع اأو�شاع التعبر الر�شمية. بعد ذلك اأ�شاد برواية 

فالدمير دودينت�شيف )لي�س باخلبز وحده يحيا 

االإن�شان( وهي رواية عن احلياة ال�شوفييتية، مما 

اأدى اإىل طرده من املوؤ�ش�شات االأدبية.

وبالرغم من امل�شايقات املتنامية التي تعر�س 

قام  املا�شي،   القرن  من  اخلم�شينيات  يف  لها 

بقراءة  له  و�شمح  �شعرية،  جمموعات  �شبع  بن�رض 

القليلة  ال�شنوات  وخييالل  اخليييارج.  يف  اأعماله 

اأ�شبح ماألوفا لدى االأو�شاط االأدبية يف  التالية، 

املتحدة  والواليات  والغربية  ال�رضقية  اأوروبييا 

بداأ  وبالفعل  واأ�شرتاليا.  اإفريقيا  و�رضق  وكوبا 

اأن ن�رضت جملة التامي �شورته  االإعجاب به بعد 

على غالفها  كي ) �شاب غا�شب (، وذلك يف عدد 

يثني  مقاال  نا�رضة   ،1962 عام  ابريل   - �شهر 

تغير  يف  �شت�شاهم  رائدة  روحا  باعتباره  عليه 

وحترير رو�شيا.

الكتاب  اأن  ييفتو�شينكو  اأكييد  جانبه،  وميين 

االأمريكيني كان لهم دورهم يف تنمية موهبته 

وتطوره االأدبي. ويف نف�س العام تبادل بع�س 

مو�شكو  معر�س  يف  خروت�شوف  مع  الكلمات 

للفن املعا�رض. وكان خروت�شوف يتمتع بح�س 

�شيا�شية  حتديات  يواجه  وكان  الب�شاطة،  من 

خطرة، اأو�شلته اإىل درجة من الغ�شب العارم 

جتاه  تهديداته  واإطييييالق  التجريدية،  على 
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عمليات االإ�شالح. 

بعد فرتة ق�شرة من تلك املواجهة، �شنت حملة 

فن  من  احلديث  االإبييداع  على  جديدة  �شتالينية 

واأدب ومو�شيقى.

فقد  انتهجه،  الذي  للخط  وفيا  ييفتو�شينكو  ظل 

كتب عن كل �شيء تقريبا داخل الوطن وخارجه. 

وبالق�س  كيندي،  روبرت  بال�شيناتور  اأ�شاد  لقد 

واأثنى  اغتياله.  عملية  بعد  كينغ  لوثر  مارتن 

التي  الطالبات  اإحيييدى  كييرو�ييس  الي�شون  على 

بالر�شا�س يف جامعة والية كنت، خالل  قتلت 

مظاهرة احتجاج على حرب فيتنام. ويف ق�شيدة 

) الدبابات الرو�شية يف براغ ( انتقد غزو الكتلة 

ال�شوفييتية لت�شيكو�شولوفاكيا عام 1968، هذه 

الق�شيدة التي كانت تتناقلها االأيدي من يد ليد، 

بعد اأن ظلت غر من�شورة حتى عام 1990.

ييفتو�شينكو عن  دافع  الثمانينيات  منت�شف  يف 

ال�شوفييتي  الزعيم  قادها  التي  )االنفتاح(  حملة 

اأمييام  له  خطاب  ففي  غوربات�شوف.  ميخائيل 

احتاد الكتاب هاجم ييفتو�شينكو عمليات التمييز 

اأول  التاريخ. وكان ع�شوا يف  وت�شويه  والرقابة 

حرا،  انتخابا  منتخبا  لل�شوفييت  اأعلى  جمل�س 

كربملان للبالد.

وذهبت به االأمور اإىل التحدي العلني للمت�شددين 

اال�شتيالء  حاولوا  الذي  املحافظني  املتاآمرين 

التي  املحاولة  تلك   .1991 عام  ال�شلطة  على 

م�شببة  ال�شلطة،  من  موؤقتا  غوربات�شوف  خلعت 

�شدمة كبرة يف رو�شيا وحول العامل. ويف وقت 

ال�رضف بو�شفه  الحق منح ييفتو�شينكو ميدالية 

اال�شطرابات  تلك  احلرة«،   رو�شيا  عن  مدافعا   «

اأن  قبل  متت  ال   ( لروايته  اخللفية  �شكلت   التي 

متوت ( وهي واحدة من روايتني له.

اأمل وفرح

ال�شيا�شية  الق�شايا  عن  ييفتو�شينكو  يكتب  مل 

واالجتماعية فح�شب، فقد كتب اأ�شعارا عن احلب 

اآالمها  والطبيعة والفن وال�شفر وعن احلياة بكل 

واأفراحها. يف عام 1956 حني كان متزوجا من 

بيال اأخمدولينا كتب ق�شيدة بعنوان ) مع�شوقتي 

�شتاأتي (:

َتاأتي
َ
�شوَقتي �ش

ْ
ع

َ
م

ها
ْ
ُنني ِبِذراَعي �شُ وحَتْ

ْغيراِت ُتالِحُظ التَّ
َ
�ش

َ
و

 َماِويف.
ُ
م َتَتَفهَّ

َ
و

ِة
َ
وداِء، ِمْن كاآب

َّ
طاِر ال�ش

ْ
من ِخالِل االأم

الليِل،

ارة،
ّ
ي

َّ
َلِتها اإغالَق باِب ال�ش

َ
ًة ِمْن َعج

َ
نا�ِشي

 امُلَتهاِلَك
َ
ج

َ
ر ًة الدَّ ُد راِك�شَ

َ
ع

ْ
َف َت�ش

ْ
و

َ
�ش

َ
و

ِح واحَلننِي.
َ
الَفر

َ
ًة ب

َ
ج هِّ َ

َتو
ُ
م

لََّلًة َ
ب

ُ
َف َتْدُخُل م

ْ
و

َ
�ش

.
َ

دوَن اأْن َتْطرَق الباب

ها
ْ
َدي

َ
اأ�شي ِبي

َ
ُن ر �شُ َف حَتْ

ْ
و

َ
�ش

َ
و

َق
َ
 االأْزر

َ
و

ْ
َطَفها الَفر

ْ
ْنَزِلُق ِمع

َ
ي

َ
�ش

َ
و

�ِس.
ْ
 اإىل االأر

ِّ
�ِشي

ْ
َعِن الُكر

غالينا  تزوج  زيجات.  اأربع  ييفتو�شينكو    
َ
ج

َّ
َتييَزو

اأخمدولينا  ال�شيدة  من  طالقه  بعد  �شيمينوفا 

زوجته  اأمييا   )2010 عييام  اأخمدولينا  )توفيت 

املرتجمة  وهيييي  بتلر  جييني  فييكييانييت  الييثييالييثيية 

اأرملته،  هييي  والييرابييعيية  الأ�ييشييعيياره.  االإجنليزية 

اللغة  تدر�س  وكانت   ،1986 عام  تزوجها  التي 

من  بالقرب  االإعدادية  املرحلة  لطالب  الرو�شية 

جامعة تول�شا. واإىل جانب األك�شندر ودميرتي، له 

ثالثة اأبناء اآخرون هم يفغيني وبيوتر واأنطون. 

يحتفظ ييفتو�شينكو مبنازل يف رو�شيا والواليات 

ويقوم  تول�شا  جامعة  اإىل  واإ�شافة  املتحدة، 

)حيث  بنيويورك  ال�شيتي  جامعة  يف  بالتدري�س 

ذكره اأحد طالبه بارتداء �شرتات واقية من الف�شة 

واجهة  عرب  وذهابا  جيئة  مت�شاما  ليتم�شى   »)

 ( اأن قراأ ق�شيدته  قاعة املحا�رضات« وذلك بعد 

وا�شع  �شافر على نطاق  لقد   .) الرو�شي  االإزدهار 

قارئا �شعره، وحما�رضا، وملقيا خطابات للح�شود 

التي كانت تتجمع ل�شماعه يف اجلامعات.
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نف�شه  ييفتو�شينكو  يعترب  كله  هييذا  خييالل  من 

 ،) متوت  اأن  قبل  متت  ال   ( ق�شيدته  يف  وطنيا، 

وحنني  انت�شار  من  املتناق�شة  م�شاعره  خل�س 

ال�شوفييتي  النظام  من  الناجني  كاأحد  ونييدم 

البائد، ويف ال�شفحة االأخرة منها كتب : » وداعا 

يا علمنا االأحمر ».

َّ
َتِوي ِ ال�شَّ

َ
�رض

ْ
 الَقي

َ ْ
مَلْ اآُخْذ َق�رض

 رايِخ�شتاغ ِهْتَلر.
ْ
مَلْ اأْقَتِحم

ُت ما َتدعوَنُه » ا�شرِتاكيا »
ْ
اأنا َل�ش

ِر 
َ
م

ْ
َلِم االأح

َ
ُت على الع

ْ
ي
َ
ب

َ
لِكنَّني َتر

كاء.
ُ
والب

لقد جعله ال�شعر م�شهورا، ولكن ييفتو�شينكو كان 

والكاتب  بال�شاعر   « بي  نف�شه  ي�شف  اأن  يف�شل 

واملخرج ». فاإىل جانب الروايتني اللتني ن�رضهما 

هناك العديد من الدواوين ال�شعرية، التي ترجمت 

ب�شخ�شيته  ظهر  كما  احلية.  اللغات  ع�رضات  اإىل 

مقاالت  وكتب  فيلمني،  واأخييرج  اأفييالم،  عدة  يف 

ثالثة  اإىل  اإ�شافة  جمييلييدات،  ثالثة  يف  جمعت 

البومات �شور.

 «  : اأوكالهوما على نيويورك، يقول  كان يف�شل 

يف بع�س املدن الريفية ميكنك العثور على الروح 

نيويورك  ل�شحيفة  و�ييرضح  للبالد«.  احلقيقية 

تاميز عام 2003 : » اأحب جنون نيويورك، ولكن 

جتمع  اإنها  اأمريكا.  احلقيقة  يف  لي�شت  نيويورك 

اأمريكية  االإن�شانية كلها يف قطرة واحدة. تول�شا 

الثقافة  �رضة   « باأنها  تول�شا  وو�شف  للغاية«. 

العاملية ».

ال�شابة  االأجيييييال  مب�شاهدة  يتمتع  كييان  هناك 

ال�شاعية اإىل ذاتها. لقد قال الأحد ال�شفوف بنربة 

دراماتيكية: » هناك من هو قريب من ذلك. اأ�شعر 

ال�شخ�س  ذلك  هناك  يكون  اأن  يجب  دائما  بهذا. 

واحدا  يكون  ال  مل  جيل.  زعيم  ليكون  ولد  الذي 

منكم«.

من  عقد  قبل  ذاتييهييا  احلما�شة  تلك  اأظييهيير  لقد 

الزمان، يف يوليو عام 1993، حني كانت قاعة 

ت�شتعد  مبو�شكو،  رو�شيا  فندق  يف  االحتفاالت 

اأدىل  حيث  ال�شتني،  ميييييالده  بعيد  لالحتفال 

ب�شهادته عن �شعراء وكتاب ال�شتينيات اجلريئني 

الذين حتدوا ال�شتالينية وك�رضوا قب�شتها.

يقول  له  تهنئة  ر�شالة  يلت�شني  بوري�س  كتب  لقد 

يف  املبادرين  من  بواحد  نحتفل  اليوم  فيها:« 

حركة ال�شتينيات«.

واأ�شاف: » لقد كنت بفطرتك، ومبواهبك املتعددة 

االأوجه، واحدا من الوجوه الزاهية  لتلك ال�شنوات 

البعيدة، �شنوات » ذوبان اجلليد » والوعي املدين 

لل�شعراء ال�شباب الذين لعبوا دورا كبرا يف حترير 

الروح و�شحوة ال�شعب الرو�شي«.

قائلة  ذلك،  على  اأ�شيب  �شعر  ذات  امراأة  ووافقت 

الأحد املرا�شلني: » كان رمزا لنا يف ذلك الوقت. 

ينف  مل  الأنه  للهجوم  تعر�س  الحق،  وقت  ويف 

على  يعاقب  ومل  العمل،  مع�شكرات  اإىل  ير�شل  اأو 

تلك  منا  الكثر  لدى  يكن  مل  لكن  احتجاجاته. 

اأما  النظام،  وجه  يف  للوقوف  وال�شجاعة  اجلراأة 

جنا  الأنه  نلومه  اأن  ميكن  وال  ذلك.  فعل  فقد  هو 

من العقاب«.

وال يزال ييفتو�شينكو باعث ال�رضور يف اجلماهر 

يف حلته احلريرية البنية يختم اأم�شياتنا بقراءة 

ق�شيدته ) جيل ال�شتينات (  التي يقول فيها:

�ِس
ْ
ع

َ
ِة ِلْلب

َ
ب

ْ
ُكّنا ِبْدَعًة ِبالنِّ�ش

ُتنا. 
َ
 �ُشْهر

ْ
ْتُهم

َ
الَّذيَن �شاء

ْ
ناُكم

ْ
ر

َّ
ر

َ
لِكنَّنا ح

ئوَن احَل�شودوَن.
ِّ
ي

َّ
ها ال�ش

ُّ
اأي

ِه�شوَن
ْ
َه�ش

ُ
 ي

ْ
َدعوُهم

ٍة
َ
ِهب

ْ
و

َ
نا بال م ِباأنَّ

ناِفقوَن
ُ
م

َ
دوَن و

ِّ
م

َ
َتج

ُ
نا م واأنَّ

َق
ْ
ال َفر

ها
ْ
قوا َعَلي

َ
�ش

َ
ُة التي ب

َ
طور

ْ
ُن االأ�ش

ْ
َنح

ْت خاِلَدًة.
َ
ِقي

َ
لِكنَّها ب
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الق�سائد

( 1 )
�إيربني

ُة 
َ
 ذاِكر

َ
اإيربني هي

يِف...
َّ

اجَلنوِب وال�ش

بوري�س با�سرتناك  

ْدُتِك بالَكثِر،
َ
ع

َ
ًة و

َّ
ر

َ
م

 �َشيٍء َلِك-
ِّ
 اأي

َ
كاين َتْقدمي

ْ
ُكْن باإم

َ
مَلْ ي

َ
و

ًة.
َ
ْلُتِك َفقر

َ
ع

َ
َلَقْد ج

راِقِ 
ْ
اأو يف  َقة، 

ْ
الّزر لنا  تكوَن  اأْن  ْدُتِك 

َ
ع

َ
و َلَقْد 

االأ�ْشجاِر،

، �ْشِب االأْخ�رَضِ
ُ
لى الع

َ
ع

ٍه،
ْ

ج
َ
هًا ِلو

ْ
وج

لى ُكلِّ َخدٍّ،
َ
ُز الهاِدئ ع

َ
الَكر

ِل 
َ
َك�ش ُة 

َ
راِئح ِمْنها   

ُ
َتفوح التي  اأنيَنُة 

َ
والُطم

. الّق�سِّ

 اإىل اإيربني،
َ
ْدنا اأْن َناأِتي

ّ
اأر

، نْيِ
َ
َف ناِئم

ْ
ِن�ش

َ
ِن و

ْ
ي

َ
فِار

ٍة،
َ
ر

َ
ِة اأو ِجْذِع �َشج

َ
ِة الهاِوي لى حافَّ

َ
ُهنا ع

ُ
 الهاِرب

ُ
ر

ْ
ح

ِّ
 ال�ش

َ
َكَتب

ْن اأْزهاِر امَلْنثوِر والغاباِت
َ
ع

 اإىل ُهنا...
َ

ب
َ
حنَي َهر

َفر،
َ
 َفال م

َ
م

ْ
و

َ
ا الي

ّ
اأم

 الَق�شاِء ِمْن عاِر الّتاريخ.
َ

َكُهروب

دوٍد،
ُ

ال ح
َ
 ب

ُ
 َتْنَفِجر

ُ
الُغيوم

ٍة،
َ
ِب�رَضا�ش

ٍة
َ

الٍم اأو راح
َ
ٍل يف �ش

َ
ها ُكلَّ اأم

َ
ع

َ
ِرُف م جَتْ

يل،
َ
ة َلِك و

َ
ب

ْ
بالنِّ�ش

َقَة،
ْ
يف الُزر

راِقِ االأ�ْشجاِر،
ْ
يف اأو

، �ْشِب االأْخ�رَضِ
ُ
لى الع

َ
ع

جٍه...
َ
هًا ِلو

ْ
ج

َ
و

 ) 2 ( ِبَنِهٍم
ْ
�َشُهم

ْ
ر

ُ
عوَن ب

ّ
ر

َ
َتج

َ
لِّقون ي

َ
امُلَتم

.
ُ
ُدر

ْ
 َته

ْ
طوُنُهم

ُ
َب

،
ُ

ْقرَتب
َ
ناَقٌد باِرٌز ي

 ،
َّ
ُل اإىل َكِتَفي �شِ

َ
ِبالكاِد ي

ِهما:
ْ
َلي

َ
ُت يل ع

ِّ
ب

َ
ر

ُ
 ذِلَك ي

َ
ع

َ
م

َ
و

» اأْنَت االآَن َفَقْط

َكما ُكْنُت اأريُدَك داِئمًا

 امُلداَهنِة، 
َ
م

ْ
 ُطع

ْ
َتِلع

ْ
مَلْ َتب

ا...«
ّ
َت َقِوي

ْ
ج

َ
ِة َخر

َّ
يف الَق�شايا امَلَدِني

َ
و

.
َ
 والعار

َ
ِتقار

ْ
َك اأرى االح

ْ
َني

ْ
ي

َ
يف ع

ديِحِه هذا
َ َ
مب

دِّقيِه، َ
رُتِك، ال ُت�ش

َّ
َدم

ُت كذلَك،
ْ
اأنا َل�ش

ُت َكذلَك،
ْ
اأنا َل�ش

ُت َكذِلَك!
ْ
اأنا َل�ش

 �َشظايا
ٌ
�شاطٍة متناِثر

َ
اأنا ِبُكلِّ ب

ٍف يف َفِي�شاْن.
ْ
ِمْثُل َطو

ْ
ْكِذب

َ
ذلَك الّناِقُد ي

َتمعي ِلُهراِئِه
َ
ال َت�ش

ِة ِمّني،
َ
قاِئِق امُلتطاِير

َّ
 َفَقط، ِتْلَك الر

ُّ
ِحب

ُ
ُه ي اإنَّ

ُت اأنا!
ْ
لِكْن َل�ش

ِك ُقْلِت: لِكنَّ

» ال،

اأْنَت هكذا مَتامًا

فًا،
ْ
َت َطو

ْ
َل�ش

َلُة، مِر امُلَدلَّ
ُ
ْل فاِكَهُة الع

َ
ب

ميِع،
َ
َلُة للج وامُلَف�شَّ
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 لالإبِن...«
ٌ
اأْنَت َنوَذج

طاُق.
ُ
ٌة ِب�َشْكٍل ال ي

َ
ُتَك اجَلميَلُة قا�ِشي

َ
َنْظر

َ
و

َلَقْد ُقْلِت:

ِة يل
َ
ب

ْ
 ِبالِن�ش

ِّ
 االأم

ُ
 َدم

ُ ْ
�رض

َ
الع

َ
ه

َّ
 اأْن ُت�َشو

ِّ
ِكُن لالأم

ْ ُ
َهْل مي

؟
ُ
رَتيح

ْ
َت�ش

َ
و

ِمْثُل ِح�شاْن،

ِق
ْ
و الطَّ

َ
دوين ب

َ
ب

ْ
َتع

ْ
ا�ش

ِط
ْ
و

َّ
بوين بال�ش

َ �رضَ
َ
و

.
ٌ
َت�ِشم

ْ
ب

ُ
 اأْنَطِلَق واأنا م

ْ
َكي

َذٍخ.
َ
بيَل ِبب جْنَ َقدِّمون يَلَ الزَّ

ُ
 ي

ْ
ُهم  َفاإنَّ

َ
م

ْ
و

َ
ا الي

ّ
اأم

ني
ُ
ِعب

ْ
ٍة ُتر

َ
ُكلُّ َقْطع

وٍط.
َ
َك�ش

َت�ٍس. َتْنَقٍع مُمْ
ْ
باُب اخَلريِف اخلام َيَت�َشبَُّث بي ِكُم�ش �شَ

بوَن الّدوِمينو باْكِتئاب.
َ
ْلع

َ
لِّقون ي

َ
وامُلَتم

جوُع،
َ
يُف ي

ّ
الر

ًة،
َ
 ناِدر

ْ
ت

َ
ح

َ
ب

ْ
والغاباُت اأ�ش

اُد الَف�شاِء 
ّ
و

ُ
داأَ ر

َ
ْنُذ اأْن ب

ُ
م

ماء!
َّ
دوَن اإىل ال�ش

َ
ع

ْ
�ش

َ
ي

ِعٍب
ْ
ر

ُ
ُتِك ِب�َشْكٍل م

ْ
َلَقْد اأْفَقر

 اأْفقاري ِلروحي...
َ
ع

َ
ُتِك م

ْ
اأْفَقر

ْدُتِك ِبالَكثِر.
َ
ع

َ
ني و اْغِفري يل، الأنَّ

( 2 )
نرمي ونرتنح

!
ُ
نَّ - ح َ

نا َنَت - ر ُن َنْنَطِلُق! اإنَّ
ْ
ها َنح

ُة بالزُّجاِج
َ
ر ليماُت امُلوؤَطَّ

ْ
ع التَّ

ْ
ُهم

َ
 اأظاِفر

ُ
َتْقَتِلع

اْ�ِس
َّ
ُه َلَكماِتِه اإىل الر

ِّ
ج

َ
و

ُ
�ِشِجلُّ الالِعِب ي

َ
و

 دوري�س داي.
َ
ع

َ
م

ِخ
َ
َتكا�ِشاًل يف امَلْطب

ُ
 م

ُ
ِل�س

ْ
ج

َ
بريخت الذي ي

نوٍن
ُ
ْلَتِقَط ِبج

َ
راً ِلي

ْ
ْنَطِلُق َفو

َ
ي

)2(
�س 

ْ ُ
َقَة غاٍر ِمَن الرب

َ
ر

َ
و

خاِر.
ُ
ْطِح الب

َ
 على �ش

ُ
َتْنَدِفع

ِدقاء!
ْ

اْنَطِلقوا يا اأ�ش

بالّتاأكيِد، ُتريدوَن اأن َتكوَن االأْدغاُل 

�شاِب
ْ
�ُس االأع

ْ
ع

َ
وب

!
ْ
ديُكم

ْ
نْيَ اأي َ

ب

.
ُ
ح نَّ رَتَ َ

ِة ي
َ
 امَلْق�شور

ُّ
ِبي

َ
�ش

.
ُ
ح نَّ رَتَ َ

ِة ي فَّ  الدَّ
ُ
دير

ُ
م

.
ُ
ح نَّ رَتَ َ

باُن ي
ُّ
الر

.
ُ
ح نَّ َ

واأنا اأَتر

ِد الذِّئاِب
ْ
ي

َ
 ِمْثُل ِكالِب �ش

ُ
االأمواج

ُن الِع�رْضوَن،
ْ
ها الَقر

ُّ
واأْنَت ِمْثُلها اأي

َفُل 
ْ
لى - اأ�ش

ْ
نُي - اأع

َ
 - مي

ٌ
�شار

َ
 وي

ٌ
�شار

َ
نٌي - ي

َ
مي

َفُل- اأعلى
ْ
واأ�ش

ُ
ح نَّ َترَتَ

ُ
م طِّ ليماِت حُتَ

ْ
ع ُكلُّ التَّ

حيِم!
َ
ُتْلقي ِبها للج

ً
زاِب و

ْ
ُكلَّ االأح

ٌة، 
َ
لوَلٌة، �شاِئع

ْ
�ش

َ
ِت، م

ْ
يا�ِس امَلو

َ
 َكب

ُ
جوه

ُ
الو

يِر الِفْئراِن
َ

َك�رض

كاٍن 
َ
ويف ُكلِّ م

 
)3(

ُة الكا�شا
َ
 راِئح

ُ
َتْنَت�رِض

الَكثيَفُة

اِه الريح، ْك�ِس اجتِّ
َ
خاٍت ِبع

َ َ
َك�رض

ِح  نُّ َ ِي والرتَّ
ْ
م

َّ
 �شوى الر

َ
ال �َشيء

ني
َ
اِعِق، امُلْنح

ّ
ال�ش

ِة يف َفِمَك. ِم امَلِعَدَة امَلري�شَ
ْ
َكَطع

فيَنِة
َّ
ْطِح ال�ش

َ
َفَل �ش

ْ
ميُل اأ�ش

َ
ْقِفُز الرب

َ
ي

َ
... و

ُ
ح نَّ رَتَ َ

ي

ْلِقيًا ِبَنْف�ِشِه على الّنا�ِس.
ُ
م
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ِل 
ْ

ُن ُهنا ِمْن اأج
ْ
فاُق الُقدامى، َنح

ِّ
ها الر

ُّ
اًل، اأي

ْ
ه

َ
م

ذِلَك االآَن،

َتِفظوا بالُهدوِء على اأيِة حال.
ْ

لِكْن اح

ها  َفاإنَّ واإال  الكابيَنِة،  ييَن 
َ
م للُخروِج  ييفييوا 

َ
اْزح

حوا... نَّ َ
ميعًا. َتر

َ
ُغ ِمّنا ج

ُ
َتْفر

َ
�ش

ياديَن
َّ

 ال�ش
َ
يوَن ِرماح

ُ
لكنَّ ع

ٌة
َ
ر تِّ َ

َتو
ُ
ِة م

َّ
يوِل احَلَلِقي حاُت َذوي الذُّ

ْ
ي

َ
�ش

َ
و

ًة. ُة َتِقُف �شاِمَ
َ
ي والّنا�شِ

ِة
َ
ار

ّ
ح

َ
ٌة �شاِمَتٌة للب

َ
الم

َ
ها ع اإنَّ

ْ
َهُهم

ُّ
ج

َ
ُق َتو ِ

ْ
َت�رض

ِة
َ
َتِبٍط بالرباميِل امُلْنَقِلب

ْ
ر

ُ
ٍل م

ْ
ب

َ
ِبح

َترمي ِبَنْف�ِشها َكِقطٍّ
َ
و

�شَط احَل�ْشِد.
َ
�ُشقُّ َطريَقُه و

َ
ي

ُ
َلم

ْ
ع

َ
ُه ي الأنَّ

َة َلها.
َ
ٌة ال قيم

َ
ِرج

ْ
َتَدح

َ
 م

ٌ
 اأْنذاُل واأ�شياء

ْ
ُكم اأنَّ

ِر َقْلٍب،
ْ
ْن َظه

َ
 هذا ع

َ
لَّم َ

َلَقْد َتع

ِر.
َ
م

ْ
اأ�ِشِه االأح

َ
 ِجْلِدِه ور

َ ْ
رب

َ
ع

ِتِه
َ
م

ُ
ج

ْ
م

ُ
 ِبج

ْ
ُكم

ْ
َلي

َ
ْنَق�سُّ ع

َ
َف ي

ْ
و

َ
�ش

َ
و

اميِل،
َ

�شواء َقَفْزمُتْ على الرب

!
ْ
ُكم

ْ
َلي

َ
ها َقَفَزْت ع  اأنَّ

ْ
اأو

ْنَق�سُّ 
َ
َف ي

ْ
و

َ
�ش

َ
 و

ٌ
ميَل ثاِبت

ْ َ
! لِكَن الرب

ُ
ح نَّ ُن َنرَتَ

ْ
َنح

ٍة...
َّ
�ِشي

ْ
ح

َ
نا ِبو

ْ
َلي

َ
ع

ايف 
ّ

 ال�ش
َ

ْق�س ِح اأنَّ الطَّ ِمَن الوا�شِ
َ
! و

ُ
ح نَّ ُن َنرَتَ

ْ
َنح

 ِمّنا...
َ

ب
ُ
ر

ْ
ه

َ
َلْن ي

ا 
َّ

مب
ُ
ر

َ
! و

ُ
ح نَّ َنْخُن َنرَتَ

ِر، 
ْ
ح

ّ
ُدواِر الب

َ
 ب

ُ
ُن�شاب

ِننا
ُ
ي

ْ
 اأع

َ
ُة اأمام

َ
ْلم فالظُّ

نِّحنَي ِمْنِك  رَتَ ُ
 م

ُ
ج

ُ
َنْخر

َ
نا �ش لِكنَّ

 حال...
ِّ
َئُة، على اأي

ِّ
ي

َّ
َلُة ال�ش

ْ
ح

ِّ
ُتها الر

َّ
اأي

( 3 )
تهريج

ُة! 
َ
ر

ْ
ه ُتها ال�شُّ

َّ
داعًا اأي

َ
و

كاين
َ
 يف م

َ
 �َشْخ�ٍس اآخر

َّ
عوا اأي �شَ

ِة
َ
ئا�ش

ِّ
دي يف جيِب الر

َ
اأقاِي�ُس ِمْقع

َ
�ش

ْكٍن داِفئ يف َخْنَدٍق
ُ
ِبر

ِم بارِتياٍح
ْ
و ِكُنني اال�شتغراُق يف النَّ

ْ َ
ُث مي

ْ
ي

َ
ح

دُّ َتْفريَغ َماِويف َ
 اأو

ْ
اآٍه، َكم

 من َفْخٍر قاِتٍل َكئيٍب
َّ

 ُكلِّ ما َلَدي
َ
ْكب

َ
�ش

َ
و

ِة
َ
 الَزَغِبي

)4(
يف اآذاِن االأرقطيون

ْلِمال على جاِنبي
َ
َتم

ُ
 م

ٌ
ع

َ
�شَطج

ُ
واأنا م

ليٍق
َ

ِ ح
ْ

ِقَظ ِبَذقٍن َغر
ْ
َتي

ْ
اأوُد اأن اأ�ش

ِة
َ
غر

َّ
َقِّ واحَل�رَضاِت ال�ش

نْيَ الب َ
ب

هوُل!
ْ
 ذلَك امَلج

ٌ
 راِئع

َ
 هو

ْ
اآٍه َكم

ْق�ِس على 
َّ
 للر

َ
 املنا�ِشب

َ
ْخ�س اأكوَن ال�شَّ اأْن  دُّ  َ

اأو

ِر.
َ
ُخُطواِت الَغج

ْلَطِة، 
ُّ
ِم الّنا�ِس لل�ش

ْ
ْن َفه

َ
عيداً ع

َ
ب

ِج،
ْ ُ
لى الرب

ْ
 ِمْن اأع

ْ
ثوَن باأظاِفِرِهم

َّ
َت�ّشب

َ
الذيَن ي

 َنَكٍد
َّ

 اأي
ْ
 ِمْنُهم

ٌّ
�ِشَل يل اأي

ْ
ر

ُ
دوَن اأْن ي

َفِل.
ْ
تي يف االأ�ش

َ
ْفر

ُ
واأنا يف ح

َ
ب

َ
ر

ْ
ُهناَك �شاأعاِنُق َكْلبًا اأج

ْنِع والَدتي
ُ

�ش
َ
 و

َ
ِتلقاء

ْ
دُّ اال�ش َ

اأو

دوِد، مقيمًا ِحواراً
َ
يف الُغباِر الو

�ِس
ْ
ياِت االأر

َ
َتو

ْ
�ش

ُ
لى م

ْ
 اأع

َ
ع

َ
م

نْيِ
َ
ِة الَقَدم

َ
 َفتاٍة حاِفي

َ
ع

َ
ْنٍب م

َ
ْنبًا اإىل ج

َ
ج

ِة
َ
�شِب الدَّوار

ُ
 �َشَفراِت الع

َ
ع

َ
اِءٍة م

َ
طاِفيًا ِبرب

ماِء
َّ
نْيَ ال�ش َ

ب
َ
ني و

ْ
ي
َ
باِت الَق�سِّ التي ب

َ
ر

َ
َت ع حَتْ

مي ِمْنُه
ْ
ٍد اأر

َ
 على ِمْقع

َ
ِل�س

ْ
دُّ اأْن اأج َ

اأو

ِة الفاِرَغِة،
َ
رو�ش

ْ
جاِئري امَله

َ
َة �ش

َ
ْلب

ُ
ع
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)5(

ِق اأرى بلوك
َ

ِمْن ذِلَك امُلْل�ش
َ
و

ْزٍن.
ُ
 يل ِبح

ُ
َت�ِشم

ْ
ب
َ
ِبِفِمِه امُللَتِوي، ي

( 4 ) 
)6(

فريلني 

لني:
ْ
ليُل اْقِتبا�شًا ِمْن ِفر اْقَتَطَف يل الدَّ

اِئِع
ّ
ِل الر

ْ
ه

َّ
عوِر ال�ش ِبِلْفَتٍة واِحَدًة لل�شُّ

َ
َق باري�س

ْ
 َفو

ُ
َده

َ
 ي

ُ
ر

ِّ
ر

َ ُ
كاَن مي

قيِق.
َّ
فيَف امَلَطِر الر

َ
َت ح حَتْ

رِتجاِع،
ْ
 قِابَلٍة لال�ش

ُ ْ
اأبياٌت َغر

 َكاملاِء امُل�شاِء بالنُّجوِم
ُ
ج

َ
ها َتَتماو اإنَّ

ميل«.
َ

دي، ج
ِّ
ي

َ
وُتها، يا �ش

َ
» �ش

ميل.
َ

ُتها ج
ْ
و

َ
اأوِمُئ، واأقوُل �ش

ٍّ
ِقي

َ
ر

َ
ُة. فرلنُي يف ِرٍق و

َّ
 امَلْن�ِشي

ُ
باري�س

ٍّ
�شوٍم اإلِهي

ْ
ر

َ
ِل م

ْ
ِقُف ِبِفع

َ
 كاَن ي

ْ
ِقُف كما َلو

َ
ي

.
ٍّ

واِزي
ُ

ج
ْ
ر

ُ
فِّ ُكُتٍب ب

ّ
جاِمداً على ر

 واجلِر
)7(

 اجِلنِّ 
َ
ميَلٌة مع

َ
 ج

َ
 ِهي

ْ
َكم

ِم،
ْ
و َدٍة ِمَن النَّ

ِّ
ي

َ
َلٍة ج

ْ
واحِتماِل َق�شاِء َلي

ٍت عاٍل.
ْ
و

َ
َظٌة ِب�ش فِّ َ

َتح
ُ
ٍة م

َ
ِقراء

َ
و

ِتباِر ِلِفرلنَي.
ْ
�ِس االع

ْ
ع

َ
دِّ ب َ

ٍة ِلر
َ
منا�ِشب

ميَلٌة؟
َ

ج

ميَلٌة.
َ

ج

ُ
ر

َّ
و

َ
 كما َتَت�ش

َ
�س

ْ
، َلي

ُ
لِكنَّ ذِلَك على ما اأْذُكر

َك.
ْ
 اأَلي

ُ
ُه ِمْلٌك َلَك، واأنا اأعيُده اأنَّ

ِرُفَك.
ْ
وؤ�ِس. اأنا ال اأع

ُ
َك بالب

َ
لنُي اأ�شاب

ْ
ِفر

 َتْقواَك الزاِئَفِة
َ
ع

َ
 متواِفٌق م

ُ ْ
ُه َغر اإنَّ

ْظَت.
َ

ِة بالُكحوِل، كما الح
َ
امُلْلَتِهب

.
ْ
جوَهُكم

ُ
 و

ْ
ْهُتم

ّ
ٌع ِجداً؟ َلَقْد �َشو

ِّ َ
َت�رض

ُ
 اأاأنا م

ميَلٌة؟
َ

ج

ْطٍء.
ُ
َلَقْد َقَتَلْتُه ِبب

ْتُه 
َ
َفع

َ
َلَقْد اْغتيَل. حنَي �ش

ِهِه
ْ

ِتهجاِن يف وج
ْ
حاُت اال�ش

ْ
ي

َ
�ش

ِمْن َزوايا ال�شاِرِع. 

 
ُّ

ُع اخلا�س
ْ
و ذِلَك النَّ

ِمَن االأْخالِق

ماٍد.
َ
َلُه اإىل ر

َّ
و

َ
ح

َ
َلَكُه و

ْ
َته

ْ
ا�ش

كارى 
ُّ
طوِن ال�ش

ُ
يا ِل�شيِق ب

لنَي!
ْ
بوِل ِبِفر كالطُّ

َتَغّنوَن ِبِه.
َ
ْن ي

َ
 م

ْ
َقَتَلُة ال�شاِعِر ُهم

( 5 )
يف متحف �ل�سمع بهامبورغ

ِم
ْ
َتِلئو اجِل�ش

ْ ُ
ِة مم

َ
َظم

َ
كاِملو الع

وَن،
ِّ

َتَكرب
ُ
َتَغْطِر�شوَن، م

ُ
م

ِلقوَن
ْ
م

َ
ح

ُ
 االأمْلاُن ي

ُ
راء

َ
االأم

و�ِس.
ّ
يوِعينَي الر بال�شُّ

َت�شاريَن،
ْ
وؤَ�شاِء، وامُل�ش

ُّ
 الر

ُ
ميع

َ
ج

 الدَّنيَئِة
ْ
عاِئِهم

ْ
لى اْخِتالِف اأْنواِع اأم

َ
ع

ْزٍن
ُ
ْنُظروَن ِبح

َ
ي

ِعِه،
ْ
 َنو

َ
ب

َ
�ش

َ
ّكلٌّ ح

ْ
ِهم

ْ
ِبُكلِّ ما َلَدي

َ
وطاِئَفِتِه، و

ٍة،
َ
ْلَتِوي

ُ
ٍق م

ُ
ِمْن ُطر

َتَذَلٍة.
ْ
ب

ُ
م

 جرحى احَلياِة
ْ
هوؤالِء ُهم

هوها،
َّ
َلَقْد �َشو

َخَنقوها،
َ
و

 خاِلدوَن ُهنا، ال،
ْ
ُهم ِلذا فاإنَّ

ِع.
ْ
م  ِمَن ال�شَّ

ْ
ُهم اأنَّ
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)يتبع البقية بموقع المجلة على االنترنت(



حلم   

" �أعد �لليايل ليلة بعد ليلة/  وقد ع�ست دهر� 
ال �أعد �للياليا 

تر�ين �ذ� �سليت ميمت نحوها / بوجهي و�إن 

كان �مل�سلى ور�ئيا " )�ملجنون( 

مراّتها  على  "ليلى"  تييرى  كي  نييارا  اأوقييدت 

وجهي 

فلم تب�رض �شوى غب�س الدخان 

فاأمرت ناري اأن تنام 

وموقدي اأن تنطفي 

ين�شق عن �شيء  لعله  الظالم  اأنظر يف  وبداأت 

اأ�شيء به ارتيابي 

فراأيتها مت�شي على خط الرمال كاأنها �شم�س 

الظهرة ال اأقول راأيتها ومل�شتها 

قبلتها  اأو  اليييورد  مبيياء  عينيها  وم�شحت 

و�شممتها حتى كاأن ال�شم�س تدخل يف ثيابي 

اأجمل ما تكون بعيدة  " ... وهي  " ليلى  لكن 

عني ... دنت  

واأكاد اأمل�س نهدها البدوي 

اأمل�شه قريبا وهو يعلو ثم يهبط 

خافقا كوجيب قلبي 

و�شاألتها عن طغلة �شميتها "ليلى" ....

وعند خيامها فرعان من �شعف النخيل 

فيقتلني  اأخطو  اأن  ينتظران  �شيفان  كاأنا 

الو�شاة 
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وق�سائد اأخرى 

حممد علي �سم�س الدين *

ع�شفورة ا�شمها احلياة 

من أعمال الفنان حمد الجابري - ُعمان 

*  شاعر وناقد من لبنان



فرميت عقلي عند ماعز اأهلها 

ورك�شت اأ�رضخ هل راأى اأحد ظفائرها ت�شاق 

ونحرها العاري يقبله الرعاة ؟ 

من  توافد  وما  الرمال  اأعمتني   ... و�ييرضدت 

قطارات احلجاز ومن "�شبا جند" 

وع�شاق ميانيني جاوؤوا راكبني مع "االأغاين " 

مل متنع احلرب ا�شطفاف القادمني من الزمان 

خرا�شان  ميين  ييياأتييي    /... اهلل  حييرب  وتيييدور 

البعيدة فار�س 

ومل  مبتغاه  "لبلى"   كيياأن  م�رضعتان  ويييداه 

ي�شل 

وراأيت غرقى من اأقا�شي الغرب  

حتملهم مراكبهم وترميهم على عتبات "ليلى"  

وراأيت "ليلى" .... وهي اأقرب من وريدي ....

كغمامة تناأى وترتك خلفها ظال طويال / .....

يف الفجر  

رجل  خطى  على  ا�شتفقت  الليل  ثمالة  عند 

غريب دق بابي

-  من اأنت ؟

قال اأتيت اأ�شاألك الوديعة 

هل �شرتجعها؟

وخطا ليدخل   خطوتني     فلم اأجب 

حدقت  ... مل اأخطئ مالحمه القدمية 

وجهه املعروق باحلمى 

ونظرته احلزينة وهو ينظر بارتياب   

...............

يا " قي�س " مات امليتون 

يئن  ........اأمل  القفار  واأنت مل تربح غريبا يف 

بعد االأوان لت�شرتيح ؟ 

وراأيته يبكي فاأربكني �شوؤايل 

�شلمته مفتاح منزيل القدمي 

وقلت دونك فانتظرها 

وخرجت اأخبط يف الرمال 

ق�سيدة غام�سة لأعمى الريح 

راأيت اأعمى الريح واملدى 

يعانق الردى 

واأقلعت مراكب الرحيل نحو �شاطئ االأبد 

كاأنه الغروب �شاعة ال�رضوق 

اأو كاأنا 

راأيته مييل نحو بحره 

ي�شقه كما ت�شق دفة الكتاب 

كي ينام بني �شفحتني 

فتحت دفرتين مل اأجد اأحد 

وكانت ال�شطور كلما �شاألتها ت�شاحكت 

وقهقهت �شواهد القبور 

_ اأمر اأعمى الريح من هنا؟ 

_ نعم وال 

راأيت �شاحكا على بالطة ال�شتاء 

يدعي باأنه راّه 

يدعي   ) اخلريف  بالطة  على  باكيا   ( وكييان 

�شواه 

وبني رحلتني 

بني برزخني 

ال اأزال �شاخ�شا 

لعل اأعمى الريح واملدى مير بي 

  .......

اأقول ما اأقول خائفا 

وكلما بكت على الرتاب غيمة 

واأتلعت روؤو�شها القبور 
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ي�شتفيق بينها اأخي 

اأقول للذي راآه 

هل راأيت وجهه اجلميل 

هل راأيت عينه الزرقاء 

هل راأيت كفه التي تكاد من تلطف 

ت�شيح بالذي يزورها 

تعال واقرتب؟

وخذ اذا اأردت غ�شنها الرطيب 

خذ من الثمار ما ت�شاء 

ولندر على ال�رضيح كاأ�شنا املوؤجلة 

ولو وجدته 

بحق والديك 

�شلم االأمانة  

.....

نظل اأ�شدقاء 

واأنت حينما متوت ال تخونني 

ت�شر ف�شحة الكالم بيننا 

اأ�شد األفة 

وهذه العيون تلتقي وتقرتب 

....

ما دام هكذا 

هذه   / البلهاء  كاالأعني  �شواخ�شا   / وفوقنا 

النجوم 

والغيوم كاخلراف مار�شت ثغاءها 

فكل �شيء حتت قبة ال�شماء 

مل يزل يف يدنا معلقا 

كجر�س القطار 

....

كما لو اأنه م�شى 

وعاد يف اإطار �شورة على اجلدار 

وكلما اأتى امل�شاء اأنحني على ال�رضير 

حيث كنت اأقتفي عيونه 

ع�سفورة ا�سمها احلياة 

غداً 

�شتنام الطيور التي اأيقظتنا 

تنام على مهلها 

حينما ت�رضب الريح وجهًا 

ويطفو على املاء �شيئ هو اخلوف 

تاأتني من غابة نائية 

وتبنني يف االأر�س ع�شًا �شئيال 

غداً �شتنام الطيور 

فنامي اإذن 

�شيجتاح عينيك حزن خفيف 

ويجتاح اأر�س احلديقة 

ما يجعل اأ�شجارها تنحني 

وهي تهوي على اأمها يف الرتاب 

عناق كما املوت 

اأو قبلة ال ترى اأو تنال 

بغر اكتمال الردى 

حاويل اأن تطري ولو حلظة يف الكتاب 

حاويل اأن تكوين على االأر�س �شطراً بال اآخر 

وخيطًا 

الأف�شل فيه املدى 

   عن اأخيه الردى 

واأف�شل حلمي عن الزعفران 

مل اأزل يف انتظار التي يف انتظاري 

متى نلتقي ؟ 

واأنت الر�شول الذي حملته الثواين على ظهرها 

ثم طارت 
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وملا تزل يف مدار بعيد 

وما زلت كاملغزل  امل�شتدير على خيطه 

اأحاول اأن اأم�شك اللحظة الهاربة 

واأحب�شها ... 

اأين ؟ 

ال تنزيل 

وظلي 

طوياًل 

هناك 

�رضبت على وتر غام�س �رضبتي 

واأ�شغيت 

كانت على البحر تطفو مراكب مهجورة 

وفوق ال�شواري 

متر النوار�س مثل الربوق 

وناديت طري الغريب لياأتي 

اأيا نور�شي وحبيبي 

فلم ياأت 

ناديت باالأل�شن ال�شبعة امل�شطفاة 

ولكنه ظل مي�شي على �شفحة املاء 

ظال كئيبًا 

غريبًا 

مريبًا 

ومن�شحبًا 

كاعتذار نقدمه للحياة 

 اجلنة 

 ) 1(

�شكبت من جرار ال�شيف جرة من الع�شل 

ومن كرومه جنيت ما يطيب يل من الثمار 

وغازلتني اأجمل الن�شاء مثلما غازلتها 

لكنني يف �شهر اَب يف املفارق القريبة 

وجدت حار�شًا ملطخًا بالدم يحمل احلقيبة 

 )2(

اأق�شم يا اأحبتي 

بالتني والزيتون والدوايل 

وما ينام يف ال�شالل 

من العيون،اأن رحلتي 

ما بني �شفتني كانت رحلة عجيبة 

 )3(

اأقول للذي يلومني على روايتي : اقت�شد 

فاأنت لو راأيت مثلما راأيت 

كنت منذ الفجر مثلي هائما

حتوم حولك الطيور 

كي ت�شم يف عينيك ماءها 

وكنت يف الطريق مثلي حاملًا 

ب�شبعة من ع�شل االنهار 

 )4(

اأزحت عني ثوبي الق�شيب 

  كي اأظل عاريًا ك�شمك البحار 

وعاليًا كالنخل اأو كنجمة بال مدار 

اأ�شر اأو اأطر 

ال جناح فوق خطوتي 

وال يد على يدي لكي تقول يل اتئد 

الأن ما خ�شفته من ورق اال�شجار 

فوق عانة اجل�شد 

ما زال مثلما تركته مكد�شًا 

يود لو يكون مرة يف النار 
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1
مان  ال�شَ دائيييرة  ييْكييَتييب 

َ
م ِميين  دة 

ْ
يييو

َ
اليييع ييد 

ْ
ييع

َ
ب

التي  املوّظفة  �َشْتمي 
َ
و بطًا، 

ْ ُ
حم تماعي 

ْ
االج

فرجها.   
ُ

�س
َّ
َتَتلم غرة 

َ
ال�ش النافذة  عرب  تها 

ْ
اأَي

َ
ر

 َلها الَفواتر 
ُ
 واأَْدَفع

ُ
مَل اأرد اْزعاجها واأَنا اأمتتم

ُكْنُت  ال�َشهر.  َنهاية  َقبل  ديدها 
ْ
َت�ش ْنبغي 

َ
ي التي 

ُت فيه ليَلة 
ْ
ع �شَ

َ
ٍن و

ْ
ُث َعن �شح

َ
ح

ْ
اأَب خ 

َ
يف امَلْطب

ِمن  االآن   
ُّ
اأَفر اأَن  ة.  جافَّ �ُشبه  مونة 

ْ
َلي البارحة، 

واأَْذَهب  عْندي  َطعام  وال  داً 
ْ
حي

َ
و ال�رَضاب  ْغبة 

َ
ر

�شيل 
ْ
 لَتح

ّ
فون علي

َ
ْزح

َ
ي

َ
اىل االْعتذار ِمن الذين �ش

ه. 
ْ
ة تخالف ما اْعتْدُت َعلي

َ
ب

ْ
ع

َ
ة �ش

ّ
هم

ُ
ديونهم. م

ديد 
ْ
تدْنُت ِمنه واأَْنباأته اأَن َت�ش

ْ
اأَْكَثُ ِمن �شْخ�ٍس ا�ش

د امَلوت. نفوري ِمن املرور 
ْ
ع

َ
ب  

ّ
احل�شاب، �شيتم

�س 
ّ
ع احُلم

ْ
ي
َ
اأَو ُك�شك لب ار  زَّ َ

ّل ج
َ

اأَو حم َدلية 
ْ
ي

َ
ب�ش

 
ُ
َغب

ْ
اأَر ني ال  ني على االإْطالق انَّ

ْ
ع

َ
لوق، ال ي

ْ
امَل�ش

حجارة  مالم�شة  ييان. 
َّ
بييامَلييج املييوؤن  اأخييذ  يف 

تاج اإىل العنف  تالك الَثْوة، ال حَتْ
ْ
االْنتحار وام

ذير 
ْ
�ُس َعن َخ�شارته بالَتب

ِّ
عو

ُ
رء اأَن ي

َ
كن للم

ْ ُ
ومي

ثه.
َ
ر

َ
الَطويل لكلِّ ما و

2
الَنوم َعن،  َفة 

ْ
َتْنَزُع ثيابها بُغر  

َ
ْهي

َ
َكت يل و

َ
ح

 .
ِّ
اأَر�س احُلب ذوَلة بوْفرة" يف 

ْ
"الغالل امَلب

غر 
َ
كانيات َكبرة واأَن يكون املرء َثماًل و

ْ
االإم

عني مِبا �شرثه، ف�شيكون تاأّلقه وهو ال يعاين 
َ
م

وت.
َ
دم، اأَْكَث ِمن وَلع مِبا ال يْذعن للم

َ
م�شاألة الر

ت  حَتْ رَتيح 
ْ
َت�ش َذَهبت 

َ
و فودكا  كاأ�س  ْلتها 

َ
ناو

اأَن  اأَظيينُّ  املتماثلة.  ْغبة 
َ
للر ال�شاهرة  عة 

ْ
ال�شم

على اإْخالفها الوعد

ن�سيف النا�سري *

عتاب املَراأة املَْحبوبة 

من أعمال الفنانة سامية الغريبي- ُعمان

*  شاعر من العراق يقيم في السويد 



ليئة بدفء 
َ
عها، كانت م

َ
ْتها م

َ
االأْنهار التي َعرب

كننا 
ْ ُ
ُكّل ال�رضوط وال مي َلت االآن 

َ
اَكَتم االأمومة. 

 
ّ
امُلحب �ُس 

َّ
َتعر

َ
ي �س. 

ْ
ع

َ
الب �شنا 

ْ
ع

َ
ب َعن  االْفرتاق 

ن 
َ
َزم ه 

ْ
َعلي َتعاقب 

َ
ي مَل  اإِذا  ال�شاعقة  ة 

َ
ب

ْ
ل�رَض

 .
ّ
احُلب �شائل 

َ
ر يف  ام 

َّ
االأَي �شاء 

ْ
الح اال�شتجابة 

�س االأ�ْشخا�س الذين َتواَفرت َلُهم ال�رضوط، 
ْ
ع

َ
ب

عناق  يف  ْغبتهم 
َ
ر جب 

ْ
تو

ْ
�ش

َ
ي �َشيء  َعن  ثوا 

َ
ح

َ
ب

مان.  ِمْنهم على �شَ
ّ

�شل اأَي
ْ
ح

َ
بوب. مَل ي

ْ
امَلح

فاتهم 
َ
و امَلْطوية  زانهم 

ْ
اأَح انيات  ببطَّ وا  َتغطَّ

اأَجل  ِمن  مالهم  براأ�س  ني 
َّ
ح امُل�شَ  

َ
ع

َ
م هر 

َ
ال�ش

بوب.
ْ
مال امَلح

َ
تالك زمردة ج

ْ
ام

3
به  نا 

ْ
قم ما  بَتفاهة  مْثلي  َت�ْشعر  اجلن�س  د 

ْ
ع

َ
ب

تربه نتاج حمق.
ْ
َتع

َ
و

ني  انَّ تها 
ْ َ
اأَْخرب ها، 

ْ
فْخَذي َتْطوي   

َ
ْهي

َ
و ليتها 

ْ
لَت�ش

القاهرة.  اإىل  عها 
َ
م لة 

ْ
لرح يين 

َ
َزم ْنذ 

ُ
م ييُط  اأُخييطِّ

الَدواء  الُغرباء  امَلر�شى  َنحون 
ْ َ
مي  

ْ
ِم�رض اأَهل 

ت  هون الدعوة اليهم للَغداء حَتْ
ِّ
يوج

َ
ان، و

َّ
باملج

اأَْعرفها،  التي  َقتها 
ْ
َطري على  احلقول.  واء  اأَ�شْ

ت عْنقها وقاَلت:"ال 
َ
َلو

َ
�رَضت �ِشباك ال�شيد و

ْ
اأَح

لكنَّني  �َشيئ،  بكلِّ  اْكرتاثي  َعييَدم  ِمن  ر 
َ
ج َت�شْ

نا 
ْ
�ش

َ
عك". َتباو

َ
ق الدائم م

ِّ
ْفُت ِمن الَتعر

َ
ك وَقر

ّ
اأحب

ي، 
َّ
الَتعر د 

ْ
ع

َ
وب ير 

َ
ال�رض فرا�س  ُد  ُتن�شِّ ييت 

َ
راح

َ
و

تي 
َ
عافي رَتدُّ 

ْ
اأَ�ش واأَنا  ال�شقاء  ة 

َ ْ
حر

ُ
ب يف  َغرْقُت 

واأََتلقَّى هبوب الَن�شيم االإلهي ِمن �شوء ثدييها.

4
ي 

ّ
�س الطب

ْ
َت�ْشفى ونتائج الفح

ْ
برجوعنا ِمن امُل�ش

ْلنا  غَّ َ
نا، َتو

ْ
ال حَتّطمات َلدي

َ
نا ال ركام و َتقول انَّ

َلنا  ْذعنة 
ُ
م اللذَّة  كاَنت 

َ
و ال�رَضاب  ة 

َ
غاب وب 

َ
�ش

اأر�س  اإىل  رت 
ْ
هليكوب بطائرة  لنا 

ْ
م

َ
ح ة 

َّ
قو وَلها 

فْقدان  احل�شود  م�شاركة  ِمن  اال�ْشمْئزاز  اأُْخرى. 

ة ال�شطحاب 
ِّ

ُه ا�شارة َخر ح َلنا انَّ �شَ ة، اتَّ
َ
ْغب

َ
الر

نا. عاملنا الراهن مري�س 
ْ
َنما َذَهب

ْ
عنا اأَي

َ
ن م

َ
الَزم

 يف العثور 
ُ
َغب

ْ
ُن ال َنر

ْ
َنح

َ
َتْنقر رئته الن�شور، و

َ
و

امل�شاة  خطوط  تيازنا 
ْ

اج اأَْثناء  َذخائر  على 

َعن  خاطئة  لومات 
ْ
ع

َ
م ى  َنَتلقَّ اأَن  ال�َشوارع.  يف 

�س 
ْ
ي

َ
للع ة 

َ
ْذموم

َ
م كناية  بامَلر�س،  االإ�شابة 

قاء على رومنتيكيته.
ْ
الذي نحاوُل االإب

5
َتْخ�شى   

َ
هييي الييالاأمييان.  يف  يا 

ْ
َنح مهاجران 

ِمن  اأعيياين  واأَنييا  الَدماغية،  باجَلْلَطة  امَلييوت 

ري والكول�شرتول العايل واالإْفراط  مر�س ال�شكَّ

ة 
َ ْ
الَظهر الَقرف يف  ِمن  للَتخّل�س  ال�رَضاب.  يف 

امَلدينة.  يف  بحانة   
ُ

ب
َ
َنيي�ييرْض نا 

ْ
َذَهب لة 

ْ
ح ال�شَ

كر، كانوا يف 
ُ
عد ال�ش

َ
هم ب

ْ
ْفنا الي

َّ
ر

َ
ن َتع

َّ
ع�س مِم

َ
الب

لياقتهم  َلنا  َدت 
َ
ب ال�شاعقة.  ة 

َ
ب

ْ ِمن �رضَ ن 
َ
ماأم

اأَْفعال.  ِمن  دوه 
ْ
اأَب ما  ع 

َ
م االجتماعية متنافرة 

دون  ِميين  تلفونه  بكامرة  رنا 
ِّ
�شو

ُ
ي اأَحييدهييم 

احلائط  على  َتند 
ْ
�ش

َ
ي واالآخيير  ِمّنا،  االذن  اأخييذ 

جدَّته  ِمن  اها  َتَلقَّ ثياب  �رضاء  نا 
ْ
َعَلي ر�س 

ْ
ع

َ
ي

َ
و

اأن  جب 
َ
ي نا  انَّ ْفهم 

َ
ي ال  الَغبي  مَتييوت.  اأَن  َقبل 

وجاء  اأُْخييرى  حانة  اىل  اْنَتَقْلنا  اًل. 
َّ
اأَو ها 

ُ
ب
ِّ
جُنر

اأَثناء  االأَ�ْشجار  يْقطعون  ْطرانني 
َ
الب ِمن  هم 

ْ
َغر

واتهم 
ْ

ديثنا. قاَلت:"ن�شيف، �شاأْنَفجر ِمن اأ�ش
َ

ح

تها:"رجال 
ْ
ي هوؤالء؟" اأجب

ّ
اجلهورية. ماذا ُت�شم

ت ال 
ْ
ي
َ
الب اإىل  َهنَّم". عْدنا 

َ
دائرة ال�رَضيبة يف ج

عد 
َ
 ب

َ
ت علي

َ
تلك املال ل�رضاء الَطعام، فاْقرَتَح َنْ

القدمية  اأَبيع مالب�شها  اأَن  كها، 
ْ
اأَمل ور ا�ْشَتّد  اأَن 

ال  الييذي  توب 
ْ
والالب �شان 

ْ
والقم وبيجاماتي 

تْخدمه.
ْ
اأ�ش

6
َتمع اىل االأَغاين الفار�شية،

ْ
َن�ش

َ
 و

ُ
ب

َ
نا َن�رْض

ْ
َل�ش

َ
ج
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درا�شة  َزميلة  البار.  اإىل  تها 
ْ
َدَعو التي  وامَلراأة 

مَتّ َ
ة يف �شراز و

َ
ج

ِّ
َتزو

ُ
اللغة ال�شويدية. كاَنت م

ة َقتل 3 ِمن اأْطفال 
َ ْ
جرمي

َ
طه ب

ّ
جها لَتور

ْ
اإْعدام َزو

حني   ات 
َّ
امَلر �س 

ْ
ع

َ
ب يف  ها 

ْ
األَتقي ُكْنُت  ال�شارع. 

كاَنت 
َ
و االيرانية،  البقالة  حمال  ِمن   

ُ
ع اأََتب�شَّ

�شًا اأَ�ْشكو 
َ
طنها. اأَنا مْثلها اأَي

َ
َت�ْشكو احَلنني اإىل و

ميتلئ  العراق.  اىل  َدة 
ْ
و

َ
الع يف   

ُ
َلم

ْ
واأَح احَلنني 

كرات اْعتقال َفظيعة، واملاآمت 
ْ
العامل االآن مبع�ش

كان.
َ
يف ُكلِّ م

على  واْعتمدي  للما�شي  داث 
ْ

الأح َتْكرَتثي  :"ال 

اهلل".

طوال   
ْ

بَخر اأُكن  مَل  ني  انَّ  
ُ
َلم

ْ
َتع  

َ
ْهي

َ
و َلها  ُقْلُت 

َنْف�شي  َعَزْلُت  رة. 
ْ
الهج َلد 

َ
ب اإقامتي يف  ة  دَّ ُ

م كّل 

قابلة  غر  ياة 
َ

ح َنط  اىل  االأَميير  بي  واْنَتهى 

ِمن  ُت 
ْ
ييو جَنَ ن  اأَ د 

ْ
ع

َ
ب الَنوم  ِمن  اأَْنَه�ُس  �س. 

ْ
ي

َ
للع

مِلا  ان 
ْ

باخل�رض واأَ�ْشعر  ر،  ِنْ اأو  د 
َ
اأ�ش ع 

َ
م �رضاع 

َنة 
َ
ة. 20 �ش

َ
ر

ْ
َظة الكابو�س امَلري اأَْثناء حَلْ َفَقْدته 

العراقية  املحال  ِمن  والَتوابل  الَطعام  اأَ�شرَتي 

ييتييي مييولييودة يف 
َ

ج
ْ
اأَن َزو يييع 

َ
م

َ
واالإيييرانييييية، و

بولونيا وعا�َشت ودر�شت يف ال�شويد، لكنَّني مَل 

عنّي ِمن احل�شاء، 
ُ
فية َطبخ نوع م

ْ
 ِمْنها َكي

ُ
اأََتعلَّم

الَنْهري. مالك  مك 
َّ
ال�ش َقلي  ْثلى يف 

ُ
اأَو َطريقة م

�شي االإجازة 
ْ َ
ْهو الجئ ايراين، َذَهب مي

َ
البار و

ته. 
َ

ج
ْ
َزو االآن  مل 

َ
الع  

ُ
وُتدير بلده  يف  فية 

ْ
ي

َ
ال�ش

ت، 
ْ
ي
َ
الب �شوؤون  وادارة  مل 

َ
والع االأَوالد  رعاية 

ة. 
َ
ب

ْ
كفَّت َعن َلعن الُغر

َ
َفقَّت فيها و

َ
َلة و

ْ
اأْعباء َثقي

تي 
ْ
ي
َ
ب اإىل  عْدُت 

َ
و َزميَلتي  ْعييُت  دَّ َ

و الغروب  د 
ْ
ع

َ
ب

َهدية  "راكي"  َعرق  وَلرت  َكباب  حن 
َ

�ش مُل 
ْ

اأَح

جها بلهَفة.
ْ
دة َزو

ْ
دة التي َتْنَتظر َعو

ّ
ِمن ال�شي

7
ُكّل  فيه  اأَْعييرب  ُكْنُت  امَلدينة  يف  ييّل 

ُ
مم تْطواف 

ق بحذر.
ْ
َطري

ث 
ّ
َكبات البطيئة والزحام وَتلو

ْ
كة �شر امَلر

َ
ر

َ
ح

الَف�شاء

ة 
َ
ع

ْ
الَفظي ات 

ّ
وال�شلوكي املييرورييية  واحَليييوادث 

ُث  دَّ حَتَ اأَ ُكْنُت  ال�شاحنات.  حاب 
ْ

اأَ�ش ع�س 
َ
ب َلدى 

َنة، 
َ
 َعملي الذي َتقاَعد َقبل �ش

ّ
ب

َ
 ر

َ
ع

َ
بالهاتف م

ُت ال�شارع ِمن دون اأن اأَْنتبه اىل االإ�شارة 
ْ َ
َعرب

َ
و

اأَن  كادت 
َ
و جّداً  عة 

ْ
�رض

ُ
م ارة 

َّ
ي

َ
�ش ت 

َّ
ر

َ
م راء. 

ْ
احَلم

�س 
ْ
ع

َ
تْده�شني. ماذا َلو ُكْنت اْنَتبْهُت لالإ�شارة؟ الب

ْنَتظر 
َ
ي وال  و�شع 

َ
م َلم 

ْ
اأ�ش ِمن  رب 

ْ
ع

َ
ي النَّا�س  ِمن 

خْلت 
َ
و َدخْلتها  التي  امَلتاجر  االإيعازات.  َتلّقي 

رة، 
َ
ح

َ
ال�ش �شْنع  ِمن  �ْشرَتيات 

ُ
م  

ُ
ع �شاأََتب�شَّ ني  انَّ

َدة. بتاأثر 
ْ
ْخلو ِمن الب�شائع اجَلدي

َ
كاَن اأَْغَلبها ي

د 
َ

ُت قناع اأح
ْ
ث اأَ�ْشرَتي

َّ
ِمن الرطوبة والَهواء امللو

ُت 
ْ
َذَهب

َ
و دينار  بن�شف  امَلحلَّيني   د 

ْ
ي

َّ
ال�ش اآلهة 

ري�س 
َ
و ك 

َ
م

َّ
ال�ش ِمن  ة 

َ ْ
َكبر ية 

َّ
َكم ة. 

َ
الغاب اىل 

ني 
ْ
ي
َ
ى اهلل ب

َّ
و

َ
�ش

َ
ملها و

ْ
ت اأح

ْ
ي
َ
، ُعدُت اإىل الب

ْ
ر الطَّ

نْي امللوك.
َ
ب

َ
و

8
َفَقْدت  اأَن  د 

ْ
ع

َ
ب االآن  َكني 

َ
�ش كان 

َ
م  

ُ ِّ
اأَغر اأَن  اأريُد 

ت 
ْ
ي
َ
يد. االأَْغرا�س يف الب

َ
الت ال�ش

ْ
تي يف رح

َ
ْلو

َ
�ش

ِمن  امَلعونة  َطَلب  كاين 
ْ
وبام َكثرة  ت 

َ
�ش

ْ
َلي

 
ُ
تاأجر

ْ
اأَ�ش اأُْخييرى.  ة  �شقَّ اىل  اْنَتَقْلُت   اإِذا  ديق 

َ
�ش

ث َعن 
َ
ح

ْ
ة الوقود واأَب طَّ َ

غرة ِمن حم
َ

�شاحنة �ش

ارة. 
َّ
ي

َ
ال�ش قيادة  رْخ�شة  َلديه  الذي  ديق 

َ
ال�ش

الرْتحال  يف  كّلها  تها 
ْ
ي �شَ ْ

اأَم ة 
َ
�ش

ْ
الَتعي ياتي 

َ
ح

 مالكي العقارات.
َ
ع

َ
مَل اأَْعقد الهْدَنة م

َ
و

امييراأة  ِمن  تافهة  َهدية  ييام 
َّ
اأَي َقبل  َلْتني 

َ
�ش

َ
و

َعْنها  ْفُت 
َ
ر

َ
واْنح ْفتها يف املا�شي 

َ
َعر كحولية، 

ال  َفرْتة  عي 
َ
م َكَنت 

َ
�ش امل�شني.  �شلوكها  ب�شبب 

هارتها يف َتْك�شر اأَواين 
َ
ُت ِمن م

ْ
عاَني

َ
باأ�س بها و

ة �رَضاب. 
َ
ْل�ش

َ
عد ُكّل ج

َ
امَلْطبخ واإْزعاج اجلران ب

ُت 
ْ
ي لْتني وا�ْشرَتَ

َ
�ش

َ
ُت القالدة الَنحا�شية التي و

ْ
بع

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

179



التي  الَنبيذ  قارورة  طاطا. 
َ
ب وكيلو  ُخبز  َطة 

ْ
رب

اأنا  ال  ُت 
ْ
َقي

َ
ب

َ
و َتْكِفني  مَل  تي 

َ
جار ِمن  َتدْنتها 

ْ
ا�ش

ناله  اأَ ن  اأَ ُت 
ْ
َغب

َ
ر ُكّل �َشيء  ْكران". 

َ
ال �ش

َ
و "�شاح 

باَدلة بذور 
ُ
ني م

ْ
د َعّني، والَهدايا َتع

َ
َتع

ْ
اْن�َشّق واب

طني.
َ
ب

ْ
 امُلح

َ
ع

َ
االإْفال�س م

9
ال�شاقية  الَفتاة  مال 

َ
ج واأَلَزمني  البار  ييم 

َ
اْزَدح

ع�س 
َ
ب ُهناك  كان  ة. 

َ
احل�ْشم َعن  الَتَخلَّي  على 

 َعلى وجوههم َعالمة االرتياب 
ُ
الذين ال َتْظَهر

ت �رَضاب الَقَدح اخلام�س 
ْ
َد اأَن اأَْنَهي

ْ
ع

َ
ِمن الع�ْشق. ب

قاَلت:
َ
ة، َدَنت ِمنِّي و

َ ْ
ِمن البر

ال  ال�َشَفقة،  اىل  تاج 
ْ
ح

َ
ي ن 

َ
َكم اإِيلَّ  َتنظر  "اأَراك 

يف  اخلاطئة  ة 
َّ
بي الطِّ نة 

َ
املعاي ذر 

ْ
واح ى  َتَت�َشظَّ

ة القادمة".
َّ
امَلر

َزْلُت 
َ
ة اْفرَتَقا َعّني واْنع

َ
ة الرْغب

َ
َنداو

َ
قو�س ُقَزح و

�َشظية  على  احل�شول  يف  ُف  اأََتَلهَّ ذاتي،  داخل 

الييَفييتيياة. على  َتييْذخييره هييذه  الييذي  اللهب  ِميين 

َثثران َعن 
ُ
اأة ي

َ
جل وامر

َ
الطاولة امُلقابلة كان ر

د 
ْ
ع

َ
اأَفالم. حاوال ب ّثلة 

ُ
 مم

َ
ع

َ
التقاطهما �شورة م

ول الَكبت 
َ

َثْتني امَلراأة ح دَّ َ
ح

َ
كرا الَتوا�شع و

َ
اأَن �ش

ال  الذي  �رَضيكها   
َ
ع

َ
م ُتعانيه يف عالقتها  ما 

َ
و

َلت  طَّ َ
ا َتع

َّ
مب

ُ
ني ر تها انَّ

ْ
تاج اىل اجلماع. اأْعَلم

ْ
ح

َ
ي

عها.
َ
�س بامكاين الَتعاطف م

ْ
َلي

َ
االآن اآلتي و

دقاء.
ْ

ت اأَن َنْغدو اأَ�ش َف�شَ
َ
ر

َ
ت ُتَهْلو�س و

َ
راح

10
بنف�س  ال�رَضاب  ْلنا 

َ
اأْكم يت 

َ
الب اىل  َدتنا 

ْ
َعو َد 

ْ
ع

َ
ب

مَل  البار.  يف  ه 
ْ
َعَلي اْخَتَلْفنا  الييذي  اال�شلوب 

نا ب�رضاحة  دَّث َعن امَلْنَهج االقت�شادي الأنَّ َ
َنَتح

ع 
َ
م َتبادلها  كن 

ْ ُ
مي ة 

َ
ْو

َ
والييث خزانة،  َتلك  َنْ ال 

َتكب االأْفعال 
ْ
مَل َنر

َ
تيادية و

ْ
ياتنا اع

َ
االآخرين. ح

دة 
ْ
و

َ
ح َلنا بالع

َ
م

ْ
�ش

َ
ي

َ
ُه �ش قوُل الَطبيب انَّ

َ
ال�شائنة. ي

نا اأن ال نار�س اجلن�س 
ْ
اىل الريف، وا�ْشرَتَط َعَلي

َنهاية  اجلن�س  االأْفييعييى.  َلْدَغة  َنتحا�شى 
َ
واأن 

نا 
ْ
ب

َ
َتج

ْ
ا�ش ا  ُكنَّ َلو  ة. 

َ
الَطبيع ع 

َ
م للعب  متعادلة 

َقة 
ْ
قي

َ
َدت َلنا ح

َ
مق ال�شمني، َلب

ْ
ة هذا االأْح

َ
ح

ْ
لَن�شي

بة الفهم.
ْ
ع

َ
امَلر�س �ش

َتْثغو يف  اأت خراف الهالل  
َ
ر اأن  د 

ْ
ع

َ
ب قاَلت يل 

اأنَّ  النافذة،  على  املو�شوعة  الزهور  اأ�ش�س 

عْندها.  للَطمث"  "ظهور  ل 
َّ
بيياأو َتَفَلت 

ْ
اح ها 

ّ
اأُم

اأْدَهييُن  ُكْنُت 
َ
و نة 

َ
�ش  15 اأو   14 ري 

ْ
ُعم "كان 

اأْخ�شاب تابوت اأبي" قالت يل.

مَل ُنحاول االت�شال مبدراء
َ
رَتخى ُكّل ِمّنا و

ْ
ا�ش

ِمن   
ُ
ييجيير اأ�ييشْ فيياأنييا  يل  ة 

َ
ب

ْ
بالن�ش امَليي�ييشييارف. 

الذين   
ْ

ييني
َ
ب

َ
و ني 

ْ
ي
َ
ب الفْتَنة  اثارة  يف  طريقتهم 

�س يف الالوعي.
ْ
ي

َ
�شدِّدون على جَتّنب الع

ُ
ي

11
 
َ
ع

َ
د فيها الَهَدف م

ْ
ْخطاأ الَفر

َ
َنة ي

ْ
دي

َ
الَتعاي�س يف م

ْغبة 
َ
ُه ر فه على انَّ

ْ
ني

ْ
كن َت�ش

ْ ُ
احل�شود الَغريبة، مم

االْنقا�س  على  َداأبوا  الذين  املالحدة  باإْزعاج 

د الغروب 
ْ
ع

َ
اأم. ب

َ
ة لل�ش

َ
�ش

ِّ
ب
َ
راق امُلَتي

ْ
ِمن وزن االأو

ْدخل 
َ
م يف  ت 

ْ
والَتَقي مية 

ْ
و

َ
الي النْزَهة  ِمن  عْدُت 

َنْف�شها  هي  �شكايتهم  ان. 
ْ

اجلر ع�س 
َ
ب العمارة 

الدموع  ابر  ِمن  ميهم  حَتْ ال  . كالبهم 
َّ

َتَتغر وال 

تماع 
ْ

اج علم  يف  عا�شمهم. 
َ
م يف  دت 

ِّ
ُقي التي 

باخللود  احُللم   
ْ

ييني
َ
ب تعار�س  يوجد  ال   

ّ
احُلييب

اإْخالفها  على  بوبة 
ْ
امَلح امَلييراأة  عتاب  ييني 

َ
ب

َ
و

اللواتي  الن�شاء  ِميين  ت 
َ
�ش

ْ
َلي ييتييي 

َ
ج

ْ
َزو عييد. 

َ
الييو

بانتظاري  َتقُف   
َ
ْهي

َ
و مر،  ال�شَ َعذاب  وؤنِّبهنَّ 

ُ
ي

عها 
َ
َتْخرق الهْدنة التي َعَقْدتها م

َ
على الَدوام و

جب 
َ

يف اجلماع. اأقوُل َلها برباءة امُلْغتاظ ِمن ح

لِك الَغيور وال
ْ
ع

َ
مه يف �شجلِّ الُقربان:" اأَنا ب

ْ
ا�ش

ْتني 
َ
َدم

َ
ننا لالآخرين". �ش

ْ
ي
َ
اأريد ا�ْشهار العالقة ب

َلَك  تي 
َّ
ب

َ َ
حم يان 

ْ
تب يف  ُت 

ْ
َغب

َ
:"ر جتيب   

َ
هييي

َ
و
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متك اإرث اأَبي". 
َ
ومقا�ش

ُت اأ�شارك 
ْ

ج
َ
ُت ِمْنها الَكّف َعن اللغو وَخر

ْ
�ش

َ
الَتم

َكييوارث  نة 
َ
ملعاي م�شاَعفتهم  احلييانيية  اد 

َّ
رو

احَلياة.

12
َتخلَّل 

َ
ْقت امَلوت الذي ي

َ
َتْقلي�س و كاين 

ْ
َهل بام

ورقة  َقَطْفُت  ة؟ 
َ
ع

ْ
الَطبي يف  اخلائنة  االأَ�ْشجار 

َنْف�شي  على  اأَنوح  احلانة،  اىل  ُت 
ْ
َذَهب

َ
و ار 

َّ
ب

َ
�ش

َتلكاتي 
ْ ُ
مم اأنَّ  ِمن  غم 

َ
الر وعلى  الغر،  َعلى 

َ
و

والتبغ  والكاأْ�س  امل�شط  ن. 
َ
الَثم وغالية  ة 

َ
�ش

ْ
َنفي

�شتها بقارورة 
َ
ُت مبقاي

ْ
َغب

َ
م. ر

َّ
والَقمي�س امُلَخر

قَّى يل  َ
َتب لوق. ماذا 

ْ
�ش

َ
م �س 

ّ
م

ُ
حن ح

َ
فودكا و�ش

روح؟ 
ْ
امَلج امَلوت  د 

َ
اأ�ش يء 

َ
 جم

ُ
ب قَّ َ

اأََتر واأَنا  االآن 

جائز 
َ
ْهُت اىل تاأليف كتاب َعن الع

َّ
ج

َ
َلو ُكْنُت َتو

يت 
ِّ

ال�ش الَقْتلى، حلْزُت  الدهم 
ْ
اأو ينادون  الذين 

ِعْند االآلهة كّلها.

13
الَغداء  ل 

ْ
َقب

َ
و م 

َ
امَلْطع مراآب  يف  ارة 

ّ
ال�شي ا  َكنَّ

َ
ر

لَّت روحه بج�شد  َ
نا ال�شديق امَليت الذي ح

ْ
الَتقي

بَتعّقبها  تهان 
ْ
ي�ش ال  �َشة 

ْ
ري عنا 

َ
م كانت  َغزال. 

ها  انَّ َتقول  تي 
َ

ج
ْ
َزو الَطريق.  اأ�شاعوا  للذين 

دة وي�شايقها بكاء احَليوانات يف 
ْ

ت�ْشعر بالوح

ال�رضاحة  تلك 
ْ
اأم ال  لكنَّني  اأْعرفه  الغابة. هراء 

يف  "ي�رضف  مييا  يييول 
َ

ح معها  الييتيي�ييشيياور  يف 

اأْثناء  باجُلنب؟  تها 
َ
اأْنع َهل  باء. 

َ
للُغر حماباته" 

 
ُ
ْغبة التي َتَتقلَّب

َ
ل كّل ِمنِّا اْظهار الر

َ
االأكل حاو

اأْثناء مروره  َخلَّف  قاة 
ُ
ال�ش اأحد  �شعاعها.  متّد 

َ
و

�َشيء  لبقايا  مة 
ِّ
َتفح

ُ
م ذكييرى  طاولتنا،  ِميين 

َلة 
ْ

خ�ش على  تحواذ 
ْ
اال�ش يف  َغب 

َ
ر َهل  اه.  َدفنَّ

فنا الَغزال؟ يْكَث يف اأحاديث 
ْ
ي ر راأ�س �شَ

َ
ِمن �َشع

ذهاب  �ِشباكه،  يف  ما  واأْفييَظييع  اجلييدال  احُلييب 

العا�شق والعا�شقة اىل الَنوم بال اّت�شال

تْدالل 
ْ
 طيور امَلراعي. ُكّل نافذة اأْفتحها لال�ش

َ
ع

َ
م

عطر   
ُ

تكّل�س
َ
ي

َ
و باجلثث  تلىء  مَتْ مة، 

ْ
َغي على 

النزهات الطويلة للَظبي.

14
ها.

ْ
َدْت ومَل اأجب َعَلي

َّ
م ة ر�شائل جَتَ

َ
 رْزم

َّ
َلدي

اليهم،  والَتَلّطف  االآخرين  بَتمّلق  يل  �َشاأن  ال 

ب 
ِّ
ها لئال اأ�شب

ْ
لي

َ
 ع

ُ
ت

ْ
وارتكاب اخَلطاأ عادة داأب

ل 
َّ
اأَو يف   

ُ
ُكْنت

َ
و كان 

ُ
الرب ر 

َ
اْنَفج االأمل.  لَنْف�شي 

غم
َ
وت، وعلى الر

ْ
ر

َ
لة اىل ب

ْ
 بالِرح

ُ
َلم

ْ
�َشبابي اأح

ما  ِمن  مباأمٍن  ُكن 
َ
ي مَل  فيها  �س 

ْ
ي

َ
الع اأن  ِمن 

الَدهاليز   �شور 
ُ
ْقت

َ
ر

ْ
اأح ِمْنه.  الهروب   

ُ
ْلت

َ
حاو

يف  َغيييب 
ْ
اأر ومَل  حَلياتي  تيبة 

َ
الر والييَنييوافييذ 

مر. 
ُ
الع اأمييد  الإطالة  امُلْخَتربات  اإىل  الذهاب 

امَلْدفونة  االأوراق  الَقنابل  نييران  ت 
َ
م

َ
الَته

روا 
َ
ه

َ
�ش اأين  رف 

َ
ع اأحد  وال�شيوخ، وال  لل�شباب 

د َنهاية احَلريق. 
ْ
ع

َ
ب

عونة 
َ
ة درا�شية اأو م

َ
ْلُت على مْنح

َ
�ش

َ
َلو ُكْنُت َقد ح

يف  وال�رَضاب  االأكل  على  الأْنَفْقتها  الدولة،  ِمن 

داخن 
َ
ماد م

َ
غّطيه ر

ُ
ياتي ي

َ
َنبي. ما�شي ح

ْ
َلٍد اأج

َ
ب

وال  احُللم،  ليد 
َ

ج ييت  حَتْ َتبئة  ُمْ َتئزُّ  ييى 
ِّ
ييم

ُ
ح

َ
و

م ري�س ال�شموع بالفاأ�س.  اأه�شِّ اأن  كنني االآن 
ُ

مي

بي  حَلقا  ثال، 
ْ
التم �َشْكل  َلهما  �شه 

ْ
نقي

َ
و االأمل 

يو�شلني  مْفتاح   
ّ

اأي اإ�شاعة  على  اأْنييدم  ومَل 

اأْنَتحل االأْعذار للذين ماتوا  يادلة. َهل 
َ

اىل ال�ش

قبل  ِمن  تهم 
ْ
�شاَفح ر�شائلهم؟  على  اأِجب  ومَل 

الغيوم  ِت 
َّ
يير

َ
م اْنفعاالتهم.  َنف�س  يل  كيياَنييت 

َ
و

جَنوُت ِمن الَنوم 
َ
ُت على مراآة امَلر�س و

ْ
َتْلقي

ْ
فا�ش

َت�ْشفى.   
ْ
جوحة يف امُل�ش

ْ
على ار
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املييان،  ريت�شارد  ،اأمييثييال  �شرته  كتاب  بح�شب 

�رضع جيم�س جوي�س يف كتابة ال�شعر يف �شنوات 

تريا�شتا  مدينة  اإىل  انتقل  اأن  وبعد  ال�شباب. 

االإيطالية لين�شغل بكتابة اأثريه ال�شهرين"�شورة 

ينقطع  مل  و"اأولي�شي�س"،  �شبابه"،  يف  الفنان 

اأن  يف  يرغب  وكاأنه  ال�شعر  كتابة  عن  جوي�س 

ال�رضد،  وتعقيدات  النث،  عبء  نف�شه  عن  يخفف 

يف  حاله  كييان  وكييذا  الفنية.  التقنيات  وع�رض 

دونها  مالحظات  ويف  باري�س.  ،ويف  زيوريخ 

يقول:”  كتب   ،1903 ربيييييع  يف  بييارييي�ييس  يف 

وامللحمي،  الغنائي،  للفن،  �رضوط  ثالثة  هناك 

والدرامي. الفن الغنائي هو الذي يقدم الفنان من 

خالله ال�شورة العالقة الفورية مع نف�شه. والفن 

امللحمي هو الذي يقدم الفنان من خالله ال�شورة 

ومع  نف�شه  مييع  الو�شطية  العالقة  خييالل  ميين 

الذي يقدم  الفن  الدرامي فهو  الفن  اأما  االآخرين. 

مع  فورية  ال�شورة من خالله يف عالقة  الفنان 

ا الآخرين". وقد ا�شتعاد جوي�س هذه املالحظات 

من  الرابع  الف�شل  يف  اأر�شطو  من  امل�شتوحية 

"�شورة الفنان يف �شبابه"، ليجعل منها "نظرية 
جمالية". وقد اأ�شار بع�س النقاد اإىل اأن العملني 

االأولني جلوي�س،اأي جمموعته ال�شعرية"مو�شيقى 

الغرفة"، و"�شورة الفنان يف �شبابه"، تن�شجمان 

روايه"  تتوافق  حني  يف   ، الغنائية  الفرتة  مع 

اأولي�شي�س" مع الفرتة امللحمية. اأما عمله االأخر" 

يقظة فينبغن" فتعك�س الفرتة الدرامية. 

اأي�شا ،كان جيم�س جوي�س  وح�شب كتاب �شرته 

االإيطالية  اللغة  تعلم  ولعله  لل�شعر.  نهما  قارئا 

ليقراأ بها "الكوميديا االإلهية" يف ن�شها الأ�شلي 

وبني  ميلتون.  على  دانييتييي  يف�شل  كييان  الأنييه 

ترجمة  اإىل  جوي�س  �شعى  و1902،   190 عامي 

بول فرلني الذي كان يحفظ البع�س من اأ�شعاره 

اإعجابا كبرا  يبدي  اأنه كان  عن ظهر قلب. كما 

بال�شاعر االإيطايل دانيزيو. 

كان  ال�شعر  اأن  ترولييه،  بيار  الفرن�شي  ويقول 

نورا  لزوجته  الثابة" بالن�شبة ملن كتب  "القيمة 
يرف�س  فكري  اإن  يقول:”   1904 عام  بارناكل 

وامل�شيحية  احلييايل  االإجتماعي  النظام  جممل 

والطبقات  �ييشيية، 
ّ
املييكيير والف�شائل  والييعييائييليية، 

بيار  وي�شيف  الدينية".  والنظريات  االإجتماعية 

ترولييه اأن هدف جوي�س منذ البداية كان "دخول 

عامل االأدب من باب ال�شعر". 

تقدمي وترجمة: ح�سونة امل�سباحي *

جيم�س جوي�س 

�ساعــــــــراً 

*  كاتب ومترجم من تونس 



ق�سائد من "مو�سيقى الغرفة "

-1-

اأوتار يف االأر�س ويف ال�شماء 

تعزف حلنا لطيفا معا

اأوتار قرب النهر 

ع اأ�شجار ال�شف�شاف .
ّ
حيث تتجم

على طول املاء ُتْعَزُف املو�شيقى 

احلب يهيم على وجهه 

يف هذه االأماكن، 

اأزهار �شاحبة على معطفي،

اأوراق على �شعري. 

بهدوء َيْعزُف

وباجتاه املو�شيقى ينحني،

اأ�شابعه تتحرك يف كل مكان

على االآلة املو�شيقية.

-2-

الغ�شق االأرجوايّن 

يزرّق، يزرّق اأكث فاأكث،

 �شعاعا اأخ�رض باهتا
ُ
ُكب

ْ
اللمبة ت�ش

يف اأ�شجار ال�شارع.

البيانو القدمي يعزف حلنا 

هجا 
ْ
ب

ُ
بدبعا وبطيئا وم

ّ
َفر

ْ
نحنية على املالم�س امل�ش

ُ
م

هي متيل اإىل هذا اجلانب.

روح خجولة، عينان وقورتان يدان 

لهما رغبة االإ�رضار يف التيهان-

،
ُ
الغ�شق يتجّهم

اأزرق متلطا بنران االأورجواين 

-3-

يف �شاعة الليل حيث ي�شرتيح الكوُن، 

 ال�شماوات متوحدا بنف�شك،
ُ
اقب

َ
اأنت الذي ُتر

هل ت�شمع الريح،والزفرات املختلفة 

للقيثارات التي تعزف لكي يفتح احلب 

من النهار الطالع االأبواب امل�شيئة؟

وهل اأنت حني ينام الكون، 

الكائن الوحيد 

املنت�شب لكي ت�شمع القيثارات تعزف 

للحب وهو يتقدم اأو لذاك ال�شابق،

 التي جتيب من�شدة ال�شدى 
َ
والريح

 النهار بنوره؟
ّ
اإىل اأن ي�شع

ِاْعزيف اأيتها القيثارات املتخفية ، 

للحب، ال بد من ذلك،

ْلَتهب
ُ
هو الذي طريقه يف ال�شماء م

يف ال�شاعة التي فيها 

يختلط النور 

باملو�شيقى اللطيفة يف الهواء 
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هناك يف االأعايل 

ويف االأر�س البعيدة. 

-4-

حني تتقدم النجمة يف ال�شماء،

َتعّزية،
ُ
خجولة، طاهرة، ال م

َتمعي يف امل�شاء الذي ينو�س 
ْ
ا�ش

اإىل املغني وهو يف اأول طلعته..

الندى ُيَقّطُع اإيقاعا يف �شوته 

واإذا ما اأتى للغناء، فلكي يغني لك. 

ال حْتني جبينك احلامل

عندما يهبط الليل ويناديك، 

َغّن 
ُ
 م

ّ
ال تفكري: ولكن اأي

�ُس بقلبي باأغنيته؟
ّ
يتحر

كوين �شاعرة باأن�شودة العا�شق، 

فاأنا الذي اأغني يف هذه اللحظة. 

-5-

ني من النافذة 
َ
ِاْنح

يا �شاحبة اخل�شالت الذهبية، 

اأنت التي �شمعتك تن�شدين 

اأنغاما مرحة.

كنُت قد طويت �شفحات كتابي 

القراءة اأرهقتني، 

 
َ
وكنت اأراقب اللهب

ة اخل�شبية.
ّ
يرتاق�س على االأر�شي

اأهملت كتابي، 

تخّليُت عن عزلتي 

الأنني �شمعتك تغنني 

يف قلب الليل.

ومن دون اأن تكفي عن اإن�شاد

اأحلان مرحة، 

ِانحني من النافذة 

يا �شاحبة اخل�شالت الذهبية. 

-6-

حبي بالثوب الق�شر 

مي�شي خَلَل اأ�شجار التفاح،

الرك�س  يف  كثرا  ترغب  املرحة  الرياح  حيث 

مرفوقة.

هنا الرياح املرحة يف االأغ�شان 

تغازل اخلميلة، 

حبيبتي ببطء تنحني 

جتاه الظالل على احلقل.

عندما تكون ال�شماء من اخلزف 

 ، حبيبتي  تعيد  ت�شحك،  التي  االأر�يييس  على 

خفيفة، 

بيدها ثوبها. 

-7-

 و�شط الغابة اخل�رضاء
ّ
من الذي مير

نها الربيع كلها؟ 
ّ
وقد زي

من الذي مي�شي خَلل الغابة البهيجة 

ويجعلها اأكث بهجة؟ 

 حتت ال�شم�س
ُ

من الذي يجوب

طرقات خبرة بخطواته ال�رضيعة؟

من الذي مي�شي حتت ال�شم�س اللطيفة 

بخطواته الطاهرة ؟

الطرقات خَلَل الغابة كلها 

تلمع بنار هادئة ومذّهبة -

ملن حتت ال�شم�س 

نت الغابة باأف�شل زينة؟ 
ّ
تزي

اآه، حلبيبتي ال�شادقة النزيهة 

نت الغابة باأجمل زينة-
ّ
تزي
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حلبيبتي النزيهة ال�شادقة 

ال�شابة واجلميلة فعال. 

-8-

اأم�شي لتعلمي بكلمات لطيفة 

اأنني قادم اإىل �شيدتي، 

اأيتها الريح التي تغني دائما 

ق�شيدة عر�س بديعة.

ة، 
َ
اأ�رضعي على االأرا�شي امُلْعَتم

وهبي على البحر، 

ال البحار وال االأرا�شي با�شتطاعتها اأن 

ت�شلبني حبي الغايل.

واالآن اأيتها الريح، اإذا ما اأنت �شمحت،

اإم�شي لتعريف بنف�شك،

اأدخلي حديقتها ال�شغرة

وغني عند نافذتها.

غني: رياح االأعرا�س تهب، 

باحلب وها منت�شف النهار

وقريبا �شيكون حبيبك عندك 

م�رضعا �شيكون عندك. 

-9-

حمامتي، جميلتي،

ِانه�شي، اإنه�شي!

الندى �شقط 

على فمي وعلى عيني، انظري. 

الرياح املثقلة بالروائح تن�شج 

اأنغاما من الزفرات املتعبة:

اإنه�شي، اإنه�شي !

يا حمامتي، يا جميلتي!

اأنا اأنتظر عند �شجرة االأرز،

يا اأختي، يا قلبي، تعايل اإيّل.

حمامتي ذات النهد االأبي�س 

نهدي �شيكون و�شادتك.

الندى �شقط 

مثل احلجاب على راأ�شي، 

اآه يا جميلتي اآه يا حمامتي، 

اإنه�شي، اإنه�شي!

-10-

 من ف�شلك
ْ
اآه يا قلبي، ِا�شتمع

اإىل ق�شة العا�شق .

 الرجل 
ّ
 غم

ّ
اإن �رض

هو خيانة االأ�شدقاء. 

�شوف يدرك عندئذ 

فني
ّ
اأن اأ�شدقاءه كانوا مزي

واأنه ال يتبقى يف النهاية من الكلمات املع�شولة 

�شوى ركام من الرماد.

لكن هناك واحدة 

�شتذهب اإليه 

َغازلته.
ُ
ولن تفعل �شيئا �شوى م

�شي�شع يده حتت دائرة نهدها الناعم.

 
ّ
َق مرارة الغم

ّ
الذي تذو

عليه االآن اأن يهداأ وي�شرتيح. 

-11-

يف غابة ال�شنوبر املظلمة

 يا حبيبتي، 
ْ
لننم

يف الظّل العميق الن�رض

يف قلب النهار.

كم هو ناعم اأن ننام هناك، 

وكم ناعم اأن نار�س احلب،

هناك حيث غابة ال�شنوبر الف�شيحة 

وقد حتولت اإىل �شفينة �رضاعية.
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قبالتك الناعمة املتدفقة 

�شتكون اأكث حالوة 

ة 
ّ
حتت الزوبعة الطري

خل�شالت �شعرك.

هناك يف غابة ال�شنوبر، 

يف قلب النهار، 

تعايل معي االآن، 

يا حبيبتي احلنونة،

ِا�رضعي.

-12-

هو الذي مات جمده ومل يجد 

روحا تتوافق مع روحه،

بني االأعداء املزدرين، املغتاظني، 

هو  الذي يتعلق بالنبل القدمي، 

مكابرا ال يقا�شم ال حياته وال م�شره-

وال رفيق له �شوى حبيبته. 

-13-

كان ذلك قرب "دونيكارناي"

اإىل  �شجرة  من  تطر  اخلفافي�س  كانت  عندما 

�شجرة،

كنت وحبيبتي ن�شي.

ناعمة كانت كلماتها وهي تتحدث اإيّل.

على جانبينا كانت ريح ال�شيف 

مت�شي هام�شة- يا لفرحها-

لكن اأكث نعومة من َنَف�س ال�شيف 

كانت القبلة التي وهبتني اأياها.

-14-

طوال النهار، اأ�شمع خرير املياه 

وهي تتاأوه،

حزينا مثل الطائر البحري الذي مي�شي 

وحيدا 

م�شتمعا اإىل الرياح ت�رضخ باجتاه املياه 

ذات الن�شيد الرتيب. 

الرياح الرمادية، الرياح الباردة 

تع�شف ب�شدة 

 اأن اأم�شي، 
ّ
هناك حيث علي

اأ�شمع ال�شخب الذي حتدثه االأمواج 

يف االأ�شفل، بعيدة،

يف النهار، يف الليل، 

اأ�شمعها يف االأ�شفل، 

وهي تتدفق وتنح�رض .

-15-

ْقع،
ُّ

اأ�شمع هجمة جي�س على ال�ش

�شاعقة خيول تغو�س ، 

والزبد على قوائمها:

يف الماتها ال�شوداء، مكابرة، 

نحن نرى الفر�شان 

ما�شكني باالأعّنة بازدراء، وال�شياط يف الريح.

هم ي�رضخون يف الليل 

باأ�شمائهمن اأ�شماء املقاتلني:

اأئن يف نومي حينما اأ�شمع �شحكهم يدور.

�شعلة من نار تخرتق الليل وتبهر، 

وهم يطرقون القلب ، يطرقونه مثل �شندان.

وهم يرجون �شعورهم اخل�رضاء منت�رضين:

يخرجون من البحر وي�رضخون 

وهم يرك�شون على ال�شاطئ.

اأمل تكن اأبدا عاقال يا قلبي، لذا اأنت تياأ�س؟

حبيبتي،حبيبتي، حبيبتي،

 مل اأنت اهملتني؟  

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

186



 1 - رحمة

ال اأحتاج اأن اأن�شد الوقت

اأو اأ�شتحث النجوم اإىل قلبي

كي اأقول )اأحبك (

اأنت فرا�شة النهر

متتلكني اأجنحة كثرة

تهدهدين بها العامل

حانية اأنت 

كالكالم الذي يتوارى

 يف عيون االأطفال

كال�شوء ال�شاقط من رحمة اهلل

رحمة االأبد

عندما تغفر لنا خطايانا

كي ال ن�شحو على �رضبة االإثم

و نتال�شى يف الغياب

 2 - الر�سا�سة

عيوننا احلائرة

ال تزال ت�شف االأقا�شي

كي تعرف ال�شبب

ملاذا حتبني العدم

و تكرهني احلياة

اأيتها الر�شا�شة

الرغبات كثرة يف نواياك

ي�شدك الوقت ال�شاطع

ي�شدك ال�شيطان

ت�شمعني عن اخلرائب

 و العتمات التي حتا�رضنا

و ال تلتفتني

ماذا تريدين

الغربان �شباك الظالم املخيف
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و الذكريات

 منافذ العذاب يف املواقيت

واملو�شيقى و النجوم و نحن

اأول الهالكني 

اأدركت   -  3
اأدركت معنى امللح

هل تاأتني قبل الفجر

نقراأ ما تبقى من بحرات ال�شلوع

البحر للمنفى

و هذا الرمل ال يدري احلقيقة

حاويل التجريد

من ذات الغريب

ت�شكلي ع�شبا

�شاأمنحك الوجود

هناك فوق حدائقي

اأدركت

ئ الكلمات
ّ
كيف اأخب

يف عينيك

اأنت قدا�شة االأمطار

�شميني اإذا انك�رض احلديث

و اأغرق املجهول ذاكرتي 

لوركا   -  4
لو اأنك توقفت قليال

عن مراودة البحر

كنت اأدركت ما تخبئه االأيام

من جراح االأقا�شي

و مل تغرق يف العا�شفة

ل�شوء احلظ

كنت واحدا

من الذين اأ�رضفوا يف الظماأ

حممال مبا ال يح�شى

من خطايا العامل

و اأ�شئلة االأرواح الهادرة 

5 - مرمي 

اأحبك

قلبك املدى

و �شوتك التوهج و الرياح

تخرج الفرا�شات من لهاثك

كما تخرج االأنوار

من ال�شماوات العلى

اأين اأنت

النواحي ممتلئة بالزبد

و هذا الزمن املحيط

�شباب يف �شباب

اأين اأجدك

مل يتبق كثر من العمر

و خطاي

 تتعث بني اخلبايا

يتامى  -  6

ال يت�شع الوقت لهم

و ال الأطيارهم يف االأفق

حزانى

 تفي�س اأعينهم من الدمع

كلما تكاثرت 

يف اأحالمهم النجوم

اأو توهجت اأمام نوافذهم
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م�شاعل االأعياد

متوح�س  ذئب   -  7
منذ ليل غريب

و اأ�شفار بعيدة

يطاردنا هذا الذئب املتوح�س

خطوة تلو خطوة

و جمرة تلو جمرة

كاأننا ا�شتاأثرنا الأرواحنا

 الكواكب كلها

و مل نرتك للكائنات االأخرى

عدا رماد احللم

كاأنه ال يدرك اأروقة الليل

و ع�شاق االأقا�شي

و ال يرى الزمن

 املتعث يف خطواتنا

ال�سحراء  -  8
�رضوق الكائن الغريب

ال�شكينة العامرة بالهيام و احللم

الراحلون 

حني يتدثرون

ب�شيء ما يف الرباري

غناء اليمامات

و بهجة االأع�شاب ال�شغرة

البدو املرابطون

للريح و الرمال

ت�شمهم �رضارة الهجرات

والنور الذي يغمر خيامهم

حتى منتهى االآفاق

حب    -  9
اأحبك

اأع�شق �شوتك

ال اأ�شتطيع الو�شول

 اإىل �شارع ال�شوء وحدي

هنالك ريح

متر على الكلمات

و ثمة رمل يفر من العا�شفة 

- كاجناروا   10
اجلهات كلها

تتمدد يف اخلارج

و اخلطوات احلاملة 

ت�شتميلك اإليها

كاجنارو

اليمامة التي �شتوقظك 

من �رضود االأيام 

دع خمرها يتدفق اإليك 

و تنباأ بالروؤيا 

�شرتى اأ�شياء ال تراها 

اإال يف نيازك احللم

حرك ما تبقى من الريح 

يف الف�شاء

و ارحل اإليها

تلك االأر�س املالأى بالنبوءات 

تنتظرك.. 
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ت�رضيل يف �شبابه �شدفة

)1(
�شاف ال�شباب يف مقهى املعقدين

�شعور طويلة وحلى وكالم كثر

 على عملة معدنية  
لعب " الطرة كتبة")2(

من فئة 10 فلو�س، �شعر ال�شاي يف املقهى

وجودية اأم �رضيالية؟

جاءت " الكتبة " �رضيالية

هكذا  اأ�شهر  �رضياليته

�شار من املوؤمنني

مبرور ال�شهور ح�شنت �رضياليته

قراأ  اآيات من بروتون و�شحره ا�شم تري�شتيان تزارا

لكن موؤيد الراوي قال: تزارا لي�س �رضياليا

انه دادائي باأمتياز

فكاد يرتد

لكنه ن�شي يف خب�شة اأيامه

وخب�شة ال�شفر

�شنوات الال يقني.

ا�شم تزارا كان يطلقه حينما يحا�رض يف النقا�س

�رضيعا مثل زخة ر�شا�س

قبل اأن يكتب ق�شيدة

يتو�شاأ بالنبيذ وي�شلي  

قربة اإىل بروتون

�شالته باالإجنليزية طبعا

يتهجاها حرفا حرفا.

وم�شت ال�شنني،

 كما يف حكاية اأمي عن الزير �شامل.

ندمه الكبر: مل ير بروتون يف حياته

مل ي�رض  �شحابيا

وال �شار من التابعني

وال القراء

وال من رواة اأحاديثه.

يفخر مبا رواه له  جوفروا

اآخر ال�رضياليني

يف عنعنته  يتحم�س كما يروي فيلم وي�شرتن

لكنه يخطاأ غالبا يف التواريخ.

بعد 70 عاما اأخ�رض �شعره

ف�شار راأ�شه مثل تفاحة غر نا�شجة.

كاأنه اأ�شنة باأطراف حني  مي�شي على االأر�شفة

يتناثر من �شعره الكث فطر  وق�شور

وطحالب خ�رضاء

وخيوط من �شوف كنزته.

مي�شي، مداعبا اأنفه

يحك مابني فخذيه

جبار يا�سني *

املت�شريل

*  شاعر وكاتب من العراق 



يدور �شبابته يف اآذانه 

اأذنا بعد اأذن، 

دون اأن يطلب اأذنا من جلي�شه

لي�س يف بغداد

التي عرفته طفال  حافيا

بطاقية �شفراء من عالوي احللة

يحلم باأكل ال�شعر البنات

بل يف باري�س

حيث ق�شى بقية عمره

ينظر اىل �شعر البنات

على روؤو�س فتيات ال�شان جرمان

هولنديات ون�شاويات

واأحيانا

�شعوديات تربجن يف عطلة ال�شيف.

بعد 70 عاما ما زال خرافيا 

يحلم  بفر�شاة كبرة

ي�شبغ بها االأر�شفة بدهان اأخ�رض

كي ال تراه عني احل�شود

التي بها عود.

بال جنبية على خا�رضته

 بل بل�شان معقوف بني اأ�شنانه

يطر به كل �شديق قدمي طرتني

بال جدوى

ويحلم اأن يكون قا�شيا يف حمكمة

ي�شدر اأحكاما بال�شجن ملدى احلياة

على ال�شعراء واملرتجمني

فهو، على كل حال، �شد حكم االإعدام

تلك  ح�شنته الوحيدة

وح�شنته االأخرى

يقول �شاعر عراقي ثمانيني

طبخ الفا�شولياء واالأرز

لكن �شوء عورته

حديثه حني الطعام ب�شوت عال

حيث يتطاير االأرز على عني ال�شيف

على زاوية العني بال�شبط.

لكنه ي�شحك بغباء

حني يعنفه ال�شيف. 

ما زال رغم 70 عاما م�شت من حياته

ال يجيد التحية

ال العربية وال الفرن�شية

وال حتى االإجنليزية

لكنه يرتجم منهن واليهن 

معتمدا على القامو�س واآراء االأ�شدقاء.

يقول اأهال حتى يف ر�شائله

ال يعرف ال�شباح وال امل�شاء

وال ال�شالم عليكم

وال مرحبا

وبوجنو، يلفظها كاأنه يقطع عنق ع�شفور

اأهال، كاأنه يتقياأ

ويطاأطاأ راأ�شه مثل متهم باالغت�شاب

م�شكني

بعد 70 عاما

ما زال يعتقد اأن البول وقوفا

هو ال�رضيالية بعينها.

هوام�س:

االأدبيياء.  يرتاده  بغداد  و�شط  يف  مقهى  املعقدين،  مقهى   -  1
اأن�شار  ملتقى  كان  الأنييه  الت�شمية  بهده  ال�شتينات  منذ  ا�شتهر 

الفل�شفة الوجودية التي غزت العراق حينها.

وهي  املعدنية.  العملة  وجهي  على  حظ  لعبة  كتبة،  الطرة   -  2
للطغراء  حتريف  هي   فالطرة  الف�شحى.  العربية  من  جدا  قريبة 

والكتبة هو ما مكتوب على العملة.
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 هائلة
ٌ
يف املدينة �شو�شاء

واحت�شاد يعمي االأب�شار

الأنهم ين�شئون خط الرتامواي

على اآثار املوحدين

ولكن البحر ال يزال يف مكانه

وكذلك احلدائق العجيبة..

ال�شجيج يزداد

واملارة قانطون

والبار القريب

ة الزبناء
ّ
ي�شتكي من �شح

الذين اأبعدهم

عن كوؤو�شهم

عويل االآالت.

البحر بعيد وال �شاأن له باملو�شوع

وكذلك احلدائق العجيبة

ولكن النادل ال�شلحي

وحار�س ال�شيارات

متورطان حتى العظم

يف �شّق طريق الرتامواي.

مت�شي اخلطوط

را�شمة يف اأح�شاء املدينة

 لع�ساق الرتامواي

ح�سن بحراوي*

االأر�س االأخرية

من أعمال الفنان عيسى المفرجي - ُعمان

*  شاعر من المغرب 



نذوبا داكنة

من االإ�شمنت والفوالذ

واالأ�شجار التي جرى اقتالعها

مثل اأ�شنان منخورة

انتهت �شالحيتها

تنتحب على الر�شيف

حتت االأعني ال�شاخرة

للمارة امل�شتعجلني. 

رون
ّ
العمال امل�شم

عن �شواعد افرتا�شية

وقد ن�شوا ع�شالتهم يف ال�شحراء

ينثون عرقهم يف اخلنادق

مثل جنود مل يحاربوا مع حمو الزياين.

�شديقي الرتاموي 

ل قليال قرب باب ال�شفراء
ّ
مته

وال تغرت كثرا 

بالفوالذ امل�شتورد بالعملة ال�شعبة

الذي يحيط بخا�رضتك

هناك االأ�شوار التي �شيدها االأ�رضى

برتاتيل اإجنيلية

ور�شائل �شلطانية

هي التي �شتقود اإىل اجلنة. 

اأيها العابر بنعال من فوالذ

اأنظر حلظة 

لهذا البناء ال�شامخ

ده �شادتك املوحدون
ّ
الذي �شي

واعترب قليال

اأمام �شومعة ح�شان

واأقوا�س باب االأحد

وانظر بعني املحبة

لق�رض البحر

وق�شبة االأوداية

ثم اختل ركنا

يف حانة بيرتي

لتحت�شي كاأ�شك

ومت�شغ لقمتك

ومت�شي اإىل حال �شبيلك

مثل �شخو�س ثملني

يف رواية ملحمد زفزاف.
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َقٌة..
ِّ
ي اِعِر �شَ ُة ال�شَّ

َ ْ
ر

َ
ح

ُ
ب

اِقَها..
َ
م

ْ
ُه يِف اأَع

ُ
َقاِرب

يَك َلُه.. ذاُفُه اَل �رَضِ
ْ
جِم

 
ُ
اه

َ
وؤْي ُ

ر

ى !
َ
ر

َ
ُث اَل ي

ْ
ي

َ
اإِىَل ح

* * *

َ
ء

ْ
َدِتي، اَل �َشي

ِّ
ي

َ
، �ش

َ
ء

ْ
اَل �َشي

ُه،
ُ
ِميع

َ
اَت ج

َ
َفَقْط.. م

ُة
َ
 اْلُقْدر

َّ
 َلَدي

ْ
ت

َ
�ش

ْ
اأََنا َلي

َ
و

ِدي
ْ

ح
َ
�ِس و

ْ
ع ِل النَّ

ْ
م

َ
َلى ح

َ
ع

َكاِنِه !
ْ
ِة اأَر

َ
ع

َ
ب

ْ
ِمْن اأَر

* * *

َلُة َذاُتَها
ْ
اللَّي

يف

ِء َذاِتِه.
ْ
و ال�شَّ

يُق. َها ال�شِّ
ُّ
ِ اأَي

ْ
ر  اخْلَ

ُ
اح

َ
ب

َ
�ش

* * *

ِعيَدٌة
َ
 ب

ُ
اء

َ
م

َّ
ال�ش

 ِمْنَها.
ٌ
ِني َقِريب نَّ

اَل اأَ
ْ
َلو

لِكْن،

َلى
َ
 ع

ٌ
َلَنا ِلَقاء

�ِس !
ْ
ااْلأَر

* * *

 َغًدا؟!
ُ
ِطر َها ااْلآَن مُتْ نَّ

�ِس َكاأَ
ْ
 اأَم

ُ
ِطر َها مُتْ نَّ

َن اأَ
ْ
ي

َ
اأَاَل َتر

ٍة- ٍة َغاِم�شَ ْغِم �رُضُوِدي يِف ُبَحْرَ
َ
ْطِحي- ِبر

َ
َعُد �ش اأَ�شْ

َهٍة َنكَّ
ُ
اٍت م

َ
 ِبَقَطر

ُ
ر

َّ
لِّي اأََتَطه َ

ع

ىل
ْ
و ٍة اأُ

َ
َطر

َ
ِة م

َ
اِئح

َ
ُزوَفِة ر

ْ
ع

َ
َق م

ْ
 َفو

ُ
ُق�س

ْ
َفاأَر

َطٍر !
َ
ا ِمْن م

َ
م

َ
اٍب، و

َ
ا ِمْن ُتر

َ
ُه م نَّ

ْغِم اأَ
َ
ِبر

* * *

ْطٍء 
ُ
وَنُه ِبب

ُ
اِكم

َ
ر

ُ
 الَِّذي ي

ُ
ار

َ
اْلُغب

 ِمْنُه؛
ْ
ى َلُهم

َ
ْدو

َ
ِتِه اَل ج

َ
ار اِج َنظَّ

َ
َلى ُزج

َ
ع

اِخَنَتاْن،
َ
َنْفَخَتاِن �ش

اِرَدَتاْن،
َ
َتاِن ب

َ
ح

ْ
�ش

َ
َفم

 ُكلُّ الَِّذي َقْد كاْن...
َّ
ُثم

ا َكاْن !
َ
م

* * *

ْوِء َذاِتِه ِف ال�سَّ

ي�سة* حممد ِحلمي الرِّ

اللَّْيلَُة َذاُتَها 

*  شاعٌر وباحٌث ومترجٌم من ِفلسطين



ِديَدًة..
َ

ًة ج
َ
ار

َ
اأُْن�ِشُئ ِعم

ًة..
َ
ى َقِدمي

َ
 اأُْخر

ُ ِّ
م

َ
اأُر

َلِة..
َّ
ا يِف امُلَخي

َ
ُهم

َ ْ
 َغر

ُ
م

ُ
�ش

ْ
اأَر

ا، 
ًّ
اِري

َ
م

ْ
ا ِمع

ً
َهْنِد�ش

ُ
ُت م

ْ
َل�ش

! 
ٌ
اأََنا �َشاِعر

* * *

ِة الدَِّم-
َ
َكَزْهر

ُن َقْلِبي
ْ
ِقُف َلو

َ
ي

،
ُ
َده

ْ
ح

َ
و

ا،
ً
اِري

َ
ع

َ
و

َطِني !
َ
ا و

َ
اإِالَّ ِمْنَك ي

* * *

ٌد 
َ
يِل ي

اِبِعَها،
َ

ى اأَ�ش
َ
ى ِمْنَها �ِشو

َ
اَل اأَر

ًة 
َ َّ
رب

َ ُ
�ِشي حم مَتْ

َت حَتْ

ِن !
ْ
ي

َ
او ْ�شَ

ي
َ
 الب

َّ
َني

ْ
ي

َ
َفِة ع

ْ
�رُض

* * *

ْخِر،
َّ

ِل امَلاِء يِف ال�ش
ْ
اأُْت اإِىَل ِفع جَلَ

 اإِىَل َنْق�ِس ااْلإِْزِميِل-
َ

�س
ْ
َلي

َ
و

ا..  وِجُد َفنًّ
ُ
ا ي

َ
ِكاَلُهم

لِكْن؛

ا !
ً
ِجيج  �شَ

َ
�س

ْ
َلي

َ
اٌت، و

َ
نِّي اإِيَقاع َ

ْت ع
َ
َدر

َ
�ش

* * *

ْ
َطت

َ
ا�َشُة الَِّتي َهب

َ
اْلَفر

اِء ْ�شَ
ي
َ
ِة اْلب

َّ
ِقي

َ
ر

َ
َدِتي اْلو

ْ
ر

َ
َلى و

َ
ع

َها نَّ
 اأَ

َ
ر َل اأَْن َتَتَذكَّ

ْ
ْت َقب

َ
َطار

َها،
ْ
َلي

َ
 ِظلََّها ع

ْ
ت

َ
َن�ِشي

اَنُه !
َ
ُت اأَْلو

ْ
�ش

َّ
�ش

َ
َفَتح

* * *

ٌة..
َ
ِنح

ْ
َطِر اأَج

َ
 ِلْلم

ْ
ت

َ
�ش

ْ
َلي

ُة ُدوَنَها.
َ
م

ْ
ُطُلُه اْلَغي

ْ
َته

-
ُ
َده

ْ
ح

َ
اَن و

َ َ
ر  الطَّ

َ
لَّم َ

ِلَذا َتع

َّ
َني

ْ
ي

َ
َط�ِس ع

َ
 ع

َ
و

ْ
 َنح

ُ
َتِك َتِطر

َ
ام

َ
ِت�ش

ْ
اأَى اب

َ
ِحنَي ر

ٍة !
َ
ِنح

ْ
ج ِك ِبُدوِن اأَ

ْ
�ِس �َشَفَتي

ْ
ر

َ
ِمْن ع

* * *

َتَك؛
َّ
ي
ِّ
ر

ُ
َك ح

ُ
َنح

ْ
ُت اأَم

ْ
َل�ش

َك،
ْ
ي

َ
َناح

َ
اأَْنَت اأََخْذَتَها ِبج

َتِعي�ُس ِبَها-
َ
َك �ش نَّ

اإِالَّ اأَ

َدَك..
ْ

ح
َ
و

ا ِمنِّي !
ً
 ااْلأَْكَث �َشاِعر

ُّ
َها الدُّوِري

ُّ
اأَي

* * *

..
َ
اح

َ
ب

َّ
نٍّ َهَذا ال�ش ُ

�َشُة ب
ْ
ِدي َكم

َ
-: يِف ي

ُه،
َ
ع

َ
َها م

ُ
ب

َ
ِة الَِّتي اأَ�رْض

َ
و

ْ
اأَِثُق ِباْلَقه

ًدا !
َ
اَل اأَِثُق ِبِه اأَب

َ
و

يِل، وؤْ ُ
َلى �ش

َ
ا ع دًّ َ

ُتِني ر
ْ
ب

َ
اأَج

اِح !
َ
ب

ْ
ُل امِل�ش

ْ
�َس َذي

َ
ْقِد اْنَكم

َ
و

* * *

ِرَقُه- اِر اأَْن حَتْ مَلْ َتُكْن ِللنَّ

وِهَنا
ُ

ج
ُ
اآًة ِلو

ْ
 ِمر

ُ
َداء

ْ
و

َّ
ُتُه ال�ش

َ
�رَض

َ
 ب

ْ
َكاَنت

وِدَنا !
ُ

ج
ُ
ْن و

َ
َهُه ع

ْ
ج

َ
 و

َ
ِحنَي اأََدار

ِه يِف َفِمِه
ِّ
ِليِب اأُم

َ
ا�ُس ح

َ
ي
َ
َزْل ب

َ
هَذا الَِّذي مَلْ ي

ُلوِقَنا !
ُ

 يِف ح
ُ
ر

َّ
( امُلَخم

ُ
اَلم

َّ
 )ال�ش

ُ
َداه

ْ
ِطْفاًل اأَر

* * *

َن�ْشَتاُقِك...

ٍة َفاِتَنٍة،
َ

ي، ااْلآَن، َكَفِرح ِاْنَه�شِ
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. مَلِ
اِط ااْلأَ

َ
ْن �رضِ

َ
َتِفِعي ِبَقْلِبِك اْلِقْنِديِل ع

ْ
ار

َ
و

ُزوِل، ِة النُّ طَّ َ َ
ِذيَن ِباْنِتَظاِرِك يِف حم الَّ

ْقِفِك امَلْوُجوِع !
َ
َت �ش ِميَلُة الَِّتي اأَْبَقْيِت حَتْ َكاِئَناُتِك اجْلَ

* * *

ِن؛
ْ
ِحيَدي

َ
َزااَلِن و

َ
َداِن اَل ي

َ
ْقع

َ
م

ِئَلِتِه،
ْ
َفاِف اأَ�ش

َ
َطِني اْلَغاِرُق ِبج

َ
و

َفاِفِه-
َ

ِق ج
َ
ر

َ
 ِمْن ع

ُ
ب

ُّ
ب

َ
اأََنا الَِّذي اأََت�ش

َ
و

ِن
ْ
َدي

َ
ْقع َداِن مِلُ

َ
ْقع

َ
ِكاَلَنا م

ا !
َ
ِهم

ْ
َطي

ْ
َت اإِب ا حَتْ

َ
ْن �ِشيَقاِنِهم

َ
َثاِن ع

َ
ح

ْ
ب
َ
ي

* * *

ا�ُس-
َ
ي
َ
َهَذا اْلب

،
َ ْ
رب ْغِري احْلَ

ُ
َزاُل ي

َ
اَل ي

ة !
َ
اِعر ْغِوي ااْلأََنا ال�شَّ

ُ
ي

َ
و

وٍد
ُ
ٍت �رَض

ْ
م

َ
 ِب�ش

ُّ
ج �شِ

َ
ي

ة !
َ
اِطر َة ال�شَّ

َ
ْظر ِتَك هِذِه النَّ

ْ
ه

َ
ِلي

* * *

ِه؟
ْ
َني

ْ
ي

َ
ا�ِس ع

َ
ِ ِباإِْغم

ْ
ر  ِللطَّ

ُ ْ
ر �ْشِو�ُس الطَّ

َ
و

ُ
اَذا ي

َ
م

اِح، َثِقياَلِن؛
َ
ب

َّ
، يِف هَذا ال�ش

َ
اي

َ
َناح

َ
-: ج

ا،
ً
ار

َ
 ُغب

ُ
ِطر َها مُتْ اإِنَّ

ا
ً
ار

َ
 ِحو

ْ
اأَو

ا !
ًّ
ِطيِني

ْ
ا- ِفَل�ش

ًّ
ِطيِني

ْ
ِفَل�ش

* * *

ي 
َ
ر

ْ
م

ُ
اِق ع

َ
ر

ْ
اَقُط ِمْن اأَو

َّ
�ش

َ
ا ي

َ
 م

ُ
اأُمَلِلم

ِحيِل اِتي النَّ
َ
ي

َ
اِج ح

َ
َلى �ِشي

َ
ع

ًة
َّ
ٍر �َشِقي

ْ
دُِّلَها ِقاَلَدَة �ِشع َ

اأُج

�َشِهيِقي
َ
نْيَ ِجيِدِك و َ

 ب
ُ
ح

َ
ج

ْ
َتَتاأَر

 ِبُدويِن !
ُ
َده

ْ
ح

َ
 و

ُ
ح

ْ
ب

ُّ
 ال�ش

َ
�س َتَنفَّ

َ
َل اأَْن ي

ْ
َقب

* * *

ِل..
َّ
ُن امَلَطِر ااْلأَو

ْ
ُنَها َلو

ْ
ي

َ
ع

ِة..
َ
اِني �ِس الثَّ

ْ
م ُة ال�شَّ

َّ
ُتَها اأَ�ِشع

ْ
�رَض

َ
ب

َطِر: َخفِّْف ُهُطوَلَك،
َ
اَل اأَُقوُل ِلْلم

َتِك.
َّ
ي اأَ�ِشع �ِس: اأَْكِثِ

ْ
م اَل ِلل�شَّ

َ
و

يَدٍة َت�ِشيُل ِمْن َفِم �ِشْعِري ! َتِزَجاِن ُلَعاَب َق�شِ اللَّْوَناِن مَيْ

* * *

ٌة..
َ
ِنح

ْ
َطِر اأَج

َ
 ِلْلم

ْ
ت

َ
�ش

ْ
َلي

ُة ُدوَنَها.
َ
م

ْ
ِطُلُه اْلَغي

ْ
ُته

-
ُ
َده

ْ
ح

َ
اَن و

َ َ
ر  الطَّ

َ
لَّم َ

ِلَذا َتع

ِني
ْ
ي

َ
َط�ِس ع

َ
 ع

َ
و

ْ
 َنح

ُ
َتِك َتِطر

َ
ام

َ
ِت�ش

ْ
اأَى اب

َ
ِحنَي ر

ٍة !
َ
ِنح

ْ
ج ِك ِبُدوِن اأَ

ْ
�ِس �َشَفَتي

ْ
ر

َ
ِمْن ع

* * *

ِه؛
ْ
َداَقي

ْ
َلى ِم�ش

َ
اِبي ع

َ
اأُْغِلُق ب

وُق ِلَنْف�ِشي
ُ
ر

َ
ا ي

َ
اِرِج م ا يِف اخْلَ

َ
م

ِب َطِر اهلِل امُلْغرَتِ
َ
ى م

َ
�ِشو

 َناِفَذِتي
َ
اج

َ
ُل ُزج

ِّ
َقب

ُ
ي

�ِشي !
ْ
 �َشم

ْ
ِب�َشَفَتي

* * *

ٍة؛
َ
اع

َ
َذاَت �ش

ِدي،
َ
ْقع

َ
ُك م

ُ
ْتر اأَ

َ
�ش

وَيَبْقَى قَ�ِشيدِي.

َف.. فَّ َ
َطِني امُلج

َ
 و

َ ْ
ا ِحرب

َ
ي

..
َ
ب طَّ

َ
َقُه امُلر

َ
ر

َ
ا و

َ
ي

ِعيَد !
َ
ا َن�ِشيَد اأَْن�َشاِدي اْلب

َ
ي
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�لغارق  �لتي يجد عاملنا  �لفو�سى  يف جمابهة 

حكمة  للعيان  تظهر  �لنخاع  حد  ماديته  يف 

�الإن�سانية  يف  يطفئ  جار  كنبع  �حلمر  �لهنود 

ظماأها �إىل �لروحانية �الأبدية.

تهزمهم  �أن  قبل  تكلمو�  �لذي  �ل�سعوب  ه��وؤالء 

نهائيا جحافل �لغرب �لتي غزت �أر�سهم وتخمد 

�ل�ساجة  كلماتهم  للإن�سانية  تركو�  �أ�سو�تهم 

�ل�سماء  نحو  يرفعو�  مل  فهم  مربكة،  بروحانية 

ولكنهم  عظيمة  كاتدر�ئيات  بنو�  وال  �أهر�مات 

مع ذلك �أوجدو� الأنف�سهم مكانا يف �لكون د�خل 

طبيعة يحرتمونها ويع�سقونها.

ليعي�سو�  �لرثو�ت  تكدي�س  عن  يبحثو�  مل  �إنهم 

روحا  الأنف�سهم  �أوج��دو�  ولكنهم  �لعي�س  رغد 

باالندماج  عاملهم  مع  تام  تناغم  يف  تعي�س 

مبعرفة  �أو  و�لرب�ري  �لغابات  عامل  يف  بحكمة 

�رش�رة �ملقد�س يف كل جزء من �أجز�ء �حلياة. 

هي ذي �أ�ّس فل�سفتهم يف �حلياة و�لوجود.

وهو ما دفعنا �إىل ترجمة هذه �لن�سو�س �ملليئة 

عمن  يبحثون  رجال  باأ�سو�ت  �ل�ساجة  باالأمل 

يفهم �رشختهم يف عامل  �أب�سم �أبكم.

) مي�سال بيكمال (.

تيكوم�ساح / ال�سهاب الثاقب

زعيم قبيلة ال�شاوين ) 1768/ 1813(

l ق�سيد للحياة واملوت 

ع�س حياتك ب�شكل ال يجعل للخوف من املوت 

مكانا يف قلبك.

ال ت�شجر االآخرين بذم معتقداتهم

من اأمريكا ال�سمالية

جمعها وترجمها اإىل الفرن�سية : مي�سال بيكمال

ترجمها اإىل العربية : اإبراهيم درغوثي *

ن�شو�س للهنود احلمر

*  كاتب ومترجم من تونس 

تيكومساح / الشهاب الثاقب



احرتم اآراء غرك

وافر�س عليهم اأن يحرتموك.

اع�شق حياتك

اجعلها اأ�شهى حياة

حاول اأن يكون لك عمرا مديدا

اجعله يف خدمة االآخرين.

جهز اأغنية نبيلة ليوم رحيلك للعامل االآخر

اجعل عالمة �شالم على قرب �شديقك

اأو حتى على قرب رجل غريب 

�شادف اأن اأخذه املوت بعيدا عن اأهله.

عرب عن احرتامك للجميع

دون اأن تركع الأحد.

عندما ت�شتفيق يف ال�شباح

قّدم ال�شكر ل�شوء النهار

تك
ّ
لعمرك ولقو

قّدم ال�شكر

ملا وّفرته لك الطبيعة من غذاء

وحلياتك ال�شعيدة

اإذا مل جتد �شببا لذلك

فاعلم اأن اخلطاأ يعود اإليك وحدك.

ال ت�شخر من �شيء،

ال ت�شخر من اأحد،

ال�شخرية حتول احلكيم اإىل جمنون.

عندما يحني اأجلك

ال تكن كمن يخاف املوت

فيبكي وي�شلي من اأجل اأيام اأخرى.

عندما يحني اأجلك

غّن اأنا�شيدك الوطنية

ومت كبطل عائد اإىل بيته.

كراوفوت ) ايزابو موك�سيكا ( 

1890  /1821
) �يز�بو موك�سيكا/ �ساق �لغر�ب (

l ما احلياة؟

اإنها تاألق يراعة يف ظالم الليل.

اإنها زفر جامو�س يف ال�شتاء.

اإنها ظل �شغر يرك�س فوق االأع�شاب،

ثم ي�شيع عند غروب ال�شم�س.

l  l  l

�سييتل :

 1866 / 1786 

زعيم قبائل �لدو�مي�س

l �سالة الإيروكوا

ت�شعنا  التي  االأر�ييس  اأمنا  اإىل  ال�شكر  نقدم 

دائما يف ح�شنا الدافئ.
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كراوفوت ) ايزابو موكسيكا ( 



نقدم ال�شكر اإىل االأنهار واجلداول التي ت�شقينا 

من مائها.

تعطينا  التي  النباتات  كل  اإىل  ال�شكر  نقدم 

اأدوية �شد االأمرا�س.

الفا�شوليا  واأخواتها  الذرة  اإىل  ال�شكر  نقدم 

والكو�شا التي نحيا بف�شلها.

التي  االأ�شجار  واإىل  ال�شياج  اإىل  ال�شكر  نقدم 

تطعمنا من ثمارها.

نقدم ال�شكر اإىل الريح الذي يحرك اجلو ويطرد 

االأمرا�س من جوارنا.

اإىل القمر والنجوم التي تنر لنا  نقدم ال�شكر 

ال�شبيل بعد غياب ال�شم�س.

الذي  هي-نو  االأعلى  جدنا  اإىل  ال�شكر  نقدم 

واالأفاعي  ال�شاحرات  �رض  من  �شغاره  حمى 

ورزقنا من اأمطاره.

نقدم ال�شكر اإىل ال�شم�س التي تنظر اإىل االأر�س 

بعني املح�شنة.

العظيمة  اليييروح  اإىل  ال�شكر  نييقييدم  واأخيييرا 

�شيء  كل  يف  تتحكم  التي  ال�شماحة  �شاحبة 

الإ�شعاد اأبنائها.

اأخالقنا تختلف عن اأخالقكم.

 طرق مدنكم توؤذي اأعني الرجل االأحمر، رمبا 

الأنه متوح�س وال يفهمكم ؟؟

ال يوجد مكان مريح يف مدن الرجل االأبي�س.

يف  الوريقات  هم�س  ل�شماع  عندكم  مكان  ال 

ف�شل الربيع .

اأجنحة  حلفيف  لالإن�شات  لديكم  وقييت  وال 

احل�رضات.

هل الأنني متوح�س ال اأفهم ح�شارتكم؟؟

اأح�س اأن ال�شجيج يف مدنكم يبعث بال�شباب 

الأذيّن. فما فائدة احلياة اإذا ما كان يف مقدور 

و�شخب  البومة  ل�رضخة  ي�شتمع  اأن  االإن�شان 

ال�شفادع حول برك املاء يف الليل؟؟

اأنا رجل اأحمر وفهمي قا�رض.

هم�س  اإىل  اال�شتماع  يحبذ  االأحمر  الهندي 

منت�شف  مطر  بقطرات  املغ�شولة  الييرييياح 

وهي  ال�شنديان  بييروائييح  املعطرة  النهار، 

تنطلق ك�شهم فوق مياه البحرات. 

الأن  االأحمر  الرجل  عند  ثمني  العليل  الهواء 

احليوان  َف�س:  النَّ نْف�س  تتقا�شم  الكائنات  كل 

واالإن�شان وال�شجر كلها تتقا�شم نف�س الّنَف�س. 

l �سالة الأوجيبوا

اأيتها الروح العظيمة التي اأ�شمع �شوتها عند 

االأ�شياء،  احلياة يف كل  لتبعثي  الريح  هبوب 

ا�شمعيني.

اأنا   : اأطفالك  من  كواحد  نحوك  اأتقدم  اأنا  ها 

حكمتك  اإىل  حاجة  يف  ال�شغر  ال�شعيف، 

وقوتك.

واجعليني  اجلمال  طريق  عيني  اأمام  افتحي 

باالأحمر  امللون  ال�شم�س  غييروب  دائما  اأرى 

واالأرجواين.
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التي خلقتها  االأ�شياء  اإىل احرتام  األهمي يدي 

واأذين اإىل �شماع �شوتك.

ل�شعبك  علمته  مييا  الأفييهييم  حكيما  اجعليني 

والأ�شتوعب الدرو�س التي خباأتها يف كل ورقة من 

اأوراق ال�شجر وعلى كل �شخرة من �شخور اجلبال.

ال  واحلكمة،  القوة  تعطيني  اأن  منك  اأطلب 

الأكون االأعلى بني اإخوتي ولكن حتى اأ�شتطيع 

جماهدة األد اأعدائي: نف�شي االأمارة بال�شوء.

 ، دائما   ، نحوك  التقدم  على  قادرا  اجعليني 

بيدين نظيفتني وبنظرة خالية من الدن�س.

حتى اإذا ما انطفاأت حياتي كما تنطفئ ال�شم�س 

عند غروبها ت�شلك روحي بدون خجل.

l  l  l

l اأورجيييزا  

كاتب معا�رش من �لهنود �حلمر

1939 /1858
معروف حتت ��سم:�سارل �لك�سندر �ي�ستمان

ن�رشت كتاباته حتت عنو�ن: روح �لهندي

l ال�سمت:

ال�شمت هو التوازن التام بني اجل�شد والروح، 

فالرجل الذي يحافظ على �شالمته يبقى دائما 

م�شكونا بال�شمت، ال يبدي حراكا اأمام زوابع 

ال  ال�شجرة،  على  تتحرك  ورقيية  ال  االأقيييدار- 

جتاعيد على وجه البحرة املتالألئة- هو ذا 

يف نظر احلكيم االأمي املوقف االأمثل وامل�شار 

االأف�شل جتاه احلياة.

لو �شاأله اأحدكم: 

- ما ال�شمت؟

�شيجيبه:

- ال�شمت املقد�س هو �شوته!

واإذا قلتم له:

- ما هي ثمار ال�شمت؟

ف�شيقول:

- اأن متتلك نف�شك،

االآخيير يف �شرب  قييادرا على حتمل  اأن تكون   

جميل

واأن حترتم اجلميع.

ال�شرب هو حجر الزاوية يف �شخ�شية االإن�شان.

l طفل:

عندما كنت طفال ،

 كنت اأعرف كيف اأعطي،

ولكنني ن�شيت هذه النعمة 

منذ اأ�شبحت متح�رضا .

كنت اأعي�س حياة طبيعية.

اأما االآن فقد �شارت حياتي ا�شطناعية.

كل حجارة كان لها قيمة يف نظري

كل �شجرة تنمو كنت اأحرتمها.

اأما االآن فاأنا اأ�شجد مع الرجل االأبي�س

اأمام لوحة  نقدر قيمتها بالدوالر. 
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” �ل�سورة �لفوتوغر�فية ال ت�ستعيد �ملا�سي وال تخلده، 
و�ّمى،  ز�ل  ما  ��ستعادة  يف  ميثل  ال   

ّ
علي وقعها  �إّن 

و�إمنا يف �ل�سهادة على �أّن ما �أر�ه قد مّت وح�سل ”

 روالن بارت – �لعلبة �مل�سيئة.

l �سورة جماعية

 كل عاٍم يلتقطون �شورًة جماعية

طيلة خم�شة ع�رض عامًا

كل عام يقراأون حكاياتهم جمدداً

بني الفرِح واحلزِن والعمر 

والتحوالت وال�شمنة

واحل�شور والغياب..

كل عام يقفون اأمام هذه ال�شرة الذاتية

يالحظون تغر املاركات يف اأحدهم

واأثر االأخبار ال�شيا�شية يف اآخر

واأعرا�س احلمل، ونتائج دوري كرة القدم

واأولئك الذين مل يظهروا يف ال�شور احلديثة

الذين رحلوا وبقيت اأمكنتهم

مثل اهتزاز يف يد امل�شور

كل عام دون احلاجة اإىل كثر من الكالم.

l �سورة جدي

تقول اأمي: ي�شبه فالنًا من ناحية االأنف

فالنًا من ناحية الطول

فالنًا يف �شحنة الروح

 ر�شمه
ُ
-وهذا اأمر ي�شعب

�شوى بحركة العينني

وهما حتاوالن �شنع �شعور ما-

مل يت�شن يل م�شاهدتُه

كنت ال اأزال طفاًل  

كانت احلكايات جتيء به 

تن�شج تفا�شيلها �شورته..

�شوته يف العر�شة

ورائحة االأرياف يف ثيابه

بعد �شنوات حني عثنا 

على �شورة نادرة له

كان حدثًا مهمًا للعائلة

تناقلنا ال�شورة

حتى الذين كانت رغبتهم اأقل

وكانوا ي�شعرون بالالجدوى

وجدوها فر�شة اأن 

ي�شاهدوا الرجل اخليايل الذي 

طاملا �شمعوا عنه..

واأخذنا ن�شتعيد الق�ش�س من جديد

نحلل زوايا ال�شورة

نتوقع التاريخ واملنا�شبة

من طريقة لب�س املعطف على الثوب

 حممد خ�سر*

حتمي�س

*  شاعر من  السعودية



وا�شتواء العقال على "ال�شماغ" 

بينما يحدق فينا من بعيد

بثبات وحياد

ويوخز الذاكرة طوياًل.

l �سورة جان كوكتو

 ينظر اإىل املراآة بعد كل ق�شيدة

ت يف العمر واملعنى..
ّ

ليالحظ االأ�شياء التي تغر

اأن  من  التاأكد  يريد  كمن  طوياًل  عينيه  يزم 

ال�رضاب.. �رضاب 

وكما يف فلمه )اجلميلة والوح�س(

يتاأكد اأنه ذلك املبعث..

الذي بالكاد يجد م�شاحة

للتفكر يف ان�شجام القمي�س مع البنطلون

.. 
ُ
ح �شعره

ّ
بالكاد ي�رض

 الرياح وطريقة النوم
َ
يرتكُه ح�شب

واحلبكة يف االأحالم املخيفة ..

ولزمن طويل ظلَّ يعتقد اأنه ال ميكن لكوكتو

قراءة �شيء اأكث من ق�شائدِه يف املراآة ..

هذا  احلزينة:  ق�شيدته  يردد  لزمن طويٍل ظل 

اأنا بال رتو�س ..

اعوجاج هنا وهناك، ال متاثل يف ثنائيات الوجه

لزمن طويل قبل اأن جتيئ ماري

حتدق فيه ل�شاعات ..تر�شمُه ..تلتقُط ال�شورة

تكت�شُف الزاوية املثلى ..

واحلاجبان  ..الرمو�س  ال�شواد  احلالك  ال�شعر 

اللذان يعمالن كظل على عينني حاملتني

حتى مع رباط عنق الفرا�شة

قة الق�شرة
ّ
اأو ال�شرتة ال�شي

كان جمياًل،

جان كوكتو اأمام نف�شه الأول مرة.

l ال�سورة ال�سرخة

 يف عام ١٩١٤

تقف امييلني اأمام الق�رض..

تتقدم خطوة خطوة

كما يفعل العبو ال�شطرجن بالبيادق

والأنه اإىل ذلك التاريخ

مل يكن هنالك من ي�رضخ بهذا ال�شكل

كانت الده�شة والهتافات واالأ�شئلة تعلو

خطوة.. خطوة

حتى و�شلت متامًا بني اأيدي اجلنود

والأنهم مل يكونوا يعرفون متامًا

ما الذي قد ت�شفر عنه اخلطوة التالية

حملوها بعيداً

طارت العري�شة من بني يديها عاليًا

طارت منها الكلمات وا�شتقرت يف االأ�شجار

والقلوب واالأغاين

طارت ال�رضخات..

رددت الن�شاء ا�شمها واالأطفال والرجال الذين 

طاملا وقفوا على احلياد

معنى  يفهمون  يكونوا  مل  الذين  اأولئك  حتى 

حمدداً حلق الت�شويت

حتى اجلندي الذي كان يحملها بعيداً

يف ال�شورة

كان ي�رضخ يف اأحالمه .. امييلني .. امييلني
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ن�س: 

وماذا قبُل 

اذا بعُد 
َ
وم

عْد
َ
عِد الب

َ
وب

يْط
ُ

 وحيًدا كاإبرٍة يف حم
ُ
ح الليُل يرتنَّ

 
َ
 ال �َشيء

ُ
الَنهار

َها 
ُ
�شاِمر

ُ
تمِة كي ي

ُ
�ِشوى انتظاٍر للع

بحروفِه امُل�شَتغرقِة يف اللعناْت

قَط يف الَغاباْت
َ
وُد �ش

ْ
ندوقِه االأ�ش �شِ

 
ْ
يحمُل اأ�رضاره وُلغَة الَغيب

 عنُه 
ٌ
حدَّثه �َشيٌخ �رضير

ُ
�شده

َ
 ج

ُ
غادر

ُ
قلُه اأن ي

َ
وٍم كاَد ع

َ
يف ي

ورَة اجِلْن
ُ

ليِه �ش
َ
بعَدّ اأن قراأ ع

ا�شنْي 
َ
ورَة ي

ُ
وامُلعوذاِت و�ش

ْد 
َ
ندوقَك االأ�شو

ُ
ن �ش

َ
قاَل: ابحْث ع

 
ْ
اِء النار

َ
قُه مب

ُ
احر

ْ
قبَل اأن تبَتُلعَك �َشوارُع االأ�شَفلِت الالِهبِة والقار

ونْة
ُ
لع

َ
 للَغرِق يف ِفنجاِن َقهوٍة م

َ
ب او تاأهَّ

 
ْ
 �شفٌن حمرتقٌة وِدوار

ُ
الَقادم

ْ
ار

َ
واأنَت ِبال زاٍد وال اأ�ْشج

ا 
ً
ائدَك غريب

َ
او ُكن َكق�ش

.
ْ
ال اآذاَن لَها وال َفٍم وال َدار

l  l  l

ِب 
ِّ
اأما اآَن للمتغر

ْل 
َّ

امُل�شَطلي باحَلرِف اأن يرتج

 
ٌ
طب

َ
اَد ُهناَك ح

َ
ا ع

َ
فم

عبداحلميدالقائد * 

متاهة الروح

من أعمال الفنانة أسماء آل كليب

*  شاعر من البحرين



نَّام جمٍل ُ
كِفي لفرٍح ياأٍتي على �ش

َ
ي

ال ِمطرقٌة 

ال ِمنجْل

ا
ًّ
روحِك ملي

ُ
فال َتَتمعَن يف ج

 االأْنذاْل
ُ
ْتَها اأ�شماء

َ
ارى ابتلع

َ
ح

َ
َفهي �ش

 ْ فاهبْط اإىل َنف�شَك ال تتعثَّ

عْث 
َ
تب

َ
ا ال ي

ً
اأتيَت ُهنا كوكب

 َطاِلعَك 
ْ
ا َخانت

ً
او جُنوم

َتوارْت َخلَف ال�ِشيقاِن امُلتالألئِة 

 
ْ
ر

َ
�شج

َ
وِح وال ي

ُ
ت�شلًل يف الر

َ
َك�رضاٍب ي

امُل 
َ
بٌث هذا الع

َ
ع

عَنى
َ
ِبال م

ْ
�شَكر

َ
 على َكتِفَك ي

ٌ
وهم

l  l  l

 
ْ
�شاء

َ
ُل كَل م

ْ
 اللي

ُ
ع ت�شكَّ

َ
ي

يبحُث عن الَغريِب امُلوغِل يف االأمْل

 
ْ
اء طِلُقها يف الَف�شَ

ُ
المه وهو ي

ْ
مفتقدا اأح

وؤى وَقلمًا
ُ
ا ور

ً
ُل حرب

َّ
يتحو

حت�شُن امَلَقاِهي 
َ
اَد ي

َ
َفما ع

 عن َنف�ِشها 
َ
راوُد الُنجوم

ُ
ال ي

 
ْ

اب
َ
 اأبعَد من َدعواتِه التي ال ُت�شَتج

ُ
ال يحلم

ا�شتحاَل َكومٍة من رماٍد وَخيباْت 

اْت 
َ
كاأنَّ �َشيًئا يف َداخلِه م

وما زاَل هناَك يف َزاويِة الَنوِم 

 وعوَد الليِل الَكثرْة
ُ
ينتظر

 ي�شبُه اأحالمه الُطفولية امُلثرْة 
َ
باأن الَقادم

l  l  l

 
ْ
�شٌد اأتعبه الغيم

َ
ج

 وامَلتاهاْت
ُ
 مفقودٌة الَتعاريج

ٌ
 روح

ُ
ه

ُّ
جتر

 
ْ
فر

َ
قيبَة �ش

َ
�شٌد كح

َ
ج

جوِه 
ُ
ثقلٌة بالو

ُ
م

 
ْ
باأحالٍم َتناثرْت يف الِريح

ا
َ
وؤي

ُ
هوِة اخُليوِل امُلفرطِة يف الر

َ
من �ش

ا 
َ
يف دَهاليِز َهذي االأر�ِس الَهاربِة من الُدني

اإىل اأيَن االآَن اإىل اأيْن 

تقاطعٌة 
ُ
الطرقاُت َكلماٌت م

 واقفٌة هناَك 
ُ
وتلك الَغيداء

اءاْت
َ
ا واإغو

ً
 �رِضاج

َ
ت�شعُل الف�شاء

زاَن �ُشموْع 
ْ

تعيُد َت�شكيَل االأح

قِت الفائِت ا�رضعُة وُقلوْع 
َ
هل للو

ي  حِر امَلا�شِ
َ
تعيُد اإليه ُزرقُة الب

وؤبوؤ 
ُ
 من الب

َ
هج

َ
 الو

ُ
ا�شفٌة َتقتلع

َ
 ع

ُ
اأو القادم

ى 
َ
 اأُخر

َ
كاٌن خَلناجر

َ
اَد يف قلبك م

َ
ما ع

رى لُدموْع
َ

نِي جم
َ
وال يف الع

l  l  l

وماَذا بعْد

عُد بعَد الَقبِل
َ
هل الب

عْد
َ
اأم الَقبُل بعَد الب

ى
َ
امَل�شافاُت تتلوى ُت�شبح اأفع

ا 
ً
اجلباُل/الكهوُف/املغاراُت تتحول كوابي�ش

 
ُ
 َهواء َتتطاير

َ
 كي�س

ُ
ت�شبح

مثَل منطاٍد وهمٍي

ال �َشيء قبُل 

وال �َشيء بعْد

والعامل لي�س �شوى َق�شيدٍة دراميٍة

 للروؤَّيا حْد ..
ُ
َت�شع
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- 1 -
رية الرائي يف اقتنا�س طرائد الق�شيدة

ُ
احلافة ح

ِني بقيلولة الظهرة
ْ
ع

َ
امَلعنى م

ب الن�س
ُ

يف ج

والزرقة ِكتاب مفتوح على حنني االأبدية

- 2 -
احلافة ُحزن زرقاء اليمامة على �شيخوخة الب�رض

الب�شرة فانو�س القلب الإ�شاءة العتمة

والظل هوية الغريب يف حتديد بو�شلة احلظ

- 3 -
احلافة ِحيلة املكان يف تروي�س املخيلة

بكاأ�س �شاي منعنع

ونظرة ُتهيج �شفر الروح لالأندل�س

زرياب يبتهج بنغمة تنام بني وترين

وت�شكن غيمة الغواية

- 4 -
احلافة حرارة البيا�س يف اعتقال حد�س ال�شاعر

جُل تاريخ ميالد �شعب
َ
والغجرية ُتع

يقتات من ذكريات ذاكرة

مفتوحة على جنون االألق امل�شتهى

- 5 -
احلافة ح�شان يعتذر لدم احلروب القدمية

حيث اجلندي يجني �شلة عنب الفوز

من خيمة معلقة بني برج القلب

و�شهوة انت�شار الوطن

- 6 -
احلافة حكاية بحار عذبته فينو�س

بخيانة املواعيد امُلرتبة مع �شلطة ال�شك

احُلب �شكاية العليل ملعذبته االأنيقة

- 7 -
جة العارف ملكيدة العراف

ُ
احلافة ح

عب الرنج�شية
ُ
الغزوة طريقة االنت�شار على ر

واالأمكنة �شيدة اخلطوات لطرية

غر حمطته
ُ
َفٍر ال ي

َ
يف اجتاه �ش

- 8 -
ُد ال�شمت لنحلة ُتغازل

َ
�ش

َ
احلافة ح

نعناع البداية

ال�شاي ِو�َشاية ِطفلة باأختها

ِنكاية بُخوخة �شقطت من جيب النادل

- 9 - 

 عا�شقة الأ�شهر اخل�شارة 
ُ

اب
َ
احلافة ِح�ش

امُلوزعة بني اأرق الن�شيان

وفنجان القهوة البارد على طاولة الندم.

�إىل طنجة

 اأحمد الدمناتي*

مقهى احلافة

* شاعر وناقد من المغرب
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1
ال �شيء غرك

ينتهي باالنت�شار على

الفجيعة

اآخر الذكرى

والأنك القروي توؤمن

بال�شحابة يف الظهرة

وحدك املن�شق

عن طني القيامة

ربع قرن اأنت متالأ

�شاعة الهرب القدمي

ون�شف هذي االأر�س اأنت

وما تبقى منك

خامتة اجلفاف من 

الغياب

مدينة اأخرى لتعلنك

اخلطيئة

وجه قدي�س

ينام على اجرتار 

االأمنيات

ملن �شتاأخذ ما تبقى

منك

مل تلد ال�شحابة نف�شها

لت�شر عا�شقها

الوحيد

ومل تكن للجدول اجلبلي

ماأواه االأخر

لتحب�س العط�س 

املخباأ يف الوعول

ن�شيت نف�شك مرة

اأخرى

وكونت الرحيل

من انتقام احلانيات

على الغبار

فعد �رضيعا

فالرياح ت�شق وجهتها

من اجلدب

انتهاءا بال�شفوح

2
بك ي�شتجيب

اهلل للمعنى وميطر

رق�شة ال�شلوات 

يف عني الغريب

ال �شد للموتى �شوى

املوتى

وال تهب امل�شيئة

اآخر الذكرى ارتعا�س

الغيم يف رحم 

اجلفاف

حممود حمد* 

ن�شو�س �شعرية .. 

*  شاعر من ُعمان



هنا مو�شيقى االأنبياء

واأغنيات ال�شاخطني على

الر�شاالت القدمية

من �شيدرك اأنك االأوىل

وموتك ما تبقى 

من حطام عبادة االأ�شنام

ال يعني انتهاء

ال�شوت خامتة الو�شول

اإىل احلياة

اأنا احلياة كما اأ�شاء

وما ي�شاء اهلل

اأن اأ�شغي اإىل وجعي

واأخرج من تفا�شيلي

انت�شارا 

ي�شبه املعنى 

االأخر

اأتنكرين ت�شبثي باملاء

ال عط�شي �شيكفي

اأن اأزاحم خوفك الغيبي

يف احللم البعيد

وال النهاية ما �شيوقفني

الأ�رضب من غبار

االأمنيات

اأنا احلياة مبا جتردين

احلقيقة

قد تركت �شالبة اخلوف

املعلق يف الظالل

3
�شاأزيح اأ�شيائي

القدمية

رمبا اأنهي امتثايل

للجفاف

االآن تزدحم احلكايات ال�رضيعة

قد اأغني مرة اأخرى

اأغاين الراحلني اإىل 

اجلداول

ل�شت اأدري 

من يكون االآخر املنحاز

نحوي ؟

قال عني : اأنني م�شتق

من خويف عليي

الأنها تركت اأ�شابعها

تخرب�س يف احلنني اإىل

ارتعا�س اليا�شمني

تكونت من اأب�شط االأ�شياء

حويل

وحدها تكفي لتعرب

يف فراغي 

حينما اأنقاد للمعنى اأ�شابعها

الأرك�س تابعا للم�شتحيل

اأمامها

الزلت من خويف عليها

اأجمع الكلمات يف اأهدابها

الأعيد خارطة ال�شماء

اإىل الطفولة

كي ترتب ما تبقى 

من حطام م�شاعري

وتعيدين لالكتفاء بقبلة 

منها الأعرف ما اأكون

4
هل تعلمني باأنني

اأم�شي اإليك وال اأرد 
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تبعث الزمن احرتاقا 

يف الغياب

اأحتاج األف مدينة

الأعود باملعنى املجازي

للوطن

ال �شيء ين�شيني

احلنني اإليك اأكث من

اأ�شابعك ال�رضيدة

يف دمي

لوين افرتا�شي

فهل اأحتاج للما�شي

واأ�شبح عاريا 

من اآخر الكلمات

يف اأفق ينام على يدي

اأنا اأول االألوان

يف عينيك عا�شقتي

احرتافا باملجاز

تالوة اأخرى واأغنية 

ت�رض على اخلطيئة

طفلة من عامل �رضدي

اأ�شبه بالنبوءات القدمية

حلقي حويل

الأعلن للنهاية اأنني 

�شاأمد من هذا اجلنون

بداية اأخرى

واأن�شى من تكون بعيدة

عني 

واأقرب 

للرتاب

5
ما زلت اأبحث

عن معنى احت�شار الوقت

منك�رضا على االأ�شياء

بني اأ�شابعي

يختار من ظل القبور

حكاية 

ميتد منها للطريق اإىل

ال�رضاب

كاأن اأ�شيائي القدمية تكتفي

بال�شد منها

تكتفي بت�شاقط

ال�شاعات يف الوجع

امل�شال عل الر�شيف العابر

ال�شيفي

اأقرب حلظة تخبو املدينة

حولها

ما املعنى بهذا الوقت ؟

ما املعنى بعمر هارب

من �شطوة امراأة

تعيد املوت ممتلئا بلون

حدائق االأحالم

لون الوقت يف املراآة

لون اخلوف يف عني 

الغريب

هناك �شيء غائب يف االنتظار

اأمام اأ�رضحة الدقائق

اأغنيات ال�شك يف املعنى

ال�شئيل
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حني هربت ال�شبية

من بيتها

وجدت الطريق

ول�شان الليل

حلافًا

وحني �شاألناها

االإ�شرتاحة

راق لها املقام.

حتلم بباري�س

ولي�س بيدها هوية

واأوراق نقدية

كانت تطوي الليل

كل�س يعرب

زنقة ازكزا

نحو حمطة

قطار اأكدال

نرج�شة بي�شاء

يف �شخمة الليل.

اأين تذهبني

وهذا الليل حيوان

ين�شد اأغنية

يفرت�س زهرة .

قالت: قدماي طويلة

ويّل اأن األعب

بهما اأمكنة ورجال

حياتي جائعة

لهواء وهوى

باب يفتح

نحو املجهول

ما اأملكه

رغبة حلم

يف العي�س

لكن ، النبيذ

الذي اْفرَت�َس / يّل

رغبة ما اأمتنى

�شاأقلع معكم

فوق ر�شيف االأحذية هذا

والدخان »الُكتامي«

يكمل بقية اللوحة .

ْ
َكت

َ
�ش

ْ
وحني ام

بالفرح

اْلتمع الطريق

يف ذهنها كلمات

»ل�شت نادمة على �شيء«

مل نكن

نتبني املعنى

كاأنها تلوج

قمراً

يف فمها .

 طالب املعمري 

»ل�شُت نادمة على �شيء«
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اإىل رولن، م�سافر الأبدية.   

1
 
ّ
ا قليل �ستمر

ّ
 اأن اأ�سرب؟ عم

ّ
   كم من وقت اإ�سايف علي

اأ�ستطيع بكل ب�ساطة   ا�ستقبايل. ل 
ّ
�ساعتان كي يتم

طواعية  تخّليُت  ق��د  م��ادم��ت  وال��ذه��اب  النهو�ض 

قدمي  فيها  و�سعت  التي  اللحظة  منذ  اإرادت��ي.  عن 

وحياتي  ومزاجي،  وقتي،  ف��اإن  العمارة،  هذه  يف 

اأي  يعد  مل  العام.  الكاتب  بنزوة  متعلقة  اأ�سبحت 

اأغادر  اأن  املتنامية يف  لرغبتي  اأ�ست�سلم  جمال لأن 

قاعة النتظار هذه يف ق�رص الوزارات حني متكنت 

.
ُّ
و

ُ
م

ُ
ظوة اأن ي�ستقبلني �س

ُ
اأخرياً من نيل ح

اأنا م�ستعجلة  للعودة اإىل بيتي. قبل اأن اأغادر بيتي 

يكتبها  ك��ان  التي  امل��ذك��رات  على  ع��رت  بقليل، 

لعلبة  امل��زدوج  القلب  يف  خمتبئة  كانت  دان��ي��ال. 

على  جثمُت  مكتبه.  دولب  فوق  مو�سوعة  مغطاة 

عن  بحثًا  الأث��اث  رفوف  يف  اأعيث  وب��داأت  كر�سي، 

مفتاح �سائع حني �سقطت العلبة على قدمي، كا�سفة 

ان  اأم�سكت املذكرات للحظة بني يدي، دون  ها. 
ّ
�رص

 
ٌ

اأفهم �سيئًا. لقد اأخافتني قليال، مثلما يفعل خمتل�ض

 ب�سكل غريزي لأرى ما اإذا كان اأحد ما 
ُّ
بنهدي. التفت

الأوراق  اإبهامي  براأ�ض  ت�سّفحت  وب�رصعة  يراقبني. 

املليئة بكتابة دانيال الوجيزة. مل ميالأ منها اإل ما 

اأكتوبر  يقرب الع�رصين. تعود مالحظاته الأوىل اإىل 

املا�سي. ت�سعة اأ�سهر م�ست واأنا ل اأعلم �سيئًا. 

ك الهواء 
ّ
 رغم مروحة التهوية التي حتر

ٌّ
    اجلو حار

يف ال�سقف. كل موظفي الوزارة تقريبًا غادروا. بداأت 

كاتبة الكاتب العام ت�ستعدُّ بدورها للمغادرة. نظرت 

الكاتبة،  اآلتها  تغّطي  وهي  غام�سة  بطريقة  اإيل 

�ساأقابل  وباأنني  الغ�سب،  يتمّلكني  األ  يل  وقالت 

الكاتب العام. يوجد دانيال يف ال�سجن منذ �سهرين 

وين�سي�سال�ض لمي وهوبريت  بال�سبط.  واحد  ويوم 

اأندري، زمياله يف اجلريدة، وهما اأي�سًا ع�سوان يف 

احتاد ال�سيوعيني الهايتيني، مت اعتقالهما يف نف�ض 

اليوم الذي اعُتقل فيه. مي�سيل-اأجن لوفيفري، الكاتب 

العام للحزب، مّت الت�ستُّ عليه. لن تكون هناك ق�سية، 

�رصاحه  طلق 
ُ
�سي دانيال  اعتقال.  ول  حماكمة،  ول 

داخل  خ 
ُّ
والتف�س التعذيب  من  فتة  بعد  عدم 

ُ
�سي اأو 

ال�سجن. ويف احلالة الثانية، لن اأ�سهد يوم موته ول 

قذف بج�سده. لي�ض للعدالة 
ُ
يف اأي حفرة جماعية �سي

وقت متنحه لل�سيوعيني املرتبكني داخل نظرياتهم 

ة 
ّ
ومواجهاتهم ال�سلمية. اإنهم عبارة عن ح�رصات �سار

 
)1(

الكاموكان الآخرون،  �سحقها.  الديكتاتورية  على 

لـ كيتلي مار�س

ترجمة: حممود عبد الغني * *

**  شاعر ومترجم من المغرب * فصول من رواية  

ن�صو�ص

»ف�شول متوح�شة« * 



اأو  احل�سود  قّطعتهم  بدون رحمة،  ، مّتت مطاردتهم 

�رصبون بال�سيف...
ُ
اأُعدموا يف ال�ساحات العمومية. ي

جثتهم الوارمة تبقى اأحيانًا عّدة اأيام فري�سة للذباب 

وللف�سوليني املنده�سني واملرعوبني. لكن على الأقل 

قام لهم احلداد. الأكر ق�سوة هو عدم التاأّكد من 
ُ
�سي

املوت، النتظار، مثل جرح ل يلتئم ويقتل احلياة، 

اأن  الأ�رص والأ�سدقاء يعتقدون  قطرة بقطرة. بع�ض 

دانيال كان خمطئًا يف ا�ستفزاز احلكومة يف مقالته 

املطلق  والزدراء  الد�ستور  خرق  فيها  يف�سح  التي 

اأفكار  ن�رص  على  اأي�سًا  يلومونه  املواطنني.  بحقوق 

�سيوعية خطرية. رمبا هو على حق. لكن اليوم، لي�ض 

الأب��واب،  جميع  اأطرق  اأن  يجب  للتفكري.  الوقت  يل 

واأقرع جميع الأجرا�ض، واأبتلع كربيائي وخويف من 

اأجل التما�ض اإطالق �رصاحه. من اأجل طلب حتريره، 

املعجزة  تلك  تكون  واأحيانًا  طفليه.  اإىل  واإرجاعه 

اأربع  اأنها ل ًت�سّدق. �ساأنتظر �ساعتني،  ممكنة، رغم 

�ساعات اأي�سًا اإن لزم الأمر.

ل  اإن��ه  يل  قيل  دانيال.  عن  اأخبار  اأي  اأملك  ل       

اأحد يحمل فتات  اأي  زال على قيد احلياة. امل�سدر، 

قريبي  اأن  معرفة  هو  امل�سدر،  اأمل.  بريق  اأو  خرب، 

امل�سجون يف "فورت-دميان�ض" قد جنح يف ت�رصيب 

 
ّ
مر الناجني،  بع�ض  اأ�سماء  عليها  اخلارج  اإىل  ورقة 

اأ�سبوع على ذلك. امل�سدر، هو ب�ستاين ال�سجن، قريب 

زوج خادمتي، الذي قال اإن دانيال يقيم يف اجلناح 

�ستة  فيها  ينام  زنزانة  داخل  البناية،  من  الأمي��ن 

رجال بالتناوب على ال�رصير الوحيد املوجود هناك. 

وؤّدى عنها باملال اأو بالأرق.
ُ
كل معلومة ي

2
اأح�س�ست  اإىل مكتبه.  العام بنف�سه  الكاتب  اأدخلني    

خم�ض  تنق�ض  اأنها  �سّك  ل  ال��ب��اب.  من  ب��ال��ربودة 

النتظار.  قاعة  يف  املوجودة  احلرارة  عن  درجات 

الأثاث  د؟ 
ّ
املتجم اجلو  هذا  يف  العي�ض  ميكن  كيف 

وازن ومهيب. اخل�سب يف كل مكان، �سخم ومعتم. 

من  دائرة  يلقي  النيون  م�سباح  متقن.  نظام  ي�سود 

الكاتب  يُد  املكتب.  من  زاوية  على  ال�ساطع  ال�سوء 

الروح.  من  خالية  وقب�سته  وجاّفة،  مثلجة  العام 

وربطة  اأبي�ض  وقمي�سًا  غامقة،  زرقاء  بذلة  يرتدي 

املتو�سط،  من  قليال  اأكرب  تافه.  لبا�ض  حمراء.  عنق 

و�سط  يف  وجهه.  حتجب  الغامقة  ال�سوداء  ب�رصته 

م�ستديرتان  عينان  القول.  اأ�ستطيع  الأربعينات، 

خلف نظارات �سميكة، �سفتان منتفختان، اأنف قوي 

عينني  زوج  انهما  لو  كما  اإليك  تنظران  بثقبتني 

فارغتني. �سعره ال�سبيه بال�سوف وخطه ال�سيب من 

ال�سدغني. وجه خاِل من كل جمال، ول يك�سف عن 

. بدانة خفيفة تظهر حتت �ستته. فجاأة �سعرت 
ّ
اأي �رص

بحاجة ملحة للتبول، ب�سبب الربد بدون �سك. الكاتبة 

النتظار  قاعة  املوجود يف  املرحا�ض  باب  اأغلقت 

قبل اأن تذهب، اأم�سكت نف�سي منذ فتة لباأ�ض بها.

"اجل�سي...، �سيدة لوروا.
- �سكراً...، �سعادتك."

العام  الكاتب  اإيل  يتوجه  اأن  اأنتظر  حلظة.  م��رت 

خفية  اإيل  ينظر  م�ستعجل.  غري  اأنه  يبدو  بالكالم. 

�سبحًا،  راأى  اأنه  لو  كما  براأ�سه  غريبة  بحركة  وقام 

لكنه اعتدل ب�رصعة. ظننت بعد ذلك اأنني راأيت رجفة 

على �سفتيه حني ابت�سم. واأنا جال�سة على موؤخرتي، 

اأ�سبح ال�سغط على مثانتي اأكر اإيالمًا. اعتدلت كي 

يتّكز وزن ج�سمي اأكر على فخذي.       " اأنا...لقد 

مت ا�ستدعائي على وجه ال�ستعجال من طرف رئي�ض 

اجلمهورية..."             

     تكّلم اأخرياً بنربة من يريد احلديث عما يجري. اأظن 

�ساعات  الأربع  اعتذار عن  املعلومة هي مبثابة  اأن 

النتظار.  غرفة  يف  ق�سيتها  التي  دقائق  وع�رص 

املق�سود  الن��ت��ظ��ار  ف��ذل��ك  مغّفلة.  ل�ست  لكنني 

جعلني  لقد  ال�سيناريو.  بو�سوح  يحّدد  واملح�سوب 

تدمرين.  اأو  تنقذين  اأن  ميكن  ف�سلطته  رحمته.  حتت 

اأنا يف اأ�سواأ و�سع ميكن اأن يوجد فيه اأي مواطن يف 

البالد. يف مواجهة الغ�سب ال�رصعي لل�سلطة املطلقة 

اجلارية"،  ل"الثورة  امل�ساد  التيار  امل�ستَفزَّة"، 
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ق�سية.  عن  يدافعون  الذين  اخلونة  مع�سكر  داخ��ل 

الدولة. من  باب مفتوح مبا�رصة وراء كر�سي كاتب 

ال��وزارات  ق�رص  من  ويخرج  يدخل  تاأكيد  بكل  هنا 

اأن تراه جماعة احليوانات التي تنتظره طوال  دون 

�سك  ل  ي�ساري  الذي على  الباب  اأمام مكتبه.  اليوم 

كرا�سًا  الدولة  كاتب  �سحب  باملرحا�ض.  اأنه خا�ض 

اأن  دون  يراقبني  ك��ان  مكتبه.  اأدراج  من  وقلمًا 

يجعلني اأ�سعر باأنه كان ينظر اإيل. لعبت نف�ض اللعبة.

هنا،  ا�ستقبالك  على  وافقت  "همممممم...لقد      

�سيدتي، بعد تدخل �سديقي الدكتور ك�سافيي." توقف 

لالأمرا�ض  ممتاز  طبيب  "اإنه  حلظة.  الدولة  كاتب 

الباطنية، الدكتور ك�سافيي، لقد كلمني بكل ثقة. اإنه 

حياتي.  اأنقذ  كثرياً...لقد  كثرياً،  له   مدين  اأنا  رجل 

عادة ل اأتلقى هذا النوع من...التظلمات. لكن، ب�سكل 

ا�ستثنائي...ما هو ا�سم ون�سب...زوجك؟"

  تغريت نربته. ما ي�سبه املودة يف �سوته اأ�سابني 

اأن يجد طريقًا بقوة ويخرج من  بالرعب.اأراد قلبي 

ثدري.

"لوروا...دانييل، قلت بنف�ض واحد.
- ال�سن؟

- ت�سع وثالثون �سنة.

-املهنة؟

- اأ�ستاذ الفل�سفة، والقانون...والتاريخ.

يرفع  وهو  الدولة  كاتب  �ساألني  اأي�سًا؟"  وم��اذا   -

اأحد حاجبيه. اأ�سبح �سوته قويًا. للمرة الأوىل منذ 

دخويل اإىل القاعة، بداأ يدّقق يف نظرتي. 

    �ساورين ال�سك يف خا�سية كاتب الدولة يف تغيري 

مو�سوع احلديث والنربة بطريقة حمرية. مثل عّداء 

تقنية  تاأكيد  بكل  وه��ي  متعرجة.  بطريقة  ينتقل 

لال�ستجواب اأ�سبحت طبيعة ثانية. يف احلقيقة، هو 

والداه، و�سعيته  �سّنه،  دانيال.  �سيء عن  يعرف كل 

املالية، حما�رصاته يف اجلامعة، مقالته ال�سحفية 

تاريخ عيد  ب�رصته،  لون  فيها احلكومة،  ينتقد  التي 

اأن  هو  عمله  �سيء.   كل  اأبنائنا،  اأ�سماء  زواجنا، 

يعرف كل �سيء عن كل من يحمل ا�سم دانيال الذين 

عيدهم 
ُ
ي واأن  ال�سلطة،  اآلة  الرمل يف  ي�سعون حبات 

مت.
ّ

اإىل ال�س

     "�سحايف...اأ�سفت ب�سوت �سعيف.

 -  UCH.فارغة مبالمح  الدولة،  كاتب  اأ�ساف   

"ال�ساهد" والعدد  املعار�سة  رئي�ض حترير �سحيفة 

الثاين من

�سعرت بعذاب موجة من الأمل اأ�سفل �سدري. مل تعد 

اأجروؤ  مل  لكنني  اأكر.  ال�سمود  على  قادرة  مثانتي 

على اأن اأطلب من كاتب الدولة ال�سماح يل با�ستعمال 

مرحا�سه اخلا�ض. مل اأجروؤ على تذكريه باأنني اأملك 

�سك  بدون  و�سله  لقد  وثغراً.  بوليًا،  وجهازاً  ج�سداً، 

�سوت تدفق البول. ل اأريده اأن يتخيلني داخل القاعة 

املجاورة. ه�ّسة وعارية. وظيفتي الأنثوية هذه بدت 

عفًا، وتهديداً جل�سدي اخلا�ض.  يل يف هذه اللحظة �سُ

ق 
ّ
تعر املقابلة.  هذه  اإىل  وحدي  اآتي  األ   

ّ
علي كان 

الدكتور  لقد طلب مني  املكيف.  الهواء  جبيني رغم 

ك�سافيي األ يكون برفقتي اأحٌد واأن اأترك الأمر �رصاً 

ال�سيا�سيني  باملعتقلني  يتعلق  ما  كل  ا�ستطعت.  ما 

عالج باأق�سى ال�رصية.
ُ
يجب اأن ي

"منذ متى...اختفى زوجك؟
- منذ �سهرين ويوم واحد."

كاتب  يعرفه  ل  �سيء  اإ�سافة  اأردت  اأنني  غري    

ثالثة  اأخ��ذه  بل  يختف،  مل  دانييل  اأن  وهو  الدولة، 

واأنهم  الليل،  حلول  مع  البيت  اإىل  عاد  حني  رجال 

كانوا داخل �سيارتنا التي مل يتم العثور عليها بعد. 

يفتح  مل  لكن  حدث  ما  راأوا  �سهوداً  هناك  اأن  ل�سك 

اأي حتقيق ول اأحد قّدم �سهادته. و�سع كاتب الدولة 

د. فقدت مقولة 
ّ
القلم، ا�ستند على م�سند مقعده وتنه

الزمن. لقد حّل الليل يف اخلارج ل حمالة. الأطفال 

ينتظرونني. منذ اإيقاف دانييل وهم يتعلمون احلزن، 

ويكربون قبل اأوانهم. وحده الدكتور ك�سافيي يعرف 

تتاأمل  حو�سي  ع�سالت  ال�ساعة.  هذه  يف  اأوجد  اأين 

طريق  عن  يبحث  الذي  املاء  لأمنع  اأ�سّدهم  طاملا 
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للخروج من ج�سدي.

اأين يوجد الآن زوجك، �سيدتي؟" "هل تعلمني 
اأ�سبح �سوت كاتب الدولة هادئًا وخطرياً.

"ل...�سعادتك.
- اأنت تكذبني، �سيدتي." ابت�سم كاتب الدولة فتمّدد 

اأنفه حتى كان يلم�ض �سفته العليا. اأظهر يل اأ�سنانه 

الطويلة، املنتظمة وذات البيا�ض النا�سع. ابت�سامة 

الوجه  هذا  على  اجلمال  من  قليال  اأ�سافت  مفت�سة 

اجَلحود.

اكُت�سفت  طفلة  كاأين  اأ�سعر  ب�رصعة.  يخفق  قلبي      

وهي ترتكب جرمية كذب وا�سحة. ما العمل؟ يجب 

اأن اأعتف له باحلقيقة. مبا اأنني ل اأملك مالذاً اآخر.

يف  ثقتي  اأ���س��ع  اأن  ميكن  ل  لأن��ن��ي  ذل��ك...ذل��ك   "
الإ�ساعة، �سعادتك.

- وماذا تقول الإ�ساعة، �سيدتي؟

ب�"فور- يوجد  زوج��ي  دان��ي��ي��ل...اإن  اإن  تقول   -

دميان�ض".

الدولة  كاتب  قذف  ب�"فور-دميان�ض"...طبعًا"،   -

"الإ�ساعة  �سيئًا.  ل 
ّ
�سج ثم  طويلة.  زفرة  يف  اجلملة 

يف بلدنا، كما ترين، �سيدتي، هي �سالح ذو حّدين، 

امل��ال.  تكّلفك  وت�سجنك.  رك 
ّ
حت��ر يرحم.  ل  �سالح 

ميكنها اأن جتعلك �سعيدًة لكن لي�ض لوقت طويل اأبداً. 

اأ�سبحت  بيتك؟"  عنوان  هو  ما  ه�ّسًا.  كائنًا  جتعلك 

نربته حمايدة من جديد.

"دي �سيغال"...  " 16، �سارع 
- هل جئت على منت �سيارة؟

- ل...جئت يف �سيارة اأجرة...ل زلنا نعرف ل نعرف 

اأين توجد �سيارة زوجي...

وهو  ال��دول��ة  كاتب  قاطعني  طيب...فهمت..."   -

منزعج.

حتت  مثبت   
ٍّ
زر على  �سغط  م��ب��ا���رصة،  بحركة    

اأعماق  اأمامه فتّدد �سوت جر�ض يف  الطاولة التي 

وراء  الذي  الباب  انفتح  دقائق  ب�سع  بعد  ال��وزارة. 

الكر�سي فظهر رجل �ساب، �سخم ور�سيق، له �سحنة 

حمراء،جاهٌل بعينني �سيقتني ب�سكل غريب. يرتدي 

جلدي  غمد  داخل  م�سد�سًا  ويحمل  ني 
ّ
بُكم قمي�سًا 

اإيل خل�سة  اليمنى. اقتب، نظر  مثبت يف خا�رصته 

ثم وقف �سامتًا جنب كاتب الدولة. 

 - جو�سلني، ا�سطحب ال�سيدة لوروا اإىل بيتها. 16، 

�سارع "دي �سيغال".

- حا�رص، �سعادتك.

كاتب  يل  قال  بالإ�ساعات...،  تهتمي  ل  �سيدتي،   -

الدولة كطريقة للوداع.

- �سكراً، �سعادتك."

  ترّددت يف الوقوف. افت�ست اأن اللقاء انتهى، مل 

ي�ستمر �سوى ع�رصات الدقائق بعد اأربع �ساعات من 

جال�سًا،  الدولة  كاتب  بقي  �ساقة.  اللحظة  النتظار. 

نحو  جو�سلني  توجه  �سديد.  تعب  عليه  ظهر  فجاأة 

ال�سري  اأحاول  واأنا  باب اخلروج من املكتب وتبعته 

الدولة  كاتب  نظرات  ا�ستطعت.  ما  طبيعي  ب�سكل 

يف  �ساقي.  موؤخرتي،  كتفي،  عظام  عنقي،  األهبت 

اخلارج قليل من املارة على جنبات �سارع "�سان- 

"اأونتريمون"،  �سارع  فيى  الأ�سفل،  يف  اأونوري". 

و�سع بائعو الأكالت ب�سطاتهم امل�ساءة مب�سابيح 

على  الوطني،  للق�رص  الغربية  الواجهة  الكريوزين. 

بعد خم�سني متاً، تلمع بقوة وجمموعة من اجلنود 

ينتقلون من مركز اإىل اآخر. خلفي، جمموعة "ثكنات 

عمق  فوق  الهول  اأبو  مثل  تبدو  املظلمة  دي�سالني" 

الظل. هناك الكثري من املعتقلني داخل هذه البناية، 

ال�سميكة يعاين ويحت�رص الكثري  فبني هذه اجلدران 

�سوداء  طويلة  �سيارة  �سعدت  والن�ساء.  الرجال  من 

مركونة اأمام الوزارة، فتح يل املدعو جو�سلني اأحد 

الأبواب اخللفية. �سبح ل اأعرف من اأين جاء جل�ض يف 

الكر�سي الأمامي، جنب ال�سائق. من الق�رص الوزاري 

اأع��اين  دقيقة.  ع�رصين  الرحلة  دام��ت  بيتي،  اإىل 

احلفر.  اإحدى  من  ال�سيارة  مرت  كلما  �سديداً  عذابًا 

املم�سى.  على  اأ�سري  يتكنا  اأن  هو  اأكر  اأخافه  وما 

حركة ال�سري متناثرة على �سارع جون براون. اأخرياً 
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الراكب  الباب،  يل  ليفتح  جو�سلني  ل 
ّ

ترج و�سلنا. 

�سكر.  ابت�سامة  ر�سمت  الأم��ر.  من  ر 
ّ
يتذم مل  الآخ��ر 

غبار  غيمة   فاأثارت  كالإع�سار  ال�سيارة  انطلقت 

اأن الكاتب الدولة مل  اأدركت يف تلك اللحظة  كثيفة. 

يقطع باأي وعد، ومل مل يعطني اأي موعد، وباأنني ل 

اأما موقفه معي  دنيال.  �سيء عن م�سري  اأي  اأعرف 

لكنني  حمايداً  جعله  ح�سوري  رمبا  ين. 
ّ

يحري فلم 

�ض يف بع�ض نظراته. متّلكني 
ّ

فوجئت بومي�ض متوح

 باأن �سيئًا غريبًا يخنق بلعومي، فلم اأ�ستطع 
ٌ

اإح�سا�ض

البتالع. امتّد الأمل من اأ�سفل بطني اإىل ركبتي، ف�سّل 

لو  كما  �ساأجثو  هل  قليال.  ن�سفي  لويت  حركتي، 

الر�سيف كما يفعل بائعات اخل�رص  اأتبول على  اأين 

املتجولت؟ مل اأر اأحداً. البيت �سامت. ت�سود العتمة 

ال�سيوف تلمع هالة �سوء  الآن. خلف �ستائر غرفة 

قنديل الكريوزين. كل �سيء �سامت، ال�سباب الدافئ 

مع هزمي 
ُ

يف امل�ساء ي�سحب العطر العنيد "اإيلنغ"2. �س

وتنّف�ست  عيني  اأغم�ست  �ستمطر.  رمبا  بعيد،  رعد 

بعمق. لي�ض �سوى ليل اآخر يف "بور- اأو-بران�ض"3، 

مثل  الكريكيت  ح�رصات  �رصير  من  تهتّز  الأغ�سان 

ينر  ال�سيف  اأو-بران�ض".  "بور-  يف  الليايل  كل 

نف�سًا ربيعيًا �ساخنًا. �سيدخل دانيال بعد قليل، تفوح 

منه رائحة الطبا�سري وال�سجائر. اأتخيل راأ�سي ماري 

يتظاهر  نيكول  دفتيهما،  على  املائلني  ونيكول 

عند  القطة  على   
ٌّ
ب

ّ
من�س انتباهه  كل  لكن  بالعمل 

قدميه. نهاية ال�سنة الدرا�سية تقتب. اأجاهد لأخطو 

واأنا  فاأح�س�ست،  الباب  فتح  اأجل  من  واحدة  خطوة 

عاجزة، بالبول الدافئ ينزلق على طول رجلي ويبّلل 

حذائي.

-3-
  بعد اأكر من �ساعة على رحيله، بقي ي�سعر بح�سور 

ملكتبه.  الأرب��ع��ة  اجل���دران  بني  لوروا"  "نريفاه 
الكهرباء الذي كان ي�سدر عن املراأة تال�سى اأخرياً، 

على  التكيز  من  يتمّكن  مل  متعب.  بذهن  وتركه 

�ض على 
ّ
الوثائق امل�سطفة اأمامه. اعتقد رغم اأنه متمر

ال�ساأم من  اندفاعاته، و�سديد  ال�سهوة، و�سيد  حروب 

اأج�ساد فتية كثرية مُتنح له كّل يوم مقابل رحمته 

اأنف�سهن  منحن  لون  كّل  من  اإناث  عرف  وحمايته. 

�سلطته.  من  الق��تاب  اأجل  من  فقط  �سيء،  لغري  له 

كان يزور عادة تلك املواخري املوجودة يف املخرج 

املاكرات  امل�سيفات  كانت  حيث  للمدينة  اجلنوبي 

مهمل،  و�سعر  �سافية  ب�رصة  ذات  اجلمال،  غاية  يف 

قدمن من جمهورية الدومينيكان، من اجلانب الآخر 

يف  واحة  املتع،  كل  مكان  "امللتقى"4،  للجزيرة. 

اجلناح اجلنوبي من العا�سمة التي تفقد �سيئًا ف�سيئًا 

�سحرها الرعوي لت�سبح مرفاأ لل�سهر اإىل اآخر الليايل، 

املواطنني  لآلف  وملجاأ  الفنادق  لأرباب  ار، 
ّ
للتج

ال�ساحنات  تقذفهم  الذين  ال�سواحي  من  القادمني 

عن  بانتظام  للتعبري  "كامب-دي-مار�ض"  يف 

ثمن  اأداء  ي�ستطيعون  ول  الوطنية،  لل�سيادة  دعمهم 

اأخرى.  ام��راأة  اأي  ت�سبه  ل  امل��راأة  هذه  لكن  العودة. 

امراأة  عليها.  نظره  وقع  ما  مبجرد  بها  ت�سبث  لقد 

امل�سنوع  عطرها  الرجال.  يعذب  الذي  النوع  من 

�سال  الهواء.  يف  يطفو  مازال  النا�سج  املاجنو  من 

الدّقة  وال�سعف،  القوة  منها  تفوح  كانت  ريقه.  له 

وراء  تخفي  كانت  وال�ساللة.  ال�سكينة  والطي�ض، 

والتوا�سع،  الرقي،  ًا من 
ّ
الربيئة عاملًا �رصي نظرتها 

 
ٌ
و�سعب متعاٍل  عامل  اخلفي.  وال�سحك  الهم�ض،  من 

الولوج اإليه. عامل خمادع وفا�سد. كانت حتتفظ حتت 

خالل  مة. 
ّ
املحر الأرا�سي  اإىل  ال�سفر  مفتاح  جلدها 

الدقائق التي مرت طيلة ح�سورها، بلغ كاتب الدولة 

عرفت  لأنها  اإليه  قدمت  واحلما�سة.  الهيجان  قمم 

رمبا لأول مرة يف حياتها رعب ال�سّدة. لأنها فهمت 

اأخرياً باأن الريح غريت وجهتها وباأن ال�سيادة غريت 

دون  اإليه،  ل 
ّ
تتو�س ج��اءت  لقد  ومع�سكرها.  لونها 

ميكن  كان  اأخ��رى  ظروف  يف  باأنها  نا�سية  خجل، 

احلالت،  اأ�سواأ  اأويف  لزدرائها،  مو�سوعًا  يكون  اأن 

اأربع  من  اأكر  طيلة  اإليه  ا�ستمعت  اكتاثها.  لعدم 

اأخرى.  اأن تراه مرة  الأمل يف  �ساعات، وهي فاقدة 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

215



حتت مظهرها الهادئ، كانت ت�سعر بج�سدها يرتعد، 

وبروحها تلهث. مل ت�ستطع اإخفاء خوفها ب�سكل جيد، 

طيلة  تنام  تكن  مل  اأ�سابيع،  ع��ّدة  منذ  تعاين  فهي 

الليل. بداأت تفتقد املال لأن احل�ساب البنكي لزوجها 

مت اإغالقه يف "بنك كندا امللكي"، وجميع ممتلكاته 

ل��وروا... دانييل  البيت.  با�ستثناء  عليها  احلجز  مت 

مع  ماكراً  يكون  اأن  ي�ستطيع  اأنه  ظّن  املبتدئ  هذا 

امل�سالح الذكية يف وزارته. ظّل يتجاوزهم، زاعمًا 

UCH اأنه ينتمي ل

الظّل  يف  اأنه  حني  يف  الوجه،  مك�سوف  ومعار�سًا 

د 
ّ
�ض على م�ساريع فا�سدة، نا�رصاً احلرية والتمر

ّ
يحر

يف  الألغام  زارعًا  وال�سباب،  املزارعني  روؤو�ض  يف 

كلهم  ع�سكري.  لنقالب  يهيئ  كان  اإنه  بل  الثورة. 

يريدون اأن ي�سبحوا روؤ�ساء. هممممم...عندما تكون 

لنا زوجة جميلة مثل هذه، يكون، بالن�سبة ل�"لوروا" 

خطرياً، بل من اخلطري جّداً الحتكاك بال�سيا�سة. بعد 

تدابري عديدة غري مثمرة يف الغالب، التجاأت ال�سيدة 

لوروا اإىل �سلطتها. �سلطتها. املخّدر الذي ل ي�ستطيع 

يف  مقداره  عن  يبحث  احلا�رص.  يف  عنه  الإق��الع 

نظرات  يف  معهم،  يحّقق  الذين  امل�سبوهني  نظرات 

بون عرقًا ودمًا ويت�رصعون 
ّ
الذين يت�سب املعتقلني 

ة التعذيب. احتفظ مبجموعة 
ّ

اإليه من اأجل اإيقاف ح�س

ات العذارى اللواتي 
ّ
من املناديل املبّقعة بدم ال�ساب

الأكر  الرجال  اأحد  اليوم  اإنه  اأزال بكارتهن غ�سبًا. 

قوة والأكر مهابة يف البلد، وهو الآن ميلك التاأكيد 

اجلال�سة  امل��راأة  لهذه  اليائ�ض  باحل�سور  النهائي 

ترمز  امراأة  يديه.  بني  م�سريها  ت�سع  التي  اأمامه، 

اإىل  تاريخ بانطالقة خاطئة،  اإىل  اأمة منق�سمة،  اإىل 

واإرث  وقٍح  لعدد �سئيل  والمتيازات  الكرمي  العي�ض 

من املهانة لأغلبية كاملة من الرجال والن�ساء، منذ 

اإليه اليوم،  زمن بعيد جّداً. كل �سيء ممكن بالن�سبة 

يطلب املال، يرت�سي، ي�ستي الوعي، ي�سّطهد، ينطق 

 
ّ

القوانني تغري ئ يف بلد ملّفق حيث 
ّ
بالأحكام ويرب

ل 
ّ
وجهها كل يوم. لن يرّدد كاتب الدولة يف اأن يتحو

من  القادمة  الزائرة  هذه  لقدر  �سانع  اإىل  الآن  منذ 

اإنها متثل كل  الباب املغلق.  اإل  عامل ل يعرف عنه 

هذه  من  يختفي  يراه  اأن  يريد  ما  اأكر،  يزدريه  ما 

الأر�ض، كل ما منع اأجياًل من الرجال والن�ساء مثله 

اأي�سًا ما  اإن�سانيتهم. كانت متثل  ة 
ّ
اأن يبلغوا قم من 

اأكر يف العامل، ما ي�سحي بحياته  كان يرغب فيه 

اأنفها امل�ستقيم، رمو�سها  من اأجله. نعومة ب�رصتها، 

النديتني،  الوا�سعتني  عينيها  تظّلل  التي  الطويلة 

املن�سدل،  �سعرها  تقريبًا،  البنف�سجي  الأحمر،  فمها 

له 
ّ
ال�سديد ال�سواد، امل�سدود داخل جديلة، والذي تخي

ويداعب  العاريني  كتفيه  على  فو�سى  يف  ين�سدل 

اأرجواين حتمًا.  ب�سفتيه حلمتي نهديها اللتني بلون 

عدد  يهينها،  املالأ،  اأمام  ثيابها  ويخلع  �سي�سفعها، 

نوعها،  بنات  فيها  وج��وده  جتاهلن  التي  ات 
ّ
امل��ر

من  الدم  ي�سيل  حتى  �سيع�سها  بذكائه.  وا�ستخففن 

اأجل الحتقار اجلارح اأو املتعاظم، من اأجل النوادي 

القلة.  حكم  اأج��ل  من  املنيعة،  والأب���واب  املغلقة، 

يعتذر  وهو  بدموعه،  يبّللها  كاملة،  ليلة  �سيداعبها 

�سيم�سك  احل��دود.  جت��اوزت  التي  ال�سغينة  عن  لها 

بها بفظاظة، دون كلمة، وهو ثمل ب�سكواها، ويتلّذذ 

ينه�ض  عينيها. مل  الندحار يف عمق  روؤية  بلحظة 

بج�سده  يعتف  كان  اللحظة  تلك  لأنه يف  ليوّدعها 

امل�سطرب ل�"نريفاه لوروا" بكل ما �سمتت عن قوله 

�سفتاه. لأنه توّتر كما يتوتر �ساب يف الع�رصين من 

العمر، حني مل يكن الدم يعرف ال�سعف. 

الهوام�س 

Kamoken  - 1
ylang-ylang - 2 عطر من �سنع فابري�ض اأوليفيي مبنا�سبة 
تاأ�سي�ض �رصكته املتخ�س�سة يف �سناعة  مرور ع�رص �سنوات على 

العطور: 

 : Port-au-Prince عا�سمة هايتي   - 3
 .Carrefour  - 4
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ل  الباطنة.  و�ساحل  م�سقط  بني  و�سلٌة  مطرح.. 

جدوى من اجلدال حول ما اإذا كانت مطرح اأكر 

النائي،  الباطنة  �ساحل  من  اأم  م�سقط  من  قربا 

قربًا  اأك��ر  مطرح  يف  اأج��دين  ًا 
ّ
�سخ�سي لكنني 

يف  النخيل  اع 
ّ
وُزر الباطنة  �ساحل  فاّلحي  اإىل 

اأمور  ي 
ّ

ري
َ
�س

ُ
وم الإدارة  رجال  من  عّني  الداخلية 

ما  عادًة  الذين  التجار  حتى  م�سقط.  يف  الدولة 

اأكر  يبدون  املدينتني  كال  يف  مكاتب  ميلكون 

تاأنقًا وتكّلفًا يف م�سقط عنهم يف مطرح، وكاأنهم 

�ساعة خروجهم اإىل مكاتبهم يف مطرح يبدلون 

توا�سعًا  اأكر  مبالب�ض  الداكنة  الرمادية  بّزاتهم 

وب�ساطة. 

�ساحل  م��ن  ج���زءاً  م��ط��رح  اأع��ت��رب  فاإنني  ول���ذا 

الباطنة، م�ستنداً يف راأيي هذا اإىل التاريخ الذي 

نادراً ما ياأتي على ذكر مطرح رديفًا مل�سقط، اأو 

عطي ل�سقوطها اأو حتريرها اأية اأهمية �سيا�سية. 
ُ
ي

هي م�سقط دون غريها التي حتتل تلك املكانة. 

اأما مطرح فهي ميناء الباطنة اجلنوبي واملركز 
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لـ اإٍَيْن �سكيت

ترجمة: �سعيد الريامي *

مطرح

*  كاتب ومترجم من ُعمان



اإىل  العمانيني  معرب  �سمائل-  لوادي  التجاري 

داخل عمان. 

مب�سقط  �سبيهًة   - ًا 
ّ
ظاهري  – مطرح  تبدو  قد 

هاللية  البحرية  وواجهتها  الدائري  مبينائها 

ذات  لونها،  بيوت تال�سى  ال�سكل، حيث ت�سطف 

�سواحل  على  جنده  ملا  م�سابه  معماري  طابع 

 - اللون  رمادية   - وقلعتها  الهندي.  املحيط 

ٍل بروح 
َ
التي تقف منت�سبًة ُتناظر املدينة من ع

واحدة  قلعة  معًا.   
ُ
والتهور امل�سوؤوليُة  تتنازعها 

فقط ل تقابلها قلعة م�سابهة يف اجلهة املقابلة 

�سها 
ّ
 يقف وحيداً. وعند تفح

ٌ
من امليناء بل برج

عن قرب – تعادل هذه القلعة يف حجمها رقاقَة 

ما  اإذا  كبرية،  كعكة  مقابل  اله�سة  الب�سكويت 

قورنت بقالع م�سقط. 

 م�ساحة من م�سقط وبها �سوق 
ُ
اإل اأن مطرح اأكرب

فيبلغ  �سكانها  عدد  اأما  م�سقط.  �سوق  من   
ُ
اأو�سع

اأ�سعاف �سكان م�سقط. ل تزدحم دكاكني  ثالثة 

بل  الت�سوير  واآلت  بالثالجات  مطرح  �سوق 

مب�سطبات مليئة بالقما�ض فاقع الألوان، واأكوام 

واأرتال  الك�سمريية،  الن�سائية  الراأ�ض  اأغطية  من 

امليناء  اأما  )الكمامي(.  الرجالية  القبعات  من 

فيزدحم بالقوارب حملية ال�سنع، حيث ل وجود 

ال�سيقة  ال�سوق  اأزقة  اأما  هنا.  الهندية  للقوارب 

رائحة عرق احلمالني فمكتظة  تفوح منها  التي 

بالبدو وبلو�ض الباطنة. ويف خلفية هذا امل�سهد 

بيد  القهوة  لفناجني  املتوا�سلة  الطقطقة  هناك 

امل�ساومني  و�سجارات  املتجول  القهوة  بائع 

و�سل�سلة روبيات ماريا ترييزا املعدنية.

يجل�ض التجار يف دكاكينهم متو�سطني ب�ساعتهم 

يف  �رصوا 
ُ

ح وكاأنهم  اأخرى  فوق  �ساقًا  وا�سعني 

توابيت كتلك التي ُت�ستاأجر يف املدافن اجلماعية. 

يحوي  التي   - الدكاكني  هذه  من  كثرياً  ت�سيء 

 - التجميل  وم��واد  الأدوي��ة  من  اأنواعًا  بع�سها 

 النيون. اإل اأن كثرياً منها مقَفلٌة اأبوابها 
ُ
م�سابيح

يف  نيامًا  يكونوا  اأن  اإما  فاأ�سحابها  اخل�سبية، 

ح�ساد  مبو�سم  م�سغولني  اأو  مر�سى،  اأو  بيوتهم 

اأكر من  انتباهي  ت�سد  التي  الزاوية  اأما  التمور. 

يتجمع  التي  تلك  فهي  ال�سوق  ه��ذا  يف  غريها 

منهم  كل  يجل�ض  حيث  البهارات،  بائعو  فيها 

و�سط حلقات من ال�سالل ال�سعفية املليئة باأنواع 

والبذور  املجففة  والأع�ساب  البهارات  من  �ستى 

اأوراق  زم من 
ُ
واملطحونات، حماطة جميعها بح

التبغ الذابلة. ثم هناك بائعو اجلرار وهم يقفون 

و�سط �سفوف لمتناهية منها، من كافة الأحجام 

الر�ستاق،  اأو  بهال  يف  معظمها  �سنع  والأ�سكال. 

وبع�سها جيء به يف ال�سفن القادمة من العراق. 

ال�سوق:  ه��ذا  يف  ت�ستيه  اأن  ميكن  ما  اأك��ر  ما 

ال�سينية  الإط��ارات،  ثالثية  الهوائية  الدراجات 

الن�رص  دار  اإ���س��دارات  بكينج(.  )ماركة  ال�سنع 

ا�سطوانات  القدمية.  اخل�سبية  ة 
ّ
الأ�رص ِون«. 

ْ
»ِبْنج

املك�سيكية.  الذهبية  ال��ت��ذك��ارات  ��ف��ون. 
َ
اجل��رام

عليه  عيناي  وقعت  ما  اأغرب  لكن  التمر.  اأطنان 

يف هذا ال�سوق كانت حتفة هندية ال�سنع قيمتها 

اأربعة وخم�سون جنيهًا ا�ستلينيًا: جم�سمًا ف�سيًا 

الفيكتوري مبدافعها  الع�رص  من  ل�سفينة حربية 

ّلمني اللذين يتدليان على جانبيها مع 
ُ
ال�ستة وال�س

رائعة  املقدمة.  يف  معلقة  ال�سنع  بديعة  مر�ساة 

كانت على الرغم من مقا�ساتها غري امل�سبوطة. 

جُتلب  حيث  لعمان  التجاري  املركز  هي  مطرح 

اإىل اأ�سواقها اأ�سا�سيات املعي�سة اليومية: املالب�ض 

ال�سلع  وهي  والليمون.  والتمور  والقهوة  والأرز 

التي كانت ومازالت حتى هذا العام متثل املوارد 

التي يقوم عليها القت�ساد يف عمان. من املوؤكد 

منط   - ما  -يوما  يغري  �سوف  النفط  ت�سدير  اأّن 

كما  عمان  يف  والجتماعية  التجارية  احلياة 

فعل يف غريها من البلدان العربية، لكن ذلك مل 

يحدث حتى هذه اللحظة.  

يتوجب  الذين  التجار  كبار  يتواجد  مطرح  يف 
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عليهم ت�سخري كل ما لديهم من مهارات للتعامل 

مع اأو�ساع البالد املالية التي ت�سبه يف تذبذبها 

معظم الأو�ساع الأخرى يف هذا البلد. لبد لتجار 

ية 
ّ
بالرب التعامل  تقنوا 

ُ
ي اأن   - مثاًل   – مطرح 

والدولر  اجلديدة(  )البي�سة  بي�سة  والنايا  والآنة 

واجلنيه ال�ستليني والبي�سة والدينار. ل وجود 

بني  لفظيًا  تتداول  ما  عادة  لكنها  حاليًا  لالآنة 

التي  بي�سة  النايا  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  التجار 

توّقف التداول الر�سمي بها منذ زمن. اأما الربية 

خف�ض  رغم  ب�سعرها  حتتفظ  مازالت  التي   –
 ٦٤ فتعادل   -  ١٩٦٦ ع��ام  الهند  يف  قيمتها 

بي�سة، وكانت يف ال�سابق تعادل ١٦ اآنة ولحقا 

تداول من قطعها النقدية 
ُ
١٠٠ نايا بي�سة. ول ي

�سوى القطع املعدنية من فئة ٣ و٥ بي�سات. اأما 

�رصفه  �سعر  ��دد 
ُ

ح )وال��ذي  ترييزا  ماريا  دولر 

الر�سمي بخم�ض روبيات بالرغم من عدم اإمكانية 

الأ�سواق( فيعادل  ال�سعر يف  احل�سول عليه بهذا 

– وهذه تختلف عن البي�سة  ١٢٠ بي�سة عمانية 

امل�سقطية، التي هي بدورها تختلف عن البي�سة 

الظفارية. يتم �سبط اأ�سعار �رصف العمالت هنا 

الروبية  اإىل  الكويتي  الدينار  مبقارنتها ب�رصف 

– قبل  كان  الذي  البحريني  الدينار  ب�رصف  اأو 

 -  ١٩٦٧ عام  الإ�ستليني  اجلنيه  قيمة  خف�ض 

ي�ساوي ما قيمته ١٠ ربيات م�سقطية. واأحيانًا 

ب�رصف دولر ماريا ترييزا الذي كثرياً ما ي�سمى 

كذلك  تطلق  ت�سمية  )وهي  ري��اًل   – جت��اوزاً   –
ال�سعودي(. ول  الريال  اأو  الدولر الأمريكي  على 

بد اأن تكون حذراً عند �رصف الروبية اإىل دولر 

ماريا ترييزا واأكر حذرا عند �رصف الربية اإىل 

تولت الذهب. وبعد اأن تتمكن من اإتقان التعامل 

املايل، لمفر لك من التفريق بني امَلن امل�سقطي 

)الذي يعادل يف وزنه ٢٤ كيا�سًا، حيث يعادل 

الكيا�ض وزن ٦ من دولرات ماريا ترييزا( وامَلن 

العماين )الذي يعادل يف وزنه ٢٤ كيا�سًا حيث 

عمانية(.  بي�سات   ٦ وزن  هنا  الكيا�ض  يعادل 

وهنا لبد لك اأن تتذكر اأن خم�ض بي�سات عمانية 

واح��داً(.  ترييزا  ماريا  دولر  وزنها  يف  تعادل 

م�سقطي  ��ّن 
َ
م  ٢٠٠ وزن  اأن  تعلم  اأن  لب��د  كما 

قيمته  تت�ساوى  وزن  وهو  واح��داً،  هاراً 
َ
ب ي�سمى 

باختالف  يختلف  اأنه  اإل  والداخل  ال�ساحل  يف 

اأو احلطب مثال ي�ساوي  هار من امللح 
َ
امُلنتج، فب

اأن  اأخ��ربك  اأن  ن�سيت  اآه..  م�سقطي.  ��ّن 
َ
م  ٤٠٠

الروبية امل�سقطية ت�ساوي ١ �سيلينج و٦ بن�سات، 

اأما الكيا�ض فيزن ٥،٩٣٧٥ اأون�سة. 

الوزنية  الوحدة  هذه  اأن  هو  الأم��ر  يف  الغريب 

نت�سور.  قد  مما  تعقيداً  اأكر  تاريخ  لها  )امَل��ّن( 

امَلّن  كان  ال�رصقية  الهند  �رصكة  جمد  قمة  ففي 

اأقاليم املحيط الهندي للدللة على  ي�ستخدم يف 

اأوزان خمتلفة يف كل اإقليم، كاأن يكون 90 رطاًل 

و4 اأون�سات من احلب يف الب�رصة اأو رطلني و 8 

درامات اأرمنية من القهوة يف بتل�ساكي. 
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اإل اأن هذه التفا�سيل التي يتوجب على التاجر يف 

للعمالت  اأ�سعار  الأيام معرفتها من  مطرح هذه 

والأوزان املختلفة، تبدو ب�سيطًة اإذا ما قورنت مبا 

كان يحتاج اإىل معرفته املوظف يف �رصكة الهند 

الوزن  املّن حينها هو وحدة  فلم يكن  ال�رصقية. 

الوحيدة التي تختلف قيمتها باختالف الإقليم. 

5 �سيلينجات و4  فقيمة الدولر الإ�سباين كانت 

بن�سات يف �سورات و5 �سيلينجات و3 بن�سات يف 

بومباي و 6 �سيلينجات و8 بن�سات يف الب�رصة. 

اأما البهار فيتاوح وزنه ما بني 222 رطاًل و6 

اأون�سات يف جدة اإىل 814 رطاًل يف بتل�ساكي. 

يقطع �سوق مطرح اإىل ن�سفني �سارٌع اإ�سمنتي هو 

يف احلقيقة لي�ض �سوى جمرى قدمي لواٍد يت�سل 

عند  فعال  يحدث  ما  وه��ذا  بالبحر.  نهايته  يف 

طبيعته  ال�سارُع  ي�ستعيد  حيث  الأمطار  هطول 

، فيتحول اإىل جمرى مائي جارف. لكن هذا 
ّ
الأم

فال�سارع  ذل��ك  ماعدا  ويف  احل��دوث.  ن��ادر  اأم��ر 

و�سيارات  ال�سغرية  والعربات  ب��امل��ارة  يعج 

حماولة  اجل��م��وع  ت��زاح��م  التي  »ال��الن��دروف��ر« 

�ستى  اأبواقها  من  مر�سلة  بينهم  طريقها  �سّق 

هي  هذه  الالندروفر  �سيارات  الأ�سوات.  اأن��واع 

البديل الع�رصي لقوافل اجلمال. وهي ال�سيارات 

الوحيدة التي ميكن قيادتها يف طرقات م�سقط، 

يربط  ال��ذي  ذل��ك  هو  الوحيد  املعبد  فالطريق 

م�سقط مبطرح وميتد قلياًل اإىل بيت الفلج. تزدحم 

هذه ال�سيارات بالنا�ض والب�سائع معًا، يف م�سهد 

ل يخلو من الفو�سى. فالإطارات - التي مل يبق 

لأ�سطحها املحفورة اأي اأثر- تئن من فرط الثقل. 

ا�ستعمال  اإيقاف  اأو  ل�سطب  عمان  يف  وجود  ول 

ولذا  الفتا�سي،  عمرها  انتهاء  عند  لل�سيارات 

ي�ستمر ا�ستعمال ال�سيارة حتى تتحول اإىل كومة 

من اخلردة. 

 – – اجلمال واحلمري  القدمية  النقل  اأما و�سائل 

املدينة  اأ�سوار  خارج  بها  خا�سة  مواقف  فلها 

التي ُتغلق بوابتها بعد الغروب ويتوىل حرا�ستها 

رجال من بني عمر- مع العلم اأن البوابة فقدت 

وظيفتها منذ زمن اإثر تهدم �سور املدينة وانقطاع 

بعد  �سمح 
ُ
ي ل  اجلهتني.  من  به  البوابة  ات�سال 

�رصح للحمري 
ُ
هذه النقطة بتقدم اجلمال بينما ي

ناقلًة  تكون  كاأن  ب�رصوط،  م�سقط  اإىل  بالدخول 

اإىل  اإدخاله  مينع  ال��ذي  الرب�سيم  من  حلمولت 

م�سقط بكميات اأكرب من تلك التي حتملها احلمري.  

يف  تنام  ل  فهي  باحلياة.  ينب�ض  مكان  مطرح 

– حتى خالل منت�سف  النهار كما تنام م�سقط 

الدكاكني  تغلق  ال�سيف احلارقة عندما  نهارات 

الذي  ال�سخب  من  هذا  على  اأدل  ولي�ض  اأبوابها. 

ال�ساطئ  على  يلعبون  وه��م  الأط��ف��ال  يحدثه 

طوال اليوم، بالرغم من كون ال�ساطئ مرحا�سًا 

عموميًا لكثري من النا�ض. من بعيد – وبالتحديد 

تبدو  القادم من م�سقط -  ال�ساحلي  الطريق  من 

و�ساحرة،  جذابًة  للناظر  البحرية  مطرح  واجهة 

من  تنبعث  التي  النتنة  بالرائحة  ي�سطدم  حتى 

ال�ساحل.  من  القتاب  عند  والنفايات  القمامة 

اأما الرائحة النفاذة املنبعثة من الأ�سماك امليتة 

على ال�ساطئ، والتي ما يزال بع�ض �سكان م�سقط 

الغالب ذات  يتذكرونها بو�سوح، والتي هي يف 

»الرائحة الغريبة والكريهة« التي ذكرها جي بي 

بال  ولت  فقد   ،١٨٢١1 عام  مذكراته  يف  فريزر 

رجعة. اإنها مدينة ملوثة تنت�رص فيها برك واأنهار 

�سغرية من القذارة. كل ذلك ب�سبب كرة �سكانها 

وافتقارها اإىل نظام لل�رصف ال�سحي اإىل جانب 

انت�سار الفقر وندرة املياه.  

ال�سيف  ليايل  يف  مطرح  �سوارع  يف  املتجول 

وكاأنه  الهواء  به  املت�سبع  الننُت  ه 
َ
اأنفا�س يخنق 

لي�ست  ال�سوارع  ب��اأن  يكت�سف  ثم  �سام.  دخ��ان 

هجروا  لب�رص  اأج�ساد  فيها  تتبعر  بل  خالية. 

اأما  عابرة.  �سيفية  هواء  لن�سمة  طلبًا  املنازل 

ليايل ال�ستاء فاأقل بوؤ�سًا لول وجود الثعالب التي 
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تنزل من اجلبال لياًل لتت�سكع يف ال�سوارع بحثا 

النقي�ض  على  فهي  م�سقط  اأما  طعام.  بقايا  عن 

من ذلك. فاجلميع ي�سيد بنظافتها. ويعود الف�سل 

يف  يبداأن  الالتي  الن�ساء  من  كتيبة  اإىل  هذا  يف 

كن�ض ال�سوارع عند �ساعات الفجر الأوىل من كل 

ويتال�سني  هذا  عملهن  من  ينتهني  بحيث  يوم، 

النا�ض يف مبا�رصة  يبداأ  اأن  قبل  الليل  مع ظالم 

يف  هذا  يحدث  ل  مل��اذا  اأم��ا  اليومية.  اأعمالهم 

مطرح بالرغم من كون املدينتني تتبعان لبلدية 

واحدة فهو لغز مازال يتنظر من يفك �سفرته. 

على ي�سار الطريق املوؤدي اإىل خارج مطرح باجتاه 

ي��اأوي  واح��ة  الإر�سالية،  م�ست�سفى  يقع  الطويان 

وبالرغم  للعالج.  طلبا  عمان  �سكان  جميع  اإليها 

من ظهور بع�ض املراكز ال�سحية احلكومية موؤخراً، 

ال�سحية  املوؤ�س�سة  يبقى  الإر�سالية  اأن م�ست�سفى  اإل 

وتعالج  جراحية  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة 

العيادة  عدا  فيما  امل�ستع�سية -  املر�سية  احلالت 

تقدم  والتي  النفط  �رصكة  يف  موؤخراً  افتتحت  التي 

العالج فقط ملوظفيها2. جدير بالذكر اأن الإر�سالية 

التابعة  العربية  التب�سريية  البعثة  هي  املذكورة 

للكني�سة الإ�سالحية الهولندية يف الوليات املتحدة. 

البحرين  من  كل  يف  لها  مثيالت  يتواجد  والتي 

يف  الإر�سالية  فرع  افتتح  فقد  والكويت.  والب�رصة 

يدي  على   ١٨٩١ ع��ام  من  اأغ�سط�ض  يف  الب�رصة 

كانتاين وزومير3. وبعدها ب�سنتني مت افتتاح فرع 

بيت  و�سل   ١٨٩٣ عام  من  نوفمرب  ويف  البحرين. 

زومير اإىل م�سقط وا�ستاأجر واحًدا من اأجمل البيوت 

على  اأجرب  لكنه  لالإر�سالية.  مقراً  ليكون  م�سقط  يف 

التنازل عنه ل�سالح القن�سل الفرن�سي اأوتايف. وهو 

يا  حاليًا.  اأنا  اأ�سكنه  الذي  البيت  نف�ض  باملنا�سبة 

ل�سوء حظ زومير- الذي متكن بعدها من �رصاء قطعة 

يف  م�رصوعه  نواة  �سكلت  ال�سلطان  مبوافقة  اأر���ض 

م�سقط. وبحلول عام ١٩٠٩ كانت الإر�سالية متتلك 

مقربة.  اإىل  بالإ�سافة  هكتارين  م�ساحتها  اأر�سًا 

املقربة كانت خم�س�سة  اأن هذه  اأثار ده�ستي  )مما 

لغري الأوروبيني. اأما هوؤلء فكانوا يدفنون موتاهم 

البحر(.  من  قريبة  للم�سيحيني  اأخ��رى  مقربة  يف 

 ١٩٠٨ عام  يف  زومير  افتتح  الأر���ض  نف�ض  وعلى 

التذكارية  زومير  بيت  مدر�سة  عليها  اأطلق  مدر�سة 

قدرت تكلفة اإن�سائها باألف ومائتني من الدولرات.  

ثم اأ�سيفت اإىل املن�ساآت يف عام ١٩١٣ - وبتكلفة 

الن�ساء  �سيدلية   - دولر  وثالثمائة  باألف  تقدر 

قد  وكان  الن�ساء.  م�ست�سفى  اإىل  لحقا  حتولت  التي 

ُد�سن العمل يف امل�ست�سفى يف عام ١٩٠٩ بو�سول 

ِولز تومز الذي  الدكتور �سارون تومز، والد الدكتور 

�سارون  الدكتور  لكن  الأيام4.  امل�ست�سفى هذه  يدير 

 
ّ
تومز تويف يوم ١٥ يناير ١٩١٣ اإثر وقوعه من علو

�ساهق اأثناء تثبيت عمود تلجراف يربط الإر�ساليتني 

ب�سبب  ثم  النك�سة،  ه��ذه  واإث��ر  ومطرح.  م�سقط  يف 

الإر�سالية  ا�سطرت  الأوىل،  العاملية  احلرب  ن�سوب 

التحق  عندما   ١٩٢٨ عام  حتى  اأبوابها  غلق  اإىل 

بالعمل بها الدكتور بول هاري�سون، الذي قام ب�رصاء 

املوقع الذي يقع عليه امل�ست�سفى حاليا، وبداأ اأعمال 

البناء عام 1935. اأما الدكتور ِولز تومز فقد ح�رص 

يف عام 1939، ومازال يدير امل�ست�سفى حتى اليوم.  

يوجد بامل�ست�سفى حاليا - بالإ�سافة اإىل اخلدمات 

الرئوي  ال�سل  ملر�سى  جناح   - العامة  العالجية 

واآخر ملر�سى اجلذام.  ويتوىل امل�ست�سفى يف مطرح 

م�سوؤولية الإ�رصاف الإداري على م�ست�سفى الإر�سالية 

يف م�سقط. 

الأدوية تزداد يومًا بعد يوم يف عمان  اإىل  احلاجة 

ول  للفقر.  امل�ساحبة  الأم��را���ض  ت�ستوطن  حيث 

خارج  البحث  اإىل   – ذل��ك  لتبني   – امل��رء  يحتاج 

م�سقط ومطرح. فهنا ميكنه م�ساهدة اأج�ساد واأطراف 

الب�رص وقد غزاها الوهن، وعيون الأطفال وقد اأطفاأ 

قادون 
ُ
ي وه��م  وال�سيوخ  احلبيبي،  الرمد  بريقها 

عميانا يف طرقات املدينة اخلطرة. ول يالم اإذا ما 

انتابت ج�سده ق�سعريرة عند �سماعه �سوت ال�سال�سل 

د بها مري�ض نف�سي عند باب امل�ست�سفى. 
ّ
وقد ُقي

اأزقتها  يف  الناب�سة  احلياة  من  بالرغم   – مطرح 
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على  املتناثرة  الكثرية  الأب��راج  وبرغم  واأ�سواقها 

اجلبال من حولها – ل تكاد ُتذكر يف كتب التاريخ. 

برتغالية،  تكون  ان  اأب��داً  اأ�ستبعد  ل  التي   – القلعة 

اإل  قلعة عمانية.  اأطالل  على  �ُسيدت  قد  تكون  رمبا 

اأن حجمها ال�سغري ل يوؤهلها لل�سمود اأمام ح�سار 

من  الهدف  باأن  توحي  الوا�سحة  ه�سا�ستها  طويل. 

ت�سييدها رمبا كان رمزيا ل اأكر. واليوم هي �سجن 

�سمح بزيارتها لغر�ض 
ُ
- متاما مثل قلعة اجلاليل. ي

الت�سوير ولكن فقط ب�سحبة اأحد رجال الوايل الذي 

عند  ال�سخمة  اخل�سبية  البوابة  بفتح  احلرا�ض  ياأمر 

عند  بفتحها  ياأمرهم  اأن  بالطبع  والأه��م  الدخول. 

اخلروج. 

ر�سمها  كلوحة  القلعة  برج  من  يبدو  املدينة  منظر 

املراكب  النتنة.  املدينة  رائحة  ين�سيك  بحيث  فنان 

ال�رصاعية مبوؤخراتها املربعة وهي را�سية يف امليناء 

ال�سائدة يف عهد  القوارب  من  اأ�سطول  وكاأنها  تبدو 

امللكة اإليزابيث الأوىل. وقارب طويل حممل باأكيا�ض 

الرز يدخل ر�سيف اجلمارك وهو يئن من ثقل حمله. 

ثم  اللوحة،  من  البعيدة  الزاوية  يف  الوايل  ومكتب 

مبنى  خلفها  يرتفع  الربا�ستي  عر�سان  من  ح��ارة 

الق�سية  الزاوية  الرمادي. ويف  الإر�سالية  م�ست�سفى 

من اللوحة ميكن ب�سعوبة تبني جدران �سور اخلوجة 

اأحد  بواباته ليال وكاأنه  الذي يغلق  اللواتيا(،  )�سور 

باأكملها  واملدينة  باملرفاأ  ويحيط  وار�سو.  جيتوات 

كتل �سخرية مدببة ت�سبه يف ت�سكيالتها ذلك الدرع 

الذي  امل�سهد  لكن  الأرماديللو.  حيوان  يك�سو  الذي 

يفوق هذه اللوحة جماًل هو منظر املدينة بعد ليلة 

�ستاء ماطرة حني يبدو للناظر من الطريق ال�ساحلي. 

البيوت املطلة على البحر تبدو بي�ساء بهية بعد اأن 

رمادية  اجلبال  تنت�سب  وخلفها  باملطر.  اغت�سلت 

يف  تتوزع  التي  ال�سحب  من  نحتت  وكاأنها  داكنة 

الزرقاء هالل  النظيفة  ال�سماء  يتو�سط  بينما  الفق، 

متالألئ موؤذن مبيالد �سهر جديد. 

امل�صدر:

م�سقط وعمان.. نهاية مرحلة

ْن �سكيت
َ
الكاتب: اإٍي

الف�سل الثاين: مطرح

)من ال�سفحة ٥٣ حتى ال�سفحة ٥٩( 

النا�رش:

The Travel Book Club
125 Charing Cross Road
LondonWC2H 0EB
1974

تعريف بالكاتب

اللغة  اأتقن  ن �سكيت بريطاين اجلن�سية من مواليد عام ١٩٢٨. 
َ
اإي  

للدرا�سات  الأو�سط  ال�رصق  مركز  يف  درا�ستها  خالل  من  العربية 

عام  يف  »�سل«  �رصكة  يف  بالعمل  التحق  ب��ريوت.  يف  العربية 

ال�رصكة  لفرع  عامًا  مديراً  تعيينه  مت   ١٩٥٨ عام  ويف   .١٩٥٣

اإىل  انتقل  العربية ومقره دولة قطر. ثم  يف جنوب �رصق اجلزيرة 

م�سقط عام ١٩٦٦ للعمل كمن�سق ل�رصكة »�سل« يف �رصكة تنمية 

نفط عمان ملدة �سنتني حتى نهاية عام ١٩٦٨. اأقام خالل تواجده 

ورغم  الفرن�سية.  للقن�سلية  مقراً  كان  الذي  املبنى  يف  م�سقط  يف 

اإقامته الق�سرية يف اإل اأنه تنقل كثرياً يف اأرجاء عمان بحكم عمله، 

حتى  والجتماعية  ال�سيا�سية  والتحولت  لالأحداث  متابعا  وكان 

بعد مغادرته للبالد. وقد قام بو�سع هذا الكتاب - الذي جاء يف 

٢١٤ �سفحة موزعة على ١٦ ف�ساًل بعد فتة ق�سرية من مغادرته 

عمان، وُن�رص يف لندن يف عام ١٩٧٤.      

J.B. Fraser: Narrative of a Journey into Khorasan in - 1
)London 1825( 1821-22 
2 -  قد تكون هذه هي ذات العيادة التي تخلت عنها �رصكة نفط 
اإىل م�ست�سفى خولة.  ال�سحة وحتولت لحقًا  عمان ل�سالح وزارة 

)املتجم(

�ساحب  امريكي.  ورحالة  وكاتب  مب�رص  كانتاين:  جيم�ض   -  3
دور ريادي – مع زومير- يف العمل التب�سريي يف �رصق اجلزيرة 

زومير  و�سمويل  لن�سينج  ج��ون  مع  بالتعاون  اأن�ساأ  العربية. 

الإر�سالية العربية التي اأخذت على عاتقها ما بني عامي 1891 و 

الطبية  واملراكز  والكنائ�ض  الإر�ساليات  من  الكثري  اإن�ساء   1929
يف البحرين وم�سقط والب�رصة. )املتجم(

م�ست�سفى   – للم�ست�سفى  العمانيني  ت�سمية  جاءت  هنا  من   -  4
طوم�ض. )املتجم(
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اأمنياته بهذه  اأن تتحقق  اوبي(  مل يتخيل )مايكل 

ندوم(   ( ملدر�سة  مديراً  تعيينه  مت  فقد  ال�رصعة؛ 

من  املدر�سة  كانت   .1949 يناير  يف  املركزية 

�سّناع  قرر  وقد  املنطقة  يف  املتخلفة  املدار�ض 

وطموح  �ساب  مدر�ض  اإىل  اإدارتها  اإ�سناد  القرار 

لإ�سالح �ساأنها. قبل )اوبي( بهذه املهمة بحما�سة 

اأفكاره اخلالقة  واعتربها فر�سة منا�سبة لتطبيق 

على اأر�ض الواقع.

ح�سل )اوبي( على تعليم ثانوي متميز حيث نال 

املهنية،  التقارير  يف  اأول«  »مدر�ض  لقب  بف�سله 

مما جعله متفوقا على زمالئه من مديري املدار�ض 

ل�سيق  انتقاده  يف  �رصيحا  كان  كما  الآخرين. 

الأفق الذي يالزم زمالءه من املعلمني الأكرب �سنًا 

والأقل تعليمًا.

كانت  املدر�سة«.  تلك  يف  رائع  بعمل  »�سنقوم   -

عند  ال�سابة  لزوجته  قالها  التي  العبارة  هي  تلك 

�سماعه خرب ترقيته املبهج:

ثم  عندنا«.  ما  اأف�سل  -«�سنقدم  زوجته:  اأجابت 

جميلة  حديقة  هناك  ملنزلنا  »�سيكون  تابعت 

و�ساأجعل كل �سيء فيه حديثًا وع�رصيًا«.

خالل فتة زواجهما البالغة عامني متكن مايكل 

اأن ينقل لها عدوى حما�سته للحداثة ونفوره من 

»املدر�سني القدامى والتقليديني الذين يراهم اأقرب 

اإىل الباعة يف �سوق �سعبي منهم اإىل التدري�ض«.

اإع��ج��اب  مو�سع  وه��ي  نف�سها  تتخيل  اأخ���ذت 

الكثريين نظرا لكونها زوجة للمدير ال�ساب وملكة 

املدر�سني  زوجات  �ستح�سدها  وبالطبع  للمدر�سة، 

على مكانتها. و�سوف تعتني بكافة التفا�سيل يف 

املدر�سة ... وفجاأة، خطرت ببالها فكرة اأن ل يكون 

اخلوف  بني  وما  معها.  اأخريات  زوج��ات  هناك 

والرجاء �ساألت زوجها عن و�سع زمالئه املدر�سني 

وهي تتقب اإجابته بقلق.

-كل زمالئنا هناك من ال�سباب وغري متزوجني« 

اأنها  امل��رة  ه��ذه  يف  ت�سعر  مل  بحما�سة  اأجابها 

ت�ساركه فيها، لكنه تابع:

_«  وهذا اأمر جيد!«

-«  ملاذا؟«

-«  ملاذا؟ 

وجهدهم  وقتهم  كامل  �سيكر�سون  لأن��ه��م   -«

للمدر�سة«. 

قليلة،  ولدقائق  بالكتئاب.  )نان�سي(  �سعرت 

النتقال  وفائدة  �سكوك يف جدوى  �ساورتها عدة 

اإىل املدر�سة اجلديدة، ولكن امتعا�سها �رصعان ما 

تال�سى اأمام �سعادة زوجها واآماله الكبرية. اأخذت 

تتاأمله وهو جال�ض بو�سع منحٍن على املقعد، كان 

اأحدب الكتفني ويبدو ملن يراه ه�سًا و�سهل الك�رص 
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للكاتب: �سينوا اأ�سيبي *

ترجمة:  �سعيد �سلمان اخلواجة * *

طريق الرجال املوتى



مبوجة  الآخرين  يفاجئ  الأحيان  بع�ض  يف  لكنه 

من الطاقة البدنية الهائلة. بدا لها يف جمل�سه يف 

يف  يكمن  الطاقة  تلك  كل  م�سدر  اأن  اللحظة  تلك 

قدرة عاتية  والتي متنحه  الغائرتني  نظرة عينيه 

من  والع�رصين  ال�ساد�سة  يف  كان  الخ��تاق.  على 

العمر، لكن يبدو وكاأنه يف الثالثني اأو اأكرب وب�سكل 

عام، فاإنه مل يكن ليخلو من و�سامة ظاهرة.

التي  العظيمة  الفر�سة  يف  اأفكر  »كنت  قالت:   -

ح�سلنا عليها لكي نثبت للنا�ض كيف تدار املدر�سة 

ال«.
ّ
ب�سكل فع

حتمله  ما  بكل  متخلفة  )ن���دوم(  مدر�سة  كانت 

)اوبي(  الأ�ستاذ  لها  كر�ض  وقد  معنى  من  الكلمة 

عينيه  ن�سب  جعل  وقد  وقتهما  كامل  وزوجته 

التعليم  من  عال  م�ستوى  تقدمي  رئي�سيني،  هدفني 

ي�سع باجلمال،  اإىل مكان  وحتويل مبنى املدر�سة 

عندما  املزهرة  باحلديقة  زوجته  حلم  حتقق  وقد 

هطلت الأمطار وتفتحت الورود احلمراء وال�سفراء 

املكونة  )الملاندا(  و  )الهيبيكو�ض(  �سجريات  على 

ل�سياج احلديقة املحيط بفناء املدر�سة من اخلارج 

يف منظر بديع.

عمله  نتاج  يتاأمل  اأوب��ي  كان  وبينما  يوم  وذات 

قد  باخلجل؛  ي�سعر  جعله  منظراً  �ساهد  باإعجاب، 

راأى امراأة قروية عجوز تعرج عابرة فناء املدر�سة 

و�سياج  جولد(  )املاري  اأزهار  حو�ض  دا�ست  وقد 

اأثراً  اأب�رص  للمكان  وبتفح�سه  الق�سري.  ال�سجريات 

باهتًا لطريق مهجور مير عرب فناء املدر�سة رابطًا 

بني القرية وبني الدغل يف اجلهة الأخرى.

املدر�سني  لأحد  اوبي  قالها  منده�ض«.  اأنا    »-  

هز  ثم  املدر�سة-  يف  �سنوات  ثالث  ق�سى  ال��ذي 

راأ�سه منفعال. و تابع:

طريق  با�ستخدام  للقرويني  ت�سمحون  كيف    »-  

مير عرب املدر�سة؟ هذا بب�ساطة ل يعقل«.

اأجابه املدر�ض معتذراً:

فهو  القرويني،  عند  جداً  مقد�ض  الطريق  ذلك   »-  

يربط بني املقام املقد�ض يف القرية وبني املدافن، 

كما اأنه نادراً ما ي�ستخدم«.

-«  وما عالقة املدر�سة بكل هذا؟« ت�ساءل املدير.

هز املدر�ض كتفه قبل اأن يجيب:

 -«  ل اأدري، لكنني اأتذكر اأن �سجاراً كبرياً ح�سل 

منذ زمن عندما حاولنا اإغالق الطريق«.

-« كان هذا يف ما م�سى. لكنه لن ي�ستخدم بعد 

اليوم« قال له املدير وهو يبتعد بخطوات حازمة 

و ي�سيف:

التعليم عندما ياأتي  الذي �سيقوله عنا مدير  » ما 

يف جولته التفتي�سية الأ�سبوع القادم؟ رمبا �سيجد 

احتلوا غرفة يف املدر�سة ملمار�سة  القرويني وقد 

طقو�سهم الوثنية فيها وقت زيارته«.

متقاربة  م�سافات  على  ثقيلة  ق�سبان  غر�ض  مت 

لت�سد الطريق من مدخله وخمرجه يف طريف فناء 

لفت  �سائكة  باأ�سالك  تقويتها  متت  كما  املدر�سة، 

من حولها.

للمدر�سة طالبًا  القرية  اأيام قدم كاهن  بعد ثالثة 

ال�سن  يف  متقدما  رج��ال  ك��ان  امل��دي��ر،  مقابلة 

غليظة مل�ساعدته  بع�سا  ي�ستعني  الظهر  حمدودب 

عندما  بقوة  الأر���ض  بها  يطرق  وكان  امل�سي  يف 

تبادل  وبعد  حديثه.  يف  مهمة  نقاط  على  ي�سدد 

الأحاديث الودية �رصع الكاهن يف الكالم

مت  قد  الأ�سالف  درب  اأن  علمي  اإىل  منا  لقد    »-

اإغالقه«

ل  تابع«  ثم  )اأوب���ي(،  ال�سيد  اأج��اب��ه  اأج��ل«    »-

النا�ض تتخذ من فناء املدر�سة  اأن جنعل  ن�ستطيع 

طريقًا عامًا«

طرق الكاهن العجوز على الأر�ض بع�ساه ثم قال:

-«  اأنظر يا بني، هذا الطريق موجود قبل اأن تولد اأنت، 

وقبل اأن يولد اأبوك، حياة القرية بالكامل تعتمد على 

هذا الطريق. اأقاربنا املوتى يغادرون عربه، واأ�سالفنا 

الذي  الطريق  اإنه  ذلك  من  الأهم  لكن  عربه،  يزروننا 

ياأتي من خالله الأطفال الذين �سيولدون«.
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وجهه  وعلى  الرجل  حلديث  اأوب��ي  ال�سيد  ا�ستمع 

ابت�سامة تنم عن الر�سا، ثم اأجاب:

-«  الهدف الأ�سا�سي لوجود مدر�ستنا هو اقتالع 

يحتاجون  ل  املوتى  العقول،  من  املعتقدات  هذه 

خرافة.  بكاملها  الفكرة  الأر����ض،  على  مم�سى 

من  ي�سخروا  اأن  الأطفال  تعليم  هي  هنا  مهمتنا 

مثل هذه الأفكار«.

-«  رمبا يكون ما تقوله �سحيحًا« اأجابه الكاهن 

يفعله  كان  ما  نتبع  لكننا   « اأ�ساف  ثم  العجوز 

ما  لدينا  يكون  لن  الطريق  فتحت  واإذا  اآب��اوؤن��ا، 

ال�سقر يحط  دائمًا: دع  اأردده  ما  ب�ساأنه.  نت�ساجر 

الرجل  اأي�سًا«. وهم  الن�رص يفعل ذلك  رحاله ودع 

بالنهو�ض.

رد عليه املدير ال�ساب:

املدر�سة  فناء  جنعل  اأن  ميكن  ل  اآ�سف.  اأن��ا    »-

طريقًا عامًا. اإن ذلك خمالف لالأنظمة، ما اأايك يف 

اآخر يلتف حول املبنى، و�سوف  اأن تقيموا طريقًا 

جنعل الأولد ي�ساعدونكم يف اإن�سائه، ل اأعتقد اأن 

اأمراً مرهقًا  الأ�سالف �سيجدون النعطاف الب�سيط 

لهم«.

الرجل  ق��ال  لأ�سيفه«  �سيء  ل��دي  يوجد  ل    »-

العجوز وهو يغادر املكان.

       وبعد مرور يومني على هذه املحادثة، توفيت 

ا�ست�سارة  متت  متع�رصة،  ولدة  اأثناء  قروية  امراأة 

عظيمة  ت�سحيات  بتقدمي  فاأمر  القرية  ع��راف 

ل�ست�ساء الأ�سالف الذين متت اإهانتهم بال�سياج 

الذي �سد الدرب املقد�ض.

التايل  اليوم  �سباح  يف  )اأوب��ي(  الأ�ستاذ  ا�ستيقظ 

تدمري  مت  حيث  مبدر�سته،  حل  الذي  اخلراب  على 

ناحية  من  فقط  لي�ض  اجلميلة  النباتية  الأ�سيجة 

املحيطة  اجلهات  جميع  من  بل  امل�سدود  ال��درب 

بالفناء، كما مت ده�ض الأزهار اجلميلة بال �سفقة، 

بل اإن اأحد مباين املدر�سة مت هدمه...

التعليم  م�رصف  قام  اأن  �سدف  اليوم،  ذلك  ويف 

على  تفتي�سية  بزيارة  البي�ساء  الأ�سول  ذي  من 

املبنى،  حالة  عن  �سلبيًا  تقريراً  وكتب  املدر�سة. 

احلرب  حالة   « عن  كتبه  ما  ك��ان  الأ���س��واأ  ولكن 

�سببتها  والتي  والقرية  املدر�سة  بني  وال��ع��داء 

احلما�سة غري الر�سيدة ملدير املدر�سة اجلديد«.

نيجريي  كاتب   :)Chunua Achebe( اأ�سيبي  �سينوا   *

�رصق  جنوب  اوغيدي  قرية  يف   1930 �سنة  ولد 

نيجرييا. ينتمي اإىل قبيلة الآيبو. تخرج من جامعة 

ال�ستعمار  تداعيات  على  اأعماله  رك��زت  اأب��ادان. 

اإىل جانب  بالده،  على  ال�سلبية  واآثارها  الربيطاين 

تقدمي  وحماولت  ال�سيا�سي  الف�ساد  حول  كتاباته 

يف  عمل  نيجرييا.  يف  دميقراطية  اإ���س��الح��ات 

الإذاعة النيجريية ونال �سهرة عن روايته )الأ�سياء 

تتداعى( »والتي كتبها يف اأواخر خم�سينيات القرن 

املا�سي«. اأ�سدر اأت�سيبي العديد من الق�س�ض وكتب 

الأطفال، كما ا�ستهر كنا�رص وناقد يف جمال الأدب. 

ال�سعب،  ابن  تتداعى،  »الأ�سياء  رواياته:  اأ�سهر  من 

�سهم الرب، ولي�ض مطمئنا«. 

حكومات  من  اأو�سمة  قبول  مرة  من  اأكر  رف�ض 

الدميقراطية  )ما جدوى  يردد عبارة  بالده وكان 

تفتقر  والبالد  اجلوع  من  يعانون  النا�ض  كان  اإن 

ارتقى  ا�سيبي قد  التحتية. وبهذا يكون  البنية  اإىل 

اإىل م�ساف �سارتر الذي رف�ض قبول جائزة نوبل 

ق��ال عنه  وال��ف��ق��راء(.  للموتى  )اح��تام��ا  ل���الآداب 

ح�رصته  يف  الذي  الكاتب  )اإنه  مانديال:  نيل�سون 

مار�ض   22 يف  ت��ويف  ال�سجن(.  حيطان  تهاوت 

82 عاما.  2013 عن عمر يناهز 

* من الأدب الإفريقي: 

Dead Men›s Path   قصة قصيرة: طريق الرجال الموتى
   Chunua Achebe  1930-  2013  للكاتب: �سينوا اأ�سيبي

 www.wikipedia.com  :امل�سدر

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

225



 بطن الذهب        

عمتي ال�سغرى فاطمة ترك�ض بعد اأن �سقطت حلقة 

خائفا  اأمها  جهة  رك�سها  كان  اأذنها.  من  الذهب 

اآن.  يف  وبطيئة  م�رصعة  نظرنا  يف  بدت  وم��تددا. 

ثم اأطلقت الأم �رصخة ق�سرية )يف احلقيقة، مل تكن 

�سوى �سهقة ذات �سوت عال، دخلت اإىل جوفها ومل 

وجودهم  ت�سادف  من  كل  �رصع  ذلك،  بعد  تخرج(. 

حلقة  عن  يبحثون  و�سبية،  اأطفال  من  املكان،  يف 

الأذن املفقودة.

عيوننا يف اجتاه الأر�ض وظهورنا حمنية واأرجلنا 

زمن  منذ  تهجع  كانت  اأ�سياء  قلبنا  تنب�ض.  احلافية 

واأخ�سابًا  جافة  نخيل  م�ساند  الأر���ض؛  يف  طويل 

قدمية  �سوداء  واأوت��ادا  ياب�سا  وبعرا  باردا  و�سخاما 

الأر�ض ومل تعد ت�ستخدم يف  مركوزة منذ زمن يف 

نتاأ جزء من  نعل  فردة  كذلك  املا�سية. وجدنا  ربط 

�سريها الأخ�رص، ف�سحبناها لتخرج معها قبيلة من 

ديدان �سغرية كانت تعي�ض ب�سمت يف بطن الأر�ض.

كل مكان وطاأته قدما عمتي فاطمة ذلك النهار كان 

اأن نعر على �سيء من  حمط فح�سنا ونب�سنا، دون 

الذهب.

وفجاأة.. هتفت جدتي التي كانت تراقبنا من �سفة 

وتخيط  ال�سوف  خيوط  تن�سج  وهي  الفلج  �ساقية 

تفر�ض  نخلة  جذع  حتت  الطلق  الهواء  يف  خرقها 

حتتها ظال ق�سريا مرتع�سا: »لقد بلعها ال�سفدع!«..

اأطلقت عبارتها ثم وا�سلت الن�سغال بعامل خيوطها. 

ح�سبنا ما قالت اجلّدة طرفة فتحلقنا حولها، ولكنها 

»لن  ا�ستنتاجها:  توؤكد  وهي  جادة  بنظرة  قابلتنا 

يوم  اإىل  تبحثون  بقيتم  ولو  الأر���ض  يف  جتدوها 

الدين! اأحد هذه ال�سفادع بلعها. ِابحثوا عن ال�سفدع 

الل�ض قبل اأن يحّل الظالم«.

تعرف  كانت  فاطمة-  عمتي  -اأم  الأخ��رى  جدتي 

بدل  منا،  طلبت  لذلك  حماتها،  كلمات  معاين  جيدا 

ل حركة ال�سفادع.
ّ
البحث يف الأر�ض، تاأم

تغريت خطتنا يف البحث عن حلقة الذهب. اعتمدنا 

على اأ�سلحة جديدة؛ اأعيننا وحدو�سنا واختبار مدى 

قوة مالحظتنا. جلاأنا اأي�سا اإىل ما مل نعهده من قبل 

اأحداقنا مت�سح  كانت  والتاأمل.  ال�سمت  لعبنا:  اأثناء 

اأن�ستنا  اخلافقة.  ال�سفادع وحلوقها  وبطون  جلود 

حركاتها  �رصعة  وتتبعنا  حدته  ومدى  نقيقها  اإىل 

اأثناء القفز. تطّلب منا الأمر وقتا طويال، فقد كانت 

والتحفز  مكانها  باملكوث  تكتفي  ال�سفادع  بع�ض 

اإىل  طبيعتها،  نعرف  لكي  فن�سطر،  تقفز.  اأن  دون 

مت�سمرة.  مكانها  تقف  ثم  نطتني  تنط  ا�ستفزازها. 

اأن  اإىل  الأخرى،  تلو  الواحدة  نتابعها،  وهكذا ظللنا 

تختفي بني الأحرا�ض.

لختباراتنا  ال�سفادع  ع�رصات  اأخ�سعنا  اأن  بعد 

وجم�ساتنا، وجدنا ال�سفدع اآكَل الذهب. كان �ساكنا 

ويرف�ض احلركة وهو ينظر اإلينا بعينني مذعورتني. 

حركته.  واأثقلت  بطنه  على  الذهب  حلقة  جثمت 

ج�سده  يف  مكان  من  اأكر  يف  باأ�سابعنا  نخ�سناه 

ولكنه اأبى اأن يتحرك. 

ب�سق  فاطمة-  -اأم  تكفلت جدتي  اندها�سنا،  واأمام 

بلزوجة  امللطخة  ال��ذه��ب  حلقة  اأخ��رج��ت  بطنه. 

الفكرة،  �ساحبة  الأخ��رى،  اجل��دة  اكتفت  الأم��ع��اء. 
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بنظرة حكيمة نحوها، ثم اأكملت عملها.

ك اأ�سابعها بخفة بني خيوط اآلتها، التي 
ّ
كانت حتر

�سغرية  خمدة  تعلوه  معدين  �سندوق  �سوى  تكن  مل 

تهبط منها البكرات واخليوط امللونة التي متيل مع 

ت�سحج  وكاأنها  تلك  هيئتها  يف  بدت  يديها.  ميالن 

تدندن مبقاطع من  للعر�ض. كانت  ز 
َّ
جُته فتاة  راأ�ض 

ي�ستحوذ على  �ساهمة. عامل خيوطها  اأغانيها وهي 

تفكريها.

بدت اجلدة مثلنا متامًا: تلعب بطريقتها.

 احتبا�س اأحُرف

ال�سنة  تلك  الثالثة،  �سنتي  يف  الرثرة  كثري  كنت 

التي ينطلق فيها الل�سان من كل عقال. كل ما يدور 

اأن يخرج حرا دون  والعني عليه  والراأ�ض  الأذن  يف 

�سوابط.

كانت ثرثرتي تثري غبطة اأبي الذي راأى يف الكلمات 

اجلريئة دللة على نبوغ مبكر وجتاوز لعمر الثالثة، 

�ساأن،  لك  �سيكون  تكرب  »حني  يل  يقول  كان  لذلك 

�ست�سري قا�سيا اأو �رصطيا!«..

كادت جملته تلك، ح�سب تف�سري اأمي يف ما بعد، اأن 

اأ�سحابه.  اإل  املال  يح�سد  فال  اخلر�ض،  اإىل  تقودين 

وهذا ما حدث، تعطلت احلروف يف حلقي ومل اأ�ستطع 

اأحرف  اأربعة  من  املكونة  الكلمات  غدت  اإخراجها. 

ت�سطدم،  الطوال  واجلمل  واحد،  على حرف  تقت�رص 

فجاأة، بالفراغ يف اأول خروج لها اإىل العلن، ناهيك 

اأطنطن  �سوت.  بال  غدت  التي  القليلة  احلروف  عن 

بحريَف الباء والفاء، ال�سفهيني، بينما اختفى نهائيا 

حرَفا الألف والعني، العميقان.

مل ي�ستمر احلال طويال. ذات يوم زارنا �سيف، واأثناء 

الغداء، لحظ �رصاعي مع  �سفرة  على  به  اجتماعنا 

ميكة من �ساقية 
ُ

اإخراج احلروف، فطلب اأن حُت�رَص �س

ال�سغرية  الأ�سماك  ملحا�رصة  ال�سبية  هرع  الفلج. 

باأيديهم، فكانت تهرب منزلقة حتى قبل اأن تلم�سها 

الأ�سابع. ولكن اأمي قذفت بردائها يف �سفحة املاء، 

فاجتمعت لها ثالث �سميكات �رصعت تتلبط وتتقافز.

اأ�سغر ال�سميكات من راأ�سها وح�رصها  رفع الغريب 

واأدخلها  اأبلعها  راأ�سي كي ل  اأحنى  ثم  يف قب�سته، 

يف فمي واأغلقه بكفه.

ال�سغرية  وال�سمكة  اأع��م��اق��ي،  يهّز  اخل��وف  ك��ان 

اأن  اإىل  ول�ساين،  فكي  حميط  يف  خمتنقة  تتاق�ض 

عقدة  اإثرها  على  انحّلت  ة 
ّ
حمتج �رصخة  اأطلقت 

ل�ساين..

ما  كل  �ساردا  ح��دود،  بال  اأثرثر  ذلك،  بعد  �رصعُت، 

مت امل�سطرب.
ّ

راأيُت و�سمعت خالل اأيام من ال�س

اأمواج الليل

اإىل اأبي دائما .    

املقاعد اخللفية ل�سيارة اأبي تظل فارغة حني يكون 

الراكب وحيدا، فبع�ض زبائنه يق�سدون اأماكَن وعرة 

ي�ستاأجروا  اأن  دون  اإليها  حملهم  ميكن  ل  وبعيدة 

مقاعد �سيارة اأبي كاملة.  

ولكن اأبي اعتاد اأن ي�ستاأذن راكبه الوحيد يف حمل 

ولي�سليه  خلفه،  الذي  الفراغ  ي�سغل  لكي  معه  ابنه 

بعد  ع��ادة  يكون  ال��ذي  الطويل،  العودة  طريق  يف 

حلول الظالم. ورغم اأننا نكون حينذاك �سامتني اأو 

اأكون م�ست�سلما للنوم ول اأ�سعر بهول امل�سافة، فاإن 

اأن يح�ض  اأبي ما  اإح�سا�سا غام�سا بالغبطة يجتاح 

باأين قريب منه يف وحدته. يف تلك الأيام، وب�سبب 

وعورة الطرق ووح�ستها، كان كل مكان يق�سده اأبي 

خارج مطرح مبثابة �سفر طويل؛ اإذ ل يبقى من اليوم 

يف �ساعات العودة �سوى ن�سفه املظلم الذي تتكثف 

عزلته بخلو جوانبه من الأ�سواء، ناهيك عن فراغه 

من احلياة، فيما البيوت ت�ستلقي بعيدة متوارية عن 

اأن  الظالم - حني يحل-  يلبث  ما  ال�سيار،  الطريق 

ال�سا�سعة،  عباءته  طوايا  يف  الأع��ني  عن  يخفيها 

وكاأنها جزء من اأمالكه اخلا�سة.

اأبي  كان وقت الغروب قد بداأ يف الزحف. ومل يعتد 

يف  فائدة  يرى  ل  لأنه  رمبا  مق�سده،  عن  اإخباري 

الأمكنة والجتاهات.  راأ�سه  اإخبار طفل تت�سابه يف 

كما مل يعتد -رمبا ب�سبب العجلة- اإخبار اأمي، التي 

باجلريان  تبداأ  مكان.  كل  يف  قلقة  عني  �ستبحث 

باملقربة،  ثم  املفَت�سة،  اللعب  ف�ساحات  املقربني، 
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�ستظل  الظالم  يحّل  اأن  وبعد  عينيها.  مرامي  اآخر 

حني  براأ�سها.  تلعب  والظنون  اأب��ي،  تنتظر  �ساهرة 

هي  ي�رصعان،  امل�سافة،  تعب  هّدنا  وقد  لها  نظهر 

ب لنا الع�ساء وهي واجمة. 
ّ
واأبي، يف النقار. ثم ُتقر

اللقيمات  اأزدرد  واليقظة،  النوم  بني  حينها  اأكون 

وكاأين اأحلم.

دة يومئذ. دخلنا طريقا 
ّ
الفرعية مل تكن معب الطرق 

الدام�ض على حدود  الظالم  اأطبق  وقد  متبا طويال 

الروؤية. ل اأظن اأن املكان كان بعيدا مبقايي�ض اليوم، 

فهو اأحد اأحياء العا�سمة م�سقط، رمبا كان العذيبة 

اأو الغربة، اللَذين كل قطعة اأر�ض �سكنية فيهما تباع 

ب�سعر الذهب حاليا.

اأ�سار الراكب اإىل جهة بيته قبل م�سافة من و�سوله، 

وكاأمنا كان يعتمد على حد�سه وعلى ال�سوء ال�سحيح 

اأبي  نقد  اأن  بعد  نزل  ال�سيارة.  مقدمة  تر�سله  الذي 

اخللف  يف  مكاين  اأترك  اأن  مني  اأبي  فطلب  اأجرته، 

واأجل�ض بجانبه.

عن  يبحث  وه��و  اأب��ي  �سحنة  يف  ب��احل��رية  �سعرت 

خمرج. �رصع ي�سق طريقا يف الظالم ثم يعود اأدراجه 

منه. وما يلبث اأن ي�سلك طريقا اآخر، ع�سوائيا، ويعود 

منه، اإىل اأن �سقطنا يف حفرة رملية.

اأبت ال�سيارة اأن تبارح مكانها، لقد علقت اإطاراتها. 

الفرامل  على  ال�سغط  اأبي يف زحزحتها عرب  جاهد 

اأماما ووراء، فع�سف الرمل بال�سيارة. اأ�سعل الإنارة 

اإىل اأق�ساها عله يتبني طيف اإن�سان اأو م�سكن، ولكن 

ال�سوء الباهر كان ي�سطدم باأمواج الظالم املطبقة 

وبال  خميف  �سمت  يف  اأمامنا  تتدفق  كانت  التي 

�ساطئ يحدها.

ي�سمع  اأح��دا  عّل  طويال  املقود  زم��ارة  على  �سغط 

النداء، وحني يئ�ض من الرد اأ�سكت املحرك والأ�سواء 

دار  ثم  النزول،  مني  وطلب  ال�سيارة  نوافذ  واأغلق 

حول ال�سيارة ليتاأكد من اإغالق جميع الأبواب.

يدي  اإحدى  من  اأم�سكني  يتدخل.  ومل  اأبكي  تركني 

و�سق طريقا اأفقيا. نظر اإىل ال�سماء، ثم عاد اأدراجه 

الظالم مطبقا على جمالت  اآخر. كان  و�سق طريقا 

الروؤية، حتى اأن مالمح اأبي اختفت. ثم، فجاأة، طلب 

تقليده. جال  واأ�رصع يف  البكاء  عن  اأتوقف  اأن  مني 

حلقه بحمحمة قوية، ثم طفق ينبح...

-هوو. هههههو. هوهو هههههههو.

الياأ�ض  من  ا 
ّ
م�س اأن  اأو  يعبث  ظننُته  البداية،  يف 

اأنه كان جادا حني طلب  اإىل  اأ�سابه؛ ولكني فطنت 

مني تقليده، وهو يلهث، بعد اأن اأعياه النباح.

كان �سوت اأبي خ�سنا وثقيال مقارنة ب�سوتي الذي 

يتنزه خفيفا يف الأرجاء، فبدوت كجرو خائف:

-هو هو. هو هو. هو هو هو.

تناوبنا على النباح، بني اجلرو واأبيه، كي ل ينقطع 

اأدخل  �سوته،  قوة  يف  اأب��ي  زاد  ثم  النداء.  ت�سل�سل 

اأنفا�سا غليظة اإىل رئتيه واأطلقها يف دفعات حادة:

-ههههو هو هو ههههو هو هو ههههو هو ههههو.

اأقوم  ب��دوري  كنت  ولهاثه،  ا�ستاحته  حلظات  يف 

وارتعا�سات  بالكباء  املختلط  نباحي  ب��اإط��الق 

اخلوف.

�سمع من بعيد. 
ُ
وفجاأة، �سمعنا نباح كالب حقيقية ي

اأ�سمت،  اأن  دللَة  يدي  وهز  النباح  عن  اأبي  توقف 

م�سيخا ال�سمع اإىل م�سدر ال�سوت.

-احلمد هلل.

اأطلق اأبي كلمة الن�رص اأخريا، بعد �ساعات من التخبط 

يف الظالم.

اأبي، بعد ذلك، م�سوبا بالفرح وهو يتقدم  غدا نباح 

وتعرت  خويف  زاد  بينما  الكالب،  �سوت  ناحية 

وهو  قدميه  ودف��ع  ظهره  فوق  فرفعني  خطواتي، 

يهتف:

-الغيث، الغيث.. نحن �سائعون يف الظالم، اأغيثونا.

و�سوت  ناحيتنا  تتقدم  �سوء  بقع  لنا  ت��راءت  ثم 

كالب غا�سبة يزداد اقتابا وو�سوحا...

اأبي  بينما ظل  �سبعنا ومنت،  الليلة حتى  تلك  اأكلنا 

يت�سامر مع �ساحب البيت.

اأبي مع الظالم، حني  يف ال�سباح انك�سفت يل لعبة 

راأيت كلبني نائمني عند باب البيت وامراأة وابنتها 

يختق  متقطع   
ٌ
وثغاء الغنم،  من  قطيعا  ت�سقيان 

ال�سمت.

البيت  و�ساحب  اأبي  �سق  فطورنا،  تناولنا  اأن  بعد 
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بينما  �سيارتنا،  تعطلت  حيث  اإىل  طريقهم  وابنيه 

بت مني ماعزا 
ّ
التي قر الراعية،  اأنظار  تركني حتت 

حدته  ازدادت  الذي  بكائي،  وكبح  لإلهائي  �سغريا 

باختفاء اأبي.

 غناء النخيل

تهّز  نخلة  خ�رص  من  يحّلق  توفيق  �سمرية  �سوت 

فروَع راأ�سها رياح خفيفة.

رو يل عن حبيب يقدر يحل مبحله/ ميكن يكون 
ّ
»دو

/ َدورو 
ْ
رو يل عن حبيب

ّ
الطبيب اإيل يداوي ِبطّلة/ دو

عن  يل  رو 
ّ
دو حبيب/  عن  يل  دور  حبيب/  عن  يل 

...»
ْ
بيب

َ
ح

يلتقط �ساملني ا�سم جاره وين�رصه يف الأرجاء.

قوة  �سوى  ما�سيه  من  له  يبق  مل  ال��ذي  �ساملني، 

�سوته، كان، يف ما خال من �سنوات، يقوم باأ�سعب 

العجول  اأعند  يذبح  وظهره:  ورجليه  بيديه  املهن 

ويت�سلق  ظهره  فوق  البناء  جذوع  ويحمل  واأ�سمنها 

ن يرك�ض حافيا. ولكن العمر 
َ
اأطول النخالت بخفة م

�سار  العمل.  على  القدرة  وفقَد  طعن  حتى  به  امتّد 

باجللو�ض  يكتفي  ذهب.  حيثما  عبداهلل  ولده  يتبع 

التي  الأغاين  اإىل  والإن�سات  يعمل  وهو  جانبه  اإىل 

ذلك  يف  عمله.  اأثناء  ت�سغيلها  عن  البن  يتوقف  ل 

ال�سباح اأدخل عبداهلل يف جوف م�سجله املعلق على 

جذع نخلة اآخر الأ�رصطة الت�سجيلية التي و�سلته من 

مطرح للمطربة �سمرية توفيق.

طريق  عن  عبداهلل  اإىل  ت�سل  الأ�رصطة  هذه  كانت 

�سوَقي  يف  اأ�سبوعية  بجولت  تقوم  التي  خالته 

فنجاء ومطرح ل�رصاء حاجيات تبيعها لتعتا�ض من 

اأغاين  جديد  ب�رصاء  اأختها  ابن  ويو�سيها  فوائدها، 

غالب  »ت�سجيالت  العتيد  املحل  من  توفيق  �سمرية 

كما  الت�سجيلية.  الأ�رصطة  يبيع  الذي  الإلكتونية«، 

بت�سجيل  الأ�سعار  ومن�سدو  الفنانني  بع�ض  يقوم 

وبيعها  ون�سخها  فيه  مبا�رصة  وق�سائدهم  اأغانيهم 

يف عني املكان.

وكحل  و�سابون  وحناء  مالب�ض  بني  ���رصة  ويف 

لقتل  ح�رصية  ومبيدات  واأم�ساط  �سغرية  ومرايا 

�رصيط  ينتقل  متنافرة،  �سلع  من  �سابه  وما  القمل 

املزينة  البال�ستيكية  علبته  يف  توفيق،  �سمرية 

ب�سورتها وهالة ال�سامة املعلقة على خدها الأي�رص 

وغمزة جذابة من عينها اليمنى اعتادت اأن تهديها 

يف ختام كل و�سلة من و�سالت اأغانيها.

اأنهت املغنية و�سلتها الأوىل، التي كان يتكرر فيها 

ا�سم حبيب، فهتف العجوز منت�سيا ي�ستخفه الطرب:

تعال  حبيييب،  ي���دوروك.  تعال  حبيب،  -اأوووه! 

يدوروك!

يف  يتدد  وهو  زوجها  ا�سم  حبيب  زوجة  التقطت 

الأرجاء، حني كانت متالأ جبة �سعفية مبا تلتقط من 

�سقط العراجني؛ ومل تكن قد تفطنت بعد اإىل الأغنية 

القريب و�رصعت تنادي  اإىل بيتها  اجلديدة، فهرعت 

زوجها.

جفل حبيب من قيلولة ال�سحى واجته م�رصعا �سوب 

يحرث  كان  الذي  ولده  بجانب  جال�سا  فراآه  جاره، 

الأر�ض ويقلبها مب�سحاة.

-هل اأر�سلت يف طلبي يا عمي �ساملني؟

الذي  ول��ده،  مع  النظرات  وتبادل  �ساملني  �سحك 

اأن  لبث  ما  معروقا  وجها  ورفع  العمل  عن  توقف 

اأ�ساءه ال�سحك.

اأردف العجوز، بعد اأن هداأ �سعاله:

يا  ال�سباح  منذ  عنك  تبحث  توفيق  بنت  -�سمرية 

.
ّ
حبيب واأنت ل تهتم

عدة  و�سعد  امل�سجل  جهة  متحم�سا،  عبداهلل،  قام 

كربات من جذع النخلة و�سغط على زر الإعادة، اإذ 

مكانها  وحلت  انتهت  قد  املق�سودة  الأغنية  كانت 

اأغنية اأخرى جديدة لي�ض فيها ذكر حلبيب.

رو يل 
ّ
وحني �رصعت املطربة يف ترديد و�سلتها »دو

/ َدورو يل عن حبيب/ دور يل عن حبيب/ 
ْ
عن حبيب

و�سحكت  اجلميع،  �سحك   ،»
ْ
بيب

َ
ح عن  يل  رو 

ّ
دو

الأ�سجار والطيور املحلقة يف الأفق؛ و�سحب خفيفة 

تتقّدم يف ال�سماء.
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بامل�سافرين  ي�سطدمان  الطريق  يتلم�سان  كانا 

للمق�سورة  الزجاجي  الباب  عند  و�سال  وعندما 

الباب. وبعد عدة  يفتحا  اأن  اأمامه يحاولن  وقفا 

حماولت، دفعا الباب بقوة ودخال. كانا يحمالن 

كومة مالب�ض يف كي�ض بال�ستيكي، و�سعاه اأر�سا. 

كان يديهما يف كل الجتاهات. 
ّ
وظال واقَفني يحر

يبدو اأنهما يبحثان عن مكان �ساغر يجل�سان فيه. 

قال اأحدهما:

-�سنجل�ض هنا، الكر�سي فارغ، ل اأحد يجل�ض عليه.

ثم اأ�ساف:

-انظر هناك.. انظر.

يتكلم وهو ي�سري بالع�سا نحو املكان.

اأردت  اأُحِدث جلبة.  اأن  حتركت يف مكاين، متعمدا 

اخللف.  اإىل  تراجعا  هنا.  باأنني  اأ�سعرهما  اأن 

ليتاأكد  الكر�سي  �سطح  على  ع�ساه  اأحدهما  و�سع 

الآخر، متقابلني، وكانت  من خلوه. جل�ض وجل�ض 

تنهيدة  الأول  اأط��ل��ق  �سغرية.  ط��اول��ة  بينهما 

وا�ستخى على الكر�سي، بينما قال الثاين:

-يبدو اأن اأحدا يف املكان.

رد عليه الثاين:

 اأن تنتبه اإىل املحطة التي 
َ

-دعك من هذا ول تن�ض

�سننزل فيها.

حرك  املكان.  يف  �سمت  �ساد  جوابا.  ينتظر  مل 

الأول يده اأمامه، كاأنه يريد اأن يقب�ض على �سيء. 

اأنه طاولة  وجد �سيئا �سلبا. حت�س�سه بيده فاأدرك 

�سغرية. و�سع راأ�سه عليها ونام، بينما كان الثاين 

كان من�سغال  بت�سذيب �سعر حليته.

األف ال�سفر. كان يرتدي  دخل رجل رمبا يكون قد 

من  م�سنوعة  قبعة  راأ�سه  على  ي�سع  وكان  بذلة 

الق�ض. وقف منت�سبا، دون اأن ي�سلم هو اأي�سا؛ كاأنه 

�سديقه  عن  يبحث  رمبا  ما.  �سخ�ض  عن  يبحث 

املكان.  يف  بنظراته  يجول  اأخذ  حبيبته.  عن  اأو 

بالقرب من طاولة فارغة اأودع حقيبته التي كان 

ج�سده  ود���ض  حيزا  وج��د  اك��تاث،  يحمل. ودون 

ا�ستغراب  عن  تنم  م�سطربة  نظراته  فيه. كانت 

ظهره،  ف��وق  اأخ���رى  حقيبة  يحمل  ك��ان  �سديد. 

اأم�سكها وو�سعها على الأر�ض بجانب قدميه، ثم 

نزع  امل�سجب.  يف  وعّلقه  الرمادي  اجلاكيت  نزع 

كا�سفا  ال�سغرية،  الطاولة  على  وو�سعها  القبعة 

ب�رصته  لون  كان  راأ�سه.  موؤخرة  يف  �سعريات  عن 

اختلطت كل  الكثة  الحمرار ويف حليته  اإىل  مييل 

و�رصبه  جل�ض  وغريها.  والأبي�ض  الأ�سود  الألوان 

ج�سده  وتراخى  طويلة  زفرة  اأطلق  املكيف.  تيار 

الطاولة، ثم د�ض  على املقعد. و�سع نظارته على 

وبع�ض  كتابا  واأخ���رج  احلقيبة  ج��وف  يف  ي��ده 

ال�سحف وو�سعها على الطاولة.

كتفه  م��ن  تتدىل   املق�سورة �سخ�ض 
َ

باب ق��رع 

تذاكر  اأوراق كثرية. طلب منا  فيها  حقيبة جلدية 

ال�سفر. نظر اإىل ال�سخ�سني اجلال�سني وطلب منهما 

نحوهما  نظر  يتحركا.  مل  التذكرتني،  يخرجا  اأن 

ال�سخ�ض  خرج  التذكرة.  يريد  باأنه  لهما  واأ�سار 

الثالث الذي كان يرتدي القبعة. غاب برهة وعاد 

اأحد؛  اإىل  ينظر  اأن  دون  كبرية،  حقيبة  خلفة  يجر 

كاأن �سعورا راوده باأن املكان فارغ ل اأحد فيه اإل 
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هو. ل اأعرف اإن كان قد راآنا.

كنت اأراقبه وهو ي�سحب زر احلقيبة د�ض راأ�سه يف 

بداخلها.  ما  اأح�سائها  من  يخرج  و�رصع  جوفها 

الكر�سي.  فوق  واألقاها  الداخلية  مالب�سه  اأخ��رج 

اأخرج ماكينة احلالقة وو�سعها بجانب املالب�ض. 

د�ض يده واأخرج زجاجة عطر. رجها بقوة، ثم بخ 

يف املكان بختني.

يف هذه الأثناء اهتز القطار وبداأت اأو�ساله تتجمع. 

النافذة  اأنظر من  اإىل اخللف ورحت  راأ�سي  اأ�سندت 

اأرق��ب  اأخ��ذت  بطيئا.  القطار  انطلق  الزجاجية. 

 
ْ
اخللف. و�سلت اإىل  ت�سري  والبيوت، وهي  الأ�سجار 

�سا�سته،  يف  املحمول. نظرُت  على  ن�سية  ر�سالة 

نظارتي  و�سعت  املت�سل.  رق��م  اأتبني  مل  لكني 

فلمع ا�سمها على �سا�سة الهاتف.  انتهى ال�سخ�ض 

اإخراج كل ما بداخل احلقيبة وفر�سها  الثالث من 

على املقعد. انتبه اإىل وجودي. نظر نحوي وابت�سم. 

لوح يل بيده. رمبا يراين بعيدا عنه. رمبا يعاين من 

اإيل  مر�ض يف عينه، يرى القريب بعيدا عنه. نظر 

ثم  ن�سي.  رمبا  نحوي،  يده  ومد  وقف  اأخرى  مرة 

اأدخل راأ�سه يف احلقيبة مرة اأخرى، كاأنه اأغفل اأن 

يخرج منها �سيئا اآخر. اأخرج الهاتف املحمول.

بقراءتها، رحت  تظاهرت  التي  اجلريدة  من خلف 

اأراقبه. كان ي�سغط على اأرقام هاتفه بقوة. ينظر 

�رصخ  اأذن��ه.  على  ي�سعه  وب�رصعة  �سا�سته،  اإىل 

بقوة ثم اأطلق �سحكات مدوية. نظرت من النافذة 

الزجاجية املطلة على ممر القطار. كان خاليا من 

امل�سافرين. عاد الرجل يتكلم ب�سوت مرتفع، قبل 

اأن ي�سع الهاتف على الطاولة ال�سغرية وين�سغل، 

جمددا، باحلقيبة.

حترك ال�سخ�ض الأول ومد رجله اإىل الأمام. مل�ست 

رجله ال�سخ�ض الثاين فقفز مذعورا. بحركة �رصيعة 

يتكلموا.  اأن  دون  جل�سوا  ثم  معا،  الثالثة  وقف 

تنحنح  الأول وهز الثاين راأ�سه. قال الثالث:

-عندما اأ�سافر اأحمل كل �سيء معي يف احلقيبة.

�سحكة  واأطلق  الكر�سي  اإىل  راأ�سه  الثاين  اأ�سند 

�ساد  با�ستغراب.  اإليه  ينظر  الثالث  اأخ��ذ  مدوية. 

�سطح  على  يده  الأول  مرر  يف املقطورة.  �سمت 

قرع  اخل��ل��ف.  اإىل  ت��راج��ع  ث��م  اخل�سبية  الطاولة 

لة بال�ساي 
ّ
باب املقطورة �سخ�ض يدفع عربة حمم

والقهوة والع�سائر وال�سندوي�سات.

وطلب  البذلة  يرتدي  الذي  عليه ال�سخ�ض  نادى 

ياأتي  اأن  عليه  �ساح  ثم  بقهوة.  ياأتيه  اأن  منه 

الطاولة  باأكملها ويطرحها على  القهوة  بدّلة 

ب املحمول مرة اأخرى من عينيه ورفع 
ّ
اأمامه. قر

يف  اإبهامه  غر�ض  ثم  اأعلى،  اإىل  ال�سميكة  نظارته 

خطوط  اإل  منها  يتبق  مل  التي  املحمول،  لوحة 

ودون  اأرق��ام��ه��ا.  على  ي�ستدل  بالكاد  �سعيفة 

اأح���د الأزرار  حوله �سغط على  من  اإىل  ينظر  اأن 

املحمول و�رصخ باأعلى �سوت »األو.. األووو«.. لكن 

الرجلني  ف�ساهد  نحوهم  عليه. التفت  يرد  مل  اأحدا 

جال�سني متقابلني. قال يف ب�سوت م�سموع »كيف 

رفع  ثم  مقعده.  يف  قبل؟!«.. متلمل  من  اأرهما  مل 

يًا. مل يردا عليه. انغم�ض هو يف 
ّ
يده ولوح لهما حمي

اأخرى.  لهم يده مرة  اأمامهم.  ورفع  الذي  ال�رصاب 

نظر يف �ساعته. اأ�سند راأ�سه واأخذ ينظر اإىل ال�سقف.

الع�سا  عن  يبحث  واأخ��ذ  الكر�سي  من  الأول  قام 

التي و�سعها بالقرب منه، وجدها. اأخذها و�رصب 

اأي�سا.  وقام  �ساحبه  انتبه  الطاولة.  خ�سبة  بها 

و�سع كل منهما نظارته على عينيه واأخذ يتلم�ض 

�سمع  كان  يخرجا.  اأن  يريدان  كاأنهما  املكان؛ 

اأما  الأول والثاين �سعيفا جدا وكانا ل يب�رصان. 

ال�سخ�ض الثالث فيبدو اأنه يعاين من مر�ض نف�سي. 

تركتهم.  وجهته.  اإىل  كل   ، كلهم  م�سافرين  كانوا 

الأول والثاين ي�سيغان ال�سمع ليعرفا املحطة التي 

كما  الثالث فكان،  ال�سخ�ض  اأما  فيها.  �سينزلن 

قال يل، يحمل كل متاعه يف احلقيبة.

اهتز  بيدي،  لهم  لوحت  املحطة.  اإىل  نزلت  عندما 

القطار وم�سى يف ال�سكة .. من بعيد اأرقب �سورهم 

التي ابتلعها ال�سارع. 
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ولها  جميل،  ب��ق��وام  )اأوري��ل��ي(  الآن�سة  تتمتع 

من  بالتحول  اآخ��ذ  و�سعر  دتان، 
ّ
متور وجنتان 

مادي، وعينان �سارمتان. وترتدي 
ّ
البّني اإىل الر

عة ذكورية تنا�سب العمل يف املزرعة.
ّ
قب

تقع  ومل  قّط،  بالزواج  ’اأوريلي‘  الآن�سة  تفّكر  مل 

اأبداً. وعندما كانت يف الع�رصين تلّقت   
ّ
يف احلب

�سًا بالزواج رف�سته يف احلال، ومل تندم عليه 
ْ
عر

 اخلم�سني.
ْ
عندما بلغت

من  اإل  الدنيا  ه��ذه  يف  مت��ام��ًا  وح��ي��دة  كانت 

يعملون  الذين  وامل�ستخدمني  ’بونتو‘،  كلبها 

بقرات،  وب�سع  الطيور،  من  وعدد  مزرعتها،  يف 

وبغلني .. وبندقيتها.

يف  ’اأوريلي‘  الآن�سة  وقفت  الأيام  اأحد  �سبيحة 

�رصفتها تتاأمل ثلة �سغرية من الأطفال ال�سغار 

الغيوم على  �سقطوا من بني  بدوا وكاأنهم  الذين 

ٍب به. اإنهم اأطفال 
ّ

ٍ ومباغت وغري مرح
ّ

نحٍو حمري

.. ولكن لي�ست  اإىل منزلها  جارة  اأقرب  ’اأوديل‘، 
الأقرب اإىل قلبها.

ال�سابة  اأمهم  �سحبة  يف  الأربعة  الأطفال  كان 

التي كانت حتمل بني ذراعيها ’لودي‘ ال�سغرية، 

 ’تينومي‘ بيد متاخية .. بينما حلقت بها 
ّ
وجتر

’مار�سلني‘ و’مار�سليت‘ بخطوات متددة. كان 
اً  من النفعال ومبتاًل من الدموع؛ 

ّ
وجهها حممر

ال�سحية  والدتها  ها بتّدي حالة 
ّ
لتو  

ْ
اأُبلغت لقد 

فرلروؤيتها.
ّ
وبوجوب ال�س

يف  باأطفايل  �ستعتني  انك  للحظة  اأ�سّك  ل  »اأن��ا 

غيابي يا اآن�سة ’اأوريلي‘، ويعلم اهلل اأنني مل اأكن 

قالت  معي.«  موجوداً  زوجي  كان  لو  لأزعجك 

التي  العربة  اإىل  م�رصعة  تغادر  وهي  ’لودي‘ 
�ستقّلها اإىل اأمها.

بنظرة  الأطفال  تتاأمل  ’اأوريلي‘  الآن�سة  وقفت 

جاهدة  ت�سارع  ’مار�سلني‘  فهاهي  فاح�سة، 

للخروج من  حتت ثقل ’لودي ‘ املمتلئة، وها هو 

’تينومي‘ الذي ي�ساك�ض ب�سبب و بدون �سبب.
التها وا�ستعادت 

ّ
توّقفت الآن�سة ’اأوريلي‘ عن تاأم

رت اأّن هناك عددا من املهام 
ّ
رباطة جاأ�سها وقر

الأطفال.  اأوؤلئك  اإطعام  لها 
ّ
اأو بها،  القيام  عليها 

لتبداأ  كانت  ’اأوريلي‘   الآن�سة  مهام  اأّن  ول��و 

لكن  ب�سهولة.  ل�رصفتهم  احلّد  ذلك  عند  وتنتهي 

فهم  �سغرية  خنازير  لي�سوا  ال�سغار  الأطفال 

الآن�سة  من  توّقع 
ُ
ي ل  التي  الرعاية  اإىل  بحاجة 

’اأوريلي‘ توفريها لهم.
’اأوديل‘  اأطفال  �سوؤون  اإدارة  اأنها مل حت�سن  حقًا 

خالل الأيام القليلة الأوىل، فكيف لها  - مثاًل -  

اأْن تعرف باأّن ’مار�سليت‘ كانت دائما تنتحب اإذا 

اآمرة؟! ومل تالحظ  اأو  عالية  بنربة  اأحٌد  خاطبها 

�سغف’تينومي‘ بالأزهار  اإل عندما قطف اأزهار 

�سها بتاأٍن وعناية.
ّ
الغاردينيا ليتفح

»ل يكفي اأْن توجهي اإليه كالمًا يا اآن�سة ’اأوريلي‘، 

 كما تفعل اأمي
ٍّ
بل يجب اأْن توثقيه اإىل كر�سي
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اأّن  غري  م�ساك�سًا.«  يكون  عندما  دائ��م��ًا  معه 

’اأوريلي‘ كان  الآن�سة  اإليه  ربطته  الذي   
ّ
الكر�سي

يف  هانئًة  قيلولة  له  اأتاح  ا 
ّ
مم مريحًا  و  وا�سعًا 

تلك الظهرية الّدافئة. 

اإىل فرا�سهم،  اأمرتهم بالذهاب  الليل.. عندما  يف 

كما لو اأنها ته�ّض دجاجا ليذهب اإىل قّنه، وقفوا 

اأمامها 

1
عن  فماذا  تقوله..  ملا  م�ستوعبني  وغ��ري  حائرين 

قم�سان النوم البي�ساء ال�سغرية التي اأُح�رصت معهم 

اإخراجها  ويحتاج  و�سادة،  كي�ض  يف  �سعت 
ُ
وو

اإىل يٍد قوية؟! وماذا عن حو�ض املاء الذي يجب 

املتبة  اأقدامهم  ل 
ْ
لغ�س الغرفة  و�سط  يو�سع  اأْن 

اليوم  طيلة  لل�سم�ض  ها  تعر�سّ اء 
ّ
ج��ر ة 

ّ
وامل�سمر

لتغدو جميلة ونظيفة كعادتها؟!  كما اأّن اعتقاد 

يخلد  اأْن  ميكن  ’تينومي‘  باأّن  ’اأوريلي‘  الآن�سة 

‘ اأو اأّن 
ْ
ع

ُ
ب

ْ
ع

ُ
اإىل النوم دون اأْن تروي له حكاية ’الب

’لودي‘، هي الأخرى، قد تنام دون اأْن ُتهْدهدها 
’مار�سليت‘   و  ’مار�سلني‘  جعل  لها  ُتغّني  اأو 

ي�ستغرقان يف ال�سحك.

اأُدير  اأْن  ل  اأف�سّ اإنني  روبي‘  ’عمة  يا   »اإعلمي 

باأربعة  اأعتني  اأْن  على  مزرعة  ع�رصة  اإثنتي 

عنهم.«  معي  تتحدثي  اأْن  اإي��اِك  �سغار.  اأطفال 

ت الآن�سة ’اأوريلي‘ اإىل طاهيتها.
ّ
اأ�رص

لقد  عنهم.  �سيء  اأي  �ستعرفني  ان��ك  اأتوقع  »ل 

الطفل  تتكني  راأي��ت��ك  عندما  ه��ذا  من  تيّقنت 

باأّن  تعلمني  األ  مفاتيحك.  بعلبة  يلعب  ال�سغري 

متامًا  يكربون؟!  عندما  عنيدين  �سيجعلهم  ذلك 

اإذا  اأ�سنانهم  تق�سو  عندما  معهم  احلال  هو  كما 

اأطالوا النظر يف املراآة.« اأجابت الطاهية.

من املوؤكد اأّن الآن�سة ’اأوريلي‘ مل تكن تزعم باأّن 

لديها معرفة من هذا القبيل مما كان لدى ’العمة 

ودفنت  الأطفال  من  خم�سة   
ْ
ت

ّ
رب التي  روبي‘ 

قلياًل  تتعلم  اأْن  فقط  فيكفيها  زمانها.  يف  �ستة 

من حيل الأمهات التي تفيدها يف الوقت الراهن. 

ارت��داء  اإىل  تها 
ّ
ا�سطر الّدبقة  ’تينومي‘  اأظافر 

مريلتها البي�ساء التي مل ت�ستخدمها منذ �سنوات، 

قبالته  على  نف�سها  د 
ّ
ُتعو اأْن  عليها  كان  كما 

ُتنزل  واأْن   .
ّ

فطري  
ٍّ
حنو على  تدّل  التي  الرطبة 

ف العلوي خلزانتها علبة اخلياطة، والتي 
ّ
من الر

 .
ٍّ
نادراً ما ت�ستعملها،  لرتق بنطاٍل اأو تثبيت زر

على  لتعتاد  اأي��ام  ب�سعة  منها  الأم��ر  ا�ستغرق 

�سحكات الأطفال وبكائهم و�سجيجهم. ومل تكن 

الليلة الأوىل اأو الثانية التي ا�ستطاعت بعدها اْن 

تنام بارتياح بجوار ’لودي‘ التي ت�سغط عليها 

اأنفا�سها الدافئة  ان، بينما 
ّ
بج�سمها ال�سغري الري

تالم�ض خّدها.

 
ْ
اأ�سبحت ’اأوريلي‘  الآن�سة  اأ�سبوعني،   

ّ
م�سي بعد 

ت�سكو  تعْد  ومل  الأم��ور  هذه  على  متامًا  معتادة 

اأو تتذمر. وبعد اأ�سبوعني اآخرين اأب�رصت الآن�سة 

اإىل  تنظر  كانت  بينما  م�ساء،  ذات  ’اأوريلي‘ 
الأبقار وهي ترعى، عربة قادمة باجتاه منزلها 

البا�سم  كان وجهها  لتقف وتنزل منها ’اأوديل‘. 

ي�سي ب�سعادتها لعودتها لأطفالها. 

املتوقعة   وغ��ري  املعلنة  غري  العودة  ه��ذه  لكّن 

اإْذ  اأمرها،  ’اأوريلي‘ يف حرية من  الآن�سة  اأوقعت 

وهناك  هنا  من  الأطفال  جتمع  اأْن  عليها  كان 

فرحهم  عن  به  ون 
ّ

يعرب ال��ذي  �سياحهم  و�سط 

بروؤية اأمهم.

ة واأخذت العربة تختفي عن اأنظار 
َ
انق�ست اجَلَلب

ت�سمع  ت��زال  ما  كانت  لكنها  ’اأوريلي‘،  الآن�سة 

بخفوت �سيحات الأطفال اجلذلة.

كثري  ثمة  منزلها.  ’اأوريلي‘ اإىل  الآن�سة  عادت 

الفو�سى  لتتيب  بانتظارها  كان  العمل  من 

تبا�رص  لكنها مل  وراءهم.  الأطفال  تركها  التي 

املن�سدة،  بجانب  نف�سها   
ْ
اأجل�ست بل  مهمتها 

الهدوء  و�سط  الغرفة  اأرجاء  يف  ببطء   
ْ

ونظرت

بوح�سة  و�سعرت  املتعاظمة  والظلمة  القاتل 

�سديدة، واألقت براأ�سها على ذراعها.. واأجه�ست 

بالبكاء.
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لكورونيا 8 اأغ�سط�ض  1967 

عزيزي ادري�ض 

�سباح اخلري، اأكتب من ذات املقهى الذي كتبت 

ر�سالتي  لأق��ل  اأو  الأخ���رية،  ر�سالتي  منه  ل��ك 

ال�سابقة ، لأن الأخرية لن تكون اأبدا.

ال�ساعة يف مع�سمي ت�سري اإىل العا�رصة �سباحا . 

مل تبداأ احلركة يف ال�سارع بعد، لكني اأوجد هنا 

واأمتلى  البحر  اأرقب  بال�سبط. جل�ست  �ساعة  منذ 

زرقته وهو ميتد اإىل اأفق ال�سماء، عك�ض ال�سواطئ 

، فهي �سغرية ، منف�سلة عن بع�سها، كل �ساطئ 

باأن  وفكرت   . �سغرية  جزيرة  ك�سبه  يبدو  منها 

ل يد لإن�سان يف �سنعها، لأن الذي اأوجدها هو 

خالق هذا الكون .

اأنا الآن اأمام املحيط الأطل�سي ، وقد تذكرت قبل 

ثالثة اأيام، ما قلته عن طق�سه خالل �سهرغ�ست، 

اإذ ينقلب عليك فجاأة، فتداهمك عوا�سفه ورياحه 

، دون تنبيه م�سبق، هذا ماحدث منذ تالثة اأيام 

اأن  ح�سبنا  ،حتى  واأمطرت  ال�سماء  ت 
ّ
اكفهر اإذ   ،

ف�سل ال�سيف قد وىّل وانق�سى. ويف اليوم التايل 

احلياة  فاأ�سبحت  العتدال،  اإىل  �سيء  كل  عاد 

ورائحة  البحر  ال�سم�ض  وزرقة  ب��دفء  متعة 

اأع�سابه التي يخّلفها وقت اجلزر.

  فكرت فيك لإملامك الوا�سع ب�سوؤون البحر، مع 

فيها  تولد يف مدينة بحرية. لكنك ع�ست  اأنك مل 

طويال.

اأين  مع  منمقا،  اأدبيا  ن�سا  اأكتب  وك��اأين  اأح�ض 
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اأنحاز اإىل الكتابة التلقائية الب�سيطة، كما ت�سهد 

على ذلك ر�سائلي وجميع ما اأدونه عن نف�سي.

رمبا هذا من تاأثري ما قراأته بالأم�ض للفيل�سوف 

الفرن�سي �سارتر، فقد حاولت واأنا يف فرا�سي اأن 

مل  ب�رصاحة  لكني   ، عن الوجودية  كتبه  ما  اأقراأ 

اأفهمها جيدا، مع اأين قراأتها بلغتها الأ�سلية، بيد 

وا�سحة  �سل�سة  يل  تبدو   ، رواياته  ن�سو�ض  اأن 

عميقة، عك�ض العناوين التي يختارها لها، فهي 

،اأو  ، و«الغثيان«  »الذباب«  منفرة ومقززة، مثل 

»العاهرة الفا�سلة«، اإىل غري ذلك .وهي عناوين 

ل عالقة لها مب�سامني رواياته ، اأي اأنها ل ت�سي 

مبا يكتبه ،لعله

قراءه  بها  لي�سدم  اعتباطية  تكون  اأن  يتعمد 

ال��روائ��ي��ني  اأن  ن��الح��ظ   ، ح��ني  يف   . اإّل  لي�ض 

الوقت احلا�رص  تقراأ لهم يف  واأنت   ، الأمريكيني 

 «   : ، ك  اأعمالهم مب�سامينها  ، تلت�سق عناوين 

وكذا  الأجرا�ض«  ُتقرع  ملن  و«  والبحر:  العجوز 

ال�سالح« اختارها  اأيها  الروائية » وداعا  رائعته 

نف�ض  موا�سيعها،  على  دالة  بعناية  همنغواي  

الأمر ي�سدق على رواية هرني ميلر »اأيام هادئة 

يف كلي�سي » التي كتبها يف اأواخر ثالثينيات هذا 

القرن، يف اإحدى مقاهي �ساحة كلي�سي بباري�ض 

زرت  ما  واإذا   ، هنالك  اأيامه  عن  فيها  وحتدث 

كلي�سي اليوم  ف�سوف تالحظ دقة و�سفه له. رمبا 

عقد  بدون  ويبدعون  يعي�سون  الأمريكيني  لأن 

الأوروبيني، وعلى اأي حال  لهم ب�ساعتهم ولنا 

ب�ساعتنا.

فهي  الأح��ادي��ث،  بهذه  عليك  اأثقل  ل  اأن  اأرج��و 

امتداد ملا كنا نناق�سه �سفهيا حول ما نقراأه ،

اأحك  اأو م�رصحيات، مل  اأفالم  من  ن�ساهده  ما  اأو 

لك بعد عن اأيامي هنا ، احلقيقة اأين كدت اأ�سجر 

خالتي  ابنة  كري�ستينا  واأ�سدقاء  �سديقات  من 

�رصد  من  ميلون  ال�سيدلة،  ل  كلية  من  فجلهم   ،

 ، رخي�سة  اأفالم  عن  احلديث  اأو  الأدوي��ة  اأ�سماء 

اأو اإبداء اإعجابهم مبطربني �سعبيني مثل مانولو 

�سيته  خمد  الذي  مات�سني  اأنطونيو  اأو  اإ�سكوبار 

يف بداية ال�ستينيات.

واأحتجج   ، بلباقة  اأعزف عنهم  اأخذت  فقد  لذا     

مو�سوعا  اأب�سط  .وح��ني  القريبة  بامتحاناتي 

ينبهرون  عموما،  الثقافة  اأو  الفن  يف اأم���ور 

اإحداهن  �سارت  وقد  الغيب.  عن  اأحتدث  وكاأين 

بالبنت  »اأهال  بعبارة  بها  التقيت  حتييني كلما 

املثقفة«.

    اأحمد اهلل الذي اأوجدين يف مدريد.

نتناول  ال�ساحلية  املدينة  ه��ذه  يف  نحن       

پوپي«   « عدا  ما   ، �سباحا  الثامنة  يف  فطورنا 

العا�رصة،  بعد  ما  اإىل  فرا�سه  يف  يتكا�سل  الذي 

ريا�سته  يف  والدي  اأراف��ق  الفطور  وجبة  وبعد  

يف  مي�سيها  خطوات  جم��رد  وه��ي  ال�سباحية، 

دائما،  ت�سومي  كلبي  ي�سطحبني  البحر.  �ساطئ 

 ، يحميني   كي  اأ�سطحبه  التي  اأنا  بالأحرى  اأو 

الب�رص،  من  يخيف املزعجني  ال�سخم  فج�سمه 

تكون  ل  ح��ني  اإلينا  وال��دت��ي  تن�سم  واأح��ي��ان��ا 

م�سطرة للت�سوق اأو ملرافقة �سقيقتها. 

   والغداء يجمعنا يف املنزل، اأما يف امل�ساء فاإننا 

نق�سد اأحد مطاعم ال�سمك الذي يختاره

اأحد الوالدين، وهناك ا�ستثناءات ، اإذ نلبي دعوة 

اأحد اأفراد العائلة للع�ساء. 

ال�سباحة �سباحا والقراءة م�ساء  ل  اأُف�سّ اأنا        

بعد قيلولة خفيفة. اأحيانا نذهب اإىل بع�ض املدن 

والقرى املجاورة ، ق�سد الف�سحة والتب�سع .

احلياة  اأن  يف  تتلخ�ض  اجلديدة  وال��دي  فل�سفة 

للعقل  والأ�سلم  الأ�سح  هي  الروتينية  العادية 

اإل  فوائدها  ندرك  ل  يقول باأننا  فهو   . واجل�سم 

الر�سوب  اأو  كاملر�ض  م�سيبة،  بنا  حتّل  اأن  بعد 

وهي لي�ست  فل�سفته  هذه  لك  الدرا�سة.قلت  يف 

فل�سفتي . ذلك اأين اأف�سل ال�سياع مع من اأع�سقه، 

واأعنيك اأنت.

  هذه حياتي وهذا وقتي يف لكورونيا ، اأطلعك 

من  بع�سا   
ّ
علي ت�رصد  مثلما  تفا�سيلها  على 

الذي  اليوم  اأعجبني  وقد  املغرب،  يف  حياتك 

اأم�سيته يف طنجة برفقة �سديقك خو�سي اآنخيل 
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�سيكورا، وقد كنت متاألقا  يف ما ذكرته واأعرفه 

للمعهد  مديرا  يعمل  والده  اأن  اأعلم  اأكن  مل  عنك. 

الإ�سباين يف طنجة اإل بعد ر�سالتك هذه الأخرية، 

�سقيقته  مع  املطعم  يف  تركتني  عندما  وحتى 

باإعجاب  حدثتني  ا�سمها،  اأذكر  ل  الطب،  طالبة 

كبري عن مدينتها طنجة، لكنها

مل ت�رص اإىل والدها، ل يهم.

ذهني  اأ�سدقاءك  يف  ا�ستعر�ست  اأم�ض  م�ساء     

اأو بالأحرى من  القادمني من املغرب،  الإ�سبان 

�سمال املغرب، ومنهم خو�سي اآنخيل من طنجة، 

وبيدرو بوفيل واإنريكي من الق�رص الكبري، وماري 

 ، اأ�سيلة  من  العرائ�ض، وكا�سيلدا  من  كومينديو 

خطيبة اأحد اأقاربك الذي ل اأعرفه. لحظت اأنها 

 ، املغرب  طيبا عن  كالما  تقل  مل  التي  الوحيدة 

الذاكرة فاإنك مل تكن مرتاحا لها  واإذا مل تخني 

، رمبا ب�سبب عالقتها املتوترة مع خطيبها، ما 

اأنني  اأذكر  كما   ، املغرب  موقفها من  اأذكره هو 

اإين  بل  القاعدة،  يوؤكد  الذي  ال�ستثناء  اعتربها 

طبقت عليها

ما كان يقوله الفرن�سيون عن فرن�سيي اجلزائر :« 

ذوو الأرجل ال�سوداء« وهي جملة احتقارية، وقد 

حتدثنا عن ذلك ذات يوم،  اأتذكر ؟

اإىل  عن�رصيني  لي�سوا  اأظن  ما  يف  الإ�سبان  لكن 

هذا احلد ؟

   اأح�سبني تعبت من الكتابة ، ف�رصت مثل تلك 

ما  كل  �رصد  عن  تكف  ل  التي  املهدار  العجوز 

يجول بخاطرها، لكن من عادتي اأين ل اأ�سبع من 

الكتابة اإليك، اإذ اأرغب يف اأن اأكون اإىل جانبك ولو 

عن طريق الكتابة . رمبا لعتقادي باأن ر�سائلي 

اأكر من  ،  فتقراأها بنهم. لقد فاجاأتني  ت�سعدك 

بعينيها  جمال  الذاكرة  من  با�ستح�سارك  مرة، 

كتبتها اإليك يف هذا ال�سياق، ل اأرى باأ�سا يف اأن 

اأثقل كاهلك بحكاية طريفة قد ت�رصك، وقعت بني 

روائيني كبريين،

وال��ث��اين  ج��وي�����ض،  جيم�ض  الإي��رل��ن��دي  الأول 

الإيرلندي اأي�سا �سمويل بيكت ، وكان هذا الأخري 

مزدوج اللغة، يبدع بالإجنليزية وبالفرن�سية معا 

، وهو اأول من ترجم اأعمال �سديقه اإىل الفرن�سية، 

بيكيت   باأن  احلكاية  تقول   . يكن الوحيد  مل  اإن 

حينما كتب روايته الأوىل  »مرييف » ، رغب يف 

معرفة راأي اأ�ستاذه جوي�ض عنها، فناوله اإياها ، 

وانتظر مدة طويلة ، لكن الأ�ستاذ مل يعلق عليها 

ء ، ويف يوم اآخر وبعد اأن عيل �سربه، وكانا 
ْ
ب�سي

يجل�سان معا يف اأحد مقاهي باري�ض، �ساأل بيكت 

الرجل عن راأيه.

اأن  ط��ول  زاده  بينهما،  ط��وي��ل  �سمت  ف�ساد 

رجليه  واأر�سل  الوثري  مقعده  يف  جوي�ض  غا�ض 

الطويلتني اإىل مقعد اآخر، وا�ستغرق متاأمال �سيئا 

اأ�ستاذه لن يف�سح  باأن  بداخله، حتى ظن بيكت 

جوي�ض  جيم�ض  لكن  روايته.  يف  راأي��ه  اأبدا عن 

العظيم انطلق ي�رصد عن ظهر قلب  فقرات كاملة 

من رواية �سديقه. 

 يف تلك الليلة مل يذق �سمويل بيكت طعم النوم 

، من �سدة فرحه و�سعادته ويقينه  باأنه قد و�سع 

اأنه كان له  خطوته الأوىل على �سلم املجد ، مع 

�ساعرا  وكان  الرواية  كتابة  على  �سابق  ح�سور 

يف   « مثل  مده�سة  مل�رصحيات  وكاتبا  عميقا 

كتابة  لكن   .« اللعبة  نهاية  »  و«  انتظارغودو 

الرواية اجليدة �سيء خمتلف عن جميع الأجنا�ض 

الأدبية الأخرى.

ثمار  بيكت  �سمويل  قطف  ال�ساحر  الفن  بهذا    

جائزة نوبل، ودخل التاريخ من بابه الوا�سع .

  هذه ال�سذرات من حياة املبدعني  كان يلقنها 

يف  الفرن�سية  الثانوية  يف  الآداب  اأ�ستاذ  لنا 

ف 
ّ
تتعر هوام�ض جتعلك  اأو  �سذرات  مدريد، وهي 

كان  لقد   ، اأعمالهم  ق��راءة  قبل  املبدعني  اإىل 

�سنا  مثقفا ومربيا حقيقيا.
ّ
مدر

 ، وتاألق  بل   ، ذهني  اأنني يف حالة �سفاء  يبدو 

 ، البحر  يف  لأغط�ض  الكتابة  عن  �ساأتوقف  لذا 

والوقت متاح يل لأكتب اإليك اأيها احلبيب .

  لك مني اأكر من قبلة واحدة . 

بيالر           
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  بداأت املباراة عند اخلام�سة ع�رصا. 

   اإنه �سيف عام 1980. مالت ال�سم�ض خلف اجلبل 

الذي األقى بظله الهائل، والوديع، على ال�سفح الوا�سع 

حيث حدد الأولد ملعبهم ونقوه من احل�سى اإىل اأن 

اأ�سبح، مع كرة الوطء ومرور ال�سنني، م�سطحا من 

احل�سباء والرمل والغربة املتنا�سلة. 

الغروب  قبل  ال�ساعة  ون�سف  �ساعتان  اأمامهم 

تكفيهم لإنهاء املباراة والتلذذ بالن�رص اأو التخل�ض 

من طعم الهزمية. 

   مل يكن ثمة موعد حمدد لعقد هذه املناف�سة. جتري 

مرتني يف ال�سنة اأو ثالث مرات وقد مت�سي �سنة اأو 

اأن ُتقام. كل �سيء حتكمه ال�سدفة،  �سنتني من غري 

وهطول  ال�سحب  وجتمع  الريح  انعقاد  مثل  متاما 

الأمطار.

   ومل يزد عدد الفرق املتناف�سة قط عن �ستة فرق. اإنه 

الرقم الأن�سب لأولد احلي الفقري لتنظيم م�سابقتهم 

فيها  اأقاموا  مرة  اأول  منذ  احلال  جرى  هكذا  هذه. 

الدوري قبل عدة �سنوات وهكذا ا�ستمر حتى اليوم. 

   �ستة فرق ل اأكر. كل يوم مباراة، تبداأ عند اخلام�سة 

اأو يف �ساعة متقدمة فيما عداه  اأيام ال�سيف  م�ساء 

من الف�سول، وتنتهي حينما ي�ساء اهلل ذلك.   

   لأول مرة يتوىل اأحمد قيادة فريقه، فريق الفر�سان 

ال�سبعة. لي�ض هو الأف�سل بني اأترابه، فهناك �سليمان 

مينى  وبقدم  الكرة  ت�سبه  براأ�ض  ولد  الذي  املهاجم، 

الذي وهبه اهلل  الهداف  بدر  لركلها. وهناك  تتحرك 

وثمة  نف�سه.  هو  يده�سه  ب�سكل  اللعبة  هذه  اأ���رصار 

ع�رصة،  الأربعة  ب�سنواته  والعمالق  املدافع  ن��ادر، 

التي كل �سنة منها، ع�سٌل وقوة وعزمية. كل هوؤلء 

يت�سدرهم  اأن  ا�ستطاع  اأنه  بيد  منه،  اأف�سل  يلعبون 

ويقودهم خلفه. كان يريد ذلك، بقوة وعناد.

ي�ساأل  قد   - فقط؟  لعبني  �سبعة  هم  مل��اذا  ولكن 

اأي  ال�سوؤال ول عن  �سائل! ل جواب حقيقي عن هذا 

�سوؤال اآخر يف حي الوادي الفقري. رمبا بحكم العادة، 

الطريقة  بهذه  جرت  الأمور  لأن  اأو  ال�سدفة  حم�ض 

عنها.  يبحث  ملن  الأج��وب��ة  ذي  هي  البداية،  منذ 

اأ�سئلة  ُتطرح  األ  الأف�سل  �سيء، فمن  بعد كل  ولكن، 

ثمة  يكون  ل  اأن  ت�ساوؤلت.  حتى  ول  ل  الآن،  بعد 

الفقري،  الوادي  حي  يف  هنا،  فاحلياة  البتة،  �سائل 

ب�سيطة ووا�سحة و�سوح ال�سم�ض، ول وجود لظالل 

زائدة هنا والأر�ض ل تخبئ الأ�رصار. 

  وقف احلكم يف و�سط امللعب )تقريبا( مم�سكا الكرة 

القدمية بكلتا يديه. األقى نظرة اإىل ميينه واأخرى اإىل 

ي�ساره، وبحد�سه قا�ض امل�سافة وتاأكد من �سحتها. 

اأن  توافقون  "هل  الالعبني:  ي�ساأل  اأن  قرر  ذلك  مع 

نبداأ من هنا؟ اأعتقد اأنه منت�سف امللعب!"

كان التوتر يلعب باأع�سابهم قبل اأن يبداأ اللعب. كل 

فريق يرمي نظره اإىل مرمى خ�سمه ويراه يدنو منه 

ال�سفراء،  �سفارته  احلكم  يطلق  اأن  وقبل  ويبتعد... 

كال  ك��ان  قدمية،  لعبة  اأح�ساء  من  انتزعت  التي 

الفريقني متحم�سا للفوز ويراه قريبا منه، بل اإنه ل 

يرى �سيئا اآخر غري الفوز.   

نظر اأحمد اإىل خ�سمه، رم�سان، قائد فريق القم�سان 

ومعقوفتان  هزيلتان  �ساقاه  منه،  اأطول  البي�ساء. 

وبالرغم  الأر�ض.  يف  ومرتكزتان  قويتان  ولكنهما 

من هزاله البادي، اإل اأن ع�سله يلوح من حتت الغبار 

الذي ك�سى جلده. اأما عيناه فكانتا خطني دقيقني، 
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تلمعان ك�سفرة الن�سل ول تقبالن �سيئا غري التحدي 

واملبارزة. 

وهيئته  غرميه  ���س��ورة  م��ن  اأح��م��د  ارت��ب��ك  لربهة 

املتاأهبه ثم �رصعان ما اأحجم عن النظر اإليه و�رصح 

للحكم اأنه يوافق على املكان املذكور، ورفع يده اإىل 

فريقه لي�ستعدوا.   

اتخذ  من  منهم  امللعب،  ح��ذو  امل��ارة  بع�ض  وق��ف 

واآخ��رون  ال��وادي  ح�سى  من  ح�ساة  ف��وق  مقعده 

توقف  من  هناك  الأر����ض.  على  جمال�سهم  هياأوا 

برهة، طالت قليال اأو ق�رصت، وا�سل طريقه بعدها 

وم�سى يف �سبيله. 

للعب.  وانتبه  �سمحت  لو  ال�سيجارة  ارِم  مربوك!   -

للحار�ض،  الوح�ض  نادر  – قال  الآن  املباراة  �ستبداأ 

مربوك الأعرج. 

ل�رصوالك  اأن��ت  انتبه  ت�����رصخ.  ل  طيب،  طيب،   -

امل�رصوخ ودعك مني، يا جح�ض. ها ها ها ها ها. 

ويلزمه  اأع��رج  ال�سبعة  الفر�سان  فريق  حار�ض  بال! 

ركبة  على  اليمنى  يده  عامد 
ُ
ي لنقل خطواته:  الوقت 

اإثر خطوة وخطوة  رجله املعطوبة ويتحرك، خطوة 

مزحة  وك��ل  مزحة،  عنده  �سيء  كل  اأخ���رى.  ف��وق 

حقيقة. مع ذلك، وبعد كل �سيء، فهو احلار�ض الذي 

مباراتهم  يف  ال�سبعة  الفر�سان  فريق  مرمى  يحمي 

قبل النهائية وامل�سريية هذه. 

زال يحتفظ  وم��ا  م��ربوك  – حت��دث  ن��ادر  ا�سمع   –
اأنت  ب��ي...  لك  دخل  ل   – ا�سبعيه  بني  بال�سيجارة 

العظيم  واأنا حار�ض... كل واحد ب�سغله. واهلل  مدافع 

اإذا قلبت وجهك �سوبي �ساأترك امللعب... دعني فقط 

اأ�ستمتع بطيزك الكبرية والفوز لكم... اأعدك... ها ها 

ها ها.

اأحمد،  خلف  بدر  والهداف  �سليمان  املهاجم  جتاور 

قائد الفريق. اجلميع يعرف اأنهما ي�ستحقان القيادة 

اأكر منه. وهما مدركان لذلك اأكر من اأي اأحد اآخر. 

ولكنه يقف الآن هناك، ب�سعره الذي يخيم على راأ�سه، 

وجهه نحيف، مم�سوق، بينما ال�سل�سلة الف�سية تتدىل 

من عنقه، حلقاتها ثخينة تعلن عن جراأة مل يعهدها 

الوادي من قبل، يقف بجوار احلكم، يفاو�سه ويوؤكد 

القيادة لنف�سه. 

   �ساد�ض فريق الفر�سان و�سابعه هما ح�سني ورا�سد. 

وخدودهما  ممتلئان  امللعب.  ط��ريف  على  يقفان 

منتفخة. ح�سني بوجه اأ�سمر حمروق، تخالطه حمرة 

يغ�سب.  كان  ما  اأك��ر  وما  يغ�سب،  اأو  يعرق  حني 

ورا�سد، ولد بارد و�سارد. ل يتخلى عن العلكة التي 

حدود  ول  هناك  ول  هنا  لي�ض  منه.  جزءا  اأ�سبحت 

بني يق�سته وغفلته، بني واقعه واأحالمه.  

بداأ ال�سدام وارتفع غبار امللعب. �ساهد مربوك ذلك، 

يتبق  مل  التي  ب�سيجارته  واألقى  عميقا  نف�سا  �سحب 

بداأ ي�سعر بحمى املباراة  منها �سوى جمرة هامدة. 

ومثلما  املائل،  وتدب يف ج�سمه  ت�رصي يف عروقه 

يديه  يف  ب�سق  مفاجئ،  خطب  يدهمه  حني  يفعل 

تعادل  بقوة  املعاقة  رجله  على  و�رصب  وفركهما 

قوة حجر. 

   فاتنا القول اإنها املباراة الأوىل التي ي�سارك فيها 

حقيقية  مباراة  اأول  هي  بل  ال���دوري،  يف  م��ربوك 

حار�ض  هو  من�سور  كان  كلها.  حياته  يف  يلعبها 

احلي  غ���ادرت  عائلته  ولكن  �سبق،  فيما  الفريق 

وانتقلت للعي�ض يف مكان اآخر. 

   ال�رصاخ ي�ستد يف امللعب ويتدد يف الأفراد الذين 

احلكم،  فيهم  مبن  ي�رصخ،  الكل  للم�ساهدة.  توقفوا 

ولكن �رصاخه عك�ض �رصاخ الآخرين وموجه �سده، 

اأك��ر من م��رة ليجربهم على  اأوق��ف امل��ب��اراة  وق��د 

يكن  مل  ولالأ�سف  له.  ي�سمع  ل  اأحدا  ولكن  ال�سكوت، 

ت�سايح  ملجرد  احلمراء  البطاقة  اإ�سهار  مبقدوره 

الالعبني.  

امللعب  منت�سف  يحتالن  وب���در  �سليمان  ك��ان 

كُن 
ّ
�س

ُ
ي هذا  ال�سبعة.  الفر�سان  فريق  بوؤرة  وي�سكالن 

الآخر  ليتلقفها  منه  تن�ساب  ويتكها  ب�سدره  الكرة 

الأم��ام  اإىل  بها  ويجري  ره��ا 
ّ
ي��دو ثم  قدمه  بعقب 

بكتفه  ي�سد  الوح�ض  نادر  لرفيقه.  يعيدها  اأن  قبل 

حذائه  ويح�رص  البي�ساء  القم�سان  فريق  مهاجمي 

الكبري لي�سطاد الكرة من بني اأقدامهم. اأما مربوك، 

الكرات  فكل  املباراة،  عمر  من  اللحظة  هذه  وحتى 

اتفق،  وكيفما  منه  غفلة  ج�سده،  ت�سيب  كانت 

وترب�ض اأمامه طواعية. 

   بلغة الريا�سة تقام املباراة على اأر�ض الفر�سان 

وبني  بينهم  يف�سل  ما  الكبري وحده  اجلبل  ال�سبعة. 

ي�سلهم  وعر  اأخ��دود  عرب  اخت�رصوه  وقد  بيوتهم، 
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اأما  ال��وادي.  جمرى  على  امل�رصف  الآخ��ر،  ب�سفحه 

يف  حارتهم  من  فياأتون  البي�ساء  القم�سان  فريق 

اأق�سى الطرف الغربي للحي. 

   حارة البلو�ض التي حتدها جبال �سغرية، متكررة، 

القريب  الأف��ق  يف  تتهادى  مرحتلة  قافلة  ت�سبه 

عن  احل��ارة  بيوت  يف�سل  �سيق  واد  ثمة  والبعيد. 

�سل�سلة اجلبال، وعلى جنباته اأ�سجار معمرة ل تتعب 

من ترقب ال�سحب ول تكل من انتظار املطر. ومثلما 

الدهري هو  ير�سم طريقه  الوادي  كان  اجلبال،  هي 

الآخر، بفتور ول مبالة. 

   كانوا يقطعون ثلث �ساعة م�سيا، من حارتهم حتى 

اأخدود اجلبل الكبري �رصقي احلي، وع�رص دقائق من 

اأنهم  ومع  الأج��رد.  ال�سفح  يف  امللعب  حتى  هناك 

طرقاته  يجوبون  زالوا  وما  الوادي  حي  يربحوا  مل 

خواطرهم  يوؤجج  بالناأي  ال�سعور  اأن  اإل  امللتوية، 

خطوة  حارتهم  عن  ابتعدوا  كلما  خطواتهم  ويزنر 

اأخرى. 

الأ�سكال  خمتلفة  بي�ساء  بقم�سان  لعبني  �سبعة 

�سيء،  يف  تت�سابه  ل  و�سورتات  اللون،  ودرج��ات 

اأربعة من رفاقهم، هم جمهورهم  اأو  ي�سيعهم ثالثة 

الالعبون  اأي�سا  وه��م  لعبتهم  على  وال�ساهدون 

الحتياط حينما تدعو احلاجة اإليهم. كان باإمكانهم، 

بني  والزاحفة  املتبة  احلي  طرقات  ينهبون  وهم 

قوتهم  طريقهم.  يف  �سيء  ب��اأي  يعبثوا  اأن  بيوته، 

اجلديد  والطريق  لها،  م�سهود  وج�سارتهم  فائ�سة 

ل  ولكنهم  حفيظتهم.  ويحرك  بحوا�سهم  يتحر�ض 

هوؤلء  لأهليهم،  العار  يجلب  �سيء  على  قدمون 
ُ
ي

ي�سد  مبا  طاقتهم  من  ويكتفون  البلو�ض،  ال�سبية 

عزمهم للمباراة، وب�سجيج وهرج يتحرك معهم ول 

يتعداهم.

   ل ترجح كفة اللعب لأحد الفريقني اإل لتنتقل اإىل 

الفريق الآخر. فريق الفر�سان ال�سبعة متنوع ور�سيق 

قبل  كراته  فتنقطع  لعبه  على  تغلب  الأنانية  ولكن 

متحد  البي�ساء  القم�سان  وفريق  املرمى،  و�سولها 

ومندفع مثل عا�سفة، ولكنها عا�سفة عمياء ومعظم 

كراته ت�سطدم باحلار�ض اأو تنحرف اإىل اخلارج.

بدر  رفيقاه،  ي�سمره  م��ا  اأح��م��د  على  يخف  مل     

بالتفوق  و�سعور  نحوه  ا�ستخفاف  من  و�سليمان، 

الفريق.  حربة  وراأ���ض  قائدهم  هو  كان  واإن  عليه 

هجمات  يف  الكرة  اإليه  ليمررا  بهما  ي�سيح  يظل 

حا�سمة وفر�ض ل تعو�ض ولكنهما ل ي�ستمعان اإليه 

ومل  عليهما،  يحقد  مل  الثنائي.  لعبهما  ويوا�سالن 

ي�سغل  اأن  احلا�سمة،  املباراة  هذه  يف  بو�سعه،  يكن 

الن�رص  حتقيق  همه  كان  منهما.  بالت�سفي  نف�سه 

اإىل  الأوىل،  للمرة  يقوده  ال��ذي  فريقه،  واإي�سال 

بدر  بدون  الفريق  اأن  يعلم  النهائية. وكان  املباراة 

و�سليمان ل حظ له يف �سيء. حاول اأن يوؤثر عليهما 

ويطيب من خاطريهما ف�سفق لهما عند كل هجمة 

واأر�سل املديح اإليهما ولكن بال فائدة: مل يعتفا به 

اإليه الكرة،  اأن ميررا  اأي �سيء �سوى  وجعاله يتمنى 

مهما عال �سياحه اأو كان قريبا من املرمى وجاهزا 

لت�سديد الهدف.       

قبل اأن يعلن احلكم نهاية ال�سوط الأول بدقيقة، حزم 

كرامته،  به  ينقذ  �سيئا  نف�سه  و�سمر يف  اأمره  اأحمد 

ولتكن بعدها نتيجة املباراة ما تكون. 

الالعبني  وج��وه  غطى  اأن  بعد  امللعب  غبار  خمد 

اأح�رصها  التي  املاء  قناين  واإىل  اأج�سامهم،  وك�سى 

هرع  الأ�سغر،  اأخاه  اإ�سماعيل،  عليها  واأمتن  نادر 

اأ�سحاب  فعل  مثلهم  ال�سبعة.  الفر�سان  ف��ري��ق 

القم�سان البي�ساء فت�سابقوا على املاء الذي جلبوه 

خلف  اجلال�سني  رفاقهم  اأحد  اإىل  به  وعهدوا  معهم 

حد امللعب. 

جتاذبوا القناين، ومن �سدة العط�ض اأهرقوا ماء كثريا 

يدافع عن تنظيم  الوح�ض  نادر  الأر�ض، وكان  على 

ويحر�ض  م��رم��اه،  عن  يدافع  ك��ان  مثلما  ال�رصب 

ولكن  بالقناين،  التم�سك  على  ال�سغري  اإ�سماعيل 

الأخري لزم مكانه، مبهوتا وفاغرا فاه، مثل ع�سفور 

ُغدر به يف ع�سه. 

يده  �سدفة  وم��الأ  جت��راأ  من  ومنهم  ارت��ووا،  اأن  بعد 

ال�سياح  و�سط  الغبار،  عنه  ويزيح  وجهه  لريطب 

�رصيع  ال�سمني،  ح�سني،  يفعلها  ما  )عادة  وال�سباب 

الغ�سب واملتاأهب لكل ما هو حمظور( احتلوا بعدها 

الوادي وو�سط  اأر�ض  اأو يف  اأماكنهم، على الأحجار 

غربته، واتخذوا اأو�ساعا تعرب عن اأحوالهم النف�سية 

واجل�سدية وعن اأ�سياء اأخرى يف علم الغيب. 

   كان هناك اأحمد الذي جل�ض جامعا ركبتيه بيديه، 
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ومربوك الذي مد رجله اليمنى، املعاقة، اأمامه واتكاأ 

على الأر�ض مبرفقه الأي�رص، ونادر، الأ�سمر ال�سخم، 

جم�سدا جل�سة اليوغا على الرغم من فخذيه الكبريين، 

وح�سني ال�سمني، الأ�سمر املحروق، والأحمر الغامق 

ع�رص  كل  جل�سته  يبدل  يغ�سب؛  ما  كرة  من  دائما 

ثوان. هوؤلء يف �سفة واحدة: متجاورون ويدخنون 

ل  الذين  رفاقهم  جانبهم  اإىل  ال�سيجارة.  نف�ض  من 

بهم  ملت�سقون  ولكنهم  عنهم  يختلفون  يدخنون. 

كالت�ساق اخلامت بالإ�سبع. �سليمان، الوجه اجلميل 

واجل�سد الريا�سي املبهر، ظل واقفا وحمتفظا بالكرة 

بني قدميه. بدر وقد خباأ راأ�سه بني يديه املمدودتني 

يغطيها  الطويلة،  عنقه  فقرات  فربزت  ركبتيه  على 

الغبار ويلوثها العرق، مع اأن �سيئا يف احلي الفقري 

باأر�ستقراطية  ت�سي  التي  هامته  يلوث  اأن  ميكنه  ل 

ثمة  هذه  ال�سبعة  الفر�سان  فريق  �سفة  ويف  غابرة. 

را�سد الذي ل يتخلى عن العلكة، ال�سمني مثل ح�سني، 

اأنه ل يغ�سب مثله واإمنا يطلق العنان لأفكاره  بيد 

بعيدة،  بعيدة،  م��روج  يف  لتمرح  يقظته  واأح���الم 

�سخرة  اأكرب  يعتلي  را�سد  كان  قريبة.  يراها  ولكنه 

يف املكان ويفرقع اأ�سابعه ب�رصورد. 

راأ�سه،  ف��روة  ي�سبه  متوح�ض  ب�سوت  ن��ادر  غمغم 

�سيعوا  اإنهم  قال  الآن.  املغربة  املتجعدة،  الفحمة 

"�سباب، لزم ترتبوا  فر�سا كثرية لإحراز الأهداف: 

اأموركم. اأنا اأحمي املرمى وهذا دوري، ولكن رجاء 

ل ت�سيعوا الفر�ض اأكر... �سيهزمنا البلو�ض وال�سبب 

بدر  اإىل  نظر  ثم  اإليه بطرف عينه  اأحمد  نظر  اأنتم". 

و�سليمان، عن ي�ساره، بطرف عينه الأخرى. 

على  الأحمر  ح�سني  هجم  ثار، 
ُ
م كقط  مكانه،  ومن 

نادر الأ�سمر ورماه ب�سهم غ�سبه: "ومالك والبلو�ض 

البلو�ض  تكلمت عن  لو  �ساأقتلك  انتبه!  يا زجنباري! 

ا�ستقرت  احلال  يف  �ساأقتلك".  العظيم  واهلل  ثانية... 

يف  واأ�رص  براأ�سه  اإليه  ودنى  ح�سني  على  اأحمد  عني 

وجهه  رطبت  بابت�سامة  الأخ��ري  تقبله  �سيئا  اأذن��ه 

واأطفاأت نار غ�سبه.  

�ساأن  البع�ض  ن�سي  حتى  ال�ستاحة  فتة  طالت     

الرقيقة،  ال�سفراء  املباراة. نفخ احلكم يف �سفارته 

الالعبني املتاأخرين  اإياها بالب�ساق ومهددا  مالئا 

اإىل  يعودوا  مل  اإن  الآخر  للفريق  الفوز  �سيعلن  باأنه 

امللعب. يف تلك الأثناء وقف اأحمد على راأ�ض فريقه 

الذي �سياأخذ مبوجبه �سليمان مكان  التغيري  واأعلن 

منطقة  ليحتل  ح�سني  ويتقدم  املوؤخرة  يف  ح�سني 

الذي  الأعرج،  الهجوم. �سعق اجلميع، حتى مربوك 

واأح�ض  اللحظة  بحرج  �سعر  الكرة،  �سوؤون  يجهل 

بخطورتها. 

- هذا كالم خطري - همهم نادر لأحمد. 

- اأ�سكت، اأنا الكابنت واأفعل ما اأريد - رد عليه اأحمد. 

   احتج �سليمان واأ�ساح بوجهه واأراد اأن يرفع حجرا 

احلكم  بني  حم�سورا  كان  ولكنه  اأحمَد،  به  يرمي 

وحقه  اأحمد  �سطوة  وبني  اللعب  تاأخر  من  الغا�سب 

يف قيادة الفريق. 

�سليمان  حتدث   – كلب  يا  املباراة  بعد  نلتقي   -

الفر�سان  فريق  دخل  وهكذا  وجهه.  يك�سو  والوجوم 

ال�سبعة امللعب بخطة جديدة مل يجربوها من قبل.

  اأثناء تلك ال�ستاحة اأجهد اأحمد تفكريه وهو يبحث 

يف�سد  ول  املذلة  من  يحميه  لو�سعه،  خم��رج  عن 

مباراة فريقه احلا�سمة. وحني ت�سدى ح�سني لنبيل، 

وقعا  اأحدثت  التي  البلو�سية،  بلكنته  اإليه  وحتدث 

ارت�سمت  اأذنه مل يعهده من قبل، حينها  خا�سا يف 

من  اق��تب  م��راده.  �ستحقق  التي  اخلطة  راأ�سه  يف 

ح�سني واأ�رص اإليه يف اأذنه: "ما راأيك لو تاأخذ مكان 

�سليمان يف الهجوم؟ يقولون اإنك مل حترز هدفا يف 

حياتك، اليوم فر�ستك". 

   ح�سني هو الأقرب اإليه من الآخرين. جاره وزميل 

درا�سته و�رصيك اأ�رصاره. �سيجعله بجواره يف املباراة 

وي�سمن متريرات الكرة اإليه، و�سيتخل�ض، فوق ذلك، 

من بدر و�سليمان ورق�سهما الذي ل طائل منه. اأراد 

فوجد  الثاين  ال�سوط  يف  حيلته  بكل  يلقي  اأن  اأحمد 

�سالته يف هذا القرار.

الثاين  ال�سوط  بداية  دقائق على     مل مت�ض خم�ض 

الأول  الهدف  البي�ساء  القم�سان  فريق  اأحرز  حتى 

يف املباراة. رق�سوا بقوة ورفعوا يو�سف الذي جاء 

بالهدف فوق اأيديهم. كانوا وهم يف ن�سوة فرحتهم 

يتحدثون ويهنئون اأنف�سهم باللغة العربية، فيو�سف، 

�ساحب الهدف، ل يتحدث البلو�سية، واإمنا يلعب يف 

فريقهم لأنه رفيقهم وابن حارتهم.   

   هاج �سليمان وثار يف وجه اأحمد وكاد اأن ي�ستبك به 
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لول وقوف ح�سني بينهما ووجود نبيل الوح�ض. اأما 

مربوك، الذي انفرطت الكرة من حتت قدمه املعاقة، 

ويتجرع  م�سدوها  فكان  مك�سور،  بجناح  ال�سبيهة 

ح�رصة �سالت فجاأة يف حنجرته، ح�رصة جديدة عليه، 

بعرت اأحا�سي�سه وجعلت ج�سمه يرتع�ض بقوة.

كان قلب اأحمد يرجتف وينب�ض يف راأ�سه بدل �سدره. 

مل يدر ما يفعل وكيف يت�رصف فقد ت�ستت اأحا�سي�سه 

ومتلكه الرتباك. فريقه يلعنه ب�سبب فعلته والفريق 

الآخر يتباهى بقوته اأمامه وي�سمت به.

اللعب  ي��ع��اودوا  اأن  امللعب،  و�سط  يف  وه��و  متنى، 

ب�رصعة اإذ مل يكن قادرا بعد على الوقوف من غري اأن 

اآذن باللعب فا�ستلم  اأنقذه احلكم حني  يحرك �سيئا. 

متريرة البداية من ح�سني وانطلق بها كاملجنون اإىل 

مرمى اخل�سم، ولكنه وقع بقدم اأحدهم وجتندل فوق 

احل�سى والغبار. اأ�سيب بخدو�ض موجعة يف ركبته 

باأنه  �سعر  وحده،  ذلك  ب�سبب  اأو  ذلك،  ومع  وكوعه، 

ومل  بالكرة  مّت�سك  توازنه.  وا�ستعاد  كربه  اأفرج عن 

ي�سمح لأحد غريه تنفيذ اخلطاأ؛ وكانت ت�سديدته يف 

طريقها اإىل الهدف لول انتباهة احلار�ض يف اللحظة 

الأخرية.

على �سفة الوادي الأخرى، ويف بطن اجلبل الأبعد، 

دوت انفجارات الدينميت ل�رصكة بناء الطرق وغطى 

ب�سوت  اأحمد  �سعر  فوقها.  ال�سماء  وج��ه  الغبار 

الدينميت يهدر يف �سدره وبقوة جديدة تنبعث يف 

ج�سمه وحترك دمائه. 

ميتلك لعبو القم�سان البي�ساء قوة بدنية وقاماتهم 

منهم  اأحد  ل  ولكن  ال�سبعة،  الفر�سان  قامات  تفوق 

ي�ساهي مهارة �سليمان وبدر، ل �سيما حني يكونا 

ذلك  بني  اأحمد  فرق  اأن  وبعد  الآن،  بع�ض.  بجوار 

يتحمل  اأن  عليه  وجب  والفريد،  املكتمل  الثنائي 

عاقبة قراره ويحتمل النتيجة مهما كان نوعها.

يزدهم  ومل  البي�ساء  القم�سان  عا�سفة  تهداأ  مل     

ولول  خ�سمهم.  مرمى  نحو  اندفاعا  اإل  هدفهم 

وقع  لكان  املرمى  عن  دفاعه  يف  نبيل  �رصا�سة 

النتيجة قا�سيا على الفر�سان ال�سبعة. 

   ير�سقون الكرة اأمامهم بقوة، غري عابئني باحل�سى 

مبالة.  اأو  اأهمية  اأي  امل��وؤمل  ال�سقوط  يعريون  ول 

ولكنهم  البلو�سية،  باللغة  بينهم  فيما  يت�سايحون 

يتحولون اإىل العربية ب�رصعة تعادل �رصعة لعبهم ما 

اإىل يو�سف، رفيقهم وابن حارتهم  الكرة  اأن تتحول 

الذي ل يفهم لغتهم.

واإن كان من اأحد ي�ستحق ال�سفقة اأكر من غريه فهو 

مربوك. لقد كان م�سحوقا بالإهانة التي حلقته من 

الأمر،  تكرار  من  وخائفا  مرماه،  يف  الهدف  دخول 

خوفا وكاأن اجلبل املنت�سب خلفه �سيقع على راأ�سه. 

�سوى ذلك فهو ل يدري، البتة، ما هو املطلوب منه 

ليفعله. 

   اأخربه نبيل اأن يقف معاك�سا له. فاإن كان الهجوم 

اجلانب  ياأخذ  اأن  عليه  الي�رصى،  اجلهة  من  قادما 

الأمين من املرمى، والعك�ض كذلك. قال له نبيل ما 

قاله ليربئ ذمته اأمام نف�سه، اإذ مل يخطر بباله قط، 

ول يف اأرداأ حالته النف�سية، اأن يقف خلفه حار�سا 

اأع��وام،  ال�سبعة  ذو  اإ�سماعيل  اأخ��وه  م��ربوك.  مثل 

من  اأف�سل  ه 
ّ
لتو املدر�سة  دخل  الذي  املاء  حار�ض 

مربوك حلرا�سة املرمى األف مرة.

  ولكن حال فريق الفر�سان ال�سبعة تغري ما اأن جاء 

هدف التعادل.

بال  يتحرك  كان  الذي  اأحمد  �سوب  كلهم  تراك�سوا 

هدى، يكاد نف�سه ينقطع من الذهول والفرحة. طارت 

الكرة من جهة ح�سني اإىل قدمه بينما ظهره ناحية 

ومبا�رصة  راأ�سه  فوق  من  فقو�سها  اخل�سم،  مرمى 

مربوك  حتى  �سهولة.  بكل  هكذا  الهدف.  اإىل  ذهبت 

باملهنئني  ليلتحق  امللعب  و�سط  اإىل  بج�سمه  دفع 

لقدمه  �سالمة  خطوات  �سبع  بعد  العودة  اآثر  ولكنه 

العارية.

   اأ�سبح الو�سع خمتلفا الآن. فريق الفر�سان ال�سبعة 

اإىل  الأم��ور  واأع��اد  �سفهم  وحد  الذي  بالهدف  فرح 

ن�سابها وفريق القم�سان البي�ساء منك�رص وي�ستبدل 

احلما�سة باحل�رصة. 

   "كيف �سنعت هذا؟" – كان اأحمد مرتبكا كاملرة 

باأ�رصع  �سافرته  احلكم  يطلق  لو  ويتمنى  ال�سابقة، 

ترجتفان ووجهه  قدماه  اللعب.  في�ستاأنفوا  لديه  ما 

ل  املرة  هذه  يتوجه  الذي  الفخر  ب�سبب  اإمنا  يرجت، 

اأنه، ويا للعجب، ي�سعر بوطاأة  خوفا من العار. كما 

موقفه الآن مثلما �سعر به من قبل، بل وبحرج اأ�سد 

وم�سقة اأكرب.
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من  الإن��ه��اك  وك��ان  جديد  من  الفريقان  تقابل     

منهما  اأخذ  قد  الغبار  وا�ستن�ساق  واجلري  ال�رصاخ 

كل ماأخذ، وبداأ اللعب بوجوه عفرة وعيون حمتقنة، 

الفريقني  كال  ذاق  اأن  بعد  وهكذا،  بالتحدي.  مليئة 

طعم الفوز واخل�سارة معا، وبعد اأن تعرف كل لعب 

يف امللعب على نف�سه اأكر واكت�سف الآخر، اأكان من 

اأمام  يتبق  مل  حينها  اخل�سم،  الفريق  من  اأو  فريقه 

و�سيلة  باأية  الأخ��ري،  الن�رص  حتقيق  �سوى  اجلميع 

كانت ومهما كلف الثمن. بيد اأنه، ومبا اأن فوز اأحد 

بطريقة  اللعب  انطلق  فقد  لالآخر،  هزمية  الفريقني 

الرغبة  اخل��وف  فيها  ت��ن��ازع  وجنونية،  منفلتة 

وت�سادم احلذر بالندفاع. 

   غابت معامل اللعب يف فو�سى الأقدام وكومة الغبار. 

لت�سديدها  ويجري  الأمام  اإىل  بالكرة  يدفع  اجلميع 

مربوك  مرماه.  عن  ل�سدها  اخللف  اإىل  يتاجع  اأو 

ياأتيه  ل  الذي  العنيف  التوتر  تلب�سه  نف�سه  الأع��رج 

اإل يف اأ�سد احلالت خطورة واأكرها فجاءة، ف�سار 

يرتكز على قدمه ال�سليمة ويحرك ج�سده ويديره بها: 

يرمتي على الكرة، اأو بالأحرى على اأقدام الالعبني، 

بتهور وكيفما وافقه احلال. ويبدو اأن احلكم قد اأخذ 

اإعاقة مربوك بعني العتبار ومل يحت�سب، ول ملرة 

واحدة، �رصبة جزاء بحقه، ولل�سبب نف�سه مل يطالب 

الفريق اخل�سم بحقه يف �رصبات اجلزاء. 

   ال�رصاخ وخ�سونة الأر�ض و�سحابة الغبار والقيظ 

الإبطني  حتت  اجللد  واح��تاق  عرق  من  يخلفه  وما 

عواطف  من  ياأجج  الفخذ  واأع��ل��ى  الإليتني  وب��ني 

وكان  ذروتها.  اإىل  حما�ستهم  ويو�سل  الالعبني 

هائلة  غبار  و�سحابة  الف�ساء  ي�سق  اآخ��ر  انفجار 

اآلت  اإىل جانب زجمرة  الأبعد،  اجلبل  �سماء  غ�سيت 

ال�رصكة التي كانت تك�رصاحلجر وحتفر للنا�ض م�سارا 

ال�سبعة  الفر�سان  وقدرا جديدين، عندما عال �سياح 

ل  فرحتهم  امللعب.  اأرجاء  تنهب  قفزاتهم  وانطلقت 

املباراة  اأن  ل�سيما  الثاين،  الهدف  باإحراز  تو�سف 

اأو�سكت على نهايتها.

باتفاقهما  تقيدا  اأحمد،  اإىل  الكرة  ح�سني  م��رر     

اإليه. وقد  اإليه كل الكرات التي ت�سل  على اأن يحول 

الكرة  التزم ح�سني بالتفاق ب�رصا�سة و�رصع ير�سق 

واإن  حتى  املدر�سة  يف  وزميله  وجاره  �سديقه  اإىل 

م�ستحيال.  اإليه  اأن و�سولها  اأو  كانت وجهتها خطاأ 

اأحمد  اإىل  اأحدهم باخلطاأ فمررها  الكرة من  جاءته 

القم�سان  من  لعب  اأول  تعدى  اأمامه.  دفعها  الذي 

يفعل  ما  يعرف  مل  الثاين  الالعب  واأم��ام  البي�ساء، 

ولكنه اندفع فتعداه هو الآخر، فجاءه الثالث وحلق 

به اأحدهم من اخللف، �رصخ به بدر لينقذ منه الكرة 

ولكنه ا�ستمر يف الهجوم، مندفعا وخائفا ومرتبكا. 

وتقدم  حتا�ساه  عليه،  انق�ض  الذي  الدفاع  �سده 
ّ
تر

والكرة، وياللعجب، مازالت معه، وهكذا اإىل اأن وجد 

نف�سه يف مواجهة احلار�ض. اأح�ض اأن اخلوف واحلرج 

اأن  ا�ستطاع  اأع�سابه، ولكنه  يكبالن قدميه ويهدان 

اأمامه  الكرة  وركل  عينيه  اأغم�ض  قوته.  ي�ستجمع 

ركلة اأ�سابت الهدف... وفيما بعد قالوا له اإن ركلته 

كانت بديعة. 

و�سعود  الفوز  معها  جلبت  غريبة  هجمة  كانت    

فريق الفر�سان ال�سبعة، ولكنها بقيت معجزة حقيقية 

بقيت  وقد  بالواقع،  لها  عالقة  ل  لأحمد،  بالن�سبة 

كذلك لوقت طويل بعد املباراة. 

مل�ساهدة  جتمع  ال��ذي  ال�سغري  اجلمهور  تقل�ض    

خم�سة  منه  وبقي  الن�سف  اإىل  احلي  اأولد  مباراة 

الكرة  طارت  امللعب.  حدود  عند  تفرقوا  اأ�سخا�ض 

بينهم  فيما  ال�ستائم  وك��رت  الالعبون  وت�سادم 

نهاية  وقبل  وال�سواحلية.  والعربية  بالبلو�سية 

فريق  قائد  رم�سان،  قفز  واح��دة،  بدقيقة  املباراة 

لها  ينبت  اأن  كاد  عالية  قفزة  البي�ساء،  القم�سان 

اأحمد. رف�سه يف �سدره  جناحان ووثب بعنف على 

ووجه اإليه اللكمات فما كان من الآخر اإل اأن رد عن 

نف�سه واأن�سب على خ�سمه ركال و�رصبا بالقب�سات. 

يف  وكانت  امل��ب��اراة  من  اللحظة  تلك  يف  حينها، 

من  منزوعة  حمراء،  بطاقة  احلكم  اأخرج  نهايتها، 

غالف دفت بهت لونه، واأ�سهرها يف وجه رم�سان 

قوانني  وبحكم  ال��ذي،  املنت�رص،  واأحمد  املهزوم 

فيهم  مبن  اأحد،  عنها  ي�سمع  مل  التي  الفيفا  منظمة 

احلكم، لن ي�سارك فريقه اللعب يف املباراة النهائية.    

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* فصل من رواية. 
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   كان يوما قائظا، وعند الأ�سيل قدمت غيوم �سوداء 

رائعا  هزميا  عد 
ّ
الر وهزم  الربق،  اأ�ساء  الغرب،  من 

زوجته  احلفيظ  عبد  اأمر  اجلبال،  بني  �سداه  ت��رّدد 

م�سعودة بالعودة اإىل املنزل، وه�ّض بع�ساه الغليظة 

تة 
ّ
ال�س على قطيعه من املاعز، و�ساق ابنه ب�سري ذو 

نت 
ّ
بداأ املطر ينزل بغزارة، وتكو البقرة.  ع�رص عاما 

من  م�رصعة  ونزلت  خور، 
ّ

ال�س بني  �سغرية  ج��داول 

والإكليل،  احللفاء  بنباتات  ة 
ّ
املك�سو املرتفعات 

فوق  يجري  يل 
ّ
ال�س وتدّفق  باملاء،  الغدران  امتالأت 

رمال الوديان بني اأ�سجار الّدفلى والّنخيل يف اجتاه 

الّنهر.

كان  اأين  الّزريبة  يف  مربطها  اإىل  البقرة  عادت     

من  املعزات  واحتمت  ينتظرها،  غري 
ّ

ال�س عجلها 

ن 
ّ
املتكو املنزل  حول  املتناثرة  بالأ�سجار  املطر 

ة باحلجارة والّطني وم�سقوفة 
ّ
من غرف عديدة مبني

لة 
ّ
بجذوع الأ�سجار، وو�سلت م�سعودة اإىل البيت حمم

ار 
ّ
عم ابنها  اأم�سك  وقد  احلطب  من  كبرية  بحزمة 

الت�سقت  التي  ملحفتها  بطرف  �سنوات  الثالث  ذو 

من  قريبا  احلطب  حزمة  و�سعت  الّنحيل،  بج�سدها 

زريبة البهائم، واأدخلت �سغريها اإىل البيت ونزعت 

ببقايا  ولّفته  املبّلل،  الأ�سخب   « كدرونه   « عنه 

ملحفة قدمية، وخرجت م�رصعة لتحمل دجاجة مع 

اإىل مكان ل يطاله املطر ولتغطي  ال�سغار  فراخها 

تنور الطني وتفّك رباط الكلبة التي اأ�سبح مربطها 

بركة مياه.

راأ�سه  وغطاء  وف 
ّ

ال�س ة 
ّ
جب احلفيظ  عبد  ن��زع     

بوة 
ّ
املبّللني، واأعطاهما اإىل ابنه، و�سعد اإىل اأعلى الر

الب�رص  ح 
ّ
ي�رص كبرية  خرنوب  �سجرة  حتت  ووقف   ،

املطر  رذاذ  بّلل  اجلبال،  بني  جة 
ّ
املتعر ة 

ّ
الّثني يف 

ان�سدل  الذي  الكّث  �سعره  الأغ�سان  بني  املت�ساقط 

ق 
ّ
ال�سي قمي�سه  ف��وق  امل��اء  وانحدر  كتفيه،  ف��وق 

الذي الت�سق بج�سده و�رصواله الق�سري الذي ل يكاد 
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كبتني. كان يف الأربعني من عمره، فارع 
ّ
يتخّطى الر

اإىل  متيل  بي�ساء  ب�رصة  ذا  املنكبني  عري�ض  الطول 

تني وحلية خفيفة.
ّ
احلمرة وعينني ع�سلي

الأرجاء رائحة     ت�ساعد خرير املياه، وعبقت يف 

مها عبد احلفيظ بفرح طفويل، 
ّ
ة، ت�سم

ّ
ي

ّ
الّنباتات الرب

نف�سه  يف  وقال  عيناه،  وملعت  اأ�ساريره،  فانفرجت 

دا، ل بّد من الّتعجيل يف حراثة 
ّ
» �سيكون خريفا جي

�سغرية  قطعا  اأر�سه  كانت   « وزراعتها  الأر���ض 

�سعريا  يزرعها  كان  اجلبال،  �سفوح  بني  متناثرة 

قطعة  زرع  وفري  مبطر  ماء 
ّ
ال�س جادت  واإذا  وقمحا، 

يف  وف��ول  ج��زرا  الّنهر  �سفاف  على  تقع  �سغرية 

بيع. 
ّ
ال�ّستاء وبطيخا اأحمر يف الر

   توّقف املطر عن الّنزول، وظهرت ال�ّسم�ض من جديد، 

وخرج  اأوكارها،  اإىل  م�رصعة  حتّلق  الطيور  وعادت 

خور، 
ّ

ال�س فوق  يزحف  واأخذ  مكامنه،  من  احللزون 

ه ترب وهي ت�سري 
ّ
ومن بعيد لح لعبد احلفيظ خيال اأم

جة بني اجلبال ت�سوق اأمامها اأتان 
ّ
ة املتعر

ّ
يف الّثني

نزل  �سنوات،  الع�رص  ذو  ابنه حممود  يركبها  �سهباء 

القادمني،  اجّتاه  و�سار يف  بوة، 
ّ
الر احلفيظ من  عبد 

وب��داأت  هول، 
ّ
وال�س ال��ودي��ان  اجلبال  ظ��الل  غمرت 

وغا�ست  ال��وادي،  احلفيظ  عبد  عرب  تغرب،  ال�ّسم�ض 

املاء،  من  ب�سح�ساح  املغمورة  مال 
ّ
الر يف  قدماه 

ه 
ّ
ه وولده، كانت اأم

ّ
وغري بعيد عن الوادي التقى باأم

ة 
ّ
ح

ّ
بعني �سنة من عمرها موفورة ال�س

ّ
قد قاربت ال�س

 وجهها الذي علته الّتجاعيد عن 
ّ
جميلة املالمح، ينم

لت وهي يف �سّن الّثالثني، مات 
ّ
الفطنة واحلزم، ترم

اإحدى  اإ�سبع قدمه يف  اأفعى  نه�ست  اأن  بعد  زوجها 

رغم  جديد  من  الّزواج  ترب  ورف�ست  يف، 
ّ

ال�س ليايل 

�ست حياتها لإعالة بنتيها 
ّ
اغبني فيها، وكر

ّ
كرة الر

عائ�سة وجّنات وولدها عبد احلفيظ الذي كان له من 

العمر ثالث �سنوات عندما تويّف والده. 

ه بذراعيه الّطويلتني، وقال 
ّ
   احت�سن عبد احلفيظ اأم

 « ؟  العجوز  تها 
ّ
اأي الغياب  هذا  كل  مل   « معاتبا  لها 

يا  عّني  ابعد   « بالغ�سب  تتظاهر   وهي 
ّ
الأم اأجابت 

كلب، تن�سغل بزوجتك ول ت�ساأل عن اأمك وولدك، كاد 

يل يف اأحد الوديان » قال عبد احلفيظ 
ّ
اأن يحملنا ال�س

وهو ي�سحك » هذا ذنبك اأنت، اأطعمتني واأنا �سغري 

اأّنه  تظنني  وكنت  العربي  اأخوك  لك  قّدمه  كلب  كبد 

لبع�ض  �سمت   « بذلك...  اأخ��ربين  من  هو  ذئب،  كبد 

تها 
ّ
الوقت، ثم وا�سل الكالم وهو جاّد » كان عليك اأي

متى  ي��دري  اأح��د  ل  باح، 
ّ

ال�س يف  تاأتي  اأن  العجوز 

ات اخلريف » اأجابت الأم » كنت 
ّ
ينزل املطر يف ع�سي

 
ّ
باح الباكر لأين ل اأحتمل حر

ّ
اأنوي املجيء يف ال�س

معها  اأبقى  اأن  �ساألتني  عائ�سة  اأختك  ولكّن  ال�ّسم�ض 

وق » قال عبد احلفيظ 
ّ
اإىل حني عودة زوجها من ال�س

» خ�سيت اأن ل تذهبي معي اإىل الّزردة » اأجابت الأم 

وهل   « حمياها  على  الأ�سى  من  �سيء  ارت�سم  وقد 

تظّن اأّنه ميكنني اأن اأغيب عن اأحفادي يف مثل هذه 

ا �سواي 
ّ
املنا�سبة، ب�سري وحممود ل يعرفان لهما اأم

احلة عليها رحمة اهلل » 
ّ

بعد اأن توّفيت ال�س

مال 
ّ
الر ال��وادي وهي تخو�ض يف  الأت��ان     عربت 

وهو  ال��وادي  احلفيظ  عبد  عرب  ثم  باملاء،  تنّز  التي 

ه التي 
ّ
يحمل فوق كتفيه ابنه حممود ومي�سك بيد اأم

رت 
ّ
و�سم املبّللة  الزرقاء  ملحفتها  اأط��راف  رفعت 

ولح  بوة 
ّ
الر الأت��ان  �سعدت  اإن  وما  كاحليها،  عن 

الكلبة  الّنهيق، فجاءت  لها املنزل حتى �رصعت يف 

م�رصعة اإليها، واأخذت تدور حولها، ثم تتمّدد اأمامها 

لها  فتمّد  بقوائمها،  اب 
ّ

ال��ت وحتثحث  الّطريق  يف 

مها، فتقفز الكلبة، وتعود اإىل 
ّ
الأتان منخريها تت�سم

اجلري من جديد.

عبد  ج 
ّ
وع��ر حفيدها،  مع  طريقها  ترب  وا�سلت     

احلفيظ اإىل حقل الّتني ال�ّسوكي املجاور، وفّك رباط 

املنزل  اإىل  و�سال  وعندما  اأمامه،  و�ساقها  ناقته، 

كان الظالم قد اأرخى �سدوله على اجلبال، وبداأ �سوء 

املنزل،  اإحدى غرف  من  يت�ساعد  الّزيتي  امل�سباح 

خمالة  ومالأ  مربطها،  اإىل  الّناقة  احلفيظ  عبد  �سّد 

بال�ّسعري، وعّلقها يف عنق ح�سانه، ثم دخل الغرفة 

لتغيري مالب�سه وجتفيف �سعره.

   احت�سنت ترب حفيديها، ووّزعت عليهما قطعا من 

ت فيه 
ّ
، ود�س

ّ
احللوى، وفتحت قفل �سندوقها اخل�سبي

و�ساحا جديدا وقارورة عطر، واأحكمت قفله، وعّلقت 

فوق  تتدىّل  التي  غرية 
ّ

ال�س امل��راآة  بخيط  املفتاح 

ة 
ّ
�رص و�سّلمتها  م�سعودة،  كّنتها  ون��ادت  �سدرها، 

الّتني  ى 
ّ
مرب من  وك��وزا  والّلوز  املجّفف  الّتني  من 

ال�ّسوكي، واأّنبتها على عدم انتباهها لرتفاع حرارة 

ار، واأمرتها باإح�سار عجينة من م�سحوق 
ّ
ابنها عم
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ة ملداواته.
ّ
ي

ّ
الأع�ساب الرب

ركبتيها،  بني  ار 
ّ
عم حفيدها  راأ���ض  ترب  و�سعت     

ف�سعر ب�سيء من الختناق، وانحنت فوقه ويف يدها 

�سفرة حالقة حتتفظ بها منذ زمن بعيد، واأخذت تنقر 

اآنية فخار  و�سقط يف  دبقا،  الدم غزيرا  نّث  جبهته، 

تخلي�ض  وح��اول  الطفل،  بكاء  وع��ال  رم��ال،  لئت 
ُ
م

نف�سه فلم يقدر، وعندما كّف الّدم عن الّنزول باعدت 

اجلّدة بني �ساقيها، ف�سقط حفيدها على الأر�ض وهو 

لينام يف مكانه  فاأخذته  نف�سه،  رفع  يقوى على  ل 

ة 
ّ
ي

ّ
الّنباتات الرب من احل�سري، وخلطت م�سحوقا من 

بقليل من املاء وهي ترّدد اأدعية ب�سوت منخف�ض، 

ة و�ساح 
ّ
وو�سعت العجينة فوق جبهته، و�سّدتها ببقي

خت ج�سده مباء الّزهر، وغّط احلفيد يف 
ّ
قدمي، و�سم

نوم عميق.

الع�ساء:  وولديه  احلفيظ  لعبد  م�سعودة  اأح�رصت     

ك�رصة �سعري ومرق ب�سل ويقطني وحفنة من الّزيتون 

ليتناول  تها 
ّ
عم مع  املطبخ  اإىل  وم�ست  املجّفف، 

طعام  يلزم  ما  بتح�سري  وليقوما  ع�ساءهما  هناك 

الّزردة من طحني وفواكه جمّففة واأفاويه... فعائلة 

كبريا  احتفاء  املنا�سبة  بهذه  حتتفي  احلفيظ  عبد 

عبد  وكان  بذلك،  وتتباهى  الأ�سالف،  عن  توارثته 

اليوم  يف  �سيقوم  جلّده،  ماعز  جذع  نذر  قد  احلفيظ 

طه 
ّ
ع تتو�س

ّ
املوايل بذبحه عند زاويته، وهي بناء مرب

ة ذات نوافذ �سغرية، جدرانه من احلجارة والّطني 
ّ
قب

البطم  اأ�سجار  الأ�سجار، يقع بني  و�سقفه من جذوع 

يف اأ�سفل جبل حزيز على �سفة النهر الذي ميرق من 

 باحلقول.   
ّ
اجلبال وميتد يف �سهول �سا�سعة تعج

   تناول عبد احلفيظ ع�ساءه مع ولديه، و�رصب كاأ�ض 

قطع  بع�ض  له  �سندوق  من  واأخ��رج  اأحمر،  �ساي 

يف  مديته  وعّلق  �رصواله،  جيب  يف  ها 
ّ
د�س الّنقود، 

ي�سع  وهو  املنزل  فناء  اإىل  وخرج  اجللدي،  حزامه 

الغليظة،  ع�ساه  بطرف  ومي�سك  كتفيه  على  برن�سه 

ه » ليلة جميلة، �ساأذهب اإىل زاوية 
ّ
وقال خماطبا اأم

ولقاء  الذكر  بع�ض  �سماع  اإىل  م�ستاق  �سامل،  �سيدي 

من  منحنية  تخرج  وه��ي  الأم  اأجابته   « ��ة 
ّ
الأح��ب

املطبخ » كن حذرا يا ولدي واأنت ت�سري يف الّطريق 

اأحد يعرف  ل  تعنيك،  اأنفك يف م�ساكل ل   
ّ

تد�ض ول 

خماطبا  احلفيظ  عبد  قال  البالء...«  ياأتي  اأين  من 

ولديه » ل تربحا املنزل هذه الّليلة، وكونا يقظني، 

لالإغارة  املنا�سبات  هذه  مثل  يغتنمون  الّل�سو�ض 

دا اأّن ولده ب�سري 
ّ
والّنهب » كان عبد احلفيظ يدرك جي

اأترابه  لن يلتزم باأمره واأّنه �سيذهب ملالقاة بع�ض 

يف دكان �سامل الّزين الواقع عند طرف حقله العامر 

ان.
ّ
م

ّ
باأ�سجار الّتّفاح والر

يطّل  القمر  كان  منزله  احلفيظ  عبد  غادر  عندما     

من وراء اجلبال اأحمر متوّهجا، فيغمر نوره الغدران 

طريق  يف  م�سى  املطر،  مباء  املغ�سولة  خور 
ّ

وال�س

وعندما  ال�ّسوكي،  الّتني  باأ�سجار  حمفوفة  قة 
ّ
�سي

العامل  ل 
ّ
يتاأم واأخ��ذ  وقف،  بوة 

ّ
الر اأعلى  اإىل  و�سل 

من  تت�ساعد  خافتة  اأ�سواء  له  ف��تاءت  حوله،  من 

بيوت الّطني والأكواخ املتناثرة بني اجلبال وتناءى 

اإىل �سمعه عواء ذئب قادم من بعيد، قال يف نف�سه 

الّليلة  ال�ّسوق يف مثل هذه  ي�سنيها  الذئاب  » حّتى 

ج عند �سفح اجلبل، 
ّ
اجلميلة » ثم وا�سل طريقه املتعر

اإن�سان  راأى طيف  الكلب  وعندما اقتب من زيتونة 

ابن  اأنه  اأدرك  لها،  املحاذية  خرة 
ّ

ال�س فوق  يجل�ض 

ه الّتيجاين ينتظره، كان الّتيجاين ق�سري القامة 
ّ
عم

ديك  مثل  يباعد  ال�سدر،  ب��ارز  الع�سالت  مفتول 

رومي بني �ساقيه اإذا م�سى، وقد احتفل بزواجه منذ 

ليلة واحدة، �سافح  قليلة، دخل بعرو�سني يف  اأيام 

ه الّتيجاين و�ساأله وهو ي�سحك » 
ّ
عبد احلفيظ ابن عم

هر 
ّ
كيف ت�سري الأمور عندك ؟ هل جتد وقتا كافيا لل�س

الّتيجاين  اأجاب   « الذكر  و�سماع  املنزل  عن  بعيدا 

اأنفه،  قرع 
ُ
ي ل  ك فحل 

ّ
عم ابن   « اأوداج��ه  ينفخ  وهو 

اآخذ �سوى  واأنا مل  اأربع ن�ساء،  لنا  اأباح  ي 
ّ
و�رصع رب

ن�سف حّقى » وت�ساعدت �سحكاتهما متّزق �سكون 

الّليل، وجاء �سوت من الّظالم » ومتى كنت تعرف 

ها التي�ض الهائج، لو اأّن ع�رصوطا مثلك 
ّ
�رصع اهلل اأي

 الهمامة لأفنى عمره يف رعي الإبل ومل 
ّ
ن�ساأ يف بر

قدم  الذي  الأعمى  د 
ّ
حمم �سوت  اإّن��ه   « اأب��دا  ج 

ّ
يتزو

العقد  منت�سف  يف  ك��ان  ال���ّزردة،  اإىل  ملرافقتهما 

اخلام�ض من عمره، طويل القامة نحيفا، يف وجهه 

ل  لأّنه  الأعمى  كنية  عليه  غلبت  اجلدري،  داء  اآثار 

اأ�سابه وهو  اأجفانه ب�سبب مر�ض  يكّف عن حتريك 

والإن�ساد  الّذكر  حلقات  �سبابه  يف  ع 
ّ
تتب �سغري، 

ويف، وا�ستغل موؤّدب �سبيان لبع�ض الوقت، ثم 
ّ

ال�س
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الأعرا�ض.  يف  الغناء  حرفة  وامتهن  ذلك،  كل  هجر 

لو   « حك  ال�سّ عن  يكّف  اأن  دون  احلفيظ  عبد  قال 

خلرج  واحدا  �سهرا  ي 
ّ
عم ابن  التيجاين  زواج  تاأّخر 

ي�سّد على  التيجاين وهو  الّنا�ض عاريا » وقال  على 

اأعلم يف اأهل هذا اجلبل  ة » ل 
ّ
د الأعمى بقو

ّ
يد حمم

الأعمى،  اأيها  للّن�ساء،  اأ�سّد منك �سبقا وطلبا  من هو 

حجارة  كد�ض  على  امراأة  رداء  لك  و�سعوا  لو  واهلل، 

لأم�سيت ليلة كاملة واأنت حت�سنه. » 

من  واأخ��رج  خرة، 
ّ

ال�س فوق  الأعمى  د 
ّ
حمم جل�ض     

ة الّتبغ، واأخذ يح�سو غليونه الذي 
ّ
جيب معطفه �رص

هل   « رفيقيه  خماطبا  وق��ال  عجل،  عظم  من  ب��راه 

اأّن  بع�سهم  ؟ حكى يل  �سماع طرفة جميلة  تريدان 

ال قال للهيدوق اجليالين يتزّلف له » 
ّ
املولدي الوم

ة هي التي 
ّ
لقد فرحت بقدوم عجلكم كاأّن زوجتي بي

يا   « احلفيظ  عبد  وقال  حك  ال�سّ ت�ساعد    « ولدته 

له  �سيجزل  اجليالين  الهيدوق  اأن  يظّن  وغد،  من  له 

العطاء، �سيكون مثله مثل حمار البيدر ياأتيها طامعا 

د 
ّ
حمم اأ�سعل   « نابل 

ّ
ال�س در�ض  يف  القيلولة  فيم�سي 

ثم  غليونه،  من  عميقا  نف�سا  و�سحب  الّتبغ،  الأعمى 

ر الغليون اإىل 
ّ
ه وهو ميّطط �سفتيه، ومر

ّ
نفثه من فم

دة اأعطانيها ال�ّساو�ض 
ّ
رفيقيه وهو يقول » �سلعة جي

رم�سان، يزرعها والده يف مطامري له على �سفاف 

ت�ساعد   « واأ�سدقاءه  ته 
ّ
اأحب بها   

ّ
ويخ�ض الّنهر، 

عبد   
ّ

اأح�ض والعرعار،  الّتبغ  رائحة  وعبقت  الّدخان، 

ات، جذب 
ّ
احلفيظ بحرقة يف �سدره، و�سعل عّدة مر

 بخدر خفيف ي�رصي 
ّ

اآخر من الغليون، فاأح�ض نف�سا 

جذب  تتّنح،  حوله  من  اجلبال  وراأى  ج�سده،  يف 

ماء ويحّلق 
ّ
اأنفا�سا اأخرى، فراأى نف�سه يرتفع اإىل ال�س

فوق اجلبال.

املجاور  املنحدر  ينزلون  الّثالثة  ف��اق 
ّ
ال��ر اأخ��ذ     

لهيب  بعيد  من  لهم  ت��راءى  �سامل،  �سيدي  ل��زاوي��ة 

ماء، 
ّ
ال�س اإىل  يرتفع  البطم  اأ�سجار  املوقدة بني  الّنار 

املريدين  و�سيحات  الّذكر  اأ�سوات  اإليهم  وتناهت 

ون��ق��رات ال��ّدف��وف ورائ��ح��ة ال��ب��خ��ور، اأخ���ذت عبد 

اأنفا�سه، و�سخنت عيناه،  احلفيظ رجفة، وت�ساعدت 

فاق الّثالثة بني املقابر 
ّ
الر وت�سارعت خطاه، م�سى 

احللقة،  من  قريبا  ووقفوا  الزاوية،  حول  املتناثرة 

الّنار،  �سوء  يف  تتاق�ض  عارية  الأج�ساد  كانت 

تن�سح  واجلباه  وتنخف�ض،  ترتفع  حا�رصة  وؤو�ض 
ّ
الر

وا�ستّد  الّنار،  نثار  ت�ساعد  زائغة،  والعيون  عرقا، 

يحات، 
ّ

ال�س وارتفعت  ق�ض، 
ّ
الر وحمي  الّدفوف،  نقر 

احت�سن  عليها،  ا 
ّ
مغ�سي الأر���ض  على  ام��راأة  �سقطت 

يف  نف�سه  مريد  واألقى  �سوكي،  تني  �سجرة  جمذوب 

كومة احلطب امل�ستعلة... ل يعرف عبد احلفيظ متى 

دخل احللقة، وكل ما يتذكره اأّنه �سمع �سيحة عظيمة 

ماء.
ّ
وراأى اجلمر يت�ساقط عليه من ال�س

وطارت  الّنخل،  جريد  فتحرك  ب��اردة،  ريح  هبت     

يف  ت�رصي  بالربودة  احلفيظ  عبد   
ّ

اأح�ض ميامتان، 

ج�سده، فتح عينيه ب�سعوبة، راأى نور الفجر ي�رصي 

فوق اجلبال وجنمة الراعي توم�ض من بعيد، اأح�ض 

ب�سداع يف راأ�سه واأمل يف مفا�سله، رفع راأ�سه ببطء، 

ال��وادي  يف  ينام  كان  حوله،  من  العامل  يف  ونظر 

نه�ض  منزله،  عن  بعيد  غري  الأ�سجار  تكتنفه  الذي 

الّليلة  اأن يتذّكر ما جرى يف  ب�سعوبة وهو يحاول 

ماد 
ّ
راأى برن�سه ملقى بجانبه معّفرا بالر املا�سية، 

اأدبا�سه، ودخل عاريا يف بركة مياه  والّتاب، نزع 

الوادي،  ورمل  اجلبل  �سخور  بني  الّطبيعة  حفرتها 

 بطراوته ت�رصي يف ج�سده، 
ّ

وجد املاء باردا، واأح�ض

ف�سعر باأّنه يتعافى من اآلمه. 

ط برن�سه، 
ّ
   و�سل عبد احلفيظ اإىل منزله، وهو يتاأب

من  ن��زل  وال��ّدج��اج  الدنيا  مي��الأ  الفجر  �سوء  ك��ان 

احل�سان  �رصب  طعامه،  عن  يبحث  واأخ��ذ  وكناته 

الأر�ض بحافره، وحمحم، خّفف عبد احلفيظ الوطء، 

وم�سى يباعد بني خطواته، وقبل اأن يلج غرفة نومه 

ه » مازال باكرا، كان عليك اأن ت�سهر 
ّ
جاءه �سوت اأم

اأكر » اأجاب دون اأن ينظر اإليها » اأنا مرهق، �ساأنام 

املاعز  قطيع  ياأخذا  اأن  وب�سري  لعلي  قويل  قليال، 

والبقرة اإىل اجلبل املحاذي لزاوية �سيدي �سامل »

غادرت  عندما  اجلبل  فوق  تطّل  ال�ّسم�ض  كانت     

الأ�رصة املنزل يف اجتاه زاوية �سيدي �سامل، كان عبد 

احلفيظ يركب ح�سانه، وي�سري يف املقّدمة، وكانت 

لة 
ّ
املحم الأت��ان  عنان  يدها  ويف  خلفه  ت�سري  ترب 

يكّف عن  ل  الّطبخ وجذع ماعز  اأدوات  فيه  بزنبيل 

وعلى  املوؤّخرة  يف  ت�سري  م�سعودة  وكانت  العفاط، 

بني  امللتوية  ة 
ّ
الّثني كانت  ار، 

ّ
عم �سغريها  ظهرها 

اخلطى،  يحّثون  امل�سافرين  من  بزمر   
ّ
تعج اجلبال 
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من  ومرقت  وديان،  عّدة  احلفيظ  عبد  عائلة  عربت 

هل الكبري، فتاءت 
ّ
 الواقع بني اجلبال نحو ال�س

ّ
الفج

ايات 
ّ
الر فوقها  فعت 

ُ
ر وقد  �سامل  �سيدي  زاوي��ة  لها 

واكتنفها الّنا�ض من كّل اجلهات. 

   عندما و�سلت العائلة اإىل زاوية �سيدي �سامل كان 

هل 
ّ
 يف ال�س

ّ
ل بالب�سائع وامل�سافرين مير

ّ
القطار املحم

الأنفاق  يلج  اأن  قبل  احلاّد  �سفريه  ويطلق  القريب 

ة مع 
ّ
املحفورة يف اجلبال، تبادل عبد احلفيظ التحي

عدد من اأقاربه واأ�سدقائه، وربط ح�سانه يف �سجرة 

اأن  اإىل  اجلبل  �سفح  ي، و�سعد مع عائلته 
ّ
بر زيتون 

و�سل اإىل منب�سط من الأر�ض فيه �سجرة بطم ورث 

عن اأ�سالفه حّق اإقامة ماأدبة الّزردة يف جوارها، ذبح 

بتقطيعه،  وقام  و�سلخه،  املاعز،  جذع  احلفيظ  عبد 

ه، ونزل من اجلبل، وقف على قرب 
ّ
و�سّلم حلمه اإىل اأم

حمة، ثم 
ّ
اأبيه، وقراأ الفاحتة يف خ�سوع، ودعا له بالر

ذهب اإىل البطحاء املجاورة للمقربة.

و�سوقا كبرية  �سباق خيل  ميدان  البطحاء  كانت     

 بالباعة وامل�ستين، �ساهد عبد احلفيظ  عر�سا 
ّ
تعج

اأبي�ض  ح�سانا  يركب  �سغري  طفل  اأّداه  جميال 

وكان  رك�سا،  البطحاء  احل�سان ميالأ  كان  خنذيذا، 

الطفل ي�ستوي واقفا على �سهوة احل�سان، ثم يقفز 

ثم  احل�سان،  فوق  طري  ب�رصعة  ويثب  الأر���ض،  اإىل 

عبد  اأُعجب  ف��وق...  اإىل  ورج��اله  يديه  على  ي�ستوي 

احلفيظ مبا راأى، واأطلق �سيحات الإعجاب، ومتّنى 

مثل  يف  به  يفتخر  فار�سا  ار 
ّ
عم �سغريه  ي�سري  اأن 

عن  اخليل  وكّفت  القيظ،  ا�ستّد  املنا�سبات.  ه��ذه 

يتفياأون  الّنا�ض  ق 
ّ
وتفر العرو�ض،  وتقدمي  الّت�سابق 

�سعف  �سّلة من  احلفيظ  ا�ستى عبد  الأ�سجار،  ظالل 

النخيل واأ�سنافا عديدة من احللوى وعّدة اأرطال من 

ان والب�رص وكي�ض حناء.
ّ
م

ّ
الر

   عندما كان عبد احلفيظ ي�سعد اجلبل وهو يحمل 

فكاد  ابقة 
ّ
ال�س زوجته  �ساملة  اعت�سته  م�ستياته 

مي�ض  مل  اأّنه  رغم  كثريا  ت 
ّ

تغري لقد  يعرفها،  ل  اأن 

ترتدي  كانت  �سنوات،  خم�ض  �سوى  انف�سالهما  عن 

تتدىّل  عري�ض  وحزام  زاهية  باألوان  جديدة  ملحفة 

منه خيوط كاأّنها زهرات، بقي عبد احلفيظ م�سدوها، 

يدا  �ساملة  له  مّدت  يفعل،  اأن  عليه  ماذا  يعرف  ومل 

بة باحلّناء ت�سافحه، وقالت » كيف حالك يا  خم�سّ

اإليهما  ا�ستقت  وعلي،  ب�سري  وكيف حال  ؟  العم  ابن 

غري  بكلمات  وغمغم  احلفيظ،  عبد  ارتبك   « كثريا 

مفهومة، ووا�سلت �ساملة طريقها، وبقي عبد احلفيظ 

بة حتوم حوله.
ّ
واقفا ورائحة طي

ه، ونزل املنحدر 
ّ
   �سّلم عبد احلفيظ م�ستياته اإىل اأم

جها 
ّ
وهو يفّكر يف �ساملة، كانت وحيدة اأبويها، تزو

معه  وعا�ست  احلة، 
ّ

ال�س الأوىل  زوجته  وف��اة  بعد 

جت 
ّ
فتزو بتطليقها،  فقام  تنجب،  ومل  �سنوات،  عّدة 

ظهر  على  بعيدة  قرية  من  ياأتي  ل 
ّ
متجو بائع  من 

لبانا وبخورا وقوارير  لئت 
ُ
م حمار يحمل �سناديق 

م�ستغرقا  احلفيظ  عبد  كان  وبينما  وكحال...  عطر 

�سوتا  �سمع  �ساملة  مع  ذكرياته  ا�ستح�سار  يف 

وال�ّسيخ  طلبه،  عثمان يف  ال�ّسيخ  اأر�سل  لقد  يناديه، 

عثمان هو احلاكم باأمره يف �سّكان هذه اجلبال، اإذ 

تكفي و�ساية منه ليجد املرء نف�سه قابعا يف ظلمة 

على  للخارجني  امل�ساعدة  تقدمي  بتهمة  جون 
ّ
ال�س

عن  الّطرف  غ�ّض  قد  عثمان  ال�ّسيخ  وكان  القانون، 

عبد احلفيظ ومل ياأمر بتجنيده يف اجلي�ض الفرن�سي 

�سّلم  اأن.  ال�سّ من  وقطيع  اجلمال  من  فحل  مقابل 

عالمات  له  ظهرا 
ُ
م عثمان  ال�ّسيخ  على  احلفيظ  عبد 

الولء والمتنان، فقال له ال�ّسيخ عثمان معاتبا » ل 

تن�سنا، يا رجل، ول حترمنا من زيارتك، وكن حذرا، 

هذه  ي��زورون  دين 
ّ
املتمر من  فريقا  اأن  بلغني  لقد 

اأن ال�سيخ عثمان يطلب  اأدرك عبد احلفيظ  اجلبال » 

ده، ف�ستمه يف قرارة نف�سه، ودعا له 
ّ
ة ويتوع

ّ
منه هدي

باأن يلتزم  العمر، ووعده  ة وطول 
ّ
ح

ّ
العلن بال�س يف 

بتنفيذ ما يطلبه منه. 

   مل يكد عبد احلفيظ ينتهي من كالمه حتى طفق 

يف  �سيء  على  يلوي  ل  وهو  يهرول  عثمان  ال�ّسيخ 

ارة 
ّ
ي

ّ
ارة لحت قادمة من بعيد، اقتبت ال�س

ّ
اجّتاه �سي

وهرع  كها، 
ّ
حمر هدير  وت�ساعد  الّنا�ض،  جموع  من 

فنهرهم  واأن�ساف عراة ل�ستقبالها،  الأطفال حفاة 

خائفني.  فتفرقوا  بع�ساه،  وهّددهم  عثمان،  ال�ّسيخ 

وزوجته  كولن  د 
ّ
ي

ّ
ال�س منها  ونزل  ارة، 

ّ
ي

ّ
ال�س توّقفت 

ميتلك  فرن�سي  م�ستوطن  ك��ولن  د 
ّ
ي

ّ
وال�س وابنته، 

م�ساحات �سا�سعة من احلقول ومع�رصة زيتون واآلت 

�سيارات وقطيعا من اخلنازير  نابل وعّدة 
ّ
ال�س در�ض 

الّداجنة والأبقار، وقد اأهدى اإىل زاوية �سيدي �سامل 
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بذبحه وتفريقه على  عاة 
ّ
الر قام كبري  ثورا �سخما 

املعوزين، وكان هذا ديدنه كّل �سنة.

د كولن ال�ّسيخ عثمان واحلاج من�سور 
ّ
ي

ّ
   �سافح ال�س

ح�سن  على  و�سكرهما  �سامل،  �سيدي  زاوي��ة  وكيل 

ى الّنا�ض الذين التّفوا حول �سيارته 
ّ
ال�ستقبال، وحي

قائال لهم بلكنته الغريبة » مبارك لكم يوم القّدي�ض 

�سامل، اإّن فرن�سا ل تن�سى اأ�سدقاءها ول تبخل عليهم 

بامل�ساعدة » وقّدمت زوجة كولن للّزاوية جمموعة 

ِطر ومنارق �سغرية و�سناجق 
َ
من الهدايا علب �سمع ع

كانوا  الذين  لالأطفال  كولن  بنت  ورمت  وبخور...، 

ال�سكالطة،  علب  بع�ض  م�سدوهني  اإليها  ينظرون 

فتاف�سوا حولها.

ارة تطوي 
ّ
ال�سي ك من جديد، وانطلقت 

ّ
   هدر املحر

رباط  احلفيظ  عبد  فّك  الّنا�ض،  ق 
ّ
وتفر ا، 

ّ
طي الأر�ض 

ح�سانه، ونزل به املنحدر نحو الّنهر، تقّدم احل�سان 

قائمتيه  اأدخ���ل  وال��ط��رف��اء،  الق�سب  اأ�سجار  ب��ني 

تني يف املاء، وكرع فيه، واأخذ عبد احلفيظ 
ّ
الأمامي

نا�سية  على  وي�سكبه  يديه  بكلتي  امل��اء  يحفن 

ح�سانه ولبانه و�سورة �ساملة ل تفارق خياله، لقد 

ة مثل ماء الّنهر. ة وغ�سّ
ّ
اأ�سحت طري

 ح�سانه الذي 
ّ
اأدراجه وهو يجر    عاد عبد احلفيظ 

كان ي�سهل وي�رصب الأر�ض بحوافره يريد اأن يلحق 

�سّد  اأحكم عبد احلفيظ   قريبا منه، 
ّ
بِحجر كانت متر

عنان ح�سانه اإىل ال�ّسجرة، وعاد اإىل حيث ينت�سب 

�سواك  واأ�سمومة  لبان  قرطا�ض  ا�ستى  الباعة، 

وعندما  �سدريته،  جيب  يف  ها 
ّ
ود�س عطر،  وقارورة 

اأ 
ّ
تتفي �ساملة جتل�ض وحدها  راأى  كان ي�سعد اجلبل 

اأّنها تنتظر فراغ زوجها  ظل �سجرة �سغرية، ل �سّك 

اأين جاءت بكّل هذا اجلمال  اإلهي من  يا  البيع،  من 

اأطرافها،  وابتّلت  وجهها،  ون�رص  ج�سدها،  امتالأ  ؟ 

ولدة،  ول  حمل  يرهقها  مل  فواكهها،  ون�سجت 

فبقيت بكامل خرياتها، مِل طلقتها ؟ وما ال�سري يف 

نابل وقطع احلطب وحلب 
ّ
اأّنها ل حت�سن ح�ساد ال�س

الّناقة ؟

   عندما و�سل عبد احلفيظ اإىل م�رصب عائلته كانت 

ه تنزل القدر من فوق الّنار وكان ابنه حممود قد 
ّ
اأم

لروؤية  يذهب  اأن  ابنه  احلفيظ  عبد  اأمر   ،
ّ
للتو و�سل 

اإىل  ويدعوها  �سغري  وهو  احت�سنته  التي  �ساملة 

عبد  وقال  خجل،  وهو  الطفل  ذهب  الّطعام،  تناول 

ه التي كانت ترمقه » بيننا قرابة 
ّ
احلفيظ يخاطب اأم

لقد  الّطعام،  اإىل  ندعوها  ل  اأن  يجوز  ول  ة، 
ّ
دموي

زت يف غري اأهلها » وبعد م�سي 
ّ
اأ�سحت غريبة، جتو

�سيء من الوقت قدمت �ساملة وهي ت�سع يدها على 

كتف حممود وحت�سنه.

فوجدها  الّطعام،  من  لقمة  احلفيظ  عبد  تناول     

ي�ستق  وهو  بطء  يف  يلوكها  فظّل  م�ست�ساغة،  غري 

ه وزوجته 
ّ
الّنظر اإىل �ساملة التي كانت جتل�ض مع اأم

 
ّ

ار، وجد �سعوبة يف بلع الّطعام، واأح�ض
ّ
و�سغريه عم

بجفاف يف حلقه، تناول باطية املاء، و�رصب كثريا، 

الّنا�ض  فراأى  الأ�سفل  اإىل  نظر  بالرتواء،  ي�سعر  ومل 

قون والباعة يجمعون ما تبّقى لهم من ب�سائع 
ّ
يتفر

�ساملة  رحيل  اأن  اأدرك  ال���ّدواب،  ف��وق  وي�سّدونها 

ة الّتبغ، ولّف 
ّ
اقتب، �سعر مبرارة يف فمه، فتح �رص

له �سيجارة، واأخذ يجذب الأنفا�ض بكل لهفة.                                  

  حملت م�سعودة اآنية طعام، وذهبت اإىل ابنها ب�سري 

الذي كان يرعى املوا�سي يف �سفوح اجلبال القريبة، 

اأون ظّل 
ّ
ه و�ساملة يتفي

ّ
وبقي عبد احلفيظ و ولداه واأم

الأخبار  ويتبادلون  ال�ّساي  ي�رصبون  البطم،  �سجرة 

ويت�ساحكون،  الأم�ض  ذكريات  بع�ض  وي�ستجعون 

اخلريف،  ل 
ّ
اأو مطر  مثل  عذبة  �ساملة  �سحكة  كانت 

كان  رج��ل  �سوت  اإليهم  تناءى  كذلك  هم  وبينما 

ي�سعد اجلبل وينادي با�سم �ساملة، اإّنه �سوت زوجها 

مربوك، وكان مربوك رجال يف الأربعني من عمره، 

�سغري اجلّثة رقيق املالمح، تطفح عيناه بالوداعة، 

التي قامت لتلحق  اأم�سك عبد احلفيظ بع�سد �ساملة 

مديته  وا�ستّل  مكانها،  تالزم  اأن  واأمرها  بزوجها 

من حزامه، واعت�ض مربوك وهو يزجمر مثل ذئب 

؟  الغريب  اأيها  زوجتك  �ساملة  كانت  متى   « جريح 

ي وزوجتي و�ستعود معي اإىل املنزل 
ّ
�ساملة بنت عم

وبقي  املفاجاأة،  هول  من  حائرا  مربوك  توّقف   «

اأن ي�ستوعب ماذا يجري واملدية   يحاول 
ّ
الفم فاغر 

ة ال�ّسم�ض، ثم ا�ستدار، ونزل 
ّ
تلمع اأمام عينيه يف اأ�سع

ب من جبينه، و�ساق حماره 
ّ
املنحدر والعرق يت�سب

ل بالب�سائع، وغاب بني الأ�سجار.
ّ
املحم

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

248



�سكل اآخر من ال�سرود 

حني عدت للوقوف اأمام املراآة  .. ل م�سافة يل قبل 

او بعد تلك امل�سافة .. �سعور غريب كاأنني مل اأعرف 

من يقف اأمامي بخجل حمارب منك�رص مهزوم ...

اإذن زمن حرب متاأججة ، كان ال�ساحل حمتجا على 

اأخافني قادم من بعيد ي�سبه  اأ�رصعة ممزقة، �سوت 

�سوت فرامل قطار عتيق عائد من هناك من خلف 

جبل املوت هكذا يطلقون على ت�سميته  .. 

العويل ا�سم بديل ولأين ل املك  طريقا اأخر للنجاة 

اإل  �سوب البحر  .. ومل اره ال يف مراآتي هذه ، مراآة 

والرغبات  ال�سور  يغرق  ق�سري  كحلم  الندى  زارها 

على  بقوة  وامل�سدود  القادم  العويل  ذلك  يرعبني   ..

م�سمعي كن�سيد متوا�سل من املوج الهائج  .. 

راأيته يف مراآتي متعب ...   

اأرقبه  واأن��ا  للتعرق  �سواقيا   جبيني  حتفر  حريتي 

وحوله الطيور املجتمعة ا�رصابها واملتهيئة للرحيل 

.. كانت ريح على ظهر البحر تدفع الأبواب كلها  .. 

فيلملم �سيادون ال�ساحل  �سباكهم اخلائبة وحكايات 

 .. بالذكريات  واملثقلة  للر�سيف  العا�سقة  ال�سفن 

اإىل فنارات عالية  ال�سالمل املوؤدية  اأبحث عن  بقيت 

تائهة.  زوارق  من  البعيد  الأف��ق  يخبئ  ما  لأرق��ب 

الذين  الغرباء  نحو  فوق  من  تزحف  نظراتي  كانت 

الو�سول  الباردة ويرتدون دفء  يقلبون امل�ساطب 

اىل اأمكنتنا العتيقة .

احدث نف�سي كعائد من �رصود قدمي  كاد يفقد عقلي 

نظاراتي  ببناء  اأُ����رصع  وان��ا  الع�سور  ب��دء  فمنذ   ،

واقتادها نحو زروقي ال�سغري متلثما ب�سمتي واأنا 

اأ�سم رائحة البحر . واأقتل الوقت بالنتظار ...

ويف �ساعة لي�ست للن�سيان كان املوج الهاجم يغ�سل 

جنازات بع�ض من ذات الطيور التي فرت من �سماء 

حمطم  زورق  جنب   .. �سيخوختها  فتوارثت  احلرب  

للرحيل  ج��واز  ال�ساحل  اأن  من  تاأمالتي  اأغ��رق   ،

لأوراق  جعبة  الهادئ  الر�سيف  واأن  وللذكريات 

ق�سائد حب قدمي . وحنني لالبحار يجرين بخطوات 

حينها    . الريح  لرغبة  املمزق  ال�رصاع  عناد  عنيدة 

اأخ��ذت   عجل  على  ح�رصت  �ساذجة   فكرة  جم��رد 

تطاردين ان احمل متردا على اكتايف يف �ساعة ما 

وانا ارقب ال�سفن القادمة من موانئ بعيدة .. و�سوؤال 

�ساحب يهتز يف را�سي ..

 ايهما اأكرب حتديا للبقاء ؟ 

ال�ساحل اأم عويل البحر ..

اأفتح مظلة �رصود اأخرى ، اأمللم ) قوانات ( ر�سا�سات 

فارغة كان قد اأطلقها املارون من هنا مبزحتهم ،

 ، معا  وامل��وج  املطر  زاره��ا  جمرة  اجابتي  فتقد 

عراء  يف  بال�سجيج  املكتظة  بعزلتي  جمدداً  لأتلثم 
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*  كاتب وقاص من العراق

بيات مرعي*

�شاعــــــــــــــة 

لي�ست للن�سيان



ت�سبقني  احل��رية   اأن  ملجرد   فقط  ل�سيء  ل  �سمتي 

وهي تودع �سنني �سائعة  ت�رصبت اىل عمق البحر ...

كاأنني اأ�سع نقطة لأخر الكالم والتاأمل على �سطري 

اأبداأ  وكعادتي  يائ�سة  اأخ��رى  حماولة  ويف  الأخ��ري 

ب�سفحة بي�ساء جديدة مل يبللها حرب اأمنياتي بعد ... 

من  هربًا  وجتنح  اأفكاري  تتثعلب  ال�سمت  ذات  من 

ذات املراآة التي حتنطت قامتي اأمامها فيما م�سى ، 

اأنب�ض ذاكرتي املهدمة  مراراً  ي�سبقني الظن ان البحر 

تت�سع جدرانه فاأرقب الوقت بعنٍي يقظة ، ابحث عن 

خمفى  لأتل�س�ض على تلك الوجوه املقنعة  الغريبة 

ال�ساحل وهي حتاول افزاع  اجلال�سة على م�ساطب 

الطيور التي  جنت من املوت  .. بر�سا�سات باردة .

ادفع جمدايف يف موج ذاكرتي  واأعلق بحلم جديد يف 

�سباك  ال�سرب  لأحمل ح�رصتي ب�سنارة �سياد  جرحه 

النتظار  مل يفلح ب�سيد وفري، هربًا  اأدفع خطواتي 

طريق  عرب  �سيدهم  وحكايات  ال�سدقاء  ثلة  اإىل 

الدر�ض  اأحالمنا وكتب  فيه  كنا نتك  �سعبي  مقهى 

املعلقة  ووجوههم  �سباكهم  اختق  اأخ��ر،   يوم  اىل 

�سحكاتهم  ينتزعون  وهم  حت�رصاتهم  جدران  على 

احللوة  كنواة من مترة ياب�سة  .. 

من  الهروب  فكرة  عن  احدثهم  ان  الرغبة  ت��راودين 

يف  ا�سقط  بعيد  امد  منذ  اأنهكني  الذي  البحر  عويل 

نف�سي  من  اخليبة يف  تتبارك  ثم  �سجونهم  زحمة  

اأغادرهم   بلعبتي  يهتمون  ل  اأو  يدركون  ل  اأنهم 

بع�سنا  نرقب  وانا  واملوج  خللوتي   واأع��ود  بخجل 

له   �سمتي  يف  املخباأة  حتركاتي  اأك�سف   ، البع�ض 

واأرقب موته وهو ي�سطدم  بزورقي العنيد، ل يهمني 

ان يفك قب�سته للحبل متخاذل ..

اإىل  ، دوما كنت مدفوعا  نفعًا  مل يعد احلال يجدي 

 .. اآخر موجة   الذين تنقعوا برذاذ   حنني ال�سدقاء 

يوم  اأول  اأتذكر  عزلتي  اىل  اأتراجع  ما  �رصعان  لكن 

ونحن   .. دفاترنا  يف  البحر  نر�سم  كيف  فيه  عرفنا 

جنل�ض زمرة  يف اأح�سان ظل  حائط عتيق يف زقاق 

حارقة   �سم�ض  �رصبة  من  وجتنبًا  الذكريات  مه�سم 

حني كان زورقي الورقي العنيد يغادرين عرب �سواق 

الربيئة  بالعناوين  حممال  الأ�سياء  ببقايا  مزدحمة 

كتاب  من  م�سمياتها  ن�ستل  والتي  البعيدة  للموانئ 

اآنذاك  هام  امر  ثمة  ان  رغم  املدر�سة  اجلغرافيا يف 

مبلء  طلبي  ارفع  وانا  اأمي  انتفا�سة  ا�ستقبل  وانا 

وتبكي  ت�رصخ  وهي  لها  واحلجج   بالرغبات  كفي 

ل  بلقمة  فيلتهمني  للبحر  اأذهب  ل  اأن  بي  وتتو�سل 

ت�سبع  ...

كانت تتمرجح يف راأ�سي افكار واهواء بريئة لكنها 

اإىل  لأف��ر  اع��ود  ثم  لأجلها  اب��ي  يعاقبني  �ساخبة 

م�ساء البحر وا�سلب تداعياتي منه تراودين فكرة تلك 

النافخة  ال�سفن  ل�سالمل  لل�سعود  ت�سبقني  التداعيات 

ابواقها ظانا ان افاعي البحر تت�سلل اإىل ال�ساحل ول 

ت�ستطيع اأن ت�سل الأ�رصعة العالية فتبقى تبحث عن 

اند�سا�ض لها بني ا�سياء عتيقة متوكة عند ال�ساحل 

القمر  وجه  فيها   يلطخ  ليلة  فر�سة  تنتهز  وهي   ..

بغيمة �سوداء . 

تلك  يف  والعويل  ا�سود  مطراً  تنزل  ال�سماء  كانت   

واملوج  جائع  ا�سد  زئري  ال��ب��اردة   الليلية  ال�ساعة 

ان  �سعرت  خويف  من  �سيئا  يثري  بقوة  املت�سارب 

اأن  �سعور  انتابني    ، هامدة  جثة  اأم�ست  تاأمالتي 

اأبقى  بالنزواء وحيدا كنت بحاجة ملحادثة البحر 

اخذين  اعماقه  اإىل  يجرين  ملح  واح�سا�ض  من جديد 

الظن ان العويل يوؤثث يل مكيدة خطرة بداأت اأ�رصخ 

على غري عادتي بوجهه  بكلمات كالن�سال احلادة 

يب�ست  حتى  واأ���رصخ  اأ���رصخ   .... لروحي  املمزقة 

عظامي  �رصاخا ....

  ايها البحر  كفى عوياًل  ..

اإفتح لزورقي ال�سغري طريقًا للرحيل ..

اأيها البحر اأ�سكت عويلك املجنون هذا .. 

اعد  ومل  النائمة  البحر  طيور  �رصاخي  اأف��زع  لقد 

التهمهم  �سخب  لقد  الليلة  تلك  عائدين  يف  اراهم 

املوج العايل لكني بقيت انتظر ..  كان املوج الهائج 

ي�رصب اجناب ال�سفن بوقاحة ويركل زورقي العنيد 
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الذي يحاول فك ربط حبله .  تولدت لدي  رغبة  ان 

رحلة  �رصج  واأعتلي  نف�سي  يف  الراعف  الظماأ  اروي 

متوا�سعة على منت ذلك الزورق واأتوج توقي �سيدا 

للبحر،  ام�سكت بلجام التحدي رغم اأنني مل اأجربها 

كقرو�ض  تالحقني  عديدة  افكار  كانت    ، قبل  من 

ال�ساحل  نحو  ويزحف  عناده  يزيد  ذكور…واملوج 

املحن  يدلق  ذات��ه  امل��وج  يتدافع  رهيبة  بوح�سية 

وبا�رصار مهول اأم�سك  بفانو�ض عتيق على اأمل اأن 

اأ�سق كبد الظلمة يف ليلة ارملة كهذه . ا�سعر بتعرق 

لآ�سباح  اتراءى  كنت  اعماقي  يجتاحني ودفء يف 

مارد  فكي  باملجاديف  ا�رصب  وانا  عنوة  ال�ساحل 

هناك  اىل   .. عيناي  �رصقتها  اخرية  ونظرة  العويل 

بعيداً ....

اأن ت�سقط يف   الريح  تكاد  يافطة عتيقة مترجحها  

البحر كتب عليها  الر�سيف الول يودعكم كنت اأرقب 

الوقت  �ساعة  الفجر كي ارى تلك الطيور التي تركت 

زورقي  يف  وان��ا  بديلة  امكنة  عن  بحثا  اع�سا�سها 

متنح ياأخذين ذلك املوج الذي بدات ا�سعر به وهو 

يهادنني على ان يكون وديعا ارقب حتركاته بدقة 

مل  البحر  �سطح  على  هادئا  ان��ربى  حتى  متناهية 

ا�سهد بحاله ذلك من قبل ..

حني تواردت يف ذاكرتي العودة بعد امد طويل من 

 عن ال�ساحل  ودروب وازقة اغاين الطفولة، 
ّ
غياب مر

لي�سوق احللم اىل ما تبقى من عمري الذي بداأت اأ�سك 

من انه مل يبق منه ال القليل ...

عدت من البحر  كاملعتاد رغم حاجتي اليه  كثريا، 

متقدمة  ع�ساكر  املدينة  �ساعات  تكتكات  ان  ال 

عند  ال�سغرية  ال�سفن  ا�رصعة  مثل   قلقة  الفجر  نحو 

ال�سفة ... ومع خطوتي الوىل ا�ستذكرت  �سنارة ذلك  

العجوز  ن�سف قرن من الزمن وهي  تغمز يف القعر 

ق�سيدة ال�سيد واحلياة ...

البحر  عا�سقات  اجلميالت  ت�سللت  اللحظة  تلك  يف 

روؤو�سهن  وعلى  الرجال   �سجر  غا�سالت  والليل  

�سالل من احلكايات  واكوام من الهم ليوم م�سى ...

ثالثة  ثالثة  الب��راج  اقطاب  وطلت  الفجر  تنف�ض 

حتكي تاريخها البعيد ومازال الرجل العجوز تعتلي 

نظراته موجة نحو المل ... بقيت اأرقبه مل تعد  يده  

ال�سابقتني  واملرونة  بالقوة  الم�ساك  على  ق��ادرة 

اللتني حاكى بهما مارد البحر  ...

ال�ستاء  التمام و�سياء �سم�ض  او�سكت اخلام�سة على 

وجهه  ك��ان  العجوز  لتحركات  �سنارة  مثل  يغمز 

حركة  من  زاد  ال�سهر  من  �سئيال  ب�سي�سا  يعك�ض 

يديه بفعل التعب وال�سنني التي مرت ، جل�ض يراقب 

ان  ال  معها  الرحيل  يف  يرغب  كاأنه  وليدة  موجة 

دلع العا�سقات يفيق فيه روح املراهق البليد .. من 

خالل ع�سقهن للبحر .. وعلى �سعف ب�رصه ا�ستطاع 

ان مييز خطوات تلك  العجوز لت�سبح لنظراته جوازا 

وليمتطي حلمه فر�سا ا�سيلة متعرة اخلطى ...

لتنت�سب  العتيق  ثوبه  يف  ينغرز  نابا  الفجر  امتلك 

ثعابني البحر  من حتت زورق اأكله الوقت فعجز عن 

،  مللم  العمل  ، مل يبق من وقت ذلك العجوز �سيء 

اطراف ثوبه والتقط ع�ساه وذاكرته املخملية نا�سيا 

�سنارته العالقة يف �سيل م�ساعره اخلاملة ...

ع�سكر الوقت ... حمنة البحر تبحث عن عويل جديد 

وهم  راأ�سه  عن  واحلرية  القلق  لطخة  الرجل  ،نف�ض 

بالرحيل لكنه متهل ع�سى ان يقتب الزورق املتخفي 

وراء الفق البعيد، يحمل ا�سفارا من عمره حني كان 

لكي  ذكرياته  يكد�ض  ان  اراد   .. الع�رصين  عامه  يف 

ميرر �سور املا�سي من ... /مقهى احلي/ وحمام /

التبغ املحلي/  ال�رصطي/ ودكان بيع  احلاج وبيت 

وا�سياء  البيكوات  وحديقة  اليدوي/  الغزل  ومعمل 

نف�سه  البعيد فتولدت يف  اخرى هو�ست يف ما�سيه 

انطالقة  ا�رصعة جديدة .. حاول لأجل ذلك ان يفرز 

انفجر  بعدما  والت�ساوؤلت،  الفهم  من  اآخ��ر  �رصبا 

بركان احلرية يف نف�سه، وافكار عديدة توؤرقه كلما 

ت�سمخ   .. اخ��رى  تطارده  واح��دة  يتحا�سى  ان  اراد 

ينه�ض  ال�رصعة،  اكرب  �سوب  الهرب  حول  احلرية 

م�رصعا، كانت عا�سقات البحر والليل  قد �سبقنه نحو 

جناح كوخ لل�سمر  فرحات يلهيهن احتفال ترا�سقهن 

باملاء .. �رصاخهن ومداعباتهن العفوية جتعل طيور 

ان  ...ودون  كبري  بتاأن  اع�سا�سها  ق�ض  تلتقط  النهر 

زورق  عن  ي�ساألهن  ان  حماول  اليهن  يقتب  يدري 
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من عاج عتيق كان قد تركه على ال�ساحل  يف يوم 

بارد دون وثاق ...

ال ان �سوؤال �سبق طابور ال�سئلة م�رصعا ...

ماجئنت تبغني هنا ....؟  -

الكوخ   م��ن   وخرجن  �سحكن   … با�رصار  قالها 

مطر  ثيابهن  من  يقطر  وحيدا  ليتكنه  راك�سات 

العذارى ...

بينما   ، البحر  فوق  الطيور  اجنحة  حركة  ازدحمت 

العاجي  ال�ساحل كله، مل يكن زورقه  مت�سح نظراته 

خطوط  على  املتا�سفة  ال����زوارق  ع�����رصات  ب��ني 

نواقي�ض  ج��اءت  التاأمل  حلظات  وبني   .. النتظار 

البراج بنباأ الرحيل يف ذلك الفجر امل�رصق باأحزانه 

... تنبه لنف�سه التي ت�ئ�ّن يف عزلتها  ...

 * ذهبت ا�سباح الع�رصينات، واأطفاأ عامل الليل اخر 

القناديل، ومازال الرحيل يف جعبة ملكة النحل ...

ت�سللت   ، �سدره  يف  احل�رصات  ازدحمت  حلظة  ويف 

التعابري  ممتلئة  بنظره  ورمقته  العجوز  املع�سوقة 

حتمل خيط ب�سي�ض يف قبو مظلم، اختقت زحمته 

واثارت فيه الرتباك كله، �رصح بنظراته نحو ف�ساء 

اح�ض   ... �سال  كعا�سق  العتيق  قلبه  وخفق  �سا�سع 

انها تريد حمادثته فجند ا�سغاءه اليها ...

- ملاذا ت�سع هموم الدنيا على را�سك ...؟

* لنني مل اجد قبعة ا�سعها بدل عن ذلك ...

ثم اخذ يف ال�سحك ... اراد ان يهرب من �سوؤالها مثل 

ل�ض طريد ...

- مازال قلبك رطبا مثل قلب ثعلب، و�سفتاك �سفتي 

�سويف متعبد ...

... مل يعلق على رحيلها،  ال�ساحل   ثم رحلت �سوب 

وحوار   ... مناداتها  يف  تردد  باخلوف  اح�ض  لكنه 

�ساخن يرتطم بني �سلوعه يلح ان ينفجر   .

- بدا اجلو يزداد بردا �سد معطفه الطويل على ج�سده 

بق�سا�سات  املعباأة   دفع كفيه يف جيوبه   ، بقوة  

ورق الذكريات  اأخرجها ليطلقها  لفتها ن�سمة هواء 

بعد ان �سقطت وتناثرت ار�سا .... فجاأة .. 

ذلك  يف  النتحار  قبل  غطا�ض  مثل  يتعرى  ان  اراد 

ال��زوارق  قوافل  يرافق  اليدين،  راع�ض  وهو  الفجر 

من  اقتب   ... الفق  يف  املوت  طريق  على  الذائبة 

واخذت  املياه  الفجر  لوث  متنحا،  البحر   �ساحل 

الريح تراق�ض ال�سجار القريبة املتا�سفة  ، واذيال 

ثياب عا�سقات البحر  القادمات م�رصعات ا�سبحت 

ا�رصعة مزدحمة ...

الذي  ال�ساحل   ال�سياء كلها حتى جوع  كان يدرك 

املا�سي  يندب  كي  م�سبق  موعد  دون  احت�سنه 

ويدفن �ستى الذكريات ...

ان  ارادوا  م�رصعني،  ال�ساحل   عند  اجلميع  اجتمع 

ينقذوا ما ميكن انقاذه بعد ان اح�سوا ب�سالبة قلبه .. 

وعيونهم بانتظار عودة الزورق العاجي ...

جتمع  الريح  وراء  ترك�ض  العجوز  العا�سقة  بينما 

ق�سا�سات متناثرة هنا وهناك ع�سى ان جتد عنوانا 

للمقربة 

و�سقطت  العجوز  تعبت  نهاية،  او  بداية  للموج  لي�ض 

ار�سا ، بداأت تهيل الرمل على را�سها وعيناها �سوب 

البحر  وما ان ا�سبعت �سالتها حتى بادرت بال�رصاخ 

تق�ض  ان  ارادت   ... حولها  اجلميع  التّف  والنحيب، 

احلكاية رغم ان عينيها مل تفارقا اأفق البحر  ...

- ياح�رصتي ... ثم �سكت طويال ...

كان البحر  ي�رصخ ويعلن جوعه رغم التهامه للحلم 

والطيور امليته، كاأنه ينتف�ض بوجه اجلميع لينب�ض 

الذكريات كلها، او يخرج الف ال�سنارات املنغر�سة 

من ج�سده طوال تلك ال�سنني ...

تاركني  اجلميع  ،وغ��ادر  عر�سه  على  الفجر  جل�ض 

 ... ال�ساحل  ب�سمات اقدامهم املتعبة تر�سمها رمال 

كبد  يف  القابع  والرجل  ا�ستئذان،  دون  الوقت  مير 

البحر  مل يك�سف عن نف�سه بعد. منذ ان تردد يف ان 

ان يحكي  او   ... انه يحبها  العجوز  يقول ملع�سوقته 

احلائر،  وجهه  للخارج  ويدير  الرحيل،  ق�سة  لها 

برحلة م�ست م�رصعة كالريح، جاعال احللم جاحما 

الدفني  كالن�سل  يعود  ثم   ، البحر   ذاكرة  يبارح  ل 

يف قلب الزمن ...والعا�سقة  العجوز تتذكر من ا�سالء 

الكالم �سيئا قليال ...

- مل ل نبقى معا ...؟

موجة  من  �سوت  جاء  احلكاية،  موا�سلة  ماتت  ثم 
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وليدة، يفت�ض �سرية البحر  والرجل الذي مل يعد بعد ...

اجمل  كنت  من  يا  املتناثرة،  الريح  ورق  اقرئي   *

عا�سقات هذا البحر امللعون  ثم اعيدي الكرة مرات 

ال�سيادون   ليعرف  كي  مو�سدة  حجرة  يف  ع��دة 

ق�سة الرحيل ...

الو�سم  لتزيح  او  للحرية  متنف�سا  لتجد  البحث  تعيد 

احلزين، امال ان ل تغيب مرة اخرى .. كانت تنظر يف 

ت�ستطيع جمعه من  اجتاهات خمتلفة علها جتد ما 

..   /ال�سجر/  حتت ظالل  املبعرة  ا�رصار اخلطوط 

اجلدران/ قرب بوابة احلاكم املنخلع / حتت طاولة 

ال�سحف/ يف متجر املالب�ض امل�ستعملة /.. ومل تنته 

من بحثها حتى نظرت نحو ال�سم�ض الغاربة عندها مل 

ي�سكن يف الماكن كلها غري ال�سكون .. كانت ال�سم�ض 

قد اختفت متاما عندما عادت العا�سقة العجوز اىل 

ل�سوت  دامغة  حقيقة  حتمل  م�رصعة  البحر   �ساحل 

البحر ، حينها كانت الريح �سديدة متر يف كل زاوية  

وحدها  هي  غريب  ب�سوت  ي�رصخ  البحر   وقلب   ..

التي  ت�سمعه  �سوت ذو مو�سيقى �ساخبة  كطبول 

 ... احلرب، فتك وقعا خا�سا من احلزن يف اذنيها 

تخر   ... ف�سيئا  �سيئا  نحوها  بعيد  من  يقتب  كان 

العمق  البحر يجرها اىل  الدم يف وجهها، لكن نداء 

البعيد مثل ا�سرية

- مل تدرك ان ج�سدها يناحر موج بحر  جمنون .. حلم 

اللقاء بالزورق العاجي بدا يرت�سم يف خميلتها ...

والبحر ي�رصخ )) جوعان ... جوعان... جوعان ((

مل يعد للعا�سقة  العجوز وجود حني التحقت بالبحر  

عند  الورقية  الق�سا�سات  وع�رصات   .. ع��ودة  دون 

ومازالت  وبعيدا   .. عاليا  الريح  تاأخذها  ال�ساحل  

�سنارة الرحيل عالقة يف قعر مبهم، وا�رصاب الطيور 

املتبقية حتلق راق�سة على �سوت املوج  . كل �سيء 

امل�سافات  مدى  يف  انظر  وحيدا  واأن��ا   ب�رصعة  مر 

البعيدة ، ل تعرف املجاديف اأي اجلهات ت�رصب وانا 

اأجر نحو الال�سيء بينما العويل يتمركز يف اجتاهات 

عدة وذاكرتي توم�ض يل �سورا من ال�ساحل

ال�سخر البحري  وال�سجار املعمرة املتا�سفة هناك 

 ظالل جدران ال�سيادين وبرودة بوؤ�سهم  

 عبث الغرباء 

فو�سى ال�سوارع ال�ساحلية ..

حكاية العجوز التي حلقت به ع�سيقته 

اح�س�ست ان واحدة من نوافذ احلزن فتحت لتذكرين 

املقهى  اإىل  ات�سلل  كنت  حني  تال�ض  ودي��ع  مب�ساء 

هناك  ال�سدقاء  ثرثرات  باب  عند  لقف  البحري 

وم��واق��د  �سكائرهم  ع��ط��ور  ب��رائ��ح��ة  امل�سخمني 

الظريفة  م��واق��ف��ه��م  و���س��ط  ال��ي��وم��ي  ان��ت��ظ��اره��م 

عهد  منذ  تالحقني  وال��ت��ي  باتقان  وامل�سنوعة 

ا من انه
ً
طفولتنا  كنا  نظن يف البحر �سوء

امام  نتباهى  ابناء �سيادين  ، نحن   الهوية   عدمي 

الثائر  البحر  ملوج  بعناد  ونعوم  الغرباء   الطفال 

ونخيف عويل البحر بكالب ال�ساحل ال�سائبة والتي 

كلمات  نف�سي  يف  اأردد  واأنا  براءتنا،  مع  ترو�ست 

مبعرة ، املوج هو ذاك املوج الآن وبعد زمن طويل 

من  العويل   / املجاديف  ك�سل   / املفاو�سات  من 

جديد يجثو مبكر على هدوء البحر... 

ترنحات  و�سط  كعمود  املم�سوق  بطويل  نه�ست   

وانتف�ست  �رصخت  مفاجئا  ياأ�سًا  لأحمل  ال��زورق 

نف�سي اىل مترد عجيب  اأعتقت املجاديف يف حلظة 

قرباً  يا  املوج  ايها  اه  املوج   ، اأ�رصخ  واأنا  جمنونة 

بارد ... 

كنت حمتاج للبكاء ... بقيت هكذا طويال ...     

يخرب  و�سية  ترك  ال�سيادين  من  اأح��دا  ان  اذكر  مل 

فيها ان العويل هو قرب الطيور .. ل ذنب للبحر. وان 

يف  الغرباء  �ست�سارك  العمالقة  ال�سفن  ابواق  �سوت 

ت�سييع عدد اآخر من الطيور ومازال البحر يهادن  .. 

 ... له  احلبل ول وجه  يفك  اأن  اإ�ستطاع  زورقي  لكن 

على اأمل الو�سول اىل اآخر املوانئ .... 

يحمل اآخر جثث البحر ذلك العجوز وع�سيقته ورمبا 

جثتي اأنا .... 

يف �ساعة لي�ست للن�سيان . 
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مر )لوي�ض �سبولفدا( 25 
ُ
  يف العام )1975(، كان ع

�سنة، عندما بداأ الن�سال �سد الدكتاتور الت�سيلي، وقد 

بينو�سيه.  نظام  َزنازين  يف  ون�سف  �سنتني  جن 
ُ

�س

 ترحيله اإىل الكوادور 
َّ
واأُكملت عقوبته بالنَّفي، َفتم

وفرن�سا  واأملانيا  وكولومبيا  ونيكاراغوا  والبريو 

وا�سبانيا )حيث يعي�ض منذ ذلك احلني(. وهو �سحفي 

بالإ�سبانية  الناطقني  كتَّاب  اأح��د  واأ�سبح  �سابق 

ن 
َّ
العامل.  وانتاجه يت�سم الأكر �سيوعًا و�ُسهرة يف 

والأبحاث  والأخبار  املوؤلَّفات)الروايات  من  العديد 

روايات  يقراأ  الذي  اأعماله)العجوز  والق�س�ض(،ومن 

 الذي علَّمه الطريان(.
ّ
احلب(، اأو )تاريخ نور�ض والهر

خط العر�س اجلنوبي

هذه  َتطاأ  َقدماي  د 
ُ
َتع مل  عامًا  منذ ع�رصين    

يف اجلهنَّمي، ومل اأكن اأَنوي 
َّ

املدينة ذات ال�س

مل  موعد  لأجل  هنا  اأَتيُت  فيها.  امَلكث  اأُطيل 

اأكن اأ�سعى اإليه ومل اأكن اأرغب فيه، واإذا كنُت 

من  يهرب  اأن  لأحد  ميكن  ل  لأنه  فذلك  اأَتيُت 

ِظلِّه. ومهما كانت الدروب التي ن�سلكها فاإن 

طاِردنا 
ُ
ي عليه  ا  ُكنَّ ما  ،وِظ��لَّ  َفعلَناه  ما  ِظلَّ 

ِبِعناد الَّلعنة.

ارة الأجرة عنوان الفندق 
َّ
  اأَعطيُت ل�سائق �سي

من  لأ�ستفيد  اخللفي  املقعد  يف  وجل�سُت 
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على  قعُت 
َ
و قد  اأكون  األَّ  اأرجو  واأنا  التكييف 

فلم  احَل��ّظ.  حالفني 
ُ
ي مل  لكنِّي  َثرثار،  �سائق 

عن يف رئي�سة  داأ الطَّ
َ
ارته حتى ب

َّ
قِلع ب�سي

ُ
يكد ي

لقي عليها بالَّلوم حتى بحرارة 
ُ
اجلمهورية وي

�سهر فرباير.

ملاذا  اأتعرف   . حَلت 
َ
ر اأنها  احَل��ّظ  �سن  حِلُ  -

براأ�سه  يلتفت  وهو  �ساأََلني  رئي�سة؟  ت 
َ
انُتِخب

نحوي ن�سف التفاتة.

ر اأنك �ستقول يل على كل حال.
َّ
- اأت�سو

ابنة  طبعًا  وه��ي  �سيوعية،  ام���راأة،  لأنها   -

لدينا رئي�ض جدير  الآن �سيكون  با�سليه. لكن 

البالد،  دير 
ُ
ي عِرف كيف 

َ
ي رئي�ض   ، ال�سم  بهذا 

�ِسك ِبِزمام الأُمور، 
ُ

رئي�ض َغني ويعرف كيف مي

م بامل�ساريع.
َ
غر

ُ
رئي�ض م

اأن  ون لدى �رصاخهم  اأ�سخا�ض ي�ستحقُّ هناك 

ون بني 
َّ

خري
ُ
ز يف اأفواههم فوهة �سالح ثم ي

َ
ُتغر

غط على الزِّناد. لكنِّي اأَو�سكُت  كوت اأو ال�سَّ
ُّ
ال�س

ة. كانت 
ِّ
اأَمُلك بندقية حربي على الو�سول ول 

ال�سيارة من �سنع كوري ، وهي تقليد ل�سيارة 

له  منه  بدَّ  ل  روائح  زيل 
ُ
م مع  فخمة  اأملانية 

علَّق يف املراآة العاك�سة. ُ
�سكل �سجرة تنوب م

 
َّ
واأََلح الرئي�سة؟  والد  كان  ن 

َ
م تعرف  هل   -   

ال�سائق على ذلك.

مل  اإن  ذلك. حتى  �ستقول يل  اأنك  ر 
َّ
اأت�سو  -   

اأَ�ساأَلك.

ه 
ِّ
وج

ُ
ي وهو  ذلك  قال  اأي�سًا.  �سيوعي  اإن��ه   -

فوق  مو�سوعة  جريدة  اإىل  غا�سبة  ة 
َ
َن��ظ��ر

ت. املقعد املوؤقَّ

التي  للرئي�سة  �سورة  الأوىل  ال�سفحة  على 

ن�سبها قريبًا، وكانت ترتدي لبا�سًا 
َ
�ستتك م

ِو�ساحًا ُثالثي الألوان . كانت 
َ
اأبي�ض جميعًا و

ي�سكنه  الذي  البلد  لهذا  تعتذر  وكاأنها  تبت�سم 

اأغبياء ل ميكن جَتاوزهم.

ال يف هذه الظروف 
َّ
  ِعلم التبية الوحيد الَفع

ْلق 
َ

ح يف  بندقية  فوهة  �ض 
ْ
َغر على  يقوم  قد 

)الربتو  ب��اأن  وتذكريه  �رَص 
َ
الب من  النوع  هذا 

با�سليه(، وهو اآنئٍذ جرنال اجلي�ض اجلوي وقد 

لء 
َ
ًا ل� اللندي ، واأنه َدَفع ثمن ذلك الو

َّ
في

َ
َظلَّ و

د 
َ
ذِّب وُقِتَل على ي ُ

 و�ُسِتم وع
َ

ب ِ غاليًا باأن �رصُ

الح.
ِّ
اإخوته يف ال�س

  -اأَاأَنَت يف �سانتياغو لبع�ض الأعمال؟ �ساألني 

ال�سائق.

جراحة  يف  خبري  اح، 
َّ
ج��ر طبيب  اأن   . -ك��الَّ   

املّخ.

هلي.
َ

فواً على ج
َ
  -ومايعني هذا؟ ع

 اجلمجمة لكل مري�ض يقع حتت يدي 
ُ
  -اأَفَتح

واأ�ستخرج مافيه من اأذى مينعه من التفكري، 

اأَعِطني ال�سحيفة.

اِهر ما مَلَّحُت اإليه لأنه اأغلَق  َك بالظَّ
َ
  لقد اأَدر

طريق  يف  ال�سيارة  ت 
َ
و�سار ر. 

ْ
الَفو على  َفمه 

مزدوج كنُت اأَجهله، وعلى طول) ريو مابوكو( 

كانت متتّد ال�سواحي ال�سعبية القدمية امُلرَهقة 

م. ومن خالل 
َ

َترح التي ل   �سم�ض فرباير 
ّ
ر

َ
ِبح

مادي الذي َخلَّفه دخان امل�سانع 
َّ
احِلجاب الر

حاب 
َّ
كانت تتاءى اأطياف اأعلى ناطحات ال�س

يف املدينة.

ِبي  ،عاَدت  ال�سحيفة  �سورة  اإىل  تي 
َ
وِبَنظر   

الذِّكرى اإىل رجل اآخر نبيل و�ساِدق .اإنه )لوي�ض 

العام)1971(  يف  يومًا  اأَراين  فقد  لوركا(. 

�سورة فتاة �سقراء �سغرية ترتدي ِبزَّة املعهد 

تل 
َ
الذي تدر�ض فيه، وكانت ت�سري يف مقدِّمة ر

من ال�سبيبة ال�ستاكية.

يتبعها  التي  با�سليه،  اجل��رنال  ابنة  -اإنها    

َكِظلِّها اثنان من �رصطة النظام من اأ�سدقائه، 

فيجب حمايتها، هذا ما اأَعَلَنه )لوي�ض لوركا(، 

بب.
َ
لي�ض بال �س

الع�سكريني  �سبه  ك��ان   ، احل��ني  ذل��ك  يف   -   

ة، ويا 
ِّ
ظِهرون العدواني

ُ
ف ي

ِّ
من اليمني املتطر
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بة.  ال�رصَّ
َ
بة تلو ا ُنكيل َلهم ال�رصَّ اإلهي، ُكنَّ

املمغنطة  البطاقة  �سلَّموين  الفندق،  يف    

د  اأتفقَّ ب��داأُت  حتى  َدخلت  اإن  وما   ، ِلغرفتي 

من  َنظرة  واأَلقيُت   ، الأب��واب  واأفتح  الدراج 

داً يف ال�سارع �سيئًا ما غام�سًا  النافذة ، را�سِ

اإلَّ بعد التعوُذد على  ِبالِو�سع حتديده  مل يكن 

روؤيته .واأنا �سخ�ض من النِّ�سف الثاين للقرن 

الع�رصين، من الذين ينامون قلياًل، ومل يقراأوا 

ن 
َّ
ومم ال�سهري،  رامبا(  )لوب�سانغ  كتاب  اأب��داً 

�سُت 
َ
َدر  . قبتهم 

َ
ر َقفا  يف  ثالثة  ينًا 

َ
ع ميلكون 

من  اأخ��ذت��ه  ال��ذي  الفندق  ط  خمطَّ ذل��ك  بعد 

ب 
َ
الَهر طريق  ذاكرتي  يف  .خُمزَِّنًا  ال�ستقبال 

ا كان مازال اأمامي �ساعتان قبل  املمكنة، وملَّ

موعدي ، مَتدَّدُت على ال�رصير.

ول  باكراً  نهو�سي  ب�سبب  بًا 
َ
تع

ُ
م اأك��ن  مل    

كّلها  ع�سالتي  كانت  اإمن��ا   ، احل��رارة  ب�سبب 

زم��ان  اأي���ام  يف  كما   ، وم�ستنفرة  متوتِّرة 

رجال  ين�سبه  ًا  فخَّ املدينة  هذه  كانت  حيث 

الذكريات،اأَغم�سُت  �سياطني  ال�رصطة.وِلَطرد 

اأَ�ستجع اأحداث الأيام الأخرية.                     يني وبداأُت 
َ
ع

ال��نِّ��داء ال��ذي اأَخ��رج��ن��ي م��ن ه��دوء ) بيريتو 

 ، �سيلوه  جزيرة  جنوب  اأق�سى  يف   ) كارمن 

ل  واأنا   . التهديدات  ز 
ِّ
ي

ُ
مي الذي  دى 

َّ
ال�س كان 

متَّ�ساًل  حا�سوبًا  ول  حمموًل  هاتفًا  اأحمل 

الحقة 
ُ
م اإتاحة  ميكنه  ل�سيء   ، بالنتنت 

اأَثري ، لكن ل اأحد ميكنه التواري عن عني ال� 

)بيغ بروثر( الذي يراقبنا من الف�ساء. ويكفي 

)غوغل  على  وال�سغط   ، �سا�سة  اأمام  اجللو�ض 

ة ما، 
َّ
ل ب�سهولة على اأرا�سي قار اأر�ض( والتنقُّ

الأحياء،  واأحد  بلد ما، منطقة ما، مدينة ما، 

اجلديدة  بتفا�سيلها  ال�سورة  تنك�سف  حتى 

الأكر حميمية للهدف املن�سود. واأَفِت�ض اأن 

.
ّ
َر علي

َ
ه كرامر حتى ع

َ
نع

َ
هذا ما �س

  اعتقادي را�سخ بالأمن يف )بيريتو كارمن( 

مع احَلطب 
َ

اأقعل �سيئًا �سوى ج اأكن  ، حيث مل 

ن 
َّ
ِلنتمو ال�سغري،  ورابليه   ، البتيزو  مب�ساعدة 

اأَُكن  مل  طويل.  جنوبي  �ستاء  اء 
َّ
ج��ر بالدِّفء 

مع)  البحر  ل 
َّ
اأتاأم اأن  �سوى  �سيء  يف  اأرغ��ب 

 بنظرتها 
ّ

فريونيكا( وهي على ذراعي واأَح�ض

الأوىل  الأمواج  اإىل  اجلرف  من  تن�ساب  وهي 

 ، وليتك(  كايلني  ج��زر)  نحو  هناك  من  ثم 

ل�)  الوا�سحة  غري  ة  ال�سفَّ على  تثبت  حتى 

ة. وهنالك تبحث حدقتاها 
ِّ
باتاغوينا( القاري

كوركو  ل��ربك��ان)  الثلجية  ة 
َّ
القم عن  دائ��م��ًا 

اأن  ودون  هادئة  نظرتها  ز  تتكَّ ثم  ف��ادو(. 

 القناة يومًا ِلرَنى 
ُ

عودي باأن َنعرب
ُ
ت�سعر على و

احليتان الزرقاء وهي تتزاوج يف مياه خليج 

البتيزو  ا  كنَّ اليوم،  ذلك  يف  ف��ادو(.  )كوركو 

واأنا ن�ستغّل الأوقات الهادئة من �سهر فرباير 

واإ�سالح  احَلطب  ِلَنجمع  الطويلة  ونهاراته 

فريونيكا  كانت  بينما  مك، 
َّ
ال�س �سيد  اأدوات 

الراعيان  كان  وعندما  �سم�سيًا.  امًا 
َّ
حم تاأخذ 

ان) زاركو( و)ليكا(، واللذان يعمالن 
َّ
الملاني

عندي ي�سمعان �سجيج اآلية اأو مركبة تقتب 

ويرك�سان  دَنيهما 
َ
ب �َسعرا   

ّ
ويق�سِعر ران 

َّ
يتذم

حلمايتها.  )فريونيكا(   
ّ
َقَدمي عند  ويجل�سان 

الالندروفر  �سيارة  راأينا  دقائق  ب�سع  بعد 

ت�سعد الطريق ال�ساحلي.

النذارات،  بة على 
َّ
املدر املجموعات    بع�ض 

كلمة،  باأية  يتكلَّموا  اأن  دون  ون  ي��ردُّ كانوا 

نا تتاألف من فريونيكا 
ُّ
واملجموعة التي ت�سم

ف  تتوقَّ املركبة  كانت  وبينما  واأن��ا،  وبتيزو 

�ساحب فريونيكا حتى 
ُ
وَت�سّف كان البتيزو ي

دَّ يل �سالح  َ
اأن يرجع راك�سًا. وم املنزل، قبل 

املاكاروف ))9 مم مع َطَلقة يف بيت النَّار، ثم 

رفيقه  و�سالحه  احَلَطب  م�ستودع  حتى  م�سى 

مع   )870( رومنغتون  بندقية  وهو:  ده 
َ
ي يف 

ات فولذية. 
َّ
طلقات ذات كري
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�سامِل، 
ُ
م ب�سكل  الالندروفر،  من  �ساب  َن��زَل    

 اإىل الِكالب.
َ
واأَ�سار

يرون؟.
ِّ
  - هل ُهم �رِص

�سب.
َ

  - هذا ح

 من جوابي اأنه دعوة لالقتاب، وهذا 
َ
  - َفِهم

له ِببطء، وكان وهو مي�سي يفتح �ستته 
َ
ماَفع

�سلَّحًا. ُ
يني اأنه مل يكن م

ُ
ديه ِلري

َ
بِعد ي

ُ
وي

بِعد 
ُ
اأَل دون اأن ي

َ
  - اأنَت) جوان بلمونت(؟ �س

َنظره عن الِكالب التي كانت ُتك�رصِّ عن اأنيابها.

وعه.
َ
بُته واأنا اأُحاول تهدئة ر

َ
ب، اأَج

َ
�س

َ
  - هذا ح

�ساِرع ثريان �سهري كان يحمل هذا 
ُ
ة م

َّ
  - ثم

ال�سم من زمان.

اأن  ميكنني  م��اذا  همنغواي(.  ل���)  ق��ارئ   -   

اأعرف �سيئًا اآخر عنك؟.

نحو)  راأ�سه   
َ
واأَدار اأمامي  الرجل  وقف   -   

ع على َخدِّه الرو منغتون. �سَ
َ
بيتيزو(، الذي و

  - يجب اأن تكون) فالديفيا(، قال ذلك. 

�سلح  فالديفيا،  دو  ب��درو  فالديفيا.  دو   -   

)دو(  كلمة  اأن  ال��دوام  على  املقتنع  بيتيزو، 

فة النَّبالة، نوعًا  التي ت�سبق ال�سم  ُتعطيه �سِ

ما مثل كلمة) فون( باللغة الربو�سية.

بًا بي، 
َّ

ح
َ
ر

ُ
اأكون م ذَّروين باأنني لن  َ

  - لقد ح

ل.
ُ

ج
َّ
ا�ستاأَنَف الر

 �سيئًا من اجليب الداخلي ل�ستته .اإنه 
َ
  اأخرج

اآخر  ال�سناعي  بالقمر  مرتبط  ال 
َّ
ج��و هاتف 

َفع الهوائي ال�سغري 
َ
�سيحة واأحدث انتاج. ور

لني 
َ
ناو ث��م  حلظات   

َ
وان��ت��ظ��ر ق��م��ًا 

َ
ر  

َ
وَك��ت��ب

ت فاأنا  �سَ َ
الهاتف. حينئٍذ وبعد ع�رصين �سنة م

وت )كرامر(.
َ

ِمعُت �س
َ
اأُحاول ن�سيانه، �س

م�سارع  با�سم  القدمي  ،�سديقي  -بلمونت    

بعوثي َظرفًا يحوي نقوداً 
َ
الثريان. �سي�سلمك م

وبطاقة طائرة اإىل )�سانتياغو(. كالَّ ،ل حاجة 

اأن ترف�ض دعوتنا،  .ولن ت�ستطيع  اإىل �سكري 

َذُلتها 
َ
ب التي  َقدَّرَت كل جهودي  اإذا  ما 

َّ
�سي ول 

َلَك  عالقة  ل  اأن  الت�سيلية  لل�رصطة   
َ
ِلأُظ��ِه��ر

�سابقًا  يعمل  كان  الذي  الأملاين  مبقتل  تَّة  َ
الب

النار،  اأر�ض  يف)�ستازي(، منذ)20( عامًا يف 

�رُصب  ميكن  حيث  َلدك، 
َ
ب مثل  غريب  بلد  اإنها 

لكن حيث   ، ة 
ِّ
اجَلماعي الإب��ادة  مع  )الآب��ريو( 

اإن  بلموند،   . للتقادم  قاِبلة  ة غري 
َ
نح

ُ
القتل ج

داً. من ال�سعادة اأن نلتقي جمدَّ

ليه.
َ
ا ع ب ِمن ِظّل ماكنَّ

َ
  كالَّ ، لميكننا الَهر

  َخّط الَعر�س ال�سمايل  

  يف �سحى يوم 8 فرباير 1945 ، كان الربد 

�سبه  بقية  يف  كما  يالطا(،  يف)  ج��داً  قار�سًا 

جزيرة القرم واأرا�سي اأوكرانيا ال�سا�سعة ، حيث 

درجات  اأربع  ي  َتَخطِّ احلرارة  درجات  ترف�ض 

فر. لكن) ميغيل اورتوزار(- اأو )مي�سا( 
ِّ

حتت ال�س

َف�َض 
َ
ر  - ال�سوفييت  فون  املوظَّ يناديه  كما 

اي الذي َقدَّمه له م�ساعده وانطلق  فنجان  ال�سَّ

)�ستالني(  رغبة  �سب 
َ

ح الطعام.   قائمة  لإعداد 

ة يجب اأن ُتفَتتح الوليمة بالكافيار، يتبع 
َّ
املِلح

واء  ذلك َطبق �سمك احلف�ض باجليليه وَطبق ال�سِّ

هوب 
ُّ
ي الذي يرعى يف ال�س

ِّ َ
من حلم املاعز الرب

فكانوا  والنكليز  ت�رص�سل(  ���ا) 
َّ
اأم اري، 

َ
وال���رب

بالكافيار- مل يكن فيهم  الِبدء  اأي�سًا  يرغبون 

اقة - وبعد ذلك َطبق حلم العجل 
َّ
اأحد من الذو

والذين  املعكرونة.  مع  البخار  على  املطبوخ 

كانوا)  الكافيار  رائحة  حتى  يرف�سون  كانوا 

يانكي(،) روزفلت ( الذين كانوا دائمًا يطلبون 

الفروج  ا 
َّ
واإم بال�سمبانيا  الأبي�ض  ال�سمك  ا 

َّ
اإم

ئة. 
ِّ
لطة واخل�سار الني

َّ
امل�سوي مع ال�س

اجلميع حليازته  رغبات  تلبية  من  مي�سا(  د)  تاأكَّ   

يف  َو�سَلت  الأ���س��ن��اف.  كل  من  ممتازة  اأن��واع��ًا 

�سناديق عليها ل�ساقات مكتوب عليها )يالطا208 

الطعام بع�ض  اإىل قوائم  ُي�سيف  اأن  ر مي�سا 
َّ
(. وقر

واء من حلم احلمالن وطيور ال�سماين. ال�سِّ
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طيور  ري�ض  ينتف  مي�سا  �ساعد 
ُ
م كان  بينما    

الثمني  الَكنز  ة  ِبدقَّ د  يتفقَّ مي�سا  كان  ال�سماين، 

د. 
ْ
اجَل���ر ق��وائ��م  ��راِج��ع 

ُ
وي ك��ان يحر�سه،  ال��ذي 

ق�رص  يف  قيمون 
ُ
ي ك��ان��وا  ال��ذي��ن  والنكليز 

َلبوا 
َ

ج كانوا  الأ���س��ود،  البحر  اأم��ام  )ليفاديا( 

معهم )144( زجاجة وي�سكي و)144( زجاجة 

كيلو  و)100(  ���رصي  زجاجة   )144( و  جن 

اي و)100( كيلو جرام من َقديد  جرام من ال�سَّ

ي 
ِّ
ال�سح الورق  من  ة  َلفَّ و)100(  اخلنزير  حلم 

قطعة  و)350(  ورق��ي��ة  من�سفة  و)2500( 

�سيجار  و)500(  والأغطية  املائدة  اآنية  من 

)ت�رص�سل(  ل�  �سة 
َّ

خم�س ب��ورن(  )روب��رت  نوع 

العليا،  ال��ق��ي��ادة  يف  وع��ن��ا���رص  و)���س��ت��ال��ني( 

َد الأمريكيون 
َّ
و)1000( علبة ثقاب معها. وَتزو

و)1500(  الراين  َخمر  زجاجة   )1000( ب� 

و)امللك  وولكر(  ج��وين  وي�سكي)  من  زجاجة 

و)100(  عجل،  حلم  علبة  و)2000(  جورج(، 

ل�سة 
َ

�س زجاجة  و)1000(  قهوة  جرام  كيلو 

بالأ�سياء  اأخرياً  القوائم  هذه  واأُغنيت  مك. 
َّ
ال�س

يف  ااجنلتا  �سفري  معه  َلبها 
َ

ج التي  ال�سخ�سية 

ينة من زجاجات َخمر) �ساتو  مو�سكو وهي: دزِّ

مارغو( التي يرجع تاريخها اإىل العام )1928( 

و)500( زجاجة وي�سكي اإ�سافية، من خمتلف 

ت�رص�سل(  ون�ستون  ،لأن)  والأ�سناف  املاركات 

ره األَّ يبخل يف هذا املجال وبالتحديد: » اإن 
َ
اأَم

 . ِللَقمل »  ال �سد التيفو�ض وَقاِتل 
َّ
الوي�سكي َفع

قدَّمة من 
ُ
والفودكا والكافيار و�سمبانيا القرم م

البلد امُل�سيف.

)جوزف  اإطعام  ن 
َّ
تت�سم مي�سا  ة 

ّ
مهم كانت    

�ستالني( و)ون�ستون ت�رص�سل( و)تيدي روزفلت( 

واملتجمني  املوظفني  كبار  من  وال�)700( 

الذين  ال�سينمائيني  العار�سني  من  وغريهم 

اجلميع  ك��ان  اخلا�سة.  حا�سيتهم  لون  �سكِّ
ُ
ي

ِب�َسعره  ال��رج��ل  ذل��ك  ي��ك��ون  ��ن 
َ
م يت�ساءلون 

بالرو�سية  التحدُّث  على  القادر  اللَّماع  الأ�سود 

والجنليزية بالطالقة نف�سها، واجلميع يحتمه 

�سية 
َّ
فو

ُ
اط م

َّ
بل ويخاف منه، مبا يف ذلك �سب

اإمرته  حتت  ،وك��ان  الداخلية  لل�سوؤون  ال�سعب 

والجنليز  و�ض 
ُّ
الر من  �ساعدوهم 

ُ
وم اخون 

َّ
الطب

والأمريكيني. اإنه الطاهي ال�سخ�سي الأول لدى 

�ستالني.

لل�سوؤون  ال�سعب  �سية 
َّ
فو

ُ
م َل��دى  ال��ذي  امَل��َل��ّف 

الداخلية حول) ميغل اأورتوزار( كان مليئًا بكل 

�سار اإىل اأن 
ُ
�سيء. َففي عنوان )اجلن�سية( كان ي

)معلومات  باب  ويف  ت�سيلي،  اأ�سل  من  الرجل 

�سَل 
َ
و الظاهر  يف  اأن��ه  اإىل  �سار 

ُ
ي ��دة(  ��وؤكَّ

ُ
م غري 

اإىل) ل�سبونة( يف مار�ض) 1936( ليلحق بامراأة 

غنِّية كانت تدعى )ماريا مارتا ا�ستري الدونات 
ُ
م

(،وهي فنَّانة م�سهورة يف اأملانيا النازية، حيث 

وزير  من  مبباركة  الأف���الم  بع�ض  يف  ثََّلت  َ
م

�سعبية  لها  واأ�سبح  غوبلز(،  الدعاية)جوزف 

انو(.
ّ
كبرية حتت ا�سم م�ستعار هو)روزيتا �رص

حدِّد التقرير بعد ذلك اأن ميغل طوال اإقامته 
ُ
  ي

يف ل�سبونة كان يعمل طاهيًا يف فندق فيتوريا. 

ك هذه الوظيفة يف اأبريل من العام نف�سه 
َ
ثم َتر

اأي  مع  يتوا�سل  اأن  دون  مدريد،  اإىل  ليذهب 

ال�سبانية  ال�سعبية  اجلبهة  من  يعرفه  زميل 

فندق  مطعم  اآن��ذاك  ا�ستاأجره  قد  كان  والذي   ،

فلوريدا رقم 2(( بالزا دل كاّلو. وهناك كانت 

اأكيدة بال�سحفي الأمريكي)ارن�ست  له عالقات 

و(،وبال�سينمائي 
ّ
با�س دو�ض  و)جون  همنغواي( 

اأثناء  �ساَعده  ايفن�ض(الذي  )جوري�ض  الهولندي 

ت�سوير فيلمه« اأر�ض ا�سبانيا« . وحتت عنوان 

اجلمهورية،  الق�سية  مع  َتعاطفه  يذكر  اآراء«   «

ل كمنا�سل يف اأي تنظيم �سيا�سي.  
َّ
�سج

ُ
لكنه مل ي

نف�سه  امَلَلّف  ذلك  )1936(،وح�سب  يوليو  يف 

الداخلية،  لل�سوؤون  ال�سعب  ملفو�سية  التابع 

)ميخائيل  مع  ب�سداقة  مرتبطًا  مي�سا  ك��ان 
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ِلتِّهام 
َ
و الربافدا.  �سحيفة  مرا�سل  كول�ستوف(، 

فيه  ك  وال�سَّ العاملية  باملواطنية  )اأورت���وزار( 

تقريره  يف  كول�ستوف  الرفيق  َق��دَّم��ه  فقد   ،

اقة( 
َّ
الذو )فنَّان  اأنه  على  مو�سكو  اإىل  املرفوع 

خفي َتعاطفه مع الحتاد ال�سوفييتي. 
ُ
الذي ل ي

اأنه  اإىل  �سري 
ُ
ي كول�ستوف  للرفيق  تقرير  واآخ��ر 

َعلَّمه اللغة الرو�سية ، واأن اورتوزار يتحدَّث بها 

ب�سيء من ال�سهولة.

اأعطت  كول�ستوف  الرفيق  َطَلب  على   
ً
بناء   

ت�رصيح  الداخلية  لل�سوؤون  ال�سعب  مفو�سية 

واأعطته   . يناير)1939(  يف  لورت��وزار  اأمان 

حيث  مو�سكو،  اإىل  للح�سور  الالزمة  الو�سائط 

نادي)  يف  الأول  الطاهي  ن�سب 
َ
مِب اإليه  ُعِهَد 

ايل.
َّ
رو�ساكوف( العم

�رَص الرفيق 
َ

  يف الأول من �سبتمرب)1939(، ح

ملجل�ض  الأول  ال�سكرتري  �ستالني(  )جوزيف 

العام  وال�سكرتري  ال�سوفييتي  الحت��اد  وزراء 

�رَص 
َ

للحزب ال�سيوعي يف الحتاد ال�سوفييتي، ح

الع�ساء  ل 
َ
وتناو العمايل  رو�ساكوف  نادي  اإىل 

نح اجلن�سية 
َ
ر مِب

َ
عان ما اأَم

ُ
يف مطعم اجلنود و�رص

ال�سوفييتية لورتوزار وَنقله اإىل الكرملني . وقد 

اء الإعالن عن الهجوم الأملاين 
َّ
ُقِطع الع�ساء جر

اورت��وزار  ب��داأ  اليوم  ذلك  ومنذ  بولونيا،  على 

ار�ض عمله طاهيًا �سخ�سيًا للرفيق �ستالني...
ُ

مي

ا�ض وا�سع 
َّ
طابخ ق�رص)ليفاديا( على تر

َ
  ُت�رِصف م

لَّحة، وحيث  َ
حيث حُتَفظ خمتلف املنتوجات امُلم

الزجاجية  الأطباق  باإعداد  َطهي  �ساِعدا 
ُ
م يقوم 

قدَّم فيها الكافيار. �َسَعر)مي�سا اورتوزار( 
ُ
التي �سي

البطيئة  اخلطوات  ي�سبق  الذي  مت 
َّ

بال�س فجاأًة 

هاة  الطُّ َت���وارى  ما  ع��ان 
ُ

و���رص الكبري،  للرجل 

الثقيل  مِب�سلحه  �ستالني  ك��ان   . امُل�ساعدون 

�ض 
َّ
املفو مع  يتناق�ض  كتفيه  على  ال��رم��ادي 

العام لأمن الدولة )لفرنتي برييا(. 

�ستالني  به  اورتوزار( مايرغب  )مي�سا    يعرف 

�سمكة  واأخرج منه  الرباميل  اأحد  اإىل  ع 
َ
َفاأَ�رص  ،

من  ��ات 
َّ
ح��ب م��ع  اخَل���ّل  داخ��ل  حمفوظة  رنكة 

عاَد  ثم  املطبخ  اإىل  َع 
َ
ار

َ
و�س ة 

ِّ
والعنبي اخلردل 

َز  هَّ َ
يحمل �رصيحة خبز من احلنطة ال�سوداء قد ج

عليها ال�سمكة املاأخوذة من بحر البلطيق.

ماهي  دائ��م��ًا  ن 
ِّ
ُتخم اأن��َت  مي�سا،  عزيزي   -

غباتي . �رصيحة حلم العجل ب�سل�سة 
َ
ر

اأَ�ساَف   ، الَع�ساء وجبة رائعة      امَلحار لأجل 

�ستالني.

ق 
ُّ
َتذو با�رِص 

ُ
ي اأن  قبل  كتفه  على  �ستالني  َت 

َ
ب

َ
ر

�سمكة الرنكة على طريق ب�سمارك.

ِللنزهة مع ت�رص�سل،  َذهبُت   ، ال�سباح    - هذا 

املتغطر�ض  ه��ذا  يل  ق��ال  بولونيا،  �ساأن  ويف 

للع�سافري  اأن ي�سمح  قر 
َّ

ال�س الجنليزي: » على 

 « ده 
ِّ
ُتغر مَلا   

ّ
تهتم اأن  دون  د، 

ِّ
ُتغر اأن  ال�سغرية 

 ، ال��وزراء  رئي�ض  عزيزي   ( له:  جوابي  وكان   .

قبل احلديث عن الع�سافري، اأَوّد اأن ُتعيد جميع 

الوطن  اإىل  النم�سا  يف  عَتهم 
َ
م

َ
ج الذين  القوزاق 

ال�سوفييتي(.

ل 
َّ
ج )�ستالني( و)برييا(، حتى َتاأم

َ
  - ما اإن َخر

ى  امُلغطَّ �سبه  الأ�سود  البحر  اورت��وزار(  )ميغيل 

حتجب  التي  املنخف�سة  الغيوم  من  بطبقة 

ال�سغرية  الع�سافري  اإىل  والتلميح  الأُفق.  روؤية 

اأَرخى  لكنه  يكرهه،  ننٍي 
َ

ح يف  يغو�ض  َعله 
َ

ج

انو، 
ّ
لنف�سه ِعنان ِذكرى تلك املراأة، روزيتا �رص

)العندليب الت�سيلي(. 

الهوام�س

 من رواية )نهاية التاريخ( للروائي الت�سيلي لوي�ض 

�سبولفدا،  مراجعة وتلخي�ض: هوبري اآبري اآرتو�ض

امل�صدر:

   جملة lier  ) اقراأ( الفرن�سية- العدد )453(- مار�ض )2017(.
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اأطفال غ�ّسان كنفاين، انتزعوا من طفولتهم 

وغدوا رجال قبل الأوان.. 
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     »الأطفال هم م�ستقبلنا«

غ�ّسان كنفاين        

عالقة  الفل�سطيني  بالطفل  كنفاين  ان 
ّ
غ�س ربطت 

ما  اإىل  وامتّدت  حياته  مراحل  كّل  لزمت  و�سيجة 

بعد ا�ست�سهاده يف 8 يوليو 1972. ففي �سّن الثانية 

الفل�سطينيّي  الأطفال  اآلف  مثل  مثله  عا�ش  ع�رشة 

اإىل  د من منفى 
ّ
والت�رش  1948 �سنة  التهجري  حمنة 

ا عاد ليلت�سق 
ّ
منفى، وحي ا�ستّد عوده واأ�سبح �ساب

يف  معّلما  ا�ستغل  حي  جم��ّددا  فل�سطي  باأطفال 

هذه  التعليم  يف  جتربته  وكانت  الاّلجئي  مدار�ش 

الأوىل  اأقا�سي�سه  عوامل  منه  نهل  خ�سبا  م�سدرا 

الطفل  �سغل  الأق�سو�سة  يكتب  بداأ  وعندما  ة. 
ّ

خا�س

كنفاين  كتب  ما  اأغلب  يف  الزاوية  حجر   
ّ
الفل�سطيني

و�سع  جاعال  بالبطولة،  اإياه  مفردا  اأقا�سي�ش  من 

ومعاناته  وبوؤ�سه  وم�ساكله   
ّ
الفل�سطيني الطفل 

باب  من  يكن  ومل  ة. 
ّ
الرئي�سي اأقا�سي�سه  موا�سيع 

ل 
ّ
اأو بطل  الطفل  يكون  اأن  ه��ذه  واحل��ال  ال�سدفة 

ان كنفاين �سنة 1956 وحملت 
ّ
اأق�سو�سة ن�رشها غ�س

كذلك  الطفل  يكون  واأن  الرملة«،  من  »ورقة  عنوان 

 1969 �سنة  املوؤّلف  ن�رشها  اأق�سو�سة  اآخ��ر  بطل 

وحملت عنوان »كان يومذاك طفال«. ومن عالمات 

متانة هذه العالقة كذلك ترديد كنفاين يف منا�سبات 

م�ستقبلنا«،  هم  »الأط��ف��ال  ال�سهرية  قولته  كثرية 

الأطفال  اإىل  لنا«  لي�ش  »ع��امل  جمموعة  واإه���داوؤه 

بدءا من ابنه فايز وابنة اأخته ملي�ش و�سول اإىل كّل 

الذين  ال�سغار  كّل  اإىل  وملي�ش،  فايز  :«اإىل  ال�سغار 

نطمح بعامل لهم«. ولتعّلقه بابنة اأخته ملي�ش، واظب 

ة كّل 
ّ

يكتب لها وهي تدرج يف �سنواتها الأوىل، ق�س

ب 
ّ
يوم. وقد جمعت هذه الق�س�ش بعد وفاته يف كتي

ان كنفاين عن 
ّ
حمل عنوان »القنديل«. ومل يرحل غ�س

الدنيا م�ست�سهدا وحده بل رافقه الأطفال متثلهم هذه 

ة نف�سها :«ملي�ش«. ومل تنقطع �سلته بالأطفال 
ّ
ال�سبي

حتى بعد موته. فقد اأدركت زوجته اآين كنفاين عمق 

التي  ة 
ّ
املهم وخطورة   

ّ
الفل�سطيني بالطفل  �سلته 

قد  ما  فاأمّتت  الطفل،  هذا  جتاه  بها  ي�سطلع  �رشع 

 8 وفاته  ذكرى  يف  وبعثت  تاأ�سي�سه  انتوى  يكون 

ة«، 
ّ
الثقافي كنفاين  ان 

ّ
غ�س �سة 

ّ
»موؤ�س  1974 مّتوز 

ة 
ّ
حكومي غري  ة 

ّ
لبناني »جمعية  باأّنها  فتها 

ّ
عر وقد 

الاّلجئي  مات 
ّ
خمي يف  الأطفال  رعاية  على  تعمل 

ي يف لبنان وذلك من خالل توفري املناخ 
ّ
الفل�سطيني

ت�ستقبل  والأ�ساليب.  املبادئ  اأحدث  وفق   
ّ

الرتبوي

ومراكز  اأطفال  رو�سات  من  مركزها  يف  �سة 
ّ
املوؤ�س

جانب  اإىل  طفال   625 يقارب  ما  املعوقي  تاأهيل 

لالأطفال  املنزيّل  وال�ستلحاق  املتابعة  برنامج 

املعوقي ومكتبات الأطفال«.1 وبعيد ذلك ب�سنوات 

ن�رشت له يف بريوت عام 1978 جمموعة خمتارة 

 فـي �أقا�سي�ص غ�سان كنفاين

حممد �آيت ميهوب*

  * كاتب وناقد من تونس 

متابعات
�ر�ؤى

�سورة الطفل الفل�سطيني



هو  ال��دلل��ة  �سديد  عنوانا  حملت  اأقا�سي�سه  من 

ان كنفاين« وقد ترجمت هذه املجموعة 
ّ
»اأطفال غ�س

جديدا  عنوانا  فحملت   ،1984 �سنة  ة 
ّ
الإجنليزي اإىل 

يه هو 
ّ
ل، بل لعّله يدعمه ويقو

ّ
ل يقّل دللة عن الأو

»اأطفال فل�سطي«.

اإّن هذه املكانة الأثرية التي حظي بها اأطفال فل�سطي 

ان كنفاين وحياته توؤّكد ما �سعى 
ّ
يف اأقا�سي�ش غ�س

يو�سف اإدري�ش اإىل اإقامة الربهان عليه طيلة املقّدمة 

ان كنفاين 
ّ
التي و�سعها للمجّلد الثاين من »اآثار غ�س

الكاملة«2، من ترابط ع�سوي بي الرجل وموؤّلفاته 

لقد  ة. 
ّ
الأدبي وجتربته  ة 

ّ
احلياتي جتربته  بي  ومتاه 

ة لريوي 
ّ
كتب الرجل حياته فعال ووّظف اآلته ال�رشدي

الق�س�ش  ع�رشات  واأّلف  وخربه،  عا�سه  الذي  الواقع 

، �سامد، قائم الذات 
ّ
 حي

ّ
ليقول اإّن ال�سعب الفل�سطيني

وما  املنايف.  به  قت 
ّ
وتفر اأمدا  تغريبته  امتّدت  واإن 

 به كنفاين اأطفال فل�سطي 
ّ

املوقع الأثيل الذي خ�ش

اإّل لأّنهم كانوا الأقرب اإليه وكان الأقرب اإليهم، واإّل 

لأّنهم منارة امل�ستقبل الذي يوؤمن بقدومه.

لقد كان يف هذه املعطيات كلها ت�سجيع لنا وحّث 

 يف اأقا�سي�ش 
ّ
على درا�سة »�سورة الطفل الفل�سطيني

ان كنفاين«. وهو مبحث  مل ينجز بعد على حّد 
ّ
غ�س

هنا  العجلى  الإ�سارات  بع�ش  ا�ستثنينا  اإن  علمنا 

حتتاج  ل  فيها  حم�سوم  امل�ساألة  وك���اأّن  وه��ن��اك، 

اأّننا  ذلك  فيها.  وتنقيبا  الن�سو�ش  على  انكبابا 

الطفل  ح�سور  اأهمية  بي  كبريا  تناق�سا  لحظنا 

درا�سة  يف   
ّ

النقدي البحث  وزه��د  كنفاين  اأدب  يف 

املوؤّلف  اأقا�سي�ش  اإىل  هنا 
ّ

فتوج ة. 
ّ
الق�سي ه��ذه 

فيها،   
ّ
الفل�سطيني الطفل  �سورة  معامل  م�ستخرجي 

جاعلي من ذلك مرقاة لدرا�سة روؤية كنفاين ملاأ�ساة 

ي واأبعاد ا�ست�رشافه للم�ستقبل.
ّ
الفل�سطيني

ة للطفل 
ّ
ة جمعي

ّ
- هل يحّق لنا احلديث عن �سخ�سي

 يف اأقا�سي�ش كنفاين ؟
ّ
الفل�سطيني

يف  الفل�سطيني  للطفل  »���س��ورة  ع��ن  احل��دي��ث  اإّن 

الت�سليم  ا 
ّ
ان كنفاين »يفرت�ش �سمني

ّ
اأقا�سي�ش غ�س

ب���اأّن وراء ال��ك��رة م��ن الأط��ف��ال احل��ا���رشي��ن يف 

الختالف  وراء  وباأّن  ما،  املوؤّلف وحدة  اأقا�سي�ش 

ما.  متاثال  ومعاناتهم  وم�ساربهم  اأ�سمائهم  يف 

ي ل ي�ستقيم 
ّ
ودون هذا التماثل وتلك الوحدة الن�سبي

فعال  فهما  الفل�سطيني.  للطفل  �سورة  عن  احلديث 

العامل  يف  اجلمع  ل��رّد   
ّ
واملنهجي  

ّ
املنطقي ر 

ّ
امل��رب

، واإحكام 
ّ

ري
ّ
الت�سو العامل  اإىل املفرد يف   

ّ
الق�س�سي

الربط بينهما.

ان كنفاين تكفينا موؤونة 
ّ
ويف احلّق اإّن ن�سو�ش غ�س

ة 
ّ
ال�سخ�سي هذه  وجود  لإثبات  والتاأويل  التمحي�ش 

بّث  يف  ي���رتّددون  ل  اأقا�سي�سه  ف��رواة  ة. 
ّ
اجلمعي

الق�س�ش  اأطفال  باأّن  للقارئ  توحي  كثرية  اإ�سارات 

اّتخذ  اأج�ساد عّدة، ووجود واحد واإن  طفل واحد يف 

وجوها كرا.

اأقا�سي�ش  ر يف 
ّ
الراوي املتكر انتقال  يبدو ذلك يف 

اجليل  اإىل  اجل��م��ع،  اإىل  امل��ف��رد  الطفل  م��ن  كثرية 

»ورقة  اأق�سو�سة  راوي  به  ح 
ّ
�رش ما  ذلك  الكامل. 

من غّزة« وهو يعود ناديا ابنة اأخيه يف امل�ست�سفى 

بعد اأن برتت �ساقها :«كنت اأعرف اأّن يف الأمر �سيئا 

ي وزوجة اأخي، �سيئا مل ت�ستطيعا اأن 
ّ
اأخفته عّني اأم

تقوله باأل�سنتهما... �سيئا عجيبا مل اأ�ستطع اأن اأحّدد 

اأن   ناديا، اعتدت 
ّ
اأن اأحب اأطرافه البّتة ! لقد اعتدت 

د، اإىل 
ّ
 كّل ذلك اجليل الذي ر�سع الهزمية والت�رش

ّ
اأحب

حّد ح�سب فيه اأّن احلياة ال�سعيدة �رشب من ال�سذوذ 

«3. اإّن »ناديا« امللقاة على ال�رشير وقد 
ّ
الجتماعي

لي�ست  قنبلة  اأمامها  انفجرت  اأن  بعد  �ساقها  برتت 

لع�رشات  ة 
ّ
اأمنوذجي �سورة  هي  بل  دة، 

ّ
متفر حالة 

الأطفال  جيل  اإىل  النتماء  يف  ي�سرتكون  اأمثالها 

»كعك  اأق�سو�سة  ويف  التهجري.  بنار  اكتووا  الذين 

احلديث  من  املعّلم  ال��راوي  ينتقل  الر�سيف«  على 

يف  تالميذه  ة 
ّ
بقي اإىل  »حميد«  الطفل  ة 

ّ
�سخ�سي عن 

من  لتقرتب   
ّ

ال�رشدي الأ�سلوب  عن  ابتعدت  عبارات 

التحليل التقريري العام فيقول م�ستنتجا :«لقد كان 

حميد،  اأ�سباه  من  كبري  عدد  من  مزيجا  كّله  ال�سّف 

�سغار ينتظرون بفارغ ال�سرب �سوت اجلر�ش الأخري 

جماهل  يف  مرتامية  اأزّق��ة  اإىل  اأنف�سهم  ي�سّدوا  كي 

اأن  اأج��ل  من  ال��غ��روب  ي�سارعون  الكبرية  دم�سق 

يك�سبوا الع�ساء«4. ويف اأق�سو�سة »البومة يف غرفة 

الأنا املفرد يف �سمري اجلمع  بعيدة« يندغم �سمري 

»نحن« اندغاما �رشيعا كامال، يوحي باأّن الأنا لي�ش 
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اأ�سوات جمموع الأطفال  اإّل �سوتا من  يف احلقيقة 

ووعيه  وجوده  ا 
ّ
اأم با�سمهم،  يتكّلم  اأن  عن  يزيد  ل 

طفال  :«كنت  ووعيهم  املجموع  بوجود  فمّت�سالن 

الختيار،  على  نقدر  اأن  دون  ن�سهد،  وكّنا  اآن��ذاك، 

كيف كانت تت�ساقط فل�سطي �سربا �سربا وكيف كّنا 

نرتاجع �سربا �سربا«5. وما دام الأطفال كّلهم يرتّدون 

ة ميكن ت�سميتها با�ستعمال »األف 
ّ
ة جمعي

ّ
اإىل �سخ�سي

ولم التعريف«: الطفل الفل�سطيني، فقد اأمكن للراوي 

دث عن ناديا 
ّ
ة فتح

ّ
 وال�سبي

ّ
ال�سبي اأن مياهي بي 

ابنة اأخيه يف »ورقة من غّزة« بو�سفها طفال :«ماذا 

الغرفة  لقد دخلت  اأدري !  ل  اعة؟ 
ّ
ال�س تلك  حدث يف 

. اإّن الطفل املري�ش يكت�سب �سيئا 
ّ
البي�ساء بهدوء جم

من القدا�سة فكيف اإذا كان الطفل مري�سا اإثر جراح 

قا�سية موؤملة ؟... كانت ناديا م�ستلقية على فرا�سها، 

عليه  انت�رش  اأبي�ش  م�سند  على  معتمد  وظهرها 

)...(«6 لقد جتاوزت »ناديا«  �سعرها، كفروة ثمينة 

رمزا   وغدت 
ّ

الأنثوي ال�ساهد حدود جن�سها  يف هذا 

يف  الفل�سطيني  الطفل  غدت  فل�سطي،  اأطفال  لكّل 

ا متعاليا ا�ستمّدت منه 
ّ
املطلق واأ�سحت وجودا قيمي

األفينا الراوي يختم هذا ال�ساهد بقوله  قدا�سة. لذلك 

من  اأكر  تبدو  كانت  لكّنها  طفلة،  ناديا  زالت  :«ل 

طفلة، اأكر بكثري، واأكرب من طفلة، اأكرب بكثري..«7

ان 
ّ
غ�س اأطفال  باندغام  اإقرارنا  اأّن  �سّك يف  من  وما 

احلديث  لنا  ر 
ّ
ت��رب ة 

ّ
جمعي ة 

ّ
�سخ�سي �سمن  كنفاين 

عن �سورة الطفل الفل�سطيني لدى املوؤّلف، ل يعني 

الفوارق والختالفات بي هوؤلء  اء كّل 
ّ

ة احم
ّ
باملر

الختالفات  فهذه  الق�س�سي.  العامل  يف  الأطفال 

عة 
ّ
متنو الطفل  �سورة  جتعل  الن�سو�ش  يف   قائمة 

كنفاين  اأقا�سي�ش  يف  ما 
ّ
ل�سي الأب��ع��اد،  متعّددة 

هذه  ولكّن   .1964 بعد  كتبها  التي  تلك  املتاأّخرة 

د 
ّ

ة توح
ّ
التنويعات مع ذلك ل تنفي وجود �سورة عام

ز الطفل الفل�سطيني من �سائر 
ّ
بي كّل الأطفال ومتي

اأطفال العامل. بيد اأّن هذه احلقيقة اأي�سا ل تعني اأّن 

ان كنفاين اقت�رش يف ت�سويره الطفل الفل�سطيني 
ّ
غ�س

ة �سقائه على الآين واملحّلي، قاأقام من 
ّ

ورواية ق�س

. بل 
ّ
ه التخييلي

ّ
احلا�رش �سياجا ح�رش فيه اآفاق ن�س

ما كتابات املرحلة 
ّ
عن يف اأقا�سي�سه ل�سي

ّ
اإّن املتم

بو�سوح  ليلم�ش   ،1964 بعد  املن�سورة  الثانية 

والكوين  املحلي  بي  امل�ساهرة  اإىل  املوؤلف  �سعي 

الفل�سطيني ليجعلها �سورة  الطفل  وتوظيفه ماأ�ساة 

اأو كهال، ومل يكن  ة طفال كان 
ّ
ملاأ�ساة الإن�سان عام

�سورة  ير�سم  اأن  من  ليمنعه  باحلا�رش  ان�سغاله 

ه 
ّ

ن�س على  م�سفيا  امل�ستقبل  يف  الفل�سطيني  الطفل 

ئية تقراأ النت�سار يف دياجري الهزمية.
ّ
اأبعادا تنب

- عام النكبة وولدة جيل من الأطفال: 

اأقا�سي�ش  داخل  �ساهمت  التي  العوامل  اأب��رز  لعّل 

للطفل  ة 
ّ
اجلمعي ة 

ّ
ال�سخ�سي ت�سكيل  يف  كنفاين 

الفل�سطيني واأّدت اإىل ولدة جيل باأكمله من الأطفال 

وما   ،1948 النكبة  عام  �سّك  بال  هو  الفل�سطينيي 

تهجري  من  ة 
ّ
العربي اجليو�ش  هزمية  اإليه  اأف�ست 

لأطفال فل�سطي، وت�رشيد لعائالتهم، وحرمان لهم 

العامل  املتعارف عليها يف  الطفل  اأب�سط حقوق  من 

الطفل  �سورة  تفا�سيل  كّل  اإّن  باأ�رشه.  املتح�رّش 

مالمح  وك��ّل  قليل،  بعد  به   
ّ
�سنلم ا 

ّ
مم الفل�سطيني 

عنا�رش  وكّل  فيها،  يعي�ش  نف�سه  وجد  التي  البيئة 

، لتجد جميعها 
ّ
املاأ�ساة التي حتا�رش وجوده الفتي

تف�سريا لها وتعليال يف املحنة الكربى : 1948. بل 

»موت  ة 
ّ
الق�س�سي كنفاين  جمموعات  يف  الناظر  اإّن 

12« و«اأر�ش الربتقال احلزين« و«عامل  �رشير رقم 

و«ق�س�ش  وال��ب��ن��ادق«  ال��رج��ال  و«ع��ن  لنا«  لي�ش 

 
ّ

ال�رشدي احلافز  هو  النكبة  عام  اأّن  ليجد  اأخ��رى« 

منه،  انطالقا   
ّ
الق�س�سي العامل  ن�ساأ  الذي   

ّ
الأ�سا�سي

ان كنفاين. 
ّ
الكتابة عند غ�س ل لفعل 

ّ
الأو  

ّ
ال�رش ولعّله 

 باأكمله 
ّ
اإّن ظّل هذا العام ميتّد على العامل الق�س�سي

ا�ستمّدت  منه  اآخ��ر،  حينا  واإمي��اء  حينا  ت�رشيحا 

وجدها  الأطفال  ما 
ّ
ل�سي ة 

ّ
الق�س�سي ال�سخ�سيات 

اأوجدها  التي  واملاآ�سي  الإكراهات  وعن   ،
ّ

ال�رشدي

ة وانبثقت �رشارة 
ّ
هذا العام ن�ساأت احلركة الق�س�سي

اأ�سار  لقد  ة. 
ّ

للق�س الدافعة  والتناق�سات  ال�رشاعات 

اإىل ذلك اأح�سن الإ�سارة الناقد اللبنايّن �سامي �سويدان 

اأقا�سي�ش  يف  الأوىل«  »العّلة   1948 نكبة  معتربا 

خال�سة  ذاته  يف  يختزن  العام  هذا  :«يبدو  كنفاين 

كّل الإ�ساءات الأخرى بقدر ما ي�سّكل الإ�ساءة الأوىل 

 
ّ
ل الذي يخلخل اأ�سا�سا العامل الق�س�سي

ّ
اأو الأذى الأو
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واملتينة  ال�سلبة  ته 
ّ
اأر�سي نف�سه  الوقت  يف  وي�سّكل 

كه الفاعل والّدافع يف الآن ذاته«8.
ّ
وحمر

 
ّ
الفل�سفي امل�سطلح  �سويدان  �سامي  ا�ستعارة  اإّن 

منطلقات  لتف�سري  الأوىل«  »العّلة   
ّ
امليتافيزيقي

ا�ستعارة  كنفاين،  ان 
ّ
غ�س ل��دى   

ّ
الق�س�سي العامل 

اعتمدناها  اإذا  ما 
ّ
ل�سي احل��دود  اأبعد  اإىل  �سائبة 

 .
ّ
مدخال لفهم ح�سور الطفل يف هذا العامل الق�س�سي

املجتمع، ل  الأ�سعف يف  احللقة  باعتباره  فالطفل 

يقدر عادة اإّل بقدرة غريه، قد دفع غاليا ثمن اأخطاء 

عام  فقدوا  قد  الكبار  كان  واإذا  وهزائمهم.  الكبار 

الأطفال  فاإّن  واأرزاقهم،  وبيوتهم  اأرا�سيهم  النكبة 

جّنتهم  من  واأط��ردوا  باأكملهم  وجودهم  فقدوا  قد 

اإىل  بالن�سبة  التهجري  مّثل  لذلك  الطفولة.  ة: 
ّ
الأر�سي

الأفق  لعّل  حياتهم  من  ة 
ّ
مهم مرحلة  ختام  الكبار 

اإىل  ا بالن�سبة 
ّ
اأم ل ينبئ بولدة جديدة من بعدها. 

الوعي  البداية، بداية   1948 ال�سغار فقد مّثل عام 

ة 
ّ
ل امل�سوؤولي

ّ
، وبداية اإدراك العامل، وبداية حتم

ّ
ال�سقي

قبل اأن ياأزف اأوانها.

ا حمّددا 
ّ
يبد اأّن اإقرارنا بقيام نكبة 1948 مف�سال زمني

ة 
ّ
ة اجلمعي

ّ
ان كنفاين �سّكل ال�سخ�سي

ّ
يف اأقا�سي�ش غ�س

عن  نغفل  يجعلنا  ل  اأن  ينبغي  الفل�سطيني،  للطفل 

الإ�سارة اإىل ما يرتّتب على هذا الرتابط يف الن�سو�ش 

من  كامل  جيل  وولدة   1948 عام  بي  ة 
ّ
الق�س�سي

اإليها  النتباه  بّد من  ل  ة 
ّ
اأ�سا�سي الأطفال، من حقيقة 

وهي اأّن ال�سورة التي ر�سمها كنفاين للطفل الفل�سطيني 

تظّل رغم كّل �سيء مقرتنة اأ�سا�سا بالطفل الفل�سطيني 

ر املقيم يف املالجئ بعد 1948.
ّ
املهج

- �سورة �لطفل �لفل�سطينّي :

ة 
ّ
ة حموري

ّ
ي�سمح لنا احل�سور املكّثف للطفل �سخ�سي

ان كنفاين، باأن ن�ستخرج 
ّ
ة يف اأقا�سي�ش غ�س

ّ
اأ�سا�سي

 .
ّ
 املعامل التي ت�سّكل �سورته يف العامل الق�س�سي

ّ
اأهم

تالم�ش  متعّددة  كثرية  كانت  واإن  املعامل  وه��ذه 

ة 
ّ
ة واأخالقي

ّ
ة ونف�سي

ّ
ة خمتلفة : اجتماعي

ّ
حقول دللي

لتكون  بينها  ما  يف  تتعا�سد  فاإّنها  و�سيا�سية...، 

الفل�سطيني  الطفل  ة 
ّ
�سخ�سي خ�سائ�ش  على  �سهادة 

ة، 
ّ
ة الفل�سطيني

ّ
ة من تاريخ الق�سي

ّ
يف مرحلة مف�سلي

ان كنفاين 
ّ
 اأركان روؤية غ�س

ّ
اتها اأهم

ّ
ولتحمل يف طي

 يف حا�رشه وم�ستقبله.
ّ
لالإن�سان الفل�سطيني

*�ل�سورة �ملادّية �خلارجية :

بر�سم  املدرو�سة  الأقا�سي�ش  رواة  اعتنى  قّلما 

ة من ج�سد وهياأة وملب�ش. ومل 
ّ
مالمح الأطفال املادي

املعطيات  هذه  يتناول   
ّ
خارجي بو�سف  نظفر  نكد 

اإّل يف اأق�سو�ستي فقط هما :«كعك على الر�سيف« 

تلميذ  ال��راوي  ي�سف  »املنزلق«  ففي  و«املنزلق«. 

اإىل  ويتقّدم  مقعده  يغادر  وه��و  حم�سن  الأ�ستاذ 

ملاحا  ويلقي  الرّثة  مالب�سه  على  فريّكز  ورة 
ّ
ال�سب

الأ�ستاذ  يوافق  اأن  وقبل   )...(« �سعره  على  نظرة 

خارج  �سار  قد  الطفل  كان  الق��رتاح  على  حم�سن 

�سفوف املقاعد، وواجه رفاقه ببنطال ق�سري اأو�سع 

من حجمه، وقمي�ش ذي قما�ش ن�سائي عتيق، و�سعر 

النقاط املتتابعة  اإّن  اأ�سود غزير ي�سل متهّدل...«9. 

مكتفية   
ّ
اخل��ارج��ي  

ّ
امل���ادي الو�سف  حبل  تقطع 

وفاقة  بوؤ�ش  مظاهر  من  الراوي  عينا  التقطته  مبا 

الراوي عن  دهما هياأة الطفل. فهل مرّد �سمت 
ّ
جت�س

الو�سف واكتفائه بالنقاط املتتابعة �سعي منه اإىل 

تن�سيط ملكة اخليال لدى القارئ فيف�سح له املجال 

 ر�سم ما تبّقى من ال�سورة ؟ اأم اإّن هذه النقاط 
ّ
ليتم

عن  منه  وعجز  الو�سف  يف  الراوي  زهد  عن  تعبري 

 ؟ اأم لعّل الأمر 
ّ
ة مظاهر بوؤ�ش ال�سبي

ّ
ن يف بقي

ّ
التمع

وبي  بينه  الت�سامن  �رشوب  من  �رشب  اإّل  هو  اإن 

ت الت�سرّتَ على هذا 
ّ
هذا الطفل، فاأراد عن طريق ال�سم

 دون اأعي القراء ؟
ّ
ال�سبي

اقت�ساب  يف  واإن  نف�سه   
ّ

امل��ادي الو�سف  هذا  يكاد 

الر�سيف«  على  »كعك  اأق�سو�سة  يف  ر 
ّ
يتكر اأك��رب 

حي و�سف الراوي تلميذه حميد الذي عرفه ما �سح 

�سّفه:«  تالميذ  من  واحدا  به  يفاجاأ  اأن  قبل  اأحذية 

�ساهدته جال�سا  ة 
ّ
ل مر

ّ
ال�سّف لأو اإىل  وحي دخلت 

اأق�رش  اخل�سن  الأ�سود  �سعره  ل.. كان 
ّ
الأو املقعد  يف 

د حماولة 
ّ
من ذي قبل، وكان قمي�سه املهرتئ جمر

تلتمع  مازالت  عيونه  وكانت  عريه...  ل�سرت  فا�سلة 

وقمي�ش  اأ�سود  �سعر  يائ�سة...«10.  رغبة  بربيق 

اللتان  الوحيدتان  املعلومتان  هما  تانك   : مهرتئ 
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الطفل  ل�سكل  و�سفا  غريهما  يجد  القارئ  يكاد  ل 

ذلك  تف�سري  ولعّل  ة. 
ّ
اخلارجي وهياأته  الفل�سطيني 

ان كنفاين يف 
ّ
اأطفال غ�س اإىل ت�سابه  يعود يف راأينا 

حّد  اإىل  ي�سل  كبريا  ت�سابها  ومالب�سهم  مالحمهم 

منهم  واحد  ز 
ّ
يتمي اأن  ال�سعب  من  ويجعل  التماثل، 

من الآخر يف هذا املجال. وما من �سّك يف اأّن ما دفع 

ا 
ّ
مادي و�سفا  اأطفاله  و�سف  يف  الزهد  اإىل  ال��راوي 

املوؤّلف،  خلفه  ومن  اإليهم  نظرته  هو  اإمّن��ا  مدّققا 

ل.
ّ
ة يف املقام الأو

ّ
ة ونف�سي

ّ
جت�سيدا لقيم اأخالقي

�لطفل �ليتيم �لفاقد للأو��سر �لعائلّية :

تهجري  عن  نتجت  التي  ة 
ّ
الوح�سي الآث��ار  اأب��رز  اإّن 

بت دمارا حلياة الآلف من اأطفال 
ّ
ي و�سب

ّ
الفل�سطيني

 الذي اأّدى اإليه 
ّ
فل�سطي، هي ول �سّك الت�سّتت العائلي

هات اأثناء حرب 48 
ّ
ا�ست�سهاد كثري من الآباء والأم

ة اأو اأثناء التهجري نف�سه 
ّ
اأو خالل املجازر ال�سهيوني

الأطفال  لبع�ش  من �سياع  وما ح�سل  ناحية،  من 

وانف�سال عن اأ�رشهم بفعل التنّقل من ملجاأ اإىل اآخر 

من ناحية اأخرى.

اأطفال  اأغلب  بي  امل�سرتك  القا�سم  هو  ذل��ك  ك��ان 

يتنّقلون  وح��ي��دون  فهم  امل��درو���س��ة.  الأقا�سي�ش 

فرادى يف هذا العامل، يواجهون م�سريهم دون �سند 

 منهما يف بع�ش الأحيان.
ّ

 اأو دون اأي
ّ
من اأب واأم

ة مّل �ستات 
ّ
وعلى كواهلهم هم ال�سغار وقعت م�سوؤولي

ن 
ّ
العائلة وو�سل ما انف�سل بي اأفرادها، والبحث عم

اأح�سن  ولعّل  اأخ.  اأو  اأب  من  املنايف  و�سط طريق  تاه 

اأق�سو�سة  يف  بنف�سه  الطفل  تعريف  ذلك  على  تعبري 

�سيئا  تعرف  اأن  :«ت��ري��د  »قائال  احل��دود  من  »اأب��ع��د 

ك ذلك؟ اح�سب على اأ�سابعك اإذن : يل 
ّ
عّني؟ هل يهم

اأبي يف �سفد،  لها  بناه  بيت  اأنقا�ش  ماتت حتت   
ّ
اأم

اأبي يقيم يف قطر اآخر ولي�ش بو�سعي اللتحاق به ول 

الذّل يف  يتعّلم  دي، 
ّ
�سي يا  اأخ،  روؤيته ول زيارته، يل 

جت يف قطر ثالث ولي�ش 
ّ
مدار�ش الوكالة، يل اأخت تزو

بو�سعها اأن تراين اأو ترى والدي، يل اأخ اآخر يا �سيدي، 

 يل اأن اأهتدي اإليه بعد...«11. 
ّ

يف مكان ما مل يتي�رش

و�سع  عن  العائلي  الطفل  ه��ذا  و�سع  يختلف  ول 

املجموعة  يف  الرملة«  من  »ورق��ة  اأق�سو�سة  طفل 

ته لدى 
ّ
ة نف�سها. فهو يقول متحّدثا عن اأهمي

ّ
الق�س�سي

ه :«كنت اأنا من تبّقى لها، فاأبي قد مات قبل بدء 
ّ
اأم

ما  ل 
ّ
اأو اأخذوه  الكبري  واأخي  كاملة،  ب�سنة  احلوادث 

دخلوا الرملة، مل اأكن اأعرف بال�سبط ماذا كنت اأعني 

ر كيف 
ّ
، لكّنني الآن ل اأ�ستطيع اأن اأت�سو

ّ
بالن�سبة لأمي

�ساعة  عندها  اأكن  مل  اأّنني  لو  �ستجري  الأمور  كانت 

و�سلت دم�سق، لأبيع لها جرائد ال�سباح واأنا اأنادي 

واأرجتف قرب مواقف البا�سات...«12.

وعلى هذا النحو تقوم �سورة العائلة يف اأقا�سي�ش 

الفل�سطيني  للمجتمع  ة 
ّ
ا�ستعاري �سورة  كنفاين 

اأفراده  ويفتقد  واملنايف  ال�ستات  يتوّزعه  باأكمله، 

. وكان الناقد اللبناين 
ّ
اأب�سط اأ�سكال التوا�سل العائلي

ل حادثة برت �ساق 
ّ
�سامي �سويدان م�سيبا عندما اأو

الطفلة »ناديا« يف اأق�سو�سة »ورقة من غّزة« باأّنها 

ة باأكملها13. 
ّ
برت للعائلة الفل�سطيني

وبذلك فاإّن �سعي هوؤلء الأطفال املبتوري الأوا�رش 

تعبري  اإّل  هو  اإن  اأ���رشه��م،  �ستات  مّل  اإىل  ة 
ّ
العائلي

اجليل  ه��ذا  ي�سطلع  اأن  يف  اأمله  عن  امل��وؤّل��ف  من 

اأوا�رش  من  متّزق  ما  جمع  بدور  امه 
ّ
اأي م�ستقبل  يف 

 وحتقيق حلم العودة. وعلى هذا 
ّ
املجتمع الفل�سطيني

النحو اأي�سا ميكن اأن نفهم رمزيا ما لقاه الطفل يف 

وعناية  عطف  من  طفال«  يومذاك  »كان  اأق�سو�سة 

حباه بهما الكهول الذين كانوا يرافقونه يف احلافلة 

ع يف هذه احلافلة 
ّ
املّتجهة �سوب »نهاريا«. فقد جتم

ة 
ّ
فل�سطيني وبلدات  قرى  اإىل  ينتمون  راكبا  ع�رشون 

عن  بحثا  حيفا  اإىل  م�سافرا  الطفل  وكان  خمتلفة. 

اأبيه، فلم يبخل عليه الركاب بالعطف والأكل وكاأّنه 

ابن لهم جميعا، وكاأّن رحلته بحثا عن اأبيه رحلتهم 

تعّلقا  به  تعلّقهم  فكان  فقدوا.  ن 
ّ
عم بحثا  جميعا 

مب�ستقبل جديد لهم جميعا14.
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لقد در�ش كثريون العقل ال�سيا�سي لدى امل�سلمي، اإل 

اأنه لعمق هذا العقل و�سعة امل�ساحة التي اأّثر عليها 

يف اجتماعنا الب�رشي، كان لبد من ت�سليط ال�سوء 

عليه با�ستمرار، وقد حاولُت القرتاب من هذا العقل 

�سبيل  يف  بالدين..  "ال�سيا�سية  كتابي  خالل  من 

بحوث  جمموعة  ي�سم  الذي  الأحداث"  منطق  فهم 

تتابعت  الزمن،  من  عقد  ح��وايل  امتدت  ودرا�سات 

فيه اأحداث كربى على املنطقة، كما تطورت الروؤية 

حولها، وهو ي�سم ثالثة اأبواب رئي�سية عاجلت العقل 

اأو  العام،  الإ�سالمي  ال�سعيد  على   
ً
�سواء ال�سيا�سي، 

على ال�سعيد العماين اخلا�ش، وهي:

عالج  الإ���س��الم«  يف  والدولة  »الدين  الأول  الباب 

والعوامل  امل�سلمي،  ل��دى  عمومًا  ال��دول��ة  ن�ساأة 

ال�سيا�سية والدينية املوؤثرة عليها، وكيفية تطورها 

الديني  الن�ش  واأن  النبوي«،  الأم��ة  »م�رشوع  عن 

اأ�سبح  الكربى  التحولت  ه��ذه  خ��الل  اأنتج  ال��ذي 

هذا  حتى  ا�ست�سحبه  امل�سلم،  للعقل  مكونة  م��ادة 

الذي  هلل«  احلاكمية  »مفهوم  عنه  فتمخ�ش  الوقت، 

الإره��اب،  ظاهرة  حوله  تدور  الذي  املحور  اأ�سبح 

ن�ساأة  باإيجاز  تتبعت  ثم  املفهوم،  هذا  فا�ستعر�ست 

الإرهاب وتطوره، وختمت ذلك بف�سل »احلوار حول 

ظاهرة الإرهاب«، وبينت اأين يكون موقعه.

والدولة يف  »الدين  بعنوان  الذي جاء  الثاين  الباب 

عمان« خ�س�سته لعالقة ال�سيا�سة بالدين يف ال�ساأن 

العماين، منذ دخول الإ�سالم اإىل عمان، وك�سفت عن 

تفاعل العمانيي مع الأحداث الكربى التي ح�سلت 

العامة،  الدولة  للم�سلمي، وعن تطور دولتهم باإزاء 

مع ذكر اأهم الأطوار ال�سيا�سية يف عمان، واملدار�ش 

والجتماعي  ال�سيا�سي  اخلط  على  املوؤثرة  الدينية 

احلديثة  الدولة  عن  باحلديث  الباب  وانهيت  فيها، 

وموقع الدين منها.

جدلية ال�سيا�سة والدين مل تقت�رش على بناء الدولة 

الكربى  الإ���س��الم��ي��ة  الأح����داث  و�سنع  ونظامها 

وال�سغرى، بل غا�ست عميقًا، ف�سّكلت العقل امل�سلم 

عرب الن�سو�ش واأدوات التعامل معها، لت�سبح موؤثرة 

يف حياتنا اليومية، عاجلت هذا املو�سوع يف الباب 

امل�سلم«،  والعقل  »القراآن  بعنوان  جاء  الذي  الثالث 

اإىل  متطرقًا  امل�سلم«،  العقل  »م�سار  فيه  در�ست 

حمطات ثالث للتوهج العقلي؛ هي: الرواية والتاأويل 

والن�سخ. ثم دعوت اإىل تكوين نظرية معرفية جديدة 

اأدت  التي  القدمية  نظريتهم  من  ب��دًل  للم�سلمي، 

دورها ثم انق�ست.

مل اأنِو هنا تقدمي عر�ش واٍف للكتاب، اإل اأنني اأملح 

امل�سلم،  العقل  على  اأث��رت  التي  املحطات  اأهم  اإىل 

وهي:

- �لتحول من �لأمة �إىل �ملجتمع:

امل�سلمي،  اأو�ساع  رت 
ّ
تطو حممد  النبي  موت  بعد 

فتحولت  خا�سوها،  التي  احلروب  نتيجة  وتو�سعوا 

اإعادة بناء للمجتمع القدمي يف اجلزيرة  من حروب 

اجلديد  الدين  اأوج��ده  الذي  املنظور  وفق  العربية، 

وهذا  فتوحات،  ح��روب  اإىل  فيه،  النا�ش  ودخ��ول 

النوع من احلروب ل تقوم به اإل الدول، لكن اخللفاء 

الذين اأعقبوا النبي كانوا اأوفياء مل�رشوع الأمة الذي 

خمي�س بن ر��سد �لعدوي *

  * كاتب وباحث من ُعمان

�أو �ل�سيا�سة بالدين

العقل ال�سيا�سي يف الإ�سالم



التي  الأم��ة  بقاء  لأجل  كثرياً  نا�سلوا  وقد  و�سعه، 

هي  العربية  القبائل  اأدرك��ت  لقد  دعائمها،  اأر�سى 

ذات  اأمة  م�رشوع  كان  النبي  م�رشوع  اأن  الأخ��رى 

دين واحد، ولي�ش م�رشوع دولة، فخ�سيت اأن يتحول 

اأمرها اإىل دولة من بعده، فلذلك اأعلنت متردها على 

اأبي بكر ال�سديق، فقاتلها فيما عرف بحروب الردة.

بعده  م��ن  ث��م  ال����ردة،  ح���روب  يف  بكر  اأب���و  متكن 

بقوة  الفتوح،  حروب  يف  اخلطاب  بن  عمر  خليفته 

�سخ�سيتهما، وبكونهما من اجليل املوؤ�ِس�ش للجماعة 

والأمة مع النبي، اأن يوازنا بي م�رشوع الأمة وبي 

اإىل  بالإ�سافة  تلك،  اأعمالهما  خلفتها  التي  الآثار 

ح�سل  ما  وهذا  لحقًا،  اإل  تاأتي  ل   
ّ

التغري اآث��ار  اأن 

اجلزيرة  يف  املجتمعات  بنية  تغريت  فقد  فعاًل، 

العربية، واأخذت تت�سكل هيكلة الدولة؛ ل�سيما اأنهم 

القوة  من  كانتا  عريقتي،  دولتي  يواجهون  كانوا 

فار�ش  هما:  اإمرباطوريتي؛  ت�سكالن  والت�ساع 

والروم، وقد اأخذت هذه التغريات بالت�ساعد ال�رشيع 

مبا  الأمة  منظومة  تطوير  على  عمر  يعمل  اأن  دون 

عن  اأمره  اأول  يف  اخللل  هذا  ومتخ�ش  ذلك،  يواكب 

قتل عمر نف�سه علي يد اأبي لوؤلوؤة الفار�سي وهو قائم 

ي�سلي �سالة الفجر.

وملا توىل اخلالفة عثمان بن عفان كانت الأمور قد 

حاول  وقد  الدولة،  هيكلة  اإىل  الأمة  بنية  جتاوزت 

عثمان جهده اأن يعمل على ا�ستقرار الأو�ساع، لكن 

قد ات�سع اخلرق على الراقع، وذهب هو نف�سه �سحية 

و�سع  بي  الهائل  التباين  من  احلا�سل  ال�سطراب 

الأمة املدبر وو�سع الدولة املقبل.

ث��م ت��وىل اخل��الف��ة علي ب��ن اأب��ي ط��ال��ب، وه��و من 

منه  العلم  اإىل  اأقرب  وكان  املوؤ�س�سي،  جيل  �سغار 

الذي  الأمة  اأي�سًا وفيًا ملفهوم  ال�سيا�سة، وكان  اإىل 

الآخ��ر �سحية  هو  وذه��ب  اب��ن عمه حممد،  اأر���س��اه 

�سفيان  اأبي  بن  معاوية  اأدرك  التي  للدولة،  التحول 

اإقامتها، ومل  اأن وقتها قد حان، وعمل جاهداً على 

ميت اإل وقد ا�ستقامت له، فاأورثها لأبنائه واأ�رشته.

اإن من اأهم ما كان يتيحه مفهوم الأمة يف الإ�سالم 

هو: العدالة واحلرية وامل�ساواة والت�سامح وال�سورى 

وقوانينه  ال�سيا�سي  ه 
َ
نظام جمتمٍع  كل  واختيار 

الجتماعية. وهذا ما مل تكن متلكه الدولة ال�سمولية 

قبل الإ�سالم، حيث اإن ال�ستبداد و�سلطة امللك الفرد 

جميع  اأن  كما  الدولة،  يف  الأعلى  القانون  هو  كان 

اإقطاعيات،  تعترب  البلدان  من  اململكة  تابعيات 

عليها ولة ينظمون اأمر انقيادها ويجلبون اإتاواتها 

و�رشائبها للملك امل�ستبد.

مل  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  اأقامها  التي  الدولة  اإن 

تخرج عن منوذج الدولة القائم حينها، ول ميكن لها 

الذي  واملعريف  التاأريخي  فال�سياق  عنه،  تخرج  اأن 

ل 
َ
عا�سته بالد العرب ل يوؤهل قيام دولة فيها من ِقب

امل�سلمي اإل وفق منوذج قائم بالفعل.

لرجال  دينية  �سلطة  تن�ساأ  باأل  جهده  معاوية  عمل 

من  م�رشوعيته  ي��اأخ��ذ  اأن  ل��ه  كيف  ولكن  ال��دي��ن، 

واإمنا  للدولة،  يوؤ�س�ش  مل  بالأ�سا�ش  الذي  الإ�سالم، 

كيان  اأي  حتوي  اأن  ميكن  التي  الأمة  لالأمة،  اأ�س�ش 

املجتمعات  طبيعة  بح�سب  الدولة  ومنه  �سيا�سي؛ 

املثقفي،  ناحية  اجت��ه  �سوؤونها،  اإدارة  واآل��ي��ات 

بالن�ش،  ي�ستغل  ن 
َ
م هو  احلي  ذلك  يف  واملثقف 

فالن�ش ذاته ل يعمل يف فراغ، واإمنا يعمل يف واقع 

، فمثقف 
ّ

اجتماعي، والن�ش ثابت والجتماع متغري

والفقيه  وال��راوي   
ّ

املف�رش يف  املتمثل  احل��ي،  ذلك 

وال�ساعر واللغوي واملوؤرخ هو من يعمل على تفعيل 

ول  الوقوع،  حتمية  العملية  هذه  وكانت  الن�ش، 

ميكن ت�سور عدم وقوعها. اجته معاوية –ومن اأتى 

فتمكن  الن�ش،  �سلطة  ليمنحه  املثقف  نحو  بعده– 

ال�سلطة  دولته ويتخذ من هذه  يبني  اأن  مبعا�سدته 

وامل�ساندة  عة 
ِّ
امل�رش الروايات  بو�سع  تارة  �سنداً، 

الآيات  بتاأويل  اأخرى  وتارة  دولته،  وبناء  حلكمه 

القراآنية مبا يخدم هذه الق�سية، وثالثة بال�ستنباط 

وفق اآلة اأ�سول الفقه، يف عملية عرفت لدى الدار�سي 

مل  ال��ذي  ال�سيا�سي،  التن�سي�ش  با�سم  املتاأخرين 

يقت�رش على الدولة وحدها، بل مار�سته املعار�سة 

واإن  الدولة،  تياراتها واختالف مواقفها من  بكافة 

بدرجات متفاوتة.

امل�سلمي  ل��دى  ول  اإكلريو�ش  الإ���س��الم  يف  يقم  مل 

طريق  عن  املثقف  ال��دور  ه��ذا  لعب  واإمن��ا  كهانة، 

التن�سي�ش، الذي منح لل�سلطة ال�سيا�سية ما هو اأهم 

الن�ش.  �سلطة  وهو  الدين،  رجال  �سلطة  من  واأخطر 

مداولت  من  املجتمع  يف  يجري  كان  ما  كل  واأما 

فقهية وتاأويالت ن�سية ل تنال من �سلطان الدولة، 

فهي ل تعني ال�سيا�سي، ومل يلتفت اإليها كثرياً، مبا 

والكالمية  الفقهية  املذاهب  به  قامت  ما  ذلك  يف 

الن�ش،  �سلطة  مع  جمتمعاتها  لتوائم  ن�ساأت  التي 

نزوى العدد 94 - ابريل 2018

267



ومادتها  فقهها  ت�ستمد  الأخ��رى  هي  كانت  والتي 

ومعار�ستها،  الدولة  مثقف  ا�سطنعه  مما  العلمية 

لعتبارات اأب�ستمولوجية واجتماعية.

ن الدولة 
ّ
لقد اأ�سبحت �سلطة الن�ش النا�سئ اأثناء تكو

ومن  القراآن،  تاأويل  من  ن 
ِّ
املتكو امل�سلمي،  لدى 

تفكري  على  املهيمنة  هي  املت�سخمة،  ال��رواي��ات 

امل�سلمي، لي�ست مهيمنة على عموم النا�ش فح�سب، 

)الفقهاء  اأنف�سهم  امل�سلمي  املثقفي  على  اأي�سًا  بل 

الذين  واملوؤرخي(  واللغويي  واملف�رشين  وال��رواة 

اليوم،  هذا  حتى  ال�سيا�سي،  التن�سي�ش  بعد  جاوؤوا 

اأن  –ومن يف حكمه– يعتقد فعاًل  اإن الفقيه  بحيث 

هذا املجموع الن�سي وما يحفه من تاأويالت ت�سّكل 

مبجملها الدين امللِزم، واأن اأية حماولة لتفكيك هذه 

ذاته  للدين  هدمًا  اإل  يراها  ل  الن�ش  عن  ال�سلطة 

قد  –التي  ال�سعوبة  من  اأرى  لذلك  لعراه،  ونق�سًا 

بناء املجتمع وهيكلة  ال�ستحالة– اإعادة  تبلغ حّد 

الدولة مبا يتواكب مع التحولت احل�سارية الكونية 

امل�سلمي  بلدان  تلجها  والتي مل  يف ع�رش احلداثة، 

اأو  الواقع،  �سغط  نتيجة  اإما  ق�رشتها؛  مبالم�سة  اإل 

الأخرى واقع احلفاظ  األزمها هي  بقرارات �سيا�سية 

على وجود متخذيها من ال�سيا�سيي على �سدة احلكم، 

تهيمن  دينية  �سلطة  اأمامهم  يروا  مل  امل�سلمي  لأن 

عليهم، مل يروا اإل فقهاء يف�رشون الدين وي�ستنبطون 

منه الأحكام للحياة، وهي عملية طبيعية، ل ميكن 

املنطق  حكم  يف  يجوز  ل  بل  عليها،  الع��رتا���ش 

الواقعي. امل�سكلة كامنة يف �سلطة الن�ش ذاته، التي 

تفر�ش هيمنتها على اجلميع با�سم الدين.

- �لعلقة بني �لدولة و�لدين و�لثقافة:

الدولة مبفهومها العام هي اإدارة النا�ش وفق النظام 

الب�سيط  املفهوم  وه��ذا  تعتمده،  ال��ذي  ال�سيا�سي 

املحن،  اأعتى  الإن�ساين  التاريخ  عرب  �سّكل  الوا�سح 

خارجية،  وح��روب  داخلية  فنت  يف  بالب�رش  ودخل 

وحده  فالعقل  عقالء،  تدير  لأنها  اإل  ل�سيء  لي�ش 

وذلك  واح��د،  قالب  يف  ت�سكه  اأن  ميكن  ل  الذي  هو 

وال�سيادة،  واملنفعة  احلرية  اإىل  طموحًا  وراءه  لأن 

الدولة على مر  الثالثة هي ما تعمل  العنا�رش  هذه 

اأوجدت  فاحلرية  عليها،  �سيطرتها  لب�سط  الع�سور 

العبودية، واملنفعة اأوجدت احلرب، وال�سيادة اأوجدت 

ال�ستبداد، وبعيداً عن ديالكتيك هذه العنا�رش، فاإن 

الدولة –ب�سورة ما– ن�ساأت مع التجمعات الب�رشية، 

الدين  ياأتي  ما  والثقافة. وغالبًا  الدين  ون�ساأ معها 

وال�سيادة، كما  بالنت�سار جلدلية احلرية واملنفعة 

املزاج  �سناعة  يف  كبرياً  اإ�سهامًا  ت�سهم  الثقافة  اأن 

العام للمجتمع يف التعامل مع الدولة.

حتمي  ���س��اأن  ه��و  كيانات  يف  الب�رشي  فالتجمع 

بالن�سبة  والثقافة  للدين  احل��ال  وه��و  للب�رشية، 

اأهم  من  هما  والثقافة  الدين  فاإن  ولذلك  لالإن�سان، 

عنا�رش الدولة، وبالتايل كان حتمًا عليها اأن تتعامل 

معهما، فما من دولة قامت اإل كان من مرتكزاتها: 

تعتمد  احلديثة  الدولة  كانت  واإذا  والثقافة،  الدين 

عد 
ُ
الب ت�سكل  اأنها  حتى  الثقافة،  على  كبرياً  اعتماداً 

ال�سرتاتيجي الأمني الأر�سخ والأ�سلب فيها، فاإنها 

اأي�سًا تتعامل مع الدين، وما زالت تديره بكونه �ساأنًا 

نًا 
ّ
يوميًا، ولو غفلت عن اإدارته حلظة لأدخل خلاًل بي

يف بنيتها.

الدولة وهي تفر�ش �سيادتها ا�ستطاعت اأن تت�سالح 

مع الثقافة لأمرين مهمي:

منتجًا  الدولة  يعتربان  واملثقف  ال�سيا�سي  اإن  اأ ( 

اأن املثقف يعترب نف�سه وريثًا لثقافة  ب�رشيًا، ورغم 

يكون  اأن  عليه  واأن  التاريخ،  عمق  يف  متجذرة 

الثقافة هي منتج  اأن  اأي�سًا،  اأنه يدرك  اإل  حار�سها، 

واأن  املنجزات،  من  �سبقه  ما  مع  يرتاكم  يومي، 

الإن�سان ي�سنع دومًا ثقافته. وال�سيا�سي يدرك كذلك 

اأن الثقافة هي اأحد الأمور التي متنحه امل�رشوعية، 

واأن عمقها التاريخي يعني ر�سوخ دولته، وهو اأي�سًا 

يتحرك مع املتغريات اليومية التي حتتاج اإىل تنظري 

من املثقف، والذي ل يتمكن منه ال�سيا�سي.

ب ( اإن املثقف ل يعترب وجوده يف مزاحمة ال�سيا�سي 

على اإدارة الدولة، واإمنا وجوده يف التنظري لها، ويف 

اإعطائها امل�رشوعية، اأو �سحبها منها، دون اأن يعمل 

جهة،  من  ال�سيا�سي  ير�سي  وهذا  ال�سيا�سي،  عمل 

ويخ�ساه من جهة اأخرى، فيدفعه اإىل اإعطاء املثقف 

حدود وجوده يف الدولة، اإن هذه املعادلة هي التي 

جتعل كاًل من ال�سيا�سي واملثقف يعمل يف منطقته 

ويحفظ وجوده فيها.

وهذا بخالف عالقة ال�سيا�سي مع رجل الدين، حيث 

كانت يف كثري من الأحوال عالقة �سدام ومغالبة، 

ال�رشورة  من  م�رشوعيتها  تاأخذ  الدولة  كانت  فاإذا 
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ياأخذ  الدين  رجل  فاإن  الجتماع،  لتنظيم  الأر�سية 

كانت  واإذا  اهلل،  من  معتقده–  –بح�سب  م�رشوعيته 

لرتهيب  الفانيان  وامل���ال  ال�سيف  لديها  ال��دول��ة 

النا�ش وترغيبهم، فاإن رجل الدين لديه اجلنة والنار 

من  امل�سلمي  لدى  الدولة  منعت  ولذلك  اخلالدتان، 

قيام �سلطة لرجال الدين.

مكونات  لكل  �ساملة  بطبيعتها  الدولة  كانت  واإذا 

الثقافية  البنية  ت�سع  اأن  عليها  واأن  املجتمع، 

املجتمع  داخل  النا�ش  ت�سو�ش  واأن  له،  والقانونية 

وحتدد عالقتهم بخارجه، فاإن ال�سلطة الدينية ترى 

بحكم كونها وكيلة اهلل يف الأر�ش، عليها اأن تقوم 

بذلك كله، بل عليها اأن تدير الدولة والفرد، فالفرد –

كما الدولة واملجتمع– عليه اأن يتحرك يف احلياة، 

ل رجل الدين 
ّ
بدقيقها وجليلها، بحكم اهلل، الذي خو

وحده اأن ي�سدره.

من هنا كان النزاع طوياًل بي احلكومات التي تدير 

الواجب  من  ترى  التي  الدينية  ال�سلطة  وبي  الدولة 

عليها اأن تدير احلياة باأ�رشها.

لقد متكنت الدولة –التي من طبيعتها الإدارة– يف 

بع�ش اأطوارها اأن تتغلب على ال�سلطة الدينية، دون 

اأن تق�سي عليها، وذلك بجعلها اأحد مكونات الدولة، 

تعطيهم  واأن  الدين يف مغامنها،  ت�رشك رجال  واأن 

اأخرى �رشورية  اأية مراكز  من منافعها كما تعطي 

واملعابد،  الهياكل  له  د 
ّ
ت�سي واأن  الدولة،  هيكلة  يف 

واأن حتامي عنه وتن�رشه وتقاتل با�سمه، لي�ش للدين 

ذاته، واإمنا لت�ستقيم لها اإدارة النا�ش.

الدولة  وال�سلبي بي  الإيجابي  التناف�ش،  اأن هذا  اإل 

دمائهم  من  النا�ش  فاتورته  دفع  الدينية  وال�سلطة 

اأموالهم وحقوقهم، فوقعوا بي  وعلى جثثهم، ومن 

فكي الرحى؛ �سلطة الدولة وال�سلطة الدينية، لتعركهم 

بثفالها.

تقاليد  الدين  ورج��ل  ال�سيا�سي  بي  ن�ساأت  لذلك 

وعالقات، ت�سّكلت بح�سب الو�سع الجتماعي للدولة، 

وهي التي حددت اآلية اإدارة الدولة للدين.

�سوؤ�ل �لعقل و�لنقل

هذا ال�سوؤال يواجه امل�سلم منذ بداية حياته املعرفية، 

وقد ح�سم جمهور الفقهاء اجلواب بتقدمي النقل على 

من  والتعقل  اهلل،  عند  من  النقل  فعندهم..  العقل، 

العقل فغري  اأما  النقل مع�سوم عن اخلطاأ،  الإن�سان، 

يقدمها  التي  اجلازمة  القطعية  هذه  مع  مع�سوم. 

الفقيه، اإل اأنه يوا�سل نر اأدلته املطولة على تاأكيد 

ب�سبب  وذل��ك  اإليها،  تو�سل  التي  النتيجة  �سالمة 

امل�سلَّمات الكثرية املغمو�سة يف التفكري الإ�سالمي، 

امل�سلم  عنها  ي�ساأل  اأن  البدهي  من  اأ�سبحت  والتي 

الجتماع  يف  يتحرك  وه��و  املفكر،  قبل  ال��ع��ادي 

اأمره  ح�سم  الآخر  هو  الذي  الجتماع  هذا  الب�رشي، 

بتبني العقل م�سدراً لتفكريه يف بناء احلياة.

يواجه  بدايًة مل  القراآن..  �سياق  امل�سلم خارج  العقل 

والتي  و�رشاعها،  ال�سيا�سة  واج��ه  واإمن��ا  املعرفة، 

عرف  فيما  القراآن،  بجوار  �سخمة  ن�سو�سًا  وّلدت 

ويق�سدون  ال�سيا�سي،  التن�سي�ش  بظاهرة  حديثًا 

بها الروايات املن�سوبة اإىل النبي حممد والتاأويالت 

اإل  القراآين،  الن�ش  على  جرت  التي  وال�ستنباطات 

�سواء  معرفيًا،  اجل��دل  اأ�سبح  الوقت  م��رور  مع  اأن��ه 

بي  اأو  الأخ��رى،  الأدي��ان  واأ�سحاب  امل�سلمي  بي 

اإىل  ال�سيا�سة  ق�سمتهم  حيث  اأنف�سهم؛  امل�سلمي 

مذاهب.

الكالمية؛  والفرق  الفقهية  املذاهب  تعاقب  رغ��م 

ولدًة وموتًا اإل اأن اجلدل ا�ستمر حتى اليوم، ليدخل 

اأدوات ال�رشاع املعا�رشة لرف�ش املناهج  اأداة من 

�سنة  اأمر طبيعي يف ظل  العقلية احلديثة، وكل هذا 

التكفري  يف  يكمن  الإ�سكال  اأن  اإل  الكونية،  التدافع 

والإق�ساء ملن ياأتي باأطروحات فكرية غري معرتف 

بها من املنظومات الفقهية التقليدية. وهذا جر اإىل 

ت�سخم  اإىل  اأدى  مما  الديني،  مع  ال�سيا�سي  تعانق 

منظومة ال�ستبداد، مما اأو�سل العامل الإ�سالمي اإىل 

و�سعه احلايل.

مدى  عن  يك�سف  ب�رشاعاته  التاأريخي  اجلدل  هذا 

عقل  اأنه  وهو  امل�سلم،  العقل  يعي�سه  الذي  الإ�سكال 

الذي  الجتماعي  التطور  على  م�ستع�ٍش  ط��ويل، 

فقد  ذات��ه،  العقل  من  ومتوج�ش  الب�رشية،  تعي�سه 

حتى  والنقل  العقل  عقدة  ا�ستح�سار  يف  ا�ستمر 

اليوم، رغم انق�ساء مفعولها منذ اأمد طويل، التي مل 

املناكفة  باب  من  اإل  وا�ستح�سارها  ابتداعها  يكن 

املذهبية، 
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لت�سال  تعميقًا  ال��ع��رب��ي،  اخل��ط  م��ن  اأك���ر  لي�ش 

العالمة كمظهر باملرجع كاإيديولوجيا، اإنه ات�ساٌل 

للمطلق  حماكاًة  لتكون  تطمح  �سكالنيٌة  باملقد�ش، 

الدال ومدلوله  الفارق بي  ُتذيب  ما  اأنها كثرياً  حد 

تغدو  للمرجع،  اإحالة ب�رشية  نف�سه  الت�سكيل  بجعل 

خيانًة  املفارق  غري  اأو  بالعادي  ات�سالها  ح��ال 

يخلق  من  هو  املرجع  ك��اأن  يبدو  هنا،  جلوهرها. 

املرجع،  ذلك  اأن خيانة  العك�ش، حد  ولي�ش  عالمته 

تغدو اإثمًا.

نا�رش  اأجمد  رواية  ك 
ِّ
ر

ُ
حم اخلطاط"،  "يون�ش  ين�سل 

الأحدث "هنا الوردة" )دار الآداب، بريوت(، من بي 

بة،  الأيدي املمرغة يف القدا�سة حلروف امُلطلق امُلذهَّ

ال�سلطة  قدا�سة  بعدها  ومن  ال�سماوية  الآية  قدا�سة 

ن�سف الإلهية، يرث لقبًا ل يدل عليه، بل اإنه يناق�ش 

كاأمنا يحمل  نف�سها،  الباحثة عن  يته 
ّ
هو بالأ�سا�ش 

الأ�سالف ق�رشاً على كاهله فيما ينفلت من قطيعهم. 

اأن يهرب  اأراد  اإليهم من حيث  بالأحرى: كاأنه يرتد 

املتقاطعتي  ال�ساقي  حتت  رازح  �سندباد  منهم. 

جلد عجوز حول عنقه، ذاهب، للمفارقة، اإىل "مدينة 

ال�سندباد" بالذات ليتخل�ش من نريه هنا، هناك. 

تناوئ  ر�سالة  اأخ���رى،  ر�سالًة  يون�ش  يحمل        

ال�سلطتي اللتي ميثلهما النظام العالماتي لأ�سالفه: 

�سلطة ال�سماء و�سلطة الدنيا. وللمفارقة، فاإن يون�ش 

ي�ستعي�ش عن "اليد"، رمز الأ�رشة و"الداّل" الرئي�ش 

يف معجمها، بالَقدم، حيث اإن الر�سالة التي يحملها 

يف رحلته الروائية، خمباأة بالذات يف حذائه. َقَدم، 

هي اأداة الرحلة، املمرغة يف وحل الدنيا، حتمل اإرث 

يٍد مقد�سة، يٍد �سالفة تنفلُت يُد احلا�رش من �سالمها.

***

     تنه�ش "هنا الوردة" على رحلة يون�ش الغائب يف 

ية حل�ساب تنظيم 
ّ
ذهاب وعودة لإي�سال ر�سائل �رش

يون�ش  ميثل  ل  التي  "احلامية"  ل�سلطة  مناه�ش 

بهذه  ل�سيقٍة  اأ���رشٍة  و�سليل  بل  �سكانها،  اأحد  فقط 

ال�ساعر  هو  بالذات.  ليناوئها  ينه�ش  التي  ال�سلطة 

اإح��دى يديه  بينما  ال��وردة يف راح��ة  ال��ذي يخفي 

�سهر بالأخرى بندقيته. ِمن حامل ر�سائل ل يدري 
ُ
ي

كنهها لفاعٍل يف حماولة اغتيال، ومن متنقٍل حذٍر 

بي مدينة واأخرى لهارٍب اأبدي. يون�ش هو بال�سبط 

فيها  والتي  وعودة،  ذهابًا  يعربها  التي  "احلدود" 
انعتاقه وحمب�سه، حياته وموته، وبالذات: انتقاله، 

�ساقًا  ُتبقي  حدود  وال�ستعاري.  الكنائي  بالبعدين 

يف الداخل واأخرى يف الداخل، مثلما يغر�ش يون�ش 

ال�سيا�سي. حدوٌد  العمل  واأخرى يف  ال�سعر  �ساقًا يف 

وظيفتها الوحيدة اأن حتمي مكانًا اآخر ل اأن تلتفت 

لنف�سها، فهي مكاٌن قائم يف العراء، جحيم ل يعرفه 

اآخر.  مكاٍن  اأجل  من  دائمًا  جد 
ُ
و اخلرائط،  فردو�ش 

�سري 
ُ
اأن ي بو�سعه  لي�ش  بالكاد،  اإحايل  "احلدوُد" داٌل 

اإىل نف�سه واإن اأراد، وكذلك يون�ش.

كه، مت�سلًة بالتغيري وال�سريورة 
َّ
 يون�ش حتر

ُ
     َقَدم

والنتقال من نقطة اإىل نقطة، بينما اليد هي الثبات 

الذي يغدو اأي اهتزاز فيه فقدانًا كليًا لوظيفتها. اليد، 

كتمثيل للموروث والثبات واخللود عرب اخلط/ الأثر، 

طارق �إمام*

  * كاتب وروائي من مصر

�سوُت �لفرد فـي علبة �لأ�سد�ء

»هنا الوردة« لأجمد نا�سر.. 



علن، عاٍر، يفعل فعلته حتت �سم�ش 
ُ
واأي�سًا كع�سٍو م

العامل، ترُثها ُهنا القدم كتمثيل لل�سريورة واحلركة 

ل  التي  ال�سفاهة  ومتثيل  نقطة،  يف  الثبات  وعدم 

عربه  والذي  املت�سرت  الع�سو  وهي  الطريق،  بقيها 
ُ
ي

اجل�سد  جغرافيا  نقاط  اأكر  يف   
ٌ
�رش خباأ 

ُ
ي اأن  ميكن 

الإن�ساين ناأيًا وات�ساًل بالأر�سي. ثبات القدم، على 

عك�ش اليد، هو موتها. اليد جمبولة على وراثة املهنة 

اأو احلرفة، بينما ل تعرف القدم �سوى طريقها هي. 

على  اأبعادها،  اأحد  يف  الوردة"  "هنا  تنه�ش  رمبا 

هذا ال�رشاع الرمزي القائم، يف النهاية، داخل ج�سٍد 

يل لفكرة اجلماعة، 
ّ
الأو التمثيل  واحد هو "الأ�رشة"، 

غري  فرديته،  عن  باحثًا  يون�ش  منها  ينفلت  التي 

مدرٍك اأنه يف الوقت نف�سه ل يفعل اأكر من ا�ستبدال 

جماعة بجماعة، وتقليد بتقليد، و"عقيدة" باأخرى.

مهُد الذات ومقربتها

      بانبعاثه الروائي، ل يكون يون�ش قد غادر �سلطة 

اأو  املفرت�سة  الواقعية  املحكية  )يف  فقط  اجلماعة 

�سلطة  نف�سها  بالقوة  يغادر  واإمنا  احلدوث(،  ممكنة 

الفني(، �سارٌد حدد له موته  الواقع  �سارد عليم )يف 

�سلفًا يف توطئته، ب�سوت اإله مطلق، وتركه للحياة، 

فقط، يف الن�ش الروائي. تبداأ رحلة يون�ش ك�سخ�سية 

كاأن حياته  اأو تال�سيه،  ده 
ِّ
اأو جتم روائية من موته 

اأو كاأن احلياة هنا هي  الروائية لحقة على موته، 

البعث الذي يلي املوت ولي�ش الوجود الذي ي�سبقه. 

يون�ش، وفق هذا املنطق، ينه�ش من رقدته روائيًا 

ليحيا هنيهًة خاطفة قبل قيامته، وهذا ما يج�سده 

اأكر  لي�ش  الرواية  فزمن  بالفعل،  ال�رشدي  الزمن 

يون�ش متثلها رحلة  �سرية  من �رشيحة مقتطعًة من 

على  املتالحقة  ال�سرتجاعات  تعمل  فيما  نهائية، 

وقد  ال��روائ��ي  الن�ش  ب��داأ  كاملة  حياة  ا�ستح�سار 

�سارت، فعليًا، خلف ظهر بطلها.

اأمام �سخ�سيٍة روائية ماتت ِمن قبل  اإذن       نحن 

اأن تولد، باإرادة �سارٍد عليم اأراد اأن يكون مهد ن�سه 

األ يت�سق ذلك مع رحلة يون�ش باجتاه  هو املقربة. 

اأمي تنظيم  الحتاد باإلهه، حتى لو كان ذلك الإله 

توجده  ���رى، 
ُ
ي اأن  على  وع�سي  حمتجب،  ���رشي، 

يف  يون�ش  ي�ستيقظ  به؟  املوؤمنون  يراه  ول  الدلئُل 

ك�سورة:  طابقتها  واإن  حياته  عن  تختلف  اآخ��رة 

 
ٌ
تغريب با�سمها،  ح 

ّ
�رش

ُ
ي اأن  دون  اإليها  �سار 

ُ
ي مدينة 

املف�سلة،  املطربة  ل�سم   
ٌ
تغريب يلحقه  مق�سود، 

امُل�ستدعاة.  والن�سو�ش  والكتب  املف�سل،  وال�ساعر 

و�سط  ا�سمه  عن  يبحث  رمبا  اأو  ال�سم،  فقد  وج��وٌد 

الوردة"  "هنا  يف  �سابقة.  حياة  يف  حتققه  اأنقا�ش 

ل  ذل��ك  رغ��م  الأ�سماء،  وتغيب  ات 
َّ
امُل�سمي حت�رش 

اأو�سح من  عليها  الدالة  فالعالمات  ي�سعب ف�سها، 

اأن  اأن ت�سلِّل قارئها، ول تريد، هي فقط تطمح يف 

يفي�ش  اأن  دون  الإ�ساري  حدها  عند  الإحالة  ُتبقي 

ذلك عن احلاجة اأو يبتعد بالن�ش عن �سوؤاله الكبري 

لية �سهلة الف�ش.
ّ
العميق مل�سلحة اأ�سئلته الأو

     مبدئيًا، تتحقق �سخ�سية يون�ش كفرد ممزق بي 

جميع املتناق�سات، فاأبيه، خطاط ال�سلطة، بينما هو 

ي�سغي  لكنه  �ساعر  هو  �رشي،  تنظيم  يف  املن�سوي 

حبيب  هو  وعقائديته،  ويقينيته  التنظيم  جلمود 

ل�"رىل"، وهي، للمفارقة، "ابنة قائد احلر�ش ال�سابق 

اليد  نف�سها  هي  بيدها،  تلتحف  التي  يده  للحفيد"،  

ي�سحب  له.  الداعمة  اأو  اأبيها  مقتل  يف  املتواطئة 

يون�ش يف رحلته كتابًا حكائيًا، هو "دون كيخوتة"، 

فار�سًا  نف�سه  يتخيل  ملن  فادحة،  اأخ��رى  مفارقة 

حرب  عن  ن�سًا  حقيبته  يف  يحمل  فيما  للتغيري، 

عبثية �سد طواحي الهواء، يبدو كاأمنا يكتبها باأكر 

عيناه  هو  يون�ش  فاإن  �سعري،  بتكثيٍف  يقراأها.  مما 
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اإىل  "اللتان تتطلع واحدة منهما اإىل جهة، والثانية 
جهٍة اأخرى": "هو نف�سه الذي يناكف اأباه يف حتميله 

من  ي�سخر  ويكاد  ُعلوية،  اأ�رشاراً  واخلطوط  احلروف 

من  عابدين  و�سذرات  باأ�سعار  وال��ده  روح  انت�ساء 

نوٍع اآخر. اإّنه هو نف�سه الذي يقول اإن الطبيعة خلقت 

نف�سها بنف�سها، يحكمها قانون الن�سوء والرتقاء، اإّنه 

اأن يطلق ر�سا�سة على خ�سم  هو نف�سه الذي ميكن 

له من اأجل كلمات مكتوبة يف �سعار، هو نف�سه الذي 

ه لطيور اهلل الطائرة، هو نف�سه 
ّ
ي�سحك من مناجاة اأم

يعرف  ل  ر�سالة  حاماًل  الأميال  مئات  قطع  ال��ذي 

م�سمونها اإىل قيادة تنظيمه يف اخلارج".

اآخر،  ل�سارٍد  املقبل  املنت  العليم  ال�سارد  ف�سح 
ُ
ي      

اأي�سًا  ولي�ش  كلية،  معرفًة  ل ميلك  �سارد م�ساحب، 

امل�سهدي  بالر�سد  يكتفي  الذي  املحايد  بال�سارد 

معرفًة  ميلك  الوردة"  "هنا  يف  ال�سارد  ال�سلوكي. 

تقل.  ول  تزيد  ل  نف�سه،  عن  يون�ش  معرفة  ت�ساوي 

بال�سمري  كاآخر  نف�سه  عن  ي�رشد  من  يون�ش  ك��اأن 

الثالث، اأو كاأن ظله هو ما ي�رشده. 

بفكرة  الكلية  بنيتها  يف  الرواية  تت�سل  ِبنائيًا،      

بنيٍة  عرب  املكانية،  هناك"  "هنا/  بي  املراوحة 

لي�ش  الروائي  فالزمن  زمنيًا.  وع��ودة  ذهابًا  متثل 

�سائاًل طوال الوقت وفق ال�سطراد اخلطي، اإذ حتفل 

"هنا الوردة" بخلخالت زمنية يحيل فيها كل موقٍف 
�رشدي اآين اإىل اآخر ت�ستعيده الذاكرة، وهذا ما مينحها 

والتاأملي  امل�سهدي  الب�رشي  بي  املراوحة  هذه 

ال�رشدي  تهمد بي  ل  ال�سعري، وجتعلها يف جدليٍة 

ا�ستخال�سات،  مع  الالزمني،  والتجريدي  الزمني 

اأقرب لربوٍق ا�ستخال�سية، �سعرية اأو معرفية، تقطع 

ات�ساق املقاطع طباعيًا بتبايناٍت خّطية.

لة
ِّ
بطولة الواقع على اأنقا�ش املخي

ل يون�ش ر�سالًة مل يكتبها، ومل يقراأها. هو 
ِّ

     يو�س

موجوٌد بي مر�سل وم�ستقِبل، حم�ُش ر�سوٍل لي�ش من 

حقه، حتى، اأن يتعرف على ر�سالته. 

       من �سماء اهلل، ومن حتتها �سماء ال�سلطة، يغادر 

"الر�سول"،  دور  ليتقم�ش  التفاق  فردو�ش  يون�ش 

الذاهب بر�سالة، الر�سالة، التي تت�سل اأي�سًا ببعدها 

ال�سماوي، تقطن اإحدى فردتي حذائه. رحلة يتجاوز 

بها التاريخ املكتوب بالذهب، نحو م�ستقبل الرتاب 

الذي يقطنه الفقراء.

يو�سلها،  يون�ش،  بكعب  ملت�سقة  �رشية  ر�سالٌة       

بها:  يعود  املو�سع  نف�ش  يف  ب��اأخ��رى  لُت�ستبدل 

الأكيد  انت�ساره  قوته وموته،  فيه  اآخر،  اأخيل   
ُ
كعب

اأي�سًا،  �سيزيف  ك�سخرة  ر�سالة  النهائي.  واندحاره 

ته، حتى 
ّ
ما اإن ي�سعد بها يون�ش من �سفح اجلبل لقم

تتدحرج ليحاول اإعادتها. 

اأو  يخرج من  اإىل  يدخل  امل��رة، ل  يون�ش هذه       

اأ�سداء"،  "علبة  ومن  اإىل  بل  بال�سبط،  حوت  بطن 

ينفلت  اأ�سدائه،  يف  حمبو�ش  �سوٌت  الرواية.  ح�سب 

ليتعرف اإىل نف�سه: "البلد، بهذا املعنى، علبة اأ�سداء، 

ال�ستقالل  على  املحلي  الإع��الم��ي  الت�سديد  رغ��م 

علبة  يغادر  "احلامية"،  يون�ش  يغادر  وال�سيادة".  

الأ�سداء، باجتاه علبة اأ�سداء اأخرى، تختلف طبيعة 

الأ�سوات فيها لكن الأ�سداء تبقى واحدة، اإذ يغادر 

تاريخ  ب�سبب  "تبدو  حاميٍة  يف  اجلمعي  التفاق 

اأو�ساعها  وتقارب  عددها  وقلة  امل�سرتك  اأ�سالفها 

هو  تنظيم،  نحو  خا�ش"،  ن��اٍد  كاأنها  املعا�سية، 

"احلفيد":  "القائد" حمل  فيها  يحل  حامية جديدة، 

قائمة،  �سلطٍة  حمل  احللول  تنتظر  مرجاأة  �سلطة 

وعلى تباعد الإيديولوجيا، ففكرة العقيدة واحدة.

اأي�سًا،  "اأودي�سيو�ش"  اأ�سداء  "يون�ش"  ع 
ّ

يرج      

تفتي�ش  نقطة  يف  للمفارقة،  بنف�سه،  ي�ستدعيه  الذي 

العودة  كاأنها  راأ�سه،  م�سقط  م�سارف  على  حدودية 

"اأخيل"  امل�سرتكة لبطلي ملحميي، وحيث يتدخل 

اأن  ينبغي  التي  اللحظة  هو  احل��دود  "عبور  اأي�سًا: 

يبلغ فيها احلذر اأق�ساه، واخلطر لي�ش يف ما حتمله 

ذاته، اأو حقيبته، بل كعب حذائه. تذّكر، وهذا اخلاطر 

يعرب ذهنه، ملحمة �سعرية اأ�سطورية تقاذفت بطلها 

الظروف القاهرة والأمواج العاتية من بحر اإىل بحر، 

ومن قدر مرير اإىل اآخر اأكر مرارة حتى و�سل، بعد 

ما  واإذا  موطنه".  اإىل  متعبًا  �سيخًا،  �سنة،  ع�رشين 

ن�سخًة  يون�ش  يحمل  التي  كيخوته"  "دون  اأ�سفنا 

نف�سها  الوردة"  "هنا  متثل  )مثلما  منها  ملخ�سًة 

الأبطال  جميع  اأمام  فاإننا  يون�ش(،  حياة  خال�سة 

حلم  يف  ما  "خٌط"  اأ�سماءهم  د 
ّ

وح وقد  املغدورين 
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لفتة واحدة. 

عن  "يون�ش"  ر 
ّ
ت�سو املقاربة  ه��ذه  تالئم  ل       

ولي�ش  يفتنونه  الذين  هم  الواقع  "اأبطال  نف�سه: 

اأ�سطورة  ي�سري  ال��ذي  ال��واق��ع  الأ���س��اط��ري.  اأب��ط��ال 

من  �سيء  فيها  كان  رمبا  التي  الأ�سطورة  ولي�ست 

ي�سعب  املرء  اأّن  ومبا  واقعًا،  لي�ست  ولكنها  الواقع 

�سه". 
ُّ
تقم ال�سعب  فمن  اإلٍه  ن�سف  اأو  اإلهًا  يكون  اأن 

يون�ش املفتون باأبطال الواقع، يف مفارقٍة فادحة، 

رحلة  يف  وحيد  كرفيق  كيخوتة"  "دون  ي�سطحب 

يف  ويعرتف  الواقع،  اأبطال  اأحد  ي�سري  اأن  هدفها 

"يجد نف�سه متقم�سًا �سخ�سيات  اأنه  حلظة مكا�سفة 

الروايات والق�س�ش التي يقراأها".

     يتوّفر "يون�ش" ك�سخ�سية روائية على التنا�سات 

الوقت  طوال  جتلب  متعدية،  ذات��ًا  منه  جتعل  التي 

نها، دون اأن تكون ظاًل لأحدهم 
ِّ
كو

ُ
ذواتًا �سالفة يف م

ع�رشية  ا�ستعادة  اأو  ملقولته  انعكا�سًا  اأو  بالذات 

التي  ال��ذوات  اأن  ولنالحظ  تاريخيته.  من  منتزعًة 

جميعها  ت�سكنه،  اأو  معها،  يتنا�ش  اأو  يون�ش،  تفنت 

وامللحمة  امليثولوجيا  من  نابعة  "فنية"  ذوات 

نة التخييل اإجماًل. يبحث يون�ش عن 
ّ
والرواية ومدو

�سورته كبطٍل للواقع متكئًا على ذخريته من اأبطال 

املخيلة، بعي ال�ساعر، التي تنظر يف اجتاه مناق�ش 

لعي ال�سيا�سي، واللتي، يف �سورتهما معًا كعيني 

الذي  "حوله"،  تنظر كل منهما يف اجتاه، متنحانه 

ظل يوؤرقه، اأرقًا وجوديًا يتجاوز يف احلقيقة امللمح 

ما  هو  وح��ده،  واحل��ب  "احلب"،  ف��اإن  ل��ذا،  ال�سكلي، 

ل: 
َ
يجعله يعي�ش حلظات الهدنة املوؤقتة مع هذا احَلو

له رغم 
َ
و

َ
ة اإزاء ح

ّ
"عرف يون�ش، الذي ت�سكنه عقدة خفي

ت�سمية رىل ال�ساعرية له بحول احُل�سن، ورغم حركة 

الي�رشى  عينه  زيغ  يظهر  ل  بحيث  املدرو�سة  راأ�سه 

اخللقي،  عيبه  يف  يدقق  كان  رفيقه  اأّن  ي��راه،  ملن 

فامتع�ش قلياًل. يبدو اأنه لن يتخل�ش، ب�سهولة، من 

عقدة طفولته ومن طني تعليقات رفاقه الفظة على 

ل عينه الذي ل يكاد يراه الناظر اإل اإذا تفح�سه 
َ
و

َ
ح

عندما  اإل  ذل��ك  تلحظ  مل  التي  رىل  ر  فتذكَّ بدقة، 

وقالت  �ساحكة،  الي�رشى  عينه  لت 
ّ
فقب اأخ��ربه��ا، 

ال�سيا�سي،  تقع عي  احل�سن".  ل 
َ
و

َ
ح هذا  اأهبل  يا  له 

عي الإيديولوجيا املدربة على التقاط التناق�سات 

وتن�سم رائحة اخليانة، على العيب ب�سهولة، ت�سرب ما 

ل وجودي" اإن جاز التعبري، من 
َ
و

َ
يحيل اإليه من "ح

ل  واجتاهي  العامل  روؤية  �رشاع بي طريقتي يف 

يلتقيان على �رشف وجٍه واحد، بينما احلب، واحلب 

الجتاهي  ب��ي  امل�ساحلة  يقيم  م��ن  ه��و  وح���ده، 

املتناق�سي، ليمنح ال�رشاع قبلة �سالم.

     باملقابل، فاإن "رفاق" يون�ش ي�سكلون القطيعة 

ن�سو�ش  من  اخلارجي  اأبطاله  رف��اق  مع  الأك��رب 

التخييل الكربى، هم "رفاق الواقع" ول �سيء غريه، 

يف خلخلٍة عنيفة لعالقة البطل مبحيطه: بطٌل مادته 

التخييل يتخبط بي رفاق مدادهم الواقع. ل وجود 

طويلة،  اأبو  احلناوي،  اإبراهيم  بل  هنا،  ل�"�سان�سو" 

يح�رش  الذين  ح�سيب،  وحيد،  خلف،  فيا�ش،  ح�سن 

ت�ساوؤل جوهري حولهم: "اأي واحد من هوؤلء م�ستعد 

حلمل ر�سالته؟"

     رفاق "م�سقط الراأ�ش"، يعك�سهم رفاق "التنظيم"، 

ها. 
ُ
من مروان لهاين لقائمة تطول واإن غامت اأ�سماء

اأو  اأدوارها  يف  خمت�رشًة  الأ�سماء  من  غابًة  يبدون 

كذوات  حقيقية  اأعماق  بال  لكن  ة 
َّ
الأولي وظائفها 

يون�ش  ا�ستبدله  ال��ذي  القطيع  اإن��ه  باحلياة.  توهم 

اأو  ككتلة  دائ��م��ًا،  يح�رش،  وال��ذي  اأ���رشت��ه،  بقطيع 

حتى  ك��اأف��راد.   ذوات��ه  يح�رش  مما  باأكر  جمموع 

ا�سمه،  مع  مفارقٍة  على  يبدو  الذي  ال�سقيق  "�سند"، 
بل  ال��رتاث،  عن  ذهنية  نقا�ساٍت  عند  دوره  ينتهي 

مرتاوحة  "عالقٍة  يف  منذرة  ك�سحابٍة  يلوح  اإن��ه 

الأكرب  الأخ  و�سلطة  التمرد  والتناف�ش،  احلب  بي 

يون�ش   ق 
ِّ
يطو اأ�سماء  الأخري، قطيع  التقليدية". ويف 

اأحاطت بالبطل  التي كلما  "جماميع" ال�سينما  مثل 

كلما غامت مالحمهم لتوؤكد على وجهه هو. 

ذ�كرٌة على �سرف �لوردة

      من غرفة فندق لبيوت متعاقبة، ل يكاد يون�ش، 

الذي  الطبيعي  الوجود  يرى  الأخرى"،  "املدينة  يف 

دال،  م�سهد  يف  حوائطها.  اإىل  الإيديولوجيا  اأزاحته 

التنظيم"  "اأمي  منزل  اأنه  بدا  ما  يف  يون�ش،  يرى 

للتمويه  جد 
ُ
و طبيعي  وجوٌد  وورود.  لأزهار  �سوراً 
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املكان.  �ساكني  طبيعة  ُت�ست�سف  ل  لكي  وح�سب، 

حتيل  التي  ال�سورة،  تفا�سيل  يف  يون�ش  �ستغرق 
ُ
ي

ال��ورود  يف  اخل��ب��رية  احلبيبة  ل�"رىل"،  م��ب��ا���رشًة 

والثقافة  للطبيعي،  يحيل  ال�سطناعي  والأزه��ار. 

�سعريٍة  اإذاب���ٍة  )يف  املقموعة،  بالفطرة  ت�ستدعي 

اإنها  واملبذولة(،  اجلاهزة  الِقيمية  للثنائيات  ذكية 

اأق��رب  ليكون  امل�سهد  بهذا  ترقى  فادحة  مفارقًة 

هذا  يف  املبثوثة  املقولت  ملجمل  �سعري  لتجريد 

ُت�ستح�رش  نف�سه،  امل�سهد  هذا  ومن  الروائي.  الن�ش 

احلدائق،  مكانها  التي  رىل  فوردة  "الوردة"،  اأدوار 

الق�سائد،  يف  تتفتح  التي  "يون�ش"  وردة  لي�ست 

عبارٍة  يف  يون�ش  ي�ستدعيها  التي  ال��وردة  وبينهما 

الوردة  "هنا  نف�سه"  مارك�ش"  "كارل  من  جمتزئة 

عنوانها.  على  الرواية  ح�سلت  ومنها  فلرنق�ش"، 

ثالثة تعريفات للوردة، وردة الوجود الطبيعي الغفل 

ووردة اخلطاب الفني اجلمالية والوردة "الوظيفية" 

كانت  واإن  اأي�سًا،  الرباجماتي.  ال�سيا�سي  للخطاب 

"يون�ش" هو  اأنف  الوردة ُتخت�رش يف عبريها، فاإن 

حا�سته امل�سحوذة، حتى اأن حياته كلها ُت�ستعاد عرب 

ر املرء مبا  الرائحة بالذات: "الروائح، ل�سبٍب ما، تذكَّ

يرغب ومبا ل يرغب. ل ن�ستطيع الختيار. حمظوظ 

يون�ش  اأن  يبدو  فقط.  يرغب  الروائح مبا  ره  ُتذكَّ من 

اإذ قّلما تف�سل الروائح يف تذكريه  حمظوظ يف هذا، 

ه ويرغب فيه، ومنها تلك الذكرى التي اأحّلت 
ّ
مبا ي�رش

وتداهمه  العام  الأمي  بيت  خارج  يقف  وهو  عليه 

ة قادمة من قلب ليلة حارة رطبة". 
َّ
روائح ع�سوي

عرب  التعبري،  جاز  اإن  حياته،  يون�ش  ي�ستن�سق       

هي،  الزوال،  �رشيعة  الرائحة،  املتطايرة.  روائحها 

لإعادة  الوحيد  ال�سبيل  اأي�سًا،  ال�سعرية  للمفارقة 

لت لأنقا�ش. "هنا الوردة" رواية 
ّ
ت�سييد حيوات حتو

ا�ستعادة وفق هذا املنطق "ال�سعري"،  فالرائحة هي 

الثبات ح�سب قراءة، ل بد يف حالة هذه الرواية اأن 

تكون �سعرية.

     رمبا لذلك تبدو حياة "يون�ش" ك�سخ�سيٍة روائية، 

ومن خلفها البنية الروائية الأ�سمل ل�"هنا الوردة"، 

من  املوؤلفة  املتاهية  اللعبة  لتلك  يكون  ما  اأق��رب 

جمموعة علب التي ما اإن ُتفتح اإحداها، حتى تظهر 

علبة  داخ��ل  علبة  وهكذا،  اأ�سغر،  علبة  جوفها  يف 

بحثًا عن معنى راقد ي�سغل اخلواء اأو مينحه معنى.

الأوىل،  للمرة  يح�رش،  اأم��ره،  ينك�سف  اأن  بعد       

"اجلد"، �ساحب اليد الأمهر، يف معار�سٍة �سعرية مع 
"احلفيد" )حاكم املحمية(، ال�سيد الثمي الذي يفلت 
يف  يعرف،  "ل  ا�سطياده:  حم��اولت  من  مرة  غري 

باله قط،  الذي مل يخطر على  املفاجئ،  النباأ  غمرة 

كيف وملاذا ح�رش جّده وهو يحمل يده اليمنى بيده 

الأعلى، كاأمنا  اإىل  راأ�سه قلياًل  الي�رشى... كان يرفع 

لريى �سيئًا ل يبدو لالآخرين، اهلل مثاًل الذي يرفع اإليه 

اأ�سابه  الذي  الفالج  من  �سكواه  اأو  ال�سامت  غ�سبه 

يف �سنينه الأخرية، و�رشب الع�سو الذي يتِّ�سل عربه 

اليمنى. مل  بالعامل، ويحقق وجوده من خالله: يده 

البلوى  اأ�سابت  يفكر من قبل يف حمنة جده. ملاذا 

يده اليمنى حتديداً؟ كاأن يف ذلك عقوبة مف�سلة له 

لي�ست  عينه،  لي�ست  الي�رشى،  يده  لي�ست  خ�سي�سًا. 

ل�سانه، لي�ست حا�سة �سمه. يده اليمنى التي خّط بها 

كال�سيكيات ذائعة ال�سيت يف احلامية، واجلوار، هي 

التي عطبها ال�سلل".

يغدو  كالهما  اليد،   
َ
عطب القدم   

ُ
عطب ي�ستدعي      

معطاًل يف حلظة، وكاأن الإخفاق واحٌد عندما يتعلق 

لطة ال�سم�ش 
ُ
 كانت اليد املرفوعة ب�س

ً
بال�سلطة، �سواء

لطة اخلفاء.
ُ

اأو القدم املت�سللة يف �س

العلب  اأ�سغر  الأ�سداء،  النهائية من علب  العلبة  يف 

الأ�سري،  يون�ش  �سوت  ال�سوت،  يرقد  واأ�سيقها، 

م��رة،  لأول  اإخ��راج��ه،  لكن  حمب�سه،  يف  متخبطًا 

للمفارقة، خروج يون�ش، نف�سه، من نف�سه،  ي�ساوي، 

"الأنا"، بال�سبط مثلما يحدث  "اآخر" من  اأو خروج 

الأخ��ري:  م�سهده  يف  ليون�ش  الغائمة  النهاية  يف 

 من ج�سد يون�ش له مالحمه وانف�سل 
ٌ

"خرج �سخ�ش
عنه. راآه، رغم العتمة، وهو يطلع منه، وين�سلخ عنه، 

بال اأمل". يون�ش يغادر يون�ش: كالهما حي، كالهما 

يون�ش  وك��اأن  عائد،  والثاين  مغادر  اأحدهما  ميت، 

"هنا الوردة"، كان يون�ش واحلوت معًا.
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وكان  الكتابة،  بعتبات  احلديث  الأدب��ي  النقد  اأهتم 

يميائية 
ّ
ال�س ال��درا���س��ات  قبل  م��ن  الأك���رب  الهتمام 

املعا�رشة، اإذ اهتمت بكل ما يحيط بالن�ش اأو ما ي�سمى 

واإه��داءات،  مقدمات،  عناويي،  من  املوازي  بالن�ش 

وهوام�ش، ولوحات الغالف...بعد اأن ُعرف اأنها مفاتيح 

من اأجل الولوج اإىل الن�ش، وفتح مغاليقه. فالعتبات 

اقتحام عامل  اإىل  والرغبة  الإثارة،  القارىء  تزرع يف 

الن�ش بروؤية م�سبقة على الأغلب.

الدرا�سات ل تكاد تخلو من احلديث  واأ�سبحت هذه 

يعد  ال��ذي  العنوان  وخا�سة  الّن�سية  العتبات  عن 

الناقد  عندها  يقف  التي  اأهمية  الأك���ر  العتبة 

لي�ستنتطقها، والقارىء ليتفح�سها قبل الدخول اإىل 

قلب الن�ش.

احلد  وه��ي  �سيميائية،  عالمات  العتبات  وتعترب 

الذي  اجل�رش  وتعد  وخارجه،  الن�ش  بي  الفا�سل 

الطريق  متهد  كونها  وال��ق��ارىء  الن�ش  بي  ي�سل 

للقارىء يف الك�سف عن مدلولت الن�ش وجماليته. 

ويحتل العنوان مكان ال�سدارة على غالف الرواية، 

وميثل اللقاء الأول بي الن�ش واملتلقي وهو من اأهم 

اإىل  الولوج  للقارئ  ميكن  خالل  من  لأنه  العتبات 

عامل الن�ش الروائي.

وتنبع اأهميته مما "يثريه من ت�ساوؤلت ل نلقي لها 

)1(
اإجابة اإّل مع نهاية العمل". 

مما  للقارئ  والت�سويق  الإث���ارة  ي�سبب  فالعنوان 

يدفعه للقراءة يف حماولة لالإجابة على الت�ساوؤلت 

التي ارت�سمت يف عقله، واإ�سقاطها على العنوان.

عنوان  يف  كثريا  فكر  املزروعي   الروائي  اإن  يبدو 

ن القارئ انطباعا اأوليا 
ّ
روايته، لأن من خالله يكو

ميكن  ل  دللية  بنية  فالعنوان  الروائي،  الن�ش  عن 

الروائي،  املنت  على  اإ�سقاطها  عرب  اإل  اإليها  الولوج 

فالعنوان جرى عليه الكثري من التغريات يف وقتنا 

احلا�رش فلم يعد عنوانا حرفيا ا�ستماليا بل عنوانا 

يهز  �سيميائي،  اإ�ساري  بعد  ذات  وهو  ويلمح  يرمز 

اأي�سا  وعيه  ول  القارئ  وعي  يف  الفكري  املخزون 

لي�رشع مبا�رشة بالتاأويل، فهو "ر�سالة لغوية تعرف 

بتلك الهوية وحتّدد م�سمونها وجتذب القارئ اإليها، 

وتغريه بقراءتها وهو الّظاهر الذي يدّل على باطن 

)2(
الن�ش وحمتواه". 

فالعنوان "ميّثل اأعلى اقت�ساد لغوي ممكن ليفر�ش 

ا 
ّ
اأق�سى فاعلية تلّقي ممكنة، مم

يدعو اإىل ا�ستثمار منجزات الّتاأويل يف الو�سول اإىل 

اخرتاق دللت العنوان الّتي �ستلقي

)3(
ب�ساللها على الّن�ش". 

ارتباطا  مرتبط  وهو  مثريا،  عنوانا  الروائي  اختار 

احلكائي  اخلطاب  اإن  بل  احلكائي،  باملنت  وثيقا 

يجيب عن �سبب الت�سمية ودللتها.

ثري خميلة 
ُ
واأ�س�ش العنوان لنزياح �سبابي حتى " ي

من  �ستى  مراتب  اأو  مذاهب،  يف  به  ويلقي  القارئ، 

وي�ستفز  التاأويل،  دوام��ة  يف  يدخله  بل  التاأويل، 

)4(
كفاءته القرائية من خالل كفاءة العنوان". 

العنوان  بي  نربط  اأن  الدرا�سة  بهذه  و�سنحاول 

هذه  حتكم  التي  اجلدلية  ملعرفة  الروائي،  والن�ش 

�أمني در�و�سة*

  * كاتب وناقد من األردن

للخّطاب �ملزروعي

الغرتاب واحلرية فـي »ذاكرة الكورفيدا«



للمتلقي،  لذيذة  برع�سة  يت�سبب  فالعنوان  الرتابط، 

العالئق  معرفة  على  ويعمل  للقراءة،  يندفع  جتعله 

التي ت�سل العنوان الرئي�سي بالن�ش، فال ميكن درا�سة 

درا�سة  ميكن  ل  كما  الن�ش،  عن  م�ستقال  العنوان 

جريار  وينقل  العنوان،  باأ�رشار  معرفة  دون  الن�ش 

 Furetiére " جينيت عن الروائي الروائي فرييتري

"اإّن  وه��ي:  العنوان،  وظيفة  على  تدلل  مقولة   "
)5( 

اد الكتاب احلقيقي".
ّ
العنوان اجلّذاب هو قو

اإن العنوان، "بو�سفه ملتب�سا، هو تلك العالمة التي 

الروائي  ال�سوؤال  يجد  هنا  من  الكتاب:  يفتتح  بها 

نف�سه مطروحا، واأفق انتظار القراءة معينا، واجلواب 

)6(
ماأمول. من العنوان". 

اإن القارىء يجهل ما يف داخل الن�ش، وهو بحاجة 

تكون  حيث  اليقي،  عدم  من  القليل  يبدد  لعنوان 

القراءة، "هذه الرغبة يف معرفة ما ي�سرتعي النتباه 

على الفور كحاجة للمعرفة واإمكانية لها )وبالتايل 

 
)7(

باهتمام(، مثارا". 

ويورد فان�سون يف كتابه وظائف العنوان، فله وظيفة 

حتديد الكتاب، كال�سم الذي يحدد �سخ�سا، ووظيفة 

و�سفية اإذ مينح القارىء اإ�سارات عن حمتوى الكتاب. 

اإىل  حتيل  والتي  للعنوان  الإيحائية  القيمة  وهناك 

الوظيفة  واأخ���ريا  الن�ش،  يت�سمنها  التي  املعاين 

اإغواء  للعنوان هو  الرئي�سية  الأدوار  فاأحد  الإغوائية، 

الإغواء  اأن معايري  ريب  ول  انتباهه،  و�سد  اجلمهور، 

حتتلف ح�سب الزمن اأو اجلمهور امل�ستهدف.

على  قائمة  توا�سلية  بنية  على  العنوان  ويوؤ�س�ش 

مرتكزات هي املوؤلف والقارئ

والن�ش والعنوان، الّذي عّده النقاد العن�رش املركزي  

يعلن،  العنوان  كان  ف��اإذا   . الّتوا�سلية  البنية  يف 

فال  اإمي��اءات��ه،  ويجلي  يف�رش  ال��روائ��ي  الن�ش  ف��اإن 

والعك�ش �سحيح.  الن�ش  العنوان دون  درا�سة  ميكن 

التي متيزه عن غريه،  الن�ش،  فالعنوان ميثل هوية 

اإبداعي  ع��امل  على  وخياله  املتلقي،  ذاك��رة  يفتح 

�سبع رغباته اجلمالية.
ُ
جديد، ي

علقة �لغلف و�لعنو�ن يف �لن�س �لرو�ئي

بورترية  لتكون  الغالف  �سورة  ال��روائ��ي  اختار 

غوغان،  بول  للفنان  مالرميه،  �ستيفان  لل�ساعر 

اأعلى  يظهر  اإذا  العنوان  ثيمة  من  قريبة  وال�سورة 

مالرميه  حياة  اأن  كما  الغراب،  ي�سبه  طائر  راأ�سه 

وهو  اأمه  توفت  حيث  بالهموم،  واملليئة  البائ�سة 

يظللها  حياته  فكانت  و�سقيقه،  وال��ده  ثم  �سغري 

الكتئاب، و�سعره الرمزي، ومالمح وجهه ال�سارمة 

والقلقة، وبوؤ�سه الظاهر جعلت البورتريه مالئما جدا 

للرواية، وجاء اللون الأ�سود كلخفية ليزيد �سبابية 

معتم  كبري  اأبي�ش  بخط  العنوان  وج��اء  امل�سهد، 

اأما ا�سم الروائي فجاء يف الأ�سفل باللون  بالأ�سود، 

الأبي�ش، وكاأنه يقول لي�ش اأنا هذا البائ�ش!

وهو  والكورفيدا  الذاكرة،  كلمتي  من  جاء  العنوان 

نوع من الأغربة، ومن جمع الكلمتي اأحدث "متاهيا 

الذي  والغراِب  �سخ�سيتيه  من  ٍة 
ّ
�سخ�سي بي  ا 

ّ
جلي

ل – يف ملمٍح لطيف من الكاتب- اإىل مو�سوِع 
ّ
حتو

ة املتاأّثرة 
ّ
نه قراءة بال�سخ�سي

ْ
�رشٍد يف ذاته، ويف َقر

)8(
به، العاملة ب�سفاته، املدركة خل�ساله وفعاله". 

الرئي�سية  ال�سخ�سية  ول��ع  على  ال��رواي��ة  وترتكز 

حياته منذ  على  وتاأثريه  الغراب،  بطائر  "مرزوق" 
ال�سغر.

ال�سخ�سيات  عن  اأهمية  يقل  ل  دورا  الغراب  ويلعب 

بعد  اأزمته  من  مرزوق  يخرج  الذي  فهو  الرئي�سية، 

للت�سوير  دورة  يف  ا�سرتاكه  فبعد  ال�سجن،  دخوله 

البحر  اإىل  باخلروج  للم�ساركي  ي�سمح  ال�سجن  يف 

ويحتفظ  غرابا،  اإل  يثريه  �سيئا  يجد  ول  للت�سوير، 

ب�سورته يف غرفته التع�سة حتى مماته.

يطغى الغرتاب على ال�سخ�سيات، والغرتاب ظاهرة 

ف�رشاعه  الأر���ش،  على  الإن�سان  وجود  مع  وجدت 

واخلوف  الفهم،  بعدم  اأ�سعره  الطبيعية  الظواهر  مع 

وحماولة النت�سار على اأفكاره امل�سو�سة، ومع ن�سوء 

�سببت  التي  وامل�ساكل  الأزمات  ظهرت  املجتمعات 

الغرتاب لالإن�سان، وقف الإن�سان بكل قوته وطاقته 

حينا  ينجح  كان  مواجهتها،  يف  والروحية  العقلية 

وينعزل  وي�ست�سلم،  يف�سل  اأخرى  واأحيانا  بالثورة، 

ويتكور على ذاته.

من  العربي  الإن�سان  يعاين  احل��ايل  ع�رشنا  ويف 

م�ساعر  ميلك  ال��روائ��ي  وك��ون  املتعدد،  الغ���رتاب 
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تاأثري  كان  احلياة،  يف  عميق  واإح�سا�ش  فيا�سة، 

الغرتاب عليه كبريا، وهذا انعك�ش على �سخ�سياته 

الغ��رتاب  من  يعاين  العربي  فالإن�سان  الروائية، 

بانعدام  �سعوره  اأولها  اأحد،  على  تخفى  ل  لأ�سباب 

على  قادر  غري  وجتعله  تكبله  القيود  واأن  احلرية، 

اأما  ويريد،  ي�ستهي  كما  وحياته  اإبداعه،  ممار�سة 

ال�سبب الآخر فهو بال �سك، روؤية الأوطان وقد نخرها 

ال�سو�ش، والتهمها العفن، وال�سعور الطاغي ب�سعوبة 

ال�ستبداد  الناجتة عن  اأمرا�سه  الوطن من  تخلي�ش 

من  والتاآمر  الجتماعي،  والقهر  والظلم  ال�سيا�سي، 

لنهب  العربية  الأر�ش  على  للبقاء  الأجنبية  الدول 

خرياتها.  

ويف عامل الروائي الذي انهزمت فيه القيم الروحية، 

يفتقر  ع��امل  يف  يعي�ش  اإن��ه  وج��د  امل��ادي��ة،  وطغت 

الراف�ش  موقف  فيه  يقف  والإن�سانية،  احلب  اإىل 

لالأو�ساع املزرية التي متر بها البالد. 

وت�سعر  وم�سو�سة،  م�سطربة  ال��رواي��ة  �سخ�سيات 

غريبا  ج��اء  ال��رواي��ة  بطل  ا�سم  اإن  حتى  بالغربة، 

)مرزوق بن غريب( واأبوه تغرب خم�ش �سنوات وعاد 

يحمل املر�ش واملرارة واخليبة حتى انفجر كبده.

للرواية  ن�سيجا  وت�سميته  "ب�سفاته  الغراب  ويقيم 

)9(
ا". 

ّ
جامعا دون اأن يكون ح�سوره ح�سورا فج

الن��ف�����س��ال  م��ن  ت��ع��اين  ال�سخ�سية  ن���رى  وه��ن��ا 

عبد  يحيى  الباحث  وي��ورد  واملكاين،  الجتماعي 

ا�ستخدامات  جمموعة  )الغ���رتاب(  كتابه  يف  اهلل 

:
)10(

للم�سطلح يف وقتنا احلايل، ومنها 

ال�سخ�سية  يف  نق�ش  يعني  الذي  الذهني  الت�سدح 

نق�ش  اأو  الوعي،  عدم  اإىل  ي�سري  اإذ  اكتمالها،  وعدم 

غري  الأ���س��خ��ا���ش  على  ويطلق  العقلية،  ال�سحة 

بدللة  امل�سطلح  ا�ستخدام  نرى  وهنا  الأ�سوياء، 

طبية.

وحيدا،  ال�سخ�ش  ينكفئ  حيث  الداخلي  والغ��رتاب 

اإىل  ي�سري  كما  بالربود،  بالآخرين  عالقته  ومتتاز 

ا�سطراب الذات وعدم قدرتها على القيام بواجباتها 

اجتاه نف�سها والآخرين.

اإىل داخل ذاته املت�سظية، وهو يحمل  هرب مرزوق 

م�سحونا  هرب  وواقعه،  وزمانه  نف�سه  على  النقمة 

بالغ�سب والقهر من واقع متخم باملرارة وال�سقاء.

"ل يعود ممتلكا لنا�سية  والإن�سان يف هذه احلالة 

ج��وه��ره وه��ك��ذا ف��اإن��ه ي��غ��رب ذات���ه ع��ن طبيعته 

 كما يرى 
)11(

اجلوهرية اأو ي�سبح مغرتبا عن ذاته". 

هيجل عالقة الإن�سان مبجتمعه. 

مثال،  املجتمعية  باحلواجز  ت�سدم  عندما  فالذات 

الغمو�ش  "اأ�سفي  اأو  الطبيعي،  وتتوقف عن منوها 

عليها اأو تعر�ست لالختناق، فهي ذات تعي�ش حالة 

)12(
اغرتاب ذاتي". 

يتناول الروائي يف روايته حياة مرزوق ال�سخ�سية 

وكالهما  عثمان،  و�سديقه  الرواية،  يف  املركزية 

يعاين من اأمرا�ش نف�سية، فعثمان ميلك اإذن م�سوهة، 

ودائما ما يالم�سها بيده عندما يكون قلقا، ويريد اأن 

ين�سى فكرة �سيئة داهمته. وي�سعره الت�سوه بالنق�ش 

والإحراج عند روؤية النا�ش لأنه يظن اإن اأول ما يروه 

منه هو هذا الت�سويه القبيح. كما اأنه ميلك ندبة بي 

جن�سي  بعجز  م�ساب  اأن��ه  لحقا  نكت�سف  فخذيه، 

ب�سبب ر�سا�سة اأثناء خدمته باجلي�ش.

 كان يجمع الديدان كل يوم من الب�ستان خلف منزله 

اأجل �سديقه مرزوق الذي يطعمها لطائر ي�سبه  من 

املحلية  الت�سمية  وهي  "ال�سا�سوه"  ا�سمه  الغراب. 

العمانية لطائر ال�سقراق الهندي.

يف  غارقتان  ح��ادت��ان  "عينان  فله  م���رزوق  اأم��ا 

وهو  الطائر  وروؤي��ة   ،  
)13(

غراب".  كعيني  ال�سواد، 
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وي�سف  والنت�ساء.  بالن�سوة  ت�سعره  الديدان  يلتهم 

الطائر و�سط الظالم باأنه ابن عم الغراب.

اإحدى  ويف  عائ�سة،  عاما   17 وعمره  مرزوق  اأحب 

املرات �ساعدها على حمل اآنية املاء فالم�ش �سدره 

نهديها، فهربت فزعة. وبقي يلتقي بها حتى تقدم 

بع�رشين  يكربه  ال��ذي  م��ربوك  بن  �سعيد  خلطبتها 

عاما، وتزوجته حتت �سغط اأهلها.

ب�سكوى  �سعيد  فتقدم  عر�سها،  ليلة  عائ�سة  هربت 

اأو  لزوجها  العودة  بي  ها 
ّ

خري التي  القلعة  لوايل 

ال�سجن فاختارت ال�سجن.

لذا ت�سلق �سور القلعة لعله يعر على مكان عائ�سة، 

ويخربها  القلعة  ل�سلطات  خمربا  يعمل  كان  �سعيد 

بالأ�سخا�ش الذين يقرتبون من ال�سور.

اأول  يخرج  الذي  الغراب  "كفرخ  كان  ت�سلقه  عندما 

مرة من ع�سه، ويريد اأن يجرب حريته يف الطريان، 

يتدرب لإنقاذ حريته وحلمه". )�ش 22( 

�رشبوه  بانتظاره  الع�سكر  وكان  ال�سور،  اأ�سفل  قفز 

مناقري  ت�سحقها  دودة  "كاأنني  بنادقهم  باأعقاب 

الغربان". )�ش 22 (

ب�سجن  عائ�سة  هدد  ال�سخمة،  الكر�ش  ذو  املحقق 

�سي�سبط  بعد  فيما  لزوجها.  ترجع  مل  اإذا  م��رزوق 

اأما  وي�سجن،  فا�سح،  و�سع  يف  وعائ�سة  م��رزوق 

عائ�سة فلم تعد تظهر بالرواية، ومل نعرف م�سريها، 

�سخ�سيتها  على  ي�ستغل  اأن  الروائي  باإمكان  وكان 

يف  تاأثريها  ليكون  نامية  �سخ�سية  ليجعلها  اأكر 

الأحداث اأكر.

اأح�سان  يف  وم��رزوق  زوجته  �سعيد  �ساهد  عندما 

وتذكر  وامل��ط��ع��ون.  كاملنت�رش  وجهه  ب��دا  بع�ش 

بيو�ش  ياأكل  ما  غالبا  الذي  الغراب  "فعل  مرزوق 

البوم  ي�ستطيع  ل  عندما  النهار  و�سح  يف  البوم 

الغراب  بيو�َش  البوم  ياأكل  بينما  بو�سوح،  الروؤية 

يف الليل". )�ش 27( 

يف بيته حيث يجد راحته، كان دائم العتناء بلوحة 

حوافها  امل��رتاك��م،  الغبار  م��ن  مي�سحها  ال��غ��راب، 

البي�ساء حتولت اإىل اللون الأ�سفر مع مرور الزمن، 

جزء من اللوحة ملت�سق بالزجاج، فكر اأن يقوم على 

"فكرة  تتلف  اأن  خاف  ولكنه  واإ�سالحها  تنظيفها 

منه  جزءاً  باأن  ي�سعر  وجتعله  توؤرقه  ال�سورة  تلف 

�سيتلف". )�ش 33( 

يحمل  وك��اأن��ه  ب��دا  حم��ّل��ق،  "غراب  ���س��ورة  ومتثل 

من  جزء  مبا�رشة.  ذيله  فوق  كانت  التي  ال�سحابة 

الريح  جراء  ال�سورة  يف  يظهر  الأحمر  الغراب  جلد 

التي فرقت ري�سه الأ�سود، كان نظر الغراب م�سوبًا 

وا�سح!"  هدف  اإىل  متجه  وكاأنه  متامًا،  الأمام  اإىل 

)�ش 13-14( 

وكان يف ال�سجن قد تعرف على �سيف بن علي الذي 

باأظافر،  ال�سجن  "دخل  منا�سل  وهو  كثريا،  �ساعده 

وخرج بدون اأظافر". )�ش 43( و"مل يتبق له �سوى 

اأظافر مبادئه يقاتل بها يف احلياة، هي ما جعلته 

يخد�ش جدار احلياة ب�سالبته". )�ش 43( 

"حتى  ال�سجن،  يف  ذاكرته  �رشيط  م��رزوق  وحفظ 

تن�سى".  ل  التي  الغراب،  كذاكرة  ذاكرته  اأ�سبحت 

)�ش 52( ول يتذكر اإل الوجوه التي ت�سببت باأذيته.

وهنا يظهر العنوان حتى باللفظ، ويف ال�سجن ينجح 

يف دورة الت�سوير، وي�سور غرابا على �ساطئ البحر، 

اأحد  ال�سورة فازت، واأخذها حماطة بربواز جميل، 

كنيته  وبقيت  الغراب.  يا  مربوك  له:  قال  ال�سجناء 

الغراب حتى بعد خروجه من ال�سجن.

و�سفاته  الغراب  حول  كثريا  وق��راأ  ال��ق��راءة،  ع�سق 

مع  بالقرابة  واأح�ش  الطيور،  عن  املختلف  و�سلوكه 

غراب الكورفيدا.

له  ال�سجن  �سابط  و�سمح  والدته،  توفت  ال�سجن  يف 

بح�سور اجلنازة ولكنه رف�ش، وعندما �ساأله عثمان 

عن ذلك قال:

"اإن فرخ الغراب تطرده اأمه من الع�ش، لأنها تفاجاأ 
بلونه، اأنا كذلك، فعلت بي اأمي عندما كنت �سغريا، 

ولكن بطريقة خمتلفة. مل اأ�ستطع اأن اأ�سع لها مكانا 

يف قلبي". )�ش 59( 

الفرا�ش،  األزمته  احلمى  يعاين  وعثمان  اأيام  ثالثة 

الغرفة  يف  م��رزوق  �سوت  على  فرا�سه  من  نه�ش 

التعي�سة وهو يعارك اأنا�سا، دخل عليه، فوجده ميزق 

الفرا�ش بال�سكي.

عندما هداأ اأخربه بالق�سة املحزنة."اأنا ل�ست مرزوق 
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اأبواه لأن  اأنا فرخ الغراب الذي تركه  بن غريب، بل 

ري�سه خمتلف، فراح يتغذى بح�رشة الربغ�ش، مل اأكن 

اأتغذى بالربغ�ش متامًا، بل كنت طوال حياتي اأتغذى 

بالذل الذي مل يرتكني، تغذيت بذنب مل اأقرتفه ومل 

اأرف�ش  وتركني  مات  معه،  لياأخذين  وال��دي  يرجع 

وحيداً يف هذه احلياة. اأتعرف عندما يغت�سب غراب 

املغت�سب  لتلزم  الغربان  جتتمع  اآخ��ر  غ��راب  ع�ش 

ببناء ع�ش اآخر ملن اأغت�سب ع�سه". )�ش 74-75( 

وجعلته  حياته،  وجه  غريت  التي  احلادثة  كانت 

اأمه يف  الب�رش، روؤية  كالغراب، ي�سعر بالنبذ وق�سوة 

اأح�سان غرمية �سعيد بن مربوك، ومل ي�ستطع جتاوز 

الأمر طوال حياته. 

متّكنت احلمى من عثمان، وحاول اأن ي�سع مرزوق 

على �رشيره، كان ج�سده ينتف�ش، و�سفتاه ترجتف، 

احلزن  من  يتلوى  �سديقه  تاركا  ال���روح،  وي�سلم 

واحلمى يف طريقه اإىل املوت هو الآخر.

الرواية  يف  ظهرت  التي  املهمة  ال�سخ�سيات  من 

الروائي  اأن  واحلقيقة  علي(،  بن  )�سيف  �سخ�سية 

وكان  م��رزوق،  خميلة  يف  وطيف  كذكرى  اأظهرها 

على  وتوؤثر  وتنمو،  تكرب  اأن  ال�سخ�سية  لهذا  ميكن 

حتدث  اأن  املمكن  من  كان  بل  الرواية،  �سخ�سيات 

�سخ�سياتها  قدر  وتغري  الرواية،  اأح��داث  يف  ث��ورة 

البائ�ش.

اختار الراوي اأن يكون اأكرب من ال�سخ�سية احلكائية،  

يف  ي��دور  وما  ال�سخ�سية،  تعرفه  ما  يعرف  فظهر 

يف  تركن  التي  �سخو�سه  رغبات  يعلم  بل  خلدها، 

الالوعي.

وقّدم الروائي �سخ�سياته بطريقة مبا�رشة من خالل 

الت�سمية، واإبراز �سفاتها اجل�سدية والنف�سية، واختار 

من  "اإذ  غريب(  بن  )مرزوق  املهمة  دللته  له  ا�سما 

الروائية  دللته  مع  عالقة  ال�سم  يقيم  اأن  املمكن 

اأو  ال�سوتي  تركيبه  اأو  املعجمي  معناه  خالل  من 

اأي�سًا  لال�سم  وميكن  التاريخي،  ر�سيده  خالل  من 

النف�سية  ال�سخ�سية  �سفات  من  بجزء  يوحي  اأن 

 
)14(

واجل�سدية". 

كما جلاأ الكاتب اإىل و�سف حالة ال�سخ�سية النف�سي 

من خالل تقنية احلوار، وعنا�رش الق�ش الأخرى.

قليل  ا�ستخدام  مع  وف�سحى،  ب�سيطة  لغته  وكانت 

ال��رواي��ة  منحت  ال��ت��ي  العامية  الأل��ف��اظ  لبع�ش 

واقعيتها.
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يف  يقع  ال��ع��رب،  اأ�سقاع  من  �سقع  ح�رشموت 

الكربى  ، ميتد يف حدوده  العربية  جنوب اجلزيرة 

من اأطراف عمان �رشقًا اإىل عدن غربًا ، ومن بحر 

قامت   ،
)1(

�سماًل  اخلايل  الربع  اإىل  جنوبًا  العرب 

فيه قدميًا واحدة من اأهم ممالك العرب اجلنوبيي 

 
)2(

�سبوة  وعا�سمتها  ح�رشموت  مبملكة  �سميت 

احل�سارمة  دخل  حممد  الر�سول  دعوة  وبظهور   .

البالد  هذه  على  تعاقب  وقد   ، الإ�سالم  يف  طوعًا 

عندما  اأمية  بني  عهد  اآخر  حتى  والعمال  ال��ولة 

احلق  طالب  بقيادة  الإبا�سية  الثورة  فيها  قامت 

الكندي والذي متكن وبدعم من  عبداهلل بن يحيى 

اأول  اإقامة  من  وعمان  الب�رشة  يف  الإبا�سيي 

اإمامة اإبا�سية يف بالد الإ�سالم  مل يقت�رش نفوذها 

على ح�رشموت فح�سب بل �سملت كل اليمن وعمان 

 .
)3(

وكذلك احلجاز

الثورة  على  الق�ساء  من  الأمويي  متكن  وبرغم 

اإىل  والو�سول  الكندي  اإمامها  وقتل  الإبا�سية 

الفكر  اإن  اإل  الإبا�سيي  دار  عقر  ح�رشموت 

احل�سارمة  عند  �سائداً  ظل  الإبا�سي  واملذهب 

الدعوة  مركز  انتقال  بعد  خا�سة  عديدة  قرونا 

اإ�سناد  قاعدة  مثلت  والتي  عمان  اإىل  الإبا�سية 

لالإبا�سيي  فكري  اإ�سعاع  ومركز  ومعنوي  مادي 

وت��ب��ادل  خا�سة،  العربية  اجل��زي��رة  ج��ن��وب  يف 

املرا�سالت  وعمان  ح�رشموت  يف  الإبا�سيون 

. 
َ

ري
ِّ
والكتابات والتي عرفت بال�س

ثم  مفتوحة  وياء  امل�سدَّدة   ال�سي  )بك�رش    
ْ َ
ري

ِّ
وال�س

ا�سم م�ستق من  � هو  ة 
َ
� ومفردها �ِسري راء �ساكنة( 

�ة 
َّ
�ن�

ُّ
ُة تعني : ال�س

َ
ري

ِّ
 ، وال�س

َ
 ( مبعنى َذَهب

َ َ
ري

َ
الفعل ) �س

ر�سائل   : وا�سطالحًا هي   ،
)4(

والهيئة  ، والطريقة   ،

وجهة  عن  تعرب  �سيا�سي  طابع  ذات  معظمها  يف 

نظر كاتبها حول م�ساألة اأو جمموعة م�سائل عقدية 

وفقهية مثارة من الواقع ال�سيا�سي اأو الجتماعي 

.
)5(

اأو الديني املحيط بالكاتب اأو �سابق عليه

يف  وردت  التي  ال�سرية  ال�سري  تلك  اأب��رز  من  لعل 

حممد  العماين  وال�سيخ  للفقيه  ال�رشع  بيان  كتاب 

العماين  الإمام  ، وقد بعثها   
)6(

الكندي اإبراهيم  بن 

) 273ه�   � 237ه�  اخلرو�سي)  مالك  بن  ال�سلت 

 
)8(

�سليمان بن  اأحمد  احل�رشمي  الإم��ام  اإىل   ،  )7(

 ( حمبوب  بن  حممد  العماين  الفقيه  وكاتبها   ،

ال�سرية  ، ون�ستدُل من �سخو�ش هذه 
 )9(

) ت260ه� 

ويف   ، الهجري  الثالث  ال��ق��رن  يف  ُك�ِتبت  اأن��ه��ا 

م�سدراً  تعد  وهي   ، القرن  ذلك  منت�سف  تقديرنا 

تلك  يف  ح�رشموت  اإبا�سية  عن  مهمًا  تاريخيًا 

خمتلفة  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سلط  لأنها   ، الفرتة 

�سهدتها ح�رشموت اآنذاك ، لعل منها بداية ظهور 

الت�سوف .      

والت�سوف مفهوم م�ستق من ال�سوف على الراجح 

ل  القول  وهذا   ،
)10(

اللغة يف  والأ�سلم  الأق��وال  من 

عبد �لكرمي حمرو�س ميز�ن*

  * كاتب وباحث من اليمن

قر�ءة فـي �ل�سري �لُعمانية

 الت�سوف يف ح�سرموت



بع�ش  جند  بل  فح�سب،  الت�سوف  منتقدو  يتبناه 

 ،
)11(

بذلك يقولون  وم�سايخه  الت�سوف  فقهاء 

يقدِّ�ش  كان  ال�سوفية  بع�ش  اأن  هذا  من  والأك��ر 

بع�ش  و�سعوا  ذل��ك  ويف   ،
)12(

ويعظمه ال�سوف 

 .
)13(

ال�سالم  الر�سول عليه  اإىل  الأحاديث ون�سبوها 

ل، يقال ملن لب�ش  ويف اللغة اأن الت�سوف من التفعُّ

 ،
)14(

�ش
َّ
تقم القمي�ش  لب�ش  ومن  ف، 

َّ
ت�سو ال�سوف 

لهذا  اأخرى  تخريجات  لهم  ال�سوفية  بع�ش  اأن  اإل 

لأن  ال�سوف  اإىل  الن�سبة  يقبلون  فال  ال�ستقاق، 

للت�سوف  اإن  كما   .
)15(

بلب�سه يخت�سوا  مل  القوم 

تعريفات ا�سطالحية كثرية جمعها بع�سهم باأكر 

عند  ت�سل  وقد   ،
)16(

تعريفًا و�سبعي  ثمانية  من 

، ولعل اأجمعها وما منيل 
)17(

اآخرين اإىل األفي تعريف

العبادة  على  العكوف  "هو  خلدون:  ابن  قول  اإليه 

والنقطاع هلل تعاىل والإعرا�ش عن زخرف الدنيا 

م�ن  اجلمهور  عليه  يقبل  فيما  والزهد  وزينتها، 

اخللوة  يف  اخللق  عن  والنفراد  وجاه،  ومال  لذة 

.
للعبادة " )18(

الت�سوف يف ح�رشموت فيكاد يجمع كل  اأما عن 

من كتب عنه اأن القرن ال�سابع الهجري هي الفرتة 

البالد،  هذه  يف  وانت�رش  الت�سوف  فيها  ظهر  التي 

وذهب اأكر من كتب يف ذلك اإىل ارتباط الت�سوف 

وانت�ساره يف ح�رشموت بال�سيخ الفقيه املقدَّم اأبي 

عبداهلل حممد بن علي بن حممد العلوي ) ت653ه� 

اإل به، وكان ت�سوفه على  (، فالت�سوف مل ينت�رش 

مدين  اأبي  اإىل  ن�سبة  املغربية  ال�سعيبية  الطريقة 

الت�سوف  خرقة  اأخذ  والأخري   ،
)19(

املغربي �سعيب 

الطريقة  موؤ�س�ش  اجليالين  عبدالقادر  ال�سيخ  عن 

. 
)20(

ُه يف الديار املقد�سة
َ
اجليالنية عندما َل�ِق�ي

والكيفية  ح�رشموت  اإىل  الت�سوف  و�سول  وعن   

للت�سوف  رائ��داً  املقدم  الفقيه  اأ�سبح  بها  التي 

خا�سة   � الكتابات  بع�ش  يف  جند  ح�رشموت  يف 

مدين  اأبا  ال�سيخ  اأن  مفادها  رواية   � منها  الدينية 

اأر�سل ر�سوله وتلميذه عبدالرحمن املقعد  املغربي 

الت�سوف،  خرقة  ومعه  ح�رشموت  اإىل  احل�رشمي 

يبلغ  اأن  قبل  مكة  يف  ت��ويف  احل�����رشم��ي  لكن 

اأبومدين بذلك، فاأوكل  اأخربه �سيخه  مق�سده، وقد 

ال�سالح  ال�سيخ عبداهلل  اإىل  قبل وفاته تلك املهمة 

 اإىل ترمي فاألب�ش الفقيه املقدَّم 
َ
�ِدم

َ
املغربي الذي ق�

بلدتها  ويف  دوعن  اإىل  �سار  ثم  الت�سوف،  خرقة 

 ( العمودي  التقى بال�سيخ �سعيد بن عي�سى  قيدون 

اإىل  �سار  ثم  الت�سوف،  خرقة  واألب�سه   ) ت671ه� 

ميفعة ويف طريقه التقى يف بلدة عورة � وهي من 

خرقة  واألب�سه   ،
)21(

باعمر بال�سيخ   � دوعن  بلدات 

ثم  مدين،  اأبي  ال�سيخ  عن  ل  نف�سه  عن  الت�سوف 

عبداهلل  بال�سيخ  ات�سل  وهناك  ميفعة  اإىل  توجه 

باحمران واألب�سه خرقة الت�سوف عن نف�سه اأي�سًا، 

وملا مات ال�سيخ املغربي اآلت م�سيخة الطريقة اإىل 

. 
)22(

الفقيه املقدم

وحتمل  الت�ساوؤلت  من  كثرياً  تثري  الرواية  وهذه   

اإذ  مغمورون،  �سخو�سها  فاأكر  الغمو�ش،  بع�ش 

اإن العلوي مل يكن �سوى تلميذ عند �سيخه بامروان 

له  من  علوي  بني  من  اأ�رشته  ويف   ،) ت624ه�   (

ير�سل  اأن  الأَوىل  فكان  وت��اأث��ري،  وحكمة  �سهرة 

�ًا يرعى الأغنام، 
َّ
اأبومدين لهم، والعمودي كان اأمي

كتب  يف  ول  ع�رشه  يف  ذكر  له  فلي�ش  باعمر  اأما 

. 
)23(

الرتاجم

ظهور  اأن  مفادها  بفر�سية  درا���س��ة  خرجت  ل��ذا 

بالو�سع  ارتبط  اآن��ذاك  ح�رشموت  يف  الت�سوف 

ال�سيا�سي الذي تعي�سه اليمن عامة، اإذ حينها كان 

الدولة الر�سولية قائمًة با�سطًة نفوذها على مناطق 

وا�سعة، وقد متكن ملكها املن�سور عمر بن علي بن 

رجال  مع  عالقات  خلق  من   ) ت647ه�   ( ر�سول 

ال�سعبي  نفوذه  لب�سط  كو�سيلة  واأعالمه  الت�سوف 

قبل ال�سيا�سي، فلعل املبعوثي � املقعد احل�رشمي 

املن�سور،  امللك  ر�سول  هما   � املغربي  وال�سالح 

ه الدولة الر�سولية 
ُّ

ا راأى توج واأن الفقيه املقدم ملَّ

نحو الت�سوف، واأن الأ�سلم له وملجتمعه املتناحر 

يف  الفر�سية  هذه  يعزز  وما  فت�سوف،  الت�سوف 

نظر �ساحبها هو غياب اأثر الت�سوف املغربي يف 
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يجد  مل  ال��راأي  هذا  لكن   ،
)24(

احل�رشمي الت�سوف 

قبوًل عند اآخرين لأنه يخالف واقع ح�رشموت يف 

ذلك الزمن، فالدولة الر�سولية مل تتمكن من توفري 

  .  
)25(

الأمن يف فرتة وجودها يف ح�رشموت

يف  الت�س�وف  ظهور  عن  ذكرنا  ما  على  وع��الوة 

جديدٍة  ودرا�ساٍت  اأبحاثًا  هناك  ف�اإن  ح�رشموت، 

الفقيه  اأن يكون  ت�ستبعد  الن�رش  اإىل  اأخذت طريقها 

الت�سوف  رائد  هو  العلوي  علي  بن  حممد  املقدم 

اإىل  الريادة  وتلك  الدور  ذلك  واأ�سندت  احل�رشمي، 

�سيخًا  يعد  بل  �سنًا،  ويكربه  له  معا�رش  اآخر  �سيخ 

للفقيه املقدم، ه�و ال�سيخ تاج العارفي �سعد الدين 

 ،
)26(

607ه� �سنة  ال�سحر  يف  املتوفى  الظفاري، 

الر�سائل   � والعلوي  الظفاري   � الثنان  تبادل  وقد 

من  �سيئًا  حملت  مرا�سالت  وهي   ،
)27(

واملكاتبات

التناق�ش الأمر الذي اأثار �سكوكًا يف �سحتها عند 

. 
)28(

اأحد الباحثي

وبالعودة اإىل �سرية ال�سيخ حممد بن حمبوب جندها 

تقدم معلومة يف غاية الأهمية عن الطالئع الأوىل 

وكان  ح�رشموت،  اإىل  الت�سوف  راية  حاملي  من 

الأوىل  البدايات  مع  تزامن  مبكر  وق��ت  يف  ذل��ك 

لنت�سار الت�سوف يف بالد الإ�سالم ، وننقل ما جاء 

يف هذه ال�سرية قول كاتبها خماطبًا الإمام اأحمد 

بن �سليمان احل�رشمي: " وقد بلغنا اأنه قد حدث يف 

بالدكم اأقوام يتعبدون بلبا�ش ال�سوف يف ال�سيف، 

 ،
ون يف قتال اأهل البغي بال�سيف ........ " )29( وي�سكُّ

د بلبا�ش ال�سوف 
ُّ
ومن هوؤلء الذين ا�ستهروا بالتعب

غري ال�سوفية، كما ا�ستهروا بالنعزال يف اخللوات 

فرقهم  بع�ش  وتثبيط  العبادات  على  والعكوف 

، ناهيك عن 
)30(

ار اأتباعها عن اجلهاد ومقاتلة الكفَّ

يهم 
ِّ
اخلروج على احلكام اجلبابرة ومقاتلة من ي�سم

الإبا�سية اأهل البغي واجلو . 

 " ق��ائاًل:    ثم يحذِّر حممد بن حمبوب من هوؤلء 

من  فاإن  علم،  بال  يتعبدون  الذين  ه��وؤلء  فاحذر 

فهو  قتالهم  يف  و�سكَّ  البغي  اأهل  قتال  عن  نهاك 

ثم   ،
)31(  " راأي��ه  اتبع  من  وعلى  نف�سه  على  فتنٌة 

اأحمد  الإمام  واأمر  املتعبدين،  بال�سعفاء  و�سفهم 

بطانته  م��ن  يجعلهم  ول  عنه،  ه���وؤلء  بعد 
ُ
ي اأن 

وخا�سته، ول ي�ساورهم يف راأي ول ياأخذ براأيهم 

.
)32(

اإن هم اأ�ساروا عليه 

البدايات  تكون  اأن  �ح 
ِّ
ُن�رج ي 

ِّ
الن�س هذين  ومن   

الت�سوف يف ح�رشموت  احلقيقة واملبكرة لظهور 

هذه  تاريخ  وح�سب  تقديرنا  يف   � تاريخها  يعود 

�  اإىل منت�سف القرن الثالث الهجري. كما  ال�سرية 

اإنها تعطي تاأكيدا على ا�ستقاق ا�سم الت�سوف من 

ال�سوف. واإذا �سلمنا مبا طرحه اأحد الباحثي حول 

ظهور الت�سوف يف ح�رشموت يف القرن اخلام�ش 

عبدالعزيز  اآنذاك  اأعالمه  من  كان  والذي  الهجري 

، ميكننا القول اإن ذلك الن�ساط ال�سويف 
)33(

اليعمري

ظهرت  ال��ذي  ال�سويف  للفكر  ام��ت��داداً  اإل  يكن  مل 

بواكريه الأوىل يف منت�سف القرن الثالث الهجري، 

اخلام�ش  ال��ق��رن  يف  وزخ��م��ًا  ن�ساطًا  زاد  ولعله 

الهجري.

دون  حائاًل  امل�سادر  غياب  يقف  اأخ��رى  وم��رًة    

اإىل  الت�سوف  حملة  من  الطالئع  هذه  م�سار  تتبع 

انتماءاتهم  معرفة  �ا  عنَّ يغيب  كما  ح�رشموت، 

اأم  ح�سارمة  كانوا  اإذا  وما  والع�سائرية  القبلية 

ل  ال��ذي  ال�سيء  اأن  اإل  البالد،  هذه  على  وافدين 

جدال حوله هو اأن ظهور الت�سوف يف ح�رشموت 

�سبق عهد  قد  اأنه  يعني  الهجري  الثالث  القرن  يف 

ال�سيخ  العلوي وعهد  الفقيه املقدم حممد بن علي 

�سعد الظفاري مبئات ال�سني، بل و�سبق عهد الإمام 

ح�رشموت  اإىل  ق�ِدم   � عي�سى  بن  اأحمد  املهاجر 

يرى  ال��ذي   ،� 540ه�  �س��نه  وقيل  318ه�،  �سنة 

الت�سوف  اأفكار  تعرف  مل  ح�رشموت  اأن  البع�ش 

، وكذلك هو �سابقًا ل� ) عبيداهلل ( ابن الإمام 
)34(

قبله

بالد  عرفته  �سويف  ب��اأول  َف  و�سِ الذي  املهاجر، 

جديدة  م�سادر  عن  الك�سف  ورمبا   .
)35(

ح�رشموت

اأكر  تاريخية  معرفة  اإىل  يقود  الأي��ام  ق��ادم  يف 

على  اأقدامنا  و�سعنا  اأن  هنا  ويكفينا  و�سوحًا، 

البدايات الأوىل لظهور الت�سوف يف ح�رشموت.
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يف اأن�ساف البطون تدخلوا يف ملكوت ال�سماوات " انظر اأي�سًا الغزايل اأبو 

حامد حممد بن حممد ) ت505ه� (: اإحياء علوم الدين، دار املعرفة، لبنان 

) د . ت (، ج3 �ش80، ج4 �ش242 وغريها ؛ ال�سهروردي: عوارف، ج2 

�ش390، 391 .  

اأحمد بن عبداهلل ) ت430ه� (: حلية الأولياء  اأبو نعيم  14 ( الأ�سبهاين، 
؛  �ش17  ج1  1405ه�،  لبنان  العربي،  الكتاب  دار  الأ�سفياء،  وطبقات 

الق�سريي، عبد الكرمي بن هوازن ) ت465ه� (: الر�سالة الق�سريية، مطابع 

موؤ�س�سة دار ال�سعب، م�رش 1989ه�، �ش464 .

بكر حممد بن اإ�سحق ) ت380ه� (: التعرف ملذهب  اأبو  الكالباذي،   )  15

وق، 
ُّ
زر  ،  20 1993م، �ش18،  لبنان  العلمية،  الكتب  دار  الت�سوف،  اأهل 

اأحمد بن اأحم�د الربن�سي ) ت899ه� (: قواعد الت�سوف، دار الكتب العلمية، 

لبنان 2005م، �ش24 .

التاأليف  الإ�سالمي وتاريخه، جلنة  الت�سوف  ( نيكل�سون، رينولد: يف   16
والرتجمة والن�رش، م�رش 1974م، �ش28 .

وق: قواعد الت�سوف، �ش21 . 
ُّ
17 ( زر

. 18 ( املقدمة، ج2 �ش225 
،�ش62  2010م  ح�رشموت  دار  وال��ف��رق،  املذاهب  عبدالنور:   )  19
اأ�سبيلية  يف  الأندل�سي،عا�ش  احل�سن  بن  �سعيب  هو  اأبومدين  وال�سيخ   .

الذهبي،   . 593ه�  �سنة  تويف  باملغرب،  تلم�سان  يف  ا�ستقر  ثم  بالأندل�ش 

حممد بن اأحمد ) ت748ه� (: �سري اأعالم النبالء، موؤ�س�سة الر�سالة، لبنان 

1985م، ج21 �ش219 .
20 ( التليدي، عبداهلل بن عبدالقادر: املطرب مب�ساهري املغرب، دار الأمان،  
اململكة املغربية 2003م، �ش66 . وخرقة الت�سوف هي ما يلب�سه ال�سيخ 

اإذنه باأنه اأ�سبح من العارفي باهلل، واخلرقة خرقتان،  للمريد كناية عن 

اأما الثاين فتاأتي  اإرادة وخرقة تربك، ومق�سود ال�سوفية هو الأول  خرقة 

تبعًا لها. ال�سهروردي: عوارف، ج1 �ش108، 112، 113 .

يكتب باعمرو . �سعيد اخلطيب: عرائ�ش الوجود  الكتابات  بع�ش  يف   )  21
ومراآة ال�سهود يف بع�ش مناقب القطب �سعيد بن عي�سى العمودي . طبعة 

حجرية، الهند، ) د . ت ( ، �ش20 .

ذكر  يف  ال�سفاف  اجلوهر   :) 855ه�  ت   ( اخلطيب  الرحمن  عبد   )  22
�سامل  ن�سخ  اأجزاء،  ثالثة  من  خمطوط  الأ�رشاف.  ال�سادة  ومناقب  ف�سائل 

بن علي اخلطيب، مكة املكرمة، 1410ه� . ج1 �ش81 ، اجلفري، �سيخ بن 

الغيبية،  الوهبية  الك�سبية والأ�رشار  الرباهي  (: كنز  1222ه�  ) ت  حممد 

طبعة الهند، ) د . ت (، �ش293 .

23 ( �سعيد اخلطيب: عرائ�ش الوجود، �ش19 ، عبدالنور: املذاهب والفرق، 
�ش65 .

العلمية، وزارة الثقافة، اليمن 2010م، �ش378،  ( عبدالنور: احلياة   24
.  379

، ر�سالة ماج�ستري، جامعة ح�رشموت  القدمي  ال�سيخ  باعباد:  فائز   )  25
  . 2012م، �ش121 

26 ( ع�سبان، اأكرم مبارك، �سياحة يف الت�سوف احل�رشمي، دار ال�سفوة، 
م�رش 2006م، �ش27، 29 .

27 ( اخلطيب: اجل�وهر ال�سفاف، ج1 �ش78 ، باح�سن، عبداهلل بن حممد 
ال�سحر  تاريخ  امل�سكية يف  النفحات  (: خمطوط  ) ت1347ه�  الليل  جمل 

ج2  وتراجم،  تاريخ   ،)  2201  ( رقم  ترمي،  الأحقاف،  مكتبة  املحمية، 

�ش131 .

28 ( فائز باعباد: ال�سيخ القدمي، �ش112 . 
29 ( الكندي: بيان ال�رشع، ج69 �ش10 .

الأمة على  اإجماع  انعقد   " التيجانية:  ال�سوفية  �سيوخ  اأحد  يقول   )  30
ها اإىل اهلل تعاىل، اأكرب  وجوب جهاد النف�ش، والهجرة عن ماألوفاتها وردَّ

من جهاد الكفار بال ريب " . الفوتي، عمر بن �سعيد ) ت1280ه� (: رماح 

حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، املطبعة املحمدية، طبعة حجرية، 

م�رش 1318ه�، ج2 �ش212 . 

31 ( الكندي: بيان ال�رشع، ج69 �ش12 .
32 ( نف�سه :  ج69 �ش12 

33 ( عبداهلل حداد: البتهالت واملدائح يف ح�رشموت، اأبحاث ملتقى ترمي 
الثقايف، ح�رشموت 2012م، �ش488 .

وت�سوفه  حياته  ال�سيباين  باخمرمة  عمر  عقيل:  بن  عبدالرحمن   )  34
و�سعره، دار الفكر، �سوريا 2002م، �ش37 . وال�سيد املهاجر هو الإمام 

اإىل احل�سي  ن�سبه  يرتفع  العري�سي،  اأحمد بن عي�سى بن حممد بن علي 

يف  الأ���رشاف  لل�سادة  الأول  اجلد  هو  واملهاجر  طالب،  اأبي  بن  علي  بن 

ح�رشموت . ال�ساطري: اأدوار، ج1 �ش156 .

 35( ال�ساطري: اأدوار، ج1 �ش163 .
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الإ�رشائيلية  اليهودية  للكاتبة  �سدرت رواية »غبار« 

من  مرتجمة  داي���ان  مو�سية  ابنة  داي���ان(  )يائيل 

ال�سورية  الثقافة  وزارة  عن  العربية  اإىل  العربية 

لغزو  الرواية  هذه  دفع  وما  الثمانينات.  اأوائ��ل  يف 

من  فرن�سي   ( طبيب  من  خرباً  �سمعت  اأنني  ذاكرتي 

اأ�سل جزائري ( يعمل يف اأحد م�ست�سفيات باري�ش اأن 

اإ�رشائيل  اإىل  العودة  قرر  الإ�رشائيليي  الأطباء  اأحد 

بعد و�سوله اإىل �سن التقاعد واأقام حفاًل �سخمًا يف 

اأحد الفنادق لي�ش لوداع اأ�سدقائه فح�سب بل ليجمع 

تربعات للم�سفى الذي ينوي بناءه يف تل اأبيب . وقد 

بلغ حجم التربعات التي جمعها مبلغًا ل ميكن تخيله 

وهو مليون يورو . ول�ست ب�سدد اأن اأبحث عن هوية 

العظيمة  الرواية  ذهني  يف  انبثقت  لكن   . املتربعي 

دولة  اإن�ساء  يف  هامًا  دوراً  لعب  الذي  ال�سفاح  لبنه 

اإ�رشائيل وهو مو�سية دايان . 

ال�سفاح  ابنة  عن  �سادرة  اأنها  غبار  رواي��ة  وروع��ة 

التي اعرت�ست ب�سدة وقاطعت والدها وكتبت جهاراً 

علم  اإىل  وامل�ستندة  بدقة  املدرو�سة  الأكاذيب  عن 

النف�ش، وكيف كان موؤ�س�سو دولة اإ�رشائيل ي�ستقدمون 

املواطني اليهود من كل دول العامل وي�سورون لهم 

اأن ) فل�سطي ( هي دولة اليهود وهي حقهم وعليهم 

نعيمًا  حياتهم  و�ستكون  وتاأ�سي�سها  اإليها  العودة 

و�سعادة واأمانًا ورغداً يف العي�ش . يائيل دايان وقعت 

�سحية تلك الدعايات امُل�سللة خا�سة اأن والدها اأحد 

اليهود من  وبداأ  الأفكار،  تلك  ترويج  امل�ساهمي يف 

خُمتلف اجلن�سيات يتدفقون اإىل فل�سطي امُلغت�سبة، 

الإ�رشائيليون  امل�سوؤولون  كان  كيف  الكاتبة  وبينت 

القادمي  الفقراء  اليهود  بي  فظيع  حد  اإىل  مييزون 

القادمي  الأغنياء  اليهود  وبي  ال�رشقية  الدول  من 

الفقراء  من الغرب، وكيف كان يو�سع الإ�رشائيليون 

اأ�سبه مبخيمات وا�سعة ويحاول طاقم  يف مع�سكرات 

اأفكار  زرع  الإ�رشائيليي  وامل�سوؤولي  امل�رشفي  من 

بحياة  احلاملي  الوافدين  ه��وؤلء  عقول  يف  معينة 

لدولة  انتمائهم  زرع  الأف��ك��ار  تلك  واأه��م  كاجلنة، 

داي��ان  يائيل  وو�سفت  الت�سكل.  حديثة  اإ�رشائيل 

)وال�سابات(  ال�سبان  برباعة مذهلة كيف كان هوؤلء 

وت�ستت  وال�سياع  الكاآبة  اأ�سكال  كل  من  يعانون 

)بعدم  اأحا�سي�سهم  حقيقة  بي  والف�سام  الأف��ك��ار 

طاغية  ق��وة  ثمة  ب��اأن  اإح�سا�سهم  وب��ي  الت�سديق( 

للوطن  الولء  على  واإجبارهم  ت�سكيلهم  اإعادة  تريد 

من  عانت  )الكاتبة(  نف�سها  وهي   . اإ�رشائيل  اجلديد 

ارتكبت  التي  اجلرمية  فظاعة  واأدرك��ت  التمزق  هذا 

اأركان  كل  اأن  واأدرك��ت  الفل�سطيني،  ال�سعب  حق  يف 

وب��اأن  الأك��اذي��ب،  على  قائم  اإ�رشائيل  دول��ة  قيام 

اأن  في�ستحيل  لفرتة  الإن�سان  �سلل  مهما  الكذب 

للجنود  النف�سي  التمزق  الأبد،وو�سفت  اإىل  ي�سلله 

الإ�رشائيليي وحماولت النتحار الكثرية التي كانوا 

العبثي واملاجن  والنفالت اجلن�سي  قدمون عليها، 
ُ
ي

قرارة  يف  فهم   ، الوافدو  هوؤلء  يعي�سوه  كانوا  الذي 

اإ�رشائيل وطنهم، فالوطن ل  باأن  اأنف�سهم مل يقتنعوا 

 هيفاء بيطار*

  * طبيبة وروائية من سورية 

رواية »غبار« 

لـ يائيل د�يان



فربك ول يقوم على تهجري واإبادة �سعب اآمن ا�سمه 
ُ
ي

ه��وؤلء  اأدرك  فل�سطي،  ووطنه  الفل�سطيني  ال�سعب 

الإ�رشائيليون  ال�سياطي  ا�ستقدمهم  الذين  )ال�سحية( 

وعانوا  وطنهم  لي�ست  فل�سطي  اأن  امل�ستعمرون 

النف�سية  متزقات عنيفة يف ل وعيهم، لكن ال�سغوط 

حجم  وعي  من  منعتهم  عليهم  مُتار�ش  كانت  التي 

ال�سالل الذي يعي�سونه، لذلك كرت حالت النتحار 

اإىل  ويعودوا  ذواتهم  يكونوا  اأن  عجزوا  لأنهم  بينهم 

ليائيل  )غبار(  رواية  احلقيقي يف  والبطل  طبيعتهم. 

يتغلغل يف كل �سفحات  تراه  الذي   ، املو  دايان هو 

الرواية حتى اأننا جند حالت من اتفاق عا�سقي على 

ينقذهما  اأن  ي�ستطع  مل  بينهما  احلب  لأن  النتحار 

ووجدا  عليهما  ور�ست 
ُ
م التي  الأكاذيب  فظاعة  من 

نف�سيهما يف خميمات غريبة وثمة من يجربهم على 

ل  حي   . الأ�سلي  وطنهم  هي  فل�سطي  اأن  القتناع 

الهزمية  هي  فهذه  امل��وت  يغلب  اأن  احلب  ي�ستطيع 

اأن  اأدركوا  فالع�ساق  للحقيقة،  والأهم  للحياة  الأكرب 

ل  اأعماقهم  يف  وباأنهم  كذب  يف  كذب  حياتهم  كل 

جربون على ت�سديقه. 
ُ
ي�سدقون ما ي

وحتدت  غبار،  برواية  والدها  �سفعت  داي��ان  يائيل 

اأية   ، فل�سطي  لأر���ش  وامل�ستعمرين  امُلغت�سبي  كل 

عنوان  وما  ال�سابة،  تلك  امتلكتها  عظيمة  �سجاعة 

فعلي  بناء  ل  اأن  هامة  اإ�سارة  �سوى  )غبار(  الرواية 

قوام  ل  والغبار  غبار،  جمرد  هي  بل  اإ�رشائيل  لدولة 

اأن يتم التعتيم الكلي على  له ول �سكل. واأفهم متامًا 

تلك الرواية يف اإ�رشائيل، لكن يحق لل�سعب الفل�سطيني 

وال�سعب العربي اأن يحتفي بتلك املبدعة التي اختارت 

الحتالل  منطق  و�سد  والدها  �سد  وال�سمري  احلق 

عاملنا  يف  نعاين  لالأ�سف  لكننا  لفل�سطي.  الوح�سي 

اأو اإ�رشائيلي  العربي من حالة فوبيا من ا�سم يهودي 

كما لو اأن جمرد لفظ هاتي الكلمتي هو جرمية، كما 

نعاين من حالة اأ�سد خطورة هي �سيا�سة املقعد الفارغ، 

اأي اأن نرف�ش اجللو�ش قرب امُلغت�سب ونقاطعه بدل 

حق،  اأ�سحاب  لأننا  ونهزمه  ونتحداه  نواجهه  اأن 

تق�سفت  �سوريي(  )وخا�سة  عرب  مبدعي  من  وكم 

اأنف�سهم بال�سدفة بجوار  فرائ�سهم ذعراً حي وجدوا 

كاتب اأو خمرج اإ�رشائيلي يف اأحد املوؤمترات العاملية. 

من  م�ساركون  ثمة  ك��ان  اإن  العربي  لهذا  ذن��ب  ول 

اأحد  اأن  اأن�سى  ول   !! ذاك  اأو  املوؤمتر  هذا  يف  اإ�رشائيل 

املمثلي واملخرجي ال�سوريي التقى �سدفة يف اأحد 

مهرجانات ال�سينما العاملية مبخرج اإ�رشائيلي .التقاه 

فقط ومل يتحدث اإليه لكنه كاد ميوت من الذعر خوفًا 

من اإل�ساق تهمة )التخابر مع العدو( به !! ومل يرجع 

اأعلى  من  �سمانات  على  ح�سوله  بعد  اإل  دم�سق  اإىل 

تهم باأنه 
ُ
زج به يف ال�سجن ولن ي

ُ
امل�ستويات اأنه لن ي

حتدث اإىل اإ�رشائيلي. اأو اأنه مع التطبيع . وكلنا نعرف 

)حتى اأب�سط مواطن( اأن كل الدول العربية ت�سعى من 

حتت الطاولة وحتى من فوق الطاولة لإقامة عالقات 

و�سعراء  كتاب  مبدعون عرب من  وثمة  اإ�رشائيل.  مع 

زاروا تل اأبيب وباركوا التطبيع. 

والأكر اإيالمًا اأن جتد اأثرياء عرب يخدمون الكيان 

يف  الغارق  العربي  ال�سعب  ح�ساب  على  ال�سهيوين 

العاملية  ال�سهيونية  وم��ا  والظلم،  واجلهل  الفقر 

ول  واح���دة،  لعملة  وجهان  اإنهما  اإ���رشائ��ي��ل!  وم��ا 

اإن مل يح�سل  اأمريكي يف النتخابات  ينجح رئي�ش 

يجروؤ  ومن  العاملية.  ال�سهيونية  من  مباركة  على 

التي  النووية  الرت�سانة  اإىل  بعيد  من  ولو  �سري 
ُ
ي اأن 

الأم��راء  اأح��د  اأن  جند  ذل��ك  وم��ع   ! اإ�رشائيل  متلكها 

تربع  قد  طالل  بن  الوليد  مثل  ال��راء  فاح�سي  من 

تفجري  ي��وم  نيويورك  حلاكم  ال���دولرات  مباليي 

اأن  به  جديراً  كان  وكم  العامليي.  التجارة  برجي 

يتربع بهذا املبلغ لغزة التي كانت حما�رشة وميوت 

اأطفالها من اجلوع. 

اأخرياً اأعود اإىل رواية )غبار( ليائيل دايان التي ك�سفت 

ال�سوء  واألقت  اإ�رشائيل،  دول��ة  زي��ف  مذهلة  برباعة 

والأ�سباب حول ظاهرة ل تطيق ا�رشائيل التحدث عنها 

وال�سباب  الإ�رشائيليي  اجلنود  انتحار  ظاهرة  وهي 

الإ�رشائيلي ب�سكل عام. واأوجه كل حتية تقدير واإعجاب 

بكل من ميتلك جراأة تلك الكاتبة.
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تتاأ�س�ش �سعرية العنوان يف رواية الكاتب اإليا�ش 

عالقة  على  اآدم،  ا�سمي  اأو  الغيتو  اأولد  خوري 

والتي  والن�ش،  العنوان  بي  تقوم  التي  الإحالة 

اإىل  القارئ  العنوان ج�رشا يعرب عليه  جتعل من 

على  منها  يطل  التي  العتبة  اأو  الن�ش  ف�ساء 

بو�سفه عالمة  العنون  اختيار  واإذا كان  عامله. 

دالة على الن�ش ينطوي على مقا�سد دللية، فاإن 

عنوان رواية الكاتب املزدوج هو من يف�سح عن 

اإىل  الأول  العنوان  هذه املقا�سد، عندما يحتاج 

عنوان ثاين لكي يكتمل به املعنى.

من  الثاين  العنوان  يف  املتكلم  �سمري  ينبثق   

داخل الف�ساء الذي يحيل عليه العنوان الأول، ما 

يظهر عالقة التعالق القائمة بينهما، خا�سة واأن 

الت�سمية ارتبطت بقيام الغيتو الذي فر�سه  هذه 

الحتالل على ما تبقى من �سكان اللد مع بداية 

احتالله ملدن فل�سطي.

ا�سم  الدللية  بنيته  يف  الأول  العنوان  يحمل   

مكان يدل على احل�سار والف�ساء املكاين املغلق 

واملفرو�ش على �ساكنيه، وبذلك فهو يحمل دللة 

جماعية حتيل على واقع جتربة الفل�سطيني يف 

الثاين  العنوان  يحمل  بينما  املحتلة،  الأر���ش 

اآدم وموؤلفها كما يدعي، لكنه  الرواية  ا�سم بطل 

عا�سها  التي  ال�سياع  حالة  عن  �سورة  يقدم 

ذلك  يتجلى  كما  حمنتهم،  يف  الفل�سطينيون 

الذي  معناه  �سواء من خالل  احلكائي  املنت  يف 

الإن�سان بالأر�ش، وهي جوهر  يدل على عالقة 

الإيحائية  دللته  عرب  اأو  الفل�سطينية،  الق�سية 

املفتوحة على معنى املاأ�ساة الفل�سطينية، والتي 

حتيل على حكاية اآدم املطرود من جنته، وكتب 

عليه ال�سقاء وال�سياع يف الأر�ش. 

اإن هذه العالقة ال�ستعارية هي ما �سوف ي�سكل 

الرواية حكاية  الربط بي احلكايتي يف  عالمة 

وحكاية  املاأ�ساوي،  وموته  اليمن  و�ساح  ع�سق 

حكايته،  �سندوق  من  يخرج  اأن  قرر  الذي  اآدم 

�سورها  اأك��ر  يف  الفل�سطيني  ماأ�ساة  ل��ريوي 

ق�سوة وفجيعة. ولعل تعدد الأ�سماء الأ�سماء التي 

يطلقها الآخرون عليه) ح�سن/ناجي/واآدم(، هو 

التعبري عن ما حتمله احلكاية من دللت ومعاٍن 

يف هذا ال�سياق. 

هذا  عنها  يك�سف  التي  الإ�سكالية  ف��اإن  وهكذا 

لالإ�سكالية  يوؤ�س�ش   العناوين  ب��ي  التداخل 

على  اآدم  و�ساردها  الرواية  بطل  يعي�سها  التي 

بالتاريخ  وعالقته  الذات،  ووعي  الهوية  �سعيد 

التجربة  ه��ذه  يف  وامل��ك��ان  وال��ع��ام  ال�سخ�سي 

املريرة، اإل اأن تقدمي العنوان الأول للرواية اأولد 

الغيتو على ا�سم بطل الرواية وكاتبها، كما حتيل 

على ذلك مقدمة الكاتب وحديث الراوي، ينطوي 

على دللت اأو�سع واأعمق تتعلق بالتجربة، التي 

مفيد جنم*

  * كاتب وناقد من سورية

»�أولد �لغيتو« لإليا�س خوري

التنا�سل احلكائي يف



عا�سها ويعي�سها الفل�سطينون يف ظل الحتالل، 

والتي يتاأ�س�ش عليها ميثاق الكتابة وغايتها يف 

للفل�سطينيي،  اجلمعي  امل�سري  اأي  الرواية،  هذه 

�سندوقها  من  احلكاية  يخرج  اأن  يحاول  وهو 

لرتوي ماأ�ساة الحتالل.

الأوىل  عن  تتفرع  والتي  الثانية  امل�ساألة  اأم��ا 

ابن  اآدم  حكاية  بي  ال�ستعارية  العالقة  فهي 

غيتو اللد وحكاية و�ساح اليمن يف هذه الرواية، 

حيث ينطلق الراوي من حكاية الأخري التي ظل 

قرر  التي  هو،  حكايته  اإىل  كتابتها،  اإىل  يطمح 

هو،  حكايته  ل��ريوي  �سندوقها،  من  يخرج  اأن 

حماول اأن ي�ستعيدها من الغياب ويعيد للحكاية 

الفل�سطينية ح�سورها ولكي يتعرف على حكاية 

�سعبه من خالل حكايته )اأنا ل�ست و�ساح اليمن. 

يف  راأي��ت  لأنني  امل��وت  لعبة  ال�ساعر  مع  لعبت 

�سمته ا�ستعارة لل�سحية التي كبلها احلب و�سلها 

احتمال اأن يكون هذا احلب قد فقد، وحي كفنني 

ماأمون بال�سمت وراأيت العامل يزدوج يف عيني 

قررت الهرب من ال�ستعارة كي اأكتب حكايتي( 

وي�سيف يف مكان لآخر من خالل منولوج يجريه 

 اأن 
ّ
مع نف�سه )اأول احلكاية كانت املجزرة وعلي

اأجمع مزق حكاياتها مثلما كان ماأمون يجمع 

اأ�سالء ال�سحايا يف ليل الغيتو الطويل، واأن اأر�سم 

خريطة الأمل كما ارت�سمت على وجه منال اأمي(. 

 من خالل هذه العالقة ال�ستعارية بي الكتابة 

والواقع، وبي احلكاية واحلكاية، تتاأ�س�ش عالقة 

الراوي مع ذاته ومع الكتابة، على م�ستوى بنية 

العمل ال�رشدي، بو�سفها حماولة لإعادة تاأليف 

الذات والهوية من مزق تلك احلكايات املتبقية، 

وبالتايل  طويال،  عنها  ال�سمت  ج��رى  والتي 

احلكاية  تلك  ا�ستنطاق  يف  الرغبة  عن  تعبريا 

والأمل  املاأ�ساة  تاريخ  تروي  لكي  وا�ستعادتها، 

لل�سحية التي اأريد لها اأن ت�سمت عن �رشد هذه 

احلكاية.

�لتنا�سل �حلكائي

ال�ستعارية بي  العالقة  بهذه  الكاتب  يكتفي  ل 

بل  اليمن  و�ساح  وحكاية  روايته  بطل  حكاية 

اأو  حكاية  داخ��ل  احلكاية  تقنية  ي�ستخدم  هو 

ما  البع�ش  بع�سها  رحم  من  احلكايات  تنا�سل 

يتيح له النتقال بي اأمكنة واأزمنة و�سخ�سيات 

الزمن  حركة  يجعل  ما  وهبوطا،  �سعودا  كثرية 

يف الرواية ذات طابع حلزوين، واإن ظلت حركة 

مكاني  ب��ي  اأ���س��ا���ش  ب�سورة  ت��ت��وزع  ال�����رشد 

نيويورك  هما  اأ�سا�سية،  ب�سورة  اثني  وزمني 

واللد باعتبارهما قطبي التجربة، يف رحلته مع 

لرتميم  حماولة  اإىل  تارة  تتحول  التي  الكتابة، 

تلك  ا�ستعادة  خ��الل  من  الفل�سطينية  ال��ذاك��رة 

احلكاية، وتارة ثانية لإبراز العالقة ال�ستعارية 

وتوالد  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  احلكايات  توالد  بي 

املاآ�سي التي حتتل ف�سول هذه احلكاية وتتحول 

والقتالع  امل��وت  �سرية  ي��روي  لها،  عنوان  اإىل 

والت�رشد.  

 يظل هذا اللتبا�ش يف العالقة بي الكاتبي، كما 

يجد  حتى  ماثال  والكتابة  الرواية  بطل  بي  هو 

خوري باأن الن�ش بداأ ي�ستحوذ عليه )اإىل درجة 

ت�سري  كي  تتحلل  حياتي  اأن  اأ�سعر  ب��داأت  اأنني 
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حكايته  كاأن  وحكايته.  الرجل  حياة  من  جزءا 

بداأت حتتلني بحيث خفت اأن اأفقد روحي، واأدخل 

يف متاهة ذاكرة الرجل( لذلك يعود ويتخلى عن 

تلك الفكرة، ويرتك دفاتر اآدم كما هي تزاوج بي 

والتخييل  الواقع  وبي  الذاتية  وال�سرية  الرواية 

ومتزج النقد الأدبي بكتابة الأدب.

ماثال  العالقة  يف  اللتبا�ش  هذا  �سيبقى  وهكذا 

حتى يف عالقة بطل الرواية بحقيقته التي كان  

بالتبني منال هما دلياله  واأمه  كل من ماأمون 

�سد  من  حكايتهما  يف  يتمكنا  مل  لكنهما  اإليها، 

احلكاية.  هذه  تعاين  ظلت  التي  جميع  الثقوب 

حكاية  بي  ال�ستعارية  العالقة  تتجلى  هنا 

فل�سطي، حيث تغدو احلكاية مراآة  اأدم وحكاية 

ومعها  فيها  يتعرف  اأن  اآدم  يحاول  للحكاية، 

وما  ماأمون  يرويه  ما  بي  ال�سائعة  ذاته  على 

لأنه  ناق�سة  ظلت  التي  احلكاية  منال،  ترويه 

اأن ت�سمت طويال، وعندما  ال�سحية  فر�ش على 

حاولت اأن تتكلم وجدت اأن الثقوب متالأ احلكاية، 

عا�سوا  من  وذاكرة  ذاكرته  يف  حتفر  اأن  وعليها 

ف�سولها املرعبة، وما زالوا على قيد احلياة لكي 

احلكاية  )اأول  تدوينها  وتعيد  الثقوب  ترمم هذه 

حكاياتها  مزق  اأجمع  اأن   
ّ
وعلي املجزرة  كانت 

يف  ال�سحايا  اأ�سالء  يجمع  ماأمون  كان  مثلما 

الأمل كما  اأر�سم خريطة  واأن  الطويل،  الغيتو  ليل 

ارت�سمت على وجه منال منال، اأمي(. ثم يعرتف 

واحلق  لكنه  نف�سي،  تاأليف  العمل على  )اأرهقني 

يقال كان عمال ممتعا(.

لغة �ل�سرد

فتنة  الروائيي  اأك��ر  من  خ��وري  اليا�ش  يعد 

�سعرية  تتجاوز  الفتنة  وهذه  العربي،  بال�سعر 

اللغة اإىل ا�ستح�سار الكثري من ال�سعر يف منت 

نائمة،  كاأنها  روايته  يف  �سيما  ل  حكايته، 

العالقة  يتجلى كذلك يف خلفية هذه  وهو ما 

ال�ساعر/  يقيمها مع حكاية  التي  ال�ستعارية 

هذه  يف  اآدم  وحكاية  اليمن  و�ساح  العا�سق 

الرواية وا�ستعادة الكثري من موروث احلب يف 

مييز  ما  لكن  احلكاية.  هذه  خالل  من  تراثنا 

فهو  التنوع  هذا  هو  الكاتب  عند  ال�رشد  لغة 

التقليدية  ال�رشد  ي�ستخدم مرات عديدة طريقة 

اللهجة  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  ال���راوي،  ق��ال 

اأق��وال  اأو  ح��وارات  ينقل  عندما  الفل�سطينية 

كثافة  ا�ستح�سار  بغية  روايته  �سخ�سيات 

اإىل   تعبريه،  يف  املنطوق  وروحية  معانيها 

جانب ما يخلقه من تنوع يف لغة ال�رشد يظهر 

تارة  الوثيقة  لغة  ا�ستخدام  خالل  من  كذلك 

والن�ش القراآين تارة اأخرى. 

ا�ستعارية  عالقة  ثمة  الغيتو  اأبناء  رواي��ة  يف 

عند  تتحول  التي  الكلمات  بي  القارئ  يجدها 

اآدم اإىل مرايا للكلمات وبي مرايا املكان الذي 

يظل  الذي  البطل  لكن  نيويورك،  يف  فيه  يعي�ش 

يف�سح حواره  يكون  من  اإىل  يتعرف  اأن  يحاول 

العالقة  تلك  عن  امل��وت  من  منقذه  ماأمون  مع 

الفل�سطيني  و�سخ�سية  �سخ�سه  بي  ال�ستعارية 

اأب��وه  ي��ك��ون  ي��ع��رف م��ن  اأن���ه ل  عندما ي��خ��ربه 

حتتها.  وجده  التي  الزيتونة  ابن  فهو  وبالتايل 

هكذا يريد خوري للحكاية اأن تكون يف م�رشوعه 

الذي بداأه لإنقاذ احلكاية الفل�سطينة من ال�سياع 

وحم��اولت  وال��ع��ذاب  والت�رشد  امل��وت  حكاية 

الحتالل  ويحاول  حاول  التي  اليهودية  طم�ش 

الإ�رشائيلي اأن يوؤ�س�ش وجوده على ن�سيانها.
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ال�رشيالية"  و  "ال�سوفية  اأدون��ي�����ش  ك��ت��اب  عمل 

كاد  حتى  ال�رشيالية  من  ال�سوفية  مقاربة  على 

ومهم  لفت  �سيء  وه��ذا  واح��داً.  �سيئًا  يجعلهما  اأن 

احل��وار  ه��ذا  اأّن  اإّل  وح��واره��ا،  احل�سارات  لقاء  يف 

له،  اأو فنية  يبقى م�رشوعًا ذهنيًا، ل جناعة واقعية 

ول  كال�رشياليي،  يعي�سوا  لن  ال�سوفيي  اأّن  طاملا 

مل  وكالهما  كال�سوفيي،  �سيعي�سون  ال�رشياليون 

ذلك  قبل  ودر�سُت  مت�سابهة.  جمالية  اأ�سكاًل  ينجز 

خالل  من  ال�سوفية  العربية"  "ال�سعرية  كتابي  يف 

اأنف�سهم، اعتماداً على روؤية حمي الدين بن  �سعرائها 

و�رشحت  منها.  الربزخية  �سيما  ول  للمراتب،  عربي 

م�ساهمة ال�سعراء ال�سوفيي يف جتديد ال�سعر العربي، 

عربيًا  النر  ق�سيدة  اأ�سالة  ميكن،  ما  قدر  مثبتًا، 

بعدها  الق�سيدة  ه��ذه  ع��ن  لأن��ف��ي  ن�سو�سهم،  يف 

الب�رشي  اجلن�ش  اأّن  ولأثبت  املعكو�ش،  ال�ست�رشاقي 

قابل ب�سكٍل مت�ساٍو للح�سارة املتجّددة بغ�ّش النظر 

عن اختالف اأعراقه و لغاته. وكنت  اأرى اأّن هذا كاٍف 

بحدِّ ذاته للربهنة على مكانة الأدب ال�سويف واأهميته 

ات�سعت مع  الأهمية  اأّن هذه  لول  العربي.  الرتاث  يف 

العربية  اللغة  يف  جديد  اأدبي  كجن�ش  الرواية  ظهور 

بتوظيف  املعروفي  ال��روائ��ي��ي  م��ن  كثري  ورغ��ب��ة 

مقاربة  خ��الل  م��ن  ول��ك��ن،  ���رشده��م.  يف  ال�سوفية 

ال�سوفية وروؤاها، يف م�رشوعها الكّلي، ك�سيء ي�سابه 

باحلداثة.  الرتاث  ملقاربة  النظرية  اأدوني�ش  حماولة 

وما كنت �ساأتدّخل يف كّل ذلك حاليًا، لول اأّن رواية 

للروائي   )2016 القاهرة،  املحرو�سة،  دار  )البدل، 

ما  منظور  ال�سوفية من  قاربت  الرز،  ال�سوري خليل 

بعد احلداثة هي م�رشوعي  – وحالة ما  بعد حداثي 

النقدي الذي اأعمل عليه منذ زمن – فاأردت اأن اأقارب 

بعد  مبا  ال�سوفية  عالقة  ال��رواي��ة  ه��ذه  خ��الل  من 

احلداثة كما يقرتحها عمل خليل الرّز ل غريه.

تقوم رواية )البدل( على بناء معماري ه�ّش مكانيًا، 

اأن  ميكن  ول  دم�سق.  يف  هو  ول  مو�سكو،  يف  هو  ل 

اإىل  اأق��رب  زائ��ف  مكان  اإن��ه  معًا.  كليهما  يف  يكون 

رمزية الواقع، ومن غري اأن يكون الواقع نف�سه. حت�رش 

 الرو�سي، 
ّ
مو�سكو يف هذا املكان من خالل ا�سمه احلي

الفتوة بوريا �ساحبة  اأو  القب�ساي  ا�سم  ومن خالل  

اأخرى من  اإىل �سخ�سيات رو�سية  اإ�سافة  الك�سك ليزا 

دم�سق  يف  البقاء  اآث��روا  الذين  واملتقاعدين  اخلرباء 

بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي. و يذكر ال�سارد اأّن هذا 

 املالهي يف دم�سق اأي�سًا، واإذا مل يكن 
ّ
املكان هو حي

يف منطقة الربوة، فهو يف �سوق ال�ساحلية، واحتمال 

واحد  مكان  يف  املنطقتي  بي  الروائي  ميازج  اأّن 

القدمية،  املوؤّكد، هو داخل دم�سق  لكن، من  �سعيف، 

اآكوب يف مدينة  بجوار منطقة العزيزة حيث خمارة 

حلب التي تبعد عن دم�سق حوايل اأربعمائة كم. 

ه�سا�سة املكان الإل�ساقية هذه جتعله قابال للحركة 

ب�سهولة - حركة ك�سك ليزا مثاًل. لكن هذا الك�سك لي�ش 

ك للحي الرو�سي يف 
ّ
مثاًل وح�سب، بقدر ما هو حمر

و  وال�سارد،  ليزا،  �سخ�سياته:  حلركة  تبعًا  الرواية، 

فيكتور اإيفانيت�ش ... واإذا كانت حركة الك�سك حمكومة 

اأهميتها  لعدم  �سخ�سياته  حركة  فاإّن  بوريا،  باإرادة 

ندمي �لوزه*

  * كاتب وشاعر من سورية

قاربت �ل�سوفية من منظور ما بعد حد�ثي

رواية »البدل« لـ خليل الرز



بالن�سبة اإىل حت�سيل الإتاوات، لي�ست كذلك. 

 رمبا هذا الو�سف للمكان يف رواية )البدل( هو �سيء 

اأردت  اأنني  لول  ال�سوري.  ال�رشد  يف  طريف  و  جديد 

اأن اأ�رشح من خالله اأّن املكان يف هذه الرواية اأو يف 

فهو،  اآخر.  �سيء   
ّ

اأي من  اأكر   
ّ
درام��ي الرو�سي   

ّ
احلي

يبدو  ل  اإك�س�سوارته،  وحركة  ال�سابقة،  باإل�ساقيته 

خالل  من  اإل  له  ن�ستاجلية  اأهمية  ول  بذاته،  بهيًا 

ال�سارد  �سخ�سية  ولأّن  ب�سخ�سياته.  وعالئقه  الفعل 

ًا يف 
ّ
هي حمور الرواية ومكانها، �ستلعب  دوراً اأ�سا�سي

. فمن خالل انتماء عائلته اإىل 
ّ
هذا الإل�ساق الدرامي

يف  ب 
ّ
يتدر اأن  م�سطراً  كان  ال�سوفية،  الفرق  اإحدى 

�سباه على الرق�ش ال�سويف يف مدينة الرّقة. وح�سب 

فهم هذه الفرقة املحاربة ومراتبها فاإّن معّلم ال�سارد 

، هنا، من هذا البدل هو 
ّ
هو بدل من الأبدال، وما يهم

الوقت نف�سه،  اأمكنة يف  التواجد يف عّدة  قدرته على 

 املكان الإل�ساقي الذي 
ّ

 عنوان الرواية، واأف�رش
ّ

لأف�رش

اخرتعه الروائي لروايته، على الرغم من ف�سل �سارده 

الرق�ش،  معّلم  تر�سي  التي  احلال  اإىل  الو�سول  يف 

من  للدوران  واحتماله  ال�سارد  هذا  ذهن  قوة  ب�سبب 

غري اأن يوؤّثر ذلك على توازنه.

على  يعتمد  ل  الرو�سي   
ّ
احلي الأمكنة يف  ع 

ّ
لكّن جتم

ال�سارد  وتواجد  ال�سكل.  حيث  من  اإل  ال�سويف  البدل 

فيه هو رغبة دائمة بالهروب من البدل احلربي الذي 

ال�سارد ملاذا  يدري  يطارده من جهة عمه. فال  بقي 

الع�سكري  لالنقالب  اأن يكون قائداً  العم  اختاره هذا 

ال�سارد  ف�سل 
ُ
ي اأولده؟.  واأن  الذي يخّطط له بدًل من 

بالكلية  يلتحق  فال  البداية،  منذ  اخلطط  هذه  جميع 

الع�سكرية واإمنا بكلية التاريخ، ول ي�سبح ع�سواً يف 

العم من متابعة  �سيوعي، مل مينع  واإمنا  ه، 
ّ
حزب عم

حلمه النقالبي به، ول�سيما بعد اأن زوجه من ابنته 

خمت�سة  ب�سهادة  مو�سكو  من  عودته  بعد  "رجاء" 
بالأدب الرو�سي.

مل يجد ال�سارد عماًل ينا�سب �سهادته الأدبية، فالتحق 

املياه، متخّليًا  تنقية  بالعمل لدى �سديقه عبدو يف 

الآلت  ل�سالح ميكانيكية  الرو�سية  اللغة  عن رهافة 

ال�سينية وقرقعتها – ح�سب تو�سيف الرواية. ورمبا 

�سّقة  وزوجها  منحها  الذي  اأباها  ت�سارك  رجاء  لأّن 

فاخرًة بخادمتي، حلمه بالنقالب، وُتعامل ال�سارد 

كرئي�ش قادم، اإن كان من خالل حديثها اليومي معه، 

اأو من خالل العناية مبظهره الر�سمي حتى اأثناء طلب 

ولأنها  الليايل.  ليزا يف منت�سف  ك�سك  لنقل  الرافعة 

ج�سدها،  بع�سق  وي�ستمتع  ال�سارد،  ويحبها  رقيقة، 

ال�سعب  من  كان  بالفرا�سات،  املرفرفة  واأحالمها 

التي  باأوقاته  اأو  عمله،  بحقيقة  يخربها  اأن  عليه 

اأوقات  الرو�سي. وهي   
ّ
ليزا باحلي يق�سيها يف ك�سك 

اأنقى  يف  ال�سورية  الرو�سية  العالقات  تتناول  ة 
ّ
عادي

العالقات  هذه  تقت�رش  وتكاد  الإن�سانية.  مظاهرها 

يف الرواية على عالقة ال�سداقة بي ال�سارد ال�سوري 

لنيل  يح�رّش  كان   - اآخر  �سوري  من  املطلقة  وليزا 

رحلة  خالل  من  وذلك  مو�سكو،  يف  دكتوراه  درجة 

فيها  ينقل  اأ�سبوعي  ك��ّل  بها  يقوم  ك��ان  مكوكية 

اخلفيفة،  ال�سورية  الب�سائع  مو�سكو  اإىل  دم�سق  من 

�سهادات  ومعاهدها  مو�سكو  جامعات  من  وي�سرتي 

اأّن  الدكتوراه الغيابية مل�سوؤولي �سوريي كبار. غري 

ليزا  زوجته  يطلق  دم�سق  اإىل  عودتهما  بعد  الدكتور 

بعد عملية برت لثديها، وينقل ابنتهما لينا للعي�ش يف 

كنف والديه، ليتزوج بامراأة اأخرى.

تعاين ليزا من ا�ستبداد زوجها ال�سابق من خالل منعه 

لذلك.  والديه  رف�ش  ب�سبب  ابنتهما  مع  اللقاء  اإياها 

بالنقالب  عمه  رغبة  ا�ستبداد  من  ال�سارد  ويعاين 

د ذكره، ب�سبب ما يعنيه 
ّ
الذي ي�سيبه بالغثيان ملجر

النقالبات  يف  حدث  كما  للدماء  �سفك  و  ت�سّلط  من 

دللة  وه��ذا  جم��ّدداً.  بتكرارها  يرغب  ول  ال�سابقة، 

اأجل  من  حتى  للعنف  ال�سارد  رف�ش  على  وا�سحة 

يعي�ش  ال�ستبداد  هذا  مقابل  �سابه.  ما  اأو  التغيري 

 
ّ
احلي لهما  يوّفرها  منفتحة،  ة، 

ّ
حر حياة  ال�سديقان 

امل�ستمرة  بوريا  رغبة  �سوى  يكّدرها  ول  الرو�سي، 

فيكتور  ح�سور  اأّن  لول  لآخر.  اأو  ل�سبب  الك�سك  بنقل 

يف  ال�سابق  وال�سحفي   ،
ّ
ال�سبعيني الرجل  اإيفانيت�ش 

اأنباء مو�سكو، مع كلبته  العربية من جريدة  الن�سخة 

الأفغانية، وحر�سه على تقدمي وردة حمراء اإىل ليزا 

قبلة  الأخ��رية  هذه  لتمنحه  العاملي،  امل��راأة  يوم  يف 

تعاون  اإىل  اإ�سافة  وجنتاه.  اإثرها   
ّ
حتمر خّده  على 

ال�سارد معه يف ترجمة بع�ش املقالت القدمية التي 
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ين�رشها يف جملة احلائط املعلقة بحديقة احليوانات 

طق�سًا  ال�سداقة  هذه  مينح  الرو�سي،   
ّ
للحي التابعة 

رو�سيًا �سافيًا و ودوداً.

ر، 
ّ
التحر و  ال�ستبداد  من  امل�ستويي  لهذين  وفقًا 

�سمن  ا�سرتجاعية  بطريقة  غالبًا،  وامل�����رشودي��ن، 

الأحداث بطريقة  الروائي هذه  يق�سم  الرواية،  اأحداث 

الواحد،  اليوم  زمنها  يتجاوز  ل  م�سهدية،  درامية 

 .
ّ
الكال�سيكي امل�رشح  يف  املعتمد  ال��درام��ي  الزمن 

وتاأخذ هذه الأحداث ثالثة اجتاهات ي�سلكها ال�سارد:

الأول: هو لقاء ال�سارد ب�سديقه القدمي عبدو يف اإحدى 

العزيزية، وما نتج عنه من   
ّ
اأو مالهي حي خمارات 

اتفاق على العمل معًا. وا�ستعانة ال�سارد به يف توفري 

الرافعة، واأ�سياء اأخرى.

ليزا برتكيب  الرواية من خالل رغبة  به  تبداأ  الثاين: 

 
ّ
احلي يف  تنقله  لي�سهل  لك�سكها،  حديدية  دراج��ات 

الرو�سي، بال حاجة اإىل رافعة. وقد �سادف ذلك يوم 

العاملي.  امل��راأة  يوم  لنف�ش  امل�سادف  احلزب  ثورة 

واإعاقتها  الرافعة،  �سكلته  الذي  الزحام  كان  حيث 

مواقف  لك�سف  منا�سبة  الحتفالية،  لال�ستعرا�سات 

النا�ش من املنا�سبتي يف يوم واحد.

 يرافق ال�سارد ليزا اإىل حي م�ساكن برزة بدم�سق 
ّ
 ثم

لها جّدها 
ّ
�سنوات، حيث حو الت�سع  ابنتها ذات  لرتى 

اأمها.  من  النفور  تظهر  متدينة،  فتاة  اإىل  وجّدتها 

ال�سيء الذي مل تفهمه ليزا، ومل يثنها عن حماولة عمل 

الكيك لبنتها يف بيت حماها. لول اأّن ح�سور زوجها 

الأخري ي�رشبها  هذا  يجعل  له،  وا�ستفزازها  ال�سابق، 

�رشبًا �سديداً، مما يجعل تورمات وجهها ت�سّكل قلقًا 

لإمكانية  الفاح�سة  اللجنة  مع  املرتقب  لقائها  قبل 

عملها يف الكباريه عاهرة ليلية. وكان ميكن للجنة 

امل�سكلة من قب�ساي امللهى ع�سام الكردي و�ساحب 

امللهى اأرتي اأن يوافقا على ت�سغيلها ب�سبب و�ساطة 

املبتور  ثديها  اكت�ساف  لول  ال�سارد،  �سديق  عبدو 

يها.
ّ
اأثناء تعر

الثالث: هو زيارة بيت عمه، وما نتج عنه من زواج 

ال�سارد،  يكّف  اأن  لكن  وابنة عمه رجاء.  ال�سارد  بي 

اإىل بيت عمه، متمّل�سُا  الذهاب  الزواج، عن  بعد هذا 

حديث  من  خ�سيًة  لزيارته،  املتكررة  الدعوات  من 

ه من اأن يرّتب له هذه الزيارة 
ّ
النقالب، مل مينع عم

ه قد 
ّ
اأّن عم الزيارة  اأثناء هذه  ال�سارد  عنوًة. يكت�سف 

الأخري  هذا  واأّن  احل��زب،  يف  القياديي  اأح��د  التقى 

على  ح�سوله  خ��رب  ل��ه  ل��ي��ّزف  ال�سهرة  يف  م��وج��ود 

جل�سة  �سيعقد  احل��زب  هذا  واأّن   ، العاملة  الع�سوية 

ال�سارد  ي��رتّدد  فيه.  قياديًا  م��رك��زاً  ليتوىل  قريبة 

اأنها  وي�سرتخي حلياته الهنية مع زوجته، ول �سيما 

اأخربته بحملها.

 لول اأّن ثمة �سيئا مل يجِر كما ينبغي يف خطة العم، 

ه، 
ّ
القيادي وعم الذي جرت بي  النفاق  وهو م�ساهد 

ه التي اأخذت تطعم هذا القيادي بيدها، 
ّ
بل وامراأة عم

اإ�سافة اإىل تفكريه اللجوج بلوحة ت�سكيلية لأحد كبار 

الفناني الرو�ش اأرخيب كوينجي، وكيف و�سلت من 

اقتناها  الذي  عمه  بيت  اإىل  الرو�سية  املتاحف  اأحد 

ا�ستثمار  ذلك من  يعنيه  ما  و  املرتفع،  ثمنها  ب�سبب 

خًا 
ّ
ًة، و موب

ّ
للفّن يف تبيي�ش الأموال، رافعًا �سوته مر

�سخ�سية  �ش 
ّ
تقم وكاأّنه  اجلميع  ر�سا  و�سط  ًة، 

ّ
م��ر

الهائل   
ّ
الكم هذا  القادم حقيقة. حتت �سغط  الرئي�ش 

من ال�سطرابات، وللتخّل�ش منها كّلها، �سوف يلجاأ 

ال�سارد لال�ستعانة ب�سديقه "عبدو" جمّدداً، فيخربهم 

فتنهار  اإمرته،  حتت  يعمل  واأن��ه  معه  عمله  بطبيعة 

�سخ�سية الرئي�ش املفرت�سة من خيال اجلميع وت�سقط  

�سعرات  فتظهر  ثوبها،  وينح�رش  عليها،  مغميًا  رجاء 

العانة،  �سعر  على  يده  القيادي  وي�سع  عانتها،  من 
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قرب اجلني، في�سحبها ال�سارد بقوة و يحمل زوجته 

د 
ّ
ه جمر

ّ
ويخرج و�سط ذهول اجلميع، وهو يفّكر اأّن عم

ال�سلطوية  اأوهامه  الآخرون  ي�ستغل  ع�سابي  �سخ�ش 

ل�رشقة اأمواله.

حديقة  اأم��ام  التواجد  اإىل  ال�سارد  ينتقل  ذل��ك  بعد 

وكلبته.  اإيفانيت�ش  فيكتور  و  ليزا  مع  احليوانات 

ُقبلت  لو  منه  ب 
ّ
بالتهر ترغب  كانت  مبا  ليزا  لتقوم 

ال�سوبرماركت  من  فتخرج  الكباريه،  يف  عاهرة 

ب�سحبة �سابي ويركب اجلميع �سيارة اأجرة اإىل اأحد 

منعت  وبينما  الدم�سقي.  املزة  حي  عمارات  اأ�سطح 

ميار�سان  تركتهما  �سدرها،  مالم�سة  من  ال�سابي 

اجلن�ش معها وهي ت�ستذكر عالقتها بزوجها ال�سابق 

بعد  نف�سها.  له  لت�رشح  رمبا  ال�سارد،  ي�سمعه  ب�سوت 

اأن تخّل�ش ال�سابان من حما�ش �سهوتهما كّل بدوره، 

ال هذا الإثم خلداع ليزا 
ّ
�سعرا باأنهما ارتكبا اإثمًا، وحم

لهما، فاأخذا ي�رشبانها تكفرياً وانتقامًا بينما ال�سارد 

واأرتي يراقبان، لول تدّخل الكلبة واإيقافهما.

وفيكتور  وليزا  ال�سارد   ينزل  ال�سابي  رحيل  بعد 

والربودة  الظلمة  ازدادت  وقد  ال�سارع  اإىل  اإيفانيت�ش 

بعد منت�سف الليل.  تنتاب اجلميع نوبة من ال�سحك، 

كاأّن ما حدث على ال�سطح مل يكن �سوى م�سهد متثيلي 

اأوما ي�سبهه. و ياأتي عبدو ب�ساحنته ليعيد اجلميع اإىل 

 الرو�سي، ويف الطريق  يرافقهم ع�سام الكردي 
ّ
احلي

امللهى.  يف  العود  عازفة  املغربية  ر�سيدة  وزوجته 

اأّن  يف  تتلّخ�ش  غريبة،  ق�سة  ور�سيدة  ع�سام  وبي 

ت ع�سامًا ومل ي�ستجب ع�سام لهذا احلب 
ّ
ر�سيدة اأحب

اأُ�سابها  انهيار ع�سبي  ر�سيدة يف  وقعت  اأن  بعد  اإل 

اإليها. تفاجاأ ركاب  ب�سلل ن�سفي، ولهذا دللة �ساآتي 

 الرو�سي باعرتا�سها 
ّ
ال�ساحنة حي و�سولها اإىل احلي

 حول هذا امل�سهد 
ّ
ع �سكان احلي

ّ
من قبل بوريا وجتم

وع�سام  بوريا  بي  حمتمل  ع��راك  خ��وف  املتوّتر، 

مبناأى  اأرت��ي  ملهى  جعل  الأخ��ري  هذا  لأّن  الكردي 

عن اإتاوات بوريا وبلطجته. لكّن الثلج ي�سقط، واأمام 

ان�سغال اجلميع به، يحمل ع�سام ر�سيدة و ينزلن من 

بوريا  ليكتفي  لهما.  بوريا  اعرتا�ش  دون  ال�ساحنة 

اإىل  نهائيًا  الرو�سي   
ّ
احلي مغادرة  ليزا  من  بالطلب 

قرب مبنى الربيد.

�سيالحظ قارئ الرواية اأّن ما تقّدم من اأحداث يرويها 

ال�سارد بطريقة درامية قائمة على  ال�رشد التعاقبي 

اأو ال�سرتجاعي لالأزمنة و الأمكنة، وما  اأو التباديل 

وتدخالت  التفا�سيل،  يف  ا�ستطراد  من  ذلك  يعنيه 

اآرائ��ه  جانب  اإىل  فيها،  ���رشح��ًا  و  و�سفًا  ال�سارد 

الرو�سي.  الأدب  و  الت�سكيلي  الفن  حول  وهلو�ساته 

عّدة  اإىل  الرواية  تق�سيم  من  ذلك  مينع  اأن  غري  من 

عناوين: "عجالت ك�سك ليزا"، "ما حدث البارحة يف 

"ما  الكابريه"،  يف  البارحة  حدث  لينا"،" ما  زيارة 

حدث البارحة يف بيت عمي"،" ما حدث البارحة عند 

حديقة احليوان". يح�سل هذا على الرغم من الإ�سارة 

جميع  يف  ال�سارد  تواجد  اإمكانية  اإىل  ال�سوفية 

الأمكنة والأزمنة يف وقت واحد، وطريقة ال�رشد هذه 

واأ�سكالها كّلها معروفة يف ال�رشد العربي والعاملي. 

لكن يف الق�سم  الأخري من الرواية واملعنون على هذا 

لنحو:

 " ما حدث البارحة يف ك�سك ليزا

ما حدث البارحة يف خمارة اآكوب

ما حدث البارحة يف امل�سفى الفرن�سي"

�سوف يقوم ال�سارد بحكي هذه الأحداث دفعًة واحدة 

من جميع اأمكنة الرواية و اأزمنتها:" حي و�سلنا، اأنا 

اآكوب،  الك�سك كان اجلر�سون، يف خمارة  اإىل  و ليزا، 

مهارة  لإي�ساح  و  بي...."،  مباغت  مثل  اإيّل،  ينظر 

خليل الرز يف �رشد هذا احلكي املت�سّظي، اأورد مثاًل 

تذكر  اجلامعي، هل  امل�رشح  زميلك يف  اآخر:" – اأنا 

�سينما  م�رشح  على  معًا  قدمناها  الكعب"؟  "يحيا 
وكان  �سيداوي  اإبراهيم  قال  اجلميلية.  يف  فريال 

اأخريتي،  ع��رق  كاأ�سي  عبدو  فطلب  لذيذاً  ال�سجق 

�سماعتيه،  رّك��ب   
ّ
ثم موبايله،  يف  �سيء  عن  وبحث 

ب العجالت اأخرياً.. - قالت ليزا 
ّ
وقّدمه يل. – �سنجر

– واإذا اعتذر عبدو ف�سوف ن�ستاأجر اأي �سيارة اأخرى 
نعر عليها. يف كّل الأحوال لن يكون الك�سك اأثقل من 

�سيارة اأجرة معطلة. املهم ان نكون، �سباح الغد، يف 

مكاننا اجلديد. �سعرُت، يف تلك اللحظة، باأّن زوجتي 

مل  ول�سبب  الغرفة.  اإىل  دخلت  منذ  رمبا  اإيّل،  تنظر 

اأفهمه، برغم امل�رشح اجلامعي الذي اأبرزه يف وجهي 

اأن  بعد  ال�سيداوي،  اإبراهيم  كان  هوية،  بطاقة  مثل 
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ي العرق، ينظر اإيّل هو الآخر، من وراء 
َ
قّدم اإلينا كاأ�س

ة..".
ّ

الكونتوار اخل�سبي، نظرات بدت يل حاّدة و حمري

الرز ل يتعامل  اإّن خليل  القول:  رمبا �سار من نافل 

لعدم  رمبا  للوجود،  الكّلية  بروؤيتها  ال�سوفية  مع 

الذي ير�سي  اإىل احلال  الو�سول  �سارده على  مقدرة 

البدل، بالإغماء بعد رق�ش الدوران كما ذكرت. ورمبا 

 فهم عرفاين لل�سوفية، واإمنا 
ّ

لأّن الرواية ل تورد اأي

البدل  روؤيا  مكان  نقل  مع  املرئي،  ب�سطحها  تكتفي 

املدينة  �ساحات  اإىل  احلروب،  �ساحات  من  ال�سويف 

واأمكنتها كما نرى ال�سارد يف الرواية.

هذا التعامل املا بعد حداثي مع ال�سوفية ل يقت�رش 

على �سطحها املرئي، واإمنا �سيوظفه الروائي يف �رشح 

العالقات ال�سورية الرو�سية من خالل املدينة العاملية 

)الكو�سموبوليتية(  والأج��ن��ا���ش  الأع���راق  متعّددة 

واقعيًا،  م��وج��ودة  غري  املدينة  ه��ذه  اأّن  وطاملا   ،

بنية  خالل  من  روايته  يف  باإيجادها  الروائي  يقوم 

مقدرة  اأّن  يفرت�ش  كاأن  حداثية،  بعد  اأملا  الإل�ساق 

من  عدد  ومع  اأمكنة،  عّدة  يف  التواجد  على  ال�سارد 

ال�سخ�سيات يف وقت واحد، �سوف ي�سمح بتواجد هذه 

لكن  واح��دة.  مدينة  يف  معًا  وال�سخ�سيات  الأمكنة 

تن�ست  ل  الرواية  اأّن  يعني  ل  الفني،  الفرتا�ش  هذا 

اإىل الواقع، بل هي على العك�ش من ذلك متامًا، اإنها 

الحت��اد  انهيار  بعد  �سخ�سياتها  م�سائر  تتناول 

ال�سوفييتي مبنظور �سلمي يرف�ش التغيري والإ�سالح 

عن طريق العنف، كاأن يرف�ش ال�سارد فكرة النقالب، 

الفكرة.  لهذه  نتيجة  رجاء  زوجته  اإجها�ش  ويكون 

ال�سارد  تدّخل  عدم  يكون  كاأن  ذلك  من  اأهم  ورمبا 

وال�سابي،  زوجها  من  لل�رشب  ليزا  �ش 
ّ
تعر حي 

ل املراأة، خاللها، عواقب اأفعالها 
ّ
رية تتحم

ّ
فكرة حتر

مهتمة  ليزا  اأّن  ول�سيما  و�ساية،  اأو  رعاية  غري  من 

الكرتوين  موقع  اإن�ساء  على  وتعمل  امل��راأة  بتمكي 

من اأجل ذلك. ورمبا عالقة ع�سام بر�سيدة تاأتي يف 

ة 
ّ
وقو الرجل  �سلطة  للمراأة من  ري 

ّ
التحر املنحى  هذا 

الثقافية  للتحولت  ج�سده وفحولته. ومبنظور نقدي 

والفكرية التي هم�ّست الفنون والآداب ل�سالح اأ�سكال 

 
ّ

هابطة من الن�ساطات الرتفيهية. ورمبا هذا ما يف�رش

ظهور �سخ�سية اإبراهيم ال�سيداوي يف نهاية الرواية، 

ليعمل  امل�رشح  يتخّلى عن  اأّنه  اإىل  اإ�سافة  فاإبراهيم 

عن  تخّلى  الذي  ال�سارد  �ساأن  �ساأنه  حانة،  يف  نادًل 

الآداب والفنون ليعمل لدى عبدو يف تنقية املياه، ل 

يرى يف لقاء ال�سارد فر�سة ملعاودة الن�ساط الثقايف 

واإمنا يطالبه بدين قدمي. ول يفعل ال�سارد �سيئًا جتاه 

لكّن  ل��رية.  بخم�سمائة  الدين  هذا  اإيفاء  �سوى  ذلك 

اهتماماته  تفارق  ل  اأخرى  وظيفة  اإبراهيم  حل�سور 

الرواية على ح�سد  القدمية واإن فارقها، وهي مقدرة 

ح�سور  يكن  مل  ورمب��ا  �رشدها،  يف  الفنون  خمتلف 

املوبايل �سوى للتاأكيد على هذا احل�سد، فابنة عبدو 

�ستظهر خالل هذا املوبايل و�ستتواجد مع ال�سارد من 

ع 
ّ
يو�س مبا  لأبيها،  تغّني  وهي  اآخرين  وزمان  مكان 

دللت البدل، اأق�سد البدل الذي ميثله ال�سارد، ولي�ش 

البدل ال�سويف. 

على  ال���رواي���ة  ه���ذه  يف  ال�����س��ارد،  دللت  حت��ي��ل 

املدينة  تفر�سها  التي  احلالة  ف�سامية  اإىل  الأق��ّل، 

هو  ما  غري  على  �سّكانها  على  الكو�سموبوليتية 

ع والتعّددية. ورمبا يعود 
ّ
�سائع عنها من قبول التنو

كما  )البدل(  مدينة  على  ال�ستبداد  �سطوة  اإىل  ذلك 

�رشحت �سابقًا، وكما ي�رشح واقع ن�سوء هذه املدينة 

من  اأكر  ال�ستعمارية  احلروب  خالل  من  تاريخيًا 

لقاء ال�سعوب وحريتها يف النتقال واملواطنة على 

الأر�ش. ومع ذلك  ا�سمها:  التي  الكونية  القرية  هذه 

رت 
ّ
اإذا ما حتر الف�سامية،  اأن هذه  د 

ّ
اأن مته ل مينع 

من مر�ش ا�ستبدادها، اإىل قبول التنوع والختالف 

واحلوار كحالة عامة وطبيعية - من طبيعة الب�رش 

)البدل( يف  رواية  تفّكر  تاريخهم. هل  و  ومعرفتهم 

كّل  يف  التفكري  من  تعبت  قد  ليزا  اأّن  اأعتقد  ذل��ك؟. 

وجهها،  على  املرتع�ستي  يديها  و�سعت  فقد  ذلك، 

كما فعلت ابنتها لينا هذا ال�سباح، و�رشعت ببكائها 

لكن،  نامت.  و  ال�سارد،  ذراع  تو�سدت  اأن  اإىل   ،
ّ
املر

رمبا خليل الرز مل يتعب. ورمبا اأنت مل تتعب اأي�سًا، 

ورمبا اأنا مل اأتعب كذلك.
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ال�سعودي  والروائي  للكاتب  �سغري"  "موت  رواي��ة 

، �سدرت عن دار ال�ساقي الطبعة 
)2(

حممد ح�سن علوان

الأوىل عام 2016، والطبعة ال�ساد�سة  �سنة 2017، 

�س�.   591 �سفحاتها  عدد  الكبري  احلجم  من  وهي 

للرواية  الرئي�سي  البطل  الرواية ب�سورة  ن غالف 
ّ
زي

والباحث.  والعا�سق،  ال�سويف،  والعامل  املتاأمل، 

�سممه برباعة فائقة الفنان �سومر كوكبي.

املغامرة  خانة  يف  املتخيلة  ال��رواي��ة  ه��ذه  ت�سب 

والتجريب، مبو�سوعها املتعلق بالرواية التاريخية، 

وال�سرية الروحية لعامل �سويف، ورمز الرتاث الأدبي 

والفكري. اأرخت كذلك ل�سرية �سيخ ال�سوفية "حميي 

لالأحداث  بطال  الكاتب  جعله  اإذ  عربي"،  بن  الذين 

واع،  ���رشدي  اأداء  خ��الل  من  لها،  حم��ورا  وحياته 

الإ�سالمي  الت�سوف  يف  الأب���رز  العامل  من  اتخذ 

تاركا  املتكلم،  ب�سمري  اإياها  ناطقا  لها،  مو�سوعا 

وحياته،  املت�سوف،  عامل  اكت�ساف  فر�سة  للقارئ 

والغرابة،  بالده�سة،  املليئة  وتفا�سيله  وموؤلفاته، 

واللذة، والرتحال، وال�سطحات، والع�سق، والوجدان، 

واحلب الإلهي، واجلذبة، واحلياة، واملوت.

الذي  �سغري""،  ""موت  للعنوان  تاأملنا  خالل  من 

ال�سهرية  عربي"  "ابن  قولة  من  الكاتب  ا�ستنبطه 

واأ���س��اءت  �سيجت،  وال��ت��ي  �سغري"  م��وت  "احلب 
""احلياة  ثنائية  ح�سور  خالل  من  الرواية،  ف�ساء 

واملوت""، يف جتربة احلب التي عا�سها البطل، وهي 

مفهوم  فيها  خل�ش  اإذ  له؛  املقولت  اأجمل  من  تعد 

احلب والع�سق، لكن مدلوله ل يتحقق اإل يف منت�سف 

الرواية. وهذا ما يجعلنا ن�ستح�رش بيت "ابن عربي" 

:

  
ْ
هت

َّ
ى توج  اأَنّ

ّ
 اأديُن بديِن احلِب

 ديني واإمياين 
ُّ
ُه فاحُلب

ُ
كاِئب

َ
               ر

تركه  بل  احل��ب،  ه��ذا  عن  علنا  العنوان  يف�سح  ل 

للقارئ ليكت�سف املوت ال�سغري، الذي ي�سنعه احلب 

يف روح وج�سد املحب، احلب الإلهي، ل ينف�سل عن 

بقولة  للرواية  الروائي  ت�سدير  ذلك  ومن  الدنيوي، 

"ابن عربي": 
""اإلهي 

ما اأحببتك وحدي

)3(
لكن اأحببتك وحدك"".

تقع الرواية يف اثني ع�رش �سفرا، �سكلت مائة مقطع 

خمطوطات  لتتبع  الأخ��ري،  بال�سفر  وختمها  منها، 

بخط  واملكتوبة  حلياته،  امل��وازي��ة  عربي"  "ابن 
�ساغط .

تبداأ الرواية بتوقيت اأذربيجان 610 ه / 1212م ، 

ويف ال�سفحة 50 نكون يف حلب 646ه/1248م، 

حلب  يف  امل��خ��ط��وط  زال  م��ا   95 ال�سفحة  ويف 

يف  نكون   175 ال�سفحة  ويف   ، 657ه/1259م 
دم�سق 658ه/1260م ، ويف ال�سفحة 240 نكون 

ال�سفحة  ويف   ، 1309م   / ه   708 ال��ك��رك  يف 

*
مــهــا بــنــ�ســعـــيـــد  

  * كاتبة وناقدة من المغرب

حكاية مـتخيلة عن �بن عربـي 

»مـوت �سـغـري« لـ حممد ح�سن علوان



ويف  1401م،   / ه   804 �سمرقند  يف  نكون   287
ال�سفحة  336 نكون يف اأما�سيا 811ه/1409م، 

1022ه/  ا�ستانبول  375 نكون يف  ال�سفحة  ويف 

دم�سق  يف  نكون   487 ال�سفحة  ويف   ، 1617م 
نكون   540 ال�سفحة  ويف   ، 1925م   / ه   1344
ال�سفحة572  ويف  1402ه/1982،  حماة   يف 

نكون يف بريوت  1433ه /2012م.

وما اإن قلبت �سفحة ظهر الغالف جند ما يلي : "" 

منذ اأوجدين اهلل يف مر�سية حتى توفاين يف دم�سق، 

اأنا�سا،  ولقيت  بالدا،  راأيت  ينقطع  ل  �سفر  يف  واأنا 

املوحدين،  حكم  حتث  وع�ست  اأول��ي��اء،  و�سحبت 

طريق  يف  وال�سالجقة،  والعبا�سيي،  والأيوبيي، 

قدره اهلل يل قبل خلقي. من يولد يف مدينة حما�رشة 

تولد معه رغبة جاحمة يف النطالق خارج الأ�سوار. 

املوؤمن يف �سفر دائم . والوجود كله �سفر يف �سفر . 

من ترك ال�سفر �سكن، ومن �سكن عاد اإىل العدم. ""

التاريخية،  الأح���داث  على  ال�سوء  ال��رواي��ة  ت�سلط 

والأو�ساع ال�سيا�سية، املرافقة ل�سنوات طفولة "ابن 

واملوحدين.  املرابطي،  بي  ال�رشاع  مع  عربي"، 

كما  لالأندل�ش.  املوحدين وحكمهم  بانت�سار  انتهى 

الإ�سالمي،  التاريخ  املوؤلف حمطات مهمة من  قدم 

بني  وث����ورات  الربتغاليي،  م��ع  احل���روب  منها: 

الإفرجن يف مالطة،  غانية يف تون�ش، واحلروب مع 

بي  والنزاعات  الفنت،  اإىل  بالإ�سافة  وغ��ريه��ا... 

امللوك، والأمراء، خا�سة اأن "ابن عربي" تنقل بي 

حكم  حتث  يعي�ش  جعله  ال��ذي  ال�سيء  اأمكنة،  عدة 

الأيوبيي، واملوحدين، والعبا�سيي، وال�سالجقة.

من  بحكاية  الأ�سفار  من  �سفر  كل  املوؤلف  اختتم 

كل  اأن  كما  لآخ��ر.  مكان  من  وانتقاله  املخطوط، 

وحدة من الوحدات، يت�سدرها ا�ستهالل بعبارة "ابن 

بع�ش  ال�سفر.  ويف  عربي" املن�سجمة مع مو�سوع 

له  حكمة  ل  "" من  منها:  نذكر  عربي  ابن  مقولت 

ل حكم له""، ""ال�سفر اإذا مل يكن معه ظفر ل يعول 

عليه""، ""كل فن ل يفيد علما ل يعول عليه""، ""يا 

""كل نور ل يزيل ظلمة ل   ،"" حذري من حذري !  

يعول عليه""، ""املمكن برزخ بي الوجود والعدم""، 

""كل  اإلهي""،  �رش  �سغري""،""احلب  موت  ""احلب 
معرفة ل تتنوع ل يعول عليه""، "" ما يف الوجود 

يعول  ل  ثوؤثر  ل  اإرادة  ""كل  وحمبوب""،  حمب  اإل 

""ال�سرب  بحب""،  لي�ش  يزول  حب  ""كل  عليها""، 

عند ال�سدمة الأوىل. ال�سرب الثاين ل يعول عليه""، 

 "" كبري""،  اإن�سان  والعامل  �سغري.  عامل  ""الإن�سان 
املكان الذي ل يوؤنث ل يعول عليه""...

الرواية، فازت باجلائزة  اأن هذه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

فوز   .2017 ب��وك��ر  العربية  ل��ل��رواي��ة  العاملية 

بالق�سايا  ان�سغل  مثقف،  وباحث  لروائي،  م�ستحق 

اأن  فا�ستطاع  حديثة.  علمية  بروؤيا  لكن  ال�سوفية، 

يخو�ش بجراأة حياة املت�سوف العامل "ابن عربي"، 

واأخالقيا،  وعقديا،  فكريا،  للجدل  مثرية  ك�سخ�سية 

واكت�ساف عامله، وتفا�سيله يف كتبه، وموؤلفاته.

على  للدللة  جوهريا  موقعا  بدايتها،  الرواية  تتخذ 

ال�سخ�سية التاريخية، وال�سوفية، "ملحيي الدين بن 

لإعادة  الكاتب  اإ�سكالية طرحها  ك�سخ�سية  عربي"، 

يف  فا�ستح�رشه  روائ��ي،  مبنظور  �سريتها،  اإنتاج 

�سياق الكائن الب�رشي، لتحقيق متعة الن�ش ولذته، 

يف اإطار عمل اأدبي حمكم . 

جاءت الرواية على ل�سان ال�سيخ الأكرب متحدثا عن 

يف  )الأندل�ش(،  مر�سية  يف  ولدت��ه  قبل  من  نف�سه، 

اتخذ  اإذ  دم�سق،  يف  مماته  بعد  اإىل  املوحدين  عهد 

منه الروائي �ساردا لكل اأحداث الرواية. حيث وظف 

كرامات املت�سوفة م�ستهال ال�رشد بقوله: ""اأعطاين 

مماتي.  بعد  واآخر  ولدتي  قبل  برزخ  برزخي:  اهلل 

راأيت  الثاين  ويف  تلدين،  وهي  اأمي  راأيت  الأول  يف 

 بي هذين الربزخي يعي�ش 
ابني وهو يدفنني."")4(

"ابن عربي" الإن�سان حياته وموته. من هنا ابتداأت 
والبحث  واحلب،  الك�سف،  رحلة  عربي"،  "ابن  رحلة 

عن املجهول. بقوله : "" ما اأوجع اأن نفارق الربزخ، 

كلها  التي  الدنيا  لندخل  ك�سف  ك�سف يف  كله  الذي 

)5(
جهل يف جهل"". 

فقد كان مولد "ابن عربي" يف مر�سية، من اأب يعمل 
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يف بالط امللك ابن مردين�ش، الذي حتالف مع الفرجنة 

�سد دولة املوحدين، ومن اأم مل ترتك اأثرا يف حياة 

ابنها، با�ستثناء مر�سعته فاطمة بنت املثنى، التي 

تنباأت منذ ولدته اأنه لن ي�سلك درب اأبيه:""حملتني 

فاطمة اإىل اأبي ذلك امل�ساء، فه�ش وب�ش، وعلمت فور 

اأن وقع ب�رشي على وجهه امل�ستدير، اأن ولدتي هي 

تاأويل ال�سامة التي عا�ست حتث عينيه الي�رشى، طيلة 

حياته وب�رشته بها فاطمة: يا علي اإن موقع ال�سامة 

ذكرك،  لك  يرفع  ابن  لك  يولد  اأن  يعني:  وجهك  من 

ويحفظ لك قدرك، ولكن مكانها حتث عينيك يعني 

اأو  مر�سعته،  اأخربته  كما    
)6(

دربك"". يخالف  اأنه 

اأمه الروحية، اأن له اأربعة اأوتاد اأولياء، مقيمي يف 

بقاع الأر�ش، ولكي يجدهم يجب عليه تطهري قلبه. 

""طهر هذا... مت اأتبعه وعندها فقط يجدك وتدك"".
الذين   فتظل مهمة البحث عن الأوتاد املتميزين 

)7(

يثبتون قلبه طوال رحلته ال�سوفية. وقد كان لهذه 

الإلهي،  الوله  اإىل  جذبه  يف  الكبري،  الأثر  املر�سعة 

ينبغي  الت�سوف  العليا يف  املرتبة  اإىل  ي�سل  ولكي 

اأن ي�سل اإىل اأوتاده، وهم ل يجدهم بل يجدونه. تلك 

ال�سيدة احلاملة، الفقيه، مثلت "لبن عربي" املعلمة، 

حبكة  الأوت��اد  حول  حديثها  �سكل  فقد  واملربية، 

الرواية.

بالط  يف  مهما  موقعا  ال��رواي��ة  يف  الأب  اح��ت��ل 

ال�سلطة، واجلاه. وقد كان  اخلليفة، مقربا من ذوي 

جميع  الوحيد،  ابنه  تعليم  على  ال�سديد  حر�سه 

والرماية،  بال�سباحة،  املتعلقة  والدرو�ش  املعارف، 

درو�سا  عربي"  "ابن  اعتربها  التي  اخليل،  وركوب 

بال جدوى لكرهه لل�سباحة وغريها."" ما عرف اأبي 

اأن ال�سباحة هي العوم يف ملكوت اهلل، والرماية هو 

قول احلق موقف اخلوف، وركوب اخليل، هو ال�سفر 

اأبي الظاهر وك�سف يل الباطن.  اأخذ  يف طلب العلم. 

 
اأطيق."")8( ل  واأمرين مبا  اأحب  ل  ما  فاأجربين على 

العلوم  جميع  ابنه،  تعليم  على  اأي�سا  حر�ش  كما 

بح�سوره حلقات الدرو�ش يف امل�ساجد، فدفع به اإىل 

اأبي بكر بن خلف عميد الفقهاء، فن�ساأ ملما بالقراآن 

واحلديث والتف�سري.

ب�سكل  الرواية  �سخ�سيات  تقدمي  على  الروائي  عمل 

النف�سية،  تفا�سيلها  ر�سم  على  فعمل  مبا�رش، 

التحولت  ر�سد  مع  دقيق.  ب�سكل  واجل�سمانية، 

"ابن  بي  العالقة  حتول  يف  حدث  مثلما  اخلا�سة، 

""اأديبة  عبدون  بنت  مرمي  الأوىل  وزوجته  عربي" 

، اأجنب منها 
خلوقة عاملة اأريبة واأي�سا جميلة "")9(

"زينب" غري اأن احلياة الأدبية، والعلمية مل تتحقق 
اجلميلة،  امل��راأة  "مرمي"  ح�سور  با�ستثناء  بينهما 

كما  مبوتها،  وتفجع  ابنتها  �سحبة  ت�سافر  التي 

حت�رش ج�سدا يتغنى به زوجها "اأحببت مرمي ذقنها 

لمتالء  املائل  ج�سدها  الوثابتي  وعينيها  احلاد 

 ، منهما"  تخجل  كانت  اللتي  ال�سمينتي  وكفيها 

"وما اأجمل ج�سد مرمي وما اأنعمه واأ�سفاه... ج�سمها 
جمرد  مرمي  ت�سبح  اأن  اإىل  خفيفة"".  ب�سمنة  ريان 

حدث عابر يف حياة زوجها. ""ومل اأر مرمي بعد ذلك 

اأول  يف  مبكة  �سملهما  جمع  وبعد  املنام"".  يف  اإل 

خلوة لهما، بعد انتهاء عزاء  ابنتهما الوحيدة، يكون 

""خلوت  بقوله:  عربي"  "لبن  مفاجئا  مرمي  ج�سد 

�سحومها  زادت  علي،  تغريت  بها  فاإذا  ؛  اأخريا  بها 

 .
وكاأنها مل ت�سافر ومل تتكل"")10(

مل يكتف ال�سارد مبكة �سببا للنفور واجلفاء بي "ابن 

فراقهما:  عن  وامل�سوؤولة  "مرمي"  وزوجته  عربي" 

وداع.  قلبها دون  قلبي وخرجت من  ""خرجت من 
 بل حتدث 

)11(
هكذا �ساء اهلل. وهكذا اأرادت لنا مكة"".

 "" عن موتها بعد مرور �ست ع�رشة �سنة يف بجاية 

ا�ستاأنفات الناقة �سريها بعد قليل وغابت يف الأفق 

ومل اأر مرمي بعد ذلك اإل يف املنام، عادت اإىل بجاية 

واأقامت مع اأهلها �ست ع�رشة �سنة ،ثم ماتت وجاءين 

من يعزيني بها بعد اأ�سهر طويلة واأنا يف ملطية ]... 

[ �سعرت باأمل يف �سلعي واأنا نائم دون جهد فعرفت 

و�سليت �سالة طويلة  وتو�ساأت  فقمت  ماتت،  اأنها 

اإىل  وعدت  اجلنة  يف  كرمي  مبقام  فيها  لها  دعوت 

. من هنا يكون خروج "مرمي" من حياة 
النوم"")12(

ابن عربي ومن ال�رشد.
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من مر�سيلية اإىل اإ�سبيلية، انتقل "ابن عربي" للتدري�ش 

الأوىل  خلوته  حدثت  وفيها  الق�سبة،  جامع  يف 

ال�سيخ  الأول  وتده  فالتقى  ال�سوفية""،  ""اجلذبة 
""يو�سف الكومي"" و"اأخريا التقى املريد مبراده"".
و�رشوحه،  مبثونه،  عربي"  "ابن  تاأثر  حيث   

)13(

والتقى ب�سديقه "اأحمد احلريري"، وتعرفا معا على 

اليونانية،  املخطوطات  لرتجمة  فريديريك،  جمل�ش 

"ابن  التقى  قرطبة،  اإىل  ا�سبيلية  ومن  والرومانية. 

عربي" "بابن ر�سد"، وحاوره حول قواني الفل�سفة، 

والك�سف، والتنبوؤات الغيبية، يف لقاء ات�سم بالربود.

اإىل  اخللفاء،  اح��رتام  مو�سع  ر�سد""  ""ابن  ك��ان 

عندما  خ�سو�سا  احلاكم،  طرف  من  اإهانته  مت  اأن 

كتبه  وحرق  ""األي�سانة""،  اإىل  بنفيه  ال�سلطان  اأمر 

با�ستثناء كتب الطب، واحل�ساب، وعلم النجوم. كما 

الغوث  ""ال�سيخ  هو  اآخ��ر،  عاملا  الغ�سب  هذا  طال 

اإىل  املنية يف طريقه  وافته  الذي  مدين""،  اأبي  بن 

موؤملا  موته  وقع  وكان  له،  ا�ستدعائه  عند  اخلليفة 

عليه، خوفا من عتاب طالبه، وتالميذته، مما نتج 

يف  منه  رغبة  ر�سد"،  "ابن  على  العفو  اإ�سدار  عنه 

التكفري عن ت�سببه يف وفاة ""الغوث""، بعد ق�ساء 

بعد  وموته  ال�سجن،  يف  �سنوات  ثالث  ر�سد"  "ابن 
الأمر  بقرطبة.  فدفن  اأ�سابيع،  بعدة  منه  خروجه 

ابن  كتب  ن�سخ  على  يعملون  الوراقي  جعل  ال��ذي 

ب�سجنه  اأمر  الذي  للخليفة  حتديا  وبيعها،  "ر�سد"، 
اختفاء  اإىل  اأدى  مما  امل�ساجد،  من  وط��رده  ظلما، 

فعل  ما  على  نادما  الفيل�سوف  وف��اة  بعد  اخلليفة 

فتمت مبايعة ابنه ""حممد بن يعقوب"". بالإ�سافة 

"ابن عربي" من م�سايقات تبعا  اإىل ما تعر�ش له 

اأي  الدرو�ش يف  اإقامة  ملزاجية اخللفاء، ومنعه من 

م�سجد مبراك�ش. 

لكونه  بالذنب،  ي�سعر  عربي"  "ابن  الروائي  جعل 

على  اخلليفة  غ�سب  يف  وم�ساهما،  م�ساركا،  كان 

"ابن ر�سد"، لكنه �رشعان ما تراجع عن هذا التفكري، 
ومنه  الفال�سفة،  يكرهون  اخللفاء  باأن  ذلك  معلال 

ا�ستدل على طريقه اإىل وتده الثاين يف اإفريقيا.

"ابن عربي" الأندل�ش، ملا عرفته من م�ساكل  غادر 

والربتغال،  الفرجنة،  من  كل  ط��رف  من  �سيا�سية 

فا�ش،  وباخل�سو�ش  املغرب،  فق�سد  واملوحدين، 

"ال�سيخ  الثاين  بوتده  التقى  اأنه  منه  ظنا  ومراك�ش، 

اأبا بكر احل�سار" ، فعلمه احل�ساب، والأرقام، وعلم 

كتاب  يف  دت 
ّ
و�سو معارفهما،  وجمعت  الأدوي���ة، 

واحد، جمعهما ""بدر احلب�سي"" خادم "ابن عربي"، 

"ابن عربي"،  اأطلق عليه  ونظمها على هيئة كتاب، 

الغبار""،  م�سائل  علم  يف  والتذكار  ""البيان  ا�سم 

الثاين، عنوان  الكتاب  "احل�سار" على  اأطلق  ما  يف 

""اإن�ساء الدوائر واجلداول"". 
مكة  قا�سدا  "احل�سار"،  رفقة  عربي"  "ابن  رحل 

الطريق  ويف  روح��ه،  مفاتيح  على  فيها  يعر  عّله 

اإليها، وحتديدا يف القاهرة مات "احل�سار"، وورثه 

مكة  يف  طريقه.  يكمل  باأن  ن�سحه  "اخلياط" الذي 
ابنتهما.  بعد موت  اأهلها  اإىل  عائدة  زوجته،  تركته 

عليها،  حزنه  يدفن  ومل  ابنته،  عربي"  "ابن  دفن 

طاف األوفا حول الكعبة ودخل حلقة ال�سيخ ""زاهر 

يف  فمكث  الإبراهيمي،  املقام  اإمام  الأ�سفهاين"" 

الن�ساء""،  ""فخر  اأخته  يد  على  تعلم  عاما  در�سه 

امراأة م�سنة، وعاملة، تلقى منها الكثري من العلم من 

فنون املعارف. يف مكة األف كتاب "الفتح املكي"، 

ذكر فيه جميع ما فتحه اهلل عليه من فنون املعارف 

مبع�سوقته  التقى  العلم  ح�����رشة  ويف  م��ك��ة.  يف 

تبادل   ، العلم  يتلقيان  وهما  ""نظام""،  الفار�سية 

والأح�سان.""  والقبالت،  والغزل،  الإعجاب،  معها 

وان�سغلت بي العجوز امل�سكينة فاأ�سبحت اأقراأ عليها 

ن�سيت.  لأنها  ت��دري  فال  قبل  من  قراأتها  قد  كتبا 

اأنه  واأغمز لنظام وتغمزين، فنبداأ كتابا جديدا نعلم 

�سي�ستغرقنا اأ�سبوعا من الزمان، اأ�سبوعا من التحليق 

 تقدم 
يف جبي نظام الو�ساء مثل طائر �سائع."")14(

منه،  الزواج  رف�ست  لكنها  خلطبتها  عربي"  "ابن 
الق�سائد،  من  جمموعة  عنها  فكتب  له،  حبها  رغم 

اإىل  حتول  ولوعاته،  ولهفاته،  اأ�سواقه،  فيها  يحكي 

الأ�سواق"،  "ترجمان  عنوان  يحمل  �سهري  دي��وان 

ف�سافر  منه،  للزواج  رف�سها  اأ�سباب  له  تنك�سف  ومل 
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"بدر  ورافقه  الثالث،  وتده  عن  للبحث  دم�سق  اإىل 

احلب�سي" خلدمته ون�سخ خمطوطاته.

احلني  الأ�سواق"،  "ترجمان  ديوان  عنوان  يك�سف 

فكتب  "لنظام"،  وحبه  عربي"  "ابن  راف��ق  ال��ذي 

فيها ديوانا مقلدا يف ذلك اأ�سلوب ال�ساعر اجلاهلي، 

م�ستهال ق�سائده "بالأطالل" معاناته جراء فقدانه 

للمحبوبة. لكن عند اإقامته بدم�سق تلقى ر�سالة من 

يف  ابنته  ا�سم  ذكر  على  فيه،  معاتبا  "نظام"  والد 

من  للرحيل  فا�سطر  العار.  له  �سبب  مما  الق�سائد، 

"ابن  دفع  الذي  ال�سيء  ابنته،  رفقة  بغداد  اإىل  مكة، 

تو�سح  ب�رشوح  الديوان  كتابة  اإع��ادة  اإىل  عربي" 

اأنه ذو رمزية دينية، واأن ق�سائد الغزل، والت�سبيب، 

الإلهية،  ال��واردات  من  ورموز  اإمي��اءات،  اإل  ما هي 

والتنزلت الروحانية، واملنا�سبات العلوية، من اأجل 

من  ن�سب  ما  يف  ذمته،  وت��ربيء  الديوان،  تو�سيح 

عار لنظام واأبيها. فاأطلق على �رشح الكتاب عنوان 

الأ�سواق""،  ترجمان  �رشح  يف  الأع��الق  ""ذخائر 
من  كل  يف  وتوزيعه  بن�سخه،  احلب�سي"  "بدر  واأمر 

والإ�سكندرية،  وال��ق��اه��رة،  وب��غ��داد،  وحلب،  مكة، 

وفا�ش، وقرطبة.

ال�سام،  م��دن  يف  دوائ���ر  ثالثة  عربي"  "ابن  دار 

والعراق، وعاد اإىل القاهرة، و�سارت له فيها اأو�سع 

حلقات الدر�ش، اإىل اأن اعرت�ش عليه طالب العلم يف 

الدين،  اإف�ساد  بدعوى  لالإهانة،  وتعر�ش  القاهرة، 

يف  �سجن  ثم  للمحاكمة،  فقدم  النافع.  غري  وعلمه 

الفقهاء  عقائد  تخالف  التي  اآرائ��ه  ب�سبب  �سجنها، 

اأن فرعون  العامة  اأن يفهم  ""كيف ميكن   . والعوام 

اأن اهلل والوجود واحد؟ كيف  موؤمن؟ كيف يفهمون 

املعبودات  جميع  يف  ت�رشي  الألوهية  اأن  يفهمون 

حثى الأوثان.""

الغيبية  املحا�رشات  �سل�سلة  يف  عربي"  "ابن  دخل 

عند مكوثه يف ال�سجن، التقى بكل من �سيوخه الذين 

اأحب لقاءهم : ال�سهر وردي يف بغداد، والكومي يف 

تلم�سان،  يف  والغوث  مراك�ش،  يف  وال�سبتي  �سال، 

وح�رش مع اخلياط واحلريري يف اخلانقاه، وجل�ش 

الأر���ش  م�رشق  زار  كما  وج�سده،  بقلبه،  معهم 

مغربها، ولقي ع�رشات ال�سيوخ، وقراأ ع�رشات الكتب، 

و�سعد اإىل ال�سماء ونزل اإىل الأر�ش. 

اأمام  �سديدة  ببالغة  نف�سه  عن  عربي"  "ابن  دافع 

القا�سي، لكن ما اأنقده من ال�سجن هو اأحد الأولياء 

له  وي�سفع  قربه،  من  يخرج  البجائي"  احل�سن  "اأبا 
قبل  ال�رشع،  مقا�سد  عن  يخرج  لن  باأنه  ويتعهد 

من  باخلروج  ون�سحه  ويودعه  الهواء  يف  ي�سري  اأن 

م�رش اإىل ال�سام، فاأخربه اأنه هو وتده الثاين، ولي�ش 

"اخلياط"، واأو�ساه اأي�سا اأن يطهر  ول  "احل�سار"،  
الثالث  وتده  ينتظره  حيث  بغداد،  اإىل  ويرحل  قلبه 

و�سلكت  اأحب،  التي  "نظام" املراأة  اإل  يكن  الذي مل 

يف بغداد درب الت�سوف بعد وفاة والدها وعمتها، 

العازبات،  للن�ساء  خم�س�ش  بيت  يف  �سكنت  اإذ 

املتفرغات للعبادة، ونذرت نف�سها لرعاية الأيتام .

بحبه،  "بنظام"  لقائه  عند  عربي"  "ابن  اع��رتف 

برف�سها  ومعاتبتها،  بها،  وولعه  لها،  وا�ستياقه 

""لأنها  ذلك  متلك  ل  اأنها  فاأخربته  منه،  ال��زواج 

وتده الثالث والأوتاد يتزوجون الأر�ش يا حبيبي. 

يف  ملطية  يف  الرابع  وتده  على  نظام  دلته   
)15(""

الذي  التربيزي"،  "�سم�ش  ا�سمه  كان  الأنا�سول، 

مثل  قلبك،  ""احلب ميالأ  باحلب.  قلبه  بتطهري  اأمره 

ديننا  اإن  ب�سالم]...[  �سوابحه  كل  تعي�ش  عذب  بحر 

الب�رش مرتبطون ب�سل�سلة من  هو دين احلب وجميع 

القلوب."")16(

"�سودوكي"،  رفقة  حلب  اإىل  عربي"  "ابن  �سافر 

و"بدر احلب�سي"، تزوج "فاطمة" بعد انتهاء عدتها، 

رجوع  بعد  فطلقها  الدين"،  "عماد  منها  واأجن��ب 

زوجها الأ�سري من بالد الروم، اعتربها امراأة �سهلة 

من  امل�ساعر.  نف�ش  تبادله  ل  لكونها  التعوي�ش 

حلب اإىل دم�سق حتى انتهى به املطاف اإىل البقاع 

بف�سل دابته، التي نزعت به غربا والتقائه بال�سدفة 

بال�سيخ  "يعقوب يو�سف" املنزوي يف كهف يتعبد. 

واإ�سابة "بدر احلب�سي" باجلذام وانتقاله اإىل حارة 

املجذومي التي مكث فيها حتى املمات.
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�� بن منكي �سري  اأو رياح   ��      هو �سنيح بن رباح 

ماين من موايل بني ناجية بن �سامة 
ُ
زجني، �ساعر ع

بن لوؤي، من الف�سحاء البلغاء، هاجا جريرا، وا�ستهر 

بق�سيدته التي يقول فيها: 

ما بال كلب بني كليب �سبنا  

وازْن حاجبا وِعقال
ُ
    اأن مل ي

يف  البالذري  فيقول  مان 
ُ
ع اإىل  انتمائه  عن  اأما     

جرير  قال  مّلا  قالوا:   «  :
)1(

الأ�رشاف اأن�ساب  كتابه 

لالأخطل:

ل تطلنب خوؤولة يف تغلب    

   فالزجن اأكرم منهم اأَخوال

ماين موىل بني ناجية فهجا جريرا، 
ُ
غ�سب �سنيح الع

ل عليه الفرزدق، وفخر عليه بالزجن « . وف�سّ

نيح 
ُ

 يقول: » قال رياح بن �س
)2(

    ويف الكامل للمربد

يجيب  ف�سيحا،  وكان   �� ناجية  بني  موىل  الزجني 

جريرا ، ملا قال جرير: ) ل تطُلنَبّ ..« ، فتحرك رياح 

يف  العرب  اأ���رشاف  من  الزجُن  ولدتُه  من  اأكر  فذكر 

ق�سيدة م�سهورة معروفة «.

 للجاحظ عندما تكلم 
)3(

   وكذلك يف كتاب احليوان

اأورد بيت �سنيح، وقال: قال �سنيح  الكالب فقد  عن 

بن رباح �سار زجني. 

جمموعة  اأورد   
)4(

ال�سيا�سية ر�سائله  يف  واجلاحظ 

ال�سودان  الق�سيدة، وقال: » ومن مفاخر  اأبيات  من 

بني  هجا  مّلا  اخلطفي  جريرا  اأن  واحلب�ش،  وال��زجن 

جريرا،  فهجا  �سار،  رب��اح  بن  �سنيح  غ�سب  تغلب 

وفخر عليه بالزجن«.

: » مّلا قال جرير هذا 
)5(

ومع اأبي متام يف النقائ�ش

البيت غ�سب العبيد من الزجن وقالوا: من يعذرنا من 

ابن اخلطفي، من ل يرد عليه، فقال رجل منهم يقال 

له �سنيح بن رباح موىل لبني ناجية: اإّن الفرزدق .. 

الق�سيدة «، واأورد منها خم�سة اأبيات.

     ا�سمه: وبالرتكيز على ر�سائل اجلاحظ ال�سيا�سية، 

�سنيح بن  ونقائ�ش جرير والأخطل لأبي متام هو: 

رباح بن منكي العماين موىل بني ناجية بن اأ�سامة 

بن لوؤي الزجني، وكذلك يف كتاب احليوان للجاحظ، 

واأي�سا يف اأن�ساب الأ�رشاف للبالذري، ويف الأن�ساب 

. 
)6(

اأورد مقطعات من الأبيات مرتي

    اأما املربد يف كامله فقال: رياح بن �سنيح موىل 

بني ناجية، فقلب ال�سم. 

 يف مادة طول قال: » قال �سبيح 
)7(

ويف ل�سان العرب 

بن رباح الزجني، ويقال: رياح بن �سبيح «، واأورد 

اأربعة اأبيات من الق�سيدة. 

 يف ذكر الفيل اأورد ق�سيدة 
)8(

    واجلاحظ يف حيوانه 

اأخرى لل�ساعر.

من هنا ن�ستطيع اأن نعمم ا�سمه: �سنيح بن رباح بن 

منكي �سارزجني العماين موىل بني ناجية.

��سماعيل �ل�ساملي*

  * كاتب من ُعمان

من مفاخر �لزجن و�لرد على جرير

�سنيح بن رباح



:  ال�سانح ما اأتاك عن ميينك من ظبي اأو 
)9(

ويف اللغة

طائر، والبارح ما اأتاك من ذلك عن ي�سارك، والعرب 

تختلف يف عيافة ذلك، فمنهم من يتيمن بال�سانح 

ويت�ساءم بالبارح، ومنهم من يخالف ذلك، وال�سنيح 

كال�سانح، قال:

حنا عامدين لأر�سها
ُ
 ر

َ
جرى يوم

ُ
 �سنيح

َّ
 مر

ُ
، فقال القوم

ٌ
        �سنيح

، قال زهري:
ٌ
نح

ُ
واجلمع : �س

ُنحًا، فقلُت لها اأجيزي
ُ

جرْت �س

ُ
 م�سمولة فمتى اللقاء

ً
        نوى

وم�سمولة: اأي �ساملة، وقيل : م�سمولة: اأخذ بها ذات 

ال�سمال. وممن يتيمن بال�سانح قول ذي الرمة:

 ل لقيتما ما حييتما
ّ
خليلي

       من الطري اإل ال�سانحات واأ�سعدا

وممن يت�ساءم بال�سانح قول ال�ساعر:

ت خميفة
ّ
اأقول اإذا ما الطري م

ها
ُ
       �سواِنحها جتري ول اأ�ستثري

وقول عمرو بن قميئة: 

ه
ُ

فبيني على طري �سنيٍح َنحو�س

اجزين �سنيحها
ّ
        واأ�ساأم طرِي الر

ويف حديث اأبي بكر لأ�سامة: اأغر عليهم غارة �سنحاء 

، من �سنح له الراأي اإذا اعرت�سه. 

اأن ينظم  �� قبل  ر  الُّ نظم فيه 
ُ
ي الذي  وال�سنيح: اخليط 

الدر �� فاإذا ُنظم فهو عقد. 

حا و�سنيحا. 
ْ
َني

ُ
ت: �س

ّ
والعرب �سم

:
)10(

ويف معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد للبكري

اأ�سود  جبل  وهو  عب�ش،  بني  اأر�ش  يف  جبل  �سنيح: 

فارد �سخم، ماءات يف �سعب منه. 

     ون�ستطيع اأن نقول: اإن العرب والزجن منهم خا�سة 

ت �سنيحا ا�ستقاقا من ا�سم هذا اجلبل.
ّ
�سم

اأخبار رباح �سار زجني اأبو �ساعرنا:

: » خرج الزجن فاجتمع 
)11(

      يف الكامل لبن الأثري

 : ا�سمه  رجال  عليهم  وجعلوا  بالفرات،  منهم  خلق 

فلما  الزجن،  اأ�سد  �� يعني:  �سري زجني   رباح، ويلقب 

اأمر زياد بن عمرو  اجل��ارود،  ابن  فرغ احلجاج من 

جي�سا  اإليهم  ير�سل  اأن  الب�رشة،  �رشطة  على  وهو   ��

 اإليهم جي�سا عليه ابنه حف�ش 
ّ

يقاتلهم، ففعل، و�سري

 
ّ
ثم ه، 

َ
اأ�سحاب وهزموا  فقتلوه،  فقاتلهم،  زي��اد،  بن 

رباح،  وقتل  ال��زجن،  فهزم  اآخ��ر  جي�سا  اإليهم  اأر�سل 

وا�ستقامت الب�رشة «. 

ابن  رواية  نف�ش  روى   :
)12(

الأ�رشاف اأن�ساب  ويف     

على  �سري زجني  » غلب  واأ�ساف:  كامله،  الأثري يف 

كورة الفرات، وكان على الأبلة والفرات يومئذ كراز 

ر�ستقاباذ،  اإىل  احلجاج  خروج  يف  وذلك  ال�سلمي، 

اأمري  من   « ال�سلمي:  ك��راز  اإىل  زجن��ي  �سري  فكتب 

اأما  ال�سلمي،  كراز  اإىل  زجني  �سري  رباح  املوؤمني 

فابعث  املوؤمني،   
ّ
اأم �ِسكة  ولدة  ح�رشت  فقد  بعد: 

اإليها امراأتك لتقبلها، وال�سالم «. فهرب كراز، واأخلى 

عمله، ودخل الب�رشة «. 

اإن هذه الروايات التاأريخية تطلعنا اأن �سنيح هو ابن 

ق�سيدته  يف  ذلك  �سنيح  ذكر  وقد  �سارزجني،  رباح 

ومقتل حف�ش بن زياد بن عمرو العتكي.

م�سطفى  ويرى  املفاخرة،  ق�سائد  من  والق�سيدة 

الذي  ال�سعر  اأما   «: العرب  اآداب  تاأريخ  يف  الرافعي 

تلك  على غري  الفنون  واأنواع  التاأريخ  معاين  يحمل 

جهة  على  املولدون  به  يجيء  ما  فغالبا  الطريقة 

�سنيح  بن  ري��اح  كق�سيدة  نونه، 
ّ
ي�سم مبا  الفخر 

الزجني موىل بني ناجية، وكان ف�سيحا، فقد ذكر 

اأكر من ولدته الزجن من اأ�رشاف العرب يف ق�سيدة 

كامل  على  معتمدا  ا�سمه  ذكر  والرافعي  م�سهورة«. 

املربد، وهو قد اأ�سار اإىل ذلك.

قال �سنيح بن رباح يهجو جريرا ويفاخر بالزجن:

 اإن الفرزدق �سخرٌة ملم������ومة

               طالت فلي�ش ينالها الأوع����ال
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ن��������ا
ّ
ما بال كلب بني كليٍب �سب

واِزن حاجبا وِعق��������ال
ً
             اأْن مل ي

اإن امرءا جعل املراغة وابن�����ها

              مثل الفرزدق جائر قد ف�������ال

ورميت تغلب وائل يف داره������م

             فاأ�سبت عند التغلبي ن�س������ال

ه
َ
قد ق�سُت �سعرَك يا جرير و�سع����ر

           فق�رشت عنه ياجرير وط�����ال

وبنيَت بيَتك يف قرار م�ساي���������ل

             فجرت عليك به ال�سيول فمال

ووزنُت فخرك يا جرير وفخ�����ره

             فخف�سَت عنه حيت قلت وقال

والزجن لو لقيتهم يف �سف������هم

 جحاجحا اأبط�������ال
ّ
              لقيت َثم

ف�سل ابن عمرو حي رام رماحهم

 ط����وال
ّ
            اأراأى رماح الزجن َثم

فجعوا زيادا بابنه وتنازل������������وا

            مّلا ُدعوا لنزال ح������تى زال

و�سل ابن جيفر حي رام بالدن����ا

             فراأى بغزوتهم عليه خب�����ال

ربطوا خيولهم حوايل دوره������م

ها و�سخال
ّ
             وربطت حولك �ُسي

كان ابن ندبة فيكم من جنلن�������ا

              وخفاف املتحمل الأثق�������ال

وابنا زبيبة عنرت وهرا�س����������ة

              ما اإن نرى فيكم لهم اأمث����ال

و�سليك الليث الهزبر اإذا غ�������دا

             والقرم عبا�ش علوك فع������ال

هذا ابن خازم الكرمي واأم����������ه

             عجلى اأبزَّ على العدو قت�����ال

اإن ابن خازما ابن عجلى منه���م

             غلب القبائل جندة ون��������وال

اإن ابن عجلى قد علمتم منه�����م

            غلب الرجال �سماحة وفع�����ال

وبنوا احلباب مطاعن ومطاع���م

            عند ال�ستاء اإذا تهب �سم������ال

اأبناء كل جنيبة لنجيب���������������ة

             اأ�سد تربب عندها الأ�سب�������ال

 خوؤول���ًة
َ
فلنحن اأجنب من كليب

             ولأنت األأم منهم اأخ����������وال

والزجن قد �سهد النبي بجوده��م

             وبباأ�سهم اإن حاربوا الأثق����ال

       اإن ما بي الأبيات قد ورد يف معظم الروايات: 

اأبي  رواي��ة  يف  اإل   ) عادية  �سخرة  الفرزدق  اإن   (

متام فقد روى: ) اإن الفرزدق �سخرة ملمومة (، وقد 

اأثبتناها يف الق�سيدة. 

خازم  بن  عبداهلل  يف  الثالثة  الأبيات  رواية  كذلك 

اأن  فاأحببنا   ، بروايته  البيت  كٌل  روى  فقد  ال�سلمي 

جنعلها اأبياتا ثالثة ، اإذ مل نقت�رش فيها على رواية 

واحدة.

الزجن  مفاخر  عّدد  فقد  الفخر،  ق�سائد  من  الق�سيدة 

ومل  العرب،  يف  منهم  امل�سهورين  اأ�سماء  وذك��ر   ،

جمال  يف  املكان  تعدى  بل  اإقليم،  على  يقت�رش 

اأو عروبة، فكان  اأنه مل يهتم بعمانية  حميطه، كما 

الفخر بي اللوني الأ�سود والأبي�ش، وق�سيدة جرير 

التي ناق�سها �سنيح، هي التي مطلعها:

 الَغداَة برامَة الأط���������الل
ِّ
حي

 عهُده فاأحال
َ
 تقادم

ً
            ر�سما 

 غادرت
َ

 وال�سواري
َ

اإّن الغوادي

            للريِح خُمرتقا به وحمال

اإىل اأن قال:

 لل�������ِقرى
َ
 اإذا تنحنح

ُّ
والتغلبي

تُه ومتثل الأمثال
ْ
            حكَّ ا�س
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ل تطُلنبَّ خوؤولًة يف تغل�������ٍب

 اأخوال
ُ
 منهم

ُ
           فالزِّجُن اأكرم

 
ٌ
�سنيح ا�ستعمله  والفرزدق  الذي بي جرير  والهجاء 

اإثارة جرير، واعتمد على تف�سيل �سعر الفرزدق  يف 

على جرير يف قول:

ه
َ
قد ِق�سُت �سعرَك يا جرير و�سعر

 وطال
ُ
           فق�رشت عنه يا جرير

الزجن،  مدح  قد  فالفرزدق  مداخلة  اأي�سا  وهنالك 

حتى قال اأنهم اأكرم من ِعقال جده :

ُك خالها من اآل حام
َ
اإن ي

 كان اأكرم من ِعقال
ٌ
        فحام

ابتعد  الفرزدق. و�سنيح يف ق�سيدته  وعقاٌل هو جد 

عن ذكر الأخطل، رمبا لأنه غري م�سلم، وا�ستغل بدل 

جد  عقال  ق�سيدته  يف  ذكر  وجرير  الفرزدق،  منه 

الفرزدق:

ها
ُ
رير

َ
 م

َّ
اإن القوايف قد اأِمر

 اإذ جدعن ِعقال
َ

َك�ش
ْ
          لبني َفَدو

وعند الأخطل فقد اكتفى بذكر القبيلة: 

ورميت تغلب وائل يف دارهم

         فاأ�سبت عند التغلبي ن�سال

ومل يذكر قبيلة جرير اإل اأنهم يربون املاعز وال�سياه، 

كذلك ذكر ا�سم اأمه :

اإن امرءا جعل املراغة وابنها

         مثل الفرزدق جائر قد فال

ها و�سخال «
ّ
                      »  ... وربطت حولك �ُسي

وقد جعل ال�ساعر املقارنة بي ال�ساعرين �سواء يف 

ال�سخ�سية اأو يف ال�سعر:

متام،  اأبي  رواي��ة  على  ملمومة  �سخرة  فالفرزدق: 

ة (، والفرزدق ثقيل له 
ّ
ويف الروايات الأخرى: عادي

وِعقال،  حاجب  اآباوؤه  مفاخره  ومن  الطوال،  املاآثر 

و�سعر الفرزدق اأطول باعا ونف�سا.

واأما جرير: ل ي�سل اإىل حد املفاخرة مع الفرزدق، 

فهو كلب من كالب بني كليب، واأمه املراغة ا�ستهر 

البيوت  من  جرير  وبيت  باآبائه،  ي�ستهر  ومل  بها 

عليها،  تبقي  فال  ال�سيول  تذروها  التي  ال�سعيفة 

و�سعر جرير ل يطول ول ي�سل اإىل �سعر الفرزدق، فال 

مقارنة بينهما.

نيح 
ُ

�س ا�ستعملها  ال�ساعرين  ب��ي  املقارنة  ه��ذه 

مدخال اإىل املفاخرة بي الزجن والبي�ش، فقد افتخر 

العرب  بي  ا�ستهروا  الذين  املوّلدين  من  بالكثريين 

قتلوا  من  هم  فالزجن  والكرم،  واجل��ود  بال�سجاعة 

حف�ش بن زياد عندما قاتله اأباه، والزجن اأي�سا هم 

بن  بن جيفر  عباد  بن  بن جيفر  النعمان  قتلوا  من 

اجللندى عندما غزى بالد الزجن.

بن  احل���ارث  ب��ن  عمري  ب��ن  خفاف  املولدين  فمن 

�سوداء،  وكانت  ندبة،  واأمه  �سليم،  بني  من  ال�رشيد 

واإليها ين�سب، وهو من اأغربة العرب، ابن عم اخلن�ساء 

مكة،  فتح  )�ش(  النبي  مع  و�سهد  واأ�سلم  ال�ساعرة، 

ومعه لواء بني �سليم، ويفتخر بن�سبه ال�سواد، فيقول:

ده قومه
ِّ
�سو

ُ
كالنا ي

          على ذلك الن�سب املظلم

عنرتة  فاأما  وهرا�سة،  عنرت  فهما  زبيبة  ابناء  واأما 

العب�سي، يقال قتلته طي فيما تزعم  �سداد  ابن  فهو 

مات  ويقول  ذل��ك،  ينكر  عبيدة  اأب��و  وك��ان  العرب، 

بردا، وكان قد اأ�سّن، وعنرتة �رشب يقال له العنرت، 

الذبح.  وهو  رت 
ُ
الع فهو:  زائدة  فيه  النون  كانت  واإن 

وعنرتة يفخر باأخواله ال�سودان اإذ يقول:

اإين لُتعرف يف احلروب مواطني

�سهدي وَفعايل
َ
         يف اآل عب�ٍش م

منهم اأبي حقا فهم يل وال����������د

 من حاٍم فهم اأخوال������ي
ُّ
        والأم

اأن  جند  مل  م�سادر  من  لدينا  ففيما  هرا�سة  واأم��ا 

ر�سائله  يف  واجلاحظ  هرا�سة،  ا�سمه  اأخ  له  عنرتة 

بن  عروة  ولكن  زبيبة،  ابني  وهرا�سة  عنرتة  قال: 

الورد قيل: يكنى يف احلرب اأبا عبلة، ويف ال�سلم اأبا 

هرا�سة، وهرا�سة �سجر له �سوك كثري.
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وال�سليك هو: ال�سليك بن عمري ال�سعدي، واأمه: �سلكة، 

واإليها ين�سب، وكانت �سوداء.

واأمه  ال�سلمي،  خ��ازم  بن  عبداهلل  هو:  عجلى  واب��ن 

يف  العرب  غرباء  اأحد  وهو  �سوداء،  وكانت  عجلى، 

ال�سالم.

واأبناء احلباب هما: متيم وعمري ابني جعدة ال�سلمي 

اأيام  يف  النا�ش  فر�سان  من  عمري  وكان  الذكواين، 

امتنع  حيث  مواقف  معه  وله  مروان،  بن  عبدامللك 

على عبدامللك بن�سيبي وغلب عليها.

 وقد اختتم ق�سيدته مبدح النبي )�ش ( لل�سود: 

والزجن قد �سهد النبي بجودهم

       وبباأ�سهم اإن حاربوا الأثقال

فقد روي عن النبي )�ش ( قال يف ال�سودان: » اإن فيهم 

. وروى �سفيان 
)13(

خللتي �سدق: ال�سماحة وال�سدق «

بن عيينة وعمرو بن عو�سجة موىل ابن عبا�ش قال: 

ذكر احلب�ش عند النبي )�ش( فقال: » اإن فيهم خللتي 

 .
)14(

: اإطعام الطعام، وباأ�ش عند الباأ�ش (

اأورد له اجلاحظ يف احليوان ق�سيدة يف مدح   وقد 

الفيل15 قال: اأن�سد جعفر ابن اأخت وا�سل يف منزل 

لبن  يون�ش  اأن�سدين  الباخرزي،  عا�سم  بن  الف�سل 

رباح ال�سارزجني

 فيال منذ كان ول
ُ
ما اأبغ�َش اخل�رش

 عريا وذا كم غاية الك���������ذِب
َّ
            اأحب

 
ٌ
عت��������رب

ُ
بغ�ُش �سيئا فيه م

ُ
وكيف ي

اجا من الُك�����رب
ّ
           وكان يف الفلك فر

والفيُل اأقبُل �سيئا لو ُتَلّقن�������������ه

             حاجاِت نف�سك من ِجد ومن لع������ب

 فينا واحٌد ف�������������راأى
َ
ج

ّ
ولو َتَتو

ك�����ب
ُّ
 امللوك لقد اأوفى على الر

ّ
            زي

 تعظيمًا لهيبت��������ه
ُ
غ�سي ويركع

ُ
ي

             ولي�ش يعدله الن�سوان يف ال������طرب

ٍر
َ
ولي�ش يجدل اإل كل ذي َفخ���������

 ومنبته من خال�ش الذه������������ب
ّ
             حر

مثل الزنوج فاإن اهلل ف�سل����������هم

             باجلود والباأ�ش والتطويِل يف اخُلطب

 �لهو�م�س: 

جمل من اأن�ساب الأ�رشاف � ج12 � ط1 � ت: د. �سهيل  كتاب   -  1
 � بريوت   � والن�رش  للطباعة  الفكر  دار   � زركلي  ريا�ش  د.  و  زكار 

1996م                                           
2 -  الكامل يف الأدب للمربد � : حممد اأبو الف�سل � ج2 � �ش295 

� دار الفكر العربي القاهرة

 � ط2  هارون  ال�سالم  عبد  حتقيق:   � ج1  للجاحظ  احليوان   -  3
1968 � م�سطفى احللبي � م�رش

4 - ر�سائل اجلاحظ ال�سيا�سية � تقدمي: علي اأبو ملحم � �ش537 
� ط1 � دار ومكتبة الهالل � بريوت � 1987م

املطبعة  �ش88-89  متام  لأبي  والأخطل  جرير  نقائ�ش   -  5
الكاثوليكية � بريوت 1922           

اأن�ساب الأ�رشاف � ج7 � �ش300 � ج12          6 -  كتاب جمل من 
ج8 � �ش227 � 1995م � دار اإحياء الرتاث   � العرب  ل�سان   -  7
 � ج5  املعارف  دار  وطبعة   ، العربي  التاريخ  موؤ�س�سة  و  العربي 

�ش2726 � 1985م                                            8 - كتاب 

احليوان للجاحظ � ج7 � �ش205 � ط2 � مكتبة م�سطفى احللبي 

مب�رش 1968

9 - ل�سان العرب � ج6 � �ش385 � ط1 � 1996 � دار اإحياء الرتاث 
العربي وموؤ�س�سة التاريخ العربي ��  بريوت.

 � � البكري � �ش869  اأ�سماء البالد  ما ا�ستعجم من  معجم   -  10
حتقيق م�سطفى ال�سقا � عامل الكتب � 1983 بريوت                                       

11 - الكامل لبن الأثري � ج4 � �ش40 � ط6 � دار الكتاب العربي                                        
د.  و  زكار  �سهيل  د.   :� للبالذري  الأ���رشاف  اأن�ساب  جمل   -  12
ريا�ش زركلي � ج7 � �ش300 � ط1 � 1996 � دار الفكر للطباعة 

والن�رش                                         

تخريج احلديث يف اأن�ساب الأ�رشاف ج7 � �ش300 : انظر   -  13
كنز الأعمال � احلديث: 25094

14 - امل�سدر نف�سه
مكتبة   1968  � ط2   � �ش205   � ج7  للجاحظ  احليوان   -  15

م�سطفى احللبي مب�رش. 
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