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

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

للأفراد: 5 رياالت ُعمانية، للموؤ�ش�شات: 10 رياالت عمانية- تراجع ق�شيمة اال�شرتاك. 

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

موؤ�ش�شة ُعمان لل�شحافة والن�شـر واالعلن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �شلطنة ُ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:
-�سحراء الأمل واملوت :  �سيف الرحبي.

 12 فيلليني:
ة..  

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

 
)اجلزء الثاين( التقدمي والرتجمة والهوام�ش: اأحمد الويزي

 30 درا�صــــات:
ة )النظرية والتطبيق( اأ. ميا�سنيكوف 

ّ
ة الرو�سي

ّ
- ن�ساأة ال�سكالني

ملفهوم   و»باركالي«  »ليبنتز«  نقد  وف- 
ّ
ني نوفل  ترجمة: 

د 
ّ
حمم ترجمة:  لوييه  دانيال  النيوتني-  املطلق  الف�ساء 

الفنيُة   
ُ

واخل�سائ�ش  
ُ
املفهوم َلِة 

َ
َقاو ُ املمْ  

ُ
ر

مْ
�ِسع

 
مطيمط- عادل 

حاوي  اإىل  العودة  وارهام-  اآية  بلحاج  اأحمد  واجَلماليُة 

حممود �رسيح.

82  الرواية الُعمانية:
اإعداد  ات 

ّ
ماني

ُ
الع الكاتبات  روايات  فـي  ال�سارد  -منزلة 

وتقدمي: اأحمد يو�سف

108  حــــــــ�ارات:
-   اإليا�ش خوري: الكتابة ... املهنة الأكرث خُمادعة حاورته: 

فاتن حمودي. 

 عن ذاكرة الن�ساء املنهوبة: ليندا 
َ
ب

َ
- علوية �سبح: اأنزُع احُلج

ار.
ّ

ن�س

ا يعني بال�رسورة اأن تكون 
ً
- اأحمد املعيني: اأن تكون مرتجم

ا  حاورته: هدى حمد.
ً
كاتب

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

مها لطفي       )تتمة العدد ال�سابق 3/3

يف هذا العدد



156  �صـــعــــــــــــر:
-كانت جتيئ يف هداأة الّليل: لوران غا�سبار: تقدمي وترجمة  

: �سامل 
ُ
خالد النجار  - �سماوات: اأحمد مدن  - اأ�ساطري �سوداء

اأحدنا  ينت�رس  قد   - علي  القدم: جناة  ق�سائد   - �سبانة   اأبو 

خريف   - جنيم  حممد  وجهها:   - عبيد  حممد  بندقية:  دون 

ال�سحايا: دلدار فلمز- جرح ب�سيط يف قلب اللغة: فيوليت اأبو 

اجللد  - ياأتيك الوقت: طالب املعمري

180 ن�صـــ��س:
-اإمرباطور الغرب بيري مي�سون: ترجمة: حممد املزديوي  - 

دة 
ّ
ِرحلة عازف الناي:  حممد عبد النبي  - الأقدام امل�سم

الكاأ�ش    - بدر   لينا  الفرن�سية:  عن  نقلتها  براغر:   اإمييلي 

�سمكة  ياأكُل  احلكاية   
ُ
طائر  - مرزوقي   ح�سن  املقلوبة: 

حمد  حمود  خربا:  وع�رسون  مبتداأ   - �سعود  حمود  مطرح: 

ا 
ّ
غار�سي غابرييل   *  * اأغ�سط�ش  يف  �سنلتقي   - ال�سكيلي  

ماركيز: تقدمي و ترجمة: ر�سيد الأ�سقر .

222 متابعــات وروؤى:
ح�سني  القت�سادي:  ر 

ّ
والتطو العلمي  اخليال  بني  العالقة   -

جواد قبي�سي - قول يف الإن�سانوية: اأحمد برقاوي - رحالت 

اأ�سالن  اإبراهيم   - ال�سحات  حممد  بالعربية:  بطوطة  ابن 

اخلطاب  �سعرنة   - خمي�ش  ظبية  القبيل«:  هذا  من  و»�سيء 

عبد  منوذجا:  التازي  الدين  عز  حممد  املغربية  الرواية  يف 

الأنثوية يف رواية »ريام وكفى«  الذاكرة  اإكيدر -  الرحمان 

وؤبنا »األبري 
ُ
لهدية ح�سني: نادية هناوي �سعدون - »�سارتر« م

فنانًا  نا�رس  عبدالعزيز   - فتيلينه  حممد  ترجمة:  كامو«: 

مبدعًا: ح�سن ر�سيد. 

** �لزبيدي و�حلارثي ل�سجيجهما و�سمتهما.. وداعًا: هدى حمد.

260  مـــلــف حممد ديب:
- حممد ديب: م�سارات الكتابة والكائن: ح�سني عالم.

- حممد ديب اأو الروؤية الداخلية  اآخر حوار: داين توبيانا.

- حتية اإكبار لـ »حممد ديب« بقلم : كلودين ريلو.

284  حمـ�ر نزار قباين: 
- نزار قباين »بيت الدم�سقي بيت من ال�سعر«: حممد �ساهني.

د الغزي. 
ّ
نة نزار قباين: حمم

ّ
- الق�سيدة الوا�سفة يف مدو
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ٌق هذا الذي يلمع يف
ْ
اأبر

الف�ضاِء املوح�ش؟

اأم ذئٌب رّوع القطا

قرب الغدير، فتطايرْت

كوابي�ش اأحالمه

يف مهّب الرياح؟

*  *  *

حيث  اللك�سمبوري،  ال�سباح  ة 
ّ
حتي اأحييك 

ت�رشئب احلدائق والأ�سجار باأغ�سان واأعناق 

ة. التماثيل ت�رشد رحلتها الطويلة من 
ّ
�سماوي

�سغف املعرفة وبط�ش احلياة. بودلري يتحدث 

عن �سفاف موتى �ساخبني يف �سطوع القمر 

ة 
ّ
البحري مقربته  ي�ستوطن  فالريي،  والنبيذ. 

حيث ل عزاء لالأحياء اإل بالتاآخي والنحالل 

يف حيوات الطبيعة اخلالقة.

ل بني 
ّ

الدوري والبط ترتح وحَدها ع�سافري 

بن�سيد  القارات  ت�رشج  طليقة،  رة 
ُ

ح الأزمان 

�سفرها الذي ل ينقطع.

نافذته  يفتح  بريتون،  اأندريه  �سديقك 

لل�سدفة كي تدخل منها امراأة اأو موجة تعرب 

املحيط.

و�ساياه  يتلو  اجلزائري  عبدالقادر  الأمري 

حروب  خلفتها  التي  املكتظة  املقابر،  على 

الأهل والغنيمة..

اأدغال  بني  تت�سكع  ة 
ّ
واآ�سيوي ة 

ّ
اأفريقي فيلة 

التي  تلك  طفولتها  رعود  حتمل  احلديقة 

ووئام.  عودة  يف  اأمل  غري  من  ت�رشمت 

ميتطي  وهو  ي�رشخ  بريتون  اأندريه  ده، 
ْ

ح
َ
و

التي  املواثيق  تلك  كل  »مزقوا  الفيلة  اأحد 

وّقعناها يف غياب احللم«.

غريه،  من  اأكرث  بريتون  من  ا�ستفدت  لقد 

رف�سه املطلق حلياة البوؤ�ش حتت اأي �سغط 

الفرد  مالذ  واحللم  اخليال  وظرف..  واقعي 

من بوؤ�ش الواقع والتاريخ. رغم اين ل اأتخيل 

باري�ش  يف  بوؤ�سًا   ، ومرحلة  ظرف  اأي  يف 

يقارب ولو على م�سافة كبرية، واقع البوؤ�ش 

العربي، حتى لو كانت حتت جحيم الق�سف 

النازي.. وكما كنت تردد للمتنبي..

 
ُ
ه

ُ
نَظر

َ
ٍ ما �َسقَّ م

َ
�رش

َ
لى ب

َ
ن ع

ِّ
)َهو

نِي َكاحُلُلِم(
َ
 الع

ُ
َقظات

َ
ا ي                 َفاإِنَّ

معنا يف بالد العرب والعجم كل �سيء ي�سق 

كل  اإىل  والعتبة،  البيت  من  فاأنت  منظره، 

اإذ ل جوهر هناك،  التفا�سيل والت�ساري�ش، 

تكابد م�سقة النظر والنظرة والروؤية، امل�سقة 

وال�سقاق املريع.

يدعو  �سيء  كل  الهمجي  امل�ستنقع  هذا  يف 

البكاء  وكذلك  والن�سقاق  وال�سقاق  للم�سقة 

من  اأكرث  القاتل  اله�ستريي  وال�سحك  املرير 

�صحراء الأمل 

واملوت



البكاء، اإذ اأن الدموع تظهر اأحيانًا وت�سفى..

قادر بوبكري، اقتلعت ج�سدك، مثل كثريين، 

باري�ش،  نحو  ميممًا  اجلزائر  �سحراء  من 

عانقت اأ�سباح الأ�سالف الآفلني، من غري اأمل 

والختزالت  اأنت  الثنائيات  عدو  ياأ�ش،  ول 

البلهاء. من نافذة الطائرة، حدقت يف غيوم 

فراغ  يف  هائجة  اأفاٍع  مثل  وتتلوى  تلتف 

هي  هذه  قلت  املغيب:  بركان  يف  ال�سدمي، 

الفال�سفة  التي حتدث عن غمو�سها  الأبدية 

والأناجيل.

كم من الأزمنة انقر�ست، واأنت حترث املدينة 

هرب  حلمًا  تطارد  كاأنا  ومكانًا  اأفكاراً 

اإل بعد  ال�سحراء ولن يعود  منذ ولدتك يف 

الرحيل الآخر واملوت. كم من الوقت م�سى، 

ثالثون، خم�سون عامًا، اأنت ممتطيا ح�سانك 

الذي جمعت اأ�سالءه من قارعة الطرق لتمخر 

عا�رشت  ونهارها.  الع�سي،  املدينة  ليَل  به 

الكتب اأكرث من الب�رش وذهبت يف ناأي العزلة 

انحداره  يف  يوغل  القطيع  �ساهدت  اأن  بعد 

املقيت، ومتثلت قول البحرتي:

 َنف�سي 
ُ

�ش َدِنّ
ُ
ا ي

ّ
م

َ
 َنف�سي ع

ُ
نت

ُ
�س

دا ُكِلّ ِجب�ِش
َ

ن ج
َ
 ع

ُ
عـت َفّ َ

َتر
َ
              و

لأنك  بوبكري،  يا  الأوىل  �سحراوؤك  تعد  مل 

يف  املفاتيح  قذفت  ال�سبع،  بواباتها  اأغلقت 

لإله  قربانًا  الأقدمون  َنحره  وعٍل  اأح�ساء 

غام�ش.

�سحرائنا  مثل  بوبكري  قادر  يا  �سحراوؤك 

العربية، الربع اخلايل، الذي تفوق م�ساحته 

ة م�ساحة فرن�سا التي ت�سكنها، كما 
ّ
اجلغرافي

البدايات  منذ  العظيمة  احل�سارة  �سكنْتها 

احلداثات..  اأو  احلداثة  مليالد  الأوىل 

�سكانها  مع  رحلت  والعراق،  ال�سام  بادية 

ذكريات  رفات  اإل  يتبق  ومل  الأ�سليني، 

للموتى والراحلني والأطالل. وتلك الأ�سكال 

والر�سوم والتماثيل، التي تنحتها وت�سفوها 

لة على الدوام.
ّ
الرياح الرملية املتحو

اآه على الذين رحلوا قبل الأوان اأو فيه، رحلوا 

يف الأماكن املت�سظية اأو اإىل رحاب الأبدية.

بح�سان  عبابها  متخر  اجلديدة  �سحراوؤك 

تدلف  وغيمة،  عجلتني  من  نع 
ُ

�س هزيل، 

العمالقة  ال�ساحنات  بني  امللتوية  الطرق 

والقطارات.

عن  تتورع  ول  واملكتبات  احلانات  تدلف 

�سعت بعد كدح طويل، 
ُ
�رشقة الكتب لأنها و

ملن يقراأها ولي�ش ملن يقتنيها كديكور من 

كماليات املنزل وال�ستقرار، ول اأ�سدقاء كي 

تذهب اإىل بيوتهم ونواديهم، �سادقت ال�سجر 

واحلبوب،  بالأرز  مليئة  جيوبك  واحلمام، 

كي ل تبقى يف باري�ش حمامة جائعة.

اأوان  ياأزف  فحني  الب�رش،  اإىل  حاجتك  ما 

قد  الأوان  يكون  العامل،  هذا  عن  رحيلك 

كما  العامل،  هذا  على  با�سقًا  وترحل  فات، 

اأجنزت  قد  وتكون  قور(  )اأبي  يعرب �ساحبك 

�سد  ال�ساري،  القتال  يف  الرمزية  مهماتك 

�سرتحل  التاريخ.  وانحطاط  والقدر  الزمن 

مردداً اأن�سودة ن�رش جميد:

)لقد ع�سنا حياة طيبة(..

اليمام  امللكي،  املوكب  يف  و�سيم�سي 

واأطياف ال�سجر والع�سافري وكذلك ال�سناجب 

وامل�رشدون مرددين بفرح لقد عا�ش بوبكري 

ورفاقه حياة طيبة.

ات وما زلت 
ّ
 ال�سبعيني

ّ
لقد و�سلت اإىل خ�سم

جذور  �سالبة  جيدة.  و�سحة  ن�سارة  على 
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تغالب  واأ�سجاراً  حيوانًا  ب�رشاً،  ال�سحراء 

الرمال  وحتولت  العوا�سف  و�سط  حتفها 

كواقعة  باملر�ش  تعرتف  ل  فاأنت  الهائجة 

ة وتعزوه اإىل الوهم.. هذا اأي�سًا جذر 
ّ
فيزياني

و�سك  على  اأو  الآفلة  ال�سحراء  اإىل  ينتمي 

ة 
ّ
الأفول والهروب من عامل »احلداثة« اخللبي

وان�سان ال�ستهالك والوهم وال�سورة. ب�سبب 

ة اأو ب�سبب احلرية والزهد 
ّ
تلك اجلذورالغوري

كل  املوج   تعانق  التي  الهوائية  ودراجتك 

�سباح!

اإىل  مرة  اأتيت  حني   .. باملر�ش  تعرتف  ل 

نحو  بي  ح 
ّ
تطو دوخة  من  للعالج  باري�ش 

�سديقنا  عرب  والآخر،  احلني  بني  النهيار 

للعالج  �سبيل  ل  اإذ  النعيمي.  خليل  الدكتور 

عرب  اإل  باري�ش  مثل  مدينة  يف  لأمثالنا 

التاأمني ال�سحي، اأو عرب �سديق:

اأن  وعليك  كبري   
ٌ
وهم مر�سك  ان  يل  قلت 

الولدة  واقعة  اإل  هناك  لي�ش  منه،  تتحرر 

وواقعة املوت. وهذه الأخرية علينا تاأجيلها، 

لي�ش لأن هناك ما ي�ستحق احلياة، كما عرب 

ما ي�سحكنا يف هذه  واإنا هناك  دروي�ش.. 

امل�سخرة املتقنة.

ردحًا  ت�سكع  الذي  )ب�سيوران(  اأذكرك  لكني 

مرتفًا  غنيًا  نف�سها  الأماكن  يف  الزمن  من 

»ل  يقول  حني  وحزينًا،  �ساحكًا  وفقرياً، 

�سبيل للحوار مع الأمل الفيزيائي؟«.

هل ميكن احلوار مع الأمل الروحي وفداحته؟!

بالن�سبة اإليك هذه الوقائع والأمور جزء من 

ة.
ّ
فنطازيا املهزلة الب�رشي

الطيور  اأرواح  الأفق،  يف  الهائمة  الأرواح 

عبورهم  بحفيف  والغابرين  الفكر  واأطياف 

ة 
ّ
واقعي الأكرث  الوقائع  هي  ال�رشيع، 

ة..
ّ
وحقيقي

اأما اأنا فما يرعبني  اأو ما هو عالمة رئي�سية 

املر�ش،  هو  املتمادية،  ات 
ّ
اخل�سم هذه  يف 

اأن  املوت.  ولي�ش  القا�سمة  املر�ش  واقعة 

الب�سع  الوح�سي  العامل  تكون عاجزاً يف هذا 

الوجودي  والختبار  املاأ�ساة  هي  فتلك 

الأق�سى فنحن يف ال�سحة واحلركة والرتحل 

ح�رش  ل  كاآبات  يف  نغرق  ذلك  مع  الدائم 

لها. اأخاف مفاجاآت اجل�سد، حني مي�سي يف 

اخلذلن مع تقدم العمر، لكنني على الأغلب 

مت�سي  اليومية  احلياة  تفا�سيل  اأمور  اأترك 

اأجل  من  واأكابد  العتيادي  �سياقها  يف 

الو�ساو�ش  جتنب  حماوًل  هكذا،  مت�سي  اأن 

منا  الواحد  ترمي  التي  و�سلطتها،  الكثرية 

املر�ش  هي  والتي  البعيدة،  هاوياتها  يف 

واملعاناة امل�سنية عينها..

عودة  غري  من  الذي  والغياب  املوت  اأخاف 

، واأكاد اأقع اأحيانًا يف جلة ذلك 
ّ
على من اأحب

اأو  اأخًا  اأرى  حني  لكنني  القهري.  الو�سوا�ش 

عزيزاً وقد بلغ به العجز والأمل مبلغًا قامتًا، 

من  كان  اإن  منطقية  تتمة  املوت  ان  اأقول 

معنى للمنطق هنا، واأخالقية ورحمة للروح 

اإن �سحت هذه الثنائية، ورمبا هي  واجل�سد 

�سحيحة ب�سكل غري جوهري. واذا ا�ستاأن�سنا 

بابن عربي الكبري، فوحدة الوجود لن ن�سل 

اإليها اإل عرب املرور بهذه الثنائيات.. بع�ش 

الفال�سفة قال: اإن احلياة مهزلة ل قيمة لها 

لو مل ُتربط بواقعة املوت اخلالدة والأزلية.

�سوء  يف  اإل  اأهميتها  تكت�سب  ل  احلياة 

الكائن  لرحيل  امليتافيزيقي  الغمو�ش  ذلك 

احلتمي والغياب.

نريد  ل  املا�سي  يف  عرفناهم  الذين  اأولئك 
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وقد  جداً،  طويل  فراق  بعد  نلتقيهم  اأن 

ندوبًا  حتفر  واملعاناة  والعمر  الزمن  اأخذ 

انهم  واجل�سد،  الوجه  يف  ووهنًا  واأخاديد 

هذه  ان  واحلا�رشة.  الغابرة  ذاتنا  مراآة 

اللحظة املحت�سدة بال�سنني هي الأكرث حزنًا 

يرتكها  التي  البالغة  الق�سوة  تلك  وق�سوة، 

الزمان، يحاول املغرتب حني يكون  تقادم 

يف ح�رشة الوطن، وما ي�سبهه وتلك الوجوه 

حكايات  تروي  ق�سماتها،  تغريت  التي 

املا�سي، تلك املتعلقة ب�سقاء طفولة ريفية 

حتاول  العامل  من  املن�سي  الركن  ذلك  يف 

براثن  من  منتزعًا  و�سحكًا  مرحًا  تخلق  اأن 

بدوره  واملغرتب  والأيام.  امل�سّننة  ال�سخور 

كاأن  اللحظة،  تلك  احت�ساد  يبدد  اأن  يحاول 

يراوغ  والذكريات،  املرح  جو  يف  يندمج 

الذي  ع 
ّ
والت�سد والتغري  الأعماق  وح�ش 

اأ�ساب الروح واملكان.

دومًا  واحلتمي  املاثل  املوت  حدث  حتى 

التاأجيل،  ق�سد  تبديده  حماولة  هناك 

بالتمويه على الذات والآخر.. منذ فرتة رحل 

�سديق، يف الواقع الأ�سدقاء يرحلون تباعًا 

واحلكاية   ، العامل  جدار  لوح�سة  تاركيننا 

والذكرى....

نبحث  ننربي  م�سرتك  ب�سديق  األتقي  حني 

يف الفقيد، عن مربرات موته ال�رشيع، اآه كان 

ميار�ش  ول  الد�سم  ياأكل  ب�سحته  يهتم  ل 

الريا�سة، كان ين�سى نف�سه يف ال�سهر والأكل 

وال�رشاب.... الخ

كمن يهذي اأمام واقعة املوت والفقد، مثلما 

دهر،  ذات  ا�سطراب  اأميا  وا�سطرب  هذى 

احلائرة،  ة 
ّ
البدئي والأ�سئلة  الهواج�ش  بداية 

اأنكيدو.  �سديقه  جثة  اأمام  جلجام�ش، 

غمو�سه  املوت  حدث  اأمام  الزمن  كاأنا 

ورعبه، مل يتقدم اآلف ال�سنني علمًا ومعرفة 

واكت�سافات حتاول هتك الغوام�ش يف اأ�رشار 

الكون حياًة وموتًا.

ح�سب  اجلمال  اإل  منقذ  من  هناك  لي�ش 

اجلمال  املراأة،  جمال  دي�ستوفي�سكي، 

جمال  الإلهي،  اجلمال  والروحي،  اجل�سدي، 

ال�سعر  جمال  واملخلوقة،  اخلالقة  الطبيعة 

ين�سينا  الذي  هو  اجلمال،  اجلمال،  والأدب. 

ولو لهنيهة، �سلطة القبح، والقتل التي تب�سط 

هيمنتها على العامل.

*  *  *

توايل  كان  ومتى  م�سجر...  رم�ساين  نهار 

املوح�سة،  ة 
ّ
الكوني ال�سحراء  الأيام يف هذه 

ثمة  رم�سان،  يف  الأقل  على  م�سجر،  غري 

الإفطار. املاء  حتفز روحي منع�ش بانتظار 

والتمر الذي �ستك�رش به �سيام يومك ال�سيفي 

الطويل احلار. تتذكر اآخر اليوم، تلك املقولة 

مائة  بناء  من  خري  جائع  »اإطعام  الرائعة 

مكان للعبادة« وتقول لنف�سك: ما بال القوم 

حتى  الفخمة،  العبادة  دور  يف  يت�سابقون 

وجوامع  م�ساجد  البالد،  بكرثتها  تزاحمت 

يبني  اأحد  ل  لكن  والرثاء،  الكلفة  بالغة 

جامعة اأو مدر�سة اأو م�ست�سفى؟!

وعاداته  اأيامه  يك�رش  العام  يف  �سهر  مناخ 

بفرو�ش  تلتزم  الأديان  كل  الرئي�سية. 

خمتلفة.  واأناط  بطرائق  و�سننه  ال�سوم 

اأكرث  م�سرتكة  قوا�سمها  التوحيدية  الأديان 

ة التي ت�سوم بطريقتها اخلا�سة. 
ّ
من الوثني

كاأنا الب�رش قاطبة بحاجة اىل هذه الوقفة 
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اإخوانهم الذين ت�سحقهم  مع الذات ليتذكروا 

املحن واحلروب..

املنزل  اأركان  يف  اأجتول  اليوم  هذا  يف 

العف�ش  غرفة  �سدفة  اأدخل  وردهاته، 

واحلقائب. ثمة ح�رشة تت�سلق اجلدار، مواء قط 

ونباح كلب يف اجلوار، ويف اخلارج تتكاثف 

�سحب وغيوم متيل اىل القتامة وال�سواد على 

ُنذر  ثمة  الف�سل.  هذا  مثل  يف  العادة  غري 

املحيط  من  طالئعه  بداأت  قادم  باإع�سار 

جزيرة  اأُعلنت  حيث  العرب  وبحر  الهندي 

اإىل  �سقطرى، جزيرة منكوبة، طالئعه ت�سل 

مان ب�ساللة. حالة 
ُ
املنطقة اجلنوبية من ع

حتى  جة 
ّ
املتدر اأعالمها  ترفع  الطوارئ 

املخيف.  اخلطر  ومنطقة  الأحمر  اإىل  ت�سل 

م�سقط والداخل احلجري بعيدان عن �ساللة. 

رمبا مبناأى عن مركز الإع�سار وقوته، لكن 

واأمطاراً  �سحبًا  الأقل  على  تاأثرياته  �ست�سل 

تلطف لأيام حرارة ال�سيف ال�ساربة.

احلقائب يف غرفتها باأحجام واألوان خمتلفة، 

بالطائرات  والرحيل،  باحلركة  حتلم  نائمة 

والقطارات، باملدن واملطارات التي يتجمع 

والغرباء  امل�سافرون  انتظارها  �سالت  يف 

من كل مكان يف عامل الب�رش وبلدانه الكثرية..

الرم�سانية،  غفوتها  يف  احلقائب  اأخال 

عن  غام�سة  اأحاديث  بع�سها  ث 
ّ
وحتد حتلم 

اأخرى  بالد  فيها  ت�سكن  قادمة،  رحالت 

الطرق املت�سعبة  وترافق حقائب جديدة يف 

قبل الو�سول.

تن�سط حركة اأحالم احلقائب وترف�ش بع�سها 

اأر�سيتها  اىل  الغرفة  رفوف  من  متدحرجة 

هائلة،  وفو�سى  �ساخبًا  ارتطامًا  حمدثة 

وتغطياته  الإع�سار  طالئع  حركة  كاأنا 

�ساخبًا  عامليًا  �ساأواً  بلغت  التي  ة 
ّ
الإعالمي

رغبة  فيها  اأحدثت  بكثري،  حجمه  يفوق 

الرتابة  عن  والنف�سال  بالرحيل  ملتهبة 

وال�سكينة..

تتحول  اأن  تو�سك  التي  ة، 
ّ
املداري العا�سفة 

ل يف اأرجاء الف�ساءات والآفاق 
ّ

اإع�ساراً ترتح

التي  احلقائب  اإىل  ت�سل  عدواها  ال�سا�سعة، 

اأخذت حتلم بقوة بالرحيل.

رجل ي�سكُن يف حقيبة

 مفارُق الطرقات
ُ
رجاله

يف كل مفرٍق �سماء مكفهرة.

ذات مرة راأى نعاجًا يف الأفق

ُ
فتذكر جده

اأوقد �سمعًة يف كهف

ظل يطوف حولها

قرنًا بعد قرٍن

حتى ت�سدع ظُله

وفا�ست اأيامه بالدمع.

*  *  *

والعرب  امل�سلمني  اأر�ش  على  اأحد  يبق  مل 

وفل�سطني،  القد�ش  على  وزايد  اإل  خا�سة 

منذ  العربية  الأنظمة  بالأحرى  اأو  العرب 

املزاد  هذا  ُفتح  حيث   ،1948 كارثة 

الأنظمة  كل  الأنظمة   . ال�ساخب  الكرنفايل 

�سيكون  الذي  وخليجها  م�رشقها  من 

م�سارب  اإىل  واأبرز  اأقوى  لحقًا،  ح�سوره 

واحل�س�ش  الأدوار  توزعت  الكبري.  الأطل�ش 

يف  والجتماعي  الأمني  هاج�سه  ح�سب  كل 

الكعكة  هذه  من  ون�سيبه  ومتطلباته،  بلده 

ينتظم  الذي  والأدب  ال�سعر  ووفق  �سة 
ّ
املقد
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يف هذا ال�سياق )معظمه رديء( ل يرقى اإىل 

التعبري عن اأمل خفيف يف الأ�سنان اأو �سداع 

ة 
ّ
تراجيدي ة 

ّ
ق�سي عن  فكيف  عابر،  راأ�ش 

وال�ستات  القتالع  وهذا  احلجم  بهذا  كبرية 

املريعني.

افرتا�ش  يف  ومزاده  امل�سالح  كرنفال  لكنه 

ر دمًا 
ّ
ة الذي ما زال طريًا يتفج

ّ
ج�سد ال�سحي

ال�سنني  تقادم  وعوياًل وظل كذلك حتى مع 

والعقود.

�سعاراتها  بثكنة  ة 
ّ
الإيراني ال�سلطة  وحدها 

وقيمها الأيديولوجية املتقنة والتي ا�ستوت 

التفوق  ا�ستطاعت  بق�سري،  لي�ش  زمن  بعد 

على اأنظمة العرب يف هذا املزاد الال�سيا�سي 

والالاأخالقي.

ُقمعت ال�سعوب احلاملة بالكرامة والإ�سالح 

ة ودمرت اإمكانات التنمية حتت �سعار 
ّ
واحلري

اأي  املعركة«  �سوت  فوق  يعلو  �سوت  »ل 

وربيبتها  ة 
ّ
الكوني ة 

ّ
المربيالي �سد  املعركة 

ة.
ّ
ال�سهيوني

وحني ينظر الناظر اإىل ما يجري وميور على 

اأر�ش الوقائع والتاريخ، يح�سب اأن املعركة 

جتري وحتتدم يف كوكب اآخر، غري الكوكب 

الأر�سي، وطبعًا غري القد�ش وفل�سطني.

نحو  على  ووجدانيًا  م�سرييًا  تبنى  الكل 

مزايديه  مع  واندمج  املزاد  هذا  متثيلي، 

وزبائنه الذين �سجت بهم بور�سات ال�سيا�سة 

ة.. فال نرى ون�سمع ون�ساهد 
ّ
ة والعاملي

ّ
املحلي

اجلهنمية  برتجيعاتها  املزايدات  تلك  اإل 

الباذخة الكذب والدعاء.

املادي  باملعنى  »املميزون«  الأفراد  حتى 

الروحي  والفقر  حتمًا،  امل�رشوق  الكبري 

التربعات  اإىل  لي�ش  املزايدة  بهم  و�سلت 

اأتبعوها بكتابة �سعر  حة فح�سب، بل 
ّ
املتبج

ين�سح بالثورية والف�ساحة حد التطرف يف 

اإبادة  الأعداء،  واإبادة  وال�ستقالل،  التحرير 

ل رجعة فيها..

وحدهم اأهل القد�ش وحدهم الفل�سطينيون اأو 

الكرنفال  معظمهم، مل يكونوا طرفًا يف هذا 

�سعار  وا�ستعار  املاأ�ساة  روح  تقم�ش  الذي 

التاريخ  يعي�سون  لأنهم  العادلة،  الق�سية 

والواقع يف عمقه وق�سوة تفا�سيله اليومية، 

لأنهم  اأي�سا  الكبرية  الأخطاء  ويعي�سون 

املمار�سة  وقلب  العا�سف  امل�سهد  قلب  يف 

اإذ  املغت�سبة،  احلقوق  ل�ستعادة  ة 
ّ
الن�سالي

والطموحات  الأحالم  امل�ستحيل حتقيق  من 

دفعة واحدة يف ظل النهيار العربي ال�سامل، 

منذ  واملزايدات،  البازار  اأ�سحاب  عند  عدا 

والذي  لفل�سطني  املدوي  التاريخي  ال�سقوط 

�ساهمت فيه م�ساهمة حا�سمة تلك ال�سعارات 

واملناورات والأكاذيب.

والق�سية  احلق  ل�سعار  العتيدة  الرافعة 

زماننا  يف  �ستى  باأوجه  يتكرر  العادلة، 

املزايدات  وال�سعوب.  الأزمنة  كل  ورمبا 

الكرنفالية التي ت�ِسم هذه املرحلة اأي�سًا، هي 

ق�سية الإرهاب والتطرف، وهو واقع ل �سك 

اأ�سبابه  فيه، لكن بدل حتليل وحتديد جذور 

وال�سحق  الق�سوة  البالغة  احلياة  و�رشوط 

تعمد  واإذلل،  وقمع  حروب  من  وّلدته  التي 

مرجعيات العامل الكربى وتتبعها ال�سغرى، 

كاأنا  جاهزاً  وكيانًا  مفهومًا  تقدميه  اإىل 

نزل مبظالت اأو بدونها من جمرات وكواكب 

اأخرى على طريقة بع�ش الأفالم الهوليوودية 

نطه  على  وما  اأتاك(  )مار�ش  التجارية 

�سوءا  الأكرث  العرب  كتاب  بع�ش  املعهود، 
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البحث ومقاربة احلقائق  اأمانة يف  وانعدام 

من اأ�سواأ امل�ست�رشقني، عزا الإرهاب واأرجعه 

واإىل   ، غريه  ل  الإ�سالمي  الدين  جذور  اإىل 

مراجعه الأ�سا�سية من قراآن وحديث!

العبثية  الروؤية  تكتمل  املنطلق  هذا  من 

اجلاهزة لأهل الكرنفال واملزايدات، وتكون 

الوليمة امل�سوؤومة يف قلب املعايري يف رفع 

اإذ  الخ.  باطل....  به  يراد  الذي  احلق  �سعار 

اأعتى  الإرهاب  حماربة  مفهوم  يف  ينخرط 

احلابل  فيختلط  والفا�سدين،  املجرمني 

اأكرث مما  وال�سعوب  املدن  وُت�سحق  بالنابل، 

هي م�سحوقة حتت اآلة هذا املفهوم الغام�ش.

البلغاري  الأ�سل  ذو  املفكر  ذهب  وكما 

ك�سلوك  للخوف  "ال�ست�سالم  )تودوروف(: 

غرائزي، والت�سدي لالإرهاب على هذا النحو 

�ش �سورة الرهاب الأ�سا�سي...".
ّ
يتلب

هناك  اأ�سحت  خا�سة  العربي  امل�ستوى  يف 

�ستى  من  والأمرا�ش  الأوبئة  من  ح�سود 

يعرف  مل  التي  وتلك  املعروفة،  الأنواع 

�سبيل  اخلاّلق  الطبي  الب�رشي  العقل  اليها 

اأقلها  لي�ش  اأوبئة  وت�سمية،  ت�سخي�ش 

ة 
ّ
النف�سام الأق�سى، وفقدان ال�سمات الفردي

الذي  اجلاهز  القطيع  مفهوم  �سطوة  حتت 

والكراهيات  التفاهة  خرباء  باإتقان  �ساغه 

املتناحرة مبا يفوق طافة ب�رش يقاتلون من 

اأجل حد اأدنى من عي�ش وحياة.

العجالة  اأ�رشت يف هذه  القول وكما  اأ�سارع 

الإرهاب  اأن  دون، 
ّ
املت�سي د 

ّ
ي

َ
يَت�س ل  كي 

اأو  دين  من  ب�سبب  الآخر  دم  وا�ستباحة 

اأيا  خالف  من  ب�سبب  اأو  مذهب،  اأو  عرق 

عينها  اجلرمية  هو  ونوازعه،  نوعه  كان 

ع�رشنا  يف  وخا�سة  الع�سور  كل  يف 

واملفاهيم  والكت�سافات  بالعقل  املفعم 

الأمريكي  الأوروبي  الغرب  يف  الدميقراطية 

يف  و�سلوكًا  تطبيقًا  اخل�سو�ش  وعلى  اأكرث 

لكن  الأخرى..  البلدان  ونظم  اأو�ساع  �سوء 

الآلة  �سحق  من  اأبعد  تذهب  ة 
ّ
العقلي البداهة 

ة ال�سخمة والبالغة الدقة والتدمري 
ّ
الع�سكري

وهي البداهة نف�سها التي تذهب اإىل اأن الظلم 

وقود  هو  والف�ساد  وال�ستباحة  املتطرف 

الإرهاب والتطرف وحقله اخل�سيب.

*  *  *

حول  والأدب  ال�سعر  حقل  يف  ُكتب  ما  اأما 

التي  واملنكوبة  املحتلة  املدن  اأو  املدينة 

وبلدان  مدن  لنكبة  مبكراً  نوذجًا  �ستكون 

وجبال  اأهرامات  اإىل  في�سل  اأخرى،  ة 
ّ
عربي

حتى  والدعاء،  ة 
ّ
وال�سطحي التفاهة  من 

خا�سة،  القبلتني  واأوىل  فل�سطني  تقم�ست 

اأ�سحت �سهرية  التي  مقولة حممود دروي�ش 

يف تاريخ الأدب )ارحمونا من هذا احلب، من 

الذي هو  امل�ستنقعي  الطفح  ال�سعر.. من  هذا 

على النقي�ش الفظ، من ُنبل الق�سية وجالل 

التاريخ،  بها  يحفل  التي  الكربى  املاآ�سي 

والتاريخ العربي يف هذا ال�سياق ويف الربهة 

ة التي نعي�ش(.
ّ
القائمة املت�سظي
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�ضيف الرحبي              
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فيلليني وسيمونون

تبادل �ليوميات و�لأ�سر�ر بينهما �أعطى

�سعور بالرفقة �ليومية 
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لوزان يف: 15 يناير 1977

برقية

عزيزي فيلليني

اإثر  رهيب،  ب�شكل  اأعماقي  كت 
ّ
وحتر انبهرت، 

لوحة  اإّنه  كازانوفا!  ائد: 
ّ
الر لفيلمك  م�شاهدتي 

غو�ص  الآن  ذات  يف  اأّن��ه  كما  وباذخة،  عظيمة 

اأقول  ة، حتى ل 
ّ
عميق يف دواخل النف�ص الب�رشي

 لها.
ّ
اإنه حتليل نف�شي

 
ّ
اأه��م بني  من  واح��دا  الفّني  العمل  ه��ذا  �شيظّل 

ة اخلالدة.
ّ
الأعمال الكال�شيكي

وامل��وّدة،  التقدير  مب�شاعر  مفعمة  قبلة  لك 
ّ
اأقب

واأقول لك اإّن اأ�شع نف�شي رهن اإ�شارتك.

�سيمونون

15 يناير 1977)1(

برقية

�شديقي العظيم،

املرتعة  الأخ��رة  ر�شالتك  على  بالرّد  منهمكا 

فاإذا  كنُت،  الغايل  والن�شح  الهادئة  بالتاأمالت 

الأخرى على عظيم ما  ت�شهد هي  التي  بربقيتك 

وتقدير  ة 
ّ
حمب من  الفّني  وعملي  ل�شخ�شي  ُتكّنه 

، وهو ما مالأن وميالأن دوما، 
ّ
وت�شجيع، ترد علي

ة والطاقة.
ّ
بقدر كبر من القو

ا يجي�ص 
ّ
 لك عم

ّ
واإىل جانب هذا، اأريد كذلك اأن اأعرب

طفيفني،لأن  وارتباك   
ّ

حتر من  نف�شي  بدخيلة 

 ،Gaumont  
)2(

جومون �رشكة  ت�شعى  اأن  اأخ�شى 

داقة 
ّ

مبعنى من املعان، اىل ا�شتعمال عالقة ال�ش

ما.  طلب  بتقدمي  فت�شايقك  بيننا،  جتمع  التي 

اأمتنى �شادقا اأن ل يح�شل منها هذا. 

ال�شهر  هذا  نهاية  خالل  بزيورخ  اأحّل  اأن  اأتوقع 

املقبل،  ال�شهر  مطلع  خ��الل  ��ا 
ّ

رمب اأو  اجل���اري، 

مدى  واأب��ث��ك  ه��ن��اك،  م��ن  هاتفيا  ب��ك  لأت�شل 

اأتهياأ  واأنا  �شك،  ول  بها   
ّ

�شاأح�ص التي  عادة 
ّ
ال�ش

لزيارتك بلوزان.

روحي،  وتواأم  �شديقي  يا  بالغة،  بحرارة  لك 
ّ
اأقب

ة اأخرى �شكري العميق 
ّ
ول اأن�شى اأن اأنقل اإليك مر

على تلك الهدية الثمينة التي تو�شلت بها منك، 

 
)3(

اجلنوب« وري��ح  ال�شمال  »ري��ح  موؤّلف  وه��ي 

الذي قراأته جمّددا يف ليلة و�شوله ذاتها، بنف�ص 

*  كاتب ومترجم من المغرب 

)اجلزء الثاين(

التقدمي والرتجمة: اأحمد الويزي*

فيلليني

فيلليني و�سيمونون

ر�سائل خمتومة بطابع امَل�رسّة



ن قراأت بهما 
ْ
الّنهم اجلميل وال�شغف اللذيذ، الّلذي

موؤلفاتك، حني كنت فتى يافعا.

موّدتي  وم�شاعر  و�شالمي  قريب.  ا 
ّ
عم اللقاء  اإىل 

وتقديري اأبعث بها معك اىل ثريز كذلك.

فريديريكو فيلليني

لوزان يف 17 يناير 1977

برقية

�شديقي الأعّز والأغلى،

اأدركُت بعد فوات الأوان باأّن مل اأقل حتى ن�شف ما 

خطر ببايل، وما فّكرُت يف قوله، يف الربقية التي 

اأبرقت بها اإليك، يوم ال�شبت املن�رشم.

بعمق  ز 
ّ
يتمي ا، 

ّ
وجوهري باذخا  عمال  اأجن��زَت  لقد 

ة كبرين.
ّ
ة جمالي

ّ
وفني

فيه  �شيء  كّل   ،
)4(

عظيم الفيلم  هذا  يف  �شيء  كّل 

بطابعه  اأي�شا  ز 
ّ
يتمي فيه  �شيء  وك��ّل  ���ش��ادق، 

الإن�شان العميق.

نف�شي  يف  العميق  بتاأثره   � الفيلم  وا�شل  لقد 

�شيحدث  ه��ذا  اأّن  ول�شك  ا، 
ّ
يومي يل  مالحقته   �

ملاليني النا�ص من اأمثايل.

اأنت  عنه،  معك  بالتحدث  كثرا  �شاأ�شعد  اأن  اإّل 

بالذات � ما مل يرتكنا اخلجل الطبيعي فينا، �شبه 

اأخر�شنْي تقريبا! � وذلك ما �شي�شّكل عندي التكرمي 

الأكرب، الذي اأ�شتطيع اأن اأوّفره لك.

�شاأقوم،  جومون.  بخ�شو�ص  �شيء  اأي  تخ�ص  ل 

بكّل  معك،  فيه  والتعاقد  الأمر  يف  مراجعتك  بعد 

ما �شيطلبه مّني القائمون على ال�رشكة، و�شاأكون 

يف  ب�شيطة،  ولو  م�شاهمة  بتقدمي  للغاية  م�رشورا 

 من انت�شار خارق.
ّ
 ما حققه عملك الفني

ّ
خ�شم

الفيلم،  اأمر هذا  اأفّكر يف  العزيز، بقدر ما  �شديقي 

بقدر ما يحملني ذلك على القتناع باأّن ما حتقق 

ة مطلقة.
ّ
هو اإجنازك لتحفة فني

اأمر  اأعماقك. ذلك  بفراغ  �شت�شعر  اأنك  �شك  من غر 

طبيعي، خا�شة بعد كّل ما بذلته من جهد مكثف. 

واإن لأقّدر فيك ذلك، منذ وقت ل ي�شتهان به. وما 

اأزال اىل الآن اأقّدرك ب�شكل كبر، واأغبطك �شيئا ما، 

املتكامل،  املنجز  هذا  حتقيق  اىل  تو�شلت  لأنك 

بجميع املعان املمكنة للكلمة.

 ما �شتطلبه مني �رشكة  جومون.
ّ
ل يهم

طَلب 
ُ
�شاأكون على ا�شتعداد دائم لإجناز اأي �شيء ي

مّني، لكّن هذا ل يعتمد اإل عليك اأنت، اأنت وحدك.

اأقبلك بكّل حرارة.

�سيمونون     

روما يف: 24 يناير 1977

�شديقي العزيز �شيمونون،

لأّن  الثانية،  برقيتك  على  ما  �شيئا  متاأّخرا  اأرّد 

لزيارتك،  املجيء  يف  الرغبة  بني  موّزعا  كنت 

واخلوف من اأن تلقي م�شاألة »كازانوفا، وجومون، 

و،،، الخ«، بظاللها املربكة والثقيلة وغر املرغوب 

فيها، على لقائنا.

ميكنها  �شداقتنا  ب��اأن  الأخ��ر،  يف  �شعرت  لكني 

لذلك  املعاك�شة،  امل�شايقات  مثل هذه  تتحمل  اأن 

قررت اأن اأحّل بلوزان اإذن، يف الفرتة التي تالئمك 

نهاية  يف  زيورخ  اىل  �شاأ�شل  فاأنا  اأف�شل.  ب�شكل 

تلك  من  بك  �شاأت�شل  وعندها  القادم،  الأ�شبوع 

بيومني.  لقائنا  قبل  الهاتف،  طريق  عن  املدينة 

فهل توافق؟

ة، يا �شديقي العزيز 
ّ
لك بكثر من التعّلق واملحب

ّ
اأقب

اأ�شعر بقليل من الرتباك  والعظيم، ول اأخفيك اأن 

اجلميل، ب�شبب قرب روؤيتي لك.

اأن  واإىل  و�شعيدة،  هادئة  اأي��ام  ق�شاء  لك  اأمتنى 

نلتقي قريبا.

�شديقك

فريديريكو فيلليني
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�سيمونون:

كلما ات�سعت 

رقعة قرائي 

كلما �سعرُت 

بالواجب 

حيالهم 



لوزان يف: 28 يناير 1977

برقية

�شديقي العظيم فيلليني،

تو�شلت الآن بر�شالتك املوؤرخة يف 24 من ال�شهر 

اجلاري، مثلما تو�شلت كذلك من �رشكة جومون، 

ويف نف�ص اللحظة، مبكاملة هاتفية تخربن باأّنك 

قادم يوم الثالثاء فاحت فرباير.

اإ�شارتك  رهن  و�شاأكون  روؤيتك،  اإىل  اأ�شتاق  لكم 

ابتداء من يوم الثالثاء، اأو اأي يوم تختاره للمجيء 

اىل زيارتي.

اأنا كلي لهفة و�شوق اىل هذا اللقاء.

جملة  رة 
ّ
حم��ر معنا  حت�رش  اأن  على   

ّ
تلح جومون 

الإك�شربي�ص، لكّني مل اأعدها باأي �شيء، واأترك لك 

اأنت وحدك اتخاذ القرار املنا�شب.

لك كل حمبتي و�شوقي، يا عزيزي فيلليني.

واإىل اأن نلتقي عما قريب.

جورج �شيمونون

]بال تاريخ[

ة
ّ
بطاقة بريدي

اأنا يف زيارة عابرة لزيورخ، رفقة ال�شديق دانييل؛ 

.
ّ
ومن زيورخ اأبعث اإليك �شالمي احلار

اأمتنى اأن اأحّل بلوزان منت�شف �شهر فرباير تقريبا، 

لألتقي معك، واأ�شّد على يديك بحرارة.

بّلغ حتياتي اىل ثريز

�سيمونون     

1 �سبتمرب 1977

�شديقي الغايل والأ�شطوري �شيمونون،

)Chianciano  )5، مثلما 
اأكتب اإليك من �شيانت�شيانو

هجرت  حني  قبل،  من  معك  فعلت  اأن  يل  �شبق 

)وخرقاء  عة 
ّ
مت�رش بطريقة   Valmont فاملونت 

بع�ص ال�شيء(، لق�شاء اأيام العطلة يف هذه املحّطة 

ة، التي 
ّ
التي تعتمد على املعاجلة باملياه املعدني

ة 
ّ
اأعتقد اأنها ل تختلف عن كافة املحّطات ال�شياحي

ة يف العامل 
ّ
املعتمدة على املعاجلة باملياه املعدني

التي جتعل  الوحيدة  اإل يف هذا اخلا�شية  باأ�رشه، 

�شيانت�شيانو تقع بقلب منطقة تو�شكانيا، وحتاط 

وبوادي  �شغرى  وكنائ�ص  وق�شور  وبلدات  بقرى 

ت�شحرنا، وتبتّز مّنا عبثا الأ�شى واحلنني اىل حقب 

واأزمنة، مل نكن نعرفها من قبل اأبدا، واإّنا نتخيل 

روعة العي�ص اأثناءها، وح�شب. اإّن بلدي كّله بهذه 

ما  �شيء  �شياع  على  فيه  دائما   
ّ

نتح�رش الكيفية، 

ِجد من قبل، نعتقد اأنه كان اأف�شل حال مما هو 
ُ
و

موجود، الآن.

روما  يف  �شيء.  ل  �شيانت�شيانو؟  يف  اأ�شنع  ماذا 

نف�شها مل اأكن اأفعل اأي �شيء منذ وقت غر ي�شر، 

حتى بعد اأن اكرتيت املكتب املعتاد منذ �شهرين، 

فيلمي اجلديد.  اإعداد  بالنهماك يف  نف�شي  لأوهم 

 �شيء! 
ّ

 الآن عام كامل، مل اأجنز فيه اأي
ّ
م�شى علي

الإط��الق.  على  ع�شته،  اأن  يل  ي�شبق  مل  اأم��ر  وه��ذا 

فماذا يجري، اإذن؟

اأن  بفكرة  �شهر  ملّدة  نف�شي  �شغلت  الوقائع:  اإليك 

�شاأرحل، و�شاأنتقل اىل اأمريكا، لأجنز فيلما هناك. 

بل  لذلك،  متاما  م�شتعد  باأن  العتقاد  وداخلني 

ذهب بي الأمر اىل حّد توديع الأ�شدقاء، فخاجلني 
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النف�شال  حّد  بلغت  باأن  النطباع  الأخ�ص  على 

بال�شطراب  والإح�شا�ص  العادية،  �شخ�شيتي  عن 

باأن  يوما  اأدركت  بعد،  وفيما  كمهاجر.  والتاأثر، 

�شوى  يكن  مل  يل  ح��دث  ما  واأن  اأب���دا،  اأرح��ل  لن 

ت�شود احلياة  التي كانت  الثقيلة  لالأجواء  ح�شيلة 

موهبتي،  ن�شوب  من  للخوف  ونتيجة  الإيطالية، 

وعدم اإيجادي ل�شيء ما اأقوله، خا�شة وقد ا�شتعل 

�شعر راأ�شي �شيبا � وعما قريب �شيجتاحني ال�شلع! 

الأجواء،  تبديل  يف  رغبت  ال�شببني،  لهذين  واأن   �

ق�شد التمكن من جتديد ولدتي باخلارج.

 
ّ
مقر تغير  ر 

ّ
ق��ر كمن  وجدتني  واإن��ا  اأرح���ل،  مل 

كل  معه  فحمل  املاألوفة،  �شقته  وهجر  اإقامته، 

واألفى  ال�شالمل،  درجات  نزل  اأن  ما  لكن  الأث��اث؛ 

حتى  للعمارة،  الرئي�شي  الباب  عتبة  على  نف�شه 

ع�ّص على اأ�شابعه؛ فلم يعد يرغب يف العودة اىل 

�شقته العتيقة، كما اأنه �شار يخ�شى يف ذات الآن، 

اجلديد؛  الإقامة  حمّل  يف  املقام  له  يطيب  ل  اأن 

يدري  ل  وهو  حائرا  الوقت  مي�شي  �شار  وبذلك، 

ماذا عليه اأن ي�شنع بكل ذلك الأثاث، الذي و�شعه 

على قارعة الطريق، بجانب العمارة!

يف غ�شون هذه الفرتة املتقّلبة، خرب�شت ما �شاء 

ة ثالثة 
ّ
ترميقي بكيفية   

ُ
فاأعددت اأخرب�ص،  اأن  يل 

ظل  عندي،  ا 
ّ
ج��د قدميا  ك��ان  اأحدها  م�شاريع، 

اأن  املحتمل  ومن  با�شتمرار،  العذاب  ي�شومني 

 الذي 
ّ
كنت اأخ�شى من مواجهته، لأن ل اأبلغ احلد

يفتتني،  فهو  تام؛  ب�شكل  عليه  اأقب�ص  يجعلني 

ه معي خلم�ص ع�رشة �شنة، 
ّ
ويخيفني، فظللت اأجر

راهنية،  اأك��ر  اأن��ه مو�شوع  دوم��ا  ب��دا يل  لأن��ه 

واأحوج ما يكون على الدوام لأن يطرق... لكني 

ل  �شل�شلة  حوله  يجمع  م�رشوع  اإن��ه  اأطرقه.  مل 

والعوائق  والتنازعات،  التعار�شات،  ت�شدق من 

واملحاكمات،  احلانقة،  واخل�شومات  املباغتة، 

ع العالقات التي تبدو متينة؛ 
ّ
والأمرا�ص، وت�شد

كلما  كافة،  الطيف  األ��وان��ا  ه��ذا  من  راأي��ت  وق��د 

حاولت اأن اأعيد الإم�شاك به بني يدي. ولكم اأود 

م��داراة  غر  من  ما،  يوم  يف  طويال  اأحت��دث  اأن 

اأو   � الإبداعية  املغامرة  هذه  عن  مداهنة،  ول 

التي خّلفت  الغريبة،   � الإبداعي!   
ّ
ي

َ
الع بالأحرى 

ة، يف النهاية.
ّ

لدي نزوات متطر

�شديقي العزيز،األتم�ص منك ال�شفح، ملا قد تت�شبب 

واإن  لكني حتى  اإزع��اج،  من  الرثرة  فيه هذه  لك 

�شيء،  كل  يف  معك  التحدث  اىل  كثرا  اأميل  كنت 

هذا  لح��ت��واء  جهدا  اأب���ذل  اأن  بحق  علي  يتعني 

مبكنون  تبوح  التي  ة 
ّ
امل�شار من  املتدّفق  الفي�ص 

املنا�شب،  غر  الإ�شهاب  هذا  من  واحلّد  اأ�رشارها، 

د 
ّ
متعو باأنك  اأع��رف  فاأنا  الن�شح.  التما�ص  ومن 

التي تربط بني  العالقة  النمط من  دائما على هذا 

اأ�شعر يف قراري باأن مذنب حيالك،  لذا  الآخرين؛ 

بدرجة اأقل.

ل�شُت كلفا ول ماأخوذا بامل�رشوعنْي الآخرين، ولدي 

النطباع باأن لن اأفعل �شوى تكرار نف�شي فيهما، 

لذلك اأود اأن اأغر كل �شيء، �شواء املو�شوعات، اأو 

الذي  ما  اأعرف  ل  اأن  اإل  الأ�شاليب،  اأو  امليولت، 

علي اأن اأقّدمه للمنتجني الذين اأتعامل معهم، لكي 

اأقنعهم باأن يرتكون اأجنز اأفالما ل حتمل توقيعي. 

�شتكون هذه اأف�شل للغاية!

غي 
ّ
اإجمال، اأنا اأجتاز خالل هذه اللحظة، فرتة تفر

املعتاد، وفرتة الق�شف املكثف لالأفكار املحبطة 

د 
ّ
للتعو عنت  بعده  ما  عنتا  اأجد  ولكم  والقا�رشة. 

على اأن �شاأبلغ بعد فرتة وجيزة، وجيزة جدا، �شّن 

�شفحات  يف  ول�شك  اأنقب  �شوف  واأن  ال�شتني، 

فيها  بحثا  قراءتها،  لأعيد   ،
)6(

عجوزا كنت  حينما 

اأن  عن معلومات ون�شائح وحتذيرات، من �شاأنها 

وال�شلوى،  لالألق،  ويا  العمق.  يف  ة 
ّ
مهم يل  تكون 

واملفازع  باملخاوف  املت�شلة  امل�شادفات  ورّقة 

والتاأمالت التي ينطوي عليها كتابك الثمني جدا!

اإل  م�رشوع،  اأي  ب��اأّن  لنف�شي  واأك��رر  اأعيد  ظللت 

ويكون م�شاويا لأي م�رشوع اآخر، وقد اأقررت بهذا 

اأجريت  التي  العديدة  احل��وارات  �شمن  ج��راأة،  يف 

ثانية  اأي  ع 
ّ
ن�شي اأن  ينبغي  ل  باأنه  معي، م�شيفا 

من وقتنا يف اختيار الفكرة، اأو املو�شوع، لأّن ذلك 

ة الكامنة 
ّ
لي�ص �شوى تعّلة لتحريك الطاقة الإبداعي

امل�شاألة  �شارت  ه��ذا،  ومع  ال���دوام...  على  فينا، 

ة مدعاة اأكر فاأكر للخيفة، وغدا 
ّ
عندي يف كّل مر
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املرجتلة،  احلظ  و�رشبات  والرتّدد  واحلرة  ال�شك 

ت�شيب ذهني بالفتور والوهن.

الذي  الإبداعي  اخل�شب  ويف  فيك،  فّكرت  حينها، 

اأية طاقة ب�رشية عادية،  يفوق عندك، ما حتتمله 

ف�شعرت  عليك،  تفي�ص  التي  املده�شة  الثقة  ويف 

 اأ�شدرُت اأمرا باأن يجري البحث 
ّ
ن حايل، ثم

ّ
بتح�ش

يل عن مكتب، لل�رشوع يف رق�شي الأبدي.

الر�شالة  باأّن هذه  ني 
ّ
لتبي يا عزيزي،  األتم�ص عذرك 

املتنافرة  اأطرافها  العرى، ول يجمع بني  منف�شمة 

زد  ال�رّشب،  تعتعه  �شكر  هذيان  وكاأنها  رابط،  اأي 

على ذلك اأنها ل تربهن عن رغبتي القوية يف التعبر 

عما اأكّنه لك من م�شاعر املحبة والتقدير والمتنان، 

الذي ح�شل من جهتي. على كل  ال�شمت  بعد طول 

جولييتا  برفقة  و�شاأنزل  قريبا،  �شاأ�شمت  ح��ال، 

انت 
ّ
ال�ش ماء  من  لالرتواء  الظهرة،  يف  النبع  اىل 

اإيلّلينا، ونحن نتجول و�شط املم�شى الكبر املحاط 

ن�شائية  جوقة  بينما  يدنا،  يف  والكاأ�ص  بالأ�شجار، 

تعزف مو�شيقى ال�ڤ�ال�ص. متاما مثل ما و�شفته اأنت 

بكيفية بارعة يف موؤلفك: مي�كري يف حمّطة ڤ�ي�ّشي، 

املحّلي،  الُكتبي  لدى  منه  ن�شخة  على  عرت  الذي 

يف امل�شاء الذي تزامن مع يوم و�شويل اىل حمطة 

�شيانت�شيانو، فقراأته على الفور )اأو بالأحرى اأعدت 

التي  التامة  باملتعة  اأذك��ر(،  اأعد  مل  لكني  قراءته، 

لك  اأقول  ودعني  موؤلفاتك؛  قراءة  يف  دائما  اأجدها 

بكيفية �رشيعة، باأنه موؤلف جميل ورائع!

يا  �شيء،  كل  على  اخلال�ص  �شكري  ل 
ّ
تقب اإذن، 

�شديقي العزيز. �شاآتي اىل زيورخ يف بحر الأ�شبوع 

اأجري �شل�شلة من التحليالت  اأن  اأريد  القادم، لأن 

واإن��ا  خ��ر،  باألف  )�شحتي  بكانتونال  الطبية 

الرغبة يف  اللهم  �شاأفعل ذلك، من غر داع يذكر، 

اإنفاق املزيد من الوقت(، و�شاأكون �شعيدا مبهاتفتك 

من هناك، لأبلغك �شالمي. تذّكرن مثلما ت�شتح�رش 

اأنا فاأطبع على خّدك  ذكريات ثريز ال�شعيدة. اأما 

ة.
ّ
قبلة اأخوية حار

فريديريكو فيلليني

مونت األت�سيني يف: 3 �سبتمرب 1977

عزيزي �شيمونون،

ال��ودي��ان  ب��ني  هنا،  بال�شيارة  نتجول  ونحن 

اإىل  اليوم  و�شلنا  �شيانت�شيانو،  مبحطة  املحيطة 

تقل  ل  اأ�شطورية  ه�شبة  وهي  األت�شيني،  مونت 

روعة كذلك عما كان عليه حال الأوملب بالن�شبة 

ة قد�شية: 
ّ
لالإغريق، زمن هومرو�ص. هنا اأي�شا، ثم

�ص، 
ّ
فنبيذ الربونيللو دي مونتاليت�شينو �رشاب مقد

النبيذ  اأف�شل،  ب�شورة  يناف�ص  اأن  مب�شتطاعه 

الفرن�شي الأكر �شهرة.

ال�شيعة،  �شاحبة  مكتب  من  اللحظة  اأكاتبك 

�شيئا  خجل  واأن��ا  النبيذ،  اإنتاج  فيها  يتم  التي 

وال�شواهد  ب��ي،  املحيطة  اجل��وائ��ز  ك��رة  من  ما 

املعّلقة على احليطان، وامليداليات، وق�شا�شات 

 من كل ناحية، و�شور روؤو�ص 
ّ
اجلرائد املطّلة علي

جة بالأكاليل 
ّ
املتو

وال����ت����ي����ج����ان، 

وال���ق�������ش���او����ش���ة، 

ال�شهرة  واأ�شحاب 

هم 
ّ
بحب املعروفني 

وال��ذي��ن  للخمور، 

جلهات  ي��ن��ت��م��ون 

الأر�����ص الأرب����ع، 

اإه��داوؤه��م  وعليها 

وع���������الم���������ات 

وبهذا،  امتنانهم. 

وج������دت ن��ف�����ش��ي 

كذلك،  اأن��ا  اأن��دف��ع 

و�����ش����ط دوام������ة 

املبالغة.

ل خربة يل يف اأمر 

النبيذ، بل ل اأعرف 

على  �شيء  اأي  فيه 
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منه،  ارت�شفت  الذي  الربينللو  هذا  لكن  الإط��الق، 

يل  ب��دا  اأورت�شيا،  ل��وادي  املده�ص  املنظر  اأم��ام 

تن�شيب  فّكر يف  اأّن جولييتا هي من  اإل  ممتازا. 

ذا  هو  ها  النبيذ.  هذا  اأمر  يف  حكما،  �شيمونون 

اأبعث به اإليك، اإذن، لتحكم بنف�شك. اأملي اأن ي�شلك 

نا 
ْ
كاأ�شي الآن  نرفع  ح��ال.  اأح�شن  وعلى  �شاملا، 

والعافية  وال�شعادة  ال�شحة  كامل  نتمنى  ونحن 

ل�شديقينا جورج وثريز. ت�شنْي ت�شنْي!

مع وافر احلب.

فريديريكو فيلليني

لوزان يف: 7 �سبتمرب 1977

عزيزي فيلليني،

وثالثني  مائتني  حوايل  اأنا  ع�شته  لك  يحدث  ما 

انتهيت  كلما  يل،  يحدث  الآن  اإىل  زال  وما  ة، 
ّ
م��ر

اأقيم  اأك��ن  مل  البداية،  يف  م��ا.  كتاب  تاأليف  من 

كنت  اأن  مع  اأكتبها،  التي  الروايات  لقيمة  وزنا 

اأبدل ق�شارى جهدي يف جتويدها. لكن، بقدر ما 

اأ�شعر  �رشت  ما  بقدر  تت�شع،  قرائي  رقعة  �شارت 

ة باأن اأدنى من 
ّ
بالواجب حيالهم، فبدا يل كل مر

تاأليف  من  اأنتهي  كنت  وما  املطلوب.  امل�شتوى 

رواية من الروايات، حتى يداخلني العتقاد باأنها 

ة 
ّ
مر اأنتهي  اأن  اىل  عندي  يتوا�شل  وه��ذا  �شيئة، 

اأخرى من مراجعتها، لتبدو يل باأنها على العك�ص 

من ذلك، جيدة للغاية. فتبداأ حينئذ فرتة ا�شطراب 

ات تقريبا، يف العام. وكنت 
ّ
 مر

ّ
وقلق، اأعي�شها �شت

اأعتقد باأن لن اأعر لروايتي القادمة على مو�شوع 

جدير بالكتابة. ويف كل مرة، يخاجلني العتقاد 

باأّن معيني ن�شب. وكانت هذه الفرتة الغر ال�شارة 

مو�شوع  ياأخذ  اأن  اىل  �شهرين،  اأو  �شهرا  ت�شرتق 

جديد ما يف ال�شتحواذ علي، ذات يوم.

ل  لأن��ه  كال�شينمائي،  لي�ص  الروائي  اأن  واحل��ال 

الأوراق  يوؤّلف عمله، �شوى اىل بع�ص  يحتاج كي 

يلفي  ال�شينمائي  بينما  كتابة.  واآل��ة  البي�شاء 

اإكراهات،  ع��ّدة  مواجهة  يف  العك�ص،  على  نف�شه 

فه 
ّ
الذي يو�شع حتت ت�رش الهائل  اأ�شمال 

ّ
بدء بالر

املمثلني  اختيار  غاية  اىل  عمله،  يف  لي�شتثمر 

املنا�شبني لأداء الأدوار التي يراهم منا�شبني لها، 

والذين ل يكونون دائما رهن الإ�شارة،،، الخ.

على  ال�شكر  جزيل  فيلليني  عزيزي  يا  اأ�شكرك 

اإيل  تكتب  واأنت  يّف،  و�شعتها  التي  الكبرة  الثقة 

نتها 
ّ
�شم خا�شة،  و�شواغل  اأ���رشار  من  كتبته  ما 

لي�ص خارجا عن  به  ت�شعر  فما  الأخ��رة.  ر�شالتك 

البال.  وان�شغال  القلق  ي�شتدعي  هو  ول  العادي، 

واأرجو اأن تغفر يل طريقتي هذه يف التحّدث اإليك، 

التي ت�شبه اىل حّد ما طريقة الطبيب الذي يتحّدث 

اىل مري�ص من مر�شاه.

اأ�شعر من خالل الأ�شطر التي كتبتها، باأّنك عو�ص 

على  نف�شك  وج��دت  الفراغ،  اأم��ام  نف�شك  جتد  اأن 

منذ  يالحقك  ظّل  فّني  عمل  تاأثر  حتت  العك�ص، 

د 
ّ
اجلي منها  عديدة،  لأ�شباب  وباأنك  بعيد،  زمن 

وتقف  فيه،  ال�رشوع  يف  ت��رتّدد  ذلك،  غر  ومنها 

الوقوع  من  مثال  كاخلوف  مواجهته.  اأمام  حائرا 

اىل  تعاطيت  كلما  اأن  اأتعتقد  نف�شك.  تكرار  يف 

الكتابة، ل اأعان من نف�ص م�شاعر اخلوف، ل�شيما 

اأن ذاكرتي لي�شت على ما يرام، كما اأن ل اأجد يف 

نف�شي ال�شجاعة الالزمة، لأعيد قراءة ما �شبق يل 

اأن كتبته؟

يوم  ذات  �شت�شتيقظ  باأنك  بنف�شك،  ترى  ل�شوف 

و�شرب نافذ، واأنت ل تطيق الإبطاء دون الرمتاء 

يف جلة الإبداع، من دون تفكر يف اأي �شيء، عدا 

هذه  من  وانطالقا  اجلديد.  فيلمك  على  الرتكيز 

اللحظة بالذات، لن تعان من القلق ول من الرتّدد 

اجلملة  تر�شخ  اأن  ما  مبجرد  اإذ  اأب��دا.  احل��رة،  اأو 

الأوىل من �شيناريوك على الورقة البي�شاء، حتى 

واأنت  ة(، 
ّ
بالعامي يقال  )مثلما  ت�شبح  نف�شك  جتد 

مندفع بن�شاط وحيوية نحو الأمام.

ر، فاأنا كذلك اأعان منه، خا�شة 
ّ
اأما بالن�شبة للت�شج

ال�رشورية  الأدوات  اأ�شع  العمل.  ال�رشوع يف  قبل 

للكتابة يف حملها املنا�شب، واأراقب موقع كل �شيء 

ال�شرك،  بهلوانات  من  بهلوان  وكاأن  حدة،  على 

التي  والأجهزة  احلبال  كافة  من  يتحققون  الذين 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

18



تتوقف عليها �شالمة حياتهم.

غر  الناحية  يف  ال�شاي  اإبريق  و�شع  من  اأت�شجر 

املخ�ش�شة لها، فاأ�شعه فيها ب�شكل تام، واأحر�ص 

واأن،،،  يدي،  طوع  ال�شتة  غالييني  تكون  اأن  على 

الخ.

يف الواقع، اأنت منذ عام يا عزيزي فيلليني، تعي�ص 

حالة املراأة احلامل التي تت�شاءل هل �شيتحقق لها 

اأن تنجب ولدا بحق وحقيقة، اأم ل. 

حدثتني عن حينما �رشت عجوزا. اأتعلم اأن كتبت 

�شّنك،  مثل  يف  بال�شبط  كنت  حني  الكتاب،  ذلك 

اأدركت فيما  اأن انتهيت. ثم  اليوم؟ حينها، ظننت 

وبعدها  جديد.  من  ا 
ّ
�شاب اأ�شر  ب��داأت  باأن  بعد، 

جعل  ما  لكن  �شبابي.   
ّ
ا�شتمر �شنة  ع�رشة  بخم�ص 

يف  ن�شبيا  الغ�ّص  علي  وفر�ص  �شعبة،  تي 
ّ
م�شار

�شاأ�شطر  التي  زوجتي  اأن  هو   ،
ّ

الن�ص ذلك  تاأليف 

�شنوات  ثالث  اأو  �شنتني،  بعد  عنها  النف�شال  اىل 

يوميا،  دفاتري  تقراأ  كانت  الكتاب،  �شدور  قبل 

حلظة بلحظة. وكانت تبحث فيها عن الدور الذي 

ا�شتعداد  على  كانت  اأنها  خا�شة  فيه،  لها  اأف��رده 

ومل  حقها،  يف  ت 
ّ

ق�رش اأن  لو  بالإهانة،  لل�شعور 

لهذا  تنتظره.  ظلت  ال��ذي  اجلميل  ال��دور  اأمنحها 

انتظرت ما يقارب عقدا من الزمن، قبل ن�رش ذلك 

الكتاب.

الذي  اجل��زء  اإنها  تلته؟  اأخ��رى  موؤلفات  من  كم 

اأعتربه الأهم، يف جممل تاآليفي. وقد اأمليت هناك 

�شهرين،  يقارب  ما  ق�شيت  حيث  ڤ�املونت،  يف 

موؤلفني �شخمني من موؤلفاتي.

على   
ّ

يح�ص ظّل  باأنه  �شوڤالييه  موري�ص  يل  قال 

يف  والناجحة،  الطويلة  املهنية  حياته  امتداد 

من  ب 
ّ
بالتهي اخل�شبة  فيها  يدخل  كان  ة 

ّ
م��ر كّل 

اجلمهور، اىل حّد الذي الرغبة يف التقيوؤ. واأ�شاف: 

هذا  فقط،  يعرفون  ل  الذين  هم  املوهبة  �شعاف 

ب بالذات!
ّ
التهي

اأنا متاأّكد من اأّنك لن تتاأخر يف العودة مرة اأخرى 

واأكاد  وقدرك،  حياتك،  اإنه  الإبداعي.  اإيقاعك  اىل 

اأقول: اإنه واجبك!

ا اىل العمل، من غر كوابح!
ّ
اإذن، هي

اأي�شا،  جولييتا  خاللك  من  ل 
ّ
اأقب مثلما  لك، 

ّ
اأقب

واأنتظر �شماع �شوتك عرب الهاتف.

�سيمونون

على �شبيل الإ�شارة:

اأظن اأن اأفلحت يف الحتياط، بجعل هذه الر�شالة ت�شلك بزيورخ، 

اأين  اأع��رف  اأعد  مل  اأن  بعد  كييل،  امل�شرتك  �شديقنا  عنوان  على 

ينبغي البعث بها اإليك.

روما يف: 20 دجنرب 1978

�شديقي العزيز �شيمونون،

كي  اإل��ي��ك،  الكتابة  يف  رغبتي  كت 
ّ
حتر ة 

ّ
م��ر كم 

يف  يختلج  م��ا  بع�ص  لأب��ث��ك  قليال،  ب��ك  اأختلي 

على  املواظبة  لكّن  برفقتك؟  واأدرد����ص  ال�شدر، 

قراءة يومياتك )وهي اليوميات التي اقتنيتها من 

على  كاملة..  هناك  عليها  عرت  حيث  بروك�شل، 

الآن،  حلّد  منها  ن�رش  الذي  اجلزء  غاية  اىل  الأقل، 

اآخر  هو  هذا  فهل  حيا..  دمُت  ما  عنوان:  ويحمل 

ما ن�رش منها، اأم هناك ما هو اأجّد منها؟(... اأقول: 

لكّن قراءة يومياتك بانتظام ومواظبة، والطالع 
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ما  ومعرفة  يوميا،  به  تقوم  ما  على  خاللها  من 

تقوله، وما تفّكر فيه يوما بيوم، كّل ذلك اأعطان 

النطباع باأن اأتواجد دوما برفقتك، واأتبادل معك 

النطباعات با�شتمرار، وكذلك الأ�رشار، والتعاليق، 

الذي نلتقي به كّل  مثلما نقوم بذلك مع ال�شديق 

يوم.

�شكرا على برقيتك املفعمة بفي�ص امل�شاعر، وعلى 

اأي�شا،  اأنا  لك  اأقّدم  باأن  وا�شمح يل  اأمانيك كذلك، 

وثريز  اأنت  يل،  متنيته  ما  تعادل  اأخرى  اأمنيات 

ولأبنائكما.

واأنا؟ ماذا فعلت خالل كل هذه املدة الطويلة؟

 Prova لقد اأجنزت فيلما بعنوان: بروفة الأورك�شرتا

d’orchestra؛ واأوّد اأن اأحكي لك عن اأجواء احلرة، 
بذلتها  التي  واجلهود  وامل��ح��اولت،  والرت��ب��اك، 

النهاية  لت�شل يف  املو�شيقية،  املجموعات  اإحدى 

الن�شجام،  من  الباذخة  اللحظة  هذه  حتقيق  اىل 

د يف تعبرها املو�شيقي.
ّ
الذي جت�ش

الذي  ة رئي�ص اجلوقة 
ّ
ثم املو�شيقيني  بالطبع، مع 

يكت�شف، �شمن اجلدلية ال�شعبة لهذه العالقة، باأّن 

قتله،  مّت  قد  املو�شيقى  امل�شرتك من عزف  الهدف 

وجتاهله، وحيد عنه، وُترك جانبا.

يف هذا الفيلم الق�شر، هناك بالطبع اأ�شياء اأخرى 

جتري. لكن، ما بدا يل اأن مل اأقّدمه فيه، ومل يكن 

ال��دللت  هو  فيه،  اأق��ّدم��ه  اأن  باملطلق  نيتي  يف 

 Symbologie الرموز  بعلم  ى 
ّ
ي�شم وما  والأفكار، 

الوطي�ص،  الأيام، �شجال حامي  الذي ي�شتثر هذه 

ال�شيا�شة،  رج���الت  بع�ص  ���رشارت��ه  م��ن  ي��زي��د 

وال�شو�شيولوجيني  وال�شحافيني  الوزراء  وبع�ص 

املال  )اأرب��اب  الباطرونا  وحتى  بل  والنقابيني، 

بعد رجال  فيما  �شيزيده جذوة  ا 
ّ

ورمب والأعمال(، 

مهيئا  اأكن  مل  عارمة  ة 
ّ
�شج اأي�شا!...   SME �

)7(
ال�

لها من قبل، تبلبلني وتخجلني اىل حّد اأن انتهيت 

اىل الناأي بنف�شي عن الكّل، ودفن ذاتي من جديد 

، حيث انخرطت يف الإعداد 
)8(

ينيت�شيّتا
ّ
هنا يف ال�ش

لفيلم بعنوان: مدينة الن�شاء، وهو الفيلم الذي كان 

اإعداده يجري منذ ال�شنة املن�رشمة، فتوقف خالل 

فرتة اأعياد امليالد حتديدا.

اأحاول دون كبر طاقة ول حما�ص، اأن اأبا�رش العمل 

يف هذا الفيلم، من جديد. يا لغرابة هذا الفيلم! اأو 

اإنها املرة  اأغرب ما يحدث يل معه!  بالأحرى: ما 

الأوىل التي اأ�شعر فيها باخلمول ال�شامل، والفراغ 

الذي  امل�رشوع،  هذا  عن  غريب  وك��اأن  الرهيب، 

اإجنازه. فالفيلم بدوره ل يتوقف عن  يتعني علي 

هو  املكرتث  ول  املبايل  غر  مبظهر  يل  الظهور 

الآخر، وكاأنه يغلق على نف�شه يف كثافته ال�شميكة. 

كّل منا يبادل الآخر الزدراء والحتقار، ونتجنب 

 
ّ
اأن يقع اللقاء بيننا. ويف انتظار حدوث هذا، يتم

ال�شتغال يف الأ�شتوديو على ترتيب الديكور يوما 

يف  يل  امل�شاعدين  امل�شاعدون  وينهمك  يوم،  بعد 

اإعداده بحما�شهم املعهود، بينما  اإعداد ما ينبغي 

يف  منخرط  باأن  ال�شعور  با�شتمرار  اأنا  ينتابني 

اأبدا، بنف�شية ت�شكنها طماأنينة  �شيء ل يت�شل بي 

الذي ينجز �شغال  اأي �شيء، مثل  غر م�شوؤولة عن 

�شيتوىل  اآخر  �شخ�ص  غره،  اآخر  �شخ�ص  لفائدة 

قرار  �شيتخذ  ورمبا  ي�شل،  حني  �شيء  كل  ترتيب 

هذا  م�شتعجلة؛  بكيفية  باملرة،  الفيلم  اإجناز  عدم 

يف كل الأحوال هو ما اأمتناه، واأنتظره!

ومهما يكن، فال�شعور الوحيد الذي اأعتقد اأن اأح�شه 

بف�شول كبر  اأن متطّلع  احلكاية، هو  حيال هذه 

الفيلم.  �شينجز  الذي  ذا  ومن  اإليه،  �شتوؤول  ما  اىل 

اأما اأنا، فيقينا ل�شت بذلك الذي �شينجزه.

اإزعاجك  يف  رغبة  دون  احلد،  هذا  عند  �شاأتوقف 

بزيادة ب�شكواي ونحيبي املعتادين.

وجولييتا  اأنا  اأما  �شعيدة،  ميالد  اأعياد  لك  اأمتنى 

فوقع تفكرنا على ق�شاء بع�ص الأيام لدى اأ�رشة 

اآل كييل، بزيورخ.

القليل  لزيارتك، وق�شاء  �شناأتي  املنا�شبة،  وبهذه 

من الوقت برفقتك، اإذا كان هذا �شروق لك.

ة اىل ثريز.
ّ
بّلغ حتياتي احلار

لك بحرارة، يا �شديقي العزيز والأبدي.
ّ
اأقب

املخل�ص

فريديريكو فيلليني
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�سيمونون: 

ميكن 

للدار�س اأن 

ُينجز درا�سة 

حتليلية 

لنف�سية املبدع 

من خالل 

ر�سائل فلليني



لوزان يف: 8 يناير 1979

عزيز فيلليني العظيم،

اأنا دائما اأقراأ ر�شائلك مبتعة ما فوقها متعة، حتى 

بها  ت�شل  اأن  املفرت�ص  من  التي  الطائرة  اأن  ولو 

مبا�رشة اىل �شوي�رشا، ما دمت اأر�شلتها عرب الربيد 

ج بها اىل القطب ال�شمايل 
ّ
اجلوي، اختارت اأن تعر

اأن تو�شلها اىل هنا. ما جعلني بالفعل  اأول، قبل 

اأ�شعر قليال باخلوف، هو اأن خ�شيت اأن تكون جئَت 

تت فر�شة روؤيتك عني، 
ّ
اىل �شوي�رشا، واأكون اأنا فو

و�شول  تاأخر  ب�شبب  حينه،  يف  عليك  اأرد  مل  لأن 

ر�شالتك!

التي  واحل���وارات  ر�شائلك  اأ�شمومة  ب��اأّن  اأتعلم 

اأن   � � حني جُتمع كاملة  �شاأنها  اأجريت معك، من 

باإجناز درا�شة حتليلية عن نف�شية  للدار�ص  ت�شمح 

هذا   
ّ
�شح اإن   � اأن��ت  تقّدم  ال��ذي  احلقيقي،  املبدع 

التعبر � نوذجا اأ�شليا واأ�شيال له.

الذي  بال�شدى،  املثال  �شبيل  على  فوجئت  فقد 

 
ّ
خّلفه فيلمك الأخر يف خمتلف املحافل، وبالكم

الهائل من املالحظات والتاأمالت التي �شاهم يف 

نف�شه  ال�شيء  يقول  اأن  املرء  مبقدور  اإن  اإفرازها. 

اأفالمك كافة، لأن مقتنع باأنها تنطوي  عن بقية 

جميعها عن عّدة دللت، قد ل تدركها اأنت نف�شك!

ز روح املبدع. واأعتقد 
ّ
اإّن هذا بال�شبط هو ما ميي

تبدع  اإنك  قلت  حني  قبل،  من  هذا  لك  ذكرت  اأن 

حني  واأن��ك  الوعي،  فوق  ما  منطقة  من  انطالقا 

حالك  مثل  اإب��داع،  عملية  كل  بعد  بالفراغ  ت�شعر 

ب��اأّن  العك�ص،  على  يعني  اإن��ا  ه��ذا  ف���اإّن  الآن، 

ال�شتغال الإبداعي احلقيقي قد ح�شل معك وقتها، 

انطالقا من اأعماق الأعماق. وبهذه الكيفية، تكون 

ما  �شينمائيا  عاملا   � تبدع  زلت  وما   � اأبدعت  قد 

ينفّك يده�شك، اأنت اأول!

لواعية،  م�شاألة  هو  الإب��داع  باأّن  اأعتقد  ما  دائما 

الذهنية  الأعمال  بقية  عن  مييزه  ما  هو  هذا  واأن 

الأخرى، التي يتم متثلها عن طريق العقل وحده، 

وباملمار�شة احلاذقة.

واإن لأنتظر اإذن، واأنا واثق بقدراتك، اأن اأ�شمع خرب 

ولدة عملك اجلديد. �شاأكون حينها �شعيدا لروؤيته، 

والتحدث معك ب�شاأنه.

الثابتة  حمبتي  م�شاعر  جولييتا  م��ع  اقت�شم 

واخلال�شة والواثقة.

جورج �سيمونون

على �شبيل الإ�شارة:

اأمليتها،  التي  املوؤلفات  جمموع   
ّ
ت�شم بالئحة  رفقته،  اإليك  اأبعث 

مبا فيها تلك التي �شدرت من قبل، وتلك التي تنتظر طريقها اىل 

الن�رش.

روما يف: 22 يوليو 1979

عزيزي �شيمونون،

التحدث  اىل  باحلاجة  اأ�شعر  واأنا  طويلة  مّدة  منذ 

اأو  معك، لكني كبحت هذه احلاجة بدافع اخلوف، 

يل  اأثبتت  قناعة،  من  لدي  ل 
ّ

حت�ش مبا  بالأحرى 

اجلديد،  فيلمي  عن  اأحدثك  حني  اأزي��دك،  لن  باأن 

�شوى �شجر وحزن على �شجر وحزن، بفعل عادتي 

والنواح  �شيء،  كّل  من  ر 
ّ
املتذم بالبوح  امل�شكونة 

ال�شبيان؛ ولهذا، اأرجاأت ذلك اإىل حني، يف انتظار 

ليهداأ  ال�شكينة،  حلظات  م�شاعري  على  م 
ّ
تخي اأن 
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عندئذ  ولأك��ون  �شفاء،  وي��روق  اأثناءها،  مزاجي 

قادرا على الكتابة.

عجيبة  بكيفية  علي  تطّل  الق�شرة  بر�شالتك  فاإذا 

لعذوبة  كانت  اأنها  ة 
ّ

خا�ش املنا�شبة،  اللحظة  يف 

ة 
ّ
املفاجاأة، حلظة مل اأنتظرها فيها. وهذه ثالث مر

يحدث يل هذا معك، يا �شديقي العزيز؛ لذا، اأخ�شى 

بحق اأن اأ�شر مدلال، واأن يو�شك هذا التزامن )اأنا 

ي�شر  اأن  يكاتبني(  و�شيمونون  اأزمتي،  ذروة  يف 

النفكاك  على  اأقدر  فال  منها،  منا�ص  ل  �رشورة 

رتني 
ّ
ت�شو ل��ذل��ك،  بالكل.  جت��اوزه��ا  ول  منها، 

اأن تباعد  اإليك، ملتم�شا منك  ع 
ّ
اأخو�ص يف الت�رش

 
ّ
اأ�شقط يف مطب ة، كي ل 

ّ
ال�شار بني هذه املواقيت 

ما  اىل  بالنظر  لأن  هيهات!  لكن،  اإليها.  احلاجة 

ذكرَته يف ر�شالتك الأخرة، اأدركت بده�شة كبرة 

اأخ��رى(،  ما  �شيئا  واأخجل  ت��ارة،  اأتاأثر  )جعلتني 

باأّنك حتى ولو مل تنهمك يف الكتابة اإيل، يح�شل 

 
ّ
لك اأن تفّكر يّف، ويف عملي، ويف الأفالم التي اأنكب

على اإجنازها.

يل  ك�شفت  التي  الرقيقة  طريقتك  الأع��ز،  �شديقي 

غمرتني  ال��ّدوام  على  يّف  تفّكر  باأّنك  خاللها،  من 

واأّكدت  بالطماأنينة،  اأعماقي  ومالأت  بال�شعادة، 

ا. 
ّ
ا قوي

ّ
يا، وت�شاركا روحي

ّ
يل باأّن بيننا تواطوؤا �رش

و�شط  لك 
ّ
اأتخي اأن  ف�شاعدا،  الآن  من  و�شيكفيني 

حجرتك ال�شغرة الوردية بلوزان، اأو حتت ال�شجرة 

باأنك فجاأة هنا،  اأ�شعر  احلديقة، كي  ال�شخمة يف 

ومتنحني  وت���وؤازرن،  كتفي،  على  ت�شّد  برفقتي، 

ر�شائلك،  تفعل  مثلما  متاما  والن�شاط.  الطاقة 

التي  بالذات،  اللحظة  هذه  يف  معي  يحدث  وكما 

اأثناءها يف خ�شم هذا الفيلم الثقيل جّدا  انغم�شت 

على النف�ص، واملحبط، واملظلم، والعدوان. ها اأنذا 

ال�شحية،  دور  للعب  هذا،  واأدرك  جديد،  من  اأعود 

اإنها  �شحيح:  كله  فهذا  ذلك،  ومع  ال�شكوى.  وبث 

بحالة  ال�شعور  فيها  يل  يحدث  التي  الأوىل  ة 
ّ
املر

اإجناز  على  منكب  واأن��ا  النف�شيني،  والقلق  ال�شاأم 

نف�شيا  علي  تكب�ص  احلالة  هذه  اأن  ويبدو  فيلم. 

وف�شيولوجيا، تقريبا: زد على ذلك اأن مل اأعد، منذ 

هذا  ب��اأّن  داخلي  يف  اأرّدد  اأن  )اإل  و�شهور  �شهور 

هكذا  هو  اأو  طويلة،  �شنوات  دام  يكون  اأن  ميكنه 

منذ الأزل!(، اأتذوق طعم النوم يف الليل اإل ملاما، 

وبال�شبط لثالث �شاعات اأو اأربع وح�شب، وهو نوم 

ه 
ّ
�شب

ُ
مة، وي

ّ
مثقل ومنهك بفعل اآثار الأقرا�ص املنو

تهوي  التي  ال��ه��راوة  �رشبات  اىل  اأق��رب  اأن��ه  يل 

درجة  من  ذلك  ويزيد  خني، 
ّ
فتدو الأع�شاب،  على 

ال��رتّدد  اأوا�شل  ج، 
َ
ُتفر اأن  انتظار  ويف  اإنهاكي. 

يوميا على ال�شيني�شيّتا، لت�شوير م�شهد وراء الآخر، 

والإ�رشاف على املمثلني، وت�شحيح و�شع ديكور 

واأنا  بذلة،  اأو  لبا�ص  هيئة  من  والتعديل  معني، 

الفيلم دون تو�شيب، وكاأنه حجرة  اأكّد�ص �رشائط 

و�شط   � واأنا م�رشمن   � ك 
ّ
اأحتر بينما  ينبغي مالأها، 

غور  ت�شبه ظلمة  التي  واملهددة،  ال�شاطعة  الظلمة 

منجمي عميق. اأجل، ثمة الكثر والكثر، ثم الكثر 

والكثر من الن�شاء، بل لي�ص ثمة غر الن�شاء يف هذا 

اأ�شعر حياله  الفيلم الذي ل  الفيلم، لكّنهّن يف هذا 

الت�شوي�ص  وقع  واإذن،  ه؛ 
ّ
اأحب ول  خا�ص،  ب�شعور 

يرتبطان  ما  ع��ادة  اللذين  وامل��رح  املتعة  على 

بالن�شاء، ويت�شالن بقربهّن، فف�شد الأمر، و�شعف 

واملتعة  املرح  اأن  اأو  اأكر،  واملرح  املتعة  مقدار 

غرقا ب�رشعة يف خ�شم تاأمالتي ال�شوداوية، التي 

 القيام به قبل 
ّ
اأرّدد فيها باأّن هذا الفيلم، كان علي

هذا الوقت بع�رش �شنوات، وباأن بعد ع�رشين �شنة 

قد ينبغي اإجنازه مرة اأخرى،،، واأحيانا، اأ�شعر باأن 

ج حقا لنعدام اجلاذبية، وهذا ما يت�شبب يل 
ّ
اأمتو

يف دوخة خفيفة، ويف ال�شعور املحرج بالغثيان. 

واإليك باملقابل ما اأفّكر فيه بالتوازي، فيبهجني. 

اأقول: �شيكون الأمر ممتعا وجميال، لو اأن �شديقي 

�شيمونون تواجد معي يف هذا املكان، لنكون معا 

 الهائل 
ّ
برفقة بع�شنا، نحن الثنني، و�شط هذا الكم

هذه  اأن  لو  جميال  الأمر  �شيكون  لكم  الن�شاء!  من 

الفكرة حتققت! رمبا بهذا اأجنح يف موا�شلة الفيلم، 

وذهني قد خّفت حّدة ان�شغاله، ب�شكل كبر...

، لأن اأدركت باأن اأبالغ، 
ّ
اأتوقف الآن عند هذا احلد

الذي هو  الفني،  اأجحد مبا يحققه يل عملي  واأن 

ممار�شتها.  اأح��ذق  التي  الوحيدة  العي�ص  طريقة 

 
ّ
مغتم بالذات،  امل��رة  هذه  اأن  جدا  �شحيح  لكن، 
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وحزين بحق وحقيقة.

خّدك  على  اأطبع  باأن  الأعز  �شديقي  يا  يل  ا�شمح 

قت 
ّ
تعم وبوجدان  المتنان،  اأفعمه  بقلب  قبلة، 

بداخله م�شاعر ال�شداقة الأخوية، ول تن�ص اأن تبّلغ 

�شالمي كذلك اىل ال�شيدة ثريز.

ر البتة 
ّ
كان بوّد جولييتا اأن تكاتبك، لكنها مل تقر

فطلبت  ي�شاورها،  الذي  اخلجل  ب�شبب  ذلك،  تنفيذ 

مني اأن اأبلغكما معا �شالمها.

املخل�ص

فريديريكو فيلليني  

    20 �سبتمرب 1979

عزيزي فيلليني،

ة اأبدا. واأعتقد 
ّ

لن تكون لك الأمور �شهلة، ول متي�رش

باأن ما من مبدع كبر من الذين نطلق عليهم �شفة 

الغبطة  متالأها  ظرفية  يف  ي�شتغل  كان  العباقرة، 

مل  اأن  مثال،  �شدمني  ا 
ّ
مم واإّن  التامان.  وال�رشور 

اأر �شورة من �شور مايكل اأجنلو قط، ول ليوناردو 

دافن�شي، ول رامرباندت، ول فان غوغ، يظهر فيها 

اأحد هوؤلء باأ�شارير منب�شطة وهو يبت�شم، اأو حتى 

كنت  حينما  رت، 
ّ
ت�شو لقد  وح�شب.  ه��ادئ  وهو 

موؤلفاتهم  ين�شوؤون  الُكتاب  باأّن  ال�شباب،  �شّن  يف 

امني 
ّ
والر�ش ة 

ّ
وامل�رش بالغبطة  م�شبعة  اأج��واء  يف 

ينخرطون يف �شوؤونهم الفّنية، وهم يوقعون حلنا 

فر، اأو يحكون ق�ش�شا جميلة لبع�ص 
ّ

خفيفا بال�ش

اأ�شدقائهم. لكني اأدركت فيما بعد، باأّن الأمور ل 

نعة والرداءة، ل لأ�شحاب 
ّ

تكون كذلك اإل لأهل ال�ش

الفّن احلقيقي!

دائما،  عرفت  مثلما   � ال��ّدرب  هذا  على  ال�شر  اإّن 

هو   � بعيد  زمن  منذ  تعرف  مثلما  اأق��ول  ل  حتى 

الوعرة،  اأر�شه  على  تقّدمت  فكّلما  �شعب،  �شاأن 

ينبغي  التي  الكثرة،  احل��واج��ز  واجهتك  كلما 

فيلم من  لإجناز  عليها،  والنت�شار  عليك حتّديها 

ة، اأمامك ما يكفي من احلواجز. 
ّ
اأفالمك. وهذه املر

املو�شيقي  ن 
ّ
امللح نعي  حينه،  يف  بلغني  فقد 

القوية  والتفاهم  امل��وّدة  اأوا���رش  به  ربطتك  الذي 

امل�شكلة  �شوى  امل��وت  ه��ذا  يكن  ومل  واحلقيقية. 

ة عن احلل �شلفا، 
ّ
الأوىل، التي تعّد يف ذاتها ع�شي

املمثلنْي  اأحد  اإذ تالها موت  اأخريات!  ناهيك عن 

م�شر  مع  الفيلم،  يف  م�شرهما  تالحم  اللذين 

بعد؛  ينته  الفيلم مل  بينما  امراأة،  مائة اىل مائتي 

الأليمة،  ة 
ّ

الرج هذه  اإثر  على  البع�ص،  اعتقد  وقد 

باأنك �شتتخلى عن العمل!

بالن�شبة اإيل، اأنا مقتنع بالعك�ص. ومتاأّكد من اأن 

حتبطك،  اأن  عو�ص  دة، 
ّ
املتعد ال�شعوبات  هذه 

تدفع  اإرادة  م�شى،  مما  اأكر  ومتنحك  ك 
ّ

�شرتج

النهاية.  الأمام، حتى  اىل  قدما  امل�شي  اىل  بك 

بالكثر  لراهنت  باملال،  اأراه��ن  كنت  اأن  ولو 

على اأن هذا الفيلم �شيكون اأح�شن اأفالمك، واأنك 

اها، حتى واإن بدا 
ّ
�شتتجاوز فيه نف�شك، و�شتتحد

هذا م�شتحيال.

ببايل  خطرت  املا�شية،  الأ�شابيع  غ�شون  يف 

قريب  باأنك   � دوما  داأبي  مثل   � ف�شعرت  كثرا، 

مني، وباأن اأم�شي على روؤو�ص اأ�شابعي حتى ل 

اأزعجك، واأنت منهمك 

يف عملك.

»اأمتنى  ل��ك  اأق���ول  ل��ن 

وال�شرب  ال�شجاعة  لك 

ملواجهة هذه املواقف 

على  لأن  الطارئة!«، 

علم تام باأنك متلكهما، 

اأو �شتملكهما.

���ش��داق��ت��ي  يف  ث����ق 

يا  املتينة  الأخ��وي��ة 

ول  فيلليني،  عزيزي 

اأن تبلغ حتياتي  تن�ص 

واأن  ج��ول��ي��ي��ت��ا،  اىل 

عليها  ب��اأن  لها  تقول 

اأن تتحّدى اخلجل.

املخل�ص العجوز

جورج �سيمونون
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 روما يف: 15 اأكتوبر 1979

�شديقي �شيمونون الأعز،

ة اأخرى يف احلديث اإىل بع�شنا 
ّ
ها نحن ننخرط مر

على  ثابت  �شعور  نا 
ْ
قلبي ب��ني  ��وؤّل��ف 

ُ
ي البع�ص، 

الدوام بال�شداقة، ومفعم با�شتمرار بدفق احلرارة 

با�شتمرار،  نف�شي  لأ�شبط  واإن  والأبدية.  املطلقة 

الآن،  اأو:  �شديقي،  اىل  �شاأكتب  الآن،  م���رّددا: 

�شاأبلغه �شالمي عرب الهاتف، لكن تواجد كتبك من 

اأغلب الأوقات اىل  حويل دائما، وحتّدثي عنك يف 

خالل  انخراطي  جانب  اإىل  والأ�شدقاء،  جولييتا 

زلة يف التفكر فيك ويف حياتك، كل هذا 
ُ
فرتات الع

ظّل مينحني �شعورا حيويا للغاية، ويجعلني اأ�شعر 

جعلني  ما  وهو  برفقتك؛  اأحظى  ب��اأّن  بعد  فيما 

 باأن الإقدام على اأية مبادرة اأخرى ملمو�شة 
ّ

اأح�ص

اأكر، من �شاأنه اأن ي�شبح � يف عيني � جمرد اإجراء 

قورن  اإذا  خمتزل،  وتقريبا  لئ��ق،  وغ��ر  مربك، 

بنوعية امل�شاعر التي اأوّد اأن اأبلغها لك.

الوقت  ويف  منتظمة،   � الق�شرة  بر�شائلك  واإذا 

ظلت  اأنها  ومبا  بعدها.  علي،  تتقاطر   � املنتظر 

على وجه التقريب، ت�شلني منك يف خ�شم الأجواء 

التي تكون دائما مفعمة بال�شخب والقلق، اللذين 

ظلت  قراءتها  ف��اإّن  الفيلم،  ت�شوير  ي�شاحبان 

�شوت  اإىل  فيها  اأ�شغي  باأن  النطباع  تعطيني 

باأن  ينتهي  ما  دائما  علي،  وغيور  ورائ��ق  حكيم 

ت�شعد  ما  كثرا  التي  الأ�شياء،  بع�ص  يل  يقول 

اإطار  يف  القبل،  بع�ص  كذلك  علي  ويطبع  نف�شي، 

فاأي  مبادرة حمبوبة جدا، يفعمها �شخاء غامر... 

�شديق  للمرء  يكون  اأن  من  اأثمن  الّدنيا  يف  هدية 

�شبيه ب�شديقي �شيمونون!

خيط  اأي  غر  ومن  الآن،  قليال،  معك  �شاأدرد�ص 

ناظم ملا قد اأقول. بعد التوقف الذي حلق بالفيلم 

الذي اأجنزه، اإذن، وهو التوقف الذي ا�شتغرق اأكر 

اأ�شبوعني،  منذ  الت�شوير  ا�شتئناف  مّت  �شهر،  من 

مرة  اعرتا�شي  يف  امل�شاكل  اأخذت  الت�شوير  ومع 

اأخرى، وكذلك الطوارئ وامل�شايقات؛ اإنها اإجمال 

التي  املعاك�شة،  الأحداث  من  الكوكبة  لتلك  تتمة 

اأو  للفيلم،  اإن كانت هي ح�شيلة  اأدري  ما زلت ل 

اخلفي  هدفها  الأ�شكال  من  ب�شكل  هو  الفيلم  اأن 

اإليه  ا�شطرتني  ال��ذي  التوقف  فاأثناء  وال��ربيء. 

قدرتها  من  متيقنة  كانت  التي  املنتجة،  ال�رشكة 

اليقني  وه��و   � ذل��ك  من  الكبرة  ال�شتفادة  على 

اأنه مل يكن يف النهاية، قد بني  الذي تك�شف على 

اإطالقا على اأي اأ�شا�ص! � رّكبت بني جميع امل�شاهد 

ال�رشيط.  اأكر من ن�شف  اأي بني  رناها، 
ّ
التي �شو

روع��ي،  من  وّطنت  قد  العملية  ه��ذه  كانت  واإذا 

حني  دائما  نطمئن  مثلما  جهة،  من  وطماأنتني 

�شكل  �شمن  والطويل  امل�شني  العمل  حتقق  نرى 

اأنه  � رغم  اأبدا  اأن ظل غر حم�شو�ص  ملمو�ص، بعد 

اأخ��رى،  جهة  من  راأي��ت  ف��اإن   � كذلك!  اإل  يكن  مل 

رة كل 
ّ
)واأنا ل اأ�شاهد على الإطالق، املاّدة امل�شو

يوم، واإنا اأف�شل م�شاهدتها كاملة عند النهاية(، 

تزايد �شكوكي وندمي و�شخطي اإزاء فيلم، ب�شورة 

يف  اأعتربه  الذي  الفيلم  وهو  وع�شابية،  خة 
ّ
مدو

قراري جمرد ورطة، حتى ولو اأن ذلك �شار يحدث 

معي الآن، بالهدوء املطلق الذي ل مفر منه.

عامة:  اة 
ّ
امل�شم املتواليات  الأي��ام  ه��ذه  ر 

ّ
اأ���ش��و

يهبط  طويل،  ب�شفر  هنا  الأم��ر  ويتعلق  وؤى، 
ّ
ال���ر

مزلقة  يف  ويتزحلق  يتدحرج  وهو  اأثناءه،  البطل 

من  ال�شطح  على  يطفو   
ّ
ثم تارة،  لينطم�ص  دائرية، 

الفاتنة  اأ�شطورته  اأعماق  يف  ثانية  ليغور   ، جديد 

عن الأنثى، حيث يرى ال�شيقان العري�شة لروزينا 

�شديد من حتت  بنهم  يراقبها  التي كان  اخلادمة، 

زوج��ة طبيب  وي��رى  وه��و طفل �شغر؛  امل��ائ��دة، 

د من مالب�شها قطعة 
ّ
الأ�شنان املرتفة، وهي تتجر

فقطعة، داخل عتمة القمرية البحرية، قبل اخلروج 

على  توهجه  ي�شيع  الذي  اطع 
ّ
ال�ش غ�شت  �شوء  اىل 

ال�شاطئ، كي تتجه راأ�شا �شوب بحر �شقيل، برفقة 

ويرى  ط��رزان؛  ي�شبه  للجمال!(  )م��ّدع  متجامل 

يف  خ�شو�شية  درو�شا  تعطي  التي  ال�شيدة  كذلك 

الالتينية، وهي حمت�شمة جّدا، ومفعمة جّدا بروح 

املوم�ص  ي��رى  كما  للغاية؛  ومندفعة  حمافظة 

الأوىل ذات املوؤخرة البي�شاوية ال�شخمة احلدرة، 

وهي ترتقي درجات ال�شلم يف اأحد املواخر، لهية 
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ه لنا باأنها تكاد تقول لنا �شيئا، 
ّ
�شب

ُ
وعابثة، حتى لي

بذلك  فت�شحرنا  البوح ب�رش ما،  اأنها على و�شك  اأو 

لالأبد؛ مثلما يرى راكبات الدراجات النارية ذوات 

ال�شقرة الفاقعة، اللواتي ميار�شن لعبة برج املوت، 

وهّن ملفوفات يف لبا�ص جلدي اأ�شود، يظهرن فيه 

بائعة  وي��رى  عاطفيا؛  رات 
ّ
ومتحج متعجرفات 

وف، وكاأنها من 
ّ

مك املتدثرة يف �رِشادات ال�ش
ّ
ال�ش

وجهها  من  العرق  ينّز  بينما  اموراي، 
ّ
ال�ش طائفة 

 ج�شمها كله 
ّ
ال�شخمني، في�شع وذراعيها ونهديها 

يف  باحلياة،  الناب�شة  ية  الف�شّ الأ�شماك  تلك  مثل 

الل.
ّ
ال�ش

لو  وددت  ب��اأن  �شيمونون  عزيزي  يا  لك  اأع��رتف 

حلقات  من  بالذات  احللقة  هذه  من  اأبدا  اأخرج  مل 

و�شط  لالأبد،  بوتقتها  و�شط  بقيت  اأن  لو  الفيلم، 

دائرتها الوّهاجة والّدافئة لالأبد. اأمل ي�شبق لك اأنت 

واأنت منهمك يف   � نف�شك تعي�ص  اأن وجدت  اأي�شا، 

كتابة رواياتك � �شمن اأجواء خا�شة، ويف خ�شم 

معينة،  �شخ�شيات  وبرفقة  حم��ددة،  و�شعيات 

ول  اأب��دا،  ذل��ك  هجر  فيه  ترغب  تعود  ل  ح��ّد  اىل 

تنتظرن  الأخ��رة  املتوالية  لكن  عنه؟  النقطاع 

خالل الأ�شبوعني القادمني، وهي بعنوان: احللبة. 

على  يتعنّي  ف�شيح،  ج 
ّ
مب��در فيها  الأم��ر  ويتعلق 

خميفا  اختبارا  يواجه  اأن  ما�شرتويان  مار�شيللو 

املدرجات،  مي��الأن  الن�شاء  بينما  معلوم،  وغ��ر 

دن. 
ّ
ويتوع ويتهّددن،  الأ�شوات،  باأعلى  وي�شحن 

بذلك. رمبا هذا  البطل؟ ل علم لأحد  �شينجح  فهل 

اإذ اأن املوؤّكد اىل الآن، هو اأن ل علم  لي�ص ممكنا. 

يل بذلك.

مفرو�شا  يكون  اأن  احللبة  ف�شاء  على  يتعني 

كتابات  تت�شمن  التي  واللوحات،  باملل�شقات 

املو�شوعات،  خمتلف  ح��ول  وعمالقة  �شخمة 

اإ�شافة اىل جمموعة من البورتريهات التي تت�شل 

اأولئك  اأي  باأ�شخا�ص ميثلون الذكورة الأ�شطورية، 

�شة، 
ّ
الذين ميثلون �شورة الفحولة احلقيقية واملكر

من قبيل دون جوان، وهرني الثامن، وكازانوفا، 

كذلك،  ببايل  خطر  وق��د  ال��خ.  اأنييلي،،،  وجيان 

اللذين  ال�شادقني  والإعجاب  التقدير  �شياق  يف 

اأ�شع متثال منحوتا جلورج  اأن  اأكنهما ل�شخ�شك، 

عن  جدا  دا 
ّ
متفر ويكون  عليه،  تكّتم 

ُ
ي �شيمونون، 

البقية، لأحقق بذلك مثلما عر�ص يل ببايل، تكرميا 

خا�شا اأ�شمل فيه �شخ�شك الكرمي باملحبة؛ اإل اأن 

تبدو  قد  الإ�شارة  تلك  باأن  بعدها،  نف�شي  قلت يف 

من جهتي ماكرة ن�شبيا، ووقحة �شيئا ما... األي�ص 

كذلك؟ من غر اأن ناأخذ يف احل�شبان باأن ميغري 

لتحدجني  تاأتي  قد  الأخرى،  ال�شخ�شيات  ومئات 

رمبا، بنظرة اإ�شفاق �شماء �شاخرة.

بهذه  اأزعجك  اأنا  �شك،  غر  من  يكفي.  هذا  ح�شنا، 

لفظاظتي،  تك 
ْ
م

ُ
�ش ب��اأن  يل  تبنّي  وقد  ال��رّته��ات. 

عذاب قراءة هذه الر�شالة التي ل تنتهي!

اأي �شوق ي�شّدن اإىل روؤيتك مرة اأخرى، يا �شديقي 

العزيز!

اأردد  لوزان. يف كل مرة،  �شافرت اىل  لو  اأوّد  وكم 

اأ�شتطيع  اأن  اأن ل�شت متاأكدا من  اإل  الأمنية،  هذه 

ذلك،  يتحقق  اأن  انتظار  الواقع. ويف  حتقيقها يف 

�شديقي  زيارة  تخيل  يف  اأ�شتمر  بكون  اأ�شعد  اأنا 

موقع  يف  وخا�شة  الأ�شتوديو،  يف  يل  �شيمونون 

و�شط  يعطيني  كي  رمبا،  ل؟  ومل  احللبة.  ت�شوير 

ب�شاأن  والقومية  ديدة 
ّ
ال�ش الن�شيحة  الن�شاء،  اآلف 

النهاية.
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وثريز،  اأنت  كبرة،  بحرارة  واأنا،  جولييتا  لك 
ّ
نقب

ونقول لك اىل امللتقى القريب، والقريب جدا.

املخل�ص

فريديريكو فيلليني

     

لوزان يف: 31 اأكتوبر 1979

عزيزي فيلليني،

كالعادة،  حممومة  بكيفية  منخرطا  اأك��ن  مل  لو 

من  والع�رشين،  الواحد  موؤّلفي  خامتة  اإم��الء  يف 

نتها 
ّ
�شل�شلة ما اأمليه، ل�شتهوتني دعوتك التي �شم

خة يف 15 من هذا ال�شهر، وجعلتني 
ّ
ر�شالتك املوؤر

من  الفرار  اىل  �شاعيا  يني�شيتا، 
ّ
ال�ش �شوب  اأندفع 

عك 
ّ
لوزان للمرة الأوىل منذ ثمان �شنوات، ل لأ�شج

واإّنا  اإليه(،  حاجة  يف  قط  تكن  مل  الذي  )ال�شيء 

لأراك واأنت تنازل عمال فنيا كبرا، )واأنا اأ�شتعمل 

بينما  هذه،  اأيامنا  يف  ت�شتعمل  تعد  مل  لفظة  هنا 

كانت ت�شر يف القرن املا�شي اىل العمل املركزي 

املتعنّي على الفنان اإنتاجه، اإثر عودته من مرحلة 

�شنوات،  عّدة  ت�شتغرق  قد  التي  والتمرين،  التمهر 

يق�شيها يف الطواف حول فرن�شا، اأو اأوروبا(. اإل اأّن 

بالذات،  اأنت  ت�شتقيم يف حالتك،  املقارنة ل  هذه 

العديَد  ال�شابق،  الفني  م�شارك  خالل  اأجنزت  لأنك 

من الأعمال الكربى.

واأعتقد مع ذلك باأن الأمر يتعلق هذه املرة، بعمل 

كذلك.  للغاية  باحلياة، وطموح  جّدا  قوي وحافل 

�شطح  على  تخيلتك  اإل  عيني،  اأغم�شت  فكلما 

حتت  اأجنلو  مايكل  كان  مثلما  ثابتة،  غر  قالة 
ُ

�ش

ات 
ّ

�شقف كني�شة ال�شك�شتني، اأو �شك�شبر فوق من�ش

امل�شارح اله�شة، التي يرعد فيها امل�شرتي، ويعلن 

ك 
ّ
متحر جمهور  اأم��ام  وعنفه،  �شخبه  لر  امللك 

بكثافة.

يت�شنى  التي  الكيفية  معرفة  يف  اأرغب  كنت  اأجل، 

ملقدراته  ُترك  �شخ�ص  متاما،  وحيد  ل�شخ�ص  بها 

ة وح�شب، اأن ينجز فيلما من هذا احلجم الذي 
ّ
الذاتي

دون  وم�شاعرك،  انفعالتك  مبجموع  رَته 
ّ
ت�شو

كيف  ول  �شيواجهك،  �شيطان  اأي  مبعرفة  اكرتاث 

�شت�شل اىل حتقيق اأهدافك وغاياتك، رغم العراقيل 

والعوائق جميعها.

حدثتني  ما  اىل  بالّنظر  اليوم،  اجتزَت  اأنك  ل�شك 

ة، الّلهم اإل اإذا دخل بطلك، 
ّ
عنه، فّخ املزلقة الدائري

ومتالألئ،  ه��ادئ  بحر  �شاطئ  على  الهبوط  بعد 

احللبة التي حتيط بها مئات الن�شاء، اللواتي عليه 

منازلتهن.

على  فاأنا  املعرفة،  حّق  اأعرفك  باأن  اأعتقد  ولأّن 

�شيكون  اأجنزته،  الذي  العمل  هذا  ب��اأّن  تام  يقني 

اأو نق�شان، انعطافة كربى وفارقة يف  بال زيادة 

تاريخ ال�شينما، وتاريخ الفّن عامة. ل، اأنا مل اأكن 

متثايل  اعتمدَت  لو  بالنكد،  ول  بالهانة  لأ�شعر 

�شاهدا على ذلك الحتداد والهياج اللذين حدثتني 

عنهما، لكني اأعتقد باأن لن اأكون جديرا بذلك، ول 

كان ميغري �شي�شعر بالغرة.

الإم�شاك  اإىل  الأزل  منذ  ي�شعى  الإن�شان  ظّل  لقد 

ب�شورة املراأة، اإل اأن اأي عمل من الأعمال امللحمية 

ول  الن�شاء،  كافة  �شورة  على  القب�ص  ي�شتطع  مل 

ا�شتطاع الإحاطة مبختلف ال�شتيهامات املت�شلة 

باجلن�ص والتخييل.

اأنا ل اأدنو عرب هذه الر�شالة، من �شقالتك اله�شة اإل 

على روؤو�ص الأ�شابع، لأن ل اأرغب باأي �شكل من 

اإزعاجك، ول يف قطع �رشيط حد�شك  الأ�شكال يف 

الفني، واندماجك الكلي والكامل يف العمل، حتى 

ولو لدقيقة واحدة.

ول تن�ص، حني تنتهي من ت�شوير م�شهدك الأخر 

كلمة  يت�شمن  بتلغراف  يل  تبعث  اأن  الفيلم،  من 

واحدة فقط، هي: »النهاية«. لأتيقن حينها، باأنك 

ربحت الرهان الذي حتديت فيه نف�شك والآخرين؛ 

اأخ��رى،  مرة  ذلك  �شرتبح  باأنك  م�شبقا  اأعلم  واإن 

ات.
ّ
كداأبك وديدنك يف جميع املر

بالتاأكيد، �شنحتفل بهذا، ههنا، حني �شتاأتي. اإل اأن 

�شداقتك امل�شتاأمنة هي يف حّد ذاتها احتفال؛ لذا، 

 
ّ

رب، واأنا اأح�ص
ّ

�شاأبقى يف النتظار امل�شفوع بال�ش

بك قريبا جدا، كما هو الأمر دائما، لأقا�شمك عن 

 مربك.
ّ
بعد كل ما ت�شعر به من ا�شطرام روحي
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فيلليني:

وقع الت�سوي�س 

على املتعة 

واملرح اللذين 

عادة ما 

يرتبطان 

بالن�ساء



فائق  وجولييتا،  اأن��ت  فيلليني،  عزيزي  ل 
ّ
وتقب

م�شاعر املحبة والتقدير.

جورج �سيمونون

  

   روما يف: 29 دجنرب 1979

�شديقي الأغلى والأعّز،

لك  اأبعث  اأن  مّني  طلبَت  الأخ���رة  ر�شالتك  يف 

ت�شوير  نهاية  عن  فيها  اأعلن  خمت�رشة،  بربقية 

الفيلم اجلديد، متى ما ح�شل ذلك. وقد اأق�شمت يف 

ب رجاءك، وباأن اأبعث اإليك 
ّ
قرار نف�شي باأن ل اأخي

فعال بتلك الربقية؛ لكّني �شعرت فيما بعد باأن قد 

اأبدو بكيفية ما م�شحكا، اإْن اأنا اأقدمُت على اإعالن 

نهاية الت�شوير بتلك الكلمات التلغرافية املختزلة، 

مثلما يفعل جرنال يف اجلي�ص، حني يعلن لرئي�ص 

اجلبهة.  على  النزاع  حالة  نهاية  عن  اجلمهورية 

ل 
ّ

ومنذ اأن اقتنعت بعبثية هذا، غالبا ما �رشت اأوؤج

مل  ق�شرة،  ر�شالة  طريق  عن  حتقق  مبا  اإخبارك 

يحْن اأوان كتابتها اإل الآن، وح�شب!

من  وب��ن��وع  انتهى،  ال�شينمائي  العمل  اأج���ل،  

الن�شباط الدقيق يف املواعيد، اإذا ما اأخذنا بعني 

انتهيت  منتظرة.  كانت  التي  التوقعات  العتبار 

يف   
ّ
للتو لأ���رشع  نوفمرب،  �شهر  منت�شف  يف  منه 

الّدبلجة، بحكم اأن قمت �شلفا، بجزء ل ي�شتهان به 

من التو�شيب واملونتاج، اإبان الفرتة التي توقف 

فيها الت�شوير، بفعل ذلك احلادث املاأ�شوف عليه، 

الذي ذكرته يف ر�شالة  الذي ح�شل مبوت املمثل 

.
)9(

من ر�شائلك الأخرة

على  ه 
َ
اأُْك��ر ا�شطراري  عمل  الدبلجة  يل،  بالن�شبة 

مب�شتطاعي  اإّن  وف��ّظ.  ق�رشي  ب�شكل  ب��ه،  القيام 

الإ�رشاف على الت�شوير ل�شاعات متوا�شلة قد تفوق 

بالإرهاق.  ول  بتعب  ال�شعور  دون  �شاعة،  ثالثني 

 يف حجرة مزامنة ال�شوت 
ّ
لكّن املكوث مغلقا علي

ا�شات، يف حماولة 
ّ
الغو بقمرية  ال�شبيهة  ورة 

ّ
لل�ش

يف  كتابتها  اأع��دت  بعينها،  كلمات   
ّ
ل�شم يائ�شة 

ذات اللحظة، اىل �شفاه مل تتلّفظ بها بالكّل، وهي 

اأنا �شخ�ص  اأمامي على ال�شا�شة، وكاأّنا  تعرب من 

�شة 
ّ

ل يعي ما ي�شدر عنه، يقع حتت نظرات متوج

 ،SINK ��وت��ي 
ّ

ال�����ش ال��ت��زم��ني  يف  �شني 
ّ

ملتخ�ش

يتواجدون معه باحلجرة، ويكمنون له باملر�شاد، 

وهم يراقبون حركات ال�ّشفاه بتل�شكوباتهم العدمية 

اىل  دفعا  ويدفعني  يرهقني،  هذا  كّل  الإن�شانية؛ 

الرغبة يف الن�رشاف، وترك الفيلم معّلقا، ب�رشيطه 

بال�شو�شاء  واملليء  واملفّكك  اخب 
ّ

ال�ش وتي 
ّ

ال�ش

واأنا  وب�شوتي  متوقعة،  تكن  مل  التي  والأ�شوات 

ن على املمثلني، واأهدئ من روعهم، 
ّ
اأ�رشخ، واأهو

واأقّدم لهم الن�شائح، واأقاطع �شر الت�شوير، واأزعق 

على املكّلف بالكالكيط، بينما الكني�شة القريبة من 

اأجرا�شها ال�شخمة، دون  ال�شيني�شيّتا تبداأ يف قرع 

حر�ص  اأي  من   
ّ
تام ا�شتخفاف  ويف  اإن��ذار،  �شابق 

.
ّ
اأكو�شتيكي

اإّن ال�رشيط ال�شوتي الأ�شلي لأي فيلم، على الأقل 

�ص 
ّ
يعو ل  �رشيط  هو  اخلا�شة،  اأفالمي  من  لفيلم 

يف واقع الأمر. اأما 

العمليات  جمموع 

فيما  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 

ب��ع��د، ف���اإن���ا هي 

 � ي���ب���دو  م��ث��ل��م��ا   �

للفيلم،  تفقر  يل 

كانت  واإن  ح��ت��ى 

جلعل  ����رشوري���ة 

تت�شح  احل��ك��اي��ة 

وللتحّكم  اأك�����ر، 

ب�����ش��ك��ل م���ت���وازن 

ب��ول��ي��ف��ون��ي��ة  يف 

الأ�����������ش����������وات 

وامل���������وؤث���������رات 

ال�����ش��وت��ي��ة. اإن��ه��ا 

عمليات  بالتاأكيد 

جت���ع���ل ال��ف��ي��ل��م 

للعر�ص،  �شاحلا 

ل���ك���ن���ه���ا ت��ف��ق��ر 
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ي الوجدان.
ّ
حيويته، مثلما تفقره من البعد احل�ش

�شديقي العزيز �شيمونون، األتم�ص �شفحك وغفرانك 

ب�شبب هذا ال�شتطراد املزعج، لكني ما كنت، واأنا 

ا 
ّ

رمب بالذات،  اأنا  نف�شي  اىل  متحدثا  اإل  اأحدثك، 

التي  اللزوم،  عن  الّزائد  التعب  كمية  باأّن  لأقنعها 

�شعرت بها اأثناء عملية الدبلجة، ل ميكن اأن تتاأتى 

هي الأخرى، اإل عن حالة ال�شّك التي ظّلت تزعجني 

وت�شايقني، لأن بقيت اأرّدد يف قراري باأّن الأمر 

ة زائدة ودّقة 
ّ
الذي اأخو�ص فيه، بعناء كبر وحمي

ة عالية، قد يتمّخ�ص عنه يف النهاية، تفقر 
ّ
علمي

التي  احليوية،  خا�شيته  عنه  ينزع  قد  للفيلم:  ما 

زه يف الأ�شل.
ّ
متي

يف  الطبع  عملية  من  �شاأنتهي  فاإن  يكن،  ومهما 

 �شهر فرباير املقبل، يف حالة ما اإذا م�شى كل 
ّ
متم

دِّدت  ُ
ح العرو�ص  برجمة  لأّن  يرام،  ما  على  �شيء 

الأ�شابيع  يف   � اإيطاليا  يف  الأق��ل  على   � قبل  من 

الأوىل من �شهر مار�ص، بطي�ص وغر ما روية!

لل�شدفة  ب��ال��ذات،  اللحظة  ه��ذه  يف  تو�شلت  لقد 

ة، 
ّ
باملحب املفعمة  بربقيتك  ائعة، 

ّ
والر العجيبة 

مل  لكون  اخلجل،  بحمرة  قليال  وجهي  فا�شطبغ 

اأ�شع من جهتي اىل اأن اأكون اأنا املبادر يف البداية، 

لالت�شال بك.

امليالد  عيد  �شبيحة  يف  حاولت  اإن  اأقول  واحلق 

اأن اأهاتفك، لكّن اخلط مل ي�شعف بالربط بيننا. ومل 

لأن  ل،  اأم  بهذا  اأ�شعد  اأن  يل  ينبغي  كان  اإن  اأدر 

حتى ولو كنت مدفوعا بال�شوق والرغبة يف �شماع 

�شوتك، اأح�ش�شت كذلك باخلجل من مغبة اإزعاجك، 

بتلك املكاملة الهاتفية.

اأ�شكرك على متمنياتك احلارة التي بعثت يل بها، 

واأقّدم اإليك بدوري مثلها، م�شفوعة باندفاعة متتح 

من عمق اأخوي ل ين�شب معينه.

ولو  معك،  الدرد�شة  هذه  عمر  من  اأزيد  اأن  يل  هل 

قليال؟

منذ  تكّدرت،  دواخلي  ب��اأّن  اأ�شيف  اأن  اأري��د  اإذن، 

�شعور  وخالطها  الفيلم،  ت�شوير  من  الأول  اليوم 

اأ�شبه  اأفلح يف حتديده بدقة، قد يكون  غام�ص مل 

اىل حّد ما بندم ملتب�ص، وبتبكيت ال�شمر.

اأف�شل،  بكيفية  لك هذه احلال  اأ�رشح  اأن  �شاأحاول 

ودراية  خربة  له  الذي  اأنت  �شيمونون،  عزيزي  يا 

كبرة بكافة الأمور. اإذن: اأجنزت هذا الفيلم مبزاج 

عكر، كاد يبلغ حّد الفظاظة، لأنه كان عمال مل اأ�شاأ 

فيلما  بدله  اأجنز  اأن  ل  اأف�شّ وكنت  باملرة،  اإجنازه 

اآخر، اإل اأن التعاقدات واللتزامات مّتت يف حينه، 

فلم اأ�شتطع الرتاجع اىل الوراء اأبدا.

 على 
ّ
لقد �رشعت يف ت�شوير هذا الفيلم، واأنا اأ�رش

منه.  ينّفرن  باأّنه  ب�رشعة  اأ�شعرته  وبذلك  اأ�شنان، 

 وا�شلت العمل على اإجنازه، واأنا اأحقد عليه اأكر 
ّ
ثم

ا اثنني، يدعوان 
ّ

فاأكر، رغم اأن راأيت حلما اأو رمب

 اىل الت�شالح معه. ومع هذا، حتاملت 
ّ
بو�شوح تام

عدوان،  ب�شكل  عليه  مت 
ّ
وتهج مني،  بحقد  عليه 

بل املمكنة، واأنا اأقول 
ّ
وا�شترت هياجه ب�شتى ال�ش

عنه جلميع النا�ص، ويف كاّفة املحافل والأوقات، 

كل ما ي�شيء، والكثر مما ي�شيء!

وقد اأذعن الفيلم ملا ظل ي�شدر عني لبع�ص الوقت، 

لكنه انتقم مني فيما بعد، و�شار يواجهني بكوكبة 

و�شنف،  نوع  كل  اىل  تنتمي  التي  امل�شاكل  من 

وال��ت��اأخ��رات،  العقبات،  ب�شتى  عملي  وع��رق��ل 

وامل�شائب،  املتوا�شلة،  والإ�رشابات  واحلوادث، 

ة ما يدعو اىل القلق والذعر 
ّ
ووقائع املوت. كان ثم

بالفعل، لكني عو�ص تغير �شلوكي، انغم�شت دون 

الحتقار  جّل��ة  يف  ذل��ك،  مع  خم��اويف  اأخفي  اأن 

الغا�شب اأكر فاأكر، واأنا اأخو�ص يف تهكمي الذي 

باأن  اأعرتف  اإجمال،  عليه.  وي�شحك  منه،  ي�شخر 

كلها،  الت�شوير  مرحلة  اأثناء  اإليه  واأ�شاأت  اأهنته، 

تقريبا. واحل�شيلة اأن اأجنزت فيلما اأْهَنف، حانقا، 

وقحا، عاقا وكنودا. كنودا حيال املراأة!

ال�شيق  م�شاعر  ب��اأن  اأعتقد  �شيمونون،  عزيزي 

عن  �شوى  تنجم  مل  بها،   
ّ

اأح�����ص التي  والإزع���اج 

وعيي املتاأخر مبا �شنعت، مبعنى اأن اأدركت بعد 

عن  فيلما  اأجنزت  اأن  به،  ي�شتهان  ل  وقت  م�شي 

الن�شاء )بينما بدا يل اأّن الفيلم كان يف الواقع عن 

رجل!(؛ ل ميكن اأن ينجز مثله اإل فتى قذر، ي�شكنه 

اخلوف والتعجرف والقلق والوقاحة. وهذا مل يبد 

الآن،  الفيلم  انتهى  وبعدما  وكفى.  من�شفا،  يل 
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عملية  ترافق  مل  ت�شكنني.  الذنب  م�شاعر  �شارت 

التقدير  حلظات  من  حلظة  اأية  الفيلم  هذا  اإجن��از 

بالمتنان  ال�شعور  �شاحبه  ول  اأب��دا،  والح��رتام 

بها  تغمر  التي  العارمة،  الفرحة  بهذه  والعرتاف 

املراأة حياتنا بفي�ص الكرم منها، الذي ل حتتاج 

فيه اىل جزاء ول �شكر.

اأعتقد باأّن هذه هي حمدودية هذا الفيلم. على كل 

حال، هذا هو النطباع الذي ت�شّكل عندي الآن، يف 

هذه اللحظة بالذات، حتى ولو اأن اأمتنى اأن اأخطئ 

على  اأ�شنع  اأن  �شاأحاول  �شربا،  اإنا  تقديري.  يف 

الفور فيلما اآخر، اأتدارك فيه ما ينبغي يل تداركه.

كل �شيء عندي على ما يرام، ما عدا ال�شغط الذي 

ما يزال مرتفعا، مقارنة مع املعّدلت الّدنيا، اىل 

بليايل  جديد  من  ي�شتبّد  عاد  الذي  الأرق  جانب 

ما  بقدر  ب��اأن  ف��رتة،  منذ  اعتقدت  وقد  الطويلة. 

�شيئا  �شاأخرج  ما  بقدر  الفيلم،  نهاية  من  اأقرتب 

�شاعة  ربع  مقدار  لأربح  الأرق،  دائرة  من  ف�شيئا 

من النوم الإ�شايف، كل ليلة. وكنت على يقني تام 

اأ�شتعيد  حتى  الفيلم،  نفق  من  اأخ��رج  اأن  ما  باأن 

اأن  ما  اإذ  هيهات!  لكن  تام.  ب�شكل  بالليل  نومي 

كل  عاد  حتى  اأربعة،  رمبا  اأو  اأي��ام،  ثالثة  م�شت 

�شيء اىل �شابق عهده.

اإنا كفى! �شاأتوقف عن اإزعاجك الآن، بكافة هذه 

ال�شكاوى ال�شبيانية، لأّن حالة الأرق �شتعرف لها 

حال هي الأخرى ينهيها، يف يوم من الأيام.

مثلما  معك  ثرثرت  وكاأن  اأ�شعر  العزيز،  �شديقي 

اأن  واحل��ّق  اخلمر.  يتعتعه  ال��ذي  ال�شّكر،  يفعل 

عن  الطريقة،  هذه  بغر  لك   
ّ

اأع��رب كيف  اأع��رف  ل 

م�شاعر التقدير والمتنان التي ت�شتحقها الر�شائل 

الرائعة التي كتبتها يل، اأثناء �شفري العابر للظلمة 

ة، 
ّ
ة، التي ع�شت و�شطها يف متاهة ق�ش�شي

ّ
املدلهم

ل اأعرف اىل الآن ال�شبب الذي دفعني اىل كتابتها، 

اإخراجها يف فيلم.  الذي �شجعني على  ول احلافز 

لقد كانت م�شاعدتك يل ثمينة للغاية.

املحبة  م�شاعر  متالأها  قبالت  خ��ّدك  على  اأطبع 

العزيز، ومن خاللك نبعث  والتقدير، يا �شيمونون 

واحل��ارة  ال�شادقة  متمنياتنا  وجولييتا،  اأن��ا 

بال�شحة والهناء، اىل ثريز.

مرة  قريبة،  فر�شة  يف  اأراك  اأن  �شادقا  اأمتنى 

من  لأبلغك  الأخ��رة  اللحظة  هذه  واأغتنم  اأخ��رى. 

را�شخة،  اأخوية  بعاطفة  خ 
ّ
امل�شم �شالمي  جديد، 

يقويها اإح�شا�شي الكبر بقربك الدائم يل.

املخل�ص

فريديريكو فيلليني

الهوام�س
اإ�شارة اىل املكان )املرتجم(. اأي  1  � ل حتمل هذه الربقية 

يف البداية ليون جومون �شنة  اأ�ش�شها  فرن�شية،  اإنتاج  �رشكة   �   2
1895 )املرتجم(.

ذاتية كتبها جورج �شيمونون �شنة 1976، من �شمن  �شرة   �   3
ة التي ظل ميليها يف اأواخر حياته )املرتجم(.

ّ
موؤلفاته ال�شري

� احلديث هنا عن فيلم كازانوفا )املرتجم(.   4
5  � حمطة ا�شتجمام تقع بجنوب اإيطاليا )املرتجم(.

6  � كتاب جلورج �شيمونون )املرتجم(.
7  � مل اأ�شتطع فك �شفرة هذه الت�شمية املخت�رشة، ومعرفة اجلهة 
املق�شودة، رغم حماولتي العديدة التي قمت بها لفّك هذا ال�شم/

اللغز )املرتجم(

مبدينة  ال�شينمائية  ال�شتوديوهات  مقر  هي  ينيت�شيّتا 
ّ
ال�ش  �   8

روما )املرتجم(.

�شبتمرب   20 يوم:  املوؤرخة  �شيمونون  جورج  ر�شالة  تراجع   �   9
1979 )املرتجم(.
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* أكاديمي وباحث من سورية 

م�سكالت ال�سكالنية الرو�سية املبّكرة

حني ندر�س تاريخ ال�سكالنية الرو�سية ونظريتها 

الأدبية  التاريخية  امل�سكالت  من  عدد  يواجهنا 

معاجلة  يف  والأهمية  الكرب  البالغة  واملنهجية 

وبحكم  الأدب.  علم  يف  املعا�رصة  امل�سائل 

الرو�سية  ال�سكالنية  تقتحم  معينة  اعتبارات 

نقا�ساتنا املعا�رصة حول م�سكالت تف�سيلية يف 

نظرية الأدب .

عدد  الرو�سية  ال�سكالنية  لدى  كان  اأن��ه  معلوم 

يقل  ل  وعدد  املتحم�سني  اق  الع�سَّ من  قليل  غري 

اأغلب  اء الذين كانوا يف  عنهم من اخل�سوم الألدَّ

لهذه  اجلانب  اأحادية  تقييمات  يعطون  الأحوال 

اآن  اأن��ه  ويبدو  واملتناق�سة.  املعقدة  الظاهرة 

ل   ، ال�سكالنية  اإىل  النظر  نحاول  لكي  الأوان 

مبعنى احلديث عن اإعادة العتبار لها ، ول عن 

اإمكانية  عن  واإمنا   ، تفنيدها  من  جديدة  حلقة 

الأ�سا�سية  لأطروحاتها  مو�سوعي  تقييم  اإعطاء 

واأهميتها التاريخية .

مل تكن ال�سكالنية جمرد ظاهرة بارزة يف الفكر 

اجلمايل الرو�سي خالل العقدين الأولني من القرن 

ة اإىل حدٍّ ما 
َّ
الع�رصين ، بل هي كذلك نظرية ملح

اأن بع�س تيارات  اأي�سًا. ذلك  اليوم  لنا  بالن�سبة 

الفكر اجلمايل يف الفرتة املمتدة من الثالثينيات 

حتى ال�ستينيات �سمنًا حاول اأن ي�ستند وما يزال 

ي�ستند اإىل ما تو�سل اإليه ال�سكالنيون الرو�س من 

ا�ستنتاجات .

وبع�س  الفن  منّظري  اهتمام  يلفت  ال��ذي  فما 

الأدباء يف ال�سكالنية ؟

يف  والرو�س  الغربيون  ال�سكالنيون  ان�سم  لقد 

زمانهم اإىل مناق�سة ما هو جذري حقًا من ق�سايا 

اأفكارهم  و�سغل   . الأدب  ودرا�سة  الفن  درا�سة 

 الفن بني اأ�سكال الوعي الجتماعي الأخرى 
ُ
موقع

، وميزاُت الفن نف�سه ، وخ�سو�سيُة الفن الداخلية 

 من امل�سكالت الأخرى 
ٌ
وقوانيُنه ، ولغته ، وكثري

 النظرية والتطبيق يف الفن احلديث.
ّ

التي تخ�س

غري اأنه ، مهما كان للعودة اإىل مناق�سة ق�سايا 

ة فعاًل من اأهمية 
َّ
علم الأدب الكبرية حقًا وامللح

اأن جند لهذه  اأهمية  ، فاإنه لأكرث  بالن�سبة للعلم 

من  متّكن  اإجابات   ، �سحيحة  اإجابات  الق�سايا 

التي  للظواهر  الفعلية  امل�رصوعيات  عن  الك�سف 

ندر�سها ، ومن امل�ساعدة على ال�سري قدمًا بالفكر 

الق . الإبداعي اخلَّ

اأ. ميا�سنيكوف

ترجمة: نوفل نّيوف *

درا�سات

ن�س�أة ال�سكالنية الرو�سية

)النظرية والتطبيق( 



  -  1  - 
بو�سفها   ، وتبلورت  الرو�سية  ال�سكالنية  تكونت 

ان العقد 
ّ
تياراً من تيارات التفكري بعلم الأدب ، اإب

ال�سنوات  تلك  . فخالل  الع�رصين  القرن  من  الأول 

الثورة كانت تدور �سجالت عا�سفة  �سبقت  التي 

حول طرق تطور الفن لحقًا .

اإب��ان  ظهرت  التي  الرو�سية  ال��رم��زي��ة  وك��ان��ت 

مرحلة  وعا�ست  ع�رص،  التا�سع  القرن  ت�سعينيات 

دخلت  قد   ، الع�رصين  القرن  مطلع  يف  ازدهارها 

كفَّ   1909 عام  ففي   . قاتلة  اأزم��ة  مرحلة  يف 

عن ال�سدور اأبرز جمالت الرمزية " امليزان" و " 

1910 جرت مناظرة  الذهبي" . ويف عام  رونو 

الرمزية  اأعالم  فيها  �سارك  الرمزية  حول  �سعبة 

وفالريي  بلوك  واألك�سندر  اإيفانوف  فيت�سي�سالف 

ف واأندريه بيلي. وك�سفت تلك املناظرة عن 
َ
بريو�س

وعن   ، الرمزية  احلركة  داخل  عميقة  تناق�سات 

انهيار مبادئها الإبداعية .

ب�رصورة  تفكرياً  الأح�سُف  الرمزيون   
ّ

اأح�س وقد 

فالريي  كتب  اإذ   . الرمزية  عن  يختلف  جديد  فن 

قائاًل:  الواقعية  عن  ال�سنوات  تلك  منذ  ف 
َ
بريو�س

احلقيقيني  ال��ق��ادة  ع��داد  يف  فاإنها  ذل��ك  »وم��ع 

واأ�سبح  العظيم«.  ال��ف��ن  جم��ال  يف  الفطريني 

وا�سحًا اأن بداية كّل فّن هي مراقبة الواقع ، كما 

ازدادت و�سوحًا اإىل جانب هذا تلك املخاطر التي 

امل�ستقبل  اأن   
ٌّ
اجلامح... وجلي اخليال  اإليها  يقود 

ْلٌك لرتكيٍب ما ، بني »الواقعية« و »املثالية«1، 
ُ
م

واحد  بها  اأدىل  التي  الأق��وال  هذه  بعُد.  يوجد  مل 

من رواد �سعراء الرمزية ومنظريها مل تغفل عنها 

الأعني يف ال�سحافة الدميوقراطية .

يف  التحرير  حلركة  اجلديد  الّنهو�س  ق��ّدم  لقد 

ينظروا بعني  الكتاب كي  لكثري من  رو�سيا عونًا 

 الفنَّان يف حياة بالده .
ِّ
جديدة اإىل مهام

ففي اجلريدة البل�سفية " طريق احلقيقة" )عدد 6، 

دي�سمرب 1914( ظهرت مقالة " نه�سة الواقعية" 

.

ي�سيطر على  اأن��ه ك��ان  وج��اء يف ه��ذه اجل��ري��دة 

ال�ساحة الأدبية حتى وقت قريب اأمثال كاِمن�سكي 

الذين  َلغوب 
َ

و�س وت�سولكوف  واأرت�سيبا�ِسف 

»كانوا جميعًا يتنّكرون للحياة اأو يفهمونها فهمًا 

النحطاطيون  الكتاب  فكان   . اجلانب   
َّ

اأح��ادي

حلوة«  »خرافات  خللق  يطمحون  )الديكادني�س( 

ا هو »فّتان وجميل« فوق »احلياة الهائجة« . 
ّ
عم

اأما الآن فتلحظ �سيئًا من امليل باجتاه الواقعية« 

 ، َتْل�ستوي  واأليك�سي   ، . فالأدباء مك�سيم غوركي 

واإيفان بوِنن، و اإ. �سميليوف ، وحتى النحطاطي 

يف  »لير�سمون  ت�سين�سكي  ف- 
ّ
�سريغيي �سابقًا 

تاييتي«  ن�ساء   « ول  �سحرية«  »اأم��داء  اأعمالهم 

ة بكل ما فيها 
َّ
امُلْلَغَزة، بل احلياة الرو�سية احلقيقي

 واجرتار يومي« .
َ
من فظائع

تولد  كانت  ب��ال��ذات  ال�سنوات  تلك  يف  اأن��ه  غري 

مدار�س  واأ�سباه  جديدة  م��دار���س  ذل��ك  مب���وازاة 

للفن املعادي للواقعية . ففي عام 1913 اأ�سدر 

ون( بيانًا حاولوا 
ّ
ون )الأَوجي

ّ
امل�ستقبليون والأكمي

فيه التاأ�سي�س ملبادئهم الإبداعية .

ويف هذا الوقت نف�سه من وثبات و�سقطات الأدب 

الرو�سي كانت تت�سكل مدر�سة جديدة لعلم الأدب .

فيكرَت  كتبه  �سغري  ا�س 
َّ
كر  1914 عام  �سدر  اإذ 

ل 
َّ
اأو دُّ  َ

ع
ُ
ي الكلمة  قيامة  عنوان  حتت  �سكلوف�سكي 

تاأ�سي�س نظري لل�سكالنية الرو�سية .

"جماعة   1916 عام  بيرتوغراد  يف  ظهرت  ثم 

عام  ويف   . اأوبوياز(   ( ال�سعرية"  الكلمة  درا�سة 

عنوان  حتت  �سغري  كتاب  �سدر  نف�سه   1916
الإ�سدار   . ال�سعرية  اللغة  جمموعات حول نظرية 

من  الثاين  العدد  �سدر   1917 عام  ويف  الأول. 

كتاب  1919 �سدر  عام  ثم يف   . املطبوعة  هذه 

اللغة  نظرية  حول  مقالت  جمموعة   . "ال�سعرية 
ال�سعرية" ، وذلك يف بيرتغراد اأيام الثورة وعليه 

 ، ال�سباب"(  )"فن  اأي   ،  » اإميو   « الن�رص  دار  �سعار 

وكان فالدمِير ماياكوف�سكي هو النا�رص .

املقالت  معظم  املجموعة  ه��ذه  ت�سمنت  وق��د 
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التي �سبق اأن �سدرت يف العددين الأول والثاين ،  

بالإ�سافة اإىل عدد من املقالت اجلديدة .

ا�ستند  التي  الرو�سي  الأدب  اجتاهات  هي  فما 

عليها ال�سكالنيون يف ا�ستنتاجاتهم النظرية ؟ لقد 

ا�ستندوا قبل كل �سيء على النظرية والتطبيق لدى 

واأ�سالفهم   ، ني 
ّ
والأكمي ال�سكالنيني  معا�رصيهم 

الرمزيني الذين تك�سفت اأعمالهم عن نزعات جلية 

)2(
باجتاه ال�سكالنية.

يف  الرو�سية  ال�سكالنية  منابع  ندر�س  عندما 

نظريات »جماعة درا�سة اللغة ال�سعرية« )اأوبوياز( 

م�ساألة  تواجهنا  والرمزية  ية 
ّ
والأكم وال�سكالنية 

اإذا  ما  وهي   ، الدرا�سات  اأ�ساءتها  قّلما  كبرية 

رو�سية  ظاهرة  د 
َّ
جمر الرو�سية  ال�سكالنية  كانت 

الجتاه  �سل�سلة  يف  مميزة  حلقة  هي  اأم   ، اأ�سيلة 

اإجابة  بعُد  يعِط علماوؤنا  . ومل  العاملي  ال�سكالين 

اأوائ��ل  اأح��د  اأن  على  الت�ساوؤل.  ه��ذا  على  مقنعة 

ب.   ، الرو�سية  ال�سكالنية  مو�سوع  يف  الباحثني 

هو  امل�سمون   
َّ
غني كتابًا  اأ�سدر   ، ميدفيِدف  ن. 

 1928 الأدب"3 عام  ال�سكالين يف علم  "املنهج 
حتليله  ففي   . للغاية  مواربة  اإجابة  فيه  وق��دَّم 

ال�سعرية«  اللغة  درا�سة  »جماعة  اأع�ساء  ملفهوم 

ميدفيِدف  يقول  الغربيني  ال�سكالنية  ري  ومنظِّ

اإنه مل يكن هناك ، على ما يبدو ، عالقة ن�سوئية 

ونظريتها  الرو�سية  ال�سكالنية  ب��ني  مبا�رصة 

يف  اجلماعة  هذه  اأع�ساء  اعتمد  وقد   . الغربية 

ا�ستنتاجاتهم على اأعمالهم ال�سخ�سية )�س59( . 

حتى اإن ب. ن. ميدفيِدف يوؤكد زاعمًا اأنه مل يكن 

ا�ستخفاف بقيمة  الأوروبي  ال�سكالين  يف الجتاه 

الغربيني  ال�سكالنيني  واأن   ، امل�سمون  معنى 

مغلق  بناء  الأدب��ي  العمل  اإن  تقول  فكرة  طرحوا 

بو�سفه منظومة من املعاين .

وال�سكالنيون"  ال�سكالنية  "الآخر  كتابه  يف 

ال�سادر عام 1934 يغري ب. ن. ميدفيِدف لهجته 

بع�س ال�سيء . اإذ يفرت�س اأن ال�سكالنيني الغربيني 

الفكرة  . ولتاأكيد هذه  مل يتخّطوا م�سكلة املعرفة 

يورد ب. ن. ميدفيِدف قول فيدِلر عن الفنان باأنه 

اأن  ه 
ُ
غري ي�ستطيع  ل  احلياة  من  بجانب  »يحيط 

يحيط به ، ويبلغ قْدراً من معرفة الواقع يعجز عن 

بلوغه اأي تفكري اآخر« )�س32( . ويرى ميدفيِدف 

اأن ال�سكالنية الرو�سية تختلف اختالفًا حاداً عن 

نظريتها الغربية ، لأنها ت�سع حل املهام البنائية 

يف مواجهة املهام الأيديولوجية )�س70( .

نظرته  يف  قطعية  اأك��رث  ت�سيتِلن  اأ.غ.  وك��ان 

�سفحات  على  الرو�سية  ال�سكالنية  منابع  اإىل 

 « يقول:  حيث   ، القدمية  الأدب��ي��ة«  »املو�سوعة 

اخلا�س  الرو�سي  العلم  يف  ال�سكالنيون  يجد  مل 

اأ�سالفًا مبا�رصين ، ولذلك كانوا مرغمني  بالأدب 

الأوروب��ي��ني  ال�سكالنيني  اإىل  ال�ستناد  على 

الغربيني الذين كانوا ، على غرار اأتباعهم الرو�س 

، قد اجتازوا بحلول مطلع القرن الع�رصين طريق 

املثايل«4.  والتجريد  الو�سعية  من  كل  مقارعة 

وقد تبني اأن وجهة نظر اأ.غ. ت�سيتِلن لي�ست دقيقة 

ت�سهد  الدرا�سة  هذه  يف  نوردها  التي  فاملواد   .

اأ�سالف  الرو�س  ال�سكالنيني  اأنه مل يكن لدى  على 

غربيون وح�سب ، بل واأ�سالف رو�س اأي�سًا .

وثمة وجهة نظر اأخرى اإزاء العالقة بني ال�سكالنية 

الرو�سية ونظريتها الغربية تبنَّاها د. اإيفِلف موؤلف 

املاّدة اخلا�سة ب� "جماعة درا�سة اللغة ال�سعرية" 

الأدب��ي��ة  املو�سوعة   « م��ن  اخلام�س  املجلد  يف 

 ...« 1968، حيث يقول:  ال�سادرة علم  املوجزة« 

علم  يف  مثيل  لها  يكن  مل  ال�سكالنية«  فاملدر�سة 

واإن كنا ل نعدم وجود نزعات   ، الأجنبي  الأدب 

منهجيًا  اأ�سا�سًا  بو�سفها  )الو�سعية  م�سرتكة 

الفن  فهم  )مثاًل،  الفن( وتطابقات معينة  لدرا�سة 

لقوانينه  فقًا 
َ
و يتطور  حمايثًا«  »ن�سقًا  بو�سفه 

 " فيولفِلن  غ.  مبعادلة  ذلك  قارنوا  ؛  الداخلية 

تاريخ الفن من دون اأ�سماء" ( )العمود 448( .

ل  ال�سياغات  هذه  باأن  لالفرتا�س  اأ�سا�س  لدينا 

الرو�سية  ال�سكالنيتني  بني  العالقة  م�سكلة  تنهي 

غري  تكون  تكاد  م�سكلة  اأنها  واأك��رر   ، والغربية 
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مدرو�سة تقريبًا .

اإن زمننا ، �سبعينيات القرن الع�رصين ، يتيح لنا 

اأن نعالج هذه امل�ساألة يف اأبعاد اأو�سع مدى ، واأن 

ملمو�سة  تاريخية  �سمات  على  نظرنا  نق�رص  ل 

تتميز بها ال�سكالنية الرو�سية ، بل واأن نلتفت اإىل 

الوراء للتفكري مبا يف الفن من اأ�سول لل�سكالنية 

. ومفيد اأن ننظر اإىل الأمام اأي�سًا ، فنبحث م�ساألة 

باري�س  وحلقة  الرو�سية  ال�سكالنية  بني  العالقة 

ف.كايزر  واأعمال   ، اجلديد«  و»النقد   ، الل�سانية 

والجتاهات   ، احلديثة  والبنيوية   ، �ستايغر  واإ. 

القرن  الفكر اجلمايل من ع�رصينيات  الأخرى يف 

الع�رصين اإىل �سبعينياته . وعندئذ نكون قد نظرنا 

الفكر  تطور  منظور  من  الرو�سية  ال�سكالنية  اإىل 

مو�سوع  وه��ذا   . الع�رصين  ال��ق��رن  يف  اجل��م��ايل 

يتطلب جهداً كبرياً ومرهقًا مل يبذل من قبُل َقّط .

القرن  اأواخر  يف  الأجنبية  ال�سكالنية  ن�ساأت  لقد 

مدار�س  خمتلف  �سملت  اأزمة  ��ان 
َّ
اإب ع�رص  التا�سع 

 ، وال�سيكولوجي  التاريخي  الثقايف  الجت���اه 

اإذ كانت   . ن�ساأت عرب �رصاعها مع هذه املدار�س 

ت�سعى حلل م�سكالت الع�رص اجلمالية ذات ال�سلة 

الجتماعي  الوعي  واأ�سكال  الفن  بني  بالعالقة 

 ، وال�سو�سيولوجيا  الفل�سفة  �سيما  ول   ، الأخ��رى 

 ، الداخلية  وقوانينه  الفن  بخ�سو�سية  وكذلك 

وبالعالقة بني الفن واحلياة وبكثري من امل�سكالت 

باأكرب  الأجنبية  ال�سكالنية  اأ�سهمت  . وقد  الأخرى 

منذ  دارت  التي  ال�سجالت  يف  الن�ساط  من  قْدر 

الثلث الأخري من القرن التا�سع ع�رص بني الأدباء 

اأن  الفن  على  يجب  كان  اإذا  ما  حول  رين  واملنظِّ

ها ، اأم اأن يخلق ت�سميمات 
ِّ

يعك�س احلياة ، اأن يغري

جديدة ، واقعًا جماليًا جديداً ، اأبنية فنية م�ستقلة 

اأنه  زاعمني  يوؤكدون  ال�سكالنيون  وكان   . ذاتيًا 

الفن  يف  اخللق  واإع��ادة  املحاكاة  لوظائف  كان 

القدمي اأولوية على الوظائف البنائية .

ويكمن واحد من اأخطاء ال�سكالنيني الرئي�سية يف 

املوجودة  الفن  خ�سو�سية  اأن  يرون  كانوا  اأنهم 

حقًا تتمثل يف ا�ستقاللية الفن الكاملة عن باقي 

اأ�سكال الوعي الجتماعي .

وما من �سك يف اأن كثريين من ال�سكالنيني الرو�س 

اإذ  الأجانب.  ال�سكالنيني  نظريات  يعرفون  كانوا 

املنّظرين  اأعمال  اإىل  اإ�سارات  موؤلفاتهم  يف  جند 

اأط��روح��ات��ه��م ،  الأج��ان��ب وع��ر���س��ًا لبع�س م��ن 

اأو  رفية 
َ

ح  ، اأعمالهم  من  متفِّرقة  واقتبا�سات 

م�رصوحة . ومن ال�سهولة مبكان اأن نك�سف عن ذلك 

الرو�سية  ال�سكالنية  بني  القربى  �سلة  ولكنَّ  كله. 

ونظريتها الغربية ، وفقًا ملا يبدو يل ، ل تتك�سف 

التي قد تكون �رصورية  من خالل هذه املقارنة 

اأي�سًا ، واإمنا تتك�سف عرب درا�سة مدى القربى بني 

اأهم  اإىل  النظر  والغربيني يف  الرو�س  ال�سكالنيني 

امل�سكالت اجلمالية .

ال�ست�سهاد  اإمكان  على  ر  نتوفَّ ل   ، لالأ�سف   ، اإننا 

التا�سع ع�رص  القرن  اأواخر  الأدب يف  بتاريخ علم 

وبداية القرن الع�رصين ، وذلك لأنه مل يو�سع كتاب 

يف هذا املجال بعد . غري اأن فهم تلك ال�سريورات 

درا�سات  يف  الزمن  ذلك  اإبان  جتري  كانت  التي 

الفن ، ول �سيما يف �سريورة املدر�سة ال�سكالنية 

، ممكن من خالل مادة كبرية يت�سمنها كتاب » 

تاريخ درا�سات الفن الأوروبي. الن�سف الثاين من 

القرن التا�سع ع�رص وبداية القرن الع�رصين. الكتاب 

الثاين« الذي اأ�سدرته دار »ناووكا« عام 1969.

فعند احلديث عن منابع ال�سكالنية الأجنبية ي�سري 

اإدوارد  ا�سم  اإىل  ع��ادة  املعا�رصون  الباحثون 

اأ�ستاذاً  كان  ال��ذي   )1825-1904( ليك 
ْ
غان�س

ر�سالة   1854 �سنة  ن�رص  فقد   . فيّنا  جامعة  يف 

غان�سليك يف  اأدرج  ثم  مو�سيقيا"،  اجلميل  يف   "
 )1881 )عام  الر�سالة  ال�ساد�سة من هذه  الطبعة 

. وقد  اأكرث دقة  اإ�سافات جوهرية جعلت مواقفه 

الرو�سية  اللغة  اإىل  هذه  غان�سليك  ر�سالة  ترجمت 

يفرت�س  ك��ان  موؤلفها  اأن  على   .  1895 �سنة 

 ، الفني  ال�سكل  بني  الفن  يف  ق 
ِّ
نفر اأن  يجب  اأنه 

واقعًا  بو�سفه   ، للفن  املبا�رص  الوجود  بو�سفه 
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التي  ة 
َّ
الفني غري  العنا�رص  وبني   ، واح��دة  ملرة 

باملو�سيقى   ، اخل�سو�س  وج��ه  على   ، تف�سي 

وكان   . املو�سيقى  خ��ارج  وتداعيات  اأفكار  اإىل 

»اأ�سكال  باأنها  املو�سيقى  ف 
َّ
��ر

ّ
ع قد  غان�سليك 

 . كما كان على يقني من اأن 
)5(

�سوتية متحركة«

»املو�سيقى تتكلم بالأ�سوات ح�رصاً ، بل وهي ل 

اأن  غان�سليك  يرى  ولذلك   .  
)6(

الأ�سوات« اإل  تقول 

املو�سيقى تخلو من املو�سوع اأو امل�سمون الذي 

، وميكن ف�سله عن  بالكلمات  التعبري عنه  ميكن 

و�سائل التعبري املو�سيقية .

ولعل هذه وكثرياً غريها من اأطروحات غان�سليك 

قابلة  غري  الرو�س  الرمزيني  لبع�س  تبدو  كانت 

، مثاًل ، يف واحدة  اأندريه بيلي  اأن  للنقا�س. ذلك 

»اأ�سكال  وهي   ، برناجمًا  متثل  التي  مقالته  من 

حتظى  ة 
َّ
ج

ُ
ح وكاأنه  بغان�سليك  ي�ست�سهد   ، الفن« 

من  مقتطفات  بيلي  وي��ورد   . اجلميع  باعرتاف 

اأعمال غان�سليك دون اأن يرفقها باأية تعقيبات اأو 

�رصوح ، وذلك، كما هو وا�سح ، دليل موافقة كلية 

�سي 
ِّ
على الأطروحات التي تقدَّم بها واحد من موؤ�س

 . 
)7(

ال�سكالنية الأوروبية

ال�سكالنية حلقٌة  تاريخ  لعبت دوراً مميزاً يف  لقد 

�سغرية ظهرت يف اأواخر �ستينيات القرن التا�سع 

للفنون  ع 
ِّ
وامل�سج ر  املنظِّ من  تتاألف  كانت  ع�رص 

ام هان�س 
َّ
كونراد فيدِلر )1895-1841( ، والر�س

اأدولف  ات 
َّ
والنح  ،  )1873-1887( فون ماري 

فون هيلديرباند )1921-1872( . على اأن الدور 

اإىل كونراد فيدلر  الرائد يف هذه املجموعة يعود 

التي  ال�سكالنية  النظريات  اأ�س�س  تكونت  هنا   .

والتي  الع�رصين،  القرن  يف  النت�سار  هذا  لقت 

تدور حولها ، كما هو معروف ، �سجالت حامية 

الوطي�س يف اأيامنا .

الأهمية  بالغ  قوًل  هنا  نتذكر  اأن  املنا�سب  ومن 

اأهمية منهجية  ، وهو قول ذو  اأدىل به بليخاَنف 

كبرية ، �سواء بالن�سبة للفهم العام لل�سكالنية ، اأو 

لتو�سيح اخلطاأ يف تف�سريها الأحادي اجلانب من 

قبل املدافعني عنها كما من قبل راف�سيها .

اأن بليخاَنف فّكر كثرياً وعلى نحو مثمر  فمعلوم 

الجتماعية.  واحلياة  الفن  بني  العالقة  مب�سكلة 

وقد بنيَّ اأن ذلك لي�س م�سكلة �سهلة على الإطالق .

»الفن  مو�سوع  تتناول  لدرا�سة  تخطيطه  ففي 

»الفن  اأن  اإىل  بليخاَنف  اأ�سار   )1908( واحلياة« 

الإيطايل العظيم منا على اأ�سا�س وحدة املزاج بني 

اجلمهور والفنانني«8 . غري اأن الفن احلقيقي قلَّما 

ين�ساأ على اأ�سا�س هذه الوحدة .

الجتماعية  املفارقة  ع��ن  بليخاَنف  يتحدث 

الذي  الفن  �سد  الرومان�سيون  قاتل  فقد   . التالية 

الربجوازي  للوجود  املبتذل  النرَث   ، النرث  د 
ِّ
ميج

املكرور ... يقول بليخاَنف: »ح�سنًا يفعل الفنان اإذ 

يدير ظهره للحياة الجتماعية حني ي�سيطر عليها 

الركود والبتذال . فماذا يفعل عندما ل يكون الأمر 

الفنَّان  فريبح   ، ال�سورة  تنعك�س  عندئذ  ؟  كذلك 

ويناق�س   . بها«9  ويلت�سق  احلياة  اإىل  يلتفت  اإذ 

يف  الرومن�سيني  مواقَف  با�ستفا�سٍة  بليخاَنف 

خمتلف مراحل تطور احلياة الجتماعية ، واإليك 

ل اإليه: »اإن 
َّ

ال�ستنتاج البالغ الأهمية الذي يتو�س

. ولكن عندما  اإذ يدير ظهره لالبتذال  الفن يربح 

يدير ظهره للحركات التاريخية العظيمة فاإنه هو 

 .  )307 البتذال« )�س  ع بعن�رص 
ّ
يت�سب نف�سه من 

غوتيه  وقف  كيف   يحدثنا  بليخاَنف  مي�سي  ثم 

العامل  يطيق  ل  كان  من  وهو  ال�سرتاكيني  �سد 

اأحيانًا  عًا 
َّ
مت�سب بودلري  كان  وكيف   ، الربجوازي 

)الدندية(  تاأثري  حتت  الأر�ستقراطية  ب��الأه��واء 

للربجوازية  بغ�سه  يف  ا�ستمراره  رغم   ، الفنية 

العاملة  الطبقة  مع  يتعاطف  اأن  دون  ولكن   ،

وهذه  املالمح  ه��ذه  اأن  اإىل  بليخاَنف  وي�سري   .

 ، وحدها  بالرومن�سية  ل�سيقة  لي�ست  الزدواجية 

بل وبالرومن�سية اجلديدة اأي�سًا )�س308( .

عنها  حت��دث  التي  الجتماعية  امل��ع��ارف  ه��ذه 

بليخاَنف ل�سيقة اأي�سًا بذلك الع�رص الذي تكونت 

النظريات اجلمالية لدى كل من ك. فيدلر  خالله 
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وه� . ماري و اأ. هليديرباند.

ذلك اأن البتذال الربجوازي يهيمن على امل�ساعر 

فهما   . وم���اري  فيدلر  م��ن  ك��ل  ل��دى  اجلمالية 

املذهب  فيكرهان  الرومن�سيني  خطى  يتعقبان 

الطبيعي )ناتوراليزم( ال�سيق الأفق . ويدين فيدلر 

فن ال�سالونات اإدانة حادة ، ويتحدث هو وماري 

بحما�سة عن خلق »اأ�سلوب كبري« يف الفن .

ال��ذي  ال��ع��امل  م��ن  ب��دي��اًل  يطرحانه  ال���ذي  فما 

يرف�سانه ؟

نظرية  ي�سعان  من  هما  فيدلر  وبعده  ماري  اإن 

فو�سوي،  فالعامل   . ال�سكل«  »اإب��داع  و  »الروؤية« 

وفو�سوية تلك امل�ساعر والأفكار التي تنجم عنه 

»ب�سرية  نف�سه  يف  ر 
ِّ
يطو اأن  امل��رء  على  توجب 

مزيج  كل  عن  منف�ساًل  ًا« 
َّ
نقي »تاأماًل   ، مطلقة« 

يكون  وهكذا   . اجتماعي  اأو  منطقي  اأو  اأخالقي 

»�سكله  بنية املو�سوع،  لنف�سه  الفنان كمن يجلو 

النقي« ، اأي كمن يلجم فو�سى العامل والأحا�سي�س 

ب� »اإبداع �سكل« فني .

فيدلر م�ستقل عن  ل�  بالن�سبة  الفن  فاإن   ، واحلال 

فهو   . الداخلية  لقوانينه  اإل  يخ�سع  ول   ، احلياة 

يقول: »اإذا كان املبداآن العظيمان، مبداأ املحاكاة 

ومبداأ تغيري الواقع ، يتخا�سمان فيما بينهما منذ 

الِقدم ب�سدد احلق يف التعبري عن جوهر الن�ساط 

الفني ، فاإنه ل ميكن حل هذا اخل�سام ، كما اأظن ، 

اإل بطرح بديل ثالث من هذين املبداأين ، هو مبداأ 

فيدلر  اأعمال  يف  جند  وهكذا   .  
)10( واقع"  اإنتاِج 

الواقع يكت�سب  اإذ ينف�سل عن  الواقع اجلمايل  اأن 

ا�ستقالًل مطلقًا ، ولي�س ن�سبيًا . ويوؤكد فيدِلر يف 

اأثناء حتليله اإبداَع ماري اأن العمل الأدبي يجب ، 

من حيث املبداأ ، اأن ينوب عن الطبيعة .

فيدلر  ات 
َّ
م�سلم الأط��روح��ة  ه��ذه  ع��ن  وتتفرع 

�سد  ���رصاع��ًا  يخو�س  فهو   ، الأخ���رى  اجلمالية 

الفني  للن�ساط  الأدنى  ال�سكل  بو�سفها  الواقعية 

داً  الفن ممهِّ النخبوية يف  املفاهيم  راية  ويرفع   ،

يت 
ّ
غا�س  – اإي  اأورتيغا-  به  �سيتحدث  ملا  بذلك 

حول هذه امل�ساألة بعد ب�سع ع�رصات من ال�سنني.

الفنية  التقنيات  ب�ساأن  فيدلر  اأحكام  اأن  على 

وو�سائل الت�سوير ت�ستحق اهتمامًا خا�سًا. يقول 

اإعادة  على  اإل  يعمل  ل  الفن  كان  اإذا  اإنه  فيدلر 

اإنتاج احلياة ودعمها ، فاإن و�سائل الت�سوير لي�س 

غري  ملهام  تخ�سع  اأنها  اأي   ، ثانوي  دور  اإل  لها 

بو�سفه  الفني  العمل  تبني  كانت  اإذا  اأما   . ة 
َّ
فني

التقنيات  هذه  جميع  فاإن  نف�سه  على  مغلقًا  كاًل 

ت�سبح حلظًة بناءة يف هذا البناء . ومييل بع�س 

الباحثني اإىل اأن يروا يف اأقوال فيدلر هذه انقالبًا 

كاماًل يف نظراته اإىل و�سائل الت�سوير .

اأّلفه زميل   ، 1893 ظهر كتاب طريف  ويف عام 

اآخر من زمالء فيدلر يف املجموعة املذكورة هو 

 ، هيلديرباند  فون  اأدول��ف  الفذ  الأمل��اين  النحات 

الت�سكيلي«  الفن  يف  ال�سكل  »م�سكلة  عنوان  حتت 

، وحظي باعرتاف وا�سع . وقد ُترِجم هذا الكتاب 

اإىل اللغة الرو�سية عام 1914 )انظر: اأ.هليديرباند. 

م�سكالت ال�سكل يف الفن الت�سكيلي . ترجمه اإي.ب. 

روزنفايلد و ف. ف. فافور�سكي . مو�سكو، 1914( 

. لقد ا�ستقبل غ. فلفِلن هذا الكتاب بحما�سة وكتب 

على   
ٌ

ع��ذب  ، منع�ٌس   
ٌ
مطر يهطل  »مثلما  قائاًل: 

اأر�ٍس اأ�سناها اجلفاف ، هكذا جاء كتاب اأدولف 

منهج  اأي�سًا  ومعه  ال�سكل«  م�سكلة   « هيلديرباند 

اأندريه  . وو�سف   
)11(

الفني« العمل  جديد ملقاربة 

منوذجي«   « باأنه  ه��ذا  هيلديرباند  كتاب  بيلي 

يدح�س بجالءٍ  زعم من يوؤكد باأن الفنان عاجز 

. 
)12(

عن التفكري النظري«

يف  الأ�سا�سية  الأطروحات  ر 
ِّ
يطو هيلديرباند  اإن 

ماري  اأعمال  تت�سمنها  التي  ال�سكالنية  النظرية 

�سلبيًا  موقفًا  يتخذ  فهو   . اإليها  وي�سيف  وفيدلر 

على  ال�سبل  بكل  يوؤكد  كما   ، يقلِّد  الذي  الفن  من 

دور وظيفة الفن البنائية ، فينظر اإىل العمل الفني 

وموجودة   ، ذاتها  يف  م�ستقرة  ظاهرة  بو�سفه 

دور  على  خا�سة  ب�سفة  وي��وؤك��د   . ذاتها  لأج��ل 

الت�سكيلي حماية لها  الفن  الب�رصية يف  الأ�سكال 
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من "الهتمامات غري الفنية" .

القرن   
َ
اأواخر ال�سكالنية  الفن  نت نظرية 

ّ
هكذا تكو

التا�سع ع�رص يف درا�سات الفن الغربية ، ثم لقت 

علماء  اأعمال  يف  لحقًا  تطويراً  النظرية  ه��ذه 

حتليل  اأن  على   . الع�رصين  القرن  اإب��ان  اجلمال 

من  الع�رصين  القرن  يف  ال�سكالنية  للنظريات  ما 

اإن  بل   . الدرا�سة  لهذه  هدفًا  لي�س  د  معقَّ تاريخ 

مهمتها اأكرُث توا�سعًا ، تنح�رص يف التذكري )جزئيًا 

يف اقتفاء خطى ب. م. ميدفيِدف وموؤلِّفي » تاريخ 

ال�سكالنية  ولدة  ب��اأن  الغربية«  الفن  درا�سات 

الرو�سية وتبلورها يف اأعمال الرمزيني وكتاباِت 

اللغة ال�سعرية" �سبقهما موروث  درا�سة  "جماعة 
�سكالين ذو �ساأن ، خّلفته درا�سات الفن الأوروبية 

�سريورة  على  جوهريًا  تاأثرياً  ومار�س   ، الغربية 

يف  كما  الغرب  يف  وتطوره  ال�سكالين  الأدب  علم 

رو�سيا . على اأن هذه امل�ساألة تتطّلب درا�سة كبرية 

ومتاأنية . غري اأن املواد التي يف حوزتنا تقدم لنا 

تكونت  لقد   : التالية  اخلال�سة  ل�ستنتاج  اأ�سا�سًا 

الأوروب��ي��ة  نظريتها  بعد  الرو�سية  ال�سكالنية 

الأ�سيلة  لها مالحمها  اأن  ريب يف  ول   ، الغربية 

، اإل اأنه ل يجوز ا�ستبعاد ال�سكالنية الرو�سية من 

القرن  الفكر اجلمايل يف  العامة لتطور  ال�سريورة 

الع�رصين ، واإنه لأكرث جدوى اأن ندر�سها بو�سفها 

حلقة مميزة يف هذه ال�سريورة .

بل   ، وح�سب  اأ�سالف  الرو�سية  لل�سكالنية  يكن  مل 

وكان لها اأتباع اأي�سًا .

ال�سكالنية  املدر�سة  تاأثري  عن  الكثري  ُكِتب  لقد 

وعن   ، الل�سانية«  باري�س  »حلقة  على  الرو�سية 

النظرية  خال�ساتها  تربط  التي  القربى  و�سائج 

 ، اأم��ري��ك��ي  الأجن��ل��و  اجل��دي��د«  »النقد  بنظريات 

 ، �ستايغر  اإ.  و  كايزر  ف.  اأمثال  علماء  وباأعمال 

ُثل »نظرية الأدب« امل�سهورة يف الغرب ، 
ُ
وكذلك مب

التي و�سعها واِرن و ويليك ، وباأعمال البنيويني .

من  اخلم�سينيات  يف  الأجانب  العلماء  ب��داأ  لقد 

درا���س��ة  على  ب��ق��وة  ي��رّك��زون  الع�رصين  ال��ق��رن 

واأهميتها  مغزاها  هوا 
َّ
ف�سو  ، الرو�سية  ال�سكالنية 

ال�رصاع  يف  حينًا  مذاهبها  وا�ستخدموا   ، اأحيانًا 

الأيديولوجي �سد ت�سورنا للعامل .

 " اإرل��ي��خ  فيكرت  كتاب  �سدر   1955 ع��ام  ففي 

اأعيد  ثم  ومذاهب"،  تاريخ   . الرو�سية  ال�سكالنية 

ن�رصه مرات كثرية واأ�سبح اإجنياًل من نوع خا�س 

الكتاب  اإن موؤلف هذا  اإذ   . الغرب  الأدب يف  لعلم 

ي�سع ال�سكالنية الرو�سية يف معار�سة مع جممل 

علم الأدب ال�سوفيتي ، بو�سفها اأ�سمى اإجناز بلغه 

العلم اخلا�س بالأدب .

ت���ودوروف  تزفيتان  اأ���س��در   1956 ع��ام  ويف 

 " عنوان  حتت  الرو�س  ال�سكالنيني  اأنطولوجيا 

نظرية الأدب" ، مع مقدمة كتبها رومان ياُكب�سون 

.

كري�ستينا  ك��ت��اب  ظ��ه��ر   1968 ع���ام  يف  ث��م 

الرو�سية  ال�سكالنية  »النظرية  بومور�سكايا 

وحميطها ال�سعري«.

�سدرت  م(   � )حينها.  الغربية  اأمل��ان��ي��ا  ويف 

الرو�س"  ال�سكالنيني  ن�سو�س   " اأنطولوجيا 

مقدمة  مع  م(،   �  . والأملانية  )الرو�سية  باللغتني 

نظرية كبرية كتبها يو. �سرتيدر .

ال�سبعينيات راحت ت�سدر يف خمتلف  ويف بداية 

من  جديدة  جمموعات  واأمريكا  اأوروب���ا  بلدان 

اأعمال ال�سكالنيني الرو�س ، ودرا�سات لنظرياتهم .

وهكذا ، مثاًل ، ن�رصت اإيفا تومب�سون ، الأ�ستاذة يف 

ال�سكالنية   " كتابها   ، الأمريكية  اإنديانا  جامعة 

 . اأمريكي  الأجن��ل��و   اجلديد«  »النقد  و  الرو�سية 

1971. وقد حاولت  جتربة درا�سة مقارنة" عام 

املدر�سة  اأن  على  تربهن  اأن  املذكور  الكتاب  يف 

من  الأول��ني  العقدين  خالل  الرو�سية  ال�سكالنية 

القرن الع�رصين و»النقد اجلديد« هما اأهم مرحلتني 

الذي يتمثل مناهج  يف تطور علم الأدب احلديث 

البنيوية الل�سانية بهدف تعزيز و�سعه بني العلوم 

الإن�سانية الأخرى.

ويف عام 1973 ن�رص ف. اإرِلخ اأعماًل جديدة حاول 
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مل  الرو�سية  ال�سكالنية  موؤ�س�س  اأن  فيها  يثبت  اأن 

"حلقة مو�سكو  يكن فيكرَت �سكلوف�سكي، واإمنا هو 

اللغة  درا�سة  و»جماعة   ،1915 عام  الل�سانية" 

 . بعام  ذلك  بعد  ظهرت  التي  )اأبوياز(  ال�سعرية« 

وي�سدد اإرِلخ على ما ل� رومان ياُكب�سون من دور 

 . الرو�سية  ال�سكالنية  م�سكالت  �سوغ  يف  متميز 

كما يرى اإرِلخ اأن مذاهب ال�سكالنية الرو�سية كان 

من  كل  نظريات  يف  ��رت  واأثَّ  ، عاملية  اأهمية  لها 

ورولن   ، ، وجيِنت  وتودوروف   ، �سرتاو�س  ليفي 

بارت.

التّفوا  الذين  اأولئك  ، ول �سيما  البنيويني  اأن  على 

حول جماعة »Tel Quel« ، اأف�سحوا عن اهتمام 

من  واحدة  وتقول   . الرو�سية  بال�سكالنية  خا�س 

الرو�س  ال�سكالنيني  اأعمال  »اإن  عندنا:  الباحثات 

�سة على اأيدي جماعة 
ّ
كانت مو�سع درا�سة متمح

وا�سعة . فلم  دعاية  لها  حققوا  كيل" الذين  " تل 
اأعمال  قات من 

ِّ
تكتِف هذه املجموعة بن�رص متفر

من  اأول  وكانت  بل   ، ال�سكالنية  املدر�سة  ممثلي 

.
)13(

اأ�سدر جمموعة اأعمالهم يف اأوروبا«

ن�سل  اأن  لنا  يتيح  قة 
ِّ
املتفر الأمثلة  هذه  جممل 

ال�سكالنية  اأ�س�س  حتليل  اأن  مفاُدها  خال�سٍة  اإىل 

الرو�سية ل يقت�رص على اأهميتها الأكادميية ، ول 

على اأهميتها التاريخية.

- 2 -
�سبق اأن اأ�رصنا اإىل اأن منّظري ال�سكالنية مل يتهربوا 

من معاجلة اأ�سّد امل�سكالت اأهمية يف نظرية الفن. 

عن  واختالفها  الفن  خوا�س  اإظهار  حاولوا  فقد 

حوا  اأ�سكال الوعي الجتماعي الأخرى ، واأن يو�سّ

وكان  ال�سكالنيون-  فانتقد   . الداخلية  قوانينه 

الثقافية  املدر�سة  اأحيانًا-  الإقناع  �سديد  نقدهم 

الذاتية  امل��دار���س  اأن���واع  وخمتلف  التاريخية 

 . الفن  ودرا���س��ات  الأدب  علم  يف  ال�سيكولوجية 

وذلك لأن ممثلي هذه املدار�س مل يدر�سوا خوا�س 

الفن وقوانينه ، بل اأذابوه تارة يف اأ�سكال الوعي 

مكابدات  تيار  يف  وت��ارة   ، الأخ��رى  الجتماعي 

الفنان الذاتية.

الواقع  درا�سة  اأن  يفرت�سون  ال�سكالنيون  كان 

 
ّ

الذي يقدِّم املادة للعمل الفني ، وينعك�س ويتغري

الواقع  اإمنا يعطي معلومات عن   ، العمل  يف هذا 

ا حتليل �سرية الكاتب 
ّ
ولي�س عن العمل نف�سه ؛ اأم

�سيما  ول  و�سيكولوجيته،  الإبداعية،  و�سورته 

ت�سوره للعامل، فيقدم معلومات عن الفنان ولي�س 

الأدبي  العمل  درا�سة  يريدون  كانوا   . اإبداعه  عن 

جميع  اأن  مفرت�سني  ولغته،  بنيته  درا�سة  نف�سه، 

تعود  الأدبي  العمل  عنها  يتمخ�س  التي  العوامل 

بذلك  اأنهم  اإليهم  ل 
ّ
وخي  . اأدبية  غري  عوامل  اإىل 

يرثون التحليل الفيللوجي، يف حني اأنهم يفقرونه 

.

اأ�سكال الوعي  اإن الفن، كما هو معلوم، واحد من 

ال�سو�سيولوجيا  عن  يختلف  وهو   ، الجتماعي 

ويتفاعل  الأخ��الق  وعلم  والفل�سفة  وال�سيا�سة 

الفن  ينتزعون  ال�سكالنيني  اأن  اإل   . جميعًا  معها 

العالقة  منظومة  املعقدة،  املنظومة  ه��ذه  من 

خ�سو�سيته  على  املطلق  �سفة  وي�سفون  الكلية، 

 . الكامل  الذاتي  ا�ستقالله  على  بذلك  م�سدِّدين   ،

 ال�سكالنيون باجتاه اإبراز الأدب من بني 
َ
ع

ْ
�س

َ
ومل ي

يدر�سون  الأخرى وهم  الجتماعي  الوعي  اأ�سكال 

تلك  عن  ف�سله  اإىل  �سعوا  ما  بقدر  خ�سو�سيته، 

يف  تكمن  خ�سو�سيته  اأن  منهم  ظنًا  الأ�سكال، 

عملية الف�سل هذه .

علم  مدار�س  جميع  ب�سدة  ال�سكالنيون  و�سجب 

اأن  يفرت�سون  كانوا  اإذ  قبلهم.  كانت  التي  الأدب 

القدمي مل يكن يتوفر على مادة بحث  الأدب  علم 

ح��دوداً  يعرف  يكن  ومل   . بدقة  املعامل  وا�سحة 

معا�رصيهم  من  واح��د  يقول   . للدرا�سة  دقيقة 

اأخذنا،  ما  »اإذا  نظرهم:  وجهة  ي�ستعر�س  وهو 

، وجدنا  القدماء  الأدب  علماء  لأحد  مقالة  مثاًل، 

البطل  �سيكولوجيا  يف  تنقيبات  تت�سمن  اأنها 

البطل  فكر  بني  �سلة  عن  للك�سف  وحم��اولت   ،
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وتاريخ الفكر الجتماعي ، عن �سلة بني ظروف 

واقت�ساده  ع�رصه  حياة  وظ��روف  البطل  حياة 

 . ذلك  اإىل  وما   ، الظروف  هذه  عن  متخ�س  الذي 

جممل  حول  باأحكامه  الأدب  عامل  يديل  وعندما 

املنطق،  لهذا  تبعًا  ين�ساق،  جنده  الأ�سياء  هذه 

والتاريخ  النف�س  علم  جم��الت  يف  التدخل  اإىل 

والقت�ساد  وال�سو�سيولوجيا  الجتماعي  والفكر 

الأدب  اتخذ علم  لذلك  . ونتيجة  ال�سيا�سي وغريه 

كان  مادة  عن  ن�رصة  اإل  ينتج  ل  مو�سوٍع  �سفة 

بو�سع العلوم املذكورة ، كل على حدة ، اأن يح�سل 

جديدة   
َّ
مهام يطرح  ل  مو�سوٍع   ، مبفرده  عليها 

. ويف مكان اآخر من الكتاب الذي 
)14(

من اأي نوع«

ا�ست�سهدنا مبقطع منه اأعاله يورد م. �س. غريغوِرف 

ومفادها   ، في�سيلوف�سكي  ن.  اأ.  قالها  ملحوظة 

اأر�س  بقطعة  �سبيهًا  »كان  القدمي  الأدب  علم  اأن 

قِعده الك�سل ، �سواء اأكان 
ُ
د فيها كل من ل ي

ّ
يت�سي

عامِلَ نف�س اأو حماميًا اأو �سو�سيولوجيًا«)�س34( ، 

وي�سري اإىل �سلة القربى بني هذا الو�سع ومذاهب 

ال�سكالنيني الذين ف�سلوا ف�ساًل حاداً بني الأن�ساق 

اجلمالية وغري اجلمالية .

�سجبًا  وال�سيا�سة  الفن  بني  العالقة  ا�ستدعت  لقد 

اأندريه  فقدم   . ال�سكالنيني  جانب  من  خا�سًا 

ل  ال�سكالنيني  لنظريات  مادة  اأعماله  يف  بيلي 

اأقامت  ة« 
َّ
»الرمزي اأن  يوؤكد  وكان  بها،  ي�ستهان 

حداً فا�ساًل بني قناعة الفنان ال�سيا�سية واإبداعه، 

ال�رصاع  جم��اَل  الفنُّ  يحجب  األَّ  اأج��ل  من  وذل��ك 

األ  اأجل  ، ومن  اأعيننا بال�سباب  القت�سادي عن 

 .
)15(

الفنان يف  الفناَن  القت�سادي  ال�رصاع  يقتل 

 لكون النظرة اإىل مهام 
ُ
لقد كان اأندريه بيلي يفرح

ت يف القرن الع�رصين ، ذلك الأدب 
َّ

الأدب قد تغري

الذي ح�سب تاأكيده، »كان ي�سك ال�سكل م�ستقاًل« . 

فت 
َّ
تفو الأدبية  التقنية  فاإن قوانني  ال�سبب  ولهذا 

يف الغرب على معنى الأعمال الأدبية . لقد انت�رص 

. وقد كان امل�ستقبليون 
)16(

الواعظ الأ�سلوبي على 

 . الأدب  خل�سائ�س  الفهم  هذا  من  قريبني  اأي�سًا 

ولكنها عادية   ، �ساخرة  بلهجة  يكتبون  كانوا  اإذ 

ته على 
ّ
بالن�سبة لهم ، زاعمني اأن ال�سعر القدمي برم

، ولذلك مل  عالقة غري �رصعية مع »ال�سيد العقل« 

اإل طفلني م�سابني  اأن يلد  ال�سعر  يعد بو�سع ذلك 

 .
)17(

والرمزية الطبيعي  املذهب  هما   ، بالك�ساح 

اأ�سالف  من  واح��داً  دَّ  َ
ع

ُ
ي غوِمليوف  الأكمي  كان 

الأدب  يف  يرى  كان  الذي  غوتيه  تيوفيل  اأكمية 

قوانني  تعادل  قوانني  به  تتحكم  كاماًل  عاملًا 

التالية من  الواقعة  اأثارت  وقد   . الواقعية  احلياة 

مّلا  اإذ  غوِمليوف.  اإعجاب  غوتيه  تيوفيل  �سرية 

عاد هذا الكاتب الفرن�سي من رحلة جاب خاللها 

بلدانًا خمتلفة ، واأّلف عنها كتابًا حتدث فيه عن 

 ، البلدان  تلك  �سكان  عن  حتدث  مما  اأك��رث  نف�سه 

اإذن لي�س يف  " تيو،  اإحدى قارئاته مبكر:  �ساألته 

ي�ِسم  ال��ذي  النغالق  هذا   .
)18(

اإ�سبان؟« اإ�سبانيا 

ما  هو  ال�سيكولوجية  واملكابدات  ال�سعرية  البنى 

ه الأكميون عالمة اأدب حقيقي. يعدُّ

لقد كان ذلك طريقًا خاطئًا منهجيًا يف معاجلة 

ويتك�سف  الفن.  نظرية  ق�سايا  اأه��م  من  واح��دة 

اأي  لتحليل  مبحاولت  القيام  ل��دى  اخلطاأ  ه��ذا 

يف  �سيء  اأي  فهم  مثاًل،  ميكن،  هل  اإذ  فني.  عمل 

�ساحة معركة  " يف  بلوك  األك�سندر  اأ�سعار  �سل�سلة 

كوليكوف« ، اإذا ما انطلقنا ح�رصاً من ن�سه، من 

التي  التاريخية  الأح��داث  نعرف  اأن  دون  بنيته، 

منظومة  نعرف  اأن  ودون  الأ�سعار،  تلك  تنقلها 

هذا  لدى  وال�سو�سيولوجية  الفل�سفية  النظريات 

ال�ساعر العظيم، النظرات التي حددت جممل رموز 

هذه ال�سل�سلة ؟

اأن مناهج علم  يثبتوا  اأن  ال�سكالنيون  لقد حاول 

التاريخية  املدر�سة  اأي   ، �سبقتهم  التي  الأدب 

تعطي   ، الذاتي  املنهج  اأن��واع  وجميع  الثقافية 

تف�سرياً اعتباطيًا للعمل الأدبي . بينما وعدوا هم 

لبلوغ  وتوخيًا   . اأهدافهم  يف  دقيقني  يكونوا  اأن 

قوانني  يخرقون  كانوا  ما  كثرياً   ، الدقة  ه��ذه 

مع  حتالف  عقد  ويحاولون   ، الإن�سانية  العلوم 
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يدير الفنان 

ظهره للحياة 

الجتماعية 

حني ي�ضيطر 

عليها الركود 

والبتذال



اإليهم  خيل  التي  الأل�سنية  ومع   ، الدقيقة  العلوم 

اأنها ميكن اأن تكون علمًا دقيقًا . فلنفرت�س مثاًل  

اأن  اإن درا�سته تتطّلب منا  اأدبيًا.  اأمامنا عماًل  اأن 

ْن 
َ
اأو يحور، وم ن�ساأ، وماذا يعك�س  اأين  نن�سى من 

وكيف �سنعه . ويجب اأّل يعتمد  حتليل هذا العمل 

اإل على العمل نف�سه وعلى قوانينه الداخلية . فما 

اأن نكت�سف فيه ؟ كلمات، واإيقاعات،  الذي ميكن 

. وهذه ميكن  تركيبية  واأ�سواتًا وبنيات  وقواف، 

ت�سل�سل  �رصعية  وحتديد   ، واإح�ساوؤها  تفكيكها 

عنا�رص حمددة فيها. فقد �سبق ل� اأندريه بيلي اأن 

اأكد اأن علم الأدب، اإذا ما اأراد اأن ي�سبح علمًا دقيقًا، 

ب عليه اأن يغادر ميدان العلوم الإن�سانية ، 
ّ

يتوج

اإذا ما  »اإننا  الدقيقة:  العلوم  اإىل حقل  واأن ينتقل 

م�سمون  كل  من  ندر�سها  التي  الق�سيدة  رنا 
ّ
حر

العلوم  حقل  يف  يندرج  ل  �سيئًا  بو�سفه   ، فكري 

ل  الدقيقة،  العلوم  ول يف حقل  اإذن   ، ال�سكالنية 

يبقى اأمامنا اإل ال�سكل ، اأي اأدوات الت�سوير ، التي 

واجلمع   ، والكلمات  ال�سورة  خاللها  من  تتمثل 

. اإن بيلي واثق من اأن قوانني 
)19(

بينها وتوزيعها«

الطاقة، والقوانني العليا للفيزياء النظرية مماثلة 

ي�ستدرك  بيلي  ولكّن   . ال�سكالنية  الفن  لقوانني 

قائاًل اإن قوانني الطاقة هذه ل ت�ستطيع النفاذ اإىل 

غري   ، بقوة  تاأكيده  يجب  اأمر  وهذا   ، الفن  جوهر 

اأنها ت�ستطيع من اخلارج اأن حتدد حقل الأ�سكال 

. على اأن بيلي نف�سه قدم اأمثلة 
)20(

على نحو كامل

على التحليل الريا�سي لالأ�سكال الأدبية.

التعبد  وهذا   ، الإن�سانية  العلوم  اإزاء  الريبة  هذه 

ان �سمة  الدقيقة يعدَّ اأمام دّقة ما ي�سمى بالعلوم 

مميزة لبع�س املنّظرين يف القرن الع�رصين �سبق 

اأو�سفيلد �سبنغلر بجالء كبري . فمنذ   عنها 
َّ

اأن عرب

منت�سف الع�رصينيات كتب �سبنغلر  قائاًل: »اإنني 

الريا�سية  النظريات  يف  وال��دق��ة  العمق  اأح��ب 

وفيل�سوُف  اجلمال  عامل  لي�س  التي  والفيزيائية 

ولكنُت   . َلنْي  متبطِّ اإل  معها  باملقارنة  الطبيعة 

اأعطيت جميع ما يف ال�سناعة الأدبية املعا�رصة 

من  هناك  ما  وجممل  بل   ، م�رصوقة  اأ�ساليب  من 

ر�سم وعمارة فوق ذلك ، مقابل ما لل�سفن ال�رصيعة 

ومل�سنع الفولذ ولالآلة الدقيقة من اأ�سكال بديعة 

ما  مقابل   ، الذهني  امل�ستوى  ورفيعة  ال��دق��ة 

ر�ساقة  من  والب�رصيات  الكيمياء  مناهج  لبع�س 

 .
)21(

مرهفة«

معلوم اأن البنيويني املعا�رصين يحاولون اإر�ساء 

علم اأدب بنيوي وي�ستخدمون من اأجل هذه الغاية 

وجه  على   ، بفاعلية  تعمل  التي  احلا�سبة  الآلت 

اخل�سو�س. ولكنهم ما زالوا ، كما ي�سري الباحثون 

، يهتمون حتى اليوم بتلك الطبقات املرئية على 

اللغوي  التعبري  بطبقات  اأي  الأدبي،  العمل  �سطح 

الطبقات  . وهم بذلك يهملون  وبطبقات الرتكيب 

الأخرى ، اأي طبقة ما يدخل يف العمل الأدبي من 

الواقع )مواد واأحداث وعواطف واأفكار(،  عنا�رص 

جتِر  مل  اأن��ه  على   . والتقييمات  القيم  وطبقة 

اإل  حماولت لدرا�سة هاتني الطبقتني الأخريتني 

حل  يف  البنيويون  ينجح  فهل   . قريب  وقت  منذ 

هذه امل�سائل اأم ل ؟ اإن احلكم للزمن.

ولكن بو�سعنا القول منذ الآن اإن حماولت تريي�س 

)مطابقته مع الريا�سيات . � م( علم الأدب كثرياً 

النتقا�س  اإىل  اأي   ، اإىل ظواهر حمزنة  توؤدي  ما 

من  جتريده  واإىل   ، الجتماعية  الفن  قيمة  من 

.
)22(

الأيديولوجيا

اإىل  اآخ��ر  طريقًا  وج���دوا  ال�سكالنيني  اأن  على 

بني  الحت���اد  ع��رب  وذل���ك   ، الدقيق  الأدب  علم 

م.  تكلم ف.  وقد   . الأل�سنية  وعلماء  الأدب  علماء 

يف   
ّ

قوي بيقني  املو�سوع  هذا  عن  ِجرمون�سكي 

مادة  دام��ت  ما   " يقول:  حيث   ، املبكرة  اأعماله 

ال�سعر هي الكلمة ، فاإن ت�سنيف وقائع اللغة الذي 

اأ�سا�س  يف  يندرج  اأن  يجب  الأل�سنية  لنا  تقدمه 

البناء املنهجي لل�سعرية. وبذلك ت�سبح كل واحدة 

تقنيًة  الفنية  للمهمة  اخلا�سعة  الوقائع  هذه  من 

ف�سول  من  ف�سل  كل  فاإن  عليه،  وبناء   . �سعرية 

من  ف�سل  يقابله  اأن  يجب  باللغة  اخلا�س  العلم 
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ي ِجرمون�سكي 
ّ
. وي�سم

ف�سول ال�سعرية النظرية")23(

ال�سعرية  ال�سوتيات   : بها  ف��اإذا   ، الف�سول  هذه 

وال�ستقاق   ،  poetique phonetique
 ، syntax  ، وال�سيميائية  وال�رصف ، والرتكيب 

هذا  كتب  لقد   . والأ�سلوبية   ، التاريخي  والتف�سري 

الكالم �سنة 1923، ولكّن النقا�سات ما تزال تدور 

حول هذه امل�ساألة يف اأيامنا اأي�سًا . 

. ذلك  وهنا تن�ساأ مفارقة تاريخية تثري الف�سول 

اأنف�سهم  يقدمون  ومازالوا  كانوا  ال�سكالنيني  اأن 

على اأنهم حماة ال�سكل ال�سعري ، ويعّدون اأنف�سهم 

الفن.  خ�سو�سية  ع��ن  ال��وح��ي��دي��ن  امل��داف��ع��ني 

�سكالنيني،  اأنف�سهم  وا 
ُّ
ي�سم مل  بع�سهم  اأن  حتى 

ه��وؤلء  يطلب  عندما  اأم��ا  »خ�سو�سائيني«.  بل 

»اخل�سو�سائيون« العون من العلوم الدقيقة، ول 

�سيما من الريا�سيات، اأو حتى من علوم الأل�سنية 

عن  ال�ستعا�سة  ويحاولون  اإليهم،  قربًا  الأك��رث 

منهجهيتم اخلا�سة مبنهجية تلك العلوم ، يتكون 

وعلم  ل��الأدب  ب��اأن  الثقة  �سعيفو  باأنهم  انطباع 

الأدب قانونيات تخ�سهما وحدهما ح�رصاً.

وما  ؟  اجلمايل  الواقع  ال�سكالنيون  ر 
َّ
يت�سو كيف 

هي الطرق التي يقرتحون درا�سته بها؟

الذي  النحو  على  ت�سورهم  ياأتي  �سيء،  كل  قبل 

يعاجلون به امل�سكلة التقليدية بخ�سو�س العالقة 

بني ال�سكل وامل�سمون يف العمل الأدبي.

معاجلة  بخ�سو�س  ال��رتدد  من  هائل  ق��ْدر  ثمة 

هذه امل�ساألة . ف� اأندريه بيلي ، على �سبيل املثال، 

�سديد احلذر والتناق�س . اإنه كثرياً ما يردد القول 

باأن ال�سكل ل ينف�سل عن امل�سمون . فهو يحاول 

امل�سكلة  ه��ذه  معاجلة  يف  الخ��ت��الف  ي��رى  اأن 

ال�سيء  اأن  وي��رى   . الفنية  املناهج  خمتلف  بني 

الذي  امل�سمون  هو  الرومن�سي  الفن  يف  الرئي�س 

اأداة للتعبري  اإىل  ال�سكل خا�سعًا له فيقلبه  يجعل 

عن امل�سمون. وخالفًا لذلك ، فاإن امل�سمون يف 

الفن الكال�سيكي هو الذي يخ�سع لل�سكل . و يرى 

بيلي يف هذا �رصاعًا مع الرب، حماولة يقوم بها 

ف- لتغيري وجه 
َ
الفنان - من بو�سِكن اإىل بريو�س

العامل على طريقته . 

ف يف نظر بيلي �سفحة بي�ساء . فهو من 
َ
اإن بريو�س

د الهتمام بال�سعر، وحلل ما ل حدود ل�سغره 
َّ
�سع

 القافية ، وفهم حياة 
َّ
من عنا�رص الإبداع ، واأحب

يف  بالأ�سوات   
ُّ

يح�س  ، احلميمية  ال�سعري  البيت 

الكلمات ، وميتلك موهبة املو�سيقى ، وهو اأف�سل 

 .
)24(

اأ�سلوبي

ال�سكل  ب��ني  الكاملة  ال��وح��دة  اأن  بيلي  وي���رى 

الرمز.  يف  اإل  بلوغها  ميكن  ل  غاية  وامل�سمون 

ويف الوقت نف�سه يطرح بيلي هذه الأطروحة: »اإن 

مهمة ما هو موجود من علوم اجلمال ل تكمن يف 

الك�سف عن معنى الفن ، بل يف حتليل اأ�سكاله«25. 

و ي�سدد بيلي مرات كثرية على اأطروحته هذه التي 

وعندما   . ف  �رصِ �سكالنية  اأطروحة  اأنها  ل 
َّ
يخي

يف  التفعيلة  خما�سي  مب 
َ
الي بحر  بدرا�سة  يقوم 

الرو�س  الكال�سيكيني  اأعمال  من  متفرقة  اأعمال 

اإل و�سفًا  يقدم  باأنه ل  الدوام  بيلي على  نا 
ّ
يذكر

ما  ذلك  وباأن   ، اخلارجية  الفني  ال�سكل  لعنا�رص 

يف  امل�سمون  درا�سة  �سيتوىّل  ملن  مادة  اإل  هو 

امل�ستقبل ... اإلخ.

وتت�سف باحلذر نف�سه اأقوال الأكميني عن ال�سكل 

نيكولي  ال�ساعر  يقدم  فعندما   . وامل�سمون 

ل�سعر  تو�سيفًا  املثال،  �سبيل  على  غوِمليوف، 

فيه  يرى  ا 
ّ
عم ًا  �سَ

َ
عر يتحّدث   ، غوتيه  تيوفيل 

الكلمات،  اختيار  "اإن  ق��ائ��اًل:  �سكٍل   
َ
عنا�رص

�س 
ْ
ر

َ
واندفاعة الزمن املتاأنية ، وِغنى القوايف، وج

العجز  من  القْدر  بهذا  ما  كل   ، ال�سعري  البيت 

ن�سميه �سكل العمل الأدبي، وجد يف تيوفيل غوتيه 

. )ت�سديد املوؤلف اأ. م(.
)26(

مدافعًا غيوراً وعارفًا«

اأقوال امل�ستقبليني الرو�س حول هذه امل�ساألة  اأما 

ة. اإنها تن�سجم على نحو مده�س 
ّ
ة وقطعي فهي فظَّ

فنانون  نف�سه  امل��و���س��وع  ح��ول  ق��ال��ه  م��ا  م��ع 

 ، الع�رصين  القرن  من  الأول  العقد  يف  حداثيون 

 1911 عام  ففي   . وغريه  َكندني�سكي  ف.  اأمثال 
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اأين  "اإىل  بعنوان  مقالة  يف  َكندين�سكي  ف.  اأعلن 

ي�سري الفن " اجلديد" اأنه والفنانني القريبني منه 

ومعاديًا  فني   
َ
غري كان  اأي��ًا  »امل�سمون  عدُّون 

َ
ي

د د. د. بورليوك يف  . ووراء َكْندين�سكي ردَّ
)27(

للفن«

مداخلته "عن التكعيبية والجتاهات اجلديدة يف 

ره الفنان يجب 
ِّ
الر�سم" موؤكداً اأن »جوهر ما ي�سو

للم�ساهد  بالن�سبة  متامًا  الأهمية  عدمي  يكون  اأن 

اأو  الفن  اأ�سلوب  اإل  اهتمامه  يثري  اأن  يجوز  ول   ،

.
طريقته")28(

وجند يف مقالت "جماعة درا�سة اللغة ال�سعرية" 

)اأوبوياز( بع�س التنويعات على هذه الأقوال. فقد 

عدُّون امل�سمون 
َ
رو ال�سكالنية الرو�سية ي كان منظَّ

مقولة غري جمالية، موؤكدين اأن اأن�سار املنهجني 

تناولوه   ، وال�سيكولوجي  التاريخي  الثقايف   ،

 . عقيم  نحو  على   
ْ
ولكن  حينه،  يف  بالدرا�سة 

الذي  ال�سكل  حول  اأحكامهم  اآخر  بطابع  ومتيزت 

زَعم اأن ال�سكالنيني كانوا اأول من اكت�سفه مادة 
ُ
ي

اأحكام ف. ب.  �سهرة وا�سعة  . كما لقت  للدرا�سة 

�سكل  الأدب��ي  العمل  اإن  تقول  التي  �سكلوف�سكي 

تعادل  الفكرية  الناحية  من  قيمته  واإن   ، حم�س 

�سفراً ، ولذلك فاإن الأعمال التي مدارها »الفكاهة 

ف ، واملقابلة بني 
َ
، واملاأ�ساة ، والرتا�سي ، والُغر

عامَل وعامَل ، اأو قطة وحجر، كلها مت�ساوية فيما 

اأجل  من  يولد  ل  اجلديد  ال�سكل  اإن  اأو   ،
)29(

بينها«

مناب  لينوب  واإمنا  جديد،  م�سمون  عن  التعبري 

ته القدمية ال�سائعة.
ّ
فّني

كان ال�سكالنيون يريدون للقارئ اأن ي�سعر ب�سكل 

من  اأ���رصن��ا  كما   ، يح�سن  واأن   ، الأدب���ي  العمل 

العملي  والنرث  الأدب��ي  العمل  بني  التفريَق   ، قبل 

الجتماعي . و�سعيًا وراء ذلك يتوجب على الفنان 

اأن ي�ستخدم �سكاًل معقداً . يقول رومان ياُكب�سون: 

دام  ما  اإل  لنا  بالن�سبة  موجوداً  ال�سكل  "لي�س 
�سعبًا علينا تلقيه ، ما دمنا نح�س مقاومة املادة 

، ما دمنا نتاأرجح مت�سائلني : هل هذا نرث اأم �سعر 

 الوجنات توؤملنا" ، كما كانت 
ُ
"عظام ، ما دامت 

يرموَلف  اجلرنال  توؤمل   ، بو�سِكن  �سهادة  ح�سب   ،

هذه  جممل   .  
)30(

دف«
َ
ي
ِّ
ب
َ
غري اأ�سعار  يقراأ  وه��و 

ال�ستنتاجات ، التي ُظنَّ يومًا اأنها �سديدة التميز، 

تبدو يف �سوء املنظور التاريخي مفرطَة ال�سذاجة 

 للتنكر لها حتى موؤلفها نف�سه.
ّ
، وقد ا�سطر

كان ال�سكالنيون الرو�س ، ول �سيما امل�ستقبليون 

الفن  اأن  على  التاأكيد  اإىل  ميالني   ، بينهم  من 

اجلديد الذي يبدعونه هم يختلف عن الفن القدمي 

الذي ينكرونه هم ، ويكمن ذلك الختالف يف اأن 

يعك�س  ول   ، ال 
َّ
فع هو  واإمنا   ، تاأمليًا  لي�س  فنهم 

رها 
ِّ
يحو ل  اإنه  حتى   ، رها 

ِّ
يحو ما  بقدر  احلياة 

ه �سكلها ، وزعموا اأن هذا الت�سويه لل�سكل 
ِّ
بل ي�سو

ي�ساعد لي�س على تغيري �سفة الفن فقط ، بل وعلى 

تغيري بناء احلياة ذاتها اأي�سًا.

وتبني درا�سة هذه امل�ساألة اأن هذه املهمة، وهو ما 

الدرا�سة، كانت قد طرحتها  حتدثنا عنه يف هذه 

التا�سع ع�رص جماعة  القرن  الفن منذ نهاية  على 

الأمر  يقت�رص  ومل   . وهيلديرباند  وم��اري  فيدِلر 

الرمزيون  عنها  كتب  فقد   . وحدهم  ه��وؤلء  على 

بعنوان  مقالة  ففي  واحد.  مبثال  ولنكتِف  اأي�سًا. 

»و�سايا الرمزية« كتب فيت�ِس�سالف اإيفانوف: »اإن 

ال�سعر الغنائي بطبيعته لي�س فنًا تعبرييًا كالنحت 

لي�س  حركي،  فن  كاملو�سيقى  هو  بل  والر�سم، 

اإبداع  لي�س  املح�سلة  يف  وهو  ال، 
َّ
فع بل  تاأمليًا، 

.
)31(

اأيقونات، بل اإبداع حياة«

وذهب بع�س الرمزيني اأبعد من ذلك رافعني راية 

عملية  خالل  من  املعرفة  على  الإب��داع  اأولوية 

على  ي�سددوا  اأن  ين�سوا  ومل  الأدب��ي.  العمل  خلق 

بهم من مدر�سة فريبورغ 
ِّ
هذه الأطروحة التي تقر

فيه  يرون  كانوا  ما  وهذا   .
)32(

اجلدد ني 
ِّ
للكانطي

جتديدهم.

الفن  بني  العالقة  يعاجلون  ال�سكالنيون  وكان 

واحلياة على طريقتهم، باذلني ق�سارى جهدهم 

ور الواقع 
ِّ
ال للفنان الذي يح

َّ
للتاأكيد على دور فع

مع  تتعار�س  اأع��م��اًل  ويبدع   ، عنه   
ُ
ره

َ
��و

ُّ
وت�����س
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احلياة ول ت�سبهها.

وقد وجهوا لومهم اإىل الفن الكال�سيكي لأنه ، وفق 

ره ، اأو 
ّ
زعمهم، ل يزيد على اأن ين�سخ الواقع ويكر

يخلق �سبيهًا له . حقًا ، اإن الأدباء الرو�س يف القرن 

اأعمال الدميقراطيني  التا�سع ع�رص، ول �سيما بعد 

الثوريني ، �سددوا مرات كثرية على اأولوية احلياة 

على الفن، ولكن هذا ل يعني اأنهم كانوا يكتفون 

غوته  كتب   1793 ع��ام  فمنذ   . احل��ي��اة  بن�سخ 

مقالة بعنوان »عن احلقيقة و�سبه احلقيقة« يقول 

الطبيعة  وال�سدق يف  الفن  ال�سدق يف  »اإن  فيها: 

اأن  . وكان ي�سخر ممن يرى 
)33(

لي�سا �سيئًا واحداً«

الكرز  ات من 
َّ
ة يف تلك احلب

ِّ
الغلبة لل�سدق والفنِّي

اإليها ع�سافري  رائع يجتذب  املر�سومة على نحو 

الدوري، اأو يف تلك اجُلعالن التي بدت يف اللوحات 

ها.  القرد يحاول ع�سّ الإقناع جعل  قْدر من  على 

ولكنه   ، الطبيعة  "فوق  الفن  اأن  اإىل  غوته  واأ�سار 

اإن  قائاًل  ويتابع   . )�س681(  خارجها"  لي�س 

من يعرف الفن معرفة حقيقية: "ل يكتفي بروؤية 

ق النتقاء 
ّ
حقيقة ما ي�سوره ، بل يرى اأي�سًا تفو

، واأن  اأعاد توحيده  ، والقيمة الروحية ملا  الفني 

 . )�س632(   "
ٍّ
اأر�سي ف��وَق  �سغرياً  عاملًا  للفن 

م�ساف  اإىل  يرتقي  الّفن  يعرف  من  فاإن  وبذلك 

ويف  اً«. 
َّ
�سمو اأك��رث  وج��ود  »يف  ويدخل   ، الفنان 

واأقرباوؤه«  اللوحات  ب� »هاوي  اآخر مو�سوم  عمل 

مثاًل  غوته  يورد  نف�سها  ال�سنوات  تلك  يف  كتبه 

ْقِنعًا اآخر . فلنفرت�س، كما يقول ، اأن لدى الفنان 
ُ
م

�سوقًا عارمًا للمحاكاة ، ثم راأى كلبًا ا�سمه بيّللو 

النتيجة  ويف   " لوحة:  يف  كبرية  بدقة  ره 
َّ
و�سو

يكون كل ما نح�سل عليه كلبني با�سم بيللو بدًل 

من واحد" )�س697(. وعندئذ ل تربح احلياة ول 

يربح الفن . لقد كان اأبرز اأ�ساتذة الكلمة يف القرن 

التا�سع ع�رص ي�ساطرون غوته نظراته هذه . ونحن 

م�سطرون للتذكري بذلك نظراً لأن بع�س منّظري 

من  ما  اأنه  يثبتوا  اأن  حاولوا  املعا�رصين  الفن 

اأحد غري علماء القرن الع�رصين ، غري ال�سكالنيني، 

رف�س ت�سويغ ن�سخ الواقع يف الفن ن�سخًا ب�سيطًا.

اإىل العمل الفني بو�سفه واقعًا  اأن ننظر  ل يجوز 

الفنان  اأو  الأديب  الذي يبدعه  . فالواقع اجلمايل 

يف  الكبار  الفنانون  كان  واإذا   . افرتا�سي  �سيء 

القرن التا�سع ع�رص ي�سدِّدون على العالقة بني هذا 

، فيما ي�سدد  الواقع اجلمايل الفرتا�سي واحلياة 

املفهومني،  التطابق بني هذين  ون على 
ُّ
البتذالي

من  وكثريين  الفن،  ي 
َّ
منظر من  كثريين  ف��اإن 

ال�سكالنيني يف القرن الع�رصين، �سددوا على متزيق 

ماليفيت�س  اأكد  وهكذا  الديالكتيكية.  الوحدة  هذه 

اأن   ،  )suprematismالتفوقية( موؤ�س�س   ،

مهمة الفّنان ل تتمثل يف ت�سوير الواقع ت�سويراً 

الواقع  اأنواع جديدة من  ، واإمنا يف خلق  اإبداعيًا 

الرو�س  امل�ستقبليون  وك��ان  فيها.  احلياة  وب��ثِّ 

ما  يك�رص  اأن  الفنان  على  يجب  اأن��ه  يفرت�سون 

تخ�سع له الطبيعة من قيود ال�رصورة، واأن يلقي 

عن كاهله نري القوانني ، من اأجل اأن يخلق واقعًا 

جديداً حراًَ، اأي من اأجل اأن يجرتح معجزة يتفّتق 

عنها اخليال الإبداعي . لقد تابع امل�ستقبليون خط 

الأدب النحطاطي )ديكاِدْن�س( على طريقتهم ، من 

َلغوب، مثاًل، 
َ

حيث اجلوهر. وكانت احلياة بنظِر �س

»امراأة بدينة وقبيحة«. فافتتح روايته ال�سهرية " 

»اأتناول  الت�رصيح اجلمايل:  مفاتن جديدة" بهذا 

منها  اأ�سنع  ثم  وفقرية،  احلياة خ�سنة  من  قطعة 

خرافة حلوة، ذلك اأنني �ساعر«.

بطرق  غون 
ّ
ي�سو وامل�ستقبليون  َلغوب 

َ
�س وك��ان 

زُّون النتباه  اإرادة الفنانني الذاتية ويركِّ خمتلفة 

اجلمايل  الواقع  على  املطلق  �سفة  اإ�سفاء  على 

الذي ينتجون. اإذ كان ال�سكالنيون يرغبون يف اأن 

يروا اإىل جانب العامل الواقعي عاملًا اآخر منقطع 

به  تتحكم  ال��ذي  الواقعي  بالعامل  متامًا  ال�سلة 

قوانني اأخرى. فهم مل يقيموا بني هذين العاملني 

وفقًا  يعي�سوا،  اأن  وحاولوا  تعار�سًا،  بل  ترابطًا 

الأول  الوجود  يف  ل  بريديايف،  نيكولي  لتعبري 

اخلا�سع  الفيللوجي  الثاين  ال��وج��ود  يف  واإمن��ا 
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لقوانني اأخرى.

عابراً  مروراً  ال�سكالنيون   
ّ
ذلك مل مير على  وبناء 

مب�سكالت الفن، م�سكالت العالقة يف الفن ما بني 

وكانوا  الذاتية.  والعوامل  املو�سوعية  العوامل 

قبل  حالتني:  يف  والذات  املو�سوع  اإىل  ينظرون 

الن��دراج يف  وبعد   ، ن�سق جمايل  اندراجهما يف 

�سق . فقبل الندراج يف هذا الن�سق يخ�سع  هذا النَّ

 ، واأحداثه  الواقعي  العامل  اأ�سياء  اأي   ، املو�سوع 

وكذلك الذات، اأي الفنَّان، لقوانني احلياة العملية، 

طريق  عن  درا�ستهما  خالل  من  فهمهما  وميكن 

والفيللوجيا  كال�سو�سيولوجيا  العلوم  خمتلف 

وعلم الأخالق...اإلخ. وما ذلك يف نظر ال�سكالنيني 

اإل مادة للفن ل غري، وهم يتجاهلون هذه املادة 

عندما يحللون العمل الأدبي بو�سفها مقولة غري 

اأن العامل الأهم هو التقنية،  جمالية، مفرت�سني 

بنية  تكون  اأن  اإذ يجب  املادة.  تنظيم  اأي طريقة 

العمل الفني هي بالذات مو�سوع الدرا�سة عندهم 

، ولي�س ما يقع خارج هذه البنية اأو وراءها. وهنا 

اجلمالية  املقولت  جمال  يف  ال�سكالنيون  يدخل 

التي ت�سيطر فيها قوانني اأخرى.

فما هي تلك القوانني؟

لقد ظنَّ ال�سكالنيون اأن واحداً من اأهم قوانني الفن 

هو ما ي�سمى بقانون التغريب.

هذا  �ساحب  نف�سه  �سكلوف�سكي  فيكرَت  ��ّد 
َ
��ع

ُ
وي

»وتر  كتابه  �سدر   1970 عام  ففي   . امل�سطلح 

القو�س« الذي يقول فيه: »ظهرت نظرية التغريب 

طريقة  تعميم  اإىل  فيها  �سعيت  وقد   .1916 عام 

ف.  وي�سكو   .
)34(

الظواهر« وتبياِن  التلقي  لتجديد 

 ، امل�سطلح  لهذا  يوؤ�س�س  وهو   ، �سكلوف�سكي  ب. 

من اأن كلمة "التغريب" هذه تكتب على نحو غري 

�سحيح يجعلها غام�سة ، علمًا باأنها م�ستقة من 

.
)35(

كلمة »غريب«

يقول �سكلوف�سكي يف مكان اآخر من الكتاب نف�سه:

 1915 عام  يف  اأ�سميتها  التي  ال�سيغة  »هذه 

قلياًل  اإل  َتْل�ستوي  على  تنطبق  ل  »التغريب« 

جداً" )�س77(.

هذا  اإ�ساعة  اليوم  معا�رصونا  حتى  وي��ح��اول 

 اخلام�س من »املو�سوعة 
ُ
 اجلزء

ّ
امل�سطلح . اإذ ي�سم

كبرية  »التغريب«  عن  م��اّدة  املوجزة«  الأدبية 

ن�سبيًا ، ولكنها تعر�س نظرية التغريب دومنا اأي 

ي�سل  ذلك  وف�ساًل عن  بل  اجل��ّدي.  النقد  من  قدر 

املطلق  �سفة  ن�سِف  مل  »اإذا  القول:  اإىل  موؤلفها 

على مفهوم »التغريب« فاإنه )�ساأن مفهوم الآلية 

املرتبط به( واعد« )�س 489(.

فماذا ميثل هذا امل�سطلح »الواعد« يف الواقع؟

من الكتاب الثاين من " جمموعة مقالت يف  ت�سّ

 1917 عام  �سدر  الذي  ال�سعرية"  اللغة  نظرية 

الفن   " الربناجمية  �سكلوف�سكي  ب.  ف.  مقالة 

ف 
ّ
عر لكونه  ِتبنيا 

َ
ب فيها  ينتقد  التي  كتقنية" 

الفن باأنه تفكري بال�سور . ويوؤكد �سكلوف�سكي اأن 

ال�سورة ال�سعرية هي اإحدى اأدوات اللغة ال�سعرية 

ِتبنيا عتيقة 
َ
ب و  بيلين�سكي  اأطروحات  اأن  ويرى   ،

عّفى عليها الزمن . فما البديل الذي يقرتحه ، اإذاً ، 

عو�سًا عن هذه الأطروحات املرفو�سة ؟

يحاول �سكلوف�سكي اإثبات اأفكاره بالعتماد على 

ن.  واأ.   ، اأفيناريو�س  ور.  �سبن�رِص،  من  كل  اأعمال 

انطالقًا   ،)6 )�س-5  بيلي  اأ.  و   ، في�سيلوف�سكي 

الأ�سياء  ونتقبل  حولنا،  نراه  ما  ناألف  اأننا  من 

يقول ف. ب.  كما  " فالآلية، -   . اآليًا  والأح��داث 

�سكلوف�سكي، - تلتهم الأ�سياء ، والثياب، والأثاث، 

. غري اأن الفن موجود 
)36(

والزوجة ، ورعب احلرب«

املبا�رص،  لنا 
ّ
تقب جمال  اإىل  كله  ذلك  يعيد  لكي 

ليمنحنا الإح�سا�س بحجرية احلجر . اإن مهمة الفن 

الأ�سا�سية، وفقًا ل� �سكلوف�سكي ، تكمن يف تخلي�س 

الأ�سياء من اآلية التعرف عليها، يف منحنا �سعوراً 

من  بّد  ل  ذلك  ولبلوغ   . روؤي��ة  بو�سفه  بال�سيء 

اللجوء اإىل تقنية التغريب، تقنية تعقيد ال�سكل. اإذ 

خِرج 
ُ
ي اأن  �سكلوف�سكي،  ل�  الفن، وفقًا  ينبغي على 

املادة اأو احلدث من منظومة الت�سورات املاألوفة 

اأن  اأي  اآخر،  لي�سعها يف ن�سق منظومي واأ�سلوبي 
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يجعلهما غريبني ، وكاأننا نراهما اأول مرة . هذه 

عرب  اإثباتها  �سكلوف�سكي  يحاول  ال�ستنتاجات 

َتْل�ستوي  ليف  اأعمال  من  امل�ساهد  بع�س  حتليل 

"خول�ستومري"،  ق�سة  يف  �سريبوَخْف�سكوي  )دْفن 

وت�سوير املعارك يف " احلرب وال�سلم" ، واملدينة 

واملحكمة يف رواية " البعث" ، واحلياة الزوجية 

يف " �سوناتا كرويت�رص"( .

ف.  يخ�س  اكت�سافًا  التغريب  تقنية  كانت  فهل 

ي�سّكون يف  لقد كان معا�رصوه  �سكلوف�سكي؟  ب. 

ي�سف  الق�سية  هذه  درا�سته  معر�س  ففي  ذلك. 

قة، 
ِّ
ف. م. ِجرمون�سكي فكرة �سكلوف�سكي باأنها �سي

�سكلوف�سكي  قبل  اأن��ه  اأذهاننا  اإىل  يعيد  ولكنه 

كولريدج  الإنكليزي  الرومن�سي   
ّ

عرب طويل  بوقت 

)1834-1782( عن فكرة م�سابهة يف " ال�سرية 

الذاتية الأدبية" ، عندما قال يف معر�س حتليله 

رث اإن مهمة ال�سعر هي " بثُّ ِفتنة 
ُ
اإبداع ووردزو

ي�ساهي  �سعور  وخْلُق   ، الأ�سياء  يف  الن�سارة 

الروحي  انتباهنا  اإيقاظ  عرب  اخل��ارق  ال�سعور 

مباهج  �سوب  وتوجيهه   ، العتيادي  باته 
ُ

�س من 

العامل املحيط بنا واأعاجيبه ، اإذ اإن يف هذا العامل 

العادة  تاأثري  حتت  اأننا  غري   ، تن�سب  ل  كنوزاً 

والهتمامات العملية يكون لنا اإزاء تلقيها عيون 

ل تب�رص، واآذان ل ت�سمع ، وقلب ل يح�سن ال�سعور 

ال�سديدَة  هذه  كولريدج  قولة  اإن   .
)37(

الفهم« ول 

نظرية  من  تعبريها  وباأ�سكال  مب�سمونها  القرب 

مقالته  يف  ِجرمون�سكي  ا�ستعر�سها   ، التغريب 

ال�سعرية  اللغة  درا�سة  جماعة  "�سعرية"  "حول 
دواعي  ومن   .1919 عام  كتبها  التي  )اأبوياز(" 

الأ�سف اأن موؤلف مقالة "التغريب" يف "املو�سوعة 

1968 مل ياأخذ  الأدبية املوجزة" ال�سادرة عام 

قول كولريدج بعني العتبار.

 
ِّ

التي ُعرب الظاهرة  ر باأن  اأن نذكِّ ولعل من املفيد 

عنها يف العقد الأَّول من القرن الع�رصين مب�سطلح 

"التغريب"مل يغفلها النقد الرو�سي الكال�سيكي. اإذ، 
من  وكثري  بيلين�سكي  حتدث  املثال،  �سبيل  على 

ر 
ِّ
الكتاب الرو�س عن اأن العمل الفني يجب اأن ي�سو

ائه مناذج من "غرباء لي�سوا عليهم بغرباء".
ّ
لقر

غري اأن الق�سية، على ما يبدو، ل تكمن يف حتديد 

من كان اأول من اأ�سار اإىل هذه الظاهرة، بقْدر ما 

هي يف ما يقدمه م�سطلح "التغريب" لفهم جوهر 

الأدب.

�س.  ل.  امل��ع��روف  ال�سوفييتي  النف�س  ف��ع��امل 

الفن"  �سيكولوجيا   " كتابه  يف  اأوىل  فيغوت�سكي 

اهتمامًا كبرياً لتحليل النظرات اجلمالية. ومعلوم 

�سد  يكّل  ل  ���رصاع��ًا  خا�سوا  ال�سكالنيني  اأن 

�ساأن  م��راراً،  واأعلنوا  ال�سيكولوجية،  النظريات 

امل�ستقبليني، اأنهم ل يهتمون ب�سيكولوجيا الفنان 

اأورد فيغوت�سكي  . وقد  اأبطاله  ، ول ب�سيكولوجيا 

خمتلف  من  الدللة  البالغة  املقتّطفات  من  عدداً 

اأكرر  التغريب؟  فوا 
َّ
. فكيف عر ال�سكالنيني  اأعمال 

والأحداث  للمواد   
ٌ

تخلي�س اأنه  على  فوه 
ّ
عر اأنهم 

التلقي  اآلية  �سد  و���رصاٌع   ، املعتاد  و�سعها  من 

جتديد  التلقي  اآلية  مواجهة  يف  و�سعوا  فقد   .

اإن عملية   . الفن  اأن ذلك هو غاية  ، وراأوا  التلقي 

من  الفن  لإخ��راج  حماولة  "الآلية-التغريب" 
الظواهر  ميدان  اإىل  الجتماعية  العالقات  جمال 

"فوفقًا  فيغوت�سكي:  يقول   . ال�سيكوفيزيولوجية 

 
ٌ
لتعاليم ال�سكالنيني ن�سل اإىل اأن تلّقي ال�سيء اأمر

ب بحّد ذاته" . وهذا يعني اأن ال�سكالنيني عادوا 
ّ
طي

الفن  فغاية   . يحتقرونها  التي  ال�سيكولوجيا  اإىل 

هي الفرح لتجديد الإح�سا�س . وي�سري فيغوت�سكي 

هذه   ، الب�سيطة   )hedonism  ( ة   اللَّذَّ »هذه  اأن:  اإىل 

من  بعيد  زم��ن  منذ  مهجور  هو  ما  اإىل  ال��ع��ودة 

 حول ما مينحنا اإياه تاأمُل الأ�سياء اجلميلة 
َ
تعاليم

من متعة و�رصور، هي ما يكاد يكون اأ�سعف نقطة 

 .
)38(

يف نظرية ال�سكالنيني ال�سيكولوجية«

ون 
ُّ
ومن بني قوانني الفن الداخلية اأَوىل ال�سكالني

اإىل  فيها  راأوا  التي  التقنية  لفهم  مميزة  اأهمية 

الأركان   
ّ
اأهم من  واحداً   ، التغريب  نظرية  جانب 

الأ�سا�سية خللق واقع جمايل.
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مهنة الفنان 

ل تتمثل 

بت�ضوير 

الواقع واإمنا 

خلق اأنواع 

جديدة

منه



اأي�سًا  الرمزية  ي 
ّ
منظر نقا�ساُت  قليلة  تكن  ومل 

ب�سدد دور التقنية ال�سعرية . فما هي التقنية ؟ لقد 

اأعطى اأندريه بيلي، مثاًل، اإجابات متناق�سة على 

" م�سكالت  ال�سوؤال )انظر ما جاء يف مقالته  هذا 

الثقافة" التي كتبها يف عام 1909 مفتتحًا بها 

كتابه " الرمزية"، ويف اأعماله الأخرى( .

الرتدد  ال�سعرية"  اللغة  "جماعة درا�سة  مل تعرف 

ف التقنية . اإذ يفتتح فيكرَت �سكلوف�سكي 
ِّ
وهي تعر

الإ�سدار الثاين من " جمموعة مقالت يف نظرية 

اللغة ال�سعرية" مبقالة برناجمية ل يدع عنواُنها 

بها  اجلماعة  تعالج  التي  بالكيفية  لل�سك  جماًل 

هذه الق�سية . فعنوانها هو " الفن كتقنية". ويف 

بو�سفه   ، للفن  ِتبنيا 
َ
ب ت�سور  مع  �سجاله  �سياق 

ا�ستنتاج  اإىل  �سكلوف�سكي  ، ي�سل  بال�سور  تفكرياً 

يزعم فيه اأن ال�سورة بحّد ذاتها لي�ست اإل واحدة 

�سكلوف�سكي  ويدفع   . ال�سعرية  اللغة  اأدوات  من 

اأن  يرى  فهو   . الأول  املقام  اإىل  التغريب  بتقنية 

جممل عمل املدار�س ال�سعرية ينح�رص يف ا�ستنباط 

الكالمية و�سقلها.  تقنيات جديدة لتوزيع املواد 

يناق�سون  ال�سكالنيون  ك��ان  ذل��ك  �سوء  وعلى 

يعترب  ال��ذي   fable احلكائي  امل��ن  خ�سو�سيات 

املادة  فما   .  sujet احلكائي  املبنى  لت�سكيل  مادة 

ويتحدث   . البناءة  للتقنية  حتفيز  اإل  نظرهم  يف 

�سكلوف�سكي قائاًل اإن ن�سج املبنى احلكائي تتحكم 

والتاأطري  والتوازي  التدريجي  البناء  تقنيات  به 

ن�سج  ف��اإن   ، �سكلوف�سكي  اأك��د  وكما   . والتداخل 

املبنى احلكائي ل يحتاج اإىل امل�سمون ، ما دام 

امل�سمون لي�س اإل جملة من التقنيات الأ�سلوبية. 

على اأنه ميكن للعمل ال�سعري اأن يتطور بو�سيلتني: 

عن طريق املن احلكائي ، اأو عن طريق احلكاية .

وقد رّدد ر. ياُكب�سون وراء �سكلوف�سكي قائاًل بعد 

اأن ي�سبح  "اإذا كان علم الأدب يريد  مدة وجيزة: 

علمًا فاإنه مرغم على العرتاف باأن "التقنية" هي 

.
بطله الوحيد")39(

طرف  م��ن  ان��ت��ق��اداً  ال�سكالين  الفهم  ه��ذا  لق��ى 

كتبها  م��ق��ال��ة  ف��ف��ي   . ي��وم��ه��ا  امل��ع��ا���رصي��ن 

عنوان  حتت  الع�رصينيات  مطلع  يف  ِجرمون�سكي 

الالذع: "اإن التقنية  قوله  ال�سعرية" نقراأ  " مهام 
 ، التقنية  اأج��ل  من  التقنية  اأي   ، كذلك  بو�سفها 

. ويف عمل 
لي�ست تقنية فنية ، بل هي �سعوذة")40(

" ب�سدد ق�سية املنهج ال�سكالين"  اآخر له عنوانه 

)عنوان  اأو. فالت�سيل  ن�رصه مقدمًة لرتجمة كتاب 

ال�سعر"( يف  ال�سكل  م�سكلة   " الرو�سية  الرتجمة 

الداخلي  التهافت  عن  ِجرمون�سكي  يك�سف   ،
)41(

ملعادلة �سكلوف�سكي هذه . يقول ِجرمون�سكي اإنه 

 يف املبنى احلكائي لي�س جانبه 
ُّ

اإذا كان اجلوهري

املبنى  تقنيات  فقط  واإمنا   ، باملو�سوع  املتعلق 

احلكائي ، يكون مبقدورنا ، وفقًا لهذه املبادئ ، 

اأن جنمع ما بني املبنى احلكائي للكركي ومالك 

اأنيِغن".  "يفغيني  ل�  احلكائي  واملبنى  احلزين 

اخُلطاطة  اإن  �ساخراً  يقول  ِجرمون�سكي  ومي�سي 

 عنها 
ِّ

عرب
ُ
العارية لهذا املبنى احلكائي ميكن اأن ي

ولكن   ،A حتب  ل   B ، B هذا ال�سكل: »A يحب 

. هذه 
)B«

)42
A، مل يعد A يحب  اأحبت   B عندما 

بنا  يف�سي  اأن  ميكن  عبث  اأي  اإىل  تبنيِّ  الطريقة 

فيّغوت�سكي  �س.  ل.  وافق  وقد  ال�سكالين.  التحليل 

اأن  انطالقًا من  اأفكار ِجرمون�سكي  على كثري من 

ال�سكالنيني اإذا ما كانوا ميالني اإىل معاجلة العمل 

الأدبي بو�سفه منظومة، ولتكن منظومة تقنيات 

بحد  هدفًا  التقنية  اعتبار  ي�ستطيعون  ل  فاإنهم   ،

من  ت�سقط  اأن  يجب  التقنية  هذه  اأن  ذلك   ، ذاتها 

.
)43(

املنظومة
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* ناقد وروائي من تونس 

هل ميكننا اأن نت�سور ف�ساء دون مادة واأن نن�سب 

ذلك  »نيوتن«   
ّ
اأق��ر لقد  مو�سوعيا؟   وج��ودا  اإليه 

مميزا بني ف�ساء مطلق وف�ساء ن�سبي يرتبط بهذا 

 ،Référentiel كاإحداثية   اإليه  منظورا  ذلك  اأو  اجل�سم 

ولقد  التمييز.  هذا  لإ�سناد  فيزيائيا  دليال  ومقّدما 

واجهت فكرة الف�ساء املطلق النيوتنية يف البداية 

Berke�  »و»باركالي Leibniz  اعرتا�سات »ليبتنز« 

الإطالقية  النزعة  تتناق�س  ليبتنز،  فح�سب   .ley

 Principe de la raison suffisante مع مبداأ العلة الكافية

ومن ثمة فاإنها تتناق�س مع املقت�سيات اخلا�سة 

على  يرف�سها  فاإنه  »ب��ارك��الي«  اأم��ا  للعقالنية. 

Nom� .واإ�سمية  Empirique ةاأ�سا�س مفرت�سات جتريبي

inaliste فعبارة »الف�ساء املطلق« هي عبارة جوفاء 

على  �سيء  اإىل  حتيل  ل  اأنها  طاملا  معنى  ودون 

من  ُكّل  يكون  ة 
ّ
ثم ومن  الواقعية.  التجربة  �سعيد 

تبدو  �سبل  ال عرب 
ّ

تو�س قد  و»باركالي«  »ليبتنز« 

متناق�سة ظاهريا اإىل نف�س النتائج، األ وهي اأنه ل 

وجود لف�ساء  خارج العالقات بني الأ�سياء. فمثل 

هذا الف�ساء لي�س له �سوى وجود مثايل.

ومتتحن هذه الدرا�سة بالتتايل املذهب النيوتني 

هت اإليه بالنطالق من 
ّ

ج
ُ
ثم عمليات النقد التي و

زاوية نظر عالئقية Relationniste، حيث يهدف هذا 

المتحان اإىل بيان مدى م�رصوعية ذلك النقد يف 

اإطار الروؤية »الكال�سيكية«.

النزعة الإطالقية النيوتنية :  

تت�سمن  الطبيعة  ب��اأن  مقتنعا  نيوتن  كان  لقد 

نظاما ما1: فهو ل يرى يف قوانني الفيزياء جمرد 

اأدوات للتوقع واملراقبة، بل يرى فيها ما �سي�سميه 

ب�«العالقات  بعد  فيما    Montesquieu »منت�سكيو« 

. فالعامل  
)2(

ال�رصورية النابعة من طبيعة الأ�سياء«

هي  وثابتة:  مو�سوعية  ببنية  يتمتع  نظره  يف 

نظام  من  تتاأتى  ل  اأنها  حيث  من  مو�سوعية، 

فكرنا ول من زوايا النظر التي ميكن ملالحظ ما 

اإنها  ثم  بالنطالق من موقع حمدد.  يتخذها  اأن 

ال�رصط  ت�سّكل  مادامت  لأنها  للتغري،  قابلة  غري 

غيابه  يف  جمال  ل  الذي  الظواهر  لكل  ال�سوري 

هي  تكون  فاإنها  حم��ّددة،  قوانني  توجهه  لتغري 

على  ف 
ّ
نتعر ولكي   .

ّ
تغري كل  من  حّل  يف  نف�سها 

متييزها  من  بد  ل   ،Immuable الثابتة  البنية  هذه 

اخلا�سة  بال�رصوط  مت�سال  يكون  ا يف متّثلنا 
ّ
عم

لتجاربنا املحّلية Locale  . اإذ تظل هذه التجارب 

لأنه  ك، 
ّ
متحر بف�ساء  مرتبط  مالحظ  جت��ارب 

ة بدوران الأر�س 
ّ
ف�ساء مرتبط بالأر�س ومن ثم

حول حمورها وحول ال�سم�س. ولهذا ال�سبب بالذات 

 ،  Espace relatifن�سبي ف�ساء  بني  التمييز  يتوجب 

Mouve� ن�سبية  وحركة   ،  Temps relatif ن�سب ىزمان 

Espace absolu  من جهة، وف�ساء مطلق  ment relatif

دانيال لوييه   

ترجمة: حمّمد عادل مطيمط *

نقد »اليبتنز« و»باركالي«

ملفهوم  الف�ضاء املطلق النيوتني



Mouve� وحركة مطلقة  Temps absolu  وزمان مطلق

ment absolu  من جهة اأخرى.علما باأن هذه احلدود 

الثانية هي وحدها التي ت�سكل بنية العامل.

ولكن باأي معنى ميكننا احلديث عن زمان مطلق؟ 

ان ما يعنيه نيوتن بذلك هو الزمان الذي يفرت�س 

يف قي�سه اأن يكون م�ستقال عن الإحداثية التي تتم 

اإحداثيتني  مثال  فلنفرت�س  العملية:   هذه  فيها 

قد   ’Oو  Oم�سدريهما واأن   ،  ’Rو  R اثنتني هما 

تزامنا عند التوقيتto=O ، فانه اإذا لوحظ حدث ما 

يف R عند  التوقيت t ، �سيالحظ احلدث نف�سه يف 

فرت�س يف الزمان املطلق 
ُ
t’=t.  ي التوقيت  يف   ’R

من جهة اأخرى اأن يكون منتظما Uniforme، اأي اأن 

ين�ساب با�ستمرار على نف�س الوترية، وذلك خالفا 

Vécu. وبهذا الوجه، فاإنه بالرغم  للزمان املعي�س 

من اأّن »نيوتن« ي�سميه دميومة Durée ويجعل منه  

�سيال متوا�سال Flux continuel، فاإن ما يعنيه بذلك 

فيما   Bergson »برغ�سون«  �سيعنيه  ما  نقي�س  هو 

بعد بنف�س الت�سمية. 

ولكن ملاذا زمان منتظم؟  هذه اخلا�سية هي يف 

 Principe d’inertie العطالة  مبداأ  عن  لزمة  احلقيقة 

مع  يتفاعل  ل  الذي  اجل�سم  مبوجبه  يكون  الذي 

يكون  اأنه  اأي  الت�سارع،  عدمي  ج�سما  الكون  بقية 

Mou� منتظم حركة  وفق  متنقال  واإما  �ساكنا  ةاإما 

هي �رصعة هذا   ⃗ Vاأن . ولنفرت�س   vement uniforme

مبداأ  منعدمة(،فان  تكون  ان  ميكن  )التي  اجل�سم 

العطالة يعني اأن: 

 ⃗VT,(dv) ⃗/dt=0 

جهة  من   Constante ثابتة  املتحرك  �رصعة  تكون 

املقدار Grandeur ومن جهة الجتاه Direction بوجه 

التي  النقاط  مع  مت�ساوية  اأزم��ن��ة  فيه  تتالءم 

امل�سافة  s هي  فاذا كانت  بالتايل.  يقع عبورها 

املقطوعة، فاإنه ميكننا اأن نكتب ب�سفة اعتباطية  

هذا  على  هنا  نقف  نحن   .ds/dt=cte اأو   dt/ds=cte

الذي    Spatialisation du temps بالزمان  المتداد 

مبوجبه  قادر  اأنه  بعد  فيما  »برغ�سون«  �سيعتقد 

غريبتني  حقيقتني  ب��ني  ال��ت��داخ��ل  اإزاح���ة  على 

الواحدة عن الأخرى. وبالتايل فاإّن انتظام الزمان 

دائما  من�سابا  التي جتعله   اخلا�سية  تلك  اأي   –
علي نف�س الوترية -  ي�سّكل ال�رصط الذي لن يكون 

ملبداأ العطالة اأية قيمة مو�سوعية يف غيابه )علي 

وفيما  الكال�سكية(.  امليكانيكا  حدود  يف  الأق��ل 

الذي  املنتظم  الزمان  هذا  يكون  املفارقة،  ي�سبه 

ا طاملا 
ّ
اأزلي للتغري، زمانا  ال�سوري  ال�رصط  ميثل 

اأن اإيقاعه لي�س عر�سة لأي حتوير. وهو ما يعني 

يجب  ممكنا  الزمان  هذا  يجعله  الذي   
ّ

التغري اأن 

دون  ا 
ّ

»تغري يكون  لأن  نف�سه  هو  قابال  يكون  اأن 

اأي   ،  »Changement sans changement  «  .
)3(

»
ّ

تغري

Un mouve�  حركة لي�ست يف حقيقة الأمر باحلركة

ment qui n’en est pas un ، مبعنى حالة état – اأي تلك 

الو�سعية التي ي�ستقر عليها اجل�سم الذي يكون يف 

حّل من تاأثري القوى اخلارحية عليه.

اأكرث  الأوىل  للوهلة  املطلق  الف�ساء  مفهوم  يبدو 

 ن�سبيا 
َ
ي

ّ
قابلية للفهم: فطاملا اأننا ن�ستطيع اأن ن�سم

ذلك الف�ساء الذي تظّل  نقاطه ثابتة بالنظر اإىل 

كة، فان الف�ساء 
ّ
اإحداثية ما تكون هي نف�سها  متحر

املطلق هو خالفا لذلك جمموع النقاط التي تظّل 

 Lieux « »مطلقة »موا�سع  مبعنى  باإطالق،  ثابتة 

مماهية  تكون  فارغة  اأمكنة  قل  اأو   
)absolus « 

)4

هو   :
)5(

با�ستمرار« وَثابًت   
َ
ُهو  

َ
»فُهو دائما.  لذاتها 

ثابت لأنه ل وجود ل�سيء اآخر)حيث وقع ا�ستعباد 

 
َ
الأج�سام( ميكنه اأن يتحرك بالنظر اإليه. وهو »ُهو

«، Similaire لأن العالقات املوجودة بني النقاط 
َ
ُهو

التي ت�سكله هي عالقات ل تتغري. وبالفعل فاإننا 

ل نرى كيف ميكن للم�سافة الفا�سلة بني نقطتني 

معينتني A وB اأن تطول  اأو تق�رص دون اأن تكون 

هاتان النقطتان منتميتان اإيل ف�سائني ن�سبيني 

متمايزين بدل من انتمائهما اإىل ذات الف�ساء.

املطلقة هي  الروؤية، تكون احلركة  اإطار هذه  يف 

ك ما من مو�سع ما مطلق اإىل مو�سع 
ّ
مرور متحر

تتحدد  التي  الن�سبية  للحركة  خالفا  مطلق،  اآخر 
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اأن  ميكنها  والتي  معينة،  مرجعية  اإىل  بالنظر 

 .  Mouvement apparent تكون جمرد حركة ظاهرية 

قد يبدو من الغريب هنا ان ن�سع احلركة املطلقة  

�سمن ال�رصوط ال�سورية التي حتدد البنية الأزلية 

اإما  هي  املطلقة  احلركة  اأن  اإل  للعامل.   Immuable

حالة،  مبعنى   ،Mouvement inertiel  عطالية حركة 

وفى   ،Mouvement accéléré  مت�سارعة حركة  واإما 

ف 
ّ
هذه احلالة يجب اأن ت�سّكل ظاهرة ميكن التعر

قوانينها  تكون  واأن  الإحداثيات  كّل  يف  عليها 

يتمّتع مبلكة  قبل كل مالحظ  للتحديد من  قابلة 

العقل. )�سنعود  اىل هذه النقطة باأكرث دقة لحقا 

عند ا�ستعرا�س و�رصح جتربة ال�سطل(. 

ومقارنة بالزمان املطلق واحلركة املطلقة، ي�سغل 

مفهوم الف�ساء املطلق مكانة متميزة. اإنه احلامل 

الثابت Substrat permanent  لكّل الظواهر الفيزيائية 

متاما.  ومعقول  وكونيا  ثابتا  و�سطا  باعتباره 

ميّثل  لن  ف��اإّن��ه   ،
ّ
هند�سي ف�ساء  هو  حيث  فمن 

والثابتة،  الفارغة  املوا�سع  من  جمموعة  �سوى 

الأج�سام املرتابطة وفق  ولن يكون جمموعا من 

هنا  التنقل  عن  يتوقف  ول  اعتباطية  عالقات 

وهناك دون وجهة حمددة. فو�سفه باأنه مطلق هو 

Sup�  اإذن اإثبات لعدم قابليته للتغري مبا هو حامل

التغري اخلا�سع لقوانني.   ولذلك 
ّ

port فارغ للتغري

لوجوده  مبعنى  لواقعيته،  اإثبات  اأي�سا  ولكنه 

.Existence extra�mentale خارج الفكر

ولكن هذا املفهوم الذي يبدو للوهلة الأوىل الأكرث 

الوقت  ]للعلم[ يف  للفهم والأكرث �رصورة  قابلية 

نف�سه، هو رغم ذلك الأكرث غمو�سا واإ�سكال. فكل 

مبعنى  للمالحظة  قابل  ف�ساء  هو  ن�سبي  ف�ساء 

اإيل  ما، لأنه مرتبط مبوا�سيع فيزيائية م�سدودة 

خالفا  فهو  املطلق  الف�ساء  اأم��ا  نقاطه.  بع�س 

لذلك ف�ساء ل تت�سنى مالحظته اطالقا. وهو من 

متميزا  باعتباره   Immatériel ماّدي  ل  اأخرى  جهة 

Tran� متعاليا  يكون  اأن  دون  لكن  الأج�سام،   عن 

scendant . انه يتميز بالو�سع الغريب لكائن لي�س 

باملو�سوع  كذلك  هو  ول  الفيزيائي  باملو�سوع 

امليتافيزيقي، رغم كونه ميثل �رصطا لكل حقيقة 

  Non�être ل-وج���ود  ان��ه  ع��ام:  ب�سكل  فيزيائية 

تقريبا، اأو قل هو �سبح Fantôme ، ولكن ل �سيء يف 

غيابه يكون قابال للمالحظة.

 غري اأننا بتاأملنا لهذا الأمر عن قرب �سندرك انه ل 

حاجة لهذا املفهوم اطالقا بالن�سبة اإيل املكانيكا 

Em�  
)6(

التجريب التحديد  كان  فاإن  يالكال�سيكية. 

pirique ملوقع �سيء ما حتديدا ن�سبيا دائما ولي�س 

مطلقا، فال حاجة اأبدا يف املقابل اإىل معرفة موقع 

�سيء ما يف الف�ساء املطلق للقيام بو�سف حالة 

فيزيائية معينة اأو تف�سريها تف�سريا ميكانيكيا. 

فاإنه   R .B .Agel7 اأجن��ل«  ب.  ل«ر.  ملثال  ووفقا    

او  النوم  غرفة  يف  ال�سطرجن  رقعة  كانت  �سواء 

يف  قاعة اجللو�س، فاإن احلقيقة تبقى دائما هي 

هجوم امللكة ال�سوداء على امللك الأبي�س. اأي اأنه 

يت�سّنى و�سف تقّلبات اللعبة ومراحلها با�ستخدام 

نف�س العبارات والحالت �سواء جرت املقابلة يف 

فانه  وبالتايل  باري�س.  يف  اأو  روما  يف  اأو  لندن 

ة املوقع عائقا اأمام املعرفة 
ّ
بعيدا اأن تكون ن�سبي

اأمرا ميكن  املقابل  ت�سّكل يف  فاإنها  املو�سوعية، 

ا�ستثماره من اجل بلوغ هذه املو�سوعية نف�سها، 

وذلك عرب �سياغة قوانني الطبيعة يف لغة ل تعري 

الهتمام مل�ساألة حتديد مواقع الج�سام.

يف  تظل  املطلق  الف�ساء  واقعية  اأن  ذلك  يعني   

حاجة اىل الإثبات. وطاملا اأن قوانني امليكانيكا 

مع  الوقت  نف�س  يف  للتالوؤم  قابلة  الكال�سيكية 

النظر  وجهة  ومع  النيوطنية  الإطالقية  النزعة 

داخل  يتال�سى  الف�ساء  ب��اأن   
ّ
تقر التي  املقابلة 

الأج�سام، فاإن هذا الثبات يّت�سل  العالقات بني 

هو  مما  اأكرث  الفل�سفي  بالتاأمل  الأمر  حقيقة  يف 

عن  ف�سال  ولكن  ذاتها.  حد  يف  بالفيزياء  يتعّلق 

ى اآنذاك 
َّ
اأّن فيزياء القرن ال�سابع ع�رص كانت ُت�سم

فرت�س 
ُ
فل�سفة طيبعية Philosophie naturelle، فاإنه ي

وجهة  له  تبدو  كانت  »نيوتن«  نظر  وجهة  اأن 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

49

العامل فـي 

نظر نيوتن 

يتمتع ببنية 

مو�سوعية 

وثابتة



ا�سخ 
ّ
الر الإق��رار  مع  تن�سجم  التي  الوحيدة  النظر 

من  يكن  ومهما  لقوانني.  تخ�سع  الطبيعية  باأن 

بوا�سطته  »نيوتن«  الذي حاول  الدليل  ٌفاإن  الأمر 

دليل  هو  املطلق  الف�ساء  مو�سوعية  يثبت  اأن 

فيزيائي.

خالل  من  والزمان  الف�ساء  من  كّل  لنا  يتجلى 

الت�سليم  يكون  �سوف  لذلك  احل��رك��ة.  مالحظة 

على  دليال  ذاته  حّد  يف  املطلق  الف�ساء  بحقيقة 

ن��وع��ان:  واحل��رك��ات  املطلقة.  احل��رك��ة  ب��داه��ة 

وحركات   Mouvements inertiels عطالية  حركات 

اأن  ميكن  ولكن   .Mouvements accèlèrés مت�سارعة 

اىل  نة 
ّ
معي احداثية  يف  عطالية  حركة  كل  ن��رّد 

حقيقة  يف  لي�ست  حركة  هي  اإذ  �سكون،  حالة 

املت�سارعة  للحركة  ميكن  ل  ولكن  حركة.  الأمر 

احداثية  يف   - �سكون  مبثابة  بدورها  تتجلى  اأن 

هذا  جتلى  اإذا  اإّل   - مت�سارعة  نف�سها  هي  تكون 

الت�سارع الثانى بوجه ما. فعند ت�سارع اأو فرملة 

حافلة تنقل الركاب مثال، يفقد الرّكاب الواقفون 

احل�سور  يبدو،  فيما  يوؤّكد،  ما  وهو  توازنهم...، 

 Locale واملحّلي    Présence momentanée  
ّ
احليني

مقاومة  اأي ح�سور   ،  Force d’inertie العطالة  لقوة 

 يف حال état �سكونه اأو حركته. 
ّ

يف اجل�سم للتغري

ة فاإن املو�سع الذي يجب ان نبحث فيه 
ّ
ومن ثم

امتحان  هو  املطلقة  احلركات  وج��ود  حجة  عن 

احلركة املت�سارعة.

 يف 
ّ

ان ت�سارع احلركة Mouvement  هو مقدار التغري

�رصعتها Vitesse  واجتاهها Direction . وبهذا الوجه 

مثال  هو  املت�سارعة  للحركة  متثيل  اأف�سل  فان 

ما،  حيث يحدث  ٍر 
َ
��و

ْ
حِم Rotation  حول  ال��دوران 

 يف اجتاه ال�رصعة.
ّ
 م�ستمر

ٌ
تغري

دوران  بني  نتميز  ان  لنا  يت�سني  كيف  ولكن   

Rotation rela� ودوران ن�سبيRotation absolue  مطلق 

يكون  احداثية  ن�سق  اىل  بالنظر  فقط  يتحدد    tif

التمييز هو ما يقّدمه  اإن هذا  هو نف�سه متحركا؟ 

»نيوتن« من خالل عر�سه الدقيق لتجربة ال�سطل:

 »اإذا حركتنا على الدائرة �سطال م�سدودا اإىل حبل 

غري  التوائه  فرط  من  احلبل  هذا  ي�سبح  اأن  اإىل 

اأي بعد  قابل لالنثناء، واإذا ما و�سعنا بعد ذلك، 

 
ً
تركهما يتخذان حالة ال�سكون، يف هذا ال�سطل ماء

فاإن  اللتواء،  من  التخّل�س  حرية  للحبل  وتركنا 

ال�سطل �سيكت�سب بف�سل ذلك حركة �ستدوم طويال. 

الذي  املاء  �سطح  �سيبقى  بداية هذه احلركة  ويف 

ا متاما مثلما كان قبل تخل�س 
ً
َتِوي

ْ
�س

ُ
يف ال�سطل م

مرور  ومع  بعد،  فيما  ولكن  اللتواء.  من  احلبل 

يوجد  الذي  املاء  اإىل  ف�سيئا  �سيئا  ال�سطل  حركة 

فيه، فاإن هذا املاء �سياأخذ يف الدوران والرتفاع 

را 
ّ
مقع �سي�سبح  حيث  ال�سطل  اأط��راف  اجت��اه  فى 

Concave مثلما كنت قد اأثبت ذلك. وبزيادة حركته 

ترتفع اأطرافه اأكرث فاأكرث اإىل غاية اكتمال دوراته 

ال�سطل  ِري فيها 
ْ
ج

ُ
ي التي  اأزمنة م�ساوية لتلك  يف 

�سكون  يف  عندئذ  امل��اء  �سيكون  كاملًة.  دورًة 

نحو  املاء  اجتاه   يدّل  ال�سطل.  اىل  بالنظر  ن�سبي 

اأطراف ال�سطل على اجلهد الذي يقوم به من اأجل 

البتعاد عن مركز حركته. وميكننا بالنطالق من 

الدائرية  احلركة  نقي�س  واأن  نعرف  اأن  اجلهد  هذا 

تتناق�س  والتي  امل��اء  لهذا  واملطلقة  احلقيقية 

عندما  البداية،  ففي  الن�سبية.  حركته  مع  متاما 

كانت احلركة الن�سبية للماء يف ال�سطل هي الأكرب، 

عن  لالبتعاد  جهد  اأي  فيه  احلركة  هذه  ُت��رِثْ  مل 

حمور حركته، حيث اأّن املاء مل يرتفع نحو اأطراف 

ال�سطل بل ظل م�ستويا. وهو ما يعني اأنه مل تكن 

ا عندما 
ّ
له بعُد حركة دائرية حقيقية ومطلقة. اأم

ارتفاعه نحو  ْت حركة املاء فيما بعد، فاإن 
َ

َنُق�س

من  به  قام  الذى  اجلهد  على  يدل  ال�سطل  اأطراف 

اجلهد  هذا  يدّل  حركته.  حمور  عن  البتعاد  اأجل 

حركته  تزايد  على  با�ستمرار  يتزايد  كان  ال��ذي 

احلركة  هذه  كانت  واأخ��ريا،  احلقيقية.  الدائرية 

الدائرية احلقيقية هي احلركة الأكرب عندما �سار 

اأن  اأي  اإىل ال�سطل.  املاء يف �سكون ن�سبي بالنظر 

اجلهد الذي كان املاء يقوم به من اأجل البتعاد 
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البتة من نقلته  عن حمور حركته مل يكن متاأتيا 

Translation  بجوار الج�سام املحيطة به، وهو ما 

ان  ميكن  ل  احلقيقية  الدائرية  احلركة  اأّن  يثبت 

.
)8(

تتحدد بف�سل مثل هذه التنّقالت«

اأي معنى ميكننا حمله على هذا الدليل؟ فاحلركة 

اأث��ر   
ّ

اأي تنتج  ل  ال�سطل  داخ��ل  للماء  الن�سبية 

للماء  الن�سبي  ال�سكون  اأن  حني  يف  ديناميكي، 

يتجّلى بف�سل اأثر ديناميكي يربز اأكرث فاأكرث بقدر 

هو  الأث��ر  هذا  جالء.  اأكرث  ال�سكون  هذا  يكون  ما 

ارتفاع املاء على مدى التجويف الداخلى لل�سطل. 

الدليل  هذا  وقيمة  معنى  على  نقف  اأن  اأردنا  اإذا 

املعادلة  نتذكر  اأن  علينا  يجب  النيوتني، 

 La relation fondamentale de للديناميكا  الأ�سا�سية 

َة على اأنها حا�سل 
ّ
ُف القو

ّ
ر

َ
la dynamique والتي ُتع

ناأخذ  واأن  الت�سارع،  يف    Masse الكتلة  ���رصب  

الت�سارع  هذا  يتخذه  الذي  ال�سكل  العتبار  بعني 

–عامة  ب�سفة  )اأو  الدائرية  احلركة  حالة  يف 

احلركة املنحنية Mouvement curviligne ( التي مُتّثُل 

ّثُل احلركُة  احلركُة الدائريُة حالًة جزئيًة منها ومُتَ

تنق�سم  احلركة  فهذه  الأق�سى(.  حدَّها  امل�ستقيمُة 

 Composante ا 
ّ
ي

ّ
مَتا�س مرّكبا  ى 

ّ
�سم

ُ
ي مرّكب  اإىل 

مل�سار   
ّ

ا�س
َ
امُلم اخلط  على  يقع  لأنه   tangentielle

 Composante normale دعي عاديا
ُ
امُلتحرك، و اآخر ي

ي 
ّ
التما�س املركب  اإىل  بالنظر  عموديا  يكون  لأّنه 

هذين   من  ولكلٍّ  امل�سار.  جتويف  نحو  تجها 
ُ
وم

هو  فالت�سارع  حمّددة.  فيزيائية  دللة  امُلرّكبني 

 Taux de changementال�رصعة 
ّ

بوجه عام مقدار تغري

 Dérivée de la vitesse عة
ّ

  ، de vitesseانه م�ستقة ال�رص

ي مع 
ّ
بالنظر اإىل الزمن:  يتنا�سب الت�سارع التما�س

 يف مقدار ال�رصعة، يف حني يتنا�سب الت�سارع 
ّ

تغري

العادي مع تغري يف اجتاه ال�رصعة. مما يعني اأن 

Uniforme�  احلركة امل�ستقيمة ذات الت�سارع املنتظم

الت�سارع  فيها  يكون  التي  تلك  هي   ment accéléré

ي ثابتة Constante موجبة متاما، وهي تلك 
ّ
التما�س

التي يكون فيها الت�سارع العادي منعدما: وعلى 

النقي�س من ذلك فان حركة الدوران املنتظم هي 

منعدما  التما�سي  الت�سارع  فيها  يكون  التى  تلك 

Accélération nulle  والت�سارع العادي الثابت قائما 

 .)Accélération non nulle(

ال�سكون  يكون  نيوتن  التي و�سفها  التجربة  ويف 

Force cen�  الن�سبي للماء م�سحوبا بربوز قوة نابذة

ال�سطح  للماء على مدى  ارتفاع  trifuge يف �سورة 

على  النابذة  ة 
ّ
القو هذه   

ُ َّ
وُتَف�رص لل�سطل.  الداخلي 

 Force املركز  نحو  جاذبة  قوة  �سد  فعل  رد  اأنها 

يدور  الذي  املثايل  املحور  يف  تتمركز   centripète

املركز  نحو  جاذبة  قوة  قلنا  واإذا  ال�سطل.  حوله 

وبالتايل  املركز،  نحو  ت�سارعا  يعني  ذلك  فان 

ت�سارعا عاديا يف هذه احلالة. 

ولكن ملاذا يرى نيوتن يف هذا الت�سارع ت�سارعا 

الت�سارع  ه��ذا  بيان  لأن  ن�سبيا؟  ولي�س  مطلقا 

تدر�س  التي  الحداثية  اإىل  يحتاج  ل  بو�سوح  

فيها هذه الظاهرة. فهذا الت�سارع  باٍد للعيان يف 

احداثية الأر�س التي يدور املاء بالن�سبة اإليها يف 

 فيه 
ّ
نف�س الوقت الذي يدور فيه ال�سطل بوجه يتم

ولنفرت�س  باطراد.  الن�سبية  �رصعته  اجتاه  تغيري 

من  بالنطالق  ُتفح�س  احل��رك��ة  ه��ذه  اأن  الآن 

 molécule هباءات  باإحدى  مت�سلة  دائرٍة  احداثيٍة 

نظر  وجهة  من  ُتفح�س  اأنها  لنفرت�س  اأي  املاء، 

مالحظ ذي حجم ميكرو�سكوبي تكون حركة هذه 

�سيغمره  املالحظ،  هذا  معها.  جرفته  قد  الهباءة 

به  ُق��ذف  قد  باأنه  الزمن  من  ق�سط  بعد  ال�سعور 

واإذا  ال�سطل.  من  الداخلي  اجلانب  على  َق  واأُل�سِ

كان هذا املالحظ فزيائيا فلن يتاأخر يف التفّطن 

اأن رّد فعٍل نابٍذ �سّد قوٍة جاذبٍة نحو املركز  اإىل 

ياأخذه بعيدا عن املحور املركزي لل�سطل، و�سيجد 

نف�س  اإىل  مبا�رصة  غ��ري  ب�سفة  من�ساقا  نف�سه 

اإليها املالحظ الأر�سي   ال�ستنتاجات التي ي�سل 

اخلا�سة  ته 
ّ
احداثي اأن  وهي  األ   : )ماكرو�سكوبي( 

يدّل  الذي  الأمر  الدائرة،  ك على 
ّ
التحر ب�سدد  هي 

.
)9(

على وجود  ت�سارع عادي
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ويف مقابل ذلك، مل يكن ممكنا احل�سول على نف�س 

ال�ستنتاج ب�سفة م�رصوعة يف الحداثية املت�سلة 

بهباءة املاء قبل اأن يندفع املاء اإىل التحرك مع 

ال�سطل لأن املالحظ الذي يوجد على هذه الهباءة 

ل 
ّ
لن ي�ستطيع حينئذ قيا�س اأي اأثر ديناميكي يخو

الن�سبية  فاحلركة  احداثيته.  ب��دوران  الق��رار  له 

املاء  ين�سق  مل  )حينما  ال�سطل  اىل  بالنظر  للماء 

يف  اإل  كحركة  تتجلى  ال�سطل(ل  دوران  مع  بعُد 

املت�سلة  الدائرة  )الحداثية  الحداثيات  بع�س 

بال�سطل مثال( ولي�س يف كلها.

عن  م�ستقلٍّ  ت�سارٍع  لبداهة  »نيوتن«  اإق��رار  اإن 

وجود  با�ستنتاج  له  ي�سمح  املختارة  الحداثية 

ت�سارعات مطلقة. واإذا قلنا ت�سارعات مطلقة فاإن 

ذلك  يعني حركة مطلقة، ومن ثمة ف�ساء مطلقا.

الف�ساء حقيقة فيزيائية  لقد جعل  »نيوتن« من 

فان  املعنى  وبهذا  لالأج�سام:  وع��اء  باعتباره 

دليل  بوا�سطة  احلقيقة  ه��ذه  اإق���رار  اإىل  �سعيه 

ولكن  م�رصوعا.  كان  ديناميكي(  )اأي  فيزيائي 

هذا ال�سنف من الأدلة له وجهان: فاإذ اكان يقدم 

فكيف  الأج�سام،  حركات  مالحظة  عرب  الف�ساء 

اأو  الأج�سام  عن  م�ستقل  كائن  يبني وجود  اأن  له 

يجب   .
)10(

اخلارجية«؟ الأ�سياء  مع  عالقة  »بدون 

مل  ما  اإذا  حتى  املطلق  الف�ساء  وجود  بيان  اإذن 

يكن فيه اأي مو�سوع مادي –وهو ما اعرت�س كّل 

من »ل يبتنز« و«باركالي« على امكان القول به.

النزعة العالئقية لدى ليبتنز :

امل�سافُة  ت��ظ��ّل  الكال�سيكية،  امليكانيكا  يف 

معينة  حلظة  يف  ماّديتني  نقطتني  بني  الفا�سلُة 

كون  يفرت�س  ما  وهو  الحداثيات.  بتغري  ثابتة 

اEspace euclidien ، مبعنى 
ّ
الف�ساء الفيزيائي اإقليدي

In� ولمتناٍه Isotrope  ومتماثل homogène  متجان�س

fini. وتتجلى النتائج الفيزيائية لهذه اخل�سائ�س 

 Principe العطالة  مبداأ  �سعيد  على  وا�سح  ب�سكل 

d’inertie. فاإذا افرت�سنا نقطة مادية ل تفاعل لها 

ال�رصعة  متحركة وفق  تكون  و  الكون  بقية  مع 

dv( ⃗/( امل�ستقة  اأن  يعلن  املبداأ  ه��ذا  ف��اإن    ⃗v   .

  .Vecteur Nul الت�سارع  عدمي  ِه 
ِّ
وج

ُ
للم م�ساويًة   dt

هذا  اأن  على  الف�ساء   Homogénéité جتان�س  ويدّل 

ك 
ّ
الت�ساوي ميكن اثباته مهما كان و�سع املتحر

 Equivalence de tous تكافوؤ كل نقاط الف�ساء( Mobile

Isotropie  فيدل  التماثل  اأما   .)les points de l’espace

 ، ⃗v �رصعة  كل  على  العالقة  ه��ذه  انطباق  على 

املتحرك  فيه  ي�سري  الذي  الجتاه  كان  مهما  اأي 

  L’infinité تكافوؤ كّل الجتاهات(. ثم اإن الالنهائية(

تتاأتى منطقيا من هاتني اخلا�سيتني:اإذ اأن اخلط 

امل�ستقيم الذي ي�ستغرقه املتحرك يجب اأن يكون 

قابال ملدِِّه ب�سفة ل حمددة.

الف�ساء  لبنية  الفيزيائية  الدللت  هذه  ولكن 

الف�ساء  ناأخذ هذا  اإل عندما  الإقليدي ل تظهر 

هذه  اأُِخ���ذت  واإن  حتى  باأج�ساٍم،  عالقته  يف 

الأج�سام يف �سورة نقاط ماديّة. فخارج هذه 

العالقة يرتد الف�ساء اإىل جمموع من العنا�رص 

اإل  بينها  فيما  تختلف  ل  كيفيا،  متماهية 

الآخ��ر.  البع�س  اىل  بالنظر  بع�سها  مبوا�سع 

ولكن يظّل من ال�سعب اأن نتمثل ما ع�ساه يعني  

فلنفرت�س مثال  اإقليدي.  ع يف ف�ساء 
ّ
التنو هذا 

: Bو A تني
ّ
نقطتني اعتباطي

A.

                  B.

ميكنني باملنا�سبة اأن اأقرر اأن A اأعلى من B وعلى 

ي�سارها.غري اأنني ل اآخذ هنا بعني العتبار �سوى 

ق�سم من الف�ساء هو الذي ت�سغله هذه الورقة اطار 

باملرجع  عالقتها  يف  اإليها  اأنظر  التي  الكتابة 

ز هاتني 
ّ
الذي ميّثله ج�سمي . فكيف ميكنني اأن اأُمي

اأعرف عن  اإنني ل  النقطتني يف ف�ساء ل متناٍه؟ 

املجموع  �سمن  نقطتان  اأنهما  �سوى  �سيئا  ذلك 

 .
)11(

الالمتناهي للنقاط

يبدو اإذن اأنه لي�س لتنوع نقاط الف�ساء من معنى 

اىل ج�سم  بالنظر  اأي  ما   احداثية  اإىل  بالنظر  اإل 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

52

الف�ضاء مطلق 

ل عالقة له

 بالأ�ضياء 

اخلارجية



�سلب ل ميكن تغيريه :ولكن الف�ساء املطلق قد مت 

اأنه كائن م�ستقل جوهريا  تعريفه بالتحديد على 

عن الأج�سام .

املحاور  من  ن�سق  مبجرد  ال�ستنجاد  �سيكون 

ولي�س    - اعتباطيا  اختياره  يقع   Système d’axes

فائدة  ل  اعتباطيا  عمال   - باإحداثية  ال�ستنجاد 

Re� اأنه حتى يكون لتحديد هذا املرج عمنه. ذلك 

père معنى مطلق يجب فقط اأن تتوفر لدينا نقطة 

و�سعية  اإليها  بالن�سبة  للمرجع  يكون  حم��ددة 

يفعل  ل  املرجع   فان  ذلك  عن  وف�سال  حم��ددة. 

ُتتخذ  التي  النظر  زاوية  اإىل  اأنه يرمز  �سيئا �سوى 

يف العامل التجريبي من قبل مالحظ ما، اأو قل هو 

ر لنا احداثية ممكنة.
ّ
ي�سو

بالنظر  اإل  وا�سح  معنى  من  النقاط  لتنوع  لي�س 

اإىل ن�سق فيزيائي مما يدل على اأن عبارة »الف�ساء 

املطلق« لي�ست لها دللة فيزيائية.

الف�ساء  يف  ال��ب��داي��ة  منذ  ن��رى  ل  مل���اذا  ول��ك��ن 

بف�سل  اإل  واقعيا  يتج�سد  ل  كائنا  الفيزيائي 

الف�ساء  اأج�سام، ول نرى يف  عالقات فعلية بني 

 ذهنيا، مبعنى كائن لي�س له اإل وجود 
ً
الفارغ بناء

مثايل؟

»ليبتنز«  منها  انطلق  التي  الأطروحة  ذي  هي 

ملعار�سة النزعة الطالقية النيوتنية وكل نظرية 

جتعل من الف�ساء حقيقة جوهرية .

ففي مرا�سلة مع »كالرك« Clarke، يعلن »ل يبتنز« 

عن جملة من العرتا�سات  �سد »نيوتن« يوؤ�س�سها 

التي  الهند�سة  على   - الأق���ل  على  �سمنيا   -

اقت�ستها امليكانيكا الكال�سيكية. وميكن تلخي�س 

هذه العرتا�سات بالطريقة التالية:

غياب  ويف  النتظام،  مطلق  �سيء  الف�ساء  »اإن 

من  نقطة  تختلف  ل  فيه  املو�سوعة  الأ�سياء 

. 
)12(

نقاطه يف �سيء عن نقطة اأخرى من نقاطه«

هو  ال��ف��ارغ  الف�ساء  اإن  ال��ق��ول  امل�����رصوع  م��ن 

Indis� للتمييز  القابلة  غري  النقاط  من   جمموعة 

تختلف  ل  عنا�رص  هي  النقاط  فهذه   :  cernables

 Prédicats حممولت  اكت�سبت  اإذا  اإل  بع�سها  عن 

متمايزة، مبعنى اإّل اإذا ما اأُخذت من زاوية اأخرى 

  Ensemble عدا فكرة اأنها تنتمي اإىل نف�س املجموع

اأي اإىل الف�ساء املتجان�س والالمتناهي للهند�سة 

 اإنه باعتبارها قابلة للمناقلة فيما 
ّ
الإقليدية. ثم

Iden�.  فاإنها �ستكون متماثلة ، Permutables  بينهما

tiques وينتج عن هذا التماهي كون الف�ساء لي�س 

�سيئا يف حّد ذاته عدا اأنه ت�سور فارغ ل مو�سوع 

له.

البنية  اإيل  مني  ال�سّ التلميح  ع��ن  ف�سال  لكن 

عن  املذكور  الدليل  يك�سف  للف�ساء،  الإقليدية 

للتمييز   القابلية  عدم  مببداأ  »ليبتنز«  ا�ستنجاد 

قّدمه  قد  كان   Le Principe des indiscernablesالذي 

باعتباره اأحد الأ�س�س الرئي�سية لنقده ل�»نيوطن«. 

تربير  ميكننا  وكيف  املبداأ  هذا  دلل��ة  هي  فما 

ا�ستخدامه؟ للوهلة الأوىل يبدو لنا باعتباره مبداأ 

منطقيا. غري اأنه لي�س من ذلك يف �سيء، اإذ يتوجب 

علينا التمييز بني مبداأين يت�سابهان ظاهريا:

 Principe deاملتماهيات متييز  قابلية  عدم  مبداأ   

�سيئان  وجد  اذا   :   l’indiscernabilité des identiques

ي�سدق  اأحدهما  على  ي�سدق  ما  فاإن  متماهيان، 

باملثل على الآخر.

 Principe de للتمييز  القابل  غري  متاهي  مبداأ   

ي�سدق  ما  كان  فاإذا   :   l’identité des indiscernables

على �سيء ما ي�سدق باملثل على �سيء اآخر، فاإن 

هذين ال�سيئني متماهيني. ويف �سيغة اأقّل اإبتذاًل: 

اإذا متتع �سيئان بنف�س اخل�سائ�س مطلقا فاإنهما 

ال�سيء نف�سه. 

الي�سار  على  الهوية  حيث  الأول،  امل��ب��داأ  ميثل 

منطقيا  مبداأ  اليمني  علي  للتمييز  القابلية  وعدم 

الهوية  فكرة  يعر�س  كونه  من  �سالحيته  تتاأّتى 

املعنى  يف  الأق��ل  على   - الثانى  اأما   .
)13(

نف�سها

مبداأ  فهو  »ليبتنز«  له  يحّدده  الذى  املبتذل  غري 

ي�ستّقه من  فاإن »ليبنتز« ل  ميتافيزيقي. ولذلك 

مبداأ التناق�س Principe de contradiction  بل من مبداأ 
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فاإذا   .  Principe de raison suffisante الكافية  العّلة 

افرت�سنا اأن نقاط الف�ساء واقعية، فاإنه اذا كانت 

اختيار  �سيكون  للتمييز،  قابلة  غري  النقاط  هذه 

اختيار  هو  ما  ج�سم  فيها  يو�سع  لكي  اإحداها 

اعتباطي. لي�س ثمة اأية عّلة كافية تربر و�سع هذا 

فاإننا  الوجه  وبنف�س  هناك.  من  بدل  هنا  اجل�سم 

املوا�سع  حتديد  اىل  ما  حلظة  يف  ا�سطررنا  اذا 

الن�سبية لالأج�سام اأحدها بالنظر اىل الآخر، فاإنه 

ر ملاذا يكون جمموع 
ّ
اأن نرب لن ي�سعنا رغم ذلك 

اجلزء  الأج�سام هو هذا  ت�سغلها  التي  »املوا�سع« 

. Ceteris paribus من الف�ساء و لي�س الأخر

 » اذا افرت�سنا اأن الف�ساء هو �سيء يف ذاته )...( 

وهو  اهلل–  اإىل  بالن�سبة  امل�ستحيل  من  �سيكون 

نف�سها،  الأج�سام  و�سعيات  على  يحافظ  ال��ذي 

ر 
ّ
ترب علة  وجود   – البع�س  اىل  بالنظر  بع�سها 

و�سع الأج�سام بهذا الوجه ولي�س بالوجه الآخر، 

معاك�سة،  ب�سفة  �سيء  كل  و�سع  عدم  ر 
ّ
ترب عّلة 

با�ستبدال ما هو يف ال�رصق وو�سعه حمل ما هو 

 
)14(

يف الغرب )مثال(«

يتعلق الأمر يف هذه الفر�سية بحالتني خمتلفتني 

متاثلهما  رغم  -على    états de choses لالأ�سياء 

املتمتعة  الأ�سياء  نف�س  فيها  تدخل  بنيويا- 

يدّل  مما  العالقات.  نف�س  يف  اخل�سائ�س  بنف�س 

على اأن الأمر يتعلق بحالتني غري قابلتني للتمييز 

اإن   بل  اعتباطيا متاما.  بينهما  الختيار  �سيكون 

كل حالة ممكنة لالأ�سياء �ستدخل يف تناف�س مع 

بع�سها  جميعا  خمتلفة  الن�سخ  من  متناٍه  ل  عدد 

قابال  الختالف  هذا  يكون  ان  دون  البع�س  عن 

قابل  غري  �سيكون  ممكن  عامل  كل  اإن  للتحديد. 

الأخ��رى  ال��ع��وامل  من  لمتناٍه  ع��دد  عن  للتمييز 

 .Classe d’ équivalence تها فئًة متكافئًة
ِّ
عي

َ
ُل مب �َسكِّ

ُ
ي

ل  فئاٍت  واإمن��ا  ممكنًة  ع��وامَل  يت�سور  لن  اهلل  ان 

يكون  لن  و  املمكنة:  العوامل  من  العدد  متناهية 

انتخاب العامل الواقعي الوحيد من بني هذا العدد 

لالإجناز  قابال  املمكنة  العوامل  من  الالمتناهى 

مل  اإذا  ولكن   . الكافية  العلة  مبداأ  مع  بالتفاق 

يكن الف�ساء �سيئا خارج الأ�سياء، فان كل العوامل 

متماهية  �ستكون  ال��واح��دة  الفئة  ذات  املمكنة 

و�ستزول ال�سعوبة:  

 ]...[ �سيئا يف غياب الأج�سام 
ُ
 »اإذا مل يكن الف�ساء

هاتني  ف���اإن  داخ��ل��ه،  و�سعها  امكانية  ���س��وى 

على  اأنها  الواحدة  يف  يفرت�س  اللتني  احلالتني 

اأنها على خالفها، لن  الأخرى  ما هي عليه ويف 

تختلفا يف �سيء فيما بينهما. لأن اختالفهما ل 

الف�ساء  لواقعية  اخلاطئة  الفر�سية  يف  اإّل  يوجد 

حقيقة  يف  اإحداهن  �ستكون  ولكن  ذات��ه.  حّد  يف 

الأمر هي الأخرى بال�سبط ما دامتا غري قابلتني 

عّلة  عن  للبحث  ر 
ّ
مرب ل  فاإنه  ة 

ّ
ثم ومن  للتمييز، 

.
)15(

لختيار هذه اأو تلك«

اذن ف�ساء حقيقي دون كون مادي.  لي�س هناك 

 Ordre des « »للتواجد »نظام  �سوى  الف�ساء  لي�س 

coexistences « ، مبعنى اأنه ن�سق عالقات تر�سيف

Juxtaposition  لأج�سام تعطى يف وقت واحد  . فال 

  : امكانية  جمرد  �سوى  اخلال�س  الف�ساء  ي�سكل 

انه ن�سق العالقات القابلة للت�سور بني موا�سيع 

ممكنة، ولذا فانه ل وجود له اإل على �سبيل كونه 

العوامل  لكل  القبلية  ال�سورة  اإنه  مثاليا:  كائنا 

Ex� « 
)16(

«املمكنة اأو قل هو جمال »القابل للوجود

 .
)17(

istentiales « يف الذهن الإلهي

اإىل  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  بقوة  نندفع  مل��اذا  ولكن 

من  جمموعا  كان  لو  كما  الواقعي  الف�ساء  متثل 

املوا�سع املعطاة قبل وجود اأي �سيء، اأي كما لو 

 �سابًقا يف وجوده على وجود املادة؟ 
ً
كان وعاء

الفكر  حمدودية  اإىل  ب��رّده  ذلك  »لييتنز«   
ُ ّ
ف�رص

ُ
ي

فيه  ينحدر  الذي  الفكر  ذلك  ته، 
ّ
و�سلبي الإن�ساين 

 Imagination ل
ّ
الذهن Entendement  اىل م�ستوى التخي

، ولكن   Quantité ة 
ّ
للكمي �سليم  لدينا متّثل فكري   :

النتائج  كل  ا�ستخراج  عن  ذلك  بعد  لعجزنا  نظرا 

– فاإنها  َزِتنا، 
ْ
ِبحو التي  للت�سورات  ة 

ّ
املنطقي

 غام�س: 
ٍّ
ي

ّ
ٍل ح�س ثُّ ُثُل لنا يف �سورة مَتَ ية- مَتْ

ّ
الكم
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.
)L’étendue )18

األ هو المتداد

ادراك دللت   وبالتايل فاإّن عجز »نيوطن« عن 

احلقيقي  امل��ب��داأ  هو  ال��ذي  الكافية،  العّلة  مبداأ 

وا�سعا  خياله  جلموح  ي�ست�سلم  جعله  للفيزياء، 

يدرجه  ل  الذي  الأمر  الفارغ:  الف�ساء   
َ
ْهم

َ
و بذلك 

يف  واإمن����ا   احلقيقيني،  الفزيائيني  ِع���داد  يف 

بلعبة  اإل  ين�سغلون  ل  ريا�سيني  »حم�س  ِع��داد 

د ا�سياء 
ّ
، ذلك اأنهم ل ين�سغلون اإل مبجر

)19(
اخليال«

مقت�سيات  يحرتموا  اأن  اإل  ي�سعهم  فال  ممكنة، 

»يتم  املفاهيم  هذه  مثل  اأّن  اإّل  التناق�س.  مبداأ 

 .
)20(

تقوي�سها بف�سل علل اأ�سمى«

من عالئقية »ليبتتز« اإىل عالئقية »باركالي«:

رات 
ّ
مرب على  ل�«نيوتن«  نقده  »ليبنتز«  وؤ�س�س 

ُ
ي

يعتربه  ومما  الإقليدية  الهند�سة  من  ي�ستمّدها 

الأقل  على  علمية.  فيزياء  لكل  الرئي�سي  املبداأ 

الأمر  ُه يف حقيقية 
َ
ج

َ
ج

ُ
اأن ح هو يّدعي ذلك. غري 

لي�ست حجج فيزيائي ول حتى حجج رجل منطق 

.
ّ
اأو هند�سي

ففي املقام الأول يرتكز الدليل امل�ستمد من مبداأ 

تكون  اإذ   : الهند�سة  على  للتمييز  القابلية  عدم 

الف�ساء  لكون  نظرا  للتمييز  قابلة  غري  املوا�سع 

عاملني  اإن  متماثل.  و  متجان�س  مبعنى  اإقليديا، 

قابلني  غري  عاملان  هما  ومتكافئني  ممكنني 

ميكن  منهما  الواحد  اأن  طاملا  بينهما  للتمييز 

هذا  اأن  وطاملا  الآخ��ر،  نقل  عرب  عليه  احل�سول 

النقل يف الف�ساء املطلق، ذلك النقل الذي يحتفظ 

ل ل تاأثري له علي 
ّ
ثل حتو

ُ
ببنية وباأبعاد الن�سق، مي

املو�سوع املنقول. اإنه ميثل تغريا لي�س يف حقيقة 

كانت  مهما   
َ
ُه��و  

َ
ُه��و العامل  �سيظل  كذلك.  الأم��ر 

هنا  ثمة  الف�ساء:  يف  له   
ُ

�س
ّ

�سُتَخ�س التي  اجلهة 

حد  يف  للف�ساء  الهند�سية  البنية  عن  ناجت  ثبات 

ذاته. وميكننا املجازفة بالقول اإّن هذه البنية هي 

. ولكن »ليبنتز« ي�ستخدم 
)21(

ما يجعله ل واقعيا

مبداأ العلة الكافية لإثبات هذه الاّلواقعية. ورغم 

اأنه  علي  ويقدمه  التناق�س  مبداأ  عن  مييزه  اأنه 

ا�ستخدام  هو  له  ا�ستخدامه  فان  الفيزياء،  اأ�سا�س 

منطقي.

ترتكز كل اأدّلة »ليبتنز« يف امل�ستوى الأول  على 

عملية  يف  الف�ساء  اختزال  امكانية  يف  العتقاد 

Eِxtériorité mutu�  العنا�رص
َ
ج

ُ
 بناء منطقي. اإن َتَخار

elle des éléments الذي ي�سكل اأمرا اأ�سا�سيا بالن�سبة 

زه عن كل كرثة ل ف�سائية، 
ّ
اإيل الف�ساء والذي ميي

لالختالفات  املبا�رص  غ��ري  ال��ت��اأث��ري  اإىل  يعود 

فلن  الأ�سياء  فاإذا حذفنا  الأ�سياء.  بيت   الداخلية 

يبقى ح�سب »ليبنتز« �سوى فكرة عنا�رص متعددة 

قابلة  غ��ري  ولكنها  عموما  ال��وج��ود  مت�ساوقة 

للتمييز. لي�س الف�ساء الإقليدي اإذن �سوى جمموع 

وهو  للعبارة.   والريا�سي  املنطقى  املعنى  يف 

جمموع يتحدد بالطريقة الأكرث تعميما وجتريدا 

اأو فراغا: فاإذا كنا ل ن�ستطيع ان نعرف عن x وعن 

املجموع  نف�س  اإىل  ينتميان  اأنهما  �سوى  �سيئا   y

E  فان العن�رص x ل يختلف عن العن�رص y . يبدو 

اأن »ليبتنز« يفرت�س اأننا ن�ستطيع القول اعتباطا 

يتميز  جمموع  من  »عنا�رص  اأو  الف�ساء«  »نقاط 

بالو�سعP  ، فال تتن�سى معرفة اأي عن�رص اإل من 

حيث هو يثبت ذلك الو�سع P«. واإذا كان »ليبنتز« 

Formali� ال�سكالين  اأو  Logicisteيقطنملا  التيار  ي�ستبق 

ste  الذي �سيحاول فيما بعد تاأ�سي�س الريا�سيات 

 Théorie املجموعات  وعلى  املنطق  على  باأكملها 

الق�سايا  اأن  فقط  ذلك  يعني  فال   ،  des Ensembles

بل  التناق�س،  ملبداأ  نتائج  جمرد  هي  الريا�سية 

اإنه يعتقد اأي�سا اأنه بالإمكان اإعادة بناء الف�ساء 

الفكر  خارج  تاأليف  اأي  اىل  حاجة  دومنا  ذهنيا 

.Synthèse extra�intellectuelle

يعني ذلك ان نقاط الف�ساء الفارغ، اذا �سلمنا باأن 

عمل  من  ت�سليل  �سوى  لي�س  الظاهري  تخارجها 

وميكننا  للتمييز.  قابلة  غري  نقاط  هي  اخليال، 

بني  بالتناق�س  القول  اإىل  َنْخُل�س  اأن  بالتايل 

يلفت  ومما  الكافية.  العلة  ومبداأ  الف�ساء  وجود 

هو  املبداأ  لهذا  »ليبنتز«  ا�ستخدام  يف  النتباه 
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جعل نيوتن 

من الف�ساء 

حقيقة 

فيزيائية 

باعتباره وعاء 

لالأج�ضام



ال�سطل.  جتربة  ومناق�سة  امتحان  عن  يغنيه  اأنه 

اأن  بعد  المتحان  هذا  من  فعال  الآن  طائل  فال 

اأن يكون  الواقعي ل ميكنه  العامل  اأن  تاأكدنا من 

العوامل  جمموع  ب��ني  م��ن  ا 
ّ
اعتباطي اختري  ق��د 

ل  حقيقته  لأن  له  وجود  ل  الف�ساء  اإن  املمكنة. 

للعقل،  جتلٍّ  �سوى  لي�س  عامل  حقيقة  مع  تتالءم 

هذا العقل الذي يجب ان يكون قادرا على اعادة 

اأو  املبداأ  )على �سعيد  تام  ب�سكل  العامل  بناء هذا 

حاول  قد  »نيوتن«  كان  اإذا  ولكن  واقعيا(.  حّتى 

تربير مفهوم الف�ساء املطلق بالعتماد على دليل 

ديناميكي فذلك لأنه كان يعتقد اأن الواقع هو اأول 

 . Intuition sensible ما يتجلى حلد�سنا احل�سي

ت�سطدم  النيوتنية  الإطالقية  النزعة  اأن  غري 

اإىل   خ�سي�سا  م��وج��ه��ة  اأخ����رى  ب��اع��رتا���س��ات 

بديهية:  حقيقة  املطلقة  احلركة  جعل  حماولته 

وترتكز هذه العرتا�سات على احلاجة اإىل اإيجاد 

 
ّ

ا هي تعرب
ّ
 يحدث اأكرث مم

ّ
دللة جتريبية لكل تغري

اإىل تف�سريه تف�سريا عقالنيا مكتمال.   عن احلاجة 

لهذه  اول��ي��ة  �سياغة  على  نعرث  اأن��ن��ا  وال��واق��ع 

العرتا�سات لدى«ليبنتز« نف�سه: 

املالحظة  عن  م�ستقلة  احلركة  حقيقة  اإن  »يقال 

واأنه بالإمكان اأن تتنّقل ال�سفينُة اإىل الأمام دون 

دُّ بالقول اإن احلركة  ُ
ان يدرك من بداخلها ذلك. اأر

م�ستقّلة عن املالحظة L’Observation  ولكنها لي�ست 

 .L’observabilité البتة م�ستقلة عن القابلية للمالحظة

 ،observable قابل للمالحظة 
ّ

ة تغري
ّ
فما مل يكن ثم

تغري  ل  اإّن��ه  بل  اط��الق��ا،   Mouvement حركة  فال 

  .
)22(

Changement  اإطالقا حينئذ«

جتربية،  دلل��ة  املطلقة  احلركة  ر 
ّ
لت�سو فلي�س 

التي  لي�س ثمة حركات قابلة للمالحظة عدا تلك 

جتريها الأج�سام بالنظر اإىل بع�سها البع�س.

هذا الن�سغال بالبقاء يف حقل التجربة هو الذي 

يغذي »عالئقية »باركالي«:

حركات  ح�سوُل  بالإمكان  اأن��ه  يل  يبدو  ل   ...«  

اأخرى عدا احلركة الن�سبية، حّتى اأن ت�سور احلركة 

اأو  يقت�سي ت�سور ج�سمني تتغري امل�سافة بينهما 

ة 
ّ
قل تتغري و�سعية هذا بالنظر اإىل ذاك. ومن ثم

اإذا مل يوجد �سوى ج�سم واحد،  ف�ست�ستحيل  فاإنه 

من   
ٍّ
بديهي جدُّ  يل  ُدو 

ْ
ب
َ
َلي ذلك  اإن  احلركة.  عليه 

���رصورًة  تت�سمن  احلركة  عن  فكرتي  اأن  حيث 

)Un rapport »)23
)فكرة( عالقة ما 

Sensu� واحل�سية الأمبرييقية   احل��واف��ز  جتعل    

الأمر  حقيقة  يف  »باركالي«  عالئقية  من   alistes

نزعًة متعار�سًة مع عالئقية »ليبنتز«: يقع هنا 

ا�ستخال�س نف�س النتائج من مقّدمات متعار�سة. 

كل  ب��اأن  الق��رار  على   
ّ
ي�رص »ليبنتز«  ك��ان  اإذا 

ذلك  فاإن  للمالحظة،  قابال  يكون  اأن  يجب  تغري 

للتميز  القابلية  ع��دم  ملبداأ  نتيجة  دائما  ميثل 

غري  ا 
ّ

تغري اإن  الكافية:  العلة  مبداأ  اأي  ولأ�سا�سه 

قابل للمالحظة �سيدفع اىل القول بوجود حالت 

الآخر.  عن  بع�سها  للتمييز  قابلة  غري  لالأ�سياء 

اإل  يعرتف  ل  »باركالي«  كان  اإذا  املقابل،  ويف 

املبا�رصة  التجربة  لكون  فذلك  الن�سبية،  باحلركة 

ل تك�سف لنا عن اأي �سكل اخر من احلركة: تتاأتى 

الفكرة الوحيدة التي ميكن و�سعها حول احلركة 

ة لالأج�سام 
ّ
 يف الو�سعيات الن�سبي

ّ
من ادراك تغري

اأو  اآخ��ر  اإىل  بالنظر   املو�سوع  تنّقل   – املرئية 

اإىل ج�سمنا. اننا ل نتمثل احلركة اطالقا  بالنظر 

من  جمموع  اإىل  بالنظر  يقع  تنّقال  باعتبارها 

الأماكن الفارغة تفرت�س ثابتة.

بديهية  لي�ست  الثاين  الدليل  هذا  وجاهة  ان  غري 

امل�سبقة  الفرتا�سات  يقبل  من  اإىل  بالن�سبة  اإل 

يقود  قد  الذي  الأمر  وهو  حتّفظ.  دون  للتجريبية 

عن  النيوطنية  امل�سادرات  معار�سة  خطاأ  اإىل 

احلركة املطلقة بوا�سطة م�سادرات غريبة عنها. 

املطلقة  احلركة  فكرة  اأن  اذن  نبنّي   اأن  يجب 

رغم  اأمبرييقية  ا�سول  ذات  فكرة  هي  النيوطنية 

اأنه لي�ست لها دللة امبرييقية:

»بالإمكان القول اإن �سخ�سا على ظهر �سفينة، ل 

يف  ولكّنه  املختلفة،  جهاتها  اإىل  بالنظر  ك 
ّ
يتحر
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يبحث  ول  الأر���س...  اإىل  بالنظر  ك 
ّ
يتحر املقابل 

الب�رص خالل حياتهم اليومية عن اأي مو�سع اآخر 

فما  ما.  ج�سم  مو�سع  لتحديد  الأر���س  من  اأبعد 

اإىل الأر�س يعترب كما لو كان  هو �ساكن بالنظر 

كذلك مطلقا. اإل اأن الفال�سفة الذين يتميزون بفكر 

الأ�سياء  عن  دقة  اأكرث  مفاهيما  وميتلكون  اأعمق 

يدركون اأن الر�س نف�سها تتحرك. وبالتاىل يبدو 

اأنهم يعمدون من اأجل تثبيت اأفكارهم اإىل ت�سور 

يتمتع  متناهيا  عاملا  باعتباره  امل��ادي  العامل 

بحدود ثابتة ل يت�سّنى اخرتاقها، هي اأ�سبه بق�رصة 

البي�س، وت�سّكل املو�سع التى تتحدد بالنظر اإليه 

نا 
ّ

بتفح�س اأننا  اأعتقد  واأن��ا  احلقيقية.  احلركات 

اأن كل ما يف فكرتنا  �سنجد  لت�سوراتنا اخلا�سة 

اإىل  اإّل  احلقيقة  يف  يعود  ل  املطلقة  احلركة  عن 

 .
)24(

ذلك »

وبلغه اأخرى فان احلركة املطلقة تتحدد جتربيا 

اإىل  بالنظر  ن�سبية  حركة  باعتبارها  )امبرييقيا( 

تدعى  التي  النجوم  ن�سق  ميثلها  التي  الإحداثية 

اها »اأر�سطو« 
ّ
اأو مثلما �سم ثابتة )»حدود« العامل 

فيها  راأى  التي    la  sphère  des  fixes الثوابت  كرة 

الأخ��ري  ال��غ��الف  مبعنى   » le » lieu »امل��و���س��ع« 

للعامل(. هذا التف�سري الذي يقّدمه »باركالي« هنا 

هو نف�س التف�سري الذي �سيتبناه »ماخ« Mach فيما 

 : فن�سق النجوم الثابتة هو الن�سق الوحيد 
)25(

بعد

ة 
ّ
ة التي تبقى و�سعياتها الن�سبي

ّ
لالأج�سام ال�سماوي

مبرور  نف�سها  هي  الفلكي  الف�ساء  رحابة  داخل 

الزمن. مما يعني اأنه يت�سّنى ا�ستخدام هذا الن�سق 

كن�سق احداثية كونية، اأي مبثابة اإحداثية مالئمة. 

فال ميكننا اأن نالحظ وجود حركات نكون اأحرار 

اإليه، ب�رصط ان  اإل بالنظر  يف ت�سميتها »مطلقة« 

فاحلركة   . العبارة  لهذه  ا�ستخدامنا  يف  نخلط  ل 

اإذن  ة يف حقيقتها 
َ
اِهي

َ ُ
اإنها مطلقة مم التي نقول 

حّتى  الثابتة،  النجوم  اإىل  بالنظر  ل 
ُ

حَت�س حلركة 

وحركة  مطلقة  حركة  بني  التمييز  يت�سنى  ل  اأنه 

 يح�سل يف امل�سافة 
ّ

ن�سبية، فكل حركة هي تغري

الفا�سلة بني ج�سمني.

الف�ساء  اإن   « القائلة  ال�سيغة  فان  لذلك  وتبعا   

ل  اخلارجية«26  بالأ�سياء  له  عالقة  ل  مطلق 

الف�ساء ل ميكن ف�سله عن  ثُّل  مَتَ لأّن  لها.  معنى 

متثل الأج�سام وعالقاتها املتبادلة.

ب�سفة  َل��ُه  ة 
ّ
ج�سمي ل  الف�ساء  ف��اإن  ذل��ك  ورغ��م   

ال�سلبية  الفكرة  تلك  اإىل  ّثله  مَتَ يعود  اإذ  وا�سحة، 

:  Sensationsمتاما عن غياب بع�س الإح�سا�سات

وتكون  ج�سمي،  من  اأجزاء  بع�س  ك 
ّ
اأحر »عندما   

ة دون مقاومة، فاإنني اأحكم باأن 
ّ
هذه احلركة حر

ة  ف�ساء. ولكن حني اأجد مقاومة فاإننى اأقول 
ّ
ثم

  
)27(

اإنه ثمة ج�سما »

�سوى غياب  اإذن  �سيئا  »الف�ساء«  كلمة  تعني  ل   

�س 
ْ
الّلم اإح�سا�سات  اأدّق غياب  ب�سفة  اأو   - املادة 

 
ّ
 يتم

ٌ
Sensations tactiles املت�سلة مباّدة ما- ، غياب

تاأويله اإيجابا على اأنه امكانية حركة دون عائق 

ول اإكراه : اإنه اأ�سلوب خمت�رص للقول باأن ل �سيء 

الق�سايا  كل  تكون  اأن  يجب  حركاتنا.  يعار�س 

 يف 
َ
ح

َ
التى تت�سمن عبارة »ف�ساء« قابلة لأن ُت�رْص

وذلك  عوائق،  دون  حركات  عن  تتحّدث  عبارات 

و�سيكون  معانيها.  من  معنى  اأي  تفقد  ان  دون 

لهذا ال�رصح الف�سُل يف عملية تدمري وهم الف�ساء 

يف ذاته.

ل  فارغ،  اأو  خال�س  ف�ساء  عن  اأتكلم  عندما   ...«

يجب اأن يذهب يف الظّن اأن عبارة »ف�ساء« متثل 

فكرة ميكن ت�سورها خارج الأج�سام واحلركة، اأو 

اأنها متميزة عنها. غري اأنه يف حقيقة الأمر لدينا 

ميل اإىل العتقاد يف اأن كل ا�سٍم  substantif ي�سكل 

فكرة  كل  للف�سل عن  قابلة  تكون  متميزة   فكرة 

اأخرى، وهو ما اأّدى اإىل عدد كبري من الأخطاء«28 

 نفي الف�ساء املطلق من خالل فكرة كائن 
ّ
هكذا يتم

اإىل  وبالن�سبة  بل  موجود،  غري  فقط  لي�س  د، 
ّ
جمر

ر. وبالتايل 
ّ
اإ�سمي متجّذر، �سيء غري قابل للت�سو

النيوطنية  املطلقات  يرف�س  ل  »باركالي«  فاإّن 

بقدر  واقعية  جتربة  كل  عن  غريبة  باعتبارها 
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منطقيا  للتالوؤم  قابليتها  لعدم  يرف�سها  هو  ما 

ة 
ّ
فالإ�سمي اخلا�سة.  لفل�سفته  العام  ال�سياق  مع 

بًقا يف مفرت�سات النزعة  الأمبرييقية 
ْ
�س

ُ
نٌة م

َّ
م َت�سَ

ُ
م

:  ل تتيح لنا التجربة اإل حالت فردية، يف حني 

ما  وهو  وجم��ردة.  عامة  اللغة    Termes حدود  ان 

اأفكار ل  يف�رص اعتقادنا باأننا نعرث بداخلنا على 

تتاأتى من اأي انطباعImpression . فنفي«باركالي«  

للف�ساء املطلق يرتكز على:

لالأفكار  ّل��ٍد 
َ
��و

ُ
م هي  حيث  من  اللغة  نقد   -  1

 Pseudo�idées . اخلاطئة

بني    Locke »ل���وك«  متييز  رف�����س  وع��ل��ى   -  2
والكيفيات   Qualités premières لية 

ّ
الأو الكيفيات 

.  Qualités secondes الثانية

 فاإنه يجّذر بع�س الت�سورات 
)29(

1 -  اأما نقد اللغة 
انها  املوؤكد  من  والتي  »لوك«،  لدى  جندها  التي 

م�ستلهمة من »اأوكهام« Ockham. ف«لوك« يقر باأن 

للفكر الب�رصى قدرًة على التجريد يرى فيها �رصط 

فاإنها  اللغة  ت�سكلت هذه  ما  اإذا    .
)30(

اللغة امكان 

كُز فيما بني الفكر والعامل مبثابة غ�ساء من 
ْ
ر

َ
َتَتم

 بوجود هذه 
ّ
. غري اأن«باركالي« ل يقر

)31(
ال�سباب

القدرة: اإذ اأن كل فكرة يف نظره هي فكرة فردية 

ة يف ذاتها. اإنها ل ت�سري عامة اأو 
ّ
ِني

ْ
Singulière وَعي

الوظيفة  بفعل  اإل  اأنها ت�سري جمردة  يبدو  اإنه ل 

فردية  اأخ��رى  اأفكار  اإىل  بالنظر  لها  ُتعنّيُ  التى 

. اأما التجريد الظاهري فاإنه ينتج 
)32(

حتّل حملها

جمتمعة  للكيفيات  اهتماما  نعري  ل  كوننا  عن 

. مثال ذلك اأن املهند�س الذي 
)33(

يف نف�س الفكرة

ير�سم دائرًة على �سبورة �سوداء، ل ينتبه اإىل الّلون 

ذلك  عن  ينتج  اأن  يجب  ل  ولكن  للدائرة،  ز 
ّ
املمي

العتقاد اأنه قادر على متّثل دائرة بال لون. 

َها 
ُ
ع

ِّ
م ل يت�سنى الف�سل بني هذه الكيفيات التي جُتَ

ا�ستخداٍم  اإل حتت تاأثري  الفكرة دائما يف داخلها 

غري دقيق لّلغة Usage non critique du langage . مما 

ثريه 
ُ
دة لي�ست �سوى وهٍم ي

ّ
يدل على اأن فكرة جمر

يت�سنى  ما   وكلمة 
ّ
ني

ْ
َعي املعتاُد بني متّثل  الربُط 

اإحداها  اأو  اأخرى م�سابهة  اثارة متّثالت  بف�سلها 

ب�سفة اعتباطية.  وبذلك يقع نفي الف�ساء املطلق 

�سعيد  على  اإل  له  وجود  ل  مو�سوعا  باعتباره 

اإذ  العبارة، فال وجود له حّتى على �سعيد الفكر: 

ي  ول 
ّ
ل يت�سنى افراغ المتداد من م�سمونه احل�س

كذلك ف�سل املكان عن الأج�سام التى متلوؤه اإل فى 

اللغة.

2(-  يقود هذا التجذير لإ�سمية »لوك« اإىل رف�س 
ل  انه  املطلق. غري  الف�ساء  النيوتنية عن  الفكرة 

يكفي مع ذلك لنفي واقعية الف�ساء ب�سفة عامة. 

فهذا النفي ينتج ب�سفة خا�سة عن رّد الكيفيات 

اأحد  �َسّكَل  ما  وهو  الثانية،  الكيفيات  اإىل  الأوىل 

Im�  اأدّلة »باركالي« على �سحة نزعته الالمادية

. matérialisme

ثانية  الأ�سياء بني كيفيات  ز يف 
ّ
 كان »لوك«ميي

روائح،  )األوان،  الذات  اإىل  ن�سبتها  تاأخذ من جهة 

مذاقات...(، وكيفيات اأوىل مو�سوعية اإىل حد ما 

. ولكن اإذا كان 
)34(

)امتداد وحركة ب�سفة خا�سة(

�سيء  كيفيات  كانت  واإذا  ا، 
ًّ
عيني متّثال  متّثل  كلُّ 

اإل على  بينها  الف�سل  تقبل  ل  لالدراك،  قابل  ما 

له.  معنى  ل  التمييز  هذا  ف��اإن  الأ�سماء،  �سعيد 

الكيفيات  عن  الف�سل  تقبل  ل  الأوىل  فالكيفيات 

على  ي��ردد  »اأف��الط��ون«  كان  ولقد   -  
)35(

الثانية

ل�سان »�سقراط« اإن ال�ّسكل »هو من بني كل الأ�سياء 

الّلوَن   
ُ
ي�ساحب الذي  الوحيد  ال�سيء  املوجودة، 

الكيفيات  كانت  اإذا  فاإنه  وبالتايل   .
)36(

ا«
ً
دائم

الثانية ذاتية، �ستكون الكيفيات الأوىل كذلك. فال 

يت�سّنى لالمتداد اأوللحركة اأن يوجدا اإل فينا : ومن 

ف�ساء  بني  »نيوتن«  طريقة  على  ز 
ّ
مني اأن  العبث 

مطلق مو�سوعي، وف�ساء ن�سبي يعر�س للحوا�س 

مبقت�سى عالقته بالأج�سام، ويكون هو ذلك الذي 

 .
)37(

يخلط العوام بينه وين الف�ساء الثابت« 

ية خال�سة 
ّ
 توؤ�س�س هذا املبادئ العامة مقاربة ح�س

»الفر�سيات  نظرية  مع  ظاهريا  تلتقي  للفيزياء، 

النيوتنية.   » Hypotheses  non  fingo «»ال��الجم��دي��ة
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ِلَنُقْل على الأقّل اإّنها تلتقي مع التاأويل الو�سعي 

تقود  احل�سية  النزعة  هذه  اأّن  غري  ال�سيغة.  لهذه 

ة.
ّ
اإىل نتائج مفارقي

ف�سيكون  ن�سبيًة  حركًة  حركٍة  كل  كانت  ف��اذا   

ا. 
ًّ
ن�سبي نف�سه  هو  وال�سكون  احلركة  بني  التمييز 

ورغم ذلك يحتفظ »باركالي« بتمييز بني احلركة 

من  م�رصوعيته  ي�ستمد  ل  اأن��ه  يبدو  ال�سكون  و 

املرجع الذي يقع اختياره اعتباطيا:

ك اأن 
ّ
  » ... يقت�سي القول عن ج�سم ما اإنه متحر

Posi� ل  الو�سع
ّ
 يغري ذلك اجل�سم يف امل�ستوى الأو

اآخر.  ج�سم  اإىل  بالنظر    Distance امل�سافة  اأو    tion

القوة  توؤّثر  اأن  الثاين يقت�سى ذلك  ويف امل�ستوى 

Force  اأو الفعل Action  الذي ميثل �سبب هذا التغري 

يف ذلك اجل�سم. اإذا مل يتوفر اأحد هذين ال�رصطني 

فاإنني ل اأعتقد اأننا ن�ستطيع احلكم يف معنى يتفق 

مع ال�سواب  bon sens  ومع خ�سائ�س  اللغة باأن 

باأنه  احلقيقة  يف  اأع��رتف  اأنا  يتحرك.  ما  ج�سما 

ميكننا العتقاد يف اأن ج�سما ن�ساهده يتحرك اأو 

نراه يغري امل�سافة بينه وبني ج�سم اآخر قد حترك 

رغم اأنه ل وجود لأية قوة جتري عليه فعلها )واأن 

نظّن يف هذا املعنى اأن احلركة الظاهرية موجودة 

(، ولكن الأمر هو على هذه احلال لأننا نتخيل اأن 

ب التغري يف امل�سافة جُتري فعلها 
ّ
القوة التى ُت�سب

على/ اأو قل هي منطبعة يف اجل�سم الذي نظّن اأنه  

�سون 
ّ
يتحرك. وهو ما يبني يف احلقيقة اأننا معر

اأن  دون  يتحرك  ما  ج�سما  اأن  باإقرارنا  للخطاأ 

كا، وهو كّل ما يتجّلى من 
ّ
يكون يف احلقيقة متحر

.
)38(

خالل ذلك«

جمنون  بدوره  لآخر  هو  »باركالي«  يكون  هل    

فاإنه ل وجود  ة، 
ّ
ن�سبي اإذا كانت كل حركة  لغة؟  

ك، 
ّ
يتحر ما   باأن ج�سما  القول  ر 

ّ
يرب قاطع  لدليل 

ع 
ّ
ت�رص التي  ال�رصوط  عن  الت�ساوؤل  يتّن�سى  لن  بل 

ك«.
ّ
»القول عن ج�سم ما اإنه يتحر

فلكونه  ال�سوؤال،  هذا  يثري  »باركالي«  كان  واإذا   

ما  قوة  فعل  باعتبارها  �سمنيا  احلركة  ُف 
ّ
عر

ُ
ي

جري 
ُ
ي ما  بقدر  اآخر  ك ج�سما 

ّ
اإّن ج�سما ما يحر  :

عليه »فعله«. يبدو اأن »باركالي« يفرت�س م�سبقا 

 من جانب واحد، اأو اأننا على الأقل 
ّ
اأن الفعل يتم

ج�سمني  بني  التفاعل  �سعيد  -على  ن�ستطيع  

ي�سميها  التي  الآث��ار  تلك  بو�سوح  نحدد  اأن    -

الفيزيائيون الفعل ورد الفعل. ومع ذلك فاإن نفي 

الت�سارع املطلق،  اإىل نفي  احلركة املطلقة يوؤدي 

الفعل.  الفعل ورد  التمييز بني  اإىل نفي  ومن ثمة 

ولكن اأي �رصط يجب و�سعه حينئذ حلركة اجل�سم 

»الذي تنطبق عليه القوة اأو الفعل الذي هو �رصط  

«؟ اإننا ل نتبنّي ما ي�سيفه هذا ال�رصط 
ّ

هذا التغري

مبداأ  اإبطال  اإّل   
ّ
اللهم الأول،  ال�رصط  اإىل  الثاين 

العطالة.

َل بني الت�سور  �سِ
َ
 ل �سك اأن »باركالي« يريد اأن ي

الفيزيائي للقوة وجذوره التجربية . فاإح�سا�ساتنا 

ر: 
ّ
الت�سو بناء هذا  اإىل  تقودنا  التي  الع�سلية هي 

ًة: 
ّ
قو عليه  اأُجري  فاأنا  ما  مو�سوعا  اأنقل  عندما 

  Effort وتقا�س هذه القوة التي اأُجريها عليه باجلهد

 .
)39(

املبذول وبالإح�سا�سات التي تثريها يّف ذاتيا

 ما 
ٌ
جريه ج�سم

ُ
قد حتتفظ هنا فكرة الفعل الذي ي

 بدللٍة اأحادية Uٍnivoque . ولكن ل 
َ
على ج�سٍم اآخر

ي. اإذ يت�سنى 
ّ
 ح�س

ّ
اأ�سا�س لذلك يف �سياٍق اأمبرييقي

للتاأثري  اأن نتيجة  الوعي باجلهد على  تاأويل هذا 

، ما مل يكن 
)40(

 ارادتي
ُ
قاِوم

ُ
ا ي

َ
ٌل م

ْ
جريه ِفع

ُ
الذي ي

جتد  تني 
ّ
�سببي �سل�سلتني  بني  اللقاء  عن  تعبريا 

�سببية  يف  الأخ��رى  و  اأنا  يّف  م�سدرها  احداهما 

غريبة عني.

التاأويل  هذا  نف�سه  هو  »ب��ارك��الي«  ي�ستعبد  ل   

اأ�سا�سي: وهو اأن املو�سوع )اأي  الأخري مع حتّفٍظ 

هو  لي�س  الذهن(  داخل  العاطلة  الأفكار  جمموع 

 Un autre esprit ما يقاوم اإرادتي، بل هو وعي اآخر

لل�سيء.  الظاهرية  املقاومة  هذه  عرب  يل  يتجلى 

 Une autre subjctivité فالفعل اذن جُتريه ذاتية اأخرى

.
41(

تي �سلبيًة بالنظر اإليها
ّ
ت�سري ذاتي

لتاأويلني  ق��اب��ل��ة  احل�����س��ي��ة   ال��ن��زع��ة  اأن  ي��ب��دو   
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باركالي:

 كل فكرة

 هي فكرة

فردية 

وعينية 



جتعل  لكونها  ونظرا  اأوىل،  جهة  من  متعار�سني. 

من الح�سا�س باجلهد اأ�سل فكرة القوة، هي تعطي 

الذي  الكائن  بني  للتمييز  ا 
ّ
واأحادي عينيا  معنى 

من  ولكن  اأثرها.  يتحمل  الذي  وذلك  القوة  يجري 

باجلهد ميّثل  الح�سا�س  لكون  ونظرا  اأخرى،  جهة 

يف الوقت نف�سه �سعورا باملقاومة التي يعار�سني 

معار�س  �سبٍب  بتدخل  اح�سا�سا  اأو  املو�سوع  بها 

لرغباتي، فان النزعة احل�سية ميكنها اأي�سا ان تقود 

اىل تن�سيب Relativisation  او حتى اىل نفي التعار�س 

بني الفاعل Agent  واملنفعل Patient . وحده التاأويل 

الثاين يتفق مع النزعة العالئقية: ورغم ذلك، يبدو 

اأن التاأويل الذي احتفظ به »باركالي« يف الفقرة 

 Principes de la 115  من مبادئ املعرفة الن�سانية
connaissance humaine هو الأول.

اإىل  احلركة  رّد  عملية  تعيد  اخ��رى  جهة  وم��ن   

التى  الكال�سيكيِة  امل�سادرِة   
َ
اقحام ما  قوة  فعل 

ا ما. ويعني ذلك 
ً
ٍ �سبب

ُّ
مبوجبها ي�ستدعي كل َتَغري

اإما نفي مبداأ العطالة كما ذكرنا �سلفا، اأو التخلي 

عن ال�سعي اإىل التمييز بني حركة عطالية واأخرى 

ناجتة عن التفاعل بني الأج�سام. . ثمة هنا انكار 

جزئي على الأقل لتلك املبادئ التى اأراد »نيوتن« 

ان يوؤ�س�س عليها فيزياءه: ففكرة ج�سم ل تفاعل 

له مع بقية الكون ل تبدو ل� »باركالي« اإّل مبثابة 

ال�سياغة  رف�س  اإىل  يقود  مم��ا  ف���ارغ.  جتريد 

العادية ملبداأ العطالة على الأقل.

 يتجلى هذا الإنكار اأي�سا فى رف�س اعتبار القوة 

فيزيائي.  مو�سوع  مبثابة  �سببا(  )باعتبارها 

معرفة  اإن   :L’esprit43  
)42(

الوعي �سوى  �سبب  ل  اإذ 

املعنى  بهذا  هي  احلقيقة  فعلها  و�رصوب  القوى 

معرفة ميتافيزيفية. ويقر »باركالي« بالإ�سافة 

اإنه  الأمبرييقية(  نزعته  مع  )وبالتفاق  ذلك  اإىل 

ات التى نكون نحن اأنف�سنا اأ�سبابها، 
ّ

خارج التغري

اذ  مبا�رص،  ب�سكل  قوة  اأي��ة  ن��درك  اأن  ن�ستطيع  ل 

من  القوة  ان  بنتائج.   اإّل  مبا�رصة  لنا  عالقة  ل 

الفل�سفة  اإطار قدرات  حيث هي �سبب، تقع خارج 

باعتبارها  متّثلها  يقع  ان  يجب  ول  الطبيعية 

خفية  كيفية  باعتبارها  اأي  لالأج�سام:  خا�سية 

 .
44(

Qualité occulte تتمتع بها الأج�سام يف حّد ذاتها

الن�سغال  القوة:  فعل  و  احلركة  بني  املماهاة   

رف�س  ثم  التجربة،  عنا�رص  بني  الف�سل  بعدم 

لالأج�سام،  مالزمة  ة 
ّ
خفي كيفيات  القوى  اعتبار 

ت�ستبق  »باركالي«  املميزة ملذهب  املالمح  هذه 

»م��اخ«   Phénomenisme ظاهراتية  الأخ��رى  هي 

على  العرتا�س  اأن  خا�سة  ب�سفة  ويبدو   ،  .Mach

العادية-  �سيغته  يف  الأقل  -على  العطالة  مبداأ 

ي�ستبق �سياغة مبداأ »ماخ« الذي تنتج كل الآثار 

بني  التفاعل  عن  مبوجبه   Effets inertiels ة 
ّ
العطالي

.
)45(

الأج�سام وعن توّزعها داخل الكون باأكمله

و  »لي��ب��ن��ت��ز«  فل�سفتي  ب��ني  ال��ت��ع��ار���س  رغ���م   

الإطالقية  يرف�س  منهما  كاّل  ف��اإن  »باركالي« 

نف�س  م��ن  م���ربارت  م��ن  ب��الن��ط��الق  النيوطنية 

الطبيعة. فقد انقاد كّل منهما اإىل هذا الرف�س تبعا 

للمنطق الداخلي لن�سقه اخلا�س. اإن اإثبات وجود 

القابلية  عدم  مبداأ  نفي  معناه  املطلق  الف�ساء 

�سالحيته.  مدى  من  كثريا  التقلي�س  اأو  للتمييز 

ويعني ذلك اأي�سا نفي انح�سار العامل يف العالقة 

  Esprit désincarné متج�سد  ل  وعي  بها  يحتفظ  التى 

يرتّد  وبذلك  ت�سبهه.  كائنات  مع  اأو  متّثالته  مع 

اإىل  بالن�سبة  كما  »ليبنتز«  اإىل  بالن�سبة  العامل 

تلقيها  الأنظار  من  معقدة  �سبكة  اإىل  »باركالي« 

اأن  حتى  الآخ��ر،  على  بع�سها  الواعية  الكائنات 

او   Monades املونادات  غبار  يف  يتال�سى  الكون 

. Perceptions الإدراكات
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* شاعر وناقد من المغرب

العا�سق  بقلِب  العربي  ال�سعر  َفَلك  ندخل  حني 

الفتنة  مكامن  ع��ن  البحث  ب�سهوة  امل�سكوِن 

بقوٍة،  الأزمنة   
ُ

يعرب الذي  ال�سعر؛  هذا  ج�سد  يف 

اأ�رصارا ممعنًة يف  اأمام ظواهر فيه تكتنز  جندنا 

التخفي،واألوانا ريانًة من القول الأول ال�سايف، 

احلياة  �ُسعب  يف  ال�سري  ل 
ُّ
لتحم بال�سوء  مُتدنا 

اأفاعيل  من  فينا  تخلفه  ما  ِل 
ُّ
وتقب وانعطافاتها 

بي�ساء اأو �سوداء.ومل يكن عبثا تق�سيم الدار�سني 

اأج��زاء  اإىل  ن�سوجه  زمن  يف  ال�سعر  هذا  جل�سد 

يريدون  كانوا  الأغرا�س،فهم  ا�سم  عليها  اأطلقوا 

وُتعني  ت�ساري�سه  جُتلي  خريطة  ر�سم  بذلك 

اأ�رصاره التي ما تنفك مُتعن يف  على التوغل يف 

النحجاب ،رغم كل الآليات التي ا�ستخدمت يف 

اأ�رصاراً   
ُ

ِرب
ْ
ب امُلرَتَ منها.فال�سعر  والدنو  مقاربتها 

�سباك  عليه  تقب�س  الزمن،ل  يف  مندفعا  يبقى 

النقد والدرا�سة مهما اأوتيت من ح�سافة وِحكمٍة 

يف  املتدفق  الإن�سان  جوهر  لأنه  وِحْنكِة،وذلك 

نهر الوجود.

ال��ف��ات��ن،وامل��ث��م��ر  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ع��ري  فج�سد 

ال�سعِر  من  ب�رصٍب  كتنز 
ُ
م كذلك  بالأغرا�س،هو 

منه  الدنو  مت  اأو  اإليه  الإ�سارة  ت  متَّ فريٍد،قلما 

�سعر  بذلك  نق�سد  الأغرا�س،  هذه  داخل  درا�سًة 

عاًفى يف هذا اجل�سد 
ُ
املقاولة،الذي امتد نب�سًا م

قول 
َ
م م�ساحة  ولدته،واكت�سح  منذ  ال�سعري 

اإيليا  اإىل  امُلهلهل  منذ  التاريخ   
ِّ
مر على  ال�سعراء 

اأبي ما�سي يف هذا الزمن. ولنا اأن منثل له بقول 

امرئ القي�س يف معلقته:

َزٍة
ْ
َني

ُ
 ع

َ
..ِخْدر

َ
ْدر  َدَخْلُت اخْلِ

َ
م

ْ
و

َ
ي

َ
و

ِجِلي
ْ
��ر

ُ
َك م ����اَلُت اإِنَّ

ْ
ي

َ
:َلَك اْلو

ْ
َفَقاَلت  

�عًا
َ
اَل اْلَغِبيُط ِبَن��ا م

َ
َقْد م

َ
َتُقوُل و

�ِس َفاْنِزِل
ْ
اأَ اْلَقي

َ
ر

ْ
ا ام

َ
ِعرِيي ي

َ
َت ب

ْ
َقر

َ
ع  

ُه
َ
ام

َ
ِخي ِزم

ْ
اأَر

َ
َفُقْلُت َلَها:�ِسرِيي و

لَّلِ  َ
ع َناِك امْلُ

َ
���ِع����ِديِن���ي ِمْن ج

ْ
َل ُتب

َ
و  

وبقول عمر ابن اأبي ربيعة؛ الذي قلما يخلو ن�س 

من ن�سو�سه ال�سعرية من �سيغة قال وقلت:

ا ِبي:
َ
 م

َ
َلم

ْ
ع

َ
اِحِبي ِلي

َ
َقاَل يِل �س

اِب
َ
ب

َّ
 اْلَقُتوَل اأُْخ���َت ال��ر

ُّ
ب اأَحُتِ  

اِء ِدَك ِبامْلَ
ْ

ج
َ
ِدي ِبَها َكو

ْ
ج

َ
ُقْلُت: و

اِب
َ َد ال�رصَّ

ْ
ر

َ
َت ب

ْ
���ِنع

ُ
ا م

َ
  اإَِذا م

،كاأنه غري كائن،اأو  النقاد عنه  ومع ذلك �سمت 

ذا   
َ
ال�سعر عنه  احل��دي��ُث  ُف 

ِّ
�����رص

ُ
ي لقيط،ل  كاأنه 

الأغرا�ِس املر�سومِة الو�سيمِة.

خ�سائ�سه  هي  وم��ا  ال�سعر؟  ه��ذا  مفهوم  فما 

الفنية  واجلمالية والدللية؟وما  الإبدالت التي 

ل ال�سعري؟.
َّ
ليا يف املتخي

ُ
اأ�سافها كقيمة ع

َل( يف 
َ
يف املفهوم: ينفتح اجلذر اللغوي ملادة)َقو

املعاجم اللغوية على كثري من الدللت اخِل�سبة 

والعتقاد  واحُلكم  وال�سقوط  والإ�سارة  كالتلفظ 

اأحمد بلحاج اآية وارهام   *

َُقاَوَلِة ُر المْ �ِشعمْ

املفهوم واخل�ضائ�ص الفنية واجلمالية



والظن  وامل�سي  والف��رتاء  والرواية  واملخاطبة 

والتهيوؤ  والإق��ب��ال  وامل���وت  والقتل  وال�����رصب 

التي  ال�سياقات  ح�سب  لالأمر،وذلك  وال�ستعداد 

املجرِد.اأما  َل( 
َ
)َفع ب�سيغة  املادة  فيها هده  ترد 

ت�سري  فاإنها  َل( 
َ
)فاع ب�سيغة  مزيدة  وردت  اإذا 

وابتدَع  واأعطى  �َس 
َ
وفاو اَدَل 

َ
ج

َ
و َث 

َ
اح

َ
ب مبعنى 

،فاملفاعلة هنا ت�ستوجب طرفني ماديني 
َ
اوم

َ
و�س

�رصوط  وفق  بينهما  الأم��ر  يجري  معنويني  اأو 

امليادين  يف  املقاولة  ف��اإن  وعليه؛  خا�سة. 

املادية تعني اتفاقا بني طرفني، يتعهد اأحدهما 

باأن يقوم لالآخر بعمل معنٍي ح�سب اأجر حمدوٍد 

اآخر  �سخ�سا   
ٌ

قاول �سخ�س
ُ
ي يف مدة معينة،كاأْن 

 له بيتا يف مدة �سنة.
َ
مبائة مليون ليبني

املده�س  اللغوي  ب 
ُّ
الت�سع هذا  من  يعنينا  والذي 

على  فيها  املقاولة  دلل��ة  هو  )ق��ول(  م��ادة  يف 

هذا  يف  فال�ساعر   .
)1(

والبتكار والبتداع  الظن 

و)قلُت(  )قال(  على  ن�سه  يبني  ال�سعر  من  اللون 

اأو)قالت( و)قلُت(،اأي على �سمريين  هما مبثابة 

جري 
ُ
�سوتني  مبتَكرين،يتحدث من خاللهما ،وي

مت�سٍم  حوار  �سورة  يف  بينهما  ال�سعري  القول 

ا(،بحيث ي�سعى كل 
َ
اِج،حول ق�سيٍة )م

َ
ب�سمة احِلج

�سوت اإىل اإقناع نظريه بوجهة نظره،مما يجعل 

من الن�س ال�سعري ميداَن �رصاع فكري وعاطفي 

، يتنامى يف خط درامي،يرتقب املتلقي خامتته 

على   
ُّ
تن�سب هنا  الفرتا�سات.فاملقاولة  ب�ستى 

عمل اإبداعي تخييلي،مل حُتدَّد له مدة،لأنه مرتبط 

مبدى قوة املخيلة والبداهة عند كل �سوٍت،ومدى 

حوله  تدور  الذي  ال�سعري  للمو�سوع  ا�ستيعابه 

لي�س  احل��الت  هذه  مثل  يف  ال�سعر  املقاولة.اإذ 

لغوا،واإلقاء للكالم على عواهنه،واإمنا هو �سناعة 

وتوغٌل 
)2(

 من الت�سوير،
ٌ

 من الن�سج،وجن�س
ٌ

و�رصب

يف غري املاألوف.

ولقد ا�ستطاع الدر�س النقدي احلديث الإطاللَة من 

هذه الزوايا الأربع على جمموعة من  املعطيات 

�سمن  داخ��ل��ة  ق��ب��ُل  م��ن  تكن  مل  ال��ت��ي  الفنية 

والبنية  ال�سعري،كال�رصدية  الن�س  نقد  معايري 

الأ�سوات،وما  الدرامية،وتعدد  احلوارية،والبنية 

ا�ستعارتها  تقنيات وم�سطلحات  ذلك من  �سوى 

عدة. حقول  من  لل�سعر  احلديثة  النقدية  القراءة 

بنية  هي  التي  احل��واري��ة  كله  ه��ذا  من  وتهمنا 

اخلطاب   دللت  من  دللتها  تنطلق  تركيبية 

ب�سكل عام.ومن ثمة فاإن كل ن�س منَتٍج يحتمل 

تفاعلية  دلل��ة   � مبتلقيه  عالقته  خ��الل  من   �

يف  اإل  وجوديا  تتحقق  ل  الدللة  حوارية،وهذه 

 �  Benveniste بنفيني�ست 
َ
امللفوظ الذي هو �  ح�سب

رغبَة  ن 
َّ
وخماَطبا،ويت�سم متكلما  يفرت�س  قوٌل 

الأول بالتاأثري يف الثاين ب�سكل من الأ�سكال.وهذا 

وم�ستوياته  اأنواعه  بكل  ال�سفهي  اخلطاب  ي�سمل 

الذي  اخلطي  اخلطاب  اخلطية،وي�سمل  ومدوناته 

 كل 
ْ

ي�ستعري و�سائل اخلطاب ال�سفهي وغاياته،اأي

ربا 
َ
ع

ُ
خطاب يتوجه به �سخ�س اإىل �سخ�س اآخر م

يكون  وبهذا  اأو غريه.  املتكلم  ب�سمري  نف�سه  عن 

اآخر،  خلطاب  ت�سمينا   � لباختني  تبعًا   � الن�س 

 
ُ
�سعر ني 

ُ
ب الأ�سا�س  هذا  اآخر.وعلى  يف  وملفوظا 

املقاولة،وحلقه ما حلق الن�س ال�سعري العربي من 

حتولت عرب �سريوراته  التاريخية، ويف كل هذه 

وما  فيه،  ال�رصد  ح�سور  ظاهرة  تربز  التحولت 

يتعلق به من حوار،و�سخ�سيات ،وف�ساء،وزمان.

وكل ذلك مبني على ق�سية يتاأ�س�س عليها البناء 

الدرامي والت�سوير امَل�سهدي، وهو ما ينقل الن�س 

ال�سعري ال�رصدي من نظرية نقاء اجلن�س الأدبي 

حدود  يف  الأدب��ي��ة،ول��و  الأجنا�س  تداخل  اإىل 

املختلفة  البنائية  املكونات  ن�سبية،فتفاعل 

اإىل  ينحو  يجعله   احل��واري  ال�سعري  الن�س  يف 

منطقية،  مفارقات  من  يواكبها  وما  الدرامية 

�سخ�سني  روؤيويًة يف �سورة  اأبعادا  حيث يج�سد 

من  اأوتيا  ما  بكل  ما،  ق�سية  حول  يتحاوران 

ودرجة  احلوار  هذا  خالل  ومن  تنخييلي،  �سالح 

دراميتها،وتتبدى  وتربز  الق�سيدة  تنمو  قوته 

خ�سائ�سها الفنية واجلمالية والدللية يف مراآة 
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ل �ضكَل من 

دون فكرٍة،

ول فكرَة 

جمردًة 

عن 

ال�ضكل



املعجم  م��راآة  جهة،ويف  من  ال�سوتية  املقابلة 

اللغوي لكال ال�سوتني.

يف اخل�سائ�س: يكتنز البناء الن�سي املقاولتي 

اأحوال نف�سية وح�سية وحيوية،كما يكتنز اأطوارا 

الذي  ومتغرية،الأمر  م�ستقرة  معرفية  ثقافية 

اإثنوغرافيا،ير�سد  ا  عِر�سً
َ
م ي�سبح  اأن  اإىل  يرفعه 

مكان  يف  والقيم  والتقاليد  احل��ي��اة  اأ�ساليب 

اعًا 
َّ
م

َ
ج الن�س  يكون  معينني،وعندما  وزم��ان 

البديهي  والأط��وار،ف��م��ن  الأح����وال  ه��ذه  لكل 

الن�سج   
َ

ي�����وؤدي ال�����س��ن��اع��ة،واأن  حت�����رص   اأن 

هنا  الن�س  يتخذ  واأن   ،
)3(

ب��ه  امل��ن��وط  دوره 

التع�سف،جتعله  م��ن  ح��واري��ة،خ��ال��ي��ة  �سبغة 

ال�سدور،وتختل�سه  ومقبول"حتت�سنه  بليغا 

الآذان،وتنتهبه املجال�س،ويتناف�س فيه املناف�س 

هي  وغريها  العنا�رص  فهذه   ،
املناف�س")4( بعد 

التي جتعل ف�سيلة دمه من ف�سيلة �سعر املقاولة 

ذي اخل�سائ�س الفنية واجلمالية والدللية. 

فالن�سو�س  بالزمن:  �سة- 
ِّ
تحر

ُ
م كتابٌة    �1

متحر�سة  كتابة  اإل  هي  ما  املقاولة  �سعر  يف 

ه 
َ
َنَهب اأن  �سبق  ما  اإع��ادة  على  بالزمن،ُتكرهه 

ف�ساءات  اجل�سد،ومن  ف�ساءات  من  واختطفه 

ال����س���رتداد ملزم  ال��روح.ف��ه��و يف ���س��وء ه��ذا 

باخلروج عن طريقه املعتاد،وال�سري يف الجتاه 

املا�سي  الطبيعية،حيث  مل�ساراته  امل�ساد 

م�ستقبلية  اإطاللة  اأفق  احلا�رص،يف  اإىل  ف�سي 
ُ
ي

�سوى  لي�ست  ال���س��ت��ع��ادة  وه���ذه   .
)5(

متوقعة

من  تعر�ست  قد  كانت  حياة  لنداء  ا�ستجابة 

انبثاقها. حلظة  لالإجها�س،خالل  خل�سة  قبل 

َه�ُس �سدا على اإرادته ل يتوقف عن النداء 
ْ
فامُلج

ا�ستعادته من جديد، واإيالئه  اإل بعد حتقق فعل 

حقه يف تكري�س �رصط ح�سوره ووجوده،مبعنى 

ملا  ا�ستعادتها  بقدر  هنا  ال�سعرية  الكتابة  اأن 

موؤقتا  به  تعتني  ما  بقدر  ال��زم��ن،  يف  امنحى 

اإىل  الإف��ن��اء  �سلطة  من  خروجه  بذلك  ليتحقق 

حربها  تعي�س  حيًة  ذاكرة  الإحياء،بو�سفه  فتنة 

املفتوحة مع �سريورتها املدمرة.

و�سنمثل لكل هذا  بثالث �سوٍر من هذا ال�سعر:

م�ستوى  على  الفل�سفي  ال�����رصاع  ُت��ربز  الأوىل: 

فهم الوجود من حيث حركيُته،  وُتكثِّفه ق�سيدة 

فيها  يختزل  ما�سي،التي  اأبي  لإيليا  "ابت�سم" 
اإىل  به  الفل�سفي،ويرتقي  القوَل  ال�سعري  القوُل 

،والإن�ساُن غايُته. زمُنُه  �سامل،الأبُد  اإن�ساين  اأفق 

كل ذلك يف حوار حجاجي بني �سوتني ،اأو ذاتني 

تني عن ت�سور خا�س للحياة وللوجود،بلغة 
ِّ

رب
َ
ع

ُ
م

 معا:)الكامل(
ُ
ي�سكنها التوتر والن�رصاح

 يكفي التجهم يف ال�سما !
ْ
قلُت: ابت�سم

 كئيبٌة ! وجتهما
ُ
قاَل: ال�سماء

)6(
 الأ�سُف ال�سبا املت�رصما !!

َ
لن يرجع

ْ
قال: ال�سبا وىّل! فقلت له: ابت���سم

فالنظرة ال�سعرية هنا منتزعٌة من ماء التفل�سف 

ل  التي  التفاوؤل  اأع��ايل  من  ال�سايف،املنحدِر 

ُف 
َ
وِك�س النْت�َسوي،  الت�ساوؤم  غيوم  حتجبها 

ياأْ�ٍس  فل�سفات  ة،ول 
َّ
ِري

ْ
وِبْنَهاو ال�سُّ ال�سوداوية 

النفو�س. اأرا���س��ي  يف  م����اأزوم  واق���ع  اأن��ب��َت��ه��ا 

لها  تتنكر  حني  للحياة  اأُفقًا  ال�سعر  يكون  وبهذا 

ال�سيء  بني  للتحاور  الفل�سفات..اأفقًا  بع�س 

من  يجعل  و�سده.مما  ال�سوت  ونقي�سه،وبني 

الثاين  ال�سوت  عنه  غاب  موازيا،اإذا   
ً
بناء الن�س 

غاب بال�رصورة ال�سوت الأول،فهو متوقف عليه 

اإليه،اإذ من دونه ي�سبح الن�س يف �سعر  وم�ستند 

املقاولة ن�سا معدوما،فال�سوتان يف هذا اللون 

من ال�سعر هما املرِبَزان ملاهيته وجوهره،وهما 

دان ل�سكله.
ِّ
املج�س

قارئه  ت�سع  فيه  احل��واري��ة  ه��ذه  اأن  ��الح��ظ 
ُ
وي

جمال  يقع،وهذا  اأن  كن 
ُ

مي ملا  انتظار  اأف��ق  يف 

لأن  الجتماعي،وذلك  الفني،والتوجيه  اخَلْلق 

املوا�سيع فيه � واإْن انطلقت من الذات � هي كلية 

. فهاج�س ال�ساعر 
)7(

عامة،ترمز اإىل مناذج ب�رصية

ا على ابتكار 
ًّ
ب

َ
ن�س

ُ
يف هذا اللون من ال�سعر يكون م

ال�سور الِبْكِر ؛التي تكون نابعة مما يرتاءى له،ل 
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تكون  احلالة  هذه  يف  حد�سه  عنُي  ي��راه،اإذ  مما 

لطبيعته  يِفٌّ  َ
و فهو  راأ�سه،ولذلك  عني  من  اأ�سدَق 

 
)8(

وم�ساعرهم، الآخرين  عيون  ي�ستعري  ه��و،ل 

واإمنا ينغمر يف اأمواِج مو�سيقى روِحه التي تقود 

دوائر  اإىل  ه 
َّ

ن�س املتكررُة  الإيقاعية  وحداُتها 

الرغم  والإيحاء،على  الدللة  من  متجددة  رحبٍة 

من الإطار والقالب. والتخلي عن وظيفة الإيحاء 

اإذا  له،اإل  ِعو�َس  املو�سيقى،ل  بها  تنه�س  التي 

اإحدى �ساقيه رغبة يف  اأن يفقد  ال�ساعر  ارت�سى 

بدائُله  تكون  ا�سطناعية،وحينذاك  �ساٍق  اقتناء 

واهيًة ومبهمة.

 
ُ

الثانية: وعلى هذا النهج من البناء ت�سري ن�سو�س

�سعِر املقاولة منذ ظهورها اإىل الوجود حتى الآن.

اإيليا اأبي ما�سي الذي هو من الزمن  فبعد ن�س 

ن�س  مع  الأم��وي  الزمن  اإىل  املعا�رص،�سن�سعد 

هو  الكامل  ه 
ُ
وا�سم اليمن.  اح  و�سَّ لل�ساعر  اآخر 

ريي 
ْ
عبد الرحمن بن اإ�سماعيل بن عبد َكالل احِلم

من  هو  اليمن.قيل  اح  بو�سَّ اخُلولين،املعروف 

الُفر�س الذين قدموا اليمن ُلُن�رصة �سيف بن ذي 

يف  يتقنَّع  نه 
ْ
�س

ُ
ح من  احلب�سة،وكان  على  يزن 

 البنني 
ُّ
املوا�سم خَمافة العني.وقد راأته يف احلج اأم

 اإليه 
ْ
 به،واأر�سلت

ْ
زوجُة الوليد بن عبد امللك،فُفِتنت

،اأما 
ٌ
اأن يتغزل بها،فاأبى كثري ال�ساعر  واإىل ُكثري 

هو فقد �رصح بت�سبيبه بها،رغم توعد الوليد كل 

من ذكرها،فبلغ ذلك الوليد فقتله.وذلك يف ق�سة 

الذي  اجلانب  يف  بالأ�سطورة،وبخا�سة  اأ�سبه 

 البنني.
ُّ
اأَْتُه فيه اأم

َّ
يتعلق بدفن ال�سندوق الذي خب

الق�سيدة  هذه  اأن  هو  هذا  كل  من  يعنينا  والذي 

ِنية 
َ َ
مي ام��راأة  وهي  و�سة(، 

َ
ب�)ر فيها  ب 

َّ
�سب التي 

كان يهواها، تن�سج متخيلها من �سجاعة العا�سق 

اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  باملهالك  يعباأ  ل  الذي 

والتقابل  التكافوؤ  من  بنوع  تت�سم  مع�سوقه.فهي 

دح�س  على  البداهة  وقوة  احلوار،وباجلراأة  يف 

احُلجج التي تثبط الهمة.يقول و�ساح: )ال�رصيع(

ُ
��ٌل َغاِير

ُ
ج

َ
���اَنا ر

َ
اإِنَّ اأَب َنا 

َ
ْن َدار

َ
 : اأََل َل َتِل����ج

ْ
َقاَلت

)9(
اِرٌم َباِتُر َواإِنَّ �َسْيِفي �سَ ةً  ُقْلُت: َفاإِينِّ َط����اِلٌب ِغ����رَّ

�سكل 
ُ
ي مم��ا  الن�س،  يف  ب���ارزة  احل���وار  فتقنية 

ظاهرة ت�سعنا يف عامَل ِحكائي متكامل،يتج�سد 

ف 
َ
امُلتعار احلوارية  البنية  اأرك��ان  معظم  فيه 

عليها،ومتتزج فيه الذات مع الآخر.ففي احلوارية 

والآخر،وتتعرف  الأنا  مفهوم  جلي  ب�سكل  يربز 

الآخر،وكاأنها  هذا  خالل  من  ذاتها  على  الأن��ا 

تكت�سب معايَن جديدة يف �سوء حتولتها داخل 

من  نابعًة  ال�سور  نرى  هنا  القول.فنحن  زمن 

عني الذات وطبيعتها،ل من عني الآخر،كما نوى 

ال�ساعر �ساعداً يف الطريق اإىل املعنى،فهو يقطف 

الفكرة بو�سائل فنية ذات �ُسُكوٍل ،ُتوؤدي اإىل ذلك 

على  قلعته،وتدله  اإىل  باملتلقي  املعنى،وُتوؤدي 

 
)10(

النْف�س. الوجود،واأ�رصار  اأفكار  من  تكتنزه  ما 

وقلُت( يف  )قالت  وحدتا:  ققه  حُتَ ما  اإىل  اإ�سافًة 

من  الن�سية  البنية  داخل  وتداخلهما  تكرارهما 

والتجريد  والراحة  والتوازن  املباغتة   بواعث 

من  ال�سورة  فتتحول  النف�س،  يف  والن�����رصاح 

النغم. اإىل  ال��ر���س��م  ال�����س��م��ع،وم��ن  اإىل  الب�رص 

فالتكرار والإيقاع عن�رصان متالزمان يف �سعر 

الإبداع،وبخا�سة  دللة  ُت�رصق  بهما  املقاولة،اإذ 

مو�سيقاها  على  ترق�س  فكرٍة  �سيغة  اتخذا  اإذا 

اخلا�سة،امُلَتولِّدة من انتظام حركة النغم خالل 

خالل  الكلمات  انطالق  انتظام  ال��زم��ان،وم��ن 

املكان،حيث تتاآزر احلركة والت�سخي�س لإك�ساب 

ال�سعرية درجًة عاليًة من احليوية،ترى  ال�سورة 

خبايا  م��ن  ه��ي  التي  اللطيفَة  فيها"املعايَن 

العيون،  راأتها  حتى  ت 
َ
م

ِّ
�س

ُ
ج قد  العقل،كاأنها 

عادْت  حتى   
ْ
َفت ُلطِّ قد  اجل�سمانيَة  والأو�ساَف 

.
)11(

روحانية،ل تنالها اإل الظنون".

الثالثة:  وتتماهى مع ق�سيدة و�ساح اليمن يف 

الدين  �سفي  ال�ساعر  ق�سيدُة  والأ�سلوب  البنية 

1349م(   � 752ه�/1276م   � احللي)677ه� 

املنحى،فالأوىل  يف  معها  تختلف  كانت  ،واإن 

هدفها  ،وه��ذه  العا�سق  �سجاعة  اإب��راز  غايتها 
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عا�سقه  اإفناء  يف  املع�سوق  تفنن  مدى  اإظهار 

.يقول احللي:)خملع الب�سيط( 

ِن   
َ
�س

َ
ُفوَن ِباْلو ْلَت اجْلُ

َ
:َكح

ْ
َقاَلت

ِن 
َ
�س ��ِف���ِك احْلَ

ْ
ِتَق��ابًا ِلَطي

ْ
ُقْلُت: ار  

َقِتَنا
ْ
��َد ُف��ر

ْ
ع

َ
َت ب

ْ
���لَّي

َ
:َت�س

ْ
َقاَلت

)12(
َكِني

َ
ْن �س

َ
ع

َ
َكِني و

ْ
�س

َ
ْن م

َ
َفُقْلُت: ع  

فبنية الن�س هنا �رصدية قائمة على احلكي، وهي 

اأجنا�س  من  بنائية،ا�ستقت  عنا�رص  جملة   من 

وحكايات. وم�رصح  رواي��ة  جم��اورة،م��ن  اأدبية 

وتتمثل هذه العنا�رص اأ�سا�سا يف احلدث واحلوار 

والف�ساء والزمان،وينتج عن التفاعل بني خمتلف 

الدرامي؛الذي  بالبناء  مى 
َ
�س

ُ
ي ما  العنا�رص  هذه 

من اأ�سا�سياته ثنائية ال�سوت،وتعدد امل�ستويات 

غلبة  نتيجة  الكثافة  درج��ة  وارتفاع  اللغوية، 

يف  ن�س  كل  اأن  نرى  واحلوارية.وهكذا  التوتر 

اخلا�سة  وت�ساري�سه  اأُف��ق��ه  له  املقاولة  �سعر 

الت�ساري�س  وهذه  احلكائي،  بج�سده  تنطق  التي 

طق�سًا  اجتماعية،اأو  نف�سية،اأو  حالت  متثل  قد 

نوع  من  ت�ساري�س  الال�سعور.فهي  يف  غائرا 

يف  ال��ذات،وحت��ولت��ه��ا  ت�سدُّعات  ،ُت��ربز 
ٍّ

خ��ا���س

اأرخبيالت احلياة، يتقوى كل  اأقاليم الزمن،ويف 

�سور 
ُ
هذا مبنطق احلكي الذي يعر�س الأحداث،وي

وتتابعها،وبات�ساِل  �ْسَهديتها 
َ
م ل 

ِّ
فع

ُ
الوقائع،وي

كذلك  �سلٌة  له  الذي  العرو�سي  بالوزن  الإيقاع 

بالدللة وانفتاحها.فالإيقاع يف هذه الن�سو�س 

 
ُ

َترق�س اأَخذْت  وقد  الفكرة  عن  عبارة  اإل  هو  ما 

اإطار  يف  اإما  اخلا�سة،وتنتظم  مو�سيقاها  على 

التكرار اللفظي واإما يف اإطار التكرار ال�سوتي.

وهذا ال�سنيع �سيزرع ل �سك يف املتلقي اإيقاعات 

�سيدفع   بج�سده وروحه،مما 
ُ
لها عالئُق وو�سائج

عن  كتعبري  العامل  لإيقاعات  النحياز  اإىل  به 

جتربة. حياٍة،و�سريِة  لنمِط  ال�سخ�سي  اختياره 

داخله  تتقاطع  الذي  امل�سرتك  هو  فالإيقاع   
)13(

احلياة  ن�سو�س  كما  املقاولة  �سعِر   
ُ

ن�سو�س

 امُل�سرَتك 
َ

رب
ْ
ع

َ
 به من م

ُ
 الكتابة، وتنزاح

ُ
ون�سو�س

الذي   
)14(

؛
ِّ

اخلا�س واملغاير  د 
ِّ
املتفر اأرخبيِل  اإىل 

يف  واخلفي،وعمَقهما  الظاهر  ح�سوِر  قوَة  ربُز 
ُ
ي

خمتلف اأن�سجة الن�سو�س التي على هذه ال�ساكلة.

العراقي  ال�ساعر  ملحمة  يف  وتتج�سد  الرابعة: 

ب�""ثورة  امل�سماة  ال��زه��اوي  �سدقي  جميل 

1929م  ع��ام  ن�رصها  ال��ت��ي  اجلحيم"،  اأه���ل 

من  رحلة  بيتا.فهي   433 اأبياتها  عدد  ،وبلغ 

احلديث  العربي  ال�سعر  يف  اخليالية  الرحالت 

وال��ربزخ  والقرب  امل��وت  ع��امل  اإىل  اجتهت  التي 

بلغات  ال�سعري  متخيلها  والنار،لتن�سج  واجلنة 

خا�سة،وروؤى متلونة باأفكار �سعرائها،وموقفهم 

والعقائد.ومن  والإن�سان  واحلياة  املجتمع  من 

اأجواوؤها  امل�ستمدة  ال�سعرية  الرحالت  هذه  بني 

الأع��راف( �ساطئ  الآخر:رحلة)على  العامل  من 

الهم�رصي)1908م  املعطي  عبد  حممد  لل�ساعر 

حممد  النف�س(لل�ساعر  1938م(،ورحلة)جحيم   �

و)ملحمة  1912م،  �سنة  امل��ول��ود  فّقي  ح�سن 

القلعجي  روا���س  الفتاح  عبد  لل�ساعر  القيامة( 

ال�سعرية  الرحالت  فهذه   . �سنة1938م  املزداد 

ت�ستغل  التي   ���� الأخرى  ال�سفة  اإىل  كلها  تنقلنا 

���� حيث ينطلق القول  فيها حياُة ما بعد احلياة 

ال�سعري فيها من حلظة دخول ال�ساعر اإىل القرب.

يفتتح الزهاوي رحلته هاته بقوله: )اخلفيف(

  
ُ
ِفري ايِن احْلَ

َ
َتو

ْ
اح

َ
 و

ُّ
َد اأَْن ِمت

ْ
ع

َ
ب

  
ُ
 َنِكري

َ
اء

َ
ج

َ
 و

ٌ
ْنَكر

ُ
يِن م

َ
اء

َ
ج  

َل اأَْد  
َ
 و

َ
ُهور ا الظُّ

َ
َطاع

ْ
َلَكاْن ا�س

َ
م

 ؟
ُ
ُهور َف َكاَن الظُّ

ْ
َكي

َ
اَذا و ِري مِلَ  

ي اإِىَل اأَْن   ِ
ْ

ْقَدٍة ِبَقرب
َ
ُكْنُت يِف ر

  
ُ
ور

ُ
ع اَد ال�سُّ

َ
ع

َ
َقَظايِن ِمْنَها و

ْ
اأَي  

ُخوٍم  
ُ
قًا َذا و

ِّ
ي  �سَ

ُ ْ
َدا اْلَقرب

َ
َفب

  
ُ
ِغري

َ
 �س

ٌ
م

ْ
اِء ُخر

َ
ا ِبِه ِلْلَهو

َ
م  

 �
ْ
ي ُث امْلَ

ْ
ي

َ
نْيِ ح وؤَاِل َفظَّ

ُ
ا ِلل�س

َ
 اأََتي

  
ُ
ور

ُ
ْذع

َ
ِتيَقاِظِه م

ْ
َد ا�س

ْ
ع

َ
�ُت ب  

ول تنفك الأ�سئلة املحرجة تنهال عليه،وحتا�رصه 

الدينية  الأم���ور  ك��ل  امللكني،حول  ط��رف  م��ن 
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يكتنُز الن�س 

املقاولتي 

اأحواًل نف�ضية 

واأطواراً 

ثقافية 

م�ضتقرة 

ومتغية



به  جاءت  وعقائد،وما  فرائ�س  والدنيوية،من 

والن�رص  البعث  عن  ال�سماوية  والكتب  الأنبياء 

والعقاب  واحل�ساب  وامليزان  وال�رصاط  واحل�رص 

واملالئكة،  وال�سياطني  وال��ن��ار،واجل��ن  واجلنة 

دون اكرتاث ب�سجره ورعبه،حيث يتم �سوؤاله عن 

املراأة،وعن راأيه يف احلجاب وال�سفور:

ى   
َّ

ج
َ
ر

ُ
 ي

ٌ
ُفوِر َنْفع

ُّ
 َقاَل: َهْل يِف ال�س

 
ُ
ُفور

ُّ
اِب ال�س

َ
ج  ِمَن احْلِ

ٌ ْ
ُقْلُت: َخري  

ب
ْ
اِب �َسلٌّ ِل�َسع

َ
ج ا يِف احْلِ َ  اإِمنَّ

 
ُ
ُفوِر ُظُهور

ُّ
يِف ال�س

َ
 ،و

ٌ
َخَفاء

َ
ٍ  و

ٌ
ب

ْ
ِة �َسع

َ
ار �سَ و اإِىَل احْلَ

ُ
م

ْ
�س

َ
َف ي

ْ
َكي

؟ 
ُ
ُتور

ْ
�س

َ
ِفِه م

ْ
ْن ِن�س

َ
ٌف ع

ْ
ِمْنُه ِن�س   

يجيب  باهلل  الإمي�ان  حول  �سوؤاله  على  وجواب�ًا 

وبالطبيعة  الف�سي�ح  بالك�ون  اهلل  رابط�ًا  امليت 

،غري اأنه يوؤك�د يف نف�س الوقت �سك��ه وحريت�ه: 

 اْلإَلُه َفَهل
َ
اَذا َهو

َ
 َقاَل: م

 ؟  
ُ
ِبري  اخْلَ

ُ
ِجيب

ُ
ا ي

َ
يِبي َكم ِ

ُ
 اأَْن��َت جم

ْ
 

ْقِل
َ
َناِل اْل� �ع

َ
َق م

ْ
ُقْلُت: اإِنَّ اْلإَلَه َفو

 
ُ
ِزيُز اْلَكِبري

َ
 اْلع

َ
ْهو

َ
ا و   ِمنَّ

وي�ستمر وابل الأ�سئلة التحقيقية مع امليت حول 

�سلوكه يف احلياة:

ِعي�
ْ

ى  ِبَخدَِّك َت�س
َ
َقاَل: اإِينِّ اأَر  

 ؟ 
ُ
ور

ُ
ْزَدِهيَك اْلُغر

َ
�راً َفَهْل اأَْنَت ي   

 َخّداً
ُ
ر

ِّ
ع

َ
�س

ُ
اَت َل ي

َ
ْن م

َ
ُقْلُت: م

  
ُ
ِعري

ْ
ْخَلُق التَّ�س

ُ
َتى ي

ْ
و  ِبامْلَ

َ
�س

ْ
  َلي

حترجه  التي  الأ�سئلة  كث�رة  من  امليت  وي�سكو 

وتزعج��ه، فيقول:  

 
ُ
ُتور

ْ
و

َ
ِني م وؤَاٍل َفاإِنَّ

ُ
ِب�س َناِئي  

َ
َل َتِزيَدا ع

َ
َكايِن و

ُ
 اُْتر

ا اأَْن
َ
م

َ
 و

ُ
اء

َ
 اْلُهر

َ
َقاَل:َهَذا ُهو

  
ُ
اٍج َتْلُغو ِبِه َتاأِْثري

َ
ِتج

ْ
ِلح   

ا ِبي
َ
َنع

ْ
ٍة اإَِذْن َفا�س

َّ
ُقْلُت: يِف ُغ�س

 
ُ
ا ُتِريَداِنِه َفاإِينِّ اأَ�ِسري

َ
م   

وٍر
ُ
ْن اأُم

َ
ايِن ع

َ
اأَلُتم

َ
ا �س َ  اإِمنَّ

 
ُ
ري  َت�سِ

ْ
ت

َ
�س

ْ
َلي

َ
 ُتْغِني و

ْ
ت

َ
�س

ْ
 َلي

َ
  ِهي

رحلة  تبداأ  امليت،  مع  التحقيق  ينتهي  وح��ني 

اإذلله وعذابه:

 اإِل
ُ

�س
ْ

ج
ِّ
َها الر

ُّ
ا اأَْنَت اأَي

َ
َقاَل : م

 
ُ
ِبيَل َكُفور

َّ
لَّ ال�س ْلِحٌد َقْد �سَ

ُ
م   

َقاَل 
َ
ِبنِي و

َ
يِن  ِلْلج  َتالَّ

َّ
ُثم

 
ُ
وُف اْلَكِبري

ُ
َل�س

ْ
يِلَ ُذْق اأَْنَت اْلَفي  

َفِتي َقْد 
َ
ْفحًا َفُكلُّ َفْل�س

َ
ُقْلُت: �س

 
ُ
ِغر

َّ
ْقِلي ال�س

َ
ِليِه ع

ْ ُ
ا مي

َّ
َكاَن مِم  

امللك��ان  به  يذهب  وقه�ره  اإذلله  يف  واإمع��ان�ًا 

نعيمه��ا،فتزداد ح�رصته  ي�س��اهد  كي  اجلن�ة  اإىل 

وندم�ه يف جهن��م:

��ِة نَّ اِء اإِىَل اجْلَ ا ِبي يِف اْلَف�سَ
َ
 َطار

َّ
ُثم

 
ُ
ِمري ِمي ال�سَّ

ْ
ى ِبَلو

َ
ْغر

ُ
تَّى ي َ

  ح

ئًا
ْ
اَن �َسي

َ
و ا يِف اأُْذِن ِر�سْ

َّ َ
اأَ�رص

َ
و

 
ُ
�ِسري

َ
 ع

َ
ْهو

َ
اَز و

َ
و  اجْلَ

َ
اح

َ
َفاأب   

له  لي�ست  اإل��ي��ه��ا  اأُح�������رصِ  ال��ت��ي  اجل��ن��ة  وه���ذه 

الفرق  بينها  اأُْطِلع عليها ليدرك  ولأمثاله،واإمنا 

وبني جهنم،حيث ل �سيء مما راأى هناك  موجود 

هنا، فهو يف كرب وظماإٍ:

رٍي ًة ِمْن مَنِ
َ
ب

ْ
ُت �رُص

ْ
م

ُ
َلَقْد ر

َ
و

 
ُ
ِمري  النَّ

َّ
ُتُه َفَفر

ْ
م

َّ
م

َ
  َفَتي

ُه
َ
ب

َ
 الَِّذي �ِسْئُت اأَْن اأَ�ْس��ر

َ
اء نَّ امْلَ

َكاأَ
َ
و

  
ُ
ور

ُ
اأْم

َ
اِدِه م

َ
ِتع

ْ
  ِباب

وبانته���اء زي��ارة اجلن�ة يتوجه به امللكان اإل�ى 

 ن�اره�ا واأمَل جحي�مها: 
َ
جهن�م ليذوق �سعري

َثاِقي    
َ
ا و �َسدَّ

َ
اين ِمْنَها و

َ
ج

َ
اأَْخر

  
ُ
ِعري

َ
�َسدُّ اْلب

ُ
ا ي

َ
وٍع َكم

ُ
ِبُن�س  

ايِن َثاَلثًا 
َ
ي ا َفَدلَّ

َ
 َقام

َّ
ُثم

  
ُ
 َتُفور

َ
ْهي

َ
ِحيِم و ِميِم اجْلَ

َ
يِف �س  

ويلتق��ي الزه�اوي يف جهنم  ب�سخ�سي������ات ،قد 

والأدب  العلم  ميادين  يف  به�ا  الت�اريخ  افتخ��ر 

والفكر والفل�سفة وال�سعر. منهم الفرزدق والأخطل 

واملتنب��ي  امل��ع��ري  ج�انبهم  وج��ري��������ر،واإىل 

املبدعني  م��ن  وغ��ريه��م  ودانت��ي  و�سك�سبي�ر 

واملفكرين والعباقرة الكبار: 
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لرميه:

ال�ضعر 

ل ُي�ضنع 

بالأفكار،

واإمنا 

بالكلمات



واً     ْزَدَق ِن�سْ
َ
ُت اْلَفر

ْ َ
�رص

ْ
َلَقْد اأَب

َ
و

  
ُ
ور

ُ
�س

ْ
ع

َ
ُهُه م

ْ
ج

َ
و

َ
ى و

َّ
َتَلو

َ
ي  

َقا�ِسي الَّلَظى اْلأَْخ��َطُل
ُ
ْنِبِه ي

َ
اإِىَل ج

َ
و

 
ُ
ِرير

َ
�ْسُكو ج

َ
ي

َ
رِباً و

ْ
َتع

ْ
�س

ُ
  م

 َفَقاُلواْ َدَهاَنا
ْ
ُنُكم ا �َساأْ

َ
ُقْلُت :م

  
ُ
 َكِثري

ٌّ اِء �رصُ
َ
اِء اْلِهج

َ
ر

َ
ِمْن و   

ا�ٍس َكِئيبًا
َ
و ُنو

ُ
 اأَب

ْ
ِليِهم

َ
ي

َ
و

  
ُ
ري كِّ

ِّ
ُة ال�س

َ
اح

َ
ر

ْ
م  َذاَك امْلِ

َ
ْهو

َ
و   

َداْنِتي
َ
 و

ُ
ِظيم

َ
 اْلع

ُ
ام

َّ
ي ِمْثُلُه اخْلَ

  
ُ
ِبري

َ
 اْلَقِري�ِس �ِسَك�س

ُ
ام

َ
اإِم

َ
  و

ِم
ْ
نْيَ اْل��َقو َ

�ِس ب
ْ
ٍرِئ اْلَقي

ْ
َلَقْد كَاَن ِلم

َ
و

 
ُ
ُدور

ُ
ُلوِك �س

ُ
 ِوِلْلم

ٌ
ْدر

َ
  �س

 َفَقاُلواْ َلِقيَنا
ْ
اَذا ِبُكم

َ
ُقْلُت: م

  
ُ
ِطيُق َثِبري

ُ
ا َل ي

َ
َزاٍء م

َ
ِمْن ج   

��ِع
ْ
م ِط اجْلَ

َ
�س

َ
 يِف و

َ
ام

َّ
ي ُت اخْلَ

ْ
ِمع

َ
�س

َ
و

  
ُ
ُهور

ْ
م  اجْلُ

ُ
ب

َ
ْطر

َ
َغنِّي، َفي

ُ
  ي

ول   ، اجلحيم  داخ��ل  ال��زه��اوي  رحلة  وت�ستمر 

يخفف من عذابه فيها �سوى لق�اءات�ه بالعظم�اء 

واأدباء ومفكرين  و�سعراء وعلم���اء  م�ن فال�سفة 

ح�سفاء. حيث يحدثنا عن جتمهر الن��ا�س حول 

وك�وبرينيكو�س  واأر�سطو  واأف��الطون  �سقراط 

ورو�سو  ونيوتن  و�سبن�رص  وهيغ��ل  وداروي��ن 

ر�سد  واب�ن  �سين��ا  وابن   .. وزاراد�ست  وفولتي��ر 

�سمع  اأنه  لنا  ،ويذكر  وغريه��م  الراون�دي  وابن 

ومن�ساأه�ا  م�اهيتها  النار  لأهل  ي�رصح  �سقراطا 

الذي  البرتول  اإىل  و�سعريه�ا  تغذيته�ا  رجعًا 
ُ
م�

�سين�سب من ب�اطن الأر�س فينطفئ �سعريه��ا: 

ْلِقي
ُ
اَط ي

َ
ْقر

ُ
ُت �س

ْ
ِمع

َ
 اإِينِّ �س

َّ
  ُثم

  
ُ
 َتُفور

َ
ْهي

َ
ِحيِم و ًة يِف اجْلَ

َ
        ُخْطب

اِر اأَْفاَلُطون َلى النَّ
َ
ْنِبِه ع

َ
اإِىَل ج

َ
و

 
ُ
ور

ُ ْ
�رص

َ
ُه م نَّ

ِغي َكاأَ
ْ

�س
ُ
                  ي

ُ
 

َق
َ
ْغ��ر َقْد اأَ

َ
 و

ُ
 اْلَكِبري

ُ
َطاِلي�س

ْ
اأَِر�س

َ
و

 
ُ
ْفِكري  التَّ

َ
�َساِعر                  ِمْنُه امْلَ

َنا
َ
ِنيَك الَِّذي َكاَن َقْد اأَْف��َهم

ْ
 ُكوِبر

َّ
ُثم

 
ُ
ُدور

َ
 ي

ٌ
م

ْ
�َس ِجر

ْ
نَّ اْلأَر

                  اأَ

ْت
َ
ار

َ
 �س

َ
ا ِهي

َ
َنم

ْ
 اأَي

َ
�س

ْ
م  ال�سَّ

ُ
ع

َ
َتْتب

  
ُ
ا�ِس َتُطور

َ
َها ِمْثَل اْلَفر

ْ
َلي

َ
ع

َ
و   

ا ْن َقاَل اإِنَّ
َ
 م

َ
ْهو

َ
ِويُن و

ْ
 َدار

َّ
ُثم

 
ُ
ُهور ْتُه الدُّ

َ
ر

َّ
ٍد َقْد َطو

ْ
ُل ِقر

ْ
َن�س  

ث���م ي���ذك���ر اأ����س���م���اء ال��ف��ال���س��ف��ة وال��ع��ل��م��اء 

جالئل  من  لالإن�سانية  قدموه  واملفكرين،وما 

وا�سبينوزا،  وفخته،  مان،  الأعمال،مثل:توما�س 

ومزدك،  وزاراد�ست  ورينان،  ونيوتن،  وهيلبيك، 

والكندي وابن �سينا، واأبي دلمة، وابن الراوندي:

ْل��ٌد
َ

 ج
ْ
 ُكلُُّهم

ْ
ُهم

ُ ْ
اعَاٌت َغري

َ
م

َ
ج

َ
و

 
ُ
ور

ُ
ب

َ
ُكلٌّ �س

َ
َلى َناِرَها ،و

َ
ع    

اأْ�سًا
َ

ِم ج
ْ
َت اْلَقو

َ
اُط اأَْثب

َ
ْقر

ُ
َكاَن �س

  
ُ
ُخور

َ
ْزٍم َفاِئٍق َل ي

َ
 ُذو ع

َ
و

ْ
             َفه

اِر ْن�َساأَ النَّ
َ
ِحِه م

ْ
ِد �رَص

ْ
ع

َ
َقاَل ِمْن ب

 
ُ
�ِسري

ُ
َها ي

ْ
ِلِه اإَِلي

ْ
يِف َقو

َ
                     و

ى
َ
 اأَْن َنْق��و

ُ
ر

ُّ
َطو ي ِفيَها التَّ ْق�سِ

َ
َف ي

ْ
و

َ
�س

 
ُ
ور

ُ
م اأَْن َتُهوَن اْلأُ

َ
َها و

ْ
َلي

َ
                ع

ونًا
ُ
ي

ُ
ِحيِق ع

َّ
اِدي ال�س

َ
اإِنَّ يِف َذا اْلو

  
ُ
ُغور

َ
وِل ِفيَها ي ًة ِلْلِبرْتُ

َّ
                َثر

ٌ
ر وُن َفاَل َنا 

ُ
ي

ُ
 اْلع

ُ
ب َلَقْد َتْن�سُ

َ
و

 
ُ
ور

ُ
ع

ْ
�س

َ
َل م

َ
 و

ٌ
اِعر

َ
َل �س

َ
                   و

�واْ
ُّ
ج�

َ
َتُه ع

َ
مَتَّ ُخْطب

ا اأَ  مَلَّ
َّ
ُثم

  
ُ
ِدير

َ
 ج

َ
ْهو

َ
                 َلُه َهاِتِفنَي و

 والفال�سفة يف النه�اية 
ُ
وبعد اأن تباحث ال�سعراء

ال�سيئة التي اآلت اإليها اأو�س�اعهم، تبادلوا الآراء 

عذاب  من  يريحهم  حل  لإيج�اد  واملقرتحات 

عديدًة  اآلٍت  اخرتع  حكي�م  منهم  فخرج  النار، 

�س على 
ِّ
 وحُتر

َ
وعت�اداً حربيًا واآل�ة تطفئ ال�سعري

الثورة:

ٌ
ِكيم

َ
 ح

ْ
 ِمْنُهم

َ
اء

َ
تَّى ج َ

َكُثواْ ح
َ
م

  
ُ
ُهور  الدُّ

ُ
ه

ْ
اٍع مَلْ َتْنَتِظر ِباْخرِتَ   

ْت
َ
َ اإَِذا �َساء

ِعري
َّ
اآَلٌة ُتْطِفُئ ال�س

 
ُ
ِعري

َّ
 ال�س

َ
وم

ُ
�س ِرُق اجْلُ   َفاَل حُتْ

��َلُك
ْ
ه

َ
 ِبخَاِرَقٍة ي

ٌ
اأََتى اآَخر

َ
و

 
ُ
ُهور

ْ
م ٍة ِبَها اجْلُ

َّ
ر

َ
           يِف م
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اُن
َ
ا ِبِه اْلإِْن���س

َ
ُ اإِىَل م

ه
ُ ْ
اْهَتَدى َغري

َ
و

 
ُ
ري �سِ

َ
 اْلب

ُ
اه

َ
ر

َ
ْخَفى َفاَل ي

َ
ي    

املظلومني  ك��ل  الخ��رتاع��ات  ه��ذه  دفعت  وق��د 

نفو�سهم  امتالأت  الذين  واملقهورين واملعذبني 

حقداَ اإىل اأن يتكتلوا حتت �سوت واحد:

ت
َّ

 َغ�س
ُ
م َهنَّ

َ
َنا ج

َ
م

ْ
اَقو

َ
َقاَل ي

واْ  
ُ
 َفُثور

ْ
وَن ِمْنُكم

ُ
ْظَلم

ُ
ِباْلأُىَل ي   ْ

وٍء
ُ

 ِمْن �س
َ
ر

ْ
م ى اْلأَ

َ
َنا اأَر

َ
م

ْ
اَقو

َ
َقاَل ي

 
ُ
�ِسري

َ
�سِّ ي

َ
اإِ اْلأَم

َ
و

ْ
اإِىَل اْلأَ�س    

اِر َخلََّد يِف النَّ ُ
قُّ اأَْن ي َفَهِل احْلَ

؟ 
ُ
ور

ُ
ب

ْ َ
ًة  جم

َ
َلى اْلُكْفِر �سَاع

َ
ع   

فتاأخذ املعري العزُة بالثورة، فيندمج فيها قائدا 

ومت�سدرا و�سائحًا بقوة:

واْ
ُ
 ُثور

ُ
م

ْ
ا َقو

َ
 َفي

ْ
ُكم قَّ َ

وا ح
ُ
ب

َ
َغ�س

  
ُ
 َكِبري

ٌ
ُقوِق ُظْلم  احْلُ

َ
ب

ْ
اإِنَّ َغ�س  

فريد عليه الثوار:

ُفوَنا  ْن�سِ
ُ
مَلْ ي

َ
َنا و قَّ َ

واْ ح
ُ
ب

َ
َغ�س

 
ُ
ُقوِق َنُثور

ُ
ُن ِلْلح

ْ
ا َنح َ اإِمنَّ  

اأط�راف جهن��م �سارعت قوات  الثورة  وملا عمت 

ب��ني ال��ث��وار  الزبانية مبواجهتها،فاندلعت حرب 

وزباني�ة الن��ار: 

اِر ُة النَّ
َّ
اِني

َ
 َزب

ْ
ت

َ
ع

َ ْ
َلَقْد اأَ�رص

َ
و

 
ُ
ور

ُ
ْذع

َ
 م

ْ
ُكلُُّهم

َ
 و

ْ
ِهم

ْ
اإَِلي    

و�سًا
ُ بًا �رصَ

ْ
ر

َ
ِحيِم ح اَلَها يِف اجْلَ

َ
ي

  
ُ
وِب َنِظري

ُ
ر ا َلَها يِف ُكلِّ احْلُ

َ
      م

الٌ 
َ
َداِء �ِسج

َ
 يِف اْلب

ُ
ب

ْ
ر َكاَنِت احْلَ

  
ُ
ُفور

ُ
ِبنِي �س ِ امْلُ

ْ
ِح النَّ�رص

ْ
ب

ُ
ا ِل�س

َ
م  

ًا
ّ
ِلي

َ
اَن ج

َ
اِظِريَن ب  ِللنَّ

َّ
ُثم

  
ُ
ور

ُ
ْدح اَلِئِك امْلَ �َس امْلَ

ْ
ي

َ
نَّ ج

      اأَ

ِل
ْ
��لي  يِف الَّ

ْ
اِقِلِهم

َ
ع

َ
 اإِىَل م

ْ
وُهم

ُ
َهَزم

 
ُ
ِنري  امْلُ

ُ
اح

َ
ب

َّ
َدا ال�س

َ
تَّى ب َ

         ح

اِد ِحيِم مَتَّ ِباإِجْنَ ِلأَْهِل اجْلَ
َ
و

  
ُ
ُهور اِطنَي يِف اْلِقَتاِل الظُّ

َ
ي   ال�سَّ

َذاِب الَِّذي َكاُنواْ
َ
واْ ِمَن اْلع

ُ
اح رَتَ ْ

َفا�س

  
ُ
ور

ُ ُّ
 ال�رص

َ
اء

َ
ج

َ
وَنُه و

ُ
َقا�س

ُ
          ي

ول��ما  انت�رص اأهل اجلحي��م على عدوه��م ،�ساروا 

اإىل اجلنة لحتاللها  ممتطني ظهور ال�سياطني ، 

له واملجانني منها :
ُ
وذلك لأجل طرد الب

اِطي��ن
َ
ي َلى ُظُهوِر ال�سَّ

َ
واْ ع

ُ
 َطار

َّ
ُثم

 
ُ
ور

ُ
�س  النُّ

ُ
ا َتِطري

َ
          ِخَفافًا َكم

ا
َ
تَّى اإَِذا م َ

َناَن ح وَن اجْلِ
ُ
ْطُلب

َ
ي

  
ُ
ري اٌل َق�سِ ى ِن�سَ

َ
ر

َ
َلُغوَها ج

َ
        ب

َتلُّ��واْ
ْ

اح
َ
ْلِه و

ُ
ْن ِبَها ِمَن اْلب

َ
ُدواْ م

َ
َطر

 
ُ
ور

ُ
 اْلُق�س

َ
م

ْ
ِنع

َ
ا .. و

َ
ْلي

ُ
 اْلع

َ
ور

ُ
   اْلُق�س

اِع
َ
�ب ِمْن اأَْت� 

َ
اِة و

َ
اُن ِللنَّج

َ
و  ِر�سْ

َّ
َفر

 
ُ
ُهور

ْ
م

َ
عًا ج ِ

ْ
�رص

ُ
اَن م

َ
و               ِر�سْ

َها
َ
��َقب

ْ
ْفَلًة اأَع

َ
 ح

ْ
واْ ِلَفْتِحِهم

ُ
اأََقام

َ
و

 
ُ
 اْلُهَتاُف اْلَكِثري

ُ
                   ِمْنُهم

ا َدْت
َ

 اْنِقاَلٍب ِبِه ج
ُ َ
ُه اأَْكرب اإِنَّ

 
)15(

 
ُ
ُهور ِويِل الدُّ َها الطَّ

ِّ
َلى َكر

َ
      ع

من هذه النماذج الأربعة ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س 

�سعر  ن�سو�س  وفقها  ُكتبت  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري 

املقاولة، واأن نحدد مميزاتها يف التايل:

ال�سوت،  انها جاءت يف قالٍب جمايل ثنائي   � اأ 

عن  الكا�سفة  والأحا�سي�س  بامل�ساعر  فعٍم 
ُ
م

خا�سية كل �سوت.

ب � اأنها حوارية الرتكيب والبناء،يرتبط ال�سوت 

ِديٍل،بحيث  الثاين فيها بال�سوت الأول ارتباط جَتْ

اإذا انخر�س واحد منهما �سقطت بنية الن�س كله.

كثافُة  عنه   
ُ ِّ
��رب

َ
ُت��ع اإي��ح��اءاٍت  ْكَنز 

َ
م انها   � ج  

اٍخ بالرموز   اإحالت َن�سَّ
ُ
ع

َ
�سورها ال�سعرية،ومنب

والديني  والأ�سطوري  التاريخي  املنحى  ذات 

واخلرايف.

ا�ستدعاء  فيه  يتم  متميز،  درام��ي  بناء  انها   � د 

اأو  طبيعية  ف��وق  اأو  خرافية  اإم��ا  �سخ�سيات 

اأن    
ْ

الزدواج،اأي درجة  اإىل  يرفعها  تراثية،مما 

ُن ن�سني ب�سمريين خمتلفني 
ُّ
م َت�سَ

َ
الن�س  فيها ي

يف املرجعية.

�َسكِلها  دالُّ  هي  وامل�ساركة  املفاعلة  ان   � ه� 

ال�ساعر  طريقُة  تتبني  ال��دالِّ  بهذا  احل���واري،اإذ 
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التي  ال�سيغة  فكرته،وتت�سح  عن  التعبري  يف 

 عنه املبدع 
َّ

ي�سوغ فيها هذه الفكرة.وهو ما عرب

فكرٍة  دون  من  �سكَل  بقوله:)ل  فلوبري  الفرن�سي 

،ول فكرَة جمردًة عن ال�سكل(.

و�سعة  الدربة  على  دال��ة  فيها  ال�سنعة  ان   � و 

الطالع،و�س�ساعة الأفق الثقايف.

فيها مو�سوع يف �سورة  ال�سعري  الن�س  ان   � ز 

اأدبيا يتغيا  اأثرا  قابلة للفهم والإدراك،باعتباره 

ال�سباحة بجمالياته يف امُلخيالت والوجدانات.

ن فيها دال على كون ال�ساعر قد 
َ
فالر�سف احل�س

املطلوبة  موا�سعها  يف  الألفاظ  و�سع  يف  ر  فكَّ

ى املعنى،ول ي�سطرب، 
َّ
م

َ
من البناء،بحيث ل يتع

ول تت�سوه البنية العامة للن�س. 

املقاولة  �سعر  يتمدد  املميزات  ه��ذه  ظ��ل  يف 

م�ستقرئا الذات والعامل بلغة ُتلغي بقية اخلطابات 

بني  ال�سلَة  بقيًة 
ُ
بذاتها،وم اخلارجية،مكتفية 

الكلمة واملو�سوع ل غري،دون اأن ُتعري اأهميًة ملا 

هو متموقع خارج ال�سياق.

ندخل  حينما  فنحن  والعامل:  الذات  ا�ستقراء   �  2
اأو غريه  املقابلة  �سعر  لون  �سعري من  اإىل ن�س 

وحملوماتنا  اأفكارنا  ه 
َ
اإلبا�س ذلك  من  نتغيا  ل 

فيه  ن�ستقرئ  اأن  ن��روم  وا�ستيهاماتنا،واإمنا 

ال��ع��امل،وم��ن ورائ���ه ذوات��ن��ا، ع��ن ط��ري��ق لغته 

وراء  لأن  الوجود،وذلك  من  اخلفي  حتمل  التي 

املرامي  عن  بحثًا  واأ�ساليبه  كلماته  يف  البحث 

تاأثري  له  ن�س  كل  والجتماعية.اإذ  الإن�سانية 

تاأثري  اإم��ا  ق��ارئ��ه،وه��و  يف  خلِّفه  ُ
ي ف 

َ
م�ساع

وموؤتلف. موؤالف  تاأثري  وخمتلف،واإما  خمالف 

ما  الفهم،والفهم  معناها  قراءته  فاإن  ثمة  ومن 

ٍع  هو اإل اإنتاج معنى،واملعنى لي�س �سوى متو�سُ

ق 
َ
امل�سب املبدع،واملعنى  ال�ساعر  معنى  ب��ني 

ميزًة  املقاولَة  ال�سعرية  هذه  ك�ِسب 
ُ
ي للقارئ.فما 

موجودات  على  ُت�سفي  التي  لغتها  هو  خا�سة 

الداخل واخلارج جماليًة مل تكن لتمتاز بها يف 

غياب البلورة اجلمالية، دون اأن يعزب عن بالنا 

�سعريًة  عنا�رص  تت�سمن  املوجودات  هذه  كون 

�سعرية  اللغة اجلمالية.اإنها  و�ساعريًة ل تطولها 

و�ساعرية الكامن فيها من جتان�ٍس.اأما حني ياأتي 

ال�سعرية،كما  هذه  اإىل  ي�سيف  فاإنه  اللغة  دور 

يط اللثام عن هذه اجلمالية التي لول اللغة ملا 
ُ

مي

اإليها  اأحالتها  التي  بال�سورة  اأدركناها  قد  كنا 

اأح�سن  هو  ما  ُتعطي  ذاكرتنا.فاللغة  يف  اللغة 

ال�سعر  غري  والأج��ود  الأح�سن  هذا  واأجود،ولي�س 

ل   � ملالرميه  تبعًا   � ال�سامي  ال�سامي،وال�سعر 

اأن  بالكلمات.وغري خاٍف  بالأفكار،واإمنا  �سنع 
ُ
ي

نظام الكتابة هو بالأ�سا�س غري نظام الل�سان،رغم 

له  بها،فهي  ويتجلى  الكتابَة  يتلب�س  الل�سان  اأن 

اأو  اإمكان وجود،فالل�سان  ،ل  اإمكاَن ظهوٍر وجتلٍّ

ال�سوت يف الكتابة يكتفي باإعالن ح�سوره دون 

يتبدَّى  فاإنه  املكتوب  �سفاهته،اأما  عن  التنازل 

ذاتها،ويخو�سها  بالكتابة  ح�سوره  عن  علن 
ُ
وي

نكون  حني  فاإننا  هذا  ولأجل 
 )16(

وجود. ك�رصط 

ب�سدد قراءة الن�س فاإننا نحتكم فيها،ل اإىل ما 

هو مكتوب فقط،بل اإىل دوالَّ اأخرى اأ�سبحت من 

�رصوط وعي الن�س وقراءته،ونعني بذلك ف�ساءه 

الداخلي،والتوزيعات املختلفة  خلطه.

الكالم  بني  نف�سل  اأن  ن�ستطيع  وبهذا   

الذي  مي�س النف�س، والكالم الذي ل مي�سها،فحني 

كذلك  بالنف�س،ينعدم  ال��ك��الم  ع��الق��ة  تنعدم 

حتدث  ل  ال�سريورة  اأن  التاأثري،مبعنى  ح��دوُث 

مكانها،حيث  نف�س  يف  واقفًة  تبقى  تتم،بل  ول 

تراكيبه،وطرق  ويف  �سوره،  يف  املده�سة  اللغُة 

،ويعود  اأنف�سنا  اأمام  نا 
ُ
ع �سَ َ

ي كان  ما  هي  بنائه 

اإىل  البعيد،اأي  ذواتنا،واإىل دمنا  �سغاف  اإىل  بها 

ذلك اخلطاأ الذي ما زلنا نزاوله.فكل ما ن�ست�سعره 

من اأفكار ومعاٍن،ياأتينا من خالل اللغة،من تلك 

مفرتق  يف  و�سعْتنا  التي  والرتاكيب  املجازات 

رى ُقُدوِمه،واأعاد 
َ

 جم
َّ

كالم،مل نكن اأِلْفَناه،لأنه غري

نرى  جعلتنا  والعالئق،بطريقة  الأن�ساب  ترتيب 

يف  ووجودنا   
)17(

نتوقعه. مل  منظور  من  احلياَة 
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�سنا ب�رصورة 
ِّ
�س

َ
ح

ُ
مفرتق كالم مل ناألفه هو الذي ي

مقاومة ما يعتقلنا من خطابات.

مقاومة ما يعتقلنا من خطابات: اإن �سعر املقاولة 

 من ال�سعر يخرتق اآفاَق النف�س باأجنحة 
ٌ

هو �رصب

واملو�سيقى،ويغر�س  والت�سوير  اللغة  ثالثة؛هي: 

فيها ظالل من املتعة والده�سة والرثاء اأقرب ما 

تكون اإىل ال�سحر.

اللغة  ِة من 
َ
فبلغته اخلا�سة املغايرة وامل�ستْقَطر

مل  جديد  بناء  يف  ي�سعنا  املتواترة  العادية 

اأرواحنا من قبُل،ويجعل خِلطوات ذواتنا  تدخله 

َلًة بالرق�س ولي�س بامل�سي.وبالت�سوير يفتح  �سِ

امَلرئي. على  ل  امُلرتائي  على  وجداناتنا  اأعني 

خفقات  م��ن  خفقة  لكل  مينح  وباملو�سيقى 

كياناتنا النغمَة املطابقَة لها.

فاللغة والت�سوير واملو�سيقى اأقانيم ثالثة،تقود 

من  دوائ��ر  اإىل  ال�سعر  من  اللون  ه��ذا  ن�سو�س 

الدللة والإيحاء رحبٍة ومتجددٍة.فهي مت�سافرًة 

َتْنه�ُس باإيحاءات يف النف�س ل بديَل لها،وترتك 

ب�ساقني  �سائراً  الن�سية  اأج�سادها  من  ج�سٍد  كل 

كانت  العذراء.واإذا  الدللت  طريق  يف  �سليمتني 

يف  عنة 
ُ

بها،مم خا�سة  حقيقة  لها  ق�سيدة  كل 

دًة،وتنطق 
ِّ
َتَفر

ُ
م معرفة  توؤ�س�س  ال�سريورة،بها 

كلمات  يف  الراك�سة  احلقيقة  عن  يختلف  مبا 

اأخرى غري كلماتها،فاإن حقيق الق�سيدة يف �سعر 

ُد  دُّ املقاولة اأطوُل من زمن اإن�ساتنا اإليها، اإنها جَتَ

من  كربى،تنفتل  اأ���رصاٍر  منعرجات  يف  التكوين 

له،لتقاوم ما  اإىل ما ل حقيقة  الإخ�ساع  �سلطة 

وجداناتنا،وما  يبرت  خطابات،وما  من  يعتقلنا 

طريٍق  عن  ُتعلن  طها.فهي 
ِّ
َنم

ُ
وي ذاكرتنا  َلوث 

ُ
ي

ل  ما  لنعانق  فيه  بنا   
ُّ
املعتادة،تزج ق 

ُ
ر الطُّ غرِي 

الأ�سكال  اأحد  الذي هو  ال�سعري  ينتهي بج�سدها 

الرمزية الأكرث تاأثرياً يف وجدان الب�رص، والأف�سل 

ا�ستجابًة لروؤاهم ونوازعهم.

الهوام�س

�سادر،بريوت  ال��ع��رب،دار  منظور)ت711ه�(:ل�سان  اب��ن   )1(

الب�ستاين:حميط  ب��ط��ر���س  امل��ع��ل��م    ������� 1955م،مادة:)قول( 
املحيط،مكتبة لبنان،بريوت1977م ، مادة)قول( � املعجم العربي 

الأ�سا�سي،تاأليف واإعداد:جماعة من كبار اللغويني العرب بتكليف 

من املنظمة العربية للثقافة والعلوم،تن�سيق:د.علي القا�سمي،توزيع 

الطاهر   �� َل( 
َ
Alecso 1989،Larousse،مادة)َقو لرو�س  

اأحمد الزواوي:ترتيب القامو�س املحيط على طريقة امل�سباح املنري 

جماعة   �� الفكر،بريوت،د.ت،مادة)قول(  البالغة،ط3،دار  واأ�سا�س 

الو�سيط،،ط2،دار  د.اإبراهيم مدكور:املعجم  باإ�رصاف  اللغويني  من 

الفكر،بريوت،د.ت،مادة)قول(.

 � اجلاحظ)159ه�  ب��ح��ر  ب���ن  ع���م���رو  اأب���وع���ث���م���ان   )2(  

طبعة،النا�رص:دار  ه���ارون،ل  ال�سالم  255ه(:احليوان،حت:عبد 
اجليل،مكتبة الن�رص،لبنان/بريوت1416ه/1996م،3/132.

الق�س  الأدب��ي)م��ق��رتح(  الن�س  النجدي:منازل  د.اإي��ه��اب   )3(

العربية  املجلة  طبعة،)كتاب  وال�رصد،ى  ال�سعر  جدلية  ال�سعري 

248(،الريا&�س1438ه�،�س:10.
وامل��وؤان�����س��ة،���س��ح��ح��ه  ال��ت��وح��ي��دي:الإم��ت��اع  ح��ي��ان  اأب���و   )4(

و�سبطه:اأحمد اأمني واأحمد الزين،ل طبعة،جلنة التاأليف والرتجمة 

والن�رص،القاهرة 1942م،2/147.

)5( ر�سيد املومني:اإيقاعات الكائن،ط1،من�سورات بيت ال�سعر يف 

املغرب،مطبعة البي�ساوي،الرباط2016م،�س:146.

واإع��داد:اإ���س��الم  الكاملة،درا�سة  ما�سي:الأعمال  اأب��و  اإيليا   )6(

اإبراهيم،ل طبعة،دار فارو�س للن�رص والتوزيع،د.ت،�س:31 � 33.

نه�سة  احلديث،ط7،دار  الأدب��ي  هالل:النقد  غنيمي  د.حممد   )7(

م�رص،القاهرة2007م،�س:54.

ال�سعر  مذاهب  يف  ومن��اذج  ه��الل:درا���س��ات  غنيمي  )8(د.حممد 

ونقده،ل طبعة،دار نه�سة م�رص،د.ت،�س:83.

)9( حممد بن مو�سى ال�رصيف:الأخبار العليات من الوايف بالوفيات 

للعامل الأديب �سالح الدين ال�سفدي)ت:764ه�(،ط1،دار الأندل�س 

حزم،لبنان1431ه�/2010م،مج2،�س  اب��ن  ودار  اخل�رصاء 

�س:895 �896.

الق�س  الأدب��ي)م��ق��رتح  الن�س  النجدي:منازل  )10(د.اإيهاب 

ال�سعري(جدلية ال�سعر وال�رصد،كتاب املجلة العربية،العدد248،ل 

طبعة،الريا�س1438ه�،�س:121.

اجل��������رج��������اين)ت471(:اأ���������رصار  ال����ق����اه����ر  ع���ب���د   )11(

ر�سا،ط2،دار  ر�سيد  وحممد  عبده  حممد  البالغة،ت�سحيح:ال�سيخ 

املنار،القاهرة،د.ت،�س:157.

1349م(:   � �752ه�/1276م  احللي)677ه�  الدين  )12(�سفي 

ديوان �سفي الدين احللي، تن�سيق وفهر�سة:د.ال�سويحي،ل طبعة،دار 

�سادر،بريوت،د.ت،�س:386.

)13(ر�سيد املومني:اإيقاعات الكائنه،مذكور،�س:13.

)14(م.�س،�س:12.

)15(جميل �سدقي الزهاوي)1863م � 1936م(:ثورة اأهل اجلحيم 

طبعة،بغداد1934م،�س  للزهاوي(،ل  الأو�سال  دي��وان  )�سمن 

�س:200 اإىل330.

)16( �سالح بو�رصيف:ال�سعر واأفق الكتابة،ط1،من�سورات �سفاف 

والختالف ودار الأمان،الرباط 1435ه�/2014م،�س:21.

)17( م.�س،�س:30.  
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* كاتب وأكاديمي من لبنان 

دون مطلي ترمتي

مدينة العناكب

وترمتي املنا�سب

يف مناخ ال�سخر

والأدغال والدوايل

وحيت تزهر احلية الرقطاء

بالالآلئ

تغّط يف ال�سم�س ول تبايل

متوت عنكبوت،

متوت، والعناكب

ر�سولهم ميوت.

ق�سيدة »مناخ« هذه التي األقاها خليل حاوي ] 

الرابع  املربد  مهرجان  يف   ]1982   -  1919
15 و20 فرباير  الذي انعقد يف بغداد ما بني   ،

طويلة  وقفة  ت�ستاأهل  ق�رصها،  على   ،  1978
�سوء  على  م�سمونها  ولدرا�سة  منطها  لتاأمل 

 ” درا�سة  يف  ن�رصع  اأن  وقبل  ح��اوي.  ق�سائد 

مناخ “ يجدر القول باأن فهم �سعر خليل حاوي 

حلركة  التاريخية  باخللفية  الحاطة  يتطلب 

اأحداث  ، والتبحر يف  ال�سعر العربي احلديث اوًل 

معا�رصة تانيًا ، واأخرياً الفهم الكامل ل�ستعمال 

ال�سطورة قاربًا ما بني �سفتني ، الأوىل الأ�سالة 

والرتاث ، والثانية حركة التجديد التي ت�ستخدم 

وم�سحون  مركز  بتعبري  والإي��ح��اءات  ال��رم��وز 

رغم  منف�سل،  عامل  عنده  والكلمة  باملعاناة. 

وعي حاوي لأهمية جماراة كل كلمة لأخواتها، 

قدميًا  الكلمة  ا�ستعمال  يف  املرهف  وحد�سه 

وحديثًا جعله �ساعراً لغويًا تقف خلف �ساعريته 

بتوؤدة  ح��اوي  در�سها  القدمي  ال�سعر  من  ق��رون 

اجلامعتني  يف  و���س��واه��د  اأمثلة  عليها  وع��ّل��ق 

المرييكية واللبنانية.

من " نهر الرماد " حتى " بيادر اجلوع " يخاطبنا 

خليل حاوي من مكان مت�سابه ، ثم ين�سج عالقة 

ذلك املكان ) واأحيانًا امل�سافة ( مع حركة الوقت. 

واملكان  املكان.  ق�رص  يعاين  فاإن حاوي  وعليه 

يف جوف احلوت او يف كهف من كهوف ال�رصق 

او يف القرب او يف ع�رص جليدي. اما يف ” مناخ 

“ ف�ساحب الق�سيدة خارج اإطار املكان، هو يف 
مطّله ) او يف �سومعته ( واملدينة اأمامه هي التي 

عند  الوقت  يتوقف  اأحيانًا  املكان.  وطاأة  تعاين 

نقطة ذاتية هي ت�سابك عالقتني ، بحيث ت�سبح 

تت�سح   . التاريخ  من  ج��زءاً  تلك  التقاطع  نقطة 

ن�سبية العالقات وكيف تتاأثر بعن�رص الوقت :

غبت عني

والثواين مر�ست

ماتت على قلبي

فما دار النهار

حممود �ضريح   *

العودة

اإىل حاوي



ليلنا يف الأرز من دهر نراه البارحة.

) وجوه ال�سندباد (

 ، يتمتع مب�سحة عاطفية  اأبيات  �سبق من  ما  اإن 

املا�سية،  اللحظة  بجمالية  ث 
ّ
الت�سب اإىل  اإ�سافة 

قهرها  يف  تكمن  اجلمالية  اللحظة  تلك  وق��وة 

حلركة الزمن :

ومير العمر مهزومًا

ويعدي عند رجليه

ورجلينا الزمان

) وجوه ال�سندباد (

اإن  بل   ، احلا�رص  فكذا  جتمد  املا�سي  كان  واإن 

يف  ح��اوي  عند  يعي�سان  واحل��ا���رص  املا�سي 

الآخ��ر  يف  يوؤثر  منهما  وك��ل   ، واح��دة  معادلة 

مع  جتمعت  تراكمات  اذن  فاحلا�رص  جدليًا، 

تنامي الوقت :

كل ما اأعرفه اأين اأموت

م�سغة تافهة يف جوف حوت

) وجوه ال�سندباد (

ف��ردو���س املا�سي وب��رغ��م وط��اأة  ف��ق��دان  وم��ع 

جتربة  تختمر  ح��اوي  خليل  يف  فان  احلا�رص، 

تبداأ  م�ستقبلية  ب��روؤى  علينا  ويطلع  املرحلتني 

التموزية  النظرة  تتنامى  " ثم  " اجل�رص  بت�سييد 

يف " رحلة ال�سندباد الثامنة " حيث التطهر من 

حماولة  يف  بالبعث  والإمي��ان  املا�سي  جتربة 

لتخطي الزمان.  

اأما يف ” مناخ “ فالزمن غري موجود �سوى اأنه 

هي  هنا  وها  ابداً  الطالعة  بال�سم�س  اليه  ي�سار 

كان  واإذا  فيها  تغط  املدينة  دامت  ما  دميومة 

مرور الزمن وت�سارع الوقت ) او جموده او حركته 

فاإن   ، املعجزة  حلول  يف  مرتبطني   ) البطيئة 

ال�سم�س يف ” مناخ “ غري ذات حركة وحرارتها 

لي�ست قوة دفع لتخطي " عمر اجلليد "، ول هي 

تغرب حتى تف�سح امام تعاقب الف�سول. م�سمون 

“ اقرب اإىل " نهر الرماد " ، وهي ت�سري  ” مناخ 
" ، وكاأين ا�سمع  " البحار والدروي�س  يف موازاة 

�سدى  على  “ يرد  ” مناخ  يف  املتحدث  �سوت 

تك�رص �سفينة البحار على �سخرة التقاليد فيقلع 

جمدداً يف اجتاه يجهله ، ول�سان حاله يقول :

مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق

مات ذاك ال�سوء يف عينيه مات

يه ول ذّل ال�سالة
ّ
ل البطولت تنج

ومن هنا فان ” مناخ “ وجودية عميقة ، ا�سبه 

الذي حتررت  الديوان   ، " الرماد  " نهر  بتجربة 

ق�سائده ككل خلق م�ستمر ، من زخرف الت�سبيه 

واآليته ، ومن زينة الو�سف العادي ومن جتريد 

عن  لنا   
ّ

لتعرب  ، ال��ع��واط��ف  ح��دة  م��ن  الأل��ف��اظ 

ي�سج  ع��امل  يف  وتاأمالتها  الأع��م��اق  متوجات 

باجلفاف . وما هو هذا اجلفاف ؟ هل مرده حياة 

اأم هل هو جفاف ي�رصب  ؟  املدينة  املعا�رصة 

نتيجة  هو  هل  اأو  ؟  القيم  انهيار  نتيجة  النف�س 

خيبة يف البحت عن الهوية ؟ خليل حاوي يرمي 

اإىل ما هو اأكرث جذرية : اذا كانت حياة املدينة 

لت عند ت . �س . اليوت اإىل اأر�س 
ّ
املعا�رصة  حتو

يباب وعاقر ، فاإنها يف ” مناخ “ خليل حاوي 

منا�سب  على  ترتكز  عناكب  ماأوى  اإىل  لت 
ّ
حتو

عن  قامتة  جد  �سورة  اخراج  يف  حاوي  اأوغل   .

وهناك   ، بالدغال  اأ�سبه  هي  عالقات  ت�سابك 

ال�سخر مغارة  ، ومناخ  الد�سم  الرعب وال�سم يف 

بعناكب  املدينة حبلى  تلك  كانت  واذا   ، جمدبة 

اأو  لنف�سها  بيتًا  تن�سجها  خيوط  عنها  تن�سّل 

م�سائد ت�سيد بها الذباب ، فانها �سارت موم�سًا 

ورد ذكرها يف انا�سيد " نهر الرماد " :

ليتني ما زلت يف ال�سارع اأ�سطاد الذباب 

اأنا والأعمى املغّني والكالب

وطوايف بزوايا الليل

باحلانات من باب لباب
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ق�ضيدة 

»لعازر« 

�ضورة 

قامتة 

لتقهقر 

احل�ضارة 



ات�سّدى لذئاب الدرب

�سورة ال�سم�س يف »مناخ« ترجع بنا اإىل ق�سيدة 

 " ت��دور  ل  العقارب  هذي   "  : الأ�سا�سية  ح��اوي 

حلول  او  النتظار  يف  ترتبط  اأنها  �سيما  ول   ،

الكهف   " يف  تنعدم  احلياة  فاأ�سكال   ، املرتقب 

�ساعرنا  ل 
ّ
ويتحو »مناخ«  يف  تندثر  ما  بقدر   "

اإىل مراآة �سافية لغيبوبة ت�ستمر طوياًل وتنتهي 

بالغرتاب :

وعرفت كيف متّط ارجلها الدقائق

كيف جتمد ، ت�ستحيل اإىل ع�سور

وغدوت كهفًا يف كهوف ال�سط 

يدمغ جبهتي

ليل حتجر يف ال�سخور

)الكهف(

ولكن اإذا كان حاوي يعي�س الغرتاب حتى يحّقق 

املعجزة فاإنه يف ” مناخ “ يتكلم معنا ويريدنا 

 " الكهف   " يف  كان  واإذا   ، الغ��رتاب  نعي�س  ان 

اورق عنده الغد :

النار تزهر ملء موقدتي

وتثمر ، والربيع

يحبو ويفر�س غرفتي

فاإن ذلك الغد مل يورق يف »مناخ« ، فاين اأرى اأن 

ادراك  باعثًا على  ان تكون  اراد »مناخ«  حاوي 

الغربة ، وتاليًا فان حتقيق املعجزة رهن بحجم 

تقودنا  »مناخ«  يف  موؤ�رصات  وهناك   ، الدراك 

اإىل توقع البعث ولي�س حتمية حدوثه ، فاملدينة 

العناكب  ح��رك��ة  ���س��وى  ح��رك��ة  م��ن  وم��ا  تغفو 

عمالقة  عناكب  مطّله  دون  والعناكب   ، اخلفيفة 

ت�رصح يف اأدغال ذات حية خميفة ، وكاأن خليل 

حاوي يريدنا ان نعي�س " قلب الظالم " قبل اأن 

اإىل الدرك الأ�سفل  نرى ال�سوء ويريدنا ان ننزل 

قبل ان نكت�سف �سحة الجتاه.

ذلك  ويتبع  متوت  العناكب  ان  ح��اوي  يخربنا 

ولكن   ، الغمام  يق�سع بع�س  التوكيد مما  بنفحة 

اإىل  اأو�سلنا  فهو   ، اأك��رث  بنا  يتخبط  مل  ح��اوي 

الذروة ، ثم اأوقفنا ن�ستطلع الدرب. ق�سيدة حاوي 

اإىل املعقول  اأقرب  “ مرحلي وهذا  ” مناخ  هذه 

يفزعنا  اأن  يق�سد  وح��اوي   ، البعث  �ساعر  عند 

 ، مطّله  دون  ننظر  حني   ، حقه  وهذا   ، ويرهبنا 

وماذا نرى �سوى الهلع وبريق اخلداع ، واجلاذبية 

نحو التهلكة! هل يف كل هذا ولدة فينيق جديد؟

ما بني وقوف خليل مطران ) 1871 – 1949( 

 ، القرن  م�ستهل  يف  ال�سكندرية  �ساحل  عند   ،

�ساكيًا اإىل املتو�سط حّدة غربته ، وانتحار خليل 

حاوي على �رصفة منزله املطلة على البحر نف�سه 

، ثمانون عامًا �سهدت خاللها دنيا العرب التفّلت 

للتجزئة  خ�سوعها  ثم  العثماين  ال�سغط  من 

فل�سطني  �سقوط  من  عنها  نتج  وما   ، ال�سيا�سية 

وت��ع��رث ال���س��ت��ق��الل ال��وط��ن��ي اإىل ال��دخ��ول يف 

ال�سعري  ولرتباط  ومتاهاتها.  القليمية  �سعب 

ال��ب��ارودي  �سامي  حم��م��ود  م��ن   ، بال�سيا�سي 

ب�سارة  اإىل   ، القاهرة  يف   )  1904  –  1840(

عبداهلل اخلوري ) 1885 – 1968 ( يف بريوت 

اأو  ليقظة  ر�سداً  احلديثة  العرب  ق�سيدة  كانت   ،

حمتواها  يف  اجل��ذري  التغري  هنا  ومن   ، كبوة 

اإىل  رومنطيقية   من  النقلة  فكانت   ، وهيئتها 

الذهن  بنية  تفتق  موازاة  يف  ف�سوريالية  رمزية 

عن �سكل وم�سمون جديدين .

 ، الأح��رار  ملجاأ   ، م�رص  اإىل  مطران  خليل  و�سل 

يف 1892 . اأتاها من بريوت عرب باري�س ، هربا 

�ساحل  عند  عقد  بعد  فوقف   ، وا�سطهاد  قهر  من 

متفرداً   ، م�سقطه  بعلبك  عن  نائيًا   ال�سكندرية 

ب�سبابته :

اين اأقمت على التعلة باملنى

يف غربة قالوا تكون دوائي

اإن ي�سِف هذا اجل�سم طيب هوائها
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حترر

 من زخرف 

الت�ضبيه 

اىل تاأمالت 

الأعماق



اأيلّطف النريان طيب هواء

عبث طوايف يف البالد وعّلة

يف عّلة منفاي ل�ست�سفاء

بني غربة روحية مقيمة ووح�سة نف�سية مهاجرة 

برتاث  منطقيًا  و�ساًل  احلداثة  ق�سيدة  ج��اءت 

املهجريني – رابطة قلمية يف نيويورك وع�سبة 

على  حتمية  ودللة   – باولو  �سان  يف  اندل�سية 

يتجاذب  الذي  املعا�رص  ال�سعر   حلقات  ترابط 

بع�س حمتواه قطبا امل�سكن واملنفى .

�سائع  نعيم  عن  بحث  التجاذب  هذا  عن  ن�ساأ 

احلداثة  �سعراء  فاعرتى   . قائم  وطن  ومتّزق يف 

الواقع  �سفحة  على  طراأ  ما  مرّده  عارم  اغرتاب 

من حتولت تاريخية مل يفلت ال�سعر من عاقبتها 

متظهر  راح��ت  التي  الق�سيدة  بنية  �سيما  ول   ،

غاب  ان  فما   ، امل�سطرب  الروحي  م�سمونها 

اأبو �سبكة  تاج الرومنطيقية العربية يف 1947 

ال�سياب  ] املالئكة /  ه جماعة بغداد 
ّ

حتى توج

فالعراق  احلر  ال�سعر  ق�سيدة  اإىل   ] احليدري   /

كان الأ�سبق تاريخيًا والأقرب جغرافيًا اإىل ر�سد 

التحولت الالحقة يف خارطة العرب احلديثة مع 

خ ق�رصة الكون عقب احلرب الكونية الثانية .
ّ
تف�س

والرجوع  الأوىل  ال��رباءة  حالة  اإىل  العودة  هذه 

ال�سعر  ينبوع  الطبيعة  واإىل  ال��ذات  اإىل  املطلق 

اإىل  احلنني  وح���اوي  و�سايغ  لل�سياب  تعني 

رحم  البحث عن عذراء . بقي ال�سياب يف اأيامه 

الأخرية يف امل�ست�سفى الأمريي يف الكويت يحن 

اإىل �سباك وفيقة حبيبته واأفياء جيكور م�سقطه 

عند �سط العرب وملا دهمته �سكتة قلبية وهو يف 

م�سعد يف بريكلي كان �سايغ يهج�س بع�سيقته 

كاي التي خّلدها يف ديوان يحمل احلرف الأول 

العذراء  . وفوق �رصيره كانت �سورة  ا�سمها  من 

حاوي  اأم��ا   . طربية  عند  اجلليل  لبحر  ولوحة 

اجتياح بريوت وخانته  ع�سية  ياأ�سه  الذي طفح 

الق�سيدة- املراأة فلم يجد بدا من ا�سطياد نف�سه 

بني  امل�سني  وتاأرجحه  الطويل  نزاعه  فح�سم 

جنح  عربية  وقومية  عليها  ن�ساأ  �سورية  قومية 

موته  اأعلن   "  62 لعازر   " ق�سيدته  يف   . اليها 

الأول :

ّق احلفرة يا حّفار
ّ
عِم

قها لقاع ل قرار
ّ
عم

فوقف اأبرز تعبري منوذجي عن التجربة التموزية 

الكلية  بالثورة  وحلمها  العملي  اإخفاقها  بني 

التي دعا اليها انطون �سعادة ومل تتحقق . ولئن 

قالب  يف  جحيمية  روؤي��ة  ار�سى  �سبكة  اأبو  كان 

و�سوحًا  لقيت  تفا�سيلها  ف��اإن   ، رومنطيقي 

�سكل  يف  وح��اوي  و�سايغ  ال�سياب  مع  وج��الء 

رمزي . ووظف هوؤلء تقنيات حديثة فجاءت اأ�سد 

غربة بانزياحها عن منط التقليد واأدهى فاجعة 

بلجوئها اإىل احتواء جتربة وجودية غري هانئة ، 

فال�سياب غريب عن اخلليج ، وهو منه ، و�سايغ 

منفي بطبعه ، ول وطن ، وحاوي ممزق يف وطن 

ي�سعى اإىل قومية اأعم ين�سوي حتت رايتها. برع 

هوؤلء يف حرفتهم لوقوفهم على اأ�ساليب غربية 

حائرة  �رصقية  روح  عن  الف�ساح  من  مكنتهم 

لفريزر   " الذهبي  الغ�سن   " اإىل  ال�سياب  ارتد   .

يف  املو�سوعي  والإيحاء  املكثف  الرمز  فاأنزل 

ثنايا ن�سيده ، وقراأ �سايغ فرويد وفطن اإىل موقع 

تلقيح  اإىل  حاوي  والتفت   . ق�سيدته  يف  اجلن�س 

 يف 
ّ
ف�سع وليلة  ليلة  األف  �سندباد  باأجواء  اليوت 

املطاف  نهاية  الثالثة يف   . �سهرزاد  بيته خامت 

دانتيون ومنفيون ، يت�سابهون ويختلفون ، ولكن 

يتفقون على ا�ستحالة اخلال�س فيما يقف حاوي 

وحده يف ت�سّظي روؤيته .

  ، اأربع ركائز متينة  تنه�س ق�سيدة حاوي على 

هي   ، قربى  �سالت  ذات  لكنها   ، متباعدة  تبدو 

رومنطقية  ثم  ج��ربان  ورومنطقية  الأناجيل 

من   . �سعادة  انطون  وفكر   ، بعد  فيما  �سبكة  اأبو 

 . النقية  والرباءة  الأول  ال�سفاء  غرف  الأناجيل 

وعن جربان واأبو �سبكة ورث الثورة والعودة اإىل 

وان�سانًا  ، مفكراً  الذات ووجد يف �سعادة  اأ�سالة 
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العلمانية  ال��دول��ة  لتاأ�سي�س  رائ���داً  من��وذج��ا   ،

والنقالب على ال�سلفية والتحجر املذهبي . من 

هنا مل يكن حنينه باملعنى الرومنطيقي املاألوف 

،  فاملراأة والطبيعة والعزلة يف ق�سيدته . يبقى 

عن  تن�سّل  بروؤية  متما�سك  كون  اإىل  اذن  حنينه 

كما   ، واحلياة  الدب  اإىل  �سعادة  انطون  نظرة 

ال�سوري  الدب  الفكري قي  " ال�رصاع  اثرية  يف 

" )1942 ( و " جنون اخللود " ) 1942 (. فكان 
ملتزمًا  ووجوديًا  ناحية  رومنطيقيًا من  حاوي 

من ناحية اخرى ، ما مل يرتك له جماًل اإل لرمزية 

واعدا  م�ستقباًل  وت�ست�رصف  رغد  ما�س  اإىل  حتّن 

، وبني �سد من هنا ودفع من هناك ، واحلا�رص 

احتالل كان انتحار ق�سيدته خمرجًا له.

وال�سياب  �سبكة  اأبو  والإقامة عند  الغربة  جدلية 

ا�سد مرارة  و�سايغ وحاوي تكمن خلفها كناية 

، ولرمبا كانت حتت  واأكثف دغال  واعقد جتربة 

ك ال�سا�س ملن�ساأ النزاع 
ّ
املجهر الفرويدي املحر

الكبت  انها كناية   . امل�سكن واملنفى  بني قطبي 

اإىل ما  الت�سلط وال�سبو  ، والنعتاق من  والتفّلت 

جن�سي  وقمع  �سيا�سي  �سغط  من  النف�س  يحرر 

على  امل��راأة  موقع  يف  الكناية  ه��ذه  وتتجلى   .

خارطة الق�سيدة .

�سورة  اأغوته  التي  امل��راأة  يف  �سبكة  اأب��و  وج��د 

لعامل املدينة التي �سدمته فدعا على احل�سارة 

املعا�رصة بالدمار كما ُدمرت �سدوم يف التاريخ 

اأمل   م�سدر  ال�سياب  عند  وامل��راأة   . التوراة  يف  اأو 

ووحي يف اآن ، لكنها فردو�س مفقود ، يحّن اليه 

�سايغ  مع   . حم��ال  ا�سرتجاعه  ان  ي��درك  فيما 

ل �سورة املراأة اإىل ن�سال م�ستعر 
ّ
وحاوي تتحو

والعفة  الرباءة  من  الوىل  هالتها  رد  �سبيل  يف 

والطهارة وبرفع هذه الطوباوية نربا�سًا امامهما 

. يحلق �سايغ وحاوي بغية اقتحام فردو�س غري 

 ، حاوي  م�سكن  او  �سايغ  منفى  يف  ا�ساًل  قائم 

لريتطما بواقع �سلد ويتحطما �رص حتطيم . كل ما 

كتبه �سايغ كان غزًل يتاأرجح بني �سبق ولهوت 

. كل ما كتبه حاوي كان عقيدة يتجاذبها �سك 

ويقني . ولرمبا �سّكال معًا مدخاًل اإىل فهم عالقة 

اجلن�س بال�سيا�سي ، وتاليا القاء �سوء جديد على 

جدلية الغربة والإقامة التي حتكمت فيهما .

منهما  كل  �سعر  تاأرجح  و�سكن  منفى  بني  وما 

يف نزاع غربة دائمة تت�سوق اإىل اقامة ابدية ، اذ 

تكر�ست الأوىل فيما انتقت الثانية . وجتلت هذه 

�سعراء  لدى جمهرة من  متفاوتة  بن�سب  اجلدلية 

احلداثة .

معطيات  تزايد  ومع  الع�رصين  القرن  مطلع  منذ 

العربي  املجتمع  يف  الوروب��ي��ة  التكنولوجيا 

ان����دلع حربني  وم���ع   ، م��دن��ه  ومت��رك��زه��ا يف 

ثورة  حدثت   ، حملية  حروب  تبعتهما  عامليتني 

على  د 
ّ
فتمر  ، العربي  الكاتب  عقل  يف  اأ�سا�سية 

القيم واملعايري الجتماعية )جربان خليل جربان 

مثايل  عامل  اإىل  هرب  اأو   ) �سبكة  اأب��و  اليا�س   ،

طرح  اأو   ) عقل  �سعيد   ، لبكي  �سالح   ( طوباوي 

احلداثة بكل ثقلها )جماعة " �سعر " و " حوار " و 

" مواقف " ( مع الرتكيز على اأهمية الرتاث وما 
مدوية  �رصخة  جربان  اأطلق   . طياته  يف  يحمل 

اأبو  وطالب  الطبيعة  معلم  تغيري  على  حمتجًا 

�سبكة بتطهري جمتمع املدينة بالكربيت . �سالح 

لبكي غّنى ذاتيته املندجمة مع الطبيعة و�سعيد 

عقل طارد هنيهات اجلبل ومزجها بعطر و�سحر. 

هكذا حتّددت �سورة ال�رصاع بني الريف واملدينة 

د على املدينة 
ّ
، وعليه فان ال�ساعر احلديث يتمر

لأنها فقدت ارتباطها بال�سفاء الروحي ووثّقت 

له  ومّثلت  الريف  اإىل  فحّن   ، باملادة  عالقتها 

الطبيعة رحمًا نقيًا ) اأبو �سبكة ، فوزي املعلوف 

، جربان ( ومن هنا كان اجماع ال�سعراء العرب 

كما  الأم   – املكان  اإىل  العودة  على  املحدثني 

هي احلال مع بدر �ساكر ال�سياب  ، او اإىل الزمان 

، حيث  احلال مع خليل حاوي  – الأم كما هي 
. هذا احلنني  الأوىل  البكارة والطفولة والرباءة  

 – املراأة  اإىل  حنني  واكبه  الطبيعي  ال�سفاء  اإىل 
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اإذا كانت 

املدينة يبابا 

عند »اإليوت« 

فانها ماأوى 

عناكب عند 

»حاوي« 



املثال ، النقية اجل�سد والوفية يف حبها ) توفيق 

�سايغ ( .

غري  الواقع  اأن  املعا�رص  العربي  ال�ساعر  وعى 

الروؤية واأن املدينة لي�ست فردو�سًا واأن املجتمع 

املثالية  �سقوط  م��رارة  من  يعاين  يحياه  ال��ذي 

والقيم ، فمن�ساأ ال�رصاع منبعث من عدم الثبات 

يقابله  وما  املدينة  عامل  يف  امل�ستمر  والتحول 

من اأ�سول ومعايري لها جذورها يف عامل الريف 

والتموزيون   ، املعا�رصون  ال�سعراء  ركز  وقد   ،

ال�سياب   ، ، ادوني�س  منهم ب�سكل خا�س ) اخلال 

�سيغة  رم��وز  ا�ستعمال  على   ) ح��اوي   ، جربا   ،

ال�رصاع ما بني املدينة والريف ، فهم اعتمدوا يف 

ا�ستعمال  اهمها  مت�سابهة  مبادئ  على  �سعرهم 

الرموز من ميثولوجية وغريها ، وبناء الق�سيدة 

 ، واحلياة  املوت   : �سدين  بني  املعار�سة  على 

الظلمة والنور ، املا�سي واحلا�رص ، اأو احلا�رص 

 – وامل�ستقبل . وهكذا فاإن طبيعة عالقة الريف 

املدينة من�سجمة مع الطرح ال�سعري احلديث .

�سهد خليل حاوي يف ديوانه الأول " نهر الرماد 

" ) 1957 (  املوت احل�ساري يف ال�رصق والغرب 
 عن حتمية النبعاث م�ستعينًا 

ّ
ثم ما لبث ان عرب

برمزي متوز والعنقاء ، لكن هذه الروؤية تتعاظم 

 )  1961  ( " والريح  " الناي  الثاين  ديوانه  يف 

على  الثامنة  رحلته  يف  ال�سندباد  د 
ّ
يتمر حني 

احل�سارة ال�سلفية . وفجاأة تتهاوى روؤى حاوي 

 ( " اجلوع  " بيادر   ، الثالث  ديوانه  يف  وت�سقط 

 " ق�سيدة  يف  ذروتها  املاأ�ساة  وتبلغ   )  1965
الكهف " :

ي املعجزات
ّ

 مبن يرج
ُ
وهل اأ�سيح 

ال�ساحر اجلبار كان هنا ومات 

"الأم  حاوي  خليل  كتب   " اجلوع  بيادر   " بعد 

احلزينة " ) 1967 ( " و"�سباب وبروق" )1971( 

1973 (" و"ر�سالة الغفران  و"الرعد اجلريح" ) 

من �سالح اإىل ثمود " ) 1974 ( . وهذه الق�سائد 

الأربع والتي �سدرت يف جمموعة واحدة تعترب 

 . واحدة  جتربة  اأجزاءها  جتمع  مطولة  ق�سيدة 

" قدم حاوي �سورة قامتة  " الأم احلزينة  ففي 

" �سباب  ، ثم جاءت  العربي  للو�سع احل�ساري 

لولدة  تهيئ  منرية  ا�رصاقة  "ت�ست�سف  وب��روق 

الرعد   " ت 
ّ

ع��رب ثم   ، املاأ�ساة  خالل  من  جديدة 

الغ�ساوة  فتنزاح   ، البطل  ع��ودة  عن   " اجلريح 

خال�سة  ة 
ّ
در اجلنة  فتبدو  ال�سباب  وي�سمحّل 

ج قمة اجلبل املقد�س ويعود الإن�سان 
ّ
ملتمعة تتو

اإىل �سفاء العي�س الأول ، اإىل حياة رعوية بريئة 

بالزراعة  ويعمل  بالأر�س  ارتباطه  فيها  يتوثق 

ول يطمع يف حياة غنى بل يبتغي خري الكفاف 

فيعي�س اعياداً م�ستمرة، ويف هذا عودة اإىل عهد 

ل  وحيث   ، فردو�س  الريف  حيث  الأوىل  الرباءة 

مدينة ت�سيطر على روحانية الإن�سان :

وقلوب ولدت

ي 
َ

يف �سفوة العي�س الرب

راوحت ما بني

كّد ، عرق ، زرع

 يف احل�سيد
ّ
و�سح

 اجلرن واملهباج
ّ

ودوي

من عيد لعيد

حيت يجري

ال يف ظّل طري
ّ
 واملو

ُ
النبع

 الليايل
َ
 طيب

ْ
األفت

حول نار املوقدة

 ثم جاءت " ر�سالة الغفران من �سالح  اإىل ثمود 

 عن اميان حاوي ببعث الفار�س العربي ، 
ّ

" لتعرب
ول يخفى اأن حاوي قد ا�ستلهم من القراآن ق�سة 

النبي �سالح الذي بعثه اهلل اإىل ثمود ليدعوهم اإىل 

الإميان ليخل�سوا فاأعلنوا املع�سية ومل يوؤمنوا . 

عليهم  اهلل  اأنزل  ثم  يتوبوا  ومل  �سالح  فاأنذرهم 

لعنته وجنا �ساحلًا والذين اآمنوا . كما ان حاوي 

ا�ستلهم بيت املتنبي ) اأنا يف اأمٍة – تداركها اهلل 

 ك�سالح يف ثمود (. الذي قيل فيه ان اأبا 
ٌ
– غريب

د حاوي بذلك 
ّ

الطيب  ُلقب بعده باملتنبي . فوح
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بني ال�ساعر والنبي و�ساوى بني غربة النبي يف 

قومه وغربة ال�ساعر يف ع�رصه . ولي�س البطل يف 

الق�سيدة هو النبي �سالح وحده بل منوذج البطل 

يف  الإن�سانية  احل�سارة  تاريخ  يف  متثل  الذي 

ق�سائد حاوي  اآخر  اأما   . متنوعة خمتلفة  �سيغ 

 " الكوميديا  " من جحيم  فقد ظهرت يف ديوان 

ويظهر اأنها كتبت ما بني 1975 و 1979 .

 ، ال�سمات  وجودية   " الرماد  نهر   " جمموعة    

ف 
ّ
فهي رحلة باجتاه اكت�ساف الذات وحيث تتعر

فيها على القحط واجلدب مت جتهد للتخّل�س من 

خلع  اأوًل  املطلوب  ولكن  بها  حلق  مربم  ياأ�س 

الوجوه امل�ستعارة والقت�ساء بالنقاوة وال�سفاء 

اأمل  ، هنا فقط ي�سع بريق  العري طهارة  وحيث 

" الكوميديا اللهية  اأ�سبه برحلة  ، والرحلة هذه 

 " ال�سكارى  " نع�س  . متثل ق�سيدة  " عند دانتي 
الرباءة يف عامل املدينة  الديوان �سياع  يف هذا 

الثم  دهاليز  يف  انزلقت  التي  امل��راأة  هي  فها   ،

ق اإىل 
ّ
والفجور حتّن اإىل العذرية ال�سائعة وتت�سو

، لكن   على �سالف عهدها 
ّ

حب خمل�س وتتح�رص

الفرد  ان  الأكيد  لعلمه  ال�ساعر يعرب عن ت�سوقها 

قد هزم يف وجه عالقات عامل املدينة :

 وجنواه وليَنه
ّ
اأتغننَي لنا احلب

و�سفاء الأم�س يف اأر�س ال�سكينة

اأتغنني ؟ وهل اأبقى لنا ليُل املدينة

اأ�سلعًا ت�ستاق ما كان وت�ستُف حنينه

ورغم  ان " نهر الرماد " ينتهي بالنبعاث اإل ان 

 ثانية بالوحدة بعد حتقيق البعث 
ّ

ال�ساعر يح�س

جتارب  عن  اذن   
ّ

تعرب الرماد"  "نهر  ق�سائد   .

هو  الأول   ، قطبان  يتجاذبها  وروحية  فكرية 

ال�سجر باحلياة  والقتناع بعدم جدوى اكت�ساف 

اجلديدة  الآف���اق  ن�سدان  ه��و  وال��ث��اين  احلقيقة 

والإميان بالبعث .

ل ق�سائد " الناي والريح " الأربع م�سامني " 
ّ
حتو

نهر الرماد " الإنبعاثية اإىل حلظات دائمة البداع 

ن مع انتهاء الديوان 
ّ
واخللق ، فاجلنني الذي تكو

 . متكاملة  ح�سارية  ل��ولدة  ب�سارة  جاء  الأول 

" الب�سارة  ق�سيدة   ( ال�سلفي  الرتاث  انهيار  بعد 

" ( اأمام طوفان الذات وبعثها ، تت�ساعد ترانيم 
قيم  باحثًا عن  ال�ساعر  " ونرى  والريح  " الناي 
حيث  اأ�سيلة  �سياغة  يف  اجلديد  الن�سان  وكنه 

تتطلب  املهمة  هذه  لكن   ، فيبدع  ويخلق  ل 
ّ
يحو

ي�سفي  التي  ال�سياغة  تلك  خلف  جمهداً  ط��راداً 

حاوي عليها �سمات " ريفية " نقية فكاأن اللفظة 

اخلالقة عذراء :

دربي اإىل البدوية ال�سمراء

واحات العجني البكر

والفجوات ، اأودية الهجري ،

وزوابع الرمل املرير

�سها
ّ
تع�سى ولي�س يرو

�س اجلمل ال�سبور
ّ
غري الذي يتقم

لإ���س��ارة  تابعة  الكلمة  ت�سبح  وحتى  وه��ك��ذا 

يرد  ان  عليه  كان   ، ويكون  بها  يحلق   ، ال�ساعر 

م�سارب الرباءة حيث مادة اخللق �سافية وخام 

اليها مدنية ومن  اأو تتطرق  ومل تزرها ح�سارة 

احتاده بالأر�س والرمل تولد الريح ويلمع الربق 

�رصو�س  له  ال��ذي  هذا   ، ال��دم  ان�سان  ويخ�سب   ،

نة .
ّ
ال�سنديان ، مثل كلمته الكائنة املكو

" عن  اجلوع  " بيادر  الثالث  ديوان حاوي   
ّ

عرب

عقم الواقع وفراغه وعن لوعة ال�ساعر ازاء حتطيم 

د جتربة ال�ساعر 
ّ
روؤاه وعجزه عن التغيري ، وتتج�س

كان  ولئن   ، "  1962 عام  " لعازر  ق�سيدة  يف 

اأيام من  ثالثة  بعد  امل�سيح حيًا  بعثه  قد  لعازر 

موته ، فان لعازر املعا�رص ل يقوى على تغيري 

الواقع الفا�سد ، ل بل انه يدفع بزوجته اإىل اأروقة 

احل�سارة  لتقهقر  قامتة  �سورة  وهذه   ، اجلحيم 

العربية ،  ف�سهوة املوت متحكمة يف نف�س لعازر 

حتى ان امل�سيح رمز القوة الغيبية يعجز عن بعث 

احلياة فيه ، طاملا ان املعجزة الغيبية تاأتي من 

ره 
ّ
اخلارج بينما يكون النبعاث اأ�سياًل يف تفج
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النبعاث  ال��واق��ع  يرف�س   . ال��ذات  اأع��م��اق  عن 

ويرتعد لعازر ل�سقوط روؤاه فيهرب ويدفن نف�سه 

متخذا املدينة بوابة عبور اإىل اجلحيم . اأما اأهل 

بات عميق وعاجزون 
ُ

املدينة فهم غارقون يف �س

عن بث حرارة الميان واحلب :

عبثًا تلقي �ستاراً اأرجوانيًا

على الروؤيا اللعينة

وبكت نف�سي احلزينة

ُ
كنُت ميتًا بارداً يعرب

اأ�سواَق املدينة

 نار
ُ

اجلماهري التي يعلكها دولب

ن اأنا حتى ارُد النار عنها والدوار
َ
م

ق احلفرة يا حفار
ّ
عم

قها لقاع ل قرار
ّ
عم

لئن كانت ق�سيدة "الكهف" الأوىل من جمموعة 

وبالتايل  الزمن  تطاول  د 
ّ
جت�س اجلوع"  "بيادر 

الغ��رتاب  احل��ي��اة حت��ت وط���اأة  ا�سكال  ان��ع��دام 

"جنية  الثانية  الق�سيدة  ف��ان   ، وم��ع��ان��ات��ه 

عن  ح��اوي  به  اأت��ى  ما  اأعمق  ر 
ّ
ت�سو ال�ساطئ" 

���رصاع  وه��و  واملعرفة  ال���رباءة  قطبي  ���رصاع 

ناجت اأ�ساًل عن احتكاك الذات الفطرية بح�سارة 

الرباءة  حال  اإىل  ترمز  هذه  والق�سيدة   . املدينة 

تدفعها  كما  حتيا  غجرية  يف  متمثلة  الأوىل 

براكني احليوية املتفجرة يف داخلها اإىل احلياة . 

ر ال�ساعر اأمل الرباءة امام املعرفة املدعية 
ّ
وي�سو

، اذ حتولت الغجرية ، رمز الرباءة واحليوية اىل 

التي  الزائفة  باملدنية  الحتكاك  بعد  �سمطاء 

تعي�س  الأوىل  الرباءة  زمن  اإبان   . احليوية  تقتل 

الغجرية ردحًا م�سبعًا بالأعياد املرحة املن�سكبة 

من الذات الفيا�سة يف انطالقها وتفجرها ، وكذا 

حال الإن�سان قبل اأن تغريه حالوة املعرفة وهو 

. ها  ال�سجرة  اإىل  الفردو�س ومل ميد يده بعد  يف 

 �سريتها الذاتية :
ّ

هي الغجرية تبداأ بق�س

 �سبيٍة �سمراء
َ
هل كنُت غري

يف خيم الغجر ،

خيم بال اأر�س واأوتاد واأمتعة تعيق ،

الريح حتملها فتبحر

خلف اأعياد الف�سول

حتط من عيد لعيد يف الطريق

والريح مت�سح ما تخلفه

الع�سية من اأثر

الوعر  تفاحة   ، الغجرية  عند  احليوية  ه��ذه   

اخل�سيب ، ل يعيق اندفاعها اإطار زمني – مكاين 

متاأمٌل   
ٌ
فكر عنفوانها  من  يحّد  ول   ، يلجمها 

يلزمها ، فج�سد الغجرية ا�ستمرارية للطبيعة وهو 

عط�س  ج�سدها   ، والفطرة  البداوة  مع  متالحم 

الأر�س  الغجرية  وبهذا متّثل   ، ال�سحراء  كرمال 

يف بعثها الدائم وبكارتها املتجددة .

ج يف مطاوي
ّ
 الربي ميو

ُ
النعنع

ال�سفح

والريحاُن اأدغاًل باأوديتي يهيج

 فيه قطعان الوعول
ُ
تلهو ومترح

م��ن حت��ولت  م��ا يجري  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

من  يف  اأم  الغجرية  ج�سد  يف  �سواء  وتغريات 

دائمًا  جتدداً  يحيا  منهما  كاًل  اأن  ال   ، الطبيعة 

�سالبته  على  حمافظًا  الف�سول  دورة  ويعي�س 

الفطرية :

 مراآِة
ُ
 �سفاء

ّ
ويظُل للج�سد الطري

وعنقوِد يجوهر يف َدعة

عربت وما عربت عليه الزوبعة

فتق�سد  املعرفة  ع��امل  اإىل  الغجرية  تنزل  ثم 

املدينة لكنها تعجز عن فهم ال�رصيعة ، فاملعرفة 

لي�ست من خ�سال تفاحة الوعر اخل�سيب ، وجتاه 

عدم مقدرة الغجرية على ا�ستيعاب عامل املدينة 

املو�سوي  الكاهن  يتدخل  احل�سارة  واجن��ازات 

الغجرية  فيمتحن  وال�رص  اخلري  �سجرة  حار�س 

فال�رصيعة   ، عليها  ت�رصي  ل  وب�رصيعة  بالنار 

. ها هي الغجرية تكمل رواية  لي�ست يف عرفها 

التجربة  لتلك  خ�سوعها  عن  وحتدثنا  �سريتها 

بغر�س  ها 
ّ
كي عن  النا�سبة  اآلمها  لنا  ر 

ّ
وت�سو
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طبعها ب�سمات خارجة عن ُكنه ذاتها :

 الأ�سود املداجي
ّ
رغي علي

ُ
ي

املقَنع بالرماد

واأرى خالل الرغوة ال�سفراء

ر يف مغاره
ّ
كربيتًا جتم

 احلديد
ّ
مر

َ
ويفوح حم

ودخنه اللحم الطري من العباره

ه العماد
َ
ج�سد اللعينة لن يطهر

ومن يومها والغجرية تتّلوى وتتعّذب نتيجة ما 

ت عليها املعرفة :
ّ
جر

لليوم اأرجف ، اأغم�س العينني ....

اأ�رصخ ... ل اأطيُق

 اآثار احلروق
ّ

وت�سيح يف نهدي

وعلى الطريق

ج�سٌد ميوت وي�ستفيق

هذا ما فعلته احل�سارة بالرباءة ، وهذا ما خّطته 

املدينة على عقل الفطرة ، فاحل�سارة التي ت�سكن 

، واملمثلة هنا يف الكاهن ، عملت على  املدينة 

حتويل ذات الرباءة الأوىل اإىل كربيت ونار وكاأن 

الغجرية  جبني  دمغت  لعنة  املدينة  ح�سارة 

وحكمت عليها بالنفي عن طبيعتها الأوىل ، لكن 

ال�رصيعة  ان  طاملا  براءتها  على  بقيت  الغجرية 

مل ت�رص عليها ، ول زالت تفاحة الوعر اخل�سيب 

تخ�سى احلكمة واملعرفة )ال�رصيعة( :

ما زلُت اأجهل ما الذنوب وكيف

تغت�سل الذنوب

واأخاف من " با�سم ال�سليب "

تاهت  وخباياها  املدينة  حنايا  ويف  وهكذا 

دفعتها  معتمة  داخلية  بغربة  ت 
َّ
فاأح�س ال��رباءة 

الت�سادم مع عامل  والتقوقع خ�سية  النزواء  اإىل 

املدينة :

اأن�سّل للكهف املعّلق

فوق اأمواج امل�سيق

ٌ
رمٌل ، نفايات ، كالب

 عتيق
ٌ

مرفاأ خرب

دفعت  ال��رباءة  ذات  يف  املتفاعلة  الغربة  هذه 

عليها  احل�سارة  حكم  بان  الظن  اإىل  بالغجرية 

)ج�سد اللعينة لن يطهره العماد( �سادق وقاطع 

، وانها لي�ست �سوى جنية �رصيرة لها ج�سد غريب 

عجيب ترتد عنه النار ، واإذا بها تعتقد باأنها اآثمة 

فاجرة فت�ساب باجلنون لهول ال�سقوط من عهد 

التجلي  عيد  وي�سحى   ، الغواية  عهد  اإىل  الرباءة 

الطريق  يف  وتهزج  ترك�س  حني  مزهراً  عندها 

لكنها   ، والربيء  الطري  عهدها  �سالف  روايات 

تتذكر ذلك باأمل وتنطقه بغ�سة موجعة ، ثم تلب�س 

ة 
ّ
قناعًا ،تلهو وت�سخر من الب�رص ، ال ان داء املدني

املّزيفة ي�ستفحل بها فتعي�س بقية حياتها بلهاء 

جمنونة :

ال ،
ُ

عرف من اأنا ، عبثًا ، حم
ُ
هيهات ي

�سمطاء تنب�س يف املزابل

عن ق�سور الربتقال

 " ال�ساطئ  جنية   " يف  الرمز  ا�ستعمال  يزخر 

فهو  اأ�سا�سية  تقنية  حاوي  ق�سائد  يف  والرمز   ،

امل�سيحي  والرتاث  الديني  بالأثر  م�سحون  عنده 

باملنحى  مثقل  عنده  الرمز  ان  كما   ، خا�سٌة 

للرمز  ح��اوي  وا�ستعمال   ، الوجودي  الفل�سفي 

الأ�سماء  عن  يف�سح  ل  لرناه  حتى  وفني   ذكي 

اأحيانًا م�ستغاًل دللة الرمز وما يوحيه يف ج�سد 

القافية  يهمل  ل  هذا  يف  وهو   ، ذاتها  الق�سيدة 

عميق  فكري   
ّ
هم يكمن  ق�سيدته  غنائية  فخلف 

ثقل  من  يخّفف  وراح  لتجربته  اط��اراً  و�سعه 

ز 
ّ
متي التي  املو�سيقية  بهذه  يغلفها  باأن   الفكرة 

اد .
ّ
ق�سائد حاوي عن زمالئه الرو

يف " وجوه ال�سندباد " نحن اأمام رحلة ح�سارية 

الغربة حيث تتعاقب  ال�ساعر يف بالد  يقوم بها 

ال�ساعر  فين�سى  �ساأمه  ويتطاول  برتابة  لياليه 

ى الكت�ساف والتقييم وهو 
ّ
اأم�سه ، وحتّل عليه حم

لهب  ويرتاح يف  اجلن  عرائ�س  لندن فريتاد  يف 

اللذة :

فري�سو يف املواين
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وحمطات القطار

لبنات " البار " ما يف جيبه 

�سحكٌة ،

ح�رصجٌة خلف ال�ستار

وجُه من يتعب من ناٍر

فريتاح لنار

الأ�سفار  درا�سة  على  ًا 
ّ
كب

ُ
م يعود  ال�ساعر  لكن 

القدمية ثم ي�سجر لوجوده بني غرباء ويهرب اإىل 

الطريق ، يحاول رمي اقنعته فيلتقي بنف�سه حيث 

 ، وترّده 
ّ
وجهه عريق يف القدم ول اثر فيه للحمى

ومدخنات  اجل�رص  قرب  ذات��ه  حقيقة  اإىل  نف�سه 

الفحم تعوي من حمطات القطار والبحار وحيث 

الغربية  احل�سارة  رم��وز  لكن   ، كالح  ال�سباب 

هذه تغزل حوله اخطبوطًا و�سخًا يريد ان يبتلعه 

ويعود ال�ساعر اإىل غرفته في�سمع �سوت ذاته يف 

�سفاوة وجتٍل :

 اأنت وح�سن املاء
ٌ
متعب

مرج دائم اخل�رصة ، ني�ساٌن ،

ْ
اأراجيح تغّني ، و�رصير

، 
ْ
خمملي اللني �سفاٌف حرير

وبنات املاء ما زلَن

على الدهر �سبايا

رمبا كان لديهّن

قوارير من البل�سم

يكت�سف  مدينة وهمية  رمادي يف  و�سط �سباب 

ال�سباب  اجواء  ة 
ّ
هو ويف   ، وهنا  نف�سه  ال�ساعر 

قرار  الذي ل  املعتم  الوجودي  والقاع   ، املوحل 

د من 
ُ
د من ا�رصاقة اخرى ، وكان ل ب

ُ
له ، كان ل ب

وو�سط كل مظاهر   . املج�سد  النف�سي  احلوار  هذا 

له  تتجّلى  القامتة  واألوانها  الغربية  احل�سارة 

من  وترّده  جراحه  بل�سم  تكون  مزرك�سة  �سورة 

�سياعه . انها �سورة �سمرته الأوىل املهيبة ، رمز 

لبنان طيبه ، ولبنان عند �ساعرنا نقاوة الريف 

قد  الدهر  ان  اأطفاًل رغم  الالتي بقني  و�سباياه 

هرم . لكن ولدة ذاتية كهذه حتتاج اإىل اختمار 

تراثية حتتاج  وكاأنها جتربة   ، الرحم  يف عتمة 

اإىل بعث  يتمخ�س عن رحم الأر�س ، ومن هنا  

تربز اأهمية الدعوة اإىل القبور كظاهرة �رصورية 

و�سابقة للبعث . وما ان مي�سح ال�ساعر تراب القرب 

غربته  وك��اأن  وطنه  اإىل  ي�سل  حتى  وجهه  عن 

اأو طق�سًا �سعائريًا   ، كانت دورة كاملة للف�سول 

د من ممار�سته لكت�ساف الذات . غربة 
ُ
كان ل ب

كهذه لي�ست فقط �سفراً اإىل مدينة ح�سارية غريبة 

 ، املطلقة  النف�س  غربة عن حقيقة  ما هي  بقدر 

يزيل  فانه  احلقيقة  تلك  ال�ساعر  يكت�سف  وحني 

فاإذا وجهه  ال�سندباد  الأقنعة عنه ويخلع وجوه 

ر على ال�سخر . 
ّ
�رصمدي يعي�س يف حنوة بيت تعم

 عليه ال�سوق ملعانقة الوجوه ثانية. وهذا 
ّ
ثم يلح

�سوق ينبغي ان يبداأ من عنف فحولة فوق اأنوثة 

امراأة ، ل حمدودة ال�سبق .

وظيفة  فهم  ميكن  ال�سابق  املنطلق  �سمن  من 

املدينة عند حاوي، فهي وظيفة و�سائطية اذ ل 

تعدو ان تكون ) وعاء ( ح�ساريًا ي�ستغّله ال�ساعر 

 ، اإط���اراً  ويجعله  ال�سياع  او  التمزق  لت�سوير 

هي  ح��اوي  فبريوت   ، لفل�سفته   ، اإط��ار  حم�س 

فرتة  يف  متزقه  يربز  اأن  ي�ستطيع  الذي  الوعاء 

ال��ذات  ل�ستك�ساف  التجربة  مطهر  يف  م��روره 

بجحيم  ا�سبه  حاوي  بريوت   . والغايات  والفن 

ومطهر دانتي يف الكوميديا اللهية :

ويثور اجلن فينا

وتغاوينا الذنوب

واجلرمية :

" ان يف بريوت دنيا غري دنيا
الكدح واملوت الرتيب

ان فيها حانة م�سحورة

خمراً ، �رصيراً من طيوب

للحيارى

يف متاهات ال�سحارى

يف الدهاليز اللعينة

ومواخري املدينة
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واإذا كان خليل حاوي قد اأعلن منذ ق�سائد " نهر 

باجتاه  الفا�سد  الواقع  تخطي  " �رصورة  الرماد 

 يف " ال�سندباد يف رحلته 
ّ

عامل م�رصق ،  فانه يعرب

و�رصورته  التخطي  ذلك  ماأ�ساة  عن   " الثامنة 

نحو ا�رصاقة النبعاث اليقني . والرحلة هنا تاأخذ 

وتالفيف  النف�س  ات 
ّ
طي يف  وترحتل  م�سارها 

الذات . ينطلق ال�سندباد من مدينة ا�سبه ب�سدوم 

ل 
ّ
تكب التي  وتقاليدها  ب�رصائعها  �ساق  ان  بعد 

اأناه فيع�سف به احلنني اإىل اكت�ساف جديد :

عاينت يف مدينة 

حترتف التمويه والطهارة

كيف ا�ستحالت �سمرُة ال�سم�ِس

وزهو العمر والن�سارة

ة ، ت�سّنج ، و�سيق
ّ

لغ�س

عرب وجوه �سلخت من

�سورها العتيق

يًا نف�سه 
ّ
يعي ال�سندباد واقعه القامت فينتف�س معر

لت اإىل اأر�س يباب يع�س�س 
ّ
ويهرب من مدينة حتو

التعري  هذا  ومع   . وامللح  الكل�س  ثناياها  يف 

والتخلي عن املفاهيم الرثة يجد ال�سندباد نف�سه 

الفطرية  الطبيعة  بنوامي�س  جديد  من  مرتبطًا 

دار  لبناء  وي�ستعد   ، ال��ربيء  ال�سايف  والبحر 

 ويحتفل 
ّ
، ومن خلل روؤياه يرتقب احلب جديدة 

وكاأن  �سلوعه  من  �ُسقت  التي  الربيئة  باحللوة 

 ، – الروؤيا  املدينة  رمز  هنا  ها  الطاهرة  املراأة 

ل �سيما واأنها متثل نقي�س املراأة التي حم�سها 

احلب يف الأقبية الوطيئة ، فهي باأول النور اأ�سبه 

، وطهرها اأقرب اإىل جماجة الزنبق من الزنبق ، 

واأ�سفى من قبلية التجربة املريبة ، لأنها جتربة 

ن .
ّ
دائمة على تنّزه وت�سو

تثبت " ال�سندباد يف رحلته الثامنة " ان العامل 

ك ال�ساعر عامل مديني بامتياز ، 
ّ
الذي منه يتحر

الذات باملدينة وما  الق�سيدة  احتدت  ففي هذه 

للبيئة  رف�س  هو  امنا  ذاته  يف  ال�ساعر  يرف�سه 

داخل  رحلة  ذاته  يف  ورحلته  اياه  منحته  التي 

هنا  ومن   ، مدينته  حتكم  التي  والأ�سكال  القيم 

�سخ�سية  باأبعاد  التحكم  على  ح��اوي  مقدرة 

املدينية  بالتجربة  ال�سطورة  فتتحد   ، ال�سندباد 

 عن ابعاد 
ّ

احتاداً ع�سويًا وت�ستحيل اإىل رمز يعرب

عن   
ّ

يعرب فال�ساعر   ، جتربته  يف  متناهية  ل 

املطلق املجرد باحل�سي فتتحد ذاته باملو�سوع 

وهكذا   ، الكونية  اإىل  الفردية  من  النفاذ  ويكون 

وا�سحة  الق�سيدة  عليها  تقوم  التي  فاملعادلة 

ت�ساوي  وال���ذات  ال��ذات  هي  ف��ال��دار   : وب�سيطة 

اأو املدينة  الذات  اأو  الدار  ، والكالم على  املدينة 

كالم واحد .

�سعر  يف  املدينة  جتربة  اإىل  النظر  علينا  يتحتم 

اإىل  بالن�سبة  نف�سه  حاوي  مفهوم  �سمن  حاوي 

احل�ساري  بالو�سع  وارتباطها  ال�سعر  وظيفة 

يرى  فحاوي   ، وتقنياتها  املدينة  وبرمز  القائم 

اأن الروؤيا هي امل�سدر الذي ت�ستمد منه ن�ساطات 

الإن�سان معرفة تك�سف عن جديد وت�سيف جديداً 

اإىل قدمي وملا كان ال�سعر روؤيا تنري جتربة وفنًا 

قادراً على جت�سيدهما ، كانت ال�سمة التي يتفرد 

والتعبري  الروؤيا  طبيعة  يف  تنح�رص  ال�سعر  بها 

عرب  نفاذ  حاوي  عند  ال�سعرية  فالروؤيا   ، عنها 

به  املرتبطة  النف�سية  واحل��الت  اليومي  الواقع 

اإىل الغوار حيث تهجع املنازع ال�سيلة يف ذات 

ال�ساعر وذات احل�سارة التي ينتمي اإليها ، ويف 

الب�رصية  النف�س  اإىل جذور  هذا �رصورة بالعودة 

، اأي العودة اإىل الفطرة ، لكن عودة كهذه ل تّتم 

اإل عرب ولدة ثانية هي عودة اإىل الولدة الأوىل 

العربي  وال�ساعر   ، ونوازعها  حقيقتها  وك�سف 

اخللق  اأو  الأوىل  اجل��ذور  اإىل  العودة  على  ي�رص 

يف  وزمنًا   ، الريف  يف  طبيعة  د 
ّ
املج�س الأول 

املا�سي ، ووجدانًا يف الفطرة .          

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

81

�ضايغ 

وحاوي

 يحلقان 

لي�ضطدما 

بواقٍع �ضلد
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جانب من ندوة الرواية 
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*  ناقد وأكاديمّي من الجزائر يقيم في ُعمان 

ة اإلاّ ب�شكلها«
اّ
»الرواية لي�شت مو�شوعي

�شلينغ 	 	 	

احللقات  من  ل�شل�شلة  ا 
ً
تتويج الندوة  هذه  تاأتي 

ة التي كان مدار مو�شوعها على »الرواية 
اّ
الدرا�شي

جن�س  الرواية  اأناّ  املعلوم  ومن  ونقًدا«.  ا 
ً
تنظري

نرًثا،  التخييل، ويكتب   هجني ينه�س على 
اّ
اأدبي

الأحداث  فيه  وتتعدد   ،
اّ
الن�شبي بالطول  وينماز 

التاريخ،  يف  بجذوره  وي�رضب  ات، 
اّ
وال�شخ�شي

ل  املثال  �شبيل  على  ال�شياق  ه��ذا  يف  ونذكر 

ة 
اّ
احل�رض مناذج من الروايات يف الآداب العاملي

 
اّ
الذهبي احلمار  رواية  ومنها  واحلديثة.  القدمية 

لوكيو�س  من  و�شلنا   
اّ
روائي عمل  اأول  ُتعد  التي 

 
اّ
اأبوليو�س اجلزائري، وقد ترجمها كل من الليبي

دودو،  العيد  اأبو   
اّ

واجلزائري خ�شيم  فهمي  علي 

القرون  يف  ة 
اّ
والفرو�شي املغامرات  ورواي���ات 

ار لرثيودي تورم�س يف  الو�شطى وروايات ال�شطاّ

اأن  لبثت  ما  ثم   ،
اّ

امليالدي ع�رض  ال�شاد�س  القرن 

ورواي��ات  ديفو،  دانيال  رواي��ات  اإجنلرتا  قدمت 

فرانكن�شتاين )1818( ملاري �شيللي التي تقدم 

للقارئ عامًلا مليًئا بالرعب وجيم�س جوي�س.

اجلن�س  ه��ذا  م�شار  ة 
اّ
الرو�شي ال��رواي��ات  ت 

اّ
غ��ري

وتول�شتوي  لدو�شتويف�شكي  ف��ك��ان   ،
اّ
الأدب����ي

هذا  تطوير  يف  البالغ  التاأثري  غوركي  ومك�شيم 

؛ وعلى  راأ�شها تنظريات ميخائيل 
اّ
اجلن�س الأدبي

اإبداًل  اأحدث  الذي   اجلديد 
اّ
الكانطي باختني ذلك 

الروايات  كذلك  وجند  احلديثة،  ات 
اّ
ال�شعري يف 

ة لإمييل زول و�شتندال وبلزاك وفلوبري، 
اّ
الفرن�شي

ة لناثانيل هووثورن ومارك 
اّ
والروايات الأمريكي

و�شكوت  فوكرن  ووليم  جيم�س  وه��رني  توين 

وال��رواي��ات  همنجواي  واإرن�����ش��ت  فيتزجريالد 

 
اّ
الت�شيكي كافكا  وفرانز  مان  لتوما�س  ة 

اّ
الأملاني

راأ�شها  وعلى  ة 
اّ
الالتيني اأمريكا  رواي��ات  وك��ذا 

ة 
اّ
وال�شيني ة 

اّ
الياباني والروايات  غار�شيا ماركيز 

ح�شني  ملحمد  ة 
اّ
العربي وال��رواي��ات  ة 

اّ
والرتكي

هيكل وجنيب حمفوظ والطاهر وطار وحنا مينا 

والطيب  منيف  الرحمن  وعبد  كنفاين  وغ�شان 

�شالح و�شنع اهلل اإبراهيم وغريهم كثري.

 
اّ

ال�����رضدي يف  ال�شعر  اأجنا�س  اأف��الط��ون  ح�رض 

( وامل��ح��اك��اة 
اّ

اخل��ال�����س )ال�����ش��ع��ر ال��ت��م��ج��ي��دي

)امللحمة(.  وامل�شرتك  والكوميديا(  )الرتاجيديا 

لدى  املحاكاة  نظرية  يف  احلديث  لنا 
اّ

ف�ش لقد 

على  لالأجنا�س   
اّ

املعياري وت�شنيفه  اأر�شطو، 

ها  لأناّ الإب��داع؛  م��دار  عليها  اإذ  ؛ 
اّ
تراتبي اأ�شا�س 

الب�رض  اأف��ع��ال  م��و���ش��وع  اأ���ش��ا���س  على  ق��ام��ت 

وال��ع��ادي   
اّ
)ال�����ش��ام��ي ة 

اّ
الجتماعي ومنازلهم 

�إعد�د وتقدمي: �أحمد يو�سف *

ملف

الرواية	الُعمانية

منزلة ال�سارد فـي 

روايات الكاتبات الُعمانيات



�شيوع  ذلك  على  وترتبت  العادي(،  من  والأدنى 

والرذيلة  والو�شاعة  والنبل  ال�رضف  مقولت 

يف  حتى  تاأثري  لها  فكان  وطرائقها،  و�شيغها 

ال�رضد  اآل  كيف  ولحظنا   ،
اّ
العربي النقد  ات 

اّ
اأدبي

ة 
اّ
الإغريقي ات 

اّ
ال�شعري يف  والإه��م��ال  ال��ذم  اإىل 

ة على ال�شواء، ودر�شنا ملحمة جلجام�س 
اّ
والعربي

ات 
اّ
ال�شعري �شوء  يف  ملًكا«  »اأودي��ب  ة 

اّ
وم�رضحي

القدمية ل�شتجالء روؤية العامل وقواعد ال�رضد.

الوقوف  اإىل  ة 
اّ
الأر�شطي ات 

اّ
ال�شعري من  انتقلنا   

ات حكايات األف ليلة، ووقفنا على ما 
اّ
على مروي

انتهى اإليه جمال الدين بن ال�شيخ يف القول الأ�شري 

ثم  احلكايات،  بع�س  خلطاب  طريف  حتليل  من 

ة 
اّ
رات هيجل اجلمالي

اّ
انتقلنا اإىل ما طرحته ت�شو

كان  اإذ  ا؛ 
ً

تخ�شي�ش وال��رواي��ة  ا 
ً
تعميم للفن 

التطور  ظل  يف  الفن  زوال  من  يخ�شى  هيجل 

كان  الذي   
اّ

الربجوازي للمجتمع  الدراماتيكي« 

بالوحدة  ينماز  فن  ه  اإناّ حيث  من  ال�شعر  يعادي 

امللحمة  فا�شتبدل  للنرث،  وينحاز  والتما�شك، 

»الرواية  ال�شهرية  مقولته  �شاق  بالرواية؛وعليه 

ة، 
اّ
ة املثالي

اّ
ة« من منظور اجلدلي

اّ
ملحمة برجوازي

ووجد فيها جورج لوكات�س �شالته لنقد املجتمع 

ة التي 
اّ
ة التاريخي

اّ
الربجوازي« من منظور املادي

ة.
اّ
هي قوام الفل�شفة املارك�شي

ا 
ً
جمع ��ة 

اّ
ال��درا���ش��ي احللقات  ه��ذه  يف  جمعنا    

رواية  فحلاّلنا  والتطبيق،  ة 
اّ
النظري بني  ا 

ً اّ
متب�رض

حتلياًل  �شارفانتي�س  دو  مليغيل  كي�شوت«  »دون 

لفراغ  ال�شاخر  النقد  فيها  ور�شدنا  ا،  م�شتفي�شً

اأح��الم  عن  تعرب  كانت  التي  ة 
اّ
الفرو�شي فكرة 

ما  لوكات�س  فيها  وجد  اإذ  ؛ 
اّ
الإقطاعي املجتمع 

ة حول انحطاط 
اّ
ة واملارك�شي

اّ
يعزز الفكرة الهيجيلي

. كان البطل يف  الإن�شان يف املجتمع الراأ�شمايلاّ

بقراءة  ال�شغوفني  الأرا�شي  ك 
اّ

م��ال من  الرواية 

مبغامراتهم  فت�شبع  ة، 
اّ
اخليالي الفر�شان  ق�ش�س 

واأحالمهم، واأراد اأن ي�شري على منوالهم يف دفع 

الظلم، فارتكب احلماقات وهو ي�شارع الأوهام، 

ة؛ وعليه اأدرج لوكات�س رابليه 
اّ
فكان مثار �شخري

جلن�س  املوؤ�ش�شني  الأباء  قائمة  يف  و�رضفانت�س 

يف  باختني  يرى  اأن  غرو  ول  احلديثة.  الرواية 

القرون  ة 
اّ
لكرنافالي  

اّ
احلقيقي املمثل  رابليه 

الو�شطى.

ا�شتوقفنا  احلديثة  ات 
اّ
ال�رضدي اإىل  نلج  ولكي   

غادرنا  ال��ذي  جونات  جل��ريار  اجلامع  الن�س 

ج 
اّ
ندب ونحن   ،11/05/2018 اجلمعة  م�شاء 

ات 
اّ
هذه الكلمات. لقد اأعادنا جونات اإىل ال�شعري

مهمة  ومراجعة  ة 
اّ
نقدي ق��راءة  ليقدم  ة 

اّ
الإغريقي

�شاعت  وما  ة، 
اّ
الأدبي الأجنا�س  ة 

اّ
ونظري للبالغة 

(؛ 
اّ
 ودرامي

اّ
 وملحمي

اّ
ن�شبته اإىل اأر�شطو من )غنائي

ات عام 1972 
اّ
وذلك متهيًدا لو�شع معامل ال�رضدي

امل�شطلح  ت��ودوروف  تزيفتان  اج��رتح  اأن  بعد 

ة يف 
اّ
ة الأجنا�س الأدبي

اّ
�شنة 1969. وظلت نظري

اإىل هيجل املو�شوع  اأر�شطو  ت�شور جونات من 

ات، ومل حتدث اخرتاقات كربى 
اّ
 لل�شعري

اّ
املركزي

ني 
اّ
ال�شكالني باإ�شهامات  اإلاّ  املو�شوع  هذا  يف 

الرو�س، وتنظريات ميخائيل باختني.   

 ،
اّ
الرو�شي ال�شكاليناّ  الإرث  على  ذلك  قبل  وقفنا 

الثيماتولوجيا  احلوافز يف  نظرية  باحلديث عن 

و�شلوف�شكي  لتوما�شف�شكي  الثيمات(  )نظرية 

يف   
اّ
الوظائفي والأمن����وذج  الق�شة  نظرية  يف 

)مورفولوجيا احلكاية العجيبة( لفالدميري بروب 

ورد  احلكايات،  يف  الثوابت  ا�شتخل�س  ال��ذي 

الكرثة اإىل القلة )اإحدى وثالثون وظيفة(. �شيكون 

بناء  يف  التاأثري  بالغ  ال�شكاليناّ  الإرث  هذا  اأثر 

ة 
اّ
ات احل�رضي

اّ
ات احلديثة ب�شقيها ال�رضدي

اّ
ال�رضدي

ة؛ وذلك ما 
اّ
ات ال�رضدي

اّ
مة وال�شيميائي

اّ
وحتى املعم

نقف عليه يف الأبحاث التي �شمها العدد الثامن 

من جملة توا�شالت �شنة 1966، و�شملت اأبحاث 
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رولن بارت وتزيفتان تودوروف وكلود برميون 

واأجلريدا�س جوليان كرميا�س وغريهم. 

اإىل  الرواية  جن�س  ن�شاأة  باختني  ميخائيل  رداّ 

لهيجل؛  خالًفا  ة 
اّ
الفولكلوري ة 

اّ
ال�شعبي اأ�شولها 

ا هجيًنا ل ينماز ب�شفاء النوع 
ً
ولهذا كانت جن�ش

 
اّ
على خالف اأجنا�س ال�شعر ال�شابقة مثل: امللحمي

ت��ودوروف  و�شف   .
اّ
الغنائي وحتى   

اّ
وال��درام��ي

القرن  يف  الأدب  يف  ر  نظاّ
ُ
م اأعظم  ��ه  اأناّ باختني 

العظمة لكونه �شق طريًقا  الع�رضين. وتاأتي هذه 

ة، 
اّ
ة الرو�شي

اّ
ا مل يجعله ي�شت�شلم ل�شحر ال�شكالني

ً
وعر

ة 
اّ
املارك�شي الإيديولوجيا  لإكراهات  يخ�شع  ومل 

اأدمج  ، بل 
اّ
الوثوقي ة ونقدها 

اّ
ال�شتاليني ة 

اّ
اللينيني

ا 
ً
ا �شل�ش

ً
اإدماج  

اّ
 والأيديولوجي

اّ
البعدين التاريخي

ة.
اّ
ة والنقدي

اّ
يف النظريتني الأدبي

��ة 
اّ
ا���ش��ط��ف��ي��ن��ا م���ن ك��ت��ب ب��اخ��ت��ني )���ش��ع��ري

الالفت  الحتفاء  ذاك  ولحظنا  دو�شتويف�شكي(، 

املتعددة  الأ�شوات  بروايات دو�شتويف�شكي ذات 

خالفا للروايات ذات ال�شوت الواحد، ومل يرتدد 

 مقام اآن�شتاين 
اّ
باختني يف اإنزال اإبداعه الروائي

 
اّ

احليوي بالدور   
اّ
يقر ��ه  اإناّ احلديثة.  الفيزياء  يف 

اإح��داث  يف  الثقافات  مع  الل�شانيات  لتفاعل 

ة 
اّ
ة جديدة يف التوازن بني العلوم الطبيعي

اّ
دينامي

ة الإن�شان لديه تتمثل يف 
اّ
ة، واأناّ حيوي

اّ
والإن�شاني

ا لأناّ اللغة اأ�شا�س الوجود 
ً
اإبداعه للن�شو�س؛ نظر

ة 
اّ
. ومن هنا األفيناه ينتقد النزعة الفردي الإن�شايناّ

بت جوهر التفاعل 
اّ
لدى �شيجموند فرويد التي غي

ا 
ً
، واأناّ الوعي لدى باختني ل يقل رعب

اّ
الجتماعي

عن الالوعي.

تول�شتوي   
ْ
���ت���ي

اّ
ح���واري ب��ني  ب��اخ��ت��ني  ق����ارن 

تول�شتوي  روايات  اأناّ  لحظ  اإذ  ودو�شتويف�شكي؛ 

ما  �رضعان  ولكنه  ة؛ 
اّ
مونولوجي خ�شي�شة  ذات 

ة ال�شفافة؛ 
اّ
ا�شتدرك الأمر، فو�شفها باملونولوجي

متعدد  فهو   
اّ
الروائي دو�شتويف�شكي  عامل  اأناّ  بيد 

ة 
اّ
اإناّ هذه احلواري الأ�شوات واللغات والأ�شاليب. 

على  والقدرة  »الهجنة«،  ��ة 
اّ
ال��رواي جلن�س  تتيح 

القدمية  الأج��ن��ا���س  ب��خ��الف  خطابها  جت��دي��د 

الأخرى مثل امللحمة.

ة 
اّ
جنا هذه احللقات الدرا�شي

اّ
بناء على ما �شبق تو

يف  ال�شارد  اإىل  خ�ش�شناها  التي  الندوة  بهذه 

ات؛ 
اّ
ماني

ُ
ة لكاتبات ع

اّ
جملة من الن�شو�س الروائي

اإذ اختار كل طالب رواية، وتناول فيها مو�شوع 

ال�شارد حتقيًقا لأهداف ثالثة:

در�شه،  ما  الطالب  فيه  يتمثل   
اّ
بيداغوجي ل: 

اّ
الأو

ات التي تفرعت 
اّ
لع عليه يف مو�شوع ال�شعري واطاّ

ات؛
اّ
منها ال�رضدي

يف  ة 
اّ
النقدي امللكة  بناء  وقوامه  معريفاّ   : الثايناّ

املناهج  يف  والتحكم  الن�شو�س،  مع  التعامل 

ة املعا�رضة؛
اّ
النقدي

على  بالنفتاح  اجلامعة  ر�شالة  حتقيق  الثالث: 

املجتمع وخدمته، انطالًقا من درا�شة الأدب يف 

ة.
اّ
مان درا�شة علمي

ُ
ع

ملاذ� �ل�سارد؟

بهذا  الغتناء  نتيجة  بال�شارد  العتناء  ياأتي 

�شبق  وق��د  احلديثة.  ات 
اّ
ال�رضدي يف  املو�شوع 

اأناّ  من  �شلينغ  مبقولة  الندوة  هذه  �شداّرنا  اأن 

وكان  ب�شكلها((.  اإلاّ  مو�شوعية  لي�شت  ))الرواية 

ول  باحلكاية،  )ثق  فكرة  اأ�شاع  قد  اجلديد  النقد 

املوؤلف  مقولة  تراجع  يف  وزاد  باملوؤلف(،  تثق 

ة اإىل كل ما هو 
اّ
النقد القا�شي الذي وجهته البنوي

ا 
ً
قائم ات 

اّ
ال�رضدي مو�شوع  �شار  وعليه  ؛ 

اّ
�شياقي

املحكي  فاإناّ  وهكذا  له.  وامل�رضود  ال�شارد  على 

يف نظر اآن بانفليد )الذي ل �شارد له، وامللفوظ 

ا...(. 
ً

خال�ش ا 
ً
وهم ي��ب��دوان  له  متلفظ  ل  ال��ذي 

كان  ة 
اّ
الروائي الكتابات  يف  املوؤلف  اختفاء  اإناّ 

للموؤلف  ز 
اّ
املتحي املنظور  على  فعل  رد  نتيجة 
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فيها  يبدو  ال��ذي  املتكلاّم  ب�شمري  الروايات  يف 

املحكي بال �شارد. 

القرن  يف  اإجنلرتا  يف  ال�شارد  م�شطلح  ا�شتعمل 

 
اّ

التقليدي الت�شور  التا�شع ع�رض. وكان يعني يف 

مثل  بنف�شه  الأح��داث  ي�رضد  ال��ذي  املوؤلف  ذلك 

هومريو�س يف الإليادة والأودي�شا ]اأو بالأحرى 

و�رضفانت�س  ال�شارد[،  للموؤلف   
اّ
اجلزئي احل�شور 

يف دون كي�شوت، وكذا يف املذكرات والروايات 

ة على نحو ما نلفيه يف )هيلواز اجلديدة( 
اّ
الرت�شلي

جلون جاك رو�شو، ولعل مرد الت�شليل راجع اإىل 

ا�شتعمال ال�شارد �شمري املتكلم، ف�شار الأمر اإىل 

وعدم  وجهة،  من  واملوؤلف  ال�شارد  بني  اخللط 

ة، ثم ما 
اّ
ة والتخيلي

اّ
التمييز بني الأفعال املرجعي

 هذا الت�شور، وبات العتقاد را�شًخا 
اّ

لبث اأن تغري

بعدم وجود �شارد خارج الن�س.

توما�شف�شكي  ومنهم  الرو�س  ون 
اّ
ال�شكالني حاول 

يعود  ال��ذي   
اّ
املو�شوعي ال�رضد  بني  زوا 

اّ
ميي اأن 

ي�شطلع  الذي   
اّ
الذاتي وال�رضد  نف�شه،  املوؤلف  اإىل 

اأناّ  بالزاك  وراأى  �شخ�س حمدد.  ال�شارد وهو  به 

خ 
اّ
ة ت�رضد با�شمها(، ثم بداأ يرت�ش

اّ
ال�شارد )�شخ�شي

الق�شة  تلك  هي  الناجحة  الرواية  اأناّ  العتقاد 

التي ت�رضد نف�شها بنف�شها، ول �شلطة فيها خارج 

الن�س. واإذا �شلمنا بفكرة اإميل زول من اأن املوؤلف 

ا 
ًّ
اختفاء كلي « يختفي 

اّ
الطبيعي »ال�شارد  بو�شفه 

ه يف الأخري يعد املخرج  وراء اأحداث الق�شة؛ فاإناّ

 مل�رضح الأحداث. وقد طالبه زول اأناّ يظلاّ 
اّ
اخلفي

ة الكاملة، واألاّ يظهر نف�شه يف اأي جملة 
اّ
يف ال�رضي

بوث.  الراأي  هذا  وي�شاند  ة. 
اّ
الق�ش�شي اجلمل  من 

على  ي�رضف  وه��و  القناع  لب�س  واإن  فاملوؤلف 

اإخراج الأحداث؛ فلي�س باإمكانه البتة اأن يختفي. 

»ال�شارد«  كتاب  تب�شطها  الآراء  هذه  من  وكثري 

لباتريك �شيلي.

بنفين�شت  اإمييل  قداّمه  ما  على  القفز  ميكن  ل 

ة 
اّ
اللغوي الأزم���ن���ة  ي��در���س  وه���و  ��ات 

اّ
ل��ل�����رضدي

 
اّ
الزمني الكالم وفق بعده  ع 

اّ
وال�شمائر، ومنه فر

 )récit( واملحكي   )histoire( الق�شة  فمنه 

اإىل  ذل���ك  وق����اده   .)discours( واخل��ط��اب 

مو�شوع )امللفوظ والتلفظ(، ولحظ اأن )الأحداث 

تو�شع كما وقعت بح�شب ظهورها يف املحكي، 

نف�شها  ت�رضد  الأحداث  وكاأناّ  هنا،  يتكلاّم  اأحد  ل 

اإعجاب  بنفين�شت  يثري  اأن  غ��رو  ول  بنف�شها(. 

 
اّ
اأح��ب »مل��اذا  معلومة  مقالة  يف  ب��ارت  رولن 

 اإىل 
اّ

بنفين�شت؟«. وعليه ف�شيدفع التحليل البنوي

ه ل �رضد بال �شارد. العتقاد اأناّ

حديًثا  ال�شارد  ع��ن  احل��دي��ث  مقام  يف  ول�شنا 

عن  الإج��اب��ة  ذل��ك  م��ن  الق�شد  لأناّ  اًل؛ 
اّ

مف�ش

املحكومة  الندوة  هذه  يف  ال�شارد  ملاذا  �شوؤال 

ناظما  لتكون  �شطرناها  التي  الثالثة  بالأهداف 

متباينة  اجتاهات  ثمة  اأناّ  ا 
ً
علم الأوراق.  لهذه 

ات جنملها فيما ياأتي:
اّ
لل�رضدي

ة
اّ
ات التقليدي

اّ
1 - ال�رضدي

ة
اّ
ات البنيوي

اّ
2 - ال�رضدي

ة
اّ
ات ال�رضدي

اّ
3 - ال�شيميائي

ة
اّ
ات التلفظي

اّ
4 - ال�رضدي

ة
اّ
ات التداولي

اّ
5 - ال�رضدي

ة(. 
اّ
ة )الإدراكي

اّ
ات املعرفي

اّ
6 - ال�رضدي

نا مل نتدخل يف اختيار  اأناّ ويف الأخري ن�شري اإىل 

اإلاّ  املقدمة  الأوراق  يف  حتى  اأو  ال��رواي��ات 

بتوجيهات عامة لهوؤلء الطلبة والباحثني.                   
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ة 
اّ
مرجعي و�شائط  اإىل   

اّ
ال�����رضدي الن�س  يحتكم 

كل  وميتلك  اأهميتها،  يف  ومتفاوتة  متعددة 

ومن  به،  تنه�س  التي  ة 
اّ

اخلا�ش تقنياته  ن�س 

الذي  املنا�شب  ال�شارد  اختيار  التقنيات  تلك 

والقارئ،  املمثَّل  العامل  بني  »الوا�شطة  ل  ي�شكاّ

العون  فهو  الواقعي،  وامل��وؤل��ف  ال��ق��ارئ  وب��ني 

ب�رضد   
اّ
الواقعي املوؤلف  اإليه  يعهُد  الذي   

اّ
ال�رضدي

يرى  بارت  رولن  ر 
اّ
ت�شو كان  ولئن  احلكاية«. 

؛ 
)1(

ال�شارد وال�شخ�شيات »كائنات من ورق« يف 

احلقيقي  املوؤلف  بني  الف�شل  علينا  يحتاّم  ه  فاإناّ

 ،
اّ
نف�شي كياٍن  ذا  ا 

ًّ
حي ا 

ًّ
تاريخي كائًنا  بو�شفه 

ل يف الن�س ممثال »ال�شوت 
اّ
وبني ال�شارد املتخي

. يبدو هذا التمييز 
)2(

الذي يختبُئ خلفه املوؤلف«

ة،  
اّ
ال�رضدي الن�شو�س  بع�س  يف  للقارئ  مقلًقا 

ا تلك التي ي�شتخدم فيها املوؤلف �شارًدا 
ً

خ�شو�ش

ًة لن�شج عامله 
اّ
 اأداًة �رضدي

)3(
ي�رضد ب�شمري املتكلم

الوقت الذي يحاول فيه املوؤلف  التخييلي، ففي 

 ،
اّ
ته وت�شليمها لهذا الكائن الورقي

اّ
اإخالء م�شوؤولي

ر لذاته عرب خلق ذاٍت اأخرى، ي�شي ال�شارد  والتنكاّ

به بني احلني والآخر يف حلظة انفعال اأو حلظة 

ال�شاردة(  )البطلة  زه��رة  و�شت  فهل  ان��ف��الت، 

»الطواف  رواي��ة  يف  )املوؤلفة(  ال�شحي  ببدرية 

حيُث اجلمر«؟ وكيف خلق الن�س مب�شتوياته قلق 

امل�شافة بينهما؟

*  عن الرواية:

ة 
اّ
للروائي اجل��م��ر«  حيث  »ال��ط��واف  رواي���ة  تقع 

�شفحة  ثالثمائة  يف   
اّ
ال�شحي بدرية  ة 

اّ
ماني

ُ
الع

ا بال عناوين، 
ً
م �شبعة ع�رض ف�شال مرقاّ نًة 

اّ
مت�شم

البطلة  حياة  وال��ث��اين  الأول  الف�شالن  ل  ي�شكاّ

ن 
اّ
ويت�شم ن�شاأتها(،  )مكان  الأخ�رض  اجلبل  يف 

البطلة  العمل وهو تخطيط  الثالث حبكة  الف�شل 
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 نادية �للمكّي 

امل�سافة بني ال�سارد وامل�ؤلف

 يف )الطواف حيث اجلمر( لبدرية ال�شحي



 4-8 الف�شول  ل  وت�شكاّ فعال،  وحتققه  للهرب 

الأجزاء  ر 
اّ
اإىل زجنبار، فيما ت�شو الذهاب  طريق 

ا من و�شولها اإىل �شاطئ 
ً
ة حياة زهرة بدء

اّ
املتبقي

ماليندي وحتى نهاية اأحداث الرواية يف مببا.

اأعتاب  على  يقف  ا 
ًّ
�رضدي ا 

ً
ن�ش الرواية  لنا  تقداّم 

ت�رضد  والتاريخ.  وال��ذات  الوعي  يف  التحولت 

زه��رة،  ا�شمها  ة 
اّ
ثالثيني فتاة  حكاية  ال��رواي��ة 

ة »ابنة �شيوخ«، ت�شكن 
اّ
تنتمي اإىل طبقة ا�شتقراطي

ا اإىل 
ً
، يرتكها خطيبها �شامل هارب مايناّ

ُ
يف ريٍف ع

ة، ثم ميوُت غرًقا 
اّ
اإفريقيا، يتزوج من امراأة اأفريقي

هروبه  يخلاّفه  الذي  العار  اإثر  وعلى  البحر.  يف 

تعزم  طبقته،  اإىل  تنتمي  ل  فتاة  من  وزواج��ه 

ها الذي هو يف 
اّ
العائلة تزويج زهرة من ابن عم

ا.
ً
ن�شف عمرها تقريب

تقرر زهرة � الفتاة الوديعة امل�شاملة - يف حلظة 

املتكافئ يف  الزواج غري  هذا  الهروب من  وعي 

رحلٍة ظاهرها البحث عن زوجة �شامل ويف عمقها 

ة، 
اّ
البحث عن الذات والتحرر من القيود املجتمعي

ت�شتعني بالنوخذة �شلطان؛ لياأخذها اإىل زجنبار 

�شوغتها  �شتكون  كانت  ذه��ب  ة 
اّ
���رض مقابل 

لزواجها املقرر، تتواىل الأحداث مت�شارعة لتجد 

لأفريقيا،  ال�رضقي  ال�شاحل  على  نف�شها  زه��رة 

املركب  بحارة  اأحد  �شالح  من  تتزوج  وهناك 

ا 
ً
غدر قتل 

ُ
ي ما  �رضعان  لكنه  عليه؛  جاءت  الذي 

ة 
اّ
م�شطر زهرة  لت�شبح  جمهول،  �شخ�ٍس  بفعلة 

بيًتا  مبنحها  �شلطان  النوخذة  عر�س  قبول  اإىل 

 
ٌ
زواج وهو  بها،  زواج��ه  مقابل  وخدم  ومزرعة 

لت منه زهرة بعد اأن اأ�شبح بيدها ما تريد. 
اّ
تن�ش

ه على خ�شاٍم اأبدي مع البطلة  لكناّ احلظاّ يبدو اأناّ

التي جتد نف�شها بني  اأ�شوات املدافع والبنادق 

معلنًة اأفول حلمها بقيام الثورة يف مدينة مببا 

بيتها  ترك  ترف�س  زه��رة  اأن  غري  حولها،  وما 

ترك  ترف�س  بالأحرى  اأو  مان، 
ُ
ع اإىل  والعودة 

ذاتها اجلديدة، و�شلطتها املتحققة.

* توجيه �لبد�يات:

تبداأ الرواية بعتبة الن�س املقتب�س، الذي يت�شمن 

مقولٍت لأدباء من ال�رضق والغرب، وهذه العتبة 

وهي  ع�رض،  ال�شبعة  الرواية  ف�شول  يف  حا�رضة 

هة على نحٍو ما يف 
اّ

� يف نظرنا - موؤثرة وموج

ثالثة جوانب: 

القارئ  التي بها تقود  ة 
اّ
التوجيهي -1 وظيفتها 

خالل  من  الأح��داث،  من  القادم  ا�شت�رضاف  نحو 

فهم دللة الن�س املقتب�س.

ة 
اّ
الواقعي ال�شبغة  اإ�شافة  يف  وظيفتها   2-

لروؤية  اأو  الرواية  لأحداث  ة 
اّ
والكوني ة 

اّ
والإن�شاني

ال�شاردة، فما ترويه الأنا ال�شاردة ل ميثل وجهة 

نظر �شخ�شيات حمددة يف زماٍن ومكاٍن حمددين 

 
ُ
اأدب��اء فيها  ي�شرتك  ة 

اّ
عاملي روؤي��ة  هي  بل  فقط، 

ومفاهيمها  قيمها  يف  وجتمع  والغرب،  ال�رضق 

ة 
اّ
ن�شاء العامل مهما بالغت الرواية يف اخل�شو�شي

ة.
اّ
ة والجتماعي

اّ
اجلغرافي

ال��ب��داي��ة   -3 حم��اول��ت��ه��ا جت���اوز »���ش��ع��وب��ة 

ال�شاردة،  لالأنا  ال�شوت  منح  قبل   
)4(

املحتومة«

للولوج  ًدا 
اّ
جي متهيًدا  ي�شكلاّ  البدايات«  ف�«تكاثر 

 كما يرى جونات.
اّ

اإىل الن�س ال�رضدي

* �ل�سارد �لبطل:

 اأو ال�رضيح، 
اّ
اعتمدت الرواية على ال�شارد العلني

ب�شمري  ي�رضد  احلكاية  يف  م�شارٌك  �شارٌد  وهو 

جتعل   
)6(

م�شاحبة« »روؤي����ة  ل��ه   ،
)5(

املتكلم

الأخ��رى،  ال�شخ�شيات  ملعرفة  موازية  معرفته 

ه  اأناّ هي  الرواية  هذه  يف  ال�شاردة  ة 
اّ
خا�شي لكناّ 

فيها  الرئي�س  البطل  هي  بل  ممثل،  �شارٌد  ا  اأي�شً

تكون  اأن  ميكن  البطولة  اإناّ  القول  �شلمنا  -اإذا 

القيام  والأماكن- وهذا مينحها ميزة  لالأحداث 

بوظائف »ال�رضد، والت�شوير، واملراقبة، والفعل، 

ة.
اّ
 ا�شتناًدا اإىل عالماٍت خارجي

)7(
والتاأويل«

واإذا كانت ال�شاردة هي البطلة يف هذه الرواية، 

)زم��ٌن  ال�شاردة  بني  ة 
اّ
زمني م�شافة  ة 

اّ
ثم ف��اإناّ 
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ما  وهذا  ما�ٍس(.  )زم��ٌن  وال�شخ�شية  حا�رض(8 

التحولت؛  لعبة  ها  اإناّ ال�رضد.  يف  عليها  نقف 

عنها  لتتحدث  الأم�س  من  ال�شخ�شية  تغدو  اإذ 

ال�شخ�شية،  ذات��ه��ا  ه��ي  التي  ال��ي��وم  ال�����ش��اردة 

»و�شتحكي  ال�رضد،  زمن  اإل  بينهما  يف�شل  ول 

)9(
ة عن نف�شها يف زمن غياب ال�شاردة

اّ
ال�شخ�شي

�شلكتها  التي  ة 
اّ
ال�رضدي ة 

اّ
الإ�شرتاجتي جنحت  ا«. 

وحِمله  ال�رضد  ة 
اّ
بواقعي القارئ  لإيهام  الرواية 

على القتناع والقبول.

اأكرث  كلتاهما  وال�شخ�شية  ال�شاردة  متلك  ل   

لو  ماذا  لكن  والتاأويل؛  والت�شوير  املراقبة  من 

 
اّ
لت ال�شاردة اأو ال�شخ�شية يف احلوار الداخلي تدخاّ

�شلطان  »وقف  ال�شاردة:  تقول  ال�رضد؟  لأ�شوات 

ر وقتها  يف فرتة بدت حمرتقًة بالرتقب، كان يفكاّ

مبئات احللول« يح�رض ال�شارد العليم هنا ليك�شف 

ة �شلطان، »ول �شيء يربر 
اّ
ر فيه �شخ�شي ا تفكاّ

اّ
عم

ه الكاتب«، هي املوؤلفة يف حلظة  ح�شوره �شوى اأناّ

ة 
اّ
ومر بال�شخ�شيات،  املعرفة  �شلطة  ممار�شته 

اأخرى تهتز تلك امل�شافة بني ال�شاردة واملوؤلفة.

 بني �ل�سرد و�حلو�ر:

     تقوم الرواية على املراوحة بني ال�رضد واحلوار، 

الرواية  يف  واحدة  �شاردة  �شخ�شية  وجود  ومع 

فاإناّ احلوار ي�شمُن عدم تغييب باقي ال�شخ�شياِت 

ا 
ً
مف�شح ال�شارد  يبتعد  اإذ  ؛ 

)10(
ال�رضدي الن�س  يف 

مينح  كما  لتتحاور،  ال�شخ�شيات  اأمام  املجال 

ا على هذا 
ً
�شاهًدا مبا�رض ليكوَن  الفر�شة  القارئ 

احلوار. وحديث ال�شاردة عن ال�شخ�شيات اأو نقله 

ال�شوت حلوارها املبا�رض  اأو منحه  احلوار عنها 

بكل   
اّ

اخلا�س »املعجم  على  املحافظة  يتطلاّب 

وبيئتها،  طبيعتها،  من  ل  يت�شكاّ الذي  ة، 
اّ
�شخ�شي

ة«، وهذه الرواية 
اّ
وثقافتها، وطبقتها الجتماعي

م�شاهد  فهناك   . اجلغرايفاّ امل�شتوى  على  ة 
اّ
غني

عن القرية يف اجلبل الأخ�رض، ومدن مثل نزوى، 

ا  اأي�شً ة 
اّ
غني ها  اأناّ كما  ومببا،  ومالندي،  و�شور، 

لي�شوا  اجلبل  فاأبناء   ،
اّ
العرقي امل�شتوى  على 

لي�شوا  عمان  يف  ني 
اّ
العماني اأن  كما  كالبحارة، 

ني الذين �شكنوا اإفريقيا، وهوؤلء لي�شوا 
اّ
كالعماني

الكتابة  ع��ون  ك��ان  وق��د  ني. 
اّ
املحلي كالأفارقة 

 
اّ

اخلا�س املعجم  اختيار  يف  ًقا  موفاّ )املوؤلفة( 

واأكرث توفيًقا يف تغيري معجمها  بكل �شخ�شية، 

د، 
اّ
املتمر �شالح  ف�شخ�شية  اأحوالها،   

اّ
تغري مع 

ا بعد 
ًّ
 ال�شتائم تتغري جذري

اّ
مفتعل امل�شاكل، حمب

زواجه من البطلة، لي�شبح حواره خمتزًنا حقول 

ا.
ً
ًة اأكرث هدوء

اّ
معجمي

حوار  ف��اإناّ  التغيري  هذا  من  اجلانب  هذا  وعلى   

من  الهروب  حلظة  من  ال�شخ�شيات  مع  البطلة 

اإدارتها لبيٍت ومزرعة يف مببا  اإىل حلظة  نزوى 

بدت  زه��رة  اإناّ  ا. 
ً
مت�شارع ًل 

اّ
متحو ا 

ً
�شري  

ُ
ي�شري

اللغة  يف  اقت�شاًدا  اأكرث  الأم��ر  اأول  حوارها  يف 

ا لغة زهرة 
اّ
واأكرب حيطًة يف ا�شتخدام الألفاظ، اأم

موا�شفات  لها  اأ�شبح  الهروب  بعد  ��ة 
اّ
احل��واري

اجلديدة،  احلالة  موا�شفات  مع  تتنا�شب  ة 
اّ

خا�ش

يف  ب��ارزًة  ة 
اّ
والفوقي والتقريع  اجل��دال  ف�شمات 

ة 
اّ
الثقافي مرجعيتها  اأ�شبحت  كما  ح��واره��ا، 

الأ���ش��ول،  تعرف  ة 
اّ
جبلي قرية  ابنة  بو�شفها 

اكت�شبتها  ة جديدة 
اّ
ثقافي ة 

اّ
تتزاحم معها مرجعي

بفعل الطواف امل�شتمر حيث اجلمر واللهب، وها 

نحن جندها ل ترتدد يف تقدمي طلٍب مبا�رٍض اإىل 

املوؤلاّفة  هي  فهل  بها.  للزواج  مزرعتها  مدير 

البطلة  ال�شاردة  متنح  ابًة 
اّ
عر تظهر  اأخ��رى  مرًة 

ل 
اّ
التحو عقبات  جمابهة  من  نها  متكاّ ة 

اّ
لغوي ًة 

اّ
قو

ًة اأخرى.
اّ
اجلديد؟ جتاوز امل�شافة بينهما مر

* �سلطة �لأنا �ل�ساردة على حركة �لزمن:

وميكننا  ا، 
ًّ
ت�شاعدي لل�رضد  الزمني  اخلط  ينطلق 

تني 
اّ
زمني مرحلتني  تعي�س  ال�شاردة  الأن��ا  روؤي��ة 

زهرة  فيها  تبدو  الأوىل  املرحلة  خمتلفتني: 

للقيم  ت��ر���ش��خ  م�����ش��امل��ة،  مطيعة،  �شخ�شية 

ة 
اّ
الروتيني باأعمالها  تقوم  ال�شائدة،  املجتمعية 
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العائلة.  يف  بهام�شيتها  وت�شلاّم  ��ر، 
اّ
ت��ذم دون 

التي  اللحظة  من  تبداأ  التي  الثانية  واملرحلة 

�شلطان  النوخذة  ملقابلة  زه��رة  فيها  خرجت 

اأنفا�شي  »ت�شارعت  تقول:  زجنبار.  اإىل  لياأخذها 

خارج  املتخاذلتني   
اّ
ل�شاقي العنان  اأطلق  واأن��ا 

فيها  يت�رضب  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  ال��ن��زل، 

�رضارة  تنطلق  هنا  الرتيبة«  حياتي  اإىل  اجلنون 

من  )ال�شاردة(  البطلة  �شخ�شية  لتن�شلخ  ال�رضد 

�شة، 
اّ

متوج ذاٍت  اإىل  )الأنوثة(  الرمزية  كينونتها 

ترف�س  تعبة،  م���رتددة،  ال�شلطة،  حتب  ث��ائ��رة، 

�شلطة الرجل، تت�شفاّى لنف�شها منه وحتاول اإثبات 

كينونة جديدة يف زمان ومكان جديدين.

وفق  ��ا 
ً
دائ��م الأح���داث  حركة  تنظيم  يطرد  ل   

املا�شي  ال�����ش��اردة  الأن���ا  ت�شتدعي  اإذ  ال��زم��ن؛ 

لتعلل امل�شتقبل، وت�شت�رضف احلا�رض عرب ربطه 

جريار  ي�شميه  ما  وه��ذا  املا�شية،  ب��الأح��داث 

« التي ل ميكن 
)11(

ة
اّ
جونات ب�«املفاِرقات الزمني

حتديدها اإل بتحديد حلظة احلا�رض اأو ما ي�شميه 

»درجة ال�شفر« التي متكننا من حتديد املا�شي 

اأوامل�شتقبل.

واملقاطع  الأح��داث  بني   
اّ
الزمني الإيقاع  يظهر   

ع الأحداث عرب 
اّ
ة يف �شورتني، الأوىل ُت�رض

اّ
ال�رضدي

ل الزمن احلكائي وُتبطئه.  اختزالها، والثانية ُتعطاّ

بني  ة 
اّ
بحرفي املراوحة  ال�شاردة  ا�شتطاعت  وقد 

البطلة(  )زوج  فم�شهد �شالح  ال�شورتني،  هاتني 

نًة من اأربعِة 
اّ
ا  مل يتجاوز فقرًة مكو

ً
املقتول غدر

؛ ف�شالح �رضيٌك مل يكن على 
اّ
اأ�شطر، وهذا طبيعي

ا قِبلت به لتحمي نف�شها،  مقا�س حلم زهرة، واإمناّ

نقراأ قولها: »ملاذا اأخدعه واأخدُع نف�شي، ما كان 

�شالح هو حلمي«.

مع  من�شجمة  اأ�رضنا-  -كما  الزمن  حركة  اإناّ 

حركة الأحداث؛ لكنها يف الوقت ذاته ل تبدو يف 

فالأنا  البطلة،  �شخ�شية  ر 
اّ
تطو مع   

ٍّ
تام ان�شجاٍم 

ا 
ً
ال�شاردة –وهي البطلة- تبداأ بالن�شالخ �رضيع

دة، 
اّ
املتفر ذاتها  مقداّمًة  ة 

اّ
اجلماعي ال�شريورة  من 

ة 
اّ
الجتماعي للمبادئ  واملواجهة  وال�شاخطة، 

ًة 
اّ
قو الإن�شالخ  هذا  ومينحها  عليها،  املتوا�شع 

ا من الف�شل الثالث من 
ً
و�شلطة غري عاديني بدء

ا بالف�شل الرابع الذي حتاول فيه 
ً
الرواية، مرور

– التخل�س من »الربقع« على وجهها، وتتهجم 

 
اّ
اأم على  بذيئة  لذعة  بلغة  ال�شيوخ-  ابنة  وهي 

 بالنظر 
ٌ
ر �شلطان، وهو ان�شالٌخ –يف نظرنا- مبكاّ

والر�شوخ  النقياد  مر 
ُ
ع من  ا 

ً
عام ثالثني  اإىل 

اأخرى  )زهرة(، مرًة  ات�شمت بهما  التي  والوداعة 

ال�شاردة واملوؤلاّفة معلنًة  اإذن تهتزاّ امل�شافُة بني 

تقدمي  يف  الأخ��رية  هذه  قبل  من  ا 
ً
ر مبكاّ تدخال 

ومنحها  اجل��دي��دة،  ال�شارد/البطل  �شخ�شية 

الذات  اإدراك  على  القدرة  من  متقداّمة  م�شتوياٍت 

.
اّ

-هي يف نظرنا- �شابقة لأوانها ال�رضدي

* ختاًما:

اجلمر  حيث  الطواف  رواي��ة  اإناّ  القول  و�شفوة 

البناء  م�شتوى  على  مقنعة  فنية  تقنيات  �شلكت 

، اختارت املوؤلفة الختفاء خلف �شاردة  
اّ

ال�رضدي

غريها  وعن  ذاتها،  عن  الكالم  �شلطة  منحتها 

اإل  ة 
اّ
ال�شلطة كلي ال�شخ�شيات، وقد بدت هذه  من 

حدود  يف  قلًقا  لت  �شكاّ اإليها،  اأ�رضنا  موا�شع  يف 

امل�شافة بني املوؤلاّفة وال�شاردة، وهو جتاوٌز –يف 

ة التي ينبغي على املوؤلف 
اّ
نظرنا- مل يلِغ احلري

ٌل  تدخاّ لكناّه  عمله،  داخ��ل  لل�شخ�شيات  منحها 

به وفق زمنه  ا مبا ينه�س 
ًّ
بنائي العمل  لت�شكيل 

 .
اّ

ال�رضدي
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ة 
اّ
تتناول رواية �شيدات القمر للروائية جوخة احلارثي

ات 
اّ
الُعماني »الن�شاء«  اأو  ال�شيدات  من  عدد  �شرية 

اإىل  بنا  تعود  ممتد  زمن  عرب  املتعددة  وق�ش�شهن 

اأربعينيات القرن الع�رضين وخم�شينياته، وتو�شلنا 

 ل يقف عند 
اّ
اإىل اللحظة الراهنة، يف ت�شابك زمني

حلظة احلا�رض حتى يذهب اإىل نقطة يف املا�شي. 

اآن معا،  ومت�شابكة يف  ق�ش�س وحكايات متعددة 

�شالت  اأو  الزمان  اأو  املكان  لي�س  الأه��م  رابطها 

التي  ة 
اّ
الأ�شا�شي الق�شايا  هو  بل  فح�شب،  القربى 

ت�شغل هوؤلء الن�شوة، وكذلك الرجال اأي�شا.

عن الرواية:

اأحداث  التي تنبني عليها  الق�شية الأهم  يعد احلب 

هذه الرواية، وتعي�س بحثا عنها كثري من �شخو�شها، 

ا »التي ا�شتغرقت يف ماكينة خياطتها ال�شوداء 
اّ
فمي

يف  وعبداهلل  احلب«!  يف  ا�شتغرقت  الفرا�شة  ماركة 

تداعيه احلر، كان م�شتغرقا يف احلب والبحث عن 

الأخرى  هي  ظريفة   - و»ظ��روف«  املقابل،  احلب 

ترتبط  كي  اأمها  كافحت  ولندن  بطريقتها،  حتب 

ولن  امتالك،  احلب  باأن  فكرت  والقمر  اأحبت،  مبن 

اأبدا، وخولة تنتظر بن عمها راف�شة  ميتلكها رجل 

اأي خطبة، هي الأخرى تفكر يف احلب وتدافع عنه 

ب�شوت عاٍل، واأ�شماء تن�شئ حبها اخلا�س وتتدرب 

عليه ثم تعي�شه مع خالد. هكذا كانت كل �شخ�شية 

تبتعد عن فكرة احلب، بل حتلق حولها،  تقريبا ل 

لي�شكل احلب الثيمة الرئي�شية يف هذه الرواية.

بالفقد  م�شابة  ال��رواي��ة  ه��ذه  �شخو�س  اأغلب  اإناّ 

من  ذل��ك  على  اأدل  ولي�س  ب��اأخ��رى،  اأو  بطريقة 

لندن،  عبداهلل،  ا، 
اّ
مي الرئي�شية:  الرواية  �شخ�شيات 

ال�شخ�شيات  هذه  من  واحدة  فكل  ظريفة..  خولة، 

اأحبت، واأ�شيبت بفقد ما، وظلت طوال زمن الرواية 

عن  امل�شلوب،  احلب  عن  تبحث  فقدت،  عما  تبحث 
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 هالل �لبادي

خ�سائ�ص ال�سارد

يف »�شيدات القمر« جلوخة احلارثي



املحبوب، عن الزمن الذي �شاع، عن حياة مل تعد 

موجودة. 

اأحداث  ل�رضد  الأول  املكان  اخليايلاّ  العوايف  تعداّ 

الهانئة  ال��ه��ادئ��ة  باحلياة  مليء  فهو  ال��رواي��ة، 

دخول  »معافى«برغم  كان  ولذلك  كبري!  حد  اإىل 

والتغريات  احلديثة  وال�شيارات  امل�شلح  الأ�شمنت 

املدنية التي تو�شك على اإفراغ املكان من �شكانه؛ 

من  اخلالية  »م�شقط«   
اّ
الواقعي للمكان  لريحتلوا 

املكان  اأوجدها  التي  وامل�شاعر  الأحا�شي�س  تلك 

من  العود«  »البيت  فيفرغ  املتخيل،  الفرتا�شي 

»�شيدات  اإناّ  كانت.  كما  العوايف  تعود  ول  �شاكنيه 

لزمن  واحلنني  والفقد،  احل��ب  عن  رواي��ة  القمر« 

م�شى.

�ل�سارد يف »�سيد�ت �لقمر«: 

ي�شكل ال�شارد اأو الراوي يف رواية »�شيدات القمر«اأحد 

يتناولها،  اأن  باحث  لأي  ميكن  التي  املنطلقات 

�شيما مع ال�شكل الظاهر بتعدد هذا ال�شارد، فالرواية 

ظاهرة اأنها مل تقم على �شوت �رضدي واحد، واإمنا 

ميكن مالحظة اأنها اعتمدت تقنية التعدد والتنويع، 

رمبا لإيجاد �شبكة جذب للقارئ جتعله مرتاحا يف 

تلقي العمل والأحداث الروائية. يف الرواية اأكرث من 

واحد  �شارد  من  واأكرث  الرواية،  يف  �رضدي  �شوت 

فيها، وهذا ما اأحوال تبيانه. 

ا  
اّ
واإم املتكلم  ب�شمري  ��ا 

اّ
اإم احلكاية  ال�شارد  يروي 

اإ�شكالياتها،  ال�شيغتني  ولكلتا  الغائب.  ب�شمري 

ما  اأو  امل��وؤل��ف،  اإىل  كثريا  يحيل  املتكلم  ف�شمري 

ال�شاردين  كل  يحرك  الذي  الأعلى  بال�شارد  اأ�شميه 

الآخرين، لكن هذه الإحالة لي�شت �شحيحة، خا�شة 

الأعلى/  فال�شارد  القمر،  �شيدات  مثل  عمل  يف 

�شمري  فيما  ام��راأة،  اأن��ه  نعرفه  الكاتب،  املوؤلف، 

كان  فهل  القمر«مذكر،  »�شيدات  رواية  يف  املتكلم 

ذلك قناعا اأراده ال�شارد الأعلى ليخفي نف�شه؟

ل ميكن يل واأنا اأقراأ هذه الرواية اأن اأقول اإناّ ال�شارد 

ال�شارد الأعلى/ املوؤلف؛  اأي�شا  ب�شمري الغائب هو 

ال�شاردين:  بني  تظهر  ل  التي  العالقات  اأن  ذلك 

املتكلم والغائب تو�شح ن�شقا من التباين/ التوافق 

الذي  الإيحاء  نظري،  يف  ينفي،  مما  الثنني،  بني 

ب�شمري  ال�شارد  هو  الأعلى  ال�شارد  باأن  يتبادر  قد 

الغائب.

يف رواية »�شيدات القمر« �شاردان يقومان بعملية 

�رضد الوقائع بالتناوب فيما بينهما، لي�شكال الزمن 

الرواية.  خطاب  لنا  ويقدمان  الروائيني،  واملكان 

املوؤلف، فال عالقة يل به يف  الأعلى/  ال�شارد  ا 
اّ
اأم

ثنايا هذه املقالة، واإن كان له ح�شوره وت�شابكه 

مع ال�شاردين الآخرين.

�أول: �ل�سارد ب�سمري �لغائب

ب�شوت  اأحداثها  يف  القمر«  »�شيدات  رواية  تنطلق 

ال�شارد ب�شمري الغائب، الذي يحاول اأن يذهب بنا 

�شمنهم  من  الآخرين،  على  اخلافية  الأج��زاء  اإىل 

بع�شها  عن  تعرف  ل  التي  الأخ���رى  ال�شخو�س 

ال�شارد عنها هي بحد ذاتها.  بع�س ما يعرفه هذا 

يف  وحركة  ح�شورا  اأك��رث  ال�شارد  ه��ذا  و�شيكون 

طيات �شفحات هذه الرواية، غري مكتٍف ب�شخ�شية 

الزمان  اأو زمن واحد تقريبا، بل ميتد عرب  واحدة، 

واملكان وال�شخو�س. 

اإذا كانت هذه هي طبيعته الأكرث و�شوحا، و�شمته 

�شمته  هي  واملحايدة  الواثقة  لغته  ف��اإن  الأوىل، 

الثانية، فهو ل يتعاطف مع ال�شخو�س، ول يتبنى 

وي�رضدها  الوقائع  يعر�س  بل  ظاهرة،  نظر  وجهة 

ميا  ق�شية  باإثبات  معنيا  يكن  فلم  هي،  كما  لنا 

مثال، ول اإي�شاح مدى �شحة موقف اإحدى الأخوات 

الثالث: ميا وخولة واأ�شماء، بل ي�شتعر�س حياتهن 

كما حدثت يف زمن الق�شة. 

ا�شتح�رض  ملاذا  م�رضوًعا:  الآت��ي  ال�شوؤال  وي�شبح 

اآخر ب�شمري املتكلم )لي�س الذي  هذا ال�شارد �شاردا 

يتناوب معه والذي �شاأحتدث عنه بعد قليل( ليقوم 

�شخو�س  باإحدى  متعلقة  واأح��داث��ا  وقائع  ب�رضد 

الذي  الفنان  خالد  �شخ�شية  هناك  اأق�شد  الرواية؟ 
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لي�س  زمنا  اأ�رضته  مع  عا�س  وال��ذي  اأ�شماء،  تزوج 

م�شقط،  يف  لي�شتقر  عاد  ثم  القاهرة،  يف  بالق�شري 

جند اأن ال�شارد ب�شمري الغائب تركه يتحدث بل�شانه 

هو عن الأ�شباب التي دفعته للر�شم: »�شاألته اأ�شماء: 

ملاذا تر�شم يا خالد؟ لأتخل�س من احلياة يف حدود 

منذ  اأن��ا.  خيايل  ح��دود  يف  واأ�شيغها  اأب��ي،  خيال 

طفولتي حتى اأوائل ع�رضينياتي واأبي يحددين وفق 

حمددات خياله.....« )من الرواية، �س 190(. ندرك 

هنا اأن خالًدا هو ال�شارد ب�شمري املتكلم؛ ليتحدث 

نف�شه  عن  ال��رواي��ة  من  �شفحات  �شبع  ح��دود  يف 

اإجابة عن �شوؤال اأ�شماء عرب ال�شارد ب�شمري الغائب. 

اأن مقت�شيات  احلالة  الأمر يف مثل هذه  يكون  قد 

ال�رضد اقت�شت يف هذه اجلزئية بالتحديد اأن تنبني 

وملرة   � ي�شتح�رض  واأن  �شواه،  دون  ال�شكل  بهذا 

وحيدة � �شاردا اآخر لن يتكرر لحقا على الإطالق، 

ة اأخرى يف العمل 
اّ
اأو لن يتكرر مع �شخ�شيات روائي

ذاته. 

ثانيا: �ل�سارد ب�سمري �ملتكلم

مغاير  اآخر  �شارد  وجود  فاإن  قبل  من  ذكرت  كما 

لل�شارد ب�شمري الغائب، ل ياأتي يف �شياق الرتويح 

فقط، بل هناك اأ�شباب اأخرى لذلك. ولعل �شمات هذا 

ال�شارد � �شمري املتكلم � هي التي �شتو�شح اأكرث تلك 

الأ�شباب. واأوىل �شمات هذا ال�شارد ب�شمري املتكلم 

اأنه ياأتي بل�شان اأحد �شخو�س الرواية الرئي�شة، فهو 

ا، والد لندن.
اّ
عبد اهلل بن التاجر �شليمان، زوج مي

من  اأقل  زمن  يتجول يف  �شارد  اأنه  الأخرى  ال�شمة 

الغائب،  ب�شمري  ال�شارد  فيه  يتجول  الذي  الزمن 

ي�شتطيع  ل  فهو  زمنيا،  ال��وراء  اإىل  عاد  واإن  حتى 

ل  ال�شاردة،  ال�شخ�شية  عبداهلل،  دائرة  من  اخلروج 

مل  الذي  الوقت  اإىل  الزمن  يف  القفز  مثال  ي�شتطيع 

يتلم�س  اأن  يحاول  اإمنا  موجودا،  فيه  عبداهلل  يكن 

ذلك الوقت الذي مل يع�شه عبداهلل بلغة غري متاأكدة 

متاما باأن الوقائع التي يخربنا بها قد وقعت فعال، 

كما هو احلال عندما يتحدث عن وفاة ظريفة مثال 

الغائب  ب�شمري  ال�شارد  اأن  مالحظة  اأي�شا  )ميكن 

يتعمد يف مرات اأن يكون غري متاأكد متاما عندما 

ي�رضد حدثا ما.

اإىل  رح��ل��ة  يف  هنا  ال�����رضد  زم��ن  ينح�رض  ي��ك��اد 

ح�شور  من  ذلك  ويت�شح  الأملانية،  فرانكفورت 

بامل�رضود  و�شفها  ميكن  التي  الطريان،  م�شيفة 

اإليه، اأو هي املخاطب يف فعل ال�رضد الذي يقوم بها 

ال�شارد ب�شمري املتكلم. ومع اأن نهاية الرواية تبدو 

على ل�شان ال�شارد ب�شمري املتكلم، متحدثا عن تلك 

اإل  ال�شيب؛  �شاطئ  لدى  ة 
اّ
الروائي والواقعة  اللحظة 

اأن زمن ال�رضد كان ل يزال يف ال�شماء، بني م�شقط 

له(  )امل�رضود  امل�شيفة  زال��ت  وما  وفرانكفورت، 

ت�شتمع ملا يقوله هذا ال�شارد، الذي يبدو اأنه يعي�س 

اإذا كانت  اآنذاك، ولن نعرف ما  هذياناته اخلا�شة 

اأن�شتت فعال له. 

حاملا يرتد ال�رضد اإىل املا�شي فاإناّ اللغة تبدو اأكرث 

الغائب،  ب�شمري  ال�شارد  لغة  مع  وتعالقا  ت�شابها 

الأج��زاء  لكنها يف كثري من  وق��وة.  واأك��رث متا�شكا 

تاأخذ �شكل التداعي احلر، مو�شلة فكرة الوجع الذي 

التي  والأزم��ة  الداخلي  الوجع  ال�شخ�شية،  يخامر 

�شكلها كل من احلب والفقد. 

ميكن  ال�شاردين  بني  والختالف  الت�شابه  ولإبراز 

ر�شم هذا ال�شكل:

	ال�شارد	ب�شمري	املتكلم 	 ال�شارد	ب�شمري	الغائب	

	حم�شور 	 	ممتد	 الزمن	

	م�شقط 	 العوايف	 املكان		

متداعية/	بال	توجه متما�شكة/	حمايدة		 اللغة		

الفقد 	 احلب		 الثيمة		

دقيقا  اأو  متاما  �شادقا  اجلدول  اأو  ال�شكل  يبدو  ل  قد 

اأو  الطرفني،  بني  فيما  الأدوار  تتبدل  قد  اإذ  متاما، 

الذي  املتكلم  ب�شمري  ال�شارد  لدى  خا�شة  ال�شاردين، 

اأكرث  اأ�شلفت، قد يذهب للما�شي وللعوايف ويكون  كما 

باحلنني  بالفقد  احلب  �شيتداخل  بل  حلظتها،  متا�شكا 

اأ�رضت  كما  الرواية  لهذه  الرئي�شة  الثيمات  هي  وهذه 
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لذلك من قبل.

لكنه �شكل مهم يف اإي�شاح العنا�رض التي ينطلق منها 

ال�شاردان، العنا�رض الأ�شا�شية، فمهما تعدد املكان لدى 

هو  لديه  الأثري  املكان  اأن  اإل  الغائب،  ب�شمري  ال�شارد 

العوايف، ومهما كان الزمن ممتدا لدى ال�شارد ب�شمري 

كانت  واإذا  املا�شي.  اأنه زمن حم�شور يف  اإل  املتكلم 

اللغة متما�شكة/ حمايدة يف الزمن املا�شي، فاإنها يف 

الزمن احلا�رض متداعية وبال توجه.

رواية ال�شارد الواحد: 

هو  هل  الغائب؟  ب�شمري  ال�شارد  من  �شاألنا:  ما  اإذا 

عبداهلل، ب�شمري املتكلم الذي ي�رضد علينا تلك الوقائع، 

لنا؟  نقلها  يف  ويجتهد  التفا�شيل،  تلك  كل  ويعرف 

��ه  اأناّ جميعا  عبداهلل  نخال  ال��ذي  عبداهلل  لي�س  حتما 

ب�شمري  ال�شارد  بدور  وقام  ال�رضد،  عملية  يف  م�شارك 

ما  اإذا  خا�شة  فيه،  م�شكوًكا  هذا  دوره  يبدو  املتكلم، 

ال�شارد  دور  وتوليه  امل�شاهمة  بدايته يف هذه  تذكرنا 

كثيفة  �شحبا  تخرتق  الطائرة  »كانت  املتكلم:  ب�شمري 

الرحلة  الرغم من  النوم على  اهلل جتافيان  وعينا عبد 

يف  تلد  الن�شاء  كانت  عندما  فرانكفورت،  اإىل  الطويلة 

م�شت�شفى ال�شعادة يف م�شقط مل تكن ماكينات اخلياطة 

ال�شوداء ماركة الفرا�شة قد و�شلت اإىل عمان بعد. كيف 

كانت ميا تخيط على هذه املاكينة؟ الكهرباء كلها مل 

تكن قد و�شلت بعد.....« )الرواية، �س 14(.

الغائب،  ب�شمري  �شارد  �شاردين:  بني  تداخل  هناك   

واآخر ب�شمري املتكلم، فاإما اأن يكون هذا الو�شع خطاأ 

من ال�شارد الأعلى � وهذا ما اأ�شتبعده هنا لعتبارات � 

اأن  واأراد  امل�شيطر  الغائب هو  ب�شمري  ال�شارد  اأن  واإما 

ليكون  عبداهلل  فاختار  يع�شد من �رضده،  ي�شتعني مبا 

امل�شاحة  هذه  واأعطاه  ال��دور،  وهذا  الأمر  بهذا  قائما 

ب�شمري  اآخر  �شارد  عن  والتمايز  احلديث  من  الكربى 

املتكلم ذكرناه من قبل.

من يكون هذا ال�شارد الذي ل نعرفه وهو اأمامنا؟ من 

الذي تنطبق عليه املوا�شفات ليكون �شيد هذه الرواية 

عندما  التي  »لندن  �شخ�شية  اإنها  �رضدها؟  دفة  وقائد 

اأمها  فحملتها  الر�شيعة  بكت  الغرفة  من  اأبوها  خرج 

ميا اإىل �شدرها، هل ت�شبهها فعال؟ بعد ثالث وع�رضين 

لن يكون  النقال وت�رضبها  �شتك�رض هاتفها  �شنة حني 

بينهما اأي �شبه اإل يف ال�شمرة والنحافة، �شتكون لندن 

اأطول واأجمل وحكاءة لدرجة الرثثرة.....« )من الرواية 

�س 52( 

حكاياته،  يف  وينوع  الفقد،  هذا  علينا  ي�رضد  من  اإنها 

ولذلك كان ل بد من ح�شور �شارد اآخر هو اأقرب لل�شارد 

ح  ب�شمري الغائب، الذي هي الآن �شخ�شية لندن. يو�شاّ

املقطع الأخري من الرواية »اأظلمت الدنيا، �شمعت �شوت 

�شيارتي وهي تنطلق مبتعدة، ملحت لندن خلف املقود، 

ال�شمكة،  مثل  اأنه  وفكرت  ذراع��ي،  بني  حممدا  حملت 

�شدري،  حتى  فيه  وغ�شت  الهائج،  البحر  من  اقرتبت 

حني فتحت ذراعي انزلق حممد مثل ال�شمكة، ورجعت 

دون اأن اأبتل«. )�س 223(- اناّ لندن حا�رضة فيه كما 

هو عبداهلل ال�شارد ب�شمري املتكلم والذي نعرف اأنه منذ 

بدء الرواية وهو معلق بني ال�شماء والأر�س يف طائرة 

منطلقة من م�شقط اإىل فرانكفورت. 

واله�شا�شة  بالفقد،  ال�شعور  ولندن  عبداهلل  بني  يجمع 

ال�شارد واحد،  اإناّ  القول  اإىل  وال�شغف، وهذا ما دفعني 

مل  التي  الرثثارة  احلكاءة  لندن  ة 
اّ
�شخ�شي يف  ويتمثاّل 

ها  فاإناّ وعليه  الرواية؛  اأحداث  طوال  �رضدا  لها  ن�شاهد 

ال�شوت الذي ينبغي اأن نبحث عنه، وحتى عندما قلت 

ب�شارد  ا�شتعان  الغائب  ب�شمري  ال�شارد  ب��اأن  �شابقا 

م�شاعد، فاإنه وفق هذا التحليل مل يكن هناك من �شارد 

م�شاعد، واإمنا جتليات ل�شارد واحد هو �شخ�شية لندن.

من  واح��دة  القمر(  )�شيدات  رواي��ة  اإناّ  القول  ونافلة 

يف  الرواية  يف   
اّ
الفني لالإبداع  توؤ�ش�س  التي  الروايات 

الروائيات  اأهم  اإحدى  احلارثي  جوخة  اأن  كما  عمان، 

يف  احلكي  ا�شتثمرن  الالئي   � والعربيات   � العمانيات 

يف   � امل��راأة  عرب   � منه  والنطالق  املا�شي  ا�شتنطاق 

ت�شكيل عوامل حكائية و�رضدية ذات لذة وجمال.  
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ارت����داًدا  ال��زم��ن  ال��درا���ش��ة على ح��رك��ة  ه��ذه  تقف 

)الباغ(  رواية  يف  ال�شارد  ا�شطنعها  كما  وا�شتباًقا 

ة ب�رضى خلفان. تتكئ الرواية على 
اّ
ة الُعماني

اّ
للروائي

اإطالة  يف  بارز  دور  لها  كان  اللتني  التقنيتني  تني 

ال�رضد والتالعب بحركة الزمن لي�شفي ال�شارد على 

له،  امل�رضود  وي�شتميل  ة، 
اّ
واحليوي الن�شاط  اأحداثها 

»وليحقق غايات فنية اأخرى كالت�شويق واإبعاد امللل 

..
)12(

والإيهام باحلقيقة

عن �لرو�ية:

 334 يف  مقطًعا   31 م��ن  ال��ب��اغ  رواي���ة  تتكون 

اجلبل  ث��ورت��ي  ال��ب��اغ  رواي���ة  وت��ت��ن��اول  �شفحة، 

الأخ�رض)1959-1954( واجلنوب العمايناّ »الثورة 

حركة  على  معتمدًة   )1975  1962-( ظفار«  يف 

وولدها  ��ا 
اّ
ري واأخته  را�شد  فيها:  �شخ�شيات  ثالث 

زاهر، وبني هذه ال�شخ�شيات هناك �شخ�شيات اأخرى 

هذه  الأح��داث،  بني  تنقله  يف  ال�شارد  عليها  اعتمد 

ا،والعود 
اّ
ال�شخ�شيات هي علي الذي �شار زوجا لري

واأخته بعد هجرتهما من  را�شد  اآويا  اللذان  والعودة 

�شارت  التي  البيبي  و�شخ�شية  ال�رضاير،  قريتهما 

فهناك  ال�شخ�شيات  ه��ذه  وبجانب  ا، 
اّ
لري �شديقة 

لها  وكان  الرواية  �شري  يف  فجاأة  تظهر  �شخ�شيات 

دور يف حترك ال�شخ�شيات الرئي�شية وما جرى لها 

من اأحداث.

�ملقاربة:

ال�����ش��ارد داخ���ل املنت  ال��درا���ش��ة ح��رك��ة  تتبع ه��ذه 

ة 
اّ
الزمني املفارقة  على  للوقوف  )الق�شة(؛   

اّ
احلكائي

والتنبوؤ بامل�شتقبل.  للما�شي  والعودة  بني احلا�رض 

ة التي ا�شطنعها ال�شارد يف الرواية  
اّ
لقد اأ�شفت التقني

�شخ�شياته  اأع��م��اق  »ع��رب  للحركة  وا�شعة  حرية 

املنطقي  ال�رضد  اأ�شاليب  تفر�شها  كانت  قيود  دون 
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واللتزام بعن�رضي الزمان واملكان وتربير امل�شاعر 

؛ اإذ جعلته يتجاوز هذه 
اّ
وردود الأفعال ب�شكل منطقي

اأزماته  وير�شد  الإن�شان  اأعماق  ليغو�س يف  القيود 

و�رضاعاته وتناق�شاته كما ي�شعر بها يف داخله ل 

.
)13(

كما تخرج مربجمة مفتعلة م�شنوعة«

الرتداد وال�شتباق:

�أوًل: �لرتد�د

ال�رضد بني  ا�شتمرار  الزمنية بتقطيع  تقوم املفارقة 

التي  ال�شاردة  الذات  احلني والآخر وهي حتدث عرب 

اأو لتتذكره  اإىل الوراء؛ لتحكم على املا�شي  تتحرك 

اإناّ املفارقة نوع من  اأو من املا�شي اإىل امل�شتقبل. 

.  وقد اأ�شطِلح عليها بالرتداد وال�شتباق.
)14(

الت�شاد

حمفزات  اأه��م  م��ن  احل��ا���رضة  اللحظة  تعداّ   -  1
الرتداد مبا تت�شمنه من �شخ�شيات واأحداث واأمكنة 

واأ�شياء تثري ذكريات املا�شي، وجند هذا وا�شحا يف 

رواية الباغ كما �شياأتي لحقا، ولعل املقارنة بني 

ا�شتح�شار  اإىل  ال�شخ�شية  تدفع  واملا�شي  احلا�رض 

املا�شي وروؤيته من منظور زمني جديد، وجند هذه 

املقارنات يف الرواية كثرية من ذلك عندما ا�شتغل 

را�شد يف الفر�شة وما لم�شه من ذل وعبودية تذكر 

عمله يف نخل والده واحلرية التي كان فيها ول اآمر 

.
)15(

عليه �شوى نف�شه

ا يف حتفيز الذاكرة 
اّ
- توؤدي احلوا�س دورا اأ�شا�شي  2

الب�رضية  اإىل املا�شي،فالروؤية  لتتم عملية الرتداد 

ل�شخ�س ما اأو �شيء ما قد تدفع اإىل ا�شتح�شار الزمن 

املا�شي،فعندما راأى را�شد الثياب التي تلب�شها ن�شاء 

م�شقط تذكر ن�شاء قرية ال�رضاير، واأنهن يختلفن عما 

.
)16(

�شاهده من الثياب على اأهل م�شقط

3 - تعد اللغة من حمفزات الرتداد، فقد تقال كلمة 
ا�شرتداد  بعملية  لتقوم  الذاكرة  اإثارة  على  تعمل  ما 

رواية  يف  هذا  وجند  احلا�رض،  حلظة  يف  املا�شي 

طالبا  ال�شعيدية  املدر�شة  زاهر  دخل  عندما  الباغ 

يفهم  فلم  بالغريب  ينادونه  الطالب  و�شمع  فيها 

معناها وعندما رجع اإىل البيت واأخرب اأباه قام اأبوه 

بالرتداد اإىل املا�شي لي�رضح له معنى الغريب الذي 

.
)17(

لقبه به زمالوؤه

:
اّ

ومن وظائف تقنية الرتداد يف اخلطاب ال�رضدي

اأ ( ي�شاعد الرتداد اخلارجي على ملء فراغات زمنية 

يف  ه��ذا  ويرتكز  الأح���داث،  م�شار  فهم  يف  ت�شاعد 

للتعرف  جديدة  �شخ�شية  ظهور  عند  اأو  الفتتاحية 

ال�شخ�شيات  مع  عالقتها  وطبيعة  ما�شيها  اإىل 

تعر�شت  التي  املوقف  هذا جليا يف  الأخرى. وجند 

لقاء بينهما  اأول  البيبي لها يف  ا من معاملة 
اّ
ري له 

�رض  وع��رف��ت  �شاحمتها  ما�شيها  عرفت  وعندما 

.
)18(

املعاملة التي عاملتها بها

ب ( يحتاج ال�شارد اإىل العودة اإىل املا�شي اخلارجي 

اإع��ادة  وكذلك  الفتتاحية  يف  املواقف  بع�س  يف 

جديدا  تف�شريا  لتف�شريها  ال�شابقة  الأح��داث  بع�س 

اأو لإ�شفاء معنى جديد  يف �شوء املواقف املتغرية 

 
)19(

ال�شاد�س املقطع  وميثل  الذكريات،  مثل  عليها 

را�شد  و�شببا يف فهم مغادرة  افتتاحية  الرواية  من 

الرواية  به  بداأت  الذي  ال�رضاير  لقريتهما  واأخته ريا 

يف املقطع الأول.

ت ( ي�شتخدم ال�شارد اأ�شلوب الرتداد عندما يعود اإىل 

�شخ�شيات ظهرت باإيجاز يف الفتتاحية ومل يت�شع 

املقام لعر�س خلفيتها اأو تقدميها ومن هنا ميكننا 

را�شد  ابنه  يذكره  ومل��اذا  را�شد  اأب��ي  �شخ�شية  فهم 

)20(
ب�شيء من اللوم والعتاب يف املقطع الأول.

ثانيا: ال�شتباق:

:
ّ
ميكننا	حتديد	اأنواع	ال�شتباق	على	النحوالآتي

حدود  يتجاوز  الذي  وهو   :
اّ
خارجي ا�شتباق   -  1

اأو  امل��واق��ف  بع�س  م��اآل  ليك�شف  وميتد  احلكاية 

حتذير  من  الرواية  يف  جنده  ما  وهذا  ال�شخ�شيات، 

الكويت  يف  للدرا�شة  زاه��ر  ذه��اب  يف  لعلي  را�شد 

لوجود القوميني وال�شيوعيني فيها وتاأثر زاهر بهذه 

 كما �شنحلله لحقا.
)21(

الأفكار 

ل يتجاوز خامتة  الذي  وهو   :
اّ
داخلي ا�شتباق   -  2

�شداّ  الزمني ووظيفته  اإطارها  الق�شة ول يخرج عن 

ثغرة لحقة مقدما، وهذه هي ال�شتباقات التكرارية 
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وتوجد يف تلميحات وجيزة،وجند هذا بو�شوح يف 

من  اأك��رث  يف  مزنة  من  زاه��ر  ل��زواج  ال�شارد  تكرار 

»كربا  كقوله:  طفولتهما  يف  يلعبان  وهما  مو�شع 

كانت  الأيام  مع  وقوله«   
)22(

« بينهما  ال�شوق  وكرب 

وت�شنع  تتكاثر،  والكلمات  اأطول،  ت�شبح  ر�شائلهما 

معا  بزواجهما  تلميح  فهذا   .
)23(

وروؤية« لهما ج�رضا 

والذي �شيتحقق لحقا لكن باخلطوبة فقط.

�ل�سارد وحركة �لزمن يف رو�ية �لباغ:

هذه  عن  دقيقة  تفا�شيل  اإعطاء  اإىل  ال�شارد  عمد 

اأعماق  اإىل  ال��ول��وج  خ��الل  من  ة 
اّ
التاريخي احلقبة 

واإىل  احلقبة  تلك  اآلم  يكابد  وهو  العماين  الإن�شان 

رجال   – مكوناته  بكل  العمايناّ  البيت  تفا�شيل 

انا - وهم يعي�شون 
اّ
ون�شاء، �شغارا وكبارا، �شيًبا و�ٌشب

من  احلقبة  تلك  يقداّم  وال�شارد  املدة،  تلك  تفا�شيل 

خالل �شخ�شيات متنوعة يف اجلن�س والثقافة والفكر 

واحلالة الجتماعية والقت�شادية مما اأعطاه جمال 

رحبا يتحرك فيه بني �شخو�س روايته.

ال�شارد  الآتية يف عالقة  اإجمال املالحظات  ميكننا 

مع الزمن يف الرواية:

الرواية يف خطني متجاورين  ال�رضد يف  ي�شري   - 1
يت�شالن مع  توثيقي  تاريخي  والثاين  روائي  الأول 

يربط  اأن  ح��اول  ال��ذي  ال�شارد  خالل  من  بع�شهما 

يف  ظهرا  لكنهما  الفنية  التقنيات  ببع�س  بينهما 

يبتدئ  ال�شارد  ف��رنى  النف�شال  ببع�س  ال��رواي��ة 

تفا�شيله  يف  يِلج  ومنه  تاريخي  ب�رضد  مقاطعه 

ببع�س ال�شخ�شيات مثل �شخ�شية را�شد اأو �شخ�شية 

ال�شارد يبداأ   مثال جند 
)24(

التا�شع زاهر ففي املقطع 

للربميي  عطي�شان  اب��ن  لح��ت��الل  تاريخي  ب�رضد 

، وبعدها 
اّ

وي�شتمر ثالث �شفحات يف اأ�شلوب تقريري

ينتقل اإىل ال�رضد الروائي من خالل ربطه ب�شخ�شية 

را�شد، ومثل ذلك النف�شال يظهر يف املقطع )14(؛ 

اإذ يبداأ ب�رضد تاريخي توثيقي يف التاريخ والأ�شماء 

ر�شا�شة  )انطلقت  مثل  ما�شية  باأفعال  ة 
اّ
التاريخي

 ،)1963 اإبريل  يف  الثورة  ب��داأت   – نفل  بن  م�شلم 

وبعد هذا التوثيق يعود ال�رضد ملجراه الروائي، ولكن 

– واحلقيقة تقال- اأن ال�شارد قد جنح يف ربط �رضده 
 من خالل دجمهما معا يف 

اّ
الروائي ب�رضده التاريخي

ه حقيقة وهو �رضب   حتى يخيل لنا اأناّ
)25(

اأكرث مقطع

من الإيهام بالواقع.

روايته  �شخو�س  توجيه  يف  ال�شارد  ���رضع   -  2
اأولها  نحو قطيعة مكانية باأ�شولها، يظهر هذا منذ 

ا قريتهما ال�رضاير 
اّ
حيث بداأ مبغادرة را�شد واأخته ري

وانف�شالهما عنها،وفعل مثل ذلك ببقية ال�شخو�س، 

اإىل  لينتقال  قريات  بالدهما  تركا  والعود  فالعود 

والده،  مع  منتقال  نزوى  مدينة  يرتك   
ٌّ
وعلي م�شقط، 

وكذلك �شخ�شية البيبي ترتك بالدها البحرين لتنتقل 

مع زوجها اإىل م�شقط، وزاهر ملا يكرب يبداأ يف التفكري 

مبا�رضة ملغادرة م�شقط للدرا�شة يف الكويت، وهكذا 

�شخ�شياته  ترك  الوترية يف  بهذه  ي�شري  ال�رضد  نرى 

الزمن  توقف  �شببا يف  كان  املكانية مما  جلذورها 

يح�رضهما  والعودة  فالُعود  الرواية  �شخو�س  يف 

اإن  اأن يتحركا خارجه، بل  ال�شارد يف بيتهما دون 

ومثلها  غرفتها  يف  اإل  ال�رضد  يف  تظهر  مل  العودة 

�شخ�شية البيبي التي مل تغادر بيتها امل�شمى الباغ 

انقطعت  ملا  ا 
اّ
ري كزيارة  اإليها  دعت  ل�رضورات  اإل 

، ومثل ذلك �شخ�شية علي الذي 
)26(

عنها يف زيارتها

ال�شيد ومل  برزة  بيته ومكان عمله يف  انح�رض بني 

جند له حركة حتى اأ�شيب بال�شلل وتوقف �رضده يف 

.
)27(

الرواية 

احلا�رض  ثنائية  يف  بحيوية  ال�شارد  تعامل   -  3
ا يف اأحداثه  واملا�شي. اإناّ ال�رضد ي�شري �شرًيا ت�شاعديًّ

بتقطيع  ي�شاب  والأخ��رى  الفينة  وبني  احلا�رضة 

بالنحراف  عليه  يطلق  ما  اأو  املا�شي  نحو  زمني 

.
)28(

والت�شويه والتنافر الزماين

�شغرية  رم��وزا  ن�شميه  اأن  ميكن  ما  هناك   -  4
تالزم ال�شارد يف احلركة الزمنية لالأحداث ينتبه لها 

الطرف  عنها  يغ�ساّ  اأو  يتنا�شاها  يكاد  ول  القارئ 

الرواية  �رضد  والأخرى يف  الفينة  بني  به  وهي متر 

واآخرها.  وو�شطها  ال��رواي��ة  اأول  بني  توزعت  وق��د 
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على  الزمني  ت�شل�شلها  ح�شب  ذكرها  على  و�شناأتي 

النحو الآتي:

رباعة،ويا  نو�شل  ويا  )نخو�س،  اجلملة  هذه  وردت  اأ ( 

الرواية  اأول  يف   
)29(

مرات ثالث  رباعة(  ال��وادي  ي�شلنا 

وو�شطها واآخرها وهذا الرتتيب له مدلوله الزمني الذي 

التي  الآ���رضة  �شدة  تاأكيد  يريد  فكاأنه  ال�شارد  ق�شده 

ا، وقد اأوردها ال�شارد 
اّ
جتمع بني بطلي الرواية را�شد وري

باللهجة العامية ومعناها ) اإما ن�شل مًعا اأو منوت مًعا(.

اأثارها منظرها من  وما  لقلعة اجلاليل  را�شد  روؤية  ب ( 

حني  املا�شي  اإىل  لالرتداد  بها  عادت  نف�شية  هواج�س 

قرية  يف  اجلماعة  من  وي�شمع  ال�شبلة  يف  يجل�س  كان 

 لكن الزمن له 
)30(

ال�رضاير عن ال�شمعة ال�شيئة لهذه القلعة

حركة اأخرى مع را�شد وهو هذه املرة يف قلعة اجلاليل 

للثورة يف ظفار  انتمائه  اأخته يحقق معه يف  ابن  �شد 

احُلرا�س  قبل  من  ال�شديد  للتعذيب  زاه��ر  تعر�س  وقد 

.
)31(

ورا�شد ل ي�شتطيع فعل �شيء مل�شاعدته

را�شد  و�شل  عندما   : مني�شة  الناقة  فلو�س  �رضة  ت ( 

واأخته اإىل م�شقط تاركني قريتهما ال�رضاير ي�شطر را�شد 

لبيع الناقة مني�شة ب�شبب عدم ال�شماح له باإدخالها،وقد 

، لكن فلو�س هذه الناقة 
)32(

باعها بثمن بخ�س 200قر�س

�شيكون لها �شاأن يف الأحداث ولذلك �شي�شادف القارئ 

�رضة املال هذه يف مقاطع الرواية ولها يف كل مقطع 

مدلول خا�س مما يعني اأن حركة الزمن الروائي تغريت 

مقطع  هما  القارئ  يف  يوؤثران  مقطعني  ب�شببها،واأكرث 

الأخري  �شاهدته ريا يف نومها33،واملقطع  الذي  احللم 

زاهر وهي  لولدها  فداء  ال�رضة  ا هذه 
اّ
ري ت�شتعمل  حيث 

تريد مناولتها لأخيها را�شد كي ينقذه من املوت حيث 

يدور حوار بينهما تختمه ريا بقولها:« هذه قرو�س بنت 

اخلوا�شة،عطيتني ياهن وقلت �شميهن حال زاهر يوم 

.
)34(

يكرب، تتذكر؟ خذهن...خذهن فدية عنه«

حبة  بنا  تلتقي  ومزنة:  زاه��ر  بني  الرمانة  �شجرة  ث ( 

يف  يلعبان  ومزنة  زاهرا  نرى  ونحن  بنا  هذه  الرمانة 

براءة  جتمعهما  �شغريان  طفالن  وهما  الباغ  ب�شتان 

الطفولة ويقطف زاهر ملزنة حبة رمانة وتدور بينهما 

 طفولية على حبة الرمانة تلك، ويفعل الزمن 
)35(

حماورة

ختامها  يكون   
)36(

بينهما ال�شوق  ويكرب  فيهما  فعلته 

خطبة زاهر ملزنة لكن الأحداث تت�شاعد وتدور عك�س ما 

نتوقعه من زواجهما واأخريا يبتعد زاهر عن مزنة بعدا 

نهائيا بالتحاقه بالثورة يف جنوب ُعمان وُيعتقل زاهر 

بالعودة  زاهر  يقتنع  اأن  دون  را�شد  خاله  معه  ويحقق 

للحديث   )28( املقطع  ليخ�ش�س  ال�شارد  ي�شتغل  وهنا 

عن مزنة وذكراها مع زاهر. 

اأو احلوار الداخلي:  5 - املونولوج 
الذي  الداخلي،  احلوار  الرواية  يف  ال�شارد  ا�شتخدم 

القارئ  اإدخال  اإىل  و�شيلة  »باأنه  دوجاردين  فه 
اّ
يعر

 
اّ

اأي بدون  لل�شخ�شية  الداخلية  احلياة  يف  مبا�رضة 

 
)37(

التعليق« اأو  ال�رضح  الكاتب عن طريق  ل من  تدخاّ

ب�شمري  ة 
اّ
ال�رضدي واملقاطع  الن�شو�س  يف  ويظهر 

ز باإقامة و�شع تلفظي م�شرتك بني 
اّ
املخاطب، ويتمي

تبادل  بينهما  يحدث  اأن  دون  واملخاطب  املتكلم 

ويتيح  الأزم��ن��ة  بني  بالنتقال  ي�شمح  وه��و  ك��الم 

 .
)38(

و�شف العامل اخلارجي دون قطع ال�شرت�شال

التقنية بكرثة يف وقف حركة  ال�شارد هذه  ا�شتعمل 

لل�شخ�شيات  الداخلية  احل��ال��ة  وت�شوير  ال��زم��ن 

ذواتها  يف  ي�شطرم  ما  دواخلها  يف  يعتلج  وم��ا 

ال�شارد املونولوج ل�شخ�شياته على �شكل  وي�شتخدم 

ا�شتفهامات متتالية، نرى هذا مثال يف الأ�شئلة التي 

طرحها ال�شارد على ل�شان زاهر ) هل �شتمتد الثورة 

) من   : ا 
اّ
ري ل�شان   وعلى 

)39(
البالد( �شتتحرر  هل   –

ما  يفعلونه يف ظفار-  الذي  – ما  ال�شيوعيون  هم 

 وعلى ل�شان  را�شد: )اأي 
)40(

الذي يفعله زاهر معهم(

اإذليل  تعمدت  ) ملاذا  وقوله: 
)41(

الرجلني على حق(

ما  �شدقا  كان  هل   – خائفا  كنت  هل   - اأب��ي؟  يا 

.
)42(

يقولونه(

راوح ال�شارد بني �شمري الغائب الذي يك�شف خبايا 

نف�شيات �شخ�شياته ومكنوناتها وبني �شمري املتكلم 

الذي يكون على ل�شان ال�شخ�شية نف�شها بدون ف�شل 

�رضدي مما يدل على مهارة ال�شارد يف النتقال من 

الغيبة اإىل املتكلم. ومنه كالم را�شد يف هذا املقطع 

» هو الغ�شب يا اأبي،الغ�شب الذي حذرتني منه، قلت 

.
)43(

ل تغ�شب فلم اأغ�شب .....«
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ن�شتهل يف هذا املدخل حديثنا بتو�شيح العنوان 

اإناّ  البدري.  لبدرية  )هريمافروديتو�س(  رواي��ة 

مدارها  ة 
اّ
يوناني اأ�شطورة  )هريمافروديتو�س( 

؛ اإذ اإناّ احلورية راودت 
اّ

على م�شخ اجلن�س الب�رضي

هريمافروديتو�س  عن نف�شه فا�شتع�شم، فكادت 

له باأن طوقته بج�شدها �شائحة: » قاوم ما �شئت 

لكنك لن تفلت مني اأيها الوغد، ولتمنحني الآلهة 

الفتى  اأمنيتي. فال ياأتي يوم، وينف�شل فيه هذا 

اأو اأنف�شل عنه«  فا�شتجابت الآلهة لها، فحققت 

اأمنيتها، واحتد ج�شداها امللت�شقان بعدما كانا 

 
اّ
�شخ�شني44، وهريمافروديتو�س ال�شم الالتيني

�شفات  فيه  ارتبكت  ال���ذي  الكائن  للخنثى، 

ا.
ًّ
الرجولة والأنوثة َخلقيا و�شلوكي

عن �لرو�ية:  

للن�رض  عرب  دار  عن  ال�شادرة  الرواية  تتاألف 

2018 من �شبع وت�شعني ومائة  والرتجمة عام 

�شفحة من احلجم املتو�شط. وهي الرواية الثالثة 

الفقد  وراء  ما  روايتيها  بعد  ال��ب��دري  لبدرية 

2015 ورواية العبور الأخري 2017 .
تتحول  ثم  ابتداء،  الرواية  بطلة  )�شعاد(  ت�رضد 

انتهاء اإىل )�شعد(، معاناتها مع مر�س )ا�شطراب 

املدر�شة  يف  طفولتها  منذ  ة( 
اّ
اجلن�شي ة 

اّ
الهوي

تاأخر  على  اأهلها  قلق  ف 
اّ

وتو�ش واحلي،  والبيت 

طويل،  ولأمد  للمعتاد  خالًفا  ال�شهرية  دورتها 

مثل   
اّ

الذكوري �شلوكها  لبع�س  مالحظاتهم  مع 

�شدة الباأ�س، و�شالبة ال�شكيمة، وعدم ال�شت�شالم 

�شتح�رض 
ُ
في ال��دم��وع،  انهمار  ع��دم  بله  للبكاء، 

يف  العارفات   
اّ
احلي ن�شاء   

ُ
وُت�شت�شار افون، 

اّ
العر

اأمرها.
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اآخر،  مكان  اإىل  ا 
ً
�رضيع انتقاًل  الرواية  تنتقل 

ف�شعاد التي كانت يف �شلطة القرية والبيت و�شل 

التمري�س.  تدر�س  حيث  م�شقط؛  اإىل  احلال  بها 

وهنا يظهر �شخ�س اآخر يف الرواية وهو )حمد(، 

تبادل نظرات الإعجاب، وم�شى بهما احلال اإىل 

نهاية  اأن حمًدا يف  اإل  احلب،  �رِضاك  الوقوع يف 

ج )حليمة( العدو اللدود اأيام درا�شة 
اّ
املطاف تزو

بنق�س  ها 
اّ

تعري كانت  والتي  املدر�شة  يف  �شعاد 

اأنوثتها.

نف�شها،  على  املرحلة  هذه  يف  �شعاد  قلق  يزداد 

الزائد،  �شعرها  لإزالة  التجميل  ملحالت  فتهرع 

لأنوثتها  ح��ل  يف  للنظر  ل��الأط��ب��اء  وت�شعى 

الناق�شة، والبحث عن �شدر طبيعي لها بدًل من 

الو�شائد التي حت�شو بها �شدرها؛ لتنتهي كل هذه 

املحاولت بالف�شل. اإناّ كل احللول �شكلية؛ لكنها 

لها مبولود من �شلبها فت�شبع به اأمومتها 
اّ
ل تاأم

التي حلمت بها، والتي �شعت لإ�شباعها من خالل 

يتحقق  اأن  دون  بها  خا�س  طفل  تبناّي  حماولة 

�شعاد  توظفت  الدرا�شة  �شنوات  وبعد  اأي�شا،  هذا 

يف اأحد امل�شايف، ويف ق�شم الولدة حتديًدا لتزيد 

ك 
اّ
يحر الذي   ،

اّ
الأمومي قلقها  من  الوظيفة  هذه 

مياه العاطفة فيها.

يدخل )حمزة( يف الرواية –اعتباطا- وهو اأخو 

ا من الرواية؛ لُت�رضد معاناته 
ً
�شعاد، ويحتل جزء

ة، 
اّ
ة واقت�شادي

اّ
 �شيا�شي

ً
مع ال�شجن كونه يكتب اآراء

يف   
اّ
منطقي رابط  اإيجاد  دون  معاناته  ل 

اّ
وُتف�ش

ال��رواي��ة  ق�شية  اأب��ع��اد  زحمة  ظ��ل  يف  وج���وده 

ة.
اّ
الوجودي

يف  الدرا�شة  اإكمال  فر�شة  على  �شعاد  حت�شل 

واأعراقها،  اأجنا�شها  تعدد  ت�شف  التي  اأمريكا، 

اأ�شل  من  امل��وؤث��رة  ال�شخ�شية  اأوليفيا  وهناك 

ها منا�شلة  ة. اإناّ
اّ
ة اأمريكي

اّ
، وحتمل جن�شي

اّ
فل�شطيني

باأ�رضارها،  لها  واأف�شت  �شعاد،  اأحبتها  وقوية 

ت اأوليفيا نا�رضا 
اّ
ووجدتها مالًذا لهمها. وقد اأحب

باأن  املطاف  نهاية  يف  خذلها  ال��ذي   ، العمايناّ

ب 
اّ
وتهر قريباته  اإحدى  من  وتزوج  لعمان  رجع 

اأولده��ا  ح�شانة  عن  اأوليفيا  فتتنازل  منها، 

لنا�رض يف زيارة مفاجئة لعمان، وت�شلم وريدها 

ا يف قلب 
ً
لل�شكني، فتنتهي، وتبقي �شوًتا �شاخب

�شعاد.

وت�شت�شري  هويتها،  عن  البحث  �شعاد  توا�شل 

الأنثوية  هياأتها  لت 
اّ
حو فقد  اأمرها.  يف  الأطباء 

ترى  كانت  الرجال.  مالب�س  وارت��دت  رجل،  اإىل 

عناق  عند  بلذة  اأح�شت  ��ه��ا  لأناّ ذل��ك؛  يف  اأم��ال 

حبيبها  عناق  عند  بها  حت�س  مل  لذة  �شديقتها، 

حمد. عادت �شعاد )�شعد( اإىل القرية والبيت، لكن 

والبقر  ال�شوارع  حتى  اأنكروها،  اأنكروه/  الأهل 

والدواجن.

�ملقاربة:

اجلن�س  ل 
اّ
حت���و ح��ول  ال��رواي��ة  مو�شوع  ي���دور 

ة، 
اّ
بيولوجي اأو  ة 

اّ
وجودي م�شكلة  بو�شفه   

اّ
الب�رضي

ال�شارد  ة 
اّ
�شخ�شي تو�شيف  يف  ال�شتباك  وحول 

ة. فال هو برجل، ول هو باأنثى. ويرتتب 
اّ
املاأ�شاوي

ا�شتعمال  قلق   
اّ

ال��وج��ودي الإ���ش��ك��ال  ه��ذا  على 

اأنها  كما  ال�رضد من حيث جن�شها،  ال�شمائر يف 

القلق  هذا  و�شط  اللتفاتات  من  بالكثري  تطفح 

اأ�شوات  ا�شتك�شاف  الدرا�شة  حتاول   .
اّ

الوجودي

هذه ال�شمائر ومنطلقاتها، وما �شتوؤول اإليه.

�ملو�سوع:

الرواية دللت مق�شودة. فللغياب  لل�شمائر يف 

اإيحاء  توحي  التي  اخلا�شة  دللتهما  واحل�شور 

اإىل  بالن�شبة  ال�شاأن  وكذلك  معني،  وق��ع  على 

تكون  اأن  لالنتباه  والالفت  املخاطب.  �شمائر 

ل�شانها.  على  ال�شمائر  تتغري  ذاتها  ة 
اّ
ال�شخ�شي
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فمرة من املخاطب اإىل الغائب، ومرة من املتكلم 

اإىل الغائب، والعك�س �شحيح. 

يكاد يتفق النقاد املحدثون على اأناّ اختيار اأحد 

ال�شمائر الثالثة )املتكلم اأو املخاطب اأو الغائب( 

ة ال�رضد، اختيارا 
اّ
ليكون ال�شمري الذي يتوىل عملي

نظرات  اأو  نظرة  على  يقوم  فهو   .
اّ
اعتباطي غري 

يكون  الذي  ال�شمري  تنتقي  الأديب،  لدى  دقيقة 

يتوىل  ال��ذي  ال�رضد  هذا  لطبيعة  واأ�شلح  اأن�شب 

.
)45(

تاأليفه

ال�شارد  بجهل  ال��ق��ارئ  الغائب  �شمري  يوهم 

اب��ت��داء مب��ا ي��ق��ال، وه��و على ح��د و���ش��ف عبد 

الثالثة  ة 
اّ
ال�رضدي ال�شمائر  »�شيد  امللك مرتا�س: 

ا�شتقبال  واأي�رضها  ال�رضاد  بني  تداول  واأكرثها 

فهو  القراء  لدى  للفهم  واأدن��اه��ا  املتلقني  لدى 

اإذن ا�شتعمال وقد يكون ا�شتعماله �شاع  الأ�شيع 

بني ال�رضاد ال�شفويني اأول ثم بني ال�رضاد الكتاب 

ر للقارئ 
اّ
ه ي�شو اآخرا«46. اأما �شمري املتكلم؛ فاإناّ

بالعلم املطلق مبا هو مكتوب. 

اأنواع  ال�شمائر للحديث عن  يحيلنا احلديث عن 

ها ثالثة اأنواع ح�شب تودوروف. وهي  ال�شارد. اإناّ

:
اّ
على النحو الآتي

من  )الروؤية  ال�شخ�شية  من  اأكرث  يعلم  �شارد   �  1
خلف(.

� �شارد يعلم بقدر ما تعلم ال�شخ�شية )الروؤية   2
مع(.

3 � �شارد يعلم اأقل مما تعلمه ال�شخ�شية )الروؤية 
من اخلارج(.

وما �شبق يقودنا اإىل زاوية الروؤية واأنواعها. واإن 

ها  كنا نتحدث عن ال�شمائر؛ فذلك من منطلق اأناّ

املكون الأ�شا�س، ويجملها جان بورل فيما ياأتي:

معرفة  فيها  وتت�شاوى  املبا�رضة  الروؤية   �  1
ال�شخ�شية مبعرفة ال�شارد.

ا 
ً
2 � الروؤية من اخللف. ويكون الراوي فيها عليم

بكل �شيء، حميًطا بالأحداث.

3 � الروؤية من اخلارج. ويكون الراوي فيها اأقل 
معرفة من ال�شخ�شية.

ال�شمري  من  وقوة  وقعا  اأقل  املتكلم  �شمري  يعداّ 

حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  يقع  ��ه  اإناّ الغائب. 

ح�شب  الغائب  �شمري  بعد  ��ة 
اّ
ال�����رضدي الأهمية 

ة 
اّ
ال�رضدي الأ�رضطة  يف  ا�شتعمل  لكونه  مرتا�س؛ 

مبقاربة  روايتها  ال�شاردة  ت�شتفتح  القدم.  منذ 

بينها وبني �شجرة اأو ورقة �شاقطة منها، متحدثة 

باحلرية  الورقة  )تفرح  الغائب  ب�شمري  عنها 

للريح..تطري....ترق�س..تت�شقلب..(  نف�شها  ...ت�شلم 

بالظهور؛  ال�شخ�شية  مالمح  تبدو  املقاربة  بعد 

ولكنها انطالقا من غياب كذلك )اأوووووه..اأن��ت 

مرتبطة  كنت  عندما  اأخف  كنت  اأظن،  مما  اأثقل 

للهرب....يقول بع�س  اأي خطة  اأدبر  بغ�شني...مل 

تنجب  ل  عقيم  �شجرة  اأنها  بظلها  امل�شتظلني 

ال�شارد  فانطالقات  نحن(  نكون  وم��اذا  ا، 
ً
ثمار

بالغياب بني الورقة ومقاربتها لل�شخ�شية املراد 

ب�شددها  التي  للماأ�شاة  ذكية  تهيئة  هي  عنها 

القارئ.

يحتل �شمري املتكلم �شفحات الرواية. اإن ال�شاردة 

الوجودية منذ  ت�رضد معاناة �شعاد مع ق�شيتها 

تكون  اأن  من  اقرتبت  وقد  النهاية،  اإىل  البداية 

�شرية ذاتية اأو ترجمة لول ال�شمائر الأخرى التي 

وكذلك  املختلفة،  املوا�شع  بني  تف�شل  كانت 

العراف  ال�شيخ  بني  احلوار  فبعد  احل��وارات،  بني 

�شلم  حمد  باأ�س  فيها  ما  بنتك  تخاف  )ل  والأب 

من نغزة ال�شيطان غري مرمي بنت عمران.....( جاء 

دور �شمري املتكلم )ق�شيت �شهرا كامال يف غرفة 

بعدها...(و�شمري  اأمي  ...عادت  امل�شددة  العناية 

)وانتقايل عرب ىاجلدران من  بعده حوار  متكلم 

منزل اإىل اآخر... ما تخايف تطيحي؟(. ومثال اآخر 

�شواي ل ميكن  دون  )اأن��ا وح��دي  ا. 
ً
اأخ��ري ولي�س 
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�شوفيها  يعورها؟؟  يبكيني.....حت�شبيه  اأن  لأحد 

حتى دمعة ما تنزل من عينها(.

تفا�شيلها،  يف  يندمج  املتلقي  الرواية  جتعل 

املوؤلف-  اإرادة  –دون  ويتوهم  بها،  ويلت�شق 

به،  املعني  وهو  ذات��ه  الأم��ر  �شاحب  هو  ه  باأناّ

روؤية  هناك  باأناّ  اإيهام  الغياب  من  فالنطالق 

عندما  ولكن  الأم��ر،  حتكم  التي  هي  ة 
اّ
خارجي

قد  الذهن  ف��اإناّ  �شلطاًنا؛  املتكلم  �شمري  ي�شبح 

يتوهم عك�س ذلك؛ خا�شة عندما كانت ال�شمائر 

اأق�شم  )اأكاد  وا�شتعالئية  قوية  باأفعال  مرتبطة 

اأن تلك الدقائق مل تكن اإل �رضطا تعجيزيا...كان 

يتوجب علي ممار�شة هذه الطقو�س يوميا...كدت 

زلزلت  التي  باحلقيقة  الرتياح...اأجبتها  اأمل�س 

كيانها ....�شعرت بج�شمها الذي تزلزل(. 

روح  مع  مندجما  ال�شارد  املتكلم  �شمري  يجعل 

 بني زمني 
اّ
الزمني املوؤلف؛ فبهذا ينق�شع اجلدار 

فهو  الغائب،  �شمري  بخالف  وال�شارد  ال�رضد 

عن  حديثا  كان  واإن  املعي�س؛  للحال  تو�شيف 

طبيعة  ي��روي  ال�شارد  اإناّ  �شتى.  زمنية  حقب 

يف  )ق�شيت  املتكلم  ب�شمري  ال��ولدة  منذ  احلال 

امل�شت�شفى �شهرا كامال يف غرفة العناية امل�شددة 

ا  اأي�شً ي�شتعمل  ال�شارد  عود  ا�شتواء  عند  ثم   ،)

�شمري املتكلم )كنت فتاة �شوية(، ثم عند الدرا�شة 

يف التمري�س وع�شق حمد: )ا�شتفزين جتاهله يل 

اجلنة..راأيت  اإىل  يل  يفتح  بابا  وكاأن  ...ابت�شمت 

املالئكة م�شطفني(.

)�رضت  التمري�س  وظيفة  يف  ذل��ك  على  نقف 

حماولت  عند  ثم  امل�شت�شفيات(،  باأحد  ممر�شة 

ب��الأن��وث��ة  والتحلي  الع�شال  امل��ر���س  ع��الج 

الكاملة: )�شعرت بربودة ت�رضي يف دمي .تعرقت 

الدرا�شة  عند  ثم  الطبيبة(،  عن  بكلي  وانف�شلت 

يف اأمريكا ) األوذ بذلك اجلدار امللتف حول مبنى 

بعد  للقرية  لعودتها  و�شول  فيالنوفا(  جامعة 

معاناة �شديدة وبهيئة جديدة، هيئة رجل! وكذلك 

اجلديدة،  بهيئتي  لقريتي  )عدت  املتكلم  ب�شمري 

للبيا�س...(،  اأق���رب  وم�رض  بي�شاء  د�شدا�شة 

والقرية  الأه���ل  م��ن  ال��ت��ام  ب��الإن��ك��ار  وانتهاء 

لوجهي يف  )اأنظر  بخيبة وحزن  منها  والرجوع 

الأحداث؛  هذه  كل  زمن  ا 
ً
عام ثالثون  امل��راآة..(. 

ا ذابت بف�شل �شمري املتكلم .
ً
ولكن الثالثني عم

ثم  املتكلم،  ل�شمري  ال�شارد  ا�شتعمال  يعرب 

حتويره بني الف�شول باللتفات عن ذكاء للربط 

اإناّ  ال��رواي��ة.  اأح���داث  بني   
اّ
املنطقي والت�شل�شل 

الرواية التي نحن ب�شددها غري مبوبة الف�شول، 

ال�شمائر  تناوب  اأناّ  اإلاّ  املوا�شيع  مق�شمة  وغري 

الأمر.   بهذا  تكفل  اجلديدة  الأح��داث  بدايات  يف 

فبعد اأن انطلق ال�رضد ب�شمري الغيبة )الورقة التي 

ت�شقط لميكنها العودة لل�شجرة(، وتوا�شل بغياب 

زميلي  عبداهلل  بن  )حمد  حب  ق�شة  وبذكر  اآخر، 

يف  املخاطب  ب�شمري  ثم  طول..(،  يفوقني  الذي 

مثلية...هكذا  )اأنت  باملدر�شة  �شعاد  ماأ�شاة  ذكر 

الغائب  �شمري  اإىل  العودة  ثم  حليمة(،  اأ�شارت 

)�رضت ممر�شة يف اأحد امل�شت�شفيات بالعا�شمة( 

وهكذا �شارت الرواية.

يف  ال��رواي��ة  يف  املخاطب  �شمري  ن�شيب  ك��ان 

احلوارات بني ال�شخ�شيات غالبا وكثريا ما كان 

انتهاء  للواقع. وفور  مانية تو�شيفا 
ُ
الع باللهجة 

احلوار تعود الف�شحى،  ويف تقنيات الفال�س باك 

مكبو�س  األذ  تاكل  راح  لأنك  اأبدا  تندم  راح  ما   (

.)
اّ
اأمريكي
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�شندريالت  لرواية  حتليال  الورقة  هذه  تتناول 

�شاغ  التي  املنا�شبة«  »نظرية  مبنهج  م�شقط 

فر�شيتها اآن ريبول يف �شوء تقنية تعدد ال�شارد 

الورقة:  هذه  يف  ا 
ً
اإجرائي الباحث  عند  وال�شارد 

من ي�شتخدمه املوؤلف كتقنية ملزيد من التخييل 

وي�شف  حكائي  ملنت  احلكائي  املبنى  وحتويل 

من خالله العامل املنا�شب لفكره.

ويحاول هذا التحليل الإجابة عن ثالثة اأ�شئلة:

الأول:  تعدد ال�شارد اأهي حدود فا�شلة اأم ج�شور 

وا�شلة يف »�شندريالت م�شقط«؟

مبنى  بو�شفه  ال�شارد  تعدد  ف�شل  اأميكن  الثاين: 

ا عن احلكاية يف �شندريالت م�شقط؟
ًّ
حكائي

الثالث: هل تعدد ال�شارد يطلب منا فعل �شيء اأو 

جمرد و�شف يف �شندريالت م�شقط ؟

وترتيب الأ�شئلة مق�شود بت�شل�شله لأن اإجابة كل 

واحد منها �شيفتح لنا اأفق التفكري يف الذي يليه.

عن �لرو�ية:

ة 
اّ
للروائي م�شقط(  )�شندريالت  رواي���ة  تتكون 

و�شبعني  خم�س  م��ن   
)47(

حمد ه��دى  ة 
اّ
ماني

ُ
الع

يف  الآداب  دار  عن  �شدرت  وقد  �شفحة،  ومائة 

الرواية حول  اأحداث  تدور   ،.2016 بريوت عام 

�شاطئ  يف  مطعم  يف  يجتمعن  �شيدات  ثماين 

القرم املطل على �شارع احلب، يف يوم من ال�شهر 

وتنهيه  ال�رضد  مزنة  وتبداأ  ق�ش�شهن،  لي�رضدن 

اخلارجي  ا�شتعرنا  ل��و   - خارجية  ك�����ش��اردة 

ومو�شيقاها-  الق�شائد  اأوزان  من  والداخلي 

بعنوانها  تبداأ  الأوىل  الداخلية  ال�شاردة  وفتحية 

اإىل   33 �شفحة  )م��ن  ال�شالون«  مدخل  »على 

فيها  تبدو  التي  القدمية  �شورتها  وتكره   )46
وكذلك  لنحيفة  حتولت  اأن  بعد  ال�شوداء  كالبطة 
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حمد الذي اأحبها يتحول ج�شمه يف الع�شكرية اإىل 

عنوان  حتت  �رضدها  تبداأ  و�شارة  ونحافة،  قوة 

تغ�شلها  التي  العجوز«   من  يقرف  الذي  »املوت 

ونوفة  حتى62(،   47 �شفحة  موتها)من  بعد 

اإىل   63 �شفحة  )م��ن  ما�شي«  »في�شل  بعنوان 

71( التي �شمعت ن�شيحة عمتها زيانة فو�شلت 
لل�شاد�شة والثالثني ومل حتظ بعري�س وهي ت�رضد 

بعنوان  وربيعة  ق�شتها،  ماآ�شي  املدلكة  على 

وهي   )86 حتى   73 �شفحة  )م��ن  »التخلي« 

الرقيب  املت�شدد  رائد  اءة املتحررة وزوجها  العداّ

عن  وتتخلى  �شعورها  ي�شاركها  ل  الذي  عليها 

اإىل  الأمر  ي�شل  لكن  فتق  كل  وترتق  له  ذاتيتها 

الرائحة  »اأكن�س  بعنوان  وتهاين  اأحياًنا،  العجز 

جيًدا كل ليلة« )من �شفحة 86 اإىل 105( التي 

مثالية  ا 
ً
اأم تكون  اأن  منها  يو�شف  زوجها  يريد 

وتعمل يف البيت ويخونها مع اخلادمة نان�شي، 

وريا  بعنوان »لي�س له قلب فالح« )من 107اإىل 

ا 
ً
تكتم واأكرثهن  �شًنا  ال�شاردات  اأك��رب   )120

وزوجها �شعد املطرود بفتوى ال�شيخ، وعليا من 

تع�شق  التي   )142 �شفحة  121حتى  )�شفحة 

ومرمي  كري�شتينا  واآن��ا  اآليخاندرو  هما  جنمني 

تدري  وهي  عنهما  الق�ش�س  تخرتع  �شديقتها 

�شديقتها،  عليها  ت�����رضده  مب��ا  ت�شتمع  لكنها 

وزبيدة تختتم كما بداأت حتت عنوان »بئر عمتي 

مزنة« )من �شفحة 143اإىل 154( تندمج اجلنية 

فيها فتتحول ل�شندريال وعمتها مزنة وتخاف اأن 

تكون نهايتها كعمتها مزنة فتلجاأ للق�س لتقاوم 

الثانية  »ال�شاعة  بف�شل  واخلتام  بئرها  جفاف 

لطبيعتهن  ال�شندريالت  فيه  ترجع  الذي  ع�رضة« 

وتنف�س جل�شة �رضدهن.

تعدد ال�شارد يف �شندريالت م�شقط  حدود فا�شلة 

اأم ج�شور وا�شلة؟

ال�شاردين؛  بني  ة 
اّ
�شكلي فا�شلة  ح��دود  توجد 

الف�شل  وهذا  وا�شلة،  واأمكنة  اأزمنة  بينهم  لكن 

حالة  يف  الكاتبة  من  للعامل  و�شف  عن  يك�شف 

الفكرة  وح��دة  لتثبت  ة 
اّ
الإيهامي ال�شارد  تعدد 

ة لإثبات 
اّ
ووجهة النظر. اإناّ تعدد ال�شارد لعبة فني

رام��ون،  حول  تتوحد  التي  النظر  وجهة  �شدق 

وجتتمع يف �شارع احلب حول طاولة يف مطعم 

حلالت  بال�شتقراء  اإيهام  فهو  ال�شندريالت، 

متعددة وتعدد اأ�شوات يخدم وجهة النظر، ورمبا 

ال�شوت  غرابة  العجائبية  التعددية  هذه  راودت 

 فقال: »ل ميكن لأحدنا اأن يجد اأي مربر 
اّ

ال�رضدي

ال�شندريالت العجيبات واملختلفات  لوجود هذه 

منها«)48(،  جئن  التي  وال��ق��رى  الأع��م��ار  يف 

و«لكنهن يت�شابهن يف ليلة كهذه«)49(.

زبيدة �لو��سلة لل�سارد�ت �لفا�سلة:

 وهناك �شارد خارجي وهي زبيدة -اإن ا�شتعرنا 

م�شطلح الداخلي واخلارجي من الوزن والإيقاع 

البقية،  هم  داخليون  و�شاردون  الأ�شلوبية-  يف 

وهذا �شيعدد الأ�شوات )50(  ح�شب مفهوم ديكرو 

ل  العداءة  فربيعة  ونقي�شها،  الفكرة  ببوا�شطة 

عنها  منف�شل  زوجها  تهاين  بينما  زوجها  تريد 

النظر  وجهة  ي�شكل  ال�شوت  وتعدد  ا، 
ً
�شعوري

بال�شاردات  ترتاكب  النظر  ووجهة  جونات،  عند 

ة زبيدة التي 
اّ
املختلفة والأحداث لتتجلاّى يف عم

حتقق �شخ�شيتها رغم مرورها باأزواج متعددين 

واأحداث كثرية.

ال�شيطرة  يف  وفل�شفتها  بعمتها  زبيدة  ت�شتعني 

على الرواية فهي تبتدئ الرواية، وهي تختمها. 

احلقيقية  البطلة  لعمتها  امتداد  اإل  زبيدة  وما 

النفالت  الرواية من  الرواية وبهذا تتما�شك  يف 

النمط  ليغري  برامون  ت�شتعني  كما  والت�شظي، 

وتفتتح  لهن،  ي�شغي  وه��و  للجميع  وي�شتمتع 

الرواية وتختتمها معلنة وحدة الروؤية والو�شف 

والر�شالة يف الرواية

التخييلي يف  احلقيقي عن  ن�شتطيع ف�شل    هل 

�شندريالت م�شقط كما يدعي جونات؟

الف�شل  م�شلمة  على  جونات  عند  ال�رضد  يقوم 
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الواقعة والطريقة التي تروى بها،  بني الأحداث 

هي)51(:  م�شطلحات  ثالثة  خالل  من  وتق�س 

حكاية وق�شة و�رضد. فالأول هو املادة الأولية 

وهي  ببع�شها،  مت�شلة  اأح��داث  جمموعة  وهي 

معان مطروحة يف الطرقات، والثاين هو قولبة 

ي�شميه  الذي  املوؤلف  به  يقوم  الذي  املعنى  هذا 

دكرو »الذات املتكلمة« وهو من يقوم بالنتاج 

الفيزيائي للن�س، والثالث املقام الذي تقال فيه 

دكرو،  ل�شانيات  يف  التلفظ  يقابل  وهو  الق�شة، 

ومن هذه الثالثية يكون مو�شوع علم ال�رضد.

اإمكان  تدح�س  احلكاية  من  ا 
ً
جزء ال�رضد  وكون 

القابل  غري   
اّ

النظري املجال  يف  وتبقيه  الف�شل، 

للتطبيق، فتداخل احلكاية مع العدولت ي�شتحيل 

ف�شلها. وقد حاولت مرات عديدة ف�شل التخييلي 

ات 
اّ
 يف على م�شتوى اللغة وامل�شمي

اّ
عن املرجعي

ا 
ً
ح�شري اأرتداّ  كنت  ولكنني  ة؛ 

اّ
واملكاني ة 

اّ
الزماني

ال�شحر  اأو  للهلو�شات  اأق��رب  متقطعة  باأ�شياء 

والألغاز معلًنا عدم اإمكان الف�شل.

��ة م��ن ���ش��ارع احلب 
اّ
ف��رتاب��ط الأم��ك��ن��ة ال��واق��ع��ي

ال�شندريالت  كمطعم  باخليالية  القرم  و�شاطئ 

وال�شخ�شيات كزبيدة التي قد تكون حقيقية اإىل 

وجود األيخاندروا واآن كري�شتينا يف بيت عماين 

حمافظ بطريقة فانتازية ا�شتحال معها الف�شل. 

اإىل الق�شة ين�شاأ عنه فعل  والعدول من احلكاية 

ال�رضد، وهذا العدول بني احلكاية والق�شة يكون 

عن طريق-1  الزمان -2 ال�شيغة -3ال�شوت.

يق�رض  اأو  يطول  فقد  ا 
ً
وا�شح الزمن  يكون  قد 

التغري يف  ما  لكن  الأ�شلية   يف مقابل احلكاية 

ال�شيغة ؟

الأحداث  و�رضد  الأقوال،  ب�رضد  ال�شيغة  تغري  اإناّ 

متخيلة  اأهمية  ويعطي  داخليني  �شاردين  ينتج 

ل  بينما  وحرفيتها  �شدقها  باإيهام  ل��الأق��ول 

اأكرث من ق�س  اأن تكون مغالطة مق�شودة  تعدو 

لأ�شحابها  من�شوبة  لالأقوال  فالتلقي  الأحداث، 

الرواية  الذي تنقل  ا ومن هوؤلء 
ً
تاأثري اأكرث  يبدو 

الآباء)52( والعمة مزنة)53( يف بداية  اأقوالهم 

والليل حال حد«)54(   »النهار حال حد  الرواية 

وغريها، وهذا النقل تركز فيه الرواية على اأفكار 

احلريف  النقل  باإيهام  اإي�شالها  تريد  ور�شائل 

طورين  بني  الرواية  ينقل  مما  وال�رضد  والرواية 

ويبعد الرتابة عنها ويوؤدي وظيفة فنية.

ال�شاردين يف �شندريالت م�شقط يداخل  اإناّ تعدد 

بل  يتفرقا  ول  باخليايل حتى ميتزجا  احلقيقي 

ريبول  لآن  ووفًقا  جونات  جلرار  خالًفا  ميتنع 

با�شم  حقيقي  مطعم  بوجود  �شككت  اأنني  حتى 

بع�س  و�شاألت  احل��ب  �شارع  يف  ال�شندريالت 

حقيقية  الأخ���رى  الت�شميات  لأن  العمانيني 

ك�شارع احلب و�شاطئ القرم.

املتعددة  لل�شاردات  احلقيقي  التخيلي  التعالق 

باملوؤلفة ووجهة النظر:

 ال��ك��ائ��ن��ات ال��ن��ظ��ري��ة ث��الث��ة م��وؤل��ف »ه��دى 

النظر  وجهة  و�شخ�شية  زبيدة  و�شارد  حمد« 

»عمتها«)55( 

من  فاملوؤلف  نظر  ووجهة  و�شارد  موؤلف  عندنا 

وينقلها من طور احلكاية  الق�شة  يكتب ويخرج 

العامل  بني  »الوا�شطة  وال�شارد  الق�شة  لطور 

الواقعي  القارئ واملوؤلف  املمثل والقارئ وبني 

النظر  وجهة  بينما   )56( ال�رضدي«  العون  فهو 

ومت�شي  الق�شة  تفل�شف  التي  ال�شخ�شية  هي 

الرواية يف فل�شفتها؛ لكن الذي يربط بني وجهة 

يف  ال�شاردون  اأو  ال�شارد  هو  وامل��وؤل��ف  النظر 

�شكل هرمي يبتدئ باملوؤلف ودونها زبيدة التي 

تو�شلنا لباقي ال�شاردات الذين يدورون يف فلك 

�شاحبة وجهة النظر العمة تارة باملوافقة على 

فل�شفتها وتارة باملخالفة ثم ي�رضدون ق�ش�شهم 

من اآبارهم كي يقاوموا احلياة بال�رضد

تعدد ال�شارد التخييلي اأيفعل كما يدعي �شورل اأم 

ي�شف كما يقول اآن ريبول؟

نظرية  على  ال��ت��ي  ري��ب��ول  اآن  فر�شية  تتكئ 

ودريد  )ل�شبريبري  املعرفية  التداولية  املنا�شبة 
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ويل�شون(  تتلخ�س يف ثالث نقاط :)57( 

التخييل متثيل لفكر املخاطب دون  1 -خطاب 
م�شتوى احلرفية، وهذا الفكر يتم بوا�شطة و�شفه 

الو�شف تبث فيه املعتقدات حول  للعامل، يعني 

العامل، ول يخفى يف هذا ن�شق نظرية املنا�شبة، 

ولعل ثنائية اجلنيات وال�شندريالت فيها متثيل 

لهذا الفكر بني املا�شي واحلا�رض،    

2 - التخييل وال�شتعارة هما الطريقتان لإبالغ  
فكر املخاطب.

ا�شتعارة  اأو  تخييلي  فكر  ترديد  ميكن  ل   -  3
ب�شكل يبعث على الر�شا مبعنى ل ميكن تلخي�س 

اأنها تعطي نف�س املعنى فال  م�رضحية ثم ادعاء 

وهذا  بقراءتها،  اإل  حت��دد  ول  ال��رواي��ة  تلخ�س 

القراآن  تف�شري  يف  قطب  �شيد  له  ذهب  ما  ي�شبه 

فهم  فيها من  مر  التي  النف�شية  اأحد حالته  يف 

رغبته  ا 
ً
م��رار يكرر  اأن��ه  »لدرجة  القراآين  الن�س 

يف ر�س وقراءة الآيات دون تدخل منه«)58( ، 

وهكذا فلعبة تعدد ال�شارد ل حتلل ولكن تقراأ يف 

�شندريالت م�شقط فال معنى لتحليلنا اإل كاإ�شارة 

للرواية وو�شف لها اأما حقيقتها فهي يف ن�شها.

اأم ت�شفه لنا   
اّ

الرواية تطلب منا التحول والتغري

فقط

تعوي�س  من  ال�شابقة  ريبول  اآن  فر�شية  تنطلق 

اأفعال  ووجود  التخييل  حول  �شورل  نظرية  عن 

فعلها  اإمكانية  دون  لكن  الأق��وال  يف  مت�شمنة 

على احلقيقة وهذا يعني اأنها على �شبيل التوهم، 

�شندريالت  اإن  نقول  اأن  ميكننا  �شورل  وح�شب 

م�شقط تطلب منا التحول من ظالم اجلنيات لنور 

الق�س،  �شعة  اإىل  الدنيا  �شيق  ومن  ال�شندريالت 

ومن �شمنة فتحية لنحافتها ومن حتول حمد يف 

الإن�شان من املوت  الع�شكرية، ومن حتول قرف 

اإىل حالة عك�شية اإىل �شوق هذا الإن�شان لعزرائيل، 

وحتى اأج�شادنا تتحول ومن رف�س هذا التحول 

مل  ثابتة  ت�شاري�شه  لأن  العر�شان  �شريف�شه 

وتتخلى،  تتحول  ل  رائد  زوجة  وربيعة  تتغري، 

ا، 
ً
اإنها متار�س العمل العك�شي للتحول املراد متام

التحول  عن  بتخليها  ربيعة  ال�شاردة  وتلعب 

مل  فهي  ديكرو  عند  النفي  لعبة  الختالف  لعبة 

تتحول لأجل زوجها، وتهاين التي ت�شري حياتها 

اململة  هي  الرتابة  وهذه  حتولت  دون  برتابة 

التحول  يحب  فزوجها  ريا  واأما  الإ�شكال،  وهي 

كفالح،  الأر����س  يف  الثبات  ميلك  ول  كبدوي 

العمانية  احلياة  من  اخليال  يف  حتول  وهناك 

»اآندرو واآن كري�شتينا« بينما الأج�شام ل  حلياة 

املنزل  طراز  من  والعادات  القدمي  يف  هنا  تزال 

يتحول  و…..و……الخ،  واحلجاب  والأف��الج 

ل  ولكن  كري�شتينا،  واآن  اآليخاندروا  مع  اخليال 

ا 
ً
اختال�ش ذلك  نختل�س  بل  التحول   بهذا  ن�رضح 

واآن  األيخاندرو  لكن  اأبو عدنان)59(،  يفعل  كما 

القرية  يغريان  يعلمان  ل  »حيث  من  كري�شتينا 

كلها«)60( 

الرواية كانت حُتدث فينا حتوًل  فهل ملفوظات 

اأو تطلب منا ذلك؟ قد يجيبنا �شورل بالإيجاب؛ 

بينما اآن ريبول �شي�رض على اأنها ت�شف فقط. اإناّ 

 
اّ
 والتخييلي

اّ
عدم القدرة على التمييز بني املرجعي

يف الرواية يدفعنا اإىل ا�شتك�شاف و�شف املوؤلف 

اأناّ  مبعنى  اأفعاًل.  الرواية  حتميل  وعدم  للواقع 

لو  ال�شارد  وتعدد  طلب،  ل  و�شف  الرواية  هذه 

ا وتبنينا وجهة �شورل التي تقول 
اّ
جعلناه حقيقي

»اإناّ املوؤلف يطلب منا بوا�شطة تقنيته هذه �شيًئا 

ما على �شبيل التوهم«، ف�شنحتاج للف�شل لتناول 

 وهو متعذر.
اّ
 منه وغري املرجعي

اّ
املرجعي

مل  عندما  البلو�شي  خلالد  ن�شري  النهاية  ويف 

واإمنا  ؛ 
اّ
العلمي باحلا�رض  احتفاء  التحول  يجعل 

بعد  لكنه  الذاهب،  اخل�شب  اخليال  على  ا 
ً
حت�رض

بل ي�شل  القيم،  وانقالب  التغري  ذلك ذكر حتول 

اإ�رضاًقا  اأك��رث  بديل  لعامل  التوق  ا�شتنطاق  اإىل 

ا فهل هذا تناق�س يف القراءة اأم 
ً

واأرحب انفتاح

تناق�س وتفكك داخل الرواية نف�شها؟
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م��رورا  ه��وم��رو���س،  منذ  �سفر،  الأدب  »ك��ل 

احلوار  بداأ  الكلمات  بهذه  حتاي«،  بجلجام�س، 

مع الكاتب الروائي اليا�س خوري، الذي اأكد باأن 

اللغة  وب��اأن  وح��ب،  حياة  وفعل  �سفر  الكتابة 

واأبعادا  معنى  العامل  يعطي  يتاأنث  حني  فعل 

جديدة..لأن الأنوثة هي التي حتمل عبء احلياة. 

وهواملثقف املنتمي لق�سايا الع�رص الذي قال اإنه 

الذي  الدم  منعطف  عن  كتعبر  لنا،  لي�س  عامل 

يجتازه امل�رصق العربي.

فاإذا كان لكل مدينة كاتب، ير�سد ذاكرتها، ويوؤرخ 

حكايات اأحداثها ونا�سها، فاإن اليا�س خوري هو 

القد�س  كاتب  ...هو  اأي�سا  بروت.ودم�سق  كاتب 

يدرك اأن هذا العامل و�سل بنا للح�سي�س فيحاول 

اأن يقول كل �سيء.

الكاتب والروائي اليا�س خوري يك�رص التابوهات 

ويحكي يتداخل مع �سخ�سياته، يعي�س وي�سافر 

معها، يتماهى وكاأن احلياة ت�سبح داخل الرواية 

وفعل الكتابة يف ف�ساء مفتوح على لغة �سعرية

من  نف�سك  ت�ساأل  خوري  اليا�س  مع  احلوار  يف 

اأين اأدخل الن�س، وحتت اأي �سماء اأقف، واإىل اأي 

املدن والن�ساء تاأخذنا احلكايات، تختلط �سرة 

فيده�سك  ب�سخ�سياته،  الكتابة  بفعل  حياته 

وكاأنه  رواياته،  و�سخ�سيات  لأبطاله  بع�سقه 

ي�ستعر وهج الكتابة من هذه ال�سخ�سيات، حتى 

ت�سيق على جتربته الأ�سئلة، فهي ف�ساء مفتوح 

ونكبة  و�سوريا،  لبنان  يف  طائفية  حروب  على 

1948، وثورات القرن الواحد والع�رصين،وذاكرة 
بروت-  جتربته  يف  ثالث  مدن  تركتها  مكان 

باري�س ونيويورك، ومدن اأخرى علّمته كيف يقراأ 

عبدالرحمن منيف يف مدن امللح.

اأننا  خوري  اإليا�س  يوؤكد  الفادح  الوجع  ورغم 

مع  دائما  يقف  الياأ�س  مابعد  مرحلة  نعي�س 

�رصخة يون�س يف باب ال�سم�س »من الأول«.

ويقول: »يف عملي الروائي الذي احتّل العمر كله، 

كانت م�ساألة كيف واأين تبداأ احلكاية هي ال�سوؤال. 

ففي مدر�سة »األف ليلة وليلة« ل وجود لنهاية 

الق�سة، اأو لنقل اإن الق�سة ل تنتهي، فهي قادرة 

التكوين  الدائم وال�ستعادة واإعادة  التوالد  على 

اإياه بورخي�س«  اإىل ما ل نهاية. هذا ما علّمنا 

وهو يقراأ هذا الكتاب بعينيه املغم�ستني«..

حاورته: فاتن حمودي *

* شاعرة وكاتبة من سورية

حوار

اإليا�س خوري:

ادعة الكتابة ... املهنة الأكرث مخُ



على  مفتوح  خوري،  اليا�س  الروائي  مع  احلوار 

التجربة واحلياة، واأ�سئلة احلا�رص وذاكرة املكان، 

ومعنى الكتابة، وتطّور فن الرواية، وكاأننا اأمام 

يقف  والذكريات حيث  وال�سور  الع�سق  دفق من 

الآن على راأ�س الهرم حامال اأ�سئلة اللحظة وقلق 

الوجود كله..

كيف  رواي��ات��ك،  في  وحقيقي  أول  بطل  المرأة   uv

تحضر المرأة إلى النص، اللعب بين الواقع والخيال في 
الكتابة، وأثر المرأة على الياس خوري؟

الواقع  عاملني  بني  مي��زج  لأن��ه  �صعب  ال�صوؤال 

عامل  معا،  العاملان  اختلط  لو  حتى  واخل��ي��ال، 

اأنا الذي تعلمت جمال  الرواية، والعامل الواقعي، 

الن�صاء،  من  احلكايات  رواي��ة  واأهمية  الق�ص�ص 

راوية  فاأول  احلياة،  هي  احلكايات  باأن  تعّلمت 

بتاريخ الأدب العاملي هي �صهرزاد وهي املعلمة 

الذي  اخليايل  العامل   
َ

اأ�ص�ص و�صعْت  التي  الأوىل 

الواقع،  ي�صنع  الذي  ولكن  للواقع،  موازيا  لي�ص 

متعاليا  عاملا  لي�صت  الق�صة  فاإن  املعنى  بهذا 

حياة  واحلكاية  العامل،  هي  الق�صة  الواقع،  على 

امل�صتوى  على  اأم��ا  الأدب��ي،  امل�صتوى  على  هذا 

ال�صخ�صي، فرتبيت مثل معظم اأطفال جيلي على 

العربية والأدب  اللغة  حكايا جدتي، تعلمت حب 

اأنا القارئ  ال�صعر والق�ص�ص منها، كنت  العربي، 

معها  اأتناف�ص  وكنت  وال�صحف،  الكتب  لها  اأقراأ 

على قول ال�صعر العربي الكال�صيكي كونها حافظة، 

هذه العالقة فتحت يل على اأبواب �صهرزاد، جدتي 

للعامل،  تاأنيث  فعل  الأدب  باأن  علماين  و�صهرزاد 

وتاأنيث للغة، عك�ص مايقال عن لغة العرب انها 

لغة ذكورية، مثل كل لغات العامل، فاأول اأخرتاق 

كان  العامل  على  املهيمنة  الذكورية  للغة  اأنثوي 

هي  اللغة  العربية،  اللغة  يف  وح�صلت  ل�صهرزاد 

جديدا،  معنى  العامل  يعطي  يتاأنث  حني  فعل 

واأبعادا جديدة لأن الأنوثة هي التي حتمل عبء 

احلياة وهي التي تعطي احلياة معنى.

امل��راأة  وتر�صعنا،  وتلد  حتمل  التي  هي  امل��راأة 

هي التي تعطي حياتنا بعدا متجددا، املراأة هي 

احلياة  ففي  وال�صياء،  احلياة  التي حتبنا، جتدد 

تكرار فظيع، كل يوم ن�صحو ال�صبح ونذهب اإىل 

العمل، ت�رسق ال�صم�ص وتغرب، الذي يك�رس رتابة 

احلياة هو احلب، من اأجل هذا اأقراأ الأدب ب�صفته 

فعل حب، فتاأخذ املعاين القدمية ا�صكال جديدة، 

الثورة  وباحلب  ممكنة  ت�صبح  الكتابة  احلب  يف 

ت�صبح ممكنة.

uv لو توقفنا عند شخصيات رواياتك، نجد حضورا 

الصغير«،  »غاندي  في  آليس  كبطل،  للمرأة  كبيرا 
في  وداد  الشركسية  البيضاء«،  »الوجوه  في  فاطمة 
»مملكة الغرباء«، نورما في »مجمع األسرار«، نهيلة 
في  شيرين  الشمس«،  »باب  في  حسن  وأم  وشمس 
كاملة  رواية  وهي  نائمة«  »كأنها  في  ميليا  »يالو«، 
منال  »سينالكول«،  في  المرأة  تلوينات  المرأة،  عن 
في »أوالد الجيتو«؟ عكس مايقال بأن أبطال رواياتك 

رجال مارأيك، وهل المرأة عندك مفارقة أم عالقة؟

نعم يف احلقيقة، اأبطال رواياتي ن�صاء، فلو اأتيح 

يل قراءة رواياتي نقديا، �صاأقراأ هذه احلقيقة، 

ال�صم�ص«،  »باب  حول  نقا�صات  يف  كنا  مرة  اأذكر 

ل  لهم  فقلت  كراٍو،  يون�ص وخليل  البطل  فقيل يل 

و�صم�ص  نهيلة  البطل  خليل،  ول  يون�ص  ل  البطل 

واأم ح�صن، هن ال�صخ�صيات اللواتي ي�صبطن اإيقاع 

باأن  اأفكر  املعنى  بهذا  والأدب��ي،  الروائي  العمل 

اكت�صاف اأنوثة العامل واأنوثة اللغة هو الذي يعطي 

العامل املعنى ومن دونهما ل معنى، فاملراأةعالقة 

مثل اللغة، واأعمق من اللغة لأنها حية.

uv روايتك »كأنها نائمة«، تحيلنا إلى فرويد، وابن 

ومنامات  مناماتك  بين  الخلط   ، والوهراني  سيرين، 
الميثولوجي،  والبعد  الشعر  على  االت��ك��اء  ميليا، 
األشبه  المنام  عالم  الغريب  العالم  هذا  دخلت  كيف 
أم  والمنام؟  األدب  بين  توازنا  تخلق  هل  بالسوريالي، 
المنام هو  والحياة، هل  الموت  بين  المسافة  تقرأ  أنك 

الذهاب إلى الحرية ،وهل تعيش في حالة منام ؟
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اأنا مررت بتجربة بداأت فيها اأدخل اإىل هذا العامل 

الغريب، الذي هو عامل منامات ميليا، ثم اكت�صفت 

اأننا نعي�ص مبناماتنا،  اكت�صفت عمليا  مناماتي، 

واننا لنذكر اإل اجلزء الي�صري منها، اجلزء العلوي 

نعي�ص  فعليا  النوم، نحن  اآخر  به يف  نحلم  الذي 

حياتني، الإن�صان يعي�ص يف الواقع، وعامل النوم 

الذي هو عامل مركب وجميل و�صعب، عامل يحمل 

كّل �صمات العامل اخلا�صة بنا، انا ل�صت عامل نف�ص، 

ومنامات  فرويد  اأح��الم  على  ا�صتغلت  اأين  رغم 

الفكرة  اأن  نكت�صف  فعليا  �صريين،  وابن  الوهراين 

الكربى عند ميليا هي املوت، مبعنى الدخول يف 

املنام وعدم ال�صتيقاظ منه، هذا حّل يل م�صكلة 

املعنى  الأوىل  للمرِة   يل 
ّ

وف�رس �صخ�صية  فل�صفية 

من  �صكل  املوت  باأن  نقول  كلنا  للموت،  العميق 

اأ�صكال احلياة، مبعنى ل�صيء يفنى املادة تتحول 

ما،  ب�صكل  نبقى  امل��وت  بعد  ونحن  ت��راب،  اإىل 

ن�صري جزءا من الطبيعة ننحل فيها وينحل وعينا 

الفردي، وكّل الذي فوق الرتاب تراب.

uv إلى أي درجة يشّكل المنام رحلة والمرأة رائية، 

في  »ميليا«،  إلى  الشمس«،  »باب  في  حسن  أم  من 
»كأنها نائمة« بالنسبة إليك كروائي ومثقف وإنسان؟

به،  نعي�ص  الذي  العامل  هذا  داخل  رحلة  املنام 

رحلة اإىل عامل غريب اإىل الالوعي اخلا�ص فينا، 

والذي يعترب ملخ�ص للب�رسية كلها، من اأجل هذا 

ن�صتقدم الرتاث العاملي ال�صعر والذي ي�صكل جزءا 

من احلياة اليومية اخلا�صة بنا، والتي هي �صكل 

من اأ�صكال املنامات.

ال�صبح  تقوم  من�صور  ا�صمه  رجال  تزوجت  ميليا 

من  جزء  مناماتها  اأن  تعترب  مناماتها،  تكمل 

اأن يقدر من�صور الرجل الذي  اأجل  حياتها، ومن 

�صعر  اإىل  يلجاأ  ك��ان  معها،  يتوازن  اأن  يحبها 

التي  الروؤيا  ا�صكال  �صكل من  ال�صعر  لأن  املتنبي 

الرواية  يف  فالتوازن  اأعماقنا،  اأعماق  من  تطلع 

م�صدرهما  الثنان  واملنامات،  الأدب  بني  كان 

واحد العمق الإن�صاين الذي يختبئ داخل كّل واحد 

امراأة  م�صطربة،  اأمراأة  ميليا  املعنى،  بهذا  فينا، 

لبنانية عا�صت يف فل�صطني قبل النكبة بالنا�رسة 

عندها  وكان  النكبة،  قبل  النكبة  راأت  يافا،  ثم 

يج�صدها  التي  ال�صائدة  ال�صورة  تلك  من  خوف 

تتج�صد  التي  بل   ، امل�صيح  �صخ�صية  فقط  لي�ص 

تبداأ من  والتي  الثقايف يف منطقتنا،  الرتاث  يف 

الق�صة  هذه  لالبن،  الأب  وقتل  اخلليل  ابراهيم 

�صوف تاأخذ م�صاحة يف اأولد اجليتو، ميليا راأت 

تتالفى  وكي  تاأتي،  اأن  قبل  النكبة  اأي  الكارثة، 

مرمي  عك�ص  عملت  هي  يعني  ماتت،  الأب��ن  قتل 

تبكي  وهي  ال�صليب  حتت  وقفت  التي  العذراء، 

كما تقول الكتب، ميليا ماتت اأثناء ولدتها، كي 

البناء  باأن  منامها  يف  راأت  لأنها  ابنها،  تفدي 

عدون 
ُ
م اأبناء  هم  النكبة  فرتة  يف  يلدون  الذين 

النوم  لهذا قررت ان متوت، بهذا املعنى  للموت، 

مبعنى  العميق  الوعي  اأ�صكال  من  �صكل  واملنام 

احلياة.
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uv هل المنام رحلة، أم كشف، وإلى اي درجة يأخذك 

الحلم إلى األدب، وبالتالي كيف يكون شكل العالقة مع 
الزمان والمكان؟.

او  الفرويدية،  املدر�صة  مثل  فقط  لي�ص  املنام 

روؤي��ا  امل��ن��ام  تعترب  التي  التقليدية  املدر�صة 

الرتاث  يف  كبري  ب�صكل  حا�رس  املنام  قلت،  كما 

الديني، كق�صة امل�صيح والإ�رساء واملعراج يف احد 

وجهان  والواقع  املنام  وروؤيا،  منام  تفا�صريها 

لنف�ص ال�صي، منامات ميليا لي�صت منامات نف�صية 

نتيجة عقدة كما تف�صري فرويد، ول هي منامات 

كل  من  عجينة  عمليا  هي  ليرى،  ما  نرى  روؤيا 

هذه الأ�صياء تعرب عن الذي ليقال، من هنا فاإن 

فيها  لنقول  رحلة  يف  ياأخذنا  اأن��ه  الأدب  دور 

ون�صتمع اإىل ما ل يقال.

الأدب نف�صه هو حلم، يف املنام تتحرر من الزمان 

واملكان، مثال اأنت حتلمني اأنك يف ال�صام تكملني 

احللم فت�صريين يف اأبوظبي اأو بريوت، يف رحلة 

اإىل  لن�صل  والأدب  املنام  تواز بني  الأدب هناك 

حرية ان نقول ما ليقال، والذي ل اللغة حتتمله 

ول املجتمع ول احلياة.

متخيل،  كمكان  الشمس«،  »ب��اب  أوج��دت  انت   uv

المتخيل«  ماركيز  مكان  تكتب  وأن��ت  لك  خطر  هل 
وبالتالي  العزلة،  من  عام  مائة  رواية  في  ماكوندو«، 
المكان من خالل حضور المرأة، األم نهيلة، والجدة أم 
حسن، وشمس امرأة الرغبات، أّي من هؤالء النساء 

األقرب لروحك؟

باب  على  رحت  اأن��ا  ال�صم�ص،  باب  اأوؤل��ف  مل  اأن��ا 

ال�صم�ص، مل اأخرتعه رغم عدم وجوده يف الواقع، 

اأم  ال�صم�ص  باب  ن�صاء  اأما  اأن هذا مكاين،  �صعرت 

�صور  هن  بع�ص،  و�صم�ص،فيكملن  نهيلة  ح�صن 

يف  والأمومة  الأنوثة  لتجلي  خمتلفة  وتعابري 

ْطَلَقة، القابلة يف املخيم 
ُ
اأم م اأم ح�صن  اآن واحد، 

بيون�ص،  واهتمت  خليل  رعت  النا�ص  كل  خلفت 

املتمردة،  وامل��راأة  والزوجة  احلبيبة  هي  نهيلة 

يف اآخر الرواية تتمرد على يون�ص وُتَك�رسه، حني 

يجل�ص معها يف باب ال�صم�ص يكت�صف اأنها لحتب 

العرق، وانها كانت كل الوقت تكذب عليه، يكت�صف 

بالآخر  �صي،  واأنها هي عملت كل  بال معنى  اأنه 

هو ل ي�صتطيع اأن ينام معها هي تنام معه، وهنا 

بني  والأن��وث��ة،  الذكورة  بني  الأدوار  كل  تنقلب 

نهيلة ويون�ص راأ�صا على عقب.

uv اللجوء وما يخلفه من عنف، المخيم كمكان مغتل، 

كيف انعكس هذا على المرأة،شمس نموذجا؟

عنف  من  طالعة  اأم��راأة  املخيمات،  ابنة  �صم�ص 

املخيم، من ق�صوة احلياة بعد الطرد من فل�صطني، 

عليها من عنف، هو  ما ميار�ص  متحررة،  اأم��راأة 

عنف املخيم، عنف اللجوء، عنف ال�صعب الذي فقد 

الأ�صد  دير  بقيت يف  نهيلة  بينما  ارتكازه،  نقطة 

عنيف  �رساع  بعد  توازنا  تعمل  اأن  وا�صتطاعت 

مع املجتمع ومع الحتالل، حني تعتقل ي�صاألها 

اأنا »�رسموطة«،  تقول  اأحد اجلنود، كيف حملت، 

التابو  ك�رست  اأي�صا  �صم�ص  التابو،  كل  ك�رست 

وللقمع  وروحها،  املراأة  جل�صد  اخلانق  واحل�صار 

املمار�ص عليها من الرجل.

uv صورة المرأة في الرواية، صورة تقارب الواقع، 

صورة األم التي تمثل األرض، والعشيقة ممثلة بشمس، 
وصورة الجدة سيدة الحكمة، لماذا هذا الفصل، وإلى 

اي درجة يدفع اللجوء واالقتالع إلى العنف؟

واحد من  وقد جاء  بطريقة فظيعة،  �صم�ص  قتلت 

يف  ل�صم�ص،  اأعدمها  املجتمع  وقتلها،  عائلة  كل 

معرفته  رغم  اأحبها،  الذي  هوالرجل  خليل  حني 

املراأة  واحدة  �صورة  لي�صت  الأنوثة  تخونه،  اأنها 

وعجوز  وع�صق،  غواية  ولي�صت  فقط،  اأم  لي�صت 

اإذا  التنوع  ه��ذا  كل  هي  امل��راأة  احلكمة،  حتمل 

جمعن مع بع�ص ت�صبح هناك رواية وباب �صم�ص 

قرية وعامل جديد.

تبادل  الكتابة،  أثناء  أبطالك  وبين  بينك  الحوار   uv

كل  مع  تتجدد  هل  شخصياتك،  وبين  بينك  األدوار 
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عمل روائي، هل يؤلفك النص، حدثنا عن فعل الكتابة 
وتعددك أمام مرايا الوجود؟

ه��وؤلء  ج��دا،  مركبة  الكتابة  عملية  اأن  ل�صك 

الن�ص  الذي ل يعيد  األَّفوين، املوؤلف  ال�صخ�صيات 

تاأليفه يكون يف حالة تكرار وعدم جتدد، الإبداع 

ان ت�صت�صلم ل اأن يعاد تاأليفك من جديد، من اأجل 

اأن  اأعرف  ل  اأنني  اأ�صعر  بالكتابة  اأبداأ  حني  هذا 

اأكتب.

عملت  اأنا  املجهول،  اإىل  رحلة  الن�ص  وبالتايل 

تعلمت  فل�صطني،  اإىل  اذه��ب  ومل  ال�صم�ص  ب��اب 

فل�صطني من باب ال�صم�ص، تعلمت اللد وماأ�صاة اللد 

اأولد اجليتو تعلمت املنام يف كاأنها نائمة،  يف 

الكتابة تعني اأنك تتعلم احلياة اأنت تكتب لأنك ل 

تعرف، الكتابة اأن ترجع تلميذا يف مدر�صة احلياة 

، لي�ص هناك قالب للحياة وبالتايل كل مرة ت�صعر 

ابن  يقول  كما  اآخ��ر  �صخ�ص  واأن��ك  تغريت،  اأن��ك 

عربي:

وما الوجه اإل واحد غري اأنه 

اإذا انت عددت املرايا تعددا   

املوؤلف  الأ�صكال،  اكت�صاف  يعيد  املرايا  تغري 

احلقيقي هو الذي يقبل اأن يوؤلفه الن�ص، اأنا حتى 

ل  ب�صكل  يعذبني  اأكتبه  الذي  الأ�صبوعي  املقال 

يو�صف.

العمل،  �صخ�صيات  برتكيب  ت��ق��وم  ح��ني  ل��ه��ذا 

كما  تقبلها  اأن  حتبها،  اأن  لها،  ت�صغي  اأن  عليك 

اأنها خمتلفة عنك ومتمردة على  تقبل  واأن  هي، 

لي�ص  خمادعة.  مهنة  اأكرث  الكاتب  مهنة  اإرادتك، 

ثمة كاتب مهم، لهذا اأعترب اأن هاملت اأكرث اأهمية 

من �صك�صبري،وا�صاأل هومريو�ص هل وجد حقا؟ طه 

اأن امروؤ القي�ص غري موجود. لكنه  ح�صني يربهن 

موجود يف الأدب. بهذا املعنى، فاإن الكاتب الفرد 

هو اأداة للو�صول اإىل اإعادة تركيب العامل بطريقة 

جديدة وخمتلفة ومالئمة.

uv كيف تصف اللحظة التي يعيشها العالم اليوم، وما 

دور الكتابة؟

نعي�ص  اليوم  اأخالقية،  باأزمة  اليوم  العامل   
ُّ
مير

لكلمة  العميق  باملعنى  الكابو�ص  هذا  زمن  يف 

يعيدان  والفن  الأدب  فاإن  املعنى  بهذا  اأخ��الق، 

بناء الأخالق يف العمق، الأخالق نظام من القيم 

التي حتمي الإن�صان من التفكك ومن التحول اإىل 

�صوى  لي�ص  ف��الأدب  الأدب،  وظيفة  هذه  وح�ص. 

عر�صة  ب��دوره  وهو  الإن�صانية،  للتجربة  تاأويل 

للتاأويل الدائم.

uv كيف تنظر إلى الصمت كمعنى، وما دور الكاتب 

الفنان األديب في استنطاق لغة الصمت، ولماذا عدت 
إلى وضاح اليمن كحكاية واستعارة في »أوالد الجيتو«؟

»The rest is silence ،»كلمة هاملت« ماتبقى �صمت،«

�صمت هاملت دعوة اإىل الكالم. اإنه �صمت يختزن 

احتمالت رواية احلكاية من جديد.

»اإنني اأموت يا هورا�صيو

وال�صم يعلو على النف�ص 

يّف ب�صياحه
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فلن اأعي�ص لأ�صمع الأنباء من اإنكلرتا

غري اأنني اأتنباأ اأن خالفة العر�ص �صت�صتقر

على فورتينربا�ص، واأنا اأهبه �صوتي املحت�رس

ِو له عن الكبرية وال�صغرية«
ْ
فار

اإليها  قادين  والكالم  ال�صمت  بني  العالقة  هذه 

اللد  دنون عندما جعل �صمت �صحايا غيتو  اآدم 

»اأولد  رواي��ة  يف  كتبه  ال��ذي  الن�ص  يف  يت�صقق 

اح  و�صّ �صمت  قادين  وقد  اآدم«.  – ا�صمي  الغيتو 

اليمن وهم�صات منال يف هذه الرواية اإىل �صمت 

هاملت، ل لأن الكتابة هي �صكل من اأ�صكال اإعادة 

يقاوم  ال�صحايا  �صمت  لأن  بل  فقط،  الكتابة 

�صجيج املنت�رسين بحقيقته الإن�صانية اأي�صا

ويف ال�صياق نف�صه اأعدت قراءة املتوالية احلكائية 

»باب  يف  اأي��وب  خليل  مونولوغ  يف  والكالمية 

داخله  يف  تتوالد  ال��ذي  الن�ص  وه��و  ال�صم�ص«، 

ا�صتنطاقًا  ب�صفته  النكبة،  يف  اجلليل  حكايات 

اأ�صكته  ال���ذي  احل��ي   - امل��ي��ت  يون�ص،  ل�صمت 

خليل  الغيبوبة،  يف  ورم��اه  الدماغي  النزيف 

نطق ال�صمت حكايات، وين�صج من عتمته �صورة 
ُ
ي

للكارثة فت�صري حكاية قادرة على مواجهة كالم 

املنت�رسين الذين �صادروا كتابة التاريخ.

املكان الروائي املكان املتخيل:

uv لو توقفنا عند ذاكرة المكان، مكانك األول بيروت، 

وأمكنتك الروائية، التي تتوزع بين الواقع والمتخيل، 
أتذكر اآلن انتقاد إميل حبيبي لغّسان كنفاني، حين كتب 
األخير،رواية »عائد إلى حيفا »،أنت كتبت عن مكان لم 
تزره، وتكتب اليوم الجزء الثاني من أوالد الجيتو كيف 

تستحضر األمكنة إلى النص؟

ح�صور بريوت كبري يف رواياتي، حتى يف رواية 

اأحبها  التي  مدينتي  اإنها  حا�رسة،  ال�صم�ص  باب 

بريوت  ب��اأن  كتبوا  اأمريكا  يف  النقاد  بع�ص   ،

اللو�ص   « خ��وري،يف  اليا�ص  بالكاتب  ارتبطت 

اأحرتم  اأحرتم الأمكنة،  انا  اأجنلو�ص تامي«، ولكن 

حقيقة املكان، فاأترك الرواية تذهب اإىل املكان 

مكانا  ك��ان  �صواء  ال�صخ�صيات،  ت�صنعه  ال��ذي 

واقعيا اأو متخيال.

يف  اجلليل  ع��ن��دي،  حم��ددت��ان  حالتان  ت��وج��د 

حينها  يكن  مل  ال�صم�ص،  ب��اب  برواية  فل�صطني 

الآيباد، فطلبت من طالبي اأن ي�صوروا يل اأفالما 

اأولد  رواي��ة  يف  اأبيب  وتل  ويافا  حيفا  طويلة، 

اأمكنة مل  كتبت عن  احلالتني  اجليتو، يف هاتني 

اأزرها قط، فقد عملت بحثا نظريا وبحثا ب�رسيا، 

طلبت من بع�ص الأ�صدقاء اأن يذهبوا قبل وجود 

دير  ي�صوروا  اأن  منهم  طلبت  وال�صكايب  الآيباد 

الأ�صد والقرى التي كتبت عنها، �صوروا يل اأفالما 

راأيتها  لأنني  غيبا  اأ�صفها  يجعلني  وهذا  طويلة 

بعيني، يف اللد مثال، حيث يعي�ص زمالء وتالميذ 

يذهبوا  اأن  اأطلب منهم  الآيباد، وكنت  اأخذوا  يل، 

اإىل وادي الن�صنا�ص، ومكتبة بياليك، وهذا جعلني 

اأجل�ص يف املكتبة، واأم�صي اإىل الكافترييا، معهم 

ومع �صخ�صيات روايتي، وهذا ي�صتغرق مني وقتا 

اأن  اأردت  حني  القريب،  مكاننا  يف  حتى  طويال، 

اأكتب عن عني املري�صة يف بريوت

املكان  على  اأت��ع��رف  اأن��ن��ي  يعني  ه��ذا  زرت��ه��ا، 

جدا  �صغريا  حيزا  اإل  لياأخذ  اأن��ه  رغم  ب�رسيا، 

من الرواية، ورغم اأنه غري مهم، عليك األ ترتكب 

اأي خطاأ يرافقه، لأن الرواية يجب اأن تذهب اإىل 

على  ماأخذا  يعترب  جغرايف  خطاأ  واأي  احلقيقة 

الكرمل  من  نازل  بحيفا  اأنا  قلت  ف��اإذا  الكاتب، 

الطريق  �صارع عبا�ص لزم تعرف  الفرن�صي على 

والتفا�صيل، حني تكتب مثال عن �صيادي ال�صمك 

لزم ماتغلط لأن ال�صيادين ي�صطادون فجرا

من اأجل اإعطاء القارئ الأ�صا�ص احلقيقي لي�صدق 

خذين   ، وطالبي  لزمالئي  اأق��ول  كنت  يقراأه،  ما 

ي اإىل مكتبة  ل�صاحة كذا يف وادي ال�صليب، اأم�صِ

ارتكبه غ�صان  الذي  اأرتكب اخلطاأ  ل  بيالك حتى 

فمن  ح��ي��ف��ا«،  اإىل  »ع��ائ��د  رواي��ت��ه  يف  كنفاين 

حقيقيا  اأ�صا�صا  ال��ق��ارئ  تعطي  اأن  ال�����رسوري 

لي�صدق.

اأو اليوم  اإذا قلت مثال التقى اآدم يف حيفا �صيئا، 

اخلمي�ص ال�صاعة اأربعة املطر خفيف هذا تفني�ص 
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اأجل  من  �صغرية  حقيقية  عنا�رس  ن�صع  ي�صدق، 

تفهم  هنا  فاأنت  احلرية،  اخليال  ومنح  �صبط 

ال�رسورة لتتحرر منها.

uv لماذا أخترت المغارة، وإلى اي درجة أنت مسكون 

بالبعد الميثولوجي، المسيح والمغارة- الرسول وغار 
المرأة  هذه  ومن  المكان،  هذا  من  جعلت  كيف  حراء، 

معادال لوطن؟

ت�صبه  �صخرية،  مغارات  كلها  جبلية  املنطقة 

معلول ال�صام، املكان كله مغارات، يون�ص ياأتي اإىل 

نهيلة مت�صلال، لأن القرية كلها خمربين يريدون 

راأ�صه، كونه فدائيا مقاتال، ورغم ذلك كان يقول 

:« اأنا كنت روح مو م�صان حرر فل�صطني، اأنا مغرم 

بامراأة«، من هنا فاإن الغرام بامراأة والن�صال هو 

واحد، واملغارة هنا لعا�صقني، وقد �صنع يف هذا 

وال�رسب،  الأكل،  وطقو�ص  اللقاء،  طقو�ص  املكان 

هو يبحث عن خمباأ لأنه لي�صتطيع اأن يلتقي بها 

يف املنزل، ول يف الطريق، لي�صتطيع اأن ي�صتعري 

منزل اأحد اأ�صدقائه مل يكن عنده من حل �صوى اأن 

يخرتع هذا املكان...

املغارة هنا مكان مفتوح على الف�صاء، هي خمباأ 

الذي  لكنه م�صاء باحلب  الآخرين،  حمجوب عن 

ي�صنع الأفق، وجود نهيلة ي�صيء املكان كامراأة 

�صنعوا  املغارة  ه��ذه  يف  ومع�صوقة،  وعا�صقة 

اأكرث  عندهم  و�صار  اأولد.  �صبعة  خلفوا  احلياة 

من 50 حفيدا، من اأجل هذا جاءت و�صية نهيلة 

لأنها  املغارة  يغلقوا  باأن  واأولده��ا  لأحفادها 

املحررة  الوحيدة  املنطقة  وهي  يون�ص،  مغارة 

من فل�صطني...

فهي رمز، �صحيح اأن نهيلة اأقفلتها، لأن اللحظة 

اأن  ما،  بلحظة  اأمل  تقت�صي ذلك على  التاريخية 

ياأتي فيها الأولد اأوالأحفاد ويفتحوها.

أصعب  عن  حدثنا  الواقع،  يقّلد  األدب  أن  قلت   uv

اللحظات وأحالها التي حدثت معك؟

من  جمموعة  ق��ام   ،2014 الأول  ك��ان��ون  يف 

على  بال�صيطرة  الفل�صطينيني  وال�صبان  ال�صابات 

»باب  ا�صم  عليها  اأطلقوا  القد�ص،  ق��رب  اأر���ص 

ال�صم�ص«، يف اإ�صارة معلنة اإىل الرواية التي حتمل 

العنوان نف�صه. طبعًا قام جي�ص الحتالل بتدمري 

كانت  اللحظات  تلك  اأيام  ثالثة  بعد  القرية  هذه 

القرية،  موؤ�ص�صي  اأن  هو  فيها  ما  واأجمل  �صاحرة 

اأطلقوا  جديدة  قرية  منها،  طردهم  بعد  اأ�ص�صوا 

رواية  ببطل  تيمنًا  يون�ص«،  »اأحفاد  ا�صم  عليها 

»باب ال�صم�ص« يون�ص الأ�صدي،

وبتلعثم،  ب�صدمة  اأ�صبت  فعال  واأنا  ح�صل  وهذا 

يقلد  العادة  يف  لأن��ه  الكالم  عن  عاجزا  �رست 

الأدب الواقع، نحن راأينا كيف يقلد الواقع الأدب، 

وهذا دليل على اأن الأدب اأهم مّنا اأهم من الكاتب، 

اأن يعتربه جمرد  اأنه ي�صمح للفعل  اأهمية الكاتب 

اأداة، الكاتب اأداة للحياة اأداة تنبت عليها الكلمات 

انبياء،  لي�صوا  الُكّتاب  ليعرفها،  الكاتب  بطريقة 

ول اأ�صحاب روؤى خارقة .
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uv لكنك حين رحت إلى المغارة وضعت نفسك مكان 

نبي؟

اأنا مل اأذهب اإىل املغارة، يون�ص هو الذي ذهب، اأنا 

اأ�صتطاع  اأغار منه لأنه  اأغار من يون�ص بالعمق، 

اأن يذهب اإىل اأماكن ل اأ�صتطيع اأنا الذهاب اإليها، 

للكاتب  بد  ل  وبالتايل  املغارة  على  فني 
ّ
عر هو 

اأن  يتقبل  ويحبها،  ال�صخ�صيات  يتقبل  اأن  من 

تاأخده اإىل املكان الذي تريده، ولي�ص بال�رسورة 

اأن تاأخذك ملكان حتب اأن تذهب اإليه .

uv لماذا اخترت ليونس أن يموت حتف أنفه؟.

واأن ميوت  اأن يحرر فل�صطني،  ليون�ص  اأحب  كنت 

مات  لكنه  به،  يليق  هذا  لأن  املعركة،  يف  بطال 

اأن ميوت  اأريده  اأكن  اأنا مل  بالدماغ،  انفجار  يف 

هكذا، ول اأن متوت نهيلة، فحني ماتت يف الرواية 

اأ�صتطع  ل  �صهرين  بقيت  ع�صبي  بانهيار  اأ�صبت 

�صدق  هذا  ماتت،  اأنها  فوجئت  لأنني  اأكتب  اأن 

حقيقة.

عن  الرواية  كتابة  أثناء  تنفصل  درجة  أي  إلى   uv

الواقع؟

النا�ص  اأن  تعريف  األ  الواقع،  هو  هذا  براأيي  اأنا 

نيام، فاإذا ماتوا انتبهوا هذا حقيقي يف الأدب

ال��وع��ي ه��و ه��ذا، احل��ي��اة مترين لأت��ع��ل��م، حتى 

�صيء مطلق  اأنه  على  له  نظرت  مرة  ول  الن�صال 

كي  مترين  الن�صال  نا�صلت،  فعليا  واأن��ا  بذاته، 

اأجل هذا لي�ص عبثا يف  نقّدر احلياة، مترين، من 

الف ليلة وليلة، باأن تكون الفكرة اأهم من احلياة، 

احلكاية هي احلياة.

من هنا فاأنا ل�صت منف�صال، اأنا اأعي�ص بهذا العامل، 

اأمترن فيه على احلياة،

اكت�صف عاملا  النا�ص  اأتعاطى مع  اأنف�صل،  اأنا ل 

مكان  اإىل  �صافرت  كاأنني  اأمتتع  يعرفك،  جديدا 

اأبدا  يجعلني  ل  هذا  وكّل  ق�ص�ص،  احلياة  جديد، 

�صاركت مبظاهرات  اأتخلى عن واجباتي، موؤخرا 

ببريوت من اأجل النفايات، واأكلنا �رسبا، احلياة 

مقالت  اأكتب  واأنا  لنكتب،  مترين  للثورة  مترين 

الواقع جزءا من  اآخذ فيها مواقف، وهكذا يكون 

الأدب، ولي�ص الأدب جزء من الواقع.

uv يقال أنك متأثر بإميل حبيبي بالشغل على حكاية 

داخل حكاية، فهل هي مرجعيات ثقافية متقاربة، وهل 
تتقصد أن تدخل القارئ في متاهة، ينجرف القارئ مع 

سيل الحكايات التي تذكر بأسلوب ألف ليلة وليلة ؟

عالمات  هناك  والطرقات،  امل��دن  مثل  الكتاب 

تربطك باملكان، فاأن ن�صيع هو جزء من اللعبة 

الأدبية، اأن ن�صت�صلم اإذا مل ت�صت�صلم ل تطرب متل 

�صماع اأم كلثوم اأنا براأيي اأم كلثوم �صيء لحدود 

حياتنا  نعي�ص  بالأخري  الب�رسية  تاريخ  يف  له 

ونكت�صف اأننا لنفهم �صيئا الأدب اأن نعي�صه، يف 

القارئ احلقيقي  املدن ن�صع عالمات، لهذا فاإن 

ي�صتطيع الإم�صاك بها.

uv ما العالقة بين الروائي والمعماري؟

لعل العالقة باملدن التي حتتل اليوم احليز الأكرب 

مفتاحنا  هي  العامل،  يف  الروائية  التجربة  يف 

الكاتب  بني  والتكاملية  املعقدة  العالقة  لفهم 

اأو  لة 
ّ
تخي

ُ
م كانت  �صواء  فاملدن  وامل��ع��م��اري. 

حقيقية، هي اأطر التجربة الإن�صانية، التي جتري 

والطبقية  الجتماعية  ال�رساعات  اأر�صها  على 

والثقافية، وهي ميدان التغيري الذي ي�صكل قاعدة 

احلياة الإن�صانية التي ل تعرف اجلمود..

هنا تدور معارك خيارات احلا�رس الأكرث عمقا، 

هذه  وتوجهاته  روؤاه  يف  يعك�ص  فاملعماري 

ال�صت�صالم  بني  يختار  اأن  وعليه  ال�رساعات، 

يف  ال�صقوط  بني  مقاومتها،  اأو  امل�صيطرة  للقوى 

دوره  على  واحلفاظ  وامل��ال،  ال�صلطة  غوايتي 

الفنون،  جميع  ي�صم  الذي  الفن  ميار�ص  بو�صفه 

واملهند�ص الذي ي�صهم يف هند�صة امل�صتقبل وهو 

اأكتب  ب��داأت  حني  ملدينة،  يخطط  اأو  بيتا  ير�صم 

اأن  واأردت  مقاتال،  ال�صغري«،كنت  »اجلبل  رواية 

لأن  قطعة 
ُ
م فكتبتها  اأعي�صه،  كما  احلا�رس  اأكتب 
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مقطعة،  كانت  ب��ريوت  مقطعة،  كانت  حياتي 

ل  بع�ص،  مع  يحكون  حني  النا�ص  اأن  اكت�صفت 

ب��امل��داورة،  يحكون  بل  خطي،  ب�صكل  يحكون 

هذا  كل  طبعا  نعي�ص،  كما  اأكتب  نف�صي  فرتكت 

يحتاج اإىل اإطار.

uv ماذا تقصد بإطار الحكاية؟

بداية احلكاية هي امل�صاألة، وهذا ما ي�صميه نّقاد 

»األف ليلة وليلة« »احلكاية الإطار«، اأي احلكاية 

العجائبي  للتوالد  النطالق  نقطة  اأدت دور  التي 

للحكايات.

اأن  ميكن  جديد،  اأدب��ي  كفّن  الرواية  اأن  �صحيح 

الرتاث احلكائي، لكنها  ُتقراأ ب�صفتها قطيعة مع 

كانت يف حاجة دائمة اإىل اإطار. الإطار الروائي 

يختلف عن احلكاية الإطارية يف الأدب احلكائي 

ال�صعبي، لكنه ي�صرتك معه يف ر�صم الأ�ص�ص التي 

ينبني عليها ال�رسد. هكذا �صهدنا حتولت �صكلية 

اإىل  والواقعية،  الطبيعية  الروايتني  من  جذرية 

اإىل  و�صوًل  الوعي،  تيار  وبروز  الرمزية  الرواية 

الواقعية ال�صحرية

أهم  تعتبر  وم��ن  العربية،  ال��رواي��ة  ب��دأت  متى   uv

مؤسسيها، وإلى اي درجة تعتبر الرواية نتيجة لمجتمع 
ممأسس؟

الرواية  موؤ�ص�ص  �صدياق  فار�ص  اأحمد  براأيي  اأنا 

ليلة  األف  من  خلطة  هو  اجلميع،  اأ�صتاذ  احلديثة 

الذاتية،  وال�صرية  واللغة  وال�صعر  واملقامات 

من  بداأت  الرواية  اأن  النقاد  بع�ص  اأعترب  وطبعا 

رواية« زينب« ملحمد ح�صني هيكل، والتي تاأثرت 

بالرواية الفرن�صية الرومان�صية.

اأواخر ال�صتينات بداأت الرواية تكت�صف لغتها  يف 

ال�صدياق  مرجعها  التقليد،  عن  بعيدا  اخلا�صة، 

اجت��اه��ان  وه��م��ا  هيكل،  ولي�ص  وامل��وي��ل��ح��ي، 

اأ�صتاذي  وطبعا  الأدب،  ق��راءة  يف  متعاك�صان 

احلقيقي ال�صدياق، هذا الكاتب الذي حني مات مل 

يجد مقربة تقبله، لأنه م�صيحي وا�صلم، امل�صلمون 

ويف  رف�صوه،  وامل�صيحيون  اإ�صالمه،  ي�صدقوا  مل 

اإىل  ذهبت  مرة  حقرية،  مقربة  يف  دفن  الأخ��ري 

قريته ك�رسوان، وجدت اأن ل اأحد يعرفه، رغم اأنه 

ي�صتحق اأكرب متثال، فقد كتب عن خيانة زوجته 

بجراأة لمثيل لها، يف القرن التا�صع ع�رس.

ف�صاعدا  حمفوظ  جنيب  من  الروائية  النه�صة 

،وعمليا جنيب حمفوظ ظاهرة كربى لأنه خّل�ص 

الرواية العاملية، كتب الرواية التاريخية عن م�رس 

الطبيعية  الرواية  عن  للكتابة  انتقل  ثم  القدمية، 

الواقعية – النف�صية وباآخر حياته كتب احلرافي�ص 

الواقعية  اأو  وليلة  ليلة  ب��األ��ف  ت��اأث��ر  ه��ي  التي 

ال�صحرية، عمليا جنيب حمفوظ حررنا من اأننا ل 

منتلك تاريخا يف الرواية رواية عربية متكاملة..

حديث  فن  اأورب��ا  يف  حتى  الرواية  فن  اأن  ل�صك 

بالت�صنيع،  مرتبط  ال�صناعية،  بالثورة  مرتبط 

 ، وبتغري جذري يف املجتمع،مرتبط بدور املدن 

انتقال  حالة  �صّكل  فل�صفي،  فكر  من  رافقها  وما 

الإن�صان ليكون مركز الكون.

م�رس  مماأ�ص�ص،  جمتمع  نتاج  امل�رسية  الرواية 

دولة من بداية التاريخ، م�رس اأول دولة مركزية، 

يوجد  ل  باأنه  توؤكد  هل�صا،  لغالب  درا�صة  هناك 

ب�صبب  امل�رسية،  ال��رواي��ة  �صوى  عربية  رواي��ة 

ال�صلطة واحلداثة هذه نظرية غالب هل�صا.

اأن��ا  ذل���ك،  م��ن  تعقيدا  اأك���رث  ح�صل  م��ا  عمليا 

نظريتي باأن الرواية العربية بداأت من املويلحي 

تراثيا وبنى  �صكال  ا�صتوحى  وال�صدياق كل واحد 

عمله  يف  املقامات  من  ا�صتوحى  ال��ذي  عليه، 

املويلحي ا�صتوحى اأحاديث عي�صى بن ه�صام، ومل 

تامر  زكريا  ا�صتخدمها  وقد  التكرار،  عن  تتوقف 

يف ق�ص�صه ب�صكل �صاحر، فقد جعل اأمريا مملوكيا 

يرجع يعي�ص يف هذه الأيام.
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اجلراأة لي�شت ثاأراً من املجتمع واإمنا 

ا�شتجابة لفنيات الكتابة



الروائية  التجارب  اأن�صج  من  �صبح  علوية  تعد   

�صارت  بل  احلديث،  العربي  الأدب  تاريخ  يف 

�صواء  وامتداداتهاعامليا  الروايةالعربية  متثل 

اأهم  لوائح  داخل  ح�صورها  يف  اأم  الرتجمة  عرب 

جعلت  التي  �صبح  العاملية.اإنهاعلوية  اجلوائز 

داخل  لالأنثوي  متثيالتها  يف  �صلطة  للحكاية 

ممكناتها  على  التاأويل  م�صاحات  تفتح  روائية 

ال�صلطة. مظاهر  لكل  لذع��ة  ب�صخرية  الق�صوى 

�صخ�صيات  بناء  يف  متفردة  تكون  اأن  اختارت 

مربكة:اجل�صد  ملو�صوعات  وروؤاه���ا  روايتها 

واخليانة  وال��ذاك��رة  واجلن�ص  واحل���رب  واحل��ب 

من  املجتمع  وتناق�صات  والهام�صي  والتاريخ 

وجمالياتها،  الروائية  ال�صنعة  يف  التفريط  دون 

النقاد  كبار  باهتمام  جتربتها  قوبلت  لذلك 

اجلامعي  الدر�ص  اإىل  رواياتها  ودخلت  العرب، 

عديدة.  نقدية  كتب  ويف  اأطروحات،  يف  العربي 

�صبح  علوية  اللبنانية  الكاتبة  روايات  ترجمت 

اإىل لغات اأجنبية عديدة منها الفرن�صية والأملانية 

والإيطالية والإجنليزية. و�صدرت كتبها مرتجمة 

 Gallimard يف كربيات دور الن�رس العاملية مثل دار

Monda� ودار  الأملانية   Suhrkamp ودار  الفرن�صية 

dori الإيطالية. وقد �صدر للكاتبة: »نوم الأيام«، 

ورواية   ،1986 عام  �صادرة  ق�ص�صية  ن�صو�ص 

اختريت  التي  »دنيا«  ورواي��ة  احلكايا«،  »مرمي 

عام  يف  البوكر  جلائزة  الطويلة  الالئحة  �صمن 

2008، واآخر اأعمالها رواية »ا�صمه الغرام« التي 
جلائزة  الطويلة  الالئحة  �صمن  بدورها  اختريت 

البوكر العربية 2010. كما ح�صلت الكاتبة على 

عام  الروائي  لالإبداع  قابو�ص  ال�صلطان  جائزة 

ُعمان عا�صمة الثقافة العربية  مبنا�صبة   2006
2006، وقد �صدر لها اإىل جانب رواياتها العديد 
من الن�صو�ص الإبداعية واملقالت يف ال�صحافة 

العديد  يف  �صاركت  كما  والعربية.  اللبنانية 

العربية  العوا�صم  يف  الثقافية  امل��وؤمت��رات  من 

يف  جتربتها  عن  �صهادات  وقدمت  والعاملية، 

واملراأة  الرواية  حول  درا�صات  واأجنزت  الكتابة، 

والإبداع.

uv تقرأ في رواية »اسمه الغرام«: كيف سأتذكر أنها 

فعاًل  علوية  طاوعتني  إذا  إال  قصتي،  وأنها  أشيائي، 
يا  إلى ذاكرتي وقصتي. أشعر  وكتبت عني واستهدت 
واألسماء،  الوجوه  أنسى  تتضاءل.  ذاكرتي  بأن  سعاد 
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ار *  ليندا ن�صّ

علوية �شبح:

* شاعرة وكاتبة من لبنان 

اأنزعخُ احلخَُجَب عن ذاكرة الن�ساء املنهوبة



أال  علوية صبح؟  تكون  من  أكون.  من  أحيانًا  وأنسى 
مع  الكتابة  ب��دأت  وكيف  الطفولة؟  زمن  الى  تحنين 

أسرار الحكي؟

 اأخجل اأن اأحتدث عن نف�صي مبا ل يفيد القارئ، 

نف�صي  اإىل  اأتعرف  اأنني  القول  اأ�صتطيع  لكني 

بح�صب  اأعي�صها،  دقيقة  ك��ل  يف  واأحا�صي�صي 

جتاربي يف احلياة ومع الآخرين، فمعرفة الذات 

اأ�رسى  نكون  اأن  يجب  ول  منجزاً،  كتابًا  لي�صت 

�صورة يرى الواحد مّنا نف�صه فيها وانتهى الأمر، 

واأحيانًا  كذلك.  نف�صي  اأرى  ل  اأن��ا  الأق��ل  على 

يعرف الآخرون عنا اأكرث مما نعرف عن اأنف�صنا. 

يعلموننا اأ�صياء عّنا ويكت�صفونها فينا حني تكون 

عن  اأعجز  واأنا  وحقيقية.  �صادقة  معهم  العالقة 

اأن اأقيم عالقة مع اأحد ما مل تكن كذلك. اأن�صحب 

حياتي  اأح��رتم  ولأن��ن��ي  ه 
ّ
اأت�صو ل  لكي  بهدوء 

�صفائي.  اأُعّكر  اأن  اأري��د  ول  وذات��ي  و�صخ�صيتي 

الكراهية.  اأحا�صي�ص  اأع��رف  ل  لكني  اأغ�صب  اأنا 

رمبا  اأو  معي  تتناق�ص  كثرية  �صخ�صيات  اأتقبل 

حتاربني، لكني اأحاول دائمًا اأن اأتفهم الآخرين، 

طبعي  لأن  رمبا  بع�صهم،  عن  ابتعدت  ولو  حتى 

العك�ص.  اأو  �صخ�صيتي،  على  ينعك�ص  الإن�صاين 

مما  اأك��رث  اأ�صمع  اأن  يروقني  اأن��ه  �صفاتي  وم��ن 

لي�ص  اأكرث،  ذاتي  على  عرفتني  والكتابة  اأحكي، 

و�صيلة  ه��ي  ب��ل  يل،  ذات��ي��ة  �صرية  كتابتي  لأن 

اأكرث  تتكثف  التي  والأحا�صي�ص  الذات  لكت�صاف 

مع كل جتربة اإن�صانية اأو مع كل رواية. فاأنا مع 

اأ�صري خمتلفة عما قبل، والإن�صان يف  كل رواية 

واإن  يعي�صها،  جتربة  اأو  حلظة  كل  م�صتمر  حتول 

كان الو�صول اإىل عمق معرفة الذات �صعبًا.

ورقتي،  �صفافتي  مدى  القارئ  اىل  ي�صل  رمبا   

اأمانتي لأنوثتي، جراأتي و�صجاعتي. ومهما تراءى 

اأنني عميقة فاأنا جد ب�صيطة ومتوا�صعة واإن  له 

كنت اأقّدر ذاتي. التوا�صع ل يعني ال�صعف اأبداً بل 

الآخرين،  ال�صالم مع  اىل  اأميل  القوة.  هو منتهى 

لأنه يكفيني ما ي�صطرب بي من انفعالت داخلية 

يف الكتابة. ورمبا ورثت �صفة امل�صاملة من اأبي 

مثلما ورثت اجلراأة عن اأمي، لكني مقاتلة �رس�صة 

اأن  يعنيني  ول  متحجرة،  ذهنيات  اأو  اأفكار  �صد 

اأقيم قتاًل مع اأ�صخا�ص مثاًل.

 حياتي ت�صري وفق نظام وروتني ل اأعرف ال�صجر 

فيهما. اأ�صجر فقط من الآخرين الذين ي�صتهلكون 

ّتعونني 
ُ

وقتي وي�صلبوين طاقتي الإيجابية ول مي

ل بالكالم ول باملعرفة ول حتى بال�صمت معهم.

منه.  كثرية  �صفات  وبي  العقرب،  برج  من  اأنا   

اأو الأ�صدقاء  اأقيم عالقة حقيقية مع ال�صديقات 

دافعها  احلب  يكن  مل  اإن  اأقيمها  اأول  اأوالأقرباء، 

حمركهااأو ما ين�صجها.

ال�صجاعة  لدي  ره. 
ّ
ونعم ونن�صجه  نبنيه  احلب   

حب  عالقة  واأق��ي��م  وح��دي  اأعي�ص  اأن  واملتعة 

�صيء  اأي  مع  اأو  مثاًل  �صجرة  ورقة  مع  تنتهي  ل 

اأ�صتطيع  و�صالمًا.  واكت�صافًا  يهبني فرحًا ومتعة 

يف  اأقع  مل  اإن  حب  عالقة  بال  �صنوات  اأعي�ص  اأن 

ورغبتي  اأنوثتي  تتفجر  اأع�صق  وحني  ال�صغف، 

وتتدفق م�صاعري كنهر جارف. رمبا اجلملة التي 

قلتها على ل�صان بطلتي نهال يف »ا�صمه الغرام« 

نطقت باأحا�صي�صي: »اجلن�ص بال حب هدر للج�صد، 

اخلبز  ح��وايف  حتى  الأ�صياء،  هدر  اأح��ب  ل  واأن��ا 

اآكلها«.

ب�صفات  اأمت��ت��ع  ل  طفولتي.  اىل  اأب���داً  اأح��ن  ل   

النو�صتاجليا اىل اأي عمر م�صى يف حياتي، رمبا 

اأعماري، ورمبا  لأين مت�صاحلة مع ذاتي يف كل 

واأعمارا  ب��ي،  ت�صكن  ك��رثا  ن�صاء  اأن  اأ�صعر  لأين 

وال�صبية  الطفلة  ب��ي،  وتتعاي�ص  تقيم  كثرية 

ال�صقية والكهلة. واأحيانًا اأ�صعر اأين حديثة الولدة 

واأحيانًا اأخرى وكاأن عمري اأكرث من األف عام، اأو 

هو منذ اأن ولدت حواء. الطفولة وال�صباب وحكمة 

الكهولة هي ن�صيج متداخل ومت�صابك بي. اأحيانًا 

تنت�رس  اأو  نف�صي،  يف  اإحداها  تنهزم  تت�صارع، 

واحدة منها، واأحيانًا كثرية تك�صبني قوة وقدرة 

الده�صة  على احلب والغرق يف احلياة، وا�صتيالد 

والرباءة والن�صج يف اآن.

اإليها  حاجتي  مبكر.  �صن  يف  الكتابة  بداأت  لقد   

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

120



اأكتب  كنت  �صغرية،  كنت  مذ  باكراً.  لدي  توّلدت 

اأحا�صي�صي حول كل ما يدور من حويل، لكن بداية 

احلكاية مع اأ�رسار احلكي بداأت مع رواية »مرمي 

احلكايا«، معها بداأت رحلتي يف خمترب �رسدها.

القصيرة بعد »نوم األيام«؟  القصة  لماذا طلقت   uv  

هل القصة القصيرة تمرين للعبور نحو عوالم الرواية 
ومساحاتها الشاسعة؟ أال يتعلق األمر بما سماه جابر 

عصفور بزمن الرواية؟
1986بعد  عام  اأ�صدرته  الأي��ام«  »ن��وم  كتاب   

بداية  »النهار« يف  اأن ن�رسته ف�صوًل يف جريدة 

ت فيه عن مناخات 
ّ

الع�رسينيات من عمري. عرب

احلرب واأثرها يف الذات وكوابي�صها. كان الكتاب 

كما  مفتوحة  ن�صو�ص  كتابة  جتربة  عن  عبارة 

امتدح  اأن�صي احلاج والذي  الكبري  ال�صاعر  و�صفه 

الثقايف  امللحق  يف  اأده�صه  اإن��ه  وق��ال  الكتاب 

جلريدة »النهار« ومل اأكن اأعرفه اآنذاك.

 وخالل فرتة ال�صمت وبعده كنت اأكتب يوميًا ومل 

احلكايا«  »مرمي  رواية  اأخذتني  الن�رس.  يف  اأفكر 

ع�رس �صنوات اأو اأكرث. كتبت ومزقت الكثري واأعدت 

الكتابة اأكرث من مرة، قبل اأن اأنتهي من الكتابة 

ورمبا  والياأ�ص،  احل��رب،  �صدمة  رمبا  الأخ��رية. 

ترهبني.  كانت  الن�رس  ومن  الكتابة  من  اخلوف 

اأمل ت�صاألني بطلتي مرمي يف الرواية عما اإذا كنت 

اأنتظر الربع �صاعة الأخري من عمري لأكتب؟

ال�صخ�صيات  م�صائر  من  خويف  لول  كٍل،  على   

تخيلت مرمي وجعلتها تالحقني  احلرب، ملا  يف 

يف الرواية كي تعيد اكت�صاف ذاكرتها. كنت واأنا 

اأدعها تفعل ذلك اأعيد احلياة اإيّل عرب الكتابة.

 وجدت نف�صي بعد »نوم الأيام« اأن�صاق اىل خارج 

اأو�صع  عامل  اىل خلق  احلاجة  لدي  تولدت  الذات. 

ذاتي  ل�صتك�صاف  خاللها  ان�صقت  الكتابة  يف 

احلرب.  من  جيلي  خيبة  عن  والتعبري  وعاملي 

حماولة  اىل  الكتابة  هذه  يف  التجربة  وقادتني 

منقادة  فيها  اأذه��ب  ووجدتني  املجتمع،  فهم 

البنات  الن�صاء،  من  اأج��ي��ال  ثالثة  جت��ارب  اىل 

يف  عنف  من  اكت�صفته  وما  واجل��دات،  والأمهات 

عمق املجتمع كان اأ�صبه بال�صفعات بالن�صبة اإيّل، 

املجتمع وبخا�صة  العنف متجذر يف  وكاأن هذا 

�صد الن�صاء.

مبكر  وق��ت  يف  اجن��ذب��ت  ق��د  �صباي  يف  كنت   

لل�صيا�صة والثقافة، لكن خيبتي وخيبة جيلي يف 

تق�صي  اىل  ا�صتدعتني  والأح��الم  واحلب  احلرب 

اأن  �صك  ول  جاهزة.  اأرده��ا  مل  وتقنيات  ع��وامل 

الكبرية.  التغريات  اأزمنة  يف  تتنامى  ال��رواي��ة 

واأعتقد اأن كل روائي لبناين دفعته جتربة احلرب 

اىل اأ�صئلته الإبداعية اخلا�صة.

 ورمبا ال�صدمة مبدينة احلرب دفعتني اىل الفهم 

اأب��داأ  اأن  قبل  اأقلقني  ما  واأك��رث  وال�صتك�صاف. 

اأي  يف  اأو  عن،  اأكتب  كيف  ال�صوؤال:  هو  الكتابة 

ومتنًا  ���رسداً  انتهت  التي  املدن  ت�صبه  ل  مدينة 

ملجتمعاتها  تاريخية  ح�صيلة  هي  وتقنيات 

التي ع�صت  واأنا  اأحكي،  اأي مدينة  وثقافتها. عن 

حروبها وتهجرياتها وم�صائرها، ووجدت نف�صي 
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يف اأوائل الع�رسينيات من عمري يف خ�صم حرب 

علمانية  فيها حلمي مبدينة  تك�رس  قذرة  �صوارع 

ر�صمها يل وعيي الثقايف والإن�صاين. مدينة �صهدت 

انهيار حلمها باحلداثة على خمتلف امل�صتويات 

وانهيار حالة مدينية كانت  الثقايف منها  حتى 

م�صعة مثل احلرب. واملدن، ت�صبه نا�صها، فذهبت 

اإىل حكايا البطالت والأبطال لأكت�صف ق�ص�صها 

ذات��ي اىل  ف��ق��ادين م��ا ه��و  اأح��الم��ه��ا،  وخيبات 

اىل حد  احلكايا  واىل عوامل  وتاريخي،  جمتمعي 

الوجع وال�صخرية.

الزمن  أجزاء من  الحكايا«  تعتبر رواية »مريم   uv  

لألمكنة  وتجسيدًا  ال��ذاك��رة  ف��ي  الساكن  الماضي 
هذه  في  الذاكرة  تفاصيل  أسعفتك  هل  والشخصيات، 
الكتابة في ترميم الحدود بين المسكوت عنه في الواقع 
مساحة  هي  ما  بل  الروائي؟  المتخيل  في  وتجسيده 

الذاكرة في مخيلتك الروائية؟
اأنا  فذاكرتي  اأعمايل،  يف  دائم  هاج�ص  الذاكرة   

ت�صتجيب  تفلت مني ول  توجعني حني  �صخ�صيًا 

وتاريخ  حفظها.  اأو  الأ�صياء  با�صتعادة  لرغبتي 

هذا  يجعل  احل��روب  على  دائمًا  املفتوح  وطني 

بالإحماء  مهددة  والذاكرة  الختبار،  قيد  الوطن 

�صوى  لي�ص  الأدب��ي  التاريخ  اإن  ثم  با�صتمرار. 

ا�صتك�صاف للذاكرة واحلياة عرب املرويات.

 اأنا اأحاول اأن اأكتب احلا�رس، وهو الذي يقودين 

اىل ذاكرة، فالذاكرة لي�صت �صيئًا ما�صويًا ولي�ص 

لها جواب نهائي، اإمنا هي ا�صتك�صاف دائم. لي�ص 

ثمة حدود يف الأدب، كما يف احلياة، بني ما�صينا 

وحا�رسنا، لكن هناك فرق بني اأن تكون حمكومًا 

باملا�صي، اأو باحلياة. و�صتان ما بينهما. الكتابة 

لها يف  اخرتاق  �صوى  ولي�صت  باحلياة،  حمكومة 

ذاكرة  بني  حوارية  فاعلية  مينحها  جديد  �صوء 

ي�صوغ  الذي  وال�رساع  القارئ،  وذاكرة  الكتابة 

يجعل  وحميطه،  الإن�صان  بني  املعقدة  العالقة 

الذاكرة متحركة با�صتمرار كحركية احلياة.

عن  اأروي  واأن��ا  نف�صي  وج��دت  اأنني  احلقيقة   

الرتاجيدية  الأب��ط��ال  وم�صائر  ال��ق��ذرة  احل��رب 

احلرية  واأح��الم  احلب  يف  الن�صاء  وخيبات  فيها 

واجل��دات،  الأمهات  حكايا  اىل  اأذه��ب  والتغيري، 

واأُعري  واأ�صتك�صف  لأفهم  بينهن  مرايا  لعبة  يف 

واأن��ا  واأ�صخر  واأُج��اب��ه  وال�صخ�صيات  املجتمع 

اأتوجع مما تك�صفه يل الكتابة.

�صائر  كما يف  احلكايا«  »مرمي  كتابتي يف  نعم   

والأقنعة  احُل��ج��ب  ن��زع  مني  تطلبت  رواي��ات��ي 

واملا�صي  احلا�رس  يف  عنه  امل�صكوت  واخ��رتاق 

وجت�صيدهما يف املتخيل الروائي.

حقيقي  هو  ما  اىل  ال��ذه��اب  مني  تطلبت  كما   

ومتبّئر بحيث بدا يل ما هو »تابو« عاديًا، علمًا 

اأو هدفًا يحرك  تكن هاج�صًا عندي  اجلراأة مل  اأن 

العمل، بقدر ما كانت حرية الكتابة وفنيتها.

 واأعتقد اأن طريقتي يف ال�رسد والإخبار جعلتني 

عن  مبعزل  و�صدقه،  حقيقته  يف  امل�صهد  اأحاكي 

يف  اإن  ج��راأة،  ادع��اء  اأو  فعل  ردود  اأو  رقابة  اأي 

و�صف احلالت اأو امل�صاهد، اأو يف طبيعة ال�رسد 

اأعطتني  للم�صهد  وحماكاتي  ال�صائدة.  للعالقات 

واأغوارها،  ال�صخ�صيات  زواي��ا  اخ��رتاق  يف  قوة 

بحيث قادتني اللغة احلميمة اىل كوة اأطل منها 

وا�صتنطاقها، واىل عامل  ال�صخ�صيات  اىل دواخل 

د العنف وت�صوده القيم الإلغائية.
ّ
ميج

اىل  اأذه��ب  احلكايا«  »م��رمي  يف  نف�صي  وج��دت   

ذاكرة الن�صاء الراكدة واملن�صية، وحاولت الك�صف 

عنها وعن لغات مق�صية، و�صياغتها، لكن لي�ص 

يف  ال�صائدة  الذكورية  القيم  اإنتاج  اإع��ادة  وقت 

الذاكرات  فا�صتك�صاف  حاولت،  اإين  اأقول  الأدب. 

الذكورية  للذاكرة  م�صاءلة  هو  رمب��ا  الن�صائية 

بعد  ت�صكل  مل  الن�صاء  فتواريخ  خلطابها،  وك�رس 

واملخفي  امل�صتور  قولهن  حتمل  كتابة  ذاك��رة 

قد  الذكورية  فالذهنية  حقيقة.  عنه  وامل�صكوت 

تتحكم بكتابة املراأة كما الرجل. ذاكرة الن�صاء يف 

املنقطع  والإن�صان  وم�صادرة،  منهوبة  النهاية 

اأن  الطبيعي  من  األي�ص  تائه،  كائن  ذاكرته  عن 

اأن  اإىل  تدفعني  منارة  الذاكرة  كتابة  من  اأجعل 

املنهوبة،  الن�صاء  وذاك��رة  ذاكرتي  اىل  اأ�صتهدي 
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والتي تك�صف اأن تواريخنا حتكمها ثقافة العنف 

والقهر؟

حا�رسها  م��رمي  حكت  احل��ك��اي��ا«  »م���رمي  يف   

وانك�صار حلمها وحلم �صديقاتها مبا فيهن علوية 

التي هي اأنا. حكت عن جتاربهن يف احلرب واحلب 

واحلياة بعد اأن اختفت علوية والكاتب امل�رسحي 

اأي منهما  يروي  اأن  تواأمي، وخيبتها من  زهري، 

تخيل  اىل  مدفوعة  نف�صي  وجدت  نعم،  حياتها. 

ال�صعبية للمراأة، لرتوي  الذاكرة  د 
ّ
مرمي التي جت�ص

كا�صفة  عنه،  وم�صكوت  حقيقي  هو  ما  مني  بدًل 

عن اأ�رسار الن�صاء املخبوءة ال�صادمة. العودة اىل 

املا�صي هو لفهم احلا�رس، بحيث باغتني العنف 

يف  وطاردين  الن�صاء،  �صد  املجتمع  يف  املتجذر 

ومن  واأج�صادهن  اأنف�صهن  من  خوفهن  الرواية 

الآخر بل من احلياة.

اأكتب  اأن  اىل  نهال  دعتني  الغرام«  »ا�صمه  ويف   

وكما  ذاكرتها،  �صتفقد  اأنها  لإدراكها  لأع��رف، 

حتدثني يف الرواية، اأحاول مراوغتها بال�صتدراج 

يف الكتابة والتخييل، عرب ت�صكيل ذاكرتها وذاكرة 

ج�صدها وذاكرة الأبطال. الذاكرة الكتابية تاريخ 

موثق بالق�ص�ص واملرويات، والوقائع املتخيلة، 

واخليال اأحيانًا تتقّنع به الوقائع الفعلية.

أن  إال  يمكن  ال  صبح  علوية  رواي��ات  قارئ  إن   uv

داخل  من  الشخصيات  وحرية  الحكاية  قوة  يستشعر 
التخييل الروائي الى درجة أننا نراها ونسمعها ونرصد 
تحركاتها  ونتابع  ال��روائ��ح،  أنفها  بواسطة  ونشم 
وتناقضاتها وفلسفتها في الحياة، مما يعني التحكم في 
الصنعة الروائية. لماذا تصّر علوية صبح على الحكاية 

كأساس لعوالم رواياتها؟

 يف رواياتي الثالث، اأنا منحازة اإىل احلكاية التي 

ت�صتدرج كل منها منطقها البنائي، واإىل اأ�صلوبي 

يف الكتابة، التي لي�صت �صيئًا غائمًا عندي، واإمنا 

الروائي  البناء  اأن  املوؤكد  فمن  باحلياة.  تقرتن 

هذا  يفر�ص  ما  هي  احلبكة.  من  ع��ادة  يت�صكل 

الفن  حرية  اىل  اأنحاز  نف�صي  وجدت  لقد  البناء. 

انحيازي اإىل احلكايا، واأنا اأحاول اأن اأبني عاملًا 

يف كل رواية، مل اأرد له قالبًا جاهزاً، اأ�صكب فيه 

ما اأود قوله، لأن التقنية يجب اأن تكون من روح 

نف�صي  وج��دت  باحلكاية  مفتونة  ولأين  الن�ص، 

مثاًل يف »مرمي احلكايا« اأدلف من باب اىل باب، 

كما لو اأن احلكايا توالد بع�صها من بع�ص. بناء 

الن�ص عندي مل يخ�صع للت�صل�صل الزمني، بل كان 

ولحقًا،  �صابقًا  وتقدميًا،  تاأخرياً  بالزمن  يلعب 

واأنا اأبني عمارة الن�ص، �صمن لعبة الفن وميدانه 

اجلمايل املتما�صك.

اأ�صا�صي  �صاغل  وهي  وتاأ�رسين  احلكايا جتذبني   

يف رواياتي. هواج�صي الفنية ت�صتجيب ل�رسوطي 

لغة  يف   
ّ
ح��ي روائ���ي  ع��امل  خلق  يف  ال�صعبة 

ويف  م�صتوياته،  يف  املتعددة  وطبقاته  ال�رسد 

احلياة  يف  منها  كل  وحركة  ال�صخ�صيات  خلق 

والإ�صاءة على كل تف�صيل تتطلبه عمارة الرواية 

واإن�صانية،  فنية  �صواغل  من  فيه  تغو�ص  وم��ا 
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فردية اأو جمتمعية، مبا يعرب عن ذاتي وما يراه 

القارئ فيها مبا ت�صتك�صفه وتبوح به.

 الروائي ل ي�صتطيع اأن يتعاطى مع احلكاية اأو مع 

ربز 
ُ
اإمنا ي اأو مع الواقع الجتماعي ذهنيًا،  فكرة 

ال�صخ�صية.  حياته  من  جزءاً  يجعله  حني  �صوره 

هاج�صه اأن يحول كل الأفكار اىل تفا�صيل ح�صية 

حقيقية.  مل�صاعر  وجت�صيداً  معي�صية  ويوميات 

اإزاء الكتابة هو ما يراودين  لذا، ما كان يعنيني 

حلظة  تاأتيني  الواقع  هذا  من  متنوعة  �صور  من 

اأقولها  كي   
ّ
علي وتلح  بقوة  حت�رس  الكتابة، 

واأر�صمها بحقيقتها واأعلن عنها باأي �صورة من 

ال�صور  اإحلاحات  تدعوين  الفعل  هذا  اىل  ال�صور. 

وي�صتدعيني التخييل الروائي.

للحياة،  اخ��رتاق  �صوى  لي�صت  الروائية  الكتابة   

والتعبري  الكتابة.  يف  برائحتها  اأحلم  دائمًا  واأنا 

واملتخيل،  احلا�رس  اأن  القول  نافل  ومن  عنها. 

واملكاين،  وال��زم��اين  وال��واق��ع��ي،  املا�صي  كما 

الكتابة بحركة احلياة  وغري ذلك كله يعتمل يف 

جت�صيدها  �صخ�صية  لكل  يجعل  ما  وهذا  نف�صها، 

لها  يجعل  كما  الواقعية،  ومرجعيتها   
ّ
احل��ي

ذاتيتها وعي�صها وحركتها وجتربتها وم�صاعرها 

بل يجعل  الناب�ص اخلا�ص،  ون�صيجها  وذاكرتها 

ة.
ّ
لكل قول اأو بوح لغة وذاكرة بل حياة حي

أن  الروائية  تجربتها  في  صبح  علوية  نجحت   uv

آلية  األنثوي  الصوت  استثمار  عبر  الحكي  من  تجعل 
في  األمر  هو  مثلما  الذكورية  الهيمنة  ضد  لالحتجاج 
رواية »دنيا« كيف تنظرين الى تمثيالتها في المتخيل 
من  تصويرها  للروائية  يمكن  وكيف  عندك؟  الروائي 
دون التفريط بجمالية النص أو الوقوع في الخطابية؟ 

 من قال اإن احلكي ل ينتج تقنيات �رسدية عالية 

ما  هي  الكتابة  غاية؟  ل  و�صيلة  املحكي  جتعل 

جعلتني اأهتدي اىل اأ�صلوبي وهويتي.مل اأفكر اأبداً 

يف اأ�صاليب منطية حول الكتابة، بل ان�صقت خالل 

الكتابة ل�صتك�صاف عاملي وذاتي. كتابتي حتمل 

قلقي وحتاول اأن تهتدي اىل عاملي واأن تعرب عن 

اأكتب  كيف  الأكرب هو  قلقي  و�صيبقى  القلق،  هذا 

مهما تعددت رواياتي، فاأنا ل�صت مع اأهل اليقني 

ل الكتابي ول الروائي ول احلياتي. لقد ذهبت اىل 

 لل�صخ�صيات لأ�صتك�صف عوامل من�صية.
ّ
البوح احلر

 اأنا ل اأحاول اأن اأبني عاملًا اأرد له قالبًا جاهزاً 

اأن  يجب  التقنية  لأن  قوله،  اأود  ما  فيه  اأ�صكب 

تكون من روح الن�ص وحلمه. اأنا مفتونة باحلكي 

التعرية  اىل  انحيازي  احلكايا  اىل  ومنحازة 

الفنية واأي�صًا اىل �رسديات تراثنا ولكن باأ�صلوب 

معا�رس، اأعرب من خالله عن طريقتي اخلا�صة يف 

ال�رسد والبناء.

حني تقارب الرواية احلياة ل بد لها من اأن تطرح 

اإ�صكالت كثرية، والرواية بالن�صبة يل عامل وا�صع 

والتجاذبات،  وال�رساعات  بالتناق�صات  مليء 

بالطبع.  املتما�صكة  البنائية  ه��و  املهم  لكن 

والرواية ت�صتجيب دائمًا لكل الأفكار التي تاأتينا 

حيوات  مالحقة  يف  م�صتغرقني  ن��ك��ون  ح��ني 

الأبطال وخلقها من حلم ودم كما اأ�رست �صابقًا. 

واىل  الأبطال  حيوات  اىل  التعرف  الكاتب  قلق 
ُ
ي

ومللمة  وعالقاتهم  خباياهم  واإ�صاءة  عواملهم 

نثار ذكرياتهم وك�صف املكتوم يف اأعماقهم، لكن 

الكتابة  م�صبقة.  اأفكار  من  انطالقًا  ذلك  يفعل  ل 

ت�صتدرج الأفكار ولكن لي�ص ب�صكل خطاب جاهز 

يف  تتحرك  ال�صخ�صيات  ت��رك  خ��الل  من  واإمن��ا 

احلياة لت�صري الرواية قريبة منها.

ت�صتدرجنا  اأفكار  جمموع  يف  الرواية  تت�صكل   

بقدر ما ن�صتدرجها. اأنا ل اأكتب بهدف ر�صالة ما، 

الروائي  العمل  لكن  تب�صريية،  ول  واعظة  ول�صت 

يقدم بالطبع روؤية وعاملًا وواقعًا واأ�صئلة ميكن 

ا�صتنباطها.

اأبحر  ن�صاء  ع��وامل  وعن  ذات��ي  عن  لأع��رب  اأكتب   

وحيواتهن  ولغاتهن  دواخلهن  لأكت�صف  فيها 

ت�صبه  التي  وذاكرتهن. ولأين مهجو�صة باحلكايا 

لأ�صغي  غطاءها  اأك�صف  رحت  املو�صدة،  الآبار 

يف  الغارقات  ال�صجينات  الن�صاء  اأ���ص��وات  اىل 

�صمتهن، يحكني يوميات عن واقعهن ال�صخ�صي 
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منها  تفوح  وخبايا  وتفا�صيل  والجتماعي 

كبري  ك��الم  يف  بالرغبة  وتف�صح  القهر  روائ��ح 

يالقينه  ما  ب�صاعات  على  منغلقًا  مكتومًا،  بقي 

اأفعل  واأنا  ووجدتني  قهر وعنف،  الواقع من  يف 

ذلك، حما�رسة مبنظومة من عالقات اجتماعية 

يغّذيها  واح��د  بحبل  جميعها  معقودة  مرّكبة 

جمبول  غليظ  حبل  وجودها،  باأ�صباب  وميدها 

بالعنف واجلهل والقمع حتى اآخر خيط فيه.

 وكوين روائية يجعلني اأوؤمن باأن احلكي و�صيلة 

لفهم الواقع عرب الإعالن عنه والك�صف عن �صوره 

الكتابة  يف  ي�صري  الذي  احلكي  وجوهه.  وتعرية 

اأ�رس  الأنوثة من  وك�صفًا لنجاة  قوًل وفنًا و�رسداً 

اأو  نطق  اأو  تعبري  لأي  التابعة  النمطية  ال�صورة 

كالم اأو بوح. وكنت واأنا اأفت�ص عن ذاتي وذاكرتي، 

ال�صخ�صيات  وعامل  تقنياتي  اأكت�صف  اأن  اأحاول 

اأقوم يف رحلة ك�صف  التي جذبتني للكتابة واأنا 

الأمكنة املعتمة  ال�صخ�صيات وحفر  لهذه  وتبئري 

الك�صف  احلكي  خالل  من  حاولت  لقد  اأي  فيها. 

القول على طرائق  عن امل�صتور والأ�رسار لينفتح 

حقيقي،  هو  عما  الك�صف  حماولة  قلقة  تعبريية 

�صجون  من  وحتريره  واملحتمل  امُل�صمر  وعن 

حني  الإيديولوجية  وطرائقه  واجلاهز  النمطي 

ن�صنده اإىل حركيته يف حيوات الأبطال. مل اأر من 

خالل احلكي ال�صخ�صي مبعزل عن العام حتى عن 

العالقة باجل�صد. وكنت من خالله مهجو�صة بك�رس 

للتعبري  احلكي  �صوت  واإعالء  الذكوري  اخلطاب 

جتاه  الأن��اين  والعمى  العالقات  يف  العنف  عن 

الوح�صي  الواقع وقمعه  والعامل، وجمابهة  الآخر 

الب�صيط  للرجل  كما  للمراأة  الإن�صان،  لإن�صانية 

املقموع اأي�صًا.

اإعالئه يف  اأو  اأقم با�صتثمار ال�صوت الأنثوي   مل 

»دنيا« فقط واإمنا يف رواياتي الثالث. 

الن�صاء  ب��ذاك��رة  هج�صت  احلكايا«  »م��رمي  يف   

عرب  اإل  ا�صتك�صافها  ميكن  ل  التي  وجتاربهن 

وه�صه�صة  الواقع  ذبذبات  وعرب  احلياة  اخ��رتاق 

لغته. لهذا جعلت مرمي يف وقت ذكرياتها قادرة 

على م�صاءلتي وعدم احلاجة اىل لغتي الكتابية، 

الإبانة ب�صفافية لك�صف  واإن كانت على قدر من 

ال�صخ�صيات  ولتناق�صات  البطريركي  التجمع 

اىل  احلكي  من  انتقلت  »دنيا«  ويف  الإن�صانية. 

لكني  الكتابة،  يف  اأ�صلوبي  وتابعت  الكتابة، 

ذهبت اىل عوامل اأخرى بدت فيها الكتابة منامًا، 

وطرحت فيها من يكتب من: »الكاتب اأم الأبطال«. 

وكانت التقنية اأي�صًا من كم الن�ص ومادته عندما 

خلوف  واحلقيقة  ال��وه��م  م�صاألة  فيها  طرحت 

م�صائر  وكذلك  ال�صبع،  خرافة  انطالقًا  الن�صاء 

املت�صّلط  الرجل  وم�صاألة  احلرب  من  ال�صخ�صيات 

امل�صتبد  ال��زوج  مالك  يل  وبدا  الأمومة.  و�صلطة 

امل�صلول رمزاً لل�صلل العربي والذكورة املت�صلطة. 

حا�رس  عن  بالتعبري  هج�صت  الروايتني  ويف 

اأ�صطدم  واأن��ا  وكنت  ال�صعبية،  وبالعوامل  متعرث 

احلياة  يف  تتحرك  وتركها  ال�صخ�صيات  بتفكيك 

كثرية  وج��وه  وعلى  داخلية  وح�صية  على  اأع��رث 
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ويف  وب��الأمل،  بقمعهن  هج�صت  الن�صاء.  لتعنيف 

الإن�صان  بني  يدور  الذي  العميق  ال�رساع  اأوجه 

الب�صيط وظروفه وباخليبات والعجز عن التغيري. 

وكان هاج�صي النفي لكل ما هو حمجوب ويقيني 

وجوهه  وك�صف  البطريركي  الذكوري  للمجتمع 

على كل امل�صتويات، حتى على م�صتوى اجل�صد.

 لقد قادتني احلرية يف الكتابة اإىل اأن ا�صتك�صف 

الذي  الواقع  عن  اأعرب  اأن  اأح��اول  واأن��ا  تقنياتي 

قا�صيًا  والتخييل  بالكتابة  اأ�صتك�صفه  واأنا  بدا يل 

وعنيفًا وبخا�صة للمراأة. اإنه عامل بطريركي، بكل 

امل�صتوى  على  متعددة  بوجوه  عنيف  �صلطاته، 

الذاتي وال�صخ�صي والعام.

 واحلقيقة اأنني تن�رست جلن�ص الكتابة من دون 

اأن اأن�صى جن�صوية من اأكتب عنهن بحرية. ورمبا 

بال وعي مني �صعيت اىل توليد الكالم حيث القلم 

�صديداً  وولعًا  خا�صة  فتنة  ي�صمر  اأنثوي  رحم 

بقدرة احلكي كما املكتوب على ال�رسد الفني.

 لي�ص مهمًا اأي مو�صوع تطرحه اأي رواية ما مل 

يحمل قوله فنية عالية وخلق حياة يف الن�ص عرب 

الإيديولوجيا  �صوت  اإعالء  اإن  الروائي.  التخييل 

لذلك  بالطبع،  الرواية  فنية  �صقط 
ُ
ي اخلطاب  اأو 

الرواية يتحكم بي  الفني واملعريف يف  الهاج�ص 

�صيء  لأي  ولي�ص  الهاج�ص  لهذا  اإل  اأمينة  ول�صت 

اآخر.

إلى درجة  uv علوية صبح والحرية صداقة وصلت 

أن  يمكنها  الحرية  هل  الروائية؟  التجربة  في  التوحد 
تصنع أدبًا رفيعًا أم أنها ال بد أن ترتبط بحدود ما؟ كيف 
تنظرين إلى خيارها في األدب وتجربتها في رواياتك؟ 

وكيف تنظرين إليها في لغة المؤنث في الرواية؟

د بها، األي�ص الأدب واحلرية �صنوان، 
ّ

 كيف ل اأتوح

الأدب هو حرية بامتياز؟ هي تخرج  ل بل فعل 

ليكون  وحت���رره  التحنيط  احتمال  م��ن  الأدب 

�صتعبدة 
ُ
م حرية  دون  من  اللغة  ونقيًا.  كا�صفًا 

ع 
ّ
وطريحة اخلوف والرتهيب للتعبري، بحيث يرو

القول  ُت�صادر  ويخر�صها.  ال�صخ�صيات  الكاتب 

التعبري،  والفني يف  الإن�صاين  احلق  وتق�صيه عن 

بال  الكتابة  �صيق  الهواء  للرجال.  كما  للن�صاء 

اأن  الن�ص وتخنقه. هي  نوافذ  ُت�صّد  حرية، بحيث 

ننقطع عن املكموم ليتاح لنا اأن نعرتف بذواتنا 

وخيالنا  وكلماتنا  لغتنا  يف  الآخر  ن�صتقبل  واأن 

كما يف احلياة.

تقرتن  ل��ذا  عمياء،  تكون  اأن  للحرية  ميكن  ل   

دائمًا باملعرفة. فلول احلرية ملا كان هناك حلم 

وخيال. ل يكتب الن�ص حياته ويخلق نب�صه بال 

حرية. وحياته يحركها خيال احلرية و�رسوطها 

يف  ر 
ّ
نتحج ل  لكي  ���رسط  احلرية  لذلك  الفنية، 

اجرتار القول ال�صتهالكي املعتم املعمم. جتعلنا 

نتعلم النطق واللغة ول نتاآكل يف ال�صمت وخر�ص 

حلظة  كل  يف  متحولني  يجعلنا  ما  هي  امل��وت. 

منتلكها، متغريين باأرواح جديدة ومرايا جديدة 

من  ننقطع  خارجها  والآخ��ري��ن.  للذات  كا�صفة 

اإن�صانيتنا وتاأكلنا ذئاب املكموم ووحو�صه.

يجابه  اخليال  ل��ه.  خيال  ل  حرية  بال  الن�ص   

اأ�صاًل.  خيال  بال  لأنها  ال�صتبدادية،  ال�صلطات 

نفكر  واأن  جديدة  روؤي��ة  منتلك  اأن  يعني  اخليال 

القامعة  ال�صلطات  نزيح  واأن  جديدة  بطريقة 

لإن�صانية الإن�صان بالك�صف عنها وحترير الذاكرة 

ومنطيتها،  وجمودها  �صنميتها  من  الكتابية 

األ  التعبري.  يف  الإب��داع��ي  بحقنا  جناهر  واأن 

املبدعون  اخليال.  ا�صمها  حرية  الكاتب  ميتلك 

احلقيقيون اأحرار اأو هكذا يجب اأن يكونوا لينتجوا 

اللغات  لي�صت �صديقة  فاحلرية  اأدبًا حراً خالقًا، 

ة والناب�صة فقط، بل �صديقة احلياة 
ّ
املبتكرة احلي

والإن�صان واملجتمع والأحالم. اإنها ُترحل اخلوف 

بدعًا 
ُ
م فاأن نقراأ ن�صًا حراً  القلوب والأرواح.  من 

الأدب  لأن  اأحراراً،   
ً
قراء ون�صبح  نتغري  اأن  يعني 

حرر، ول�صت من القائلني باأن الأدب 
ُ
بهذا املعنى ي

يبقى اأبكم يف اأجواء ال�صتبداد والقهر. نعم، اأنا يف 

لكل املقموعني  كتاباتي مهجو�صة بحلم احلرية 

ملكي  لي�صت  لأنها  احلرية  اأح��ب  واملقموعات. 

لوحدي واإمنا لكل النا�ص ولأبطايل كما القراء.
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 اأعتقد اأن احلرية دعت ن�صي لالإقامة يف املناطق 

و�رسطه  فنيته  حت��دد  التي  وال�صعبة  اخل��ط��رة 

الكتابة  تكون  ل  لكي  ا�صتدعتني  الإب��داع��ي. 

اأنف�صل  ول  ذاتي  عن  عربت  معها  عني.  غريبة 

عنها واأدخل يف الآخر لتح�رس ال�صخ�صيات بكل 

لغاتها  واختالف  وعي�صها  حيواتها  تفا�صيل 

لتتعدد الأ�صوات عن الرواية ويتنوع ال�رسد حني 

ويقمع  اخل��وف  ن�صيج  من  قناعًا  الكاتب  يلب�ص 

ذاته وال�صخ�صيات يحا�رسها ويحجب عنها بهذا 

اأروي مثاًل  واأنا  التعبري. كنت  املعنى، حقها يف 

وذاكرتهم  وحيواتهم  واأبطايل  بطالتي  حكايا 

نف�صي  وجدت  الإن�صانية،  العالقات  يف  واأ���رسار 

اأُلم�ص حكايات اجل�صد. مل يكن اأمامي واأنا اأفكك 

ال�صخ�صية جتنب الكالم عن اجل�صد ولغته واأ�رساره. 

حقيقيًا،  اأدب��ًا  تنتج  ل  وحدها  احلرية  وبالطبع 

واجلراأة لي�صت يف طرق املو�صوع، فالكثري مثاًل 

ل  ترويجي  اإباحي  ب�صكل  ولكن  اجل�صد  يتناول 

يحمله  ما  اأي  املهم،  هو  الك�صف  فنيًا.  له  معنى 

القول من معرفة واإ�صاءة وحفر عن امل�صتور عنه 

والآخر  بالذات  عالقة  من  يك�صفه  وما  واملخفي 

العالقات،  باأطراف  تتحكم  وذهنيات  ومفاهيم 

وما يحمله هذاالقول من فنية عالية.

تعبريهما  ا�صتقاللية  املذكر حق يف  اأو  للموؤنث   

ال�رسط  من  انطالقًا  التعبري  ه��ذا  وخ�صو�صية 

�صاحة  ع��ن  مبعزل  يتحقق  ل  ال��ذي  الإب��داع��ي 

ت�صتحق  اأن  املوؤنث  للغة  وميكن  الرحبة.  احلرية 

وخ�صو�صيتها،  اختالفها  مبعنى  ا�صتقالليتها، 

حني ت�صتطيع املوؤنث اأو �صخ�صية املوؤنث اأن متلك 

الكتابة  يف  املختلف  وتعبريها  اخلا�ص  قولها 

التي ل تتم على م�صاحة ملغاة من هواء احلرية. 

فاجلراأة  احلرية.  اأو  اجل��راأة  بافتعال  تتم  ل  كما 

لي�صت ردة فعل، واإمنا تعني ا�صتعادة احلق بالقول 

الفني وامتالك اخلطاب الإن�صاين من دون متييز، 

ومن دون اأن يكون هذا اخلطاب ثاأراً من الرجل اأو 

املجتمع اأو و�صيلة بال �رسط فني، ف�رسط اخلطاب 

بقولها  فنيًا  م�صكنًا  املراأة  له  تبني  اأن  الإبداعي 

معنى ومبنى كاإن�صان حر جريء وحقيقي.

 uv إلى أي مدى تمكنت من تصوير معاناة المرأة مع 

الحرب والحب والجسد والجنس في رواياتك؟  تجربة 
سطوة  تفكيك  على  السرد  بسلطة  مقتنعة  أنت  هل 
الذكورة المجتمعية ومواجهتها؟ وهل تعتبرين كتابتك 

نسوية؟
اأن يجيبوا عن مدى متكني   يحق للنقاد والقراء 

من  الثالث  رواي��ات��ي  طرحته  عما  التعبري  من 

اأ�صتطيع  ذلك.  كل  من  واأبطايل  بطالتي  جتارب 

و�صواغلي  هواج�صي  عن  ب�صدق  كتبت  اأين  القول 

يف التعبري عن حيوات ال�صخ�صيات اأكانوا بطالت 

وقدمت  ذل��ك،  كل  يف  جتاربهم  وعن  اأبطاًل  اأم 

اأكتب  واأنا  اىل ما هو حقيقي  فيها  عوامل ذهبت 

بال قفازات، �صاعدتني فيها قدرتي على التخييل 

وامتالكي لأدوات ال�رسد وقدرته على بناء عوامل 

مما  وغريها  املجتمعية  الذكورة  ل�صطوة  كا�صفة 

يحمله القول يف عامل الرواية، الذي هو بالن�صبة 

وال�رساعات  بالتناق�صات  مليء  وا�صع  عامل  اإيّل 

احلياة  ال��رواي��ة  ت��ق��ارب  فحني  وال��ت��ج��اذب��ات. 

ذلك وحيواتهم ب�صدق  الأبطال يف كل  وجتارب 

وتتقاطع  كثرية  اإ�صكالت  تطرح  اأن  من  بد  فال 

فيها جتارب الأبطال يف كل ما تطرحني. 

وبالتاأكيد لل�رسد الفني �صلطة اأو قدرة على اإ�صاءة 

يف  ال�رسد  يقع  ل  حني  الذكورة،  �صطوة  وك�صف 

اأنا  اأو القول اجلاهز.  لعبة اخلطاب الإيديولوجيا 

اأدع �صخ�صياتي تتحرك يف احلياة ليكون الن�ص 

والنقدية  النظرية  املقاربة  اأم��ا  وحيًا،  ناب�صًا 

فتاأتي بعد النتهاء من قراءة الرواية. 
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اأجد نف�شي فـي ترجمة الدرا�شات اأكرث 

من الأدب رغم قلة قرائها



نزوى العدد 95 - يوليو 2018

129

 اأحمد املعيني مرتجٌم �ساب، داأب على �سِخ 

اأفكاٍر جديدة منذ اأن كان على مقاعد الدرا�سة 

اجلامعية، اأفكاٌر ذات بعد جتديدي وتطوعي يف 

اآن - غالبا ما يكون املثقف يف انتظارها من 

املوؤ�س�سة الر�سمية- من قبيل ملحق "اجل�رص" 

ثم  ومن  حياة"  من  "اأكرث  ومدونة  للرتجمة، 

املجلة التي حملت ذات ال�سم، وم�رصوع ُمهم 

اأطلق عليه "ُعمان تقراأ"، ولي�س اآخرا م�رصوع 

النظر  –بغ�س  جريئة  اأفكاٌر  "روازن".  مكتبة 

فرد  عن  ت�سدر  انطفائها-  اأو  ا�ستمرارها  عن 

اإىل  والقارئ  املثقف  اأح��الم  حتويل  ُيحاول 

احلقيقي  م�رصوعه  جوار  اإىل  هذا  كل  حقيقة. 

ُكتبا  عربها  قّدم  والتي  الرتجمة  جمال  يف 

العامل  براهمة  منها:  العربي  للقارئ  مهمة 

املزروعي،  الأم��ني  علي  للمفكر  ومنبوذوه" 

"الفر�س: اإيران يف الع�سور القدمية والو�سطى 
النفط"  "ملوك  كاتوزيان،  لهوما  واحلديثة" 

�سرة  �رصيعتي:  "علي  كوبر،  �سكوت  لأندرو 

اأخرى  وم�ساريع  رهنما..  ل�علي  �سيا�سية" 

بع�سها مل ير النور بعد. 

ولعلنا نت�ساءل عرب هذا احلوار، عن الأ�سباب 

التي تدفع املعيني لرتجمة اأعماٍل ل تن�ساق 

الذي يتحلُق حوله  العام للقراء  وراء املزاج 

وعرا،  طريقا  يختار  فهو  غالبا،  املرتجمون 

رغ��م م��ا ق��د ي���وؤدي اإل��ي��ه ذل��ك م��ن خ�سارة 

ت�ساءلنا  الفلكية.كما  الأرقام  ذات  املبيعات 

التي  واخل�سية  املتاحة،  احلرية  م�ساحة  عن 

تربيها املوؤ�س�سات والدول من املثقف، وحول 

اآلية ت�سدير اخلوف التي انتقلت عدواها من 

املبادرات  عن  املثقف.  اإىل  الر�سمية  اجلهة 

الثقافية التي خرجْت من راأ�سه كفرد، واأ�سباب 

انطفاء بع�سها باأ�رصع مما هو متوقع! 

و�ساألنا املعيني: كيف ين�سُج م�رصوعه الذي 

يبدو ُمتطلبا واأنانيا يف كثر من اأحواله، وعن 

زوجته و�رصيكته يف اأغلب م�ساريعه الثقافية 

اأين  بينهما،  و"الالتناف�سية"  ال�سبتي،  زوان 

تتجلى ، وكيف ت�سمُح للعمل الدوؤوب باأن ل 

يرتاخى. 

 حاورته: هدى حمد  

اأحمد املعيني: 

اأن تكون مرتجًما يعني بال�رضورة 

اأن تكون كاتًبا 



uv الُمتتبع لترجماتك، يجد أّنك تذهب إلى شخصيات 

إشكالية، أو مواضيع ذات بعد جدلي غالبا، من مثل 
األمين  علي  للمفكر  ومنبوذوه"  العالم  "براهمة 
القديمة  العصور  في  إيران  "الفرس:  المزروعي، 
"ملوك  كاتوزيان،  لهوما  والحديثة"  والوسطى 
النفط" ألندرو سكوت كوبر، "علي شريعتي: سيرة 
النوع  هذا  ُيحرُك  دافع  فأي  رهنما.  ل�علي  سياسية" 
من الخيارات إذا افترضنا جدال أّن الُمترجم في بداية 

طريقه ينتقي ويختار؟ 

 ل عالقة له بالبعد اجَلَديل اأو ال�صخ�صيات 
ُ
- الأمر

فجوات  �صّد  يف  رغبة  هي  ما  بقدر  الإ�صكالية 

الأمني  علي  فمثاًل،  الإمكان.  قدر  لدينا  معرفية 

امل�صتوى  على  وازن  ر�صني  مفّكر  امل��زروع��ي 

العاملي، لكنه مل يجد ما ي�صتحقه من اهتمام من 

املرتجمني اأو الباحثني العرب، لذلك رغبُت يف اأن 

ا من اإنتاجه للقارئ العربي. اأما كتاب  اأقّدم بع�صً

كتب  مع  ترجمته   
ّ
علي ر�صت 

ُ
ع فقد  "الفر�ص" 

العربية  املكتبة  لأّن  واخرتته هو حتديًدا  اأخرى 

الإي��راين  التاريخ  عن  �صامل  كتاب  اإىل  تفتقر 

"علي  وكتاب  وثقافتها.  اإي��ران  فهم  يف  يعيننا 

جلوانب  كا�صًفا  وجدُته  قراأته  حني  �رسيعتي" 

عديدة مل نكن نعرفها �صابًقا عن �صخ�صية موؤثرة 

فهو  النفط"  "ملوك  كتاب  واأما  للجدل.  ومثرية 

على  ي�صتند  ال�صيا�صي  التاريخ  يف  مهم  كتاب 

بُت بعر�ص 
ّ

اأُفرج عنها، ولذلك رح وثائق جديدة 

دار الن�رس لأنني وجدُت الكتاب ي�صتحق الرتجمة. 

ا 
ً
حالي ترجمتها  على  اأعمل  التي  الكتب  وحتى 

امل�صار  يف   
ّ
ت�صب ل  اأنها  اإل  رواي��ات  اأنها  رغم 

كرث املرتجمون العمل فيه. 
ُ
العام الذي ي

ففي  �صوؤالك،  من  الأخ��ري  بال�صّق  يتعلق  وفيما 

جرب على �صيء. نعم قد تكون 
ُ
احلقيقة املرتجم ل ي

ولكنه  م�صواره،  بداية  يف  اأ�صيق  لديه  اخليارات 

يف النهاية هو من يقبل ترجمًة اأو يرف�صها. 

يؤكد  كما  ُيحبها  كتٍب  تجاه  المترجم  ُيغامُر  هل   uv

دور  تفرضها  كتٍب  صوب  أو  دائما،  علماني  صالح 
النشر، أو ما ينتظره الجمهور منه؟ 

قد  فهو  امل��رتج��م؛  م�صوار  يف  وارد  ه��ذا  ك��ّل   -

بهدف  الإطالق  على  ه 
ّ
يهم ل  معيًنا  عماًل  يقبل 

ا 
ً
عيب لي�ص  )وه��ذا  م��ادي  عائد  على  احل�صول 

ا(. وقد ي�صعى املرتجم اإىل اإقناع دار الن�رس 
ً
طبع

النوع  من  لي�ص  اأن��ه  رغم  ه 
ّ
يحب كتاٍب  برتجمة 

ا من  ا بني القراء. وهناك اأي�صً
ً

الذي قد يجد رواج

يقي�ص اهتمامات القراء فيبحث عن كتٍب معينة 

يرتجمها لأنه يعرف تعّط�ص القراء لها.

 uv هل تجد نفسك في هذه النوعية من الكتب ذات 
البعد التخصصي أكثر مما تجد نفسك في الكتب األدبية 
أننا  من  الرغم  على  ؟  ورواي��ات  وشعر  قصص  من 
نفترض جدال أّن جمهور األدب أكثر وفرة من جمهور 

الكتب المتخصصة؟ 

اللغة  ق�صم  يج 
ّ
خر اأنني  البع�ص  عن  يغيب  قد   -

الإجنليزية واآدابها، واأنني بداأُت حياتي الرتجمية 

مع  وامل�رسحيات.  والق�صائد  للق�ص�ص  ا 
ً
مرتجم

نف�صي  اأج��د  اأ�صبحُت  اإنني  القول  اأ�صدقِك  ذلك 

اأواظب على  زلُت  ما  الدرا�صات.  اأكرث يف ترجمة 

ال�صغف  بحكم  والأجنبي  العربي  الأدب  ق��راءة 

الدرا�صات  ترجمة  يف  اأجد  لكنني  والتخ�ص�ص، 

م�رسوع  كل  مع  اأنني  ذلك  لها؛  نظري  ل  متعًة 

ترجمة اأ�صعر كما لو اأنني اأح�رّس ر�صالة ماج�صتري، 

املالحظات  ن 
ّ
واأدو واأق��راأ  املراجع  عن  فاأبحث 

ولهذا  الكتاب.  اخلرباء يف جمال  واأقابل  واأ�صاأل 

ا 
ً
الدرا�صات غالب اأّن مرتجم  ا، وهي 

ً
�رسيبة طبع

التي يحظى بها مرتجم  ال�صهرة  ل يلقى مع�صار 

الأدب. 

ألن  المترجم  ُيخول  اللغة  زمام  من  التمكن  هل   uv

ُيترجم كل شيء، أم أّن هنالك إمكانيات أخرى أساسية 
يبرُع  قد  التي  المنطقة  مسألة  تحسُم  اللغة،  لمسألة 
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 عندما نرف�س 

اختبار اأنف�صنا 

�صد اأفكار 

ُمناق�صة تزداد 

ه�صا�صتنا



فيها مترجم عن آخر؟ 

"درا�صات  يف  ك��ام��ل  ب��ح��ث��ي  جم���ال  ث��م��ة   -

الكفايات الرتجمية،  الرتجمة" يتناول مو�صوع 

لأحد  ووفًقا  حم�صوم،  غري  �صائك  مو�صوع  وهو 

ي�صيفون  ال��رتج��م��ة  م��ن��ّظ��ري  ف���اإّن  الباحثني 

واأخ��رى.  ف��رتة  بني  جديدة  وكفايات  مهارات 

ولكن ل يختلف اثنان على اأّن اللغة اأداة اأ�صا�صية 

عقل اأن 
ُ
ا؛ فال ي

ً
من اأدوات املرتجم، كالكاتب متام

ح�صن اللغة. غري اأّن الكفاية 
ُ
ينربي للكتابة من ل ي

�رسورية،  اأخرى  مهارات  عن  تغني  ل  اللغوية 

اإليها  كاملعرفة باملو�صوع اأو مهارات الو�صول 

املهارة  اأّن  اأجد  ال�صخ�صي  راأيي  يف  الأقل.  على 

هي  املرتجم  ميتلكها  اأن  بّد  ل  التي  الأ�صا�صية 

يعني  ا 
ً
مرتجم تكون  اأن  الكتابة.  على  القدرة 

ا 
ً

ن�ص يكتب  ا 
ً
كاتب بكونك  تقتنع  اأن  بال�رسورة 

لقارئ. فمتى ما ا�صتح�رس املرتجم هذه ال�صورة 

ا. 
ً
، ح�صب زعمي طبع

ّ
�صوف يرتفع اأداوؤه الرتجمي

uv ما الذي يجعل نصا ُمترجما فاتنا وعذبا ويضُج 

بحموالٍت المعنى، وذات النص يخرُج من يد مترجٍم 
آخر فاترا جامدا ومجردا.. إّنه ذات النص والمترجمان 

يملكان ذات اللغة؟

اإليه؛ فالأمر يعتمد يف   
ُ
اأ�صري - هذا بال�صبط ما 

اأنه  لفكرة  املرتجم  ا�صتح�صار  مدى  على  راأيي 

للعمليات  املفاهيمي  الذهني  ر 
ّ
الت�صو "يكتب". 

التي نقوم بها يوؤّثر يف كيفية اإجنازنا. لتو�صيح 

ر نف�صه "ناقال" 
ّ
ا يت�صو

ً
لي اأّن مرتجم

ّ
الفكرة، تخي

ا 
ً
مرتجم لي 

ّ
وتخي الأ�صلي،  للن�ص  "نا�صًخا"  اأو 

ا يبني 
ً
ا" ثاني

ً
ا" و"مبدع

ً
ر نف�صه "كاتب

ّ
اآخر يت�صو

ين 
َ
ر

ّ
على اإبداٍع �صابق. ل �صّك عندي يف اأّن الت�صو

املرتجمان  بها  يعمل  التي  الآلية  يف  يوؤثران 

حتى واإن ت�صاوت الكفاية اللغوية بينهما.

uv هل تقع خيانة النص ها هنا، عندما يقدُح المترجُم 

الذاتية؟  شرارة النص من روحه ووهجه وحموالته 
وإلى أي حد يمكن أن يكون ذلك مقبوال؟

دقيًقا  معنى  ل  ُهالمي  تعبري  هنا  اخليانة   -

بلغٍة  الن�ص  كتابة  عيد 
ُ
ي املرتجم  له.  ا 

ً
وا�صح

خمتلفة،  ثقافة  يف  خمتلف،  لقارئ  خمتلفة، 

املرتجم  ث 
ّ
يت�صب اأن  ميكن  ل  احل��ال  فبطبيعة 

اختارها  التي  والتعابري  والرتاكيب  باملفردات 

اإْن  اأخ��رى.  وثقافة  اآخر  لقارئ  الأ�صلي  الكاتب 

الرتجمة  اإّن  بالقول  الأمر  ت�صبيه  ميكنني  �صئِت 

الفالين"،  املرتجم  برواية  الأ�صلي  "الكتاب  هي 

فنحُن  مثاًل.  فالن"  برواية  "الإجنيل  غرار  على 

�صالح  برواية  العزلة"  من  عام  "مئة  نقراأ  اإمنا 

علماين مثاًل، ون�صتطيع اأن نقراأها برواية حممد 

ا. ترجمة �صالح علماين ل بّد  علي اليو�صفي اأي�صً

اأنها متاأثرة مبخزونه اللغوي وثقافته وتاأويله، 

 
ّ

الن�ص نقراأ  اإًذا  فنحن  اليو�صفي،  ترجمة  وكذلك 
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بجوانب  متاأثرتني  خمتلفتني  بروايتني  الأ�صلي 

يعود هناك جمال  ل  وهكذا  املرتجم.  ذاتية يف 

التعبري  يف  دّقة  عن  واإمنا  خيانة،  عن  للحديث 

واإي�صال ال�صورة اأو الفكرة ورواية احلدث.

يستشعر  تترجمها  التي  الكتب  لنوعية  الُمتابع   uv

االلمام  تشترُط  كونها  السهلة،  بالكتب  ليست  أّنها 
ولذلك  العاّمة،  والثقافة  والسياسي  التاريخي  بالبعد 
نرى أّنك تعمد إلى الكثير من الهوامش التوضيحية؟ 

- هنا تكمن املعاناة واملتعة يف وقٍت واحد. هذا 

املرتجم  من  يقظًة  يتطلب  الرتجمات  من  النوع 

ا، ول اأبالغ اإن قلُت اإّن الوقت الذي 
ً
وبحًثا واطالع

ا 
ً
اأق�صيه يف القراءة حول املو�صوع ل يقّل كثري

عن وقت الرتجمة. فيما يتعلق بالهوام�ص، ل بّد 

اآخر  لقارئ  ُكتبت  الأجنبية  الكتب  اأّن  نتذكر  اأن 

ا 
ً
ملم القارئ  ذلك  يكون  وقد  اأخ��رى،  ثقافة  يف 

يف  حا�رسة  لي�صت  وتاريخية  ثقافية  باإحالت 

ذهن القارئ العربي بال�رسورة. لذلك اأ�صعر باأنه 

اأ�صيف  اأن  الكتاب  فكرة  لإي�صال  واجبي  من 

يعود  املطاف  نهاية  يف  وهذا  الهوام�ص.  بع�ص 

اأغفل  فقد  اأحياًنا(؛  )والنا�رس  املرتجم  كم 
ُ

ح اإىل 

اأ�صيف  وق��د  هوام�ص،  اإىل  حتتاج  اأ�صياء  ع��ن 

هوام�ص ل �رسورة حقيقية لها.

المستوى  يبدو – في  الترجمة في ُعمان –كما   uv

التعليمي، تحُث الخطى قدما، وهنالك أسماء ُعمانية 
ولكن  واألخ��رى،  الفينة  بين  جديدة  بأعمال  تطالعنا 
بعض  بها  تمر  التي  االنطفاء  حالة  أيضا  الُمالحظ 
مترجمون  بعد  يظهر  لم  أدق،  بصورة  األس��م��اء، 
مستمر  كمشروع  حياة،  كمشروع  الترجمة  يقدمون 

ودؤوب. برأيك ما الذي ُيعطل ذلك؟ 

- اأعتقد اأنها م�صكلة عامة؛ فاأين "م�رسوع احلياة 

غري  الآخرين  املبدعني  الدوؤوب وامل�صتمر" لدى 

تبدو  امل�صكلة  اأّن  يف  معك  اأتفق  املرتجمني؟ 

ر اأّن خمرجات 
ّ
اأو�صح مع املرتجمني لأننا نت�صو

اأق�صام الرتجمة �صوف تنتج مرتجمني يرتجمون 

اأق�صام  �صحيح.  غري  وه��ذا  بال�رسورة،  الكتب 

الأق�صام  من  كغريها  اجلامعات  يف  الرتجمة 

والطالب  ال�صغوف  الطالب  يدخلها  الأكادميية، 

امل�صطر والطالب الذي ل يعرف ماذا يريد اأ�صاًل 

وهذه  جامعية.  �صهادة  على  احل�صول  �صوى 

الدور  ا مب�صاألة 
ً
الغالب ل تهتم كثري الأق�صام يف 

جه. من يقوم بذلك 
ّ
بعد تخر "الثقايف" للمرتجم 

اأحياًنا  تكون  التي  الطالبية،  اجلماعات  فعاًل 

بهذا   
ّ
يهتم اأكادميي  م�رسف  بوجود  حمظوظة 

اجلانب. 

uv ترى هل الترجمة "ال توكل عيش" كما يقال؟ 

أو أّن المسألة ال تعدو أن تكون كسال وتخاذال، فما أن 
يجد المترجم وظيفة تغنيه عن هموم الترجمة يذهب 
إليها، أو هو عدم التفرغ إلتمام مشاريع الترجمة هو 

السبب؟ 

بالفعل  التعبري   
ّ
�صح اإن  "الثقافية"  الرتجمة   -

ا، ومن يرتجم للن�رس 
ً
ا مغري

ً
ل جتلب عائًدا مادي

ي�صاعد  قد  غ 
ّ
التفر ال�صغف.  بدافع  ذل��ك  يفعل 

غياب  لكّن  بالطبع،  الإنتاج  كرثة  يف  املرتجم 

التفرغ لي�ص عائًقا اأبًدا اأمام من يريد اأن ينجز.

uv ذكرت في أحد حواراتك جملة ُمهمة جدا: "يمكن 

لُعمان أن تضع بصمتها على خارطة المعرفة العربية، 
وبالتخّفف  المتمكنة،  واإلدارة  الالزم  الدعم  ُوِجَد  إْن 
قليال من التركيز على الكتب التي تخّص ُعمان فقط". 
هل تجد المترجم الُعماني غارًقا في ترجمة ما يخص 

ُعمان كأولوية؟

ا 
ً
مان تكاد تكون منغلقة متام

ُ
- الرتجمة يف ع

الرتجمات  )با�صتثناء  ��م��اين 
ُ
ال��ع ال�����ص��اأن  على 

ترجمات  تظهر  مل  2013م  عام  فاإىل  الأدبية(، 

فقط:  كتب  ثالثة  �صوى  العمانيني  غ��ري   
ّ
تهم
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 منُع الأفكار.. 

من اأ�صواأ 

املُنعطفات 

التي متّر بها 

احل�صارات



"مالحظات يف ال�صينماتوغرفيا" لعبداهلل حبيب، 
الكندي،  و"اإعالم جديد �صيا�صة جديدة" لعبداهلل 

العربية"  املمالك  يف  احلكم  وتعاقب  و"ال�صلطة 

ا 
ً
ن موؤخر

ّ
ملحمد احلارثي. لكّن الو�صع بداأ يتح�ص

كتاب  مثل  خمتلفة  ف��ردي��ة  م��ب��ادرات  بظهور 

لعبداهلل  اجلمال"  يف  غاية  نهائية  ل  "اأ�صكال 
املعمري وحمد الغيثي، وكتاب "ماذا يعني هذا 

كله" حل�صني العربي.

ا�صتجابًة  م�صتوياته  بع�ص  يف  ه��ذا  يكون  قد 

اأّن  اأذك��ر  وتطّلعاته.  املجتمع  ل�صغط  واعية  ل 

عاتبني  مان 
ُ
ع يف  اد 

ّ
ال��رو املثّقفني  من  واح��ًدا 

ي "الفر�ص" و"علي �رسيعتي"، 
َ
على ترجمة كتاب

التي  الأجنبية  الكتب  اإىل  اللتفات  وحّثني على 

مان! 
ُ
تناولت ع

الُمترجم  يهتم  لم  إن  مبدأ:  من  هذا  يحصل  أال   uv

الُعماني بما يخصه فمن عساه يفعل؟

مبدع  الأول  املقام  يف  هو  ماين 
ُ
الع  

ُ
املرتجم  -

كّلها  الإن�صانية   
ّ

يخ�ص ه 
ّ

يخ�ص وم��ا  اإن�صايّن، 

املرتجمني  اأّن  لو  ببلده.  يتعلق  ما  فقط  ولي�ص 

متخّلفني  لظللنا  حذونا  حذوا  الآخرين  العرب 

لي مثاًل 
ّ
وجاهلني اأكرث مما نحن فيه بكثري. تخي

وجورج  علماين  و�صالح  الدروبي  �صامي  اأّن  لو 

 
ّ

طرابي�صي مثاًل اكتفوا برتجمة الكتب التي تخ�ص

�صوريا! 

uv لكي يطفو مشهد الترجمة الُعماني على السطح، 

هل بالضرورة تحولها من مشروع فردي إلى مشروع 
مؤسساتي؟ في وقٍت رأينا فيه أسماء عربية حققت 
مثل: صالح  بداياتها من  في  فردي  باشتغال  فرصها 

علماني، بّسام حجار، ماري طوق وغيرهم.. 

- ل لي�ص بال�رسورة. امل�رسوع املوؤ�ص�صي يجمع 

هها ويخلق لها البيئة احلا�صنة، 
ّ

الطاقات ويوج

وهذا اأمر حممود ومطلوب لتنفيذ م�رسوع كبري. 

امل�صاريع  على  اأك��رث  ل 
ّ
اأع��و احلقيقة  يف  لكّنني 

هاتهم 
ّ

وتوج الأف��راد  خيارات  اأّن  ذلك  الفردية، 

الذي  ة، بعك�ص امل�رسوع املوؤ�ص�صي 
ّ
عة وحر

ّ
متنو

ه واحد.
ّ

"قد" يهيمن عليه توج

الذي  المثقف  بكونه  المعيني  أحمد  اسم  ارتبط   uv

يضُخ أفكارا جديدة ذات بعد تجديدي وتطوعي في آن 
- غالبا ما يكون المثقف في انتظارها من المؤسسة- 
للترجمة، ومدونة "أكثر  من قبيل ملحق "الجسر" 
االسم،  ذات  حملت  التي  المجلة  ثم  ومن  حياة"  من 
ومشروع ُمهم من قبيل "ُعمان تقرأ"، وليس آخرا 
تصدر  جريئة  أفكار  "روازن".  مكتبة  مشروع 
إلى  والقارئ  المثقف  أحالم  تحويل  ُيحاول  فرد  عن 
حقيقة. الغريب أّن هذه األفكار لم تخفق ولم ُترفض 
إال أّن أغلبها لم يستمر أيضا؟ هل هو الحماس الذي 
يتملكك في أول الطريق ومن ثم ما يلبث أن يخفت؟ 
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أم أّن الضريبة الخفية التي يدفعها أصحاب المبادرات 
الفردية هي السبب؟ 

تعريفها  عن  يختلف  قد  للمبادرة  مفهومي   -

ا 
ً
م�صتمر ا 

ً
م�رسوع لي�صت  فاملبادرة  اآخرين؛  لدى 

تن�صاأ  ما  عادة  التطوعية  املبادرات  بال�رسورة. 

وجودها،  ي�صتدعي  وظ��رف  وقتية  حاجة  من 

لكنها لي�صت موؤ�ص�صة منذورة للبقاء. ذكرُت ذات 

حوار اأّن بع�ص مبادراتي خرجت بدافع الهروب 

ا كانت بدافع  من امل�صاغل الدرا�صية، لكّنها اأي�صً

ني يف 
ّ
�رسب املثل والتمهيد لأفكار اأخرى. ما يهم

لتخرج  املبادرة هو اأن اأقول "هذا �صيء ممكن"، 

مبادرات اأخرى �صبيهة. ومتى ما انتفت احلاجة 

اإىل املبادرة ل اأجد غ�صا�صة يف اأن اأتوقف. يف 

رفع  هو  املبادرة  هدف  يكون  الأحيان  بع�ص 

انتحالت"،  نة 
ّ
"مدو مثل  معينة،  بق�صية  الوعي 

ا 
ً
ق�صد لها اأن تكون م�رسوع

ُ
والتي منذ البداية مل ي

 واأ�صبح 
ّ
ا. حني �صعرُت اأنني فعلُت ما علي

ً
م�صتمر

على  )الفرتا�صي  املجتمع  من  به  باأ�ص  ل  جزء 

منها،  موقًفا  ويبني  الظاهرة  هذه  يفهم  الأقل( 

حياة"  من  "اأكرث  توقف ملحق "اجل�رس" وجملة 

الدعم، وحني وجدنا  انقطاع  ب�صبب  توقفا فرتًة 

النقطاع،  بعد  اأ�صاًل  عنهما  ي�صاأل  اأح��د  ل  اأّن 

قررنا التوقف.

uv هنالك من يخشى أن ينتهي حال مكتبة "روازن" 

كما انتهت مشاريع أخرى؟

الأم��ري��ن؛ فمكتبة  ب��ني  ق 
ّ
ن��ف��ر اأن  م��ن  ب��ّد  - ل 

ثمة  مبادرة.  ولي�صت  وموؤ�ص�صة،  م�رسوع  روازن 

م�رسوع اآخر بداأُته واأنا على مقاعد الدرا�صة قبل 

ا اإىل اليوم، وهو 
ً
ا، وما يزال باقي

ً
�صتة ع�رس عام

قابو�ص.  ال�صلطان  الرتجمة" بجامعة  "جمموعة 
قد تكون هناك توّقعات من الآخرين حول بع�ص 

ل  هذا  لكّن  ا�صتمراريتها،  و���رسورة  املبادرات 

فاأمرها  امل�صاريع  اأما  املبادرة.  �صاحب  لزم 
ُ
ي

ا منذ 
ً

قدم عليها يكون حري�ص
ُ
خمتلف، لأّن من ي

البدء على ا�صتمراريتها لفرتة طويلة. 

uv قالت كاتبة عربية ذات يوم بما يشبه االستغراب: 

الورقية  المكتبات  فيه  العالم  ُيغلق  الذي  الوقت  "في 
لتحل المكتبات اإللكترونية محلها، تفتُح المكتبات في 

ُعمان"؟ ما رأيك؟ 

والن�رس،  املكتبات  حلركة  متابع  اأنني  اأزعم   -

ا 
ً
�صحيح لي�ص  اأب��ًدا.  دقيًقا  الكالم  هذا  اأرى  ول 

اأّن  ا 
ً
�صحيح ولي�ص  ُتغلق،  الورقية  املكتبات  اأّن 

 
ّ
املكتبات الإلكرتونية حتّل حملها. يحدث اأن متر

بع�ص املكتبات )الواقعية والإلكرتونية على حٍد 

�صاأن  �صاأنها  فتغلق،  اقت�صادية،  بنك�صات  �صواء( 

اأي م�رسوع جتاري. ما من �صّك يف اأّن املكتبات 

الواقعية،  للمكتبات  مناف�صة  ت�صّكل  الإلكرتونية 

مقارنة  فيها  الت�صغيل  تكاليف  لقّلة  وذل��ك 

خمتلفتان  التجربتني  اأّن  اإل  الواقعية،  باملكتبة 

لون املكتبات  ا وما يزال قراء كثريون يف�صّ
ً
متام

مع  الغرب  يف  حتى  بها.  ويرتبطون  الواقعية 

"اأمازون"  مثل  اإلكرتونية كربى  وجود مكتبات 

اإل اأّن املكتبات الواقعية الكبرية مثل "بارنز اأند 

 بالزوار 
ّ
"ووتر �صتونز" ما تزال ت�صج نوبل" اأو 

ا.
ً
يومي

األولى  الذهنية  لنتحدث بصدق حول تصوراتك   uv

حرمان  بعد  ُعمان  في  النوع  هذا  من  مكتبة  حول 
طويل، وواقع التجربة الحقيقية بعد أن خضتها؟ 

مان حمرومني من 
ُ
- لفرتٍة طويلة جًدا ظللنا يف ع

مكتبة �رسائية حقيقية ولي�صت قرطا�صية، ورغم 

اأنها مل ت�صتمر  اإل  وجود بع�ص املكتبات �صابًقا 

عني على حتقيق حلٍم طاملا 
ّ
لالأ�صف. وهذا ما �صج

القول  اأ�صدقِك  مكتبة.  لدي  تكون  باأن  راودين 

اإنني كنُت متخوًفا بع�ص ال�صيء ورمبا اأكرث من 
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�صداقتي 

مع زوجتي 

هي ال�صمانة 

احلقيقية 

لإنقاذ 

م�صاريعي



�رسكائي، غري اأّن التفاعل والإقبال الذي وجدناه 

�صنتها  �صتكمل  اأيام  بعد  املكتبة  توقعاتنا.  فاق 

ا جيًدا. 
ً

الأوىل، واأعتقد اأنها حققت جناح

uv لنتحدث أكثر حول ما يتعلق باختيارات المكتبة.. 

العمل،  فريق  ذائقة  العام  جوها  في  تمثُل  كتٍب  بين 
وكتٍب أخرى تذهب للقارئ العام أو تلك التي يمكن أن 
توصف بالساذجة والتافهة، والتي قد ُيفاجُئ البعض 
اختيارها من قبل فريق عمل نحسبه مثقفا؟ فما هي 

معاييركم في االختيار؟ 

- بطبيعة احلال ل ميكن لأية مكتبة اأن ُتر�صي 

ر 
ّ
تقر اأن  ت�صتطيع  لكّن املكتبات  الأذواق،  جميع 

الذي  العمل  ومنوذج  تن�صده،  الذي  ع 
ّ
التنو مدى 

تريد تطبيقه. ثمة مكتبات قليلة جًدا تتخ�ص�ص 

اأنها  ترى  نخبوية  واأخ��رى  نة، 
ّ
معي جمالت  يف 

ا 
ً
كتب هي  تراه  ملا  وفًقا  الكتب  بانتقاء  ملزمة 

رت اأن ل تكون 
ّ
مة. مكتبة روازن منذ البداية قر

ّ
قي

املكتبة  اإدارة  تفر�ص  ل  واأن  غريها،  دون  لفئة 

توفري  املكتبة  دور  ال��ق��ارئ.  على  و�صايتها 

وبعد  والرت�صيحات،  القرتاحات  وتقدمي  ع 
ّ
التنو

ذلك الأمر للقارئ. بع�ص املثّقفني يعتبون علينا 

واأّن هذا ل  "تافهة"،  يعّدونها  ا 
ً
كتب اأننا نح�رس 

مع  اأختلف  واأنا  مثّقفون.  يديرها  مبكتبة  يليق 

ا، فال يوجد معيار وا�صح حمّدد 
ً
الأمر متام هذا 

ا 
ً
للكتب "التافهة"، كما اأننا يف �صبابنا قراأنا كتب

كثرية قد يعتربها اآخرون "�صطحية" و"�صاذجة" 

وارتقت  ذائقتنا  ت 
ّ

وتغري معارفنا  رت 
ّ
تطو ثم 

اأن  ميكن  ما  اأق�صى  والنقد.  احلكم  يف  معايرينا 

نطمح اإليه يف روازن هو اأن ن�صاعد القارئ على 

ا لنوٍع 
ً
معرفة خيارات جديدة كي ل يبقى حبي�ص

معنّي من الكتب.

uv طالعتنا "روازن" باشتغاٍل مواٍز للمكتبة، عبر 

فعاليات أعطْت المكتبة دورا أبعد من الدور التجاري 

هذه  تلقى  حد  أي  إلى  والبيع..  الشراء  مسألة  في 
الفعاليات حضورا ومتابعة؟ من جهة أخرى قد يعتُب 

البعض ألنه ال يوجد جدوٌل ثابٌت ومستمر؟

اأنها  معِك  فاأتفق  بالفعاليات،  يتعلق  فيما   -

ون�صعى  ثابت،  بجدول  ملتزمة  غري  الآن  حتى 

ا اإىل و�صع خطة فعاليات وا�صحة، ل �صيما 
ً
حالي

اأّن الفعاليات التي اأقمناها وجدت قبوًل ممتاًزا.

المعيني  أحمد  اسم  ارتبط  أيضا  ما  فترة  في   uv

لروايات  صحفية  مراجعات  تقديم  على  باالشتغال 
البوكر في قوائمها الطويلة والقصيرة، وكانت تجربة 
الفتة سّلطت الضوء على اسم المعيني، وكشفت عن 

موهبة نقدية، وهي األخرى لم تستمر؟ 

فقد  لها،  املحددة  للفرتة  ت 
ّ
ا�صتمر التجربة   -

اتفاق  اآنذاك  "�رسفات"  ملحق  وبني  بيني  كان 

ا�صتكتاب لكتابة مراجعات على مدى اأربعة اأ�صهر 
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اأقراأ  اأن  ت�صتدعي  مرهقة،  جتربة  كانت  ا. 
ً
تقريب

عدة كتب اأحياًنا يف الأ�صبوع الواحد لكي اأختار 

ا اأكتب عنه، لكنها كانت جتربة جميلة اأرجو 
ً
كتاب

اأن تتكرر م�صتقباًل.

الذين  أولئك  ميديا،  السوشل  في  ُمعاتبا  كتبَت   uv

الترجمة  أو  الكتابة  مشاريع  يعطلون  أو  يوقفون 
بسبب الخوف من منع كتبهم الحقا؟

- ل، اأبًدا. البع�ص مل يفهم هذا املن�صور لالأ�صف؛ 

اأو  للكاتب  لي�ص  اأوج��ه��ه  كنُت  ال��ذي  فالعتب 

املرتجم، واإمنا لل�صلطة ب�صتى اأنواعها )ال�صيا�صية 

اأّن  اأقوله هو  والجتماعية والدينية(. الذي كنُت 

ورقابًة  خوًفا  املبدع  يف  زرعت  ال�صلطات  هذه 

ذاتية مفرطة ت�صّل عملية الإبداع اأو ت�صوّهها على 

يتوّهج  حتى  اأو  يتعاي�ص  قد  الإبداُع  تقدير.  اأقل 

مع الفقر اأو الإعاقة اأو املر�ص، لكنه مع اخلوف 

لأنه  الإب��داع  عن  يعجز  اخلائف  العقل  يختنق. 

يخاف اأن يطرق اأي باب جديد غري معتاد. 

uv هل حصل لك شيء من هذا القبيل، أعني المنع؟ 

كتاب "ملوك النفط" على سبيل المثال؟ 

معار�ص  يف  ��ن��ع 
ُ
م النفط"  "ملوك  ك��ت��اب   -

يف  نع 
ُ
م "الفر�ص"  وكتاب  والبحرين،  ال�صعودية 

منع  �رسيعتي"  "علي  وكتاب  البحرين،  معر�ص 

يف معر�ص الكويت. 

زمن  في  الرقيب  سلطة  استمرار  في  رأيك  ما   uv

نحصل فيه على كل شيء بضغطة زر؟

- اأعتقد اأّن ال�صلطات الر�صمية يف بالدنا العربية 

الكتب،  م�صاألة منع  النظر يف  اإعادة  اإىل  بحاجة 

لأنها يف جوهرها عالمة على ال�صعف، ل القوة. 

الفكري  التاأ�صي�ص  واثقة من  الدولة  فحني تكون 

املتني لدى �صعبها ل تخ�صى من الأفكار الأخرى. 

وم�صّلمات  اأف��ك��ار  على  عقولنا  اأغلقنا  وكلما 

ُتخترب  لأنها مل  ازدادت ه�صا�صتها  حمددة، كلما 

�صد اأفكار مناق�صة لها، ومل تتولد لديها مناعة 

من  وامل�صاءلة.  اجلدل  فعل  من  ناجتة  حقيقية 

دولة  اأن متنع  ا 
ً
الأمر منطقي اأجد  ل  اأخرى  جهٍة 

املوؤ�ص�صات  كّل  لديها  اأّن  حني  يف  معيًنا  ا 
ً
كتاب

اجلاهزة  ا(  اأي�صً )والدينية  والإعالمية  التعليمية 

اأ�صواأ  من  الكتاب!  لذلك  للت�صدي  واحدة  باإ�صارة 

 بها ح�صارٌة ما هو اأن مُتنع 
ّ
املنعطفات التي متر

ا ما كانت تلك الأفكار. 
ً
الأفكار، اأي

أكثر  من  المعيني  أحمد  أّن  ي��رى  من  هنالك   uv

األشخاص الذين يجيدون التعامل مع السوشل ميديا 
بشجاعة  رأي��ه  قول  يستطيع  فهو  عالية،  بحرفية 
الُمغلقة،  التابوهات  مع  تتماس  كثيرة  مسائل  في 
دون أن يقوده ذلك إلى مصير ال تحمد عقباه. كيف 
الرأي  المتاحة في ظل منصات  التعبير  ترى مساحة 
تتعلق بمساحة  المسألة حقا ال  برأيك هل  المتوفرة؟ 

الحرية بقدر ما تتعلق بإدارتنا لهذه المساحة؟

لكنني  تقولني،  كما  حًقا  كنُت  اإن  اأدري  ل   -

اأحاول قدر ا�صتطاعتي اأن اأكتب دون انفعال، قد 

اأّن الإنرتنت ب�صكٍل عام  اأجنح وقد اأخفق. ل �صّك 

اأتاحت من�صات متعددة للتعبري عن الراأي، لكّن 

ل  فنحن  اأب��ًدا.  وا�صحة  غري  احلرية"  "م�صاحة 
نعرف ما هي ومن يحددها ول كيف يحددها. 

احلدود،  لأبعد  ف�صفا�صة  القانون  يف  مواد  ثمة 

من  نف�صه  على  ياأمن  اأن  كاتب  اأي  ي�صتطيع  ول 

تاأويالت قد ُت�صتخدم �صّده بالقانون. كلنا جنتهد 

يف التعبري عن اآرائنا، لكننا نتفاوت يف قدراتنا 

اأو اختيار مفرداتنا، وهذا  على �صبط انفعالتنا 

اأبًدا للحكم  ا 
ً
لي�ص مربر اأّن هذا  طبيعي جًدا. غري 

على اإن�صان بال�صجن ملجرد اأنه كتب �صيًئا. �صجُن 

مبعاملة  عندي  اأ�صبه  كالمه  ب�صبب  الإن�صان 

الأطفال؛ فاأنِت حني ت�صمعني ابنك ال�صغري ينطق 

اأو يرفع �صوته، قد حتب�صينه يف غرفته  ب�صتيمة 
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اختلف مع 

من يعتبون 

على "روازن" 

ب�صبب اختيار 

كتٍب ي�صمونها 

"تافهة"! 



اأقول  )ول  ذلك  اإىل  يعود  ل  حتى  الوقت  لبع�ص 

باملنا�صبة(،  �صحيح  تربوي  ت�رسف  ه��ذا  اإّن 

لكنِك ل تت�رسفني هكذا مع �صخ�ص بالغ عاقل. 

اأبوين  نحن نتحدث عن مواطنني ودولة، ل عن 

واأطفال.

استثنائيا  ثنائيا  ُتشكالن  السبتي  وزوان  أنت   uv

واالشتغال  العائلة  مسؤولية  تتقاسمان  حيث  ُملهما، 
عالقته  في  الُمترجم  أنانية  نقدر  وألننا  الثقافي، 
بمسألة الوقت والزمن نتساءل: كيف يمكن للصداقة 
بين الزوجين أن تكون قادرة على رفع سقف التفهم 

بينهما؟

جًدا  اأنني حمظوظ  �صّك يف  اأدنى  عندي  لي�ص   -

اأوًل  ال�صديقة  فهي  حياتي؛  يف  زوان  بوجود 

بالتحديد  وه��ذا  والزوجة،  احلبيبة  قبل  ا 
ً
واآخ��ر

هي  هنا  ال�صداقة  بيننا.  الن�صجام  ي�صمن  ما 

ال�صديق  اأّن  ذلك  للتفاهم،  احلقيقية  ال�صمانة 

ي بدافع من ال�صداقة 
ّ
م ويغفر وي�صح

ّ
يفهم ويتفه

انطفاأت  لو  يهجرك  قد  احلبيب  احلب.  قبل  اأوًل 

فهو  احلقيقي  ال�صديق  اأما  بينكما،  احلب  �صعلة 

ا. 
ً
ذراعك دائم

* أنت رجل لديك عائلة، وأكاديمي، وصاحب مكتبة 
إدارتها ليست باألمر الهين، وأكثر من هذا تحاول أن 
تصنع لك اسما في عالم الترجمة، كيف تحقق كل هذه 

التوازنات في حياتك؟

هذه  اأحقق  اأنني  ادعيُت  لو  ا 
ً
كاذب �صاأكون   -

اأ�صياء  حق  على  تطغى  اأ�صياء  هناك  التوازنات. 

اأخرى يف حياتي، وما زلُت اأحاول اأن اأجد �صيغة 

مالئمة لتحقيق القدر الأدنى من التوازن، ولول 

ا�صتطعُت  ملا  ذك��رُت  كما  �صديقتي  زوجتي  اأّن 

منها،  بّد  ل  ت�صحيات  ثمة  ذكر. 
ُ
ي �صيًئا  اأجنز  اأن 

جًدا  ومقّل  النا�ص  عن  منعزل  الغالب  يف  فاأنا 

حتى  بل  الجتماعية  واملنا�صبات  الزيارات  يف 

بع�ص  مينحني  ما  وه��ذا  الثقافية.  الفعاليات 

الوقت للعمل. 
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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«.

اإنتاج  من  فيلم  هو  كاين«  »املواطن  فيلم  اإن 

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 3/3( ترجمة: مها لطفي *     

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما

»املواطن كاين«



قمي�ص،  واأك��م��ام  بي�ضاء  عنق  ربطة  كاين  يلب�ص 

تعمل  ا�ضابعه  الكاتبة،  الآل��ة  على  يطبع  ويجل�ص 

بقوة وكفاءة، ووجهه كما نراه ب�ضوء املكتب امامه، 

يحمل يف طياته ن�ضف ابت�ضامة غريبة.

يقف ليالند على باب غرفته يحدق عربه به. 

اأمرر  لن  انني  – اعرف  ي�ضححها  انه  اعتقد  ليالند: 

ذلك.

برين�ضتني: )يتحرك اإىل جانبه(، ال�ضيد كاين �ضينهي 

قطعتك بنف�ص الطريقة التي بداأت بها.

ي�ضتدير ليالند متفاجئًا نحو برين�ضتني.

برين�ضتني: اإنه يكتب حتية كما انت تريدها.

)ثم فجاأة – بنوع من العاطفة اجلارفة الهادئة اأكرث 

منها انت�ضاراً(. اعتقد ذلك �ضيظهر لك الأمر.

حيث  اإىل  املدينة  غرفة  عرب  الطريق  ليالند  يطرق 

كاين، يتابع كاين الطباعة، دون اأن ينظر اإىل اأعلى. 

بعد توقف، يتكلم كاين.

كاين: مرحبًا، يا براد.

ليالند: مرحبًا، يا �ضاريل – )وقفه اأخرى(

مل اأكن اعرف اننا نتكلم، يتوقف كاين عن الطباعة، 

ولكنه ل ي�ضتدير.

كاين: موؤكد، نحن نتكلم، براد – انت مف�ضول.

على  التعبري  يتغري  ل  ثانية،  مرة  الطباعة  يعاود 

وجهه.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

خارجي. �ضقف م�ضت�ضفى – نهاراً – 1940

طوم�ضون وليالند على ال�ضقف املهجور حاليًا. اأ�ضبح 

الوقت متاأخراً غابت ال�ضم�ص قبل قليل.

من  مثلج  واأنا   – هنالك  ما  كل  هذا  ح�ضنًا،  ليالند: 

الربد. هيي ايتها املمر�ضة! )يتوقف(.

منذ خم�ص �ضنني، كتب من مكانه يف اجلنوب البعيد 

 –
)وكاأنه يحاول اأن يفكر(

-هل تعرف. �ضانغريال؟ الدورادو؟ )يتوقف(

تعلم.  هل  املكان؟  ذلك  ا�ضم  هو  ما  ج��وز؟  �ضلوبي 

ح�ضنًا.

اك�ضنادو. كنت اعرف ما هو كل الوقت. انت تعرف ما 

اأعني امل تفعل؟

طوم�ضون: نعم.

ليالند: اعتقد اأنا ل�ضت عاجزاً عن روؤية ما يتخلل من 

امور.

على اي حال فاأنا حتى مل اجب على ر�ضالته. رمبا 

كان علي اأن افعل.

اظن انه كان �ضديد الوحدة هناك يف �ضنواته الأخرية.

يعد  – ومل  تركته هي  انتهى منه عندما  قد  مل يكن 

ينهيه – مل ينتهي اأي �ضيء. طبعًا هو بناه من اأجلها 

 –
طوم�ضون: هذا كان ل ريب حبًا.

فقد  ولذلك  بالعامل.  م�ضدومًا  كان  اأدري.  ل  ليالند: 

كانت   – مطلقة  مملكة   – ميلكه  واح��داً  لنف�ضه  بنى 

�ضيئًا اأكرب من دار اوبرا على اأي حال – 

)ينادي(

املمر�ضه!

)يخف�ص �ضوته(

اأن تقوم به من  اقول لك هنالك �ضيئا ميكنك  ا�ضمع، 

اأجلي، ايها ال�ضاب.

طوم�ضون: حتمًا

ليالند: اثناء خروجك، توقف عند مكان لبيع ال�ضيجار، 

هل �ضتفعل ذلك، وار�ضل يل زوجا من ال�ضيجار؟

طوم�ضون: موؤكد يا �ضيد ليالند. �ضاأكون �ضعيدا بذلك.

ليالند: هيي، ايتها املمر�ضة!

تظهر ممر�ضه

املمر�ضه: مرحبًا يا �ضيد ليالند.

كنت  عندما  تعرف  الآن.  للدخول  م�ضتعد  انا  ليالند: 

املمر�ضات  بان  �ضائد  انطباع  هنالك  كان  �ضابًا، 

حلوات. ومل يكن ذلك حقيقة اكرث منه الآن.

املمر�ضة: هنا، دعني ام�ضك ذراعك يا �ضيد ليالند.

ليالند: )بنزق(

ح�ضنًا، ح�ضنًا

)بداأ يتحرك اإىل الأمام على ذراع املمر�ضة(

ان  واطلب  ال�ضيجار؟  حول  �ضتفعل،  هل  تن�ضى،  لن 

اأو  ا�ضنان،  معجون  وكاأنهم  ليظهروا  جيداً  يلفوهم 

الطبيب  ذلك  املكتب.  عند  ف�ضيوقفونهم  واإل  �ضيء، 

يريد  ان��ه  فكرة  لديكم  عنه،  اأخ��ربت��ك  ال��ذي  ال�ضاب 

اإبقائي حيًا.

اإحالل:
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خارجي – كباريه الران�ضو يف اتالنتيك �ضيتي – فجر 

مبكر – 1940

اعالن بالنيون على ال�ضطح:

»الران�ضو«

ا�ضتعرا�ص اأر�ضي

�ضوزان ا�ضكندر كاين

مرتان يف الليلة

ال�ضابقه  احلادثه  مثل  الغامقه  ال�ضا�ضه  على  بريق 

قبل ذلك يف ال�ضيناريو. خلف الأ�ضواء وعربهم، نرى 

ال�ضابق  مثل  الكامريا  تتحرك  مقرفًا  باكراً  �ضباحًا 

عرب اأ�ضواء الإعالن واإىل اأ�ضفل على ال�ضقف الزجاجي 

املعتاده  مائدتها  على  �ضوزان  خالله  ن��رى  حيث 

وطوم�ضون يجل�ص مقابلها.

ت�ضيف  ل  خافتة  بيانو  مو�ضيقى  ت�ضمع  هذا  خالل 

�ضيئًا للجو.

اإحالل:

داخلي. »الران�ضو« كباريه – فجر باكر – 1940

�ضوزان وطوم�ضون يجل�ضان مواجهة. املكان تقريبًا 

مهجور.

الغرفة،  من  الآخ��ر  اجلانب  وعلى  �ضاحية،  �ضوزان 

واحد يعزف البيانو.

ت�ضاأل   – برمته  املو�ضوع  �ضتتناول  كيف  �ضوزان: 

ا�ضئلة؟

طوم�ضون: اف�ضل اأن تتكلمي انت فقط، اأي �ضيء يخطر 

يف بالك – عنك وعن ال�ضيد كاين.

�ضوزان: قد ل تريد ان ت�ضمع كثرياً مما مير يف راأ�ضي 

حول نف�ضي وال�ضيد �ضارلز كاين.

�ضوزان تفكر.

طوم�ضون: كيف قابلته؟

�ضوزان: كان عندي اأمل يف اأ�ضناين.

ينظر طوم�ضون نحوها.

زلت  ما  – وانا  ذلك منذ ثالثني عامًا  �ضوزان: كان 

 كان اأمل اأ�ضنان 
ّ

اأتذكر ذلك الأمل يف اأ�ضناين. يا ولدي

يقودين اإىل اجلنون.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

خارجي. زاوية �ضيدلية، و�ضارع يف الناحية الغربية 

من نيويورك- لياًل – 1909

نظيفة  ثيابًا  تلب�ص  العمر  من  الع�رشين  يف  �ضوزان، 

رخي�ضة على ن�ضق تلك املرحلة، تخرج من ال�ضيدلية. 

لياًل. �ضغطت خدها مبنديل حجم   8 ال�ضاعة حوايل 

كبري رجايل، انها تعاين اأملا �ضديدا. ال�ضارع رطب – 

بعد فرتة مطر.

املجمع  منت�ضف  ب��اجت��اه  خ��ط��وات  ب�ضع  ت�ضري 

تتوقف،  حالتها.  حتمل  ت�ضتطيع  تعد  ومل  ال�ضكني، 

وت�ضع  بيدها،  وحتملها  القرنفل  زيت  زجاجة  تفتح 

بع�ص منها على ا�ضبعها، وتدلك نريتها.

تتابع �ضريها. الأمل اقل بقليل. بعد اأن تقطع اربعة او 

خم�ضة بيوت، ت�ضل اإىل ما هو وا�ضح، بابها – منزل 

نحو  ت�ضتدير  �ضقق.  طبقات  اأربع  من  قدمي  م�ضتهلك، 

الباب املوجود على مرتفع من ثالث درجات وبينما 

اجت��اه  م��ن  الآت���ي  كاين  ي�ضطدم  كذلك  تفعل  ه��ي 

معاك�ص بها وي�ضتدير نحو ال�ضمال ليتجنبها. ي�رشب 

كتفه كتفها فت�ضتدير وبينما هي تفعل كذلك، ي�ضطر 

كاين اأن يغري طريقه، فيخطو على طرق  خ�ضبية غري 

مثبتة تغطي جزءاً من املمر ال�ضيء. فرتتفع اخل�ضبة 

وت�رشبه على ركبته، واأي�ضًا تغطيه بالوحل.

كاين: )يقفز اإىل اأعلى وا�ضفل ويحك ركبته( اوو!

تنزع �ضوزان املنديل عن فكها، وت�ضحك طربة.

كاين: هذا لي�ص م�ضحكًا.

يع�ص �ضفته ويحك ركبته مرة ثانية، حتاول �ضوزان 

اأن ت�ضيطر على �ضحكتها ولكن دون اأن تنجح كثرياً. 
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يحدق كاين بها. 

تبدو  فعاًل  ولكنك   – �ضيدي  يا  اآ�ضفة  ان��ا  ���ض��وزان: 

م�ضحكًا جداً.

فجاأة، يعاودها الأمل وت�ضع كفها على خدها.

�ضوزان: اأوو

كاين: ما بالك؟

�ضوزان: وجع اأ�ضنان.

كاين: همم

كان يدعك ثيابه مبنديله.

�ضوزان: هنالك بع�ص منها على وجهك.

اأن  من  – بدل  املمرات  على هذه  لو حافظوا  كاين: 

تذهب اإىل مطعم ا�ضجار رخي�ص-.

تبداأ �ضوزان يف ال�ضحك مرة ثانية.

كاين: ما هو امل�ضحك الآن؟

فطائر  ت�ضع  كنت  وكاأنك  تبدو  انك   . انت  �ضوزان: 

وحل. يف و�ضط ابت�ضامتها عاودها الأمل.

�ضوزان: اأوه!

كاين: انت ل�ضت فينو�ص دو ميلو.

�ضوزان: )ت�ضري اإىل ال�ضباك ال�ضفلي(

اإذا كنت ترغب يف الدخول وغ�ضيل وجهك – اأ�ضتطيع 

ان اأح�رش لك بع�ص املاء ال�ضاخن لتزيل الأو�ضاخ عن 

�رشوالك.

كاين: �ضكراً.

تبداأ �ضوزان يتبعها كاين.

احالل:

داخلي. غرفة �ضوزان  - لياًل – 1909

انها قليلة الرتتيب قلياًل. واإ�ضاءة غاز مان�ضباغ يف 

ولكنها  امل�ضتوى،  رفيعة  غرفة  لي�ضت  انها  الغرفة. 

لقاء   1910 العام  يف  عليها  حت�ضل  التي  الغرفة 

وجبة  ذل��ك  يف  مبا  الأ�ضبوع  يف  دولرات  خم�ضة 

اأدراج،  وخزانة  وكر�ضيان  �رشير،  هنالك  الإفطار. 

خزانة  على  مو�ضوعة  اخلا�ضة  املمتلكات  وبع�ص 

من  و�ضيده،  رج��ل  �ضورة  تت�ضمن  وه��ذه  الأدراج. 

تزيينية.  قطع  وبع�ص  �ضوزان.  اأهل  اأنهما  الوا�ضح 

يف  اليابانية  املتدحرجة  الكرة  لعبة  يف  واح��دة، 

جزيرة كوين، و-رمبا هذه جزء من الغنيمة اليابانية 

يحملها  الذي  الثلج  م�ضهد  وبها  الزجاجية  الكرة   –
كاين بيده يف امل�ضهد الأول.

تدخل �ضوزان اإىل الغرفة، حتمل طبقًا، وعلى ذراعها 

من�ضفة. كاين ينتظرها. هي ل تغلق الباب.

�ضوزان: )على �ضبيل التف�ضري( �ضاحبة البيت حتب اأن 

ابقي هذا الباب مفتوحًا عندما يزورين رجل.

)تبداأ بو�ضع الطبق اإىل ا�ضفل( اإنها امراأة حمرتمة جداً.

)تقلب وجهها ( اأوو!

ي�رشع كاين لياأخذ الطبق منها، وي�ضعه على خزانة 

الأدراج.

اأحد  اإىل  ال�ضورة  يبعد  اأن  عليه  ه��ذا  يفعل  وحتى 

جوانب الطبق.

تقب�ص �ضوزان على ال�ضورة التي كادت ت�ضقط.

�ضوزان: هيي، يجب اأن تكون اكرث حذراً. هذه والدتي 

ووالدي.

كاين: انا اآ�ضف. هم يعي�ضون هنا اأي�ضًا؟

�ضوزان: كال، لقد توفيا.

مرة ثانية ت�ضع يدها على فكها.

كاين: اأين ال�ضابون؟

�ضوزان: يف املاء.

ولذلك،  ينزلق،  انه  املاء.  من  ال�ضابون  كاين  يخرج 

ي�ضقط  اأن  قبل  �ضدره  يف  واأ�ضابه  ي��ده،  من  انزلق 

ار�ضًا. ت�ضحك �ضوزان وهو ينحني.

كاين: )يبداأ يف غ�ضيل يديه(

اأنت ت�ضعدين ب�ضهولة.

�ضوزان: انا دائمًا اأحاول ان اأرى اجلانب الفكاهي من 

الأ�ضياء. ل داعي للبكاء عندما ل تكون م�ضطراً لذلك. 

وانت م�ضحك جداً. عندما انظر اليك اأن�ضى اأمل اأ�ضناين.

يعود وجهها ليعرب عن اأملها مرة ثانية.

�ضوزان: اوه!

كاين: ل ا�ضتطيع ان ابقى هنا طول الليل لأبعد اأملك 

عنك.

�ضوزان: )ت�ضحك(

اعرف.. ولكنك انت تبدو �ضخيفًا جداً.

يفرك كاين وجهه بيديه اململواأة بال�ضابون. والآن ل 

ي�ضتطيع فتح عينيه، خوفًا من اأن يدخلها ال�ضابون.

كاين: اين املن�ضفة؟

�ضوزان: على اخلزانة، هنا.

كاين: )ين�ضف وجهه( �ضكراً

يف  فر�ضاة  لدي  اخلزانة(  اإىل  طريقها  )يف  �ضوزان: 
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 – �رشوالك  على  الوحل  ين�ضف  ما  مبجرد  اخلزانة. 

ف�ضوف تدعكه بالفر�ضة لتزيله.

كاين: �ضوف اقوم بتو�ضيبها، حتى لو كان هذا اآخر 

�ضيء اأفعله.

بيدها  الفر�ضاة  مت�ضك  اخلزانة.  من  �ضوزان  تخرج 

ال�ضمال وت�ضع يدها اليمنى على فكها بحالة �ضديدة 

التعا�ضة.

كاين: )ياأخذ الفر�ضاة( انت متاأملة جداً، األ�ضت كذلك، 

اأيتها الطفلة البائ�ضة؟

على  فتجل�ص  اأك��رث  ذل��ك  حتمل  �ضوزان  ت�ضتطيع  ل 

كر�ضي، تنحني وتتاأوه قلياًل.

كاين: )يفر�ص نف�ضه( كنت اأمتنى لو اأ�ضتطيع اأن اأفعل 

�ضيئًا-

يقف ويفكر. تدير �ضوزان وجهها حماولة ب�ضدة اأن ل 

تبكي.

كاين: لدي فكرة، ايتها ال�ضبية.

)لي�ص هنالك جتاوب(

ا�ضتديري وانظري نحوي.

)ما زالت ل جتاوب(

قلت: ا�ضتديري وانظري نحوي، ايتها ال�ضبية.

ت�ضتدير �ضوزان ببطء

كاين: هل راأيت احداً يهزهز اذنيه الثنتني يف نف�ص 

الوقت. حتتاج �ضوزان اإىل ثانية لتتاأقلم مع هذا.

كاين: انتبهي عن قرب!

)يهزهز اذنيه(

مدر�ضة  اأح�ضن  يف  كاملتني  �ضنتني  مني  اخذت  لقد 

الذي  الرجل  احليلة.  ه��ذه  لأتعلم  العامل  يف  بنني 

علمني هو رئي�ص فينزويال الآن. ما زال يهزهز اذنيه 

و�ضوزان بداأت تبت�ضم.

كاين: هذا كل �ضيء. ابت�ضمي!

تبت�ضم �ضوزان ابت�ضامة عري�ضة.

احالل:

داخلي. غرفة �ضوزان – لياًل – 1910

اخللف  اإىل  الكامريا  ت��رتاج��ع  لبطة،  مقربة  لقطة 

كاين،  ر�ضمها  احلائط،  على  ظلية  ب�ضورة  لتظهرها 

الذي يلب�ص الآن اأكمام قمي�ص. هذا امل�ضهد بينه وبني 

ال�ضابق �ضاعة كاملة.

�ضوزان: )مرتددة( دجاجة؟

كاين: كال. ولكنك قريبة من املو�ضوع.

�ضوزان: ديك؟

كاين: انت تبتعدين عنه كل الوقت. انها بطة.

هذا  اأن  اأع��رف  كاين.  �ضيد  يا   – �ضاحمني  �ضوزان: 

– اأنا تقريبًا  اأعني  اأنت؟  – من  يتطلب �ضرباً، ولكن 

جاهلة، اأعتقد اأنك ادركت هذا-

كاين: )ينظر اإليها م�ضتغربًا(

هل انت حقًا ل تعرفني من انا؟

�ضوزان: كال. اعني، انا ا�ضارط ان املو�ضوع �ضينتهي 

باأنني �ضمعت ا�ضمك ماليني املرات، ولكناأانت تعرف 

كيف تكون الأمور-

من  بالرغم  كذلك؟  األ�ضت  ت�ضتلطفيني،  ولكنك  كاين: 

اأنك ل تعرفني من انا؟

انا  كم  لك  اقول  اأن  اأ�ضتطيع  ل  رائعًا!  كنت  �ضوزان: 

�ضعيدة بوجودك هنا، انا ل اعرف العديد من النا�ص 

و – )تتوقف(

كاين: وانا اعرف العديد من النا�ص. وبو�ضوح، فنحن 

اأن  تريدين  هل  )يبت�ضم(  بالوحدة.  ن�ضعر  الإث��ن��ان 

تعريف اإىل اأين كنت ذاهب الليلة –

رت ثياب الأحد اخلا�ضة بي؟
ّ
عندما التقيتني ودم

اليك فجاأة وا�ضارط هذه لي�ضت  اأنا مل ادخل  �ضوزان: 

ثيابك ليوم الأحد. رمبا لديك العديد من الثياب.

كاين: )وكاأنه يدافع عن نف�ضه من هجوم جارح( انا 

كنت امزح فقط! )يتوقف(

و�ضرتن  خم��ازن  اإىل  طريقي  يف  كنت  امل�ضاء  ه��ذا 

مانهاتن.

بحثًا عن ثيابي.

�ضوزان منذهلة.

– منذ زمن  اي�ضًا  كاين: كما ترين، توفيت والدتي، 

بعيد. اأ�ضياوؤها و�ضعت يف خمزن يف املنطقة الغربية 

لأنه مل يكن لدي مكان لأ�ضعها به يف ذلك الوقت. ما 

زال ينق�ضني املكان. ولكنني الآن ار�ضلت يف طلبهم 

الرحالت  من  بنوع  اأقوم  ان  قررت  والليلة  ذلك.  مع 

العاطفية -  )ببطء(

-اإىل مواقع �ضبابي – وطفولتي، كما اعتقد – لأعيد 

النظر اإليها – )يغري حالته النف�ضية قلياًل( – والآن – 

كاين ل ينتهي. ينظر اإىل �ضوزان. �ضمت.

كاين: من انا؟ ح�ضنًا، دعنا نرى ... ولد �ضارلز فو�ضرت 
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كاين يف نيو�ضامل، كولورادو يف 1860 – )يتوقف 

عند كلمة �ضتني – )هو خجل قلياًل بو�ضوح(.

كنت اأدير �ضحيفتني .. ماذا عنك؟

�ضوزان: اوه، انا –

كاين: كم عمرك كما قلت؟

�ضوزان: )م�رشقة( مل اأقل.

كاين: ل اأعتقد انك قلت. لو كنت قلت، مل اأكن لأ�ضاألك 

مرة ثانية، لكنت تذكرت كم عمرك؟

الثانية  اأمت���م  ���ض��وف  م��ا.  اإىل ح��د  ك��ب��رية  ���ض��وزان: 

والع�رشين يف اغ�ضط�ص.

كاين: )ينظر اإليها ب�ضمت لربهة من الزمن(

هذا �ضن كبري نا�ضج – ماذا تعملني؟

�ضوزان: اأعمل عند �ضليجمان.

كاين: هل هذا ما تريدين اأن تفعليه؟

�ضوزان: اريد ان ا�ضبح مغنية.

)تفكر حلظة من الزمن(

اعني، مل افعل. امي فعلت من اأجلي.

كاين: )متعاطفًا( ماذا ح�ضل للغناء؟

انت ل�ضت يف ا�ضتعرا�ص، الي�ص كذلك؟

ظنت  دائمًا  امي   – كهذا  �ضيء  ل  كال  اوه،  �ضوزان: 

فتاة  تخيل!  يل.  �ضخمة  اوبرا  عن  تتكلم  كانت   –
امريكية، اأول – وكذلك فاإن �ضوتي لي�ص ذلك النوع 

كيف  تعرف  واأن��ت   – امي  فقط  انها  حال،  اأي  على 

تكون الأمهات.

نظرة فجائية تظهر على وجه كاين.

كاين: نعم –

�ضوزان: يف الواقع، انا اأغني قليال.

كاين: )ي�ضري اإىل البيانو( هل تغنني يل؟

�ضوزان: )بخجل( اوه، ل اأعتقد انك تود �ضماعي اأغني.

كاين: نعم، اأريد ذلك. ولهذا طلبت منك اأن تفعلي.

�ضوزان: ح�ضنًا، انا –

كاين: ل تقويل يل اأن اأمل اأ�ضنانك يزعجك ثانية؟

�ضوزان: اوه، كال، هذا كله تال�ضى.

كاين: اإذا لي�ص لديك اي عذر بتاتًا. ارجوك غني.

تذهب �ضوزان اإىل البيانو وتغني اأغنية موؤدبة، حلوة، 

لطيفة، تغني ب�ضوت خافت غري مدرب.

ي�ضغي كاين وقد ا�ضرتخى مت�ضاحلًا مع العامل.

اإحالل:

داخلي. كباريه »الران�ضو« - فجر مبكر – 1940.

ت�رشب �ضوزان كاأ�ضًا وتتابع ق�ضتها.

ل�ضاريل  غنيت  ذل��ك.  بعد  كثرياً  غنيت  لقد  �ضوزان: 

 – لل�ضاعة  دولر  مائة  لقاء  للمدر�ضات  غنيت   –
املدر�ضات اأخذن ذلك انا مل افعل – 

طوم�ضون: ماذا اخذت؟

�ضوزان: )حتملق به ب�رشا�ضة( ماذا تعني؟

ل يجيب طوم�ضون.

�ضوزان: مل اح�ضل على �ضيء. درو�ص املو�ضيقى فقط. 

هذا كل ما يف الأمر.

طوم�ضون: تزوجك، امل يفعل؟

�ضوزان: كان يحبني. ولكنه مل يقل يل ذلك اإل بعدما 

فخ�رش   – عالقتنا  عن  ال�ضحف  يف  الق�ضة  ظهرت 

النتخابات وطلقته تلك ال�ضيدة من نورتون.

طوم�ضون: وماذا عن تلك ال�ضقة؟

�ضوزان: اأرادين ان اأكون مرتاحه – اوه، وملاذا اهتم؟ 

فعاًل  كان  احلقيقة.  هي  هذه  ولكن  ت�ضدقني  ل  قد 

مهتما ب�ضوتي )بحّدة(.

الأوبرا؟  تلك  بنى  تعتقد هو  تبت�ضم؟ ملاذا  انت  ملاذا 

انا مل اأكن اريدها. انا مل اكن اأريد الغناء. كانت هذه 

فكرته – كل �ضيء كان فكرته – ما عدا هجري له.

اإحالل:

 – بنيويورك  كاين  منزل  معي�ضة  غرفة   – داخلي 

نهاراً – 1913.

يعزف  تي�ضتي  ما  ال�ضوت  مدر�ص  تغني.  ���ض��وزان 

البيانو 

كاين يجل�ص بالقرب. يتوقف ماتي�ضتي.

ماتي�ضتي: م�ضتحيل! م�ضتحيل!

كاين: مهمتك لي�ضت اإبداء راأيك مبوهبة ال�ضيد كاين.

من املفرو�ص ان تقوم انت بتدريب �ضوتها.. ل �ضيء 

اأكرث من ذلك.

اأ�ضبح  ماتي�ضتي: )يعرق( ولكن، هذا م�ضتحيل �ضوف 

م�ضحكة املو�ضيقيني. �ضيقول النا�ص-

�ضينيور  النا�ص،  يقوله  مبا  مهتمًا  كنت  اذا  كاين: 

ال�ضحف،  قلياًل،  اأن��ريك  اأن  ا�ضتطيع  فقد  ماتي�ضتي، 

يا  ال�ضحف،  تقوله  ما  على  ال�ضلطة  لدي  انا  مثاًل. 

اأملك ثمانية منهم بني هنا  �ضنيور ماتي�ضتي، لأنني 

و�ضان فرن�ضي�ضكو.. ل باأ�ص يف ذلك، يا عزيزي. �ضوف 
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األي�ص  العقل.  �ضوت  اإىل  ماتي�ضتي  ال�ضينيور  ي�ضتمع 

كذلك يا ماي�ضرتو؟

)ينظر اإليه مبا�رشة(

ماتي�ضتي: �ضيد كاين، كيف اأ�ضتطيع اأن اأقنعك-

كاين: لن ت�ضتطيع.

هنالك �ضمت . ينه�ص ماتي�ضتي.

كاين: عرفت انك �ضتنظر اإىل الأمر بطريقتي.

اإحالل:

داخلي – دار اوبرا �ضيكاغو – لياًل – 1914

اللحظة  نف�ص  انها   – الف��ت��ت��اح  ليلة  نف�ص  انها 

الكامريا الآن فوق امل�رشح على  اأن  ال�ضابقة. ما عدا 

زاوية باجتاه احل�ضور، ال�ضتارة اإىل اأ�ضفل. نرى نف�ص 

اللوحة كال�ضابق – �ضوزان اخلائفة املرجتفة، الفرقة 

املغنيات،  واملدر�ضات  اخل��دم  امل��رتددة،  الرئي�ضية 

فرق امل�رشح. ومبجرد اأن يبداأ الحالل، ن�ضمع �ضوت 

يكتمل  اأن  وبعد  والآن  كال�ضابق(  )متامًا  التهليل 

الفتتاحيات  اإىل  يرعب  الأورك�ضرتا  تنفجر  الإحالل 

املو�ضيقية – امل�رشح خال – ترتك �ضوزان لوحدها، 

لوحدها ب�ضكل خميف، ترتفع ال�ضتارة بريق الإ�ضاءة 

ال�ضورة  خ��ارج  الآن  ال�ضتارة  ال�ضورة.  نحو  يقفز 

وتبداأ �ضوزان بالغناء. بعيداً عنها نرى مربع امللقن 

وبه وجه امللقن املتحّفز. وعلى م�ضافة منه – حيث 

ينا�ضل يف  اورك�ضرتا �ضعيف  – قائد  املكان مظلم 

اورك�ضرتا ومغنية �ضعيفة. وبعد ذلك  لقيادة  مهمته 

وال�ضدور  البي�ضاء  القم�ضان  لب�ضي  من  �ضفني   –
املتالألئة ثم ظالم عميق رهيب.

احل�ضور  بني  يجل�ص   – كاين  لوجه  مقربة  لقطه 

ي�ضتمع.

حد  اإىل  �ضحيح  ولكن  فجائي  للمو�ضيقى  تنغيم 

الكمال يظهر �ضوتًا من احل�ضور – ب�ضع كلمات من 

حملة – هذا النوع من ال�ضياء الذي يحدث كثرياً ما 

يف امل�رشح – 

ال�ضوت:- حقًا مثري لل�ضفقة.

ولكن  اجلملة،  باقي  فتعرق  بقوة  املو�ضيقى  تدخل 

مئات من النا�ص حول ال�ضوت �ضمعوه )وكذلك كاين( 

وهنالك �ضحكات مكبوتة تزداد ارتفاعًا.

لقطه مقربة لوجه �ضوزان – تغني.

لقطه مقربة لوجه كاين – ي�ضتمع.

يهللون  اإن�ضان  اآلف  لثالثة  ال�ضاحب  ال�ضوت  هنالك 

من  بالقرب  ثم،  ينظر.  زال  ما  كاين  ميكن.  ما  اأقل 

�ضخ�ضًا  ع�رش  اثني  ح��وايل  �ضوت  هنالك  الكامريا 

اإىل  الكامريا  تعود  ج��داً.  ج��داً  عال  ب�ضوت  يهللون 

اخللف لتظهر برين�ضتاين ورايلي واآخرين من اأعمدة 

ببع�ضها  اأكفهم  ي�رشبون  حوله،  يجل�ضون  كاين 

البع�ص. ال�ضتارة ت�ضقط – كما نرى من انعدام ال�ضوء 

على وجوههم.

امل�رشح من زاوية كاين.

زالت  ما  عليها.  تتالألأ  الأ�ضواء   – اأ�ضدلت  ال�ضتارة 

اأحد  يخرج  ول  ب�رشعة.  مت��وت  املهذبة  الهتافات 

لالنحناء.

يبداأ  – يتنف�ص ب�ضعوبة. فجاأة  لكاين  لقطعة مقربة 

بالتهليل بغ�ضب. 

امل�رشح من زاوية احل�ضور مرة ثانية.

تظهر �ضوزان لكي تنحني. بالكاد تكاد مت�ضي. هنالك 

قليل من التهليل املوؤدب يرتفع، ولكنه مري�ص.

بالغة،  زال يهلل ب�ضعوبة  – ما  لكاين  لقطه مقربة 

عيناه على �ضوزان.

امل�رشح مرة ثانية.

تطفئ  ال�ضتائر،  من  تخرج  انحناءها،  تنهي  �ضوزان، 

الإ�ضاءة على ال�ضتائر وت�ضتمر اإ�ضاءة املنزل.

لقطه مقربة لكاين – ما زال يهلل ب�ضعوبة بالغة.

احالل

داخلي. غرفة املكتبة – منزل كاين يف نيويورك – 
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نهاراً – 1914.

بعد ب�ضعة ا�ضابيع �ضوزان يف ثوب منزيل تقف عند 

املائدة  على  اإفطارها  �ضينية  بقايا  هنالك  ال�ضباك 

ال�ضغرية.

�ضوزان: انت ل تفرت�ص اأن ت�ضنع منك �ضيئًا م�ضحكًا؟ 

ماذا عني انا؟ 

التي  الن�ضانة  انا  بالغناء.  القيام  عليها  التي  اأنا 

�ضتتلقى ال�ضتائم. )تتوقف(

الأ�ضبوع الفائت عندما كنت ذاهبة ل�رشاء حاجياتي. 

الفتاة  اأم��ام  تقليدي  حاولت  البائعات  من  واح��دة 

انت  �ضاريل   – ولكن  اره��ا،  مل  انني  ظننت  الثانية. 

اي�ضًا يجب اأن تقرر ب�ضاأن املو�ضوع. هناك �ضيء لن 

اأ�ضتطيع  ل  انا  انت.  ت�ضاء  كما  به  تقوم  ان  ت�ضتطيع 

الغناء وانت تعرف ذلك – ملاذا ل ت�ضتطيع فقط ان – 

بارد  تهديد  هنالك  باجتاهها.  وي�ضري  كاين  ينه�ص 

يف خطواته.

تخاف �ضوزان قلياًل بينما يقرتب منها.

ل  انك  يبدو  �ضوزان،  يا  يل  مقنعة  اأ�ضبابي  كاين: 

تفهمينها لن اقولها لك ثانية. )اقرتب منها كثرياً(

�ضوف تتابعي الغناء.

اأ�ضياء  بهم  ترى  رحمة.  بال  عليها  م�ضلطتان  عيناه 

تخيفها. تهز راأ�ضها على مهل معربة عن ال�ضت�ضالم.

اإحالل خارجي.

اإحالل داخلي.

فران�ضي�ضكو  »���ض��ان  ج��ري��دة  م��ن  الأوىل  ال�ضفحة 

ب��دور  ل�����ض��وزان  كبرية  ���ض��ورة  تت�ضمن  ان��ك��وي��رر« 

»تايي�ص« وهنالك اإعالن باأن �ضوزان �ضتفتتح مو�ضمًا 

ال�ضورة  »بتايي�ص«  فران�ضي�ضكو  �ضان  يف  م�ضتقاًل 

نيويورك  من  ال�ضحف  اأ�ضماء  ولكن  ثابتة  تبقى 

لدانفر،  لكالفالند،  اجنلو�ص  للو�ص  لوي�ص،  ل�ضانت 

لفيالديلفيا – كلها »النكويرر«.

�ضوت  ي�ضمع  ال�ضوت  �رشيط  وعلى  هذا  كل  خالل 

و�ضوتها  وبعيداً،  خافتًا  حلنها  تغني  وهي  �ضوزان 

متقطع قلياًل.

اغنيتها  ���ض��وزان  اأنهت  �ضابقًا  ك��ان  ملا  ولنتيجة 

وهنالك نف�ص الهتاف اخلفيف مثل ال�ضابق – وفوق 

ال�ضوت هذا، رجل وحيد يحيي ب�ضوت عاٍل.

وهذا يخفت بينما نحن – 

اإحالل:

يف  كاين  منزل   – ���ض��وزان  ن��وم  غرفة   – داخ��ل��ي 

نيويورك – ليلة متاأخرة – 1916.

تتحرك الكامريا بزاوية نحو ال�رشير و�ضوزان م�ضتديرة 

نحو الباب ومن الناحية الأخرى ي�ضمع �ضوت.

�ضوت كاين: دعنا ناأخذ مفاتيحك يا رميوند.

�ضوت راميوند: نعم، �ضيدي.

�ضوت كاين: املفتاح قد يكون يف الناحية الأخرى.

)توقف(

�ضوف ندفع الباب اإىل الأ�ضفل، يا راميوند.

�ضوت راميوند )ينادي( �ضيده كاين-

�ضوت كاين: افعل ما قلته.

يندفع الباب مفتوحًا، يتدفق النور اإىل الغرفة، مظهراً 

�ضوزان، بكامل ثيابها. ممددًة على ال�رشير، وذراعها 

متدلية على اجلانب. يهرع كاين اإليها.

كاين: اح�رش دكتور كوراي.

راميوند: نعم، �ضيدي.

يرك�ص اإىل اخلارج. �ضوزان تتنف�ص، ولكن بثقل. يفك 

كاين القبة حول رقبتها.

احالل:

داخلي. غرفة �ضوزان – ليلة متاأخرة – 1916

ثياب  يف  �ضوزان،  الأ�ضواء.  كل  ت�ضاء   – قليل  بعد 

النوم، يف ال�رشير، نائمة.

راميوند واإحدى املمر�ضات يرتكان الغرفة تواً، يغلق 

راميوند الباب بهدوء خلفه. ينه�ص دكتور كوري.

دكتور كوري: �ضتكون على اح�ضن حال خالل يوم اأو 

يومني، يا �ضيد كاين.

يهز كاين راأ�ضه. يحمل زجاجة �ضغرية يف يده.

دكتور كوراي: لدى املمر�ضة كافة التعليمات، ولكن 

اإذا اردت اأن تكلمني يف اأي وقت، ف�ضوف اأكون �ضعيد 

جداً – �ضاأكون هنا يف ال�ضباح.

كاين: �ضكراً. ل اأ�ضتطيع ان اتخيل كيف قامت ال�ضيدة 

كاين مبثل هذا اخلطاأ ال�ضخيف. املهدئ الذي اعطاها 

– اعتقد  اإياه الدكتور واجنور كان يف زجاجة اكرب 

�ضحبها  رحلتها  اإىل  التح�ضري  �ضببه  الذي  ال�ضغط 

وخلبط اأفكارها.

الأمر  يف  ما  كل  هذا  اأن  متاأكد  انا  ك��وراي:  دكتور 

)ينطلق خارجًا(.
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هنا  بقائي  ح��ول  اعرتا�ضات  هنالك  لي�ص  كاين: 

بجانبها، هل هنالك ما مينع؟

هنا،  املمر�ضة  تكون  اأن  .ود  بتاتًا.  ك��وري:  دكتور 

اي�ضًا.

كاين: حتمًا.

يرتك دكتور كوراي. ي�ضتقر كاين يف كر�ضي بجانب 

تدخل  دق��ائ��ق،  خ��الل  ���ض��وزان.  اإىل  ينظر  ال�رشير، 

الغرفة  جانب  يف  كر�ضي  نحو  تذهب  املمر�ضة، 

وجتل�ص.

احالل:

داخلي – غرفة �ضوزان – نهاراً – 1916

يف  ظهرها  على  كليًا،  امل�ضتهلكه  ���ض��وزان،  تتلقى 

منها.  بالقرب  كر�ضي  على  كاين  يجل�ص  �رشيرها. 

املمر�ضه خارج الغرفة.

اأن .نقل  اأ�ضتطيع  �ضوزان: )ب�ضوت ياأتي من بعيد( ل 

لك م�ضاعري يا �ضاريل. فقط، مل .�ضتطع – مل اأ�ضتطع 

ال�ضتمرار بالغناء ثانية.

ل تعرف ماذا يعني ان ت�ضعر وتعرف اأن النا�ص – ان 

اجلمهور ل يريدك. لأنه اإذا مل يكن لديك ما يريدونه 

– �ضوت حقيقي – فهم ل يعباأون بك. حتى لو كانوا 
مهذبني – ولو كانوا ل ي�ضحكون اأو اأن يفي�ص بهم 

الكيل او – كما تعلم .. انهم ل يريدونك هم فقط – 

ذاك  منازلتهم.  تريدين  عندما  ذاك  )غا�ضبًا(  كاين: 

عندما تريدين اأن ت�ضعينهم. ذاك-

وبعينني  ب�ضمت  اإليه  فتنظر  �ضوزان  راأ���ص  يتحرك 

حزينتني. 

كاين: انا اآ�ضف.

)ينحني لريبت على يدها(

لي�ص عليك اأن تقاتليهم مرة ثانية. )يبت�ضم قلياًل(

اإنها خ�ضارتهم.

الثانية لتغطي يده ب�ضعوبة كي  ترفع �ضوزان يدها 

تعرب عن امتنانها.

احالل:

خارجي. لقطه مركبة لإك�ضنادو – 1925

داخلي. القاعة الكربى يف اك�ضنادو 1925

لقطه مقربة للعبة كلمات متقاطعه �ضخمة، يد ت�ضع 

القطعة الأخرية 

املتقاطعة  الكلمات  لعبة  لتظهر  الكامريا  ترتاجع 

منت�رشة على الأر�ص

املتقاطعة  الكلمات  لعبة  امام  الأر�ص  على  �ضوزان 

اخلا�ضة بها.

يجل�ص كاين يف كر�ضي هزاز. ترتفع فوق كل �ضيء. 

النه�ضة  ع�رش  ط��راز  من  ال�ضخمة  املدفاأة  خلفهم 

الزمن لياًل و�ضمعدان �ضخم من ع�رش الباروك ي�ضيء 

امل�ضهد.

�ضوزان )متنهدة( كم الوقت؟

لي�ص هنالك اإجابة

�ضوزان: �ضاريل! قلت؟ كم ال�ضاعة؟

اإحدى  �ضاعته(  اإىل  ينظر   – اعلى  اإىل  ينظر  كاين: 

ع�رشة ون�ضف.

�ضوزان: اعني يف نيويورك.

كاين: احدى ع�رشة ون�ضف.

�ضوزان: لياًل؟

كاين: نعم، الكالب، ذهبوا تواً اإىل املطبعة.

�ضوزان: )ب�ضخرية( حتيه للكالب! )تتنهد(

ح��اًل..  انتهت  العرو�ص  والن�ضف  ع�رشة  احلادية 

النا�ص تتوجه للنوادي الليلية واملطاعم. طبعًا نحن 

خمتلفون نحن نعي�ص يف ق�رش – عند نهاية العامل.

كاين: كنت دائمًا تقولني انك تريدين اأن تعي�ضي يف 

ق�رش. 

ينظر اليها كاين بابت�ضامة ويعود اإىل عمله.

�ضوزان: �ضاريل-

لي�ص هنالك جواب

�ضوزان: اذا وعدتك باأن اكون فتاة مطيعة! ل اأ�رشب 

– واأعامل كل احلكام والثواب باحرتام -.
تتدلع يف لفظ الكلمة(

�ضاريل- 

مازال هنالك ل جواب

اإحالل خارجي

اإحالل داخلي

�ضوزان  ي��د!   – املتقاطعة  للكلمات  اأخ��رى  �ضورة 

ي�ضعان قطعة ناق�ضة.

احالل

داخلي اك�ضنادو – غرفة معي�ضة – نهاراً – 1928

�ضورة للعبة كلمات متقاطعة اأخرى.

و�ضوزان  كاين  لتظهر  اخللف  اإىل  الكامريا  ترتاجع 
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انهما  عدا  ما  ال�ضابقة.  الأو�ضاع  نف�ص  يف  تقريبًا 

ا�ضبحا اكرب �ضنًا.

كيف  �ضوزان.  يا  فهمه  ا�ضتطع  مل  واحد  �ضيء  كاين: 

تعرفني انك مل تقومي بحلها قبل ذلك.

تنظر �ضوزان اإليه نظرة غ�ضب. ل ي�رشها ما يقوله.

من  اأك��رث  املعنى  من  �ضيئًا  تت�ضمن  اإنها  ���ض��وزان: 

جتميع متاثيل فينو�ص.

كاين: قد تكوين على حق – احيانا ات�ضاءل – ولكن 

ت�ضبح الأ�ضياء عادة عند الن�ضان –

بها  اقوم  انا  عادة.  لي�ضت  انها  )مت�ضايقة(  �ضوزان: 

لأنني اأحبها.

كاين: كنت اأ�ضري اإىل نف�ضي. )يتوقف(

فكرت باأن تقوم غداً بنزهة – قد يكون تغيرياً رائعًا 

ادعي  الليلة.  ه��ذه  الغربية  املتوح�ضة  احلفلة  بعد 

اجلميع ليذهبوا اإىل افرجاليدز-

املتقاطعة  الكلمات  قطع  من  قطعة  )ترمي  �ضوزان: 

وتنه�ص(

ادعي اجلميع! اوامري للجميع، واجعليهم ينامون يف 

خيم!

من الذي يريد النوم يف اخليم عندما يكون لديه غرفة 

– وحمامها اخلا�ص، حيث يعرف  به  حلوة خا�ضة 

اأين يوجد كل �ضيء؟

نظر كاين اليها بثبات – ل بعدائية.

رحلة  اإىل  للذهاب  اجلميع  �ضندعو  اننا  فكرت  كاين: 

غداً.

وتبقى يف افرجاليدز خالل الليل.

)يربت على كتفها برقة(

رجاء تابعي اأن تكون الرتتيبات قد اقيمت يا �ضوزان.

ي�ضتدير كاين عائداً اإىل برين�ضتاين.

كاين: تذكر اين يا �ضيد برن�ضتاين.

على �رشيط ال�ضوت ن�ضمع احلوار الآتي:

يا  حالك  كيف  نعم،  اوه  )خجاًل(  برين�ضتاين:  �ضوت 

�ضيد كاين؟

�ضوت ت�ضارلز ال�ضغري: مرحبًا.

لوجه  مّقربة  �ضورة  على  الكامريا  تثبت  هذا؛  خالل 

�ضوزان، اإنها غا�ضبة جداً.

اإحالل:

خارجي – وخميم اإيفرجاليدز – لياًل – 1928

لقطه طويلة – عدد من اخليم الرفيعة امل�ضتوى.

اإحالل خارجي.

اإحالل داخلي:

– لياًل  – خميم افريجاليدز  – خيمه كبرية  داخلي 

1928 –
من  جانب  على  واحد  كل  و�ضعا  حقيقيان  �رشيران 

جوانب اخليمة.

ويف املوؤخرة ت�رشيحه للزينة رفيعة امل�ضتوى حيث 

جتل�ص �ضوزان جتهز نف�ضها لل�رشير. يجل�ص كاين على 

كر�ضي هزاز يلب�ص اكام قمي�ضه ويقراأ. �ضوزان هادئة 

جداً.

�ضوزان: لن امرر املو�ضوع هذه املرة.

ي�ضتدير كاين لينظر اإليها.

�ضوزان: انا اأعني ذلك.

)تلتقط رم�ضة طفيفة على وجه كاين(

اوه، اعرف انني دائمًا اقول انا اأعني ذلك ثم ل اأفعل 

– او اأنك تغلبني ولذلك ل اأفعل ما اأقول انني �ضاأفعله 
ولكن – 

كاين: )مقاطعًا( انت يف خيمة يا عزيزتي، انت ل�ضت 

يف املنزل. وا�ضتطيع اأن ا�ضمعك متامًا اإذا ما تكلمت 

بنربة �ضوت طبيعية.

�ضوزان: ل اأريد ان يهان �ضيويف، ملجرد انك تعتقد – 

)بغ�ضب( – اذا اراد النا�ص اأن يح�رشوا �رشابًا واحداً 

او اثنني معهم يف رحلة، فهذا �ضاأنهم. ل يحق لك –

كاين: )ب�رشعة(

يا  بك،  يتعلق  املو�ضوع  كان  اإذا  حق  من  اكرث  لدي 

�ضوزان.

�ضوزان: انا مري�ضة وتعبة من ا�ضلوبك يف القول يف ما 

يجب اأن اأفعل وما ل يجب اأن افعل.

كاين: )بلطف( انت زوجتي، يا �ضوزان، و-

اإن�ضانة بحد ذاتي  �ضوزان: انا ل�ضت فقط زوجتك، انا 

– اأو هكذا يجب اأن اأكون كنت كذلك اأحيانًا جتعلني 
اأفكر واقتنع باأنني مل اأكن كذلك يومًا.

يا  اآخ��ر،  وق��ت  يف  ه��ذا  نناق�ص  اأن  ن�ضتطيع  كاين: 

�ضوزان.

والآن – 

لن  اأريد.  عندما  ذهني  ما يف  اناق�ص  �ضوف  �ضوزان: 

تتابع اإدارة حياتي كما ترغب انت.
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كاين: بالن�ضبة ملا يتعلق بك، يا �ضوزان، فاأنا مل اأرد 

اأي �ضيء – انا ل اأريد اأي �ضيء الآن – اإل ما تريدينه 

انت.

انني  قررت  ما  تعني.  اأري��د،  اأن  تريدين  ما  �ضوزان: 

يجب اأن اأح�ضل عليه – ما الذي تريده لو كنت انت 

اأنا. ولكنك مل تعطني اي �ضيء قد – 

كاين: �ضوزان، انا فعاًل اأعتقد – 

 – اإياها  اأعني الأ�ضياء التي وهبتني  �ضوزان: اوه، ل 

والتي ل تعني �ضيئًا لك – ما هو الختالف بني ان 

الف  مائة  اآخر  �ضخ�ضًا  تعطي  اأن  او  اأ�ضورة  تعطني 

دولر ثمن متثال �ضتبقيه يف علبة ل تنظر اإليه ابداً؟ 

انها مال فقط. ل تعني �ضيئًا. انت حقًا ل تعطي اأي 

�ضيء يخ�ضك انت ويهمك انت.

والآن  توقفي هذا.  ان  اريدك  �ضوزان،  )نه�ص(  كاين: 

فوراً. 

اقول  ول�ضوف  ه��ذا.  اوق��ف  لن  ان��ا  ح�ضنًا،  ���ض��وزان: 

بال�ضبط ما افكر به. )ت�رشخ(

لأعطيك  تبتاعني  اأن  حاولت  �ضيئًا.  تعطني  مل  انت 

�ضيئًا انت – )فكرة فجائية(

اللحظة  منذ  الأمر  كان  هكذا  ير�ضيني!  كمن  كنت   -

– وقتك،  الأمر  التي قابلتك بها. مهما كلفك  الأوىل 

اموالك. هذا ما فعلته مع كل من عرفتهم حاولت اأن 

تر�ضيهم.

كاين: �ضوزان.

تنظر اليه دون ان تخفف من حدة عواطفها.

يا  لها،  ح��دود  ل  ب�ضخافات  تتكلمني  ان��ت  كاين: 

�ضوزان.

)بهدوء(

مهما فعلت – افعل – لأنني اأحبك.

�ضوزان: احلب – انت ل حتب احداً! انا او اي اأحد اآخر!

انا  تريد!  ما  كل  هذا  الآخ��رون..  يحبك  ان  تريد  انت 

ه في�ضبح 
ّ
�ضارلز فو�ضرت كاين، اي �ضيء تريدين – �ضم

ملكك! فقط احييني! ل تتوقعي اأن اأحبك-

ينظران  وجهها.  على  كاين  ي�ضفعها  كلمة  اية  دون 

اإىل بع�ضهما البع�ص.

�ضوزان: انت – انت ت�رشبني.

يتابع كاين النظر اإليها.

�ضوزان: لن يكون لك فر�ضة اأخرى لت�رشبني ثانية. 

)تتوقف(

مل اأكن اعرف حتى هذه الدقيقة.

كاين: �ضوزان، يبدو يل-

�ضوزان: ل تقول يل انك اآ�ضف.

كاين: انا ل�ضت اآ�ضف.

�ضوزان: �ضوف اتركك.

كاين: كال، انت لن تفعلي ذلك.

�ضوزان: )تهز راأ�ضها( نعم.

ل  ولكنها  برتكيز،  البع�ص،  بع�ضهما  اإىل  ينظران 

ُتظهر  كاين  وجه  على  الكامريا  بالواقع،  ت�ضت�ضلم. 

بداية نظرة مذهوله، مثل واحد يرى �ضيئًا غري ماألوف 

وغري قابل للت�ضديق.

اإحالل:

 – نهاراً   – اك�ضنادو   – كاين  مكتبة  غرفة  داخلي. 

1923
كاين يقف اإىل ال�ضباك فيظهر خارجًا ي�ضتدير عندما 

ي�ضمع راميوند يدخل.

راميوند: ال�ضيدة كاين تريد اأن تراك، يا �ضيد كاين

كاين: ح�ضنًا.

راميوند مي�ضي بينما يرتدد كاين.

كاين: هل ال�ضيدة كاين – )ل ي�ضتطيع اكمال اجلملة(

راميوند: كانت ماري جتهز احلقائب منذ ال�ضباح، يا 

�ضيد كاين.

يخرج كاين متجاوزاً راميوند خارج الغرفة.

داخلي-غرفة �ضوزان – اك�ضنادو – نهاراً – 1929
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تلب�ص  و���ض��وزان  الأر����ص.  على  اجل��اه��زة  احلقائب 

مالب�ص ال�ضفر.

يدخل كاين متفجراً اإىل الغرفة.

���ض��وزان: ق��ويل لأرن��ول��د انني ج��اه��زة، ي��ا م��اري. 

با�ضتطاعته اأن يح�رش احلقائب.

ماري: نعم يا �ضيدة كاين.

تخرج ماري. يغلق كاين الباب خلفها.

كاين: هل فقدت عقلك كليًا.

تنظر �ضوزان نحوه.

هذا  �ضيعرفون  هنا  اجلميع  ان  تدركي  األ  كاين: 

املو�ضوع؟

انك جهزت حقائبك وا�ضتدعيت �ضيارة و – 

اقول  لن  انا  �ضي�ضمعون.  حتما  وغادرت؟   - �ضوزان: 

النا�ص  اأن  اأتخيل  اأكن  – ولكنني مل  لك  �ضوى  وداعًا 

لن تعرف.

الباب املغلق وكاأنه يحجز طريقها  يقف كاين على 

بج�ضده.

كاين: لن اأدعك تذهبني.

�ضوزان: لن ت�ضتطيع اإيقايف.

يتابع كاين النظر اإليها. متد �ضوزان يدها.

�ضوزان: وداعًا يا �ضاريل.

كاين: )فجاأة( ل تذهبي، يا �ضوزان.

�ضوزان: دعنا ل نعيد احلكاية من اولها، يا �ضاريل.

لقد قلنا كل �ضيء ميكن اأن يقال.

كاين: �ضوزان، ل تذهبي! �ضوزان، من ف�ضلك!

لقد فقد كل كربياء، تتوقف �ضوزان. تاأثرت بهذا.

كاين: ل يجوز ان تذهبي يا �ضوزان. كل �ضيء �ضيكون 

بال�ضبط كما تريدينه ولي�ص كما اعتقد اأنك تريدينه. 

بطريقتك. من ف�ضلك، يا �ضوزان. �ضوزان.

بداأت حتملق به. قد ت�ضعف.

كاين: ل تذهبي يا �ضوزان! يجب األ تذهبي!

)تقريبًا يتهته(

انت – ل ت�ضتطيعني اأن تفعلي هذا بي – يا �ضوزان.

 . وجهها  يف  مثلجة  مياها  يرمي  وكاأنه  الأمر  كان 

تتجمد.

الذي فعلنا به! ولي�ص  اأنت  – انك  اأنا عرفت  �ضوزان: 

اأنا بتاتًا. لي�ص ما ا�ضعر. ولي�ص ما يعنيه يل. )ت�ضحك(

انا ل ا�ضتطيع ان افعل ذلك بك!

)تنظر اإليه(

اأوه، طبعًا �ضاأ�ضتطيع.

ا�ضتدار  ال���ذي  بكاين،  م���ارة  اخل���ارج،  نحو  ت�ضري 

لرياقبها، مثل رجل عجوز تعب.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

داخلي – كاباريه الران�ضو – لياًل – 1940

برهة  املوائد. هنالك  اإحدى  على  �ضوزان وطوم�ضون 

�ضمت بينهما. 

اذا مل تدري كيف خ�رشت كل اموايل  �ضوزان: وفيما 

– – وكانت كثرية، �ضدقني 
قا�ضية  كانت  الأخ��ريات  الع�رش  ال�ضنوات  طوم�ضون: 

على العديد من النا�ص.

�ضوزان: مل تكن قا�ضيه علي. انا فقط خ�رشت اموايل.

بالع�رشين  هذه  الع�رش  ال�ضنوات  اقارن  عندما  ولكن 

التي ق�ضيتها معه – 

طوم�ضون: ا�ضعر ب�ضيء من احلزن عليه، على اأي حال.

�ضوزان )بق�ضوة(

األ تعتقد انني افعل؟

)توّقف(

تقول انك ذاهب اإىل اك�ضنادو؟

املكتب.  ال�ضبيان من  بع�ص  الأثنني، مع  طوم�ضون: 

ال�ضيد رول�ضتون يريد اأن ي�ضور املكان برمته ت�ضويراً 

ندير جملة  الفنية. نحن  احلاجات  تلك  – كل  دقيقًا 

�ضور، كما تعلمني – 

�ضوزان: اأعرف. اإذا كنت ذكيًا، فاإنك تتكلم مع راميوند. 

الكثري منه. هو  تعلم  با�ضتطاعتك  املنزل.  فهو مدير 

يعرف اين دفنت الأج�ضاد.

ترجتف. �ضوء الفجر من ال�ضقف الزجاجي بداأ يظهر 

امللهى  ال�ضناعي يف  ال�ضوء  يجعل  بريقًا، مما  اكرث 

الليلي ب�ضكل خا�ص كال�ضبح ما يظهر بال رحمة كل 

عام من عمر �ضوزان.

�ضوزان: ح�ضنًا ماذا تعرف؟ انه ال�ضباح الآن

)تنظر اإليه(

يجب ان تاأتي اإيل يوما ما وتخربين بق�ضة حياتك.

اإحالل خارجي.

اإحالل داخلي.

داخلي – قاعة �ضخمة – اك�ضنادو – لياًل – 1940.
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باب مفتوح يظهر حجرة املوؤونة املظلمة. طوم�ضون 

وراميوند يجل�ضون اإىل مائدة.

امامهم، ابريق من البرية وطبق من ال�ضندويت�ضات.

ي�رشب راميوند كاأ�ص من البرية م�ضتقراً اإىل اخللف.

راميوند: نعم �ضيدي – نعم �ضيدي. كنت اعرف كيف 

اتعامل مع ال�ضيد العجوز.

اعرف  كنت  ولكنني  الأط��وار،  غريب  ما  نوعًا  كان 

كيف اتعامل معه.

طوم�ضون: غريب الأطوار؟

جداً يف هذه  �ضعيداً  يكن  انه مل  اعتقد  نعم.  راميوند: 

ال�ضنوات الأخرية – مل يكن لديه �ضبب ليكون �ضعيداً.

اإحالل:

 – لياًل   – اإك�ضنادو   – بريد  ومكتب  ممر   – داخلي 

1929
ي�ضري راميوند ب�رشعة عرب املمر. يدفع بابا فيفتحه. 

متو�ضط  تلغراف  مكتب  يف  مكتب  اأم���ام  يجل�ص 

منه  وبالقرب  فريد.  يدعى  ل�ضلكي  عامل  امل�ضتوى 

كاثرين  تدعى  عاملة  جتل�ص  املفاتيح  لوحة  على 

)لي�ص لأن هذا يهم(

راميوند: )يقراأ( اعلن ال�ضيد �ضارلز فو�ضرت كاين اليوم 

اك�ضنادو،  �ضارلز فو�ضرت كاين قد غادرت  ال�ضيده  اأن 

منزله يف فلوريدا، حتت �رشوط موافقة �ضلمية وودية 

قالت  ممكن.  وقت  باأقرب  طالق  ق�ضية  ملء  بهدف 

الغناء  مهنة  اإىل  العودة  تنوي  ل  انها  كاين  ال�ضيدة 

بعد  �ضنوات  ب�ضع  منذ  عنه  تخلت  ال��ذي  الأوب���رايل 

زواجها، بناء على طلب ال�ضيد كاين. الإم�ضاء، �ضارلز 

فو�ضرت كاين.

ينتهي فريد من الطباعة ثم ينظر اإىل اأعلى.

راميوند: يجهز ب�ضورة خا�ضة للنقل الفوري.

تعطي الولوية لكافة اوراق كاين.

فريد: ح�ضنًا.

كاترين  ت�ضع  املفاتيح.  لوحة  على  الأزاز  �ضوت 

�ضدادة وجتيب املكاملة.

كاثرين: نعم .. نعم .. �ضيد تينزدال – ح�ضنًا.

)ت�ضتدير نحو راميوند(

اإنها مديرة املنزل.

راميون: نعم؟

يف  ال�ضطراب  من  نوع  هنالك  تقول  انها  كاثرين: 

الطابق العلوي يف غرفة ال�ضيدة الك�ضندر. انها تخاف 

ان تدخل.

اإحالل:

داخلي املمر خارج غرفة نوم �ضوزان – اك�ضنادو – 

لياًل – 1929

تقفان  وخادمتني  تينزدال،  ال�ضيدة  املنزل،  مديرة 

الوقوف  من  خائفتان  ولكنهما  الباب  من  بالقرب 

امامه. ي�ضمع من الداخل �ضفق رهيب وحتطيم. ي�رشع 

راميوند اإىل امل�ضهد، يفتح الباب ويدخل.

داخلي – غرفة نوم �ضوزان – اك�ضنادو – 1929

وهو  متامًا،  و�ضامتة  رهيبة  غ�ضب  حالة  يف  كاين 

حرفيًا يحطم الغرفة – يخلع ال�ضور، مبا يف ذلك ما 

 – يتعلق به، بعيداً عن احلائط، ويحطمها اإىل فتات 

�ضور قبيحة مزرك�ضة – �ضور �ضوزان بذوقها ال�ضيء. 

ما  كل  يدفع  الزينه  وط��اولت  املوائد  عن  وبعيداً 

جمعته �ضوزان من ترهات اثناء حياتها ال�ضاخبة.

�ضيئًا.  يقول  ل  كاين  يراقبه.  املمر  يف  رميوند  يقف 

يف  وي�ضتمر  مفاجئة  وق��وة  �ضديدة  ب�رشعة  يتابع 

متزيق الغرفة اإىل اجزاء �ضغرية.

النوافذ  ( �ضدت من  – واملتكلفة  ال�ضتائر )املك�ضك�ضة 

بحركة عنف واحدة. ومن على ارفف الكتب اخذ ي�ضد 

الرخي�ضة  الروايات  ذراعاه من  ما حتمله  ا�ضفل  اإىل 

– ويكت�ضف ن�ضف زجاجة من اخلمر فيك�رشها على 
الدافئة  �ضوزي  غرفة  يتوقف.  واخ��رياً  الغرفة  ار�ص 

ال�ضغرية حتولت اإىل حطام ل ي�ضدق حوله.

اأي  عن  تبحثان  وعيناه  بثقل  يتنف�ص  حلظة  يتوقف 

�ضيء معلق ومل يكن يف زاوية وهرب من بني ناظريه 

– وب�ضكل ثابت على الرف املتو�ضط الكرة الزجاجية 
ا�ضفل  اإىل  يرميها  الثلجية،  العا�ضفة  م�ضهد  وبها 

بع�ص الأوعيه ال�ضينية تتك�رش ولكن الكرة الزجاجية 

قدميه،  نحو  وتتدحرج  الب�ضاط  على  تطيح  تبقى. 

الثلج منت�رش. عيناه تتبعانها، ينحني ليلتقطها – ل 

ي�ضتطيع. راميوند يلتقطها له، يعطيه اياها، ياأخذها 

خارج  متاأملًا  يتحرك   .. اليها  ينظر  خجاًل  كاين 

الغرفة نحو املمر.

داخلي. املمر خارج غرفة نوم �ضوزان – اك�ضنادو – 

1929
يخرج كاين من الباب. ال�ضيدة تينزدال يرافقها عدد 
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ل باأ�ص به من اخلدم يبتعدون اإىل اخللف بعيداً عن 

خلف  الباب  ممر  يف  راميوند  ب��ه.  يحدقون  كاين، 

كاين. ينظر كاين اإىل كرة الزجاج.

كاين: )دون اأن ي�ضتدير(

اغلق الباب، يا راميوند.

راميوند: نعم، �ضيدي.

)يغلقه(

كاين: اقفله – وابقه مقفاًل.

يقفل راميوند الباب وياأتي اإىل جانبه. هنالك وقفه 

الكرة  كاين  يهز  ب�ضكون.  اخل��دم  يحملق   – طويلة 

الزجاجية هزة لطيفه ويبداأ عا�ضفة ثلجية ثانية.

كاين: راميوند –

)اإنه تقريبًا يف اإغماءة(

راميوند: نعم، �ضيدي –

وي�ضكت  ب�ضوت منخف�ص  اخلدم ي�ضحك  احد �ضغار 

فوراً.

يهز كاين الكرة ثانية. ر�ضة ثانية من الثلج .. ينتظر 

الثلج حتى ي�ضتقر – ثم ينظر اإىل اأعلى. اخرياً، عندما 

الأح��وال،  من  و�ضيء  اخلدم  جمموعة  بوجود   
ّ

يح�ص

�ضديد  ببطء  يتكلم  املعطف.  جيب  يف  الكرة  في�ضع 

مع  يتكلم  وكاأنه  يبدو  حتى  �ضديد  بهدوء  لراميوند، 

نف�ضه.

كاين: ابقه مقفاًل.

له  طريقًا  اخلدم  يفتح  املمر،  نحو  بعيداً  ببطء  ي�ضري 

رجل  عجوز،  رجل  انه  يذهب.  وهو  ويراقبونه  ليمر، 

عجوز!

احالل

داخلي – غرفة �ضالة كاين – اك�ضنادو – بعد ظهر 

متاأخر – 1939

بينما الإحالل ي�ضتمر تتجول الكامريا عرب اأر�ص غرفة 

)مكتوب   – ووالدته  كاين  والد  بقرب  مارة  ال�ضالة 

19-18؛ وماري كاين -19 عليها: جامي�ص كاين 

18( ومتر بقرب خ�اٍل، ثم تت�وقف ع�ند دفن ابن كاين. 
عادية  مبالب�ص  الب�ضطاء  ال��ع��م��ال  م��ن  جمموعة 

يقف  القرب.  نحو  املظهر  غايل  تابوتًا   – يخف�ضون 

كاين بالقرب من راميوند يتابع امل�ضهد.

ي�ضع  بينما  ب�ضعوبة  وينفخون  يتنهدون  الرجال 

التابوت على الأر�ص احلجرية ي�ضع الرجال بعد ذلك 

قطعا من الرخام حمفور عليها: 

Charles Foster Kane II
1938 –  1907

احد الرجال العاملني:

اآ�ضفني يا �ضيد كاين، لن نتمكن من قفلها بال�ضمنت 

حتى الغد. نحن –

ينظر كاين مبا�رشة عربه. رميوند ينهي احلوار.

راميوند: ح�ضنًا

غرفة  خ��ارج  وي��ه��رع��ون  قبعاتهم  ال��رج��ال  ي�ضع 

ال�ضالة.

على  املحفور  النق�ص  اإىل  وينظر  راأ�ضه،  كاين  يرفع 

احلائط.

انه اقرب قلياًل من احد جوانب قرب ال�ضغري، مبا�رشة 

فوق املكان اخلايل والذي �ضي�ضغله كاين نف�ضه.

كاين: هل حتب ال�ضعر، يا راميوند؟

راميوند: ل اأ�ضتطيع ان اقول �ضيئًا، �ضيدي.

كاين: ال�ضيده كاين كانت حتب ال�ضعر – 

بداأ راميوند يقتنع ان ال�ضيد الكبري بعيد جداً حتما – 

ل لنقول انه فقد عقله.

راميوند: نعم، يا �ضيد كاين، لي�ص اي منهما.

كاين: لي�ص زوجتي-

املكتوب  – القرب  ابنه  لقرب  املجاور  القرب  اإىل  ينظر 

عليه »ماري كاين« 

راميوند: )متابعًا( اوه، نعم، �ضيدي.

كاين: )ينظر اإىل اخللف اإىل اأعلى احلائط( هل تعرف 

ما هذا؟

انه  اكرث منه رئي�ص خدمه(  )ا�ضبح حاميه  راميوند: 

حائط ا�ضرتيته يف ال�ضني، �ضيد كاين.

كاين: فار�ص. كان ميلكه ملكًا.

راميوند: كيف اأقنعته ان يتخلى عنه، يا �ضيد كاين؟

كاين: كان ميتًا.. ذلك �ضعراً. هل تعرف ما يعني؟

راميوند: كال، ل اأعرف يا �ضيد كاين.

كاين: مل اأكن اأخاف منه بتاتًا.

ولكن  احلائط،  على  زالتا  ما  عيناه  ق�ضريه..  وقفه 

ينظر عربه، كاين يقراأ ن�ص الرتجمة.

كاين:

ى
ّ
ن�ضوة ال�ضباب مرت كحم

ومع ذلك راأيت الكثري
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عندما راأيت جمدي اأيام جمدي.

ظننت قوتي خالدة

وايام حياتي

ثابتة حتما يف ال�ضنني

ولكن هم�ضة جاءتني

من الذي ل ميوت.

ا�ضتدعيت ملوكي دافعي اجلزية معًا

وكل احلكام الذين يعتزون ب�ضلطتي

فتحت �ضناديق كنوزي لهم،

»خذو تالًل من الذهب، وجباًل من الف�ضة،

واعطوين يومًا واحداً من احلياة على هذه الأر�ص«

لكنهم وقفوا �ضامتني، مطرقني اأر�ضًا،

حتى اأموت

واملوت جاء ليجل�ص على عر�ضي

يا ابناء الن�ضان

ترون غريبًا ي�ضري على هذا الدرب

تنادونه فال يخطو.

انه حياتكم

ي�ضري باجتاه الزمن.

م�رشعًا ليقابل ملوك الهند وال�ضني.

)يقراأ(

يا ابناء الن�ضان

انتم اأ�رشى �ضبكة العامل.

ول اأحد ينتظر خلف العنكبوت.

اين الرجال ذوو الآمال ال�ضاخمة؟

لقد بدلوا اماكنهم مع البوم،

البوم الذي كان يعي�ص يف القبور

والآن ي�ضكن ق�رشاً.

جداً  وبعيداً  عربه،  احلائط،  يف  يحدق  كاين  زال  ما 

عنه. ينظر راميوند له.

اإحالل خارجي:

اإحالل داخلي:

داخلي: قاعة �ضخمة – اك�ضنادو – لياًل – 1940

التي  ال��ب��رية  رامي��ون��د  اأن��ه��ى  ورامي��ون��د.  طوم�ضون 

يتناولها.

راميوند: )بق�ضوة(

هذا كل ما يف الأمر، حتى اآخر املطاف.

طوم�ضون: رجل عاطفي انت، األ�ضت كذلك؟

راميوند: نعم ول.

طوم�ضون: )ينه�ص على قدميه( ح�ضنًا، �ضكراً جزياًل.

يف   – قلياًل  تائهًا  ك��ان  اعني؟  ما  انظر  رامي��ون��د: 

كنت  ولكنني   – حال  اأي  على  الأخريتني  ال�ضنتني 

اعرف كيف اأتعاطى معه.

)ينه�ص(

تلك »روزبود« - التي ل تعني �ضيئا. �ضمعته يقولها. 

تلك  يده  من  �ضقطت  ثم  »روزب��ود«  فقط  يقول  كان 

الكرة الزجاجيه وانك�رشت على الأر�ص. مل يقل �ضيئًا 

اأن��واع  كل  قال   – مات  انه  عرفت  لذلك  ه��ذا،  حول 

الأ�ضياء التي مل ا�ضتطع تف�ضريها. ولكنني طنت اأعرف 

كيف اتعامل معه.

طوم�ضون ل يجيب.

ينتهوا  اأن  مبجرد  الليلة.  �ضنغادر  )بربوده(  راميوند: 

من ت�ضوير الأ�ضياء –

نحو  ويذهب  رامي��ون��د   ينه�ص  طوم�ضون.  ينه�ص 

الباب، يفتحه له.

راميوند: اعِط نف�ضك كثريا من الوقت. القطار يتوقف 

يف  يرغبون  ل  ولكنهم   – اإ�ضارة  عند  التقاطع  عند 

النتظار. لي�ص الآن. اتذكر عندما كانوا ينتظرون كل 

اليوم .. اإذا ما قال ال�ضيد كاين ذلك.

يدفع راميوند طوم�ضون اإىل 

داخلي. القاعة الكبرية – اك�ضنادو – لياًل – 1940

زالت  ما  ال��خ   .. وال�ضمعدانات  الفخم،  ال�ضجاد  كل 

اأوعية  م��ن  متعددة  جمموعة  الآن  ولكن  ه��ن��اك، 
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بع�ضها  احل��وائ��ط،  عند  مكد�ضة  احلاجيات  تخزين 

كبريها  الأ�ضياء  من  وعدد  مقفل،  وبع�ضها  مفتوح، 

اثاث،  املكان.  فوق  ترتيب  بال  مكد�ضة  و�ضغريها، 

– ا�ضياء ذات قيمة  ادوات متنوعة  متاثيل، لوحات، 

قدمي  ه��زاز  كر�ضي  مطبخ،  ف��رن  ام��ام  ج��داً  رفيعة 

وا�ضياء تافهة، ومن بني هذه الأ�ضياء زحافة قدمية، 

نف�ص الق�ضة. ويف مكان ما يف اخللف، هنالك �ضباك 

غوطي وا�ضع للقاعة مفتوح ويدخل ريح خفيفة عرب 

امل�ضهد فيحرك الورق وي�ضدر خ�ضخ�ضة.

منهمكان  وم�ضاعده  م�ضور  القاعة،  منت�ضف  يف 

بلمبات  مكد�ضة  الأر�ص  متنوعة.  اأ�ضياء  ت�ضوير  يف 

اإ�ضاءة حمروقة. يتابعون عملهم عرب اجلزء الأول من 

تطفئ.  اإ�ضاءة  واخرى ملبة  لذلك بني حلظة  امل�ضهد 

فتاة  هنالك  وم�ضاعده،  امل�ضور  اإىل  وبالإ�ضافة 

و�ضحفيان – الثاين والثالث من رجال غرفة العر�ص 

– واي�ضًا طوم�ضون ورميوند.
يرق�ضان  قبعه،  يلب�ص  الذي  الثاين،  والرجل  الفتاة 

القاعة م�ضحوبني مبو�ضيقى  يف مكان ما يف خلف 

فونغراف. ملبة اإ�ضاءة تنطفئ. امل�ضور قام بت�ضوير 

�ضورة لتوه، حتما لها قيمة كبرية، لوحة ايطالية من 

ورقة  على  قيمتها  يف  يدقق  امل�ضاعد  البدائي.  الفن 

كتبت خلفها.

امل�ضاعد رقم 9182.

ال�ضحفي الثالث يبداأ يف نقل هذه املعلومة عنده.

امل�ضاعد: امليالد – من اأعمال بوناتيللو، ا�ضرتاها يف 

فلورن�ص 1921، ثمنها 45000، لرية. كتبت هذا؟

ال�ضحفي الثالث: نعم.

امل�ضور: ح�ضنًا! ما بعدها! من الأف�ضل اأن تاأخذ ذلك 

التمثال هناك.

امل�ضاعد: ح�ضنًا.

معداتهم  مع  بعيداً  بالتحرك  يبداأ  وم�ضاعده  امل�ضور 

باجتاه متثال �ضخم يف جزء اآخر من القاعة.

راميوند: ماذا تعتقد قيمة كل هذا، يا �ضيد طوم�ضون؟

طوم�ضون: ماليني – اإذا ما كان احد يريدها.

راميوند: البنوك خارج احلظوظ، األي�ص كذلك؟

املو�ضوع  ي�ضفون  �ضوف  اأعرف.  ل  اأوه،  طوم�ضون: 

جيداً.

امل�ضاعد: »فينو�ص« القرن الرابع. مت �رشاوؤها 1911. 

ثمنها ثالث وع�رشون الف لرية. �ضمعت؟

ال�ضحفي الثالث: ح�ضنًا.

امل�ضاعد: )يربت على التمثال( هذا مبلغ كبري تدفعه 

ل�ضيدة بال راأ�ص.

امل�ضاعد الثاين: )يقراأ الإ�ضارة( منرة 483. مكتب من 

– كولورادو.  – �ضامل ال�ضغري  ممتلكات ماري كاين 

الثمن 600 دولر.

ال�ضحفي: ح�ضنًا

ملبة من الإ�ضاءة تطفئ.

اأن ن�ضجل كل �ضيء.  امل�ضاعد الثاين: نحن م�ضممون 

الرخي�ص مثل الأعمال الفنية.

ميالأ  انتباه  بال  يلعب  واأخذ  �ضندوق  طوم�ضون  فتح 

يده من قطع ورق اللعب.

ال�ضحفي الثالث: ما هذا؟

راميون: انها لعبة كلمات متقاطعة.

ال�ضحفي الثالث: لدينا الكثري من هوؤلء. هنالك معبد 

من بورما وثالثة اأ�ضقف ا�ضبانية يف القاعة.

ي�ضحك راميوند.

م�ضور: نعم، كله يف حاويات �ضخمة.

ال�ضحفي الثالث: هنالك جزء من ق�رش ا�ضكوتالندي، 

ولكننا مل نهتم يف فك لفافته.

هذه  كل  و�ضع  من  متكنوا  كيف  ات�ضاءل  امل�ضور: 

القطع معًا؟

امل�ضاعد: )يقراأ اإ�ضارة(

مدفاأة حديديه. ملك ماري كاين. الثمن  دولران.

ت�ضنع  فل�ضوف  التمثال.  ذلك  فوق  �ضعها  امل�ضور: 

تركيبة جيدة.

الفتاة: )تنادي( من هي على اأي حال؟

ال�ضحفي الثاين: فينو�ص. هي كانت دائمًا كذلك.

ال�ضحفي الثالث: هو حتمًا كان يحب جتميع الأ�ضياء 

األي�ص كذلك؟

راميون: كان م�ضتمراً يف ال�رشاء. دائمًا حتى النهاية.

م�ضور: اي �ضيء وكل �ضيء – كان غرابًا منظمًا.

ال�ضحفي الثالث: اأنا ات�ضاءل – لقد و�ضعتم كل هذه 

الأ�ضياء معًا الق�ضور واللوحات واللعب وكل �ضيء – 

ماذا �ضتفعل من �ضحر؟

طوم�ضون ا�ضتدار. اإنه يواجه الكامريا لأول مرة.

طوم�ضون: �ضارلز فو�ضرت كاين.

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

154



نحو  امل�ضور  ي�ضتدير  تنطفئ.  اخ��رى  اإ�ضاءة  ملبة 

.
ً
طوم�ضون م�ضتاء

امل�ضور: او زوز بود ؟ ماذا عنها يا جريي؟

ال�ضحفي الثالث: )نحو الراق�ضني(

اقفل هذا ال�ضيء. ممكن؟ انه يجنني! ما هي روزبود؟

يا  كذلك،  األي�ضت  الأخ��رية،  كاين  كلمات  امل�ضور: 

جريي؟

)خماطبًا ال�ضحفي الثالث(

كان هذا مالك جريي، الي�ص كذلك، يا جريي؟

هل ا�ضتطعت اأن تعرف ماذا تعني، يا جريي؟

طوم�ضون: كال. مل افعل.

توقفت املو�ضيقى. جاء الراق�ضون اإىل طوم�ضون.

اأي  على  عنه،  الذي وجدته  ما  قل،  الثاين:  ال�ضحفي 

حال، جريي؟

طوم�ضون: لي�ص بالكثري.

ال�ضحفي الثاين: ح�ضنًا، ما الذي كنت تفعله؟

طوم�ضون: العب يف الكلمات املتقاطعة – تكلمت مع 

العديد من النا�ص الذين يعرفونه.

الفتاة: ماذا يقولون؟

طوم�ضون:ح�ضنًا- لقد ا�ضبحت ال�ضورة وا�ضحة.

كان اأكرث اإن�ضانًا اأمينًا عا�ص على هذه الب�ضيطة.

يحمل خطًا من اللتواء بعر�ص ياردة. كان ليرباليًا 

يع�ص«-  ورجعيًا، كان مت�ضاحمًا. »ع�ص ودع غريك 

اأحد  لأي  يحتاج  يكن  مل  انه  اإل  �ضعاره.  هذا  كان 

�ضغرية.  كانت  مهما  نقطة،  اأي  حول  الراأي  يخالفه 

كلتاهما  وزوجتاه   – روؤوفًا  واأبًا  حمبًا  زوجًا  كان 

اأن  ميكن  ل  رث��ة  بطريقة  نف�ضه  قتل  وابنه  تركاه. 

يفعلها اأحد.

اإل  ميلكها  ل  كما  ال�ضداقة  على  ق��درة  ميلك  ك��ان 

القالئل – لقد ك�رش قلب اأقدم ا�ضدقائه كما لو كان 

يرمي لفافة تبغ انتهيت منها. خارج هذا – 

ال�ضحفي الثالث: ح�ضنًا ح�ضنًا.

الفتاة: ماذا عن روزبود؟ األ تعتقد ان هذا يف�رش اأي 

�ضيء؟ 

حال.  اأي  على  كثرياً  لي�ص  اعتقد.  ل  كال،  طوم�ضون: 

ما  كل  على  يح�ضل  رجل  كاين  فو�ضرت  �ضارلز  كان 

يح�ضل  مل  �ضيء  هي  روزب��ود  رمبا  يفقده.  ثم  يريد، 

عليه ومل يفقده. كال، ل اأعتقد انه يف�رش اأي �ضيء. 

ل اأعتقد اأن اأية كلمة تف�رش حياة ان�ضان. كال – اعتقد 

اأن روزبود هي جمرد قطعة من قطعة لعبة الكلمات 

املتقاطعة قطعة �ضائعة.

يعيد قطع اللعبة اإىل ال�ضندوق، وينظر اإىل �ضاعته.

على  نتاأخر  �ضوف  ننطلق.  اأن  ي�ضتح�ضن  طوم�ضون: 

القطار.

�ضغرية  زحافة  على  م�ضتقراً  كان   – معطفه  يلتقط 

�ضارلز  ال�ضاب  بها  التي �رشب  ال�ضغرية  – الزحافة 
ل  الكامريا  الفيلم.  بداية  يف  تات�رش  كاين  فو�ضرت 

تقرتب من هذا. انها فقط ت�ضجل الزحافة بينما يلتقط 

واأدواتهم، ويخرجون يف  ال�ضحافة مالب�ضهم  رجال 

القاعة الكبرية.

اإحالل:

داخلي – خمزن . اك�ضنادو – لياًل – 1940.

فرن كبري، بباب مفتوح ي�ضيطر على امل�ضهد.

العمال يحملون الرفو�ص ويدخلون الأ�ضياء اإىل الفرن. 

راميوند ابتعد ع�رشة اقدام تقريبًا.

راميوند: ارمي هذه اخلردة يف النار اي�ضًا.

اليها.  ا���ض��ار  التي  الكومة  نحو  الكامريا  تتحرك 

ون�ضارة  املك�رشة  الأوعية  من  قطع  غالبها  يف  انها 

وبينما  الكومة  قمة  على  الزحافة  ال��خ.  اخل�ضب، 

الكامريا تقرتب، تظهر روزبود اخلابية اللون، ورغم 

تاأتي  »روزب��ود«  كلمة  فاإن  لونها  خبا  الأح��رف  اأن 

الزحافة  وياأخذ  ي�ضقط معوله جانبًا  العامل  عربها. 

بيده ويرميها يف الفرن. يبداأ اللهب بالتهامها.

خارجي: اك�ضنادو – لياًل – 1940.

مل يعد هنالك �ضوء يرى. الدخان ي�ضعد من املدخنة.

اخذته يف  الذي  املمر  اخللف من  اإىل  تعود  الكامريا 

الفيلم. رمبا متجاوزة بع�ص املراحل. تتحرك  بداية 

اأخرياً عرب الأبواب التي تغلق خلفها. وبينما تتوقف 

وثابت  وا�ضح   K حرف  الزمن،  من  برهة  الكامريا 

حتت �ضوء القمر.

اإىل  ثانية  ياأتي  خارجي،  اإحالل  اأي  قبل  ومبا�رشة 

كالإع�ضار.  و�ضياج  �ضائكة  اأ�ضالك  �ضكل  ال�ضورة 

وعلى ال�ضياج اإ�ضارة تقول:

خا�ص – ممنوع املرور على هذه الأر�ص.

احالل خارجي

النهاية
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يف  غ�سبار   ل��وران  لزيارة  �ساأم�سي  قلت  ت��ردد  بعد 

م�سفاه ب�سارع �سار�س ميدي كان الطق�س اآخر ال�ستاء  

وال�سماء زرقاء �ساربة اإىل الرمادي كما لو كان خريفا 

غام�سا... وكنت خمتلطا وحزينا فاأنا مل اأكن اأريد اأن 

اراه ثانية... اذ بدا يل لوران يف اآخر زيارة له �سخ�سا 

اآخر ال اأكاد اأعرفه و رمبا هو نف�سه مل يدرك من اأنا. بدا 

خياال واأنا اأ�سنده من ذراعه ونحن نتم�سى يف حديقة 

امل�سفى، بدا يل ظال �سورة حزينة خابية للوران الذي 

يف  البعيدة  ال�سنوات  تلك  يف  عطائه  عّز  يف  عرفته 

تون�س ال�سنوات التي ن�رش فيها احلالة الرابعة للمادة 

والفرن�سية  العربية  باللغتني  األف  جملة  واأ�سدر  وهو 

وكانت  ال�سفاف  كل  من  ن�سو�سا  ن�رشت  التي  األف 

يجمعهم  متعددة  وم�سارب  بلدان  من  ملثقفني  ج�رشا 

ح�س ا�سرتاكي تقدمي اإن�ساين �سا�سع حتاذت يف املجلة 

اجلندي  و�سامي  بيتور  ومي�سال  قباين  نزار  اأ�سوات 

القرمادي  و�سالح  �سيفريي�س  وجورج  ح�سني  ورا�سد 

ن�رش  البعيدة  ال�سنوات  تلك  ويف  الدين...  خري  وحممد 

كتابيه تاريخ فل�سطني وفل�سطني ال�سنة ال�سفر كتبهما 

يف تزامن مع حلظة قراءته لفل�سفة ا�سبينوزة وخا�سة 

اأم�سرتدام  كتابه ر�سالة يف الالهوت الذي جعل يهود 

ل��وران  جعلت  ال��ق��راءة  ه��ذه  البيعة...  من  يطردونه 

اليهودي القادم من جبال الكاربات يف رومانيا يعيد 

كثري  ويف  ال�سهيونية  ويف  الدينية  الدولة  يف  النظر 

ا�ستيقظت  التي  ال�سيا�سية  والقناعات  االأ�ساطري  من 

بعد احلرب العاملية الثانية وكانت وراء اإن�ساء الكيان 

وهكذا  غ�سبار  لوران  رف�سه  الذي  الديني  ال�سهيوين 

ارتكبها  التي  الفظاعات  راأى  بعدما  القد�س  غ��ادر 

التي  القد�س  غادر   ...  67 حزيران  يف  االإ�رشائيليون 

بيت  �سكنها حتى عندما كان يعمل طبيبا مب�ست�سفى 

حلم وترك هناك ابنه فرن�سوا اأبو �سامل ليوؤ�س�س م�رشح 

الباللني كما ترك �سداقات فل�سطينية اأذكر من بينها 

عالقته بنعيم ال�رشطاوي…

باالأزهار  القدمية  بالربيعات  مرتبطا  ل��وران  ك��ان 

احلمراء البنف�سجية والبي�ساء الأ�سجار الدفلى واخلطمي 

الفلل  حدائق  اأ���س��وار  وراء  من  املتدلية  واليا�سمني 

بالبحر  مرتبطا  ال�سفح...  يف  املعلق  بيته  من  القريبة 

الذي يفاجئك يف االأ�سفل من بني البيوت البي�ساء فوق 

هذه القرية.. ال�سخرة البحرية �سيدي اأبو�سعيد الباجي 

التي كانت حمج الكتاب االأوروبيني  منذ اأوا�سط القرن 

وغو�ستاف  �ساتوبريان   
ّ
مر هناك  من  ع�رش  التا�سع 

فلوبري ليعي�س و�سط م�ساهد روايته �سالمبو وال�ساعر 

واأوغ�ست  كلي  وباول  جيد وكوليت  واندري  المرتني 

ايزابيل  اأقامت  وهناك  بوفوار   دي  و�سيمون  ماكه  

ايربهارت مثل الطيف يف ع�رشينات القرن الع�رشين...

القرية  هذه  اأ�سطورة  الكتاب  هوؤالء  ن�سو�س  �سكلت   

البحرية التون�سية ذات الدروب احلجرية وذات امللمح 

جاذبا  مكانا  كانت  قبلها  اليوناين  االأندل�سي  العربي 

و�سيدي  الباجي  بو�سعيد  �سيدي  جاءها  للمت�سوفة 

الظريف ويف ذلك ال�ساطئ هام ال�سيخ حمي الدين بن 

عربي وتك�سف له احلق ف�سماه �ساطئ احلقيقة...

النافذة  بتلك  بري�س  جون  ب�سان  مرتبطا  لوران  كان 

ال�سعري احلديث  على  االإجناز  لنا على  انفتحت  التي 

*  شاعر ومترجم من تونس 

�شعــــر

لوران غا�سبار:

كانت جتيئ يف هداأة الّليل

تقدمي وترجمة  خالد النجار *



اأبجدية القول ال�سعري التي تاأ�س�ست مع بودلري ورامبو 

وهلدرلني... حيث ال�سعري اأو�سع من الكلمة واملفارقة 

واأن  الكلمة...  هذه  خالل  من  اإال  يتجلى  ال  ال�سعر  اأن 

واأن  للق�سيدة  احلقيقي  النبع  هي  احلياتية  التجربة 

ال�سعر واحلياة هما �سيء واحد... 

�سديق  العامل  عرب  املرتحل  النوميدي  ال�ساعر  غ�سبار 

واجل��زر  ال�سحاري  �سديق  املتباعدة،  اجلغرافيات 

احللويل  ال�ساعر  ل��وران  واالإن�����س��ان  ال�سم�س  �سديق 

اأ�سياء  بنب�س  امل�سكون  والظالل  بال�سوء  املاأخوذ  

العامل التي يقول عنها:

اإن�سان اآخر يف داخلي ي�سغي بال توقف

اإىل نب�س االأ�سياء االأخر�س

وعن الكتابة يقول :  الكتابة  غري قادرة على �سفائنا 

الداخل والغو�س يف  اأنها ومن خالل االإيغال يف  بيد 

االأعماق  تك�سف عن جذورنا االأكرث غورا... 

يحاول لوران غ�سبار  يف �سعره اأن يفتح جماال حيث 

يف  ت�سيء  كلها  والفكرة  والكلمة  اجل�سد   : يقول  كما 

االآن... 

ال�سعري يكاد يختزل يف كلمات ثالث ترتدد  وعامله 

وال�سوء  والتنف�س  املاء  هي  ن�سو�سه  يف  با�ستمرار 

وكاأنه يعيد بهذا معنى اجل�سد الكثيف واجل�سد اللطيف 

اإليه  يذهب  ما  كل  يف  وهو  القدامى  الفال�سفة  لدى 

بوحدة  قوله  ا�سبينوزا يف  فل�سفة  ين�سوي �سمن  اإمنا 

واإمنا مبعنى  القرو�سطي  باملعنى  لي�س  ولكن  الوجود 

�سوى وجهني حلقيقة واحدة  لي�سا  املادة واحلياة  اأن 

يحاول اإدراكها عن طريق الفعل ال�سعري...  

يقول يف مكان اآخر مر�سال بع�س ال�سوء عن �سعريته :

ذاك اللون االأزرق وذاك اللون الرمادي اللذان راأيتهما 

هذا ال�سبح كانا كما لو مت ت�سكلهما يف حلظة معينة 

يحتفظ  وما  وال�سوء.  واملاء  والهواء  اجل�سد  بالتقاء 

عن  �سادر  عطاء  ف��رح  �سذرة  �سوى  لي�س  اجل�سد  به 

العامل  وبني  االن�سان  اأعماق  بني  ة 
ّ
احلي ال�سلة  تلك 

اخلارجي وعلى الكلمة ال�سعرية اأن تف�سح اأن تعرب عن 

هذه ال�سلة احلية ورجعها يف اأعماق االإن�سان...

ويف هذه الق�سيدة اأو الن�سيد يتغنى لوران بذاك النب�س 

االأخر�س للعامل يف منط كتابي يذكر ب�سان جون بري�س 

الذي ربطته به �سداقة ومرا�سلة...

1
 كانت جتيئ يف هداأة الّليل

من خمتلف الّدروب

جتيئ  بال م�سافات

جتيئ من ال مكان

جتيئ حلنا عاريا يف ج�سدها 

غري املعلن. 

كلمتان جتريان يف اأوردتنا، ت�سدان 

وترخيان  

 الرباعم.
ّ
منو

�سجرة وبرق من جمال واحد 

يح.
ّ
من نب�س واحد اأحمر متمازج  يف الر

ية �سديدة ال�سحوب �سمقت
ّ
وردة بر

يف ال�سم�س.  

جاتها 
ّ
نابل توا�سل متو

ّ
وال�س

يف حدقاتنا 

كما لو اأن الف�ساء  ي�سيح   

 بهدوء: الّنجدة.

2
ان

ّ
م

ّ
يف اذ يت�سّقق الر

ّ
يف ال�س

و تاأ�سن االآبار  

بني ال�رشا�سري التي يده�سها البيلدوزر

تظّل االأر�س �سامدة  

بفعل حقن  مديدة عرب الّليال.

وها اأيدينا ما تزال تعرث

خب ال�سم�سي
ّ

حتت ال�س

على الثعبان ال�سموت.

يحة 
ّ

ال�س ة اللوز 
ّ
يف حب

التي مل تف�ّس اأبدا  
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الّثقل كثيف جّدا حّتى اأّنه ال ميكن التعبري عنه

 لغاتنا.
ّ
بذرة األقيت يف م�سب

ّ
يف الّليل الفرجي

الذائب يف ال�سهوات

هي اآثار الّتنّف�س وقوة الّدم.

وهما حقا ال�ساهدان، ولكن كيف العود 

اإذ تنهار �سفاف املجرى

وينهار الن�سيد يف النار.

فوق العتبة احلارقة

د
ّ
 املتمر

ّ
اأنا احلاج

اأترك �سهادي. 

ونحن ن�ستبق الّنهار

مب�سافة من �سوء.

يا �سماء بال عوار�س اأو �سواري

يا �سوء مورقا باألوان زرق قاتلة

3
واألوان �سمر فاحتة واألوان الربونز 

ت�سيح  حيث  للمنحدرات  التي  تلك  ة 
ّ
الزغبي

االأ�سابع

واأنت  ال تعي كل ذلك

وء اأيتها الع�سافري يا من ت�ستبقني  ال�سّ

بحناجرك  

هيئي درب االأعم��ى.

اأنت يا التي وب�سفرة رقيقة من رعدة اجل�سد

فة
ّ
تخرتقني احلجارة املجو

ة اأخرى مرايانا.
ّ
اأك�رشي اليوم مر

 كلمة م�سغوطة حتت طبقات الدياجري

يف انح�سار الينابيع.

يا درب االحت�ساد

حيث ال تاأتي وال مت�سي اأبدا.

ّ
حتفى بالرببري

ُ
حتت ال�سقيفة وحيث ي

هام واملوت
ّ
بني النريان، وال�س

هوب على بطنك
ّ
اأنا اأ�سندت ال�س

وكنت اأ�سغي حمرتق الل�سان 

اإىل اخلفقان العميق ملياهك.

�سيف دروب وغبار. �سيف اأر�س

بال اأغ�سية اأو رئة.  

ماء اال�سرتاحة ال�رشيع الّنادر

�رشب يف اأفواه ج�سد اآخر حمرتق.
ُ
ي

 هائل ي�سلمنا الّتيه
ّ

حتت  �سبات �سجري

 4
اإىل �سعلة اأكرث عتمة 

بال بو�سلة وبال دّفة.

يا �سربا ال ينتهي

مل�س يانع ذو خطورة ج�سدية

ها اأنت تنتزعينني من ثقلي االأر�سي

ة والّلمف
ّ

جمرى الكلمات ال�ساج

مت.
ّ

ي�سيل يف اأنهار ال�س

ة،
ّ
ي�سيل يف الوهاد القاتلة، ويف العزلة الوح�سي

اأ�سغيت اأنت ملجيء العذوبة 

ت�رشب من هذه املياه العفنة.

���رشاخ��ك ال��ه��ادئ وال��ط��ال��ع م��ن االأع��م��اق 

ال�سحيقة

وء. اذ تهوي مق�سلة ال�سّ

احلديد  بني  دربها  ت�سّق  اإذ  اأع�سائنا  تباطوؤ 

وال�سهوة.

نف�س الوجه مي�سي نحو غيابه 

حامال ن�سارته املهددة،

ّ
ودفئه الّليلي  

يف هذا املقام العاري.
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ة،
ّ
اأنت اأيها البيا�س، اأيتها ال�رشامة املزهو

امة حمتدمة تنحّل عراها بطيئا 
ّ
يا دو

ة
ّ
دون اأن تتخّلى عن �رشامتها االأ�سلي

و ال عن نامو�سها القدري

يا قلب القاعدة املنفتح

 5
ا ت�سطرم فيه احلركة 

ّ
يا رتاجا قوي

و اأنا اأقف على العتبة امل�ستعلة

ة تتفتح 
ّ
ابة االأقيانو�سي

ّ
و البو

ة املتاآكلة ببطء
ّ
على حماورنا احلديدي

يف اأ�سواق الفجر 

تنا التي يجّف فيها االخطبوط.
ّ
اأ�رش

حتت �سطوة ال�ّسم�س

التعامل الرقيق الأيدينا تال�سى.

و الرمل يت�رشب ينابيعنا  ؟؟؟

ونحن نغط�س يف  ذاكرة بحر 

اأرخبيل ال�سبوراد

يف عر�س بحر من �سيحات وطبول 

اأزمنة غابرة  

عو�سج، وكني�سة �سغرية غارقة يف الّزرقة.

كنا نريد اأن يتاأّكل امللح األياف ال�سجر

واأن تقتفي املياه منحدراتنا العارية. 

كانت �رشطانات البحر هي نف�سها   

مترق �سفافة من حتت اأ�سابعنا

بنقطها الّزرقاء نف�سها ت�سنع حفرا

مال
ّ
يف الر  

وبالفم نف�سه كّنا ن�رشب

وبجرعات طويلة العتمة الوليدة.

نعومة ظالل كامنة حتت الكلى

�س الع�رشة.
ّ
تر�سمها اأقالم الّتلم

6
 املطوي الورك

ّ
االنق�سا�س الرببري

والذي �سكلته االأقوا�س، واأيادينا ممدودة

بنعومة يف زعانف حدائق البحر. 

 الّنابت على حواف الهوة. 
ّ

الق�ستو�س النذري

اأيا ليل الف�ساء ها هي معامل حدودنا!

باإمكانك اأن ترتك تيهك الّنهم

– 
ّ

يف عبورنا اخلاطف واجلوهري

ف على برونزك املنت�رش
ّ
توّقف وتعر

ة ، قموح اأقا�سي االأر�س 
ّ
وعلى قموحك الربي

حيث

ي�سعى ال�سوء  للنفاد. 

ودخان �سهواتنا الكثيف يغمر  

 اأر�سفتك  .

حيث يف ال�ستاء ترتعد احليوانات من الربد .

كثيفة هي اللغة يف هذا احليز 

حّتى اأن اجل�سد يتاأود

وابط 
ّ
وفجاأة نفتقد الر

كما يفتقد فجاأة اجلناح الذي يدور

يف الف�ساء  

اأنت تدري، راأيت  االإ�سارات االأوىل

وتريد اأن ت�رشخ

ولكن بال �سوت.

�رشاخ  بيا�س العني الالمرئي

يف مواجهة بيا�س

اجلدران.

7
با ورحما اأجه�سته 

ّ
ك  ف�سال خمر

ّ
اأحب
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احلرارة   

ياح، وم�سافاتك
ّ
نريانك املزرّقة بتاأثري الر

ائلة
ّ
ال�س  

التي جتّف فوق ب�رشتي.

 عط�سك ون�سيانك ال�سارم 
ّ
اأحب

الذي يطعن الغازي.

واأنا دائم البحث عن نف�س  الليل االأعمى 

ليل االأر�س التي تتاآكلها احلوام�س ال�سم�سية 

االأر�س التي تختمر يف ج�سمها القامت ال�سديد 

احلرارة

ما يجعل احلدقات تهتّز يف النب�س الهادئ.

ة 
ّ
الهو من  املتحّدرة  اجلريية  ال���دروب  اأيتها 

املظلمة 

ا وتعيد �سوغ الف�ساء
ّ
اعد عمودي

ّ
والتي ت�س

الذي ي�سقيه مركز احمرارك

لتغفر لل�سماء موت النهار

و موت االإله  

 مبعرثا اتبدع بال توقف

الب�سيط والقليل واخلواء.

يا اآخر ال�سيف

هاهي منحوتة خوا�رشك 

خوا�رش يهودا وموؤاب واإيدوم 

تعلوها احلمى والزعفران.

ماء  ظاللها  
ّ
تخلع ال�س واالآن 

كا�سفة عن اأ�سلحتها التي من �سوء.

حتت الثقل املتنامي لليل

والقموح مبتهجة باالحت�سان

8
و�سم�سك ما تزال ت�سطرم 

�سم�س  ابر، �سم�س �سموم �

 هنا اأنهار  ال�سيف.

و الزئبق  االأخر�س الأج�سادنا املتقاتلة

  يتفجر يف م�رشاع بوابة  النهار،

 �ساري  تائه يف م�ساحة من �سوء:

هنا اظلم مقدم ال�سفينة.

والأّننا حتت ال�سالبة التي ال تقاوم 

واذ تطرحنا ال�سم�س على وجوهنا

حتت عبء حركاتنا يف االحت�سار ويف الفرح

نظفر من جديد  بزعانف البحر.

جمردة من وهجها حفرت الفتنة بئرها.

حتت �سطوة النهار

كان  لزاما اأن  يجد ثانية ذاك ال�رشير الب�سيط

الوهدة التي ينق�سف فيها الطائر املهاجر .

- واأي حجج  ال ي�ستعملها النهار

الإقناعنا –  

اآه ، كم ينزلق  هذا النهار بثبات 

بني حيطان البنف�سج!  

وينحل.

والكهف املتخم بالليايل مع

عدته من املرجان!  

اأيها النوم يا �سالحا اأبي�س فوق الرمال

البحر يدفعنا نحو �سدر جمهول.

9
لعّل اأيدينا هي التي تب�رش بو�سوح اأكرب

داخل الظلمات حيث تتململ بدايات 

كثرية  

لطفوالت  ال عداد لها.

 اأ�سغر من عمر الذي يلمحها
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حيث ناأتي دائما م�سيئني يف الظلمة.

من اأجل معرفة ع�سرية بدياجرينا:

ال�سكون وال�ساعقة ونب�س ال�رشايني.

اإّنه اندفاعة الطري وندفة اجلمر الهادئة

ديئة،
ّ
تبهر عتمة االأزمنة الر

وهي كلمة ال�سباح يف اأخاديد اجلاذبية

مت�سك بالت�ستت.

كّف عن املطاردة، ودع ندف الزمن

اقط،
ّ
ت�س  

دع اأج�سادنا تثلج –

واجعل التنّف�س  زخما

رئات ظليلة داخل قف�س من �سوء.

يف احللبة العظمية وفرة الكلى.

ويف عنان ال�سماء تتالقي �سيحات الّنوار�س

اذ جتتثها الهجرة الّزرقاء من البحر.

يف راحة الظالل فلقتا

الغروب  

هي اأ�سداف الروح يف اجل�سد املنهك –

و الهدم اأكرث جالء من االأعمال

هاهنا نرتك اأ�سماءنا

10
الظماأ يتكاثر يف طمي الّدلتا

حوت نهم و�سط وفرة الثمار

واملحار من فرط التباطوؤ واللهاث 

ة اللون.
ّ
مادي

ّ
ير�سم اأع�ساب اأحالمه الر

واإيقاع  اجلزر  اإيقاع  من  املن�سوجة  واأزمنتنا 

ال�رشايني

اأزمنتنا القابلة للتحلل تغّني

ب�سكل رائع!  

عيد!
ّ
يا للت�ستت ال�س

يا لالنك�سار احلتمي للعني !

باب ترق�س هناك، فوق ذرى ال�سّ

دماوؤنا الهام�سة.

ونحن قد كّنا نب�سنا املوجة حتت عو�سجها

واقتفينا نهايات عظيمة وكّنا

الثعابني يف ينبوع اإ�ساراتنا

ّ
كلماتنا معتمة يف وجه �سجر العندم الهندي

ويف عروقنا االأ�سّد زرقة من الّليل

،
ّ

ي
ّ

تعيد  ال�سم�س غر�س برتقالها ال�رش

وخناجرها التي من ال�رّشق.

الناعم  اجل��رح  فيها  ينفتح  مو�سيقى  اإّن��ه��ا 

املعتم،

و هي ا�سرتاحة منع�سة واإف�ساح اإلهي.

هنا تت�سارع

حماطة بالظلمات وبالديامي�س اخلفية

�سارية الّدم وجلة البحر الهادرة

ويف الفجر نلمح نزرا من املاء يرتع�س

يف جتويف حجرة

11
مو�سيقى �سوء ين�سجها 

بي�رش 

ورحابة الن�سيد  ت�سيئ ظلمة املحتفل

بالقّدا�س.  

واجل�سد الكثيف م�ساء باجل�سد

يفتح اأخاديده واثقا بالّنوال.

يكالد يف الليل الوعر
ّ
و يا دير ال�س

،
ّ

جرينا ي�سيح بهدوء يف اجلبل البحري

ة نار حتت االأع�ساب النائمة 
ّ
ثم
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، الفم لّلعن.
ّ
الفم للحب

اآه لالحتدام يف كهف االألوان 

االأ�سود !

وال�سمت اجلاثم من حولنا،

وتاآمر 

الّليايل

اق�س.
ّ
واالإن�ساد القدمي الذي يتعب الر

يا ن�سيدا يف ع�سل الن�سيد –

!
ّ
ويا ن�سارة الّلباب يف القر�س ال�ّسم�سي

ها نحن مبتهجني  نلقي بكلماتنا يف  الّلهب

والرماد �سيغمر كّل اأرقنا.

اخنة
ّ
واأع�ساب النوم ال�س

ا بالربد.
ّ
�سوف حتلم ال نهائي

د
ّ
كن، منزلنا ذاك امل�سي

ّ
هنا ذاك الر

يف الاّلنهائي  امل�ستحيل،   

اإنه خميمنا مبعزل عن االأزمنة  يف اأعماق

الروح  

12
 الغام�س

ّ
وحتت خيامنا هناك الهم�س اجللي

للّدم  

املت�سارع مبرجانه و�سنابله 

ة
ّ
وبقراه النملي  

وعميانه

ويف العيون املفتوحة على ات�ساعها 

يتاآكل العامل ببطء،  

واأيدينا تتفّتح فوق االأر�س ثم تذبل.

ليل، ال �سيء

رغم اأن الظالم يت�سكل بحذر 

ودّقة.  

وخطوة خطوة يزحف مثل الغرغرينا 

 يف ال�سوء الكثيف

وهو ينزف.

جدران ومرتفعات منهدمة

هي �سهادات  تهور يف البعيد.

ويف اأماكن اأخرى

ثمة اأردية من ورق ترتع�س

وغرف 

هادئة يف االنتظار

قليل من ال�سرب 

وحبات بلورية واأ�سواء

وحركات  

 غري مكتملة.

بحريات هواء اأ�سفل الظهر 

حتت اليد التي حتنيها،

خطوة البحر فوق العتبة االليفة، فاحتا

م�ساريع بواباته  

هجراته، و�سجيجه
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تقربني امل�ساءاُت وتتلو وجهَة النجمِة

النوم،  وف�ساء  الليِل،  ج�سد  من   
ٌ
قلب ال�سورُة 

وغفِو القمِر

  
ٌ
ٌق من موائد الكالم، وطور

ْ
ال�سمُت ن�سيٌد، وطر

من معاطف العمِر

 القوافل يف ذخرية اجلنِب 
ُ
وتهجع

اأنت  اأم��راً  تقلِّب   ، �سريتها   
ُ
امل��واج��ع وت��األ��ُف 

 من فتنة امل�سهد،  
َ
وتلقي �ستائر ف�سلهُ 

و من لْغو العتمِة تنه�ُس اجلهاُت

ال�ساعِة  وك��ت��ائ��ب  ي��دي��َك،  يف  ال��وق��ِت  ث��ق��ُل 

وعقاربها

التوِق  ،  ومفا�سل  ال�سوق يف اجلنباِت  كمنُي 

وترهاتِه

 الوطاأِة يف مرافئ الورِق
ُ
 ريح

ُ
وتزهر

العظِم،  �سمائل  يف  ِب 
ْ
ال��ق��ر  

َ
�رشائر ي��دقُّ  من 

ويهزُّ  اللحِظ،  �سدمي  يف  النخِل  وقفَة   
ُ
ويوقع

اأطراف الغيِم ، يف �رشِق الليِل وغربِه ، ويو�سُك 

ِة الراأ�ِس ، وينمو كطرائد من  اأن يوم�َس يف دكَّ

*  كاتب وشاعر من البحرين 

�أحمد مدن *

من أعمال فاطمة مصطفى - ُعمان

�ضماوات



 
ُ
ف�ساءاٍت و�سيكٍة ، ومن طرائق عالقة،  تغادر

ِل، 
ْ
الوب هبوب  يف  اأوتادها  وحتطُّ   اأقوا�سها، 

ويِف مناديِل الطلِّ  ، ويف حدائق اجل�سِد !!

الغيبِة،  واأط���راَف  الظلمِة،  اأف��ئ��دَة  لُق 
ْ
يع ��ْن 

َ
م

 
َ
، واأزيَز الظالِل، و�رشائح وه�سه�سَة املنت�سِف 

 ، املاآمِت   
َ

وقباب  ، ال�سطوح  و�سكرَة   ، النعا�ِس 

و�سحَذ   ، االأحاديِث   
َ
غفو و   ، الطرقاِت   

َ
ري

ُ
وع

الهمم اليافعِة القاطعة !!

 اأْن ير�سمَك الو�سُل
َ
ال غرو

ُ
ال �سبَق اأن يحتفيَك البدء

 
ٌ
 يف اأغ�ساٍن من �سجِر ال�سوِء ، ونور

ٌ
واأنت خْطو

من �رشادِق الندى ، وبلٌل من وطِر ال�سفِق

ترمي  و   ،
ُ
الطْفو ويغ�ساك   ،

ُ
ال�سحو يغ�ساك 

الدم،  تيجان  ت�رشي  و  النهِر،  فائ�َس  روحك 

 فقرًة من قطرات 
ُ
 الوبِل، وتذرذر

َ
 بوادر

ُ
وتقدح 

 الروح
َ
 النب�ِس وع�سب

َ
الوهج ، وتبذر ماء

ال فقرٌة دونك ، وال �ساحٌة خالَك

وكاأمنا خلُل ال�سجرياِت جنيماتها

وكاأمنا دفُق الطرقات منازلها

 ، جتانبها  وق��ط��رٍة   ، توؤاخيها  ف�سحٍة  وم��ن 

 �سالمل ال�سفو 
ْ
 �سماوؤك وحدتها ، اأرخت

ْ
اأكملت

و�ساّلل القمِر

 ، 
َ

 االإياب
ُ
 ، و ال متطر

َ
ال تلقُف الغْدو

 ال�سفَّ
ُ
، وال ت�سحب

َ
وال ُتْلِقِ  ال�سبو

 رفقُة اليِد
ُ

ال�سحاب

 �سهيُة الريِح
ُ

ال�سحاب

 �سحبُة الظًلِ
ُ

ال�سحاب

االأف��ِق   
َ

اأنفا�س ت�سهُد  و   ،  
َ

الغروب  
ُ

ت�رشب قد 

امللقى على م�سطبِة ال�سفقِ االأخرِي

 ، طائ�سٍة  �سماواٍت  من  �ساحاٌت   
ْ
اأقلعت قد 

والنواحي قفزٌة من حرائق تائهة

حينِك اأيتها الفقراُت ،

حينِك اأيتها اجلهاُت ،

 من ِمْلِء الروِح
ٌ
قَدح

قب�ٌس من كنز ال�ّسِف

ِرْدٌف من مقاب�س الدّفِة

، وت�سحب فيَك  األيٍف  يهجوَك ع�سّف من نغٍم 

النوافذ  فيك  وتدّخُن  حلنها  وتب�رش   ، املرايا 

 حزمٌة من ورٍق
ُ

طلقتها، والباب

قطرتَك موئُل �سقطٍة، تبحُث 

عن اأهداب و�سلتها

رًة ، مبعرثًة ، دًة  ، مزنَّ
ّ
مهدورًة، ملب

 مريبًة �رشفتَك

زْخرفًة ،
ُ
ًة ، م

َ
ر �سطَّ

ُ
م

مب�رشًة خافَق القلِب

�سماواٍت

 تلو

 �سماوات . 
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اإهداء اإىل: اأ�رشف العناين

 مورغان فرميان، وطعم ال�سكوالتة
ُّ
ب

ُ
اأح

 الت�سوِف، والرتحاِل يف بالِد اهلِل،
َ
وُكتب

 هذا دليٌل علي 
َ

 اليِد والقدِم، لي�س
ُ
ي�رش

ُ
اأع اأنا   ..

التميِز،

على  ق�سائدي   
ُ
فاأكتب ُق؛ 

ّ
ومنم جميٌل   

ِّ
خطي

الكيبورِد.

ُزين عن االآخرين 
ِّ
ال ميزَة متي

فق�سيدُة النرِث لي�س لها قد�سيُة املعلقاِت.

ا قلُت كما هم�س �سديٌق: "خمجٌل اأْن تكوَن 
ّ

رمب

ا".
ً
�ساعر

 للعوملِة دخٌل يف االأمِر،
َ

لي�س

ٍة.
ّ
 بقو

ُ
وال الالندكروزر التي تندفع

ت�سكيَل  تعيَد  لْن  البلوجينِز  بناطيَل  اأنَّ  حتى 

االأ�ساطرِي 

يف اجلغرافيا املرميِة بال مباالٍة.

ا هنا ال يعرفون مورغان فرميان
ً
واإنَّ نا�س

وال ت�ستهويهم ال�سوكوالتة باأنواِعها،

ًة 
ّ
 اأكرُث م�سداقي

ِّ
 الّلوِز املر

َ
ا؛ الأنَّ طعم

ّ
رمب

يف واقٍع "كاخلطايا ال�سبِع".

 عن القياِم بدوِر 
ْ
ماذا لو اأنَّ اجلغرافيا امتنعت

اأيرميا الدو�س؟!

ِّ
ُنوا يف جتريِد اخلطِّ العربي

ّ
واأن التوراتيني متع

مثَلما ي�سنعون القنابَل الّذريَة،

ْتها 
َ
اأ�ساب النفِق  من  تت�سّلُل  التي   

َ
االأفكار واأنَّ 

ُة الهيل فاير.
ّ
�سظي

هل �سيظُل جلبِل احلالِل �سطوُتُه الكاذبُة؟!

 بالكاِد حتَت ثقِل احلداثِة 
ُ

 تتنّف�س
ُ
هذه اأ�ساطري

ال تظننَّ اأّنني اأهذي،

لعلَّ ال�ساطَئ املثقَل بالنفاياِت، وال�سفِن

ٍة يف ظهريٍة 
ّ
 ك�سحلي

ُ
�سورُة ح�سارٍة ت�رشئب

هنا، اأمام العامِل ال�ساخِب.

وال�سوكوالتة  ف��رمي��ان  م��ورغ��ان   
ُّ
حت��ب ه��ْل 

؟!
َ
ال�سوداء

ام الُفطُر ال�َسّ

ِم بالديناميِت اأخطو يف الوادي امللغَّ

 
ُ
يتكاثر البعيِد  املا�سي  يف  العابرين  واأث��ِر 

كالُفطِر.

،  لالأنبياِء �سطوٌة كما تظنَّ
َ

لي�س

 الّتطهِر.
ُ
وال للرتاجيديا وقع

ُك
ّ
فهذِه اليُد الغام�سُة تتحر

 الكربى،
ُ
 املاِل، واالأفكار

ُ
وراأ�س

وطبقاُت املجتمِع الكادحُة.

 املا�سي
َ

 التي تعاين و�سوا�س
ُ

فال�سعوب

 اأ�ساطرِيها كاخلنف�ساِء.
َ
�ستعيُد بناء

*  شاعر من مصر 

اأ�ضاطرٌي �ضوداء

�سامل اأبو �سبانة *



 فيه
ُ
 اإذ تنظر

ُ
والوادي املقّد�س

 يف الريِح
ُ
 يتطاير

ٌ
تراب

اٍف ذاَت ليلٍة،
َ

 ح
ٍّ
ُخطى َنبي

 نا�سٌف، وقرابنُي...
ٌ
دم

تلك اأ�سطورٌة تنمو كاالإخطبوط

 �سيبقى، �سوى اأثٍر باهٍت يتال�سى..
َ
ال �سيء

ل�سُت ن�سرًيا لأحد

ا الأحٍد،
ً
ل�سُت ن�سري

عبي يف الكلماِت.
ُ
اأواري ر

رعبي من االآخرين،

نَت�ٍس،
ُ
 ال�سارَع و�سائُقها م

ُ
من �ساحنٍة تعرب

من الكاآبِة، من ال�سخِب والعنِف،

من ر�سا�سٍة طائ�سٍة

 من ال�سمِت. 
ٌ

 متوج�س
ٌّ
يطلُقها جندي

كّلما نظرُت لل�سماِء وجدُتها بعيدًة،

اأبعَد من كالِم النا�ِس عنها،

واإمياِن املوؤمنني. 

اأنا خائٌف، نعم خائٌف

ا الأحٍد،
ً
فل�سُت ن�سري

ني.
ُ

وبال اعتقاٍد قاطٍع يحر�س

حتمّيُة التاريخ

ه
َ
َل الَق�سِف واآخر

ّ
لعينيِك امُلرتِبكُة اأو

 اآمنًة كما تظّنني
ْ
الرحلُة لي�ست

 خلَفنا االإرَث العتيَق.
ُّ
ر فنحن جَنُ

تقولني: ما َدخُل كلِّ هذه الطائراُت بنا،

اإن كّنا منوُت بال �سبٍب وا�سٍح 

 مت�ساحلٍة معي
ُ
 غري

َ
اأعرُف اأّن ال�سماء

من  ��دٍّ 
َ

���س ب��ن��اِء  يف  ُع 
َ
�سي�رش اخ��ي 

ُ
���رش واأن 

الالمباالِة.

ى ال�ّسهوِة
ّ
م

ُ
ُق يف ح

ّ
يدِك مرتبكٌة، وج�سُدِك يتعر

 ِبَدعًة جديدًة
ْ
ال�سواريُخ لي�ست

 كاجلن�ِس
ٌّ
 و�سهي

ٌ
فال تخايف، املوُت بها �رشيع

ا لبقايا دٍم على االأر�ِس؛
ً
وال يرتُك اأثر

و�رشاعاٍت  البوؤ�ساِء،   
َ
اأحالم  

ُ
ر

ِّ
تَطه  

َ
النار الأّن 

تافهٍة حوَل احلياِة.

ُ
 الّطيار

ُ
 ال يراه

ِّ
ِزي

ُ
 بلوِنِه الُقرم

ُّ
 ال�سهي

ُ
الدم

حني يطلُق �سواريَخُه جهَة االأحياِء،

واأحالِم اأمهاٍت يتمّنني �سالمَة اأطفالهّن.

ا بذلك االآن، 
ًّ
ل�سُت معني

 �ساحًلا لعباِدِه. 
ُ
 كوَنُه مبا يراه

ُ
فاهلُل يدير

اأنِت مري�سٌة، ومرتبكٌة 

ِة التاريِخ، 
ّ
البدَّ اأن تعريف القليَل: عن حتمي

��ِة، واالق��ت�����س��اِد 
ّ
و�����رشاِع االأف���ك���اِر ال��َك��ون��ي

، ورواياِت كونديرا
ِّ
ال�سيا�سي

ا؛
ًّ
لتفهمي اأّن العامَل لي�س اأُحادي

ا.
ً
تم

َ
 من هنا ح

ُّ
 �سيمر

َ
خم  ال�سّ

َ
واأن الرتاكتور

 تاأخُذ وقًتا قلياًل؛
ّ
ال حتزين احلمى

 املارينُز من امليناِء اإىل الريِف االأخ�رِش
َ
ليعرب

 امل�سوؤولون على اأوراِق االإعماِر.
َ
ويوّقع

ما دخلي اأنا بكلِّ هذا التعقيِد؟

ِك، كعادتنا يف ال�سخب
َ
اأريُد اأن اأبو�س

 
ْ
جعلت ال�سماِء،  يف   

ُ
م

ّ
حت��و التي  فالطائراُت 

 �رشاَع ح�ساراٍت
َّ
احلب

احَل��اوي��اِت،  يف  مكّد�سًة  ���س��ادراٍت  وال��ب��الَد 

وهجراٍت غرِي م�رشوعٍة.

لقد اأخذِتني بعيًدا عن عينيِك العميقِة،

ِك.
ُّ
كنُت اأريُد اأْن اأقوَل: اأحب
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ا، 
ً
لكنَّ م�سهَد الّدِم املتجّلِط �سّدين كثري

 مثَلنا.
ْ
، كاأمٍم لي�ست

ُ
والطائراُت تطري

اأغنيٌة مرحة

ها التافهون.
ّ
ل�سُت بريًئا اأي

ا، 
ً
فاتر اأنيًقا،  رج��اًل  اأك��ون  اأن  ا 

ً
يوم اأُِرْد  مل 

ا.
ً
متح�رش

ا؛
ًّ
كنت اأريُد اأن اأكون همجي

ا   ملتًذّ
َ
اأجرُع اخلمر

،
ّ
 يف عيني

ُ
ن ينظر

َ
 خنجري يف �سدِر م

ُ
اأغر�س

اأت�سارُع مع الكالِب يف اخلالِء؛

 حتت ال�سجرِة بعنِي ثعلٍب.
ُ
 اأنام

َّ
ثم

، كبقايا عظاٍم نخرٍة
ّ
 بقدمي

َّ
اأركُل احلب

اأ�سغي لعواِء الذئِب، 

ا يعوي يف الليِل.
ً
واأبكي؛ الأّنني مل اأُخلْق ذئب

 االآخرين 
ُ
 العامَل، واأكره

ُ
ه

َ
نعم، اأكر

ا؛
ً
واأكرُهني حني اأكوُن مهذب

.
ّ

ا كلعاِب الدٍب
ً

تفي�ُس اأ�سابعي عطًفا لزج

بِة، 
ّ
ا فوق ال�سخوِر املدب

ً
اأريُد اأن اأرك�َس حافي

 قدمٍي،
ٍّ

الناعمِة كج�سِد اأنثوي

 باأ�سابعي القا�سيِة. 
َ
 الطعام

ُ
األتهم

ثقِل  ومن  كال�سداِع،  امُلللَّ   
َّ
احلب من  فارًغا 

االآخرين.

 علي ال�سخرِة وحيًدا، 
ُ

اأجل�س

وممتلًئا بي، بقوتي الواثقِة كحجٍر 

اأح�سى غرائزي بال خجٍل

اأغّني ب�سوٍت اأج�ٍسّ اأغنيًة مرحًة 

عن رجٍل يلوي الكلماِت بتملٍق،

 الهزيَل 
ُ
 ج�سَده

ُّ
وهو يجر

يف مكِب نفايِة العامِل 

ا، 
ً
 االآخرون مهذب

ُ
لرياه

كرجٍل متح�رٍش..

نو�ستاجليا

تعرثُت لياًل يف حقِل الغرباِن!

كاَن تاركوف�سكي ينحُت يف الزمِن.

 الغ�سُن النا�سُف،
ْ
بكيُت، مل يخ�رّش

خرجُت من ال�ساعاِت الرتيبِة

 ل�ساين كالقرنفِل.
ُ
 الده�سِة يل�سع

ُ
وطعم

،
َ
وِق القدمي  النُّ

َ
، تاجر

َّ
ل�سُت البدوي

 القافلِة؛
َ
وال الراحَل وراء

LM 
َ
 البلوجينز، و�سجائر

ٌّ
اإّنني بدوي

ال اأملُك اإال كلماٍت عطنًة

يف العراِء العري�ِس.

وُق العتاُق  النُّ
ُّ
ني الرائحُة عندما متر

ُ
جترح

يف ف�ساِء التلفزيون.

ا يتقافُز،
ً
 جدي

ُ
واأ�سكُن �سّقًة بالكاِد ت�سع

،
ٍّ
 لهجاٍت عّدًة كاأعرابي

ُ
اأتكّلم

 ق�سيدَة النرِث هذه.
ُ
واأكتب

اأراأيُتم رجاًل يحيا حمنًة عوي�سًة مثلي؟!

 ميلُك من البداوِة: جمرَد ا�سٍم 
ٌ
بدوي

 كقطعِة ثلٍج
ُ

ولهجًة تذوب

 تاركوف�سكي
َ
لذلك، جل�سُت اأمام

ا.  
ً
ا قدمي

ً
 مطر

ُ
والنو�ستاجليا ت�سيح
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ماذا فعلتم بهذه القدم

ال�سغرية

التي  َخد�ستها عيونكم

الزجاجية

كفوا م�سارطكم عنها

قليال

ملاذا تواطاأمت �سدها

بكل هذه الق�سوة

 وغرزمت على جانبيها

 امل�سامري؟!

كاأنكم ت�ستعدون ل�سلبها

كي تكفر عن كل اخلطايا

التي خططُت الرتكابها

طوال عمري

لكنكم مل متهلوين

كي اأطلعكم على �رشها!!

اأال تعرفون اأنها

القدم التي بكى حبيبي

 حتتها

ذات مرة

م�ستظال بدفئها

وقال اإنها �سم�سه

 التي ال تغيب

فلماذا  مْل اأخربه اأنني 

منذ عام

واأنا غا�سبة من الرب

الأنه تركني وحدي

يف اأر�ٍس غريبة

اأخفي تعا�ستي حتت جلدي

واأهرب من اأ�سباح الق�سائد

التي تعرب بخفة

قرب قدمي ال�سغرية.

كيف يا هيلني؟!

كيف متوتني فجاأة 

هكذا يا هيلني ؟

دون اأن تخربيني

اأمل اأكون غرميتك الطيبة

التي كتبت فيك ق�سيدة

 ذات  يوم؟!

�سوتك هنا يلف معي اجلدران

كيف ا�ستقبلت نباأ رحيلك

وحدي  بكل هذا الربود

*  شاعرة من مصر 

ق�سائد

القدم

جناة علي *



هو اأمر ال يليق بك

كغرمية عذبتني طويال

اأحاول اأن اأتخيل 

كيف غطوا ج�سدك النحيف

وكيف حتملت املالئكة

منظر عينيك احلزينتني

وهم ي�سعدون بك

 م�رشعني اإىل ال�سماء.

ج�سد غري �سالح للع�سق

هل من ال�سدفة 

اأن كل الطرق توؤدي اإىل البيت؟!

كان بو�سعي اأن اأتلكاأ 

اأكرث

اأمام بواباته احلديدية

واأن اأزيح بالغ�سب

�سورة الولد االأبله

من اأمامي

كيف �سمحت له اأن يتمادى

 يف رومانتيكيته معي

اإىل هذه الدرجة!!!

خم�س �ساعات ينا�سل

كي يحرك يدي

كنت اأراقب ارتعا�سة اأ�سابعه

واأ�سحك يف �رشي من �سذاجته

ياهلل!!

كيف مل يفهم

اأنها مدربة جيدا على املوت

واأن ج�سدي الذي يزاحمني  

الفرا�س

باأفكاره ال�سوداء

وتنبوؤاته الغام�سة

�سار االآن

عجوزا جدا

ومل يعد �ساحلا للع�سق.

هو لن ي�سدق  اأبدا

اأنه ال اأحد ينتظرين

يف الليل

وال حتى املالئكة

 كل ليلة
ّ
املالئكة التي تتفرج علي

وال اأعرف ماذا اأقول لها بال�سبط

-عند عودتي من معاركي 

الكثرية اخلا�رشة-

عن تلك الف�سائح 

التي ت�سيل من وجهي

-ككائنات متوح�سة-

فتنه�سني بال رحمة

وعن حاجتي ملوتى جدد

رمبا ليقطعوا هذا الظالم

اأو "الأعايرهم" بعجزهم

واأفتخر اأمامهم

مبجد اأبي الزائف

الذي وعدين به

قبل اأن اأدفنه 

يف غرفتي

بال كفن عظيم

يليق به.  
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حروب

لديهم ذخائر خلو�س احلروب

ولدي الكثري من ال�ستائم

يتقا�سمونها بينهم،

ال عالقة يل بالقتلة 

ول�ست مقاتال عند اأحد

هكذا مت�سي اأيامي

كع�سفور يحلم اأن ينام،

ت�ستهويني احلياة

واأبتهج باأيامي احلزينة ..

ل�ست حماربا

يعانق املوت

يف حروب االآخرين ...

فقدان

ال داعي مل�ساعفة القتلى

قد ينت�رش اأحدنا دون بندقية،

احلرب ال حتتاج اإىل دخان

واملعارك قد تنتهي دون جثث،

اأبي مل ميت يف احلرب

* شاعر من اليمن

قد ينت�سر اأحدنا

دون بندقية

حممد عبيد *

من أعمال الفنان حسن مير- ُعمان



ومات مبت�سما ذات �سالة

لكنني فقدت اأ�سحابي

ومل اأجدين بني ال�سحايا ..

اأرملة

نحن الذين اختفوا 

ذات حرب 

وفقدت خيولهم 

لكن املوت مل يختطفهم 

الأن االأ�سجار عالية 

�سيكون بو�سع ال�سعراء 

اأن يكتبوا ق�سائد جديدة 

عن اأرملة وحيدة 

تدخن كثريا 

وترق�س وحدها يف الليل ..

عالقة

ال عالقة يل بهذه احلرب

عالقتي بعينيِك

فحني تبت�سمان

اأنحني لهزميتي

مثل فار�س نبيل ..

جهات

يف احلرب املفرت�سة 

فقدت دماغي 

يف املوت وجدتني 

ومل اأجد الغائبني ..

ذابت التماعات ال�سيف 

ومل يذب ال�سكر،

لي�س يف الفنجان ما يثري 

فالتكهنات عادة �سيئة 

وال�سمت كالم ن�سيناه .. 

جهة القلب غام�سة 

والوطن جهات عدة 

يف كل جهة نق�سدها 

ال جند �سيئًا ..

لعنات

الر�سا�سة الطائ�سة 

تقتل جنمة ..

وال�ستائم الطازجة

التي تطلقها العجائز

ال ت�سيب اأحدا..

قالت اأمي:

اللعنات 

حتل على م�ستحقيها

لكن املوت

يطال اأ�سجار الورد..

قالت جنمة:

اللعنة على املوت 

اللعنة على الر�سا�س !  
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*  شاعر من المغرب 

وجهها
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لكن متى؟

يف اأفراحُكم التي ال ت�سبه االأفراح 

اأو اأ�رشبُكم يف اآخر ال�سيف، عند عتبة الوداع؟

اأنا، ال اأنتظر منك اإال نظرة يف اأواخر  م�سكنٌي 

الليل 

اك، خلف �سجرة 
ّ
ب على ج�سدي امُلمّدد حتت ال�سُّ

التوت 

- 3 –
اآه، راأيُت حلمًا يف ليلة الثالثمائة واخلم�سني 

فاطمة وهيفاء يف حديقة اال�ستثناء 

تقفان على ن�سف تفاحة، وتلعبان بالن�سف 

االآخر 

اإن�ساء  �سورة  مع  ذا  ��ا  ن�…  وها….اأ… 

الآن�ستي »هيفاء«

 وثوبها الف�سفا�س املزرك�س 

- 4 –
اأ�ساألُكم يا من مت�سون من دون خجل 

ثقلة باأفكار لي�ست لُكم 
ُ
وروؤو�سُكم م

الطني،
ّ
 منكم يف تفاحة ال�س

ُ
�سوف اأنتقم

 واأك�سُف عوراتُكم جميعًا

 وقتها ال عظام ت�سقط على اأ�سنان من ذهب

- 5 –
اإذا اأردمت اأن تفعلوا �سيئًا

مدينة،  يف  اأ�سواقهم  اإىل  ال��ذه��اب  عليُكم 

ها حرائق
ُ
اأ�سجار

القرنفل  بلون  جليالت،  فتياٍت  تخاطبوا  واأن 

موح،  الطَّ
ّ

القروي

كّلالت بدخان املراهقني،
ُ
فتيات م

 واأج�سادهم امُلتعفنة حتت األوان زاهية .. 

- 6 –
 كم كنُت هناك على الرغم من وجودي هنا

 يف بحر ج�سدها 
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حايا  خريُف ال�ضَّ

دلدار فلمز*

*  شاعر من العراق 



�سديقتي التي ال تزورين اإال عندما

َّ
 ت�سقط جنمة على قدمي

 فوق حذائي االأ�سود
ُ
 تتناثر

وماذا اأحدِّثُكم؟

 عن �سمكتني قبل امُلنت�سف! 

 هل اأكدِّ�سُهما يف �سعري 

اأم اأع�رشُهما يف كوؤو�س فمي؟

اأفق  يف  البنف�سج  باأع�ساب   
ُ
األعب ذا  اأنا  وها 

اأ�سود

- 7 –
 ب�سائل �ساخن

ّ
روا ج�سدي الثلجي

ِّ
اأْن تطه

اأو  اأ�سفر  بثعلب  �سائلُكم  نوا  ت�سخِّ اأن  عليُكم 

اأخ�رش

ُكم اآتوَن نبوءات تقول يل اأنَّ

وكاأ�س  ��ان 
ّ
رم حبات  ثالث  دام  انتظاٍر  بعد 

ة ف�ستق
ّ
نبيذ وحب

- 8 –
�سوة  املدائُن مغ�سولة بدخان النُّ

زان بالّلون ذاته
َّ
ي

ُ
ف�ساف مم

ّ
ماء وال�س

َّ
ال�س

يف  بيع 
َّ
الر اأمطار  احلروب  وجرناالت  اأمريات 

�سعركنَّ

ونرج�سية هذا الّزمان وتّفاح امُللوك 

- 9 –
يف 

َّ
مراهٌق يغرُق يف اأمطار ال�س

اأمام الكني�سة 

ُه اأنِت  هو اأنا على الرغم من اأنَّ

النَّحلُة احلمراء تنقذين

ل ا�سرتاحة يف ج�سد الريح
ّ
اإىل اأو

- 10 –
تاء  يف اآخر ال�سِّ

َ
جِت املاء

َّ
جمهرٌة من الّنار تزو

ع على قمي�سي 
ّ
رب

ُ
فوق اأعلى م

- 11 –
اأ�سواٌت يف اأدراج الهواء، 

قرف�سًا و�سط كارثة
ُ
اأ�سقط اأنا م

يف م�ساحة اأخرى يف قمي�سي 

 االأفق
َ

 من الّثعالب يرحلوَن �سوب
ٌ
قطيع

 الفودكا
ُ

اأ�سماٌك ت�رشب

يلب�سوَن الفجر العميق

فوق عتبة اأذين 

- 12 –
 يف اآخر م�ساحة

ٌ
اأ�سجار

 على عتبِة فمي
ُ
على ثوبِك تنتحر

، ال اأعرُف ما يعرفه غريي
ٌّ
اأنا م�سكنٌي، قروي

من فنِّ التَّ�رشيحات »الف�سلكات« 

ّ
 اأنتف�ُس على قرب جدي

َّ
ومن ُثم

ة اللوز
ّ
الذي دخَل اإىل حب

ومل يخرج منها اإال وهو 

فر 
ِّ

اأ�سغر من جذِر ال�س

- 1 3–
يقتُل  اأ�سود  �سارع  يف  اأ�سواتُكم  من  حقٌن 

الّظالم 

 عل �سوء خافت يف م�ساحة 
ُ

 ترق�س
ٌ
واأ�سجار

 وفمي حتت ثلِج اخلريف
ّ
 بني عيني

يطرُد اخلفافي�س والُغربان.
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- 1 -
كيف �سنكتب عن احلب 

نحن الذين فقدنا اأطرافنا يف حروب �سغرية! 

غرفنا  يف  تلهو  االأ�سباح  تركنا  الذين  نحن 

املعتمة

وجعلنا من النوم ملتقى لندامى الغياب! 

كيف �سنذهب اإىل احلب باأقدامنا الق�سرية

نحن الذين جل�سنا طويال خلف النوافذ 

قات على اأبواب خملعة. 
َ
ثم ارتبكنا كَطر

كيف �سنتذوق بكل هدوء

ع�سل كل هوؤالء ال�سعراء 

ة ،
ّ
نحن اأبناء اللغة امُلر

اأ�سحاب الندوب الغائرة 

حتى اآخر املوت !

- 2 -
 ب�سيٌط اأ�سفَل الركبة

ٌ
جرح

 يف القلب،
ُ
واآخر

ال �سيء ي�ستدعي هذا الرتّنح،

بينما يرندح ال�سامتون

اأغنيًة حزينًة عن الهجران وعن احلرب.

ال�سامتون الالذعون، 

الغائرون يف ُندٍب قدمية، 

ال�ساخبون كاأ�سواِت ا�ستغاثة،

النائمون يف ال�سوت ويف همهماِت القتلى،

يخافون اأطياَفهم يف ظالل الكالم 

 الالهَث يف موكب اأ�سباحهم.
َ
واأخاف من طيفي

:
ّ

ال �سيء ي�ستدعي هذا الن�س

 ب�سيٌط يف قلِب اللغة، 
ٌ
جرح

*  شاعرة من لبنان 

جرح ب�سيط

يف قلب اللغة

فيوليت اأبو اجللد *

من أعمال الفنانة دليلة الحارثي- ُعمان



ولعنٌة عابرٌة ك�سوت.

- 3 -
يف الزاوية اأجل�س،

اأ�ستمتع بروؤية الن�ساء اللواتي خرجن مني اإىل 

نزواتهن،

اإىل حفالتهن،

م�رشي  فيلم  يف  مثرية  ككذبة  اطة 
ّ
اخلي اإىل 

قدمي.

يف الزاوية،

، باأفكار خرافية،
ّ

بعطر بري

ال��دار  يف  تلهو  ب��االأ���س��ب��اح  مطلق  ب��اإمي��ان 

امل�سكونة فوق غرفتي،

بكحل كثيف فوق العني ويف القلب،

ب�َسعر اأحمر و�سحنة �ساحبة،

اأ�ستمتع بروؤية الرجال الذين خرجوا مني،

اإىل نزواتهم، اىل حفالتهم ،

اإىل اأمهاتهم ككذبة عتيقة 

يف فيلم م�رشي قدمي.

- 4 - 

�سنتوارث البيوَت يف ق�س�س اجلاّن،

ت�سري الغرُف املوح�سة اأكرَث اأُلفة،

ت�سقط عن اأج�سادنا اأحزان،

ة.
ّ
من اأعيننا اأِحب

�سيخيب ظنُّ ال�سعِر مبا اّدعى طوياًل،

ا،
ً
 �ساحب

ُ
ي�سري الغناء

 وجهَة نظر.
ُ

والرق�س

 واخليباُت واالأمزجة.
ُ
�ستلتئم اجلروح

مع الوقِت �سنهداأ. 

ال فرق بني ما كتبنا وما ع�سنا،

�سوى ما تدىّل من اأعلى ال�رشاخ اإىل �سمتنا،

ُة م�سانق،
ّ
حني كانت حباُلنا ال�سوتي

ونزيُفنا احلادُّ حمربة.

- 5 -
مل اأخبئ للغيب ذهبا

ال ولدا ، ال ع�سقا. 

 ما يف اجليب على االألعاب النارية،
ُ
�رشفت 

على الطائرات الورقية. 

اأنفقت قلبي يف دكاكني الورد،

يف حمال االأغاين،

ال�رشيط يدور

حياتي تدور

كنت االآه العالقة يف حنجرة املغني،

كنت اآخ الدامعني من هول املو�سيقى، 

مل اأترك للغد بخ�سي�سا 

وال �سددت للتاريخ اأق�ساط عمري.

- 6 -
وكنت اأرتدي االأحمر كثريا،

كان دمي عاريا،

كان جرحي فا�سحا،

كان الثور املجّنح 

يرق�س طربا ملوتي،

كانت اخلرافات ِك�سوتي.

كنت كائنا �ساخرا براأ�س 

امراأة وج�سد �سفينة،

هكذا غرقُت مل تعرفني موجة

وال بكى الأجلي رجل.
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ياأتي الوقت

اإليك

هل ، �ست�ساحمه

ليعرب

�سرتاه مازو�سيا

واأحمق

مي�سي كبلدوزر اأمريكي

يحث خطاه

والق�سيدة التي

كتبتها

حني مر الوقت

لن ت�ساحمك كلماتها

لت�رشب قهوتك

بهدوء العارف

حلكمة الريح

وهي تعرب فوق راأ�سك

امل�سو�س باالأحالم

�ستاأتي البلدوزرات

هذا اال�ستياق ، ملن

- �ستقول -

حني تاأتي البلدوزرات

�سرتهن الكلمات

وديعة اأر�س

حتلم باحل�ساد

�سيقبلك العامل

كثمرة نا�سجة / فقط

قدمك التي

�ساقت امل�سافات

وعاندت ابتذال / مدن

ممزقة على اأمكنة وحنني

والتفاهة التي

�سبكت خيوطها

هي االآن مغنم

االأعمى الذي

ب�رش فجاأة

وراأى االأر�س

حلظة ك�سب وعبور

اأنت هدية جمانية

بني وعدين

ال بيدك ر�سالة

�سماء

وال �سرب راهب

لتنجو

ياأتيك الوقت

كخ�سم

فلياأِت   

ياأتيك الوقت

طالب املعمري 
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يف   ،1945 مار�س/اآذار   28 يف  مي�شون  بيري  ولد 

وال��داه  كان  حيث  الك��روز،  مبنطقة  كادر�س،  بلدة 

للدرا�شات  كرَّ�شها  �شنوات  عدة  وبعد   ُمدرِّ�َشني. 

اأرتو(، ظهر  االأدبية وللم�رسح )ماج�شرت عن  م�رسح 

اأول كتاب له وهو يف �شن ال�شابعة والثالثني وهي 

اأنها  الحقا  اعرتف  الذي  �شغرية(،  )حيوات  رواي��ة 

له  وفتحت  م�رسدا،  يعي�س  اأن  خماطر  من  اأنقذته 

 2009 �شنة  ويف  كاتبا.  ي�شبح  واأن  االأدب  طريق 

متنحها  التي  للرواية  الكربى  اجلائزة  على  ح�شل 

االأكادميية الفرن�شية عن كتابه “االإحدى ع�رس”، ويف 

�شنة 2015، ح�شل على جائزة مارجريت يور�شنار 

عن جممل اأعماله. 

ويقيم هذا الكاتب الفرن�شي، الذي ال تروقه االأ�شواء، 

يف �شقة �شغرية، حماطا بالكتب، يف مدينة اأورليان. 

الو�شط  د�شائ�س  وعن  العا�شمة  �شخب  عن  بعيدا 

جعل  ما  وهو  بنف�شه،  املكتفي  الباري�شي،  االأدب��ي 

دوبري،  ريجي�س  الكبري  الفرن�شي  واملفكر  الكاتب 

الغونكور  حتكيم  جلنة  من  ان�شحابه  بعد  ُيظهر 

االأدبية، �شنة 2015، بع�س احلزن الأن كاتبا كبريا 

مثل بيري مي�شون ال يعرفه الكثريون، الذين يقتنون 

اجلماهريية.  الكتب  اأو  جوائز،  على  احلائزة  الكتب 

اإىل  اأي�شا،  االلتفاتة،  من  نوع  دوب��ري  موقف  ويف 

ال  الذي  كينيارد،  با�شكال  الكبري  الفرن�شي  الروائي 

تعرف مبيعات رواياته مبا فيها الفائزة بالغونكور، 

منه  اأقل  اآخرين،  فائزين  مع  مقارنة  كبرياً،  جناحًا 

جودة وموهبة واإبداعا.  

الرواية  هذه  االأوىل  الطبعة  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  يبقى 

التي ترجمناها �شدرت �شنة 1989.  

كان قد زاول ِمَهنًا؛ كفه اليمنى ينق�صها اأ�صبعان ؛ 

مل يعد �صابا، ِلطريقته يف اللب�س، الالمبالية املتعبة، 

يه  لفكَّ امللتوي  للثقل  حلاجبيه،  املرتفعة  وللده�صة 

اأنه من  حتت اللحية املرنة، لأنفه البارز، ا�صتنتجت 

يتحرك.  ل  جال�صا،  كان  اأ�صلع؛  كان  ال�رشق.  اأبناء 

�رشاعي  مركب  ب�صورة  ليحتفظ  قليال  يرم�س  كان 

معني،  بال  مت�صائال  وهناك،  هنا  منجرفا  يتباعد، 

طيور  بطون  بيا�س  اأو  �صرتومبويل،  جزيرة  نحو 

النور�س الذي يظهر عندما تغري اجتاهها يف ال�صم�س، 

عندما ترتفع ببطء، وتعر�س نف�صها ب�صكل ل نهائي. 

كان  بالأ�صياء؛  ال�صتمتاع  اإىل  يتوق  �صك  بال  كان 

ح�صري الب�رش. اأو رمبا مل يكن ينظر �صوى اإىل البحر، 

المتداد ال�صا�صع الذي ل يح�صن، ال�صتعارة العجوز 

املجنونة.

منه،  خطوات  بعد  على  الظالل،  حتت  الطريق  اأ�صفل 

بال�صتمتاع  لن�صغاله  يرين،  مل  رمبا  اأراقبه.  كنت 

يظنني  كان  الأرجح  على  لكنه  الوا�صحة؛  بالأ�صياء 

اأدار  بدا يل طويال،  بعد وقت  اأو �صيادا.  اأحد خدمه، 

اأقول  اأن  التحية دون  اين؛ رددت 
ّ
نحوي وجهه، وحي

امل�صيح  �صورة  �صدره  على  يحمل  اأنه  راأيت  ا�صمه. 

تزينها براعم، كانت اأغ�صانها ملوية الأطراف ت�صبه 

ال�صكائم، عنيفة كما ي�صنعها الربابرة.

رغم  خمتلفني،  جد  كانا  عمرينا  اأن  رغم  ب��داأ،  هنا 

اأيا  اآخ��ر،  �صخ�صا  ظننته  اأين  اأدع��ي،  واأن��ا  كذبت  اأين 

وافقا على هذه الغريية، 
ُ
كان هذا الآخر، وكذب هو م

هنا بداأ ما يجب اأن اأ�صميه �صداقتنا. منذ ذلك اليوم 

بيري مي�شون

ترجمة: حممد املزديوي * 

*  كاتب ومترجم من المغرب

ن�صو�ص

اإمرباطور الغرب



الأول، جل�صت بالقرب منه على املقعد احلجري؛ ومبا 

عن  طبيعيا  حتدثنا  الأ�رشعة،  اأراقب  كنت  اأي�صا  اأين 

املالحة، عن اأ�صدقاء التجديف وال�صفن ال�صوداء، عن 

املالحة وعن ال�صعر الإغريقي: لأن اأحدهما ل يذكر 

اأننا ل نعرف من منهما هو  اإىل درجة  الآخر،  دون 

ن�س الآخر، وهل يف البداية مت رمي هياكل �صعيفة 

مطلية، اأو اأمتارا من تراكيب جمل دقيقة، على حم�س 

اأن  يعتقد  جهته  من  ك��ان  واللغات.  البحر  �صدفة 

الأب قبل البن؛  ال�صفينة، كما وجد  الق�صيدة �صبقت 

تذكرت اأنه قيل يل اإنه اأريو�صي. واأنا اأنظر اإليه ملحت 

اجلموع،  �صاأ�صيف  اللغات  واإىل  البحر  اإىل  اأنني  اإىل 

املرموقني،  الرجال  الق�صيدة،  اإىل  ال�صفينة،  واإىل 

اأبيات  مثل  اأ�صمائهم  �صدى  يرتدد  الذين  الأقوياء 

�صعر، املرئيني من بعيد مثل اأ�رشعة. مل يجب ب�صيء. 

اأن  بعد  ببطء.  حليته  الأ�صابع  املبتورة  كّفه  داعبْت 

مالت ال�صم�س مل يعد ظل �صجرة بلوط الفلني يحميه: 

ملعت قطرات من العرق على قمة راأ�صه حيث يخفق 

وريد �صغري؛ كانت �صفتاه تلتقيان يف حترك مثابر 

حلو  طعم  نعرفه،  ل  �صيء  من  العجزة  منه  يتغذى 

نحلم به اأو كلمات منذ مدة طويلة ت�صتوجب ال�صمت. 

بدا يل فقريا جدا وعاريا، يطمح اإىل ال�صكون، يخ�صى 

طيور  �صيحات  كانت  يتكلم؛  اأن  انتظرت  ال�صمت. 

يرفع  وه��و  ال�صماء:  مت��الأ  املن�صجمة  غري  النور�س 

اإىل  تدلني  كانت  رمب��ا  غام�صة  وبحركة  عينيه، 

التي يحملها طريان نهاري جدا،  الأ�صوات املظلمة 

ثم  القيثارة...«؛  العزف على  اأي�صا،  »املو�صيقى،  بداأ: 

د كّفًا: »كنُت 
ُ
رافعا يف طرف ذراعه الأمين ما مل يع

عازفا جيدا.« 

اختفت  قد  الأ�رشعة  جميع  كانت  افرتقنا،  عندما 

من البحر الذي كان قد حل عليه الليل، والذي كان 

ا، حتما، مبا اأن الإغريق حتدثوا عن ذلك. 
ّ
لوُنُه خمري

التي  املتوا�صعة  الفيال  نحو  ب�صعوبة  الطريق  �صعد 

الوعر يف نتوء خليج مونتي  ي�صكنها، على املنحدر 

روزا، وهو يرفع طرف ثوبه القدمي بعناية م�صحكة، 

حينئذ  ينظر  ثم  خفيفا،  نف�صا  ياأخذ  كي  ويتوقف 

اأنف�صنا. كان  اإىل  اإىل الأر�س كما نفعل عندما ننظر 

�صندله يرفع قليال من الغبار الأحمر؛ يتال�صى اأثره. 

مل تكن ال�صم�س غري املرئية ت�صيء يف عر�س البحر 

على  عنيف  ذهب  مثلث  �صرتومبويل،  ن�صف  �صوى 

المتداد ال�صا�صع القوي، امل�صبوغ، املطلق، مثل تاج 

 الليل. 
ّ
على الأرجوان. توارى. �صمعت حمارا ينهق؛ عم

اإىل  قادتني  قد  بدايتها  يف  حياة  مفاجاآت  كانت 

)ليباري(. كنُت �صابا واأرعن. كان العامل هو امليدان 

حريتي  اأنتف�س؛  كنت  غطر�صتي؛  فيه  �صاأظهر  الذي 

ابن  اأنا  دحرها.  ميكن  ل  حدود  بال  كانت  احلديثة 

ل�صالح  ج��رال  رئي�صا  ك��ان  ال��ذي  كودونتيو�س، 

والدي  ملن�صب  اأَدي��ُن  �صكيثيا؛  اأرا�صي  يف  الفر�صان 

دائمة،  وعطلة  ذهب  من  �صجن  يف  بطفولة  الرفيع 

دائم.  ب�صكل  طباع �صبي مدلل جدا، ومهدد باملوت 

امل�صطربي  الربابرة  مع  يتحالف  كودونتيو�س  كان 

على  قادرة  وحدها  الأ�صلحة  تكن  مل  الذين  اخلطى، 

كبحهم؛ كعربون عن ح�صن النية، �صلمني رهينة ملن 

اأبرم معهم حلفا. ابن اأمري، تربيت مع اأمراء، ما دام 

، يف حلظة، 
ّ
والدي يحرتم عهده؛ اإن خانه كنت �صاأمر

العهد  بذلك  معلقة  حياتي  كانت  ال�صيف.  حد  على 

ع�رش  نهاية  يف  ُت 
ْ
لِّم

ُ
�ص عندما  طفال  كنُت  الأب��وي. 

نبالء �صتيليكو اإىل القوط الذين كانوا يهددون مدينة 

لَكُهم: عندما اجتاح روما، 
َ
رافيّنا. مل اأعرف األريك، م

العتناء  مهمته  بعيد  بالط  يف  بانونيا،  يف  كنُت 

الغائب  هذا  �صالحه.  جلبة  عن  بعيدا  اأبنائه،  برتبية 

للهزمية  ول  لب�رشي  ميكن  ل  الذي  ال�صاأن،  الرفيع 

كان،  ذلك  ومع  يظهر،  يكن  مل  الذي  اإليه،  ي�صال  اأن 

كان  ال��ذي  الظل  هذا  و�صداد،  بحزم  ي�رشب  هناك، 

والدي  كان  رمبا  الثاين،  ديفيد  ي�صمونه  حويل  من 

اأبنائه؛ كنت  اأجله، مع  اأ�صلي من  ح�صب قلبي؛ كنت 

اأمتنى، بحما�س وبرعب، من دون �صك، اأن يرن بوق 

يف  عليه  يطلقون  ال��ذي  وامل�صوؤوم  احل��اد  اأتباعه 

كان  ورمب��ا  الكابيتول؛  فوق  الأج�س،  القرن  روم��ا 

فيها  َتثُقل  كي  ال�صماء  ميزان  يف  وزن  ل�صلواتي 

الربابرة  اأيدي  الأخرية  هذه  على  كما  روما،  خطايا 

الثقيلة. علمني �صعراء من اأمتهم، حتولوا اإىل اللغات 

النبيلة وما يزالون متحم�صني من اكت�صافهم، الآداب؛ 

حدثني الأ�صاقفة الآريو�صيون الذين كانوا يعلموننا 

عن  البن،  من  امل�صتعار  النور  عن  الدينية  التعاليم 
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اأ�صبقية  وعن  ال�صحيق،  الأب  ِقَدم  وعن  ومي�س  اأكرب 

احلركة التي ل تو�صف على اليد، العدم على الفعل، 

القوة املطلقة الفارغة على خ�صب ال�صليب املرتا�س. 

مل اأكن ميال جدا اإىل ت�صديقهم، اأنا الذي كان والدي 

املوؤجل دوما،  الو�صيك  بالعذاب  ِعُدين 
َ
ي كودونتيو�س 

الذين  الأطفال  اأولئك  الآخر، والد  والذي كان والدي 

اأناديهم اإخوتي، ي�صطع بكل تاألق حتت �صماوات غري 

اإىل  اأر�س يخليها من �صكانها، يعيدها  مرئية، على 

اأنا خادم  ذلك العدم الذي بداأ منه كل �صيء. حاليا، 

الإمرباطورية؛ قبلت اإذن رمز نيقية؛ اأحاول العتقاد 

باأن الأب والبن معا�رشان، لهما نف�س الرغبة، نف�س 

العجني.  نف�س  من  واأنهما  املعاناة،  ونف�س  الأبدية 

اأترك للربابرة براهني العقل، التي تعترب هرطقة. 

جديدة  مناورة  انتزعتني  عندما  مراهقتي  يف  كنت 

بالط  اإىل  ّلمُت 
ُ

�ص البالط؛  ذلك  من  كودونتيو�س  من 

Huns. هناك، ل وجود  الهون  اأكرث فظاظة، بالط 

لأ�صقف ول ل�صاعر؛ لكني اأدين لهم بكوين مل اأعد اأطلق 

اللحية، وبكوين اأ�رشب اأحيانا حتى اأ�صري الرتاب الذي 

اأنظر اإىل الف�صاء، ب�صغف. يقال  اأ�صقط عليه، وبكوين 

اإنهم ولدوا من متاجرة بني �صاحرات �صكيثيا واأرواح 

للما�صي،   ، للدموع  عر�صة  اإنهم  ل:  لكن  �صيطانية. 

يعي�صون رغم ما فقدوه؛ هم معوزون  و�صّذج، حتت 

ما  يحبون  �صيء،  يها 
ّ
لب

ُ
ي ل  غام�صة  رغبات  رحمة 

ي�صحكن  ال�صابات  الفتيات  ميلكون؛  ل  وما  يلمع 

ب�صكل مبالغ، الروؤ�صاء خمتالون. هم يخ�صون املوت. 

عند عودتي، كان عمري ت�صع ع�رشة �صنة. دخلت حتت 

اأخته  اإمرة  يعني  مما  هونوريو�س،  الإمرباطور  اإمرة 

بال�صيديا، التي يتوقف عليها كل �صيء. كنت متعلما، 

ال��رباب��رة؛  اأع��رف  كنت  ج��رال؛  اب��ن  جيدا،  فار�صا 

وعلى الفور ت�صلمت منا�صب ع�صكرية. كانت �صقلية 

القرا�صنة  وك��ان  جيد،  ب�صكل  ال�رشائب،  تدفع  ل 

ي�صتولون على ال�صفن القليلة التي كانت حتمل قراب 

روما؛  اإىل  باإر�صالها  تتعطف  التي  واحلبوب  اخلمر 

اأ�صطول  من  املجاديف  ثالثيات  بع�س  اإر�صال  ومت 

وٍن 
ُ

رافيّنا اإىل جزيرة ليباري من اأجل اأن تر�صو يف ج

�صقلية  �صواطئ  طول  على  تقوم  هناك  ومن  �رشي، 

�صني، كان يل  القريبة بعمليات �رشطة؛ رغم حداثة 

فُتها. 
ّ
�رش اأعلى،  ودرج��ة  مهم  دور  العملية  هذه  يف 

قرا�صنة من كل  على  فيها  انت�رشنا  مواجهات  بعد 

الأمم، اأ�صبح الو�صع روتينا؛ ومع ذلك بقينا مقيمني 

هناك بع�س الوقت، حتت الأ�صلحة لكن غري فاعلني، 

الوقت  ختم ظاهر وعبثي لإمرباطورية قدمية. كان 

اأ�صتمتع بذلك الطق�س الذي مل  الأزرق ي�صعفنا. كنت 

كنت  �صبابه،  يف  املرء  يكون  وكما  طفولتي؛  تعرفه 

الوعر  املكان  هذا  باكت�صاف  اأخ��رق،  ب�صكل  فخورا، 

واخلليع الذي ب�صطته ال�صماء من اأجلي، وحدي؛ كنت 

اأهنئ نف�صي بتذوقه، كما لو كانت متعتي فاأل على 

عريكتي ال�صلبة: اأ�صجار التني تزهر من اأجلي، و�صد 

عبثا،  اأ�صواكها  ال�صوكي  التني  اأ�صجار  متد  �صهيتي 

فتيات  ت�صحك  اأجلي  من  الأخ��ري،  يف  ها 
ّ
لب وت�صلم 

وج�صد  ال�صواد،  ال�صديد  املنطقة  خمر  ال�صيادين. 

ال�صغرية هونوريا ال�صاخب التي ت�صاركني الفرا�س، 

اأتخماين، اأخريا. مع التخمة ياأتي القلق. حينها قررت 

اأن اأراه. 

اجلزيرة  يف  ك��ان  من  �صك،  دون  من  ج��دا،  قليلون 

لنبالء  وج���ود  م��ن  يعد  مل  اأح���د.  ل  رمب���ا،  ي��ع��رف؛ 

خرابا  ت�صقط  اأغ�صط�س  عهد  من  الفيالت  رومانيني، 

كان  ب�ق�صطنطني  اخلا�صة  تلك  اللبالب،  اأكوام  حتت 

يحتلها الرهبان. �صمعت من فم بال�صيديا اأنه موجود 

اخلليج،  نتوء  يف  املنزل  ذلك  يف  يعي�س  اأنه  هناك، 

بينما  بذلك،  اأخربتني  وكونها  �صرتومبويل.  قبالة 

رئي�س اأ�صطولنا نف�صه ل يعرف �صيئا، كان كاف كي 

العرتاف: كانت  الذي تخبئه حتت هذا  الأمر  اأخمن 

هنا  امل�رشقي  كان وجود  اإذا  اأعاين  اأن  مني  تتوقع 

ح ال�صوؤال 
َ
طر

ُ
�صّكالن تهديدا؛ واأن ي

ُ
وحياُته الب�صيطة ي

اأديت  قد  اأك��ون  �صك،  دون  من  واأين،  وح��دي؛   ،
ّ
علي

اأن �صيفي كان يف  اإن اأجبت بالإيجاب، مبا  واجبي، 

خدمتها. 

كنت  احل��ني،  ذل��ك  منذ  الأول.  لقائنا  عن  حتدثُت 

اإىل املقعد احلجري  اأهبط تقريبا كل م�صاء املنحدر 

ي�صت�صلم  لفحة،  �صاعات  بعد  ك��ان،  حيث  ال�صغري 

هذه  لكل  البحر،  عر�س  من  القادمة  اخلفيفة  للريح 

يجهد  اأ���رشع��ة،  وتهرب  بركان  يهدد  حيث  الزرقة 

بدون  والآخر  الواحد  يتذكر،  اأن  اأو  ين�صى  كي  نف�صه 
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وهو  الآخ��ر،  غيظ 
ُ
ي الواحد  الآخ��ر،  ثم  الواحد  �صك، 

يفني نف�صه من اأجل اإخفائه، كما نفعل جميعنا، بال 

اإذا كان قد اأر�صل، وهو ينتظرين، ب�رشه نحو  فائدة. 

ح بيده بحركة 
ّ
لو

ُ
الطريق الذي اأقدم منه وراآين، فاإنه ي

�صغرية، مرحة ولكنها طفولية ومرتبكة، تظل معلقة 

لو  كما  نعرفه،  ل  �صيء  اإىل  طويلة  لفرتة  الهواء  يف 

لكن  الودية  العالمة  هذه  يوقف  اأين  يت�صاءل  كان 

املحرية، كما لو كان يخ�صى دوما اأن يقدم يل اأكرث 

اأو اأقل مما يجب؛ بعد كل هذه ال�صنوات، كان ما يزال 

الربكان،  ا�صتمر  تنا�صبه.  و�صعية  عن  عبثا  يبحث 

منه يف ظل  بالقرب  اأجل�س  كنت  الأ�رشعة؛  وتغريت 

اأ�صجار بلوط الفلني املغرب. كنا نتحدث. اأو بالأحرى 

كان يتحدث، مع حلظات �صمت طويلة، كلمات تظل 

فجاأة معلقة مثل حركته، توقف م�صحور يدفعنا اإىل 

تاأمل البحر، حتى ي�صبح بنف�صجيا، ثم اأ�صود، وحينئذ 

كنا نفرتق دون حديث، ما مل ُت�صاهم كلمة مني يف 

الذي  ال�صغري  النف�س  هذا  املتنا�صق،  كالمه  اإطالق 

يختفي ب�رشعة الذي هو حياته نف�صها وميددها مرة 

اأخرى اإىل الليل، اإىل تلك املحاكاة احلفيفة واملرئية 

لال مرئي، لل�صمت، ويف فمه الذي مل اأعد اأراه ي�صبح 

العنيد حيث  الهم�س  نف�صه، ذلك  الليل  حمكي حياته 

تظهر النجوم، واحدة تلو الأخرى. كان يكذب. 

يف  اإنه  يل  قال  �صوريا.  يف  متوا�صعا،  مولده  كان 

غابة  اأنطاكية  من  بالقرب  كانت  القدمية،  الع�صور 

كانت  لكنها  غابة،  �صوى  لي�صت  الغار،  اأ�صجار  من 

دافني؛  احل��وري��ة  النهار  اإل��ه  لح��ق  لأب��ول��و:  معبدا 

تاأجج رغبتها؛ �صاعف من  ب�صبب  هربت منه، رمبا 

حميته؛ كان ي�صحك، حتما �صيح�صل عليها؛ ف�صلت 

عناق  تتحمل  اأن  على  غ��ار،  �صجرة  اإىل  تتحول  اأن 

الهروب،  ذلك  كانت  اأنطاكية  اأكمة  اخلالدين.  اأجمل 

التي  اجلميلة  الأذرع  تلك  امل�صحوقة،  الرغبة  عنف 

هذا  يف  يتوافدون.  احلجاج  اأخ��ذ  اأغ�صانا.  امتدت 

املعبد الأخ�رش الكبري، حيث كل �صجرة هي احلورية 

الطراوة  تلك  يف  خائبا،  اإلهًا  َنَف�س  وكل  الفا�صلة، 

كانت  الرا�صية،  غري  باحلياة،  الناب�صة  املزهرة، 

وحكم  جوليان  اأ�صالف  حكم  خالل  بعن،  قد  جداته 

لالإله.  الفخار  من  �صغرية  متاثيل  نف�صه،  جوليان 

املا�صي؛  من  املحتدم  الإل��ه  اأ�صبح  جوليان،  مات 

عندما األغى ثيودو�صيو�س العبادة، باعت اجلدات، ثم 

 اأقل مما كان 
ّ
در

ُ
الأم، ال�صمك يف املرفاأ. كان ال�صمك ي

ه الإله. هو، كان قد ولد يف هذا احلنني، يف مرارة 
ُّ
در

ُ
ي

اأ�صبحن ينتقلن من مهنة  �صاحبات املتجر اللواتي 

ال�صم�س  حتت  وهن  جداته،  وكانت  اأق��ل.  مهنة  اإىل 

يف  الإل��ه  عن  يتحدثن  ال�رشدين،  يعر�صن  احلارقة 

عري 
ُ
اأكمته من الظالل، ذلك الإله الذي مل يكن �صوى م

التماثيل  ُهّن، 
َ
�صباب اأبولو  ال�صائعة: كان  لالأيام  ا�صم 

اله�صة التي مل�صتها اأكفهن يف �صن الع�رشين، الغمزات 

عندما  ب�رشعة  يخفق  ال��ذي  والقلب  الأ�صجار  حتت 

 مم�صوق، كله ن�صاط وطالقة 
ٌّ
اإحداهّن حاج اإىل  ينظر 

ل�صان، اأمرد مثل اأبولو، �صلف مثله، رمبا اأبولو نف�صه 

مرة اأخرى، ينظر اإليها مطول، حاج راأته يف ال�صباح، 

متنته طيلة النهار، والذي فيما بعد، عند الليل تتبعه 

عليها  �صتحط  حيث  الغار،  اأ�صجار  حتت  بارتعا�س 

اإّل اللحظة  اأمه  يده. اأحد هوؤلء، الرجل، الذي مل تره 

التي ت�صابكت فيها الأيدي، وحيث يف عجالة معتمة 

 الباقي، كان والده. 
َ
ع

َ
َتَتاب

 واحد منا، فاإن اأقدم ذكرى بالن�صبة 
ّ

كما هو �صاأن اأي

كي  بذله  الذي  املجهود  رمبا  اأو  والدته،  كانت  اإليه 

يتمل�س من والدته. كان يتحدث عنها، بي�صاء على 

منها   
ُ
ت�صُدر كانت  حتيطه،  كانت  الأزرق؛  املرفاأ 

رائحة ال�صمك، كانت تبت�صم بكامل وجهها؛ يف بع�س 

تبقى،  البت�صامة  لكن  الوجه،  يتذكر  ل  الأح��ي��ان 

مل  �صيء  مثل  للروح،  مثل �صفة  مادية،  معلقة، غري 

ينتم للج�صد لكن فقط ا�صتعمله من اأجل اأن يظهر مرة 

ولالأبد، يف اأنطاكية، يف القرن املا�صي، والذي، بعيدا 

حتت  وال�صائع  ذاك��رة  يف  ال�صائع  اجل�صد  ذلك  عن 

الأر�س، يوا�صل الظهور على الأ�صياء التي يح�صنها، 

حتت �صماء ليباري، يف العينني احل�صريتني لعجوز. 

هكذا رمبا تبت�صم له النجوم. ملاذا كان �صيكذب حول 

هذه الأ�صياء؟ 

اأم  دا كان 
ّ
اأي�صا، حول املو�صيقى؟ جي وملاذا يكذب، 

متوا�صعا، ل اأ�صك يف اأنه كان مو�صيقيا. عندما كان 

طفال، كانوا ينادونه دعابة » ابن اأبولو«، كما نقول 

التماثيل  يخ�س  فينا  �صك  دون  ومبن  �صيء؛  ل  ابن 
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ال�صغرية، ذلك الأب الغام�س كان مي�صك اأداة غام�صة، 

متوازية  �صغرية  �صقوق  حول  للطني  منحٍن  انتفاٌخ 

متثل الأوتار، اأداة من الطني الأبكم تنتج اأخرى، من 

اخل�صب الرنان و�صعر اخليل؛ هذيان �رشقيات املرفاأ، 

يف  احلنيني  وهبوطهن  ارة 
ّ
للبح امل�صتعجل  نداوؤهن 

مهنا  التي جتذب  املرا�صي  ذات  الأ�رشعة  امل�صاءات، 

الريح اأ�صواتا، كل هذا رمبا دفعه اإىل النغمة؛ ابت�صامة 

ل  من  بكاوؤها  �صيء،  لال  هة 
َّ

املوج خا�صة،  والدته 

�صيء، الندم الالنهائي وبال �صبب، الأمل الكبري وبال 

هدف، كل هذا ل ميكن اإّل اأن يكون مو�صوعا للغناء. 

اأو رمبا خم�س ع�رشة،  كان عمره اثنتي ع�رشة �صنة، 

بالإمياء  املمثلني  من  اإيطالية  فرقة  جاءت  عندما 

ليال  عرو�صهم  يقدمون  كانوا  وراآها.  اأنطاكية،  اإىل 

الفيالت  قن�صل روماين يف  اأو  اأو �صابط  ما  لقي�رش 

املرتبعة  والكالب،  ال�صياط  حتر�صها  التي  الرخامية 

يف  يتمرنون  كانوا  واللوف؛  ال�صنط  جمازات  خلف 

راأى  القطع.  بع�س  على  يح�صلون  حيث  امل��رف��اأ، 

والطبالت؛  وامل��زام��ري  وامل��زاه��ر  القيثارات  الطفل 

اآلة الرب. من تلك الآلت الغريبة،  اأي�صا على  ف 
ّ
تعر

تلك اجللود  الو�صخة، من  ال�صوداء  الأخ�صاب  تلك  من 

الفارغة والع�صي املجوفة، من الل�صينات النحا�صية، 

قبل،  املتبجحني، من  العازفني  فوق  فجاأة،  ينبعث، 

 
ٌ
ت�صّنع هي  التي  الو�صعية  تلك  يف  الآن،  واجلّديني، 

�صيء  ويعم  ينبعث  اأي�صا،  عجيب  تاأمل  لكن  كامل، 

يدمي  م��ا  ك��ل  اأن  ل��و  كما  متوجع  �صيء  ؛  مده�س 

طرف  من  �ُصّغل  �صبب  وبال  فيه  جمتمعا  كان  القلب 

م�صتبد متحجر، لكنه �صيء ل�صبب غري مفهوم مبتهج 

ال�صباح  مثل  ��ِرح 
َ
م طاغية،  ابت�صامة  مثل  بالن�رش 

الن�صاء  جتتمع  ي�صمت،  املرفاأ  كان  الطاغية.  مبوت 

وي�صتمعن: مرور قي�رش ما مل يكن ليوهن حركاتهن 

بهذا ال�صكل، ليجعل اأعينهن تكرب ب�صكل اأقل، لي�صفي 

التي  فجاأة،  ال�صاغرة  اخل�صنة  اأيديهن  اأقل على  لطفا 

ا�صت�صالما.  اأكرث  اأ�صواأ،  �صيئا  اأو  احلب،  تنتظر  فقط 

يتبع  الطفل  كان  اآخرين،  مع  تبت�صم.  والدته  كانت 

املو�صيقيني نحو الفيالت؛ كان القيمون على الفيالت 

يطردونهم بال�صياط، يف حواجز اللوف؛ ثابر؛ اأخريا، 

عن ا�صتمتاع اأو تعب، اأخذته  اإحدى مغنيات اجلوقة، 

على  املجبولت  اخلفيفات،  الفتيات  اإحدى  رمبا  اأو 

الدموع، اللواتي يخلعن ثيابهن على �صوت القيثارة 

عند  بتالت  ذات  زراب���ي  على  ع��اري��ات  ويرق�صن 

القنا�صل، حتت حمايتها. مت قبوله �صمن عدد اخلدم 

الأوت��ار  يرتقون  القيثارات،  يلفون  الذين  ال�صغار 

الفتيات  واإىل  الأقنعة  املمثلني  اإىل  ميدون  التالفة، 

اأقدامهن. عا�س  الرق�س عند  التي يبعرثها  املناديل 

يف اأرجوان الأ�صوات، كل ليلة. اأخربين اأنه يف نهاية 

اإىل  ذهب  اأنطاكية،  يغادر  اأن  قبل  الليايل،   اإح��دى 

الأجمة حيث رمبا حملت به والدته؛ كان هناك قمر 

متحم�صا  كان  مو�صيقي؛  اإله  وذكرى  الأغ�صان  بني 

كما هو احلال يف تلك ال�صن، اأخذ على نف�صه عهودا. 

اأخربين اأنه مل يوف بها. مل يقل يل كيف بكت والدته 

عندما غادر، بكاء و�صكاوى امراأة من عامة ال�صعب، 

ذلك احلزن ال�صاخب، الطفويل، الطائ�س. 

تبع اأ�صياده من الإ�صكندرية اإىل برقة، ومن برقة اإىل 

روما  اإىل  ذهب  �صرياكوز؛  اإىل  اأف�ص�س  ومن  اأف�ص�س، 

واإىل الغال. العبور طويل، البحر ممل، نخ�صى الغرق، 

رفيق  فم  من  لنتعلم  الوقت  لدينا  نتذكر؛  اأن  نخاف 

وفريجيل،  هومريو�س  من  يكفي  مما  القليل  عجوز، 

كي  الأغاين  �صياغة  لإعادة  اأوفيد،  من  اأي�صا  الأقل 

تتابع ال�صور التي مت تقريرها يف ن�صق جديد، ترثى 

بكلمة وتفتقر باأخرى، تده�س وتقلق بذلك الختالف 

مثل  م�صيحيني،  ن�صبح  كي  الوقت  لدينا  الب�صيط. 

عرفنا  الوحي،  هذا  من  بتاتا  ننده�س  مل  الآخرين: 

ثم  الب��ن.  ونحن  الأب،  ي�صبه  اأبولو،  اأن  جهتنا  من 

الذي  الإله  لهذا  ال�صلوات  تلك  اأن جنعل  اإمكاننا  اإنه 

هو ثالثة، مو�صيقى، يف نغم واحد ل يتجزاأ ح�ص�س 

مثل  الثابتة  الباردة  املزاهر  لالأب  وُنهدي  الثالثة، 

لدينا  املزمار.  وللروح  القيثارة،  نزق  لالبن  اأجنم، 

حتت  اأخذتنا  التي  تلك  ثياب  لنخلع  اأخ��ريا،  الوقت، 

نتعلم  واأن  الرق�س،  غ��ري  اآخ��ر  لغر�س  حمايتها 

الغناء يف  القليل مما ينبغي من احلب كي ن�صتطيع 

وتعلم  الآلت  جميع  جرب  قد  كان  اإن  هو،  تناغم. 

القيثارة؛  على  وق��ع  اختياره  ف��اإن  عليها،  العزف 

كان حينها  يتوفر على جميع اأ�صابعه، كان ماهرا، 

�صنوات  ع�رش  بعد  اأنه  اأكد  العزف.  يف  اأ�صتاذا  اأ�صبح 
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اأنطاكية، يف عز �صبابه، مل يكن هناك  من مغادرته 

ويوؤلف  يكتب  كان  اأح��د؛  من  يتعلمه  اأن  يحتاج  ما 

من  اخلا�صة  فرقته  لديه  كانت  والباليه،  الأغ��اين 

يتعامل  كان  والراق�صني،  واملغنني  الإمياء،  ممثلي 

القنا�صل. جميل بال �صك، يف دملا�صية  �صخ�صيا مع 

بلون الزعفران وعباءة بلون داكن، كان يعرب بخطى 

على  الربي  اليا�صمني  ي�صقط  حيث  املجازات  واثقة 

اأ�صبحوا  الذين  القيمون  واللوف؛  الرخام،  بيا�س 

ال�صغار  العوام  ب�صياطهم  يطردون  نحوه،  ينحنون 

الروائح  العنيف بني  ال�صفري  يت�صبثون بذيله؛  الذين 

الغناء؛ ويف  ي�رشه، يحزنه، يحمله على  الرثية كان 

الأم�صيات، يف ال�صكل ن�صف الدائري لالأ�رشة املائلة 

تائهة،  باأعني  الأر�صتقراطيات  اإليك  تنظر  حيث  من 

مغ�صاة باخلمر اأو الندم، برغبات وجيزة، عندما نظهر 

يف تلك الدائرة، عندما ياأخذ عازفو الآلت اأماكنهم، 

وهن  م�صدود،  بنف�س  حركة،  بال  الراق�صات  وتنتظر 

يقدمن  جاثمات،  كاأنهن  واقف،  طائر  مثل  يرتعدن 

حتاذي  حتى  اأيديهن  ويفتحن  اأخ��رى،  على  رج��ال 

دورهن، ينتظرن الإ�صارة التي �صرتمي بهن خارج 
ُ

�ص

املناديل،  ط��ريان  يف  رادع  بال  تبعدهن  اأنف�صهن، 

لالإيقاعات  العنيفة،  لالأ�صوات  املمنوح  واللحم 

ال�رش�صة، كان هو وحده، ب�رشبة من ري�صته، من يقرر 

مرة اأخرى يف ذلك احُلكم، ذلك ال�صقوط، ذلك املوت 

مي�صكه  �صيء  كل  للحب،  املحاكاة  وتلك  املزعوم 

باأطراف اأ�صابعه. ذلك الأرجوان، كان هو وحده من 

ين�صجه، الآن. اإذا كان هذا اأحد وعود اأجمة اأنطاكية، 

فهو مل يحنث به. 

اأو  الأمر، ما�ٍس  يتحدث عن هذا  منذ زمن طويل مل 

مل  رمب��ا  ما�س؛  لأن��ه  حم�س  خيال  خيال،  حم�س 

يتحدث عنه، اأبدا. مالطفتي، التي مل تكن يف البداية 

اإىل  الأيام  مرور  مع  حتولت  التي  لكن  نفاق،  �صوى 

جيدا  اإليه  اأنظر  كنت  ذل��ك.  على  حثته  اآخ��ر،  �صيء 

يف  اأفكر  كنت  اأمامه؛  ينظر  كان  هو،  يتحدث؛  وهو 

ال�صاخب،  ال�رشقي،  اجلمال  يف  زعفرانية،  دملا�صية 

الن�صوي قليال، الذي مل يتبق منه يف احلاجبني �صوى 

انتهت  التي  الرغبات  يف  خ�صارته،  من  الندها�س 

مل  ال��ذي  امل�صتت  الفن  هذا  يف  النور�س،  بطون  يف 

تلم�س  املكتملة  اأ�صابعه غري  عليه.  ي�صهد  �صيء  يعد 

الأحجار امل�صقولة ل�صورة امل�صيح، تداعب الأحجار 

الكرمية  امللونة بفظاظة، تلك التي يحبها الربابرة؛ 

الأداة الأخرى، املتوا�صعة، الإغريقية، القدمية، التي 

بها  اأم�صك  التي  تلك  �صيء،  كل  وتنقل  �صيئا  تكن  مل 

اأبولو والده وهو من بعده بتقوى، طموح اأو تعاظم، 

لن يلم�صها اأبدا. 

الذكريات هذه مل تكن تثريه؛ كان يتحدث  ا�صتعادة 

عنها باأ�صف، لكن كان عليه اأن يتحدث، وكان حديثه 

يولد بال توقف من تلك املمانعة، من ذلك الندم، من 

– ذلك  ذلك  كل  اأن  لو  كما  اخلر�س:  يف  الرغبة  تلك 

النجاح الظاهر، تلك ال�صلطة حتى ولو كانت مدعاة، 

كما لو اأن ل �صيء كفاه اأبدا، واأن يقوله اأقل مما اأن 

يكون قد عا�صه. لكن كاٍف اأو ل، مل يكن عنده �صوى 

هذا كي يذكره، لأنه ل يعرف اأن ي�صمت. كان بعيدا 

ينحنني  وعاريات،  جميالت  الراق�صات  هدفه:  عن 

ت�صمت  عندما  لك  جميعهن  ل�صن  لكنهن  لقيثارتك، 

وحتى  اأوت��ار،  �صبعة  فقط  لها  القيثارة  املو�صيقى؛ 

لو توفرت على عدد اأكرب ملا كان ذلك كافيا لفروق 

حلّد  راأينا  قد  نكن  مل  القلب؛  لفروق  الدقيقة،  الريح 

مل  لكنه  للحياة،  يعود  واحد  رجل  �صوى  اليوم  ذلك 

بالن�صبة  اأما  مو�صيقيا؛  يكن  ومل  متاما  رجال  يكن 

للخطاب، فهو ل يتحدث عن زهرة ليلك يف املا�صي 

الثانية  يف  واأن���ت  يونيو/حزيران  يف  اأزم���ري  يف 

ابت�صمت  اأن  �صبق  اأر�صتقراطية  تنتظرك  والع�رشين، 

لك، والتي �صبق اأن مل�صت كتفيها، واأنها حتمل ثوبا 

لكن  الزهرة،  من  اأبي�س  حلمها  واأن  الكربيت،  بلون 

عن اأية ليلكة كانت، اأو، اأ�صواأ من ذلك، من تلك التي 

ا�صتن�صقها بالأم�س، دون اأن يالحظ ذلك، الرجل الذي 

باٍل 
ُ
ي�صتمع اإليك. من تلك اللحظة، اأ�صبح، رمبا، غري م

اإن كان قد باع ال�رشدين لن�صاء اأنطاكية، اأو لزمات 

مو�صيقية للقنا�صل. 

اأي�صا، خالل حلظات ال�صمت  اأن اأحتدث  كان يحدث 

وبالطها  رافيّنا  عن  اأخربته  حديثه؛  يف  الطويلة 

البارد، ال�صلطات، �صهيتي الفتية؛ طفولتي، قلتها له. 

ل اأعرف اإن كان ي�صتمع. لكن ذات مرة – على منحدر 

اآخر  كانت  ي�صارنا،  على  ال�صا�صع  الزيتون  اأ�صجار 
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�صم�س ل تزال تعم على �صالبة اأوراق ال�صجر، ت�صلح 

ون؛ رياح 
ّ
فيها جحافل متوقفة، دروع فر�صان قوطي

الليل؛  على  ينت�رش  لن  اجلي�س؛  تهيج  كانت  خفيفة 

ذات   – الأ�صجار  بني  تهرول  كانت  �صغرية  حمري 

مرة، حدثته عن بال�صيديا، ال�صمراء، عدمية الرحمة، 

التي اأنهكت اأحد امللوك القوطيني واأحد اأر�صتقراطيي 

بالد الغال، والتي تقت�صم حاليا فرا�س اأخيها وت�صود 

مكانه على اإمرباطورية الغرب. حكيت له عن لقائي 

الأول مع ذلك املذخر، ذلك ال�رشح من التيجان، من 

الالآلئ، من دمق�س على دمق�س مكوم، هرم من�صوج 

كانت  الفتحة  وتلك  الو�صط،  يف  بفتحة  بالذهب 

تالحما  تكون  الزيتون  اأ�صجار  كانت  الإمرباطورية. 

اإيل  داكنا، تولد النجوم. ا�صتدار ناحيتي؛ كان ينظر 

برتكيز يف الظالم؛ اأخذ نف�صه: »ُقدُت ق�صيدة العر�س 

يف زفافها على اأ�صتولف، القوطي.« 

ابتعد، �صيء دقيق كان يقلق م�صجعه. كان ي�صحك. 

املمثلون  كان  كارثة.  كان  ناربون  عر�س  طبعا، 

كانت  �صك  بال  والأدوار  لهم،  لي�صت  اأدوارا  يلعبون 

حزين،  ت�صدق  احل��ن��ني،  مثل  ال��رج��ال  ح��ول  حت��وم 

منذ  وال��ذي  قوطي،  ملك  ونح�س:  فظ  اكتمال  عدم 

متاآمرو  �صيقنعه  كما  �صيئا،  يعد  مل  األري��ك،  موت 

�صيوفهم؛  بحد  نهائي،  ب�صكل  قريبا  بذلك  بر�صلونة 

البحبوحة،  يف  ولدت  التي  بال�صيديا،  تيودوز،  ابنة 

امللك  ذلك  دمية  التافه،  البالط  ذلك  رهينة  كانت 

العاجز الذي حتكمه؛ اأ�صاقفة رومانيون يبالغون يف 

الآريو�صيني؛ ومن  الربابرة  اإعجاب  لإثارة  اإحلادهم، 

ثيابهم،  ُتعيقهم  قوطيني  زعماء  من  جمهور  اأج��ل 

مر�صومة  بعيون  اأر�صتقراطيات  مذهولني،  خرقى، 

اأن  البت�صام.  يتكلفن  املحظيات،  مثل  متحركات، 

يلغ  مل  اآخر،  �صيئا  اأي�صا  نف�صه  هو  املو�صيقي  يكون 

هذا: كان قد قاد ق�صيدة العر�س، ح�صم اأمر اجلوقات 

خل�صة،  م  َعظَّ رمبا  املدائح؛  وغّنى  ن  حلَّ والرق�صات، 

الدنيئة لأعرا�س روما  الكذبة  القيثارة،  بف�صل كذب 

مع الربابرة؛ تلك املهزلة الفخمة، كان بالإمكان اأن 

تكون تتويج م�صار مهني مو�صيقي، ومل يكن يف هذا 

اأ�صبح  اأن  بعد  يعد مو�صيقيا،  اأن مل  بعد  ما ي�صحك، 

عجوزا، وينق�صه اأ�صبعان كي يكون رجال.

قلت له ذلك بق�صوة. كنت اأح�س ب�صيفي يلم�س فخذي. 

فكرت حلظة يف قر�صان اأ�صيب بجرح يف الكبد، ظل 

يحت�رش على ظهر املركب خالل �صاعات، يف ال�صم�س 

�صيفي  ا�صتللت  عندما  املرعوبة  نظرته  احلارقة، يف 

اأخريا كي اأُجهَز عليه. كان الليل حالكا، مل نعد ن�صمع 

توقف؛  بال  الأ�صفل،  يف  يتدافع  البحر  كان  الزيزان؛ 

ال�صغري ي�صحك.  العجوز  بالقرب مني، مل يعد نف�س 

ناربون  اأبهة  يف  يفكر  ك��ان  رمب��ا  ؛  طويال  �صمت 

ال�صخيفة لكن الوديعة، يف النافورات التي جتري يف 

الرخام، يف ق�صيدة العر�س التي مل تكن �صوى اأماكن 

معروفة اأ�صطورية م�صترتة بكلمات رنانة، لكن التي 

ل  ي�صحك  جعله  ما  اأن  اأخمن  كنت  ق�صيدته.  كانت 

يكمن هنا. لكني كنت يافعا، مل اأكن اأرغب يف معرفة 

ردائ��ي،   
ّ
ُك��م من  اأم�صكني  ان�رشفت؛  نه�صت،  ؛  ذلك 

تقريبا،   
ّ

جّدي  ،
ّ

اأخ��وي ب�صوت  اأجل�س،  جعلني  برفق 

قال يل: » اإن قمة م�صاري املهني، اإذا كان يل م�صار، 

واإن كانت نقطة كتلك موجودة،  كان موُت األريك.« 

كان قد التقى األريك يف بالد الغال، يف �صبتمرب/

حيث  ليون،  �صمال  فيالت  يف  يعزف  كان  اأيلول. 

كل  منها  يقرتبون  القوطيني  اأن  يعرفون  كانوا 

يوم؛ الف�صل والريف كانا عذبني، كل �صباح كانت 

ال�صتاء  ق��رب  اأخ�����رش؛  �صباب  من  تطلع  ال�صم�س 

نهايته،  يف  ال�صيف  ذلك  مذاق  الو�صيك،  والربابرة 

الأر�صتقراطيني  يدفع  كان  اأي�صا،  الأمل  من  القليل 

اجلميلة  الأع��م��ال  اإىل  الن�صاء،  اإىل  التبذير،  اإىل 

اأق��دام  بني  الذهب  اأكيا�س  ترمى  بحيث  العبثية 

اإحدى  يف  الليايل،  اإح��دى  يف  العارية.  الراق�صات 

مرة  املو�صيقى  كانت  بينما  اأوتون،  منطقة  فيالت 

ِمع 
ُ

�ص املحتملة،  الآجال  بع�س  دفع  حتاول  اأخرى 

دروعا،  يلب�صون  فر�صان  دخل  ال�صاحة:  يف  رك�س 

بالأغ�صان،  �صيلف�صرت،  ب�صعارات  خوذهم  يزينون  

حيث  ال��رده��ة  من  بال�صلبان؛  مفتوحة،  ب��اأف��واه 

العتبة  م�صاعل  حلاملي  املعكو�س  النور  يف  ب��دوا 

بلغة  طلبوا  الليل،  اأيائل  باأ�صباح،  اأ�صبه  ال�صغار 

مل  والتي  فر�صها  باإمكانهم  كان  �صيافة  روم��ا، 

احلماقة  لريف�صها. يف  اجلراأة، ول  اأحد ميلك  يكن 

اليوم املوايل، يف احلرا�صة الغريبة لهوؤلء ال�صباط 
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ذوي القرون، انطلق املو�صيقيون عرب طرق ملوافاة 

قال  امللوك.  اأحد  ت�صلية  اأجل  من  القوطيني،  خميم 

ال�صفر، يف  القيام بهذا  �صيعيد  النهاية  اإنه حتى  يل 

الأخ�رش الرائع واملفقود لالأبد لغابات بالد الغال، 

يف نهاية ال�صيف، عرب طرق ملبدة بالظالل، حيث 

الأيائل نف�صها يف بع�س الأحيان تقودك نحو فرجة 

ال�صماء  فرجة  نتمناها،  التي  تعرفها،  التي  الغابة 

الغابات  ملك  يرتبع  حافتها  على  التي  ال�صافية 

كل  منبع  واأن  ف��ارغ  العر�س  اأن  اأو  عر�صه،  على 

اإىل  وتتاأجل  فيه،   
ُ
ت

ُ
ت�صم الذي  هو  رمبا  مو�صيقى 

ودموعه،  اأغانيه  مي�صك   
ٍّ
مو�صيقي انتظار  يف  الأبد، 

بني اأ�صجار بندق، يف عبق اأوراق. هيا، نحو �صاكن 

الأخ�رش  يف  هناك  ي�صريون  كانوا  اأنطاكية،  اأجمة 

ال�صماوي للغاليني. 

مت  الليل.  �صقوط  عند  القوطيني  خميم  اإىل  و�صلوا 

اإنهم  لهم  قيل  حيث  ف�صيحة  خيمة  حتت  اإدخالهم 

�صيعزفون يف احلال. ان�صحب اجلنود. كان يف طرف 

كان  بالفرو،  مبطنا  معطفا  يرتدي  رجل  اخليمة 

�صخما، يدير اإليهم بظهره، كان  جال�صا اأمام اإبريق 

نبيذ ؛ ذلك الظهر كان يخفي تقريبا بالكامل امراأة 

عجوزا �صغرية كان الرجل يحدثها ب�صوت خافت، 

لكن بتغيريات حمتدة يف نربات ال�صوت رمبا كانت 

رقيقة. ب�صطوا قيثاراتهم ب�صمت، اأخذت الراق�صات 

اأي��دي��ه��ن  يف  مرتفعة  ���ص��دوره��ن  اأو���ص��اع��ه��ن، 

احت�صن  اأقنعتهم،  املمثلون  اأم�صك  املمنوحة، 

قيثارته، من اأجل ذلك الظهر الذي ل يتحرك. اختفت 

النهاية  يف  نظرة.  دون  �صغرية،  بخطوات  العجوز 

ا�صتدار الرجل دفعة واحدة، كما نحرك وزنا ثقيال: 

كان اأحمر لكن باأناقة، مدمرا، كبريا، يطلق حليته 

ويقطب مثل زيو�س؛ بدا له جميال، ل�صدة ما كانت 

نظرته تناق�س كل نظرة اأخرى، تنكر كل مناف�س، 

ول ترى اأبعد منك رمبا �صوى �صيء موؤ�صف وجذاب؛ 

حتت هذا، وداعة غريبة. نظر اإىل املو�صيقي، �رشب 

ي�رشب؛ ل  األريك  القيثارة. عزفوا؛ كان   
ّ
املو�صيقي

اأحد العبيد مير وي�صع  اأحيانا كان  �صيء غري هذا. 

اإبريقا اآخر من النبيذ، يغري امل�صاعل: ج�صده اخلائف 

والذي يعود ب�رشعة اإىل الظل كان اأقل واقعية من 

تلك املواجهة لنظرة فارغة مللك مع مو�صيقى غري 

اأو مرعوبات، كن  الراق�صات، مذعورات  حم�صو�صة. 

نه�صت  اإحداهن،  �صقطت  نائمات؛  مي�صني  كاأنهن 

اأجه�صت  الإيقاع،  ا�صتعادة  جدوى  بدون  وحاولت 

مثل  ذلك  على  حتوم  األريك  نظرة  كانت  بالبكاء. 

ج، لكن بوقاحة موؤدبة، �صاكنة. 
ْ
ر

َ
نظرة ثور على م

اكت�صف املو�صيقي مذهول اأنه من اأجل تلك النظرة 

كان يعزف، منذ الأبد. رمبا من اأجل اأن ي�صع حدا 

�صماع  يف  رغبته  األريك  اأبدى  الراق�صات،  لعذاب 

اأبيات �صعرية؛ غنوا مرة اأخرى �صقوط طروادة، ملك 

الكذبة  الغادرة،  اآلته  على  ي�صتغل  الكاذب  اإيثاكا 

امَلِلكات  �رشيرك  يف  وترمي  عرو�صا  ُت�صقط  التي 

الأ�صريات؛ بدا له اأنه مل يغن اأبدا تلك الأ�صياء. طلع 

ال�صبح، كان األريك قد اأ�رشف يف ال�رشب؛ ا�صت�صلم 

اً 
ّ
حد ن�صع  كما  تهدئة،  بحركة  قام  اأخ��ريا  للنوم. 

كان  بعاطفة:  وحتى  باأدب،  الفرقة  �صكر  ملعركة؛ 

�صهال. عند عتبة  ب�صكل غري عادي،  نطلقًا 
ُ
م كالمه 

ا�صتن�صق  ذراعه،  طرف  يف  ثقيلة  القيثارة  اخليمة، 

اأنطاكية.  يفعل ذلك منذ   كما مل 
َ
ال�صماء  

ُّ
املو�صيقي

اأخذه يف خدمته، يف  األريك  اأن  النهار   خالل 
َ
ِلم

َ
ع

خدمة ملك القوطيني الأوحد، مقابل اأجر ينا�صبه. 

قيل يل ك��ل ه��ذا دف��ع��ة واح���دة، ك��اأن��ه اع���رتاف. 

منذ  تفاهمنا.  على  كعربون  ال�صليب  هذا  »اأعطاين 

بانفعال،  اأح�س  اأحمله«.  واأنا  �صنة  وع�رشين  �صت 

ا�صرتجع  رمبا  الليل:  طواه  الفور  وعلى  ا�صتاأذن، 

ينطلق  بتقتري،  يتوقف  كان  املنحدر،  يف  اأنفا�صه 

من جديد، اأ�صابعه الثالث ت�صغط على قلبه العجوز 

امل�صطرب حتت �صورة امل�صيح الرببرية.
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دة ِنعمتي �صوهارا، 
ّ
عّلمتي و�صي

ُ
ذات مرة، قالت يل م

ريٍد 
ُ
 بها يف �صمت كما يجدر مب

ُ
وكنت حينذاك اأهيم

مر: 
ُ
مطيٍع يف منت�صف الع

اك اأن تعترب نف�صك عازَف الناي، ل بدَّ اأن تكون اأنت 
َّ
اإي

لن�صيم  كن 
ُ

�صيء، حتَّى مي ذاتك من كل  اأفرغ  الناي. 

حركَتُه  حتكم  ل  طليًقا،  ا 
ًّ
ر

ُ
ح عربك  مير  اأن  الوجود 

تعرت�س  الذهن  خواطر  اأوهن  العميقة.  اأنفا�صك  اإلَّ 

الطريق وتف�صد النغمة، فالهواء مثل املراأة له غريزٌة 

حاّدة، واملراأُة مثَل الهواء ل حياة ِمن دونها.

* * *

مبنابت  العارفة  �صوهارا  يدي  بني  النعمة  وج��دُت 

ج ِمن اأمان َدر�ٍس 
َ
النَّغم، قبل اأن تنتزعنا �صيوُف الَهم

ّل بني ال�صحو واملنام.
ُ

ل مي

* * *

قد  الوقت  واأنَّ  الرحلة،  نهاية  بلغُت  اأنني  اأظن  كنُت 

للَنَغمة  اأم��ري  واأ�صلم  �صعي  كل  عن  لأتوّقف  حان 

رت  الأخرية، كما ظننُت فيما �صبَق اأن م�صكالتي تبخَّ

مع  العي�س  يف  واندجمُت  الأ�صئلة،  هجرُت  اأن  منذ 

بني  الناي  ع��زَف  اأتقُن  وب���داأُت  الالعبني،  جماعة 

ال. 
َ
الَكم بالغة  احُللم  دة 

َّ
�صي �صوهارا  معلمتي،  يدي 

ا يف الأوىل ويف الثانية، اإذ يبدو اأنَّ 
ً
لكني كنت واهم

مر، واأن بع�س الأ�صئلة ترمي 
ُ
امل�صكالت اأطول ِمن الع

حممد عبد النبي * 

*  كاتب ومترجم من مصر

ِرحلة عازف الناي 

من أعمال الفنانة جميلة الزدجالي - ُعمان 



ظلها حّتى ال�صيخوخة، وحتى ما وراء القبور.

الأرباب ول  ِمن  ا 
ًّ
رب فل�صُت  ا، 

ً
قّد�ص

ُ
م ا 

ً
لي�س وحي هذا 

 
َ
ت�صمع ن 

َ
م يا  َكاّل،  ال�صماء.  ِمن  هبط  ا 

ًّ
نوراني كياًنا 

كلماتي الآن من خلف اآلف الأ�صوار، اأ�صوار ال�صنني 

تَّى اإن�صاًنا  َ
وامل�صافات واللغات. ول�صُت اأرى نف�صي ح

د 
ُّ
التفر  

َ
اأوهام اأو فريًدا ل يتكرر، فقد هزمُت  خارًقا 

عندما  كهولتي،  اأوج  يف  بعيد،  يوٍم  ذات  َظمة 
َ
والع

لُت الإقامة واآويُت اإىل  اعتزلت احلركة والدنيا، وف�صَّ

كهٍف ل يعرف مطرحه اإن�صاٌن غريي.

ق 
ُّ
هنالك، ويف �صمت خلوتي، تبّدد اإح�صا�صي بالتفو

بني  ِمن  ظمة، 
َ
الع غ��رور  عني  وطرحُت  والمتياز، 

كان  التي  الب�رشية  الأوه��ام  �صائر  ِمن  هزمُت  ما 

التي  الأوىل  القافلة  يف   
ٌ
�صواء رفاقي،  بها  ث 

َّ
يت�صب

الأخرى  القوافل  يف  اأو  اأبنائها  بني  الدنيا  عرفُت 

َلعلَّ 
َ
و احلني.  ذلك  بينها حّتى  قبلتني  التي  العديدة 

الأوهام  تلك  مبثل  متم�صكني  يبقون  �صوف  النا�س 

امل�صحكة حتى تنتهي اآخر رحلة لإن�صان على وجه 

 ِمن الَهنّي اأن يعرتَف واحٌد منهم 
َ

هذه الأر�س، فلي�س

بابت�صامٍة مطمئنة اأنه مثله مثل جميع النا�س، اإلَّ اإذا 

ر 
ّ
كان يف مو�صع رياٍء اأو توا�صٍع زائف، اأو كان يدب

القافلة  نف�صه  يرى  منا  كلٌّ  الآخرين.  بع�س  خلداِع 

الوجود  يبداأ  والنهاية،  والبداية  عناها 
َ
وم والرحلة 

دم كل 
َ
ا، ويطوي الع

ً
ا باكي

ً
عندما يفتح عينيه ر�صيع

 النَّف�س الأخري. 
َ
�صلم

ُ
�صيء ما اإن ي

 اأن الرحلة بال بدايٍة ول نهايٍة، واأنني 
ُ
ا اأنا فاأعلم

َّ
اأم

الأقمار  ذات  �صوهارا  وحّتى  فيها،  واح��دٌة  خطوة 

خطوة  لكنها  الرحلة،  من  واح��دة  خطوة  الت�صعة، 

�صحيحة ويف الجتاه ال�صحيح، ولولها ملا تنف�س 

 هذا الكالم. 
َ
العازُف الَنَغمة، وملا كتب

* * *

 الأ�رشى على هذه ال�صفينة، ورمبا يف جميع 
ُ
اأنا اأقدم

ج، مل اأعد اأعرف كم بلغُت ِمن العمر، ولكن 
َ
فن الَهم

ُ
�ص

رهان.
ُ
م والوهن يف غري حاجٍة اإىل ب

َ
الِهر

واحدٍة  نغمٍة  اإىل  لأن�صَت  حكايتي  الآن  اأكتب  رمبا 

نهائيٍة ِمن مو�صيقى رحلتي احلافلة، قبل اأن يبتلعها 

لكي  فقط  اأكتب  ورمبا  بخريف،  اأو  مبوتي  الن�صيان 

اأحفظه  النجوم،  بني  املذكورة  �صوهارا  ا�صم  اأت��رك 

الفحم  وُفتات  الذبائح  دم  ِمن  مبزيٍج  ولو  ا 
ً
مكتوب

على األياف النخيل هذه.

ج اإبحارها دومنا انقطاع، ونحُن 
َ
توا�صُل �صفُن الَهم

اآخر،  اإىل  �صاطٍئ  ِمن  بها  جنّدف  اأ�رشى  بطونها  يف 

مدٍن  اأو  لنهبها،  اأخرى  �صفٍن  عن  الدائم  بحثها  يف 

مك�صوفة لنزولها وا�صتعباد اأهلها، قبل اأن يرتكوها 

اأو  للمتعة  ي�صلح  ن 
َ
م بع�س  معهم  حاملني  ا، 

ً
خراب

رمًزا  م�صتعل  مبي�صٍم  جلده  على  خامتني  اخلدمة، 

كتفي  على  املطبوعة  العالمة  لوُن   
َ
�صحب حم��دًدا. 

الآن، جمذاف نحيل ودائرة، اإ�صارة لعملي و�صفينتي، 

ا يف طغيانهم يف 
ً
ا حمكم

ً
ج يتبعون نظام

َ
فحّتى الَهم

فرتكوين  التجذيف،  على  ا 
ً
قادر اأعد  مل  والبحر.  الرب 

رفاق   
َّ
علي اأ�صفَق  اأن  ولول  العتمة،  يف  هنا  اأتعّفن 

ا لالأ�صماك. 
ً
ا اأو األقوا بي طعام

ً
العبودية لهلكُت جوع

ا؛ لأنني كنُت اأروي لهم  راأَف بي الأقوى والأ�صغر �صنًّ

 من 
َّ
�ِصرية رحالتي وقوافلي القدمية، وت�صّدقوا علي

ثم  قلياًل،  نهايتي  حلظة  موؤخرين  ال�صحيح،  زادهم 

روا يل لفائف النخيل والري�صة و�صنعُت هذا احلرب 
ّ
دب

الأحمر بنف�صي؛ لكي تبقى احلكاية ِمن بعدي ع�صى 

اأن ينتفعوا بها ذات يوم. 

* * *

ا و�صببُت 
ً
م

ّ
لدُت لتاجٍر ِمن اأ�صياد قومه، ون�صاأُت منع

ُ
و

ا بنف�صي، وعرفت يف �صبابي من اللّذات ما مل 
ًّ
مزهو

العهد  ذلك  يف  ّتى 
َ

ح ولكن   .
ٌ
فتور ول   

ٌ
�صجر يهزمه 

الأعمى اأحببُت بني احلني والآخر اأن اأن�صَت اإىل كالم 

ال�صابقني، وحكاياتهم حول رحالتنا وقوافلنا، حول 

ومنظمي  احلركة،  ومعنى  واآخرها،  الرحالت  اأول 

تتجاوز  التي  واأغرا�صهم  املحتجبني  ال��رح��الت 

اأفاهيمنا. 

كل  يظهر  كان  ون�صجي،  �صبابي  اأي��ام  على  حتَّى 

ن 
َ
م القوافل،  اإح��دى  اأبناء  بني  ِمن  اأع��وام،  ب�صعة 
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يزعم وقوفه على ال�رش، ويبّلغه لالآخرين يف حما�صة 

قومه.  وعقائد  القدمية  الأع��راف  ا 
ً
متحدي وب�صالة، 

 اأمثال هوؤلء جمانني وينبذون لكي 
َ

عترب
ُ
ا ما ي

ً
غالب

حماية.  ول  ن�س 
َ
و بال  الربية،  يف  مبفردهم  يهيموا 

واح��ًدا  ي�صّدقون  القوم  ك��ان  ن��ادرة  اأح���واٍل  ويف 

ا 
ًّ
رب ليعتربونه  حتى  لونه 

ّ
ويبج ويتبعونه  منهم 

اأو على  معبوًدا جتّلى يف �صورة ب�رٍش على الأر�س، 

على  واطلع  القوافل  مبنظمي  مت�صاًل  اإن�صاًنا  الأقل 

اأ�رشارهم. 

القوافل  بني  بعد،  فيما  احل��روب  تن�صب  كانت  ثم 

ملعنى  وتف�صرياتها  وحكايتها  لأربابها  املتحيزة 

عابديهم  دم  بل  ي�صيل،  الآلهة  دم  يكن  ومل  الرحلة، 

ِمن املرحتلني فقط. 

اأو يتعاهدون  رهقهم القتال يعلنون الهدنة 
ُ
عندما ي

لم، وقد يتزاوجون ويقيمون الأفراح، ت�صتعل 
ِّ
على ال�ص

بال  الرحلة،  وت�صتمر  اأ�صباب،  بال  وتنطفئ  النريان 

مغزى. 

* * *

ل -وهو بالكاد يتعّلم اأوىل 
َّ
عندما ماَت �صغريي الأو

املتع، ومل  و�صئمُت جميع  العي�س  احلروف- كرهُت 

اأعد اأ�صمر اأ�صئلتي واأطوي قلبي على �صكوكي. ملاذا 

نختار  ل  ن�صاء؟ ملاذا  اأن منوت حينما  لنا  يحق  ل 

النتقال  هذا  كل  هدف  ما  نن�صم؟  قافلة  اأي  اإىل 

اخلوف  -عدا  �صيٍء  اأي  والقمر؟  ال�صم�س  حركة  مع 

املرحتلة  القوافل  عائالت  اأف��راد  يجمع  والطمع- 

ا واحًدا؟ اأي ذنٍب يف  حّتى تتاآزر وتتحد وتقاتل �صفًّ

الإقامة وال�صتقرار؟ 

وبعد اأن طرحُت اأ�صئلتي على اجلميع، اأيقنُت اأّنه ما 

ِمن اأحٍد يعرف �صيًئا، وبداأت اأ�صخر حّتى من حديث 

ال�صيوخ وناقلي حكايات الأ�صالف، وقبل اأن يعلنوا 

نبذي قررُت اأن اأبتعد واأ�رشُد منفرًدا.

* * *

اعتدُت التنّقل بني القوافل، ت�صلمني جماعٌة لأخرى، 

ا 
ً
غريب واأبقى  اآخ��رون،  ويرف�صني  بع�صهم  يقبلني 

�َصّتى، حتى  فت على لهجاٍت 
ّ
ا، بال م�صتَقر. تعر

ً
عابر

ل. 
َّ
كدُت اأفقد طالقَة ل�صاين الأو

تبنّي يل بعد فرتٍة اأنَّ الختالفات بني كل تلك القوافل 

ا ن�صخٌة واحدٌة متكررة 
ً
 زائف، واأنَّ النا�س جميع

ٌ
وهم

اختالف  وراء  ر  التنكُّ حتاول  ُن�صخٌة  واحد،  لإن�صاٍن 

اللغات و�صكل الثياب والزينة وطريقة الأكل. 

نظمي رحلتنا لي�صوا 
ُ
اأن م الأ�رشار، وهو  ل 

َّ
اأو اأدركت 

بقانون  حمكومون  ا  اأي�صً هم  واأنهم  ا، 
ً
متام ا 

ً
اأح��رار

القانون،  ذلك  اأكت�صف  اأن   
ّ
علي كان  منهم.  اأعلى 

بالكالم اأو ال�صمت، باحلركة اأو الثبات، باحلياة اأو 

املوت. 

* * *

ممتلكاتي  من  ج��زٍء  عن  ي��وٍم  كل  مع  اأتنازل  ُكنُت 

اأن  اإىل  عي�صي،  وكفاف  قوتي  لأ�صمن  القدمية؛ 

مو�صٍع  يف  للبيع  نف�صي  فعر�صُت  لدي،  ما  كلُّ  نفد 

اأرملة  راأتني  القوافل،  طرق  فيه  تتقاطع  كال�صوق، 

وِك�صوتي، و�رشُت من بني  بلقمتي  فاأخذتني  تاجر 

اتخذتني  ثم  حر�صها،  بني  ِمن  ثم  اأمتعتها،  حاملي 

اإىل  ليلٍة  ذات  ت�صتدعيني  اأن  قبل  ا 
ًّ

خا�ص و�صيًفا 

خيمتها وتعيدين مرة اأخرى اإىل قيد اللذة الذي كنُت 

اأظنني قد ك�رشته.

كاأنه  امل�صاعل  �صوء  يف  ال��ع��اري  ج�صدها  ك��ان 

اله�صاب والوهاد، وكنُت امل�صاِفر الوحيد املرجتف. 

اأدركت  يل  ا�صتدعاءها  اأنتظر  َنف�صي  وجدُت  عندما 

ا جديًدا، احلركُة ُتلهي عن ال�صبيل والألفة تن�صج 
ًّ
�رِش

ا بعد اآخر. 
ً
�ِصباك الرغبة حولنا يوم

كان ل بدَّ اأن اأبتعد، اأن اأعتزل كل قافلة وكل اإن�صان، 

اإذا اأردُت اأن اأدرَك اأي �صيء حقيقي.

قلُت لها:

اأن�صى ف�صلها  - لو تاأذن يل �صيدتي بالذهاب، فلن 

ما حييت.

- قد تن�صى اأنت، ولكن هل اأن�صى اأنا النبيَل ال�صموت؟

ى يا �صاحبة الف�صل، فالليايل متحو 
َ
ن�ص

ُ
- كل �صيٍء ي
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ا. بع�صها بع�صً

عيد.
َ
- كان ج�صُدَك معي وروحك تهيم يف الب

 على ما ل ميلكه اأحد.
َ
- اأخذِت ما متلكني، فال لوم

ا، واذكر ليالينا باخلري 
ًّ
ر

ُ
ا كما اأتيَتنا ح

ًّ
ر

ُ
- لتذهب ح

حتَّى مَتحوها لياٍل جديدة.

***

مٍع. ع�صُت 
َ

مل اأعد اأقرتب من طرق القوافل اأو ِمن اأي ج

ول  ليٍف 
َ
و بال  الربية،  وحو�س  مثل  ومنفرًدا  �رشيًدا 

نار. 

* * *

لم 
ُ

كاأَنّ عنوان رحلتي ال�صابقة هو احُللم امُل�صرتك، ح

 ل يكوُن اإلَّ 
ُ
 وا�صح، فاحللم

ٌ
اجلماعة، ويف هذا افرتاء

يراه  �صواه،  خملوٌق  اأي  فيه  املرء  ي�صارك  ل  ا. 
ًّ
فردي

وحده، ويعي�صه وحده، وي�صتعيد ما تبقى من رموز 

وحده. واإذا ما ا�صتدعى منامنا بع�س الآخرين؛ فهم 

اأطياٌف توؤدي اأدوارها املر�صومة وتتبّدد. 

لم 
ُ

وكاأنَّ عنوان رحلتي اجلديدة هو احُللم اخلا�س، ح

الإن�صان الواحد، الكذبة التي ل تتبجح باأنها حقيقة، 

 خمجل بني املرء ونف�صه وكفى. 
ٌّ
�رش

ن�صحو يف حلظاٍت خمتلفٍة، قبل امل�صرية اأو بعدها، 

يف حلظاٍت متباينٍة من احُللم. ن�صحو فنجُد اأنف�صنا 

لغز، فكاأنه فجر يكذب باأنه 
ُ
حتت �صماٍء ذات �صياٍء م

غروب، اأو غروب يزعم اأنه الفجر.

* * *

اأنَّ عنوان الرحلة  ا، وات�صح 
ً
 تباع

ُ
ثم �صقطت احُلجب

وال�صبح  ل��ف��رد،  ول  جلماعٍة   
ٌ
حلم ف��ال  ال��ف��خ،  ه��و 

اأنَّ  كما  ال�صماء،  وجه  تخفي  اأقنعة  جمرد  واملغيب 

احلركة والثبات خداُع الزَّمن واملكان.

* * *

 ِمن قبل، 
ٌ
اآويُت اإىل كهٍف يبدو كاأنه مل يطاأه ب�رشي

النتقال  اأوا�صُل  وكنُت  مديد.  لنوٍم  اأوًل  وا�صت�صلمُت 

يف اأحالمي بني القوافل املختلفة، ثم اأحّلق �صاعًدا 

ب��اأذرع  واح���دًة  قافلًة  ا 
ً
جميع ف��اأراه��ا  فوقها  من 

و�صيقان عديدة ممزقة ومتناثرة يف كل اجلهات. 

لكل  الداعي  فما  واحًدا،  الأ�صل  اجلميع يف  اإن كان 

مل  ملاذا  وال�صقاق؟  والفرقة  والكرثة  الرتباك  هذا 

متعة  اأملجرد  ماه؟ 
َ
وع بنوره  ل 

َّ
الأو الواحُد  يقنع 

الرحلة؟ 

* * *

حينما تكون واحًدا واأنت بني يدي �صاحبتك �صوهارا 

الكون كله، فيلتئم  كا�رشة املراآة �صتكون واحًدا مع 

مل  كاأْن  وروحك؛  بدنك  يف  القوافل  وتن�صم  اجلرح، 

م�صهود،  ول  �صاهد  ل  عندئٍذ  ان�صقاق.  ول  �صقٌّ  يكن 

 
ُ
 فقط ل يبهج

ٌ
 فقط ل ي�صيء �صيًئا غري ذاته، فرح

ٌ
نور

�صيًئا غري ذاته. 

* * *

 كاأن مل تكن، 
َّ
اأمام عيني �صقطت الأقطاب املتقابلة 

�صيًئا  راأيتها  بل  ا، 
ً
عقاب ول  ا 

ً
ثواب الرحلة  تعد  فلم 

ا، 
ً
ا مبا�رش

ً
ا واقع

ً
يتجاوز احلدين ال�صاذجني. كانت اأمر

نة يقودها 
ّ
ظاءة ملو

َ
بال معنى تنطوي عليه، مثل ع

ت بها. 
ّ
حظها ال�صيئ اإىل عزلتي فاأ�صويها واأتقو

نة ما مل تخ�صع 
ّ
لكنَّ جتاوز الأ�صداد بالفكر مهمة هي

لمتحاناٍت ع�صريٍة.

* * *

 
ُ
الق�صرية جتحب قامته  على  ذات �صباٍح  ا�صتيقظُت 

اإّنه  ق��اَل  بالأ�صباغ.  ن 
ّ
امللو ووجهه  ال�صم�س   

َ
ن��ور

اأنني  اأدركوا  وقد   ، اإيلَّ الرحالت  نّظمي 
ُ
م من  ر�صوٌل 

الرحلة  معنى  عن  اأ���رشاره��م  ك�صف  على  اأو�صكُت 

ال؛ 
َّ
جو �صاحٍر  هيئة  يف  جاءين  اأنه  اّدعى  وغايتها. 

لئال ي�صّك اأبناء القوافل يف اأمره، ومل ياأت اإلَّ لياأخذ 

بيدي لأجتاوز تلك العتبة الأخرية. 

اأطلب منه برهاًنا يطمئن له  اأن  انعقَد ل�صاين، وقبل 

الب�رش  ملح  يف  الكهف  ل 
ّ
فتحو بيمينه  اأ�صار  قلبي، 

 
ْ
وحتّلقت الَنف�س،  ت�صتهي  ما  كل  عليها  جزيرة  اإىل 

الُفح�س  الن�صيم بني  تاأرجحنَّ مع  فتياٌت  من حويل 

والعّفة. 
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اًل 
َّ

دج يل  دت 
ّ
ج�ص اأوهامي  اأنَّ  اأدركُت  وقد  ابت�صمت 

واأ�صعب  خاطر  اأدق  يل  يحقق  اأن  ميكنه  ا، 
ًّ
حقيقي

ل والأخري، و�رشعان 
ّ
اأمنية، تذّكرُت توجا، طفلي الأو

يرك�س  وراأيُته  مهلاًل،  �صاحًكا  �صوته  �صمعُت  ما 

ا.
َ
ا ب

َ
ا ب

َ
ا: ب

ً
نحوي �صائح

ا 
ً
ا عندي هل ما زلُت جال�ص

ًّ
يف تلك اللحظة مل يعد مهم

ا يورث ال�صاللت، اأم 
ً
يف كهفي بعد اأن م�صغُت ع�صب

عث املوتى، 
َ
 على ب

ُ
ا ملك امللوك، اأقدر اأنني �رشُت حقًّ

واأطوي املكان والزمان واأب�صطهما بني اأ�صابعي.

الولد،  منى يف وجه طيف 
ُ
الي متا�صكُت ورفعُت كفي 

ا 
َ
ا: ب

ً
فثبت يف مكانه، واأخذ يبكي وهو ي�رشخ ملتاع

ا.
َ
ا ب

َ
ب

لة الأوىل القدمية 
ِّ

ا لأحد ول ابًنا لأحد، ال�ص
ً
مل اأعد اأب

 كل قرابة جديدة زائلة. 
َّ
جتب

و�رشَخ  ال�صبي  على  الوجه  ن 
ّ
ملو ال 

َّ
الدج انق�سَّ 

ها احلقيقة واأن ملكوت  : ماذا تريد الآن لتتيقن اأنَّ يفَّ

الدنيا حتت قدميك؟ اأتريدين اأن اأعيد قتله وعذابه ِمن 

جديد لتوقن؟

اأ�صابعه ذات املخالب احلادة يف �صدر   يغر�س 
َ
راح

للرحمة  ا 
ً
طلب الطفل  �رشاخ  يعد  مل  وجوفه.  الطفل 

 
ُ
املاء وابتلع  �صورته،  وتتبدد  يبتعد  اأخذ  ي�صلني، 

 نه�صُت وقد جفَّ 
َّ
اجلزيرَة مبا عليها كاأن مل تكن. ُثم

العرُق تارًكا اآثار ملحه على جلدي وثوبي. خرجُت 

عني  عن  فت�صُت  لل�صياء،  م�صتاًقا  الكهف  ظلمة  من 

 ع�صافري. نزعُت ثيابي 
ُ

ماء، حّتى قادين اإليها �رشب

الليل  اأغ�صل نف�صي وج�صدي ِمن حرب  ا 
ً
ونزلُت عاري

ل 
َّ
لأو ا 

ًّ
ر

ُ
ح كنُت  اأنني  �صعرُت  ال�صابقة.  الليايل  وكل 

املو�صيقى  اأ�صوات  �صمعُت  ثم  كله،  عمري  يف  مرة 

وال�صياح ِمن بعيد.

فتتبعُت  وال�صحبة،  امل��رح  اإىل  تتوق  نف�صي  كانت 

ا كان 
ًّ
ال�صوَت وقد عزمُت على اأن اأن�صم اإىل اأ�صحابه اأي

 ب�رشي عليهم عرفُت اأن ن�رشي 
َ
�صاأنهم. وعندما وقع

اأن  الأوىل  واأنَّ عالمتي  �صًدى،  ال مل يذهب 
َّ

الدج على 

 عنها لنف�صي.
ّ

غيتي قبل اأن اأعرب
ُ
مينحني العامَل ب

* * *

�صاهدُت  وامل��ازح��ني،  الالعبني  من  قافلًة  كانت 

اأمثالهم يف جولتي ال�صابقة اأكرث من مرة. ميار�صون 

ا للت�صلية والرتفيه، ويقّدمون خدماتهم 
ً
فنوًنا واألعاب

املرح.  ملجرد  اأو  اأج��ر  نظري  الأخ��رى  القوافل  على 

على  دّلوين  اأبله.  وابت�صامة  د 
ّ
مت�رش بهيئة  اقرتبُت 

كبريتهم لأمثَل بني يديها اأوًل. عندما �صاألتني ملاذا 

اأرغب يف الن�صمام اإىل قافلٍة من الالعبني؟ مل اأفّكر 

تها 
ُ
و�صبب اأنفي  من  �صائًنا  �صوًتا  جواب،اأطلقُت  يف 

بكلمٍة واحدٍة فاح�صة. اندلعت ال�صحكات من حولنا، 

كر�صيها،  من  احُللي  ذات  البدينة  ال�صيدة  وقامت 

ا، عرثُت على 
ً
 اأنفي عالمة قبويل بينهم. اأخري

ْ
لت

ّ
وقب

قافلتي ودربي واأهلي. 

* * *

اإىل  ينتمي  كلٌّ  الآخ��ر،  ي�صبُه  ِمنا  واح��ٍد   
ُّ

اأي يكن  مل 

ع باألف   مرقَّ
ٌ

اء. ثوب نف�صه فقط ولو كانوا اإخوًة اأ�صقَّ

لون واألف ملم�س، بال ف�صٍل لرقعٍة على اأخرى اإّل يف 

اأ�صبهه   ما 
ٌ
العي�س، وهو نظام حدود �رشورة تنظيم 

تاأكل،  جعَت  واإذا  ترتاح،  تعبَت  اإذا  الفو�صى.  بلّذة 

ُتوؤَذى.  اأو  ُتوؤذي  اأن  غري  ِمن  �صاجع،  ا�صتهيَت  واإذا 

ومع ذلك فاأي ان�صجام واأي انت�صاء، والأهم ِمن ذلك 

كله اأي حرية، ل يجربَك اأحٌد على البقاء، واإذا �صئَت 

واإذا  َن�صّد  اأتيَت ل  فاإذا  الأبد،  اإىل  اأو  لفرتٍة  ابتعدَت، 

ل  والأب��واب  تتعّلق  ل  فالقلوب  ث، 
ّ
َنت�صب ل  ذهبت 

د.
َ

ُتو�ص

* * *

 لالآخرين 
ُ
 هو اأقرب اإىل لهو ال�صغار، نقيم

ٌ
نهارنا كدح

رجتلًة، ونبدد ثقل اأيامهم يف اأوقات راحتهم 
ُ
اأعياًدا م

ر �صوؤوننا ون�صمر ونبتكر 
ّ
ال�صحيحة. والليايل لنا، ندب

عديدًة؛  مهاراٍت  تعّلمُت  الب�صيطة.  متعنا  يف  اجلديد 

الناي  �صوت  لكنَّ  بينهم،  عي�صي  لقمة  اأ�صتحق  لكي 

م�صافٍة  اأرقب من  �صيء، وظللت  اأي  من  اأكرث  اأ�رشين 

عازفيه، واأتطلع باإجالل ملعلمتهم، �صوهارا ال�صهباء 
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ذات النم�س، يف مرورها كاأنها قافلة وحدها، قافلة 

عطور وتوابل نادرة. واآمنُت عندئٍذ اأن الرحلة مل تكد 

املهن،  اأ�صق  اللعب  واأنَّ  الرمادي،  �صعري   
َ
رغم تبداأ، 

وعلى قدر م�صقته تكون لذته. 

* * *

طريقها  واعرت�صُت  �صجاعتي  ا�صتجمعُت  عندما 

ا؟ قا�صت 
ً
ا يف خجل، فوجئُت بها تت�صاءل: اأخري

ً
با�صم

اأ�صابعي  وتناولت  املفرودة  بكفها  �صدري  ات�صاع 

ا للتعّلم 
ً
ا �صغري

ً
تختربها بني كفيها، ثم اأعطتني ناي

واأمرتني اأّل اأكف عن الَنفخ فيه طيلة اأ�صبوعني قبل 

اأن اأرجع اإليها لختباٍر جديد. 

* * *

�صاحبة  اجلليلة  �صوهارا  عّلمتي 
ُ
م يل  تقول  �صوف 

احلكمة ذات يوم: 

 عن الدنيا مبا فيها؛ حتى ت�صتطيع اأن 
َ
ل بدَّ اأن تغيب

اأن تغفَل  ب�ِصحرك، تغيب لكن دون  اأذنيها  تنفَخ يف 

عن حركة اأ�صابعك على ثقوب الناي، دون اأن ُتفلَت 

اخلا�صة  حياتها  اأ�صابعك  متلك  اأن  احليلة  النغمة. 

بعيًدا عن عقلك، فتوا�صل حركتها بينما اأنت ثابت، 

تتالعب اأنفا�صك بالهواء واأنت تر�صد وتراقب كاأنَك 

ت ل العازف.  املن�صِ

اإح�صا�صك ببع�س  اإح�صا�صك بالناي هو نف�س  وليكن 

كاأنه  بوجوده  فلت�صلم  حتب.  ن 
َ
م ج�صد  اأو  ج�صدك، 

اأ�صابع قدميك مغرو�صًة يف الرمل اأو خ�صالت �َصعرك 

مت�صّطها الريح. 

* * *

ا، ورغم ذلك ت�صي 
ً
اأتعلَّم واأجتهد، واأكتم احُلب �صابر

هي  تاأبه  مل  العبارة.  وارتباك  والنظرة  احلركة  بي 

ط بينها، ثم مل تعرتف بذلك 
ّ
لتلك اخليوط التي اأتخب

كاأنه  ا 
ًّ
خفي بيننا  ينفتل  اأخ��ذ  ال��ذي  الوحيد  اخليط 

اإلَّ بعد �صهور طويلة،  ت�صاأ ذلك  اأو مل  الناي،   
ُ

اأنفا�س

على  للعزف  ا  م�صتعدًّ و�رشُت  در�صي  اكتمل  حينما 

املالأ. 

* * *

 يف عيون بع�س 
َ
ل اأن اأبعث النوم

َّ
كان اختباري الأو

بعد  مني   
ْ
طلبت ثم  فنجحت.  واحليوانات،  الأطفال 

قليٍل اأن اأوقظهم فرحنَي واأجعلهم يرق�صون، فنجحت. 

عن  بعيًدا  معها  اأع��زَف  اأن  الأخ��ري  اختباري  وكان 

بنغمتي،  عليها  واأرّد  نغمهتا  اأ�صمع  كنُت  اجلميع. 

حَتى �رشعُت اأرجتل واألعب، فتابعتني هي م�صت�صلمة. 

ابت�صمت يل طوال  ، ومل تكن قد 
ْ
ابت�صمت عندئٍذ فقط 

اأنَّ  عرفُت  فقط  عندئٍذ  واحدًة،  مرًة  ولو  ال�صهور  تلك 

�صفر عن وجهه اإل يف العابر الفاين، 
ُ
املقيم اخلالد ل ي

�صب.
َ

يف ابت�صامة اجلميل العابر، يف ابت�صامٍة وح

* * *

اأيام واأخذتني، بعيًدا عن بقية العازفني  اإلَّ  ما هي 

ِمن  جون 
ّ
يتحر ل  اأغلبهم  اأنَّ  رغ��م  وال��الع��ب��ني، 

امل�صاجعة حتت �صمع وب�رش الآخرين، لكن جمعني 

نكن  فلم  احلياء،  �صبه 
ُ
ي الذي  ال�صيء  ذلك  و�صوهارا 

هي– يف  ول  اأنا  –ل  لن�صتحم  ى 
ّ
نتعر كيف  نعرف 

رفقة اأبناء جن�صنا حّتى، ومل نتبادل قبلًة واحدًة يف 

د اأو عنزٍة َلعوب.
ّ
ح�رشة طائٍر مغر

كانت خيمتها �صغريًة، لكنها و�صعت الكون كله.

اأكت�صُف  كاأنني  قبلها،  ِمن  ام��راأًة  اأع��رف  مل  كاأنني 

ة 
َّ
ا. وذات مر

ً
ة اللم�س بعد اأن ع�صُت عمري حجر

ّ
حا�ص

يغّطي  الأحمر  �صعرها  وانهمر  كالفار�صة  امتطتني 

وكان  �صهقت،  حتى  حقيقية   
ٌ
نار فل�صعتني   ،

َّ
عيني

ا.
ً
جمرد نطقي با�صمها عندئٍذ برًدا و�صالم

* * *

كل �صيء وراء اأركان اخليمة مل يعد له وجود، مل يكن 

والقوافل  املعنى  ن�صيُت  اإنني  اأقول  ل  �صيًئا،  يعني 

ن�صيُت  بل  فقط،  املحتجبني  الرحلة  واأ�رشار منظمي 

حّتى �صوهارا نف�صها وقد حررتني منها بح�صورها، 

فكاأنني غبُت لأجدين، وكّلما ا�صتغرقُت وناأيُت عنها 

يف �صمٍت ثقيل تعرف هي كيف ت�صتدرجني بهداوة 

اأو مزحة،  بكلمة  ال�صمت  القدمي، فتجرح  من كهفي 

اأكت�صفها فقط عندئذ، وت�رشع  ثم تلعق دمعتي التي 
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حتكي  ظ��ه��ري،  م��ن  حتت�صنني  وه��ي  احل��ك��ي،  يف 

ا زارتها اأو 
ً
كاأنها تنفخ يف الناي، كاأنها تلّفق اأحالم

ا تعود اإىل حلٍم واحٍد بعينه يرتدد 
ً
�صتزورها، ودائم

عليها من زمن بعيد.

فرا�صي  يف  راق���دًة  امل��ن��ام  يف  نف�صي  اأرى  ق��ال��ت: 

ووقفُت  ج�صدي،  عن  انف�صلُت  وكاأنني  بخيمتي، 

ل 
ّ
 الواقف املتاأم

ُ
 هذا فال�صخ�س

َ
له. ومع

ّ
بجانبه اأتاأم

يف  بعينيه  ج�صدي  ياأكل  غريب،  رجل  بل  اأنا،  لي�س 

يًدا  ميد  اأن  على  ذلك  رغم  يقدر  ول  يائ�س،  ا�صتهاٍء 

د يف مو�صعه اأو لعّله يخ�صى اأن 
ّ
ويلم�صني كاأنه جتم

 به، واأّنه �صوف يتبّدد 
ُ
يوقظني لأنه يعلم اأنني اأحلم

�صعادتي  كانت  �صحوت.  لو  نحوي  تطّلعه  وينتهي 

الرجل  ورغبة  النائمة  امل��راأة  خوف  بني  جح 
ّ
تتاأر

خوفه  يهزم  كان  ما  ا 
ً
وكثري اأنا.  وكالهما  الناظر، 

وحريته ويحكي يل عن نف�صه.

ر  ا كان يقول لها يف احُللم قرينها املذكَّ
َّ
فاأ�صاألها عم

ذلك.  

بطرف  �َصعرها  طرف  ر  ت�صفَّ بينما  �صاهمًة  فتجيب 

�َصعري:

يثبت  ل  الرجل  هذا  فكاأنَّ  خمتلفة،  اأ�صياء  مرة  كل 

على حال. ل اأذكر الكثري مما يرثثر به يف احللم، قد 

اأذكر �صوته، كلمة اأو عبارة، لكن ل �صيء مكتمل اأو 

وا�صح. 

اأ�صاألها مبكر:

علمه اأحد ال�صنعة؟
ُ
األ يعزف الناي اأبًدا؟ اأمل ي

جتيب:

ثَل اأمام معبوده 
َ
كاّل، يتكلم وكاأنه قد عا�س ومات وم

يرجو الغفران والنعيم. ل يدافع عن نف�صه، مل اأ�صعر 

لها، يذكر مزاياه 
ّ
بهذا يف نربته، بل كاأّنه كان يجم

وحما�صنه.

فاأكمُل لها اأنا من عندي: 

�صنه كاأنه اأنثى، ل ذكر. 
ُ

وكان ي�صف ح

بور:
ُ

ت�صيح يف ح

لعّلك اقرتبَت ِمن تف�صري احُللم. 

* * *

يف  مبرورها،  اأ�صعر  مل  �صنواٍت  الالعبني  مع  ِع�صُت 

اتخذُت  والبنات.  البنني   
ِّ
اأُم �صوهارا  امراأتي  كنف 

رفيقاٍت غريها، واتخذت رفاًقا غريي مراٍت عديدًة، 

لكن يف كل مرة كان اأحدنا يجد �صبيله اإىل الآخر بعد 

الالعبني  جماعة  اأعراف  متجاهلنَي  �صهور،  ب�صعة 

م الرتباط ب�رشيٍك واحد فرتة طويلة. حتى 
ّ
التي حتر

ولو ي�صمنا فرا�ٌس كنا ن�صري ونتكّلم ونلعب بالناي 

العازفني  وبع�س  اأولده���ا  و�صط  اأو  وحدنا  ا، 
ً
مع

املتدربني.

بني  ماٍء  جدول  يف  ال�صغار  بع�س  مع  ن�صتحم  ُكنا 

اتخاذنا  رغم  الهمج،  علينا  اأغ��ار  عندما  ال�صخور 

كانوا  لكنهم  امل��راف��ئ،  جميع  عن  بعيًدا  ا 
ً
مو�صع

غنائم  عن  بحًثا  الياب�صة  يف  توّغلوا  قد  املرة  هذه 

رايا، 
َ
جديدة. جمعنا ال�صغار اأنا و�صوهارا ورك�صنا ع

على  وا  انق�صّ ما  و�رشعان  ل، 
َّ
الأو �صهمهم  اأ�صابني 

ا 
ً
ينتزع زهور ن 

َ
م والأطفال يجمعونهم مثل  الن�صاء 

نادرًة لي�صد بها جوعها. 

يفهمون  ل  فالالعبون  بب�صاطة؛  ا 
ً
جميع ا�صت�صلمنا 

امُل�صنني  اأجهزوا على  للقتال.  احلرب وغري موؤهلني 

اأغ��الٍل  يف  وال�صباب  ال��رج��ال  ��دوا 
ّ
وق��ي دق��ائ��ق،  يف 

اأ�صمع  وظللُت  واللعب،  لالأكل  تفرغوا  ثم  طويلٍة، 

 تتناوب على 
ُ
�صبة الهمج

ُ
�رشاخ الإناث والأطفال وع

ا عديدًة.
ً
اغت�صابهم اأيام

* * *

ال اآنذاك ِمن جديد، كان يحمل بني يديه 
َّ

زارين الدج

عمره  مثل  يف  يزال  ل  ال�صغري   وكان  توجا،  ابني 

الذي تويّف فيه، ومل يكن يتاأمّل هذه املرة اأو ي�رشخ، 

روؤيته  وكانت  �صامتًة،  كريهًة  ابت�صامًة  يبت�صم  بل 

هزمني  ���رشاخ.  من  اأ�صمعه  ما  كل  من   
َّ
علي اأق�صى 

هذه املرة.

* * *

ملاذا تعّلقُت ب�صوهارا واآن�صُت حلياة التخفف والفن؟ 

من  ووحدتي؟  كهفي  اإىل  بالرجوع  اأ�رشع  مل  ملاذا 
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غري اأن اأ�صحب معي غري الناي وما تعّلمته منها؟

ل مزيد من خداع الَنف�س، ل اأحد يعزف اأو يغّني اإّل 

حمبًة لل�صامعني.  

* * *

موا�صلة  ق���رروا  اللعبة  م��ن  الهمج  �صجر  عندما 

بال�صفن.  للتجذيف  كعبيٍد  معهم  واأخذونا  الرحلة، 

ن ظّلوا 
َ
م �صمعُت �صيحات  اأنني  اأنظر خلفي رغم  مل 

اأحاول  مل  والتعذيب.  المتهان  حفالت  بعد   
ً
اأحياء

حتى اأن اأتبني �صوت �صوهارا واأطفالها بني النداءات 

 
َّ
املتداخلة. كل ذلك انق�صى بالن�صبة يل، وكان علي

اأن اأتعّلم ال�صت�صالم احلقيقي ال�رشيح، مل اأعد �صيًئا 

ا اإّل بقدر ما يف ال�صخرة اأو ال�صحابة من حياة. 
ًّ
ي

َ
ح

و�رشنقًة  وبنيته  َخيايل  يف  القدمي  كهفي  ا�صتعدُت 

حول نف�صي، بينما اأ�صاُق يف طابور طويل نحو قربنا 

الرحمة،  اأطلب  اأو  اأبِك  �صفنهم، مل  املتحرك يف بطن 

ا مثل 
ً
د على الأوامر، ظللُت َطيع

ّ
�ِس واأمتر

ْ
اأَع كما مل 

قال له وينفِّذه دون حما�ٍس 
ُ
األيف يفهم ما ي حيواٍن 

على  اأق�صي  اأن  الأخرية  مهمتي  هي  هذه  اإرادة.  اأو 

ابنة  الدنيا  هذه  اأه��ل  م�صائب  كل  ا، 
ً
متام اإرادت��ي 

اإىل  اأ�صل  اأن  حتى  اأري��د  اأعد  مل  ورغبتهم،  اإرادتهم 

احلقيقة اأو ال�رش، فلم يعد ذلك كله عندي اإّل اأباطيل 

اأحالم، ولو عرثُت على احلقيقة ذات يوم  واأ�صغاث 

�صحبة  يف  بيوم  خاطر  طيب  عن  اأقاي�صها  ف�صوف 

�صوهارا ربتي املنتهكة.

* * *

اأُمرُت بذلك،  اإذا  اإّل  اأتوقف عن التجذيف  ل�صنواٍت مل 

 الرفاق، فاأزاحواين 
َّ
ا عني واأ�صفق علي

ً
اأو نع�صُت رغم

�صوى  منه  نرى  ل  الذي  قربنا  يف  ل�صويعاٍت.  بعيًدا 

امتداد املياه ونتفة ي�صرية من ال�صماء، كنُت اأغم�س 

ول  �صيء  يف  اأفكر  اأّل  و�صعي  واأبذل  واأج��ّدف   
ّ
عيني

يكن  مل  اللعني  ال 
ّ

الدج ذلك  اأن  غري  �صيًئا،  اأ�صتعيد 

َظلَّ  ا. 
ًّ
حي زلُت  ما  واأنا  مبوتي  لأنعم  ا 

ً
كثري يرتكني 

اأجنح  كنُت  وعندما  �صيء.  بكل  ويذّكرين  يناو�صني 

نائمة  وهي  اأراه��ا  �صورتها،  اأرى  كنُت  ط��رده،  يف 

واقًفا  فاأظل  العجيبة،  اأحالمها  يف  نعمة 
ُ
م تتقّلب 

يدي  ��د 
َ
م اأو  اإيقاظها  عن  عاجًزا  فرا�صها  بجانب 

اأجّدف  كنُت  �صورتها،  تتبدد  اأن  اأخ�صى  لأمل�صها، 

ن ِمن حويل يف بوؤ�صه وجرائمه، بينما  والعامَل يتعفَّ

لمها، اأمتنى لو تتقّلب 
ُ

همي اأبقى واقًفا قبالة ح
َ
يف و

مرة اأخرى، فاأرى جانب وجهها على �صوء ال�رشاج 

الواهن، وعندما اأتعب من وقويف هكذا اأحتدث اإليها، 

ا عن نف�صي لبع�س 
ً
اأوًل، ثم مدافع ا 

ً
ا ونادم

ً
م�صتغفر

التغني  ا من 
ً
اأقوله خري �صيًئا  اأجد  ل  ا 

ً
واأخري الوقت، 

لها  وا�صًفا   ، اإيلَّ اأن�صبها  التي  وف�صائلها  �صنها 
ُ
بح

حما�صني التي كانت يف حقيقة الأمر حما�صنها هي.

* * *

كانت هي  واأتوه عن حلظاٍت   
َ
اأ�صياء اأن�صى  بداأت  ُثم 

كل كنزي يف �صجني الطويل، واإذ خ�صيُت اأن تت�صاقط 

اآخر، فتحت  بعد  ا 
ً
يوم  احلكاية كاملًة 

َّ
من بني يدي

العبودية،  رفاق  اإىل  بها  اأحتّدث  وبداأُت  ا 
ً
اأخري فمي 

ت رحلته 
ّ
اأح��ك��ي لهم ع��ن ع��ازف ن��اي وح��ي��د، م��ر

لكنه  ال�رش،  وراء  ا 
ً
�صعي نف�صه  اأرهق  عديدة،  بقوافل 

اأيامه  تنتهي  اأن  وقبل  �صيء.  الآن يف غنى عن كل 

راح يجاهد لكي يتذكر من اأين بداأت رحلته، وكيف 

و�صل اإىل هنا، وما هي قافلته الأوىل، لكنه مل يعد 

يتذكر غري حكايته مع �صوهارا، والتي مل يعرف مع 

لمه هو اأم من 
ُ

ا من ح
ً
اأنفا�صه الأخرية اإن كانت جزء

ليلًة  و�صهرا  مرة،  ذات  به  التقى  اآخر  �صخ�ٍس  لم 
ُ

ح

افرتقا  ثم  والأحالم  احلكايات  فتبادل  النار،  حول 

دون وعود اأو معنى.      
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انت�رست عادة ت�شميد االأقدام للفتيات يف ال�شني منذ 

القرن العا�رس وا�شتمرت حتى اأوائل القرن الع�رسين. 

الغنية.  الطبقة  البداية عائالت  كانت متار�شها يف 

تبداأ العملية يف �شن اخلام�شة اأو ال�شاد�شة واأحيانًا 

املطلوب:  احلجم  لبلوغ  �شنتني  وتتطلب  اأبكر، 

يعود  الذهبية.  اللوت�س  زه��رة  حجم  اأو  7.5�شم 
اأ�شل هذه العادة اإىل االإمرباطور تانغ، عندما طلب 

من جاريته ال�شغرية اأن تربط قدميها لكي ترق�س 

التقاليد  حيز  دخلت  التقليدية.  اللوت�س  رق�شة  له 

واأ�شبحت رائجة لدى كل ن�شاء االإمرباطورية الأنها 

كانت رمزاً للرثاء والتميز االجتماعي. وكانت مكانة 

املراأة تتعلق بحجم قدميها ال�شغريتني وباالأحذية 

التي تطرزها بدقة فائقة لهذا الغر�س. يف الواقع، مل 

تكن الن�شاء امل�شمدات االأقدام خموالت للعمل �شوى 

يف بع�س االأعمال املنزلية املحدودة جداً. 

يف القرن التا�شع ع�رس، حاول بع�س االأباطرة ومن 

العادة  هذه  ا�شتبعاد  تزي  �شي  االإمرباطورة  بينهم 

�شقوط مملكة  بعد  1912م،  عام  دون جدوى. يف 

كينغ، منعت حكومة جمهورية ال�شني ت�شميد االأقدام 

واأجربت الن�شاء على نزع ال�شمادات، فنتج عن ذلك 

اآثاراً �شادمة الأنها ك�رست املحرمات. ا�شتمرت هذه 

1949م حتت  ما بعد عام  اإىل  اخلفاء  العادة يف 

الن�شاء  حكم جمهورية ال�شني ال�شعبية وكان عدد 

اللواتي ميتلكن اأقداما م�شوهة حينذاك املليار.

كتبت  اأمريكية.  و�شحفية  كاتبة  براغر،  اإمييلي 

اأقدامها  هذه الق�شة عن فتاة �شينية قبيل ت�شميد 

وامل��واق��ف،  بال�شور  غني  باأ�شلوب  ب�شاعات. 

ا�شتطاعت اأن تنقل لنا م�شهداً كان يحدث على مر 

ع�رسة قرون من الزمن حتت حجة التجميل والتقيد 

بالعادات. تك�شف الكاتبة عن خوف اأفراد املجتمع، 

اإمييلي براغر

 نقلتها عن الفرن�سية: لينا بدر * 

*  كاتبة ومترجمة من سورية

الأقدام امل�ضّمدة

من أعمال الفنان جمعة العامري - ُعمان 



وخا�شة الن�شاء، بحيث ي�شعب اأو ي�شتحيل  رف�س 

اأي تقليد اأو اأي عرف اجتماعي حتى ولو كان الثمن 

االآالم املربحة والت�شوه والعذاب مدى احلياة. ق�شة 

ق�شرية، لكنها وافية لتعطي در�شًا يف اإعادة النظر 

الزمن  مع  �شار  اأم��راً  املجتمعات  تراه  قد  ما  يف 

طبيعيًا لكنه يكلف البع�س العذاب واأحيانًا املوت.

*  *  *

علي  كلها،  ال�صني  يف  �رشيح  اأجمل  لدي  "�صيكون 
ال�صيدة غوغو بكل  اآخر قواي". هم�صت  �س له 

ّ
اأكر اأن 

ال�صيف،  عز  ذلك يف  نف�صها. كان  بينها وبني  فخر 

جناح  يف  الظهر  بعد  منت�صف  يف  وبالتحديد 

غوغو  ال�صيدة  م�صت  الهادئ.  املظلم  "النتعا�س" 
بخطوات ق�صرية نحو اللوحة املر�صومة فوق اجلدار 

والتي متثل م�صهد ثلوج، عّلها تن�صى حرارة الطق�س.

ل  �صنة  ع�رشة  �صت  العمل،  من  �صنة  ع�رشة  "�صت 
كم  للتزيني.  معّد  �صيء  كل  اأخ��رياً  هو  ها  تن�صى، 

اأي  خاطر  طيبة  وبكل  �صاأرى  اللحظة!  تلك  انتظرت 

لون �صاأختار لغرفة دفني، الأزرق اأم الأخ�رش؟ اإيه! 

اأم الأخ�رش لغرفة  ماي لني ما راأيك؟ اللون الأزرق 

الدفن اخلا�صة باأمك؟"

الثانية  البنة  ال�صت،  ال�صنوات  فكرت ماي لني ذات 

اأمها:  ح��ول  ت��دور  وه��ي  غوغو  لل�صيدة  والأ�صغر 

بالأخ�س  اأمي،  يا  ب�رشتك  بلون  يليق  اإنه  "الأزرق، 
واأنت ميتة. براأيي �صيكون الأخ�رش لونًا حزينًا نوعا 

ما، وهو زاٍه قلياًل".

- معك كل احلق يا ماي لني، الأخ�رش اإجماًل فيه 

لطفلة  بالن�صبة  �صليم  ذوق  لك  العفونة.  من  �صيء 

اأتنباأ لك بزواج عظيم يا ابنتي،  �صغرية مثلك... اإين 

بعد مو�صمني اأو ثالثة، بالتاأكيد بعد اأن نّزوج ماي 

�صني. ثم اأدارت  لها ظهرها.

اأمي اجلليلة، �صاألت ماي لني وهي تنطنط وت�صّد   -

�صت�صل  �صاعة  اأية  الطول، يف  الفائق  اأمها  ثوب   
ّ
كم

�صي�صتغرق  الوقت  من  كم  غ��داً؟  الأق���دام  م�صمّدة 

عملها؟ هل �صاأمتكن من لب�س حذائي ال�صغري فوراً؟ 

هل �صاأ�صبح كبرية مثل ماي �صني؟

ال�صيدة غوغو بخطوات متعرثة نحو طاولة  اقرتبت 

خ�صب الدلب الهندي حيث تتبعرث خمططات اجلناح 

لني  ماي  تبعتها  قريب.  عهد  منذ  اإن�صاوؤه  مت  الذي 

ترك�س لهية تلعب حول اأمها مثل من�س األيف حول 

اإثر قفزة خرقاء من ماي لني  ثعبان يف �صلة. على 

فقدت ال�صيدة غوغو توازنها، لكنها تداركت والتقطت 

اأجيبك  "لن  �صديد:  الطاولة و�رشخت بغ�صب  حرف 

يا ماي لني. ت�رشفك قليل احلياء، ل ت�صتحقني الرّد. 

اذهبي الآن! اأنا زعالنة منك جداً".

- نعم يا اأمي، اأنا اآ�صفة، هم�صت ماي لني مقهورة. 

غادرت  مميزة،  ب�صيدة  تليق  لة 
ّ
مبج انحناءة  وبعد 

جناح "النتعا�س" ورك�صت م�رشعة.

ال�صم�س،  حتت  املتوهجة  ال�صاحة  عجل  على  عربت 

"الولدة  ى 
ّ
وامل�صم اجل��اف  �صبه  احلو�س  اجتازت 

"الغبار  جناح  اإىل  اندفعت  ثم  ال�صعيدة"،  اجلديدة 

ذات  �صني  ماي  اأختها  م�صكن   
ّ
ي�صم الذي  الأحمر" 

الثالث ع�رشة �صنة. 

نحو  على  والظالم  النور  يتوزع  ك��ان  الداخل  يف 

وكانت  و�صطى،  رمادية  لأمكنة  اإذ ل وجود  غريب، 

يف  تعلق  احلاّدة  املجفف  اليا�صمني  اأكيا�س  رائحة 

�صني  ماي  كانت  كعادتها،  اخلانق.  احل��ار  الهواء 

باألوانه  املربع  البالط  فوق  ركبتيها  على  جاثية 

العلب  من  دزي��ن��ات  حولها  من  وتنت�رش  الزاهية 

املفتوحة. كانت حت�صي اأحذيتها.

نظرها  اأختها  رفعت  املفاجئ،  لني  ماي  لدى دخول 

وقالت بلهجة متعالية: "اأملك األف زوج اأحذية �صغرية 

بنف�صك،  فعّديها  م�صّدقة،  غري  كنِت  اإذا  ال�صاتان،  من 

"عّدي".  اأختها.  اإىل  اأ�صارت  يدها  من  وبحركة  هيا". 

راأ�صها  ثم وقفت وهي تتاأرجح بخفة مما جعل زينة 

املدينة.  كل  يف  قدمني  اأ�صغر  "لدي  قالت:  تنزلق. 

ين حديثي الولدة، انظري!"
ّ
اإنهما لي�صا اأطول من هر

حيث  الغرفة  زاوي��ة  اإىل  ثقة  بكل  �صني  ماي  هرولت 

مطفاأ  كان  ال�صتاء.  يف  للتدفئة  ي�صتخدم  الذي  املوقد 

بذراعيها  حلظة  اأحاطته  احلديد،  وب��ربودة  بالتاأكيد 

واأراحت خدها و�صدرها فوق املعدن البارد، ثم انحنت، 

مرتعب،  مواء  اأ�صوات  الداخل جوقة  من  تنبعث  كانت 

ين حديثي الولدة واأخذت واحداً يف كل يد 
ّ
اأخرجت هر

وو�صعتهما بجانب قدميها ال�صغريتني املدببتني.
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- تعايل وانظري. قالت اآمرة وهي ترفع طرف ثوبها 

الطويل. �صارعت ماي لني وركعت اأمامها. كان ذلك 

باأجفانهما املغلقة  ال�صغريان  الهران  اأما  �صحيحًا. 

فوق  بياأ�س  يزحفان  فكانا  امللت�صقة  واآذانهما 

كانا  ال�صفقة.  يثري  ب�صكل  جائعني  ميوءان  البالط، 

اأكرث حياة من قدمي ماي �صني، ولكن مبا ل يقبل 

اجلدل، مل تكن قدماها اأكرب منهما. تاأثرت ماي لني 

بهذا امل�صهد ب�صكل فظيع. 

- نعم هذا �صحيح. قالت ماي لني را�صخة م�صت�صلمة. 

املزاح  �صبيل  وعلى  بينهما  اجلو  تلطف  ولكي  ثم 

وتاأخذهما  الأم  القطة  تاأتي  اأّل  "انتبهي  اأ�صافت: 

امراأة  �صتاأتي  منك!" و�صحكت �صحكة �صغرية. غداً 

، هل الأمر موؤمل؟ ماذا �صي�صبهان بعد 
ّ
تربط يل قدمي

ذلك؟ قويل يل اأرجوك.

- علجومان.

- ماذا!

ذهبيتني.  لوت�س  كزهرتي  رائعتان   
ّ
قدمي اإن   -

نني. �صخمان 
ّ
لكن قدميك �صت�صبهان علجومني مقر

وب�صعان.

- اأوه، ماي �صني!

- اأنا بالذات مل اأ�صعر بالأمل بتاتًا. الأمر موؤمل حني 

فتاة  اأي:  و�صاحرة.  وخمادعة  كاذبة  الفتاة  تكون 

غري جديرة، مدللة وقليلة الأدب. اإياك اأن تفكري اأنه 

احلق.  لك  لي�س  بعد.  فيما  اأحذيتي  جتربة  باإمكانك 

اإنها تخ�صني يل وحدي، الألف زوج.

- نعم ماي �صني.

وبينما هي تتكلم هكذا قفزت ماي لني من وراء ظهر 

اأختها واختل�صت زوج اأحذية �صغري وخباأته يف الكم 

الوا�صع لف�صتانها الف�صفا�س.

اأختي  يا  املو�صيقى  در�س  اإىل  الذهاب  علي  الآن   -

اأن  وقبل  الباب،  نحو  تهرع  وه��ي  قالت  الكربى. 

تخرج توقفت للحظة، ا�صتدارت وانحنت: "�صاحميني 

اأرجوك".

- ولكن، رّدت ماي �صني متجاهلة كالم اأختها، رمبا 

يكون الأمل مريعًا كفاية لي�صحق امل�صاعر كما ُت�صحق 

ملوا�صم  امل��وت  �صت�صتدعني  رمب��ا  البي�صة،  ق�رشة 

كثرية وب�رشخات عالية دون اأن ي�صمعك اأحد واأنت 

تتو�صلني وتذوين من العذاب. اآه! ملاذا اأقول لك ما مل 

يقله يل اأحد؟

- لأنني كنت لأقوله لك؟ اأجابت ماي لني. وكانت 

اأختها قد �رشعت بعّد اأحذيتها، وانتهى اللقاء.

ب�رشعة  ت 
ّ
وم��ر اجلناح  من  هاربة  لني  م��اي  وّل��ت 

"العامل  بوابة حديقة  اإىل  مبحاذاة احلو�س. و�صلت 

. لدى و�صولها اإىل 
ّ
الآخر الكامل" والتي اأجنزت للتو

اأنفا�صها  لت�صتعيد  توقفت  تن�صى"،  ل  "ذكرى  ج�رش 

اليا�صمني  ي�صقني  كن  اأمها.  خادمات  اإىل  ونظرت 

املتخمرة  الأ�صماك  مبياه  مكان  كل  يف  املرتامي 

اأمل اأن يدوم مزهراً كل ال�صيف. كانت تنبعث  على 

لني  م��اي  اأ�صابت  مقززة  كريهة  رائحة  اجل��و  يف 

"دون  �صاقية  مبحاذاة  الرك�س  فعاودت  بالغثيان 

ندم"، ثم جتاوزت اخلميلة الكبرية ونفذت اإىل مرج 

بتثبيت  الر�صامون  ينهمك  حيث  اأوركيدة"  "املائة 
معلم  وي��ن  ِف��ن  العم  اأدار  ال��ك��ربى.  اللوحة  األ���وان 

الر�صامني نظره عن لفافة احلرير وابت�صم. منذ �صت 

ع�رشة �صنة وهو يعمل يف �رشيح ال�صيدة غوغو. يف 

البداية ب�صفة م�صوؤول عن ال�صتائر واللفائف املزينة 

اجلدارية  اللوحات  عن  بعد  وفيما  ال�صيني،  باخلط 

ولفتات النوافذ ومنحوتات العاج. طوال ذلك الوقت 

ري�صة  �رشبة  مثل  تتحرك  لني  ماي  اإىل  ينظر  كان 

 لها. ماي لني من 
ّ
لر�صم مهياأ. كان يعترب نف�صه كعم

ًا، مل تتوقف عن اجلري 
ّ
ناحيتها كانت حتبه حبًا جم

ملالقاته لدى ا�صتيقاظها �صباحًا. بالإ�صافة اإىل اأنه 

 
ّ
العم الر�صميات مع  داع لحرتام  يكن هناك من  مل 

ِفن وين.

كان العجوز ير�صم مع ت�صعني ر�صامًا على قما�س من 

اجلنوبية  الزاوية  يف  لني  ماي  عليه  عرثت  احلرير. 

ال�رشقية لذلك املرج ير�صم ب�رشبات ري�صته الرتو�س 

قفزت  تكلف،  دون  من  الأوركيدة.  لأوراق  الأخرية 

اإىل ح�صنه وتلملمت داخله.

- فن وين املحرتم، قالت وهي ترفع نظرها نحوه، 

حاول اأن تعرف ماذا �صاأقول لك.

ببوذا  �صبيهًا  فبدا  ليفكر،  حاجبيه  وي��ن  فن  رف��ع 

بجبينه املجعد.

ة عن ركبتيه ورك�صت بخطاها ال�صغرية 
ّ
نزلت البني
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واح��دة  بقفزة  الأر����س  على  مكانًا  لها  وات��خ��ذت 

وجل�صت لرتوي له اخلرب.

، بعد 
ّ
دة الأقدام لرتبط يل قدمي

ّ
- غداً �صتاأتي م�صم

ذلك �صاأمتكن من لب�س الأحذية ال�صغرية متامًا مثل 

الأحذية  زوج  متباهية  تعر�س  وهي  �صاحت  هذه، 

اأمام  الذي اختل�صته من ماي �صني. حركتهما بفرح 

وجه العجوز، ثم خباأتهما من جديد.

- ح�صنًا، �صاأ�صبح كبرية...

املتعبتني  العجوز  عينا  ام��ت��الأت  حلظة.  توقفت 

بالدموع واأدار الت�صعون ر�صامًا نظرهم بلباقة.

- اآه. تنهد ببطء. يف هذه احلالة لن نراك بعد الآن.

�صاألته  ذلك؟  تظن  ملاذا  تق�صد؟  ماذا  بلى!  ولكن   -

ماي لني وهي مت�صك بثوبه ممعنة النظر يف عينيه.

- طيب. يف البداية لن ت�صتطيعي امل�صي بالتاأكيد. ثم 

حني ت�صفني، �صوف حتملك �صاقاك رمبا حتى بوابة 

لأبعد  لي�س  لني،  ماي  يا  اأ�صفاه  وا  ولكن  "القمر"، 
من ذلك. لن ت�صلي اأبداً اإىل هذا املرج. لن ي�صمح لك 

بذلك، ما اإن...

م�صغولة  لني  ماي  قاطعته  امل�صي؟  اأ�صتطيع  لن   -

البال. ماذا تق�صد؟ ها هي ال�صيدة غوغو مت�صي، ها 

هي ماي �صني مت�صي..."

اأدار العجوز  بقي ال�صمت معلقًا لوقت طويل، بينما 

ال�رشق  ناحية  نظرهم  ر�صامًا  والت�صعون  وين  ِفن 

بهيئة حزينة تاركني ماي لني ذات ال�صنوات ال�صت 

وحيدة،  غوغو  لل�صيدة  والأ�صغر  الثانية  والبنة 

متتزج  كانت  الأول.  الت�صوري  لفكرها  فري�صة 

روؤيا  عنها  لينبثق  احلا�رشة  بتلك  ما�صيها  �صور 

الإدراك  ���ص��ذرات  حولها  ت��دور  راح��ت  م�صتقبلية. 

عينيها،  اأم��ام  ترتاق�س  زوبعة  يف  الأرز  كحبات 

يف  �صمع 
ُ
ي مل  الجتاهات.  كل  يف  وتتبعرث  تت�صادم 

الأر�س  وجه  على  واحدة  عبارة  �صوى  اللحظة  تلك 

راحت تهم�صها ماي لني: "ل ي�صتطعن الرك�س، ولكن 

اأنا �صاأ�صتطيع". 

انحدرت ع��ن مرج امل�ائة اأوركيدة وراحت ترك��س 

اإىل  و�صلت  اأن  اإىل  امل�صتجابة"  "الأمنيات  ممر  يف 

"بوابة ال�صم�س" لتظهر يف احلقل املجاور.

ماي  ت�صلقت  اأحد،  يراها  ل  كي  احليطة  كل  متخذة 

درجات  اأرب��ع  كل  ال�صاي  لبيت  اخللفي  ال��درج  لني 

دفعة واحدة وان�صلت اإىل امل�صاكن املرتفة ل�صديقة 

والدها اجلارية ال�صهرية لنغ مي والتي يعني ا�صمها 

ل�صان الع�صل. ظهورها املفاجئ جعل ال�صيدة اجلميلة 

جتفل، فقد كانت جال�صة اأمام مراآتها تدهن اأظافرها 

الطويلة ببتالت البيل�صان الوردي امل�صحوق مع حجر 

ة."اأوه! هذه اأنت ماي لني. اجل�صي يا �صغريتي، 
ّ
ال�صب

لقد انقطعت اأنفا�صك. ما الذي اأتى بك اإىل هنا؟"

ال��ربوك��ار  م��ن  طنف�صة  و���ص��ط  ل��ني  م��اي  غا�صت 

وغرقت يف البكاء. هرولت ال�صيدة نحوها و�صمتها 

بحنان اإىل �صدرها املعطر. وراحت تغني لها وهي 

توؤرجحها: ل ل ل..." اإىل اأن جنحت بتهدئة ال�صغرية.

 و... "
ّ
- غداً �صتاأتي اإحداهن وتربط قدمي

اإىل فمها وراحت ت�صحك من  رفعت لنغ مي يدها 

بخطا  وع��ادت  لني  م��اي  تركت  اأ�صابعها...  وراء 

ت�صحك  وهي  امل��راآة  اأم��ام  طنف�صتها  نحو  مغناج 

وجهها،  على  ب��وذا  قناع  بو�صع  ب��داأت  با�صتمرار. 

فوق  وردي  ل��ون  ثم  �صاف،  طبا�صريي  م�صحوق 

اآخر  انتهت من نتف حاجبيها وم�صح  خديها. حني 

نقطة زيت عليهما، ابت�صمت باأكرث البت�صامات رونقًا 

لفائدتك  هو  مبا  تقومي  اأن  عليك  وقالت:  وعذوبة 

يا ماي لني. �صيختفي الأمل خالل �صنتني. بعد ذلك 

�صيكون لديك �صالح مل حتلمي به من قبل. ارك�صي 

الآن ب�رشعة اإىل منزلك قبل اأن يراك اأحد هنا".

اأطاعت ماي لني. ولكن، بينما كانت تت�صلل باأق�صى 

بوابة  اإىل  لت�صل  "التنني"  طريق  على  �رشعتها 

ال�صم�س يف �رشق امل�صكن راأت نف�صها، ول�صوء حظها، 

ت�صطدم مبوكب هودج لوبينغ، عمتها الكربى التي 

الرحلة حل�صور احتفال ت�صميد قدمي  تكبدت عناء 

ابنة اأخيها. 

و�صط  يف  الهودج  وو�صعوا  فجاأة  احلمالون  توقف 

راح  داخله.  اإىل  الطريق. رك�صت ماي لني و�صعدت 

يتمايل مثل مركب فوق بحر هائج، �صعرت ماي لني 

املحتب�صة داخل تلك العلبة املظلمة بالغثيان، اإذ كان 

الربوكار  بو�صائد  ملت�صقًا  لوبينغ  �صعر  زيت  عطر 

مما ن�رش يف العربة رائحة تبعث على القرف. 
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بعد   ،
ّ
قدمي يل  �صرتبط  الأق��دام،  دة 

ّ
م�صم �صتاأتي   -

ذلك لن اأمتكن...

العمة،  ال�صطراب على هيئة  بدا  اأقدام؟  دة 
ّ
- م�صم

اإحداهن  اأمك كّلفت  اأن  اأقدام؟ تق�صدين  دة 
ّ
اأية م�صم

لتقوم مبهمة الغد؟ هّزت ماي لني راأ�صها. 

- عمتي. ترددت ماي لني. كيف �صيكون... 

بلهجة  اأجابت  ثم  راأ�صها  يف  ال�صوؤال  العمة  اأدارت 

كانت  اإذا  احتماله  امل��راأة  على  �صيء  "اإنه  حازمة: 

ترغب بزواج جيد ل اأكرث ول اأقل. ماي لني اإذا كنت 

اأن متتلكي قدمني  الق�رش، عليك  تتمنني احلياة يف 

هذا  �صك،  اأدن��ى  دون  من  منطقي،  هذا  �صغريتني. 

منطقي.

اإىل  لني  ماي  نظرت  لوبينغ؟  يا  م��وؤمل  هو  هل   -

قالت  اجلواب.  لتلقي  متاأهبة  برباطة جاأ�س  عمتها 

ال�صيدة العجوز احلقيقة ب�رشاحة:

- اإن الأمل هو ثمن اجلمال. كل الن�صاء يعرفن ذلك. 

الآن، ارك�صي ب�رشعة اأيتها الفاأرة ال�صغرية واحلمي 

غداً  �صتعرفينها  التي  فالأ�رشار  كطفلة،  باأحالمك 

�صتعطيك ال�صعور باأنك عجوز.

اأغلقت باب الهودج و�صاحت اآمرة: "اإىل الأمام!"

وعربت  اأوركيدة  املائة  مرج  حول  لني  ماي  م�صت 

الف�صحة ال�صماوية، ثم توجهت نحو املمر الذي يدعى 

بعد  اأم�صت  حيث  الأخرى"،  احلياة  من  "م�صاهد 
ظهريتها تتاأمل يف م�صري حجم قدميها.

بها،  اخلا�صة  الدفن  غرفة  يف  غوغو  ال�صيدة  كانت 

الهواء  الذي يخلو من  ال�صخم  املبنى احلجري  ذلك 

جنائزية  الغرفة  كانت  العفونة.  رائحة  فيه  وتعم 

على  املثبتة  امل�صاعل  اأن  كما  رطبة،  فهي  بحق، 

اجلدران كانت تن�رش �صوءاً يتالألأ بنار خطرة. دخلت 

لوبينغ ت�صبقها ثالث خادمات يفتحن لها الطريق 

داخل  الغافلة  غوغو  ال�صيدة  رفعت  �صاخبة.  بجلبة 

على  وتعرفت  عينيها  الزدح��ام  من  املعمعة  تلك 

اأخت زوجها، ف�صارعت ل�صتقبالها.

غرفة  املحرتمة يف  زوج��ي  اأخ��ت  ي��ا  ب��ك  اأه���اًل   -

�رشيحي اجلديدة. فخمة، األي�صت كذلك؟ �صاأدخل اإىل 

يف  يل  بركة  هنا  اإىل  جميئك  كاأمرية.  الآخر  العامل 

�صنك النا�صح باحلكمة.

احتفال  اإىل  بالن�صبة  لوبينغ.  قالت  نعم.  نعم،   -

الغد، اأخربتني ماي لني اأنك كّلفت اأخ�صائية.

- هذا �صحيح لوبينغ، حني يتعلق الأمر بالنفقات...

- ل يهمني اأمر النفقات، ا�صمعي يا اأختي ال�صغرية، 

بناتهن  اأق��دام  يربطن  غوغو  اآل  ن�صاء  اإن  بب�صاطة، 

باأنف�صهن منذ قرون. 

رقيق.  ب�صوت  اأجابت  لوبينغ،  حمقاء  ل�صت  اأنا   -

خالل الأيام املا�صية، اأحرقت ما يكفي من البخور 

لأت�صالح مع الأجداد.

واأمرتهما  خادمتني  ندهت  اأ�صابعها  من  بفرقعة 

تهادت  حينها  جناحها،  اإىل  لوبينغ  با�صطحاب 

زوجة  باجتاه  مب�صيتها  املنهكة  العجوز  ال�صيدة 

اأختي  يا  "�صاحميني  اأذن��ه��ا:  يف  وهم�صت  اأخيها 

اأ�صواأ  رمبا  بالعواطف.  مليء  احتفال  اإنه  ال�صغرية، 

بكثري هذه املرة، فهو يتعلق بغاليتي ماي لني".

لها  يفتحن  خادماتها  ت�صبقها  لوبينغ  ابتعدت 

للحظة  اجلمع  انفتح  اأكواعهن.  ب�رشبات  الطريق 

مبا�رشة،  وراءه��ا  انغلق  ثم  باملرور،  لها  لي�صمح 

فري�صتها كاملة  تبتلع  ال�صخمة  البوا  كاأفعى  متامًا 

بلقمة واحدة.

كانت  فرن،  كحرارة  واجل��اف  احلار  الليل  قلب  يف 

العرق  تلتمع حبيبات  فرا�صها،  تتقلب يف  ماي لني 

الوقت  هذا  مثل  يف  ع��ادة  الطفويل.  جبينها  فوق 

تكون قد غفت منذ وقت طويل حتت تاأثري النغمات 

الليلية لعازيف ال�صيتار، ولكن لي�س هذه الليلة، فقد 

كانت م�صطربة جداً. ا�صتوت فوق �رشيرها و�صالبت 

�صاقيها فوق بع�صهما، ثم اأخرجت من حتت و�صادتها 

احلذاء ال�صغري الذي �رشقته من اأختها. داعبت قلياًل 

�صماوية  زرق  بع�صافري  املطرز  القرمزي  ال�صاتان 

وبراعم خ�رش بلون الزيزفون، ثم و�صعته فوق غطاء 

�رشيرها حتت اأقوى اأ�صعة القمر. "كم هما جميالن!"، 

هم�صت بينها وبني نف�صها، �صغريان. قريبًا �صاأطرز 

هما  كم  وب��وم��ات...  قطط  اأختار  �صوف  يل،  واح��داً 

�صغريان، ل اأفهم كيف..." نظرت حولها لتتاأكد اأنها 

وحيدة ول اأحد يراها، ثم اأخذت اإحدى فردتي احلذاء 

وحاولت اإدخالها يف قدمها، ولكن حماولتها باءت 

بالف�صل، اإذ مل يكن احلذاء مالئمًا على قدمها، كانت 
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قدمها  والكعب ون�صف  اأ�صابعها  كل  تقريبًا  تخرج 

رهيبة.  اأم��ل  بخيبة  اأ�صيبت  احل��ذاء.  جوانب  على 

الأوان"، تنهدت ب�صوت  "رمبا كربت قدماي وفات 
من  قفزت  ثم  وم��رات  مرات  املحاولة  كررت  عال. 

ال�رشير واأخفت احلذاءين ال�صغريين حتت و�صادتها. 

"من هناك؟" �صاحت وهي جتري نحو باب غرفتها. 
اأنا. هم�س �صوت من  - بحق ال�صماء ماي لني هذه 

اخلارج. تنف�صت ماي لني ال�صعداء وان�صلت اإىل املمر. 

الثماين  ال�صنوات  كانت جارية والدها لي تي ذات 

اأمام  تركع  قمرية  اأ�صهر  �صتة  منذ  واحلامل  ع�رشة، 

�صذرات قارورة زجاجية، فبدت خمططة حتت �صوء 

القمر. رفعت عينيها منتحبة: "اأوه، ماي لني، متتمت 

واأ�صبحتا  تورمتا  قد  �صاّقي  اإن  دموعها  خالل  من 

اأوه ماي  اأما قدماي،  كح�صانني ميتني يف الوحل، 

لني، مل تعودا من هذا العامل".

الأر�س  على  ركبتيها، جل�صت  على  تي  انطوت لي 

تتاأوه  وهي  �صاقيها  مّدت  ب�صدة.  عينيها  واأغلقت 

بطنها  لني  ماي  تاأملت  الأمل.  من  خافتة  تاأوهات 

ال�صبيه بدراقة عمالقة بارزة حتت مالب�س  املتكور 

نومها وت�صاءلت، اأي خملوق خمباأ يف الداخل.

قدماها  كانت  �صاقيها.  لتدلك  ت��ي  لي  انحنت 

حا�صية  حتت  من  تظهران  امل�صمدتان  ال�صغريتان 

خا�رشة  معركة  بعد  انهزام  كرايتي  الطويل  ثوبها 

�صخ�صني  ثقل  على حمل  قادرتني  قدماي  تعد  ."مل 

ذلك،  قلت  اإنني  اأب��داً  تقويل  ل  ولكن  لني،  ماي  يا 

واأجابت:  بجدية  راأ�صها  لني  ماي  اأوماأت  اأتعدين؟" 

"اأعدك"، وهي تفح�س بطرف عينها اأقدام لي تي. 
"اإنهما نتنتان، هذا هو الأ�صواأ، تنبعث منهما رائحة 
ذلك  النهار.  اآخ��ر  يف  ال�صمك  بائع  كاأيدي  كريهة 

اإنني قلت  يخيفني يا ماي لني، ولكن ل تقويل اأبداً 

ذلك، اأتعدينني؟"

اأوماأت ماي لني راأ�صها مرتعبة. 

- كنت ذاهبة اإىل مذبح اإلهة القمر لأ�صلي لها كي 

متنحني �صبيًا. 

ي و..."
ّ
- غداً �صوف تاأتي اإحداهن وتربط يل قدم

- لن تتمكني من الرك�س اإىل اأي مكان، تنهدت لي 

تي. اآه كم ينق�صنا احلظ. 

- اأين اأ�صابع قدميك؟ �صاحت ماي لني فجاأة ودون 

اأن تهيئ �صوؤالها. بكل ب�صاطة األقت نظرة على قدمي 

لي تي وفهمت اأخرياً مباذا هما خمتلفان.

- اأ�صابع ماذا؟... �صاألت لي تي بع�صبية.

القدمني  اأمام  لني  ماي  وركعت  قدميك.  اأ�صابع   -

الرفيع  باإ�صبعها  واأ�صارت  بالأربطة،  املغطاتني 

الدقيق. "لدي خم�صة اأ�صابع، لي�س لديك �صوى واحد. 

عيناها  وات�صعت  الأخ��رى؟  الأ�صابع  لك  قطعوا  هل 

من الرعب.

- ل. �صّدت لي تي قمي�س نومها فوق قدميها. ل، 

بالتاأكيد ل.

اإذاً؟ وحّدقت ماي لني يف عيني  لهم  ماذا حدث   -

جارية والدها ال�صوداوين الوديعتني.

�صياء  يف  غارقة  وبقيت  راأ�صها  تي  لي  اأخف�صت 

ال�صيتار  عازفوا  كان  الوقت.  لبع�س  الف�صي  القمر 

تردد  اآلتهم  وكانت  حما�صهم  ازداد  قد  الباحة  يف 

بعذوبة  املليئة  قلوبهم  �صدى  وطواعية  بحرارة 

الأحلان. 

مرتعبات.  خ��ادم��ات  �صت  بظهور  ف��ج��اأة  بوغتتا 

الزاحف  وكالنمل  ثم  التوبيخ،  باأ�صوات  املمر   
ّ
�صج

لي  منهن  اأرب��ع  رفعت  احللوى،  قطعة  فتات  نحو 

الثنتان  اأم��ا  جناحها.  اإىل  وحملنها  ب�رشعة  تي 

الباقيتان فقد دفعتا مباي لني بعجل نحو غرفتها 

ومن ثم نحو �رشيرها.

اأح�رشتها  بحزن.  الطفلة  انتحبت  دميتي.  اأري��د   -

لها اإحدى اخلادمات، تلك الدمية القما�صية بوجهها 

اآلهة القمر، و�صعرها احلريري  اجلميل ال�صبيه بوجه 

قد  ك��ان  ب��دي��ع،  ب�صكل  امل��ط��رزة  وثيابها  الأ���ص��ود 

�صنعها فن وين لها خ�صي�صًا. و�صلت اإىل �صاحبتها 

مفتوحة اليدين، �صمتها ماي لني بقوة اإىل �صدرها 

مّدت  ثم  احلريري،  �صعرها  رائحة  بعمق  وتن�صقت 

ال�صغري  احل���ذاء  واأخ��رج��ت  و�صادتها  حت��ت  يدها 

واألب�صته لقدمي الدمية. �صّدت قلياًل ودفعت بهما اإىل 

اأن دخلتا ب�صكل ممتاز، و�صار ملطر الربيع، كان هذا 

ا�صم الدمية، هيئة �صيدة كبرية. بدا مزاجها من�صجمًا 

ن�صيت  لني  ماي  اإن  حتى  ال�صغري،  احلذاء  مع  كليًا 

خماوفها ونامت حاًل. 
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لني.  ماي  قدمي  بت�صميد  املكّلفة  امل��راأة  تاأخرت 

وكانت  الديك  �صياح  على  �صاعتان  مرت  قد  كانت 

ب�صيحات  تعج  جد"  "الألفي  معبد  اأم��ام  ال�صاحة 

فقدان ال�صرب واحلر.

كانت  احل��رارة،  وال�صديد  املظلم  املعبد  داخ��ل  يف 

ال�صغريتني.  الأر�س بقدميها  ال�صيدة غوغو ت�رشب 

كان  اأجدادها.  جتاه  الفظيع  باحلرج  ت�صعر  كانت 

راأ�صه  ه��ّز  وخم��ن��ث،  نحيل  �صاب  امل��ن��دل  ���ص��ارب 

وقب�صتيه وقال:

واإذا  �صيدتي.  يا  املنا�صبة  ال�صاعة  حتني  �صوف   -

ت، لن اأ�صتطيع حتمل النتائج.
َّ
مر

قا�س  نحو  على  احلر  يعذبها  كان  التي  لوبينغ   

"�صحيح  موؤكدة:  قالت  لالنتظار  م�صت�صلمة  كانت 

يا اأختي ال�صغرى يجب اأن نبداأ حاًل. هذا متامًا ما 

يحدث حني ندفع لإن�صانة غريبة...

كانت ماي لني اأمام املذبح جتل�س على مقعد �صغري 

تتاأمل  القرود. كانت  تغمر قدميها يف مغلي عظام 

الوجوه  تلك  املتوفني،  اأج��داده��ا  اآخ��ر  وج��وه  يف 

متامًا  ال�صالة.  �صموع  �صوء  على  مهيبة  بدت  التي 

املعبد مع  اإىل  قد دخلت  الديك، كانت  وبعد �صياح 

"ذات  لالآن�صة  ي�صلَّني  و�رشعن  عائلتها،  من  ن�صاء 

اللوت�س  براعم  على  للح�صول  ال�صغرية"  الأق��دام 

كان  رقة.  والأك��رث  نعومة  والأك��رث  ا�صتدارة  الأك��رث 

جلعلها  لالأقدام  ملني  دورا  القرود  عظام  ملنقوع 

طواعية لتتمكن من النح�صار داخل جزمة ال�صاتان 

اأمها خ�صي�صًا  لها  التي �صنعتها  ال�صغرية  احلمراء 

واملو�صوعة الآن فوق املذبح كقربان مقدم لالآلهة.

ويرتاجعون  يتقدمون  ال�صاحة  يف  النا�س  ك��ان 

ويرثثرون فيما بينهم بانتظار التعليمات وقد فقدوا 

�صربهم، عزف عازفوا القيثارة اللحن املف�صل لدى 

ال�صيدة غوغو.

�صاأقوم  ت�صل  مل  اإذا  لوبينغ،  ن�صقت  ح�صنًا.    -

باملهمة اأنا بالذات، فقد ربطت اأقدام بناتي الثالث  

بنجاح باهر.

دة الأقدام. اأعلنت ال�صيدة غوغو وهي 
ّ
- و�صلت م�صم

تدخل الغرفة، "لنتاأهب!"

م�صوؤومة  بنظرة  املندل  �صارب  لوبينغ  رمقت 

دة 
ّ
ونفخت قائلة: دعنا. ثم ا�صتدارت لتتفح�س م�صم

الأقدام ال�صهرية.

ب�صوت  للح�صور  امل��راأة  قالت  جميعًا،  اع��ذروين   -

اأ�صغر  اإن  وا�صعة،  بخطا  املعبد  تدخل  وهي  دافئ 

فتيات اآل وانغ ت�رش على فك رباط اأربطتها خفية. 

اإنني  بب�صاطة  لها  اأق��ول  بذلك،  تقوم  ��رة 
َّ
م كل  يف 

جمربة على �صدها بقوة اأكرث. 

كانت  اجلديدة،  الوا�صلة  لرتى  لني  ماي  ا�صتدارت 

العاج  ككرة  م�صتديرة  اأق��دام،  اأربعة  بطول  بالكاد 

م�صلح  عباءتها،  املنمقة  امل��راأة  رفعت  املحفور. 

مبالب�س  وظهرت  املدببة،  القلن�صوة  ذا  الرهبان 

راهبة بوذية، الراأ�س واحلواجب حليقة، الرداء بلون 

الزعفران، والوجه خاٍل من اأية م�صاحيق اأو اأي لون 

باللفت،  تذّكر  والتي  ال�صغرية  املراأة  انحنت  اأحمر، 

والتقطت �صلتها ثم توجهت بعجلة نحو املذبح.

مداراة  بدون  واأخذت  مرتعبة  فمها  لوبينغ  فتحت 

ال�صيدة غوغو على جانب وقالت: "ما معنى هذا؟ اإنها 

ل تلب�س حذاء! اأقدامها عارية وهي طبيعية. مل اأ�صعر 

مبثل هذا ال�صيق من قبل، وماي لني؟ �صوف اأ... "

اأخذت ال�صيدة غوغو يدي لوبينغ بني يديها وحاولت 

اأقداما مربوطة ذلك  "كونها ل متلك  اأن ت�رشح لها: 

يعني اأنها �صتقوم بعملها على خري وجه على اأقدام 

األ  اإنه عمل جتميلي وغاية،  لها  بالن�صبة  الآخرين. 

تفهمني هذا؟ بالن�صبة لنا اإنه عمل اأكرث ثقاًل، �صفقتنا 

ت�صّل ب�صريتنا. �صت�صبح قدما ماي لني كع�صفوري 

طنان. �صوف ترين".

 
ّ
دة الأقدام، ثم

ّ
ى �صوت م�صم

ّ
- هدوء من ف�صلكم! دو

احة!
ّ
اأبعدوا احل�صد الذي يف ال�ص

يدة غوغو بخجل: 
ّ
ة؟ �صاألت ال�ص

ّ
ارات ورقي

ّ
- بدون طي

الّطائرات   
ّ

يطري دومًا من  لدينا  لقد كان  ذلك،  "مع 
ة الأخرية اّلتي...

ّ
ة، اإنها املر

ّ
الورقي

-  ل، ل، اجلري ينفخ القدمني ويجعل الأمر اأ�صعب 

بكثري.
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اأنني �رشبت ما يكفي لقتل ع�رشين فاأرا  اأمت رغم   مل 

على الأقل..

- �صاألت عم النا�رش العطار " كم يلزم لقتل فاأر؟" فقال 

يل: جرام واحد... 

- وكم يلزم لقتل ب�رش؟ .. 

-  "اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم  ات�صبح هال�صباح.. 

" اأخذت كي�س �صم الفئران وم�صيت.
خلطتها   .. اأكرث  ورمبا  جراما  ع�رشين  و�صعت  يومها 

"كالبا�صتي�س"...  جيدا يف كوب املاء حتى �صار لونه 

ل اأنكر اأنني ترددت قليال قبل �رشبها ولكن مل اأتراجع 

عن قراري. 

ف��اأرا..  ع�رشين  لقتل  يكفي  ما  و�صعت  اأنني  واثق  اأنا 

ورغم ذلك مل اأمت.

ل اأدري هل ذكرت لك هذه التفا�صيل من قبل اأم ل .. ؟

املهم..

خم�صة  اأو  باأربعة  نف�صي  اأقارن  اأن  يل  فا 
ّ
م�رش يكن  مل 

فعال  �صاأموت  جرامني  اأو  جراما  و�صعت  فلو  فئران.. 

كفاأر واآخذ وقتي الكايف كي اأموت. مل اأ�صاأ اأن اآخذ وقتي 

الكايف لأموت اأردت اأن اأموت على نحو بطويل و�رشيع. 

ي�صبه املوت بالر�صا�س يف حرب خا�رشة.. 

يكون  اأن  اأ�صاأ  مل  لذلك  مي��وت  ف��اأر  روؤي��ة  مقززا  ك��ان 

اأو  ع�رشين  يقتل  ما  فو�صعت  الفاأر.  كم�صري  م�صريي 

اأكرث.

ذهني  يف  الفاأر  �صورة  ارتبطت  �صغريا  كنت  عندما 

ع 
ّ

ب�صورة ذلك اجلنب الأ�صفر املائل اإىل الُبّني واملر�ص

املدر�صة ومل  اإل يف كتب  يوما  اأره  دائرية.. مل  بثقوب 

املثقوب  الأ�صفر  اجلنب  �صورة  بقيت  ولكن  اأتذوقه 

املائل اإىل البّني تلمع يف ذهني كلما راأيت فاأرا.. 

ر اجلنب يف لغتي واأنا �صبي وحتى يف احلالت 
ْ
مل يج

النادرة التي كنا ناأكل فيها جبنا كان جبنا اأ�صفر بال 

ح�سن مرزوقي * 

*  كاتب من تونس

الكاأ�س املقلوبة

من أعمال الفنان بدر المعمري- ُعمان 



ثقوب تقّطعه اأمي كما تقّطع اأي �صيء خ�صن وقا�س.. ل 

يذوب يف اخلبز ال�صاخن ويظل مكورا فنلتهمه كما هو 

على  م�صتعجلني  نكن  فلم  اأمعائنا.  يف  ي�صتقر  ونرتكه 

ه�صمه...

كنت  ال��ذي  امل��وت  ي�صمونه  ما  راأي��ت  لكنني  اأم��ت  مل 

اأبحث عنه.. راأيته يف وجع يقّطع اأمعائي. راأيته عندما 

اأرى  اأعد  ومل  فجاأة.  راأ�صي  يف  الكهربائي  النور  انطفاأ 

ي�صعب  وموح�صة  غام�صة  واأ�صياء  نف�صي  ظ��الم  اإل 

اأفقت منه.  الآن.. راأيت املوت عندما  علي ا�صرتجاعها 

الغرفة  تلك  يف  بي  املحيطني  النا�س  عيون  يف  راأيته 

ذه 
ّ
وتعو عمي  ا�صتغفارات  يف  راأيته  الهادئة.  البي�صاء 

من ال�صيطان الرجيم. 

�صباب ميوت من  ينق�صه..  ماذا  واإل  �صيطان  �صه 
ّ
تلب  -

ال�صبع..  

وا�صرتيت  �صباحا  خرجت  عاديا.  يوما  كان  اأنه  اأذكر 

"الكابو�صان"  قهوتي  �رشبت  ثم  "لبرا�س"  جريدة 

خلطت  النهج.  اآخر  يف  البيت  اإىل  وعدت  علي  عم  عند 

فرا�صي  كان  غرفتي  ودخلت  امل��اء.  يف  الفئران  دواء 

فوقها  وو�صعت  بجانبي  جريدة  فر�صت  الأر�س.  على 

اأت�صفح اجلريدة. مل  واأخذت  �صما وماء  الكاأ�س مملوءة 

اأ�صاأ اأن اأموت قبل اأن اأت�صفح ملحقها الثقايف. قليل من 

امل�رشح قبل املوت بدا يل مهما جدا. نظرت اإىل الكاأ�س 

ل لون املاء اإىل خليط اأبي�س بيا�صا 
ّ
اأكرث من مرة حتو

غري مريح.

املقهى  "ع�صاق  م�رشحية  عن  نقديا  مقال  اأكملت 

املهجور". تفنن الكاتب يف التخفي وراء الفن ليطم�س 

اإىل  نظرت  �صاذجة.  لفظية  ب�صق�صقة  ويرف�صها  الفكرة 

الكاأ�س مرة اأخرى. طويت اجلريدة طيا حمكما و�صعتها 

على ي�صاري وبدت �صورة الرئي�س املفدى املطوية كما 

حتدق  عيناه  اإل  تبد  فلم  الأنف  جهة  من  ناتئة  اتفق، 

يف ال�صقف.

التفتُّ ميينا ..اتكاأت على مرفقي. وعببت الكاأ�س دفعة 

ندية  دائرة  فارت�صمت  اجلريدة.  فوق  قلبته  ثم  واحدة. 

على ورق اجلريدة ات�صعت قليال ثم مل اأر بعدها �صيئا.

اأذكر اأنني قبل اأن اأخلط ال�صم قراأت على الكي�س "عبارة 

اأو �صخرية  ا�صتغربت وتب�صمت بخبث  الهند".  �صنع يف 

وتذكرت  ن�صتورده.؟؟؟  ال�صم  حتى  �صحقا..  اأدري..  ل 

طفولتي مع العقارب يف تلك ال�صعاب املوح�صة. 

�صغرية  اأجنليزية  باأحرف  مكتوبة  الهند"  يف  "�صنع 
لكن  العربية.  باللغة  مكتوبة  الفئران  دواء  كلمة  فيما 

ال�صم �صم �صواء يف الهند اأو يف ال�صحراء الكربى..

ونبيعها  ن�صطادها  كنا  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ارب  ت��ذك��رت 

ا�س". وهو تاجر مراب ياأتي يوم ال�صوق اإىل القرية 
ّ
"حلو

ي�صرتيه  ما  يحزم  �صيء..  كل  وي�صرتي  �صيء  كل  يبيع 

اأي�صا  كان  امل�صاء..  مع  ويختفي  املهرتئة  عربته  يف 

اأنه يحّنطها ويبيعها  قيل  والأفاعي.  العقارب  ي�صرتي 

لل�صياح وقيل اأنه يبيعها للمختربات.

اأن لنا احتياطيا من  تذكرته وقلت يف نف�صي لبد من 

كنا كل  البالد. فمن مقربتنا وحدها  ال�صموم يف هذه 

ا�س" 
ّ
"حلو نبيعها  العقارب  ع�رشات  ن�صطاد  �صيف 

اإىل املخابر. فلماذا ن�صتورد  وحوا�س يبيع جزءا منها 

وهي  عقاربنا  نعرف  نحن  الأقل  على  هندية.  �صموما 

تعرفنا فما اأدرانا بعقارب الهند.

الهند  من  ال�صم  ا�صترياد  م�صاألة  اأح��ول  اأن  ميكن  كان 

ال�صيادة  مب�صطلحات  اأنفخها  اإيديولوجية  ق�صية  اإىل 

لدي  يكن  مل  وغريها.  الوطني  والراأ�صمال  الوطنية 

الوقت. كنت اأريد اأن اأموت، حبذا كان ال�صم وطنيا ولكن 

اأما وقد كان هنديا فال يهم.

عندما اأفقت زاد حنقي لأنني مل اأمت رغم اأنني �رشبت 

�صما م�صتوردا من الهند. 

بعد اأ�صهر عدت اإىل العا�صمة بعدما اأق�صمت كل الأميان 

اأبدا.  الفئران  �صم  اأقرب  باأن ل  الغليظة والرقيقة لأمي 

يخ�صاين  اأو  يحرتمني  �صار  النا�رش  عم  اأن  لحظت 

 
ّ
اأهم واأنا  �صاألني يوما  ولكنه مل يبدل عاداته جتاهي. 

باخلروج من متجره وهو يفرك اأ�صنانه بعود..

- ا�صمع يا انتحاري.. اأتذّكر عندما �صاألتني عن الكمية 

)ثم  حينها..  ل�صوؤالك  اأطمئن  مل  ب�رش؟  لقتل  الكافية 

ب�صق(..عندما �صمعت اخلرب �صعرت باأنني اأحتمل �صيئا 

دواء  بعته  اأنا  فيه"  "طز  قلت  ولكن  امل�صوؤولية؟؟  من 

فئران.

عن  اأخربتني  ليتك  الطاهر  عم  يا  اأم��ت  مل  لكنني   -

الكمية.

اأنني  يبدو  فيك  ونكاية   .. و�صيطان  اأنت حقري  واهلل   -

بعتك �صما مغ�صو�صا اأو منتهي ال�صالحية

باأ�صوات من �صدره  الطاهر �صحكة م�صحوبة  بداأ عم 

ت�صبه الرعد قطعها بب�صقة ثم وا�صل �صحكه اخلبيث.. 
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ولكن كالمه انفجر يف راأ�صي ك�صوؤال خارج الت�صنيف.

ال�صم مغ�صو�صا؟ ثم ما معنى  اأن يكون  هل فعال ميكن 

�صم مغ�صو�س؟ 

 ل يقتل..؟؟؟ 
ّ
يعني �صم

بالّتايل مل يعد �صما..

يف هذه احلالة، الذي غ�س يف ال�صم... هل ن�صميه غ�صا�صا 

اأم فاعل خري..؟؟ لأنه منع مفعوله القاتل واأنقذ منتحرا 

مثلي؟؟ 

ثم كيف نغ�س يف ال�صم؟؟

اأبدي  �صائل  الع�صل  اأن  بحكم  مثال  ع�صال  له  ن�صيف 

للحياة.. 

غ�س  لأنه  عظيم  ال�صم  يف  غ�س  الذي  الرجل  هذا  اإذن 

يف املوت فزاده من�صوبا من احلياة. واملوت هو حياة 

منطفئة. ميكن اإ�صاءتها قبل الأوان واأحيانا مع الأوان 

اأو بعده بقليل.

الأ�صئلة علي و�صعرت به يتكوم يف و�صط   وهجم منل 

جمجمتي..

�صم مغ�صو�س اأو منتهي ال�صالحية..؟؟؟

ما هذه البالد ؟؟؟ ل يكفي اأن ت�صتورد ال�صم من الهند.. 

ت�صتورده مغ�صو�صا او منتهي ال�صالحية..؟؟

�صعور حقري اأن تعي�س يف بلد ت�صتورد ال�صم املغ�صو�س 

ملواطنيها الذين يريدون قتل الفئران التي تع�ص�س يف 

بيوتهم ويف حالت نادرة النتحار لقتل ل يقتلها اإل 

املوت.

كانت  املوت  جتربة  اأن  ت�صعر  اأن  كله  ذلك  من  الأحقر 

جتربة تافهة لأنها متت ب�صم منتهي ال�صالحية.. 

م�صيبة عندما تكت�صف اأن املوت مل يعد م�صمونا لأن 

راأيته وما مر بي  ثم ما  اأي�صا..  ال�صم مل يعد م�صمونا 

واجلو  امل�صت�صفى  اجلنائزي يف  واملهرجان  عذاب  من 

ثم فرحتها...الخ.  كل  اأمي  البيت وكمد  الحتفايل يف 

ذلك فقد معناه لأن ال�صم مل يكن قاتال. كان موؤملا فقط. 

واأنا مل تكن غايتي الأمل كانت غايتي املوت... 

 املوت.. اأو �صحكُت املوت..اأو 
ّ
..!! لقد �صحك علي

ْ
ر

ّ
ت�صو

اأن عم النا�رش �صحك علينا جميعا..

رغم اأنهم جميعا يعتربونني انت�رشت على املوت وعلى 

جا يف كرنفال جنائزي. 
ّ
اأنني كنت مهر اأ�صعر  نف�صي.. 

باعني عم الطاهر �صما مغ�صو�صا فان�صحبت من املوت 

فاأنا  الإثنني  من  وجودي  معنى  وان�صحب  احلياة  اإىل 

الآن ل حي ول ميت.. جربت الإثنني.

بة كم�صامري احلذاء ال�صغرية ا�صتقرت يف قاع 
ّ
فكرة مدب

راأ�صي ؟؟؟ ملاذا هذه الثنائية الب�صعة اإما حياة اأو موت 

هل ميكن التفكري يف خيار ثالث..؟؟؟ .. يف حلظة ل هي 

حياة ول موت.. 

اخليار  ذلك  اأعي�س  اأنني  نف�صي  وبني  بيني  واأيقنت 

الثالث.. 

بل اأنا اخليار الثالث �صخ�صيا..!!!

مل اأبراأ من تلك الأ�صئلة اإىل اليوم. وعو�س اأن اأفكر يف 

املوت ويف حماولة املوت مرة اأخرى �رشت اأحتقر هذا 

نه يل �صم هندي فاخر..
ّ
املوت الذي كان �صيوؤم

اآلف  النا�س عن بلد  اإل ما يعرفه  الهند  اأعرف عن   ل 

والأنبياء  الأرب��اب  ت�صتوطنه  بلد  والأدي���ان..  اللغات 

العزف  يتقنون  الذين  ال�صحرة  وكل  وال�صعراء  والفقراء 

بع�س  زم��ن  منذ  ق���راأت  ق��د  الفاعي..وكنت  لرتق�س 

الكثري  واأعرف  نبي.  برتبة  �صاعرا  كان  طاغور.  اأقوال 

الب�رشية كان �صادقا مع  اأبطال  عن غاندي، بطل من 

نف�صه ومع �صعبه ومع من يعبد، كل هذا اأعرفه ولكن ل 

اأعرف �صيئا عن ال�صم الهندي. يبدو اأن الهنود �صادقون 

رمبا  �صمومهم..  يف  يغ�صون  ولكنهم  ق�صائدهم  يف 

احلياة  جزيئات  لتبتلع  الع�صل  من  بكثري  يخلطونها 

جزيئات املوت يف ذلك الكي�س القامت. 

 : راأ�صي  متحف  يف  ثاوية  ظلت  لطاغور  كلمة  تذكرت 

اأنت فيها.." "اأنر الزاوية التي 
 واأنا الآن يف زاوية ت�صبه الورطة. مل اأمت فتورطت يف 

نف�صي اأكرث ب�صبب �صم مغ�صو�س...!!!!!

اإذا �صاألتني ملاذا حاولت  اأن ل ت�صاألني ولكن  الأف�صل 

على  قادرا  اأعد  مل  اأنني  ب�صاطة  بكل  اأجيبك  النتحار 

احلياة. ولكن هذا ل يعني اأنني اأحب املوت.

كم تزعجني تلك الكلمة ال�صاقطة:  فالن "يحب احلياة" 

بها  تت�صدق  ما  كثريا  اأو  عاهرة  مبزاج  اأحدهم  يقولها 

ال�صاذجات يف تلفزيونات  ال�صقراوات  اأولئك املذيعات 

ت�صبه اللعنة..

من  كثري  عليها  يتواطاأ  التي  الأو���ص��اف  هذه  اأمقت 

النا�س لو�صف بع�صهم بع�صا على �صبيل الت�رشيف.

اأمقت اللغة املاحلة واحلياة املاحلة. 

اأنا  العظيم...  باهلل  ق�صما  �صيدتي.....  ويا   .... �صيدي  يا 

حاولت اأن اأنتحر لأنني اأحب احلياة..  
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اأكن  مل  ولكن  اأعتقد.  هكذا  اأو  ال�صبب  هو  اأن��ه  اأنكر  ل 

اأعد �صاحلا  باأنني مل  اقتناعي  لول  بالنتحار  لأقتنع 

لهذه الدنيا.

يدفعني  اأن  يق�صد  يكن  ولكنه مل  ر حياتي 
ّ
دم نعم هو 

ر حياتي دون اأن يق�صد. اأما اأنا 
ّ
اإىل النتحار. ثم هو دم

فق�صدت اأن اأدمر حياتي بنف�صي واأختار نقطة نهايتها. 

فكرت اأن اأرمي بنف�صي اأمام القطار، ثم عَدلت عن فكرة 

املوت ال�صتعرا�صي. اأمام النا�س يعنيني جدا ج�صدي. 

اأن ل  البغي�س  الدماء، ومن  اأكره  اأريد موتا بال دماء. 

مهمة  واجلنازة  اجلنازة،  يوم  يدفنوه  ج�صدا  يجدوا 

بالن�صبة يل..

مل  اأم���وت..  اأن  اإىل  الكهرباء  ب�صلك  اأم�صك  اأن  فكرت 

يطربني امل�صهد وعلمت اأن املوتى بالكهرباء كثريا ما 

اأكون  اأن  اأريد  ل  يتربزون.  اأو  �رشاويلهم  يف  يتبولون 

ال.. يعنيني كثريا �صمعت بعد موتي..
ّ
منتحرا بو

فكرت يف خيارات كثرية ومل اأجد األطف من ال�صم. ولكن 

ال�صم كان مغ�صو�صا فاأفقت بعد يومني اأهذي ومل اأ�صق... 

ما مل اأفهمه اإىل الآن اأنه عندما ا�صتفقت من غيبوبتي 

املحايدتني..  العينني  ذات  الطبيبة  تلك  يل  وهم�صت 

"من من العائلة تريد روؤيته اأول.؟؟ اأجبت : اأبي.
اأبي نف�صه مل ي�صدق. عندما خرجت املمر�صة اإىل املمر 

املري�س  اإن  لهم  وقالت  والأ�صدقاء  بالأقارب  املكتظ 

التفت  اأبيه،  ا�صتفاق من غيبوبته ويرغب يف روؤية  قد 

اإىل بع�س وابت�صموا مرتني مرة لأنني  النا�س بع�صهم 

اأول  والدي  يكون  اأن  اخرتت  لأنني  ومرة  حيا  مازلت 

�صخ�س اأراه بعد عودتي اإىل احلياة. 

- هيا احلمد هلل.. ربي يهديه

ر�صده  اإىل  �صتعيده  التجربة  هذه  نافعة  �صارة  رب   -

ويعود اإىل ح�صن عائلته واأبيه

-  مل اأكن اأتوقع.. توقعت اأن يطلب اأمه اأو اأخته..

ي.. ههههههه
ّ
- املوت يخر

الكالم  من  وكثري  وجمامالت  بهمهمات  املمر  وماج 

الذي ذكر فيه ا�صم اهلل وال�صيطان كثريا. 

كانت  يت�رشف  كيف  يعرف  مل  واقفا  وظل  ابي  دخل 

الرمادية  جبته  يف  اأراه  وكنت  مغم�صة  عيني  ن�صف 

ال�صياع.  من  بكثري  اإيل  ينظر  كان  علي.  جديدا  كائنا 

املمر�صة  له  و�صعت  جدا.  ه�صا  بدا   ب�صعفه،  �صعرت 

"يا حاج ع�رش دقائق على  كر�صيا بجانبي. وقالت له 

اأق�صى حد"

النبوب  منها  يتدىل  كان  التي  بيدي  واأم�صك  جل�س 

الذي به اأعي�س.. طاأطاأ راأ�صه فراأى اأنبوبا ينزل اإىل حتت 

مه�صما  كنت  اأنني  ورغم  البول..  اأنبوب  كان  ال�رشير 

مفككا اإل اأنه بدا اأ�صعف مني. قال كالما ل اأذكره مل 

يف  الكالم.  يف  برغبة  اأ�صعر  كنت  اأنني  رغم  عليه  اأرد 

مل  بريقها  لكن  مغم�صة  ال�صبه   
ّ
عيني التقت  ما،  حلظة 

مي�صح  راأيته  املتعبتني.  ال�صاهرتني  بعينيه  ينطفئ 

وجهه بيده وي�صغط ب�صدة وكاأنه يع�رش وجهه من ماء 

. كان لقاء �صامتا لكننا قلنا الكثري لبع�صنا 
ّ
اأ�صفر مر

البع�س.. 

اأي  ول  يومها  اأمي  اأر  مل  اأنني  اأخربك  اأن  ن�صيت  عفوا 

اإىل  القرية  من  ج��اءوا  الذين  كل  عائلتي.  من  اأنثى 

. جاءوا لي�صتلموا جثتي. جاءوا ي�صبقهم 
ٌ
العا�صمة ذكور

غ�صبهم بوجوه عاب�صة وباأموال كثرية جاءوا يبحثون 

ُيطلب  ما  كل  ليدفعوا  م�صتعدين  وكانوا  جثتي  عن 

منهم ل�صتالمها ودفنها �رشيعا... مل يبحثوا عني يوما 

واليوم جاوؤوا ليدفنوين. 

وب�رشاحة اأنا اأي�صا مل اأ�صعر بوجودهم منذ زمن طويل. 

املتدينني.  املهربني  من  جمموعة  اأ�صبحوا  اأن  منذ 

ينتظرون  اجلبل  خلف  ينطلقون  ثم  الع�صاء  ي�صّلون 

وي�صّلون  بها  يعودون  احل��دود.  عرب  املهربة  ال�صلع 

ال�صبح جماعة يف م�صجد القرية.

غرفة  من  اأخرج  واأنا  واأبنائهم  اأعمامي  نظرات  كانت 

التي  �صياراتهم  يف  ج��اءوا  وكريهة.  موؤذية  الإنعا�س 

بون عليها الغنم وال�صجائر على احلدود. جاءوا فقط 
ّ
يهر

لي�صاعدوا والدي على حتمل ال�صدمة اأول، والعار ثانيا، 

املنتحر.  العاق  الكريه  الولد  اأنا  اأنني  له  يثبتوا  وكي 

جاءوا من اأجل اأبي. اأما جثتي فكانوا �صي�صعونها يف 

ي�صتعملونه  خ�صن  بحبل  ال�صيارة  يف  يثبتونه  تابوت 

بقايا  فوق  م�صجاة   وجثتي  بي  وينطلقون  لالأغنام. 

روث الأغنام والق�س واأعقاب ال�صجائر.

والدموع  بالزغاريد  اأمي  وا�صتقبلتني  بيتنا  اإىل  عدت 

والرق�س الع�صوائي فرحا واأملا، فيما اأبي كان �صامتا 

حباُتها  املتثاقلة  ب�صبحته  اأوراده  يذكر  الطريق  طيلة 

بني ا�صابعه.

الأ�صابيع  النقاهة يف بيتنا �صعيدة ت�صبه  مرت مرحلة 

الأوىل من الولدة اأو الزواج. فقد كانت اأمي تتفنن يف 
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اأ�صتفيق  حتى  ال�صمت  على  اجلميع  وجترب  اأطباقها. 

عائدا  وال��دي  اأرى  كنت  ما  كثريا  اأ�صتفيق.  ما  �صاعة 

يف  وي�رشع  الأر���س  على  ا�صرتى  ما  ي�صع  ال�صوق  من 

الكبرية  قفته  من  ال�صغرية  الأكيا�س  بع�س  اقتنا�س 

لإخفائها.  املطبخ  اإىل  فت�رشع  اأم��ي  اإىل  وي�صلمها 

اإل يف  اأ�صياء رطبة ل ناأكلها عادة  اأو  كانت مك�رشات 

تلك  طيلة  لنا.  الكون  فيها  ي�صحك  التي  املنا�صبات 

الفرتة كنت اأرى حرمان اإخوتي من اأ�صياء نوعية تقدم 

يل خل�صة لآكلها. �صاركت يف تلك املوؤامرة على اإخوتي 

رها اأمي بتواطوؤ اأبي.
ّ
والتي كانت تدب

يف تلك املرحلة تر�صبت يف داخلي م�صاعر حمايدة من 

احلب  من�صوب  يزد  مل  واأي�صا  اأكرهه  اأعد  فلم  وال��دي.. 

كثريا رغم كم املك�رشات التي اأكلتها مهربة يف اأكيا�س 

�صغرية.

اأقول لك ب�رشاحة، مل يعد يهمني ال�رشاع معه كثريا، 

وف�صح  الفائ�س  جربوته  من  كبريا  ا 
ّ
كم فقد  اأنه  كما 

اأرهقته  الرخوة يف داخله. لقد  البقع  �صعفه كثريا من 

رّدوه��ا  النا�س  كل  اأن  رغم  كثريا.  انتحاري  حماولة 

اإىل طي�صي لكنه ظل ي�صعر ب�صكة دبو�س يف قلبه كلما 

الطابق  يف  البي�صاء  الغرفة  تلك  يف  ى 
ّ
م�صج تذكرين 

اإىل  عدنا  عندما  احلرجة.  احل��الت  مبنى  من  الثاين 

القرية مل يجربه اأحد على اأن ي�صبح حنونا ومل اأمانع 

يف اأن اآكل املك�رشات بطعم ذلك احلنان.

نف�صي  على  اأ�صفق  معه  اليومية  حروبي  تذكرت  كلما 

وعليه. كان ميكن اأن نكون ابا وابنا باأخف الأ�رشار. 

لكنه كان كتلة �صلبة من الأوامر والأفكار، ويعتقد اأنه 

�صّطر �صوارع الدنيا بيديه. فكان حمل ا�صمه ورطة اأبدية 

يراده هو حتى خرجت  اإل ما  اأنل من احلياة  فلم  لنا، 

ا�صتوطنت  ا�صمه. وملا  اأخرج من  من عنده، ولكنني مل 

العا�صمة بالغت يف اإتيان املمنوعات التي �صّطرها يف 

لئحة ودقها مب�صمار الرهبة يف راأ�صي. 

بيننا  ما  انقطع  امل�صتعرة  حروبنا  من  ما،  حلظة  يف 

ذات  طردين  فقد  القرية  اإىل  اأعود  ل  اأن  وقررت  متاما 

حقيبتي  كانت  تافهة.  كالمية  م�صادة  بعد  عيد  ليلة 

مازالت مرتبة لأنني و�صلت يومها اإىل القرية فجررتها 

واأغلقت الباب خلفي بقوة. �صمعت �صوته خميفا "ريح 

ال�صد".. عرفت بعدها اأنه انهار من الغ�صب وكاد يهلك.

تلك  العيد  ليلة  يف  غامقا..  بكاء  بكيت  اأنني  اأذك��ر   

يف  ال�صباح  ق�صيت  ثم  الأ�صود.  كالدم  كالما  تقياأت 

التي  العا�صمة  اإىل  وانطلقت  القرية  يف  �صديقي  بيت 

و�صلتها م�صاء وحتملت ذلك الليل الثقيل وحدي. مل يكن 

مغلقا  �صيء  كل  كان  رثة  �صجائر  بع�س  اإل  خمر  لدي 

يوم العيد. كنت وحدي كمجنون يجهد نف�صه لإقناعها 

باأنه جمنون. ف�رشبت راأ�صي على احلائط ويف ال�رشبة 

اأقطع  اأن  حاولت  ثم  فتوقفت.  جبهتي  تاأملت  الثانية 

اأكره   ... الدم  ومن  الأمل  من  خفت  ولكن  يدي  �رشايني 

ومل  اجلنون  على  اأتدرب  كنت  �صغريا..  كنت  منذ  الدم 

اأفلح.

اأ�صري  الطرقات  يف  مبعرثا  وجدُتني  املوايل  اليوم  يف 

بال هدف. اأح�ص�صت به مي�صي بجانبي يريد اللحاق بي 

نهرته طردته �رشخت حتى �صقطت. اأوقفني اأحد املارة 

كان �صبحه قد اختفى، اأ�صبحت اأراه دائما ويف كل مرة 

اأطرده ثم يعود...

ن�صيني لكنني مل اأن�صه كان يرى حربنا قد انتهت لكنني 

اعتربتها بداأت فاأردت اأن اأموت كي اأقتله. اأردتاأا

 اأن يقول النا�س اأن ابنه انتحر ب�صببه، رغم اأنني كنت 

اإل اأن حربه معي مل  اأبي اأكرب من النا�س جميعا،  اأرى 

باملال  يل  يبعث  ظل  فقد  الآب��اء،  �رشيعة  عن  تختلف 

واأكمل درا�صتي.  قطع عني كل  كل �صهر لأعيل نف�صي 

واأحيانا  واأ�رشب  واأدّخن  اآكل  فقد كنت  املال  اإل  �صيء 

اأ�صاجع العاهرات الرخي�صات باأمواله. �صعرت اأنه اأكرب 

مني واأقوى، اآكل من ماله واأراه يف ال�صوارع يطاردين. 

اأن واقعي �صار رهينا خليالته، حينها قررت  �صعرت 

خروجا  واأردت��ه  معا،  واخليال  الواقع  من  اأخ��رج  اأن 

مدويا..

اأن اأنتحر كي ينهزم.

 فاجتمعت لدي رغبة املوت ل�صببني: اأول كي اأقتله بينه 

وبني نف�صه لأ�صرتيح بيني وبني نف�صي وثانيا كي اأثبت 

تنويعتان  واحلياة  املوت  واأن  جمنون  اأنني  للجميع 

على  اأ�صبحت  واحدة  على  اأم�صيت  فاإذا  واحدة  لفكرة 

الأخرى. 

اأمت  لأنني مل  اأنا مرهق... مرهق  يا دكتور  اأنا مرهق 

ومرهق لأنه ل يوجد اإل خياران حياة اأو موت.    
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1ـ الع�سافرٌي الهاربُة من املخّيلة

يف  الظهرية كنُت يف طريقي اإىل �صناعية العامرات 

الطريق  �صبه 
ُ
ي العامرات  �صناعية  اإىل  الطريق   �

لبلدية  م�صتودعا  راأي��ُت  مييني  على   � اجلحيم  اإىل 

 
ْ
 البلدية فيه اأعمدة اإنارة هرمت

ْ
العامرات ، وقد تركت

من الوقوف على ال�صوارع، ومن اإنارة طرق العميان، 

وهجرها  الن�صيان،  اأكلها  لُقرى  مرمية  ولفتات 

 
ْ
ُتركت للنفايات  وبراميل  اجلفاف.   الب�رش و�رشدها 

ت�صتحم حتت هذا اجلحيم الأر�صي.  م�صتودع البلدية 

حمرو�صات  احلار�صات  واجلبال  باجلبال،  حمرو�س 

هي كذلك بعزلة الرعاة الغائبني عن امل�صهد.

اأر�صية  لكرة  جم�صم  ُت��رك  امل�صتودع  منت�صف  يف 

البحار   
ْ
جّفت امللتهبة  الأر�صية  الكرة  يف  مهمال، 

وحقول  غابات   
ْ
وذب��ل��ت والينابيع،  واملحيطات 

واأحالمها،  ال�صعوب  مو�صيقى  و�صمتت  وق��ل��وب، 

 اأحالم عا�صقني، و�صقط طغاة من كرا�صيهم، 
ْ
واحرتقت

و�صعد طغاة اآخرون فوق كرا�صي الدم واخلراب. كل 

ما حدث ويحدث يف الكرة الأر�صية مل يقلق املج�صم 

املرمي يف م�صتودع  البلدية.

�صابقا،  املحج(   ( ار 
ّ
دو من   

َ
م

ّ
املج�ص البلدية  اأخ��َذْت 

وتركته يف �صاحة امل�صتودع اخلارجي، راأيُت �رشب 

وعندما   الأر�صية،  الكرة  جم�صم  فوق  يحطُّ   طيور 

ياأكُل �سمكة مطرح

حمود �سعود * 

*  قاص من ُعمان

 احلكاية
ُ
طائر

من أعمال الفنان ادريس الهوتي - ُعمان 



اإحدى  يف  الطيور  �رشب  اند�س  املج�صم  من  اقرتبُت 

الغابات الذابلة، اأوقفُت �صيارتي حماول البحث عن 

على    
ّ

ي��دي و�صعُت  الغابة،  اإىل  دخل  ال��ذي  ال�رشب 

راأيت   بل  الهارب؛  ال�رشب  اأم�صك  مل  اإ�صبانيا،  �صاحل 

وراأيُت غابات حترتق، ومعها حترتق كتب  ال�رشاب 

وغانيات  ق�صورا  راأي��ت  وللوهم،  ولل�صعر  للتاريخ 

ي�صدح  لوركا  و�صمعت  اأحالمهم،  تركوا  وخلفاء 

بق�صائده الأخرية �صد الدكتاتور، وراأيت الدكتاتور 

قلب  يف  لي�صكبها  ق�رشه  يف  الر�صا�صة  يعجن 

ال�صاعر املنك�رش/ الثائر، ويف اللحظة التي و�صعت 

الطيور،  �رشب  فيها  اند�س  التي  ال�صجرة  على   
ّ

يدي

�صوَت  �صمعُت  الع�صافري،  �صوت  عن  اأبحث  كنت 

بن  مبارك  يقودها  اخلايل  الربع  تقطع  اإبل  قافلة 

لندن باحثا عن متعة الأ�صياء ومتاعها، راأيت  معه 

اأراهم الآن  يف الراحلة �صابني من اجلنوب العماين، 

 ،
ّ

الأب��دي و�صمتها  ال�صحراء  �صوت  ورابعهم  ثالثة 

وخام�صهم اأحالم الرجل الأبي�س املكتوبة يف اأروقة 

املخابرات، كنت مم�صكا بجذع ال�صجرة كي ل تهرب 

التي  احلكاية  تت�صاقط  ومل  اجل��ذع،  ه��ززُت  الطيور. 

 ال�صيد الإجنليزي 
ّ

يحملها ولد لندن. ل اأدري اأين د�س

ن�صف احلكاية.

اأدرُت ج�صدي قليال جهة ال�رشق لكي اأتابع ما يفعله 

بن لندن يف �صحراء العرب،

راأيتهم  يجل�صون حتت �صجرة غاف، وال�صابان يعّدان 

القهوة، بعدها بداأ  ال�صيد الإجنليزي ي�رشُد لهما عن 

بالده النظيفة جدا واملتح�رّشة، وعن طفولته وعن 

الن�صاء  جمال  وعن  الإجنليزي،  الريف  يف  اأمه  قرب 

يف بالده، اأ�صعل �صيجارته، تطايرت �صحابة الدخان 

 �صحابة الدخان املنبعثة 
ْ
مع رائحة القهوة، اأزعجت

من فم ال�صيد الإجنليزي �رشب الع�صافري امُلند�س يف 

الأبي�س يف و�صط  الرجل  اأحالم  التي تظلل  ال�صجرة 

الربع اخلايل.

يف اللحظة التي طارت فيها الع�صافري من ال�صجرة 

كان  ال��ذي  الإجنليزي،  ال�صيد  حتتها  يجل�س  التي 

بالده  ق�ص�س  عن  معه  املرحتلني  لل�صابني  ي�رشد 

 من الغافة و�صط 
ُ
التي حتب الكالب، طارْت الع�صافري

الع�صافري؛  هربت  اأين  اإىل  اأنتبه  مل  اخل��ايل،  الربع 

لأنني كنت من�صتا حلكايات مبارك بن لندن.

 بعد بحث وترقب راأيت الع�صافري تقف فوق اأغ�صان 

خمالب  تنه�صه  رجل  حتتها  يجل�س  وحيدة،  �صجرة 

مباذا  الع�صافري  ت��دري  ل  املعرفة،  وقلق  الأ�صئلة 

اأن  حاولت  وح��ي��دا؟  يجل�س  ومل��اذا  ال��رج��ل،  يفكر 

تزقزق لُتلفَت انتباه الرجل، لكنه مل يلتفت، حاولت 

تفاحة  �صقطت  ت�صقط،  لكي  ال�صجرة  ثمار  حترك  اأن 

فوق راأ�س الرجل القلق.

ويهذي  ي�رشخ  الرجَل   
ُ
الع�صافري �صمعت  بعدها 

قلبها، يرميها 
ُ
بكلمات، ومي�صك بالتفاحة بني يديه، ي

اإىل الأعلى.  من التفاحة ال�صاقطة فوق راأ�س الرجل 

الغابات،  يف  تعرب  ق��ط��ارات   
ُ
الع�صافري �صاهدْت 

راأ�س  فوق  الوحيدة  ال�صجرة  من  ال�صاقطة  التفاحة 

اخلطايا،  تفاحة  ت�صبه  ل  وح��ده  اجلال�س  الرجل 

املق�صومة   الهواتف  تفاحة  ول  احلب  تفاحة  ول 

بخناجر الراأ�صمالية، ول ت�صبه قلق الرجل الذي كان 

يجل�س وحيدا.

 بعدما طارت الع�صافري اإىل �صماوات وغابات اأخرى، 

مل يت�صاءل الب�رش عن من اأ�صقط التفاحة، بل اأ�صبحوا 

التي  القطارات  �صوت  من  الرجل.  كالم  ي��رددون 

الع�صافري  التفاحة مل تعد  انبثقت من حلظة �صقوط 

تفكر يف الأ�صئلة. ومل اأعد اأبحث عن الع�صافري بعدما 

�رشخة  بعد  امل��ج��اورة  اجلبال  اإىل  الن�س  حملت 

العامل الذي يحر�س م�صتودع البلدية املهمل.

2ـ �سمكتا مطرح

مل  مطرح  يف  الدوار  و�صط  يف  الواقفتان  ال�صمكتان 

ليحملهما  اد؛ 
ّ
�صي  

ّ
اأي تغريا  ومل  بهما،  اأح��د  يفكر 

وجبة  لتكونا  اأو  اأطفاله،  بهما  يلعب  لكي  لبيته 

البيوت  ربات  معهما  تتعاطف  ومل  لعائلته،  لذيذة 

اإىل �صوق مطرح.  البعيدة   الُقرى  وهن قادمات من 

ال�صائحات  ك��ام��ريات  عد�صات  اإليهما  ُتلتف  ومل 

الأوروبيات املنده�صات من �صوق الظالم.

اأن  فّكر  الر�صيف  على  الواقف  اجلائع  القط  وحده   

يقطع ال�صارع و�صاحة احلكاية، واأن يحاول الوقوف 
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اإحدى ال�صمكتني يف الدوار، وي�رشد لهما  فوق راأ�س 

�رشدا مت�رشدا 
ُ
ق�صة �صاللته الهندية، وكيف اأ�صبح  م

يف مطرح. وكيف تركته العائلة الهندية التي تركت 

روي ورجعت اإىل نيودلهي لت�صتطيع البنة الوحيدة 

الذي  التخ�ص�س  الهندية،  ال�صينما  درا�صة  للعائلة  

حلمت به منذ كانت طالبة يف املدر�صة الهندية يف 

دار�صيت.

حكاياته،  ي�رشد  الر�صيف  على  الأ�صود  القط  وقف 

ال�صمكتني،  اأزعج  الذي  اخليال  ببع�س  مزجها  التي 

مل يعر العابرون وال�صائحات وال�صفن واأ�صماك ميناء 

اأي انتباه لهذه احلكايات التي �رشدها القط  مطرح 

الأ�صود.

وعن  ب���الده  ب��ح��ار  ع��ن  ال��ق��ط  ال�صمكتان  �صاألت   

غّني ويبكي حنينا.
ُ
اأ�صماكها، اأخذ القط ي

الدوار  من  البحر  جهة  على  الواقف  ال�صمكُة   
ْ
حّدَثت

القَط عن حنينها الأبدي للماء:

 " يف الليل عندما تنام مطرح و�صوقها وقرا�صنتها 

بالغناء  واأبداأ  ال�صجر،  ي�صيبني  ال�صخمة،  و�صفنها 

اأغني  كنُت  ليلة  يف  ل�صوتي.  لتفت 
ُ
�صي رمبا  للبحر، 

 �صياد، وبداأ ي�رشخ وهرب".
ّ
 علي

َّ
واأبكي مر

ال�صمكة عن حنينها  التي كانت تتحدث  اللحظة  يف 

الأمومي للماء، حطَّ فوق راأ�صها طائر طار من اإحدى 

ميناء  يف  اأب��دي  بك�صل  الراب�صة  ال�صخمة  ال�صفن 

اأكل وجبة ع�صاء فاخرة خزق فوق  مطرح، وبعدما 

بني  الدائر  للحوار  تقدير  اأي  ب��دون  ال�صمكة  راأ���س 

ال�صمكة  قالت  الأ�صود.  القط  و�صيفهما  ال�صمكتني 

يف  لرفيقتها  ال�صعيدية  املدر�صة  جهة  على  الواقفة 

الدوار وللقط:

ال�صفن  فتات  من  ياأكل  طائر  من  ت��ري��دان  م��اذا   �

ال�صخمة وال�صيادين؟ ماذا تتوقعان من طائر ترك 

�صوته ونزل يت�صول من الغرباء؟  

�صوب  طار  ال�صمكة،  راأ�س  فوق  الطائر  خزق  بعدما 

ق��دوم  منتظرا  �صقفه،  ف��وق  لينام  ال�صمك  ���ص��وق 

ال�صيادين يف ال�صباح.

قال القط لنف�صه : ماذا اأفعل ب�صمكة �صجرة ووحيدة 

ومهملة ومهم�صة ومت�صخة الراأ�س؟

الذي  ال�صياج  ت�صلق  حماول  الدوار  من  القط  اقرتب 

ال�رشق،  جهة  يلتفت  اأن  دون  من  ب��ال��دوار،  يحيط 

�صيارة �رشطة  دا�صت عجالت  ال�صارع   يف منت�صف 

ن خمالفات مرورية راأ�س القط الأ�صود 
ّ
م�رشعة، لتدو

الذي  ال�صمكة  راأ���س  لتنظيف  طريقه  يف  كان  الذي 

اّت�صخ ب�صبب طائر ال�صفن ال�صخمة.

مطرح  يف  ال�صمكة   دوار  عند  امليت  القط  عينا 

�صاهدتا ال�رشطيني ي�صجالن اأوراقا وي�صعانها على 

امليت  القط  عينا  راأت  لل�صيارات.  الأمامي  الزجاج 

الأعظم  الر�صول  م�صجد  اأمام  يجل�صان  رجلني  كذلك 

القط  روح  تخرج  اأن  قبل  قادمة.  حربا  يناق�صان 

الآن  تدر�س  التي  الطفلة  تذكر  ال�صارع  يف  الأ�صود 

ال�صينما يف اإحدى جامعات الهند.

الأرقام  ت�صجيل  مهمة  من  رجعا  عندما  ال�رشطيان 

مرة  ا 
ّ
مر ال�صيارات،  وزجاج  البي�صاء  الأوراق  على 

اأخرى على دوار ال�صمكة ) اللتان كانتا تبكيان يف 

الأ�صود  القط  راأ�س  اإىل  يلتفتا  اأن  دون  اللحظة(  تلك 

امليت، �صمعت ال�صمكتان �صائق �صيارة ال�رشطة يقول 

لزميله : بعدين ورائي خط الباطنة. 

رد عليه زميله: واأنا ورائي خط ال�رشقية.

قالت ال�صمكة املت�صخة الراأ�س لنف�صها : وما دخل خط 

الباطنة وال�رشقية يف ده�س قط اأ�صود؟ و�صمتت.

اأوروبية كانت تطل من �رشفة الطابق الثالث  امراأة 

القط، كانت  �صاهدت م�صهد ده�س  الن�صيم  من فندق 

ت�صاهد فيلما وثائقيا عن تاريخ القطط.

..... 

 يف الليل �صمع اأهل مطرح �صمكة تغني لقط ميت.
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مبتداأ: 

روح��ك،  فيه  تتمدد  ال���ذي  ال���رتاب  فلي�صاحمني 

ولت�صاحمني عظامك كلها، وليغفر يل ج�صدك احلائم 

حول اأكرث من �صحابة يف �صحار.

 احل�صُن: 
ُ
ها الب�ّصام

ّ
اأي

ُل هديل احلمامة النائحة على �صاهدة قربك  
ِّ
اأُقب

اأرجتي نحيبها وعويلها

ى ري�صها الرطب اأن ي�صقي اأ�صجار تق�صريي يف 
ّ

اأترج

بْذر طينك.   

اإذ كم حاولت اأن اأكتب عنك حيا؟! 

وحدها لوحة املفاتيح 

اأخر�صت بناين واأطرايف!!.

والباقيات اأخبار: 

 - 1 -

ما ظننت اأن لن اأ�صادف طريق يديك..

اأنك لن تعود واأنت يف الكر�صي  لعلك مل تفّكر حلظة 

الأمامي من ال�صيارة، لن حتكي �صيئا لل�صائق قبل اأن 

ت�صتقبلك �صحار 2020 م. 

- 2  -

ر القادم من �صمايل موؤمل كال�صمت.   رحيلك املبكِّ

- 3 -

اأهال و�صهال بح�صن مبارك:- 

يُة يف يوم �صبت اإبريلي، من عام 
ِّ
هذا ما قالته احلر

لتاأدية  �صمايل؛  اإىل  رحيل فكرة و�صلت من �صحار 

اإلكرتوين  ال�صجن، بو�صفه فري�صة عقاب، لكل طرح 

جديد. 

- 4 -

خنجر حليتك مغرو�س على قلب الكرة الأر�صية.

عنفقتاك �صاهدتان على ما احتفظت به الأيام 

ار الكرة الأر�صية. 
ّ
عن دو

حمود حمد ال�سكيلي * 

*  قاص وكاتب من ُعمان 

مبتداأ وع�رشون خربا

من أعمال الفنانة أحالم اليافعي - ُعمان 



- 5 -

يف معجم قامو�صك ل حّد للكالم. 

- 6 -

 جديد. 
ّ

الزمن ل ميلك ماليني اأخرى لزرع �صجن مركزي

قالها حر �رشيف، وم�صح ثالث دمعات

ماء دمعته الأخرية اأ�صدر �صوتا 

على ال�صفحة الأوىل من جريدة الأحالم

 حلظة قراءة خرب رئي�س:  

 ومعنى؛ 
ً
دموع �صجناء العنرب 13 جترف �صجنا مبنى

بٍك
ْ
َف�ص

ُ
اإثر وفاة �صجني م

فجر اآخر �صبت من اإبريل.  

- 7 -

 بوثائقك املحتجزة؟  
ُ
ماذا �صتفعل اخلوير

- 8 -

فيحاء  كتبته  ما  لأق��راأ  الأخ��رية؛  �صهادتك  اعطني 

اجلحيم يف م�صتطيل تو�صيف الوفاة. 

- 9 -

 روحك هزمت �صجنا يف عقر مكانه. 

                                          بتعبري جمازي اآخر: 

ة يف عقر دارها
ّ
 وحدك هزمت احلري

 وانت�رشت عليها.. 

- 10 -

عمود قامتك الفارعة ينري اآخر ظلمة يف ليل �صحار. 

- 11 -

ما من �صجني ترحل روحه بوفاة طبيعية.

بفن  متا�صكا  اأك��رث  اأخ��رى  جملة  �صياغة  حق  يل   

الكالم:

ا كمن يف جنة الدنيا ل ميوت ال�صجني، يفي�س 
ًّ
طبيعي

ا 
ًّ
التفكري عن البدن؛ فتنفجر مرارة القلب. ا�صطراري

ترتطم الروح بالقدر

وتغادر البدَنْا. 

 - 12 -

اْ َ
ّكرك املرتفع نواجه ال�صرب

ُ
ب�ص

ب�صكرك املنخف�س ُنحّلي مرارة اأيامنا. 

- 13 -

األن تعيد وفاتك بذرة �صغرية من نبتة الإن�صانية يف 

مزرعة العقل؟ 

- 14 -

الأحرى اأن اأ�صهد: 

غياب  نزهة  يف  اإنهم  كال�صهداء،  الكالم  �صجناء 

اأرا�صي  على  اآخ��رون   
ٌ
ب�رش يحبهم  حتى  افرتا�صي، 

ة، تكتب كل يوم يف قادم الدهر. 
ّ
ن�صو�س اأدبي

 - 15 -

على �رشيرك 

ا؟ 
ّ
ك �رش

ُ
اأخّط لعاب

عّل �صجينا ين�صت لزفرتك الأخرية. 

- 16 -

�صاأحتفظ بذكرى اآخر مكاملة هاتفية كانت يف ليل 

الع�رشين من نوفمرب

قبل �صبعني �صاعة من هبوط طائرك امليمون 

اإكراًها 

على مطار �صمايل.  

- 17 -

الواجب  ن��زلء  بري�س  امل�صاك�س  الع�صفور  �صور 

التزام اأخالقي، ل يتقن �صنعه اإل من ترك فوؤاده يف 

حتى  ق�صرية؛  كنزهة  �صحار  للحرة  وعاد  ال�صجن، 

يوؤوب ثانية لإكمال رحلة العقاب الب�رشي. 

- 18 -

نة باحلياة 
ّ
كرا�صي جذوع نخيلك امللو

 مقاعد ال�صجناء يف اجلنة. 

 – 19 -

للعلوي

ل تن�س اأخذ �صالم من �صميم اأعماق القلب. 

 اخرب عّنا عبداهلل 

الني. 
ّ
اأن قد ا�صتغلنا اأخريا يف امليناء حم

 - 20 -

كلما طوقتني بوابة �صحار

على ح�صنك يطوف ل�صاين.  
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يف  والعربية  الدولية  االإع���الم  و�شائل  تناقلت 

االأ�شابيع القليلة املا�شية خربا ثقافيا مثرياً يتعلّق 

بالن�رس الرقمي لالأر�شيف ال�شخ�شي للكاتب والروائي 

العاملي الكبري غابرييل غار�شّيا ماركيز. فمنذ �شهر 

االأر�شيف  هذا  من  مهّم  جزء  اأ�شبح  االأخري  دي�شمرب 

متوفرا على �شبكة االإنرتنت بف�شل املبادرة القّيمة 

 Harry Ransom التي اأقدم عليها مركز »هاري ران�شوم

Center »التابع جلامعة تك�شا�س بالواليات املتحدة 

االأمريكية، وهو من اأرفع مراكز التوثيق االأدبي يف 

�شخ�شية  اأر�شيفات  رفوفه  بني  ي�شّم  الذي  العامل 

جوي�س  جيم�س  اأمثال  العامليني  الكتاب  لكبار 

هيمنغواي  واإرني�شت  بورخي�س  لوي�س  وخورخي 

 . وكان 
)1(

و�شامويل بيكيت وويليام فوكرن وغريهم

املركز املذكور قد اقتنى حقوق االأر�شيف من ورثة 

من  ع�رس  ال�شابع  يف  وفاته  بعد  مبا�رسة  ماركيز 

�شهر ني�شان )اأبريل( لعام 2014  بقيمة ما يفوق 

، و هي ال�شفقة التي اأثارت وقتئذ 
)2(

املليوين دوالر 

نقدا �شاخرا ترّدد �شداه يف عدد من ال�شحف العاملية 

مفاده اأن البقايا  واملخلفات االأدبية الأ�شهر روائي 

التيني �شديد املناه�شة لالإمربيالية االأمريكية توؤول 

يف النهاية اإىل الواليات املتحدة.

غار�شّيا  ل�غابرييل  ال�شخ�شي  االأر�شيف  ي�شتمل 

ماركيز على م�شوّدات لبع�س رواياته امل�شهورة مثل 

الكولريا(  زمن  يف  و)احلب  العزلة(  من  عام  )مائة 

و)اجلرنال يف متاهة(  و)عن احلب و�شياطني اأخرى(. 

كما يحتوي امللف على ق�ش�س ومذكرات ومقاالت 
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تقدمي و ترجمة: ر�سيد الأ�سقر * 

�ضنلتقي يف اأغ�ضط�س * *

غابرييل غارسّيا ماركيز

** الفصل األول من رواية غير منشورة لغابرييل غارسّيا ماركيز. *  ناقد ومترجم من المغرب   



و�شيناريوهات  �شحفية  وق�شا�شات  ور�شائل 

البقايا  من  وغريها  فتوغرافية  و�شور  �شينمائية 

ال�شخ�شية احلميمية مل ي�شبق االطاّلع على معظمها 

من قبل. ويف اإطار حملة اأطلق عليه ا�شم )لنتقا�شم 

االأدبية  الوثائق  مركز  قام  العامل(  بقية  مع  غابو 

ن�شف  ح��وايل  برقمنة  موؤخرا  ران�شوم«  »ه��اري 

ال�شبكة  على  وبّثه  ل�ماركيز   ال�شخ�شي  االأر�شيف 

العاملية للمعلومات لفائدة عموم القراء والباحثني. 

عملية  ا�شغرقت  وثيقة   27.000 ن�رس  مّت  وهكذا 

م�شحها ال�شوئي واأر�شفتها الرقمية مدة 18 �شهرا. 

االأخري، متوفرة بني  االآن، ومنذ �شهر دي�شمرب  وهي 

يدي رواد ال�شبكة العنكبوتية  باللغتني االإ�شبانية 

واالإجنليزية. وتكمن اأهمية هذه الوثائق، ف�شال عن 

كونها تعك�س م�شرية جهد جبار وعمل دوؤوب لكاتب 

تك�شف  اأنها  يف  غار�شّيا،  غابرييل  حجم  من  كبري 

عن الروؤية احلميمية ل�ماركيز جتاه عمله وعائلته 

واأ�شدقائه وعن بع�س قناعاته ال�شيا�شية اخلا�شة. 

للتوثيق  االأمريكي  املركز  فاإّن ما ن�رسه  ذلك،  ومع 

االأدبي ال يكفي لالطالع على كّل البقايا االأدبية لهذا 

االآداب  امُلتّوج بنوبل يف  الكبري  الكولومبي  االأديب 

التحف  بع�س  اإىل  الو�شول  اأن  ذلك  1982؛  لعام 

االأدبية املجهولة املت�شّمنة يف االأر�شيف ال�شخ�شي 

مدينة  اإىل  ال�شفر  م�شقة  يفر�س  زال  ال  للكاتب 

االأمريكية والقيام بزيارة فعلية ملركز  »اأو�شتني« 

الوثائق االأدبية »هاري ران�شوم« الذي مينح لزواره 

فر�شة االطالع املبا�رس على كامل االأر�شيف الورقي 

يف  الثمينة  االأدبية  القطع  بني  ومن   .
)3(

ل�ماركيز 

 
ٌّ
اجلزء الذي مل ُين�رس بعد من االأر�شيف عمٌل روائي

اء، على الرغم من 
ّ
مل يجد حلّد اليوم طريقه اإىل القر

اأن ماركيز كان قد �رسع يف تاأليفه منذ الت�شعينيات 

من القرن املا�شي وترك منه يف اأر�شيفه ال�شخ�شي 

ع�رس ن�شخ مرقونة على هيئة م�شوّدات اأولية ت�شّجل 

مل  الذي  الروائي  اجلنني  هذا  وت�شّكل  منّو  مراحل 

ُيكتب له امليالد قط قبل وفاة �شاحبه وال بعد مرور 

هذه ال�شنوات االأربع على رحيله. 

ماركيز  غار�شّيا  ل�غابرييل  املخطوطة  الرواية 

اأن  ويبدو  اأغ�شط�س(.  يف  )�شنلتقي  عنوان  حتمل 

م�رسوع كاتبتها بداأ منذ الت�شعينيات، ذلك اأنه يف 

منها  االأول  الف�شل  بن�رس  الكاتب  قام   1999 عام 

 The New و  االإ�شبانية   El País بجريدتي 

اأكرث  يف  ب�شوته  ق��راأه  كما  االأمريكية،   Yorker
اأنه بعد ذلك مل يعد ي�ُشمع  . غري 

)4(
اأدبي  من لقاء 

�شيء عن الرواية مّما ف�شح املجال لت�شارب االآراء 

حول ما اإذا كان ماركيز قد انتهى بالفعل من كتابة 

تاأليفها.  م�رسوع  عن  نهائيا  تخلّى  اأنه  اأو  الرواية 

)اأبريل(  ني�شان  من  ع�رس  ال�شابع  يف  وفاته  وبعد 

خرب  االإعالمية  املنابر  خمتلف  تناقلت   ،2014
تركها  رواية  من  خمطوطة  متقّدمة  ن�شخة  وجود 

ماركيز حتمل عنوان )�شنلتقي يف اأغ�شط�س(، غري اأّن 

ر بعد ما اإذا كان من املنا�شب 
ّ
عائلة الكاتب مل تقر

ن�رسها وهي غري ُمكتملة. 

الطول  متو�شطة  رواي��ة  اأغ�شط�س(  يف  )�شنلتقي 

ق�شرية  ق�ش�س  خم�س  من  تتاأّلف  �شفحة(   150(

ُم�شتقلّة ُتوؤّلف يف جمموعها وحدة روائية متكاملة. 

التي  الزيارات  اإح��دى  عن  يحكي  منها  ف�شل  كّل 

اعتادت اأن تقوم بها كّل عام �شيدة مثقفة ح�شناء 

والدتها  قرب  اإىل  واخلم�شني من عمرها  الثانية  يف 

تقع  وفقرية  �شغرية  كولومبية  بقرية  املدفونة 

الكاريبي. ويف كّل زيارة تعي�س  باإحدى جزر بحر 

البطلة مغامرة عاطفية حميمية غري منتظرة تغرّي 

متامًا من جمرى حياتها عند نهاية الرواية. ويبدو 

اأّن ماركيز يعود يف هذا العمل الروائي االأخري اإىل 

تناوله يف عدد  قد  كان  الذي  طرح مو�شوع احلب 

من اأعماله ال�شابقة، فجاءت )�شنلتقي يف اأغ�شط�س( 

كاآخر حلقة من �شل�شلة روايات بداأها ماركيز عام 

1985 ب�رواية )احلب يف زمن الكولريا(، ثم اأعقبها 
اأخرى(  �شياطني  و  احلب  )عن  ب�رواية   1994 يف 

ويف 2004 برواية  )ذاكرة غانياتي احلزينات(.

الكاملة  الرتجمة  يلي  فيما  العربي  للقارئ  اأق��ّدم 

للجزء االأول من هذا العمل الروائي الذي ال يزال رهني 

للوثائق  ران�شوم«  »هاري  الورقي مبركز  االأر�شيف 

املتحدة  بالواليات  تك�شا�س  بجامعة  االأدب��ي��ة 

ح�رسيا  برتجمته  اأقوم  الذي  اجلزء  اأّما  االأمريكية. 

بعد هذا التقدمي فهو من�شور باللغة االإ�شبانية يف 

اأكرث من موقع اإعالمي وثقايف اإلكرتوين على �شبكة 

.
)5(

املعلومات الدولية 
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على  اأغ�صط�س   16 اجلمعة  يوم  اجلزيرة  اإىل  عادت 

ارة ال�صاعة الثانية بعد الزوال. كانت ترتدي 
ّ
منت عب

جينز،  �رشوال  اخلطوط،  ع 
ّ
مرب ا�صكتالنديا  قمي�صا 

 ب�صيطا منخف�َس الكعب بال جوارب، مظّلة من 
ً
حذاء

فر غري حقيبة 
ّ
ال�ص �صيء من متاع  ن�صٍج �صقيل، ول 

�صاطئية خفيفة. 

يف  امُل�صطّفة  الأج��رة  �صيارات  حمّطة  ر�صيف  على 

ارة متهالكة 
ّ
�صي طابور طويل، اجتهْت مبا�رشة نحو 

ة 
ّ
ال�صائق بتحي عالها  �صداأ ملوحة البحر. ا�صتقبلها 

اأرجاء  رجّتًا عرب 
ُ
 انطلق بها م

ّ
من يعرفها �صابقًا، ثم

البلدة الفقرية ذات امل�صاكن الق�صبية امُل�صقفة بعجني 

املفرو�صة  الأزق���ة  وذات  بالتنب،  املخلوط  الطني 

على  كان  لعج.  ممتّد  بحر  قبالة  البي�صاء  بالرمال 

يارة كي 
ّ
ال�صائق بني الفينة والأخرى اأن ينزاح بال�ص

ن 
ْ
ندفعة واأطفال عراة يت�صّلو

ُ
يتفادى مرور خنازير م

حركات  حاكون 
ُ
ي وهم  يارة 

ّ
ال�ص �صبيل  باعرتا�س 

�صارع  الثريان. عند نهاية البلدة، اجّته ال�صائق نحو 
ُ
م

�صواطئ  متتّد  حيث  امَلَلِكي  بالنخيل  حمفوف  طريق 

داخلية  حرية 
ُ
وب نفتح 

ُ
م بحر  بني  �صياحية  فنادق  و 

النهاية،  يف  الأزرق.  احلزين  مالك  بطيور  ماأهولة 

يارُة عند باب فندق قدمي متوا�صع.
ّ
توقفت ال�ص

مفتاح  �صلمها 
ُ
لي انتظارها  يف  كان  الفندق  اب 

ّ
ب��و

الغرفة الوحيدة بالطابق الثاين امُلطّلة على البحرية. 

غرفًة  دخلت   
ّ
ثم وا�صعة،  بخطوات  ال�صّلم  �صعدت 

 
َ
معظم ويحتّل  احل�رشات  بيد 

ُ
م برائحة  تعبق  بئي�صًة 

حقيبتها  من   
ْ
اأخرجت عري�ٍس.  نوٍم   

ُ
�رشير ف�صائها 

و�صعْته  �صخما  وكتابا  اجل��ل��دي،  ��ام 
ّ
احل��م كي�س 

الأوراق  بفا�صل  �صفحاته  عّلمت  وقد  الطاولة  على 

 قمي�س نوم حريري وردي و�صعته 
ْ
العاجي. اأخرجت

على  ُط��رزت  احلرير  من  ومندياًل  الو�صادة،  حتت 

باأكمام  اأبي�س  وقمي�صا  ا�صتوائيٌة،   
ٌ
طيور واجهته 

معها  حملت   
ّ
ثم م�صتعمال،  ريا�صيا  وحذاء  ق�صرية، 

ام. 
ّ
كّل تلك الأ�صياء ودخلت اإىل احلم

القمي�س  خ��ل��ع��ِت  هيئتها،  م��ن  ُت��ع��ّدل  اأن  ق��ب��ل 

اليدوية  وال�صاعة  ال���زواج  وخ��امت  الأ�صكت�ل�ندي 

الأمي��ن.  مع�صمها  على  ت�صعها  التي  الرجولية 

ال�صفر  غبار  عنها  تزيل  حتى  باملاء  وجهها  ر�ّصت 

اأرق القيلولة. عندما انتهت من  وتطرد عن جفونها 

�صة نهديها 
ّ
تفح

ُ
جتفيف وجهها، حّدقت يف املراآة م

امل�صتديرين النافرين رغم حملها وو�صعها مرتني، 

باأطراف  الثالث.  طوره  على  اأ�رشف  الذي  وعمرها 

نف�صها  لرتى  اخللف  اإىل  وجنتيها  جذبت  اأ�صابعها 

وجهها  على  ج 
ّ
وتتفر ال�صباب  عمر  يف  كانت  كيف 

حاّدتني.  و�صفتني  اأفط�س  واأنف  �صينيتني  بعينني 

على عنقها بداأت تلوح اأوىل التجاعيد التي ل �صبيل 

املن�صودة  اأ�صنانها  عن   
ْ
ك�صفت منها.  التخّل�س  اإىل 

منت  على  تناولتها  التي  الغذاء  وجبة  بعد  النظيفة 

ارة. عّطرْت ما حتت اإبطيها احلليقني، ثم ارتدت 
ّ
العب

باليد  جيبه  على  ُطرزْت  الناعم  القطن  من  قمي�صا 

بامل�صط  فّكت  )اأ.م.ب(.  الكامل  ا�صمها  حروف  اأوىل 

عقفته  ثم  الكتفني،  حتى  امُلن�صاب  الهندي  �صعرها 

رت 
ّ
مر الأخ��ري،  يف  فر�س.  ذيل  هيئة  على  مبنديلها 

 حاجبيها 
ْ
على �صفتيها قلم الفازلني امُلرّطب، م�صحت

زّخت  الل�صان،  بطرف  بّللتها  باأنامل  امُل�صتقيمني 

وراء اأذنيها بع�س عطرها القوي، ثم واجهت امِلراآة 

دة كاملة الأنوثة يف خريف العمر.
ّ
ك�صي

 اأثٍر مل�صاحيق التجميل 
ّ

 ب�رشتها التي ل يبدو عليها اأي

ة 
ّ
دي

َ
ج

ْ
ر

َ
ب ل تزال حتتفظ بربيقها الأ�صلي، وعيونها الزَّ

مر لها. دّققت يف 
ُ
ُتقيم يف غور جفوف برتغالية ل ع

مظهرها  بتفا�صيل  العناية  يف  وبالغت  مالحمها 

و�صعت  عندما  والرتياح.  بالر�صى  �صعرت  اأن  اإىل 

مبع�صمها  اليدوية  اعة 
ّ
وال�ص اأ�صبعها  يف  اخل��امت 

 دقائق 
ّ
ها عن املوعد. مل تبق غري �صت

ّ
اأدركت تاأخر

تف�صلها عن موعد ال�صاعة اخلام�صة. مع ذلك، وهبت 

دقيقة منها للحظة حنني تاأملت خاللها طيور مالك 

بخار  فوق  �صاكنة  باأجنحة  حتّلق  الأزرق  احلزين 

البحرية امللتهب، بينما غيوم داكنة اآتية من جانب 

البحر تن�صحها باأتخاذ احلذر واأخذ املظّلة معها. 

مدخل  عند  انتظارها  يف  كانت  الأج���رة  �صيارة 

الفندق. اجتهت بها عرب الطريق املحفوف بالنخيل 

قام 
ُ
ي حيث  الفنادق  بني  ف�صحة  اإىل  و�صلت  اأن  اإىل 

عند  ال�صيارة  توقفت  الطلق.  الهواء  يف   
ّ
�صعبي وق 

ُ
�ص

مذعورة  ت 
ّ
هب امُلكتنزة  ة 

ّ
الّزجني ال��ورد.  يبيع  حملٍّ 

اأريكة �صاطئية لتقّدم بني �صحٍك  من قيلولتها فوق 

املقعد  يف  اجلال�صة  للمراأة  ال��ورد  اإكليل  ومتتمٍة 

باإعداده  كّلفتها  قد  كانت  الأج��رة  ل�صيارة  اخللفي 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

216



ال�صيارة  جت 
ّ
عر ق�صرية،  م�صافة  بعد  ال�صباح.  منذ 

نحو طريق وعر ي�صعد يف اجتاه م�صلك من احلجارة 

كانت   ،
ّ
اجل��و بحرارة  املخنوق  الهواء  عرب  الناتئة. 

املرافئ  داخل  م�صطفة  الرتفهية  اليخوت  ت�صاهد 

 ،
ّ
ارة التي تقفل راجعة يف عر�س اليم

ّ
ال�صياحية، العب

وجه املدينة البعيد الغارق يف �صباب الأفق و بحر 

الكاريبي املفتوح بال نهاية. 

احلزينة.  الفقراء  مقربة  تثوي  اله�صبة  قمة  على 

ثم  جهد،  اأدن��ى  بال  ال�صدئ  احلديدي  الباب  دفعت 

طريق  يف  ال��ورد  باقة  بيدها  حتمل  وه��ي  �صارت 

 الأتربة امُلرتاكمة فوق قبوره �صجرياٌت 
َ
تغّطي اأكوام

لتّفٌة، وخُملفاٌت من خ�صب التوابيت، وبقايا عظام 
ُ
م

مو�س مت�صابهة داخل 
ّ
لفحتها اأ�صعة ال�صم�س. بدِت الر

»ال�صيبا«  �صجرة  طها 
ّ
تتو�ص التي  لة 

َ
امُلهم املقربة 

الأحجار  ذات  املقربة  اأر�صية  الأغ�صان.  العظيمة 

املطاطي  الواقي  رغ��م  القدم  بطن  ت��وؤذي  الناتئة 

ال�صم�س احلارقة  اأ�صعة  بينما  احلذاء،  اأ�صفل  ال�صفيق 

تخرتق ن�صيج املظلة الأمل�س. تنبعُث عظاءة من بني 

الأ�صجار الكثيفة، تتوّقف قبالة املراأة زائرة املقربة، 

حُتّدق فيها هنيهة، ثم تختفي نافرة. 

بّلل ج�صدها وهي تنتهي 
ُ
�صعرْت بالإرهاق وبالعرق ي

ف على 
ّ
من تنظيف ثالثة قبور قبل اأن تفلح يف التعر

وتاريخ  اأمها  ا�صم  حتمل  التي  الرخامية  ال�صاهدة 

اأن حتمل  اعتادت  �صنة.  وع�رشين  ت�صع  قبل  وفاتها 

ذات  اإليها  حملت  كما  الأ���رشة،  اأخبار  جديد  لأمها 

اتخاذ  على  ُتعينها  عّلها  ال�صخ�صية  اأ�رشارها  يوم 

جوابًا  ب��اأّن   
ْ
اقتنعت قليلة،  اأي��ام  بعد  ال��زواج.  قرار 

 
ٌ
�صيء وحكيمة.  �صادقة  منامية  روؤية  عرب  و�صلها 

لأ�صبوعني  ابُنها  ظّل  عندما  كذلك  لها  وقع  م�صابٌه 

بني احلياة واملوت على اإثر حادث �صري خطري. اإل اأن 

واإمنا  احُللم،  ياأتها هذه املرة عن طريق  اجلواب مل 

 منها 
ْ
من خالل  حوار عابر مع امراأة جمهولة دنت

ّدد. مل تكن خرافية التفكري، 
ُ

يف ال�صوق بال �صبب حم

د 
ّ

الّتوح باأّن  را�صخ  عقلي  اقتناع  لديها  كان  واإمنا 

موتها.  بعد  حمالة  ل   
ٌّ
م�صتمر والدتها  مع  الروحي 

ها اأ�صئلة الزيارة ال�صنوية، و�صعت 
ّ
لذلك األقت على اأم

 وهي على يقنٍي 
ْ
اإكليل الورد على القرب، ثم ان�رشفت

من تلّقي الأجوبة يف اليوم غري املنتظر. 

متتالية  �صنة  وع�رشون  ثمان  بنجاح.  ة 
ّ
املهم اأنهِت 

وهي تقوم بنف�س الواجب يف ال�صاد�س ع�رش من كّل 

�صهر اأغ�صط�س يف نف�س ال�صاعة ونف�س غرفة الفندق، 

ومع نف�س ال�صائق ونف�س بائعة الورد، وحتت نف�س 

 .. املتوا�صعة  املقربة  بنف�س  احلارقة  ال�صم�س  اأ�صعة 

 على 
ّ

كّل ذلك من اأجل و�صع اإكليٍل من الورد الطري

ها. بعدها، ل يبقى لديها ما تفعله اإىل غاية 
ّ
قرب اأم

عندما  املوايل  اليوم  من  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة 

ارة يف طريق العودة. 
ّ
تقلع رحلة العب

الثاين  عامها  اأكملت  بات�س.  ماكدالينا  اأنا  ا�صمها 

الع�رشين  بعد  والثالث  امليالد،  من  اخلم�صني  بعد 

اأن  ها فارتبطت به دون 
ّ
اأحب من زواٍج ناجٍح برجل 

عذراء  تزال  ل  ها 
َ
يوم وهي  الأدبية  درا�صتها  ُتكمل 

مو�صيقى،  �س 
ّ
مدر والُدها  كان  غرامية.  �صوابق  بال 

ثم �صار مديرا للمعهد املو�صيقي البلدي يف الثناية 

ية 
ّ
مرب فكانت  والدُتها،  اأما  عمره.  من  والثمانني 

املنهاج  ذات  البتدائية  باملدار�س  �صهرية  اأطفال 

املهنية،  كفاءتها  من  الرغم  وعلى  املونتريو�صي. 

من  رمق  اآخ��ر  اإىل  �صيء  يف  تطمع  ل  قنوعة  ظلت 

حياتها. 

الع�صلية،  العيون  رّقة  ها 
ّ
اأم اأنا ماكدالينا عن  ورثت 

دوما  �صعفها 
ُ
ي  

ً
وذك��اء الكالم،  من  التقليل  وخ�صلة 

ا الّدفن باجلزيرة، فكان 
ّ
يف �صبط مزاجها احلاّد. اأم

احت�صارها.  قبل  اأيام  ثالثة  به   
ْ
اأو�صت  

ّ
الأم رغبًة 

ا�صتعدادها  الأوىل  الرحلة  منذ  اأبدْت  ماكدالينا  اأنا 

اإىل  يطمئّن  اأحٌد  يكن  مل  واإن  هناك،  اإىل  ملرافقتها 

�صالمة ال�صفر اإىل اجلزيرة، بل مل تكن هي نف�صها واثقة 

من القدرة على النجاة من اأخطارها. مع ذلك، ويف 

والدها  اأنا ماكدالينا  رافقت  ها، 
ّ
اأم اأول ذكرى موت 

اإىل اجلزيرة من اأجل و�صع ال�صاهدة الرخامية على 

ك 
ّ
القرب. اأفزعها العبور على منت قارب تقليدي مبحر

خارجي ا�صتغرق حوايل اأربع �صاعات يف قطع جلاج 

منظر  راقها  الهيجان.  عن  حلظة  يتوّقف  مل  بحٍر 

لأدغال  اذية 
ُ

حم ذهبية  برمال  املمتدة  ال�صواطئ 

ية 
ّ
عذراء، كما راقها �صخب اأ�صوات الع�صافري املدو

كالأ�صباح   حتّلق  وهي  احلزين  مالك  طيور  وم�صهد 

فوق ركود البحرية الداخلية. باملقابل، اأحزنها حال 

ليلتهما  يق�صيا  اأن  عليهما  كان  اإذ  الفقرية  القرية 
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�صجرتي  بني  عّلق 
ُ
م تاأرجح 

ُ
م �رشير  فوق  العراء  يف 

ال�صيادين  من  عدد  حال  اأحزنها   كما  هندي،  موز 

لكتل  �صابقة  انفجارات  جراء  مبتورة  باأذرع  ود 
ّ
ال�ص

من  الرغم  وعلى  وذاك،  هذا  كّل  وفوق  الديناميت. 

عندما  اأمها  رغبة  ماكدالينا  اأنا  مت 
ّ
تفه �صيء،  كل 

العامل.  اأعلى قمة املقربة روعة و�صحر  �صاهدت من 

اإكليل  و�صع  واجب  باأداء  اللتزام  بداية  تلك  كانت 

الورد على القرب كّل عام طاملا �صمح لها العمر بذلك. 

تهاطل  ومو�صم  قيظا  العام  �صهور  اأك��رث  اأغ�صط�س 

اإىل  رحلتها  اأخ��ذت  لكنها  القوية،  ة 
ّ
املطري الزخات 

اجلزيرة يف هذا ال�صهر ماأخذ العهد الذي األزمت نف�صها 

باأدائه منفردة دون رفيق. كان ذلك �رشطها الوحيد 

له 
ّ
تقب وقد  الزواج،  قبل  �رشيكها  اأمام  و�صعته  الذي 

مًا بذكائه اأن الأمر يتعّدى اإرادتها. 
ّ
تفه

ُ
ال�رشيك م

كيف  ع��ام  بعد  عاما  ماكدالينا  اأن��ا  �صهدت  هكذا 

تطورت الواجهات الزجاجية لفنادق اجلزيرة، وكيف 

انتقل العبور اإليها من القوارب الهندية التقليدية اإىل 

ارة. 
ّ
العب اإىل  وبعدها  احلديثة  امليكانيكية  الزوارق 

كانت ت�صعر باأن لديها ما يكفي من الأ�صباب لتعترب 

نف�صها من اأقدم الأهايل الأ�صليني للجزيرة. 

 
ْ
ا�صتلقت امل�صاء،  ذاك  يف  الفندق  اإىل  عادت  عندما 

دة من ثيابها غري �رشوال داخلي 
ّ
تجر

ُ
على الفرا�س م

اأثناء  بداأته  ال��ذي  الكتاب  ق��راءة  ا�صتاأنفت  ز. 
ّ
مطر

الدماء«  ا�س 
ّ

»م�ص برواية  الأم��ر  يتعّلق  الرحلة. 

 .Bram Stoker �صتوكر  برام  لكاتبها  الأ�صلية 

كانت تع�صق القراءة، فقد قراأت بنهٍم كّل ما يروقها 

رواية  مثل  اأ�صنافها،  مبختلف  ق�صرية  روايات  من 

البحر(  و  و)ال�صيخ  طورمي�س(  دي  لزاري��و  )�صرية 

حافة  على  الأخ����رية،  ال�صنني  يف  و  و)ال��غ��ري��ب(. 

الروايات  قراءة  اإىل  متيل  �صارت  اخلام�س،  عقدها 

)م�صا�س  رواية  البداية  منذ  �صحرتها  العجائبية. 

لأزيز  اأذعنت  امل�صاء،  ذاك  يف  اأنها  غري  ال��دم��اء(، 

الغرفة،  �صماء  يف  املعّلقة  الكهربائية  امل��روح��ة 

�صاعتان  �صدرها.  فوق  والكتاب  للنوم  فا�صت�صلمت 

ب 
ّ
بعد ذلك، ا�صتيقظت على وقع ظالم دام�س، تت�صب

عرقا، مبزاج معّكر وجوع �صديد ميّزق الأح�صاء. 

وقد  الفندق  مقهى  اإىل  تنزل  اأن   
ً
ا�صتثناء يكن  مل 

يظل  املقهى  �صنوات.  منذ  ذل��ك  تفعل  اأن  اعتادت 

اإليه   
ْ
نزلت وقد  لياًل،  العا�رشة  غاية  اإىل  مفتوحا 

النوم.  قبل  ما  �صيء  تناول  اأجل  من  ة 
ّ
مر اأكرثمن 

ال�صاعة  ه��ذه  يف  كثري  الزبائن  ع��دد  اأن  لحظت 

ات ال�صابقة، والنادل مل يكن هو نف�صه. 
ّ
مقارنة باملر

بنًا بخبٍز م�صطوٍر 
ُ

طلبت �صاندوي�صا بلحم اخلنزير وج

النادل  ناولها  عندما  باحلليب.  ممزوجة  قهوة  مع 

امُل�ِصّنة  الوجوه  بنف�س  اطٌة 
ُ

حم اأنها  انتبهت  طلبها، 

بالقرية  وحيدا  يوجد  الفندق  كان  مذ  األفتها  التي 

طفلة  هناك  باملقهى  متامًا.  مثلها  هزيلة  ومبوارد 

واإىل  الع�رشية،  »البولريو«  اأغ��اين  ت��وؤدي  خال�صية 

الذي  الأعمى  العجوز  روم��ريو،  اأغو�صتني  جانبها 

ي�صاحب غناء الطفلة بولع وانفعال وهو ينقر على 

عزف  كما  املفاتيح   
ّ
�صلم ن�صف  ذي  البيانو  نف�س 

عليه منذ الليلة الأوىل لفتتاح الفندق واملقهى. 

باملهانُة  �صعور  �صايقها  ب�رشعة.  وجبَتها   
ْ
اأكملت

اأن  غري  جلي�س،  بال  وحيدة  طعامها  تتناول  وهي 

ة 
ّ
ال�صبي ترنيم  وعذوبة  الهادئ  املو�صيقى  �صوت 

اأراحها وخّفف من قلقها. عندما عادت اإىل نف�صها، 

م�صغولًة   
ْ
ظّلت فقط  ط��اولت  ثالث  اأّن  اإىل  انتبهت 

رجٌل  يجل�س  لها،  املقابلة  الطاولة  ويف  بالزبناء، 

املقهى.  اإىل  دخوله  حلظة  اإليه  تنتبه  مل  خمتلٌف 

ذّكرتها  الأبي�س  الكتان  م��ن  بذلة  ي��رت��دي  ك��ان 

بزمن والدها. �صعره ف�صي و�صاربه م�صتقيم ينتهي 

باأطراف حادة. ي�صع على الطاولة قنينة »براندي« 

يف  وحيدا  رجال  يبدو  كان  ممتلئ.  ن�صفها  وكاأ�صًا 

هذا العامل. 

القمر«  »���ص��وء  مقطوعة  ع��زف  يف  البيانو  ���رشع 

اإيقاع  ينا�صب  جميل  بتعديل  وذل��ك  لديبو�صي، 

ت��وؤّدي  اخلال�صية  الطفلة  »ال��ب��ول��ريو«.  مو�صيقى 

اأنا ماكدلينا فطلبت  ان�صاقت معه  بانفعال  الأغنية 

الغازية؛  املياه  من  وقليل  ثلج  بقطع  كاأ�س »جني« 

لنف�صها  وت�صمح  ُتطيقها  الذي  الوحيدة  الكاأ�س  اإنها 

ال�صتمتاع  على  اعتادت  لآخر.  حني  من  عها 
ّ
بتجر

بارع  �صارب  فهو  زوجها،  �صحبة  فقط  بال�رشاب 

م. 
ّ
مرح، يعاملها بكامل وّد ولباقة العا�صق املتي

اأنها  العامل من حولها. �صعرت   
ّ

ل ر�صفة، تغري
ّ
اأو من 

بتهجة، قادرة على كّل 
ُ
يئة، م

ّ
على اأف�صل ما يرام. جر

ى بفعل اخللطة امُلقّد�صة بني املو�صيقى 
َ
�صيء ون�ْصو
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والكحول. ظنت اأن الرجل اجلال�س بالطاولة املقابلة 

بت النظر اإليه 
ّ
عريها اهتماما، لكّنها عندما �صو

ُ
ل ي

للمرة الثانية بعد ر�صفة الكاأ�س الأوىل، فاجاأها اأنه 

باملقابل،  باخلجل.  الرجل   
ّ

اأح�س النظرات.  بادُلها 
ُ
ي

ظلت هي حتّدق فيه وهو ينظر ب�صرب نافٍذ اإىل �صاعته 

الباب، ثم  ل�صلة، يرمي بنظره جهة 
ّ
ال�ص اليدوية ذات 

يطلب كاأ�صا اأخرى. كان ي�صعر بالرتباك لأنه يعلم 

النظرة.  بنف�س  فيه بال هوادة. واجهها  اأنها حتملق 

باإمالة طفيفة من  اها 
ّ
له دون حتّفظ، فحي ابت�صمت 

�صوب  اجتهت  مكانها،  من  قامت  حلظتها  راأ�صه. 

طاولته وداهمته باأ�صلوب ذكوري:

- اأت�صمح باأن اأدعوك ل�رشب كاأ�س ؟

 الرجل  بالت�صّدع، و قال:
ّ

اأح�س

- اإنه �رشف يل.

رّدت عليه:

- يكفيني اأن يكون يف ذلك متعة لك. 

 رّدها، كانت قد اتخذْت لنف�صها مكانا 
َ
وقبل اأن ُتنهي

لها. كانت  واأخرى  له  كاأ�صا  وراحت متالأ  بالطاولة 

اأن  درجة  اإىل  والإتقان  الطالقة  بكامل  بذلك  تقوم 

الرجل مل يفلح يف انتزاع القّنينة من يديها ومينعها 

من �صقاية نف�صها بنف�صها. قالت له:

تك !«.
ّ
- » يف �صح

الكاأ�صني، وبجرعة واحدة �رشبا  ا�صتجاب لها بقرع 

عال حاّد هّز 
ُ

معا نخب اللقاء. �رِشق الرجل واأخذه �ص

اأخرج  دموعه.  يف  �صابحُا  تركه  اأن  اإىل  كيانه  كّل 

خ بعطر »لبندا«، وراح ينظر 
ّ
منديله النظيف امل�صم

طويل  �صمت  بينهما  م 
ّ
خي ات. 

َ
رب

َ
الع خلف  من  اإليها 

وا�صتعادة  الرجل من جتفيف دموعه  انتهى  اأن  اإىل 

�صوته. عندها بادرته ب�صوؤال:

- اأمتاأكد من اأنك ل�صت يف انتظار اأحد ؟ 

اأجابها بال اأدنى تفكري:

- ل .. كان لقاء عمٍل، لكن يبدو اأنها لن تاأتي.

 اأجابته بنربة متحفظة مرتابة: 

- » اأعمال !؟ ». 

رّد عليها بلهجة الواثق من كالمه: 

- » ل�صُت هنا من اأجل �صيء اآخر«. 

فرمته بجراأة غري معهودة: 

- » اأظنها الآن يف بيتها«. 

حاولت  الرقيقة.  بلباقتها  تروي�صه  يف  ا�صتطردْت 

واحدة:  �صنة  بزيادة  اأخطاأت  لكنها  بعمره،  ن 
ّ
التكه

بلده  على  ف 
ّ
التعر حاولت  �صنة.  واأرب��ع��ون   

ّ
�صت

بعد  ذلك  يف  تفلح  فلم   ، لكنته  خالل  من  الأ�صلي 

الق��رتاب من مهنته، غري  ثالث حم��اولت. حاولت 

فظّنتها حيلة منه   ،  مدينٌّ
ٌ

باأنه مهند�س اأنه عاجلها 

ل�رشفها عن النفاذ اإىل حقيقة مهنته.

حتّدثا عن �صجاعة فكرة اإخ�صاع مقطوعة مو�صيقية 

ة لديبو�صي اإىل اإيقاع البولريو، اإل اأنه مل يلحظ 
ّ
مقد�ص

من ذلك �صيئا. اأدرك اأن معارفها املو�صيقية غزيرة، 

نهر   « معزوفة  املو�صيقية  ثقافته  تتعدى  ل  بينما 

ا�س 
ّ

الدانوب«. اأخربته اأنها ب�صدد قراءة رواية »م�ص

ن�صخٍة  يف  �صوى  احلكاية  يقراأ  فلم  هو  اأما  الدماء«، 

عجبا بفكرة 
ُ
لالأطفال عندما كان �صبيا، ول يزال م

من  ينزل  وه��و  كلٍب  اإىل  ل 
ّ
حت��و ال��ذي  »ال��ك��ون��ت« 

اأح�صت  الثانية،  الكاأ�س  اأثناء  لندن.  ال�صفينة مبدينة 

اأ�صاب  قد  و«اجل��ني«  احلياة  ماء  �رشاب  مفعول  اأّن 

زاوية ما من قلبها، فكان يلزمها �صبط النف�س حتى 

على   
ُّ
املو�صيقي العر�ُس  توّقف  �صوابها.  تفقد  ل 

ال�صاعة احلادية ع�رشة، ومل يبق غريهما يف انتظار 

الن�رشاف واإغالق املقهى. 

 معه منذ 
ْ
اأنها تعرفه كما لو عا�صت  حلظتها 

ْ
ت

ّ
اأح�ص

اأنيُق امللب�س،   نظيٌف، 
ٌ

اأنه �صخ�س الأزل. كانت تعلم 

ذو يدين خر�صاوتني زانهما بريُق الأظافر الطبيعي. 

 اأنها �صغَلْته بعيونها الع�صلية الكبرية التي مل 
ْ
تيّقنت

رجل  اأّنه  اأدرك��ت  كما  عيونه،  عن  حلظًة  بهما  حتْد 

ال�صيطرة  من  متلك  اأنها  �صعرْت  اجُلراأة.  وقليُل   
ٌ
طيب

عليه ما يكفيها لالإقدام على اخلطوة التي مل تخطر 

لها و لو يف الأحالم طيلة حياتها. وقد اأقدمت عليها 

بالفعل دون ترّدد:

- لن�صعد اإىل الغرفة !

لتب�س:
ُ
اأجابها بتوا�صع م

- ل اأقيم بهذا الفندق.

رّنحت  مكانها،  من  نه�صت  جوابه،  كمل 
ُ
ي اأن  وقبل 

بريُق  �صطع  وق��د  ْكر 
ّ
ال�ص اأث��ر  لُتقاوم  قليال  راأ�صها 

 قالت: 
ّ
عينيها الالمعتني، ثم

احل�صاب.  باأداء  اأنت  تتكّفل  بينما  اأول  اأنا  اأ�صعُد   -

الطابق الثاين، رقم الغرفة 203، على ميني ال�صّلم. ل 
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تطرق الباب، يكفي اأن تدفعه. 

ت�صعر  لذيٌذ مل  قلٌق  انتابها  اإىل غرفتها وقد  �صعدت 

املروحة  �صّغلت  عذراء.  كفتاة  لها  ليلة  اآخر  منذ  به 

الكهربائية امُلعّلقة يف �صقف الغرفة دون اأن ت�صعل 

الظلمة  يف  مالب�صها  خلع  يف   
ْ
�رشعت امل�صابيح. 

ام. 
ّ
احلم اإىل  الغرفة  باب  من  الأر���س  على  ونرثها 

عليها  كان  الّزينة،  من�صدة  اأباجورة   
ْ
اأ�صعلت عندما 

ُتهّدئ من  وتتنّف�س عميقا حتى  ُتغم�س عينيها  اأن 

 على 
ْ
غ�صلت يديها.  ارتعا�صات  وُت�صيطر على  روعها 

العطنة بفعل  اأ�صابع قدميها  اإبطيها،  عجل فرجها، 

موعد  قبل  ال�صتحمام  يف  ُتفّكر  مل  احل��ذاء.  مطاط 

الإيواء اإىل فرا�س النوم على الرغم من فظاعة العرق 

وحرارة النهار. مل يبق لديها وقت لتنظيف اأ�صنانها 

معجون  من  ن��زرا  الل�صان  ف��وق  األقت  بالفر�صاة. 

نريها 
ُ
التي مل يكن ي الغرفة  اإىل   عادت 

ّ
التنظيف ثم

غري �صوٍء خافٍت ينبعث من فوق من�صدة الزينة.

�صارعت  بل  الباب،  يدفع  حتى  �صيفها  تنتظر  مل   

اإىل فتحها عندما ا�صت�صعرت و�صوله. اأ�صيب الرجل 

بالده�صة:

-  » يا اإلهي !«. 

بحركة  بذلته   
ْ
انتزعت الظلمة:  يف  مُتهله  مل  لكّنها 

ترمي   
ْ
وراحت وقمي�صه  عنقه  ربطة   

ْ
خلعت عنيفة، 

ده، 
ّ
بها من فوق كتفيه اإىل الأر�س. وبينما هي جُتر

كان اأريج »لبندا« القوي يعّطر هواء الغرفة. حاول 

لكّن  مالب�صه،  نزع  على  البداية  يف  �صاعدها 
ُ
ي اأن 

جراأتها و�صلطتها منعته من ذلك. عندما اأ�صحى بني 

ال�رشير  على  اأجل�صته  خ�رشه،  حّد  اإىل  عاريا  يديها 

كبتيها تخلع حذاءه و جواربه. يف 
ُ
 على ر

ْ
ثم انحنت

جل بفّك اإبزمي احلزام، فما كان 
ّ
نف�س الوقت قام الر

منها اإل اأْن �صحبت ال�رشوال من حتته متاما دون اأن 

الأوراق  املفاتيح وحفنة  ب�صقوط  اأحد منهما  يبايل 

اأر�صية  فوق  تناثرت  التي  النقدية  والقطع  املالية 

اإزاحة الّتبان من  الغرفة. ويف الأخري �صاعدته على 

ا ميلك  زوجها، 
ّ
هب اأقّل مم

ُ
بني �صاقيه لتالحظ اأّنه و

الرجل الوحيد الذي عرفته يف حياتها، غري اأنه مع 

ذلك كان يبدو يقظا �صاخما. 

بلهفة  امتطته  للمباردة.  فر�صة  اأدن��ى  متنحه  مل 

�صعرا  فيه.  تفّكر  اأن  حتى  دون  باأنانية  والتهمته 

ظلت  العرق.  �صبيب  يف  غان 
ّ
يتمر وهما  بالإنهاك 

حتت  ال�صمري  وخ��زات  اأوىل  تقاوم  فوقه  م�صتلقية 

دفق احلرارة وال�صجيج اخلانق ال�صادر من املروحة 

اإىل  انتبهت  عندما  ال�صقف.  يف  املعّلقة  الكهربائية 

اأف�صحت له م�صاحة من حتت  اأنه يتنف�س ب�صعبوبة، 

على  وا�صتلقت  فوقه،  من  نزلت  حينئذ  ج�صدها. 

اأن  اإىل  الرجل جامدا  بينما ظّل  اإىل جواره،  ظهرها 

ا�صتطاع عند اأول نف�س اأن ينب�س ب�صوؤال: 

- ملاذا اأنا بالتحديد ؟

- لأنك مكتمل الرجولة. 

دة مثلك.
ّ
- �رشف يل اأن تاأتي املبادرة من �صي

اأجابت بدعابة:

- اأمل يكن الأمر ممتعًا ؟  

مل يرّد عليها. ا�صطجعا معا على وقع اأ�صوات الليل. 

كانت ُت�صمع من الغرفة امُل�رشفة على غب�س البحرية 

رفرفُة اأجنحٍة قريبة. �صاألها:

-  » ما يكون ؟«.

 حّدثته عن عادات طائر مالك احلزين الأزرق اأثناء 

التافهة،  الو�صو�صات  من  طويلة  �صاعة  بعد  الليل. 

ًا باأناملها من اأعلى �صدره اإىل ما 
ّ
�صه ملي

ّ
اأخذت تتح�ص

�صته مبالم�صة القدمني على امتداد 
ّ
حتت بطنه. حت�ص

لْدنة  جعداء  ب�صعريات   
ّ
مك�صو اأّنه  اكت�صفت  �صاقيه. 

ذّكرتها بع�صب الأر�س يف �صهر ني�صان. بداأت ت�صتفّزه 

 
ّ
ثم عنقه،  وعلى  اأذنه  خلف  تطبعها  رقيقة  بقبالت 

ة. حلظتها، بدا لها مثل 
ّ
ل مر

ّ
تبادل الّلثم بال�صفاه لأو

عا�صق وله رفعته مبهل اإىل اأق�صى درجات الهيجان. 

ا�صتغربت كيف لأياٍد يف غاية ال�صالبة اأن تثري فيها 

كّل هذا الإح�صا�س الرقيق. وعندما حاول اأن يطاأها 

اأن  خ�صية  اِنعًة 
ُ

مم �صّدته  املاألوف،  الو�صع  باّتخاذ 

ل، غري اأنه 
ّ
نّغ�س عليها معجزة اللقاء احلميمي الأو

ُ
ي

متّكن بكامل احلزم وال�رشامة من اإخ�صاعها لرغبته 

 .
ّ
 راح مينحها كّل احلب

ّ
وم�صيئته، ثم

الليل  منت�صف  بعد  الثانية  اإىل  ت�صري  ال�صاعة  كانت 

حني اأيقظتها ق�صفة رعد ارجّتت لها اأرجاء الغرفة، 

 اإىل قفلها 
ْ
 مزلج النافذة. �صارعت

ُ
يح

ّ
بينما افتّكِت الر

هيجان  خاطف  ب��رق  ومي�س  خ��الل  من  لت�صاهد 

اكتمال  الأمطار  خالل  من  �صاهدْت  كما  البحرية، 

البدر يف الأفق وخفقان اأجنحة طيور مالك احلزين 
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الأزرق يف قلب العا�صفة.

تت�صابك  بقدميها  اأح�صت  الفرا�س  اإىل  ع��ادت  مّل��ا 

اأر�صية  فوق  مبالب�صها  األقت  املخلوعة.  مبالب�صهما 

فوق  بذلته   
ْ
عّلقت بينما  لحقا،  لتجمعها  الغرفة 

العنق،  وربطة  القمي�س  عليها  وو�صعت  الكر�صي 

ت�صغني  يف  ب 
ّ
تت�صب ل  حتى  بعناية  �رشواله  طوت 

 و�صعت فوقه املفاتيح واملطواة والنقود 
ّ
خطوطه، ثم

 الغرفة اأكرث 
ُ
التي ت�صاقطت من اجليوب. اأ�صبح هواء

قمي�س  بارتداء  فقامت  العا�صفة،  بف�صل  انتعا�صا 

ثري 
ُ
م خال�س  حرير  من  املن�صوج  ال��وردي  نومها 

اقد على جنبه ب�صاقيه امُللتويتني 
ّ
جل الر

ّ
جللدها. الر

بدا لها كطفل يتيم بحجم كبري. مل تقو على مقاومة 

 خلف 
ْ
ا�صتلقت عليه.  بال�صفقة  �صعور  انتابها من  ما 

خ 
ّ
امُل�صم ج�صده  وبخار  خ�رشه  من  عانقته  ظهره، 

جل 
ّ
الر اأطلق  روح��ه��ا.  اأع��م��اق  اإىل  ي�صل  بالعرق 

تنهيدة عميقة وبداأ يف ال�صخري. مل تنم �صوى حلظات. 

ا�صتيقظت على عّطل املروحة الكهربائية بعد انقطاع 

ملعان  غري  الغرفة  نري 
ُ
ي يعد  ومل  الكهرباء  تيار 

اإىل  ي�صخر  الرجل  ظّل  باحلرية.  املحيطة  اخل�رشة 

ة راحت 
ّ
جانبها باأ�صوات غري منقطعة. بحركة �صقي

تنقر على ظهره باأطراف اأناملها. توّقف مفزوعا عن 

ويعود  ينتع�س  بداأ  املنهوك  وح�صه  بينما   ، ال�صخري 

اإىل احلياة من جديد. غادرته للحظة، وبخلعة واحدة 

عندما  لكّنها  الأر���س،  على  نومها  بقمي�س  األقت 

راأته  وقد  األعيبها  ج��دوى  ل  اأدرك��ت  اإليه،  ع��ادت 

خاطر بنف�صه للمرة الثالثة. انحازْت 
ُ
يتناوم حتى ل ي

 من ال�رشير، ارتدْت قمي�صها من 
ّ
اإىل الطرف الق�صي

وّلية ظهرها للعامل. 
ُ
جديد وغّطت يف نوم عميق م

�صتلقيًة 
ُ
ا�صتيقظت كعادتها عند الفجر. ظلت حلظة م

ل 
ّ
حتم على  قادرة  غري  غم�صتني، 

ُ
م بعينني  �صاردًة 

التي  الكريهة  الرائحة  نكهة  ول  نهديها  اآلم  نب�س 

جمهول  �صيء  من  قلقا  ا�صت�صعرت  فمها.  من  تفوح 

عودة  اإىل  املروحة   
ُ
هدير هها 

ّ
نب بحياتها.  �س 

ّ
يرتب

تيار الكهرباء وقد غدت الروؤية وا�صحة داخل الغرفة 

بعد انبالج فجر البحرية. 

باأنها   
ٌ
�صادم  

ٌ
وعي داهمها  املوت،  ك�صعقة  فجاأة، 

ة يف حياتها  رجال 
ّ
ل مر

ّ
 لأو

ْ
 و�صاجعت

ْ
اأفح�صت قد 

فوق  من  مذهولة  اإليه  لتنظر  ع��ادت  زوجها.  غري 

اأًب��داً يف  يكن  مل  كما  هناك،  يكن  اأنه مل  كتفه، غري 

اختفاء  لتكت�صف  الغرفة  م�صابيح  اأ�صعلت  ام. 
ّ
احلم

 بها على الأر�س 
ْ
مالب�صه، بينما مالب�صها التي األقت

بكّل  الكر�صي  فوق  ومو�صوعًة  هناك  مطويًة  كانت 

�صيئا،   
ّ

اأي عنه  تعرف  ل  اأنها  اإىل  تنتبه  مل  حنان. 

حتى ا�صمه. كّل ما تتذّكره من ليلتها الطائ�صة، تلك 

يف  املنبعثة  اخلفيف  بندا«  »ل  عطر  من  الرائحة 

الكتاب  اأخذت  العا�صفة. عندما  رته 
ّ
الذي طه الهواء 

من فوق الطاولة لتحفظه داخل احلقيبة، انتبهت اإىل 

امُلرعبة ورقة  لها بني �صفحاته   
ّ

قد د�س جل 
ّ
الر اأّن 

مالية من فئة ع�رشين دولراً.

- انتهى   -

 هوام�ش:

يف  الأدب��ي��ة  للوثائق  ران�����ص��وم«  »ه���اري  م��رك��ز  �س 
ّ
تاأ�ص    )1(

 42 ب�  قّدر 
ُ
ي ما  اليوم  ميلك  و  املا�صي.  القرن  من  اخلم�صينيات 

مليون خمطوط و 5 ماليني من 

        ال�صور الفوتوغرافية  مليون كتاب نادر و اأكرث من مائة األف 

من الأعمال الفنية.

       العنوان الإلكرتوين لالأر�صيف الرقمي جلامعة تك�صا�س:

/http://www.hrc.utexas.edu      
         و�صمنه يوجد الأر�صيف اخلا�س بغابرييل غار�صيا ماركيز 

على الرابط التايل:

https://hrc.contentdm.oclc.org/digital/collection/
         p15878coll73/search
الأمريكي  اأر�صيف لكاتب لتيني معا�رش يقوم املركز  اأكرب     )2(

 43 و  الوثائق  من  �صندوقا   78 من  الأر�صيف  يتاأّلف  باقتنائه. 

األبوما من ال�صور 

        الفوتوغرافية  و 22 دفرتا ت�صتمل على مالحظات و تعليقات و 

ق�صا�صات من �صحف لتينية، ف�صال عن ثالثة حوا�صيب �صخ�صية. 

)3(   يف عام 2015 مّت فتح الأر�صيف يف وجه زوار مركز »هاري 

األف  اأ�صبح ي�صتقبل حوايل ع�رشة  الذي  الأدبية  للوثائق  ران�صوم« 

باحث و وطالب �صنويا     

        من خمتلف بلدان العامل. 

)4(   انظر يف هذا ال�صاأن التقرير الذي اأعّدته ال�صحفية الإ�صبانية 

رو�صا مورا  على الرابط التايل:

http://torontoforumoncuba.weebly.com/up� 
           loads/5/1/8/5/5185218/en_agosto_nos_vemos.pdf
من  الأول  للف�صل  الإلكرتوين  الن�رش  هذا  من  منوذجا  انظر    )5(

  La Vanguardia ل�صحيفة  ال��ت��ايل  ال��راب��ط  على  ال��رواي��ة 

الإ�صبانية:

http://www.lavanguardia.com/cul�
tura/20140420/54405144781/gabo�en�agosto�nos�

                vemos.html
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لقطة من فيلم »فرنكنشتاين« المأخوذ عن رواية “فرنكشتاين أو بروميثيوس الحديث”  
التي كتبتها ماري شلي Mary Shelley، قبل مائتي سنة،   في العام 1818. 



223
نزوى العدد 95 - يوليو 2018

اإىل بع�ض؟  اأن ننت�ضب بع�ضنا  لنا  من نحن، وكيف 

ال�ضخ�ضيات  من  وهو  فلوريدي،  لوت�ضيانو  يدفع 

عن  الإجابة  باأن  املعا�رصة،  الفل�ضفة  يف  البارزة 

بفعل  تتغري  الأ�ضا�ضية  الإن�ضانية  الأ�ضئلة  هذه  مثل 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  املتالحقة  التطورات 

والت�ضالت.

تكنولوجية  ثورة  م�ضارف  على  اليوم  العامل  يقف 

والعمل  العي�ض  اأ�ضلوب  العمق  ويف  جذريًا   
رّ

�ضتغري

�ضواب  كالو�ض  كان  فلئن  الب�رص.  بني  والعالقات 

الرابعة”  ال�ضناعية  “الثورة  العامل بكتابه  قد �ضغل 

 )Klaus Shwab, The Fourth Industrial Revolution(

واأده�ضه مب�ضتجدات التكنولوجيا الذكية التي باتت 

عي�ض  بنمط  قاطبًة  العامل  يجتاح  بت�ضونامي  اأ�ضبه 

الجتماع  علماء  فاإن   ، َقطرّ ل 
ْ
قب من  الب�رص  ياألفه  مل 

“الثورة الرابعة”  اآثار  والفال�ضفة بادروا اإىل تناول 

تكنولوجية  لثورة  د 
رّ
مته اأ�ضحابها  يقول  كما  )التي 

زالت  ما  مالحمها  اأن  من  الرغم  على  التي  خام�ضة 

العميق  والقلق  الرهبة  على  تبعث  فاإنها  غام�ضة، 

يف نفو�ض الب�رص( من نواٍح �ضو�ضيولوجية و�ضيا�ضية 

وثقافية، كما فعل اأ�ضتاذ الفل�ضفة والأخالق الإيطايل 

لوت�ضيانو فلوريدي يف كتابه “الثورة الرابعة.. كيف 

الإن�ضاين”  الواقع  ت�ضكيل  املعلوماتي  الغالف  يعيد 

“عامل  �ضل�ضلة  �ضمن  الكتاب  ترجمة  )���ض��درت 

املعرفة«(.

العلم  تطور  مع  دوري��ًا  يحدث  التغيري  اأن   
ٌّ
بديهي

التغيري  لكن  احل�ضارات؛  وتعاقب  املعارف  وتراكم 

ومفاعيله  ات�ضاعه  حيث  م��ن  �ضيكون  املرتقب 

وتعقيده خمتلفًا عن كل ما حدث يف تاريخ الب�رصية 

اترّ�ضحت بعُد كيفية حدوث  الطويل، واإن مل يكن قد 

الو�ضوح:  �ضديد  وا�ضح   
ٌ
اأمر ثمة  لكن،  التغيري.  هذا 

اأن ما �ضيحدث �ضوف ي�ضمل القطاعات العامة  وهو 

واخلا�ضة، واملجتمع املدين والر�ضمي، وعلى م�ضتوى 

طِلق العلماء 
ُ
ال�ضيا�ضات الدولية والعاملية قاطبة. وي

على هذا التغيري ا�ضم الثورة ال�ضناعية الرابعة، وهي 

م�ضانع  يف  الب�رص  حمل  الروبوتات  بحلول  ز 
رّ
تتمي

وبنظام  الإنرتنت،  �ضبكة   
ْ

ب
َ
ع ًا 

رّ
الكرتوني ُتدار  ذكية 

ميكنه متثيل مراحل عملية الإنتاج كلها، وقادر على 

اخلارجية.  التدخالت  عن  مبعزل  القرارات  اتخاذ 

اأو  الروبوتات،  من  اجلديد  اجليل  هذا  على  طَلق 
ُ
وي

العمال الب�رصيني املعززين بالتكنولوجيا، �ضواء يف 

 Operator“ ا�ضم  واملنازل،  املكاتب  يف  اأم  امل�ضانع 

.»4.0

اأربعة  اإىل  ال�ضناعات احلديثة  تاريخ  العلماء  يق�ضم 

ا�ضتخِدمت  الأول  الطور  “ثورات”:  ونها 
رّ
ي�ضم اأطوار 

فيه الطاقة املائية والبخارية لتحريك اآلت الإنتاج؛ 

والطور الثاين الذي ا�ضتخدم الطاقة الكهربائية ورفع 

ح�سني جواد قبي�سي*

  * كاتب وباحث من لبنان  

متابعات
�ر�ؤى

العالقة بني اخليال العلمي

والتطّور االقت�صادي



حجم الإنتاج اإىل م�ضتوى متقدرّم؛ يف حني اأن الطور 

فقد  املا�ضي،  القرن  اأوا�ضط  منذ  ب��داأ  ال��ذي  الثالث 

ملكننة  والرقمية  اللكرتونية  التكنولوجيا  ا�ضتخدم 

الثورة  اإىل  ا�ضتند  الذي  الرابع  الطور  اأما  الإنتاج. 

وانف�ضل  ز 
رّ
متي ما  �رصعان  لكنه  الثالثة  ال�ضناعية 

التكنولوجيات  جميع  ان�ضهار  من  نتج  فقد  عنها، 

التي  احل���دود  ��ت 
َ
حم واح���دة  بوتقة  يف  امل��ت��واف��رة 

كانت تف�ضل بني جمالت عدرّة كالفيزياء الطبيعية 

�رصكات  ب��داأت  حيث  واملعلوماتية،  والبيولوجيا 

الآيل  والت�ضغيل  ال��روب��وت��ات  دم��ج  يف  الت�ضنيع 

وغريها من التكنولوجيات يف نظام عمل واحد. 

اجلديد  التغري  اعتبار  ع��دم  اإىل  يدعو  ما  وهناك 

ال�ضناعية  للثورة  ام��ت��داد  د 
رّ
جم��ر اليوم  احلا�ضل 

الثالثة، بل يجب اعتباره بداية ثورة �ضناعية رابعة 

وتاأثريها  مداها  �ضاع  واترّ الأنظمة  ب�رصعة  تتميز 

بينهم:  فيما  والعالقات  الب�رص  �ضلوك  يف  العميق 

تاريخ  يف  مثيل  له  لي�ض  اجل��اري  التقدم  ف�رصعة 

التقدم ال�ضناعي، حتى اأن الفيل�ضوف الفرن�ضي بول 

ال�رصعة” اعتب  “فيل�ضوف  با�ضم  املعروف  فرييليو 

ال�ضيا�ضات  عليه  ُتبنى  اأ�ضا�ضًا  باتت  ال�رصعة  اأن 

وال�ضرتاتيجيات الدولية الراهنة وامل�ضتقبلية )ومن 

اأ�ضهر موؤلفاته يف هذا املجال “ال�ضيا�ضة وال�رصعة” 

الوترية  يتبع  التقدم  يعد  مل  اإذ   )Vitesse et politique

ال�ضابقة،  ال�ضناعية  الثورات  عرفتها  التي  اخلطية 

بل اإن �رصعة هذا التقدم التي مل يعد ممكنًا �ضبطها 

يف  ال�ضناعية  الأو���ض��اع  زعزعت  فيها،  م  والتحكرّ

وبنيويًا  عميقًا  تغيرياً  واأحدثت  العامل،  دول  جميع 

يف جميع اأنظمة الإنتاج والإدارة واحلوكمة. 

الثانية  الثورتني  بني  تقريبًا  الفا�ضل  احلد  على 

ماري  كتبتها  التي  فرنك�ضتاين  ق�ضة  تقع  والثالثة 

عد 
ُ
ب وعلى  �ضنة،  مائتي  قبل   ،Mary Shelley �ضلي 

�َضلي  م��اري  فيه  عا�ضت  ال��ذي  املنزل  من  خطوات 

بروميثيو�ض  اأو  “فرنك�ضتاين  روايتها   فيه  وكتبت 

 )Frankenstein, or The Modern Prometheus( ”احلديث

املنتدى  مكاتب  ال��ي��وم  تقع   ،1818 ال��ع��ام  يف 

القت�ضادي العاملي الذي يرعى تكنولوجيا الروبوت 

والإن�ضان الآيل وال�ضتن�ضاخ احليواين والب�رصي. 

)امل��ع��روف   Frankenstein فرنكن�ضتاين  وق�ضة 

من  رعب  ق�ضة  لي�ضت  فرنك�ضتاين(  با�ضم  بالعربية 

الغيالن  ق�ض�ض  ت�ضبه  كانت  واإن  الت�ضلية،  اأج��ل 

والقلق  ال��رق��ة  مب�ضاعر  حافلة  فهي  وال��وح��و���ض، 

اإك�ضري  عن  يبحث  طبيب  فعله  ما  وتروي  والعذاب، 

الب�رصية،  اجلثث  قطع  من  خملوقًا  ف�ضنع  احلياة 

لي�ض  اإذ  بالآخرين وبنف�ضه،  وما فعله هذا املخلوق 

اجلانب الوح�ضي يف هذا املخلوق اإل تعبري عن الأمل 

فهو  الإن�ضاين؛  الآخر،  العجز عن حتقيق جانبه  من 

اأو الوحو�ض البهيمية، وهو  لي�ض كم�ضا�ضي الدماء 

ب�رصية  م�ضاعر  الآخرين، وميتلك  واإيذاء  القتل  يكره 

والعي�ض  التوا�ضل  اإىل  ويتوق  الوحدة  يكره  جتعله 

متامًا  كالب�رص  الرواية،  يف  هو،  بل  يفهمه،  من  مع 

ويراقب  والكتابة  القراءة  ويتعلم  النباتات  ياأكل 

النا�ض، ويقراأ الروايات، لكنه يبقى عاجزاً عن تلبية 

تلك امل�ضاعر وتنمية اجلانب الإن�ضاين فيه. ول تزال 

التي  احلديث”،  بروميثيو�ض  اأو  “فرنك�ضتاين  رواية 

العلمي،  اخليال  بدء  خ�ضائ�ض  من  بكثري  تتميز  

عميقة  رمزية  دللت  نف�ضه  الوقت  يف  وتت�ضمن 

اجلذور، من اأكرث الروايات رواجًا، ونقلت اإىل �ضا�ضة 

الأف��الم  اأب��رز  من  ولعلرّ  امل��رات  ع�رصات  ال�ضينما 

�ضة عن الرواية الفيلم الذي ا�ضطلع 
َ
ال�ضينمائية املقتب

ببطولته روبري دي نريو، ثم الفيلم الأخري )2014( 

الذي ا�ضطلع ببطولته ارون ايكرت. 

 مناٍم راأت 
َ
تقول ماري �ضيلي اأنها كتبت روايتها اإثر

روت  وقد  اإن�ضان طبيب.  ي�ضنعه  م�ضخًا  اإن�ضانًا  فيه 

Per�  هذا املنام لزوجها ال�ضاعر بري�ضي بي�ض �ضيلي 

cy Bysshe Shelley املعروف بق�ضائده الرومنطيقية 

اأر�ضتقراطيته  عن  وتخلرّيه  الطائل  وثرائه  الرقيقة 

فه يف هذا الجتاه، متاأثراً باأعمال القت�ضادي 
رّ
وتطر

ال�ضيا�ضية  العدالة  يف  وب��اآرائ��ه  ج��ودوي��ن  ويليم 

�ضيلي  فالرت  املحلرّي  املوؤرخ  اأن  غري  والقت�ضادية. 

ا�ضتوحت  �ضيلي  م��اري  اإن  يقول   Walter Scheele

الدكتور  من  فرنك�ضتاين  فيكتور  الطبيب  �ضخ�ضية 

واإن   ،Johann Conrad DIPPEL ديبي  كونراد  يوهان 

الدكتور جوهان كونراد ديبيل ُدِفن يف قرية نييدر 

اأقبيته  ل 
رّ
بعدما حو واإنه حاول يف ق�رصه  بريباخ، 
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يجمعها  اأج��زاء  من  اإن�ضانًا  ي�ضنع  اأن  خمتب،  اإىل 

�ضابات..  فتيات  ب��دم  ويحقنها  املوتى  جثث  من 

�ضاهدته  الذي  املنام  النظر عن  وب�رصف  وبالفعل، 

كاتبة الرواية ماري �ضيلي، فاإن جذور الرواية تعود 

النائي على قمة  الق�رص  اإىل قلعة فرنك�ضتاين، ذلك 

Darmstadt الأملانية  دارم�ضتات  مقاطعة  يف  جبل 

ذلك  ففي  ال�ضاعر.  برفقة زوجها  زارته ماري  الذي 

ديبيل  كونراد  جوهان  وعا�ض  ِلد 
ُ
و القلعة  الق�رص/ 

Johann Conrad Dippel  )1673 � 1734( الذي در�ض 
Gies� ، يف جامعة جي�ضن

رّ
 الالهوت والفل�ضفة والطب

sen وحاز �ضهادة الدكتوراه على بحث بعنوان “يف 

يف  �ضخمًا  موؤلفًا  و�ضع  ثم   ،) De Nihilo( العدم” 

له  ب 
رّ
�ضب  Papismus Protestantium بعنوان  الالهوت 

اء ذلك. وبعد خروجه 
رّ
ِجن جر

ُ
الكثري من املتاعب و�ض

خاللها  ان�رصف  م�ضطربة  حياًة  عا�ض  ال�ضجن  من 

ِمعت 
ُ

اإىل اخليمياء والطبابة، فو�ضع �ضبعني موؤلفًا ج

عنوان  حتت  �ضخم  جملد  يف   )1747( بعد  فيما 

 .Christianus Democritus

ر�ضالة  اإىل  ذل��ك،  يف  �ضيلي  فالرت  خ 
رّ
امل��وؤر وي�ضتند 

Mary Jane CLAIR� كلريمونت جني  ماري  تها   تلقرّ

 ،1813 العام  يف  �ضيلي،  ال�ضاعر  وال��دة   ،MONT

الذي    Jacob GRIMM ج��رمي  يعقوب  ال��روائ��ي  من 

اإىل الأملانية.  كانت ترتِجم رواياته من الإجنليزية 

بها  قامت  التي  الزيارة  كانت   1814 العام  ويف 

فرنك�ضتاين،  لق�رص  ال�ضاعر  وزوجها  �ضيلي  ماري 

ا�ضتوحتها  التي  ديبيل  حياة  �ضرية  على  لعت  واطرّ

Victor Fran� فرنكن�ضتاين  فيكتور  �ضخ�ضية   خللق 

فرنكن�ضتاين  فاإن  وبالفعل،  روايتها.  بطل   kenstein

املخلوق  �ضنع  الذي  الطبيب  ا�ضم  الرواية،  يف  هو، 

ا�ضم  عليه  ان�ضحب  الذي  نف�ضه،  املخلوق  ل  العجيب 

�ضانعه، الطبيب امل�ضكون بهاج�ض “اإك�ضري احلياة” 

وهو الهاج�ض الذي �ضغل ديبيل طوال حياته. ويرى 

اأفكار  ا�ضتمدت  �َضلي  م��اري  اأن  اآخ��رون  خ��ون 
رّ
م��وؤر

 Humphrey Davy روايتها من موؤلفات همفري ديفي

الكيميائي الإجنليزي املعروف باأبحاثه حول تاأثري 

الكيميائية، وحائز  الأج�ضام  الكهربائي على  التيار 

امليدالية الذهبية من نابليون بونابرت لأنه اكت�ضف 

اأندرو  من  ا�ضتمدرّتها  كما  والبوتا�ضيوم.  ال�ضوديوم 

كرو�ض andrew cross ، الفيزيائي البيطاين )1784 � 

1855( ورائد التجارب الكهربائية على احليوانات 
واحل�رصات.

ال�ضخ�ضية الرئي�ضة  ه��و  فرانكن�ضتاين  فيكتور 

غَفلة، 
ُ
م اأخ���رى  �ضخ�ضية  ثمة  لكن  ال��رواي��ة،  يف 

Pro� بروميثيو�ض �ضخ�ضية  وهي  اأهمية،   وتفوقها 

بدياًل  اأو  �ضنواً  املوؤلفة  جعلتها  التي   metheus

اأو  “فرنكن�ضتاين  الرواية   عنوان  يف  لفرنكن�ضتاين 

هذا  احلديث  بروميثيو�ض  احلديث”.  بروميثيو�ض 

ز التكنولوجيا 
رّ
ز اخليال العلمي اإىل حي

رّ
انتقل من حي

بروميثيو�ض  م��ن  ل 
رّ
وحت���و احلديثة،  وامل��خ��ت��بات 

Homo tecnologi� تكنولوجي  اإن�ضان  اإىل  )اأ�ضطوري 

ما  اأه��م  من  هي  اأ�ضطورة بروميثيو�ض  ولعلرّ   )cus

دللت  من  حتمله  مِلا  الإغريقية،  امليثولوجيا  يف 

يف  منا�رصيه  زيو�ض  يكافئ  فلكي  هائلة؛  فكرية 

حربه على الآلهة املعادين له، عَهد اإىل اثنني منهم، 

 ،   Epimetheus ابيمثيو�ض  واأخوه  بروميثيو�ض  وُهما 

ب�ضنع  والثاين  الب�رص  ب�ضنع  الأول  فكلرّف  تني: 
رّ
مبهم

يف  طوياًل  وقتًا  بروميثيو�ض  ا�ضتغرق  احليوانات. 

ابيمثيو�ض  اأجنز  الب�رص توخيًا لالإتقان، بينما  �ضنع 

اأن  اإل  ق�ضري.  وب��وق��ت  ب�رصعة  احل��ي��وان��ات  �ضنع 

املوارد  كل  ي�ضتهلك  اأخيه  جعل  بروميثيو�ض  بطء 

فجعل  احليوانات  �ضنع  يف  له  املتاحة  الطبيعية 

لهم الفراء للتدفئة، والقرون والأنياب للحماية، كما 

بعيدة..  م�ضافات  من  وال�ضمع  العدو  �رصعة  منحهم 

مينحهم  اأن  وق��رر  الب�رص  على  بروميثيو�ض  اأ�ضفق 

اأقوى  �ضالحًا  بو�ضفها  واملوهبة  واملهارة  املعرفة 

الأمر  يعر�ض  اأن  اأراد  لكنه  احليوانات،  �ضالح  من 

على زيو�ض. فوجئ زيو�ض بحب بروميثيو�ض للب�رص، 

 ، ه لهم كبرياً اإىل هذا احلدرّ
رّ
ع اأن يكون حب فهو مل يتوقرّ

ه يف طلبه، لعلمه ِباأن املعرفة لن جتلب اإىل 
رّ
ومل يقر

الب�رص اإل ال�ضقاء وحده. لكن بروميثيو�ض انحاز اإىل 

مناف�ضة  من  اخلائف  زيو�ض  على  لهم  وف�ضرّ الب�رص 

املواهب  عليهم  فاأغدق  وعظمته،  ملكه  على  الب�رص 

الأوملب،  اآلهة  والعطايا والهبات بعدما �رصقها من 

العمارة والبناء وا�ضتخراج املعادن  ومنحهم فنون 
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وق��راءة  الأرق���ام  وح�ضاب  الفلك  وعلم  والنجارة 

والتداوي  احليوان  وتدجني  البحر  وركوب  احلروف 

من الأمرا�ض... 

بروميثيو�ض؟  ���ض��الح  ال��ب�����رص  ا���ض��ت��خ��دم  فكيف 

نوع  فاحتة  بات  ل 
َّ
املتخي اأو  الرواية  فرانك�ضتاين 

جديد حقيقي وواقعي من املخلوقات، وذلك باجلمع 

�ضاعه،  العلم و�رصامته، وحرية اخليال واترّ بني دقة 

وُتثري  الآم���ال  حتقق  جديدة  تكنولوجيا  لإن��ت��اج 

املخاوف يف اآن معًا.

الإن�سان والإن�سان الآيل : اأيهما ال�سّيد؟

“�ضتار تريك” و”�ضتار وورز”
 Star تريك  �ضتار  م�ضل�ضل  من  الأوىل  احللقة  ظهرت 

احلرب  على  عقدين  بعد  اأي   1966 العام  يف   Trek

القت�ضادي  النمو  مع  وبالتزامن  الثانية،  العاملية 

القت�ضادية  واملعجزة  واأوروبا،  اأمريكا  يف  الهائل 

اليابان  ودخ��ول   ،)Wirtschaftswunder( الأملانية 

نادي الدول ال�ضناعية املتقدمة. 

)الكهرباء  الثانية  ال�ضناعية  الثورة  ثمار  كانت 

واملحرك الذي يعمل بالحرتاق الداخلي( عدداً كبرياً 

طائرة  ولعلرّ  الرائعة.  التكنولوجية  املنتجات  من 

كانت   1969 العام  يف  اأُطِلقت  التي  الكونكورد 

العنوان الأبرز لتلك املنتجات. 

مل يكن عامَل �ضتار تريك تكنولوجيا مده�ضة فح�ضب، 

الطبقات  من  خلزاً  مثاليًا،  عامَلًا  اأي�ضًا  كان  بل 

واجلن�ضية. لقى  العرقية  والنق�ضامات  الجتماعية 

يف  بعثت  وا�ضعة  �ضعبية  حما�ضة  امل�ضل�ضل  ه��ذا 

كًا لتقدرّم 
رّ
النفو�ض اإميانًا بالتكنولوجيا بو�ضفها حمر

املجتمعات. وبطبيعة احلال مع خماوف من اأ�رصار 

جانبية لهذا التقدم؛ لكن الأهم كان هو التقدرّم نف�ضه؛ 

 عن ذلك خري تعبري احللقة الثانية من �ضتار 
رّ

وقد عب

تريك وعنوانها “خماطرة” و�ضعارها “ركوب اخلطر 

مهنتنا”!

الأح���الم،  و  املخيلة  التكنولوجي  التقدم  األ��ه��ب 

اء اأن 
رّ
ن للقر

رّ
ونبتت كالفطر املجالت التي اأخذت تزي

اأماكن ال�ضتجمام على ظهر  امل�ضتقبل �ضيحمل لهم 

املريخ، واأنه �ضيقدرّم اإلينا اأجهزة قادرة على حتويل 

املادة. لكن هذا الت�ضفيق �رصعان ما خفَت ثم انقطع 

اأوقف   1971 العام   مفاجئ. يف 
ٌ
وحلرّ حمله وجوم

تغطية   Nixon نيك�ضون  ريت�ضارد  الأمريكي  الرئي�ض 

 Bretton الدولر بالذهب، فانهار نظام بريتون وودز

يد احلرب العاملية الثانية. ثم 
َ
ع

ُ
Woods الذي اأُن�ضئ ب

ما لبثت الأزمة النفطية اأن هزرّت القت�ضاد العاملي 

البطالِة  وتزايُد  الهائُل   
ُ
الت�ضخم فزعزع  �ضديداً،  اً  هزرّ

اإ�ضالح  على  احلكومات  وبقدرة  بالأ�ضواق  الثقَة 

الأو�ضاع. 

بعد عقدين اآخرين من النمو امل�ضتطري اأخذت تظهر 

الطبيعية،  الرثوات  ا�ضتنزاف  على  ال�ضباق  م�ضاوئ 

النمو”  “حدود  ال�ضهري  بتقريره  روما  نادي  فخرج 

)Limits to Growth( الذي يحذرّر من وقوع كارثة بيئية 

م�ضادر  واإه��الك  ا�ضتهالك  يف  التمادي   
رّ
ا�ضتمر اإذا 

اخل�رص  حركات  ن 
رّ
تتكو وب��داأت  الطبيعية.  ال��رثوات 

مع  التكنولوجيا  خماطر  فت  وتك�ضرّ البيئة.  وحماية 

ملوؤلرّفه   )Future Shock( امل�ضتقبل”  “�ضدمة  كتاب 

ماليني  منه  بيعت  الذي   Alvin Toffler لر  توفرّ األِفن 

ائه 
رّ
قر اإىل  واأبلغ  اللغات،  معظم  اإىل  وُترِجم  الن�ضخ 

الوترية  هذه  ل�ضتيعاب  بعُد  اًل  موؤهَّ لي�ض  عقلنا  اأن 

ال�رصيعة يف التقدرّم. 

“حرب النجوم” لوحة زيتية مر�ضومٌة بالكوابي�ض 
فيلم  خلفيًة  التكنولوجية  املنجزات  تلك  لت  �ضكرّ

يف  النور  اأب�رص  الذي   )Star Wars( النجوم”  “حرب 
النا�ض،  من  املاليني  مئات  و�ضاهده   1977 العام 

اأعلى  اًل 
رّ
الدولرات، م�ضج وجنى مئات املاليني من 

الزاهية  الأل��وان  لت 
رّ
حتو التذاكر.  �ضباك  من  دخل 

يف  ال�ضواد  قامتة  األ��وان  اإىل  تريك،  �ضتار  لأ�ضطول 

 Darth فيِدر”  “ديرث  النجوم  حرب  بطل  �ضخ�ضية 

وا�ضتحالت  اأهلية،  حربًا  التعاي�ض  وانقلب   ،Vader

وورز”  “�ضتار  ظ��لرّ  حني  ويف  كوابي�ض.  الأح���الم 

كترّاب  من  جديد  جيٌل  ن�ضاأ  وا�ضعًا،  جمهوراً  يجتذب 

ل الف�ضاء من م�ضدر لالأحالم اإىل 
رّ
اخليال العلمي حو

لوحة كوابي�ض. تبنيرّ �ضورة امل�ضتقبل املتباينة يف 

وورز” كيف تنعك�ض عليها  تريك” و”�ضتار  “�ضتار 
الآمال والأماين املعا�رصة. 

هذا،  بيومنا  املا�ضي  القرن  �ضبعينيات  اأ�ضبه  ما 
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 Club de( ”منتدى روما“ ه منها 
رّ
فاملخاطر التي نب

النفجار  اإىل  واملناخي  البيئي  التغري  من   )Rome

الثقة  ف��ق��دان  ال��راه��ن��ة:  املخاطر  ت�ضبه  ال�ضكاين، 

القت�ضادية  الأزم���ة  منذ  وامل�ضارف  ب��الأ���ض��واق 

واملالية يف العام 2008، وفقدان الثقة باحلكومات 

توزيع  و�ضوء  النمو  وتفاوت  الأم��ن  انعدام  ب�ضبب 

التكنولوجيات  ِدثها  حُتْ التي  واخللخلة  ال��رثوات، 

املختلفة يف �ضوق العمل، �ضواء يف البلدان املتقدمة 

اأو ال�ضائرة يف طريق النمو.

خالل العقدين املا�ضيني عاد اخلط البياين للنمو اإىل 

ال�ضعود ليبلغ ما كان عليه يف فرتة ما بعد احلرب 

العاملية الثانية. وبداأت الثورة الرقمية توؤتي اأكلها 

وانت�رصت ثمارها الطيبة وف�ضائل الراأ�ضمالية وقيم 

التكنولوجيا  وبدت  العامل،  اأنحاء  عموم  يف  الغرب 

قوًة حتمل اخلري اإىل العامل كلرّه. لكن... انفجرت فجاأة 

اأزمة 2008 التي ما زالت جترجر ذيولها وعقابيلها 

من  القليل  القليل  وراءه��ا  ًة 
رّ
ج��ار ه��ذا،  يومنا  اإىل 

الإعجاب بالزدهار القت�ضادي، والقليل الأقلرّ من 

دت ال�ضورة ووجدنا اأنف�ضنا   للقيم الغربية. تعقرّ
رّ
احلب

خيالتنا  حتملنا  للتكنولوجيا،  القامت  الوجه  قبالة 

وا�ضح  تعريٍف  من  فيه  ة 
رّ
ثم د 

ُ
يع مل  قِلق  عامل  اإىل 

للح�ضارة ولمن تعريف وا�ضح لالإن�ضان. 

نتم�ّسك باالبتكار، لكن فقدنا التقّدم!

لتاريخ   
ٌ
ت�ضطيح بل  تب�ضيط  احل��ال،  بطبيعة  ه��ذا، 

كافيًا  يكون  اأن  يو�ضك  لكنه  احلديث،  القت�ضاد 

وكيف  التكنولوجيا،  النا�ض  ي�ضتقبل  كيف  ملعرفة 

يفهمونها. لقد دخلت اأحالمنا منعطفًا قامتًا: اأُِخذنا 

التقدم، واأفلت من يدنا امل�ضتوى  بالبتكار ون�ضينا 

لواقعنا  املميزة  فال�ضمة  والجتماعي.  الأخالقي 

اليوم هي اأننا نعتقد اأننا نعي�ض يف زمن الإبداعات 

التطور  يحققها  التي  الإجن���ازات  بف�ضل  الرائعة، 

العلمي والتكنولوجي، لكننا نعتقد اأي�ضًا، ويف الوقت 

وتتمثرّل  يها  تخطرّ ميكن  ل  ح��دوداً  ثمة  ب��اأن  نف�ضه، 

اقت�ضادية  خماطر  من  التطور  هذا  يخلقه  ما  يف 

و�ضيا�ضية وبيئية. 

بو�ضفنا  ل  العام،  ال�ضعور  هذا  اإىل  ه 
رّ
بالتنب علينا 

اقًا للخيال العلمي، بل بو�ضفنا مواطنني وقادة  ع�ضرّ

م�ضوؤولني. ميكن لأحالم النا�ض اأن ُتطِلق مبادراتهم 

اقت�ضادية  م�ضاريع  خدمة  يف  اأموالهم  ي�ضعوا  واأن 

اأي�ضًا اأن جتعل الرعب  وبناء م�ضانع، لكن بو�ضعها 

ويجعلوا  مو�ضدة  اأبواب  راء  فينكم�ضون  يجتاحهم 

اأيديهم مغلولًة اإىل اأعناقهم وي�ضنرّون باأي فل�ض من 

الواقع  عن  ت�رصفهم  اأن  لأحالمهم  ميكن  فلو�ضهم. 

واأن  ال�ضيا�ضي،  الهلع  عنهم  حتجب  واأن  احلقيقي 

ت�ضور لهم يف الوقت نف�ضه امل�ضتقبَل زاهراً م�رصقًا. 

الِعلم  ينقلب  ل  بعد.  كت�َضف 
ُ
ي فلم  احلياة  اإك�ضري  اأما 

على العامِل، على نحو “انقالب ال�ضحر على ال�ضاحر”، 

قال. لكننا ل نعلم ما اإذا كان اأك�ضري احلياة هذا 
ُ
كما ي

اإىل  به  اأن نعهد  اأن علينا  اأم  �ضيبقى وهمًا و�رصابًا، 

العلم ليظفر به!!

د؟
رّ
 الإن�ضان والإن�ضان الروبوت اأيهما ال�ضي

امل�ضتوحى  فرانكن�ضتاين  لفيلم  خمتلفة  مل�ضقات 

احلديث”  بروميثيو�ض  اأو  “فرنك�ضتاين  رواية  من 

للكاتبة ماري �ضيلي

روبري دي نريو يف فيلم فرنكن�ضتاين

التيار  جت��ارب  رائ��د   )andrew cross( كرو�ض  اأن��درو 

الكهربائي على احليوانات 

 )Darth Vader( دارث فيدر

قلعة فرنكن�ضتاين

بروميثيو�ض  )لوحة بري�ضة الر�ضام هرنيي�ض فوجر(     

ماري �ضيلي ا�ضتلهمت روايتها من قلعة فرنكن�ضتاين

ماري  الكاتبة  )زوج  �ضيلي  بي�ض  بري�ضي  ال�ضاعر 

�ضيلي(

بول فرييليو فيل�ضوف ال�رصعة وال�ضيا�ضة

يوهان كونراد ديبيل

األفن توفلر وكتاب �ضدمة امل�ضتقبل
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يحيلنا ال�ضوؤال: ما الإن�ضانوية  مفهومًا اإىل التعريف 

،والتعريف هو قول يف ال�ضفة اأو ال�ضفات اجلوهرية 

ختلف 
ُ
ي مفهومًا  هنا  نواجه  اإننا  غري   . للمفهوم 

الروؤية  ،فزوايا  مانعًا  جامعًا  تعريفًا  تعريفه  يف 

لالأن�ضانوية  خمتلفة ، ولهذا فاإننا منيل اإىل التعريف 

اإىل تعريفها ،واإن كنرّا منلك يف  بالإن�ضانوية ولي�ض 

ذهننا تعريفًا معباً عن زاوية روؤيتنا لها .فالتعريف 

بها ي�ضمح لنا باأن نعر�ض لتنوع الوعي بها .

ترجمت العرب الكلمة Humanism بالإن�ضانوية 

اأن�ضن  والفعل  اأن�ضن،  الفعل  من  الإن�ضانوية  وا�ضتقت 

ا�ضُتق من الكلمة -املفهوم اإن�ضان . والفعل اأن�ضن فعل 

اإن�ضانيًا قبل اأن مل يكن  ي�ضري اإىل عملية جعل الأمر 

يكن  مل  ما  اأن�ضنة  املعنى  بهذا  كذالك.فالإن�ضانوية 

لي�ض  عاملًا  الب�رص  جعل  الذي  ماهذا  اإن�ضانيًا،ولكن 

لإعادة  العمل  اإىل  الفاعلني  من  َنَفر  ودفع  اإن�ضانيًا، 

ما حال ويحول دون اأن يكون الإن�ضان اإن�ضانًا؟

اأن  اإن�ضانًا ؟هل معناه  الإن�ضان  اأن يكون  وما معنى 

عب  فقدها  التي  الب�رصية  بطبيعته  الإن�ضان  يحتفظ 

الزمن الثقايف وال�ضيا�ضي والإقت�ضادي؟ اإن اأمراً كهذا 

حركة  اأنتج  الذي  الطوباوي،الوهم  الوهم  قبيل  من 

مكان  عن  للبحث  ودفعها  ال�ضتينات  يف  الهيبيني 

اأرواح  اأكلت  التي  التقنية  احل�ضارة  من  يحررهم 

اأن منار�ض حياتنا كما متار�ضها  اإىل  الب�رص.اأو يقود 

جماعة الآمي�ض يف اأمريكا.ويف كل الأحوال قد يطل 

علينا الهوبزيون قائلني:لكن الطبيعة الب�رصية طبيعة 

ذئبية ولي�ض طبيعة خرية.واإل ملا احتاج الب�رص اإىل 

العقود الجتماعية وقيام الدولة والقانون .

الأوىل  للوهلة  تبدو  التي  الإن�ضانوية  وهكذا،فاإن 

م�ضاألة ب�ضيطة هي يف غاية التعقيد.

لأنها،تطرح ما يجب اأن يكون عليه الإن�ضان،ولي�ض 

الإن�ضان على ما هو عليه من كينونة،وهذا هو الذي 

ما  كل  مع  مواجهة  خطاب  الإن�ضانوية  من  يجعل 

يعيق ح�ضور الإن�ضان كما يجب اأن يح�رص.

�ضنخطو خطوة اأخرى للتعريف بالإن�ضانوية ا�ضتنادا 

اإىل القول: باأن الإن�ضانوية هي الإن�ضان كما يجب اأن 

يكون والنت�ضار على كل عائق يحول دون حتقيق 

ما يجب.

من  يكون  اأن  يجب  الذي  الإن�ضان  �ضورة  هي  فما 

زاوية الوعي الإن�ضانوي؟

الإن�ضانوية  ب��اأن  ال��ق��ول  عليه  متفقًا  �ضار  لقد 

الأوروبية  النه�ضة  لع�رص  ولدتها  يف  تعود  نزعة 

اإىل  نحتاج  الإيطالية.ول�ضنا  النه�ضة  ،وبخا�ضة 

النه�ضوية  اإن جوهر الإن�ضانية  �رصد املعروف. غري 

يكمن يف الإنتقال من مركزية الإله و�ضلطة الكني�ضة 

الإن�ضان  مركزية  اإىل  املركزية  هذه  على  املتكئة 

اأي  من  اأب��داً  عليه  �ضلطة  ول  العامل  مركز  ،الإن�ضان 

�ضلطة مافوقه. واملعرفة التي يبدعها هي التي تبني 

عامله احلر.

قواعد  اأر�ضى  الذي  الفيل�ضوف  باأن  لأعتقد  اإين  غري 

اإىل  انتهى  الذي  ديكارت  فل�ضفيًا  هو  الإن�ضانوية 

اأحمد برقاوي*

  * ناقد وأكاديمي من فلسطين  

قول يف 

 االإن�صانوية 



الكوجيتو  اأك��ون(.ف��ه��ذا  اأن��ا  اإذا  اأفكر  )اأن��ا  ال��ق��ول: 

الإن�ضان،الإن�ضان  تعريف  من  نوع  هو  الديكارتي 

جوهر مفكر،وهو تعريف يتجاوز التعريف الإر�ضطي 

ال�ضهري )الإن�ضان حيوان ناطق(.

»التاأمالت« لوقعنا  تاأملنا ما كتبه ديكارت يف  لو 

الآراء  فهناك  العقلية.  والثورة  القطيعة  معنى  على 

وكل  وم�ضطربة،  مزعزعة  مبادئ  وهناك  الباطلة، 

يعني  وه��ذا  لل�ضك.  قابل  ذلك  كل  حقا،  يح�ضب  ما 

اليقني. فال�ضك املنهجي  اأن كل ذلك ل يتوافر على 

و�ضع اليقينيات ال�ضائدة من يقني احلوا�ض اإىل يقني 

املبادئ اإىل يقني الريا�ضيات مو�ضع ال�ضك.

ال�ضك هنا لي�ض منهجا بل موقفا من املعرفة، فال�ضاك 

ل يتبع قواعد �ضك، ول طريقة �ضك، بل يوؤ�ض�ض  للو�ضول 

التي  اإىل املنهج املتعلق املعرفة. ولهذا فاليقينيات 

اإليها ديكارت نف�ضه هي الأخرى مو�ضع �ضك.  و�ضل 

وبا�ضتطاعتنا اأن نعرف ال�ضك املنهجي بالقول: ال�ضك 

اأي  من  ،حريتها  بالتفكري  الأنا  حرية  هو  املنهجي 

�ضلطة متنعها من حرية التفكري.

يف  ولي�ض  �ضكه  يف  ديكارت  اأهمية  تبز  هنا  ومن 

اأ�ض�ض  فلقد  مطلقة.  يقينيات  اأراده��ا  التي  يقينياته 

ديكارت لالأنا الذي يفكر انطالقا من الأنا الذي ي�ضك. 

ولهذا جاءت �ضيغة الكوجيتو: اأنا اأ�ضك اإذن اأنا اأفكر، 

اأنا اأفكر اإذن اأنا اأكون. والدليل على اأين اأفكر هو اأنني 

اأ�ضك. وي�ضبح العك�ض �ضحيحا اأنا اأفكر اإذن اأنا اأ�ضك.

اإن الفكر وقد اأ�ضبح �ضكًا ل منا�ض له من البحث عن 

منهج يو�ضله اإىل يقني، والتفكري بالتزامه باملنهج 

الذي  اليقني  اإىل  الذي هو موقف،  ال�ضك،  ينتقل من 

هو هدف املعرفة.

فو�ضع اليقينيات بني قو�ضني ل يعني رف�ض اليقني 

لال�ضتخدام  �ضالح  منهج  على  اليقني  تاأ�ضي�ض  بل 

العقلي. بل اإن ال�ضك الذي يلغي اليقني ل يوؤكد اليقني 

اإل عب منهج ينقلنا اإىل اليقني. واملنهج نف�ضة ميكن 

اأن يكون مو�ضوع �ضك، لأن املنهج هو يف حقيقته 

معرفة تاأكدت �ضحتها و�ضارت طريقة يف التفكري. 

مطلقًا،  يكون  اأن  من  اليقني  متنع  ال�ضك  روح  لكن 

ومو�ضوعيا  وعقليا  واقعيا  يكون  اأن  له  ت�ضمح  بل 

ون�ضبيًا بل وخاطئًا. ذلك اإن ارتكاب اخلطاأ املعريف 

جزء ل يتجزاأ من �ضريورة املعرفة مبا فيها املعرفة 

العلمية، ولهذا قال بوبر: من حق الإن�ضان اأن يخطئ.

وعندي اإن جماعة ل متر مبرحلة ال�ضك املنهجي،ول 

علمية  وثقافة  عامة  ثقافة  املنهجي  ال�ضك  يغدو 

ومعرفية ل ميكنها الو�ضول اإىل املرحلة التي يكون 

فيها العقل قد انت�رص

اليقني،  اإىل  للو�ضول  طريقه  يف  العقل،  اإن  وبعد 

يرتكب جملة اأخطاء ول �ضك، كما قد ي�ضل اإىل يقني 

اإليه، لكنه ل ي�ضل حد امل�ضادرة على ذاته  يطمئن 

وقطع الطريق اأمام نف�ضه، بل اإنه يوؤكد حريته حتى 

لو اأكد مركزيته التي مل يعد يطيقها التفكيكيون

وحاجتنا  للعقل  حاجتنا  تتطلب  لل�ضك  وحاجتنا 

العقل يف  اإل  ال�ضك  لل�ضك، وما  توؤكد حاجتنا  للعقل 

.يقول  �ضيء  كل  ،ال�ضك  يف  الق�ضوى  مترده  حلظة 

اأنني  من  تبينت  ما  اجلديد  بالأمر  "لي�ض  ديكارت 

منذ حداثة �ضني قد تلقيت طائفة من الآراء الباطلة، 

كنت اأح�ضبها �ضحيحة، واإن ما بنيته منذ ذلك احلني 

على مبادئ هذه حالها من الزعزعة وال�ضطراب ل 

ميكن اأن يكون اإل �ضيئًا م�ضكوكًا فيه جداً ول يقني 

اأبداً، فحكمت حينئذ اأن ل بد يل مرة يف حياتي  له 

من ال�رصوع اجلدي يف اإطالق نف�ضي من جميع الآراء 

التي تلقيتها يف اعتقادي من قبل، ول بد من بناء 

العلوم  يف  اأقيم  اأن  اأريد  كنت  اإذا  الأ�ض�ض  من  جديد 

اآخر الأمر من  �ضيئًا وطيداً م�ضتقراً... ول منا�ض يل 

الإقرار باأن ل �ضيء مما كنت اأح�ضبه من قبل حقًا اإل 

واأ�ضتطيع اأن اأ�ضك.

الأنا املفكر مرجع ذاته ،ولأنه مرجع ذاته ل يقبل 

باأية �ضلطة حتمله على القبول باأي يقني،اإن الكائن 

�ضلطة حتمله  اأية  من  كائن حر،ومتحرر  يفكر  الذي 

منذ  الأن�ضنة  فاإن  هواها.ولهذا  على  يفكر  اأن  على 

خا�ضت  التنوير  ع�رص  حتى  الأوىل  اإرها�ضاتها 

معركتها �ضد �ضلطة الكني�ضة،ورجالها.

ويجب اأن ل نن�ضى اأمرين: الأول ارتباط الإن�ضانوية 

العلمي  وال��وع��ي  العلمية  املعرفة  ع��ن  بالدفاع 

باأن  الالهوتي.والثاين  الوعي  عن  عو�ضًا  بالعامل 

الأن�ضانوية  كانت وما زالت وعي الفئات ال�ضاعدة 

دائمًا والفاعلة يف التقدم الكلي للمجتمع .
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اأوروب��ي��ًا  لالإن�ضانوية  تاأريخ  وارد  يف  الآن  ل�ضت 

،فهذا اأمر يطول �رصحه،ولكن ما يهمنا يف الأمر هو 

بني  ما  ت�ضابه  هناك  كان  ،واإن  عربيًا  الإن�ضانوية 

املرحلة املعي�ضة عربيًا واملرحلة التي �ضهدت ولدة 

الأن�ضنة اأوروبيًا.

الإن�ضانوية :الدين والإ�ضالح الديني الإ�ضالمي:

الذي  التاريخي  املخا�ض  العرب مرحلة من  تعي�ض 

�ضيلقي  احلايل،والذي  القرن  يف  م�ضريهم  �ضيحدد 

بظله على كل حركة تاريخهم الالحقة.

ويبدو اأن ال�رصاع على امل�ضتقبل قد اأخذ منذ ع�رص 

�رصاع  �ضورة  اللحظة  هذه  وحتى  العربية  النه�ضة 

عموما  والأن�ضنة  والعلمانية  والتطور  احلداثة  قوى 

و�ضلطة الالهوت الإ�ضالمي. 

كثري  هاج�ض  زال��ت  الديني  ما  الإ�ضالح  وم�ضاألة 

نخب  التيار  من  ع��دد  راأى  ال�رصقيني،  حيث  من 

الإ�ضالمي �رصورة الإ�ضالح الجتماعي وال�ضيا�ضي 

يجب اأن ت�ضبقها عملية الإ�ضالح الديني،

قد حتول مفهوم ال�ضورى الإ�ضالمي عند الأفغاين اإىل 

�ضاهد  اإىل  الن�ض  ل 
رّ
وحو للد�ضتورية  مطابق  مفهوم 

على نزعته احلداثوية، األي�ض هو القائل “على الأمة 

هو  فاإن  الد�ضتور،  اأ�ضا�ض  على  حاكمها  ب 
رّ

تن�ض اأن 

خالف الد�ضتور فاإما اأن يبقى راأ�ضه بال تاج اأو تاجه 

بال راأ�ض″، ولكن الد�ضتور هو د�ضتور مدين اأر�ضي 

كما يريد الأفغاين.

النظر   : اأ�ض�ض عبده لهذا الإ�ضالح بعدة مبادئ  وقد 

ظاهر  على  العقل  تقدم  الإمي��ان،  لتح�ضيل  العقلي 

."الأمة  الدينية  ال�ضلطة  قلب  التعار�ض،  عند  ال�رصع 

– كما يقول عبده - هي �ضاحبة احلق يف ال�ضيطرة 
على ال�ضلطان، والأمة هي التي تخلعه متى راأت ذلك 

من م�ضلحتها. فهو حاكم مدين من جميع الوجوه" 

والعلم(.  املدنية  بني  كتابه: الإ�ضالم  يف  ذلك  )جاء 

اأي  الإ�ضالم،  اإذن بع�رصنة  الديني يق�ضي  الإ�ضالح 

تناول الدين م�ضكالت اجتماعية و�ضيا�ضية وثقافية 

نهاية  يف  هو  الإ�ضالمي  الديني  ،امل�ضلح  وقومية 

و�ضل  قد  �ضيء.و  كل  قبل  �ضيا�ضي  مثقف  املطاف 

الأمر مبحمد عبده اأن يجعل من قلب ال�ضلطة الدينية 

اأ�ضال من اأ�ضول الإ�ضالم، وقلب ال�ضلطة الدينية عنده 

الإتيان عليه بالكامل، فلي�ض يف الإ�ضالم كما يقول 

ال�ضلطة مدنية، واحلاكم مدين من  بل  دينية،  �ضلطة 

الق��رتاع،  طريق  عن  الأم��ة  تختاره  الوجوه  جميع 

وعندما ُكلف حممد عبده وهو مفتي الديار امل�رصية 

بكتابة د�ضتور للبالد �ضاغ د�ضتوراً مدنيًا بالكامل.

الراديكالية  ال�ضورة  �ضاغ  فقد  عبدالرازق  علي  اأما 

احلكم  مب�ضاألة  املتعلق  الإ�ضالمي  الديني  لالإ�ضالح 

حيث  احلكم”  واأ�ضول  “الإ�ضالم  ال�ضهري  كتابه  يف 

يف  نظرية  الإ�ضالم  يف  تكون  اأن  قاطعًا  نفيًا  نفى 

نف�ضها  اخلالفة  اإن  بل  فح�ضب،  هذا  ولي�ض  احلكم، 

�ضاأن اأر�ضي تاريخي، فال القراآن ول ال�ضنة يحويان 

ن�ضو�ضًا يف احلكم.

دينية  ولي�ض  ب�رصية  بعيون  امل�ضائل  اإىل  نظرنا  اإذا 

الدين من منظور  اإذا عرفنا  �ضيتغري اخلطاب مبعنى 

الإن�ضانية  الفرو�ض  الدين جملة من  فل�ضفي �ضيكون 

والت�ضديق  الإمي��ان  عب  املعتقد  طابع  اأخذت  التي 

حول ق�ضايا اخلري وال�رص واخللق والبداية والنهاية. 

ونظرنا اإىل التحولت التاريخية للدين �ضنجد ما من 

ت�ضابهًا  هناك  اإن  اأيديولوجيا.  اإىل  وحتول  اإل  دين 

فيهما  فنجد  والأيديولوجيا،  الدين  بني  �ضميميًا 

اإن  ذلك  املطلقة، ف�ضاًل عن  اأ�ضياء مطلقة كاحلقيقة 

والت�ضديق  الإميان  يتطلبان  والدين  الأيديولوجيا 

ذات  الأيدولوجيا  اأن  بينهما  والفرق  برهان،  دون 

الأ�ضل الأر�ضي قابلة للدح�ض والتغيري، بينما الدين 

اأكرث عنادة لأنها يفرت�ض به الأ�ضل الإلهي والغيبي.

يف  و�ضلبية  اإيجابية  بوظيفة  يقوم  اأن  للدين  ميكن 

التاريخ وكذلك الأيديولوجيا، الذي يف�رص التغيريات 

بل  الدين  ومنطق  الأيديولوجية  منطق  لي�ض  فيهما 

اأن  يجب  وبالتايل  لهما.  املعنى  تهب  التي  الأر�ض 

نف�رص التحولت الدينية الأيديولوجية ب�ضكل خمتلف 

له  اأخطر ما تعر�ض  لأنه من  الأر�ض  عن �رصاعات 

الدين اأنه يف كثري من مراحل التاريخ حتول اإىل املبر 

الأيديولوجي ل�رصاعات الأر�ض فكانوا يتكئون عليه 

الت�ضعب  �رص  وه��ذا  عليه  القد�ضية  اإ�ضفاء  اأج��ل  من 

الديني،ويف حلظة ما يعب الدين عن امليل التاريخي 

الراأ�ضمالية  اأن  التاأكيد  من  بد  ل  الإ�ضالح.وهنا  اأي 

لي�ضت ابنة البوت�ضتانتية،و لكن البوت�ضتانتية هي 
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التعبري الديني عن حتولت املجتمع الأوروبي نحو 

اإىل  الدينية  الأيديولوجية  تتحول  حيث  الراأ�ضمالية. 

الأيديولوجية ال�ضائدة. وتبقى امل�ضكلة التي توجهنا 

اأن  دميوقراطي  علماين  �ضخ�ض  با�ضتطاعة  هل  هي 

يقول اأن ل وظيفة لهذه الأيديولوجية اإل دمار العامل؟ 

ال�ضيا�ضي  الفعل  اإ�ضالم  الآن هو  الالهوتي  فالإ�ضالم 

الذي  عمومًا  ال�رصقية  احل�ضارة  تدهور  مرحلة  يف 

الفا�ضدة  الهمجية  الدكتاتورية  الأنظمة  ح�ضل بفعل 

بقائها. على  الغرب،حر�ض  اأن  امل�ضلم  يعتقد  والتي 

ينتمي الإ�ضالح الديني عمومًا اإىل الوعي ب�رصورة 

من  ي�ضتجد  ما  مع  للتالوؤم  الديني  اخلطاب  جتديد 

باملبادئ  الإطاحة  دون  وذل��ك  الدنيوية  الأح��وال 

ذاك.وهذا  اأو  الدين  هذا  عليها  يقوم  التي  الأ�ضا�ضية 

الذي  امل�ضيحي  الديني  الإ�ضالح  لنا  يف�رص  الذي  هو 

قام به لوثر وكالفن والإ�ضالح الديني الذي قام به 

الأفغاين وعبده وعلي عبد الرازق.

فالأر�ض هي التي تفر�ض وعيًا اإ�ضالحيًا للدين دائمًا 

ودون توقف. وهذا الوعي الإ�ضالحي ل ميكن اأن ي�ضدر 

اإل عن نخبة معرتف بانتمائها اىل احلقل الديني.

وهذا هو الذي يوؤكد انتماء امل�ضلحني الدينيني اىل 

املوؤ�ض�ضة الدينية، الذين يحافظون على هذا العرتاف 

الأول  ال�رصط  اإن  اإذ  اإ�ضالح؛  من  اإليه  يذهبون  فيما 

لكي ميار�ض امل�ضلح الديني مهمته هو العرتاف به 

اآخر. فقد  من جمهور ما، حتى ولو عار�ضه جمهور 

امل�رصية  الديار  ومفتي  اأزهريًا  عبده  حممد  كان 

وظل معرتفًا به رغم خ�ضومه من ال�ضيا�ضيني.

الإ�ضالمي  الديني  الإ�ضالح  اإىل  ملاذا هناك  حاجة 

الآن؟ هناك �ضببان اأ�ضا�ضيان يفر�ضان القيام بهذه 

احلياة  يف  العا�ضف  التغري  ومرتابطان:  املهمة 

وال�ضيا�ضية،  واملعرفية  والأخالقية  الجتماعية 

تلبيتها؛  وط��رق  احل��اج��ات  طبيعة  من  غري  ال��ذي 

انفجار  ع�رص  يعي�ض  ال��راه��ن  الإ�ضالمي  فالعامل 

الثورة املعلوماتية واملعرفية على م�ضتوى الكوكب 

الأر�ضي كله، كما يعي�ض تغريات عميقة يف التوا�ضل 

الب�رصي والتاأثري العا�ضف لروح الع�رص هذا.

اجتماعية حمافظة  فئات  الآخر هو وجود  وال�ضبب 

ومناه�ضة للتغري، وفئات جتعل من التع�ضب الديني 

احلياة  ملبداأ  مناه�ضة  �ضلفية  �ضيا�ضية  اأيديولوجيا 

بل  والتغري  وال�ضريورة  ال�ضريورة  مبداأ  هو  ال��ذي 

والتجاوز، اإىل حد ينذر بخطر ل ي�ضتهان به.

اخلطاب  قواعد  من  والتاأويل  الجتهاد  كان  وملا 

الديني  الإ���ض��الح  ال��دي��ن��ي ف���اإن دائ���رة ����رصورة 

الإ�ضالمي تكتمل ب�ضكل تام.

ل �ضك اأن ا�ضتعادة خطاب الإ�ضالح الديني الإ�ضالمي 

الأهمية  غاية  يف  اإليه  اأمر  اأ�رصنا  الذي  النه�ضوي 

ذات  ت��زال  ل  كثرية  اج��ت��ه��ادات  على  ينطوي  لأن��ه 

اأتينا  الدينية  الذي  ال�ضلطة  قلب  فمبداأ  راهنة.  اأهمية 

على ذكره عند حممد عبده اأ�ضل من اأ�ضول الإ�ضالم، 

جميع  من  م��دين  ه��ذا  الأزه���ري  ال�ضيخ  عند  واحلكم 

الوجوه، ما  طوره علي عبد الرازق يف كتابه »الإ�ضالم 

واأ�ضول احلكم« بنفي وجود دولة دينية يف الإ�ضالم، 

ميكن اأن يتحول اإىل اأ�ضا�ض لأ�ضالح  ديني جديد. 

ما  اإذا  الراهن،  الإ�ضالمي  الديني  فامل�ضلح  ولهذا 

اأراد اأن ينه�ض بالإ�ضالح، ف�ضيجد اأمامه زاداً مهمًا 

التي  املرحلة  حتتاج  اأج��ل،  عليه.  التكاء  ميكنه 

انتهى  حيث  من  يبداأ  اإ�ضالمي  م�ضلح  اإىل  نعي�ضها 

حممد عبده وعلي عبد الرازق يف وقت جتتاح العامل 

فكرة  تنطلق من  عنفية  اأ�ضولية  الإ�ضالمي حركات 

الدولة الدينية.

والريا�ضية  الطبيعية  العلوم  فاإن  ذلك  عن  ف�ضال 

العلوم  والإن�ضانية ت�ضهد منواً هائاًل و�رصيعًا، وهي 

التي تقود الب�رصية الآن نحو امتالك العامل معرفيًا. 

بحجة  العلمي  التقدم  ه��ذا  رف�ض  اأب���داً  ميكن  ول 

تناق�ضه مع الن�ض اأو اختالفه مع املعرفة املوروثة.

وم�ضاألة العالقة بني العقل والنقل م�ضاألة قدمية يف 

العلم  م�ضكلة  هي  كما  الكالمية،  النقا�ضات  تاريخ 

فيها  يكون  ل  عربية  اأن�ضنة  باأن  والدين.ولعمري 

ا منها لن ترى النور.
ً
الإ�ضالح الديني جزء

الإن�سانوية والعرتاف . 

الت�سامح-العلمانية. 

ل اعرتاف دون اختالف،الختالف � الذي اأق�ضد يف 

ب��الآراء  التطابق  عدم  من  ما  درجة   � هذا  خطابي 

يف  تنوع  اإن��ه  الب�رص.  بني  واملعتقدات  والأف��ك��ار 
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امل�ضالح غري املت�ضاوية، بل وتناق�ض يف امل�ضالح، 

النتماءات  يف  تنوع   � اأخ��رياً  الختالف  اأي   � اإن��ه 

الإثنية � القومية، والطبقية والدينية والإيديولوجية 

داخل الوطن � املجتمع، وعلى م�ضتوى الب�رصية.

اختالف  ه��و  و����رصاع  وتناق�ض  ت�ضاد  ك��ل  واإن 

بال�رصورة، ولكن لي�ض كل اختالف هو بال�رصورة 

تناق�ض وت�ضاد و�رصاع.

ما  اإذا  ال��ت��ن��اق�����ض  ح���د  اإىل  الخ���ت���الف  ي�����ض��ل 

وي�ضل   . ����رصاع  اأ���ض��ب��اب  اإىل  حت��ول��ت  امل�ضالح 

الختالف حد ال�رصاع اإذا ما قررت جهة من جهات 

التناق�ض اأو كالهما ح�ضم التناق�ض واقعيًا. فيكون 

التناق�ض  ي�ضل  ول  الغلبة،  ال�رصاع عن طريق  حل 

 به.
ً
حد ال�رصاع اإل اإذا حتول اإىل واقع موعى

هو  معي�ضة  كحالة  الخ��ت��الف  يواجه  ما  واأخ��ط��ر 

التع�ضب والذي هو حالة وعي بالآخر وموقف من 

الآخر يقومان على تنٍب اأعمى لفكرة ما ت�ضل درجة 

اليقني املطلق، وينظر على اأ�ضا�ضها لالآخر املختلف 

اإ�ضدار حكم  اأو  ال�ضواب  انزياح عن جادة  اأنه  على 

قيمة �ضلبية يقود اإىل نفي الآخر بكل اأ�ضكال النفي.

نافية  اأيديولوجية  �ضيغة  ياأخذ  الذي  فالختالف 

والختالف  حقيقته،  يف  التع�ضب  هو   � الآخر  حلق 

تتحول  حني  اأي  التع�ضبية،  ال�ضيغة  ياأخذ  وه��و 

احلقل  يغدو  تع�ضب،  اإىل   � ع�ضبية  اأية   � الع�ضبية 

نفيًا  البع�ض  بع�ضهم  املتع�ضبون  فيه  ينفي  الذي 

ي�ضل حد القتل.

وهذا يعني اأن كل ع�ضبية مهما كانت: قبيلة دينية، 

حني  عرقية،  مناطقية،  قومية،  طبقية،  �ضيا�ضية، 

ع�ضبية  هي  لالآخر  نافية  اأيديولوجيا  يف  ت�ضاغ 

ال��ع��داء  مظاهر  م��ن  ف��اق��ع  مظهر  تع�ضبية.وهذا 

لالأن�ضنة. 

التع�ضبية،  الأيديولوجية  مظاهر  من  مظهر  واأهم 

�ضلوكًا اأو فكراً، غياب اأي منطق عقالين يف التعامل 

مظاهر  من  مظهر  اأي  غياب  وبالتايل  الآخ��ر،  مع 

الت�ضامح مع املختلفني بل قل غياب الت�ضامح غياب 

للعقل بال�رصورة.

والت�ضامح مفهوم يدل على موقف من الآخر موؤ�ض�ض 

الآخ��ر  حق  وعلى  اأوًل،  باحلرية  الآخ��ر  حق  على 

حق  وعلى  ثانيًا،  �ضواب  اأنه  على  اخلطاأ  بارتكاب 

الختالف اأ�ضاًل.

الذين  املختلفني  بني  لعالقة  تعني  اإذاً  الت�ضامح 

�ضواها.اإنه  اأو  مع�رصية،  عالقات  حقل  يف  يعي�ضون 

�ضلوك  اإنه  الآخ��ر،  من  موقف  اإنه  بالآخر،  ما   
ٌ
وعي

جتاه الآخر.

لنعني تعيينًا اأغنى هذا املفهوم � الت�ضامح الذي هو 

تعيني حلالة من حالت الختالف.

يعتقدون  اأفراد  بني  تربط  ما  ع�ضبية  مثاًل  فالدين 

اعتقاداً جازمًا ببع�ض الرت�ضيمات املعتقدية والتي 

ت�ضل حد التقدي�ض. ينطوي الواقع على تعدد اأديان، 

اأي على تعدد  الواحد  الدين  �ضيع داخل  وعلى تعدد 

اإىل  الع�ضبية  حتول  الديني  والتع�ضب  ع�ضبيات. 

تكون  وق��د  ل��الآخ��ر،  نافية  تع�ضبية  اأيديولوجيا 

امل�ضاألة كلها توظيف ديني لأهداف دنيوية لي�ض اإل.

مفهوم  يف  هنا  تتعني  حقيقتها،  الإن�ضانوية،يف 

اإذ  اأ�ضحابها،  والتعاي�ض بني  الأديان  الت�ضامح بني 

دينية  فرقة  اأية  تعتقد  اأن  امل�ضتحيل  من  كان  ملا 

امل�ضتحيل  من  كان  ملا  اأو  اأخ��رى،  فرقة  مبعتقدات 

كان  ومل��ا  اآخ��ر،  دي��ن  برت�ضيمات  دي��ن  ير�ضى  اأن 

اأي حوار ذي  اأو  اأن يقوم حوار عقالين  ال�ضعب  من 

نتائج لإقناع طرف مبقد�ض طرٍف اآخر، فاملقد�ضات 

هو  وحيد  خيار  اإل  هناك  فلي�ض  اأ�ضاًل،  تتحاور  ل 

الإقرار  اإل  هنا  التعاي�ض  وما  الب�رص،  بني  التعاي�ض 

بحق الإن�ضان بالعتقاد دون اإكراه .

احلقيقة،  ن�ضبية  تنطلق من  الإن�ضانوية  كانت   وملا 

الإن�����ض��ان��ي��ة، وال���روؤى  واإن امل��وق��ف م��ن احل��ي��اة 

الغالب  يف  هي  الفكرية،  والت�ضورات  الجتماعية، 

امتالك  النا�ض  من  جماعة  فادعاء  جداً،  احتمالية 

ناٍف  �ضلبي  ا�ضتبدادي  موقف  وح��ده��ا،  ال�ضواب 

لالآخر.

ن�ضبية  احلقيقة  من  يجعل  بالأ�ضل  امل��ب��داأ  وه��ذا 

العتقاد  وزرع  مو�ضوعيتها.  يلغي  اأن  دون 

باحلقيقة الن�ضبية بو�ضفها حقيقة مو�ضوعية يعني 

ويحرر  والأيديولوجيا  الأفكار  عامل  على  الت�ضامح 

ت�ضاحمية يف طبيعتها  التي هي غري  الأيديولوجيا 

من اأفقها النايف وال�ضتبدادي.
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مفهومًا  الت�ضامح،بو�ضفه  مفهوم  اأهمية  وتظهر 

اأ�ضياًل من املفاهيم الدالة على الأن�ضنة 

يف العالقة مع املا�ضي . فتوزع النا�ض يف م�ضاربهم 

انطالقًا من �ضناعة املا�ضي لهم حالة طبيعية، اأما 

اأن يتحول هذا املا�ضي اإىل اأ�ضا�ض لوعيهم املعا�رص 

ذلك  راك��د.  جمتمع  عن  يعب  كارثة  فتلك  بالعامل، 

من  باأنهم  جزء  العائ�ضني  على  امل�ضوؤولية  اإلقاء 

جلوهر  مناق�ض  اأم��ر  املا�ضي  ���رصاع��ات  �ضنرّاع 

الأن�ضنة التي هي �ضناعة احلا�رص دون توقف عند 

�ضناعة  يف  لهم  دخ��ل  ل  الذين  فيغدو   . املا�ضي 

وكاأن  الثاأر،  اأو  لالنتقام  عر�ضة  املا�ضي  اأح��داث 

 . اإىل جتاوزها  �ضبيل  ل  توقف يف حلظة  قد  الزمن 

اأو اأن املا�ضي قد وهب النا�ض هوية ثابتة ل �ضيبل 

اإطالقًا لتغيريها، والت�ضامح مع املا�ضي حترر منه، 

و�رصط اأ�ضا�ضي ل�ضناعة احلا�رص وامل�ضتقبل، و�رصط 

مفهوم  من  منطلقة  مع�رصية  عالقات  لإقامة  مهم 

الإن�ضان الذي هو اأ�ضا�ض النزعة الإن�ضانوية .

مفهوم  الت�ضامح  اأن  من  تنطلق  ل  والإن�ضانوية 

يوؤ�ض�ض  �ضيا�ضي  مفهوم  هو  فح�ضب،واإمنا  اأخالقي 

الدولة  ب��اأن  القول  ليمكن  الت�ضامح،حتى  لدولة 

الإن�ضانوية ،اأو اأن�ضنة الدولة ل تقوم اإل بقيام دولة 

الت�ضامح.

قانونًا  ت�ضن  التي  ه��ي  لي�ضت  الت�ضامح  ودول���ة 

يتاأ�ض�ض قانونها على احلق  التي  تلك  للت�ضامح، بل 

واحلق  احل��ق.  يف  والت�ضاوي  احل��ق  على  واحلفاظ 

اإل يف حتقيق دولة  له  له، ل قيمة  املجرد ل قيمة 

احلق، اأي اإل يف تعينه واقعيًا.

الواقعي  بالتعني  اإل  احلق  لدولة  واقعيًا  تعني  ول 

وثقافيًا.  واجتماعيًا  �ضيا�ضيًا  تعينًا  احلرية  ملفهوم 

الت�ضامح  مفهوم  يتحقق  اأن  ميكن  ل  اأن��ه  وعندي 

واقعيًا اإل بتالزم فكرتي احلق واحلرية، وكل اعتداء 

على احلق واحلرية متالزمني هو ن�ضف كامل ملفهوم 

الأ�ضا�ضيني  املفهومني  حتقيق  بالتايل  و  الت�ضامح 

لالأن�ضنة -احلق و احلرية.

النظام  �ضمات  من  ك�ضمة  العلمانية  تكون  هنا  من 

العلمانية  لأن  لالإن�ضانوية،  واقعي  حتقق  ال�ضيا�ضي 

هي تاأكيد حق حرية العتقاد دون اأية �ضلطة تفر�ض 

اأ�ضكاله، والعلمانية  اأو تنفي �ضكاًل ما من  العتقاد، 

تتحول  فاإنها  �ضيا�ضي  بنظام  واقعيًا  تتعني  اإذ 

ت�ضري  وعليه  مو�ضوعية،  ثقافة  اإىل  الأي���ام  مع 

منطًا   � الثقافة  هذه  اأي   � بو�ضفها  الأن�ضنة  ثقافة 

للوجود الإن�ضاين. وعبثًا يكون م القول باأن الأن�ضنة 

ميكن اأن تتحقق يف دولة دينية، بل قل اإن العلمانية 

التع�ضبي  �ضكله  من  الديني  الوعي  ل 
رّ
حتو التي  هي 

اإىل �ضورته الت�ضاحمية املوؤن�ضنة.

لكن ل معنى واقعيًا للدولة العلمانية دون التحقق 

الآن  الأرق��ى  التعني  هي  التي  للمواطنة  الواقعي 

للحرية املجتمعية. واملواطن هو الإن�ضان وقد تعني 

يف �ضورة احلرية واحلق والقدرة على ممار�ضتهما. 

القول  فاإن  وبالتايل  احلر.  هو  بب�ضاطة  واملواطن 

بدولة علمانية ورعوية بنف�ض الوقت قول متناق�ض 

لأن مفهوم الرعية مفهوم قطيعي يتطلب الرتوي�ض، 

اأي اأن الفرق بني املواطنة والرعية فرق يف طبيعة 

دولة املواطنة ودولة الرعية، فرق يف الوعي الذاتي 

لالإن�ضان هنا وهناك.

دول��ة  ه��ي  امل��واط��ن��ي��ة   � العلمانية  ال��دول��ة  اإذاً: 

ال�ضكل  يتعني  فقط  عندها  بال�رصورة.  دميقراطية 

الدميقراطية   . ال�ضيا�ضي  باملعنى  لالأن�ضنة  الأرق��ى 

اأخالقية.  ثقافية  جمتمعية  �ضيا�ضية  حالة  هي  مبا 

الكرامة  ومبا هي حالة تقف �ضد كل من ينال من 

يجعل  اأن  جمتمع  اأن  ي�ضتطيع  ول  واحلرية.  واحلق 

من الأن�ضنة  منط وجود اإل اإذا حتول اإىل قوة رادعة 

لأية قوة متار�ض نف�ض احلق �ضواء كانت قوة ال�ضلطة 

اإىل  م�ضتندة  اأر�ضية  قوة  اأية  املال  اأو  راأ�ض  قوة  اأو 

املقد�ض.

هل ميكن القول بعد هذا باأن الإن�ضانوية هي جوهر 

احلداثة ؟ اجلواب هو اإن الإن�ضانوية مفهوم يت�ضمن 

احلداثة ، ولكن قد تكون احلداثة يف بع�ض جوانبها 

لاإن�ضانوية. وهذا مو�ضوع يحتاج اإىل نظر م�ضتقل.
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العربي: الرتاث  يف  الرحلة  �سردّيات   -  1

اإىل  “املر�ِضد  عنوان  يحمل  الذي  الكتاب  هذا  يقع 

 The Travels of بالعربية  ابن بطوطة  قارئ رحالت 

عن  ال�ضادر   ،”Ibn Battuta; A Guided Arabic Reader

مكتبة ومطبعة اجلامعة الأمريكية بالقاهرة، �ضمن 

الرحلة  اأدب  على   ا�ضتغلت  التي  الدرا�ضات  نة 
رّ
مدو

اإىل القارئ الغربي الذي  ه 
َّ

العربي. وهو كتاب موج

اأو  اأوىل،  يهتم بالثقافة العربية بالأ�ضا�ض من جهة 

الرتقاء  يريد  الذي  بالعربية  الناطق  غري  الطالب 

مب�ضتواه اللغوي واملعريف عب حت�ضيل عدد كبري من 

املعلومات والأ�ضاليب والرتاكيب واملفردات العربية 

الرحلة  اأدب  نة 
رّ
مدو اأم��ا  ثانية.  جهة  من  اجلديدة 

ممتدة  لأنها  للغاية؛  عري�ضة  نة 
رّ
مدو فهي   

رّ
العربي

يف املكان والزمان والأحداث. ومن اجلدير بالذكر 

الرحالت”  “اأدب  ى 
رّ
�ضم

ُ
م حتت  يندرج  ل  اإنه  القول 

الة وال�ضعراء والُكترّاب العرب القدامى 
رّ

ما اأبدعه الرح

اأماكن  نحو  قطعوها  التي  املتنوعة  رحالتهم  عن 

املفهوم  يت�ضمن  بل  فح�ضب،  عدة  وبلدان  وموا�ضع 

التاريخية  الدرا�ضات  من  ا  اأي�ضً ولفًتا  ا 
ً
كبري عدًدا 

بالدر�ض  ا�ضتغلت  التي  احلديثة  والنقدية  والثقافية 

نة 
رّ
املدو هذه  متون  بع�ض  على  والتفكيك  والتحليل 

اأ�ضبح مما هو معلوم  ة يف تراثنا النرثي. لقد 
رّ
الرثي

الأدب  تاريخ  عن  احلديث  �ضياق  يف  بال�رصورة 

ب�ضفة  منه  الفنرّي  النرث  وت��اري��خ  ال��ق��دمي،  العربي 

خا�ضة، القول اإن مدونة اأدب الرحلة العربي اأم�ضت 

وتد�ضني،  تاأ�ضي�ض،  يف  والتاأثري  الأهمية  بالغ  رافًدا 

القدمية”  العربية  ة 
رّ
“ال�رصدي با�ضم  لحقا  رف 

ُ
ع ما 

“األف  متون  من  واأن�ضاغها  جذورها  متتاح  التي 

ار  طرّ ال�ضُّ و”حكايات  املقامات”  و”فن  وليلة”  ليلة 

وامللوك”،  والر�ضل  الأنبياء  و”ق�ض�ض  ارين” 
رّ
ي

َ
والع

وغريها  والأ�ضاطري،  اخلرافية  ات 
رّ
املروي من  وكثري 

ات ال�ضفاهية التي مل تعرف اإىل التدوين 
رّ
من املروي

�ضبيال اإل متاأخرا جدا. وكلها روافد �رصدية ومعرفية 

ا�ضينا 
رّ

وق�ض روائيينا  من  الكثريين  حتى  األهمت 

ل 
رّ
م�ضج هو  كما  �ضترّى،  اإلهامات  املعا�رصين  العرب 

يف تاريخ الرواية العربية احلديثة يف اأكرث من م�ضدر 

اأو  والأفكار  الثيمات  م�ضتوى  على  �ضواء  مرجع،  اأو 

واحل�ضارات  لل�ضعوب  املختلفة  والتمثيالت  ال�ضور 

املجاورة )راجع مثال كتاب: عبد املح�ضن طه بدر: 

 1870-( م�رص  يف  احلديثة  العربية  الرواية  تطور 

1919(، دار املعارف، القاهرة، ط4، 1983(.
الأم�ضار  غرائب  يف  ار  النُّظَّ فة  “حُتْ وكتاب       

وعجائب الأ�ضفار” لأبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل 

الطنجي  اللواتي  يو�ضف  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بن 

الثامن  القرن  يف  العائ�ض  بطوطة،  بابن  املعروف 

779ه�/1377م(  )703ه�/1304م-  الهجري 

حممد ال�سحات*

  * ناقد وأكاديمي من مصر

 رحالت ابن بطوطة

بالعربية



 ال�ضرية الذاتية ل�ضاحبه -كما ي�ضفه 
رّ

اأقرب اإىل ن�ض

عب  مادته،  جمع  يف  ق�ضى  الذي  حمي�ض-  بن�ضامل 

انطلق  ا، حيث 
ً
املتعددة، قرابة ثالثني عام رحالته 

وطنه  اإىل  يعد  ومل  1325م،  عام  طنجة  بلدته  من 

املغرب اإلرّ عام 1355م )راجع: بن�ضامل حمي�ض: عن 

الدوحة،  كتاب  خلدون،  وابن  بطوطة  ابن  �ضريَتي 

اأبريل 2014، �ض:18(. وقد مترّ تدوين ن�ض الرحلة 

اأبو عنان  عام م1355 باأمر من ال�ضلطان املغربي 

 
رّ

زي
ُ

على يد الكاتب الأندل�ضي اأبي عبد اهلل حممد بن ج

الة 
َّ

الرح رواها  التي  احلكايات  غرار  على  الكلبي، 

الأوروبيني  الباحثني  معظم  تقدير  ورغم  ا. 
ً
�ضفوي

تاريخية  وثائق  باعتبارها  الرحالت  لن�ضو�ض 

“رحالت ابن  اأن كتاب  ة، فقد كان من الغرابة 
رّ
مهم

بطوطة” مل يكت�ضب �ضعبيته يف الغرب اإلرّ يف مرحلة 

حينما  ع�رص،  التا�ضع  القرن  ففي  كثريا.  متاأخرة 

اأوروبا ومت تقدمي الكتاب هناك  ازداد التوا�ضل مع 

اأوروبية  ولغات  والفرن�ضية  الإجنليزية  اإىل  ليرتجم 

خني 
رّ
اأخرى، بداأت تظهر اهتمامات الباحثني واملوؤر

به وبتقدمي البحوث والدرا�ضات حوله.

واملنهج: البنية   -  2

ابن  رح��الت  ق��ارئ  اإىل  “املر�ِضد  كتاب  يتكون       

واإينا�ض  دمييو  ديفيد  للموؤلَِّفني  بالعربية”  بطوطة 

“در�ضا”(  )اأو  ف�ضال  وع�رصين  مقدمة  من  ح�ضن 

عربي/اإجنليزي  لغوي  معجم  عن  ف�ضال  ق�ضريا، 

)العربية(  النحوية  القواعد  باأهم  وقائمة  ر،  م�ضغرّ

ومعجم  الكتاب،  يف  العربية  الفقرات  يها  تغطرّ التي 

اأعالم، ومعجم اأماكن باللغتني الإجنليزية والعربية. 

حذا  فقد  الع�رصون  ال��درو���ض-  -اأو  الف�ضول  اأم��ا 

بعه  اترّ الذي  الن�ضق  اأو  الت�ضل�ضل  حذو  املوؤلفان  فيها 

غرائب  يف  ار  النُّظَّ فة  “حُتْ كتابه  يف  بطوطة  ابن 

ن ما يلي: 
رّ
الأ�ضفار”، حيث ت�ضم الأم�ضار وعجائب 

الإ�ضكندرية  منارة   2- رحلة،  اأعظم  انطالق   1-

اململوكي  ال�ضلطان   3- الدنيا،  عجائب  من  واحدة 

ال�ضخرة، -5 دم�ضق جنة  ة 
رّ
القد�ض وقب مب�رص، -4 

ال�رصق، -6 رحلة احلج واملدينة، -7 احلج اإىل مكة، 

اآ�ضيا  بوابة  اليمن   9- اخلالفة،  مدينة  بغداد   8-

ال�رصقية، -10 اخلليج الأفريقي، -11 الرحلة عب 

اخلليج، -12 احل�ضد الذهبي لرو�ضيا املغولية، -13 

البيزنطية،  الإمباطورية  عا�ضمة  الق�ضطنطينية 

الهند  عا�ضمة  ديلهي   15- الهند،  �ضلطان   14-

 17- املالديف،  جزر  يف  قا�ٍض   16- الإ�ضالمية، 

الإ�ضالمية  اإ�ضبانيا   18- ة، 
رّ
الغني ال�ضني  مملكة 

اإىل  الرحلة   20- للديار،  العودة   19- )الأندل�ض(، 

مايل ومتبكتو.

وكما يذكر املوؤلفان ديفيد دمييو واإينا�ض ح�ضن يف 

ماه 
رّ
�ضم فقد  و�ضع،  اأكرث من  كتابهما، ويف  مقدمة 

اإىل  يطمحون  الذين  الطالب  من  �رصيحة  اأجل  من 

اللغة  تعلرّم  يف  بعينه  اح���رتايف  م�ضتوى  حتقيق 

تقدمي  اإىل  الكتاب  هذا  ي�ضعى  اإذ  العربية؛  والثقافة 
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القدمي عب  العربي  الأدب  دقيقة عن طبيعة  �ضورة 

هة يف الوقت ذاته، 
رّ

لة، وموج
رّ

درا�ضة ت�رصيحية مف�ض

اإىل  تنت�ضب  التي  الإبداعية  الأعمال  اأهم  من  لواحد 

حقل الأدب القدمي؛ اأق�ضد اإىل كتاب “حتفة النظار..” 

يعرث  �ضوف  الكتاب،  هذا  مثل  ففي  بطوطة.  لبن 

 -عب عدد كبري من 
رّ
اأو الباحث غري العربي الطالب 

بطوطة  ابن  ن�ض  من  امُل�ضتلرّة  العربية  القتبا�ضات 

للن�ض  وواقعية،  دقيقة،  �ضورة  على  مبا�رصة- 

ا اإىل 
ً
الة العربي الأ�ضهر، جنب

رّ
الأ�ضلي الذي األرّفه الرح

جنب عدد كبري من املالحظات ال�ضارحة التي جتعل 

ا مقبول اإىل درجة 
ًّ

من ذلك الن�ض العربي القدمي ن�ض

الثقافة  اأو  اللغة  يدر�ضون  الذي  الطالب  لدى  كافية 

اأو الرابعة. من هنا، يقدرّم  العربية يف ال�ضنة الثالثة 

هذا الكتاب -عب منهجه الو�ضفي الذي ينحو منحى 

اآخر- �ضل�ضلة  ا مقارًنا حيًنا 
ًّ
ا حيًنا وتاأويلي

ً
تف�ضريي

وافية من التدريبات اللغوية التي تهدف اإىل قيا�ض 

النقدية  القراءة  مهارات  تطور  ومدى  فهمهم  مدى 

مثل  تطبيق  ي�ضتطيعون  يجعلهم  الذي  الأمر  لديهم؛ 

نهاية  يف  املوجودة  اللغوية  الرتكيبية  الِبَنى  هذه 

كل ف�ضل يف اأثناء ممار�ضاتهم القرائية اأو الكتابية 

احرتافية  مو�ضوع  عن  وبعيًدا  اأخرى.  ن�ضو�ض  يف 

تعلرّم اللغة الذي هو واحد من اأ�ضباب تاأليف مثل هذا 

نافذة   « ار..  النظرّ »حتفة  كتاب  ميثرّل   ،
رّ
املهم الكتاب 

وقطاع  العربية  الثقافة  على  تطل  ة 
رّ
مهم ثقافية 

موؤلف  اأما  الفرتة.  تلك  يف  العامل  تاريخ  من  كبري 

واحدا  كان  فقد  بطوطة،  ابن  وهو  الأ�ضلي،  الن�ض 

من اأكرث الُكترّاب ذيوعا وانت�ضارا يف حقبة الع�ضور 

الو�ضطى، بحيث ميكن القول اإن كتابه الذي ا�ضُتِهر، 

بطوطة«  ابن  »رح��الت  هو  خمت�رص  با�ضم  لحقا، 

البورتريهات  )اأو  ال�ضور  من  جدا  كبريا  عددا  يقدرّم 

Portraits ( غري املتوازية عن طبيعة املجتمعات 
ال�رصق اأو�ضطية، وعن عدد كبري من البلدان الأفريقية 

اأزمنة قدمية كان التاأثري الأقوى  والآ�ضيوية، خالل 

يعرتف  ال�ضياق،  هذا  ويف  الإ�ضالمية.  لل�ضلطة  فيها 

موؤلِّفا كتاب “املر�ِضد اإىل قارئ رحالت ابن بطوطة 

ابن  كتاب  من  اأف�ضل  يوجد  ل  باأنه  بالعربية” 

بطوطة ذاته يف قدرته على ر�ضم تلك ال�ضورة التي 

متنحنا روؤية دقيقة لعظمة احل�ضارة الإ�ضالمية يف 

البلدان  من  بالكثري  وامتزاجها  عها 
رّ
وتو�ض امتدادها 

الدين  انت�ضار  بفعل  وذلك  وغربا،  �رصقا  والثقافات 

الإفريقية  البلدان  م��ن  كبري  ع��دد  يف  الإ���ض��الم��ي 

والآ�ضيوية، خ�ضو�ضا تلك الدول غري الناطقة باللغة 

الكتاب فر�ضة كبى  العربية. باخت�ضار، ميثل هذا 

يطمحون  ن 
رّ
مم العرب  غري  من  والباحثني  للطالب 

ف عن قرب على بع�ض الن�ضو�ض العربية 
رّ
اإىل التعر

العربية باأبعادها  اللغة  التي تعك�ض عالقة  القدمية 

نوا  الثالثة التاريخي احل�ضاري واملعريف، كي يتمكرّ

�ض تاريخ بع�ض الثقافات الكبى اآنذاك، مثل 
رّ
من تلم

الإمباطورية ال�ضينية، ورو�ضيا املغولية، ومتبكتو، 

خالل  من  وذلك  وغريها،   .. والق�ضطنطينية،  ومكة، 

ع�رص  ال��راب��ع  القرن  ��ال��ة 
رّ

رح اأه��م  من  واح��د   
ْ
عيَني

امليالدي هو املعروف بابن بطوطة.

ه�ّية الن�ص االأ�سلي: امل�سدر، وامل�ؤّثرات، والرتجمات:  -  3

دمييو  ديفيد  كتاب  يف  العربية  القتبا�ضات  حُتيل 

الأ�ضلي  الن�ض  اإىل  مبا�رصة  اإحالة  ح�ضن  واإينا�ض 

�ضتة  التاريخي  ِق��َدم��ه  جت��اوز  ال��ذي  بطوطة  لب��ن 

املغرب  ب��الد  اإىل  بطوطة  اب��ن  ع��ودة  فبعد  ق��رون. 

الأقوال- مترّ  اأرجح  1354/1355ه� -ح�ضب  عام 

راته  مذكرّ باإمالء  ال�ضلطان  قبل  من  مبا�رصة  تكليفه 

اآنذاك حممد  امللكي  البالط  عن رحالته على كاتب 

 الكلبي الذي التقى به ابن بطوطة �ضابقا 
رّ

َزي
ُ

ابن ج

ابن  اأملى  فقد  عليه،  وبناء  )الأندل�ض(.  اإ�ضبانيا  يف 

ابن  على  وم�ضاهداته  اته 
رّ
ومروي حكاياته  بطوطة 

 الكلبي بالفعل؛ ومن ثم فاإن الن�ضخة املوثوقة 
رّ

َزي
ُ

ج

بني اأيدينا هي -ب�ضكل اأو باآخر- عمل فني وثقايف 

بطوطة  ابن  عمل  من  تاأليفي  مزيج  هو  اأو  م�ضرتك، 

ا. وبو�ضف ابن بطوطة 
ً
 الكاتب مع

رّ
َزي

ُ
الة وابن ج

رّ
الرح
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فا ر�ضميا اأو عموميا )حيث كان “قا�ضيا”  كان موظرّ

م�ضلما اآنذاك(، واأنرثوبولوجيا غري ر�ضمي، فقد كان 

كثريا ما يخلط بني ما راآه راأي العني وما �ضمعه من 

حكايات ومرويات يف رحالته املتعددة �ضمعها من 

ابن  اأن  حني  يف  وهناك،  هنا  متعدرّدين  رواة  اأفواه 

وهند�ضته  الكتاب  بزخرفة  قام  ْن 
َ
م هو  نف�ضه   

رّ
َزي

ُ
ج

بطوطة  اب��ن  ن�ض  ف���اإن  ذل���ك،  ع��ن  ف�ضال  ��ا. 
ً
ل��غ��وي

القتبا�ضات  من  كبريا  عددا  ي�ضتلهم،  اأو  ي�ضتدعي، 

ابن  هو  اأ�ضبق  عربي  الة 
رّ

رح اإىل  تنت�ضب  التي  احلرة 

بري )540ه�- 614ه�(، وكثريا ما ترد اأمثال هذه 
ُ

ج

الفقرات دون حتقيق اأو اإحالة. لكنرّ بع�ض الباحثني 

من  املوا�ضع  هذه  مثل  على  طرحوا  قد  رين  املتاأخرّ

الإ�ضكالية،  الت�ضاوؤلت  من  عدًدا  بطوطة  ابن  رحلة 

اإقامته يف  مثل رحلته اإىل مدينة “بيجينج” خالل 

ة  ال�ضني؛ الأمر الذي تقت�ضي الأمانية العلمية والدقرّ

البحثية الوقوف عنده وحماولة الو�ضول اإىل تف�ضري 

مثل هذه الظواهر الالفتة للنظر.

ولعل الفكرة التي تفر�ض نف�ضها باإحلاح على قارئ 

كتاب   
ْ
موؤلَفي على  ��ت  اأحلرّ كما   ،”... ار  النظرّ “حتفة 

بالعربية”  بطوطة  ابن  رحالت  قارئ  اإىل  “املر�ِضد 
على  روى  من  نف�ضه  هو  بطوطة  ابن  كان  اإذا  هي 

اأ�ضفاره ومغامراته، فاإنه قد روى  ال�ضلطان ق�ض�ض 

ي�ضمعه  اأن  الأخ��ري  اأراد  ما  ال�ضلطان  م�ضامع  على 

يلقيه  اأن  الة 
َّ

الرح اأراد  وما   ،
رّ
تقي م�ضلم  مة  عالَّ من 

ال�ضخ�ضية.  املكا�ضب  بهدف  ال�ضلطان  م�ضامع  على 

ابن  اأملى  بعدما  اإن��ه  تقول  فر�ضية  هناك  اأن  بيد 

راآه  ما  له  وا�ضًفا   
رّ

َزي
ُ

ج ابن  على  حكاياته  بطوطة 

الكتاب  اإىل   
رّ

��َزي
ُ

ج اب��ن  اأ�ضاف  رمب��ا  اأ�ضفاره،  يف 

الق�ض�ض بهدف  توابل  �ضيئا من  والآخر  بني احلني 

اأو  القراء،  مع  التوا�ضل  و�ضهولة  والإث��ارة  الت�ضويق 

التي  البلدان  اأ�ضاف معلومات عن جغرافيات  رمبا 

كتب  من  اإياها  ناقاًل  بطوطة،  ابن  زارها  قد  يكون 

الطرح  هذا  مثل  يعزرّز  وقد  اآن��ذاك.  له  اأُتيحت  اأخرى 

ابن  التقى  اأن��ه  من   
رّ

��َزي
ُ

ج اب��ن  مقدمة  يف  ورد  ما 

ابن  اإليه، وهناك روى  بطوطة يف غرناطة وحتدرّث 

حني  يف  عليه،  املده�ضة  رحالته  ق�ض�ض  بطوطة 

النقاط  وبع�ض  املالحظات  ن 
رّ
ي��دو  

رّ
��َزي

ُ
ج ابن  كان 

اآنذاك.  املغربي  ال�ضلطان  بها  ي�ضمع  اأن  قبل  املهمة 

ميكن  فاإنه  ال��رواي��ات  ه��ذه  مثل  ة 
رّ
�ضح ثبت  ف��اإذا 

ن�ض  �ضاغ  قد   
رّ

��َزي
ُ

ج ابن  باأن  العتقاد  اإىل  امليل 

الرحلة فيما بعد معتمًدا على مالحظاته هو، ف�ضال 

اأن  دون  اأخ��رى،  وجغرافيًة  اأدبيًة   
َ
منابع اعتماده 

ياأخذ م�ضادره من ال�ضلطان اأو من ابن بطوطة فقط، 

كان   
رّ

��َزي
ُ

ج ابن  اأن  ومبا  املعروفة.  الرواية  ح�ضب 

ا اآنذاك على ن�ض رحالت التاجر وامل�ضتك�ضف 
ً
لع مطرّ

 Marco Polo بولو  ماركو  املعروف  الإيطايل 

ه رمبا يكون قد اأفاد منه  1254(م- 1324م(، فاإنرّ
يف بناء رحالت ابن بطوطة بال�ضكل والأ�ضلوب الذي 

وردت به اإلينا.

اإعادة القراءة و/اأو بناء �سياق ثقايف جديد:  -  4

يف  ار  النُّظَّ فة  “حُتْ كتاب  اأن  فيه  ل�ضك  مما       

بطوطة  لبن  الأ�ضفار”  وعجائب  الأم�ضار  غرائب 

نظر اإليه باعتباره واحًدا من 
ُ
قد اأم�ضى اليوم وهو ي

الو�ضطى؛  الع�ضور  يف  التاريخية  ات 
رّ
ال�رصدي اأهم 

قبل  ذات��ه  الغرب  لدى  معروفة  تكن  مل  التي  تلك 

اأولريخ  الأمل���اين  اكت�ضف  عندما  1800م،  ع��ام 

ق  حقرّ الذي   Ulrich Jasper Seetzen �ضيتزن  جي�ضب 

عام  الأملانية  اإىل  وترجمها   
رّ

��َزي
ُ

ج ابن  خمتارات 

1818م. لكنرّ ثمة ترجمًة جمتزاأة للن�ض قد ظهرت 
Sam� 1829 على يد الأ�ضتاذ �ضمويل يل   يف عام

احلديث  �ضياق  يف  الأه��م  الكت�ضاف  اأما   .uel Lee

ذلك  وراء  الكامنة  واملوؤثرات  الكتاب  ترجمة  عن 

مقدمة  يف  تف�ضيال  ان  املوؤلفرّ يناق�ض  يقول  -كما 

كتابهما- فهو امتالك رجل فرن�ضي خم�ض ن�ضخ من 

خمطوط الن�ض الأ�ضلي يف اجلزائر عام 1830م، 

والغريب اأن واحدة منها كانت ممهورة بتوقيع ابن 

الباحثان  اأ�ضدر  1858م،  عام  ويف  نف�ضه.   
رّ

َزي
ُ

ج
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وبنيامينو   Charles Defremery دفرمري  ت�ضارلز 

ترجمة  اأول    Beniamino Sanguinetti �ضاجنوينيترّي 

 
رّ
العربي الن�ض  ناها 

رّ
و�ضم الرحالت،  لن�ض  كاملة 

الرتجمة  كانت  اأخ���رى،  جهة  م��ن  بطوطة.  لب��ن 

موثوقية  الأكرث  التاريخية  والدرا�ضة  الإجنليزية 

امل��وؤرخ  ل��دن  من  مكتوبة  بطوطة  اب��ن  مل��روي��ات 

 H.A.R. Gibb اأ. ر. جب  ال�ضهري ه.  الإ�ضكتلندي 

الن�ضخة  لكنرّ  و1958م،  1929م  عامي  بني  ما 

بكينجهام  ت�ضارلز  يد  على  اكتملت  قد  النهائية 

Charles Beckingham عام 1994م. وبعيًدا عن 

 
رّ
مثل هذه الإح�ضاءات اأو ال�ضتق�ضاءات لكل ما مر

ة، رغم اأهمية 
رّ
به كتاب ابن بطوطة من ترجمات عد

مثل هذا العمل بالطبع، فاإن حجم املعرفة اأو املتعة 

ار يف  فة النُّظَّ لها قارئ كتاب “حُتْ
رّ

التي �ضوف يح�ض

غرائب الأم�ضار وعجائب الأ�ضفار” متتاح مبا�رصة 

من واحد من اأكرث الن�ضو�ض الثقافية والتاريخية 

اأهمية يف الرتاث العربي. والكتاب الذي بني اأيدينا 

ينه�ض  ح�ضن  واإينا�ض  دمييو  ديفيد  من  لكل  الآن 

اإعادة قراءة  اإىل كونه  اأق�ضد  الفعل ذاته،  على هذا 

 Re�Contextualization �ضياق  �ضنع  اإعادة  رمبا  -اأو 

يف  بو�ضعه  وذل��ك  بطوطة،  اب��ن  لكتاب  جديد- 

الإنتاج  �ضياق  اإحداهما  متثرّل  متوازيينت؛  دائرتني 

ع�رص  الرابع  الهجري/  الثامن  القرن  يف  ل  والت�ضكرّ

الثقايف  ي  التلقرّ �ضياق  الأخ��رى  ومتثرّل  امليالدي، 

القرن  بدايات  مع  “هنا-الآن”  الإنتاج  واإع��ادة 

الواحد والع�رصين.

ل��ق��د ُذِك������رت يف ن�����ض��و���ض ب��ع�����ض ال��ب��اح��ث��ني 

ة بني ن�ض ابن 
رّ
وامل�ضت�رصقني الأملان مقارنات عد

اإىل  تنت�ضب  عليه  �ضابقة  اأخرى  ون�ضو�ض  بطوطة 

الة خمتلفني، �ضواء كانوا من ال�رصق مثل 
َّ

كتَّاب ورح

ري، اأو من الغرب مثل يوهان�ض دي مارنوللي 
َ
ب

ُ
ابن ج

رحالته  يف  �ضاهده  ما  اأملى  الذي  بولو  ماركو  اأو 

كما  بيزا،  رو�ضتي�ضيللي دي  ى 
َ
دع

ُ
ي اآخر  كاتب  على 

فعل ابن بطوطة لحًقا عندما اأملى مغامراته على 

املالحظات  تدفعنا مثل هذه  قد  . وهنا، 
رّ

َزي
ُ

ج ابن 

ال��واردة  املقاطع  من  عدد  بني  مقارنات  عقد  اإىل 

اإىل  تتماثل  تكاد  بطوطة”  ابن  “رحالت  منت  يف 

حد لفت للنظر -ورمبا يثري الريبة والت�ضكرّك- مع 

بع�ض موا�ضع وفقرات م�ضابهة وردت لدى هوؤلء 

الة ال�ضابقني. وبغ�ضرّ النظر عن هذه املوا�ضع 
رّ

الرح

على  بطوطة”،  اب��ن  “رحلة  ثنايا  يف  املتناثرة 

تزعزع  قد  ظاهرة  راأيي،  يف  ل،  ت�ضكرّ ل  التي  قلرّتها 

اأن  لدينا  الثابت  فاإن   ،
رّ
الرحلي ه 

رّ
ن�ض موثوقية  من 

ابن بطوطة رجل قد التذرّ بغواية ال�ضفر وافتنت به، 

وق�ضى ما يقارب الثالثني عاما من حياته متنقرّال 

بني بلدان املنطقة العريية واآ�ضيا وافريقيا، م�ضريا 

واآخر.  حني  بني  وجماعته  وطنه  واإىل  نف�ضه  اإىل 

غرائب  يف  ار  النُّظَّ ��ف��ة  »حُتْ بطوطة  اب��ن  ن�ض  اإن 

الأم�ضار وعجائب الأ�ضفار« يتجاوز طابع الرحلة 

الده�ضة  ودواف��ع  املغامرة  غواية  على  �ضة 
َّ
املوؤ�ض

والغرابة القائمة على مبداأ ثقافة العني اإىل كتابة 

ا �رصدية وخ�ضائ�ض كتابة 
ً
 يحمل بذور

رّ
ن�ض �ِضريي

بيوجرافية عربية باكرة. 

الهام�ص

 David DiMeo and( ح�ضن  اإينا�ض  و  دمييو  ديفيد  املوؤلفان: 

 .)Inas Hassan
.AUC Press ،النا�رص: مطبعة اجلامعة الأمريكية بالقاهرة

مكان الن�رص: القاهرة.

لغة الكتاب: الإجنليزية، والعنوان الأ�ضلي للكتاب هو:

 .The Travels of Ibn Battuta; A Guided Arabic Reader
�ضنة الن�رص: الطبعة الأوىل 2016م.

عدد �ضفحات الكتاب: 316 �ضفحة من القطع املتو�ضط.

اإىل قارئ رحالت ابن بطوطة بالعربية”: “ املر�ِضد 
من ثقافة العني اإىل ن�ض ال�ضرية 
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ال�رصوق  دار  من  ال�ضادر  كتابه  غالف  تزين  �ضورته 

بعنوان �ضيء من هذا القبيل.اأنظر اإىل عينيه ويباغتني 

وجع حنني خفيف للطف ح�ضوره عب ال�ضنوات، دماثته، 

القاهرة  يف  البلد  و�ضط  يف  وجتواله  �ضداقاته  ذكاوؤه، 

القليلة وال�ضاربة كال�ضهم يف كبد احلقيقة.  وتعبرياته 

2011 و2012 قبيل  الأخرية يل يف  اأتذكر مكاملاته 

وفاته املباغتة.كنا يف زمن طوارئ ومنع جتوال وبدا 

حتى  م�ضاء  ال�ضابعة  من  بيوتنا  يف  نحب�ض  اأن  غريبا 

و�ضامتة  خاوية  القاهرة  تبدو  واأن  �ضباحا  ال�ضاد�ضة 

من  اأ�ضالن  اإبراهيم  وكان  ول�ضهور.  ال�ضاعات  تلك  كل 

رواد املقاهي وو�ضط البلد وله اأحباوؤه واأ�ضدقاوؤه الذين 

خارجه. اأو  الأدبي  الو�ضط  من  �ضواء  عنهم  ي�ضتغني  ل 

الثمانينيات  يف  ثالثيًا  اأ�ضالن  اإبراهيم  �ضكل  ولطاملا 

وافت  حتى  الكفراوي  و�ضعيد  قا�ضم  احلكيم  عبد  مع 

بذله يف  بعد جهد  الثمانينيات  احلكيم يف  عبد  املنية 

الدخول يف انتخابات ف�ضل فيها.

:يف  الزمان  من  عقود  عب  مكان  كل  يف  نلتقي  كنا 

و�ضتيال  والأودي���ون  والأتيليه  الب�ضتان  وزه��رة  ري�ض 

يف  اأو  ح��رب  طلعت  ميدان  �ضوارع  ويف  جريون  ول��و 

وغريها. الأوب��را  يف  للثقافة  الأعلى  املجل�ض  مقاهي 

كان عبداحلكيم قا�ضم القا�ض الرائع ابن القرية ودار�ض 

والفل�ضفة  ال�ضيا�ضة  نحو  ينحو  اأملانيا  يف  الفل�ضفة 

ينحو  فيما  حواراته  يف  والنقد  والدرو�ضة   وال�ضوفية 

�ضعيد الكفراوي اإىل احلكايات وق�ض�ض الريف امل�رصي 

واأخبار الأن�ضطة الأدبية اأما اإبراهيم اأ�ضالن فكان ي�ضاأل 

اأكرث مما يجيب ويتاأمل وحت�ض �ضغفه باجلمال والهدوء 

اأحيانا  حنونة  ابت�ضامة  تفارقه  ول  والفن  والوداعة 

والكيت  اإمبابه  ترك  قد  كان  اأخ��رى.  اأحيانا  و�ضاخرة 

�ضعيدا  يكن  مل  اأنه  غري  املقطم  اإىل  وانتقل  خلفه  كات 

وخ�ضع  �ضنوات  منذ  القلب  مر�ض  داهمه  وقد  بذلك. 

للعالج لكنه كان دائم احل�ضور يف و�ضط البلد رغم تعبه.

يف مكاملاته الأخرية يل كان يبحث عن جواب ما لدي.

�ضاألني من هوؤلء وما الذي يريدونه مب�رص وملاذا نحن 

يف حالة خوف ورعب مل ي�ضبق لها مثيل قد �ضاهده ول 

حتى نكبة 1967؟

والطبقة  ال�ضعبي  احلي  ابن  اأ�ضالن  اإبراهيم  فرح  لقد 

واأهله  البلد  واأبناء  للفقراء  والعا�ضق  والأديب  العمالية 

ال�ضباب  ووع��ي  ال��ث��ورة  بقيام  وم�����رص،ف��رح  ونا�ضه 

ومطالب العي�ض واحلرية والعدالة والكرامة الجتماعية 

و�ضقوط مبارك وم�رصوع التوريث لبنه جمال. غري اأنه 

باملاليني  يخرج  �ضعبه  �ضاهد  ذلك:  كل  تبع  مبا  فجع 

من  الفئات  كل  ومن  وعادلة  حتمية  مطالب  اأجل  من 

ن�ضاء ورجال و�ضيوخ و�ضباب واأطفال ومن كل الطوائف 

كان  واإن  والقرى  املدن  كل  ويف  م�رص  يف  والأدي��ان 

 25 ميدان التحرير يف القاهرة هو رمز املكان وثورة 

يناير 2011.

احلياء  اأخالق  ابن  املكافح  الوديع  الرجل  هذا  اأن  غري 

والثقافة  الإب��داع  بنبل  امل�ضقول  ال�ضعبي  والتهذيب 

والفن والكتابة فجع بوجوه وممار�ضات واأحداث مل ير 

بالبلطجة  الطويل يف م�رص.فجع  �ضبيها يف عمره  لها 

والعتداءات  والتخريب  وال�رصقات  والل�ضو�ض  والقتلة 

والقتل الغام�ض ل�ضباب الثورة والإرهاب والرعب الذي 

ظبية خمي�ص*

  * شاعرة وكاتبة من دولة االمارات العربية المتحدة 

اإبراهيم اأ�صالن

و»�صيء من هذا القبيل«



اأختطف �ضخ�ضية وروح املكان والنا�ض يف م�رص .فجع 

بثورة بداأت نبيلة تخطف وحتور وتخرج من م�ضارها 

وتبدو بال قيادة واأن يخرج اإىل امل�ضهد وجوه جمرمون 

كانوا وراء الق�ضبان وي�ضبحون هم القادة من اإرهابيني  

ومتطرفني متتلئ كلماتهم بكراهية �ضد م�رص والعروبة 

اأ�ضالن  اإبراهيم  فجع  لقد  والإب��داع.  والتفكري  واحلرية 

باخلراب الذي عم م�رص واحلرائق واملواجهات والقتل 

والرجعية املخيفة والتحالف الغام�ض يف ذلك الوقت 

الثوار  �ضد  امل�ضلمني  الأخ��وان  وحركة  ال�ضلطات  بني 

ميلكون  ممن  م�رص  يف  فكريا  واملتحررين  الأ�ضليني 

املدين يف م�رص.كنت مثله  الن�ضال  تاريخا طويال يف 

ثورة  اأنها  الوحيد  جوابي  وك��ان  يحدث  مما  متاأملة 

ال�ضباب مل تكن تكفي  القيادة واأن قوة  نبيلة مل متتلك 

نتيجة  وانفجر  انك�ضف  الذي  اخلفي  ذلك  كل  ملواجهة 

�ضيا�ضات جرفت م�رص واأهملت اأغلبية املواطنني تاركة 

اإياهم يف بوؤرة احلرمان واجلهل واملر�ض والفقر وجتار 

الدين وجتار املخدرات وجتار الوعي املزيف.

اأ�ضالن كل ذلك ومات يف يناير  اإبراهيم  مل يحتمل قلب 

2012 مكتفيا مبا قد �ضهد من دمار �رصب بلده والعامل 
اأحد  يف  اأ�ضار  مقنعا.وقد  تف�ضريا  له  يجد  ومل  العربي 

مقالته يف الأهرام اإىل اأحد حواراتنا حول ذلك الأمر.

اأقراأ كتاب �ضيء من هذا القبيل الذي �ضدر عن دار ال�رصوق 

2007،اأت�ضفحه بحنان وحنني وبع�ض الدموع  يف عام 

وال�ضوق لتلك الفئة النبيلة التي عرفتها وع�ضت معها من 

ونبلهم  اإن�ضانيتهم  يف  كبارا  كانوا  الذين  م�رص  مبدعي 

وودهم واإبداعهم وكانوا خري �ضحبة عرفتها يف حياتي.

اأوقد �ضمعة لروح اإبراهيم اأ�ضالن واأرواح اآخرين من تلك 

الفئة النبيلة التي رحل معظمها عن هذه احلياة.

والرواية  واملقالة  فالق�ضة  نف�ضها  اأ�ضالن  كتابة  ت�ضبه 

ومل  ال�ضمة،  نف�ض  له  لديه  العادي  احلكي  حتى  ورمب��ا 

يعرف اأ�ضالن نف�ضه بال�ضحفي ول الروائي ولكن بكاتب 

اعتبار ما ورد  فلذلك ميكن  الق�ضرية طيلة عمره  الق�ضة 

يف كتابه �ضيئا من هذا القبيل ق�ض�ض و�رصد و�ضرية ذاتية 

والبيوت  واملهم�ضني  وال�ضوارع  النا�ض  عن  معا.يكتب 

واملقاهي والكتابة وعن رحالته وعن الكتاب الني �ضغف 

�ضداقاته  عن  ويكتب  ود�ضتوف�ضكي  ت�ضيخوف  مثل  بهم 

املو�ضيقى  وعن  من�ضور  واإبراهيم  حمفوظ  جنيب  وعن 

وعن كيف اأ�ضبح كاتبا وعن ف�ضله يف الدرا�ضة وا�ضطراره 

دور  وعن  بريد  ك�ضاعي  عمله  وعن  ال�ضغر  منذ  للعمل 

منحة  على  ح�ضوله  يف  الزيات  ولطيفة  حمفوظ  جنيب 

تفرغ اأدبي اأجنز خاللها روايته مالك احلزين التي حتولت 

فيما بعد لفيلم �ضينمائي �ضهري بعنوان الكيت كات وعن 

ما اآلت اإليه ال�ضخ�ضيات احلقيقية لتلك الرواية يف الواقع.

يقدم لكتابه بهذا املقطع:

اإمبابه/ كما تنزع قطعة حلاء جافة "اأنزع الآن عن 
واإن كانت حية/ عن جذعها الطري/ كيما تلت�ضق بجذع 

اآخر."

ي�ضم الكتاب حوايل 34 ن�ضا اأو ق�ضة اأو مقالة فللقارئ 

اأن ي�ضنفها كما ي�ضاء.

يبداأ بالطفولة والنيل والطمي واإمبابه وعالقته بالقراءة 

الأوىل جتاه  احلياة  واأمه وده�ضة  وباأبيه  اللعب  و�ضقاوة 

الأبنو�ض  بقلم  و�ضغفه  بالقلم  عالقته  �ضيء.ي�رصد  كل 

والقراءة  واملو�ضيقى  الكتابة  لعامل  واكت�ضافه  واحل��ب 

فيها.يكتب  واأثروا  الأوىل  اأثروا حياته  الذين  وال�ضخو�ض 

الزمالك  كني�ضة  واأنوار  رم�ضان  ومدفع  الكوبيا  قلم  عن 

واجلريان وطقو�ض احلياة الب�ضيطة العذبة يف ذلك الوقت.

وكيف  يكتب  وم��اذا  الكتابة  ح��ول  فل�ضفته  عن  يكتب 

كتابا  اأن  احلياة وكيف  الق�ضوة يف  يكتب.ي�رصد ماتفعله 

وكتابه  دوبريه  ريجي�ض  عن  فيكتب  ذلك  ر�ضدوا  كبارا 

الإيطايل كور�ضيو مالبارتي  ال�ضور وموتها وعن  حياة 

الإن�ضان  وجلد  الثورة  وتكنيك  التام  النهيار  وكتبه 

الكاتب  و�ضجلها  �ضهدها  التي  القا�ضية  امل�ضاهد  وعن 

منزل  عن  اأوروبا.يكتب  يف  والفا�ضية  النازية  الفرتة  يف 

لرو�ضيا وعن عالقته مبحمد عودة  وزيارته  دو�ضتف�ضكي 

.يكتب  حقي  ويحي  من�ضور  واإبراهيم  حمفوظ  وجنيب 

وب�ضطاء  وجريان  بقربه  اأو  حوله  عا�ضت  �ضخ�ضيات  عن 

وب�رص يراهم يف ال�ضارع وعن مفارقات يف حياة الب�رص.

يكتب عن �ضيارته التي يحبها الفولك�ض 58 وامليكانيكية 

واحلرفية وحكايات الطبقة العاملة وال�ضنايعية.

يراها  كما  وم�رص  وكتابته  نف�ضه  ا�ضالن  اإبراهيم  ي�رصد 

وروؤيته للحياة والكتاب من اأهل زمنه ومن تاأثر بهم على 

م�ضتوى العامل وهذا الكتاب بورتريه حقيقي لهذا القا�ض 

اإبراهيم  اهلل  تقراأه فتتعرف بحق على كاتبه.رحم  النبيل 

اأ�ضالن. 
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الرواية اجلديدة ومق�لة التداخل 

  تعد الرواية من اأكرث الفنون الأدبية انفتاحا مقارنة 

ببقية الأجنا�ض الأدبية الأخرى لأنها ل تخ�ضع لأية 

قيود كما هو احلال بالن�ضبة لل�ضعر الذي يعتمد ب�ضورة 

وجماليتها،  الكلمات  ومو�ضيقى  الإيقاع  على  كبرية 

وقد ا�ضتطاعت الرواية احلديثة اأن ت�ضتعري من ال�ضعر 

�ضعريته واأ�ضاليبه وت�ضهرها يف ن�ضيجها، مما اأ�ضفى 

على  ال�ضتدلل  وميكن  وفنية.  جمالية  اأبعادا  عليها 

ة. وهي ظاهرة 
رّ
ى تداخل الأنواع الأدبي

رّ
ذلك مبا ي�ضم

تدل يف خ�ضم امل�ضطلحات واملفاهيم املرادفة لها، 

على جتاور الن�ضو�ض وتفاعلها على م�ضتويات عدة 

كاملعجم والأ�ضلوب والت��ركيب والدللة.

م�ضت  حت��ولت  19م  القرن  يف  الرواية  �ضهدت  لقد 

اأعمال  �ضكلت  فقد  وامل�ضمونية،  ال�ضكلية  بنيتها 

)غو�ضتاف فلوبري G. Flaubert( واآراوؤه التنظريية 

دورا حا�ضما يف بروز "الرواية اجلديدة". وقد ا�ضتثمر 

"دو�ضتويف�ضكي"،  اأمثال  من  الأدب��اء  من  جمموعة 

و"فرانز  برو�ضت"،  و"مار�ضيل  جوي�ض"،  و"جيم�ض 

الآراء والتقنيات يف تطور هذا اجلن�ض  كافكا"، هذه 

الإبداعي ون�ضجه، وذلك يف مقابل الرواية الواقعية 

الع�رص، و"بناء على هذا  �ضائدة يف ذلك  التي كانت 

التحول يف النظر اإىل الواقع، تتخلى الرواية اجلديدة 

وترف�ض  املاألوفة،  التعبريية  والأ�ضكال  الطرائق  عن 

الأعراف واملعايري املتبعة، لتمتطي موجة التجريب، 

ال�ضخ�ضية  يف  النظر  باإعادة  يتعلق  فيما  وخا�ضة 

الروائية التي تقل�ضت تدريجيا وتفككت، حيث مل يعد 

 ،
جمهولة")1( مادة  على  واإمنا  عليها،  مركزا  البحث 

ال�ضعر،  اقرتبت كثريا من  الرواية  اأن  النتيجة  فكانت 

اأحيانا.  بينهما  اللتبا�ض  درجة  اإىل  حذوه،  وحذت 

كومب"  "دومنيك  كتاب  يف  ورد  اأخ��رى،  جهة  ومن 

اأن ")ناتايل �ضاروت( قد نادت بتطبيق التمييز الذي 

و�ضعه )مالرمي( بني اللغة اخلام واللغة اجلوهرية 

على الرواية، لأن لغتها جوهرية مثل لغة ال�ضعر. كما 

اأكدت على اأنها مل تقم بر�ضم حدود بني ال�ضعر والرواية 

يف اأعمالها الروائية. من هذا املنطلق، اعتبت الن�ض 

اأنه ل ميكن  اأو اللون، وراأت  الروائي معادل لل�ضوت 

اأن نحكي رواية اأو ق�ضيدة، مثلما ي�ضتحيل اأن نحكي 

 .
لوحة اأو عمال مو�ضيقيا")2(

قوانني  على  ث��ورة  اجل��دي��دة  ال��رواي��ة  اأح��دث��ت  لقد 

باإخراج  جديدة  تقنيات  �ضمحت  اإذ  الواقعية  الرواية 

الوجود،  حيز  اإىل  الن�ضو�ض  بني  حقيقي  حت��اور 

وتقلي�ض الهوة التي تف�ضل بني ال�رصد وال�ضعر. فاإذا 

املت�ضل  ال�رصد  على  املعتمد  التقليدي  النمط  كان 

واملت�ضق، واحلبكة التي تنمو بالتدريج اإىل اأن ت�ضل 

والقواعد  التقنيات  من  ذلك  اإىل  وما  م�ضتقرها،  اإىل 

منذ  الأذه���ان  يف  ورا�ضخة  ماألوفة  اأ�ضبحت  التي 

عبد الرحمان اإكيدر*

  * ناقد وأكاديمي من المغرب 

�صعرنة اخلطاب فـي الرواية املغربية

حممد عز الدين التازي منوذجا



من  بع�ضا  تقلب  اجلديدة  الرواية  فاإن  طويلة،  فرتة 

تكتفي  اأو  عقب،  على  راأ�ضا  والقواعد  التقنيات  تلك 

قوانني  منه،  ب��دل  لت�ضع  الآخ���ر  بع�ضها  ب��اإل��غ��اء 

الرتتيب  ك�رص  اإىل  تلجاأ  ه��ك��ذا،  ج��دي��دة،  ومعايري 

وتتيح  الزمني،  الت�ضل�ضل  وتخرق  املتتايل،  ال�رصدي 

يف  وتو�ضعت  اأخ��رى،  اأدبية  اأجنا�ض  على  النفتاح 

بالعمل  تنحو  جديدة  وظيفة  اإي��اه  مانحة  الو�ضف 

اأهمية  واأعطت  ت�ضكيليا،  ف�ضائيا  منحى  الروائي 

اللغة  اإىل  التجريبي، وانحازت  ال�ضكلي  بالغة للبحث 

باعتبارها غاية ل و�ضيلة، وما اإىل ذلك من التقنيات 

واملوا�ضفات التي اأ�ضحت اليوم معروفة بدورها.

 )M. Gosselin( جو�ضالن  دومنيك  خل�ض  وقد 

املالمح التي تتجمع من اأجل تكوين روايات �ضعرية 

العامل يف  اأمام  ذاٍت تقف  روايات  "اإنها  ياأتي:  فيما 

عالقة تاأمل اأو حلم، روايات تخ�ضع لتقطع الذاكرة، 

تقوم  كما   .
الرغبة")3( ومفاجاآت  النفعالت،  واأوامر 

بنية الن�ض الروائي ال�ضعري "على البحث عن الهوية 

اإيقاعة  وي�ضتمد  واأ�ضيل،  اأ�ضل  هو  ما  اإىل  وي��وؤدي 

املفاجاأة  وغنائية  وال��ذك��رى،  الرغبة  انبثاق  من 

.
ال�ضعيدة")4(

الإب��داع  انفتح  الرتجمة  وحركة  املثاقفة  وبفعل 

ومتيزت  اجلديدة"،  "الرواية  على  املغربي  الروائي 

الروائيون  اأنتجها  التي  احلديثة  الروائية  الن�ضو�ض 

لغة  بني  املزاوجة  على  الإبداعية  بالقدرة  املغاربة 

ال�رصد ولغة ال�ضعر، اإ�ضافة اإىل املزاوجة بني وظيفتي 

الأداء  لغتها  جتايف  اإذ  والإبالغية،  البالغية  اللغة 

اإىل تعابري  التقليدي وتتجاوزه رامية بذلك  ال�رصدي 

�ضعرية ودللت جمالية، ف�ضعرية اللغة �ضمة ت�ضورية 

م�ضرتكة يف الن�ضو�ض الروائية التي كتبها عدد من 

هوؤلء املبدعني خ�ضو�ضا حممد عز الدين التازي يف 

 ،1988 و)املباءة(   ،1983 البحر(  )رحيل  روايتيه 

 ،2004 املاء(  )جمنون  رواية  يف  بلمليح  واإدري�ض 

وحممد الأ�ضعري يف )القو�ض والفرا�ضة( 2010. ويعد 

)ال�رصد(  متباينني  اأدبيني  جن�ضني  بني  التداخل  هذا 

ز هذه الأعمال عن النمط الروائي 
رّ
و)ال�ضعر( مي�ضما مي

ي�ضعب  وتناغم  جتان�ض  يف  وذلك  ال�ضائد،  ال�رصدي 

حممد  جتربة  وتعد  الأدب���ي،  اجلن�ض  ت�ضنيف  معه 

الذي  التجديد  هذا  على  مثال  خري  التازي  الدين  عز 

من  الثمانينيات  فرتة  منذ  املغربية  الرواية  �ضهدته 

القرن املا�ضي، ممهدا بذلك للتجارب الالحقة.

الدين  عز  "املباءة" ملحمد  رواية  • م��س�ع 
التازي:

الروائيني  اأب��رز  من  التازي  الدين  عز  حممد  يعد    

املغاربة الذين حملوا لواء التجديد ويظهر ذلك جليا 

يف جمموعة من الأعمال الق�ض�ضية والروائية، نذكر 

على �ضبيل املثال : )رحيل البحر(، و)خفق الأجنحة(، 

و)زهرة الآ�ض(، و)كائنات حمتملة(، و)اأبراج املدينة(، 

ب�  املو�ضومة  روايته  اإىل  واإ�ضافة  زرقاء(،  و)�ضحكة 

اإحدى  ت�ضكل  التي   1988 �ضنة  ال�ضادرة  )املباءة( 

النماذج املتطورة بحكم ظهورها يف وقت متاأخر من 

القرن املا�ضي، وحتديدا يف فرتة الثمانينات. 

ا�ضتملت الرواية على ثالثة اأق�ضام رئي�ضية :

-1 ال�رصيح واملقبة : وهو خم�ض�ض اأ�ضا�ضا حلديث 

حالته  عن  الورداين"  "قا�ضم  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية 

و�ضغفه بالكتابة على رخام �ضاهدات القبور.

2 - ال�ضجن : ويتمحور حول حديث "قا�ضم" وزوجته 
وابنيه "منري" و"منرية" على التوايل بحيث انفردت 

ال�ضخ�ضيات  عن  امل�ضتقل  بكالمها  �ضخ�ضية  كل 

الأخرى.

جديد  من  خم�ض�ض  وهو   : وال�رصيح  املقبة   -  3
عن  الورداين"  "قا�ضم  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  حلديث 

حالته وما طراأ يف مدينة فا�ض من وقائع.

الفرتة  متيزت  فقد  الكتابة  �ضياق  وبخ�ضو�ض    

الإحباطات  من  مبجموعة  الرواية  فيها  كتبت  التي 

والتقدم  التغيري  اآم��ال  كل  يف  املتعاقبة  واخليبات 

والرقي الجتماعي والقت�ضادي. فهذا العمل يتحدث 

بذلك  اأهلها  اأ�ضيب  التي  املغربية  فا�ض  مدينة  عن 

الوباء الدال على اأن اأحوالها تبدلت اإىل ما هو �ضيئ. 

هذه  اإليها  اآلت  التي  املاأ�ضاوية  احلالة  يك�ضف  وهذا 
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املدينة العريقة وكل املدن العربية. فرواية )املباءة( 

الأب  م�ضري  فيها  يحتل  مغربية  اأ�رصة  حياة  حتكي 

الورداين" مركز ال�ضدارة. فهو ير�ضم ارتباطه  "قا�ضم 
�ضاهدات  رخام  على  باإزميله  وت�ضكيلها  باحلروف 

البداية متمرادا �ضاخطا على  القبور، وهو يظهر منذ 

بحالة  ال�ضخ�ضية  هذه  تتميز  واأهلها.  فا�ض  مدينة 

به  يتلفظ  ما  خالل  من  الذاتي  والن�ضطار  الت�ضظي 

من هلو�ضات وتهيوؤات وفقدان الذاكرة تارة ويقظتها 

تارة اأخرى. كما تك�ضف الرواية عن حالة التحول التي 

ال�ضجون  ي�ضتغل مديرا لأحد  قا�ضم، فقد كان  عا�ضها 

كيف  الرواية  وتبني  عائلة،  له  وكانت  املدينة،  يف 

انتهى قا�ضم اإىل حالة من )اخلبل( تائها بني املقبة 

ودروب فا�ض ال�ضيقة يتبعه )�ضعب( من القطط.

ذات  �ضيا�ضية  رواية  )املباءة(  رواية  اعتبار  ميكن    

الجتماعية  م�ضاكله  تتعدد  ملجتمع  انتقادي  عد 
ُ
ب

تر�ضم  لذا  والحتيال،  الظلم  فيه  ويطغى  والأ�رصية، 

وتعب  واجلماعية،  الفردية  املاآ�ضي  معامل  اأحداُثها 

عن ذلك بوا�ضطة ر�ضد الختاللت العقلية والنف�ضية 

فقد  الإيديولوجية.  والنق�ضامات  الأوبئة  وتف�ضي 

اختيارا  ���رصاح��ة،  ُت�ضخ�ض،  اأن  ال��رواي��ة  ف�ضلت 

الي�ضارية  النزعة  بني  يجمع  معينا  اإيديولوجيا 

والنتماء الدميوقراطي.

"املباءة" : رواية  يف  اخلطاب  • �سعرنة 

من  مظهرا  الرواية  يف  وال�ضعر  ال�رصد  جت��اور  يعد    

جديدة،  بكتابة  تره�ض  وب��ادرة  التجديد،  مظاهر 

تطويرها  على  اخل�ضو�ض  وجه  على  الرواية،  عملت 

للتعبري عن هموم الع�رص و�رصوفه. وذلك من خالل 

واإدخ��ال  اللغوية،  امل�ضتويات  تنويع  يف  الإ�ضهام 

متغريات اأ�ضلوبيه تهم اأجنا�ضا اأدبية اأخرى. اإن مرونة 

لغة الكتابة وتراوحها بني ال�رصد وال�ضعر منح رواية 

)املباءة( نف�ضا �رصديا مفعما بالتخييل وامل�ضاعر.

يخاطب  �ضعرية  بلغة  الرواية  هذه  ال�ضارد  يفتتح    

كما  القبور،  �ضواهد  به  ي�ضكل  الذي  )الإزميل(،  فيها 

يبز ت�ضوير عالقته باحلروف وما ت�ضكله يف حياته، 

ونكت�ضف عب نظرة قا�ضم للحرف روؤيته للحياة ولذاته 

وللعامل من حوله. ومن خالل اخلطاب ال�ضعري الذي 

يعب به ال�ضارد عن نظرة �ضخ�ضية قا�ضم اإىل احلرف 

ندرك ال�رص وراء ذلك الع�ضق الكبري. فال �ضيء ميتلكه 

اإزميله وهلو�ضاته  �ضوى  قا�ضم مل�ضاعدته يف حمنته 

التي جتعله ير�ضم عوامل بديلة تعو�ض حالة احلرمان. 

يقول :

 اأنت اأ�ضابعي

اأنت يدي وعيني وج�ضدي اأيها الإزميل

احفر يل طريقا يف احلرف، فمع احلروف ويف دروبها 

 .
)5(

اأ�ضري

ويقول اأي�ضا : 

يحفر حروفا على الرخام

احلروف تقرتب وتبتعد.

حرف يقرتب من الآخر.

حرف يدخل يف اآخر من خلف اأو اأمام.

حرف مييل واآخر ي�ضيل

 يرفع هامته فوق كل احلروف.
ُّ
حرف اأ�َضم

حرف ي�ضتهي احلرف وحرف هو الخرتاق ال�ضبقي

  .
)6(

املحرتق بلذة اأمله الأبدي  

وتكثيف  بالغمو�ض  املقطع  هذا  لغة  تت�ضم   

املعاين، وهو ما األفناه يف ق�ضيدة النرث ي�ضاف اإىل 

كل ذلك تلك الفوا�ضل التي ت�ضبه قوايف ال�ضعر والتي 

ال�ضوتية،  مو�ضيقاه  ال�ضعر  اإيقاع  الن�ض  على  اأ�ضفت 

كما جند ال�ضجع واجلنا�ض اللذين منحا الن�ض اإيقاعا 

التكرار  طريق  عن  اأي�ضا  يتحقق  وال��ذي  �ضوتيا، 

الداخلي املتمثل يف تكرار عدد من الكلمات خ�ضو�ضا 

: "اأنت"، و"حرف"، و"يقرتب". 

ال���ورداين:  قا�ضم  يقول  اآخ��ر  مقطع  ويف   

)حاملا يلحون علي يف طلبهم اأجد نف�ضي ل اأكتب ما 

يف الورقة من معلومات عن امليت، بل اأخط كلماتي، 

لها،  معنى  ل  تكون  وقد  مكونة من حروف،  كلمات 

فاأنا اأبحث لها عن معنى(. 

اأنا اأكتب وهم يقراأون  

تقراأ العيون يف الظالم
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تقراأ الدموع

تقراأ الليايل والنهارات

تقراأ ال�ضم�ض باأ�ضعتها احلارقة

كتابي مفتوح ل يبلله املطر ول ُتبهت كلماته حرارة 

ال�ضم�ض

ميوتون  وهم  الليايل،  قمر  �ضوء  حتت  مفتوح  كتاب 

.
)7(

الواحد بعد الآخر وكتابي ل ميوت

�ضاأموت.  )اأنا   : بقوله  املقطع  هذا  ويختتم   

القبب علية يف املقبة ...(. واملالحظ يف هذا املقطع 

حدث 
ُ
اأن املبدع اأدمج هذا املقطع ال�ضعري دون اأن ي

قطيعة مع ال�رصد، ويف هذا نوع من التداخل ل يح�ض 

جنده  البداية  ففي  قطيعة.  اأو  ���رصخ  ب��اأي  ال��ق��ارئ 

اأول �ضطر �ضعري بهذا  يتحدث عن فعل الكتابة ليبداأ 

الفعل )اأنا اأكتب(، ويختم هذا املقطع ال�ضعري بكلمة 

التي �ضيبداأ بها يف �رصد  الكلمة نف�ضها  املوت، وهي 

بقية الأحداث، وهذا ي�ضي بتكامل اجلن�ضني الأدبيني 

معا يف اإي�ضال املعنى. 

ويف قوله :  

ْت واأنت عارف 
ُ
اأو م ِع�ْض  ابك.  اأو  الإزميل  اأيا  ا�ضحك 

باأن احلروف ل متوت.

طاوعني اأيها الإزميل.

كن نهاري و�ضوء عيني.

كن يدي ول تتوغل كثريا حتى ل تخرتق هذا الرخام.

ِمْل مع احلرف حيث مييل

 .
)8(

 يف دربك اأو يف جمراك الذي هو جمرى احلروف
ْ
�رِص

�ضطر،  كل  يف  تقريبا  تتكرر  الأم��ر  �ضيغة  اأن  جند 

ومن  والثاين،  الأول  ال�ضطرين  يف  النداء  اإىل  اإ�ضافة 

توليد  التنبيه،  اإىل  اإ�ضافة  التكرار،  ه��ذا  وظائف 

اأبعاد  لتحقيق  وذل��ك  �ضعورية  قيم  لإب��راز  الإيقاع 

العبارة  ر�ضوخ  عن  التكرار  هذا  يعب  كما  جمالية، 

ذهن  اإىل  اإي�ضالها  يف  واإ����رصاره  قائلها  نف�ض  يف 

الرواية غري م�رصوط بالوزن،  املتلقي، فالإيقاع يف 

وامنا يتج�ضد هذا الإيقاع يف ظاهرة التكرار مبختلف 

�رصفية.  و�ضيغ  وجمل،  وكلمات،  حروف،  اأ�ضكاله: 

اأ�ضف اإىل ذلك اللجوء اأحيانا اإىل ال�ضجع الذي اعتبه 

كثري من دار�ضي الأ�ضاليب العربية حلقة و�ضطى بني 

ال�ضعر والنرث املر�ضل. اإن ال�ضارد يجعل الإزميل ناطقا 

عن  الرخام لينوب  على  النحت  يف اأثناء  يعانيه  مبا 

قا�ضم يف الكالم، مطالبا اإياه باملطاوعة واأن ي�ضبح 

يدا يزرع بها حروفه لتكب.

ال�ضارد الف�ضل الأول مبقطع �ضعري  يختتم   

ارتبط  وقد  واحل��روف.  الإزميل  من  كل  فيه  يح�رص 

هذا املقطع كاأغلب املقاطع الواردة يف الن�ض بحالة 

ال�رصود التي تعرتي قا�ضم. فنجد يف الرواية : ")يغ�ضل 

اأماكن الر�ضوم على ج�ضده ثم يعود اإىل الغرفة مدثرا 

بفوطة لريتدي ثيابا نظيفة، وهو يعرف اأنه يف الغد 

لكنه  ينام،  اأخ��رى.  ر�ضوما  ج�ضده  على  ير�ضم  �ضوف 

ينه�ض من نومه وي�رصخ :

اإيلَّ بامل�ضانق واملزهريات ومواقد احلطب.

اإيلَّ باأ�رصة الدعة واملناغاة بني رجال ون�ضاء.

اأعطوين ال�ضيف وامليزان.

)...(

خذوا امليزان واأعطوين ال�ضيف.

ل.

بل خذوا ال�ضيف واأعطوين امليزان.

قلت لكم خذوهما معا فاأنا مل اأخرت بعد.

ل مكان يل.

�ضوف اأدعو �ضعبي ليتبعني واأغادر هذه الأر�ض.

�ضوء عيني قليل،

ونهاري �ضحابة،

  .
)9(

ولذلك مل يطاوعني الرخام ومل يطاوعني الإزميل

لغوية،  انزياحات  املقطع  ه��ذا  يف  ال�ضارد  وظ��ف 

�ضعبي  اأدع���و  )���ض��وف   : قوله  يف  بال�ضعب  ف��امل��راد 

التي  القطط  تلك  الأر�ض(، هي  واأغادر هذه  ليتبعني 

ِكن لها حمبة غري حمدودة. كما يتميز 
ُ
تتبعه دائما وي

بهدف  ال��وج��دان  حلقل  ينتمي  مبعجم  املقطع  ه��ذا 

ال�ضخ�ضية،  هذه  مع  والتعاطف  املتلقي  يف  التاأثري 

التف�ضيالت  عمق  عن  تبتعد  ق�ضرية  جمل  يف  وذلك 

احلديث،  ال�ضعر  مالمح  جت�ضد  جمل  وهي  النرثية، 

وذلك يف اإيقاع مت�ضارع تك�ضف عن عمق معاناة بطل 
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واإح�ضا�ضه بهول ما يعي�ضه ومبدى الختالل  الرواية 

يف جمتمعه. بل اإن هذا الختالل مي�ضي اإىل اأبعد من 

ذلك لي�ضمل نظرته اإىل العامل والوجود. وبهذه ال�ضاكلة 

ودللة،  تركيبا  وروؤي��ة،  لغة  ال�ضعرية  البنية  ت�ضبح 

بنية حيوية يف ت�ضكيل جمالية رواية "املباءة". ومن 

خاللها تت�ضح مواقف ال�ضخ�ضية و�ضلوكاتها، وتبز 

ملا  الراف�ضة  الفكرية  وروؤاه��ا  النف�ضية  حالتها  عن 

يجري حولها.

املعنون  الثالث  الف�ضل  اإىل  وبالنتقال   

يف  تعود  الرواية  اأن  يتبني  وال�رصيح(  ب)املقبة 

ركز  الذي  الأول  الف�ضل  جمريات  اإىل  دائرية  حركة 

على حياة قا�ضم بعد مغادرته لل�رصيح وجتواله يف 

�ضوارع فا�ض واأزقتها. فقد تذكر قا�ضم املقبة وقال 

القبب منفاي والرخام �رصيحي واحلروف  "مقبة   :

اأنهاري منها يتدفق املاء.

اأنهار حروف.

حرف �ضاحك وحرف عاب�ض.

ظهرت يل ال�ضني

وحفرت الباء بالإزميل

وتطلعت اإىل الراء.

ثم حفرت بالإزميل التاء واحلاء.

فيما  حلمت  فقد  الغفوة،  من  الأل��ف  نهو�ض  وج��اء 

ي�ضبه اليقظة بوعل نافر يف الباري.

قلت هي احلروف اأ�ضوات ومعان

هي الباري وهذا الوعل

.
)10(

والوعل هو الطليق حت�ضنه الباري

وبني  بينه  ح��وارا  ليخلق  قا�ضم  ع��اد  لقد   

احلروف، ويت�ضمن هذا املقطع اإيقاعا داخليا متثل يف 

تكرار جمموعة من الكلمات : "احلروف"، و"الباري". 

اإ�ضافة اإىل تكرار ال�ضيغة ال�رصفية )فاعل( : �ضاحك 

/ عاب�ض. والتجان�ضات ال�ضوتية : الراء / احلاء. كما 

ارتبطت  التي  ال�ضعرية  ال�ضور  من  مبجموعة  تو�ضل 

واأخ��رى  �ضاحكة  ح��روف  فهي  احل���روف  باأن�ضنة 

عاب�ضة. وي�ضيف :

حرف يرحل 

وقمر يطل

حرف يغيب

 .
)11(

و�ضم�ض ت�رصق

اإىل  الرواية  بداية  من  الفنية  ال�ضمة  هذه      وحت�رص 

قا�ضم  حول  متمحورا  اخلطاب  كان  كلما  خامتتها 

اأو  ك�ضجان  وظيفته  مع  اأو  اأ���رصت��ه،  مع  ومعاناته 

هذه  الجتماعية.  احلياة  يف  النا�ض  ممار�ضات  مع 

ال�ضتعارات  عن  ف�ضال   – كثري  وغريها  النماذج 

واملجازات – تك�ضف عن طاقة �ضاعرية فائقة، جت�ضد 

مقاطع  يف  تتحول  وقد  والنرث،  ال�ضعر  بني  العالقة 

منها اإىل ما ي�ضمى بال�ضعر املنثور اأو ق�ضيدة النرث.

رواية"املباءة"  يف  ال�سعرية  اللغة  • وظائف 
:اأ - تك�ضري رتابة ال�رصد:

على  بالتعرف  )امل��ب��اءة(  رواي���ة  متابعة  ت�ضمح    

الكثافة ال�ضعرية املميزة لالأ�ضلوب واللغة ذات الظالل 

الإيحائية العميقة. ول ريب يف اأن هذه الكثافة تندرج 

اأنه رغب يف التخفيف  �ضمن مقا�ضد الكاتب، طاملا 

من وطاأة احلبكة وِحدرّتها يف الرواية.

  اإن تداخل جن�ضي ال�رصد وال�ضعر يف الن�ض الروائي 

هذا  وي�ضهم  الرواية،  اإيقاع  يف  متنوعا  نبا  يخلق 

التقرير  ال�رصد وجتاوز حدود  النب يف تك�ضري رتابة 

يقربها من  والتخييل  الت�ضوير  اإنتاج ف�ضاء من  اإىل 

لغة ال�ضعر، وتنوع اإيحاءاتها مما ي�ضفي على املحكي 

يف )املباءة( حيوية ت�ضويرية كبرية جتعل املتلقي ل 

ي�ضعر بامللل الذي تخلفه برودة التقرير.

  عب هذه التقنية ال�رصدية و�ضماتها الفنية ا�ضتطاعت 

الرواية يف بنيتها احلكائية املتقنة تقدمي روؤية قا�ضم 

اإىل واقعه واإدانة بع�ض ما يجري يف العامل مما يحري 

العقول، ويجعل النفو�ض م�ضطربة والقلوب موزعة.
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مل ت�ضاأ الروائية هدية ح�ضني يف روايتها )ريام وكفى(

بحكايات  حياتها  تاأطرت  امراأة  ق�ضة  ت�رصد  اأن   
)1(

والت�ضظي  والقهر واحلرمان  بالقمع  ن�ضاء موؤ�ضلبات 

ال�ضخ�ضية  م��ن  جتعل  اأن  اأرادت  ب��ل  والإخ��ف��اق؛ 

حوله  من  الأح��داث  ميحور  مركزيا  كيانا  الن�ضائية 

يف  ي�ضهم  ومبا  تنا�ضبه  التي  بالكيفية  ويوجهها 

ت�ضاعد العقدة �رصاعا وتاأزما باجتاه بلوغ التغليب 

الأنثوي اأوج درجاته وبغية توكيد هيمنته اأو ت�ضيده 

على العن�رص الذكوري.

اإم�ضاك  يف  ريام  ال�ضاردة  مق�ضدية  ذلك  على  والدليل 

عجلة ال�رصد بيدها ل بيد غريها بدءا من اأول �ضطر يف 

ذاتي  �رصد  �ضكل  يف  فيها  �ضطر  باآخر  وانتهاء  الرواية 

ب�ضمري الأنا.

م�ضرتك  بينهما  بعملني  القيام  ري��ام  امتهنت  وق��د 

متثل  واقعي  ومعطى  ت�ضكيلي  بعد  له  فالأول  مهاري 

كتابة  يف  متثل  تخييلي  ا�ضتغال  والثاين  اخلياطة  يف 

املذكرات ون�ضج الق�ض�ض واإعادة �ضياغتها.

ب�ضكل  ري��ام  البطلة  حياة  تتوزع  العملني  بني  وم��ا 

الطفولة حني وجدت اخلياطة هي  بدءا من  ت�ضاعدي 

املوؤنثة  ال�ضخ�ضيات  تواجه  بها  التي  وال�ضلوى  املهنة 

واقعها وتتغلب على م�ضاكلها وانتهاء مبرحلة الن�ضج 

طاقتها  ر  ت�ضخِّ للعي�ض  و�ضيلة  اخلياطة  وج��دت  حني 

بالف�ضاتني  الن�ضاء  تزيني  من  لتتمكن  فيها  اجل�ضدية 

املنمقة والزاهية التي �ضت�ضتهلك ويذهب بهاوؤها وقبل 

ذلك كله �ضي�ضتهلك ج�ضدها ويذوي تال�ضيا وزوال.

وهذا ما جعلها ت�ضمم على النتفا�ض واأن تغري م�ضار 

التدريجي  النحالل  تقاوم  لكي  بالكتابة  اخلياطة 

الذي  الزمن  تهرئ  ولكي  جهة  من  اجل�ضدية  لقدراتها 

جهة  من  بال�ضمحالل  اإي��اه  متوعدا  ج�ضدها  يباغت 

التي  الو�ضيلة  هي  ال�رصدية  الكتابة  فكانت  اأخ��رى. 

لت�ضنع  حياتها  تفا�ضيل  ر�ضم  اإعادة  يف  �ضت�ضاعدها 

منها عاملا جديدا يتم تخيله وت�ضطريه على الورق واإذ 

روؤيتها  بح�ضب  القما�ض  تطويع  يف  ماهرة  هي  كانت 

و�ضيلة  اإىل  الكتابة  حتويل  يف  ماهرة  اأي�ضا  فاإنها 

تطوعها بح�ضب ما ت�ضتهي.

ومل تكن وظيفة ريام ك�ضاردة امل�ضاركة اأو املراقبة اأو 

الإخبار ح�ضب؛ بل كانت وظيفتها توجيه امل�رصودات 

اأول وحتريك الزمن ثانيا والقفز على ال�رصد اإىل خارجه 

مبقاطع ميتا �رصدية ثالثا وكل ذلك مرهون بكينونتها 

اكت�ضاف  لأجل  الآخرين  تخاتل  كانت  التي  املوؤنثة 

الأ�رصار، وقد تغالب اأهواء نف�ضها لتوكيد فاعلية دورها 

على  الآخريات  مرغمة  بنف�ضها  قدرها  �ضنع  حماولة 

العي�ض  واألفن  م�ضالكها  ارتياد  اعتدن  م�ضارات  تغيري 

والتعاطي معها با�ضت�ضالم ور�ضوخ.

فكان حدث طرد الطفلة ريام من املدر�ضة واحلب�ض يف 

ال�رصد  وترية  لرتتفع  ريام  تواجهه  حتد  اأول  ال�رصداب 

املا�ضي  اإىل  ارت��دادا  الكتابة  م�ضار  قلب  يف  ولت�ضهم 

وما يرتتب على ذلك من حتديات تواجه بها ريام قهر 

اأبيها املت�ضلط فتمقت جوره على ن�ضاء املنزل ومن ثم 

اإبراهيم الذي �ضار عنيفا يف  توجه حنقها اإىل خالها 

نادية هناوي �سعدون*

  * ناقدة وأكاديمية من العراق 

الذاكرة الأنثوية

يف رواية »ريام وكفى« لهدية ح�صني



معاقبتها بعد وفاة اأبيها كامتداد طبيعي له.

تكن  مل  اخلا�ضة  الأ���رصار  اكت�ضاف  ري��ام  حماولة  اإن 

م�ضينة بباءة �ضلوكها يف الطالع على املجهول اخلفي 

من احلياة الواقعية كما مل يكن حبها البيء لريحان 

ا�ضطدامها  اأن  اإل  ال�ضارم  اجل�ضدي  العقاب  ي�ضتحق 

بالآخر/الرجل �ضيكون �ضبب كل اأزمة وم�ضدر كل بالء 

متر به ريام يف مراحل حياتها الالحقة مما �ضتحتفظ 

ه لها من قهر 
رّ
به ذاكرتها الأنثوية وهي ت�رصد ما �ضبب

اأو  عامله  ولوج  حاولت  اأن  بعد  وم�ضادرة  وحرمان 

اكت�ضافه.

يف  عليها  اجل�ضدية  العقوبات  ق�ضوة  من  الرغم  وعلى 

طفولتها اإل اإنها مل متنعها من الندفاع نحو الكت�ضاف، 

كما مل يثنها الزمن يف �ضبابها من ا�ضطناع اأحالم عن 

الذيب  جنم  ال�ضاب  فكان  فيه  هي  مما  ينقذها  فار�ض 

ب اأملها يف بلوغ 
َّ
هو ذلك الفار�ض لكنه �رصعان ما خي

حلمها لتتوكد لها حقيقة الآخر العاجز وال�ضلبي.

وتكابد يف مرحلة لحقة من حياتها الأمر نف�ضه بعد 

اأن فقدت ما كانت تراه يف ج�ضدها من اجلذوة فتحاول 

لعلها  ه�ضام  جارها  على  بتعرفها  الأخرية  حماولتها 

جتد فيه مالذا لكنه هو الآخر يظل عاجزا اإزاء الواقع اإذ 

يتم القب�ض عليه بتهمة الإخالل بالأمن. 

م�ضافا  العاطفية  ال�ضطدامات  ه��ذه  ت��وؤدي  وهكذا 

اإليها املت�ضادات الفكرية ما بني ق�ضايا ن�ضال املراأة 

لبلوغ حقوقها واحلروب واآفاتها وبني مباغتة املوت 

املحرية  ت�ضاوؤلتها  تطرح  اأن  حولها  من  للحيوات 

الن�ضف  اإىل  ناظرة  املوت  وجدوى  احلياة  معنى  عن 

الفارغ من الكاأ�ض وهذا ما اأوقعها يف دوامة الإخفاق 

ن 
ِّ
وال�ضياع عب مونولوجات عديدة تتداعى وهي تدو

مذكراتها" ملاذا اأكتب عن تلك الأيام وا�ضتح�رص اأرواح 

من ماتوا؟ هل خوفا من ن�ضيان ما جرى كما اأحب اأن 

غطت  التي  ال�ضحراء  رمال  من  لأهرب  اأم  نف�ضي  اقنع 

حقويل واأحاول دراأها لكي ل تتيب�ض متاما؟ اأم تراها 

يف  هزميتي  من  قلبي  على  ال�ضغط  لتخفيف  رغبة 

 
احلب؟ رمبا هذا ورمبا ذاك ورمبا لكل تلك الأ�ضباب" )2(

التي  الكيفية  على  املوؤ�ضلب  ال�ضعور  هذا  انعك�ض  وقد 

ال�ضخ�ضيات  تعانيه   ما  يف  �ضببا  الرجل  وجدت  بها 

الن�ضوية الأخرى من الآلم مثل والدتها �ضمر وجدِّتها 

�ضابرين  واأخواتها  بهيجة  اأبيها  وزوج��ة  م�ضعودة 

واحدة  فكل  وجنية  وعزيزة  فاطمة  و�ضديقاتها  وهند 

وال�ضياع  الإخفاق  دوامة  يف  الآخر  اأوقعها  قد  منهن 

ف�ضابرين ل تنتحر اإل ب�ضبب فعلة العم نعمان امل�ضينة 

واحلرمان  والنكد  باحلزن  اإل  حياتها  تعي�ض  ل  والأم 

ب�ضبب الأب املت�ضلط والعنيف الذي مل ياأبه مل�ضاعرها 

وهو يناديها باأم البنات منتق�ضا اإياها لعدم اإجنابها 

ذكرا فكان العنف �ضالحه الوحيد معها.

وهند ل تنقلب حياتها بوؤ�ضا اإل بعد اأن ترتبط ب�ضامي 

متاهة  �ضيوقعها يف  الذي  والنتهازي  املراوغ  الزوج 

كانت  ما  التي  وفاطمة  والنق�ض  بالف�ضل  الإح�ضا�ض 

زوجها  لأن  عليها  متاما  منطبقة  بالأرملة  ت�ضميتها 

الذي ُفقد يف احلرب قد غاب اإىل غري رجعة مما اوجب 

عليها اأن تنتظره لالأبد لتكون �ضحية مل�ضري مت ر�ضمه 

لها فا�ضتكانت مذعنة له بر�ضا وقنوع.

واإن  وهي  اأمرها  على  مغلوبة  الأخ��رى  هي  وبهيجة 

قامعة  اأو  مت�ضلطة  تكن  مل  اأنها  اإل  الأب  زوجة  كانت 

لالأخريات بل كانت �ضحية زوج متعجرف مل يكن همه 

�ضوى اإجناب الذكور لتكون نهايتها التعي�ضة تعبريا عن 

ال�ضتالب الروحي لكيانها.

فر�ض  ذكوري  جمتمع  �ضحية  م�ضعودة  اجلدة  وكانت 

اأن تكره نف�ضها ومتقت جن�ضها لتكون �ضببا يف  عليها 

اأٌنوثتها  م�ضخت  اأن  بعد  الن�ضاء  من  تعا�ضة من حولها 

وازدرت  ابنها  بنات  فقمعت  رجويل  بطابع  وطبعتها 

اأخ��الق  اإف�ضاد  يف  بدللها  واأ�ضهمت  ول��ده��ا  زوج��ة 

حفيدها حممود الأمر الذي انتهى بها وحيدة من دون 

حب اأو اهتمام لتتال�ضى ب�ضمت وبرود.

وهذا كله جعل الذاكرة التي حملتها ريام ذاكرة اأنثوية 

بامتياز لي�ض فيها للرجل دور موجب اأو حموري لأنه 

كحلم  مرة  و�ضلبي  ومت�ضلط  قامع  كيان  �ضوى  يكن  مل 

وهذا  مكتوب  وم�ضري  مفرو�ض  كواقع  واأخرى  �ضائع 

ما جعل تداعيات تلك الذاكرة وانثيالتها عنه تت�ضظى 

لكن بال ت�ضتيت وترتاكم من دون فو�ضوية وتتاأزم لكن 

من دون تذبذب.

ومثلما �ضاعدتها اخلياطة على حتويل الأقم�ضة اإىل �ضيء 

جديد ملمو�ض كذلك �ضت�ضاعدها الكتابة الذاكراتية يف 

التطلع لواقع جديد م�ضتجمعة خيوط حبكتها بالطريقة 
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التي تراها منا�ضبة لت�ضنع ق�ضة حمبوكة حبكا متقنا 

بعبارات  الق�ض  ملتابعة  دوما  م�ضوقا  القارئ  يجعل 

تتقن و�ضعها يف ت�ضاعيف ال�رصد لتاأخذ بالقارئ اإىل 

عواملها اأخذا من�ضابا بال تعقيد اأو تكلف ومن دون اأن 

عليه"  القرائية  قب�ضتها  من  النفالت  فر�ضة  متنحه 

اأما الآن ف�ضاأعود  اأخر  �ضاأحتدث عن ذلك يف �ضفحات 

لأبي وجدتي م�ضعودة يف هذه ال�ضفحات �ضاأبداأ باأبي 

�ضنوات  منذ  موته  رغم  احل�ضور  على  يزاحمني  الذي 

 .
طويلة")3(

مو�ضع  ال��رواي��ة  يف  بالأنثى  ال��ذاك��رة  اق��رتان  ويتخذ 

احلبكة  اأبعاد  فيها  تتوزع  خمتلفة  م�ضارات  الر�ضد 

للواقع  الن�ضداد  نحو  ب�ضلبية  الجتاه  بني  الق�ض�ضية 

اأو الر�ضوخ ملوجهاته وبني الجتاه نحو النفالت من 

الدكتور  جعل  ما  وهذا  بايجابية  ومنغ�ضاته  الواقع 

الإبداع  جتارب  كبى  الرواية"  �ضالح ف�ضل يجد يف 

العربي يف الع�ضور احلديثة و�ضانعة الوعي التاريخي 

بحركة  اخلالقة  ل�ضتباكاته  مظهر  واأك��ب  مب�ضريته 

 .
الوجود" )4(

وما بني ال�ضلب والإيجاب تتولد ثنائيات تت�ضاد تارة 

وتتوافق اأخرى وقد يكون الت�ضاد مبثابة توافق حتمي 

الكتابة وقد يغدو  ثنائية اجل�ضد/  �ضنجده يف  وهو ما 

ال�ضم/ ثنائيات  يف  �ضنلم�ضه  ما  وهو  ت�ضادا  التوافق 

و�ضنحاول  الذكر  الأنثى/  املكان،  الزمان/  امل�ضمى، 

تو�ضيح ذلك من خالل حمورين هما: 

1. ج�ضدنة الذاكرة كتابًة.
2. فاعلية الذاكرة ت�ضادا .

1. ج�ضدنة الذاكرة كتابًة /
ق�ضدي  ب�ضكل  تعاطيه  يتم  كتابي  ت�ضكيل  اجل�ضدنة 

باجتاه التغليب النوعي لالأنثى لإنتاج  ف�ضاء ت�ضكيلي 

عامل  باجتاه  وف�ضاءاته  ال�رصد  ممكنات  يطوع  مغاير 

ال��دللت  ذات  املوؤنثة  اجل�ضدية  التمثالت  من  رحب 

الثقافية اخلا�ضة واملميزة.

ويف رواية )ريام وكفى( يتم حتقيق توافق ثقايف بني 

اأنثوية ترى اجل�ضد  اجل�ضد والذاكرة على وفق تالزمية 

الق�ضة  حيوات  وج��ه  يف  تقف  التي  الكبى  العقبة 

جميعها.

ولو اأردنا ت�ضنيف اأبعاد الذاكرة يف اإنتاج �رصد ن�ضائي 

وتزينية  جتميلية  ب��اأدوات  ومطرز  باأحكام  م�ضبوك 

فاإننا �ضنجدها م�ضابهة ملهنة اخلياطة اإذ يتم تف�ضيل 

الذاكرة ال�رصدية كالقما�ض مبقا�ضات منا�ضبة ومن ثم 

باإعادة ترتيبها  واأ�ضكال والقيام  تقطيعها باجتاهات 

لتكون يف النهاية ق�ضا �ضرييا/ ف�ضتانا ن�ضائيا.

وقد �ضعت ال�ضاردة اإىل التعاطي املتوازي مع الأحداث 

زمانا ومكانا لكنها مل تكن كذلك يف توزيعها الأدوار 

 ورجال لتكون الرواية يف خامتتها 
ً
على احليوات ن�ضاء

رواية ن�ضائية بكل املقايي�ض الفنية.

ولأن حتويل القما�ض من جمرد ن�ضيج بحجم وم�ضاحة 

م�ضبقة  بروؤية  يتم  اإمنا  وعباءات  ف�ضاتني  اإىل  معينة 

وتاأليف  ن�ضج  من  اخلياطة  عاملة  به  تقوم  �ضوف  ملا 

مالمح  ر�ضم  يف  فاعلة  ذاكرتها  كانت  كذلك  وترقيع 

حياتها  مطبات  وترقيع  تداعياتها  و�ضياغة  احليوات 

كتابة  لإنتاج  واإتقان  وبحذر  م�ضبق  ق�ضدي  ب�ضكل 

جمالية تنثال من بواطن وعي اأنثوي ي�ضجل التفا�ضيل 

يخرمها  ول  �ضهو  اأو  ن�ضيان  ينزعها  ل  التي  الدقيقة 

تذبذب ول ذواء. 

تتوىل  م��رك��زي��ا  فعال  ال��ذاك��رة  فعل  جعل  م��ا  وه���ذا 

وتداعيا  انثيال  به  القيام  ريام  الرئي�ضية/  ال�ضخ�ضية 

مثل)  عبارات  تكرار  خالل  من  وا�ضرتجاعا  ا�ضتباقا 

تذكرت وذكرين ويتذكرين و�ضارت ذكرى ..( اأو برتديد 

جمل من قبيل )نظرُت اإىل املا�ضي( اأو) تلك اليوميات( 

اأو ) مع كل الذكريات التي مرت بي( اأو ) تختلط علي 

الذكريات وت�ضو�ضني( اأو )�ضاأتذكرها يف الأيام الأوىل( 

وبقي   ( اأو  �ضدري(  على  اأطبقت  الذكريات  )ك��اأن  اأو 

فعلت  )وح�ضنا  اأو  حلكايتها(  يت�ضع  مكان  ذاكرتي  يف 

بتذكريك يل وها اأنا اأتذكر( اأو ) الذاكرة متدين مبا يطيل 

البقاء( اأو )لأدون تلك الأيام التي ت�رصبت وما عاد لها 

غري الذكريات( اأو )تلك العبارة ظلت حمفورة يف راأ�ضي 

اأو )ومع دوران العجلة  ت�ضيء كلما تذكرت �ضابرين( 

تدور الذكريات والأيام(..الخ.

ول مراء من اأن يكون فعل الذاكرة باإزاء اجل�ضد الأنثوي 

وذواء  بقاء  تتوزعه  متنوعة  ب��دللت  مت�ضادا  فعال 

اإ�ضاءة وتعتيما ثباتا ودورانا انت�ضاء  ات�ضاعا و�ضيقا 

بدورها  �ضتنعك�ض  الدللية  الت�ضادات  وهذه  ووجعا. 

على ال�ضعيد الروحي الأنثوي لتدفع بريام نحو التمرد 
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والنفالت.

الرواية  جعل  قد  اجل�ضد  على  ال��ذاك��رة  هيمنة  ولعل 

ارتقت  �ضعرية  ا�ضلبة  نف�ضه  الوقت  يف  لكنها  موؤ�ضلبة 

اأن  اإىل فاعل منتج مبعنى  باجل�ضد من فاعل م�ضتهلك 

املحفز  مبثابة  كان  اجل�ضد  على  مور�ض  الذي  احلظر 

م�ضموحات  اإىل  ممنوعاته  وحتويل  لخرتاقه  اخلفي 

متاحة ومتمكنة متنح اجل�ضد التجدد وال�ضتمرار.

ريام  حياة  بلورة  يف  مهما  دورا  اجل�ضد  اأدى  وبذلك 

من  واقعيا  عنه  عجزت  ما  حتقق  بها  التي  واأحالمها 

�ضماء  يف  ي�ضطع  جنما  لها  يبزغ  ال��ذي  احل��ب  خ��الل 

الكت�ضاف  ج���ذوة  ي��ذك��ي  اأه���وج  كح�ضان  ج�ضدها 

ال�ضاردة  فتنبي  بحيوية  الذاكرة  حمركا  والتجريب 

فعلت  قد  مهنتها  اأن  ترى  وهي  حياتها  بق�ضة  تديل 

بها فعل الزمن الذي بقي عدوا مرتب�ضا بج�ضدها" لذا 

اأن يدركني  �ضاأقول كل ما لدي على هذه الأوراق قبل 

ج�ضدي  عن  الزمان  ينزع  اأن  وقبل  وان��زوي  الوقت 

اأن  قبل  الراكدة  املياه  اأح��رك  اأن  اأري��د   .. البيق  بقية 

يجف نهري اأو تاأكل حوافه الأمالح م�ضتفيدة من تلك 

يف  طويال  البقاء  على  ت�ضاعدين  ل  ..مهنتي  اليوميات 

هذه احلياة ولن اأعي�ض بعد موتي �ضوى زمن عابر على 

..بعدان  الثياب  من  يتخل�ضن  اللواتي  الن�ضاء  اأج�ضاد 

ي�ضعرن بامللل منها اأو يتهراأ ن�ضيجها نعم اأريد اأن اكتب 

قبل اأن ميحوين الزوال" )5(

واجل�ضد يبقى لغزا حمريا لها يف طفولتها لذلك حتاول 

فحني  مبحاولتها  مرتب�ضا  العقاب  فتجد  اكت�ضافه 

املدر�ضة وعوقبت من قبل  ارتكبت فعلها وطردت من 

والدها كان هذا اأول ا�ضطدم ج�ضدي موؤمل وعنيف" وما 

اأن دخل البيت واجتاز ن�ضف املمر حتى كفخني على 

راأ�ضي  البالط ودا�ض على  واأ�ضقطني بقوة على  وجهي 

 
بحذائه اجللدي اخل�ضن " )6(

ويكون اجلر والرف�ض والدفع وال�ضد وال�ضحب واحلب�ض 

اآثارا  فترتك  الطفويل  ج�ضدها  تطال  عقابية  اأ�ضاليب 

ل متحى من ذاكرتها و" منذ طفولتي كنت ابحث عن 

ما  واع��رف  لأفتحه  مغلق  هو  ما  كل  وعن  املختلف 

 
بداخله")7(

وب�ضبب �ضقاوتها كان الأب يطلق عليها العفريتة وهذا 

لالأب  موؤ�ضلبة  �ضورة  ذاكرتها  يف  حتمل  جعلها  ما 

الأو�ضح منه يف  ال�ضورة  املت�ضلط واملتع�ضب" وتظل 

خميلتي هي حني اأ�ضقطني على البالط ودا�ض على راأ�ضي 

 كما 
بحذائه اجللدي اخل�ضن ثم �ضحلني اإىل ال�رصداب")8(

�ضيعو�ض اخلال اإبراهيم موت الأب لينهال بالعقوبات 

اأمي  �ضمتت   " واأخواتها  ريام  جتاه  نف�ضها  اجل�ضدية 

واأنا  يقررين  وراح  ب�ضفريتي  وام�ضك  خايل  فتحرك 

من  يده  ..�ضحب  يلم�ضني  مل  ريحان  بان  كذبا  اق�ضم 

يلكمني  اأن  يريد  انه  لو  كما  قب�ضته  وكور  �ضفريتي 

والغ�ضب  يده  �ضحب  لكنه  وجهي  على  يدي  فو�ضعت 

بقنواته  ج�ضدها  لكن   ،  =
)9(".. وجهه  على  يتاأجج 

لها  معني  خري  �ضيظل  والب�رصية  ال�ضماعية  الفيزيقية 

ميدها بروؤى خا�ضة عن حكايات تتداعى يف خميلتها 

ت�ضاوؤلت  مبثابة  هي  داخلية  مونولوجات  �ضكل  على 

يرتطم يف  الذي  ما يجري" ما  اإزاء  تعب عن حريتها 

اأعماقي؟ هل العفاريت التي كانت نائمة لفرتة طويلة 

 
هي التي حترك زعفران ج�ضدي؟ " )10(

املوجودات  اثر  يغيب  بج�ضدها  الأنثى  اإح�ضا�ض  اإن 

الزمان  وي��ك��ون  ج�ضدها  يف  تتال�ضى  لأن��ه��ا  عليها 

واملكان واحليوات من حولها جمرد اأ�ضياء ل قبل لها 

عليه  تدو�ض  ج�ضدي  يف  هنا  احلقيقية  ال�ضاعة  بها" 

مع  �ضعور  ..ي��راودين  اأق��اوم  لكنني  وتهر�ضه  عقاربها 

احت�ضاد النجوم ال�ضاطعة يف ال�ضماء بان الوجوه التي 

..فاك�ضف  البعيد  الألق  ذاك  ت�ضكن هناك يف  غادرتني 

عن نف�ضي حجبها" )11(

ول تكون ذكرياتها عن اجل�ضد ع�ضية على ال�ضتدعاء 

ارتبطت  التي  تلك  ل�ضيما  امل��ث��ول  ي�ضرية  ه��ي  ب��ل 

بالطفولة حيث الباءة وال�ضدق والنقاء" يف مهرجان 

ريحان  اأي�ضا  ببايل  ويخطر  �ضاعات  ي�ضتمر  ج�ضدي 

 
)13(

التذكر"- من  الأكب  احل�ضة  ياأخذ   
)12(

جنما  ..لكن 

اإل ب�ضبب جذوة احلب احلقيقية التي ع�ضفت  وما ذلك 

بها واجتاحت كيانها.

الكبى  الأخت  ب�ضابرين  ارتبطت  التي  الذكريات  اأما 

على  ع�ضية  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف  فاإنها  لريام 

ما  ب�ضبب  ال�ضتدعاء  �ضعبة  تغدو  اإنها  اإل  الن�ضيان 

تعر�ضت له من خرق حلدود اجل�ضد من خالل التحر�ض 

ا�ضتهاء  والعقل  العرف  نعمان  العم  فيه  جتاوز  الذي 

وجنونا فكان �ضببا يف انتحار �ضابرين" العم يتحر�ض 
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بابنة اأخيه وزوج الأخت ي�ضتهي اأخت زوجته كم اأرقني 

الأمر وكم رجوت اهلل اأن اأكون على خطاأ مل امن ليلتها 

 
ومل تهداأ اأ�ضئلتي")14(

ومن  اإل مبرارة  ريام  ت�ضرتجعها  ل  الذكريات  وبع�ض 

ج�ضدي  تفح�ض  بها"  اأختها  زوج  �ضامي  حتر�ض  ذلك 

الك�ضف عن  يتاأخر يف  يعريني مل  كاأنه  بعيون �رصهة 

وتبددين  اأيامك  اأحلى  ت�ضيعني  ..اأنت  الدنيئة  دواخله 

طاقة ج�ضدك وراء املاكنة ..احرتق ج�ضدي كاأن �ضياطا 

حارة انغرزت حتت جلدي" )15(

فتتخذ قرارها بتغيري مكان ال�ضكن والنتقال اإىل غريه 

يف حماولة ل�ضتعادة الأمان النف�ضي لكن خوفها من 

ان�ضحاق ج�ضدها وراء ماكنة اخلياطة يبقى موؤرقا لها 

ال�ضابة  تلك  اعد  مل  اإليها"  طريقه  الياأ�ض  وجد  اأن  بعد 

عن  الباحثة  ال�ضابة  تلك  ..ول  حبيبها  مع  تهرب  التي 

كل ما هو غام�ض ..اأريد فقط لرماد ج�ضدي امل�ضكني اأن 

يعيد  اأن  بوجودي  لأح�ض  ويل�ضعني  ي�ضتعر  اأن  يتحرك 

اإليه فقط لهفة تلك ال�ضبية التي يخفق قلبها ب�ضدة اإذا 

وطعم  نكهتي  افتقد  افتقدين  ..اإنني  غزل  كلمة  �ضمعت 

 
�ضقاوتي بل وحتى وقاحتي ؟..")16(

حلم  ل�ضتعادة  حم��اول��ة  ه�ضام  ج��اره��ا  يف  وجت��د 

القرتان بحبيبها جنم الذي اختفى يف ظروف غام�ضة 

اإىل  انظر  واأن��ا  ج�ضدها"  ج��ذوة  باختفائه  فن�ضيت 

..غمرين  الف�ضتان  يف  العمل  ولدقة  املتنا�ضق  ج�ضدي 

اختفى  منذ  جتاهلتها  التي  باأنوثتي  فيا�ض  �ضعور 

 ، وتكون 
وراء الق�ضبان يف مدينة امللح والرمال ")17(

مغالبة الزوال اجل�ضدي هاج�ضا يق�ض عليها م�ضجعها 

لكي  الذكريات  عنها  تنف�ض  اأن  النهاية  يف  فتقرر 

تبتدئ حياتها من جديد.

ج�ضدها،  عن  التعبري  تعيق  التي  هي  الذكريات  وكاأن 

املكر  فقدتا  اللتني  وعينيها  وجهها  تتاأمل  اأن  وبعد 

مونولوجات  دواخلها  يف  تتداعى  والهياج  واللهفة 

بذلك  لعلها  الذكربات  البتعاد عن  تعك�ض رغبتها يف 

اأن  اأين ميكن  وتذبذبها" اأت�ضاءل  تق�ضي على حريتها 

احلارقة  واللهفة  املاكرتني  العينني  فقدت  قد  اأك��ون 

اأن  يل  تهياأ  وكيف  اعرفها  التي  املندفعة  ريام  واأين 

اكتم هياج ج�ضدي فال يقلقني يف �ضاعات الليل .. ملاذا 

ل تت�ضاقط اأوراق الذكريات القدمية فتجدد �ضجرة راأ�ضي 

اأوراقها باخرة ناب�ضة باحلياة؟ اأنا ل اأريد جل�ضدي اأن 

يتحول اإىل �ضفيح بارد لكنني اأي�ضا ل اأريد اأن اندفع 

ملجرد ال�ضعور بحاجتي لرجل .." )18( 

ب��اإزاء  �ضلبيني  ري��ام  عرفتهم  الذين  ال��رج��ال  ويظل 

ذكرياتها  يف  ت�ضتعيدهم  وملا  وتطلعاتها  طموحاتها 

ل جتد لهم اأثرا ولأنهم خاملون بال جدوى لذلك لي�ض 

مبا  اإل  لأبي  مكانا  اأجد  ومل  ذاكرتها"  يف  مكان  لهم 

ي�ضبه رجال على اأهبة �ضفر حمل حقيبته وم�ضى دون 

اأن يودع عائلته ..كما اإنني طردت وجه عمي و�ضامي 

زوج هند ")19( 

الأج�ضاد كذلك تتهراأ  الف�ضتاتني تتهراأ فان  اأن  ومثلما 

بفعل الزمن فتتالقى اخلياطة باحلكي لتقرر عند ذاك 

وبعد تفكري ملي اأن تقول لذاكرتها) كفى( وان تتاأهب 

لل�ضفر اإىل املجهول" الثياب ل عمر لها �ضوى الفرتات 

حتمل  متوارثة  تبقى  ل  اجل�ضد  على  فيها  ت�ضتقر  التي 

ب�ضمة م�ضممها وهي تتهراأ مبرور الأيام واإذا ما جرى 

نف�ضي.  على  �ضاأنغلق  املنوال  هذا  على  عمري  �ضنوات 

اأ�ضابعي  وتفقد  غرزة  كل  مع  �ضتنفلت  حياتي  خيوط 

اإح�ضا�ضها بحرارة اللم�ض")20( 

لها  ويهياأ  والتجدد  بالزهو  �ضعورا  مينحها  ما  وهذا 

النتفا�ض على كل عائق ميكن اأن يحول دون اأن يوؤدي 

باأن  �ضعور  راودين  وفاعلية"  بحيوية  دوره  ج�ضدها 

ق�ضتي مل تبداأ بعد ها اأنا اأ�ضع قدمي على طريق البداية 

لو  واأح�ض كما  واأ�ضباح املوتى  العائلة  بعيدا عن بيت 

اأعماقي  وان  الربيع  اأول  يف  �ضجرة  مثل  اأجت��دد  اأنني 

تنف�ض عن عروقها كل ما ميكن اأن يوقف جريان الدم 

يف ج�ضدي " )21( 

اجل�ضد  التوافق بني  تف�ضم عرى  التي  املغامرة  وبهذه 

كل  على  مفتوحة  بنهاية  ال��رواي��ة  تختتم  وال��ذاك��رة 

حيث  من  انتهى  دائ��ري  �رصد  �ضكل  ويف  الحتمالت 

ريام  راأتها  بنجوم  الرواية  افتتاح  كان  واإذا  ابتداأ، 

حمت�ضدة يف ال�ضماء فكذلك كانت نهاية الرواية بنجوم 

متطر من ال�ضماء تراها ريام يف و�ضح النهار.

  فاعلية الذاكرة ت�سادا

اإن الأ�ضماء الأنثوية التي اختارتها الكاتبة ل�ضخ�ضيات 

رواياتها هي اأ�ضماء ذات بعد غارق يف الثنية اجلن�ضية 
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فاأ�ضماء  لالأنثى  التاأ�ضيل  من  كنوع  للمراأة،  املغلبة 

)ريام فاطمة هند �ضابرين بهيجة �ضمر م�ضعودة جنية 

ومن  املذكر  على  مثلها  يطلق  اأن  يحتمل  ل  عزيزة( 

نوعي  اإخال�ض  ال�ضمي  التاأ�ضيل  هذا  وراء  يكون  ثم 

ما  وهذا  لالآخر  تابع  غري  م�ضتقل  ككائن  املراأة  لذات 

حقيقة  عاك�ضة  حتتويها  و�ضفية  قرائن  الأ�ضماء  منح 

م�ضمياتها.

يف  ريام  واجهته  حتٍد  اأول  ومدلول  كدال  ال�ضم  ويعد 

الأب  اأراد  كما  كفى  ا�ضمها  يكون  اأن  فبني  حياتها 

انعكا�ضا لثقافة مت�ضيدة ترى يف الأنثى عارا ودونية 

وبني اأن يكون ا�ضمها ريام كما اأرادت اأمها التي مثلت 

كما  مراراتها  تكابد  البطلة  ظلت  املهم�ضة،  الثقافة 

جمعت  فقد  عينه  الأم��ر  تعاين  كانت  نف�ضها  الأم  اأن 

اأم  ا�ضم  الفرح واجلمال  يعك�ض  الذي  )�ضمر(  ا�ضمها  مع 

البنات الذي اختاره الأب احتقارا لها لأنها مل تنجب 

ذكرا لتظل تكابد عقدة الدونية واحلرمان ل�ضيما حني 

ياأتي الأب ب�رصة لها ت�ضاركها البيت.

الإح�ضا�ض  ه��ذا  يحمل  ما  بناتها  اأ�ضماء  يف  ويكون 

معطية لكل واحدة منهن النعوت وال�ضفات التي تعك�ض 

�ضمات ال�ضب والتال�ضي والقمع يف )�ضابرين( والنفوذ 

والبعد )هند( وال�ضاعرية والنت�ضاء) ريام(.

وم�ضعودة هذا ال�ضم الدال على غري ما يدل عليه اإذ مل 

تكن م�ضعودة يف حياتها فقد جعلتها مرارة الواقع الذي 

عا�ضته تت�ضبه بالرجال لتنزع منزعا ذكوريا �ضواء يف 

مقتها لولدة البنات يف الأ�رصة اأو يف عالقتها بابنها 

ابنها  بنات  كره  اإىل  اأدى  مما  باأخرى  للزواج  ودفعه 

لها..

جن�ضها  لبنات  ال�ضتبداد  �ضفات  عليها  تتغلب  وهكذا 

قاهرة لهن وقامعة لتطلعاتهن وهي جتد راحتها يف 

عليهن  لتفر�ض  الن�ضاء  من  حولها  من  حياة  تنغي�ض 

وتداري  نق�ضا  ت�ضد  لكي  ل�ضلطتها  اإرادتها وتخ�ضعهن 

املجتمع  قمع  ظ��ل  يف  عانته  م��ا  وتعو�ض  ���رصخ��ا 

الذكوري لها يف �ضبابها معو�ضة اإياه يف �ضيخوختها 

ومن�ضية  وحيدة  باهتة  م�ضعودة  نهاية  جعل  ما  وهذا 

يف عزلتها. 

لذلك  الكاتبة  اأرادت��ه  وحيد  منوذج  بذلك  م�ضعودة  اإن 

ال�ضنف من الن�ضاء اللواتي ا�ضتططن عن القاعدة التي 

مل�ضلحة  وغالبة  منت�رصة  جتعلها  اأن  ال�ضاردة  اأرادت 

املوؤنث على ح�ضاب املذكر فاإذا كانت ريام مثال املراأة 

يف ايجابيتها وقدرتها على اإثبات وجودها وكينونتها 

دوره��ا  �ضلبية  يف  امل���راأة  مثال  ه��ي  م�ضعودة  ف��ان 

املجتمعي فهي القانعة بدورها التبعي لالآخر لتن�ضلخ 

مت�ضظيا  ثالثا  جن�ضا  وت�ضري  الأنثوية  هويتها  عن 

وهجينا وكاأنها تغيب ذاتها بذاتها ..

كذلك  تكن  مل  الأب  زوجة  بهيجة  اأن  من  الرغم  وعلى 

�ضمر ك�رصة  لالم  وبالن�ضبة  الثالث  لالأخوات  بالن�ضبة 

و�رصيكة اإل اإنها بدت �ضلبية اأي�ضا على �ضاكلة م�ضعودة 

الآخر  ل�ضلطة  ر�ضوخها  يف  بل  بالآخر  ت�ضبهها  يف  ل 

لالآخر  تابعات  �ضحايا  جم��رد  ك��الأخ��ري��ات  لتكون 

قانعات بدورهن الهام�ضي.

اإل تعبري عن هذا القبول بالدور  وما انتحار �ضابرين 

ت�ضبه  وما  الآخر  لرداة  وامل�ضاير  واخلانع  الهام�ضي 

حياتها  �ضنع  يف  ف�ضلها  عن  تعبري  اإل  باأمها  هند 

بعد  بها  الحتفاظ  يف  ف�ضلت  التي  وعائلتها  اخلا�ضة 

�ضجن زوجها واإ�ضقاطها للجنني.  

الراف�ض  ريام موقف  الثقافتني تقف  وما بني هاتني 

يف  قرارها  لمتالك  وتتطلع  احلرية  فتختار  والثائر 

من  اجتماعيا  مقموعة  اأنثى  حياة  من  حياتها  تغيري 

لالنطالق  متطلعة  للقمع  راف�ضة  اأنثى  اإىل  الآخرين، 

املوؤنثة  احليوات  عليه  اعتادت  قد  كانت  ما  خارقة 

قانعة  للتقاليد  ر�ضخت  التي  فاطمة  ومنهن  الأخرى 

مب�ضريها غري قادرة على تغيريه.

وعلى الرغم من الواقع املر الذي عانته ريام واأخواتها 

والع�ضيان  التمرد  نزعة  امتلكت  اإنها  اإل  ووالدتها 

كلها  حياتها  مراحل  يف  لها  مالزمة  �ضمة  لتكون 

ت�ضلطية  مع  باإيجابية  تعاملت  التي  الوحيدة  ولتكون 

والكتابة  ال�ضتطالع  بحب  بادئة  و�ضلطويته  الآخ��ر 

ذاكرتها  على  متمردة  بنف�ضها  تاريخها  �ضانعة 

بالذاكرة  زمانيا  عليه  لتنت�رص  مكانها  وم��غ��ادرة 

ومكانيا بالرحيل وال�ضفر.
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نوبل  جائزة  �ضاحب  كامو،  األبري  م��وت  ع�ضية 

لالآداب �ضنة 1953، كتب له �ضارتر هذه الكلمات:

فيها  كان  الأم�ض،  م�ضى  كما  اأ�ضهر،  �ضتة  م�ضت 

اأن  علينا  -التي  تناق�ضاته  و�ضط  ممزقا  كامو 

العادة  يف  خيارا.  لل�ضمت  نحرتمها-واتخاذه 

املخاطرة  على  جن��روؤ  نكن  مل  يتحدث  اأن  وقبل 

بتوقع ما �ضوف يقوله. كنت اأعتقد اأنه مثل عاملنا 

رمبا  كافيا  كان  العتقاد  هذا  لكن  يتغري،  �ضوف 

ا وذكره قائما.
رّ
كي يظل وجود كامو حي

خالف  وع��ل��ى  خمتلفني  وه��و  اأن���ا  كنت  لطاملا 

اأحيانا. رغم اأننا مل نلتق كثريا، اإل اأن هذا اخلالف 

مل يكن غري طريقة اأخرى للعي�ض مع بع�ض، دون 

بع�ضنا  اإىل  النرّظر  التقينا-عن  ما  -اإذا  اأن نحجم 

و�ضط هذا العامل ال�ضغري املمنوح لنا. هذا مل يكن 

ليمنعني من التفكري فيه، عب ا�ضت�ضعار نظراته من 

يطالعها،  التي  اجلرائد  اأو  الكتب  �ضفحات  خالل 

كاأين به يقول: "ماذا تقول عن كل هذا؟ ماذا تقول 

عنه يف هذه اللحظة؟"

اعتبت  ت 
رّ
مر التي  الأح��داث  خالل  ومن  اأحيانا 

مزاجي  اأخرى من خالل  واأحيانا  متعقال،  �ضمته 

ما  هذا  رمبا  موؤملا.  ال�ضمت  ذلك  يل  بدا  اخلا�ض 

النور  �ضيئا من  يوم، ميثل  كامو، وككل  به  ميتاز 

والطاقة، ويظهر كل ذلك ب�ضكل "اإن�ضاين بحت".

تلك  خ�ضو�ضا  معها،  اأو  اأفكاره  �ضد  كنرّا  �ضواء 

-التي  "ال�ضقوط"  روايته  يف  اكت�ضفناها  التي 

من  راأي��ي  يف  ا�ضتيعابا  والأق��ل  الأجمل  اعتبها 

خمتلفة  مغامرة  دائما  تعتب  اء-لكنها 
رّ
القر طرف 

ا عهدته ثقافتنا عب اأفكاره. هي حركٌة نحاول 
رّ
عم

التخمني يف مراحلها لغاية مداها النهائي.

ميثل كامو يف هذا القرن، باعتباره اأحد املواجهني 

ل��ل��ت��اري��خ، ال��وري��ث الأب����رز ل��ط��اب��ور ط��وي��ل من 

لت كتاباتهم -على الأرجح- الواقعيني، ممن �ضكرّ

اأ�ضالة الكتب والر�ضائل الفرن�ضية.

وال�ضايف  والواثق  )العنيد  الإن�ضاين  تياره  �ضاهم 

واملتزمت وكذا املح�ضو�ض( يف نقل معركة �ضارية 

�ضد اأعظم اأحداث احلقبة التي نعي�ضها، رغم غرابتها 

هها اأحيانا. وعلى العك�ض، فمن خالل عنرّاده 
رّ
وت�ضو

عندما يرف�ض اأي �ضيء، اأعاد كامو التاأكيد اأنه �ضد 

للواقعية،  الذهبي"  "العجل  و�ضد  امليكيافيلية، 

و�ضد العتقاد مبا يعرف ب� "احلقيقة الخالقية"، 

لكلمة  احلقيقي  املعنى  كامو  كان  اآخر  وبتعبري 

الإ�رصار الذي ل "يتزعزع".

فيما  نوا 
رّ
متع اأو  ل��ه،  ق���راأوا  ممن  للقلة  بالن�ضبة 

كان  التي  الإن�ضانية  بالقيم  ي�ضطدمون  قد  كتب، 

ل�ضيء  ل  بيد من حديد  عنها  ويدافع  بل  يحملها، 

اإل لختالفها.

امل�ضاءلة،  مو�ضع  ال�ضيا�ضي  العمل  ي�ضع  ك��ان 

العمل  ه��ذا  )اأي  تطويه  اأن  اإم���ا  ق��ال  ولطاملا 

ترجمة: حممد فتيلينه*

  * قاص وكاتب من الجزائر 

»�صارتر« 

مت التصحيح

ُموؤبنا »األبري كامو«



ال�ضيا�ضي( اأو جتابهه.

كان ل�ضمته يف ال�ضنوات الأخرية، مظهرا اإيجابيا، 

كاأن بهذا الر�ضطي غري املعقول يرف�ض اأن يغادر 

امليدان احلقيقي لالأخالق، ليقتحم الطرق املبهمة 

التي  املمار�ضة  هذه  "املمار�ضة".  ب�  يعرف  ملا 

التي  ال�رصاعات  اأي�ضا  توقعنا  كما  توقعناها، 

�ضاهم يف و�ضع حد لها. لأن الخالق يف حدرّ ذاتها 

ت�ضتدعي "ثورة" و"اإدانة" يف الآن نف�ضه.

كان علينا اأن ننتظره، كما انتظرناه طويال...كان 

علينا متابعة ما قدرّمه اأو انتظار ما �ضوف يقدرّمه.

تاريخ  تقدمي  موا�ضلة  عن  اأب��دا  كامو  يتوقف  مل 

فرن�ضا والع�رص الذي نعي�ض فيه باأ�ضلوبه اخلا�ض. 

وغاب عن وعينا اأنه �ضاحب تيار لي�ض من ال�ضهل 

الفاعلة  القوى  اإح��دى  ي��زال  ول  كان  نفهمه.  اأن 

والأ�ضا�ضية يف م�ضهدنا الثقايف باأكمله.

ل كل �ضيء تقريبا 
رّ
بعد اأن قدرّم اأعماله الأدبية، �ضج

د:  ردرّ لطاملا  ينتظر.  ي��زال  ل  اأي�ضا  الكثري  لكن 

الدوام"،  على  منرّي  بالقرب  هي  الأدبية  "اأعمايل 
كاأن بالأمر انتهى مع هذا العرتاف.

اإن رحيله يعتب بالن�ضبة يل ف�ضيحة "خزي"، اإنه 

نوع من الإلغاء الإن�ضاين وال�ضتعا�ضة باآخر غري 

اإن�ضاين!

الأمر بالن�ضبة لكامو اأ�ضبه مبا يلي: من النادر ما 

تكون مميزات اأي عمل اأدبي )كعمل كامو( طريقا 

لإقناعنا باأن كاتبه �ضيظل حيا )يف 

الواقع(.

موت  يف  بت 
رّ
ت�ضب ال��ت��ي  احل��ادث��ة 

ب�  اإل  نعتها  ميكنني  ل  ك��ام��و، 

عبث  اأظهرت  لأنها  "الف�ضيحة"، 
مطالبنا ورغباتنا العميقة.

وهو  كامو  تعر�ض  احل��ادث��ة،  قبل 

مفاجئ  ب�ضكل  الع�رصين  �ضن  يف 

اكت�ضف  حياته.  جمرى   
رّ

غري اأمل  اإىل 

اكت�ضف  الوجود،  عبثية  خالله  من 

خدعة الإنكار الإن�ضاين. جعله الأمر 

 
رّ
يفكر يف هذه العبثية و�رصوطها القا�ضية، كي يفر

بعيدا عن الأمل برمته.

باإخبارنا  الكفيلة  وحدها  كانت  الباكرة  كتاباته 

عن حقيقة حياته، لأن املر�ض الذي �ضفي منه عب 

وينهي  لينهيه  املتوقع  غري  املوت  جاء  الكتابة 

حياته باأكملها.

الف�ضيحة احلقيقية هي بقاء ذلك ال�ضوؤال، الذي مل 

ي�ضاأله اأحد لكامو! هو ذلك ال�ضمت الذي اأم�ضى يف 

نهاية املطاف ل �ضيء.

مل اأكن اأ�ضدرّقه حينما يظهر يف العلن. لكن ال�ضيء 

"الإن�ضانية"  من  جزءا  مي�ضي  كامو  يف  الإن�ضاين 

مبعناها العام. عندما تنتهي حياة رجل -و�ضاب 

�ضت 
رّ
تعر قد  باأ�ضطوانة  اأ�ضبه  الأمر  فكاأن  مثله- 

فجاأة للك�رص.

كامو  اأعماق  يف  اأن  يدركوا  اأن  اأحبوه  من  على 

اأعماله  اأن  عبثية ل حتتمل. وعليهم كذلك معرفة 

اأعماله  احلقيقة  يف  هي  باملوت،  ت�ضوهت  التي 

املكتملة.

امل�سدر:

https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20120111.

OBS8521/camus-par-sartre.html
 Jean-Paul Sartre )Texte publié le 7 janvier 1960 dans »

).» France Observateur
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�ضكل ظهور كل من املبدعني املرحومني املو�ضيقار 

ح�ضن علي دروي�ض والفنان القدير عبدالعزيز نا�رص. 

كان  فاإذا  القطرية.  الأغنية  م�ضار  يف  نوعية  نقلة 

اإرث  بني  الفا�ضل  احلد  يعتب  علي  ح�ضن  املرحوم 

العبيدان  ا�ضماعيل  نتاج  يف  واملتمثل  املا�ضي 

القطري  باإ�ضماعيل  وامل�ضمى  كاظم  وا�ضماعيل 

واأحمد  خريي  وادري�ض  فرج  وابراهيم  فرج  و�ضامل 

اجلفريي وغريهم وتلك الأغاين والهازيج املرتبطة 

ال�ضوت  ف��ن  مثل  اخلليجي  ال�ضعبي  ب��امل��وروث 

املرتبطة  الأغ���اين  وتلك  البحر  واأغ���اين  والب�ضته 

من  وغريها  واليامال  النهمه  واأغ���اين  ب��الأف��راح 

فنوننا . فاإن ظهور كليهما واأعني ح�ضن وعبدالعزيز 

ال�ضاحة لي�ض فقط عب  اإثراء  قد �ضاهما بال �ضك يف 

امللحن  ظهور  يف  �ضاهما  ولكن  اللحنية  الإبداعات 

اأن  فكان   1968 عام  يف  الإذاع��ة  ظهور  بداية  مع 

تقدم اإىل ال�ضاحة اللحنية كوكبة من الفنانني . منهم 

من وا�ضل ومنهم من توقف مثل الفنان عبدالرحمن 

والفنان  املعز  قاهرة  املو�ضيقى  در�ض  الذي  الغامن 

عبداهلل  �ضاهني،  جا�ضم  تركي،  و�ضامل  نعمة،  حامد 

�ضلطان وغريهم، واإذا كان لكل منهما واأعني ح�ضن 

وعبدالعزيز ف�ضل الريادة . فقد �ضاهما وحفزا عدداً 

يف  اأ�ضواتهم  عب  اأي�ضًا  التقدم  اإىل  قطر   اأبناء  من 

حممد  عبدال�ضتار،  علي  الفنان  مثل  ذواتهم  تاأكيد 

ر�ضيد، ابراهيم علي، �ضقر �ضالح، من�ضور املهندي، 

نا�رص �ضالح، وغريهم.

من  ع�رصه.  �ضبق  فنانًا  علي  ح�ضن  املرحوم  كان 

خالل التنوع يف تقدمي الأحلان عب موهبة فطرية 

على  والقدرة  مو�ضيقيًا  اأذن��ًا  ميلك  كونه  بجانب   .

اإطار  الغناء ومل يقف يف  خو�ض غمار كافة فنون 

اأو  القطري  الفني  الإرث  على  يعتمد  اأو  اأح���ادي. 

اللحن مبا  نحو جتديد  انطالقته  كان  بل  اخلليجي. 

 . العربي  الغنائي  القالب  يف  التطور  مع  يتما�ضى 

قطرية  حملية  اأ�ضوات  اإبداعاته  حمل  فقد  هنا  من 

وخليجية وعربية وهو واحد ممن كان ميلك املوهبة 

الفطرية يف التجديد والتطوير، واإن خرج من اهاب 

الغناء القدمي. اأما املو�ضيقار عبدالعزيز نا�رص. وهو 

املجدد يف هذا الإطار. فقد ارتوى من كافة الفنون. 

كان الرافد الأول ما يحمله من الإرث القطري حيث 

امل�ضا�ض  دون  الفلكلور  وتطوير  جتديد  يف  �ضاهم 

قد  التطوير  واأن  واللحن.  للكلمة  العام  ب��الإط��ار 

اتخذ اإطاراً جتديديًا يف تقدمي اللحن الرتاثي القدمي 

واملتوارث. اأما اجلانب الآخر فاإن القاهرة احت�ضنت 

موهبة قطرية فوق العادة عب الدرا�ضة والحتكاك 

. وقد ل يعرف، الكثريون ما كان ميلكه من ثقافة 

فكراً  الن�ضاين  الإب��داع  جمالت  كل  يف  مو�ضوعية 

عازفًا  نا�رص،  عبدالعزيز  املرحوم  كان  وفل�ضفة، 

اآلة مو�ضيقية بجانب كونه �ضاعراً اختفى  لأكرث من 

ميلكه  ما  بجانب  الأغ��اين.  من  العديد  خلف  بحق 

وطبيعته  الأ���رصي  الإرث  قوامها  دينية  نزعة  من 

فقد  الإب���داع  اإط��ار  يف  ام��ا  امل�ضاملة.  ال�ضالمية 

ح�سن ر�سيد*

  * كاتب مسرحي وأكاديمي من قطر 

عبدالعزيز نا�صر

ً فناناً مبدعا



الفعاليات  تلك  له جل املبدعني وبخا�ضة يف  �ضهد 

 . بالإبداع  املو�ضيقية  والحتفاليات  واملهرجانات 

ففي مهرجان الذاعة والتلفزيون يف قاهرة املعز . 

ح�ضد ثالث جوائز عب حلن واحد من كلمات ال�ضاعر 

بو�ضناق  لطفي  اأداء  من  “ت�ضدق”  جابر  عبداهلل 

وكان ذلك بالإجماع .

كان التنوع يف الأداء اللحني . �ضمة من �ضمات هذا 

اأداه  والذي  “واقف”  .. ففي رائعته  املبدع القطري 

اأبرز  من  كوكبة  به  ترمن  عبدالكرمي  فرج  املرحوم 

ويكفيه فخراً   . العربي  الغنائي  واقعنا  الأ�ضماء يف 

�ضيف  بن  مبارك  ال�ضيخ  كلمات  عب  �ضاغ  قد  اأنه 

هذه الرتنيمة القطرية التي ت�ضهد له بالنبوغ واأعني 

الن�ضيد الوطني “ق�ضمًا” .

اإرث غنائي قطري  �ضيظل هذا املبدع مبا قدمه من 

العربية  الأذن  تعريف  يف  �ضاهم  ف��ارق��ة.  عالمة 

اأن  كما   . القطري  والإب���داع  واملو�ضيقى  بالغناء 

ال�ضنوات الخرية قد جت�ضدت يف تقدمي  احالمه يف 

�ضيمفونية قطرية . والإ�ضهام يف تغذية واقعنا الفني 

باأوبريت عب توليفة من اأ�ضعار ال�ضاعر الكبري حممد 

عبدالوهاب الفيحاين .ولكن كان للقدر راأي اآخر ..

رحم اهلل فقيدي الفن . الرائد الول ح�ضن علي واملبدع 

عطاء  اإن  عبيدان،  نا�رص  عبدالعزيز  الكبري  الرائد 

املو�ضيقار عبدالعزيز نا�رص يف م�ضي�ض احلاجة اإىل 

درا�ضة علمية من قبل املتخ�ض�ضني. ذلك اأن نتاجه 

وافر العطاء والتميز. وبخا�ضة يف ال�ضنوات الخرية 

من رحلته يف احلياة . حيث قدم جمموعة من اأبرز 

الأحلان حملت تنوعًا حلنيًا وكانت نقلة نوعية من 

اأي مكان مثل  الن�ضان يف  ذائقة  خالل ما يالم�ض 

اآه يا بريوت، متى يا  “قمع�ضتان” ، اأحبك يا قد�ض، 
�ضيدي، وغريها من اللبومات وكاأنه ي�ضابق الزمن 

يف ترك ارثه لكل الأجيال ويف كل مكان.

الأهم يف م�ضار  ال�ضم  لي�ض فقط  عبدالعزيز نا�رص، 

الغنية القطرية، لأنه اأثرى ال�ضاحة باإبداعاته ولكن 

عب  اإجماًل  الفن  تاريخ  يف  موؤثراً  دوراً  لعب  لأنه 

حمطات عدة:

-1 يف عام 1966 اأ�ض�ض فرقة الأ�ضواء املو�ضيقية 

الفن  ع�ضاق  لكل  اإبداعيًا  اإطاراً  و�ضكل   . وامل�رصحية 

العديد من  املو�ضيقي وامل�رصحي و�ضاهم يف تقدمي 

العرو�ض يف الأندية ال�ضغرية.

املو�ضيقى يف  بدرا�ضة  التحق   1973 2 - يف عام 
قاهرة املعز و�ضاهم يف نف�ض الغبار عن كل الرتاث 

الغنائي القطري - اخلليجي . بدءاً بتجديد وتطوير 

ما  �ضواء  وغريها  والعايدوه   ، والنافله  الكرنكعوه 

ارتبط باغاين الب وال�ضحراء اأو البحر.

تقلد من�ضب مراتب املو�ضيقى والغناء   1980  -  3
اأن  دون  املبدع  هذا  اأحل��ان  يف  اخلو�ض  ميكن  ول 

نتطرق كما اأ�ضلفت اإىل دورة يف اإطار الن�ضيد الوطني 

لرثى  عا�ضقًا  كان  املبدع  هذا  اأن  ذلك  “ق�ضمًا” 
وطنه قطر . ومن يتابع رحلته الإبداعية يكت�ضف اأن 

“قطر” ترنيمته الأزلية عب العديد من الأحلان مثل 
عي�ضي يا قطر ، اهلل يا عمري  يا بالدي” ،  “حمتار 

قطر ، وع�رصات الأغاين املرتبطة بوطنه الأم قطر .

العديد  عب  القطرية  الأغنية  تقدمي  يف  �ضاهم   -  4
اأمثال  من الأ�ضوات عب خريطة الوطن العربي من 

�ضعاد  بو�ضناق، كارم حممود،  لطفي  �ضميح،  نعمية 

اإبراهيم  اجلمريي،  اأحمد  الروي�ضد،  عبداهلل  حممد، 

والوطن  قطر  من  الأ�ضماء  وع�رصات  اأحالم،  حبيب، 

العربي. بجانب ريادته يف جمال املو�ضيقى والغناء 

اأ�ضعار  وق��دم  العرب  املو�ضيقيني  اأب��رز  من  كواحد 

العربية  لالأ�ضوات  العرب  ال�ضعراء  اأبرز  من  العديد 

مثل: نزار قباين، هارون ها�ضم ر�ضيد، �ضميح القا�ضم، 

ح�ضن  خليفة،  اآل  را�ضد  بن  عي�ضى  دروي�ض،  حممود 

النعمة وغريهم.

ذات  �رصح  عندما  بالقول  هذا  عن  عب  لقد   -  5
الذي ينبع  الفن احلقيقي هو  “باأن  مرة باأنه يوؤمن 

يف  بالن�ضان  ارتبط  فقد  ولذا  ال�ضعب”  وجدان  من 

القليمية  النظرة  اأو  العن�رصية  عن  بعيداً  مكان  اأي 

ال�ضيقة.

الفنية  ال�ضاحة  اإث���راء  يف  لدورهما  اهلل  رحمهما 

الكبري  وال��رائ��د  دروي�����ض  علي  ح�ضن  املو�ضيقار 

عبدالعزيز نا�رص. وعلى خطاهم مي�ضي الآن كوكبة 

الفنان امللحن  اأبرزهم  اأبناء قطر  من املبدعني من 

عبداهلل املناعي.

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

255



موؤ�ض�ضا  �ضاردا  املوت  ب 
رّ
غي تقارب 

ُ
م زمن  يف   

غيابهما  اأح��دث   وقد  مان، 
ُ
ع من  هما 

ُ
م و�ضاعرا 

امُلتابعني  من  خُمتلفة  اأج��ي��اٍل  يف  كبريا   اأث��را 

يف  والعربي  املحلي  امل�ضتوى  على  وامُلحبني 

مع  بالق�ضري  لي�ض  ���رصاٍع  بعد  رح��ال   فقد  اآن. 

هما الروائي اأحمد الزبيدي، الذي نظر  املر�ض. اإنرّ

اإىل العامل  بعنِي ال�رصد، وال�ضاعر حممد احلارثي 

الذي امتطى �ضهوة امُلغامرة �ضوب ال�ضعر والنرث 

على حٍد �ضواء.  

احل��دث  جت��اه  النقدية  ال��زب��ي��دي  روؤي���ة  ك��ان��ت 

 بطريقة اأو باأخرى على نتاجه 
ُ

ال�ضيا�ضي تنعك�ض

انتقل  ف��ق��د  الأدب�����ي. 

اجلدلية  بال�ضياقات 

من على  اأر�ض الواقع 

ال����ورق.  ب��ي��ا���ض  اإىل 

ظفار  كانت  ولطاملا 

ه��ي حم���ور رواي��ات��ه 

احلكائي  وخم��زون��ه��ا 

ين�ضب  ل  والذي  احلي 

وهج  م��ن  يتغذى  ب��ل 

 
ُ
�ِضعر بينما  ال��ذاك��رة. 

احل��ارث��ي ي��غ��رُف من 

ج�����دوِل ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل 

واحلميمة  ال�ضغرية 

التي  تلك  واليومية، 

واربة اأحيانا وكا�ضفة يف اأحايني اأخرى.
ُ
تبدو م

وكانت  كثريا  اآ�ضيا  �رصق  بلدان  احلارثي   
رّ
اأح��ب

والنيبال  الهند  فيتنام  تايالند  كتاباته،  حمور 

ح��وارات��ه  يف  ي��وؤك��د  وه��و  الهيماليا،  وج��ب��ال 

ت�ضنعنه  مل  مان 
ُ
ع يف  "املثقف  اأن:  على  دائما 

ال�ضخ�ضي"،  الطموح  بل  الثقافية  املوؤ�ض�ضات 

اأقل ترحال من احلارثي، فقد  الزبيدي  ومل يكن 

والقاهرة   واخلليج  �ضاللة  بني   الآخر  هو  تنقل 

لت   دم�ضق وبغداد وعدن. املدن التي �ضكرّ
رّ
ومن ثم

ال�ضتينيات  يف  الذهبية  الفرتة  يف  اأحالمه  اأفق 

بني  ال�ضفر  �ضبب  اختلف  واإن  وال�ضبعينيات، 
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كتبت: هدى حمد 

الزبيدي واحلارثي

ل�صجيجهما و�صمتهما.. وداعاً  



ال�ضطرار اأو ق�ضد امُلتعة. بني احلاجة  اأو ال�ضغف.

اأدب  يف  ال�ضعر   ح�ضور  نالحظ   ف�ضوف  ول��ذا   

الرحلة  تلب�ض  �ضنالحظ  كما  احلارثي،  رح��الِت 

بال�ضعر. فال�ضعر يتقاطع مع الرحلة. بينما يجمع 

تخذا 
ُ
"م والأدب،  ال�ضيا�ضة   

رّ
كفتي بني  الزبيدي 

طريقا  مب�ضمياتها  الأ�ضياء  وت�ضمية  اجل��راأة  من 

ال�ضعبة  الن�رص  ظروف  من  �ضاأٍم  دون  للكتابة" 

اآنذاك.

ليخل�ض  ال�ضعر  عن  الزبيدي  يتخلى  وبينما   

اإىل  بالن�ضبة  ال�ضعر  اأنرّ  نرى  والذاكرة،  للحكاية 

كثرية  احتمالت  على  مفتوحًا  "اأفقًا  احلارثي، 

والتجريب هو جوهر الكتابة لديه".  

الق�ضاب،  با�ضمة  البحرينية  الكاتبة  ذك��رت 

حيًا"،  ال��ع��م��اين  "عبيد  ك��ت��اب  يف  امل�ضاركة 

وال�ضادر مبنا�ضبة فوز الزبيدي  بجائزة الإجناز 

مان عام 2013، "كل �ضيء 
ُ
الثقايف البارز يف ع

 من العزلة اأو مهدرّد بها. 
ٌ
يف حياة الزبيدي قادم

�ضاعة  منذ  حياته  يف  دورها  العزلة  لعبت  فقد 

يف  دوره  الزبيدي  لعب  املقابل،  ويف  ولدت��ه، 

التمرد عليها".

ي�ضري عبداهلل حبيب يف حواٍر اأُجري معه �ضمن 

"نوافذ ثقافية"، عقب وفاة  البنامج الإذاعي 

الزبيدي اإىل فكرة مفادها: "اإذ احت�ضبنا الريادة 

مان 
ُ
الزمنية  يف كتابة الق�ضة والرواية يف ع

اأن  ن�ضتطيع  فاإننا  الطائي،  عبداهلل  اإىل  تعود 

نحت�ضب الريادة الفنية لأحمد الزبيدي". وراأى 

واإن  للزبيدي  الأول  الكتاب  اإ�ضدار  اأنرّ  حبيب 

 
ٌ
"فتح نتظرة، 

ُ
م خري  ب�ضارة  كان  متاأخرا  جاء 

الإبداعي  ال�ضوت  لقول  اأخرى  لإمكانية  جديد 

اأ�ضار  الفرا�ضة"  "اعدام  كتابه  ويف  امُلغاير". 

الأ�ضطوري  امل��وروث  على  التكاء  اإىل  حبيب 

الكبري، نظرا ملا تتمتع به ظفار من ثراء، "فهي 

�ضاربة اجلذور يف ح�ضارات قدمية، ولي�ض من 

قبل  من  اإل  احلكايات،  تلك  ا�ضتنطاق  ال�ضهل 

حبيب  وتابع  املعريف".  بالرثاء  يتميز  كاتب 

ِعقه عن تقدمي ما 
ُ
قائال: "باأنرّ الهم ال�ضيا�ضي مل ي

الزبيدي  "تخلى  وباملقابل  جمايل،  عٍد 
ُ
ب ذا  هو 

تقدمة 
ُ
عن ال�ضعر عندما اكت�ضف اأنرّ اأدواته غري م

 كبري". 
ٌ
ه حكاء مبا فيه الكفاية، فذهب لل�رصد لأنرّ

غريبا  "لي�ض  عي�ضى،  �ضماء  ال�ضاعر  اأ�ضار  وكما 

ة 
رّ
ه يف حياته العام اأن يكون الزبيدي روائيا لأنرّ

 بطبعه".
ٌ
روائي

اإع��ادة  جاهدا  احلارثي  ح��اول  اأخ��رى  جهة  من 

ماين 
ُ
الأطراف املبتورة من ج�ضد �ضعر ال�ضاعر الع

قنٍع 
ُ
الرائد اأبو م�ضلم البهالين، واإن بدا ذلك غري م

للحذف  البهالين  �ضعر  �ض 
َّ
تعر "فقد  للبع�ض، 

والبرت من املوؤ�ض�ضة الر�ضمية وبع�ض غالة ال�ضعر 

هما على �ضعيد  
ُ
اجلدد"،  فقدرّم احلارثي ا�ضتغال م

كتاب  يف  البهالين  جتربة  من  امُلتناثر  مللمة 

�ضلم 
ُ
ال�ضعرية لأبي م "الآثار  �ضخم حمل عنوان: 

البهالين"، �ضدر عن دار اجلمل عام 2010".

بقيت ال�ضخ�ضيات الروائية ُتطارد الزبيدي، وكان 

وفيا لها، واإن تغريت اأدوارها من رواية لأخرى. 

غذيها. وي�رص عبداهلل حبيب 
ُ
وي فهو يتغذى منها 
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الرواية:  ا  واإمنرّ الق�ضة  يكتب  مل  الزبيدي  اأنرّ  على 

"فا�ضتدراج التاريخ وا�ضتدعاء امليثولوجيا، لي�ض 
اأكاد  ولذا  الرواية،  ا  واإمنرّ الق�ضرية  الق�ضة  مكانه 

اأنرّ الزبيدي مل يكتب ق�ضة ق�ضرية ب�رصوط  اأجزم 

ا النوفيال الق�ضرية".   الق�ضة امُلتعارف عليها، واإمنرّ

بينما "امُلتاأمل يف ق�ضائد احلارثي يلحُظ ميالد 

لغة جديدة تبادرك بغرائبيتها، اإذ تعمد اإىل اجلمع 

غرق يف بداوته، ومعجم اآخر ممعن 
ُ
بني معجم م

يف حداثته. لهذا كان ال�ضعر عند حممد احلارثي، 

حركة  متداخلتني:  ت�ضابكتني، 
ُ
م اثنتني  حركتني 

ا�ضرتجاع، وهي حركة الذاكرة التي ل تفتاأ تعود 

اإىل املا�ضي، تلتقط �ضظاياه وت�ضعى اإىل تركيبها 

من جديد، وحركة ا�ضتباق، وهي حركة تتجه اإىل 

لغته  تهجي  اإىل  ت�ضعى  احللم  اإىل  اأي  امل�ضتقبل 

وفك رموزها"، كان هذا مقطعا من املقال الذي 

ن�رصته جريدة احلياة عقب وفاة احلارثي. 

بداأ الزبيدي  الكتابة عام 1978م، اإل اأنرّ م�ضوار 

وبعده  1985م،  ع��ام  يف  متاأخرا  ج��اء  الن�رص 

نحو  خطاه  احلارثي  خطا  تقريبا  �ضنوات  ب�ضبع 

املوت  تزامن  وكما  م.  ال�ضعر وذلك عام 1992 

وتتاىل بينهما، فقد تزامن اأي�ضا تكرميهما على 

تتاليني، يف جائزة الإجناز البارز، 
ُ
مدى عامني م

�ضمن امل�رصوع الذي متنحه مبادرة "القراءة نور 

وب�ضرية". حيث فاز  الزبيدي بها يف عام  2013، 

ثم فاز بها احلارثي بها عام 2014. وقد نوهت 

جلنة التحكيم اإىل اأنرّ الزبيدي فاز بهذه اجلائزة، 

اأعماله  عب  الرائدة  الإبداعية  لأ�ضالته  "نظراً 
اأعماله  ومن  التاأ�ضي�ضية"،  والروائية  الق�ض�ضية 

 ،2008 العماين" )1985،  "انتحار عبيد  نذكر: 

و"اأحوال   ،)2008( الفرا�ضة"  و"اإعدام   ،)2013
 ،)2012( النار"  و"�ضنوات   ،)2008( القبائل" 

اللجنة:  وت�ضيف   .)2013( ظفار"  من  و"امراأة 

"اتكاأ الزبيدي على ال�ضحر املفقود جلهة ارتباطه 
حمافظة  يف  امل��وروث��ة  والأ���ض��اط��ري  باحلكايا 

الكتب املقد�ضة  اإىل  ظفار، هذا ف�ضاًل عن جلوئه 

ال�ضوفية  التجربة  قدمته  الذي  اخل�ضب  والعامل 

يف الرتاث العربي والإ�ضالمي".  واأ�ضافت اللجنة 

اأي�ضا: "هذا الإبداع الكمي والنوعي املتميز جاء 

واكبة لعقود من الزمن ق�ضاها يف ال�ضتب�ضال 
ُ
م

لأجل  وك��رام��ة  دف��اع��ًا  وعالنيًة  اً 
َّ
���رص امل��ي��داين 

ظروف  �ضمن  وذلك  وحقوقه  ماين 
ُ
الع املواطن 

جداً".  �ضعبة  اإنها  عنها  يقال  اأن  ميكن  ما  اأقل 

وبعده بعام فاز احلارثي بنف�ض اجلائزة، تكرميا 

لتجربته ال�ضعرية الالفتة حمليا وعربيا. وقالت 

ه من الُكتاب القليلني الذي كتبوا اأدب  اللجنة: "اإنرّ

بال�ضوؤال  والأمكنة  ال�ضفر  ربط  حيث  الرحالت، 

وتوظيف املعرفة.." 

�ضدر ملحمد احلارثي جمموعة من الكتب منها، 

و  و�ضحاها"  ليلة  و"كل  النهار"  طوال  "عيون 
"اأبعد من زجنبار" و"ف�ضيف�ضاء حواء" و"لعبة ل 
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" و"عودة للكتابة بقلم ر�ضا�ض" بالإ�ضافة  لرّ مُتَ

عنوانها  ورواي��ة  الرحالت  اأدب  يف  كتابني  اإىل 

"تنقيح املخطوطة" �ضدرت عن دار اجلمل عام 
2013 وكتاب مقالت بعنوان "ور�ضة املا�ضي" 
�ضدر عن النت�ضار العربي ببريوت عام 2013.  

كما جمع خمتارات من بع�ض ق�ضائده ال�ضعرية 

�ضدر  ير�ضو"  الكلمات  "قارب  اأ�ضماه  كتاب  يف 

عن دار بيت الغ�ضام للن�رص والرتجمة.

الزبيدي بتكرار �ضخ�ضياته والتي من  رف 
ُ
لقد ع

التي  ال�ضخ�ضية  العماين،  عبيد  �ضخ�ضية  اأهمها 

ال�ضلبية  "ال�ضخ�ضية  النقد باعتبارها:  اإليها  نظر 

يف  �ضتنتحر  التي  والبائ�ضة،  اليائ�ضة  الناق�ضة 

�ضاخر  عميق  درامي  �رصد  و�ضط  املطاف  نهاية 

البوؤ�ض  موا�ضع  ت��ورد  التي  بالرمزية  ومكتظ 

هذه  ويف  واحل��ق��وق،  احلرية  وغياب  والإذلل 

انتحار  التاأويالت.. وهكذا يكون  الرمزية تنفتح 

ل  التي  احلياة  باعتزال  قرار  هو  العماين  عبيد 

متثل بالن�ضبة له اأكرث من رديف �ضارخ للعبودية 

ولالإذلل والبوؤ�ض وال�ضقاء".

ومل يكن احلارثي بعيدا عن حقل ال�رصد، فقد كتب 

باحث  عن  املخطوطة"،  "تنقيح  بعنوان،  رواية 

 
ُ
يت�ضم جمهول  عاملًا  اأمامنا   

ُ
يفتح وجيولوجي 

ه ل يخلو من المتاع.  بطابٍع علمي اإل اأنرّ

اللغة  اأناقة  بني  "جمع  احلارثي  حممد  ولأنرّ 

املالحظة،  ��ة  دقَّ اإىل  و�ضاعريتها  وطرافتها 

ة 
َّ
والعملي الروحية  للخبة  اغي  الطَّ واحل�ضور 

ات�ضاع  وبني  وبق�ض�ضه،  به،  غف  وال�ضَّ باملكان 

دون  من  ق��ارات،  اأرب��ع  لي�ضمل  ح��ال 
ِّ

ال��رت رقعة 

مغامرة  اإل  غالبًا  فر 
َّ
ال�ض من  الهدف  يكون  اأن 

جلنة  ذكرت  كما  به"،  اخلال�ض  غف  وال�ضَّ فر 
َّ
ال�ض

التحكيم،  فقد فاز كتابه "عني وجناح" بجائزة 

ابن بطوطة للرحلة املعا�رصة عام 2003. 

 و�ضجيج، 
ٌ
الزبيدي واحلارثي.. لكٍل منهما �ضمت

 وا�ضتغالت فارقة، حمليا وعربيا، ومواقف 
ٌ
اآراء

�ضجلت على اأر�ض الواقع ل تقل اأهمية، وقد ترك 

واأعمال ت�ضتحُق  كلُّ واحٍد منهما فراغا �ضاحبا، 

املزيد من النب�ض والأ�ضئلة.    

"الناقة  الأخ��ري،  ديوانه  يف  احلارثي  كتب  وقد 

العمياء" ن�ضو�ضا برائحة املوت:  

اأبي�ض،  الأطباء   
ُ

ِنقاب العمليات كان  "يف غرف 
اأبي�ض،  احلكيمات   

ُ
تاج اأبي�ض،  املعاطف  لوُن 

اأربطة  ة، 
رّ
الأ�رص لوُن  امُلالءات،  اهبات، 

رّ
الر اأردية 

امَل�ضل،  اأنبوبة  م، 
رّ
امُلنِو  

ُ
قر�ض والقطن،  ال�ضا�ض 

َهْن، كلرّ هذا 
َ
 اللنب.. كلُّ هذا ي�ضيع بقلبي الو

ُ
كوب

امُلعزون  ياأتي   
ُّ
ت

ُ
م اإذا  فلماذا  بالكفن!  رين  يذكِّ

واْد 
رّ
ال�ض لأنرّ  احِلداْد؟.. هل  لون  ب�ضارات  ت�ضحني 

ُ
م

التميمة �ضدرّ  لوُن  النجاة من املوت؟  / هو لون 

الزمن؟ 

�ضدرّ مْن؟..

 -يف اخلفقان- اطماأن".
ُ
ومتى القلب
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* روائي وباحث من الجزائر

اأ- البدايات هي النهايات:

 الوجوه الأدبية املعا�رصة 
ّ
يعّد حممد ديب من اأهم

الرواية  رواد  اأحد  فهو  منازع.  بال  اجلزائر  يف 

اجلزائرية املكتوبة بالفرن�سية. كما اأنه من اأكرب 

لقد  ومو�سوعات.  ولغة  وروؤيا  جتربة  �سعرائها 

عا�ش هذا الرجل بعيدا عن ال�سلطة عقودا طويلة 

منفيا ومعار�سا فكريا واأخالقيا. مل يركب موجة 

اأن  الفرن�سية  الثقافة  دوائر  ت�ستطع  مل  كما  اأحد 

اإ�ساءة لوطنه يف حمنته الأخرية.  اأية  تفتّك منه 

ال�سيا�سة  عن  وترّفعه  الكربى  عزلته  كانت  بل 

الزمن. عاديات  �سد  له  مالذ  اأهم  وال�سيا�سيني 

يف  اأّثثه  الذي  وطنه  اإىل  م�ستاقا  وحيدا  عا�ش 

ا تبقى له من الطفولة ومما ر�سخ يف 
ّ
املنفى مم

ذهنه من ح�سارته العربية الإ�سالمية. بل كانت 

ن�سو�سه وحدها وطنا له عندما خذله اجلميع. 

ظّل  فقد  الأك��ي��د،  خال�سه  الكتابة  كانت  لقد 

ا لزوجته 
ّ
لها دوما، متاما كما عا�ش حمب وفيا 

 
ّ
واأولده، لذا اأراد يف الأخري اأن يظل ذلك املنفي

اأبدا عندما اأو�سى باأن يدفن بالقرب من عائلته 

بنواحي باري�ش يف ماي 2003.

مبدينة   1920 عام  يف  الكاتب  هذا  ولد  لقد    

من  عائلة  و�سط  اجلزائر  غرب  العريقة  تلم�سان 

متاما   ، ال�سغر  منذ  بالفرن�سية  تعّلم  احلرفيني. 

كما تعّلم �سناعة الن�سيج يف �سّن مبكرة ، وبعد 

ذلك امتهن اأعمال كثرية منها معّلم يف البتدائي 

وعامل يف �سّكة احلديد ومرتجم لدى قوات احللف 

اما 
ّ
الأطل�سي �سنة 1945، كما عمل �سحفيا ور�س

والزرابي. ومن خالل هذه  ال�سجاجيد  لت�ساميم 

ف الكاتب على م�ستويات اجتماعية 
ّ
احلرف تعر

متعّددة وخا�سة على الطبقة اجلزائرية الو�سطى 

من  جّدا  قريبا  اأي�سا  كان  كما  الوقت.  ذلك  يف 

ا�ستلهم  الذين  اأولئ��ك  الب�سطاء،  النا�ش  معاناة 

منهم الكثري من اأعماله. لقد تعّلم - منذ البدايات 

- الكتابة من عمق التجربة ومن دّقة املالحظة، 

اجلمالية  ب��اب  من  الأدب  ع��امل  يف  دخ��ل  فقد 

الأوىل  ق�سيدته  منذ  الذات  عن  والبحث  وال�سعر 

»véga« التي ن�رصها يف العدد الثالث من جملة 

ذلك  منذ   .1947 �سنة   »forge«  
)1(

»فورج«

.لقد  اأدوات��ه  من  واثقا  ديب«  »حممد  بدا  احلني 

اأنزله   
ّ
املر اجلزائري  الواقع  اأن  غري  �ساعرا  بداأ 

عن  الكتابة  اإىل  ال�سعرية  التهوميات  عامل  من 

ينتظر  كان  الذي  ال�سعب  من  والب�سطاء  الفقراء 

من الأدباء يف ذلك الوقت النخراط يف احلركة 

تلك  خالل  من  نلحظ  اإّننا  املت�ساعدة.  الوطنية 

اأعّد امللف وقّدمه وترجمه: ح�سني عالم*

ملف

حممد ديب

حممد ديب 

م�سارات الكتابة والكائن 



املفقودة  الأندل�ش  اإىل  املبكر  احلنني  الق�سيدة 

الذاتي ال�سويف  النزوع  كحالة �سعرية ونكت�سف 

كّله  وه��ذا  ال�ستبطان،  على  الفائقة  وال��ق��درة 

اأجل  من  ظريّف  ب�سكل  ويكبحه  ال�ساعر  �سيعّطله 

الق�سية الوطنية.

   يف �سنة 1948 نّظمت م�سلحة التعليم ال�سعبي 

»البليدة«  مدينة  من  بالقرب  مدين«  »�سيدي  يف 

عّدة  فيه  �سارك  واملعّلمني،  الكّتاب  بني  لقاء 

 « امل�سهور  الروائي  بينهم  من  فرن�سيني  كّتاب 

األبري كامو«. لقد ترك فيه هذا اللقاء اأثرا عظيما 

الهائل  الركام  يف  النظر  بعدها  اأعاد  لأنه  جّدا. 

بعد  فيما  �ست�سبح  التي  دة 
ّ
امل�سو الأوراق  من 

ه 
ّ

»ثالثية اجلزائر« املعروفة. وفيها �سيبدو التوج

وا�سحني  »الإث��ن��وغ��رايف«  والو�سف  الواقعي 

اأثناء  اجلزائري  بجزائرية  التعريف  لأن  متاما، 

هذه املرحلة كان التزاما نحو الوطن بالن�سال. 

عن  فيها  التعبري  يكون  اأن  الكاتب  اأراد  مرحلة 

املجتمع اجلزائري  مبثابة ال�سهادة. » لأّننا كّنا 

و«نحن  الكاتب  يقول  م�سرتكة«  ماأ�ساة  نعي�ش 

الّدقة،  وجه  على  ر 
ّ
واأت�سو الفاجعة.  هذه  ممّثلو 

لنا  اأتاح  ا 
ّ
مم ب�سعبنا  يربطنا  كان  عقدا  ثمة  اأّن 

écrivains pub� اأنف�سنا بالكّتاب ال�سعبيني  »ت�سمية 

بدء،  ذي  بادئ  ال�سعب،  نحو  نلتفت  كّنا   .»liques

والأح���وال  له  املميزة  البنى  اإدراك  حماولني 

العامل  نحو  بعدها  نلتفت  اأن  على   ، به  اخلا�سة 

لالإدلء ب�سهادتنا عن تلك اخل�سو�سية م�سريين 

اإّن  اإىل مقدار اندراجها يف الإطار الكوين.  اأي�سا 

النا�ش مت�سابهون عادة وخمتلفون يف اآن واحد، 

يتاح  لكي  اختالفهم  حال  يف  ن�سفهم  نحن  لذا 

)2(
ف فيهم على اأ�سباهكم .«

ّ
لكم من خاللهم التعر

فقط،  بالثالثية  ذلك  ديب  حممد  عن  رف 
ُ
ع لقد 

الأعمال  بقية  على  بظّله  �سيلقي  الختزال  وهذا 

عاما،  خم�سني  ط��وال  �ستمتّد  التي  الإب��داع��ي��ة 

كان الرجل يكتب خاللها مبعدل عمل واحد كل 

وق�س�ش  وم�رصح  و�سعر  رواية  بني  ما  �سنتني، 

ق�سرية .

  لقد مت اخت�سار الكاتب اإذن يف »الدار الكبرية 

 .»1957 و»النول   »1954 و»احلريق   »1952
تلت  التي  الأعمال  اأمام  �سامتني  النقاد  ووقف 

يكن  مل  الروائي  هذا  اأّن  هو  وال�سبب  ال�ستقالل 

مبدعا  كان  بل  �سيا�سيا  منا�سال  الأ�سا�ش  يف 

يف  امل�ساهمة  ه 
ّ
هم يكن  ومل  اأخ��رى،  طينة  من 

غاية  ذات  و�سيلة  الأدب  اعتبار  عرب  الن�سال 

كان  لقد  الآخرين.  خلطابات  ج 
ّ
ترو اأيديولوجية 

ه الأول هو �سوؤال الكتابة الإبداعية وهمومها 
ّ
هم

�سوؤال  ويطرح  الأ�سلوب  م�ساغل  ي�سارع  .كان 

يف  دوم��ا  من�سبا  بحثه  وال��ّل��غ��ة.ك��ان  الكائن 

اإمكانات الإبداع وم�ساغل الأداة. على الرغم من 

خت كاتبا جمّدا وموهبة 
ّ
اأن الن�سو�ش الأوىل ر�س

نادرة مبواقف راقية �رصعان ما جعلته مطاردا 

ليغادر  ال�ستعمارية  ال�رصطة  قبل  من  بلده  يف 

عام 1959 اإىل فرن�سا موطن زوجته واأقربائها 

الذين اآووه ونا�رصوه طوال م�سريته.

الفكري  للوعي  متقّدما  مثال  ديب  حممد  يعد 

ر يف تلك املرحلة يف نظر »النتجلن�سيا« 
ّ
املتطو

ل الأمر غري 
ّ
بت به اأو

ّ
الفرن�سية املت�سارعة. لذا رح

اأّنها راحت متتع�ش منه فيما بعد عندما رف�ش 

ديب  حممد  ا�ستقر  لقد  الطلب.  حتت  لها  الكتابة 

يف منطقة  »موقان« ثم يف ال�ساحية الباري�سية 

مكرثا  كاتبا  لي�سبح   .1964 »فر�ساي«  بجانب 

وب�رصامة  م��ت��اأٍن  وبان�سباط  مذهل  ع 
ّ
وبتنو

جمالية نادرة وبَتطلُّب غاية يف الّدقة.

  راح  »ال�سي حممد« كما كان يناديه اأبناء بلده 

خمتلفة  بلدان  يف  وهناك  هنا  يقيم  الغربة،  يف 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  خا�سة   ،1972 منذ 

اأقام  اأين  بال�سبط،  »فيالدافيا«  ويف  الأمريكية 
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الكاتب لي�س 

ُم�سجاًل وال 

م�ؤرخًا بل 

�سانع

 اأحالم



بتلك  ال�سبيهة  لالأجواء  ا 
ّ
حمب ي�سرية  غري  م��ّدة 

ا جعل 
ّ
املوجودة يف البحر الأبي�ش املتو�سط مم

كّل ذلك ينطبع يف اأعماله التالية.

كان حممد ديب يف كثري من الأحيان يلقي يف 

كربى اجلامعات الأوروبية املحا�رصات وين�رص 

نقدي  فكر  عن  اأنباأت  التي  واحلوارات  املقالت 

الروائية  الكتابة  حول  الأهمية  يف  غاية  راق، 

ا يوحي اإىل 
ّ
وحول املجالت الثقافية الأخرى. مم

اأّنه كان كاتبا ذو ح�سا�سية عالية وخيال وا�سع 

الإ�سالمية.  العربية  احل�سارة  من  اأ�سا�سا  يغتني 

الغ��رتاب  ب�سبب  اأك��رث  ر 
ّ
وت��ط��و  

ّ
تغري و���رصع��ان 

نة 
ّ
بي ظلت  املحنة  وه��ذه  عاناه،  ال��ذي  الطويل 

لالأبطال  اليومية  احلياة  خالل  من  نراها  جلية 

وال�سخ�سيات املتعّددة التي ل تزال تعّد تلم�سان 

التاريخية مرجعا لها. 

يجعلنا التاأمل الوجودي الراقي يف جّل اأعماله، 

 اإىل الأ�ساطري الكربى واخلرافات والق�س�ش 
ُ
نلج

ال�سعبية حل�سارته يف مواجهة الثقافة الالتينية 

له  نحت 
ُ
م التي  امل�سيحية  واليهودية  الإغريقية 

يف  قراءاته  اأّثث  الذي  ل 
ّ
الأو التعليم  �ش 

ُ
اأ�س منذ 

بالثقافة  اأي�سا  ديب  حممد  تاأثر  لقد  البدايات. 

خ��الل  م��ن  ب��ع��د،  فيما  ال�سمالية  الفنلندية 

ئها 
ِّ
بي

ُ
ي اأن  ا�ستطاع  التي  وحكاياتها  اأ�ساطريها 

ة. 
ّ
يف اأعماله التالية بكّل حمب

�سببا  والنرث،  ال�سعر  بني  الرتحال  هذا  كان  لقد 

يف تنافذ هذين اجلن�سني الأدبيني، عرب العدوى 

التي اأ�سابت النرث فاأ�سبح اأكرث �سعرية واأ�سابت 

هذا  تعّدى  ولقد  �رصدية.  اأك��رث  فاأ�سحى  ال�سعر 

اأي�سا  التداخل امل�ستمر بني املوا�سيع  اإىل  الأمر 

مثل تلك الأفكار عن احلب واجلنون وعن هو�ش 

ال�ساأن يف  الإن�سان كما هو  يتمّلك  الذي  املوت  

اإىل املعاين  الأولية والإن�سات  اللغة  البحث عن 

اخلبيئة لأ�سياء لوجود، بالإ�سافة اإىل الكت�ساف 

الت�ساوؤل  اإىل ذلك  الغام�ش واملقلق لالأنوثة. زد 

اأم��ام  والن��ده��ا���ش  واملنفى  امل��دن  اأ����رصار  عن 

للروح  الأزيل  والن�سيد  الروؤية  وغمو�ش  البحر 

 ..  
)3(

باعتبارها من الأ�سكال الأ�سا�سية للتوا�سل

واإىل غري ذلك من الأفكار.

الطرح  واملتقنة  رة 
ّ
املتكر املوا�سيع  هي  تلك 

مرة،  كل  يف  ذاته  الآن  يف  ال�سياغة  واملعادة 

الكاتب  يختاره  ال��ذي  الأدب���ي  اجلن�ش  بح�سب 

والتفكري  ل 
ّ
للتاأم الدافعة  الروؤية  زاوية  وبح�سب 

اأك��رث  تعقيدا ،  اأك��رث. ومع ذلك ف��اإّن الأم��ر يبدو 

بينها  ما  يف  متكاملة  الفنية  اأعماله  اأن  بحيث 

تتقاطع  اأين  املعاين،  من  مكّثفة  �سبكة  وت�سّكل 

هناك،  لتلتقي  هنا  وتن�رصم  وتتداخل  اخليوط 

لتنعقد ومتتزج يف تداخالت، ذات دللة ، بحيث 

يبدو العامل الأ�سطوري الذي ي�سفه الكاتب اأكرث 
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عا�س منفيا 

ومعار�سا 

وبعيداً عن 

ال�سلطة



اأن  ال�سدد،  هذا  يف  اأي�سا  املالحظ  ومن  متانة. 

مفردات مثل: التقاطع، اأو املمر اأو ال�سبيل، ظلت 

با�ستمرار، متداولة يف اأعمال حممد ديب. مع اأّنه 

، ومن جهة اأخرى تبدو تلك ال�سبكة من املوا�سيع 

اأن  ن�ستطيع   
ّ

ب��ني م�سار  �سكل  على  والوظائف 

ما  مو�سوعاٌت  فيها  تكون  مراحل،  اإىل  جنّزئه 

غالبة على اأخرى بحيث ميكن الك�سف عنها على 

غم من اأّنها مو�سوعة بطريقة م�سّفرة ومركزة 
ّ
الر

وال�سبب يف ذلك امتحان الكتابة الطويل.

  هكذا ميكن اأن ن�سمي املرحلة الأوىل منذ البداية 

حتى »�سيف اإفريقي » 1959 مبرحلة احلمولة 

»من  ت�سم  التي  الثانية  املرحلة  اأما   . الواقعية 

ال�ساطئ  على  و»جريان   1962 البحر«  يتذكر 

املعنونة  الق�س�ش  1964 وجمموعة  املوح�ش« 

1966 فاإّنها غريبة ومثرية للجدل  ب�»الطل�سم« 

ت�ستثمر  لأّن��ه��ا  الكتابة  يف  ث��ورة  تعّد  بحيث 

للطرق  التلقائي  الكت�ساف  وتعيد  العجائبي 

اجلديدة يف التعبري. 

  بعد ذلك تنطلق مرحلة اأخرى ت�سمى بالواقعية 

 1968 امللك«  »رق�سة  اجلديدة وهي ممّثلة يف 

»معلم  ثم   1970 الربابرة«  بالد  يف  »الإل��ه  ثم 

ز بخا�سيتني من حيث 
ّ
ال�سيد« 1973 وهي تتمي

 يوحي بالواقعية مع 
ّ
املعنى: فالأول وا�سح جلي

ي�ستدعي  فم�سترت  الثاين  ا 
ّ
اأم الرمزية  من  مزيج 

تاأويال خفيا للوجود .

»هابيل«  رواي��ة  ظهرت  فقد  بعد  فيما  يف  اأما    

اإىل  دي��ب  حممد  فيها  انتقل  وال��ت��ي   1977
الأم،  الوطن  خارج  يعي�سون  اأبطال  عن  الكتابة 

والبحار  الثل�وج  بني  ثم  الأم�ر  ل 
ّ
اأو باري�ش  يف 

البعيدة يف البالد ال�سكندينافية كما يف »�سطوح 

الأور�سول«  1985و يف » اإغفاءة حواء« 1989 

ج 
ُ
�سين�س اأي��ن   1990 مرمر«   من  »ثلج  يف  ثم 

الكاتب اأ�ساطري جديدة ويبتدع كتابات خمتلفة، 

يف توليفة غاية يف التاأّلق واخلّفة يوا�سل فيها 

متناغمة  مو�سيقية  بطريقة  التجوال  الكاتب 

بحيث يذهب فيها اإىل ن�سغ الوجود ويف ما وراء 

الظاهر املخادع لالأ�سياء، بحثا عن ذلك املعنى 

ما  الداخلي  الهروب  من  نوعا  �سا 
ّ
متلم العميق، 

بني عامل الب�رص والطبيعة. هنا تبدو اأعمال حممد 

ديب اأكرث �سمول واأعمق مدى. 

 تق�سيم ممكن لأعمال الكاتب �سوى 
ّ

لن يكون اأي

 ، بون«  »�سارل  يرى  كما  »بيداغوجي«  تق�سيم 

ولن يكون غر�سه �سوى التب�سيط والتقريب، لأن 

الكتابة ال�سعرية تتداخل مع كّل تلك املراحل ول 

تها. فاملحاولت 
ّ
ميكن ف�سلها عن التجربة برم

رمزي  ب�ساعر  تب�رص  كانت  ديب  ملحمد  الأوىل 

ى 
ّ
�سم

ُ
ا �سي

ّ
�ساحب اأ�سلوب راق بل بعيدة كليا عم

الوطن.  امللتزمة بق�سايا  الكال�سيكية  بالواقعية 

لأن الو�سوح والو�سف والواقعية املبنية عليها 

تلك الأعمال لي�ست �سوى ظاهرية. اإذ اأّن ال�ساعر 

بدا منذ الق�سائد الأوىل اأبعد ما يكون عن الطرح 

الذي ظهر يف الأعمال الروائية الأوىل، فق�سيدة 

طياتها  يف  حتمل  ك��ان��ت   »vega« »ف��ي��غ��ا« 

املبني  الفكري  ه 
ّ

التوج لهذا  الأوىل  الإرها�سات 

لفهم احلياة  والت�سورات  الروؤى  التعّدد يف  على 

والكون. اإّننا نلحظ يف ذلك الن�ش املبكر نزوعا 

بعد،  فيما  الكاتب  اإليه  �سيعود  وا�سحا  �رصياليا 

الواقعي.  الن�سايل  ه 
ّ

التوج مع  القطيعة  عند 

واأكرب دليل على ذلك جمموعة الق�سائد املوؤرخة 

»ظل  دي��وان  يف  جمعها  والتي   احلني  ذلك  منذ 

حار�ش«  �سدرت عام 1961 مبقدمة من ال�ساعر 

الفرن�سي ال�رصيايل ال�سهري »لوي�ش اأراغون«. 

 اإن دواوين حممد ال�سعرية ت�سري باجتاه الإبهام 

»ظل  منذ  م�ستمر.  وباطراد  دوم��ا  وال�ستغالق 

ال��ذي ط��رح بحثا ج��دي��دا ع��ن معنى  ح��ار���ش« 

 »o vive« حتى 
)4(

الهوية متاأّثرا ب�»بول اإلوارد«
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اأو�سى باأن 

ُيدفن فـي 

املنفى قريبًا 

من

 عائلته



»�سيغ«  مبجموعة  1988مرورا  فليحيا«  »اآه 

 omnéros« و   formulaires« 1970«

.. كّلها   »feu beau feu« 1979 «1975« و
البعيدة للمعنى، عرب مزيج   اأغوار الأماكن  ت�سرب 

بني  ما  التحاور  على  املبنية  اللغة  يف  رائ��ع 

لن�سجام  حاملة  وال�سوت،  والإيقاع   املعجم 

 ما بني العامل وال�سعر. هكذا تكون الّلغة 
ّ
توافقي

اأكرث  الرتكيب  ويكون  عليها  للقب�ش  قابلة  غري 

والأ�سداء  ومت�سعبا   منفلتا   واملعنى  رحابة  

غنية. واأخريا كانت تلك ال�سهوانية املالكة واحلب 

والذين  املعاين  اإىل  يت�سّلالن  الذين  الغامرين 

ميتزجان  عندما  دي��ب  حممد  �سعر  ي�سوغان 

بج�سد ال�ساعر فيمحقانه.

اأ�سا�سا،   
ٌ
اإّنه �ساعر    يقول حممد ديب عن نف�سه 

وهو  العك�ش،  ولي�ش  الرواية  اإىل  ال�سعر  من  جاء 

يكتب  وهو  حتى  �ساعرا  يظّل  لأّنه   ، حّقا  كذلك 

الروايات، فبع�ش اأبطاله �سعراء وهناك ن�سو�ش 

وايات، 
ّ
ن دوما احلكايات الواقعية والر

ّ
واأغان تزي

 يجد الأبطاُل اأنف�سهم 
ّ

ة دائما جو �ساعري
ّ
كما  ثم

فيه مع اأّنهم يف كثري من الأحيان ل يكّفون عن 

الدواوين  من  كثري  اإذن،  هناك  واحللم.  الهلو�سة 

للحياة  فهمها  ويف  طرحها  يف  تختلف  ل  التي 

عن الن�سو�ش الق�س�سية والروائية.

الن�سو�ش  يف  الأث����رية  امل��و���س��وع��ات  اإن  ث��م 

ال�سعرية ملحمد ديب �ستجعل من معجمه الروائي 

اأننا جند �سورا، عن  وال�سعري مت�سابهني، حيث 

املراأة  اإىل  املوحية  موز 
ّ
الر وعن  والبحر  املاء 

اإىل  موحية  اإ���س��ارات  دوم��ا  جند  والأمومة.كما 

الغياب والعزلة والهجر والفراق.

مو�سومة  كانت  الأوىل  الأع��م��ال  اأّن  �سحيح    

بالرتباط  لنقل  اأو  الن�سايل  الوطني  بطابعها 

بالأر�ش الأم غري اأّن النزول اإىل الأعماق والبحث 

 
ُ
طبع

َ
�سي ما  هو  اجلزائري  املواطن  اإن�سانية  يف 

اإّننا جند يف املرحلة ال�سعرية  الأعمال الالحقة. 

اجلزائر،  مثل  مو�سوعات  ال�ستقالل  تلت  التي 

الطريق،  عن  والبحث  والوطن،  والغ��رتاب  الأم 

والأفق، والأر�سفة وال�سباب وكّلها تتمازج مع 

حب �سويف للوطن املفقود يف حرارة ورغبة عرب 

الإن�سان  جلزائرية  ال�سانعة  للعنا�رص  ت�سوير 

الوجود  وعنا�رص  الب�رصية  كالطبيعة  اجلزائري، 

الرم�ال  وطعم  ال�سم�ش  عن  �سورا  فنجد  مثال. 

وال�سحاب  يفية 
ّ
الر واحلياة  واملطر  الّل�هب  وعن 

كما  اجلزائرية،  باأ�سمائها  والع�سافريالكئيبة 

ه وهو 
ّ
اأم الباحث عن  الطفل احلامل احلزين  جند 

  
)5(

ي�سعر بالفقد.

يف  الأوىل  الن�سو�ش  وع��ن  البدايات  عن  ه��ذا 

الدواوين الأوىل اأما عن املرحلة التالية فلقد راح 

ذاهبا  ف�سيئا،  �سيئا  بغربته  فيها  يوغل  ال�ساعر 

وملتزما  اجلغرايف  الغ��رتاب  ويف  املنفي  يف 

ال�ساعر يتحّدث  �سني. لقد �سار 
ّ
بالهام�ش واملهم

اأكرث عن جتربته اليومية الل�سيقة به. حيث ي�سري 
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على امتداد املرافئ ال�سبابية الرطبة باحثا عن 

ذلك  مع  مدهو�سا  الإي��الم..  حّد  اإليه  يلجاأ  وطن 

ب�ساعرية املكان، عا�سقا لذلك ال�سياء احلريري، 

اغرتاب ج�سمي  اإّنه  واللغة.  الفكر  ج 
ّ

متاأج حاملا 

وهو  ال�ستقالل  بعد  خ��ربه  ال��ذي  ذل��ك  حقيقي 

ال�ساعر  اأّن  اإذ  داخلي  اغرتاب  اإىل  �سك  بال  يرمز 

يبحث عن مكان له يف هذا العامل، يخاطب نف�سه 

اأّنه �سار كال�سبح، رفيقا  ويخاطب الكون فريى 

العامة  احلدائق  يف  املن�سوبة  للتماثيل  مثاليا 

هناك، اإّنها وحدها من ي�سفق عليه يف غربته.

الأعمال  من  كثري  يف  الأج��واء  هذه  جند  اإّننا    

تكون  تكاد  �رصدية  ن�سو�سا  اأّن  حتى  الروائية 

يف  اأبطالها  غو�ش  ف��رط  من  �سعرية  لوحات 

جند  ل  بحيث  وؤاه��م، 
ُ
ور وهلو�ساتهم   اأحالمهم، 

وبني  روائ��ي،  هو  وما  �سعري  هو  ما  بني  فرقا 

 ٌ ل�َناتجِ لهذا  واإّن  وما هو ق�سيدة.  ما هو حكاية 

ر يحمله حممد ديب منذ اأمد عن 
ّ
عن روؤية وت�سو

معنى الكتابة وعن ماهية الفعل الثقايف.  

ب-  ديب  بني ال�اقع والتجريب:

ديب  حممد  اأعمال  يف  الهائل  ع 
ّ
التنو اأن  يبدو 

كانا  لديه،  الكتابة  اأ�ساليب  يف  الكبري  والتعّدد 

يف  اآن���ذاك  القائم  اجل��دل  �سياق  يف  من�سبني 

اب وال�سعراء اجلزائريني حول عالقة 
ّ
اأذهان الكت�

درجة  وحول  بالواقع،  عموما  التخييلي  العمل 

التمثيلي  الطابع  من  القرب  اأو  البعد  اأو  اللتزام 

نذكر  ال�سياق  هذا  يف  خا�سة.  ال�رصدي  للعمل 

اأو�ساط املثقفني بعد  اأن نقا�سات وا�سعة �سادت 

هذه  فاإّن  ومنه  املو�سوع  هذا  حول  ال�ستقالل 

امل�ساألة كانت ل تزال �سائدة منذ ما قبل جمازر 

الثانية  العاملية  احل��رب  ونتائج   1945 مايو 

املطالبة  اجلزائرية  ال�سيا�سية  القوى  وب��روز 

بتقرير امل�سري.

اإرج��اع  ميكن   «  : بامية«  اأدي��ب  »عايدة  تقول 

اإىل  الأدب اجلزائري املكتوب بالفرن�سية  م�سدر 

بداأت  وقتما  العامليتني،  احلربني  بني  ما  فرتة 

بني  ح��وارا  تثري  وال�سيا�سية  الوطنية  النه�سة 

وقد  اجلزائري،  وال�سعب  ال�ستعمارية  الإدارة 

ة يف ذلك الوقت، 
ّ
تركز الأدب حول املطالب الهام

ال�سعر،   : املتعّددة  الأدب��ي��ة  الأن���واع  خ��الل  من 

واية 
ّ
واملقالت والق�س�ش الق�سي�رة. ومل تكن الر

الن�رص  �سعوبة  ب�سبب  الفرتة  تلك  يف  ظهرت  قد 

. 
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اء والظروف ال�سيا�سية للبالد«
ّ
وقّلة القر

الذين حاولوا  اجلزائريني  الكتاب  من  قّلة  كان   

فوا وطنهم بالكتابة قبل 1945 » وميكن 
ّ
اأن يعر

اأن نح�سي ما بني 1920 اإىل 1945 اثني ع�رص 

اأو  الق�سرية  والق�سة  واية 
ّ
الر ميدان  يف  كاتبا، 

. ومع اأّنهم مل يكونوا �سوى تالميذ 
)7(

الأق�سو�سة«

مبنا�سبة  اإر�سائه  اإىل  ي�سعون  امل�ستعمر  لدى 

الق�سايا  ف��اإّن  وج���وده.  على  ع��ام  مائة  م��رور 

هواج�ش  جم��رد  �سوى  تكن  مل  تناولوها  التي 

اأقل  اأّن��ه  على  اجلزائري   
ُ
ر

ّ
ت�سو »اإثنوغرافية«، 

ر مل  ر. ومع اأن امل�ستعمجِ مكانة وقيمة من امل�ستعمجِ

�سنة  بعد  �سوى  بالظهور  الن�سو�ش  لهذه  ي�سمح 

احل�سارة  فرن�سا  بنجاح  يتغنى  حتى   1930
ال�سذج  الب�سطاء،  »الأه���ايل«  اأب��ن��اء  تعليم  يف 

واية على 
ّ
الر الفرن�سية يف جن�ش  باللغة  الكتابَة 

ح�ساريا  مظهرا  تعّد  كانت  والتي  اخل�سو�ش 

اأوروبيا راقيا. يف هذه الأثناء ظهرت يف اجلزائر 

اأ�سماء مثل »قايد بن �رصيف« موؤلف رواية »احمد 

القادر  و»عبد   1920 القوم«  قائد  بن م�سطفى 

حاج حمو« موؤلف رواية  »الزهراء زوجة عامل 

تبعا  الأعمال  هذه  كتبت  وقد   .1925 املنجم« 

لتقاليد املدر�سة الطبيعية التي تنادي بها »اإميل 

مع  بال�سرتاك  اإبراهيم  �سليمان  وكتب  زول«. 

»ايتيان دينيه«  الر�سام امل�سهور رواية »خ�رصاء 

»�سكري  كتب  كما   ،1926 نايل«  اأولد  راق�سة 

خوجة » »العلجي اأ�سري الربابرة« 1929 و«حممد 

النخيل«  بني  »م��رمي  اأي�سا  اأّل��ف  ال�سيخ«  ول��د 

1936 و»علي بلحاج« ال�سم امل�ستعار ل�«حممد 
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�سيفي«  » ذكريات طفولة اأحد اأبناء البلد« 1941 

 .1941 الكربى«  اجلزائر  »جائزة  بها  نال  وقد 

الواقع  عن  البعيدة  الن�سو�ش  تلك  توالت  لقد 

اجلزائري احلقيقي وذات النزعة الدونية بعد ذلك 

مثل رواية »هند ذات الروح ال�سافية« اأو »ق�سة 

الإخ��وة  واأخ��ريا   »1942 زه��ار  ل�»عائ�سة  اأم« 

ال�ساب«  اجلزائري  »بولنوار  رواية  يف  »زناتي« 

.  مل تكن هذه الآثار تثري اهتمام احد 
)8(

 1945..

يف  يتعّلموا  مل  الذين  الب�سطاء  اجلزائريني  من 

يتعّلموا  مل  الذين  اأولئك  ول  الفرن�سية  املدار�ش 

الروايات  هذه  موا�سيع  من  فكثري  اأجنبية،  لغة 

كانت ذات طابع اأخالقي �ساذج، م�سحوبة بنوع 

من العر�ش »الإثنوغرايف« وم�سوبة بالفلكلورية 

النا�رص  ي�سرت�سي   éxotique اإغرابي«  طابع  وذات 

هذه  كتابة  كانت  بل  اأ�سا�سا  الفرن�سي  واملتلقي 

indigène  تتميّز  املوجة من الروائيني »الأهايل« 

املغاربي  الإن�سان  قدمت  وا�سحة،  بن�سخية 

واجل���زائ���ري ع��ل��ى اخل�����س��و���ش يف ���س��ورت��ه 

الفلكلورية ال�سياحية ال�ستهالكية. كما اأن الن�ش 

من  يتخّل�ش  مل  اجلمايل  البناء  حيث  من  نف�سه 

احلكايات  ومن  والتافهة  املب��سطة  املغامرات 

 ، والفرن�سيات  الأهايل  الغرامية بني  والد�سائ�ش 

 ، �ساذج  غريزي  رجل  املغاربي  بالإن�سان  فاإذا 

 
)9(

ب اأحيانا وخبيث دموي يف اأحيان كثرية.
ّ
طي

هكذا بداأت احلركة الروائية باللغة الفرن�سية يف 

مراآة  هو  خا�سا  عاملا  لنف�سها  �ش 
ّ
توؤ�س اجلزائر 

ورغبة  الذات،  اإثبات  يف  طمعا  وذلك  لوجودها 

يف الوجود اأثناء احلرب العاملية الثانية، لإبراز 

مفاهيم جديدة عن الوط�ن وعن النتماء.« كان 

واية وجموع »النتلج�سيا« خلق 
ّ
على منتجي الر

الآخر،  ونقد  الذات  ونقد  التاريخ   لتاأمل  م�سافة 

فمن خالل هذه امل�سافة ويف ظّل هذه امل�ساحة بداأ 

الإعالن عن ن�ش روائي جديد ُقلبت فيه موازين 

الفرن�سي  »الآخ��ر«  كان  ف��اإذا  الروائية  البطولة 

و»الأنا«  »الكولونيالية«  واي�ة 
ّ
الر يف  املركز  هو 

الرواية  فاإّن  الهام�ش  هو  الأر�ش«  »�ساحب  اأي 

. ففي 
)10(

اأوالن�ش اجلديد �سيعمل على قلب ذلك«

ملولود  الفقري«  »ابن  رواية  ظهرت   1950 �سنة 

»اله�سبة  رواي��ة  ظهرت   1952 ويف  فرعون  

الكبرية«   و»ال��دار  معمري«   ل�»مولد  املن�سية« 

والدم«  »الأر�ش   1953 و�سنة  ديب«   ل�»حممد 

ل�»مولود فرعون ويف 1954 »احلريق« ل�»حممد 

ديب« و1955 »�سبات الع�ادل« ل�»معمري« ويف 

1956 ظهرت »جنمة« »كاتب يا�سني«.
اأج��راه مع »وادي    يجيب حممد ديب يف حوار 

اأعماله الأوىل واأّنه كان  بوزار« عن �سوؤال حول 

ل، اأن 
ّ
يريد اأن يكون »بلزاك« اجلزائر. قائال : » اأو

 كان، 
ّ

يكون املرء »بلزاك« فذلك لي�ش متاحا لأي

املف�سلني  الكتاب  من  لي�ش  هذا  مع  و»بلزاك« 

�سنة ومل   19 �سّني  1939 كان  �سنة  . ويف 
ّ

لدي

اإىل ذهني عند  تبادر  ما  ل 
ّ
واأو ذلك ممكنا.  يكن 
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كتابة الرواية اكت�سفت م�سكلة عدم القدرة على اأن 

اأكون واقعيا. كان ذلك م�سكلة عظيمة. لقد فّكرت 

الو�سوح  فهذا  ذلك  ومع  اجلزائري.  القارئ  يف 

البادي خمادٌع متاما، لأن رواية  »الدار الكبرية« 

من اأكرث الكتب التي ا�ستغلت عليها  بهوادة. وهو 

)11(
الكتاب الأقرب اإىل ن�سو�سي احلالية.«

اإىل  انتماءه  يبنّي  لكي  الكاتب  ح 
ّ
���رص هكذا    

الب�سطاء قائال: »اإّننا نعي�ش ماأ�ساة م�سرتكة. اإّننا 

ال�سعب  ي�ستح�رص   وهو 
)12(

الفاجعة« ممثلوا هذه 

ك�سعب  ره 
ّ
ي�سو الواقعية،  ثالثيته  يف  اجلزائري 

الوعي. كان  ر يف 
ّ
حركي يف حالة تكوين وتطو

ديب يعالج فيها يقظة الوطن. كان يقول اإّنه مل 

منظر  و�سف  واأّن  الأدب  يف  ا�سم  للجزائر  يكن 

اإّنا  حقا  ينطقون  كما  واإنطاقهم  و�ساكنيه  ما 

هو اإعطاوؤهم وجودا ل ميكن اإنكاره اأو دح�سه..

ق�سية  نطرح  اجلزائرية  الق�سية  بطرحنا  اإّننا 

  
)13(

الإن�سان.

بالواقع  ومعرفته  اإل��ه��ام��ه  م�سادر  ع��ن  اأم��ا 

جملة  يف  عمله  اأن  اإىل  الكاتب  ي�سري  اجلزائري 

يف  م��رات  ع��ّدة  وتنّقله  اجلمهورية«  »اجل��زائ��ر 

عدّة مدن هو ما فتح عينيه على الواقع املزري 

للجزائريني. كما اأن واقع مدينة تلم�سان كغريها 

التي  املاأ�ساة  من  خليطا  كان  الوطن  مدن  من 

التليد  املا�سي  اإىل  واحلنني  ال�ستعمار  بها 
ّ
�سب

ملدينة عا�ست اأحقابا زاهية من الرقي احل�ساري.   

  يف البداية اإذن حّدد الرجل م�ساره يف الجّتاه 

�ساهدا  نف�سه  وجعل  التاريخي  الجتماعي 

تبنته  م��ا  مت��ام��ا  وه���ذا  طبقته.  ع��ن  وم��داف��ع��ا 

جمموعة من ال�سباب يف ذلك الوقت مثل »مولود 

لهذا  يا�سني«.  و»كاتب  حداد«  و»مالك  فرعون« 

عن  لة 
ّ

مف�س �سورة  املتكامل  العمل  هذا  كان 

»عمر«  نوذج  خالل  من  للجزائر  العام  الو�سع 

هذا  ن�ساأ  لقد  الثالث.  ال��رواي��ات  بطل  ال�سغري 

الفتى يف زمن اجلوع والفقر وكان ي�سهد �رصاع 

الطفل  ���س��ورة  ه��ذه  كانت  ���س��ّده.  جلدته  بني 

يف  ال�ساب  �سورة  ثم  الريف  يف  ثم  املدينة  يف 

الوعي الجتماعي وال�سيا�سي  املدينة مع تبلور 

التي ر�سد  الوطنية  الن�سال واحلركة  من خالل 

مثل  متنوعة  �سخ�سيات  عرب  ناذجها  بع�ش 

يف  ال�ساب  وعمر  اج« 
ّ
���رص و»حميد  »الكومندار« 

حممد  فاأعمال  احلال  هو  هكذا  الن�سيج.  م�سنع 

اأهداف  وذات  مو�سوعات  ذات  اأعمال  هي  ديب 

اأن�سنة  عرب  عاملي  بعد  ذات  اأنها  وكما  اإن�سانية 

حياة اجلزائريني الب�سطاء وعرب ت�سوير توافقهم 

الذي  العامل  هذا  فيه،  يعي�سون  الذي  العامل  مع 

حر�ست ال�سلطات ال�ستعمارية على جعله بعيدا 

ر 
ّ
عن متناول املثقفني. لقد كان امل�ستعمر ي�سو

�ش وحقري 
ّ

الإن�سان اجلزائري على اأّنه و�سخ  متوح

ول ي�ستحّق اأدنى التفاتة. 

ر ياأخذ 
َ
 هذا هو التحّدي الذي جعل من امل�ستعم

الّلغة  بتلك  بيده  نف�سه  عن  التعبري  اأهلية  عنوة 

التي يتمازج فيها احلميمي وال�سميمي اخلا�ش 

باللغة الفرن�سية العاملة مع اللغة الأم. وهذا ما 

جعل املغامرة الأدبية عند »حممد ديب« لغوية 

دوما  زا 
ّ
متمي ك��ان  اأ�سلوبه  لأّن  الأ�سا�ش،  يف 

الفرن�سية  اللغة  بني  والعراك  بالإ�سارة  ومليئا 

املتلقي  اأبهرت  التي  املبتكرة  واللغة  اجلاهزة 

الفرن�سي يف طرائق تلقيها. 

  بالن�سبة ملحمد ديب فاإّن الأحداث اجلارية هي 

فالفرتة  الكاتب.  على  املوقف  متلي  كانت  التي 

لذا  الهوية  اإثبات  اأج��ل  من  ���رصاع  فرتة  كانت 

تتحرى  اجتماعية  واقعية  الأوىل  اأعماله  جاءت 

و�سعت  عندما  لكن  للواقع،  والإخال�ش  ال�سدق 

لها  واأ�سبح  اجلزائر  وا�ستقلت  اأوزاره��ا  احلرب 

مكان بني الأمم، راأى �ساحبنا اأن دوره كمحام 

اأن ي�ستعيد �سفته  انتهى ومن ثمة فهو يريد  قد 

ككاتب ليهتم بامل�سائل ال�سيكولوجية والإن�سانية 

اأو تلك املتعلقة بالأ�سلوب. 

كبري  قدر  هناك  كان  مّلا  اأّنه  ديب  حممد  يعتقد 

عامة  ب�سورة  اجلزائر  عن  الوثائقي  الأدب  من 
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 ، ُن�رص  قد  خا�سة،  ب�سورة  التحرير  حرب  وعن 

اهتماماتهم  يركزوا  اأن  اليوم  الكّتاب  على  فاإّن 

اأعمق واأهم واأن يخو�سوا املغامرة  على م�سائل 

 � اخللق  الكتابة  مغامرة  يعني  وه��و  ال��ك��ربى 

عوامل  يف  جديد  من  املخاطرة  عليهم  يجب   
ّ

اأي

  وهكذا كانت م�ساألة النتماء وم�ساألة 
)14(

اأخرى.

الكتابة و�سكلها ودور الكاتب من �سميم م�ساغل 

هذا  وكان  ال�ستقالل.  بعد  اجلزائريني  الكتاب 

ما دفعهم لل�رصوع يف نقا�ش كبري حول ماهية 

انت�رص  الكتابة وغاياتها ومنتهاها. فمنهم من 

اإليها من  نظر  ذاتها ومنهم من  للكتابة يف حّد 

زاوية الوظيفة الن�سالية التي كانت ل تزال يف 

ل ال�سمت* لأنه  بدايتها براأيهم، ومنهم من ف�سّ

مل يكن يعرف ملن �سيكتب يف امل�ستقب�ل. ومنهم 

اأ�ساح بوجهه عن الكتابة بالفرن�سية ليكتب  من 

يكتب  راح  من  ومنهم  الدارجة*  باللغة  امل�رصح 

انتمائه  ق�سايا  لأن  »اأمازيغي«  هو  ما  كل  عن 

اإىل اأقلية حمرومة من لغتها الأ�سلية مل يعد لها 

اجلزائريني  الكتاب  مواقف  كانت  .لقد  وجود* 

حول احلرب وبعدها متنوعة ومت�ساربة بح�سب 

منهم  ك��ّل  يّتخذه  ال��ذي  الإيديولوجي  املوقع 

وبح�سب القرب من ال�سلطة اأو البعد عنها.

ال�سوؤال  يف  احل��ني  ذل��ك  منذ  الرجل  ���رصع  لقد 

يف  والتنقيب  البح�ث   ويف  الكتابة  معنى  عن 

خا�سة  روؤي���ة  تلم�ش  ويف  الب�رصية  الأع��م��اق 

لالأ�سياء والواقع. لهذا راحت الرواية التالية بعد 

ال�ستقالل تفتح اآفاقا جديدة يف التعبري، تخّلى 

فيها الكاتب عن الواقعية الت�سجيلية وانتقل اإىل 

مرحلة اأخرى يف القول ي�سميها »جان دي جو« 

)15(
مرحلة »النزول يف الأعماق«.

غري  جديدا  �سكال  ب 
ّ
يجر ديب  حممد  راح  عندما 

لحقة  لإ�سافة  ا�سطر  الكتابة،  يف  م��األ��وف 

فيها  ي�رصح  البحر«  يتذكر  »من  رواية  ن�ش  يف 

اأن  بون«  »�سارل  ويرى  الختيار.  ذلك  اأ�سباب 

ل�رصوحات  نزوعا  تكون  اأن  من  اأعمق  امل�ساألة 

الطريقة  على  اعرتافات  ولي�ست  جمانية  نف�سية 

هول  من  م�سدوم  لرجل  ا�ستبطانا  ول  الغربية 

احلرب التحريرية ونتائجها بل اإّن �سوؤال الكتابة 

واملغامرة الّلغوية هو ما يعّد اأ�س�ا�ش هذا العمل 

احلرب  بنهاي�ة  انت�هى  قد  فاللتزام    
)16(

اجلديد.

بطريقة  ل 
ّ
ُت�سج اأن  ميكن  ل  جرى  ما  وفظاعة 

تقليدية. كما اأن الكاتب الكبري ل ي�سعى اأن يكون 

�سكرتريا للتاريخ على حد تعبري »بلزاك« بل عليه 

اأن  يعطينا اأثر التاريخ يف الب�رص. 

 لقد حاول حممد ديب اأن يقول احلرب من دون 

ذكر الدماء والع�سكر، ودون خطابية وبكل �سدق 

متاما كما فعل »بيكا�سو« يف »كرنيكا« وا�سفا 

اأج�سادا  ر�سم  اأي�ن  ا�سبانيا،  يف  الأهلية  احلرب 

م�سوهة  تبدو  تكعيبية،  بطريقة  مك�رصة  واأ�سالء 

دون اأثر للقتال والدماء اأو اأدوات احلروب. يقول 

ال 
ّ
اأّن الكاتب لي�ش م�سج حممد ديب يف الالحقة 
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 . اأراد الكاتب هنا 
)17(

خا بل �سانع اأحالم
ّ
ول موؤر

اأن ير�سم روؤيا« قيامية« »apocalyptique« للماأ�ساة 

.le fantastique اجلزائرية ، م�ستعينا  بالعجائبي

واية كانت اأ�سبه ب�«األف 
ّ
  يقول املوؤلف اأن هذه الر

ليلة وليلة« يف اعتبار العوامل التي تتحّدث عنها 

مكتوبة  وليلة«  ليلة  »األف  لكّنها   ، واقعية  غري 

 بالرموز والطال�سم 
ّ
بلغة ع�رصية. اإّنها عمل يعج

التي ل ميكن �سرب اأغوارها �سوى مبنهج يعرتف 

بهذا ال�سكل من الكتابة فيح�رصه لي�سنفه �سمن 

 
)18(

الأدب العجائبي.

 « الق�س�سية  املجموعة   يف  البطل  ال�سارد  يقع 

حماولة  فّخ  يف   1966 �سنة  ال�سادرة  الطل�سم« 

فياأخذه  الأثرية  املرمر  اأحجار  بع�ش  رموز  فك 

امل�ستع�سية على  الكلمات  الهاوية، هاوية  ُدوار 

يقروؤها هي  ل كلمة 
ّ
اأو اأّن  الفهم. بحيث يكت�سف 

وجود  ل  ال�سّفافة  احلروف  هذه  واأّن  كلمة.  اآخر 

ممكنة  واقعية  كّل  عن  ال�سارد  ليخرج  ا 
ّ

رمب لها 

هذا  يف  وتخنقه  الكلمات  عليه  تنغلق  بحيث 

كانت  ما  واإذا   .
)19(

الوجود عن  الكبري  الغياب 

الكلمة الأوىل هي الكلمة الأخرية فهذا �سيدخلنا 

باللغة  الكاتب  عالقة  اإ�سكالية  يف  مبا�رصة 

مقول  مع  عالقته  يف  نف�سه  ال�سارد  واإ�سكالية 

ن�سه. اإّنه يحاول فّك الرموز فيقع يف احلرية، اإذ 

الكلمات  لي�ست هي  بها  ينطق  التي  الكلمات  اأّن 

يف  لذلك  نتيجة  فيدخل  يقروؤها،  التي  نف�سها 

الطفولة  وت�سيع  املعنى  في�سيع  هلو�سة  حالة 

وي�سبح الكائن ل وجود له اإل عرب تلك الده�سة 

العظيمة الناجتة عن التيه يف القراءة وعربها. 

الدللة،  يف  مكتمل  معنى  من  هناك  لي�ش  اإذن 

فالكتابة ل تقول �سوى نف�سها والغرابة املقلقة 

ا�ستغالقها  �سوى نتيجة  لي�ست  الناجتة عن ذلك 

عن الفهم والتاأويل. اإّنها تتاأرجح ما بني الواقعي 

وما بني غري الواقعي وهذا ما يعطي النطباع اأّن 

مزمن  تيه  تعي�ش حالة  »ال�سي حممد«  ن�سو�ش 

وعدم توافق. لأّن املزاوجة الدائمة بني الواقعي 

ال�سرية  وبني  جماع��ي  هو  ما  وبني  وال�سخ�سي 

يف  حا�رصا  �سيظّل  ما  هو  اخليال  وبني  الذاتية 

اأغلب الن�سو�ش القادمة.

على  نّطلع  عندما  �سنجد،  فاإّننا  العموم،  وعلى 

اإ�سكالية  اأّن  رواية مثل »الإله يف بالد الربابرة« 

العلن.  اإىل  اأخرى  مرة  تخرج  واخليايل  الواقعي 

لقد عاد حممد ديب يف هذا املوؤلَّف اإىل نوع اآخر 

متابعا   ،témoignage ال�سهادة  عرب  الكتابة  من 

مثل  امللك«،  »رق�سة  يف  طرحها  التي  الأ�سئلة 

اأ�سخا�ش  خ��الل  من  وامل�سري،  ة 
ّ
الهوي اأ�سئلة 

 .
)20(

امل�ستقلة اجلزائر  ق�سايا  يناق�سون  ج��دد 

اأّن الكاتب مل ميار�ش املعار�سة ال�سيا�سية  ومع 

املبا�رصة بعد انقالب 1965 غري اأّنه راح ي�سّكك 

خطاب  عليها  اأنبنى  التي  الفكرية  الأ�س�ش  يف 

اجلوهرية  الأ�سئلة  يطرح  وراح  اجلديدة  ال�سلطة 

اإّن«  خّدة«  »جناة  تقول  وامل�سري.   املاهية  يف 

رق�سة امللك« ت�سجل الإحباط والأمل الذي ي�سعر 

اأحالمهم  انهيار  نتيجة  الأم�����ش  جم��اه��دو  ب��ه 

الف�سل  عن  وبامل�سوؤولية  بالذنب  ي�سعرون  وهم 

الجتماعي نتيجة �سياع اآمال املثّقفني. وحممد 

»معلم  الربابرة«  ويف  بالد  »الإل��ه يف  ديب يف 

يف  املجمع  م�رصوع  حول  جدل  ير�سي  ال�سيد« 

الأبطال  اأح��الم  لكّن   ، امل�ستقلة  اجلزائر  ب��الد 

اج« يف الدار الكبرية  و« 
ّ
الأوائل مثل »حميد �رص

»النول«   يف  والعمال  احلريق   يف  الكومندار« 

تتناق�ش متاما مع املاآل الذي �سارت اإليه الثورة 

. كّل هذا الأمل  وكّل تلك اخليبات 
)21(

بعد 1962 

مع  الن�سو�ش  يف  الأبطال  توافق  بعدم   
ّ

تف�رص

 الرتاجيدي على 
ّ

 بطغيان احل�ش
ّ

ا تف�رص
ّ
العامل، كم

عالقتهم بالوجود.

ل حممد ديب منذ خروجه من اجلزائر بعد 
ّ
لقد حتو

ال�ستقالل اإىل معار�ش فكري واأدبي لأطروحات 

النظام اجلديد، وهو يف فرن�سا كان يزور اجلزائر 

املعرفة  �سياقات  من  ا 
ّ
مق�سي ظّل  لكّنه  اأحيانا 

والثقافة يف بلده. فال ي�سارك يف بناء م�ستقبله. 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

270

هنالك من 

انت�سر للكتابة 

وهنالك 

من انت�سر 

لل�ظيفة 

الن�سالية



ل  مهاجرا  باعتباره  يتكّلم  اأن  املتوّقع  من  لذلك 

اأن خ�رص وطنه، ولذا  اآخر يخ�رصه بعد  ميلك �سيئا 

وبذلك  فيه.  يفكر  ما  �رصاحة  يقول  كمنفي  فهو 

يف  اإليها  ليتحّدث  اأخرى  ة 
ّ
مر نف�سه  اإىل  �سيعود 

ن�سو�سا  ذاتية  بنربة  و�سيقول  الق�سية  عزلته 

)22(
م�ستقاة من جتربة املنفى املتيّقظة والقا�سية.

ويقتلها  اخلطابات  هذه  يق�سي  الواقع  راح  قد 

اإليه،وباملتلقي  ينتمي  الذي  باملكان  فعل  كما 

لت 
ّ
حتو ل��ذا  ��ق��ال، 

ُ
ي ملا  معنى  يطلب  راح  ال��ذي 

اأقنعة عن ذاتها، وعن الواقع. ولهذا  الكتابة اإىل 

من  بكثري   
ّ
اأهم للكاتب  الفردية  املغامرة  كانت 

املغامرة اجلماعية. ومل يكن من املمكن جتاوز 

الذاكرة  القدرة على �سياع  لول  ال�سائد  اخلطاب 

مرور  بو�سوح   
ّ

يف�رص ما  وهذا  املكان.  ومعامل 

الكاتب من »�سفة موح�سة« اإىل �سفة اأخرى من 

الوطن املن�سغل به اإىل وطن اآخر من�سغل عنه..

هكذا تبدو الكتابة راغبة يف اإلغاء الفارق ما بني 

 
ّ

اأي لأن  العالمات،  واعتباطية  الواقع  �رصورات 

تنت�سب  ول  دللة  كّل  من  جمردة  لي�ست  عالمة 

�سوى اإىل مكان القول اأو اإىل متلق يعطيها ج�سدا 

�سيئا  الكتابة  ج�سد  �سيكون  ذلك  ومع  ومعنى. 

لها  التي ل وجود  تلك  نف�سها،  الكتابة  اآخر غري 

اإل ب�سياع املرجعية الواقعية. ومن هنا  فقراءة 

املكان اجلديد بكل اأبعاده لفهم دوره يف �سناعة 

�سيك�سف  الأدبي،  القول  اإىل  ل 
ّ
تتحو التي  الهوية 

وطن  اإىل  الن��ت��م��اء  ماأ�ساوية  م��دى  على  لنا 

يق�سي ويقُتل اأبناءه. اإّنها اإ�سكالية ال�سوق الدائم 

مبغادرة  �سوى  لها  وجود  ل  التي  ال�سكينة  اإىل 

املفارقة  هذه  ب��داأت  لقد  يل. 
ّ
الأو الذاكرة  مكان 

منذ  جت��ّذرت  ثم  ال�سيد«  »معلم  يف  الكتابة  يف 

الأعمال التي 
ّ
»هابيل« 1977، حتى �سارت كل 

�سارت  كما  وط��ن.  اإىل  العبارَة  ل 
ِّ
حُت��و تلتهما 

اللقاء.  الرغبة يف  اأقوى من  الرغبة يف الفتقاد 

اإىل  ديب  حممد  عند  الكتابة  لت 
ّ
حتو هنا  ومن 

وطن اآخر للمنفيني.

 لقد مات »ال�سي حممد« بعيدا عن اجلزائر يف 3 

اه 
ّ
من مايو 2003 بباري�ش غريبا عن وطن �سم

ثم اأ�ساعه. عا�ش منفيا طوعا اأو كرها، اآثما عند 

بع�سهم قدي�سا عند اآخرين لكن ل اأحد كان يدرك 

تلك  الرجل يف ج�سده ويف روحه طوال  معاناة 

ال�سنني �سوى زوجته واأبناوؤه. فلريقد ب�سالم. 

قائمة امل�سادر واملراجع

 Mohamed dib. Qui se souviens de la mer .le-

seuil.Paris.19621
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ام 
ّ
»مل يكن لنا قبل ذلك من تاريخ. كّنا نعي�ش الأي

التي كتبت لكّل واحد مّنا وكّنا  ن�سي.

جدنا 
ُ
، مل نكن بهذا املعنى قد و

ّ
 وعندما كانت متر

حّقا. مل نكن نعرف من نحن ول اأبناء من نحن

 وكان كّل �سيء على ما يرام هكذا«. 

ال�سحراء بال منعطف  ��� حممد ديب

l �سيد حممد ديب ، هل من �ملمكن �أن تعرّفنا 

على نف�سك قليال ، على حكايتك؟

الذي  املكان  هي  تلم�سان  كانت  يل  بالن�سبة   ���

اأ�سعر اأيّن اأحيا فيه فعال. واأنا احتفظ دوما بذكرى 

فيها.  احلياة   اأج��واء  مع  الألفة  تلك  عن  دقيقة 

ل�سعوري  اخلارجي  النعكا�ش  املدينة  كانت  لقد 

كّل  يف  ال�سكن  من   
ّ

تغري عائلتي  كانت  الداخلي. 

ة نعي�ش يف بيوت اأو يف اأجزاء 
ّ
حني وكنا يف كّل مر

ن 
ّ
من البيوت و�سط جمموعة من  دروب التي تكو

بامليادين  اأ�سبه  كانت  احل��واري  احل��واري.ه��ذه 

نقول  اأن  املمكن  ومن  املدينة  �سائر  املنعزلةعن 

ا �سحريا، 
ّ
عن بقية العامل. كان كّل هذا يخلق جو

اإذ كّنا اأ�سياد كّل تلك الأمكنة مبا اأنه مل يكن من 

 اأو دراجة هوائية. كان 
ّ
�سيارات، ما عدى حمار مير

.  وكّنا اجتماعيا نعي�ش  بنا  الف�ساء خا�سا  هذا 

ى قدميا » العائالت الكبرية » .
ّ
يف ما كان ي�سم

الرثوة  من  لنا  يبق  مل  الذي  الوقت  يف  جئت  لقد 

غم من اأن والدي كان ميار�ش 
ّ
ال�سيء الكثري على الر

طريقة  يف  ما  ب�سكل  �سبقني  .لقد  كثرية  مهنا 

بقي  قد  دام  وما  العي�ش.  طريقة  ويف  ال�ستغال 

بع�ش  كافيا  ذلك  كان  فقد  القليل  الإرث  من  لنا 

ال�سيء للعي�ش اأف�سل. حتى جاء اليوم الذي تويف 

فيه اأبي. مات �سابا يف 41 من العمر. مل اأكن قد 

بلغت العا�رصة بعد بخا�سة بالن�سبة لوالدتي مع 

اأربعة اأبناء والتي كان لزاما عليها اأن تعمل من 

وحتى  اأ�سعب..  �سارت  احلياة  لأن  اإعالتنا  اأجل 

لكن  الثانوية  اأرتاد  واأنا  اأعمل  اأن   
ّ
علي كان  اأنا 

بحاجياتي  التكّفل  اأجل  من  فقط  العطل  اأيّام  يف 

املدر�سية ال�سخ�سية من كتب وغريها. هكذا ويف 

وقت مبكر عملت معلما يف الثامنة ع�رص من العمر 

ورحت بذلك اأقوم على حاجات اأ�رصتي ال�سغرية 

وحاجات والدتي واإخوتي.

l كنت تكلمني عن و�لدك �لذي عمل يف مهن 

كثرية . ما هي؟

وكان  يكتب.  اأو  يقراأ  عائلتي  يف  اأحد  يكن  مل   ���

والدي الوحيد الذي يفّك اخلط وبخا�سة احل�ساب. 

رجل   « ج��وازا  ن�سميه  اأن  ميكن  وما  جن��ارا  كان 

ما  اأي  يبيعها.  ثم  عقارات  ي�سرتي  كان  اأعمال«. 

ن�سميه اليوم 

يكن  ومل  حانوتا  ميلك  ك��ان  ع��ق��ارات«.  بائع   «

يقوم  وك��ان  بذلك  يقومون  اآخ���رون  ب��ل  ي��دي��ره 

باأ�سياء اأخرى.

ما   نوعا  غنية  �أ�رسة  من  �إذن  تنحدر  كنت   l
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ومل تكن �سليل �ملحيط �لرّيفي مثل ذلك �لذي 

ت�سفه يف بع�ض كتبك. 

��� كاّل . ميكن اأن تقول اأيّن �سليل عائلة كانت تنتمي 

العائالت  تلك  لكن  ال�سغرية.  الربجوازية  اإىل 

يف  يت�سبب  راح  الذي  ال�ستعمار  ب�سبب  انهارت 

فقر اجلزائريني. اأجدادي كانوا حّقا من مي�سوري 

اأخرى.  وعقارات  بيتا  ميلكون  كانوا  اإذ  احل��ال، 

كان جّدي �سيدا من الأ�سياد. كما كان مو�سيقيا. 

كان  �سغرية.  فرقة  على  ي�رصف  د 
ّ
جي مو�سيقي 

الأف�سل.   يعتربونه  كانوا  اإذ  الّنا�ش  بني  موّقرا 

من  كانوا  فقد  والدتي  عائلة  يف  الأم��ر  وكذلك 

ي املو�سيقى. اإذن ما هي العالقة التي تربط 
ّ
حمب

املو�سيقى بالأدب؟. ح�سنا اجلواب هو اأّن العالقة 

اجلنوب  اأه��ل  لن  نف�سه.  الأدب  م��ن  اأه��م  ه��ذه 

الفرن�سيني  من   
ّ

اأي فرن�سيني  من  كانوا  ولو  حتى 

ني اأو لنقل اأولئك الّنا�ش الذين يعي�سون 
ّ
املتو�سطي

اأما  يكتبونه.  ما  ي�سمعون  الأخ��رى،  ال�سفة  على 

يحدث  هذا  يكتبونه.  ما  في�ساهدون  ال�سمال  اأهل 

فرقا كبريا. اأما عند اأهل املتو�سط فهناك تقاطيع 

�سوتية تقول اأّن الكتابة هي �سيء م�سموع بالأذن 

وطيدة  عالقة  ذات  الكتابة  اأّن  يعني  ا 
ّ
مم ل، 

ّ
اأو

باملو�سيقى.  

l وما هي �لعالقة �لتي تربطك بو�لدتك؟

اخلبز.  حميمية  يف  معا  نعي�ش  وهي  اأن��ا  كّنا   ���

اأّن  اأعني  ب�سهولة.  لنا  ممنوحا  يكن  مل  خبزنا 

ي�سنع  اأن  اأب��دا  ينا�سبنا  يكن  مل  واأن��ا  وال��دت��ي 

الآخرون خبزنا. كائنا من كان،  �سواء كان خبازا 

اأو رجال اأخر اأو مقابل املال اأو حتى اأختي الكربى 

اأن تخبزه  ي حتب 
ّ
اأم اأو اجلارة ..مل تكن  اأو عمتي 

ة امراأة من العائلة، بل كانت تعجن خبزنا 
ّ
اأي لنا 

بيديها...اأن اأفكر يف اخلبز يحيلني اإىل التفكري يف 

وتلك مرتبطان حتى  والعك�ش �سحيح.. هذا  اأمي 

اأن تناول اخلبز يعني بالن�سبة ليتناول الأم. واأن 

حتب اخلبز يعني اأن حتب والدتك. مل تكن والدتي 

منذورة لتكون عاملة .كانت ت�سنع قبعات اأنيقة 

ميكن اأن تكون اليوم من املو�سة من اأجل الفتيات 

لزبائن  ال�ستجابة  عن  ترتفع  تكن  مل  ال�سابات. 

التي  الأ�سياء  تلك  وم��ن  م�سنوعاتها.  يطلبون 

يف  يدخل  من�سوج   كتان  بيديها  ت�سنعها  كانت 

والدتي  كانت  التقليدية.  الأحذية  بع�ش  �سناعة 

ة وهي كذلك حتى ولو مل تكن 
ّ
ذات �سخ�سية قوي

يف  كانت  لقد  امل�سوؤوليات.  تلك  عاتقها  على 

ق�ش واملو�سيقى. 
ّ
الوقت ذاته امراأة مرحة حتب الر

ت�سمع »موزارت« اذكر ذلك جيدا. ترّدد مقاطع من 

»موزارت« حتفظها ثم ت�رصع يف الرق�ش دون اأن 

وكانت عالقتي معها  ذلك.  تفعل  نرتجاها حتى 

اأو  اإىل فاجعة  اأن ينتهي ذلك  عالقة �رصاع دون 

ما  اأّنه  يجعل  احلياء  من  نوع  هناك  قطيعة.  اإىل 

الطيبة  هي ما  الكلمات  لي�ست  الب�رص  بني بع�ش 

ي�سود لكن قد ي�سود بينهم �سكل من اأ�سكال احلياء. 

اإّنه نوع من احلياء عندنا.

تلك  كّل  تخّيلت  كيف   ، ديب  �ل�سيد حممد   l

�ل�سخ�سيات يف رو�ياتك؟

��� كانت نقطة البداية يف » الدار الكبرية« ويف » 

احلريق« و» النول« كما قلت دوما هي املعاينة ، 

نف�سه« فعال  الوقت  احلالة، وكان ذلك يف  اإثبات 

اأن  يف  يتمّثل  الفعل  وه��ذا  الإمي���ان«  من  نابعا 

ت�سمي ما مليكن يحمل ا�سما �� يف الأدب طبعا ��لم 

يكن اأحد قبل ذلك قد �ساهد �سخو�ش امثل اأولئك 

املوجودين يف »الثالثية«. مل يكن لهم من وجود 

اأدبي قبل هذا. هوؤلء ال�سخو�ش وتلك الأماكن مل 

غم من انه وجد قبلي 
ّ
يكن لها وجود اأي�سا على الر

ذوي  من  جزائريون  كّتاب  اأو  فرن�سيون  كّتاب 

الروح الفرن�سية يعي�سون يف اجلزائر والذين كتبوا 

ذلك  لنقل   �� لكّنهم  اجلزائر،  ن�سو�سا يف  نوا  ووطَّ

مع  ال�رصورية  باحلميمية  ليتمّتعوا  يكونوا  مل   �
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اأعمالنا بحكم ال�رصورة  امل�سهد اجلزائري. كانت 

القاهرة منخرطة اأكرث يف امل�سهد.

هنا  �سوهدت  املظاهر  بع�ش  اأن  من  غم 
ّ
الر على 

وهناك عند بع�ش الكتاب الفرن�سيني لكن مل يكن 

اأّنها كانت بتف�سيل كبري وباحلميمية  ذلك يعني 

اخل�سو�ش، مل  ال�سميم وعلى  وبالعمق  املطلوبة 

تكن منخرطة يف العالقات مع الّنا�ش، مع الب�رص 

العالقة  اأّن هذه  الذي يعي�سون فيه .مع  واملحيط 

يف  مهم  عن�رص  العالقة  اجل��وه��ري��ة..ه��ذه  ه��ي 

ت�سكيل هوية الفرد وال�سعوب.

..يف  حيطاننا  يف  توّغلت  اجلديدة  اللبنات  »هذه 

الّليل فقط كّنا ن�سمعها تنمو وتتكاثر.  لقد و�سلنا 

في�سيء  نورها  مي�سي  اأن  نخ�سى  اأّننا  درجة  اإىل 

هذه  كانت  ال��ذي  الوقت  يف  الوحيدة.  غرفتنا 

كان  كارثي.  ب�سكل  تتكاثر  اجلنون  من  الطبقات 

كنا  بنا.  الأرق مرتب�سة  ال�سالمل ظالل  فيها بني 

هذا  يف  انت�سارها.  �سي�سل  مدى  اأي  اإىل  نت�ساءل 

ت�سدر  ثم  يحمحم  اجل��ريان  مذياع   كان  امل�ساء 

من  اأن  ما  يوم  يف  اأت�سور  كنت  املو�سيقى.  عنه 

ي�ستمع اإىل هذا املذياع خائن لكن �سيئا من هذا 

مل يحدث كانت زوجتي تخيط �سيئا وهي منحنية 

ال�رصبات  قوة  اإىل  باهتمام  تن�ست  ظّلها،  على 

خراطيمها  تغرز  التي  البنايات  حتدثها  التي 

القبيحة يف احلجر.مل تكن �سخرية تلك الكائنات 

اأمل«
ّ
املخيفةقد منعتنا بعُد من اأي

من يتذكر البحر . لو�سوي.1962

�سيء كان يحدث يف 
ّ
كنُت منا�سال نقابيا . وكل 

ة 
ّ
مهم فالحية  م�ساريع  هناك  كانت  الأري���اف. 

مثال.  كاحل�ساد  الكبار  رين 
ّ
املعم حقول  يف 

احلكومة  قبل  من  رة 
ّ
مقر معايري  هناك  وكانت 

على  وك��ان  الأج��ور   
ّ

يخ�ش ما  يف  ال�ستعمارية 

اأبدا  يحرتموا  مل  هوؤلء  لكن  احرتامها  رين 
ّ
املعم

يتقا�سون  احل�ساد  عمال  كان   . املقايي�ش  تلك 

كانوا  الأم��ر  يعجبهم  ل  وعندما  تافهة  اأج��ورا 

اأّن  اأذكر  املغرب.  من  اآخرين  فالحني  ي�ستقدمون 

هوؤلء كانوا يحّلون يف نواحي تلم�سان جماعات 

جماعات قادمني من  املغرب على الأقدام. كان 

بخ�سة.  باأجور  العمل  يقبلون  امل�ساكني  املغاربة 

وكانت معركتي الأوىل هي الوقوف يف وجه هذا 

الظلم.

لذا نّظمت مع بع�ش الفالحني اجلزائريني اإ�رصابا 

كبريا �سمل كّل مكان واّت�سع مداه من وهران حتى 

ا يعني حميطا قطره اأكرث 
ّ
احلدود مع املغرب .مم

من 200 كلم. �سّل هذا الإ�رصاب كّل اأ�سغال مو�سم 

بع�ش  على  احل�سول  من  العمال  ومّكن  احل�ساد 

احلقوق ومت تطبيق قرارات احلكومة ب�ساأن معايري 

عدم  على  امل��زارع  اأ�سحاب  واأج��رب  تلك  الأج��رة 

هذه  عت 
ّ
تو�س .لقد  الأجنبية  بالعمالة  ال�ستعانة 
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غم من 
ّ
احلركة اإىل الأرياف يف وقت لحق على الر

النوع  هذا  كان  الكبرية.  للمدن  بالن�سبة  تاأّخرها 

اجلزائرية  الثورة  ب��وادر  من  واح��دا  الوعي   من 

ل اأوزار 
ّ
وكان هوؤلء الفالحني هناك هم من حتم

اأ�سحاب املدن فقد  احلرب التحريرية كّلها. واأما 

يومها   مّني  لقد طلب  بعد.  فيما  بالثورة  التحقوا 

العمل يف جريدة »اجلزائر اجلمهورية« ك�سحفي 

فوا�سلت العمل الن�سايل باعتباري كذلك ومنحت 

.بذلك  الفتتاحية  الكلمة  كتابة   م�سوؤولية  لهذا 

وكتابة  لالأرياف  للذهاب  الو�سائل  املك  كنت 

يف  و�سعتني  التي  تلك  ال��ك��ربى،  التحقيقات 

املواجهة مع بع�ش الأو�ساط  من اليمني الفرن�سي 

ة وخطرية.
ّ
وخلقت يل عداوات قوي

�ل�سيا�سي عندما  �لعر�ك  وهل تخلّ�ست من   l

تفرّغت للكتابة فيما بعد؟

ري اأّن ال�ستقالل �سيف�سي اإىل اأّن 
ّ
��� كان يف ت�سو

كّل اأولئك الذين نا�سلوا من اأجله �سيجدون مكانا 

 
ّ
علي كان  اأّنه  اأت�سور  كنت  كما  وطنهم.  يف  لهم 

اأنال ال�ستقالل  باعتباري كاتبا.مل  اأن  اأي�سا  اأنا 

يكن هناك من حاجة يف تلك اللحظة بالذات اإىل 

حّققنا  فقد  اللتزام  من  اخلط  ذلك  يف  ال�ستمرار 

قد   �� قو�سني  بني  والن�رص��    ، املن�سود  الهدف 

نلناه. وباعتباري كاتبا كنت كما املحارب الذي 

اإىل  يعود  اأن  عليه  وكان  اخلدمة  من  حونه 
ّ
ي�رص

اأن تقوم  لنف�سي عليك  لكونك كاتبا  الديار. قلت 

ب�سيء اآخر الآن غري كتابة اأدب ملتزم ، حتى  ولو 

كان هذا اللتزام �سيا�سيا، مع اأننا ملتزمون دوما 

على امل�ستوى الجتماعي وعلى م�ستوى الأفكار. 

ت�سكنني  التي  للعفاريت  اأكرث  نف�سي  وهبت  لقد 

وكتبت ما كنت اأعتربه جزءا من حياتي الداخلية 

اآخر مّني ب�سكل من  ال�سخ�سية وكان هذا التزاما 

الأ�سكال. على امل�ستوى الإن�ساين وعلى امل�ستوى 

التاأمل الأكرث رحابة.

 »اإّن ا�سمك جاهز قبل جميئك، فهو من ينتظرك. 

تتلّقاه عند ولدتك  اأنت  ت�سكيله.  ا يف 
ّ
مل تكن حر

:هل   امل�سكلةهي  .و  به  حتتفظ  فاأنت  ذلك  وعند 

اأنت ل�ست فيه  اأن نحا�سبك يف الوقت الذي  ميكن 

م�سئول عن ذلك؟ يبدو اأّنه: نعم ، اإّنك م�سئول. نعم،  

 ، وذكرا.نعم  م�سلما  كنت  ما  اإذا  وبخا�سة  حّقا، 

 الكرمي 
ّ
فمن جهة اأخرى فا�سم حممد حمله النبي

كما اأّن هناك اأ�سماء حملها اأ�سحابه، ومع بع�ش 

الإ�سالمي  العامل  الآخرون يف  ال�ستثناءات، كان 

ا�سم  يذكروا  اأن  دون  هلل  عبادا  اأنف�سهم  ين�سبون 

باأ�سمائه  اأنف�سهم  يلحقون  بل  �رصاحة  اجلاللة 

نقول:  ل  اجلزائر  يف  امل�سلمون  ونحن  احل�سنى. 

اك اهلل؟. وهكذا 
ّ
ما هو ا�سمك؟. بل نقول : كيف �سم

لكونك  هكذا..  والأر���ش.  ال�سماوات  فيك  تتجاور 

ب�رصا فلي�ش باإمكانك اأن ت�سع بينك وبني ما هو 

بعيدا  ا�سمك هو ما يحملك  اإن  م�سافة.  ة 
ّ
اأي اين 

ّ
رب

اأخذ راأيك 
ُ
نح لك دون اأن ي

ُ
اإذن حتى ولو كان قد م

فيه.« �سجرة الكالم. األبني مي�سال .1998

l �سيد حممد ديب ها نحن ن�سل �إىل مو�سوعات 

رو�ياتك. هناك تيمات مهمة طبعا، لكن �أّول ما 

�لبحر  �لبحر.  مو�سوع  هو  ذهني  �إىل  يتبادر 

يف  �لبحر  يرمز  ما  �إىل   .. �ل�ساحل  وف�ساء 

كتاباتك؟  فكثري� ما جنده فيما تكتب غري �أّنه 

يف رو�ية »من يتذكر �لبحر؟« جنده حا�رس� 

بقّوة..

فيه  نتلقى  كي  اإليها   ننتهي  غاية  البحر  اإّنا   ���

به  نتو�ساأ  الذي  املاء  هو  الطاهر..البحر  ا�سمنا 

اأمل،  من  اأك��رث  هو  والبحر  لل�سالة.  القيام  قبل 

البحر  ميّثل  اأمامنا.  املاثلة  احلقيقة  فهو  لذلك 

والتعميد.  التجّدد  ويف  الطلق.  الهواء  يف  غبة 
ّ
الر

اإّنه اأبعد من كونه نطا ، اإّنه رمز بعيدا عن كونه 

دة. لقد كانت الأجواء 
ّ
حقيقة معطاة ..حقيقة جم�س

العليا  اله�ساب  يف  الوا�سعة  والأرا�سي  الرحب 
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اجلزائرية  ال�سحراء  يف  ال�سا�سعة  والف�ساءات 

�سوى  اأعرف عنها  ل  التي  ال�سحراء  تلك  جنوبا.. 

بلد  يف  نعي�ش  عندما  اأّنه  من  غم 
ّ
الر على  القليل 

�سوى  لي�ست  والتي  املاأهولة  ... اجلزائر  كاجلزائر 

قطعة كربى من ال�سحراء ، فاإّنه ل ميكننا �سوى 

اأن نعي�ش حتت تاأثريها، حتت تاأثري كّلما ت�ستثريه 

فيها..

الأم��ر.  لنا  اأع��ط��ي   ، هاهنا   ، اجلحيم  »با�سم   

ورحنا  اطعناه   قد  كنا  هنا.  ابقوا   ، هنا  جتمعوا 

خلف  الأر���ش  هذه  على   جنب  اإىل  جنبا  جنل�ش 

ف�ستعرفونه  م�سريكم  هو  اأماما  ال�سياج.  ذل��ك 

منا  طلبوا  اأين  الغبار  يف  تركونا  ثم  قريب.  عما 

اأن جنل�ش متقرف�سني. كنا ننتظر . لقد جاوؤوا بنا 

اأجبنا عندما دعينا باأ�سمائنا والآن  اإىل هنا  ثم 

من  هناك  لي�ش   . ماذا؟  �سيحدث.  ما  ننتظر  نحن 

�سيء �سوى ال�سحراء. ما من �سيء . اأنا اأعرف ما 

اأمام  اأي�سا. نحن  اأنا من ال�سحراء  هي ال�سحراء. 

�سحراء اأكرب فقط. ل �سيء يحدث ، ل �سيء يرى، 

ما عدا هذا ال�سياج الذي يف�سلنا عنها.«

ال�سحراء بال منعطف. دار �سندباد.باري�ش.1992

كان  هل  رو�ياتك.  كّن حمور  كثري�ت  ن�ساء   l

ذلك من �أثر �ملجتمع �أم �أثر و�لدتك عليك؟ 

��� كانت الأم يف الو�سط اجلزائري يف ذلك الزمان، 

اأكرث مما هو عليه اليوم، هي رجل البيت.

الأم هي التي ت�رصف وهي التي تعمل وهي التي 

حتمي اأبناءها. كانت ال�سخ�سية املحورية.

 وقد تكون راأ�ش البيت عندما يتوفى الأب خا�سة. 

وهناك   ال�سخ�سية  هذه  هناك  غائبا.  يكون  اأو 

كذلك  هو  احلياة  نط  اأن  ومبا  الأخ��ت.  �سخ�سية 

ومبا اأّن الأطفال يعي�سون متال�سقني وقريبني جدا 

القدمية  الأ�رص اجلزائرية  البع�ش يف  من بع�سهم 

اأن ن�سميه اختالطا.   ، فاّن هذا القرب الذي ميكن 

كان ين�سئ بينهم عواطف متداخلة والتي ل ميكن 

بحال من الأحوال اأن ت�سل اإىل الف�ساد الأخالقي.  

والأخ��وات  الإخ��وة  اإّن��ه هذا يخلق بني  لنقل  لكن 

عالقة حميمة متعاظمة واإ�سكالية. 

 وهنا كانت الزوجة هي البديل عن الأخت وعن 

الأم وهي التي �ستخل�ش الرجل من �سيطرة الأخت 

و�سيطرة الأم.ويف احلقيقة العاطفية ويف احلقيقة 

من  بالرجل  يتكّفل  من  هي  امل��راأة  فاإّن  النف�سية 

هذه الناحية، على العك�ش مما يبدو يف هو ظاهر.

l مع ذلك هناك مكانة مميزة للمر�أة �لأجنبية 

يف جممل �أعمالك �سيد حممد ديبو يظهر ذلك 

�مللك«  رق�سة   « يف  �خل�سو�ض  على  جليا 

ويف »�لإله يف بالد �لرب�برة«�أين و�سعت لها 

 .. �لكاملة  كاملر�أة  تبدو  فهي  خا�سا،  مكانة 

�ملر�أة �لتي حّققت ذ�تها بعك�ض �لن�ساء �لالئي 

كنت ت�سفهن �لآن. �ألي�ض كذلك؟

��� على كّل،  فاملراأة الأجنبية حماطة دائما بهالة 

من  اأكرث  ولكن  الأح��وال.  كّل  يف  الأجنبية  املراأة 

ذلك ويف ال�سياق اجلزائري ويف ال�سياق الذي كنت 

الأجنبية،  املراأة  كانت  فيه،  �سخ�سيا  اأنا  اأعي�ش 

وباعتبار الأثقال التي كانت ت�سّل والتي ل تزال 

كانت  اجلزائري،  للمجتمع  املنتمني  الأفراد  ت�سّل 

رة.
ّ
تعترب طوق النجاة، بل كانت ال�سخ�سية املحر

اإذا ما كنت يف ذلك الوقت قادرا على الزواج بامراأة 

اأجنبية اأو العي�ش معها فاأنت قادر على التخّل�ش 

من اأثقال التقاليد التي ل يزال يرزح حتت نريها 

منذ  م�ستعبدا  ت�سبح  لن  ه��ذا.  يومنا  اإىل  الكثري 

الأجنبية  امل��راأة  مع  فيها  تعي�ش  التي  اللحظة 

ري جمرد حلم فقط. اإّنك معها 
ّ
ولي�ش هذا يف ت�سو

ت�ستطيع اأن تتخّل�ش من عامل املمنوع  والأفكار 

التحّكم  اإىل  دائما  ي�سعى  جمتمع  يف  اجلاهزة.  

اأن  ذلك  من  واأكرث  اأجنبية  ام��راأة  تعرف  اأن  فيك. 

تعي�ش معها فذلك يعني اأّنك قد تخّل�ست من هذه 

الكما�سة. واأكرث من ذلك ،فمنذ تلك الّلحظة �سيفهم 
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التقاليد  لبع�ش  تخ�سع  لن  اأّن��ك  املجتمع  ه��ذا 

والعادات ولبع�ش اأ�ساليب احلياة،و عندما تكون 

مغاربي  يلتقي  وعندما  احلال  هذه  على  الأم��ور 

فاإّنه  اأجنبية  بامراأة  اخل�سو�ش  على  وجزائري 

اإىل  به  مي�سي  وبحب  تام  بع�سق  موعودا  يكون 

اجلزائري  املجتمع  اأن  الوا�سح  ومن  الأقا�سي. 

حتى يومنا هذا ل يزال يعاين من ذلك الإجها�ش 

على امل�ستوى العاطفي.

l �سيد حممد ديب، منذ متى و�أنت تكتب؟

��� مل اأعد اأح�سي ال�سنوات. ل اأدري كم من الوقت 

فرتة  اإّنها   ..1952 اأو   1951 منذ   م�سى.  قد 

طويلة حّقا.  وملاذا اأكتب؟ اأكتب لأيّن اأحيى. اإّنها 

اأقول  اأن  اليومفيمكنني  ا 
ّ
اأم احلياة.  يف  طريقتي 

هذا : �سحيح اأيّن يف البداية مل اأكن اأريد اأن اأ�سبح 

ا 
ّ
دت كم

ّ
كاتبا على اخل�سو�ش، ولكّنه حدث اأن �سو

هائال من الأوراق وكنت قد تركتها ترقد جانبا. 

اأنت ل تزال �سابا وال�سباب قد  اأقول لنف�سي  كنت 

يكتبوا  كاأن  الن�ساط   من  النوع  هذا  اإىل  مييلون 

�سعرا مثال اأو بع�ش النرث اإلخ.. لكن عليك الآن اأن 

اإىل الأمور اجلادة يف هذه  احلياة. عليك  ل 
ّ
تتحو

اأن تبحث عن حرفة واأن تك�سب قوت يومك. عليك 

اأن جتد لك مكانا يف املجتمع. كنت عاطال .و مل 

اأجد عمال منا�سبا يل. عندها تذكرت  فقلت لنف�سي: 

» هذا هو. مَل ل حتاول اأن تك�سب املال مبا كنت قد 

نته ؟«  كنت مدفوعا اإىل ذلك اأكرث، مبا اأيّن كنت 
ّ
دو

جا وعلى عاتقي  م�سوؤولية زوجة وطفل. 
ّ
متزو

 كانت تبدو يل الأمور هكذا اأكرث عملية يف الوقت 

الكتاب  بع�ش  على   فيه  فت 
ّ
تعر قد  كنت  ال��ذي 

مديرا  كان  كايرول«الذي  »جان  مثل  وبخا�سة 

وكان  �سديقا  ك��ان  »ل��و���س��وي«.  دار  يف  للن�رص 

�سخ�سا  من املمكن اأن اأعر�ش عليه  �سيئا. وهكذا 

اقتطعت من تلك املخطوطات ما ميكن اأن ي�سبح 

قد  كنت  الكبرية«.  الدار   « �سار  اأن  وكان  كتابا. 

بعثته اإىل »جان كايرول« واأنا ل اأزال اأعي�ش يف 

تلم�سان. �سهر بعد ذلك خرج الكتاب اإىل الوجود، 

ا  اأعي�ش يف تلم�سانايرول.  قد تعرفت فيه  اأزال  ا 

اأجنبية  العاطفي،بامراأة  امل�ستوى  على  �سعراتبا 

فاإنه يكون موعودا بحب دمية ، كان هذا القربثم 

ما  اإذا    ، وهكذا  ب�رصعة.  نفذ  اأن  بعد  طبعه  اأعيد 

 « ا: 
ّ

رمب تقويل  اأن  املمكن  من  كان  مكاين.  كنتجِ 

واأنت تتمّتع  ح�سنا ،ها هي طريقة لتك�سب قوتك 

هذا  نف�سي.  على  عهدا   قطعت  قد  كنت  لكّني   .«

العهد يتمثل يف اأن اأم�سي اإىل نهاية الطريق ،و اأن 

األم�ش التخوم. ومن يقول مغامرة بالن�سبة كان  

يعني ال�سفر وارتياد اأرا�سي غري معروفة. مناطق 

اأننا  مل ت�سلها قدم.  والإبداع يعني املغامرة اأي 

�سنغادر اإليها للبحث عن �سيء ما ونحن ل نبحث 

يف الأخري �سوى عن اأنف�سنا.. يف هذا التيه.

الكاتب  �ش 
ّ
يكر اإّن��ه عندما  اأق��ول:  قد  الأخ��ري   يف 

الأوا���رص  قطع  رجل  فهو  كذلك  باعتباره  نف�سه 

وحطم اجل�سور. وعندما ل يكون قد فعل ذلك فهو 

ما  وبني  بينه  ال�رصورية  مل�سافة  بعدا  ي�سع  مل 

ي�سف،و يف ذلك احلني فاإّنه لن ي�ستطيع الكتابة 

عنه.

د�ين توبيانا:

 �سحفية من �أ�سول جز�ئرية دّر�ست �لأدب يف »كاليدونيا �جلديدة« 

�سنة   باري�ض  يف  لت�ستقر  �لتدري�ض   عن  تخلّت  ع��ّدة.  ل�سنو�ت 

1986. ذ�ت �هتمام بالدر�ما وهي �ليوم ممثلة على خ�سبة �مل�رسح 
ومن�سطة يف مد�ر�ض م�رسحية  موّزعة بني �جلز�ئر وفرن�سا.
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 �سفتاي، طينا جافا �ست�سريان.
ُ

�ش
ّ
» �ستتيب

�سينترث ج�سدي غبارا.

و لن يتبقى مّني �سوى هذه الفتوحات

 من الهذيان

التي ُتنهك..

و التي لن يتبقى �سوى �سمتها« .

ديو�ن ظّل حار�ض.

مايو  �سباحات  من  وه��ادئ  اء  و�سّ �سباح  يف 

كان  كلو«،   -�سان  �سيل  »ل  تلة  وعلى    2003
قرب  حول  متحّلقني  ال�سحفيني  جمموعة  هناك 

هناك  كانت  ديب«.  »حممد  نع�ش  ينتظر  حمفور 

الزوجة ، والأبناء الذين كربوا والعائلة. اأ�سدقاء 

املتو�سط  البحر  ن جاوؤوا من وراء 
ّ
اأو مم من هنا 

الفرن�سيني  من  �سمية 
ّ
الر ال�ّسخ�سيات  وبع�ش 

املكّلفة  البلدية  رئي�ش  ونائبة  واجل��زائ��ري��ني، 

بال�ستعداد  ت�سيد  الآن  وهي  باملدينة  بالثقافة 

بخا�سة  ،و  اأح��د  دع��اه  كّلما  له  للمغفور  الدائم 

فقد  وباملراهقني،  بالأطفال  الأمر  تعلق  ما  اإذا 

بع�ش  .هناك  احلكايات  بع�ش  اأجلهم  من  كتب 

ونه ويحرتمونه، 
ّ
اأي�سا ممن يحب ال�سباب  الكّتاب 

بكفني  القراآن،  �سور  ل 
ّ
اأو الفاحتة،  اأحدهم  يقراأ 

مفتوحتني نحو ال�سماء على روح حممد ديب ذلك 

الغنو�سي الذي كان.

اأعظم الكتاب املعا�رصين بالّلغة  اإذن من   واحد 

الفرن�سية يغادر يف هدوء متاما مثلما عا�ش يف 

�سمت.

اأن  با�ستطاعتي  اأك��ن  مل  امل��ك��ان،  اأغ���ادر  واأن��ا   

الكني�سة  يف  البائ�سة  اجل��ن��ازة  اأ�ستح�رص  ل 

�سارع  »القدي�ش يوحنا« يف  ال�سغرية  الرومانية 

»اخلرتيت«،  م�رصحية  ملوؤلف  بباري�ش،  »بوفيه« 

هناك  يكن  يوني�سكو««�سنة1994.مل  اأوج��ني   «

ُنبوة  �سوى م�سور ومهند�ش �سوت عالقني على 

الوجوه  وم�سدودات  مدبوغات  دات 
ّ
و�سي �سغرية، 

تتحّدثن ب�سخب عن امليت الغايل : » كان اأوجني 

يقول يل«...   »عندما كنت اأحكي ذلك لأوجني...«

على   عني  مع  منّك�سة  فالروؤو�ش  ج��ال 
ّ
ال��ر اأم��ا   

يفوتها  » كي ل  املدخل...  واأخرى على  الكامريا 

عن  يتناق�سون  ه��م  »و  ة 
ّ
مهم �سخ�سية  ق��دوم 

يومها   لُت  ف�سّ الطبعات.  وعدد  والتكلفة  الن�رص 

الن�سحاب.

 وبالعودة اإىل تّلة »ل �سيل � �سان كلو« اأقول: هل 

ة 
ّ
النغما�ش مر غبة يف 

ّ
الر �سوى  املرء هنا  ميلك 

اأخرى يف اآثار  هذا الرجل، وهي اأكرث من ع�رصين، 

ن�رصت خالل ن�سف قرن؟

ة
ّ
» يا م�ساءات باري�ش الو�سنى، كم اأنت عندي مر

 فباري�ش الغام�سة بالن�سبة للمنفي لي�ست �سوى 

جحيما«
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 كل�دين ريل�*

حتية �إكبارلـ »حممد ديب«

 يف الوداع الأخري



كتب ال�ساعر هذا الكالم عام 1960.

 ،  1920 عام  تلم�سان  يف  ديب  حممد  ولد  لقد   

اأن�سطته  ب�سبب   1959 عام  اجلزائر  من  وط��رد 

النقابية املعادية لال�ستعمار .مع اأّنه اأ�ساف يف 

وقت لحق مقطعني :

» ما من غريب هنا ل ي�سعر اأنه لي�ش يف بيته

لكّنه لن ي�سعر بذلك �سوى مبجرد حلول الليل .

) ... (

هذه ال�ساعة ت�سحذ جنوين ، 

و اأنا ل اأ�ستطيع لها �سيئا «  .

املعادل  هو  ،ه��ذا  اجلنون  مواجهة  يف  الكتابة 

اإّنه   ، ديب  حممد  اأعمال  جممل  اإليه  حتيل  الذي 

 الغرق يف الكلمات وال�سباحة فيها ثم فرزها 
ّ
هم

وتن�سيقها  ت�سفيفها  ثم  و�سقلها  واحت�سانها 

الذي  ال�سعور  ذلك  الأخري  يف  منها  ينبثق  حتى 

تتلّقفه اجلملة بالّدقة املطلوبة. واأثناء ذلك يكون 

قد �ساع الوقت بحثا يف املعنى ال�رصيح لّلفظة.

 اأن نتذكر اأّن حممد ديب �سليل عائلة من 
ّ
 من املهم

 اأن ي�سنع الأ�سياء بيديه 
ّ
احلرفيني ، فقد كان يحب

ا�ستغل  اأن يطبخ على وجه اخل�سو�ش. كما قد   ،

على التوايل ويف الآن ذاته حما�سبا ومعّلما ، ثم 

مرتجما. كان الأقّل »جتوال يف املغرب العربي« 

عا�ش  لقد   . يا�سني«  »كاتب  عليه  كان  ما  عك�ش 

حيث   ، الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  لفرتة 

ا�ستغل بالتدري�ش، وق�سى عدة �سنوات يف فنلندا 

اأين ا�ستوحى ثالثية ال�سمال »�سطوح الأور�سول« 

و»اإغفاءة حواء« و»ثلج من مرمر« .

حال يف �سواحي باري�ش منذ عقود، 
ّ
 لقد حط الر

ميكن  ال��ذي  »ه��ذا  القلب:  يف  ظّلت  اجلزائر  لكن 

ا نعتقد« كما كان يقول 
ّ
نت�ساركه ب�سهولة اأكرب مم

ح 
ّ

دائما.. بنظرة ماكرة. هذا الت�سارك وهذا التاأرج

وهذا  كتاباته.  جممل  طبع  ما  هو  عاملني  بني 

بعد  من  غم 
ّ
الر على  متداخال  ظّل  الذي  اجلنوب 

اأو»ر�سول«،  اأخرى«  ة 
ّ
اأرى مر اأن  »اأريد  امل�سافة: 

األتقي  اأن  من  اأمتّكن  كي   ، مدينتي  يل  فلتعيدوا 

ل يف تفا�سيلها 
ّ
وجوها تخاطبني ، وجوها اأجتو

متاما كما نقوم بالتجوال حول الأ�سوار من اأجل 

املتعة، مثلما كّنا نحت�سي ال�ساي حتت ظالل �سجر 

،و  البحر  اأمام  نت�سابق  كنا  كما  اأو  »البالطان« 

ب�سدر مفتوح نواجه بحرنا هذا املتالألئ امل�سبل 

انتظار  يف  ونحن  ال�سم�ش  وط��اأة  حتت  العينني 

الليايل..  وتلك  املوجة.  دفق  نتلّقف  كي  غام�ش 

القمر على  يغ�سلها  التي  الليايل  لفخامة هذه  يا 

واأريج  والهادئة  البي�ساء  »الأور�سول«  �سطوح 

اليا�سمني...« �سطوح الأور�سول �ش: 85

فتمّلكه   ، عليه  ا�ستحوذ  الذي  ال�سمال،  هذا  ثم   

ها  ة: 
ّ
بقو يخفق  »قلبي  اأخ��رى:  بطريقة  واأبهره 

لقد   ، الآفل  احلليبي  النور  هذا  اأخريا  اأكت�سف  اأنا 

ظهر كالّلمح يف اآخر الطريق. بال �سجيج جتوبه 

يخفق  قلبي   . فُتهدهده.  ال�سوائل،  من  لفائف 

غمو�سا  اأكرث  اأبدا  مياه  من  ما  اأكرب:  ة 
ّ
بقو الآن 

تلك  املعنى   غام�سة   ... اأخ�ساها  اأنا  هذه...  من 

الإ�سعاعات التي تلتف حويل فجاأة ، وهي ممتّدة 

اإىل درجة اأّنها تالم�ش الالنهائي .ولكن هذا لي�ش 

بال�سيء العظيم. اإّنه ال�سمت، البحرية هي املياه 

من  ر 
ّ
بال�رص مطقطقا   

ّ
واجلو مبتهجة  ال�سامتة... 

بعيدا  مبالب�سي  الآن  ح 
ّ
اأط��و وال�سجاعة.  احلرية 

اأدران  �سها 
ّ
تنج التي مل  املياه  واأخو�ش يف هذه 

الب�رص بعد.. »�سطوح الأور�سول« �ش : 110

اأو  املتحركة  بال�سور،  املتخم  الزمن  ه��ذا  يف 

الرجل  هذا  علينا، كان  لكّنها مفرو�سة  ال�ساكنة 

ال�سور  يخلقون  الذين  الكتاب  اأولئك  من  واحد 

لها 
ّ
يتخي مل  ع��وامل  اإىل  لي�ستدرجه  القارئ  لدى 

و�سعر  م�رصح   ، مقالت   ، ق�سرية  ق�س�ش  ق��ط. 

هذا  ب 
ّ
جر  ، اخليايل  اإىل  الواقعي  من  ورواي��ات، 

�سيء،  كّل  ا�ستك�سف   ، �سيء  كّل  العظيم  ال��راوي 
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اللغة الفرن�سية وخدمها كما  بكّل بحب. ا�ستعمل 

ار للقرن الع�رصين. 
ّ
فعل الكّتاب الكال�سيكيون الكب

ونحن نقراأ له اليوم ن�ستعيد ب�سكل ل حمي�ش عنه 

بل اأحد اأ�سالفه الالمعني  ذلك الإكبار للكتاب من قجِ

يف القرن الثامن ميال دي من الب�رصة يف العراق 

الذخر  »ونعم  عنه:  قال  الذي  لقد  اجلاحظ  وهو 

دَّة، ونعم الأني�ش  ُ
قدة هو، ونعم اجللي�ش والع

ُ
والع

ل�ساعة الوحدة، ونعم املعرفُة ببالد الغربة ونعم 

يل« )البيان والتبيني للجاحظ(. القرين والدخجِ

تويف حممد ديب يوم الثالث من ماي 2003.

CONFLUENCES Méditerranée � N°47 AUTOMNE 2003

بيبلي�غرافيا:

 .Fénéon، 1953 جائزة. Seuil Le، 1952 ،الدار الكبرية رواية *

 .Le Seuil، 1954   ،احلريق، الرواية *

* يف املقهى وق�س�ش اأخرى  دار غاليمار، 1955، و�سندباد، 1984. 

 .Le Seuil 1957   ،النول، الرواية *

 .Farandole La 1959،بابا فكران، ق�س�ش الأطفال *

 La  1981 �سندباد،   ،1960 غاليمار،  دار  ،�سعر،  حار�ش  ظل    *

 .Différence ، 2003

 .Le Seuil، 1962  ، من يتذكر البحر رواية *

 .Le Seuil، 1968   ،رق�سة امللك رواية *

 .Seuil، 1970 اهلل  يف بالد الربابرة ، رواية ، لو *

 .Seuil Le، 1970  ،ناذج، ق�سائد *

 .Le Seuil ، 1973  ،سيد ال�سيد رواية�  *

 Farandole La 1974 ، Albin ،احلرون، ق�س�ش الأطفال 
ّ
*  الهر

 .Michel 2004

 .Seuil Le 1975 ،سعر� ،Omneros *

 .Seuil Le ، 1977 ،هابيل،  رواية  *

 .Seuil Le 1979 ،نار نار بهية ، �سعر  *

 .La Différence 2003 ،1985 ،سطوح الأور�سول، رواية، �سندباد� *

 .La Différence ، 2003 1989 ،اإغفاءة حواء ، رواية، �سندباد *

*  ثلج من رخام رواية، �سندباد، 1990. 

 .La Différence  2006 1992  ،ال�سحراء بال مواربة ، رواية، �سندباد *

*  الأمرية املوري�سكية، رواية، األبني مي�سيل، 1994. 

 .La Revue noire  1994 ،تلم�سان اأو اأماكن الكتابة ، ن�سو�ش و�سور *

 .Albin Michel ، 1995  الليلة املتوح�سة،  رواية، األبني مي�سيل *

 .Albin Michel 1998   ،اإذا اأراد ال�سيطان، رواية، األبني مي�سيل *

Albin Mi�   ، سجرة الكالم ، ق�س�ش، ون�سو�ش  األبني مي�سيل� *

 .chel ، 1998
 .La Différence  ، 1998 ،طفل- جاز، �سعر *

 .La Différence  ، 2000  ،قلب وحيد ،�سعر *

 .Albin Michel ، 2001  كمثل طنني النحل، األبني مي�سيل *

 .La Différence ، 2003 ،الرحلة، رواية .L.A *    

 .Albin Michel ، 2003 ال�سيمرغ، ق�س�ش، ون�سو�ش، األبني مي�سيل *

.Albin Michel، 2006  ق�س�ش، ون�سو�ش، األبني مي�سيل ،Laezza *

اجل�ائز االأدبية: 

 Fénéon 1953  جائزة  *

* جائزة  احتاد الكتاب اجلزائريني عام 1966 

* جائزة الأكادميية لل�سعر عام 1971 

* جائزة رابطة الكتاب باللغة الفرن�سية عام 1978 

عام  الفرن�سية  الأكادميية  من  للفرانكوفونية  الكربى  اجلائزة   *

1994 )جائزة متنح للمرة الأوىل لكاتب  من �سمال اأفريقيا( 
– 1998 عن جمموعته ال�سعرية » طفل  * جائزة مالرميه عام 

اجلاز«.
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  ظل حار�س  1

  اأغلقن اأبوابكن

ّ
 اأيتها الن�ساء فالنعا�ش املر

 �سيمالأ اأع�سابكن،

 املاء والرمل حميا 

 اآثار خط خطواتكن

 بعيدة هي ذلك

 الالألأ القليل للنجوم

 كثيفة هي الأر�ش يف اجلوار

 اإن البيوتات املعتمة

 هي ما يخفي هداأتكن

  اأغلقن اأبوابكن 

 اأنا احلار�ش

 ل �سيء متلكنه

 ظل حار�س  2

 لكني �ساأغني بالكاد

 حتى  ل ميتزج اأبدا

 الأمل بنعا�سكن

�سالم عليكن اأيتها الأمهات 

والزوجات

 امل�ستبد �سارب الدم

 �سيغدو غبارا
*
 يف منا�سفكن

  اأمت�سى على اجلبال

 اأين ياأتي الربيع

 يخلق اأع�سابا فواحة

 اأننت الئي ت�سمعنني

 عندما يلني الفجر

 �ساآتي لأغ�سل عتباتكن

  و�ساأغمر بالأنا�سيد

 نعيق الزمن

 

 ظل حار�س  3

 ت�ساألن

 اإذا ما كانت الريح التي تتلكاأ

 على القمم

 تاأجج بيتا

  اإذا ما هي نار للفرح

 اإذا  ما هي نار الفقراء

ا�ش
ّ
 اأم اإ�سارة ع�س

  يف الليل الذي ل يزال خم�سال ،

 اأيتها الن�ساء الرائعات الالئي

 تغلقن اأبوابكن، اأُحلمن.

 اأم�سي واأم�سي 
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 الكلمات التي اأحمل 

 على الل�سان

 نبوءة غريبة

 

 عند ال�سحر

   ها الفجر يبزغ وامل�سهد

  ت�سنعه مالمح الدم والريح،

 ال�سمت والعوا�سف ال�ساحبة

 ن�سيد �سوت رائع يجو�ش 

 بال نهاية فوق التالل

 ان�رصمت كل الروابط � 

اآه كيف نحيا؟

 بيتي م�سكن للندى الف�سي

 اإّنها تهب حّد املوت � لكنك تتمتمني

 » لينتهي املنفى فح�سب؛

 النعناع الغ�ش اأزهر

 والتينة اأهدت ثمارها

 لينتهي احلداد فقط«

 يف زمن العذابات، 

اأنت وحدك

 ابنة اخلزامى، �ساحبة القلب القامت

 اأنت وحدك ت�ستطيعني الغناء هكذا.

      

 �ساعة خمب�لة

  ال�ساعة املخبولة تهيم.�سوداء،

 �ستتحّققون منها .

 بها من احلقد الأ�سود اأكرث مما ينبغي

كثري من ال�رصاخ بها،

يح.
ّ
وكثري من  الر

ولدت من كل�ش عتيق

و من نريان البحر

�سانها للموت
ْ
ور

 يزدهي غريبا.

 �ستتحققون منها :

 اإنها �ساعة احلداد، �ساعة

 الدم الأ�سهب على الكروم

 تلك الهائمة بال�سم�ش.

 * جمع من�سف، وهو طبق تذروا الن�ساء به احلب يف الريح. 
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ع�شرون عاماً على رحيله 

ال�شاعر الذي كتب �شعر املراأة  وال�شيا�شة بحرب واحد
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*  كاتب وأكاديمي من األردن  

نظمت موؤ�س�سة العوي�س الثقافية يف اأيار )مايو( 

 
ً
2015 ندوة بعنوان "الر�سم بالكلمات" احتفاء

تلك  يف  وتقدمت  قباين.  نزار  الراحل  بال�ساعر 

الكناري"  يغني  "ملن  عنوانها  مبداخلة  الندوة 

"نهار  دروي�����س  حممود  ق�سيدة  من  ا�ستقيته 

احلا�رضون  ده�س  وقد  �ساٍف"  واجلو  الثالثاء 

خ�سو�سًا  الندوة،  يف  ومتحدثني  م�ستمعني  من 

من كان ي�سارك يف نف�س جل�سة النقا�س، عندما 

علموا مبا كان خافيًا يف ق�سيدة حممود دروي�س 

هذه من عالقة حميمة برحيل نزار قباين. طبعًا 

حول  التفا�سيل  من  للمزيد  الوقت  ي�سمح  مل 

الق�سيدة  يف  قباين  نزار  الراحل  ال�ساعر  ح�سور 

اأخرى من حيث  مداخلة  اأبداأ  اأنا  وها  املذكورة. 

انتهت مداخلتي يف الندوة ملزيد من التو�سيح، 

ملحمود  اأخ��رى  ق�سيدة  من  اأ�ستقيه  وبعنوان 

بنزار  امل��رة  ه��ذه  وا�سحة  عالقة  لها  دروي�س 

قباين )�ساآتي على التفا�سيل الحقًا(.

قبل اأن اأقدم ترجمتي باالإجنليزية لديوان كزهر 

دروي�س  حممود  مني 
ّ
كر للن�رض  اأبعد  اأو  اللوز 

�ساعات  وق�سينا  كلمة،  كلمة  الرتجمة  بقراءة 

ان 
ّ
عم يف  بيته  يف  متعددة  لقاءات  يف  طويلة 

كنت  الرتجمة.  حول  احلديث  اأط��راف  نتجاذب 

اأعلم �سلفًا منه �سخ�سيًا اأنه كان يوؤثر قراءة اأي 

ترجمة الأعماله قبل اأن تظهر، ونزواًل على رغبته 

اإحدى  عن  �ساألته  امل�رضوع.  على  جت��راأت  هذه 

�ساف"  واجلو  الثالثاء  "نهار  الديوان  ق�سائد 

اأ�سكلت علي.  التي  اأو خلفيتها  ل�سياقها  بالن�سبة 

وفوجئت عندما علمت اأن الق�سيدة قيلت يف رثاء 

حممود  من  �سمعت  ما  اأغ��رب  ومن  قباين.  ن��زار 

دروي�س اأنه اقرتح اإ�سافة �سيء ما للق�سيدة لكي 

يخفف من غمو�س �سياقها بقدر االإمكان. لكني 

ا�ستدركت االأمر وطلبت منه ب�سيء من االإحلاح، 

اأال يفعل ذلك موؤكداً له اأن غريي من القراء رمبا 

ال يجد فيها من الغمو�س ما وجدته اأنا �سخ�سيًا، 

يلحق  اأن  ميكن  عبث  اأي  على  للمحافظة  وذلك 

اأنه  اإ�سافة، عالوة على  اأي  بالق�سيدة من جراء 

اأو يبدل  اأن يغري  لي�س من طبع حممود دروي�س 

بل  امل��الأ،  على  ن�رض  قد  يكون  اأن  بعد  ن�سه  يف 

اأي�سًا اأن يتلف م�سودات التنقيح  كان من طبعه 

من  رغبة  ن�سه،  على  يجريها  التي  واالإ�سافة 

حماية  ورمبا  اجلمهور  عن  اإخفائها  يف  جانبه 

لن�سه من تاأويالت ال ير�سى عنها الحقًا.

�ساعر  �سديق  على  ذلك  بعد  الق�سيدة  عر�ست 

اأكرث  دروي�س  ناقد معروف عرف حممود  وعلى 

من غريه، اإذ كان قد التقى به يف بريوت وعمال 

الق�سيدة  تف�سح  مل  طويلة.  �سنوات  هناك  معًا 

اأماط حممود  الذي  ل�سياقها  اأي هوية  لهما عن 

دروي�س اللثام عنه. مل يبق لدي اإال االعرتاف اأن 

حممد �شاهني *

حمور

نزار قباين

نزار قباين

»بيت الدم�شقي بيت من ال�شعر«



قناعًا يلف وجه ال�سخ�سية التي يتمحور حولها 

الغمو�س  الذي ال يخلو من  الرثاء نف�سه  خطاب 

اأي�سًا.

اأي قراءة لق�سيدة دروي�س "نهار الثالثاء واجلو 

املوقع  ه��ي  لندن  اأن  بو�سوح  تبني  �ساف" 

الذي تقع �سمنه م�ساهد الق�سيدة واأن الق�سيدة 

مبجملها ت�سي بنوع من توتر يخيم على املتكلم 

عليه  تقع  ما  على  حالته  اإ�سقاط  يحاول  الذي 

التجوال يف املدينة  عيناه وهو ميار�س طقو�س 

�سغري  متنزه  اإىل  يدلف  وهو  لنقل  اأو  الكبرية 

قلب  يف  لها  الح�رض  التي  املتنزهات  بني  من 

املدينة، متاأماًل عا�سقًا يجل�س على مقعد خ�سبي 

غريب  انتظار  يف  غريبًا  اأو  ع�سيقة  انتظار  يف 

يلتقي معه، بعيداً عن الزحام يف املدينة. �سعرت 

يذيع  املتكلم  اأن  للق�سيدة  االأوىل  قراءتي  عند 

�سوتًا يائ�سًا يجوب �سوارع املدينة ومتنزهاتها، 

بحثًا عن خلق معنى من خالل معادل مو�سوعي 

يف  اأحزانه  عليه  يعلق  ال�سهري(  اإليوت  )م�سطلح 

املنفى. ت�سكل لندن، رمبا مثل بقية املدن الكبرية 

يف العامل، )امليرتوبوليتان( مالذاً للمنفيني من 

التعبري، مدينة املنفى  اإن �سح  كل �سوب، فهي 

بامتياز، حتن على املنفي وت�سن عليه يف منفاه 

يف اآن، الأنها ال ميكن اأن تكون ذلك املكان الذي 

يرحل  الذي  واال�ستقرار  وال�سكينة  الهدوء  يوفر 

املنفي )اأي منفي( عنه طوعًا اأو ق�رضاً عندما يجد 

نف�سه يعي�س يف املدينة املنفى.

ت�سكل  زال��ت  وم��ا  �سكلت  لندن  اأن  وامل��ع��روف 

املكان )milieu االإ�سطالح الفرن�سي الدقيق( الذي 

انطلق منه املتخيل عند مئات ال�سعراء والفنانني 

الذي  الفقري  العمود  لندن  األي�ست  اأعمالهم.  يف 

اخلالدة!  اإليوت  ق�سيدة  اليباب،  االأر���س  يحمل 

اأمل ينطلق ال�رضد الروائي من اأول جملة يف حتفة 

على  وم��ن  لندن  قلب  من  الظالم  قلب  كونراد 

.)Nellie( سفينة را�سية يف نهر التيمز�

هل وجد حممود دروي�س نف�سه يهيم على وجهه 

يف مدينة ال�سباب يف يوم �سحت املدينة على 

جو انق�سعت فيه غمة الغيوم خملفة جواً �سافيًا 

بينما  كثرياً  يتكرر  ال  الأن��ه  املدينة  به  حتتفل 

يحمل �ساعرنا بني �سلوعه اأ�سى رحيل الكناري 

الدم�سقي وهو يفارق احلياة يف اأحد م�ست�سفيات 

راأ�سه،  م�سقط  اإىل  االأبدي  الرحيل  منتظراً  لندن، 

الق�سيدة  فعنوان  طبعًا،  مفارقة  هذه  دم�سق. 

اإح��دى  ك��ان  رمب��ا  املفارقة  بهذه  ي�سي  ال��ذي 

االإ�سارات التي اتكاأ عليها حممود دروي�س لتكون 

الق�سيدة  �سياق  على  به  �ستدل 
ُ
ي �سفافًا  قناعًا 

االأخرى يف  االإ�سارات  الحقًا، عالوة على بع�س 

دروي�س  حممود  اأعتمد  واأن  بد  ال  الق�سيدة  منت 

على ما ميكن اأن تقدمه مكوناتها من اإيحاء نحو 

�ساحب ال�ساأن الذي يتمحور حوله الرثاء. وهذه 

اأمثلة ترد يف اأماكن خمتلفة من �سياق الق�سيدة.

" ي�ستعد لراحته االأبدية يف ليل لندن"
اإىل بردى" " �رض قلبني يلتجئان 

"ودعاه �سديقي، وداعًا و�سلم على ال�سام"
الكافية  الدرجة  االإ�سارات هذه مل حتقق  اأن  غري 

الق�سيدة  ظلت  اإذ  االإف�ساح  على  قدرتها  من 

حمتفظة ببناء �سعوري حمكم ت�سامن فيه اإيحاء 

املنفى  يف  املتكلم  م�ساعر  مع  املكان  املنفى 

اأو  غائبة  حا�رضة  الراحل  هوية  على  واأبقت 

فلي�س  الق�سيدة،  ي�سري  ال  وهذا  غائبة حا�رضة. 

نرثاً  تبوح  اأن  ق�سيدته  اأو  ال�ساعر  على  لزامًا 

التي  ال�سعرية  بنيتها  ح�ساب  على  معلوماتينا 

القول وذلك حمافظة على  اأ�ساًل بظاهر  ال تعباأ 

ف��اإذا  املن�سود.  املغزى  اإث��راء  �ساأنه  من  باطن 

للمتلقي  مو�سوعها  اإظهار  يف  الق�سيدة  ف�سلت 

بجمالية  ان�سغاله  اإىل  جذبه  يف  جنحت  فقد 

التعرف  عند  تاأثريه  يتوقف  الذي  الفني  بنائها 

عابرة  معرفة  من  البوح  ظاهر  يقدمه  ما  على 

ما  غالبًا  معلومة  حماكاة  عن  قيمتها  تزيد  ال 

اإدوارد  ذكر  اجلمالية.  الن�س  بنية  خارج  تكون 

اإعجابه  على  تعليقًا  املقابالت  اإحدى  �سعيد يف 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

286

جماليات 

باطن القول 

يف الق�شيدة

ال جتب 

ظاهره



ال�سديد بالروائي كونراد الذي ظل هاج�سه طيلة 

حياته، قائاًل اأن كونراد ياأ�رضك مبا يروي عليك 

من  ال��روائ��ي  ���رضده  وراء  مبا  يخربك  اأن  دون 

معنى. اأال ين�سحب هذا على �سعر حممود دروي�س 

خ�سو�سًا يف مراحله املتقدمة التي كان ال�ساعر 

ي�سعى فيها اإىل التوجه اإلينا يف �سعره من خلف 

ال�سهل  باملعنى  االت�سال  تق�سي  خمتلفة  اأقنعة 

اأو التعامل املبا�رض مع مو�سوع الق�سيدة.

لكن الت�ساوؤل الذي يرد حول ما تقدم من نقا�س، 

حممود  تقبل  هو  �سخ�سيًا  ده�ستي  اأثار  والذي 

وهو  عنه  ل��ه  ع��ربت  ال��ذي  بالنطباع  دروي�����س 

هوية  حتجب  �ساف"  واجلو  الثالثاء  "نهار  اأن 

رثائه.  يف  الق�سيدة  قيلت  الذي  الراحل  ال�ساعر 

االنطباع  لذلك  دروي�س  حممود  ا�ستجاب  كيف 

بل وذهب اإىل اأبعد من ذلك عندما اقرتح ا�سافة 

�سيء ما للق�سيدة من قبيل االإف�ساح عن االأمر، 

يعلم  دروي�س  حممود  يعرف  من  واأن  خ�سو�سًا 

جيداً اأن مثل هذه اال�ستجابة ال تن�سجم مع طبعه 

الزيادة والتنقيح على  يف االبتعاد عن ممار�سة 

ق�سائده بعد اأن تخرج اإىل حيز الوجود!

ا�ستجابته  يف  دروي�س  حممود  اأن  اعتقادي  يف 

اأولوية  يعطي  اأن  ح�سابه  يف  ك��ان  امل��ذك��ورة 

خا�سة الأن ي�سل التعبري عن م�ساعره نحو �ساعر 

قدره حق قدره اإىل اجلمهور، واأنه قدم لل�ساعر يف 

�سخ�سيًا يف حياته من  منه  ا�ستحقه  ما  رحيله 

ق�سيدة هيمن اأحكامها الفني على االإف�ساح عن 

هوية املو�سوع الذي تتمحور حوله الق�سيدة.

وما يلفت النظر الحقًا اأن من بني الق�سائد التي 

عرث عليها اأ�سدقاء حممود دروي�س يف �سقته يف 

"يف  بعنوان  ق�سيدة  مبا�رضة  وفاته  بعد  عمان 

التي  الق�سائد  بني  من  وهي  قباين"  نزار  بيت 

معت ون�رضت يف ديوان ال اأريد لهذه الق�سيدة 
ُ

ج

اأن تنتهي )2009(، قدم له اإليا�س خوري مبقدمة 

اأو  )ل�سبب  الديوان  عن  منف�سلة  ن�رضت  مف�سلة 

تخفي  ال  لل�ساعر.  االأخ��ري  الديوان  وهو  الآخ��ر(، 

تعقيداً  اأق��ل  تكون  ورمب��ا  مو�سوعها  الق�سيدة 

"نهار  املذكورة  الق�سيدة  من  الفنية  بنيتها  يف 

و�رضيحة  وا�سحة  �ساف" فهي  واجلو  الثالثاء 

يف حميميتها. هل كتب نزار قباين هذه الق�سيدة 

عو�سًا عن الق�سيدة ال�سالفة الذكر وكاأنها ملحق 

اأمثايل ملزيد  ي�سي مبا خفي علينا مع�رض القراء 

البوح  يف  خا�سة  برغبة  م�سفوعًا  االإي�ساح  من 

عن م�ساعره نحو �ساعر طليعي؟

ليقدم  ق�سيدتني  قباين  ن��زار  يكتب  مل  وب��ع��د، 

الواحدة على االأخرى، اأو ليجعلنا نفعل ذلك، بل 

الأنه يوؤمن اأن ال�سعر متعدد االألوان واالجتاهات، 

باطن  فجماليات  االأ�سوات.  متعدد  ال�ساعر  واأن 

ظاهره،  جماليات  جتب  ال  الق�سيدة  يف  القول 

كل له خ�سو�سية جمالية. وبالن�سبة للق�سيدتني 

حا�رض  هو  ما  اأن  القول  ميكن  هنا  املذكورتني 

ذاته  الوقت  االأخرى ويف  الواحدة غائب يف  يف 

االأخ��رى،  يف  حا�رض  الواحدة  يف  غائب  هو  ما 
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الق�سيدتني  بني  جتمع  التكامل  روح  اأن  مبعنى 

ولو  خمتلفتني.  �سعريتني  بنيتني  خ��الل  م��ن 

اأمعنا النظر يف الق�سيدتني لتبني لنا اأن حممود 

دروي�س يخاطب نف�سه من خالل خطابه الرثائي 

احلق  ال�ساعر  اأن  لنا  يوحي  وكاأنه  قباين  لنزار 

اأن  اعتقادي  ويف  متعددة.  اأ�سوات  �ساعر  هو 

االأ�سدقاء  اأو  ال�سعراء  اأكرث  من  دروي�س  حممود 

اأو النقاد الذين اأن�سفوا نزار قباين خ�سو�سًا من 

مرحلي  ك�ساعر  )نزار(  عنه  احل�سار  رفع  خالل 

ا�ستقبله العديد من النقاد على اأنه �ساعر احلرب 

على املجتمع العربي بعد حرب حزيران 1967 

جب ذلك ال�ساعر الذي ان�سغل فيه ب�سورة املراأة 

اأن  يريدنا  ذلك. وكاأن حممود دروي�س هنا  قبل 

ن�ستذكر روؤية نزار قباين نف�سه التي اأف�سح عنها 

اأ�سوات  "تعددت  وهي  خمتلفة  منا�سبات  يف 

ال�سعر وال�سعر واحد!" وهذا ما اأود تو�سيحه هنا 

تقوله  وما  امل�سكلة  الق�سيدة  توحيه  اإحلاقًا مبا 

االأ�سوات  على تعددية  تاأكيداً  الالحقة  الق�سيدة 

عند نزار قباين.

*  *  *

اأن  ال�سواء  على  وقراء  نقاد  من  اجلمهور  يجمع 

حتول نزار قباين اإىل ال�سيا�سة بعد حرب حزيران 

من 1967 يعد حمطة رئي�سية يف م�سرية ال�ساعر 

"نقلة  اأنه  على  التحول  هذا  اإىل  وي�سار  العريقة. 

قباين  نزار  وكاأن  بل  امل�سرية.  هذه  يف  نوعية" 

�سعره  ك��اأن  اأو  جمهوره،  عند  جديد  م��ن  ول��د 

ال�سيا�سي جب ما قبله من �سعر املراأة اأو ما ي�سار 

اأح�سن  اأنه �سعر املراهقة. ويف  اأحيانًا على  اإليه 

االأحوال ينظر النقاد والقراء اإليه على اأنه عملية 

تطهري حّلت على ال�ساعر من خالل الزلزال الذي 

اال�ستقبال  تلك احلرب. هل يف مثل هذا  اأحدثته 

اإن�ساف  به  يق�سد  ثناء  ظاهره  يف  يبدو  الذي 

مرحلتني  �ساعر  قباين  نزار  اأن  مبعنى  لل�ساعر؟ 

اإحداهما طغت على االأخرى لتقدم لل�ساعر هوية 

�سعبية  اجلديدة  �سعبيتها  فاقت  الحقة  مرحلة 

التي  امل��راأة  عامل  مكوناتها  قبلها،  ما  مرحلة 

املجتمع  قمقم  من  اإخراجها  يف  ال�ساعر  �ساهم 

الذكوري؟

مل ير�س نزار قباين عن ت�سنيفه �ساعر مرحلتني: 

هذا  مثل  من  موقفه  ويو�سح  والحقة  �سابقة 

التوجه يف ق�ستي مع ال�سعر اإذ يقول "اإنني اأكتب 

واح��د...  بحرب  العربية  الق�سية  وعن  امل��راأة  عن 

اأ�سابعي هي هي. و�سوتي هو هو. واأنا موجود 

يف عيون اجلميالت كما اأنا موجود يف فوهات 

البنادق...".

اأما ما مل يقله نزار قباين يف حق نف�سه فهو اأن 

ال�ساعر، اأي �ساعر، ال ي�ستطيع اأن يهرب من واقع 

تاريخي حمتوم يلح على من �سهد وقيعة التاريخ 

اأن يكون �ساعرها و�سجلَّها الفني، خ�سو�سًا واأن 

الفنان يتعامل مع الواقع باأخالقيات الفن التي 

يت�سكل منها فنه اأ�ساًل، والتي هي بو�سلته اأينما 

اأن  كيف  املثال  �سبيل  على  هنا  ن�ستذكر  توجه. 

كانت  التي  العر�س  دور  من  طلب  �سو  برينارد 

العر�س  توقف  اأن  لندن  يف  م�رضحياته  تعر�س 

قائاًل اأنه ال يجوز اأن تعر�س م�رضحياته الهزلية 

حت�سد  بينما  اجلمهور  عند  ال�سحك  تثري  التي 

احلرب )العاملية الثانية( اأرواح اأبناء الوطن. اأما 

ال�سعراء  اأن  �رضح  فقد  املعروف  ال�ساعر  اأودن 

التعامل مع واقع  هم من يحملون على عاتقهم 

احلياة التي يعي�سها املجتمع. هم �سدنة التجربة 

ا�ستجاب  وق��د   )The scribes of society( املعا�سة 

هام  تاريخي  )ح��دث  االإ�سبانية  للثورة  اأودن 

�سجل   ،1939 امل�سهورة  بق�سيدته  اأوروب��ا(  يف 

والف�ساد  الظلم  على  ال�سعبية  الثورة  نب�س  فيها 

الثانية  العاملية  واحل��رب  وكتبها  ال�سيا�سي 

ال�ساعر  طالب  اأودن  اأن  مبعنى  االنفجار.  تنتظر 

يف  االأوروب��ي  املجتمع  اأزم��ات  من  ين�سحب  اال 

املجتمع  ذلك  كان  عندما  الثالثينيات  اأواخ��ر 

يعي�س اأزمات اقت�سادية و�سيا�سية خانقة كادت 

تع�سف به.
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باوند  اإزرا  ال�ساعر  ن�ستذكر  اأن  هنا  يفوتنا  وال 

اإذ  له،  ح�رض  ال  ال�سيا�سة  يف  �سعراً  كتب  ال��ذي 

عقال  من  تفلت  مهمة  حاكمة  �سخ�سية  يدع  مل 

كان  ال��ذي  مو�سوليني  اإىل  روزفلت  من  �سعره: 

يرى يف توجهه نحو منظور تقدمي اآيديولوجي 

التوجه  يف  اأم��ل  بارقة  ال�سيا�سية  الثقافة  يف 

�سنق  يف  ومرثيته  واحلرية.  احلق  اإحقاق  نحو 

االإجنلو�سكوين.  ال�سعر  تعد من عيون  مو�سوليني 

املراأة  يف  الغزل  �سعر  يف  اأب��دع  اأن  بعد  هذا  كل 

الرتوبادوريني  حذو  فيه  حذا  الذي  احلب  و�سعر 

ق�ساه  ما  وق�سى  بهم،  اأعجب  الذين  ال�سعراء 

يف  يتم�سى  اإليوت  �سديقه  �سحبة  يف  وقت  من 

ن�ساأ  حيث  فرن�سا،  بجنوب  بروفان�س  مقاطعة 

ذاكرتهم  اأح��ي��اء  بدافع  وذل��ك  ال�سعراء  اأول��ئ��ك 

النقاد  عنه  كتبه  ما  اإىل  النظر  وعند  �سعره.  يف 

من  ال�ساعر  انتقال  اإىل  ي�سري  اهتمامًا  جند  ال 

مرحلة اإىل اأخرى، كعالمة مميزة الرتقائه ال�سلم 

ال�سعري كما هي احلال عند نزار قباين. وهذا ما 

ق�سيدته  كتب  فعندما  اإليوت.  مع  تقريبًا  ح�سل 

الع�رضينات  بداية  يف  اليباب  االأر�س  امل�سهورة 

اإرث��ًا  وراءه  خلف  قد  ك��ان  املا�سي  القرن  من 

ويكفي  به  ي�ستهان  املراأة ال  ت�سوير  غنائيًا يف 

الفتاة  و  �سيدة  �سورة  ق�سيدته  هنا  ن�ستذكر  اأن 

الباكية.

مرحلة  اإىل  ي�سار  ال  اإليوت  عن  احلديث  وعند 

من  نوعية  نقلة  اأنها  على  املختلفة  م�سريته 

حمتفظًا  ال�ساعر  يظل  بل  اأخ���رى،  اإىل  مرحلة 

ح�سورها  ي�ستمر  التي  ال�سعرية  قيمه  يف  بحقه 

واإن اختلفت من لون الآخر، ومن فرتة تاريخية 

الأخرى. فال�ساعر- اأي �ساعر يبداأ عادة بغنائية 

قريبة من ذاته ال�سعرية اإىل ملحمية جتمع عادة 

اإىل  الذاتية واملو�سوعية اخلارجية و�سواًل  بني 

فيها  تلعب  ال�ساعر،  لذات  قناعًا  ت�سبح  درامية 

االأمانة  ي�سلم  ال�ساعر  وكاأن  رئي�سيًا،  دوراً  اللغة 

لتخاطبنا  اللغة  اإىل  افرتا�سي(  ت�سور  )وه��و 

مبا�رضة، بينما ال�ساعر يقف خلف ال�ستار، يقف 

مع اجلمهور موقف املتفرج من اللغة التي تقدم 

�سعره �سوراً درامية ت�سنعها اللغة.

هذا ما ح�سل تقريبًا مع نزار قباين عندما انتقل 

مروراً  ال�سيا�سة  درامية  اإىل  امل��راأة  غنائية  من 

اأن  مبلحمية تتو�سط بني الغنائية والدرامية اإىل 

حتقق انتقااًل �سل�سًا اإىل االأخرية.

تعرب هذه العملية يف الدرجة االأوىل عن ح�سا�سية 

ال�ساعر وا�ستجابتها املو�سولة يف الظروف التي 

تلقي بثقلها على ال�ساعر وجمهوره، دون انتظار 

يتحدث  الذي  والتحول  اآخ��ر.  اأو  نوع  من  ملربر 

عنه بع�س النقاد، حتى لو كان اإ�سادة بال�ساعر 

نزار ينظر اإليه ال�ساعر نف�سه على اأنه "خروج عن 

الن�س"، اإن �سح التعبري.

امل�سكلة هنا تكمن يف الدرجة االأوىل يف ثقافة 

حرب  منها  )اأك���رث  ل��ل��م��راأة  امل��ع��ادي��ة  الهيمنة 

حزيران( والتي و�سفها جرام�سي )بالهيجومني( 

وه��ي ال��ت��ي ح��اول��ت اخ��ت��زال ن���زار ق��ب��اين اإىل 

وهي  ا�ستطيقيته  من  بداًل  الفن  �سو�سيولوجية 

بني  التباين  اإىل  التقليدي  املنظور  اأر�ست  التي 

املراأة والرجل، وبني اأدب املراأة واأدب ال�سيا�سة، 

اأنها فعل تفا�سلي  وال�سيا�سة، على  االأدب  وبني 
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به  جاءت  ملا  خمالف  معروف،  هو  كما  وه��ذا، 

احلداثة وما بعد احلداثة اللتان توؤكدان على اأن 

واأنه من  الزمكانية.  اإ�سكالية معلقة يف  التباين 

يف  للو�سول  االإ�سكالية  هذه  يف  البحث  العبث 

هنا  فاالإ�سكالية  املوقف.  اأحادية  اإىل  النهاية 

تلح علينا التوجه نحو التعددية التي حتث على 

ا�ستق�ساء مفا�سلة طرف على ح�ساب طرف اآخر، 

وهذا ما يقع �سمن منظور نزار قباين يف ق�ستي 

ع�سارة  قباين  نزار  فيها  اأودع  التي  ال�سعر،  مع 

فكره، وفل�سفة ال�سعر وال�ساعر بكل و�سوح.

من  نقاداً  اأو  كان  �ساعراً  الفنان،  م 
ّ
نقي وعندما 

فاإننا  الظرفية،  تفرزه  الذي  التحول  نظر  وجهة 

ال�سعي وراء  اأ�ساًل من  الفنان  نخالف ما ين�سده 

لي�ست  قباين  ن��زار  �سعر  يف  فاملراأة  التعددية. 

حموراً اأحادي اجلانب وهي لي�ست �سهرزاد تغلق 

اأزيل  حوار  من  جزء  هي  بل  الباب،  نف�سها  على 

يقوم بينها وبني �سهريار �سمن مظلة املجتمع 

العري�سة التي تلقي بظاللها على الطرفني بكل 

�سكونها،  احلوار  يحرك  تناق�سات  من  فيها  ما 

ال�سكون.  هذا  اأغ��الل  من  امل��راأة  يحرر  ثم  ومن 

باملثل ميكننا اأن نقول عن اإدوارد �سعيد )مع اأنه 

ب�سبب ح�سوره  نزار قباين  اأوفر حظًا بكثري من 

عاملية  �سنع  يف  ي�ساهم  غربي  جمهور  ل��دى 

الناقد ويحرره من حملية ال�ساعر التي وجد نف�سه 

اأ�سريها( اإن حتوله اإىل ال�سيا�سة ياأتي �سمن مظلة 

ا رئي�سيًا 
ً
الثقافة العري�سة التي ي�سكل االأدب جزء

كذلك  كلها.  الثقافة  هو  يكون  اأن  دون  منها 

اأن تكون  ال�سيا�سة ت�سكل جزءاً من الثقافة دون 

التعددية  �سو�سيولوجية حم�سة. من هنا ت�سبح 

ثمرة من ثمار التالقح بني االأدب )اأو الفن( وبني 

االآخر، بل  الطرف  اأن يلغي طرف  ال�سيا�سة دون 

يرثيه من خالل حوار م�ستمر ال يقف عند حد.

الذي يطرح نف�سه هنا، وهو �سوؤال غري  وال�سوؤال 

افرتا�سية  غري  عنه  االإج��اب��ة  ورمب��ا  افرتا�سي 

من  ال��وا���س��ح  ال�ساعر  مبوقف  يتعلق  اأي�����س��ًا، 

اأن  وهو  فيه  اجلمهور  و�سعه  ال��ذي  الت�سنيف 

لو  حتى  للحدث  ي�ستجيب  مرحليًا  �ساعراً  يكون 

اأن  لنا  ميكن  كيف  حزيران.  حرب  جلجلة  كان 

اأع��اله  املذكور  االقتبا�س  يف  قاله  ما  نو�سح 

وهو اأنه "كتب �سعر املراأة و�سعر ال�سيا�سة بنف�س 

احلرب ونف�س القلم..." ويبدو اأن االإجابة على هذا 

يتعلق  مبدئي  �سوؤال  طرح  اإىل  بحاجة  ال�سوؤال 

ال�ساعر من املراأة  مبحاولة التعرف على موقف 

التكرار وذلك يف حماولة  تعرفًا يتخطى منطية 

يف  به  اأج��اد  ملا  بالن�سبة  حقه  ال�ساعر  الإعطاء 

�سعر املراأة، كالقول اأنه يتبنى حرية املراأة وناب 

ج�سدها  ملكية  حقوق  تثبيت  يف  �سعريًا  عنها 

الطامعني يف �رضعية تلك  ت�سلط  واأبعاد  لنف�سها 

قباين  نزار  اأعلن  االأح��وال  اأح�سن  ويف  امللكية. 

على املالأ اأن املراأة لي�ست عورة ولي�ست بحاجة 

الهاوية  نحو  االإجنراف  من  ي�سونها  حمرم  اإىل 

التغطية  التي يجب  التابوهات  لي�ست من  واأنها 

عليها من بالء املجتمع، اإىل اآخر ذلك من اأنواع 

الردع املفتعلة التي يّذكر ال�ساعر املجتمع باحلد 

من ممار�ستها على املراأة لتح�سل على حريتها.

*  *  *

وتظل جتربة نزار قباين يف �سعر ال�سيا�سة جتربة 

ثرية تقع يف منظورها خارج ما ي�ساع عنها. فهي 

مل تن�ساأ من فراغ وهي لي�ست ردة فعل مفاجئة 

حلدث فاجاأ اجلميع، بل هي ح�سور الغائب من 

ال  باإ�سارية  الغائب  ت�ستح�رض  التي  اللغة  خالل 

يف  حم�سو�س  ك�سيء  اإليه  امل�سار  وجود  تتطلب 

الذي  امل�سطلح  ا�ستخدام  اأردن��ا  ولو  احلا�رض. 

االإيجاز"  "وجع  وه��و  نف�سه  قباين  ن��زار  نحته 

 structure of( ال�سعور  بنية  �سمن  تقع  اأنها  لقلنا 

feeling(، م�سطلح رميوند وليمز، الذي يج�سم وجع 

االإيجاز عند الفنان وهو ير�سد امل�ساعر اجلمعية 

اإىل نور  الوعي بها  ليخرجها من جمرد ظلمات 

االإف�ساح عن دميوميتها لنتعرف على اللقاء بني 

ما�سيها احلا�رض وحا�رضها املا�سي يف بنية 
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مل تعرف الت�سامن من قبل ب�سبب ال�رضذمة التي 

كانت تعي�سها قبل اأن تلتقطها ح�سا�سية ال�ساعر 

وجتعل التعبري عنها اأمراً مق�سيًا!

*  *  *

بكلمة  اأعماله  يقدم  اأن  قباين  نزار  من  طلب  لو 

من  اإىل  امل��راأة:  �سعره عن  قال يف  لرمبا  اإه��داء 

ويف  امل��واط��ن��ة،  حقوق  منها  �سهريار  خطف 

اأ�سحت  اإىل املواطنني الذين  ال�سيا�سة  �سعره يف 

"حذوة ح�سان م�سطحة"  املواطنة  حقوقهم يف 

)نزار قباين يف بداية ق�سيدة "املمثلني"(. مبعنى 

اأن �سعر نزار قباين ال�سابق منه والالحق يتعامل 

امراأة   للمواطن  امل�سلوبة  املواطنة  موتيف  مع 

من  قباين  نزار  يق�سده  ما  وهذا  رجاًل  اأم  كانت 

ال�سابق والالحق كتب بحرب  اأن �سعره  ت�رضيحه 

بح�سا�سية  ن�سيف  ورمب��ا  واح��د  وبقلم  واح��د 

ت�سنيف  وال  اثنني  على  الق�سمة  تقبل  ال  �ساعر 

املرحلتني.

ق�سيدة  اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  هذا  مثل  �سياق  ويف 

االأدبي  امللحق  اختارها  �سفر خمتارات  تقع يف 

ل�سحيفة التاميز اللندنية من بني ق�سائد عديدة 

امللحق عرب عقود م�ست،  ن�رضت على �سفحات 

التذكري  م��ن  امل��زي��د  ه��و  امللحق  م��ن  والق�سد 

باالأهمية اخلا�سة لتلك الق�سائد. عنوان الق�سيدة 

Alien. ولكرثة ما يوحي العنوان من ترجمات فاإين 

ميكن  التي  الرتجمات  تلك  من  بع�سًا  هنا  اأقدم 

يعني  العنوان  الغر�س.  توؤدي  اأن  جمموعها  يف 

الذي  الوطن  عن  االآخر،  عن  الغريبة  اأو  الغريب، 

يعي�س فيه، عن تاريخ اأمته وبنيتها االجتماعية 

الهجرة  لق�سم  عنوان  فهو  االأح���وال  اأ���س��واأ  ويف 

الذين  املواطنني  ب��ني  مييز  ال��ذي  واجل����وازات 

يعي�سون يف مكان ما واالآخرين من غري اأ�سحاب 

البلد الذين يعي�سون الأ�سباب عدة جنبًا اإىل جنب 

التي  الرتجمات  بني  ومن  املكان.  مواطني  مع 

الق�سيدة  الالمنتمي.  هي  املفردة  هذه  توحيها 

Gil� )ل�ساعرة معا�رضة معروفة هي جليان اأولنت 

lian Allnutt( ت�ستهل ال�ساعرة ق�سيدتها باقتبا�س من 

وطن..."  يل  لي�س  "كامراأة  هو  وولف  فريجينيا 

وهو اقتبا�س ت�رضي روحه يف بنية الق�سيدة من 

اأولها اإىل اآخرها.

املتكلم  )و�سمري  اأنا  بالقول  الق�سيدة  تبداأ   - 1
الرجل  دور  تتقم�س  امراأة  اإىل  يعود  املفرد هنا 

البطل( مل اأرجع اإىل الوطن يف حياتي اأبداً جريحًا 

عرب مرتفعات ال�سخور العالية البي�ساء )جتعلها 

مبيناء  اللون(  بهذا  امليناء  يف  املتدفقة  املياه 

عن  الرجال  من  املدافعون  به  مير  )ال��ذي  دوفر 

وعلى  جريحة  واأنا  عودتهم(  عند  اإجنلرتا  اأر�س 

ُكم- )تق�سي التقاليد الربيطانية 
ْ

ِعْلم اأنني �ساأَح

اأن يكافاأ جرحى املعركة من الرجال طبعًا بعد 

ت�سحياتهم  مقابل  الوطن  اأر���س  اإىل  عودتهم 

اأردد  �سظية،  من  �سيء  قلبي  اأن  رغم  خارجه(- 

اإليزابيث  عا�ست  احل��رب��ي  ال��ق��ارب  اأ�سفل  يف 

وبريطانيا.

املر�سوفة  ال�سوارع  هذه  يف  اأم�سي  اأنا  ال   -  2
بعظام االأعداء )االإ�سارة هنا لرجال الوطن الذين 

ق�سوا حتفهم يف الدفاع عنه اأو رمبا الأعدائه: ال 

باأبنائه  فخور  ملعركة  تابع  اأنا  والن�ساء.  فرق( 

قبعات  لبا�سهم  يف  وال�سجعان  النبالء  الرجال 

ال�رضف.

3 - الذين ي�سريون اإىل �سعرائنا العظام بع�سيهم 
)الرجال  اأولئك  البلوط.  خ�سب  من  امل�سنوعة 

مقربة  يف  قلبي  يدفنوا  لن  وال�سجعان(  النبالء 

االإله  ين�سد  وهو  العظماء(  )مقربة  و�ستمن�سرت 

ال�سباح  هذا  القد�س،  والروح  االبن  واالإله  الرب 

اأحرقت اخلادمة رقائق اخلبز املحم�س.

كاماًل  اال�سم  التي ال متلك  )اخلادمة  اإليزا    -  4
امللكة  ال�سم  بالن�سبة  دونية  طبقة  يف  لتظل 

اإليزابيث( جتل�س اأ�سفل الدرج لرتثي غطاء ال�رضير 

يف اإجنلرتا اخل�رضاء – هذه االأر�س اأر�سي التي 

)لهذه  اأب��داً   اإليها  الرجوع  يف  احلظ  يواتيني  مل 

اللحظة(.
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هذه ق�سيدة ت�ستحق التاأمل بل واأو�سي كل من 

ا�ستطاع اإىل االإجنليزية �سبياًل اأن يقراأها باللغة 

التي كتبت بها اأ�ساًل، ليتبني عمق ما ي�سل اإليه 

"وجع االإيجاز" يف اللغة. وهي يف روحها نزارية 
اإذ تتقاطع فيها االأحوال االجتماعية مع  الهوى 

ال�سجل التاريخي واملوقع الثقايف املهيمن على 

املجتمع، لتج�سم ماأ�ساة التمييز الذي تعاين منه 

االإيجاز"  "وجع  اإ�سارات  خالل  من  وذلك  املراأة 

وهي  املغيبة  املواطنة  حقوق  اإىل  ت�سري  التي 

اإ�سارات تبدو عابرة يف ظاهرها، ولكنها عميقة 

واالجتماعي  التاريخي  باطنها  قي  العمق  كل 

وال�سيا�سي والثقايف، اإذ اأنها تعني اأكرث بكثري ما 

تقول وهذا ما جعلني اأ�سيف بع�س التو�سيحات 

اأقوا�س مربعة علها تعني القارئ  اإىل املنت بني 

على املزيد من تاأويل هذه االإ�سارات والتي هي 

لغتها  يف  قراءتها  عن  تغني  ال  اعتقادي  يف 

االإ�سلية.

التي   )irony( املفارقة  يف  االإيجار"  "وجع  يكمن 

اآخرها  اإىل  اأول��ه��ا  م��ن  الق�سيدة  بنية  ت�سكل 

وطنه  اإىل  امل��ح��ارب  ب��ه  يعود  ال��ذي  ف��اجل��رح 

)ح�سب  املحارب  الرجل  على  مكافاأته  يعود يف 

لها،  ح�رض  ال  بامتيازات  الربيطاين(  القانون 

والتعليم  العمل  فر�س  االأولوية يف  له  تعطى  اإذ 

على  ع���الوة  االجتماعي  ال�سلم  يف  وال��ت��درج 

وهو  املجازي  اجلرح  اأما  العينية.  التعوي�سات 

الذي  الفيزيائي  اجل��رح  من  ت��اأث��ريه  يف  اأق��وى 

ي�سيب املراأة والتي حتقنه يف قلبها الدامي فاإنه 

املراأة بدون مرجعية وهو  يظل ماثاًل يف حياة 

حتت  ندرجه  اأن  وميكن  ر�سيد.  دون  ب�سك  اأ�سبه 

القول ال�سائع يف ثقافتنا وهو ظلم ذوي القربى، 

اأي ظلم الرجل الذي تعي�س املراأة معه يف وطن 

واحد دون م�ساواة يف حقوق املواطنة. فاملراأة 

تكون  اأن  من  حمرومة  الق�سيدة،  توحي  كما 

الن�سيد  يف  حتى  وال  الوطني  املجد  يف  �رضيكة 

الوطني الذي ميجد الوطن وحاكمه )اأو حاكمته(. 

ن يظل قابعًا يف 
َ
ن�سيدها املخ�س�س لها ن�سيد م

الكني�سة  يف  الديني  الن�سيد  لين�سد  الوطن  اأر�س 

مثل  املواطنة  حقوق  متلك  ال  املراأة  االأحد.  يوم 

امللكة اإليزابيث، فهي )املراأة( حتمل ا�سمًا خمتزاًل 

)اإليزا( ليدلل على اأنها مواطنة من درجة اأخرى 

رقائق  وحتمي�س  ال�رضير  �رضا�سف  برثي  تعنى 

البعد عن  كل  بعيدة  اأنها  اأي  الفطور،  عند  اخلبز 

املجد الوطني الذي هو حكر على الرجل وتنتهي 

كما هو م�سار اأعاله ب�سيحة توجز بعمق اأق�سى 

درجات الوجع الذي تعي�سه املراأة نتيجة التمييز 

�سدها: هذه االأر�س اأر�سي التي مل اأرجع اإليها. 

وهي �سيحة ت�سلح اأن تكون على ل�سان كل من 

اأبعد ق�رضاً عن وطنه ومل ي�سمح اإليه بالعودة اإليه 

فعاًل اإن كان بعيداً عنه اأو جمازاً اإن كان ما زال 

يعي�س فيه!

)اأو  Alien: غريب  نزار قباين ق�سيدة  قراأ  لو  ماذا 

ليطلع  كتابتها  اإع��ادة  �سيحاول  هل  غريبة(؟ 

مبمار�سة  تيمنًا  كتابته  من  بق�سيدة  علينا 

اأن ال�ساعر  احلداثة وما بعد احلداثة التي تعتقد 

اأنه  مبعنى  ال�سلف،  يكتبه  ما  يكتب  الروائي  اأو 

عنده  من  جديدة  ب�سياغة  ال�سلف  كتابة  يعيد 

عند  التو�سيل  اداة  هي  التي  اللغة  عرب  تت�سكل 

لنا  �سيكتب  هل  االأزم��ن��ة.  جميع  ويف  اجلميع 

ق�سيدة غريبة باأ�سلوب اإجنليزي مثل ما فعل مع 

ق�سيدة "وجودية" التي تدور حول امراأة فرن�سية 

وجودية التي جعل منها ق�سيدة عربية باأ�سلوب 

ق�سيدة  على  ال�سكعة  م�سطفى  يعلق  فرن�سي؟ 

وجودية اأن نزار قباين بداأ ب�سورة امراأة فرن�سية 

"الوجودية".  عن  بق�سيدة  وانتهى  وج��ودي��ة 

وهنا تتجلى موهبة نزار قباين يف حتول �سل�س 

هذا  و�سمن  ال�سمولية.  اإىل  املحلية  من   
ّ

مي�رض

ال�سياق ميكننا اأن نت�سور نزار قباين وهو يكتب 

ق�سيدة عن غريبة اجنليزية لينتهي بق�سيدة عن 

االغرتاب اأو املنفى ب�سكل �سمويل. وعلينا هنا اأن 

ن�ستذكر اأن نزار قباين ينطلق يف مهنته الكتابية 
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�سعراً اأو نرثاً من واقعية حملية �سلبة يرى اأنها 

هي املكون الرئي�س ال�سرتاتيجية الكتابة عنده، 

واإن ال�سمولية مهما بلغت من الرفعة �ساأنًا فاإنها 

ال�سبب ميكننا  لهذا  تلغيها.  اأو  لن جتب املحلية 

اأن نت�سور كيف اأن نزار قباين ي�سعر اأن الثقافة 

 نحو 
ّ

املحلية تقف عائقًا يف �سبيل حترك مي�رض

وتكراراً  مراراً  نف�سه  ي�ساأل  كان  ال�سمولية. رمبا 

باأنها  امل��راأة  ت�سف  التي  العربية  الثقافة  اأن 

عورة واأن حقوق ملكية ج�سدها لي�ست بيدها ال 

تهيئ له ال�سبيل بعد لي�سور املراأة العربية وهي 

تطالب بحقها املنقو�س يف م�ساركة الرجل يف 

اأجماد الوطن كما ت�سور لنا الق�سيدة املذكورة 

تخطت  الغربية  املراأة  اأن  اأي  غريبة(  )اأو  غريب 

امل��راأة  زال��ت  ما  التي  امل��راأة  حقوق  اأبجديات 

الغربية  فاملراأة  بها.  املطالبة  تتلم�س  العربية 

غري م�سغولة بحقوق ملكية ج�سدها التي مل يعد 

العربي ي�سن بها عليها، بل بق�سايا  جمتمعها 

�سبيل  على  ميكن  هل  عمقًا.  واأعمق  اأفقًا  اأو�سع 

املثال اأن جند مثياًل يف املجتمع الغربي لل�ساعر 

العربي الذي يقول:

لوال احلياء لهاجني ا�ستعبار 

ولزرت قربك واحلبيب يزار!   

عن  �سادقًا  تعبرياً  هنا  العربي  ال�ساعر  يعرب 

�سعوره نحو احلبيبة وهو �سعور ت�سكل من ثقافة 

امل��راأة،  تئد  االأي��ام  من  ي��وم  يف  كانت  عربية 

وا�ستمر واأدها بعد ذلك جمازاً، على االأقل. كان 

نزار قباين على وعي مبثل هذه الثقافة التي اأقل 

ما يقال فيها اأنها ثقافة انف�سام. من هنا جاء 

التي  املراأة  حقوق  باأبجدية  قباين  نزار  التزام 

مل تعد ن�سبيًا يف احل�سبان يف املجتمع الغربي. 

نزار  ا�ستقبال  يجعل  ما  هذا  اأن  اعتقادي  ويف 

)بالن�سبة  منقو�سًا  الغربي  القارئ  عند  قباين 

يعد  مل  القارئ  ذلك  الأن  جمايليه(  ال�ستقبال 

يف  بالية  اأ�سبحت  التي  االأبجديات  بتلك  يعباأ 

جمتمعه، واأنه –القارئ الغربي- يح�رض تقييم 

ال�ساعر من خالل تعامله مع اللغة الب�سيطة اأو 

ما ي�سمى اأحيانًا اللغة الثالثة التي تتجلى يف 

ق�سائده ال�سيا�سية بعد عام 1967 وبعد اأو�سلو 

1993. وهذا ما يقوله على �سبيل املثال ديفد 
تريزليان: نزار قباين اأجاد اأكرث من غريه ليجعل 

لغة ال�سعر قريبة من اللغة الدارجة. مبعنى اأننا 

ال نتوقع انت�ساراً ل�سعر نزار قباين يف الغرب من 

خالل �سعره عن املراأة، الأن �سورة املراأة فيه، 

كما اأ�رضت اأعاله، مل تعد ذلك الهم عند ال�ساعر 

الذي  جمتمعها  وال  الغربية  املراأة  وال  الغربي 

تخطى تلك االأبجدية منذ زمن اإىل ق�سايا اأ�سمل 

تلك  وملكيته.  اجل�سد  ق�سية  جمرد  من  واأعمق 

الق�سايا التي ما زالت لكل اأ�سف واقعًا معي�سًا 

يف املجتمع العربي ال ي�سهل القفز عنها اإال يف 

 ،1967 حزيران  حرب  مثل  جلل  حدث  حالة 

فيه  امتدت  جديداً  �سوتًا  ال�ساعر  منحت  التي 

فيه  عا�ست  ال��ذي  الظالم  قلب  من  ال�سعر  لغة 
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املراأة خارج حدود املواطنة يف جمتمعها اإىل 

العربي  للفرد  تك�سفت  التي  االنك�سار  ظالمية 

)رجاًل وامراأة طبعًا( بعد تلك احلرب. والنتيجة 

"هوام�س على دفرت النكبة" و "متى يعلن العرب 
موتهم" وغريها.

وما  دروي�����س  حممود  ق�سيدتي  اإىل  وع���ودة 

هاتني  يف  املهم  لي�س  ق��ب��اين.  ن��زار  بينهما 

وال  الرثاء  مو�سوع  اإىل  التو�سل  الق�سيدتني 

يف  وو�سوحه  �سابقة  ق�سيدة  يف  غمو�سه  اإىل 

حد  يف  امل�سمون  اأن  مبعنى  الحقة،  ق�سيدة 

حد  يف  رئي�سيًا  هدفًا  يكون  اأن  ميكن  ال  ذات��ه 

ذاته عند التعامل مع �سعر حممود دروي�س. بل 

تقييم  اإعادة  اأو  تقييم  اأي  يف  الق�سيد  بيت  اإن 

ملحمود دروي�س واإجنازه من اأجل ا�ستيعاب ما 

ظهر من قوله وما خفي هو ما يت�سمنه خطابه 

ي�ساعدنا على فهم املغزى  تاأويل  ال�سعري من 

ال�سمويل. متثل الق�سيدتان متاهيًا خا�سًا بني 

حممود دروي�س ونزار قباين. ولو اأردنا اأن نقدم 

قراءة لهاتني الق�سيدتني من خالل منظور نزار 

"وجع  يتمثالن  اأو  ميثالن  اأنهما  لقلنا  قباين 

االإيجاز" ب�سورتني خمتلفتني: يف االأوىل وجع 

االأخرى  ويف  الغمو�س  يكتنفه  الذي  االإيجاز 

التق�سفية  اللغة  عنه  تعرب  الذي  االإيجاز  وجع 

التماهي  التي تبني لنا بكل و�سوح �سمت هذا 

اقتب�س  عندما  خرياً  خوري  اإليا�س  �سنع  وقد 

غالف  على  ثبتا  ليكون  الق�سيدة  من  ج��زءاً 

تنتهي"  اأن  الق�سيدة  لهذه  اأري��د  "ال  الديوان: 

وجع  بني  الع�سوية  العالقة  عن  باإيجاز  يعرب 

ناحية  من  الرثاء  ووج��ع  ناحية  من  االإيجاز 

الفور  على  ون�سعر  االقتبا�س  هذا  نقراأ  اأخ��رى. 

لعبارة  الكالم" رديفة  "الأحمل عنك  اأن عبارة 

يف  والوجع  االأوجاع  تعددت  االإيجاز"  "وجع 
هو  الذي  ال�سعر  وكذلك  واح��د.  املطاف  نهاية 

حدود  ال  مكانية  و�سريورة  اآن،  يف  وهم  وجع 

لو  حتى  االأ�سكال  املتعددة  اأ�سواتها  لفاعلية 

كانت تخ�س مو�سوعًا واحداً بعينه اأو موا�سيع 

متباينة اأو فرتات زمنية متباعدة.

وهذا هو االقتبا�س املذكور الذي يعرب اأبلغ تعبري 

عن التماهي بني �ساعرين �سديقني �رضيكني يف 

وجع االإيجاز ال�سعري يف احلياة واملمات:

"قلت له حني متنا معًا،
وعلى حدة: اأنت يف حاجة لهواء دم�سق!

فقال: �ساأقفز، بعد قليل، الأرقد يف

حفرة من �سماء دم�سق. فقلُت: انتظر

ريثما اأتعافى، الأحمل عنك الكالم

االأخري، انتظرين وال تذهب االآن، ال

متتحني وال ت�سكل االآ�س وحدك!

قال: انتظر اأنت، ع�س اأنت بعدي. 

فال بد من

�ساعر ينتظر

فانتظرت! واأرجاُت موتي" . 
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ذاتها  على  تنعطف  احلديثة  الق�سيدة  فتئت  ما 

ر 
ّ
اأوت�سو منزلتها،  ر 

ّ
اأوتتدب وظائفها،  ل 

ّ
لتتاأم

ل 
ّ
حلظة تخّلقها جامعة بذلك بني االإبداع والّتاأم

هذا  ين�ساأ  ومل  وان�سجام.  تاآلف  جمع  االإب��داع  يف 

النمط من ال�ّسعر عن ”رغبة يف التعليم والتوجيه 

هو  ال�ّسعري  العمل  ب��اأّن  اقتناع  عن  ن�ساأ  واإمّن��ا 

ذاته  ل 
ّ
ويتاأم يعمل  الذي  العقل  مغامرات  اإحدى 

يف   ، اأ�سبحت  احلديثة  فالق�سيدة  با�ستمرار“1 

 عن 
ُ
معظم جتّلياتها ، تخرب عن نف�سها فيما ُتخرب

العامل ، وحتيل على ذاتها فيما حتيل على اخلارج 

بوظيفة   ، بارت  روالن  عبارة  حّد  على  ناه�سة، 

االلتبا�س  ي�سوده  جديًدا   
ً
ف�ساء موؤ�س�سة  مزدوجة 

يتداخالن  ر 
ْ
ال�ّسع يف  والّتفكري  ال�ّسعر  جند  حيث 

ميِة والّت�سوية. 
ْ
تداخل الّتع

   واإذا عدنا اإىل مدونة نزار قباين ال�سعرية يت�سح 

التي تدور  الق�سائد  انطواوؤها على عدد كبري من 

خ�سائ�سه  ح  اأوتو�سّ �رضائطه  تعّدد  ال�ّسعر  حول 

معاناة  فو�سفت  طت 
ّ
تب�س ا 

ّ
ورمب وظائفه،  اأوتربز 

ويقيم  القوايف  ويعقد  الّلغة  �س 
ّ
وهويرو ال�ّساعر 

االأوزان. 

   متّلك ال�ّساعر نزار قباين اإح�سا�سا قويا باأّنه يكتب 

�سعرا جديدا ،خمتلفا ، لهذا ترّدد اخلطاب الوا�سف  

خ�سائ�س  ،عن  خالله  من   ، كا�سفا  نته 
ّ
مدو يف 

اأووا�سفا  وظائفها،  اأوم��ع��ّددا  اجلديدة  ق�سيدته 

بات  اخلطاب  هذا  وكاأّن  وكتابتها.  خلقها  حلظة 

وحداثتها،  الق�سيدة  هذه  جّدة  تقت�سيها  �رضورة 

ا 
ّ
عم يك�سف   اأن   الوا�سف  اخلطاب  �ساأن  فمن 

ا�ستخفى  من  اأ�رضار الكتابة وغوام�س الق�سيدة، 

ل هذا اخلطاب، يف بع�س الّدرا�سات، 
ّ
ا حتو

ّ
بل رمب

ليدركوا  نة 
ّ
املدو ق�سائد  الّنّقاد  به  يلج  مفتاحا 

رموزها ويفتحوا مغالقها. 

يف�سح عن  ال�ّسعر  على  قباين  نزار  يقت�رض     ومل 

كتابة   اإىل  عمد  واإمّن��ا  الكتابة  فعل  من  موقفه 

اأو   املجالت  بع�س  يف  ن�رضها   ، نرثية  ن�سو�س 

خاللها  من  كا�سفا   ، دواوينه  بع�س  بها  �سّدر 

عليها  ينه�س  التي  ة 
ّ
والفّني ة 

ّ
الفكري االأ�س�س  عن 

 .
ّ

م�رضوعه ال�سعري

ل يف اأعمال ال�ساعر الكاملة  يلحظ اأّن 
ّ
      اإّن املتاأم

جميع ن�سو�سها ، على تقاذف امل�سافات بينها ، 

جتمعها وحدة اللغة ووحدة  طرائق االأداء  ووحدة 

االأجنا�س  ت�سابك  رغ��م  لكن   .
ّ

ال��وج��ودي اجل��رح 

نة فاإّن »التفّكري بال�سعر« 
ّ
ة داخل هذا املدو

ّ
االأدبي

الن�سو�س، نرثية كانت   ه كّل 
ّ

ال�سائد يوج ظّل هو 

ة 
ّ
ا�ستعاري م�سحة  عليها   وي�سفي   ، ة 

ّ
�سعري اأم 

وتفتحها  املاألوفة  النرث  اأ�ساليب   من  تخرجها 

على لغة ال�سعر وطقو�سه الغريبة  .فنزار قباين ظّل 

 ، االأر�س  ا يف 
ّ
�سعري يقيم    ، امتداد حياته  ، على 

و�سعر..كّل  وجماز  مو�سيقى  اإىل  �سيء  كّل  ل 
ّ
يحو
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الق�شيدة الوا�شفة 

يف مدّونة نزار قباين

*  شاعر وكاتب تونسي يقيم في ُعمان   



غري  على  االأ�سياء  اإج��راء  يف   : يتمّثل  ظ��ّل   عمله 

ى ، يف 
ّ
ياتها ، يف حتري�س اال�سم على امل�سم

ّ
م�سم

الكلمات  فتح  ،يف  الطبيعة  على  الثقافة  ت�سليط 

ة جديدة تتجاوز بها  حدودها 
ّ
على اإمكانات داللي

املعجمية ال�سيقة .

    �سعر نزار قباين هو من قبيل الن�سو�س الكربى 

اأزمنة �ستى  اأ�سوات قادمة من  التي تنطوي على 

يانعة  فتجعلها  التاريخ  مب��اء  ق�سائده  تبّلل   ،

 ، ال�سعر مو�سول بالذاكرة  ابدا.فهذا  ، غ�سة  دائما 

منقطع عنها يف اآن . فهو ي�سرتجع وي�ستبق ، يزكي 

 ، واإثبات  حمو  لعبة  عنده  الكتابة  وي�ستبق..كاأّن 

تاأ�سيل واجتثاث..

ل 
ّ
   وابتغاء االإحاطة  بخ�سائ�س هذا ال�سعر �سنعو

على ال�سعر ذاته ن�ستقرئه ون�ستفهمه..فق�سائد نزار 

ا قاله النقاد 
ّ
ا قالت عن نف�سها اأكرث مم

ّ
قباين رمب

عنها ، على حّد عبارة حممود دروي�س

   هذه الق�سائد اإمّنا تنه�س دليال على وعي ال�ساعر 

ل 
ّ
املبّكر بتجربته، وهو الوعي الذي قاده اإىل تاأم

ا�ستقراء  واإىل  العامل،  ل 
ّ
يتاأم كان  فيما  ق�سائده 

اأ�رضار ال�ّسعر فيما كان ي�ستقرئ اأ�رضار الواقع من 

حوله.

   ب�سبب من هذا جاءت الق�سائد التي تدور حول 

له، مو�سولة باملقاطع التي تلتفت اإىل 
ّ
ال�ّسعر تتاأم

ة ، 
ّ
نة  ال�ّسعري

ّ
العامل ت�ستك�سفه. فهي كّلها، يف املدو

ة جامعة. 
ّ
يف و�سع معي

يف املمار�شة ال�شعرية :

 الكتابة ا�ستجابة لنداء الورقة

ترّددتا  طريفتني  بفكرتني  اين 
ّ
قب نزار  ينفرد      

على  ة 
ّ
والّنرثي ة 

ّ
ال�ّسعري كتاباته  يف  الفتا  ت��رّددا 

الكتابة  اأّن  فموؤّداها  االأوىل  الفكرة  ا 
ّ
اأم �سواء.  حّد 

– عنده ناجتة ”عن الفزع من الفراغ الذي ي�سبه 
العدم  ه��ذا  اإع��دام  اإىل  يّتجه  ال�ساعر  واأّن  العدم 

ومن   
ميالأه“)2( وجودا  الفراغ  هذا  يف   

ّ
ي�سب باأن 

على  لل�ّساعر  حافزا  البي�ساء  الورقة  ت�سبح   
ّ
ثم

الكتابة، ت�سبح م�سدر حياة تواجه العدم وتنت�رض 

اين ”الّتحديق يف فراغ الورقة 
ّ
عليه. يقول نزار قب

”الورقة  يقول   
ّ
ث��م  

االأمل“)3( ومينحني  يثريين 

ومرفاأ  يغّطيه،  ن 
ّ
عم يبحث  ب��ارد  ف��راغ  اأمامي 

.
ارة“)4(

ّ
مفتوح لكّل البح

اإ�سباع  الكتابة  اأّن  فموؤّداها  الثانية  الفكرة  ا 
ّ
اأم    

نف�س  يف  الورقة  »ج�سد«  يوّلدها  التي  غبة« 
ّ
»للر

ال�ساعر:

   اإذا مْل ت�ستِطع اأن َتُكوَن مدِه�ًسا

)5(
�س بورقِة الكتابة

َّ
اَك اأن تتحر

َّ
   فاإي

فالورقة  ة، 
ّ
احل�سي بالّدالالت  مفعم  املقطع  هذا     

فعل  الكتابة  فعل  وب��ات  غ��واي��ة،  م�سدر  باتت 

كّل  االإبداع.  قرين  االإدها�س  انتهى  فيما  �س، 
ّ
حتر

املقطع ينطوي على موازنة بني الكتابة والغواية، 

بني �سورة الورقة، و�سورة االأنثى.

فاإّن  ُت��رّد  ال  اإث��ارة  م�سدر  الورقة  كانت  ومّل��ا     

غبة، اأواإذا ا�ستخدمنا 
ّ
ل اإىل حترير للر

ّ
الكتابة تتحو

عبارة »فرويد« ت�سبح ا�ستجابة ملبداإ الّلذة:

�ساء 
ْ
   الورقُة البي

ٌد
َ
   ج�س

اعر     وعلى ال�سَّ

)6(
تواها احل�ساِري

ْ
�س

ُ
اأن يكوَن على م

االأ�سلي:  مو�سوعها  عن  بالّلذة  االنحراف  هذا     

املراأة، اإىل مو�سوع ثان هوالورقة تواترت �سوره 

اأّن  حّتى  اين 
ّ
قب ن��زار  جماميع  يف  ا 

ّ
جلي ت��وات��را 

الورقة اأ�سحت، يف بع�س الق�سائد، اأوىل من املراأة 

باال�ستهاء، والكتابة اأحّق من االأنثى باالحتفاء:

اأٌة اأجمُل من ق�سائِدي
َ
 هناَك امر

َ
   لي�س

   فال َتَغاِري

)7(
اق

َ
ر

ْ
 االأقاَلِم واالأو

َ
   اإْن اأنا منُت مع

اين 
ّ
   هذه املعاين ذاتها ترّددت يف كتابات نزار قب

التي جتمع بني املراأة  العالئق  اإىل  ة لت�سري 
ّ
النرثي

”عالقة  ال�سعر«:  مع  تي 
ّ

»ق�س يف  نقراأ  والورقة. 

فيها  عالقة  عليها  اأكتب  التي  بالورقة  الق�سيدة 

مالمح كثرية من لعبة اجلن�س. فهي تبداأ كما تبداأ 
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»قباين«

يكتفي 

باجلمهور 

و»اأدوني�ش« 

ينظر له 

بارتياب 



ة برغبة يف احتالل م�ساحة 
ّ
كّل العالقات اجل�سدي

.
ال نعرفها من اإقليم ال نعرفه“)8(

 امراأة، يجب اأن 
ّ

  يردف  قائال:”الورقة، كاأي
ّ
   ثم

يد واجتذاب 
ّ

تتقن اأ�سول الّلعبة وتعرف قواعد ال�س

بو�سفها  بالورقة  االحتفاء  هذا   
)9(“... الفرائ�س 

ر 
ّ
ت�سو على  يحيلنا  ال��ّل��ذة  م�سادر  من  م�سدرا 

فة لفعل الكتابة بو�سفه وجها من وجوه 
ّ
املت�سو

خ 
ّ
”ر�س قد  عربي  ابن  اأن  ذلك  من  الكوين.  ال��زواج 

 ينه�س على اللّذة .يقول 
ّ
الكتابة... يف فعل �سبقي

ة«: ”فكان بني القلم والّلوح 
ّ
يف »الفتوحات املكي

 م�سهود، ومن هنا 
ّ
ي

ّ
 معقول، واأثر ح�س

ّ
زواج معنوي

ما  وكان  عندنا،  املرقومة  باحلروف  العمل  كان 

اأودع يف الّلوح من االأثر مثل املاء الّدافق احلا�سل 

ة 
ّ
يف رحم االأنثى وما ظهر من تلك الكتابة اجلرمي

.
مبنزلة االأرواح املودعة يف اأج�سامهم“)10(

اللّذة  م�ستوى  اإىل  الكتابة  يرفع  عربي  ابن  اإّن     

ال�رضورة  حم��ّل  ا، 
ّ
تدريجي يحّلها،   

ّ
ث��م الق�سوى 

العليا، فهي يف نظره وليدة املتعة وخالقة لها يف 

اآن، عنها ت�سدر واإليها توؤول.

�س، يف 
ّ
تتاأ�س قد  احلداثة  اأّن  اأدوني�س  لقد الحظ     

املكبوت  ”وانفجار  غبة 
ّ
الر على  جوانبها،  بع�س 

لهذه  اأمن���وذج  قباين  ن��زار  و�سعر   
ره“)11(

ّ
وحتر

واجل�سد،  الكتابة  بني  احلدود  األغت  التي  احلداثة 

لت ال�سعر اإىل تواطوؤ حميم 
ّ
بني املعرفة واللّذة، وحو

بني ج�سدين: ج�سد ال�ّساعر وج�سد الورقة. فعن هذا 

الّتواطوؤ تنبثق البهجة اجلذىل بوجود جديد.

   فتنة الو�شوح

ال�ّسفوي  ب��االأدب  مو�سول  قباين  نزار  �ّسعر  اإّن     

نوامي�سه  ويحت�سن  ة، 
ّ
اخلفي قوانينه  على  ينطوي 

ة، فهوال�ّسعر الذي يخاطب الّذاكرة، وي�ستنفر 
ّ
ي

ّ
ال�رض

هذا  من  ب�سبب  واأج��را���س.  �سور  من  اختزنت  ما 

من  عن�رضا  وع��ّده  باالإيقاع  ال�ّسعر  ه��ذا  احتفى 

عنا�رضه االأوىل:

ة
َ
ُغِن كِني�س

ْ
ِننِي كاأر

َّ
ُكوًنا د بالر

ْ
�س

َ
   ُكْنُت م

 
)12(

اِئِم
َ
   و ُكْنُت اأْهُدُل كاحَلم

)13(
اِفري

َ
ِتي ُع�سُّ َع�س

َ
ر

ُ
ْنج

ُ
ْخَتِبُئ يف ح

َ
   كاَن ي

على  ال�ّساعر  خلعها  التي  »احل��داء«  عبارة  اإّن     

�سعره هي اأقرب العبارات التي تف�سح عن جوهر 

ة. فاالإيقاع لي�س حلية اأوزينة واإمّنا 
ّ
جتربته ال�ّسعري

معانيها  وينّظم  الق�سيدة  ه 
ّ

يوج اأك��رب«  ه��و«دالٌّ 

ال  فالّداللة  وان�سجام،  ت��اآزر  �سّد  مفرتقها  وي�سّد 

تنبج�س  من طرائق ت�رضيف القول فح�سب واإمّنا 

اإّن  اأي  وتوقيعه،  تنغيمه  اأ�ساليب  من  تنبج�س 

ال�ّساعر ال يكتب واإمّنا يغّني، وال ينظم واإمّنا ين�سد، 

ة 
ّ
ال�ّسعري باملواقف  وثقى  �سلة  يعقد  بذلك  وهو 

ال�ّسعر عن طريق  االإن�ساد وتلّقف  القدمية: مواقف 

االأ�سماع.

   لكّن ال�ّساعر، واإن ا�ستعاد طقو�س االإن�ساد القدمي، 

ف�سعر  اأوعبارته،  اأو�سوره  لغته  ي�ستعد  مل  فاإّنه 

بلغة  ويب�رّض  القدمية  الّلغة  ينعى  فتئ  ما  اين 
ّ
قب

جديدة: 

ه
َ
ِدَقاِئي اللَُّغَة الَقِدمي

ْ
، يا اأ�س

ْ
   اأْنَعى لُكم

ة
َ
 القدمي

َ
   والُكُتب

   اأْنَعى لكم

ة
َ
ة الَقِدمي

َ
ِذي

ْ
َنا امَلْثُقوب كاالأح

َ
   كالم
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)14(
ة

َ
ِتيم اِء وال�سَّ

َ
َداِت القهر والِهج

َ
ْفر

ُ
   وم

الّلغة  ا�سرتفدت  جديدة  لغة  اين 
ّ
قب ن��زار  لغة     

منها  اأخذت   
الّنا�س“)15( �سفاه  على  ”املوجودة 

 وا�سرتفدت، 
”حرارتها و�سجاعتها وفتوحاتها“)16(

منها  فاأخذت  القدمي  ال�ّسعر  لغة  ذاته،  الوقت  يف 

 الباذخ.
ّ
اإيقاعاتها ومعجمها الع�سقي

    اإّن الّدعوة اإىل ا�سرتفاد اللغة اليومية واإىل ربط 

املاأخذ  قريبة  لغة  ا�ستخدام  واإىل  باحلياة،  االأدب 

الّدعوة  الع�رضين. وهذه  القرن  اأربعينات  اإىل  ترتّد 

الذي  امل��اأزق  عن  اأوىل،  ناحية  من  تف�سح،  اإمّن��ا 

احلركة  اأف��ول  بعد  ة 
ّ
العربي الق�سيدة  فيه  ت��رّدت 

عن  ثانية،  ناحية  من  تف�سح،  كما  ة، 
ّ
ومنطيقي

ّ
الر

ة خمتلفة ميكن 
ّ
غبة يف اكت�ساف م�سادر �سعري

ّ
الر

ة 
ّ
ة وروحي

ّ
اأن متّد الق�سيدة احلديثة بطاقات جمالي

املثال،  �سبيل  على  اإليه،  ذهب  ما  وهذا  جديدة. 

د مندور حني دعا ال�ّساعر املعا�رض اإىل 
ّ
الّناقد حمم

 واالإقبال على 
)17(

االن�رضاف عن »اأ�سلوب الّذاكرة«

لغة احلياة ي�سرتفدها. فالكتابة احلديثة  تقت�سي 

ه من جهة اأوىل، وبني 
ّ

امل�ساحلة بني ال�ّساعر ون�س

ثانية.  جهة  من  عنه  �سدر  الذي  والعامل   
ّ

الن�س

ادقة هي الق�سيدة 
ّ

بناء على هذا عّد الق�سيدة ال�س

ودعا  الّذاكرة  �سليلة  ال  احلياة  �سليلة  تكون  التي 

 الذي كان قريبا من 
ّ
اإىل االقتداء بال�ّساعر اجلاهلي

احلياة، منها ميتح مفرداته و�سوره ورموزه. 

ال�ستقبال  بيل 
ّ
ال�س دت 

ّ
مه التي  هي  االآراء  هذه     

”لغة  ا�ستلهام  اإىل  الّداعية  األيوت  ت-�س  اأفكار 

فهذا   .
ون�سمعها“)18( ن�ستعملها  التي  احل��ي��اة... 

ال�ّساعر قد انتهى بعد قراءة لل�ّسعر االجنليزي اإىل 

 على ”اأّن ال�ّسعريجب اأاّل 
ّ

�سياغة قانونه الذي ين�س

 
ة“)19(

ّ
ة اليومي

ّ
يبتعد ابتعادا كبريا عن الّلغة العادي

ي�ستخدم  اأن  ال�ّساعر  على  اأّن  يعني  ال  هذا  لكّن 

الكالم الذي يتداوله الّنا�س يف خماطباتهم، واإمّنا 

يعني اأن يّتخذ من تلك الّلغة »ماّدة غفال« ي�سنع 

ات الذي ي�سّكل 
ّ
ه، فيكون �ساأنه �ساأن النح

ّ
منها ن�س

خر وفق روؤياه.
ّ

ال�س

اأّن نزار قباين كان �سمن تيار �سعري     والواقع 

من  واالإف���ادة  ة 
ّ
اليومي اللغة  ا�ستلهام  اإىل  دع��ا 

نزار قباين  الت�سوير والتعبري..فغاية  طرائقها يف 

الرغيف متاحا  ال�سعر مثل  كانت تتمثل يف جعل 

اإاّل متى كانت  للجميع.. وال ميكن اأن يتحقق ذلك 

لغة ال�سعر م�ستلهمة من لغة احلياة.

اين ال ت�ستمّد قيمتها من ا�سرتفاد 
ّ
     لكّن لغة نزار قب

ة  فح�سب واإمّنا ت�ستمّدها من �سورها 
ّ
اللغة اليومي

وطرائقها يف ت�رضيف القول واإجراء الكالم.

اأ�سباب  ذيوع  هذه   اإّن     كّل هذا يتيح لنا القول 

رم��وزه  يف  ذات���ه،   
ّ

الن�س يف  كامنة   ن��ة  
ّ
امل��دو

الّتاأويل  لهذا نخطئ  واأقنعته،  واأجرا�سه  وكناياته 

لها 
ّ
نة نتمح

ّ
اإذا فزعنا اإىل عنا�رض خارجة عن املدو

ون�ستفتيها:

وَدة؟
ُ

ج
ْ
اِئِدي مو

َ
َل َق�س

ْ
   َهْل ُكْنِت قب

ر
ْ
ع ِني بال�سِّ    اأم اإنَّ

)20(

ْ
اء

َ
ْدُت النِّ�س

َ
ج

ْ
   اأو

ت�سغل  م��اّدة  د 
ّ
جمر لي�س  ال�ّساعر  لدى   

ّ
فالن�س    

اإىل  للّذات  ونقل  روؤية  هو  واإمّنا  املكان  يف  زا 
ّ
حي

الوجود، وهو �سبيله اإىل الك�سف واملعرفة وج�رضه 

اإىل اكتمال االرتواء ومتام الفرح.

الّلغة  متعة  باملتعة،  اإاّل  يتحّقق  ال   
ّ

الن�س لكّن     

ته وعنوان وجوده وحتّققه.
ّ
والفّن فهي قو

ر يف �سعر 
ّ
ىل بالّنظر والتدب

ْ
   فلي�ست املراأة هي االأو

 ذاته. فامراأة نزار، مثل كّل 
ّ

اين، واإمّنا الن�س
ّ
نزار قب

ن�ساء ال�ّسعراء، كائن ُقّد من كلمات وحروف وورق.

املتقّبل يف ق�شيدة نزار قباين

قباين  ن��زار  ق�سائد  ثنايا  يف  اال���س��ارات  تتعّدد 

من  جملة  له  حت 
ّ
لو ا 

ّ
فرمب ع، 

ّ
وتتنو ل 

ّ
املتقب اإىل 

اأحال  اأو  املقاطع،  من  مقطع  له  اأواأوم��اأ  االألفاظ، 

. فال�ّساعر ال يكتفي 
ّ

 اأو بع�س ن�س
ّ

 �سعري
ّ

عليه ن�س

لها 
ّ
بالق�سيدة يكتبها واإمّنا يلتفت اأي�سا اإىل متقب

ما  ا�ستكمال  اإىل  ي�ستدرجه  اأو  ي�سائله  اأو  يحاوره 

ظّل يف ق�سيدته ناق�سا مبتورا.
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الق�شيدة 

احلديثة،

 ال 

ت�ستدعي 

الفهم 

والإدراك، 

بقدر ما 

ت�ستدعي 

الّتاأّمل



ونزار قباين قد خاطب »القارئ« خطابا مبا�رضا، 

ة، وك�سف 
ّ
 من جتربته ال�ّسعري

ّ
ف�رضح له ما ا�ست�رض

تندرج  ياق 
ّ
ال�س هذا  يف  رموزها.  من  انبهم  ما  له 

يل  »قالت  ل 
ّ
االأو ديوانه  ت�سّدرت  التي  ق�سيدته 

 والتي جاء فيها:
)21(

مراء«
ّ
ال�س

�ًتا
ْ
   عَزْفُت ومل اأْطلب النَّجم بي

  اأن اأْخ�ُلَدا
َ
�لِمي

ُ
   وال كان ح

« كَفاين
َّ

   اإذا قيَل ع�نِّي »اأح��س

َدا«
ّ
  »ال�ّساِعر اجلي

ُ
   وال اأْط�ُلب

�ئا 
ْ
نت �سي

َّ
ُت ب�سيٍء  فكو

ْ
   �سعر

ة  دون اأن اأْق��سَدا
َّ
   بع�ف�ِوي

   فال�ّساعر يعمد يف هذه االأبيات اإىل اإبراز االأ�س�س 

 وهي:
ّ

التي ينه�س عليها خطابه ال�ّسعري

الكتابة  اأ�سول  من  اأ�سال  املو�سيقى  اعتماد   -    

ة: 
ّ
ال�ّسعري

»يعزف« وال يخاطب  واإمّن��ا  يتكّلم  ال  فال�ّساعر     

مع، 
ّ
ال�س جارحة  يخاطب  واإمّن��ا  الّنظر،  جارحة 

ف�سعره، كما جاء يف هذه الق�سيدة، »حداء« نتلّقاه 

اأجرا�سا واأ�سواتا قبل اأن نتلّقاه معاين ودالالت.

ا كان اأثرا من اآثار 
ّ

   هذا االحتفاء باملو�سيقى رمب

فهوؤالء  اين. 
ّ
قب ن��زار  �سعر  يف  ني 

ّ
مزي

ّ
الر ال�ّسعراء 

افتتنوا باملو�سيقى الأّنها اأكرث الفنون نقاء، واأقّلها 

عن  م��دل��والت،  دون  دواّل  نظام  اإّنها  ة. 
ّ
مرجعي

م�سامينه  من  يتخّفف  اأن  لل�ّساعر  ميكن  طريقها 

على  يحيل  وال  نف�سه  على  يحيل  ال�ّسعر  ويجعل 

�سيء اآخر خارجه.

   - اعتبار ال�ّسعر لغة الوجدان:

« يف البيت الّثاين ليحيل على 
ّ

   ياأتي فعل »يح�س

مملكة الوجدان التي منها مبتح ال�ّساعر ق�سائده. 

ني، 
ّ
ومنطيقي

ّ
بالر وثقى  �سلة  على  ظ��ّل  اين 

ّ
فقب

»وطن  م�سدره  ال�ّسعر  ب��اأّن  يوؤمن  فهو،مثلهم، 

الّنا�س  اأكرث  فيه  ي�سرتك  الذي  الوطن  الّنف�س« هذا 

، ووطن الّنف�س 
)22(

ّ
انفرادا مع كّل من ي�سعر ويح�س

عنه  ادر 
ّ

ال�س ال�ّسعر  كان  لهذا  احلقيقة  وطن  هو 

على  ق��ادرا  �سعرا  اأي  بال�رّضورة،  �سادقا  �سعرا 

الّتاأثري يف �سامعيه، قادرا على توجيههم الوجهة 

التي يريد.

ة الكتابة
ّ
   - االإحلاح على عفوي

د 
ّ

يتق�س ال  اأّن��ه  الّثالث  البيت  يف  ال�ّساعر  يوؤّكد     

ل 
ّ
تعم دون  عفوا  الكالم   ياأتيه   واإمّن��ا   الكتابة 

م��ن جديد  ي��ذّك��رن��ا  م��ا  ه���ذا  وا���س��ت��ك��راه. ويف 

ا 
ّ
ني الذين يرون ال�ّسعر ان�سيابا تلقائي

ّ
ومنطيقي

ّ
بالر

.
)23(

للعواطف ال جهد فيه وال م�سّقة

   لكّن ال�ّساعر مل يقت�رض، يف هذه الق�سيدة، على 

ة بل التفت اأي�سا اإىل 
ّ
و�سف مالمح جتربته ال�ّسعري

»امل�سمون« الذي دارت عليه ق�سائده:

اأة
َ
�ر

ْ
ِر  اإم

ْ
   باأعراِق�ي  احُل�م

َدا
ِّ
   ت�سري مِعي يف مطاِوي  الر

، وت�نُف�ُخ  يف اأعظِمي
ُّ
   تفح

عُل  من ِرئ�ِتي موِق�َدا
ْ
   ف�َتج

َهِري
ْ
و

َ
ِمُل يف ج

ْ
   هو اجلْن�س اأح

�َتَدا
ْ
   هيواله من �ساِط�ِئ  املب

�ِحنُّ
َ
  جوٌع ي

َ
ِمي

ْ
ِكيِب ِج�س    برَتْ

َدا...
َ
... جوٌع  مي�ّد الي

َ
   الآَخر

َدة
ْ
ْت  ور

َ
 ما انَف�َتح

َ
   ولوالي

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

299



)24(
�َدا

َ
ب

ْ
 اأو عر

ُ
   وال َف�َقع الّثدي

و�سف  يف  ال�ّساعر  يتاأّنى  االأب��ي��ات  ه��ذه  يف     

ن�ساء  عن  نا 
ّ
بي اختالفا  تختلف  التي  »ام��راأت��ه« 

اين لي�ست رمزا يحيلنا  
ّ
ال�ّسعراء احلداثيني. امراأة قب

على  �سيء  اآخر  خارجها، واإمّنا هي كيان وج�سد 

وروح.

الق�سائد  الكثري من  اأّن املراأة يف     ومن املعلوم 

ا 
ّ

لت اإىل قناع ملعان اأخفى، بل رمب
ّ
احلديثة قد حتو

املجاز  جمرى  ق�سائدهم،  يف  ال�سعراء،  اأجراها 

حيث تعّلق على غري ما و�سعت له يف اأ�سل الّلغة 

على �سبيل الّنقل، فتوؤول، ب�سبب ذلك، اإىل اأداة فّنية 

متّكنهم من الكالم ب�سيء وهم يريدون غريه. لكّن 

اين، كيان ناب�س باحلياة، 
ّ
املراأة، يف �سعر نزار قب

اإذا  فهي  وا�سجة  من  باأكرث  الواقع  اإىل  م�سدود 

جمعت  قد  »هيدغر«  الفيل�سوف  عبارات  ا�ستعرنا 

بني نب�س الفّن وهدير الوجود.

   هذه املراأة التي حتتفي بها الق�سيدة هي املراأة/

املراأة  اأي  املراأة/الفتنة  غبة، 
ّ
املراأة/الر اجل�سد، 

الواقع،  اللّذة، يناه�س مبداأ  التي حتيل على مبداأ 

م 
ّ
وحتر اجل�سد  ت�سرتذل  التي  قيمه  عن  وينحرف 

املتعة.

اين والنقاد 
ّ
   -نزار قب

اين 
ّ
نة قب

ّ
ة مل تول مدو

ّ
�سة الّنقدي

ّ
   اإذا كانت املوؤ�س

ال فاح�سا متاأّنيا 
ّ
لها تاأم

ّ
كبري عنايتها، ومل تتاأم

كبرية،  بحما�سة  عليها،  اأقبل  »اجلمهور«  ف��اإّن 

يتلّقفها �سماعا وقراءة.

نة واحتفاء اجلمهور بها 
ّ
   �سعة انت�سار هذه املدو

اإذ   ،
)25(

ال�ّساعر« ي�سم  ا 
ّ
»مم النّقاد  بع�س  عّدهما 

”غمو�س  اإىل  احتكام  اجلمهور  اإىل  االحتكام  اأّن 

د 
ّ
ويرتم يلتهب  ال��ذي  االنفعال  وعماء  الغرائز 

”يحفل  ة 
ّ
العاملي االآداب  فتاريخ   ،

�رضيعا“)26(

ع�رضهم،  يف  وغمروا  انك�سفوا  �سعراء  باأ�سماء 

ية 
ّ
اأم بف�سل  �سهرتهم  واختل�سوا  تاأّلقوا  واآخرين 

.
ال�ّسعب وغفلته“)27(

ذيوع  الّظاهرة، ظاهرة  ت�ستقرئ  االآراء مل     هذه 

اإىل  فزعت  واإمّنا  عاقال،  ا�ستقراء  ال�ّساعر،  نة 
ّ
مدو

لها. فلي�س الّذيوع، يف كّل االأحقاب، 
ّ
االأحكام تتمح

جميع  يف  االنك�ساف  وال  ن، 
ّ
ال��ت��خ��و دالئ��ل  م��ن 

ق.
ّ
احلاالت من عالمات التفو

الّتجربة،  بهذه  العناية  عن  النّقاد  ان�رضاف     

اأك��رث  ب��دت  اأخ���رى  بتجارب  عنها  وان�سغالهم 

دفعا  ال��ل��ذان  هما  احل��داث��ة،  ملفاهيم  ا�ستجابة 

ال�ّساعر اإىل الّتهوين من �ساأن الّنقد:

ر
ْ
ع ِة ال�سِّ

َ
ب

َ
اِوُل النَّقد اأن يتعلََّق بعر

َ
ح

ُ
   ي

باج
ْ
 ي�رضبه بالكر

ّ
   ولكّن احلوذي

)28(
َقاِده

ْ
ا بدِم اأح

ً
ج

ّ
ُقُط م�رض

ْ
   في�س

ل اأو�سع:
ّ
   حمتكما اإىل اأفق تقب

ُة َذبحْتِني
َ
   ال�ّسهر

ِّ
 مع 200 مْليوِن عرِبي

َ
ِكُنِني اأن اأنام

ُ
   كيَف مي

)29(
   يف ُغرفٍة واحدة و�رِضيٍر واِحد

من  الكثري  عك�س   على   يفتاأ،  مل   فال�ّساعر      

ال�سعراء، ي�سيد  ب�«اجلمهور« فهو، يف نظره، عيار 

:
)30(

ال�ّسعر وبو�سلته

اأ
َ
 الأْقر

ِّ
ُل يِف الوَطِن العرِبي

َّ
و    اأجَتَ

ُهور
ْ
م

ُ
ِري للج

ْ
   �ِسع

َداأت
َ
 منُذ ب

ٌ
ْقَتِنع

ُ
   فاأَنا م

اك
َ
م

ْ
َف اأ�س

ُ
ر

ْ
   باأنَّ االأح

)31(
ُهور

ْ
 اجُلم

َ
 هو

َ
   وِباأّن امَلاء

 .
)32(

   يجيب اأدوني�س القارئ ولي�س اجلمهور

باجلمهور  يحتفي  قباين  ن��زار  ماكان  وبقدر     

اإليه  ينظر   ، املثال  �سبيل  على   ، اأدوني�س  ك��ان 

 ، ال�ساعر  هذا  نظر  يف  ي�سري،  فاجلمهور  بارتياب 

 .
ة، غام�سة، غري ثابتة“)33(

ّ
ة عام

ّ
اإىل ”ذات جماعي

من  ة 
ّ
عام ”حالة  اإىل  ذاته،  الوقت  ي�سري، يف  كما 

اأن  ال�ّساعر  من  تقت�سي  احلالة  وهذه   .
التلّقي“)34(

”اأ�سل يف  مع 
ّ
ال�س ة حيث 

ّ
ال�سفوي اإىل مرا�سم  يعود 

منه  تقت�سي  كما   ،
الّطرب“)35( ويف  الكالم  وعي 

كالمه  فيكون  م�سبقا،  النا�س  يعرفه  ما  يقول  اأن 

بطرق  ي�ستعيده  امع، 
ّ
ال�س نف�س  يف  ملا  مطابقا 

اأن يكون كالمه  اأخريا،  عديدة، كما يقت�سي منه، 

نزوى العدد 95 - يوليو 2018

300

منطق 

ق�سيدة

 قباين ي�شبه 

منطق 

احللم حيث 

تتواىل 

ال�شور 

وتتوالد



ا على الفائدة يف حقيقته وجمازه.
ّ
مبني

االإ�سماع  ة 
ّ
جمالي على  القائمة  ة 

ّ
ال�سعري وهذه     

واالإطراب تفر�س ، يف نظر اأدوني�س ، على ال�ّساعر 

ال   
وا�سحا“)36( يكون  ”اأن  منها  عديدة  �رضائط 

ور اإاّل اأقربها ومن اال�ستعارات اإاّل 
ّ

ي�ستخدم من ال�س

اأو�سحها. وقد ا�ستجاب ال�ّساعر احلديث، يف الكثري 

قريب  �سعره  فجعل  ال�رّضائط  لهذه  االأحيان،  من 

ورة، ال ي�ستعمل من 
ّ

املاأخذ ماألوف ال�س

عنها  يبعد  وال  احلقيقة،  يقارب  ما  اإاّل  املجاز 

ل ال�ّساعر اإىل من�سد، مل يعد يخلق بقدر 
ّ
”هكذا حتو

اأ�سبح ينظم. مل يعد يعي�س يف عامله الّداخلي  ما 

االآخرين  ميّثل  ال��ذي  العامل  يف  يعي�س  ما  بقدر 

،
 عنهم“)37(

ّ
ويعرب

على  اجلمهور  اإق��ب��ال  قباين  ن��زار  غ 
ّ
���س��و فكيف 

ق�سائده؟

نة ال�ساعر  يلحظ ترّدد عدد 
ّ
ل يف مدو

ّ
   اإّن املتاأم

من االأ�سباب يفزع اإليها ال�ّساعر كّلما اأراد ت�سويغ 

�سببني  اإىل  رّده��ا  ميكن  االأ�سباب  وهذه  �سهرته. 

وثانيهما  باجل�سد،  �سعره  احتفاء  لهما 
ّ
اأو اثنني 

من  ا�ستمّدت  لغة   ، جديدة  ة 
ّ
كنائي لغة  اعتماده 

ماتها.
ّ
ة« ب�سعة من مقو

ّ
»الّلغة اليومي

ال  قباين،  ن��زار  نظر  احلديثة،يف  الق�سيدة  اإّن     

ل 
ّ
ت�ستدعي الفهم واالإدراك، بقدر ما ت�ستدعي الّتاأم

الواقع،  يف  فهي،  الفاعلة.  وامل�ساركة  والّتعاطف 

ن 
ّ
تت�سم ما  بقدر  و«مواقف«  »اأفكارا«  من  تت�سّ ال 

اأخيلة و�سورا، اأي اإّنها لي�ست ر�سالة تنطوي على 

مفتوح  اأفق  هي  واإمّنا  الّثابتة  املعاين  من  جملة 

على دالالت �سّتى.

اإىل  ن�سو�س كثرية،  قباين، يف  نزار  وقد جنح     

اجلمع بينها وبني الوردة )اأوالّزهرة( جمع م�ساركة 

ومنا�سبة من اأجل تقريب �سورتها اإىل االأذهان:

»تكون«  واإمّن��ا  تعني«  »ال  كالوردة  فالق�سيدة     

له بل ترتكه 
ّ
وكالوردة ال »ت�رضح« عطرها اأو تتاأو

اأن  لنا  جاز  اإذا  ال��وردة،  فوظيفة  ويفوح.  ينت�رض 

اأن  هي  وظيفة،  عن  ياق، 
ّ
ال�س ه��ذا  يف  نتحّدث، 

جديدة،  لغة  تبدع  اأن  الق�سيدة  ووظيفة  ع، 
ّ
تت�سو

�سوؤاال  ه 
ّ

ن�س داللة  عن  ال�ّساعر  �سوؤال  ي�سبح  لهذا 

غري ذي معنى: 

نف�سها،  اإاّل  تقول  ال  ال��وردة،  مثل  فالق�سيدة،     

ومثلها اأي�سا ال حتتاج اإىل »�رضح« واإمّنا اإىل �سمع 

.
ّ
مرهف يلتقط نداءها اخلفي

معاين  »���رضح«  عن  ميتنع  احلديث  ال�ّساعر  اإّن     

ب��اأّن  العميق  الإمي��ان��ه  رم��وزه��ا  وهتك  ق�سيدته 

الق�سيدة ال تعني اإاّل نف�سها:

َدِة
ْ
 من الور

ُ
ْطُلب

َ
ٌد ي

َ
   ال اأح

ا
ًّ
ِفي

َ
ا �سح

ً
قَد موؤمَتر

ْ
   اأن تع

   تتحدَُّث فيه عن َتاِريِخَها

يَلَة دِمَها    وف�سِ

ل    وطبقها امُلَف�سّ

هذه   
َ
َتِكب

ْ
تر اأْن  يَدة  الَق�سِ من   

ُ
نْطُلب فلماذا     

)38(
اَقة؟

َ
احَلم

   لهذا ال تعمد الق�سيدة احلديثة اإىل ا�ستنفار قوى 

ملكاته  ا�ستنفار  اإىل  تعمد  واإمّنا  ة 
ّ
العقلي ل 

ّ
املتقب

ل 
ّ
املتقب هذا  يتمّكن  امللكات  فبهذه  ة، 

ّ
التخييلي

الّطويل فيبّدد بع�س  اأن يخرتق ليل الق�سيدة  من 

ظلمته.
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ة الغواية
ّ
  ج- االحتفاء باجل�سد اأو �سعري

ال�ّسعر قد  اأّن هذا  الوا�سفة  نة 
ّ
 ق�سائد املدو

ّ
تقر    

ي اجل�سد، 
ّ
غبة، وي�سم

ّ
اء الأّنه يقول الر

ّ
ا�ستقطب القر

الّنف�س  اأعماق  يف  وظّل  وتكّتم  تخّفى  ا 
ّ
عم ويعلن 

مطمورا. 

َقاء
ْ
ر ِتي الزَّ

َ
ا�س

َّ
   َعَلى ُكر

ْه
َّ
اِري ُقُط كلَّ اأْقِنَعِتي احل�سَ

ْ
   َت�س

ِدي
َ
�س

َ
ى ج

َ
َقى �ِسو

ْ
ب
َ
   وال ي

�َساِعِره
َ
 عن م

ُ ِّ
   يعرب

)39(
ه

َّ
ِتِه الِبَداِئي

َ
   ِبَلْهج

اجل�سد  ن�سيان  هوتاريخ  احل�سارة  تاريخ  اإّن     

اإىل  تداعت  املرء  تذّكرها  فاإذا  غبة 
ّ
والر ة 

ّ
واحلا�س

ال�ّسعر  ا 
ّ
اأم والعقاب.  واالإثم  اخلطيئة  �سور  ذهنه 

مقابلة،  بوظيفة  الّتاريخ،  يف  ينه�س،  ظّل  فقد 

وغائر  ورغائبه،  بج�سده  االإن�سان  تذكري  وظيفة 

احل�سارة،  على  ا�ستدراك  ال�ّسعر  لكاأّن  م�ساعره، 

فبينما تعّزز هذه ملكة الّن�سيان، يعّزز ال�ّسعر ملكة 

التذّكر:

   اأنتِزُع االأ�سكاَل من اأ�ْسكاِلها

 من مكاِنها
َ
   اأزْعِزُع االأ�ْسياء

يِني ب�سْدِر الع�رض    اأْزرُع �ِسكِّ

ِني
ُّ
ُهم

َ
 وال ي

َ
عر  ال�سِّ

ُ
تِكب

ْ
   اأر

)40(
   اإْن قيَل هذا ِبْدَعٌة اأو قيَل ُكْفر

   هذا  ال�ّسعر هو �سعر تعرية وك�سف، غايته االأوىل 

جل واجل�سد والغريزة 
ّ
نزع املقّد�س عن املراأة والر

حياة  فعل  بو�سفه   
ّ
احلب فعل  عن  احلجب  وهتك 

واعالن وجود:

 الِع�ْسَق على طِريَقِتي
ُ

اِر�س
َ
   اأم

   يف اجَلْهِر ال يف ال�رض

ْ
   اأْفَعُله حتَت امَلَطر

ْ
   اأْفَعُله حتَت ال�ّسجر

ْ
ر

َ
ج

َ
   اأْفَعُله على ح

)41(

ْ
ر

ْ
ًقا ُكلَّ اخُلُطوط احُلم رَتِ    خُمْ

غبة لي�س، يف الواقع، اإاّل �سكال 
ّ
   هذا االحتفاء بالر

من اأ�سكال االحتجاج على ثقافة ا�سرتذلت اجل�سد، 

ودفعت مبداأ الّلذة اإىل االرتداد اإىل الّداخل. غري اأّن 

املبداأ  ته بل دفع هذا 
ّ
االرتداد مل يبطل فاعلي هذا 

يعلن  احلرمان،  وراء   ،
ّ
لي�ستمر والت�سرّت  التقّنع  اإىل 

عن نف�سه بطرائق �سّتى.

اين ل�سلطان 
ّ
ياق نفهم مناه�سة قب

ّ
   ويف هذا ال�س

حل�س�س  امل���وّزع  ال��ق��دمي،  املت�سّلط  االأب  االأب، 

م 
ّ
امل��ح��ر اجلن�سي،  ف 

ّ
للت�رض ��د 

ّ
امل��ق��ي ال��ّط��ع��ام، 

م على اأخالق اجلماعة يحر�سها:
ّ
واملحّلل، القي

تبدُّ اأبي؟
ْ
   ملاّذا ي�س

ْلطِته
ُ
رهُقِني ب�س

ُ
   وي

ْنُظر يل كاآنية ك�سْطٍر يف جِريدِته
َ
   وي

 اأن اأظلَّ لُه
ُ

   ويحِر�س

وِتِه
ْ
   كاأينِّ بع�ُس ثر

َقى بجاِنِبه
ْ
   واأن اأب

 بحجرته..
ٍّ
�ِسي

ْ
   كُكر

ِني ابنتُه    اأيكِفي اأنَّ

الَلِتِه
ُ

   واأينِّ من �س

ِني اأبي خبًزا؟
ُ
   اأيطِعم

   اأيغمريِن بِنعمِته؟

ُت اأنا.. مباِل اأبي
ْ
   كفر

)41(
ته..     بُلوؤُلوؤه.. بف�سَّ

اين كثريا ما لفت االنتباه اإىل اأّن احل�سارة 
ّ
   لكّن قب

يّتخذ  الت�سّلط  ة، وجعلت 
ّ
االأبو اإىل »جتريد«  عمدت 

ا�ستبطانه  بذلك  نت 
ّ
فاأم اأخفى،  عديدة  اأ�سكاال 

الّنهائي داخل كّل فرد:

   اأنا اأنَثى..

   اأنا اأنَثى

نيا  اأتيُت للدُّ
َ
   نهار

 اإعداِمي..
َ
   وجْدُت قرار

ِتي
َ
 حمَكم

َ
 باب

َ
   ومل اأر

)43(
امي  وجَه حكَّ

َ
   ومل اأر

اين بقدر ما كان �سعر احتجاج على مبداأ 
ّ
   اإّن �سعر قب

الواقع كان �سعر احتفاء مببداأ اللّذة، ذلك االحتجاج 

االأ�سباب  من  اعتقادنا،  يف  هما،  االحتفاء  وه��ذا 

اء.
ّ
ة التي اأ�سهمت يف انت�ساره بني القر

ّ
القوي
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- ق�سيدة قباين هي ق�سيدة االحتماالت والظالل 

برقاب بع�س  بع�سها  ياأخذ  واالأخيلة واملجازات 

��ة 
ّ
االإخ��ب��اري الوظيفة  ع��ن  يتنّكب  هنا  ..ال�سعر 

 والبعيد واملجهول 
ّ
وينه�س بوظيفة كتابة اخلفي

خالل  من  الوجود  اإىل  الروؤية  جتديد  غايته  كّل   ،

ي�سبح  ال�سياق  هذا  ويف  اللغة.  اىل  الروؤية  جتديد 

املجاز اأداة ال�ساعر لغته ، وهو ، اإىل ذلك ، نافذة 

 
ّ
الذاتي على   ، والال�سعور  ال�سعور  على  مفتوحة 

كّل  ...يف 
ّ

واالأ�سطوري  
ّ
الواقعي على   ،  

ّ
واجلماعي

االأحوال  ال ميكننا ان نرتجم م�سمون املجاز ، اأو 

يتيح  باحلد�س  عادة  نكتفي  نحن  بدالالته  نحيط 

لنا اإدراك بع�س اأ�رضاره وخفاياه .

احللم  منطق  ي�سبه  قباين  ن��زار  ق�سيدة  منطق    

حيث تتواىل ال�سور يتوالد بع�سها من بع�س دون 

تخففت  الق�سيدة  تنتظمها..لكاأّن  وا�سحة  عالقة 

الواعي وم�ست توؤ�س�س لنف�سها  العقل  من �سلطان 

يرى حرجا يف اخلروج عن  منطقا خم�سو�سا ال 

وحدة املعنى والت�سل�سل املاألوف لل�سور والرموز .

الهوام�ش

ة 
ّ
ة العام

ّ
1 - عبد الغّفار مّكاوي، ثورة ال�ّسعر احلديث . الهيئة امل�رضي

للكتاب . القاهرة 1974 �س 238

يوليه  عدد4  ف�سول  جمّلة  ال�سعر،  مفهوم  ا�سماعيل:  الدين  عّز   -  2
51 1981 �س 

بريوت  اين 
ّ
قب نزار  من�سورات  ال�سعر-  مع  تي 

ّ
ق�س اين: 

ّ
قب نزار   -  3

138 1973 �س 
فحة نف�سها

ّ
ابق، ال�س

ّ
4 - املرجع ال�س

اين: االأعمال الكاملة �س286
ّ
5 - نزار قب

6 - املرجع ال�سابق �س280
ة لعا�سق قرمطي �س74

ّ
اين: االأوراق ال�رضي

ّ
7 - نزار قب

تي مع ال�سعر �س 191
ّ

اين: ق�س
ّ
8 - نزار قب

فحة نف�سها
ّ

9 - املرجع ال�سابق، ال�س
ة – دار الفكر – د.ت �س139

ّ
10 - ابن عربي: الفتوحات املكي

ة �س111
ّ
ة العربي

ّ
اأدوني�س: ال�سعري  - 11

دتي �س133
ّ
اين: �سيبقى احلب �سي

ّ
12 - نزار قب

131 ابق �س 
ّ
13 - املرجع ال�س

ة �س5
ّ
يا�سي

ّ
اين: االأعمال ال�س

ّ
14 - نزار قب

تي مع ال�ّسعر �س 120 
ّ

اين: ق�س
ّ
15 - نزار قب

16 - املرجع ال�سابق �س120
د مندور: يف امليزان اجلديد. مكتبة نه�سة م�رض.ط الثالثة 

ّ
17  - حمم

�س 23

الفكر-مكتبة  دار  اجلديد.  ال�سعر  ة 
ّ
ق�سي النويهي:  د 

ّ
حمم  -   18

اخلاجني-ط2 1971 �س19

ابق �س20
ّ
19  - املرجع ال�س

اين بريوت 
ّ
قب نزار  – من�سورات   

ّ
احلب اإاّل  غالب  ال  اين: 

ّ
قب نزار   -  20
1992 �س57

مراء �س �س3-4
ّ
اين: قالت يل ال�س

ّ
21 - نزار قب

22 - عبد الغّفار مّكاوي: ثورة ال�سعر احلديث �س32
ل حني ي�سري يف اأحد 

ّ
االأو ال�ّساعر �رضعان ما يناق�س قوله  23 - لكن 

االأبيات اإىل اجلهد الذي يبذله يف كتابة ق�سيدته قائال:

ا
ً
    �ساأْل�ُت�َك باهلل كن ن�اِعم

َت حرويِف غدا
ْ
م

َ
    اإذا ما �سم

 عليَها
ُّ
ر

ُ
 واأنت َت�م

ْ
         ت�ذّكر

     عذاب احُلروِف لكي ُتوجَدا

مراء �س �س3-4
ّ
اين: قالت يل ال�س

ّ
 24 - نزار قب

الّلبناين-  الكتاب  دار  املراأة-  �ساعر  اين 
ّ
قب نزار  حاوي:  اإيليا   -  25

دون تاريخ �س6

ابق �س7
ّ
26 - املرجع ال�س

ابق �س7 
ّ
27 - املرجع ال�س

ة الكاملة �س359
ّ
اين: االأعمال ال�ّسعري

ّ
28 - نزار قب

ابق �س364 
ّ
29 - املرجع ال�س

ال�سهاوي  اأحمد  حفي 
ّ

ال�س ال�ّساعر  اين 
ّ
قب نزار  مع  اأجراه  حوار   -  30

ة« دون تاريخ �س74
ّ
 م�رضي

ّ
اين- اأن�سودة حب

ّ
�سمن كتاب »نزار قب

 1993 ب��ريوت  اين 
ّ
قب ن��زار  من�سورات  ال.  دي��وان  اين: 

ّ
قب ن��زار   -  31

�س39

فحة نف�سها
ّ

ابق، ال�س
ّ
32 - املرجع ال�س

ابق �س101
ّ
33 - املرجع ال�س

34 - على جعفر العاّلق: ال�ّسعر والتلّقي – دار ال�رّضوق للّن�رض والّتوزيع  
ان 1997 �س63

ّ
عم

ة �س7
ّ
ة العربي

ّ
اأدوني�س: ال�سعري  - 35

اأدوني�س: زمن ال�ّسعر �س165  - 36
ابق �س165

ّ
37 - املرجع ال�س

اين:املجموعة الكاملة. اجلزء اخلام�س �س99
ّ
38  - نزار قب

اين 
ّ
قب نزار  من�سورات  مبالية-  ال  امراأة  ات 

ّ
يومي اين: 

ّ
قب نزار   -  39

بريوت 1969 �س69

اين 
ّ
قب نزار  من�سورات  عليها-  مغ�سوب  ق�سائد  اين: 

ّ
قب نزار   -  40

بريوت 1993 �س18

فحة نف�سها
ّ

ابق، ال�س
ّ
41 - املرجع ال�س

ات امراأة المبالية  �س �س 63-64
ّ
اين: يومي

ّ
42 - نزار قب

 51 43 - املرجع ال�سابق �س 
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