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االأ�صـــعار: 

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

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

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

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

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

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

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

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

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

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

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

^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

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



 4 افتتاحية:
-اأع�سا�ش �سيفية  يف �سوء الفجر:  �سيف الرحبي.

16 كتابات:
عبدالرحمن  املتحدة:  اململكة  اإىل  زجنبار   �سالطني  رحالت   -

ال�ساملي.

 26 درا�صــــات:
)تول�ستوي  ال�سهيونية  وامل�ساألة  الالعنف  فل�سفة   -

تفّكر:  حني  العربية  الرواية  الذوادي-  زهيـــر  وغاندي(: 

اأم رئي�سة دولة  » اخليزران«: حمظية  الغني-  حممود عبد 

اأين نحن من   ؟: فاطمة املرني�سي ترجمة: عزيز احلاكم-  

فـي  الّذات  كتابة  جتني�ش  اإ�سكالية  حرب-   علي  العامل؟: 

د الكحـالوي- طوبى للغرباء.. اللجوء 
ّ
النقد ال�سعودي: حمم

ترجمة:  فايدنر  �ستيفان  اال�سالمي..  املوروث  يف  والغربة 

عبداللطيف بو�ستة .

.. ثيت نات هانه ترجمة: عادل  - �سرية حياة احلكيم بوذا 

.
 
خزام 

92  حم�ر: عبده وازن: 
- امل�ساركون: �سيف الرحبي- دمية ال�سكر- اأنطوان اأبوزيد

         -   لنا عبد الرحمن- ليندا ن�سار. 

114  حــــــــ�ارات:
-  ه�سام  جعيط حاوره: ح�سونة امل�سباحي 

- ح�سن اأوزال:  حاوره: عبد ال�سمد الكبا�ش.

132  م�صــــــــرح:
-  بيرت بروك فـي امل�رسح وال�سينما يف اآن واحد: حممد �سيف

امل�رسح  يف  ال�سيا�سية  والتجليات  امل�رسحية  اجلماليات   -

ماين:  اآمنة الربيع.
ُ
الع

154  �صينمـــــــــــا:
- »املفقود« لكو�ستا – جافرا�ش – دونالدو �ستيوارت وجون 

مها  ترجمة:  هوزار-  توما�ش  الكاتب  ق�سة  عن  نيكولز- 

لطفي   )اجلزء االأول(.

يف هذا العدد



184  �صـــعــــــــــــر:
ي�سة- يف 

ِّ
الر د حلمي 

َّ
ترجمة  حمم  :

ْ
– �ِسيْتِني�ش �ِسيْنْغ  -َكاْلَبَنا 

االأخرية:  العنقاء  �سلوات  م�رسي-  منذر  للموت:  احلاجِة  عدم 

االأعوج-   زينب  الكتاب:  مرايا  اإال  تبق  مل  ال�سيدي-  فاطمة 

طريق »جازان«: عبد الرزاق الربيعي- ثالث ق�سائد  من ال�سعر 

نروي  ال  الأّننا  درغوثي-  اإبراهيم  ترجمة   احلديث:  املنغويل 

ف�سائل االأ�سجار: خالد العب�سي- َحا�ِسَية: ترجمة: عزيز �سو�سكي.

�إعد�د:  �ألو�ن  �ملياه  خمتار�ت من حكميات �سيور�ن،   -

عبد �ل�سالم �لطويل.

216 ن�صـــ��س:
ق�س�ش: حممود  اأربع  الهنداوي-  �سامل  بيزنطي..!:  ليل   -

عبداالأمري  علي  ترجمة:  نيبول  ف.اأ�ش.  الرحبي- القلــــــــب: 

اأبو  ا�سماعيل  ترجمة:  اآندرت�ش  ايفو   : اليوم!!  �سالح- ذلك 

الرز-  خليل  ترجمة  ت�سيخوف  اأنطون  البندوره- النعا�ش:  

�سعيد  ترجمة:  راكي�ش  موَهن  احلافالت:  حمطة  يف  ال�سيدة 

الريامي-  اغرتاف عبثي: طالب املعمري.

248 متابعــات وروؤى:
- »مفارقة باحثي الفي�سبوك« من قانون تبادل االإعجاب  اإىل 

مبداأ اال�ستجابة البليغة: عماد عبد اللطيف- البعد الرتاجيدي 

الكرمي جويطي: �سالح لربيني-   لعبد  يف رواية »املغاربة« 

حب  ن�رس-  علي  والغرب:  العرب  بني  النقدية:  املناهج  يف 

ن�رساهلل:  البراهيم  ال�رسير«  »احلب  يف  اآخر  لزمان  اآخر 

اأحمد  القويري:  العربي يو�سف  النرِث  حممود فرغلي- ديواُن 

الفيتوري-  �سيفرة ليونورا كارينغتون: غالية خوجة- الزم 

الأحمد  الداخل«  على  »نافذة  بيطار-  هيفاء  البح�سة:  نبق 

ا�ستقبلني«  بابي  الطارق  »اأيها  الدوهو-  حممد  بوزفور؟: 

بع« اأو »توّهم  جلمال العر�ساوي: حممد الغزي- »اجنذاب الطَّ

رو�سيا  يف  عيدان-  يو�سف  عقيل  الفل�سفة:  يف  االأ�سالة« 

اأم.  اأيه.  مارك�ش:  كارل  اختفاء  مع  يزال موجودا  ال  �ستالني 

�سيناز ترجمة: فيالبوراتو عبد الكبري- املالب�ش العربية  يف 

ال�سعر اجلاهلي: نا�رس ال�سيابي.

 292 فيلليني:
ة.. )اجلزء 

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

الثالث واالأخري( التقدمي والرتجمة والهوام�ش: اأحمد الويزي.
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كتب )نيت�صه( اإىل �صديق له:

اأكرث هدوءا من  ا 
ً
ا جبلي

ً
اأن جتد يل منتجع اأمتنى 

حني  ى، 
ّ
احلر الفيل�صوف  اأمنية  اأتذكر  املوتى... 

حفارات  من  للآالت  ال�صجيج  قيامة  و�صط  اأكون 

مقاربة  عن  اللغة  تعجز  وفظاعات  ورافعات 

ان وتطوح بهما اإىل 
َ
و�صفها، اإذ تدير الراأ�س والكي

متاهة مرعبة من االأمل واالن�صحاق.

اأنت يا �صكينة الغابة واملوتى، بهجة الناظر  اأين 

واملتاأمل يف �صفاف االأعماق.

*  *  *

ر فنجاين الفارغ
ْ
اأرت�صف القهوة من قع

اأرت�صف الفراغ العميق

يف الطاولة املقابلة اأمامي 

اآ�صيوية فارعة، يابانية

�صينية رمبا..

اأ�صلفها قدماء الفل�صفة،

قد�صوا الفراغ واأقاموا معه 

لت التاأمل والقدا�صة.. �صِ

ما تبقى، وهو اجلوهري، يوؤ�ص�صه 

الفراغ املظلم العميق.

*  *  *

واالأوراق  االأغ�صان  ت�صحب  ال�صجر،  مير�س 

وت�صعف اجلذور. لقد غادر االأهل االأر�َس والبلد 

والنافورة  ال�صجر  تاركني  املحيط،  �صطر  ميممني 

الذي  ال�صجر  القدمي.  الدم�صقي  البيت  �صحن  يف 

اأن تقتلعه هبة ريح  كان ح�صينا ومزهرا، ميكن 

خفيفة، وهو لي�س بحاجة اليها، لقد ا�صمحل يف 

قلوب االأحبة الغائبني واالأطفال.

*  *  *

بنور احلقيقة  احلياة  الذين ي�صيئون  القلة  اأولئك 

الظهور  امل�صتحيلو  اأولئك  واجلمال.  اخلفي 

الذات،  ونكران  ال�صفافية  فرط  من  اللمرئيون 

 لعباده عرب اأزمنة �صوئية متباعدة 
ُ
يهبهم القدير

اأحقاب �صوداء عجاف... ما تبقى  على منعطفات 

من راأفة مل يجّف مطرها بعد.

*  *  *

يحملون اأيامهم واأحلمهم 

 العا�صفة
ّ
 يف عتو

َ
كما حتمل ال�صفن الب�صائع

ال املوانئ
ّ
عم

يف َغب�س الفجر البحري.

تبداأ جلبة ال�صفري والطيور املهاجرة

يف ا�صرتاحتها على االأعمدة وال�صواري،

يحملون حتوي�صة اليوم 

اإىل عائلت اأنهكها الظماأ والفراق

�أع�صا�ش �صيفية 

يف �ضوء الفجر..



*  *  *

االأوّزة الكبرية

يهرع اإليها االأطفال والطيور

وهي ب�صموخ جمالها

ملكٌة على الغاب والغيوم

*  *  *

تقرتب االأوّزة مني

حمدقة يف اأعماقي..

اإىل ما تنظرين اأيتها االأبدية

للعابر يف التخوم؟

*  *  *

العي�س يف الغابة

ل�صاعات واأيام

املجهول  وذلك  والغيوم،  اللأالأة  البحريات  بني 

الراب�س

بني االأ�صجار واالأكمات،

عودة الروح اإىل �صكينتها االأوىل

قبل اأن ُت�صال على اأدميها

الدماء والنكبات

*  *  *

�صناجب حتفر يف تربة اجلذور

تذّكر  ال  احلقول،  يف  اأ�رسابها  متوج  وغربان 

باجليفة

وال الفراق 

وهذا العقعق من �صقفه القرميدي

يتلو اآية املرح وال�صلم.

*  *  *

يف )�صريوود( غابة 

من  ال�صم�س  طلوع  م�صهد  االأ�صطورية،  هود  روبن 

التي  العملقة،  واالأ�صجار  االأفق  ت�صاري�س  بني 

تتوحد مع الطق�س الغائم ، تذكرين بظهورها من 

ة( 
ّ
بني الكثبان واجلبال الرملية، يف �صحراء )بدي

مان على م�صارف الربع اخلايل.
ُ
بع

ة 
ّ
ثمة �صفات م�صرتكة بني اأركان الطبيعة الكوني

�صّطت  مهما  املختلفة  ومتظهراتها  جتلياتها  يف 

امل�صافة والناأي اجلغرايف والطق�س بينهما.

برودة اآخر الليل ال�صيفي ال�صاطع يف الغابة حتى 

كبد  من   ، الرحيم  ظهورها  بعد  ال�صم�س  تقرتب 

ال�صماء، اإذ تبداأ حرارة مقبولة يطرب لها وي�صخب 

اأ�صحاب البلد.

اأما على م�صارف الربع اخلايل و�صحرائها العميقة 

فحال انبلجها من خلف الرمال العالية، تبداأ بعد 

برودة الليل القا�صية يف انفجار حرارة الفحة.

العميقة  اجلذور  �صفة  يغري  ال  االختلف  هذا 

النجمة  طبيعة  جتليات  يف  وامليتافيزيقية، 

املركزية وظهوراتها املتباينة يف عامل الب�رس.

وجبالها  الرملية  كثبانها  �صحارى،  الغابات 

هاتها، هي هذا الغلف 
ّ
وتللها ومنعرجاتها، وتر

النباتي البالغ الكثافة والغمو�س، كثافة اخل�رسة 

الف�صول.  امل�صتمرة يف كل  االأمطار  بدمي  اليانعة 

وال�صحاري غابات عارية، اإال من �صجريات تتوزع 

املو�صمية  وباأمطارها  املوح�صة  اأرجائها  يف 

�صكل طوفانات  اأحيانا على  تاأتي  والتي  النادرة 

وعقاب وهي تبتلع الف�صول يف مدارها اخلا�س.

والوح�صة  والدوار  باللنهاية  واالإيحاء  اخلطر 

املجدبة  ال�صحارى  بني  توحد  الوجودية 

اخلالقة  الطبيعة  اأركان  بني  املمطرة،  والغابات 

اجلمايل  االإبداع  من  النحو  هذا  على  واملخلوقة 

والتاأمل واالبتكار..
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*  *  *

املت�صعبة  الدروب  وهي  »الرتهات«  اإىل  اأ�رست 

�صيء.  اإىل  تف�صي  ال  والتي  الغابات  اأنحاء  يف 

دروب تتنا�صل اإىل دوائر ومتاهات، ال تف�صي اإال 

الفيل�صوف  و�صم  لهذا  رمبا  والعدم..  ال�صياع  اإىل 

االأملاين )مارتن هايدجر(  اأحد كتبه بـ»الرتهات« 

عميق  روحي  نحو  على  واملولع  املقيم  وهو 

يف  يرى  ال  اإذ   ، اأملانيا  يف  ال�صوداء،  بالغابة 

والوهم  والرثثرة،  العلقات  زيف  اإال  »املدينة« 

والعدوانية، على نقي�س االإقامة يف الغابة، اإقامة 

الروح يف ج�صده الطبيعي املتناغم اخللق.

*  *  *

املجهز  اخل�صبي  البيت  حقل  يف  خطوات  اأم�صي 

بكل اأنواع الراحة احلديثة، اأ�صطدم بجيفة حيوان 

اأجتاوز  رمبا،  ا 
ً
�صنجاب اأو  فاأرا   ، نافق  �صغري 

النباتات  فيها  تتكاثف  التي  ال�صاقية  ي�صبه  ما 

عراً 
َ
واالأ�صجار امللتفة اإىل خمائل واأكمات... اأرى ب

ما زال على نحو من طزاجة ون�صارة، اأحيُل النظر 

يف اأنحاء املكان وال اأرى اأي حيوان يف القريب.

اأتذكر قول امرئ القي�س..

اِتـَها �صَ
َ
 االآراِم يف َعــر

َ
ى َبَعــر

َ
)َتـر

ـُه َحـُب ُفــْلــُفــِل(                 َوِقـْيــَعاِنـَهـا َكــاأَنّ

)ويوم نحرُت للعذارى مطيتي

ل(
ّ
فوا عجبا من كورها املتحم  

و�صط  القي�س،  اأمرئ  يا  هنا   نحرتها  لو  ماذا 

ربوعنا  اخل�رسة  ال�صديدة  اخل�رساء  الربوع  هذه 

اأ�صبحت  ال�صّليل،  امللك  اأيها  قاحلة  اأ�صبحت 

ومناء،  خ�رسة  طول  بعد  �صيء  كل  يف  جمدبة 

�صعقها زلزال اجلفاف..

اأ�صابها  التي  العرجاء  االأوزة  وتظهر  قليل... 

مكروه ما ، ال �صك هي االآن حتت الرقابة والعلج 

على  الوالدة  منذ  بدقة  يحتوي  ملف  لها  ورمبا 

تاريخها ال�صحي. ويف م�صاء االأم�س راأيت االأطفال 

يطعمونها اخلبز واحلبوب �صفقة بحالها اأكرث من 

بقية احليوانات والطيور ال�صليمة التي ي�صتمتعون 

عنه  يبتعد  ال  �صلوك  وهو  وملعبتها.  باإطعامها 

بهم  تقدم  وقد  الوحيدون  اأولئك  خا�صة   ، الكبار 

العمر، يف غياب اجللي�س واالأني�س.

وتذكرت حكاية الألبري كامو، يف اإحدى رواياته، 

حول ذلك الرجل الوحيد ذي النزوع العدواين حني 

�رسفة  يف  باإطعامها  القطط  اأو  احلمام  ي�صتدرج 

منزله، وحني تتجمع مطمئنة اإىل كرم ال�صيافة، 

يقوم بالب�صق عليها..

*  *  *

البحرية  مبحاذاة  اأكرث  توغلت  البارحة  م�صاء 

�صمعت  وقد  وجمااًل.  غمو�صًا  االأكرث  االأماكن  يف 

االأطفال يتحدثون عن منزل ال�صجرة الكبري، وانه 

اأن  قبل  رفاقه،  وبع�س  هود(  )روبن  ماأوى  كان 

الذي  اجلي�س  ي�صبه  ما  م�صكلني  حوله  يتكاثرون 

االأغنياء  ب�صلب  والعدل،  احلق  اإحلل  اإىل  يطمح 

اأموالهم، واإعطائها للفقراء واملعوزين..

باأ�صكال  تتكرر  واالأ�صاطري  احلكايات  بع�س 

الب�رسية  واجلماعات  ال�صعوب  تاريخ  خمتلفة يف 

خملفة اإرثا ي�صيئ ذاكرة االأجيال املتعاقبة.

باخلرافة،  امل�صيج  االأ�صجار  منزل  عن  اأبحث  مل 

الطريق  عن  بعيدا  البحرية  مبحاذاة  توغلت 

ال�صغرية،  الدروب  وامل�صتاأن�س.. هناك يف  د 
ّ
املعب

خطواتي  اأوغلت  كلما  الوح�صية،  و»الرتهات« 

اأح�ص�صت  اللنهاية،  اآفاق  يف  ال�صارح  وخيايل 

خطورة  االأكرث  اجلمال  ذلك  من  اأكرث  باالقرتاب 

ورعبًا وتقاطرت يف وعيي وخميلتي تلك االأ�صماء 
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مقاربة  يف  باختيارها  انتحاراً  ق�صت  التي 

احلقيقة االأبدية امل�صتحيلة.

التي  واملريعة  اجلميلة  الهواج�س  تلك  بي  واأملت 

البالغة  وخياالتهم  اأفئدتهم  على  هاتفها  طاف 

ي�صبه  ما  الم�صني  حتى  وال�صفافية...  اله�صا�صة 

اليقني، اأن اجلمال يف جوهره ، وبكل متو�صعاته 

الفكرة  يف  واملراأة،  الطبيعة  يف  وجتلياته، 

والبطولة واللغة والطفولة، ال بد يعود اإىل اأعماق 

فيها  يتيه  حمدودة  وال  مظلمة  �صحيقة  هاويات 

الباحث والدليل.

*  *  *

احلقيقة  اجلمايل،  امل�صهد  قلب  يف   تكون  حني 

احلالة  هذه  ازاء  با�صتمرار،  الهاربة  اجلمالية 

وهي  حتى  وتخومها  جوارها  وعلى  قلبها  يف 

يف  بك  وتطوح  اإ�رساقها  بروح  كيانك  تخرتق 

غيبوبة العذوبة واالنخطاف. هل تعي�س احلالة اأو 

تكتبها؟!.

ازاء  الفي�س،  هذا  ازاء  تكتب  اأن  ت�صتطيع  ماذا 

وقانون  منطق  كل  على  املنفلت  االإع�صار  هذا 

د واحلب العميقة 
ْ

ج
َ
ومفهوم؟ وهل تعي�س حالة الو

بكل اإمكانات كيانك الروحي الذي �صتت�صع دائرة 

اإدراكاته وحدو�صه اأكرث من غري كتابة رمبا تعكر 

اأن  اأم  اخلاطفة،  اال�صتثنائية  الن�صوة  هذه  �صفو 

الكتابة ت�صاعد على االقرتاب اأكرث يف اإدماج حالة 

اأكرث جمااًل ودميومة،  �صياق  الراعدة، يف  الن�صوة 

وان كانت كلمة )دميومة( رمبا ال تنا�صب جوهر 

هذه الربوق اخلاطفة.

*  *  *

ب�رسعة  احلقل،  على طول  يعدو  اأمامي  ال�صنجاب 

يف  يعدو  وهو  ال�صيتا،  فهد  تخيلته  �صاعقة، 

الفيايف االأفريقية اأو االآ�صيوية وراء طريدته التي 

ال يعني لها اال�صت�صلم اأو الهدنة اإال املوت ميزقها 

الذي ال يرحم  املفرت�س   هذا 
ْ
بني فكي �صلواً  �صلواً 

حني يرغب اأو يجوع.

يعدو  انه   ، ال�صنجاب  اأمام  قريبة  طريدة  ال  لكن 

اأعرفها  ال  الأ�صباب  ورمبا  فح�صب،  العدو  لغريزة 

تتعلق ب�صفات احليوان.

هذا احليوان ال�صغري امللغز يف حياته وموته. بني 

اأدغال اآ�صيا احلارة اأو غابات اأوروبا الباردة كيف 

الربد يف  ي�صتد  ال�صواري؟ حني  يدير حياته بني 

هذه االأر�س ال�صقيعية يحفر يف جذوع االأ�صجار، 

منازله ال�صتوية بعد اأن يكون قد اأمن املوؤونة ومل 

يعد يحتاج اإىل اخلروج يف برد ال�صقيع القاتل.

ال�صغري  املخلوق  هذا  يف  اهلل  اأودعها  حكمة  اأي 

�صة 
ّ
املهم تلك  خا�صة  املخلوقات،  و�صائر 

ات الطبيعة والكون؟ 
ّ
ة، يف خ�صم

ّ
واللمرئي

*  *  *

حمّدقة  بقربي،  جتل�س   ، املري�صة  االأوزة  تنزل 

يلعبون  الذين  االأطفال  اأين  يقول:  حالها  ول�صان 

براأفة  ويطعمونني  انقطاع  وال  تعب  غري  من 

وحنان.. اأنت الغريب ال�صادر يف تخوم �صحاياك 

ة.
ّ
وخملوقاتك الوهمي

االأوزة امل�صتاأن�صة يف حقولها واأدوات ح�صارتها، 

مبرارة  اكتوت  التي  الربية  االأوزة  هي  لي�صت 

امل�صافات والتجربة.

ورمبا حلقت فوق �صاحات حروب ومذابح يرتكبها 

الب�رس يف بع�صهم باإميان را�صخ ال يلني.

*  *  *

ما  على  نائمة  زالت  ما  وال�صناجب  واالأوز  البط 

يبدو.. ال�صاعة الرابعة فجراً اأ�صحو. ثمة األق را�صخ 
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يف االأفق وذلك املرتحل بني االأ�صجار والنباتات 

ال اأعرف اإن كان فجراً كاذبا اأم ذلك ال�صادق الذي 

هناك  تكن  مل  اإن  وال�صوء  ال�صباح  بعده  يتداعى 

غيوم تلبد اجلو بظلمها اخلا�س ال�صفيف. ال فرق 

رحم  من  املولود  الغاب  هذا  يف  الفجرين  بني 

ة واالأ�صطورة.
ّ
املراحل اجلورا�صي

الرتبة  يف  مبرح  حتفر  برية  اأرانب  ب�صعة  ثمة 

الذي يعرب عنه �صمت  والكلم  االأماكن  وتتبادل 

النظرات. وذلك الطائر الن�صيط ال�صحري الذي يحلق 

لعبة  تلعب  كاأمنا  احلقل  حيوات  االأرانب..  فوق 

ي�صة االأثرية على قلوب االأطفال والطيور...
ّ
الغم

وذلك البهاء، البهاء النِظر الباذخ ب�صاآبيبه وثراء 

ب 
ّ
الر لدن  من  القادم  البهاء  املده�س،  جماله 

مبا�رسة من غري و�صائط وطقو�س .. لو ياأتي املوت 

يف هذا املناخ  املرتف بالنعمة واألق الروح، لكان 

اأجمل اأو اأقل فداحة من ذلك الرحيل القا�صي بني 

ة )املكيفات( واأثقال ال�صمو�س:
َ
َلب

َ
اجلدران و�صط ج

تلك  تذكرت  النوم،  خمدع  اإىل  اأن�صحب  اأن  وقبل 

البجعة الكبرية التي متخر مياه البحرية، �صبيهة 

)ا�صتانلي  التي �صممها  ب�صفينة ف�صاء، رمبا تلك 

كان  فقد  الف�صاء(..  )اأودي�صة  فيلمه  يف  كوبريك( 

والعزلة  الطبيعة  مع  املتماهي  املخرج  ذلك 

واالجتماع،  وال�صهرة  االأ�صواء  �صخب  عن  بعيداً 

يف  املكان،  هذا  عن  بعيد  غري  ي�صكن  كان  رمبا 

بيته املنعزل النائي عن اجلرية والعيون، م�صوراً 

فرط  من  ال�صائكة  واالأ�صلك  البولي�صية  بالكلب 

رغبته يف توفري �رسوط عزلته بعيداً عن ف�صول 

اأ�صحاب  من  ملثله  خا�صة  واالإعلم،  ال�صحافة 

الذي  احلية،  الطبيعة  مع  متاهيه  اأمام  الربيق.. 

مل يقت�رس على م�صلك حياته ال�صخ�صية، بل على 

يف  يرغب  ال  كان  فقد  ال�صينما.  يف  عمله  اأ�صلوب 

يف  الت�صوير  �صاقًا،  كان  لو  حتى  املمكن  حدود 

واجلمال  الطبيعة  ربوع  يف  بل  اال�صتوديوهات 

االيطايل  املخرج  اأن  روى 
ُ
ي املبا�رس.   

ّ
احل�صي

فريدريكو فلليني، املعجب ب�صينما كوبريك، رغم 

اختلف اأ�صاليب العمل ال�صينمائي، ومنها حب هذا 

د عمارته 
ّ
ي�صي االأ�صتوديو، حيث  العمل يف  االأخري 

الفنية الباهرة. وكان يعّلق على طريقة كوبريك، 

باأنه حني ي�صتدعي �صري العمل ت�صوير ع�ّس طائر 

العمل  الفجر. يع�صكر كوبريك مع فريق  يف �صوء 

يح�صل  حتى  املناطق،  اإحدى  يف  الأيام  ال�صخم 

على امل�صهد املنا�صب كما جتود به الطبيعة ووفق 

فلو  بالغة،  م�صقة  تلك  اأن  فلليني  يعلق  ره.. 
ّ
ت�صو

مه داخل اال�صتوديو يف ظروف مريحة، ووقت 
ّ
�صم

ق�صري، رمبا يح�صل على نتيجة اأف�صل.

اختلف االأ�صلوب والروؤية بني كبريين يف تاريخ 

ال�صينما العاملية.

يرويها  العميقة  الطرائف  من  اأخرى  حكاية  ثمة 

تبحر( وهو  )ال�صفينة  فيلمه  اأخرج  )فلليني( حني 

ال�صفينة  م 
ّ
و�صم بنى  العظيمة،  اأفلمه  اأواخر  من 

ببحرها وخملوقاتها با�صتثناء  املمثلني  بالطبع، 

يف  القرن  وحيد  ن�صاهد  حيث  وحيواناتها، 

مناخاته  عمارة  اأكمل  حني  ال�صفينة..  يف  ردهة 

ال�صخو�س  م�صاحتها  ك يف 
ّ
تتحر التي  وعنا�رسه 

واالأحداث، جاء منتج الفيلم )كارلوبوتي( �صديق 

واقرتب  لورين(  )�صوفيا  الفنانة  وزوج  املخرج 

اأخذ يف رفع بنطلونه كي ال  ال�صفينة،  من ف�صاء 

تغمره مياه البحر اخليايل..

ة 
ّ
ل والفنطازي اأحيانًا اأكرث ح�صوراً وواقعي

ّ
امُلتخي

من الواقعي والطبيعي، وتلك ف�صاءات، لها �صياق 

جدلها ووقائعها.

*  *  *

اأو  امل�صيء،   
ّ
البهي الفجر  �صوء  يف  اأع�صا�س 

الغروب،  غ�صق  يف  اأع�صا�س  الكئيب،  ال�صاحب 
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طيور  م�صاملة،  وديعة  بطيور  واأع�صا�س  اأع�صا�س 

تندفع  التي  ال�صواري  لتلك  اأع�صا�س  والبحر،  الرب 

غرائزها  ب�صمو  الوعرة.  واملرتفعات  االأعايل  اإىل 

املنخف�صات  جتايف  وبطبيعتها،   االفرتا�صية 

تذوقْت  والتلل،  واالأ�صجار  االأمكنة  وح�صي�س 

واأدمنت منذ والدتها هواء القمم ال�صايف، فلم تعد 

ت�صت�صيغ اأي هواء اآخر، حتى لو كان دونه املوت 

الزوؤام واالنتحار. هناك ف�صيل من ن�صور االأعايل 

حني تلحق بها اإهانة اأو �صعة، ال ت�صتطيع ردها، 

احلياة  م�رسح  وتغادر  اإرادتها  مبح�س  تنتحر 

البائ�س.. 

االأحرار  بالب�رس  الت�صبيه  ميكن  املنحى،  هذا  يف 

وف�صاء، حتى  ة، طعمًا 
ّ
احلري �صعور  اأدمنوا  الذين 

ي�صتطيعون  ال  الطغاة،  �صجون  داخل  كانوا  ولو 

ا، يف حظائر العبودية وم�صتنقعاتها. 
ً
احلياة كياني

ويف�صلون االنتحار باأكرث الطرق جناعة وفتكًا..

اأخرى  طيور  اعتداء  عن  اأع�صا�صها  حتر�س  طيور 

حني  للأنثى،  احلرا�صة  مهمة  ترتك  او  وغْدرها 

الذكر يجول �صاعيًا جللب الرزق والطعام ل�صغاره 

خا�صة،  االأ�صود  عامل  عك�س  على  االأع�صا�س..  يف 

اللبوؤة، هي التي ت�صعى ليَل نهار، لتوفري اأ�صا�صيات 

احلياة لل�صغار، بينما اأ�صد الغابة يتوىل احلرا�صة، 

نوم  يف  ويغرقه  اأحيانًا  ك�صله  به  يطوح  حيث 

م�صتمر، لتاأتي ال�صباع املاكرة وتفرت�س االأ�صبال 

بفكيها االأكرث قوًة وقذارًة بني ف�صائل احليوان.

الوديان  يف  االأع�صا�س  كانت  �صغاراً  كنا  حني 

واأحيانًا  االأ�صجار ويف جذوعها  فوق  اب،  واله�صَ

يف جروف ال�صخور اجلاثمة، هي مهوى رغباتنا 

الباكر، حني  ال�صباح  اإليها منذ  ن�صعى  الطفولية. 

خة 
ّ
امل�صم االأع�صا�س  فوق  اجلبال  �صوء  ينبلج 

برائحة االأع�صاب الربية، ورائحة الطيور والنيازك 

املت�صاقطة ليًل وتلك الظباء اجلفولة.

تك�صري  اإىل  اأحيانًا  الطفولة  جنون  بنا  يذهب 

اخلارجة  ال�صي�صان  حياة  وحتطيم  االأع�صا�س 

بلذة غام�صة وجموح..  االأمهات،  بيو�س  من  تواً 

حول  املحلقات  االأمهات  ه 
ّ
حت�ص وجراح  َفقد  اأي 

االأع�صا�س من غري قدرة على الدفاع احلا�صم عن 

الكوا�رس النق�صت علينا  �صغارها، فلو كانت من 

ة.
ّ
ة النائي

ّ
ماحية كل اأثر لوجودنا يف تلك الربي

اأي امل�صاهد ير�صدها ويختارها )ا�صتايل كوبريك( 

درجة  واأي  درامي،  �صياق  اأي  ويف  الأفلمه 

وحيواتها  االأع�صا�س  على  الفجر  �صوء  النعكا�س 

الناب�صة املتفتحة على حياة مقبلة �صتكون بذلك 

العمر الزمني امل�صحوب بكثافة اجلمال والرباءة؟

*  *  *

باأنه  الغابة،  يف  نتنزه  وكنا  )عّزان(  اأخربين 

منطقة  يف  منزلنا  كان  حني  �صباحي  يوم  ذات 

ع�صه  من  ي�صقط  �صو�صًا  راأى  مب�صقط،  )العذيبة( 

يف غدير ال�صجرة، كان الف�صل �صتاء وفق طبيعة 

ال�صغري  اأم املخلوق  الطق�س يف بلدنا، ومل تكن 

جللب  ذاهبة  قليل،  منذ  النور  يرى  زال  ما  الذي 

وال  ماء  ال  احلوا�صل  »زغب  الأفراخها  الغذاء 

«- ح�صب احُلطيئة.
ُ
�صجر

اإىل  اأخذه  اإىل االأر�س،  الع�س  راآه عزان ي�صقط من 

اأمه وذويه الذين اخذوا  يعتنون بالفرخ ال�صغري، 

 قليًل، ثم ذهب به 
ّ
وي�صقونه ويطعمونه حتى �صب

اليها منطنطا  التي طار  �صجرة والدته  اإىل  عّزان 

من غ�صن اإىل غ�صن حتى و�صل الع�س فكان يف 

اأخذت ترفرف ن�صوة  التي  رعاية االأم مع اخوته، 

وفرحًا.

الكثرية  االأع�صا�س  نرى  كنا  �صغاراً،  كنا  وحني 

تتدىل كبرية و�صغرية من اأ�صجار النخيل وال�صدر 

يتورع  وال  خمتلفة.  واأ�صجار  واملاجنو  والغاف 

توجيه  عن  بالبنادق  امللّفعون  ال�صيادون 
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مثلما  اأفراخها،  مع  االأم  لت�صقط  اليها  الر�صا�س 

يف  وتذروها  اأحياًنا،  الغربي  رياح  تبعرثها 

غيابها  ب�صبب  اأحيانًا  االأم  �صلمت  واإذا  اجلهات. 

املاأ�صاوية،  الواقعة  وح�صلت  الع�س  عن  املوؤقت 

يف  �صخرة  على  من  تطلق  تراها،  اأن  فيمكنك 

ي�صبه  �صوتًا  النخيل،  اأرخبيل  داخل  اأو  الوادي 

النواح والن�صيج.

 

*  *  *

حتللها  مراحل  اآخر  يف  ال�صغري،  احليوان  جيفة 

حتى التماهي الكامل، ذرًة من تراب احلقل الذي 

�صهد والدتها منذ زمن ق�صري.

*  *  *

اإثر  العبارة  هذه  يل  خطرت  وغمام..  ة 
ّ
غم موكب 

العربية  البلد  اأو  ة، 
ّ
عربي بلدان  اأخبار  �صماعي 

ماأهولة  القلوب  لكن  امل�صافة،  يف  النائية 

امل�صافة  تقطعه  ال  الذي  ونحيبها  بجراحاتها 

زحف  كان  فقد  ودموع..  دماء  �صلل  والزمان.. 

اأيام �صحو  حب والغيوم بعد 
ُ
ال�ص ام وتكاثف 

َ
الَغم

و�صطوع، يريح النف�س القلقة، لكن مثل هذه االأنباء 

احلزينة تقلب الطبيعة والطق�س من اإنعا�س للروح 

اإىل كاآبة ودوار..

*  *  *

واال�صطراب  القلق   تهدئة  بغية  ذاته  املبداأ  من 

املدينة،  �صفح  على  تقع  مقربة  اأيام  منذ  دخلت 

مطافك  نهاية  يف  ت�صلمك  جبلية  منحدرات  يف 

ة 
ّ
تركي ومقاه  مبطاعم  مليء  حي  اإىل  اجلنائزي 

�صياق  واأثيوبية. كلمة »جنائزي« غري دقيقة يف 

ثمة  العادة،  جاري  على  ة 
ّ
اأوروبي مقربة  زيارة 

تغطي  والظلل  النعمة  وارفة  كثيفة  اأ�صجار  جنة 

االأناقة مل  االأنيقة دائما. لكن هذه  عموم املقربة 

للمقربة، فهناك  »الطبقي«  الطابع  اإخفاء  ت�صتطع 

قبور االأثرياء املرتفة بالرخام والقبب والنقو�س 

اأدناه.  حتى  االجتماعي  الهرم  قمة  من  تبداأ   ،

كاأمنا املوت والرتاب ال ي�صتطيع تذويب التفاوت 

تنعم  جميعها  املوتى  اأرواح  لكن  االجتماعي، 

الطق�س.  وجمال  الطبيعة  ومناء  اخل�صب،  ببهجة 

باأن  تذهب  اأن  ميكن  االأحياء  خميلة  اأن  بحيث 

وال  ة، 
ّ
االأزلي حفرهم  اأعماق  يف  ينعمون  موتاها 

تبعث ذلك الرعب والق�صعريرة التي تبعثها املقابر 

تق�صفها  التي  بلدنا،  مثل  االأخرى،  البلد  يف 

غري  من  االأزمان،  مدار  على  والقحالة  ال�صمو�س 

، عدا �صاهدة يتيمة ت�صمحل بعد  ا�صم  علمة وال 

يعلمون  ال  االأحياء  طبعا  الفقيد.  رحيل  من  اأيام 

ما وراء احُلجب والُغيوب لكن اخليال، له قوانينه 

املتبعة  القوانني  ك�رس  باالأحرى  اأو  اخلا�صة،  

بت�صل�صلها املنطقي، االأخلقي والديني.

اخلروج  بوابة  حافة  اأن  اأكرث  انتباهي  اأثار  ما 

مليئة برباميل الزبالة الكثرية املليئة بالف�صلت.

القاهرة،  مقابر  مثل  اأحد،  يقطنها  ال  فاملقربة 

ابي  طريقة  وعلى  االأحياء،  مليني  ي�صكنها  التي 

العلء املعري، حيث الهواء ي�صهد تزاحم االأ�صداد 

املرتاكمة  املوتى  برفات  وتتطايره  احتقانه  يف 

منذ بدء اخلليقة، هناك يف املقربة العربية تزاحم 

�صة 
ّ

املخ�ص االأر�س  بقعة  على  واالأموات  االأحياء 

. يف املقربة االجنليزية مل اأ�صاهد، 
ْ

للمقابر والرُتَب

اأو زائراً  لي�س �صاكنة فح�صب، واإمنا حتى حار�صًا 

بال�صدفة الذي رمبا ياأتي اأيام االآحاد.

ز املقربة 
ّ
 براميل الزبالة الكثرية يف حي

ّ
اإذن ما �رس

ولي�س على حوافها اأو خارج اأ�صوارها املر�صودة 

بالكامريات  املدينة  اأركان  بقية  مثل  يقينا 

واحلرا�صات االلكرتونية؟
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*  *  *

غدي
ُ
قال ي

ُ
 حني ي

َ
»... كاأّن القلب

ُ
راح

ُ
ة اأو ي

ّ
بليلى العامري   

قطاة عّزها �رسك فباتت

جتاذبه وقد َعِلق اجلناح   

لها فرخان قد ُتركا بقفر

ُ
وع�ّصهما ت�صّفقه الرياح   

 الريح ن�صا
َ

اذا �صمعا هبوب

»....
ُ
وقاال: اأمنا تاأتي الرواح   

االأبيات  هذه  كوبرك(  )�صتانلي  قراأ  لو  ماذا 

اأفراخ  بني  واجلراح  واحلنني  بالفقد  املحت�صدة 

االأع�صا�س الوليدة واالأم العالقة يف اأ�رساك اخلطر 

وحلم  وال�صوق  اجلاثم  املوت  �صبح  تنازع  وهي 

العودة املك�صور... ماذا لو قراأها املخرج وهو يف 

هذا  �صينقل  كيف  الفجر،  اأع�صا�س  ت�صوير  غمرة 

اإىل  الرواة  ن�صبه  الذي  الفريد  املاأ�صاوي  امل�صهد 

والكلمة،  ال�صعر  لغة  من  »عذري«  �صاعر  من  اأكرث 

رمبا   ، املتعددة  واإمكاناتها  ال�صينما  ف�صاء  اإىل 

لغة ال�صعر واالأدب اأحيانًا تكون اأكرث غنى، داللة 

وتعبرياً، عن لغة ال�صينما والفنون االأخرى؟!

*  *  *

اأذهب  املدينة،  اأنحاء  يف  احلركة  انفجار  قبل 

املكان  على  يزحف  زال  ما  ال�صوء  املقربة،  اإىل 

اأمل  نور  وامل�رسة،  باللطافة  معجون  غائم  �صوء 

املرة  هذه  االأرجح  على  قادمة.  ممكنة  حياة  يف 

مل اذهب اإىل ديار املوتى لتاأمل الوجود والعدم، 

هي  �صا�صعة،  كحديقة  واإمنا  واحلياة،  املوت 

االأقرب للمنزل الذي اأقيم فيه اأجد ذلك اأجمل قبل 

االندماج بحركة اجلموع كغريب يف مدينة غريبة. 

املختلفة،  ال�صامقة  االأ�صجار  يف  �صارداً  اأتطلع 

خا�صة اأ�صجار ال�رسو »حار�صة اأرواح املوتى« وقد 

واالأحياء.  املوتى  ثنائية  فكرة  قليل  قبل  طردت 

او  لثوان  موؤقت،  تنفيذ  وفق  موتى  كلنا  فنحن 

تلك  تعاقب  مع  و�صنني...  لعقود  رمبا  اأو  �صاعات 

الف�صول على حياة املرء وت�صابق االأعوام واأثقال 

الذكريات يكون املوت خامتة طبيعية. اأما خطف 

عنوة  احلياة،  مقتبل  يف  اأو  الطفولة،  منذ  الكائن 

على  ووقح  �صارخ  اعتداء  اإال  لي�س  فذلك  وق�رساً، 

برعم حياة ميكن اأن ينمو ويزدهر يف م�صار هذا 

التي يجود  اخل�صم من االحتماالت واالختيارات 

بها اخلالق والزمان.

*  *  *

من الرائع اأن تبداأ يومك مبعانقة الظلل واالأطياف 

االن�صان  قبل  جدت 
ُ
و اأزلية،  لطبيعة  اخل�رساء 

الثقة  تلك  بعدهما، من هنا  و�صت�صتمر  واحليوان، 

والطماأنينة وال�صلبة، الغائرة كبيئة وجود لتلك 

ة واجلمالية من غري 
ّ
الكينونات واحليوات الروحي

ن�صيد  عدا  ن�صيد،  وال  �صعارات  وال  ادعاء  وال  زهو 

االأزل ال�صامت العميق.

والغابات   مبثل هذه احلدائق 
ُ
ال�صماء واإن مل جتْد 

تلقي  اأن  البحر،  هناك  �صيكون  فرمبا  القائمة، 

نوم  من  �صحوك  بعد  والتحية،  االأوىل  النظرات 

ة، 
ّ
واالأبدي باملحيط  املو�صول  البحر  اإىل  ثقيل، 

عليك  ا�صتحال  اإذا  خا�صة  عزاء،  من  نوع  فذلك 

ال�صكن على �صفاف الكون الوح�صي بعيداً عن تلك 

»امُلدن« التي بناها ال�صما�رسة واملقاولون، على 

اأفكر يف  عجل. لتكون نقي�صة للجمال واالأحلم. 

الطوب  كتل  من  االأ�رسحة،  فتلك  العربية،  امُلدن 

واالأ�صمنت واحلديد ، على غري معمار جمايل وعقل 

هند�صي حمكم، تكون الطبيعُة واخليال جزءاً من 

ة 
ّ
الكل�صيكي العربية  املدينة  ووجوده.  كينونته 

ُدمرت، وما تبقى منها لي�س اإال علمات فلكلورية 
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اإىل  العط�صى  ة 
ّ
الف�صولي والعيون  ال�صياح  جلوالت 

العربية  املدينة  اكزونتيكي.  غرائبي  هو  ما  كل 

نيت على اأنقا�س القدمية مل حتقق 
ُ
احلديثة التي ب

اأي �رسط من �رسوط احلداثة، اإنها جتميع ع�صوائي 

ورداءة  القبح  اإال  يجمعها  ال  لعنا�رس  جتاري 

الذوق واالنحطاط. انها اأ�رسحة االأحياء بامتياز.

بلغت  التي  املثال،  �صبيل  االأوروبية على  املدينة 

فيها معايري احلداثة احلقيقية طوراً اأعلى ورفيعا، 

مفزعًا  هجاء  و�صعراء،  وفنانون  فل�صفة  اأ�صبعها 

ولفظاظتها  االن�صان  الن�صانية  معاداتها  يف 

وراأ�صماليتها الوح�صية. اإذ ال �صيء يعلو على النقد 

حتى لو تو�صل الرفعة واجلمال. من هنا ا�صتمرار 

ح�صارة الغرب، واأمريكا جزء من هذه احل�صارة- 

�صتى.  وم�صتويات  د 
ُ
ع

ُ
�ص على  ومتانتها  بقوتها 

تلك  احل�صني.  ومتنه  الكون  مركز   هي  ظلت 

احل�صارة التي تنباأ فل�صفة ومفكرون منذ القرن 

يقف  وا�صمحللها.  بانهيارها  ع�رس  التا�صع 

املحللني  طليعة  يف   ، ومدر�صته  مارك�س  كارل 

النهيار  ا�صتغال،  واآليات  ا 
ً
واجتماعي ا 

ً
اقت�صادي

تلك احل�صارة القريب. وقد هاجمتها التناق�صات 

تودي  اأن  التي كادت  اخلانقة  املريعة  واالأزمات 

خا�صة  مرة،  كل  يف  لكنها   ، ت�صعفها  اأو  بها 

مطالع القرن الع�رسين حتى نهاية احلرب الكونية 

واالنهيارات،  االأزمات  تخطي  ت�صتطيع  الثانية، 

والنقد  املراجعة  على  الديناميكية  قدرتها  بفعل 

اأن لو عاد مارك�س  ، لدرجة  والتجديد واالإ�صلح 

من  الكثري  يف  النظر  الأعاد  الراهنة  الربهة  يف 

اطروحاته االأ�صا�صية، حول الطبقات وراأ�س املال، 

التي عملت على  ة، 
ّ
ة، والنقابي

ّ
واملوؤ�ص�صات املدني

�صخ الدماء املتجددة يف عروق احل�صارة ودولها 

وجتمعاتها وموؤ�ص�صاتها... الخ.

ورمبا �صاهم مارك�س نف�صه يف طرح تلك احللول 

واالأفق البديل.

هذا على �صعيده الداخلي، اأما دول العامل االأخرى، 

ة للخروج من عهود 
ّ
العربي هنا، فاأي حماولة جدي

الظلم والطغيان املطلق، الغرب احل�صاري اأول من 

ي�صادره، باملكر واخلداع واالحتواء التدمريي، اأو 

بالقوة ال�صاربة.. 

وال�صني  الراهنة  رو�صيا  مثل  االأخرى  القوى  اأما 

مثًل، فل تناق�س بني داخلهم الطغياين على النمط 

 اخلارج على 
ّ
االآ�صيوي اال�صتبدادي، وبني رغبة جر

مثالهم. هناك ان�صجام وتناغم كاملن.

*  *  *

اأ�رسُت اإىل )النزل الذي اأقيم فيه( ال�صقق الفندقية 

و)املوتيل(  الهوتيل  العائلية،  احلالة  يف  املوؤقتة 

ومقاماته  بنجومه  االأول  اخلواجات.  بلغة 

للمت�صكعني  ملءمة  اأكرث  والثاين  املختلفة. 

ت�صتقيم  كيف  املختلفة..  واالأرياف  املدن  بني 

االإقامة التي تعني الثبات واال�صتقرار مع املوؤقت 

والعابر؟. هناك تناق�س �صطحي يتبدى يف اللغة 

 ، والنطق  القول،  ظاهر  يحملها  التي  والدالالت 

لكن يف حقيقة الكائن والوجود االأعمق، لي�س من 

يتبادالن  امل�صتقر،  والرا�صخ  العابر  واأن  تناق�س 

ال  واالأبدي،  العابر  حتى  واالأدوار،  املواقع 

يندرجان يف ثنائية متناق�صة، بقدر ما يتحدان 

احلقيقة اخل�صبة  تلك  اندماجًا وهياما يف �صوء 

املت�رسدة بني اأزّقة االأفكار والوقائع با�صتمرار.

على  �صيفا  نزل  الذي  ال�صويف  ذلك  حكاية  يف 

احلكايات  ت�صفهم  الذين  العابرين  امللوك  اأحد 

امللك  اأعجب  والثقافة.  والتاأمل  باحلكمة  دائما 

منه  فطلب  العميقة،  وروؤاه  ومعارفه  بال�صويف 

ال�صيوف  اإقامة  املوؤقتة،  اقامته  من  ينتقل  اأن 

ال�صا�صع،  ال�صامخ  ق�رسه  يف  جناح  اإىل  العابرين 

ة 
ّ
القار امللكية  املنظومة  هذه  من  جزءاً  ليكون 
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واملكينة. رف�س ال�صويف طلب امللك وحني �صاأله 

ي�صبق  الذي مل  الباذخ،  الكرم  عن علة رف�س هذا 

وال�رسد:  احلكاية  �صويف  اأجاب  رف�صه،  اأن  الأحد 

اإن الق�رس وامل�صافة ال�رسيعة العابرة ال يختلفان 

اإال  ل�صت  العظيم  امللك  اأيها  واإنك  جوهرهما،  يف 

�صيفًا وعابراً يف هذا الق�رس املنيف الذي يحمل 

الذين  �صللتك  اأقيال  من  الغابرين  اأ�صباح  تاريخ 

اأبيك،  ورثته عن  اأنت  والعظمة.  املجد  الينق�صهم 

عن جدك ، عن جدك .... الخ، كلكم �صيوف يف هذا 

الق�رس، تاأتي برهة من الزمن املقدر لك وترحل. 

بني  فرق  ال  هكذا  واإقامة،  رحيل  ورحيل،  اإقامة 

اأيها  بيننا  فرق  ال  الفندق،  اأو  وامل�صافة  الق�رس، 

امللك، نحن كلنا �صيوف عابرون. وال نعرف من 

عوا�صف  مهب  يف  االأبدي  احلقيقي  املقيم  هو 

املتعاقبة  االأجيال  تغمر   التي  والفناء  املوت 

ب�صلل حموها الذي ال ينقطع...

*  *  *

حني اأجل�س منت�صيًا يف ركن من اأركان الغابة ، اأو 

البحر اأو ال�صحراء.. اأحر�س اأن يكون هناك حاجز 

املهيب..  للفراغ  اللمتناهي  الف�صاء  وبني  بيني 

اأ�صباح املفرت�صات الب�رسية  انه يخيفني اأكرث من 

ه، 
ّ
وهوام دواماته  ترعبني  وال�صباع.  واحليوانية 

اأخاف اأن يبتلعني يف ت�صاري�س اأعماقه ال�صحيقة.

*  *  *

بداية  غري  من  املمتد  املظلم  الفراغ  رعب  هل 

ال�صني  فل�صفة  قدماء  دفع  الذي  هو  نهاية،  وال 

لكن  العدمي،  احلوار  ذلك  اإقامة  اإىل  واليابان، 

مقابل   ، عدم  فل�صفة  ال�رسق  فل�صفة  كون  اخلّلق 

باحثون.  عرب  كما  الغرب  لدى  الكينونة  فل�صفة 

هل كانت نظرية الفراغ، هي اجلذر العميق الذي 

انطلق منه اأولئك الفل�صفة ال�رسقيون الروؤيويون 

خط  على  الثنائية  هذه  ت�صتقيم  وهل  بامتياز. 

زمني طويل من غري تقاطعات اأم ن�صهد اخرتاقات 

حتديده  ميكن  ال  واختلط  اأدوار  وتبادل  كربى 

وفرزه على هذا النحو.

الفيل�صوف الياباين )نا�صيدا( بعد احلرب العاملية 

متنه  يف  اجلمع  حاول  اأثنائها،  ويف  الثانية 

الغرب  ة 
ّ
ومادي ال�رسق  روحانية  بني   ، الفل�صفي 

دمج  اإىل  يف�صي  رمبا  واحد.  فل�صفي  مرّكب  يف 

اإنارة  اإىل  يطمح  �صياق  يف  والكينونة  »العدم« 

االأفق الكارثي املدلهم اأكرث.

ا 
ً
وجودي تعقيداً  اأكرث  الغرب  يف  فل�صفة  هناك 

كبار  انهم عدميون   ، ال�صيق   ، ا من هذا 
ً
وتركيبي

تفاعلية  اأو  ة 
ّ
مرجعي �صلة  على  يكونوا  مل  وان 

وا�صحة مع ذلك ال�رسق البعيد وروؤاه.

اإىل  كتبه،  اأو  حواراته  اأحد  يف  )هايدجر(  واأ�صار 

العلمي  التكنولوجي  احل�صاري  الغرب  تطور  اأن 

النوعي  االنعطاف  هذا  ومعطيات  والفل�صفي  

عمق  من  نابعة  تفكري  واأمناط  مفاهيم  ر 
ِّ
يفج

باأي  ال�رسقية  ة 
ّ
الروحي وال متّده  ال�صعب،  م�صاره 

زاٍد حا�صم حلل اإ�صكاالته وم�صاراته التي مل حتظ 

الب�رسية االأخرى مبا مياثلها.

غرب،  اأو  �رسق  يحّدها  ال  رمبا،  ة 
ّ
العدمي الروح 

وان  ومفاهيم،  وجغرافيا  تاريخ  عابرة  انها 

مرتحلة  فهي  اخلا�س.  تاريخها  مب�صار  ارتبطت 

ورمبا  والفل�صفات،  الثقافات  بني  الدوام  على 

كان  كما  بعينها،  ونخب  اأفراد  بني  دقة  االأكرث 

ارتطامها بوقائع التاريخ يف انعطافاتها احلادة 

بجانب  ة، 
ّ
املكر�ص ة 

ّ
القار واملعارف  باملفاهيم 

واالأعماق،  الباطن  يف  املتاأملة  املرهفة  روحها 

ان  وهام�صه  التاريخ  منَت  العابر  الكائن  هباء 

�صحت العبارة؟!

م�صاألة ثنائية ال�رسق ، يف تعيينه بفل�صفة العدم، 
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فيها  تكرث  نظرية  م�صاألة  بالكينونة،  والغرب 

ة 
ّ
الثنائي واالأمثال املخرتقة جلهاز هذه  النماذج 

واإن مل تلغه بالكامل:

البوذا والوت�صي كانا عدميني على رغم نزعتهما 

الإ�صلح العامل من خلل اإ�صلح اخللل اجلوهري 

نف�س  ويف  ده. 
ُ
ع

ُ
�ص كل  يف  القيمي  واالنحطاط 

ال�صياق بعد قرون ابوالعلء املعري وابن �صبعني 

وال�صهروردي  بع�رسكم...(  )اكفروا  �رسخ  الذي 

منها  تر�صح  التي  �صوفيتهم  رغم  على  واحللج 

اأثقال ياأ�س من العامل.

حتى نتي�صه ، هايدجر، �صارتر ، كامو... والقائمة 

اأنحاء  ة ميتد وي�صمل 
ّ
دمي

َ
تطول وتطول، ع�رس الع

�صتى ح�صورا وفل�صفات واآداب �صتى خمتلفة.

 

*  *  *

كان يتو�صل يت�رسُع بانك�صار:

اأيتها الكراهية

امنحيني مزيداً من هباتك

وحناك

كي اأ�صتطيع اإبادة هذا العامل

*  *  *

هذا املت�رسع اإىل �صحراء الكراهية التي يقينا ال 

تنبلج منها ورود وينابيع، واإمنا �رساوة ال�صحق 

والتدمري..

ة 
ّ
االن�صاني والقيم  باحلياة  متيما  اإال  يكن  مل 

ال�صريورة  مراآى  وعانى  �صاهد  وحني  واجلمال. 

وجموحها  ق�صوتها  فظاعات  يف  الب�رسية 

الغاب  كائنات  تخجل  الذي  الت�صفوي  الغريزي 

لها عني ويرجتف  �صتدمع  منه. وال�صك  الوح�صية 

لهذا اجلن�س  اأن تكون ما�صيًا  قلب وتخجل حتى 

الباغي املدعو بالب�رس اأو االن�صان.

*  *  *

ودعتك  التي   ، نف�صها  املتعبة  بالنظرات  اأطاردِك 

بها يف العام املا�صي، اإىل اآخر

الزقاق املوؤدي اإىل �صارع اخل�صارات..

فرجِك ، هو االنت�صار الوحيد،

قو�س قزح يّلِون �صماء املدينة املقفرة

مرجتفًا منذ الطعنة االأوىل

بن�صوة مياه البحرية الوح�صية

*  *  *

كان قبل رحيله من مكان اإىل اآخر ، من بلد اإىل بلد 

وقبل اأن تقله العربة اإىل املطار اأو امليناء، يتم�صى 

ال  اآفاق  اإىل  �صارحًا  وذهابا  جيئة  ال�صالة  يف 

حدود لها اأو �صفافًا... كان يتم�صى معتمراً قبعة 

كاأمنا  والع�صابات،  املافيا  رجال  قبعات  ت�صبه 

اإبادة اخل�صوم،  تنفيذ جرمية تقت�صي  على و�صك 

فّكر اأن كل رحيل جرمية يف حق �صخ�س جمهول 

اختطفه  والعاطفة،  الروح  اإىل  االأقرب  هو  كان 

الرحيل احلتمي والغياب. وما زالت روحه تلحق 

احلي العابر يف االأزقة املظلمة والتخوم.
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* باحث ورئيس تحرير مجلة التفاهم - ُعمان 

خليفة  ال�سلطان  لرحلة  التوثيقي  العمل  هذا 

يف  ميزة  املتحدة   اململكة  اإىل  ح��ارب  بن 

الكتابات  يف  مثلها  تعهد  مل  الرحالت  اأدب 

مانية من قبل �سواء كانت باللغة العربية 
ُ
الع

ن 
ّ
اأو بلغة اأخرى فهي توثق للرحلة يف ما دو

اأو ذكر يف ال�سحف من �سور وم�ساهد اأو ما 

يت�سل بالرحلة من اأعمال، ال اأدري اإن كانت 

اأو  بها  معرفة  اأدبي  جن�س  لها  ال�ساكلة  هذه 

اإال  املكتبية مب�سمى خا�س  النظم  حققت يف 

للمعلومات  جتميع  كانت  لو  كما  تبدو  اأنها 

يف اإطار موحد. وثقت  زيارة ال�سلطان برغ�س 

بن �سعيد بن �سلطان اإىل اململكة املتحدة عام 

والتي وثقها زاهر بن �سعيد مبعونة  1875م 
�سابوجني  لوي�س  الق�س  من  الن�س  حترير 

 – مانية 
ُ
الع العالقات  ّدْت معلمة يف 

ُ
ع والتي 

الربيطانية، بل كذلك زيارة زعماء العرب اإىل 

بريطانيا. 

عبدالرحمن ال�ساملي *

كتابات

رحالت �سالطني زجنبار  

اإىل اململكة املتحدة



�سالطني  من  زيارات  الزيارة  تلك  بعد  وتوالت 

زجنبار منها ال�سلطان علي بن حمود )-1902

ال�سابع  اإدوارد  تتويج  ح�رض  والذي   )1911
تتويج  ح�رض  ثم   1901 عام  والده  عن  نيابة 

امللك جورج اخلام�س عام 1911م ولكن اأناب 

عنه ابن عمه ال�سلطان خليفة بن حارب وبقي 

الرحلة نف�سها تنازل عن  هو  يف باري�س ويف 

بن  خليفة  ال�سلطان  عمه  البن  زجنبار  عر�س 

�سبتمرب   9 يف  زجنبار  يف  ج 
ّ
تو وال��ذي  حارب 

 
ّ
1911م، وزيارة ال�سلطان خليفة بن حارب تعد
االأهم بني �سالطني زجنبار بعد زيارة ال�سلطان 

اأدب  ون ب�سفة 
ّ
اأنها مل تد برغ�س بن �سعيد بيد 

الرحالت كحال رحلة ال�سلطان برغ�س، اإال اأنها 

عن  مغايرة  وب�سورة  خمتلفة  ب�سورة  وثقت 

اأو بالر�سم  الذي كان معهودا  الكتابي  التوثيق 

ما يعرف باال�سكيت�س اأو بالت�سوير. والذي اأجنز 

حتريرها املمثل ال�سامي الربيطاين امل�سرت �سي. 

اأف. باتي�سكومب )Mr. C.F. Battiscombe(. حيث �سم 

الرحلة  عن  والكتابات  واملقاالت  ال�سور  كل 

 ،1929 – 5 يوليو  31 مايو  يف جملدين من 

جامعة  البودليان  مكتبة  يف  بها  واحتفظ 

االألبومان  وهذان   ،MSS Afro  36 برقم  اأك�سفورد 

على  �ساهدين   يكونا  اأن  االأمر ميكن  واقع  يف 

درا�سة  اإع��داد  ويتم  ال�سلطانية   الرحلة  تلك 

التقارير  ف�سواهد  الرحالت.  اأدب  يف  حولهما 

وكذلك  الرحلة،  برنامج  تغطي  التي  ال�سحفية 

الزيارة واملطبوعات  ال�سور والوثائق وبرامج 

ة للرحلة واالأهم اأن هذه الرحلة 
ّ
التي كانت معد

من  والبع�س  ال�سينمائي.  بالت�سوير  وّثقت 

ال�سبكة العاملية، ولذا  مقتطفاتها موجود على 

االألبومني  هذين  ملحتوى  و�سفنا  يف  اأوجزنا 

الق�سا�سات  بع�س  فحملت  فيهما،   ذكرا  وما 

االإخبارية للجرائد  تقارير عن زجنبار مب�سمى 

ِمعت 
ُ

جزيرة القرنفل، واأف�سل املقتطفات التي ج

ال�سلطان،  عيني  خالل  من  اإجنلرتا  رحلة  عن 

اأ���س��ادت  كما  م��ت��ع��ددة،  روؤى  حملت  وال��ت��ي 

جتارة  مبنع  ال�سلطان  باأعمام  ال�سحف  بع�س 

بن  برغ�س  ال�سلطان  مبنعها  بداأ  والتي  الرقيق 

بن  حمود  ال�سلطان  اأمت  ثم  �سعيد 

واأهم  كلية.  ب�سورة  حممد مبنعها 

االأخبار املثقة عن ال�سلطان خليفة  

ميالد  عيد  حفل  ح�سوره  فهي 

من  وك��ان  اخلام�س  ج��ورج  امللك 

ح�رضت،  التي  ال�سخ�سيات  اأه��م 

يف  املطارنة  لكبري  زيارة  وكذلك 

اأكليل  وو�سع  اأب��ي،  وي�ستمن�سرت 

ال���زه���ور ع��ل��ى ���رضي��ح اجل��ن��دي 

حلديقة  زيارته  وكذلك  املجهول، 

للقاء  التقارير  واأ�سارت  احليوان. 

خليفة  ال�سلطان  ب��ني  مت  ال���ذي 

علي  حممد  واالأم����ري  ح���ارب  ب��ن 

يف  توفيق  حممد  اخل��دي��وي  ب��ن 

العالقة  على  ينم  وال��ذي  باري�س، 

النخب  جّل  اأن  ثم  العائلتني،  بني 
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م�رض  اإىل  تر�سل  اآن���ذاك  زجنبار  يف  العربية 

الإمتام درا�ستهم. 

  

زيارة ال�سلطان 

خليفة بن حارب  اإىل اململكة املتحدة

االأح��وال  ب�سبب  املمتعة  البحرية  الرحلة  بعد 

اجلوية نوعًا ما بل ب�سكل رئي�سي ب�سبب االهتمام 

القبطان جرين  الذي حظي به من قبل  اخلا�س 

–و�سل  اإراحة �سموه  )Green( وكل من �ساهم يف 

ال�سلطان ميناء مار�سليا يف ال�ساعة الثانية بعد 

الظهر من يوم 28/مايو/1929م. و�سعد على 

الربيطاين  العام  القن�سل  من  كل  ال�سفينة  ظهر 

م�سوؤوىل  ورئي�س  ديك�سون(  �سبن�رض  )امل�سرت 

امليناء للرتحيب �سموه. 

ويف نف�س الظهرية قام �سموه بجولة حول مدينة 

مروراً  الكورني�س  �سارع  اإمتداد  على  مار�سيليا 

العودة  ثم  العامة  واحلديقة  ال�سباق  مب�سمار 

التا�سعة واإحدى ع�رضة  ال�ساعة  القارب ويف  اإىل 

باري�س  اإىل  متوجهًا  قطاراً  �سموه  ا�ستقل  دقيقة 

حيث ق�سى فيها ليلتني بفندق كالرجدز، وقام 

واجلامع  انفالديز  وال�س  فار�سيل  بزيارة  �سموه 

االأكرب حيث كان اإمام اجلامع يف ا�ستقباله. وقد 

قام االأمري حممد علي با�سا –املقيم يف باري�س- 

يف  ال�سباح  معظم  ق�سيا  حيث  �سموه  بزيارة 

مناق�سة ق�سايا ال�ساعة. 

ويف يوم 31/مايو/1929م غادر �سموه مدينة 

 )Dover( باري�س. ولدى و�سول �سموه ميناء دوفر

كرانك�سو  املاجور  ا�ستقبال  يف  كان  الربيطاين 

)�سكرتري املرا�سم واال�ستقبال( الذي رافق �سموه 

اإىل لندن. ومت ا�ستقبال �سموه يف غرفة االنتظار 

امل�سرت/  امللكية مبحطة قطار فكتوريا. مل يكن 

بل  لندن  يف  جور   – اأومبي  وامل�سرت/  اإم��اري 

كانايزوران منطقتيهما االنتخابيتني وكان يف 

)م�ساعد  بليماث  ملدينة  االديل  �سموه  ا�ستقبال 

ا�ستقبله  كما  امل�ستعمرات(.  ل�سوؤون  الدولة  وزير 

مي�سل  وامل�سرت/  �ساج  دي  الكولونيل/  اأي�سا 

اأوم�سب�سي.  اإماري وامل�سرت/  امل�سرت/  نيابة عن 

وقد ا�ستقبل �سموه اأي�سا ال�سري/ جلبارت جرندل 

يف  وذل��ك  الدولة  وزي��ر  مل�ساعد  نائبًا  ب�سفته 

رتب  ال��ذي  ويل�سون  �سموائيل  ال�سري/  غياب 

ال�سلطان  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبال  حفل  حل�سور 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

19



ب�سبب  االأخ����رية  اللحظة  يف  اع��ت��ذر  اأن���ه  غ��ري 

اأ�رضته.  اأفراد  باأحد  اأملت  التي  ال�سحية  الوعكة 

و  متلي  بو  امل�سرت/  من  كل  احلفل  ح�رض  وق��د 

امل�سرت/ باركن�سون وامل�سرت/ �سلدون والدكتور/ 

�سالرواث والدكتور/ �سبيارمن. 

ال�سلطان  ال�سمو  �ساحب  باأن  يفيد  ما  ورد  وقد 

وح�سن  ح��ف��اوة  م��ن  مت  م��ا  بكل  �سعيداً  ك��ان 

عن  �سموه  –اأعرب  جانبه  ومن  له.  اال�ستقبال 

�سكره وامتنانه لكل من التقى به. 

جدول  زيارة �سلطان زجنبار

من 31/مايو وحتى 5/يوليو 1929

برنامج عام

حارب  بن  خليفة  ال�سيد  ال�سمو  �ساحب  يرافق 

�سلطان زجنبار كل من:

ال�سيد عبداهلل )جنل �سموه(

ال�سيخ/ �سيف بن �سليمان البو�سعيدي

ومن اجلانب الربيطاين )ال�سباط املرافقني(

امل�سرت/ �سي. اأف بابت�سكوب

الدكتور/ بي. �سبيارمان )طبيب(

امليجر )الرائد( اأي. اإن. اأ�س كرانك�سو 

�سكرتري ال�سيافة احلكومية – بوايتهول

�سوف  �سموه  موكب  مركبات  جميع  مالحظة: 

زجنبار  �سلطنة  وعلم  الربيطاين  العلم  ترفرف 

على اأن يتم ل�سق ال�سعار ال�سلطاين على الزجاج 

االأمامي لل�سيارة املقلة ل�سموه. 

و�سلت   "MATIANA" ال�سلطانية )ماتيانا(  ال�سفينة 

�ساحب  متنها  وعلى  ال�سبت  يوم  لندن  مدينة 

عبداهلل  االأمري  ال�سمو  و�ساحب  ال�سلطان  ال�سمو 

�سليمان  ب��ن  �سيف  وال�سيخ  ال�سلطان(  )جن��ل 

البو�سعيدي وعدد كبري من امل�سافرين االإجنليز.

لقد كان برنامج �ساحب ال�سمو ال�سيد خليفة بن 

مان – حافاًل باالأحداث وذلك 
ُ
حارب –�سلطان ع

كان  حيث   )VICTORIA( حمطة  اإىل  و�سل  اأن  منذ 

اأحد امل�سوؤولني يف احلكومة  ا�ستقبال �سموه  يف 

ذلك  وكان  امللك(.  جاللة  )حكومة  الربيطانية 

يوم اجلمعة املوافق 31/مايو/1928م.

ال�سبت املوافق 1/يونيو/ 1929م:

 غادر �سموه مقر اإقامته حيث توجه 

اإكليال  وو�سع  التابوت  مكان  اإىل 

West�  من الزهور ثم توجه اإىل مبنى

minster حيث كان يف ا�ستقباله كبري 

Westminster  ثم و�سع  الكهنة وعميد 

قرب  على  الزهور  من  اإكلياًل  �سموه 

اجلندي املجهول. 

/3 امل�������واف�������ق  االث������ن������ني   

يونيو/1929م:

بفندق  اإقامته  مقر  �سموه  غ��ادر   

ه��اي��د ب����ارك يف مت���ام ال�����س��اع��ة 

حل�سور  �سباحًا  والربع  العا�رضة 

حلر�س  الع�سكري  اال���س��ت��ع��را���س 
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ثم  الراية.  ت�سليم  عملية  وذلك مل�ساهدة  اخليالة 

الغداء  لتناول وجبة  اإقامته  اإىل مقر  �سموه  عاد 

ال�ساعة الثانية والن�سف غادر �سموه  ويف متام 

النباتات يف ريجنت  اإقامته لزيارة حدائق  مقر 

.))Regent Park بارك

الثالثاء املوافق 4/يونيو/1929: 

غادر �سموه مقر اإقامته وتوجه اإىل يورك هاو�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 

يف   Vernon House اإىل  �سموه  توجه  ثم  ويلز  اأمري 

البحار  وراء  ما  رابطة  على  �سيفًا  بال�س  بارك 

الرابعة  ال�ساعة  ويف  الغداء  وجبة  لتناول  وذلك 

والربع بعد الظهر غادر �سمو مقر اإقامته وتوجه 

اإىل Pall Mall ،78 حيث تناول ال�ساي مع �ساحبة 

ال�سمو االأمرية ماري لوي�س. 

االأربعاء املوافق 5/يونيو/1929:

غادر �سموه مقر اإقامته يف متام ال�ساعة احلادية 

مبنطقة  اخليول  �سباق  حل�سور  �سباحًا  ع�رضة 

تناول  ظهراً  الواحدة  ال�ساعة  ويف   Epsom اإب�سوم 

نادي  اإدارة  اأقامتها  التي  الغداء  وجبة  �سموه 

الفرو�سية. 

اخلمي�س املوافق 6/يونيو/1929:

املوؤ�س�سة  اإىل  وتوجه  اإقامته  مقر  �سموه  غادر 

امللكية ل�سك النقود حيث كان الكولونيل ال�سري 

روبارت جون�سون يف ا�ستقبال �سموه. 

اجلمعة املوافق 7/يونيو/ 1929:

 Epsom اإب�����س��ون  اإ�سطبالت  اإىل  �سموه  و���س��ول 

اأقيم  الذي  للمهرات  ال�سنوي  ال�سباق  مل�ساهدة 

يف متام ال�ساعة الثانية ع�رض والن�سف ظهراً ثم 

الهيئة  اقامتها  التي  الغداء  وجبة  �سموه  تناول 

ال�ساعة  متام  ويف  الفرو�سية.  لنادي  االإداري��ة 

ال�سابعة والن�سف لياًل تناول �سموه وجبة الع�ساء 

مبقر اقامته بفندق هايد بارك.

ال�سبت املوافق 8/يونيو/1929:

�سباحًا  العا�رضة  يف  اإقامته  مقر  �سموه  غادر 

لتفقد   )Croydon( كرويدون  مقاطعة  اإىل  متوجهًا 

الطائرات يف مهبط طائرات كرويدون.

االأحد املوافق 9/يونيو/1929م: 

البقاء يف مقر اإقامة �سموه بفندق هايد بارك. 
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االثنني املوافق 10/يونيو/1929م:

مغادرة �سموه ملقر اإقامته يف العا�رضة والن�سف 

يف  امل�سنع  و�سل  ك��الرد.  م�سنع  اإىل  متوجها 

من  �سموه  وا�ستقبال  �سباحًا   11:30 ال�ساعة 

العودة  ثم  امل�سنع.  مدير  امل�سرت/�سمارت  قبل 

اإىل فندق هايد بارك )مقر اإقامة �سموه( لتناول 

بعد  الثانية  يف  الفندق  مغادرة  الغداء.  وجبة 

 )Westminster( و�ستمن�سرت  مرفاأ  وو�سول  الظهر 

"�سانت  امللكية  الباخرة  �سموه  ي�ستقل  حيث 

والقيام  لندن  ميناء  لهيئة  التابعة  كاترينة( 

باملناظر  لال�ستمتاع  التاميز  نهر  على  بجولة 

املختلفة ثم تناول ال�ساي على منت الباخرة. 

الثالثاء املوافق 11/يونيو/1929م:

الع�ساء  وجبة  وتناول  اأك�سفورد  جامعة  زيارة 

بفندق مايرت واملبيت فيه. 

االأربعاء املوافق 12/يونيو/1929م:

مغادرة �سموه فندق مايرت باأك�سفورد يف ال�ساعة 

احلادية ع�رضة وتفقد الكليات، ثم ح�سور ماأدبة 

الغداء التي تقيمها هيئة جامعة اأك�سفورد تكرميًا 

�سموه  و�سول  الظهر  بعد  الثالثة  ويف  ل�سيفها. 

مبقاطعة   )Morris( موري�س  �سيارات  مل�سنع 

يف  موري�س  وليام  ال�سري/  �سيكون  حيث  كويل 

بفندق  الع�ساء  وجبة  وتناول  �سموه.  ا�ستقبال 

�سك�سبري يف �سرتاتفورد حيث املبيت. 

اخلمي�س املوافق 13/يونيو/1929م:

التا�سعة  يف  �سك�سبري  فندق  �سموه  م��غ��ادرة 

راف��ن  فندق  اإىل  والتوجه  �سباحًا  والن�سف 

�سيتناول  حيث  �سباري  �رضو  يف   )RAVEN(

�سمو الغداء يف ال�ساعة الواحدة ظهراً ثم التوجه 

لتناول  �س�سرت  مبقاطعة  جرو�سفنار  فندق  اإىل 

ال�ساي وذلك يف الرابعة والن�سف بعد الظهر. ثم 

�ستوجه �سموه اإىل مدينة مان�س�سرت حيث �سيقيم 

يف فندق ميدالند.

اجلمعة املوافق 14/يونيو/1929:

مغادرة فندق ميالند يف من�سرت يف 

وو�سل  �سباحًا.  العا�رضة  ال�ساعة 

حيث  لل�سفن  من�سرت  قناة  �سموه 

دبليو.  امل�سرت/  القناة  رئي�س  كان 

م�ستقبليه.  راأ�س  على  بيكون  �سي. 

بلدية  قاعة  اإىل  �سموه  توجه  ثم 

ويف  البلدية.  لرئي�س  �سيفًا  من�سرت 

�سموه  غ���ادر  الظهر  بعد  الثالثة 

الن�سيج  اإىل م�سنع  القاعة متوجهًا 

امل�سنع  رئ��ي�����س  ا�ستقبله  ح��ي��ث 

وخالل  يل.  دبليو.  اأت�س.  امل�سرت/ 

اأكرث  ا�ستغرقت  التي  �سموه  زي��ارة 

من �سهر قام اأي�سًا بزيارة ا�سكتلندا 

حيث قام بتفقد حو�س بناء ال�سفن 

�سموه  زار  ثم  فريفلد  مقاطعة  يف 

جامعة جال�سكو.
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�سلطان زجنبار

ترحيب حار يف مدينتي بر�سنت والنك�سرت

زيارة م�سانع هوروك�سرن

ُتعد زيارة �سلطان زجنبار ملقاطعة النك�سرت 

هذا امل�ساء الثانية منذ ت�سعة اأ�سهر حيث قام 

�سهر  يف  لها  ق�سرية  بزيارة  مان 
ُ
ع �سلطان 

�سبتمرب عام 1928م. 

غادر  زجنبار  �سلطان  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 

م��دي��ن��ة ب��ر���س��نت ب���راً ي��راف��ق��ه جن��ل��ه االأم���ري 

�سليمان  بن  �سيف  ال�سيخ  و�سكرتري   عبداهلل 

بلدية  قاعة  �سموه  و�سل  وقد  البو�سعيدي. 

12:30 ظهراً وهو  ال�ساعة  النك�سرت يف متام 

وهو  م�ستقبليه  من  كبري  ح�سد  اأمام  مبت�سمًا 

ال�سلطانية  والعمامة  بي�ساء  د�سدا�سة  يرتدي 

القاعة  مدخل  عند  ا�ستقباله  يف  كان  حيث 

رئي�س بلدية النك�سرت ونائبه وكاتب املدينة. 

�سموه  مع  التذكارية  ال�سور  اتخاذ  مت  وقد 

والوفد املرافق. 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإعالن

�ساحب �سمو ال�سلطان بتعيني وريثه للعر�ش 

يف زجنبار

لنا  وريثا  تعيني  قررنا  اهلل  من  بتوفيق 

فكرنا يف  اأننا  وبيد  زجنبار.  �سلطنة  لعر�ش 

هذه امل�ساألة بالتمعن ومبا اأنه نتمتع بحق 

زجنبار  الأمور يف  زمام  �سيتوىل  من  تعيني 

– وفقًا ملوافقة حكومة �ساحب اجلاللة ملك 
حارب  بن  خليفة  نحن  قررنا  فقد  بريطانيا 

�سلطان زجنبار بتعيني ابننا احلبيب عبداهلل 

�سعيد  بن  ثويني  بن  حارب  بن  خليفة  بن 

خلفا لنا. 

وبناء عليه ناأمر كل رعايانا باإيالء اهتمامهم 

بهذا الإعالن. 

�سدر يف ال�سابع من يونيو 1929م.        
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ملحق خا�ص للجريدة الر�سمية

املجلد38 - الرقم 1949 زجنبار – 11/مايو/1929م

مغادرة �ساحب ال�سمو اإىل اإجنلرتا

عندما  ربع  اإال  ع�رضة  احلادية  ال�ساعة  متام  يف 

ال�سمو  �ساحب  راأ�سه  وعلى  ال�رضف  حر�س  �سار 

عرب بوابات اأ�سغال امليناء وكان مرفاأ ماليندي 

وكانت  العامل.  �سعوب  غالبية  مبمثلي  مزدحما 

"خليفة" – بحلتها اجلديدة  ال�سلطانية  ال�سفينة 

يربط  الذي  العبور  ج�رض  مع  جاثمة  الطالء  من 

املن�سوبة  املن�سة  مقابل  بال�سفينة  ال�ساطئ 

اأمام الكر�سي امل�سطفة حتت ظل خمازن امليناء.

و�سلت  دقائق  خم�س  اإال  اخلام�سة  ال�ساعة  ويف 

يرافقها  هول�س  امل�زس/  الربيطاين  املقيم  حرم 

)امل�سرت/  الربيطاين  للمقيم  اخلا�س  ال�سكرتري 

املخ�س�س  املكان  يف  جل�ست  حيث  �سولفان( 

اأعقبها بعد  ثم  لها بني جمموعة من املدعوين. 

اللمكي  �سليمان بن نا�رض  ال�سيخ/  قليل املكرم 

وال�سكرتري اخلا�س ل�سموه )امل�سرت بات�سكومب(. 

اإىل  و�سل  ع�رضة  احل��ادي��ة  ال�ساعة  مت��ام  ويف 

الربيطاين  املقيم  و�سعادة  �سموه  موكب  املرفاأ 

واالأمري عبداهلل حيث عزف حر�س ال�رضف ال�سالم 

ال�رضف  حر�س  �سموه  تفقد  ثم  ل�سموه  ال�سلطاين 

اأن  وبعد  املن�سة.  حتت  احل�سور  اإىل  وتوجه 

الربيطاين  املقيم   / �سعادة  بتوديع  �سموه  قام 

ال�سفينة  اإىل  �سموه  �سعد  وحرمه  كالود  ال�سري/ 

�سفره  م��ن  االأوىل  املرحلة  ليبداأ  ال�سلطانية 

امليناء  تغادر  ال�سلطانية  ال�سفينة  كانت  وبينما 

اأطلق حر�س ال�رضف اإحدى وع�رضين طلقة حتية 

ثالث  �سموه  بحياة  احل�سور  هتف  كما  ل�سموه 

يف  عبداهلل  واالأم��ري/  �سموه  وقف  بينما  م��رات 

برج قيادة ال�سفينة وهما يلوحان بيديهما على 

احل�سود تقديراً لها. اإنه حفل مهيب �سعد فيه كل 

والئه  عن  التعبري  فر�سة  النتهاز  ح�رضه  من 

وحبه جتاه �سلطانه. 

ملحق للجريدة الر�سمية

املجلد -38 الرقم 1955 زجنبار 15/يونيو 1929

موجز الأنباء

زجنبار(  )يف  الربيطاين  املقيم  �سعادة  تلقى 

ال�سمو  �ساحب  ح�رضة  من  التالية  الربقية 

الرتحيب  "اإن  فيها:  ج��اء  املعظم:  ال�سلطان 

ونود  توقعاتي.  تعدى كل  قد  به  الذي حظينا 

حل�سن  تقديرنا  عن  نعرب  اأن  –حتديداً-  هنا 

ال�سيافة الذي حظينا به من �رضكة ليذر�سلر�س 

للهدية  �رضورنا  وعن   "Leathersellers"
التي قدمتها ال�رضكة لنا وهي عبارة عن طبق 

جميل".    
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ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سلطان 

املعظم يف مدينة ممبا�سا

ميناء  قبالة  "خليفة"  ال�سلطانية  ال�سفينة  ر�ست 

كيلنديني يف الثامنة من �سباح ال�سبت املوافق 

من  كل  توجه  االإفطار  وجبة  وبعد  11/مايو. 
ال�سيخ  علي بن �سامل الهنائي واملكرم امل�سرت/ 

وامل�ست�سار  املنطقة(  )مفو�س  منتجوماري 

ال�سفينة  اإىل  امليناء  وم�سوؤول  �ستيفنز  القا�سي 

تناول  حيث  �سموه  على  لل�سالم  ال�سلطانية 

وبعد  �سموه  مق�سورة  خ��ارج  القهوة  احل�سور 

و�سول  ولدى  ال�ساطئ.  اإىل  احل�سور  توجه  ذلك 

�سموه املرفاأ قام �ساحب ال�سمو ال�سلطان بتفقد 

مدينة   �رضطة  قوة  نظمته  ال��ذي  ال�رضف  حر�س 

ممبا�سا. ثم ا�ستقلت املجموعة �سيارات للتجوال 

حول اجلزيرة. واخرتق املوكب �سارع كيلنديني 

وال�سوق عرب املدينة  بامل�ست�سفى املحلي  مروراً 

القدمية عن طريق اأن�سئ موؤخرا والذي يوؤدي اإىل 

ال�سوق  عرب  كيباراميني  منطقة  ثم  )تودر(  بيت 

�سارع  واإىل  والبنوك  بالقلعة  م���روراًُ  املحلي 

اأخرى. ووقف املوكب باملدار�س  كيلنديني مرة 

هودكن  القبطان  تالميذ  ا�سطف  حيث  العربية 

– املن�سبطني اأمام ال�سلطان. ويف نهاية التفقد 
و�سط الهتافات انطلق املوكب مرة اأخرى مروراً 

اإىل  التن�س  ملعب  حيث  موجا  منازي  مبنطقة 

عرب  البحرية  بالواجهة  م��روراً  مبارك  منطقة 

مالعب اجلولف اإىل دار احلكومة. 

ويف غرفة اال�ستقبال الوا�سعة �سلم �ساحب ال�سمو 

ال�سلطان املعظم على جموع غفرية من الوجهاء 

العرب �ساكراً لهم ح�سن ال�سيافة والوفادة ويف 

مفو�س  قام  العلوي  الطابق  يف  اجللو�س  غرفة 

وغادر  الهنود.  املقيمني  كبار  بتقدمي  املنطقة 

املوكب دار احلكومة يف ال�ساعة احلادية ع�رضة 

والن�سف بعد رحلة �سباحية ممتعة و�ساقة نوعًا 

ما. وعاد املوكب اإىل ميناء كيلنديني حيث كان 

"ماتيانا"  –الهندية  الربيطانية  ال�سفينة  قائد 

�سعد  الذي  �سموه  م�ستقبلي  راأ�س  على  وطاقمه 

يف  الراحة  من  ق�سطًا  لياأخذ  ال�سفينة  ظهر  على 

اجلناح املخ�س�س ل�سموه.   
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تولستوي وغاندي

�أن  هو  �لالعنف  عن  غاندي  مبد�أ   l

�أخالقي  ال  موقف  يف  �خل�صم  جتعل 

�لب�صرية  �ل��ق��ي��م  ل��ك��ل  وم��ن��اق�����ض 

و�حل�صارية

للمثقفني  تول�صتوي  نقد  يذهب   l

حيث  ذل��ك  من  �أبعد  �إىل  �ل�صهاينة 

�ل��دي��ن  ل��ت�����ص��وي��ه  �أد�ة  �ع��ت��ره��م 

�لتي  �الأوه���ام  تاأثري  حتت  �ليهودي 

متلكت باأذهانهم
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*  باحث وأكاديمي من تونس  

ق�ضية  ط��رح��ت  الع�رشين  ال��ق��رن  مطلع  منذ 

وما  فل�ضطني  لأر����ض  ال�ضهيوين  ال�ضتعمار 

على  للحقوق  ودو�ض  وجرائم  عنف  من  رافقها 

والوعي  لل�ضمري  التحّديات   
ّ
اأهم اإحدى  الب�رشية، 

مي 
َ
والِقي الأخالقي  النقد  �ضكل  وقد  والقناعات. 

ل ردود الفعل التي واجهت من 
ّ
لل�ضهيونية اأحد اأو

خاللها بع�ض الأو�ضاط الفكرية والدينية »ولدة 

ليون  الرو�ضي  والروائي  للمفكر  الوح�ض«. وكان 

النقدي  التيار  ذلك  بعث  رائد يف  دور  تول�ضتوي 

الذي اعتمد فل�ضفة الالعنف كمنطلق فكري حلل 

من خالله مبادئ ال�ضهيونية م�ضت�رشفا املاآلت 

املحتملة لعملها.

وقد تبنى املهامتا غاندي بع�ض اأفكار تول�ضتوي 

واأقحمها يف منظومة نظرية وعملية قارب من 

كانت  فقد  ال�ضتعمار.  مقاومة  م�ضاألة  خاللها 

املنهجية الفكرية التي حلل من خاللها تول�ضتوي 

احلركة ال�ضهيونية متفاعلة مع ظروف ن�ضاأتها 

برزت  فقد  غاندي  منهجية  اأما  الأول  وتطورها 

ال�ضتيطاين  ال�ضتعمار  ل حركة 
ّ
عن ظروف حتو

اإىل دولة ا�ضتعمارية عن�رشية يف خدمة م�رشوع 

الالعنف  فل�ضفة  عرفت  وق��د  ك��وين.  اإم��ري��ايل 

ة 
ّ
ة ال�ضهيونية / الفل�ضطيني

ّ
اهتماما اآخر بالق�ضي

)اأو ال�رشاع العربي / الفل�ضطيني – ال�ضهيوين( 

عر اهتمام مفكرين وزعماء �ضيا�ضيني جدد مثل 

لوثر كينغ، وكان ذلك يف ظروف  الق�ض مارتن 

تقّدم امل�رشوع ال�ضهيوين وجتذر انت�ضاراته يف 

الواقع اجلغرا�ضيا�ضي ملنطقة ال�رشق الأدنى.  

ال�ضيا�ضية  اجل���وان���ب  يف  اخل���و����ض  ودون 

وال�ضرتاتيجيات املتناق�ضة بخ�ضو�ض امل�ضاألة 

اإ�ضارات  على  العر�ض  هذا  يقت�رش  ال�ضهيونية، 

الرو�ضي  اإىل �ضيغ متثل كال من املفكر  خمتزلة 

والزعيم الهندي للم�ضاألة ال�ضهيونية وفق فل�ضفة 

الالعنف.

ليون تول�صتوي وم�صاألة �لالعنف 

 1828-( تول�ضتوي  ليون  حياة  نهاية  وافقت 

لت خاللها 
ّ
1910( املرحلة التاريخية التي حتو

اإىل  اأيديولوجية   حركة  من  ال�ضهيونية  احلركة 

حركة اجتماعية – �ضيا�ضية ت�ضعى اإىل اللتحام 

اأجل  من  العاملي  ال�ضتعمار  وق��وى  باأجهزة 

رواية  �ضاحب  ينكب  مل  واإن  اأهدافها.  حتقيق 

»احلرب وال�ضلم« على درا�ضة احلركة ال�ضهيونية 

�رشيعا  فهو  وال�ضيا�ضية  ة 
ّ
الفكري جوانبها  يف 

م�رشوعها  معترا  منها  النقدي  موقفه  حّدد  ما 

ا 
ّ
متاهة فكرية وانحرافا �ضيا�ضيا، وحتريفا ديني

لروح الديانة اليهودية.

يف  تول�ضتوي  ليون  اأث��ر  نختزل  اأن  ي�ضتقيم  ل 

اأو  الجتماعي  اأو  الروحاين  اأو  الأدب��ي  جانبه 

زهي���ر �لذو�دي *

درا�سات

فل�صفة الالعنف وامل�ص�ألة ال�صهيونية 

)تول�ستوي وغاندي(



الديني، بل انه حا�ضل لكل تلك اجلوانب ممزوجة 

طغت  واإن  متنافرة  غ��ري  ب�ضيغ  ومت�ضابكة 

حياة  يف  ما  مرحلة  يف  الأخ��رى  على  اإحداها 

اأن  املفكر الرو�ضي. وقد كتبت روزا لوك�ضمبورج 

وكتابة  فكر  على  هيمن  ال��ذي  النقدي  املنحى 

اجتماعيا  مفكرا  منه  جعل  تولت�ضوي  ليون 

الأ�ضا�ضية  الق�ضايا  ان  حيث  ل 
ّ
الأو املقام  يف 

�ضكلت  الب�رش  بني  والعالقات  الإن�ضاين  للوجود 

حمور همومه واإنتاجه وذلك يف �ضياق بحثه عن 

. واإن اأكدت 
)1(

»احلقيقة« وعن معنى ذلك الوجود 

وعلى  النقدي  الطابع  على  لوك�ضمبورج  روزا 

املنحى الجتماعي يف فكر ليون تولت�ضوى فهي 

 بنزعته املثالية التي ما برح يوؤكدها يف كل 
ّ
تقر

ر التغيري الجتماعي 
ّ
كتاباته واملتمثلة يف ت�ضو

متمحور  معنوي  لإح��ي��اء  كنتيجة  ال�����رشوري 

يف  موؤكدة  والأخالقية  الدينية  املبادئ  حول 

النهاية اأن املثل ال�ضرتاكية هي امللهمة الأوىل 

لفل�ضفته. وكان نيكول واإي�ضباين قد ذهب اإجمال 

اأن تلك الفل�ضفة تنهل  اإىل ذات ال�ضتنتاج موؤكدا 

واإن   .
)2(

والإ�ضرتاكية  امل�ضيحية   : منهلني  من  

وال�ضلم«  »احل��رب  رواي��ة  �ضاحب  مفهوم  ك��ان 

وغري  خا�ضا  مفهوما  املنهلني  ذينك  من  لكل 

»الإ�ضرتاكية  اأن  تول�ضتوي  اعتر  فقد  تقليدي، 

الإقت�ضادي«   املجال  يف  امل�ضيحية  تطبيق  هي 

رغم اأنه كان راف�ضا قطعيا لفل�ضفة »ال�ضرتاكية 

العلمية« املارك�ضية ب�ضبب ميلها للعنف ونفيها 

للثورة  مناه�ضا  يكن  مل  وه��و  للروحانيات. 

ميله  لكن  اإليها  الدعاة  انه كان من  بل  مبدئيا، 

على  الروحية  ال��ث��ورة  ملفهوم  ك��ان  الرئي�ضي 

اأ�ضا�ض مبادئ امل�ضيح ولي�ض الثورة الجتماعية 

بالن�ضبة  الإجناز  وال�ضيا�ضية، وذلك هدف ممكن 

امل�ضيح  لتعاليم  ال�ضارم  الح��رتام  د 
ّ
مبجر اإليه 

ا – مركزا اأعلى من احلاكم 
ّ
اأ – معنوي

ّ
الذي يتبو

 .
)3(

والدولة 

و»مملكة  ؟«  نفعل  اأن  يجب  »م��اذا   : موؤلفيه  يف 

املمار�ضة  تولت�ضوي  اعتر  الرب يف �ضمائركم« 

ال�ضارمة والنزيهة مبادئ امل�ضيح يف كّل جوانب 

كفيلة  يومي  وب�ضكل  واجلماعية  الفردية  احلياة 

اإىل  احلاجة  دون  الجتماعية  ال�ضعادة  بتحقيق 

و�ضائل اأخرى للتغيري، وهو ل يقحم تلك املقاربة 

مقت�ضيات  يف  الديني  العامل  �ضهر  خانة  يف 

ال�ضاأن العام، بل انه متثل ذلك كبحث براغماتي 

عن حلول للم�ضاكل الإجتماعية املوؤملة.

عند  الدينية  امل�ضاألة  تكت�ضي  اأخ��رى،  جهة  من 

ت�ضابك  تول�ضتوي طابعا خا�ضا ينجم عن  ليون 

عنا�رش مقاربتها حيث انها واإن كانت تطرح يف 

جوهرها م�ضاألة املعرفة، فاإّن الروائي ل يقتنع 

وتقلبات  العامل  و�رشح  لفهم  العقالنية  باآليات 

احلياة الفردية واجلماعية وعالقات الب�رش بينهم 

– بل انه – يف �ضميم تفكريه – مييل اإىل اإيالء 
مكانة  ة 

ّ
والأخالقي والنف�ضية  الروحية  العنا�رش 

الن�ضاط  مع  متعار�ضة  تكون  اأن  دون  حم��ّددة 

وبخا�ضة  تولت�ضوي  اأدب  يف  نعرث  لذلك  العقلي 

ال��ت��اأم��الت  بع�ض  على  ال��ك��رى  رواي��ات��ه  يف 

والتي  وهناك  هنا  املبثوثة  والنف�ضية  الفل�ضفية 

حا�ضمة  ق�ضايا  يف  راأي��ه  جوهرها  يف  تعك�ض 

.
)4(

فكريا ووجوديا 

يف  ه��و  التجريبي  العلم  اأن  تول�ضتوي  اعتر 

كل  تف�ضري  على  عاجز  لأنه  علم  ن�ضف  جوهره 

تاأمل(  )علم  الفل�ضفة  واأن  املو�ضوعية  الظواهر 

تعرف ذات العجز ب�ضبب مناهجها ومو�ضوعاتها 

وب�ضبب ي�رش �ضقوطها يف املتاهات اأو اجلزئيات. 

لذلك ا�ضتخل�ض �ضاحب »احلرب وال�ضلم« اأن مالذ 

الب�رش هو احلكمة النابعة من ال�ضتب�ضار القلبي 

قدامى مثل  والتي ج�ضد بع�ض وجوهها حكماء 

الذين  و�ضوبنهاور  وب��وذا،  و�ضليمان،  �ضقراط، 

5 مما  الوجود واحلياة  جهدوا يف حتديد معنى 

طويال  تولت�ضوي  فيه  تخبط  الذي  املاأزق  يوؤكد 

الدغمائي«  الفقه  »نقد  موؤلفه  ج�ضده  وال��ذي 

جاذبني   قطبني  بني  خالله  من  تاأرجح  وال��ذي 
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�أكدت روز� 

لوك�صمبورج 

على �لطابع 

�لنقدي 

وعلى �ملنحى 

�الجتماعي 

يف فكر ليون 

تولت�صوى



ومتناق�ضني : العقالنية اجلافة وامليل العاطفي 

اأ�ضفى  الثنائية  تلك  وب�ضبب  انه  حتى  اجلارف 

تول�ضتوي »على الالهوت طابع احلياة والتجربة 

ل 
ّ
حمو  

)6(
احلب« نحو  احلقيقي  ال��روح  وتوجه 

ب����»اإرادة  املتعلق  �ضوبنهاور  مفهوم  م��دل��ول 

الرب  نحو  اجلارف  »احلب«  مفهوم  اإىل  احلياة« 

ونحو الآخر والقادر على اإنقاذ العامل، كما جاء 

 – فهمها  يجب  التي  امل�ضيح  واأفعال  اأق��وال  يف 

ودون  املبا�رش  معناها  يف   – تول�ضتوي  ح�ضب 

تاأويالت فقهية مركبة متحو ب�ضاطتها وتاأثريها 

على حياة الب�رش. لذلك اإختار تول�ضتوى القطيعة 

من  جاعال  وزيفها  املادية  احلياة  زخرف  مع 

اأ�ضا�ض  على  حلياته  منطا  املطلقة  الب�ضاطة 

»احلقيقة  مفهوم  من  امل�ضتوحى   
)7(

»احلقيقة« 

اللقاء  لرغبة  واملج�ضد   
)8(

والدائمة  ال�ضامية« 

مع اهلل – ح�ضب راأيه – والذي يختلف جوهريا 

توهمت  جتريبي  علمي  اأو  فكري  ن�ضاط  اأي  مع 

الب�رشية من  اإنقاذ  �ضبيل  اأنه  احلديثة  العلماوية 

 )... واجلهل  احل��رب،  الظلم،  )الفقر،  م�ضائبها 

يتمثل  الإنقاذي  امل�ضعى  ذلك  كنه  اأن  واحل��ال 

يف ترجيح كفة اخلري يف كل جوانب ومفارقات 

. وعلى اأ�ضا�ض تلك العتبارات )املب�ضطة 
)9(

احلياة 

واملختزلة( توجه الفكر الجتماعي والديني لدى 

مفتوح  اإن�ضانوي  معتقد  نحو  تولت�ضوي  ليون 

م�ضاألة  حول  واملتمحور  الروحاين  التزهد  على 

القرتاب من فهم عميق و�ضامل لالإرادة الربانية 

الب�رش  ح��ي��اة  اإدارة  يف  اهلل  م�ضيئة  وخل��ب��اي��ا 

»مذكرات  �ضفحات  توؤكدها  كما  وم�ضريهم 

تول�ضتوي ال�ضخ�ضية«. 

�ضلك  يف  املهمة  حياته  ب��داأ  ال��ذي  تول�ضتوي  و 

للعنف  مناه�ضا  كهولته  يف  اأ�ضبح  اجلي�ض 

وللحرب وداعية �ضالم بني الب�رش والأمم والدول 

غري  )امل�ضيحية  الدينية  عقيدته  اأ�ضا�ض  على 

لديه  الالعنف  عقيدة  اأ�ضبحت  حيث  فة( 
ّ
املحر

ة 
ّ
اأر�ضي على  املوؤ�ض�ض  الديني  املعتقد  مبثابة 

 ال�ضنني 
ّ
 تنامت لديه على مر

)10(
ة 

ّ
حما�ضة اأخالقي

لت�ضمل روؤيته لكّل امل�ضائل الجتماعية والدينية 

 ولتتلخ�ض يف النهاية يف رف�ض 
)11(

وال�ضيا�ضية 

ال�رشر  اإحل��اق  مقابل  ك��ان  اإذا  ال�رش  مقاومة 

بالآخر ...

تول�ضتوي يف حترير  ق�ضاها  التي  ال�ضنوات  بعد 

و»اآن���ا   )1863-1869( وال�����ض��ل��م«  »احل���رب 

كرينني« )1873(، تفرغ اإىل حترير »العرتافات« 

فل�ضفة  يف  التاأملية  التجربة  مبثابة  كانت  التي 

املوؤمن،  حياة  ومعنى  الكني�ضة  ودور  الدين، 

التوجه  قبل  و�ضوبنهاور  لكانت  درا�ضته  مكثفا 

مثل  اآخ��ري��ن  �رشقيني  اأوح��ك��م��اء  فال�ضفة  اإىل 

ر 
ّ
ليحر ولوت�ضو  وبوذا  وكونفي�ضيو�ض،  با�ضكال 

على اأ�ضا�ض تلك املطالعات كتابه التاأملي : »يف 

احلياة« )1878( وفيما بعد كتاب »مملكة الرب 

اأهم  اأحد  �ضكل  الذي   )1893( فيكم«  موجودة 

روافد ت�ضكل فل�ضفة الالعنف لدى غاندي.

وقد اأطلق كتاب »مملكة الرب ...« اأزمة يف حياة 

تولت�ضوي انتهت ب�ضدور قرار طرده من الكني�ضة 

وهو   
)12(

املوؤمنني  �ضفوف  ومن  الأرثوذك�ضية، 

تخ�ضى  بداأت  التي  ال�ضلطة  قبل  من  مدعوم  قرار 

�ضاحب  يلهمها  التي  )ال�ضلمي(  د 
ّ
التمر نزعة 

»ال��دول��ة   : كتب  ال��ذي  وه��و  وال�ضلم«  »احل���رب 

ورف�ض  اخل�ضوع  هي  وامل�ضيحية  العنف،  هي 

ل  لذلك  املحبة،  وهي  بالعنف،  العنف  مقاومة 

اأن تكون م�ضيحية، والإن�ضان الذي  ميكن للدولة 

يريد اأن يكون م�ضيحيا ل ميكن اأن يقبل بخدمة 

.
)13(

الدولة«

 
)14(

اإعالنني �ضارمني  تولت�ضوي  اأ�ضدر  اأن  وبعد 

املتعلقة  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  الأحداث  قادته 

معارك  يخو�ض  اأن  جمتمعه  اأو  ب��الده  ب�ضوؤون 

فكرية خطرية عر ال�ضحافة انق�ضم اإزاءها الراأي 

تلك  اختزال  وميكن  والأوروب��ي.  الرو�ضي  العام 

الأحداث يف احلرب الرو�ضية – اليابانية، وثورة 

1905، وتنامي دور ون�ضاط احلركة ال�ضهيونية.
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�عتر 

تول�صتوي �أن 

مالذ �لب�صر 

هو �حلكمة 

�لنابعة من 

�ال�صتب�صار 

�لقلبي



بني  احل���رب  ان���دلع  وب��ع��د   1904 �ضنة  ففي 

الرو�ض(   بهزمية  انتهت  )والتي  ورو�ضيا  اليابان 

مع  اأو  رو�ضيا  مع  ل�ضت  »اأين  تولت�ضوى  كتب 

اليابان، اإين اأقف مع �ضعب ال�ضغالني يف البلدين 

واملجبورين  حكومتيهما  قبل  من  املخدوعني 

على خو�ض حرب �ضد ازدهارهما و�ضمري ودين 

.
)15(

كل منهما«

اعترته  والذي  للحرب  املناه�ض  املوقف  ذلك 

ال�ضلطات تخاذل يف �ضاأن وطني م�ضريي، يتجّدد 

الثورة  اإح��داث  ر 
ّ
تطو بخ�ضو�ض  م�ضمونه  يف 

ما  تولت�ضوي  كتب  حيث   1905 ل�ضنة  الرو�ضية 

ورف�ضه  املت�ضارعة  القوى  اإزاء  حياده  يفيد 

البالد  واأقحم  املجتمع  �ضاد  الذي  العنف  منطق 

لالإن�ضان  واملعنوي  امل��اّدي  الدمار  دوام��ة  يف 

ال��رو���ض��ي : »ل��ق��د ان��دل��ع��ت ال��ث��ورة وال��ق��ت��ل من 

اأنه، كما العادة،  اجلانبني. والتناق�ض ين�ضاأ من 

. كما اأنه 
)16(

نريد مقاومة العنف بوا�ضطة العنف«

حاول عر عدد من الر�ضائل املفتوحة املوجهة 

اأن  والثوريني  الثاين  القي�رش نيقول  اإىل كل من 

ينزع فتيل ال�ضدام العنيف بينهما واأن يبنّي اأن 

الثورة الوحيدة التي حتتاجها رو�ضيا هي ثورة 

روحانية.

كل عنف  مقاطعة  ت�ضتوجب  الروحانية  والثورة 

ت�ضتوجب  اأنها  كما  وهدفه،  م�ضدره  كان  مهما 

الأو�ضاع  مع  ال�ضلمي  التعامل  اإىل  النحياز 

ال�ضدامية  والنزعات  امل�ضلحية  والتناق�ضات 

الراأي  ذلك  تولت�ضوي  عمق  وقد  عنها.  الناجمة 

مبنا�ضبة حتليله للحالة )ال�ضتعمارية( يف الهند 

 »ر�ضالة اإىل هندي« الذي كان 
ّ

الذي ثبته يف ن�ض

منا�ضبة لنطالق مرا�ضلة بني غاندي و تول�ضتوى 

رها الثاين كفل�ضفة 
ّ
ل لالأفكار التي طو

ّ
وتبني الأو

 : والإجتماعي  ال�ضيا�ضي  والعمل  للحياة  ة 
ّ
عام

ففي خ�ضو�ض مقاومة الو�ضع ال�ضتعماري يف 

ا 
ّ
عم م�ضوؤولون  الهنود  اأن  تولت�ضوي  اعتر  الهند 

�ضوى  يعرتفون  ل  لأنهم  اإ�ضتعباد  من  بهم  حّل 

العنف« مقرتحا عليهم عدم امل�ضاركة  »بقانون 

ذلك  يف  مبا  العنف  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  »يف 

وجمع  العدلية  املحاكم  وعنف  الإدارة،  عنف 

على  لأنه  اجلنود«.  عنف  وخ�ضو�ضا  الأداءات 

امل�ضاركة  وعدم  املقاطعة  اإ�ضرتاتيجية  اأن  يقني 

اأن ي�ضتعبد  اإ�ضتحالة  »اإىل  )ال�ضلمية( �ضوف تقود 

الب�رش  من  املاليني  الأنفار  من  املئات  بع�ض 

ي�ضتعبد  اأن  امل�ضتحيل  من  يكون  �ضوف  اأنه  كما 

اأثرت هذه  . وقد 
)17(

ماليني الب�رش �ضخ�ض واحد«

النظرة على غاندي الذي بلور على اأ�ضا�ضها خطاأ 

�ضيا�ضيا ملقاومة ال�ضتعمار الريطاين يف الهند 

ذلك  اإىل  ن�ضري  �ضوف  )كما  ال�ضلمية  بالو�ضائل 

لحقا(.

اأردنا من كل هذه الإ�ضارات املخت�رشة )والطويلة 

ن�ضبيا يف بع�ض جوانيها( التوطئة ملقاربة ليون 

تول�ضتوي م�ضاألة ال�ضهيونية على اأ�ضا�ض فل�ضفته 

املتحورة حول الالعنف.

تول�صتوي و�مل�صاألة �ل�صهيونية

والإجتماعي  الديني  الفكري  ال���رتاث  ع��رف 

من  الأخ��ري  الن�ضف  يف  الأوروب���ي  وال�ضيا�ضي 

القرن  من  ل 
ّ
الأو وال��رب��ع  ع�رش  التا�ضع  القرن 

اليهودية.  بامل�ضاألة  مكثفا  اهتماما  الع�رشين 

هذا  حدود  يف  اجلانب  لذلك  �ض 
ّ
نتعر لن  ونحن 

ليون  اأن مقاربة  اأن نالحظ  نوّد  اننا  بل  الن�ض، 

�ضياق  يف  تتنزل  ال�ضهيونية  للم�ضاألة  تول�ضتوى 

الرو�ضية  النخبة  �ضلب  الإنت�ضار  وا�ضع  اهتمام 

دينية  ��ة 
ّ
ك��اأق��ل��ي املجتمع  يف  ال��ي��ه��ود  مب��وق��ع 

�ضلب  ر 
ّ
تطو وق��د   .

)18(
وم�ضتقبلهم  وب��دوره��م 

وال�ضرتاكية  الليرالية  الرو�ضية  الأنتلجن�ضيا 

 – فكري  تيار  ع�رش  التا�ضع  القرن  نهاية  يف 

ا 
ّ
ز لينني يف مقاومته فكري

ّ
�ضيا�ضي �ضهيوين متي

 
ّ
اأهم البوند  واإن كان حزب  ا. 

ّ
وتنظيمي ا 

ّ
و�ضيا�ضي

اليهود  العمال  حترير  على  يعمل  حزبي  تنظيم 

من ال�ضتغالل الراأ�ضمايل يف رو�ضيا �ضمن ن�ضاط 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

30

�ل�صهيونية 

بالن�صبة 

لتول�صتوي 

د�ء ولي�صت 

عالجا



بري  ف��اإّن   
)19(

الدميقراطي« الإ�ضرتاكي  »ح��زب 

)ي�ضاري(  �ضهيوين  مفكر   
ّ
اأه��م كان  بوروخوف 

اعتر  فقد  وجيله.  ب��الده  ح��دود  تاأثريه  جت��اوز 

بوروخوف )مبقت�ضى معتقده املارك�ضي وزعيم 

حركة البوند( اأن اليهود ميثلون ا�ضتثناء مقارنة 

غري  انهم  حيث  العامل  واأمم  �ضعوب  باقي  مع 

اإنعدام  الطبقي ب�ضبب  ال�رشاع  خا�ضعني ملنطق 

ناحية  من  القومي  لوجودهم  اأر�ضية  قاعدة 

من  العامل  بلدان  خمتلف  عر  ت�ضتتهم  وب�ضبب 

ة 
ّ
اأم بوروخوف،  ح�ضب  واليهود،  ثانية.  ناحية 

ة فيها من العمال 
ّ
ن الأقلي

ّ
مقلوبة على راأ�ضها تتكو

وعمالها  فقرائها  جمهور  اأّن  واحل��ال  والفقراء 

املجتمعات  يف  اأقلية  ي�ضكلون  اأغلبيتها(  )وهم 

اأغنياوؤها  يكون  حني  يف  فيها،  يعي�ضون  التي 

بعدد  )بالإرتباط  العدد  كثري  قطاعا  ة 
ّ
اأقلي وهم 

فيه  يعي�ضون  الذي  املجتمع  يف  ن�ضبيا(  اليهود 

وعلى  املحلية.  البورجوازية  مع  وبالإرتباط 

اأ�ضا�ض ذلك ي�ضبح اليهود يف حمتلف املجتمعات 

يجعل  اأن  ميكن  ل  ال��ذي  املقلوب  الهرم  كمثل 

حيث  الإ�ضرتاكية  اأج��ل  من  ن�ضال  ة 
ّ
ق��و منهم 

اإجتماعية،  ة 
ّ
اأقلي متثل  )العمال(  اأغلبيتهم  اأن 

ة باملقارنة 
ّ
اأغلبي واأقليتهم )الرجوازيون( متثل 

اأمر  ي�ضتوي  وحتى  اليهود.  غري  من  لنظرائهم 

ملنطق  خا�ضعة  عادية  اأمة  وي�ضبحون  اليهود 

وجب  املارك�ضي(  )باملنظار  الطبقي  ال�رشاع 

واح��دة  اأر����ض  يف  وجتميعهم  اليهود  ترحيل 

وم�ضرتكة )فل�ضطني( فينقلب الهرم كذلك وي�ضبح 

ذا قاعدة اإجتماعية وا�ضعة متثلها اأغلبية عمالية 

و�ضعبية وقمة متثلها الأقلية الغنية والرجوازية 

اآفاقا  يفتح  مما  الراأ�ضمايل  القت�ضاد  نطاق  يف 

ظروف  يف  الإ�ضرتاكية  اأجل  من  الن�ضال  اأم��ام 

القاعدة  فيه  تكون  ع��ادي  جمتمع  ويف  عادية 

بوروخوف  اأفكار  رت 
ّ
اأث� وقد  القمة.  من  اأو�ضع 

ة 
ّ
الإ�ضرتاكي الأو�ضاط  من  ة 

ّ
هام قطاعات  على 

اليهودية يف اأوروبا واعتمدها بع�ض ال�ضهاينة 

ك اأيديولوجي لتعزيز حركة ال�ضتيطان يف 
ّ
كمحر

فل�ضطني منذ مطلع القرن الع�رشين.

تناول دو�ضتيف�ضكي امل�ضاألة اليهودية من منظار 

الوطاأة  �ضديد  كان  حيث  وديني  وثقايف  قومي 

يكاد  ب�ضكل  تخل�ض  فهو  تول�ضتوي،  اأما  �ضدهم، 

ال�ضيا�ضية  الع��ت��ب��ارات  م��ن  مطلقا  يكون  اأن 

ال�ضهيونية  للم�ضاألة  مقاربته  يف  والإجتماعية 

 .
)20(

التي �ضمنها يف كتاب اأ�ضدره �ضنة 1906 

اأنه  من  اعرتافه  من  تول�ضتوي  ليون  انطلق  وقد 

نا 
ّ
كان دائم الهتمام باملو�ضوع ال�ضهيوين مبي

الذي  املعريف  الإط��ار  ي�ضع  ب�ضكل  ذلك  اأ�ضباب 

اعتمده يف حتليل اأبعاده. فال�ضهيونية – ح�ضب 

راأيه – ل متنح �ضعبها حال حلالتها امل�ضنية بل 

يح�ضل  الذي  الهائل  للتاأثري  �ضاطع  مثال  انها 

عناء  يف  طويال  يعي�ضون  ال��ذي��ن  النا�ض  ل��دى 

. فال�ضهيونية بالن�ضبة اإليه 
)21(

اأباطيل املغامرة«

داء ولي�ضت عالجا، بل انها تبدو وكاأنها ترفيع 

يف ن�ضبة الداء التي ت�ضاف اإىل املري�ض املحتاج 

اأمام  »لنا،   : تولت�ضوى  اإذ كتب  دواء حقيقي  اإىل 

جتربة  و�ضاحب  ذك��ي  ق��دمي،  �ضعب  اأن�ضارنا، 

املرعبة  ال�رشور  ج��راء  من  طويال  تعذب  ثرية، 

ذات  جراء  من  جديد  من  عليال  ي�ضقط  للب�رشية، 

اإليها تول�ضتوى  اأ�ضار  التي  ال�رشور«. و»ال�رشور« 

ناجمة عن رغبة الربط بني الدين وال�ضيا�ضة، اأي 

ال�ضيا�ضي  والعمل  )التوراتية(  اليهودية  قيم  بني 

الذين  باليهود  خا�ضة  دول��ة  اأو  حكم  اأج��ل  من 

على  احل�����ض��ول  عط�ض  فيهم  ج��دي��د  م��ن  »ول���د 

حكومة، والرغبة الفا�ضدة ملمار�ضة احلكم وللعب 

دور. فهم يرغبون من جديد يف التزين مبظاهر 

الوطنية، بجيو�ضها واإعالمها و�ضعاراتها املثبتة 

يف اأعلى �ضفحات قرارات املحاكم ...«. 

– يف  بال�ضيا�ضة  الدين  اأن ربط  تول�ضتوي  اعتر 

حق  يف  خطريا  وانحرافا  خطاأ  اليهودية  احلالة 

ر 
ّ
التحر اآفاق  تفتح  ل  ال�ضيا�ضة  اأن  موؤكدا  الدين 

ال�ضيا�ضة  كانت  واإن  حتى  للب�رش  ال��روح��اين 
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املعنية ذات اأبعاد اإن�ضانية وعادلة مثل الإختيار 

لذلك  الرو�ضي.  املفكر  اإليه  الذي مال  الإ�ضرتاكي 

بري  نظريات  مع  اإيجابيا  تول�ضتوي  يتفاعل  مل 

للمبداإ  اإنحيازها  تعلن  كانت  التي  بورخوف 

الإ�ضرتاكي. وينجم ربط الدين بال�ضيا�ضة – ب�ضفة 

ة  ح�ضب تول�ضتوي – عن »غواية دكناء تقود 
ّ
عام

وتنمو  والإنهاك«.  واخلراب  اخل�ضارة  اإىل  النا�ض 

تلك الغواية عند »�رشيحة �ضعيفة« من املجتمع 

هم  هنا  واملق�ضود  والإن�ضياع،  التاأثر  �رشيعة 

واملنبهرين  التفل�ضف  يرومون  الذين  املثقفون 

ويذهب  الأوروبية«.  لالأمم  الكاذب  »بالإ�رشاق 

من  اأبعد  اإىل  ال�ضهاينة  للمثقفني  تول�ضتوي  نقد 

اليهودي  الدين  لتعفني  اأداة  اعترهم  حيث  ذلك 

حتت تاأثري الأوهام التي متلكت باأذهانهم مثل 

»مر�ض البعث املزعوم والذي لي�ض يف احلقيقة 

الطابع  على  تول�ضتوى  ويوؤكد  اإنحطاط«.  �ضوى 

تعاليم  �ضوء  على  ال�ضهيونية  لفكرة  الإنحاليل 

الدين اليهودي كما تو�ضحها التلمودية الأ�ضيلة 

حيث ان »اليهودية التلمودية تتخذ موقفا طريفا 

بالطق�ض  اأبدا  يكرتث  ل  فالتلمود  فل�ضطني.  اإزاء 

هذا  وال�ضعب،  وال��رتاب  الأر���ض  حول  ال�ضويف 

اإخواننا  من  الكثريين  ي�ضتهوي  ال��ذي  الطق�ض 

ان�ضب  التلمود  يف  الديني  والتاأكيد  الدين.  يف 

الأخالقية  التب�رشات  تلك  وعلى  التوراة  على 

واملناقبية لدى اليهودية. لذا فاإّن )قيادة التلمود 

التوراة واليهودية، ولي�ض  ...( يركز على  الدينية 

.
)22(

على الأر�ض«

واعتقد تول�ضتوي اأن الديانة اليهودية – مثل كل 

القيم  من  جمموعة  هي   – ال�ضماوية  الديانات 

الر�ضالة  عر   – ا�ض 
ّ
الن� ة 

ّ
لعام املوجهة  العليا 

وممار�ضات  ل�ضلوك  قاعدة  لتكون   – النبوية 

ال�ضيا�ضية  املهمات  من  قائمة  ولي�ضت  الب�رش، 

ملجموعة ب�رشية دون اأخرى مما يجعله يرف�ض 

وال�ضيا�ضي  الديني  ب��ني  ال��رب��ط  منطق  قطعيا 

»اإن   : جلي  بو�ضوح  م�ضتخل�ضا  بينهما  واملزج 

الروح الإ�رشائيلية احلقيقية مناق�ضة لفكرة وطن 

منح�رش يف اأر�ض ما«. اأي اأن الهدف ال�ضهيوين 

اأر���ض  اإىل  اليهود  هجرة  تنظيم  يف  املتمثل 

ق�ضد  بها  والإ�ضتيطان  وا�ضتعمارها  فل�ضطني 

مل�ضمون  مناه�ضة  فكرة  لليهود  وطن  تاأ�ضي�ض 

املفكر  متثلها  كما  ور�ضالتها  اليهودية  الديانة 

الرو�ضي.   

بال�ضيا�ضة  الدين  ربط  ب��اأن  تول�ضتوي   
ّ
اأق��ر وقد 

اإف�ضادا مل�ضمون  ي�ضكل  ال�ضهيوين  امل�رشوع  يف 

الديانة اليهودية ولر�ضالتها الروحية على اأ�ضا�ض 

ما مل�ضه من ت�ضويه لهوتي لبع�ض فقرات اأ�ضفار 

تراب  من  اآدم  »خلق  اأ�ضطورة  مثل  القدمي  العهد 

 ،
)23(

يعقوب« اإىل  الرب  و»وعد  اإ�رشائيل«  اأر�ض 

»لكم  ع��ب��ارة  يف  الأب����دي«  »امل���رياث  ومقولة 

تول�ضتوي  وي�ضيف   ...  
)24(

للكنعانيني« ولي�ض 

لل�ضهيونية  الراف�ضة  اليهودية  الأرثوذك�ضية  اأن 

هي املمثلة الأ�ضلية لرجال الدين اليهود لأنهم 

ولإخ�ضاع  بال�ضيا�ضة  الدين  لربط  الراف�ضون 

وامل�ضالح  والزعماء  الأح��زاب  مل�ضيئة  العقيدة 

الدولية. 

احلّل  اأن  اعتبار  اإىل  بوروخوف  بري  ذهب  واإذا 

التي  ال�ضرتاكية  اليهودية هو  للم�ضاألة  احلقيقي 

هجرة  )بعد  اإ�رشائيل  اأر�ض  على  حتقيقها  ميكن 

الهرم املقلوب على  اإليها( واإعادة و�ضع  اليهود 

قاعدته عر تنمية عدد العمال فيه وعر الن�ضال 

مفكر  )وهو  ليون  اإبراهم  فاإّن  الراأ�ضمالية  �ضد 

ال�ضرتاكية  اأن  اأكد  بولوين(،  مارك�ضي  يهودي 

ل  ذلك  لكن  اليهودية  للم�ضاألة  حال  بالفعل  هي 

يف  اليهود  العمال  اإن�ضهار  عر  �ضوى  يتحقق 

ال�رشاعات  يف  وامل�ضاركة  الأ�ضلية  اأوطانهم 

الطبقية فيها. ورف�ض مبداإ الهجرة اإىل فل�ضطني 

ة« 
ّ
ة اليهودي

ّ
ن »الأم

ّ
ك�ضيغة لكتمال �رشوط تكو

كان  واإذا  اخلا�ضة.  دولتها  وبناء   
)25(

املزعومة 

يوهم  )بوروخوف(  الرو�ضي  ال�ضهيوين  املفكر 

خدمة  اأج��ل  من  ال�ضهيونية  القومية  بتوظيف 
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يوؤكد  البولوين  املفكر  فاإن  الإ�ضرتاكي،  الهدف 

القومي عن  الطابع  عك�ض ذلك، ليجعل من نفي 

اأمم وقوميات خمتلفة يف  اإىل  )املنتمني  اليهود 

ويف  اأوطانهم  يف  لن�ضهارهم  مقّدمة  العامل( 

ما  وذلك  فيها،  ال�ضرتاكية  اأجل  من  الن�ضالت 

يوؤكد اأن مارك�ضية بوروخوف مل تكن �ضوى »مكر 

اأما تولت�ضوي  الفكرة ال�ضهيونية.  عقلي« خلدمة 

)الرو�ض(  اليهود  حالة  بني  يربط  مل  واإن  فهو، 

رو�ضيا،  يف  ال�ضرتاكية  اأجل  من  الن�ضال  وبني 

اأي عالقة بني ال�ضهيونية  اأنكر وجود  اأنه  وكما 

خالل  م��ن  ذل��ك  )اأك���ان  القومي  ال�ضعور  وب��ني 

الواقع الرو�ضي اأو غريه( حيث  كتب : »اإن الراأي 

ال�ضمو  على  ت�ضاعد  ال�ضهيونية  ان  القائل  العام 

اإذ  الواقع  يف  له  ر 
ّ
م��ر ل   )...( القومية  بالروح 

اأبعد  يذهب  اأنه  بل  قومية«،  اأنها خالية من كل 

ن ب�ضلف 
ّ
من ذلك لي�ضري اإىل اأن ال�ضهيونية تتزي

 ... اخلداع  اأ�ضا�ض  على  ة 
ّ
مبني واأنها   »... الوطنية 

العرب   : اليهود  غري  )�ضد  والعدوانية  )اليهود(، 

كيانها  من  يلغي  ال��ذي  الأم��ر  الفل�ضطينيني(، 

ومن م�ضاريعها واأهدافها اأي طابع تقّدمي الذي 

...«، ويوا�ضل  يكرث احلديث حوله يف املوؤمترات 

تول�ضتوي، عر ذلك النقد الالذع للطابع القومي 

ة احلركة بربطها 
ّ
الكاذب لل�ضهيونية، حتديد هوي

املتنامية يف مطلع  الأوروبية  ال�ضوفينية  ار 
ّ
بتي

نهاية  يف  واملعرة  اأوروب��ا  يف  الع�رشين  القرن 

يف  الداخلية  التناق�ضات  تعاظم  على  التحليل 

النظام ال�ضتعماري الدويل )الأوروبي( حيث اأنه 

اعتر اأن ال�ضهيونية جزء من ذلك النظام ونتيجة 

له من ناحية، واأنها من ناحية اأخرى مقلدة له 

نخاع  هي   ... »)ال�ضهيونية(   : جوانبه  اأف�ضد  يف 

العظم، ومن �ضميم ج�ضد الأوروباوية املعا�رشة، 

اإخوته  يقلد  الذي  والك�ضيح،  ال�ضعيف  ابنها  هي 

الكبار وي�ضيد ق�رشا من ورق احلكومات ويتو�ضح 

بغ�ضاوة حتمل كتابة بالأحرف العرية ...«.

احلركة  اأن  وعلميا  تاريخيا  الثابت  م��ن  ان��ه 

منهجية  وب�ضيغ  قواها  بكل  �ضعت  ال�ضهيونية 

بالإ�ضرتاتيجية  الإل��ت��ح��ام  اإىل  وم��درو���ض��ة 

ق�ضد  )وذل��ك  الغربية  البلدان  يف  ال�ضتعمارية 

اأهداف كل منهما  تبادل التعاون معها لتحقيق 

واخل�ضو�ضية(  امل�ضرتكة  م�ضاحلهما  و�ضمن 

امل�ضعى  ذل��ك  يف  ال�ضهيونية  جنحت  وق��د   ...

اأن  اأهدافها املر�ضومة يف فل�ضطني )بعد  وحققت 

تخلت عن بدائل اأخرى : اأوغندا، جنوب اإفريقيا، 

عر  حتقق  الإجن���از  ذل��ك  واأن   ،)... الأرجنتني 

والوح�ضية  والنتهاكات  اجلرائم  اأن��واع  باأب�ضع 

ثابتة  بديهيات  تلك  الب�رشية.  عرفتها  التي 

 ... خم��دوع  اأو  خ��ادع  اإل  يرف�ضها  ول  وموثقة 

ر للحركة 
ّ
. وقد ا�ضت�رشف تول�ضتوي ذلك التطو

)26(

وقيمية  اأخالقية  تقييمات  وف��ق  ال�ضهيونية 

اإ�ضرتاتيجية(  اأو  �ضيا�ضية  ق��راءة  وف��ق  )ولي�ض 

التي  اليهودية«  »الدولة  بناء  هدف  اأن  معترا 

لبنة  ه��و  ال�ضهيونية  احل��رك��ة  حتقيقه  ت��روم 

وال�ضطهادي  ال�ضتعماري  البناء  يف  اإ�ضافية 

لن  اأن��ه��ا  ومتوقعا  ة 
ّ
الب�رشي منه  تعاين  التي 

اإىل  الهادفة  الوا�ضعة  الب�رش  »وحدة  يف  ت�ضارك 

التحطيم التام للمدافع واملتفجرات والتجمعات 

وال�ضالح  القوة  اأ�ضا�ض  على  اإل  تقام  ل  التي 

اإن   .»... والتي من جراء ذلك تخرب حياة الب�رش 

اإزاء  الذي بلوره ليون تول�ضتوي  النقد الأخالقي 

 )1906( الع�رشين  القرن  مطلع  يف  ال�ضهيونية 

ي�ضكل قاعدة مثبتة ودائمة لنقدها راهنا بعد اأن 

تاأكد تاريخيا اأنها حركة ا�ضتعمارية وعن�رشية 

مفتقدة لأي �ضند اأخالقي اأو قيمي اإيجابي.

يف  ال��روح��اين  اجل��ان��ب  ال�ضهيونية  تدح�ض 

امل�ضامل  طابعها  ت�ضقط  اأن��ه��ا  كما  اليهودية، 

 
ّ
اأق��ر لذلك  تول�ضتوي  ت�ضورهما  كما  الأ�ضلي 

تلغي  لأنها  التاريخ  يف  رجعية  حركة  باأنها 

اليهودي حيث  الدين  وال�ضمو يف  التقّدم  جوانب 

اجل  من  كمطية  الدين  متثلت  ال�ضهيونية  ان 

ك�ضيغة  العنف  واختارت  وم�ضاحلها،  ال�ضيا�ضة 
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لفر�ض الأهداف التي اختارتها. »...فال�ضهيونية 

قدمية  خرقة  اإحياء  – تريد  تول�ضتوى  – ح�ضب 
تقّدما.  ي�ضكل  البدائي  الطموح  ذلك  اأن  مدعية 

يف  مقّد�ض  هو  ما  لكل  نفي  هي  ال�ضهيونية  اإّن 

حياتنا. ونحن )كب�رش( ل نحتاج دول جديدة، بل 

يلزمنا رجال حمبون يرون يف حمبتهم موهبة 

ال�ضهاينة  يقرتفه  وما  للرب«  وخدمة  حياتهم 

لي�ض �ضوى »�ضنع ل�ضيوف جديدة وزرع الكراهية 

اإثم م�ضاعف باأن  اإنه  النا�ض. لذلك  والكذب بني 

الدم  بلون  املحمرين  احلدادين  هوؤلء  اإىل  مننح 

�ضفة خادمي التقّدم ...«

رف�ضا  لل�ضهيونية  تول�ضتوى  ليون  رف�ض  كان 

مطلقا ومبدئيا لأنه مل ينطلق من اأر�ضية ظرفية 

بل  وفئوي،  ديني  لنزاع  م�ضلحية  قراءة  من  اأو 

كانت مقاربة املفكر الرو�ضي متجذرة يف اأر�ضية 

الربط  تول�ضتوي  عار�ض  حيث  وفل�ضفية  قيمية 

ال�ضيا�ضة  بني  ال�ضهيونية  النزعة  اأقامته  الذي 

والدين اليهودي معترا ذلك انحرافا عن املنهج 

القومي يف فهم وتاأويل تعاليم الديانة اليهودية، 

�ضبغت  التي  العدوانية  النزعة  انتق��د  اأنه  كما 

وميلهم  ال�ضهيونيني  ل��دى  واملمار�ضة  الفكر 

يف  احلربي  العنف  ملمار�ضة  وال�ضيا�ضي  الفكري 

مبقت�ضى  تول�ضتوي  رف�ضه  ما  وهو  اأ�ضكاله  كل 

قناعاته الفل�ضفية الالعنفية.

اأما اجلانب الثالث من مناه�ضة تول�ضتوي للفكرة 

 اختالفه 
ّ

ال�ضهيونية وم�رشوعها هو الذي خ�ض

معها يف م�ضاألة مكانة الروحانيات يف الديانة 

الروحانية  اأن  تولت�ضوى  اعتر  حيث  اليهودية 

ولي�ض  اليهود  لدى  الدينية  الر�ضالة  �ضميم  هي 

اأهله  بناء دولة عر �رشقة وطن من  اإىل  ال�ضعي 

بعد ت�رشيدهم واإغت�ضاب حقوقهم.

اأخالقي  نقد  هو  لل�ضهيونية  تول�ضتوي  نقد  اإن 

الرو�ضي  املفكر  رف�ض  وقد  اأ�ضا�ضه،  يف  وقيمي 

ال�ضيا�ضي  ال�ضجال  جم��ال  مقاربته  يقحم  اأن 

اأه��داف   – تول�ضتوي  ح�ضب   – يخدم  ذل��ك  لأن 

رو�ضيا  يف  ال�ضهيونية  احلركة  واإ�ضرتاتيجيات 

ديني  تعاطف  كل  باأّن   
ّ
اأقر اأنه  كما  العامل  ويف 

مع النزعة ال�ضهيونية هو نتيجة خلطاأ يف فهم 

كنه الدين اليهودي وحتريف له. وما من �ضك اأن 

تول�ضتوي  خالله  بلور  الذي  التاريخي  الظرف 

�ضمح  قد  يكن  مل  ال�ضهيونية  للم�ضاألة  مقاربته 

بالك�ضف على كل مالمح وجه حركة ال�ضهاينة 

كان  وقد  الالاإن�ضانية.  وممار�ضتها  وم�رشوعها 

نقد تول�ضتوي لل�ضهيونية املتمحور حول فل�ضفة 

الروحانية من ناحية واملكثف  الالعنف وحول 

�ضهامه �ضد امليل اإىل العنف فيها، منخرطا يف 

وعن  احلركة  تلك  عن  املتاحة  املعرفة  ح��دود 

م�ضاريعها من ناحية ثانية كما كان ذلك النقد 

منخرطا يف حدود النقا�ض الفكري والديني لأن 

ال�ضهيونية مل تكن قد تبواأت املكانة احليوية يف 

اجلهاز ال�ضتعماري العاملي التي ح�ضلت عليها 

ثالثة.  ناحية  من  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

احلركة  �ضد  النقد  دائ��رة  ح�رش  عن   
ّ
اجن��ر وق��د 

ال�ضهيونية يف جمال القيم الأخالقية والفل�ضفية 

والدينية الذي اختاره ليون تول�ضتوى، اأن تغافل 

هذا الأخري عن التفكري يف م�ضري ال�ضعب العربي 

ال�ضتعماري  للم�رشوع  ك�ضحية  الفل�ضطيني 

نقد  ببلورة  واكتفى  ال�ضهيوين،  وال�ضتبدادي 

 – فكري  لتيار  انحراف  �ضّد  م�ضيحي  اإن�ضانوي 

الدينية  الر�ضالة  ومعاين  مغازي  عن  �ضيا�ضي 

لليهودية.   

غاندي و�ل�صهيونية

لفكر  درا���ض��ت��ه  يف  ماركوفيت�ض  ك��ل��ود  اأ���ض��ار 

مل  الأخ���ري  ه��ذا  اأن  اإىل   
)27(

غ��ان��دي  وم��واق��ف 

ول  متكاملة  �ضيا�ضية   – فل�ضفية  نظرية  يبلور 

ولكن  اجل��وان��ب،  متجان�ضة  للعامل  نظرة  حتى 

تر�ضخت  ال�ضنني،  بع�رشات  غاندي  وف��اة  وبعد 

امل�ضت�ضعفني  ر 
ّ
لتحر كداعية  �ضخ�ضيته  مالمح 

تزيح  التي  ال�ضلمية  املقاومة  عر  واملقهورين 
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العالقات  م��ن  العنف  و�ضيغ  الكراهية  م��ب��داأ 

.
)28(

الإجتماعية والدولية 

يكتب  مل  انه  بل  عميقا  منظرا  غاندي  يكن  ومل 

�ضيا�ضية  نظرة  توؤ�ض�ض  متينة  فكرية  ن�ضو�ضا 

متكاملة اجلوانب باإ�ضتثناء ن�ض »هندي �ضواراج« 

بخ�ضو�ض  اأم��ا   .1909 �ضنة  الهند(  )اإ�ضتقالل 

جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  ف��ك��ان  النظري  اإن��ت��اج��ه 

مقالت �ضحفية وت�رشيحات �ضيا�ضية وكتابات 

ر اأحوال ال�ضيا�ضة الهندية 
ّ
�ضجالية مرتبطة بتطو

كمفهوم  »الغاندية«  ت��رز  ومل  والريطانية. 

اإل  خ�ضو�ضي يف جمال الفكر ال�ضيا�ضي الهندي 

�ضيوعي  )وهو  �ضرات  فيليب  ذلك  اأطلق  اأن  بعد 

كتابه  ن�رش  اإث��ر   1909 �ضنة  �ضابق(  بريطاين 

اتبعه  والذي  التحليل«  يف  حماولة   : »الغاندية 

يف ذلك ما ن�رشه اأحد اأ�ضدقاء )املهامتا( نريمال 

حتت  دعائيا  كتابا  اأ���ض��در  ال��ذي  ب��وز  ك��وم��ار 

عنوان »اأبحاث يف الغاندية«. وقد �ضكل كل من 

الكتابني قاعدة للتاأويالت الالحقة واملعا�رشة 

لفكر غاندي والتي جعلته من روافد تيار حماية 

وجهود  احل�ضارات،  بني  احلوار  ونزعة  البيئة، 

البحث عن و�ضائل حتقيق ال�ضلم العاملي الدائم.

ة 
ّ
العام ال�ضيا�ضية  غاندي  نظرية  اختزال  وميكن 

اإنتقاها  كلمات  تلخ�ضها  مفاهيم  خم�ضة  يف 

اللغات  م��ن  )اأو  الهندية  اللغة  م��ن  املهامتا 

�ضاتياغراها،  اأ�ضيما،   : وهي  املختلفة(  الهندية 

�ضفارجي   – واأخ��ريا   – �ضوادي�ضي  �ضارفودايا، 

والكلمة  )الهند(  ا�ضتقالل  الأخرية  هذه  تعني   ...

الثالثة  اأم��ا  اقت�ضاديا  ا�ضتقالل  تعني  الرابعة 

يف  القت�ضادية،  غاندي  نظرية  تلخ�ض  فهي 

حني تتعلق الأوىل والثانية مب�ضاألة الالعنف.

ر غاندي ن�ض »هندي �ضوراج« يف �ضكل حوار 
ّ
حر

بينه وبني �ضخ�ض يخالفه الراأي يف كل عنا�رش 

فيما  وخا�ضة  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  النظرة 

يتعلق مب�ضاألة العنف )الف�ضل الرابع ع�رش(. وقد 

اأكد غاندي اأن العنف غري قادر على حترير الهند 

ب�ضبب  الريطانية،  ال�ضتعمارية  ال�ضيطرة  من 

الهندي وذلك لعتبارات  ال�ضعب  ت�ضليح  �ضعوبة 

مادية وثقافية واأخالقية حيث اأن توفري ال�ضالح 

واأن  متوفرة  غري  مالية  اإمكانيات  ي�ضتوجب 

القتل والغتيال �ضلوك غري اأخالقي، ف�ضال على 

)ال�رشقية  الهندية  الذهنية  مع  يتما�ضى  ل  اأنه 

الغربية  النظرة  من  اإل  ينطلق  ول  واملت�ضاحمة( 

الهنود.  يرف�ضها جمهور  التي  للوجود  واملادية 

غاندي  اأ�ضاف  خمالفه،  راأي  مناق�ضة  وب�ضدد 

مع  تعار�ض  يف  تكون  اأن  ميكن  ل  الو�ضائل  ان 

املقيا�ض  ل��ذات  خا�ضعان  واأن��ه��م��ا  الأه����داف 

ل  الهند  حترير  فاإن  لذلك  واملعنوي  الأخالقي 

ة 
ّ
قو عر  بل  ال�ضالح  ة 

ّ
ق��و عر  يكون  اأن  ميكن 

ت�ضتوجب  التي  )املحبة(  الإيجابية  العواطف 

غراها(.  )�ضاتيا  روحية«  ة 
ّ
»قو اأو  الروح«  »قوة 

 – فح�ضب  الهند  �ضاأن  يخ�ض  ل  القانون  وذلك 

الإن�ضاين  ال�رشط  اأنه جوهر  – بل  ح�ضب غاندي 

هو  ذلك  اأن  اإذ  الوجود  يف  الب�رشية  والعالقات 

كل  يف  ينقر�ض  ومل  ينفجر  مل  العامل  جعل  ما 

الراأي  وتناق�ض يف  اختالف  فيها  منا�ضبة ظهر 

اأو يف امل�ضلحة بني خمتلف اأجزاء الب�رشية على 

مر الزمان.

البتعاد  اأن  )اخليايل(  ملخاطبه  غاندي   
ّ

وب��ني

�رشوطا  ي�ضتوجب  العنف  ممار�ضة  عن  الواعي 

و�ضفات معنوية وروحية عالية ال�ضفاء والقيمة 

اأخ��الق��ي  ل  م��وق��ف  يف  اخل�ضم  جتعل  لأن��ه��ا 

ومناق�ض لكل القيم الب�رشية واحل�ضارية وتلحق 

وقد  اجلوانب.  ومتعّددة  املدى  به هزمية طويلة 

حاول غاندي جت�ضيد اأفكاره يف منطقة تران�ضفال 

الهنود يف  تنظيم �ضفوف  اإفريقيا( عر  )جنوب 

الهيمنة  لنزعة  مقاومتهم  وتر�ضيد  البلد  ذل��ك 

والتمييز العن�رشي ل�ضلطة البي�ض )البوير(. لكن 

الظروف  ق�ضمات  حمل  »ال�ضتياغراها«  مفهوم 

مطلع  يف  اإفريقيا(  جنوب  )اأي  فيها  ظهر  التي 

حزب  فيها  يوجد  يكن  مل  حيث  الع�رشين  القرن 
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يدعو اإىل ممار�ضة العنف من ناحية وحيث كان 

الهنود اأقلية عرقية متوا�ضعة مل يكن يف و�ضعها 

الو�ضائل  عر  اإل  والقهر  ال�ضطهاد  مقاومة 

انخراط  ت�ضتوجب  التي  وال��روح��ي��ة  ال�ضلمية 

يف  التعبوي  والتاأثري  املعنوي  النفوذ  اأ�ضحاب 

منطقها من ناحية اأخرى.   

ابتدعه  ال��ذي  املفهوم  ك��ان  ذل��ك،  �ضوء  وعلى 

تاريخية  ظروف  نتيجة  غراها«  »�ضاتيا  غاندي 

ة 
ّ
اأقلي اإجتماعية  قوة  خالله  من  اأجرت  قا�ضية 

البي�ض  حلكم  امل�ضاندين  اإفريقيا  جنوب  )هنود 

)قانون   1909 �ضنة  منذ  �رشعوا  الذين  البوير 

اإع��الء  على  عن�رشي  نظام  بناء  يف  ال�����ض��ود( 

ال�ضلطة  وجه  يف  الروحية  للقيم  اخل�ضوع  مبداأ 

تر�ضيده،  ق�ضد  �ضلميا  القهر  ورف�ض  املتجرة 

طابعا  يكت�ضي  امل��ف��ه��وم  ج��ع��ل  ال���ذي  الأم����ر 

– منذ بدايته. وقد ذهب كلود  – ن�ضبيا  هالميا 

ماركوفيت�ض اإىل اعتبار اأن غاندي اأ�ضعف تاأثري 

تلك النظرة ال�ضيا�ضية يف اأو�ضاع جنوب اإفريقيا 

حمّدد  مبفهوم  التم�ضك  عدم  ب�ضبب  التاريخية 

ونهائي لها، حيث انه و�ضع م�ضارين متناق�ضني 

�ضنة  منذ  ان  القول  »وميكن   : امل�ضتوى  ذات  يف 

لغاندي خطاب مزدوج بخ�ضو�ض  كان   1909
متعّدد  فهم  �ضوء  عنه   

ّ
اجنر »ال�ضاتياغراها« مما 

املفهوم  ي��ق��دم  »اإي��ج��اب��ي«  خ��ط��اب   : ال��وج��وه 

ة، وخطاب »�ضلبي« 
ّ
ة املعنوي

ّ
كرتجمة عملية للقو

.
)29(

يقدمه كبديل للعنف«

تر�ضخت  كما   – الالعنف  م�ضاألة  تكن  مل  اإذن 

الأ�ضا�ضية ملفهوم  الإ�ضكالية  – لب  الأذهان  يف 

يحيل   الأخ��ري  ه��ذا  اأن  حيث  »ال�ضاتياغراها«، 

تفادي  اإىل  اأ�ضا�ضا  يهدف  ن�ضايل  اأ�ضلوب  اإىل 

الأعداء !!(  )اأو  اخل�ضوم  قبل  من  الفاح�ض  القمع 

بق�ضية  املعنية  القوى  كل  عناية  اإث��ارة  واإىل 

)ال�ضعيفة(  الأقلية  القوة  تخو�ضه  التي  الن�ضال 

حتقيق  اإىل  املنطق  ذلك  ويقود  ودوليا.  وطنيا 

نتيجتني مهمتني اأولهما توحيد القوة ال�ضعيفة 

املتجرة  القوة  وع��زل  و�ضيا�ضيا(  )اجتماعيا 

وتقلي�ض امل�ضاندة ملمار�ضاتها وطنيا ودوليا.

منذ نهاية ال�ضنوات الع�رشين من القرن الع�رشين، 

»ال�ضاتياغراها«  مفهوم  م�ضامني  ل��ت 
ّ
حت��و

الرتاث  من  نابعة  جديدة  عنا�رش  اإىل  وانفتحت 

مفهوم  وباخل�ضو�ض  الهندي  والديني  الثقايف 

معنى  حول  واملتمحور  الأ�ضل  الديني  »اأ�ضيما« 

ملفهوم  فهمه  اأن  غاندي  اعرتف  وقد  احلقيقة. 

»اأ�ضيما« ا�ضتح�رشه حتت تاأثريه املفكر الرو�ضي 

ال�ضيا�ضية  نظرته  اأنقذ  وه��و  تول�ضتوي،  ليون 

حيث  و»�ضاتياغراها«  »اأ�ضيما«  ين  قرن  حينما 

الهندي مل ي�ضتوعب من هذا الأخري  ان اجلمهور 

�ضوى مبداأ رف�ض احل�ضارة الغربية وقيمها مما 

دفع غاندي اإىل �ضياغة روؤيته مل�ضاألة املقاومة 

موقفا  منها  جتعل  جديدة  اأ�ض�ض  على  ال�ضلمية 

مواقف  م��ن  �ضاأنا  واأرف���ع  مت�ضاميا  اأخالقيا 

منها  و�رشعية  م�رشوعية  واأك���رث  خ�ضومها 

باعتباره م�ضتند اإىل احلق والدفاع عنه والإر�ضاد 

ل مبداأ املقاومة ال�ضلمية اإىل 
ّ
اإىل �ضبيله. كذلك حتو

نظرة اأخالقية وثقافية متكاملة واإن كان غاندي 

والنظري مما  الفكري  اأهمل م�ضاألة جتذيرها  قد 

املقام  يف  تهدف  �ضيا�ضية  مقاربة  منها  جعل 

راأيه  بتغيري  العدو(  )اأو  اخل�ضم  اإقناع  اإىل  ل 
ّ
الأو

اآلية  اإىل  ل 
ّ
تتحو اأن  دون  ومواقفه  واختياراته 

اع الذي يهدف اإىل اإلغائه.
ّ

ناجعة يف ال�رش

خ�ضم  �ضّد  ال�ضلمية  امل��ق��اوم��ة  مقاربة  لكن 

ت�ضتوجب طول النف�ض، والوعي ال�ضامد، والتعبئة 

تتمكن  حتى  واملتوا�ضلة  الغفرية  اجلماهريية 

امل�ضتوجبة  الو�ضائل  وفق  اأهدافها  حتقيق  من 

ال�ضعيد  على  الأه���داف  تلك  م��ع  واملتناغمة 

القيمي والأخالقي.
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)يتبع البقية على موقع المجلة باالنترنت( 



منها بد  ال  �إ�صار�ت   1-

بني  منزلتني،  بني  منزلة  يف  الدرا�ضة  هذه  تقع 

ال��رواي��ة.  وفكر  ال��رواي��ة،  �ضيا�ضة  اأط��روح��ت��ني: 

ل�«جاك  درا�ضة  �ضعبة من  الأوىل هي  الأطروحة 

والثانية  الأدب«،  »�ضيا�ضة  مو�ضومة  ران�ضيري« 

يفّكر   
َ
»مب ال�ضهري  كتابه  يف  ما�ضريي«  ل�«بيار 

الأدب؟«.

اه 
ّ
�ضم الكتاب  من  ق�ضم خا�ض  الأول يف  اأو�ضح 

�ضيا�ضة  لي�ضت  الأدب  �ضيا�ضة  اأن  »فر�ضيات« 

ال�ضخ�ضية  بالتزاماتهم  تتعلق  »ل  فهي  الكّتاب. 

والجتماعية.  ال�ضيا�ضية  ع�رشهم  �رشاعات  يف 

رون بها 
ّ
كما اأنها ل تتعّلق بالطريقة التي ي�ضو

اأو  ال�ضيا�ضية  واحلركات  الجتماعية  البنيات 

عة يف كتبهم. اإن تعبري »�ضيا�ضة 
ّ
الهويات املتنو

الأدب« يعني اأن الأدب ميار�ض ال�ضيا�ضة بو�ضفه 

الرواية  مار�ضت  كيف  هو:  �ضوؤايل  اإذن   .
)1(

اأدبًا.«

ال�ضيا�ضة بو�ضفها روايًة؟ وكيف فّكرت بو�ضفها 

روايًة؟ اإن اقت�ضاري على �ضوؤالني من هذا ال�ضنف 

كاٍف للوقوف على خ�ضائ�ض روائيني من ع�رش 

احلروب، مثلما ظهر متاما يف فرن�ضا يف القرن 

يقف  الأدب،  ع�رش  من  �ضيا�ضيون  ع�رش  الثامن 

 .
)2(

مي�ضلي« الفرن�ضي«جيل  املوؤرخ  مقّدمتهم  يف 

 اأف�ضل 
ُ
و»يف ع�رش الأدب تتكّلم الأ�ضياء البكماء

حّقنا  من  فهل   .
)3(

اجلمهوريني.« اخلطباء  من 

الأ�ضياء  تتكّلم  احلروب  ع�رش  يف  هل  الت�ضاوؤل: 

ت�ضبح  هل  ال��رواي��ة؟.  �ضوت  على  يعلو  ب�ضوت 

الرواية بكماء والأ�ضياء ال�ضامتة ناطقة؟ هذا ما 

�ضنحاول الإجابة عنه. 

 لكن دعوين قبل الإجابة عن ال�ضوؤالني، و�ضتكون 

العاملية  الرواية  من  بنماذج  مدعومة  الإجابة 

اأوّد  التي  الق�ضايا  ح��دود  تو�ضيح  والعربية، 

طرحها. 

نظراً  �ضيا�ضية  خملوقات  الب�رش  اإن  اأر�ضطو  قال 

لكونهم يتمّتعون مبيزة احلديث عن الظلم والعدل، 

 
ّ

بينما ل متلك احليوانات �ضوى ال�ضوت الذي يعر

ل »جاك ران�ضيري« كالم 
ّ
. ويوؤو

)4(
عن اللذة اأو الأمل

اأر�ضطو اإىل كون الن�ضاط ال�ضيا�ضي كله �رشاٌع من 

بني   .
)5(

وما هو �رشاخ ما هو كالم  اأجل حتديد 

م�ضرتك وبني حيوانات  تفكر يف عامل  جمموعة 

جديد  تق�ضيم  اأم��ام  اإننا  عة. 
ّ

متوج اأو  هائجة 

لعامل  »تقا�ضم  اإنه  والكالم.  والهويات  للمواقع 

اإعادة  على  ال�ضيا�ضي  الن�ضاط  يعمل  حم�ضو�ض« 

 اإىل ما هو عامٌل اأغرا�ضًا جديدة 
ُّ
�ضياغته، »في�ضم

اآخرين، ويجعل مرئيًا ما مل يكن كذلك  واأف��راداً 
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 حممود عبد �لغني *

راخ الكالم وال�صُّ

الرواية العربية حني تفّكر

* شاعر وكاتب من المغرب



عتر 
ُ
وم�ضموعًا ككالم كائنات ناطقة ما مل يكن ي

. اإن هذا املنطلق 
)6(

اإل �ضخب حيوانات �ضاخبة.«

الرواية«  »�ضيا�ضة  مفهوم  معنى  جيداً  يو�ضح 

التي تتدخل بو�ضفها رواية يف هذا التمييز بني 

ال�ضخب والكالم.

اإىل التفكري من جديد  اإىل الرجوع    كما يدفعنا 

رواية«.  بو�ضفها  »الرواية  ل�  الدقيق  املعنى  يف 

الت�ضاوؤل عن  اإىل  الأمر نف�ضه دفع »ج. ران�ضيري« 

معنى »الأدب بو�ضفه اأدبًا«. اإذ ل ُتعدُّ »الرواية« 

للتاريخ، فامل�ضطلح مل يكت�ضب  م�ضطلحًا عابراً 

ومل  متاأخر،  وقت  يف  اإل  اليوم  املعروف  معناه 

 
)7(

اأدبي. فمثاًل »بوالو«  العرتاف به كجن�ض 
ّ
يتم

يذكر  مل   1674 �ضنة  ال�ضعر«  »ف��ن  كتابه  يف 

الكلمة ول ال�ضيء. رغم اأنه قبل �ضنوات من ذلك 

وم�ضت�ضار  �ضديق   ،  
)8(

»هييت« اأعطى  التاريخ 

حاولوا  الذين  الأوائل  واأحد  لفاييت،  دي  مدام 

 ال�ضت�ضهاد به: اإّن 
ُّ
و�ضع حدٍّ للرواية كثرياً ما يتم

ما ن�ضميه رواية هي عبارة عن ق�ضة خُمَتلقة من 

من  وبفنية،  نرثاً  مكتوبة  العاطفية،  املغامرات 

 .
)9(

اء
ّ
اأجل متعة وتكوين القر

ونرثية،  خمتلقة،  ة 
ّ

ق�ض الرواية  ت 
ّ
ا�ضتمر لقد     

على  وتعمل  ل��ل��ق��راء  املتعة  تخلق  وم��ازال��ت 

هو  التعريف  يف  اأ�ضا�ضي  هو  ما  لكن  تكوينهم. 

)التخييل  بالواقع  عالقتها  يف  الرواية  حتديد 

الكتابة  من  منط  بوا�ضطة  احلقيقة(،  مقابل  يف 

)ق�ضة  ا 
ّ
م ومو�ضوعة  ال�ضعر(،  مقابل  يف  )النرث 

)املتعة  وف��ك��ري  ج��م��ايل  ه��دف  �ضمن   ،)
ّ
ح���ب

والتكوين(. غري اأن هذه املكونات ظلت خا�ضعة 

على  خطراً  »دي���درو«  اعترها  وق��د  للمراجعة. 

اأنه  اإذ  ا�ضتمرت،  اإن  والفكر  والتقاليد  القارئ 

رف�ض الرواية اإذا ا�ضتمرت فقط بو�ضفها ن�ضيجا 

عاطفيًا، فاأ�ضاف عن�رش الفكر والفائدة. ومل تكن 

هذه القوة الفكرية لتعرف طريقها اإىل الرواية اإل 

مع »لكلو« و»�ضاد« و»رو�ضو«.

الرواية  تفكر   
َ
مب اأو  العربية«،  ال��رواي��ة  »فكر 

اأو كيف تدخل الرواية  العربية؟ �ضيا�ضة الرواية، 

اأثناء  حما�رشاتي  حماور  تلك  املعركة،  �ضاحة 

يكون  قد  بيكني.  جامعة  يف  للتدري�ض  زيارتي 

طرحه  �ضوؤال  من  �ُضعبة،  اأو  فرعًا،  ال�ضوؤال  هذا 

يفكر   
ً
»مب ما�ضريي«:  »بيار  الفرن�ضي  الفيل�ضوف 

، وحمل 
)10(

الأدب؟ تطبيقات يف الفل�ضفة الأدبية«

عنوان كتاب �ضدر �ضنة 1990. 

والفيل�ضوف  يفّكر،  وال�ضعر  تفّكر،  الرواية  نعم،    

اأق��ول:  م��ا  ع��ل  �ضاهد  هيدجر  م��ارت��ن  الأمل���اين 

»يجب اأن ل منار�ض الفل�ضفة اإل ب�ضكل ق�ضائد«. 

املده�ض  »ال�ضبه  اإىل  اأ�ضار  اأي�ضًا  وفيتغن�ضتاين 

 .
)11(

بني البحث الفل�ضفي والبحث يف علم اجلمال«

اأن��ه على  رغ��م  م��ا���ض��ريي«،  اأم��ا موقف »ب.     

يف  تلخي�ضه  فيمكن  ال�ضابقة،  الآراء  من  م�ضافة 

الأدب.  النهائية يف  الفل�ضفة جتد حقيقتها  كون 

هايدغر  وح�ضب  اأدب،  �ضوى  لي�ضت  الفل�ضفة 

من  لبد  اليوم،  لكن  �ضعر.  �ضوى  لي�ضت  الفل�ضفة 

الأف��ك��ار  ه��ذه  مثل  اأ�ضبحت  ب��ذل��ك،  الع���رتاف 

َا، لكن مع ذلك ل ينبغي جتاوزه، 
ّ
و�ضعًا تقليدي

 التنديد بالرواية، وبالأدب عمومًا، 
ّ
ا قد يتم

ّ ّ
فلرمب

التفكري.  التفكري، واإىل تقاليد  اإىل  بكونها ت�ضيء 

املعارك  تقاليد  واإىل  ال�ضيا�ضة،  اإىل  ت�ضيء  اأو 

واملواجهات ال�ضيا�ضية. اإن هذا ال�ضك نابع اأ�ضاًل 

من �ضوؤال قد يكون هو ال�ضوؤال نف�ضه الذي طرحه 

الفيلو�ضف الفرن�ضي »جاك ران�ضيري«: كيف يعمل 

خطاب  اإىل  ل 
ّ
يتحو كيف  نف�ضه؟  خ��ارج  الأدب 

.
)12(

خمتلف؟

�ضهادة  يتخّلى عن  اليوم  العربي  الروائي  بداأ     

اجل��دران،  الأث��اث،  الثياب،  ال�ضامتة:  الأ�ضياء 
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بد�أ �لرو�ئي 

�لعربي �ليوم 

يتخّلى عن 

�صهادة �الأ�صياء 

�ل�صامتة



التا�ضع  القرن  بداية  يف  الأمر  كان  الطرق...كما 

ع�رش مع بلزاك مثال. وعاد اإىل الأ�ضياء الناطقة، 

اإىل الإن�ضان الذي يبوح بكل �ضيء بوا�ضطة ل�ضانه 

وعقله وذاكرته. عاد الروائي اإىل الكالم ال�ضيا�ضي 

ي�ضيع  ف�ضيئًا  �ضيئًا  ب��داأ  د. 
ّ
واملتعم املق�ضود 

واملو�ضوع  �ضيء  كل  هو  الأ�ضلوب  فلوبري:  اإرث 

هو  الأ�ضلوب  الإرث:  هذا  ثقيل  هو  كم   .
ّ
مهم غري 

الطريقة املطلقة يف روؤية الأ�ضياء.

)ال�ضكل(  الأ���ض��ل��وب  ب��ني  فلوبري  متييز  اإن    

التي  القول«  »اأ�ضلوب  جاري مقولة 
ُ
ي وامل�ضمون 

مفهوم  القول«  و»اأ�ضلوب  الأ�ضلوبيون.  و�ضعها 

 .
)13(

ينطلق من جمموع خ�ضائ�ض القول ال�ضكلية

الأمور  ز 
ّ
مي الذي  اأفالطون  منذ  قدمي  متييز  اإنه 

.
)14(

التي ُتقال من طريقة قولها

�لرو�ية �صيا�صة   -  2

دة 
ّ
جي بعرو�ض  ال��رواي��ات  من  العديد  حتفل    

هائلة  مبجموعة  نبداأ  ال�ضيا�ضي.  العمل  ملظاهر 

من الروايات لأنور يدي بلزاك )اأكرث من ت�ضعون 

اأطلق  وحكايات(  م��ق��الت،  وق�ض�ض،  رواي���ة، 

اإحدى  . يف 
)15(

الإن�ضانية« عليها عنوان »امللهاة 

 
)16(

روايات هذه ال�ضل�ضلة، وعنوانها »عقد الزواج«

فما  ال�ضلطة.  اإىل  مار�ضاي«  دي  »هرني  يطمح 

ل.  ال��ث��ورة؟  الطموح؟  ه��ذا  حتقيق  و�ضائل  هي 

ال�ضيا�ضي؟  الغتيال  النتخابات؟ ل حتّقق ذلك. 

بتحري�ض ال�ضعب �ضّد احلاكم؟ ل يفّكر يف ذلك. 

عقيدة  على  اأم  الدعاية؟  على  بالعتماد  هل 

يوؤمن  ل  فهو  عقيدة.  مار�ضاي ل ميتلك  معينة؟ 

الليرايل  احل��زب  عن  يقول  »احل���زب«،  ب�ضيء. 

الذي ينتمي اإليه. اإن الو�ضول اإىل احلكم يتطّلب، 

املفّكرة،  الروؤو�ض  بع�ض  جتميع  اإليه،  بالن�ضبة 

ة. وهي تقنية لي�ضت ثورية، 
ّ
بع�ض الإرادات القوي

بل تتعّلق باملوؤامرة، والنقالب.

ذهن  يف  املح�ضوبة،  وغري  املح�ضوبة،  الأ�ضياء 

خمتلف،  ب�ضكل  واإن  اأي�ضًا،  جرت  »مار�ضاي«، 

يف ذهن »نيقول رو�ضتوف«، ال�ضخ�ضية الروائية 

لم« 
ّ
وال�ض »احل��رب  رواي��ة  يف  جنمها  �ضطع  التي 

بفكرة  ان�ضغل  مار�ضاي  مثل  نيقول  لتول�ضتوي. 

لت�ضبح،  احل���رب.  غ��ري��زة  اإىل  اجلماهري  دف��ع 

البطل  هي  ق��رن،  بعد  قال 
ُ
�ضي كما  اجلماهري، 

التي  البطولية  النزعة  بفعل  وذلك   .
)17(

احلقيقي

تعود اإليها، بعد غياب قد يطول اأويق�رش.

الرو�ضي  القائد  �ضخ�ضية  تول�ضتوي  ا�ضتثمر  لقد   

1745-( ك��وت��وزوف  ميخائيل  ال��ت��اري��خ��ي 

الفرن�ضي نابوليون.  الغازي  الذي هزم   ،)1813
فكريًا  �ضقيقًا  كوتوزوف  يف  تول�ضتوي  راأى  لقد 

الن�ضحاب  ق��رار  اتخاذ  مبجرد  واإيديولوجيًا 

الذي  ال��غ��ازي،  ي��دي  بني  وتركها  مو�ضكو  من 

بعمليات  يقومون  كانوا  الذين  الفالحون  هزمه 

الن�رش،  حتّقق  اأن  اإىل  يومي،  ب�ضكل  �ضغرية 

مثل  يف   .
)18(

العظيم الرجل  اأ�ضطورة  وانهزمت 

هذه املو�ضوعات يتحّدث الأدب عن نف�ضه، »حني 

العظماء بتاريخ اجلماهري. واحلقُّ  قابل تاريخ 
ُ
ي

بوجهة  خني 
ّ
املوؤر نظر  وجهة  ُتقابل  الرواية  اأّن 

.
)19(

ة.«
ّ

نظر الأدب اخلا�ض

وا�ضحة يف  تبدو  اخلا�ضة  الرواية  نظر    وجهة 

اعتمدت  العربية،  الثورات  بعد  عربية،  رواي��ات 

وتنوع  ك��رثة  وه��ي  ومتنوعة،  كثرية  وث��ائ��ق 

وال�ضهادات.  والر�ضائل  الق�ض�ض  وفرة  م�ضدره 

هده هي وثائق الأدب الأخرى التي حتدث عنها 

تول�ضوي.

�لو�قعي و�لعامل  �حلد�ثية  �لعربية  �لرو�ية   -  3

 ا�ضتهرت الرواية احلداثية ب�ضغفها بالن�ضغالت 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

39

ممن كتبو� 

رو�يات 

ذ�ت �صمات 

حديثة، 

ي�صت�صعرون 

�نعد�م 

م�صوؤوليتهم 

جتاه �ملع�صالت 

�الجتماعية 

و�ل�صيا�صية



ال�ضغف  هذا  هل  ُنّقادها  ت�ضاءل  وقد  اجلمالية، 

العامل  ب�ضوؤون  النغما�ض  عن  بعيدة  اأبقاها 

)20(
الواقعي؟

جهة  من  الرواية،  هذه  جعل  ال�ضغف  هذا  اإن     

فتحّطمت  وال�ضعوبة،  بالغمو�ض  تّت�ضم  اأخرى، 

الكامنة  امل��و���ض��وع��ات  ت��ن��اول  على  ق��درت��ه��ا 

بع�ض  جعل  ما  هذا  الذهنية.  ان�ضغالتها  خارج 

�ضمات  ذات  رواي���ات  كتبوا  مم��ن  ال��روائ��ي��ني، 

الكاملة  م�ضوؤوليتهم  انعدام  ي�ضت�ضعرون  حديثة، 

جتاه املع�ضالت الجتماعية وال�ضيا�ضية.

و�ضف  ال��ذي  اأوروي���ل  بجوروج  ن�ضت�ضهد  هنا   

ما  اإطار  يف  الاّلمعنى،  َدة 
َ
ب

َ
بع الروائيني  هوؤلء 

عرف ب«نظرية الفن للفن«. وهي نظرية عرفت 
ُ
ي

التي  املثّقفة  احللقات  قوية من طرف  ا�ضتجابة 

هي  ال��رواي��ة  مو�ضوع  م�ضاءلة  اأن  ت��رى  كانت 

)21(
»خطيئة كرى ع�ضية على الغفران.«.

   لكن هذا الأمر يدعونا اإىل اأن نت�ضاءل: هل فن 

الرواية ل ي�ضتطيع اأن يتعاي�ض مع ال�ضيا�ضة؟ هل 

اأن نختار بني واحٍد من  اأمر مفرو�ض علينا  هو 

الأمرين: الرواية اأو ال�ضيا�ضة؟ 

 لكن الرواية العربية عر تاريخها، اأظهرت قدرة 

الو�ضائل  التحولت، فظّلت جتد  التاأقلم مع  على 

الأكرث ذكاء والأكرث فعالية لتاأكيد مكانتها يف 

الثقافة العامة. هذا رغم ق�رش عمرها.

 ومبا�رشة بعد 2011، اأي املنعطف اجلديد الذي 

رف 
ُ
ع ما  )وهو  العربية  املجتمعات  اإليه  دخلت 

الرواية  اإىل  اأُ�ضيف  العربي(،  الربيع  ا�ضم  حتت 

اأكرث ح�ضا�ضية  ان�ضغال واقعي  اآخر،   
ٌ
العربية فكر

من كل الن�ضغالت ال�ضابقة. ومع هذا الن�ضغال 

اجلديد جاءت لغة جديدة. وهنا علينا اأن نطرح 

هذا ال�ضوؤال: هل وافقت الرواية العربية، يف هذا 

والن�ضغال  اجلمايل  الن�ضغال  بني  املنعطف، 

الواقعي )التاريخي(؟ هل انغم�ضت يف مع�ضالت 

املجتمعات العربية باعتبارها فّنًا؟

. وبدون �ضّك �ضتتوّلد  اأ�ضئلة ُكرى نبداأ بها  هذه 

الأحجام، ومتباينة،  اأخرى خمتلفة  اأ�ضئلة  عنها 

الثنائية:  الرتكيبة  هذه  على  توؤّكد  كلها  لكنها 

الرواية فن، الرواية ان�ضغال �ضيا�ضي، اجتماعي، 

تاريخي، اأ�ضلوبي. 

ال�ضيا�ضي)  الن�ضغال  اأن  هنا  التاأكيد  من  لب��ّد 

يحفز  با�ضتمرار  ظل  الفل�ضفي(  اأو  الفكري،  اأو 

»املحّفز  هي  كانت  فاحلروب  العاملية.  الرواية 

 .
)22(

الواقع.« مل�ضاءلة  احلاجة  خلق  الذي  الأكر 

وبطبيعة احلال ل ميكن ن�ضيان حمّفزات اأخرى: 

ثقافة  ظهور  املدينية،  احل��ي��اة  الإم��ري��ال��ي��ة، 

ال�ضتهالك...

ت كثرياً باأبطالها 
ّ
  هناك روايات عربية عّدة اهتم

الكاتب  ن�رش   2011 �ضنة  يف  التاريخيني. 

اجلزائري اأمني الزاوي رواية »حادي التيو�ض اأو 

 
)23(

واملجو�ض« الن�ضارى  لعذارى  النفو�ض  فتنة 

داً يف 
ّ
داً اأنه ح�ضبها جي

ّ
افتتحها ب�ضفحات بدا جي

َنت �ضاكنة مدينة »الغزاوات« من اأموالها 
َ
ذهنه: ب

النتهاء  بعد  اختلفوا  �ضغرياً  م�ضجداً  اخلا�ضة 

من ت�ضييده حول ت�ضميه، فالعرب اأرادوا ت�ضميته 

اأبناء املدينة من  «، فيما راأى 
رْ

ري
َ

»مو�ضى بن ُن�ض

»طارق  ت�ضميته  الأن�ضب  من  اأن  الأمازيغ  الربر 

والدوافع  املررات  يقّدم  فريق  وكل  زياد«.  بن 

التي جتعله يقرتح ت�ضميته:

ا�ضم  ب��اأن  ت��رى  ال��ع��رب  طائفة  كانت  »...ف����اإذا 

»مو�ضى بن ن�ضري« هو الأن�ضب لأن هذا الأخري هو 

اإفريقيا  اأو�ضل راية الإ�ضالم اإىل بالد �ضمال  من 

على  الل  وال�ضَّ الظلمات  يف  غارقة  كانت  التي 

املدينة  اأهل  يرى  املقابل  ففي  تعبريهم،  ح�ضب 

الع�ضكري  الرجل  هذا  باأن  الأمازيغ  الربر  من 
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بعد 2011،  

�أُ�صيف �إىل 

�لرو�ية 

�لعربية فكٌر 

�آخر، و�ن�صغال 

و�قعي �أكث�ر 

ح�صا�صية



كان مري�ضًا بالغرية من بطولة و�ضجاعة فر�ضان 

بن  طارق  من  ي�ضحب  اأن  اأراد  وبالتايل  الربر، 

ع�ضل  ولّذة  الإ�ضبان  على  النت�ضار  �ضهوة  زياد 

.
)24(

الغزو...«

�رشاعًا  باعتباره  ال�رشد  يف  الأم��ر  يظهر  ل    

ت�ضمية  ح��ول  ح��رب،  اإىل  ل 
ّ
يتحو ك��اد  طائفيًا، 

امل�ضجد، بل هو اأقرب اإىل غريزة دينية. لذلك جند 

كل طائفة تقدم مرراتها الإ�ضافية: 

»...كان مو�ضى بن ن�ضري هذا ب�ضعًا وَنِهمًا يلتهم 

يف  الباقي  والن�ضف  غذائه  يف  خ��روف  ن�ضف 

قال 
ُ
ي الذي  زياد  بن  طارق  خالف  على  الع�ضاء 

دعى يو�ضف ن�ضبة 
ُ
اإنه كان و�ضيمًا وجلماله كان ي

فتنة  اأثار  رف بجمال 
ُ
ع الذي  يو�ضف  دنا 

ّ
�ضي اإىل 

يف بيت فرعون. وهروبُا من العني احلا�ضدة كان 

�ضابة بي�ضاء 
َ
يخفي طرفًا من وجهه امل�ضع�ضع بع

كتبوا  الذين  الأ�ضبان  امل��وؤرخ��ون  اعتقد  حتى 

التي  اخلرقة  واإن  اأع��ور،  كان  باأنه  عنه  لحقًا 

عينه  لإخفاء  ن�ضف وجهه هي  على  بها  يغّطي 

املفقوءة، وقد اأطلق عليه املوؤرخون الأوروبيون 

.
)25(

جميعًا ا�ضم »طارق الأعور«...«

امل�ضاهد  الزاوي مبثل هذه  اأمني     حتفل رواية 

ليدفعنا اإىل التفكري من جديد يف �ضورة العظماء 

الذين ي�ضنعون التاريخ:

زياد  بن  ط��ارق  فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  »ففي   

فة  يبحث عن جمٍد يف الو�ضول بالإ�ضالم اإىل ال�ضِّ

الأخرى من املتو�ضط، كان الأمري الأموي مو�ضى 

بن ُن�ضري ل يبغي من ذلك �ضوى مغامرة الو�ضول 

.
)26(

اإىل ن�ضاء اإ�ضبانيا ال�ضقراوات...«

فكرة  قائد  ك��ل  ذه��ن  يف  اأن  ال��رواي��ة  تك�ضف   

تاريخية اأو �ضخ�ضية )غريزية(. فدافعية طارق بن 

زياد دينية، ودافعية مو�ضى بن ن�ضري اإيرو�ضية. 

اإن الأدب هنا ي�ضتبُق احلقيقة التاريخية. الرواية 

ُتقابل  حقيقة  خطاب  باعتبارها  نف�ضها  تقّدم 

اأفعاًل قام بها عظماء معروفون. وقد ظل الأدب 

اً يف خلق هذا اجلدل. يف هذا ال�ضياق يوؤّكد 
ّ
م�ضتمر

علم  ثورة  حدثت  فقد   
ّ
ثم ومن  ران�ضيري:«  جاك 

اأوًل يف الأدب، وهي الثورة التي جتعل  التاريخ 

.
)27(

».
ّ
الأدب ي�ضتمر

كِمل الزاوي هذا النزاع حول ت�ضمية امل�ضجد 
ُ
   ي

جًا:
َ
بجدل �ضاخر من الطائفتني انتهى مزدو

»وحني ا�ضتّد اخلالف حول ت�ضمية امل�ضجد وقبل 

اأن تندلع احلرب اجتمع العقالء من الربر والعرب 

لوا اإىل حلٍّ 
ّ

وتدار�ضوا الأمر بهدوء وحكمة وتو�ض

ير�ضي الطرفني: للعرب من �ضاكنة املدينة احلق 

حتمل  نهاراً  امل�ضجد  مدخل  على  لفتة  رفع  يف 

من  وانطالقًا  وللربر  ُن�ضري،  بن  مو�ضى  ا�ضم 

الفجر لفتة  انتهاء �ضالة  �ضالة املغرب وحتى 

باأبجدية  مكتوبة  زي��اد  بن  ط��ارق  ا�ضم  حتمل 

التيفيناغ. ومبرور الزمن اأ�ضبح امل�ضجد با�ضمني 

م�ضجد  والع�رش  والظهر  ال�ضبح  �ضالة  مع  فهو 

املغرب  �ضالة  وم��ع  ن�ضري،  بن  مو�ضى  با�ضم 

والع�ضاء والفجر م�ضجد طارق بن زياد، اأما �ضالة 

 خالف فقد اتفق اجلميع اأن 
ّ

اجلنازات واتقاء لأي

 .
)28(

ُتقام يف املقرة.«

من  اخلا�ض  تاريخها  تخلق  الرواية  ظلت  لقد    

اأن  ذلك  العظيمة.  ال�ضخ�ضيات  حكايات  خالل 

الرتاتبية  ف 
ّ
يتعر با�ضتمرار  »ظل  عمومًا  الأدب 

الأدبي بعظمة  النوع  التي تربط مقام  التمثيلية 

اأو  العرب  من  �ضارع  من  اإن   .
)29(

ال�ضخ�ضيات«

الربر حول فر�ض ت�ضمية مزدوجة مل�ضجد واحد 

هي �ضخ�ضيات ظلت تقاوم من اأجل ال�ضم مثلما 

الن�رش.  اأجل  من  العظيمة  ال�ضخ�ضيات  قاومت 

التاريخ يثور على نف�ضه يف الأدب.

ال�ضخ�ضيات  بني  الرتاتبية  اإلغاء  وا�ضحًا  يبدو 
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�إلغاء 

�لرت�تبية بني 

�ل�صخ�صيات 

�لتاريخية 

و�لتخييل 

�لرو�ئي..

 يعتر 

قلباٌ لفكرة 

�ل�صخ�صيات 

و�حلدث



وهذا  الروائي.  التخييل  و�ضخ�ضيات  التاريخية 

»التعار�ض  وراء  يقف  ما  وح��ده  لي�ض  الإلغاء 

القدمية.  العظمة  الت 
ُّ
وتخي اجلديدة  الآداب  بني 

لفكرة   
ٌ
قلب اإن��ه  ذل��ك،  من  اأبعد  يذهب  ف��الأم��ر 

ال�ضخ�ضية واحلدث.« يقول »ج. ران�ضيري«. بل اإن 

الروائي بني  التخييل  الرتاتبية هو م�ضعى  اإلغاء 

ال�ضخ�ضيات التاريخية ذاتها؛ لي�ضبح مو�ضى بن 

ن�ضري يف نف�ض الدرجة مع طارق بن زياد. 

   اإن ازدواجية ال�ضم تولد، يف ال�رشد، ازدواجيات 

لكل  التاريخية  الهوية  ل 
ّ
حتو اأهمها  لعّل  اأخرى 

من طارق بن زياد ومو�ضى بن ن�ضري اإىل هوية 

ن�ضري  بن  مو�ضى  با�ضم  ي�ضمى  فامل�ضجد  دينية. 

اأثناء �ضالة ال�ضبح والظهر والع�رش، ومع �ضالة 

بن  طارق  ا�ضم  يحمل  والفجر  والع�ضاء  املغرب 

زياد. 

الرتاتبية بني  اإلغاء  اأخ��رى،  ، من جهة  لقد متَّ    

الن�رش والهزمية. الكل منت�رش، العرب والأمازيغ 

�ضغري  م�ضجد  على  ال���ض��م  اإط���الق  ح��رب  يف 

باملدينة. فاأ�ضبح امل�ضجد اأيقونة حياديًة، تارة 

على  اأ�ضماوؤها  ُتطلق  لالأمازيغ.  واأخرى  للعرب 

التاريخية  ال�ضخ�ضيات  تدري  اأن  دون  الأماكن 

تختار.  اأو  تقاوم  اأن  دون  يجري.  ما  العظيمة 

موتها.  بعد  اجلديدة  وظيفتها  ت��درك  اأن  دون 

ل  اآخر،  قرن  من  اأنا�ض  يحّددها  التي  وظيفتها 

من  التقليل  ذلك  يعني  اأن  دون  بها.  لهم  �ضلة 

لقيمتها  احرتامها  من  ول  بها  النا�ض  اإعجاب 

التاريخية الأ�ضلية. اإن ال�رشاع حول اإطالق ا�ضم 

فعل  مع  مقارنة  لفعل  جمرد  هو  امل�ضجد  على 

اأخرى  مرة  هنا  ال�ضتثنائية.  ال�ضخ�ضيات  تلك 

ُتلغى الرتاتبية بني الفعل والالفعل. وهذا الإلغاء 

البطل  بني  امل��زج  اإىل  مبا�رشة  ي��وؤدي  املتعّدد 

التاريخي واأ�ضخا�ض من الهام�ض يتعاركون من 

اأجل اإطالق الأ�ضماء، من اأجل ت�ضمية الف�ضاءات 

حمايدة،  ف�ضاءات  ًا، 
ّ
ق�رشي وجعلها،  املنحازة 

اأو على الأ�ضح حمايدة بالتناوب؛ فامل�ضجد يف 

لطارق  الليل  ن�ضري، ويف  بن  النهار هو ملو�ضى 

بن زياد. 

�لكلمات  در�ض   -  4

فائقة.  عناية  الروائية  �ضخريته  يويل  الروائي 

اإنها �ضخرية ترتبط بالتاريخ، املا�ضي واحلا�رش. 

د 
ّ
اأو جمر ال�ضخرية هذا، �ضواء كان وا�ضحًا  واأمر 

العمل  خالل  من  اإل  ا�ضتيعابه  يكتمل  ل  تلميح، 

الذي تقوم به الكلمات. ولعّل اأول �ضوؤال ميكن اأن 

الذي حتاكيه؟  ما  الكلمات:  اأمام  نطرحه ونحن 

ولي�ض فقط ما الذي ت�ضري اإليه؟ اإن الكلمات التي 

اإنها  ل، 
ّ
للتحو قابلة  غري  الآن  اأمامنا  �ضن�ضع 

ل اللفظي الديني 
ّ
ثابتة وبقوة لأنها حتاكي ال�ضج

، وكاأنها تريد اأن حتيل اإىل مبدئها الأ�ضا�ضي. ما 

هو هذا املبداأ؟ اإنها األفاظ كثرية ومتناف�ضة على 

للمعنى، ومبدوؤها هو توجيهنا نحو  اأف�ضل  اأداء 

طهارة وخطيئة الكائن. اإنها على هذه ال�ضاكلة، 

اأم مظهرها لمباٍل: نية املوؤمن قلبه.  وقد يبدو 

غريزته. ال�ضماويتني. الفتنة. املالك. اإغراء. فتنة 

الأر�ض.  الرعي. جنة اهلل على  ال�ضيطان. مدر�ضة 

النازل  املوعود.  اليوم  الأنبياء.  اإخ��وة  الرعاة 

العربية.  امل�ضلون.  امل�ضجد.  اإم��ام  ال�ضماء.  من 

اآيات كتاب امل�ضلمني. القراآن. ال�ضلوات.  الزكاة. 

الرب. �ضدرة املنتهى. ا�ضم اهلل. الفاحتة. ما �ضاء 

تنقل  جريدة  وهي  »القرو�ض«  اهلل.  �ضبحان  اهلل. 

الأخبار الدينية...

منا�ضبة،  غري  اأخ��رى  كلمات  تظهر  ذلك  بجوار   

اأي�ضًا  ال�ضابقة. ويبدو  يف الظاهر فقط، للكلمات 

يعاملها  ال�ضابقة،  الكلمات  مثل  ال��روائ��ي،  اأن 
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ج�ضدي.  ال�ضبقي.  الأخ�����رى:  ه��ي  ب��الم��ب��الة 

العادة  الداخلية.  املالب�ض  الع�ضيقة.  ال�ضيطان. 

اجلن�ضية  الأ���ض��وات  ال�رشير.  ال�ضبق.  ال�رشية. 

جنون  ال�ضبق.  �ضوت  اجل�ضد.  رائحة  املجنونة. 

اجلن�ض.

  اإن هذا الف�ضل الذي يحمل عنوان »زلل مارتني« 

بقية  قراءة  مع  اأكرث  ر 
ّ
�ضيتطو فريداً  اأثراً  حدث 

ُ
ي

الديني/  الإن�ضات  مع  الأ�ضح  على  اأو  الرواية، 

ال�ضبقي لهذيانات �ضخ�ضية مارتني.

 ورغم اأنها جمتزاأة من جمل وتعبريات، اإل اأنها 

بينها.  فيما  فعليًا  تبادًل  متار�ض  وكاأنها  تبدو 

 اأنها حتمل املعنى نف�ضه بالن�ضبة اإىل 
ّ
لكن الأهم

اجلميع. فال يعود جمال لاللتبا�ض. اإن لغة الدين 

. لكن هذا الوعي 
ٌّ
 اإجماعي

ٌ
والرغبة يحيط بها وعي

اإىل الكلمات وفح�ضها من  ل يحول ذلك العودة 

اإجماعي.  اإىل �ضيء غري  انها ت�ضري  جديد. �ضنجد 

نفاق،  �ضوى  لي�ض  دينًا  حبيب  اأ�ضعد  يه 
ّ
ي�ضم فما 

انف�ضام، انق�ضام مر�ضي يف الوعي. رمبا للرتكيز 

على هذه الدللة مت ربط ِقراٍن بني الدين والرغبة. 

لقد اأثار الروائي زوبعة الكلمات ليدفعنا اإىل فهم 

اإىل  ي�ضعى  الإن�ضان  اإن  الواقع.  على  يجري  ما 

ر واقعه 
ّ
ا�ضتعمال اللغة بهذه الطريقة حّتى ي�ضو

.
)30(

هو، كما يراه

ا�ضتعمل  لقد  اأخ��رى.  حمّل  كلمة  حتّل  ل  هنا،    

على  ت��دل  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الكلمات  ال��روائ��ي 

الثقافات،  و���رشاع��ات  ال��ت��اري��خ،  ���رشاع��ات 

و���رشاع��ات ال��ع��ق��ول. وه��و يف الأخ���ري ���رشاع 

بحيث  جّداً.  قة 
ّ
�ضي حلبة  على  املختلفة  الأ�ضياء 

ي�ضّفق  جمهور  ي�ضاهدها  اأن  للمعركة  ميكن 

للن�رش وياأ�ضف للهزمية.

ال��زاوي هو عن  اأم��ني  حكى يف رواي��ة 
ُ
ي  كّل ما 

ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن م��ذاب��ح املتطرفني  اجل��زائ��ر، 

الإ�ضالميني. وحني يعرف بلد ما مذابح اأو حروبًا 

الإيحائية  اللغة  اأدبه  النوع تختفي من  من هذا 

من  اللغة،  فت�ضبح  الإجماعية.  اللغة  ل�ضالح 

عقدية  جماعة  كل  املعتقدات.  من  عوامل  جديد، 

اأو  ال�ضيء  هذا  اأج��ل  من  فتخلق،  ب�ضيء،  توؤمن 

لغوية  جماعة  اإىل  ل 
ّ
فتتحو عقدية،  لغة  الفكرة، 

يف النهاية.

للغة �ل�صردي  �لفح�ض   -  5

اإن   حول كتاب �ضيئ. 
ّ
»اإنها املائدة التي تن�ضب

ُّ
كل املوا�ضيع الُكرى التي تخ�ض

املرء  اأ�ضغى  ومتى  فخر.  بكل  فيها  تثار  الب�رش 

ا يغلب فيها،
ّ
لثالث دقائق ت�ضاءل عم

   .
)31(

اأهي حما�ضة املتكّلم اأو جهله الفظيع.«

رواية  يف  ال�رشدي  للفح�ض  اللغة  اأخ�ضعنا  اإذا 

اأمني الزاوي، �ضنجد اأن اللغة تت�ضابك مع ال�رشد. 

كل قول يعمل على اإي�ضال دللة قول اآخر، ومن 

�ضاأن ذلك ح�ضب الباحث الفرن�ضي »فيليب ديفور« 

 .
)32(

العملية يف  النخراط  يف  القارئ  يدفع  اأن 

لنقف هذا املقطع:

»ركبت الطائرة يف اجتاه باري�ض حمطتي الأوىل 

اإىل بغداد. لأول  اليوم نف�ضه  ومنها �ضاأطري ويف 

اأركب الطائرة. حني طارت نظرت من فوق  مرة 

دعاء  ق��راأت  وه���ران:  مدينة  ف��وق  حت��وم  كانت 

كانت  �ضيخي.  ��اه 
ّ
اإي اأه��ذاين  ب 

ّ
ُكتي من  امل�ضافر 

باأطفال،  عائالت  اآخرها،  على  مملوءة  الطائرة 

واخلوف  الكاآبة  عالمات  عليهم  ورج��ال  ن�ضاء 

وكاأّن اجلميع ي�ضتعجل الهروب من هذه املدينة، 

على  الواقف  املجنون  البلد  هذا  مغادرة  يريد 

 .
)33(

حاّفة جهّنم الأوىل.«

  يحتوي هذا املقطع، وهو اأمر �ضائد يف الرواية 

 
ّ

كلها، على �ضخرية خفيفة. وهذه ال�ضخرية مت�ض
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�لكلمات 

و�الأفكار 

�جلاهزة 

�لتي ال توؤّدي 

�أي وظيفة 

ثقافية �أو 

ح�صارية 

توؤّدي �إىل 

�لفر�غ



اأي�ضًا الأفكار اجلاهزة التي اأ�ضبحت تهيمن على 

بالكالم  ينطقون  يكادون  اإنهم  امل�ضلمني.  عقل 

ل 
ّ
نف�ضه، وي�ضتدّلون بالأفكار ذاتها. ولنا اأن نتخي

 قرونًا عديدة.
ّ
اأن هذا الجرتار ا�ضتمر

خطيب  من  تنزعج  )زوج��ت��ي(  كانت  »م��رات    

من  ير�ضلها  التي  خطبته  طيل 
ُ
ي ال��ذي  اجلمعة 

فتقول  املدينة،  اأط��راف  ت�ضل  �ضوت  ات 
ّ

مكر

اأن  عليه  و�ضمعناه،  �ضمعناه   
ٌ
كالم هذا  رة: 

ّ
متذم

.
)34(

 مو�ضوعه.«
ّ

يخت�رش اأو يغري

الكلمات  من  قامو�ض  اإي��راد  ال��روائ��ي  يق�ضد     

وظيفة  اأي  ت���وؤّدي  ل  التي  اجل��اه��زة  والأف��ك��ار 

ت��وؤّدي  ال��ذي  املكان  اإن  ح�ضارية.  اأو  ثقافية 

اإنه  الأوىل.«  جهنم  »حافة  هو  الفراغ،  هو  اإليه 

 
ّ

غري نف�ضه  الروائي  واإن  للماآل.  مده�ض  تلخي�ض 

 اخلطاب الروائي املبا�رش 
ّ

مو�ضوع روايته، وغري

والطبقة  الفقراء  �ضوى عن  يتحّدث  يكن  الذي مل 

وحّل  الكالم  هذا  تراجع  واملثقفني.  املتو�ضطة 

 جريء وذكي يعتر الدين مع�ضلة 
ٌ

حمّله خطاب

رة. 
ّ
ومدم �ضاملة  واجتماعية  وح�ضارية  ثقافية 

طبع  الروائي  اأن  الق�ضية  هذه  ِح��ّدة  من  ويزيد 

البلد  روايته يف دار ن�رش جزائرية ت�ضتغل داخل 

ا�ضمها »من�ضورات الختالف«.

م بظاللها 
ّ
  لقد اأ�ضبحت تلك اجلمل والكلمات تخي

على العديد من الروايات العربية. لكّننا ل ميكن 

اأو  اأو جملة   هكذا نعّلق على كل كلمة 
ّ
اأن ن�ضتمر

عليها  اأوافق  ل  عملية  اإنها  الرواية.  يف  ملفوظ 

لأنها �ضُتميُتنا من املَلل. ِعلمًا اأن الروائي ينتظر 

كل  عند  يقفوا  اأن  خطابه  وحمّللي  ُن��ّق��اده  من 

والدليل  حما�ضته.  مثل  وحما�ضة  ب�ضٍر  ملفوظ 

الروائي  ان  هو  ال�ضر  وهذا  احلما�ضة  هذه  على 

ل ي�ضتعمل كلمة »اإلخ«، التي هي دليل على نفاد 

.
)35(

�ضر الراوي

للقول و�الإ�صغاء  �لقول   -  6
مهنة.  اإىل  ت�ضيء  ومهنة  لغة.  اإىل  ت�ضيء  لغة    

اأعلى من مرتبة املريد.  وال�ضيخ مرتبه املعرفية 

ن 
ّ
يتحّدث الراوي بقول جديد، وهذه العملية تت�ضم

ا�ضتمراره يف الإن�ضات للقول القدمي. اأحرق الكتب 

الإجنليزية، كتب همنغواي و�ضك�ضبري، وانتقل من 

الرتبية  اأ�ضتاذ ملادة  اإىل  الإجنليزية  لّلغة  اأ�ضتاذ 

اإىل  ثم  م�ضجد،  يف  خطيب  اإىل  ثم  الإ�ضالمية، 

مع  �ضحفي  حوار  اإج��راء  يريد  لأمريكي  مرتجم 

هكذا  باأفغان�ضتان.  م�ضعود  �ضاه  اأحمد  الزعيم 

يقّدم الراوي و�ضعه اجلديد: 

  »حني توىّل احلزب الإ�ضالمي �ضلطة اإدارة البلدية 

مدخولة  انتخابات  بعد  ال�ضغرية  مدينتي  يف 

فعت 
ُ
ور الوعود  فيها  ّزعت 

ُ
وو التهديد  فيها  كرث 

فيها �ضعارات جتعل باب اجلّنة مفتوحًا لكّل من 

وجدت  الإ�ضالمي،  احلزب  لقائمة  �ضوته  اأعطى 

باللغة  املكتوبة  الأدبية  كتبي  كل  اأحرق  نف�ضي 

تظّل  اأن  يجب  التي  الوحيدة  فاللغة  الإجنليزية، 

لغة  العربية  هي  العباد  األ�ضنة  وعلى  البالد  يف 

رقة 
ُ
وبح كبري  بحزن  واجلّنة،  والر�ضول  الكتاب 

نه مكتبتي 
ّ
عميقة اأحرقت بع�ض ما كانت تت�ضم

املجنون:  ميللر  ه��رني  رواي��ات  من  ال�ضغرية 

»مدار اجلدي« و»مدار ال�رشطان« والتي �رشفت 

يف قراءتها ال�ضاعات والليايل وتلذذت بجنونها 

اأي�ضًا  واأح��رق��ت  وامل��ث��رية  اخل��ارق��ة  وعواملها 

الذي  الأخ��ري  هذا  وهمنجواي  فولكرن  رواي��ات 

»العجوز  روايته  من  كثرية  مقاطع  اأحفظ  كنت 

والبحر«، واأحرقت م�رشحيات �ضك�ضبري با�ضتثناء 

.
)36(

م�رشحية »تاجر البندقية...«

�ضخ�ضية  عن  الروائي  قّدمه  اأق�ضى  مثال  هذا 

ت�ضغي اإىل انتقالها اإىل و�ضع جديد. اإ�ضغاء اإىل 

نف�ض  يف  وال�ضامع  القائل  هو  املثّقف  القتالع. 
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متامًا  خمتلٌف   
ٌ

�ضخ�ض كاأنه  املتكّلم  يبدو  الآن. 

والذي  للكالم.  ي�ضتمع  الذي  الآخر  ال�ضخ�ض  عن 

جيب املتكّلم. القول يذهب يف 
ُ
�ضغي للكالم ل ي

ُ
ي

اجتاه واحد. امل�ضتمع يقوم فقط بوظيفة التقاط 

يه فرويد »الإن�ضات العائم«. 
ّ
القول. وهذا ما ي�ضم

با�ضتطاعة الراوي اأن ي�ضتمر يف مثل هذا القول، 

وهو ما قام به فعاًل على امتداد �ضفحات كثرية، 

فال احد �ضيوقفه لأنه هو م�ضدر القول وامل�ضغي 

.
)37(

اإليه

ف�صلك؟ من  �صاعة  �أي  يف   -  7

اللغة   
ّ

مت�ض ال��ث��ورات  ب��اأن  �ضائد  اعتقاد  هناك 

 1843 �ضنة  يف  بال�ضوء.  ا�ضتعمالها  وطرائق 

 وهو ع�ضو يف 
)38(

جرى حوار بني فكتور كوزان

وهو   ،
)39(

هيغو وفكتور  الفرن�ضية،  الأكادميية 

كاتب و�ضاعر فرن�ضي ا�ضتهر بروايته »البوؤ�ضاء«. 

قال فكتور كوزان: »اإن انحطاط الفرن�ضية قد بداأ 

يف �ضنة 1789«. فاأجابه فكتور هيغو: »يف اأي 

. وقد �ضاور مدام دي �ضتايل 
)40(

�ضاعة من ف�ضلك؟«

 عنه فكتور كوزان، فقالت 
ّ

نف�ض القلق الذي عر

وتدهورت  الف�ضاحة  رت 
ّ
ت�رش مت�ضائلة:«ملاذا 

ل   .
)41(

فرن�ضا؟« يف  الأوىل  الثورة  �ضنوات  منذ 

يقف الأمر فقط عند  ف.كوزان و م. دي �ضتايل، 

بل هناك العديد من الفرن�ضيني، الطهرانيون على 

التي  التغريات  دموا بحجم 
ُ

الذين �ض اخل�ضو�ض، 

الفرن�ضية.  اللغة  منها  كثرية،  اأ�ضياء  على  طراأت 

بل  املعنى،  من  فارغة  ب��دت  جمل  �ضاعت  لقد 

النا�ض  لغة  من  ج��زءاً  اأ�ضبحت  لكنها  حقرية، 

كان  التعبري.  وجودة  اأناقة  عنهم  رفت 
ُ
ع الذين 

تّخلى  للكالم«  »عيد  مبثابة  الفرن�ضي  التعبري 

النا�ض عن الحتفال به، ف�ضاعت ح�ضب »مارك 

 روح املحادثة الجتماعية. ف�ضاع 
)42(

فيمارويل«

 عن املحادثة املتح�رّشة التي هي »ابنة 
ّ

التح�رش

الأر�ضتقراطيات املتبّطلة وامللكيات املحت�رشة، 

الأخري  الفرن�ضية  الروح  جمد  الأم�ض،  »حمادثة 

النفعية  العادات  اأمام  الهجرة  على  اأُجِرت  وقد 

تعبري  ح�ضب   
)43(

هذا« ع�رشنا  يف  واملن�ضغلة 

 .
)44(

»جيل بارباي دوروفيلي

متت  الفرن�ضية  اللغة  اإىل  غريبة  األفاظ  دخلت   

»جاك  اأح�ضى  وقد  اإليها.  بالت�ضّدي  املطالبة 

بها  ج���اءت  حم��َدث��ة  كلمة  األ��ف��ي   
)45(

�ضيالر«

والإدارة  ال�ضيا�ضة  جمالت  يف  واأكرثها  الثورة، 

على  ال�ضبتمريون  لقب  اأُطلق  فقد   .
)46(

والقانون

الذين �ضاركوا يف مذابح �ضبتمر من �ضنة 1792.

على  املعرت�ضني  اأول  النحو  علماء  كان  وقد     

راأوا  التي  اجلديدة،  اللغوية  ال�ضتعمالت  هذه 

ممتلئ  فهو  الفرن�ضية،  للغة  مهّدداً  طوفانًا  فيها 

وتراكيب  متكّلفة،  وعبارت  غريبة،  باأ�ضاليب 

الثوريون  املتحّدثون  بها  »ي��ر���ّض  م�ضحكة 

يف   
)48(

ورا�ضني  
)47(

با�ضكال لغة  اإن  خطاباتهم«. 

خطر.

 
)49(

 لنقراأ هدا املقطع من رواية املوت عمل �شاق

للروائي ال�شوري خالد خليفة:

  م�ضهد موؤثر لن ين�ضاه بلبل طوال حياته...اأتوا به 

نظيفًا، من الوا�ضح اأنهم اعتنوا برفيقهم، اختار 

البقاء معهم برغم احل�ضار املفرو�ض على البلدة 

مند اأكرث من ثالث �ضنوات. ودعوه بتعاطف كبري، 

بلبل  اأو�ضوا  رفاقية،  حتية  اأدوا  بحرارة،  قبلوه 

الب�رش  بلمح  وغ��ادروا  لئقة،  بطريقة  برعايته 

على  ومفتوح  جيداً،  حمرو�ض  فرعي  طريق  عر 

ب�ضاتني توؤدي اإىل البلدة. كانت عيناه ت�ضيعانهم 

للمرة الأخرية، حاول رفع يده ليلوح لهم لكنه مل 

ي�ضتطع، كان منهكًا وجائعًا، َفَقَد اأكرث من ن�ضف 

وزنه، مند اأ�ضهر مل ياأكل وجبة طعام كاملة، ككل 
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�لرو�ئيون 

على وعي 

باأن �حلقيقة 

�لتي متتلئ 

بها رو�ياتهم 

مل تخطر قّط 

على بالهم من 

قبل



املحا�رشين يف البلدة.

اأولئك  حا�رش  هو  ومكانها،  زمانها  للرواية     

الذين �ضاركوا فيه بالفعل، وعانوا من ح�ضارات 

حقيقة  وه���ي  حقيقتها:  ل��ه��ا  ك��م��ا  ح���روب���ه. 

املجهولني الذين �ضكلت اأفعالهم العديدة املتحدة 

بني  يربط  روائي  قانون  هناك   .
)50(

احلدث وجه 

الأف��راد  فعل  يدعمه  ال�ضخ�ضيات  وبني  ال�ضهود 

واأثر الواقع.

اإليه  تقودها  ما  اأبعد  اإىل  ال�ضخ�ضيات  تذهب 

اإرادتها، ح�ضب جاك ران�ضيري. هكذا تدخل الرواية 

اأو  التاريخ  كتب  تكتبه  عما  يختلف  اآخر  مقامًا 

التغطيات ال�ضحفية اأو الأخبار املتفرقة الق�ضرية 

عمومًا،  والأدب  الرواية،  اإن  بال�ضور.  املدعومة 

يتعرف تاريخه من خالل حكايات ال�ضخ�ضيات 

 .
)51(

العظيمة والأحداث التي تتتابع بانتظام

بلبل  والد  جثمان  تقدمي  يف  الرواية  حبكة  تبداأ 

اأمامنا  فتظهر  ك�ضهيد.  مبقامه  مت�ضلة  بطريقة 

اأ�رشار جمهولة، ومهارة اأ�ضخا�ض مل نكن نعرف 

ظهر 
ُ
ي بلبل  �ضقيق  ح�ضني  اأ�ضمائهم.  �ضوى  منهم 

خرته يف احلياة.

�الجتماعي �لتخييل   4-1

فهو  نف�ضه.  يبتكر  جيدة  رواي��ة  داخ��ل  التخييل 

والأدبي  الجتماعي  بني  يجمع  خمتلط،  تخييل 

يجد  التخييل  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وامل��ون��ول��وغ��ي. 

من��وذج��ه ب��ق��وة يف رواي����ة »م����دام ب��وف��اري« 

يف  عمره  من  �ضنوات  يق�ضي  الروائي  لفلوبري. 

معاينة احلوادث والنا�ض. فلوبري ف�ضل الإجابة 

وجند  »اإمي��ا«.  ا�ضمها  ام��راأة  انتحار  اأ�ضباب  عن 

يكتب  كنفاين  غ�ضان  الفل�ضطيني  الروائي  اأي�ضا 

اأمام املوت،  اإن  رواية »من قتل ليلى احلايك؟«. 

درو�ض  تقف  دوم��ًا،  حم��دود  ب�ضكل  نعرف  كما 

اجتماعية: عدم القدرة على ت�ضديد الديون، الف�ضل 

 روائي 
ّ
اأمام مفاو�ضة الدائنني...لكن كيف ينكب

اأ�ضئلة  طرح  على  اخلال�ض  ب��الأدب  داً 
ّ
جي اهتم 

كنفاين  يختلف  طبعا  هنا  اجتماعية.  ومن��اذج 

الفل�ضطيني عن فلوبري الفرن�ضي.  

 2-4 �حلقيقة ت�صلك دروبًا غريبة

متتلئ  التي  احلقيقة  باأن  وعي  على  الروائيون 

بها رواياتهم مل تخطر قّط على بالهم من قبل، 

والعلماء  الفال�ضفة  ومل يبحثوا عنها كما يبحث 

الرواية  اإىل  احلقيقة  ت�ضل  نة. 
ّ
معي طرق  باتباع 

باعتبارها  الأوىل  اأ�ضا�ضيتني:  قاعدتني  عر 

كبديل  حت�رش  والثانية  بعيد،  لواقع  م��ع��ادًل 

دروبًا  ت�ضلك  كذلك،  لنها  احلقيقة،  اإن  ل�ضّدها. 

رواية  من  املقطع  هذا  مثال  لنتاأمل   .
)52(

غريبة

 للروائي التون�ضي احلبيب ال�ضاملي:
)53(

»بكارة«

معظمهم  اأو  ال��رج��ال  ك��ّل  اإّن  ل��ه  »...���ض��ي��ق��ول 

اأ�ضابعهم.  اإىل  جلاأوا  امل�ضكلة  هذه  اعرت�ضتهم 

ال�ضواء... ح��ّد  على  الكبرية  اأو  منها  ال�ضغرية 

باأ�ضياء  ا�ضتعان  بع�ضهم  اأّن  ي��رّدد  من  وهناك 

اأخرى. اأ�ضياء ل تخطر ببال، اإل من اأ�ضابه الهلع، 

فلم يعد قادراً على التفكري والتمييز بني الأمور. 

.
)54(

عود ثقاب. مرد. قلم. وحتى م�ضمار.«

  ما ذكره ال�ضارد هنا يتحّدى العديد من احلقائق، 

التي  الغرائبية  هذه  ب�ضبب  الفكر  حتى  يتحّدى 

اإذن  احلقيقة  فهل  مذعورة.  نف�ض  حكاية  تنقل 

ملتوية،  م�ضالك  قطعت  حني  بالت�ضوه  ووجهت 

ال�ضوؤال  ه��ذا  على  اجل��واب  اإن  غريبة؟  ودروب���ًا 

يفرت�ض البحث عن مكان تلك الدروب. اأين توجد 

اإذن؟ وكم من حقيقة اجتازتها؟ ويف اأي زمن؟

   اإن من يقراأ  املقطع اأعاله يحيله على حقيقة 

وامل��رد،  الثقاب،  وع��ود  الإ�ضبع،  اإن  لواعية. 
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والقلم، وامل�ضمار...اأدوات غري متوقعة، بل ت�ضبح 

للع�ضو  بديلة  اأ�ضبحت  اأنها  ف 
َ
ُتعر حني  خميفة 

على  دخوله  ليلة  م�ضكلته  حلّل  للرجل  التنا�ضلي 

زوجته لإحداث ثقب يف غ�ضاء البكارة.

قام  ال�ضارد  اأن  هو  اأي�ضًا  النتباه  يثري  وما    

بجردها مع مراعاة ترتيبها من الأقًل اإىل الأكرث 

�رشراً: من الإ�ضبع اإىل امل�ضمار. اإنها �ضبع اأدوات 

جمال  يف  تدخل  اإنها  الع�ضو.  اإليها  اأ�ضفنا  اإذا 

هنا،  معنى  ذو  وال��ع��دد  اخل���وف.  وتثري  ال��ع��دد 

ولينق�ض واحد اأو يزيد. 

  حدث ذلك يف زمن ما بعد الثورة. زمن الإخ�ضاء، 

الزمن الذي ك�ضف عيوبًا كثرية. نقراأ يف ال�ضفحة 

22:« مل تتوّقف )مّنوبية«( عن �ضتم كل الرجال 
عليهم.  والدعاء  الب�ضري،  �ضي  يح�ضدون  الذين 

تكاثروا  اد 
ّ
احل�ض هوؤلء  اأن  هو  حّقًا  يوؤملها  وما 

ي 
ّ
الثورة. وبع�ضهم �ضار يجاهر بح�ضده ل�ض بعد 

يكن  اأّنه مل  عليه، يف حني  ويتطاول  بل  الب�ضري 

قبل  عينيه  اإىل  مبا�رشة  النظر  على  حتى  يجروؤ 

 .
)55(

الثورة.«

يف  النافذة  من  ودخلت  دروبًا  احلقيقة  �شلكت 

»دّوار  خرت�ش  في�شل  ال�شوري  الروائي  رواي��ة 

دخلت  مثلما   ،
)56(

والرقة« حلب  بني  ما  املوت 

جاء  كما  الذئاب«،  »رجل  غرفة   1909 �شنة 

يف كتاب فرويد »خم�ش حما�رضات يف التحليل 

النف�شي«. هكذا دخلت احلقيقة:

التوقيت  هذا  يف  النوم  من  ا�ضتيقظت  لقد   «    

اإىل  نظرت  مقطوعة،  الكهرباء  كانت  بال�ضبط. 

اأمام ب�رشي مبا�رشة،  التي تقع  نافذة املدر�ضة 

فراأيت النور قد غاب عنها وحّل حمّله �ضواد داكن. 

النافذة  وه��ذه  منارة،  املدر�ضة  تكون  ليلة  كّل 

اأن  ويظهر  ال�ضباح.  حتى  منارة  تبقى  بالذات، 

لإطفاء واإنارة �ضوء  اً 
ّ
اأّن هناك زر ال�ضكان ن�ضوا 

.
)57(

».
ّ
النيون الذي يقدح يف عيني

   لنقارن هذا املقطع مبا جاء يف »رجل الذئاب«:

ويا  ذاتها،  تلقاء  من  النافذة  ُفتحت  »فجاأة    

جال�ضة  البي�ضاء  الذئاب  من  عدداً  راأيُت  للهول. 

اأو  �ضّتة  هناك  كان  املقابلة.  اجلوز  �ضجرة  على 

 .
)58(

�ضبعة منها.«

وخميفة،  متوقعة،  غري  احلالتني  يف  احلقيقة   

ر فيها.  وغري مفكَّ

�لرو�ية وقول كل �صيء  -  5

واليوم؟  الأم�ض  بني  الروائي  و�ضع  اختلف   هل 

هل هو اختالف بني طريقة لو�ضع امل�ضافة مع 

ال�ضعيد  الروائي  وبني  النا�ض،  وعامة  الرواية 

الذي ي�ضعى اإىل اأن يفهم عامة النا�ض قوله حول 

الختالف  هذا  فلوبري  قال  اليوم.  العامل  حال 

الروائية  اإىل  هها 
ّ

وج ر�ضالة  يف  ناجح  ب�ضكل 

الفرن�ضية املعروفة جوروج �ضاند:« تتحّدثني عن  

اأولئك  ي�ضعى  مدر�ضتي)...(  وت�ضيفني  اأ�ضدقائي، 

اإليهم،  ت�ضريين  واأنت  األتقيهم،  ما  غالبًا  الذين 

يعّذبني)...(.  ياأبهون ملا  ول  اأحتقره 
ّ
ما  كّل  اإىل 

عندما  املثال،  �ضبيل  على  غونكور،  ي�ضعد  اإذ 

يف  ي�ضعها  لأن  ت�ضلح  كلمة  ال�ضارع  يف  يلتقط 

�ضى عندما 
ّ
كتاب. اأما اأنا فاأ�ضعر بالكثري من الر

ال�ضوتي ومن  اجلنا�ض  اأكتب �ضفحة خالية من 

.
)59(

التكرار.«
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لي�ض العائق الذي يهدد امل�ضار ال�ضيا�ضي لمراأة 

بال�ضيا�ضة  اهتمت  التي   ، اخل��ي��زران«   « مثل 

اهتماما بالغا واأبانت فيها عن مواهب عالية ، 

) لكونها  امراأة( ول قانونيا  ) لكونها  بيولوجيا 

احلرمي  اإىل  تنتمي  لكونها   : جماليا  بل   ، اأم��ة( 

املناق�ض  ال�ضلم   ف�ضاء   ، الداخلي  الف�ضاء   ،

للف�ضاء العمومي ، ف�ضاء احلرب. وكل املوؤرخني 

يحلو لهم اأن يكرروا على م�ضامعنا باأنها �ضادت 

وحكمت الإمراطورية الإ�ضالمية  يف عهد ثالثة 

و169   158 بني  فيما  املهدي  زوجها   : خلفاء 

ال��ه��ادي،  البكر  وابنها  م(   775-785  ( ه��� 

وابنها الأ�ضغر الذي كانت تعزه هارون الر�ضيد 

، الأ�ضطوري املهيب الذي حبته الطبيعة مبواهب 

خارقة ، وحتت�ضنه الذاكرة مثل جوهرة ، والذي 

حظي بنعمة حتقيق اأحالمه يف حياته من دون 

اأن ي�ضت�ضلم ل�ضحرها ، وملا اأ�ضبح خليفة اعرتف 

ل  باأنه  الإ�ضالمي  للعامل  واأظهر  مبواهبه  لأمه 

يخجل من تقا�ضم ال�ضلطة مع امراأة اإذا ما كانت 

لديها فطنة �ضبيهة بفطنة اخليزران . لكن هارون 

القيود  تلك  اأخرى  مرة  اأكد  هذا  ب�ضنيعه  الر�ضيد 

اأكانت  �ضواء   ، احل��رمي  ام���راأة  على  املفرو�ضة 

متتلك  ل  فهي   ، العر�ض  على  و�ضية  اأو  حمظية 

ول   ، ومبوافقته  الرجل  خ��الل  من  اإل  ال�ضلطة 

املجال  يتجلى يف  اأن  ال�ضيا�ضي  ميكن مل�ضارها 

العمومي اإل مقنعا بح�ضور الرجل .

لذلك �ضيظل امل�ضار ال�ضيا�ضي ل�»اخليزران« حتى 

احلرمي  على  املقدر  بامل�ضري  مطبوعا  النهاية  

�ضلطة  �ضوى  تعك�ض  ول  �رشيتها  دفينة  قوتها   :

عظمة  مدى  بغداد  اأدرك��ت  وفاتها  ويوم  الآخ��ر. 

من  اإذ   ، البن  انتاب  الذي  الأمل  خالل  من  الأم 

من  كبري  ق��در  عن  اخلليفة  يبني  اأن  املفرت�ض 

الر�ضانة ومتالك النف�ض حيال موت امراأة عزيزة 

اأمله  اأن يخفي  واأن يحاول بوجه خا�ض   ، عليه 

الر�ضيد خ��رق كل  ه��ارون  اأن  . غري  امل��الأ  اأم��ام 

 ، اجلنازة  وطقو�ض  اخلالفة  طقو�ض   : الطقو�ض 

وكان من معجزة هذا الرجل الواثق من نف�ضه اأن 

ازدادت هيبته بني النا�ض . يورد الطري �ضهادة 

173 ه�  رجل ح�رش مرا�ضم دفن اخليزران عام 

: » قال راأيت الر�ضيد يوم  ماتت اخليزران وذلك 

وطيل�ضان  �ضعدية  وعليه جبة  ه�   173 �ضنة  يف 

بقائمة  اآخذ  ، وهو  به و�ضطه  �ضد  قد  اأزرق  خرق 

ال�رشير حافيا يعدو يف الطني ، حتى اأتى مقابر 
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 فاطمة �ملرني�صي

ترجمة : عزيز �حلاكم *

» اخليزران« :

حمظية اأم رئي�سة دولة ؟

*  شاعر ومترجم من المغرب-             



قري�ض فغ�ضل رجليه ثم دعا بخف و�ضلى عليها 

 
)1(

ودخل على قرها« 

الإمراطورية  تتحدى  »اخل��ي��زران«  ظلت  لقد   

وتقاليدها حتى وفاتها .

    و» اخليزران« ، وا�ضمها م�ضتمد من نبتة ترمز 

اإىل اجلمال والليونة ،  بهرت النخبة من �ضيدات 

القوم اللواتي كن يقلدنها يف حليها وت�رشيحات 

اأعجبوا  ال��ذي��ن  النا�ض  عامة  وك��ذا   ، �ضعرها 

ذلك  وليلة«  ليلة  »األف  بها  من خالل حكايات 

كاأق�ضى  بحق،   ، ي�ضفها  الذي  ال�ضعبي  املتخيل 

امل��راأة يف حياتها، حيث  اأن حتققه  حلم  ميكن 

وثيقا   ارتباطا  والقوة  بالرثوة  الإغ��راء  يرتبط  

يف ت�ضابك �ضهواين. فقد اتخذت مواقف �ضيا�ضية 

اإنها  القول دون مبالغة  هامة جدا بحيث ميكن 

يف  احلقب  اأهم  من  حقبة  على  ب�ضمتها  تركت 

�ضوى معلومات  العبا�ضي، ولي�ضت هناك  الع�رش 

قليلة حول مظهرها البدين ، كما توؤكد ذلك نبية 

اأفردت لها ن�ضف كتابها » ملكتان  التي  عبوط 

حتى  اخليزران  نبتة  ت��زال  ول   .  
)2(

بغداد«  يف  

يومنا هذا تعر بليونتها ور�ضاقتها عن �ضيء ل 

يو�ضف يف خبايا اجل�ضد الأنثوي .

  ومن عبارات التغزل التي �ضاع الهم�ض بها لدى 

مرور ال�ضبايا يف بع�ض املدن القدمية التقليدية 

باملغرب ، وما زالت �ضارية حتى اليوم قولهم : 

، لكن »اخليزران«   » اهلل على ق�ضيب اخليزران« 

اأ�ضفت على هذه النبتة بعدا �ضحريا غري م�ضبوق . 

وكما هو ال�ضاأن يف اخلرافات فقد عانت اخليزران 

يف �ضبابها من م�ضاعب كثرية،  قبل اأن تنطلق 

يف رحلة التاألق املذهلة. 

ين ، يف منطقة 
ّ
    ولدت »اخليزران«  من اأبوين حر

اتفق عليه  ، وهذا ما  اليمن تدعى » جر�ض«  من 

املحتمل  .ومن 
)3(

حزم  ابن  با�ضتثناء  املوؤرخون 

اأن يكون خمطئا يف ذلك ،لأن هذا التف�ضيل من 

الأهمية مبكان. فاليمنيات من الن�ضاء العربيات 

لوحدهم  ينفردون  الرجال  يرتكن  مل  اللواتي 

بال�ضيا�ضة. هل مرد ذلك اإىل ذكرى ملكة �ضباأ التي 

ظلت را�ضخة يف الأذهان رغم  جميء الإ�ضالم ؟

معظم  ح�ضب   ، اليمن  من  عربية  »اخليزران«     

و�ضع  يف  ب��غ��داد  ق�رش  اإىل  ج��اءت  امل�����ض��ادر، 

اأنه يحرم على   ، مع  الهمزة وامليم(  بفتح   ( اأمة 

امل�ضلم  اأن ي�ضتعبد م�ضلما اآخر، هذا ما تن�ض عليه 

ال�رشيعة. ولي�ض هناك اأي موؤرخ كال�ضيكي اهتم 

بو�ضع الرق مو�ضع ت�ضاوؤل ، بعد مرور قرن على 

باأن  الذي بني يف �رشائعه ومبادئه  النبي  وفاة 

يتخذوا  اأن  ميكن  وحدهم  احلرب  اأ�رشى  الكفار 

للملك  يخول  احل��رب  ق��ان��ون  وك��ان   
)4(

عبيدا. 

اأن ي�ضبي �ضكان هذا  اآخر  امل�ضلم الذي يغزو بلدا 

اإذن  . ينبغي  ن�ضاء  اأو  اأكانوا رجال  �ضواء   ، البلد 

توفر عن�رشين اثنني  لكي يتم اإخ�ضاع ال�ضخ�ض 

، ثم  اأن يكون كافرا بالدرجة الأوىل   : للعبودية 

جزء من غنائم الغزو . واليمن كانت من البلدان 

 . الأول  عقده  منذ  الإ�ضالم  اعتنقت  التي  الأوىل 

فكيف ميكن تف�ضري اأن مينية ك� »اخليزران« تتخذ 

اأحد  طرف  من  جلبت  فقد  حال  كل  على  ؟  اأم��ة 

اإىل  نخا�ض  من  وتنقلت   . مكة  يف  وبيعت  البدو 

اأب  اآخر لتجد نف�ضها يف ق�رش اخلليفة املن�ضور 

 واأثارت انتباه املن�ضور منذ العبارات 
)5(

املهدي

الأوىل التي تلفظت بها حني �ضئلت عن اأ�ضلها :

  »ولدت يف مكة وترعرعت يف جر�ض ، باأقاليم 

اليمن«. 

  - األديك اأقارب على قيد احلياة ؟ �ضاألها اخلليفة.

  »كال، اأمي مل تلد �ضواي« اأجابت اخليزران ، ثم 

اأ�ضافت بعد برهة �ضمت جملة تركت اأثرا عميقا 

يف نف�ض امللك : »اأنا وحيدة ، ولي�ض يل يف هذه 
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ترتبط 

�خليزر�ن 

باالإغر�ء 

وبالث�روة 

وبالقوة 

ومبو�قف 

�صيا�صية هامة



الدنيا اإل اهلل«.

    هذه الكلمات اأثرت يف نف�ض اخلليفة فاأ�ضدر 

بها  »اذهبوا   : املهدي  لبنه  توهب  ب��اأن  اأم��ره 

�ضاحلة  �ضتكون  اإنها  له  وق��ول��وا  املهدي  اإىل 

اأمام   وهكذا وجدت نف�ضها 
)6(

الأطفال«  لإجناب 

بعد  قدميها  حتت  الإم��راط��وري��ة  �ضي�ضع  من 

كذبت  اأنها  بالإ�ضارة  اخلالفة.واجلدير  توليه 

وحيدة  تكن  مل  فهي  املن�ضور،  اخلليفة  على 

وجود  عن  تك�ضف  ومل   ، عائلة  وب��دون   ، اأمها 

اأن اطماأنت على  اإل بعد  اأمها واأختيها واأخويها 

م�ضتقبلها ، واأجنبت طفلني . واأ�رشتها التي كانت 

تعي�ض يف اليمن يف فقر مدقع ، �ضتجلب اإىل ق�رش 

بغداد لتعي�ض يف رخاء وتعو�ض ما فاتها. ويبدو 

فقد   ، عائليا  اخت�ضا�ضا  كان  الرجال  اإغراء  اأن 

 ، املهدي  منها  ت�رشق  اأن  اأ�ضماء  اأختها  حاولت 

 
)7(

لكن هذا الأخري �ضيثوب اإىل ر�ضده ويعود اإليها 

واأختها �ضل�ضل األقت ب�ضباكها على اأمري اآخر حيث 

واأخريا   . املهدي  اخلليفة  اأخ  جعفر  من  تزوجت 

عني اأخوها غطريف واليا على اليمن . 

واإذا كانت »اخليزران« هي اجلارية املف�ضلة     

يف  الوحيدة  امل��راأة  لي�ضت  فهي   ، املهدي  لدى 

حياته ، وكونها اأفلحت يف الزواج بعقد مطابق 

لالأ�ضول يو�ضح لنا مدى تاأثريها. فطبقا للقانون 

. باإمكانه  اأن يتزوج مبملوكته  ل ميكن للم�ضلم  

اأن يجامعها واأن يكون له معها اأولد بدون عقد 

نكاح ، وذلك يف نطاق ال�رشعية املطلقة . وهذا 

الزوجات  تعدد  مفهوم  مقاربة  اإىل  يقودنا  ما 

وقت  يف  باجلواري  احل��رمي  امتالء  �ضبب  وفهم 

. واجلميع يعلم باأن الإ�ضالم ل يبيح  الفتوحات 

. ورغم  اأربع زوجات  اأكرث من  اأن يتزوج  للرجل 

ي�ضمل  ل  احلد  هذا  باأن  ن�ضيف  اأن  ينبغي  ذلك 

الرجل  متنح  ال�رشيعة  لأن  احلرائر  الن�ضاء  اإل 

اللواتي  الأربع  الزوجات  عن  ف�ضال   ، املحظوظ 

عالقات  اإقامة  يف  احلق   ، نكاح  بعقد  تزوجهن 

جن�ضية واإجناب اأطفال مع اأكر عدد من اجلواري 

الثالثة  لالآية  وفقا  وذلك   ، اململوكات  والن�ضاء 

من �ضورة » الن�ضاء« التي يقوم عليها مبداأ تعدد 

الزوجات كموؤ�ض�ضة ، ويجعلها غري قابلة للطعن :

ثرَْنىٰ  َ
م اِء 

َ
النِّ�ض َن 

ِّ
م َلُكم   

َ
َطاب ا 

َ
م وا 

ُ
َفانِكح  «

 
رْ
اأَو اِحَدًة 

َ
َفو ِدُلوا 

رْ
َتع اأَلَّ   

رْ
ُتم ِخفرْ َفاإِنرْ   

ۖ
اَع 

َ
ب

ُ
ر

َ
و ُثاَلَث 

َ
و

 
)8(

 »
رْ
اُنُكم

َ رْ
 اأمَي

رْ
َلَكت

َ
ا م

َ
م

    ل حد لعدد املحظيات ، كما جاء يف » تف�ضري« 

جواريه   جت��اه  املوؤمن  واجبات  لأن   ، الطري 

 ، ن�ضائه   من  احلرائر  جتاه  واجباته  هي  لي�ضت 

. فال�ضيد   
)9(

 . اأميانه  لأنهن يدخلن يف ما ملكت 

لي�ض مطالبا بالعدل جتاه اجلواري اململوكات ، 

ولذلك يجوز له اأن ي�ضاعف من عددهن . واخلطر 

باعتبارها  اخليزران  يهدد  كان  ال��ذي  اجل�ضيم 

 ، خا�ضة  ب�ضفة  اجل��واري  م�ضدره  كان  حمظية 

تلقي  القدر  �ضدف  كانت  مثلها  مملوكات  وهن 

بهن على اأدراج الق�رش.

   كانت اجلواري يجلنب اإىل اخلليفة اإما كجزء من 

�ضبايا الفتوحات ، اأو يبعث بهن كهدايا من طرف 

من ياأملون يف اأن يحظوا بر�ضا املهدي ، اأو يتم 

�رشاوؤهن بطبيعة احلال اإذا كانت لديهن مواهب 

الفكرية  املواهب  �ضقل  كان  فقد   . ا�ضتثنائية 

املو�ضيقية   املواهب  اأو   ، ال�ضعر  اأو  الفقه  كتعلم 

ال�ضبيل  هو   ، الغناء  اأو  العود  اآلة  على  كالعزف 

الوحيد املتاح لهوؤلء الن�ضوة العربيات اأحيانا ، 

والأعجميات يف اأغلب الأحيان ، اللواتي انتزعن 

العي�ض يف  على  واأجرن  الأ�ضلية  مواطنهن  من 

بيئة غريبة.

اخليزران  كانت   اللواتي  اجل��واري  بني  ومن     

تغار منهن كثريا جارية تدعى » مكنونة« ، كان 
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مالك �جلو�ري 

لي�ض مطالبا 

بالعدل جتاه 

�جلو�ري 

�ململوكات ، 

ولذلك يجوز 

له �أن ي�صاعف 

من عددهن



لها » وجه ح�ضن وكانت ر�ضيقة القوام«، مم�ضوقة 

الوركني وال�ضاقني ، خ�ضو�ضا واأنها كانت مغنية 

»موطنها  املنورة  املدينة   « يف  ال�ضيت  ذائعة 

كان  حينما  ا�ضرتاها  قد  املهدي  كان  الأ�ضلي. 

هذا  وكان   . درهم  األف  مائة  مقابل  للعهد  وليا 

الثمن باهظا جدا مما جعله يحتفظ به يف ال�رش، 

لأن اأباه املن�ضور مل يكن ليقبل مبثل هذا التبذير 

 . لقد كان املهدي مفتونا بجمالها، اإىل احلد 
)10(

الذي جعل اخليزران تعرتف يف وقت لحق: » ما 

  
)11(

غرت من اأحد من الن�ضاء مثلها« 

من  لديهن  بقدرما  يرتفع  اجل��واري  ثمن  ك��ان 

تعليم  اأ�ضبح  ولذلك  للفنون،  واإتقان  معارف 

من  على  الكثري  تدر  حقيقية  موؤ�ض�ضة  اجل��واري 

 ، ووال��ده  املهدي  اخلليفة  عهد  ويف  يتعاطونه. 

مثيل  ل  اأهمية  اجلواري  تعليم  اكت�ضى   ، بالذات 

لها من قبل. وكان معا�رشهما اإبراهيم املو�ضلي 

اأ�ضتاذ الغناء واملو�ضيقى العربية ، يرتدد على   ،

يف  ب��داأ  من  اأول  وه��و   ، اخلليفتني  هذين  ب��الط 

لهن  يقدم  ك��ان   .  
)12(

احل�ضان  اجل��واري  تعليم 

والغناء.  واملو�ضيقى  ال�ضعر  يف  جامعة  درو�ضا 

كانت لديه ، ح�ضب الأ�ضفهاين ، مدر�ضة حقيقية 

العلوي  ال��دور  يف  يقمن  جارية  ثمانني   ت�ضم 

اإ�ضحاق   وقد حذا 
)13(

اإىل جانب جواريه   مبنزله 

، ابن اإبراهيم ، حذو اأبيه يف عهد ابني اخليزران 

. كما ا�ضرتى منه هارون الر�ضيد عددا كبريا من 

اجلواري التلميذات ، وكان ثمنهن مرتفعا جدا ، 

مما ا�ضطره اإىل م�ضاومات �ضاقة مع هذا الفنان 

الكبري الذي كان يحيي حفالته املو�ضيقية  بعد 

 . 
)14(

انتهاء املعارك 

فار�ضي   اأ�ضل  من  وابنه  املو�ضلي  اإبراهيم  كان 

واأحل��ان  باإيقاعات  والغناء  املو�ضيقى  مي��دان 

من  اأو  الأ�ضلية  ثقافتهما  من  م�ضتمدة   ، جديدة 

يتوافدن  اللواتي  الأجنبيات  اجل��واري  ثقافة 

والغناء  ال�ضعر  يح�ضوان  كانا  لكنهما   ، عليهما 

�ضارية«،   « وهناك   . فار�ضية  ومفاهيم  بكلمات 

وه��ي ج��اري��ة ا���ض��رتاه��ا اإب��راه��ي��م الب��ن الآخ��ر 

للخليفة املهدي الذي اأعلن نف�ضه فنانا رغم اأنه 

يف مرتبة اأمري وكلفته ثالثمائة دينار. كان يقدم 

لها درو�ضا طوال ال�ضنة ، خاللها كانت« �ضارية« 

تعفى من اأي عمل منزيل. اإذ كانت تتفرغ للدرا�ضة 

يدعو  ك��ان  حني  ال�ضنة  نهاية  ويف  والتمرن. 

اخلراء كي يقدروا ثمنها ، كانوا يقولون له اإنها 

�ضت�ضاوي  النخا�ضة   �ضوق  يف  للبيع  عر�ضت  اإذا 

ثمنها   �ضي�ضاعف   مما   ، دره��م  اآلف  ثمانية 

 . وبعد ذلك ب�ضنوات �ضمع 
)15(

�ضتا وع�رشين مرة 

الذي  املعت�ضم  اخلليفة  النادرة  ومبوهبتها  بها 

/227 – /833م  218ه�   ( اآنذاك  يحكم  كان 

دينار،  األ��ف  �ضبعني  املهدي  فمنح   ) ه�842م 

ومائتي  ب�ضتني  الأ�ضلي  ثمنها  ي�ضاعف  ما  اأي 

مرة، وقد رف�ض الأمري اإبراهيم بن املهدي بيعها 

بالن�ضبة  املناف�ضة  اأن  ذلك  من  ويفهم  بالطبع. 

زوج��ة  ل  اجل���واري  م�ضدرها  ك��ان  للخيزران 

املهدي الأر�ضتقراطية التي اأفلحت اخليزران يف 

المتيازات مبا يف ذلك حقها  جتريدها من كل 

يف تعيني اأبنائها اأولياء عهد.

  اإن النقالب الذي قامت به اخليزران ، اإن �ضح 

التعبري، كان يرمي اإىل جعل املهدي يعني  ابنيها 

بو�ضفهم   ، الأخريات  الن�ضاء  اأبناء  يبعد  واأن   ،

الورثة املفرت�ضني . وكان من بني املبعدين على 

وجه التحديد اأبناء زوجة املهدي الأر�ضتقراطية 

وهي اأمرية من اأ�ضول ملكية تدعى »ريطة« بنت 

عمه اخلليفة » ال�ضفاح« موؤ�ض�ض الأ�رشة احلاكمة 

، وكان قد تزوجها �ضنة 144ه�/ 762م . وقبل 

ذل��ك مبائة ع��ام يف عهد الأم��وي��ني الأوائ���ل مل 
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معارف و�إتقان 

للفنون



خلفاء  ي�ضبحوا  باأن  الإم��اء  لأبناء  ي�ضمح  يكن 

. مل يكن يحق لغري ابن احلرة اأن يكون ملكا. 
)16(

الأموي  اخلليفة  امللك  عبد  بن  له�ضام  �ضبق  وقد 

العا�رش)105ه�/ 724م – 125ه�/ 743م( اأن 

قال لزيد بن علي الذي طالب بالعر�ض: »  بلغني 

ل  املن�ضب  هذا  ت�ضبح خليفة.  اأن  تفكر يف  اأنك 

 ، وقد حاول 
)17(

ميكن اأن مينح لك لأنك ابن اأمة«

الفريد«  »العقد  كتابه  اأف��رد  الذي  ربه  عبد  ابن 

للن�ضاء اأن يفهم ظاهرة ارتقاء اجلواري ، وكيف 

متكن من زعزعة املجتمع العربي الذي ظل، رغم 

اأر�ضتقراطيا ونخبويا ب�رشاوة .  جميء الإ�ضالم، 

ويذكر اأن النبي حممد كان له هو الآخر زوجتان 

ابنه  منه  اأجنبت  التي  القبطية  مارية«   « اأمتان 

و»�ضفية«   ، مبكرة  �ضن  يف  تويف  الذي  اإبراهيم 

يعرينها  الأخ���ري���ات  زوج���ات���ه  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

باليهودية :  وحني كانت تاأتي اإىل النبي �ضاكية 

، كان ين�ضحها باأن تهاجمهن واأن تذكر هوؤلء 

واأر�ضتقراطي   اأ�ضل عربي  الن�ضوة احل�ضودات من 

باأن اأباها هو اإ�ضحق وجدها هو اإبراهيم وعمها 

ورغم   .  
)18(

يو�ضف  هو  واأخوها  اإ�ضماعيل  هو 

موقف النبي والإ�ضالم املناه�ض للمفا�ضلة بني 

النا�ض والداعي اإىل امل�ضاواة بني ال�ضادة والعبيد 

اإل اأن �ضكان املدينة املنورة  كما يقول املوؤلف 

» كانوا يكرهون الإماء« ، وكانت هناك �ضفات 

حمددة ينعتون بها الأبناء املولودين من زواج 

اإذا  العجمي  ت�ضمي  العرب   « كانت  اإذ   ، خمتلط 

اأ�ضلم : امل�ضلماين ، ومنه يقال : م�ضاملة ال�ضواد ، 

والهجني عندهم ، الذي اأبوه عربي واأمه اأعجمية 

ثم  اأعجمي«،   واأبوه  اأمه عربية  الذي  واملذرع   ،

ي�ضيف باأنهم كانوا يطلقون �ضفة اأعجمي على 

كان  ول��و  ،حتى  العربية  يجيد  ل  �ضخ�ض  كل 

م�ضلما ،وكانوا قبل الإ�ضالم ي�ضتبعدون الهجينني 

األح عليها  التي  . وفكرة امل�ضاواة   
)19(

من الإرث 

النبي والإ�ضالم بقوة مر عليها وقت طويل قبل 

موقف  اأن  كما   ، العرب  �ضدود  على  تنت�رش  اأن 

النبي الإيجابي من الن�ضاء بوجه عام وزوجاته 

فر�ضة  لهن  يتيح  ك��ان  حيث   ، خا�ض  بوجه 

اأجل  العبيد من  اإىل جانب  ، وكذا وقوفه  التفتح 

. فامل�ضاواة بني  بالكاد  اإل  يتوا�ضال  عتقهم مل  

ال�ضائدة  الأخالقيات  تخرتق  مل  وال�ضادة  العبيد 

اإل بعد مرور وقت طويل، خ�ضو�ضا يف ما يتعلق 

تهدد  �ضارت  حني  وبالأخ�ض  النخبة،  باأخالق 

امللك  عبد  علم  وعندما   .
)20(

الطبقية  امل�ضالح 

بن مروان ، اخلليفة الأموي اخلام�ض ) 65 ه� /  

685م – 86ه� / 705 م ( ، باأن علي بن احل�ضني 
، حفيد اخلليفة علي ، قد اأعتق جارية وتزوجها 

اإليه بر�ضالة يتهمه فيها بالقرتان بامراأة  بعث 

من الفئات الدنيا ، فاأجابه مذكرا اإياه باأن » اهلل 

رفع بالإ�ضالم اخل�ضي�ضة ، واأمت به النقي�ضة واأكرم 

به من اللوؤم ، فال عار على م�ضلم ، وهذا ر�ضول 

 ، وبعد ذلك ، 
)21(

اهلل قد تزوج اأمته وامراأة عبده«  

ي�ضيف ابن عبد ربه ، لوحظ  علو �ضاأن  اجلواري 

وظهور اأ�ضعار واأمثال �ضد الن�ضاء احلرائر )22(.

    ح�ضلت اخليزران على موافقة املهدي بتعيني 

ابنها  الأمر  اأول  يف  فعني   ، للعهد  وليني  ابنيها 

يف  للعهد  وليا  ر�ضميا  ال��ه��ادي  مو�ضى  البكر 

اأعتق  ال�ضنة  نف�ض  . ويف  )755م(  ه�   159 عام 

على  الإ�ضالم  يق�ضي  ولكي  وتزوجها.  اخليزران 

ال��رق ح��رم على ال��رج��ال ال���زواج ب��الأم��ة قبل 

حتريرها. وعندما تعتق ميكن التعاقد معها على 

اأن  اإذ كان و�ضعها قبل  الزواج بطريقة �رشعية. 

تعتق هو و�ضع » اأم الولد«، خالفا للمراأة احلرة 

التجديدات  البنني«، ومن  »اأم  التي كانت ت�ضمى 

 « الولد  »اأم  ابن  اأن  اإعالنه  الإ�ضالم  اأدخلها  التي 
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من اأم عبدة واأب حر �ضيكون حرا . وكان باإمكان 

اأن تتحرر جزئيا باحل�ضول على  الأمة بعد ذلك 

، وهذا يعني  البنني«  اأم   « اأف�ضل فت�ضبح  و�ضع 

اأن تنجب  اأن يبيعها بعد  له  اأن زوجها ل يجوز 

ميكن  ول  موتها.  بعد  حرة  تكون  واأنها   ، طفال 

قبل  احلال  كان  كما  يرثوها  اأن  �ضيدها  لورثة 

الإ�ضالم.فقد كان لأبناء » اأم الولد« نف�ض احلقوق 

الأبناء املولودون  التي يتمتع بها  والمتيازات 

من امراأة حرة، يرثون ممتلكات الأب بالت�ضاوي 

مع الأبناء الآخرين وطبقا ملتطلبات ال�رشيعة ، 

وبذلك �ضتتاأكد اجلواري من اأن اأبناءهن �ضريثون 

كل �ضيء مبا يف ذلك العر�ض.

الذين  اخللفاء  عدد  يبدو  الإ�ضالم  تاريخ     ويف 

كانت اأمهاتهم اإماء مثريا للده�ضة ، وهذه ظاهرة 

، ف�ضال  لنا  تقدم  لأنها   ، درا�ضة معمقة  ت�ضتحق 

عن ق�ض�ض احلب ، بعدا غاية يف الأهمية يرتبط  

الذهبي  الع�رش  والثقافات يف  الطبقات  ب�رشاع 

الإ�ضالمي : هو البعد اجلن�ضي . يالحظ ابن حزم 

من  ينحدرون  فح�ضب  ثالثة خلفاء  » هناك   اأن 

اأمهات حرائر �ضمن جمموع اخللفاء العبا�ضيني 

. اأما بالن�ضبة للخلفاء الأمويني بالأندل�ض فلي�ض 

. فقد كانت 
)23(

هناك خليفة واحد من اأم حرة » 

اأم اخلليفة املن�ضور )ثاين اخللفاء يف  »�ضالمة« 

 . بربرية  اأم��ة   ، املهدي  وال��د  العبا�ضي(  الع�رش 

ال�ضابع( واملنت�رش   ( : املاأمون  واأمهات اخللفاء 

)ال��ث��اين ع�رش(  )احل����ادي ع�����رش( وامل��ع��ت�����ض��م 

وكانت   ، روميات  اإماء  ع�رش(  )الرابع  واملهتدي 

 . ومع ذلك فقد 
)24(

والدة املتوكل )العا�رش( تركية 

ابنني  باإجناب  جميعهن  اخليزران  جتاوزتهن 

ابنها  تعيني  اأغ�ضبها  وملا  اخلالفة.  �ضيتوليان 

حظوظها  ت�ضاعف  اأن  حاولت  للعهد  وليا  البكر 

الأ�ضغر  ابنها  يعني  ب��اأن  املهدي  على  فاأحلت 

واملف�ضل هارون وليا للعهد هو الآخر. ويف عام 

، بعد مرور �ضبع �ضنوات على  782م(   ( 166ه� 
اخلليفة  قام  للعهد،  وليا  الهادي  مو�ضى  تعيني 

حمتمال  وريثا  الر�ضيد  ه��ارون  بتعيني  املهدي 

اأبناء  يحب  املهدي  كان   . الثانية  املرتبة  يف 

منها  ابنته  »البانوكة«  وخ�ضو�ضا  اخليزران 

كان  فراقها.  ي�ضتطيع  ول  بها   �ضغوفا  وكان   ،

يلب�ضها لبا�ض الذكور لكي ت�ضطحبه يف ال�ضفر ، 

حكى �ضاهد فقال :  » راأيت املهدي مع جيو�ضه 

حني زار الب�رشة ، يتقدم واأمامه رئي�ض ال�رشطة 

وبينهما »البانوكة« مبعطف اأ�ضود وبخا�رشتها 

�ضيف ، ترتدي  زي غالم ، ولحظت اأن لها ثديني 

يرزان من حتت مالب�ضها ، وي�ضف اآخر البانوكة 

باأنها » �ضمراء ، ذات قوام رفيع وجمال بارع« 

فحزن  مبكرة  �ضن  يف  البانوكة  توفيت  وق��د   ،

يف  من  كل  واأجر   ، �ضديدا  حزنا  املهدي  عليها 

ما  بكل  التعازي  تقدمي  على  والأعيان  البالط 

يقت�ضيه الروتوكول الر�ضمي من �رشامة ، حتى 

اأن ال�ضلطات الدينية راأت يف ذلك جماوزة للحد 

 ، بالن�ضبة لمراأة، وكان على وفاتها يف راأيهم  

ولو اأنها اأمرية ، اأن متر يف �رشية تامة ، خ�ضو�ضا 

. 
)25(

واأنها كانت بنت جارية 

   ك��ان الإ���ض��الم يف ع�رش اخل��ي��زران يف اأوج��ه 

وظل  وع�ضكرية،  دينية  اإمراطورية  باعتباره 

ميتد ويغزو الأمم الأخرى. وكان هارون الر�ضيد 

اأبيه الذي كان ي�ضطحبه معه  فاحتا كبريا مثل 

،منذ اأن كان يف �ضن الرابعة ع�رشة، اإىل ميادين 

يف  وه��و  حقق  للهجرة   165 و�ضنة  املعركة. 

ال�ضابعة ع�رشة من عمره ن�رشا عظيما ، باجتيازه 

 ، البيزنطية  الإمراطورية  يف  الثلجية  اجلبال 

حاكمة  ا�ضطر  ،مما  الق�ضطنطينية  وحما�رشة 

وحتقق  �ضنوات  لثالث  متتد  هدنة  لتوقيع  البلد 
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التي  ال�رشوط  ومن   . كثرية  منافع  بغداد  فيها 

�ضجلها هارون يف هذه الوثيقة اأن توقع الأمرية 

على  ي�ضاعدونه  مر�ضدين  منحه  على  الرومانية 

عبور اجلبال كي يعود اإىل بالده ، فتو�ضل بذلك 

95700  من جنوده باملغامرة  من  اإقناع  اإىل 

لها  ترتعد  كانت  وعرة  طرق  عر  الت�ضلل  خالل 

 . ومت �ضبي عدد كبري من 
)26(

فرائ�ض امل�ضلمني  

الق�ضور  واكتظت  عبيدا  املحتلة  البالد  �ضكان 

وتقاليدهن  بثقافتهن  ال��واف��دات  ب��اجل��واري 

وال��ك��ردي��ات  ال��ف��ار���ض��ي��ات  منهن   . ال��غ��ري��ب��ة 

وال��روم��ان��ي��ات والأرم��ي��ن��ي��ات والإث��ي��وب��ي��ات 

وكان  والربريات.  والهنديات  وال�ضودانيات 

لهارون الر�ضيد األف جارية وللمتوكل ) 232ه�/ 

 .  
)27(

اآلف  اأربعة  861م(  247ه�/   – 847م 
كانت  للرتف، حيث  رفيع  للحرمي مقام  واأ�ضبح 

اأجمل ن�ضاء العامل يراهن على اختالف الثقافات 

واملهارات كاأوراق ع�ضق لإغراء اخللفاء والوزراء. 

لأن حتريك الرمو�ض مل يكن كافيا لإغواء هوؤلء 

يف  اإعجابهم  اإث���ارة  ينبغي  ك��ان  بل  ال��رج��ال، 

املجالت التي تبهرهم كعلم الفلك والريا�ضيات 

والغناء.  ال�ضعر  عن  ف�ضال  والتاريخ،  والفقه 

يف  يتهن  اللواتي  اجلميالت  للفتيات  يكن  ومل 

 ، جنمهن  يلمع  كي  حظ  اأي  اجل��ادة  املحادثات 

ناهيك عن بقائهن يف هذا العامل، وهذا ما اأدركته 

باأ�ضاتذة  اأنف�ضهن  فاأحطن  املحظيات  بع�ض 

اأكفاء. ولكي حتافظ  اخليزران على حظوتها لدى 

يد  على  الفقه  يف  درو�ضا  تتلقى  كانت   املهدي 

تقنيات  وكانت  ع�رشه.  ق�ضاة  اأ�ضهر  من  قا�ض 

حاولت  اآخ��ر  جم��ال  ال�ضهوات  و�ضقل  اجلماع 

اجلواري تطويره، بالغرتاف من خبايا ثقافتهن 

اأ�ضل  من  العربيات  للن�ضاء  يكن  ومل  الأ�ضلية. 

خا�ضة   ، املناف�ضة  هذه  يف  ن�ضيب  اأر�ضتقراطي 

وذلك  دونهن  حت��ول   ، الأخ��ري  املجال  ه��ذا  يف 

يفر�ضونها  احلكام  كان  التي  اجلامدة  الأخالق 

على زوجاتهم ، ول تفر�ض على اجلواري اللواتي 

الذكور  بالتدريج، معرفتهن مبتعة   ، يعمقن  كن 

.
)28(

ونزواتها كلما تزايد عدد الأ�ضياد 

العامل  يف  منطقة  كل  اأ�ضبحت  ما  و�رشعان      

ن�ضاء  وكانت  ن�ضائها،   بخ�ضائ�ض  معروفة 

املغرب العربي هن الفائزات على نطاق وا�ضع : 

، ومن  للذة فليتخذها بربرية  اأراد جارية  » من 

اأرادها  ومن   ، فرومية  وحافظة  خازنة  اأراده��ا 

اأرادها للر�ضاع فزجنية ،  للولد ففار�ضية ، ومن 

اأرادها للغناء فمكية ».هذه ن�ضائح  خبري  ومن 

عا�ض  م�ضيحي  طبيب  وه��و  بطالن   اب��ن  ا�ضمه 

وازداد  بكفاءته  ا�ضتهر  ع�رش،  احلادي  القرن  يف 

 
)29(

الرقيق«  »�رشي  يف  بحثا  كتب  حني  �ضهرة 

لإبطال  و�ضفات  يقدم  لأنه  طريف  بحث  وهو   ،

حيل جتار الرقيق الذين كانوا يزينون اجلواري 

كي  ب�ضيطة  جتميل  مب�ضتح�رشات  املري�ضات 

يظهروا يف �ضحة جيدة، اأو يغريون لون �ضعرهن 

يفعلونه  ما  ذلك  من   « الطلب  لتلبية  وب�رشتهن 

يف الألوان ، فتغري الب�رشة ب�ضيئني ، وهما : اأما 

ال�ضمراء فاإنها ت�ضري ذهبية ، واأما الدرية اللون 

ال�ضعور  يك�ضب  ما  ذلك  ومن   . بي�ضاء  فت�ضري 

ال�ضقر ال�ضواد احلالك ، وما يجعد ال�ضعور ال�ضبطة 

..ومن عادة النخا�ضني اإذا اأرادوا اأن يطولوا ال�ضعر 

يزيلوا  واأن  جن�ضه،  من  طرفه  يف  يو�ضلوا  اأن 

الو�ضم وعالمات اجلدري والنم�ض والبقع ال�ضوداء 

زالت �ضاحلة  ما  الو�ضفات  وبع�ض هذه   
)30(

 »..

ذوي  من  الحرتا�ض  ينبغي  ولذلك   . الآن  حتى 

وذوو  و�ضهوانيون،  ك�ضاىل  فهم  ال�ضود  العيون 

تدل  الزرقاء  والعيون   ، ح�ضاد  الغائرة  العيون 

على البالدة ، والأحداق التي ترف ب�رشعة جت�ضد 
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اخلبث. لكن اإذا وجدت نف�ضك اأمام �ضخ�ض يغلب 

هذا  بالفرار،  فلتلذ  بيا�ضهما  على  عينيه  �ضواد 

�ضمات  من  جدا  الناعم  وال�ضعر  جمنون.  �ضخ�ض 

البالهة ، وال�ضعر ال�ضميك والكث يدل على الكثري 

ابن بطالن فاإن حماولة  . وح�ضب  ال�ضجاعة  من 

طائل  ل  كبري  اأن��ف  ل��ه  �ضخ�ض  م��ع  التوا�ضل 

اجلبني  ذو  وال�ضخ�ض   . غبي  لأنه   ، ورائها  من 

العري�ض ك�ضول ، لكن �ضاحب اجلبني ال�ضغري هو 

والثغر  جاهل.  �ضخ�ض  فهو  �ضاحلا  لي�ض  الآخر 

الغليظتان  وال�ضفتان  ال�ضجاعة،  عن  ينم  الكبري 

مي�ضي  بطالن  اب��ن  اأن  غري   ،  
)31(

ال��ب��الدة  عن 

للعبيد  املحتمل  للم�ضرتي  يقدم  حني  بعيدا  

ن�ضائح حول كل خ�ضائ�ض كل جن�ض على حدة 

بالهنديات  يو�ضي  العربيات  اجل��واري  .فبعد 

لإخال�ضهن ونعومتهن لكن امل�ضكل اأنهن »مينت 

يف عز ال�ضباب«، والرتكيات مطلوبات ل�ضفاتهن 

ون��ادرا   ، وبدينات  ق�ضريات  لكنهن  وجمالهن 

اإماء  والروميات   . نحيلة  ام��راأة  فيهن  جند  ما 

مهارة  على  يتوفرن  ما  وغالبا  جدا  �ضاحلات 

يدوية عالية ، والذميمات اللواتي ينبغي جتنبهن 

، فهن خائنات و�ضارقات: لبد  الأرمينيات  هن 

. 
)32(

من ا�ضتخدام الع�ضا للظفر منهن ب�ضيء

اأن  البحوث هو  الده�ضة يف كل هذه  يثري    وما 

البلدان الإ�ضالمية، رغم احلديث النبوي وتعاليم 

جت��ارة  على  الق�ضاء  اإىل  �ضعت  التي  ال��ق��راآن 

وتدافع  بها  تنادي  نف�ضها  وج��دت  قد  الرقيق، 

الأوروبية  الأمم  عنها  تخلت  حني  حتى   ، عنها 

القرن  منت�ضف  ففي  ع�رش.  التا�ضع  القرن  يف 

حول  بحثا  امل�ضلمني  اأح��د  يكتب  ع�رش  الثامن 

وتاليف  الرقيق  لفح�ض  ال�رشورية  الو�ضفات 

انطالء احليلة ، وقد و�ضم لطف اهلل الغزايل ، وهو 

من رعايا م�رش العثمانية، بحثه هذا بعنوان ينم 

.
)33(

عن التقوى« هداية املريد يف تقليب العبيد«

ومبا اأن الإمراطورية الإ�ضالمية كانت قد بداأت 

ت�ضهد نوعا من ال�ضتقرار يف عهد هارون الر�ضيد 

،  والإ�ضالم مل يعد فاحتا بل اأ�ضحى عر�ضة للغزو 

، فباإمكاننا اأن نت�ضاءل من اأن يجيء عبيده . فهم 

م�ضلمون . وكيف يعقل األ تقود ال�ضلطات الدينية 

منا�رشة  وعلى  الإ���ض��الم  على  ج��دا  احلري�ضة 

لتجارة  مناه�ضة  حمالت  الأ�ضا�ضية  مبادئه 

اأو  اآج��ال  اإن  طرحه  ينبغي  �ضوؤال  هذا  ؟  الرقيق 

عاجال. 

169 ه��� )     بعد م��وت زوج��ه��ا امل��ه��دي ع��ام 

اخليزران  ت�ضدرت  مفاجئ،  نحو  على  785م(، 
كانت  اخلليفة  موت  اأن  ذلك   ، الأح��داث  واجهة 

تعقبه دائما بع�ض القالقل ، وكان ابناها بعيدين 

واأمرتهم  للت�ضاور  الوزراء  فا�ضتدعت  بغداد  عن 

اأي ما  ال�رشعة.  اأجور اجلي�ض على وجه  ب�رشف 

يعادل اأجرة عامني ، ومل يكن ذلك بالقليل. كان 

لبد من تهدئة اجلنود الذين اأخذوا يهتاجون بعد 

الذي كان قد خرج  بنباأ وفاة املهدي  اأن علموا 

ابنه  برفقة  طر�ضتان  اإىل  ع�ضكرية  حملة  يف 

هارون فاأ�ضيب بوعكة �ضحية تويف على اإثرها 

ا�ضت�ضارة مرافقيه  ، وقرر هارون بعد  يف احلني 

اأن يدفنه يف عني املكان ثم قفل عائدا اإىل بغداد 

مرا�ضم  على  معا  واأ�رشفا   ، باخليزران  ليلتحق 

الرئي�ضي،  ب��الأم��ر  املعني  غياب  يف  اخل��الف��ة 

واتفقا على اأن يعني الهادي خليفة جديدا ، وقدم 

اأخيه.  اأمام  والولء  الطاعة  فرو�ض  الأعيان  له 

اإىل  العودة  ا�ضتغرق يف طريق  الهادي قد  وكان 

 « اجلنود  اأتى  خاللها   ، يوما  ع�رشين  العا�ضمة 

باب الربيع ) الوزير( واأحرقوه واأخرجوا من كان 

. 
)34(

يف احلبو�ض«

    وحني ا�ضتدعت اخليزران اأهم  وزيرين ، هما 
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» الربيع« والوزير ال�ضهري يحيى الرمكي، �ضارع 

وقع  وحينها   ، بابها  اأم��ام  املثول  اإىل  الثنان 

لأنه   ، لنا  بالن�ضبة  مبكان  الأهمية  من  حادث 

ي�ضري اإىل حدود �ضلطة  اخليزران ، ذلك اأنها حني 

اأمرت الوزيرين  بالدخول، اأطاع اأحدهما اأمرها 

عليها  فدخل  الربيع  فاأما  الآخ��ر«  رف�ض  فيما 

،واأما يحيى فامتنع ملا يعلم من غرية الهادي« 

 
)35(

   واحلال اأن الهادي، الذي مل يكن اأقل ت�ضاحما 

من اأبيه جتاه تدخل اأمه يف �ضوؤون الدولة ،حني 

فيه  يهدده  الربيع  اإىل  كتابا  اأر�ضل  باخلر  علم 

املحظور  املجال  عتبة  اخ��رتق  لأن��ه   ، باملوت 

التي  العتبة  على  الإحل��اح  هذا  احل��رمي.  ف�ضاء   ،

�ضترز  الن�ضاء  وعامل  الرجال  عامل  بني  تف�ضل 

مرة اأخرى خالل حادث �ضيقع بعد ب�ضعة اأ�ضهر.

    يف حياة زوجها كانت اخليزران ت�ضتقبل النا�ض 

، وكان العديد من ال�ضخ�ضيات الهامة يتجمعون 

اأمام بابها ، وبعد موت اخلليفة مل تبد اأية رغبة 

بالأمور  ت�ضتبد  كانت   « العادة   هذه  تغيري  يف 

دونه ، وت�ضلك به م�ضلك املهدي ...فانثال النا�ض 

عليها ، وكانت املواكب تغدو وتروح اإىل بابها« 

 ف�ضعر الهادي الذي كان قليل الثقة يف نف�ضه 
)36(

ب�ضكل  يغار  وكان  والدته  مبطامح  مهدد  باأنه 

مر�ضي من اأخيه هارون الر�ضيد املحبوب كثريا 

من لدن النخبة وال�ضعب ملروؤته الع�ضكرية ، وقد 

حاول اأكرث من مرة اأن يجرده من رتبة ويل عهد 

 . فف�ضل 
)37(

حمتمل كي مينحها جلعفر ابنه هو 

 . به  اللقاء  منا�ضبات  من  وقل�ض  الفرار  هارون 

لكن اخليزران كانت لها طريقة اأخرى، فوا�ضلت 

التدخل يف ما يعنيها ، ح�ضب راأيها ، ويف املقام 

الهادي  الإمراطورية. وكان  اإدارة �ضوؤون  الأول 

م�ضمعها  على  يكرر  وكان   ، ترى  ما  يرى عك�ض 

با�ضتمرار: » ل تخرجي من خفر الكفاية اإىل بذاءة 

التبذل ، فاإنه لي�ض من قدر الن�ضاء العرتا�ض يف 

وتبتلك«  وت�ضبيحك  ب�ضالتك  وعليك   ، امللك  اأمر 

اإليه  ذهبت  يوم  وذات  ذلك.  يف  تلح  وكانت   
)38(

كانت   . معروفا  لها  يقدم  اأن  على  واأرغ��م��ت��ه 

لكنه   ، مالك  بن  عبداهلل  املدعو  لفائدة  تتو�ضط 

رف�ض طلبها بلباقة ، متالفيا على طريقة العرب 

اأن يقدم لها جوابا ، وحينها اأخطاأت حني اأ�رشت 

اإجابتي ، قال : ل  على الأمر بقولها : »لبد من 

اأفعل ، قالت : فاإين قد ت�ضمنت هذه احلاجة لعبد 

 . 
)39(

اهلل بن مالك« ، فانك�ضفت لعبتها ب�ضكل جلي 

ويف ذروة الغ�ضب وجه اإليها ابنها خطبة تلخ�ض 

جيدا اإ�ضكالية الن�ضاء وال�ضيا�ضة فقال وهو يراها 

اأنه  بلغني  ...لئن  واهلل  »مكانك  باخلروج:  تهم 

وقف ببابك اأحد من قوادي وخا�ضتي لأ�رشبن 

التي  املواكب  ه��ذه  ما  ماله.  ولأقب�ضن  عنقه 

ي�ضغلك  مغزل  لك  اأما  ؟  بابك  على  وتروح  تغدو 

اأو م�ضحف يذكرك اأو بيت ي�ضونك ؟ اإياك واإياك 

فرتكت   .
)40(

لذمي«  ول  مل�ضلم  بابك  تفتحي  ل 

ابنها » وهي ل تعقل » كما يقول املوؤرخون، فقد 

اأعلنت احلرب بينهما... 

اأرب��ع  وع��م��ره  الأوان  قبل  ال��ه��ادي  ت��ويف  ث��م 

وع�رشون �ضنة بعد فرتة حكم ق�ضرية دامت عاما 

يذكرون  املوؤرخني  من  العديد  لكن   . و�ضهرين 

املحبطة  اخليزران  �ضنيع  من  كانت  وفاته  اأن 

. ويقول البع�ض اإنها كانت م�ضطرة 
)41(

�ضيا�ضيا 

للت�رشف ب�رشعة لعلمها باأنه ينوي قتل هارون 

الر�ضيد . وظروف القتل تختلف ، اأق�ضاها ما جاء 

احل�ضان  جواريها  اأم��رت   اإنها  بع�ضهم  قول  يف 

وخنقه  ينام  حيث  الهادي  خمدع  اإىل  بالت�ضلل 

الو�ضائد  و�ضعن  اأنهن  ذلك   .  
)42(

الو�ضائد  حتت 

 . عليها  وجل�ضن  يداعبنه  وكاأنهن  راأ�ضه  على 
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و�ضيجد الطري،  الذي كان نادرا ما ينحاز اإىل 

طرف �ضد اآخر ، نف�ضه م�ضطرا اإىل كتمان وح�ضية 

هذا العمل الذي اأقدمت عليه اخليزران ، قائال اإن 

الهادي حاول مرة  قتل والدته حني اأر�ضل اإليها 

طعاما يف طبق ، زاعما اأنه لذيذ جدا ويريدها اأن 

على  احلنون عملت  اأمه  اخليزران  لكن   . تتذوقه 

اأن يتذوق كلب من هذا الطبق اأول، ف�ضقط الكلب 

.
)43(

ميتا من حينه 

  ومع ذلك مل تفكر اخليزران التي ازدادت قوة يف 

تغيري قواعد اللعبة وت�ضلم زمام ال�ضلطة مبا�رشة.

احلرمي   : ق�ضمني  اإىل  العامل  بتق�ضيم  قبلت  بل 

تريد  كانت   . للرجال  العمومي  واملجال  للن�ضاء 

اأن تتالعب بالعمومي انطالقا من اخل�ضو�ضي ، 

اأن تخرج عن  هذا التق�ضيم وتتموقع يف  عو�ض 

اجلانب الآخر حيث توجد ال�ضلطة ،خارج البيت، 

فيه  الع��رتاف  يتم  ال��ذي  العمومي  املجال  يف 

باملرء كرئي�ض دولة.

    لقد مت جتميد امل�ضار ال�ضيا�ضي للخيزران ، ل 

لكونها امراأة اأو اأمة،  بل لكونها تنتمي بو�ضفها 

فاملبادرة  الطاعة.  جم��ال  احل��رمي/  اإىل  ام��راأة 

وخا�ضة   ، امل�ضائل  جميع  يف  ال��ق��رار  وات��خ��اذ 

املثايل  الإ���ض��الم  ح�ضب  انح�رش   ، ال�ضيا�ضة 

املجال   : عليها  حمرما  كان  ال��ذي  النطاق  يف 

بال�رشورة  تعني  ال�ضيا�ضة  ممار�ضة   . العمومي 

بفعل  والقبول   ، احلرب  خو�ض  م�ضوؤولية  تويل 

القتل . واملنزل ، جمال  الن�ضاء ، هو جمال العي�ض 

واجلن�ض والإجناب. املراأة تنجب والرجل يخرج 

يغر�ض  واحلرمي   . احلرب  غمار  وخو�ض  للقن�ض 

احلرم   ، املقد�ض  املجال  يف  الل�ضانية  ج��ذوره 

وقوانينه.   امتيازاته  معه  يتقا�ضم  الذي   ، املكي 

فقد كان القن�ض ) قتل احليوانات( واحلرب )قتل 

الإن�ضان( حرام خالل فرتة احلج يف احلرم املكي 

التقاليد  اأو بعده. وهذه من  الإ�ضالم  ، �ضواء قبل 

واأدخل  بها  احتفظ  التي  الإ�ضالم  على  ال�ضابقة 

التعديالت الطفيفة. وكان  الإ�ضالم بع�ض  عليها 

بدون   ، الإ�ضالم  قبل  احلج،  يف  ميار�ض  الإحرام 

خالل  منه  يتجردون  احلجاج  ك��ان  اإذ  لبا�ض 

حمرمة  يخلعونها  التي  الثياب  كانت  الطواف. 

اإذن فاحلرم   
)44(

الذنوب.  اللم�ض لأنها رمز  على 

الرجل  منزل  الوقت  نف�ض  يف  وهو  املعبد،  هو 

حيث تعي�ض زوجته واأبناوؤه ، وهو جمال حمرم 

على الغري.

من  يريد   ، البكر  اخليزران  ابن  الهادي،  كان    

اأمه اأن تعود اإىل مو�ضعها ، جمالها ، اأي بيتها.

ويف راأيه اأن كبار ال�ضخ�ضيات يف الإمراطورية 

يخرقون  كانوا  مقابلتها  يطلبون  كانوا  الذين 

عتبة احلرمي . ومل تكن حجة الهادي �ضد والدته، 

ملا قرر اأن يت�رشف بعد موت اأبيه باأربعة اأ�ضهر،  

يرى  فهو  موؤهلة.  غري  اأنها  اأ�ضا�ض  على  قائمة 

الن�ضاء«،  حق  من  لي�ض  ال�ضلطة  يف  »التدخل  اأن 

الناجم عن حتديد  املهام  توزيع  اإىل  ذلك  ومرد 

املجالت .

اأي احلرمي، ا�ضتدعى  اأمه مبكانها،  اأن ذكر    بعد 

مقابلتها  يطلبون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأ�ضخا�ض 

قانون  يخرقون  باأنهم  الع��رتاف  اإىل  ودفعهم 

: » فلما كرث عليه  اأي قانون ال�رشف   ، املجالية 

م�ضري من ي�ضري اإليها من قواده ، قال يوما وقد 

جمعهم : اأميا خري اأنا اأو اأنتم ؟ قالوا : بل اأنت يا 

اأمري املوؤمنني  . قال : اأميا خري ، اأمي اأو اأمهاتكم 

: فاأيكم  . قال  اأمري املوؤمنني  يا  اأمك  ؟ قالوا بل 

اأم  فعلت  فيقولوا   ، اأمه  بخر  يتحدث  اأن  يحب 

فالن ، و�ضنعت اأم فالن ، وقالت اأم فالن ؟ قالوا 

الرجال  بال  فما   : قال  ذلك.  اأحد يحب  ما من   :

)45 (
ياأتون اأمي فيتحدثون بحديثها ؟«
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  ولأن اخليزران كانت تبتغي ال�ضلطة وتعاين من 

كونها منفية يف حرميها فقد عزمت على اللجوء 

ال�ضيا�ضة:  الذي ي�ضكل جوهر  الوحيد  ال�ضالح  اإىل 

قرار القتل.وخططت لقتل احلرمي رغم اأنه جمال 

. واحلرمي ي�ضمل، يف ذات الآن، املكان 
)46(

ال�ضلم 

مركزي  خلط  وهذا  فيه.  يع�ضن  اللواتي  والن�ضاء 

املعمار  يف  والف�ضاء  الب�رش  بني  الإط��الق  على 

الإ�ضالمي. فاحلرمي هو املكان امل�ضون الذي قد 

يقدم الرجل من اأجله على القتل حتى ل يدخله 

اأحد. القتل يتم يف اخلارج ، ل يف الداخل. ومن 

واجب العلماء ال�ضهر على العتبات وتذكرينا باأن 

الإ�ضالم ل يعني �ضوى :  احرتام » احلدود« ، ومن 

حق العلماء اأن يوؤكدوا على اأن عدم التمييز بني 

اجلن�ضني ، وخروج املراأة من البيت للقيام بنف�ض 

الوظائف التي يقوم بها الرجل ، هو من عالمات 

الإ�ضالم  باأن  القول  يحاولون  والذين  ال�ضاعة. 

والدميقراطية الغربية ) ول وجود لغريها يف ما 

يبدو يل( متطابقان ، مبعنى اأن عدم التمييز بني 

اإمنا   ، الإ�ضالم يف �ضيء  الرجل واملراأة ل يزعج 

العمق،  يف  امل�ضاكل  طرح  جتنب  بذلك  يريدون 

واملكانة  الفرد  حول  القائم  اجلدل  وبالتحديد 

لكل  القرار.  اإدارة  يف  الفردانية   حتتلها  التي 

.ولكل  التقليدي  العمران  مبداأ  هو  ،هذا  جماله 

الأف���راد احل��ق يف ول��وج جميع امل��ج��الت هو 

الر�ضالة التي توجهها الدميقراطية احلديثة. وهذا 

�رشاع كوين يف طبيعته وم�ضتواه .

على  ي�ضاعدنا  اأن  باإمكانه  املجالية   ومفهوم  

الع�رشين  القرن  نهاية  يف  غريبة  ظاهرة  فهم 

لدى  الإره����اب  م��ن  الالمعقول  اخل���وف  ه��ذا   :

الغربيني . اإذ يكفي اأن ن�ضاهد ن�رشات الأخبار يف 

برلني اأو باري�ض لندرك باأن الروؤية التي تقدمها 

ب�رشف   ، تنم  )الإره���اب(  عنه  الإع��الم  و�ضائل 

النظر عن احلوادث املنتظمة، عن هذيان جماعي 

حول قوة الإ�ضالم. هي اعرتاف وتعبري عن خوف 

ال�ضعف  ، وهذا رغم  الإ�ضالم  عميق ووراثي من 

لأن  الإ�ضالمية.  للدول  والع�ضكري   التكنولوجي 

الإ�ضالم ظاهرة كونية ، وبو�ضفه مفهوما جماليا 

فهو ي�ضكل تهديدا. ل ينبغي اأن نن�ضى قولة النبي : 

 . يكفي اأن يتمكن 
)47(

» جعلت يل الأر�ض م�ضجدا« 

اأي  ، يف  اأو« �ضرتوين«  عامل يف �رشكة »رونو« 

ماء  حنفية  على  العثور  من   ، فرن�ضا  يف  مكان 

طاهر فيتو�ضاأ ثم يدير راأ�ضه نحو ال�رشق باجتاه 

اإىل   ، اإىل م�ضجد  ، ليحول  ممرا يف معمل  القبلة 

مكان لل�ضالة . الإ�ضالم ظاهرة كونية ، ارتباط 

معني باملكان . وهذا البعد الكوين هو الذي يجعل 

من التمييز بني اجلن�ضني هند�ضة معمارية .

احلرمي  الداخلي،  الف�ضاء  اإىل  تنتمي  امل��راأة    

اإىل  ينتمي  الدولة  ورئي�ض   ، املحرم  الف�ضاء   ،

العمومي. ومن هنا  الف�ضاء   ، الف�ضاء اخلارجي 

الذي  الطق�ض  اكت�ضاف  ���رشورة  علينا  تطرح 

�ضتطالب  خالله  ،ومن  الف�ضاء  من  جزءا  ي�ضكل 

يف  الوجود  يف  بحقهن  الدولة  رئي�ضات  الن�ضاء 

ف�ضاء الرجال. لكن باأية عالمات واأية رموز ؟ 

ول  ذكائها  يف  ي�ضكك  اخليزران  ابن  يكن  مل    

حقها  على  يعرت�ض  اأخ��ذ  حني   ، كفاءتها  يف 

يف  با�رشته  الذي  ال�ضيا�ضي  امل�ضار  موا�ضلة  يف 

اأمره  على  تغلبه  اأن  تريد  كانت   « زوجها:  عهد 

. واإ�ضعاعها  اأمر املهدي » )48(  كما غلبت على 

كيف  يبينان   ، به  حتظى  كانت  ال��ذي  والقبول 

ا�ضتطاعت اأن تتخل�ض من املحظيات اللواتي كن 

يحطن باملهدي ، واأن حتجب ابنة عمه »ريطة« 

ال��زوج��ة الأر���ض��ت��ق��راط��ي��ة. وخ��الف��ا ل��ذل��ك ف��اإن 

اأن  ا�ضمه » مو�ضى« قبل  الذي كان   ، ابنها  ذكاء 

يح�ضل على لقب اخلليفة الهادي، مل يكن قائما 
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كان �لهادي، 

�بن �خليزر�ن 

�لبكر ، يريد 

من �أمه �أن 

تعود �إىل 

مو�صعها ، 

جمالها ، �أي 

بيتها



اأبدا  يفوتهم  ل  واملوؤرخون  ر�ضني.  اأ�ضا�ض  على 

الذي  والو�ضف   ، اخللفاء  مظاهر  لنا  ي�ضفوا  اأن 

يقدمونه عن مو�ضى الهادي يحتوي على تف�ضيل 

يجعلنا نفرت�ض اأن �رشعة اخلاطر تعوزه :« كان 

طويال ج�ضما اأبي�ض م�رشبا حمرة، وكان ب�ضفته 

العليا نق�ض وتقل�ض« .كانوا يلقبونه ب� »مو�ضى 

اأطبق« ، اأي ا�ضكت« ) 49( . وي�رشح لنا ابن الأثري 

الذي كان لديه اهتمام خا�ض بالفروق الدقيقة 

اأنهم كانوا يطلقون عليه هذا اللقب لأن اخلليفة 

املهدي كان قد كلف اأحد العبيد اأن يقول ملو�ضى: 

»اأطبق« كلما ن�ضي اأن ي�ضم �ضفتيه ، ولذلك لقبوه 

يتوفر  يكن  مل  اأنه  ومبا   )50( اأطبق«  ب�»مو�ضى 

اأن تقارن بكفاءة والدته فقد  على كفاءة  ميكن 

رفع يف وجهها �ضالحا اآخر : يجب عليها اأن تعود 

اإىل جمالها ، اإىل احلرمي. 

ح��رم« هي   « من  م�ضتقة  اأخ��رى  لفظة  وهناك    

زنا  قانون  مينع  ال��ذي  ال�ضخ�ض  اأي   ، املحرم 

املحارم الزواج منه » ذلك الذي تربطنا به �ضلة 

الرحم ، التي حترم ذلك« . واملجال ، حرم الرجل، 

الغري.  اأطماع  �ضد  عنه  ويدافع   ، ميلكه  ما  هو 

ومينع  به  يحيط  ال��ذي  املكان  هو  البئر  وح��رم 

الدخول اإليه : لأن البئر التي حتمل عناء حفرها 

على  العرتا�ض  ميكن  ول   ، الغري  على  ممنوعة 

احتكاره اإياها ، و�ضمي » حمرم« لأن ا�ضتعماله 

.وهكذا   )51  ( يحفره  مل  من  كل  على   حمظور 

الواقع  يف  تعر  حرمي«  كلمة«  اأن  كيف  نالحظ 

الف�ضل بني منطقتني  احلد،   ، العتبة  عن مفهوم 

الآن يف املكان  ، فهي تغر�ض جذورها يف ذات 

الن�ضاط    ( باحلياة  مرتبطا  جم��ال  باعتباره 

على  وال��ق��درة  احل���رب(   ( وب��امل��وت   ) اجلن�ضي 

تنظم  عتبة  هي   ، وحمايتها  النف�ض  عن  الدفاع 

الكون وتوزع الكائنات يف الف�ضاء ، وذلك ح�ضب 

عالقتها بالقوة والقدرة على القتل والدفاع عن 

العتبات . 

�ضيدت  التي  النادرة  الديانات  من  والإ�ضالم    

هيكال اجتماعيا قائما على الفرق بني اجلن�ضني. 

م�ضلمة  اأول  وهي  النبي،  زوجة  عائ�ضة  وكانت 

قبل   ، به  وا�ضطلعت  ال�ضيا�ضي  بالعمل  طالبت 

اخليزران، قد واجهت نف�ض املنطق املجايل. كان 

النا�ض  اأفقه  من  »كانت   : للعيان  باديا  ذكاوؤها 

واأعلمهم » ) 52(. فقد قادت اأول مقاومة م�ضلحة 

658 م  على رابع  36ه� /  ، حني متردت عام 

اخللفاء الرا�ضدين علي بن اأبي طالب ، حيث ذهبت 

بحمل  وتاأمرهم  اجلموع  لتح�ضد  امل�ضاجد  اإىل 

ال�ضالح �ضد علي، ثم خرجت اإىل ميدان املعركة 

وتعرف   ، الرجال  اآلف  من  جمموعة  راأ�ض  على 

اإىل  الإ�ضارة  يف  اجلمل«  »وقعة  ب�  املعركة  هذه 

اجلمل الذي كانت تركبه عائ�ضة املراأة الوحيدة 

�ضاعات  ب�ضع  غ�ضون  ويف   . الوغى  �ضاحة  يف 

حرب  اأول  هذه  كانت  رج��ل.  اآلف  �ضبعة  �ضقط 

حتى  الإ�ضالم  يف  عميقة  جراحا  �ضترتك  اأهلية 

ال�ضيعة  ، و�ضتكون هي بداية النق�ضام بني  الآن 

) الذين �ضيظلون مت�ضبثني بعلي واأحفاده  دومنا 

�رشط ول قيد( وال�ضنة الذين �ضيقبلون باأن يتوىل 

اخلالفة من �ضيوقف احلرب ويعيد ال�ضالم ، حتى 

واإن  مل يكن من اأ�رشة النبي. 

»احل���دود«  اخ��رتق��ت  م��ن  اأول  عائ�ضة  كانت     

يف  الرجال،  ونطاق  الن�ضاء  نطاق  بني  الفا�ضلة 

حني اأن احلرب هي �رشف الرجال، وترتبط مبجال 

خارج عن نطاق احلرمي. لي�ض من حق املراأة اأن 

تقتل. وقرار احلرب مهنة الرجال وعلة وجودهم . 

وعائ�ضة اأول امراأة اتخذت قرارا �ضيا�ضيا بقيادتها 

الذاكرة  يف  مقرتنة  و�ضتظل  م�ضلحني،  رج��ال 

والتخريب. النظام  عن  واخل���روج  الفتنة«  ب���« 
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الأن�ضار  )53( فعندما خرجت يف حملة لتجنيد 

وخا�ضة من بني اأتباع النبي الذين كانوا حينذاك 

قادرين  ولة   بو�ضفهم  القرار  منا�ضب  ي�ضغلون 

على م�ضاعدتها على حمل ال�ضالح ، مل تكن حجة 

اأوفياء  يبقوا  اأن  وقرروا  مبادرتها  عار�ضوا  من 

 .  )54( لعلي حجة ترتبط بالكفاءة بل باملجال 

علي  اخلليفة  قاله  ما  يف  تتمثل  املجالية  وهذه 

على  وهي  طفيف  بجرح  اأ�ضيبت  وقد  لعائ�ضة 

�ضهوة جملها وال�ضهام تغمرها وقد هزمت : » يا 

حمرياء ، اأهذا ما اأمرك به ر�ضول اهلل؟. اأمل ياأمرك 

اأن تقري يف بيتك؟« )55( . و» حمرياء« هو اللقب 

الذي كان يحلو للنبي اأن يطلقه على عائ�ضة من 

مع  وعائ�ضة،  اخليزران  من  وكل  التحبب.  باب 

مواجهة  يف  نف�ضيهما  وجدتا  الظروف،  اختالف 

عتبة ل ينبغي جتاوزها، وبينهما ما يزيد على 

قرن من الزمن. 

    واملراأة كرئي�ضة دولة هي التي �ضوف تطالب 

�ضتكون   . بيتها  عتبة  خارج  الوجود  يف  بحقها 

جدا  ال��ب��ارز  الظهور  اإىل  ت�ضعى  التي  تلك  هي 

التوا�ضل  يتحقق  حيث   ، امل�ضجد  منر   : للعموم 

 ، الدنيوية  وال�ضلطة  الدينية  ال�ضلطة  بني  املتني 

ويتجلى اأحدهما من خالل الآخر ، واأحدهما يف 

الآخر.   

هو�م�ض �لدر��صة :

1(  الطري » التاريخ« املجلد 10 . �ض56
قلب  ملكن  اللواتي  الن�ضاء  اإحدى  زبيدة  هي  الأخرى  امللكة   )2
�ضيكاغو  اأ�ضتاذة يف جامعة  كانت  عبوط  ونبية   . الر�ضيد  هارون 

على  نتوفر  ،لكننا  بالإجنليزية  الكتاب  لهذا  الأ�ضلية  والن�ضخة   .

ترجمة عربية بعنوان » ملكتان يف بغداد« من اإجناز عمر اأبو ن�رش 

1969
اإل ابن حزم   ، اليمن  من  اخليزران  اأن  على  اإجماع  �ضبه  ثمة   )3
الذي يقول اإنها من اأ�ضل خمتلط اأبوها عربي واأمها اأعجمية . انظر 

 ( كتابه«الر�ضائل«  �ضمن  اخللفاء«  اأمهات  يف  ر�ضالة   « حزم  ابن 

جمموعة ر�ضائل ومقالت( املجلد 11 �ض 120

اأمني  لأحمد  العبودية  تقنني  حول  جدا  وا�ضح  عر�ض  ثمة   )4
بعنوان« الرق واأثره الثقايف« يف كتابه » �ضحى الإ�ضالم« املجلد 

1 �ض79 وما بعدها.
. 5(  نبية عبوط » ملكتان يف بغداد« �ض34 

6( نبية عبوط ، نف�ض املرجع �ض 38.
اأوردته نبية عبوط ، نف�ض املرجع ، �ض 50. 7(  » اجلاحظ« 

.3 ، الآية   4 ، ال�ضورة  8( القراآن 
 . تاريخ  بدون   ، م�رش   ، املعارف  دار  التف�ضري«   « الطري     )9

طبعة بتعليق وتقدمي اأحمد حممد �ضاكر .املجلد 7. �ض 541. 

10( الأ�ضفهاين » كتاب الأغاين« ج 15 �ض 28 .
11( الأ�ضفهاين ، املرجع نف�ضه .

.170 18 . �ض  12( الأ�ضفهاين ، املرجع ال�ضابق . ج 
13( الأ�ضفهاين ، املرجع ال�ضابق . ج 18 .�ض164.

14( الأ�ضفهاين ، املرجع ال�ضابق . ج 18 . �ض 164.
16 . �ض 5. 15( الأ�ضفهاين ، املرجع ال�ضابق . ج 

العلمية  الكتب  دار  الفريد«  »العقد  الأندل�ضي  ربه  عبد  ابن   )16
 « بعنوان   ، للن�ضاء  املخ�ض�ض   .7 1983.املجلد  طبعة  بريوت.   .

كتاب املرجان يف اأخبار الن�ضاء« . �ض 142 . وقد تويف املوؤلف 

عام 368 هجرية.

17( ابن عبد ربه الأندل�ضي ، املرجع ال�ضابق . املجلد7. 139.
18( ابن عبد ربه الأندل�ضي ، املرجع ال�ضابق. املجلد 7. �ض139. 
كان الإ�ضالم يعرتف بكل الأنبياء اليهود وامل�ضيحيني باعتبارهم 

�ضابقني على نبي الإ�ضالم. ولذلك منح النبي« �ضفية » الثقة حني 

ديانة  اليهودية  الديانة  باأن  وتذكرهن  تهاجمهن  باأن  ن�ضحها 

مرموقة ت�ضم اأنبياء مرموقني يعترهم الإ�ضالم مبثابة اأقارب له.

ربه الأندل�ضي » العقد الفريد« املجلد 7 . �ض 139  عبد  ابن   )19
و 140.

20( انظر يف هذا ال�ضدد » النبي قائد ع�ضكري » و« احلجاب ينزل 
يف املدينة املنورة » الف�ضلني الأخريين من كتابي

  Le Harem Politique « Albin Miche 1987 «

21( ابن عبد ربه الأندل�ضي » العقد الفريد« املجلد 7 . �ض 139. 
22( ابن عبد ربه ، نف�ضه. 

23( ابن حزم » نقط العرو�ض يف تاريخ اخللفاء »كتاب« الر�ضائل« 
املجلد 11 . �ض104. 

24( ابن حزم » ر�ضالة يف اأمهات اخللفاء« املجلد11 . �ض 121.
10. �ض21. 25( تاريخ الطري ، املجلد 
26( تاريخ الطري، املجلد 9. �ض 165.

 .1983 ، بريوت  دار املعرفة   « الذهب  مروج   « امل�ضعودي   )27
تويف املوؤلف عام 346 ه ) القرن العا�رش امليالدي( . ينظر اأي�ضا 

. القاهرة  اأمني » �ضحى الإ�ضالم« مكتبة النه�ضة امل�رشية  اأحمد 

.الطبعة ال�ضاد�ضة . 1961. املجلد 1.�ض9.

 ، الأول   العبا�ضي  الع�رش  واجل��واري يف  الرق  على  للتعرف   )28
ميكن الرجوع اإىل اأحمد اأمني » �ضحى الإ�ضالم« – مرجع مذكور – 
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وفيه يقدم نظرة �ضاملة عن الرق يف ع�رش العبا�ضيني يف الف�ضل 

الرابع بعنوان » العبودية وتاأثريها الثقايف » املجلد 4. ال�ضفحات 

العربية  وتدهور و�ضع املراأة  اجلواري  وحول    . بعدها  وما   79
احلرة والأر�ضتقراطية بتاأثري من العبودية  ينظر : جورجي زيدان » 

تاريخ التمدن الإ�ضالمي » دار الن�رش وتاريخ الطبع غري مذكورين 

 »، 172 4 �ض  ، يف خم�ض جملدات جمعت يف كتابني – املجلد 

اختالفات الأن�ضاب عند العرب«  .«العبودية يف ع�رش العبا�ضيني 

من   بعدها  وما   76 ال�ضفحات  ويف   ».5 املجلد  من  �ض27    «

. وحتاليل جورجي  العبا�ضي  الع�رش  املراأة يف   «  5 املجلد  نف�ض 

زيدان وثيقة ال�ضلة باملو�ضوع ، ولالأ�ضف فكل من هذه التيمات 

يتم تناولها ب�ضكل متفرق وفق تقطيع يحول دون خروج القارئ 

با�ضتنتاج عام حول الرقيق اأو حول الن�ضاء. لكن هناك كما هائال 

ال�ضيء  نف�ض   . املو�ضوعني  هذين  حول  الدقيقة  املعلومات  من 

ي�ضدق على اأحمد اأمني الذي ف�ضل اأن يجزئ جملداته الت�ضعة حول 

ال�ضتدلل  ينبغي  ولذلك   ، زمني  ت�ضل�ضل  ح�ضب  الإ�ضالم  يف  الرق 

الرجوع  الرتكيب  لهواة  الهامة هنا وهنا. وميكن  املوا�ضيع  على 

جمددا  اإىل الف�ضل املمتاز الذي خ�ض�ضه اآدم �ضميث ، امل�ضت�رشق 

الأملاين ، للرقيق يف جملده الأول ) ال�ضفحات 295 وما بعدها( 

الإ�ضالمية«  احل�ضارة  بعنوان«  العربية  اإىل  املرتجم  كتابه  من 

. وفيه  العربي  الكتاب  القاهرة( ودار   ( . مكتبة اخلاجني   1968
يقدم تو�ضيحا لهذه الظاهرة مقارنا املمار�ضات العربية يف جمال 

الرقيق مبا كان يحدث لدي اليهود وامل�ضيحيني .وقد تلقت الكني�ضة 

�رشبة قا�ضية من جراء ذلك ، وكان لليهود احلق يف حتويل اأبنائهم 

اإىل عبيد . وباخت�ضار، نحن �ضعداء لأننا نعي�ض يف العام 1989 . 

29( ابن بطالن » ر�ضالة يف �رشي الرقيق« مكتبة اجلنة ، القاهرة 
1954. املجلد 5 من �ضل�ضلة« نوادر املخطوطات«�ض352. تويف 

املوؤلف عام 444. 

378 وما بعدها.   ، ال�ضفحات  30( نف�ضه 
365 وما بعدها. 31( نف�ضه ، �ض 
32( نف�ضه، �ض370 وما بعدها.

العبيد«  تقليب  يف  املريد  »هداية  الغزايل  حممد  اهلل  لطف   )33
من�ضور يف نف�ض كتاب ابن بطالن .مكتبة اجلنة ،القاهرة 1954.

اأورده ابن الأثري يف كتابه » الكامل يف التاريخ« دار الفكر »   )34
بريوت ، بدون تاريخ. انظر املجلد 5، �ض 84 وما بعدها ) وفاة 

املهدي وتن�ضيب الهادي وتخليف هارون الر�ضيد( . ويف ما يتعلق 

من  بع�ض  بذكر  و�ضاأكتفي  كثرية  فهي  اخليزران  حول  باملراجع 

. فقد �ضكلت �ضخ�ضية اخليزران  كبار املوؤرخني املتعارف عليهم 

مو�ضوع بحث ملوؤلفات باأكملها اإذ تظهر يف كل الأدبيات الن�ضائية 

ويف كتب الأعالم التي تهتم ب�ضرية امل�ضاهري. الخ ، ومنها: 

تويف   .1979 الفكر  دار   - وامللوك«  الأمم  تاريخ  الطري«   -   

 13 يف  العمل  هذا  ويقع   . العا�رش(  القرن   ( 310ه�  عام  الكاتب 

33،34،و52.  10، ال�ضفحات  جملدا ، تظهر اخليزران يف املجلد 

القارئ  يكفي  ، حيث  ب�ضكل كرونولوجي  الأحداث  املوؤلف  ويقدم 

اأن يعرف ال�ضنة التي وقع فيها احلدث لكي يهتدي اإىل املعلومة. 

وهناك اأي�ضا فهر�ضت اأبجدي ي�ضم الأ�ضماء املذكورة وي�ضاعد على 

ال�ضتدلل انطالقا من الأ�ضخا�ض. 

1983. يف  الذهب »دار املعرفة. بريوت    - امل�ضعودي » مروج 

 )10 القرن   ( 346ه�  عام  املوؤلف  وف��اة  كانت   . جملدات  اأرب��ع 

وتوجد الفقرات املتعلقة باخليزران �ضمن  �ضري املهدي والهادي 

وهارون الر�ضيد ) املجلد 3 – �ض 319 وما بعدها( .

. وبخ�ضو�ض  التاريخ » مرجع مذكور   - ابن الأثري »الكامل يف 

اخليزران ينظر املجلد 5، �ض81 وما بعدها.

- اأبو الفالح عبد احلي بن عماد احلنبلي » �ضجرة الذهب يف اأخبار 

تاريخ  بدون   ، . بريوت  اجلديدة  الآفاق  دار  من�ضورات  من ذهب« 

. الإ�ضارات املتعلقة باخليزران توجد يف املجلد 1 - �ض245.

35( ابن الأثري » الكامل يف التاريخ« املجلد 5. �ض 84.  
36( نف�ضه، املجلد 5. �ض79.

5. �ض88. 37( نف�ضه، املجلد 
املجلد10.  مذكور.  مرجع  وامللوك«  الأمم  تاريخ   « الطري   )38

�ض33.

39( ابن الأثري، مرجع �ضابق.
10. �ض33. 40( الطري - مرجع مذكور . املجلد 

الأثري  ابن   .33 �ض   .10 املجلد   . مذكور  – مرجع  الطري   )41
. املجلد 5. �ض 79.

10 �ض34. 42( الطري. مرجع مذكور. املجلد 
 .33 10 �ض  43( الطري. مرجع مذكور. املجلد 

44( ل�ضان العرب - مادة » حرم« .
45( تاريخ الطري. مرجع مذكور.املجلد 10. �ض 34.

46( الطري، نف�ضه.
– املجلد 2 . �ض56. اإمام الن�ضاء   )47

.34 10. �ض  – املجلد  48( تاريخ الطري 
49( تاريخ الطري – املجلد 10. �ض38.51
5. �ض80.  50 ( ابن الأثري« الكامل« املجلد 

51( ل�ضان العرب ، مادة » حرم« ) بك�رش احلاء(.
دار  ال�ضحابة«  متييز  يف  الإ�ضابة   « الع�ضقالين  حجر  ابن   )52

النه�ضة – القاهرة. بدون تاريخ .املجلد8. �ض18.

قدمه  ما  لالنتباه  اإثارة  اجلمل  بوقعة  الإحاطات  اأ�ضد  من   )53
الطري يف تاريخه ، املجلد 5 - �ض161 وما بعدها. 

، التاريخ ، نف�ضه . 54( الطري 
     . – �ض376   2 55( امل�ضعودي ، املجلد 
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�حل�صاري �لن�صاز   .I
ينفك  ل  قدمي  �ضوؤال  العامل  يف  موقعنا  عن  ال�ضوؤال 

يتجدد، على وقع الإخفاقات املفاِجئة والرتاجعات 

اأو  والإعالميني  املثقفني  جانب  من  املتوا�ضلة. 

املفكرين واملحللني.

ل: 
ّ
ال�ضمي و�ضبلي  عبده  حممد  زمن  يف  ال�ضوؤال  كان 

اليوم  اأم��ا  امل�ضلمون؟  وت��اأخ��ر  الغرب  تقدم  مل��اذا 

كانت  بلدان  وتتقدم  العرب  يتاأخر  ملاذا  فال�ضوؤال: 

فاإذا  اأحد،  بها  ي�ضمع  ل  مغمورة  كانت  اأو  وراءه��م، 

العربي،  اأمامهم. وهكذا فالعامل  بها تتقدم وت�ضبح 

من  دولة  غري  ويف  ي�ضري  اخلليج،  دول  وبا�ضتثناء 

دوله، من �ضيء اإىل اأ�ضواأ. وهو الآن يف اأ�ضواأ اأحواله 

متّزقًا وتفّككًا وتوح�ضًا.

كيف نقراأ ما يحدث وي�ضدم، واأعني بذلك اأن البدايات 

كانت واعدة، فيما املاآلت اأتت حمبطة وبائ�ضة؟

هي  امل�ضكلة  اأن  اأرى  ومنهجي  قناعتي  بح�ضب 

وقيم  عقليات  م�ضكلة  اإنها  الأوىل،  بالدرجة  فكرية 

اأو مفاهيم واأ�ضاليب. فالعرب ميلكون ثروات هائلة 

مادية ورمزية، طبيعية وثقافية، ولكن مقابل غياب 

الروؤى  يف  البّناءة،  والنماذج  اخلالقة  الأفكار  يف 

امل�ضتقبلية وال�ضرتاتيجيات الفعالة.

وعلى  عامة،  امل�ضلمون  ي�ضّكل  امل�ضتوى  هذا  على 

يف  ون�رشوه  بالإ�ضالم  خرجوا  الذين  العرب  راأ�ضهم 

ولكن  وال�ضعوب.  الأمم  بقية  بني   
ً
ا�ضتثناء العامل، 

هم  بالطبع  والعدمي.  الرجعي  ال�ضلبي،  باملعنى 

بحروبهم  ي�ضغلونه  قلبه،  ويف  العامل  و�ضط  يقيمون 

كما  الإرهابية،  ومنظماتهم  املارقة   واأنظمتهم 

حول  ال�ضجالت  ت�ضهد  ما  على  بعاداتهم،  يربكونه 

الأ�ضليني  ال�ضكان  بني  الغربية،  الدول  يف  احلجاب 

والوافدين من امل�ضلمني. ومع ذلك فهم يعي�ضون بني 

النا�ض، بو�ضفهم �ضذوذاً اأو ن�ضازاً، بقدر ما تتحكم يف 

عقولهم وت�رشفاتهم، م�ضّلمات ومعتقدات وتهوميات 

ر وُعَقد تقودهم، من حيث ل يعقلون، 
َ
و

ُ
اأو اأطياف و�ض

اإىل اإعادة اإنتاج امل�ضكالت ب�ضكلها الأ�ضواأ والأرداأ اأو 

الأعنف والأخطر. 

وهذه بع�ض وجوه الأزمة ومكامن العّلة.

�لتقدي�ض  )1
النا�ض،  �ضائر  بني  من  امل�ضلمون،  العرب  وحدهم 

والت�ضبث  ال�ضلف  وعبادة  الكتب  بتقدي�ض  ي�ضتغلون 

برتاثاتها،  تتباهى  الأمم  كل  والثوابت.  بالأ�ضول 

اإىل  اأجنزه الأ�ضالف، لتحويله  ولكنها تعمل على ما 

معا�رشة.  حياة  لبناء  ت�ضلح  راهنة  ثقافية  عملة 

هذا با�ضتثناء امل�ضلمني الذين يتعاملون مع الرتاث 

كهوية ثابتة ومنجزة، اأو كمرتا�ض ل�ضن احلرب على 

التي جتعل �ضاحبها عبداً  العقلية،  الآخر. مثل هذه 

لأ�ضمائه وكتبه، ل تنتج معرفة ول ت�ضنع م�ضتقباًل، 

ول تبني ثقًة اأو حتقق �ضالمًا، بل ت�ضنع اأنا�ضًا، هم 
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�ضحايا اأفكارهم، ي�ضتبدون بها اأو ت�ضتبد بهم، بقدر 

اأو  جديد  هو  ما  كل  �ضد  ثقافيًا  مرحمون  هم  ما 

خمتلف.

�لثقافية �لرنج�صية   )2
من  وحدهم  بو�ضفهم،  اأنف�ضهم  اإىل  امل�ضلمون  ينظر 

واأ�ضا�ض  للنا�ض.  اأخرجت  اأمة"  "خري  �ضواهم،  دون 

عر  ا�ضطفاهم،  قد  اهلل  باأن  اعتقادهم  النظرة  هذه 

 العربي، ليختم ر�ضائله ويبّلغ بقية العامل اآخر 
ّ
النبي

الأخذ  عليهم  التي  وال�رشائع،  التعاليم  من  مقرراته 

والأخرية  الأوىل  احلقيقة  بو�ضفها  وتطبيقها،  بها 

يف النظر والعمل، يف الفكر وامل�ضلك.

عن  امل�ضلمون  العرب  ورثه  الذي  املعتقد،  هذا  مثل 

ي�ضّكل  ال�ضطفائي،  من�ضوبه  و�ضاعفوا  اليهودية، 

ة 
ّ
اجلرثومة الأ�ضولية الفّتاكة التي �ضّلت الطاقة احلي

دينا�ضورات  اإىل  لتهم 
ّ
وحو والإب���داع،  اخللق  على 

�ضاكلة  على  م�ضتقبلهم  لون 
ّ
يتخي جتعلهم  اإذ  فكرية، 

ما�ضيهم يف �ضدر الإ�ضالم اأو يف الع�ضور الو�ضطى.

�ضحيح اأن امل�ضلمني الأوائل اآمنوا و�ضّدقوا مبا اأتى 

العقل  اأعملوا  ولكنهم  والر�ضالة،  الدعوة  �ضاحب  به 

وت��اأوي��اًل،  �رشحًا  واحل��دي��ث،  الن�ض  يف  التنويري 

فاأنتجوا  وحت��وي��اًل،  ���رشف��ًا  وتفكيكًا،  ت�ضكيكًا 

واجهة  بها  ت�ضّدروا  والواقع  الن�ض  حول  معارف 

من  ب��الإف��ادة  بالطبع  ط���وال،  ل��ق��رون  احل�����ض��ارة 

الُقدامى  كان  هكذا  ال�ضابقة.  احل�ضارات  مكت�ضبات 

امل�ضلمني  ولكن  بناة...  را�ضدين،  فاحتني،  خالقني، 

مبداأً  الأ�ضل  مع  التطابق  اتخذوا  الذين  املعا�رشين 

املا�ضون،  اأجن��زه  ما  على  ناموا  منهجًا،  والتقليد 

وتلك  احل�ضاري.  الركب  موؤخرة  يف  ي�ضبحوا  لكي 

اأن تتحول النبوة  هي ح�ضيلة ال�ضطفاء العقائدي: 

يرتجم  اجل�ضد،  وعلى  العقل  على  ختم  اإىل  اخلامتة 

اأو تخّلفًا وفقراً، كما ت�ضهد النهايات  ق�ضوراً وعجزاً 

الكارثية للدعوات وامل�ضاريع.

وهذا فارٌق بني املا�ضي واحلا�رش بليغ يف دللته 

واملواقف.  الأقوال  ت�ضهد  كما  تعريته،  يف  وفا�ضح 

واأراين ا�ضتح�رش هنا موقف اأبي بكر ال�ضّديق، عندما 

ّليُت عليكم 
ُ
ت�ضلم اأمر اخلالفة، اإذ قال قوله ال�ضهري: "و

اأنا مالك  اليوم فال�ضعار هو:  اأما  باأف�ضلكم".  ول�ضُت 

اأنا  ال�ضحيح،  الإ�ضالم  با�ضم  الناطق  اأنا  احلقيقة، 

الذي  هو  الفارق  هذا  والأف�ضل.  والأ�ضدق  الأح��ق 

اأو نح�ضده  ف�رش ما ُنفاجئ به ومنار�ضه من احلقد 
ُ
ي

من العنف.

�لوجودي �لزيف   )3
باأن  الإمي��ان  هو  الثقافية  للرنج�ضية  الآخ��ر  الوجه 

ويف  �ضيء  بكل  العلم  على  ينطوي  امل�ضلمني  كتاب 

كل جمال. هذا العتقاد ل ي�ضّل الطاقة على الإبداع 

يفرت�ض  ومن  امل�ضلمني،  الدعاة  حول  بل  وح�ضب، 

فيهم تطوير العلوم واملعارف، اإىل ل�ضو�ض ي�ضطون 

املجتمعات  يف  املنتجة  العلمية  النظريات  على 

وهذا  والقراآن.  الإ�ضالم  اإىل  زوراً  لن�ضبتها  الغربية، 

الت�ضبيح  ممار�ضة   .. �ضيء  بكل  العلم  اإّدعاء  ماآل  هو 

ف الوجودي، والعجز عن اإنتاج معرفة 
رْ
الفكري والَزي

وازنة اأو ثمينة باأي �ضيء من الأ�ضياء.

و�ملافيا �لفتوى   )4
امل�ضلمون  ي�ضذ  واأي�ضًا،  اأي�ضًا  الت�رشيع،  جمال  يف 

 
ّ

بالن�ض كهم 
ّ
بتم�ض الب�رشية،  اجلماعات  �ضائر  عن 

ذلك  د 
ّ
يتج�ض كما  ال��راأي،  �ضد  والفتوى  العقل،  �ضد 

الآخر  الوجه  هي  التي  واحل��رام  احلالل  ثنائية  يف 

اأو  واملدّن�ض  املقد�ض  اأو  والكفر  الإمي��ان  لثنائيات 

الطهر والرج�ض.

ملنطق  ي�ضت�ضلم  منوذجًا  �ضنعت  الثنائيات  ه��ذه 

امُلنزل.  والكالم  املقد�ض  بالن�ض  الأعمى  الإمي��ان 

تب�رشاً  والنظر،  التاأمل  عن  يتوقف  �ضاأنه  هذا  ومن 

وتدبراً، لتبيان ما هو معقول اأو ل�ضنع ما هو مفيد 

جميل...  هو  ما  لبتداع  اأو  جديد  هو  ما  لبتكار  اأو 

مثل هذا النموذج ينتج تع�ضبًا ول يورث اإل اإرهابًا 

رمزيًا  الآخر،  باإق�ضاء  اأو  املبادئ،  بانتهاك  يرتجم 

اأو ج�ضديًا.
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من مثالت ذلك اأن ال�ضالميني على اختالف فرقهم، 

على  بع�ضه  املفتوح  العامل  يف  منخرطون  هم  اإمنا 

بع�ض، ي�ضتغّلون �ضبكات التوا�ضل واأنظمة امل�ضالح، 

فقط  والتقنية،  العلمية  املكت�ضبات  ي�ضتخدمون  كما 

باأي  عليها  والقب�ض  ال�ضلطة  اإىل  الو�ضول  اأجل  من 

اأي بالتواطوؤ مع من يدعون حماربتهم، الأمر  ثمن، 

�ضد  تعمل  ع�ضابات  اأو  مافيات  اإىل  حوّلهم  الذي 

الدول والقوانني والعراف، ول حت�ضن �ضوى انتهاك 

ما تّدعي احلفاظ عليه.

ف 
ّ
الت�رش ه��و  العدمي  النهج  لهذا  الخ��ر  ال��وج��ه 

ت�ضهد  للفنون، وكما  العداء  الربري، كما يتمثل يف 

املتاحف  على  اجلهاديني  هجمات  خا�ض  بنوٍع 

اأو  والر�ضوم  التماثيل  لتحطيم  الأثرية  والأم��اك��ن 

امل��ع��امل وال�����رشوح، و���ض��واه��ا م��ن روائ���ع ال��رتاث 

الإن�ضاين. ويف هذا منتهى ال�ضذوذ احل�ضاري. 

الوثنية،  حماربة  بدعوى  ذلك  ي�ضوغون  هم  طبعًا 

للخيال  ثمرة  هو  ما  تدمري  هو  يفعلونه  ما  ولكن 

اخلاّلق وحلرية التعبري. من املاآثر املعمارية والتحف 

الفنية، لكي ميار�ضوا وثنية عقائدية، رمزية، قوامها 

بحمدهم  والت�ضبيح  اأ�ضحابها  بذكر  الأ�ضماء  تاأليه 

�ضبح م�ضاء. ويف هذا �ضاهد على اأن الإن�ضان ي�ضنع 

عقله  على  ال�ضتار  ي�ضدل  عندما  بنف�ضه،  عبوديته 

وي�ضلم اأمره اإىل غريه من دون قيٍد اأو �رشط.

 �لعزل و�حلجب

من وجوه الن�ضاز الفا�ضح ما متثله و�ضعية الن�ضاء 

 على حجب املراأة 
ّ
يف البلدان الإ�ضالمية، التي ت�رش

بو�ضفها قا�رشة اأو عورة اأو فتنة.

ثوراتها  من  وبالرغم  العامل،  يف  امل��راأة  اأن  اأع��رف 

على  الرجل  وبني  بينها  امل�ضاواة  ومن  رية، 
ّ
التحر

م�ضتوى الت�رشيع، ما تزال تعامل ككائن م�ضت�ضعف 

ومن درجة ثانية، على م�ضتوى املعامالت اليومية 

اأو  ال�ضيا�ضية  والوظائف  املجتمعية  والعالقات 

الإدارية. ومع ذلك، فاملراأة امل�ضلمة وحدها ت�ضّذ عن 

ن�ضاء الدنيا الوا�ضعة، بحجابها وبرقعها، مبحرماتها 

كادت  الو�ضعية  هذه  الفقهية.  وقيودها  الذكورية 

تنك�رش مع الدخول يف العامل احلديث، حيث خرجت 

الن�ضاء �ضافرات اإىل ميادين العمل و�ضاحات الن�ضال. 

ولكن، ومع �ضعود املوجة الأ�ضولية، عادت الأمور 

املظلمة  ع��ودت��ه  احل��ج��اب  يعود  لكي  ال���وراء،  اإىل 

العنف  اأعمال  اأن  والأ�ضواأ  العام.  الف�ضاء  ويكت�ضح 

التي تتعر�ض لها املراأة، والتي تزداد عما كان احلال 

عليه من قبل، تكاد تتحول اإىل ظاهرة، وكما ت�ضهد 

ال�ضارع  يف  الن�ضاء  على  املتكررة  العتداء  حوادث 

اأو يف الأماكن العامة، ويف غري بلٍد عربٍي. وبع�ض 

الن�ضاء لهّن ق�ضطهّن يف هذا التدهور. فاملراأة ال�ضلفية 

الغربية  الدول  يف  حجابها  ارت��داء  على   
ّ
ت�رش التي 

التعبري،  يف  حريتها  ممار�ضة  بحجة  تقيم،  حيث 

�ض احلرية من اأ�ضا�ضها، هي الوجه الآخر 
ّ
ولكن لتقو

ب نف�ضه ح�ضيبًا 
ّ

للنموذج ال�ضلفي املتطرف الذي ين�ض

اأو  لبا�ضها  اإذا خالف  يعاقب املراأة بالعتداء عليها 

�ضلوكها معتقداته وعاداته.

الالهوتية  الثقافة  يف  املراأة  حلجب  الآخر  والوجه 

الذكورية، هو ا�ضتعبادها وتدجينها وجعلها تر�ضخ 

فحولته،  ممار�ضة  للرجل  جيز 
ُ
ي الذي  اهلل"  "�رشع  ِل� 

باأن يجمع ما �ضاء له من الن�ضاء اأو اجلواري والإماء. 

مع  هم  فامل�ضلمون  الفا�ضحة.  املفارقة  هي  وتلك 

الوحدانية يف كل امل�ضائل، اإل يف ق�ضية املراأة، فهم 

ي�ضّذون  هم  احلالني  ِكال  ويف  الزوجات.  تعدد  مع 

عن بقية الب�رش، كما هو �ضاأنهم يف م�ضاألة احلقيقة. 

فاإن  ولهذا  ال�ضلطة.  م�ضاألة  يف  خا�ضة  �ضاأنهم  وهذا 

ل  اأو  )اأن��ا  لهم  �ضعاراً  اتخذوا  الذين  احلكام  بع�ض 

اأحد(، يواجهون مطالب ال�ضعب يف الإ�ضالح والتغيري 

بتغيري ال�ضعب، تهجرياً اأو اإبادًة.

�ملو�طنة �صد  �لهوية   )5
البلدان  معظم  الهوية.  م�ضاألة  يف  احلال  هي  وهذه 

ال�ضفة  ا�ضتخدام  عن  تخّلت  الإقليمية  والتجمعات 

وذلك  والنتماءات،  الهويات  تعريف  يف  الدينية 

جغرافية  قومية،  اأو  وطنية  واأطر  �ضفات  باعتماد 
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اإ�ضرتاتيجية، كما ت�ضهد ت�ضميات مثل اجلمهورية  اأو 

�ضمال  حلف  اأو  الأوروب���ي،  الحت��اد  اأو  الفرن�ضية، 

ال�رشق  منطقة  اأو  الريك�ض،  دول  اأو  الأطل�ضي، 

الأو�ضط...

اإنزاله  يعني  واإمنا  الدين،  عن  التخّلي  ذلك  يعني  ول 

عن عر�ضه القد�ضي، وك�رش و�ضاية رجاله وعماله على 

الدينية،  والطوائف  اجلماعات  مع  بالتعامل  النا�ض، 

كفاعليات جمتمعية اأو ثقافية، ل اأكرث، بحيث تخ�ضع 

لقوانني الدولة، ول تكون �ضدها اأو فوقها.

ا�ضتخدام  على  ون 
ّ
م�رش وامل�ضلمون  العرب  وحدهم 

ت�ضهد  كما  بهوياتهم،  التعريف  يف  الدينية  ال�ضفة 

الإ�ضالمية،  ال���دول  مثل  والثنائيات  الت�ضميات 

رابطة  الإ�ضالمية،  اجلمهورية  الإ�ضالمية،  اخلالفة 

الإ�ضالم  اأو  واأوروب���ا،  الإ���ض��الم  الإ�ضالمي،  العامل 

والمريالية.

�ضحيح اأن معظم الدول العربية ل ت�ضتخدم العنوان 

الإ�ضالمية  ال�رشيعة  على  تعتمد  ولكنها  الإ�ضالمي، 

اأو ت�ضتند اإليها. واأكرث رعاياها، ول اأقول مواطنيها، 

يغّلبون  والعلمانيني،  احلداثيني  من  كرث  فيهم  مبن 

يف وعيهم لهويتهم الدين اأو الطائفة على املواطنة. 

هذا مع اأن امل�ضلمني اأثبتوا اأنهم عاجزون عن توحيد 

 يف مدينة، لأن كل فريق اأو مذهب اأو حزب يعتر 
ّ
حي

نف�ضه، وحده من دون �ضواه، ميثل الإ�ضالم الأ�ضويل 

ال�ضحيح وينطق با�ضمه، اأما الآخرون فهم كافرون 

هذه  مثل  اأن  �ضّك  ول  خ��ارج��ون.  اأو  مبتدعون  اأو 

الوحدانية ل تنتج �ضوى الفرقة وال�رشذمة واحلروب 

وكوارثها  الدموية  ف�ضولها  ت�ضهد  كما  الأهلية، 

الربرية يف هذه الأيام.

و�لرت�جع �لنكو�ض   .II
املتمركز  ثوابته،  على  املغلق  العامل  هذا  اأن  �ضّك  ل 

العامل  ال��دخ��ول يف  م��ع  انك�رش  ق��د  اأ���ض��ول��ه،  ح��ول 

الفل�ضفية  وقيمه،  ونظمه  مبفاهيمه  والتاأثر  احلديث 

وال�ضيا�ضية واملجتمعية... الأمر الذي جعل امل�ضلمني 

يخرجون من فلك الع�ضور الو�ضطى، وينخرطون يف 

�ضنع حداثتهم حتت �ضعارات غري دينية، كالنه�ضة 

النفتاح  يف  ذلك  جتّلى  والتقّدم.  واحلرية  والتنوير 

على الروؤية العقالنية والتدرب على املنهج النقدي، 

بالنظام  والأخ���ذ  التفكري  حرية  ممار�ضة  وعلى 

الدميوقراطي التعّددي. 

جميء  م��ع  عنها  ال��رتاج��ع  مّت  املكت�ضبات  ه��ذه 

والي�ضارية  القومية  بن�ضخه  الإيديولوجي  الع�رش 

واملرجع  الواحد  ال�ضم  �ضيطر  حيث  والإ�ضالمية، 

وقعت  بذلك  الواحد.  واحلزب  الواحد  والراأي  الواحد 

املجتمعات العربية فري�ضة لثنائيات خانقة جعلتها 

بني  الأح��ادي،  والفكر  ال�ضخ�ض  عبادة  بني  ت��رتّدد 

احل�ضيلة  وكانت  النا�ض.  واحتقار  احلقيقة  احتكار 

العامل  وم�ضاوئ  القدمي  العامل  م�ضاوئ  بني  اجلمع 

احلديث، بني عن�رشية الطائفة وفا�ضية احلزب، بني 

الإرهاب  بني  الأمني،  والعقل  الدكتاتوري  النظام 

التيوقراطي والنظام ال�ضمويل.

و�جلهل �لف�صل   .III
ال�ضطراب  هذا  و�ضط  اليوم  العربي  املثقف  هو  اأين 

الكبري؟

ال��دول  على  امل��الم��ة  و�ضع  املثقفون  اع��ت��اد  لقد 

على  اأو  الدينية،  واحلركات  ال�ضيا�ضية،  والأنظمة 

عن  ف�ضاًل  ال�ضتعمارية،  وال���دول  الكرى  القوى 

الراأ�ضمالية والعوملة والليرالية الوح�ضية.

لأن  القا�رش،  العاجز  ق��راءة  براأيي  هي  هذه  ولكن 

اإمنا  ذات��ي،  نقدي،  تنويري،  منظور  من  امل�ضكلة 

راتهم للواقع ويف 
ّ
تكمن يف اأفكار املثقفني، يف ت�ضو

فتغري  العامل،  تغيري  اأرادوا  لقد  لتغيريه.  براجمهم 

بعك�ض ما فكروا فيه وخّططوا له.

ن��ع��م، ل��ق��د حت��دث��ن��ا، ط����وال ع��ق��ود: ع��ن احل��ري��ة 

والدميوقراطية والعقالنية والتقدم وحقوق الإن�ضان. 

وامل��اآلت  الفا�ضلة  التجارب  ه��ذه  وبعد  ولكننا، 

بالواقع  اأوًل  اجلهل  املركب.  جهاًل  اأثبتنا  البائ�ضة، 

الذي اأردنا الثورة عليه وتغيريه. اجلهل ثانيًا مبباين 

اأفكارنا وماآلتها، مبفاعيلها وتداعياتها.
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النتفا�ضات  عنه  ك�ضفت  ما  هو  املطبق  اجلهل  هذا 

ال�ضعبية احلا�ضدة التي �ضهدها غري بلد عربي، والتي 

ول  يحت�ضب  ل  حيث  من  العربي  املثقف  فاجاأت 

اأي�ضًا  فاقت  التي  نهاياتها  �ضدمته  كما  يت�ضور، 

الت�ضور من حيث ب�ضاعتها وبربريتها.

ثمة �ضاهد اآخر ح�ضل قبل عقود. لقد اأراد الي�ضاريون 

اليمنيون، بعد اأن ا�ضتولوا على ال�ضلطة يف عدن، تطبيق 

اختلفوا  اأنهم  النتيجة  فكانت  ال�ضرتاكي،  النظام 

وتنازعوا واقتتلوا مبا يفوق الت�ضور �ضناعة وفظاعة. 

بالواقع،  املثقف  جهل  على  فقط  ي�ضهد  ل  املثل  هذا 

وبال�ضرتاكية، واإمنا ي�ضهد اأي�ضًا وخا�ضة على جهله 

اأو  ال�ضعارات  من  رفعه  ملا  اأهاًل  لي�ض  وباأنه  بنف�ضه، 

ملا مّثله من القيم. وهكذا لقد طرح املثقف �ضعارات 

ما  لأن  بها،  ما عمل  نادراً  ولكنه  تنويرية،  حتررية، 

يتحكم يف فكره و�ضلوكه هو منطق الإدانة والإق�ضاء 

اأو النفي والإلغاء، وكما ت�ضهد العالقات على ال�ضاحات 

الثقافية. وتلك هي الف�ضيحة. 

اأو  اأن كل املجتمعات فيها طغاة وفا�ضيون  �ضحيح 

فا�ضدون وجمرمون، ولكنهم يرتاجعون اأو يحا�ضبون 

با�ضتثناء  الدميوقراطية،  البلدان  يف  ويعاقبون 

والفا�ضد  والفا�ضي  الطاغية  حيث  العربية،  البلدان 

والقاتل هو حمل مديح ومتجيد وعبادة، ومن جانب 

كرث من املثقفني.

اأو كل  اأين ياأتي كل هذا العجز،  اإذن من  فال ن�ضاألّن 

هذا التوح�ض، يف ما يخ�ض م�ضاريع النخب الثقافية. 

ما يحدث هو ثمرة لثقافتنا وعقلياتنا وجمتمعاتنا، 

بقدر ما ي�ضهد على اأننا ل نعرف اأكرث من �ضوانا.

كنعوم  العامل،  يف  الكبار  املثقفني  حال  هذه  ولعّل 

دوبريه  وريجي�ض  جيجك  و�ضالفوج  ت�ضوم�ضكي 

فمع  العامل.  تغيري  دعاة  من  و�ضواهم،  باديو  واآلن 

وا 
ّ
مر قد  العرب،  املثقفني  عك�ض  وعلى  ه��وؤلء،  اأن 

الدميوقراطية،  وحتولت  والعلمنة  احلداثة  مب�ضفاة 

فاإنهم قد اأثبتوا بدورهم، جهلهم باملجريات، وباأنهم 

هم 
ّ
ل يعرفون كيف ي�ضري العامل وي�ضنع، اإذ كان هم

نفي الوقائع لت�ضح مقولتهم، مما حولهم اإىل باعة 

اأن  اأوهام. ومن املثالت الفا�ضحة على هذا اجلهل 

فوز اإمانويل ماكرون بالرئا�ضة يف فرن�ضا، هو حدث 

الذين  والفال�ضفة  املثقفون  هم  به  فوجئ  من  اأول 

ولدة  �ضهد  الذي  البلد  هذا  يف  الواجهة  يت�ضدرون 

كاِبر، 
ُ
املثقف احلديث. هذا مع اأن ريجي�ض دوبريه ل ي

كما يفعل نظراوؤه، واإمنا يعرتف بالف�ضل والإخفاق، 

كما جاء يف كتابه الأخري "بيان الإفال�ض".

و�لفتح �خللق   .IV
على  يلي،  ما  اأقرتح  املقاربة،  من  �ضبق  ما  �ضوء  يف 

�ضبيل املعاجلة:

عن ال�ضعي اإىل حّل امل�ضكالت، مبا يف�ضي  التوقف   .1
الدعوة  واملثال هو  الفر�ض.  واإ�ضاعة  اجلهد  اإىل هدر 

املتوا�ضلة  اإىل امل�ضاحلة بني الإ�ضالم واحلداثة اأو بني 

الإ�ضالم والعامل املعا�رش. فاملحاولت التي جرت يف 

الدعاة  كبار  مع  قرن،  من  اأكرث  منذ  اخل�ضو�ض،  هذا 

وامل�ضلحني، كمحمد عبده يف م�رش وحممد اإقبال يف 

ما  العك�ضي:  مردودها  واأعطت  اأخفقت  قد  باك�ضتان، 

نفاجاأ به من النماذج التكفريية الإرهابية، �ضواء لدى 

من  املجاهدين  لدى  اأو  اخلالفة،  اأهل  من  اجلهاديني 

اأتباع الولية.

وهذا يعني اأن ال�ضيغة الدينية الالهوتية قد ا�ضتهلكت، 

والإ�ضالح  النهو�ض  لأعمال  كعنوان  ت�ضلح  تعد  ومل 

الذي  بفكرنا  ن�ضتقل  اأن  فالأجدى  والتقدم.  التطور  اأو 

املا�ضي  �ضطوة  من  ر 
ّ
فنتحر وحيلتنا،  ميزتنا  هو 

الوجودية  لكي منار�ض حيويتنا  املقد�ضة،  ون�ضو�ضه 

اجلدارة  امل�رشوعية ومتار�ض  ُتبنى  ما  اإىل  ونن�رشف 

الإنتاج والبتكار ملا حتتاج  على �ضبيل ال�ضتحقاق: 

اإليه �ضناعة احلياة، وامل�ضاركة يف �ضناعة احل�ضارة 

اأو  والقيم  املفاهيم  اأو  واملعارف  العلوم  من  القائمة 

النظم والنماذج.

ال��ذي  الدع���اء  بك�رش  الفكري  التقى  ممار�ضة   .2
احللول  احتكار  اأو  احلقيقة  بامتالك  �ضاحبه  يوهم 

وجود  ل  كما  مطلقة،  حلقيقة  وجود  فال  للم�ضكالت. 

حللول نهائية حا�ضمة اأو فردو�ضية.

اإجنازه  نح�ضن  وما  على خلقه،  نقدر  ما  احلقيقة هي 
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القناعة  هذه  مثل  املجالت.  من  جمال  يف  اأداءه  اأو 

حتتاج اإىل مرا�ض ودربة، وكما حتتاج اإىل وعي نقدي 

ما  اأن  يعتر  �ضاأنه  هذا  ومن  الغري.  قبل  ال��ذات  جتاه 

يطرحه من اأفكار اأو م�ضاريع هي جمرد قراءة ت�ضخ�ض 

الواقع بني قراءاٍت اأخرى، اأو جمرد رهان لتغيريه بني 

رهانات عديدة.

يكف املثقف  بحيث  الوجودي،  التوا�ضع  ممار�ضة   .3
عن الو�ضاية على املجتمع، بعد اأن اأثبت جهله وف�ضله 

بعناوينه  النظر  يعيد  بحيث  اإليه،  دعا  اأو  ادعاه  مبا 

التي فقدت فاعليتها  التنويرية  احل�ضارية و�ضعاراته 

على  البناء،  اإع��ادة  اإىل  بحاجة  وباتت  وجاذبيتها، 

�ضبيل التو�ضيع والتطوير.

�ضذاجة  �ضماتها  كانت  مرحلة  نهاية  يعني  وذل��ك 

الهويات  واأفخاخ  امل�ضاريع  وطوباوية  ال�ضعارات 

على  جديدة،  مرحلة  لتبداأ  الإيديولوجيات،  عمى  اأو 

التيّقن  منطق  معها  ينك�رش  امل��ع��ريف،  امل�ضتوى 

والقب�ض والتحكم، ويتم تفكيك اأ�ضطورة احلقيقة التي 

ل يرقى اإليها �ضك. فاحلقيقة لها حريتها واإ�ضكاليتها 

ت�ضابكاته  له  الواقع  اأن  كما  متامًا   ، ازدواجيتها  اأو 

تطوير  يقت�ضي  ال��ذي  الأم��ر  ومتاهاته،  والتبا�ضاته 

املجاز  على  ع��داه،  ما  على  بفتحه  احلقيقة،  مفهوم 

اأو على ال�ضد  اأو على الن�ضبية والحتمال  وال�ضتعارة 

واملغاير اأو على املتعدد واملتحول...

ثنائية  لك�رش  حاجة  ثمة  اخُللقية.  امل�ضاألة  يف  كذلك 

جتديد  على  والعمل  املح�ض،  وال�رش  الأق�ضى  اخلري 

عامل القيم، بفتحه على ما ُيفاجئ وي�ضدم من الأهواء 

والع�ضبيات والنزوات. من غري ذلك �ضنوا�ضل انتهاك 

ما  باأن  القائلة،  املعزوفة  تكرار  وامُلُثل، مع  املبادئ 

يحدث من �رشوٍر ومفا�ضد هي �ضد قيمنا وتقاليدنا. 

معيقة  م�ضبقات  غري  ومن  مفتوحة،  بعني  النظر   .4
على  طراأ  الذي  الهائل  ر 

ّ
التطو اإىل  وتطم�ض،  حتجب 

مبفاهيمه  ج��دي��د،  م��ن  الت�ضّكل  يف  الآخ���ذ  ال��ع��امل 

ببنيته  واإيقاعه،  باأدواته  وقواعده،  بقيمه  وعناوينه، 

وعالقاته، مب�ضهده وخرائطه...

لقد تغريت املعطيات لتتغري معها املعادلت وقواعد 

الفائقة  احل��داث��ي��ة  امل��وج��ات  ه��ذه  ك��ل  بعد  اللعب، 

املجدي  من  يعد  ومل  املتالحقة.  التقنية  وال��ث��ورات 

اأو  اأف��راداً  النا�ض،  بني  العالقات  وبناء  ال��دول  اإدارة 

جمموعات، كما كان الأمر يف ع�رش التنوير النخبوي 

اأو يف ع�رش الإيديولوجيات التحررية. ولذا فالعالقات 

اليوم  تعرقل  والبريوقراطية،  العامودية  املركزية، 

اأعمال النهو�ض والتقدم.

اأو  واجلمهور  النخبة  ثنائيات  الآن  نتجاوز  نحن 

يف  ندخل  لكي  والقطيع،  القائد  اأو  واحل�ضد  الزعيم 

�ضبكة  هو  الذي  التداويل  املجتمع  هو  جديد  جمتمع 

املتوا�ضلة.  لته 
ّ
حتو و�ضريورة  املتبادلة  تاأثرياته 

اأو  وال�ضبكة  املعلومة  جمتمع  هو  كهذا،  جمتمع  ويف 

املوجة والطفرة، كل فرد اأ�ضبح ميلك قدراً من املعرفة 

واخلرة، وكل عمل بات يحتاج اإىل فاعل ي�ضغل طاقته 

فكرة  وكل  والتجديد،  البتكار  �ضبيل  على  الفكرية 

اإىل  حتتاج  يتداولها  من  اأو  منتجها  كان  اأيًا  خ�ضبة 

توؤتي  لكي  ابتكارها  واإع��ادة  وحتويلها  عليها  العمل 

ثمارها يف حقول العمل

النزعات  با�ضتيقاظ  ننخدعّن  ل  ال��ق��ول:  خال�ضة 

هي  التي  عبوية،  ال�ضُّ احلركات  وانبجا�ض  العن�رشية 

الوجه الآخر للم�ضاريع الأ�ضولية واحلركات ال�ضلفية. 

فالعامل لن يعود اإىل الوراء. نحن نلج اإىل واقع معّقد 

ال، يحتاج يف اإدارته وت�ضيريه 
ّ
ك و�ضي

ّ
ومت�ضابك، متحر

ل، يتيح 
ّ
وتغيريه، اإىل فكر حيوي، خاّلق، مرّكب، متحو

م�ضاعفة م�ضاحات الإمكان وا�ضتجماع القوى، بفتح 

اأو على غري  املعاجلات على غري اخت�ضا�ض وجمال، 

�ضعيد واجتاه. 

بهذا املعنى اإن اأعمال النهو�ض والإ�ضالح، يف اأي بلد، 

املجتمع مبختلف  فيها  ي�ضاهم  م�ضرتكة  هي �ضناعة 

تنجح  ل  امل�ضرتك  اخلري  اإن  ف��اإن  ول��ذا  وق��واه.  فئاته 

اأحادي وعقل �ضيق  اإذا مت التعامل معه بفكر  اإدارته، 

يف  يحتاج  هنا  من  اخ��ت��زايل.  ايديولوجي  ومنطق 

�ضنعه وبناءه اأو يف تنميته ورعايته، اإىل فكر تعددي، 

تركيبي، بنائي يبقى قيد التعديل والتطور با�ضتمرار.
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الأكادميي  النقدي  الإنتاج  يف  الناظر  يلحظ   

مكّثف   اهتمام  وج���ود  امل��ع��ا���رش،  ال�ضعودي 

بدرا�ضة كتابة ال�ضرية الّذاتية، جتّلى يف اختالف 

اأ�ضاليب مقاربة �ضكل خطابها ال�رشدي، وتعّددت 

الأدبي املائز لهذا  اإىل حّد نوع اجلن�ض  املداخل 

 
ّ

يخت�ض ال��ذي  ال���ّذات،  كتابة  يف  الفّني  ال�ضكل 

بتعّدد م�ضتويات النفتاح على اآفاق من التخييل 

الّذاتي، حيث يّتخذ الكاتب من جتارب الّذات يف 

والأ�ضياء  والعامل  ذاتها  حول  ومتّثالتها  احلياة 

واأكوانا  وروائية  �رشدية  عوامل  لإن�ضاء  منطلقا 

 مفعمة باملعاين والدللت، ا�ضتقامت 
ّ

من الق�ض

ال�رشد  من  اأ�ضكال  يف  ال��ّذات،  كتابة  من  اأمناطا 

»ال�ضرية  �ضمنه  تندرج  اأن  ميكن  ذات��ي،  ال�ضري 

ة«. 
ّ
الّذاتية«، اأو رواية »ال�ضرية الذاتي

ة، 
ّ
  لقد �ضار مو�ضوع درا�ضة خطاب ال�ضرية الذاتي

ا، 
ّ

حم��ري ��ا 
ّ
اأدب��ي وحقال  خ�ضبا،  ا 

ّ
اإ�ضكالي جم��ال 

والتحليل  العميقة  النقدية  الدرا�ضة  اقت�ضى 

ال�رشدي ل�ضكل اخلطاب وخ�ضائ�ض لغة الكتابة، 

الفكرية،  والدللية  ة 
ّ
الفني ال�ضعرية  اأبعادها  يف 

ذات ال�ضلة بروؤى العامل. ذلك ما ميكن اأن يلحظ 

املعا�رش،  ال�ضعودي  النقد  يف  كثافته  الباحث 

للّدرا�ضات  الأوىل  ال��ب��وادر  ظهور  منذ  ما 
ّ
ل�ضي

مثل:  الأوىل،  النقدية  والبحوث  الأك��ادمي��ي��ة 

ر�ضالة  ال�ضعودي«،  الأدب  يف  الذاتية  »ال�ضرية 

يف  نوق�ضت  احليدري،  عبداهلل  اأعّدها  ماج�ضتري، 

الإمام  جامعة  العربية،  اللغة  بكّلية  1996م، 
1996م، »البناء الفّني لل�ضرية   د بن �ضعود 

ّ
حمم

نقدية  درا���ض��ة  ال�ضعودي:  الأدب  يف  ال��ّذات��ي��ة 

عام   املهو�ض  من�ضور  اأجنزها  )ر�ضالة  بالغية« 

ة: 
ّ
الذاتي ال�ضرية  مع  الرواية  »تعالق  1997م(، 

)اأجنزتها  اأمنوذجا«،  ال�ضعودي  ال�رشدي  الإبداع 

عائ�ضة احلكمي، ر�ضالة دكتوراه، نوق�ضت بجامعة 

1999م(، »ذكريات علي  1420ه�/  القرى،   
ّ
اأم

1999م(،  )اأجن��زت   ة« 
ّ
فني درا�ضة  الطنطاوي: 

الق�ضيبي:  لغازي  ال�ضعرية،  الّذاتية  »ال�ضرية 

د الدوغان، عام 
ّ
الروؤية والأداء«، كتاب اأّلفه حمم

ال�ضري  اأدب  يف  »اإ�ضاءات  كتاب  اأي�ضا  2003م، 
�ضدر  احليدري،  عبداهلل  اأّلفه  ة«، 

ّ
الذاتي وال�ضرية 

بالريا�ض،   2007م. 

 خ�ضائ�ض هذا املنجز 
ّ
 �ضنقت�رش يف مقاربة اأهم

النقدي الكثيف حول �رشديات ال�ضرية الذاتية يف 

ة والدللية، يف الّدرا�ضات ال�ضعودية 
ّ
اأبعادها الفني

�ضدرا  لكتابني  نقدي  حتليل  على  املعا�رشة، 

�ضمن هذا ال�ضياق، تبنّي لنا من خالل النظر يف 

دا يف 
ّ
يهما اأّن كاّل منهما  ميّثل اجّتاها متفر

ّ
ن�ض

وذلك  ة، 
ّ
الّذاتي لل�ضرية  ال�رشدي  اخلطاب  درا�ضة 
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اإ�صك�لية جتني�س كت�بة الذات 

فـي النقد ال�سعودي.. 

�ص�لح الغ�مدي واأحمد اآل مريع اأمنوذج�

* أكاديمي وناقد من تونس



جتان�ض  واأوج��ه  تقاطعات  من  بينهما  ما  رغم 

وهذان  املقاربة.  واأبعاد  البحث  منطلقات  يف 

املوؤّلفان هما: 

- ال�ضرية الذاتية: مقاربة احلّد واملفهوم، للدكتور 

ع، تون�ض، دار �ضامد للن�رش 
ّ
اأحمد بن علي اآل مري

)�ضدرت  2010م.  1429ه�/  ط3،  والتوزيع، 

عام  الأدب��ي  اأبها  ن��ادي  عن  الأوىل  طبعته  يف 

2003م(
- كتابة الّذات: درا�ضة يف ال�ضرية الّذاتية، لالأ�ضتاذ 

الدار  بريوت،  الغامدي،  معي�ض  �ضالح  الدكتور: 

البي�ضاء، املركز الثقايف العربي، 2013م.

لهذا  الأ�ضا�ضية  املحاور   
ّ
اأه��م �ضتكون   

ّ
ثم ومن   

درا�ضة  اإجن��از  حماولة  حول  متمركزة  البحث، 

حتليلية نقدية، ترز يف �ضكل موازنة تقوم على 

البحث يف طبيعة اخللفيات املعرفية وخ�ضائ�ض 

لهما  كتابني  يف  املعتمدة  املنهجية،  الأدوات 

»التخييل  ح�ضور  اأ�ضكال  مب�ضاألة  وطيدة  عالقة 

ال�رشدية  الكتابة  يف   )autofiction( الّذاتي« 

ال�ضري ذاتية، اأو يف كتابة الذات يف الرتاث، ويف 

الع�رش احلديث. 

 لقد بدا لنا اأّن هناك اإ�ضكالية مركزية، يف هذين 

الكتابني، حمورها �ضبل اإدراك م�ضتويات التخييل 

ال�ضرية  ع��امل  اأغ���وار  �ضر  يف  ودوره���ا  ال��ّذات��ي 

الذاتية، �ضواء من جهة حّد مفهوم ال�ضرية الذاتية 

الواقع  بني  العالقة  ح�ضم  اأو  الأدب��ي  وجن�ضها 

 وجد 
ّ
ة. ومن ثم

ّ
واخليال يف م�ضتوى البنية الن�ضي

عند  وتقابل،  تباين  ظهر  كما  وتطابق،  تداخل 

اعتماده  املمكن  املعريف  املنوال  طبيعة  حتديد 

التنظري  اأو  الّذاتية  ال�ضرية  ن�ضو�ض  حتليل  يف 

لدرا�ضة اأ�ضكال كتابة الذات قدميا وحديثا. ومن 

خ�ضائ�ض  والتحليل  للبحث  نطرح  اأن  ميكن   
ّ
ثم

بو�ضفه  ح�ضوره  وم�ضتويات  الذاتي  التخييل 

ما �رشديا حموريا يتحّكم يف ت�ضكيل البنية 
ّ
مقو

 ال�ضري ذاتي.
ّ

ة والأبعاد الدللية للن�ض
ّ
الفني

ا وّفرته 
ّ
   هنا جتدر الإ�ضارة اإىل اأّنه انطالقا مم

الكتابات التنظريية الغربية )جورج ماي، فليب 

الف�ضاء  يف  تلّقيها  اأ�ضكال  وبح�ضب  لوجون...(، 

ادة، حممد القا�ضي، 
ّ
النقدي العربي لدى حممد بر

حّد  مّت  الّذاتي،  »التخييل  حول  الّداهي،  حممد 

الكتابة  يف  وطريقة  اأ�ضلوبا  بو�ضفه  مفهومه 

وقائع  من  يّتخذ  اأن  للموؤّلف  تتيح  والتعبري 

ا�ضتعمال  مغامرة  عر  ل، 
ّ
للتخي منطلقا  حياته 

طاقتها  توظيف  اإمكانات  وبحث  �رشديا،  اللغة 

ز »التخييل 
ّ
التعبريية واجلمالية. ومن هنا قد يتمي

يف  يدور  كونه  رغم  الذاتية  ال�ضرية  عن  الذاتي« 

هاج�ض  الكاتب  غر�ض  يتجاوز  حيث  فلكها، 

 حلقيقة واقع حياة 
ّ

احلر�ض على مطابقة الن�ض

الكاتب  لأنا  الّذاتي  البعد  ي�ضتقيم  واإمّنا  ال��ّذات، 

وبذلك  وال��روؤى.  ال�ضور  واإنتاج  للتخييل  جمال 

تنتفي اإمكانية املقارنة اأو التمييز بني احلقيقي 

وبني  والاّلواقعي،  الواقعي  وبني  والاّلحقيقي، 

املنطلق  هذا  من  فتتوّلد  ل، 
ّ
واملتخي التاريخي 

بالّذات كثافة يف املعنى على امل�ضتوى الدليل، 

جمالية  تظهر   
ّ
ثم ومن  ال�رشد،  �ضعرية  وتتجّلى 

النوع الأدبي، ممّثال يف كتابة »التخييل الذاتي«، 

املوؤّلف  حياة  واقع  مع  الكتابة  تلك  تلتقي  واإن 

يف موا�ضع ومقاطع متعّددة. 

تبعا لهذا فاإّن اإ�شكالية البحث يف هذه الّدار�شة، 

تتمّثل يف تناول م�شاألتني:

اأ�ضلوب  بخ�ضو�ضية  النظري  الوعي  �ضكل   -

�ضالح  اأ.د:  كتابي:  يف  ال��ذات��ي«،  »التخييل 

درا�ضة   
ّ
ثم ومن  مريع،  اآل  اأحمد  ود:  الغامدي 

الذاتية،عن  ال�ضرية  متييز  يف  منهما  كّل  طريقة 

�ضائر اأجنا�ض الكتابة ال�رشدية الأخرى، انطالقا 

من طرح �ضوؤال التعريف وحّد املفهوم.

واملنطلقات  املنهجية  الأدوات  ه��ي  م��ا   -

الذاتية  ال�ضرية  عامل  فّك  يف  املعتمدة  املعرفية 

وما  وجماليا،  دلليا  ة 
ّ
الن�ضي اأبنيتها  وحتليل 

ن�ضو�ض  مقاربة  ذلك يف  ا�ضتخدام  اإمكان  مدى 

ة اأو كتابة الأنا يف القدمي واحلديث، من 
ّ
�ضريذاتي

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

70

هناك �إ�صكالية 
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�لذ�تية



ة �ضكل اجلن�ض الأدبي وجتّليات �ضعرية 
ّ
جهة هوي

لغة والتعبري.

من  هذه  مقاربتنا  اإجن��از  يف  ننطلق  اأن  ميكن   

التعريف الذي �ضار متداول ل�: »ال�ضرية الذاتية«، 

الأدبية  النظرية  يف  مفهومها  حتديد  مّت  حيث 

نرثي  ا�ضتعادي  »حكي  اأّن��ه��ا  على  املعا�رشة 

 ،
ّ

اخلا�ض وج��وده  عن  واقعي  �ضخ�ض  به  يقوم 

وتاريخ  الفردية  حياته  على  يرّكز  عندما  وذلك 

نالحظ  اأن  وميكن   .
)1(

ة«
ّ

خا�ض ب�ضفة  �ضخ�ضيته 

التخييل  دور  ينف  مل  التحديد  ه��ذا  اأّن  كيف 

ة ونحت 
ّ
ال�رشدي يف ت�ضكيل خطاب ال�ضرية الذاتي

مالمح �ضعريتها ال�رشدية، كما هو يف�ضح املجال 

 
ّ
ثم ومن  التخييل،  م�ضتويات  ح�ضور  ر�ضد  اأمام 

ال�رشدي  العمل  اإنتاج  يف  دوره��ا  عن  الك�ضف 

ة ويف ت�ضكيل جماليات خطابه، على 
ّ
ب�ضفة عام

النحو الذي ي�ضاعد على التمييز الدقيق بني تلك 

الأ�ضكال الإبداعية املتقاربة يف م�ضتوى اجلن�ض 

�ضعوبة  مدى  تبنّي  من  الرغم  على   ،
)2(

والنوع

ة التخييل، اإذ »ل ن�ضتطيع اأن نتبنّي 
ّ
حتديد ماهي

العنا�رش التي بها يتحّقق، فال ميكن اأن نرجعه 

لة وحدها واإىل ال�ضخ�ضيات ولغتها، ول 
ّ
اإىل املخي

اإىل احلبكة وف�ضاءاتها... وهذا الاّلحتديد هو ما 

)الكاتب(  ب منه موهبة 
ّ
تت�رش الذي  ز 

ّ
احلي ي�ضّكل 

امللتب�ضة،  املت�ضابكة،  التخييل  خيوط  لتن�ضج 

. ولعّل تعّذر 
)3(

ة، على التحديد والت�ضنيف«
ّ
الع�ضي

ل 
ّ
املتخي ا�ضتغال  طبيعة  اإىل  عائد  ذلك  اإدراك 

اأمكن  حيث  ذاته،  حّد  يف  املبدع،  لدى  ال�رشدي 

اإّن »التخييل ل ي�ضعى  اإىل احتذاء منوال  القول: 

قائممن قبل، على الرغم من اأّنه ي�ضتوحي الواقع 

يف جتّلياته املختلفة، )كذلك ال�ضاأن بالن�ضبة اإىل( 

والأحداث  والأ�ضاطري  والعلم  واملعرفة  التاريخ 

من  امل�ضتوى  ه��ذا  يرتقي  وق��د   ،
)4(

الطازجة«

جتاوز  اإىل  ال�رشد  تقنيات  عر  الّذاتي  التخييل 

لل�ضرية  حت��وي��ال  وي�ضبح  املطابقة،  هاج�ض 

امل�ضتعملة  »اللغة  م�ضتوى  يف  يتجّلى  ة، 
ّ
الذاتي

. حيث 
)5(

)اأو من جهة( عالقة املحتوى بالواقع«

 حتويله واإعادة اإنتاجه، ولهذا يتيح التخييل 
ّ
يتم

من  يّتخذ  اأن  للكاتب    autofiction الّذاتي 

وقائع حياته منطلقا للتخييل عر مغامرة اللغة 

.
)6(

وتوليد اإمكاناتها التعبريية«

 1 - م�صكل �لتعريف

التقاء  وم�ضتويات  نقاطا  هناك  اأّن  لنا  بدا  لقد   

ال�ضرية  كتابة  اإ�ضكالية  بحث  م�ضار  يف  متعّددة 

الذاتية اأو »الكتابة عن الذات جتمع ما بني �ضالح 

معي�ض الغامدي واأحمد اآل مريع، ويظهر ذلك بدءا 

من معاناة حّد م�ضكل تعريف هذا اجلن�ض الأدبي، 

ال��دليل  وامل�ضمون  البنية  �ضكل  م�ضتوى  يف 

، اأي من ناحية الأ�ضلوب الفّني واملحمول 
ّ

للن�ض

الفكري والدليل لهذا ال�ضكل من الكتابة ال�رشية. 

اجلهد  مدى  تاأليفهما،  ق��ارئ  يلحظ  اأن  وميكن 

التعريف، وفّك  الذي بذله كّل منهما حلّد م�ضكل 

النظري  امل�ضتوى  يف  �ضواء  دللت���ه،  مغاليق 

د، اأو انطالقا من �ضياقات تداولية، ترتبط 
ّ
املجر

ال�ضطالحات:  تلك  مثل  ا�ضتعمالت  مب�ضتوى 

ة«، »�ضرية غريية«، »�ضري ذاتي«، »فّن 
ّ
»�ضرية ذاتي

�ضرية«، »كتابة ذات«، »كتابة عن الّذات«.

كال  يف  املبذول  اجلهد  هذا  ز 
ّ
مي ما   

ّ
اأه��م ولعّل   

اجلن�ض  هذا  تعريف  حماولة  يف  متّثل  املوؤلفني 

الأدبي من الكتابة عن الذات واأطر اإن�ضاء خطاب 

العميق  املعريف  الوعي  ذاك  هو  الذاتية،  ال�ضرية 

بو�ضفه  التعريف،  حّد  يف  القول  تدقيق  ة 
ّ
باأهمي

كّل  اأغ��وار  ل�ضر  الأمثل  املنهجي  املدخل  ميّثل 

املقام  هذا  يف  عليه،  يتوّقف  ولكونه  وفّن.  علم 

��ة، 
ّ
ال��ّذات��ي ال�ضرية  خطاب  ع��امل  ط��رق  ب��ال��ّذات، 

ة وحتليل م�ضتويات الفّن 
ّ
بالنقد والدرا�ضة الن�ضي

التعريف  مل�ضاألة  الطرح  هذا  مّت  وقد  والدللة. 

منتج  وت��وا���ض��ل  خ���اّلق  تفاعل  م��ن  ان��ط��الق��ا 

كتابات  مع  جرى  رات، 
ّ
والت�ضو النظر  لوجهات 

درا�ضة  جمال  يف  اأُجنزت  اأدبية،  وبحوث  نقدية 
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ي�صتدعي �آل 

مرّيع ت�صّور 

باختني 

�لذي يرى �أّن 

يف �ل�صرية 

�لذ�تية نوعا 

من �الإنتاج 

�الأدبي



ة.
ّ
خطاب ال�ضرية الذاتي

ال��رتاث  يف  امل�ضطلح  دلل��ة  اإىل  ع��اد  اأن  بعد    

النقدي والفكري العربي الإ�ضالمي، حيث يتداخل 

الطبقات  م�ضّنفات  بكتابة  ال�ضرية  خ��ط��اب 

وتراجم الأعالم والعظماء من الأنبياء والعلماء 

ر�ضد  يف  مريع  اآل  ينطلق  وال�ضا�ضة،  واحلكماء 

دللة  ويطرق  ة، 
ّ
الذاتي ال�ضرية  تعريف  اجّتاهات 

ما هو �ضّد لها، كال�ضرية الغريية، بو�ضفها كتابة 

ة 
ّ
عن ذات اأخرى غري ذات املوؤّلف، لها من الأهمي

والأثر البالغ يف حياة جمتمعها، وقد رّد جممل 

ثالثة  اإىل  الذاتية  ال�ضرية  �رشديات  تعريفات 

نظر  ووجهات  رات 
ّ
ت�ضو منها  كّل  ت�ضّق  اأق�ضام، 

مدارها على حماولة حّد فّن كتابة ال�ضرية الذاتية 

ل: جهود عّز 
ّ
 الق�ضم الأو

ّ
بالبيان والتعريف. وي�ضم

ور عبد النور وجمدي وهبة 
ّ
الدين اإ�ضماعيل وجب

عبد  وحممد  ال�ضنطي  وحممد  املهند�ض  وكمال 

اآل مريع  ق 
ّ
الثاين تطر الق�ضم  العزيز �رشف. ويف 

اخلري  اأبو  وحممود  مهران  ر�ضيد  تعريفات  اإىل 

اهلل  وعبد  ائي 
ّ
ال�ضامر واإبراهيم  التوجني  وحممد 

الوارد  للمفهوم  الثالث  الق�ضم  �ض 
ّ

احلقيل، وخ�ض

ا�ض وماهر ح�ضن فهمي 
ّ
اإح�ضان عب يف درا�ضات 

اهلل  عبد  بركات  عبده  وعلي  الدائم  عبد  ويحيى 

احليدري. 

 يلفت النتباه هنا، اأّن اآل مريع و�ضع يف 
ّ
 ومن اأهم

 
ّ
الذي �ضم ل 

ّ
الأو الثاين املقابل لالجتاه  الجّتاه 

لوجون  فليب  اأعاله،  املذكورة  الثالثة  الأق�ضام 

الناقد واملنّظر الفرن�ضي الذي ترتبط با�ضمه فكرة 

املبداأ  الذاتية، بو�ضفه  لل�ضرية  الّذاتي«  »امليثاق 

والقارئ،  الكاتب  بني  التعاقد  عليه  يقوم  الذي 

�ضائر  بني  من  الذاتية  ال�ضرية  خطاب  متييز  يف 

اآل  رّد  وقد  الأخ��رى.  ال�رشدية  الكتابة  اأجنا�ض 

املريع مقاربة لوجون لتعريف حّد ال�ضرية لذاتية 

ل بالتن�ضي�ض على 
ّ
اإىل بعدين اثنني: يتعّلق الأو

خ�ضو�ضية جن�ض ال�ضرية الذاتية عر العقد امل�ضار 

العتبات.  خالل  من  ذلك  على  والتن�ضي�ض  اإليه، 

»ميثاق  الثاين  لوجون  كتاب  اإىل  الثاين  ويعود 

اأّن ال�ضرية الّذاتية  ال�ضرية الّذاتية«، ومداره، على 

ا�ضتعادي نرثي، يقوم به �ضخ�ض واقعي  »حكي 

على  يرّكز  عندما  وذل��ك   ،
ّ

اخل��ا���ض وج��وده  عن 

�ضفة  �ضخ�ضيته  تاريخ  وعلى  الفردية   حياته 

 تظهر طرافة مقاربة اآل مريع 
ّ
. ومن ثم

)7(
ة«

ّ
خا�ض

الذي عرفه تنظري لوجون لفّك  الإ�ضكايل  امل�ضار 

ال�ضرية  املائز خلطاب   الأدبي  النوع  خ�ضائ�ض 

 به التعريف 
ّ
ر الذي مر

ّ
ة، حيث ير�ضد التطو

ّ
الّذاتي

د حكي 
ّ
ة جمر

ّ
الذاتي ال�ضرية  اعتبار  املذكور، من 

ا�ضتعادي عن الّذات وما�ضيها، اإىل جمال نظري 

بها  النفتاح  الذاتية عر  ال�ضرية  اأفق  ع يف 
ّ
يو�ض

فيه   
ّ

يعر  
ّ

ن�ض كّل  )ت�ضمل(  عّدة  »جمالت  على 

كانت  مهما  واإح�ضا�ضاته،  حياته  عن  موؤّلفه 

�ضواء   – املوؤّلف  قبل  من  املقرتح  العقد  طبيعة 

كان العمل رواية اأم ق�ضيدة اأم مقالة فل�ضفية – 

ب�ضكل  الكاتب  فيه  ة مادام ق�ضد 
ّ
ذاتي �ضرية  فهو 

�ضمني اأو �رشيح اإىل رواية حياته اأو �ضيء منها، 

يخل�ض  وهنا   .
)8(

واإح�ضا�ضاته« اأفكاره  وعر�ض 

واّت�ضاعا كبريا يف حّد  اأّن مغالة  اإىل  اآل املريع 

م�رشوع  طبعا  قد  ة، 
ّ
الذاتي ال�ضرية  جمال  ر 

ّ
ت�ضو

تنظري لوجون لهوية هذا الفّن.

مع  تعامله  عند  لوجون  ك��ون  يف  ذل��ك  ويظهر 

ل والثاين،قد »ف�ضل كّل منهما عن 
ّ
التعريفني الأو

فحني  التو�ضيفي،  لالإطار  التاأ�ضي�ض  عند  الآخر 

اأ�ضماه  ما  على  العتماد  خطاأ  اإىل  لوجون  فطن 

وعي  دون  ل 
ّ
حتو فح�ضب،  التوبوغرايف  بالعقد 

اإىل النقي�ض، فارمتى يف غياهب املتون الأدبية 

خ 
ّ
توؤر اأو  الإن�ضانية  بالّذات  تعنى  التي  ة 

ّ
العام

. وهنا 
)9(

 عنها«
ّ

لها، اأو ت�ضت�ضحب جتاربها وتعر

ي�ضتنتج اآل مريع كيف اأّن لوجون »خرج من حيث 

مفهوم  اإىل  ة 
ّ
الذاتي ال�ضرية  مفهوم  عن  يدري  ل 

)ال��ذي(  الف�ضفا�ض  الوا�ضع  مبدلولها  ة، 
ّ
الذاتي

ويعّلل   .
)10(

والتحديد« التاأطري  على  ي�ضتع�ضي 

ذلك بقوله: »ما من عمل �ضغر اأو كبري يخلو من 
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التجارب  م�ضتوى  على  يكن  مل  اإن  كاتبه،  ة 
ّ
ذاتي

وال�ضخ�ضيات،  والعالقات  والأح���داث  اليومية 

فعلى م�ضتوى اللغة واخليال والإح�ضا�ض والأماين 

 .
)11(

ذلك« وغري  والأف��ك��ار  والأوه���ام  والأح��الم 

ا�ضتعماله  يف  ي�ضتدعي  ��ع 
ّ
م��ري اآل  اأّن  وي��ب��دو 

ة« املفهوم الفل�ضفي 
ّ
للمدلول الإ�ضكايل ل�: »الذاتي

والنقد  الفكر  يف  نزعة  يفيد  ال��ذي  للم�ضطلح، 

»ترمي اإىل رّد كّل �ضيء اإىل الذات، وتقدمي الّذاتي 

والآراء(  الأفكار  نظرها  )يف  املو�ضوعي  على 

 .
)12(

فردية« اأذواق  د 
ّ
جم��ر اجلمالية  والأح��ك��ام 

كّل  »لي�ض  اأّنه  كيف  مريع،  اآل  ي�ضتنتج   
ّ
ثم ومن 

�ضيئا  فيه  اأو جند  ة �ضاحبه، 
ّ
ذاتي فيه   

ّ
ن�ضم عمل 

اأو بع�ض م�ضاهد من حياته  من �ضريته وواقعه، 

اأن   
ّ
ي�ضح واحلياة،  الّنا�ض  من  وموقفه  فكره،  اأو 

، وهو ما يحّتم اأن يكون 
)13(

ن�ضميه )�ضرية ذاتية(«

للماّدة  الزمني  ز 
ّ
احلي ي�ضتغرقه  ال��ذي  املجال 

ة يف عالقته بحياة 
ّ
ة خلطاب ال�ضرية الّذاتي

ّ
الن�ضي

 اأطوارها من جهة امل�ضمون والبناء 
ّ
الفرد واأهم

اأو  نة 
ّ
معي مرحلة  يتجاوز،  اخلطاب  ل�ضكل  الفّني 

 
ّ

ن�ض مو�ضوع  ال�ضخ�ضية  حياة  يف  بذاته  بعدا 

ال�ضرية الّذاتية.

ولهذه العتبارات ذهب اآل مريع اإىل القول: »لي�ض 

يكتبه  حميطها،  يف  بحث  اأو  للّذات  تاريخ  كّل 

�ضاحب ال�ضخ�ضية ليرز فيه دورا لها، اأو جانبا 

اأو ظروفا  بيئة عا�ضها،  لي�ضف  اأو  من جوانبها، 

كابدها مع اأبناء جيله، اأو ليدفع تهمة جائرة عن 

.
)14(

ة«
ّ
يه �ضرية ذاتي

ّ
 اأن ن�ضم

ّ
نف�ضه...ي�ضح

الطرح  هذا  عن  ينجم  اأن  ميكن  ملا  تبعا  وهكذا 

�ضار  ال�ضرية،  مفهوم  حتديد  يف  خ�ضو�ضية  من 

من ال�رشوري تبيان تلك الفوارق اجلوهرية بني 

عن  الكتابة  يف  اأخ��رى  واأ�ضكال  الذاتية  ال�ضرية 

الّذاتي، يف م�ضتوى ال�ضكل  اأو يف التخييل  الّذات 

وامل�ضمون واأ�ضلوب الكتابة تناولها املوؤّلف حتت 

واأدرج   ة«. 
ّ
الذاتي بال�ضرية  تلتب�ض  »اأنواع  عنوان 

»الر�ضم  »الذكريات«،  »الع��رتاف��ات«،  �ضمنها 

اليوميات  اليوميات/   « »املذّكرات«،  الّذاتي«، 

اأخرى«.  »اأ�ضكال  اليومية«،  »املفّكرة  ة، 
ّ

اخلا�ض

املغربي  الأكادميي  الناقد  تناولها  اّلتي  وهي 

 ،
)15(

ى »حمكي احلياة«
ّ
الّداهي، حتت م�ضم د 

ّ
حمم

�ضخ�ضية  واأح��داث  وقائع  تدوين  على  وم��داره، 

الذات  بو�ضع  تت�ضل  اجتماعية  ة 
ّ
عام اأو  ة 

ّ
ذاتي

بنف�ضها  وعيها  لت 
ّ
وحت��و ومواقفها  واأن�ضطتها 

اإىل  نظرتها  بطبيعة  واأي�ضا  اخلارجي،  وبالعامل 

اأن يكون ذلك، بال�رشورة، �ضكال  الآخرين، دون 

ا 
ّ
اأدبي جن�ضا  بو�ضفه  ة، 

ّ
الذاتي ال�ضرية  اأ�ضكال  من 

والدللة،  الفّني  ال�ضكل  م�ضتوى  يف  خم�ضو�ضا 

ال�رشدي  التخييل  ح�ضور  م�ضتويات  جهة  ومن 

ة العمل الأدبي.
ّ
التي ت�ضنع �ضعري

يف ال�ضياق نف�ضه ا�ضتغل �ضالح معي�ض الغامدي 

ال�ضرية  تعريف  مل�ضاألة  اإ�ضكايل  طرح  �ضوء  يف 

ة، بو�ضفها »كتابة عن الّذات«، حيث تبنّي 
ّ
الذاتي

وراأى  واجها  التي  الإ�ضكاليات  اأب��رز  من  اأّن  له 

وجاهة للبحث فيها، كرثة التعريفات وتعّددها، 

تعريف  على  �ضمنها  الوقوف  �ضعوبة   
ّ
ثم ومن 

الفن،  هذا  جوانب  �ضائر  ي�ضتغرق  مانع،  جامع 

ليخل�ض اإىل القول: اإّن »كّل تعريف جديد وخمتلف 

لل�ضرية الّذاتية، لبّد اأن يكون نتيجة لكتابة �ضرية 

 .
)16(

جديدة، ولي�ض نتيجة لتطبيق مقاربة جديدة«

يندرج  عوي�ض،  اإ�ضكال  مواجهة  يعني  ما  وهو 

ال�ضرية  نقد  »اأّن  يف  تتمّثل  اأك��ر،  م�ضاألة  �ضمن 

 .
)17(

الذاتية عندنا )نحن العرب( ما زال يف مهده«

ال�ضرية  حول  العرب  النّقاد  درا�ضات  اأغلب  واأّن 

ة 
ّ
الّذاتي ال�ضرية  لنقد  »مديونيتهم  تعك�ض  الذاتية، 

»معظم  اأّن  كيف  ي�ضتنتج   
ّ
ثم ومن   .

)18(
الغربي«

تعريفات ال�ضرية الذاتية يف النقد العربي �رشطية 

، وقد اّتخذ من كتاب يحيى 
)19(

ووظيفية وثابتة«

العربي  الأدب  يف  ة 
ّ
الّذاتي »الرتجمة  الدائم  عبد 

ح�ضني  »ط��ه  م��ه��ران  ر�ضيدة  احل��دي��ث«وك��ت��اب 

لذلك.  منوذجا  الذاتية«،  والرتجمة  ال�ضرية  بني 

ة 
ّ
فر�ضيدة مهران مثال بنت تعريفها لل�ضرية الذاتي
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على بعد �رشطي متّثل، يف »افرتا�ضها اأّن ال�ضرية 

الذاتية ل بّد اأن تغّطي حياة كاتبها من الطفولة 

.
)20(

ال�ضيخوخة« اإىل  الطفولة  من  كاتبها  حياة 

التعريف،  هذا  الغامدي  �ضالح  يناق�ض   
ّ
ثم ومن 

نات 
ّ
مكو خل�ضائ�ض  مطابقته  عدم  عن  ليك�ضف 

اعتماده  وا�ضتحالة  ذات��ي��ة،  ال�ضري  الن�ضو�ض 

»اإّن  قوله:  عليه  ي��دّل  ما  وهو  للتحليل،  منوال 

كثري  يف  يوؤيّده  ل  الذاتية،  ال�ضرية  كتابة  واقع 

»فنحن  بقوله:  ذل��ك  ويعّلل   .
)21(

الأحيان« من 

مق�ضورة  كانت  ة، 
ّ
العاملي ال�ضري  اأعظم  اأّن  نعلم 

)فمثال(  كّتابها  �ضني  على رواية عدد معنّي من 

وثالثني  الإح��دى  اإّل  تغّطي  ل  اأوغ�ضطني  �ضرية 

. يف مقابل ذلك نظر 
)22(

الكاتب« �ضنة من حياة 

ة 
ّ
اآل مريع اإىل راأي ر�ضيدة مهران من جهة اإبداعي

الذاتية، حيث  ال�ضرية  ر كتابة 
ّ
ع جمال ت�ضو

ّ
تو�ض

ر يقوم على اإيالء خ�ضائ�ضها 
ّ
اأدرجه �ضمن ت�ضو

، مكانة حمورية يف 
)23(

ة«
ّ
الفني الذاتية(  )ال�ضرية 

احلكم اجلمايل اأو التحليل الدليل. 

ة العقد 
ّ
 الغامدي بالرتكيز على ق�ضي

ّ
  وقد اهتم

ة، عن 
ّ
الّذاتي ال�ضرية  ال�ضريذاتي، يف متييز جن�ض 

فنون ال�رشد والأ�ضكال الأخرى للكتابة عن الذات، 

 ،
)24(

ذلك« اإىل  »ق�ضد  الكاتب  يكون  اأن  بّد  ل  اإذ 

وهو ما يعني اأّنه من املمكن »اأن نحّدد مق�ضدية 

اأو  ع��ب��ارة  اأي  على  العثور  خ��الل  م��ن  الكاتب 

ح فيه الكاتب لقارئه باأّنه 
ّ
 ي�رش

ّ
مقطع يف الن�ض

ة حياته، 
ّ

اأو لآخر -  بكتابة ق�ض – ل�ضبب  يقوم 

 .
)25(

بذلك يتاأّكد عقد ال�ضرية الذاتية بني القارئ«

وهكذا ا�ضتنادا اإىل اأطروحة فيلب لوجون يقرتح 

الغامدي تعريفا لفن ال�ضرية الذاتية راآه مطابقا 

»ت�ضجيل  اأّن��ه��ا  م��ف��اده  ال��ع��رب��ي،  الأدب  ل��روح 

الأقّل  على  )اأو  لعمر  ومق�ضود  �ضادق  ا�ضتعادي 

والأفعال،  اخلرات،  من  �ضنيه(  من  معتر  لعدد 

والتفاعالت، وتاأثرياتها، الفورية والبعيدة املدى 

 راأى الغامدي �رشورة 
ّ
. ومن ثم

)26(
يف ال�ضخ�ض«

جمدية يف تاأ�ضيل جن�ض ال�ضرية الذاتية من جهة 

الأدب  ملجمل  املمثلة  النرثية  بالفنون  عالقته 

العمل على  اقت�ضى منه  القدمي، وهو ما  العربي 

التي  القدمية  العربية  النرثية  ا�ضتبعاد »الأعمال 

فو�ضفوها  الدار�ضني،  بع�ض  على  اأمرها  التب�ض 

ة، وعاملوها معاملتها، ل ل�ضيء 
ّ
باأّنها �ضري ذاتي

عتقد اأّنها حتتوي - على 
ُ
اإّل لأّنها حتتوي - اأو ي

 .
)27(

ال�ضخ�ضية« ة 
ّ
ذاتي ال�ضري  املعلومات  بع�ض 

ويف �ضياق ذلك اأدرج؛ »كتب الرحالت«، »الر�ضائل 

الإخوانية«، »الر�ضائل الأبية«... 

اأّن  ن�ضتنتج كيف  اأن  تقّدم ميكن  ا 
ّ
انطالقا مم    

الغامدي يلتقي مع اآل مريع يف حتديد خ�ضائ�ض 

ال�ضرية  خلطاب  ز 
ّ
املمي ال��دليل  ي 

ّ
الن�ض املجال 

نزعة  كّل  يتجاوز  ا 
ّ
اأدبي ة، بو�ضفها جن�ضا 

ّ
الذاتي

التخييل  اأ�ضكال  �ضائر  ت�ضتبعد  قة 
ّ
�ضي ��ة 

ّ
ذات��ي

ما  مرحلة  عن  كتابة  �ضمن  اإدراجها  اأو  الّذاتي، 

من حياة ال�ضخ�ض اأو عالقة الذات بذوات اأخرى، 

ة 
ّ
لتكون يف مقابل ذلك بناء �رشديا ملرحلة هام

م�ضتوى  ي  لتها 
ّ
لتحو ور�ضدا  ال��ّذات  حياة  من 

العملية  احلياة  ويف  العامل،  اإىل  والنظرة  الوعي 

واأفقه  الواقع  منطلقه  باملجتمع،  العالقة  اأي 

اخليال، دون اأن ي�ضرتط يف ذلك م�ضح كّل اأطوار 

بال�رشد  ال�ضيخوخة  اإىل  الطفولة  م��ن  احل��ي��اة 

اإىل عامل  للمرور  واّتخاذ ذلك منطلقا  والعر�ض، 

ة. 
ّ
الكتابة ال�ضريذاتي

اإ�ضكالية اجلن�ض الأدبي والنوع ال�رشدي:  - 2
مو�ضوع  العملني  كال  يف  املوؤّلف  اأّن  تبنّي  لقد 

»ال�ضرية  جن�ض  حّد  اأّن  اإىل  خل�ض  البحث،  هذا 

ال�ضكل وامل�ضمون،  ة« بالتعريف من جهة 
ّ
الذاتي

بو�ضفها حكيا ا�ضتعاديا مو�ضوعه الذات، ينتمي 

جممل  لإدراك  يكفي  ل  احل��دي��ث،  الع�رش  اإىل 

املحّددة  الدللية  وال�ضمات  ة 
ّ
الفني اخل�ضائ�ض 

ما بخ�ضو�ض 
ّ
للخطاب ال�رشدي ال�ضري ذاتي، ل�ضي

ز الأدب 
ّ
تلّقي املنجز الإبداعي ال�ضري ذاتي الذي مي

العربي واإجراء اأدوات نقده وقراءته، اأي�ضا اإدراك 

اأنواع  ب�ضائر  اأو  بالرتاث،  القائمة  العالقة  و�ضع 
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كتابة الذات اأو ال�ضري الذاتية يف الع�رش احلديث 

ووفقا لجّتاهات التنظري لها يف الغرب. وهو ما 

اقت�ضى من كال املوؤّلفني العمل على حماولة حّد 

العالقة  ذات  البنائية  ة 
ّ
الفني اخل�ضائ�ض  و�ضع 

ز 
ّ
ميي ا 

ّ
عم بحثا  ة، 

ّ
الذاتي ال�ضرية  خطاب  بدللة 

بدّقة وعمق هذا النوع ال�رشدي عن باقي اأ�ضكال 

الإبداع ال�رشدي الأخرى. 

لقد اعتر اآل مريع اأّن بحث عالقة ال�ضرية الذاتية 

بالأنواع ال�رشدية الأخرى الفنية منها وامل�ضاكلة 

مات اخل�ضائ�ض 
ّ
لها، اأمثَل مدخل اإىل حتديد مقو

ة 
ّ
ة والبنيوية املحّددة ل�ضعرية ال�ضرية الذاتي

ّ
الفني

ل ما ي�ضل هذا 
ّ
وجماليات خطابها ال�رشدي. واأو

متركزه  هو  الأخ��رى،  بالأنواع  ال�رشدي  النوع 

ق�ضد   ،
)28(

الأنا« و«كتابة  ال��ّذات  مو�ضوع  حول 

 الذاكرة، واإعادة متّثل 
ّ

ا�ضرتجاع املا�ضي وترمم

ا 
ّ
�رشدي تركيبا  تركيبها  لإعادة  التاريخ،  اأحداث 

ا مداره على الذات، وو�ضيلته التخييل الّذاتي 
ّ
فني

يف  تقنية  ال�����ض��اردة،  ال��ذات  عليه  تنفتح  ال��ذي 

، اأو يظهر اأ�ضلوبا يقت�ضيه منطق 
ّ

الكتابة والق�ض

خطاب  �ضعرية  وحبك  ال�رشدي  الرنامج  بناء 

ز 
ّ
 الذي تخرج مبوجبه ماّدة احلكاية من حي

ّ
الق�ض

اأومن دائرة الوثيقة والتدوين  ل 
ّ
الذاكرة واملتخي

اإىل عامل ال�رشد وبناء »خطاب احلكاية«، بح�ضب 

دللته  تتعّدد  �رشديا،  فّنا  جنيت  جريار  عبارة 

التي  املظاهر  تلك  جمالياته،  مظاهر  ع 
ّ
وتتنو

ال�رشدي  اخلطاب  ة 
ّ
�ضعري ن 

ّ
تكو اأطر  يف  تتحّكم 

له  ا، 
ّ
�رشدي نوعا  بو�ضفه  ة، 

ّ
الذاتي ال�ضرية   

ّ
لن�ض

فرادته اإزاء اأنواع الكتابة ال�رشدية الأخرى، واإن 

يتقاطع معها اأو يتداخل بها اإ�ضكاليا. 

ر باختني الذي يرى 
ّ
ع ت�ضو

ّ
ولهذا ي�ضتدعي اآل مري

الأدبي  الإنتاج  من  نوعا  الذاتية  ال�ضرية  يف  اأّن 

»ترتافق فيه )توازيا وتقاطعا(، اأمناط واأجنا�ض 

من الكتابة الأدبية وغري الأدبية، مثل احلكايات 

واخليالت،  والوثائق،  وال�ضهادات،  واملرويات 

واليوميات...  والعرتافية،  املقالية،  وال�ضيغ 

ة 
ّ
ة، وينبغي لأي

ّ
كّل ذلك حتت فعل ا�ضتعادة، فني

. معنى ذلك 
)29(

�ضيغة و�ضفية اأن ت�ضتوعب ذلك«

ناحية  من  ة، 
ّ
الذاتي ال�ضرية  ز 

ّ
ميي ما   

ّ
اأهم من  اأّن 

فيه  تلتقي  ال��ذي  التخييل  لي�ض  الفّني،  البناء 

مركزية  اإمّنا  اأخرى،  و�ضعرية  �رشدية  فنون  مع 

ح�ضور بعدي التاريخ والذاكرة، وتوظيفهما يف 

ة للخطاب ال�رشدي ال�ضري ذاتي. 
ّ
بناء املاّدة الن�ضي

ا جماليا، 
ّ
حيث يتّخذ هذا التوظيف منحى �ضعري

د 
ّ
ة جمر

ّ
حّتى ل يكون اإنتاج خطاب ال�ضرية الذاتي

كتابة تاريخية، وهو ما جعله يخل�ض اإىل القول: 

ة لي�ضت فّنا فح�ضب، ولّكنها فّن 
ّ
»اإّن ال�ضرية الذاتي

وتاريخ معا، واأن تراجع اجلانب التاريخي منها 

اإىل دائرة  ال�ضري ذاتي  الأدب  يخرجها من دائرة 

التخييل.  على  الأوىل  بالدرجة  املعتمدة  الفنون 

على  منها،  ة 
ّ
الفني العنا�رش  غياب  اأّن  كما 

م�ضتويات ال�ضياغة، والت�ضكيل، واخليال، الذي ل 

يها، وي�ضّد الفجوات، داخل 
ّ
يف�ضد احلقيقة، بل ينم

دائرة  من  الذاتية  ال�ضرية  يخرج  ال�ضريي،  العمل 

وهو   .
)30(

التاريخ« دائ��رة  يف  ويح�رشها  الفن 

ذلك  الذاتية،  ال�ضرية   
ّ

ن�ض ولدة  �رشط  ثل 
ّ
مي ما 

الفن  بني  ة 
ّ

اخلا�ض العالقة  هذه  خالل  اأّنه«من 

التي ي�ضتح�رش فيها كّل طرف �رشطه  والتاريخ 

ت�ضتمّد  الآخ��ر؛  للطرف  املنايف  ��ا 
ّ

ورمب املغاير، 

ة م�رشوعيتها يف الوجود )اأو لنقل 
ّ
ال�ضرية الذاتي

اجلمال  �رشطه  ل 
ّ
الأو فالطرف  الختالف،  يف( 

احلقيقة/  �رشطه  وال��ث��اين  اخل��ي��ال،  ومرجعه 

. وهو ما يعني اأّن اآل 
)31(

ال�ضدق، ومرجعه الواقع«

ع قد اأدرك مدى اأهمية تبلور مفاهيم و�ضيغ 
ّ
مري

معرفيا  منوال  تكون  اأن  ميكن  ة، 
ّ
عام نظرية 

ُت�ضبط وحُتّدد  اأن  دا، بالعتماد عليه ميكن 
ّ
جمر

ة 
ّ
الذاتي ال�ضرية  خلطاب  زة 

ّ
املمي اخل�ضائ�ض   

ّ
اأهم

بو�ضفه نوعا �رشديا خمتلفا يف البنية والأ�ضلوب 

ال�رشد  فنون  من  غريه  عن  الكتابة  ومرجعيات 

الأخرى.

ويف هذا ال�ضياق، ميكن اأن نقراأ مقاربة الغامدي 
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التي انطلقت من البحث يف الرتاث ال�رشدي العربي، 

ومن مفاهيم نقدية ونظرية حديثة، للنظر يف ما 

فّنا  اأي  كذلك،  ة 
ّ
الذاتي ال�ضرية  به  تكون  اأن  ميكن 

يتمايز من خ�ضائ�ض  اللغة،  ا �رشديا ماّدته 
ّ
اأدبي

عّدة عن غريه من فنون ال�رشد الأخرى. 

 وهكذا فلئن عمل الغامدي على ا�ضتبعاد اأ�ضكال 

بذاتها  عالقتها  يف  ال��ذات  عن  خمتلفة  كتابة 

قد  الذاتية  ال�ضرية  دائ��رة  من  والعامل،  وبالآخر 

�ضبقت الإ�ضارة اإليها، فاإّنه مل يهتم اهتماما وا�ضعا 

الهيكلي  والبناء  الفّني  ال�ضكل  ة 
ّ
بق�ضي مرّكزا  اأو 

لكتابة  ال�رشدي  اخلطاب  خ�ضو�ضية  ز 
ّ
ميي الذي 

ة 
ّ
مات البنية الفني

ّ
ة يف م�ضتوى مقو

ّ
ال�ضرية الذاتي

للخطاب ال�رشدي املائز لهذا النوع الأدبي. واإمّنا 

على  منفتحا  بدا  اآخ��ر،  �ضياق  يف  ال�ضتغال  اآثر 

اإ�ضكالت عوي�ضة، تتعّلق يف جمملها بالتجني�ض 

العربي،  ال��رتاث  يف  ال��ّذات  عن  للكتابة  الأدب��ي 

خو�ض  اإىل  يدفع  قد  الإ�ضكالية  هذه  مثل  ولعّل 

حوار وتفاعل، مع م�ضمون تلك الأطروحة التي 

تقول، اإن الرتاث العربي الإ�ضالمي مل يعرف اأدب 

ة، وهو خلو من هذا الفّن الذي ظهر 
ّ
ال�ضرية الذاتي

حديثا يف الغرب، على م�ضتوى الإبداع والتنظري.  

جوهريا،  راآه  فرق  ر�ضد  من  الغامدي  ينطلق 

التي تتعّلق بالكتابة عن  الغريية«  »ال�ضرية  بني 

م�ضطلح  �ضاأنها  يف  �ضتعمل 
ُ
ي والتي  اأخرى،  ذات 

ناحية،  م��ن  الرتجمة،  اأو  فح�ضب  »ال�����ض��رية«، 

التي  تلك  اأخ��رى،  ناحية  من  الذاتية  وال�ضرية 

التاريخ  اأو  ال��ذات،  حكاية  على  مدارها  يتمركز 

. حيث يقت�ضي 
ّ

ال�ضخ�ضي لالأنا املتكّلمة يف الن�ض

ذلك، بالن�ضبة اإليه، »البحث يف وجهة نظر بع�ض 

حول  العربي،  اأدبنا  يف  الذاتية  ال�ضرية  كّتاب 

 يحاول 
ّ
. ومن ثم

)32(
�ضريهم الذاتية اّلتي كتبوها«

الكتابة  اأ�ضكال  ي�ضتقطب  را جامعا 
ّ
اأن يجد ت�ضو

عن الذات يف الرتاث العربي، لي�ضتنتج قائال: »اإّن 

على  ا�ضتخدما  قد  والرتجمة،  ال�ضرية  م�ضطلحي 

لتعيني كثري من  الأخرى،  الألفاظ  جانب بع�ض 

ن�ضو�ض ال�ضرية النرثية التي تدور حول التاريخ 

اأن  . وهنا ميكن 
)33(

ب�ضكل عام« للفرد  ال�ضخ�ضي 

ُتطرح للبحث والنظر يف م�ضائل تتعّلق باأ�ضاليب 

الرتاث  يف  ظهورها  واأ�ضكال  الّذات  عن  الكتابة 

الرتجمة  بني  ما  العربي،  واحل�ضاري  الأدب��ي 

اأ�ضكال  و�ضائر  الغريية،  وال�ضرية  وال�����ض��رية،  

الواردة  والتاريخية  والأدبية  العلمية  الرتاجم 

اأّن  يجد  »الباحث  اإذ  م�ضّنفات«الطبقات«،  يف 

اإىل  لالإ�ضارة،  ا�ضتخدمت،  قد  كلمات  عّدة  هناك 

ة، مثل جمموع، وكتاب، 
ّ
بع�ض هذه ال�ضري الذاتي

ا�ضة... 
ّ
وكر وتاأليف  وتعليق  وتاريخ،  وفهر�ضت 

 ،
ّ
. وهنا ينتهي الغامدي اإىل ا�ضتنتاج مهم

)34(
اإلخ«

تبعه بت�ضاوؤل اإ�ضكايل، ففي نظره املفردات التي 

ا�ضطالحية،  قيمة   
ّ

اأي لها  »لي�ض  ذكرها  تقّدم 

با�ضتثناء كلمتي فهر�ضت، وتاريخ. ولكن هل يدّل 

ة 
ّ
غياب اأي م�ضطلح خا�ض اأو فرد لل�ضرية الذاتي

يف الأدب العربي القدمي على غياب هذا اجلن�ض 

القول:  اإىل  ليخل�ض   .
)35(

ة؟«
ّ
الذاتي ال�ضرية  من 

»بالطبع ل. فغياب م�ضطلح مفرد ملفهوم اأدبي 

اأو لظاهرة اأدبية، ل يعني بال�رشورة غياب هذا 

، ويعّلل ذلك بقوله: 
)36(

املفهوم اأو هذه الظاهرة«

وجود  ينفون  ل   – مثال   - الغربيون  »فالنّقاد 

القرن  قبل  اآداب��ه��م،  يف  الذاتية  ال�ضرية  جن�ض 

ة  
ّ
الذاتي ال�ضري  اأّن م�ضطلح  د، 

ّ
التا�ضع ع�رش، ملجر

 
ّ
ثم ومن   .

)37(
يخرتع« مل  عندهم   )Autobiography(

كتاب  مثال،  يجعل  الذي  الراأي  تفنيد  على  عمل 

د 
ّ
584ه�(، جمر »العتبار« لأ�ضامة بن قنفد )ت� 

 .
)38(

يوميات، معترا ذلك مبثابة »و�ضف خاطئ«

–اإىل  حقيقة   – »ينتمي  التاأليف  هذا  اأّن  ذلك 

 .
)39(

ال�ضرية الذاتية اأكرث من انتمائه اإىل مذّكراته«
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)يتبع البقية على موقع المجلة باالنترنت( 



قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:

»بداأ الإ�شالم غريبا و�شيعود كما بداأ غريبا فطوبى 

)2(
للغرباء.«

حممد.  النبي  اأحاديث  من  م�ضهور  حديث  ن�ض  هذا 

اآن. وتبقى  ور�ضالة هذا احلديث مذهلة وملغزة يف 

احلديث  ه��ذا  �ضلب  التقليديني  الفقهاء  حم��اولت 

طاقته احليوية واخللو�ض بالتايل اإىل تاأكيد انت�ضار 

)3(
الإ�ضالم حماولت غري مقنعة.

اإذا ما نحن حاولنا انطالقا من املنظور الإ�ضالمي 

واأفكاراً  وحوافز  مقرتحات  نتلم�ض  اأن  الغربة  اإىل 

الغربة  مو�ضوع  يطرحها  التي  التحديات  ملجابهة 

اأن  هو  النتباه  يثري  ما  اأول  ف��اإن  اإلينا،  بالن�ضبة 

واإىل  اإيجابية  الغرباء نظرة  اإىل  ينظر  الر�ضول كان 

اأن الغربة امتياز، ولي�ضت اأبدا حالة من النق�ض كما 

اأن نحد�ض م�ضدر  اإليها عادة. ونحن ن�ضتطيع  ينظر 

مثلت  حيث  الغربة:  اإىل  الإيجابية  الر�ضول  نظرة 

الغربة حال امل�ضلمني الأوائل، الذين تعر�ضوا لالأذية 

يف مكة ب�ضبب معتقدهم.

ماآل  هي  النبي  قول  ح�ضب  الغربة  حال  اإن  وحيث 

األف  الوقت  نف�ض  يف  بذلك  متثل  قد  فاإنها  الإ�ضالم 

الإ�ضالم ويائه، اأو حال بدئه وختامه. واأنا اأ�ضعى يف 

النظرة  تلك  الغربة  اإىل ظاهرة  اأنظر  اأن  املقال  هذا 

التي ينظر بها اإليها املوؤمنون، مبا هي حال ابتعاد 

واغرتاب عن اهلل.

الدنيا  النبي: »كن يف  اآخر م�ضهور يقول  يف حديث 

.
)4(

كاأنك غريب اأو عابر �ضبيل«

خلفية هذا احلديث هو افرتا�ض اأن املوطن احلقيقي 

لالإن�ضان – على الأقل منذ اخلروج من اجلنة -  لي�ض 

على هذه الأر�ض، واإمنا يف احلياة الآخرة عند ربه. 

يتعلق الأمر هنا بت�ضور قدمي جدا نعرث عليه اأي�ضا 

يف ديانات اأخرى. لكن من بني كل الديانات التي 

الإن�ضان  وجود  �ضورت  ديانة  على  اأعرث  ل  اأعرفها 

باعتباره غربة ومنفى عن وطن ال�ضماء مثل ديانة 

الإ�ضالم.

جمابهة  كيفية  يف  نفكر  اأن  اأردن����ا  نحن  واإذا 

والت�رشيد  والقتالع  احلالية،  التحولت  �ضريورة 

جمابهة  الغ��رتاب  جت��ارب  من  عنهما  ين�ضاأ  وم��ا 

فكرية و�ضعورية، فاإن النظر اإىل املوروث الإ�ضالمي 

وتاأويله تاأويال جديدا، اأمر ينا�ضب ع�رشنا وينطوي 

على فائدة كبرية بغ�ض النظر عن ق�ضية ما اإذا كنا 

موؤمنني اأم ل.

بح�ضب  ال��ع��امل  يف  الإن�����ض��ان  غربة  ���ض��اأن  م��ن  اإن 

املوروث الإ�ضالمي اأن متهد الطريق اإىل اأن ين�رشف 

كما  اهلل،  نحو  الدنيا  احلياة  عن  بتوجهه  الإن�ضان 

وطنه  نحو  باأ�ضواقه  املنفي  اأو  الغريب  يتوجه 

الأقل  على  -اأو  بالغربة  �ضعوره  فم�ضاألة  وعائلته. 

اإمكان �ضعوره بها - تذكره باأنه ينتمي حقيقة اإىل 

مكان اآخر ،اإىل اهلل، اإىل الآخرة، هذا حتى ولو كان 
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�صتيفان فايدنر

ترجمة: عبد�للطيف بو�صتة *

 طوبى للغرب�ء

كيف ميكن للموروث الإ�ضالمي اأن ي�ضاعدنا على النظر 

)1(
اإىل جتربة اللجوء والغربة نظرة جديدة

* كاتب ومترجم من المغرب  



غريبا،  تكن  ولو مل  مريحا: حتى  الدنيا  و�ضعه يف 

يقول النبي، ع�ض وكاأنك غريب.

ازدواجية  على  الإ�ضالم  يف  الغربة  مفهوم  ينطوي 

يف املعنى عجيبة. فمن الأكيد اأن الغربة اأمر �ضلبي، 

هي  بل  غري،  ل  �ضلبية  ولي�ضت  �ضلبية،  لي�ضت  لكنها 

املوؤمن  تذكر  دور،  ولها  اأهمية  ذات  ذلك  من  اأكرث 

مثل  متقدة  دائما  اإليه  ال�ضوق  جذوة  وجتعل  باهلل 

تلك  الإ�ضالم  يف  فللغربة  وطن.   اإىل  ال�ضوق  جذوة 

امل�ضيحية.  الديانة  يف  الأمل  يحتلها  التي  املكانة 

الإله  ذكرى  اأي�ضا  ولكنها  �ضلبية،  ريب  بال  وهي، 

والطريق اإليه. 

ياأمرنا  لذا  �رشا،  الغربة  لي�ضت  مت�ضام  منظور  من 

عنه  بحث  ال���ذي  الأمل  مثل  فهي  ب��ه��ا.  ال��ر���ض��ول 

عن  ا�ضتثارته  يف  واجتهدوا  املوؤمنون  امل�ضيحيون 

طريق التق�ضف والزهد مثال اأو عن طريق ال�ضهادة.

فقط  – لي�ض  كونية  الأمل متاما، خرة  مثل  الغربة 

من وجهة النظر الدينية واإمنا اأي�ضا من وجهة النظر 

الوجودية-.  اإذ كل اإن�ضان يعرف ما معنى الغربة. 

اأح�ض يف زمان ومكان ما  اأن  له  اإن�ضان �ضبق  وكل 

اأهله.  بني  حتى  رمبا  اأو  ال�ضفر  خالل  غريب،  باأنه 

يدرك  حتى  لجئا  امل��رء  يكون  اأن  �رشوريا  لي�ض 

معنى الغربة. بل حتى عندما يكون املرء يف دياره 

ميكن اأن ي�ضعر اأنه غريب، وغالبا ما يلي هذا ال�ضعور 

بالغربة يف الوطن رحيل فعلي اإىل الغربة، فتتحول 

خارجية  هجرة  اإىل  الداخلية  الهجرة  تلك  بذلك 

العامل  يف  النا�ض  من  كثري  حال  هو  كما  حقيقية، 

غرباء  م�ضتلبني،  اأنهم  يح�ضون  عندما  الإ�ضالمي، 

الذي  لل�ضغط الجتماعي  عن حميطهم، وذلك نظرا 

ب�ضبب  اأو  الدين،  من  موقفهم  ب�ضبب  له  يتعر�ضون 

اجلن�ضية  ميولهم  اأو  املخالفة  ال�ضيا�ضية  اآرائ��ه��م 

املغايرة اأو ما اإىل ذلك.  

الإ�ضالم  يف  تيار  اأهم  الإ�ضالمي  الت�ضوف  ويعتر 

 .
)5(

وطورها العامل  يف  الإن�ضان  غربة  فكرة  تناول 

�ضوق  نف�رش  اأن  اأريحية  بكل  ن�ضتطيع  اإننا  حيث 

املت�ضوفة اإىل اهلل بفكرة اأن الوطن احلقيقي بالن�ضبة 

لهم يوجد يف الآخرة.

للدنيا  ال�ضويف  للتاأويل  الباهرة  الأمثلة  وم��ن 

باعتبارها غربة ومنفى، ق�ضة لل�ضهروردي املقتول، 

اأعدم باأمر من ال�ضلطان �ضالح  لقب باملقتول لأنه 

�ضنة، حيث   36 يناهز  عمر  1191 عن  �ضنة  الدين 

اعترت اأفكاره ال�ضوفية �رشبا من الهرطقة. يحمل 

  .
)6(

ن�ض ال�ضهروردي عنوان » ق�ضة الغربة الغربية«

املثري هنا هو اأن كلمة الغرب ت�ضتق من نف�ض جذر 

لعب  من  اإذن  يتكون  الق�ضة  عنوان  الغربة.   كلمة 

وبالتايل  بالغربة  الغرب  كلمات  يربط  بالألفاظ 

باملنفى. 

يوما  توغال  واأخوه  اأنه  كيف  احلكاية  راوي  ي�رشد 

مدينة  و�ضال  حتى  ال��غ��رب  ناحية  ال�ضيد  اأث��ن��اء 

القب�ض  ال�ضكان  األقى  هناك  التون�ضية.  القريوان 

عليهما ورموهما يف بئر. فوق البئر ينت�ضب ق�رش 

اأبراجه  ارتقاء  للم�ضجونني  م�ضموحا  كان  م�ضيد، 

من  ر�ضالة  اإليهما  الهدهد  �ضيحمل  هناك  اإىل  ليال. 

يف  اإليه  ويرجعا  يذكراه  اأن  فيها  يدعوهما  اأبيهما 

يرتكا  اأن  عليهما  الهروب،  اأج��ل  من  لكن  ال�رشق. 

 « الدنيا.  احلياة  اإىل  ي�ضدهما  خلفهما  �ضيء  كل 

اأخرى   الأب. مرة  اأهلك« هكذا جاء يف ر�ضالة  اأهلك 

ت�ضادفنا واحدة من الألعاب اللفظية الكثرية يف هذا 

. املق�ضود 
)7(

الن�ض، وتعني » اأترك اأهلك يهلكون...«

اأن ين�رشف  العنيفة هو  ال�ضديدة  العبارة  من هاته 

الراوي عن كل ما يربطه بالدنيا.

يوم  من  مب�ضاهد  تذكر  عديدة  عقبات  جت��اوز  بعد 

النور.  مملكة  يف  وال��ده  اإىل  ال��راوي  ي�ضل  القيامة 

اخلر  اأما  حزينا.  مفرحا واآخر  خرا  يتلقى  هنالك 

اجلب  �ضجنه يف  اإىل  يعود  اأن  فهو �رشورة  احلزين 

لأنه ملا يتخل�ض بعد من ال�ضوؤون الدنيوية خال�ضا 

تاما. لكن يف الآن نف�ضه يب�رشه باأنه �ضيتاح له يوما 

ما اأن يتخل�ض من م�ضاغل الدنيا، و�ضيكون مبقدوره 

 .
)8(

حينها الرجوع متى �ضاء

كطبيعة  الغربة  اأي�ضا  احلكاية  ه��ذه  يف  تتجلى 

يف  اجلديد  لالإن�ضان.  وج��ودي��ة  وكحالة  ب�رشية، 

الأمرعند ال�ضهروردي هو اأن الهروب من هذه الغربة 

الوجودية يبدو متي�رشا ولو لفرتة وجيزة، يف النوم، 

يف احللم مثال اأو يف حال الوجد ال�ضويف. لنتذكر اأن 

الراوي ي�ضتطيع اأن يرتقي ليال من �ضجنه يف اجلب 
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اإىل اأبراج الق�رش، حيث يتلقى ر�ضائل والده. وبذلك 

يتاح له على الأقل اأن يح�ضل على انطباع اأويل عن 

حال الال-غربة )= الألفة(. هذان العاملان: الوطن 

واملنفى، ال�رشق والغرب كالهما منف�ضالن، لكنهما 

يدركان بع�ضهما البع�ض، لأن بينهما توا�ضل.

التي  املنطقية  اخلال�ضة  ه��ي  م��ا  ح��د  اإىل  ه��ذه   

التي  العجيبة  املعنى  ازدواجية  من  ن�ضتخل�ضها 

الغربة  مفهوم  يف  نة 
َ
واملت�ضم اإليها،  واأ�رشت  �ضبق 

الإ�ضالمي.

اإ�ضايف.  وامتياز  الداخلية  للحياة  اإثراء  الغربة  اإن 

اإذن يف  اأ�ضكال ال�ضطفاء.  من هي  وهي �ضكل من 

تلك  هي  من  الزواجل،  الطيور  تلك  الواقعية  احلياة 

الهداهد؟

ي�ضعرون  الذين  النا�ض  اأولئك  كَل  اعتقادي  اإنها يف 

يف قرارة اأنف�ضهم بالغربة، الذين تلقوا الر�ضالة من 

على  �ضابقوهم  فعل  كما  ويعملون  اآخرين  غرباء 

ن�ضميهم  تبليغهم  طريقة  فبح�ضب  الر�ضالة.  تبليغ 

جمانني،  فقط  اأو  مفكرين،  �ضعراء،  كهنة،  اأنبياء، 

ف�ضاميني، مر�ضى.

من خالل اإ�ضارتهم اإىل الغربة، ن�ضطدم نحن بغربتنا 

الوجودية، ي�ضاعدوننا على جتاوزها، اأو على الأقل 

يتيحون لنا اأن ناأمل يف ذلك.

يف اأحد اأبيات الديوان ال�ضعري »ترجمان الأ�ضواق« 

)�ضدر بداية ق 13( يقول ال�ضاعر املت�ضوف حميي 

الدين بن عربي الذي تتقاطع مرحلة حياته وحياة 

ال�ضهروردي: 

ما �رشين تعجريه اإمنا   

)9(
      اأ�رشين من كونه اأعر�ضا

ظاهريا تتعلق هذه املقولة باحلبيب، لكن املق�ضود 

يكون  ف��اأن  اهلل.  هو  تاأكيد  بكل  لل�ضويف  بالن�ضبة 

اأمر  مبا�رشة،  م��درك  ول  مرئي  غري  حمجوبا،  اهلل 

مفهوم. ما ي�ضري الباحثني عنه، امل�ضتاقني له، هو 

هو  فذلكم  ات�ضال.  هناك  يكون  األ  وهو  الإعرا�ض، 

اإح�ضا�ض  الذي هو  ال�رش  اأجل دفع هذا  ال�رشر. ومن 

بالغرتاب عن اهلل وال�ضعي اإىل جتاوزه ما اأمكن، ل 

بد من اأن تت�ضل العوامل املنف�ضلة، ل بد من جتديد 

التوا�ضل مع اهلل.

والروح الغريبة يف الدنيا ل تزال ت�ضتاق اإىل مدينة 

الال-مكان 

يا  فلماذا  املراعي،  بني  تنتقل  البهيمية  والنف�ض 

)10(
ربنا؟

الرومي  الدين  جالل  اأبيات  من  بيت  يف  نقراأ  هكذا 

بالن�ضبة  الثالث ع�رش.  القرن  بدوره يف  عا�ض  الذي 

اجلذبة  ح��ال  عامة  ب�ضفة  ه��ذه  كانت  لل�ضوفية 

اأو من  بلوغها ب�ضفة فردية  والتي ميكن  املن�ضودة 

خالل ممار�ضات وطقو�ض جماعية. ول ينبغي جتاوز 

واملتعايل،  الدنيوي  الوجود  بني  النف�ضال  حال 

ج�ضديا.  اأي�ضا  واإمنا  فقط،  ذهنيا  والروحي  املادي 

بطريقة  لكن  اأ�ضا�ضيا،  دورا  احلب  لعب  هذا  لأج��ل 

امل�ضيحية، من حيث  القريب يف  خمتلفة عن حمبة 

هو عبارة عن حب �ضهواين، ج�ضدي مداره الجتذاب. 

و�ضوحا  الأك��رث  التعبري  هو  احل��ب  ه��ذا  مثل  لأن 

وحم�ضو�ضية عن ن�ضوة الذوبان يف املحبوب وجتاوز 

اأن �ضعراء  حال النف�ضال والغربة. مما يف�رش كيف 

الإ�ضالم املت�ضوفني هم يف نف�ض الوقت اأعظم �ضعراء 

الغزل. 

وتعتر الن�ضوة اجلن�ضية يف الإ�ضالم مبثابة انطباع 

اأويل عن لذات اجلنة، والتي هي اأي�ضا -وهذا لي�ض 

 هذا الت�ضور اجلن�ضاين 
َ
عبثا - لذات جن�ضية . ولقد جر

ويف  ال�ضتهزاء.  من  الكثري  الإ�ضالم  على  لالآخرة 

راأيي اأن يف هذا حيف كبري، لأن ما يتم اإغفاله يف 

اجلنة هي  اجلن�ضية يف  العالقة  اأن  ال�ضدد، هو  هذا 

دواما.  اأكرث  ب�ضفة  –فقط  الدنيا  نف�ضها يف  مبدئيا 

من  يعلي  للجنة  هذا  مثل   
ُ
ت�ضور اأخ��رى:  بعبارات 

اأ�ضا�ضيا من مباهج  ينقل مكونا  الدنيا. حيث  �ضاأن 

اجلنة وبالتايل القرب من اهلل اإىل احلياة الدنيوية، 

خالل  م��ن  الغربة  ح��ال  تخطي  طريق  ع��ن  وذل��ك 

الوحيد  الفرق  يتمثل  املعاي�ضة.  اجلن�ضية  الن�ضوة 

اأن  ميكن  ل  الدنيا  احلياة  يف  التخطي  هذا  اأن  يف 

يحدث اإل ب�ضفة حلظية وموؤقتة، بينما هو يف اجلنة 

يف  اجلماع  نتخيل  اأن  ميكننا  كما  متاما  م�ضتمر، 

احلياة الآخرة.  اإن الإميان باحلياة الآخرة يوؤدي – 

يا للمفارقة -اإىل الإعالء من �ضاأن احلياة الدنيا. 

يتطرقون  املعا�رشون جندهم  العرب  الكتاب  حتى 
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اإىل فكرة العامل باعتباره منفى، واإىل م�ضاألة الغربة 

متدينني،  غ��ري  منهم  الكثريون  احل��ي��اة.  ه��ذه  يف 

ولكنهم يعي�ضون اأو عا�ضوا هم اأنف�ضهم ب�ضبب الظروف 

الغربة  اأن  املنفى. ومبا  اأوطانهم يف  ال�ضيا�ضية يف 

بح�ضب ق�ضة ال�ضهروردي ل توجد اإل يف الغرب، فاإن 

اأولئك الكتاب امل�ضلمني الذين يعي�ضون فعال منفاهم 

يف الغرب يعرثون بناء على هذا الو�ضع على نقاط 

حالتهم  ي�ضفون  فهم  تراثهم.  مع  عديدة  ات�ضال 

اأجدادهم  الوجودية يف �ضور مثرية لالإعجاب مثل 

يف الع�رش الو�ضيط: 

ق�ضائده  اإح��دى  يف  يقول  مثال  دروي�ض  فمحمود 

متحدثا عن نفي الفل�ضطينيني وت�رشدهم:

)11(
ن�ضافر كالنا�ض، لكننا ل نعود اإىل اأي �ضيء...

ويختم ق�ضيدته:

لهذا  ح��دا  لنعرف  تكلم  تكلم،  ك��الم،  من  ب��الد  لنا 

)12(
ال�ضفر!

ال��ع��رب  ال�����ض��ع��راء  ينظر  ك��ي��ف  ل��ن��ا  يت�ضح  ه��ك��ذا 

ورمز  كمجاز  الواقعي  منفاهم  اإىل  املعا�رشون 

يحظون  اأنهم  كيف  ونالحظ  ه��و.  كما  لوجودهم 

املنفى،  حلالة  التعميم  هذا  خالل  من  باملوا�ضاة 

لكن بالطبع دون ا�ضتناد اإىل حياة اآخرة. تتمثل هذه 

املوا�ضاة يف كون اأن النا�ض جميعهم – بح�ضب هذه 

النظرة -يعي�ضون يف منفى، ولي�ض فقط فئات حمددة 

�ضلبيا، و�ضمة  اأم��راً  املنفى  يبدو  ل  منهم. وبهذا 

 ›‹  :
َ

معر بعنوان  ق�ضيدة  يف  للتمييز.  وباعثًا  عار 

الهدهد‹‹، يتابع حممود دروي�ض هذه الفكرة، قائال: 

فينا  لكن  نكون...  وما  نريد  وما  نحب  ما  اأ���رشى 

)13(
هدهدا.

قد  دروي�ض  حممود  عند  نريد«  وم��ا  نحب  ما   ›‹
يقابل عند ال�ضهروردي امل�ضاغل الدنيوية. وميكنها 

اأن تقابل بالن�ضبة اإلينا اليوم ت�ضوراتنا عن الهوية 

والوطن. عندما يكتب دروي�ض: » لكن فينا هدهدا ›‹ 

والهوية  الوطن  برغم  اأننا  يذكرنا  الهدهد  هذا  فاإن 

انتماءات  اأي�ضا  لنا  وب��اأن  العامل،  هذا  عن  غرباء 

باأن  الهدهد  يذكرنا  اأخ��رى.  واأ���ض��واق  وطموحات 

البحث عن وطن، �ضواء اأكان ميتافيزيقيا اأو ملمو�ضا، 

هو قدرنا. وباأننا نحمل غربتنا معنا حيثما حللنا 

وارحتلنا، وباأننا رمبا اأ�رشى ما نحب وما نريد. كما 

يذكرنا باأن يف داخلنا، ما يقذفنا اإىل خارج – �ضواء 

اأو كان  اأكان هذا اخلارج الأر�ض الغريبة ال�ضا�ضعة 

عوامل غيبية عليا: ›‹ لكن فينا هدهدا«. 

وهكذا ينفتح اأمامنا منظور جديد، تبدو من خالله 

الغربة اأمراً مغريا. الهدهد والنبي، الهدهد وال�ضاعر 

يطالبوننا  بالغربة  مب�رَشين  ملقنني،  مبثابة  هم 

�رش   «  ،
)14(

غريبا« كن   « حممد:  النبي  فعل  مثلما 

غريبا«، » اغرتب«.

انطلقنا  الذي  النبوي  احلديث  اإىل  عدنا  ذا  ها نحن 

منه وقد اأقفلنا فعال رحلة طويلة. حيث مل يعد من 

الغربة  نقدر  لكي  ب��الآخ��رة،  نوؤمن  اأن  ال�رشوري 

من  ياأتي  ل  الهدهد  لأن  قدرهما.  حق  والغ��رتاب 

الآخرة، واإمنا هو موجود يف داخلنا. حيث مبقدورنا 

الت�ضورات  اأن نتحرر من  لوحدنا، وب�ضفة م�ضتقلة، 

على  الدين  ي�ضاعد  قد  والوطن.  الهوية  عن  قة 
َ
ال�ضي

ذلك، لكنه يبقى غري �رشوري.

الدنيوية  للحياة  راديكالية  �ضيغة  اأدوني�ض  قدم 

باعتبارها منفى دون التعلق بحياة اآخرة. فبالن�ضبة 

ل  والهوية  الوطن  مثل  مفاهيم  �ضارت  اأي�ضا  اإليه 

اأن كل �ضيء غربة، ومنفى، وحيث  معنى لها. ومبا 

من  فاإنه  مات،  قد  الإله  واأن  لالآخرة  وجود  ل  اأنه 

مفهوم  عن  نهائيا  والتخلي  بهذا  العرتاف  الأفيد، 

الوطن. يقول يف ق�ضيدته » اأر�ض بال معاد«: 

حتى لو رجعت يا اأودي�ض 

حتى لو �ضاقت بك الأبعاد )...(

تظل يف اأر�ض بال ميعاد،

تظل يف اأر�ض بال معاد،

)15(
حتى لو رجعت يا اأودي�ض.

الوطن قائم بالفعل يف  اأن  اأي�ضا تبطل فكرة  وهنا 

مكان ملمو�ض. فالوطن احلقيقي هو بالأحرى مثل 

اإىل  واجلذبة،  الن�ضوة  حلظة  اإىل  يرمز  الذي  الرق، 

الوطن  يكون  هاته،  وب�ضفته  والهداية.  التب�رشة 

لكن  الدنيا،  احلياة  يف  وبالتايل  العابر،  يف  مقيما 

الدنيا،  احلياة  اأي�ضا يف هذه  يوم�ض  الأبدية  بريق 

ويحمل من ن�ضائم اجلنة. 

وجند الت�ضور نف�ضه عند ال�ضاعر الفرن�ضي رونيه �ضار
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René Char والذي كانت جتمعه �ضداقة وطيدة 
باألبري كامو Albert Camus. و�ضار من ال�ضعراء 

واملفكرين الغربيني القالئل، الذين جعلوا من ق�ضية 

الغربة حمور اأعمالهم. يكتب رينيه :

,Si nous habitons un éclair
.Il est le cœur de l’éternel

)16(
لو �ضكنا الرق فهو قلب الأبدية. 

ومنفى،  غربة  باعتباره  العامل  فكرة  خ��الل  من 

عقائدية  نظر  وجهات  اأي�ضا  هناك  اأن  لنا  يتبني 

ملهمة، حتى ولو مل نوؤمن باإله، ولو مل نرد اأن نوؤمن 

العامل  اأن   �ضيئًا من 
َ

بالآخرة، فهذه امل�ضاألة ل تغري

بل  قط،  �ضلبية  لي�ضت  الغربة  اأن  ومن  غريبا،  يبقى 

معها،  التعاطي  كيفية  اإىل    تر�ضدنا  بالعك�ض  هي 

ورمبا اإمكان جتاوزها حلظيا. عالوة على ذلك يغدو 

من املتاح جتاوز الفجوة امل�ضتع�ضية بني املوؤمنني 

وغري املوؤمنني، بني الذين لهم توجه ديني والذين 

اأن  ي�ضتطيع  اجلميع  لأن  لهم،  دينية  توجهات  ل 

يتقا�ضم فكرة الغربة عن العامل. 

ويف الأخري، تتيح لنا فكرة الغربة كطبيعة ب�رشية، 

اأن ننظر اإىل الغرباء احلقيقيني – الذين ن�ضميهم يف 

والأجانب  والالجئني  باملهاجرين  اليومية  لغتنا 

-كجزء منا، نتقا�ضم معهم قدر اأننا جميعا ب�ضكل اأو 

باآخر غرباء. ومبا اأننا كلنا غرباء، فاإنه من املتعني 

ونعي�ضها  الغربة  نفهم  واأن  مت�ضامنني  نكون  اأن 

كاأ�ضا�ض لأخوة جديدة. ل �ضيما واأننا اليوم – وهذا 

اإيجابي  مفهوم  اإىل  -نفتقد  بلة  الطني  يزيد  ما 

يف  ون�ضعى  ع��ار،  كو�ضمة  اإليها  وننظر  للغربة، 

)17(
الغالب جاهدين لكبت اإح�ضا�ضنا الذاتي بالغربة.

نقر  اأن  وا�ضتطعنا  بو�ضوح  بالغربة  �ضعرنا  فكلما 

لأنف�ضنا بها، كلما كنا قادرين على اأن نتجاوزها – 

ولو للحظات – واأن ن�ضعر بقوة بهذا التجاوز ونقَدره 

 Hedonist حق قدره. كما ي�ضتطيع عابدو اللذات

اأن يتعرفوا اإىل اأي حد ت�ضاعف الغربة من الإح�ضا�ض 

باملتعة. اأمل يكن التغريب لأجل هذا واحدا من اأهم 

كل  ال�ضويف؟  الفن  كما  املعا�رش،  الفن  و�ضائل 

اإياه  ويعلمنا  الإ�ضالمي،  ال��رتاث  اإي��اه  يعلمنا  هذا 

ال�ضعراء  اإياه  ويعلمنا  املت�ضوفون،  الإ�ضالم  �ضعراء 

املعا�رشون من العامل الإ�ضالمي.

�ضبيل  اأف�ضل  هو  املبدئية  الإن�ضان  غربة  اإدراك  اإن 

لإلغائها وجتاوزها، وتخطيها نحو التوا�ضل مع كل 

اأن يحررنا،  ما هو خمتلف عنا. وهذا ما من �ضاأنه 

وي�ضمو بنا وينقذنا اآخر الأمر حتى من اأنف�ضنا.

فطوبى للغرباء!

 الهوام�ض

 2016 نوفمر   20 يوم  الكاتب  األقاها  خطبة  املقال  هذا  اأ�ضل   -  1
بكاتدرائية برلني مبنا�ضبة قدا�ض ديني م�ضائي.

بداأ غريبا و�ضيعود  الإ�ضالم  اأن  بيان  باب  )الإميان،  م�ضلم  �ضحيح   -  2
128 �ضنة الإ�ضدار  غريبا واأنه ياأرز بني امل�ضجدين( املجلد الأول �ض. 

1918
يف  الإ�ضالح  نزعة  اإىل  لالإ�ضارة  احلديث  بهذا  ي�ضتدل  ما  كثريا   -  3

الإ�ضالم، انظرحممد اأبو بكرامل�ضلح، 2012 �ض 13 

114 )كتاب الرقاق، باب قول النبي كن يف  1999،�ض  4 - البخاري 
الدنيا كاأنك غريب اأو عابر �ضبيل(.

5 - الظاهر اأن م�ضاألة »غربة اأ�ضل الروح الإن�ضانية عن هذا العامل« مت 
اأخذها من الغنو�ضية )انظرL،ber 2006، �ض 17(.  

.206 6 - ال�ضهروردي2008 ، �ض 
 .207 7 - ال�ضهروردي2008 ، �ض 

اإن��ه��ا ك��ان��ت من  ام��راأت��ك،  اأه��ل��ك، واق��ت��ل  واأه��ل��ك   »: ال��ع��ب��ارة كاملة 

ا  اإِنَّ  ( : العنكبوت  �ضورة  من   33 الآية  اإىل  تلميح  الغابرين«)...(. وهي 

َغاِبِريَن (.   ِمَن الرْ
رْ
اأََتَك َكاَنت

َ
ر

رْ
َلَك اإِلَّ ام هرْ

اأَ
َ
وَك و

ُّ
َنج

ُ
م

.212 2008، �ض  8 - انظر ال�ضهروردي 
الأملانية  اإىل  ترجمه   ،)47 )الق�ضيدة   40 �ض   ،1911 عربي  ابن   -  9

�ضتيفان فايدنر )2016 �ض 125(

الرومي: خمتارات من ديوان �ضم�ض الدين التريزي  الدين  10 - جالل 
الثانية  الطبعة   31 �ض   ، الأول  اجلزء  �ضتا(،  الد�ضوقي  اإبراهيم  )ترجمة 

2009، املركز القومي للرتجمة.
نف�ض  �ضهر لمكان  ***     اندر جهان م�ضتاق  بالفار�ضية: جان غر.ب 

به.م. در چرا چند.ن چرا با�ضد چرا

11 - انظر الهام�ض 28
فايدنر  �ضتيفان  الأملانية  اإىل  )ترجمه   2002 دروي�ض  حممود   -  12

�ض 21(

 451 1994، اجلزء الثاين، �ض  13 - حممود دروي�ض 
14 - اأبو بكر حممد الآجري 1983م./ 1408هج. ، كتاب الغرباء �ض 
الدنيا كاأنك غريب  النبي » كن يف  اقتبا�ض من حديث  34 هذه املقولة 

اأو عابر �ضبيل«،  انظر الهام�ض رقم 8. 

اأدوني�ض 1998 �ض 39 )ترجمه اإىل الأملانية �ضتيفان فايدنر(.   - 15
Char 1995 - 16، �ض 44. ) الرتجمة العربية : من ديوان م�ضاطرة 

�ضكلية ترجمة �ضاكر لعيبي،ق�ضيدة يف نخب الأفعى، �ض. 56(

 .Kristeva 1988 17 - انظر 
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بوذ�:  �لر�هب ي�صتخدم �لتدريبات �لتي تقوده 

�إىل �ليقظة لكي يخر �ملحيطني به بكيفية 

جتنب هفو�ت �جل�صد و�لعقل



�ضرية  العدد ف�ضلني من كتاب  نزوى يف هذا  تن�رش 

حياة احلكيم بوذا للراهب الفيتنامي ثيت نات هانه، 

والتي نقلها اىل العربية ال�ضاعر والأديب الإماراتي 

عادل خزام. حيث ت�ضدر قريبًا.

وتتناول  �ضفحة   600 نحو  يف  ال�ضرية  هذه  وتقع 

امللقب  �ضيدهارتا  احلكيم  املعلم  حياة  بالتف�ضيل 

حياته  تفا�ضيل  وت�رشد  )البوذا(  امل�ضتنري  بالرجل 

واخُل��ط��ب  والتعاليم  �ضنة،  لثمانني  متتد  ال��ت��ي 

ب�ضكل  موؤلفها  اعتمد  وقد  األقاها.  التي  واملواعظ 

ح�رشي تقريبًا على الن�ضو�ض التي ت�ضمى )العجلة 

ال�ضغرى(، متعمداً ا�ضتخدام القليل جداً من ن�ضو�ض 

املاهايانا، وذلك من اأجل اإثبات اأن الأفكار والتعاليم 

العثور  باملاهايانا، ميكن  املرتبطة  انت�ضاراً  الأكرث 

عليها جميعها يف ن�ضو�ض لغة بايل القدمية )بايل 

)الآجما(.  القدمية  ال�ضينية  واملخطوطات  نيكايا(، 

وتت�ضمن ال�ضرية ال�ضوترات املكتوبة بلغة ماهايانا 

كونها تقدم طريقة اأكرث ليرالية واأكرث ات�ضاعًا للنظر 

قد  وهذا  وفهمها.  للبوذية  الأ�ضا�ضية  التعاليم  اإىل 

د بالتعاليم التي تاأتي نتيجة 
ّ
ي�ضاعد على منع التقي

واجلامدة  ال�ضيقة  النظر  ووجهة  اخلاطئ  الفهم 

للتعليم واملمار�ضات.

التي  املعجزات  من  الكثري  ادراج  املوؤلف  جتنب 

ت�ضتخدم يف كثري من الأحيان يف التعاليم لتجميل 

البوذا نف�ضه ن�ضح تالميذه  البوذا وتعظيمها.  حياة 

بعدم اإ�ضاعة الوقت واجلهد للتدرب من اأجل احل�ضول 

فقد ت�ضمنت  ذلك،  للطبيعة. ومع  على قوى خارقة 

واجهها  التي  ال�ضعوبات  من  الكثري  ال�ضرية  هذه 

اخلارجي  املجتمع  من  �ضواء  حياته،  يف  ال��ب��وذا 

واإذا  جمتمعه.  يف  واأتباعه  تالميذه  مع  اأو  الكبري، 

كان البوذا يظهر يف هذا الكتاب كرجل عادي، فان 

ذلك يعود اإىل اإعادة �رشد هذه ال�ضعوبات وامل�ضاكل 

التي واجهها.

l الف�شل الأول

�مل�صي من �أجل �مل�صي

ب 
ّ
املتدر كان  اخل�رشاء،  اخليزران  اأ�ضجار  ظالل  حتت 

برجلني  يجل�ض  �ضفا�ضتي،  ال�ضاب  ال��راه��ب  اجل��دي��د 

وخروج  دخول  حركة  يف  بهدوء  متاأماًل  متقاطعتني 

�ضاعة وهو  اأكرث من  اأنفه. وقد م�ضت عليه  الهواء من 

على هذا احلال يف الدير الذي يتو�ضط غابة اخليزران. 

املتدربني  من  املئات  هناك  كان  نف�ضه  احلال  وعلى 

الأ�ضجار  حتت  بع�ضهم  نف�ضها،  بالطريقة  لون 
ّ
يتاأم

والبع�ض الآخر يف اأكواخ الق�ض اخلا�ضة بهم.
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ثيت نات هانه

ترجمة: عادل خز�م *

�صرية حي�ة احلكيم بوذا

طريق قدمي.. �سحب بي�ساء

* شاعر ومترجم من دولة االمارات العربية المتحدة  



املعلم العظيم غوتاما، الذي يلّقبه النا�ض بالبوذا، يعي�ض 

يف هذا الدير مع نحو اأربعمائة من اأتباعه. ورغم هذا 

ان املكان. اأربعون 
ّ
الزحام، اإل اأن ال�ضالم والهدوء يعم

هكتاراً حتيط بهذا الدير كلها مزروعة باأنواع خمتلفة 

لبت من جميع اأنحاء اإقليم 
ُ

من اأ�ضجار اخليزران التي ج

الذي يبعد ن�ضف �ضاعة م�ضيًا  موغادا اىل هذا املكان 

على الأقدام عن راجاغاها عا�ضمة الإقليم. وكان ملك 

الإقليم بيمب�ضارا قد منح غابة اخليزران هذه اإىل البوذا 

تاأمالتهم  ليمار�ضوا  م�ضت  �ضنوات  �ضبع  منذ  واأتباعه 

فيها.

يزال  ل  حيث  وابت�ضم  بهدوء  عينيه  �ضفا�ضتي  ف��رك 

وهو  املتقاطعتني  رجليه  يف  ي�رشي  بالتنمل  �ضعور 

 يف احلادية 
ٌ

يحركهما ببطء منهيًا جل�ضة التاأمل. �ضاب

راهبًا  تر�ضيمه  على  م�ضى  وقد  عمره،  من  والع�رشين 

اأتباع  اأحد  �ضاريبوتا  ل 
ّ
املبج بوا�ضطة  اأيام فقط  ثالثة 

�ضعره  قد حلقوا  كانوا  ذلك،  قبل  ولكن  املقربني.  بوذا 

البني الكثيف بالكامل.

*  *  *
البوذا.  جمتمع  اإىل  بان�ضمامه  �ضعيدا  �ضفا�ضتي  كان 

الكثري من املريدين هنا ينحدرون من عوائل و�ضاللت 

وديفداتا،  البوذا،  اأخ  وهو  ناندا  ل 
ّ
املبج مثل  نبيلة 

واأنورادها، واأناندا. وعلى الرغم من اأن �ضفا�ضتي مل يتم 

تقدميه لهوؤلء، اإل اأنه كان يعرفهم من بعيد حيث تبدو 

مظاهر اجلاه والنبل على وجوههم حتى وهم يلب�ضون 

اجلالبيب املتق�ضفة للرهبان.

لأحد  �ضديقًا  اأكون  اأن  قبل  طويل  وقت  اإىل  "اأحتاج 
هوؤلء النبالء" فكر �ضفا�ضتي، وعلى الرغم من اأن البوذا 

نف�ضه هو ابن ملك، اإل اأن �ضفا�ضتي مل ي�ضعر بوجود حاجز 

بينه وبينه. فهو من طبقة املنبوذين املمنوع مل�ضهم، 

�ضخ�ض غري مالحظ ينحدر من الطبقات ال�ضحيقة جداً 

وفقا للرتاتب الجتماعي والطبقي. لع�رش �ضنوات قبل 

يف  اجلوامي�ض  وغ�ضل  ر�ّض  مهنة  يف  يعمل  كان  ذلك 

املاء. لكنه منذ اأ�ضبوعني، �ضار يعي�ض وميار�ض طقو�ض 

التاأمل مع الرهبان وكل من حوله يعاملونه باحرتام 

ف بعد على هذا 
ّ
ويبت�ضمون وينحنون له. اإل اأنه مل يتكي

الو�ضع، وكان ي�ضاوره ال�ضك يف قدرته على التاأقلم مع 

اأي�ضًا  يعتقد  وكان  عليها،  يعتد  مل  التي  الظروف  هذه 

التامة من  ي�ضعر بالراحة  �ضنوات لكي  اإىل  اأنه يحتاج 

و�ضعه اجلديد هذا.

اأعماقه عندما فّكر يف و�ضع  ت ابت�ضامة يف 
ّ
فجاأة �ضع

راهول، ابن البوذا الذي يبلغ ثمانية ع�رش عامًا. تربى 

راهول مع جماعة البوذا منذ اأن كان يف العا�رشة من 

وراهول  �ضفا�ضتي  اأ�ضبح  فقط  ا�ضبوعني  ومنذ  عمره. 

�ضديقني مقربني. وكان راهول هو الذي لّقن �ضفا�ضتي 

طريقة مراقبة التنّف�ض اأثناء جل�ضة التاأمل، وكان يعرف 

الرغم من  على  التاأمل جيداً  واأ�ضلوب وتقنيات  تعاليم 

عليه  يتوجب  اإذ  الراهب،  مرتبة  اإىل  بعد  ي�ضل  مل  اأنه 

له  الع�رشين من عمره لكي مُتنح  بلوغ  النتظار حتى 

الرهبان  على  يطلق  الذي  اللقب  وهو  )بيكهو(  �ضفة 

البوذيني.

*  *  *
عندما  ا�ضبوعني،  قبل  معه  حدث  ما  �ضفا�ضتي  تذكر 

اإىل قريته يوروفيال بالقرب من نهر غايا  البوذا  جاء 

كان  البوذا،  و�ضل  عندما  راهبًا.  ي�ضبح  كي  ليدعوه 

يعتنيان  البيت  خارج  روب��اك  اأخيه  مبعية  �ضفا�ضتي 

باجلوامي�ض، وكانت �ضقيقتاه بال ابنة ال�ضاد�ضة ع�رشة، 

تعرفت  البيت.  يف  وحدهما  ع�رشة  الثانية  ابنة  وبيما 

بال على البوذا يف احلال، فرك�ضت من فورها لتبحث 

عن �ضفا�ضتي، لكن البوذا ناداها وقال: ل داعي لذلك. 

اأي�ضًا ابني راهول �ضُنكمل �ضرينا  اأنا والرهبان ومعي 

بهدوء اإىل �ضفة النهر لنقابل اأخيك هناك. كانت �ضاعة 

�ضفا�ضتي  اإىل  اجلميع  و�ضل  عندما  حانت  قد  الع�رش 

يف  الت�ضعة  اجلوامي�ض  يفركان  كانا  حيث  وروب��اك 

البوذا حتى قفز الأخوان  اأن ملحا  نهر نرياجنارا. وما 

ا راحتيهما وانحنيا باإجالل له.
ّ
ب�رشعة اإىل ال�ضفة. �ضم

كرت  "لقد  دافئة:  ابت�ضامة  وجهه  وعلى  البوذا  قال 

ب�رشعة". مل يقو �ضفا�ضتي على النطق وهو يرى البوذا 

مبالحمه الهادئة وابت�ضامته الودودة املحبة ونظراته 

 
ً
رداء يرتدي  البوذا  كان  عيناه.  اأدمعت  لذا  العميقة، 

ول  خمتلفة.  قما�ض  رقع  من  م�ضنوعًا  اللون  زعفراين 
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حني  �ضنوات  ع�رش  قبل  اعتاد  كما  حافيًا  مي�ضي  يزال 

�ضفا�ضتي لأول مرة يف مكان ما ل يبعد كثرياً  التقاه 

عن هذه البقعة. ع�رش �ضنوات عندما كانا يجل�ضان معًا 

ل�ضاعات على �ضفة نهر نارجنارا وحتت ظالل �ضجرة 

البودهي التي تبعد ع�رش دقائق م�ضيًا من ال�ضفة.

وهم  البوذا  وراء  راهبًا  ع�رشين  نحو  �ضفا�ضتي   ملح 

يرتدون الزي الزعفراين نف�ضه ويقفون باأرجل حافية، 

قليال  اأط��ول  البوذا  جلباب  اأن  لحظ  اأكرث  وبالتدقيق 

البوذا  جانب  وعلى  �ضر.  بنحو  الرهبان  بقية  من 

راهب مبتدئ يقارب عمره عمر �ضفا�ضتي. نظر الراهب 

قام  بابت�ضامة،  وحياه  مبا�رشة  �ضفا�ضتي  اإىل  ال�ضاب 

�ضفا�ضتي  راأ���ض��ي  على  يديه  وو�ضع  ب��وداع��ة  ال��ب��وذا 

وروباك واأخرهما اأنه توقف هنا يف طريق عودته اإىل 

راجاغاها. واأنهم �ضيكونون �ضعداء بالنتظار اإىل حني 

ينتهي �ضفا�ضتي واأخيه من حتميم اجلوامي�ض ثم امل�ضي 

معا اإىل الكوخ.

يف طريق العودة، قدم البوذا اإليهما ابنه راهول، الراهب 

املبتدئ ال�ضاب �ضاحب البت�ضامة. كان راهول ي�ضغر 

الطول.  نف�ض  لهما  لكن  �ضنوات،  ثالث  بنحو  �ضفا�ضتي 

اأنه مبتدئ. لكنه يرتدي  اأي  وكان ل يزال )�ضامانريا( 

اإىل حد بعيد لبا�ض الرهبان الكبار. تقدم  لبا�ضًا ُي�ضبه 

راهول ليتو�ضط الأخوين بود وو�ضع ذراعيه على كتفي 

�ضديقيه اجلديدين. �ضبق له اأن �ضمع كثرياً عن �ضفا�ضتي 

وعائلته من والده و�ضعر اأنه يعرفهم حتى قبل لقائهم. 

و�رشعان ما ا�ضتجاب الأخوان اأي�ضًا اإىل حركة راهول 

الودودة هذه وبادله التحية باملثل.

ما اإن عادا اإىل كوخ �ضفا�ضتي، حتى بادره البوذا بطلب 

 اإىل الرهبان ودرا�ضة التعاليم )الدارما( معه. 
ّ
اأن ين�ضم

لأول  البوذا  �ضفا�ضتي  قابل  عندما  �ضنوات،  ع�رش  قبل 

يف  البوذا  وافق  معه.  للدرا�ضة  رغبته  عن  له  عر  مرة 

احلادية  �ضفا�ضتي  بلغ  اأن  بعد  واليوم،  الوقت.  ذلك 

والع�رشين من عمره، عاد له البوذا ومل ين�ض وعده له.

قاد روباك اجلوامي�ض مبفرده لي�ضلمها اإىل مالكها ال�ضيد 

�ضغري  خ�ضبي  مقعد  على  البوذا  جل�ض  بينما  رامبول، 

خلفه.  واقفني  الرهبان  وظل  �ضفا�ضتي  كوخ  خ��ارج 

كان الكوخ مبنيًا من الأخ�ضاب و�ضقفه من الق�ض. ميتد 

على م�ضاحة �ضغرية جداً ل تكفي ل�ضت�ضافة اجلميع. 

اأخي  ل�ضفا�ضتي:  وقالت  بالكالم  بال  ال�ضقيقة  بادرت 

 اذهب مع البوذا. روباك قوي وي�ضتطيع العتناء 
ً
رجاء

باجلوامي�ض لوحده، واأنا قادرة على تويل �ضوؤون البيت 

اآن  �ضنوات.  لع�رش  برعايتنا  قمت  اأنك  يكفي  تقلق،  فال 

الأوان اأن نتحمل العبء باأنف�ضنا.

جانب  اإىل  جتل�ض  كانت  التي  بيما  الأخ��رى  ال�ضقيقة 

كانت  املطر،  ماء  فيه  يجمعون  الذي  الفّخار  برميل 

تنظر اإىل �ضقيقتها الكرى بال من غري اأن تنطق بكلمة، 

عندما التقى �ضفا�ضتي بالبوذا لأول مرة كانت بال يف 

ال�ضاد�ضة من عمرها، وروباك يف الثالثة وبيما ل تزال 

بال  بالرمل، كانت  يلعب  روباك  ر�ضيعة، وفيما كان 

تدير �ضوؤون املنزل وتطبخ بنف�ضها للعائلة ال�ضغرية.

بعد �ضتة اأ�ضهر من وفاة والدهم، توفيت الأم وهي تلد 

طفلتها. ووجد �ضفا�ضتي نف�ضه م�ضوؤوًل عن عائلة كاملة 

وهو يف احلادية ع�رشة من عمره. عمل يف وظيفة لغ�ضل 

ا�ضتطاع  وفرك اجلوامي�ض، ولأنه كان جمداً يف عمله، 

باحلليب  ياأتي  كان  ذلك،  واأكرث من  عائلته،  ُيطعم  اأن 

ل�ضقيقته ال�ضغرى بيما.

وكاأنه  اليها  ينظر  �ضفا�ضتي  اأن  ال�ضغرية  بيما  اأدركت 

يطلب موافقتها على الذهاب، فابت�ضمت. ترددت للحظة 

بوجهها  واأ�ضاحت  البوذا«  مع  اذهب  »اأخي  قالت:  ثم 

م��راراً  �ضمعت  قد  كانت  دموعها.  تخفي  كي  �رشيعًا 

اأخيها �ضفا�ضتي وهو يعر عن رغبته بالذهاب لدرا�ضة 

تعاليم البوذا، ومتنت من كل قلبها اأن تتحقق له هذه 

ت�ضتطع  مل  اللحظة،  هذه  حانت  عندما  لكن  الأمنية، 

اإخفاء م�ضاعر حزنها.

اإىل  اجلوامي�ض  �ضّلم  قد  روب��اك  كان  اللحظة،  تلك  يف 

مالكها وعاد اإىل القرية. وهو قادم، تناهى اإىل م�ضمعه 

البوذا.  مع  اذه��ب  تقول:  وه��ي  بيما  �ضقيقته  �ضوت 

�ضاعتها اأدرك اأن �ضاعة مغادرة اأخيه قد حانت. نظر اإىل 

�ضفا�ضتي وبادره بالقول: »نعم اأخي، اذهب مع البوذا« 

ال�ضمت.  من  حالة  يف  العائلة  اأف��راد  جميع  دخل  ثم 

ل، اأمتنى اأن 
ّ
نظر روباك اإىل البوذا وقال: �ضيدي املبج
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تقبل باأخي ليكون طالب علم لديك، لقد كرت مبا فيه 

الكفاية لأ�ضتطيع العتناء بهذه العائلة. ثم التفت اإىل 

ا�ضتطعت،  اإن  "اأخي،  قال:  دموعه.  يحب�ض  وهو  اأخيه 

اطلب من البوذا اأن تزورنا بني فرتة واأخرى".

بيما،  ال�ضغرية  �ضعر  على  بيده  وم�ضح  البوذا  وق��ف 

غداً  واأعود  �ضاأترككم  طعامكم،  وقت  اآن  اأبنائي،  قال: 

�ضباحًا ل�ضطحاب �ضفا�ضتي، وميكن بعدها اأن من�ضي 

جميعًا اإىل نهر راجاغاها. اأما الليلة، ف�ضوف نبيُت اأنا 

والرهبان حتت �ضجرة البودهي.

قبل اأن يتخطى حاجز البيت، التفت البوذا اإىل �ضفا�ضتي 

وقال له: غداً �ضباحًا ل حتتاج اأن جتلب معك اأي �ضيء، 

املالب�ض التي عليك تكفي.

حتى  يقظني  الأربعة  العائلة  اأفراد  ظل  الليلة  تلك  يف 

عائلته،  يغادر  حني  الأب  يفعل  ومثلما  متاأخر.  وقت 

فقد  بالآخر.  منهم  كل  يعتني  باأن  �ضفا�ضتي  اأو�ضاهم 

كان ملهمهم ل�ضنوات طويلة. مل ت�ضتطع بيما ال�ضغرية 

اأن حتب�ض دموعها اأكرث، و�رشعان ما اأجه�ضت بالبكاء 

راأ�ضها،  ورفعت  ع��ادت  لكنها  اأخ��اه��ا.  تعانق  وه��ي 

ي�ضعر  اأن  ترغب  تكن  مل  له.  وابت�ضمت  بعمق،  تنف�ضت 

�ضفا�ضتي باحلزن. ورغم اأن بقايا الزيت يف القنديل مل 

تكن ت�ضمح اإل ببع�ض ال�ضوء اخلفيف، اإل اأن ذلك كان 

كافيًا كي يلحظ �ضفا�ضتي ابت�ضامتها ويقدرها.

التايل و�ضلت �ضوجاتا، ال�ضديقة املقربة  ال�ضباح  يف 

البوذا  التقت  قد  لتودعه، وكانت  �ضفا�ضتي. جاءت  من 

بالأم�ض يف طريقها اإىل �ضفة النهر، وهو من اأخرها 

اأن �ضفا�ضتي �ضي�ضلك طريق الرهبان. �ضوجاتا وهي ابنة 

كبري القرية تكر �ضفا�ضتي بعامني، و�ضبق لها اأن التقت 

البوذا. حملت جرة من  اأن ي�ضبح  بال�ضيد غوتاما قبل 

الفّخار حتتوي على بع�ض الأع�ضاب والأدوية وقدمتها 

ل�ضفا�ضتي لياأخذها معه. وقفا ليتحدثا قلياًل، و�رشعان 

ما و�ضل البوذا والرهبان اإىل املنزل.

مبكراً  ا�ضتيقظوا  قد  روباك  ومعهما  ال�ضقيقتان  كانت 

ال�ضاب  املتدرب  الراهب  اقرتب  الأك��ر.  اأخيهم  لوداع 

العتناء  على  و�ضجعهم  معهم  برفق  ليتحدث  راهول 

باأنف�ضهم ووعد اأنه يف اأي وقت، حني يكون ماراً قريبًا 

ليزورهم.  يوروفيال  قرية  على  �ضيعرج  املنطقة،  من 

البوذا  رافقوا  و�ضوجاتا،  ال�ضغرية،  �ضفا�ضتي  عائلة 

كّفيه  منهم  كل   
ّ
�ضم وهناك  النهر،  �ضفة  اإىل  واأتباعه 

ليقولوا وداعًا للبوذا، للرهبان، لراهول، و�ضفا�ضتي.

تعتمر  كانت  والفرح  احلزن  بني  ما  خمتلطة  م�ضاعر 

كانت  معدته،  يف  بانقبا�ض  �ضعر  �ضفا�ضتي.  قلب  يف 

يوروفيال.  قريته  فيها  يغادر  التي  الأوىل  املرة  هذه 

نهر  اإىل  لن�ضل  اأي��ام  ع�رشة  نحتاج  اإننا  البوذا  ق��ال 

لكن  ب�رشعة،  ي�ضافرون  النا�ض  معظم  راج��اغ��اه��ا. 

�ضفا�ضتي  ولأن  ببطء وهدوء.  والرهبان مي�ضون  البوذا 

ا�ضطر اأن مي�ضي ببطء مثلهم، فقد �ضاعده ذلك على اأن 

يغو�ض  وهو  نف�ضه  يرى  كان  قليال.  روعه  من  يهّدئ 

ة البوذا، ويف الدرو�ض التي 
ّ
وينخرط بالكامل يف تبعي

ت�رشح منهجه )الدارما(، ويف جمتمع الرهبان البوذي 

التفت  للخال�ض.  طريقه  هو  هذا  اأن  وراأى  )ال�ضانغا(. 

لالأر�ض  الأخرية  اللمحة  للوراء يف حماولة لقتنا�ض 

الوحيدة التي يعرفها، وراأى من بعيد ما ي�ضبه املالمح 

بالكاد  �ضوجاتا  و�ضديقته  عائلته  لأف��راد  املتال�ضية 

تظهر بني ظالل الأ�ضجار.

لي�ضتمتع بامل�ضي.  البوذا مي�ضي فقط  اأن  ل�ضفا�ضتي  بدا 

واأنه غري معني بالو�ضول اإىل اأي مكان على الإطالق. 

يبدو  منهم  اأحد  فال  الرهبان.  بقية  يفعل  كان  وكذلك 

مي�ضون  كانوا  وجهة.  اأي  اإىل  للو�ضول  َعجال  اأو  قلقًا 

التام  ال�ضالم  من  بحالة  مغمورين  وب��ت��وازن.  ببطء 

يقطعون  كانوا  فقد  ذلك  ومع  معًا.  نزهة  يف  وكاأنهم 

م�ضافات ل باأ�ض بها كل يوم.

ل 
ّ
يف كل �ضبيحة، كانوا يتوقفون يف اأقرب قرية لت�ضو

بع�ضهم  وراء  ال�ضارع  يف  مي�ضون  اأهلها.  من  الطعام 

اآخر  يف  ك��ان  �ضفا�ضتي  ال��ب��وذا.  يتقدمهم  طابور  يف 

بكرامة  مي�ضون  كانوا  راه��ول.  خلف  متامًا  ال�ضف، 

وبهدوء، منتبهني اإىل تنف�ضهم وخطواتهم. وبني حلظة 

واأخرى، كانوا يتوقفون عندما يتقدم الأهايل ليقدموا 

وبع�ض  يحملونها.  التي  الأوع��ي��ة  يف  الطعام  لهم 

لهم بنوع  لينحنوا  الأر�ضفة  النا�ض كانوا يقفون على 

يقوموا  الطعام،  الرهبان  يت�ضّلم  اأن  بعد  الجالل.  من 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

86



بدورهم مبباركة النا�ض وال�ضالة لهم.

ل الطعام، يغادر الرهبان القرية 
ّ
بعد انتهائهم من تو�ض

بحثًا عن مكان حتت الأ�ضجار اأو املروج املع�ضبة حيث 

على  يجل�ضون  الطعام.  وتناول  اجللو�ض  باإمكانهم 

يف  دوري��ًا  الطعام  ويتبادلون  م�ضتديرة،  حلقة  �ضكل 

خاليا.  يزال  ل  الرهبان  لأحد  وعاء  هناك  كان  حال 

ة باملاء من جدول قريب وحملها 
ّ
قام راهول مبلء جر

 البوذا كّفيه وفتحهما لتتخذا 
ّ
بعناية للبوذا. بعد اأن �ضم

�ضكل زهرة اللوت�ض، قام راهول ب�ضب املاء على يديه 

الرهبان  بقية  مع  هذا  عمله  راهول  وا�ضل  ليغ�ضلهما. 

و�ضول يف النهاية اإىل �ضفا�ضتي الذي مل يكن ميلك بعد 

ن�ضف طعامه وجمعه  راهول غرف  لكن  وعاء طعام، 

قبل  اجل��دي��د.  ل�ضديقه  وقدمه  م��وز  �ضجرة  ورق��ة  يف 

ترمنوا  ثم  اأكفهم،  الرهبان   
ّ
�ضم بالأكل،  يبا�رشوا  اأن 

ب�ضالة ق�ضرية، بعدها تناولوا طعامهم يف �ضمت تام، 

وبرتكيز وادراك مع كل ق�ضمة.

بعد اأن فرغوا من الأكل، ذهب بع�ض الرهبان ملمار�ضة 

التاأمل جال�ضًا، وغريهم  ل  امل�ضي، وبع�ضهم ف�ضّ تاأمل 

اأخذ غفوة. حني تنتهي فرتة الظهرية احلارة من اليوم، 

امل�ضاء.  حلول  حتى  اأخ��رى  مرة  طريقهم  ي�ضتكملون 

الغابات  هي  للمبيت  لديهم  املف�ضلة  الأماكن  كانت 

حتى  �ضائرين  يظلون  وكانوا  ال�ضجيج.  من  اخلالية 

و�ضادة  لديه  كانت  راهب  كل  منا�ضبًا.  مكانًا  يجدوا 

خا�ضة به، كثري منهم كان يق�ضي ن�ضف ليله جال�ضا 

يف  متقاطعتني  برجلني  الو�ضادة،  على  القرف�ضاء 

رداءه  يفر�ض  اأن  قبل  )اللوت�ض(،  ت�ضمى  التي  الو�ضعية 

ويخلد اأخرياً للنوم. كل راهب كان يحمل معه رداءين، 

وغطاء  كلحاف  ي�ضتخدمه  والثاين  يلب�ضه،  الذي  الأول 

من الريح والرد. جل�ض �ضفا�ضتي متاأماًل مثل الرهبان، 

وتعلم اأن ينام على الأر�ض متو�ضداً جذع �ضجرة.

عندما ا�ضتيقظ �ضفا�ضتي يف �ضباح اليوم التايل، راأى 

ودخلوا  قبله،  اأفاقوا  وقد  الرهبان  من  والكثري  البوذا 

يف حالة من التاأمل العميق واخل�ضوع التام. ظلوا هكذا 

ة ال�ضم�ض يف الأفق، بعدها يبداأ كل 
ّ
اإىل اأن ارتفعت اأ�ضع

 ردائه، ثم يحمل وعاء الطعام اخلا�ض به، 
ّ
راهب بطي

لتبداأ رحلة يوم جديد.

م�ضيًا بالنهار، وراحة يف الليل. ظل احلال يتكرر هكذا 

عا�ضمة  راجاغاها  اإىل  و�ضلوا  اأن  اإىل  اأي��ام  لع�رشة 

ماغادا. كانت تلك املرة الأوىل التي يرى فيها �ضفا�ضتي 

ال�ضارع،  تعر  اخليول  جترها  عربات  حقيقية.  مدينة 

و�ضيحات  الطريق،  جانبي  على  ممتدة  �ضكنية  مبان 

النا�ض و�ضخب العامة. لكن �ضمت الرهبان ظل م�ضتمراً 

و�ضط  اأو  النهر  �ضفة  على  اأنهم  لو  كما  كبري  وبهدوء 

حقول املروج. القليل من العامة كانوا يتوقفون لإلقاء 

نظرة على موكب الرهبان هذا، والقليل اأي�ضًا كان مييز 

لالحرتام. وا�ضل  اظهاراً  له  البوذا من بينهم وينحني 

ركب الرهبان طريقه بهدوء، حمافظني على منطهم اإىل 

بعيداً  لي�ض  اخليزران.  غابة  يف  ديرهم  اإىل  و�ضلوا  اأن 

عن املدينة.

على الفور انت�رش خر عودة البوذا ومرافقيه اإىل الدير. 

وخالل دقائق فقط، جتمع نحو اأربعمائة من الرهبان 

للرتحيب بعودته. مل يتحدث البوذا كثرياً، لكنه �ضاأل عن 

التاأمل.  ممار�ضات  هي  وكيف  و�ضحتهم  اجلميع  حال 

ثم قدم �ضفا�ضتي اإىل �ضاريبوتا، وهو املعلم نف�ضه الذي 

املبتدئني  معلم  هو  �ضاريبوتا  راه��ول.  تدريب  يتوىل 

يف دير غابة اخليزران، ويتوىل مراقبة وتدري�ض نحو 

مي�ض  مل  ممن  وجميعهم  اجلدد،  الرهبان  من  خم�ضني 

رئي�ض  اأما  �ضنوات.  ثالث  من  اأقل  هنا  وجودهم  على 

الدير فكان راهبًا اآخر ا�ضمه كوندانا.

طبيعة  �ضفا�ضتي  ل�ضديقه  ي�رشح  اأن  راهول  من  ُطلب 

احلياة هنا يف الدير. كيفية امل�ضي، اجللو�ض، الوقوف، 

التاأمل  وكيفية  الآخرين،  على  التحية  اإلقاء  اأ�ضلوب 

التنّف�ض.  حركة  مراقبة  وكيفية  وق��وف��ًا،  اأو  جلو�ضًا 

اأي�ضًا قام بتعليمه كيفية لب�ض رداء الرهبان، وطريقة 

ل الطعام، وتالوة التعاليم، وال�ضلوات، 
ّ
ا�ضتجداء وتو�ض

اأيام  ولثالثة  به.  اخلا�ض  الطعام  وعاء  غ�ضل  وكيفية 

متوا�ضلة مل يفارق �ضفا�ضتي راهول للحظة، وذلك لكي 

جل  راه��ول  و�ضع  باملقابل  جيدا.  الأم��ور  هذه  يتقن 

اأنه  يدرك  كان  �ضفا�ضتي  لكن  �ضديقه،  لتعليم  تركيزه 

يحتاج ل�ضنوات لكي يتقن هذه الأمور ويوؤديها ب�ضكل 
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طبيعي. بعد هذا التعريف املبدئي بطبيعة حياة الدير، 

قام �ضاريبوتا بدعوة تلميذه اجلديد اإىل كوخه، و�رشح 

له ماذا يعني اأن تكون راهبًا بوذيا اأو )بيكهو(.

يرتك  من  هو  الرهبنة،  طريق  يف  ال�ضالك  اأو  البيكهو، 

)الدارما(  البوذا كمعلم، والتعاليم  وراءه عائلته ليتبع 

)ال�ضانغا(  ب��وذا  وجمتمع  اليقظة،  اإىل  يقود  كطريق 

طوال  امل�ضلك  هذا  يف  للراغبني  الدعم  يقدم  كتجمع 

ل من 
ّ
رحلتهم. حياة الراهب ب�ضيطة ومتوا�ضعة. التو�ض

اأي�ضًا  التوا�ضع ويعد  يعزز  الطعام  اأجل احل�ضول على 

و�ضيلة للتوا�ضل مع الآخرين مل�ضاعدتهم لروؤية طريق 

املحبة والفهم، وهي التعاليم التي يلقنها لهم البوذا. 

قبل ع�رش �ضنوات من الآن، وحتت �ضجرة بودهي، كان 

�ضفا�ضتي واأ�ضدقاوؤه ي�ضتمعون اإىل البوذا وهو يتحدث 

والفهم.  احل��ب  طريق  باعتباره  اليقظة  طريق  ع��ن 

الذي يق�ضده  اأن يفهم ما  ال�ضهل عليه  ولذلك كان من 

�ضاريبوتا بكالمه. ورغم مالحمه اجلادة اأثناء الكالم، 

و�ضغفا  ودودة  ابت�ضامة  ُيظهر  كان  �ضاريبوتا  اأن  اإل 

حنونا. اأبلغ �ضفا�ضتي اأنه �ضتكون هناك طقو�ض لقبوله 

ر�ضميا كراهب جديد، وقام بتلقينه الكلمات التي يجب 

عليه اأن يرددها اأثناء ذلك.

التقدمي  طقو�ض  ت��راأ���ض  ال��ذي  هو  نف�ضه،  �ضاريبوتا 

البوذا كان حا�رشا  الرهبان اجلدد.  لنحو ع�رشين من 

على  ح�ضورهما  اأ�ضاف  وقد  راه��ول.  وكذلك  هناك، 

�ضفا�ضتي املزيد من الفرح. كان �ضاريبوتا يردد بع�ضا 

عملية  ذلك  تلى  ثم  القدمية،  )غاثا(  ال�  ن�ضو�ض  من 

حالقة �ضعر �ضفا�ضتي يف موا�ضع خمتلفة قبل اأن ميرر 

�ضاريبوتا مو�ض احلالقة اإىل راهول الذي اأكمل الطق�ض 

بحالقة �ضعر راأ�ض �ضديقه. ثم قدم �ضاريبوتا له ثالثة 

يجد  مل  جيداً،  دربه  راهول  ولأن  طعام.  ووعاء  اأردية 

 
ّ
�ضم ثم  اجلديد،  لبا�ضه  ارت��داء  يف  �ضعوبة  �ضفا�ضتي 

كّفيه وانحنى للبوذا وبقية الرهبان تعبريا عن امتنانه 

العميق لهم.

مرة  لأول  �ضفا�ضتي  ت��درب  ال�ضباح،  ذل��ك  يف  لحقا 

ل الطعام باعتباره راهبًا. انت�رش الرهبان يف 
ّ
على ت�ضو

جمموعات �ضغرية وذهبوا م�ضيا اإىل مدينة راجاغاها. 

يقودها  التي  املجموعة  �ضمن  م��ن  ك��ان  �ضفا�ضتي 

الدير،  خارج  قليلة  بخطوات  عروا  اأن  بعد  �ضاريبوتا. 

ل الطعام 
ّ
ل اأو ت�ضو

ّ
قام �ضفا�ضتي بتذكري نف�ضه باأن تو�ض

هو و�ضيلة للتدرب على الطريق. رّكز انتباهه على تنف�ضه 

وم�ضى كل خطوة بهدوء، وراءه كان مي�ضي راهول. ورغم 

اأقل من  اأن خرته  يدرك  اأنه  اإل  الآن،  راهبًا  اأ�ضبح  اأنه 

راهول. ولذا، تعهد يف اأعماقه اأن يبذل كل ما يف و�ضعه 

لتحقيق الف�ضيلة والتوا�ضع التوا�ضع يف ذاته.

l الف�شل الثاين

�العتناء بجو�مي�ض �ملاء

الظهرية  اليوم. بعد تناول وجبة  ذلك  كان اجلو بارداً 

الطعام  وعاء  بغ�ضل  راهب  كل  قام  و�ضمت،  بانتباه 

الأر�ض  على  و�ضادته  منهم  كل  وافرت�ض  به  اخلا�ض 

ليجل�ضوا قبالة البوذا. ال�ضناجب الكثرية التي تعي�ض يف 

غابة اخليزران تتحرك وتت�رشف بحرية بني الرهبان، 

بع�ضها كان يت�ضلق اأعواد اخليزران ليختل�ض نظرة على 

راهول  اأن  �ضفا�ضتي  لحظ  واجتماعاتهم.  جل�ضاتهم 

يجل�ض قريبا من البوذا مبا�رشة، لذا وبهدوء تقدم هو 

كل  واتخذ  منه  بالقرب  وجل�ض  و�ضادته  حاماًل  الآخر 

الهادي  اللوت�ض. يف ذلك املناخ  منهما و�ضعية زهرة 

واملحاط بالهيبة، ل اأحد يتكلم. عرف �ضفا�ضتي اأن كل 

الرهبان كانوا يركزون على تنف�ضهم بانتظار اأن يبادر 

البوذا باحلديث.

كانت من�ضة جلو�ض البوذا على ارتفاع كاف كي يراه 

اجلميع بو�ضوح. وكانت له هيبة ملكية، عيناه ت�ضعان 

اإىل  ينظر  وهو  والرحمة  بالتعاطف  وتفي�ضان  باحلب 

املجتمعني من حوله. طافت عيناه على اجلميع وحني 

تا على �ضفا�ضتي وراهول ابت�ضم، ثم بداأ باحلديث.
ّ
مر

رعاية  يف  العمل  عن  لكم  اأحت��دث  اأن  اأري��د  اليوم   "
جوامي�ض املاء. ماذا يجب على �ضبي اجلوامي�ض اجليد 

اأن يعرفه، وما يجب اأن يقوم به. ال�ضبي الذي يعتني 

باجلوامي�ض جيداً، ل بد اأن يعرف كل جامو�ض على حده. 

واأن يدرك طبيعة و�ضلوكيات كل جامو�ض يف عهدته، 
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وكيف يقوم بفرك جلودها، والعتناء بجروحها، وطرد 

طريق  وايجاد  الدخان،  بوا�ضطة  عنها  بعيداً  البعو�ض 

على  ويحر�ض  ها، 
ّ
يحب والعبور.  للم�ضي  لهم  منا�ضب 

ايجاد ممرات �ضحلة لها كي تعر النهر. يحاول اأن يجد 

لها احل�ضائ�ض الندية واملاء ال�ضايف واملروج املع�ضبة. 

لتكون  �ضنًا تعمل بجدية  الأكر  واأن يجعل اجلوامي�ض 

قدوة لالأ�ضغر �ضنًا.

اجلوامي�ض  يعرف  ال�ضبي  هذا  اأن  كما  الرهبان.  "اأيها 
التابعة له، على الراهب اأي�ضًا اأن يعرف متاما اأع�ضاء 

يعرف  اجلوامي�ض  �ضبي  اأن  وكما  ج�ضده.  وعنا�رش 

ينبغي  عهدته،  يف  جامو�ض  كل  وطبيعة  �ضخ�ضية 

اأفكاره،  اأو  اأو كالمه  اأفعاله  من  اأيا  يعرف  اأن  للراهب 

التي ت�ضتحق اأن يقوم بها، وتلك التي ل ت�ضتحق. وكما 

وتنظيفها،  وفركها  بغ�ضلها  يقوم  اجلوامي�ض  اأن �ضبي 

على الراهب اأي�ضًا اأن يطّهر عقله وج�ضده من الرغبات 

والتعلق بالأ�ضياء، والغ�ضب والنفور."

فيما كان يتحدث، مل ي�ضح البوذا بنظره عن �ضفا�ضتي. 

البوذا  اأنه هو نف�ضه كان م�ضدر حديث  �ضعر �ضفا�ضتي 

�ضنوات  قبل  ذكرياته  ا�ضرتجع  ما  و�رشعان  وكلماته. 

عندما قابله البوذا وطلب منه اأن ي�رشح بالتف�ضيل ما 

الذي يقوم به من عمل لالعتناء بجوامي�ض املاء. واإل 

اأمري ن�ضاأ وتربى يف ق�رش، مبعلومات  اأين �ضياأتي  من 

عن تربية اجلوامي�ض والعتناء بها؟

ب�ضوت هادئ،  يتحدث  البوذا كان  اأن  الرغم من  على 

اإل اأن �ضوته كان وا�ضحا و�ضل�ضًا اإىل درجة اأن اجلميع 

اأن  "وكما  قال،  واح��دة.  كلمة  حتى  �ضماع  يفوتوا  مل 

على  ويداويها،  بجراحها  يعتني  اجلوامي�ض  �ضبي 

العني  ال�ضت.  حوا�ضه  باأع�ضاء  العتناء  اأي�ضًا  الراهب 

ل  بحيث  والعقل،  واجل�ضد  والل�ضان  والأن��ف  والإذن 

اجلوامي�ض  �ضبي  اأن  وكما  والت�ضتت.  لالإلهاء  تتعر�ض 

النار  باإ�رشام  البعو�ض  ل�ضعات  من  بحمايتها  يقوم 

والدخان، فان الراهب ي�ضتخدم التدريبات التي تقوده 

جتنب  بكيفية  به  يحيطون  من  يخر  لكي  اليقظة  اإىل 

الطريق  ال�ضبي  يجد  وكما  والعقل.  اجل�ضد  هفوات 

يتجنب  الراهب  فان  تعر،  لكي  جلوامي�ضه  املنا�ضب 

تلك الطرق التي توهم العابرين فيها بال�ضهرة والرثاء 

ال�ضبي  يحب  وكما  اللهو.  واأماكن  اجلن�ضية،  واملتع 

جوامي�ضه، فان الراهب يتمتع بال�ضالم وال�ضكينة التي 

ال�ضبي  يجد  وكما  التاأمل.  جل�ضات  يف  عليها  يح�ضل 

جوامي�ضه،  مع  يعر  لكي  النهر  يف  ال�ضحلة  املمرات 

فان الراهب يدرك )احلقائق الأربع النبيلة( لفهم طبيعة 

الطرية  احل�ضائ�ض  عن  يبحث  ال�ضبي  اأن  وكما  احلياة. 

واملاء العذب جلوامي�ضه، فان الراهب يدرك اأن )الأ�ض�ض 

وكما  واخلال�ض.  التحرر  طريق  هي  لليقظة(  الأربعة 

جتور  ل  لكي  الع�ضب  قليلة  احلقول  يختار  ال�ضبي  اأن 

فان  ينبغي،  مما  اأكرث  وتاأكل  رعيها  اأثناء  اجلوامي�ض 

بعناية  حوله  من  املجتمع  مع  عالقته  يبني  الراهب 

كونه ي�ضتجدي منهم الطعام مبا يكفيه. وكما يحر�ض 

ال�ضبي على جعل اجلوامي�ض الأكر �ضنًا قدوًة لالأ�ضغر 

منها، الراهب اأي�ضًا يتكئ على حكمة وخرة من �ضبقوه. 

الرهبان والراهبات الذين يتبعون هذه النقاط الحدى 

يف  )الآراه��ات(  الكمال  مرتبة  يحرزون  �ضوف  ع�رشة، 

غ�ضون �ضت �ضنوات من التدريبات.

راح �ضفا�ضتي ي�ضغي باندها�ض. كان البوذا يتذكر كل 

كلمة قالها �ضفا�ضتي قبل ع�رش �ضنوات من الآن، وكان 

�رشوح  يف  وادخالها  التفا�ضيل  كل  ربط  على  ق��ادراً 

البوذا  ب��اأن  اأي�ضًا  �ضفا�ضتي  فكر  الرهبان.  تدريبات 

ر 
ّ
يوجه كالمه جلميع الرهبان، وكان لديه �ضعور م�ضم

اأعني  اأن  ال  مبا�رشة،  بكالمه  يعنيه  كان  البوذا  باأن 

بقية الرهبان مل تلتفت له، وكانت كلها موجهة للبوذا.

قلب.  ظهر  عن  حُتفظ  اأن  يجب  كلمات  بالتاأكيد  هذه 

احلوا�ض  )اأع�ضاء  مثل  من  م�ضطلحات  هناك  كانت 

الأربعة  و)الأ�ض�ض  النبيلة(  الأرب��ع  و)احلقائق  ال�ضت( 

ي�ضاأل  �ضوف  بعد.  �ضفا�ضتي  يفهمها  مل  التي  لليقظة( 

راهول عنها لحقا لي�رشح له معانيها. لكنه �ضعر باأنه 

ا�ضتوعب معظم معاين الكلمات التي قالها البوذا.

عن  حوله  املجتمعني  واأخر  الكالم.  يف  البوذا  ا�ضتمر 

اذا كان  للجوامي�ض لكي مت�ضي.  الآمن  الطريق  اختيار 

الطريق مليئًا بال�ضوك فان اجلوامي�ض قد جُترح وهذا قد 

يوؤدي لإ�ضابتها بالعدوى. واإذا مل يعرف ال�ضبي كيف 
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يعتني بتلك اجلروح، فان جوامي�ضه قد ت�ضاب باحلمى 

يجد  مل  اإذا  الطريق.  ُتقطع  اأن  يجب  هكذا  متوت.  وقد 

ويف  عقله  يف  يتاأذى  قد  فانه  ال�ضوي  الطريق  الراهب 

يعمقان جراحه ويجعالن  قد  والغ�ضب  اجل�ضع  ج�ضده. 

اأو  ال�ضتنارة  مرتبة  اإىل  ي�ضل  اأن  عليه  ال�ضعب  من 

يعرف طريقها.

توقف البوذا عن الكالم، وطلب من �ضفا�ضتي اأن ي�ضعد 

 �ضفا�ضتي كّفيه فيما 
ّ
ليقف اإىل جانبه على املن�ضة. �ضم

ابت�ضم البوذا وهو يقوم بتقدميه اإىل جمتمع الرهبان.

التقيت بهذا ال�ضبي قرب نهر غايا،  �ضنوات،  "قبل ع�رش 
وذلك قبل اأن اأ�ضل اأنا بنف�ضي اإىل طريق املعرفة احلق. 

كان عمره يف ذلك الوقت اأحد ع�رش عامًا، وكان هو من 

اأر�ضدين وقدم يل ح�ضائ�ض الكو�ضا ل�ضتخدامها يف ح�ضو 

الو�ضادة لأجل�ض عليها حتت �ضجرة البودهي. كل �ضيء 

لقد كان  قلته عن جوامي�ض املاء كنت قد تعلمته منه. 

�ضبي جوامي�ض رائعا، واأنا واثق اأنه �ضيكون راهبًا جيداً.

كانت العيون كلها تتجه نحو �ضفا�ضتي، و�ضعر باحمرار 

وقدموا  اأكفهم  الرهبان  جميع   
ّ
�ضم وخديه،  اإذنيه 

موعظته  البوذا  ختم  مبثلها.  عليهم  فرد  التحية،  له 

م�ضامع  على  ي��ردد  اأن  راه��ول  من  وطلب  )ال��دارم��ا( 

الدراك��ي(.  للتنف�ض  ع�رش  ال�ضتة  )الطرق  احلا�رشين 

 كّفيه وراح يردد هذه الطرق ب�ضوت 
ّ
وقف راهول و�ضم

 كّفيه 
ّ
وا�ضح ونقي كاأنه �ضوت جر�ض. عندما فرغ، �ضم

متمهاًل  و�ضار  البوذا  نه�ض  اجلميع.  وحيا  اأخرى  مرة 

عائداً اإىل كوخه. بعدها حمل جميع الرهبان و�ضائدهم 

وتفرقوا كٌل اإىل بقعته يف الغابة. بع�ضهم ميتلك كوخًا، 

العراء  يف  التاأمل  وميار�ضون  ينامون  كثريون  ولكن 

حتت اأ�ضجار اخليزران، فقط عندما متطر بغزاره تراهم 

يتجهون لالأكواخ اأو �ضالت املحا�رشات جتنبًا للبلل.

اأن  عليه  اأ���ض��ار  �ضاريبوتا  ل 
ّ
املبج �ضفا�ضتي،  معلم 

كان  عندما  راه��ول.  مع  خارجية  بقعة  يف  يت�ضارك 

اأحد  مع  الأك���واخ  اأح��د  يت�ضارك  ك��ان  �ضغريا  راه��ول 

تخ�ضي�ض  الآن مت  لكن  تدريبه،  تولوا  الذين  املعلمني 

بقعة له حتت الأ�ضجار. �ضفا�ضتي كان �ضعيدا مل�ضاركة 

�ضديقه هذا املكان.

التاأمل.  اليوم وبعد النتهاء من جل�ضة  لحقا يف ذلك 

ممراً  اختار  وحيداً.  التاأملي  امل�ضي  �ضفا�ضتي  مار�ض 

خاليا لتجنب الن�ضغال بالآخرين. لكنه وجد �ضعوبة 

يف الرتكيز على تنف�ضه، وكانت اأفكاره ت�رشد وتاأخذه 

بعيداً اإىل اأفراد عائلته وقريته البعيدة. �ضطح به اخليال 

اإىل نهر نارجنارا، راأى بو�ضوح �ضقيقته ال�ضغرية بيما 

وهو  واأخيه  دموعها.  لإخفاء  بوجهها  ت�ضيح  وه��ي 

اأن  ح��اول  وحيدا.  رامبول  املالك  بجوامي�ض  يعتني 

يبعد هذه ال�ضور من راأ�ضه واأن يركز فقط على تنف�ضه 

والظهور.  التدافع  يف  ا�ضتمرت  ال�ضور  لكن  وخطواته، 

�ضعر بالعار باأنه ل ي�ضتطيع التحكم بنف�ضه ودفعها اإىل 

البوذا. فكر  واأنه رمبا ل ي�ضتحق ثقة  التاأمل،  ممار�ضة 

بع�ض  اأي�ضًا  هناك  كانت  براهول.  لحقا  ي�ضتعني  اأن 

)الدارما(  التي مل ي�ضتوعبها متاما يف موعظة  النقاط 

التي حتدث بها البوذا يف ذلك ال�ضباح. لكنه كان واثقا 

اأن راهول �ضي�رشحها له. جمرد التفكري يف راهول بعث 

اأن  ا�ضتطاع  والهدوء. و�رشعان ما  ال�ضجاعة  نف�ضه  يف 

يركز من جديد على تنف�ضه وحركة خطواته البطيئة.

عاد  حني  لكنه  املوعظة،  بعد  راهول  �ضفا�ضتي  ير  مل 

اإىل  راهول  قاده  عنه.  يبحث  وجده  امل�ضي  تاأمل  من 

عتبة حتت �ضجرة اخليزران واأخره اأنه التقى قبل قليل 

باملعلم الكبري اأناندا، واأن الأخري مهتم بالتعرف على 

ق�ضة لقائه بالبوذا وكيف تعرف عليه.

"ولكن من هو اأناندا، قال �ضفا�ضتي"
منذ  راهبًا  اأ�ضبح  لقد  البوذا.  عم  وابن  �ضاكيا  اأمري  "اإنه 
التابعني،  الرهبان  اأف�ضل  اأحد  هو  والآن  �ضنوات،  �ضبع 

والبوذا يحبه ويعزه. اإنه هو من يعتني باملعلم، وقد دعانا 

اأنا واأنت غداً لنلتقيه يف كوخه. اأنا اأي�ضًا اأرغب يف �ضماع 

كل �ضيء عن الفرتة التي عا�ضها البوذا يف غابة غايا."

اأمل يخرك البوذا بذلك؟" "ولكن 
لي�ض بالتف�ضيل، اأنا على ثقة باأنك متتلك  ولكن  "نعم، 

بع�ض الق�ض�ض لرتويها لنا."

ما  كل  �ضاأقول  ولكن  الكثري،  هناك  لي�ض  "ح�ضنًا، 
اأ�ضعر  اأناندا؟  يبدو  كيف  راه��ول،  عزيزي  يا  اأتذكره، 

ببع�ض الرتباك"
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وعن  عنك  اأخرته  لقد  ودود،  �ضخ�ض  اأن��ه  تقلق،  "ل 
البقعة  عائلتك وكان ممتنًا. دعنا نلتقي هنا يف هذه 

اأن  على  الطعام.  ل 
ّ
لتو�ض نذهب  اأن  قبل  �ضباحا  غ��داً 

اأذهب الآن لغ�ضل ردائي ليكون جاهزا وجافا غداً."

ردائ��ه  من  �ضفا�ضتي  اأم�ضكه  راه��ول،  يغادر  اأن  قبل 

"هل ت�ضتطيع البقاء معي قلياًل؟ هناك  بنعومة وقال: 

بع�ض الأمور اأود اأن ا�ضاألك عنها. �ضباح اليوم حتدث 

البوذا عن احدى ع�رشة نقطة ينبغي للراهب اأن يتبعها. 

؟."
ّ
لكني ل اأتذكرها كلها. هل ميكن اأن تعيدها علي

ت�ضعا منها فقط. لكن ل  اأتذكر  اأن  ا�ضتطيع  نف�ضي  "اأنا 
تقلق غداً ن�ضتطيع اأن ن�ضاأل اأناندا."

اأناندا الكبري يتذكرها جميعها؟" اأن  اأنت واثق  "هل 
ع�رشة نقطة،  واإحدى  مائة  كانت  لو  حتى  "بالتاأكيد، 
بعد،  تعرفه  مل  اأن��ت  جميعها.  �ضيتذكرها  اأناندا  فان 

ولكن اجلميع هنا يعرتفون بقدراته العجيبة يف التذكر. 

ي�ضتطيع اأن يعيد كل ما يقوله البوذا من غري اأن يفوت 

اأدق التفا�ضيل ال�ضغرية. كل الفراد هنا ينظرون اليه 

باعتباره الأكرث معرفة من بني تالميذ البوذا. ولذا فان 

اأي اأحد ين�ضى ما قاله البوذا يذهب للبحث عن اأناندا. 

جل�ضات  لتنظيم  الرهبان  يجتمع  الأحيان  بع�ض  يف 

الأ�ضا�ضية  املبادئ  ويعيد  اأناندا  فيها  يتحدث  علمية 

لتعاليم البوذا."

ولكن  غ��داً.  لن�ضاأله  �ضننتظر  حمظوظان.  نحن  "اإذن 

اأطلبه منك. وهو الكيفية التي  اأن  اأود  اآخر  هناك �ضيء 

تهدئ بها عقلك اأثناء عملية التاأمل يف امل�ضي؟"

"هل تق�ضد اأنك اأثناء تاأمل امل�ضي، وبدل من الرتكيز 
يف اللحظة، تطراأ لك الأفكار يف راأ�ضك. مثل التفكري 

يف عائلتك؟"

هذا  عرفت؟  كيف   " �ضديقه،  بيد  �ضفا�ضتي  "اأم�ضك 
بال�ضبط ما حدث! ل اأعرف ملاذا ا�ضتقت لعائلتي كثرياً 

اأملك  ل  اأنني  ويبدوا  بال�ضطراب،  اأ�ضعر  امل�ضاء.  هذا 

اأ�ضعر  التاأمل.  ممار�ضة  يف  اأ�ضتغرق  لكي  منا�ضبا  حال 

باخلجل منك ومن البوذا."

ابت�ضم راهول: "ل تدع م�ضاعر اخلجل ت�ضاورك. عندما 

والدتي، وجدي،  فقدت  مرة،  لأول  للبوذا  اأنا  ان�ضممت 

الو�ضادة  يف  راأ�ضي  اأدفن  كنت  طويلة  وللياٍل  وعمتي. 

واأجه�ض بالبكاء وحيداً. اأعرف اأن اأمي وجدي وعمتي 

يفتقدونني اأي�ضًا. لكن بعد فرتة حت�ضن الو�ضع."

�ضاعد راهول �ضديقه على الوقوف وعانقه بود.

"اأخوك و�ضقيقتاك رائعون حقا. ومن الطبيعي اأن ت�ضتاق 
عمل  لدينا  اجلديدة.  حياتك  على  �ضتعتاد  ولكنك  لهم، 

كثري لنقوم به هنا. علينا اأن نتدرب وندر�ض. ولكن ا�ضمع، 

عندما حتني الفر�ضة �ضاأحدثك عن عائلتي. اتفقنا؟"

انف�ضال.  ثم  وارخاهما،  الثنتني  يديه  �ضفا�ضتي  اأنزل 

مكن�ضة  عن  ليبحث  و�ضفا�ضتي  رداءه.  ليغ�ضل  راه��ول 

لينظف الطريق من اأوراق اأ�ضجار اخليزران املت�ضاقطة.
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 هناك ق�سايا �سائكة جدا تواجهنا ال ي�ستطيع 

ال�سعر ان يعرب عنها.. هنا, ياأتي النثـر اأو ال�سرد 

ليجاريا ال�سعر والق�سيدة
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اأراه اإال عرب  اأيها ال�صديق الذي ال  عبده وازن, 

قرائيًا  �صداقتنا  وغيابات.  وجم��ازر  �صنني 

بقليل,  قبلها  اأو  ات, 
ّ
الثمانيني مطلع  ب��داأت 

حتى  تغادرها  مل  التي  ببريوت   
َ
كنت حني 

ال  التي  ماآ�صيها  واحتدام  حروبها  ذروة  يف 

»النهار«  ج��ري��دة  يف  تكتب  وكنت  حت�صى. 

الثقايف  ال�صعيد  على  اآنذاك, خا�صًة  ة 
ّ
الطليعي

واالبداعي م�رشعة اأبوابها للتعدد واالختالف. 

بني  تتوّزع  مبّكر  بن�صج  ت�صي  التي  كتاباتك 

الثقافة  اأي  االأدب��ي  والنقد  وامل�رشح  ال�صعر 

بريوت  نب�ض  ملتقطًا  املختلفة  جتلياتها  يف 

لالأحقاد  العابر  ال��روح��ي  ن��زوع��ه  ول��ب��ن��ان, 

وال�صغائن واحلروب.

بني  ب��ريوت  على  داً 
ّ
م���رد دم�صق  يف   

ُ
وكنت

ات من العمر.. 
ّ
الوقت واالآخر. كنا يف الع�رشيني

اأدق  ب�صورة  اأو  ات 
ّ
ال�صتيني نقتحم  نحن  وها 

التي تقتحمنا, من غري رباطة جاأ�ض وال  هي 

عزلة  يف  واالأح��الم  والكتابة  القراءة  اإال  اأمل, 

عن احل�ْصد.

�صوريني ومن بالد  اأقران  مع  دم�صق  كنت يف 

اللبنانية  ال�صحافة  ننتظر  خمتلفة,  ة 
ّ
عربي

ة املنفتحة اأمام 
ّ
ب�صفحاتها ومالحقها الثقافي

�صحافة احلزب الواحد والراأي الواحد, نتنف�ض 

ة 
ّ
جتريبي وكتابات  ح��راً   

ً
ه���واء خاللها  م��ن 

حني  ه 
َ
نف�ص  

َ
الهواء نتنّف�ض  كنا  كما  ومغاِمرة, 

نذهب بال�رشفي�ض اىل بريوت, على رغم احتدام 

ال�رشاع الدموي وطي�ض القذائف والر�صا�ض.

على  لي�صت  ل��ب��ريوت  امل��ف��ارق��ة  امل��ي��زة  ه��ذه 

جممل  على  واإمن��ا  فح�صب  ال�صوري  الو�صع 

اأو�صاع العرب و»دولهم« الواقعة حتت قب�صة 

اال�صتبداد االأق�صى.

)البيت  االأخ��رية  روايتك  اأق��راأ  اللحظة  هذه  يف 

التي  البدايات  تلك  منذ  ال��ذي  اأن��ت  االأزرق( 

 
ْ
تعر مل  والتاريخ,  الزمن  يف  غائرة  اأ�صحت 

فنون  بني  املدر�صي  للت�صنيف  انتباه  كبري 

ل وجتِليات الروح االبداعية واللغة. �صاعر 
ْ
القو

ة 
ّ
ناثر, ومتابع عميق لثقافات العامل, الفرن�صي

خا�صة. كان جموح روحك ون�صارة اأحالمك, 

االأخرية  والكلمة  الراجيدي,  اأبناء جيلك  مثل 

ة مطلقًا, 
ّ
ة وال �صكلي

ّ
اأو امل�صطلح, لي�صت جماني

 
ّ
احل��ر وت��داع��ي��ه  االأف���ق  على  م�رشعة  كتابة 

 املكرور 
ّ
ال�صا�صع تخرق املحّدد �صلفًا والنمطي

واال�صت�صهال  الرهل  مالمح  بداأت  حداثة  يف 

باديًة عليها.

يف كل ما كتبت الحقًا من كتب عديدة متنوعة, 

د 
ِّ
املتوح الكبري  االأمل  ذلك  ي�صطع  ا, 

ً
ثري تنوًعا 

حمور

عبده وازن

... عبده وازن:

 على حاّفة الغياب
ُ
 الظّل املنك�رس



جًة وا�صحة 
ّ
ا جريحًة متمو

ً
بهوية االبداع, روح

بالدالالت  م 
َ
واملفع اجلارف  ال�صحراء  و�صوح 

واملعاين.

يف )غرفة اأبي( الذي قراأته منذ عام كل �صباح, 

نف�صي  اأج��رب  كنت  والبحر,  ال�صم�ض  ب��الد  يف 

البالغة  املقاطع  بع�ض  جت��اوز  على  اأحيانًا 

احلزن حد الفتك والتدمري, لوقت قراءة اأخرى:

��د ال��غ��ري��ب, بني 
ّ

وك���ان ذل��ك ال��ق��ران امل��ت��وح

بحمولة  مبطنة  اآ����رشة,  متدفقة  لغة  عذوبة 

املفعمة  الن�ض  لغة  باأعبائها  تنوء  ماأ�صاوية 

موت  مقاطع  املوهبة.  وتلقائية  بال�صدق 

الوالد, االطفائي الكادح النبيل من اأجل راحة 

املوح�ض  والغياب  وم�صتقباًل..  كرامًة  العائلة 

م على العائلة كباراً و�صغاراً.. 
ّ
اجلارح الذي خي

ثنائية  يتجاوز  ال��ذي  امل��وف��ق  امل��زج  وذل��ك 

الذات واملو�صوع املفتعلة اىل حد كبري. وقبل 

)غرفة اأبي( كتاب )قلب مفتوح( الذي انطلقت 

الذات  �صرية  اأفق  اىل  ة, 
ّ
جراحي عملية  من  فيه 

ية يف القلوب  والعائلة و�صرية املرحلة املت�صظِّ

التي  ة 
ّ
ال�صعري ال��دواوي��ن  الكتب,  واالأح���داق. 

�صاهمت يف تاأ�صي�ض م�صرية احلداثة مبرحلتها 

خاّلق  نحو  على  ة, 
ّ
العربي الثقافة  يف  الثانية 

بعيداً عن التب�صري واالإدعاء.

املجزرة  كتابة  اىل  تنتمي  رمبا  كتبك  بع�ض 

اغراءات  يف  تقع  ان  غري  من  لكن  الكارثة,  اأو 

ت�صويق االأدب الكارثي. امنا دخول وا�صتبطان 

بكل  والتيه  العذاب  بها  ح 
ّ
ط��و التي  للذوات 

فيالق  رتها 
ّ
دم التي  واالأوطان  بعيداً,  معانيه 

 به تاريخ الب�رش قاطبًة.
ّ
قتلة من اأب�صع ما مر

جميع ما كتبت لي�ض امل�صّنف �صعراً ودواوين 

)ال�صري  ة 
ّ
النرثي كتبك  واإمن��ا  كثرية,  ة 

ّ
�صعري

ال�صعر  ُكتبت مبباين  بال�صعر,  مة 
َ
الروائية( مفع

اإنها  واأح���الم���ه,  خياله  وج��م��وح  جم��ازات��ه 

كتابك  اأم��ا  ة. 
ّ
ب�رشي �صعرية  ة 

ّ
�رشدي ق�صائد 

االأح��الم,  ل 
ّ
يتو�ص ال��ذي  بخيط(  معلقة  )حياة 

الن�ض  خاماتها  هذيان  على  ينه�ض  كثيمة 

ة 
ّ
والكتابة, فهو فريد ونوعي يف الكتابة العربي

نع من مادة االأحالم, ح�صب 
ُ

عامة. االن�صان �ص

�صك�صبري. انه كتاب ميكن اأن يندرج يف �صياق 

كان  حدة.  على  لكنه  وان�صغاالتك,  هواج�صك 

اأحالمهم,  وير�صمون  يكتبون  ال�صورياليون 

لكن  املنامات.  يف  هي  كما  ية,  مت�صظِّ مفككة 

ا طوياًل 
ً
ا حلمي

ً
�صعري الكتاب جاء هذياًنا  هذا 

مادته  تبعرث  على  ا, 
ً
وفني ا 

ً
جمالي مت�صًقا 

حانها يف مراعي الف�صاء الزمني واملنام.
َ
و�رش

*  *  *

روايتك  دقة  اأك��رث  ب�صورة  اأو  اجلديد,  كتابك 

�صيف  يف  االآن,  اأقراأها  التي  االأزرق(  )البيت 

بالد الفرجنة, كما عرب موؤرخون عرب قدماء, 

فردو�صية الطق�ض والطبيعة يف �صوء ما نعاين 

)ال��رواي��ة(  فهي  ب��الدن��ا,  �صيف  يف  ونكابد 

فيها  تفارق  ة 
ّ
ابداعي ومغامرة  اآخ��ر  اختبار 

اجنازاتك ال�صابقة عليها, باجتاه رواية مركبة 

و�صياقاتها  اأ�صواتها  تعدد  يف  ة( 
ّ
)بوليفوني

وااليجاز  التكثيف  عن  تتخلى  التي  ة 
ّ
ال�رشدي

�ص�صاعة  اأك��رث  ا�صتق�صاء  ل�صالح  ني, 
ّ
ال�صعري

لقدرة التعبري النرثي عن قلق الذات العا�صف 

مبنحاه  اأو  امليتافيزيقي,  الوجودي  مبنحاه 

االجتماعي التاريخي. معاينة اخلراب اللبناين 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

94



املراكم, واالنهيار العربي ال�صامل على وتائر 

�صتى من االأمل والعقاب.

عقاب االآلهة والتاريخ الذي هو يف واقع احلال, 

ة 
ّ
الطائفي والف�صاد,  اال�صتبداد  اأنظمة  عقاب 

ودنيا  لبنان  على  هيمنت  التي  ة 
ّ
واملافيوي

وكادت  طاقاتها,  �صّلت  مديدة  عقوًدا  العرب 

الفردي  االب���داع  روح  حتى  فيها  تخنق  اأن 

الق�رشي لكل عنا�رش املجتمع  الدمج  لتحقيق 

ة 
ّ
العبودي قطيع  م�صرية  يف  وتفا�صيله  اأركاِنه 

واالإذعان..

مكان  املعتقل,  ال�صجن  االأزرق(  )ال��ب��ي��ت 

ة 
ّ
االن�صاني االرادة  وحتطيم  والقهر  �ض 

ْ
احلب

يف  وال��ب��الد  ال��وط��ن  اإال  لي�ض  ��ة, 
ّ
واالأخ��الق��ي

ينه�ض  حيث  ة, 
ّ
والرمزي ة 

ّ
الواقعي اأبعادها 

على  ال��ك��ث��رية,  اته 
ّ
وم�صب وع��امل��ه  ال�����رشد 

ملخطوطة  ا 
ً
وتنقيح وحتقيًقا  ة 

ّ
بولي�صي ذريعة 

املغدور  )ب���ول(  يركها  ��ة, 
ّ
وواق��ع��ي لة 

ّ
متخي

الطوائف.  وملوك  االنحطاط  ا�ض 
ّ
حر قبل  من 

لي�ض  واأحداثه,  ال�رشد  حمور  اندراو�ض(  )بول 

وجيله  وازن  لعبده  كبري  ح��د  اىل  قناع  اإال 

ال�صخ�صيات  تعدد  املتعددة  مبراياه  املنكوب, 

اأطيافها  تعود  اأو  لتعود  التي ت�صيء وتختفي 

ة 
ّ
ل�صخ�صي املعتمة  اجلوانب  كا�صفة  وظاللها, 

والثقافات.  واملذاهب  لالأديان  العابرة  )بول( 

اإذ يتجلى ذلك  عابرة لالأديان ولي�ض االإميان, 

جة بال�صياع 
ّ
النور اخلبيئ من االأعماق امل�رش

معظم  �صكلت  ة 
ّ
�صخ�صي وهي  الكون.  وغمو�ض 

الهيمنة  منذ  ة 
ّ
وال�صامي اللبنانية  النخبة 

ة على املنطقة, وحتى مطالع احلداثة, 
ّ
العثماني

ة. 
ّ
امتد تاأثريها اىل كافة اأرجاء البلدان العربي

مراحل  يف  التاأثري  ه��ذا  تقل�ض  اأو  خ��ّف  واإن 

هيجان  م  خ�صّ يف  املتنا�صلة  ة 
ّ
االأهلي احلروب 

قطعان الغرائز واال�صتقطابات املظلمة.

اأكاد اأقول ان )البيت االأزرق( رواية االحراف 

الكثري  ينتجه  ما  اأن  ل��وال  وتقنية,  ا 
ً
�صنيع

الفجاجة  من  ة 
ّ
العربي ال��رواي��ة  حم��ريف  من 

 الراوي »هاويًا 
ّ

ة مبكان... اأو كما عرب
ّ
وال�صطحي

حتى يف ذروة االحراف«.

ة لهباء الكائن وعبوره 
ّ
رواية املطاردة ال�صبحي

املظامل  اأنواع  بكل  املكتظة  االأر�ض  على هذه 

واالأوبئة.

رواية التيه واالرتطام..

�سيف الرحبي

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

95



نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

96

اأحمد  للنه�صوي  ال�صاق"  على  "ال�صاق  لكتاب 

امل�رشقي  االأدب  يف  رفيعة  مكانة  ال�صدياق  فار�ض 

من  الثاين  الن�صف  يف  ال�صام  بالد  يف  ن�صاأ  ال��ذي 

اأمام  احلداثة  نّقاد  توقف  واإذ  ع�رش.  التا�صع  القرن 

اأخرى  وت��ارة  ذاتية  �صرية  اإنه  تارة  قيل  جتني�صه, 

اإال  االأوىل.  لبنتها  اأو  االأوىل  العربية  الرواية  اإن��ه 

غيابها  هذه,  التجني�ض  م�صاألة  هذه  يف  الالفت  اأّن 

م�صمون  اإىل  والتفاتهم  ال�صدياق,  معا�رشي  عن 

ا 
ّ
اأم اللغوية,  الناحية  من  خا�صة  الفريد,  الكتاب 

حلياته  تطرقه  وباالأخ�ض  واالجتماعية  الدينية 

�صخ�ض  يف  متمثلة  املراأة  اإىل  ونظرته  ال�صخ�صية, 

ذلك  مبقايي�ض  اإليها  ُنظر  فقد  الفارياقة,  زوج��ه 

بالنرث  ال�صعر  "اختالط"  كان  ذاك,  ودون  الع�رش. 

بالفكاهة  بال�رشد  القوامي�ض  من  قادمة  مب�صتالت 

ا طبيعًيا, نابًعا من تقاليد كتابية تراثية 
ً
والنقد, اأمر

حزم  ابن  اأو  )احليوان(  اجلاحظ  مثال  لدى  را�صخة 

)االمتاع  التوحيدي  حيان  اأبي  اأو  احلمامة(  )طوق 

واملوؤان�صة( وغريهم بالطبع, زد على هذا تلك الكتب 

ما  وغالًبا  دقيًقا  مو�صوًعا  تتناول  التي  ال�صغرية 

ت�صدره بلفظ "مقالة" يف كذا, اأو "ر�صالة" يف كذا.

والظّن اأن غياب الدرا�صات التي تعنى ب� "�صكل" تلك 

ا 
ً
املدونات �صمن �صياقها وبيئتها العربية, مت�صافر

االأدبية  واأجنا�صها  الغربية  بالثقافة  االحتكاك  مع 

"�صكل"  ا يف االهتمام ب� 
ً
ا كابح

ً
اأّديا دور املختلفة, 

عربي جميل, يتخذ من النرث الرفيع قالًبا طاغًيا.

ال��ن��وع عن  ل��و تراكمت م��ق��والت م��ن ه��ذا  وح��ّت��ى 

اإرها�صات الرواية العربية – على الطريقة الغربية 

– اأو ال�صعر غري املوزون – على طريقة ق�صيدة النرث 
العربية  الثقافة  يف  اخل�صب  فاإن  ا,  اأي�صً الغربية 

واالأ�صالة لدى كّتابها, ورغبتهم احلقيقية بالتطور 

الطبيعية  امل�صارب  �صيفتح  واالإجن���از,  واالنفتاح 

لكتابات متميزة حداثية, ال تنقطع حًقا عن الراث, 

والتجديد  ا�صتيعابه  بعد  نظامه  م��ن  تنبثق  ب��ل 

انطالًقا منه. كذا قي�ض للثقافة العربية يف الن�صف 

يف  ة 
ّ

خا�ص وب�صورة  الع�رشين,  القرن  من  الثاين 

قوية  بو�صائج  ترتبط  كتب  ظهور  العربي,  امل�رشق 

مًعا,  اآن  يف  وتفارقها  العربية  الكتابة  تقاليد  مع 

وكتاب )ال�صاق على ال�صاق( هو من اأهمها �صمن هذا 

املعنى, و�صمن �صياق يقول بتاأثري ال�صدياق الرا�صخ 

يف وعي اأو ال وعي كّتاب امل�رشق.

الو�صف  طنا 
ّ
ب�ص اإن  ب��ال��ن��رث  ال�����رشد  ف��اخ��ت��الط 

الكتب,  لتلك  الرئي�صية  احلداثية  ال�صمة  هو  ال�صكلي, 

اإىل  ق 
ّ
التطر اأي  احلا�صم  العامل  اإليها  اأ�صفنا  واإن 

ا ب� 
ً

التجربة ال�صخ�صية, �صار ممكًنا القول ا�صطالح

النرثية" كجن�ض اأدبي عربي حداثي, وهي  "ال�صرية 
تختلف قطًعا عن ال�صرية الذاتية من ناحية بنيوية, 

فاالأخرية متتد على زمن يقارب عمر كاتبها, ومتيل 

اإىل اخلطية والتتابع يف �رشد وا�صح, بينما "ال�صرية 

* ناقدة وكاتبة من سورية

حديقة النرث الباهرة ...

دمية ال�سكر *



بنيوًيا  اأهمها  من  اأخ��رى,  تقنيات  تتبع  النرثية" 

تكثيف احلياة يف برهات قليلة.

املدخل  هي  اإذ  نافلة,  الطويلة  املقدمة  هذه  لي�صت 

النقدي لقراءة ثالثة كتب من نوع "ال�صرية النرثية" 

لل�صاعر اللبناين عبده وزان: حديقة احلوا�ض, وقلب 

مفتوح, وغرفة اأبي.

هيئة  جمتمعًة  توؤّلف  بعينها,  م�صركة  �صمات  ثمة 

اإن غالبية  القول  بّد من  ال  التي  النرثية",  "ال�صرية 
مع  ت�صرك  وهي  ال�صعراء,  من  احلداثة  يف  كّتابها 

تقنيات الكتابة ال�صعرين بوجود اأمرين على االأقل, 

التماهي  على  القادرة  الناثر  ال�صاعر/  اأنا  ؛  االأول 

اأنا القارئ, والثاين وجود �صبب مبا�رش وغالًبا  مع 

كها.
ّ
خارج عن اإرادة الكاتب, هو دافع الكتابة وحمر

ا 
ً
مندغم احلوا�ض"  "حديقة  يف  الكتابة  دافع  يظهر 

درجة  تطغى  اإذ  املبتكر,  العذب  واأ�صلوبه  بنيته  يف 

وتثبيتها  بل  اللحظة  تكثيف  تعتمد  لغوية  �صعرية 

التي  الدوامة  اإىل  االأقرب  اال�صطراب  حاالت  حيال 

يعي�صها "املنهار نف�صًيا", حيث العزلة االختيارية, 

ال��ك��الم,  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  للقنوط,  واال�صت�صالم 

التفكري  اإىل  و���ص��واًل  ب��ال��الج��دوى,  واالإح�����ص��ا���ض 

تغيب  علمًيا,  املو�صوفة  احلاالت  فهذه  باالنتحار. 

حيث  �صعريةاأخاذة,  دقيقة  لغة  وراء  وت��ت��وارى 

تتنا�صل مفردات بعينها من جملة اإىل اأختها, لتوؤلف 

مبجموعها مقاطع من النرث الرفيع : "كانت �صئمت 

�رشعت  التي  الهاوية  مراأى  حتتمل  ومل  ا  اأي�صً هي 

ا 
ً
كثري الهاوية  من  اقربنا  وكنا  اأمامنا,  تنبثق 

لكن  غيابنا.  حافة  على  منك�رشين  كظلني  وغدونا 

من�صي  اأن  ن�صتطع  ومل  كالنا  نحتمل  مل  حتتمل.  مل 

تخاف,  ظّلت  حياتنا.  ال�صئيلة  حياتنا,  اإنهاء  يف 

ظّلت ترجتف يف ال�رش. اأما اأنا فكنت الأم�صي يف ما 

اأكن  به. ومل  امل�صي  اأجروؤ على  به, ما مل  اأم�ض  مل 

الأتردد لوال رحيلها الذي فاجاأين ومل يفاجئني. كنا 

اخرنا االأمر مًعا, اخرناه �صدفة يف حلظة �صحيقة 

مل  :" وكاأنني  املقطع  هذا  كما يف  �صاأمنا." اأو  من 

انتزعني  وال  نف�صي  فرحت  ال  ما.  موت  من  اأنه�ض 

اأقفرت  مذ  انك�رشت  امل��وت  يف  رغبتي  حتى  اأم��ل. 

نه�صت  ا  نهو�صً ال  حًيا.  وال  كنت  ميًتا  ال  وخويُت. 

وال رقاًدا رقدت. اأعييت لكرثة ما هج�صت موتي. وما 

جنيت �صوى اخلوف. اأخذتني الرعدة وطفقت اأرجتف 

كمن اختطفته الروؤيا ومل يغم�ض عينيه. قلت اأعانق 

البيا�ض املرجتف يف عيني. قلت اأقبل على الكلمات 

اأنه�ض من ركامي وحيًدا كنت, وحدي كنت,  عّلني 

حيث  مفتوحتان."   
ّ
عيني لكن  �صامًتا  وح��دي 

الركيبات  اجلمل,  لبع�ض  النحوي  الركيب  ي�صبه 

ت�صللت  التي  املقد�ض,  الكتاب  يف  الواردة  النحوية 

بع  قام  الذي  العمل  تراكم  عرب  احلديث  ال�صعر  اإىل 

يف  اأو�صحهم  وك��ان  لبنانيون,  م�رشقيون  �صعراء 

التي  الراكيب  هذه  عن  وف�صاًل  احلاج  اأن�صي  ذلك 

االنزياح  هذا  ا  اأي�صً ثمة  احلديث,  ال�صعر  ا�صتعارها 

تاأنف  االإخبار,  بلغة على حافة  الكتابة  او  اللغوي 
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طبقات  املتنا�صلة  املعاين  مملكة  نحو  وتتجه  منه 

طبقات فجملة "اإنهاء حياتنا" تخرب عن االنتحار, 

النرث  في�ض  حتت  تختفي  وتكاد  تغو�ض  اأنها  اإال 

ا م�صتعارة  ال�صعري, املحيط بها. وهذه التقنية اأي�صً

من ال�صعر احلديث, بل هي اأحد اإجنازاته, حيث ترد 

جملة اإخبارية )غالًبا �صيا�صية( يف حميط من اجلمل 

دفقة  هنا  الن�ض  اأو  الق�صيدة  وتعطي  ال�صعرية, 

ة.
ّ
وجدانية حار

ال�رشد  وراء  تن�صاق  اأن  النرثية  لل�صرية  ميكن  ال 

والكتابة  ال��زم��ن,  يف  اخلطية  اإن  اإذ  واالإخ��ب��ار, 

املت�صل�صلة يف ال�رشد, تخرجانها من خ�صو�صيتها, 

اإذ هي لي�صت �صرية ذاتية ت�رشد حياة كاتبها, بل هي 

جمموعة من الربهات اأو اللحظات املنتقاة ال ب�صبب 

الأنها  بل  دالل��ة,  ذات  اأو  غرائبية  اأو  حا�صمة  اأنها 

ع الباب اأمام "اأنا الناثر/ ال�صاعر" كي ميتحن 
ّ
ت�رش

والكلمة  وتاأمالته.  وخياالته  واأوه��ام��ه  اأف��ك��اره 

االأخرية تاأمالت هي االأهم. من هنا ي�صتدعي وازن 

اأدبية وفكرية ودينية  اإىل �صريه النرثية �صخ�صيات 

كعتبة  �صخ�صية  حادثة  ا�صتعمل  بعدما  من  ال��خ, 

ال�صخ�صي  من  عبده  ينطلق  اآخ��ر  كالم  ويف  اأوىل, 

با�صتدعاء  يبلورها  حم��ددة,  حلظة  من  الواقعي, 

"منوذج اأعلى" خا�ض به, قبل اأن ي�صقلها باأفكاره 
الثقافات  على  ا 

ً
دوم املنفتحة  اخلا�صة  وتاأمالته 

"غرفة  من  البديع  املقطع  هذا  يف  كما  االإن�صانية, 

ابي" : "ال اأخفيك اأيها االأب اأنني مل ي�صدمني كتاب 

تكّلم  "هكذا  مثلما �صدمني كتاب  العمر  يف مقتبل 

ة االأوىل هّزين وجعلني 
ّ
زاراد�صت". عندما قراأته للمر

ا�صطرب الأيام. اأكرث ما �صدمني فيه حينذاك اإعالن 

لالأب  موتًا  املوت  هذا  كان  االل��ه.  موت  زاراد�صت 

هذا  نيت�صه يف  اأعلن  فهمته يف حينه.  كما   ,
ّ
االإلهي

الكتاب موت االله جهاراً, بال ترّدد وال خ�صية. كانت 

وكان  احتدامها.  اأوج  يف  حينذاك  االأهلية  حربنا 

الرب ُيقتل كّل يوم وينه�ض كّل يوم. كان ينق�صني 

الرب  يتيم  اأ�صبحت  اأنني  الأتيقن  نيت�صه هذا  اإعالن 

مثلما كنت يتيم االأب. مات اأبي ال�صماوي". اأو مثاًل 

االأن��ا  بذاتها,  املري�صة  االأن��ا  :"اأكره  املقطع  ه��ذا 

املحور  نف�صها  من  جتعل  التي  االأن��ا  املت�صخمة, 

والدائرة, االأنا الفائ�صة... كم كرهت هذه االأنا لدى 

املتنبي, التي هي القبل والبعد, املبتدى واملنتهى... 

ة, 
ّ
هذه االأنا املتغطر�صة, املنت�صية بنف�صها, االأنا النبي

االأنا االإلهية الفارغة من االألوهة. وعلى خالف اأنا 

امل�صحوقة  االأن��ا  فة, 
ّ
املت�صو اأن��ا  اأحببت  املتنبي, 

تها, االأنا املجروحة بال�صوء, احلا�رشة من 
ّ
باألوهي

"هو", املحرقة �صوقًا  �صّدة غيابها, املمتزجة بال� 

اىل االإحماء... كم ت�صحرين ال� "هو" عندما حتّل حمل 

بغيابه,  يتكلم  للحني,  غائبًا  املتكلم  ي�صبح  االأنا. 

يتكلم غياَبه, ي�صبح اآخر جمهواًل اأو معلومًا... لكنني 

ي نف�صي هو, اأن اأقتل هذه االأنا 
ّ
مل اأمتّكن يومًا اأن اأ�صم

ما  مبقدار  اأكرهها  التي  االأنا  هذه  اأ�صاًل.  املقتولة 

ان�صحق بها. هذه االأنا التي تبعث يّف النار اخلبيئة, 

نار االأبد الذي يخفيه الكائن يف دخيالئه".

التعبري,  �صح  اإن  التقنية  هذه  اإن  فيه  �صك  ال  ومما 

اأهمية ال�صخ�صي يف ال�صرية النرثية,  التي تقلل من 

كبرًيا  ا 
ً
دور ت��وؤّدي  العميق,  االإن�صاين  نحو  وتنفتح 

القارئ.  واأنا  النرثية,  ال�صرية  اأنا  بني  التماهي  يف 

الق�صيدة  حيث  ال�صعر,  يف  يحدث  ملا  م�صابه  �صيء 

القول, هي التي ت�صمح بتماٍه  "ال�صحيحة" لو �صح 
مماثل, من حيث هي تخاطب وجدان القارئ, عقله 

وقلبه يف اآن مًعا. وتوؤّدي من جهة اأخرى, اإىل اإغناء 

من  البال  يف  يخطر  ما  بكل  النرثية  ال�صرية  ن�ض 

كذا  خمتلفة,  اأجنا�ض  من  قادمة  وتاأمالت  اأفكار 

الهواج�ض  اللغوية,  ال�صوؤون  ال�صعر,  اأراد:  اإن  يح�رش 

الدينية, الفل�صفة الخ.. فيتو�صع مدى الن�ض, من حيث 

هو منفتح يف اآن واحد على عاملني �صا�صعني ثريني, 

الداخلي منهما متمّثاًل ب� "اأنا" الكاتب, واخلارجي 

ونتيجة  تفكريه,  وُيعمل  ي�صغفه  ما  بكل  متمثاًل 

ال�صخ�صية  التخفيف من احلوادث  لت�صافر ذلك مع 

مقارنات(,  وتوؤّلف  اأ�صئلة  تفتح  مثاًل  اليتم  )حادثة 

اإن  حيث  الكاتب,  مع  التماهي  القارئ  ي�صتطيع 

جتربته ال�صخ�صية )للقارئ( �صت�صري �صدى لالأفكار 
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ل والثقافة. كذا 
ّ
التي ا�صتّلها الكاتب واأغناها بالتاأم

الدافع  اإن  اإذ  "قلب مفتوح" جملًة,  اإىل  النظر  ميكن 

جرح  �صخ�صية:  واقعية  حادثة  لكتابته  الوا�صح 

مادي جراء عملية القلب املفتوح, بيد اأن وازن يعيد 

فتح قلبه جماًزا لينظر يف جروحه, ندوبه, اأحالمه, 

املجاز,  اإىل  واملحمو�ض  امللمو�ض  فمن  ذكرياته. 

بجروح  عالقته  عن  ال��روح,  يف  اجلرح  عن  فيكتب 

منها  املرئية  واآثاره  ودالالته  اأبعاده  عن  امل�صيح, 

وغري املرئية, حيث حتف اللمحات الفل�صفية يف كل 

ما يكتب : "اجلروح ت�صالح بني حطام اجل�صد و�صوء 

الروح املنبث من الداخل". وينطبق االأمر عينه على 

اإن �صح  يبدع وازن يف و�صف مراتبه  الليل, حيث 

اأطل منها على  الليل,  "النافذة هي �صقيقة  التعبري: 

�صمائه" اأو "الليل هو الكائن وقد اأ�صحى وحيًدا اأو ال 

اأحًدا اأو االآخر الذي مل يكنه اإال �رًشا", اأو "الليل يحمل 

البديع  املقطع  هذا  يف  كما  اأو  روحه".  يف  موؤنثه 

الذي يبداأ بامل�صي, ويحلق جنو املجاز واال�صتعارات 

:" كان امل�صي  اإخبار  اأو  اأي �رشد  الكربى, خلواً من 

االمام  له,  وراء  ال  الذي  االأمام  اإىل  بالهروب  اأ�صبه 

الذي ال ميكن الو�صول اإليه مهما طال امل�صي. كان 

هي  االأفكار  اأفكر,  وال  اأم�صي  بالعزاء.  اأ�صبه  امل�صي 

التي تفكرين اأو تفكر عني, وكنت اأدعها جتوب راأ�صي 

ا.  وبي�صً �صوًدا  النوار�ض  من  ك�رشب  ثم  من  لتحلق 

اأنظر من حويل بعينني غائمتني وال اأب�رش, ال انتبه 

ملا انظر اإليه. اإنه امل�صي فقط, اإنها احلياة تخت�رشها 

قدمان ال يحل بهما تعب, وعينان بنظرات مك�صورة 

كمراأة �صفكت للحني"

تبقى نقطة مهمة, اإذ يلفت النظر اأن ال�صرية النرثية 

كما يف كتب عبده وازن هذه, اأو غريه, تكاد تكون 

ا على ال�صعراء. فاأهل الرواية وامل�رشح وغريهما, 
ً
حكر

يكتبون عادة ال�صرية كما هي �صرية ذاتية. من هنا 

تقنيات  لقراءة  ممتاز  مطرح  النرثية,  ال�صرية  فاإن 

ا, ويف حال وازن, يعيننا منهج النقد  �صاعرها اأي�صً

يف  م��ورون,  �صارل  الفرن�صي  ابتدعه  الذي  النف�صي 

انتبه مورون  فقد  ال�صخ�صية.  وازن  اأ�صطورة  تعيني 

اإىل �صبكة ا�صتعارات ت�صتحوذ على خميلة ماالرميه 

فحددها  خا�صة,  بنى  وتوؤلف  اآث��اره,  يف  وتظهر 

ودر�ض العالقة بينها. واإذ طور فر�صيته, ظهرت يف 

كتابه ال�صهري: "من اال�صتعارات امللحة اإىل االأ�صطورة 

يف  راجت  قوة,  النف�صي  النقد  واأعطت  ال�صخ�صية", 

احتفظت  املن�رشم.  القرن  وخم�صينيات  اأربعينيات 

ا اإىل اأنها 
ً
فر�صية مورون على الدوام باإ�صعاعها, نظر

تدخل القارئ والناقد مًعا اإىل منطقة اأثرية �صحرية 

يف االأدب: العامل الداخلي للكاتب, وما ميوج به من 

 عرب 
ّ
هواج�ض وو�صاو�ض, ت�صتبك مع االإلهام, ثم متر

م�صفاته االأولية, قبل اأن تر�صخ لالن�صباط, ومت�صك 

بالكاتب حتى التالبيب, والنتيجة عمل اأدبي, يوؤن�ض 

ا-  اأي�صً -واالأوه��ام  فيهم  الب�رشي  ويرفع  النا�ض, 

 ويرّن كقيم ومثل عليا, �صيء هو املتعة واأحوالها.

يف�صي  بع�صها",  "فوق  عبده  ن�صو�ض  فو�صع 

ويف  �صعره  يف  بها  يهج�ض  ة 
ّ
ملح ا�صتعارة  اإىل 

العني, ال بو�صفها ماكينة  اإنها  مًعا:  النرثية  �صريه 

وظائفها:  بكل  بل  فرييليو(,  )بتعبري  لالإب�صار 

تقفل,  تنغلق,  تغم�ض,  حتدق,  ترنو,  تنظر,  تب�رش, 

عناوين  املرء  ي�صتعيد  اأن  رمبا  يكفي  وحتلم.  تنام 

و"اأبواب  والهواء"  "العني  االأوىل:  دواوينه  بع�ض 

النوم", اأو اأن يعيد قراءة حفنة اجلمل هذه من �صريه 

"لكن,  مفتوحتان",  عيناي  لكن  "�صامت,  النرثية: 

ال  اللتني  عينيها  يف  ا 
ً
دوم حا�رشة  تغيب.  تكن  مل 

تغم�صهما,  مل  الأنها  عينيها  تفتح  "ال  تغم�صان", 

ترى",  ال  كي  عينيها  تع�صب  اأحيان  يف  "وكانت 
وهي  تب�رش  التي  العني  احللم,  بوابة  هي  "العني 
على  اآ�رشة  منطقة  يف  يقع  مما  وغريها  مغم�صة", 

احلافة بني ال�صعر ونرثه, بني االإخبار و�رشده, بني 

ال�صخ�صي  عن  تف�صح  حميمة  كتابة  ه 
ّ
و�رش البوح 

اأبًدا  بها  ويحف  الثقايف,  الهاج�ض  يرغب  ما  بقدر 

بعد اإن�صاين عميق, مرهف, يتيح للقارئ الركون يف 

ق�صيدة �صافية جمللة  اأنها  لو  كما  النرثية  ال�صرية 

بلغة �صعرية نرثية اأخاذة.
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اللبناين,  والناقد  ال�صاعر  وازن,  عبده  جعبة  يف 

عامله  على  تعرًفا  لنزداد  الينا  خرجه 
ُ
ي جديد 

الفانتازي والغنائي يف كتابات �صعرية �صابقة, 

عرفناها يف »الغابة املقفلة«, و»العني والهواء«, 

« و»اأبواب 
ّ

و»�صبب اآخر لليل«, و»حديقة احلوا�ض

النوم« و»�رشاج الفتنة«, و»حياة معطلة«, و»نار 

العودة« وغريها . 

كتابته  يف  اآخر,  م�صارا  با�رش  قد  ال�صاعر  وكان 

فيه  ال�صعراء,يخترب  من  العديد  االأدبية,�صاأن 

ع يف التعبري 
ّ
جتارب جديدة, يتاح له فيها التو�ص

. فكان له  ال�صعر لهما  يّت�صع  عن روؤية وروؤيا ال 

فيه  ب�صط  الذي   ,)2010( مفتوح«  »قلب  كتاب 

القلب  عملية  واإجراء  القلب  مر�ض  من  معاناته 

له, وما الزم هذه املعاناة من م�صاعر  املفتوح 

الكاتب  �صرية  م��ن  م�صتمدة  األيمة  وذك��ري��ات 

تت�صل  �صابا,  ثم  ومن  فتى,  ثم  ال�صخ�صية,طفال 

كما  ومظاهرهما  وامل��ر���ض  باملوت  جميعها 

به  اإطار طفويل قدمي, عنيت  لناظريه يف  جتلت 

�رشدي,  اآخ��ر  كتاب  له  كان  .ثم  الدكوانة  قرية 

و�صريذاتي, بعنوان »غرفة اأبي« اأوغل فيه الكاتب 

يف عامل الطفولة والفتوة امل�صتعاد,مع ما يحمله 

يدعها  مل  اإرها�صات  من  وتفا�صيله  العامل  هذا 

الفكري  للتاأمل  حمطات  جعلها  واإمن��ا  تندثر, 

�صعراء  نتاج  على  مراجع,واإحاالت  اىل  امل�صتند 

وكّتاب وفال�صفة,�صاأنه يف كتاباته النرثية ذات 

الطابع ال�رشدي .

والكاتب  ال�صاعر  اأعمال  على  الكالم  كان  وملا   

ووت��ريت��ه��ا  ع��دي��دة  اأن���واع���ا  يطول,ل�صمولها 

ما  كتابه  عن  احلديث  لنا  يت�صتى  العالية,لن 

عن  ال�صادر  بخيط«  اأربطها  االأخري,»غيمة  قبل 

دار نوفل للعام نف�صه )2017( وهو على ما بدا 

لنا جممع من الن�صو�ض واالأقا�صي�ض الق�صرية 

غّلفها  واإن  التي  احُلُلمية  بل  الفانتازية,  جدا 

حار�ض  )»احللم  اخلال�صة  من  ُتقراأ  فهي   
ّ

الق�ض

 )211-253: كنوزه,�ض  اأر���ض  والنوم  النوم 

لتف�صري  منهجا  اء 
ّ
القر على  الكاتب  يقرح  حيث 

وليلة  يوم  اإثر  يوما  عليه  توالت  التي  االأح��الم 

االأزرق  »البيت  رواي��ة  اىل  وبالعودة   . ليلة  بعد 

ومن�صورات  ال�صفاف  من�صورات  عن  »ال�صادرة 

الكاتب  اأن  يّت�صح   )2017( اآن  يف  االختالف 

يف  بقوة  انخرط  وازن  عبده  اأ���ص��ال(  )ال�صاعر 

جتربة  اأك�صبته  اأن  بعد  ال��روائ��ي,  ال�رشد  تقنية 

 يف ال�صري الذاتية ال�صابقة مرا�صا يف احلبك 
ّ

الق�ض

وتوقيعا للو�صف وا�صتبعادا للتعليق اإال بقدر ما 

البحث عن حياة املهّم�شني وموتهم,

فـي رواية »البيت الأزرق« 

اأنطوان اأبوزيد *

* ناقد وأكاديمي من  لبنان  



الرواية  اإنها  القول  ميكن  .اإذا,  ال�صياق  ي�صتدعيه 

يف  وازن  يبا�رشها  التي  ال�صريية,  غري  االأوىل, 

عنيُت  فيه,  التفّكر  على  وباعث  ق 
ّ
�صي مو�صوع 

ولكن   . جن�صيا  ل 
ّ
واملتحو �ض 

ّ
املهم :الفرد  به 

قبل االن�رشاف اىل معاجلة الق�صايا املطروحة 

بقوة يف منت الرواية, واإبداء الراأي يف منظورها 

لغة  فيها,ويف  النموذجية  ال�صخ�صيات  وبناء 

من  بّد  ال  وان�صيابيتها,  الرواية  وبنية  الكاتب 

كلمة موجزة يف حبكتها الرئي�صية ؛ يقع الراوي, 

�صخ�ض  باأو�صافه من  وال�صبيه  املتكّلم,  ب�صيغة 

روائ��ي,  �صحفي,  )ك��ات��ب,  وازن  عبده  الكاتب 

ي�صكن يف جونيه( ولي�ض اإياه يف االآن نف�صه,على 

خمطوطة ل�صجني, كانت اإحدى �صديقاته »ندى« 

ال�صجن  اأمّدته بها لدى معاينتها مري�صا يف 
ّ
قد 

يدعى »بول اأندراو�ض« كان قد تويف يف اخلام�صة 

عن  المتناعه  ال�صجن  يف  عمره,  من  والثالثني 

الطعام �صهرا بكامله احتجاجا على ظلم حلق به 

�صكان  فل�صطينية, من  �صابة  بقتل  زورا  التهامه 

م �صبيه . فتثري ماأ�صاة ال�صخ�صية يف نف�ض 
ّ
خمي

روايته  اإمتام  معه  �صديدا,اأغفل  تعاطفا  الكاتب 

 بو�صع نقاطها االأخرية,ملا 
ّ
االأوىل التي كان يهم

فيها من �صمات تكاد تكون طبق االأ�صل عما فيه 

)الكاتب(, من مثل ا�صتغراق الكائن يف وحدانية 

اىل  ونزعة  �صارخة,  مبظلومية  واإدراك  قا�صية, 

وتنفي�صا  الواقع  من  هروبا  تكون  تكاد  امل�صي 

اإّن  القول  ليمكن  حتى  عارمني,  واأ�صى  كمد  عن 

)»ب��داأت  قرينه  ال�صخ�ض  ذلك  يف  وجد  الكاتب 

اأجمع اخليوط التي قد ت�صاعدين على حبك �صورة 

قريني  ي�صبح  يكاد  الذي  ال�صخ�ض  لهذا  اأخرى 

فعال »�ض:40(.

ال�صجني  تركها  التي  املخطوطة  وهكذا,كانت 

بول, يف عهدة امل�صاعدة االجتماعية, والتي اآلت 

الكاتب منطلقا اىل بحث دوؤوب عن حقائق  اىل 

 عائلة بول, واأ�صباب 
ّ

ال تزال خافية يف ما خ�ض

خر�صه, ورف�صه الدفاع عن نف�صه يف املحكمة لرّد 

ا باالأب 
ً
التهم عنه, وذلك لدى كّل من عرفه ؛بدء

و�صعة  بول  نباهة  عن  حتّدث  الذي  طربيه  األبري 

والفل�صفة,و  الدين  يف  العميقة  واأ�صئلته  اطالعه 

وحبيبته,بذلك  غادة,�صديقته  اتهام  اىل  خل�ض 

طريقة  امل�صي  �صلوكه,واتخاذه  يف  االنحراف 

وحيدة يف احلياة, لكونها تركته . بيد اأن الكاتب 

الراوي,ذا النظرة االرتيابية,يذهب اىل اإمكان اأن 

يكون االأب املذكور يع�صق بول, وقد حالت غادة 

هذه دون متام الع�صق املثلي . وعلى هذا النحو, 

احلقائق  ي�صتجلي  املختار  اىل  الكاتب  م�صى 

املختار  فاأفتى  العائلية,  بول  بحياة  املت�صلة 

يف  املنتحر  ال�صاب  ذل��ك  ب��راءة  ب�صاأن  بيقينه 

�صجنه,واأ�صاء على حال من الهام�صية التي كان 

يحياها, واأنباأه باأن الفتى كان يتيم االأم, وفاقد 

الوالد الذي �صافر وهو ال يزال �صغريا, واأنه كان 

بالبيت  له  اأو�صت  التي  خالته  كنف  يف  يعي�ض 

قبيل وفاتها .
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 يف هذا البحث املتوا�صل عن �صمات البطل 
ّ
 املهم

لتتفق  ير�صم مالحمه  الكاتب  اأّن   ) )بول  ال�صلبي 

ر الكاتب لل�صخ�صية ال�صحية ولعامل 
ّ
متاما مع ت�صو

اإيثاره الكرامة الداخلية,املختلط  القيم, من مثل 

اىل  وميل  العامل,  من  وال�صجر  امل��رارة  ب�صعور 

االنتحار يالزمهما �صعور باملظلومية التي ينوء 

بحملها, فيهيم على وجهه ما�صيا دروب املدينة 

حيث  احلر�ض  ومتاهاتها,و�صعاب  ال�صاحلية, 

جة بدمائها, 
ّ
وجد املغدورة �صامية م�صعود م�رش

وقد اأبى اأن يدعها متوت من غري موا�صاة, فاأُلب�ض 

اىل  و�صيق  �صفة,  ببنت  ينب�ض  ومل  القتل  تهمة 

ال�صجن واملحاكمة ومل ي�صاأ اأن يدافع عنه حمام 

الرومن�صية  وازن  عبده  الكاتب  روؤي��ة  هي  .تلك 

والتقاليد  واملوؤ�ص�صة   
ّ
ال��ع��ام امل��زاج��ي��ة,ع��دوة 

االأن��وث��ة,م��ا  ع��ن  النمطية  وال�صور  والفحولة 

 Philippe( اإن��دراو���ض,  ب��ول  �صخ�صية  يف  ها 
ّ
ي�صب

خلطاب  ترجمان  ال�صخ�صية  Hammond(,ح�����ص��ب 

هامون  فيليب  تعبري  حد  امل�صمر,على  الكاتب 

بول,التي �رشعان  ومثله,�صخ�صية غادة, حبيبة 

ب�رشورة  اأقنعها  اأن  بعد  بها,  ال��راوي  علق  ما 

ال�صخ�صية  يف  ال��رباءة  عالئم  يبنّي  عما  البحث 

�صخ�صية  ومثلها   . ال�صلبي  البطل  او  املحورية, 

�صجّل  م��ن  ال���راوي  ا�صتح�رشها  التي  ن�رشين 

التي  الفرن�صية  اللغة  معّلمة  الن�صوية,  عالقاته 

االأف��الم  ح�صور  يف  مرافقتها  على  ي��داوم  كان 

ال�صينمائية اأيام النادي ال�صينمائي يف املدينة . 

اأن هذه الرواية »البيت االأزرق« هي,   
ّ
ولئن �صح

من حيث بنيتها, فقد جعلها الروائي وازن ذات 

اإذ �رشع فيها من موت  ؛  بنية معكو�صة ظاهريا 

كا�صفا  الالحق  م�صارها  –ال�صلبي,ليمتد  البطل 

بتظهريه  تتكفل  ال�صجن,  خ��ارج  حياته,  ع��ن 

نه خمطوطة 
ّ
�صهادات معارفه,وداخل ال�صجن تبي

بها  واحتفظ  ال�صجن,  يف  كتبها  كان  مذّكراته 

ل 
ّ
املتحو  ) زميلته  )اأو  ال�صجني  زميله  اأم��ان��ة 

جن�صيا :جورج –جورجيت, املّتهم بقتل ع�صيقه 

يف  واالإق��ام��ة  بفتاة  للزواج  عنه  تخّلى  حاملا 

من  جوانب  عن  للقارئ  تك�صف  النبعة,والتي 

 القمع 
ّ
–الواقعي- ال تزال طي عاملنا املعا�رش 

بني  اللواط,والعالقات   : بها  عنيت  وال�صكوت, 

املجهولة  وال�صحاقيات وجماالتهّن  اللواطييني, 

يف بيئة عربية ذكورية يف الغالب . 

 مثلما تك�صف الرواية »البيت االأزرق« عن اإم�صاك 

اىل  حتويلها  كتابته,وعدم  بزمام  وازن  الكاتب 

جعلها  وق��د   – اأخ��رى  �صريذاتية  رواي��ة  د 
ّ
جم��ر

احلكي  يف  داخال  الراوي  فكان  املتكّلم  ب�صيغة 

امل�صاهد  يف  ع 
ّ
ن��و ب��اأن  ما  حّد  على  به  ومعنيا 

م الرواية 
ّ
ع يف وترية ال�رشد من دون اأن يق�ص

ّ
و�رش

مرتبة  ف�صوال  جينيت  ج��ريار  ي�صف   Genette-

ليخامر  حتى  ال��ع��ادة,  ج��اري  على  ومرقمة, 

الرواية-النهر  اأ�صلوب  التزم  الكاتب  اأن  القارئ 

اىل ختام الرواية التي ابتكرها اآالن روب غرييه 

Le ro� واندفاعها  ان�صيابيتها  منها  ي�صتلهم  )اأو 

man fleuve( حيث تغادر غادة,حبيبة بول ما�صيا 

اىل  الروائي  ويعود  كندا,  اىل  حا�رشا,  والراوي 

مب�صائر  الفانتازي  الت�رشف  اأي  االأث��ري,  لعبه 

�صخ�صياته .

ال�صجن  عن  كناية  كان  ولئن  االأزرق«  »البيت 

االحرازي بلغة نزالء ال�صجن, على ما نقله البطل 

وق�صايا  لوجوه  معر�صا  لنا  تبّدت  ال�صلبي,فهي 

وقد  امل��الأ,  على  تطرح  ب��اأن  جديرة  وت�صاوؤالت 

ب�صطها لنا عبده وازن على نحو خمتلف, �رشدا . 

فهل نقبل على مناق�صتها اأو الت�صالح معها, يف 

عاملنا العربي ؟ 
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ال�صادر  االأزرق«  »البيت  ال��روائ��ي  عمله  يف 

 ( واالختالف  ب��ريوت(   ( �صفاف  من�صورات  عن 

عبده  اللبناين  والكاتب  ال�صاعر  يتجه  اجلزائر(, 

ال�رشد  عن  مبتعدا  ال��روائ��ي  ال�رشد  نحو  وازن 

غرار عمليه  على  الروائية,  ال�صرية  مع  املتداخل 

يقف  اأب��ي«.  »غرفة  و  مفتوح«  »قلب  ال�صابقني 

كيانه  يبني  م�صتقل  روائ��ي  عامل  اإزاء  القارئ 

تت�صابك  متعددة  روائية  تقنيات  من  الداخلي 

غرف  مثل  وتنف�صل  تلتحم  بحيث  بينها  فيما 

البيت الواحد.

ولعله قبل تناول بناء رواية »البيت االأزرق« البد 

من االإ�صارة اإىل ما ت�صكله هذه الرواية يف م�صار 

الرواية اللبنانية التي حتولت منذ ما يقارب جيل 

اأو اأكرث ومع عدة اأقالم روائية, عن تناول مرحلة 

واق��ران  لبنان,  عا�صها  التي  االأهلية  احل��رب 

االأعمال الروائية اللبنانية باأدب احلرب, كنتيجة 

حتمية فر�صت واقعها على االن�صان العادي, كما 

باأي  جتاهلها  ميكنه  فال  املبدع  على  فر�صته 

�صكل.وميكن القول ان رواية وازن تاأخذ القارئ 

ابتعاده  بعد  االآن,  لبنان  به يف  لتجول  يده  من 

جديد  واقع  خبايا  لتك�صف  احلرب,  عن  �صنوات 

يبدو غري معروف للكثريين. 

ناأخذ من داللة كلمة  اأن  البداية من املمكن  يف 

التق�صيم  وروؤي��ة  الرواية  لقراءة  مدخال  »بيت« 

البيت  غرف  مع  يتوازى  لبنائها,مبا  الداخلي 

به,  خا�صا  ح��ي��زا  منه  بطل  ك��ل  ي�صغل  ال���ذي 

بحيث  م�صركة,  م�صاحة  يف  غريه  مع  يتقاطع 

اأ�صئلة  ت�صكل كل غرفة واقعا خا�صا ينفتح على 

ق�صايا  تفاعل  يف  املجهول؛  على  م�رشعة  تظل 

فل�صفية ووجودية بني الكتابة, احلياة, االكتئاب 

االنتحار, وال�صجن.. هكذا ت�صغل كل ق�صية منها 

حمورا مهما من حماور ال�رشد, واإن تظل امل�صاحة 

ال�رشدية الوا�صعة هي تلك التي تراوح بني غرفة 

املنظور  م��ن  حيث  الكتابة,  وغ��رف��ة  ال�صجن, 

 »: البيت كما يرى با�صالر  املكاين ميكن اعتبار 

ركننا يف العامل, كوننا االأول, كون حقيقي بكل 

البيت  فكرة  ح�صور  اإن  معنى«.  من  للكلمة  ما 

االأبطال,لتمثل  كل  عند  تت�صعب  العمل  هذا  يف 

احلياة,  على  مبا�رش  انعكا�ض  لها  خمتلفة  تيمة 

وم�صاراتها, ونهايتها.

املتلقي  على  ينبغي  كثيفة  �رشدية  طبقات  ثمة 

�صرب اأغوارها بغر�ض تفكيك احلكاية التي حتتوي 

اأكرث من  واأي�صا  بداية,  واأكرث من  اأكرث من عامل 

الرئي�صي, ومن خالل  الراوي  نهاية, فمن خالل 

اأندراو�ض«  »بول  اأبرزهم  االأبطال  من  جمموعة 

يقدم وازن �رشيحة وا�صعة من املجتمع اللبناين, 

املتواري خلف اأ�صوار عالية من الربيق اخلارجي 

الذي يعك�ض عاملا خمتلفا عن حقيقته .
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اإحدى  يف  يعمل  الذي  الراوي  مع  الرواية  تبداأ 

اجلرائد ويوؤلف الروايات, ويعاين اأ�صد املعاناة 

يعرف  ال  التي  »ج��ول��ي��ت«  رواي��ت��ه  بطلة  م��ع 

نف�صه  يجد  البطل  هذا  م�صريها,  نهي 
ُ
ي كيف 

متورطا يف خمطوط تركه �صاب م�صجون اختار 

بعد  حياته  لينهي  التام  ال�صوم  عرب  االنتحار 

اتهامه بجرمية قتل امراأة �صابة تعمل يف اأحد 

تبداأ  احلدث  هذا  من  انطالقا  الليلية.  املالهي 

هذا  اعتبار  ميكن  لذا  لالأحداث  جديدة  رواي��ة 

العمل يوؤلف بني ثالث روايات يف وقت واحد, 

تخبئ  التي  املظلة  ت�صكل  رئي�صة  رواية  هناك 

يف ظلها رواية البطل ال�صارد واأزمته املعنوية 

اأن��دراو���ض  ب��ول  رواي��ة  ثم  الكتابة,  فكرة  مع 

والبحث  وانتحاره  خمطوطته  يف  املوجودة 

يف حياته وم�صاراتها, ورواية » جوليت« التي 

لها؛  نهاية  و�صع  يف  ويعاين  ال��راوي  يكتبها 

تت�صكل  الثالثة  الروائية  امل�صارات  هذه  وبني 

حكايات �صغرية كا�صفة للعامل ال�رشدي ككل. 

الفرد واملجتمع

ت�صتدعي  الرواية  يف  جندها  نف�صية  دالالت  ثمة 

يف  الفل�صفية  وت�صاوؤالتهم  دو�صتويف�صكي  اأبطال 

ال�صخو�ض  العامل, وهذا ينطبق على  العالقة مع 

االأ�صا�صية  اخل��ي��وط  مت�صك  ال��ت��ي  امل��ح��وري��ة 

وجوليت(,  بول,  الراوي,   (: اأي  الثالث  للروايات 

هذه ال�صخو�ض تعاين من ا�صطراب يف عالقتها 

مع املجتمع ويف �رشاع هويتها الفردية مقابل 

�صلطة املجتمع, اإىل جانب الوحدة والعزلة, �صواء 

اأو  وجوليت(  ب��ول,   ( مع  هي  كما  بينة  كانت 

اختيارية كما نراها مع الراوي الذي يحاول اأن 

يوهم قارئه بعي�صه حياة طبيعية, لكن هذا غري 

حقيقي, الأنه يحمل معاناته اخلا�صة.

عا�ض  اأندراو�ض,  بول  هو  هنا  املنتحر  ال�صاب   

على  منطويا  الطباع,  خالته,غريب  عند  يتيما 

عن  التوقف  اختار  الأن��ه  باالأخر�ض  نف�صه,ُلقب 

اأنه اختار  اللقب, كما  واأ�صعده حمل هذا  الكالم, 

امل�صي  ال�صاحلي,  الطريق  على  طويال  امل�صي 

حتى التعب والغياب عن البيت الأيام, بول اأي�صا 

قدرة هائلة  لديه  رقيق و�صعيف  طيب وم�صامل, 

اآن  يف  وم�صكك  موؤمن  املنطقي,  التحليل  على 

البطل  هذا  اإن  النبالء.  كربياء  لديه  كما  واح��د, 

للتعاطف  تدفع  نف�صية  �صفات  من  يحمله  مبا 

على  يحر�ض  االأ���ص��ود,  م�صريه  على  واحل���زن 

فيه  بطل  اختيار  من  بدءا  �صتى  ت�صاوؤالت  طرح 

�صفات »امل�صيح« و » �صيزيف«, ثم حمله �صليبه 

اخلا�ض و�صخرته, ومعاناته االأبدية التي اأودت 

اأي�صا قارئ نهم لنيت�صه, اأفالطون,  بحياته.بول 

وكريكيغارد, هيدغر, األبري كامو, �صيمون فايل, 

يونغ, �صيوران, باالإ�صافة لكتب الفكر االإحلادي 

يف الغرب, وكتب الت�صوف االإ�صالمي. 

لنقراأ :« عندما قررت اأن اأ�صبح اأخر�ض تظاهرت 

اأمام خالتي باأن مر�صا اأ�صاب حنجرتي ورحت 

�صوته  يفقد  الذي  املري�ض  دور  اأمامها  اأوؤدي 

ال�صجن كان هو  اأن دخويل  االآن  اأفكر  تدريجيا.. 

احلل الإنهاء حياة امل�صي. جتد نف�صك اأنت, األيف 

يحد  مغلق  مكان  اأ�صري  والهواء,  وال�صماء  الطرق 

الذي  القلق  الروح فيك, ومن توثب  انطالقة  من 

مل يكن يت�صع له مكان« 

االأنا  ب�صمري  يحكي  الذي  ال�صارد  البطل  ي�صعى 

اإىل تزويد نف�صه ب�صورة مماثلة للحقيقة, وبهذه 

الطريقة ي�صتطيع اأن يجعل من الغائب حا�رشا,لذا 

ومو�صوع  ال�رشد,  ن��واة  امليت  ب��ول«   « ي�صبح 

احلوار بني البطل واالأب األبري, وبني البطل وغادة 

حبيبة بول, وبني البطل ونف�صه. لكن هذا احل�صور 

يتحول من فكرة البحث اإىل طريقة لتحرير الذات 

ت�صتطع  مل  اأ�صئلة حبي�صة,  من  لديها  ما  واإطالق 

بطلة روايته » جولييت« اأن تخرجها من ذاكرته 

مراقبا  يبدو  ال��ذي  البطل  امللتب�صة.  احلا�رشة 

و�صاردا يف اآن واحد تتج�صد معاناته يف عالقته 

القائم  خياله  ي�صبع  ما  ايجاد  ويف  ن�صه,  مع 
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االأبطال جميعا لهم عامل  على االفرا�ض, حيث 

الفر�ض  واأوجه متعددة, تقوم على  �رشي خفي, 

من دون اجلزم. فالبطل هنا يقوم ببلورة مفهوم 

عن الهوية الذاتية, لي�صت هويته هو وح�صب, بل 

املركزي  البطل  وهوية  عنهم,  يكتب  من  هوية 

تربير  عن  ويبحث  بحكايته,  تعرث  الذي  بول«   «

باملخيلة  ي�صتعني  نراه  لذا  وتقييمها,  الأفعاله 

رمبا  افرا�صية  باأحداث  متده  التي  التخطيطية 

تكون وقعت حقا ورمبا ال, الأن كثري من الوقائع 

ال�رش  واأخذ  اأ�صحابها  �صتظل خفية ب�صبب رحيل 

لو  البطل  يتمنى  هنا  االأر���ض.  باطن  اإىل  معهم 

اأن يحفر روايته ال�رشدية اجلديدة  كان باإمكانه 

والكا�صفة للحقيقة, لكنه عبثا يحاول, ومع كل 

املذهل,  الت�صابك  اإال ملزيد من  حماولة ال ي�صل 

لبول,  مثليا  يحمل حبا  األبري  االأب  مثال  وال�صك: 

اليتيمة  الفتاة  وجه  لها  ام��راأة  �صامية  القتيلة 

امل��راأة  ووج��ه  احل��ب,  يف  املخدوعة  امل�صكينة 

النزقة الالمبالية التي تقع يف حبال اأحد رجال 

وتختفي  تظهر  �صخ�صية  كل  هكذا  الع�صابات, 

حاملة �رشها الباطني.

ال يغيب عن قارئ الرواية عامل الليل الكابو�صي 

خالل  من  ال�صارد  يتناوله  ال��ذي  وامل��اأ���ص��اوي 

من  جمموعة  اإن��ه  »�صامية«,  القتيلة  �صخ�صية 

القتلة  يديرها جملة من  التي  القامتة  الكيانات 

اإنه عامل  والل�صو�ض واملهربني ورجال املافيا. 

لكنه  الكثريون,  اإليه  يتطرق  وال  جتاهله  يتم 

يخفي  الم��ع  ب��ورق  ومغلف  وح��ا���رش  م��وج��ود 

خلفه وجوها ماأ�صاوية لكل منها حكاية تت�صابه 

هذه  مع  ويتجاور  احلكايات.  من  غريها  مع 

ال�صجن  عامل  املجتمع,  عن  املنبوذة  الكيانات 

املثلية  ال��ب��ال:  يف  يخطر  ال  ما  يحتوي  ال��ذي 

االنحراف,  ال�رشقة,  الديني,  اجلن�صية,التع�صب 

التدين, ال�صداقة,وال�صالة اأي�صا.

اأو  ال�صجن,  يف  بول  مذكرات  اعتبار  املمكن  من 

اأكرث  من  ر�صا�ض,  بقلم  املكتوبة  خمطوطته 

اإىل  وحاجة  الروي,  يف  احت�صادا  الرواية  اأجزاء 

�صواء  يت�صمنها,  التي  ال�رشدية  الطبقات  ك�صف 

يف  املغرق  الفل�صفي  اأو  الواقعي,  اجلانب  من 

احلد�ض والتنازع واالأ�صئلة لنقراأ اآخر كلماته قبل 

انتحاره : » اأوؤمن اأن املوت هو احلياة, واإن كنت 

بها,  اأحد�ض  فاإنني  االأخ��رى  احلياة  تلك  اأجهل 

اأح�صها, اأعي�صها داخليا. ما نفع حياتي هنا اإن مل 

يكن هناك حياة اأخرى«�ض 304

ميثل  االأزرق  ال��ب��ي��ت  يف  ال��ع��وامل  جت���اور  اإن 

ي�صعب  حتى  الت�صابك  �صديدة  احلياة  تقاطعات 

مع  �صامية  وحكاية  الليل  دنيا  بينها.  الف�صل 

يف  الق�رشي  واالرت��ب��اط  ال�صبابي  ب��ول  واق��ع 

الكتابة,  عن  ال�صارد  البطل  ت�صاوؤالت  امل�صري, 

ووجوده يف �صجنه اخلا�ض بني املقهى والعمل 

عامله  وتقاطع  الكمبيوتر  جهاز  حبي�ض  ون�صه 

األبري,  واالأب  و�صامية  وغ��ادة  بول  حكاية  مع 

وكتابته عن بطلة ت�صبه البطالت املنتحرات يف 

معا  العوامل  هذه  كل  ت�صتبك  العاملية,  الروايات 

البيت   « كيان  واح��دة  �صفرية  يف  معا  لت�صكل 

متعة  حتقق  ومتينة  �صل�صة  لغة  يف  االأزرق«, 

يجدر  ما  اأهم  لغة  احلكائية,  وتهومياته  ال�رشد, 

ال�صعر  لغة  عن  ابتعدت  اأنها  ب�صاأنها  االإ���ص��ارة 

متاما- رغم قدوم الكاتب من حقل ال�صعر, اإال اأن 

جملته النرثية ابتعدت عن ال�صعر حتى يف ق�ض 

والوعي,  امل��وت  واخلياالت,ت�صاوؤالت  االأح��الم 

مكتفيا  الدينية,  واملوروثات  االأ�صاطري  غمو�ض 

باختيار جمل �رشدية حتتاجها الرواية لتحقيق 

الأن  الطويل,  احلكائي  العمل  ه��ذا  يف  غايتها 

تاأويل الذات اأو الذوات يف العمل الروائي يت�صكل 

يف اللغة كما يت�صكل يف البناء متاما .
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من  وازن  عبده  والروائي  والناقد  ال�صاعر  يعد 

التي يتفق اجلميع  االإبداعية والثقافية  القامات 

امل�صهد  والقوي يف قلب  النوعي  على ح�صورها 

وحتقيقا  وترجمة  ونقدا  اإبداعا  العربي  الثقايف 

واإعالما ... وذلك نظرا اىل ما متيزت به جتربته 

اأربعة  مدى  على  ومغايرة  واختالف  عمق  من 

عقود من الزمن ا�صتحق خاللها اأن يكون واحدا 

من الرموز التي فر�صت ابداعها انطالقا من روؤى 

جمالية مفارقة اأربكت- وماتزال - يف كثري من 

االأحيان, املقوالت النقدية اجلاهزة وو�صعت من 

اإىل  ويدفعنا  احل��دود  يفكك  الذي  ل��الأدب  تلقينا 

وتفكر  تتجلى  بلغة  والكوين  االإن�صاين  اكت�صاف 

�صواء يف الق�صائد اأم الروايات والن�صو�ض اأم يف 

املقاربات النقدية التي واكب خاللها االبداعات 

�صيما  ال  امل��ت��ع��ددة  م�صتوياتها  يف  اجل��دي��دة 

�صحيفة  يف  الثقايف  للق�صم  كرئي�ض  عمله  عرب 

»احلياة« اللندنية. 

عديدة  لغات  اإىل  �صعره  من  خمتارات  ترجمت 

والربتغالية  واالإجن��ل��ي��زي��ة  الفرن�صية  منها: 

واالإ�صبانية واالأملانية والركية وترجمت روايته 

دار  عن  و�صدرت  الفرن�صية  اىل  مفتوح«  »قلب 

اىل  احلوا�ض«  »حديقة  كتابه  وترجم  �صود.  اكت 

الفرن�صية وكان مادة لبحث اكادميي يف جامعة 

العديدة  م�صاركاته  عن  ف�صال   . الفرن�صية  تولوز 

العربي  العامل  يف  وثقافية  اأدبية  موؤمترات  يف 

وامل�رشح,  للرجمة  حمرفات  ويف  واأوروب���ا, 

وع�صويته يف جلان حتكيم جوائز اأدبية: جائزة 

جنيب حمفوظ, وجائزة البوكر للرواية العربية. 

 ,)1982( املقفلة«  »الغابة  ال�صعر:  يف  له  �صدر 

لليل«  اآخر  و«�صبب   ,)1985( والهواء«  و»العني 

)1986(, و»حديقة احلوا�ض« )1993(, و»اأبواب 

 ,)2000( الفتنة«  و«���رشاج   ,)1996( النوم« 

معطلة«  و»ح��ي��اة   ,)2003( ال��ع��ودة«  و»ن���ار 

 ,)2010( لنودعها«  لي�صت  و»االأيام   ,,)2007(

الرواية  ويف   .)2017( بخيط«  اأربطها  و»غيمة 

الرواية:  )2013(, ويف  اأبي«  �صري ذاتية: »غرفة 

االأزرق«  و»ال��ب��ي��ت   ,)2009( مفتوح«  »قلب 

ال�صغري«  »االأم���ري  ال��رج��م��ة:  ويف   .)2017(

و«ع�رشون  العجوز«)1984(,  ال�صيدة  و»زي��ارة 

ق�صيدة من اأجل حب« )1987(, و»جاك بريفري: 

خم�صون ق�صيدة« )1997(. ويف النقد: »حممود 

 ,)2006( نف�صه«  على  يقع  الطائر  دروي�����ض: 

اإىل  و«مدخل   ,)2010( العامل«  من  و»�صعراء 

رواية احلرب اللبنانية« )2012(. ويف التحقيق: 

مطولة«)1998(.  درا�صة  مع  احل��الج  »دي��وان 

وي�صدر له قريبا ديوان جديد بعنوان »الوجه يف 

املراآة« عن دار املتو�صط.
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* شاعرة وصحفية من لبنان 

عبده وازن:

اأم�شي ثم اأم�شي وال اأجد بريوت 

حاورته: ليندا ن�سار *



ال�شاعر  وازن  عبده  من  احلوار  هذا  يف  نقرتب 

والروائي والناقد.

uv لنبداأ مع ن�ص »غرفة اأبي« الذي تقاطعت 

فيه �شرية عبده وزان مع �شرية الأب املجهولة 

الكاتب  �شورتي  بني  احل��دود  معهما  لتنتفي 

والأب. كيف تفهم كتابة ال�شرية الذاتية؟

ولطاملا  الذاتية  ال�صرية  كتب  احببت  لطاملا   -

»االيام« لطه ح�صني  قراءتها. كتاب  اقبلت على 

هو من اكرث الكتب ال�رشدية التي احبها, ا�صافة 

جتلت  التي  ال��ك��روان«  »دع��اء  رواي��ة  اىل  طبعا 

كتاب  كبرية  مبتعة  ق��راأت  البديعة.  لغته  فيها 

»الكلمات« جلان بول �صارتر و»طفولة« لناتايل 

و�صواها  الرائعة.  الفرن�صية  الكاتبة  �صاروت هذه 

الكبري  االمريكي  الروائي  �صرية  واأحدثها  طبعا 

بعدما  غريب«4321«.  وعنوانها  او�صر  بول 

تعافيت  وبعدما  املفتوح  القلب  عملية  اجريت 

ال�صعر  يلبني  مل  التجربة.  هذه  عن  �صاأكتب  قلت 

فوجدت نف�صي اكتب ن�صا وجدته يتجه تلقائيا 

العملية  جتربة  عن  كتبت  الذاتية.  �صريتي  نحو 

ا�صتعيد معامل من  اجلراحية وامل�صت�صفى ورحت 

ال�رشد  من  ن�ض  الكتاب  فاإذا   .
ّ
وما�صي طفولتي 

اتوفيك�صيون  او  ال�صخ�صي  ال�رشد  او  ال�ص�صريي 

النوع  ه��ذا  اعجبني  بالفرن�صية.  ي��ق��ال  كما 

اوال�صنف من الكتابة وقررت خو�ض غماره اكرث 

فاأكرث. كتبت »غرفة اأبي« وهو رواية �صري-ذاتية 

بامتياز. انطلقت من فكرة انني ا�صبحت اكرب من 

ابي الذي تويف �صابا, وهنا كان التحدي: ان اكتب 

عن اب اجهله تقريبا وقد ا�صبحت اكرب منه. ومل 

�صريتي  بحثا عن  اال  ابي  �صرية  البحث عن  يكن 

انا, االأب غاب باكرا ومل يرك اال �صذرات حياة 

وذكريات. حتى �صدقاوؤه باتوا قلة قليلة. هكذا 

تقاطعت �صريتي ب�صريته. ال �صرية لالأب بعيدا عن 

الذي  االبن. كتبت عن مكانه وعن زمانه  �صرية 

اعتربه اجمل االزمان الأنه حتديدا زمن االأب. اال 

انني منذ ان بداأت كتابة �صريتي قررت اال اكتب 

ال�صرية  »ميثاق  بح�صب  اي  تقليدية  ذاتية  �صرية 

الفرن�صي  للناقد  �صهرية  مقولة  وهي  الذاتية« 

التزم  ومل  امليثاق,  ه��ذا  خنت  لوجون,  فيليب 

بل  الذاتية  ال�صرية  ملفهوم  الكال�صيكية  املعايري 

تعدده  على  وللمكان  والأب��ي  يل  �صرية  جعلتها 

لل�صرية  املحدد  االطار  انني ك�رشت  اي  وللزمن. 

الذاتية وانطلقت نحو رواية �صري- ذاتية. واالآن 

اكتب كتابا ي�صم �صريتي الذاتية من خالل �صرية 

من  ج��زءا  �صيكون  ه��ذا  ال��روائ��ي  والن�ض  ام��ي. 

ال�صل�صلة ال�صري- ذاتية.

uv تقول يف مقطع من »غرفة ابي«: »�شيظل 

يا  مي�شي ومي�شي ولن يجد بريوت. حتى نحن 
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اأبي من�شي ومن�شي ول جند بريوت«. هل وجدت 

بريوت التي حتبها؟ وما عالقتك ببريوت الذاكرة؟ 

وكيف اأثرت يف تخييلك ال�شعري وال�رسدي؟ وهل 

اأن�شفتك حقا؟

التي عرفها  ا�صرجع بريوت  - يف »غرفة ابي« 

ابي واأقارن بينها وبني بريوت التي اعرفها انا. 

اأبي واأمي يلتقطان ال�صور التذكارية حتت  كان 

متثال ال�صهداء يف �صاحة الربج. احببت كثريا هذه 

احلقيقية.  او  اجلميلة  بريوت  متثل  التي  ال�صور 

اما بريوت التي اعرفها وعرفتها فلم تكن �صوى 

دم��روا  لقد  االوىل.  ب��ريوت  عن  م�صوهة  ن�صخة 

عندما  بريوت.  قلب  ذاكرة  تلك,  املنطقة  ذاكرة 

اجلرافات  راحت  املزعوم  بنائها  اع��ادة  ق��رروا 

تقتلع معاملها اجلميلة والفريدة. مل يركوا �صوى 

القليل من الذكريات. مل يعد قلب بريوت مق�صد 

النا�ض, ا�صبح م�رشوعا عقاريا جتاريا. مل يركوا 

�صاحة وال مكتبة وال م�رشحا وال �صوقا �صعبية... 

م�صطنعة  اي  ع�رشية  مدينة  اىل  بريوت  حولوا 

االأب,  بريوت  هي  بريوت  تعد  مل  حقيقية.  وغري 

وال  ما�ض  وال  قلب  بال  مدينة  بريوت  ا�صبحت 

نا�ض. ا�صال اعترب ان ال عالقة يل ببريوت هذه. 

ال�صواحي  ابناء  من  انا  بريوتيا  ل�صت  ا�صال  انا 

التي احبها كثريا. رمز بريوت �صقط مثلما �صقط 

رمز لبنان ا�صال. فكرة لبنان كانت فكرة جميلة 

لكن الواقع كان اق�صى منها فدمرها. فكرة لبنان 

الذي ميثل ف�صيف�صاء االديان واالفكاروالتعدد مل 

طائفة  ع�رشة  �صبع  ي�صم  الذي  البلد  هذا  تنجح. 

والتعدد  والذي كان يعد وطن احلوار واالنفتاح 

اليه  يلجاأ  كان  وال��ذي  والدميقراطية  واحلرية 

التي  يقاوم احلروب  ان  ي�صتطع  امل�صطهدون مل 

هدفت اىل الغائه. مل ي�صتطع لبنان ان ي�صتفيد من 

هذا التعدد الثقايف والديني والفكري الذي يتفرد 

به . لقد ا�صابت الطائفية منه مقتال. وال خال�ض 

له اال عرب اخلروج من احلال الطائفية التي تثقل 

كاهله وترهقه وتفتت كيانه.

مفتوح«  »قلب  �شاحب  وازن  عبده  لأنك   uv

اأن ن�شاطرك فكرة يجدها القارئ حا�رسة  نحب 

»الأف��ق  برج  يف  اإقامتك  وهي  ن�شو�شك،  يف 

املفتوح« لي�ص على م�شتوى التجني�ص وح�شب، 

على  النفتاح  اإمكانات  م�شتوى  على  حتى  بل 

او  ونرثية  �شعرية  ووجودية،  حياتية  جتربة 

يف  خا�ص  جمايل  بوعي  دجمها  يتم  �رسدية 

اخرى.  فنون  بها من  يرتبط  الن�ص وما  طبقات 

ماذا عن هذا الفق املفتوح يف الكتابة لديك ؟ 

ملاذا ت�رس على اإرباك القارئ والناقد يف جتني�ص 

اأعمالك؟

او �صنف.  نوع  على  ا�صتكني  ال  انني  - �صحيح 

بداأت �صاعرا و�صاأظل �صاعرا وال�صعر كان و�صيظل 

هو منطلقي اىل الكتابة املتعددة الهويات. لكنني 

ا�صافة اىل كوين �صاعرا كنت مولعا بالنرث على 

اختالفه. كنت اقراأ الروايات مثلما اقراأ الدواوين 

وكذلك الكتب النرثية او ما ي�صمى النرث اجلمايل. 

ابراهيم  الكاتب  هو  بي  اثر  ما  اكرث  ان  واعتقد 

اليازجي الذي عا�ض يف ع�رش النه�صة وحتديدا 

املقد�ض  للكتاب  وال�صاحرة  البديعة  ترجمته  يف 

الرجمة  ه��ذه  يف  واجل��دي��د.  القدمي  عهديه  يف 

يف  االبداع  ذروة  اليازجي  بلغ  الرائعة  العربية 

مع  العربي  النرث  عيون  ق��راأت  العربية.  اللغة 

اجلاحظ وابن املقفع ثم مع احمد فار�ض ال�صدياق 

يف  املعا�رش.  واالأدب  نخلة  ام��ني  اىل  و�صوال 

العربي  ال�صعر  قراءة  على  انكببت  نف�صه  الوقت 

وقراأت  واحلديث  خ�صو�صا  والنه�صوي  القدمي 

والعربية.  بالفرن�صية  والعاملي  الفرن�صي  ال�صعر 

والن�صو�ض  والق�ص�ض  ال��رواي��ات  اىل  ا�صافة 

م�صدودا  نف�صي  وجدت  وال�صوفية.  امليتولوجية 

الذي  ال�صعر  حتى  معا.  والنرث  ال�صعر  كتابة  اىل 
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مل ي�ستطع 

لبنان ان 

ي�ستفيد من 

التعدد الثقايف 

والديني 

والفكري الذي 

يتفرد به



اىل  التعرف  اىل  ع��ربه  �صعيت  واأكتبه  كتبته 

االبعاد  وحاولت  مطروقة  وغ��ري  جديدة  اآف��اق 

وكاأنه  التفعيلي  ال�صعر  حتكم  التي  النمذجة  عن 

ف�صاء  النرث  ق�صيدة  كانت  طبعا  ال�صعر.  هو 

وا�صعا ومفتوحا امامي كما امام ال�صعراء الذين 

اجلديدة  االجيال  �صعراء  او  جايلوين  او  �صبقوين 

مل  النرث  ق�صيدة  كتابتي  يف  لكنني  وال�صابة. 

الغنائي امل�رشع على االعماق  النف�ض  اتخل عن 

الداخلية او على حركات الروح كما يعرب بودلري. 

ويف  واملكثفة  املخت�رشة  الق�صيدة  يف  حتى 

داخلي  نف�ض  على  حافظت  ال�صذرة  الق�صيدة 

ال��ذات  ايقاعات  هي  �صامتة  ايقاعات  وعلى 

حافزي  هو  ال�صعر  ك��ان  واح��د.  اآن  يف  واللغة 

»العني  هو  االول  مفتوحني  ن�صني  كتابة  على 

اللغة  يف  يحفر  وح�صي  ن�ض  وه��و  وال��ه��واء« 

وقد  املوت  عن  كتاب  الأنه  املوت  لغة  ليجعلها 

ان�صي احلاج كثريا وكتب عنه  ال�صاعر  اعجب به 

احلوا�ض«  »حديقة  فهو  الثاين  اما  رائعة,  كلمة 

وهو ن�ض مفتوح عن املوت واجل�صد على �صوء 

بعد  والفل�صفية.  الوجودية  االرو�صية  التجربة 

هذين الن�صني ال�صعريني –النرثيني بداأت كتابة 

عن  حلظة  اأت��وق��ف  ان  غري  من  الذاتية  ال�صرية 

ال�صعر الذي هو مرجعي االأول واالأخري. وخ�صت 

اي�صا غمار الرواية فكتبت »البيت االزرق« التي 

الروائية  الفن  على  وقائمة  �رشف  رواي��ة  هي 

ديوان  يل  ي�صدر  وقريبا  ال�رشدية.  والتقنيات 

انني  املراآة« وحاليا  »ال وجه يف  جديد عنوانه 

. هذه هي معامل  غارق يف كتابة رواية جديدة 

االأفق املفتوح الذي �صاألتني عنه وقد ا�صيف اليه 

مقاالتي النقدية والتعليقات التي اكتبها دوريا 

يف   . و�صحفي  اي�صا  ناقد  فانا  ال�صحافة.  يف 

هذا االفق املفتوح امار�ض الكتابة بحرية وكما 

اعربها.  او  اعي�صها  التي  التجارب  علي  تفر�ض 

ونوعها.  وا�صلوبها  لغتها  تفر�ض  جتربة  كل 

وعلى رغم امياين ال�صديد والنهائي بال�صعر اعترب 

ان هناك ق�صايا �صائكة جدا تواجهنا ال ي�صتطيع 

ال�صعر ان يعرب عنها او ان يحيط بها الأن ال�صعر 

ال�صفافية بعينها .كيف نكتب ماآ�صي الع�رش  هو 

ياأتي  هنا  وخرابه؟  وجنونه  الفظيعة  وكوارثه 

النرث او ال�رشد ليجاريا ال�صعر والق�صيدة. 

uv األ تخيفك جتربة املوت بعد عملية »القلب 

بناء  على  الكتابة  �شاعدتك  وهل  املفتوح«؟ 

اجل�شد الروائي يف هذا العمل حتديدا؟ 

يخاف  اجلميع  تخيف.  امل��وت  جتربة  طبعا   -

فل�صفوه.  او  مواجهته  عن  حتدثوا  مهما  املوت 

�صيء  التجربة  وعي�ض  �صيء  امل��وت  عن  الكالم 

وهو  ال�صماوي  اباه  خاطب  امل�صيح  حتى  اآخ��ر. 
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الكاأ�ض.  عنه  يجيز  ان  منه  طالبا  ال�صليب  على 

وال اعتقد ان �صقراط حلظة جترعه ال�صم مل يع�ض 

جتربة  فعال  كانت  القدرية.  اللحظة  تلك  رهبة 

مفتوح«  »قلب  يف  لها  كتابتي  تكن  ومل  �صعبة 

اال حماولة لتخطيها. اما اجل�صد هنا فلم يكن اال 

العملية  تركتها  التي  وباجلروح  بعذابه  ج�صدي 

اجلراحية. وكم كان م�صيبا روالن بارت عندما 

ا�صار اىل ان اجل�صد ميلك نف�صه وانه قائم بذاته. 

فعال �صعرت انني كنت احتاور مع ج�صدي ب�صفته 

ذاتا ولي�ض ج�صدا فح�صب.

uv تعود يف رواية »البيت الأزرق« اىل اجل�شد 

يدعى  الذي  الرواية  بطل  لكنه هنا ج�شد  اي�شا 

بول او ج�شد ال�شاب ال�شجني املتحول الذي كان 

ذكرا واأنثى يف وقت واحد؟ 

يف  الكلمة  ه��ذه  �صحت  اذا  هاج�ض  اجل�صد   -

كتاب  ك��ان  احل��وا���ض«  »حديقة  حتى  كتابتي. 

يف  والروحي.  احل�صي  االنثوي,  اجل�صد  اجل�صد, 

»البيت االزرق« ينتهي االأمر بالبطل بول ج�صدا 

حمموال على اكتاف امل�صعفني, اما ال�صاب االخر 

املتحول جن�صيا فكان يعي�ض طوال الوقت ازمته 

اجل�صدية املتمثلة يف فقدان هويته اجلن�صية, فال 

هو ذكر وال هو انثى. وقد تطرقت مل�صكلة الهوية 

اجلن�صية ال�صائعة بعمق واح�صا�ض وجودي.

الأزرق«  »البيت  رواي���ة  ق��ارئ  يلم�ص   uv

حتبيك  م�شتوى  على  مهمة  �رسدية  اإمكانات 

اجلمع  على  الروائي  وق��درة  خ�شو�شا  الن�ص 

والوقائعي  الرتاجيدي  بني  املتنافرات،  بني 

والبولي�شي. هل هي تقنية ت�شعى نحو التجريب 

فر�شت  التي  ال�رسدية  التجربة  طبيعة  انها  اأم 

هذا التنويع مبا يقت�شيه من تعدد يف الأ�شلبة 

ح�شور  قوة  م�شتوى  على  فيه  ما جنحت  وهو 

ال�شخ�شيات يف الف�شاء الروائي؟

اتخلى  ان  حاولت  االزرق«  »البيت  رواية  يف   -

العمل  يّف واجتهت نحو  يكمن  الذي  ال�صاعر  عن 

اختبار  وعلى  التقنيات  على  القائم  ال�رشدي 

البولي�صي  التحقيق  اعتمدمت  اال�صلوبية.  اللعبة 

�صحيتها  وكان  وقعت  قتل  جرمية  من  انطالقا 

�صاب بريء هو احد ابطال الرواية. هذا التحقيق 

فتح نوافذ عدة داخل الرواية او ال�صنيع الروائي 

ان  والطريف  ع��دة.  �صخ�صيات  خلق  وافر�ض 

هو  اجلرمية  يف  التحقيق  توىل  ال��ذي  ال�صخ�ض 

بارتكاب  اتهم  الذي  ال�صاب  اما  ب��دوره,  روائ��ي 

اجلرمية وهو براء منها فيكتب داخل ال�صجن ما 

ي�صبه املذكرات التي تقع بني يدي الروائي نف�صه 

ال�صاب  الذي يقوم بالتحقيق موؤمنا جدا ان هذا 

خارج  ن�صفها  ويدور  اللعبة  تتعقد  هنا  بريء. 

ال�صجن من خالل  داخل  االخر  والن�صف  ال�صجن 

ان  ال��راوي   – الروائي  من  طلب  التي  املذكرات 

وخالل  للطباعة.  �صاحلة  لت�صبح  كتابتها  يعيد 

�صخ�صيات  تربز  املذكرات  ووقائع  التتحقيق 

مايتعلق  منها  ووق��ائ��ع  حب  وق�ص�ض  كثرية 

بالراوي ومنها ما يتعلق بال�صجني الربيء. عامل 

اخلراج يقابله عامل ال�صجن مبا يحوي من ق�ص�ض 

وا�صخا�ض غريبي الطباع. هذه هي اللعبة التي 

اعتمدتها وهي تطلبت مني جهدا الأن عنا�رشها 

مت�صابكة ومعقدة الت�صابك.

uv ملاذا »البيت الأزرق« ونحن نعرف دللت 

هذا اللون وجنوح تعبرياته نحو التاأمل والهدوء 

والطماأنينة؟

- انها جمرد �صدفة حقا. خالل بحثي عن ال�صجن 

الذي ي�صهد  لبنان وهو �صجن رومية  ال�صهري يف 

اكت�صفت  وا�رشابات  مواجهات  حني  بعد  حينا 

�صجنا  الكبري  ال�صجن  جممع  داخ��ل  هناك  ان 

زرقاء  وجدرانه  االزرق«  »البيت  �صمي  �صغريا 

فعال. والطريف انه خم�ص�ض لل�صجناء امل�صاكني 

الذين ي�صمون جمانني وهم لي�صوا �صوى مر�صى 
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الرعاية  ي��ج��دون  وال  كثريا  يعانون  نف�صيني 

هوؤالء ميوتون  معظم  الواجبة.  نف�صانية  الطب- 

داخل ال�صجن الأن النظام يق�صي بعدم اخراجهم 

اال بعد التاأكد من انهم �صفوا من مر�صهم النف�صي. 

يعي�ض بطل الرواية فرة يف هذا ال�صجن الذي ال 

عالقة له مبا ي�صمى م�صحا عقليا وينقل اجواءه 

الذين يقبعون  يف مذكراته ويكتب عن املر�صى 

فيه. 

يف  املفتوحة  النهايات  تعتمد  مل��اذا   uv

رواياتك؟ 

واحدة  لي�ض هناك من خامتة  ان  اوؤمن  -الأنني 

ت�صتطيع ان تعرب من م�صار الرواية وال�صخ�صيات, 

اأح��ب  ل��ق��دره��ا.  ال�صخ�صيات  ه��ذه  ات��رك  لذلك 

النهايات املفتوحة تلك التي تطل على املجهول. 

تعرف  مل  االزرق«  »البيت  روايتي  بطال  مثال 

اقدم  بول  وهو  الثاين  البطل  ان  مع  نهاية  لهما 

على املوت باال�رشاب عن الطعام داخل ال�صجن 

لكن نهايته ظلت عر�صة للتاأويل, مات هو لكن 

ق�صيته مل تنته او مل تغلق. انها مثل قدره نف�صه. 

الراوي فهو مل ي�صل اىل اي  او  االول  البطل  اما 

نتيجة ومل يحقق اي هدف. 

uv يح�رس النتحار ب�شدة �شواء يف �شعرك ام 

يف رواياتك. كتبت ق�شائد عن اوفيليا املنتحرة 

عن  كتبت  كما  املنتحرين  ا�شدقائك  وع��ن 

�شخ�شيات اقدمت على النتحار. ويف ن�شو�شك 

ال�شري- ذاتية كتبت عن ف�شلك يف النتحار. ما 

�رس هذا الهاج�ص لديك؟

- اجلواب على هذا ال�صوؤال يوؤملني. ع�صت مرتني 

جتربة االنتحار لكنني كل مرة كنت افتح الباب 

وام�صي حتى اتخل�ض من الفكرة الرهيبة. اعتقد 

دوما  كانت  ع�صتها  التي  االكتئاب  ح��االت  ان 

ولكن  موؤمن  ان�صان  لكنني  الهاج�ض.  هذا  وراء 

�صخ�صية  م�صاألة  االمي��ان  ان  وارى  متدين  غري 

اىل  انتمي  ال  انني  املعنى  ه��ذا  يف  وف��ردي��ة. 

واعتقد  ل��دي.  خا�صة  م�صاألة  االمي��ان  جماعة, 

الذي كان يحول دوما دون  ان هذا االميان هو 

واعمالها  بالروح  اوؤمن  االنتحار.  على  اقدامي 

الذي  امل��اوراء  اىل  طريقي  هما  والفن  وال�صعر 

كما  هو  االنتحار  ان  ثم  انا.  افهمه  كما  اهلل  هو 

يقول ال�صاعر االملاين نوفال�ض والكاتب الفرن�صي 

امل�صائل  اكرث  بل هو  فل�صفية  م�صاألة  البري كامو 

ان نقدم على  ا�صكااًل. ماذا يعني فعال  الفل�صفية 

قاطعا  او  نهائيا  جواب  ال  �صوؤال  هذا  االنتحار؟ 

له.

uv يدخلنا ديوانك »الأيام لي�شت لنودعها« يف 

جدلية الزمن النو�شتاجلي والرغبة يف ا�شتعادة 

العزلة  يف  والإق��ام��ة  ال��ذاك��رة،  يف  تال�شى  ما 

باعتبارها قوة يف ر�شد التجربة الوجودية. ماذا 
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تعنيك الإقامة يف جماليات ق�شيدة النرث؟ وهل 

ت�رس على هدم كل التوابث التي ما يزال النقد 

يرددها؟ 

- مل اكتب �صوى ق�صيدة النرث. فقط يف ال�صفوف 

بع�ض  نظم  اىل  ا�صطررت  واجلامعية  الثانوية 

الق�صائد العمودية طلبا من اال�صاتذة الذين كانوا 

يدر�صوننا مادة العرو�ض. لكّن هذا ال يعني انني 

قراأت  لقد  التفعيلي.  او  العرو�صي  ال�صعر  احب  ال 

الكال�صيكي  او  القدمي  ال�صعر  عيون  من  الكثري 

ال�صعر النه�صوي يف مراحله  وتوقفت مطوال عند 

كافة وكتبت عن �صعراء نه�صويني كرث مثل احمد 

وفوزي  �صبكة  ابو  واليا�ض  مطران  وخليل  �صوقي 

املعلوف و�صواهم. لكنني حاولت حتا�صي الوقوع 

الق�صيدة  وكذلك  العمودية  الق�صيدة  منطية  يف 

حقا  ا�صتنفدتا  الق�صيدتان  وهاتان  التفعيلية 

املو�صيقي  ونظامهما  وتراكيبهما  ايقاعاتهما 

او  العموديون  ال�صعراء  هم  ن��ادرون  واال�صلوبي. 

التفعيليون الذين ي�صتطيعون ان يجددوا يف بنية 

جديدا.  مناخا  يخلقوا  وان  الق�صيدتني  هاتني 

معظم ما يكتب من هذين النوعني هو ا�صرجاعي 

وا�صتعادي على كافة امل�صتويات. ق�صيدة النرث ال 

على  مفتوح  ف�صاء  انها  بتاتا,  ا�صتنفادها  ميكن 

الداخلية  وااليقاعات  وامل�صادفات  التجارب 

تظل  انها  والتعابري.  ال�صور  وعلى  واملو�صيقية 

واكت�صاف  كلها  اكت�صافها  ميكن  وال  عذراء  غابة 

ال�صعر  ا�صميه  ما  اي�صا  اكتب  انني  م�صاحاتها. 

احلر الذي هو من طبيعة ق�صيدة النرث. انه ال�صعر 

الذي وقع خطاأ عربي نقدي يف فهمه وحتديده اذ 

اعترب ال�صعر التفعيلي �صعرا حرا وهذا خطاأ ارتكبه 

بع�ض رواد الق�صيدة التفعيلية ويف مقدمهم نازك 

ال�صعر  اما  النرث  �صعر  هو  احلر  ال�صعر  املالئكة. 

التفعيلي فهو �صعر العرو�ض احلديث او املتطور.

uv تقول يف ق�شيدة »امراأة«: »امراأة ل يليق 

بها اإل اأن اأخبئها يف كتاب لئال يب�رسها اأحد من 

املالئكة اأو اجلنود«، واملالحظ اأنك جتعل املراأة 

تنت�رس  اأنك  هذا  يعني  هل  املقد�ص.  مكانة  يف 

اأنها  اأم  الذكوري؟  هيمنة  مقابل  يف  لالأنثوي 

ا�شتعارة له�شا�شة هذا الكائن يف عني ال�شاعر؟ 

يف  ام  حياتي  يف  �صواء  ا�صا�صي  موقع  للمراأة   -

هو  املراأة  جمال  جحيم.  امراأة  بال  العامل  كتابتي. 

امراأة  وجه  وح��ارق.  واأليم  �صارخ  جمال  االأرق��ى, 

فل�صفة  كل  اجلمال,  مفاهيم  كل  يخت�رش  جميلة 

ويخاطب  ال��روح  اعماق  اىل  ينفذ  الأن��ه  اجل��م��ال, 

احلوا�ض. كذلك ج�صد املراأة بناره وثلجه. لن اكون 

تقليديا واقول املراأة ااأم واالأخت والزوجة ووو.... بل 

اقول املراأة التي يلفحها ن�صيم الفردو�ض وتوؤججها 

البداية  نار احلب والرغبة, املراأة التي تبدو كاأنها 

والنهاية, احلياة واملوت, االحراق واحلبور. 

الأدب  املراأة يف  كتابة  تقيم جتربة  كيف   uv

الكاتبات  من  اجلديد  اجليل  عن  ماذا  اللبناين؟ 

وكتابتهن؟

- مل افرق يوما بني كتابة الرجل وكتابة املراأة. 

بني  الفرق  ه��ذا  اىل  انتبه  اال  دوم��ا  اح��اول  بل 

الكتابتني. الكتابة كتابة وال يهمني من يكتبها, 

هو  فال  جن�صيا  متحول  �صخ�ض  ام  انثى  ام  ذكر 

بذكر وال انثى. ولعل الكتابة احلقيقية هي التي 

اأثر  الرجل  يف  واالن��وث��ة.  ال��ذك��ورة  بني  تدمج 

اي�صا.  راقد  ذكوري  اثر  املراأة  ويف  راقد  انثوي 

او  االآثار  هذه  ايقظت  اذا  اال  تكتمل  ال  والكتابة 

الفرن�صية  الروائية  قالت  الداخلية.  االأحا�صي�ض 

وال  امراأة  اكون  ال  اكتب  عندما  �صاروت:  ناتايل 

رجال بل ان�صانا يكتب. وقال الروائي فلوبري: انا 

مدام بوفاري. ال كتابة ذكورية وال انثوية. هناك 

ومقاربات  ح�صا�صيات  هناك  طبعا  ولكن  كتابة 

وامراة,  رجل  بني  وان�صان,  ان�صان  بني  تختلف 

روائيات  لبنان  يف  لدينا  وعجوز.  �صاب  بني 
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روائيون  لدينا  مثلما  ج��دا  مهمات  و�شاعرات 

و�شعراء مهمون. اأحيانا يغلب عدد الرجال اأحيانا 

عدد الن�شاء. ليلى بعلبكي وحنان ال�شيخ وعلوية 

�شبح وجن��وى ب��رك��ات وه��دى ب��رك��ات وه��دى 

النعماين و�شواهن ممن ال حت�رضين ا�شماوؤهن. مل 

اقراأهن مرة ب�شفتهن ن�شاء يكتنب بل باإبداعهن. 

ا�شماء  فهناك  اجلديد  اجليل  اىل  بالن�شبة  ام��ا 

واعدة جدا مثلهن مثل ال�شباب زمالئهن. 

منطقة  معك  يرتاد  وه��و  القارئ  يح�س   uv

الأحالم يف كتابك »غيمة اأربطها بخيط« بعامل 

والطياف  والأ�صوات  والأقا�صي�س  الق�صائد  من 

والتخيالت وكلها تتناثر يف فو�صاها الطبيعية 

ق�صيدة  وفق  جاء  الذي  ال�صعري  العمل  داخل 

الدبية  الجنا�س  او  الن��واع  عن  بعيدا  الكتلة 

هل  الغريب؟  الكتاب  هذا  عن  ماذا  املعروفة. 

تعده جمموعة ق�ص�صية ام جمموعة ق�صائد نرث؟

- حريين هذا الكتاب عندما اعددته للن�رض. ا�شال 

يف  انه  احالما.  بو�شفها  اال  ن�شو�شه  اكتب  مل 

كتابة حلمية  ي�شمى  ما  اىل  ينتمي  املنحى  هذا 

كتبت  بالفرن�شية.  يقال  كما  »اونرييكية«  او 

واحالما  الليل  يف  اب�رضتها  احالما  احالمي، 

من  انطلق  كنت  احيانا  »ري��ف��ري«.  او  نهارية 

وقيعة  او  طيف  او  نومي  يف  اب�رضها  �شورة 

متيل  احيانا  ن�شا.  منها  اجعل  حتى  فاأطورها 

واحيانا  ق�شائد  تكون  اأن  اىل  الكتاب  ن�شو�ص 

اندريه  كان  التي  حلمية  ق�ش�شا  تكون  ان  اىل 

يف  ي�شنفها  الكبري  ال�شوريايل  ال�شاعر  بروتون 

اطار الق�شيدة ال�شوريالية. كتب ال�شاعر ال�شديق 

اجمد نا�رض عن الكتاب واعترب ن�شو�شه ق�شائد 

حلميا.  ق�ش�شا  اع��ت��ربوه  النقاد  بع�ص  ن��ر. 

الن�شو�ص  كتابة  يف  اعتمدت  انني  واع��رف 

نظريات  على  متكئا  احللمية  الكتابة  تقنيات 

فرويد ثم نظريات يونغ العامل الكبري الذي اقراأه 

ارفقت  وقد  ا�شاتذتي.  من  واحدا  واعتربه  دوما 

كما  االح���الم  مفهوم  ع��ن  بدرا�شة  الن�شو�ص 

وردت يف الراث العربي والعاملي ويف كتابات 

علماء النف�ص ثم وفق جتربتي اخلا�شة ونظرتي 

اليها او عي�شي لها. انا ان�شان يحلم كثريا، اق�شد 

يب�رض احالما ما ان يغم�ص عينيه وال ادري �رض 

هذا االب�شار احللمي لدي.

uv ما هي هذه »الغيمة« التي ربطتها بخيط؟ 

- حلمت مرة انني اكتب ق�شيدة وملا ا�شتيقظت 

اربطها  »غيمة  اجلملة  هذه  منها  تذكرت  للفور 

للحني  ودونتها  ال�رضير  من  نه�شت  بخيط«، 

للكتاب فهي  ان�شاها. ثم اخرتها عنوانا  كي ال 

الق�شيدة.  تلك  من  بقيت  التي  الوحيدة  اجلملة 

ماهي الغيمة؟ هل هي الق�شيدة؟ هل هي فكرة 

عابرة؟ طيف ل�شورة عابرة؟ ال ادري..
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والغرب  ال�شرق  مفهوم  عن  القادم  كتابي  م�شروع 

التاريخية  مراحلها  خمتلف  يف  احلداثة  وق�شية 

وقد اأكون اأول مفكر عربي يهتم بهذه الق�شية
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منذ وفاة زوجته الفا�ضلة يف ربيع عام 2015، 

د.ه�ضام  الكبري  التون�ضي  املفكر  �ضديقي  اأزر  مل 

جعيط يف �ضاحية املر�ضى �ضمال العا�ضمة. كما 

امل�ضاب  اأن  اأعلم  لأنني  مهاتفته  جتّنبت  اأنني 

هو  الأزم��ات،  يف  حاله  هو  وكما  كثريا.  جعه 
ْ
اأو

جتاوز  من  يتمكن  لكي  بنف�ضه  د 
ّ

يتوح اأن  يحب 

ويف  النف�ضية.  تبعاتها  من  والتخل�ص  املحنة، 

التون�ضية  اجل��ام��ع��ة  ق��ام��ت  امل��ا���ض��ي  ال��رب��ي��ع 

درا���ض��ات  ت�ضمن  كتاب  ���ض��دور  اإث��ر  بتكرميه 

حفل  ح�رض  وقد  الفكرية.  م�ضريته  عن  واأبحاثا 

والأكادمييني.  الباحثني  من  كبري  عدد  التكرمي 

اأن ظروف  اإّل  ويف نهاية احلفل وعدته بزيارته 

من  اأكرث  تاأجيلها   
ّ
علي فر�ضت  والأ�ضفار  العمل 

مرة. ومل اأمتكن من القيام بذلك اإّل يف اخلام�ص 

ع�رض من �ضهر اأغ�ضط�ص 20018. 

الجميل  بيته  مدخل  في  جعيط  هشام  د.  استقبلني 
الشيخوخة  رسمت  وجهه  وعلى  عكاز،  الى  مستندا 
بالكتب  العامر  مكتبه  في  جلسنا  جلي.  بشكل  آثارها 

والمجالت والوثائق. وبعد أن وضعت الخادمة أمامنا 

كتاباتي  وعن  أحوالي،  عن  سألني  قهوة،  فنجاني 

الجديدة، وقال لي:

املتابعة  غياب  هي  تون�ص  يف  امل�ضكلة   uv

اجلديدة  للإ�ضدارات  وامل�ضتمرة  الدائمة  النقدية 

تكتفي  ما  وغالبا  املجالت.  من  جمال  اأي  يف 

هذه  عن  ج��ّدا  ت�رضة  مخُ اأخبار  بن�رض  ال�ضحف 

ال�ضدارات بحيث ل يجد فيها القارئ ما يحفزه 

نقاد  لي�ص هناك  انه  اقتنائها. ومعنى هذا  على 

جمال  يف  ول  ال��رواي��ة،  جمال  يف  ل  تون�ص  يف 

يف  ول  الفكر،  جمال  يف  ول  الت�ضكيلية،  الفنون 

جمال امل�رضح وال�ضينما، ول يف اأي جمال اآخر. 

بالت�ضطح،  الثقافة  ت�ضاب  النقد،  يغيب  وعندما 

الفاعلني  ب��ني  واملفيد  اجل��اد  اجل��دل  وينعدم 

فيها... وهذا اأمر خطري للغاية خ�ضو�ضا يف هذه 

اأهل  اها 
ّ
املرحلة التي نعي�ضها راهنا، والتي �ضم

ال�ضيا�ضة ب�»مرحلة النتقال الدميقراطي«. وهذه 

املرحلة التي بداأت بعد �ضقوط نظام بن علي ول 

حاوره: ح�شونة امل�شباحي *

* كاتب وقاص من تونس 

حوار

ه�شام جعيط

ح�ضور النخب املثقفة �ضعيف ومنعدم

حني ينعدم النقد واجلدل اجلاد تت�سطح الثقافة



تزال م�ضتمرة اإىل حد الآن مو�ضومة بال�رضاعات 

والنزاعات ال�ضيا�ضية واليديولوجية والعقائدية 

اأن  هو  انتباهي  لفت  وم��ا  وغ��ريه��ا.  والدينية 

ح�ضور النخبة املثقفة يف هذه املرحلة �ضعيف، 

بل اأنه يكاد يكون منعدما اأحيانا...

l  األحزاب السياسية التي فاق عددها 200 حزب ال 
ترغب في تشريك النخبة المثقفة في بلورة مشروع 
مختلفة  بوسائل  تسعى  ...لذلك  الديمقراطي  االنتقال 

إلبعادها، واقصائها...

فاأهل  ج��دي��دا...  لي�ص  وه��ذا  ذل���ك...  اأع��ل��م   uv

الع�ضور  جميع  ويف  البلدان،  اأغلب  يف  ال�ضيا�ضة 

املثقفة  النخب  واق�ضاء  ابعاد  دائما  يحاولون 

وحدهم... لهم  الأخ��رية  الكلمة  لهم  تكون  لكي 

اأن ت�ضتغل  ولكن على النخبة املثقفة يف بلدنا 

وجودها  تفر�ص  لكي  راهنا  املتاحة  احلرية 

بالنقد البناء وبطرح اأفكار تنري ال�ضعب، وحتفزه 

اأن  ميكن  الدميقراطي...ول  امل�ضار  اإجن��اح  على 

ببعث  اإل  احل�ضور  هذا  املثقفة  للنخبة  يتحقق 

الفكار  تولد  وفيها  اجل��دل،  فيها  يثار  منابر 

وغري  موجود  غري  اجل��دي��دة...وه��ذا  وامل�ضاريع 

متوفر اإىل حد الآن... 

l توقف د.هشام جعيط قليال عن الكالم، ثم أضاف: 

التي  املرحلة  يف  املثقفة  النخبة  ح�ضور   uv

تعي�ضها تون�ص راهنا اأمر مهم للغاية...واأنا اعتقد 

تتحقق  لن  اليها  نطمح  التي  الدميقراطية  اأن 

يف  احل�ضور...  هذا  دون  من  الواقع  اأر���ص  على 

والكتاب  للمثقفني واملفكرين  اأملانيا مثل كان 

بعد  الدميقراطية  اإر�ضاء  يف  كبري  دور  وال�ضعراء 

انهيار النازية. وكذا كان احلال يف ا�ضبانيا بعد 

الديكتاتورية...  �ضقوط  بعد  والربتغال  فرانكو، 

لذلك اأنا اأطلب من كل املثقفني الذين يزورونني، 

يظلوا  ل  لكي  توحيد �ضفوفهم  يعملوا على  باأن 

مبعدين عن الأحداث التي تعي�ضها بلدنا...

l وهل أنت متفائل بخصوص مستقبل تونس؟

اأنا متفائل لأن تون�ص  uv اإىل حد هذه ال�ضاعة 

التي  واملدمرة  العارمة  الفو�ضى  يف  ت�ضقط  مل 

العربي«.  »الربيع  بلدان  بع�ص  فيها  �ضقطت 

و�ضحيح اأن هناك نزاعات بني الأحزاب ولكنها 

مل توؤد اىل حد الآن اإىل العنف والتطاحن. اأعلم اأن 

املراحل النتقالية �ضعبة وخطرية ولكني اأعتقد 

ندفع  اأن  دون  من  جتاوزها  على  ق��ادرون  اأننا 

ثمنا باه�ضا، اأو نغرق يف حرب اأهلية. املهم هو 

اأن يكون احلوار الإيجابي هو العن�رض الأ�ضا�ضي 

لن  احل��وار  هذا  دون  من  به.  نقوم  عمل  كل  يف 

تتحقق الدميقراطية...
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قلت له: ولكن هناك قوى تعمل على إعادة تونس الى 
الوراء ...

احل��وار  من  منا�ص  ل  ولكن  ذل���ك...  اأعلم   uv

معها...

l  واذا ما رفضت الحوار ماذا نفعل؟ 

هم  احل��وار  رف�ضوا  الذين  اأعلم  ما  بح�ضب   uv

جرائم  ارتكبوا  .وهوؤلء  الأ�ضوليون  املتطرفون 

حكم  اإقامة  اأن  يعتقدون  يزالون  ول  اإرهابية، 

النه�ضة فهي  اأما  اأمر ممكن.  اإ�ضلمي يف تون�ص 

متم�ضكة باحلوار. وكذلك حركات اأق�ضى الي�ضار. 

وهذا اأمر اإيجابي...

l وما رأيك في الجدل القائم اآلن حول تقرير لجنة 
المساواة والحريات الفردية؟

نقاطا  يت�ضمن  وه��و  التقرير.  ق��راأت  لقد   uv

ب�ضاأنها  حم��رز  اأن���ا  ن��ق��اط  وث��م��ة  اإي��ج��اب��ي��ة. 

حمافظا  جمتمعا  يزال  ل  التون�ضي  ...املجتمع 

بذلها  التي  الهائلة  املجهودات  رغم  وتقليديا 

امل�ضلحون التون�ضيون منذ خري الدين با�ضا اىل 

حد هذه ال�ضاعة بهدف انتزاعه من املا�ضي ... مع 

ذلك ل بد من اجلراأة لفر�ص بع�ص الإ�ضلحات. 

الإ�ضلحات  تتحقق  مل  الأوروبية  البلدان  ففي 

وبالإقدام  بال�ضجاعة  يتحلون  قادة  بف�ضل  اإّل 

وباحلزم ... 

l وما جديدك؟

رافقت  التي  زوج��ت��ي  وف��اة  اأن  احلقيقة   uv

كثريا،  اأوجعني  ال�ضباب  �ضنوات  منذ  م�ضريتي 

على  �ضيئا  اأكتب  مل  اأنني  حتى  فكريا  �ضلني  بل 

ازدحمت  اأ�ضهر  قبل  لكن  ون�ضف.  �ضنتني  مدى 

الأفكار  راأ�ضي. وقد تكون هذه  اأفكار جديدة يف 

ثمرة قراءاتي املتنوعة واملتعددة. وذات �ضباح 

ب�ضكل  الكتابة  يف  و�رضعت  مكتبي  اأمام  جل�ضت 

يومي وبحما�ص وتركيز �ضنوات الن�ضج والعطاء. 

كتابة  من  متكنت  اأ�ضابيع  ب�ضعة  م��رور  وبعد 

اأزيد من 100 �ضفحة... وقد اأ�ضعدين ذلك كثريا. 

وموؤخرا توقفت عن الكتابة لأن ابني الذي يعي�ص 

يف باري�ص جاء لزيارتي. كما اأن حرارة ال�ضيف 

خّففت من حما�ضي للكتابة...

l  أنت بصدد إعداد كتاب جديد اذن؟ 

uv نعم... 

l سألته: وما موضوعه؟

uv اأنت تعلم اأن جل موؤلفاتي ال�ضابقة متحورت 

اأ�ضا�ضا حول موا�ضيع تت�ضل بالتاريخ العربي-

الإ�ضلمي مثلما هو احلال يف كتابي عن الكوفة، 

لظهور  خ�ض�ضتها  التي  الثلثة  الأج���زاء  ويف 

وبال�ضخ�ضية  اأح���داث،  من  رافقه  ما  الإ���ض��لم، 
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واحل�ضارية  الثقافية  وخ�ضائ�ضها  العربية 

العربية  النه�ضة  عن  كتبت  كما  والجتماعية. 

وال�ضيا�ضي،  الفكري  املجال  يف  واجن��ازات��ه��ا 

�ضعف  يف  املتمثلة  ال�ضلبية  جوانبها  منتقدا 

اأعده  الذي  الكتاب  اأما  النقدية.  اجل��راأة  وغياب 

اجلزء  ...يف  ال�ضابقة  كتبي  عن  فمختلف  الآن 

الأول منه اأحتدث عن مفهوم الغرب وال�رضق. واأنا 

اأوروبا كما هي بحدودها  اأعتقد اأن الغرب لي�ص 

اجلغرافية الراهنة، بل اأن الغرب ميتد لي�ضل اىل 

العامل  اأن  القول  الهند. واعتمادا على ذلك ميكن 

اىل  اأي�ضا  هو  ينتمي  وم�رضقه  مبغربه  العربي 

املو�ضوع يف  بهذا  اهتم طه ح�ضني  وقد  الغرب. 

كتابه »م�ضتقبل الثقافة يف م�رض« مثريا غ�ضب 

املحافظني والرجعيني. واأنا اأردت احلفر يف نف�ص 

املو�ضوع مقدما روؤى واأطروحات غري م�ضبوقة. 

وهذا اأمر مهم للغاية يف هذه الفرة التي تت�ضادم 

هي  الوىل  الروؤية  متعار�ضتان:  روؤيتان  فيها 

واليمينيون  املحافظون  يعر�ضها  التي  الروؤية 

الأوروبيون الذين ير�ضمون حدود الغرب اعتمادا 

اأما  العرق.  اأي�ضا على  امل�ضيحية، واعتمادا  على 

الروؤية الثانية فيمثلها الأ�ضوليون الإ�ضلميون، 

والقوميون .وهوؤلء يرون اأن الإ�ضلم هو العن�رض 

الأ�ضا�ضي الذي يعتمد عليه يف التعريف بال�رضق 

احل�ضارة  يف  املتمثل  القدمي  التاريخ  نافني 

واحل�ضارة  البابلية  واحل�����ض��ارة  الفرعونية 

القرطاجنية . وكانت هذه احل�ضارات موؤثرة يف 

اأوروبا يف الزمن القدمي. وكان احلوار قائما بني 

على  والدلئل  املتو�ضط.  الأبي�ص  البحر  �ضفتي 

على  ولد  الذي  اأغ�ضطني  فالقدي�ص  كثرية.  ذلك 

واجلزائر  تون�ص  بني  راهنا  تف�ضل  التي  احلدود 

اأحد  هو  اأ�ضتاذا  ثم  طالبا  قرطاج  يف  ،وعا�ص 

رموز الفكر امل�ضيحي منذ القرن اخلام�ص وحتى 

زمننا هذا. وابوليو�ص الذي ولد يف نف�ص املنطقة 

موؤثرا  يزال  ل  اغ�ضطني  القدي�ص  فيها  ولد  التي 

احلمار  رائعته«  خلل  من  الغربية  الرواية  يف 

فل�ضفة  كبار  عا�ص  الإ�ضكندرية  ويف  الذهبي«. 

اأوريجيو�ص  مثل  الأوروبية  امل�ضيحية  وعلماء 

فيها  عا�ص  كما  ال��له��وت.  اأق��ط��اب  اأح��د  ،وه��و 

الفيل�ضوف اأفلوطني الذي كان له تاأثري كبري على 

البع�ص من كبار الفل�ضفة امل�ضلمني. ومعنى هذا 

العديد  الغرب يف  العربي هو جزء من  العامل  اأن 

من جوانبه احل�ضارية والثقافية. اأما ال�رضق يف 

نظري فهو ما ي�ضمى جغرافيا ب�»ال�رضق الأدنى« 

ب�ضطريها  وكوريا  واليابان  ال�ضني  ي�ضمل  الذي 

وفيتنام وبقية البلدان.

اليمين  سيثير غضب  كتابك  من  الجزء  هذا  أن  أظن 
األوروبي واإلسالميين األصوليين...

تثبت  اأدل��ة  ويل  ومفكر  م��وؤرخ  فليكن...اأنا   uv
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بالأدلة بطلن نظرياتهم . وعلى اأية حال اأنا ل 

اأرغب يف ا�ضتفزاز اأحد. وهديف الأ�ضا�ضي هو اإثراء 

نعي�ضها  ق�ضايا  حول  والفل�ضفي  الفكري  اجلدل 

بح�ضب  والغرب  ال�رضق  بني  الف�ضل  ان  راهنا. 

مفاهيم واعتبارات دينية اأو عرقية اأو عن�رضية 

كان دائما م�رضا ومف�ضدا للعلقات بني ال�ضعوب 

اإىل  امل��راح��ل  م��ن  كثري  يف  اأدى  وق��د  والأمم. 

مثلما  ��رة 
ّ
امل��دم واحل��روب  والتناحر  الت�ضادم 

وخ��لل  ال�ضليبية،  احل���روب  خ��لل  احل��ال  ه��و 

بني  التنافر  اإىل  اأدى  كما  ال�ضتعمارية.  احلقبة 

احل�ضارات والثقافات. لذلك يجدر بنا اأن ن�ضعى 

اإىل اإبراز جوانب جديدة ت�ضاعد على مّد اجل�ضور 

حدة  من  وتخفف  العربي،  والعامل  اأوروب��ا  بني 

التوتر بينهما...

من  الثاني  الجزء  في  األساسي  المحور  هو  وما   l
كتابك؟

للبحث يف ق�ضية  �ضاأخ�ض�ضه  الثاين  uv اجلزء 

وقد  التاريخية.  مراحلها  متلف  يف  احلداثة 

اأكون اأول مفكر عربي يهتم بهذه الق�ضية. وكان 

قراءة كل رموز احلداثة منذ  واأعيد  اأقراأ  اأن   
ّ
علي

هيغل وحتى زمننا هذا . ملاذا هيغل؟ لأنه كان 

التاريخي  التحرر  �ضريورة  اأن  ح  و�ضّ من  اأول 

الواثقة  بامل�ضرية  اطلقا  لها  علقة  ل  للب�رضية 

فل�ضفة  ع��ق��ل«   ، الكل�ضيكي  للعقل  واخلطية 

تقهقرها،  حلظات  ال�ضريورة  ولهذه  الأن���وار«. 

احلروب،  يف  هيغل  بح�ضب  املتمثلة  و�ضلبيتها، 

اأن  هيغل  يرى  كما  الن�ضانية.  النفعالت  ويف 

 
ّ
يتم اأن ذلك  لو  العقل لكن كما  ال�ضعوب يقودها 

احلديثة  الدولة  يف  يتجلى  والعقل  عنها.  رغما 

النتائج  وفعليا  عمليا  تت�ضكل  خللها  من  التي 

التجريدية مثل احلرية والعدالة وامل�ضاوة. وكان 

اجلدد«،  الهيغليني  موؤلفات«  اأي�ضا  اأقراأ  اأن   
ّ
علي

اأن  قبل  ال�ضباب  ف��رة  يف  مارك�ص  خ�ضو�ضا 

من  بد  ل  وك��ان  هيغل.  ديالكتيك  على  ينقلب 

وفل�ضفة  وهايدغر  وفورباخ  نيت�ضه  اإىل  العودة 

بطرق  احلداثة  ق�ضية  اإىل  تطرقوا  اآخرين  اأملان 

واأ�ضاليب متنوعة...

l  لماذا هذا التركيز على الفالسفة األلمان؟ 

اأف�ضل من و�ضع الأ�ض�ص  uv لأنهم ح�ضب راأيي 

للفل�ضفة احلديثة، ومن خللها تطرقوا اىل ق�ضايا 

الع�رض الكربى...

كما  للحداثة  النقدية  الرؤية  خصائص  هي  وما   l

بلورها نيتشه؟

يف  بقوة  ب��رزت  تعلم  كما  احلداثة  ق�ضية   uv

واهتم  ع�رض  التا�ضع  القرن  من  الثاين  الن�ضف 
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هديف 

الأ�شا�شي هو 

اإثراء اجلدل 

الفكري 

والفل�شفي 

حول ق�شايا 

نعي�شها راهنا



ورامبو  بودلري  اأمثال  من  وكتاب  �ضعراء  بها 

الذي كتب يف نهاية »ف�ضل يف اجلحيم« يقول: 

ب�ضكل مطلق ». وكان  اأن نكون حداثيني  »علينا 

اهتموا  الذين  الفل�ضفة  اأب��رز  بني  من  نيت�ضه 

ومرة  ال��ف��رة.  ه��ذه  نف�ص  يف  احل��داث��ة  بق�ضية 

ثقافتنا  ب��اأن  القول  يجوز  »هل  قائل:  ت�ضاءل 

حتتاج اإىل فل�ضفة؟« .وهو يعني بكلمة »فل�ضفة« 

تاأكيد  على  القادرة  القوية،  الفل�ضفة  تلك  هنا 

نيت�ضه  وكان  الرفيعة.  والقيم  احلياة  اإيجابية 

وهي:  احلداثة  تهدد  ثلثا  علل  هناك  اأن  برى 

الت�ضاوؤم، والن�ضبية، والعدمية. وهو يعتقد اأن فكر 

»الإن�ضان الأخري« كما ي�ضميه، ميكن اأن ي�ضري اإىل 

اأن كل �ضيء اإىل اخلراب والنهيار والأفول. وهذا 

يعك�ص  الأخ��ري«  »الن�ضان  يتخذه  الذي  املوقف 

بح�ضب نيت�ضه » �ضعف ال�ضخ�ضية التي يتميز بها 

عجز  على  دليل  ال�ضعف  وهذا  احلديث«.  الع�رض 

اتخاذ  وعن  ذات��ه،  اثبات  عن  احلديث  الن�ضان 

ملواجهة  القوة«  »اإرادة  ب�  التحلي  وعن  موقف 

الق�ضايا ال�ضائكة واحلارقة.

l  وماهي المصادر األخرى التي اعتمدت عليها؟

كتاب  ...لكن  ذك��رت  كما  كثرية  امل�ضادر   uv

يورغن  الأمل���اين  الجتماع  وعلم  الفيل�ضوف 

ومن  اأبرز  من  كان  احلداثة«  »فل�ضفة  هابرما�ص 

هذا  ويف  عليها.  اعتمدت  التي  امل�ضادر  اأه��م 

الكتاب هو حاول اأن يثبت اأنه يوا�ضل ما كان قد 

اأمثال كانط، وهيغل،  الفل�ضفة من  طرحه كبار 

الأنوار  فل�ضفة  م�رضوع  يوا�ضل  كما  ومارك�ص. 

. بهذا  لكن انطلقا من طرق مل يعتمدها هوؤلء 

لي�ص  هابرما�ص  كتاب  اأن  القول  ميكن  املعنى 

فقط تاريخ فكرة، اأي فكرة احلداثة املنغر�ضة يف 

العقلنية الغربية، وامنا هو اأي�ضا فل�ضفة ت�ضعى 

اإىل تو�ضيح وتف�ضري منوذج جديد.

اهتموا  الذين  هم  وحدهم  الفالسفة  ليس  ولكن   l
.وقبل  والكتاب  الشعراء  أيضا  بل  الحداثة،  بقضية 
حين ذكرت بودلير ورامبو ..لكن هناك أيضا فلوبير 

وادغار الن بو وهولدرلين ...

uv هذا �ضحيح... ويف كتابه يتحدث هابرما�ص 

القدرة  الفن ميتلك  اأن  يرى  كان  الذي  �ضيلر  عن 

التي  احلياة  اأ�ضكال  تغيري  وعلى  التوحيد،  على 

يتقا�ضمها الأفراد...

l وماذا عن الحداثيين العرب؟ 

هو  كتابي  يف  تو�ضيحه  اىل  اأ�ضعى  اأنا  ما   uv

التايل: ملاذا ظهرت احلداثة يف اأوروبا ولي�ص يف 

مكان اآخر؟ وهذا اأمر يف غاية الأهمية. و�ضحيح 

لي�ص  العامل لكن  اكت�ضحت  الأوروبية  اأن احلداثة 

باإمكاننا اأن ننكر املكان الذي فيه ولدت، وفيه 
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فكريا  العرب  ا�ضتفاد  وت��ط��ورت...وق��د  ن�ضاأت 

وثقافيا من احلداثة ..وهذا ما يربز يف اأعمال طه 

حمفوظ،  وجنيب  ج��ربان،  خليل  جربان  ح�ضني، 

�ضعر  ويف  ال��ع��روي،  وع��ب��داهلل  �ضالح،  والطيب 

دروي�ص  وحممود  واأدوني�ص  ال�ضياب،  �ضاكر  بدر 

دائما  ظلت  العرب  عند  احلداثة  لكن   .. واآخرين 

اخراق  بالتايل عن  معطوبة ومرددة وعاجزة 

ويف  النا�ص  تفكري  يف  والن��غ��را���ص  املجتمع، 

�ضلوكهم. ويف كل مرة حتاول فيه ذلك، تت�ضدى 

لها القوى املحافظة لت�ضلها، وحتد من تاأثريها... 

l هل تقرأ الشعر العربي؟ 

uv طبعا... لكن لي�ص بانتظام كما هو حايل مع 

الرواية ...

l وهل هناك شاعر عربي يحظى باهتمامك؟ 

التي  الأف��ك��ار  تعجبني  اأدون��ي�����ص...  ق��راأت   uv

يطرحها يف �ضعره ويف مقالته النقدية.

l وكيف تقضي وقتك ؟ 

uv اأغلب الوقت اأق�ضيه يف القراءة... لكن يروق 

يل اأحيانا اأن اأخرج لألتقي باأ�ضدقاء معهم األعب 

ال�ضطرجن... هذه لعبة اأحبها كثريا ...

l  سعدت بزيارتك والتحدث اليك

uv واأنا اأي�ضا...اأرجو اأن اأراك مرة اأخرى 

l  سأكون سعيدا بزيارتك بعد أن تكمل كتابك الجديد 

uv اأظن اأين �ضاأكمله قبل نهاية العام احلايل.

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

121

لي�س 

هناك نقاد

 فـي تون�س 

حاليا



122

نحن اأمام اإن�شان متعدد ميتزج  باحلديد

 والبال�شتيك ويتغذى على الكهرباء



ب�ضدور عمليه الأخريين » ت�ضاري�ص فكرية، نحو 

ومنطق  الفكر  و»منطق   2012 حمايثة«  فل�ضفة 

ح�ضوره  اأوزال  ح�ضن  ر�ضخ   ،2013 الرغبة« 

الفل�ضفية اجلديدة باملغرب،  كواحد من الأ�ضوات 

اجليل  اإرث  من  الفل�ضفي  الن�ضغال  حررت  التي 

ال�ضابق، بالتخل�ص من اإ�ضكالية الراث، والنتقال 

نحو اأ�ضئلة اأكرث حيوية يف مقدمتها �ضوؤال اجل�ضد 

والفرد و ال�رضعة والرغبة. 

�ضفرا  العربي،  القارئ  يف هذا احلوار نقرح على 

التي  الفكرية  املعركة  تخوم  يف  تذكرة  دون  من 

التجربة  عمق  يف  اأوزال  ح�ضن  املفكر  يخو�ضها 

الفل�ضفية املعا�رضة م�ضتح�رضا قلق كائن ال�رضعة 

لنداء  ا�ضتجابة  باعتباره  وجوده  جوهر  املحدد 

ال�ضتعجال. 

تلك   ، التملك  متعوية  مقابل  الوجود  متعوية   l

الأخريين  عمليك  يف  تقدمها  التي  الو�سفة  هي 

الرغبة  الفكر ومنطق  فكرية ومنطق  ت�ساري�س   (

الع�رص  هذا  اإن�سان  خيبة  لتجاوز  كم�رصوع   )

الذي يحدد منبع الإ�سباع بالن�سبة اإليه يف نهم 

بني  الفارق  نقي�س  اأن  ميكن  كيف   ، ال�ستهالك 

هذين النمطني ، اإن مل نقل مذهبني ، من النزوع 

اأن نثبت �سمو متعة  نحو املتعة ؟ وكيف ميكن 

الوجود على متعة التملك ؟

وتعم  الرداءة  ت�ضوده  باتت  ع�رض  يف  نحن   uv

على  الأكرب  ال�ضاهد  ؛ولعل  العبودية  قيم  اأرجاءه 

و�ضعوبة  النظيفة  العلقات  ندرة  هو  اإمنا  ذلك 

عند  عليه  ل 
ِّ
و

َ
ع تخُ اأن  كنك 

ْ خُ
مي ْن 

َ
م على  احل�ضول 

بعد عمر  ،لأين  الكلم  اأورد هذا  واحلاجة.  الأزمة 

خلق  عدا  العناء  ي�ضتحق  �ضيء  األ  تخُ  طويل،َخربرِ

املتعة وتقا�ضمها مع الأ�ضدقاء ؛ذلك اأن ال�ضداقة 

 )Ethique( كاإيطيقا  متار�ص  اأن  ينبغي  بنظري 

نحو  على  اأقل  مل  ،اإن   )Esthétique( وا�ضيتطيقا 

نف�ضه؛  الآن  يف  ومنهج  ف�ضيلة  ،لأنها  �ضويف 

واأثمن  اأ�ضعب  من  اكت�ضابها  اأن  مادام  ف�ضيلة 

ومنهج  ال�ضعادة.  حتقيق  يف  ت�ضهم  التي  الأ�ضياء 

مادام اأن ال�ضداقة هي يف احلقيقة ما يدعونا لأن 

ْقدنا الدفني، لنحتفل باحلياة  لِّنا وحرِ ن�ضتفيق من غرِ

على نحو جمايل.

 على هذا الأ�ضا�ص ميكن للمتعة اأن تكون، واأن تولد؛ 

على اعتبار اأن املتعة لي�ضت باأي حال من الأحوال 
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حاوره: عبد ال�شمد الكبا�س *

ح�شن اأوزال 

نحن يف ع�شر ت�شوده الرداءة وقيم العبودية

�س من قيمة املكان �شرعة التنقل بخَّ

*  كاتب وباحث من المغرب 



ْدل 
َ
ب تتطلب  البع�ص.اإنها  يخال  قد  جمانية،كما 

وال�ضتغال  الذات  نحت  اأ�ضلوب؛اأي  ونهج  جمهود 

معها  خا�ضة،ن�ضت�ضعر  ل�ضعادة  تاأ�ضي�ضا  عليها 

الهدوء  نا 
ُّ
م

خُ
ع

َ
ي الأتراك�ضيا حيث  بلوغنا حلالة من 

ب�ضلم  بف�ضلها  ،نعي�ص  طماأنينٌة  اأرواحنا  ر 
خُ
وَتْغم

املوؤاخذة  عن  املال،بعيدا  من  ميكن  ما  وباأقل 

والإح�ضا�ص بالذنب . اإن هذه احلالة الباطنية التي 

الهادئ  البحر  بحالة  تكون  ما  اأ�ضبه  عنها  اأتكلم 

 عنها بيري �ضارون ذات مرة 
رَّ

،وهي نف�ضها التي عرب

كالتايل :«peu et paix« .ول اأخفيك اأن تاأثري 

الكبري بهذه العبارة،اإن مل اأقل احلكمة ال�ضذرية،هو 

 على تعليقها منذ عامني اأو يزيد 
ُّ

ما جعلني اأخُ�رضرِ

اللبنة  اأنها  مني  نومي،اإميانا  غرفة  مدخل  عند 

،ا�ضتعارة  الداخلي  ق�رضنا  �رضح  لت�ضييد  الأوىل 

مني ملارك اأوريل.

ال�ضعادة  اأن  علمتني  احلياة  ،اأن  ذلك  يف  اآيتي   

للمرء  ميكن  ،ول  املنال  �ضعبة  اأمور  واملتعة 

امل�ضلك  اأدرك  اإذا  اإل  عليهما  يتح�ضل  اأن 

ال�ضحيح،وح�ضم يف الختيار بني مطاردة املال 

و ال�ضهرة واجلن�ص اأو النزوع نحو البحث عن �ضيء 

من  نه  كِّ َ خُ
مي ما  هو  حيازته  و  اكت�ضافه  اآخر،وحده 

ال�ضتلذاذ مبتعة والغو�ص يف فرح دائم ومت�ضام 

على  وجوابا  اإذن،  النحو  هذا  احلياة.على  طيلة 

�ضوؤالكم ،ل بد يل من التوكيد على اأن التمييز بني 

هذين النوعني من املتعة يقوم اأول ما يقوم، على 

الواحدية مع كل ما يرتب عنها  للفل�ضفة  تبنينا 

والذرية  واملتعوية  املادية  اأق�ضد   : نتائج  من 

وغريها من الفل�ضفات املنت�رضة للحياة.

l كيف ؟ وهل يستطيع ذلك أن يمنحنا مسلكا جماليا 
في حياتنا؟ 

uv هذا الت�ضور هو ما يجعلني اأرى اأن ما يحدد 

كونه  هو  اإن�ضانا،اإمنا  باعتباره  منا  كلٍّ  كينونة 

املثالية  للفل�ضفات  اإل.خلفا  لي�ص  واحدا  ج�ضدا 

الإن�ضان  يغدو   ، اإثنيني  ت�ضور  من  تنطلق  التي 

مبوجبه هو من يتكون من جزءين اثنني منف�ضلني 

الأول  الت�ضور  كان  اإذا  واجل�ضد.و  الروح  هما 

اأهمية اجل�ضد،فذلك لي�ص يعني  اأ�ضا�ضا على  ،يركز 

البع�ص،بل  يخال  كما  الروحي  البعد  ينفي  اأنه 

اأعقد مما  اجل�ضد  اأن  يرى  ذلك، فهو  ،من  بالعك�ص 

عنها  ف�ضل 
خُ
ي اأو  الروح  يف  ختزل 

خُ
ي ت�ضور،حتى 

خُ
ي

التعبري،هي  اإن �ضح  الروح،  اأن  ب�ضكل �ضاذج.ذلك 

تن�ضيق  يف  تدخل  املادة،التي  جتليات  اإحدى 

عجيب مع باقي الأجزاء،من اجل�ضم لت�ضوغ ن�ضقا 

،مبوجبه ي�ضحى اجل�ضد قويا اأو �ضعيفا،مرحا اأو 

كئيبا،�ضعيدا اأو حزينا...

 لنقل بالأحرى اأن اجل�ضد لي�ص، كما هو معلوم منذ 

�ضبينوزا ،�ضيئا ب�ضيط التحديد ،بل هو من ي�ضتطيع 

الإيتيقا  علم  �ضاحب  �ضوؤال  على  ،ردا  امل�ضتحيل 

الذي ي�ضتطيعه اجل�ضد؟«.هذا بالطبع  ال�ضهري :«ما 

جمرد  يعتربونه  مافتئوا  ،الذين  زدريه  ملخُ خلفا 

كبحه  الأمر  ي�ضتدعي  ومدن�ص  ،بل  للروح  وعاء 

على الدوام وتطهري الروح من رذائله املقيتة.

عن  تدافع  فل�ضفة  ثمة  اأن  يت�ضح  النحو  هذا  على 

عرب  وتروم   ، منلك  ما  ،اأغلى  باعتباره  اجل�ضد 

والكمال  الأف�ضل  نحو  اإمكاناته  تطوير  نهجها 

الغو�ص  ،و  قدراته  تبغي حتطيم  نقي�ضة  وفل�ضفة 

ال�ضمري،والذحل  وتبكيت  ال�ضقي  الوعي  يف  به 

وكل الأهواء احلزينة ،باعتبار الروح هي الأ�ضمى 

واخلالدة.

 الفل�ضفة الأوىل كما ل يخفى عليك ،فل�ضفة جاءت 

تثمينا للحياة ،وانت�ضارا للرغبة، لأنها تدرك ،اأميا 

اإدراك ،حقيقة اجل�ضد الفاين ،وتعرف جد املعرفة 

،اأن الروح اخلالدة، تتحول اإىل فكرة الغر�ص منها 

قدر  من  واحلط  النفو�ص  يف  الرعب  زرع  هو  اإمنا 

ركنا يف الوجود .
خُ

اإرادة القوة التي هي حم

l هل يعني ذلك االنتقال من الحياة إلى أسلوب الحياة؟ 
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احلياة 

علمتني 

اأن ال�شعادة 

واملتعة اأمور 

�شعبة املنال



الرغبة  لي�ضت هي  القوة  اإرادة  اأن  uv نعم.. ذلك 

يف  الرغبة  هي  مما  اأكرث  وال�ضتدامة  البقاء  يف 

اإنها  اأو�ضح  بتعبري  لنقل  املت�ضاعدة.  احلياة 

،حياة  اأف�ضل  و  اأكرب  حياة  يف  الدائمة  الرغبة 

املران  ي�ضتدعي  .مما  وثراء  غنى  تزداد  تكف  ل 

الدوؤوب، بحثا عن اأ�ضلوب للعي�ص ن�ضهر على بنائه 

معرفيا واختباره عمليا با�ضتمرار. لعل هذا اجلدل 

الربغ�ضوين ،الذي ي�ضهر بني املمار�ضة والفكر،هو 

عن  تكون  ما  اأبعد  متعة  الوجود  على  ي�ضفي  ما 

على  احلايل  ع�رضنا  يف  ال�ضائدة  التملك  متعة 

نحو م�ضجر. فاحلقيقة اأن النا�ص من فرط الغباء 

ح  واجل�ضع ،كثريا ما ين�ضون اأن ال�ضعادة كما و�ضرَّ

 « العقل  اإ�ضلح  يف  :«مقالة  كتابه  يف  �ضبينوزا 

لي�ضت تكمن يف الرثاء وال�ضهرة واجلن�ص ،اأكرث ما 

تكمن يف املعرفة املرحة على حد ا�ضتعارة نت�ضه 

اأن نكد يف كل يوم من  التي علينا  ؛تلك املعرفة 

اأيامنا لإبداعها واأن جنتهد يف �ضياغتها ،جتميل 

و�ضعرنة لهذه احلياة ،التي لي�ص لنا �ضواها.

والجسد  الحياة  عن  نحمل  التي  األف��ك��ار  تبدو   l
لنا  يسمح  هل  نحيا،  التي  الحياة  تحديد  في  حاسمة 
 la( ونحتها  الذات  صياغة  فن  بأن  نستنتج  أن  ذلك 

sculpture de soi( رهين بالفلسفة التي نتبنى؟ 

باحلكمة  ال�ضتعانة  الإطار،ميكننا  هذا  يف   uv

 ، الأبيقورية   : تلوينها  �ضتى  ،على  الإغريقية 

الكلبية   ، ال�ضقراطية   ، القورينائية   ، الرواقية 

فح�ضب  ،لي�ص  ...وذلك  والإرتيابية  ،ال�ضف�ضطائية 

لأنها تعلمنا حقا كيف جنعل الأ�ضياء جميلة حتى 

لنا   
ِّ

�رض
َ
ي تخُ لأنها  اأي�ضا  بل   ، تكون كذلك  عندما ل 

قمينة  روؤية  ،ون�ضيد  لنا منظورا خا�ضا  نبني  اأن 

بتوجيهنا الوجهة الأف�ضل يف الوجود .

واقتنا�ص   ، احلياة  ولوج مدر�ضة  ذلك  ي�ضتوجب   

كان  وحيثما  اأنى  الذات  ونحت  التعلم  فر�ص 

تكون  ما  اأ�ضبه  رائعة  التاأ�ضي�ص حلياة  عن  ،بحثا 

بحياة الغندور عند بودلري.ذلك اأن ال�ضغل ال�ضاغل 

ال�ضاعر)اأق�ضد  ،بح�ضب  الكائنات  لهذه  بالن�ضبة 

النا�ص التي تعي�ص فن الغندرة (،اإمنا هو زرع فكرة 

اأهوائهم بل واإعمال  ،واإ�ضباع  اجلميل يف ذواتهم 

الأكرب  والنجاح  ل  والتفكري.كيف  الإح�ضا�ص 

ل  لزمانه  ا�ضتعماله  طريقة  للغندور،هو  بالن�ضبة 

طريقة �رضفه ملاله . فبقدرما ميقت الذهب الذي 

بالن�ضبة  الأكرب  الهم  ،يبقى  الربجوازيون  خُ 
ه دخُ خُ

ب
ْ
ع

َ
ي

اإليه اإمنا هو حريته ؛على اعتبار اأن احلرية التي 

الإن�ضان  ماهية  حتديد  يف  احلا�ضم  العن�رض  هي 

،تتوقف على تفا�ضيل وحيثيات �ضغرية من قبيل 

العمل  ،واإيقاعات  لزمانه  املرء  توظيف  م�ضاألة 

على  املناخ  واآثار   ، الأخلقية  الغذاء  ،وتر�ضبات 

اإليها و كذا جملة  ن�ضتخُ 
خُ
اجل�ضد،واملو�ضيقى التي ي

التجارب ال�ضخ�ضية التي عرفها يف نطاق احلياة 

يف  طرقنا  وكل  واحلب  ،وال�ضداقة  الجتماعية 

العي�ص .
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اجل�شد لي�س، 

كما هو معلوم 

منذ �شبينوزا 

،�شيئا ب�شيط 

التحديد



من  تخرج  اأن  ،فاإما  الرهان  يكمن  اإذن  هاهنا 

�ضقيما.ل حل  واإما مري�ضا  املعركة معافى قويا 

ثالث ملن يرمتي يف فوهة بركان الأحداث ،غري 

اأو النهيار.هذا نف�ضه ما ا�ضت�ضعره نت�ضه  ال�ضمود 

».فالرجل  يقويني  يقتلني  ل  »ما  كتب  عندما 

ن ،�ضحيح ،لكنه متكن من التخل�ص 
ْ
ي

رَّ
ر

َ
الأم عا�ص 

الفيل�ضوف.لقد  ب�ضحة  املري�ص،ليلوذ  حياة  من 

يعي�ص  اأن  �ضيء  كل  من  بالرغم  الرجل  ا�ضتطاع 

دومنا واجبات ،و بل عائلة تتقل كاهله،اأو عمل 

حمدد؛عا�ص  مو�ضع  يف  يرهنه  اأيامه،و  ي�ضقي 

 واحد هو 
ّ
�ضدده لغريه،م�ضتغرقا يف َهم

خُ
ن ي

ْ
دون َدي

بناءه لذاته و اإبداعه حلريته.

يوؤ�ض�ص ملتعويته  اأبيقور  ،كان  بكثري  نت�ضه  وقبل 

يقوم  الذي  الرباعي  علجه  خلل  من  املادية 

اأ�ضا�ضا على فكرة عدم اخلوف من الآلهة لأنها ل 

املوت  من  اخلوف  وعدم  النا�ص  مب�ضاكل  تكرث 

يكون  ل  نكون  ،فحينما  ذهني  متثل  جمرد  لأنه 

،واأخريا  نكون  ل  املوت  يكون  وحينما  املوت 

�ضهل  �ضيئان  وال�ضعادة  املتعة  اأنرَّ  اعتبار  ،لزوم 

ح�ضاب  بحكمة  التحلي  لنيلهما  املنال،ويكفينا 

الرغبات،لأنها  لأنواع  ثاقبة  ومعرفة  امللذات 

متفاوتة من حيث القيمة والطبيعة وال�رضورة.

فلسفي  كمورد  األبيقورية  على  االعتماد  نتفهم  قد   l
بالنسبة  لكن  الحياة،  النزوع نحو جمالية  لتغذية هذا 

للكلبيين يبدو األمر صعبا على األقل في ظاهره؟ 

ديوجني  يتقدمهم  جاءوا  ملا  الكلبيون   uv

وال�ضاخر  الفا�ضح  مبنظورهم  اأفادونا  بربميله، 

التقاليد ،متاما  الأعراف الجتماعية ورتابة  من 

ونا كيف نكون  نخُ مثلما اأفادنا الرواقيون ،الذين َلقرَّ

يف م�ضتوى الأحداث ،بعد اأن نح�ضم يف اأمر التعامل 

مع الأ�ضياء بح�ضب موقعها منا وما يتوقف منها 

ال�ضف�ضطائيون  ؛اأما  علينا  يتوقف  ل  وما  علينا 

فف�ضحوا  املنظورات،  ن�ضبية  لفكرة  اأ�ض�ضوا  فلقد 

كل ادعاء ذاتي للحقيقة ؛لنقل ب�ضكل موجز على 

،ا�ضتغل  التيارات  هذه  من  فل�ضفي  تيار  كل  اأن 

لأن  اأحوج ما نكون  اليوم  ، نحن  على منظورات 

نغرف منها ،لأنها تقرح علينا زوايا نظر عديدة، 

وت�ضعفنا على اأن ناأخذ لنا موقعا للروؤية ونبتكر 

هذا  و�ضط  التحرك  يف  تفيدنا  �ضلة 
ْ
و

َ
ب لذواتنا 

اأخرى  نظرة  لنا يف كل مرة  تكون  ،حتى  ال�ضدمي 

جديدة للأمور غري تلك التي األفناها من ذي قبل 

اأن ما داأبنا على ت�ضميته  ، يتبدى  اإىل هذا احلد   .

بعني  تاأخذ  للحياة  فل�ضفة  الوجود،هي  مبتعوية 

العتبار كل هذا الرثاء احلكمي الذي عمر اأزيد من 

جتميل الوجود وزرع روح  يروم  ،وظل  قرنا   25
الغندرة يف عامل ي�ضوده نهم ال�ضتهلك ،ويطغى 

عليه نزوع التب�ضع .

 فاإذا كان من طبيعة كل اإن�ضان اأنه كائن ي�ضعى 

فذلك   ، للأمل  متفاديا  و  املتعة  عن  باحثا  دوما 

)كما  املنال  �ضهلة  املتعة  ،اأن  البتة  يعني  لي�ص 

الرثوة  من  يكفي  ما  ح�ضد  اأ�ضلفنا(،ويكفيك 

كذلك  الأمر  كان  لو  .لأنه  .اأبدا  عليها  للح�ضول 

احلال  املي�ضورة  النا�ص  كل  ال�ضعادة  لغمرت 

يف  نلتقيها  التي  الوجوه  كل  الب�ضا�ضة  ت 
رَّ
ولعم

،اإمنا  اأ�ضلفتخُ  .ال�رض يف ذلك كما  ال�ضوارع كل يوم 

اأن  .ذلك  تباع  ول  ت�ضرى  ل  ال�ضعادة  كون  هو 

املرء   
خُ

اإح�ضا�ص ،«هي  نت�ضه  فها 
رَّ
عر كما  ال�ضعادة 

ه بتجاوزه حلاجز ما ».
خُ
ته وهي تزداد؛و�ضعور

رَّ
و بقخُ

وما  الحاجز؟  هذا  يكون  عما  للتساؤل  هذا  يدفعنا   l
تكون هذه القوة التي تزداد ؟ 

لم املرح  uv »اإنها املتعة ذاتها لأن فيل�ضوف العرِ

، يكاد ل يف�ضل بني املتعة واحلياة.وحيثما تغيب 

اأن  يوؤكد على  .لذلك  بنظره  الثانية  تنتفي  الأوىل 

ال�رضاع من اأجل املتعة هو �رضاع من اأجل احلياة 

،بل  مقيت  ،�ضيء  ذاتها  حد  يف  كغاية  .فاملتعة 

املت�ضامية  اإليه هو احلياة  بالن�ضبة  وبذيء.املهم 

ال�ضعود.على  نحناها عن 
خُ
م التي ل يكف  ،احلياة 

هذا النحو اإذن ،يغدو التمييز بني متعوية الوجود 

متعوية  واأن  ،�ضيما  وا�ضحا  التملك  ومتعوية 

التملك هي نزوع متعوي �ضعبوي اإن �ضح التعبري، 
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ثمة فل�شفة 

تدافع عن 

اجل�شد 

باعتباره 

،اأغلى ما منلك



يكاد ل يتطلب اأي جهد فكري ول اأدنى عمل يومي 

.فهي بذلك متعوية اجلموع التي ل عقل لها ،لنقل 

لها  نف�ضح  اأن  يكفينا  التي  البهيمية  املتعة  اأنها 

جلوعها  ،اإ�ضباعا  لنزواتها  العنان  لتطلق  املجال 

واإرواء لعط�ضها .

النق�ص  على  تقوم  متعة  هي  اإذن  التملك  متعة 

مبنطق  حمكومة  الوجود  متعة  بينما  ،واحلاجة 

ازديادا  الت�ضامي  عن  والباحثة  امل�ضبعة  الرغبة 

عوزها  ع  �ْضبرِ تخُ اأن  ما  .الأوىل  الوجود  يف  لقوتها 

تها حتى تعود اإىل حالها الأول اأو اأدنى 
رَّ
و وتردم هخُ

الزيادة،ولو  اإل  تعرف  ل  التي  للثانية  ،خلفا 

بخطوات �ضلحفاة ،لأن املهم بالن�ضبة لها اإمنا هو 

الإح�ضا�ص بال�ضعود والنمو با�ضتمرار ل العك�ص .

l »أنا سريع إذن أنا موجود »هذه هي الصيغة التي 
تحددها للكوجيطو الجديد ، كما تؤكد في الفصل األخير 
من كتاب » تضاريس فكرية« حيث تعتبر أن السرعة 
أداة فعالة لتحليل المجتمعات . هل يغير هذا الكوجيطو 
من  العصر،  هذا  كائن  ثقله  يتحمل  الذي  الشكل  بهذا 
فكرة الحياة نفسها ونمط اإلشباع الذي تطلبه السرعة 
أو تفرضه ؟ وهل يتعدى ذلك إلى تغيير فكرة الوجود 
ذاتها ؟ وهل تعتقد أن الواجب المنبثق من هذا الوضع 
أكثر  أسرعوا   : اآلتي  األمر  في  يتلخص  الوجودي 

لتكونوا أفضل« ؟ 

غتخُ هذه العبارة، كنتخُ حتت تاأثري 
خُ

uv عندما �ض

 : بعنوان   )P.virilio( فرييليو  لبول  رائع  كتاب 

املعا�رض،عامل  عاملنا  اأن  املحرك«.واحلال  »فن 

�ضبرينطيقي بامتياز،لذلك ل ميكننا اأن ننفلت قيد 

اأمنلة من هيمنة التقنية التي �ضارت يف كل حلظة 

حياتنا،بدءا  تفا�ضيل  اأدق  ت�ضكيل  يف  تنخرط 

بال�ضاعة اليدوية حتى ال�« pice maker« الذي ي�ضبط 

و  امل�ضنعة  الغذائية  باملواد  مرورا  قلبنا،  دقات 

لة وراثيا وغريها من الو�ضائل التي �ضارت  عدرَّ املخُ

�رضورية لتدبري اأب�ضط حركاتنا اليومية.على هذا 

اأبعاد  من  اآخر  عدا 
خُ
ب نعي�ص  ،اأ�ضبحنا  اإذن  النحو 

�ضواء  احلا�ضم  العن�رض  هي  ال�رضعة  الزمان،حيث 

ا�ضراتيجيات  تغيري  اأو  الأحداث  توليد  حيث  من 

الروؤى. هذا ما يخت�رضه فرييليو  اأو بناء  التحكم 

يف قولة وجيزة و دقيقة عندما يقول »اإن ال�رضعة 

احلالية  املجتمعات  اأن  »،موؤكدا على  هي احلرب 

�ضارت فجاأة جمتمعات »دروموقراطية« م�ضتعريا 

ال�رضعة  تفيد  التي  الإغريقية   »dromos« لفظة 

م�ضمول  الكل  حيث  الراهن  عاملنا  ،لتو�ضيف 

مبنطق الت�ضارع الذي وفق ديناميته غدت حت�ضم 

الأمور؛ذلك اأن من ميتلك ال�رضعة ميتلك القوة .

l لكن ما هو منتهى هذه السرعة التي تتحكم في كل 
شيء؟ 

اأنرَّ  هو  اإمنا  ال�رضعة  منطق  يف  املفارق   uv

الت�ضارع على م�ضتوى الزمان قد اأدى اإىل ال�ضكون 

انعدام  ذاته،وبالتايل  الزمان  اإىل موت  اأي  الكلي 

�رضعة  حلرَّت  بعدما  اإذن  يطراأ  هذا  كل   . الوعي 

من  �ص  بخرَّ التنقل،مما  �رضعة  حمل  التوا�ضل 

العلقات  نهاية  نعي�ص  ،وجعلنا  املكان  قيمة 
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اإرادة القوة 

التي هي 

ركنا يف  محُ

الوجود



اأو  التعاي�ص  علقات  منها  �ضواء  الجتماعية 

امل�ضايفة. فنحن �رضنا نعرف جيدا ما يطراأ لدى 

اأنا�ص هم جغرافيا اأبعد ما يكونون عنا اأكرث مما 

نعرف اأحوال جرياننا يف احلي واأهلنا يف البيت.

كل ذلك ،يحدث طبعا، بعدما بلغنا م�ضتوى اأ�ضحى 

زمان  اأجل  من  حتميا  املكان  ا�ضمحلل  فيه 

مافتئ بدوره يتعر�ص لل�ضحق والإتلف. فاليوم 

اأنرنيت  وعائلت  افرا�ضية  ككائنات  �رضنا 

في�ضبوكية  ،عائلت  بالأحرى  بامتياز،لأقل 

اإقامة  نعي�ص دومنا عناوين  وتويرية وغريها... 

دومنا  ونكره  نحب  مثلما  ،ونتوا�ضل  �ضكن  اأو 

عدا  بعينها  ف�ضاءات  يف  الإلتقاء  اإىل  حاجة 

الع�رض  اأن كل واحد يف  الأنرنيت، مادام  ف�ضاء 

املعلوماتي احلايل يقطن عاملا رقميا ،هو وحده 

ما يوؤ�رض على تواجده وكينونته .فبدل اأن اأمنحك 

اأتوا�ضل معك ومع  ، �رضت بي�رض  عنوان م�ضكني 

غريك عرب رقمي الهاتفي وعنواين الإلكروين. 

بتعبري  الواقعي  الزمن  نعي�ص  اليوم  اإننا 

.وهذا  الزمان املكاين  لبعد  فريليو،متنكرين كليا 

والقنبلة  التوا�ضل  اأدوات  جراء  احلال  بطبيعة 

باأ�رضه  عامليا  نظاما  خلخلت  التي  املعلوماتية 

عوملة  دومنا  الزمان  عوملة  على  عملت  ملا 

املكان ،ف�رضنا مرهونني بحوا�ضيبنا ،جنري كل 

تفا�ضيل حياتنا دومنا حاجة للحركة :العمل عن 

بعد،اجلراحة عن بعد،البيع وال�رضاء عن بعد،التعلم 

عن بعد...على هذا النحو اإذن فكرتخُ يف الربط بني 

ال�رضعة و فعل الكينونة،ذلك اأن الزمان لي�ص ول 

اإىل  كانطي)ن�ضبة  نحو  على  فيه  التفكري  ميكننا 

اإميانويل كانط( ، فهو كما ترى اليوم لي�ص حد�ضا 

وقد  بعدي.  حد�ص  هو  مما  اأكرث  �ضيء  يف  قبليا 

اأنه جمرد مفعول للوعي،ونتاج  اأجروؤ على القول 

بهذا  الزمان  �ضور.اإن  من  بداخلنا  يت�ضكل  ما 

رغبت،  اإن  ويفربك.وهو  �ضنع 
خُ
ي التحديد،زمان 

ال�ضكَل املجرد الذي فيه ت�ضاغ حلمة التغريات و 

الأحداث الطارئة يف الكون. بو�ضعنا احلديث اإذن 

اعتبار  للزمان،على  ما  جينيالوجيا  وجود  عن 

تراكمات  نتاج  ،هو  اليوم  اإليه  و�ضلنا  ما  اأن 

لْت ل التاريخ الب�رضي فح�ضب بل كينونة  علمية،بدرَّ

الإن�ضان وجوهره .

نحو  على  توجد  ككائنات  بوضعنا  يرتبط  هذا  كل   l
تقني، هل أضحى هذا الوضع مصيرا ال رجعة فيه؟ 

من  الآخر  اجلانب  عن  للرد  هذا  يقودنا   uv

حياة  يف  ال�رضعة  تاأثري  مبدى  املت�ضل  �ضوؤالك 

عك�ص  اأم  الأف�ضل  نحو  به  مت�ضي  الإن�ضان،وهل 

ذلك،فبو�ضعي القول،ف�ضل عما �ضلف، باأن التقنية 

يف  متاأ�ضل  اإن�ضاين  جهد  وثمرة  اإيجابي،  �ضيء 

العبقرية الب�رضية.اإل اأن امل�ضكلة هي ما يعود ،اإن 

كان ل بد لنا من احلديث عن امل�ضاوئ ،اإىل طريقة 

اخراع  كون  ذلك  يف  اآيتي  اإل.  لي�ص  التوظيف 

ا�ضتطاعت  بف�ضله  ،اخراع هائل  النووية  القنبلة 

الب�رضية،ثقب اجلبال،ومترير قنوات وت�ضييد طرق 

بني  امل�ضافات  وبف�ضلها  فيها  اختزلت  �ضيارة 

الأجنا�ص،لكن هذا الكت�ضاف مل يتوقف ا�ضتخدامه 

عند هذا احلد،بل جتاوزه حتى انقلب اإىل نقي�ضه 

متاما و�ضارت القنبلة النووية ومن ميتلكها مثار 

انت�ضارا  الأقوام  وترعيب  الع�ضلت  ا�ضتعرا�ص 

بل  النفوذ  وال�ضتعمار،وب�ضط  الهيمنة  لعقلية 

والقتل مثلما جرى يف هريو�ضيما.

l نجدك أيضا ، تعتبر أن من نتائج هذا التحول ،  أن 
البطء صار مرادفا للموت ؛ كيف ذلك ؟ 

الأفراد.ذلك  ل  املجتمعات  بذلك،  اأق�ضد   uv

،هي  بطيئة  بوترية  حتيا  التي  املجتمعات  اأن 

جمتمعات اآيلة للزوال، مادام اأنها ل ت�ضتطيع اأن 

تواكب التقدم احلا�ضل بكل ما يحمله من مبتكرات 

واأدوات لي�ص من ال�ضهل التاأقلم معها وبالأحرى 

اأي علينا كمجتمعات عربية ،نعي�ص   ا�ضتدماجها. 

،من  مركبا  تخلفا  اأكد  اأن  للخطيبي  �ضبق  كما 

اأردنا  اإن  اأمكن،  ما  منه  الإنعتاق  علينا  اللزم 

بطبيعة احلال اأن ن�ضاير الع�رض ونخرج من التاأخر 

التاريخي الذي نتخبط فيه جراء عوائق عدة حان 
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اجلدل 

الربغ�شوين 

،الذي ي�شهر 

بني املمار�شة 

والفكر،هو ما 

ي�شفي على 

الوجود متعة



الوقت لتفكيكها. اأما على م�ضتوى الأفراد،فالبطء 

عندي  ،مرادف  الأنطولوجي  النظر  زاوية  من 

للذة،وي�ضتحيل لكائن الع�رض التقني اأن ي�ضتلذ اإل 

اإذا عرف كيف ينفلت من اأ�رض ال�رضعة القاتلة.هذه 

ال�رضعة التي جعلت فعل الكينونة يرتبط بالفرجة 

بدل الفعل .

l هل يمكن أن نعتبر أن هيمنة التقنية رسخت شكال 
جديدا من العزلة؟ 

اإىل  اأ�ضلفت  كما  اليوم  التقنية  حولتنا  لقد   uv

كائنات �ضلبية،مغربة عن دواتها وعن ف�ضاءاتها 

اأو  منا �ضار حبي�ص حا�ضوبه  الأكرث حميمية.كل 

الأخبار  من  بوابل  يقذفه  الذي  تلفازه  اأو  هاتفه 

وال�ضور،في�ضل قدراته على التفكري اأو الفعل ،لريده 

جمرد كائن رقمي ين�ضاف اإىل عامل من الأرقام 

املح�ضوبة بدقة متعالية ،حتى ل تنفلت ولو حلظة 

اأن  الغريب. فبدل  ال�ضبكاتي  الريزو  واحدة خارج 

ككائنات  ،ونتفاعل  نن�ضت  واأن  نح�ص  واأن  نفكر 

اإن�ضانية ،�ضارت الآلة هي التي تنوب عنا يف كل 

فر�ضة  كل  عنا  ويفوت  يحرمنا  ؛مما  الأمور  هذه 

ما  هي  لي�ضت  املتعة  اأن  اعتبار  على  لل�ضتلذاذ 

ي�ضتدعي منظورا فح�ضب بل هي  ،و  يتطلب جهدا 

ما يقوم اأي�ضا على التقا�ضم املتبادل والفعال لفن 

�ضام ورفيع يجعل احلياة اأبهى مما كانت عليه ل 

الأبعاد  هذه  كل  اليوم  التقنية  دمرت  العك�ص.لقد 

للأ�ضف،ويكفينا تاأكدا من ذلك، اأن منعن النظر يف 

اأحوال �ضباب الع�رض الراهن الذين �ضار معظمهم 

لأنه  اإل  ل�ضيء  الذوق،ل  عدمي  الإح�ضا�ص،و  غليظ 

ت�رضب ثقافة فن رخي�ص،وا�ضتغرق يف متع لقيطة 

ال�رضعة  اأن  والواقع  اأدنى جمهود.  فيها  يبذل  ،مل 

وتنميط  العقول،  ت�ضطيح  دورا كبريا يف  تلعب  مل 

الأذهان فح�ضب بل تعدت ذلك كثريا،حد ق�ضائها 

على كل تلك الفنون التي ت�ضعف على بناء الذات 

لنت�ضه  �ضبق  الذي  الجرار  قبيل فن  ونحتها من 

تكلم  هكذا  العظيم  كتابه  يف  حيثياته  ف�ضل  ،اأن 

زراد�ضت؛اإذ يقت�ضي فن الجرار بح�ضب الفيل�ضوف 

الأملاين،القتداء بالأبقار ، اأي اأن يعمل املرء على 

مترير الغذاء الفكري ،الواجب ه�ضمه ، من العقل 

،ملرات عديدة .اإن عليه اأن مي�ضغ ،وي�ضحق ،يطحن 

تبقى  ما  كل  ،ويق�ضم  ويجزئ  ،يفكك  ويقطع 

لعه ،اإىل مواد �ضهلة اله�ضم 
ْ
ل اإياه قبل اأن يب

ِّ
و

خُ
،حم

البطء  يتطلب  ما  ،هو  الفن  هذا  نظري  كان  واإذا   .

والريث ،فاإن ترادف الوقائع ، وت�ضارع الأحداث 

املعا�رض،غارقا  الكائن  جعلت  والأخبار،اأمور   ،

اإىل  ا�ضطراره  حد  والتلف،  الن�ضيان  دوامة  يف 

اأحداث جديدة حتى ولو  النخراط امل�ضر�ضل يف 

اأنه مل ي�ضتوعب بعد الأحداث املا�ضية .اإن ال�رضعة 

لته  و�ضرِ املا�ضي  تن�ضينا  تكاد  اجلانب  هذا  من 

ملجريات  ا�ضتيعابنا  دون  يحول  باحلا�رض،مما 

فيه  ترتبط  تاريخي م�ضر�ضل  ن�ضق  الأمور �ضمن 

الأحداث  مفعول  بر�ضد  باملعلول،وي�ضمح  العلة 

على نحو عقلين،ت�ضوده الكثري من الواقعية بدل 

الطوباوية املتنكرة للمايحدث.

l تعتبر أيضا أن السرعة والحفاظ على حماس الكائن 
، هما األثر الحي في كائن العصر ، لهذه الصيغة في 
تحدده  وال��ذي   ، عصرنا  إنسان  تحكم  التي  الوجود 
بكونه مفعوال للتسارع التكنولوجي . بل ترى أن ذلك 
أدى إلى والدة كائن جديد هو مابعد اإلنسان . ماهي 
مالمح هذا الكائن الجديد ، الذي أنهى تجربة اإلنسان 

بأسسه العتيقة ؟ 

امل�ضتوى  على  الطارئة  التحولت  اإن   uv

للعلوم  خ�ضبا  مو�ضوعا  الإن�ضان  ،جعلت  العلمي 

طريقة  تعديل  اإىل  �ضارعت  البيوتقنية،التي 

عي�ضه وكذا ماهيته حتى. وملا �ضار من املمكن 

فح�ضب  جينيا  ل  عدرَّل 
خُ
ي اأن  للإن�ضان  بالن�ضبة 

حيث  من  ج 
رَّ

وؤج
خُ
وي الإيقاع  حيث  من  اأي�ضا  بل 

لذلك،تتحقق  تبعا  املتعة  الأحا�ضي�ص،�ضارت 

حدا  املعهودة،مما  الطبيعية  القوانني  خارج 

الأوىل،حد  دللته  عن  النزياح  اإىل  بالإن�ضان 

التماهي بني ج�ضمه واملحرك:هكذا بو�ضعنا القول 

متعددا  اإن�ضانا  حتقق  اإمكانات  اأمام  اليوم  باأننا 
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من فرط 

الغباء 

واجل�شع، 

كثريا ما 

ين�شى النا�س 

ال�شعادة 

املمكنة



على  والبل�ضتيك،ويتغذى  باحلديد  ميتزج  يكاد 

ن�ضوق  قد  التي  التكنولوجية  الكهرباء،واملواد 

والأقرا�ص  البيوتكنولوجية  املنتجات  بينها  من 

اإننا  العقلية.  قوانا  اإثارة  على  القادرة  املنبهة 

عرفها  التي  اجلديدة  الخراعات  اأمام  اليوم 

ال�  اخراع  م�ضاألة  قبيل  البيوتقنيات،من  جمال 

اإنتاج  اإعادة  على  القادر   pace-maker cardiaque

تقنية  ؛و ظهور  وتعوي�ضها حتى  القلب  اإيقاعات 

 »xénogreffes« حيوانية  باأع�ضاء  �ضواء  التطعيم 

بهذا  اإننا  قلت   ،»Technogreffes  « تقنية  مبواد  اأو 

وغريه،نلج مرحلة حا�ضمة يف تاريخ الب�رضية،هي 

مرحلة �ضارت فيها الغريية الع�ضوية ت�ضكن ج�ضد 

الإن�ضان،بل وحتدد ماهيته ،متحكمة يف اإيقاعاته 

احلركية،واأحا�ضي�ضه العاطفية.

l يبدو أن التكنولوجيا في طريقها ألن تصبح هي بيئة 
الحياة، أليس كذلك؟

،يتم  القريب  بالأم�ص  ال�رضاع  كان  اإذا   uv

تتعر�ص  داروين،بحيث  اأو�ضح  خارجيا،كما 

للنتقاء  التاأقلم  على  القادرة  غري  الكائنات 

الطبيعي، والإق�ضاء، فهذا ال�رضاع هو الذي امتد 

الكائن  جوانية  ليطال  مذهل  نحو  على  اليوم 

الإن�ضاين ذاته، حا�ضما بني الذي ينبغي اأن يتبقى 

من الأع�ضاء و الذي ي�ضتوجب العزل و الإق�ضاء.

اأ�ضبحت عن�رضا،رئي�ضيا  اأن ال�رضعة  هكذا نلحظ 

كل  يف  ر 
رَّ
دب املخُ العنف  من  النوع  هذا  لتحليل 

تطور  فهم  يف  اأي�ضا  يفيد  والذي  املجالت 

املجتمعات. احلا�ضل اأن ما اأتينا على ذكره،هو ما 

يعرب عنه الأ�ضرايل »�ضتريالك«عندما يقول:«اإنني 

التكنولوجيا. با�ضتخدام  اجل�ضدية  دراتي  قخُ  
خُ
ر

ِّ
اأخَُطو

�ضوتية  واأجهزة  طبية  مثل،تقنيات  فاأ�ضتعملخُ 

النتائج  ا�ضطناعيا.اأما  وذراعا  ميكانيكية  ويدا 

اأنواع  اأربعة  يف  فتتجلى  عليها  لخُ  رَّ
اأحت�ض التي 

للج�ضد،حركة  الرجتالية  احلركة:احلركة  من 

اإ�ضارات  بوا�ضطة  فيها  م  تحكرَّ املخُ امليكانيكية  اليد 

ة 
َ

املخُربجم ،احلركة  يقاينرِ و�ضرِ دتي  عرِ
َ
م ع�ضلت 

درِي 
َ
ي حركة  ال�ضطناعي،واأخريا  للذراع  العائدة 

التيار  بفعل  اإرادتي  دومنا  َتْهَتزُّ  التي  �رضى 
خُ
الي

الكهربائي.« وبتحليلنا لهذه املتغريات والتجارب 

العلمية املتاحة حاليا،يتبدى اأننا اأمام اإمكانات 

الكائن،مل  هذا  بالتاأمل،لأن  جديد،جديرة  اإن�ضان 

يعد نف�ضه كما كان من قبل،وذلك �ضواء من حيث 

�ضلوكاته و زمنه و ف�ضائه و تكوينه اأو من حيث 

تر�ضم  رغباته.اأفل  و  واه  قرِ و  اإيقاعاته  و  حركاته 

الزدراع  تقنية  منها  اإذن،�ضواء  اليوم  التقنية 

ميتزج  ،�ضار  جديد  اإن�ضان  ،معامل  ال�ضتن�ضاخ  اأو 

باملواد  ويتغذى  والبل�ضتيك  واحلديد  باحليواين 

 
َ
لة وراثيا ؟ واأل ي�ضتدعي املايح�ضل ،التفكري عدرَّ املخُ

اأجندة  من  بدل  الب�رضية  اأجندة  م  ْخدخُ
َ
ي اأفق  يف 

الربح  مبنطق  املهوو�ضون   ، ال�ضوق  �ضما�رضة 

بالتح�ضن  جديرة  اإن�ضانية  ح�ضاب  على  املادي 

وال�ضعادة؟

l تؤكد كتبك ، أنك لست مقتنعا بأن الفلسفة مسألة 
خطاب فقط ، بل تدفع بها إلى ماهو أهم ، و هو الحياة 
. إنها قضية  أسلوب يختبر في تفاصيل أسلوب العيش 
. أال ترى أن هذا التصور يجعل من كل الناس فالسفة 
له  ينضبطون   ، معين  نمط  على  يحيون  أنهم  طالما 
رئيسي  كسند  والحرية  التأمل  خبرة  أن  تعتبر  هل  ؟ 
لفعل الحياة هو ما يقيم الفاصل مابين حياة / فلسفة 
الفيلسوف ، وحياة العامة ؟ يدفعنا هذا أيضا للتساؤل 
الفلسفة في   الخاص عن  اختبار تصورك  كيفية  عن 

حياتك الشخصية ؟ 

اأن  ا�ضتطيع  ل  كنتخُ  �رضاحة،اإن  بكل  اإنني   uv

لها  اأثر  ل  الأفكار  من  �ضل�ضلة  عن  الدفاع  اأتبنى 

من  ا�ضمئزازي  هو  اإمنا  ذلك  رد 
َ
فم  ، حياتي  يف 

كل �رضوب التجريد ،على اعتبار اأن فكرة ب�ضيطة 

ٍح 
ْ َ
�رض من  عندي  بكثري  اأف�ضل  عا�َص  تخُ لأن  قابلة 

ترَّم ل علقة ل�ضاحبه به . َ
ع

خُ
كري م فرِ

ذلك اأن حياة الفيل�ضوف وم�رضوعه الفكري ينبغي 

األ  الواحدة؛مادام  الورقة  وقفا  وجه  ي�ضكل  اأن 

ذاتية،تروي  �ضرية  هو  حيث  من  اإل  للفكر  وجود 
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متعة

 التملك اإذن 

هي متعة تقوم 

على النق�س 

،واحلاجة



جتربة ج�ضد تخرقه الأفراح والأحزان،النجاحات 

والنك�ضارات ؛ لتغدو الفل�ضفة بهذا املعنى تاأويل 

للج�ضد بل و�ضوء فهم له حتى بتعبري نت�ضه.وهل 

و علج  بل  وا�ضت�ضفاء  تطبيب  اأي�ضا  اأنها  اأ�ضيف 

يعجز  فل�ضفي  خطاب  كل  اأن  مادام  للروح؟اأكيد؛ 

العلجية، يغدو بنظري  اإتيان هذه اجلرعات  عن 

هذا  خري.اأ�ضوق  اأي  منه  يرجى  ل  فارغا،  خطابا 

الكلم لأين اأرى اأن للأفكار دورا يف حياة النا�ص، 

واأن للفل�ضفة مهمة اأ�ضبه ما تكون مبهمة الطبيب 

الذي ي�ضتطيع اأن يخفف عنهم عبء الأمل ،ومينحهم 

ْن يقراأ ر�ضائل 
َ
حلول مل�ضاكلهم امل�ضجرة.ولعل م

ن�ضاطا  لي�ص  التفل�ضف  فعل  اأن  يدرك  اأبيقور،مثل 

جمانيا البتة،بل هو ما به ن�ضتطيع التخل�ص من 

اخلاطئة  التمثلت  من  العديد  وطرد  الطابوهات 

اأكرث  ْهما طال عمره 
َ
التي قد جتعل حياة املرء م

الذي �ضار  اللغوي  التنميق  �ضوداوية. وبعيدا عن 

الفل�ضفي،كثريا ما دعوت  اليوم مو�ضة يف احلقل 

اأ�ضدقائي اإىل التمعن جيدا يف الفل�ضفة الإغريقية 

الأهمية ل يف حياة  بالغ  تاأثري  ذات  التي كانت 

النظم  و  اجلماعة  حياة  يف  بل  فح�ضب  الأفراد 

التعاقد  مفهوم  اأن  يعرف  منا  ْن 
َ
فم  . ال�ضيا�ضية 

الذي تبناه رو�ضو ،كان يف الأ�ضل مفهوما �ضاغه 

اجلراأة  اأن  نعلم  هل  و  هوبز؟  عنه  ونقله  اأبيقور 

كانط،  اإليها  دعا  التي   )Aude saper( املعرفية 

يف  تعود   « غا�ضاندي  بيري  من«  اإياها  م�ضتعريا 

غريها  و  الأمثلة  لعل،هذه  ؟  هورا�ص  اإىل  جدرها 

،كفيلة بح�ضبي باأن جتعلنا ن�ضتوعب مدى التقهقر 

الذي ح�ضل لنا على امل�ضتوى الفكري ،�ضيما ملا 

ي�ضل  �ضيء  األ  ترى  تيارات  ال�ضطح  على  بزغت 

نعمل  اأن  ينبغي  الن�ضو�ص  ب�ضاحبه،واأن  الفكر 

un texte sans con- )على فهمها بعيدا عن �ضياقاتها 

ومونتاين  نت�ضه  ثمة  اأن  حظنا  حل�ضن  لكن   .)texte

وبيري هادو ومي�ضيل اأنفري واآخرون ا�ضتطاعوا اأن 

ينبهونا اإىل فظاعة و هول الأمر.

 بعد هذا كله ،يبقى اأن اأ�ضري اإىل م�ضاألة جد هامة 

يف هذا ال�ضدد،موؤداها اأن الفل�ضفة ذاتهم يلزمنا 

ْل  حاورِ نحياهم.  اأن  بل   ، فح�ضب  نقراأهم  اأن  ل 

،لتدرك مغزى  �ضذرات نت�ضه  اإحدى  اأن حتيا  مثل 

اإحدى  مرة  الأفكار.قراأت  مع  التعامل  �ضعوبة  و 

�ضذراته حيث يحدد معنى الإن�ضان احلر،وحاولت 

اأمام رهانات  اأخترب كل تفا�ضيلها فوجدتني  اأن 

اأنها كادت تقلب حياتي  اأخفي عليك  حقيقية ،ل 

راأ�ضا على عقب.لكن اإن كان ثمة فل�ضفة جديرين 

ي�ضتحيل  اآخرون  القراءة،فثمة  و  بالهتمام 

التعامل معهم على نف�ص النهج،ل ل�ضيء اإل لأنهم 

نحو  على  ويفكرون  يكتبون  كانوا  اأ�ضلفنا  كما 

مغاير متاما حليواتهم .وعلى هذا الأ�ضا�ص جاءت 

لل�ضتظهار  اإل  ت�ضلح  ل  ،تكاد  ة 
رَّ
ي

ِّ
َن�ض فل�ضفتهم 

الدرا�ضات  يف  دبلوم  لنيل  ا�ضتعدادا   ، والرتيل 

توؤهل  ٍق 
ُّ
َتَفو ل�ضهادة  واإحرازا   ، العليا  اجلامعية 

�ضاحبها للندماج الجتماعي.

و  الفيل�ضوف  بني  اإذن  ال�ضا�ضع  الفرق  لعل 

اعتبار  اإىل  بنا  حدا  ما  هو  بالفل�ضفة،  امل�ضتغل 

الفيل�ضوف هي حياته ل غري.اأما حتديد  اأن حجة 

باعتباره �ضاحب موؤلفات وكتب،فهو  الفيل�ضوف 

املبدع  اجلنون؛لأن  �رضوب  من  ،�رضب  لعمري 

مفارقا  منوذجا  يعطينا  اأن  ي�ضتطيع  من  هو 

يف  اأ�ضلوبه  هو  فيه  الأكرب  للمعتاد،احلا�ضم 

احلياة،وطريقته يف التعاطي مع املعي�ص والتفكري 

اليوم  منا  الطابوهات.فمن  خلخلة  و  الراهن  يف 

اإبكتيت  عن  الفيل�ضوف  �ضفة  ينفي  اأن  ي�ضتطيع 

َخلِّفا كتبا اأكرث  خُ
و�ضقراط على الرغم من اأنهما مل ي

مما خلرَّفا حياة مليئة باحلكمة؟     
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اأ�شبحنا 

عدا  نعي�س بحُ

اآخر من اأبعاد 

الزمان،حيث 

ال�شرعة 

هي العن�شر 

احلا�شم
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  بيتــــر بـــــروك

�هتمام بروك بامل�سرح و�ل�سينما فـي �آن

 و�حد يف�سر �ندفاعاته �مل�ستمرة فـي

 �لبحث عن كل ما هو جديد
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* باحث في مجال المسرح من العراق يقيم في فرنسا

 م�سكلة �لإعد�د �ل�سينمائي للم�سرح

ال�سينما  اإىل  الرواية  اإعداد  بالإمكان  كان  اإذا       

الجتماعية،  الظاهرة  اأو  الق�سرية  الق�سة  اأو 

امل�رسحي  العمل  وتكيف  اإعداد  اأي�سا  فبالإمكان 

اإىل ال�سينما. وقد جلــاأت ال�سينما يف بداياتها اإىل 

الأخري  هذا  لعب  حيث  امل�رسحي،  الأدبــي  الإرث 

دورا اأ�سا�سيا يف تطوير وبلورة الإنتاج ال�سينمائي. 

عند هذه النقطة، باإمكاننا الإ�سارة اإىل قول اأندري 

بازان يف كتابه )ما هي ال�سينما( :) اإىل اأن ال�سينما 

املو�سيقى،  امل�رسح،  الأدب،  اأن  حني  يف  �سابة، 

وهذه   .
)1(

نف�سه( التاريخ  بقدم  قدماء  والر�سم، 

بني  ما  ت�سابه  وم�سمونها،  �سكلها  يف  الإ�سارة 

الذي  الطفل  وحالة  الأوىل  طفولتها  يف  ال�سينما 

اأول ما يبداأ بتقليد الكبار الذين يحيطون به. حيث 

اتخذت ال�سينما  يف بدايتها الفنون الأخرى كقدوة 

لها، وبدت منذ الطفولة الأوىل مثل نتاج ونتيجة 

جلميع  وخ�سعت  الفن  تطور  يف  معينة  ملحددات 

الفنون  قبل  من  عليها  مور�ست  التي  التاأثريات 

اإن ال�سينما هي  اأي  املتقدمة عليها وال�سابقة لها. 

�سوت  من  بعنا�رسها  جميعها،  الفنون  حم�سلة 

و�سورة، وكلمة ومو�سيقى واإىل اآخره. 

     اإذن، اإن الأدب امل�رسحي اأخذ نف�س امل�سار الذي 

ال�سينما.   اإىل  اإعدادها  طريقة  يف  الرواية  اتخذته 

بطبيعتها  الرواية  اأن  هو  بينهما،  الفارق  ولكن 

حتتاج اإىل �سياغة وحت�سري جديد لتحويل الكلمة 

اإىل �سورة، يف حني اأن العمل امل�رسحي يعترب يف 

م�سورا.  يكون  اأن  اإل  يحتاج  ول  عر�سا  ذاته  حد 

وهذا ما ي�رسح لنا �رس الفتنة والإغراء الذي مار�سه 

امل�رسح على املخرجني ال�سينمائيني، الذين انتهوا 

اأو تو�سلوا اإىل خلق ظاهرة  اأطلق عليها النقد اآنذاك 

ظاهرة ) امل�رسحية امل�سورة( التي دفعت بال�سينما 

اإذ جعلت دورها  الإبداعي،  ال�سكون واخلمول  نحو 

ينح�رس يف حدود اأر�سفة امل�رسحية اأر�سفة ب�سيطة، 

الظاهرة  هذه  على  حكم  وقد  الإبــداع.  من  خالية 

بت�سوير  تقوم  كانت  لأنها  البداية  منذ  بالف�سل 

العر�س امل�رسحي ت�سويرا فوتوغرافيا، على الرغم 

اأن تن�سينا مقدمة  من الكامريا التي كانت حتاول 

امل�رسح )الرمب( والكوالي�س. 

النجاح،  بع�س  عرفت  التي  الوحيدة  الأفــام  اإن 

هي تلك التي قام خمرجوها باأنف�سهم بعمل اعداد 

بتعاملهم  امل�رسحي،  للعمل  وحت�سريي  ابداعي 

فيها  يتعاملون  كانوا  التي  الطريقة  بنف�س  معها 

حممد �سيف *

م�رسح

بيرت بروك

 واحد 
ٍ
فـي امل�رسح وال�سينما يف اآن

)اوبرا كارمن منوذجاً(   



ال�سينمائي  املخرج  اأن  يعني  وهــذا  الق�سة،  مع 

ال�سخ�سيات  على  اإل  امل�رسحي  العمل  من  يبِق  مل 

عدم  )اأو  المتثال  م�سكلة  ظهرت  وهنا  واحلــدث. 

احرتام( الطبيعة امل�رسحية للعمل من قبل املخرج 

ال�سينمائي. واإن هذا الأمر ل يعترب �سارا بالن�سبة 

لل�سينما بقدر ما هو �سار، بكل تاأكيد، بامل�رسح، مما 

الإعدادات  واجهت  التي  امل�ساكل  من  واحدة  �سكل 

التجديد  هذا  اإن  امل�رسحية.  لاأعمال  ال�سينمائية 

يحتج  النقد  جعل  التعبري،  �سح  اإن  التعديل،  اأو 

العمل  روح  يف  ال�سينمائي  التدخل  طريقة  على 

الأعمال  ن�سبة  لأن  جــدوى،  با  ولكن  امل�رسحي، 

ال�سينمائي  والكمال  النجاح  عرفت  التي  الكثرية 

قد  قلل من حدة واعرتا�س النقد، وجعلت ال�سينما 

للمناخ  خمل�سة  ببقائها  الأدب،  من  كثريا  تقرتب 

اخلا�س للعمل امل�رسحي وال�سينمائي ب�سكل كلي.

     با �سك اإن للم�رسح و�سائله اخلا�سة واملختلفة 

للم�رسح  الأ�سا�سية  الأداة  اأن  ل�سيما  ال�سينما،  عن 

عن  ف�سا  ال�سورة،  ولي�س  اللغة  هي  دائما  كانت 

لي�س  املتفرج  على  امل�رسحي  العمل  تاأثري  اأن 

�سالة  داخل  وهو  عليه  ال�سينما  تاأثري  نف�سه  هو 

مظلمة. لهذا ال�سبب بالذات اإن الختاف يف جمال 

جعل  واملــ�ــرسح،  ال�سينما  بني  اجلمايل  التكوين 

وتعادل  وتقارب  التقاء  نقاط  عن  البحث  عملية 

يف القيم، يكاد اأن يكون �سعبا وح�سا�سا جدا. لأن 

اأي�سا اإىل �سعور  هذه الختافات الهيكلية حتتاج 

املخرجني  جانب  مــن  خ�سبة  وخميلة  اإبــداعــي 

فيلما  ي�سنعوا  اأن  اأجــل  من  الذين  ال�سينمائيني 

اأن  �سيء،  كل  وقبل  اأول  عليهم،  يتوجب  ناجحا، 

مبجرد  يكتفوا  ل  واأن  اأخرى  تعبريية  لغة  يخلقوا 

وذلك  امل�رسحي.  للعر�س  وم�سامل  ب�سيط  ت�سجيل 

اأندري  يقول  مثلما  امل�رسحي،  العمل  احرتام  لأن 

بازان، يف كتابه: ماهي ال�سينما؟: ) ل يعني فقط 

امل�رسح(  بـ)عمل  القيام  لأن  هو،  مثلما  ت�سويره 

بطريقة �سحيحة، اأ�سعب بكثري من القيام بـ)عمل 

ميكن  ل  اإنه  بازان،  لأندري  وبالن�سبة   .
)2(

�سينما(

جمالية  فجوة  ب�سبب  امل�رسح  عن  ال�سينما  ف�سل 

ل ميكن تخطيها، علما اأن املخرجني يف مثل هذه 

النف�سية،  املواقف  من  نوعني  �سيواجهون  احلالة، 

الذي يتوجب عليهم اأن يحكما ال�سيطرة عليهما. اإن 

امل�رسح يعزز املفاهيم، يف حني اأن ال�سينما تنطوي 

املثال،  �سبيل  على  فاملمثل  الهوية.  حتديد  على 

ال�سينما  ويف  مبا�رسا  امل�رسح  يف  ح�سوره  يكون 

ال�سينمائية  ال�سا�سة  اإن  معناه،  مبا  مبا�رس.  غري 

النعكا�سات  بطريقة  املمثل  ح�سور  عملية  تعيد 

املختلفة التي حت�سل يف املراآة بعر�سها لل�سورة 

نفقده  ما  اإن  اأي  امل�سقول،  �سطحها  واجهة  على 

يف  عليه  نح�سل  املــ�ــرسح،  يف  مبا�رس  ك�ساهد 

بف�سل  الخــتــاف،  كل  خمتلف  بتاأثري  ال�سينما 

يف  التكبري  به  ي�سمح  الذي  ال�سطناعي  التقارب 

البعيدة،  واللقطات  املقربة  اللقطات  )يف  الكامريا 

والخ(. واإن ال�سخ�سيات التي تطالعنا بها ال�سا�سة، 

بينما  الكائنات  هوية  لتحديد  احلال  بطبيعة  هي 

كائنات  هي  امل�رسح  خ�سبة  فوق  املوجودة  تلك 

ة عقليا. واإن احل�سور الفعلي للممثلني يف  َعار�سَ
ُ
م

امل�رسح يعطي واقعا مو�سوعيا، ومن اأجل تبديلها 

وقبولها ككائنات قادمة من عامل وهمي، يجب اأن 

م�ستعدا  يكون  واأن  بن�ساط  امل�ساهد  رغبة  تتدخل 

املتفرج  اإن  املادي.  واقعهم  لتجاهل  الأخري  هذا 

يف ال�سينما يتجه ب�سكل عام اإىل التعاطف مع بطل 

ب�سكل  باحلدث  الن�سهار  عملية  خال  من  الفيلم 

اإىل  ال�سالة  جمهور  حتويل  نتائجه  تكون  نف�سي 

)ح�سد( وتوحيد م�ساعرهم، لأن قوة ال�سورة، مثلما 

املتفرج  تغمر  اأن  حــدا  تبلغ   ( بــروك:  بيرت  يقول 

متاما، ول ميكن اأن يفكر فيما يراه، اإل قبل اأو بعد 

ميكن  فا  حدوثها  حلظة  يف  اأما  التاأثري،  حدوث 

قوتها،  بكل  حا�رسة  ال�سورة  تكون  فحني  اأبــدا، 

ا�ستقبالها،  يتم  التي  الدقيقة  اللحظة  تلك  ويف 

اأي  يتخيل  اأو  يح�س  اأو  يفكر  اأن  املرء  ي�ستطيع  ل 

، لهذا ميكننا القول اأن ال�سينما تهدئ 
)3(

�سيء اآخر(

وت�سكن امل�ساهد، يف حني اأن امل�رسح يثري ويهيج 
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بروك: قوة 

�ل�سورة يف 

�ل�سينما تبلغ 

حد� �أن تغمر 

�ملتفرج متاما



امل�ساعر. وحتى لو اأن امل�رسح نا�سد الغرائز الأكرث 

اإىل  ال�سالة  يحول  اأن  ميكن  ل  املتفرج،  من  قربا 

يحتاج  لأنه  امل�ساعر،  يوحد  اأن  ميكن  ول  )ح�سد( 

دائما، اإىل �سمري الفرد الن�سط، وم�ساركته الفعالة 

الفيلم  م�ساهدة  اأن  حني  يف  مبا�رسة،  احلدث  يف 

الع�سوية  للم�ساركة  اإل  حتتاج  ل  ال�سينمائي 

ال�سلبية ال�ساكنة. واإن الفيلم عندما يروج ويف�سل 

فاإنه يعار�س امل�رسح.  البطل  التماهي مع  عملية 

املتفرج  وتف�سل  ت�سجع  ال�سينما  كانت  اإذا  اإذن، 

يعمل  عك�سها،  على  امل�رسح  فاإن  ال�ساكن،  ال�سلبي 

على اإثارة وعي امل�ساهد وي�سعى اإىل تخفيف حدة 

التعار�س النف�سي بني امل�ساهد والبطل. 

يتم  اأن  ميكن  ل  امل�سور(  )امل�رسح  جناح  اإن  ثم 

التي متر عرب  والتحويل  التبديل  من خال عملية 

الأ�سا�سيتني،  الركيزتني  هاتني  واملمثل،  الن�س 

الف�ساء  ونقل  حتويل  يف  تكمن  امل�سكلة  ــا  واإمن

ال�سينمائية  الخراجية  املعطيات  اىل  امل�رسحي 

يف  امل�سهد  اإن  الدرامية.  امل�رسحة  عن  للتعبري 

امل�رسحية  فيه  تقدم  ــذي  ال املكان  هو  امل�رسح 

يوؤديها  التي  الكلمة  قبل  من  واملحمولة  الدرامية 

املمثل. واإن �سالة امل�رسح، والديكور، ي�ستخدمهما 

�سوته.  ترددات  ل�سدى  �سندوق  مثل  الأخري  هذا 

�رسوريا  لي�س  ال�سينما  يف  الإن�سان  اأن  حني  يف 

ال�سينما  يف  الف�ساء  واإن  امل�رسح،  يف  هو  مثلما 

هو املهيمن. واإن عملية نقل الن�س واملمثل يف ل 

العن�رسين  هذين  يفقد  ال�سينمائي،  الأثري  نهائية 

الأ�سا�سيني قوتهما املوجودة يف امل�رسح.  ويقول 

اندري بازان: ) لي�س هناك ما هو اأ�سواأ من امل�رسح 

امل�سور يف الديكور الطبيعي الذي يخمد النار يف 

. وذلك لأن الانهائية التي يحتاج 
)4(

طاقة الكلمة(

اإليها امل�رسح ل ميكن اأن تكون مكانية، ول ميكن 

اأن تكون اإل يف وجود النف�س الب�رسية. 

امل�رسح  بني  ما  القدمية  العاقة  من  الرغم  على 

ال�سينما  يف  امل�رسح  خمرجي  وا�ستغال  وال�سينما، 

واإنتاج جتارب خارقة للعادة، ورغم نقاط اللتقاء 

لي�س  �ساخ�سا،  الختاف  يبقى  بينهما  والتقارب 

على امل�ستوى ال�سناعي والواقعي لل�سينما، وتاأثري 

على  واإمنــا  اآخــره،  واإىل  املتفرج  على  منهما  كل 

اإن مفهوم )الإخراج  �سعيد مفهوم الإخراج نف�سه. 

حديث (، ومن ال�سعب ح�رسه يف تعريف اأو �رسح 

ب�سيط، لأنه وبكل ب�ساطة ي�ستمل على اأ�سياء كثرية 

هي  التي  ال�سينما،  يف  املثال،  �سبيل  على  جــدا. 

مبثابة معمل جماعي، يكون املخرج فيه املوؤلف 

على  فيه  العاملني  وجميع  واملــطــلــق،  ـــد  الأوح

اإل جمرد  اختاف م�ستوياتهم واإمكانياتهم، لي�س 

اأدوات يف خدمة روؤيته. واإن العديد من الأ�سخا�س 

الذين ت�ساءلوا حول هذا املو�سوع، اعتقدوا اأن عمل 

ي�سبه  بالأحرى  اأو  نف�سه  هو  امل�رسح  يف  املخرج 

جميع  اأن  احلظ،  ل�سوء  ال�سينما.  يف  املخرج  عمل 

الفرتا�سية  احلقائق  من  بالقرب  مروا  قد  هوؤلء 

الغنية لل�سكل امل�رسحي. لأن العديد من املخرجني 

الذين ا�ستغلوا يف حقل امل�رسح، اعتقدوا يف البداية 

وحتريك  ا�ستعمال  يف  ينح�رس  املخرج  دور  اأن 

 : من  حوزته  يف  و�سعت  التي  الو�سائل  جميع 

اإ�ساءة، األوان، اأزياء ديكور، مكياج، حوار ومتثيل، 

مبجرد  واإنه  بيانو.  اأو  كاتبة  اآلة  اأمام  اأنه  لو  كما 
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ال�سينما 

تهدئ وت�سكن 

�مل�ساهد، 

يف حني �أن 

�مل�سرح يثري 

ويهيج �مل�ساعر



ما يجمع العنا�رس التعبريية ي�ستطيع اأن يبدع اأو 

يخلق لغة الإخراج، حيث املمثل الذي هو اأكرث من 

العنا�رس  يتبع ويخ�سع جلميع  واأ�سا�سي  جوهري 

النحوية الأخرى. وهذه هي فكرة امل�رسح ال�سامل 

الأكرث بلوغا ون�سجا.

و�سع  اإمكانية  على  يحتوي  كحدث  امل�رسح  اإن 

النظر  وجهات  من  العديد  حمل  فريدة  نظر  وجهة 

يظهر  اأن  باإمكانه  مثلما  واملختلفة،  املجاورة 

ال�سينما،  اأن  حــني  يف  متعددة،  باأبعاد  الــعــامل 

تبحث عن التاأثري التج�سيدي، وتكتفي ببعد واحد. 

تفرده  من  وكثافته  قوته  على  يح�سل  امل�رسح 

وتكري�سه نف�سه لهذا العامل العجيب الذي يعمل على 

اإبرازه والك�سف عنه. مثلما ينتج ظاهرة قريبة من 

ال�سكل  يرمم  الذي  التعبري  الأحــادي  املنهج  ذلك 

حزم  وتداخل  ت�سابك  بف�سل  لاأ�سياء،  اخلارجي 

اإ�سعاعية. وعندما نفهم حلظة من احلياة فيه، يف 

املتفرج  لدى  ويتفجر  يحدث  املقنع،  كمالها  قمة 

التي  واملمثل نوع من تعاقب امل�سادر املختلفة، 

توجه نحو نف�س النقطة ويف ذات الوقت. ومبجرد 

اأول ما  ال�سخ�سيات،  اجتماع ب�سيط ملجموعة من 

خمتلف  بني  املنيع  احلاجز  للعيان  ويبدو  يظهر 

التي  الأ�سا�سية  مادته  هي  هذه  النظر.  وجهات 

الأحداث،  جريان  بعد  اأي  بعد،  فيما  ت�سمح  �سوف 

باإثارة و�سحذ وجهات نظر متناق�سة. 

     لهذا نطلق على امل�رسح بفن املفارقة. و)باإمكاننا 

الذهاب بعيدا ونقول اإنه املفارقة ذاتها، فهو نتاج 

اأدبي ويف نف�س الوقت، عر�س مادي؛ وهو يف ذات 

اإنتاجه وجتديده  الوقت، فن خالد قابل لأن يعاد 

اإنتاجه  اإعادة  )ل ميكن  اآين  واأبدا(، وهو فن  دائما 

قبل(:  من  فيها  ت�سويره  مت  التي  الطريقة  بنف�س 

يكون  اأن  ميكن  ل  اليوم  يقدم  الذي  العر�س  لأن 

»انتوان  نف�سه غدا؛ فهو فن على حد قول  اأبدا هو 

اأرتوAntonin Artaud » �سنع لأجل عر�س 

الغد،  عر�س  وان  اليوم،  فن  انه  واحــدة.  ونهاية 

من  ثل 
ُ

مي البارحة،  عر�س  كــان  نف�سه  هو  الــذي 

قبل اأ�سخا�س حتولوا اإىل �سخ�سيات اأخرى واأمام 

جمهور هو الآخر خمتلف؛ لهذا فاإن الإخراج الذي 

اأعتمد من قبل خمرج يف م�رسحية قدمت  اأو  ُعمل 

منذ ثاثة اأعوام ل ي�ستطيع اأن يحافظ على بهائه 

وتتقادم  ميوت  الزمن  مع  لأنه  ونوعيته،  الكامل 

عليه ال�سنون، يف حني اأن الن�س نف�سه يبقى نظريا 

.
)5(

ثابتا وغري متغري، اإىل الأبد(

العنا�رس  ويوؤ�س�س  يبني  امل�رسح  يف  احلــوار  اإن 

الذي  التوتر  يقرتح  ــه  اإن للم�رسحية.  اجلوهرية 

يك�سف عن الااتفاق الكلي بني ال�سخ�سيتني. وهذا 

بحد ذاته ال�رساع البارع واملعلن ما بني وجهتي 

اأن  املوؤلف  على  يتوجب  لهذا  متعاك�ستني.  نظر 

احلقيقة  من  ن�سيبها  منهما  واحــدة  لكل  يعطي 

يف  �سعيفة.  النتيجة  ف�ستكون  واإل  وبالت�ساوي 

امل�رسح، يتوجب علينا اخرتاق راأيني متعار�سني، 

بنف�س الفهم. لهذا على املوؤلف اأن يك�سف عن ولعه 

ب�سخ�سياته، بالدخول معها يف م�ساركة، ووحدة 

�سخ�سياته.  مع  ت�سيخوف  يفعل  مثلما  �سعور، 

�سخ�سية يف  اإذا وجدت ع�رسون  انطاقا من هذا، 

من  �سخ�سية  كل  املوؤلف  اأعطى  واإذا  امل�رسحية، 

ال�سخ�سيات الع�رسين حقها بنف�س القوة القناعية، 

لأن  �سك�سبريية.  معجزة  على  �سك  با  �سنح�سل 

يحملها  انه  �سخو�سه،  مع  �سك�سبري  يفعله  ما  هذا 

احلقيقة التي يريد الك�سف عنها بالت�ساوي وبنف�س 

القوة الدرامية.

واملــواد  القيم،  مــن  الــوفــري  الــتــدرج  هــذا  مقابل 

املكثفة، ن�ستطيع اأن نفهم عمل املخرج اأكرث فاأكرث. 

نظر  بوجهة  بنف�سه  نف�سه  يكفي  الــذي  فاملخرج 

حتى  خا�سة  معاجلة  �سخ�سية  معاجلة  اأو  واحدة 

وان كانت هذه الأخرية قوية واأ�سا�سية، ويتنا�سى 

البقية  �سي�سعف  فاإنه حتما  الأخرى،  ال�سخ�سيات 

اإذن،  كذلك.  وامل�رسحية  ال�سخ�سيات  من  الباقية 

على املخرج اأن يعتني بجميع التيارات الغام�سة 

بالن�س وبالت�ساوي. هذا بالإ�سافة اإىل اأن املمثل 

�سيحاول وب�سهولة اأثناء العمل اأن يفر�س ت�سوره 
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�مل�سرح كحدث 

يحتوي على 

�إمكانية و�سع 

وجهة نظر 

فريدة حمل 

�لعديد من 

وجهات �لنظر 

املجاورة 

و�ملختلفة



اخلا�س، �سواء كان نظريا اأو ما ي�ستحوذ عليه من 

�سعور اأو فكرة، وهنا على املخرج اأن يعالج الأمر 

اإن امل�رسح بطبيعة احلال، يحتوي  بطريقة مثلى. 

على جمموعة من العاملني، الذين مب�ستطاعهم اأن 

اأول  عليهم  يتوجب  ولكن  نافعني،  جميعا  يكونوا 

يعمل  الــذي  الهدف،  يخدموا  اأن  �سيء،  كل  وقبل 

احلقيقي  املفهوم  يتجاوز  الذي  الفهم  اإظهار  على 

لكل واحد منهم. وعندما يتحقق هذا فقط، ميكن اأن 

نرى دور الديكور، الأزياء، الإنارة ... والخ. اإن هذه 

العنا�رس �ستعرث على مكانها الطبيعي عندما يخرج 

وينتظم كل هذا الذي ولد داخل املجموعة الب�رسية 

للعمل  وحتطيما  هدما  اكرث  هناك  ولي�س  العاملة. 

املو�سيقي.  اأو  الت�سكيلي  الإقحام  من  امل�رسحي 

العمل  على  يفر�س  عندما  غالبا،  يحدث  ما  وهذا 

ب�سكل  املو�سيقى  تلك  اأو  الديكور  هذا  امل�رسحي، 

مبكر، حتى لو مت ذلك مبوافقة املخرج نف�سه.

     وبعد العديد من التمارين التي تقت�سي الأ�سابيع 

تلو الأ�سابيع، مل يعد املخرج هو نف�سه. اأنه ي�ستغني 

اآفاق روؤاه نتيجة لعمله مع الآخرين. لهذا  وتت�سع 

�سبه  ال�سكل  لو�سع  والأ�سا�س  احلقيقي  الفعل  ان 

اإل متاأخرا، ول  ياأتي  للعمل امل�رسحي ل  النهائي 

العر�س نف�سها. ونعتقد  اإل يف حلظة  يكون ممكنا 

اأن كل خمرج من املخرجني قد عا�س هذه التجربة، 

اآخر مترين من التمارين  اأن يرى عمله يف  جتربة 

هذا  ي�سبح  اجلمهور  بح�سور  ولكن  متما�سكا، 

كل  على  ترت�سم  ملعانه  و�سظايا  تاألقا  التما�سك 

اأو فوق اخل�سبة.  ال�سالة  �سواء كانوا يف  احل�سور، 

اإل يف العر�س  اإن العمل اجليد ل يعرث على نف�سه 

ويتاأ�س�س  يتجدد  عر�س  كل  مع  وهكذا  له.  الأول 

العاملون فيه  اإذا كان  ويت�سكل من جديد، خا�سة 

خمل�سني واأوفياء، لأنه بغري ذلك، ميكن اأن تكون 

مع  احلية  العاقة  اأن  �سيما  ل  معكو�سة،  النتائج 

اجلمهور بقدر ما هي عظيمة و�سيقة بقدر ما هي 

خطرة وميكن اأن توؤدي اإىل التهلكة وال�سياع. 

ال�سينما  بني  ما  الخــتــاف  كل  يكمن  وهنا       

وامل�رسح. يف ال�سينما كل �سيء حمفوظ ومنقو�س 

يوم،  ذات  �سور  قد  �سينمائي  �رسيط  �سطح  على 

يف  يتحركان،  ل  ثابتان  والفعل  فيه  ال�سورة 

احلقيقي  �سكله  ياأخذ  امل�رسحي،  العر�س  اأن  حني 

ومن  للجمهور  احلي  احل�سور  من  وديناميكيته 

العاقة اجلدلية ما بني ال�سالة واجلمهور.

دائما  وال�سينما  امل�رسح  بني  العاقة  اأثــارت  لقد 

نظرة  نلقي  وعندما  وعظيمة،  رائعة  حتليات 

�رسيعة على هذين الفنني اللذين يكادان اأن يكونا 

 ،1895 عام  منذ  يفرتقا  لن  اأنهما  نقي�سني، جند 

ناطقة.  �سينما  ال�سامتة  ال�سينما  �سارت  منذ  اأي 

�سل�سلة  منطقيا  ناحظ  ونحن  الوقت،  ذلــك  منذ 

عجالة  يف  تتحقق  ما  غالبا  التي  ــدادات  الإع من 

والتبا�س. ولكن ما املق�سود بامل�رسح وال�سينما ؟ 

وهل ميكن لنا اأن نتجاهل القيود التقنية املتاأ�سلة 

؟  العقبات  من  والإفـــات  منهما  ــدة  واح كل  يف 

برياندلو  لويجي  اإىل  احلق  نعطي  اأن  يجب  وهل 

ال�سينما  يف  ال�سخ�سيات  مادية  عار�س  ــذي  ال

والوجود البدين للممثلني يف امل�رسح؟ وهل ميكننا 

حول  واجلمالية  النظرية  النقا�سات  يف  امل�ساركة 

�سنتفق  وهل  ؟  واملونتاج/ال�رسد  امل�سهد  اللقطة/ 
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ال�سينما، 

تبحث عن 

�لتاأثري 

�لتج�سيدي، 

وتكتفي ببعد 

و�حد



يف نهاية املطاف على حتديد ما هو وما لي�س هو 

اعدادا �سينمائيا خمل�سا للم�رسح؟

ال�سينمائي للم�رسح، قد طرحت  اإن م�سكلة العداد 

والولء،  الإخا�س،  ا�سكالية  الأوىل  البدايات  منذ 

ينبغي  هل  م�ساألة  اأي�سا  طرحت  مثلما  واجلمال، 

اأو  املــ�ــرسح،  خدمة  يف  تكون  اأن  ال�سينما  على 

؟  ال�سينما  خدمة  يف  امل�رسح  يكون  اأن  العك�س، 

اإذا  ال�سابع،  الفن  على  يتوجب  للبع�س،  وبالن�سبة 

كان ينهل وياأخذ من امل�رسح، فعليه اأن يعيد انتاج 

البع�س  وهناك  واإخا�س.  اأمانة  بكل  الأخري  هذا 

يختلف مع هذا الراأي، باعتقاده واإميانه باأنه ل بد 

من تفجري الف�ساء الزمكاين للم�رسح، والديكورات، 

احلدود  اإن  ابداعية جديدة.  ال�سينما ولدة  لإعطاء 

بني هذين الفنني، تبدو �سبابية اأكرث مما ينبغي، 

الكيفية  عن  م�ساءلتنا،  عن  تنفك  ل  املفارقة  واإن 

الكلمة  اإنتاج  اإعــادة  فيها  نت�سور  اأن  ميكن  التي 

�سامت.  فن  قبل  من  ا�ستن�ساخها  اأو  امل�رسح  يف 

بع�س  يف  ال�سمت  اأن  على  العرتا�س  يكون  وقد 

الأحيان اكرث باغة من الكلمة ؟ 

اإن ال�سينما مبجرد ما اأح�ست باإمكانية �رسد وتقدمي 

ق�سة، التفتت نحو املوديل امل�رسحي، والت�سوير يف 

ال�ستديو الذي يوفر لها الظروف املادية املائمة. 

ات�سال  اأول  ويف  امل�رسح،  من  الكثري  اأخذت  ولقد 

ومام�سة لها بامل�رسح، ا�ستطاعت اأن ت�ستويل على 

الديكور،  املمثل،  لعب  مثل:  العنا�رس،  من  العديد 

وكيفتها  والدراماتورجيا،  احلوار،  ال�سينوغرافيا، 

لها بو�سائل تعبريية خا�سة. واإن بناء اأول �سالة 

ملعمارية  امتداد  مبثابة  يــزال  ول  كان  لل�سينما 

)امل�رسحية(  ال�سفة  اإطاق  اإن  ذلك،  امل�رسح. ومع 

على اأ�سلوب ومنط فيلم من الأفام، غالبا ما يكون 

له دللة �سلبية عليه. ولهذا ال�سبب بالذات، اأ�سبحت 

امل�رسح، ب�رسورة  تدرك يف عاقتها مع  ال�سينما 

تفردها كفن له جمالياته اخلا�سة، وبني اجنذابها 

للواقع وفخ الذرائع الكاذبة. ولهذا حاولت ال�سينما 

اأن تنف�سل عن امل�رسح من خال اهتمامها بالعديد 

اإىل  نقلتها  التي  الأخــرى  والأ�سكال  املظاهر  من 

اختافها  عن  تعلن  اأن  هكذا  حماولة  ال�سا�سة، 

ال�سلطة  خال  من  امل�رسح،  عن  وال�سغري  الب�سيط 

اأو ظهور التكنولوجيا اجلديدة.  املطلقة للتلفزيون 

ي�سعرون  ال�سينمائيني  من  العديد  ظل  ذلك  ومع 

باإمكانياتهم  التعريف  يف  املــ�ــرسح  بــ�ــرسورة 

الفنية، مثل: مار�سيل بانيول، �سا�سا كيرتي، جون 

رينوار، �ساريل �سابلن، مانويل دي اأوليفريا، وجاك 

ريفيت.. والخ. 

ميكننا اأي�سا اأن نذكر العديد من التجارب الناجحة يف 

جمال الإعداد ال�سينمائي للم�رسح، مثل: جان كوكتو، 

اأول�سن ويلز، لوران�س اأوليفي، وبيرت بروك،  وخمرجني 

اأو  م�رسحيني  كانوا  �سواء  اآخرين،  �سيناريو  وكتاب 

وتقوية  تعزيز  بذلوا جهودا كبرية يف  قد  �سينمائيني 

فكرة اأن الإعداد ال�سينمائي الناجح للم�رسح مل يعد بـ 

)خيانة( واإمنا هو نظرة جديدة للم�رسح.

امل�رسح  عاقة  اأن  ــاه،  اأع ذكرنا  ومثلما  علما،   

بال�سينما لي�ست بجديدة، ل �سيما اأنها قد بداأت مع 

على  كاأ�سا�س  اعتمدت  التي  الأمريكية  الكوميديا 

الكلمة واحلالة التي تثري ال�سحك، بعيدا كل البعد 

عن ال�سناعة ال�سينمائية. لهذا جند، اأن اأغلب الأفام 

الأمريكية  اأو  منها  الفرن�سية  الكبرية  الكوميدية 

م�سدرها هو مو�سيقى- الهال اأو م�رسح البوليفار: 

وهــاردي،  لــوري  كايتون،  بو�ست  ليندر،  ماك�س 

�ساريل �سابلن... هوؤلء جميعا يدينون بنجاحاتهم 

ومب�ساعدة  امل�رسحية،  جتاربهم  اإىل  ال�سينمائية 

 – ال�سينما قد حافظوا وعر�سوا تقنيات مو�سيقى 

الهال وم�رسح البوليفار. مثلما باإمكاننا اأن ناحظ 

للم�رسح  ح�سورا  القدمية  الكوميدية  الأفــام  يف 

ب�سكل بدائي، لي�س على م�ستوى التمثيل فقط واإمنا 

ويف  للحدث.  ال�رسدي  البناء  م�ستوى  على  اأي�سا 

نف�س الوقت، ل بد من التذكري، باأن ال�سينما قد اأعطت 

هذه امل�ساهد واحلالت امل�رسحية الكوميدية نكهة 

جديدة، اإذ حررتها من حدود طبيعة امل�رسح نف�سه 

الثاث:  الأر�سطية  الوحدات  عليه  تفر�سها  التي 
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وحدة املو�سوع، املكان والزمن. وهذا ما يجعلنا 

الكوميدية  واملواقف  احلالت  هذه  باأن  نقول،  اأن 

درامية  حالت  ال�سينما،  بف�سل  اأ�سبحت  البدائية 

النطاق،  وا�سع  ب�سكل  وانت�رست  جديدة  تعبريية 

ولول التدخل ال�سينمائي فيها ملا و�سلت اأبدا اإىل 

مما  ن�ستنتج  �سهدناه.  الذي  الفني  الن�سج  مرحلة 

تقدم اأن العاقة بني ال�سينما وامل�رسح هي قدمية 

جدا، واأن من دون هذه الفرتة الطويلة من الت�سال 

بني  والكت�سافات  اخلافات  عزز  الذي  والتبلور 

ول  اأوليفييه،  لورن�س  ل  ي�ستطيع  لن  املع�سكرين، 

اأن  بــروك،  بيرت  ول  كوكتو،  جان  ول  ويلز،  األ�سن 

بني  والن�سجام  الهارمونية  من  بع�س  يخلقوا 

هذين )العاملني( املختلفني ب�سكل كاف، يف كيفية 

واإخراج  املمثلني،  واأداء  امل�رسحي،  الن�س  اعداد 

اختاف  يف  وكذلك  فيلم،  اإىل  وحتويله  الن�س 

تاأثريهما على املتفرج.

اإن تطور ظاهرة)امل�رسح امل�سور( �سواء كانت يف 

اأمريكا، اأو اجنلرتا، اأو يف فرن�سا، واإذا كانت معدة 

هرني  م�رسحية:  مثل  الكا�سيكية  الأعــمــال  عن 

اأو املاأخوذة عن  الثاين، وهاملت، وماكبث، والخ، 

لليان  الأفعى  م�رسحية:  مثل  املعا�رسة،  العمال 

وم�رسحية  الفظيعني،  الآبــاء  وم�رسحية  هلمان، 

هذا  مييز  ما  واإن  تتغري،  مل  فهي   ... والــخ  احلبل، 

التطور هو اإخا�س املخرجني اإىل الن�س املكتوب 

اأ�سافهم  يفعله  كان  ما  خاف  على  فاأكرث  اأكرث 

لاأعمال  ال�سينمائي  اعدادهم  يف  حاولوا  الذين 

يف  ويذوبوه  الأ�سلي  الن�س  يخفوا  اأن  امل�رسحية 

الأثري ال�سينمائي.

اإذ  الأوبـــرا،  على  ينطبق  اأن  يكاد  ال�سيء  ونف�س 

لحظنا اأن الطريقة ذاتها قد اتبعت يف نقل الأوبرا 

اإىل ال�سينما �سواء على امل�ستوى العام اأو اخلا�س: 

بت�سويرها  قاموا  الذين  املخرجني  بع�س  فهناك 

جعلها  الآخــر  والبع�س  امل�رسح،  خ�سبة  فوق  من 

فيلما مو�سيقيا تقريبا، وهناك اآخرون اأي�سا دفعهم 

جتريدها  اإىل  ال�سينمائية،  بالواقعية  اإح�سا�سهم 

وت�سويرها  ال�سيق  امل�رسحي  اإطارها  من  متاما 

اأولئك  اأي�سا  وهناك  ات�ساعا.  الأكــرث  الطبيعة  يف 

الذين بحثوا عن كيفية اإعدادها وتكيفها �سينمائيا 

اأن مي�سوا طبيعتها امل�رسحية املو�سيقية.  من غري 

بيرت بروك واحد من الذين كانوا ول زالوا مهتمني 

باإعداد امل�رسح لل�سينما، �سواء كان ذلك مو�سيقيا 

جتربته  عن  يتحدث  وحينما  مو�سيقي.  غري  اأو 

اخلا�سة يف هذا املجال، يقول: ) لقد ا�ستغلت دائما 

اإىل  ي�سبه  واأبدا  دائما  كان  وعملي  الطريقة،  بهذه 

امل�رسح  ح�سان  يركب  الــذي  الفار�س  كبري،  حد 

يف  ي�ستغل  انــه  اأي   .
)6(

واحد( اآن  يف  وال�سينما 

احلقلني دون اإحلاق ال�رسر بواحد من الثنني، بل 

يغذي الواحد من خال الآخر وبالعك�س.

* نبذة خمت�سرة عن حياة بيرت بروك 

وتعلم   .1925 عــام  لــنــدن  يف  بـــروك  بيرت  ــد  ول

كلية  ويف  )وي�ستمن�سرت(  يف  كر�سام  مدر�سة  يف 

)ماجدلني( يف اك�سفورد. ولقد ولد م�رسحيا وفنيا 

وال�سينما  للم�رسح  يقدم   بداأ  عندما   ،1946 �سنة 

الكوخ  منها:  نذكر  اأن  ميكن  اأعمال،  تلو  اأعمال 

ال�سغري، بيت الزهور، الزيارة، يرما الرقيقة، الديك 
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املقاتل، مارا-�ساد، اأوبرا فاأو�ست، كارمن، املها 

مع  اندرونيك  تيتو�س  الع�سافري،   موؤمتر  بارتا، 

بول  مع  لري  امللك  وفيفيان يل،  اأوليفييه  لوران�س 

واأعماًل  العا�سفة،  �سيف،  ليلة  حلم  �سكوفيلد، 

لوحده  املوؤلف  لهذا  اخرج  حيث  ل�سك�سبري  اأخرى 

ما يقارب الع�رس م�رسحيات. وقد اكت�سف ال�سينما 

ال�سينما  اإىل  اأعد   1944 عام  فمنذ  مبكر،  ب�سكل 

لورن�س  ــة  رواي عن  املــاأخــوذة  عاطفية(،  )رحلة 

واأخرج  اأنتج   ،1944-1945 عام  ويف  �سترين. 

فيلم طويل  اأول  يخرج  اأن  قبل  اأفام ق�سرية  عدة 

عام 1953: )اأوبرا املت�سولني(. ويف عام 1960، 

عن  املاأخوذ  كانتابل(،  )موديراتو  فيلم   اأخــرج 

رواية ق�سرية ملارجريت دورا�س التي ا�ستغلت مع 

بيرت بروك وجريارد جاغرلو يف كتابة ال�سيناريو. 

ويف عام 1961، قدم فيلم من اخليال العلمي )�سيد 

و)فيلم  كــوادوين،   لوليام  املعد عن عمل  الذباب( 

مارا-�ساد( يف عام 1967 الذي اأعده عن عر�س 

فيلم  وكذلك  )مارا-�ساد(،  فاي�س  بيرت  م�رسحية 

والأبي�س،  بالأ�سود   ،1971 عام  يف  لري(  )امللك 

التي  العاقة  مدى  على  فيه  ال�سوء  ي�سلط  والذي 

عام  ويف  ال�سك�سبريي.  امل�رسح  بتقاليد  تربطه 

1979، ابتعد بيرت بروك عن امل�رسح ليخرج فيلم 
هذا  من  الرغم  وعلى  رائــعــني(،  رجــال  مع  )لقاء 

اأفامه  ون�سعر من خال  الق�سري ناحظ  البتعاد 

و�سوله  وعند  امل�رسح.  بــروح  بــروك  وتعلق  حب 

اإىل باري�س وا�ستقراره يف م�رسح البوف دي نور، 

واأ�س�س يف عام 1974، مركز البحوث امل�رسحية، 

وم�رسحية   ،1974 عام  يف  الأثيني  تيمون  قدم: 

يف  )العني  وم�رسحية   ،1975 عــام  يف   )IKS(

عام  )العظم(،  وم�رسحية   1978، عــام  العني( 

و)موؤمتر   ،1983 و)ماأ�ساة كارمن(، عام   ،1978
 ،1985 عــام  العطار  الدين  جلــال  الع�سافري(، 

عام  )العا�سفة(،   ،1988 عام  الكرز(  و)ب�ستان 

1990، و)الرجل الذي( عام 1993، و)من هناك( 
اآرتــو،  اأنتونان  مــن:  كل  ن�سو�س  من  املــاأخــوذة 

بري�ست، جوردن كريك، مايرهولد، �ستان�ساف�سكي، 

 ،1999 عام  يف  تيمبا،  لكان  )البدلة(  وم�رسحية 

و)ماأ�ساة هاملت( يف عام 2002، الخ … .

على  البداية  منذ  من�سبا  بروك  اهتمام  كان  لقد 

اأهم  هذا  ولعل  واحــد.  اآن  يف  وال�سينما  امل�رسح 

ويف�رس  املجالني،  الدائمة يف  ان�سغالته  ما مييز 

هو  ما  كل  عن  البحث  يف  امل�ستمرة  اندفاعاته 

ثابت غري  ما هو  التكرار، وكل  جديد. فهو ميقت 

متحرك، ويبتعد عن كل ما هو موؤكد، ويعتقد اأن 

والتطبيق  لامتحان  يخ�سع  اأن  يجب  �سيء  كل 

لكي يعاد اكت�سافه من جديد. لهذا نراه منذ بداية 

النظريات  هيمنة  يرف�س  وهــو  الفنية  حياته 

والعقائد اجلامدة، ويحاول قدر ما ي�ستطيع اأن ل 

كان  �سواء  م�رسحي  مذهب  اأو  اجتاه  باأي  يتقيد  

و�سل  ولقد  فيل�سوفيا.  اأو  �سيا�سيا  م�رسحيا،  ذلك 

به التطرف حدَّ اأن يتمرد على ما كتبه هو بنف�سه 

يف كتاب »الف�ساء اخلايل«، اإذ يقول يف كتاب » 

ال�سيطان هو ال�سجر« الذي قمنا برتجمته و�سدر 

عن دائرة الثقافة والإعام، حكومة ال�سارقة: )لقد 

الف�ساء  كتابي  يف  دونتها  جملة  اأول  يف  ذكرت 

خال،  مكان  اأي  اأتــنــاول  اأن  ميكنني   »: اخلــايل 

الفعل  يقت�سيه  ما  وكل  عاريا.  م�رسحا  فاأ�سميه 

امل�رسحي هو اأن مي�سي �سخ�س عرب تلك الف�سحة 

يعد  مل  هــذا  اإن  اآخـــر«،  �سخ�س  يراقبه  حني  يف 

كافيا اليوم، لقد تقادم عليه الزمن، لأننا نحتاج 

اإىل  الفعل امل�رسحي ويتفجر،  اأن يكتمل  من اجل 

�سخ�س ثالث يراقب عملية املرور واملراقبة التي 

يقوم  الذي  والثاين  الأول  ال�سخ�س  بها  ي�سرتك 

بفعل املراقبة(. انطاقا، من هذا املنطق املفتوح 

رف�س  نفهم  اأن  ميكننا  والتغري،  التحول  على 

اأو اعداد م�سبق  ومترد بروك املطلق لأي تخطيط 

انه  العر�س.  عنا�رس  وباقي  والتمثيل  لاإخراج 

يعترب املخرج الذي ياأتي اإىل التمارين امل�رسحية 

من  خاليًا  ميتا  خمرجًا  جاهزة،  خمططات  مع 

احلياة. فهو مع املخرج الذي يعمل على تنظيف 
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تقف  ل  كي  امليتة  الأع�ساب  من  املمثل  حديقة 

املخرج  مع  دربــه؛  الأخــرية حجر عرثة يف  هذه 

الذي يبحث عن العاقة املبا�رسة والوا�سحة مع 

على  يعمل  الذي  املخرج  مع  واجلمهور؛  املمثل 

حلظة  املمثل  مع  امل�رسحي،  الف�ساء  اكت�ساف 

مع  نف�سها؛  التقدمي  حلظة  وحتى  بل  التمرين، 

كل  من  املمثل  حترير  على  يعمل  الــذي  املخرج 

اإن  اجلاهزة.  النظرية  كلي�سيهات  كل  ومن  قيود، 

يتاأ�س�س  انه  نخبوي،  مب�رسح  لي�س  بروك،  م�رسح 

بني  اجلدلية  العاقة  على  �سيء،  كل  وقبل  اأول 

متاما  العك�س  على  واجلمهور،  واملمثل  املخرج 

من �ساحب نظرية امل�رسح الفقري »غروتوف�سكي« 

الذي يحبه بروك ويحرتمه خري احرتام ولكن مع 

هذا  لأن  معه،  الختاف  من  مينعه  ل  هذا  ذلك، 

على  م�رسحه  ويقوم  النوعية  على  يعتمد  الأخري 

اأ�سا�س العاقة بني املخرج واملمثل فقط متجاوزا 

املتفرج، ذلك ال�سيد اجلليل الذي لوله ملا اكتمل 

اإن  امل�رسحي.  الفعل  تفجر  وملا  احلفل  يكتمل  اأو 

اإذا ما افتقر اإىل اجلمهور ي�سبح مفتقرا  امل�رسح، 

تبقى  وبدونه  التحدي  هو  فاجلمهور  لوجوده، 

ال�سورة كاذبة. األي�س كذلك كما يقول بروك؟

اإىل  كارمن(  )تراجيديا  مع  بــروك  بيرت  يعود     

الأوبرا ويقدمها يف م�رسح البوف دي نورد. ولكن 

ملاذا كارمن ؟ ويجيب بيرت بروك: )اإنه العمل الذي 

بالغ يف ت�سخيمه القرن التا�سع ع�رس، فحاولنا اأن 

نتفح�سه ونعريه من ثيابه من اأجل اكت�سافه. يبدو 

لنا، اإن خلف واجهته الأمامية هناك تيار مير يف 

.
)7(

الأع�ساب، وهذا هو معنى عملنا(

*  �أوبر� كارمن 

جورج  الفرن�سي  للمو�سيقار  كارمن  اأوبـــرا  تعد 

الأعــمــال  جميع  بــني  �سعبية  الأكـــرث   ،
)8(

بيزيه

اأي�سا  وهي  ت�سجيا،  والأكرث  الغنائية،  امل�رسحية 

وقد  اأجــمــع.  العامل  م�سارح  على  تقدميا  الأكــرث 

 
)9(

ميهاك )هــرني  من  كل  لها  الأوبــرا  ن�س  كتب 

ق�سة  على  باعتمادهما   
)10(

هيليقي ولودوفيت�س 

 
)11(

مريميه. برو�سبري  الفرن�سي  للروائي  كارمن 

كوميك  اأوبرا  يف  مرة  لأول  كارمن  اأوبرا  عر�ست 

 ،1875 مار�س  اآذار/  من  الثالث  يف  باري�س  بـ 

�سجبها  اأن  بعد  وقتها  يف  النجاح  تاق  مل  لكنها 

النقاد واعتربوها غري اأخاقية و�سطحية تتعار�س 

اأن  مع الف�سيلة العليا. وقد مات موؤلفها من دون 

يعلم اأن عمله �سيتحول فيما بعد اإىل واحد من اأكرب 

الأعمال الفنية يف جمال الأوبرا. وكان اأول ظهور 

جملة  يف   1845 اأكتوبر   1 يف  )كارمن(  لق�سة 

منوذجها  يف  الق�سة  تنتهي  حيث   .
)12(

)العاملني(

موت  مع  اأي  الثالث،  الف�سل  يف  ن�رس  الذي  الأول 

بطلها )دون جوزيه(. ولكن عند اإعادة ن�رسها من 

من  الأولني  الأ�سبوعني  يف   
)13(

ليفي( )كلمان  قبل 

�سهر فرباير 1847، ظهرت الق�سة باأربعة ف�سول 

من  كــل  حــول   ،1875 عــام  ويف  ثــاثــة.  ولي�س 

)هرني مالهاك، ولودفيك هاليفي وجورج بيزيه( 

 .
)14(

ق�سة )كارمن( اإىل عمل درامي غنائي

)يتبع البقية على موقع املجلة باالنرتنت(
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من مسرحية »صحراء وقمر«

متظهرات الكتابة امل�سرحية اجلديدة متثلت يف حرية التعبري

 وال�سحافة والعدالة االجتماعية يف نتاج امل�سرح العماين



اجلماليات  قـــراءة  اإىل  املــداخــلــة  هــذه  ت�سعى 

امل�رسح  يف  ال�سيا�سية  والتجليات  امل�رسحية 

متازمني،  تاأ�سي�سني  ـــرتاح  اق عــرب  الــعــمــاين 

بانطاق دورة مهرجان  الأول  التاأ�سي�س  يت�سل 

 
)1(

امل�رسح العماين ال�ساد�س يف )نزوى( 2015م

الإخراجية  وال�ستغالت  امل�رسحية  والكتابات 

لدى امل�رسحيني ال�سباب.

واإذا كان املهرجان يف دورته قد �سهد اإقبال كبريا 

من املتفرجني، فقد عزز ذلك على الإقبال باإثارة 

والعربي،  املحلي  بال�ساأنني  املت�سلة  الق�سايا 

وهنا لحظت اأن الرتاكم امل�رسحي اجليد قد ولد 

والتِّقانة  الكتابة  �سعيد  على  وتطوره  اأ�سئلته 

والبتكار يف اأ�ساليب لغة الإخراج، وكان للثورة 

ليقدم  خ�سب  حافز  وم�رس  تون�س  يف  العربية 

وال�سعور  بالقلق  املت�سمة  م�رسحياتهم  الّكتاب 

واأهــدف  العربي.  الربيع  مــاآلت  من  باخليبات 

بني  الع�سوية  ال�سلة  على  التاأكيد  ــك،  ذل من 

يف  اليا�سمني  )ثــورة  العربية  الثورات  ــرازات  اإف

تون�س وثورة 25 يناير يف م�رس2011م( وبني 

بعد  ما  امل�رسحية  والفرجة  الكتابة  متظهرات 

الفرجات مناداتها على  امللحمية، وت�سديد هذه 

الجتماعية  والعدالة  وال�سحافة  التعبري  حرية 

يف نتاج امل�رسح العماين.

م�رسحية  ن�سو�س  توفر  اإىل  الثورة  عززت  لقد 

الجتماعية  للتابوهات  م�ساءلة  يف  دخلت 

والدينية "من خال اأن�ساق فنية وجمالية مزجت 

الواقع باخليال، منطلقة من اأن العمل امل�رسحي 

هو "الذي ينقل اإلينا ما نح�س به وما نفكر فيه، 

اأما اجلانب املتخيل فهو الذي ي�ساعدنا على فهم 

ما نراه ونح�سه ونفكر فيه")2(

حماولة  مــن  فينطلق  الــثــاين  التاأ�سي�س  واأمـــا 

وجذورها  امل�رسحية  اجلماليات  مفهوم  لتاأطري 

امل�ستغلني  اجتهادات  اأر�ستها  التي  وت�سعباتها، 

بالفكر الفل�سفي واملعريف عند الغرب ويف ال�رسق 

الفنون  اإن  قولنا:   القول،  نافل  ومــن  القدمي. 

تتطور بتطور العلوم وتغري املجتمعات. ويف هذا 

ال�سياق، فاإن الغرب الذي �سبقنا اإىل تقعيد علومه 

ومعارفه بوقت مبكر، جعل بذلك منطقة البحث 

التوجهني  من  تنتقل  امل�رسحية  اجلماليات  يف 

جماليات  اإىل  والو�سفي  املعياري  الأ�سا�سيني: 

للعاقة بني  الهتمام  فاإعارة  والتلقي،  الإنتاج 

اجلمالية والدراماتورجيا.
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 �آمنة �لربيع *

اجلماليات امل�سرحية والتجليات ال�سيا�سية

 يف امل�رسح الُعماين

* كاتبة وباحثة في مجال المسرح من ُعمان 



تتعلق  اإ�سكالية  يف  تتمظهر  املداخلة  ولأّن 

من  وم�سامينها  امل�رسحية  الكتابة  بخ�سائ�س 

جماليات  تثوير  عنا�رس  يف  البحث  ثم  جهة، 

الأبنية امل�رسحية التقليدية يف امل�رسح العماين، 

كان ل بد من متثيل ذلك بعدد من امل�رسحيات، 

 
ّ
بها من ح�سا�سية الراهن ال�سيا�سي وال�سوؤال الفني

اأ�سعى  اإذ  للتحليل،  �سامدة  يجعلها  الذي  ال�سند 

بتحليلها التو�سل اإىل الكيفية التي ا�ستغلت بها 

ثاثة  مفاهيم  من  مواقف  لإنتاج  امل�رسحيات 

واخلطاب  الجتماعية،  والعدالة  ال�سلطة  هي: 

م�رسحيات  ثاث  على  اختياري  فوقع  الديني، 

والعيد،  )فكرة،  احلمداين  بدر  امل�رسحي  للكاتب 

للمخرج  اجلارية(  )قرن  وم�رسحية  واجلحدول(، 

الهنائي،  خلفان  حممد  امل�رسحي  والــكــاتــب 

وفــاء  للكاتبة  وقــمــر(  )�ــســحــراء  ومــ�ــرسحــيــة 

ال�سام�سية. 

ت امل�رسحيات عن توهج مرحلة �سيا�سية 
ّ

لقد عرب

الكّتاب  انطاق  من  وبالرغم  متاأزمة،  عربية 

اأنهم  اإّل  واجتماعية خمتلفة،  ثقافية  من مواقع 

يتحّلقون يف دائرة املعاي�سة وامل�ساءلة خلطابات 

الدميقراطية التي عجزت الأنظمة ال�سيا�سية عن 

هنا،  الإ�سارة  وينبغي  الأمــان.  بر  اإىل  اإي�سالها 

ال�سيا�سي  العربي  بال�ساأن  الهتمام  اإن  بالقول: 

وليد  يكن  مل  العماين  امل�رسح  يف  عــام،  بوجه 

الثورات العربية الأخرية، تاأريخيا، وبالعودة اإىل 

�سجل للنادي 
ُ
مغامرة الفعل امل�رسحي يف عمان ي

الأهلي يف �سبعينيات القرن املا�سي تفاعله مع 

املوؤ�س�سون  فتناول  العربية،  امل�رسحية  احلركة 

تاريخية،  م�سامني  ذات  م�رسحيات  بالنادي 

تت�سل  عربية  و�سيا�سية  واجتماعية،  واأخاقية، 

التاريخي  ومب�سريه  العربي  الإن�سان  بهموم 

توفيق احلكيم ُقدم له بوجه عام )12( م�رسحية، 

واألفريد فرج )4( م�رسحيات. 

هذه  يف  نــظــرُت  التفاعل  ــك  ذل اإىل  وا�ستنادا 

)تاأ�سيلية(  املغامرة كخلفية  تلكم  اإىل  املداخلة 

وحترير(  بـ)تركيب  عنونته  ما  م�سار  لتكوين 

مامح  توفر)7(  اإىل  تو�سلت  امل�سار  ذلك  وعرب 

وفــ�ــســاءات  امل�رسحية  الكتابة  خل�سائ�س 

اجلماليات امللحمية وما بعد امللحمية. 

الكتابة  متظهرات  عن  احلديث  نــروم  وحينما 

املنجز  �سعرية  من  نقرتب  فاإننا  وم�سامينها، 

اإىل  والتي حتيلنا بال�رسورة  العماين  امل�رسحي 

تثوير  اإىل  ال�سباب  امل�رسحيني  املخرجني  �سعي 

ب�رسية،  بلغة  التقليدية  ـــراج  الإخ جماليات 

هجينة، �سذرية تنت�رس ل�سالح متلق خمتلف مل 

يعد يت�سف ب�سفات ال�سكونية وال�سمت والهدوء.

تثوير  يف  م�رسحيا  جنحنا  حد  اأي  اإىل  واأخــريا: 

جماليات الأبنية امل�رسحية يف امل�رسح العماين؟ 

اإن حماولتنا املتوا�سعة التي قدمناها يف هذه 

النقدية  م�سوؤوليتها  من  تنطلق  اإذ  املداخلة 

والثقافية والوطنية، ُتدرك اأن املعطى ال�سيا�سي 

يف جمتمعات ما زالت تناق�س اأ�سئلة احلداثة هو 

الأف�سل.  اأو  الأقوى  اأقول  ول  الأو�سح،  املحرك 

فكل مّنا كما يقول الباحث عزالدين بونيت: "كّل 

فاإين  ب احلرية". 
ّ
جر

ُ
ي اأن  قبل  الدولة  جرب 

ُ
ي منا 

اأطمح اأن تكون الإجابة موفقة اإىل حد معقول..  

تاأ�سي�ص �أول: تركيب 1

العماين  امل�رسح  مهرجان  دورة  انطاق  منذ     

الأول يف عام 2004م �سهد امل�رسحان اخلليجي 

قفزات  وحققا  ونوعيا  كميا  تراكما  والعربي 

الإخراجية  البنى  �سعيد  على  اأجنــزت  هائلة 
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عربية 

متاأزمة



ـــداده  واإم امل�رسحي  كــح 
ُّ
الــر على  بال�ستغال 

اأ�سكال التقانة ملا بعد الدرامية،  بال�سورة وكل 

ِلبَنى  والثقايف  الفكري  املحتوى  �سعيد  وعلى 

ال�ساأنني  مبعاي�سة  واهتمامها  الن�سو�س 

وما  خــا�ــس،  بــوجــه  والجــتــمــاعــي  ال�سيا�سي 

يتخللهما من طروحات فكرية اأو اأيديولوجية. 

اإيذانا  الأول  العماين  امل�رسحي  املهرجان  كان 

على  امل�رسحيني  الــكــّتــاب  اأفــكــار  با�ستيعاب 

الفرق  ل�ستقبال  فــارغــة  و�ساحة  اختافها، 

امل�رسحية ليفجر ممثلوها وخمرجوها وفنيوها 

طاقاتهم الإبداعية يف عنا�رس العر�س امل�رسحي 

يف  وخربتهم  ثقافتهم  ويختربون  جهة،  من 

امللحمي،  كامل�رسح  متباينة؛  م�رسحية  اأنــواع 

والجتماعي، والتاريخي، والرتاثي، والحتفايل، 

والعبثي والرتكيبي، وت�سنيفات درامية متنوعة، 

كالرتاجيديا والكوميديا والهزل.   

   وجدل القول: اإن الرتاكم امل�رسحي اجليد يولد 

والختاف،  التغري  �سوت  من  ذكي 
ُ
وي التطور، 

�سدقية  وخمتربا  املبتكر،  اجلديد  عن  باحثا 

اخلطابات ال�سيا�سية امُلعلنة الرامية اإىل احرتام 

الختاف ورف�س م�سادرة الفكر.

 يتميز بالأدبية 
)3(

وامل�رسح من حيث هو خطاب

له  تكون  ل  نوعية  خا�سية  "له  الأدبية  وبغري 

متجان�س  غري  كونه  يف  تتمثل  بها،  اإّل  هوية 

مفارقا،  ا  فنًّ كونه  ويف  ت�سكله،  التي  العنا�رس 

اأنه  على  اإليه  وننظر  بعيدا  نذهب  اأن  ميكن  بل 

فن املفارقة نف�سها، ]...[ هو بذلك جمموعة من 

عامات  اإىل  تنق�سم  التي   Signes العامات 

غري  وتنق�سم   ،
)4(

ل�سانية غري  واأخــرى  ل�سانية 

واأخرى  �سمعية  عامات  اإىل  بدورها،  الل�سانية، 

العامات  من  املجموع  هذا  وين�سهر  ب�رسية، 

ميكن  ما  هي  واحدة  بوتقة  يف  املتجان�سة  غري 

 .
)5(

ت�سميته باخلطاب امل�رسحي

الدرامي  اإن اخلطاب امل�رسحي  القول،  اإىل  اأرمي 

وما بعد الدرامي، "�سيظل عرب التاريخ احل�ساري 

للمجتمع وللحياة، وخمتربا فرديا  الطويل مراآة 

وجماعيا لختيارات الذات. 

كل  بني  "من  امل�رسح  يعد  ال�سياق،  هــذا  ويف 

فن  هو  اجلمالية-  والتعابري  الفنية  الأ�سكال 

مناذجه  ارتبطت  ـــذي  وال بامتياز،  القطيعة 

ات�سمت  وتاريخية  اجتماعية  بتجارب  العظيمة 

بالغليان اجلمعي وبا�سطراب املعايري والقواعد 

الجتماعية والتمثات اجلمعية، وبو�سفه كذلك 

بالقطائع  دائما  ارتبط  فقد  القطيعة-  -فــن 

فكريا  العميقة،  وبالتحولت  الكربى  التاريخية 

وقيميا ووجدانيا...اإلخ")6(

   و�سكلت ال�سيا�سة يف م�رسحنا العربي ظاهرة 

1967م،  يونيو  يف  الــعــرب  بهزمية  حيوية 

ال�سيا�سي  املنظور  كبريا يف  "حتول  تركت  التي 

كل  على  العميقة  ــاره  اآث انعك�ست  اجلماهريي، 

اأ�سكال التعبري الفكري والفني والإبداعي ب�سفة 
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خمتلف مل يعد 
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و�ل�سمت و�لهدوء



ما  الهزمية  اأعقاب  على  وظهر   ،
اإلخ")7( عامة.. 

   .
)8(

ي�سطلح عليه اليوم بامل�رسح ال�سيا�سي

تفاعل  من  ح�سة  العربي  الربيع  لثورات  وكان 

امل�رسحية  للعرو�س  "املتتبع  فكان  امل�رسح، 

احلديثة والتجارب الإبداعية اجلديدة للم�رسحيني 

اأو  املهرجانات  )يف  الثورة  واكبت  التي  العرب 

يجد  والهاوية(  املحرتفة  امل�رسحية  امللتقيات 

والأو�ساع  ال�سارع  بحرارة  تاأثر  قد  اأغلبها  اأن 

العربية  املجتمعات  تعي�سها  التي  امل�سطربة 

والغ�سب  الحتجاج  مظاهر  من  ي�سودها  مبا 

.
)9(

والتمرد..

فن  -امل�رسح  القطائعي  املتغري  هــذا  واإزاء     

القطيعة- والتغري ال�رسيع يف منظومة العاقات 

الكاتب  وجد  الثقافية  والتحولت  الجتماعية 

فاجلمهور  جديد،  توتر  اأمــام  نف�سه  امل�رسحي 

ذائقته،  اختلفت  قد  امل�رسحي  للعر�س  املتلقي 

وحرية  بعدالة  العالية  طموحه  اأ�سقف  و�سقطت 

وحياة كرمية حتى هوت اإىل احل�سي�س؛ وال�سبب 

الأنظمة  �سيا�سات  تعطيل  اإىل  يعود  ذلــك،  يف 

بلدانها،  يف  الدميقراطية  خلطابات  العربية 

وانهيار مبادئ العدالة الجتماعية، كما ياحظ 

املتتبع اأي�سا، اأن ال�سوؤال اجلمايل للم�رسح اليوم 

وما  الكاتب؟  �سيقول  ماذا  ب�سيغة:  يهتم  يعد  مل 

الأيديولوجيا  ومــا  منه؟  ينطلق  الــذي  املوقع 

ب�سوؤال:  الهتمام   
ُ
ين�سب واإمنا  يتبناها؟  التي 

النقطة  هذه  وعند  بها؟  �سيقال  التي  الكيفية  ما 

ن�ستنتج اأن – كيفية طرح ال�سوؤال- تلغي املوؤلف 

لتحرر  والتاريخ  وال�سيا�سة  والواقع  واملوقع 

التقليدية  امل�رسحية  اجلماليات  مرتكزات  من 

ا�ستقبال  عن  ولتعلن  مثا(،  )بريخت  امُلهيمنة 

ومن  لاإن�سان،  خمتلفة  واأ�سلبة  جديدة  حركية 

نظر 
ُ
ي يعد  مل  بـــارت-  رولن  -بح�سب  هــنــا، 

للن�س امل�رسحي، اأو الأدب بوجه عام، كما كان 

يت�سوره املوؤلف باأنه )غاية( يف ذاته، واإمّنا هو 

و�سيلة اأو )كيفية( لكت�ساف العامل.

ومن �سوؤال الكيفية ننتقل اإىل التاأ�سي�س الثاين.  

تاأ�سي�ص ثان: توطئة ملفهوم �جلمالية 

�مل�سرحية.. تركيب 2

   يتفق املخت�سون باملدار�س الفنية، والجتاهات 

عامل  اأن  على  امل�رسحية،  واملعاجم  الأدبــيــة، 

 Baumgarten بومغارتن  األك�سندر  الأملاين  الفل�سفة 

هو من اأدخل م�سطلح علم اجلمال بظهور كتابه 

)الإح�سا�س-ال�ستطيقا( يف عام 1750م. 

واإذا كانت جذور اجلمالية بامتداداتها وت�سعباتها 

تعود اإىل ما �سنعه الفكر الإغريقي وقدمه �سمن 

ا�ستغالت فا�سفتهم بالإب�ستمولوجيا والأخاق، 

-اجلمالية  املفهوم  هذا  �سبط  يف  الف�سل  فاإّن 

امل�رسح(  )معجم  يف  ــره  ذك جــاء  امل�رسحية- 

املو�سوعي  )املعجم  ويف  بافي�س،  لباتري�س 

 .
)10(

للم�رسح(

فا اجلمالية بكونها "نظرية 
ّ
�سجل بافي�س معر

ُ
   ي

بتعريف  وتتعلق  اخلا�سة  الآثار  تتجاوز  عامة 

وبردة  فنية،  بطريقة  للحكم  الازمة  املعايري 

 ،
)11(

والواقع الفني  العمل  بني  الرابط  على  فعل 

امل�رسحية  اجلمالية  اإن  القول،  ميكن  هنا،  ومن 

من  امل�رسحية  للظاهرة  داخلية  "مام�سة  هي 

حيث مكوناتها- الن�س والعر�س- التي ت�ساغ 

تتعدد  خا�سة،  ا�ستغال  واآلــيــات  قوانني  وفــق 

اجلماليات  وح�سب  امل�رسحية  التجارب  بتعدد 

     .
امل�رسحية املقرتحة على امتداد حقب عديدة")12(

كان ميكن اأن نت�سور بقاء اجلمالية- ال�ستطيقا 

يجعل  الــذي  ما  ال�سوؤال:  هذا  اإجابة  حــدود  يف 

امل�رسحي[  العر�س  هنا  ]وهو  الفني  العمل 

ذلك  يجعل  ما  اآخــر:  ب�سوؤال  و�ساأ�سارع  جميا؟ 
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العر�س جميا، هل يجعله رفيعا وجليا؟ 

وتغري  الــعــلــوم  بتطور  تتطور  الــفــنــون  اإن     

�سبقنا  لقد  ال�سياق،  ــذا  ه ويف  املجتمعات. 

تقعيد  اإىل  الــقــدمي  الــ�ــرسق  وحــ�ــســارة  الــغــرب 

البحث  لينتقل  مبكر،  بوقت  ومعارفهم  علومهم 

يف  بداية  وينح�رس  امل�رسحية  اجلماليات  يف 

وو�سفي.  معياري  هما:  اأ�سا�سيني  توجهني 

ماهية  حتديد  مــن  املعياري  التوجه  ينطلق 

ل  عامة  قواعد  وجــود  على  بالرتكاز  امل�رسح 

تتزحزح، واأن اجلمال وفق هذا التوجه ل يحتاج 

من  فينطلق  الو�سفي  التوجه  اأما   .
)13(

للتبيان

دون  مو�سوعيا  امل�رسحية  الأ�سكال  تو�سيف 

فيدر�س  الواحد،  العمل  خ�سو�سية  اإىل  التطرق 

الواقعية... اأو  ال�سك�سبريية  اجلماليات  مثا 

، اأو الأب�سنية اأو جماليات م�رسح احلكيم.
)14(

اإلخ

   لكن الت�سور مل يقف عند التوجهني ال�سابقني، 

الــدرامــا  بعد  مــا  م�رسح  يف  التقانة  قفزت  اإذ 

واأ�سلبة  للتجريب  امل�ستمر  خل�سوعها  –نظرا 
اإىل  التقليدية-  امل�رسحية  الفرجات  اأ�سكال 

الإنتاج  اأخرى؛ كجمالية  تطور لحق جلماليات 

والتلقي، فاإعارة الهتمام للعاقة بني اجلمالية 

والدراماتورجيا. وانطاقا من تعددية اجلماليات 

"�سمن  اأنــه  امل�رسحي  املعجم  �ساحبتا  تــرى 

تعبري  �سبح 
ُ
ي امل�رسح  ل�ستطيقا  اجلديد  التوجه 

العربية  باللغة  امل�ستخدم  امل�رسح  جماليات 

اجلماليات  لأن  �سحيح  وغــري  قا�رسا  تعبريا 

فقط... التقنيات  خال  من  ذاتها  وحُتدد  تتحدد 

.
)15(

 والدراما وما بعد 
)16(

وا�ستنادا اإىل فهمنا للحداثة

اأجدين  وعميق،  �ساغط  مرحلي  ك�سوؤال  الدراما 

اأّنها  على  امل�رسحية  الأبنية  اإىل جماليات  انظر 

رهان مفتوح على اختبار فعالية التجريب فوق  

هاج�سها  اأما  الإبداع،  ماهيتها  يكون  م�ساحات 

ما  على  والعثور  العلوم  يف  التطور  ماحقة 

ي�سئ عتمة الإن�سان ويك�سف عن قلقه وخماوفه 

)جوهر(  هو  حيث  من  وجوده  فكرة  تا�سي  من 

غربة  يولد  الذي  بالتثوير  الكتفاء  دون  الكون، 

بني جدلية )العر�س- والن�س( املفرت�سة.

من  بذخريته  العربي  م�رسحنا  اأن  �سك  ل     

وبح�سا�سية  احلـــادة،  التاريخية  املنعطفات 

اليوم  يراهن  الذي  هو  الطالع،  امل�رسحي  اجليل 

بتقدمي عرو�س جادة ومتطورة،  امل�ستقبل  على 

تاأملي  نظري  ل  خمتربي،  "م�رسح  على  تنبني 

الكتابة  لــتــجــريــب  الفـــرتا�ـــس  عــلــى  ينفتح 

واآليات  والإخـــراج  التمثيل  واأ�ساليب  الن�سية 

ال�سينوغرافيا، والتخل�س من فكرة تقليد النتائج 

اجلاهزة واحلر�س على تكري�س دخول املغامرة 

 .
والتجربة على م�ستوى املمار�سة...اإلخ")17(

تركيب  حماولة  وال�سيا�سة:  امل�رسحية  اجلمالية 

وحترير

حماولة  اإىل  ال�سابقني  التاأ�سي�سني  يف  �سعيت     
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اجلماليات  بــني  ملــا  جامعة  مــقــاربــة  تــقــدمي 

العماين.  املــ�ــرسح  يف  وال�سيا�سة  امل�رسحية 

و�سوؤال  امل�رسح  بهذا  ا�ستغايل  واقع  منطلقة من 

راهنيته يف ظل ما �سهدته املمار�سة امل�رسحية 

العربية يف عقودها الأخرية من تغريات عميقة.  

امل�رسحي  الفعل  مغامرة  اإىل  بالعودة  تاريخيا، 

مع  تفاعله   
)18(

الأهلي للنادي  ي�سجل  عمان  يف 

املوؤ�س�سون  فتناول  العربية  امل�رسحية  احلركة 

تاريخية  م�سامني  ذات  م�رسحيات  بالنادي 

تت�سل  عربية  و�سيا�سية  واجتماعية  واأخاقية 

التاريخي  ومب�سريه  العربي  الإن�سان  بهموم 

 م�رسحية، 
)12(

)توفيق احلكيم ُقدم له بوجه عام 

اإىل  �ساأنظر  مــ�ــرسحــيــات.   )4( ــرج  ف واألــفــريــد 

مغامرة الفعل امل�رسحي للنادي الأهلي كخلفية 

)تاأ�سيلية( ملا اأريد الإف�ساء به من مامح على 

التاأ�سي�سني  جمع  حا�سل  �سيكون  التايل:  النحو 

ال�سابقني عدة مامح: 

)كّتابا  العمانيون  امل�رسحيون  ا�ستثمر   )1(

وخمرجني وممثلني وفنيني( نتائج الثورة، وكان 

)الربميي(  يف  اخلام�سة  ــه  دورت يف  املهرجان 

ات�سمت  فنية  اأعــمــال  لتقدمي  �سانحة  فر�سة 

باجلراأة على �سعيد الن�س املكتوب، لكنها بلغت 

اأوجها يف ن�سخة املهرجان ال�ساد�سة يف )نزوى( 

على  احلمداين  بدر  العماين  امل�رسحي  فاأعمال 

جدا  طويلة  وحـــوارات  ثقيل  �ــرسد  من  فيها  ما 

اأنها  اإل  كثرية،  مرات  يف  بال�ساأم  قارئها  ُت�سعر 

تلعب دور الو�سيط الذي يوجه احلدث امل�رسحي 

برتاتبية جمالية اأر�سطية، خللق فرجة �سعبية جدا 

ت�سل اأفكارها ب�سهولة اإىل املتلقي دون اأن يبذل 

املتلقي جهدا يف ا�ستقبالها، وبعبارة اأخرى، اأن 

يكتب  التي  الجتماعية  طبقته  ميتلك  احلمداين 

لها، عارفا بال�سياق الجتماعي الذي تعي�س فيه 

ومرتكزاتها.  امل�رسحية  بالكتابة  جيد  وعي  مع 

ولهذا ح�سناته، لكن له �سيئة وا�سحة، هي حلول 

ذاتية املوؤلف يف �سخ�سياته. 

)2( يجعل احلمداين وحممد خلفان من املجتمع 

مو�سوعهما الرئي�سي والأ�سد األفة والأكرث تكرارا، 

 
ّ

خا�س بوجه  امل�رسحيني  ا�ستغال  ميز  ما  وهذا 

يف عمان منذ مغامرة الفعل امل�رسحي بالنادي 

 .
)19(

اخلليج جمتمعات  يف  عامة  وب�سفة  الأهلي 

ثقافته  على  يتكئ  منهما  واحــد  كل  كان  واإذا 

جندهما  الثقايف،  خمزونه  م�ستثمرا  وموقفه 

يجه�سان احللم بالتغيري! ففي م�رسحية )فكرة( 

للحمداين جت�سيد وا�سح لإجها�س احللم العربي 

بني األفاظ ترد على ل�سان ال�سخ�سيات م�سمونها 

بالاجدوى  وال�سعور  الفو�سى  وتاأكيد  الــرتدد، 

)التفكري(  عّطل  جمتمع  �سياق  يف  وبالعدمية 

نف�سه  له  ت�سول  كّل من  تكفري  )التكفري!(؛  و�سّغل 

اأن يفكر عك�س اجتاه ما تفكر به ال�سلطة، وت�سري 

عليه عقارب �ساعتها الواقفة.

يقوله  ما  اأمــام  امل�رسحية  يف  حائرين  ونقف 

احلار�سان )ربع+ن�سف( وهما يكرران: "هل ترى 

�سيئا؟" لن�ستعيد م�سهد الفتتاح يف م�رسحية )يف 

عّد ذلك امل�سهد 
ُ
انتظار جودو( ل�سمويل بيكيت، وي

فحريتنا  العاملي.  املــ�ــرسح  كا�سيكيات  مــن 

"ل لل�سعري نعم  الذي قال:  اأن ال�سوت  م�سدرها 

البائد،  القرية  نظام  للتفكري" معلنا مترده على 

نزعة  راف�سا  للتغيري  فداء  كب�س  نف�سه  ومقدما 

�سلطوي  حتالف  اأمام  م�سلوبا  ينتهي  التكيف، 

معقد بني ال�سيخ طّناف وحاكم القرية ال�سعيدة! 

و�سهيدها(  بالقرية  الوحيد  )البطل  يتحول  فا 

اإىل �سعلة حُتيي الأمل بقوة املقاومة.  اإن نهاية 

ظل  يف  امل�رسحية  هــذه  يف  الــدرامــي  الــ�ــرساع 

بنيتها الدائرية ل تبتعد كثريا عن احلدث العبثي 
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الذي بنى عليه بيكيت )جودو(، فيكتب احلمداين: 

وهما  م�سموعا  �سوتهما  "يظل  احلار�سني:  عن 

منهمكني يف ترديد عبارتهما كالببغاوات وهما 

ل يزالن يحر�سان حدودا ما بقى فيها اأحد.. ثم 

يتا�سى �سوتهما تدريجيا اإىل ال�سمت التام".

)3( ي�سكل الت�سكيك يف اخلطابات التي �سّدرتها 

�سعارا  ممتطية  الإ�ساح  ق�سايا  حول  ال�سلطة 

"الأمور طيبة" ملمحا  تفاوؤليا يف كلمتني هما: 

خطابات  يف  الت�سكيك  اأن  املاحظ  ومن  ثالثا. 

اأو  مــنــاداة  عن  الكّتاب  لــدى  علن 
ُ
ي مل  ال�سلطة 

حتري�س باخلروج اإىل ال�سارع ، اأو اإعان التمرد، 

د 
ّ
تعو من  امل�رسحيات  منطلقة  العت�سام؛  اأو 

الإن�سان الب�سيط الذي اعتاد على تربية �سيا�سية 

ب 
ّ
يجر ومل  حمافظة  تقليدية  وثقافة  معينة، 

بقيم  ياأتي  اأن  ميكنه  ل  امَلدنية،  عراك  خو�س 

فالظروف  وال�ستمرار،  للت�ساعد  قابلة  جديدة 

جمتمع  يف  الب�سطاء  يعي�سها   التي  العادلة  غري 

امل�رسحيات ينتهي احلال بهم مع احلمداين تارة 

ا اإىل مواجهة ال�سلطة بالتهكم ال�رسيح، اأو اإىل 
ّ
اإم

امل�رسحية  ف�سخ�سياته  والإذعــان؛  ال�ست�سام 

اأو  القبول  ــد،  اأري ل  اأو  اأريــد  لفظني:  بني  تــرتدد 

ال�سعري،  اأو  اخلبز  التمرد،  اأو  ال�ست�سام  الرف�س، 

احلرية اأو العبودية، الوهم اأو الواقع. 

ويبلغ الت�سكيك اأ�سده لدى احلمداين يف �سخ�سيات 

اخلطاب  مرتبة  اإىل  لي�سل  )العيد(  م�رسحية 

�سكل و�سيلة للخا�س ل من 
ُ
الديني، فوجود اهلل ل ي

الفقر، ول اجلوع، ول مينع رجال ال�سلطة الدينية 

باملراأة  املباركني  احل�رسة  رجال  ترب�س  من 

التاجر  واأعني  ل�سان  من  يحميها  ول  ال�سعيفة، 

اجلامع.  اإمــام  ول  كر�س(  )اأبــو  العقار  �ساحب 

الع�رسية  )العيد(  واإّذ تذكرنا مناخات م�رسحية 

)ل  مب�رسحية  ملتهب  عربي  بواقع  املتاأزمة 

اإ�سماعيل  الإماراتي  تق�س�س روؤياك( للم�رسحي 

باإخراجه  اد( 
ّ
)عي ال�ساب  م�سري  لينتهي  عبداهلل، 

نف�سه  ليفجر  باحكام  حوله  يلّفه  نا�سفا،  حزاما 

امللمح  هذا  عند  التاأكيد  فعلينا  املجموع،  بني 

على ال�سعور العام لدى اأجيال تنظر اإىل امل�رسح 

نظرة عبثية، على الرغم من حماولتها اإنقا�س 

ما ميكن اإنقا�سه. 

احلمداين  لــدى  امل�رسحية  الكتابة  تتميز   )4(

وحممد خلفان بخا�سية اأ�سا�سية اأخرى، يتوارى 

غري  العماين  ال�سعبي  الــرتاث  من  ثقافة  خلفها 

فرجوية  اأ�سكال  من  عليه  ينطوي  وما  املــادي 

واإذا  متجدد.  م�رسحي  فعل  تاأ�سي�س  لهم  تخول 

كان احلمداين ل يزال يراوح يف كتابته جماليات 

)كاتبا  املزدوجة  ب�سفته  الهنائي  فاإن  اأر�سطو، 

وخمرجا( اأخذ يعتمد كتابة دراماتورجية تدمج 

وامل�سكوت،  واملعلن  والدخيل،  الأ�سيل  بني 

والثابت واملتحرك، وكان لعر�سه )قرن اجلارية( 

ال�ساد�س  امل�رسحي  املهرجان  بجائزة  املتوج 

متميزة،  م�رسحية  با�ستغالت  متتعه  الكربى 
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كح منت�رسا لقيم جمالية 
ُّ
ها املخرج على الر

ّ
فجر

ب�رسية ما بعد امللحمية. 

)5( كما تتوارى وراء الكتابة خا�سية التكاء على 

الرواية بوجه خا�س. فاحلمداين  اأدبية،  اأجنا�س 

يتكئ يف م�رسحية )اجلحدول( على اأ�سداء )اأولد 

يف  ل�سيما  حمفوظ،  جنيب  للروائي  حارتنا( 

اأ�سل  اجلحدول  �سخ�سية  حدود  اأبعاد  تر�سيمه 

القرية. ويف نطاق البناء الدرامي جرى التعامل 

وجتلياته،  الــامــعــقــول  مــ�ــرسح  ــريات  ــاأث ت مــع 

وح�رسيا يف )انتظار غودو( ل�سموئيل بيكيت. 

)6( واإذا كانت امل�رسحية ذات البعد الجتماعي 

حدده  الذي  باملعنى  كا�سيكية  "م�رسحية  هي 

ميدان  يف  فهي  للكا�سيكية،  ويل�سون  اإدموند 

ككل،  باملجتمع  ان�سغال  والأخـــاق  ال�سيا�سة 

فــاإن   
)20(

للمو�سوعية اأعــلــى  مــَثــٌل  الــفــن  ويف 

تتمو�سع  الجتماعية  امل�رسحية  �سخ�سيات 

امل�رسح  خ�سبة  على  املعا�رس  "املجتمع  لت�سع 

الطبقة  مــن  الــدرامــيــة  �سخ�سياتها  وت�ستمد 

مفا�سد  على  الهجوم  بهدف   ،]...[ الو�سطى 

ال�سعيدة  والقرية  اجلحدول  )قرية   
)21(

الع�رس

اأن  كما  اجلارية(،  )قرن  يف  والبلدة  )فكرة(،  يف 

�سخ�سيات هذه امل�رسحيات يف اعرتا�سها على 

�ساخبة  تظل  املتنفذين  بط�س  ومواجهة  الظلم 

يف داخلها، وحمر�سة على التمرد يف جمتمعها، 

لكنها كما يقول روبرت برو�ستاين: "قلما يقرتح 

يريدون  ملا  حمددا  بديا  ومتمردوها  ثائروها 

، اإنها �سخ�سيات تنجح اأن ت�ستثري 
)22(

اأن يهدموه

�سناعة  يف  تف�سل  ولكنها  وعاطفتنا  اإعجابنا 

اإىل  متــرده  بوهج  حمتفظا  يظل  متمرد  منــوذج 

�س 
ّ
هادن موؤ�س�سات ال�سلطة مهما تعر

ُ
الأبد، فا ي

امل�رسحيات  اإليه  انتهت  ما  وهــذا  للت�سييق. 

تر�سمها  التي  فـ)غزالة(  الدرا�سة:  لهذه  املنتخبة 

احلرة،  للمراأة  منوذجا  اجلارية(  )قرن  م�رسحية 

القوية، الواثقة من نف�سها واأخاقها، واملتمتعة 

بالقدرة على اتخاذ قرارها بنف�سها، تظل تقول: 

"�ساأموت واقفة" لينتهي بها ال�رساع بعد قتلها 
)لل�سبع( الذي حاول العتداء على �رسفها، نهاية 

باب  على  "جال�سة  وهي  الرومن�سية  اإىل  اأقــرب 

تت�ساقط  والدموع  �ساحب،  بوجه  حزينة  الكهف 

جمــاورة  تلة  على  منها  وبالقرب  عينيها  من 

جتل�س املعوبة على اأطراف التلة وخلفها �سياء 

القمر- امل�رسحية". 

خ�سائ�س  �سعيد  على  امللمح  هــذا  ويف   )7(

الكتابة امل�رسحية نلحظ يف م�رسحية )اجلحدول( 

وما بها من لفتات واإفا�سات حيث تعي�س جميع 

واأح�سبها  اأوهامها،  يف  �سجينة  ال�سخ�سيات 

حيث  من  متا�سكا  الأكــرث  النموذج  امل�رسحية 

البناء الفني والفكري يف اأعمال احلمداين  لي�س 

"مزيج من اجلد والهزل، واحلياة واملوت،  لأنها 

والفيزيقي  والأمل،  والبهجة  والــرعــب،  والفرح 

اأي�سا  ولأنــهــا  فح�سب؛   ،
وامليتافيزيقي")23(

فن  على  الدرامية  بنيتها  تبني  اأن  ا�ستطاعت 

متنافرتني،  جماعتني  بني  املتبادل  ال�سخرية 

واجلماعة  وع�سكره(  )اجلحدول  الأوىل  اجلماعة 

الثانية )اأهل قرية اجلحدول العجيبة( حيث ينجح 

الع�سكر يف ال�سخرية على اأهل القرية، وي�ستمرئ 

اأهل القرية ويتفننون يف طلب تعذيبهم و�رسبهم 

بال�سياط وركلهم بالأرجل واإهانتهم واحتقارهم 

واإذللهم.

عندئذ، لتقرتب البنية اإىل منطقة التهكم والعبط 

ركبتيه  على  مع�سوف  "ينهار  حيث:  والت�سفيه، 

تدريجي عليه  فاإظام  مذهول مطحونا �سامتا 

بينما تبقى بقعة �سوء على اجلحدول املتهالك 

يف  يتمّخط  ثم  خمتلطة  طويلة  كحة  يكح  الذي 
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ال�سوئية ليغرق امل�رسح  البقعة  ثيابه.. تتا�سى 

ي�سعل  اجلحدول  يــزال  ل  فيما  تــام،  اإظــام  يف 

ويتمّخط يف ثيابه ثم �سمت تام. - امل�رسحية"، 

وتختار لنا وفاء ال�سام�سية احلل الرومن�سي يف 

ل�سخ�سية  كخامتة  وقمر(  )�سحراء  م�رسحيتها 

بطل يثور على احلاكم الغا�سم وينجح يف الق�ساء 

اأمه  مع  املقام  به  ي�ستقر  اأن  عو�َس  لكنه  عليه، 

وبني النا�س وقيادة التغيري، فاإنه يقرر ال�سعود 

اإىل القمر متتبعا وملبيا نداء طفلة راآها يوما يف 

عقدا  حتمل  وهي  ال�سامل  اأعلى  من  تنزل  حلمه 

من اليا�سمني وغ�سنا اأخ�رس.."! 

خال�سة �لرتكيب:

م�رسحيات  يف  بعرو�سه  العماين  امل�رسح  اإن     

ـــرن اجلـــاريـــة( مــن حيث  ــرة، وق ــك )الــعــيــد، وف

)قرن  ال�سينما  بلغة  متاأثرة  تبدو  اجلماليات 

اجلارية( حيث حاول فيها املخرج اخلروج من 

الأر�سطي  امللحمي  امل�رسح  جماليات  عباءة 

الـــذي لحــظــنــاه يف الــعــرو�ــس الأخــــرى، ويف 

امل�رسحية  الأبنية  لتثوير  جــادة  حماولة  هــذا 

امل�رسح  يف  م�ساراتها  تفاوتت  التي  التقليدية 

الأهلي وم�رسح  النادي  العماين منذ م�رسحيات 

ال�سباب وم�رسح الفرق الأهلية.

واإناثا(  )ذكــورا  ال�سابة  ال�سخ�سيات  اأغلب  واأن 

اإيجابية بوجه  كح بروح 
ّ
الر اأمامنا على  تتحرك 

عام، لكنها تنتهي يائ�سة. ومن املاحظ اأن هذه 

ال�سخ�سيات متتهن مهًنا ب�سيطة )مزارع، عامل، 

ركز الكّتاب 
ُ
حار�س، عاطل عن العمل(، بينما ل ي

من  نابعة  لهم  وظيفة  حتديد  على  امل�رسحيون 

عن  نابع  هذا  ولي�س  ومدنيتها،  الدولة  حداثة 

اإىل قلة  ا 
ّ
اإم اأرجعه  اإمنا  اأخرى،  عدم وجود مهن 

الرقابة!!  اأو خ�سية من  الكّتاب،  اكرتاث من لدى 

يف حني اأن اأن معظم الن�ساء يقمن باأدوار رئي�سة.

مفتوحة  اأغلبها  يف  الدرامية  الف�ساءات  واأن     

امل�رسحي،  العر�س  لغة  يف  فارغة  خ�سبة  على 

)قرى  واقعية؛  اأماكن  هي  الن�سو�س  يف  لكنها 

و�سحراء وتال وجبال(، وتعاين تلك الف�ساءات 

يف اأغلبها من الفقر واجلدب.  

اأما اللغة واحلوار: فهل اأكون قد اأذنبت اإن قلت 

ب�سخ�سياته  يهوي  وهو  احلمداين  الكاتب  اأن 

تدفق  يوؤله  اأن  يكاد  اأنه  احل�سي�س  اأ�سفل  اإىل 

ال�سخ�سيات!  ُترهق  التي  الطويلة  احلـــوارات 

ال�ساعية  احلــوارات  �سا�سة  وعلى  ذلك.  اأخ�سى 

والعامية،  الف�سيحة  بني  و�سيطة  لغة  لإيجاد 

بوجه  امل�رسحية  العرو�س  لغة  فا خوف على 

الكّتاب  لغري  لعبة  الأدبية  الكتابة  وتظل  عام. 

وهي  الركحية.  الكتابة  نوع  على  املحرتفني 

تنفيذها على اخل�سبة امل�رسحية،  كتابة يجري 

الأمر  واقع  "هي  حافظ  �سربي  ي�سفها  وكما 

وهذا   
احلقة")24( التجريبية  امل�رسحية  الكتابة 

اللجوء  خلفان  حممد  املخرج  بالكاتب  حدا  ما 

)قــرن  امل�رسحي  عر�سه  درامــاتــورجــيــا  اإىل 
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الطقو�سية  اإىل  اأقرب  م�رسحية  ليوؤثث  اجلارية( 

عرب  ليقوموا  املمثلني  اأج�ساد  ا�ستثمر  عندما 

املغنية  و�سوت  الكيوغرايف  والرق�س  اجل�سد 

التي كانت توؤدي منولوغا غنائيا مرة ب�سوتها 

الغناء  املمثلون  معها  يقت�سم  ومــرة  ال�سجي، 

لينجحوا يف خلق عر�س فني مب�رس للمخرجني 

اجلدد.

   وهذا ينقلنا اإىل وظيفة الإر�سادات امل�رسحية 

الذي نحته  الثالث  الن�س  ون�ستعري هنا مفهوم 

"ن�س  بــاأنــه  وعــرفــه  الكغاط  حممد  الباحث 

للن�س  املخرج  ــراءة  ق جمع  حا�سل  تركيبي 

امل�رسحي زائدا عليه اإر�سادات املوؤلف- يق�سد 

احلــوار  ن�س  من  يعده  الــذي  املخرج  ن�س  به 

هو  الن�س  وهذا  امل�رسحية  الإر�ــســادات  ون�س 

. لقد ت�سنى يل متابعة 
)25(

الن�س املعد لاإخراج

جتربة حممد خلفان امل�رسحية عن قرب، ومن 

بوجه عام على  توفر جتربته  متابعتي وجدت 

ف�ساء  على  احرتافية  بكثافة  تلعب  اإر�سادات 

والبئر،  )اجل�رس،  م�رسحيات  يف  الفارغ  كح 
ّ
الر

وقرن اجلارية(، وهذا ل يقلل من �ساأن جتارب 

)جا�سم  اآخرين  متميزين  ملخرجني  م�رسحية 

البطا�سي، وجال عبدالكرمي(.

   واأخريا: اإىل اأي حد جنحنا يف تثوير جماليات 

اإن  العماين؟  امل�رسح  يف  امل�رسحية  الأبنية 

هذه  يف  قدمناها  التي  املتوا�سعة  حماولتنا 

يف  ال�سيا�سي  املعطى  اأن  تـــدرك  املــداخــلــة 

هو  احلداثة  اأ�سئلة  تناق�س  زالت  ما  جمتمعات 

الأف�سل.  اأو  الأقوى  اأقول  الأو�سح، ول  املحرك 

"يجرب  بونيت  عزالدين  يقول  كما  منا  فكل 

. اإين اأطمح اأن 
ب احلرية")26(

ّ
الدولة قبل اأن يجر

تكون الإجابة موفقة اإىل حد معقول.  

�لهو�م�ص و�لإحالت:

* قدمت هذه املداخلة البحثية بالندوة الفكرية التي حملت عنوان 
قدرة امل�رسح يف مواجهة التكفري والإرهاب الدويل، �سمن حمور 

الدويل  القاهرة  مبهرجان  اجلمالية(  الأبنية  وتثوير  )امل�رسح 

اأكتوبر   1 20 �سبتمرب-  للم�رسح التجريبي واملعا�رس للفرتة من 

2016م

الأوىل  هي:  ت�ساعديا  العماين  امل�رسح  مهرجان  دورات   -  1
والرابعة  )2009م(،  والثالثة  )2006م(،  والثانية  )2004م(، 

)2011م(، واخلام�سة )2013م(، وال�ساد�سة )2015م(.

2 - نقا عن: يف ظل التحولت اجلديدة: امل�رسح العربي.. الراهن 
للمجلة،  الإلكرتوين  املوقع  الرافد،  جملة  بنوي�س،  اأمل  والآفــاق، 

العربية  الإمـــارات  ال�سارقة،  حكومة  والإعـــام،  الثقافة  ــرة  دائ

املتحدة

اخلطاب خا�سعة لجتهادات  معنى  بتحديد  الإحاطة  تظل   -  3
بارت  رولن  ميز  خمتلفة.  وفل�سفية  معرفية  حقول  يف  الباحثني 

بهذا ال�سدد بني اخلطاب امل�رسحي واخلطاب الأدبي حني حتدث 

اخلطاب  عن  حتدث  عندما    Essais Critiques كتابه  يف 

حقيقية،  اإخبارية  �سوتية  تعددية  ب�سدد  اإننا  قائا:"  امل�رسحي 

عبداملجيد  د.  عن:  العامات"..نقا  من  مٌك 
ُ

�س التم�رسح؛  هو  وهذا 

ط1،  امل�رسحي،  العر�س  يف  اجلمايل  الرتكيب  عنا�رس  �سكري، 

حكومة  للم�رسح،  العربية  الهيئة  امل�رسحية،  الثقافة  �سل�سلة 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة، 2013م، �س13

4 - ن�سري هنا اإىل اأن الل�سانيات بكل فروعها هي علوم تقوم على 
تق�سي الدقة واملنهجية العلمية ال�سارمة يف لغة البحث. 

العر�س  يف  اجلمايل  الرتكيب  عنا�رس  �سكري،  عبداملجيد    -  5
امل�رسحي، نف�سه، �س13

6 - نقا عن: د. عبدالواحد ابن يا�رس، امل�رسح العربي والتحولت 
امل�رسح  جملة  والغام�سة،  املمكنة  اآفاقه  يف  تاأمات  الراهنة: 

للم�رسح  العربية  الهيئة  2012م،  مار�س   ،)7( العدد  العربي، 

بال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة، �س99

الراهنة:  والتحولت  العربي  امل�رسح  يا�رس،  ابن  عبدالواحد   -  7
تاأمات يف اآفاقه املمكنة والغام�سة، نف�سه، �س99

�سيا�سيا  �سفته  اأن  ال�سيا�سي  امل�رسح  تعريف  اإىل  ننحاز   -  8
ينبغي اأن تقت�رس على ذلك النوع من امل�رسح الذي ل يكتفي باأن 

يتخذ من فل�سفة احلكم خلفية م�سّلما بها لل�رساع، بل يتخطى ذلك 

اإىل اتخاذ فل�سفة احلكم نف�سها مادة لل�رساع-اأي ي�سبح مو�سوعه 

ال�سلطة والفل�سفة التي ت�ساندها، والقوانني التي تفرزها، ومظاهر 

تطبيقها. نقا عن: د. نهاد �سليحة، امل�رسح بني الفن والفكر، ها 

للن�رس والتوزيع،، ط1، 2010م، القاهرة، �س178 

9 - يف ظل التحولت اجلديدة: امل�رسح العربي.. الراهن والآفاق، 
اأمل بنوي�س، نف�سه، �س5

الباحثني  اأجنزه جمموعة من  للم�رسح  املو�سوعي  املعجم   - 10
حتت اإ�رساف مي�سال كورفان، وبه ت�سمن مقالة لـ/جريارد �سرير 

اأو تفكريا  اإىل موؤلف بومغارتن من حيث كونها علما  ي�سري فيها 

عبداملجيد  د.  عن:  نقا  الفنية...اإلخ.  والأعمال  اجلمال  مو�سوعه 
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والت�سورات  التاريخي  التطور  امل�رسحية:  اجلماليات  �سكري، 

النظرية، ط1، دار الطليعة اجلديدة، �سورية، 2005م، �س14و15

ار،  11 - باتري�س بافي�س، معجم امل�رسح، ترجمة مي�سال ف. خطَّ
مراجعة نبيل اأبو مراد، ط1، بريوت، 2015م، �س221

- عبداملجيد �سكري، اجلماليات امل�رسحية: التطور التاريخي   12
للجمالية  التقعيد  وجرى  �س14    نف�سه،  النظرية،  والت�سورات 

الغربية بوقت مبكر ومب�ستوى معريف متطور تداخل فيه ال�سيا�سي 

بالفل�سفي بالجتماعي بالديني...اإلخ، نف�سه، �س17   

اب ح�سن، املعجم امل�رسحي 
ّ

13 - د.ماري اإليا�س، ود. حنان ق�س
مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�س. عربي-اإجنليزي-

فرن�سي، مكتبة لبنان نا�رسون، ط2، بريوت، 2006م، �س317 

اب ح�سن، نف�سه، �س318
ّ

اإليا�س، ود. حنان ق�س 14 - د.ماري 
بنرباهيم، ورقة بحثية بعنوان: الإبداع  نوال  د.  عن:  نقا   -  15
امل�رسحي العربي املعا�رس واقع املمار�سة واأفق النتظار املغرب 

منوذجا، األقيت �سمن امللتقى الفكري: امل�رسح العربي: بني عقدين؟ 

والع�رسون17-27  احلادية  الــدورة  امل�رسحي-  ال�سارقة  اأيــام 

مار�س 2011م،�س 212، �س212  

16 - ميكننا القول اإن اجلمالية جماليات، فهي موغلة يف التاريخ 
الب�رسي القدمي، وهي على عك�س قولنا احلداثة حداثات. واحلداثة 

القدامة، واحلداثة حداثات وهي رهان مفتوح على اخلفي  عك�س 

املا�سي  املعلوم  اإىل  الأ�سا�س، رهان م�سدود  والقدامة يف  الآتي، 

]...[ وتنت�سب اأمامنا احلداثة ك�سوؤال مرحلي �ساغط وعميق...اإلخ 
نقا عن: الدكتورجنيب العويف، الأدب املغربي املعا�رس وحتدي 

املركز  ال�ستجابة،  وواقــع  التحدي  واقــع  يف  تاأمات  احلداثة: 

الثقايف امللكي، فعاليات الأيام الثقافية املغربية للفرتة 10-13 

مان عا�سمة للثقافة العربية.
َ
فرباير 2002م اأيام ع

17 - نقا عن: د. نوال بنرباهيم، نف�سه، �س210
18 - يف ال�سبعينيات �سجل لعدد من النوادي يف عمان ممار�ستها 
ونادي عربي(  النه�سة،  ونادي  )نادي عمان،  امل�رسحي  للن�ساط 

اأنظر:  1965-1970م  للفرتة  ن�ساطه  الأهلي  النادي  وزاول 

م�رسحيات  عمان:  يف  امل�رسحي  الن�س  مغامرة  الربيع،  اآمنة  د. 

البحرين،  والتوزيع،  للن�رس  م�سعى  ط1،  اأمنوذجا.  الأهلي  النادي 

2014م
اإبراهيم عبداهلل غلوم، يف كتابه امل�رسح  الدكتور  يذكر   -  19
والتغري الجتماعي يف اخلليج العربي: درا�سة يف �سو�سيولوجيا 

التجربة امل�رسحية يف الكويت والبحرين، ما يلي:"... ورمبا مل 

الجتماعي  بالتغري  العربي  الوطن  يف  م�رسحية  حركة  حتتف 

لأن  العربي،  اخلليج  جمتمع  يف  امل�رسحية  به  احتفت  كما 

النق�سام،  ظواهر  تواجه  مل  الأخـــرى،  العربية  املجتمعات 

ظهور  خلقها  التي  التوازن  وعدم  والقلق،  وال�رساع،  والتوتر، 

النفط وانقاب منط الإنتاج يف فرتة وجيزة من الزمن. ول نعني 

بظهور النفط جمرد املادة اخلام، واإمنا نعني به حمركا اأ�سا�سيا 

لتطور النظام الجتماعي وال�سيا�سي يف ذلك املجتمع"، �سل�سلة 

والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س   ،105 )ع(  املعرفة،  عامل 

والآداب، الكويت، 1986م، �س6

درا�سات  الثوري:  امل�رسح  برو�ستاين،  روبــرت  عن:  نقا   -  20
اإب�سن اإىل جان جينيه، ترجمة عبداحلليم  يف الدراما احلديثة من 

الب�ساوي، ط1، الهيئة امل�رسية العامة للتاأليف والن�رس، القاهرة، 

�س25 

21 - امل�رسح الثوري، نف�سه، �س26
22 - امل�رسح الثوي، نف�سه، �س27

الغروتي�سكي  اجل�سد  ا�ستغال  بلخري،  لطيفة  د.  عن:  نقا   -  23
يف امل�رسح واأدبية الن�س الدرامي، ط1، الهيئة العربية للم�رسح، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة، 2011م، �س6

البولوفونية  بني  التون�سي  امل�رسح  حافظ،  �سربي  د.   -  24
�سمن  األقيت  منوذجا،  اجلبايل  توفيق  جتربة  الركحية:  والكتابة 

ال�سارقة  اأيــام  عقدين؟  بني  العربي:  امل�رسح  الفكري:  امللتقى 

2011م،  امل�رسحي- الدورة احلادية والع�رسون27-17 مار�س 

�س37

ط1،  العربي،  امل�رسح  قلق  الناجي،  �سعيد  د.  عن:  نقا   -  25
من�سورات دار ما بعد احلداثة، املغرب، 2004م، �س47

املركز  من�سورات  ط1،  والدولة،  امل�رسح  بونيت،  عزالدين   -  26
الدويل لدرا�سات الفرجة، �سل�سلة رقم )9(، املغرب، 2000م، �س6

بواقع  احلــمــداين  بــدر  الكاتب  مب�رسحيات  ال�ست�سهاد  مت   )*(

�سنوات عر�سها الأول )فكرة 2013م، العيد 2015م، واجلحدول 

الهنائي  خلفان  حممد  للم�رسحي  اجلارية(  و)قــرن  2015م(، 
ال�سام�سية  وفاء  للكاتبة  وقمر(  )�سحراء  وم�رسحية  )2015م(، 

)2015م(. 

م�رسحيات  ذكر  اإىل  هنا،  عجالة  على  الإ�سارة  املفيد  من   )**(

التجريبي،  الدويل للم�رسح  القاهرة  عمانية �ساركت يف مهرجان 

هي:

عام 1997م:

- م�رسحية الكر�سي، تاأليف حممد البدوي واإخراج اأحمد الإزكي.

- عطيل، وليم �سك�سبري، اأحمد عبدالغفور البلو�سي.

1998م:
- الو�سية، حممد البدوي، حممد نور البلو�سي.

- امل�سحورة، �سعيد املعمري، �سيف نا�رس املعويل.

- مرثية وح�س، حممد �سيف الرحبي، عبدالكرمي علي جواد.

1999م:
- اجلدار الأخري، عالية حممد، عبدالغفور البلو�سي.

2000م:
- رجل با مناعة، تاأليف واإخراج عبدالكرمي جواد

2002م:
- حتت الرماد، اأحمد لإزكي، عبدالغفور البلو�سي.

2003م:
الليلة الباردة، عبداهلل مبارك البطا�سي، اأحمد �سامل البلو�سي.

اجل�رس، اآمنة الربيع، حممد خلفان الهنائي 
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هذا الفيلم مبني على ق�صة حقيقية.

االحداث واحلقائق موثقة توثيقًا كاماًل.

بع�ض االأ�صماء تبدلت لتحمي االأبرياء

املذنبون حمميون �صلفًا.

ــــ

»املفقود« 

عام  اإنتاج   – غافرا�س  كو�ستا  اإخــراج:  من  فيلم 

1982
 – ليمون  جــاك    - �سباي�سك   �سي�سي  بطولة: 

ت�سارلز كلوين

دراما تاريخية اأمريكية، مبنية على ق�سة واقعية 

ل�سحفي اأمريكي »�سارلز هورمان«، الذي اختفى 

عقب  ت�سيلي  �سادت  التي  الدموية  احلالة  بعد 

بدعم  مت  الــذي   ،1973 عام  الدموي  االنقالب 

من الواليات املتحدة االأمريكية، وكانت نتيجته 

خلع »�سلفادور األلندي« الذي و�سل للحكم عقب 

انتخابات دميقراطية.

االأيـــام  ــالل  خ الفيلم  ت�سوير  عملية  متــت     

وينقل  »هورمان«.  الختفاء  التالية  واالأ�سابيع 

وزوجته  والده  بها  قام  التي  البحث  عملية  لنا 

ويعالج  م�سريه.  لتحديد  حمــاولــة  يف  عــنــه، 

رجل  وحماها،  »هورمان«  زوجة  بني  العالقة 

يلعب  الــذي  هورمان«،  »اإد  االأمريكي  االأعمال 

دوره باقتدار املمثل »جاك ليمون«.

كما   .1982 عام  ال�ساالت  يف  الفيلم  عر�س 

�سارك يف مهرجان كان لنف�س العام، حيث منح 

الذهبية«  »ال�سعفة  اأهمها جائزة  عديدة  جوائز 

نال  كما  ــول(.  )ي الرتكي  الفيلم  مع  منا�سفة 

الواليات  يف  االأو�سكار  جوائز  اأهم  من  اأربعًا 

املتحدة االأمريكية وهي: اأح�سن فيلم-  اأح�سن 

اأح�سن  ليمون(–  )جاك  رئي�سي  دور  يف  ممثل 

�سباي�سك(-   )�سي�سي  رئي�سي  دور  يف  ممثلة 

اأح�سن �سيناريو مقتب�س عن ق�سة. وقد مت منع 

احلكم  فــرتة  طــوال  ت�سيلي  يف  الفيلم  عر�س 

الديكتاتوري لـ »بينو�سيه«. هذا بالرغم من اأنه 

مل ي�رش ب�سكل وا�سح اإىل ت�سيلي اأو »بينو�سيه«، 

اللهم اإال من خالل ذكر اأ�سماء مدن ت�سيلية يف 

كو�صتا – جافرا�ض – دونالدو �صتيوارت

وجون نيكولز

عن ق�صة الكاتب توما�ض هوزار

الن�صخة االأخرية - 5 فرباير 1981

)اجلزء الأول( ترجمة: مها لطفي *     

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما

»املفقود«



الفيلم )فينا ودل مار(. 

ا�ستطاع »كو�ستا جافرا�س«، املخرج اليوناين املولد 

والفرن�سي اجلن�سية، اأن ي�سنع فيلمًا يحرك امل�ساعر 

بطرق مذهلة ومثرية للغ�سب، وتتملكه رغبة دائمة 

يف حماولة اإثارة ال�سهرة من م�سادر غري متوقعة. 

فقد بنى فيلم »املفقود« )اآخر اأفالمه( حول اختطاف 

جامعة  خريج  هورمان«،  »�سارلز  ال�ساب  ومقتل 

هارفارد وال�سحايف املتنوع الثقافة، يف ت�سيلي.

اعتقد »جافرا�س« )خمرج الفيلم( واملحامي »توما�س 

�سيناريو  عليه  بنى  الــذي  الكتاب  موؤلف  ــوزر«  ه

اعتقاله من  ال�ساب مت  »هورمان«  ال�سيد  اأن  الفيلم، 

قبل ال�سلطات الت�سيلية، ورمبا مبوافقة بع�س ممثلي  

الواليات املتحدة على ال�ساحة الت�سيلية. وال�سبب اأنه 

املتحدة  الواليات  تورط  كان ميلك معلومات حول 

باحلكومة  اأطـــاح  الـــذي  الع�سكري  االنــقــالب  يف 

رئي�س  الليندي«  �سلفادور  »دكتور  للـ  املارك�سية 

ت�سيلي. ويف هذا االإطار، فاإن احلقيقة الوحيدة التي 

متت مناق�ستها هي اأن ال�سيد »هورمان« اأ�سبح بعد 

التي  االعتقاالت  �سحايا  اأحد  مبا�رشة،  االنقالب 

الت�سيلي  الي�ساري  التيار  نا�سطي  من  للمئات  متت 

وموؤيديه.

فيلم  كــون  هو  تعقيداً،  االأ�سئلة  هــذه  يزيد  ما  اإن 

»مفقود« اأجمل ما حققه »جافرا�س« من امليلودراما 

له  جداً  مثرياً  فيلمًا  خاللها  من  �سجل  ال�سيا�سية، 

ليمون«  »جاك  قام  وقد  حقيقي.  �سينمائي  اأ�سلوب 

�سديد،  بتمكن  هورمان«  »ت�سارلز  والد  دور  بتمثيل 

»بث«،  دور  بتمثيل  �سباي�سك«  »�سي�سي  قامت  كما 

قام  الــذي  ال�سيناريو  يعد  كما  »ت�سارلز«.  زوجــة 

�ستيوارت«  »دونالد  و  جافرا�س«  »كو�ستا  بكتابته 

»بث«  و  »اإد«  يبحث  اإذ  نوعه.  من  خا�سًا  منوذجًا 

عن »ت�سارلز«، ويتحول هذا البحث اإىل �رشد روائي 

ين�ساب بال توقف من خالل �سل�سلة من امل�ساهد التي 

جتمع املا�سي باحلا�رش.

لـ  ال�سيا�سية  اليقظة  هو  الرئي�سي  الفيلم   مركز  يعد 

»اإد هورمان« الذي ياأتي اإىل ت�سيلي بهدف م�ساعدة 

اإىل  قدم  »ت�سارلز«  اأن  ي�سك  اأنه  من  بالرغم  »بث«، 

اإدراكه.  جتاوزت  معينة  اأ�سباب  غطاء  حتت  ت�سيلي 

الــري  »اإد«  قــال  الــوطــن«،  قــد بقي يف  كــان  »لــو 

»فاإن  املمار�س،  الديني  والعامل  �سيا�سيًا  واملحافظ 

�سيئًا من هذا مل يكن ليح�سل«. لوكان الفيلم جمرد 

اختالق لتفا�سيل حياة »ت�سارلز« واختفائه، مل يكن 

ليكون له هذا التالحم العاطفي الرهيب.

اأكر  حــال،  اأي  على  و»�سباي�سك«،  »ليمون«  كان 

من رائعني. وازداد احرتامهما و�سغفهما ببع�سهما 

البع�س كلما تقدمت الق�سة وو�سحت وبدت حقيقية 

ال،  اأم  احلقائق  حتققت  و�ــســواء  خميفة.  بــدرجــة 

الوعي  ظهور  اأخاذة  بطريقة  »املفقود«  فيلم  يوثق 

دائمًا  موؤمنًا  كان  الذي  هورمان«  »اإد  لـ  ال�سيا�سي 

دون  و�سيا�ساتها  اأفعالها  ويتقبل  بقد�سية حكومته 

اأدنى ت�ساوؤل، اإىل اأن مر بهذه التجربة املخيفة.

االأ�سياء  �سمن  من  باإقناعك،  »املفقود«  فيلم  يقوم 

�سوتك  ت�سيع  لن  القادمة  املــرة  يف  اأنــه  االأخــرى، 

االنتخابي، فاملواطن ال�سلبي هو املواطن املدان.

* * *

1 - خارجي: �سارع يف املدينة – بعد ظهر متاأخر.
متالأ حافلة ذخرية اخلط الو�سطي لطريق يف اأطراف 

ال�سيارات  بلدة وا�سعة. وخلف هذه احلافلة ع�رشات 

العديد  ويرافق  باخلروج.  االإذن  تنتظر  وال�ساحنات 

للتدقيق  ال�سيارات �سابطًا ع�سبيًا  من اجلنود نحو 

يف البطاقات ال�سخ�سية ولتفتي�س هياكل ال�سيارات 

م�سطربون  الر�سمية  املالب�س  يف  رجال  وداخلها. 

مبلبلون وم�سلحون بكثافة. وعلى ممر امل�ساة، يقوم 

هذا  ويظلل  بفظاظة.  امل�ساة  بتفتي�س  اآخرون  جنود 

ي�سبب  مما  واال�سطراب  الفو�سى  من  جو  امل�سهد 

مزيداً من التهديد واخلطورة عليه.

ت�سل �سيارة �سيفروليه �سيدان زرقاء اإىل نهاية ال�سف.

اإىل  العمر.  منت�سف  يف  نف�سه  من  واثق  رجل  ال�سائق 

تتمكن  حتى  جانبها  اإىل  ت�ستدير  جذابة  �سبية  جانبه 

اأي�سًا من روؤية اجلال�س يف املقعد اخللفي، �ساب نحيل 

خالف،  على  وال�ساب  املراأة  ان  ووا�سح  املظهر.  جدي 

اإىل انزعاجه من هذا  ال�سائق يت�رشف مبا ي�سري  ولكن 

اخلالف. وينظر ال�ساب خارج النافذة بقلق.

وتغطي اأ�سعة ال�سم�س املتالألئة عند املغيب �سل�سلة من 

االنعكا�سات بني الظل وال�سوء.

على  الكرة  يلعبون  احلفاة  البحر  قنافذ  من  وجمموعة 

امل�سطربة.  ــاع  االأو�ــس عــن  غافلني  ال�سارع  جانب 

وال�ساب مذهول بطاقتهم احليوية.
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ويتفرق  امل�سهد  اإىل  ع�سكرية  �ساحنة  تدخل  فجاأة، 

االأوالد، تاركني الكرة يف منت�سف ال�سارع غري عابئني 

وتر�سل  تنفجر  التي  الكرة  على  ال�ساحنة  ت�سري  بها. 

�سوتًا كطلق بندقية مما ي�سبب حلظة من الرعب.

�سمت مطبق يخيم على املكان، يلوح ال�سابط مب�سد�سه، 

ويبحث اجلنود عن اأهداف الأ�سلحتهم، وامل�ساة، خائفني 

هل  يفعلون  ماذا  يــدرون  ال  امل�سطربة،  �سكوكهم  من 

يرك�سون اأم ي�سقطون اإىل االأر�س اأم يتجمدون....

بندقيته  ويدخل  ال�سيارة  نحو  ع�سبي  جندي  يقرتب 

النافذة اخللفية املفتوحة وفوهتها تبعد  AR/6 عرب 
ال�ساب، ي�سطرب ولكنه يتما�سك.  ان�سًا واحداً عن وجه 

املجلده،  ببطاقته  ال�سائق  يتقدم  ي�ساأل،  اأن  وبــدون 

يلتقطها اجلندي بعنف وينظر اإليه بريبة، ثم ي�سري اإىل 

البطاقة  يرى  عدائية.  بنظرة  فيقرتب متعاليا  ال�سابط 

اإىل  يعيدها  ياأخذها،  ذلك  ومع  يعرفها  واحدة  ونظرة 

ال�ساق وير�سل حتية بذكاء.

ال�سابط: الكابنت دايفز، ح�سنًا.. ح�سنًا، مر!

ال�سف،  من  ال�سيارة  لتخرج  ببندقيته  ال�سابط  ي�سري 

ل�سيارة  لي�سمحوا  االآخرين  ياأمر  االأمــام  اإىل  ي�سري  ثم 

ال�سيفروليه بالتقدم.

اإىل اليمني، يف منت�سف امل�سافة، يالحظ ال�ساب امراأة 

نرى  املقطع  بنطالها  من  املمزق  القما�س  عرب  تهرب، 

من  تبقى  مبا  ال�سيدة  مت�سك  االأبي�س  اجللد  من  نرات 

لبا�سها وهي ترك�س، بالكاد ت�ستطيع تغطية عريها.

ولكنهما  ودايفي�س،  املـــراأة  اإىل  النظر  ال�ساب  يعيد 

وتنطلق  ــرية،  اأخ حتية  ال�سابط  يحيي  يلحظانها،  ال 

ال�سيارة.

وبعد اأن تعود الطريق اإىل االإغالق يفتح ال�ساب كرا�سًا 

وقلمًا ويبداأ يف الكتابة، ويدر�س دايفيز ال�ساب باملراآة 

مرة  املــراآة  يف  دايفيز  يحّدق  مقبول،  برتكيز  اخللفية 

ثانية ثم يعاود الرتكيز على الطريق.

– الغ�سق  2. و�سط املدينة 
ت�سري  بينما  حيوية،  املكان  املتجولون  اجلنود  ميالأ 

طائرة  وتــهــدر  جانبهم.  اإىل  امل�سفحة  الــعــربــات 

عابرون  ومواطنون  الروؤو�س.  فوق  قتالية  هيليكوبرت 

يرتاك�سون  فجائية  لكمات  من  خوفًا  االأكتاف  حمنيو 

اإىل االأمام وكاأن اجلان تالحقهم.

تدو�س �سيارة ال�سيفروليه الزجاج املك�سور يف النفايات 

داخل املربع.. وهنالك �سعلة من النريان يرتفع دخانها 

ما  يعرفوا  اأن  دون  بتزويدها  اجلنود  ويقوم  بكثافة. 

الذي ي�ستخدمونه كمحروقات.

ينظر دايفيز اإىل �ساعة يده، ثم ي�ستدير نحو املراأة.

دايفيز: اأين ت�سكني، يا تريي؟

وبحما�س يقاطعها ال�ساب الع�سبي قبل اأن تتمكن من 

االإجابة 

ال�ساب: ملاذا؟

دايفيز )يف واقعية( حتى ا�ستطيع اأن اآخذك اإىل املنزل.

ما زال هنالك ثالثون دقيقة قبل منع التجول.

تريي املذهولة تبداأ يف الكالم، ولكن ال�ساب يقفز مرة 

ثانية.

ال�ساب: اتركنا عند فندق كرارا.

مرة  للمراآة  دايفيز  ينظر  لتريي.  جديد  خرب  جمرد  هذا 

ثانية. وهو يعب�س قلياًل، ثم ينظر اإىل ال�سارع.

3.خارجي – فندق كرارا
ال�سارع.  ال�سيفروليه عند املدخل. عرب  ال�سيارة  تتوقف 

حديثًا  م�ساب  حكومي  مبنى  اأمــام  �ساحنة  تتوقف 

بالر�سا�س.

ي�رشع ال�ساب وهو ينزل اإىل �سباك ال�سائق.

ال�ساب: )باحرتام( �سكراً على انتقالنا.

ويتجه نحو الفندق دون اأن ينتظر تريي. يخرج دايفيز 

من �سنطته بطاقة عمل ويعطيها لها.

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

157



دايفيز: اإذا ما احتجت الأي �سيء. ال ترتددي باالت�سال.

اأرقام هاتف املنزل على اجلانب االآخر.

تريي: �سكراً....

ذوق  قلة  عن  معربة  الباب  تفتح  وهي  اأكتافها  ترفع 

ابت�سامة  مع  عنه  ذلــك  يبعد  دايفيز  ولكن  �سديقها. 

متفهمة.

اإياهم.  متجاوزة  ب�رشعة  مبا�رشة  م�سفحة  �سيارة  متر 

وهو واقف خارج ال�سيارة تراقب تريي امل�سفحة وهي 

ال�سلبني  اجلنود  من  فرقة  ومتر  ال�سارع.  يف  تنطلق 

وي�سريون  الكتب  واأحزمة  القتال  يلب�سون خوذات  وهم 

ال�سيارة  باب  فيغلق  قلياًل  دايفيز  يتنحى  االأمــام،  اإىل 

وينطلق بعيداً وبالكاد تالحظ تريي ذلك الأنها منهمكة 

مبنظر الع�سكر....

4. داخلي. ردهة الفندق.
يخرج ال�ساب جهاز هاتف وقد ا�سطرب ا�سطرابًا مريراً 

بينما تقرتب تريي.

ال�ساب: الهواتف ال تعمل هنا اي�سًا كذلك!

تريي: �ساريل، ملاذا مل ترتكه يقودنا حتى املنزل؟

من  طبق  على  اإقامتي  عنوان  واأ�سلمه  )ال�ساب(  �ساريل 

ف�سة؟

تعايل. دعنا جند �سيارة اأجرة ...

بينما تبداأ يف اللحاق به، ي�سمع �سوت �سفارة اإنذار يف 

اخلارج. م�سرية اإىل بداية غارة جوية.

املدنيني  من  عــدد  بهما  يحيط  ومبا�رشة  يتوقفان.. 

ي�رشخون عرب املدخل االأمامي. ويبدو عليهم االرتياح 

العديد  الــداخــل.  اإىل  املنا�سب  الوقت  يف  لو�سولهم 

منهم �سحفيون وفرق من مرا�سلي التلفزيون، يثريون 

تغريات  من  لهم  ح�سل  ما  حول  مقهقهني  ال�سو�ساء 

مفاجئة يف احلرب. يبدو وكاأنهم م�ستمتعون ب�سّدة مبا 

حولهم.

يدرك �ساريل وتريي ان الوقت اأ�سبح متاأخراً لي�سالن 

اإىل هدفهما. يبدو على �ساريل مالمح االكتئاب ال�سديد 

ما يقرتب من ذرف الدموع ب�سبب االإحباط والتخوف.

�ساريل: اأاخطئاأت خطاأً كبرياً. اأنا غبي.

– لياًل. 5 -  داخلي. غرفة يف اوتيل كاربرا 
يغطي قمي�س امل�سباح اجلانبي. تنام تريي على واحد 

عند  �سارلز  يقف  خــال.  االآخــر  ال�رشير  ال�رشيرين.  من 

النافذة وراأ�سه ي�سغط الزجاج.

وجهة نظره – ال�سارع

بها  وحتيط  بال�سوء  تتالأالأ  بفيال  اخلا�س  املربع  عرب 

احل�سور  من  اأزواج  يقف  حفلة.  تقام  غناء،  حديقة 

يرق�سون  واالآخــرون  لل�رشفة.  احلديدية  احلواجز  اأمام 

ي�رشبون  ــم  وه املريحة  الكنب  على  ي�سرتخون  اأو 

يف  تقف  بريقًا  تلمع  كبرية  و�سيارات  وي�سحكون. 

املمرات دون نظام. يقف �ساريل مذهواًل من ال واقعية 

امل�سهد.

�سيارة ع�سكرية تتحرك ببطء عرب املربع اخلايل يتبعها 

روؤو�سهم.  على  اخلوذات  ي�سعون  جنود  حامالت  اأربع 

ب�سع اأزواج من الواقفني على ال�رشفة ي�رشخون حتية 

التحية.  الراق�سني م�ساركني يف  للفرقة. ويظهر بع�س 

ال�رشيايل  مكانهم  من  اهتمام  بال  ينظرون  واآخــرون 

االآمن.

6. داخلي. غرفة الفندق
عندما جتل�س تريي ت�سمع حفيف غطاء ال�رشير.

تريي: هل اأنت بخري؟

ينفجر بكاآبة وي�ستقر على كر�سي عند مكتب �سغري.

�ساريل: مل اأ�سعر مرة ب�سعور جيد كهذا.

تريي: )دائخة( ا�سمع، تعاىل .. ال تعي�س بهذه النغمة.

�سارلز: كنت اأفكر مبا قاله رايان. حول اجلثث املكومة.

ال  بها.  باأ�س  ال  بث  �ساريل.  يا  يل  انتبه  ا�سمع،  تريي: 

ميكن اأن ي�سيبها �سيء.

احلديث  لهذا  ا  ممتنًّ ال�سعيف،  ابت�سامة  �سارلز  يبت�سم 

املطمئن.

�ساريل: يا اإلهي، اأمتنى ذلك...

اأراك تبت�سم.. وكاأن  تريي: هل ت�سدي يل خدمة. دعنى 

االأمر حقيقي.

مري�سة  مزيفةه  ابت�سامة  فمه  على  �ــســاريل  يظهر 

وم�سدودة.

تريي: يا اإلهي.. تبدو ب�سعًا

يحاول بالواقع اأن ير�سم على وجهه وم�سة من ال�سخرية 

.V الفكاهية والكوميديا املريرية وهو يرفع اإ�سارة

�ساريل: ادعيني ال�سيد املتفائل...

املتبادل  باحلما�س  مليئة  عيونهم.  تلتقي  هذا  وعند 

واالنهيار املخادع.
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�ساريل: يا اإلهي. اأمتنى لو كان الزمان �سباحًا.

ثم يلتقط قلمًا، يفتح كرا�سته.

�سارلز: هل يوؤذيك ال�سوء؟

تريي: اإطالقًا.

ت�ستقر اإىل اخللف وت�ستدير مواجهة احلائط، ومن احلفلة 

املقامة يف الفيال، ت�سمع اأ�سوات الروك القوية تت�رشب 

اإليهم ب�رشبات متواترة قوية.

هذه  بكل  نحتفظ  اأن  احلكمة  من  انه  تعتقد  هل  تريي: 

املالحظات؟

بداًل ن اأن يجيبها يبداأ �ساريل بالكتابة:

»�سبتمرب 16 .... 10 : 3 قبل الظهر. �ساألت تريي اإن كان 

من احل�سافة االحتفاظ بكل هذه املالحظات....

ال�سباح  يف   – الفندق  عرب  واحــد  مربع  خارجي.   .7
الباكر

الفيال.  اأرجــاء  يف  ال�سمت  وي�سود  �سيارة  اآخــر  تقف 

البارحة جمرد  ليلة  اإذا ما كانت حفلة  �سارلز  يت�ساءل 

خيال. 

وهي  احلاجز  عند  تنبح  دوبرمان  كالب  ثالثة  فجاأة 

�ساريل  خلف  اأقدام  ب�سعة  ال�رشيط.  على  بغ�سب  تقفز 

رعبه  من  بالرغم  بع�سبية.  اخللف  اإىل  تــريي  فتقفز 

ال�سديد، يتما�سك يف اأر�سه مما يزيد عدائية الكالب.

طويلة  فوهة  ذات  بندقية  منه  وتخرج  �سباك  يفتح  ثم 

م�سوبة اإىل اأ�سفل نحوهم.

تريي: انظر!

ت�ستدير لتهرب، ولكنه مي�سك بذراعها.

�ساريل: ال ترك�سي!

– �سباحًا 8. خارجي. منزل ت�سارلز 
�سيارة  تقف  بالية.  رمادية  ابنية  ال�سارع  واجهة  يف 

تاك�سي عند احد املنازل اخلا�سة القليلة يف املنطقة... 

حاجز  به  يحيط  الف�سول  تغري  �رشبه  �سخم  هيكل 

حديدي �سدئ.

يفتح  بالغ،  بحما�س  التاك�سي.  وتريي  �ساريل  يغادر 

البوابة ويبداأ يف ال�سري عرب حقل مهمل يقودهم �ساريل. 

تتبعه تريي حول البيت الرئي�سي وعرب حديقة حمروقة. 

بطة  �سوت  ي�سمع  املنزل  اإىل  �ساريل  ي�سل  وعندما 

ويكاد يدو�سها.

ثم   !... بث   ! بث  البطة...  اأيتها  اآ�سف  ي�س،  او  �ساريل: 

يتوقف هو وتريي. والبيت �ساكن متامًا.

ت�سارلز: يا ي�سوع، ماذا اإذا ....

تريي: قد تكون ما زالت نائمة.

االأمامي فرنى  الباب  يفتح  املنزل،  �ساريل من  يقرتب 

العمل، وت�سقط بني ذراعيه،  بث تلب�س اجلينز وقمي�س 

وبكل  ب�سدة،  ت�سمه  روؤيته،  عند  �سعادة  ي�سع  ووجهها 

قوتها وكاأنها كانت تريد اأن تذوب به. ثم فجاأة ترتاجع 

بث اإىل اخللف.

بث: اأين كنت؟

�سارلز: )يرفرف بعينيه( يف .... يف فينا.

بث: قلت انك �ستذهب لتم�سية يوم فقط

�ساريل: مل ن�ستطع العودة.

بث: ملاذا مل تت�سل بالهاتف؟

�ساريل: )يغيظها(

كنا نريد ان نفاجئك

بث: كدت اأن اأجن!

ت�سارلز: مل يكن هنالك �سيئ كنت اأ�ستطيع .....

تريي: بث، نحن .........

بث: ظننت �سيئا �سيئا جداً حدث.

�ساريل: اغلقوا الطرقات، علقنا يف فينا.

يتقدم ت�ساريل لياأخذها بني ذراعيه، ترتاجع.

بث: مل اأكن اأعرف اإن كنتم اأحياء اأم اأموات.... 

�سوت ت�سارلز يرق اإىل اأبعد احلدود مثل �سخ�س يواكب 

خماوف ولد راودته اأحالم مرعبة.

ت�ساريل: ال باأ�س يف ذلك. اجلميع بخري )يبت�سم ابت�سامة 

م�رشقة( انا اأحبك.

تبداأ يف البكاء.

بث: كنت م�سطربة قلقة عليك...

ي�سدها ت�ساريل نحوه.

ت�ساريل: انت كنت م�سطربة؟

غ�سبها  يتال�سى  ثم   ... الزمن  من  لربهة  اإليه  تنظر 

ودموعها.

ت�ستدير نحو تريي، مبت�سمة وت�سل اإليها.

بث : اوه تريي ...

وهم   .. اجلميع  ويتعانق  اإليهما  ي�سدانها  االثــنــان 

يرق�سون يف دائرة.

بث: اوه، ايها الرجل ... انا �سعيده يا جماعه بانكم بخري!

االآن  ولكن  ثانية...  مرة  الــوراء  اإىل  ترتاجع  يتوقفون. 

يتحول الغ�سب اإىل �سخرية.
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بث: اأيها اجلرذان! تعي�سون حياتكم على �ساطئ البحر... 

وانا �سجينة هنا مع بطة!

ي�سحك الثالثة.

– منزل ت�سارلز – نهاراً 9. داخلي 
هذا املنزل القذر وغري املنظم بحاجة ما�سة اإىل الدهان 

وهناك  هنا  مــن  ال�سغرية  القطع  بع�س  والــرتمــيــم. 

واملل�سقات واأ�سياء من هذا القبيل تعرب عن قلة ترتيب 

ال�سديد  واالإخال�س  باملكان  االلتزام  عن  التعبري  يف 

قرتنًا بن�ساط �سبابي الإبقائه.
ُ
لوجوده م

لي�س هنالك قاطع يف�سل  املطبخ عن مكان املعي�سة 

حيث يوجد مكتب �سخم مملوء باالأوراق و�سنطة كتب 

تتدفق منها االأوراق وال�سحف والكتيبات. ومل�سقات 

امل�سهوره  ويونيداد  جيفارا  �سيئ  من  تندرج  احلائط 

والبيتلز، و�سعارات مثل »كل حماراً، وحب طوياًل«

تفتح تريي �سنطتها على ال�رشير وهي خمزن اأ�سيائها. 

بث ت�ساعدها.

املذياع.  يف  كــان  االنقالب  عن  �سمعت  ما  اول  بــث: 

وانفجارات  قنابل  رمي  هنالك  كان  اأن  بعد  مبا�رشة 

دامت ل�ساعات طويلة.

حمطة  عن  املــذيــاع  يف  ت�ساريل  يبحث  املطبخ.  يف 

اأخبار.

لي�س هنالك �سوى مو�سيقى ع�سكرية. فيقفلها.

كانت قد اأخربته اأن هنالك منع جتول لياًل ونهاراً حتى 

البارحة فقط.

يجهز  ثــم  املـــاء،  وعــاء  حتــت  الــغــاز  �سارليز  ي�سيئ 

لتح�سري الفطور حتت نظر عني البطة الثاقبة الراب�سة 

على الن�سد.

ت�ساريل: ح�سنًا ايها االخوان.

WXYZ يف املدينة يقدم بكل فخر: الطباخ الفرن�سي 
ليوم من االأيام! 

)ي�سفر ما يقدم اأعماله املهمة ويرفع قب�سته يف الهواء(

ويعرب بالتمثيل )وبلهجة فرن�سية(

يفتح  جا�سبارد.  املدربة  وبطته  هــورومــان  ت�سارلز 

دواليب املطبخ واحد وراء االآخر وال ي�سل �سوى لعلبة 

من التونة ون�سف رغيف من اخلبز وجرة �سغرية من 

الزيتون.

ماعدا  هذا  حول  لنجده  لدينا  ماذا  ا�سمعوا،  ت�ساريل: 

ال�رشا�سري.

بث: انا اآ�سفه. كنت خائفة من اخلروج.

مي�سك ت�ساريل بالبطة التي كانت تقاقي بال احرتام. 

ت�سارلز: ما راأيكم ببطة لونغ اآيالند مطبوخة بالربوفيان 

تونا والزيتون اال�سباين!

ينحني بثقة نحو البطة:

ت�ساريل: اأنا امزح فقط ال تخايف.

يظهر االثنان عند باب املطبخ.

بث: ال حتاول ذلك!

يقفل ت�ساريل احلنفية وي�سقط البطة يف احلو�س اململوء 

باملاء.

ال�سديقة  اطهو  بــاأن  اأحلم  ال  اأنــا  ا�سرتيحي  ت�ساريل: 

احلميمة وبدال عن ذلك .....

واالآن هو يف اأح�سن حاالته، ميثل دور مهرج التلفزيون 

مع ن�سف فنجان قهوة لكل منكم بطريقة ...

م�سافة  يبعد  خميف  انفجار  �سماع  عند  الكالم  قطع 

ومن  جاأ�سه.  ي�ستعيد  ثم  يتجمد  ت�ساريل  يتجمد  قريبة 

بعد ذلك �رشبة اأخرى يتبعها �رشيخ غا�سب. وتنتهي 

وجبة االإفطار املرحة.

تاأخذ بث �ساريل بني ذراعيها.

بث: كان االأمر كذلك لياًل نهاراً. خا�سة لياًل.

ت�سده اليها اأكر.

بث: كنت خائفه جداً. )و�سو�سته يف اأذنه(

وكنت بحاجة مريرة لك...

يرم�س �ساريل بعيناه لها، لي�س بنف�س اللحظة.

تدخل تريي بالقرب منهما.

يرك�سون،  كانوا  قال  ريان  تريي(  )خماطبا  ت�سارلز 

يبحثون ويحطمون التي�سريتات.

بث: ريان من؟

تريي: اجلي�س االأمريكي املوجود بقواعده يف فينا.

بث: املراأة يف املنزل املجاور قالت انهم ياأخذون مئات 

من النا�س يوميًا.

ي�سفر وعاء ال�ساي. يعود �ساريل اإىل املطبخ.

�ساريل: هل �سمعت من اأحد؟

ماذا عن فرانك؟

بث: ال اأحد. قلت لك. كنت خائفة من اخلروج.

�ساريل: من االأف�سل اأن اأذهب اإىل هناك بعد هذا الظهر.

ان  اأريــد  املطار.  اإىل  تريي  انت  تاأخذ  انــا.  دعني  بث: 

اأخرج من هنا.

مرعوبني.  يقفون  يجعلهم  الر�سا�س  من  اآخر  انفجار 
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ينتظرون با�سطراب �سيئًا اأكر اإرهابًا.

اخرياً. تتكلم بث بت�سميم عميق خائف.

بث: �ساريل، اأريد ان اأذهب اإىل البيت.

يهز راأ�سه ... بح�سنًا. ثم يتناول فنجان قهوته ويالم�س 

به الفنجان الذي حتمله يف يدها.

ت�ساريل: نخب احلياة.

يتعانقان بعاطفة كاملة، �رشورية، تريحهم، وعيناهما 

مغلقتان، و�سفاهها على رقبته، فتهم�س �ساكرة:

بث: اأحبك، يا �ساريل هورمان.

تريي: هل تريدانني انتما االثنان اأن اأمت�سى قلياًل.

�ساريل: فيما بعد.

يلكمه االثنان لكمة مداعبة يف بطنه.

بث: لي�س فيما بعد كثرياً!

يعود �ساريل وي�ستعيد حديثه مرة ثانية.

يف  مزعجة  كثرية  اأ�سياء  راأينا  لقد  ا�سمعي،  �ساريل: 

فيينا...

ي�سيء وجه بث كطفلة ت�ستك�سف لعبة جديدة. يتناول 

�ساريل كرا�سته.

بث: هل �سترتكني اأقراأها ام اأنك �ستقولها قواًل.

�ساريل: اأيهما تف�سلني.

يبدو انهما يلعبان لعبة ماألوفة.

اف�سل مما تتكلم، يا هورمان، ولكنني  اأنت تكتب  بث: 

مولعة ب�سوتك.

�ساريل: اإذاً �ساأقراأها لك... ولكن �سناأكل اأواًل.

ي�سد الكتاب اإىل اخللف بعيداً عن متناول يدها.

10 - خارجي. �سارع يف املنطقة القريبة – نهاراً
يقرتب �ساريل، بث وتريي من تقاطع مزدحم.

يحمل �ساريل �سنطة تريي.

ليتبعان  ي�ستديران  وتريي  بث  وكذلك  يتوقف.  فجاأة 

حملقته.

الع�سكرية  االآليات  من  �ساقية  املحيطة  ال�ساحة  يف 

والبولي�سية تغطي ال�سوارع.

كتيبة من الع�سكر املدججني بال�سالح حتر�س التقاطع. 

عند  يقفون  �سخ�سا  ع�رشين  حــوايل  لهم  متجاوزين 

موقف احلافلة.

�ساريل: انتظروا بث رمبا من االأف�سل اأن تعودي.

بث: كال. �ساأكون بخري اعدك.

يتمزق �ساريل... ومن ثم يعاود الكرة بغّل �سديد.

تقرتب �سيارة جيب من موقف احلافلة وكاأنها تعاين 

اإىل  ي�سلون  وعندما  احلافلة.  �سريكبون  الذين  الركاب 

اإىل وجهة  ال�سائق  ويدعو  راكب  تاك�سي  ي�سل  املوقف 

�سريه.

بث: )�سارع بيكارد( اعتقد انني �ساآخذه.

�ساريل: هل انت متاأكدة انه ي�ستحق املجازفة؟

بث: انا جيده. �ساأعود يف الرابعة.

ا�سبعه  يقبل  اأذنــه.  يف  تو�سو�سه  ــام.  االأم اإىل  ينحني 

ويلم�س به انفها ويطلق بندقية حبه.

تعانق بث تريي.

اأننا  اخربيهم  و�سولك.  فــور  بجماعتنا  ات�سلي  بــث: 

�سن�سل اإىل البيت خالل ب�سعة اأيام.

تريي: �ساأفعل ذلك. اعتني بنف�سك.

يدخل االثنان اإىل التاك�سي املزدحم �سلفًا. فجاأة اجليب 

املتحرك يعود اإىل الوراء ويقف فجاأة. يقفز منه ثالثة 

يهيئون  وتــريي  �ساريل  باجتاههم.  وي�سريون  رجــال 

اأنف�سهم: ويبدو اأن االثنني جاهزان للقفز من التاك�سي، 

ولكن �ساريل ي�سري اإليها بهدوء اأن تبقى.

ب�ستائم  ي�رشخون  وهم  امراأتني  على  اجلنود  يهجم 

باالإ�سبانية ويقطعون بناطيلهن ب�سكاكني.

تريي: ماذا يقولون.

البلد  هــذه  ن�ساء  يلب�س  ف�ساعداً  االآن  مــن  �ــســاريل: 

الف�ساتني.!
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اإىل  م�سريين  اجليب  �سيارة  اإىل  عائدين  اجلنود  يهرول 

من  لربهة  �ساريل  ي�ساب  �سريه.  يتابع  اأن  التاك�سي 

الزمن ب�سلل ب�سبب العنف. ثم تنطلق حافلة. ت�سد تريي 

ذراعه وي�سعدان اإليها.

11 -  داخلي / خارجي . احلافلة. نهاراً
وبينما ت�ستدير احلافلة نحو اليمني يرى �ساريل وتريي 

جثة �ساب ملقاة يف الطريق.

تريي: اوه يا اإلهي...

قد  جميعًا  انهم  اإىل  ي�سري  ما  الركاب  باقي  يظهر  ال 

�ساهدوا لتوهم جثة.

�ساريل: )غري م�سدق( ذلك ال�ساب كان ميتًا.

تريي: اعرف ذلك..

االآخرين  امل�سافرين  وجوه  �سدمته  وقد  �ساريل  يقول 

القا�سية وهو م�سطرب وخائف كئيب:

�ساريل: مل اأر من قبل رجاًل ميتًا...

 – املدينة  و�سط  رئي�سية  �ساحة   – خارجي    -  12
نهاراً.

ر�سا�سات فارغة وزجاج مك�رش يف كل مكان. يحجز 

اجلنود ال�سيارات وامل�ساة على �سجيتهم. من الوا�سح ان 

هذا مكان عنيف خطر جداً ال يبقى به اأحد.

على  بال�سري  ويبداآن  �ساريل وتريي  ينزل  تقف حافلة. 

ممر جانبي. معظم امل�ساة ي�سريون وعيونهم مل�سوقة 

ولكن  بهم.  يحيط  مبا  عابئني  غري  وكاأنهم  باالأر�س. 

فور  االأ�سياء  بها  ي�رشقون  التي  ال�رشعة  تلتقط  ب�رشعة 

االإخالء ال�رشيع »للعدو«.

ينتظر �ساريل وتريي اأن ينجلي ال�سري. �سيارة كولونيل 

قائد تنطلق متجاوزة ب�رشعة، كالك�سون وايلنغ. بياأ�س 

مذهول  باأ�سى  يتكلم  ال�سيارة.  �ساريل  يراقب  متناٍم 

وغا�سب حول حقيقة اأن حلمه ينهار يف لهيب.

اول  يف  هنا  اإىل  جئنا  عندما  هذا.  اإىل  انظري  �ساريل: 

االأمر، كان اأكر مكان يف العامل مدعاة لالأمل.

تريي: ال �سك اأنك متزح.

�ساريل: اأنا جاد... �سعرت اأن عاملًا كاماًل خمتلفا يولد 

من جديد...

ينظر �ساريل يف االجتاهني ثم ي�سري:

�ساريل: طائرات برانيف هناك.

�ساريل  يرى  الطريان.  مكتب  نحو  يتجهان  هما  وفيما 

ك�سكًا لبيع ال�سحف. يتوقف، ويعطي تريي حقيبتها.

�ساريل: انتظري ثانية. اأريد اأن اأ�سرتي �سحيفة.

ياأخذ �ساريل مكانه يف ال�سف، نعود اإىل تريي.

ببندقيتهما  ي�سريان  ي�سالن  جنديني  نرى  امل�سهد  يف 

لها لتحمل ال�سنطة وت�سري اأمامهما.

ي�سل �ساريل اإىل الك�سك مبا�رشة عندما ي�سرتي الرجل 

فريى  وي�ستدير  يح�رشج  �سحيفة.  اآخــر  اأمامه  الــذي 

عليه  يجب  هل  متحفز،  بوجه  نظر  مبعدة.  وهي  تريي 

بدال  للم�ساعدة؟  طلبًا  ي�رشخ  اأو  ويتبعها..  يرك�س  اأن 

من هذا وذاك حلق بهم عن بعد وهم يقطعون املربع، 

ويدخلون يف مغ�سلة كبرية يف اجلوار.

نحو  مبا�رشة  توجه  ثم  عزميته،  ي�سحذ  ت�ساريل،  تردد 

املغ�سلة.

– نهاراً. 13 - داخلي/ خارجي املغ�سلة 
يقود اجلنود تريي نحو �سابط قا�سي يجل�س خلف 

الغامقة  نظارته  فوق  من  ال�سابط  يحدق  الن�سد. 

– اأواًل نحو تريي، ثم نحو حقيبتها. ي�سري لها باأن 
تفتحها.

يف نف�س الوقت يقرتب �ساريل نحو الباب، ي�سد جنديًا 

الباب.. يبداأ يف تو�سيح انه مع املراأة التي يف الداخل.

يتحرك ال�سابط مرة ثانية وقد فقد �سربه. ولكن تريي 

ي�سغط  بها  اأم�سكوا  ممن  وواحــد  اخلــوف.  من  جتمدت 

بداأت  ا�ستفزت،  ان  وبعد  ال�سمال،  اذنها  على  ببندقيته 

ال�سابط  يفت�س  لفتح حقيبتها.  تنا�سل مو�سوع  تريي 

جلندي  وي�سلمه  �سفرها  جواز  يتناول  ثم  حمتوياتها، 

لديه،  لقائمة  تبعًا  مراجعته  يف  يــبــداأ  ــذي  ال خلفه، 

و�سع  لتنهي  تــريي  اإىل  االإ�ــســارة  ال�سابط  يعاود  ثم 

حمتويات حقيبتها.

وبينما هي تفعل ذلك. يتحرك �ساريل.

ثم  احلقيبة  حمتويات  بني  جامدة  يــداً  ال�سابط  ميرر 

ي�سري لها ثانية باإغالقها ي�سلمها اجلندي جواز �سفرها 

اإىل ا�سابط يعيده لتريي يخف التوتر... قلياًل جداً.

اأكوام من الغ�سيل حتيط باملكان.

وفوق  ان�سانيًا.  �سكال  مالية  تغطي  الزوايا  اإحدى  يف 

ال�سدري، ن�سف  القف�س  ارتفاع  اجل�سد مبا�رشة، حول 

تريي  عينا  احلــائــط.  تلطخ  دمويه  دوائــر  من  د�سته 

يقفزان من اجلثة اإىل ال�سابط... يومئ براأ�سه وي�سري اإىل 

احلقيبة.
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ال�سابط: اإىل اأين انت ذاهبة بهذه؟

�ساريل: اأنها �سائحة تغادر البالد اليوم.

ال�سابط: املطارات مغلقة.

)ثم يرتكهما يغادران باأدب(

باإمكانكما الذهاب.

يحمل �ساريل احلقيبة ويفرتقان. ترغب تريي يف النظر 

�ساريل  ولكن  الرعب.  حركتها  د 
ّ
جم وقــد  اخللف  اإىل 

ينذرها بعينيه بق�سوة. ال تنظري اإىل اخللف!.

14 -  داخلي. مكتب �سفارة الواليات املتحدة – نهاراً
امل�ساحة ال�سخمة العامة ت�سيطر عليها �سورة »بحجم 

وقد  وتريي  �ساريل  مير  نيك�سون.  لريت�سارد  ال�سفارة« 

نحو  ويتجهان  خاٍل  ا�ستقبال  مبكتب  التعب  اأنهكهما 

عامل جهاز لوحة املفاتيح.

�سايف  ال�سعر.  مق�سو�س  الع�سالت،  مفتول  �ساب 

�سوته  يجعل  اأن  �ساريل  يحاول  متما�سك  العينني، 

طبيعيا، األيفا، عاديا.

ال�سيدة  مع  التكلم  ن�ستطيع  هل  �ساحمني.  �ــســاريل: 

تيب�سون؟

يخرج العامل �رشيطًا حتت ال�سوء املتذبذب.

العامل: )دون اأن ينظر اإىل اأعلى(

لي�س هنالك احد بهذا االأ�سم.

�ساريل: )جماهداً ليكون موؤدبًا(

الذين  اال�سخا�س  من  اأي  خماطبة  باإمكاننا  هل  اإذا 

باإمكانهم م�ساعدة املواطنني االأمريكيني على مغادرة 

البالد؟

العامل: هذه لي�ست مهمتنا. عليك اأن تخاطب واحداً ممن 

يعملون يف القن�سلية.

تقف يف اخللفية امراأة يف مدخل املكتب تتن�ست عليهم. 

اإنها يف اخلم�سني من العمر، هادئة كما تتطلب مهنتها، 

وعيناها يتابعان كل ما حولها.

تريي: قيل لنا اأن القن�سلية مقفلة ب�سبب نريان املدافع.

العامل: هذه اأخبار جديدة بالن�سبة يل.

تريي: هل تعرف اإذا ما ....

العامل: كال، يا �سيدتي، حتما انا ال اأعرف.

االآن وقت تناول الغذاء، ان�رشف اجلميع.

من  لربهة  مقتنع  غري  �ساريل  يحدق  املكاملة،  انتهت 

الزمن، ثم مي�سك ذراع تريي ويتجه بعيداً.

�ساريل )مبرارة(.

و�سط  قلب  يف  مبا�رشة  نحن  فها  ــوان.  اخ يا  ا�سعدوا 

املدينة، اأر�س التعاطف واملحبة!

املتن�ستة.  املـــراأة  ليكت�سف  اأعلى  اإىل  العامل  ينظر 

في�ستدير نحو تريي.

العامل: يا �سيدتي!

يتوقفان. وتنظر تريي اإىل اخللف

العامل: هنالك مكتب ب�رشكة برانيف يف املربع الثاين 

هناك. و�سيكون اول من �سيبلغ باإعادة فتح احلدود.

�ساريل: هنالك ثالثة توقعات ملن اأر�سلنا اإىل هنا.

العامل: ال ت�سبح عدائيًا، يا رجل.

من  وهــذه  اأمريكيون.  نحن  ــل..  رج يا  ا�سمع،  تــريي: 

املفرت�س انها تكون كما ت�سمى �سفارتنا.

العامل: اإذن ار�سلي برقية للرئي�س.

15 -  داخلي. درج ال�سفارة الداخلي – نهاراً
بهما  تلحق  ال�سارع  نحو  وتــريي  �ساريل  ينزل  بينما 

ال�سيدة املت�سنتة وتقف على الدرج.

ال�سيده: �ساحموين، ا�سمي كايت ريز. انا مرا�سلة حرة من 

نيويورك.

�ساريل: )مرحًا ومتاألقًا( ال تعليق. نحن مل نهينه.

كان املو�سوع جمرد �سوء تفاهم بني اأ�سدقاء.

بعد  هناك  اإىل  �ساأعود  مكانكم،  كنت  لو  )ال�سيدة(  ريز 

ال�سفري. فالقن�سلية بعيدة مياًل  الغداء... واطلب مقابلة 

من هنا. وال�سوارع االآن خطرة.

يقف �ساريل عند اأ�سفل ال�سلم وي�ستدير نحو ريز:

�ساريل: اآن�سه ريز، هل اأ�ستطيع اأن اأطلب خدمة كبرية؟

رغم انها للوهلة االأوىل فوجئت، اإال اأنها وافقت.

�ساريل: هل ت�سمحني يل با�ستعارة �سحيفتك تلك؟

16  -  خارجي. مطعم يف الهواء الطلق – نهاراً
الغذاء.  متناويل  من  كبرية  مبجموعة  مملوءة  القهوة 

�ساريل وتريي وريز يجل�سون على مائدة جانب الطريق. 

اأن يتناولها  ال�سحيفة جتعلكت من �سدة ما قراأت قبل 

ت�ساريل.

مع  كل  التعاطف  يف  يبداآن  احلوار  منت�سف  يف  وهما 

وجهة نظر االآخر.

اآالفا  يعتقلون  الع�سكر  اأن  فينا  يف  يل  قيل   .... �ساريل: 

من النا�س.

عينا ريز يلمعان وهما يراقبان املوائد املجاورة. تنظر 
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اإىل �سارلز و�سوتها تنخف�س قلياًل.

ريز: )ب�سوت منخف�س( متى كنت يف فينا؟

ما  ت�سمعي  اأن  وتريدي  البارحة.  عدنا  لقد  �ساريل: 

ي�سحكك؟

فندقنا كان مليئا بال�سباط االأمريكيني.

ريز: لو كنت مكانك لن�سيت كل ذلك«.

ت�ساريل لي�س متاأكداً مبا تعني »بذلك«.

رجالن  تتطاير.  اأطباق  مائده،  تقلب  �سو�ساء،  فجاأة، 

 رخي�سة �سوداء يت�سارعان مع رجل �ساب 
َ
يلب�سان اأطقم

االأمام  اإىل  بيديهما  الرجل  يدفعان  وزوجته.  حمرتم 

اإىل  الزبائن والنوادل  وهو يندفع بني املوائد، يلكمان 

اجلوانب. تتبعهما املراأة وهي تتو�سل اأن يتدخل اأحد يف 

املو�سوع.

وبدون تفكري يقفز �ساريل وي�رشع يف زاوية بني املوائد 

ليدخل بج�سده بينهم. لي�س ب�سكل عدواين وال مثل بطل 

من االأبطال، ولكن فعليًا خائف حتى املوت، يرفع يداً 

واحدة.

�ساريل: ا�سمع، انتظروا حلظة..

ي�رشب �رشبة حادة! الرجل الذي يقود املعركة ي�رشبة 

وقد  اأر�سًا  �ساريل  في�سقط  االأمامية  ذراعه  من  بلكمة 

يتحرك  جال�سًا.  وي�سقط  بكر�سي  ي�سطدم  توازنه.  فقد 

االآخر  الرجل  ي�رشخ  عندما  ــر،  االأم ليتابع  مهاجمه 

ب�سوت عاٍل:

الرجل: اأمريكانو! اتركوه! دعنا ننطلق!

الرجل املحرتم ويتابع  بازدراء، يعود نحو  وهو ينظر 

الفدائيون  اجلنود  يدفع  الر�سيف  وعند  بعيداً.  دفعه 

�سجينهم اإىل داخل احلافلة. ويقفزون خلفه وينطلقون. 

فتتوقف  الطريق  نحو  بقوة  نف�سها  تدفع  املــراأة  ولكن 

ال�سيارة. وتظهر جمموعة اأخرى مت�سك بها وتدفعها اإىل 

الداخل. ثم يختفيان.

تريي وريز اأ�رشعتا. واالآخرون اأخذوا يحملقون به وهو 

يرتنح واقفًا.

تريي: يا ي�سوع... هل انت بخري؟

ريز: بحق اهلل ما الذي دفعك لتفعل هذا؟

يف الواقع فاإن �ساريل ي�سهق من اخلوف، ومن �سدمة 

ادرينالني ا�سيب بها.. اإنه تقريبًا يبكي.

الرجل العجوز  ت�ساريل: ال ادري... كانوا يعاملون ذلك 

بطريقة �سديدة .... �سديدة.

باالحمرار  م�سابًا  كر�سيه  على  ويجل�س  �ساريل  يقفز 

املر�سي، وي�سطرب الأنه يعرف انه فعل �سيئًا غبيًا جداً.

تفح�س ريز املوائد املحاطة بهم.

ريز. )تقريبا ب�سكل تاآمري(

لو كنت مكانك، �ساأن�سى ذلك، وعن فينا، حاول اأن جتد 

مكانًا اآمنا... فندق... والعديد من النا�س حولك.

فقط متا�سك حتى تخرج من هذا املكان.

نحو  ي�ستدير  ثم  مميزة.  نظرات  وتريي  �ساريل  يتبادل 

ريز... التي تتكلم مبتعدة.

�ساريل: هيي ...

ال تظهر اأي انتباه. ريز تتابع م�سريتها.

تريي: اإذا االآن ماذا �سنفعل؟

�ساريل )يرببر بالكالم يف حالة ع�سبية(

ال اأدري... نعود ع�رشة ياردات اإىل الوراء ونخمن؟

ثم يفكر لربهة من الزمن.

�ساريل: يف الواقع، هي على حق. من االأف�سل اأن نذهب 

اإىل الفندق ونحجز غرفة لبث ويل، اي�سًا. �ساأذهب اإىل 

املنزل واح�رشها، �سنلتقي بك هنا.

املحملقني.  الــروؤ�ــســاء  يتجاهل  اأن  يحاول  ينه�س، 

ي�سلم  حيث  القهوة،  قبل  اجلانبي  املمر  نحو  يخرجون 

احلقيبة.

اإىل  مبا�رشة  اذهبي  خفيفًا(  يكون  اأن  )يحاول  �ساريل: 

جتلبي  ال  اذهــبــي...  الطريق  على  تتوقفي  ال  الفندق. 

مائتي دوالر. يقبالن اخلدود، ثم يغادر هو.

تريي: �ساريل....

�ساريل: ماذا؟

تريي: كن حذراً اإىل اأبعد احلدود.

�ساريل: )ما زال يحاول اأن يكون مبهجًا(

هيي ال تخايف.. ال ي�ستطيعون االإ�ساءة اإلينا.

ي�سد انتباهه وي�ستخدم لهجة ليندون جون�سون*. تخرج 

منه موؤثرة بغرابة ب�سبب اخلوف الذي ما زال مر�سومًا 

اأن  يحاول  الذي  ال�سغري  الولد  مثل  انه  �سحنته.  على 

يبدو �سجاعًا.

�ساريل.... نحن اأمريكيون.

– غرفة نوم   -  نهاراً 17 - داخلي. منزل 
الغرفة تعك�س ديكوراً ذكوريًا قويًا. فتاة دامعة العينني 

اإىل  بــث  جتل�س  الــ�ــرشيــر.  حافة  على  مرمتية  حبلى 

جانبها، ويدها خلف كتفها. وتقف بقربها فتاة �سابة 

جميلة طويلة القامة.
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بث: تعايل يا ماريا. يجب اأن تتحلى باالإميان. �سيكون 

بخري.

ال�سابه: )ا�سبانيًا(.

عليك اأن تكوين قوية. فكري بطفلك...

ماريا: )يائ�سة(

اعرف انهم �سيقتلونه. )باالإ�سبانية(

بث: كال، لن يفعلوا. لي�س اإنريك . انه ...

يف  تولول  وهي  نف�سها  ماريا  ترمي  اال�سم،  نطق  عند 

اأح�سان بث.

ماريا: كنت ذاهبة اإىل متاريلال )باالإ�سبانية(

املراأة االأخرى تتكلم مع بث باالإ�سبانية.

املراأة ال�سابة: �سوف اعتني بها.

تدعمها بث، فهي متاأملة جداً من اأجل الفتاة.

–ال�رشفة -  نهاراً. 18 - خارجي. املنزل 
ال�رشفة احلجرية تربز من جانب بيت ف�سيح مزخرف. 

ق�سري  واحــد  ال�رشفة.  على  يقفان  اأمريكيان  رجــالن 

يلب�س نظارة وله نظرة ثاقبة.

من  يخرجان  القلب،  اإىل  قريب  ا�سقر،  نحيل،  ــر.  االآخ

املنزل فتالقيهما بث.

الرجل النحيل: كيف حالها؟

بث: حتاول بيا تهدئتها. ماذا جرى الأنريك يا فرانك؟

احلظ،  �سادفه  اإذا  النا�س؟  لكل  يجري  الذي  ما  فرانك: 

فرمبا يدخل يف اإحدى ال�سفارات.

الرجل النحيل: ... اأو اأن يفجر احدهم راأ�سه عر�سًا.

بث: دايفيد، ماذا عن �سيلفيو؟

الرجل النحيل )دايفيد( ال باأ�س به. ولكن كليوا اختفى؟

االأخــرية  اأنفا�سهما  �سيخرجان  فكالهما  يــوؤمل.  وهــذا 

ببطء.

بث: خراء.

فرانك: فجاأة. هذه املدينة �ست�سبح منطقة القتل احلرة. 

انهم يطلقون النار على كل من هو اأ�سول.

بث: اتاأمل ايها ال�سباب اأن ال تكونوا �ستبقون هنا اأكر 

من ذلك.

فرانك كان يخطو. وقد جل�س يف كر�سي من التعب.

كانتا  االأخريتان  ال�سنتان  هذا.  اأ�سدق  ال  اأنا  فرانك: 

اف�سل �سنني عمري ولكن فجاأة...

يذرف  اأن  وكــاد  احلــزن،  متلكه  وقد  اأعلى،  اإىل  يحدق 

الدموع.

دايفيد: انتهت احلفلة.

فرانك: مل تكن حفلة. كانت حماولة حقيقية لتغيري هذا 

املجتمع.

وبعد �سكون ق�سري، موؤ�سف تكلمت بث.

بث: )تنظر اإىل �ساعتها(

انا اآ�سفه، ولكن الوقت متاأخر، من االأف�سل اأن اأغادر.

ت�رشبي  اأن  �ستحاولني  انك  متاأكدة  اأنت  هل  دايفيد: 

مبنع التجول عر�س احلائط.

اأن  اأوعدينا  ينتظرين،  �ساريل  ذلك،  افعل  اأن  علي  بث: 

تت�سلي عندما نعود جميعًا اإىل الواليات املتحدة.

يعانقها دايفيد وي�سد عليها.

غرب  زاوية  عند  الهاتف  جهاز  ا�ستخدم  �سوف  دايفيد: 

برودواي وبرن�س

ثم تذهب بث اإىل فرانك الذي ينه�س ليعانقها مودعًا.

بث: انا اآ�سفة، يا فرانك. امتنى ....

فرانك: )حزين ومرهف(

خالل ا�سبوع �سنكون جميعًا نلعب �سطرجن يف وا�سنطن 

�سكوير.

بث: كن حذراً من ف�سلك.

لقطة مقربة من وجه فرانك املجروح ب�سدة وهو يربت 

على كتف بث.

فرانك: اوه، تعايل، من ميكن اأن يرغب يف جرح �سبي 

اإيطايل لطيف مثلي؟
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19 - خارجي. تقاطع مروري معقد – الغ�سق يقرتب.
وراء  تاك�سي  تاك�سي.  اإيقاف  جدوى  دون  بث  حتاول 

 ... مالآن  وبع�سهم  خاٍل  بع�سهم  اأمامهم...  مير  االآخر 

ولكن ال يرغب اأي منهم بالوقوف.

ال�ساق: )يحذر(

هل تريدين يا اوندا.

بث: فيكونا ماكيتا.

ال اتفاق. يت�رشب التاك�سي بعيداً. تنظر بث اإىل �ساعتها 

هناك  حافلة.  توقفت  حيث  اإىل  ال�سارع  عرب  تنظر  ثم 

تزداد  الوقت.  تقييم  تعيد  املتحم�سون.  النا�س  يتجمع 

اإىل  وتن�سم  ــر  االآخ اجلانب  اإىل  تقطع  وهــي  رغبتها 

اجلموع.

من  وبــالــرغــم  مكتظة  حافلة  ناظريها  اأمـــام  تظهر 

فاحلافلة  املوقف  يف  النا�س  من  الع�سبية  احلركات 

تت�رشب وتهرب.

متعلقني  بالركاب  مكتظة  اأخــرى  حافلة  اأي�سًا  ثم 

باالأبواب والنوافذ، يتجاوزونها ب�رشعة.

بعيداً.  يرك�سون  منهم  العديدون  م�سطربون.  النا�س 

اأعلى  اإىل  تتجه  ثم  بث،  ترتدد  بالرك�س.  يبداأ  البع�س 

ال�سارع بخطوات مت�سارعة بني ظالل طويلة.

20 -  طريق م�سجرة
اجلنود  من  جمموعات  الطماأنينة،  لهذه  وت�سعد  ت�سكر 

فال  متر  وهي  بث  يلمحون  الزاوية  تلك  يف  امل�ستقرين 

يوجهون ما يوؤذيها.

ت�سل اإىل منطقة ت�سوق حيث تقفل اآخر املحالت.

ال�سوارع.  يف  بكرة  مبعرة  النا�س  من  �سغرية  اأعــداد 

�سوى  ت�سمع  تعد  ومل  تال�ست.  العادية  املدينة  اأ�سوات 

خطواتها على االأر�س.

�سيارة  اإيقاف  بع�سبية  حماولة  الر�سيف  عن  تقفز 

قادمة.

ولكنها تنطلق بال رحمة من حولها. تعود اإىل الر�سيف. 

بث االآن مهزوزة ب�سكل جدي.

العديد من  اأ�سجار يت�سارع  امامها �سارع على جانبيه 

النا�س عربه نحو ملجاأ ما. ثم، دون اإنذار، تغيب ال�سم�س 

ويغطي املدينة الظالم. ال�سوت العنيف ملكرب ال�سوت 

منع  لتعلن  ال�سارع  تقطع  التي  اجلنود  حافلة  على 

التجول.

تقطع  وهــي  ع�سكرية،  �سيارة  تباطاأت  بــث.  جتمدت 

نحوها.  تتجه  البنادق  اآمراً.  ي�رشخ  اأحدهم  البوليفار. 

الظلمة،  تدور بث دائخة وتغط�س نحو باب مفتوح يف 

ممر قذر يف املبنى ال�سكني.

– لياًل – ممر  21 - داخلي 
�سوء  يظهر  ثم  اجلي�س.  �سيارة  تختفي  بينما  تتكلم 

�ساطع فوق راأ�سها يفتح باب يتكلم رجل بجفا�سة.

الرجل: )باالإ�سبانية( ماذا تريدين؟

بث: )باالإ�سبانية( منع التجول.. انا ... من ف�سل....

ب ا�سبانيتها فبالغت يف لفظها، يظهر الرجل 
ّ
اخلوف خر

العجوز تدريجيًا عرب املدخل ويحملق بها.

الرجل: اخرجي! ال غرباء هنا!

ترتاجع بث نحو ال�سارع.

22. خارجي – �سارع – لياًل.
ي�رشخ الرجل منهيًا �ستائمه ويغلق الباب ب�سدة.

تعانق  �سريها وهي  بث  تعاود  ال�سارع مهجور متامًا. 

حيطان االأبنية.

23 -  خارجي . بولفار – لياًل
اأ�سواء عالية، تنطلق م�سطحبة معها دائرة من الظالل 

ترتكها �ساحنة للجي�س. فت�سيئ لتظهر جثتان ملقاتني 

املعاك�س وهي  االجتــاه  بث يف  ترك�س  االأر�ــس.  على 

ا.
ًّ
تدور حول زاوية مذهولة كلي

ح�سان اأبي�س منطلق عرب املربع تالحقه �سيارة جيب 

مملوءة باجلنود وهم يطلقون النار وي�رشخون �سعداء 

بخوف احليوان ال�سديد.

ترب�س بث خلف �سلم مدخل بينما متر �سيارة اجليب. ثم 

تقرف�س مرهقة على الر�سيف وتطبق عينيها... حماولة 

اأن ت�ستجمع نف�سها وقد و�سعت ذقنها على ركبتيها... 

مذهولة، خائفة، باردة.

24 - خارجي. بولفار – بعد ذلك نف�س الليلة
نريان  اأ�سوات  ب�سبب  با�سطراب  م�ستيقظة  بث  تبقى 

املدافع... بع�سها قريب واالآخر بعيد. جتل�س م�ستيقظة 

وتبحر النظر يف الليل ال�سايف، مركزة �سمعها .. فتلتقط 

كلمات من حوار عائلي، وبع�سًا من املو�سيقى.

نريان  دخــان  املربع  عرب  بعيداً  قلياًل.  هادئة  انها 
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بث  تركز  الليل.  منت�سف  �سماء  نحو  يرتفع  و�سعالت 

وتالحظ  ال�سعل.  يغذون  الذين  اجلنود  على  نظرها 

ثم  بالذهول...  ت�ساب  الكتب.  يحرقون  انهم  بعفوية 

تع�رش ب�سدة لتغلق عيناها.

25 -  خارجي. مربع – ال�سوء االأول
غري  هــدوء  الهادئة،  املدينة  على  الفجر  �سوء  يتالأالأ 

من  جمموعات  �سوى  �سوارعها  يطاأ  ال  والتي  طبيعي 

الكالب التي ت�سري بال هدى.

بث  عند  يعط�س  ال�سعر  كثيف  كلب  كئيب  وبف�سول 

ت�ستيقظ مذهولة والكلب ينطلق بعيداً.

الظهر.  قبل  ال�ساد�سة  ال�ساعة  بعيدة  حائط  �ساعة  تدق 

وعند ال�رشبة ال�ساد�سة وكاأمنا م�سكتها ع�ساة �ساحر، 

وتعرج  بخ�سونة  بث  تنه�س  باحلياة  ال�سوارع  متتلئ 

متجاوزة امليدان املربع.

– �سباحًا: 26 - خارجي. منزل �سارل 
االأمامية،  البوابة  تفتح  وهي  التاك�سي.  من  بث  تنزل 

مملوءة  �سفحات  فتلتقط  تنحني  �سيئ  نظرها  يجلب 

جتد  ثم  بعناية،  املكتوب  ال�سب�سريي  �ساريل  بن�س 

كتابًا... ت�سيق عيناها وتتجه م�رشعة نحو املنزل.

فيفتح  بــث  تدفعه  جزئيًا.  مفتوح  االأمــامــي  الــبــاب 

وتتوقف.

– �سباحًا. 27 -  داخلي. املنزل 
واالأوراق  الكتب  مقلوب.  �ساريل  عارمة. مكتب  فو�سى 

املكان.  حــول  مرمية  املختلفة  ال�سغرية  واالأ�ــســيــاء 

امل�ساند مقطوعة القطن املوجود يف داخلها مبعر يف 

اأ�سفلها  ملقية  واخلزائن  مفتوحة  اجلوارير  مكان.  كل 

اأعالها والعك�س بالعك�س.

مل تتمكن من ا�ستيعاب هذه الهجمة املتوح�سة.

ثم ياأتي رجل ويتكلم خلفها.

الرجل: �ساحميني....

لتواجه رجال حمرتما  للحياة  اأعيد  تقفز بث مثل ميت 

طويال رزينا.

الرجل: ليلة البارحة جاء جنود اإىل هنا عدة مرات.

بث: اأين زوجي؟

اأن يعود  اأن تذهبي، قبل  اأعرف. ولكن يجب  الرجل: ال 

اجلنود.

يغادر املكان من احلديقة. تفتح بث فمها وكاأنها تريد 

حالة  يف  اأدخالها  والده�سة  االأمل  ولكن  ا�ستدعاءه، 

�سمت.

�سيء  حلم  يف  وكاأنها  تخ�سبت  قد  واأطرافها  منهكة، 

با�سمه  تتفوه  وهي  منزلها،  داخل  يف  اأكر  بث  تبحث 

خائفة.

بث : �ساريل...؟

ب�ساريل  خا�سة  ت�سوير  ــة  اآل بث  تقتلع  طريقها  يف 

تتوازن ب�سكل م�سحك على واحد من �ساقيها عند حائط 

بحر اأمام ال�ساطئ.

تنظر اإىل اأعلى تفت�س الغرفة على اآثاره �سخ�سيًا.

حافة  على  �سديد  بحذر  بث  ت�ستقر  احلمام،  يف  اخــرياً، 

ب�سوت  ب 
ّ
املخر املنزل  اأرجــاء  يف  وتنادي  التواليت 

حنون، خائف، وبهم�سة �سعيفة جداً:

بث: �ساريل...

28 - داخلي. مكتب – نهاراً
لقطه مقربة على وجه رجل متعب، يلب�س ثيابًا نظيفة 

حادتان  عينان  اخلم�سينيات.  اأوائل  يف  اإنه  حمافظة. 

ثاٍن  �سخ�س  متعب،  وعبو�س  خفيف،  �سعر  رماديتان، 

يتكلم.

�سخ�س تاين )�سوت خارجي(

ات�سلت ب�سفارتنا هناك؟

الرجل: عدة مرات، تكلمت مع ال�سيد �سافر.

اأبي�س  و�سعر  مالئكي،  وردي  وجــه  ذو  حمــرتم  رجــل 

مالئكي.

الرجل الثاين: و...؟

الرجل: كل ما يعرفونه اأن ابني مفقود، اأيها ال�سيناتور.

ال�سيناتور: هل ذهبت اإىل الدولة؟

الرجل: )تعبًا( حاولت، يا �سيدي خمتلف اأنواع النا�س. 

انت اول اإن�سان يقابلني.

�سيناتور: اأحْبك اأن تذهب اإليهم، يا �سيد هورمان.

هورمان: انا اأحاول.

يتو�سع جمال الروؤيا يف امل�سهد ليظهر جمموعة كبرية 

من العاملني، يرتاأ�س ال�سيناتور اجلل�سة من وراء مائدة 

مواجهة  يف  م�ساعدة  وامــراأة  هورمان  يجل�س  طويلة. 

بع�سهما البع�س.

�سيناتور: كيف يك�سب ابنك معي�سته؟

هورمان: )مت�سايق، وخجول( ب�رشاحة، انا ال ....
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هورمان: اظن انه كاتب. او على اأي حال هو يقول انه 

يريد اأن يكون كاتبًا... وقد كان ي�سافر ...

من  ولكن  ابنه  اأعطاها  التي  االأ�سباب  هورمان  يردد 

الوا�سح انه ال ي�ساركه بها.

هورمان: .... حتى تكت�سف العامل، بداًل من اأن تراه عرب 

يدفع  وال  االآبــاء  م�ساكل  ال�سيناتور  يفهم  االإعــالم.   ...

النقطة اكر من ذلك.

ا( اهم ما يف االأمر االآن هو اأن ن�ساعده.
ً

�سيناتور: )خمل�س

�سوء  نحو  عيناه  ال�سيناتور  يرفع  ازيز.  �سوت  ي�سمع 

متذبذب.

يف  مكاملة...  هنالك  اأن  يبدو   ... ي�س  وو  �سيناتور: 

االأر�سي

يهز هورمان براأ�سهم متفهمًا، وينه�س.

�سيناتور: �سوف ابرق اإىل ال�سفري �سخ�سيًا.

معًا  بال�سري  ويبداآن  مكتبه  على  من  ال�سيناتور  يدور 

باجتاه الباب.

يتبعهما امل�ساعدون.

م�سطربان  وزوجتي  اأنا  �سيدي.  يا  ا�سكرك  هورمان: 

جداً، كما ميكن اأن تتخيل.

�سيناتور: ال ت�سطرب يا �سيد هورمان. لن يتجراأون على 

اإيذاء مواطن اأمريكي..

يتوقف وي�ستدير نحو م�ساعديه.

�سيناتور: �سع قائمة باالأ�سدقاء على هذه التلة وعرف 

ال�سيد هورمان عليهم.

)خماطبًا هورمان(

ال�سفراء ح�سا�سون جتاه �سورتهم يف وا�سنطون.

برقيات  جمموعة  من  اأكر  يحركهم  �سيء  ال  �سيناتور: 

من هنا. ي�سافحه هورمان �ساكراً.

29 -  داخلي – غرفة انتظار – نهاراً
العود  رفيع  �ساب  منتظراً.  نافذة  عند  هورمان  يقف 

يبغي �سيئا ما يحوم بالقرب منه.

هورمان: قابلناه مرة يف نيويورك، عند الكني�سة الثالثة 

للعلم الكن�سي. ولكنني اأ�سك يف اأن يتذكر.

ال�ساب: اأوه، انت رجل علم كن�سي اي�سًا؟ وابنك...؟

نورمان: ح�سنًا، اأنت تعرف كيف هم ال�سباب....

ال�ساب: طبعًا. هل تاأذن يل؟

يقطع الغرفة، ليدخل اأحد املكاتب.

30 - زاوية اخرى:

يحدق خارج النافذة على ال�سوارع امل�ساملة واحلقول، 

اخلطيئة  تعلوها  بذكريات  هورمان  ي�سطرب  فجاأة 

اأكرب  رجل  من  بالقرب  ثانية  ال�ساب  يظهر  وت�سايقه، 

�سنًا، يخطو نحو هورمان، فيت�سافحان.

الرجل: اعتقد اننا تالقينا قبل االآن، اأمل نفعل؟

هورمان: نعم، فعلنا، ع�سو الكوجنر�س.

اأثناء  معًا  نتكلم  اأن  يف  متانع  هل  الكوجنر�س:  ع�سو 

ال�سري؟

هورمان: بتاتًا. يا ع�سو الكوجنر�س.

يخرجان من غرفة االنتظار.

الكوجنر�س  مكاتب  مبنى  يف  قاعة   – داخلي   -  31
– نهاراً

ي�سري هورمان ورجل الكوجنر�س باجتاه القاعة يتبعهم 

ال�ساب وال�سبية.

ال�ساب: ... انهم يظنون انه خمتبئ.

ع�سو الكوجنر�س: ملاذا؟

ة: اأ�سباب �سيا�سية.
ّ
ال�سبي

ال�ساب: يعتقدون �سيظهر قريبًا عندما تهداأ احلالة.

رجل  يــواجــه  اجتماعات،  غرفة  بــاب  عند  يتوقفوا 

الكوجنر�س هورمان بحذر.

ع�سو الكوجنر�س: ما اجتاهه ال�سيا�سي؟

هورمان: ليربايل، كما اعتقد.

ع�سو الكوجنر�س: ليربايل او راديكايل؟

هورمان: �سيدي ابني �سعيف جداً ليكون راديكاليًا.

ع�سو الكوجنر�س: هل اأنت متاأكد؟

هورمان: )منزعجًا(

ماذا يختلف االأمر؟

ع�سو الكوجنر�س: ال يختلف.. طبعًا، انت قلت ان بري�سي 

وابزوج ير�سلون برقيات؟

جايفيت�س،  قـــال  ــك  ــذل وك ــك.  ــذل ب ـــدو  وع هـــورمـــان: 

ماجنو�سون... كوخ، ابزوج وكامب.

اأخذ ع�سو الكوجنر�س يطاأطئ براأ�سه.

هورمان: هل �سرت�سل اأنت واحداً؟

ع�سو الكوجنر�س: اأنا حتما �ساأفكر باملو�سوع.

مب�ساعدته، يخطو عرب الباب.

ع�سو الكوجنر�س: حظًا �سعيداً. وليباركك اهلل!

تتميز  خالية  كبرية  قاعة  يف  وحيداً  هورمان  يرتك 

باالأبواب املغلقة واأ�سداء بعيدة عدائية.
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– غرفة موؤمترات نهاراً 32 -  داخلي 
جتل�س يف اجلهة املقابلة لهورمان على املائدة امراأة. 

رجل عجوز ير�سم على ورقة.

الرجل )متحفزاً وموؤكداً(

جماعة �سفارتنا بحثوا طويال ووجدوا انه ال اأثر البنك.

ال هم وال احلكومة الع�سكرية يعرفان اين هو.

يقدم هورمان مقاطع �سحف

هورمان: تقول النيويورك تاميز: انه قد جرى اعتقاله.

الرجل االأكرب �سنًا: هذا ما قالته امراأة ابنك لل�سحافة.

هورمان: هل تقول اإنها قد اخرتعت الق�سة؟

الرجل االأكرب �سنًا: هل تعتربها ان�سانة عاقلة؟

يبت�سم ابت�سامة غري �رشيفة.

رجل اأكرب �سنًا: قيل يل اأنها ترغي وتزبد وهي تخاطب 

جماعة ال�سفارة 

هورمان: )�رشبة(

ال�سديق تريي �سيمون املوجود يف اإجازة احتجز ب�سبب 

االنقالب اأّكد كل ما قالته يل بث.

ويعود  �رشاحهم  اأطلق  املحتجزون  االأمريكيون  امراأة: 

ال�سكر جلهود �سفارتنا.

امراأة: )م�سرية اإىل ملف(.

االثنان االأخريان .. تريوجي هولواي ... اأطلق �رشاحهما.

تريوجي انطلق فوراً دون حتى اأن ي�سكر ال�سفارة.

قليال  االأمر  �سيتطلب  هورمان  �سيد  �سنًا:  االأكرب  الرجل 

من الوقت لت�سوية االأمر. ما اقرتحه عليك هو اأن تعود 

اإىل نيويورك، ت�سرتخي، واتركنا نحن نهتم باالأمر.

كما  التوى  قد  �سوؤاله  اأن  اأدرك  وقد  هورمان  متا�سك 

ح�سل مرات عديدة �سابقة.

– لياًل. – �سقة نيويورك  33 - داخلي 
ت�سكب  اخلم�سني  يف  ن�سيطة  امراأة  هورمان،  اليزابيث 

غري  متو�سطة،  طبقة  �سقة  �سقتهم  القهوة.  لزوجها 

مدعية، اآمنة.

مقاالت  على  يحتوي  مفتوح  مبلف  هــورمــان  يدقق 

جرائد.

هورمان: عر�ست عليه املقتطفات. ما اأوحى يل باأن بث 

كانت تكذب.

اليزابيث: لطاملا وثقت بغريزتها اأكر من ما اأملك.

هورمان: اأنت اأعطيتيهم فر�سة قبول كالمهم رغم �سكك 

به.

مت�سك يده بلطف.

اليزابيث: اأنا مل اعطهم اياها جزافًا. لقد اكت�سبوها هم.

هورمان: اأمتنى لو كنت اأ�ستطيع روؤية االأمور بطريقتك.

34 -  خارجي/ داخلي – املطار – نهاراً.
– ثم تتحرك اإىل داخل االإطار  تقف طائرة جيت بعيداً 

وتبداأ يف ملئه.

ممر طويل يقود اإىل نهاية اخلط. على اأحد جوانبه �سف 

اجلانب  وعلى  امل�سافرين.  للركاب  �ساخب  فو�سوي 

االآخر هنالك دزينة من امل�سافرين القادمني ال اأكر وال 

اأقل.

احدهم هو اإد هورمان.

وعندما  املمر.  نهاية  بال�سالح  مدججون  جنود  يغلق 

نحو  باأ�سلحتهم  اجلنود  ي�سري  نحوهم.  هورمان  ي�سل 

منطقة اجلمرك.

– نهاراً 35 - داخلي. منطقة اجلمرك 
�سابط  اإىل  وي�سري  املكاتب  اأحد  على  هورمان  ينتظر 

جي�س قريب منه. يتناول الكتاب ثم ي�سري اإىل هورمان 

مبا يوحي بـ »ما هذا؟«

هورمان: انه توراة.

يهز القائد راأ�سه: هذا لي�س توراة بالن�سبة له.
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هورمان:

توراتي .. علم امل�سيحية.

ي�سري القائد اإىل رجل اجلمارك قائاًل )برعم( )جوهرة(

القائد: جواز ال�سفر.

يناول الرجل جواز �سفر هورمان. يراجع ال�سابط اال�سم. 

ثم ي�ستدير وهو يهز راأ�سه لواحد من رجال الكومبيوتر.

على  القامة  نحيل  طويل  رجل  االإميــاءة  مع  متجاوبًا 

وجهه تعبري حمبب، يتجه نحو املكتب.

القن�سل  بـــوردي،  فريد  ــا  اأن هــورمــان..  �سيد  الــرجــل: 

االأمريكي هنا... 

هورمان: )�سعد وتنف�س ال�سعداء(

مرحبًا. �سيء جيد اأن األقاك يا �سيدي.

يت�سافحان.. يعيد ال�سابط اجلواز واحلافظة ثم يحيي 

عاتقه  على  اأخــذ  اأن  بعد  مكانه.  اإىل  ويعود  ــوردي.  ب

االهتمام ب�سنط هورمان.

يبداأ بريدي يف ا�سطحابهما خارج املكان.

بوردي: كال ... ولكن اعتقد اأننا و�سلنا اإىل قمة احلالة.

�سابة  امراأة  ا�سطراب،  هنالك  الطريان  مكاتب  اأحد  يف 

تناق�س غا�سبة  ويتبعها �سبيان  ر�سمية  بوثيقة  ح 
ّ
تلو

باالإ�سبانية مع اأحد املوظفني.

– نهاراً 36 -  خارجي. بوابات املطار 
دباباتان اأمريكيتان من نوع M - 60 حتر�س الطريق 

ال�سائكة  االأ�ــســالك  خلف  املطار.  جممع  اإىل  املــوؤدي 

ومدافع  جاهزة  مدفعية  مراب�س  يف  مزروعة  جنود 

جمهزة وبنادق ر�سا�سة.

ينتظر �سائق �سيارة بويك �سيدان زرقاء عليها لوحات 

الواليات املتحدة الر�سمية.

ينظر هورمان وقد طغى عليه احل�سور الع�سكري.

هورمان: تعتقد اأن هنالك حربًا جارية.

بوردي: هنالك واحدة، تقريبًا.

هورمان: اعتقدت اأن االنقالب قد انتهى.

بوردي: هو كذلك. ولكن ما زالت هنالك م�ساكل. 

فتح ال�سائق الباب.

ال�ساعة  يف  اليوم  يــراك  اأن  ال�سفري  ي�ستطيع  بــريدي: 

الثالثة... اإذا كان هذا منا�سبًا.

هورمان: ح�سنًا. كل ما كان اأ�رشع كان اأف�سل.

يدخل ينظر اإىل اخلارج ثانية ثم ي�سخر بنظرة �سك.

�سغرياً  مرحًا  بلداً  اخــرتت  اأنــك  املوؤكد  من  هورمان: 

لت�سكن به، األي�س كذلك.

37 - خارجي. اوتيل كاريرا – نهاراً
تنطلق �سيارة القن�سلية باجتاه الفندق.

هنا اأي�سًا هنالك ح�سور ع�سكري ثقيل.

بريدي )م�سرياً اإىل الفندق(.

اأكر من  باأمان هناك  و�ستكون  اأف�سلهم  واحد من  انه 

اأي مكان اآخر.

تتوقف ال�سيارة اأمام الفندق. تنتظر بث يف الداخل على 

املمر اجلانبي، وظهرها نحو ال�سيارة. تلب�س ثوبًا قطنيًا 

متطاير،  �سعرها  مكوى.  اإىل  ما�سة  بحاجة  مكرم�سًا 

وهي تبدو رهيبة.

به  تفي�س  �ساكنًا  ويقف  ال�سيارة  من  هورمان  يخرج 

م�ساعر عديدة.

ذراعــيــه.  بــني  نف�سها  ترمي  اإيـــد.  ــرى  وت بــث  ت�ستدير 

وراأ�سها مدفون يف �سدره.. لقد التقطها وهو غري مهياأ.. 

الــدفء.  على  احل�سول  يحاوالن  ب�سدة  يتعانقان  ثم 

ال�سديد  التقارب  باحلرج.  وي�سعران  يخجالن  ولكنهما 

يثري اأع�ساب كالميا فيتوقفان عن ذلك ب�رشعة.

كنت  بالطائرة.  اللحاق  من  اأمتكن  مل  اآ�سفة  انا  بث: 

ال�سباح  وهذا  بري�ستو..  املايجور   .. روؤية رجل  اأحاول 

الوقت الوحيد الذي هو....

يف  متما�سكة  وغــري  قلياًل.  ه�ستريية  حالة  يف  انها 

ت�رشعها لت�ستخرج االأ�سياء. اإد منزعج قلياًل. انه تعب. 

نذهب  دعينا  ف�سلك.  من  ال�رشعة  بهذه  لي�س  هورمان: 

اإىل اأعلى.

ترفع بث عينيها وفجاأة تالحظ وجود بريدي. يجيبها 

عن  غائبة  لي�ست  عدائيتها  بربودة.  بث  جتيبه  بحرارة 

هورمان.

بريدي: �ساأمر عليك يف الثانية.

تغادر ال�سيارة التي ت�سحب بريدي.

38. داخلي. غرفة هورمان – نهاراً
تفتح اإحدى اخلدم ال�ستائر وتفتح النافذة يتحرك نحو 

احلمام..

ي�سع  منحنيًا.  ويخرج  هورمان  من  البق�سي�س  ياأخذ 

هورمان �سنطته فوق ال�رشير، يفتحها ويبداأ يف اإخراج 

حاجياته.

بث: كيف كانت الرحلة؟
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هورمان: متعة حقيقية.

يعلق بدلة يف اخلزانة.

بث: كيف حال اليزابيث؟

هورمان: كيف تقرتحي؟

بث: ..... انها لي�ست خطيئتي، يا ايد.

هورمان: مل يقل اأحد انها كذلك

يتابع اإفراغ ال�سنط

بث: هل وجدت �سيئًا زائداً يف وا�سنطن؟

هورمان: كال. ولكن ما يوحي به بريدي وكاأن احلالة 

هناك هي حتت ال�سيطرة.

ت�سخر م�ستنكرة

هورمان: انت ال توافقني؟

بث: انا ال اأتوقع �سيئًا كثرياً من اأي منهم بعد االآن.

هورمان: ملاذا؟

وكل  االآن.  اأ�سبوعني  اختفائه  على  مر  لقد  اإيد  يا  بث: 

ال�سمينة  اإلياتهم  على  هناك  اجللو�س  هو  فعلوه  ما 

البريوقراطية و...

امل�سادة  تهيئاتك  من  اأي  اأ�سمع  ان  اأريد  ال  هورمان: 

للموؤ�س�سات لقد و�سلني منه ما يكفي من هذه الروؤى.

يقطع الغرفة نحو خزانة اأدراج ويبداأ يف و�سع قم�سانه 

يف الدرج.

هورمان: لو ا�ستقر يف املكان الذي ينتمي اإليه مل يكن 

ليحدث مثل هذا.

تقاتل بث دمعتها. ويعب�س هو.

هورمان: رجاء ال تفعلي هذا!

تقف  ال�سنط.  اإفراغ  ويتابع  ال�رشير  نحو  عائداً  ي�ستدير 

بث هناك، جمروحة و�سعيفة. يختل�س نظرة نحوها... 

وترّق اأحا�سي�سه..

هورمان: هيي.. ال ت�سطربي ... �ساأجده.

يفتح �سنطته ويخرج منها رزمة من ال�سابون وال�سامبو 

ومعجون اال�سنان. يخرجهم ويريها اإياهم.

هورمان: اأذكر اأن �سارلز كتب اأن هذه كان من ال�سعب 

احل�سول عليها هنا.

بث: لي�س بعد االآن..

يخرج من ال�سنطة علبة ملفوفة بورق هدية.

هورمان: والدته اأر�سلت له بع�س احللويات.

يرفع اإحدى يديه، غري قادر على ال�سري نحوها ومي�سك 

ذلك  من  بدال  جرحها.  يبل�سم  اأو  ال�سعيفتني،  بكتفيها 

ينظر اإىل �ساعته.

وتنع�سني  تذهبني  ال  ملــاذا  ا�سمعي  اوه...  هــورمــان: 

نف�سك؟ لدينا �ساعة من الوقت فقط.

بث: ح�سنًا.

هورمان: على فكرة .. اأين تريي؟

بث: يف برانيف. تاأتي بتذكرتها.

هورمان: متى �ستغادر؟

بث: غداً

هورمان: كيف حالها؟

بث: انها بخري، يا اأيد. وكذلك اأنا.

�سباك  نحو  يذهب  منزعجًا.  هورمان  يرم�س  تذهب. 

يحّدق اإىل اأ�سفل. وقد اأزعجه عودتهم لبع�س.

الباب،  على  خفيفة  نقرة  ي�سمع  النافذة،  عند  زال  ما 

ح، وتبدو اأكر 
ّ
تقف بث هناك، تلب�س طقمًا، �سعرها م�رش

طزاجة ولكنها ما زالت حزينة.

النف�سية،  احلالة  حدة  من  تخفف  اأن  حتاول  وبو�سوح 

فتقوم بخطوتني م�سحكتني وتعرف عن نف�سها بفكاهة:

بث: )تادا�س(*

ولكنه ال يع�س.

�سوؤااًل  لك  اأوجــه  اأن  اأريــد  نبداأ  اأن  قبل  بث.  هورمان: 

واأريدك اأن جتاوبني ب�سدق �سديد.

تنتظر.

هورمان: ما الذي فعله؟

بث: هه؟

�ساريل  ارتكبه  الــذي  الغبي  ال�سيء  هو  ما  هــورمــان: 

والذي جعله يعتقل... او يجربه على االختفاء؟

ترتد بث اإىل الوراء ب�سبب هذا االتهام.

او ت�ساريل  انت  باإمكانك  اأت�ساءل هل  اأحيانًا  هورمان: 

كتابة  اأو  مثالية  القيام بخطب  عدا  ما  �سيئًا  تفعال  اأن 

عملية  هي  هذه  االختفاء  حركة  اأن  اأو  تطبع.  ال  كتب 

تاأخري للدعاية ملذكرات قادمة ال اأعرف عنها �سيئًا.

بث: )هادئه كالثلج(

اإذا كنت ال ت�سدقني، فلماذا ال تعود اإىل نيويورك؟

اأ�ستطيع اأن اأجد زوجي لوحدي...

ترتد بث ثم حتاول اأن تتحرك ملناق�سة ثانية ولكن ما 

الفائدة؟ بدال من ذلك، تنت�سب بالقرب من النافذة.

هورمان: ما زلت اأريد جوابًا لذلك ال�سوؤال، يا بث.

بث )ب�سخرية �سديدة(

..... كان يبني متفجرات ليفجر املجل�س الع�سكري.
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يجمع هورمان حمتويات �سنطة يده ويفتح الباب.

اأو ال، فهو كاتب موهوب  اإذا كنت تعرف ذلك  اإيد،  بث: 

جداً!

هورمان: دعينا نذهب، ا�رشعي واإال �سن�سل متاأخرين.

– نهاراً 39 -  خارجي. ال�سفارة االأمريكية 
تتوقف �سيارة بريدي اأمام مبنى �سخم، حتيطه حديقة 

بحجم حديقة عامة.

يرتك القن�سل وهورمان وبث ال�سيارة وينزالن الدرج.

– قاعة رق�س ال�سفارة – نهاراً. 40 -  داخلي 
الغرفة الكبرية االأنيقة عادة حتجز ملهام الدولة. يقف 

حمرتم  رجل  على  ويتعرف  املفرو�سات  اأمام  هورمان 

راق املظهر.

هورمان: يا ل�سعادتي، يا ح�رشة ال�سفري.

ال�سفري: واأنا اأي�سًا، يا �سيدي.

يهز راأ�سه، احرتامًا لبث.

ال�سفري: ال�سيدة هورمان. كيف انت اليوم.

بث: اأنا جيدة، حتمًا.

بقربهم ال�سابط دايفيز يلب�س طقمًا مدنيًا غامقًا.

ال�سفري: ال�سيد هورمان... كابنت دايفيز، ال�سابط االأعلى 

ملجموع الع�سكريني هنا.

جي�س  يف  كولونيل  بدلة  يلب�س  اآخــر،  رجل  اإىل  ي�سري 

الواليات املتحدة.

ال�سفري: الكولونيل هون امللحق الع�سكري.

الكرا�سي..  يف  ي�ستقر  اجلميع  هورمان.  ي�سافحهما 

وبينما يجل�س دايفيز عيناه م�سمرتان على عيني بث. 

يتبادالن نظرات خفية... نظارتها قامته، غري مبت�سمه، 

يفتح بوردي ملف مقفل.

بوردي )خماطبًا ال�سفري( هل اأراجع؟

ال�سفري. نعم. )خماطبًا هورمان(

اهتمامي مبو�سوع  اأعرب عن عميق  ان  اأواًل  اأريد  ولكن 

اختفاء ابنك.

هورمان: �سكراً يا �سيدي ال�سفري.

كان  لدينا  متوفر  هو  ما  كل  ان  لك،  اأوؤكــد  انا  ال�سفري: 

و�سي�ستمر اأن يكون بني اأيدينا لي�سهل عودته االآمنة.

هورمان: هذا بال�سبط ما تاأملت اأن ا�سمعه.

ال�سفري: ا�ستمر اأيها القن�سل بريدي.

يجهز بريدي املذكرة املوجودة يف امللف ويتنحنح.

الكابنت  واجه  وا�سعة.  تفتي�س  حملة  قدنا  لقد  بريدي: 

دايفيز وفريق عمله عدد كبري من املقيمني يف املنطقة 

حيث �سوهد ابنك الآخر فرتة. توا�سل الكولونيل هون مع 

ال�سلطات الع�سكرية والبولي�سية.

توقف عن الكالم.. هورمان ينتظر

مل  زلنا  ما  البيانات،  كل  حللنا  اأن  بعد  ولكن  بريدي: 

ن�سل اإىل النتيجة انه ال بد واأن يكون خمتفيًا.

بث: من ماذا؟

نبحث  ونحن  هورمان،  �سيد  يا  قيم  �سوؤال  هذا  ال�سفري: 

عن اإجابة له مثلك.

بث: مررنا مبثل هذا مئات املرات.

)خماطبة دايفيز( تعرفون جيداً اأنه لي�س خمتبئًا.

جرياننا جميعهم راأوا فرقة ع�سكرية تاأخذه.

دايفيز: يق�سم الع�سكريون انه لي�س لديهم.

بوردي )خماطبًا هورمان(

اال�ستق�ساء.  وق�سم  البولي�س  مراكز  اإىل  ذهبت  لقد 

لي�س  انه  الوا�سح  ومن  الوطني.  اال�ستاد  ودخلت حتى 

معتقاًل لديهم.

ال�سفري: وهكذا ترى يا �سيد هورمان اأن نظرية االختباء 

تبدو اأكر االأمور تف�سرياً. على االأقل للوقت احلا�رش.

بي  ات�سل  لكان  خمتبئًا  كان  لو  غبي.  تف�سري  هذا  بث: 

ليقول اأنه بخري.

من  العديد  هنالك  كان  لقد  ذلك.  ميكنه  ال  رمبا  هون: 

ال�سحايا املدنيني.

، يا ديك تراي�سى.
ً
بث: )بحالة �سيئة( ال تقول خراء

من  حلظة  بعد  ثم  غا�سبة  بنظرة  هــورمــان  يوقفها 

التفكري، يبداأ يف الكالم ... ولكنه يتوقف.

ال�سفري: تابع، من ف�سلك.

يهز هورمان راأ�سه، وقد اأح�س انه قد يكون خمطئًا.

انه كان م�سابًا بجراح  لو   .. االآن  اأفكر  هورمان: كنت 

او قد  اآخر.  او �سيء  فقد يكون يف حالة �سبات )كوما( 

يكون يعاين من نوع من فقدان الذاكرة.

اجلميع ما عدا بث قبلوا مثل هذا االقرتاح.

هورمان: هل راجعت امل�ست�سفيات؟

بريدي: بع�سهم، نعم

ال�سفري: ملاذا مل تراجعهم كلهم؟

بريدي: لي�س من ال�سهل هذا االآن، اأن تدخل امل�ست�سفيات 

و.... 

، هو يعني انك قد تك�رش �ساقك واأنت تقفز فوق 
ّ

بث: تف�رش
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كل اجلثث املرمية.

تقوف ب�سع. غري مرتاح، يغلق بوردي امللف؟

هو  موؤكد  ب�سكل  نعرفه  الــذي  الوحيد  ال�سيء  بــريدي: 

املكان الذي لي�س فيه.

ينحني دايفيز اإىل االأمام.

دايفيز: قد يكون لدي بع�س االأخبار الالحقة بعد هذه 

الليلة.

�سوف اأتع�سى مع االأدمريال هويدوبرو.

بث: يا الهي، يا راي، لي�س ذلك مرة ثانية. اأمل تره حتى 

االآن؟

ت�ستدير، وهي ت�ستم بغ�سب. هورمان، بريدي وال�سفري 

متفاجئان بطريقة كالمها التي تنم عن معرفة وثيقة 

اأكر منه.

غ�سب.. يبدو على هون انه غري مهتم.

دايفيز: هوؤالء النا�س م�سغولون جداً يف هذه االأوقات.

بث: اأنا اأ�سارط انهم كذلك.

طلبتها  التي  القائمة  اأين  بث،  يا  فكرة،  على  دايفيز: 

منك؟

هورمان: اأية قائمة؟

ا�سدقاء  باأ�سماء  قائمة  على  اأح�سل  اأن  اأود  دايفيز: 

ت�سارلز. حتى ن�ستطيع تو�سيع بحثنا.

هورمان: �ساأعمل على ت�سليمها لك.

حتّدق بث بهورمان بحدة. لكنه مل يلحظ ذلك.

من  اثنني  اأن  يل  تقويل  اأمل  بــث(  )خماطبًا  هــورمــان 

بعد  الع�سكرية  املباحث  من  ا�ستدعاوؤهما  مت  اأ�سدقائه 

اأن افرت�س انه قد اعتقل؟

بث: نعم. واالثنان ا�ستدعيا القن�سلية.

ال�سفري: اية ات�ساالت هاتفية؟

بريدي: مل اأعرف اأي منها.

يف  االت�سالني  على  املالحظات  راأيــت  كذب.  هذا  بث: 

نف�س اليوم الذي عر�س علي �سافري ملف بطاقاتك.

يرتاجع بريدي ب�رشعة. ب�سفافية.

بريدي: بالواقع... نعم .. اأعتقد انني اأتذكر فعاًل.

ال�سفري: ملاذا ال تعيد النظر يف ذلك يف وقت ما خالل 

اليومني التاليني و�سنجتمع ثانية ليعيد تقييم احلالة.

بث: ملاذا ال ي�ستطيع القيام بذلك تواً؟

هورمان: بث، هذه االأ�سياء حتتاج اإىل وقت...

بث: رما ت�ساريل ال ميلك كل هذا الوقت.

ال�سفري: دعنا نراجعها االآن.

بريدي: ح�سنًا �سيدي.

من  ينطلق  فجائيا  �سوتا  ي�سمعون  مفتوح  باب  عرب 

�سالح اأوتوماتيكي. يتع�سب هورمان ولكن ال اأحد من 

االآخرين يظهر اأي ردة فعل، يتبع التفجري االأول اآخر... 

ثم اآخر.

ي�سول هون اإىل خلفه ويغلق الباب بعفوية، مانعًا بذلك 

�سوت نريان البنادق.

41 -  خارجي. واجهة ال�سفارة – بعد ظهر متاأخر.
باجتاه  املمر  على  من  ينزالن  وبريدي  بث  هورمان، 

اأمام  ويوقفها  البويك  بريدي  وي�سوق  ال�سيارات  طريق 

البوابة االأمامية يف الباحة الكبرية.

بريدي: ... ولو كنت حتتاج اأي �سيء اآخر. فقط اعلمني 

انا اأو الكابنت دايفيز و�سوف نقوم برتتيبها.

هورمان: ح�سنا. ول�سوف اأح�رش له تلك القائمة غداً.

بث: )تتمتم( لي�س مني فلن تفعل.

هورمان  ينظر  خــطــوات.  ب�سع  االأمـــام  اإىل  تتحرك 

لبريدي.  عنها  معتذراً  راأ�ــســه..  يهز  ثم  بغ�سب.  اإليها 

يت�سافحان.

هورمان: اأ�سكرك ثانية، ايها القن�سل بريدي.

بريدي: ادعوين فريد فقط.

هورمان: �سكراً، يا فريد.

ال�سفارة  نحو  بالرتاجع  بــريدي  ويبداأ  البويك  ت�سل 
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ملوحًا بيده للمرة االأخرية، ي�سري هورمان مقطبًا الوجه 

باجتاه بث.

الوقاحة  بهذه  ت�رشفت  ــاذا  مل بــالــك؟  مــا  هــورمــان: 

ال�سديدة هناك؟

بث: )ت�سخر( يا ي�سوع امل�سيح....

هورمان: هل عليك اأن ت�سيئ وت�ستمي كل الوقت؟

ي�سع قم�سانه املكوية جيداً بعناية بالغة يف الدرج.

بث: )بهدوء( انا اآ�سفة. احقًا ال اأريد اأن اأ�سيئ اليك...

هورمان: ح�سنًا ... ملاذا ال تتعاونني معهم؟

بث: )ب�رشاحة( النني، يا اآد اأنا مر�ست وتعبت من ما 

ي�سببونه يل من خيبة اأمل.

هناك  هورمان  يقف  بث.  وتدخل  الباب  ال�سائق  يفتح 

بينما تدخل وحدها اإىل الداخل.

ال�سائق: )خماطبًا هورمان( اإىل الفندق؟

هورمان: ماذا؟ اآه نعم ... �سكراً ...

ي�سعد اإىل ال�سيارة.

– اأواخر  البحر  �ساطئ  على  منتجع  خارجي.    -  42
بعد الظهر

كورني�س وا�سع ي�رشف على البحر – ي�سري �ساريل بحذر 

�سوت  ي�سمع  البحر.  حلائط  ال�سيق  ال�سطح  على  �سديد 

تريي ينادي

تريي )خارج ال�سا�سة( توقف يف مكانك، يا �سيد.

يتجمد �ساريل وهو يقف على قدم واحدة. ت�سمع �سوت 

غطاء الكامريا البوالرويد وهو يطقطق، وقد التقط لي�س 

ال�سورة التي وجدتها بث �سابقًا يف منزلها املدمر. ثم 

على  من  وي�سقط  توازنه  فيختل  خطوة  �ساريل  يخطو 

احلائط البحري بعيداً عن النظر.

احلائط،  فــوق  تنحني  االأمـــام،  اإىل  الكامريا  تتحرك 

وهناك يوجد ت�ساريل ملتويًا بق�سوة يف كومة من الرمل 

على بعد خم�سة اقدام. يئن متاأملًا وي�سري اإلينا با�سبعه.

�ساريل: لقد نلتم مني.

تريي: )ي�سحك( اأنت يا معتوه.

يقفز، مي�سك بحجر من الرمل ويدخل يف لعبة فكاهية 

باحلجر  يلوح  ثم  البي�سبول  لعب  من  �ــرشوريــة  غري 

باجتاه البحر.

ثم يعتلي احلائط ويفر�س الرمل من على بنطاله اجلينز، 

وينظر اإىل �ساعته.

�ساريل: هيي، من االأف�سل اأن نفرتق. االأتوبي�س االأخري 

يف ال�ساد�سة. �ساأ�سابقك حتى و�سط البلد!

يدفع  الرك�س،  يف  غريبة  طريقة  ل�ساريل  ينطلقان. 

ذراعيه و�ساقيه دفعًا... ولكن ي�ستطيع احلركة.

– الغ�سق 43 -  خارجي. حمطة االأوتوبي�س 
اال�سمنت  من  كتلة  عمارة  خارج  و�ساريل  تريي  يقف 

حتت اإ�سارة اوتوبي�س منزوعة اللوحات. يهز رجل راأ�سه 

خلف مكتب له نافذة زجاجية. يئن �ساريل.

�ساريل: اأخبار ح�سنة، للجميع!

تريي: ماذا هنالك؟

�ساريل: عمال ال�ساحنات م�رشبون، وهم ي�سدون الطرق.

تريي: عظيم! كيف �سنعود؟

�ساريل: لن نعود...

)خماطبًا رجاًل باال�سبانية( متى يغادر القطار؟

الرجل )باالإ�سبانية( غداً يف ال�ساعة العا�رشة.

�ساريل: )خماطبًا تريي( اإذا ما واتانا احلظ فاإن القطار 

�سينطلق غداً يف العا�رشة.

تريي: ويف هذه االأثناء؟

يحفر يف جيبته. ويعد اأمواله بحذر.

�ساريل: )مثل اأ�سلوب �سليم بيكينز(*

اعتقد اننا من االأف�سل اأن جند فندقا، يا اآين.

وتدير  لعوب  ب�سخرية  ذراعه  ذراعها من  ت�سحب تريي 

عينيها نحو ال�سماء.

تريي: يا اإلهي. ليلة غري م�رشوعة يف ميناء رومان�سي. 

نحو  وينطلقان  موؤخرتها.  خلف  قدميه  باأحد  يلبط 

الغ�سق الرائع.

– �سباحًا – غرفة الفندق  44 -  داخلي 
ة. تريي تنام على االآخر.

ّ
ينام �ساريل يف اأحد االأ�رش

اخلارج! �سوت  ن�سمع �سوتًا من  ثم  �سيء هادئ...  كل 

اأن  اإىل  .. هومب« يرتفع قلياًل قلياًل.  منخف�س »هومب 

يناه�س زجاج باب ال�رشفة.

ناحيته  تـــريي  تــتــدحــرج  فــجــاأة.  ــاريل  ــس � ي�ستيقظ 

ينفجر  ال�رشفة.  باب  يفتح  �ساريل.  يقفز  ويت�ساءالن 

ال�سوت اإىل داخل الغرفة.

ثالث طائرات هيليكوبرت ع�سكرية حتوم بالقرب، حاملو 

ت�ساريل  يخطو  االأبـــواب.  عند  يقرف�سون  الر�سا�سات 

اأ�سفل  اإىل  فينظر  الدوار  مياه  اأ�سابته  وقد  اخلارج  اإىل 

نحو خطوط ال�سكة. حمركات اجلي�س ت�سد ال�سارع الذي 
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يوازي حائط البحر.

ملفوفة  تريي  تخرج  املكان.  اأمام  ال�ساحنات  تتحرك 

ب�رش�سف ولكن.

هو  فيدخل  يعود  ثم  الداخل  اإىل  لتعود  �ساريل  يدفعها 

بعينني  يواجهها  ثم  الــبــاب،  ليعلق  منا�ساًل  ــدوره  ب

مفتوحتني.

�ساريل: خراء مقد�س!...

فيه  ــداأ  ب ــذي  ال ال�سباح  ذلــك  كــان  هــورمــان:  �سوت 

االنقالب.

�سوت تريي: من االأف�سل لك اأن توؤمن به.

– الغروب  45 -  خارجي. �رشفة الطعام 
هورمان، تريي وبث يتلكاأون بعد قهوة الع�ساء.

ت�سجيل  على  ــوزارت  م تعزف  ر�سمية  وترية  رباعية 

�سغري.

واالأخرى  الفرتة  بني  تقطعها  الهادئة  اللطيفة  احلالة 

اأ�سوات طلقات الر�سا�س البعيدة.

كل  �سوت  اأقفل  �ساعة   24 يف  التجول  منع  ان  تريي: 

�سيء.

اأن  ي�ستطع  مل  الأنه  �ساريل  وا�سطراب  �سمتت  الهوافت 

ي�سل اإىل بث.

هورمان: اإذا انت بقيت يف الفندق.

بث: وهكذا عندما التقيت بكرايرت.

تريي: كال. نحن التقينا به ال�سباح التايل.

– �سباحًا. 46 - خاجي. ردهة فندق فينا 
اإفطار مرتف، رجل  ببقايا  مليئة  يجل�سون على مائدة 

حمراء  ــراأة  وام ال�سمنة.  اإىل  مييل  العمر  منت�سف  يف 

ال�سعر بدينة وق�سرية.

يتقدم  الــرجــل.  مقعد  بجانب  ملقاة  يومية  �سحيفة 

�ساريل من مائدتهم.

هذه  ا�ستعارة  اأ�ستطيع  هــل  )باالإ�سبانية(  �ــســاريل: 

ال�سحيفة اإذا ما انتهيت منها؟

ينظر الرجل اإىل اأعلى وي�سحك.

الرجل: كان من االأف�سل لك اأن ت�ساأل باالجنليزية.

�ساريل: )م�رشوراً( هيي هل انت اأمريكي!

الرجل: هذا �سحيح.

�ساريل: �سائح؟

الرجل: لي�س بال�سبط

�ساريل: ماذا تفعل هنا؟

الرجل: اأنا مع البحرية. جئنا لننجز مهمة وقد اأجنزت.

ي�سري �ساريل اإىل تريي. يقدم الرجل يده لت�ساريل.

الرجل: جون كرايرت.

�ساريل: �ساريل هورمان... وهذه �سديقتي تريي �سيمون.

ين�سم كريرت اإليهم ويطلب منهم اجللو�س.

�ساريل: من اأين انت؟

كريرت: قاعدتي االأ�سلية هي ياناما.

�ساريل: قلت انك يف البحرية؟

كريرت: متقاعد. انا فقط منتدب ملهمة خا�سة.

�ساريل: كيف هي احلال يف ياناما؟

كريرت: لطيفة جداً. )يغمز(

مكان جيد لرتاقب منه اأمريكا الالتينية.

تلتقط ذات ال�سعر االأحمر عني كريرت.. تومئ براأ�سها نحو 

الفندق. يدور فريى رجاًل طوياًل يلب�س بدلة كولونيل يف 

اجلي�س االأمريكي.

كريرت: هذا رجلي من ميلجروب.

�ساريل: ماذا تعني مبيلجروب.

مركز  املتحدة.  للواليات  الع�سكري  الفريق  كريرت: 

البحرية االأمريكية هو هنا.

ميرر كريرت ال�سحيفة لت�ساريل. ينه�س.

ال  اأن  اخــاف  اأننا  مع  بال�سحيفة...  ا�ستمتع  كريرت: 

يحتوي على الكثري من االأخبار.

ين�سمان اإىل الكولونيل، ويختفيان.

�سوت تريي: اذكر اأن ت�ساريل قال... هذا �سيء ال ي�سدق 

... ال اأ�ستطيع اأن اعتقد اأنه قال كل هذا لنا!

– �رشفة على ال�سطح )فندق كاريرا( 47 -  خارجي 
ر اأن يبداأ يف ت�سجيل مالحظات.

ّ
تريي: هذا عندما قر

هورمان: عن ماذا؟

بث: اأمل ت�سمع ما الذي قالته تواً؟

كانوا  فينا  يف  االأمريكيني  ال�سباط  هـــوؤالء  جميع 

وبو�سوح لهم يد يف االنقالب.

هورمان: هل تعتقدين ذلك حقًا .. يا تريي؟

بث: انتظر دقيقة. ملاذا ال ي�سدقني عندما اأقول �سيئًا؟

وهذا  �ساريل  زوجــة  الأنــك  �سديدة(  )ب�رشعة  هورمان: 

ي�سبغ معتقداتك.

يقلب كل  ذلك  اأن  ويبدو  امللعون  اأبوه  اأنت  بث: ح�سنًا. 

معتقداتك، اأي�سًا.
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تريي: انتظر دقيقة، على ر�سلكم، يا اخوان!

بث: ح�سنًا اللعنة، يا اإد انت ال تعطينا انا اأو ت�ساريل ما 

يكفي من الثقة والذكاء واالهتمام احل�سا�س:

�سيئًا.  هورمان  يقول  ال  عينيه،  ويفرك  راأ�سه،  يطاأطئ 

لذلك  وكنتيجة  املناق�سة.  يريد  اأحد  ال  متعب،  اجلميع 

وبعد هذا يعيدهم اإد اإىل خط ال�سري املر�سوم.

هورمان: كيف عدمت اأخرياً.

تريي: قادنا راي دايفيز.

ن من الذي �سيتناول 
ّ
بث: )خماطبة تريي(: يل فكرة خم

الع�ساء مع االأدمريال هويدوبرو الليلة؟

تريي: وانت تعني انه مل يدعنا؟ �سيء غريب.

بث: هل توؤمنني بهذا الرجل؟

تريي: اعتقد انه طلب القائمة مرة ثانية.

بث: اللهم اأعني... ال بد انك عاملة بالب�سرية!

يدر�س هورمان املراأتني.

هورمان: كيف عرفت ديفز جيداً؟

ترتدد بث ال �سك يف اأنه �سيف�رش ما �سياأتي حظًا. ولذلك 

تريي تبداأ.

تريي: ات�سلنا به عندما اختفى �ساريل يف املرة االأوىل.

بث: قال ان هويدوبرو �سياأتي لتناول الع�ساء يف منزله 

حتى  اي�سًا  قدمنا،  اإن  جيدة  فر�سة  هذه  تكون  وقد 

ن�ستطيع اأن نتكلم معه.

تريي: وب�سكل طبيعي، ذهبنا.. ولكن االأدمريال مل يظهر.

م�سلحته  نف�سه،  ال�رشيف  وال�سيد  الوقت  تاأخر  بــث: 

الق�سوى يف نظر عقله الذي ي�سبه عقل ك�ساف، اقرتح 

هذا  وبدا  التجول،  منع  ب�سبب  الليل  لق�ساء  نبقى  اأن 

عاقاًل ولذلك فعلنا ما قاله. ثم ...

غرق �سجالها ب�سبب طائرة هيليكوبرت رعدت فوق �سطح 

ال�رشفة  -  اأخذ �سووؤها يربق على امل�سهد بربيق يعمي 

العيون وهي تتجه بحدة لتحوم فوق بناية جماورة.

يفتح باب منافذ البنادق وترجه طلقاتها لرت�س �سطح 

تلك البناية.

تبقى كايت ري�س، اجلال�سة على مائدة قريبة مع اثنني 

من ال�سحفيني، م�ستقرة يف مكانها عندما تنطلق نريان 

املدافع وعيناها م�سمرتان على هورمان بينما يهرول 

اأ�سحابها نحو الدرابزين.

– لياًل 48 - داخلي. غرفة حمام 
رخامي  حو�س  داخــل  �سديد  با�سرتخاء  بث  ت�ستلقي 

�سوت  ت�سمع  اال�سرتخاء.  حماولة  معلقتان  وعيناها 

فتحة ما فتنظر اإىل اأعلى .. يفتح باب احلمام.

دايفي�س هناك �سكران قلياًل. ولكنه هادئ يلب�س قمي�سًا 

ابي�س و�رشواال غامقا، يحمل بيده م�رشوبًا. ابت�سامته 

ابت�سامة �سديقة.

دايفيز: هل ح�سلت على كل ما حتتاجني اإليه؟

بث: نعم.. ماذا تريد؟

ير�سف دايفيز م�رشوبه، مازال يبت�سم.

اأجلنا،  من  فعلته  ما  كل  اقدر  انا   ... اأنظر  ا�سمع،  بث: 

ولكنني مل اأم�س من اأجل هذه الرحلة. من ف�سلك.

يهز راأ�سه ب�سعادة.

بث: ح�سنًا، يا راي، اعمل معي معروفًا، واخرج، ح�سنًا؟

مفكراً. ينظر اإليها مليًا بطريقة اأبوية ويف نف�س الوقت 

فا�سقة.

دايفيز: هل تعلمني لو كنت مكانك، يا بث، لتوقفت عن 

يف  به  تفكرين  الذي  الوقت  جاء  املا�سي.  يف  احلياة 

امل�ستقبل... وا�ستدار وخرج.

– لياًل – ممر وا�سع  49 - داخلي 
تهرول بث نحو الباب املغلق وهي ملفوفة بفوط كبرية 

وحتلم ثياب اخلروج. تقرع الباب.

تبتعدي عن حميط  اأن  تتعلمي  ان  دايفيز: يجب  �سوت 

ال�سلطة ايتها الفتاة.

على  ــاردات  ي خم�س  عنها  يبعد  ب�رشعة.  بث  ت�ستدير 

كر�سي عايل الظهر، م�ساء بابت�سامة مر�سومة.

دايفيز: تعلمني ما اأعني... اأيتها البونبونة اله�سة؟

تنقر بث الباب. ب�سدة.

�سوت تريي: ارحل، يا راي! اتركني لوحدي!

بث: انا، بث.

ال �سيء ثابت. يقف دايفيز ويبداأ يف التوجه نحوها.

دايفيز: انه م�سطلح قدمي يف عامل الطريان.. اإذا ما جاء 

الربان متجاوزاً حميط الطاقة.. وجدت �سيئا مل يكن يف 

احل�سبان... ي�ستطيع اأن يخلع وينطلق.

انه االآن يبتعد ب�سعة اأقدام.

وحدث  الطاقة  حميط  خلف  �سقط  ما  اإذا  ولكن  دايفيز: 

�سيء ما.. فوداعًا يا �ساحبي.

يتدحرج القفل، ويفتح الباب ترتاجع تريي بينما ت�سقط 

بث اإىل داخل الغرفة. وت�سفع الباب خلفها. ويغلق قفل 

الباب.
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دائرة  بعيدة عن  تبقني  تتعلمي كيف  اأن  دايفيز: يجب 

الطاقة، يا �سيدتي..

50 - داخلي. غرفة بث وتريي يف الفندق – لياًل
وفكه  م�سطربتان.  عيناه  هورمان..  على  مقربة  لقطة 

جامد. 

التايل كان  اليوم  ا�ستيقظنا يف  ... وعندما  بث:  �سوت 

قد ذهب.

تريي على حافة �رشير. تقف جويت�س على طاولة زينة. 

�سورة �ساريل البوالرويد يف فينا داخلة يف زاوية مراآة 

طاولة الزينة. يلب�سون ما لب�سوه �سابقًا على ال�سطح.

هورمان )خماطبًا تريي(... متى �ستقوم طائرتك؟

تريي: ال�ساعة التا�سعة.

هورمان: هل ميكن اأن تاأخذي ر�سالة اإىل اليزابيث؟

تريي: حتمًا.

هورمان: اإذا. �ساأراكما معًا يف ال�سباح.

عند الباب، على اأي حال، ي�ستدير نحو بث.

ملاذا اأخذت حمامًا يف منزله؟

يبداأ يف ال�سري عرب املمر الوا�سع باجتاه امل�سعد، ذهلت 

وال ت�ستطيع احلركة للحظة.

بث: اإد. انا اأخذت حمامًا. انا مل اأداعبه.

ثم جتري خلفه.

51 - خارجي/داخلي. وحدة امل�سعد
متامًا.  هناك  انه  امل�سعد.  زرار  على  هورمان  ي�سغط 

ــواب.  االأب تغلق  متامًا.  خلفه  انها  داخله.  اإىل  يخطو 

ي�سغط على زرار الطبقة ال�سفلى.

هورمان: )ينظر حمدقًا باأرقام الطوابق الوام�سة(.

بث.. اأنا اأدرك اأنك تعانني من �سغط ع�سبي �سديد... 

يعطينا  ال  هذا  ولكن  اللعنة!  انت،  وكذلك  ح�سنًا،  بث: 

مربراً لنكره بع�سنا البع�س.

هورمان: اأال ت�ستطيعني اأن تخف�سي �سوتك، من ف�سلك؟

تغ�سب بث لدرجة انها باإمكانها اأن ت�رشبه. وبدال من 

ذلك تاأخذ هواء ب�رشعة وحتاول طريقة اأخرى.

بث: هل تريد اأن تعرف ملاذا ا�ستحميت يف منزله؟

ح�سنًا، �ساأخربك. هيدوبرو مل يظهر، ح�سنًا؟ لذا كان على 

اأن اأجل�س ومبنتهى االأدب اأتناول ديك احلب�س وال�سلطة 

والك�سرتد  بوجوليه  ماركة  والنبيذ  الطازجة  والفواكه 

الكراميل كحلوى بعد الطعام... يف بلد  املغلف ب�رشاب 

حيث عليك اأن تقف يف ال�سفوف ل�ساعات طويلة فقط 

لت�سرتي رغيفًا من اخلبز! وهذا جعلني ع�سبية جداً ومل 

اأعد اأرى االأ�سياء مبا�رشة.

بث: ولذلك مبجرد اأن واتتني الفر�سة غط�ست يف حمام 

�ساخن متاأملة اأن هذا �سيهدئ اأع�سابي. واأقفلت الباب 

اي�سًا اإذا ما كانت مثل هذه التفا�سيل تعنيك، ولكن من 

الوا�سح اأنه كان ميلك مفتاحًا عامًا نتنًا!.

يتوقف امل�سعد، يفتح الباب. ي�سري هورمون اإىل اخلارج 

ويبداأ باخلطوات نحو القاعة.

بث: اإىل اأين اأنت ذاهب؟

هورمان )دون اأن ي�ستدير( اإىل اخلارج الأمت�سى.

بث: هذا �سيقتلك ب�سبب منع التجول.

يتوقف، وي�ستدير. اإنه ينا�سل ليخرج �سيئًا من عقله.

اأخرياً يتمكن من الكالم.

هورمان: هل ح�سل بينها وبني �سارلز عالقة؟

�سخرية  �سحكة  خمتلف.  ب�سكل  تلعب  اأن  بث  قــررت 

تغطي غ�سبها.

بث: نعم فعاًل. اأخربتني تريي هذا ال�سباح انها حامل 

بطفل من �ساريل!

هورمان: ال داعي الأن تكوين متعالية.

بث: ح�سنًا اأي نوع من االأ�سئلة الغبية كان هذا؟

52. خارجي . منزل �سارل – نهاراً
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من  لل�سارع  املقابلة  الناحية  على  الكامريا  و�سعت 

فوق  باملنزل.  حتيط  الوا�سعة  والزاوية  هورمان.  بيت 

مكتوم  منخف�س،  ب�سوت  ــراأة  ام تتكلم  امل�سهد،  هــذا 

باالإ�سبانية. ترتجم بث.

بث )�سوت خارجي(

كان الوقت يف اأواخر بعد الظهر عندما اأخرجوه.

حمال  اآخــران  وجنديان  رافقوه  و�سابط  جنود  اأربعة 

�سناديق االأ�سياء.

الداخل: �رشاخ،  اإىل  االأ�سوات  تنزف  ثم:  االإطار.  يثبت 

�سورة  تطقطق.  واأ�سلحة  االأر�ــس،  ت�رشب  جزم  اأوامــر 

تطغى امل�سهد: اأربعة جنود و�سابط يقودون �سابا عرب 

احلديقة نحو ال�سارع.

�سعبًا.  هويته  حتديد  يجعل  مما  حمني  ال�ساب  راأ�ــس 

جنديان ي�سريان يف املقدمة يحمالن كتبا واأوراقا.

بث )�سوت خارجي( )باالإ�سباين( هل كان هنالك جنود 

اآخرون؟

ال�سيدة )�سوت خارجي( )باالإ�سباين( نعم. كان هنالك 

العديد ينتظرون يف ال�ساحنة الع�سكرية.

�سوت  املتوقفة.  ال�ساحنة  حول  يــدورون  االآن  نراهم 

رجل يقاطع. معرت�سًا.

الرجل )�سوت خارجي( باالإ�سبانية.

هورمان )�سوت خارجي( ماذا قال؟

بث: هو يدعي انه مل يكن هنالك الكثري من اجلنود. وان 

ال�ساحنة كانت �ساحنة مدنية.

يتغري امل�سهد: االآن يقف جنديان فقط عند �ساحنة فورد 

م�ستهلكة. نرجع الينا، ال�ساب يدفع اإىل موؤخرة ال�ساحنة 

من قبل جندي )ولي�س اأربعة(. حتتج املراأة.

هنالك  كان  كال  )باالإ�سبانية(  خارجي(  )�سوت  املراأة 

ع�سكرية  �ساحنة  كانت  وال�ساحنة  اجلنود  من  العديد 

ب�سكل موؤكد.

بث: هي تقول، كال كان هنالك العديد من اجلنود وكانت 

حتمًا �سيارة ع�سكرية.

الرجل  بعد  الكتيبة  تدخل  �سابقه.  اإىل  امل�سهد  يرجع 

ال�ساب وتنطلق ال�ساحنة واالآن يظهر امل�سهد كما �سوهد 

يف املرة االأوىل.

– نهاراً 53 -  منزل اجلريان 
�سيدة  املنزل.  يف  الكامريا  متجاوزاً  هورمان  يحدق 

طبي  كر�سي  على  جتل�س  �رش�سة  احلجم  �سغرية  عجوز 

تناق�س رجاًل �سعيفًا �ساحبًا باالإ�سبانية مثل مناق�سة 

را�سمون*. تركع بث عند املراأة بينما هورمان ي�سري اإىل 

االأمام.

هورمان: اإنها متاأكدة اأنه ت�سارلز؟

بث: باالإ�سبانية هل كان هنالك جنود اآخرون.

ترتدد املراأة ثم تهز راأ�سها باالإيجاب.

بث: )خماطبة هورمان( متاأكدة متامًا.

هورمان: ب�سهود كهذه، ال غرابة يف اأن ال اأحد �سيجده.

يتجه عرب ال�سارع نحو املنزل. تربت بث على يد ال�سيد 

العجوز �ساكرة. تتم�سك املراأة بيد بث وت�سد عليها بحنو.

– نهاراً 54 -  داخلي. منزل هورمان 
ويظهر  الباب،  يفتح  عقب.  على  راأ�سًا  مقلوبًا  مــازال 

ة. ترافقه بث.
ّ
هورمان ب�سورة ظلي

وجدته  التي  ال�سورة  هي  هذه  هل  اإلهي  يا  هورمان: 

عليها؟.

بث: )مازحة( كال كانت حالة فو�سى حقيقية.

وبينما يجول حول املكان بنظره ال تبدر عنه اأية ردود 

اأفعال، يدير مقعدا مقلوبا لي�سل اإىل غرفة النوم. يرف�س 

بحيطانه  القذر،  احلمام  يف  حذائه  من  املخدة  ري�س 

ال�سدئة ودهانه املق�رش. يتجعد منخاره من �سدة القرف 

ويعود اإىل منطقة غرفة املعي�سة.

هورمان: كنتما تعي�سان هكذا؟

تومئ راأ�سها موافقة.

هورمان: يا اإلهي... وملاذا؟

بث: اأراد �ساريل اأن يعي�س كباقي النا�س هناك.

هورمان: اعتقد انه من ال�سهل اأن يكون االإن�سان فقرياً 

عندما ميتلك بطاقة لرحلة دائرية يف جيبه.

تعلمت كيف تدرك الفخ لذلك فلم تغ�سب.

باأننا  للمو�سوع  �سيئًا. نحن ال ننظر  اأ�رشح  بث: دعني 

اأن  نحاول  باأننا  اإليها  ننظر  نحن  الفقراء.  دور  منثل 

نكون جزءاً من املجتمع. النا�س ي�سعرون اأننا نهتم بهم 

اإنها  م�ستواهم،  نف�س  على  ونلعب  ونعمل  نعي�س  الأننا 

طريقة يف اإظهار االحرتام... والت�سابه.

وبينما هم يتكلمون تتحرك بث حوال املكان املبعر، 

تنظر اإىل اأوراق وترى ب�رشعة حمتواها. وترتكها ت�سقط.

اأقوله غريبا على م�سمعك، ولكن  بث: رمبا قد يبدو ما 

التي ح�سلت عليها م�سدراً  البيوت  اكر  هذا واحد من 

معًا  نتحرك  كنا  نحن  ت�ساريل.  كان  وكذلك  لل�سعادة. 

ب�سدق.
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»االأمــري  اكزيبريي  �سانت  كتابًا:  وتكت�سف  تنحني، 

ال�سغري«

بث: عندما تزوجنا يف البداية كان �ساريل يقراأ ف�ساًل 

من هذا الكتاب يل كل ليلة.

هورمان: ما هو؟

كتبه  ما  تقراأ  العنوان.  يقراأ  اأن  ي�ستطيع  عاليًا  حملته 

زوجها يف الداخل.

.
رَّ

تنظر اإىل اأعلى وحتاول اأن تف�رش

ال�سحراء.  يف  بري  بثعلب  االأمري  مير  الكتاب  يف  بث: 

الثعلب.  �س 
ّ
يرو والذكاء  اللطافة  طريق  عن  وتدريجيًا 

وهكذا يقول له الثعلب �رشاً. 

تفكر حلظة من الزمن.

بث: ميتاز �ساريل بقدرته على تروي�س النا�س.

تبداأ يف تقليب �سفحات الكتاب. ثم تقراأ:

بث: القلب هو مانرى من خالله االأمور ب�سكل �سحيح: 

ما هو اأ�سا�سي ال تراه العني.

هورمان: ما هذا؟

بث: �رش الثعلب.

تعطيه الكتاب، ثم تتقدم ب�سع خطوات وجتد ملء يدها 

ر�سومات اطفال متالألئة بريئة. فتبداأ يف تقليبها.

بث: اأطفال اجلريان هم من ر�سم هذه الر�سومات.

كانوا  لزيارتنا.  يدعوهم  �ساريل  كان  و�سلنا  عندما 

فقراء جداً ال ي�ستطيعون �رشاء اأقالم تلوين واأوراق. يف 

لي�س  وقت  بعد  جداً.  �سغرية  ر�سوماتهم  كانت  البداية 

بطويل احتاجوا اإىل اأوراق اكرب واكرب. بداأو يدركون اأن 

الفن هو �سيء ي�سعدهم وي�سعرهم بالفخر..

تواجه هورمان مبا�رشة.

املنطقة  هذه  الأوالد  �ساريل  اأعطاها  هدية  هذه  بث: 

املجاورة. التقطت عينا هورمان لوحة مر�سومة باحلرب 

طفويل  خيايل  حليوان  هو  الر�سم  احلائط،  على  معلقة 

عينان كبريتان  وله  اأرنب  االآخر  والن�سف  بطة  ن�سفه 

جاحظتان. مكتوب حتته »خاطف ال�سم�س«.

هورمان: �سارلز ر�سم هذا؟

اأوماأت بث براأ�سها.

هورمان: ماذا تعني »خاطف ال�سم�س«؟

كان  متحركة  حيوانات  فيلم  وا�سم  ق�سيدة  انها  بث: 

يعمل عليه. وهذا واحد من ال�سخ�سيات.

يطوي اإد الر�سم وي�سعه يف جيبه.

اأبعد  اإىل  �ساذج  وتقريبا  جــداً  بريئًا  يبدو  هــورمــان: 

احلدود.

بث: هل هذا �سيء �سيء جداً؟

هورمان: هل هذا ح�سن جداً؟

تك�رش  مفتوح  الن�سف  الباب  على  نقرة  ثم  توقف. 

املواجهة.

بث: من الطارق؟

امراأة: مرحبًا.

بث: مرحبًا )خماطبة هورمان(

ت�سكن  اأمها  التي اخربتك عنها.  ال�سيدة  ال�سيدة دوران، 

عرب ال�سارع.

– نهاراً 55 -  خارجي. �سارع وا�سع 
املرور  منطلق.  لتاك�سي  اخللفي  املقعد  يف  الكامريا 

الي�سار  نحو  ويتجه  فيبطاأ  تقاطع،  اإىل  ي�سل  بطيء. 

ويدخل اإىل �سارع وا�سع.

ال�سيدة  �سكل م�سوؤوم �سخم يتحرك على مييننا، تتكلم 

دوران فوق امل�سهد.

ا�ستدارت نحو  ال�ساحنة  )�سوت خارجي(  ال�سيد دوران 

معرب اال�ستاد.

يتمهل التاك�سي ويقف يف املعرب.

اجتهوا  ثم  البوابة،  تفتح  حتى  انتظروا  دوران:  ال�سيدة 

اإىل الداخل.

– نهاراً. 56 -  خارجي. اال�ستاد 
من  العديد  املدخل.  حتر�س  م�سلحة  و�ساحنات  جنود 

الرئي�سية.  البوابة  بحما�س  مرتقبات  يقفن  الن�ساء 

باأحبائهن  �ــســور  اأعناقهن  ــول  ح يعلقن  بع�سهن 

املفقودين. وكلما يقرتب جندي اأو مركبة يرفعن ال�سور 

يبتغني يائ�سات معلومات عن اأحبابهن.

هورمان )�سوت خارجي( كيف ت�سنى لك اأن تتبعيها؟

بث )�سوت خارجي( هي مل تفعل. انها ....

بالقرب من بث. وال�سيدة دوران على  يجل�س هورمان 

ميينها. 

نف�س  التاك�سي  اخذ  ملاذا   
ً
رجاء تقول  دعها  هورمان: 

الطريق الذي اخذته ال�ساحنة.

ال�سيدة دوران: )ت�سري( انا ا�سكن مبا�رشة بعد ال�ستاديوم. 

على �سارع الفاريز. علي ان امر من هنا عندما اجئ من 

منزل والدتي.

�سيارة  ولكن  ويخرج.  الباب  يفتح  اأن  هورمان  ر 
ّ
يقر
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ب�سعة  التاك�سي  من  بالقرب  تنطلق  �سوداء  �سيدان 

ان�سات من الباب الن�سف مفتوح، فيغلق هورمان الباب 

مذهواًل.

ثالثة رجال وامراأة عليهم مظهر القتلة داخل ال�سيارة. 

ي�سري واحد منهم لل�سيارة بالتحرك.

اأراد هورمان ان يعرت�س ولكن بث اأم�سكت بذراعه.

بث: ال تفعل....

عندما ينظر اإليها، يرى ال�سيدة دوران تتكوم اإىل االأ�سفل 

حماولة اأن تختبئ.

بث: ممكن اأن يقب�س عليها ملجرد انها خاطبتنا.

ي�سري هذه  الرجل  ثانية.  مرة  ال�سيدات  يواجه هورمان 

يتحرك  باأوامر.  املرة  هذه  ولكن  باقرتاح  لي�س  املرة: 

التاك�سي مبتعداً. ال�سيدان ي�سري خلفه.

57 - داخلي. اوتيل كاريرا – نهاية اليوم.
يخرج هورمان وبث من امل�سعد، متجهني اإىل �سالون 

�سغري بعيداً عن املدخل. تراهم كايت ريز فتتحرك نحو 

ممرهم. تبت�سم ابت�سامة معرفة لبث، ثم تنادي هورمان.

مرا�سلة  انــا  هــورمــان.  �سيد  ــز،  ري كايت  ا�سمي  ــز:  ري

�سحفية.

حيث  بال�سالون  اأكر  مهتم  هورمان  ان  من  بالرغم 

ينتظره بوردي ودايفيز وهون مع ذلك يهتم ب�سوؤالها.

ريز: هل �سحيح انك قللت من طريقة ال�سفارة يف تناول 

املو�سوع؟ هل اأنت تخطط الأبحاث خا�سة بك؟

هورمان: انا غري مهتم يف حتدي ما قاموا به يا اآن�سة 

ريز. اهتمامي االول هو ا�ستعادة ابني.

ويتجه بحما�س نحو ال�سالون.

ريز: حاويل اأن تقنعيه باأن يتكلم معي يا بث.

باجتاههم..  النظر  ريز  تتابع  ال�سالون.  اإىل  بث  تذهب 

ابت�سامتها اختفت.

58 - داخلي. �سالون
ممثلينا.  �سوى  بها  لي�س  خالية  بغرفة  امل�سهد  يبداأ 

االأ�سليني  يجربون  اآخرون  زوار  ي�سل  ازدهرت  وكلما 

اأن يتحولوا بحثا عن مكان خا�س.

ي�سل هورمان نحو الر�سميني.

هورمان: ماذا هنالك؟ هل من اأخبار؟

بريدي: هل جنل�س؟

يهز هورمان راأ�سه، متحم�سًا ملتابعة احلديث.

مع  وقياداتنا  نحن  البحث  حاولنا  ح�سنًا،  دايفيز: 

الع�سكريني... ولكنهم مازالوا ينكرون اأية معلومات عن 

اعتقاله.

هون: اأي�سًا حاولنا اأن نبحث يف امل�سارح عن الب�سمات 

ووجدناها �سلبية، 

هورمان: هل تثق مب�سادرك اأيها الكولونيل؟

هون: كابنت دايفيز بحث بنف�سه عنها.

بث: ح�سنًا. اإذن اأنا متاأكدة اأنهم مع�سومون من اخلطاأ.

بالذات  اأكــر...  معلومات  االآن  اإليه  نحتاج  ما  بريدي: 

منك يا بث.

مثاًل، ملاذا انتم هنا؟

بث: تعبنا من روؤية العامل عرب النيويورك تاميز. اأردنا 

اأن ... ن�سافر.

بريدي: ملاذا هذه البلد بالذات؟

بث: درنا كل اأمريكا الالتينية وقررنا ان هذه اف�سلها.

هون: تعني �سيا�سيا.

بث: اعني كل �سيء... اإىل اأن ا�ستلم جرناالتك احلكم.

دايفيز: )يبت�سم( اإنهم لي�سوا جرناالتنا يا بث.

ال جتيب على قوله هذا.. ولكن هورمان يفعل وهو يوجه 

عينًا ناقدة نحو دايفي�س.

بريدي: ما نوع العمل الذي كان �ساريل يقوم به.

بث: ماذا تعني بكلمة، )كان(؟

بريدي: ما نوع العمل الذي يقوم به؟

بث: اإنه يقوم بعمل فيلم ر�سوم متحركة لالأطفال.

ويبحث عن �سيناريو. وهو اأي�سًا يكتب مقاالت... 

بريدي: تعني لـ »فني«

هورمان: ما هذه؟

دايفيز: �سحيفة ي�سارية.

بث: اإن »فني« ي�ساريه مثل الكولونيل �ساندارز و�ساريل 

من  م�سورة  وق�س�سا  اخبارا  يرتجم  اإنه  لها.  يكتب  ال 

والوال  بو�ست  كالنيويورك  �سيوعية  اأمريكية  �سحف 

�سرتيت جورنال«.

عدائيتها تقول انهم ي�سريون على طريق خمتلف.

هون: �سيد هورمان، هنالك نظرية اخرى تخرتق الطريق 

هورمان: نعم؟

هون: قد يكون التقطه ي�ساريون ب�سكل جنود.

دايفيز: يف الواقع، بع�س اال�سخا�س يعتقدون انها قد 

تكون فكرته هو.

بث: اأي نا�س؟ هل اأنت متزح؟
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ليحرج  ذلــك  فعل  رمبــا  هــورمــان(  )خماطبًا  دايفيز: 

احلكومة.

ليجعل االمر يبدو وكاأنهم يعتقلون االأمريكيني.

تريوجي  فرانك  لي�س  او  اأمريكيني،  يعتقلون  انهم  بث: 

ودايفيد هولواي حمبو�سني؟

هورمان: �سمعت عنهم يف وا�سنطن لقد اأطلق �رشاحهم، 

الي�س كذلك؟

ال اأحد حقًا يريد البحث يف هذا ال�سوؤال.

هورمان: يجب اأن نتكلم معهم.

بث: �سرنى دايفيد غداً.

هورمان: )متفاجئًا( هل نحن؟

بث: اإذا مل ي�سلوا اإليه قبلنا.

يتناول هورمان �سفحة مطبوعة على االآلة الكاتبة من 

جيبه، وميررها اإىل بريدي.

دايفيز: هل هذه قائمتي؟

هورمان: كال.

)خماطبًا بريدي( انها جمرد بع�س االأ�سياء التي اأريدك 

اأن تتاأكد يل منها. 

ي�سور بريدي ال�سفحة وي�سعها يف �سرتته.

بريدي: �ساأفعل كل ما يف و�سعي.

)حزمه(

ح�سنًا، اإذا كان هذا كل �سيء، اعتقد ....

هورمان: ثانية واحدة، اأيها ال�سادة.

وجهه ي�سبح اأق�سى من ذي قبل واأكر �سلطوية.

كل  اأن  اأعــرف  معكم.  جداً  �رشيحًا  �ساأكون  هورمان: 

بالبولي�س  مرتبطون  عمالء  لها  هنا  اأمريكية  �سفارة 

املحلي. وبرامج التدريب الع�سكري...

ينظر دايفيز وهون نحوه بوجوه حجرية. بريدي لي�س 

بنف�س الربودة.

بريدي: �سيد هورمان...

هورمان: اأعتقد ان مثل هذه العملية موجودة هنا. 

ما  كل  يديرها.  اأهتم من  وال  اأعرف ماهي،  ان  اأريد  ال 

ا�ساأله اأن ت�ستخدموها لت�ساعدوين يف اإيجاد ابني.

يفتح دايفيز فمه، ولكن هورمان يقاطعه.

هورمان: هذا كل ما اأريد قوله االآن. �سكراً ....

ت�سبح على خري.

مي�سك بث من كوعها ويقودها اإىل اخلارج.

59 -  داخلي. الردهة وامل�سعد.

عن  ــك.  ذل قلت  انــك  اعتقد  ال  قلياًل(  )م�سطربة  بــث: 

البولي�س وبراجمه التدريبية.

هورمان: ملاذا؟

مثقلة  باأ�سئلة  كبرية.  م�ساكل  يف  تدخل  اأن  ميكن  بث: 

كهذه.

يتوقفان. ي�سغط زرار امل�سعد..

هورمان: اآمنت دائمًا باأنك اإذا ما قلت للب�ستوين ب�ستوين 

فالنا�س تتجاوب معه بحما�س.

تفتح االأبواب.

الفعل  ردود  من  النوع  هــذا  من  متــوت  اأن  ميكن  بــث: 

املالئمة.

يدخالن. تغلق االأبواب.

هورمان: هذه هي جنون العظمة التي تتملكك. وطبعًا 

تتملك �سارلز.

بث: ... اإد هو لي�س فا�ساًل.

هورمان: مل اقل اأنه كان كذلك.

بث: ولكن يف كل مرة تفتح فمك توحي بها.

اأن تهتموا قلياًل  واأنت حاولتم  لو هو  هورمان: ح�سنًا، 

باالأ�سا�سيات ملا كان ليحدث هذا.

بث: وما هي االأ�سا�سيات. اهلل. الوطن. )�سارع وال(* 

الوطن  او  اهلل  يف  �سيء  هو  ما  هنالك  لي�س  هورمان: 

ايتها ال�سابة!

بث: اعرف. اعرف. ليبارك اهلل اأ�سلوبنا يف احلياة!
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هورمان: انها ا�سلوب حياة جيد اأي�سًا. فهما كاأن النا�س 

يحبونك وحاول �سارلز اأن ميزقها مبثالياته املهملة!

بث: مثاليتي ي�سدف انها مبنية على حقائق يف العامل 

احلقيقي. ولي�س على نوع من.. من مباراة دوري يقوم 

بها مّدعون، برحلة خمادعة للو�سول اإىل القمة!

60 - داخلي. القاعة وغرفة هورمان
تفتح اأبواب امل�ساعد، ليخرج منها بث وهورمان.

يعي�سون  الذين  النا�س  اأحتمل  اأن  اأ�ستطيع  ال  هورمان: 

خارج زبدة بلدهم واأهلهم، وبعد ذلك ي�سكون ويقيمون 

الدنيا ويقعدونها وي�سكون...

كان  وكيف  وعني؟  �ساريل  عن  �سورتك  هذه  هل  بث: 

ما  ليواجه  وي�ستدير  غرفته،  يدخل  الباب،  يفتح  ذلك! 

تبقى من غ�سب بث.

بث: اإد، نحن ل�سنا نوعًا من امل�سطربني الذين يعي�سون 

على تناول االأ�سيد )LCD( واملتم�سكني باأرائهم!.

اأنا�س  قلياًل،  م�سطربني  طبيعيني،  اثنني  جمرد  نحن 

ب�سكل  يتوا�سلوا  اأن  يحاولون  مثاليون  اأمريكيون 

غيجابي مع كافة الفطائر املعفنة امللعونة.!

بانغ. يغلق الباب يف وجهها.

مرة  بقب�ستها  الباب  وت�رشب  االأمــام  اإىل  بث  تتقدم 

بق�سوة.

ظهره على الباب: اإنه م�سفر الوجه يرجتف وقد اذهله 

هذا االنفجار املرير. اإد لي�س من الرجال الذين يحبون، 

او هم معتادون على رفع ال�سوت، فاقداً ال�سيطرة، او اأن 

يرمي اأغطيته الو�سخة على املائدة.

اإذا، يا �سيد  �سوت بث: )منخف�س( لتذهب اإىل اجلحيم، 

هورمان. تخطو بث غا�سبة نحو غرفتها، تفتح الباب، 

وت�سفعه خلفها. 

توقف على القاعة الفارغة لربهة من الزمن.

لنهاية  هادفة  تتوجه  عا�سفة،  تخرج  بث،  باب  يفتح 

نف�سني  وتاأخذ  تتما�سك  هــورمــان.  بــاب  نحو  القاعة 

عميقني... وتقرع.

ال اإجابة

بث: هل ت�سمعني؟ هل اأنت بخري؟ قلت انا اآ�سفه...

ال جواب.

بث: يا لالأ�سف. انا دمرت االأمور. اأنا وفمي الكبري.

تبتعد  ثم  الباب،  على  كوميدي  با�سطراب  ر�سغها  تهز 

باجتاه القاعة، وقد قامت بكل اأ�سكال احلركات الن�سف 

امام  اإحباطها  عن  تعبرياً  ماأ�ساويه  والن�سف  م�سلية 

باب هورمان.

61 - داخلي. غرفة بث يف الفندق
تدخل، وتتجه مبا�رشة نحو الهاتف، وتطلب رقم غرفة 

هورمان.

اإد هورمان. 62 - داخلي. غرفة 
يرن  عندما  معفنًا.  يبدو  اإد  �رشيره.  حافة  على  يجل�س 

الهاتف ينتظر اإىل اأن يرن للمرة الثالثة.

هورمان: مرحبًا؟

– غرفة بث يف الفندق 63 - داخلي 
بث: هذا انا. انظر، انا اآ�سفة. مل اأكن اريد اأن انفجر واقول 

هذه االأ�سياء. يجب اأن اأعنف وينتف ري�سي، الأنني كنت 

غبيه...

64 - داخلي. �سقة هولوواي / تاروجي
بالقمامة  حممل  مكتب  على  يطبع  دايفيد  يجل�س 

وحماط باأرفف الكتب واالأوراق املبعرة. الغرفة وا�سعه 

مل�سقات  تخرجه.  �سنوات  يف  طالب  كغرفة  ومفرو�سة 

يف  ريا�سية  اأدوات  احليطان.  تزخرف  ومطبوعات 

الزاوية.

ال�رشفة  اإىل  يقود  فرن�سي  باب  املــدرب  ملكان  مــوازي 

حيث قال دايفيد وفرانك ودعا بث �سابقًا. فجاأة ن�سمع 

ا�سواتًا يف اخلارج: جزم ت�سعد ال�سلم. اأ�سوات خ�سنة، 

يطري  الزجاج.  تك�رش  بندقية  طلقة  ثم  حــادة.  ا�سوات 

الباب مفتوحًا ويدخل اجلنود منفجرين اإىل الغرفة.

فرانك«،  »هــاي،  ي�رشخ،  وهو  اأعلى  اإىل  دايفيد  يقفز 

ر مبا�رشة على املكتبة ببندقية موجهة اإىل 
ّ
ولكنه ي�سم

بطنه، ردة فعله، كما هي يف افالم الغرب االأمريكي التي 

كان يراها وهو �سبي، يرفع يديه اإىل اأعلى وي�رشخ »ال 

تطلق النار«، 

يراجع اأحد ال�سباط قائمة ا�سماء.

ال�سابط: دايفيد اأو اليف؟

دايفيد: هولوواي.

ال�سابط: فرانك... فريوجي؟

من  جمموعة  املكان  اإىل  ينبع  باب.  اإىل  دايفيد  ي�سري 

ويظهر  الباب  يفتح  حرفية.  مبهارة  فيخلعونه  اجلنود 
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يحاول جنديان  »ماد«.  ن�سخة من جملة  وبيده  فرانك 

االلتقاط به ولكن تريوجي يبعدهم.

رد  انــت....  تظن  ماذا  الكلب.  ابن  يا  عني.  ابعد  فرانك: 

ويهز  ذراعيه  بيمرجح  القرد  بغ�سب.... وهبل.. يحاكي 

اأكتافه.

دايفيد: توقف �سوف يقتلونك!

املقعد.  نحو  فرانك  ويلكم  بندقيته  يد  اجلنود  اأحد  يهز 

45 على  اآخر ي�ستقر على معدته، وي�سع م�سد�س  واحد 

رقبته.

فرانك: ح�سنًا. اأنتم ربحتم. انا اأ�ست�سلم.

يف هذه االأثناء، جنود اآخرون يقومون بتفتي�س الغرفة، 

وي�سادرون  املل�سقات  وميزقون  الكتب  فيبعرون 

مطبوعات �ستى.

– �ساحنة البولي�س وال�سوارع – لياًل 65 - داخلي 
مركبات  من  اإال  املهجور  ال�سارع  يف  ال�ساحنة  ت�رشع 

ع�سكرية اأخرى.

اجلنود العابرون يدفنون انف�سهم بالنريان امل�ستعلة.

وفــرانــك  دايفيد  ظــهــورهــم.  خلف  م�سبوكة  ايديهم 

الزجاج  على  م�سغوطة  ووجوههم  لل�سائق  مال�سقان 

يقرف�س ال�سابط وي�سع جنودا يف املوؤخرة حيث اأكوام 

الق�س حتميهم من ر�سا�س القنا�سة.

66  -   خارجي. ال�سارع. لياًل.
�ساحنات  الوطني.  اال�ستاد  ممر  اإىل  ال�ساحنة  تدخل 

االذن  ينتظرون  ومدنية..  ع�سكرية  اأخـــرى...  عديدة 

ليدخلوا.

– لياًل 67  -  خارجي. اال�ستاد الوطني 
يدور  قا�س  �سوئي  اإ�سعاع  التوتر.  من  مكهرب  امل�سهد 

حول املدرجات ويعك�س من بعيد امل�ساجني.. الواقفني، 

واجلال�سني وامل�ستلقني كل واحد لوحده.

جمموعات اأخرى تتجمع معًا للحماية. ومن الغرابة ان 

امل�سهد  ينتظرون  م�ساهدون  وكاأنهم  يبدون  معظمهم 

ليبداأ.

على  ينحنون  جــنــود  �ــســاكــن.  قـــامت،  احلـــدث  ملعب 

موجهة  اال�سلحة  امل�سفحة.  وال�سيارات  ال�ساحنات 

جميعها نحو املدرجات.

يبدو اأن كل جهة تنتظر االأخرى لتبداأ نوعا من امل�ساهد 

املو�سوعة باأ�سلوبها اخلا�س الرتاجيدي.

68 - زاوية – داخل البوابة الرئي�سية:
يخرج احلر�س فرانك ودايفيد من ال�ساحنة ويدفعونهما 

قريبة  �ساحنة  الوقت يخرج من  نف�س  االأمــام.. يف  اإىل 

نحو  بوح�سية  ويدفعوا  امل�سجونني  من  دزينة  حوايل 

نف�س املكان الذي دفع اإليه فرانك ودايفيد. مرة ثانية، 

براميل  بعيداً  يدفع  املعاملة.  �سوء  يرد تريودجي على 

مع  يتدافعون  الوقحة.  االأيــادي  بعيداً  ويدفع  البنادق 

اأن ي�سقط بينما ديفيد  ال�سجناء االآخرين. ويكاد فرانك 

ي�رشخ عاليًا.

دايفيد: يحق لنا اأن نت�سل بال�سفارة االأمريكية!

جميل  التيني  وجهه  العود  رفيع  طالب  ي�رشخ  فجاأة 

بينما  جندي  على  يهجم  اال�ستغالل.  هذا  على  حمتجًا 

جندي اآخر ي�رشبه من اخللف على راأ�سه. ي�سقط مغمى 

كانتا  ال�رشبتني  كلتا  اجلنب.  اإىل  يرمتي  وفــوراً  عليه 

متوح�ستني ب�سكل رهيب.

يقفز �ستة جنود بني امل�سجونني.

ال�سابط: ا�رشبوهم اقتلوا كل من يقاوم.

تبداأ. كل جندي يرف�س ال�سجني االأقرب يف بطنه اثنني 

ي�رشخ  رف�سه.  كل  مع  يقفز  ج�سده  كل  مــرات.  وثــالث 

الرجال ويغطي اجلنود روؤو�سهم بر�سا�ساتهم ويركعون 

بني  يخطو  اجلنود  احد  الرجل.  يئن  بينما  ركبهم  على 

قدمي التلميذ يدفعه اإىل الوراء وي�رشبه يف حمالبه.

وهو  وي�ستدير  عاليًا  ي�رشخ  االأمــام،  اإىل  التلميذ  يقفز 

يندفع بجنون نحو معذبه. الذي يلكمه ببندقيته.

ي�ساب دايفيد وفرانك بال�سلل ب�سبب �رشعة وح�سية هذا 

امل�سهد.
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َكاْلَبَنا ِسيْنْغ – ِشيْتِنيس
ِ بالدُّموِع،  املليئَتينْ

َّ
ِبعيني

؟  الهنديِّ
َ
الأَكرَث ملوحًة ِمن بحري

لِم اأَننْ اأَقوَل ذلَك: هلنْ مَن الظُّ

 هَو جزيرٌة اآمنٌة، 
َ
اإِنَّ منفاي

َل تزاُل ترتع�ُش بالأَمِل؟
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الف�صول

ا؟ اذا َتعني الف�صوُل حقًّ
َ
م

يِف اإىِل ف�صِل اخلريِف،
َّ

 ف�صِل ال�ص
ُ
تغيري

ف�صِل  اأَو  تاِء،  ال�صِّ ف�صِل  اإىِل  اخلريِف  وف�صِل 

بيِع؟
َّ
تاِء اإىِل ف�صِل الر ال�صِّ

،
ُ َّ
اأَو هْل تتغري

 ِف عروِقنا املتَّقدِة،
ُ
يح

ِّ
 الر

ُّ
حنَي تهب

والغرُف الفارغُة ذاُت النَّوافِذ الكبريِة

زلِتنا؟
ُ
 ِف اآذاِن ع

ُ
تهم�س

،
ُ َّ
اأَو هْل تتغري

لِل فجاأًَة،  بال�صَّ
ُ
ماء

َّ
 ال�ص

ُ
حنَي ت�صاب

 اأُخرى
َ
والعوا�صُف َتدُث واحدًة تلو

عميقًة ِف اأَعماِق قلوِبنا؟

،
ُ َّ
اأَو هْل تتغري

امتِة
َّ

 القمِر عَلى �صفاِهنا ال�ص
ُ
ُد �صوء

َّ
حنَي يتجم

نا
ُ
ِف ليلِة �صتاٍء باردٍة، وتغرُق قلوب

باِح ِف الأُفِق؟
َّ

ا تغرُق جنمُة ال�ص
َ
مثلم

 ف�صٌل،
ُ َّ
ٍة، حنَي يتغري

َّ
ِف كلِّ مر

اأَبحُث عْن قو�ِس قزٍح ِف يوٍم غائٍم،

م�ِس امللتَهبِة.  ال�صَّ
ِّ
وظلٍّ بنَي ذراعي

ٌر َت�صوُّ

َنظرْت ِف املراآِة،

ها.
ْ
ا ِف عيَني

ً
فوجدِت العامَل طافي

ها،
ْ
 ب�صفَتي

ْ
قت

َّ
تذو

 العامِل.
َ
طعم

 تبحُث عْن نف�ِصها،
ْ
خرجت

ا ِف داخِلها.
ً
فوجدِت العامَل جال�ص

لكنَّها مْل تُكْن هناَك،

!
ْ
فانده�صت

ِف غ�صوِن ذلَك، 

ٌ
ياأْتي �صحرور

ويقرُع جبيَنها،

وبداأَْت بخرقِه،

ٍة لبذوٍر تنبُت...
َّ
مثَل ق�رشٍة خارجي

ٌة مريرٌة
َّ
رائحٌة خم�رش

،  فوَق الكلِّ
ُ
تنت�رش

*  شاعر ومترجٌم من فلسطين

�شعــــر

ي�صة * د حلمي الرِّ ترجمة  حممَّ

ق�صائد

)1(

ْ
ي�س

ِ
يْتن

ِ
يْنْغ – �ش

ِ
َنا �ش

َ
َكاْلب



ها  نَّ
و�صعرْت اأَ

،
ِّ
و وِلدْت للتَّ

ٍر جديٍد للحياِة.
ُّ
 ت�صو

ْ
مع

يوُر الطُّ

َ
 الفجر

ُ
 جتلب

ُ
يور الطُّ

قيِق
َّ
على ري�ِصها الر

كلَّ �صباٍح.

اقًة مْن اأَجِل 
َّ
 َل تاأْتي تو

ُ
يور الطُّ

منقاٍر مليٍء باحلبوِب فقْط.

ها تاأْتي، اإِنَّ

وتغنِّي اأُغنيَة �صفاٍء،

يتي،
َ
ائِم ِف فناِء ب  ف املاِء الدَّ

ُّ
وت�صتحم

وترتُك بهجًة هائلًة.

 كلَّ يوٍم،
ُ
يور ا تفعلُه الطُّ

َ
م

 بِه.
ُ
نا القيام

ْ
 عَلي

ٌ
 �صعب

َ
 هو

ْ
كم

ٌل فـي الُف�صوِل ت�أَمُّ

- 1
طواَل  زهرٌة  فازدهرْت  بيِع، 

َّ
الر ف�صُل   

َ
جاء

يِف،
َّ

ف�صِل ال�ص

 ذهبِت الزَّهرُة. 
َّ
ُهنا �صقطِت الآَن، ثم

 َل يزاُل حوَل املكاِن.
ُ
العبري

- 2
احتفظُت بالوروِد الَّتي اأَر�صلَتها،

واأَلقيُت بالأَ�صواِك بعيًدا.

ي.
ِّ
ِة حب

َّ
 تلَك نهايُة ق�ص

ْ
وكانت

- 3
قطراُت املطِر عَلى فروِع الأَ�صجاِر

مثَل  دموِع معاناِتَك املجهولِة.

ٍة.
َّ
و حديَقتي ِمن عا�صفٍة رعدي

ُ
تنج

- 4
حابُة للأَر�ِس:

َّ
وقالِت ال�ص

انُظري حلاِلِك،

 ِل.
َ
قطراُت املطِر الَّتي على وجِهِك هي

- 5
اأَجنحٌة مك�صورٌة، وري�ٌس مت�صاقٌط.

 ِف الهواِء
ٌ
طاُد طائر

ْ
�ص

ُ
ي

ِف مو�صِم �صيِد الُغزلِن.

- 6
َد فرٌن بالوقوِد

ِّ
ُزو

ِر تاِء املبكِّ ب�صبِب غيِظ ال�صِّ

 ف�صِل اخلريِف.
َ
 حلم

ُ
الَّذي يلتهم

- 7
ت�صقُط زهرٌة ِمن عَلى �صجرٍة

ٌة. 
َّ
ْتها عا�صفٌة رعدي

َ
�رشب

 بالوحِل.
ْ
ِحبت

ُ
الآَن �ص

- 8
،

ْ
حنَي تدَّثت

�صطورَة �صمِتها.  ِمنها اأَْن تعي�َس اأُ
َ
ُطِلب

 
ُ
ت�صري امراأٍَة  حوَل  للهتماِم   

ُ
املثري  

َ
هو ا 

َ
م

�صمًتا؟

ِعيالُن الكرديُّ

 اأَ�صلِفِه،
ُ
روقِه، دماء

ُ
ِف ع

تِه ،
َّ
م ِة، عوا�صُف اأُ ِف اأَنفا�ِصِه اله�صَّ

 البحِر
ُ
ِه، ماء

ْ
ِف رئَتي

.
ُ
ه

َ
 عبور

ْ
�صتطع

َ
الَّذي مْل ي

ا ِمن دٍم
ً
لقْد ذرَف دموع
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ِه.
ْ
غلَق عيَني

ُ
قبَل اأَْن ي

ِه،
ْ
غلَق عيَني

ُ
قبَل اأَْن ي

.
ُ
ُه واأَخاه

َّ
 اأُم

ُ
راأَى املحيَط يبتلع

 
ْ
كانت غريَتنْيِ 

َّ
ال�ص ِه 

ْ
ي

َ
ذراع و�صوِل  عْن  بعيًدا 

نا اأَر�صُ

وملذاٌت اآمنٌة، َل ِتِعُد ب�صيٍء.

اطِئ متَّ غ�صلُه عَلى ال�صَّ

مثَل دميٍة، بَل حياٍة...

ُل الأَر�َس،
ِّ
كاَن عَلى وجهِه، يقب

لواِت.
َّ

 ِف ال�ص
ُ
ويركع

.»
ُّ

ا�صمُه »ِعيلُن الكردي

كاَن ثلثًة.

»جميلُة« ِمن اإِدلب

ا،
ً
 دائم

ُ
اه ا نتمنَّ

َ
 م

ْ
عادُة لي�صت

َّ
ال�ص

ُ
 غياب

َ
ِف بع�ِس الأَحياِن، هي

 لأَنف�ِصنا.
ُ
اه ا َل نتمنَّ

َ
م

 �صنواٍت،
ُ

 خم�س
ْ
انق�صت

منُذ اأَْن غادرْت »جميلُة« بيَتها،

جًة منُه.
ِّ
 متزو

ْ
جَل الَّذي كانت

َّ
وتركِت الر

ُل:
َ
ا تت�صاء

َ
ا م

ً
غالب

،
َّ
اطَئ الأَوروبي هْل و�صَل ال�صَّ

وبحَث عْنها وعْن اأَولِدها؟

ا، كاَن وح�ًصا...«
ًّ
»مْل يُكْن حب

 ِف النُّدوِب
ُ
ر تفكِّ

 »جميلة«!
ُ َّ
التَّي َل تزاُل حديثًة ِف عقِلها، وتتح�رش

 عودَتُه.
ُ
مْل َتعْد تنتظر

.
ُ
 ِف عيوِن اأَطفاِلها وتبت�صم

ُ
تنظر

»جميلة« لجئٌة �صعيدُة.

كلم�ٌت ِبال عيوٍن

ِت الكلماُت ِف فمِه جفَّ

ها.
َ
َق دموع

َّ
 اأَْن يتذو

ْ
مْل ِي�صتطع

ِل اأَحزاِنها.
ُّ
ا بتحم ا جدًّ

ً
كاَن فخور

حراِء
َّ

ابنُة ال�ص

 ِف حديقِة اأَزهارِه
ُ
تزهر

 َت�صقطاِن.
ُ
وعيناه

 الَّتي َل نهايَة لَها ِف اجُلحِر
ُ

العقارب

ْ
هم

ِّ
ياَق ل�صم الَّتي َل تعرُف الرتِّ

ًة.
َّ
 ع�صبي

ُ
ت�صبح

حراِء،
َّ

 العوا�صُف ِف ال�ص
ُ
تظهر

وحامُلو احلقيقِة

لوَن لللتقاِط والختياِر.
ِّ
متعج

 
َ
حراء

َّ
« ال�ص

ُ
 »امل�صيح

َ
غادر

منُذ فرتٍة طويلٍة،

وَل يوجٌد اأَحٌد يبحُث عنُه، 

عُه.
َ
وَل اأَحد يتب

 »اإجِنيٍل« الآَن.
ُّ

 اأَي
َ
كتب

ُ
لْن ي

يوم القي�مة

َدْع كلَّ الأَوراِق 

جِر ت�صتعُل، ِف ال�صَّ

واملدَن والُقرى 

َتغرُق ِف طوفاٍن.

ى
َ
اِت تتوار

َّ
َدْع كلَّ القار

 
َّ

ِف راحاِت اأَيديَنا اأَي
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وقٍت عَلى اإِطلقِه،

 الكتِب املقدَّ�صِة
َ
وجميع

َها املحيطاُت.
ُ
تلتهم

ا
ً
َدِع الوقَت يظلُّ متذبَذب

، كِّ عَلى �صخرِة ال�صَّ

لِقي بعيًدا
ُ
 ي

َ
ي

ِّ
والوقَت املتلو

الُقروَن املتخلِّفَة والكوارَث،

ا مرتوًكا
ً
 هناَك حتَّى �صعاع

َ
ا دام

َ
م

م�ِس املطفاأَِة، ِف قلِب ال�صَّ

و�صفرَة ع�صٍب واحدًة يانعًة

ا الكوكِب؛
َ
 مكاٍن عَلى بقاي

ِّ
ِف اأَي

وحتَّى بذرًة واحدًة،

ا
َ
 بحياٍة ِف مكاٍن م

ُ تب�رشِّ

ِف رحِم الكلِّ

ا عَدا الأر�ِس امُلبادِة،
َ
م

 حتَّى الآَن
ُ
 لَك اليوم

َ
لي�س

حزَن. واأَنا ِلأَ

اأَمريك�

ائرَة َة، حنَي ركبُت الطَّ
َّ
هذِه املر

للعودِة اإِىل الولياِت املتَّحدِة، 

يتي، �صعرُت ب�صلٍم ِف داِخلي،
َ
اإِىل ب

ا
ً
�صلٍم عاَد اإِلَّ اأَخري

ا.
ً
بعَد ع�رشيَن عام

ة، مْل اأُحلِّْق عَلى اأَجنحِة اخلياِل
َّ
هذِه املر

اأَو الأَحلِم. حلَّقُت باأَجنحٍة 

مَن الأَملنيوِم والفولِذ،

تي،
ْ
ي
َ
ا اإِىل ب ً

والَّتي �صتاأْخذين اأَخري

بعيًدا عْن وَطني.

ْن يجعَلني اأَقلَّ مَن ابنٍة، ِمن �صاأْنه ذلَك اأَ

ٍة ِلوطني،
َّ
ب

ُ
اأَو ِمن �صديقٍة، اأَو ِمن م

اإِذا مْل اأَكْن قادرًة عَلى 

،
ُ
دناه روؤيِة الأَر�ِس اأَ

ا ِف الهواِء،
ً
 عالي

ُ
ترتفع

 املليئَتنْيِ بالدُّموِع،
َّ
ِبعيني

؟
ِّ
 الهندي

َ
الأَكرَث ملوحًة ِمن بحري

لِم اأَْن اأَقوَل ذلَك: هْل مَن الظُّ

 جزيرٌة اآمنٌة، 
َ
 هو

َ
اإِنَّ منفاي

َل تزاُل ترتع�ُس بالأَمِل؟

ائرِة،  ِف الطَّ
ُ

ِمن بنِي مئاِت الوجوِه الَّتي جتل�س

ا�صتطعُت ب�صهولٍة تديَد وجِه اأَمريكا،

 ِل 
ْ
�صت

ِّ
وابت�صامُته ُخ�ص

مثَل و�صادٍة دافئِة

،...
ٍّ
 بهدوٍء تام

َ
قعدي، لأَغفو

َ
ِف م

مٍت.
َ

وحي ب�ص
ُ
 اإِىل ر

َ
اأَْن اأُهاجر

ْد للبحِث عْن اأَر�ِس الفر�ِس،
ُ
مْل اأَع

، الَّذي يعرُف اأَْن َل حدوَد للأُمِم،
ِّ
بْل عِن احلب

ى!
َ
 وجَهتي الُق�صو

َ
وهو

رئي�صُة  ٌة. 
َّ
اأَمريكي ٌة- 

َّ
هندي ٌة 

َّ
�صينمائي لٌة  وممثَّ وكاتبٌة  �صاعرٌة   -  1

وثلِث    Bare Soulموؤلِّفُة  .Life and Legends تريِر 

 Bihar  ِة. ح�صلْت عَلى جائزِة
َّ
جمموعاٍت مَن الق�صائِد باللُّغِة الهندي

 Chand الأُوىل  ِة 
َّ
عري ال�صِّ جمموعِتها  عْن  Rajbhashaاملرموقِة 

Ka Paivand ِف العاِم )1987م(، ولقِب Bihar Shri ِف العاِم 
Rajiv Gandhi Global للعاِم  ا، جائزَة  اأَي�صً )1988م(. نالْت، 

َناجي  وجائزَة  ينما، 
ِّ
وال�ص الأَدِب  ِف  مل�صاهماِتها  ِز 

ُّ
للتمي )2014م( 

 Silk م�رشوِع  ِف  �صاركْت  )2017م(.  ِف  للإِبداِع  َة 
َّ
الأَدبي ُنعمان 

 University of Iowa ِف  ِة 
َّ
الدَّولي الكتابِة  لربنامِج   Routes

عديدًة  اأَعماًل  َترجمْت  وقْد  )2016م(.  اإِىل  )2014م(  ِمن  الفرتِة  ِف 

َن�رشْت  وقْد  وبالعك�ِس.  ِة، 
َّ
الإِجنليزي اللُّغِة  اإِىل  نَي 

ِّ
املهم الهنوِد  عراِء  لل�صُّ

 World Literature Today ،ٍت بارزٍة مثَل اأَعماَلها ِف جملَّ

California Quarterly، Pirene›s Fountain، وغرِيها.
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من أعمال الفنانة أمينة الراشدي- ُعمان

- 1
 الكلمات

ُ
اأن نقول.. �صرتى النار

اأو الكلماُت �صرتى النار

هو ال�صيء نف�صه 

فالكلمات الثلث هي هي.

*  *  *

من الطبيعي اإذن

اأن نبداأ مبن اأعطى لهذا اجلن�س ا�صمًا

واأع�صاء تنا�صلية معينة

واإن ل تفي بالغر�س

لكونها ناق�صة 

فهو نف�صه مل ياأت من اأٍب واأم

ومل يخلف من بعده ذرية.

*  *  *

من  مواجهة  ف  الب�رش  قتل  اإىل  يدعو  من 

يعلفونهم

ويبنون لهم احلظائر 

لي�صتخدموهم ف املزارع 

وامل�صانع ومطات الوقود 

وخمازن البيع التي تتوي العامل

ولكن اأي عامل!؟

دون غاية اأخرى �صوى تقطري عرقهم

اإىل قيمة فائ�صة.

*  *  *

*  شاعر من سورية

منذر م�صري *

يف عدم احلاجِة 

للموت



اأو لياأخذوهم اإىل حروب ف بلد بعيدة

اأو حلل �صوء تفاهم عابر بينهم وبني جريانهم

على م�صافة عدة اأمتار عند حدودهم

اأو حروب يقيمونها داخل بيوتهم

م�صلحتهم فيها

اأن ي�صعلوا حرائق ف احلدائق 

ليورثوها لأبنائهم

�صهلة على اله�صم.

*  *  *

ل�صُت كلبًا �صارحًا على ال�صاطئ

ي�صم بخي�صومه الرطب علب ال�صفيح 

واأغطية الزجاجات البل�صتيكية

وفردات الأحذية الفاقدة ال�صيور دائمًا

التي لفظها البحر

من اأين ل هذا امل�صري 

هذه اخلامتة ال�صعيدة 

لذلك العداء امل�صتتب

لتلك احلرب امل�صتعرة 

بني ال�صعر واملعنى 

الذائب فيه كامللح ف ماء البحر

ليغدو ال�صاعر م�صا�س معاٍن

فتقول

املوت ل يحتاج ا�صتعارة.

*  *  *

�صفاته.. كلمات لي�س لها مرادفات 

جمرد األفاظ 

�صجيج ل ميكن له اأن ينتظم

�صور ماأخوذة لظلل اأ�صخا�س

اأ�صجار عارية بثمار فجة

حرية دون ك�رش عددي

اأن ن�رشب دمًا

وناأكل حلمًا وبي�صًا

لنغذي الآلهة التي ل مطرح لها

تلُّ فيه

�صوى اأرواحنا املمزقة

نحن الب�رش..

- 2
ل اأدري اأية حاجة

تدفعني الآن لقراءة ق�صيدة )البودلري(

)طائر القطر�س(

للمرة الثالثة على التوال

مع اأين اأحفظها

عن ظهر القلب.

*  *  *

ي�صطادوه طلبًا للت�صلية!

ت�صوروا

اأي مثري لل�صفقة )اأمري الغيوم( هذا

الذي يجرجر نف�صه بني اأقدام البحارة 

جمدفًا بجناحيه الكبريين على لوح ال�صفينة.

*  *  *

قليًل من الرقة 

قلِت

ما يجعل من ال�صعف خ�صلة مبذة

باإقرارنا اأن احلرية غريزة ل تقاوم

لكونها اأقرب ما تكون اإىل النحراف.

*  *  *

انتبهي

تبدين كفتاة على و�صك اأن 

ترتكب خطاأً ج�صيمًا

مياه النهر الباردة 

�صتجمد قلبك قبل اأطرافك

فهل تظنني

اأنه من واجبهم 

اأن يدفئوا ماء النهر
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من  باأنف�صهم  يلقوا  اأن  يريدون  الذين  لأجل 

اأعلى الربج.

*  *  *

اأح�صب اأنه لديك الكثري من الوقت

لتفكري ف طبع جمموعتك ال�صعرية الأوىل

فاإن كان املوُت باكراً بالن�صبة لِك

فهو متاأخر كثرياً 

بالن�صبة ل

 
ُ
كن اعتبار اأنه قد فاَت موعده

ُ
حتى مي

وما عاد ينفع معه انتظار..

- 3
غالبًا ما ينتهي الأمر برتدادنا الكلمات ذاتها

وذلك لأننا

بح�صن نية

نظن اأنه �صيء يحتاج الآخرون ل�صماعه.

*  *  *

يراودين قلق اأخرق

باأن ينقل لك اأحدهم خرباً �صيئًا عني

باأنني غدوت اأعمى

ب�صبب مر�س ل ي�صيب �صوى الكهول والعجائز 

البلط  على  مدلوقة  مباء  انزلقت  اأنني  اأو 

ووقعت من �رشفة بيتي ف الطابق الرابع

على عربة اأحد باعة اخل�صار

فلم ينتج عن هذا �صوى ك�صور ب�صيطة 

ف ال�صاق وال�صاعد

وكونك ل تذكرين اأي �صاق واأي �صاعد 

فهذا ل يعني اأنِك 

ل�صت مهتمة على الإطلق

تريدينني اأن اأ�صدق.

*  *  *

ملجرد  اأحتاج  عندما  بعيدة  �صتكونني  وقتها 

روؤية كم اأنت كاملة.

*  *  *

»مل اآت لأ�صمع منَك كلمًا تقوله 

لت�صويق �صمكك الفا�صد«. تقولني

*  *  *

ما يتطلبه الأمر

هو اأن اأتوقف عن �صباغ الكلمات بالأ�صى

والعتقاد باأن النا�س ال�صعداء 

ملجرد اأنهم اأحياء

لي�صوا �صوى حمقى

والعكوف على قراءة )ريلكة(

وتليل اجلمل واأ�صباهها

وما اإذا كان من املحتم اأنه ي�صدق بامللئكة 

حتى يتوجه بكلمه لها

وكاأنها على مرمى حجر منه

ومن ثم اأقوم بكتابة ما يعج بالتفاهات

على اأمل األ يقراأه اأحد.

*  *  *

تقولني اإن احلب �صيء رخي�س

ب�صبب توفره ف الأ�صواق بكميات فائ�صة

ولكن 

ا�صمعي

رنني الأ�صوار واخلوامت 

وهي ت�صقط من اأيدينا. 

*  *  *

�صاأبقى ما حييت 

اآ�صفًا على اخت�صاري لآخر عناق جمعنا 

ودفعك ملغادرة املكان باأ�رشع ما ميكن

وكاأنه �صحيح 

ما كنِت مهوو�صة به دائمًا

باأين على علقة مع امراأة اأخرى

تنتظر وراء الباب

ما اإن تخرجي

حتى تدخل.. 
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من أعمال الفنان حاتم الشعيلي- ُعمان

 - 1
اأيها العدم الذي تربى ف دمي

رفقا بن�صف ال�صوؤال

بالوقت املنهمر ف مرايا الزمن

بالفراغ النحيل

بالأحجيات التي تكرب ف عتمة ال�صمت

بالومي�س املتقطع

بالأفكار الراك�صة ف �صهوب املخيلة كجراء 

خائفة

باحلزن املتيقظ ككلب حرا�صة

النهر  جانب  اإىل  القابعة  الوحيدة   بالزهرة 

الكبري

الوحيدة حتى من يد متتد لتقطفها

متت�س   اإذ  النيئة  بتويجاتها  تتحر   نحلة  اأو 

منها الرحيق

اأو فرا�صة تذرو حبوب اللقاح

الزهرة التي تودع املراكب اخلالية كل يوم

وترنو للنهر الكبري الذي ينظر غري اآبه بها - 

للبعيد

احتمال  ملجرد  عام   كل  هي  تزهر  حني  ف 

*  شاعرة وأكاديمية من ُعمان

ف�طمة ال�صيدي  *

�صلوات العنقاء

الأخرية



باأن يرنو اإليها قليل ذات م�صاء

تلك الزهرة التي ت�صكن قلبي منذ الأزل.

 - 2
اأقراأ واأم�صي

ف اأيامي الفائ�صات
ّ
هكذا اأ�رش

اأوزع اخلطوات على الدروب ال�صائكة

اأ�ص�س  ف  القدمية  اللغات  �صتلت  اأزرع 

اخليال والذاكرة

وكفلحة طيبة اأترفق بي

اأحيط ج�صدي بال�صم�س واملاء، وروحي باحلب

النخيل،  بقامات  باللون،  باأحزاين،  اأترفق 

بالأزمنة  بال�صماوات،  املكفهرة،  بالدروب 

العجاف، بال�صحب واملاء.

واأ�صحب �صهيقا عميقا عرب لغات العامل

 واأر�صل ق�صيدتي نذرا للخطوات املرتبكة

واأهتف  العدم،  مرايا  ف  اأيامي  �صعر  اأ�صفف 

على  و�صلما  بردا  وكن  ببطء،  تعال  بالليل 

قلب الثكاىل واملحرومني

اأناغي طفل بقلبي، واأمت�س حليب القيامات

ا�صتدارت  وكلما  ال�صمت  اأطبق  كلما  واأبت�صم 

طحلب  اأو  جبان  اأمامي  مر  وكلما  الطريق، 

ن
ّ
متلو

اأنحني  الظهر  ف  الطعنات  ا�صتطالت  وكلما 

قليل لأبكي

ثم اأنت�صب بقهقهة عالية

واأعرب للقادم بحلم جديد

 - 3
مل اأعد اأ�صتطيع اأن اأكتب �صعرا جيدا

فكل ماحول �صعراء ب�صكل يخجلني

باأج�صادها  للريح  تغني  التي  ال�صجريات 

فة
ّ
املجو

فتعيد  الفراغ  تت�صلق  التي  املجنونة  القطة 

ت�صكيله

املراأة التي بلم�صة �صحرية جتعل الأمكنة اأكرث 

ات�صاعا والوجود اأكرث ن�صاعة

اأ�رشار اجلمع على رنة  التي تخربين  الأجهزة 

ع�صافري

التي تدغدغ احلزن في�صحك كلما  الأرجوحة 

جئت اإليها

الوقت  اأظافر  يقلمن  اللواتي  النعمان  �صقائق 

كي ل يجرح الأمل

دافئ  بعناق  قلبي  ون 
ّ

يجرب الذين  امللئكة 

كلما انك�رش

وكثريا 

كثريا جدا 

�صجية  لأحلان  يومياته  ل 
ّ
يحو الذي  الرجل 

قت اأ�صابعي
ّ
ويغريني بيده كلما تعر

وير�صم فيها قلبًا ينب�س حتى حني اأنام

فكيف اأكتب اأجمل من هذا .. وهل ثمة ما هو 

اأجمل واأكرث �صعرية من ذلك 

 - 4
اأ�صتهي �صديقة اأق�رّش معها الكلم

اأفكك اأزرار النميمة على مهل

واأحفر بئرا لروحي داخلها

يحب  اأبي  كان  كما  وع�صل،  ق�صطة  من  امراأة 

لل�صباحات وامل�صاءات الباردة

اأرهقتني كذبات ال�صا�صة امليتة
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كلنا طيبون هناك، وكلنا ن�صحك للكامريات

وكلنا متعبون

كلنا متعبون

ياأكل القلق اأيامنا

ويغ�صل احلزن يديه على موائدنا اجلاهزة

وتعرب ال�صنوات ثقال بل اأدمع �صادقات وبل 

�صهقة نافرة

ونكذب نكذب

نر�صم �صورا للكلم

ووجوها ن�رشة اأمام وجوهنا الباهتة

ونكذب نكذب

ن�صافح اأيدي مقطوعة ف ال�رشاب

ونر�صل تنهيدة للفقد ل ن�صعر بها

يا للأ�صى !

اإل  يناما  ل  عا�صقني  بني  طويل  حوارا  اأريد 

على اأمل ال�صتيقاظ ل�صتيفائه

ر الأر�س بال�صحكات
ّ
اأريد لثغة طفل تعم

اأريد �رشاخا يق�صم عرى ال�صا�صات الواهيات

واحلكومات البائ�صات

والب�رش الكاذبني

اأريد ب�رشا من حنانات الروؤى ولذائذ الرغبات

ل  مي�صون  اإذ  الذين  والعابثني  الكادحني  من 

يتلّفتون

ول ي�صحكون ل�صورة عاجلة

ل اأريد �صبات

ح اأحلمنا للملأ
ّ
و�صا�صات ت�رش

وترفل ف كذب الأغنيات

 - 5
ببطء �صديد يا اأبي

ك�صلحفاة عجوز

اأو كبومة حكيمة

اأ�صبحت اأدير مرك اأيامي

بني قهوة وكتاب

اأهدهد اأحلمي كي ل متوت

واأّتد مع �صخ�صية ف فيلم اأو رواية

�صها لأيام
ّ
اأتقم

كي اأجنو من براثن الوجود

ومن �صاعقة العدم

وحني اأمّل منها اأخلعها كمعطف قدمي 

واأرتدي اآخر اأكرث بهاء

اأغّني لأيامي كي تهداأ عجلتها الدوارة

ول اأنتبه للف�صول ف تبدلتها املثرية

وجنونها الأرعن

ول اأاأبه للب�رش ف خرافة احلياة وال�صعي

ل اأتلفت كثريا

ل يعنيني اأحٌد

اأتعرث كثريا واأنه�س كثريا واأحلم كثريا

 واأم�صي للغد الذي ل اأعرف ببطء اأ�صّد

يرفرف ويتحرك بقلق 

اأجتاهله كي يظل هائما ف الكون

ل القبح قليل
ّ
عّله يجم

اأو يحر�س بع�س اأحلم املوتى

اأو يغازل احلقيقة الفجة بن�صبيته امل�صتفّزة

ن الأ�صياء خارجي لأنعم بال�صكينة 
ّ
اأتركه يلو

خارجه !

 - 6
ثمة �صق كبري بيني وبني هذا العامل

ده بالكلمات
ّ
اأحاول اأن اأ�صم
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اأم�صح على جرحه الكبري بقلبي املرجتف كل 

ليلة

اأقراأ عليه ق�صة 

اأعلمه اأن يحلم كثريا ليلتئم قليل

اأحاول اأن اأعلمه اأن يكذب على نف�صه ليعي�س

اأو يختلق فقاعة باهتة ليحيا فيها

اأن يتدرب على الكذب كل يوم بداأب واإ�رشار 

كي يفقد بع�س وزنه

الأمل  الهزيلة عن  الكلمات  واأن يحفظ بع�س 

كمن يتعلم لغة �صعبة

كي يحّلق اأخريا كبالونة فارغة

ال�صق يت�صع 

وكل ما اأخ�صاه اأن يبتلعني

واأنا اأردد نف�س الن�صائح هم�صا داخلي

- 7
قمي�صك الأزرق الفاحت

الذي كلما ارتديَته ا�صتحال قلبي بحرا

هو ذاته باأزراره ال�صغرية وبذلك الزر الثالث 

املرتخي قليل

وبتلك التجاعيد عند الياقة وعند الكتفني

باخلطوط الطولية الباهتة

لو  راأيتها  كلما  �رشي  ف  قلت  طاملا  التي 

كانت زرقاء اأكرث

ملحته  ذاته  هو  اأحب  الذي  الأزرق  قمي�صَك 

اليوم 

اأحد  ف  املعّلق  اجلدار  رجل  على  ل  يومئ 

املحطات

ال�صيء الوحيد الذي كان ينق�صه تلك الرائحة 

قريتي  ف  الفجر  رائحة  ت�صبه  التي  اخلافتة 

ال�صغرية

تلك التي جترحني ف الذاكرة متاما

راأيتك  كلما  طويل  لبكاء  احلنني  ّف  وتوقظ 

ترتديه.

- 8
فور دخول املقهى اأخرجت حزين من حقيبتي

و�صعته على الطاولة

فذهب ف التمدد والرتقاء

الكر�صي  ت�صكل كائنا خرافيا وجل�س على  ثم 

املقابل

طلبت له )اآي�س كرمي( ول قهوة �صوداء اأ�رشبها 

نخبا له

ابت�صم النادل وهو يقول: 

جميل هذا احلزن.. كثري جدا، و�صهي يا�صيدتي

يكفي لكتابة ق�صيدة 

اأو كي يزهر الربيع جمددا ف بلد احلر

الطاولة  الذي يجل�س على  ال�صمني  الرجل  اأما 

املجاورة

من  �صيء  لي�صله  كي  بيديه  يه�س  فكان 

فور  املكان  غمرت  التي  احلزن  فرا�صات 

دخول

يبدو اأنه يخاف اأحزان الن�صاء

اأو لعله متورط فيها اأكرث مما ينبغي!  
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من أعمال الفنان سلطان العامري- ُعمان 

يا حادي النجم ال�صائع 

يا �صيد الورد ف �صحارى املبهم

ويا حادي الكلم املخبوء 

�س باحلنني
ّ
املجّلل بالغياب املتلب

انه�س من رملك من جربوت العزلة واك�صف 

عتبات  عند  الواقف  اأيها  �رشك  ف�صح  من 

ال�صوق

تخبئ ارتعا�صات الأنبياء الراحلني

علن عنها بعد
ُ
اإىل هزائم مل ي

يا حادي النور امُلعّتق موؤونة لل�صنني العجاف

واأرزا  و�صبارا  وزيتونا  وزعرتا  وملحا  زيتا 

وتينا وماء زلل 

وما تي�رش من الرزق احللل ف الزمن احلرام

وعمرا من احلنني الع�صي

*  شاعرة وأكاديمية من الجزائر

زينب الأعوج  *

مل تبق اإل 

مرايا الكتاب 



اأيها الراحل ال�صائع ال�صارب ف الق�صوة

رات الروح
َ
�س جم

ّ
القا�صي ف ال�صياع ف�ص

وما تبقى من زهر القلب 

ابحث ف علمات النار

عما تبقى من غ�صة الكبد 

و�رشخة الّنكد

موجوعة اأنا يا ابن اأمي

من خوف ومن رع�صتي

ع العمر جرعة جرعة 
ّ
اأ�رش

على حافات غبنك وتفا�صيل املحرقة

هنا ف اأزمنة التيه على رفات الأنني

حيث ترتق بقايا الرتاتيل.. 

هل حقا بلد اهلل وا�صعة �صعة �صربي.. 

ل اأعلم اإن كان اأيوب قد 

جهر مبثل هذا القول

خانك الأهل خانك الأحبة

خانك العمر خانك �صبيهك الأول 

لي�صوا �صيوفك وهم يت�رشبون من ثقوب الباب

لي�صوا اأحبابك وذويك

لن يكتفوا بنار القرى بعدما �صكنوا البيت

ل ولن ت�صبعهم طراوة حلم الغزلن

الآن والآن والآن ي�صعون ف كفك املرتع�صة

خ�صبة و�صكينا وم�صامري �صدئة

نعرفهم ونعرفهم ونعرفهم

ثم نعرفهم منذ اأن زّلت قدما ال�صحراء

وانك�صف �رش الغيب

ملا ر�صموا خرائط للحلم

وتوغلوا ف فجواتنا كالكوا�رش

فوا منا الدم
ّ
ملا جر

قوا الأكباد
ّ
ملا حر

لوا دمعنا رمادا 
ّ
ملا حو

وتبادلوا ر�صائل احلرب ور�صائل احلب

على ما تبقى من اأ�صلئنا 

ّ
مق اجلب

ُ
امُللقاة كيو�صف ف ع

اأتدري اأيها املرتب�س بالليل

رمبا مل ي�صلك اخلرب بعد

اأّنا نحرنا القمر لرن�صيهم

نحرنا ال�صم�س لن�صيء ظلمتهم

نحرنا النجوم لإغوائهم

نحرنا قامات اجلبال لهم

نحرنا الرتبة واحلجارة 

وما تبقى ف الربية من نف�س 

وقلنا ع�صى

نحرنا اجلمل الأخري 

وهو يبكي عط�س الروح

نحرنا الثور الأخري الأ�صد الأخري

وحتى النمر الأوحد ف الغابة

نحرنا املهر الأخري 

واجلواد الهارب 

من ظل الهزائم

نحرنا ما تبقى من كرامتنا

نحرنا ُفتات الذاكرة على موائدهم

قلنا ع�صى وع�صى

ومل تبق اإل مرايا الكتـــــــاب!
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الق�صيدة قبل الطريق

بع�س من ال�صوء

من �صم�س »جازان«*  يكفي

ليزهر حقُل الرياح

وينبت ورُد احلياة بكفي

و»جازان« م�صتى الطيور البعيدة

م�رشى رياح الق�صيدة

مر�صى احت�صارات �صيفي

* * *

 
ٌ
و)جازان( قلب

يرفرُف ف �صالة الريح

ظلُّ الع�صافري

�صلٌة على غ�صن » ماجنو«

وبع�ٌس من ال�صم�س

ف الكاأ�س

بّلل قلبي

فكيف الطريق اإليها

وف راحتيها 

*  شاعر من ُعمان

عبد الرزاق الربيعي *

 طريق »جازان«

منظر من مدينة جازان- المملكة العربية السعودية



ي�صوع »�صذاب«**

تبّقى من النجِم؟

كيف الطريق ..

وف راحتيها

 احللِم؟
ُ
دم

و»جازان« ماء 

يبعرث زرقته البكر

ت�صبيحة الرمل

�صوء �صديد امللوحة

يدمي النهار وي�صفي

* * *

و»جازان« تغفو

عند امل�صاء

على راحة املوج

وحني تفيق من النوم

تبّدل ليل بليل

وطيفا بطيف

* * *

فن�صحك ف مركب املوج

ن�صحك ف �صاحل النتظار

ن�صحك ف الأفق

 العنادل
ّ
حتى تفر

مّنا

ّ
تفر

فنخف�ُس �صقَف ال�صماء

ونخفي

الكثري من املوت

ِّ
ف اجلب

تغو�صني 

ف الغيِب

مت�صني

نحو الغروب

فاأغدو وحيدا

واأدرك اأين اأ�صعت

بـ»جازان« يائي واألفي

* * *

وماذا تبّقى لأم�صي

وقلبي

لي�س على ما يروم ال�صتات؟

ماذا �صنبقي 

ملن �صيجيئ

والطائرات 

مت�صي الهوينا

على الغيم

والوقت لي�س على ما يرام

و«جازان« �صارت على بعد بحر، 

ومطاريِن

اأفتح روحي

على ال�صم�س

اإذا بالدروب

تنام براحة كّفي

......

اأين الطريق؟

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جازان: مدينة تقع ف اٌق�صى اجلنوب الغربي للمملكة العربية 
ال�صعودية على �صاحل البحر الأحمر.

القدم لأغرا�س  ة، ت�صتخدم منذ 
ّ
* �صذاب: ع�صبة ذات رائحة عطري

عديدة، وي�صاع اأنها ت�صتخدم ف علج من به م�س من اجلن.
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اأنتجه  ما  هو  وال�صفوي  املكتوب  املنغول  الأدب 

مر  على  منغوليا  ــلد  ب ف  والــ�ــصــعــراء  الكتاب 

اآ�صيا  ف  �صاحلية  غري  جمهورية  وهي  الع�صور، 

م�صاحتها  تفوق  اإذ  ــراف  الأط مرتامية  الو�صطى 

ولكنها  املربعة  الكيلومرتات  من  ون�صف  مليونا 

يبلغ  الذين  بال�صكان  ماأهولة  غري  تكون  تكاد 

رو�صيا  تدها  مليني،  ثلثة  حــوال  تعدادهم 

من ال�صمال وال�صني من ال�رشق والغرب واجلنوب 

حوال  ي�صكنها  التي  باتور  اأولن  وعا�صمتها 

ن�صف �صكان البلد.

ف  ن�س  اأقدم  يعترب   « للمغول  ال�رشي  التاريخ   «

ع�رش  الثالث  القرن  ف  كتب  وقد  املغول  الأدب 

امليلدي حيث كانت القراءة والكتابة حكرا على 

ف  تتحكم  كانت  مبقت�صاها  التي  النبيلة  الطبقة 

عامة ال�صعب.

وف بداية القرن ال�صابع ع�رش اأنتجت هذه الثقافة 

ال�صائدة كتبا كان لها تاأثري كبري ف نه�صة �صعب 

منغوليا منها » األطان طوب�صي » لـ » ليب�صنغ دانزن 

» و » ارديني جني طوب�صي » لـ« �صاغنغ �صي�صني 

فولكلورية  �صعرية  ــن  دواوي عن  عبارة  وهما   «

م�صحوبة بالغناء.

منغوليا  ف  ظهرت  ع�رش  ال�صاد�س  القرن  ومنذ 

والتيبت  والهند  ال�صني  من  الوافدة  الكتب  بع�س 

اهتمت خا�صة بالعقائد الدينية ) البوذية ( ومتت 

هذه  ازدهرت  وقد  املنغولية،  اللغة  اإىل  ترجمتها 

ع�رش  والثامن  ع�رش  ال�صابع  القرنني  ف  الظاهرة 

*  قاص ومترجم من تونس

ترجمة  اإبراهيم درغوثي *

ثالث ق�صائد 

من ال�شعر املنغويل احلديث

جانب من الطبيعة في بالد منغوليا



واأدبية خا�صة من  اإىل ن�صو�س تاريخية  اإ�صافة 

ال�صعر الهندي )الكاليدا�صا (

تظهر  بــداأت  ع�رش،  التا�صع  القرن  منت�صف  ف 

كتابات اأدبية خال�صة ف منغوليا احلديثة خا�صة 

» فان�صني بالني  . ويعترب  الدين  من طرف رجال 

الروائيني  اأول   ) 1892م   /  1837  ( اجننا�س » 

ال�صعراء  من  جمموعة  عا�رشه  وقد  منغوليا،  ف 

دنزانرافجا   : منهم  املنغول  ال�صعر  جددوا  الذين 

 ( فن�صنبال  وقــونــرانــزا   ) 1856م   /  1803  (

فان�صنبال  وبورجيغني  1923م(   /1846
 ( وهي�صغبات  م1851(   /1820  ( غولرن�س 

1916 م(.  /1899
 /  1906  ( نات�صاقدورج  دا�صدورجني  ويعترب 

املغول احلديث بن�صو�صه  الأدب  اأب  م(    1937
ال�صعرية اجلميلة خا�صة  ق�صيدته » اأر�س اأجدادي 

» التي ميجد فيها بلده منغوليا.

ومع ا�صتقلل منغوليا �صنة م1921 وجدت البلد 

نف�صها تت احلماية ال�صوفيتية فاكت�صف اأدباوؤها 

الأدب الرو�صي وتاأثروا بالواقعية ال�صرتاكية التي 

التي  الــدول  وف  ال�صوفييتية  رو�صيا  ف  �صادت 

كانت تدور ف فلكها ومن اأ�صهر كتاب تلك احلقبة 

 /  1901  ( مي�س  بويان  باجلريين  �صودنوم   «

1937م(، وقد نال هذا الكاتب �صهرة وا�صعة قبل 
اأن تقع ت�صفيته.

 /1908  (  « دامدين�صورين  ت�صنديني   « اأمـــا 

وهو  وا�صعة  �صهرة  الآخر  هو  نال  فقد  1986م( 
�صاعر كتب كلمات الن�صيد الوطني ملنغوليا ورواية 

» الأم ذات ال�صعر الأ�صود » وق�صة » البنت املنبوذة 

 « ترجمة مو�صوعة  الأكرب متثل ف  ولكن عمله   «

التاريخ ال�رشي للمغول » اإىل املغولية احلديثة.

 « نذكر  الأدب  ف  املجددين  الكتاب  بني  ومــن 

بيانبني رن�صني » ) 1905/ 1977م( الذي ا�صتهر 

بنقل ن�صو�س من الأدب العاملي اإىل لغة بلده مثل 

كتابات ناظم حكمت وجي دوموبا�صان ومك�صيم 

وميخاييل  مايكوف�صكي  وفــلدميــري  جــوركــي 

�صولوخوف، زيادة على اهتمامه بتحديث وتطوير 

اللغة املغولية.

القرن الع�رشين  الثاين من  الن�صف  اأهم كتاب  اأما 

و«   « ـــو  اأوي مــنــدي   « ال�صاعرين  منهم  فنذكر 

اأو�صريباتني دا�صبالبار« الذين �صنرتجم لهما بع�صا 

» دا�صدورجني  لل�صاعر  اأ�صعارهما مع ق�صيدة  من 

لعلنا  بــالــولدة  �صبقهما  الــذي   « نات�صاقدورج 

ن�صاهم من جانبنا ف اإي�صال بع�س من اأدب هذا 

من  املا�صي  ف  العامل  �صاد  الذي  العظيم  ال�صعب 

وجنكيز  هولكو  العظام  خاناتهم  غزوات  خلل 

خان...

* * *

ق�صيد اأي�م ولي�ل   /1
لـ »مندي اأويو«

مافظة  ف  بدوية  عائلة  ف    1952 �صنة  ولد 

»داريقانقا« .

هو دكتور ف الآداب و�صاعر ور�صام  وكاتب اأطفال 

منغول.

ف   ، منغوليا  ف  كبرية  اأدبية  جوائز  على  حاز 

ف   ، بريطانيا  ف   ، الأمريكية  املتحدة  الوليات 

اليابان وف كوريا.

له اأعمال من�صورة ف ال�صعر والنرث اأ�صهرها: »كلمات 

جوالة«:

اأحب اأن اأ�صتمتع، مع طلوع الفجر، بهدير جمل 

اأبي�س ثرثار.

اأحب اأن األتمع عندما ي�رشق نور القمر الو�صاء، 

و�صط الغيوم.

اإىل جمرات عندما يولد طفل  اأتول  اأن  اأحب 
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جميل و�صط احمرار رياح اخلريف.

اأحب اأن اأرتع�س عندما ا�صتمع اإىل عذوبة �صعر 

املعلم يفوخولن .

اأحب اأن التهب عندما ا�صتمتع بنغمات القانون 

والكمنجة العذبة.

اأحب اأن اأ�صتفيق عندما تطلع ال�صم�س من وراء 

�صهوبنا املزرك�صة ب�صقائق النعمان.

واأنا  الريح  مهب  ف  كراية  اأرك�س  اأن  اأحب 

األوح ب�صوطي عاليا ف الهواء.

اأحب اأن اأت�صلق روؤو�س اجلبال املكللة بالثلوج 

تت اأنظار الوعول.

الزان وال�صندل  اأ�صجار  األعب بخ�صب  اأن  اأحب 

تت  ال�صادحة  العذبة  اأحلانها  اإىل  واأن�صت 

.
ّ

يدي

بالذهب  الهند املطرزة  اأقم�صة  اأمل�س  اأن  اأحب 

والف�صة.

اأحب اأن اأ�صعل جنوما ف �صماء الليل البهيم.

اجلبل  قمة  اإىل  اأ�صعد  واأنا  األتهب  اأن  اأريد 

خطوة خطوة.

اأحلان  القانون  اأوتار  على  اأغني  اأن  اأحب 

القدي�س يان جني جلما.

اأحب اأن يغمرين �صوء معبد ال�صعر الكري�صتال 

اإىل اأبد الآبدين.

اأجدادي  اأر�ض   /2
لـ:  دا�صدورجني ن�ت�ص�قدورج

احلديث  الأدب  اأب  نات�صاقدورج:  دا�صدورجني 

املنغول.

ولد �صنة 1906 وتوف �صنة  1937

 : املقد�صة  الأنهار  من  الدافقة  اللجني  مياه 

كارلريين ، اأونو و توييل.

بال�صحة  ن�صاخة  وعيون  جارية  جداول 

والعافية ل�صعبي،

والعميقة:  الو�صيعة  الزرقاء  البحريات 

خوف�صغول ، يوب�س 

الإن�صان  عط�س  تروي  التي  بلدي  اأنهار 

واحليوان،

هذه، كل هذه، هي اأر�س اأر�س اأجدادي،

وطني الرائع، منغوليا.

وجة تت الرياح الباردة،
ّ
وطن املروج املتم

وطن ال�صهوب التي يكتنفها ال�رشاب العجيب،

وطن ال�صخور العالية �صعبة املرا�س

ّ
حيث يتلقى الرجال ال�ّصم

اأجدادنا  حتى  واملنهري  اووف�س  �صعوب  منذ 

العظام

هذه، كل هذه، هي اأر�س اأر�س اأجدادي،

وطني الرائع، منغوليا.

وطن يكلله ف ال�صتاء اجلليد والثلوج،

وتلمع اأع�صابه كالبلور امل�صبوك،

كبرية  زرابي  ال�صيف  ف  اأر�صه  ت�صري  وطن 

مو�صاة بالزهور

ت�صدح فيها الطيور من ال�صمال اإىل اجلنوب

هذه، كل هذه، هي اأر�س اأر�س اأجدادي،

وطني الرائع، منغوليا.
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ك�ل�ّصم�ء ُكْن   /3

اأو�صريب�تني دا�صب�لب�ر

وهو �صاعر ورجل �صيا�صة منغول ولد ف 10 فيفري 

1957 ف باران ف منغوليا وتوف ف 16 اأكتوبر 
اآلن باتور العا�صمة. 1999 ف 

غوركي  مك�صيم  الآداب  معهد  ف  تعليمه  زاول 

مبو�صكو حيث تخرج �صنة 1984

املنظومة  �صقوط  بعد  ال�صيا�صي  احلقل  ف  عمل 

ال�صرتاكية ف بلده حيث حاز على �صهرة كبرية.

مات �صنة 1999 ميتة م�صرتابة.

كن كال�صماء 

حتى واإن كرهك كل العامل وازدراك الكل

كن كال�صماء

ك 
ّ
حتى واإن متلقك اجلميع اأو ترب

بك كل النا�س

كن كال�صماء

حتى واإن هجرك اأحبابك وذاقت بك الدنيا

كن كال�صماء، هادئة اإىل الأبد

حتى واأن توجوك واأجل�صوك على العر�س

كن كال�صماء، كاأّن �صيئا مل يكن.

ل تكن حزينا مادامت ال�صماء امللكية 

مل ت�صقط على راأ�صك.

حتى واإن هجرتك حبيبة العمر

كن �صجاعا مادمت ال�صماء العالية مل تتفتت

وا�صتمتعوا  وقذفوك،  بك،  روا 
ّ
�صه واأن  حتى 

باإهانتك

الفوز �صيكون ف املوعد،

كن كال�صماء الأبدية

مهدودا  الأخري  الرمق  ف  كنت  واإن  حتى 

باملر�س والياأ�س

 اأبدا اأن ال�صماء العالية ترعاك
َ

ل تن�س

حتى واإن تنا�صاك اجلميع 

وما عاد اأحد يهتم بك

حتى واإن اأو�صكت حياتك على النهاية و�صدت 

ف وجهك كل الطرق

كن كال�صماء، انتظر واأنت مطمئنا وابق هادئا

اأن ي�رشقوك، اأن تغيب عن ذهنك �صعلة الفكر

كن كال�صماء ، ل تِن ظهرك لت�صري كالبائ�صني

اإذا اأغلفت ف وجهك اأبواب الغنى اإىل الأبد

كن كال�صماء

اإذا هجرك اجلميع، كن كال�صماء

ابن اأبيه لن يتخلى اأبدا عن الرجاء

ما دامت ال�صم�س والقمر تتقاطعان 

والنجوم تتلألأ

كن كال�صماء وان�س الغ�صب وال�صخط

افرد جناحيك فوق كل الزوابع

 اأنك ابن رجل �رشيع الغ�صب
َ

ول تن�س

عندما يخنقه الياأ�س ويحوله اإىل ذئب 

من ذئاب الرباري

ابني الوحيد، بناتي، اأطفال

ل تاولوا الإفلت من عجلة القدر، ل تخافوا 

ا�صربوا، ت�صاحلوا مع القدر واقبلوه كما هو

تعلموا النتظار كحال حكماء الأزمنة الغابرة

�صتجد العامل اأجمع عندما تفقد �صقف بيتك

�صتفهم طبائع الإن�صان عندما تفقد 

كل اأ�صدقائك

ال�صعادة �صتغمرك ولكنك �صتفقدها �رشيعا

ولكنهما  منك  �صيقرتبان  والتعا�صة  اخلطر 

�صيتفرقان بعد هنيهة
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ح�صب قانون الأ�صياء، كل �صيء 

يتناوب مع غريه

كما يبادل الليل النهار

كن كال�صماء الأبدية ف ال�صعادة 

كما ف ال�صقاء

قدم جميلك ملن حاول الإ�صاءة اإليك

ففي ف�صاء الأرواح النقية 

تتفتح ورود اخلري

اعمل عقلك: قد تكون على خطاأ

فكر مليا، وتكم ف ل�صانك وحركاتك

امتلك نف�صك: كل الرغبات ل تتحقق

ت�ص�س احلقيقة وكن كال�صماء

ل فائدة ف املكابرة فلكل �صيء اأوانه

د ال�صيف ي�صلح عند احلرب ل وقت الأعرا�س
ْ
ُغم

اجلراء نعاقبها قبل اأن ت�صبح كلبا

والأطفال ال�صغار ن�صتهني بهم 

قبل اأن ي�صريوا رجال

اترك املحر�صني يلعبون ف �صاحاتهم

ابَق كال�صماء، فل فائدة ف اأن تفقد �صربك اأو 

تربكك احلرية

ل تنزل اإىل امل�صتويات البائ�صة للمناورين

الرياح البي�صاء جتيء ف وقتها

رجال ال�صلطة لن يفلتوا من اخلطيئة

والأغنياء يظلوا م�صكونني 

طيلة حياتهم باجل�صع

 اأن لكل �صيء ف هذا الكون حدودا
َ

ل تن�س

ل �صيء يدوم ، 

وكل �صيء اإىل زوال كالغبار

كن مت�صاما واغمر 

باحلب النا�س الب�صطاء

ل ت�صارك ف الأعمال املخزية

ل تتاأ�صف: تعّلم كيف

 تعطي اأ�صياءك الثمينة للآخرين

اأجنز اأعمال ذات قيمة: 

ل اأحد �صينعم باخللود

كن متوا�صعا وزاهدا

ر 
ّ
فل فائدة ف اأن ُت�صع

خدك للنا�س

كن ف اأعماقك كبريا وكرميا

عندما تتزاحم الكلمات 

ف حلقك تعلم اأن تعرب 

عن ذاتك بالنظرات

ق 
ّ
عندما ي�صعب عليك اأن تفر

بني احلقيقة والكذب،

 اهرب اإىل ال�صلة

ل تعط ثقتك ف 

من خدعك الآن 

و�صيخدع غريك غدا

ابق م�صتقيما واتبع طريقك هادئا

ل حياة الكلب
ّ
اأخريا اأقول لك يا بني: بج

الذي ي�صرب ويغفر كل �صيء

اأنا ل اأعرف 

ميزة اأجّل من هذه. 
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�صجرٌة وعليها ع�رشُة ع�صافري

غريا 
ُ
لكّنها لي�صت خيارا م

َت�صتخّف به اأمثاٌل طائ�صة

 تزدري 
َ

اإذا عرفَت اأّن احلرب

كّل القوانني .. وت�صتِخّف بنف�صها

�صبه لوَن �صفٍق يحت�رش
ُ
فالومي�ُس الذي ي

كتلُة ال�صوِء تلك التي تدُث بغتة

ا .. واأطراًفا .. من دون اأجنحة
ً
 .. روؤو�ص

َ ّ
لُتطري

ة اأخرى
ّ
 لَك .. اأن تّك راأ�صَك مر

َ
لن ت�صمح

ف�صل عن .. تف�صيِل »قليِل يدك« .. 

على »كثرِي ال�صجرة«!!

ذلك ال�صوُت الربتقال

 َغفلَتَك �صوطا اإ�صافيا
َ
لن مينح

�صاملٍة 
ُ
ل�صتنقا�ِس �صجرٍة م

د دوما من دون مقابل
ّ
 تغر

َ
وع�صافري

واإمعانا ف ال�صخرية

 ومي�ُس النفجار .. 
َ
بقي

ُ
لن ي

على ال�صجرِة ع�صفورا واحدا

فاإن جنوَت مبا ت�صميه »حّظا«

وي�صميه اآخرون »كارثة« لأنه 

مل يكن ف �صّفهم

فقط اإن جنوت فقْل مثل:

 على ال�صجرة .. 
ٌ
»ع�صفور

 بها احلرب«
ُ
ح

ّ
 ِمن ع�رشة تلو

ٌ
خري

 بعَدك
ٌ
 قوم

ُ
فقد يت�صامر

باحلديِث عن رذيلِة تف�صيِل 

ع�صفوٍر على ع�رشة

دين .. 
َ
 ذليُل ي

َ
�صفور

َ
لأن الع

*  شاعر وأكاديمي من اليمن

خ�لد العب�صي *

لأّننا ل نروي

ف�شائل الأ�شجار

من أعمال الفنان بدر المعمري- ُعمان
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ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

ُه اأََنا؟
َ
 اأَْغَتِنم

ْ
ْقُت، ِلَكي

َ
لكن ما هو الو

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

ْطٍر ...
َ
 ِبُدوِن �ص

َ
م

ْ
و

َ
َل ي

ى ...
َ
م

ْ
الأَ�ص

َ
اِدُق و

َّ
ُل ال�ص

َ
م

َ
الع

ِج ِميْلُتون ...
ْ
ِجيل، وَنه

ْ
ِج ِفري

ْ
َلى َنه

َ
ُل ع

َ
م

َ
الع

 
ُ
ء

ْ
ُكوَن امَلر

َ
ْن ي  اأَ

َ
ب

َ
ع

ْ
ا اأَ�ص

َ
َلِكْن م

َ
و

ى!
َ
م

ْ
�ص اأَ

َ
اِدقًا و

َ
�ص

ُكوَن ِميْلُتون 
َ
ِل اأَْن ي

َ
َتم

ْ
ِ امُلح

ْ
ِمْن َغري

َ
و

ِجيل!
ْ
 ِفري

ْ
اأَو

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

اٍت
َ
وِح �َصَذر

ُّ
 ِمَن الر

َ
َتْخِل�س

ْ
اأَْن َن�ص

 
َّ
م َل اأََقلَّ - ِلَن�صُ

َ
َدًة - َل اأَْكرَثَ و دَّ َ ُ

 م

َة 
َ
َكم

ْ
اِت امُلح

َ
ب

َّ
َلَها امُلَكع

اِريِخ  ًة ِف التَّ
َ
ِحيح

َ
ِدُع ُنُقو�صًا �ص

ْ
الِتي ُتب

ٌة 
َ
ِحيح

َ
�صًا �ص

ْ
ِهي اأَي

َ
)و

ى( ... 
َ
ر

ُ
 الِذي َل ي

ِّ
ْفِلي

ُّ
ِمَن اجَلاِنِب ال�ص

* كاتب ومترجم من المغرب

ترجمة : عزيز �صو�صكي  *

)1(
حا�شية

فرناندو بي�صوا



 ٍ
ْ

ا�ِصي�ِس ِف َق�رش
َ

 الأَح
ُ
ع �صْ

َ
و

ة*، 
َ
�ِصي

ْ
نُي الأم ِكيَنٌة �صِ

ْ
اِق اللَِّعِب، ِم�ص

َ
ر

ْ
ِمْن اأَو

 ، وِمُنو، ِنّداً ِلِندٍّ  الأَْفَكاِر ِف الدُّ
ُ
ع �صْ

َ
و

َ
و

ِب.
ْ
ع

َ
اِع �ص

َ
اَدُة ِف �رشِ

َ
 الإر

ُ
ع �صْ

َ
و

َ
و

ِة- 
َ
ِلي

ْ
�ص ِل اأو التَّ

ُّ
م

َ
اِب اأَو التَّح

َ
 الأَْلع

ُ
ر

َ
و

ُ
�ص

اِة.
َ
 احَلي

ُ
ر

َ
و

ُ
اِت، �ص

َ
و

َ
 احَلي

ُ
ر

َ
و

ُ
اِة، �ص

َ
 احَلي

ُ
ر

َ
و

ُ
�ص

ٌة ... 
َ
َفْذَلَكٌة َلْفِظي

ٌة..
َ
ْل، َفْذَلَكٌة َلْفِظي

َ
اأَج

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

اُن 
َ
ِتح

ْ
ام َها 

ُ
ْنِكر

ُ
ي اِحَدٌة 

َ
و ِبَدِقيَقٌة  َظى  َتْ َل 

ِمرِي ... ال�صَّ

ِتَلٍق ... َل خُمْ
َ
ٍد و دَّ َ ُ

 م
ُ ْ
ٌف َغري

ُّ َ
َك َت�رش

ْ
ُد َلَدي

َ
وج

ُ
َل ي

ا�ِس ...
َ
 اْلأَْغر

َ
ع

َ
ٍة م

َ
َتَنا�ِصب

َ
 م

ُ ْ
َكٌة َغري

َ
ر

َ
وَل ح

وِح ...
ُّ
َدٌة ِللر

ِّ
ي

َ
اٌل ج

َ
ِخ�ص

ِة ....
َ
ر

َ
اأََناَقُة امُلَثاب

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

.
ٍّ
ِقيِقي

َ
ٍل ح

ِّ
و

َ
َت�ص

ُ
 َكم

ٌ
ب

َ
ْتع

ُ
َقْلِبي م

ُكوٍن ِف َزاِوَيٍة.
ْ
ر

َ
ٍل م

ْ
ْنَتِبٌه ِمْثَل ِحم

ُ
اِهٌز م

َ
اِغي ج

َ
ِدم

ها  اإِنَّ  ،
َ
ِهي ا 

َ
َكم  

َ
ِهي ٌة!( 

َ
َلْفِظي )َفْذَلَكٌة  ِتي 

َ
اأُْغِني

ِزيَنٌة.
َ

ح

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

 َدَقاِئَق.
ُ

�س
ْ
ْت َخم

َّ
ر

َ
ِة م

َ
ُت ِف الِكَتاب

ْ
ع

َ
ْنُذ �رَش

ُ
م

 َل؟
ْ
ُتَها اأَم

ْ
َهْل اْغَتَنم

َف 
ْ
و

َ
اَذا �ص

َ
ُتَها، م

ْ
اإِْن ُكْنُت َقْد اْغَتَنم

ْن َدَقاِئَق اأَُخر؟!
َ
ِرُف ع

ْ
اأَع

َفِري، 
َ
ِفيَقَة �ص

َ
)ر

ِديَدًة 
َ
اٍت ع

َّ
ر

َ
اِري م

َ
ِت اإِىَل ِجو

ْ
اَفر

َ
�ص

ة،
َ
اِحي ِف ِقَطاِر ال�صَّ

اِمِك؟
َ
ًة ِباْهِتم

َّ
ر

َ
ِظيُت م

َ
َهْل ح

ِك؟
ْ
َظِر اإَِلي ْقَت ِف النَّ

َ
ُت اْلو

ْ
َهْل اْغَتَنم

ِ اْلِقَطار؟
ْ

ري
َ
 �ص

َ
َف َكاَن اإِيَقاُع ُهُدوِئَنا اأَْثَناء

ْ
َكي

َنَنا؟
ْ
ي
َ
ْقِدِه ب

َ
ْلَنا اإِىَل ع

َّ
�ص

َ
 َتَفاُهٍم َتو

ُّ
اأَي

 ِف َذِلَك؟ 
ْ
اٍة َكاَنت

َ
ي

َ
 ح

ُّ
اأَي

اة؟
َ
ا َكاَن َذِلَك ِف احَلي

َ
م

َ
و

ْقِت!
َ
 الو

ُ
اْغِتَنام

ئًا!
ْ
ويِن َل اأَْغَتِنم �َصي

ُ
اآه، َدع

اٍت 
َ
ي

َ
ْقَت، َل َكاِئَن، َل ِذْكر

َ
َل و

وِد!
ُ

ج
ُ
ِن اأَو الو

َ
م ِمَن الزَّ

�ِصيِم، َدْغِدُغَها النَّ
ُ
ٍة، ي

َ
ر

َ
َقَة �َصج

َ
ر

َ
ويِن اأَُكوُن و

ُ
َدع

وٍد وَفِريٍد، 
ُ

ْق�ص
َ
ِ م

ْ
 َطِريٍق َغري

َ
ار

َ
ُغب

ِريِق َلى الطَّ
َ
َلُت ع

َ
ج

َ
الأُْخُدوَد الِذي ُتَخلُِّفُه الع

ًة،
َ
ى َقاِدم

َ
ْقِت الِذي َتُكوُن اأُْخر

َ
ِف الو

ُف، قَّ َ
َتو

َ
ي

َ
، الِذي �ص

ِّ
ِبي

َ
وَف ال�ص

ُ
ْذر

ُ
ح

وِح،
ُّ
َكِة الر

َ
ر

َ
، ِف َنْف�ِس ح

ُ
ح

َ
ج

ْ
َتاأَر

َ
ي

َ
و

ُقُط الآِلَهُة، 
ْ
ا َت�ص

َ
ُقُط، َكم

ْ
�ص

َ
ي

َ
و

رٍي. اِب امَل�صِ
َ
َلى ُتر

َ
ع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اأَلْمِسَيُة )بفتح الهمزة( جمع مساء،  dos ser?es في األصل 
البرتغالي للقصيدة.  

1 - ق�صيدة لل�صاعر الربتغال فرناندو بي�صوا،  من كتاب »ق�صائد األفارو 
دي كامبو«- ترجمة جديدة من اللغة الربتغالية )11-4-1928(.
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ال�صيخوخة هي النقد 

الذاتي للطبيعة 

سيوران



 هذا العامل اأكرث مّني، ومع ذلك، فحتى 
َّ
 - ل اأحد اأحب

طفل،  كنت  اإن  حتى  ،و  طبق  ف  ل  تقدميه  مت  اإن 

ف�صوف اأ�صيح ] لقد [ »تاأخر الأمر ، ]وفات الأوان [«.

اجلانب  يدرك  لكي  ال�صيخوخة  قمة  كانط  انتظر   -  

القامت من الوجود واأن يعلن ف�صل كل ربوبية عقلنية.

بداية  قبل  ذلك  اىل  فانتبهوا  حظا،  اأكرث  اآخرون  اأما 

التفل�صف. 

- اأختلف عن كل اإح�صا�صاتي، ل ا�صتطيع اأن اأفهم من 

ذا الذي ت�صاوره، بل من هو خلف الق�صايا الثلث. 

- الأرق هو ال�صكل الوحيد من البطولة املت�صاوقة مع 

الفرا�س. 

�صحتنا،  تقوي�س  اإىل  يوؤّدي  ل  الذي  الت�صكك  اإن   -

لي�س اإل مترينا ذهنيا. 

ع بني الأيام مثلما ]تت�صكع[ عاهرة ف عامل  - اأت�صكَّ

بل اأر�صفة.

 حّد ميكن للج�صد اأن يفهم 
ّ

- المتقاُع يبدي لنا اإىل اأي

النف�س.

- ف عامل بل كاآبة، تتج�صاأ العنادل.

اأن  ي�صتاأهل  ل  العامل  هذا  العلم،  على  اعرتا�س   -

يعرف. 

- اإننا ل ن�صكن بلدا ] بقدر ما[ ن�صكن لغة، اإن وطننا 

هو هذا ولي�س �صيئا اآخر. 

- يوؤكد كاندين�صكي اأن ] اللون[ الأ�صفر هو كاحلياة، 

نفهم الآن ملاذا يزعج الب�رش. 

 - ف اجلنة، لن اأ�صمد ف�صل، بل حتى يوما واحدا. 

 - كل �صكل من التقدم هو اختلل بحيث اإّن الوجود 

هو اختلٌل للعدم. 

قبل  لأوجد  كنت  لقد  ملئم،  م�صري  ثمة  لي�س   -  

الولدة وبعد املوت، ولي�س خلل وجودي نف�صه.

 - وُقْل ] بعد هذا[ انه كان يجدر اإعفاوؤنا من جت�صم 

عي�س كل ما ع�صناه.

 ما اإىل اأ�صفِل درك لكي يتحول 
ٌ

 اإح�صا�س
َ
 - اأن يتحّدر

اإىل فكرة. 

�صيء، مثل  تدلُّ على  �صة ل تعود 
ّ
اإن كلمة متمح  - 

ج�صد بعد الت�رشيح، ي�صري اأقل من جثة .

 - كلُّ �صخ�س يكّفر عن حلظته الأوىل.

العلج  فانتهى  ال�صك  ف  للقلق  علج  اإىل  جلاأت   -  

بالتحالف مع الأمل.  

ما  كل  فاإن  ذلك  ومع  الآخرين،  عيوب  كل  َف   -  

يفعلونه يبدو ل اأخرَق. 

بعد  اأتيت[  اأنك  ]تت�صور  يجعلك  مبا  الإح�صا�س   -  

تنتمي  يجعلك  مبا  �صنة،  باألف  قبلهم،  اأو  الآخرين، 

لبداية اأو لنهاية الإن�صانية. 

 - لو كان باإمكاننا اأن نولد قبل الإن�صان. 

 - ال�صيخوخة هي النقد الذاتي للطبيعة. 

اأن�صف كل  اإن �رشت ف طريقي الطبيعي، ف�صوف   - 

�صيء. ]...[.

- حينما ي�صتكي اأحد اأن حياته مل ت�صل اإىل هدفها، 
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فل يلزمنا حينئذ �صوى تذكريه اأن احلياة نف�صها هي 

ف و�صع �صبيه، اإن مل يكن اأ�صواأ. 

- لإك�س كامل احلّق ف اأن يقارن نف�صه بربكان، غري 

اأنه خُمطٌئ ف اأن يدخل ف التفا�صيل. 

 - ما اأعرفه يهدم ما اأرغب فيه. 

من  هي  عقيدة  اىل  النتماء  املعقول  من  هل   -  

تاأ�صي�س اأحد اآخر؟

ل  للتلف،  عر�صة  هو  ت�صنيفه  من  اأمتكن  ما  كل   -  

يدوم اإل ما ي�صتثري عدة تاأويلت. 

 - جتريب كل اأ�صكال ال�صقوط مبا فيها النجاح. 

 - مبجرد ما اأخرج من »الأنا«، فاإين اأنام.

 - اأن تكون اأو ل تكون، ل هذه ول تلك.

اأي  امتهان  عدم  فيجب  اأ�صا�صي  هو  ما  لكتناه   -  

مهنة، البقاء طول النهار ممددا والتاأوه. 

اأملي  خيبات  كثريا،  التجارب  من  اأتعلم  مل   ]...[  -

�صبقتني. 

اإىل  احلاجة  من  اخلل�س  اأمام  عائقا  ثمة  لي�س   -  

الف�صل. 

 - ي�صتحيل التحاور مع الأمل الفيزيائي.

 - لن تكون مل�صاألة احلرية من دللة اإل اإذا كانت قد 

نكون  ان  ووافقنا على  البداية  الينا ف  العودة  متت 

متاما ما نحن اإياه. 

ناوئ.
ُ
 - كل فكر يجد م�صدره ف اإح�صا�س م

جر هو اخلوف. يجب اأن يكون العلج   - ترياُق ال�صّ

اأقوى من ]املر�س[. 

 - �صكوكي اكت�صبتها ب�صعوبة، خيبات اأملي كما لو 

تلقائها،  من  وجاءت  مدة،  منذ  تنتظرين  كانت  اأنها 

. ]ك[تنويراأول 
اإن رف�س  اأي زمن،  فيه  يكن   - كان هناك زمن مل 

الولدة لي�س �صيئا �صوى احلنني اإىل ما قبل الزمن. 

 - قدرتي على خيبة الأمل تتجاوزالإدراك، هي التي 

جتعلني اأفهم البوذا وهي التي متنعني من اأن اأتبعه. 

- اأحب ن�صيان كل �صيء، واأن اأ�صتفيق عند �صوء ما، 

ي�صبق كل اللحظات.

ال�صباق  ذروة  ف  يتوقف  براك�س  اأ�صبه  تكون  اأن   -

اعرتاف  اإنه  التاأمل  هو[  ]هذا  مغزاه،  يتاأمل  لكي 

بالعياء. 

 - الت�صكك هو اأناقة القلق. 

 على ذهن �صوى نفوره من 
َ
قم

ّ
 - ل �صيء ي�صفي ال�ص

ت�صور اأفكار مبهمة.

 - ل خل�س اإل ف ماكاة ال�صمت، لكن لغونا هو 

من�صئة  للجمل،  مركبة  �صللة  من  نحن  ماقبولدي. 

للأفعال، اإننا مرتبطون كيميائيا بالكلمات. 

 - باليقينيات ل اأ�صلوب، احلر�س على تنميق العبارة 

ما،  اإميان  ف  اإل  النوم  لي�صتطيع  من  خا�صية  هو 

اأ�صباه  اأي م�صتند �صلب يت�صبث بالكلمات،  ف غياب 

الواقع]...[.

 - ما اأن اأن�صى اأن َل ج�صدا فاإين اأومن باحلرية، مبجرد 

ما اأتذكره فاإنه يدعوين اىل الن�صباط ويفر�س علي 

بوؤ�صه ونزواته. 

 - اإن ل يكون لك من �صيء م�صرتك مع الإن�صان �صوى 

اأن تكون اإن�صانا.

 - كل رغبة ت�صتثري ف نف�صي ما يعار�صها، على نحو 

اأنني، مهما فعلت، فاإن ما يحت�صب هو ما مل اأفعل. 

 - تثبيط الهمة يكون ف خدمة املعرفة ويك�صف لنا 

عن اجلانب الآخرمنها، الظل التو�صطي بني الكائنات 

والأ�صياء، ومن هنا الإح�صا�س بالع�صمة الذي ي�صمح 

به لنا.

اأن اجلميع قد رحل   فيها 
ُّ

التي نح�س الليال   - تلك 

عن هذا الكون، حتى املوتى، واأننا اآخر الأحياء، اآخر 

�صبح. 

ولدتي  قبل  اأكون  لكي  خلقت  مطابق،  م�صري  ل   -

وبعد ما اأموت، ولي�س اأثناء وجودي. 

 - كل املياه لها لون الغرق.

 - �صاعة اجلرمية ل تل ف نف�س الوقت بالن�صبة لكل 

ال�صعوب، على هذا النحو نفهم دوام التاريخ.

 - القلق هو تع�صب الأ�صواأ. 

 - هناك اأرواح ل ميكن حتى الرب اأن ينقذها مهما 
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جثم على ركبتيه و�صلى من اأجلها.

طراوة  بالنا�س  الحتكاك  طريق  عن  فقدت   -

ُع�صاباتي.

 ج�صد، فعبء الأنا 
ِّ
 - كان يجدر بنا اأن نعفى من جر

يكفي. 

- اأنا اأومن على غرار هذا الأحمق كالفان  اأننا نولد 

موؤهلني للخل�س اأو للنبذ، ونكون قد ع�صنا �صلفا ف 

بطون اأمهاتنا كل ما �صنعي�صه لحقا. 

، لكّني اأعرف اأين ل�صت كذلك. 
ٌّ
 - اأح�س اأين حر

 - الف�صل، حتى وهو مكرر، يبدو دائما جديدا، فيما 

اأن النجاح، حينما يتكرر، ي�صري وقحا. 

 - ي�صتحيل ت�صور حيوان خ�صي�س، حيوان دنيئ.

الو�صع  يدرك  اأن  الإن�صان  ي�صبو  نف�صه  قرارة  ف   -

اإل  التاريخ  ولي�س  الوعي.  قبل  عليه  كان  الذي 

املنعطف الذي ياأخذه نحو ذلك. 

- الفرح �صوء يفرت�س نف�صه ب�رشاوة، اإنه ال�صم�س عند 

بدايتها.

مبوتنا:  �صنخ�رشه  ما  مقدار  بولدتنا  خ�رشنا  قد   -  

كل �صيء.

 - ف غياب خيبة اأمل كونية، لن تكون ثمة معرفة 

كونية. 

موروث  ظماأ  هو  اأكرث  الأ�صياء  اإىل  مي�صكني  ما   -  

من الأجداد الذين دفعوا بالف�صول اإىل الوجود حتى 

اخلزي.

  - ل يتبقى اإل ما مّت ت�صوره ف العزلة، باإزاء الرب، 

�صواء اأكنا مومنني اأم مل نكن.

ما  مبقدار  الفجر،  من  ال�صوء  يبتعد  ما  مبقدار   -  

ف   اإل  ـ  الغ�صق  اأخلق  ـ  �رشفه  ي�صتعيد  ول  يتعهر، 

حلظة التواري.

 - رافقني ف كل الظروف امللئمة اأو غريها، يقني 

اإغراء  كوين م�س م�صادفة، واإن كان ح�صنني من 

العتقاد ب�رشورتي فاإنه مل ي�صفني، باملقابل، متاما، 

من تنفج معني ملزم للمتحرر من الأوهام. 

جرت  اإن  اإل  دللة  من  الولدة  مل�صكل  يكون  لن   -  

نحن  ما  نكون  اأن  على  فوافقنا  قبلئذ،  ا�صت�صارتنا، 

اإياه بالتحديد. 

اأف�صل  نحو  على  للتف�صري  قابل  �صيبدو  �صيء  كل   -  

اأو، على  الولدة حادث م�صوؤوم،  اإن نحن �صلمنا باأن 

الأقل، ف غري مله، اأما اإن كان لنا راأي اآخر، فعلينا 

اأن ن�صت�صلم للمبهم اأواأن نخاتل، ككل النا�س.

 - اأ�صدل ال�صتائر ثم اأنتظر، الواقع اأين ل اأنتظر �صيئا، 

فقط ، اأجعل نف�صي غائبا، مغ�صول ولو لب�صع حلظات 

وتغ�صيها،  النف�س  على  ترين  التي  التلوثات  من 

فاأف�صي اإىل �صعور جرى تهجري الذات عنه ثم اأجدين 

�صاكنا كما لو كنت م�صرتيحا خارج الكون. 

اإن  الفردية،  املاأ�صاة  ف  م�صتقرها  احلقيقة  جتد   -  

فرديتي،  يتجاوز  نحو  على  اأتاأمل  فاإين  حقا  تاأملت 

اإن  الآخرين.  بجوهر  واألتحق  اأناي  دائرة  اأجتاوز 

نهتم،  ل  اأن  هو  الكوين  اإىل  املوؤدي  الوحيد  ال�صبيل 

ح�رشا، اإّل مبا يعنينا.

 - اأقول لنف�صي كل مرة ي�صتبد بي فيها الزمن باأنه 

يتعني على واحد منا اأن ينفجر، لأنه لي�س بالإمكان 

الإ�صتمرار ف هذه املواجهة القا�صية اإىل الأبد. 

 - يتقبل الإن�صان املوت، لكن لي�س �صاعة املوت. اأن 

ميوت ف اأي وقت، فيما عدا اللحظة التي يجد ربه اأن 

ميوت فيها. 

 - لي�س ثمة ناٍف هو ف غري ظماأ اإىل اأية نعم كارثية.

 - اأهلك الإن�صان نف�صه ف الإميان طيلة قرون، انتقل 

من عقيدة اإىل عقيدة، من وهم اإىل وهم، مل يق�س اإل 

وقتا وجيزا ف الت�صككات كانت فوا�صل ق�صرية ف 

احلقيقة،  ف  ت�صككات  تكن  مل  وهي  �صياعه،  فرتات 

م�صاوقة  وقفات   : ا�صرتاحة  فرتات  كانت  ما  بقدر 

ملتاعب الإميان، كل اإميان. 

 - بعدما جازف بكل �صيء �صدى، مل�صلحة املت�صوفة، 

مل يعد له �صوى منفذ واحد: الغرق ف احلكمة. 

 - املت�صوفة و«اأعمالهم الكاملة ». حينما نتوجه اإىل 

من  اأنف�صنا  نعفي  اأن  فعلينا  وحده،  الرب  واإىل  الرب 

الكتابة لأن اهلل ل يقراأ. 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

211



الكثري  اأبدا لأنهم ت�صببوا ل ف  اأقراأ للحكماء   - لن 

من الأمل. كان علي اأن اأ�صت�صلم لغرائزي، لول اأين فعلت 

القناع  فانتهى  العقل  بقناع  اأم�صكت  متاما.  العك�س 

باحللول مل الوجه ثم بالتطاول على ما تبقى. 

الفعل  الذات.  تقوي�س  هو  التقوي�س،  هو  التفكري   -  

بيننا  الفجوة  اإنه ميلأ  املخاطر،  القليل من  ي�صتدرج 

نحو  وعلى  التفكري  يو�صعها  فيما  الأ�صياء،  وبني 

لتمرين  اأتعاطى  حني  وممتلئا  �صعيدا  اأكون  مهول... 

يلفني  حتى  اأتوقف  ما  مبجرد  يدوي،  لعمل  اأو  بدين 

دوار �صنيع فل اأفكر] حينئذ[ اإل ف الهرب واإىل الأبد. 

الإميان   - ثمة حلظات مهما كنا ف حّل فيها من 

لنا  يبدو  الرب ماورا، بحيث  بغري  نر�صى  فاإننا ل 

اللجوء اإىل اأحد اآخر ا�صتحالة اأو حماقة. 

 - اإن دللة  نتاج ما هي امل�صتحيل، ما مل نتمكن من 

نيله، ما مل يعط لنا، اإنها جمموعة الأ�صياء التي كانت 

مرفو�صة علينا. 

- الكتاب انتحار مرجاأ. 

ٍد. 
ْ ُ
 - مبقدار ما نعي�س مبقدار ما يبدو لنا ذلك غري جم

ل  مادام  ينتظرنا،  الذي  العدم  من  اخلوف  ملاذا   -  

يختلف عن العدم الذي �صبقنا ؟ اإن اعرتا�س القدماء 

اعرتا�س  كعزاء،  هو،  املوت،  من   اخلوف  على  هذا 

اأما  مردود، فمن قبل، كنا نتمتع بحظ عدم الوجود، 

الآن، فنحن نوجد، هذا اجلزء ال�صئيل من الوجود، اأي 

من احلظ العاثر، هو الذي يخاف من الفقدان. »جزء 

]�صخ�س[  كل  مادام  الدقيق  بالتعبري  لي�س  �صئيل«، 

يوثر نف�صه،  اأو على الأقل ي�صاهي نف�صه مع الكون. 

 - الوجود هو حالة اأقل اإدراكا من نقي�صها، ل ، بل 

اإنها اأ�صد ا�صتع�صاء على الإدراك. 

 - اأر�صطو طوما الأكويني هيجل، ثلثة من م�صتعبدي 

العقل. 

 - اأ�صواأ اأ�صكال ال�صتبداد هو الن�صق، ف الفل�صفة وف 

كل �صيء. 

اأكرث  لظاهرة  قا�رشة  ترجمة  هي  ظاهرة  كل   -  

والتاريخ  للأبدية،  ابت�صار  هو  فالزمن  منها:  رحابة 

هو ابت�صار للزمن، واحلياة، اأي�صا، هي ابت�صار للمادة. 

ما الو�صع ال�صوي، بعد هذا، وال�صليم؟ هل هو الأبدية ؟ 

فلي�صت هي بدورها �صوى ابت�صار للألوهية. 

 - ترجمة هاج�س ما هو القيام بعك�صه خارج الذات، 

اإق�صاوؤه والتعزمي عليه، الهواج�س هي �صياطني عامل 

خال من الإميان. 

 - نحن نتقبل ومن دون خوف فكرة �صبات متوا�صل، 

اأبدية هي فكرة  فكرة يقظة  فاإن  باملقابل،   ] ] لكن 
تروعنا، �صيكون هذا هو معنى اخللود. 

 - اأح�س كل مرة ل اأفكر فيها ف املوت باأين اأخاتل 

�صخ�صا ما ف.

الأول  القرن  اإىل  يعود  غنو�صي  كتاب  ف  جاء   -

اأبدا  تتمتع  ل  احلزين  الإن�صان  �صلة  باأن  للميلد 

اإل عند  اأننا ل ن�صلي  الرب.. ومبا  اإىل  ال�صعود  بقوة 

من  ثمة  لي�س  باأنه  ن�صتنتج  اأن  فباإمكاننا  النهيار، 

�صلة بلغت مرادها. 

اجلميع  ينام  اأن  بعد  ال�صهر  املر�س   - من خا�صية 

واأن ي�صرتيحوا حتى املري�س نف�صه.

 - الإح�صا�س املفاجئ باأننا نعرف كل �صيء مبقدار 

الإح�صا�س يتل�صى  ثم م�صاهدة هذا  الرب،  ما يعرف 

بنف�س الفجاءة. 

ذكر  الو�صطى  القرون  اإىل  يعود  تعزمي   - يجري ف 

الأهمية منها تلك  اأع�صاء اجل�صد حتى عدمية  جميع 

اأن  لو  اأن يخرج منها، فكما  التي يتعني على اجلني 

الأمر يتعلق بدرا�صة ت�رشيحية خرقاء تغري باإفراطها 

ف الدقة واإ�رشافها ف التفا�صيل وفيما يتعذر توقعه: 

ٌق، غري اأنه ل يخلو من 
َ
»اأخرج من الأظافر«. فعل اأْخر

له  علقة  ل  احلقيقي  ال�صعر  اأن  ذلك  �صعري،  مفعول 

ب«ال�صعر«. 

بذلك،  معك  اأ�صلم  موجود،  غري  املوت  اأن  تقول   -  

�رشط اأن ت�صلم معي بعدم وجود اأي �صيء اآخر. �صطط 

اأن تمل احلقيقة على كل �صيء ثم تنفيها عما يبدو 

حقيقيا ب�صكل �صافر.

 - كل واحد يكفر عن حلظته الأوىل. 
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�س 
َ
عر م�صادفة،  م�س  هي  ولدتي  اأن  اأعرف   -  

اأت�رشف كما  اأ�صهو حتى  اأن  م�صحك. ومع ذلك، فما 

العامل  ل�صري  لزما  �رشطا  جوهريا،  حادثا  كانت  لو 

ولتوازنه.

 - لوكانت اجلنة قابلة للإطاقة لكان الإن�صان الأول 

قابل  غري  العامل  هذا  فاإن  وبدوره،  معها.  توافق  قد 

للإحتمال مادمنا نندم فيه على اجلنة اأو ناأمل فيه 

اأن  امللذ؟  وما  ؟  ]اإذن[  العمل  فما  اآخر،  عامل  ف 

لنعمل �صيئا واأن ل تلوذ باأي �صيء. 

مبجيئي  اأنني،  لو  فكما  ولدتي،  لنف�صي  اأغفر  ل   -  

اإىل العامل، قد اأذعت �رشا وخنت عهدا ج�صيما واقرتفت 

�صيئا ل يغتفر. ثم يحدث ل اأن اأكون اأقل حدة بحيث 

مل  اإن  عزاء  غري  من  �صاأ�صري  نكبة  الولدة  ل  تبدو 

اأعرفها.

 - اإن كنت من قبل اأت�صاءل اأمام كل ميت عما اأجدته 

على  اليوم،  نف�صه  ال�صوؤال  اأطرح  فاإين  ولدته،  له 

نف�صي، اأمام كل حي. 

 - اأتاأرجح بالن�صبة للموت من غري هوادة بني »اللغز« 

وبني »الل�صيء«، بني الأهرامات وبني امل�رشحة. 

 - بقدر ما يبتعد الب�رش عن الرب بقدر ما يتقدمون 

ف معرفة الأديان. 

 - اإن كان الرتباط �رشا، فيجب البحث عن �صببه ف 

فك  على  ارتباط.  الولدة  لأن  ذلك  الولدة.  ف�صيحة 

الف�صيحة،  هذه  مو  على  اإذن،  يعمل،  اأن  الرتباط 

الأ�صد ج�صامة، وغري القابلة للتحمل من كل �صيء.

 - التمرد �صد الوراثة هو مترد �صد مليارات ال�صنني، 

�صد اخللية الأوىل. 

 - العرتاف الوحيد ال�صادق هو العرتاف الذي نقوم 

به على نحو غري مبا�رش، بحديثنا عن الآخرين.

 - من امل�صتحيل قراءة �صطرواحد لكلي�صت من غري اأن 

اأنه �صينتحر، فكما لو كان انتحاره �صابقا  يخطر لك 

على نتاجه. 

 - لو كنا متكنا من الولدة قبل الإن�صان. 

 - بقدر ما يتحدر الفن ] وينتهي [ اإىل طريق م�صدود 

بقدر ما يتكاثر الفنانون ] ونقاد الفن [. تنتفي هذه 

طريق  ف  وهو  الفن،  اأن  فكرنا  نحن  اإن  املفارقة 

نف�س  ف  و�صهل  م�صتحيل  �صار  قد  ال�صمحلل 

الوقت. 

جند  ما  مبقدار  املهول  خارج  نعي�س  ما  مبقدار   -  

كلمات تعربعنه، مبجرد ما نعرفه من الداخل فاإننا 

ل جند اأية كلمة. 

ما  بقدر  بال�صنني  مثقل  املرء  ي�صري  ما  بقدر   -  

اإىل حد  يتحدث عن موته كحدث بعيد وغري متمل 

[ اعت�صم بحبل احلياة حتى �صار غري  ] كاأنه  كبري 

لئق للموت. 

وت�صميه  الروح«،  »رج�س  الغ�صب  البوذية  ت�صمي   -  

ولكن  ذلك،  اأعرف  املوت«.  �صجرة  »جذر  املانوية 

ماهم اأن اأعرفه؟

 - »ل تكم على اأحد ما مل ت�صع نف�صك مّله ». هذا 

ل  اأننا  ذلك  م�صتحيل،  حكم  كل  يجعل  القدمي  ملثل 

ميكن اأن نحكم على اأحد لأننا، تديدا، ل ميكننا اأن 

ن�صع اأنف�صنا مله.

التي  الكلمات  لئحة  فيه  قراأت  الذي  اليوم  ف   -  

اإىل  للإ�صارة  تقريبا،  ال�صن�صكريتية،  فيها  تت�رشف 

املطلق، اأدركت اأين اأخطاأت الطريق والبلد والل�صان.

 - باإتاحة الطبيعة للإن�صان فقد ارتكبت اأكرث من اأن 

يكون خطاأ ف احل�صاب: لقد اقرتفت انتهاكا ف حق 

نف�صها. 

هي  التي  باحلياة  بالك  فما  م�صبوهة  الكينونة   -  

زلتها وتدني�صها ؟

مبعد  باأين  الإح�صا�س  مع  عمري  طوال  ع�صت   -  

»منفى  للعبارة  يكن  مل  اإن  احلقيقي،  مكاين  عن 

فاإن وجودي وحده ميدها  ميتافيزيقي« من معنى، 

باملعنى. 

 - العي�س هو خ�رشان الق�صية. 

�صعب  هو  فينا،  املو�صيقى  ت�صتدعيه  الذي  اإن   -  

من  هي  منطقة  تلم�س  اأنها  موؤكد  ماهو  معرفته، 

العمق حد اأن احلمق نف�صه لن يتمكن من النفاد اإليها.
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 - حر من تبني بطلن كل وجهات النظر، وحر من 

ا�صتخل�س منها النتائج. 

 - وما الإله اإل طفل ف ميتم يت�صلى برند.. يرميه ف 

انتظار عائلة تاأويه. 

 - لي�س هناك من اإح�صا�س خاطئ.

كل  ف  يكمن  الذي  النور  من  الي�صري  النزر  هذا   -  

يرجع  ولدتنا،  قبل  ما  اإىل  يرجع  والذي  منا  واحد 

اإىل ماقبل الولدات، هو ما يجدر بنا ت�صينه اإذا ما 

اأردنا ربط ال�صلة بهذا ال�صفاء، والذي ل نعرف ملاذا 

انف�صلنا عنه. 

فل  ذلك  ومع  �صيء،  كل  واملوت  �صيء  ل  احلياة   -  

ميكن اأن يوجد �صيء يكون هو املوت ف ا�صتقلل عن 

امل�صتقلة،  املتميزة،  للحقيقة  الغياب  هذا  اإن  احلياة. 

من  له  لي�س  كونيا،  املوت،  يجعل  ما  تديدا،  هو، 

جمال خا�س به، اإنه كلي احل�صور، ككل �صيء يفتقد 

الهوية واحلد والهيئة: اإنه ل متناه بذيئ.

 كان، اأن اأ�صفح على الفور. 
ّ

 - باإمكاين، اأف�صل من اأي

بعد، ف وقت  فيما  اإل  الثاأر  الرغبة ف  ل تخطر ل 

متاأخر، وف اللحظة التي تكون فيها ذكرى الإهانة 

الفعل  على  احلث  ي�صري  وحني  الإماء  و�صك  على 

قريبا من التل�صي، وحيث ل يبقى ل ]من عزاء [ اإل 

رثاء »عواطفي النبيلة«. 

 - لي�س ثمة من و�صع اأكرث خطاأ من اأن يفهم املرء 

واأن يبقى ]مع ذلك [ على قيد احلياة. 

- ل ميكن العي�س من غري بواعث، لي�صت ل بواعث و] 

مع ذلك [ اأعي�س.

 - الرب موجود ] حتى [ واإن مل يكن موجودا. 

 - بكرثة ما يفكر الفقراء ف املال ومن غري انقطاع، 

لعدم  الروحية  المتيازات  فقدان  اإىل  ي�صلون  فاإنهم 

امللكية ويرتدون اإىل اأ�صفل درك من الأغنياء. 

�صوى  ت�صتوقفني  ل  النف�صي  للطب  كتاب  ف   -   

 ] ]ت�صتوقفني  للنقد  كتاب  وف  املر�صى،  اأقوال 

الإ�صت�صهادات. 

 - ل �صيء يتجاوز خطورة اخل�صة والفظاعات التي 

نرتكبها ب�صبب اخلجل. 

ل  نف�صي  اعتربت  كائنا،  اأبدا  نف�صي  اأعترب  مل   -  

مواطنا، هام�صيا، ل �صيء باملرة، موجود على �صبيل 

الزيادة، بفائ�س عدمه. 

 - كل مرة اأفكر فيها ف الأ�صا�صي، ] اإل و[ اأخالني 

اأو  اأو ف النفجار، ف الن�صداه  اأ�صت�صفه ف ال�صمت 

ف ال�رشخة. 

التي  الدواب  اأ�صاهد  �صباحئذ،  كنت،  امل�صلخ  ف   -  

ترف�س  كانت  تقريبا  كلها  الذبح.  اإىل  يقودونها 

يتم  كان  حثها  اأجل  ومن  حلظة.  اآخر  ف  النقياد 

ال�رشب على قوائمها اخللفية. هذا امل�صهد يخطر ل 

على  اأقوى  ل   ] لكني  ] �صباحا  اأ�صتيقظ  دائما حني 

جمابهة النكال اليومي للزمن. 

 - لن اأفهم ] مع ذلك [ اأبدا كيف ميكننا اأن نعي�س مع 

معرفتنا باأننا، على الأقل، ل�صنا خالدين.

اأنه  لو  كما  يت�رشف  املطلق،  ف  يعي�س  جيل  كل   -

و�صل اإىل نهاية التاريخ.

 - ] ...[ يبدو التاريخ الفرن�صي ف جممله، تاريخ تت 

، كل �صيء فيه متقن من وجهة 
ّ
الطلب، تاريخ متثيلي

النظر امل�رشحية، اإنه ت�صخي�س ملتثالية من احلركات 

والأحداث ] القابلة للروؤية[ بدل اأن نختربها، م�صهد 

من ع�رشة قرون. من هنا ال�صعور بالنزق الناجت عن 

الرعب نف�صه، منظورا اإليه من بعيد. 

 - الغرب عفونة تت�صوع بالطيب، جثة معطرة. 

 - اأثناء مهمته الديبلوما�صية ف روما القرن الثاين 

قبل امليلد، انتهز كارنياد الفر�صة لكي يتحدث عن 

الأول، ثم تنكر  اليوم  العدالة، فانت�رش لها ف  فكرة 

الفل�صفة  بداأت  اللحظة  تلك  منذ  الثاين.  اليوم  لها ف 

ال�صحية،  العوائد  ذي  البلد  ذلك  ف  خرابها  متار�س 

فما الفل�صفة اإذن؟ اإنها »الدودة ف الفاكهة«.

انحيازي  من  التاريخية  بالقراءة  الولع  جاءين   -  

�صد كل ما ينتهي نهاية �صعيدة. الأفكار غري موؤهلة 

للإحت�صار، اإنها متوت بالطبع ، ولكن دون اأن نعرف 

اإل  الأحداث  من  حلدث  وجود  ل  بينما  متوت،  كيف 
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رفقة  لتف�صيل  كاٍف  �صبب  اإنه  احت�صاره.  اأفق  ف 

املوؤرخني على رفقة الفل�صفة. 

 - اإن �صعبا ا�صتنفد ر�صالته هو كالكاتب الذي يكرر 

يقوله،  ما  لديه  يعد  مل  الذي  كالكاتب  اإنه  ل،  نف�صه، 

املرء  باأن  ]الزعم[  هو  الذات  تكرار  اأن  ذلك  باملرة، 

اأن  فيما  يقول.  وفيما  النف�س،  ف  ثقة  لديه  زال  ما 

اأمة منتهية هي اأمة لي�صت لها قوة تكرار اأقوال حول 

رموزها القدمية التي اأمنت لها رفعتها وتوهجها.

�صوؤما  الأكرث  ال�صخ�صية  هو  هتلر  اأن  املوؤكد  من   -  

لقد جنح ف  ال�صجن،  على  بعثا  والأ�صد  التاريخ،  ف 

تقيق العك�س متاما مما كان ي�صبو اإليه، لقد ن�صف 

هدفه نقطة نقطة، لهذا ال�صبب كان م�صخا على حدة، 

اإنه م�صخ مرتني، ذلك اأنه ]حتى [ اإثارته لل�صجن هي 

نف�صها مرعبة. 

 - كل الأحداث الكربى اأطلقها جمانني دون املتو�صط 

اأن الأمر نف�صه �صيح�صل بالن�صبة  ، وملكن على بينة 

لـ«نهاية العامل » ذاتها. 

 - �صهوة التخريب متاأ�صلة فينا لدرجة اأنه لن يتمكن 

كل  بنية  من  جزء  اإنها  ا�صتئ�صالها.  من  �صخ�س  اأي 

واحد، لأن اأ�صا�س الكينونة هو نف�صه، �صيطاين. 

ب �صبعان، متقاعد، ] اأما [ الآخرون 
ّ
 - احلكيم خُمر

فمخربون تت التمرين.

 - اإن �صدقنا هيجل فلن يكون الإن�صان حرا بالكامل 

» اإل اإن هو اأحاط نف�صه بالكامل بعامل م�صنوع من 

بال�صبط هو ما فعله، ولكن مل  اأن هذا  ». غري  طرفه 

يحدث اأبدا اأن كان اأكرث تقيدا وعبودية مما هو عليه 

الآن. 

 - لو كان اأحد قد »فهم » لكان التاريخ قد انتهى منذ 

زمن بعيد. غري اأننا ل�صنا موؤهلني »للفهم » على نحو 

جوهري اأو بيولوجي. وحتى اإذا ما فهم اجلميع فيما 

عدا واحد، فاإّن التاريخ �صيتاأبد ب�صببه، ب�صبب عماه، 

�صوف يتاأبد التاريخ ب�صبب وهم واحد. 

الهدم م�صبوها هو �صهولته، ميكن لأي   - ما يجعل 

مي�صورا،  الهدم  كان  اإن  ولكن  فيه.  يربع  اأن  �صخ�س 

فاإن هدم الذات هو الأقل ي�رشا ]...[. 

 - لن تكون احلياة قابلة للتحمل اإل ف ظل اإن�صانية 

ر�صدها  اإىل  ثائبة  اإن�صانية  الأوهام،  من  متحررة 

ومن�رشحة لكونها كذلك. 

الإح�صا�س  من  احليوانات  تتخل�س  ما  مبجرد   -  

باخلوف من بع�صها البع�س حتى تقع ف حالة من 

البلدة وتاأخذ هيئة مقهورة ـ كما نراها ف حدائق 

احليوانات. �صوف يقدم الأفراد وال�صعوب نف�س امل�صهد 

اإن ح�صل اأن عا�صوا ف ان�صجام، اإن زايلهم الإح�صا�س 

باخلوف ف الظاهر اأو ف اخلفاء.

  - كان األريك يقول اأن »�صيطانا » يدفعه نحو روما. 

طاغية  وكل  طاغيتها،  تنتظر  منهكة  ح�صارة  كل 

ينتظر �صيطانه. 

 - تطلعوا اأنتم اإىل امل�صتقبل اإن طاب لكم. ]اأما اأنا [ 

فاأف�صل الن�صغال مبا ل يقبل الت�صديق ف احلا�رش 

لكم  واأفو�س  املا�صي.  ف  الت�صديق  يقبل  ل  ومبا 

مهمة مواجهة غري القابل للت�صديق. 

 - ل ت�صل اخل�صومات الإيديولوجية اإىل ذروتها اإل 

ف البلدان التي تدور فيها املعارك من اأجل كلمات، 

وحيثما يح�صل القتل من اأجلها.. واإجمال ف البلدان 

التي عرفت احلروب الدينية. 

 - تنتهي ال�صعادة ف اأوروبا عند فيينا، ما بعدها، 

لعنة فوق لعنة، منذ الأزل 

- ]...[ نحن ننتمي اإىل الإن�صانية العتيقة ف بع�س 

النواحي، اإىل تلك التي ل زالت تتح�رش على الفردو�س 

حتى  يعرفوا  لن  �صيخلفوننا  الذين  ولكن  املفقود، 

م�صدر هذا الندم، �صيجهلون حتى فكرته، حتى الكلمة. 

 - اأنت �صد كل ما حدث منذ احلرب الأخرية، قالت ل 

هذه املراأة ال�صديدة الإطلع. 

التوقيت، فاأنا �صد كل ما حدث  اأنت تخطئني ف   -

منذ اآدم. 
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   مل يكن اإ�رضابًا عامًا ذاك الذي اأ�صاب املدينة يف 

منت�صف النهار، فالبا�صات خلت من الركاب ب�صبب 

نفاد النقود من اخلزائن العامة واخلزائن اخلا�صة، 

وجرابات  اخلا�صة،  واجليوب  العامة  اجليوب  ومن 

هبوط  ب�صبب  اأبوابها  اأقفلت  والبنوك  لني. 
ِّ
املت�صو

املفاجئة  الدولة  حتويالت  عن  الناجت  البور�صة 

من  ق��رد  مبليون  اأت��ى  ال��ذي  اخلارجي  لال�صتثمار 

واإناث  فيل بني ذكور  األف  وبثمانية ع�رض  اأفريقيا، 

من اآ�صيا، ومن اأمريكا اجلنوبية بن�صف مليون كيلو 

من  ملعاجلته  الدهني  الأ�صمر  النوع  من  »ح�صي�ش« 

التي  اخلا�ش  القطاع  معامل  يف  ه«  و»غ�صِّ جديد 

اط اجلي�ش واملخابرات.. 
َّ
يديرها بع�ش الوزراء و�صب

اآلف  بع�رضة  اخل��ارج��ي  ال�صتثمار  اأت��ى  وك��ذل��ك 

على  توزيعها  يتم  اأوىل  كدفعه  »تايالند«  من  فتاة 

وتاأتي  جنوم،  الأربع  وفنادق  وامل��زارع  امل�صائف 

الوطنيات  الفتيات  اأ�صعار  تخفي�ش  بهدف  اخلطة 

ل  التي  بطلباتهن  امل�صوؤولني  يزعجن  بداأن  الالئي 

وواحدة  �صفرياً،  زوجها  تعيني  تريد  واحدة  تنتهي.. 

تريد عالج والدتها يف �صوي�رضا، وواحدة تريد بيتًا 

اإم  بي  �صيارة  تريد  واأخ��رى  مزرعة،  تريد  واأخ��رى 

دبليو، واأخرى قر�صًا مل�صنع مالب�ش الفرو..!... 

�صفقة  للموا�صي  اخلارجية  ال�صتثمارات  ومن       

ماليني  خم�صة  ل�رضاء  العظمى  بريطانيا  مع  كبرية 

واحليواين  الب�رضي  لال�صتهالك  جمنون  بقر  راأ���ش 

ال�صتثمار يف  وا�صتثنى هذا   . ملدة عامنينْ متتالينينْ

املوا�صي ا�صترياد التيو�ش من »تركيا« ب�صبب احلظر 

ال�صيف،  مو�صم  يف  حلومها  ا�صتهالك  على  ال�صحي 

اأج�صاد  يف  التيو�ش  رائ��ح��ة  انت�صار  تبنيَّ  حيث 

الذين  من  �صواء  ح��دٍّ  على  واملوظفني  لني 
ِّ
املت�صو

تناولوا حلم التيو�ش يف اأيام ال�صيف القائظة. وكان 

ي 
ِّ
ال�صح تقريره  يف  ح��ذَّر  قد  البيئة  حماية  جهاز 

التيو�ش بني �صفوف  انت�صار رائحة  العام من خطر 

واملرتو  كالبا�صات  املزدحمة  الأماكن  يف  ال�صعب 

اأورد  وقد  ال�صعبية.  والأ�صواق  واحلارات  واملقاهي 

القرويني  اأحد  غمرها  حافلة  يف  ام��راأة  اأن  التقرير 

ثالث  على  اأغمي  كما  عليها،  فاأغمي  تي�ش  بعرق 

قطع  المتحان،  من  عائدات  ُكنَّ  بكلوريا  طالبات 

اأنفا�صهن ثالثة موظفني متقاعدين كانوا يف رحلة 

غداء على اجلبل اأكلوا فيها تي�صًا كاماًل!..

    مل يرث ذلك املنع غ�صب الأ�صتاذ عبد الودود الذي 

اأخذ على خاطره من الدولة وهو يقود الفولك�ش يف 

اجة 
َّ
 مرور على در

ّ
�رضعة جنونية جعلت من �رُضطي

الفولك�ش  الظهرية.  يف  مطاردة  اأخطر  يحقِّق  نارية 

عة رو�صية قدمية، 
َّ
مندفعة اإىل املجهول ب�صوت مدر

دخان  يلتهم  عة 
َّ
املدر اأعقاب  يف  امل��رور   

ّ
و�رُضطي

فتفل  �صربه  ونفد  اختنق  حتى  امل��ح��روق  الزيت 

اأن  دون  البائ�صة  املطاردة  ف عن  وتوقَّ الدخان  يف 

الفولك�ش  تلك  لوحة  رقم  التقاط  من  حتى  ن  يتمكَّ

العجيبة املنطلقة وحدها يف املدينة ككتلة �صحاب 

نحو املجهول. 

***
بداأت  التي  للدولة  اأو  لل�صعب  رائعًا  نهاراً  يكن     مل 

باح الأوىل متدُّ خراطيم املياه يف 
َّ

منذ �صاعات ال�ص

�سامل الهنداوي * 

* كاتب وروائي من ليبيا مقيم في ُعمان              **  جزء من رواية.   

ن�صو�ص

ليل بيزنطي..!



امللح  تر�شُّ  البحر.  مباء  �صوارعها  تغ�صل  املدينة، 

ال�صائل على اجلراح الغائرة يف املدينة، على الغالء 

التي  الأح��الم  وعلى  احليلة،  ِقّلة  وعلى  الفاح�ش، 

البا�صات  اأب��واب  على  الأول  باح 
َّ

ال�ص منذ  تتبدَّد 

ملح  املدينة  ت��اأخ��ذ  ال�صعبية.  املقاهي  واأب����واب 

النهار  قيظ  الكاحلة  الوجوه  وتاأخذ  ب�صخاء،  البحر 

وياأخذ  التيو�ش،  ورائحة  البحر  ورائحة  والُغبار 

امل�صاطيل جرعاتهم من التبغ الالتيني الأ�صود الذي 

اجلوزات  خيالء  يف  امللتهب  الأ�صود  الفحم  يحرقه 

التي متدُّ  .. تلك اجلوزات والأرجيالت   والأرجيالت 

خراطيمها وق�صباتها اإىل اأفواه تهدَّمت بفعل الُغبار 

والزمن  الأ�صود  والدخان  الأ�صود  وال�صاي  الأ�صود 

»�صي�صة«  فكل  ال�صيا�صة.  الأ�صود يف  والكالم  الأ�صود 

يف فم جائع، يزن دخانها هواء الكالم يف ال�صيا�صة، 

باحلنني  املحمومة  الأزقة  يف  العابر  الثقيل  الهواء 

جمل�ش  يف  العابر  الثقيل  وال��ه��واء  طفولتها،  اإىل 

الربملان الذي اأقفل اأبوابه حتى تعود اأموال ال�صعب 

ال�صائعة يف ا�صتثمارات خارجية مل تاأت بغري قرود 

اأفريقيا وح�صي�ش اأمريكا الالتينية واأبقار بريطانيا 

املجنونة، حتى واإن األغت الدولة �صفقة التيو�ش من 

تركيا. 

***
     مل يكن النهار رائعًا باأي حال. حتى الأ�صتاذ عبد 

فقدان  حول  بنظريته  اجلامعة  فرقع  الذي  ال��ودود 

الثقة وفقدان ال�صلة اأ�صاًل مب�رضوع النظام العاملي 

على  ج  املتوهِّ الأبي�ش  امللح  اأن  اأدرك  اجل��دي��د، 

ب�صبب  �صواداً  اإلَّ  الطرقات  يزد  مل  الأ�صود  الإ�صفلت 

التي  فاملدينة  احلياة.  عن  اجلماعية  النا�ش  هجرة 

�صهد لها بتدافع الأمواج الب�رضية الكا�صحة ليل نهار، 

نامت على �صوت ال�صخري العايل الذي اأطلقه الربملان 

ر ال�صفحات الأوىل لل�صحف  باح، ومل يت�صدَّ
َّ

يف ال�ص

احلكومية التي ق�صت الليل كله يف املطابع تهر�ش 

الر�صا�ش الأ�صود على الورق الأبي�ش خ�صية اندلع 

الر�صا�ش الأحمر يف النهار الأ�صود. واأدرك الأ�صتاذ 

اأن �صعود التي�ش للعي�ش يف ال�صطوح، ل يعني �صعود 

ال�صعب للعي�ش يف الربملان. فالتي�ش الذي ل يحكي 

يف ال�صيا�صة، قال الأ�صتاذ، ول يحتاج يف الوجود اإلَّ 

حلفنة من ال�صعري اأو الرب�صيم، ل يطالب احلكومة مبنع 

ا�صترياد القرود من اأفريقيا، كما ل يطالبها مبيزانية 

الإعانة الجتماعية اأو توفري الغذاء والك�صاء والدواء 

والأجور.. التي�ش ل ياأخذ اأجراً على النطاح ول على 

النكاح ول على »اللبلبات« التي يطلقها عاليًا وراء 

املعزات ال�صاردات يف اخلالء. لكن الإن�صان ال�صاقط 

احلقوق  مبطالبات  وامُل��داَه��م  العائلة،  �صجرة  من 

اإ�صارة الربملان.. مثل  والواجبات، فاإنه دائمًا رهن 

الكلب متامًا، و�صواء جل�ش هذا الإن�صان يف الربملان، 

اأو جل�ش على البحر، فاإن الربملان هو اإ�صارة املرور 

له  وتغلق  تفتح  التي  البالد  يف  الوحيدة  ال�صيا�صية 

طائلة  حتت  الربملان  مادام  اأرادت..  متى  ال�صوارع 

�صنعت  التي  للحكومة  ليا 
ُ
الع ال�صيا�صية  الإرادة 

الد�صتور و�صنعت الربملان ومنحت نف�صها حق اإدارة 

الكاملة  الإرادة  وهذه  ال�صعب..  اإدارة  وحق  الأموال 

»للحكومة« هي اإرادة ذاتية غري مدفوعة، مثلها مثل 

ج اإىل ال�صطوح، يرق�ش 
َ
اإرادة التي�ش الذي �صعد الَدر

ياح.
ِّ

باح ومينع الديك من ال�ص
َّ

مع الكلب يف ال�ص

النهار  حياة  اأن  ال��ودود  عبد  الأ�صتاذ  اأدرك  لقد      

املدينة  اأح��زان  م�صدر  هي  الفحم،  ِن 
نْ
َكُفر امللتهبة 

يف الليل وهي م�صدر التعب الذي جعل من الأحزان 

الك�صيحة تعرب الأزقة مثل اجلنازة يف الليل، وجعل 

باح، 
َّ

ال�ص يف  م�صواره  رفيق  اجلامعي،  طالبه  من 

باح، ويرتك له اعتذاراً 
َّ

ب عن الكلية يف هذا ال�ص
َّ
يتغي

املدينة  وجه  عن  ال�صم�ش  تغرب  ريثما  زوجته  عند 

كان  والأمر  باأمره،  ويخربه  امل�صاء  يف  اإليه  لياأتي 

وراأى  �صيارته  اأوق��ف  حني  الأ�صتاذ  على  �صعبًا 

جمهرة من رجال ال�رضطة يعتقلون التي�ش ويدفعونه 

بقوة لل�صعود اإىل العربة.

***
اأن تدفع ثمنه،  التي�ش عنوة دون  اأخذت  ال�رضطة     

ودون اأن ترتك اإي�صاًل بال�صتالم، اأو اأمراً با�صتدعاء 

اأثناء  البناية  يف  اأح��د  ي�رضخ  اأن  ودون  �صاحبه، 

حلد  هادئا  اجلو  كان  والعتقال..  املداهمة  عملية 

�رضخت  ال�صقة  ب��اب  فتح  اأن  ومبجرد  الرت��ي��اب، 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

218



خيطًا  فاأحرقت  مت�صاًل  �رضاخًا  وجهه  يف  زوجته 

ب�صوؤال.. طفقت تولول  الذاكرة كاد ينطق  رفيعًا يف 

وتلعن  عطية،  وال�صاوي�ش  ال�رضطة  تلعن  وه��ي 

خليل  وتلعن  الوا�صني،  اجل��ريان  وتلعن  احلكومة 

جعلت  التي  اجلامعة  وتلعن  البناية،  مالك  اجل��زار 

 
َّ
واحلر الزحام  وتلعن  املجيء،  يف  يتاأخر  زوجها 

ورائحة ال�صطوح وال�صالمل، وتلعن الكلب الذي نه�ش 

ال�صطوح  اإىل  �صعدت  عندما  باح 
َّ

ال�ص يف  موؤخرتها 

لإطعام التي�ش ببع�ش فتات اخلبز الياب�ش.

مر الإجنليزية ويرميها على 
ُ
    الأ�صتاذ يخلع عهدة الع

بكلمة،  ينب�ش  اأن  دون  ام 
َّ
احلم اإىل  ويذهب  ال�رضير 

وال�صوابني  باملنا�صف  تالحقه  وراءه  وال��رثث��ارة 

الطويلة  والعبارات  الداخلية  واملالب�ش  واملعاجني 

ثغت  عندما  اإلَّ  الأ�صتاذ  �صقة  تهداأ  ومل  املجنونة. 

الباب  عند  فجاأة  وارمتت  طوياًل  حاداً   
ً
ثغاء املعزة 

وانبطحت �صامتة. 

الدُّ�ش البارد والتّف بفوطة حمراء  اأقفل الأ�صتاذ      

حملته اإىل الدار وهو ي�صاأل بامتعا�ش عن ملوخيته 

وفخذة الأرنب لينام ويزيل عن راأ�صه اأ�صداء موتور 

الذي  ال�رضاخ   
ّ

ودوي الثغاء،  واأ���ص��داء  الفولك�ش، 

هاجمه عند الباب، و�صلة اللعنات التي انهالت عليه 

واإ�صعافه  بالإغماء  ت�صيبه  وك��ادت  واح��دة  دفعة 

الفوري بالأن�صولني. 

***
    يحبها باردة قهوة امل�صاء، ويحب البالط بارداً، 

جل�ش  اللحم.  على  بارداً  اجللباب  يرتدي  اأن  ويحب 

�صفحات  بني  مقلتيه  واأطلق  احلمراء  الأريكة  على 

اأفالطون«..  »جمهورية  كتاب  من  الثامنة  الن�صخة 

عند  ال�صاخن  اجل���ارات  حل���وارات  اأذن��ي��ه  واأط��ل��ق 

ال�صالمل. و�صوت موتور �صاخب يعرب ال�صارع يقطع 

تلك  اأن  غري  ال�صالمل،  حوار  ويقطع  الكتاب  �صطور 

وتلك  ال�صارع،  �صجيج  يف  املتداخلة  التناغمات 

جعلته  ب��رك��ات،  مقهى  من  ال�صاعدة  الهمهمات 

ي�صرتجع تفا�صيل تلك الأحداث بهدوء، والتفكري يف 

اأمر رجال ال�رضطة اإذا ما عادوا يف الليل، اأو جاءوا 

عن  الكتاب  �صفحات  اأقفل  غ��داً.  اجلامعة  يف  اإليه 

اإىل  طيب خاطر وخلع نظارته الطبية ورفع رجليه 

، وبداأ يطالع اأحداث اليوم 
ّ
الطاولة يف ا�صرتخاء تام

حدثًا حدثًا وي�صاأل نف�صه ال�صوؤال الذي مل ي�صاأله بعُد 

 
َّ

رجال ال�رضطة... وغاب الأ�صتاذ وراء مقلتيه ليق�ش

ال�رضيط الأحمر للحلم ويدخل �صالة املحكمة، وليبداأ 

على  قات 
َ
َطر بثالث  ال�صجيج  عرب  اجلل�صة  القا�صي 

تالها  الثالث  الطرقات  اأن  غري  املجل�ش،  طاولة 

التحية  يلقي  »حممود«  اجلامعي  الطالب  �صوت 

وي�صتاأذن الدخول، فا�صتفاق الأ�صتاذ من نومه على 

حني غرة لي�صتقبل يف فزع القا�صي واجلالد ورجال 

يعتذر  مذعوراً  نه�ش  البولي�صية.  والكالب  ال�رضطة 

لطالبه املثايل على عدم اللياقة يف جل�صته وغفوته 

يف ال�صالون والباب مفتوح واجللباب اأي�صًا، ولعن 

على  الباب  يقفل  وهو  ال�صالمل  على  احلرمي  لقاءات 

�صوت امراأته النا�زش الذي بداأ ي�صف حالته املزرية 

فور تلقيه خرب العتقال. ارتعب الطالب حني لط�صت 

ف�صاأله  الباب،  ا�صطفاق  قبل  »العتقال«  اأذنه كلمة 

البناية منده�صًا من  الذين دخلوا  الرجال  اأة 
نْ
َهي عن 

توقيت احلملة املبكرة هذه املرة.. لكن الأ�صتاذ الذي 

الظاهر على وجهه طماأنه وهو ينادي  انتبه للذعر 

ارة البناية اأن تاأتي بال�صاي وقال يف هدوء: اإنهم 
ّ
زم

املخابرات..  رجال  ولي�صوا  ني 
ُ
ب يا  ال�رُضطة  رجال 

اعتقلوا تي�صي منذ قليل ومل يعتقلوا  ال�رضطة  رجال 

اأحد طالبي. 

   لكن ال�صاي البارد كان حلواً على الأ�صتاذ امُل�صاب 

على  حلواً  كان  وكذلك  ال�صكري،  بداء  �صنوات  منذ 

القرية،  اأخالق  يف  الطويل  البحث  �صاحب  الطالب 

اإذ  التيو�ش،  تربية  م�صاألة  �صلفًا يف  راأيه  اأبدى  الذي 

اأبدى ارتياحه  اأ�صتاذه �رضاحة، لكنه  مل يحتج على 

البيئة  اأ�صدره جهاز حماية  الذي  ي 
ِّ
ال�صح للتحذير 

بغري  وقال  ا�صتريادها،  حظر  قرار  مبوجبه  و�صدر 

ي�صتهي  حتى  اأ�صاًل  البقر  حلم  يحب  ل  اأن��ه  ���رضور 

الفيليتو اأو البتللو، اأو حتى ال�صلوع، واأنه مغرم فقط 

يف  واأنه  للكل�صرتول،  منعًا  البي�صاء  اللحوم  باأكل 

احلالتني منذ زمن ل ي�صرتي ل هذا ول ذاك ب�صبب 

الفقر الذي فتح العني وال�صهية على اخل�ش واجلرجري 
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وعلى  باح، 
َّ

ال�ص املطبوخة مباء  والبطاط�ش  والفول 

ل بالزيت والزعرت، ويف اأح�صن 
َّ
الرغيف الياب�ش املتب

الوطني  الدجاج  وبي�ش  الطماطم  على  الأح���وال 

املقلي بزيت بذره القطن.

    كاد الطالب اأن يرثثر لو مل يقاطعه الأ�صتاذ بطلب 

الأن�صولني ويثور يف وجه زوجته حمذراً بالمتناع 

الذي مل يذق له  ال�صاي  ال�صكر يف  نهائيًا عن و�صع 

قهوة   - اإىل  عجل  على  ونزل  باح، 
َّ

ال�ص منذ  طعمًا 

يف  احلديث  قطع  ال��ذي  الطالب  �صحبة   - بركات 

بحثه عن القرية املفقودة يف الزمن، وتاه بني وجوه 

بلون التبغ تخرتق العتمة بالأ�صئلة القدمية والنكات 

الذي  املفل�ش  النهار  بهموم  مبالية  غري  القدمية، 

باب  على  اأخرياً  القذرتنينْ  احلافيتنينْ  قدميه  و�صع 

املقهى، وجعل احلاج بركات يزجمر عند درج النقود 

وي�رضب الراديو لي�صتقيم �صوت كوكب ال�رضق. 

***
ن من خ�صب الزان القدمي دار 

نْ
ن اأحمري

نْ
   على مقعدي

دخان  كان  والأ�صتاذ.  الطالب  بني  الثقافة  حديث 

الع�ص�ش  عيون  الرمادية  ب�صحاباته  يغطي  الأرجيلة 

نظارات  ول  بال جرائد  املقاعد  على  ينامون  الذين 

�صوداء، فيما نداءات النادل تقطع نداءات اأم كلثوم، 

وتقطع كالم احلديث اجلانبي يف ال�صيا�صة والأخالق 

واإيقاع لعبة الزهر. 

على  دخ��ل  قد  اهلل،  ه��داه  حممود،  الطالب  ك��ان     

الأ�صتاذ عبد الودود بعيارات ثقيلة قد تفتك بالعقل 

يقيم  ك��ان  ال��ذي  النحيل  باجل�صد  تفتك  اأن  قبل 

ل�صاعات يف عقل املخرب القابع باأذنيه الكبريتنينْ يف 

اجلوار قبل اأن يرتك املكان ال�صاخن وال�صاي البارد 

كانت  التي  الوجوه  اأن  غري  يائ�صًا.  املقهى  ويغادر 

تركن يف زوايا املقهى املعتمة، تثري الريبة اأحيانًا 

على  والُفرجة  ال�صاي  طلب  يف  مها 
ُّ
وجته ب�صمتها 

ت�صحك  عندما  اأحيانًا  ال�رضور  وتبعث  الزهر،  لعبة 

الهرج  يندلع  ثم  احلا�صمة،  الزهرة  اإيقاع  مع  عاليًا 

ال�صاخبة  ال�صحكات  فتندلع  الفوز  قائمة  باإعالن 

التي تطغى على كل الأ�صوات مبا يف ذلك �صيحات 

النادل و�صيحات اأم كلثوم.

***
   قال حممود يف الون�صة ال�صبابية يهم�ش يف اأذن 

مو�صوع  يف  النظر  �صيعيد  اأنه  يبدو  الذي  الأ�صتاذ 

مو�صوع  تناول  حممود  طالبه  من  ويطلب  البحث 

اأزمة البطاطا وتاأثري حم�صولها على �صكان املدينة، 

حول  ال�صيا�صي  جموحه  جنح  الذي  حممود  اأن  غري 

تاأثري القرية على املدينة، قطع الأمل على الأ�صتاذ 

الذي خ�صع للطق�ش احلار ي�صتمع اإىل اللهب املندلع 

من ل�صان حممود على غري هوادة.

    قال حممود الذي التفت حوله واأخرج الوريقات من 

»اإن  الأ�صتاذ:  نحو  جيبه يعيد ترتيبها ومييل كثرياً 

احلميدة،  لالأخالق  نتجة 
ُ
م لي�صت  دكتور  يا  القبيلة 

اإنها كانت عرب التاريخ ُتنتج الأخالق الفا�صدة،  بل 

الأح��زاب،  ج��اءت  ومنها  الطائفية،  ج��اءت  فمنها 

ومنها جاءت احلكومات، ومنها اأي�صًا ن�صبت املعارك 

واندلعت احلروب، ومن الإبل، مفخرة البادية، كانت 

ناقة الب�صو�ش يف اجلاهلية، وكانت واقعة اجلمل يف 

تزخر  التي  ال�صيا�صية  املعارك  وما  الإ�صالم،  مطلع 

اإلَّ نتاج لثقافة داح�ش والغرباء  بها البالد العربية 

املتاأ�صلة يف هذه القيم التاريخية. واأ�صاف حممود 

القبيلة  »اإن  القبيلة:  ال�صائك عن  متجليًا يف حديثه 

هي ذاتها منبع الفكرة التي �صادت عنوة يف املدينة 

القوم، ومنها جاءت القب�صة  د 
ِّ
وهيمنت مبفهوم �صي

الع�صائرية على املدينة، ومت يف اأتون هذه ال�صيطرة، 

احُلكم   وتوجيه  ال�صلطة..  واحتكار  ال�صيا�صة  احتكار 

د القوم«.
ِّ
بفكرة القبيلة وبتاأثري العتقاد مبفهوم �صي

   مل ي�صتطع الأ�صتاذ عبد الودود مقاطعته اإلَّ حني 

�صلوع  ع��ن  ليك�صف  ف��ج��اأة  الطبية  نظارته  خلع 

نفخ  التي  عينه  على  ال�صافر  العتداء  يف  بعو�صة 

امليتة  البعو�صة  خلعت  عاتية  بريح  الطالب  فيها 

من العني ال�صامرة، وخلعت فكرة العتذار من راأ�ش 

الطالب عن قرب والتفت  الذي نطح نظرية  الأ�صتاذ 

ن 
نْ
اآخري بكوبنينْ  ياأتي  اأن  النادل  مناديًا  الوراء  اإىل 

اأفكار  من  عنده  مبا  الطالب  ياأتي  واأن  ال�صاي..  من 

الدينية،  املعتقدات  تظلم  ول  الفكر  تظلم  ل  جديدة 

واإمنا تنتقد املوروث الثقايف ملجتمع يتاأثر ب�صلوك 
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ال�صلف واإن كان ال�صلف طاحلًا.. 

الأ�صتاذ  لنتباه  م�رضوراً  حممود  ابت�صم  وفيما     

قه ل�صماع املزيد، ر�صف من ال�صاي ودخل يف 
ِّ
وت�صو

اأكرث  �صوته  نربة  بدت  وقد  جديد  من  الأ�صتاذ  عقل 

�صقوط  »..اإن  اأ�صاف:  حيث  الفكرة،  �رضد  يف  ثقة 

القت�صادية  وحتى  والجتماعية،  ال�صيا�صية  القيم، 

وليد  ال�صائد،  العتقاد  ه��ذا  م��ن  ج��اء  دك��ت��ور،  ي��ا 

الختالف يف الزمن، بني بيئتني خمتلفتني، القرية 

يف  املزدوجة  م�صاحلهما  هيمنت  بحيث  واملدينة، 

فالعا�صمة  خمتلفتني.  بروؤيتني  ال�صيا�صية  احلياة 

ال�صيا�صي،  اليوم، يف م�صهدها  التي تزدهر،  العربية 

فة، هي يف واقع احلال من نتاج هذا 
َّ
بدميقراطية مزي

يحكم  اجلاهل«  »القروي  من  جعل  الذي  الختالف 

اإىل  القبيلة  دخلت  لقد  الغنم.  راعي  بروؤية  املدينة 

للحاكم،  ومنحت �صوتها  القوم،  د 
ِّ
�صي بعقل  املدينة 

يف  فالقبيلة  ولذلك  ال�صلطة..  على  ال�رضاع  لتح�صم 

الأزمات  اأُم  هي  حممود-  -يقول  الفعلي  م�صتواها 

يف ال�صيا�صة.. فهي التي �صنعت الطوائف والأحزاب، 

وهي التي اأنتجت النقالبات واملعارك واحلروب«.

***
مع  اأبداً  الودود على وفاق  الأ�صتاذ عبد      مل يكن 

القرية، لكنه كان ي�صتعني ببع�ش قيمها يف مواجهة 

الأخالق الفا�صدة يف املدينة، واأدرك اأن جارته زينب 

هي �صحية اأخالق قرية راأ�ش مالها اأبقار وجوامي�ش 

املدينة  ول  القرية  ل  لكن  وغ��رب��ان.  وخراطي�ش 

الختالف  د 
َّ
ملجر معزولتنينْ  العي�ش  ت�صتطيعان 

لها  ينبغي  كما  احلياة  وممار�صة  البقاء  فكرة  على 

املديني.  عقل  يف  اأو  القروي،  عقل  يف  تكون،  اأن 

-يقول  الأ���ص��داد  يجمع  ال��ذي  امل�صرتك  فالقا�صم 

واإمنا  حال،  باأي  احلاكم  لي�ش  عقله-  يف  الأ�صتاذ 

التي�ش ذو القرننينْ واللحية الطويلة. فاحلاكم جن�ش 

د القوم كما يقول حممود، وقد 
ِّ
ب�رضي يحمل فكرة �صي

يبيد اأمة بكاملها من اأجل اأن ي�صود يف احُلكم مدى 

الأغنياء والفقراء، وي�صرتي  اأ�صوات  احلياة، ي�صرتي 

وال�صفارات،  وال��ب��ك��وات  واجل����رالت  امل��خ��اب��رات 

وي�صرتي الأحزاب، وي�صرتي الربملان.. ويف النتيجة 

القرننينْ واللحية  الوقور �صاحب  التي�ش  يحكم. لكن 

اأمة بكاملها من  اأن يبيد  الطويلة، فاإنه ل ميكن له 

اأجل م�صلحة يف ال�صلطة، يكفيه فقط اأن تر�صى عنه 

الأمة. والتي�ش  عافًا يف هذه 
ُ
وتكرمه ليكون تي�صًا م

- قال الأ�صتاذ يف عقله - ل ي�صرتي الأ�صوات كي 

يحكم يف التيو�ش، ول ي�صرتي الذمم كي يوقع بني 

كي  التيو�ش  من  املخابرات  ي�صرتي  ول  التيو�ش، 

اجلرالت  ي�صرتي  ول  الكاذبة،  باملعلومات  ترثيه 

والبكوات كي حتمي �صوجلانه، ول ي�صرتي الأحزاب 

يدخل  ل  التيو�ش  فحزب  حزبه،  من  تنال  ل  كي 

تعي�ش  التيو�ش  ال�صعب.  على  يكذب  كي  الربملان 

وتقيم يف كل مكان ول �صوت لها يف الربملان. اإذاً 

فالتيو�ش التي هنا يف املدينة والتيو�ش التي هناك 

فهي  والطمائع،  الطبائع  يف  تختلف  ل  القرية،  يف 

يف  له  �صوت  ل  ال��ذي  ال�صعب  كعامة  النتيجة  يف 

الربملان.

    وبهذه املعادلة ال�صيا�صية -ي�صيف الأ�صتاذ عبد 

ال�صعب  عقل  من  احلاكم  يخرج  اأن  ميكن  ال��ودود- 

معارك  ول  �صو�صاء  دومن��ا  مكانه  التي�ش  ليقيم 

كاذبة.  زع��ام��ات  ول  انتخابات  ول  اأح���زاب  ول 

لياأكل التي�ش من اأفكار ال�صعب، ولينام ال�صعب على 

دميقراطية من ذهب.

    كان الأ�صتاذ يحكي، وكان الطالب يحكي، وكان 

ما بينهما خارج املقهى، يف ن�صيم جماري الربملان 

خرج  الأ�صتاذ  عقل  ومن  فاغرة،  والأف��واه  والذباب 

متوازينينْ  خطنينْ  ب��ني  يلهو  ال�صارع  اإىل  التي�ش 

يتاأمل  �صهم  الذي  الطالب  عقل  ويف  املقهى،  اأمام 

مو�صوع  اكتمل  اأمامه،  الأ�صتاذ  �صياع  �صمت  يف 

البحث يف القبيلة التي حكمت املدينة، وحكمت عقل 

الأ�صتاذ عبد الودود.. 

***
ول  ب��رك��ات،  رادي���و  اأعجبها  ال�����رضق  كوكب  ل      

نها 
َّ
ال�صيدة فريوز اأعجبتها املدينة. املدينة التي تزي

مل�صقات �صاكريا وهيفاء وهبي. املدينة التي رفعت 

اإىل  وركنت  ال�صعبية،  احل��ارات  يف  جوعها  اأ�صهم 

اأحالم تقتات على ذاكره قدمية، ذاكرة تتماوج يف 
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مقهى  يف  الكثيف  الدخان  مثل  »امل�صطول«  راأ���ش 

ور�ش  اأب��واب  »اجل��وزة« خلف  بركات، ومثل دخان 

ال�صمكرة وامليكانيكا يف تلك احلارات البائ�صة، ويف 

احل�صي�ش  بتجارة  امل�صبوهة  ال�صغرية  ال��دارات  تلك 

يعلو  هناك  �صوت  ل  حيث  الغيار،  وقطع  والعملة 

اإىل  الوجوه  يجمع  الذي  فالظالم  اأحد،  �صوت  على 

اخليال.  يف  النور  ي�صنع  اأن  ميكنه  الهادئة،  النار 

الغلة  جمع  من  يفرغون  عندما  امل�صاطيل  فكان 

حالوة  مع  الرئي�ش  ياأكلون  الب�صبو�صة،  وي�صرتون 

الب�صبو�صة، فيبداأ ال�صحك يغ�صل رئة امل�صطول الذي 

اأحدهم  الرئي�ش.  على  ال�صحك  يف  ومي�صي  ي�صعل 

وراح  ال���ودود،  عبد  الدكتور  جارهم  بطرفة  ج��اء 

لكنهم  امل�صاطيل.  مزاج  دخلت  التي  الفكرة  ي�رضح 

من فرط ال�صحك على بالدة الدكتور وبالدة التيو�ش 

على  ف��وراً  ال�صعب  يعمل  اأن  راأوا  الرئي�ش،  وب��الدة 

كان  فيما  و�صحكوا  التيو�ش،  من  البالغني  تر�صيح 

ال�رضح وافيًا يف عقل امل�صطول الذي ا�صتطرد: اأنا مع 

كم البالد، و�صاأقود املعركة النتخابية 
ُ

التي�ش يف ح

ف�صل  لقد  الب�رض.  من  يحكم  من  كل  �صد  القادمة 

اأن  الوقت  وحان  ر�صيدة،  حكومة  اإدارة  يف  الب�رض 

تقود احلكومة التيو�ش الر�صيدة. وا�صتدرك وال�صحك 

األ�صنا حيوانات  عال: 
ُّ
ال�ص يغ�صل �صدورهم بقليل من 

يف  احليوانات  األي�صت  العربية.  احلكومات  نظر  يف 

اأح�صن حاٍل منا، على الأقل هي تاأكل وت�رضب وتنام 

�صجالت  لها  ولي�ش  مكان،  اأي  يف  وتلد  وتتناكح 

ول  �صفر  ج��وازات  ول  �صخ�صية  بطاقات  ول  ولدة 

�صجن ول تعذيب ول جتنيد اإجباري ول حروب بني 

له  يقدِّم  الور�صة  �صاحب  ا�صرت�صاله  فقاطع  الأمم.. 

رة: خذلك نف�ش يا عم. وعاد اإىل حيث 
َّ
�صيجارة معم

احلرية،  األي�صت هذه هي  قائاًل:  احليوانات  كان مع 

ماذا فعلنا نحن مبزايانا يف الدنيا عن احليوانات. ل 

�صيء، ل �صيء اإطالقًا.. حتى نعمة العقل التي حبانا 

اهلل بها لتنري لنا طريق ال�صواب يف الدنيا، اأخذتها 

الوطنية،  �رضوط  على  اإبهام  بب�صمة  احلكومة  منا 

وبب�صمة اإبهام على انتخاب البهيم. �رضنا واهلل بال 

عقول، مثلنا مثل البهائم.. بال عقول. ولأننا بهائم 

اأوروبا، وبال ذيول،  ول�صنا كالب�رض يف  وبال عقول، 

الدراوي�ش..  مبزاج  الدنيا  هذه  خارج  نعي�ش  فاإننا 

مبزاجنا نعي�ش.. م�صاطيل اأي نعم، وعبيد للح�صي�ش، 

ولكن لن نكون اأبداً عبيداً للرئي�ش.

وقفوا  ثم  حما�صيًا،  ن�صيداً  له  وغنوا  له  �صفقوا 

خطبته  على  واح��داً  واح��داً  راأ�صه  لوا 
َّ
وقب يرتنَّحون 

يف  عميقًا  نف�صًا  امل�صطول  �صحذ  وفيما  الع�صماء.. 

اأع�صاء  ال�صادة،  اأيها  قائاًل:  اأ�صاف  ال�صحك  خالل 

جارنا  اأن  ومب��ا  اجلميل،  الليل  ه��ذا  يف  ال��ربمل��ان، 

يف  اأ�صابنا  امل�صطول،  ال��دك��ت��ور..  با�صا  الأ�صتاذ 

الدميقراطية.  مل�صكل  العادل  باحلل  وجاء  عقولنا 

فبما اأن الرئي�ش قد ف�صل يف توفري الطحني والدجاج 

يقولون  ومثلما  البنزين.  �صعر  وتخفي�ش  واحلليب، 

اليوم لك وغداً عليك، فليكن اليوم للتيو�ش، وغداً اإن 

رمبا  الفلو�ش،   
ّ
وتعم النفو�ش،  تهداأ  عندما  اهلل  �صاء 

احلكومة،  ح�صابات  اإدارة  يف  م�صلحة  للب�رض  يكون 

على  وال�رضائب،  اجلمارك  من  الإي��رادات  وجباية 

الور�صة  �صاحب  م�صطفى  اإىل  والتفت  احل�صي�ش.. 

الذي كاد ينام فهزَّه قائاًل:  وحينها، اأنا ومن معي، 

�صننتخب هذا )الدِّر�ش( الأحول اجلميل رئي�صًا للبالد 

عو�صًا عن التي�ش.

الب�صبو�صة  نهاية  فتافيت  م��ع  ك��ث��رياً  �صحكوا 

انطفاأت  التي  النار  ونهاية  البارد،  اللوز  وع�صري 

تغط  التي  ال�صهباء  القطة  ونهاية  الفحم،  رماد  يف 

الور�صة،  �صاحب  قدمي  عند  وق��ت  منذ  النوم  يف 

امل�صاطيل،  اأك��ت��اف  يثقل  الليل  ن��دى  ك��ان  وفيما 

على  ي�صحكون  فخرجوا  ال�صطوح،  على  الكلب  نبح 

و�صع�صعت  للتيو�ش،  النتخابية  الدعاية  فكرة 

الذي  امل�صطول  عقل  يف  )الرئي�ش(  التي�ش  �صورة 

وهو  ال�صحك  ف��رط  م��ن  الأر����ش  اإىل  ي�صقط  ك��اد 

يف  و�صعاراته  للتي�ش  النتخابية  الدعاية  ل 
َّ
يتخي

احلرية والدميقراطية والوحدة العربية، وعند نهاية 

ال�صارع اندلع ال�صحك من جديد على �صكل وحركات 

امل�صطول الذي اأخذ اأو�صاعًا كثرية يف و�صف �صور 

التي�ش التي �صتمالأ ال�صاحات وامليادين..  
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على ال�ساحل ال�سمايل..

 اإىل مبارك العامري

ال�صياد  كان  ال�صيب  لولية  ال�صمايل  ال�صاحل  على 

العومة من �صبك  ابنه، �صمك  ُكَليب يجمع، مب�صاعدة 

وهي  الأ�صماك  ثقوبه  بني  ترتاق�ش  عري�ش  �صيد 

تلمع بحرا�صفها الف�صفورية.

اأدنت  كرمية  �صجرة  مثل  بال�صمك،   
ّ
يعج ال�صبك  كان 

اأتت  قطافها وانحنت ل�صاحبها لينزع منها كل ما 

فكان  الفجر،  قبل  بيته  كليب  غادر  فقد  ثمار.  من 

اأتى  �صباكه  يف  حم�صورا  العومة  من  �رضبا  رزق��ه 

الأطفال  من   
ٌ
وجمع ولده  ا�صتقبله  ال�صاطئ.  اإىل  به 

يد كل واحد منهم  اأن ينتظروا عودته ويف  اعتادوا 

وعاء، يطمعون يف حفنة جمانية من �صمك العومة 

داأب العم كليب على اأن يهديها يف اللحظات الأوىل 

الذين  الأط��ف��ال  م��ن  يقرتب  م��ن  ك��ل  اإىل  لقطافه 

ير�صلهم اأهاليهم، كما حدث معي حني اأر�صلتني اأمي 

اإىل ال�صاطئ ويف يدي وعاء.

ولأنها كانت املرة الأوىل يل، اإذ خلفت اأخي الأكرب، 

الذي بداأ ي�صق طريقه اإىل املدر�صة، فقد بدا يل نطق 

ا من الأدب واللياقة. 
ً
ا خالي

ً
ر ا�صم العم "ُكليب" م�صغَّ

ال�صياد  ���رضع  حني  كبرية  كانت  �صدمتي  ولكن 

ياأمرين باأن اأخر�ش وهو ي�صع �صبابته يف منت�صف 

الهواء،  يف  به  ويقذف  الوعاء  يدي  من  وينزع  فمه 

بعد اأن هتفت باأعلى �صوتي:

يد..  . اأعطني �صِ يدنْ ي كلنْب.. اأعطني �صِ
ّ
، عم

نْ
ي َكلب

ّ
م

َ
-ع

!
نْ
ي كلب

ّ
عم
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حممود الرحبي * 

�أربع ق�ص�ص

من اأعمال الفنان  ح�صن مري - ُعمان

* كاتب وقاص من ُعمان   



�سرخة مون�ش*

اإىل بدر النعماين

الذهن �صور«   اأعيان، ويف  اخلارج  الأ�صياء يف  »اإن 

حممد بن علي التهانوي.

ي�صعب  الذي  الإلهي  البذخ  بال�صم�ش،  م�صتمتعان 

احلر  وبالهواء  حفظناه،  ال��ذي  وبالظل  احتكاره، 

وبالكالم .. اأنا واأخي.

�صعبة  يف  ور�صاما  وم�صمما  م�صورا  يعمل  اأخ��ي 

الإعالم باجلامعة. عليه اأن يجمع �صورا كثرية قبل 

اأن نعود اإىل البيت. الكامريا يف يده. وعيناه تنظران 

هذه  يف  عينيه  تراقبان  وعيناي  �صيء،  كل  اإىل 

اللحظة من ال�صم�ش.

بداأ  اأ�صمت.  اأن  مني  البحر، طلب  اإىل  وحني و�صلنا 

يف  وحتب�صها  الأ�صياء  �صتجمد  التي  �صبكته  ين�صب 

اإطار ال�صورة. 

-ل تتكلم . قال يل هام�صا. �صياأتي الغروب بعد قليل 

ولبد اأن يجر معه بع�ش الطرائد.

اأن  قبل  تفعل  هكذا  يجب،  مما  اأقرب  كانت  ال�صم�ش 

تن�صحب، ت�صب جام نورها مقرتبة من روؤو�صنا ثم 

تزحف رويدا اإىل البحر وتغو�ش وهي تكرب وتتحول 

اإىل برتقالة.

-الربتقالة . قلت له.

اأن  علينا  اأجاب.  الربتقالة.  حتت  طائر  يف  -اأرغب 

ب�رضعة،  �صتمر  الطيور  تفكريي.  ت�صتت  ل   . ن�صمت 

لبد اأن اأكون م�صتعدا .

اأ�صبعه  و  الكامريا  ثقب  على  عينيه  اإح��دى  كانت 

عجوز  نور�ش  عرب  حني  ال��زر  على  للكب�ش  متوثبة 

ثقيل اخلطى.

�صغط اأخي على املكب�ش عدة مرات، وكاأنه ي�صطاد 

�صيئا من ال�صماء بخرطو�صة �صيد. كرر ال�صغط وقام 

من مكانه وهو يتبع م�صار الطائر.

اأن  عليك  جيدة  واح��دة  �صورة  على  حت�صل  -لكي 

اأن  ميكنك  وواح��دة  املئة   بعد   . �صورة  مئة  ت�صور 

تختار.

-هل �صت�صارك هذا العام اأي�صا؟

-�صاأظل اأ�صارك كل عام  حتى اأفوز. ل بد اأن �صورة 

ل  الغريبة  ال�صور  ولكن  طريقها.  �صتجد  غريبة  ما 

�صورة  الألف.  بعد  الأوىل  هي  رمبا  ب�صهولة،  تاأتي 

واحدة فقط  هي ما اأبحث عنه.

**

يف  تتوزع  الفارغة  املاء  قناين  كانت  غرفتينا  يف 

ت�صبح يف  قنينة فارغة  اأكرث من ثالثني  كل مكان. 

الأر�ش.

-اقذف بها لالأعلى واأنا اأ�صورك . قال اأخي.

يحاول  كمن  اآلته  ي�صوب  فكان  بالقذف،  ب��داأت 

ا�صطياد القناين يف الهواء. 

-عليك اأن تقذف بها جميعا لالأعلى . يجب اأن اأ�صور 

جميع هذه القناين الفارغة حتى اأظفر بواحدة ت�صلح 

لأن تبقى.

-  �صاأجل�ش كي ل ترتطم بال�صقف.

-افتح فمك واأنت تقذف بها.

-اأفتح فمي ؟

-يجب اأن يتالقى  فمك بفم القنينة وهي ت�صبح يف 

الهواء. �صتكون �صورة يف غاية البتكار.

- وكيف اأفعل ذلك ؟

- �صت�صاعدنا ال�صدفة . ما عليك �صوى رمي كل قنينة 

لالأعلى وفمك مفتوح، واأنا �صاأنق�ش عليها.

ون�صف  متحفزا  بكامرته  اأمامي  يرق�ش  اأخي  كان 

واقفا  ويقفز  يقرف�ش  اآلته.  بج�صد  مغطى  وجهه 

يتقدم ويرتاجع، واأنا اأقذف القناين يف الهواء وفمي 

مفتوح.

-افتح فمك عن اآخره. عن اآخره.

كانت  التي  ال�صماء  اآلته  خلف  من  يزعق  اأخي  ظل 

تر�صل ر�صا�صاتها ال�صوئية بحما�ش.

ولكن فجاأة �صمعني واأنا اأخرج �رضاخا غري مفهوم 

من فمي. اأزاح كامرته عن وجهه ونظر اإيل متعجبا.

لقد  ينغلق.  اأن  يرف�ش  فمي  باأن  بدوري  له  اأ�رضت 
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كنت  فكي.  عظام  يف  م�صاره  عن  ما  �صيء  انحرف 

تيقن  وحني   . معنى  دون  وجهه  يف  ال�رضاخ  اأطلق 

اأم��زح  اأك��ن  مل  وباأنني  وجهي  ق�صمات  جدية  من 

�رضع ي�صور بحما�ش اأ�صد. قفزت ناحيته واأنا اأركله 

ولكنه تراجع اإىل زاوية الغرفة �رضيعا وانق�ش علي 

بر�صقات متتابعة من كامرته.

-اأمل اأقل لك اأن ال�صدفة �صت�صاعدنا؟

هرع  �صوتي،  باأعلى  ا�رضخ  و�رضعت  الباب  فتحت 

بال�صور  ميطرين  وه��و  تقدمني   ث��م   خلفي  اأخ��ي 

ويهتف :

يف  ا�صتمر   . مون�ش  �رضخة  مون�ش*.  �رضخة   -

ال�رضاخ.

كان البيت فارغا، و�صعرت واأنا اأ�رضخ وكاأن وجهي 

ا�صتطال واختفت وجنتاي و�صاقت عيناي وانكم�ش 

ذقني وا�صتحال نقطة باهتة، فقد  اكت�صحت ال�رضخة  

فمي  تفا�صل  يف  وطوتها  وجهي  مالمح  جميع 

املفتوح كهاوية. وكان اأخي ير�صل  اأ�صواء كامرته 

وهو يهتف  منت�صيا: 

-  ا�رضخ .ا�رضخ .ا�رضخ..

* �رضخة مون�ش: ن�صبة اإىل لوحة ال�رضخة ال�صهرية 

للفنان الرويجي ادفارد مون�ش.

وفاء

بالأكدا�ش  املعباأة  احل��دود،  �صاحنات  �صف  بني   

ارتباك؛  يف  ترك�ش  اأرج��ل  �صّتة  واللينة،  ال�صلبة 

تذهب لتعود وتعود لتذهب، والنباح، الذي كان على 

اأ�صده، ي�صبقها ويوجهها كبو�صلة خفية. يقفز الكلب 

بوابة  اأمام  امل�صطفة  ال�صاحنات  اإحدى  ظهر  فوق 

بعيدا.  ترب�ش  اأخرى  نحو  راك�صا  يهبط  ثم  العبور، 

يغادرها  اأن  قبل  فوقها،  يقفز  اإليها  ي�صل  وحني 

ثم  �صابقتها.  عن  بعيدة  ثالثة  �صاحنة  نحو  متجها 

الأوىل،  ال�صاحنة  اإىل  ليعود  منها  يقفز  اأن  يلبث  ل 

خلفه  يرك�ش  املناوب  وال�رضطي  متوتر؛  �صعار  يف 

رقبته  يطوق  الذي  بلجامه  اللحاق  حماول  لهثا، 

كنه ال�صيطرة عليه وتوجيهه. 
نْ
حتى مي

رمبا لو كان للكلب حينذاك ل�صان ب�رضي ل�رضح الأمر 

اخلفي الغام�ش الذي يقلقه، وَلفهم العامل اأنه اأعقل 

الفهم  ���رضاع  ولكن  اللحظة.  هذه  يف  املخلوقات 

نوع  من  �صالون،  �صيارة  ظهرت  اإذ  كثريا،  يطل  مل 

"ني�صان �صيدرك" و�صدمته. ا�صتطاع اأن ينجو باأكرث 
املنطلقة  ال�صيارة  ولكن  ج�صده،  اأع�صار  ت�صعة  من 

اخللفيتني،  قائمتيه  اإح��دى  من  متكنت  كر�صا�صة 

وكان ذلك كافيا.

تقلب "وي�صكي" يف الهواء ودار بني ال�صماء والأر�ش 

وبعد  وتتقلب حياته(.  تدور  كانت  كما  وتقلب  )دار 

اأن اأكمل جميع دوراته يف الف�صاء، مل ي�صقط مبا�رضة 

على الأر�ش، كما كان مر�صوما له، اإذ �صينفجر ج�صده 

وميوت، لأن ظهرا وثريا مفتوحا ل�صاحنة حتمل قطع 

برز فجاأة  قَدريا  تلّقفه، وكاأن �رضيرا  واأقم�صة  اأثاث 

ليحميه من موت حمقق. 

غاب وي�صكي جزئيا عن الوعي، ولكنه ظل من وراء 

ذلك الغياب، ينبح وينبح وينبح...

*  *  *

ونحت�صي  �صباح  كل  جنتمع  املتقاعدين،  من  ثلة 

 
َ ّ
الكرك اأو �صاي "امل�صال"، املطبوخ مبزيج مما تي�رض

�صباحاتنا  يف  مبهل  نحت�صيه  هندية.  بهارات  من 

اخلو�ش،  �صوق  يف  امل�صافر  مقهى  داخ��ل  املعطلة 

املتاخم ل�صعبية اخلو�ش، ذلك احلي الذي عو�صتنا 

"جربوه" يف  تنظيف حي  اأن مت  بعد  احلكومة  عنه 

مطرح، املوبوء بروائح اجلرمية والعنف.

ق�صم  يف  وحتديدا  ال�رضطة،  اأف��راد  �صمن  اأعمل  كنت 

الكالب البولي�صية. وحني اأُحلت على التقاعد، طلبت اأن 

اإ�صكتلندي، متحفز  "وي�صكي". �صلوقي  يهدوين كلبي  

وفدائي، يوؤدي واجبه باإخال�ش. ويوم اأ�صيب بالعرج 

يف مهمة عمل، مل يتخل�صوا منه، وكان لتدخلي دور 

يف ذلك، فاأُعطيت الكلب الأعرج هدية.
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كحار�ش  ال�صعبية  اخلو�ش  يف  بيتي  اإىل  اأخ��ذت��ه 

ووني�ش. ولأن الكلب مدرب على ا�صتك�صاف الروائح 

املمنوعة، فقد ظل ينبح وينبح وينبح اأياما دون اأن 

يهتم به اأحد، اإىل اأن وجدته ذات �صباح جثة هامدة.

اإحقاقا  ول��ك��ننْ  لوي�صكي.  ح��دث  م��ا  خمت�رض  ه��ذا 

يظن  قد  كما  بالق�صرية،  لي�صت  حياته  فاإن  للحق، 

بعر�ش  حياة  كانت  ب��ل  وه��ل��ة،  اأول  م��ن  ال��ق��ارئ 

يف  وي�صكي  ح�صيلة  كانت  لكلب.  منا�صبني  وطول 

توازي ح�صيلة عنرب ب�رضي كامل  املخدرات  ك�صف 

ال�صجن املركزي، خا�صة حني يتم ربطه برفقة  يف 

�رضطة احلدود. فما اأن تطلق ا�صت�صعاراته اأو مالقيط 

وهو  احلبل  نزع  حماول  يقفز  حتى  اإ�صاراتها  اأنفه 

 يف تلك 
َ

ير�صل نباحا حادا. واإذا ُقّدر وكنت املناوب

الأثناء، فاإين اأقوم بفك يدي من رباطه واللحاق به. 

�رضب  يف  وي�����رضع  ال�صاحنة  ف��وق  وي�صكي  يقفز 

بتهدئته  اأتدخل،  وهنا  بقوة،  الأماميتني  قائمتيه 

مهمته،  بنجاح  اإيذانا  وظهره،  رقبته  على  وامل�صح 

لياأتي بعد ذلك فريق التفتي�ش ويكملوا عملهم.  

ال�صيارات  من  طابور  زحمة  ويف  يوم،  ذات   ، ولكننْ

امل�صطفة، كان وي�صكي يرك�ش يف اأكرث من مكان، 

حتى اأين احرتت يف اجتاهه وظننت اأن م�صا اأ�صابه. 

فهو يذهب اإىل حافلة ويرتاجع عنها، يف اآخر حلظة، 

اأكرث  ثالثة. ظل يحوم يف  اأخرى، ثم  ليق�صد حافلة 

، فجاأة، ظهرت  ينبح مهتاجا. ولكننْ من مكان وهو 

وجت��اوزت  املعاك�ش  الجت��اه  من  م�رضعة  �صيارة 

مالحقة  متت  بعيدا.  به  وتطوح  لت�صدمه  ال�صف 

فيها  يجدوا  مل  ولكنهم  �صيارته،  وتفتي�ش  الفاعل 

املنتظرين  م�صار  لتجاوزه  جن  
ُ
ف�ص ممنوعات،  اأية 

ولقيادته ال�صيارة وهو يف حالة �صكر.  

النقطة  ه��ذه  عند  اأ�صل  حني  املقهى،  رف��اق  ك��ان 

كان  الكلب  اأن  من  �صاخرين  ي�صحكون  �رضدي،  يف 

منتبها اأكرث منا، موؤكدين اأن كل ذلك مل يكن �صوى 

كامل  موكب  عن  يك�صف  وي�صكي  كاد  فقد  متويه، 

�صيدرك"،  "الني�صان  ال�صيارة  وتلك  بني، 
ّ
املهر من 

جرافة،  مبقدمة  ال�صبيهة  العري�صة،  املقدمة  ذات 

التي ظهرت يف الوقت املحدد و�صدمته، كانت على 

د 
َ
ال�صائق املطار اإن �صكر  عالقة بخطة التهريب؛ بل 

كان كذلك �صمن اخلطة..  

اإحدى  عولج وي�صكي من معظم جراح ج�صده، ولكن 

قائمَتيه اخللفيتني تعطلت متاما.

-كيف مات وي�صكي؟

تكن  مل  موته  حلظة  يف  لأنه  التحديد،  ميكنني  -ل 

ح اأن اأحدهم رمى له 
ّ

فيه اأي عالمة اأو جرح، ما يرج

ا لإخرا�ش نباحه 
َّ
م

ُ
اأثناء نومي، ومن خلف ال�صور، �ص

ق فيه كثريا  اإىل الأبد. ولأن موت كلب ل ميكن اأن يدقَّ

ول ميكن اأن ي�صغل بال اأحد، فقد رحل وي�صكي.

احلجل العربي

اإىل  ظفار  جبال  من  هبطتا  دجاجتني  اأن  يحكى   

ي�رضدن  اجلّدات  كانت  )حني  موؤونة.  ل�رضاء  ال�صوق 

ال�صفاه  اإىل  ينظرون  ال�صغار  يكن  مل  احلكاية  هذه 

يرفعون  بل  الكلمات،  منها  ت�صدر  التي  املتغ�صنة 

الظالل  حتفها  التي  الطينية  ال�صقوف  اإىل  اأعينهم 

يف  ال�صور  تبداأ  حيث  الأ�صجار،  لروؤو�ش  الداكنة 

ينظرون  -وهم  احلر  بخيالهم  فري�صمون  الت�صكل، 

تهبطان  لدجاجتني  �صورا  اإطار-  بال  �صا�صات  يف 

�صالل  ظهريهما  من  تتدىل  اجلبل،  من  خفيفتني 

�صعفية فارغة.(

طريقه  ي�صق  اأن  جمعة  كل  يف  اعتاد  جبلي  رج��ل 

معارفه  اأحد  عند  ويبيت  �صاللة  �صوق  اإىل  النازل 

هناك، ثم يغادر يف ال�صباح عائدا اإىل اجلبل، حممال 

ونحوهما.  وطحني  �صّكر  من  كامل،  اأ�صبوع  مبوؤونة 

و�صّقتا،  الدور  بذلك  دجاجتاه  قامت  مر�ش،  وحني 

بدل منه، طريقهما املنحدر اإىل ال�صوق!

اإذ  اآمنا،  الدجاج  فيها  يعي�ش  التي  ظفار،  وجبال 

مناطق  �صمن  ت�صّنف  اأكله،  من  اجلبليون  ياأنف 

قليلة جدا يف العامل يعي�ش فيها احلجل العربي، وهو 
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ميكن  بل  ال��ربي،  احلجل  عن  نا 
ّ
بي اختالفا  يختلف 

عّده، وبدون جمازفة، من اأجمل املخلوقات الري�صية 

على الإطالق، مبا ميكن اأن ي�صكل اأمنية البلوغ لأي 

طائر يف الب�صيطة، نظرا اإىل الألوان القزحية النادرة 

امللكي  وخفره  موؤخراته  حركات  ور�صاقة  لري�صاته 

وهو يعرب �صهوب الفجر متخفيا، وكاأمنا يعرب اأدغال 

اخليال. 

ذلك  على  جتا 
ّ
عر ثم  عتا،  وتب�صّ الدجاجتان  هبطت 

اأن يبيت فيه مالكهما حني يحل  البيت الذي اعتاد 

ب�صوق املدينة، حيث اأفرد لهما اأهله مكانا دافئا يف 

ا وب�صطوا لهما ماء. وهما 
ّ
ب

َ
قّن دجاج واألقوا لهما ح

ت�صتعدان للنوم، قالت اإحداهما لالأخرى:

-اإن �صاء اهلل، غدا �صباحا �صن�صعد اجلبل.

فردت عليها �صاحبتها:

-نحن ذاهبتان حتما اإىل هناك حتى بدون احلاجة 

لأن نقول اإن �صاء اهلل.

هي  كما  ظلت  ب��اأن  اإحداهما  عوقبت  ال�صباح  يف 

ولت اإىل 
ُ

دجاجة منزل، بينما كوفئت الأخرى باأن ح

حجل عربي.

 �سفحة من خيالها

يف �صبابها كانت جدتي "مهلة" اأو "مهلوه" كما كان 

جوزاين"  "غابة  م�صارف  على  تعي�ش  جدي،  يدللها 

بيت  �صوى  م�صكنهما  من  قريبًا  يكن  ومل  بزجنبار؛ 

وحيد يبعد م�صافة �صاعتني على ظهر حمار. وكان 

للعمل  ويختفي  البيت  يف  يرتكها  ما  كثرياً  زوجها 

حّطابا، ثم لبيع ما جنى يف اأ�صواق القرى املاأهولة، 

اًل باملوؤن. 
َّ
قبل اأن يوؤوب اإليها حمم

انتظار  ف��رتة  ويف  حامل،  وه��ي  ي��وم،  ذات  تركها، 

الطلق. مل يكن يظن اأنه �صيتاأخر قرابة ع�رضين يومًا. 

اأن و�صل  اإىل  اأفعى. ظل يجر رجله يف الغابة  لدغته 

هناك  معارفه  اأحد  لدى  فمكث  ال�صوق،  م�صارف  اإىل 

تلك  ويف  بلياليها.  اأيامًا  واحلمى  ال�صهر  ي�صارع 

الأثناء كانت جدتي مهلة جتر ما يف بطنها جهة بيت 

اجلريان البعيد حني باغتها الطلق، فارتكنت اإىل جذع 

�صجرة وهي ت�صارع وحيدة خروج الوليد من�صابًا من 

بني اأح�صائها، فنامت بعد اأن اأعياها التعب. 

كان يغزو غابَة جوزاين -وكانت ت�صمى كذلك بغابة 

درجت  وقد  عينيه،  من  الوعيد  يقدح  اأ�صد  القرود- 

يظهر  ما  مبجرد  اأبنائها  اأح��د  منحه  على  القرود 

مزجمراً. كانت تفعل ذلك خوفًا من �صطوته وخوفًا 

من قتله اإياها جميعًا دون رحمة، فتقّدم له يف كل 

ع قربانًا للمحافظة على  �صَّ
ُّ
مرة يغزو الغابة اآخر الر

حياة املجموعة. كان اآخر �صحاياه ابٌن لتلك القردة 

الأم التي ثكلت، قبل مدة ق�صرية يف وحيدها الذي 

قدمته قربانا لالأ�صد. 

الذهن،  �صاردة  حزينة،  الغابة  تذرع  كانت  وبينما 

وجدت الأم نائمة وبجانبها ر�صيع ي�رضخ.

�صدرها  اإىل  ورفعته  الر�صيع  الأم  القردة  اأخ��ذت 

واحل��ي��اة  ب��الأم��ل  عيناها  ف��اأ���رضق��ت  واأر���ص��ع��ت��ه، 

وتقدمت، فِرحة، �صوب الغابة. �صعدت �صجرة عالية 

حيث كانت ت�صكن وحيدة.

اإغفاءتها وبحثت عن طفلها فلم  الأم من  ا�صتفاقت 

جتده. 

معتقدة  لقَدرها،  ا�صت�صلمت  ثم  وحزنت،  كثرياً  بكت 

اأكله حيوان مفرت�ش  اأنقذ حياتها، وقد  اأن ر�صيعها 

وهي نائمة. ولكن قلبها ما فتئ، يف كل مرة، يخفق 

باأمل غام�ش.

يف الغابة كان الر�صيع يكرب بني يدي اأمه اجلديدة 

من  ينزل  اأي�صا  كان  واإمياءاتها.  حركاتها  ويتعلم 

القرود.  �صغار  مع  اللعب  يف  وي�رضع  ال�صجرة  تلك 

ل  غريب  كائن  وجود  القرود  ا�صتنكرت  البداية،  يف 

بال�صجيج.  الغابة  مالئة  ت�صيح،  واأخ��ذت  ي�صبهها 

التي قّدمت،  الأم  مت و�صع 
ّ
اأن تفه ولكنها ما لبثت 

لإنقاذ حياة  قربانًا  لالأ�صد  ر�صيعها  ما م�صى،  يف 

جميع قردة الغابة.

ل  عقاًل  لديه  ولأن  الغابة.  تلك  يف  ال�صبي  كرب 

 باأمر القرود حني �صاهد عدة مرات 
ّ
ي�صتكني فقد اهتم
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من اأعلى �صجرته الأ�صد وهو يجر اأحد ال�صغار بعيداً 

اإىل قلب الغابة اأمام النظرات العاجزة للجميع.

�صارت لل�صبي قوة و�صالبة وهو ياأكل مما متنحه 

خفيفا  ويقفز  العالية  الأغ�صان  ويت�صلق  الطبيعة 

يًا باأعلى �صوته. لكن فرحه مل  وي�رضخ فرحًا متحِدّ

ن�ِصه التفكري يف غزوات الأ�صد، التي مل تقابل باأدنى 
ُ
ي

مقاومة.

ينوي،  باأنه  القردة  لأم��ه  ال�صبي  ب��اح  ي��وم،  ذات 

مبفرده، اأن يقتل الأ�صد. كانت الأم حتى تلك اللحظة 

ّد الأمر جزءاً من طبيعة احلياة، لذلك ارت�صمت على 
ُ
تع

اإمكانية تغيري  وا�صتغراب من  وجهها تعابري �صخط 

دة اإىل الأبد. ولكن ال�صبي 
َ
�صيء مقّدر يف حياة القر

باأنه قد و�صع خطة حمكمة ل حتتاج منه  اأخربها 

دة هذا 
َ
�صوى اإىل دقائق قليلة ليختفي من حياة القر

الرعب اجلاثم على قلوبها كل هذه املدة.

وا�صعة  حفرة  دة- 
َ
ال��ق��ر -مب�صاعدة  ال�صبي  حفر 

وعميقة تطّل على �صجرة مربوط فيها حبل، وقد ركز 

يف عمق احلفرة اأ�صواكًا غليظة م�صنونة احلواف، ثم 

اإىل  من�صابًا  ينزلق  الذي  املوز  بورق  احلفرة  غطى 

د ما يطاأه ج�صم ثقيل.
ّ
قاعها مبجر

تقدم ال�صبي اإىل اأطراف الغابة منتظراً الأ�صد. مكث 

اأيامًا هناك. وكانت اأمه وجمموعة من القرود تاأتيه 

قادمًا،  الأ�صد  زئري  �صمع  وحني  وال�رضاب.  بالطعام 

الأ�صد  وثب  الأ�صد.  اإىل  ي�صري  وهو  مكانه  من   
َّ
ه��ب

م�رضعًا ناحيته، فهرب ال�صبي راك�صًا. وحني و�صل 

احلبل  مت�صلقًا  قفز  الوا�صعة،  احلفرة  تلك  حيث  اإىل 

قلب  اإىل  اأو�صله  والذي  حوافها،  على  يرفرف  الذي 

وهو  الأ�صد  يرى  اأن  ا�صتطاع  هناك  ومن  ال�صجرة. 

يغو�ش عميقًا يف بئر الأ�صواك.

الغليظة  الأغ�صان  يدها  ويف  الغابة  ق��رود  وثبت 

ي�صارع  وهو  الأ�صد  بها  تقذف  واأخ��ذت  واحلجارة 

املوت اإىل اأن اأجهزت عليه ودفنته مكانه.

الغابة  به  القردة وعربت  اأكتاف  ال�صبي على  مل 
ُ

ح

لته، وخا�صة 
ّ
. الأمهات قب

ً
كلها وهي ت�رضخ انت�صاء

احلوامل منها واملر�صعات.

تلك  النت�صار  ليلة  يف  به،  افتخرت  التي  اأمه،  راأت 

ما ي�صبه ومي�ش احلزن يف عينيه، ف�صاألته عن �صبب 

حزنه وهو الذي حقق للتو انت�صاراً وهزم الأ�صد.

-اأ�صعر باأنني ل�صت منكم. �صحيح اأنني تربيت بينكم 

 
ّ
وع�صت ولعبت وفكرت، ولكن كل �صيء حويل ل ميت

يا  خمتلف  خمتلف،  خملوق  باأين  اأ�صعر  ب�صلة،  يل 

اأنا خمتلف  ال�صبب، ملاذا  حي يل  و�صّ اأرجوك  اأمي.. 

هكذا؟

�رضدت  ثم  براأ�صها،  واأط��رق��ت  �صاعة  الأم  �صمتت 

لل�صبي التفا�صيل الغائبة عن حياته.

للمرة  راأى،  والديه  بيت  من  ال�صبي  اق��رتب  حني 

كانت  الأر����ش.  ف��وق  احلجم  بهذا  م�صكنا  الأوىل، 

تلك  �صوى  انطباعها  يف  حتمل  ل  املحلقة  خميلته 

امل�صاكن التي ترتفع يف اأعايل الأ�صجار، لذلك �صحك 

دة:
نْ
وهو يتقدم ب�صحبة اأمه القر

-هل كان والداي ديدانًا عمالقة ت�صكن يف �رضانق؟

تركت القردة ربيبها يتقدم وحيداً جهة البيت، وظلت 

تراقبه من بعيد من خلف الأ�صجار.

ق حرية. ت�صاوؤلت 
ّ
طرق ال�صبي الباب وجبينه يتعر

اأمه احلقيقية  كثرية كانت متور يف راأ�صه عن �صكل 

وكيف تراها �صتكون..

 اأمه، بل ثالثة اأطفال، اأخذوا ي�رضخون 
َ

مل تفتح الباب

هرعت  بيتهم.  عمق  اإىل  مرتاجعني  اأمهم،  وينادون 

الأم متقدمة جهة الباب، وحني ملحت ال�صبي فزعت 

واأغلقت الباب بقوة يف وجه الغريب.

ر ال�صبي طوياًل اأمام الباب املغلق، الذي انفتح 
ّ
ت�صم

ذو  ثم وجهها. كان �صدرها،  الأم،  قلياًل عن عيني 

الوجيب الهائل، يخربها، بر�صائل �رضيعة، باأن هذا 

�صاألته  اأن  وما  الغائب.  ابنها  �صوى  لي�ش  ال�صبي 

له. 
ّ
واأجابها بق�صته حتى هجمت عليه حت�صنه وتقب

دة الأم جهة الغابة  
نْ
ومن خلف الأ�صجار ان�صحبت القر

والدموع ُتغرق عينيها.  
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هاري  لتعليم  الوحيدة  الطريقة  اأن  ق��رروا  حني      

عن  ه��اري  كف  البحر،  يف  باإلقائه  هي  ال�صباحة 

وقت  يف  البحرية.  الك�صفية  الفرقة  يف  ال���ص��رتاك 

درا�صي  ف�صل  خالل  اثنني  يوم  كل  من  الظهر  بعد 

على  ويتدرب   ، النظامية  البدلة  يرتدي  كان  كامل، 

كيفية  وتعلم  املدر�صية،  الأر���ش  على  ال�صطفاف 

الدرا�صي  الف�صل  يف   . الأربطة  وعقد  الإ�صارات  رفع 

ال�صابق كفَّ عن امل�صاركة يف املنظمة الك�صفية، كي 

الريا�صة  درو�ش  يف  املع�صكر.  اإىل  الذهاب  يتجنب 

خالل الف�صل ال�صابق �صاهم يف كل �صباقات الأولد 

اآن  حني  ولكن   ، ع�رضة  احلادية  �صن  دون  هم  ن 
َ
مم

الأوان داهمه خجل �صديد فلم يخلع ثيابه ) كان رمز 

اأمه ب�صور خيالية على �صدريته (  منزله قد طرزته 

. . ومل يرك�شنْ

قلب  وله  العا�رضة،  يف  وحيداً.  ول��داً  هاري  كان      

الإجهاد  هاري  يتجنب  اأن  الأطباء  ن�صح   . �صعيف 

وبدينًا.  التمرين  عدمي  هو  وكان   ، والإث��ارة  الزائد 

لعبًا  نف�صه  متخياًل   ، »الكريكيت«  يلعب  اأن  يتمنى 

اأي فريق  اإىل   �صمه 
نْ
يتم اأنه مل  اإل  بالبولنج،  �رضيعًا 

من فرق ال�صف. مل يكننْ ي�صتطيع اجلري ب�رضعة، ومل 

يكننْ قادراً على دحرجة كرة البولنج، كما مل يكننْ يف 

و�صعه اأن ي�رضب الكرة بامل�رضب. وكان يرمي الكرة 

يكننْ  اأنه مل  ال  اأن ي�صفر،  اأي�صًا  يتمنى  فتاة.  وكاأنه 

قادراً اإل على اإ�صدار ه�صي�ش من �صفتيه ال�صغريتني 

بالنظافة  �صيني  ولع  ما  نوعًا  له  كان  املمتلئتني. 

والرتتيب. كان يكتب وورقة ن�صاف حتت يده وين�صف 

احلرب من كل �صطر يكتبه؛ وي�صطب مب�صاعدة م�صطرة. 

عدا  عالمات،  غري  من  ومرتبة  نظيفة  كتبه  كانت 

الورقة البي�صاء يف اأول كل كتاب، حيث كتب والده 

اأن ل يلفت النتباه يف  ا�صم هاري. كان من اجلائز 

منه  جعل  هذا  باملال،  جيداً  ي��زودنْ  مل  لو  املدر�صة 

طالبًا غري �صعبي وجذب امل�صتاأ�صدين. اأقالمه احلرب 

النفي�صة ُت�رضق دومًا. وتعلم هو اأن يبتعد عن حانوت 

احللويات يف املدر�صة.

    اأغلب التالميذ من مقاطعة هاري الذين يذهبون 

اإىل املدر�صة ي�صلكون �صارع جيمي�صون. كان هاري 

يحبذ اأن يتجنب هذا ال�صارع. الطريقة الوحيدة التي 

روبرت.  �صارع  ي�صلك  اأن  هو  ذلك  فعل  بها  ي�صتطيع 

ويف اأ�صفل ذلك ال�صارع، يف املكان الذي ينعطف فيه 

ميينًا ، كان ثمة منزل ذي كالب اإلزا�صية )1 ( .

    كان املنزل يقوم يف زوية اجلهة اليمنى وال�صري 

على الناحية الأخرى يجعل من جبنه جليًا ، للكالب 

واملارة على حد �صواء. كانت الكالب الإلزا�صية تاأتي 

من ال�رضفة، تنبح، وتقفز على ال�صياج ال�ِصلكي وجتعله 

يهتز. كانت خمالبها مت�ش قمة ال�صياج ويبدو لهاري 

دومًا اأن الكالب ت�صتطيع بقليٍل من اجلهد اأن تثب من 

فوق ال�صياج، يف بع�ش الأحيان مت�صي �صيدٌة عجوز 

هزيلة ذات نظارتني و�صعر اأ�صيب وتعبري نزق، مت�صي 

الإلزا�صية  الكالب  وت�صتدعي  ال�رضفة  اإىل  مرتنحًة 

الكالب عن  تتوقف  احلال  ب�صوٍت ق�صري حاد. ويف 

ال�رضفة  اإىل  راك�صًة  وتهرع  ه��اري،  تن�صى  النباح، 

هازًة اأذيالها الثقيلة. كما لو اأنها تعتذر عن ال�صجيج 

ويف الوقت نف�صه تطلب اأن تهناأ.

روؤو�ش  تربيتًا خفيفًا على  العجوز  ال�صيدة      تربت 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

229

 ف . اأ�ش . نيبول

ترجمة : علي عبد الأمري �سالح * 

 �لقلــــــــب

* كاتب ومترجم من العراق 



الكالب بينما توا�صل هذه احليوانات حتريك اأذيالها؛ 

اأما اإذا �صفعتها بقوة فتبتعد عنها مطاأطئًة روؤو�صها، 

ال�رضفة،  على  ترقد  وبعدها  �صيقانها،  بني  واأذيالها 

وخطومها  مفتوحة،  ن�صف  طارفة  بعيون  وحتدق 

م�صتقرة حتت قوائمها الأمامية.

    ح�صد هاري ال�صيدة العجوز على �صلطتها تلك على 

الكالب. فرح هو عندما خرجتنْ العجوز اإىل ال�رضفة. 

لكنه اأي�صًا �صعر باخلجل من خوفه و�صعفه.

غري  الهجينة  بالكالب  تغ�ش  املدينة  كانت      

يكننْ  مل  نهار.  ليل  بالتناوب  تنبح  التي  املرخ�صة 

جائعًة   ، هزيلًة  كانت  الكالب.  تلك  يخ�صى  ه��اري 

اإل  عليك  ما  احليوانات  هذه  تق�صي  وكي  وجبانة. 

الأر�ش،  اأنك تهم برفع حجر من  لو  اأن تنحني كما 

اإنها اإمياءة تفهمها كالب ال�صوارع. غري اأنها ل جتدي 

نفعًا مع الكالب الإلزا�صية، بل تثري حنقها. 

    اأربع مرات خالل النهار – يذهب هاري اإىل البيت 

مير  اأن  ه��اري  على  ينبغي   – غ��ذاءه  يتناول  كي 

بالكالب الإلزا�صية، وي�صمع نباحها واأنفا�صها، ويرى 

اأ�صنانها الطويلة البي�ش، و�صفاهها ال�صود واأل�صنتها 

تبدو  والتي  املتلهفة،  القوية،  اأبدانها  ي�صاهد  احلمر، 

من  هو  انتقم  ال�صياج.  على  تثب  عندما  منه  اأط��ول 

كالب ال�صوارع. رفع عن الأر�ش اأحجاراً وهميًة ؛ اأما 

هذه احليوانات فكانت تفر دومًا .

    عندما طلب هاري دراجًة هوائيًة مل يذكر هو الأولد 

يف �صارع جيمي�صون اأو الكالب الإلزا�صية يف �صارع 

روبريت، تكلم عن ال�صم�ش وعن اإجهاده. كان لوالديه 

هواج�ش حول الدراجة الهوائية ، غري اأن هاري تعلم 

ومب�صاعدة  ثم،  ومن  حادثة.  دون  من  ميتطيها  اأن 

�صارع  الكالب يف  يعدنْ يخ�صى  ، مل  الهوائية  الدراجة 

روبرت ؛ كانت الكالب الإلزا�صية نادراً ما تنبح على 

راكبي الدراجات الهوائية املارين مروراً عابراً ، لذا 

توقف هاري اأمام املنزل الكائن يف الزاوية وعندما 

اأ�صياء  ال�رضفة تظاهر هو برمي  الكالب من  رك�صتنْ 

اأنفا�صها  واأم�صت  �صديد  غيظ  متلكها  اأن  اإىل  عليها 

 ، مبتعداً  ببطء  الهوائية  دراجته  قاد  بعدها  عاليًة، 

اإىل نهاية  ال�صياج  اأما الكالب الإلزا�صية فقد لحقتنْ 

واإحباط. ذات مرة  الأر�ش، وهي تهر بغ�صب  قطعة 

باأنه  هاري  تظاهر  العجوز،  ال�صيدة  خرجتنْ  حني   ،

توقف كي يربط �رضيط حذائه.

ومفتوح من  مدر�صة هاري يف جزء هادئ  تقع      

تكننْ  ومل  ف�صيحًة  وا�صعًة  ال�صوارع  كانت  املدينة. 

ثمة اأر�صفة، بل هنالك فقط حافات عري�صة ، جيدة 

احلافات  هذه  تكننْ  مل  باحل�صائ�ش.  مزروعة  العناية 

م�صتوية: يف كل عدة ياردات كانت ثمة خنادق قليلة 

العمق ت�رضف املياه من الطريق. كان هاري يحب 

قيادة دراجته الهوائية على احلافات، يرتفع ويهبط 

بتوؤدة.

دراجته  يركب  يوم جمعة كان هاري      يف ع�رض 

عائداً من املدر�صة بعد اجتماع ل�� " نادي الطوابع " 

) كان قد التحق به بعد تركه الفرقة الك�صفية البحرية 

التي  النفي�صة  والألبومات  الكبرية  املجموعات  ومع 

وهبها اإليه والده متتع هو بالتقدير املتوا�صل (.

يركب  ه��اري  ك��ان  حينما  حل  قد  الظالم  ك��ان      

دراجته على امتداد احلافة نازًل و�صاعداً، خمف�صًا 

ب�رضه اإىل احل�صائ�ش.

    يف اأحد اخلنادق راأى كلبًا اإلزا�صيًا.

اإىل داخل اخلندق ومرتنْ فوق      تدحرجتنْ الدراجة 

ذيل الكلب ال�صميك. نه�ش الكلب، ومن غري اأن يحدق 

اإلزا�صيًا  كلبًا  هاري  راأى  ثم  نف�صه.  هز  ه��اري،  اإىل 

اأنه  اإل  الكالب.  يتجنب  اأن  يحاول  كان  واآخر.  اآخر، 

احليوانات  هذه  كانت  منها.  باملزيد  ي�صطدم  كان 

راقدًة يف اخلنادق وعلى طول احلافة. كانت باألوان 

�صتى، اأحدها بلون بني اأ�صود. ما اأن راأى هاري اأول 

دراجته  دوا�صتي  ال�صغط على  كلب حتى توقف عن 

يفقد  اأن��ه  و�صعر   ، متباطئًا  ي�صري  وجعل  الهوائية 

اأ�صبه  وق�صري،  خفيف  نباح  اأتى  ورائه  من  توازنه. 

بالعطا�ش ، عند ذاك ،  عادت اإليه القوة. انطلق فوق 

الإ�صفلت وحينذاك فقط ، كما لو اإنها هي اأي�صًا �صحتنْ 

من ده�صتها، نه�صتنْ الكالب الإلزا�صية كلها وحلقتنْ 

به. �صغط على دراجته، متطلعا اإىل الأمام من دون 

اأن ينظر اإىل ما وراءه اأو جانبه. ثالثة كالب اإلزا�صية، 

اأمام  تعدو  كانت  – الأ�صود،  البني  الكلب  بينها  من 
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دراجته الهوائية. بهدوء، بينما كان يركب دراجته، 

انتظر هاري هجومها. لكنها كانت ترك�ش بجانبه، 

من غري نباح. كانت الدراجة الهوائية تبعث طنينًا، 

اأقدام  اأ�صبه ب�صوت  الكالب فكان  اأما �صوت خمالب 

هاري  اأح�ش  وبعدها  �صفيح.  �صقف  على  احلمائم 

 ، مق�صودة  غري  كانت  الإلزا�صية  الكالب  وح�صية  اأن 

خالية من الغ�صب اأو املكر: اإنه جتمع م�صائي، �صعادة 

م�صائية. ثبت عينيه على نهاية الطريق الرئي�ش ، ذي 

الكهربائية  والأتوبي�صات  تواً،  اأُنريت  التي  ال�صواء 

امل�صاءة، ال�صيارات، والنا�ش. 

    بعدها اأ�صبح هناك. الكالب الإلزا�صية تخلفتنْ عنه. 

 اإليها. وحني اأم�صى يف الطريق الرئي�ش، مع 
نْ
مل يتطلع

 يف الليل 
َ
اأعمدة الأتوبي�صات الكهربائية تتالألأ زرقاء

كم   ، كان خائفًا  كم  اأدرك  فقط  عندها   ، الذي هبط 

كان هو قريبًا من املوت املوجع باأ�صنان تلك الكالب 

الإجهاد. ثم  ب�صبب  قلبه  ت�صارعتنْ نب�صات  ال�صعيدة، 

اأح�ش باأمٍل حاد مل يعرفه من قبل. اأطلق اأنينًا عميقًا 

ومكبوتًا وهوى من الدراجة الهوائية.

 اإىل املدر�صة 
نْ
    ق�صى �صهراً يف دار متري�ش ومل يذهب

طوال املدة املتبقية من ذلك الف�صل الدرا�صي. لكنه 

تعافى من جديد عندما بداأ الف�صل الدرا�صي اجلديد. 

الدراجة  رك��وب  عن  هو  يتخلى  ب��اأن  تقرر  قد  كان 

اأبوه اأوقات عمله بحيث ي�صتطيع اأن   
ّ

الهوائية، وغري

يو�صل هاري اإىل املدر�صة ويعيده منها اإىل البيت.

    حل عيد ميالده مبكراً يف ذلك الف�صل الدرا�صي، 

وعندما اأعاده اأبوه من املدر�صة يف وقت بعد الظهر 

�صلمته اأمه �صلًة وقالت له:

    " عيد ميالد �صعيد! " كانت الهدية جرواً.

    " لن يع�صك – قالت اأمه – اأمل�صه و�صاهد".

    " دعيني اأراِك واأنت تلم�صينه" ، قال هاري.

    " يلزمَك اأن تلم�صه " ، قالت اأمه واأ�صافت :

    " اإنه ملكك. عليَك اأن جتعله ياألفك. اإنه واحد من 

كالب رجل ما".

    فكر بال�صيدة العجوز ذات ال�صوت احلاد ومد يده 

اإىل اجلرو. لعق اجلرو كف هاري و�صغط عليها اأنفًا 

نديًا. �صعر هاري بالدغدغة. وانفجر �صاحكًا، حت�ص�ش 

�صعر اجلرو بينما كان احليوان ال�صغري ين�صغط على 

اجلرو،  رفع  بعدها  اجلرو،  خطم  على  يده  مرر  كفه، 

فراح هذا يلعق وجه ال�صبي، واأح�ش هاري بالدغدغة 

وجعل يقهقه بقوة.

اأن  يود  وكان  حادة  �صغرية  اأ�صنان  للجرو  كان      

يتظاهر باأنه يع�ش، اأحب هاري الإح�صا�ش باأ�صنان 

اجلرو، كان فيها مودة ، ويف احلال اأم�صتنْ فيها قوة، 

قوة اجلرو.

    " اإنه اأحد كالب رجل ما " ، قالت اأمه.

ب�صارع  م��روراً  املدر�صة  اإىل  ياأخذه  وال��ده  جعل      

الكالب  ي��رى  ك��ان  الأح��ي��ان  بع�ش  يف  روب���ريت، 

باأنه  و�صعر  بكلبه،  يفكر  راح  ثم  ومن  الإلزا�صية. 

يف  والإي��اب  الذهاب  اأثناء  مر  منه.  ومنتَقم  م�صان 

التي لحقته على  املع�صو�صبة  ال�صارع ذي احلافات 

 هناك ثانيًة اأي 
َ
طولها الكالب الإلزا�صية . لكنه مل ير

كلب اإلزا�صي.

    كان اجلرو ينتظره دومًا عندما يعودان اإىل البيت. 

كان والده يقود �صيارته اإىل البوابة مبا�رضًة ويطلق 

�صفرياً من جهاز التنبيه. كانت اأمه تخرج كي تفتح 

ذيله،  موؤرجحًا  اأي�صًا،  يخرج  اجلرو  وكان  البوابة، 

واثبًا على ال�صيارة حتى خالل حركتها . " ام�صكيه ! 

ام�صكيه " ، �رضخ هاري .

    �صار يخ�صى فقدان كلبه اأكرث من اأي �صيء اآخر .

    كان يحب �صماع اأمه وهي حتكي للزائرين عن حبه 

وعرف  الكالب.  عن  عديدًة  كتبًا  اأعطوه  وقد  للجرو. 

اثنتي ع�رضة  �صوى  الكالب ل حتيا  اأن  ، ويا حلزنه، 

�صنًة اأي عندما يبلغ هو الثالثة والع�رضين، اأي حينما 

يغدو رجاًل، لن يكون له كلب. يف بع�ش الظروف يبدو 

تو�صي  كانت  كلها  الكتب  اأن  غري   ، تافهًا  التدريب 

بالتدريب ، وجرب هاري ذلك، ا�صتجاب اجلرو بك�صٍل 

ح�صبه هاري �صاحراً. يف املدر�صة ترتقرق الدموع يف 

" �صمع  عينيه عندما يقروؤون ق�صيدة �صعر مطلعها: 

الراعي نباح كلب".

" ل�صي ، ُعدنْ      وم�صى مل�صاهدة الفيلم ال�صينمائي 

اإىل البيت " .)2(

على كر�صي الظالم .
ً
    وبكى يف ال�صالة جال�صا 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

231



    من الفيلم اأدرك اأنه ن�صي جزءاً جوهريًا من تدريب 

الذي  الطعام  ياأكل  اأن  من  جروه  مينع  وكي  اجلرو 

يقدمه له الغرباء ، غم�ش قطع اللحم املتبلة بالفلفل 

وتركها هنا وهناك يف   الفناء .

    يف اليوم التايل اختفى اجلرو. كان هاري منزعجًا 

من  ال�صلوى  بع�ش  له  كان  اإمنا  مذنب،  باأنه  و�صعر 

اأ�صبوع ، قذراً،  الفيلم! وعندما عاد اجلرو، بعد مرور 

وهم�ش  هاري  طوقه   ، نحافًة  اأكرث  اخلدو�ش،  تعلوه 

" اأنت كلبي العزيز   : الكلمات التي وردت يف الفيلم 

ل�صي – كلبي ل�صي ُعدنْ اإىل البيت."

فقط  معنيًا  واأم�صى  التدريب  �رضوب  كل  تفادى      

الهزلية  الكتب  يف  عافيته.  ي�صتعيد  اجل��رو  بروؤية 

الأمريكية قراأ اأن الكالب تعي�ش يف وجارات ) جمع 

 " كلب   " بكلمة  معلَّمة  طا�صات  من  وتاأكل   ) وجار 

�صغريًة  بدتنْ  لأنها  الوجارات  هاري  ي�صتح�صننْ  مل   .

طا�صًا  اأم��ه  ت�صرتي  اأن  على  األ��ح  ولكنه   ، وموح�صًة 

عليها  ُكتب  طا�صًا  اأمه  اأرته   ." كلب   " بكلمة  معلَّمًا 

بالطالء كلمة " كلب " . قال والد هاري اإنه يف اأم�ش 

احلاجة اإىل تناول الطعام و�صعد اإىل الطابق العلوي؛ 

غ�صل  طعامه  ه��اري  يتناول  اأن  قبل  اأم��ه.  وتبعته 

وعر�ش  اجلرو  دعا  الكلب.  بطعام  ومالأها  الطا�ش 

الطا�ش . قفز اجلرو �صاعيًا للو�صول اإىل الطا�ش .

    و�صع هاري الطا�ش ، اأما اجلرو فقد جتاهل هاري 

 ، الأمل  بخيبة  �صاعراً  هاري،   . حاًل  اإليها  ورك�ش 

عالمات  من  عالمًة  وانتظر  اجلرو،  بجانب  قرف�ش 

 منه حتى عالمة واحدة. اأكل 
نْ
التقدير اأو ال�صكر. مل تبدر

اجلرو غذاءه ب�صو�صاء، وقد ظهر اأنه ي�صطاد طعامه 

يف كل م�صغة. مرر هاري يده فوق راأ�ش اجلرو.

، وهز  لقمة طعام  ال��ذي قب�ش على   ،     هر اجل��رو 

راأ�صه. جرب هاري ثانيًة .

    بهرير اأكرث حدًة اأ�صقط اجلرو الطعام الذي كان يف 

فمه وع�ش كف هاري. اأح�ش هاري باأ�صنان تغو�ش 

ي�صعر  اأن  مي�صوره  يف  وك��ان  الب�رضي،  حلمه  يف 

 الأ�صنان ، وبالتفكري الذي كبحها 
ّ

�صري
ُ
بالغيظ الذي ي

ممزقًا  جلداً  راأى  يده  اإىل  نظر  حينما  اخلتام.  يف 

على  حمنيًا  اجلرو  كان  ال��دم.  من  منتفخًة  ونقاطًا 

ويلوكه،  الطعام  على  يقب�ش  جديد،  من  ال�صلطانية 

عيناه حتدقان باإمعان.

    اأم�صك هاري بال�صلطانية التي ُكتب عليها " كلب 

املطبخ.  باب  خارج  الأنثوية  بطريقته  ورماها   "
اختفت  حني  مفاجئة.  ب�صورٍة  اجل��رو  هرير  توقف 

الطا�ش تطلع اجلرو اإىل هاري، حائراً، متودداً، وذنبه 

و�صعر  اجلرو  خطم  بقوة  هاري  ركل  ببطء.  يتاأرجح 

براأ�ش حذائه ي�رضب العظم. تراجع اجلرو اإىل الباب 

وراح ينظر اإىل هاري بارتباك.

ثقاًل باللعاب.
ُ
    " تعال " ، قال هاري، كان �صوته م

    موؤرجحًا ذيله بر�صاقٍة ، اأقبل اجلرو، ومرر ل�صانه 

ل  اللتني  ال�صوداوتني،  �صفتيه  على  الوردي  الأمل�ش 

ثم  ال��دم.  بقع  اآث��ار  ما�صحًا  بالزيت  مك�صوتني  تزال 

فر  اجلرو  لكن  بطنه،  على  ثانيًة  اجلرو  هاري  ركل 

اتزانه وهوى  ، وفقد هاري  املطبخ  باب  عاويًا من 

على الأر�ش، ترقرقتنْ الدموع يف عينيه. اأح�ش هاري 

اأ�صنان  فيها  غا�صت  التي  النقاط  تلك  يف  باحلرق 

يده  على  اجلرو  بلعاب  ي�صعر  هو  يزال  وما  اجل��رو، 

ي�صمد اجللد.

    نه�ش هاري وخرج من املطبخ. كان اجلرو واقفًا 

عند البوابة، يتاأمله. انحنى هاري، كما لو اأنه يروم 

 من اجلرو اأي حركة. التقط هاري 
نْ
التقاط حجر. مل تبدر

متقنة  رميًة غري  كانت  اجلرو.  نحو  ورماها  ح�صاًة 

بها،  لالإم�صاك  ارتفعت عاليًا، هرع اجلرو  واحل�صاة 

اأفلتها، توقف وجعل ينظر من حوله. ذيله يتاأرجح، 

اأذناه منت�صبتان، وفمه مفتوح. رمى هاري ح�صاًة 

واحل�صاة  منخف�صًة  الرمية  كانت  املرة  هذه  ثانيًة. 

�رضبت اجلرو بقوة ، اأنَّ اجلرو وبلغ احلديقة الأمامية. 

تبعه هاري، رك�ش اجلرو حول جانب املنزل واختفى 

و�صط اأزهار ال�صو�صن. �صدد هاري حجارًة اإثر اأخرى، 

وعلى حني غرة عرف الجتاه ، وراح ي�رضب اجلرو 

ورك�ش  ال�صغرية  احليوان  انتحب   ، املرة  تلو  املرة 

ال�صيقة  التعري�صة  اأ�صبح يف مركٍز حرج حتت  حتى 

هناك  وقف  الدامي.  القلب  نبات  عليها  يت�صلق  التي 

بال  حراك ، عيناه قلقتان، ذيله متدٍل بني �صاقيه. من 

اأغاظ هاري.  الفعل  هذا  �صفتيه.  يلعق  اآخر  اإىل  وقت 
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بعد حجر واجلرو رك�ش  ب�صورة عمياء رمى حجراً 

اإىل كتلة  الدامي  من كتلة مت�صابكة من نبات القلب 

اأخرى ، حاول مرًة اأن يندفع م�رضعًا من اأمام هاري 

غري اأن الطريق كانت �صيقًة جداً وكان هاري م�رضعًا 

جداً. ركله هاري ركلًة انبعث منها �صوت اأ�صبه بقرع 

الطبل وتراجع اجلرو اإىل الركن، متاأماًل يئن ب�صوٍت 

خفيف.

    قال هاري ب�صوٍت خمنوق  : " تعال ".

    رفع اجلرو اأذنيه.

    ابت�صم هاري وجرب اأن ي�صفر .

    برتدد، انثنت �صاقاه، وتقو�ش ظهره، اأقبل اجلرو. 

اأم�صك  ثم  اأن وقف منت�صبًا.  اإىل  راأ�صه  �رضب هاري 

بخطم اجلرو بيديه كلتيهما و�صغط عليه بقوة. نبح 

اجلرو واأن�صحب.

    " هاري " ، �صمع �صوت اأمه.

    " اأبوك جاهز تقريبًا".

    مل يتناول غداءه.

" ، قال هاري.  الطعام  " لي�ش يل �صهية لتناول      

كانت تلك كلمات اأبيه املاألوفة.

والطعام  املك�صورة  ال�صلطانية  عن  اأم��ه  �صاألته      

املبعرث هنا وهناك يف الفناء.

    " كنا نلعب" ، قال هاري .

    راأت يده ." تلك احليوانات ل تعرف قوتها هي " 

، قالت اأمه .

اأن يح�صل على اجلرو كي ي�صمح      كان قراره هو 

رف�ش  كل  الطعام.  تناول  اأثناء  ي�رضبه  اأن  لنف�صه 

 ، باحلجارة  والرجم  بال�رضب   ، معاقبته  ينبغي 

احلب�ش  اأو  ال�صلم  درج��ات  حتت  خزانة  يف  احلب�ش 

تلك  تكون  عندما  لل�صيارة.   املغلقة  النوافذ  خلف 

طبق  ه��اري  ي��اأخ��ذ  الأح��ي��ان،  بع�ش  يف  متوفرة، 

اجلرو، يقود اجلرو اإىل املرحا�ش، يفرغ ال�صحن يف 

الدافق. غالبًا  املاء  �صل�صلة  وي�صحب  احلمام  جتويف 

يرمي الطعام يف الفناء ؛ وبعدها يعاقب اجلرو باأن 

لي�صمل كل  قراره  مد  احلال  الأر���ش. ويف  ياأكل من 

اأفعال اجلرو، معاقبًا اإياه على كل الأفعال التي كان 

يظنها غري    ودية ، متمردة ، اأو كريهة. اإذا مل ياأِت 

اجلرو اإىل البوابة حني يرتفع �صوت نفري ال�صيارة ، 

ينبغي عندها معاقبة احليوان ال�صغري، اإذا ُدعي ومل 

ب���  يحتفظ  هاري  كان  معاقبته.  يجب  عندئذ  ياأِت 

" دقيقة بالعقوبات التي يجب اأن ينزلها  " فاتورة 
باجلرو امل�صكني لأنه ي�صتطيع اأن يعاقب فقط عندما 

هو  يكون  وهكذا  من�صغلني،  اأو  غائبني  والداه  يكون 

عادة متاأخراً. كان يتوج�ش خيفة من اأن اجلرو رمبا 

يكون  ، وعندما  لياًل  يربطه  لذا كان  يفر من جديد، 

مثلما   ، �صاخطًا  هو  يكون  منه،  مقربٍة  على  وال��داه 

امللطختني  �صفتيه  اجلرو  لعق  عندما  �صاخطًا  كان 

بال�صمن، حيث يرى اجلرو يت�رضف وكاأنه غري مباٍل 

قدمي  عند  ي�صطجع  به:  �صينزلها  التي  بالعقوبات 

اأو   ، مريحة  باأو�صاٍع  ج�صده  يفتل   ، يتثاءب  اأبيه، 

 ، بعدها   ، واأحيانًا  باأم هاري.  ذيله مرحبًا  يوؤرجح 

اجلرو  اأما   ، وهميًا  حجراً  يلتقط  كي  هاري  ينحني 

فيها  ُن�صيت  اأي�صًا  اأي��ام  ثمة  اإمنا  احلجر.  من  فيفر 

العقوبات، ذلك اأن هاري اأدرك اأنه �صيطر على طاقة 

خالل  من  لي�ش  هو،  لطاقته  امتداداً  وجعلها  اجلرو 

عقوباته بل اأي�صًا من خالل �صطوة العاطفة املتممة.

كلبًا  الآن  غدا  الذي  اجلرو  الن�رض.  جاء  وبعدها      

تقريبًا ، هاجم هاري ذات يوم ووجب �صحبه من قبل 

والدي هاري.

    " ل ميكنك اأن تثق بتلك الكالب".

ب�صورة  بال�صل�صلة  الكلب  واأُوث��ق  اأم هاري  قالت      

له  �صنحُت  كلما   ، اأيام معدودات  دائمة. وعلى مدى 

الفر�صة، كان هاري ي�رضب الكلب وذات م�صاء ، كان 

اأبواه يف اخلارج، �رضب الكلب �رضبًا مربحًا اإىل اأن 

كف عن الأنني. بعدها، حني عرف اإنه كان وحيداً ، 

ود باأن يخترب قوته وخوفه، حل وثاق الكلب. الكلب 

، بل رك�ش كي يختفي و�صط نبات 
نْ
مل يهاجم، ومل يهر

ال�صو�صن. وبعد ذلك �صمح للولد اأن ي�رضبه بينما كان 

يتناول طعامه.

اأعطي كامريا نوع  ثانية عيد ميالد هاري.      حل 

بروين " -6 20 " واأ�صاع فيلمًا يف موا�صيع عبثية 

فوتوغرافية  �صورة  توؤخذ  اأن  وال��ده  اق��رتح  اأن  اإىل 

ويف  احلركة،  عن  يكفنْ  مل  الكلب  والكلب.  لهاري 
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على  هاري  ووقف  عنقه  يف  الطوق  و�صعوا  اخلتام 

مقربٍة من الكلب وابت�صم للكامريا.

    كان والد هاري من�صغاًل تلك اجلمعة ومل يتمكننْ من 

البيت يف �صيارته اخلا�صة. مكث هاري  اإىل  اإعادته 

يف املدر�صة حل�صور اجتماع " نادي الطوابع " .

منزله.  اإىل  عائداً  اأج��رة  �صيارة  ا�صتقل  ثم  ومن      

كانت �صيارة والده يف الطريق اخلا�ش. ُدعي الكلب، 

فلم ياأِت. عقوبة اأخرى. كان اأبواه يف حجرة الطعام 

لتناول  جال�صني  كانا  للمطبخ؛  املال�صقة  ال�صغرية 

الن�رضة  ه��اري  راأى  الطعام  طاولة  على  ال�صاي. 

وال�صور  ال�صالبة  ال�صور  ذات  ال�صفراء  املطوية 

 ال�صور ب�صكل جيد. 
نْ
املطبوعة. مل ُتطبع

الكامريا،  يواجه  ل  واأخ���رَق،  متوتراً  الكلب  ب��دا      

. �صعر  البدانة  اأنه هو نف�صه بدا مفرط  وخيل لهاري 

ال�صور  يتاأمل  فيما هو  نظراته  يلقي عليه  والده  اأن 

ظهرها  على  راأى  ال�صور.  اإحدى  قلب  الفوتوغرافية. 

وحتت  ريك�ش".  ذكرى  يف   " وال��ده:  يد  بخط  كتابًة 

ن التاريخ.
ّ
الكتابة دو

    " كانت تلك حادثة"، قالت اأمه، وطوقته بذراعيها. 

والدك يدخل ال�صيارة  الكلب عندما كان  " لقد هرب 
اإىل املنزل، كانت تلك حادثة".

دا�صت قدما   ، باكيًا  الدموع عيني هاري.      مالأت 

" ، نادت  ني 
ُ
ب ال�صلم بقوة." تذكر يا  هاري درجات 

قلبه.  اتبعه.   " لوالده:  تقول  ه��اري  و�صمعها  اأم��ه، 

قلبه" .

***
     يف . اأ�ش . نيبول  V.S. Naipaul : هو واحد من كتاب 

الغربية. حقق  الهند  ن�صاأ يف  البارزين،  الق�صرية  الق�صة 

العامل.  اأرج��اء  كافة  يف  �صهرة  اأو�صع  نيبول   . اأ�ش   . يف 

الهند  من  اأقبلتنْ  كثرية  اأ���رض  من  واح��دة  عائلته  كانت 

للعمل " كعمال متمرنني وفق عقد ر�صمي لأجٍل معني " 

قبل مائة �صنة خلت.

اغ�صط�ش   11 1932، ورحل يف      ولد نيبول يف عام 

2018م التحق باملدر�صة الثانوية. يف عام 1950 جاء 
اأوك�صفورد،  يف  جامعيًة  درو�صًا  يتلقى  كي  اجنلرتا  اإىل 

كتبه  كانت  البداية  منذ  الكتابة.  بداأ  مبا�رضًة  وبعدها 

رائجة بني عامة النا�ش، وا�صتقبلها عموم القراء ا�صتقباًل 

The Mystic Mas� املدلك الغام�ش  "  ح�صنًا. كتابه الأول

ريز  جائزة  ونال   1957 عام  يف  وُن�رض  ُطبع   ،  "  seur

 The suffrage of اإلفريا  " ت�رضع  التذكارية. ب��ع��د         

اأول جمموعة ق�ص�صية  ن�رض   ،  1958 " يف عام   Elvira

ميغويل  �صارع   "  : عنوان  حملت  ؛  التايل  العام  يف  له 

Miguel street " ، ونالت جائزًة        ) جائزة �صومر�صت 

اإىل �صخ�صيات  ت�صتند  الق�ص�صية  (. هذه املجموعة  موم 

ارتبطتنْ ب�صارع معني يف ترينيداد، وبع�ش هذه الق�ص�ش 

ولها  بالتب�رض  مت�صمة  كونها  عن  ف�صاًل  جداً  م�صحكة 

معاٍن اأبعد من احلالت اخلا�صة التي جرى و�صفها.

    ا�صتمر نيبول بال�صكن يف اإجنلرتا، مع اأنه يزور الهند 

الغربية من حنٍي اإىل اآخر. وا�صتمرت كتبه يف نيل اجلوائز 

الأدبية ، وهي مقروءة ب�صكل وا�صع. يف عام 1967 ن�رض 

 A flag على اجلزيرة 
ٌ
جمموعته الق�ص�صية الثانية " علم

القلب   ( ق�صته     منها  ترجمنا  التي   "  on the Island

 The كتبه التالية هي :  " �صياع اإلدورادو . ) The Heart

 In a يف دولة حرة  " ، ) loss of El Dorrado " ) 1969
free state  " )1971( ) وهي رواية حازتنْ على جائزة 
  Guerrillas" بوكر( ، و " امل�صاركون يف حرب الع�صابات

. ) )1975
 ، الهند  اإىل  ال�صفر، بخا�صة  بداأ   1960     بدءاً من عام 

عن  الرحالت  هذه  متخ�صتنْ  اأ�صالفه.  منها  حتدر  التي 

عن  عبارة  وهو   ،" الو�صطي  " املمر   (  : هي  كتب  ثالثة 

انطباعات عن املجتمع الراأ�صمايل ؛ " رقعة من الظالم " 

وهو درا�صة تعتمد على �صريته الذاتية ، اأما الكتاب الثالث 

فهو : " الهند : احل�صارة اجلريحة " ( .

    يعّده كثري من النقاد والكتاب واحداً من " اأروع ُكّتاب 

اآثاره الأدبية  ". وكل  الرواية الأحياء باللغة الجنليزية 

ممتعة، مقلقة، ورقيقة عادة، و�صديدة احل�صا�صية.

    نال نيبول جائزة نوبل لالآداب �صنة 2001 .

الهوام�ش  

1 الكالب الإلزا�صية : كالب كبرية احلجم ، ذكية ، �صبيهة بالذئاب 
، ُت�صتخدم لالأغرا�ش البولي�صية واحلرا�صة – م . 

)2(  اأول فيلم عن كلب الراعي ل�صي: اأُنتج الفيلم يف اأمريكا ، العام 

 . اإليزابيث تايلور- م  1943، متثيل 
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الدنيا  اأرع��دت   ، اأكتوبر  �صهر  من  اأيام  �صتة  مدى  على 

"بلجراد"  مدينة  حتت  من  الأر���ش  وزلزلت   ، واأبرقت 

الهدوء  بع�ش   ، الهدوء   
ّ
عم ال�صابع  اليوم  فجر  وقبل   .

م على الن�صاء والأطفال الذين لذوا  وعانوا 
ّ
اللطيف خي

ملدة �صتة اأيام يف ال�رضاديب واملالجئ يف ذلك اجلزء 

"ترازيا"  منطقة  مابني  "بلجراد"  مدينة  من  املحرر 

وحديقة الكلمكدان".

النا�ش  بني  و�صادت   ، الق�صف  يبداأ  ومل  النهار  اقرتب 

قناعة باأن ما يجري لي�ش هدنة ، واإمنا هي النهاية .

 .. مميت  خ��وف  هناك  من  تبّدى  الفجر  انبالج  وم��ع 

الرباعم يف  اإطاللة  مثل  للبيوت  املن�صية  البوابات  من 

الربيع .

القالئل  النا�ش  بع�ش  الأوىل  الوهلة  يف  منها  اأط��ّل 

 . والف�صول  الهو�ش  اأو  احلاجة  بق�صاء  مدفوعني   ،

"بيرت  ال�صارع  اإىل  اندفعوا  من  اأوائ��ل  بني  من  وك��ان 

مالبا�صيت�ش" ، والذي اأطلق عليه ا�صم " مهند�ش الطابق 

الثالث " . كان هو من بني اأوائل ال�صكان الذين عربوا 

ال�صوارع املحررة للتو يف اأعقاب حرب الأيام ال�صتة  ، 

وكان هدفه بيت موؤلف من خم�صة طوابق يف منطقة 

. " "حديقة الكلمكدان 
، واأ�صبحت  ، تغريت معاملها  �صار يف �صوارع ماألوفة 

باحلواجز  ام��ت��الأت  لأنها   ، نهاية  بال  ممتدة  فجاأة 

يف  وك��ان   . والرعب  املريعة  الأخبار  فيها  و�صاعت  

كل حلظة يتخطى اجلثث املنتفخة واملتورمة للجنود 

الزجاج  من  كثيفة  بطبقة  مغطاة  والأر���ش   . الأمل��ان 

 حتت الأرجل مثل الثلج  بعد 
ّ
امله�ّصم الذي يفرقع وي�رض

�صحوات ال�صتاء .

 نوافذ خملعة تتهادى ، وبقايا اآثار من الألغام ، وحفر 

مقطعة  واأ�صالك   . البيوت  واجهات  على  القذائف  من 

تتعلق وتتاأرجح يف كل مكان .
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 ايفو اآندرت�ش

ترجمة من اللغة البو�سنوية :   ا�سماعيل اأبو البندوره    * 

ذلك �ليوم !!   

من اأعمال الفنان هالل ال�صبهاين  - ُعمان

* باحث ومترجم من األردن   



كان   ، روؤو�صنا  فوق  الهواء  يف  تتعلق  هي  وبينما   (

ي�صتحيل  على  املرء اأن يتوقع اأنها بهذه الكرثة ! (  . 

ن�صف  والعربات   ، هامدة  املعطوبة  الدبابات  تقبع 

حمرتقة ، ويبدو اخلراب وننت احلرائق يف كل مكان .

مفهومة  وغري  ا�صتثنائية  اإثارة  باأكمله  كيانه  اعرتت 

واإمنا   ، امل�صاهد من حوله  اأنه ل يرى  له  ، حتى تهياأ 

هائلة  بطريقة  ون��ظ��ره  كيانه  بكامل  فيها  ي�صيع 

وخطرية .

جنود  اآخر  فيه  �صقط  الذي  املكان  يف  "ترازيا"  ويف 

، وحيث كانت زهور حمراء وبي�صاء ورقية  الدبابات 

رخي�صة ومثرية ، و�صمعتان م�صتعلتان . جالبة الده�صة 

املتوقع  غري  من  اأنه  "لبيرت"  وبدا   . حولهما  ما  على 

يف مثل هذه اللحظات الع�صيبة ، اأنه ميكن ل�صمعة اأن 

الغرائب  بني  من  ذلك  له  وبدا   ، ال�صارع  و�صط  ت�صتعل 

املتعددة التي تتبّدى من حوله .

الأن�صار"  ق��وات   – "البارتيزان  من  طويلة  اأرت���ال 

البيوت  ل�صق  اجلانبني  على  ي�صريون  منّك�صة  ببنادق 

ال�صوفييتية  ال��دوري��ات  من  القليل  ال�صارع  ويعرب   .

روؤو�صهم  على  اخلوذ  ويعتمرون   ، الرمادية  مبالب�صهم 

، اأو يرتاك�ش بع�ش املدنيني ممن على اأذرعهم �صارات 

حمراء اأو ثالثية الألوان .

اأ�رضع "بيرت" لكي ي�صل اإىل البيت الكبري يف منطقة " 

الكلمكدان" حيث من املمكن اأن يكون بانتظاره الرفاق 

، وحيث يكون وجوده �رضوريا هنا كما يعتقد . كان 

ي�رضع ولكنه يبتعد ببطء . 

 ، " اليوم  ذلك  يحني  "عندما   : قيل  �صهور  بعد  �صهورا 

وهاهو قد جاء !

هذه البداية وتاريخها 20 اكتوبر ، ويوم خريفي جميل 

بال مطر ول رياح . 

كل ذلك يعرفه املرء ويردده يف �رضيرته ب�صوت هام�ش 

، ثم ين�صى على الفور ، لأن كل �صيء يف داخله وفيما 

نقاط  . ل  دائم  ب�صكل  ويتحرك  ويتاأرجح  ينهار  حوله 

ثابتة يف اأي مكان ! ويف اأ�صا�صات هذا ال�صفح املنحدر 

الذي تبداأ منه "بلجراد" يتم الإح�صا�ش بهذا الرجتاج .

ع�رضة  قبل  الكلمات  هذه  �صمع   .  " نت 
ّ
حت�ص " الأمور 

اأيام ، عندما تناهى اإليه من و�صط حديقة "الكلمكدان" 

هدير املدافع يف منطقة "بانات" . نطقها رجل ق�صري  

ون باأف�صل طريقة 
ّ

، لكنهم وكما تهياأ له يعرب وقميء 

عن �صعورهم العام واجلمعي يف هذه اللحظات .

نعم . اإن كل �صيء مي�صي ، وكّله باجتاه واحد ، اجلي�ش 

وال�صعب معا مربوطون  كما املدافع والعربات واآليات 

من كل نوع ،  والبهائم  اأي�صا،  يق�صدون موطنا ممغنطًا 

اأدنى  بذاته يف  ، ووعيه  الإن�صان حممول   . غري مرئي 

بخياراته  اء 
ّ
ال�صم باأفكاره  يبوح   اأن  وعليه   . مراتبه 

قبل  دخيلته  يف  يرددها  واأن  علني  ب�صكل  ال�صخ�صية 

اإنني ذاهب   : . وهو يتحدث ي�صوت هام�ش  اأن يكملها 

اأي قرار مهما �صغر.  النحو ويف  .  وعلى هذا  للتطوع 

كل حركة يف �صارع اآخر عليه اأن يعطي الأوامر لذاته 

ولكن   ، بثبات  يتقدم  الطريقة  بهذه  فهو  وبالطبع   ،

لي�ش ب�رضعة . وعلى وقع احلركة العامة من التوقفات 

والنحرافات التي ل يرى الإن�صان لها معنى ول �صببا ، 

والتي ل يعرف اأحد من اأين تاأتي اأو لأي �صبب .

تتحقق  الأمنية  " وهاهي   ! اليوم   ذلك  "عندما يحني 
اأن  لالإن�صان  ميكن  ل  اليوم  ذلك  ياأتي  عندما  ولكن   ،

الزمان  مع  دائم  عراك  يف  وهو   ، وعيه  يف  ي�صتدخله 

واملكان .

ي�صري مع التيار ، وينفذ قرارا ، ويفكر يف الوقت نف�صه 

منجز  غري  بقي  الذي  وما   ، واليمني  ال�صمال  منه  اأين 

وغري مرئي وغري منطوق .

ولكن هنا تكون الكلمة ال�صحرية املنقذة : اإىل الأمام ! 

فهي حتل كل �صيء ، وهي يف ت�صاد ظاهر مع القوانني 

ولكل   ، انتظامها  الأ�صياء  جلميع  تعيد   ، الفيزيائية 

حركة معناها ، ولالإن�صان املتهيج التقاط اأنفا�صه ، لأن 

كل �صيء يتحرك باجتاه واحد ، اأق�رض اخلطوط املمكنة 

، وباأق�صى �رضعة ممكنة .. اإىل الأمام !

هناك  كانت   ، امل�رضح  اأم��ام  املمتدة  امل�صاحة  وعلى 

و�صبكات  البنزين  من  حديديًا  وبرمياًل   ، ثانية  اجلثث 

 ، وال��رتام��واي   ، الهاتف  اأ���ص��الك  م��ن  فّكها  ي�صعب 

. عندما عرب  وال�صيارات املحطمة  والأعمدة املحروقة 

منطقة امل�رضح انفجر مدفعان بالتتايل ، ب�صوت قريب 

ووا�صح وخطر : دو .. اأة .. دو .. اأوو ، وانفجرت بعد ذلك 

مبا�رضة يف مكان ما قرب نهر الدانوب القذائف التي 

األقيت واحدة تلو اأخرى بال دوي : بام .. بام ، واأ�صبح 

 اأكرث مما يرى باأن بع�ش املدنيني قد �رضعوا يف 
ّ

يح�ش

الهرب .

 ، ، واحتموا بالبيوت  ال�صري  البارتيزان عن  توقف رتل 
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 . اأحد معهم  بقي  الطاعة  قانون  بنود من  وعن طريق 

" اإىل  منطقة  الكلمكدان  " حديقة  النا�ش من  تراك�ش 

"ترازيا" ، وتوقف بع�صهم و�صاأل ب�صوت عال :
- ماالو�صع الآن .. من اأي مكان يطلقون القذائف ؟

 ، فقط  باأيديهم  يلوحون  كانوا   ، النا�ش  رك�ش  واأثناء 

" . مل  "زميون  اإىل مكان ما باجتاه منطقة  وي�صريون 

يكن هوؤلء اأنا�صا مرعوبني اأو عاجزين ، كما بدوا يف 

.. فقد رك�صوا بخطى  . ل  الق�صف  الأحيان بعد  بع�ش 

واثقة ، ووجوه با�ّصة مثل اأنا�ش يلوذون من املطر !

لكن احلركة كانت معدية !

ا�صتدار "بيرت " فجاأة وبداأ الهرب  بنف�ش الجتاه معهم ، 

ولي�ش ب�رضعة اأكرث منهم منفرج الأ�صارير اإىل حد كبري 

توقف  ال�صاحة  م�صاحة  ن�صف  من  اأكرث  وعندما عرب   .

فجاأة ، وتوقف اإطالق النار . انحرف بقليل من اخلجل 

، ووجه خطاه باجتاه �صارع "فا�صني " .

التحرك  وبداأ   ، البارتيزان  رتل  يف  ثانية  احلياة  ت 
ّ
دب

بي�رض وب�صكل طبيعي ، وكاأن اأحدا ي�صتدرجهم من بعيد 

بفكرة حمددة وا�صحة .

وجمرد اأن دخل يف �صارع "فا�صني" ، وكان يعرب ببطء 

تلك  بداأت  الأنقا�ش  ومزق   ، الأ�صالك  كتل  بني  وحذر 

ومل   . مقزز  ب�صكل  تدوي  وكانت   ، بالرماية   املدافع 

– واإمنا وباأحد قوانني الحتماء  يهرب يف تلك املرة 

التي   ، املغلقة  البوابات  باإحدى  الت�صق   ، الالواعي - 

كانت عميقة مبا فيه الكفاية حتى ي�صعر املرء بالأمان 

، وخ�صو�صا لإن�صان يف مثل اأو�صاعه ل يعرف معايري 

اخلطر ول قيمة الحتماء !

كان النفجار قريبا جدا ، هنا يف مكان ما من منطقة 

ه وهو يقو�ش الطابوق 
ّ
"دورت�صول" ، وكان ي�صمع دوي

بعد  اأ�صدائه  من  �صدى  وكاأنه   ، بالأ�صجار  ويع�صف 

النفجار .

ال�صدر  يف  ثم  ومن   ، البطن  يف  بتقل�صات  اح�صا�ش 

. وكان  ، وا�صتحياء عاجز  باأكمله ، خوف من اخلوف 

من الأف�صل اأن يغم�ش املرء عينيه ، حلظة اأن تهياأ له 

اأن امل�صاعر والتناق�صات تتال�صى على هذا النحو ، لكن 

اخلوف والتوج�ش يبقيها م�رضعة على و�صعها .

 . " – قال يف �رضيرته ب�صوت خافت -  هادئا  كن   "
عندما اأدرك اأن هناك �صخ�صا اآخر عند البوابة ، �صخ�صا 

ملت�صقا بعار�صة خ�صنة ت�صبهه . والتقت نظراتهما .

اإطالق  فيها  يتوقف  التي  اللحظات  يف  "بيرت"  كان 

يعمل  �صاب  عامل  اإنه   . جاره  اإىل  النظر  ي�صرتق  النار 

باليومية وهو اأقرب اإىل الفالح ، يرتدي معطفا خفيفا 

الأكمام  من  وتطل   ، تزريره  ميكن  ل  لدرجة  �صيقا 

ملطخة  باأ�صابع  كبريتان  بي�صاوان  يدان  الق�صرية 

اآلتان من حلم ودم من اأجل   . بال�صواد واأظافر متاآكلة 

تدوي  اأن  جم��رد  تتالقيان  عيناهما  كانت   . العمل 

املدافع ، لأن كل واحد منهما كان يقي�ش مقدار اخلطر 

يف عيني الآخر .

- هذه هي القذائف الأخرية  ... اآتية من منطقة "زميون 

" "بيرت  " – قال 
لكن العامل مل ينب�ش ببنت �صفة ، وبقي يتطلع بعينيه 

 .. لديه حق   . وانتباه  وكّله حذر  الكبريتني  الزرقاوين 

؟  ، ماالذي ميكن قوله يف هذا املقام  اأكرث ذكاء  وهو 

فّكر "بيرت" خجال من ف�صوله !

على  الأ�صياء  كل  بني  من  �صذوذا  الأكرث  الفكرة  كانت 

الرغم من ذلك ، اأنه فقد وعيه القدمي بذاته ب�صكل تام  . 

اإنه يكرر يف �رضيرته كل ماافرت�صه نقاطا را�صخة يف 

وعيه خالل هذه ال�صنوات الثالث ونيف الأخرية .

لو اأنه هرب من وظيفته كمهند�ش حملي وع�صو هيئة 

الدفاع املدين مثل كل الآخرين يف ال�صاد�ش من ني�صان 

عام 1941 ! 

يف  كان  "مالدينوفت�ش"   قرب  ما  مكان  يف  اأن��ه  لو   

كامل قواه العقلية ، واأدرك ، وانف�صل عن رتل الهاربني 

، وعاد مع جماعته اإىل "بلجراد "  !

ة ومعها ابنهما ذو العامني 
ّ
لو اأن زوجته اجلميلة ال�صاب

يف  اأهلها  اإىل  وذهبت   ، بقليل  ذل��ك  بعد  عنه  تخلت 

ر�صالة  ا�صتلم  الزمن  من  عقد  بعد  اأنه  ولو    ! "فيينا" 
تعلمه مبوت ابنه الوحيد .

عذاب  اأ�صري  بطوله  عاما   ، طويلة  لفرتة  عا�ش  اأنه  لو 

خال�ش ، وعلى اأبواب النتحار متاما !  

لو اأنه عرث يف تلك الليايل الطويلة على كتب جتلب له 

ات الوىل ! لو اأنه من خالل تلك الكتب بداأ عالقة 
ّ
امل�رض

مع اثنني من رفاقه ، كانا من قبل قد ا�صتقباله بربودة  

ف�صيئا  �صيئا  قليل  وبعد   ، " له  تهياأ  " اأو هكذا  حرفية 

باأكرث مودة وثقة !

  لو اأنه وجد يف تلك احلوارات مايخفف عنه ، اأو وجد 

ي�صبح  ما  وهو   ، لذاته  اأوليا  احرتاما  الأمر  نهاية  يف 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

237



العي�ش بدونه م�صتحيال ! التو�صيح ال�صادق وال�صحيح 

، وجممل �صلوكه ، وكل النك�صارات واخلمود من حوله .

 ، احل���وارات  تلك  يف  ب��ارزا  دورا  لعبت  الكلمة  اأن  لو 

ياأتي ذلك اليوم ..." واأن يكون كل هذا الذي  "وعندما 
اأخالقية  بواجبات  القيام  اإل  هو  ما  الآن  معه  يحدث 

متاأتية من تلك احلوارات .

دو .. اأو .. دو .. اأو .. ، بداأ ق�صف املدافع ثانية .. ثالثة 

انفجارات  النتظام  بنف�ش  عليها  وترد   ،  .. اأربعة    ..

من مكان ما قرب نهر الدانوب . التقت نظرات "بيرت"  

بنظرات العامل ، ولكنه وا�صل اأفكاره على الفور .

لو اأنه عرف فقط اأنه  "يذهب للتطوع " ، وهذا وا�صح 

متاما ومتوا�صع وطبيعي ، مع اأنه ل يعرف متاما اإىل 

اأي جهة ؟ وملاذا ؟ وباأي طريقة ؟

لكنه يعرف اأنه �صيفعل هذا ، واأن هذا هو الأف�صل . وكل 

مابقي وتراءى يوما مثل جبل ل ميكن لإن�صان حي اأن 

يجتازه ، انهال عليه كل ذلك عذابا مم�صا �صيئا ف�صيئا 

اليائ�ش  وال��ه��روب   ،  1941 ع��ام  املخزي  والربيع   ،

اجلنوين لزوجته ، حتى اإن احلزن على الطفل تغري يف 

" التحرر" ، نطق ذلك   . �صيء  .. حترر من كل  �صمريه 

الكبريتني  العينني  بتلك  فقط  يتطلع  وج��اره   ، بهدوء 

اللتني كانتا �صائعتني يف جلة احلذر . "التحرر" لإثبات 

ذلك . اأدخل "بيرت" راأ�صه ال�صغري من �صق البوابة ، وراأى 

ة !
ّ
يف اأ�صفل ال�صارع " حديقة "الكلمكدان " املخ�رض

لو اأن احلياة ممكنة !  اإنه ي�صعر بهذا بو�صوح ، مع اأنه 

تلك  اأية حلظة ب�صلية من  اأن يلقى م�رضعه يف  ميكن 

القذائف القذرة الأخرية ، كما يومئ له بو�صوح اخلوف 

العامل  عيني  يف  يقراأه  والذي   ، معدته  يبه�ش   الذي 

ة 
ّ
ال�صاب املحملقتني . ومع هذا فاإن احلياة ممكنة وثري

وممكنة  ومتفهمة  قريبة  تكن  ومل   ، باملعاين  ومليئة 

على هذا النحو اأبدا مثلما هي الآن .

وهذا هو الخ�رضار الذي يطل ، على "حديقة الكلمكدان" 

و�رضفاتها ومنحدراتها املجللة وطرقاتها .

يوجد هنا مكان ل�رضفات جديدة ، وبنايات �صخمة 

جميالت  ن�صاء  هنا  و�صتكون   . ومعاهد  مدار�ش   ،

واأطفال اأ�صحاء . وهنا على حافة النهرين الكبريين 

ينمو  �صوف  والرطوبة  ال�صوء  بني  غريب  وبتالحم 

الع�صب  اأف�صل  ب�صكل  ويتطور   ، ب�رضعة  �صيء  كل 

والأ�صجار والأطفال .

كل هذه الأ�صياء �صوف تنمو بنماء وثقة ، اأو على الأقل 

هنا  �صيكون   . والعار  الأمرا�ش  من  اأف�صل  مب�صادات 

 ، ال�صم�ش  اأ�صعة  من  حون 
ّ
ملو طبيعيون  اأ�صداء  �صباب 

موزعون يف منامات م�صاءة ، وخمتربات ومكتبات ، 

مقبلني على املرح بال تردد  ، حيويون اإىل حد ل يطاق 

للرق�ش ، خملوقون ليعملوا ويولدوا  ، جاهزون دائما 

اأنا�صا اآخرين اأكرث قوة واأف�صل مما هم عليه ، ولي�ش من 

احلياة  نعم   . بجنون  وميوتون  بخزي  يهربوا  اأن  اأجل 

ممكنة .. احلياة الواعية ...

اأراد   . ورابعة  ثالثة  ثم  مدفعني  من  قذائف  انطلقت 

"بيرت" اأن يعّد النفجارات والقذائف مثلما كان يفعل 
من قبل . �صمع �صوت الأول والثاين ، ثم بعدها وعلى 

ذلك  وتلى  مرعب  انفجار  راأ�صه  فوق  من  اندفع  الفور 

حطامات ، و�صقوط �صظايا ثقيلة من الأ�صجار واجلدران 

والزجاج . 

 ، يديه  اإىل  ا�صتند   ، ركبتيه  على  ال�صاب  العامل   
ّ
خر

واأل�صق   ، الأر���ش  على  منتظم  غري  ب�صكل  وتقوقع  

وعينيه  وجهه  مداريا   ، فقط  الباب  اإىل  "بيرت" ظهره 
مبرفق يده الي�رضى . قربهم ويف كل مكان من حولهم 

الطابوق  �صظايا  �صقطت  ال�صارع  منت�صف  حد  واإىل   ،

والزجاج وجذوع الأ�صجار . ت�صاقطت عليه بع�ش قطع 

املالط ال�صغرية ، وانبعثت رائحة الغبار اجلريي .

وعندما هداأ وقع النهيارات ، رفع "بيرت" يده عن وجهه 

، ونظر اإىل الأ�صفل . كان جملال بالبيا�ش متاما ، واإىل 

جواره يرمتي العامل مثل تل رمادي �صغري ، ولكنه مل 

يزل يرفع راأ�صه ، وينظر بتلك العينني  احلذرتني حوله 

وي�صلح هندامه ببطء .

ب�صكل غري مالحظ  انزاح عنه  "بيرت" اأن اخلوف  تذكر 

مثلما ا�صتبد به ، واأن ما يبه�صه  عدم الرتوي ، وقلقه 

من اأن ل ي�صل يف الوقت املنا�صب  اإىل البيوت العالية 

الفور  البوابة على  " . وغادر  الكلمكدان  "حديقة  قرب 

بني  من  اجلامعة  حذاء  بت�صميم   ولكن  بحذر  وتوجه 

الأ�صوار املحرتقة ، والأنقا�ش والأ�صالك ، حماذرا مثل 

اإن�صان عليه واجب ومهمة  ، ومثل  اأي جندي حمرتف 

" باأن يتطوع " يف مكان حمدد ، و�صاعة حمددة ومن 
اأجل عمل حمدد !! 
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الثالثة ع�رض عامًا، تهّز  ابنة  الليل. اخلادمة فاركا،  يف 

ل  يكاد  ب�صوت  وتدندن  الطفل،  ي�صتلقي  حيث  ال�رضير، 

ي�صمع:

من..من..من،

�صاأغني اأغنية لك..

من  كلها،  الغرفة  وعربنْ  ي�صتعل،  ���رضاٌج  الأيقونة  اأم��ام 

الزاوية اإىل الزاوية، ميتّد حبٌل ُن�رضت عليه اأقمطة وبنطال 

اأ�صود كبري. تنعك�ش من ال�رضاج على ال�صقف بقعة كبرية 

على  طويلة  ظالًل  والبنطال  الأقمطة  وتلقي  خ�رضاء، 

املوقد، وعلى ال�رضير، وفوق فاركا. واإذ يرتاق�ش ال�رضاج 

اأن  البقعة اخل�رضاء والظالل، كما لو  تنبعث احلياة يف 

، يعبق برائحة �صوربة الكرنب 
ّ
كها. اجلو حار

ّ
الريح حتر

ولوازم الإ�صكافيني. 

وقد  طويلة،  م��دة  منذ  ا�صتيقظ  قد  ك��ان  الطفل.  يبكي 

اأعياه البكاء، لكنه ل يكّف عن ال�رضاخ، ولي�ش معلومًا 

�صبه  عيناها  بالنوم.  فرتغب  فاركا  اأما  �صيهداأ.  متى 

مغم�صتني، راأ�صها يتدلدل نحو الأ�صفل، ورقبتها توؤملها. 

اإنها ل ت�صتطيع حتريك جفونها، ول �صفتيها، ويبدو لها 

اأن وجهها قد جّف وتخ�ّصب، واأن راأ�صها قد اأ�صبح �صغرياً 

و�ش.
ّ
كراأ�ش دب

- من..من..من..- تدندن- �صاأطهو ع�صيدة لك..

املجاورة  الغرفة  باب  ووراء  ي�صيح،  جدجٌد  املوقد  يف 

الطفل  �رضير  اأفنا�صي.  وال�صانع  البيت  �صاحب  ي�صخر 

يئّز �صاكيًا، وفاركا تدندن- كل ذلك يندغم يف مو�صيقا 

ّكنة يحلو لك �صماعها عندما تكون يف فرا�صك. 
َ
�ص

ُ
ليلية م

لكن هذه املو�صيقا الآن مزعجة وم�صنية ل اأكرث، لأنها 

فاركا، ل  نامت  فلو  والنوم ممنوع،  النعا�ش،  اإىل  تدفع 

قّدر اهلل، ل�رضبها اأ�صحاب املنزل.

ترفرف  والظالل  اخل�رضاء  البقعة  ال�����رضاج.  يرتاق�ش 

املفتوحتني،  �صبه  اجلامدتني  فاركا  عيني  اإىل  وتت�صلل 

ترى  �صبابيًة.  اأحالمًا  النائم  ن�صف  عقلها  يف  َلًة  �صكِّ
ُ
م

وتبكي  ال�صماء،  بع�صًا يف  بع�صها  داكنًة يطارد  غيومًا 

، فتختفي الغيوم، وترى فاركا 
ّ
كالطفل. لكن الريح تهب

الطريق  وعلى  ال�صائل،  بالطني  مغطى  عري�صًا  طريقًا 

ون 
ّ
يجر ظهورهم،  على  حقائب  يحملون  اأنا�ش  اأرت��ال 

ك م�رضعًة جيئًة وذهابًا، 
ّ
اً، وظالٌل ما تتحر

ّ
اأقدامهم جر

ومن اجلانبني تيار هواء بارد، و�صباب قار�ش. وفجاأة 

فوق  الأر���ش،  على  احلقائب،  اأ�صحاب  النا�ش،  ي�صقط 

"نريد  "ملاذا فعلتم ذلك؟" ت�صاأل فاركا.  ال�صائل.  الطني 

وعلى  وحالوة،  بعمق  ينامون  ثم  ننام" يجيبونها،  اأن 

اأ�صالك التلغراف حتط الغربان والعقاعق تبكي كالطفل، 

وحتاول اإيقاظهم. 

- من..من..من، �صاأغني اأغنية لك... - تدندن فاركا، وهي 

ترى نف�صها يف عزبة معتمة حارة.

على الأر�ش يتقّلب اأبوها املرحوم يفيم �صتيبانوف. هي 

ل تراه، لكنها ت�صمعه كيف يئن ويتقّلب على الأر�ش من 

ومن  مت�صّخمًا".  "فتاقًا  قوله  حّد  على  لديه،  اإن  الأمل. 

النهاية،  اإىل  واحدة  بكلمة  النطق  ي�صتطيع  الأمل ل  �صدة 

باإيقاع طبل: -  اأ�صنانه  الهواء، وت�صطك  ي�صتن�صق  لكنه 

بو- بو- بو- بو...

ال�صادة باأن يفيم  القرية تخرب  اإىل  اأمها بيالغيا هرعت 

وحانت  طويل  وقت  منذ  ذهبت  الأخ��رية.  اأنفا�صه  يلفظ 

بل  تنام،  ل  املوقد  ظهر  على  ت�صتلقي  فاركا  عودتها. 

اإىل  تناهى  قد  وها  اأبيها.  بو"  بو-  "بو-  اإىل  ت�صغي 

ال�صادة  اأر�صل  لقد  العزبة.  اإىل  اأحدهم  و�صول  �صمعها 

يدخل  املدينة.  من  يزورهم  جاء  الذي  ال�صاب  الدكتور 

الدكتور اإىل العزبة، ل ميكن روؤيته يف العتمة، لكننْ كان 

م�صموعًا كيف �صعل، وكيف فتح الباب. 
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اأنطون ت�سيخوف

ترجمة خليل الرز    * 

 �لنعا�ص

* روائي ومترجم من سورية   



- اأ�صعلوا النور!- يقول. 

- بو- بو- بو... - يجيب يفيم.

عن  بالبحث  وتبداأ  املوقد،  من  م�رضعة  بيالغيا  تتقدم 

علبة الكربيت. تنق�صي دقيقة �صمت. يبحث الدكتور يف 

جيوبه، وي�صعل عود كربيت.

اأبِت، حاًل- تقول بيالغيا، وتبتعد م�رضعًة  - حاًل، يا 

خارج العزبة بع�ش الوقت، ثم تعود ببقية �صمعة.

حاّدة  ونظرته  تلتمعان،  وعيناه  دان، 
ّ
متور يفيم  خّدا 

ب�صورة خا�صة، كما لو اأن يفيم يعرف العزبة والدكتور 

معرفة جيدة.

- ماذا بك؟ ماذا اأ�صابك؟ يقول الدكتور منحنيًا فوقه- 

هم م م! هل ت�صكو من هذا منذ زمن بعيد؟

يا �صاحب  امل��وت  لقد حان وقت  الأم��ر؟  - وم��اذا يف 

النبالة... لن اأكون بني الأحياء...

- كفاك هراء... �صوف نعاجلك!

اأنني  اأ�صكرك جداً، لول  النبالة،  - كما تريد يا �صاحب 

اأفهم اأننْ ل مهرب من املوت مادام قد اأتى.

ين�صغل الدكتور بيفيم ما يقرب من ربع �صاعة، ثم يقف 

ويقول:

اإىل  تذهب  اأن  يلزمك  �صيئًا...  لك  اأفعل  اأن  اأ�صتطيع  ل   -

تذهب  اأن  عليك  لك.  عملية  �صيجرون  وهناك  امل�صفى، 

الآن من كل بّد! الوقت متاأخر قلياًل، والكل نائمون يف 

دك بر�صالة. هل 
ّ
اأزو الآن، ولكن ل باأ�ش، �صوف  امل�صفى 

ت�صمع؟

اأبِت؟ -  يا  اإىل هناك  لي�صل  اأي �صيء �صريكب  - وعلى 

تقول بيالغيا- ل توجد عندنا اأفرا�ش.

- ل باأ�ش، �صوف اأطلب من ال�صيد اأن يقدم فر�صًا.

يذهب الدكتور، وال�صمعة تخمد، ومن جديد ُي�صمع: "بو- 

ما من  اأحٌد  يقرتب  �صاعة  وبعد مرور ن�صف  بو"..  بو- 

امل�صفى.  اإىل  للذهاب  عربة  ال�صادة  اأر�صل  لقد  العزبة. 

اأ يفيم، ثم مي�صي...
ّ
يتهي

يف  لبالغيا  اأث��ر  ل  يحّل.  م�رضق  �صباح  هو  ها  ولكننْ 

بيفيم.  يفعلون  لتعرف ماذا  امل�صفى  اإىل  املنزل. ذهبت 

يغني  اأح��داً  ت�صمع  وفاركا  م��ا،  مكاٍن  يف  طفل  يبكي 

ب�صوتها:

- من..من..من، �صاأغني اأغنية لك...

يف   - وتهم�ش:  ال�صليب،  عالمة  تر�صم  بيالغيا،  تعود 

الليل جعلوه يتعافى، ويف ال�صباح �صّلم روحه..الرحمة 

الأبدية يا ملكوت ال�صموات..يقولون اأُ�صعف متاأخراً..كان 

ينبغي اإ�صعافه قبل ذلك.

ما  اأح��داً  لكّن  هناك،  وتبكي  غابة،  يف  فاركا  مت�صي 

�صدة  من  راأ�صها  فت�صطدم  فجاأًة،  راأ�صها  على  ي�رضبها 

اأمامها  وت��رى  عينيها،  ترفع  بتول.  ب�صجرة  ال�رضبة 

الإ�صكايف �صيد املنزل. 

واأنت  يبكي  الطفل  يقول-   - ال�صقية؟  اأيتها  هذا  ما   -

تنامني؟

راأ�صها،  تنف�ش  وهي  موجع،  ب�صكل  اأذنها  من  ي�صّدها 

وتهّز ال�رضير، وتدندن اأغنيتها. البقعة اخل�رضاء وظالل 

مرة  تهيمن  ثم  ترتاق�ش،  ح، 
ّ

ترتج والأقمطة  البنطال 

املغطى  الطريق  اأخ��رى  م��رًة  ترى  عقلها.  على  اأخ��رى 

ظهورهم  على  احلقائب  مع  النا�ش،  ال�صائل.  بالطني 

فاركا  اإليهم  تنظر  بالنوم.  يغطون  م�صتلقون  والظالل، 

تهناأ  اأن  ت�صتطيع  وكانت  بالنوم.  قوية  برغبة  وت�صعر 

اإىل جوارها  التي مت�صي  بيالغيا  اأمها  لول  با�صتلقائها 

وت�صتعجلها. اإنهما ت�رضعان معًا اإىل العمل يف املدينة. 

- اأعطونا �صدقًة كرمى للم�صيح- تتو�صل الأم العابرين- 

اأظهروا �صفقة الرب اأيها ال�صادة الرحيمون!

- هاتي الطفل اإىل هنا!- يجيبها �صوت ماألوف بالن�صبة 

ر ال�صوت نف�صه، اإمنا 
ّ
اإليها- هاتي الطفل اإىل هنا!- يكر

ب�صكل غا�صب وحاد- تنامني اأيتها ال�رضيرة!

هنالك  لي�ش  يجري:  ما  وتفهم  تتلفت،  ف��ارك��ا،  تنقز 

طريق ول بيالغيا ول عابرون، اإمنا �صيدة املنزل تقف 

يف منت�صف الغرفة وحيدًة، وقد جاءت لرت�صع طفلها. 

وبينما تر�صع ال�صيدة البدينة الطفل وتهّدئه تقف فاركا، 

النوافذ  وخلف  ذلك.  من  فراغها  وتنتظر  اإاليها،  تنظر 

يرتاءى الهواء بلونه الأزرق، والظالل والبقعة اخل�رضاء 

على ال�صقف ت�صحب ب�صكٍل ملحوظ. ال�صباح قريب. 

ر على �صدرها قمي�ش 
ّ
- خذيه!- تقول ال�صيدة، وهي تزر

نومها- يبكي من عنٍي اأ�صابته حتمًا.

بهّزه من  وتبداأ  ال�رضير،  ت�صعه يف  الطفل،  فاركا  تاأخذ 

والظالل،  اخل�رضاء  البقعة  ت�صمحل  ف�صيئًا  �صيئًا  جديد. 

�ش 
ّ
فال يعود هنالك ما ميكن اأن يت�صّلل اإىل راأ�صها وي�صو

رغبة  كال�صابق،  بالنوم،  ترغب  مازالت  لكنها  عقلها. 

وتهّزه  ال�رضير  طرف  على  راأ�صها  فاركا  ت�صع  �صديدة. 

بج�صدها كّله، لتتغّلب على النوم، لكن عينيها، مع ذلك، 

�صبه مغم�صتني، وراأ�صها ثقيل. 

ي من وراء الباب �صوت 
ّ
- اأ�صعلي املوقد يا فاركا!- يدو

ال�صيد.
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للنهو�ش، والبدء بالعمل.  الوقت قد حان  اأن  هذا يعني 

ترتك فاركا ال�رضير، وت�رضع اإىل العنرب لتاأتي باحلطب. 

بالنوم  ترغب  ل  وترك�ش  مت�صي  عندما  �صعيدة.  اإنها 

ي املوقد، 
ّ
كما يف و�صعية اجللو�ش. تاأتي باحلطب، حتم

تخ�ّصب،  قد  كان  ال��ذي  وجهها  يتحلحل  كيف  وت�صعر 

وكيف تت�صح اأفكارها. 

- هيئي ال�صماور يا فاركا!- ي�صيح ال�صيد.

ه 
ّ
ت�صتّل فاركا عوداً لإ�صعاله، لكنها ما اإن ت�صعله، وتد�ص

يف ال�صماور حتى ت�صمع اأمراً جديداً: 

- نّظفي خّف ال�صيد يا فاركا!- ت�صيح ال�صيدة.

جتل�ش على الأر�ش، تنظف اخلّف، وتفكر اأنه لأمر رائع 

لو اأنها ح�رضت راأ�صها يف خّف �صخم عميق، ونامت فيه 

كلها،  الغرفة  ميالأ  ينتفخ،  اخلّف،  ينمو  وفجاأًة  قلياًل.. 

ت�صقط الفر�صاة من يد فاركا، لكنها تنف�ش راأ�صها حاًل، 

تفتح عينيها على ات�صاعهما، وحتاول اأن تنظر بطريقٍة 

 واحلركة يف عينيها. 
ّ
ل ت�صمح لالأ�صياء بالنمو

- اغ�صلي الدرج من اخلارج يا فاركا، فاإنه خمجل اأمام 

الزبائن!

ي موقداً 
ّ
تغ�صل فاركا الدرج، ترّتب الغرف، بعد ذلك حُتم

فراغ  ول  كثرية،  الأ�صغال  الدكان.  اإىل  ت�رضع  ثم  اآخر، 

لدقيقة واحدة. 

يف  الوقوف  ي�صبه  �صعوبته،  كانت  اأيًا  �صيء،  ل  ولكن 

البطاطا.  لتنظيف  املطبخ  طاولة  اأم��ام  واح��د  مكان 

العني،  ج يف 
ّ
تتمو والبطاطا  الطاولة،  ين�صّد نحو  الراأ�ش 

ال�صيدة  تتم�صى  اجل��وار  ويف  اليد،  من  ت�صقط  ال�صكني 

ب�صوت  وتتحّدث  ني 
ّ
الكم امل�صمورة  الغا�صبة  البدينة 

الغداء معذِّب  اإن تقدمي  ثم  الأذنني.  مرتفع كالرنني يف 

 دقائق يتمنى فيها 
ّ
اأي�صًا وكذلك الغ�صيل واخلياطة. متر

املرء، بغ�ش النظر عن اأي �صيء، اأن ي�صتلقي على الأر�ش 

وينام.

عرب  ال��ظ��الم  يحّل  كيف  ف��ارك��ا  ت��رى  النهار.  مي�صي 

وتبت�صم،  املتخ�ّصبني،  �صدغيها  على  وت�صغط  النافذة، 

امل�صاء  عتمة  تالطف  ال�صبب.  تعرف  ل  نف�صها  وه��ي 

عينيها �صبه املغم�صتني، وتعدها بنوم قريب عميق.

يف امل�صاء ياأتي �صيوف اإىل اأ�صحاب املنزل. 

- ح�رّضي ال�صماور يا فاركا!- ي�صيح ال�صيد.

ال�صماور لدى اأ�صحاب املنزل �صغري احلجم، ما يجعلها 

ي ال�صماور خم�ش مرات قبل اأن يرتوي ال�صيوف من 
ّ
حتم

�رضب ال�صاي. وبعد ال�صاي تقف فاركا �صاعة كاملة يف 

املكان نف�صه تنظر اإىل ال�صيوف، وتنتظر الأوامر. 

- اأ�رضعي يا فاركا وا�صرتي لنا ثالث زجاجات برية!

تنطلق فاركا، وحتاول اأن ت�رضع يف رك�صها، لكي تطرد 

النوم. 

مفتاح  اأين  الفودكا!  لنا  واجلبي  فاركا  يا  اأ�رضعي   -

القناين يا فاركا؟ نّظفي �صمك الرجنة يا فاركا!

ولكننْ ها قد رحل ال�صيوف. ُتطفاأ الأنوار. ياأوي اأ�صحاب 

املنزل اإىل النوم. 

ي الأمر الأخري.
ّ
- هّزي الطفل يا فاركا! - يدو

ي�صيح جدجٌد يف املوقد. البقعة اخل�رضاء على ال�صقف، 

عيني  اإىل  جديد  من  تت�صلل  والأقمطة  البنطال  وظالل 

�ش راأ�صها. 
ّ
فاركا �صبه املفتوحتني، ترتاق�ش وت�صو

- من..من..من..- تدندن- �صاأغني اأغنية لك..

البكاء. ترى فاركا،  قواه من  يبكي، وتخور  الطفل  لكن 

احلقائب،  ذوي  والنا�ش  ال��ق��ذر،  الطريق  ج��دي��د،  م��ن 

وتعرف  �صيء،  كل  تفهم  اإنها  يفيم.  واأباها  وبيالغيا 

اجلميع، لكنها، يف �صبه نومها، مل تكن قادرًة، ول باأي 

ورجليها  يديها  د 
ّ
تقي التي  القوة  تلك  ت��درك  اأن  ح��ال، 

وتعرقل حياتها. تتلفت من حولها، تبحث عن تلك القوة 

لتتخّل�ش منها، لكنها ل جتدها. ويف النهاية، وقد بلغت 

اإىل  تنظر  وب�رضها،  قواها  كّل  ت�صتنفر  الإعياء،  منتهى 

الأعلى حيث توم�ش البقعة اخل�رضاء، واإذ ت�صمع البكاء 

تعرث على العدو الذي مينعها من احلياة.

.
ّ
الطفل- هو العدو

من  ت�صتطع  مل  كيف  الده�صة:  اأ�صابتها  وقد  ت�صحك، 

قبل اأن تدرك هذا ال�صيء التافه؟ كاأن البقعة اخل�رضاء، 

وظالل البنطال ت�صحك، هي الأخرى، وتنده�ش.

يتحّكم الت�صور الباطل بفاركا. تنه�ش من على الكر�صي، 

بعينيها  ترّف  اأن  ابت�صامة عري�صة، ودون  تبت�صم  وهي 

من  وال��دغ��دغ��ة  ب��ال��راح��ة  ت�صعر  ال��غ��رف��ة.  يف  تتم�ّصى 

يديها  يقيد  الذي  الطفل  من  الآن  �صتتخّل�ش  اأنها  فكرة 

ورجليها..�صوف تقتل الطفل، وبعدها �صوف تنام، تنام، 

تنام..

وتتوّعد  تغمز  وهي  �صاحكًة  ال�رضير  من  فاركا  تقرتب 

باأ�صابعها البقعة اخل�رضاء، ثم تنحني فوق الطفل. واإذ 

تنتهي من خنقه تتمّدد فوراً على الأر�ش، ت�صحك فرحًة 

باأنها ت�صتطيع الآن اأن تنام، ويف غ�صون دقيقة واحدة 

تة. 1888م
ّ
تنام بعمق كمي
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يطول،  �سوف  املحطة  يف  انتظارها  اأن  تعلم  كانت 

نحو  ب�رصها  مركزًة  »بالو«  ظلت  فقد  ذل��ك  وم��ع 

الطريق  جانبي  على  الأ�سجار  َتنبُت  ل  الطريق. 

احلقول  اأما  ال�سخر.  الأر�ض يف �سالبة  هنا، حيث 

احل�ساد.  مو�سم  انتهاء  بعد  الفالحون  هجرها  فقد 

وقاحلة.  جافة  ب��دت  حولها  من  املمتدة  الأر���ض 

الذي  الطويل  الطريق  خاليًة من مظاهر احلياة عدا 

نحو  ممتد  اأ�سود  �رصيط  كاأنه  نهاية  ل  ما  اإىل  ميتد 

منها  بالقرب  ينت�سب  �سغري  خ�سبي  كوخ  الأف��ق. 

اجلدار  واإىل  كبريتان.  جرتان  ج��داره  اإىل  اأُ�سِندت 

ويف  عميق.  نوم  يف  وغط  راأ�سه  عجوٌز  اأ�سند  اأي�سًا 

رّكزاً ب�رصه على 
ُ
ظل الكوخ قرف�ض مت�سوٌل هزيٌل م

ركزاً 
ُ
 - م

ٌ
يد بالو. وبالقرب من املت�سول رب�ض كلب

التي  بالو  يد  اأما  اليد.  نف�ض  على  ب�رصه  الآخر  هو 

ببع�ض  مت�سك  كانت  فقد  تتفح�سها  الأع��ن  كانت 

كانت  لقد  �ساِلها.  طرف  يف  امللفوف  »الت�ساباتي« 

 زوجها »�سوت�سا �سينج« �سائق احلافلة. 
َ
حتمل غداء

 تاأخرت عن موعدها املعتاد، واحلافلة 
َ
لكنها اليوم

غادرت املحطة ولبد اأن تنتظر عودتها ثانيًة. »من 

املوؤكد اأن �سوت�سا �سينج غا�سب الآن«، فّكرت بالو. 

ثم اإنها ل بد اأن تعود اإىل املنزل وترجع ثانيًة اإىل 

�َساء قبل موعد و�سول احلافلة القادمة من 
َ
هنا بالع

اليوم.  �سوى  الأ�سبوع  هذا  اأبداً  تتاأخر  مل  ُلنُدر«. 
ُ

»ج

�سطر �سوت�سا �سينج اإىل 
ُ
عندما تتاأخر عن موعدها ي

تاأخري انطالق احلافلة من املحطة متعلاًل ب�سبٍب ما 

يختلقُه للرّكاب يف كل مرة. لكنه كذلك كان ل يدخر 

ول�ست  حكومي  موظف  »اأن��ا  توبيخها:  يف  و�سعًا 

خادمًا عند اأبيك«. 

لكنها اليوم تاأخرت عّدة �ساعات. وهي الآن تعاِقب 

منها  ظّنًا  املحطة  يف  والنتظار  باجللو�ض  نف�سها 

موَهن راكي�ش

ترجمة: �سعيد الريامي    * 

ال�سيدة يف حمطة احلافالت

من اأعمال اأروى الفوري  - ُعمان

* مترجم وطبيب من ُعمان     



�صينج.  �صوت�صا  غ�صب  ح��ّدة  من  يقلل  قد  ذل��ك  اأن 

غ�صبه  وتتجنب  تاأخرها  تربر  اأن  لها  ميكن  كيف 

 
ُ
�رضيع اأي�صًا  »چاجن��ي«  لكن  تعرفه؟  ال��ذي  احل��اد 

ا�صتعمال  عن  يتوانى  ل  فهو  ذلك  وف��وق  الغ�صب، 

ُته �صيئٌة للغاية. لقد اختطف يف ال�صنة 
َ
مع

ُ
الفاأ�ش. �ص

الفائتة الفتاَة التي كانت تكن�ش الطريق يف القرية 

الكل  القرية.  نف�ش  يف  الكاهن  قتل  ثم  ها. 
َ
وباع

يخ�صاه ويتجنبه. واليوم جتراأ وحتر�ش ب� »ِجندان«. 

التي كان  �صنة،  الأربع ع�رضة  ِجندان املراهقة ذات 

ِجندان يف  ابنتي. كانت  يناديها  قبل فرتة ق�صرية 

طريقها جللب احلطب من بيت »نانتي« التي ت�صكن 

لقد  چاجن��ي.  هاجمها  عندما  القرية،  اأط��راف  يف 

عادت اليوم اإىل البيت خالية اليدين، �صاحبة الوجه 

ومرعوبة. 

ِجندان.   ق��ررتنْ  اليوم«،  بعد  البيت  من   
َ
اأخ��رج »لن 

»ذلك الوغد چاجني دعاين للدخول اإىل بيته. قال اإنه 

�صيقّدم يل كوبا من الع�صري، ثم بداأ يتودد اإيّل ويقول 

يل اأنني جميلة«. 

هي  جميلًة  يجدها  األ  العاهرة.  اأمه  اإىل  »فليذهب 

ي�صيبه  اأن  »اأمتنى  بغ�صب.  بالو  اأجابت  الأخ��رى«، 

، لكانت يف مثل �صنك. ومباذا 
ٌ
العمى. لو كان له بنت

اأجبِتِه انت؟«

     »ل اأريد اأن اأ�رضب الع�صري يا عمي. هذا ما قلته«.

بي. 
ّ
جر فقط.  واحدة  »ر�صفة  قائاًل:  اإيّل  تو�صل  لكنه 

واحدٍة من ع�صري عمك عالقًة  ر�صفٍة  �صتبقى ذكرى 

يف ذاكرتك طوياًل. ثم اأم�صك ذراعي، لكنني قاومته 

وهربت. فلُتَدمره الآلهة.«

     »وهل كرر حماولته؟« �صاألت بالو.

يا  اأمازحك  »اإنني  قال:  قب�صته  من   
ُّ
اأفلت »بعدما 

بنت  باأنك  اأختك  اأخرب  ف�صوف  تعودي  اإذا مل  ابنتي. 

متمردة ل حترتم الكبار«. 

»�صوف اأخرب �صوت�صا عما حدث«، بادرتها بالو. »األ 

يعلم هذا الفاجر اأن جندان هي اأخت زوجة �صوت�صا 

�صينج � �صائق احلافلة؟«

فبعدما  اليوم.  بالو  تاأخرت  احلادثة  هذه  ب�صبب 

انتهت من تهدئة جندان، ح�رّضت الوعاء النحا�صي 

الت�صاباتي  فيه  وو�صعت  زوجها  بغداء  اخلا�ش 

ال�صاعة  لكن  امل��اجن��ا.  وخملل  البطاط�ش  ومرقة 

حينها كانت قد جتاوزت الثالثة. 

لها  قالت  خائفة«،  فاأنا  تتاأخري  ل  »اأرج��وك       

جندان موّدعة.

»ومن  التحدي.  ِملوؤها  بنربة  بالو  رّدت  »خائفة؟« 

يبتلع  كيف  �صرتين  ب�صوء؟  لك  التعر�ش  على  يجروؤ 

اأخ��ربه.  عندما  ًا 
ّ
حي چاجن��ي  ال�  هذا  �صينج  �صوت�صا 

بعد  الداخل  من  الباب  اإغ��الق  اإحكام  من  تاأكدي 

– اإن هو جاء يف طلبي  خروجي. واأخربي چاجني 

- اأنني ذهبت لإح�صار �صوت�صا �صينج.«

مكانها.  يف  ماتزال  وبالو  متدداً  يزداد  الكوخ  ِظلُّ 

ل ت�صاأله: 
ّ
التفتت نحو املت�صو

»اأخ��ي، هل تعلم متى غادرت احلافلُة املحّطَة       

اآخر مرة؟«

»ل اأعلم يا اأختاه.« اأجاب املت�صول. »احلافالت ت�صل 

ه الوقت.«
ّ
املحطة وتغادرها دائمًا، ول اأحد يهم

عامَلها   – نواق�صه  بكل   – �صينج  �صوت�صا  ك��ان 

الوحيد. كان ي�صتمها وي�رضبها. لكنه كان يعطيها 

ة من راتبه كل �صهر. وكان دائم التذمر 
ّ
بي

ُ
ع�رضينا ر

لكنه  م�صكنهم.  يف  لهم  جندان  اأختها  م�صاركة  من 

مع ذلك ا�صرتى لها قبل �صهر عقداً زجاجيًا وقطعة 

قما�ش قطنية. 

من  تقرتب  حافلة  �صوت  اأفكارها  من  انت�صلها 

املحطة يف �صحب كثيفة من الغبار. كانت تعلم اأنها 

لي�صت حافلة �صوت�صا �صينج، ومع ذلك ظلت تراقبها 

حزمة  يحمل  راكب  نزل  املحطة.  يف  توقفت  حتى 

ب�صل يف يده. �صاألته: 

     »اأخي. متى ت�صل احلافلة القادمة من ناكودار؟«

     »احلافالت تتوقف هنا كل ثالثني دقيقة. اإىل اأين 

توّدين الذهاب يا اأختاه؟«

اأنتظر زوجي  اأنا  اأود الذهاب اإىل اأي مكان.       »ل 

�صوت�صا �صينج – �صائَق احلافلة. ِجئُته بالغداء.«

ذات  بابت�صامة  الرجل  رّد  �صينج!«  �صوت�صا  »اآه..       
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مغزى. 

     »هل تعرفه؟« �صاألت بالو.

     »ومن ل يعرفه يف ناكودار!«

موا�صلة  يف  الرغبة  بعدم  نربته  من  بالو  �صعرت 

احلوار.

ما  القادمة.  احلافلة  �صينج يف  �صوت�صا  ي�صل  »رمبا 

! كيف يجعلك تنتظرينه هكذا؟« اأ�صاف الرجل.
ُ
اأق�صاه

الأمر.« رّدت بالو ِبحّدة. »مل تكن  »ل �صاأن لك بهذا 

غلطُته. لقد تاأخرت اأنا يف احل�صور وفاتتني احلافلة. 

امل�صكني! لبد انه يت�صور جوعًا الآن.«

الرجل  ابت�صم  �صوت�صا؟«  ن؟ 
َ
م جوعا؟  »يت�صور       

ك�رضاً عن اأ�صنان �صفراء. 
ُ
م

     اأدارت بالو وجهها بعيداً.   

 و�صلت حافلة اأخرى، يف �صحب جديدة من الغبار. 

غ�صبًا.  احمر  وقد  املقود  خلف  زوجها  وجه  راأت 

فرك�صت  احلافلة  توقفت  النحا�صي.  الوعاء  رفعت 

نحو مقدمتها. 

     »�صوت�صا«، �صاحت بالو رافعة الوعاء النحا�صي 

عاليًا. »�صوت�صا �صينج. اأرجوك خذ«. 

     »اغربي عن وجهي، ل وقت لدي«. اأجابها �صوت�صا. 

وا�صتمع ملا  للحظة  ولو  احلافلة  انزل من  »اأرجوك، 

�صاأقول. لقد حدث اأمر فظيع، واإّل ملا تاأخرت عليك«. 

قالت بالو.

اأجابها  احلافلة«.  عن  ي 
ّ
تنح كثرياً.  ترثثري  »ل 

باإمكانه  كان  اإن  املحطة  عامل  �صاأل  ثم  �صوت�صا، 

موا�صلة ال�صري.

�صاعتني«.  مدة  هنا  انتظرتك  لقد  �صينج.  »�صوت�صا 

قالت بالو بتو�صل. »ارجوك انزل وا�صتمع اإيّل. اللعنة 

اأرجوك..  ت�صبب يف كل هذا.  الذي  على چاجني. هو 

خني، ولكن انزل وخذ طعامك. 
ّ
ا�رضخ يف وجهي، وب

�صاأخربك  الثالثاء  ي��وم  البيت  اإىل  تعود  وعندما 

بالتفا�صيل«. 

     »مل يعد يل بيت. �صي�صلك يوم الثالثاء ....«. واأدار 

حمرك احلافلة وهو يتمتم ب�صتائم بذيئة. 

باكية  بالو  قالت  اأقول«،  ملا  ا�صتمع  فقط  »اأرجوك. 

وهي تنظر اإىل احلافلة تنطلق خملفة �صحابة كثيفة 

من الغبار.

فاأكرث. ومعها متدد ظل  اأكرث  الأ�صياء  متددت ظالل 

جدار  على  امل�صتند  العجوز  املكان  وغ��ادر  بالو. 

ومن  كلبه.  وراءه  خملفًا  املت�صول  تبعه  ثم  الكوخ، 

�صوت  ال�صماع  اإىل  تناءى  القريبة  اجلافة  احلقول 

لقد  بالو.  روح  اخرتقت  عاطفية  اأغنية  يردد  �صبي 

�صمعت هذه الأغنية من قبل. �صمعتها وهي طفلة ثم 

�صمعتها وهي فتاة يافعة. كان يغنيها يف احلقول 

�صمعتها  لقد  ليل.  يدعى  �صاب  اجلميل  ب�صوته 

ع�رضات املرات. تذكرت حينها ليلة زفافها ل�صوت�صا 

بالكثري  تغّنت  التي  بارو  �صديقتها  و�صوت  �صينج 

من الأغنيات ليلتها. 

 نوع من الأزواج تتمّنني
ّ

تي.. اأي
ّ
     »اآه يا بني

     قمراً بني النجوم

     كري�صنا بني الب�رض« 

لكنها  ال��زواج.  قبل  �صينج  �صوت�صا  راأت  قد  تكن  مل 

ت�صورته و�صيمًا – متاما كما و�صفته الأغنية. ويف 

تيقنت  وجهها  عن  الغطاء  اأزاح  عندما  الليلة،  تلك 

اأمامها.  واق��ف  به  حلمت  طاملا  ال��ذي  البطل  اأن 

وعندما مل�صت يده وجهها حتركت يف ج�صدها اآلف 

الأحا�صي�ش. ثم بعدما ا�صتقرت يف ح�صنه قال لها: 

»اأنت ما�صة متالألئة. اأنت جوهرة.« 

     »بالو، لقد حل الظالم. عودي اإىل البيت.« قال لها 

العجوز قبل اأن يغادر. 

ُلندر؟« رّدت 
ُ

     »اأخي.. متى �صتعود احلافلة من ج

عليه بالو.

     »ل اأعلم. اإىل متى �صتظلني منتظرة؟« 

     »لبد اأن ياأكل �صيئًا.«

الأك��ل لأخ��ذه منك عندما  اإىل       »لو كان يحتاج 

توقف«

كما  النتظار.  موا�صلة  قررت  قد  كانت  بالو  لكن 

عن  �صينج  �صوت�صا  مع  التحدث  ع��دم  كذلك  ق��ررت 

لن  باأنه  يقول  �صمعته  لقد  يقتتالن.  لرمبا  چاجني. 

حّقًا  كان  لو  م��اذا  الثالثاء.  يوم  البيت  اإىل  يعود 

يعني ما قاله؟ ماذا لو مل يعد اأبداً اإىل البيت؟ اأح�صت 

لوتو�صينج  اأن  تذكرت  ج�صدها.  يف  ت�رضي  برع�صة 
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الزوجة  قا�صت  لقد  القرية.  وغ��ادر  زوجته  هجر 

الأمرين بعد فراقه لها. ثم اأنهت معاناتها باأن رمت 

بنف�صها يف البئر.    

قرف�صت بالو اأر�صًا بعدما �صعرت بالأمل يف قدميها. 

يف  توقفت  امل��ك��ان.  على  وال�صكون  الظالم  م 
ّ
خي

املحطة حافلٌة ثم غادرت. ثم توقفت اأخرى وغادرت. 

بداأ  ُلندر. 
ُ

ج القادمة من  احلافلة  انتظار  مازالت يف 

جتتهد  والنعا�ش.  التعب  �صّدة  من  يثقالن  جفناها 

الظالم  لرتى  عينيها  فتح  يف  والأخرى  الفينة  بني 

وقد ازداد حلكة، لتعود وتغلقهما ثانية. فجاأة وقفت 

منت�صبة ظّنًا منها اأن احلافلة قد و�صلت، ثم عادت 

تقرف�ش ثانية. اأخذتها غفوة. راأت يف منامها بيتها 

وقد تكومت جندان خائفًة يف اإحدى زواياه. �صمعت 

 – ال�صاحب  بوجهها   – وجندان  الباب،  على  قرعًا 

ت�صتغيث:

وترتكيني  تذهبي  ل  تذهبي.  ل  اأختاه  يا  »اأرج��وك 

وحيدة«

والأجرا�ش  ال�صاقية  حول  يدور  وهو  الثور  راأت  ثم 

املعلقة يف رقبته ترن. و�صمعت ال�صبي يتغنى بتلك 

الغنية العاطفية وهو يجل�ش حتت �صجرة. 

هبت الريح قويًة واأ�صقطت الإناء من يدها، وهي ما 

تزال غارقة يف حلمها. �صمعت جندان ت�رضخ ثانية: 

»ملاذا تركتني وحدي؟«  

ا�صتفاقت فجاأة على يد تلم�ش كتفها. ا�صتدارت.

»�صوت�صا �صينج!« �صهقت وهي تفرك عينيها. 

»اأما زلِت هنا؟« �صاأل وهو يجل�ش بالقرب منها. راأت 

احلافلة تقف اأمام الكوخ خالية من الركاب. 

الطعام. لقد  اإناء  اأ�صّلمك  اأنتظر حتى  اأن  »كان ل بد 

انتظرتني طوياًل  هل  ئ! 
ّ
ال�صي ياحَلّظي  قلياًل.  غفوُت 

حتى اأفقت؟« 

»لقد و�صلُت للتو. ما اأنِت �صوى مغّفلة حتى تنتظريني 

كل هذا الوقت.«

باأنك  اأخربتني  بعدما  اأفعل  اأن  تريدين  كنت  »ماذا 

لن تعود اإىل البيت؟« ردت وهي حتب�ش الدموع يف 

عينيها. 

جندان  اأن  لبد  البيت.  اإىل  وعودي  الإناء  »اإعطيني 

ت 
ّ
يرب وهو  اأجابها  خائفة.«  وحدها  هناك  جتل�ش 

على يدها. 

اأنه  لتكت�صف  الأر���ش  على  ال�صاقط  الإن��اء  تناولت 

ملرقة  ول  للت�صاباتي  وج��ود  ل  الطعام.  من  خال 

اإثر  طعام  من  تناثر  ما  الكلب  اأكل  لقد  البطاط�ش. 

الكلب.  �صتمت  نائمة.  وهي  يدها  من  الإناء  �صقوط 

ب كرمي.«
ّ
�صحك �صوت�صا �صينج قائاًل: »ل باأ�ش. الر

بالإناء  مم�صكة  وقفت  بالدموع.  عيناها  اغرورقت 

وقد متلكها �صعور باحل�رضة. 

َلّف  ثم  �صينج.  �صوت�صا  قال  تنتظرين؟«  ماذا  »هيا. 

احلافلة.  نحو  معها  وم�صى  خ�رضها  حول  ذراع��ه 

مقود  خلف  ه 
ّ
كر�صي اإىل  قفز  ب��ه��دوء.  معه  م�صت 

احلافلة. قالت له وهو يهم باإدارة املحرك: 

     »�صوت�صا �صينج! هل �صتعود اإىل البيت غداً؟« 

     »طبعًا �صاأعود. هل تريدينني اأن اأح�رض لك �صيئًا 

من املدينة؟«

     »ل. ل اأريد �صيئًا.«

د �صعر حليته و�صاربه. 
ّ
اأدار �صوت�صا �صينج املحرك. م�ص

جت�صاأ. ثم قال وهو يلتفت نحوها:

»اآه �صحيح، ماذا ب�صاأن چاجني؟ ماذا كنت حتاولني 

اإخباري عنه؟ 

البيت غداً،  اإىل  اأنك �صتعود  »ل �صيء ل �صيء. املهم 

األي�ش كذلك؟«

»عودي اإىل البيت ب�رضعة. الطريق اأمامك طويل.«

»�صوت�صا �صينج.. غداً عيد ميالد الكاهن. �صوف اأح�رض 

معي بع�ش احللوى.«

ب.« �رضخ �صوت�صا �صينج
ّ
»فليتبارك الر

يف  بالو  وراءه��ا  خُمّلفة  م�رضعة  احلافلة  حتركت 

�صالها  بطرف  عينيها  م�صحت  الأتربة.  من  �صحابة 

ووقفت حمدقة يف اأ�صواء احلافلة التي اختفت رويداً 

رويداً يف الظالم. 

 

امل�صدر: )اأف�صل الق�ص�ش الهندية الق�صرية( 

اجلزء الثاين- حترير: كو�صوانت �صينج

النا�رض: هاربر كولينز – الهند )٢٠٠٣(  
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يف  ياأتي.  �صعيدا،  خرب  ل  احلرب  ا�صتعلت   

اجلبهة تكومت اجلثث متاري�ش ، متت�ش جثثهم 

من  يحاول   ، قادمة  ر�صا�صات  ومالب�صهم 

حالفهم احلظ بحياة موؤقته . العتذار عن و�صع 

الأبات�صي  �رضب  يّتبع  �صواتر.  زمالئهم  جثث 

الآن  ت�صري  الطائرات  الأر�ش.  على  حركة  اأية 

مبحاذاة – اريل – الدبابات وناقالت اجلند .

الدبابات  تلك  ارت���ال  وتتحول  اث��ن��ان  واح��د 

والناقالت اىل تّنور من فحم ، بف�صل اليورانيوم 

الأمريكي اجلديد .

ت�صري   ، للخليج  واجلنوبي  الأو�صط  الطرف  يف 

لها  رت��ب  كما  ت�صري   ، لكنها   ، برتابة  احلياة 

�صلفا . ترّقب ي�صوده احلذر والقلق من امل�صتقبل 

بغمو�صه  امل�صتقبل  ذل���ك  ي��ح��ني،  وح��ت��ى   ،

اأفكاره  �صعدون  يتاأبط   . وجنونه  والتبا�صاته 

العدمية من احلرب و�رضوف احلياة ب�صيء من 

غري  خنجر  كطعنات   ، متقّلبة  مزاجية  غريزة 

وا�صحة ، ل يعرف من اأين تباغته .

يف  ة 
ّ
علي وة 

نْ
رب فوق  القابع   ، اخلليج  فندق  يف 

 . ال�صمالية  املعارك  و�صاحة  البحر  مواجهة 

جحرها  يف  م�صتقرة  غري  �صعدون  عينا  كانت 

، لي�ش من باب الف�صول  تتل�ص�ش على امل�صهد 

باب  من  ولكن   ، فيه  هو  الذي   ، املكان  حلالة 

ما   ، ال��ع��راء  ه��ذا  ف��وق  امتداداتها  للحرب  اأن 

رّكز   . ال�صماء  تقابل   ، نفط  �صعلة  هناك  دامت 

ان  التي على ميينه فوجد  الرفوف  ب�رضه على 

الزجاجات ذات الأعناق الطويلة قد رتبت على 

جهة ميني الكاونرت والزجاجات املمتلئة مباء 

الفودكا على الي�صار . هل ، هي م�صادفة، قال .

ابان – دا�ش – النادل عن انزعاجه من �صخونة 

منه  بالقرب  الزبائن  يبديها  التي  النقا�صات 

تكون  اأن  يف�صل  فهو   . اخل�صبي  الكاونرت  على 

حما�ش تلك الكلمات بعيدة عنه ، حتى ل تطال 

وجهه ا�رضاب الب�صاق من فم املتكلمني املليئة 

بالرغوة البي�صاء والدخان .

تذهب عينا �صعدون يف تتبع �صاطئ احلب الذي 

هر بهذا ال�صم بعد . يوّزع نظره على امتداد 
نْ
مل مي

ال�صاطئ الطويل حتى نهايته البعيدة عند فندق 

املاجنروف  اأ�صجار  وغابة  النرتكونتيننتال 

اأخرية  ، و�رضقة ما تبقى من مل�صة  اأمامه  التي 

ل�صم�ش تلفظ اأنفا�صها وهي تولج ماء اخلليج .

احلرب  فدخان   . املعتاد  من  اأكرث  قلبه  يخفق 

يلم�ش جمرها يف يديه وحوا�صه ، اإنها عالمات 

اأوىل قالها يف خاطره . تراءى له املكان كحالة 

�صبحية غري معهودة ، عرك عينيه ليطرد حرقة 

 ، �صوداء  ك�صحابة  املكان  بب  ت�صّ الدخان وهي 

فر�صت حزنها على املكان ومل تبارحه . عاندته 

اأية حلظة فرح باملجيء . هو الآن يف كر�صيه يف 
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عتمة خفيفة من املكان . ي�صعر باأعياء ج�صده ، 

وباأن الوقت مي�صي يف م�صالك ودروب ل نهاية 

لها .

تطوقه  التي  اللحظة  خذلن  يلملم  اأن  يحاول 

�رضها  اننْ اأن   
ّ
علي  . �رضخة  ل�صانه  اىل  قفزت   .

كاأعمى يرى النور لأول مرة .

على  وقت  ذات  تهجاها  ق�صيدة  اأجرا�ش  رنني 

 . جديد  من  تولد  الآن  هي   ، الباطنة  �صاطئ 

من  بالتحرك  دفعته  ال�رضخة  ببوح  الرغبة 

اإىل  اخلفيفة  الظلمة  تلك  يف  ال��ه��ادئ  مكانه 

مقدمة اجلال�صني على الكونرت.

دا�ش .. قالها ، ب�صوت اآمر وم�صموع ، اجلب ايّل 

كاأ�صا م�صاعفة من ع�صارة النبته املك�صيكية . 

�صحح اأحد جريان اجلل�صة ، تكيال . يقول: تكيال.

ها هي النبته املك�صيكية تورق يف عقله لتمحو 

خدرا خفيفا وجفاف زمن ولتفتح باب ال�صحو 

يخرج،  امل�رضب  باب  يدفع   . اأخرى  غرائز  على 

�صالة  حتى  وال��دخ��ان  ال�صجيج  معه  يخرج 

ال�صتقبال عند نهاية املمر.

امل�صاء الثقيل يف تلك اللحظة واملليء بلزوجة 

ذات  ميازحها  كان  جنمة  لريى  �صجعه  البحر 

طفولة.

�صاأرى اإن كانت ت�صع ، علها متنحني بع�صا من 

حلم بعيد ، يكون متيمة ملا تبقى يل من عمر .

الذي تغري  للفندق  الأخري  الزجاجي  الباب  عند 

�صعدون  وجد  ب��الزا«  »ك��راون  اإىل  لحقا  ا�صمه 

حار�ش ال�صيارات بني غفوة و�صحو متكئًا على 

خّف�ش   . منه  اقرتب   . للمدخل  اليمنى  �صة  الرفنْ

عمره  ال�صاد�ش من  العقد  الذي جتاوز  احلار�ش 

�صوت الرتان�ص�صرت ال�صغري الال�صق باذنه وهو 

يتلو جردة احلرب واخل�صائر ، وبنربة واثقة قال 

ي . رتنْ
َ
: خ�صارة ب

ي . رتنْ
َ
هذه احلرب خ�صارة ب

 �صعدون اأربع بطاريات من 
ّ

يف اليوم الثاين د�ش

اأبو القط الأ�صود واللون  احلجم ال�صغري ملاركة 

الأحمر يف يد احلار�ش .

حني خرج يف �صاعة متاأخرة من ذلك اليوم كان 

احلار�ش قد �صقط يف نومة عميقة ، لكن الراديو 

م�صتغرقًا يف �صحوه مع احلرب . قهقهات وحزن 

يتجددان مع كل خ�صارة برتي وحرب عبثية .
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ت�سهد املجتمعات العربية انخراًطا متزايًدا يف و�سائل 

يتجلى  الفي�سبوك.  وبخا�سة  االجتماعي،  التوا�سل 

ذلك يف ات�ساع دائرة امل�سجلني يف املوقع؛ فبح�سب 

موؤ�س�سة ويدو للتقنيات، بلغ عدد امل�سرتكني العرب 

يف الفي�سبوك، يف فرباير 2017، 156 مليوًنا، وهو 

�سكان  اإجمايل عدد  ما يكاد يقرتب من 45 % من 

العامل العربي يف الفرتة نف�سها. تتوافق هذه الزيادة 

ت�سخم  املوقع، مع  امل�سجلني يف  اأعداد  العامة يف 

كننا 
مُ

اأعداد الباحثني العرب الن�سطني فيه. وهو ما ي

املجموعات  عدد  تزايد  مالحظة  خالل  من  ر�سده 

يوم،  كل  ا 
ً
تقريب تظهر  التي  املتخ�س�سة  العلمية 

واالجتماعية.  االإن�سانية  العلوم  حقل  يف  وبخا�سة 

على  العرب  للباحثني  املتنامي  الن�ساط  ويك�سف 

بني  التوا�سل  تعزيز  يف  قوية  رغبة  عن  الفي�سبوك 

ه مفارقًة  الباحثني، ولكنه ي�سعنا اأمام ما يكن عدُّ

مهمة، هي احتمال وجود عالقة عك�سية بني درجة 

االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  االأف��راد  انخراط 

وهي  يقدمونها.  التي  العلمية  البحوث  وج��ودة 

مفارقة �سوف اأ�سميها »مفارقة باحثي الفي�سبوك«. 

املفارقة،  هذه  ل�رشح  املقال  هذا  اأمُخ�س�ص  و�سوف 

مقاومتها  وكيفية  العلمي،  البحث  اأثرها يف  وتتبع 

يف العامل العربي.

اإ�صهام و�صائل التوا�صل االجتماعي يف خلق 

جمتمع بحثي عربي

من  عقود طويلة  مدار  على  العرب  الباحثون  عانى 

 
ْ
حالت فقد  بينهم.  فيما  االت�سال  رواب��ط  �سعف 

واح��د،  بحثي  جمتمع  خلق  اأم��ام  ع��ّدة  �سعوبات 

اكم  رَتَ ا فعااًل، وتمُ
ً
ادل فيه املعارف تباداًل تزامني

َ
تب تمُ

ب�سكل  العربية  االأقطار  من  العلمية  اخل��ربات  فيه 

اأ�سباب، مثل �سعوبات تداول  اأدْت  اإذ  كفء وعادل؛ 

املن�سورات، اأو الت�ستت اجلغرايف، اأو النزوع للمحلية، 

املجتمعات  انغالق  واق��ع  نة 
َ
هيم اإىل  غريها،  اأو 

هناك  كانت  بالطبع  نف�سها.  على  املحلية  البحثية 

جتاوز  من  اأ�سحابها  متّكن  وا�سحة  ا�ستثناءات 

على  اأعمالهم  وتبودلت  املحلي،  اجلغرايف  املحيط 

وا�ستفادوا  باأكمله،  العربي  العامل  يف  اأو�سع  نطاق 

بدورهم من منجزات االآخرين يف بلدان خمتلفة على 

الذين حققوا  العربي. لكن عدد هوؤالء  العامل  ات�ساع 

قارن 
مُ
ي ال  االإقليمي  امل�ستوى  على  ا 

ً
معرفي تباداًل 

يف  تداول  تمُ كتاباتهم  ظلت  الذين  الباحثني  بعدد 

نطاق حملي فح�سب، وظلت قراءاتهم حم�سورة بهذا 

النطاق املحلي نف�سه.

االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  اأن  من  الرغم  وعلى 

عماد عبد اللطيف*

  * ناقد واكاديمي من مصر  

متابعات
�ر�ؤى

مفارقة باحثي

 الفي�سبوك



غري  االإن�ساين  التوا�سل  لتي�سري  االأ�سل  يف  ن�ساأت 

وّظف هذه  العربي  العامل  فاإن  الوظيفي،  اأو  املهني 

االأحيان.  من  كثري  يف  خمتلف  نحو  على  الو�سائط 

اأخرى من  اأ�سكال  اإجناز  ا مهمة يف 
ً
اأدوار لعبت  فقد 

يف  جتلى  ما  نحو  على  االجتماعي،  غري  التوا�سل 

ح�سد  اأو  �سيا�سي،  ن�سال  من�سة  بو�سفها  دوره��ا 

الو�سائط  هذه  جتاوزت  نف�سه،  النحو  وعلى  �سعبي. 

و�سيًطا  َقّدم  لتمُ العربي،  البحثي  املجتمع  دورها يف 

فعااًل لك�رش القيود اأمام التوا�سل البحثي االإقليمي، 

وانفتاح املجتمعات البحثية املحلية. 

الو�سائط.  هذه  من  اال�ستفادة  يف  الباحثون  تفاوَت 

ففي �سنواتها االأوىل ا�ستطاع فريق منهم، وبخا�سة 

الطرق  باأف�سل  توظيفها  الباحثني،  �سباب  م��ن 

واالطالع  ناحية،  من  واأنف�سهم  باأعمالهم  للتعريف 

حني  يف  اأخ��رى.  ناحية  من  االآخرين  اأعمال  على 

اأغلبهم من الباحثني املخ�رشمني،  اآخر،  زهد فريق 

يف  ا 
ً
تقريب ا 

ً
جذري تغري  الو�سع  لكن  ارتيادها.  يف 

االأعوام الثالثة االأخرية؛ اإذ تزايد اأعداد الباحثني من 

التوا�سل  االأجيال، ممن يتخذون من و�سائل  جميع 

االجتماعي نافذة للتوا�سل العلمي. وهو ما اأدى اإىل 

اأ�سكال وم�ستويات من التوا�سل البحثي غري  اإتاحة 

االأثر  الو�سائط حا�سمة  امل�سبوقة. وتكاد تكون هذه 

يف تعزيز اإمكانيات خلق جمتمع بحثي عربي واحد. 

وهو اأمر �سديد االأهمية فيما يتعلق مب�ستقبل املعرفة 

يف العامل العربي. لكن واقع ا�ستعمال هذه الو�سائط 

االأوىل، ويكمن  ا كما يبدو للوهلة 
ً
ا متام

ً
لي�ص وردي

جودة  على  املحتمل  ال�سلبي  تاأثريها  من  القلق 

البحث العلمي، ب�سبب عوامل عّدة، اأحدها ما اأ�سميه 

»مفارقة باحثي الفي�سبوك«.

مفارقة باحثي الفي�سبوك: �رشاع اجلودة واالإعجاب

بني  التفاعل  من  متنوعة  اأ�سكااًل  الفي�سبوك  يتيح 

امل�ساركني؛ منها كتابة التعليقات، اأو اإعادة الن�رش، 

ا 
ً
اإظهار اأيقونات امل�ساعر املختلفة؛  ال�سغط على  اأو 

لالإعجاب، اأو احلب، اأو املوا�ساة، اأو االندها�ص ...اإىل 

ل هذه ال�سلوكيات التفاعلية اأداة لتحفيز  �سكِّ اآخره. وتمُ

امل�ساركة، ودعم التوا�سل بني الن�سطاء على املوقع. 

وتزداد اأهميتها حني ننظر اإىل تاأثريها فيما يتعلق 

واالآراء،  االأفكار  تبادل  تتيح  اإذ  البحثي؛  بالتوا�سل 

من�سًة  وتقدِّم  واملناظرة،  للنقا�ص   
ً
ف�ساء وتخلق 

للتعريف باملنجزات البحثية للم�ساركني، ومتّكنهم 

بحثية  ن�سائح  اأو  ا�ست�سارات،  على  احل�سول  من 

يف  فعالة  توا�سل  من�سة  عدُّ  تمُ بذلك  وهي  معتربة. 

العامل  ات�ساع  على  الباحثني  بني  امل�سافات  تقريب 

د الطريق بالفعل الأ�سكال من التعاون 
ّ
ه العربي، ومتمُ

بحثي  جمتمع  خلق  ب��اجت��اه  وت��دف��ع  املتوا�سل، 

يف  ا 
ً
�سلب توؤثر  قد  ذاته،  الوقت  يف  لكنها،  من�سجم. 

و�سوف  البعيد.  امل��دى  على  العلمي  البحث  ج��ودة 

و�سيط  طبيعة  باأن  حتديًدا  املقال  هذا  يف  اأحاجج 

اإىل  توؤدي  قد  ا، 
ً
اجتماعي ف�ساء  بو�سفه  الفي�سبوك، 

العلمي،  للبحث  املكر�سة  واجلهود  االأوقات  تقلي�ص 

ما  نتيجة  العلمية،  للقيمة  اجلمعي  االإدراك  وتغيري 

اأ�سميه »قانون تبادل االإعجاب«.

قانون »تبادل االإعجاب«: الفجوة

 بني ال�صورة والقيمة

ال�سورة  مركزية  مبداأ  على  الفي�سبوك  تاأ�س�ص  لقد 

ال�سخ�سية، باملعنيني؛ احلريف واملجازي. فقد كانت 

�سورة الوجه هي اأداة التعرف االأ�سا�سية التي جعلت 

هي  ال�سورة  حيث  ا، 
ً
رائج ا 

ً
برناجم الفي�سبوك  من 

ل هوؤالء 
َ
ِقب التعرف عليه من  املرء، وو�سيلة  اأيقونة 

الذين ي�سعون ملد ج�سور التوا�سل معه. لكن ال�سورة، 

ا.  مبعناها املجازي، هي حمور عمل الفي�سبوك اأي�سً

�سخ�ص  كل  هائلة،  م��راآة  اإىل  ل 
ّ
حت��و فالفي�سبوك 

�سورة  اأف�سل  على  فيها  االآخرون  يراه  اأن  يحر�ص 

وممار�ساته  وتعليقاته،  من�سوراته،  في�سمم  ممكنة. 

عند  امل��رج��وة  ال�سورة  لتخلق  بحر�ص،  ا، 
ً
جميع

احلقيقية  امل�سكلة  الفي�سبوك.  م��راآة  عرب  االآخرين، 

قا�ص بجمال 
مُ
اأن جمال املرء ال ي يف هذه املراآة هو 

قا�ص مبدى 
مُ
ال�سورة التي يقدمها يف املراآة، بقدر ما ي

ا يف 
ًّ
قا�ص كمي

مُ
ي اإعجاب  بها. وهو  االآخرين  اإعجاب 

�سكل عدد مرات االإعجاب، والتعليقات امل�ستح�ِسنة، 

اإليه  ومعدل م�ساركة املن�سور مع اآخرين، واالإ�سارة 

يف من�سورات اأخرى. وهكذا فاإن �سورة االأ�سخا�ص، 

كبري  ب�سكل  ت�سنعها  الفي�سبوك،  على  تظهر  كما 
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ا�ستجابة االآخرين لهذه ال�سورة. وهنا يكمن م�سدر 

خطورة الفي�سبوك على البحث العلمي.

�سوق  يف  واال�ستح�سان  االإعجاب  تبادل  يتاأ�س�ص 

تبادل  »قانون  اأ�سميه  ما  اأ�سا�ص  على  الفي�سبوك 

ا من عالمات 
ً
االإعجاب«. ويعني هذا القانون اأن كثري

االإعجاب، اأو تعليقات اال�ستح�سان، التي نقوم بها يف 

ف�ساء الفي�سبوك، ال يحركها تقدير عقالين للمن�سور 

ددها عالقتنا  اأو التعليق الذي ن�ستح�سنه، بقدر ما حتمُ

بال�سخ�ص الذي كتبه، وبخا�سة درجة انخراطه يف 

عمومية  اأكرث  وب�سكل  املتبادل.  اال�ستح�سان  عملية 

زادت  كلما  هي:  معادلة  �سكل  على  فكرتي  اأ�سوغ 

على  ا�ستح�ساًنا  التعليق  يف  )اأ(  ال�سخ�ص  م�ساركة 

ال�سخ�ص  م�ساركة  زادت  )ب(،  ال�سخ�ص  من�سورات 

)ب( يف التعليق ا�ستح�ساًنا على من�سورات ال�سخ�ص 

اأملك  اأنني ال  )اأ(، والعك�ص �سحيح. وعلى الرغم من 

ا 
ً
لدي حد�س فاإن  القانون،  ا على هذا 

ً
اإح�سائي دلياًل 

ا يف توجيه عملية اإنتاج 
ً
ا كبري

ً
ا باأنه يوؤثر تاأثري

ًّ
قوي

ا�ستجابات اال�ستح�سان يف ف�ساء الفي�سبوك، ا�ستناًدا 

اإىل امل�ساهدات ال�سخ�سية املتوا�سلة للف�ساء االأزرق 

على مدار ال�سنوات الع�رش املا�سية.

االأ�سخا�ص  اأن  االإع��ج��اب«  »ت��ب��ادل  قانون  يعني 

ا�ستح�سانية  ا�ستجابات  تقدمي  يف  انخراًطا  االأكرث 

على ما يقدمه االآخرون، �سوف يح�سلون يف املقابل 

على ا�ستجابات ا�ستح�سانية اأكرث. وترتتب على هذا 

القانون نتيجتان مهمتان: 

يتطلب،  االإعجاب  من  املزيد  اكت�ساب  اأن  االأوىل: 

مع  التفاعل  يف  اجلهد  من  املزيد  بذل  الغالب،  يف 

م�ساركات االآخرين. 

)اأو  م��ا  من�سور  ا�ستح�سان  درج���ة  اأن  ال��ث��ان��ي��ة: 

بالقيمة  ح�رشي  نحو  على  يرتبط  ال  ا�ستهجانه( 

متتع  بدرجة  يرتبط  ما  بقدر  للمن�سور،  احلقيقية 

�ساحبه بكم كبري من مقاي�سات تبادل اإعجاب. 

يرتبط  النتيجة،  لهذه  ا�ستثناءات  بالطبع  توجد 

بع�سها بالتعليق على من�سورات امل�ساهري، الذين ال 

ا – انطالًقا من قانون 
ً
يتعاملون مع االآخرين – غالب

»تبادل االإعجاب«. واال�ستثناء االآخر هم االأ�سخا�ص 

الراف�سون لقانون »تبادل االإعجاب«، ممن يقومون 

عقالين  تقييم  اإىل  ا�ستناًدا  اال�ستح�سان  با�ستجابة 

فاإننا  احلقيقة،  ويف  ذات��ه.  يف  للمن�سور  منطقي 

احلجم  لتو�سيح  متخ�س�سة  درا���س��ة  اإىل  نحتاج 

على  اال�ستح�سان  با�ستجابات  يقومون  ملن  الفعلي 

مبداأ  مقابل  يف  االإعجاب«،  »تبادل  قانون  اأ�سا�ص 

التقييم العقالين. لكن ما يعنيني اأكرث يف هذا املقال 

االإعجاب  تبادل  لقانون  ال�سلبي  االأثر  تو�سيح  هو 

على البحث العلمي، انطالًقا من النتيجتني ال�سابق 

االإ�سارة اإليهما.

قانون »تبادل االإعجاب« وخماطر اجلهد ال�صائع

تعني النتيجة االأوىل اأن الباحث الراغب يف حت�سيل 

درجة اأكرب من االإعجاب مبن�سوراته البحثية عليه اأن 

يتبادل االإعجاب مع اأكرب عدد ممكن من امل�ساركني 

الن�سطني على الفي�سبوك. ويعني هذا تخ�سي�ص وقت 

بواجبات  للوفاء  الفي�سبوك  على  للم�ساركة  اأك��رب 

االإعجاب جتاه االآخرين، وال�سعي باطراد نحو زيادة 

االإعجاب،  تبادل  يت�ساركون  الذين  االأ�سدقاء  عدد 

، ين�رشف 
ّ
ثم االإ�سافة. ومن  اأو قبول  االإ�سافة  عرب 

جزء من جهد الباحث ووقته اإىل الوفاء بالتزامات 

احل�سول على االإعجاب، رمبا على ح�ساب التزامات 

العلمي  البحث  بجودة  بع�سها  يت�سل  قد  اأخ��رى؛ 

ا يف اإطار التعامل مع الوقت 
ً
نف�سه. ويبدو هذا منطقي

ما  ن�ساط  يف  اإنفاقها  يعني  ن��ادرة،  �سلعة  بو�سفه 

قد  الباحث  فاإن  بالطبع،  منها.  اآخر  ن�ساط  حرمان 

يقتطع الوقت واجلهد الالزم الإجناز قانون االإعجاب 

اأخرى  الأن�سطة  املخ�س�سة  االأوق��ات  من  املتبادل 

غري بحثية، لكن هذا ال ينفي احتمال االقتطاع من 

الوقت واجلهد املخ�س�سني للبحث العلمي. 

اأ�سلوب  اإىل  بالنظر  املخاوف  هذه  م�رشوعية  تزداد 

اإدارة الوقت املخ�س�ص للبحث؛ اإذ يتمتع الباحثون 

البحث  اأوق���ات  تنظيم  يف  كبرية  مب��رون��ة  ال��ع��رب 

هناك  لي�ست  املوؤ�س�سات  معظم  ففي  لديهم.  العلمي 

اأوقات عمل ملزمة للعمل البحثي، وعادة يقع على 

اليومية  ال�ساعات  عدد  حتديد  نف�سه  الباحث  عاتق 

�سها للبحث العلمي، وتوزيعها اأثناء اليوم. 
ّ
التي يكر

اأجزاء متزايدة  اإمكانية ا�ستقطاع  ويرتتب على ذلك 
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من الوقت املخ�س�ص للبحث العلمي، ل�سالح اأن�سطة 

امتداد  على  بالفعل  يحدث  ما  وه��و  بحثية.  غري 

العامل العربي، وينتج عنه ظاهرة جلية هي �سعف 

يف  بقرنائهم  مقارنة  العرب  الباحثني  اإنتاجية 

الربهنة  ويكن  االأق�سى.  وال�رشق  الغرب  جامعات 

عدد  مقارنة  خالل  من  ب�سهولة  ال�سعف  هذا  على 

بغريها  العربية  اجلامعات  يف  املن�سورة  االأبحاث 

ومقارنة  الدولية،  الت�سنيفات  يف  اجلامعات  من 

ن�رش  تمُ التي  العلمية  املجالت  اأو  الدوريات  م�ستوى 

فيها هذه البحوث.

ا اأمام الباحثني 
ً
ا خطري

ً
عدُّ م�سكل اإدارة الوقت حتدي

مُ
ي

تزايد  ي��وؤدي  اأن  هو  اخل�سية  يثري  ما  واأك��رث  العرب. 

الوقت املخ�س�ص ملقاي�سة االإعجاب يف الف�ساءات 

االفرتا�سية اإىل مزيد من �سعف االإنتاجية البحثية. 

اأكرب للحفاظ  اإىل بذل جهد  الباحث  وهو ما ي�سطر 

املنجز  تناق�ص  ظل  يف  املتبادل،  االإعجاب  على 

نِتج االإعجاب، اأو تدهور جودته. ويف 
مُ
الفعلي الذي ي

البحثي،  العمل  االنهماك يف  ي�سكل  اجلهة املقابلة، 

االآخرين،  م�ساركات  مع  اجليد  التفاعل  اأمام  عائًقا 

االآخرين مبا ين�رشه  اإعجاب  اإىل قلة  وهو ما يوؤدي 

املتبادل.  االإعجاب  دائرة  تقلي�ص  ب�سبب  الباحث؛ 

باحث  مفارقة  عليه  اأطلقتمُ  ما  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 

انخراط  درجة  بني  العك�سية  العالقة  اأي  الفي�سبوك، 

البحوث  وج��ودة  الفي�سبوك،  ف�ساء  يف  الباحثني 

غري  العك�سية  العالقة  هذه  وتوؤدي  ينتجونها.  التي 

االإ�سارة  �سبقت  التي  الثانية  النتيجة  اإىل  املنطقية 

االإعجاب،  اطراد  بني  العالقة  تقوي�ص  اأعني  اإليها؛ 

وجودة املن�سور، على نحو ما اأ�رشح بالتف�سيل يف 

اآخر اأجزاء هذا املقال.

قانون »تبادل االإعجاب« وغياب االأ�صا�س 

العقالين لال�صتح�صان

اإىل  واجل��ودة  اال�ستح�سان  بني  العالقة  فك  ي��وؤدي 

رديئة  بحثية  من�سورات  ا�ستح�سان  االأول:  اأمرين؛ 

 مبتطلبات قانون االإعجاب املتبادل؛ والثاين: 
ً
وفاء

الأن  ج��ي��دة؛  بحثية  م��ن�����س��ورات  ا�ستح�سان  ع��دم 

ويف  االآخ��ري��ن.  مبن�سورات  عجبون 
مُ
ي ال  اأ�سحابها 

االأمرين يتوقف االإعجاب )ومظاهره املتنوعة( عن 

اأن يكون دااًل على اجلودة، وباالأحرى، فاإنه ي�سبح 

اأكرث داللة على نقي�سها، وهذا جتلي اآخر ل�«مفارقة 

من  االأول  ال�سق  �سغلت  التي  الفي�سبوك«،  باحثي 

االإعجاب  بني  العالقة  فك  وي��وؤدي  املقال.  عنوان 

على  تكون خطرية  قد  �سلبية  تاأثريات  اإىل  واجلودة 

اأو  ال�سطحية  فاملن�سورات  العلمي.  البحث  م�ستقبل 

اإذا  ا 
ً
كبري ��ا 

ً
رواج جتد  قد  املتناق�سة  اأو  التالعبية 

دعمتها مقاي�سات االإعجاب. 

الفي�سبوك،  باحثي  ملفارقة  ال�سلبي  االأثر  لتو�سيح 

دعونا نتخيل اأن )�ص( من النا�ص هو باحث/ة رديء، 

اأو يفتقد اإىل النزاهة االأكاديية، لكنه ن�سط جًدا على 

ا من ليله يف التفاعل 
ً
الفي�سبوك، يق�سي نهاره، و�سطر

ا ل�سخ�ص 
ً
مع من�سورات الفي�سبوك، فال يرتك من�سور

يف قائمة اأ�سدقائه اخلم�سة اآالف دون تعليق، يهنئ 

يف منا�سبات التهنئة، ويعزي يف منا�سبات العزاء، 

ويت�سامن يف غريها، ويحث االآخرين على التفاعل 

مع ما يكتب بطرق �ستى. على اجلانب النقي�ص فاإن 

)�ص( باحث/ة جمتهد، يكر�ص وقته وجهده الإنتاج 

للفي�سبوك،  لديه فائ�ص وقت  ولي�ص  اأ�سيلة،  معرفة 

وال يتفاعل مع من�سورات االآخرين. 

على  ا 
ً
من�سور )�ص(  ال�سيد/ة  ن�رش  ما  يوم  م�ساء  يف 

الفي�سبوك ا�ستغرق يف كتابته خم�ص دقائق ال غري، 

قبل  كتاب  يف  عابر  ب�سكل  قراأها  فكرة  فيه  خّل�ص 

دقائق قليلة من كتابة املن�سور. ويف اللحظة نف�سها، 

تت�سمن  الفي�سبوك  على  موجزة  فقرة  )���ص(  ن�رش 

من  �سهرين  من  اأك��رث  منه  ا�ستغرق  بحث  خال�سة 

املن�سورين،  ظهور  من  يوم  وبعد  املتوا�سل.  العمل 

االإعجاب،  )�ص( قد ح�سل على مئات عالمات  كان 

االإعجاب توزيع  واأعاد ع�رشات من قرناء مقاي�سة 

مثلهم.  ع�رشات  ا�ستح�ساًنا  عليه  وعّلق  من�سوره، 

على  اإال  )�ص(  ال�سيد/ة  من�سور  يح�سل  مل  حني  يف 

 من زمالئه 
ٍّ

ب�سع عالمات اإعجاب، ومل يكن لدى اأي

عليه.  التعليق  اأو  ن�رشه،  الإع��ادة  الكايف  احلما�ص 

لنتخيل الرواج واالنت�سار الذي �ستحظى به من�سورات 

التي  ال�سمت  هة 
ّ
وفو امل�رشوقة،  اأو  التافهة  )���ص( 

ولنتخيل  االأ�سيلة.  واإ�سهاماته  )�ص(  اأفكار  �ستبتلع 
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عليه  يح�سل  قد  الذي  امل�ستحق  غري  التقدير  ا  اأي�سً

ا(  اأي�سً امل�ستحق  )غري  والتجاهل  الزمن،  عرب  )�ص( 

ال�سلبية  االآث��ار  نتيجة  )���ص(،  به  فاجاأ 
مُ
ي قد  ال��ذي 

لقانون تبادل االإعجاب. 

من املوؤكد اأن اأثر مفارقة باحثي الفي�سبوك، خا�سة 

ا. وحالة ال�سيد/ة 
ً
على املدى البعيد، قد يكون كارثي

)�ص(، و)�ص( رمبا نرى نظريها باأعيننا كل �سباح 

ا 
ً
اإال مثاال متوا�سع يف الف�ساء االأزرق. وهي لي�ست 

االإعجاب  تبادل  لقانون  ال�سلبية  �سديدة  لالآثار 

ال�سعي  اإىل  بها  الوعي  يدفعنا  العلمي.  البحث  على 

ذلك  حتقيق  واأقرتح  كاماًل،  ا  تقوي�سً تقوي�سها  اإىل 

بوا�سطة اإحالل مبداأ اآخر حملها هو مبداأ اال�ستجابة 

البليغة.

اال�ستجابة البليغة وتقوي�ص مبداأ تبادل االإعجاب

 ،2005 ع��ام  البليغة«  »اال�ستجابة  مفهوم  ظهر 

تكون  اأن  ما يجب  يحدد  ا، 
ً
ا معياري

ً
بو�سفه مفهوم

التوا�سل.  ف�ساءات  يف  اجلماهري  ا�ستجابات  عليه 

ف اال�ستجابات البليغة باأنها اال�ستجابات التي 
ّ
عر وتمُ

وت�ستهدف  اجلماهريي،  التوا�سل  �سياق  يف  نتج  تمُ

وتدعيم  والتالعبية،  ال�سلطوية،  اخلطابات  مقاومة 

اال�ستجابة  اأ�سكال  وتتنوع  التحررية1.  اخلطابات 

خلطيب  الت�سفيق  عن  ا 
ً
امتناع تكون  فقد  البليغة، 

بعقالنية  يدافع  خلطيب  ا 
ً
داعم هتاًفا  اأو  م�سلل، 

ملن�سور  ناقًدا  تعليًقا  اأو  الفقراء،  حقوق  عن  ور�ساد 

عن�رشي ييز بني النا�ص على اأ�سا�ص اللون اأو العرق 

اأو اجلن�سية، اأو جرافيتي يحمل عالمة الن�سال على 

حائط قوة احتالل غا�سم، اأو غريها الكثري. 

الفي�سبوك،  على  البحثية  باملن�سورات  يتعلق  فيما 

اأو عالمة  البليغة ت�سمل كل تعليق،  فاإن اال�ستجابة 

اإعجاب، اأو ا�ستح�سان، اأو ت�سامن، اأو اإعادة ن�رش، اأو 

غريها، ت�ستهدف دعم اأو مقاومة من�سور ما، ا�ستناًدا 

عن  منزهة  مو�سوعية،  عقالنية،  م�سوغات  اإىل 

الغر�ص وامل�سلحة. 

يوؤدي اإحالل مبداأ »اال�ستجابة البليغة« حمل قانون 

منها  االأهمية؛  �سديدة  نتائج  اإىل  االإعجاب  تبادل 

���رشورات  ب�سبب  ال�سائع  الوقت  هدر  من  التقليل 

املتبادل،  االإع��ج��اب  ق��ان��ون  بالتزامات  ال��وف��اء 

وكذلك احتفاظ املرء بتقديره لذاته؛ بف�سل االلتزام 

والنزاهة  والعقالنية  املو�سوعية  اإىل  باالحتكام 

اأثناء اإنتاج اال�ستجابات على الفي�سبوك، اإ�سافة اإىل 

اإعالء قيمة االجتهاد يف العمل، من خالل ا�ستعادة 

العالقة الطردية بني االإعجاب والقيمة، وتفعيل مبداأ 

تقريظ احل�سن، وتقبيح القبيح.

ن�ستح�رش  دعونا  البليغة  اال�ستجابة  مبداأ  لتو�سيح 

�سبق  اللذين  و)����ص(  )����ص(،  الباحثني  من�سوري 

هو  )ع(،  املت�سفح  اأن  ولنتخيل  اأع���اله.  ذكرهما 

اال�ستجابة  ملبداأ  وفًقا  لل�سلوك  ي�سعى  ثالث،  باحث 

اأن  من  الرغم  فعلى  الفي�سبوك.  ف�ساء  يف  البليغة 

الباحث  من�سورات  مع  ا 
ً
دوم يتفاعل  )�ص(  الباحث 

عجب بكل ما يكتب، فاإن الباحث 
مُ
)ع(، ويتدحه، وي

ا 
ً
اأو يكتب تعليًقا داعم )ع( مل ي�سع عالمة اإعجاب، 

اأو املنقول.  التافه  الباحث )�ص( من�سوره  حني ن�رش 

الباحث  اإعجاب ملن�سور  ا�ستجابة  اأنه قدم  يف حني 

)�ص(، الذي ال يرتبط معه ب�سلة، لكنه اأمُعجب باأ�سالة 

من�سوره، وجودته. مل يفكر الباحث )ع( يف املنافع 

بل  باملن�سور،  اإعجابه  من  يجنيها  اأن  يكن  التي 

باأحقية املن�سور باالإعجاب، مدرًكا اأنه يوؤ�س�ص بذلك 

ا 
ً
تقييم بو�سفها  الفي�سبوك  ال�ستجابات  نبيل  لفهم 

االأثر  يقاوم  بذلك  واأنه  نقراأ.  ملا  عاداًل  ا 
ً
مو�سوعي

الفي�سبوك، ولقانون تبادل  ال�سلبي ملفارقة باحثي 

االإعجاب.

فر�سة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأتاحت  لقد 

ومن  متفاعل،  بحثي  جمتمع  خللق  ا�ستثنائية 

االرتقاء  اأجل  من  الفر�سة  هذه  اغتنام  ال�رشوري 

باملجتمع البحثي العربي، واأول �رشوط هذا الهدف 

الو�سيط،  لهذا  ال�سلبية  باملمار�سات  الوعي  هو 

تبادل  اأن تكون مقاومة قانون  واآمل  ومقاومتها.  

حمله،  البليغة  اال�ستجابة  مبداأ  واإح��الل  االإعجاب، 

خطوة مهمة يف هذا الطريق.

هام�س

البالغة  املخاطب:  بالغة   .)2005( عماد.  اللطيف،  عبد  انظر،   -  1
العربية من اإنتاج اخلطاب ال�سلطوي اإىل مقاومته، �سمن »ال�سلطة ودور 

املثقف«، جامعة القاهرة، القاهرة، �ص 35-7، �ص 21-23.
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ال يكتب الروائي عبد الكرمي جويطي رواية، بقدر ما 

انطالقا  �رشدية  ن�سية  تخلق  �رشدية  ملحمة  يبدع 

املغرب،  لتاريخ  واملن�ست  العميق  الغو�ص  من 

هذه  املتباينة،  ومتْف�سالته  املختلفة  جتلياته  بكل 

من  ينبع  روائي  مل�رشوع  توؤ�س�ص  امللحمية  الرواية 

والذاكرة،  التاريخ  ها  غمُ ْ
َن�س ال��روؤي��ة،  عميقة  كتابة 

وثمارها عامل روائي حمبوك بطريقة حتّفز القارئ 

على تتبع ن�سيج خيوطها احلكائية، ور�سد التحوالت 

هيبة واملفاِرقة التي تعي�سها �سخ�سيات الرواية. 
ّ
الر

ومدموغة  مت�سابكة  الن�سية  املحكيات  جند  اإذ 

مالل  بني  مدينة  تاريخ  تكتب  تراجيدي،  بح�ص 

وتْفتح ج�سور  الولدان،  لها  �سابت  بوقائع  املنكوبة 

ويجري  جرى  ما  لفهم  التاريخية،  الذات  مع  حوار 

ذلك  وراء  من  ونق�سد  وتراجعات،  انتكا�سات  من 

اجلمعية  ال��ذاك��رة  من  �ص 
ّ
واملهم املن�سي  التاريخ 

ال�سيا�سي-االجتماعي  ال�رشاع  ت�ستح�رش  التي 

واالإبداالت التي �سهدها الف�ساء الروائي الذي تدور 

وتتبلور وتتطور فيه اأحداث الرواية.

اإن رواية »املغاربة«  ت�ستغل باآليات �رشدية توؤمن 

تنت�رش  ���رشدي��ة  اإىل  امل��األ��وف��ة  ال�رشدية  بتجاوز 

وتخلق  ال��روائ��ي،  املنجز  يف  َتَدع 
ْ
ب واملمُ للمختِلف 

اأفقا �رشديا متجّددا خالقا خطابا روائيا،ينهل من 

املرجع التاريخي وال�سيا�سي واالجتماعي املغربي، 

فيه  جت��ري  كف�ساء  م��الل،  بني  تاريخ  خ��الل  من 

اء ما تعرفه ال�سخ�سيات 
ّ
االأحداث وتت�سّكل الروؤية جر

لة، 
ّ
متحو �رشدية  م�سارات  من  واالأزمنة  واالأمكنة 

 الرواية من خطاب 
مُ
�ِسم

َ
ة ومفاجئة، نظرا ملا ي

ّ
متغري

ماأ�ساوي كارثي يرافق الفاعلني ال�رشديني يف بنية 

ة لذوات تعاين من الت�سظي التاريخي 
ّ
ن�سية مت�سظي

على  الثائر  الروائي  للي�سار  وتنت�رش  الواقع،  داخل 

 « وتدخل  لل�رشد،  التقليدية  الكال�سيكية  االأ�سكال 

يوؤّطر  الذي  ال�سيا�سي والثقايف  الن�سق  يف حوار مع 

املرجع الذي يحكي عنه، حوار ينبني على م�ساءلة 

باخرتاق  الن�سق  هذا  لبنية  التاريخية  املمكنات 

احلدود الفا�سلة بني املفّكر فيه  والالمفّكر فيه«)2( 

)1( متخّيل التاريخ املعطوب: 

 توؤ�س�ص الرواية خطابا روائيا يعك�ص امل�سكوت عنه 

اأن  ذلك  ككل،  والوطن  العميق  املغرب  تاريخ  يف 

الذاكرة  اإىل مهاوي  ال�سارد يرحل بنا، عرب �رشدية، 

واالنعطافات  ب��االأع��ط��اب؛  املو�سومة  املغربية 

الذات  تاريخ  لكون  واملفارَقات،  بالده�سة  املّت�سمة 

تعاين  التي  فاالأعطاب  اجلمعي،  التاريخ  من  جزءا 

هي  ال��رواي��ة،  �سخ�سيات  من  �سخ�سية  كل  منها 

لَّ  َ
وَلع اجلماعية،  للذات  الكربى  االأعطاب  عن  تعبري 

يف  ت�سقط  مل  التي  »املغاربة«  رواي��ة  ييز  ما  هذا 

على  يتكئ  �رشدي  ن�ص  لكتابة  االنعكا�سية  البنية 

 اإىل خلق خطاب روائي مفعم 
ْ
ت

َ
التاريخ، بقدر ما �سع

عنه  ت 
ّ

ع��رب ال��ذي  والكارثي،  الرتاجيدي  بال�سعور 

الغافقي(  االأعمى)حممد  ال�سارد  �سخ�سيتي  من  كل 

املتخيل  بو�ساطة  بنا  �سافرتا  اللتني  والع�سكري 
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�صالح لربيني*

 
)1(

البعد الرتاجيدي فـي رواية »املغاربة«

لعبد الكرمي جويطي

  * شاعر وكاتب من المغرب  



الذاتية  املكابدات  من  واملتخّلق  املبَدع،  التاريخي 

ف�ساء  اأثثت  �سخ�سيات  نن�سى  اأن  دون  منهما،  لكل 

الرواية هاملت وهورا�سيو والبا�سا  بوزكري والبا�سا 

وتوفيق  واجَل��ّد  و�سفية  فرح  واحل��اج  ال�سالم  عبد 

يف  املهم  الدور  ولعبت  ال�سغري،  و�سدقي  ال�سغري 

تك�سف  اأعطاب  من  تمُورها  ْ
تع ا 

َّ
عم اللثام   اإماطة 

اأ�سئلة  يالم�ص  مبنظور  اجلماعية.«  ال��ذات  حقيقة 

العي�ص  وباأفق  باالآخرين  ال��ذات  وعالئق  الوجود 

داخل وطن تبدو اأبوابه مو�سدة اأو تكاد » )3(

الرواية بني حمكياتها املرتعة وقائع   هكذا حتمل 

الق�سية لكل �سخ�سية  واأحداثا تغو�ص يف االأعماق 

ه  اأر�سمُ اأمُِخذت  الذي  دُّ  اجْلَ اإذ  الرواية،  �سخ�سيات  من 

ت�سييد  اأجل  من  العامة،  امل�سلحة  وبذريعة  ْنوة 
مُ
ع

عها 
ّ
جم التي  االأر����ص   

َ
اأ���س��ري ظ��لَّ  �سكنية،  جتزئة 

باالأر�ص،  العميق  االرتباط  على  دالل��ة  ة 
ّ
���رش يف 

االأعمى  ال�سارد  ث 
ِّ
تور مل  ذاكرة  اإىل  اجَلدَّ  ل 

ّ
حو مما 

والع�سكري اإال املحن وال�سدائد، والتجارب املريرة يف 

احلياة والع�سق والزواج، فمرياث العائلة تاريخ االأمل 

م العوامل املتخيلة للرواية، بل يكن 
مُ

�س
ْ
وتراجيديا تب

اعتبار هذه الرتاجيديا ال�رشدية هي تراجيديا مدينة 

لكونها  وال�سلطوية،  ال�سيا�سية  لل�سغائن  منذورة 

والقالقل  دات 
ّ
التمر من  للعديد  د 

ّ
املج�س الف�ساء 

التي كانت مدينة بني مالل وجبالها م�رشحا لها. 

فالع�سكري ال�سخ�سية التي توؤرخ النعطاف تاريخي 

عرفه املغرب املتمثل يف حرب ال�سحراء عاد مثقال 

َطِبه، الذي ما هو اإال عطب جماعي، ور�سالة تف�سح 
َ
ِبع

ة احلرب، وما تخّلفه من �سحايا ومعطوبني، 
َ
َخ�سا�س

مما وّلد يف نف�سيته املرارات واالنتكا�سات النف�سية 

 عنها بلغة ال�رشد االحتجاجي 
ّ

والوجودية، التي عرب

يقود  الذي  االأعمى  ال�سارد  التعبري-. ثم  اإن �سح   -

َلم من هذا 
ْ
قافلة ال�رشد واالأحداث، فهو االآخر مل ي�س

الو�سع املاأزوم الذي كان هو االآخر �سحية له، فمنذ 

فمن  اخليبات  ي�ساحب  وهو  الن�ص  داخل  وج��وده 

ملرارة  جترع  من  ذلك  تال  وما  بالعمى،  االإ�سابة 

واقعه، حيث جنده �سخ�سيًة متوترة مع الذات ومع 

الوجودية،  ماأ�ساتها  يف  وغارقة  منعزلة  املحيط، 

ْل�سم الذي حاول به ت�سميد 
َ
لكن يبقى ع�سق �سفية الب

افتقده،  ال��ذي  ب�رشه  اعتربها  فقد  العمى،  ج��رح 

و�سوارع  ودروب  اأزق��ة  بني  يقوده  ال��ذي  وعكازه 

بفعل  �سيتحول  ال���ّدواء  ه��ذا  لكن  املدينة،  وبيوت 

�ص رهانات 
ّ
اأو�سن اإىل داء ع�سال، قو خيانة ح�سن 

ال�سارد االأعمى، اإىل النهاية املاأ�ساوية .

م�سارات  عن  الرواية،  بنية  داخل  احلديث،  ويكن 

لت  �سكَّ التي  ال�سخ�سيات،  لكل  متعددة  تراجيدية 

م�رشوعها  ع 
َ
ت�رش الرواية  كانت  فاإذا  ال�رشد،  ن�سيج 

ان�سجاما  بالنهاية  ينبئ  حدث  خالل  من  ال�رشدي، 

مع امللفوظ ال�رشدي »انتهى كل �سيء.« �ص 7، لكنها 

فيه  وتنفعل  يتفاعل  روائ��ي  خطاب  لبداية  نهاية 

الفواعل ال�رشدية، خالقا عوامل تخييلية ترزح حتت 

 متواليات حكائية 
ْ

دها عرب
ّ
ثقل الت�سظيات، التي تتكب

تبدو على امل�ستوى ال�سطحي ال رابط بينها، ولكنها 

يف  يكمن  واح��دا  كالًّ  ل  �سكِّ تمُ العميق  امل�ستوى  على 

الدموي  فامل�سهد  املغربي.  املجتمع  اأعطاب  كتابة 

-كمفتتح �رشدي -يقول باأن الرواية حتفل بوقائع 

واالإح�سا�ص  ر  والتَّوتُّ بال�رشاع  ز 
َّ
يتمي منحى  ذات 

اأي  ي�سهد  باالختناق من واقع متكل�ص ومت�سلب ال 

مما  َها، 
َ

ج
ْ
اأو واالإبداالت  االأحداث  بلغت  مهما  حتول 

والزمنية  التاريخية  الثبوتية  اإىل  الركون  على  يدل 

املغربي خارج منطق  املجتمع  وكاأن  واحل�سارية، 

ة واملتحولة. 
ِّ

التاريخ وال�سريورة الوجودية املتغري

الو�سيلة  املتخيل،  بو�ساطة  ��ر،  ال��ت��ذكُّ يبقى  لكن 
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 به الذات اجلماعية من 
ّ
ا متر

َّ
الناجعة لالإف�ساح عم

هاب الداخلي 
ُّ
املحن واال�ستبداد والظلم وال�سعور بالر

؛ وبالعدمية يقول ال�سارد: » اأ�سري نحو العدم بروح 

قانعة، مل تعد جتد بداخلها تلك الطاقة على انتزاع 

بت 
ّ
نف�ص واحد من احلياة، مل ت�سفح دمائي، بل ت�رش

9،  فاملقول ال�رشدي ينح  معها حياتي كلها«�ص 

حياة  فيها  �ست�سيع  �رشدية  احتماالت  على  القدرة 

�سخ�سيات منذورة للعطب الظاهري والباطني، ومن 

الفح�ص  ة 
َّ
�س

َ
جِم اإىل  املغربي  التاريخ  اإخ�ساع  مت 

املن�سي  هذا  ب، 
َّ
واملغي املن�سي  الإدراك  والغو�ص 

ك االأ�سا�ص للرواية، فاملحكي العام يدور 
ّ
دُّ املحر َ

ع
مُ
ي

اأبعاد حفرية حتاول، قدر  حول فكرة جوهرية ذات 

كتاريخ  الذاكرة  مع  جديل  ح��وار  فتح  امل�ستطاع، 

به،  املحلوم  ال�ستلهام  وفكري  و�سيا�سي  ح�ساري 

 للجميع، تنتفي فيه كل مظاهر اال�ستبداد 
مُ
ع

َ
ي�س

َ
وطن 

منذ  فال�سارد  وعليه  والقبلي،  والثقايف  ال�سلطوي 

بال�سمة  اإليه  اأ�رشنا  ما  على  د  يوؤكِّ ال�رشد  بدايات 

ال�سياق  الروؤية للعامل، ويف هذا  العدمية التي جتّلل 

يقول: » اأنا الذي ن�سبت احلياة اأمامه جدرانا كثرية، 

رت 
ّ
اأنا الذي هفوتمُ دائما اإىل ما وراء اجلدار، وت�سو

طريقي  يعرت�ص  ما  اأج��ت��از  ب��اأن  ره��ني  مناي  اأن 

التي  امل�سافة  هذه  يف  احلياة  واختزلت  وي�سّدين. 

 اأن اأغنمها من االأر�ص الأ�سل لالآخر البعيد )....( 
ّ
علي

اأرى باأن كّل ما م�سيته ذهب �سدى، واأن �سريي دخان 

واأفقي دخان« �ص 10، فالذات ال�ساردة ت�سعى اإىل 

معرفة  اأم��ام  عائقا  تقف  التي  ب، 
مُ
ج احلمُ كل  تك�سري 

مل  املحاوالت  كل  اأن   
ْ

غري اجلماعية،  الذات  حقيقة 

واالنهيار  بالالجدوى  مدبوغ  واقع  اإىل  اإال  ْف�ص  تمُ

اجلنائزية  ال�سمفونية  ه��ذه  القيم(.  )م��ن  القيمي 

للذوات معزوفة باأنامل تاريخ البط�ص والظلم، تاريخ 

عائالت حاكمة، غايتها احلفاظ على كيانها بعيدا 

�سديي  اأفق  لكنه  اأفق حامل  املجتمع يف  رغبة  عن 

الرواية  اإن  القول  يكننا  هنا  ومن  ومبهم،  ملتب�ص 

الرواية يف  اأن متد ج�سورا وطيدة مع   « متكنت من 

الكالم  مناطق  ارت��ادت  الأنها  الكونية،  اأبعادها 

 
ّ
يتح مركب  خطاب  اإنتاج  يف  وتوغلت  املمنوع، 

من املعي�ص واملحلوم به، من الذاكرة والتاريخ، من 

كاأن  واجل�سدي،  النف�سي  من  والواقعي،  االأ�سطوري 

االأ�سوات  ت�سرتّد  اجل�سور،  اندفاعاتها  يف  الرواية 

ع االحتجاج 
ّ
التي �رشقتها قوى القمع والكبح، لتو�س

والرف�ص واملكا�سفة« )7(

)2( من االنتماء الوجودي اإىل الفقدان 

التاريخي:

عديدة  ب�����رشوخ  مو�سومة  االأع��م��ى  ال�سارد  ف��ذات 

عنوان  يثل  ال��ذي  ���دِّ  اجْلَ رحيل  منها  وخمتلفة، 

اء 
ّ
العائلة املالكة لالأر�ص، لكنها �ستفقد االأر�ص جر

عن  تعبري  االأر���ص  وبفقدان  والتاريخ.  الزمن  مكر 

ا 
ّ
ل هم دِّ �سي�سكِّ َ

االجتثات من االأ�سل، هذا الرحيل لْلج

املكابدات  �سبب  هو  بل  االأعمى،  لل�سارد  وان�سغاال 

بداء  �سي�ساب  اإذ  والوجودية،  الذاتية  واالحرتاقات 

�سعف الب�رش، ومن مت �سيقوده اإىل العمى والولوج 

��دِّ خّلف  اجْلَ ال��ظ��الم«.  ف��اإذا كان موت  اإىل »ن��ادي 

وفراغا مهوال يف حياته،  دواخله  غائرة يف  ندوبا 

خ�سو�سا واأن اجلد كان مثاال للت�سحية واحلري�ص 

التاريخي  االنتماء  اأي  االأر���ص،   احلفاظ على  على 

والوجودي، اإذ كان يعترب وجوده مرتبطا باالأر�ص، 

 �سرية العذابات 
مُ
ْفَتح ، وتمُ ْفَقد اجَلدُّ

مُ
وبفقدان االأر�ص �سي

كما  االأعمى،  ال�سارد  روح  �ستطال  التي  واملعاناة 

كان  الذي  ب�رشه  اإليه،  بالن�سبة  اجلد،  اعتبار  يكن 

الوجود  ليل  به، وبرحيله رحل ب�رشه وولج  يب�رش 

بعد  حماوالت اأخيه الع�سكري، الذي بذل كل اجلهود 

لن  الع�سكري  يتمناه  ما  كل  لكن  اإ�سفائه،  اأجل  من 

رياح  تقودها  بالعمى  االإ�سابة  �سفينة  الأن  يحققه 

يجد  مل  الواقع  هذا  واأم��ام  التاريخ،  ومْكر  احلياة 

كبديل  ح�سني  لطه  »االأي��ام«  كتاب  غري  الع�سكري 

ا�ست�سفائي اأو كرتوي�ص لل�سارد االأعمى ليتقبل عماه 

مركب  اأي  بدون  وينخرط،  واإي��ان،  �سدر  برحابة 

نق�ص، يف حياة املفارقات واملتناق�سات، وقد جنح 

 طه ح�سني، الذي  متّكن 
مُ
ه

مُ
ْنو يف هذا االأمر كما جنح �سِ

من قهر ظالم الب�رش واالنت�سار للب�سرية، وهذا ما 

حتقق لل�سارد االأعمى الذي ا�ستطاع اأن يقود حياته 

 
ْ

عرب االأعمى«،  »�سبح  ف�سل  ويف  الب�سرية،  بحكمة 

اأمام  عنه  حتدث  االأدب،  عميد  لكتاب  م�ساحبته 
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باأدب  االإحاطة  يف  بت�سّلعه  تنبئ  بطريقة  البا�سا 

طه ح�سني. فاملحكي هنا مرتبط اأ�سد االرتباط بذات 

َع تاريخ العائلة وتاريخه 
َ
ال�سارد االأعمى، الذي �رَش

ال�سرية  ه��ذه  تراجيدية.  �سرية  لكتابة  ال�سخ�سي 

مبنظور   « االأعمى  ال�سارد  يرويها  التي  العائلية 

باالآخرين  ال��ذات  وعالئق  الوجود  اأ�سئلة  يالم�ص 

مو�سدة  اأب��واب��ه  تبدو  وط��ن  داخ��ل  العي�ص  وباأفق 

بعبارة  التذويتي،  التخييل  وع��رب    )8( تكاد«  اأو 

املتخيل  العائلة، من خ��الل،   تاريخ  تمُ  ِّ
��َذو

مُ
ي اأخ��رى 

 
مُ
ر

ِّ
َثو تمُ ن�سية  حركية  لالأحداث  ليمنح  واال�سرتجاع، 

د؛ وحتفِّز ذاكرة املتلقي على الركون 
ّ

جمريات ال�رش

على  يقف  بو�ساطتها  اّط��رادي��ة  ا�ستيهامات  اإىل 

اأن  يكن  اأال  متَّ  ومن  الوجود،  يف  الكائن  اأعطاب 

من  الب�رش  و�سياع  ّد  اجْلَ من  االأر�ص  �سياع  نعترب 

ت�سلُّطي  ل 
ُّ
تغو و�سط  للذات  �سياع  االأعمى  ال�سارد 

االإن�سان  فقدان  وبالتايل  واأتباعه؟  البا�سا  ده 
ّ
ج�س

احلياة.  يف  م�سريه  مواجهة  على  االإرادة  املغربي 

يف  بقوة  بادية  واالنهزامية  االنك�سارية  فال�سمة 

املحكي العام للرواية؛ اإذ ا�ستطاع اأن يتفاعل ال�سارد 

ال�سعوري، فهو  الّتماِهي  دِّ بنوع من  اجْلَ االأعمى مع 

د 
ّ
يغو�ص يف دواخل اجلد وكاأّنه هو اجلّد الذي يتكب

�رشوف وخطوب احلياة، جراء فقدان االأر�ص يقول 

تخمني  على  اآن��ذاك  ق��ادرا  »كنت  االأع��م��ى:  ال�سارد 

احلرائق امل�ستعلة بداخله. كان حزنه كبريا وجليال 

ف�رشت  و�سملني،  ذات��ه  عن  فا�ص  حتى  وع��زي��زا، 

ما  اإن  �ص29،  النك�ساره«  ومنك�رشا  حلزنه  حزينا 

يك�سف عنه هذا املقول ال�رشدي،  يختزل تراجيدية 

ال�سيء  والتاريخ،  ال��ذات  الأعطاب  منذورة  ذوات 

الذي يدّلل على كون اخلطاب الروائي يتاأ�س�ص وفق 

�سخ�سيات  بارجتاجات  تفي�ص  ماأ�ساوية  روؤي��ة 

ذلك  من  التاريخي.واالأكرث  الّتيه  من  حالة  تعي�ص 

�ستى  الأنواع  �ست 
ّ
تعر االأعمى  ال�سارد  �سخ�سية   اأن 

لها  كان  التي  املباغتة،  املفاجئة  ال�سدمات  من 

االأحداث  تطور  م�سار  على  والوا�سح  القوي  التاأثري 

لية يف 
ُّ
وتثويرها وتاأزيها، مما �سّكل منعطفات حتو

البنية ال�رشدية التي اّت�سمت بالّت�سّظي ال�رشدي، مما 

 على حتوالت �سبكة العالئق بني 
ّ
كان له االأثر اجللي

االأعمى  ال�سارد  م�سار  اأن  ذلك  الرواية،  �سخ�سيات 

الذي  التوتر  مدى  يربز  الن�ص  باأحداث  عالقته  يف 

تت�سف به �سخ�سيته، نظرا للهّزات النف�سية االأليمة، 

�ص لها �سواء تعّلق االأمر باالإ�سابة بالعمى 
َّ
التي تعر

مع  وعا�سه  �سمعه  ما  اأو  اأو�سن،  �سديقه  بخيانة  اأو 

التي جاءت  اللجنة،   
ْ
ي

َ
الع�سكري من حمكيات رئي�س

زاد  هذا  كل  اجلماجم،  مقربة  ف�سيحة  يف  للتحقيق 

ويف  والباطنية،  الداخلية  امل�ساعر  يف  توّتر  من 

الع�سق ويف خداع احلاج فرح، واالأوهام التي عا�سها 

مع العميان يف دار البا�سا بوزكري، اإىل غري ذلك من 

ماأ�ساوية  اإال  الروائي  اخلطاب  َتِزْد  مل  التي  الوقائع 

�سوداء - اإن �سح القول- تفي�ص برتاجيدية �رشدية 

ل�سعقات  منذورة  ذوات  حياة  تفا�سيل  يف  تغرق 

ما  هذا  ولعل  وال�سديدة،  العنيفة  وعوا�سفه  الواقع 

وجوده  بجدوى  ال�سعور  يفقد  االأعمى  ال�سارد  جعل 

يقول: » عدتمُ ومتّددتمُ على ال�رشير باأنفا�ص خمتنقة، 

عن  الأبحث  قمت  مرتع�سة.  واأط��راف  راك�ص،  وقلب 

يف  عت 
ّ
جتم  )...( اأ�ستاتا  �رشتمُ  واالآن  واحدا  البلغة 

ما  ���رشع��ان  متوح�سة  �ساخطة،  �رشخة  ���س��دري 

لت اإىل دمعتني 
ّ
تبّدت الإح�سا�سي بال جدواها، وحتو

جتريا  مل  عنقي.  حتى  نزلتا  وممتلئتني  حارتني، 

األي�ص  اأعماقي«�ص153 و154،  فوق خّدي، بل يف 

العمق  عن  وا�سح  بيان  ال�رشدي  االعرتاف  هذا  يف 

اأال يدل  االأعمى؟  ال�سارد   عنه 
ِّ

عرب
مُ
ي الذي  املاأ�ساوي، 

بل�سان  الناطق  هي  للذات  الكارثية  النظرة  اأن  على 

تراجيديته؟ اأال يكن اعتبار ال�سارد االأعمى العنوان 

البارز الأزمة الفرد داخل بنية جمتمعية من �سفاتها 

الغدر، واالحتيال، واخليانة؟  تلك اأ�سئلة تدفعنا اإىل 

النادر  اإال  يقول  ال  الذي  الرواية  خطاب  يف  التمّلي 

فيما وقع، تاركا لنا فجوات كقراء مللئها، والغو�ص 

�رشدية  بجمالية  حمبوكة  رواي��ة  ثنايا  يف  عميقا 

ح. 
ّ
ح وال ت�رش

ّ
تلم
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ط فيها املجتمع الكوين، 
ّ
  يف اأجواء الفو�سى التي يتخب

الفكرية  للجوانب  ��ر 
ّ
وم��دب د 

ّ
متعم تغييب  ظ��ّل  ويف 

ال  والدمار،  املوت  م�ساهد  لتحّل  ة، 
ّ
والفني والثقافية 

اإال  والتقّدم،  والبناء  للحياة  م�ساحة  اأو  مّت�سع،  يبقى 

ا، 
ًّ
ا وح�ساري

ًّ
عرب ما يلتقي حوله املتخا�سمون فكري

اأعمال  من  يتخّلله  وما   ،
ّ
البحثي  

ّ
الفكري البناء  وهو 

ا م�سرتًكا للوجود االن�سايّن 
ً
ة ونقدية، ت�سّكل قا�سم

ّ
فني

ة. 
ّ
على م�ساحة هذه الكرة االأر�سي

يف  الرئي�سية  املداميك  من  ة، 
ّ
النقدي املناهج  وتعّد 

تفعيل الدور الثقايف، وتر�سيخ املثاقفة بني ال�سعوب، 

املتتالية  وامل��راح��ل  احلقب  بني  ا 
ً
ج�سور تعّد  كما 

م�ساهد  من  تخّللها  وما  ة، 
ّ
والنقدي ة 

ّ
البحثي ة 

ّ
للعملي

عك�ست حاالت التقّدم والرتاجع التي �سهدها خمتلف 

اإىل  الف�سيح. وهذا يعود  الكون  االأمم على م�رشح هذا 

طبيعة النقد والناقد، وما هو ملقى فوق اأكتاف النقاد 

الفنون  ترقية  عرب  املجتمعات  ترقية  م�سوؤولية  من 

على  لل�سري  اأ�س�ص  وو�سع  ومراقبتها،  وت�سويبها 

معروف-  هو  كما  االأدب��ي-  النقد  اإّن   « اإذ  منوالها، 

ع 
ّ
تتجم البناء  هذا  ففي  املعّقدة،  الثقافة  اأبنية  اأحد 

معرفية  واأدوات  �سّتى  اإن�سانية  معارف  وتن�سهر 

بتعبري  حرف،  متعّدد  يكون  اأن  الناقد  وعلى  كثرية، 

ياكب�سون، وهو يعالج ماّدة غام�سة ومرّكبة ومعّقدة 

 
)1(

على الرغم من �سطحها اخلارجي الرقراق الناعم.«

وما  النقد  باأّن  مطلق،  �سبه  يقني  على  يجعلنا  وهذا 

على  االأق��در  العملية  هو  مناهج،  خلق  من  ي�ستدعيه 

الت 
ّ
احلركة والتوا�سل واالن�سهار االن�ساين رغم التحو

الفكري  امل�ستوى  على  واال�سطفافات  واالختالفات 

العلوم االن�سانية علم هو  اإذ » لي�ص بني  واحل�ساري. 

عن  واأبعد  احلركة،  يف  واأم�سى  التطور،  يف  اأ���رشع 

مرتبط  وهذا   
)2(

االأدبي.« النقد  من  واجلمود  الثبات 

اأن  قبل  مثّقًفا  الناقد  يكون  اأن  وهو   ،
ّ
اأ�سا�سي ب�رشط 

فالثقافة يجب  النقدي،  يح�رش مهامه يف تخ�س�سه 

ملا  احللول  اإيجاد  يف  النقاد  لي�سهم  النقد،  ت�سبق  اأن 

هو يف حالة اعوجاج لدى ال�سعوب، فاملثقفون نّقاد 

ي�ساركون يف �سوؤون املجتمع ومبا فيها النقد، بينما 

يكادون  وال  �ص، 
ّ

التخ�س عليهم  يغلب  مثقفون  النقاد 

النقد  اإال مبقدار ما ي�سلهم  ة 
ّ
االأم اإىل �سوؤون  يلتفتون 

بها.

لذا، �سوف نحاول يف هذا املقال، ت�سليط ال�سوء على 

جهة،  من  احل��ايل  العربي  النقد  بني  التوا�سل  ذلك 

جهة  من  احلديثة  الغربية  واملناهج  العربي  والرتاث 

بذرة  اظهار  اإىل  خاللها  من  نرمي  كمحاولة  ثانية، 

املناهج  اأبرز  اأ�س�ص  القدمي وجتّليها يف  العربي  النقد 

النقدية الغربية احلديثة. 

ومن خالل ذلك، ال بّد من االإطاللة على عالقة الذات 

ثانية،  جهة  من  الغربي  وبالنقد  جهة،  من  بالرتاث 

عرب تقدي�ص االأول لدى �رشيحة من املفكرين والنقاد، 

والذوبان يف الثاين عرب �رشيحة اأخرى.

� النقد العربي: بني تقدي�ص الذات والذوبان يف االآخر:

  اإذا ما عدنا اإىل النقد ومناهجه على ال�ساحة العربية، 

التي  العالقات  طبيعة  يف  التبا�سات  جند  ف�سوف 

ة التي ال تعرف 
ّ
ة االن�ساني

ّ
تنتجها هذه احلركة العلمي

التوّقف. 

وامل��وّل��دة  الغام�سة  العالقات  ه��ذه  ح�رش  ويكن 

علي ن�صر*

يف املناهج النقدية:

بني العرب والغرب

  * كاتب وناقد من  لبنان  



اثنتني،  عالقتني  يف  ة، 
ّ
العربي ال��ّذات  لدى  اإ�سكاليات 

من  الوافدة  الغربية  النقدية  باملناهج  العالقة  وهما: 

اإىل  العائدة  النقدية  بالعملية  والعالقة  البحار،  وراء 

 بالفكر واالأدب والنقد، وما ي�سّكله من 
ّ
 غني

ّ
تراث عربي

ة من النكو�ص حفاًظا على 
ّ
مالذ نرتّد نحوه عرب عملي

الهوية والوجود يف ظّل ا�ستالب ثقايّف ال يكن نفيه 

اأو جتاهله.

وبهذا، مل يبق اأمامنا �سوى االإقرار واالعرتاف بجراأة قد 

ط، باأّن ثقافتنا، واّلتي ت�سّكل فيها 
ّ
تنت�سلنا من بئر التخب

 باأزمة ال تنف�سل 
ّ
العملية النقدية اأحد اأبرز مداميكها، متر

وافدة  ثقافة  اإىل  االنتماء  يف  ومتّزقها  الذات  اأزمة  عن 

 ما حولها من 
ّ

من دون تنقية، فن�ستحيل اإ�سفنجة متت�ص

اأدبنا ونقدنا ما يتالءم  اأمواه دون فلرتة، فن�سقط على 

رغم  اأّنه  متنا�سني  يتالءم،  ال  وما  الثقافية  مع حياتنا 

ا  فكريًّ االآخ��ر  بع�سه  على  بع�سه  العامل  انفتاح  اأهمية 

تت�سّكل  اٍت 
ّ
وخ�سو�سي حيثياٍت  هناك  اأّن  اإال  ا،  وثقافيًّ

ة من االأمم.
ّ
ة كّل اأم

ّ
منها هوي

» اإّن القول بعدم اإقامة احلدود ال�سارمة بني الثقافات، 

ال يعني باأي حال من االأحوال غياب خ�سو�سيات كل 

اأنتج  االأعمى،  الذوبان  وهذا   
)3(

حدة.« على  ثقايف  حقل 

العرب،  النّقاد  راح  اإذ  امل�سطلحات،  ا�ستخدام  اأزم��ة 

نتاجاتنا  على  ي�سقطون  وا�سحة،  ا�ستالب  ة 
ّ
عملي وعرب 

االأدبية ما هو غريب، ويحاربون بع�ص ما يرونه �سورة 

مع  االأوىل  مزدوجة،  غربة  ف�سّكلوا  التخّلف،  �سور  من 

 الذي �سعر بطال�سم ت�سيطر على ما يقراأ، 
ّ
القارئ العربي

العربي  النقد  يف  وج��دوا  الذين  الغربيني  مع  والثانية 

العربية، حماربة ملا ال ي�سعرون به من قيود  واحلداثة 

يعد  مات مل 
ّ
النقدية اىل حتطيمها وحمر احلداثة  ت�سعى 

احلداثيني  نحن  ننقل  حينما  ف���«  بها.  ي�سعر   
ّ
الغربي

خلفيته  عن  عزلة  يف  اجلديد   
ّ

النقدي امل�سطلح  العرب 

القدرة  فاإنه يفرغ من داللته ويفقد  الفكرية والفل�سفية 

على اأن يحّدد معنى. فاإذا نقلناه بعوالقه الفل�سفية اأدى 

اإىل الفو�سى واال�سطراب، اإذ اإّن القيم املعرفية القادمة 

اأحياًنا، مع القيم  مع امل�سطلح تختلف، بل وتتعار�ص 

 وهذا 
)4(

العربي املختلف.« الفكر  رها 
ّ
التي طو املعرفية 

يعود اإىل االأزمة التي تعاين منها ثقافتنا، هذه الثقافة 

اأّن  فظّنت  �سباتها،  من  ليوقظها  جاء  مبا  انبهرت  التي 

اخلال�ص يكمن فيها، وراحت ترتدي اأردية ف�سفا�سة ال 

تليق بج�سم ما زال هزيال وفكر مل ي�ستفق من �سدمته 

االآخرين.  وتقّدم  تخّلفه  اإىل  العائد  الرنج�سي  وجرحه 

م��اأزوم  نقد  املعا�رش  نقدنا  اإّن  القول:«  يكننا  بهذا 

على الرغم من ال�سجيج الذي يرافقه خطوة خطوة. لقد 

العاملية  النقدية  املذاهب  مواجهة  عن  العجز  اأ�سابه 

خمادعة  نف�سه،  عّد  ولكّنه  لها.  فا�ست�سلم  املعا�رشة، 

للذات وت�سليال لها، جزًءا من تلك املذاهب، فامتالأ بروح 

وكتب  االأر�ستقراطي،  اال�ستعالء  ب�سعور  وزها  النخبة، 

النقاد نقًدا يحار فيه املتلقي، فال ي�ستطيع اأن يرّده اإىل 

علم من�سبط االأ�سول واالجراءات، وال ي�ستطيع اأن يرّده 

املوقف  بني  ال�سلة  وانقطعت  بعينه.   
ّ

نقدي مذهب  اإىل 

اآية  االنقطاع  هذا  وكان  االجتماعي،  واملوقف  النقدي 

الكئيب  املاآل  على  �سدق  و�ساهد  واال�سطراب،  التخبط 

)5 (
الذي اآل اإليه النقد اجلديد.«

ه اإليه النه�سويون العرب ذوو الفكر القومي، 
ّ
 وهذا ما تنب

الوافدة من الغرب ولكن حاولوا  حني تبّنوا اال�سرتاكية 

اإىل  ا 
ً
نظر العربية،  احلياة  تطويعها مبا يتالءم وطبيعة 

ة العربية، » ال ت�سبه يف 
ّ
،  فاالأم

ّ
خ�سو�سية الواقع العربي

التا�سع ع�رش  القرن  الغربية يف مطلع  �سيء حالة االأمم 

التي اأنهت دور ت�سكيلها وا�ستكملت �رشوطها ودخلت يف 

ع، يف حني ال تزال االأمة العربية اإىل 
ّ
دور جديد هو التو�س

حد كبري فاقدة حلريتها و�سيادتها، وهي عالوة على ذلك 

اأقطارها)...(  القومية، ت�سكو من جتزئة  فاقدة لوحدتها 

اأما نحن فلي�ص هناك ما يوجب علينا اأن نتبّنى الفل�سفة 

املادية حّتى نكون ا�سرتاكيني، الأّن الروح بالن�سبة اإلينا 

 
)6 (

ك العميق لنه�ستنا.«
ّ
هي االأمل الكبري واملحر

اّتخاذ  اإىل  ة، تعود 
ّ
اأزمة داخلي الثانية، فهي  االأزمة  ا 

ّ
اأم

ذات  فيه من جتارب  العربي وما  الرتاث  اليوم،  نقادنا 

ب�سمات م�رشقة على ال�سعيد العلمي والنقدي والفكري، 

باأيقونة  �سبيًها  فا�ستحال  به،  امل�سا�ص  يقبل  ال  مثاال 

اأن  بعد  التاء(،  )بك�رش  اإىل منِتج ثقايف  ل 
ّ
مقّد�سة، وحتو

ا )بفتح التاء(، من دون االلتفات اإىل  كان منَتجا ثقافيًّ

�رشورة ربط اأي فكر بظروف اأنتجته واأ�سهمت يف بلورة 

اأداته العقلية والتفكريية، فال بّد من » ربط العقل العربي 

بالثقافة التي ينتمي اإليها، الثقافة التي اأنتجته ويعمل 

العقل  اإىل  ننظر  اأننا  ذلك  ومعنى  انتاجها.  اإعادة  على 

وعقال  لثقافة،  منتجة  فاعلية   
ّ

اأي ًنا 
ّ
مكو عقال  بو�سفه 

املوؤ�س�سة  الفكرية  والقواعد  املبادئ  اأي جمموع  ًنا 
ّ
مكو

القاعدة  ذات��ه  الوقت  يف  ت�سّكل  والتي  الفاعلية  لتلك 

 
) 7(

االب�ستمولوجية لتلك الثقافة اأو نظامها املعريف.«

اإليه،  الرجوع  و���رشورة  ته 
ّ
اأهمي رغم  ال��رتاث،  خذ  واتُّ

من  فتنا�سى  خالله،  من  احلالية  الهوية  تتحّدد  مرجًعا 
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الت 
ّ
وحتو تبّدالت  من  احلياة  �سهدته  ما  بذلك،  ينادي 

على  ق��ادر  غري  ال��رتاث  واأ�سبح  ال�سعد،  خمتلف  على 

وطبيعة  تتنا�سب  ق��دي��ة  ب��ق��راءات  الع�رش  مواكبة 

املقّد�ص  العرف  ي�سبه  ما  وتوّلد  اأنتجتها.  التي  العوامل 

واال�ستفادة  احرتامه  د 
ّ
جمر من  اأكرث  والقدمي  للما�سي 

ا من ذلك 
ً
اأن يكون م�ستلهم  تغيري يطراأ يجب 

ّ
منه، واأي

اأو  املتاأخر،  اأولية على  للمتقدم  » كانت  فقد   املا�سي، 

ا  ذاتيًّ زائد. فاملتاأخر حمتاج  اأمر  له على املتاأخر  كان 

اإىل املتقّدم، وللمتقّدم زيادة كمال على املتاأخر. ومن 

من  انطالًقا  املتقدم،  اإىل  اأوال  ن�سل  املرتبية  الناحية 

االأ�سل واملبداأ. فاملتقدم يفوق املتاأخر بالزمان والطبع 

التغري  ياأخذ  املنظور  والرتبة. يف هذا  وال�رشف  والذات 

ا، اأي ي�سبح انحراًفا عن الثابت... وينتج عن  معنى �سلبيًّ

  رغم 
)8(

ن ازدراء للمحدث.«
ّ
 يت�سم

ّ
اأّن رف�ص التغري ذلك 

اأّن املتاأّخر، ينبغي اأن يكون اأكرث معرفة من املتقّدم ملا 

املتاأّخر  ف�«  لل�سابقني،  تت�سن  مل  معارف  من  له  ت�سّنى 

االأ�سالف  وع��ي  على  اأي  املتقّدم،  اأك��ت��اف  على  يقف 

يف  اّت�ساًعا  ينحه  ما  وهذا  ع�رشه.  وعي  اإليه  م�ساًفا 

الوقوف  لالأ�سالف...ا�ستعارة  ا 
ً

متاح يكن  مل  الروؤية 

يت�سع  فاالأعلى  الفكرة،  ه��ذه  ت�سيء  االأك��ت��اف  على 

اإدراك من يقف  اأكرث من جمال  اإدراكه، ولو كان طفال، 

اإىل  يقود  وهذا   
)9(

ا.«
ً
نا�سج رجال  كان  ولو  كتفيه  على 

ا، على 
ً
ا مدرو�س

ً
 انفتاح، ولو كان انفتاح

ّ
القول، باأّن اأي

الغرب ومناهجه، فهو تكوين هوية م�ستلبة ال �سلة لها 

بجذورها التاريخية، ف� » التطور خارج مقومات الذات، 

يك�سف عن غلط، فكل تطور ق�رشي، هو عودة اإىل الوراء، 

وت�سييع للوقت، بينما كل عودة اإىل االأنا واعتزاز بطاقة 

 
)10(

.
ّ
 والرقي

ّ
الذات، هو انبثاق حقيقي نحو النمو

املناهج  من  اعتماده  يكن  ما  الكثريون  رف�ص  لقد 

تنطلق  ة 
ّ
ذاتي بحداثة  ونادوا  الغربية،  احلديثة  النقدية 

بلورة  يف  املا�سي،  على  واالتكاء  ال��رتاث  اإحياء  من 

ة ذات كيان وهوية 
ّ
مناهج نقدية ت�سلح لن�سو�ص عربي

اإىل حداثة حقيقية تهّز  خا�سة. ف�« نحن فعال  بحاجة 

يجب  لكّنها  اال�ستنارة،  وحتّقق  التخّلف  ر 
ّ
وتدم اجلمود 

من  �سائهة  ن�سخة  ولي�ست  نحن،  حداثتنا  تكون  اأن 

الكثريين  من  اقباال  نرى  وبهذا   
)11(

الغربية.« احلداثة 

الغربية احلديثة، رغم رف�ص  اأنتجته احل�سارة  ما  على 

يجعلهم  ما  املنجزات،  انتجت هذه  التي  الفكرية  االأداة 

هذا  يف  ولعّل   « الغرب،  اإىل  النظرة  يف  انف�سام  اأم��ام 

الذهنية  ذي  العربي  تناق�ص  عن  جهة،  من  يك�سف،  ما 

ياأخذ  فهو  الغربية:  احلداثة  من  موقفه  يف  االتباعية، 

املنجزات احل�سارية احلديثة، لكنه يرف�ص املبداأ العقلي 

االإبداع ال يف  احلقيقية هي يف  اأبدعها. واحلداثة  الذي 

)12 (
املنجزات بذاتها.«

  هذه العالقة املزدوجة، وامللتب�سة يف احلالني، تلتقي 

يف خيط رفيع، مفاده الغربة عن حقيقة املناهج النقدية 

مكانية،  اأو  زمانية  مرحلة  وكل  �سل�سلة،  ت�سّكل  التي 

لي�ست �سوى حلقة فيها م�سبوقة مبا اأنتجها، وهي �سبب 

ا ف�« ال تعني الكتابة عن الفكر النقدي  ملا �سيليها اأي�سً

االأدبي املعا�رش انقطاع ال�سلة بني املا�سي واحلا�رش، 

ر احلايل يف 
ّ
بل على العك�ص من ذلك، فا�ستيعاب التطو

اأن  يكن  ال  املعا�رش،  العاملي  النقدي  الفكر  اجّتاهات 

يكون وافًيا ودقيًقا اإال من خالل منظور تطوري و�سامل 

يف  املمتّدة  املنهجية  وخلفياته  االأدب��ي  النقد  لتاريخ 

ي�ستغني  ال  اال�ستيعاب  هذا  ح�سول  اأن  كما  املا�سي. 

ا عن تتبع اخلطوات التي قطعتها النظرية االأدبية،  اأي�سً

التي  احلا�سمة  بالتحوالت  االرتباط  �سديدة  باعتبارها 

على  االأدبي  النقد  وممار�سات  التحليل  مناهج  �سهدتها 

  فلي�ص من املجدي الذوبان املطلق يف بحرية 
)13(

ال�سواء.«

واالأدبية  الفكرية  االأمور  ففي  االأحدث،  اأّنه  على  الغرب 

والنقدية، ال يلغي االأحدث ما �سبقه كما هي احلال يف 

االكت�سافات العلمية، فينبغي ال�سعور بالكيان والوجود، 

ما و�سل  اأوجدت يف  التي  الدونية  فكرة  واالبتعاد من 

حتذى دون اال�ستفادة مما لدينا، ف�«  اليه الغرب مثاال يمُ

حياتنا  وجوه  تلّف  التي  باالأزمة  العميق  اإح�سا�سنا  اإّن 

وثقافة  ماأزومة،  عربية  حياة  فيها،  وتتاأ�سل  جميًعا 

 ماأزوم- هو الذي دفعنا 
ّ
عربية ماأزومة، واإن�سان عربي

اإىل االنحياز املنهجي اأو اإىل �سطط اال�ستعارة من االآخر. 

ونبيال،  ا 
ً
و�سحيح م�رشوًعا  االح�سا�ص  هذا  كان  ولئن 

 اإليه من اغرتاب عن الذات اأو حماولة الفرار 
ّ
فاإّن ما جر

 
)14 (

ا وال نبيال. منها اإىل االآخر لي�ص م�رشوًعا وال �سحيًّ

التقوقع يف �سدفة  املجدي  لي�ص من  الوقت عينه  ويف 

ا يدور حولنا من تطور 
ّ
املا�سي والرتاث والتعامي عم

ال�سمود  مناعة  واكت�ساب  الهوية  على  احلفاظ  ة 
ّ
بحج

اخ�ساع  دون  االأ�سالف  ب�سياج  التغّلف  عرب  والبقاء 

نتاجاتهم وابتكاراتهم للمخرب الع�رشي احلداثي، ف�« ال 

اإبداع  ينبغي  واإمنا  ك، 
ّ
تتحر املفاهيم  باأّن  اجلزم  يكفي 

 فاحلركة دليل 
)15  (

اإحداث احلركة« مفاهيم قادرة على 

ف�  واثقة،  ثابتة  االأمام بخطى  اإىل  وال�سري  احلياة،  على 

»م�ساألة ثبات االأفكار هي اإهانة للمثّقف اأكرث من كونها 
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ر ويعيد مراجعة 
ّ
اأن يطو اإ�سادة به، فاالأ�سل يف املفكر 

ة وابنة 
ّ
اإنتاجاته، الأّن االأفكار مثلها مثل الواقع، تاريخي

 
)16(

زمانها ومكانها.«

ا على ف�ساء دون 
ً
وبهذا لي�ص االبتكار والفّن والنقد حكر

اآخر، » الأّن اهلل مل يق�رش العلم والبالغة وال�سعر على زمن 

اهلل  جعل  بل  قوم،  دون  ا 
ً
قوم به   

ّ
خ�ص وال  زمن،  دون 

ا بني عباده يف كّل دهر، وجعل كل 
ً
ذلك م�سرتًكا، مق�سوم

 
)17(

قدمي حديًثا يف ع�رشه.«

وبهذا يكننا اأن نقول، باأّن ال �سيء يخرج من عدم مهما 

�سعرنا باأنه جديد، فاهلل هو الذي ياأتي من العدم، لكّن 

االن�سان ي�ستلم الراية مما �سبقه ويكمن خلقه وابتكاره 

يف ما ي�سيفه من جتديد على ما بني يديه. ف�« ال توجد 

معرفة تن�ساأ من فراغ، وال تبنى النظريات اإال من تراكم 

الرتاث  اإىل  ��ا 
ً
دوم الباحثون  يلتفت  لذا  مكّثف،  معريف 

ثوب  من  وخرج  ت�سّكل  مبا  �سلة  ذات  ا�سارات  اللتقاط 

)18 (
نظرية اأو منهج م�ستقل يف الع�رش احلديث وما بعده«

العربي  النقد  طائر  ب��اأّن  اال�ستنتاج،  يكننا  وبهذا 

احلديث، يحتاج اإىل اجلناحني كي يتمّكن من الطريان، 

�سّق  يف  ي�ساعده  ما  منه  ي�ستلهم  ال��ذي  ال��رتاث  جناح 

من  العديد  يف  مالحمه  تظهر  ما  وهو  البحث،  طريق 

مناهج النقد الغربية، ف� »ال يكن اأن نتجاوز  النظر يف 

بكثري  ننظر  ونحن  العربي،  النقدي  تراثنا  يف  ورد  ما 

من االنبهار لنظريات الغرب يف هذا االطار، مع التنبيه 

يحظ  مل  تراثي  منجز  تقدير  يف  املغاالة  عدم  ل�رشورة 

الذي  بالقدر  توقف،  حيث  من  عليه  والبناء  مبتابعته 

من  الغربية  النقدية  واجلهود  النظريات  فيه  حظيت 

اإليه  و�سلت  وما  الغربية  احلداثة  وجناح   
)  19(

اهتمام.«

ا، 
ً
عموم والفن  والنقد  الفكر  م�ستوى  على  اجنازات  من 

ة ال عالقة تقوم على 
ّ
�رشط اأن تكون العالقة عالقة ندي

ثقافة  تن�ساأ  اأن  يكن  فال  بالقوة.  والفر�ص  ال�سيطرة 

االأخرى،  الثقافات  عن  منعزلة  عنا�رش،  من  فيها  وما 

لغة  تاأثريات  تقع حتت  لغة مل  اأو  ثقافة  ثمة  لي�ص   « ف� 

اأو ثقافة اأخرى، وهذه حال ال ترتبط ب�سيطرة ثقافة اأو 

اأن  على  تتاأ�س�ص  ولكنها حال طبيعية  اأخرى،  على  لغة 

ال ثقافة تتكون من ذاتها بذاتها، وعلى اأن ال لغة متلك 

التاأثري  عمليات  فاإّن  ولذا  اللغات،  ة 
ّ
بقي عن  ا�ستقاللية 

واللغات  الثقافات  بني  املتبادلة  واللغوي  الثقايف 

يف  وتتجّلى  جتّلت  كربى  ان�سانية  ظاهرة  ومتّثل  مّثلت 

حلقات الثقافات االن�سانية املتعاقبة اأو املتزامنة، تلك 

ت�سادمت  التي  وتلك  وتفاعلت،  وحتاورت  التقت  التي 

) 20(
ا تفاعلت.« وت�سارعت ولكنها اأي�سً
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  يف ديوان اإبراهيم ن�رش اهلل االأخري )احلب ال�رشير 

يطالعنا  ال   1 واال�ستذئاب،(  االألفة  الذئبة يف  طوق 

احلب باأي من دالالته الثقافية ال�سابقة، اإمنا ياأخذ 

بدالالت  مكتنزة  �سعرية  روؤية  من  اجلديدة  دالالته 

جديدة تعيد الكلمة اإىل منبعها االأول قبل اأن ي�سفي 

عليها االإن�سان معنى من عنده، �سعرية قائمة على 

تعالقات ن�سية جديدة كل اجلدة، ت�سنع من احلب 

اأو  املتداول،  اأو  املعتاد  دائرة  خارج  جديدا  معنى 

املتكرر  اهلل  ن�رش  ويتجاوز  االأوىل،  داللته  له  تعيد 

اإىل منطقة اأكرث �سفاء ونقاء ترتبط باالإن�سان االأول 

االإ�سارة  دون  الغزيزية،  اأو  املتوح�سة  طبيعته  يف 

املغازلة  على  يعتمد  ال  حب  هو  مبا�رشة،  ذلك  اإىل 

اأواللهاث وراء  املتع الب�سيطة؛ لذلك اتخذ ن�رش اهلل 

احلب،  لبناء جتربته عن  مرتكزا  والذئبة  الذئب  من 

الطرف امل�ساد  الذي رمبا يقف على  احلب اجلديد، 

العربي  احلب  جتارب  يف  املتداولة  بداللته  للحب 

وله  من  يت�سمنه  وما  منه،  العذري  احلب  خا�سة 

وا�ستكانة، وانك�سار وذوبان يف ا�سرت�ساء املحبوب، 

احلمامة  طوق  مع  تنا�سه  اأن  انتباهنا  يلفت  ومما 

اإال مدخال مراوغا الإيهام  العنوان، ال يعد  يف عتبة 

ق�سائد  وعرب  واح��د،  اآن  يف  توقعه  وك�رش  القارئ 

الرئي�سية يت�ساعد احلب يف رحلته و�سوال  الديوان 

اإىل ذروته يف احلب االإلهي.

هذا االنزياح الداليل املوؤ�س�ص ل�سعرية مبتكرة يجن 

»الو�سيط  اللغة  ل�سلطة  املقاومة  نوع من  اإهابه  يف 

ف�سيادة  وال�سلطة«2،  االجتماعية  لل�سيطرة  االأوىل 

دالالت معينة ملدلول ما يف �سعرية ما ي�سبه �سيادة 

اللغة  تقنني  ي�سارع  وتقنينها  املعيارية،  اللغة 

الوحيدة  االأ�سكال  اأنها  اأ�سكالها  واعتبار  املعيارية 

دالالت  �سخ  اأهمية  تظهر  هنا  وم��ن  ال�سحيحة، 

جديدة ملدلوالت ا�ستهلكت بفعل االعتياد والتقنني، 

من  رك��ام  يف  تغييبها  مت  قدية  دالالت  بعث  اأو 

املدوالت اجلديدة يف اإطار �رشاع اخلطابات.    

 مل ياأت اختيار الذئب بو�سفه داال مركزيا يف الن�ص 

بطبيعة  وعي  على  بناء  جاء  واإمن��ا  اخلاطر،  عفو 

روابط  على  تقوم  التي  للذئاب،  الغريزية  احليوات 

اإذ  الالحمدود،  واحلب  الثقة  من  العمر،  طوال  تدوم 

العمر،  طوال  متالزمني  الذئاب  من  الرفيقان  يظل 

حتى واإن تعاركا اأو ن�سب ما يعكر �سفو عالقتهما، 

وكنت  للقطع،  قابل  غري  بينهما  ال�رشي  فاحلبل 

الغريزية  للطبيعة  العودة  مبثابة  للذئاب  العودة 

االأوىل ب�سفائها، ومبا لديها من قدرة معجزة على 

االأج��واء،  خمتلف  يف  والتعاي�ص  امل�ستمر  العطاء 

اأفق  اإىل  املعتادة  دالالته  من  احلب  مفهوم  ليخرج 

بجمال  التغني  اأو  املغازلة  اإطار  من  رحابة،  اأكرث 

واجللد  العطاء  قوامه  ممتد  رب��اط  اإىل  املحبوب 
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حممود فرغلي*

فـي »احلب ال�شرير ...«

 لإبراهيم ن�رص اهلل

  * شاعر وناقد من مصر



ومن  الدائم،  احلب  عن  البحث  رحلة  يف  والق�سوة 

�سكال  احلب  جتربة  تاأخذ  والذئبة  الذئب  دال  خالل 

احلب  فيه  يت�سابك  الطابع  ملحمي  مغايرا  جديدا 

بالعنف والدم بالنار وتتفاعل فيها خمتلف عنا�رش 

العواطف  حيث  العذري،  �سكلها  يف  االأوىل  الطبيعة 

فطرية كالطبيعة، وحيث الو�سل هو �سوؤال الكينونة 

ظال  بو�سفها  الب�رشية  التجربة  تاأتي  ثم  والوجود، 

التجربة  ببذور  م�سمخمة  التجربة  لتلك  امتدادا  اأو 

االأوىل تتاآزر فيها ال�سورة والعبارة واملو�سيقى يف 

امل�ستمرة  احلركة  قوامه  للحب  جديد  مفهوم  بناء 

والبحث الدءوب عن و�سل اليبلى ي�سم االأنا واالآخر 

يف ذات واحدة .          

عد امللمات   يف حياة الذئاب اأو الب�رشية االأوىل ال تمُ

والنوائب اأمورا مروعة اأو �سلبية، الأنها متتلك القدرة 

على التعاي�ص مع كل العواقب واملعوقات يف �سبيل 

والفعل،  القول  بني  فا�سل  وال  الدائم،  احلب  خلق 

واحلياة واملوت يف حبها:         

لتقل ولو بع�ص املخالب اأيها الذئب

ا�ستبح عنقي

و�سدري مثلما ع�ص الهواء �ستاءنا  �ص18

طبيعة  الإب��راز  تكاأة  االأ�سداد  من  ال�ساعر  ويتخذ    

العالقة التي جتمع بني احلب والدم واحلياة واملوت 

واحل�سور والغياب، فنلحظ مثال تكرار ملفردة ذات 

البارد  بني  بجمعها   )احلميم(  وهي  �سدية  طبيعة 

واحلار وبني املحبة واجلحيم:      

  قلت لنف�سي:حيث تكون احلميمة هذا مداي �ص24 

  ويبحث الذئب عن كينونته ووجوده يف املحبوبة 

احلميمة التي يبحث عنها،  ال يتغزل يف ح�سنها اإال 

وفق ما متليه الطبيعة الوح�سية لذلك احلب املعتق 

يف  والرغبة  والقن�ص  امل�ستمر  وال��ط��راد  بالدماء 

البكر  �سعريته  التغزل  فياأخذ  املحبوب،  يف  الفناء 

على م�ستوى اخلطاب ال�سعر بكل مكوناته املجازية 

والداللية:

ذئبتي كحنيني وح�سية.. كاندفاع ال�سيول

ولكنني خفت اإن �رشت نحوك

اأن بعد هذا الرحيل بلغتك، يا وجهتي، اأن اأ�سيع

اأن نكون الذي قد تركت ورائي.. نكون القطيع

واأن ال اأكون اأناك

واأن ال تكوين اأناي �ص26

 ويف جتربة ال�سعر مع اال�ستذاآب ال ينغم�ص ال�ساعر 

يف دائرة �سيقة قوامها احلياة يف الغابات اأو الطراد 

الن�سو�ص امل�سمخة مبفردات  اإمنا تنفتح  امل�ستمر، 

حيث  البتة،  تفارقه  ال  االإن�سان  عامل  نحو  الطبيعة 

يتنقل ال�ساعر من طبيعة حيوانية اإىل ب�رشية بي�رش 

الذئاب هجاء لالإن�سان  و�سال�سة، حيث يتحول حب 

للتدجني  يف زيف حت�رشه وهجاء لك ما هو قابل 

امل�ستمرة  الرتميز  عملية  اأن  ذل��ك  واال�ستئنا�ص، 

يف  و�سعفه،  قوته  يف  االإن�سان  اإىل  ترنو  تنفك  ال 

فطري  ه��و  م��ا  لكل  حم��وه  يف  ومت��دن��ه،  همجيته 

وتلويثه بيده الفظة التي تقلب حقائق االأ�سياء، منذ 

اأ�سفى معانيه اخلا�سة على  اللغة  اأم�سك بزمام  اأن 

كل ما حوله واأعطاه معنى من عنده، وفقا الأهوائه 

بني  املفا�سلة  اإط��ار  يف  اهلل  ن�رش  يقول  ورغباته، 
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الذئب والكلب:      

والكلب لي�ص الذئب

لي�ص عواوؤنا �سبح النباح

وال التذلل حتث اأقدام الغزاة

وهم هنا، حتت ال�سماء، �سمائنا

الكلب ظل فنائنا

وخواء قاتلنا، وخوف كماله من عتمة الغابات..منا

الكلب كل خيانة حطت على ماء الوفاء

الكلب..الزمن اإىل االأجداد يف�سي

الكلب.. ال �سبق العواء

لوليفة ملء الرباري، من هنا حتى ال�سماء

ال لي�ص منا من يرو�ص كي على الذوؤبان ينبح خلف 

اأ�سالك

احلظائر، اأو يجرجر حتت اأقدام الغزاة

جبينه قبل الذبول �ص36

 وال يتعلق االأمر مبجرد التمرد والهجاء لكل ما هو 

هجاء  اإىل  املعنى  يتجاوز  اإمنا  جمن،  اأو  م�ستاأن�ص 

معانيها  بكل  واال�ستكانة،  اخل�سوع  اأ�سكال   كل 

تاريخه،  الذي فقد  الكلب  و�سورها، و�سورتها هنا 

ذيله  النباح من خلف احلظائر، ومنذ هز  تعلم  منذ 

للغزاة.    

  عرب اأربع ق�سائد  )احلب ال�رشير، اأوبرا الذئاب، ظالل 

الذئبة، ا�ستعاالت( يوؤ�س�ص ن�رش اهلل لق�سيدة �سعرية 

حترق  الكلمات،  يف  النار  تبعث  م�ستحدثة  طازجة 

تبلها  مل  جديدة  ثياب  يف  لتبعثها  القدية  داللتها 

بال�سعر  براءته ع�سور متخمة  تنل من  القوايف ومل 

قامو�سها  متتح  ق�سائد  واملحبوب،  احل��ب  ح��ول 

االإن�سان  ي�سوهها  اأن  قبل  الطبيعة  من  ال��ع��ذري 

يكون  دامية  ق�سائد  ا�سرتاطاته،  عليها  ويفر�ص 

الدموي هدفا  فيها االفرتا�ص هو املبتغي واالحتاد 

دائما. ففي ق�سيدته املفتاحية )احلب ال�رشير( مهاد 

لكل التجربة، يقدم يف عبارة �سعرية مركزة طبيعة 

خا�ص،  بقامو�ص  وتفرده  عنها  يتحدث  الذي  احلب 

ما  االأ�سوات  تعدد  اإىل  فلجاأ  الثانية  ق�سيدته  اأما 

بني الذئبة والذئب يف طوق جديد من العالقات بني 

االإن�سان يف طبيعته الوح�سية االأوىل ملا قبل طوق 

يتاأ�س�ص  ال  احلب  حيث  واالآالف،  واالألفة  احلمامة 

على عاطفة تذهب وجتيء، اإمنا على عاطفة تتوالد 

الذي  امل�سرتك  امل�سري  حيث  تتفجر  بل  وتنت�رش، 

يخلف مع كل زيادة ونق�ص وكل بدء ونهاية حبا ال 

ي�ساهيه حب يف الوفاء، وحيث املوت وا�سحا يف 

اأننا ظفرنا باحلبيب،  فيها  ن�سعر  التي  اللحظة  ذات 

وهذا ما يقدمه يف ق�سيدته احلب ال�رشير:        

خذنا اإليك و�سمنا واطعن هنا يف القلب

طعنتك/ احلريق القاتلة

واخرج اأمام النا�ص م�سنونا

فال خوف عليك وال 

وقل لل�سابلة

ها قد قتلت فتى الق�سيدة يف الق�سيدة

وابتهج

اإن اجلرية كاملة �ص13

ويقول يف مو�سع اآخر:

اإن مل تكن ميتا

�ستظل ميتا لالأبد

لو مل تاأكلك ذئبة �ص 47

 يناظر ال�ساعر بني حياة الذاب وحياة الب�رش، ففي 

جمتمع الذئاب تواجه دوائر احلياة/ املوت/ احلياة 

ويظلون  والتجلد،  والتعقل  بالقبول  والقدر  الطبيعة 

متالحمني، كل اإىل رفيقه، لكي يعي�سوا حياة اأرحب 

واأف�سل قدر االإمكان، ولكي يت�سنى للب�رش  اأن يعي�سوا 

هكذا ويبلوا الوفاء على هذا النهج  �سديد التوافق...

يتعني  عليهم اأن يواجهوا اأكرث �سيء يخافون منه«3

ويقول اأي�سا:

يا ليتني ذئبا الأنه�ص عنقها

لتكونني واأكونها �ص53

  اإذا كانت ذروة احلب بني متحابني فناءهما يف روح 

وج�سد واحد؛ فاإن احلب وفقا ملا يقدمه يتجاوز ذلك 

اإىل امتزاج الدماء والعظم بالعظم باملعنى احلقيقي 
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اأو االأوىل لالمتزاج، يف جتربة قوامها احلب واملوت 

وكاأننا اأمام معنى بكر للحب يربطه بالفناء الكامل 

ال كفناء املت�سوفة، واإمنا فناء االإن�سان البدائي يف 

الطبيعة، اأو فناء االإن�سان يف مرحلة اال�ستذئاب يف 

ومن  واحدة،  وحدة  يف  باالآخر  االأنا  لتتوحد  غريه، 

ثم جاء الرجوع اإىل تلك املرحلة  بحثا عن عواطف 

التي  الذي عا�ص حمتفظا ببكارته  البدائي  االإن�سان 

الكلمات  تلوثه  العامل، حيث مل  هي جزء من بكارة 

مب�ستحدثاتها  احل�����س��ارة  وال  اجل��دي��دة،  بداللته 

ومراوغاتها:         

ي�سقط الذئب يف احلب مثل �سقوط الفري�سة يف حلمه

ويذوب

ويختلط الكون يف عظمه �ص40    

اإىل  اهلل  ن�رش  ينتقل  االأخ��ريت��ني  ق�سيدتيه  ويف    

اأو  ظ��ال  باعتبارها  احل��ب  يف  الب�رشية  التجربة 

عنفوان  من  فيه  مبا  الذئاب  حلب  مرحليا  حت��وال 

وفاعلية وبكارة وحماولة دائما لالكتمال والفناء، 

الن�سق  ع��م��ودي  االأخ���ري  الن�ص  ج��اء  وبناءعليه 

متماهيا ومتنا�سا مع رائعة احلالج، )اأحبك البع�ص 

جتربة  اإىل  احلب  ليتحول  بكلي(  ذهبت  فقد  مني 

حمدود  حيز  من  منفلتة  ات�ساعها،  يف  عرفانية 

احلب  من  االإن�سان  رحلة  يف  الوجود،  النهائية  اإىل 

وجود  دون  االإلهي،  احلب  اإىل  الوح�سي  العزيزي 

اأ�سفاه  ما  اإال  التجربتني  بني  جوهرية  فوا�سل 

االإن�سان على الوجود من معنى، فال تنف�سل  ق�سائد 

�سلم  درجات  هي  اإمنا  بع�سا،  بع�سها  عن  الديوان 

على القارئ اأن ي�سعده وئيدا متمهال ليم�سك بجوهر 

امل�ستمر  التدرج  على  والقائمة  الكامنة،  ال�سعرية 

ما  وهو  الدرامية،  الذروة  ت�سبه  ذروة  اإىل  للو�سول 

�سابقة:  �سعرية  جت��ارب  يف  اهلل  ن�رش  عليه  عودنا 

املالئكة... مرايا  اجلرنال،  اأحوال  واالبن،  االأم  ب�سم 

اإلخ، حيث ي�سكل الديوان وحدة واحدة على م�ستوى 

بنية  على  ذلك  يطغى  اأن  دون  كليتها،  التجربة يف 

كلة ن�ص يف اأحاديته الفذة املتفردة.         

  ويطول بنا االأمر لو اأف�سنا يف احلديث عن الت�سكيل 

الفني لق�سائد الديوان، لكن اأبرز ما ييزها هو تعدد 

الفعل  و�سور  واالأ�سوات  ال��روؤى  وتتعدد  ال�سمائر 

ملحمية،  طبيعة  الديوان  يعطي  ما  وهو  واحلركة، 

اأن  االإيقاعية  البنية  م�ستوى  على  ذلك  من  ويع�سد 

العمودي  بني  ق�سائده  مو�سيقى  يف  ع 
َّ
نو ال�ساعر 

بك�رش  خا�سا  االأم��ر  ولي�ص  وال��ن��رثي،  والتفعيلي 

رتابة ن�سق وحيد، بقدر ما هو م�سايرة لتجربة اأراد 

اأن تكون حرة حملقة، ذا طابع ملحمي  ال�ساعر  لها 

االأ�سا�سية،  الفكرة  م�ستوى  على  واحد  خيط  ي�سمها 

ب�سورة  وم�سمونا،  �سكال  بالتنوع   تت�سم  لكن 

جتعلها مليئة باملفاجاأت والقفزات من ن�ص ق�سري 

اأخرى  اإىل  اإيقاعية  ق�سائد  ومن  طويل،  ن�ص  اإىل 

نرثية تعتمد على مو�سيقاها الداخلية، ومن ال�سذرة 

املمتدة،  الطويلة  الق�سيدة  اإىل  املركزة  ال�سعرية 

ومن �سوت مفرد اإىل اأ�سوات متعددة، وهو ما كفل 

للتجربة حرارتها وحيوتها، بعيدا عن رتابة التكرار، 

ما  وهو  وعنا�رشها،  بالطبيعة  خا�ص  احتفاء  مع 

ملحميته   جوار  اإىل  اإن�سانيا،  بعدا  الق�سائد  اأك�سب 

الب�رشي  التاريخ  يف  امتداد  ذات   التجربة  فكانت 

بدءا  االأر���ص،  على  االإن�سان  جغرافية  يف  وامتداد 

اأن  دون  االإلهي  احلب  ذروة  اإىل  الغريزي  احلب  من 

يكون الأحدهما ف�سال اأو ميزة على االآخر يف مدارج 

الوجود.         

      هوام�س  

االألفة  يف  الذئبة  ط��وق  ال�رشير  احل��ب  اهلل،  ن�رش  اإبراهيم   -  1  

واال�ستذاآب، الدار العربية للعلوم نا�رشون، بريوت، 2017م

اللغة وال�سلطة، ت حممد عناين، املجل�ص  2 - نورمان فريكلف،   

االأعلى للثقافة، القاهرة 2016، �ص17

 3 - كالري�سا بنكوال، ن�ساء يرك�سن مع الذئاب، االت�سال بقوى 

امل�رشية  الهيئة  حممد،  حممود  م�سطفى  ت  الوح�سية،  امل��راأة 

للكتاب، القاهرة 2005، �ص162
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 وال اخلريف.
مُ
خلفمُ ميعاده

مُ
 ي

مُ
ال الفجر

اأوان��ه،  يف   
مُ
يذهب كالهما  اأوان��ه،  يف  ياأتي  كالهما 

وال�سيء يبقى �سوى احلقائق التي �سنعناها.

عينة ال حميد عنها يعرفمُ االإن�سان اأنثى 
مُ
ففي �سٍن م

اأي�سا،  الوهم  واأعرا�ص  البلوغ،  اأعرا�ص   �� ذكر  اأو 

ها اخلا�سة.
مُ
ها املجنحة واأوهام

مُ
فلهذه ال�سن اأحالم

 البدِن والنف�ص.
مُ
ذلك هو فجر

االأ�سخا�ص،  منو  معدِل  ح�سب  الفجر  هذا  ويطولمُ 

على  �سيء  يتحققمُ  اأوال  االأوه���ام  بع�ص  وتتحققمُ 

�رشوريٌة  الوهم  متابعِة  يف  فاملثابرةمُ  االإط��الق، 

 
َ
الوهم الأن  رمب��ا  احلقيقة،  تابعة  فيم  كاملثابرِة 

احلياة  فيه  تدب  لكي  مر 
مُ
الع دماِء   كثريا من 

مُ
يت�ص

التي  الهينة  ال�سغريِة  احلقائِق  مثل  ذلك  يف  مثلهمُ 

ن�سنمُعها، والتي مبقدور اأي �سخ�ص اأن ي�سنعها.

فوراء كّل حقيقٍة كبريٍة وهم عظيم.

منذ  التاأثري  وقليل  وب�سيطا  �ساذجا   
مُ
الوهم يبداأ  وقد 

وتركيبًا  عمقا  ي��زدادمُ  ثم  للبلوغ،  االأوىل  ال�سنوات 

وقوة تاأثري مع مرور الوقت.

ورمبا يذبل ذلك الوهم حني يرت�سب وئيداً يف ذاكرة 

االإن�سان النا�سج.

وهذا اأمر كثري احلدوث، بل اأنه يحدث لدى الغالبية 

العظمى من النا�ص.

العظيمة  االأوه��ام  تظل  بالذات  ال�سبب  لهذا  ولعلهمُ 

وبالتايل احلقائق الكبرية قليلة ونادرة يف احلياة.

 العظيم ال يولد يف ال�سدور ال�سيقة ...
مُ
فالوهم

يجه�ص  ما  ف�رشعان  ذلك-  فلنفرت�ص   �� ولد  واإن 

وتواريه التجارب االأوىل، ثم ي�سبح بعد ذاك جمرد 

ذكرى م�سحكة.

ال�سدور،  معظم   
مُ
تعمر التي  ال�سغرية   

مُ
االأوه��ام اأما 

فهي تدوم الأن ثمة �سهولة يف حتويلها اإىل حقائق.

فاإن  وم��وع��ده،  اأوان���ه  يف  ياأتي   
مُ
الفجر ك��ان  واإذا 

اخلريف، ذلك الف�سل القلق من ف�سول العمر، ياأتي 

تلك  معه  حاماًل  ميعاده  خلف 
مُ
ي اأن  دون  ب��دوره 

املواجهة احلتمية القا�سية واللينة، حيث يقفمُ املرء 

نجزاته واأوهامه معا.
مُ
اأمام م

الكثرية  املنجزاتمُ  تكون  اأن  ال�رشوري  من  ولي�ص 

برهانا على جناح الفرد.

مدعاة  يكون  قد  يتحقق  مل  ال��ذي  العظيم  فالوهم 

لو�سع الفرد يف مرتبة اأرفع.

القويري: قطرات من احلرب.الطبعة االأوىل  * يو�سف 

1975

النرث  -  1

َك  َن��رثمُ »النرثمُ  منظور:  اب��ن  الل�سان   
مُ
�ساحب يقولمُ 

 بيدك ترمي به متفرقا مثل نرث اجلوز واللوز 
َ
ال�سيء

يف  النرثمُ  ����ذر«. اإذاً 
مُ
ب اإذا   

ّ
احل��ب نرث  وال�سكر،وكذلك 

يقوم  ال  بعرثالذي  املمُ ال�سيء  يعني  اللغوي  املعني 

على   
مُ
يقوم ال  اأي:  وبعرثته،  تفرقته  اأ�سا�ص يف  على 

بدا  لقد  الكيف،والكم،واالت�ساع.  حيث  من  اأ�سا�ٍص 

دون  والكالم  احلال،  واقت�ساء  االنفالت،  النرث  اأن 

ظالل، حيث ال نور ي�ستد، واملعنى الذي على قارعة 
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اأحمد الفيتوري*

ديوان النرِث العربي

يو�سف القويري اأمنوذجا

  * كاتب وروائي من ليبيا  



اأن  لو  كما  والكاتب.  اجلاحظ  طريقة  على  الطريق 

اخلرب  اأنه  عواهنه،واملفارقة  على  الكالم  املنثور 

واأنه ال�سارد، فهو يف مقام املقامات ولي�ص يف مقام 

الق�سيد، ولذا لي�ص للنرث ديوان الذي اإن دخلهمُ النرث 

فال بد من الزمة اأي ا�سطالحا مثلما ال�سعر املنثور 

قيل  ال�سعر  ا�ستقبح  اإذا  هذا  ومن  النرث،  ق�سيدة  اأو 

كاأنه  قيل  النرث  ا�ستح�سن  واإن  منثورا  كالما  اأم�سى 

ال�سعر.

واللوز  اجل��وز  منثور  الل�سان  �ساحب  منثور  لكن 

جاذب  فاإنه  عكاظ  يف  يعلق  مل  واإن  حتى  وال�سكر، 

االأفئدة عند اخلطابة، عند ديوان الرئا�سة، عند اخلرب، 

الكون  و�سع  له  ديوان  ال  ما  النرث  بذا  ال�سارد،  عند 

ثار.  و�سغل اليوم ومع ذلك كرثمُ ال�سعراء وقَل النمُ

اأي املنزلة التي لي�ست باملنزلة، الأن  وكاأمنا ذلكم، 

ايقاع  نفلت دون جموح،دون غمو�ص، دون 
مُ
م النرث 

هان وعامة االدباء،  مقعد،فهو لي�ص ال�سعر هو كالم كمُ

لكن ذلكم مل يعقل جماح قري�ص من اأن ترى القراآن 

ال�سعر مقعدا كما  التي ترى  كاظية 
مُ
الع �سعرا، قري�ص 

�سرنى يف بحور اخلليل فيما بعد. 

وبهذا ثمة �سجون بني ذي املنزلة ال�سعر، والنرث ما 

ال منزلة له غري اللغة، وح�سبهمُ منزلة الوجود ح�سبما 

هايدجر.

تت�سع  فاإنها  ال�سعر  العبارة على  فاإن �ساقت  وبهذا 

بالنرث وت�سعه وتتلون وتتنوع به وفيه، فالنرث يف 

ل منه، والتوليد 
مُ

هذا كما املرتادف ال يكل به وال ي

الوا�سح  اجللي  املعنى وجعله  ي�سبو الحتواء  الذي 

الطريق...فالنرثمُ  ويف  التوحيدي  قارعة  على  وما 

فطرتها  يف  الكرية  واالحجار  املنثور  العقد  هكذا 

االويل دون م�ستغلق العقد. 

وما هذا مديح النرث، الأن النرث عند العرب لي�ص له يف 

املديح وال الهجاء، واإن كان من قول احلكماء وحمبة 

اخلليل  ببحور  واإن كتب  الذي  املعري  احلكمة، كما 

»اللزوميات«،  مقام  يف  ذلك  فاإن  كتب  مما  بع�ص 

وعند اأمثال اجلرجاين من لزوم ما ال يلزم فهو قول 

حكيم ال �سعر �ساعر، وما مثل هذا نظم فعل الّنظام 

رباعيات  كما  ولي�ص  كناثر،  اخلليل  بحر  يركب  من 

اخليام حيث ال�سعر يركب مركب احلكمة وال تركبه 

كدابة لها.

ال�سوؤال هنا مَل ال�سعراء يهيمون يف كل واٍد، و«املقفع« 

كبل باالأ�سفاد؟
مُ
ي

مَل لليلى جمنون،ولي�ص يف النثار جمنونا؟

مَل ال�سحف الإبراهيم ومو�سى،ولل�سعراء ال�سفر؟

مَل النرث تكهن، وال�سعر جًن؟

مَل للمعري احلكمة،وال�سعر للخيام؟

مَل النرث نرث،وال�سعر �سعر؟

الليبي النرث   -  2

الهمذاين.  املتنبي  بعد  ما  للم�ساألة:   
ٌ

تلخي�ص قيل 

لكن الغريب اأن ال�سعر حني جزر اتخذ النظم املركب 

كاالإخوانيات وبات يف التكايا والكتاتيب وما �سابه، 

واأن النرث بعد املقامات دخل الكهف ومل يوقظه من 

�سباته اإال بوق ال�سحافة يف الع�رش احلديث.

وهكذا كان مد النظم يف ليبيا عاليا حيث انت�رشت 

الكتاتيب فالتكايا، واأن النرث �سابه وباء ال�سجع ... 

وهلم، وبذا مل يكن للمقامات املقام يف هكذا ثقافة 

الع�رش احلديث  املتنبي حتى  بعد  خالل مرحلة ما 

الكال�سيكية  ق�سيد  يف  العربي  ال�سعر  نه�ص  ملا 

امليالدي  ع�رش  التا�سع  القرن  مع  وعندها  احلديثة، 

انبثقت ال�سحافة كالفجر ما فيه جتلى املنثور يف 

جريدة »طرابل�ص الغرب« 1866م فغدا املنثور غذاء 

النا�ص اليومي، وال�سعر للمنا�سبات: ال�سحافة ديوان 

النرث العربي.

بح الكتابة الليبية املنثور ما كان 
مُ

ومن ذا اأ�سبح �س

الن�سج املتني والعلم املرفوع يف ال�سحافة كما جند 

يف جملة »ليبيا امل�سورة« التي فيها للمقالة القلب 

الق�س�سية مع  باملقالة  وما عرف حينها  والقالب، 

مطلع القرن الع�رشين ما قرنت املقال بال�رشد و�سبك 

اقرتانهما وانت�رشت النوعية يف ال�سحف عامة ويف 

املجالت املخت�سة.

النرث ما بات  �سباق �ساحته ال�سحف كان يخو�سه 

اأن هناك كتابا جعلوا من  بف�سل  ال�سبق  الفائز يف 

االألباب بالتب�سيط   الذي ي�سلب  الفن  النرثية  الكتابة 

واحلبك وال�سبك واالإيقاع، النرث املن�ساب املتجلي ما 

رمى ال�سجع عنه هو ما يقراأ القارئ ويطالعه �سباح 
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�سيغة  يف  النرث  هو  ال��ذي  ال�رشد  ثم  وم��ن  م�ساء، 

ال�سحف... الزمة  الرواية  ثم  الق�ص  فاأم�سى  اأخرى 

املكانة  لل�رشد  كان  الليبية  ال�سحف  ب��زوغ  ومنذ 

الق�سرية  فالق�س�ص  الق�س�سية  املقالة  فن�رشت 

رتجم 
مُ
وتوجت الرواية م�سل�سلة، اإىل جانب ما كان ي

ذا  نرثا من  رجم  تمُ ال�سعر  ن�سو�ص نرثية وحتى  من 

الع�رشين  القرن  منذ  العرب  دي��وان  النرث  اأ�سحى 

وحتى ال�ساعة، واأن بع�ص ال�سعراء العرب البارزين 

النرث  الكتابة  اأن  بدا  ولقد  �سعرهم.  ي�ساهي  نرثهم 

 بيدك ترمي 
َ
َك ال�سيء واأن الكاتب من نرث: »النرث َنرثمُ

فكان  وال�سكر.«،  واللوز  اجلوز  نرث  مثل  متفرقا  به 

يف  امل�سورة«  »ليبيا  كاتب  ق��دري(  را�سم  )اأحمد 

ثالثينيات القرن املا�سي.

واين اأرى اأن الكتابة يف ليبيا اأمُعيد �سياغتها وكان 

قد  1957م  عام  مطلع  مع  اأي   ،57 جيل  بيانها 

باتت  التي  الكتابة  تلكم  يف  نوعية  نقلة  حدثت 

ب��داأت  النرثية  الق�سيدة  اأن  حتى  ���رشدي��ة،  نرثية 

حينها.

واإن كان للوطن ال�ساعر )اأحمد رفيق املهدوي(،فاإن 

باللقب  ال�ساعر  توج  من  التلي�سي(  )خليفة  الناقد 

لغة  النرث كاتبا مربزا:  الناثر من جعلهمُ  بداأ  حينها، 

للمعنى   
مُ
تت�سع فالعبارة  األيفة،  ب�سيطة  مفرداتها 

�سهلة  فهي  حافظة  ذاك��رة  لها  لي�ست  واأن  اجللي، 

املحتوى،  وتداول  معانيها  اإدراك  وممكن  الرتديد، 

العربية  للغة  املحلية  اللهجة  من  تغرتف  واأنها 

اأحياء مفردات معجمية  عيد  وتمُ تراكيبها وبالغتها، 

لكنها حية ومتداولة يف اللهجة واملحكي.

النيهوم(  )ال�سادق  النجوم  جنم  �سيكون  هذا  يف 

ويجعلهم  راء،  القمُ �سياأ�رش  اأ�سلوبه  من  الكاتب  الناثر 

واأحيانا  �سيقلدونها  ريدين يف وله بجملته ما  كاملمُ

ر�سيقة  حيوية  جملته  �سعرية،  كتميمة  يحفظونها 

البالغة  ومن  ال�سعبي  والبيان  ال�سحافة  من  فيها 

عربيا،  املرتجمة  االإجنليزية  وروح  الكال�سيكية 

وقائمة  متفردة  جملته  جعل  و�سبك  ومزج  خالئط 

�سياق  يف  لكن  بكينونته  ناب�ص  ككائن  الن�ص  يف 

وبياَنها  اجلملة  اأن  ال��ق��ارئ  ج��ذب  وم��ا  الن�ص. 

اإليه واأنها جملته يف االآن، وكما تبدو �سهلة  قريبة 

ممكنة  املحتوى  عميقة  فاإنها  وطيعة  الرتاكيب 

مقالة  كاتب  وهو  يحدها.  ال  لكن  حيز  لها  التاأويل 

تقريري،   
مُ
�رشده ق�سة  وكاتب  مكوناتها،  ال�رشد من 

ال�رشي  باحلبل  مربوط   
مُ
نرثه وال�رشد  املقالة  ويف 

الفودكا  حتت�سي  ناتا�سا  بني  امل�سافة  ملخيلته: 

علق: خريف! هي امل�سكوت عنه يف  دللة تمُ
ْ
واحلاجة م

ينقلب  وجتعله  القارئ  خميال  ت�ستفز  التي  اجلملة 

)النيهوم(  التهكم وال�سخرية هما ما يد�ص  �ساحكا. 

او  مثال  �رشب  اجلملة:  يكتب  وهو  حتى  نرثه  يف 

للهمذاين احلياة وجعل  اأعاد  ما ذهب حكمة. وبهذا 

النرث ينه�صمُ من �سباته، فاأ�سحى القارئ يقراأ كما 

)النيهوم(  نرث  يف  م�سافهة،  املدون  يتلقى  كان  لو 

لي�ص ثمة م�سافة للغة بني ما ترى وما ت�سمع،ويف 

نرث  لكن  مثال،  ح�سني(  )طه  نرث  على  حيل 
مُ
ي ما  هذا 

)النيهوم( اأخف ظال وجملته ر�سيقة لعوب و�سوتها 

مرئي واإيقاعها خفيف خفي.

النيهوم واجلملة جملته، وحتى  النرث نرث  لقد جعل 

املتداول  من  يغرتف  التي  والعبارات  امل��ف��ردات 

اأنه يرتكز على التفا�سيل  تكون كما مل تكن، ورغم 

واالإعادة فالتوكيد، فاإنه يف هذا كما الكاريكاتريي 

اأن  بحيث  مقرت،  مقت�سب  ال��زواوي(  )حممد  الفنان 

ي�سوب  واليها  الهدف  النقطة  على  يركز  القارئ 

القراءة.  

جعل  باأن  ��راءه  قمُ اخرتع  بارز  كناثٍر  )النيهوم(  اإن 

 بيدك ترمي به متفرقا مثل نرث 
َ
َك ال�سيء النرث »َنرثمُ

مثله  ومن  الناثر  وبهذا  وال�سكر.«...  واللوز  اجلوز 

اأم�سي النرث الديوان الليبي. 

الناثر القويري  3– يو�صف 

كتابته  من  القويري  يو�سف  كان  التنويري  علم  املمُ

البيان،  ال  بالربهان  �سغف  ذلك  العلم،الأجل  �سعاع 

يو�سف  عند  الفنان  ب��ي��ان  ال��ربه��ان  ب��الغ��ة  لكن 

القويري �ساحب الر�سالة من ي�سطف م�سف حمب 

احلكمة، مثل ذا كمثل الكهان من لديهم ما يبلغون 

لكن لي�ص مثلهم يف اأنه مر�سل حلقائق العلم ولي�ص 
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لغاية يف نف�ص التاريخ اجلانح، يحدث اأن يربز 

اإىل الوجود واالبتكارات، ا�سم مذكر، يف خمتلف 

كل  ومع  وباملقابل،  واآدابها،  االإن�سانية  العلوم 

حرب اأو دمار اأو ف�ساد، يعتمد هذا الفاعل املذكر 

ا�سم  على  فريكز  الهجوم،  بطريقة  الدفاع  على 

الطبيعي  �سواء  للكوارث،  �سببًا  ليجعله  موؤنث، 

منها، كالرباكني، الزالزل، ذوبان اجلليد القادم، 

اإلخ..، اأو الب�رشي، كاحلروب والتدمري واالحتالل 

والف�ساد.. 

ط��روادة،  حرب  االحتمال،  هذا  عن  تبتعد  ومل 

فيها  األقى  التي  واالأوذي�سا،  االإلياذة  ملحمة  اأو 

»هومريو�ص، لومه ولوم جمتمعه على »هيلني«! 

»ث��ور  ب��ني  ال��دائ��رة  املعركة  اإىل  انتقلنا  ول��و 

العنيف  اخللود  اإىل  االأمومة،  ال�سماء« يف ع�رش 

مع »جلجام�ص« وع�سبة اخللود واالأفعى، لراأينا 

النتيجة.. 

�سدى  جند  الت�سكيلي،  والفن  االأدب  عامل  ويف 

منه  يخرج  وال  االأول،  ال�سوت  يكرر  املتوالية، 

وتراكمها  االأخ���رى،  االأ���س��وات  ازدح���ام  رغ��م 

الدقة،  وجه  على  نعرف  وال  والبياين،  الزمني 

التفعيلة،  اأول من كتب ق�سيدة  ال�سياب هو  هل 

ذات  يف  كتباها،  اأنهما  اأم  املالئكة،  ن��ازك  اأم 

»التلباثي  الروحي  التخاطر  خالل  من  اللحظة، 

املذكر  فاعلية  كالعادة،  ورجحت،  الروحي«، 

على املوؤنث.. 

اأي�سًا، من ي�سمن لنا باأن »نيوتن« هو اأول من 

باملوجودات،  االأر�سية  اجلاذبية  عالقة  الحظ 

وملاذا مل تكن »نيوتن�....�ة« مثاًل..؟ 

الدادائية  بروز  مع  ال�سيما  اأوروبا،  يف  وهناك، 

على  املوروثة  الذاكرة  اعتادت  وال�سوريالية، 

املنفعل،  العقل  وتاأنيث  الفاعل،  العقل  تذكري 

الفيل�سوفَة  اجلمعيةمُ  الذاكرة  تنا�ست  كما  متامًا، 

اخلطابة  فنَّ  »اأر�سطو«  �مت 
ّ
عل� التي  »ا�سبازيا«، 

اإىل  الب�رشية  ذك���ورة  لتنت�رش  والف�ساحة، 

»اأر�سطو«! 

ورغم ذلك، ال بد من اأن يزرع املختلف ب�سمته، 

 اأحٌد ما، فيفّك اآثار 
َ
وي�سي، اإىل اأن يلمح ال�سوء

املك�سيكي«اأوكتافيو  اكت�سفه  ما  وهذا  �سيفرته، 

باث/ نوبل لالآداب 1990«، يف قلق الت�سكيلية 

والنحاتة، املك�سيكية من اأ�سل اإنكليزي »ليونورا 

كارينغتون«:«اإنها ق�سيدة مت�سي على قدمني«، 

لتميزها يف تكويناتها، وتركيب اأ�سكالها الفنية 

بطريقة ال ماألوفة. 

 
ْ
ال��ت��ي و�سفت ال�����س��وري��ال��ي��ة  ه���ذه  ه��ي  ف��م��ن 

باملتمردة؟ 

ك��وريل  يف   ،1917 ع��ام  كارينغتون  ول���دت 

غالية خوجة*

�شوريالية الهروب 

�سيفرة ليونورا كارينغتون

  * شاعرة من سورية 



امل�سفى  يف   2011 ع��ام  وتوفيت  ب��اإجن��ل��رتا، 

 94 ناهز  عمر  عن  املك�سيك  يف  االإنكجليزي 

عامًا، وبالطبع، هي، كما غالبية الب�رش، مل تكن 

تعلم باأن امل�ستقبل، �سيكون حمبوكًا باالأ�سواك، 

التي  املنحوتات،  اللون، وخامات  لوال كائنات 

عاملًا  �ف 
ّ
توؤل� الأن  يكفي  ما  قلقها  من  منحتها 

يوافق  �جمع، 
مُ
ي ال  ما  يجمع  خرافيًا،  �سورياليًا، 

اأ�سلوب  عازفًا  واملتناق�سات،  الت�سادات  بني 

زمالئها،  بقية  عن  حتى  املتميز  »كارينغتون« 

مار�سيل  دايل،  �سيلفادور  مثل:  املرحلة،  رواد 

بيكا�سو،  بابلو  بريتون،  اأن��دري��ه  دو���س��ام��ب، 

و�سديقتها االإ�سبانية رييدو�ص فارو. 

ورمبا لو مل تكن حياتها درامية حتى املاأ�ساة، 

هذا  اأجل  من  خملوقة  باأنها  ت�سعر  تكن  مل  ولو 

مدر�سة  اإىل  لندن،  يف  انت�سبت  ملا  الت�سكيل، 

اأك��ادي��ي��ة  يف  تابعت  ث��م  ل��ل��ف��ن«،  »جيل�سي 

ما عاندت والدها، رجل االأعمال 
َ
اأوزنغانت«، ول�

الرثي، واأكملت طريقها االإبداعي، الذي اختارته، 

خالل  من  البدء،  يف  االإيرلندية،  اأمها  مب�ساعدة 

وعندما  لكنها،  م�سجعة،  جانبها،  اإىل  وقفتها 

الرتحال،  اإال يف  باأن روحها لن ترتاح،  �سعرت 

الربيطاين  الفنان  �سديقها  مع  غ��ادرت  فاإنها 

»ماك�ص اإرن�ست«، اإىل باري�ص، لتتعرف على رواد 

�سخم  معر�ص  يف  معهم  وت�سرتك  ال�سوريالية، 

1938، ولكن  اأقيم بني باري�ص واملك�سيك عام 

فدخلوها،  و�ساأنها،  فرن�سا  يرتكوا  مل  النازيني 

واعتقلوا فيمن اعتقلوا، »ماك�ص اإرن�ست«، فلم جتد 

اإ�سبانيا/1940،  اإىل  الفرار  من  اً 
ّ
د

مُ
ب »ليونورا« 

اإىل مكان،  والهرب من مكان  باالآالم،  حمت�سدة 

اأهلها  اأ�سيبت بانهيار ع�سبي، مل يدفع  ولذلك، 

لالهتمام بها ورعايتها، بل دفعهم اإىل مزيد من 

لالأمرا�ص  م�سحة  يف  بها  زجوا  الأنهم  الق�سوة، 

لتزداد  ال�سمالية،  �سانتاندير  مدينة  يف  العقلية 

الكوين،  باالنهيار  ت�سبثًا  وت��زداد  معاناتها، 

حول  املتمحورة  اأعمالها،  يف  انعك�ص  ال��ذي 

واأ�سكالها، بني  الكائنات  �رشاع ال ينتهي، بني 

يت�سالح  ال  الذي  اللون  ال�سورة وحركتها، بني 

مع ندائه اإال حني يقرتب من حواف الطبيعة، اأو 

حني يغادر اإىل ف�ساء اأقرب اإىل اخليال العلمي، 

من  حل��االت  اخل��رايف،  االأ�سطوري،  وامل���وروث 

العوامل، امل�رشقة من الالوعي، ب�سفتيه: الفردية 

ت�ست�سلم،  ال  اإيقاعات  يف  وتراكماته  واجلمعية، 

من  هربت  التي  الفنانة،  اأن��ا  مثل  تهرب،  بل 

حلقة  لتبداأ  »ل�سبونة«،  اإىل  وو�سلت  امل�سحة، 

الدبلوما�سي  ال�ساعر  مع  حياتها،  من  اأخ��رى 

املك�سيكي ريناتو لودويك، الذي اأ�سبح زوجها، 

كو�سيط  احلياة  مع  التناغم  من  نوعًا  فمنحها 

نيويورك،  يف  اآخ���ر،  منحنى  اتخذ  خ��ارج��ي، 

ال�سابق  ب�سديقها  التقت  �سدمها..عندما 

 ،1942 عام  املك�سيك  اإىل  فانتقلت  »اإرن�ست«، 

زوج��ه��ا،  ع��ن  انف�سلت   ،1943 ع��ام  لكنها، 

والتقت لبع�ص الوقت، مع الفنان دييغو ريفريا، 

ب�سديقتها  وفوجئت  كاهلو،  فريدا  والفنانة 

اإجناز  يف  وا�سرتكتا  ف��ارو،  رييدو�ص  القدية 

من  بنخبة  والتقيتا  امل�ساريع،  من  من  العديد 

و»ولفغانغ  راه��ون«،  »األي�ص  منهم:  الفنانني، 

بالني«، وال�سينمائي االإ�سباين »لوي�ص بونويل«، 

ورمبا، الأنها اأحبت االطالع على جممل الفنون، 

ذا  االأث��ر،  ذاك  نالحظ  ال�سينمائي،  الفن  ومنها 

يف  ال�سينمائي،  امل�رشحي،  الت�سويري،  البعد 

اأعمالها، متامًا، كما جند االأثر ال�سحري، الناجت 

الوعيها،  ذاكرة  مع  حلمها،  ثقافة  ا�ستباك  عن 

التي تختزل العديد من ح�سارة بلدها املك�سيك، 

وهذا ما نلم�سه يف لوحات عدة، مثل »امل�سعوذ«، 

»العمالقة«، ال�سحوة«، »اأردت اأن اأكون طائراً«، 

ال�سبكة  هذه  اإىل  االأق��رب  ولوحتها  »املتاهة«، 
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املتحف  ال�ساحر/  مايا  �سعب  الدالئلية:«عامل 

املك�سيكية«،  العا�سمة  يف  االأن��رثوب��ول��وج��ي 

الواقع  خاللها  من  يتحول  التي  اللوحة  تلك 

باألوان  تتمراأى  فانتازية،  اإىل مفردات خرافية، 

للمتلقي،  �ل 
ّ
�خي�

مُ
ي �سفيف،  غمو�ٍص  يف  موغلة 

باأنه يعود اإىل مرحلة ما قبل التاريخ، ال لي�ستقر، 

وكاأن  اآخر،  ع�رش  اإىل  اأخرى  م�سافة  ليقطع  بل 

الزمان،  عن  اإىل حلظة خارجة  تخطفه  اللوحة، 

طبقاتها  �ر 
ّ
يق�س� اأ�سطورية،  ب��ذرًة  اإليه  لتقدم 

الرقيقة، ليكت�سف باأنها التاريخ وقد ت�رشب من 

الوهم اإىل اللون، ثم..اإىل احلوا�ص، وحني ينتبه، 

يجد ذاته، اأمام الكلمات التي يقراأها االآن، وهي 

مع  وقد جتاذبت  »ليونورا«،  نب�سات  اإىل  تنقله 

نب�سات م�سوٍر هنغاري، يدعى »اإيرييك جيكي 

ولدين:«غابرييل«،  وينجبا  ليتزوجا،  وي�زس«، 

و«بابلو«. 

بثقافتها  املزدحمة  لوحاتها  اإىل  واإ���س��اف��ة 

االأ�سطورية، نحتت »ليونورا«، ما خاجلها، على 

التي  للطاقة  تبعًا  اختارتها  متنوعة،  خامات 

�سترتكها فيها، معتمدة يف تكوينها املادي، على 

رموز عاملية، مثل »امليدوزا«، و«القيثارة«، من 

ملحمة »هومريو�ص«، و رموز طوطمية:«القطة/ 

طائر  الن�رش/  االأف��ع��ى/  ال�سمكة/  احل�سان/ 

النار«، والتي نلم�سها بو�سوح، يف لوحاتها، التي 

اخلنزير  اأخرى:«الدينا�سور/  رموز  فيها  تظهر 

الربي اأو اأدوني�ص، االأ�سباح، ال�سادن، اأوالكاهن، 

ثور ال�سماء املجنح، اجلرة االأم،.. زهرة اللوت�ص، 

اإلخ..«، م�سفية على هذه التكوينات ما يدّل على 

واالنفالت  والتعميد،  االع��رتاف،  مثل  طقو�ص، 

مع  االحتاد  اخلالق،  اإىل  �ل 
ّ
التبت� الباطن،  نحو 

الطبيعة، واالنف�سال االرتدادي نحو الوجود.. 

ويبدو اأن خطوط النحت، والر�سم، مل تاأت عبثية، 

غري  يف  االأ�سياء  ت��رى  بطاقة  م�سحونة  الأنها 

ج�سد  من  نابتة  اأو  مقلوبة،  ال�سجرة  مواقعها: 

اأو ح�سان/الزوايا  الذي رمبا هو غزال،  الكائن 

واملنت�رشة  املركز،  نقطة  يف  امللت�سقة  احلادة، 

على م�سافات �سفراء وخ�رشاء وزرقاء وحمراء، 

توقعاٍت  اأف��قمُ  يحدها  ال  عنا�رش  اإىل  م�سرية 

بعينه، بل ترتك امل�سافة التاأويلية، منفتحة على 

بالف�ساء  ممهورة  واأح��داث  خمتلفة،  احتماالت 

العميق لقراءة الذات والعامل. 

فل�سفة  ع��ن  تتوقف  مل  »كارينغتون«،  والأن 

املفردات  تركت  فاإنها  ر�سومها،  يف  رموزها 

الفنية، مواربة على العديد من حتركات ال�سوء 

ظل،  اأو  �سوء  يتحرك  اأن  يكن  ال  حيث  والظل، 

املعتمة،  فجوتها  م��ن  االأرواح،  تتحرك  ب��ل 

اإال متوالية  �ف، ببطء، ال حتكمه 
ّ
لتخرج، وتتك�س�

ظلمتها  فنانة،  �سرية  تر�سد  وه��ي  ال��ه��روب، 

يف  �ستظل  لكنها،  وال��ع��ر���ص،  ال��ط��ول  خطوط 

»خط احللم اال�ستوائي للفن«، قريبًا من هذيان 

االبتعاد  عن  تتوانى  ال  بحياة  جمروح  اإبداعي، 

الكاتبة  تراءتها  التي  االكت�ساف،  مو�سيقا  اإىل 

يف  فكتبتها  بونياتو�سكي«  »اإيلينا  املك�سيكية 

االأثر  تلقي  لعلها  »ليونورا«،  عنونتها  رواي��ة، 

احلياتي على االآثار االإبداعية، معلنة اأن الفن ال 

هذا  االأغلب،  وعلى  اأبداً،  عادية  حلظة  من  ياأتي 

ما عا�سته كارينغتون من اأجل اأن ترتك كائنات 

االأحادية،  القراءة  لوحاتها يف متاهة، ال جتيد 

ال  تاأويلية،  تعددية   ،»
َّ

الن�ص »اللوحَة�  متنح  بل 

للوهلة  البع�ص  يظن  قد  كما  ا�سطرابًا،  تعك�ص 

االأوىل، بل عزفًا منفرداً اأورك�سرتاليًا. 
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اأحب هذه العبارة التي ت�سفي الغليل والتي اأ�سمعها 

يل  وا�سمحوا  لبنان،  يف  االأخبار  ن�رشات  يف  كثرياً 

اأن  اأحب  بداية   .  ) البح�سة  ) الزم نبق  باإ�ستعارتها 

اأو�سح اأنني ) ككل ال�سعب ال�سوري ( تربينا وترعرعنا 

على ثقافة اخلوف من االأمن اأو الذعر منه، وال يزال 

اأحد زمالئي يف ال�ستني من عمره ي�ستعمل تعبري )اإذا 

حدث و�سمعت اأن اأيه جهة اأمنية تطلبني ف�ساأتغوط 

يف ثيابي ( واأنا بب�ساطة ع�ست كل عمري يف �سوريا 

اأتنف�ص اخلوف مع الهواء، وكنت كغريي نرتعب من 

مدربات الفتوة الالتي كان لهن الف�سل يف اأن ن�سمع 

األقابنا اجلديدة : يا حيوانة، يا حمارة، يا بقرة، الخ 

ومل   . الفتوة  مدربات  من  ذهني  يف  بقي  ما  هذا   .

يخطر يل يومًا اأن اأتعاطى بال�سيا�سة رغم اأن 90 % 

من زمالئي يف اجلامعة ) وكانت اأعمارهم بني 19 

�سنة اإىل 22 �سنة ( �سجن كل منهم بني ع�رشة اأعوام 

اإىل ع�رشين عامًا بتهم عديدة منها االنتماء لرابطة 

الخ  امل�سلمني  لالإخوان  االنتماء  اأو  ال�سيوعي  العمل 

هم .لكن احلراك الثوري يف �سوريا فجر طاقات  من تمُ

يف  ال�سكوت  عن  عاجزة  وجعلني  نف�سي  يف  كامنة 

وجه الظلم واال�ستبداد . وكمن يعجز عن كبح معدته 

من تقياأ ال�سموم، وجدتني عاجزة عن ال�سكوت عن 

الظلم ول�ست بقادرة اإال اأن اأبق البح�سة، تلك البح�سة 

املتكونة جغرافيًا من طبقات وطبقات من اخلوف 

 2011 من  اعتباراً  وب��داأت   . الظلم  عن  وال�سكوت 

عنوان  حتت  اإدراجها  اأب��داً  كن 
مُ

ي ال  مقاالت  اأكتب 

ك�ساهدة ع�رش عن  اأعرب  بل كنت  �سيا�سية،  مقاالت 

الفظائع االأمنية والف�ساد املقرف الذي ي�سهده معظم 

قتلوا، 
مُ
النا�ص �سامتني الأنهم يخ�سون اإن تكلموا اأن ي

اخلارجية  املعار�سة  �سد  كنت  ذات��ه  وبالوقت 

ال�سافلة املرتبطة اإما بدول عديدة وقب�سوا املاليني، 

ال�سمري  �سفافة  الروح  �سافية  مواطنة  جمرد  كنت 

اأكتب اأوجاع النا�ص واأكتب ق�س�سًا عنهم بعد موتهم 

اجلماعات  قبل  م��ن  اأم  النظام  اأقبية  يف  ���س��واء 

غطاء  االإ�سالم  من  تتخذ  والتي  املجرمة  االإرهابية 

ال�ساب  �سديقي  زرطيط  ا�سماعيل  عن  كتبت   . لها 

الذي كان ي�ستيقظ الرابعة �سباحًا لي�ساعد والده يف 

حت�سري الفتة والفول للنا�ص وخا�سة الفقراء . مات 

اأقبية  يف  الأهله  الوحيد  االب��ن  زرطيط  ا�سماعيل 

اأحمد  وائ��ل  عن  كتبت  كما  التعذيب،  حتت  النظام 

ال�ساب الرائع مهند�ص االت�ساالت الذي قتلته جبهة 

كما  حنجرتي  من  تخرج  لغتي  وكانت  الن�رشة، 

ت�ستطيع منع  ال  اأنك  بركان بحمولته، وكما  يتدفق 

حمم الربكان من التدفق مل اأ�ستطع اأن اأبقى يف خانة 

ال�سامتني ويف خانة اأ�سحاب فل�سفتهم يف احلياة : 

احليط احليط ويا رب ال�سرتة، وجدت نف�سي كمواطنة 

مل تت�سوه عفويتها ومل تخن �سمريها اأكتب ما اأ�سهد 

كحجارة  و�سفافني  عاليني  و�سدق  بنواهة  عليه 

النا�ص  االأملا�ص. والقت مقاالتي �سعبية كبرية عند 

يف �سوريا واخلارج الأنهم كانوا يقولون يل هم�سًا : 

اأنت تعربين عمى نخ�سى اأن نقوله اأو حتى اأن نفكر 
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هيفاء بيطار*

لزم )نبق( البح�سة

  * كاتبة وروائية من سورية  



اإىل   2011 من  ال�سنوات  تلك  خالل  وتعر�ست   . به 

ا�ستدعائي  واإىل  مرتني  ال�سفر  من  منع  اإىل   2018
وفرع  ال�سيا�سة  واالأم���ن  ال��دول��ة  اأم��ن  اأج��ه��زة  اإىل 

اأردت  لدرجة  الخ  دم�سق  يف  كفر�سو�سة  خمابرات 

والتعليم  الرتبية  وزي��ري  على  اأعر�ص  اأن  �سادقة 

العايل اإدراج مادة ) اأنواع االأمن يف �سوريا ( . وما 

يهمني احلادثة االأخرية التي تعر�ست لها والزوبعة 

يف  حياة   ( امل�سداقية  الهائل  مقايل  اأثارها  التي 

الالذقية ال ت�سبه احلياة ( واأمتنى لو ي�ستطيع اجلميع 

زيارة الالذقية وروؤية اآالف حمالت البقالة ومئات 

الفالفل وحمل بطاطا على كيفك حيث  اأك�ساك بيع 

البطاطا  مع  اخلبز  اأكل  من  ال�سوري  ال�سعب  يتغذى 

االزدح��ام على  اأما منظر   . الثوم  والقليل من كرمي 

 : الفتات  ثالث  وهنالك  احل�رش  يوم  في�سبه  االأفران 

للن�ساء، للرجال، وللجي�ص ال�سوري، الأن معظم �سبان 

اأن هاجروا عن طريق مهربني كان كل  اإما  �سوريا 

ليهرب  يورو  اآالف  ع�رشة  االأقل  على  يقب�ص  هرب 
مُ
م

ال�سبان من القتل املمُحتم ) ال�سهيد البطل ( اأو من مل 

ال�سوري  باجلي�ص  يلتحق  فكان  الهروب  ي�ستطع 

ليقاتل ويعود بعد اأيام جثة اأو نتف من جثة ولكن 

يحمل و�سام ال�سهيد البطل، وارتفعت ن�سبة العنو�سة 

اإىل حد غري م�سبوق . البح�سة التي مل اأبقها بعد حني 

عنده  قهوة  فنجان  ل�رشب  الدولة  اأم��ن  ا�ستدعاين 

االأمن واملخابرات- ولعهم  �والغريب يف كل فروع 

�سحن  اأمن  �سابط  كل  مكتب  ففي  الفتنة  ب�سجرة 

اأوؤمن  اأتخيل بل  ممتلئ بزهور الفتنة لدرجة �رشت 

االأم��ن،  وف��روع  الفتنة  �سجرة  بني  عالقة  ثمة  اأن 

اآلة تن�ست جمهرية  اإن كان باالإمكان زرع  وفكرت 

ت�سجل وت�سور كل التحقيقات . ا�ستقبلني العقيد يف 

اأمن الدولة ا�ستقبااًل لطيفًا جداً حقًا و�ساألني : هل ال 

يزال النا�ص يخافون من االأمن ! وتعجبت من نف�سي 

و�سعرت  البكاء  عن  بقوة  نف�سي  اأكبح  وجدتني  اإذ 

و�سعنا  ال��ذي  اللطيف  االإن�سان  ه��ذا  اأن  للحظات 

النظام ) رغمًا عنا كطرفني عدوين ( كان يكن اأن 

يكون �سديقًا واأخًا واأن نح�رش معر�ص الكتب معًا، 

رمي وما تهمتي ! 
مُ

فلم حتول اإىل حمقق !! واأنا ما ج

هل الأنني اأكتب ب�سدق ما يخ�سى النا�ص البوح به، 

اأنا مل اأكذب وال بحرف جر يف كل كلمة من مقاالتي 

فلماذا انزعجت اجلهات االأمنية حني كتبت ) حياة 

اآالف  ي���رون  اأال   ) احل��ي��اة  ت�سبه  ال  ال��الذق��ي��ة  يف 

مظاهر  يرون  اأال  ال�سوارع،  يف  االأطفال  املت�سولني 

التي  الرثية  الطبقة  عهر  يرون  واأال  املدقع،  الفقر 

اغتنت من احلرب ) اأثرياء احلروب ( اأال يعلمون اأن 

 130 هي  االأزرق  ال�ساطئ  منتجع  يف  غرفة  اأجرة 

األف لرية �سورية يف اليوم الواحد ! يف اليوم الواحد 

لرية  األ��ف   130 يدفعون  عاهرين  ثمة  جماعة  يا 

كتمل كل 
مُ
اأجرة غرفة يف ال�ساطئ االأزرق. واحلجز م

اأي�سًا. هذا هو احلال  ال�سيف وحتى نهاية اخلريف 

يف الالذقية يا �سيدي املحقق فهل قول احلق جرية 

! اأم اأنني – اأنا ال�ساذجة احلاملة باحلرية وامل�ساواة 

حذرين  �سديدة  بلباقة   . يحررنا  احلق  اأن  اأوؤم��ن   )

 !! �سابط التحقيق باأنني جتاوزت اخلطوط احلمراء 

وتعجبت هل ال تزال هنالك خطوط حمراء و�سوريا 

�سارت كلها بلون الدم لدرجة ذابت اخلطوط احلمراء 

مع دم ال�سوريني الذين يتلون مبجازر كل يوم !! مل 

جرائد  يف  اأكتب  اأال  مني  وطلب  �سامتة  بقيت  اأرد 

معينة ! واأال اأن�رش الغ�سيل الو�سخ ! لكن الغ�سيل كله 

و�سخ يا ح�رشة ال�سابط فماذا �ساأكتب ؟ هل اأ�سف 

كلبي  كلبي   : ق�سيدة  مثل  ق�سائد  اأكتب  اأم  الربيع 

اأ�ستطيع، ال  !!! ال  ي�سي جنبي ال ين�ساين بل يلقاين 

اأ�ستطيع . كانت كل خلية يف ج�سدي ت�سج بالرف�ص 

الأن  احلق،  لكلمة  ثمنًا  اأم��وت  اأن  م�ستعدة  وباأنني 

احلق يحررنا، مل ي�ستغرق لقائي مع ال�سابط �ساعة 

عدة  ولتدخني  مهدئة  حبوب  لعدة  احتجت  لكنني 

رعب يف فروع اأمن 
مُ
اأرجيالت كي اأتخل�ص من جو م

الدولة وال�ساب الذي طلب منه ال�سابط اأن يو�سلني 

احلديدية  احل��واج��ز  حيث  اخل��ارج��ي  ال��ب��اب  اإىل 

العمالقة والتي يكفي حديدها لبناء عمارة �ساهقة، 

فقع،  منوت  ورح  هالعي�سة  عايفني  نحن   : يل  قال 

اأنه  الظهر، خفت منه واعتقدت  كان نحياًل وحمني 

ين�سب يل فخًا الأتلكم فقلت له احلر فظيع اليوم لكن 

! فرد  األي�ص كذلك  الدولة معتدل احلرارة  اأمن  مبنى 
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مبرارة : يف الليل ي�سري �سديد احلرارة . وتعجبت من 

جوابه مل يكن يتهكم اأو ي�سخر بل قال احلق . وبعد 

اأيام تلقيت دعوة من تلفزيون ) ال اأريد ذكر ا�سمه ( 

الإجراء مقابلة معي يف بريوت وال�سفر واالإقامة على 

يل  �سيرتك  اأنه  الربنامج  عد 
مُ
م وطماأنني  ح�سابهم 

اأال اأحكي اإال عن االأدب  حرية الكالم، واأنه باإمكاين 

ووظبت   .  ) ال�سحاذة   ( االأخ��رية  روايتي  وخا�سة 

�سنطة ال�سفر �سعيدة فقد ا�ستقت اإىل بريوت وا�ستقت 

اأن اأحتدث اإىل جمهور كبري يف العامل العربي يتابع 

 ( العري�سة  ح��دود  عند  وفوجئت  اأكتبه،  مقال  كل 

من  ممنوعة  باأنني   ) اللبنانية  ال�سورية  احل��دود 

غادرة ! حتى اأن ال�سائق نظر اإيل بارتياب وقال :  املمُ

من  ! �سحكت  عاملة  �سو   ! الق�سة  �سو  دكتورة  خري 

 ) ت�رشفت  ماذا  يق�سد   ( عاملة  �سو  ال�ساذج  �سوؤاله 

يا  ي�ستدعيني،  ال�سيا�سي  االأم��ن  كان  امل��رة  وه��ذه 

�سالم �رشت اأميز بني االأمن ال�سيا�سي واأمن الدولة، 

وبداأت مرحلة الذل الق�رشي فاأنا اأريد اأن األغي منع 

ال�سفر واأريد زيارة اأ�رشتي يف باري�ص، واأخذت اأجري 

الدولة  يف  امل�سوؤولني  مع  االت�ساالت  من  �سل�سلة 

ال��راأي  عن  التعبري  بحرية  دوم��ًا  يتبجحون  الذين 

و�رشورة احلوار ويعزمون معار�سة اخلارج للعودة 

منهم،  اأي  ي��رد  ومل   . احل��وار  اأج��ل  من  �سوريا  اإىل 

مبنى  دخلت  الذبح  اإىل  ذاهبة  كنعجة  ومن�ساعة 

!املزهرة  الفتنة  �سجرة  و�سعقتني  ال�سيا�سي  االأمن 

يف  وتزهر  تتجراأ  كيف  ت�ساءلت  لدرجة  ب�رشاهة 

باأن  ال�سابط  حدثني  وكالعادة  ال�سيا�سي  االأم��ن 

هكذا  عن  اأتوقف  اأن  يجب  وباأنني  م�سيئة  مقاالتي 

نوع من الكتابة،ولكن اأفظع ما توقعته اأن يحولني 

اإىل غرفة بجواره حيث وجدت نف�سي بح�رشة �ساب 

اأعطاين ورقة  الثالثني من عمره  يتجاوز  مرتبك ال 

بلون  اأ�سود  حربه  وقلمًا  ورقة  اأعطاين  اأجل  وقلمًا 

لي علي ما �ساأكتبه !كما لو 
مُ

املوت اأو احلقد واأخذ ي

مثاًل،  االبتدائي  اخلام�ص  ال�سف  يف  طالبة  اأنني 

وقال اكتبي اأنا املوقعة اأدناه اأقر واعرتف باأن هذه 

مقاالتي  عناوين  حت��ور  بها  اأكتب  التي  اجل��رائ��د 

: �سيء  العبارات فيها، لكني قاطعته وقلت  وبع�ص 

ال  واأنا  املقاالت  عناوين  املجالت  حتور  اأن  عادي 

اأعرت�ص على ذلك، لكنه ثقبني بنظرة تهديد جعلت 

مفا�سلي تتفكك و�سككت اإن كنت �ساأقدر على امل�سي 

م�رشحية  من  م�سهد  وبعد  هذه  الرعب  مهزلة  بعد 

اأن  لي علي باإ�رشار 
مُ

الالمعقول، تاأملته /�ساذجًا ي

الكاتبة  اأنا  ووجدتني   . �سيده  عليه  اأماله  ما  اأكتب 

اأكتب ما ال  منذ ربع قرن والتي طبعت كتبي مراراً 

اأال اأن�رش  اأ�سدق اأنني اأكتبه واأجربين اأن اأكتب تعهداً 

كتبت  التي  اجلريدة  خا�سة  اإياهما  اجلريدتني  يف 

 .  ) احلياة  ت�سبه  الالذقية ال  ) حياة يف  فيها مقال 

وانف�ص عني %99 ممن كنت اأعتربهم اأ�سدقاء كما 

احلياة  واأ�سكر  اجلرب،  اأو  باجلذام  م�سابة  اأنني  لو 

ال�سديق  الأع��رف  الظرف  ه��ذا  يف  و�سعتني  اأنها 

وع�ست   . االنتهازي  املنافق  ال�سديق  من  احلقيقي 

مل  الفاقعة  الالذقية  �سم�ص  اأن  لدرجة  �سوداء  اأيامًا 

ثمة  ذك��رت  كما  لكن   . اأم��ل  �سوء  ثمة  اأن  ت�سعرين 

ه��وؤالء  النظام،  قلب  يف  حتى  رائ��ع��ون  اأ�سخا�ص 

املظلومني  وي��خ��دم��ون  اإن�����س��ان��ي��ون  االأ���س��خ��ا���ص 

ويوؤمنون باحلرية وبف�سلهم مت اإلغاء منع املغادرة 

. �ساأكتب اأجل �ساأكتب وكم اأحتقر هذا النطق : اأمامك 

اأن  اأو  �سوريا،  وتبقي يف  تخر�سي  اأن  اإما  اختياران 

تغادري �سوريا وطني احلبيب اإىل االأبد واأكتب . واأنا 

لقت 
مُ
اإىل �سوريا و�ساأكتب حتى لو ع اأنا عائدة  اأقول 

املدر�سة  مقابل  �ساهر  ال�سيخ  قلب  يف  م�سنقتي 

العظيمة جول جمال التي حتولت اإىل �سكنة ع�سكرية 

احلق  اأخرياً  اأتخيل جول جمال متوجعًا يف قربه،   .

يحررنا . وها قد بقيت البح�سة . واأنا راجعة قريبًا 

�سوري  كل  ووط��ن  وحبي  وطني  الأنها  �سوريا  اإىل 

واأمتنى لو يعود كل ال�سوريني يف اخلارج اإىل �سوريا 

. االأر�ص لنا . ما اأروع تلك االأغنية لفريوز : االأر�ص 

لنا . �سوريا لل�سوريني . اأع�سق ترابك �سوريا . 
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ال�صردي:احلكاية وقارئها القول  بنية   -  1 

جمموعة  يف  �سفحة  اآخ��ر  ال��ق��ارئ  يطوي  اأن  م��ا 

من  ���س��وؤال  يقفز  )1(حتى  ال��داخ��ل«  على  »ن��اف��ذة 

املتكلم اإىل الواجهة.ففي هذه املحكيات الق�س�سية 

ي�سبح رهان الكتابة  هو البحث عن  م�سدر وا�سل 

للمعنى،لكن   املنتج  ال�رشدي،ال�سوت  الفي�ص  حمفل 

على حدة  كل حكاية  ق��راءة  يتم  ان  وم��ا  ال��ق��ارئ  

حتى يجد اأن مركز الفي�ص ال�رشدي حمكوم بثنائية 

الغياب واحل�سور.

 كل �سيء يحدث وكاأن لعبة ال�رشد والتوا�سل  مبنية 

ان يقنع  الراوي  ال�سك واليقني. يحاول  على ثنائية 

املروي له بحقيقة املايقال. لكنه يكت�سف اأن اللغة 

الذي  املعنى  وبوا�سطتها  بها  يكتب  اأن  بدل  تكتبه 

التلقي تقوم على  للمتلقي.ا�سرتاتيجة  اأن يبثه  يريد 

حتول املتلفظ اإىل مر�سل يتحول اإىل  مر�سل ومر�سل 

اإليه  كما يريد  املر�سل  ت�سكيل  اإىل  ي�سعى  اإليه الأنه 

اأن يراه يف خطابه.لي�سدق حقيقة  ما يحكى له،لكن  

املعادلة  هده  تقلب  الداخل«  على  »نافدة  حمكيات 

التوا�سلية،الأنه ال �سيء ي�ستحق اأن يحكى. ال وجود 

ما  �سيئا  يحكي  اأن  ال��راوي  ل�سيمالكر،يريد  �سوى 

ويحاول  �سيحكيه  ما  اأن  يكت�سف  لكنه  له،  للمروي 

لذا  واليقني  بال�سك  حمكوم  بحقيقته  القارئ  اإقناع 

يختفي الراوي تاركا الكالم لل�سمت والفراغ اأي انه 

يفو�ص ال�سمت والفراغ ليتحدث با�سمه..

 Situation توازن  ال  حالة  من  هناك  كانت  اإن   

de désiquilibre توؤثث االإ�سرتاتيجية ال�رشدية 
الداخل،فاإنها  على  نافدة  حمكيات  يف   واخلطابية 

ب�سوؤال  عالقته   يف  وال�سك  اليقني  �سوؤال  يف  تكمن 

ا�ستعمال  م��ن  ال��ف��ائ��دة  م��ا  وال��ت��ع��ب��ري،اإذن  اللغة 

وتفكرينا  عي�سنا  طرائق  لنا  حتدد  لغة   ،usage
عن  وموتنا...للتعبري   وكالمنا،ونومنا   وماأكلنا 

الذات واال�ستماع اإىل نب�سها الوجودي والتاريخي.

العميقة. البنية  بهده  حمكوم  الكتابة  اإ�سكال  كل   

الراوي وهو يتوغل يف حكاية ذاته يكت�سف انه  اإن 

يكتب عن �سمته يف رحلة بحثه عن معنى غائب، 

الباب  واأغلقت  »دخ��ل��ت  يقول  ال�سمت  ق�سة  يف 

ورائي-اأ�سعلت ال�سوء فلم  ي�سعل-وتلم�ست فلم اأجد  

الكر�سي الفارغ- -�رشيري البارد مل /مل..مل..مل

مل اأر حويل،يف خوف ظالمي، اإال ال�سمت.)�ص51(.

اللحظة احلا�رشة،كما جنده عند �سمويل  �سواد  اإنه 

املحدد  الغري  املكان  هدا  على   يحيل  بكبيت،الذي 

هو  ال��ذي  الزمن  عن   اخل��ارج  واملجهول،احلا�رش 

احلكاية  �سوت  الذات،  انتفاء  التلفظ«،حلظة  حلظة 

الغائب واملجهول،ال�سوت الذي يكتب  جمهوليته يف 

»ق�سة ال�سك«، قائال: »اأنا جمهول اإذن  اأنا موجود«.

)�ص65(.لكن ال�سك رد فعل �سد يقني مهيمن،�سحك 

بنا.)�ص64(،وهدم  يحيط  ال��ذي   القني  ه��دا  من 

مليتافيزيقا االأ�سل التي تكتب الذات قبل اأن تنكتب 

يف الزمان واملكان،لكونها حتولت اإىل �سكل ا�ستثمر 
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حممد الدوهو*

من املتكلم ...

»نافذة على الداخل« لأحمد بوزفور؟

  * باحث من المغرب  



حني.. البداية  »كانت  يقول  قبلي،وكما  مب�سمون 

يدي  م��ددت  ؟ح��ني  فمنعت  ال��ث��دي  ا�ستهيت  ح��ني 

ال�سغرية  اإىل اجلمرة  فردعت؟عندما اأكلت البطاط�ص 

اجلامع  اإىل  الذهاب   رف�ست  عندما  اأو  فاأجربت؟ 

ف�ساقوين عنوة كخروف العيد؟ متى كانت البداية؟ال 

اأدري...لعلها كانت مند كانت؟لعلها«.)�ص61(.

 لكن ال�سك يقرتن باأزمة اليقني،دلك اأن رحلة بحث 

الراوي عن املعنى هي رحلة بحث عن االأوهام،ومن 

اأن  الراوي  اأزمة احلقيقة ليجد  اإىل  ال�سك  مت ي�ساف 

اإىل حافة اجلنون،الذي تنتفي  اأو�سلته  رحلة بحثه 

فيه احلدود،كما ترى �سو�سانا فيلمان،  بني املعنى 

والالمعنى )3(،يف ق�سة »التعب« يت�ساءل البطل  عن 

رحلة بحثه قائال: »عم كنت اأبحث كاملجنون؟رمبا 

ذلك  ي�سمون  اأدري.م���اذا  معنى؟ال  املعنى.اأي  عن 

بالنا�ص وت�سدقهم؟ال�سئ  تثق  الذي يجعلك   ال�سيء 

الذي يحفزك على العمل كي تتقدم،وعلى البحث كي 

كي  البحث  تعرف،وعلى  كي  القراءة  تكت�سف،وعلى 

ذلك  ي�سمون  تكون.ماذا  كي  الكتابة  تكت�سف،وعلى 

ال�سكر الذي حتركه بامللعقة يف كاأ�ص حياتك قبل اأن 

اأ�سميه املعنى.واإمنا  ترت�سفها منت�سيا على مهل؟اأنا 

كنت اأبحث يف احلب وال�سيا�سة وال�سداقة والكتابة 

بالتعب«. العمر  اآخر  يف  الغنيمة  من  وال...وع���دت 

)�ص19-20(.

 -الكتابة يف هذه احلال اإن�سات من داخل الغياب 

ال��ذات  تزيح   اليقني  اأزم��ة  اأن  ال��ذات،ذل��ك  ل�سوت 

املتكلمة من مركز القول،الأنها تكت�سف اأن حقيقتها 

وهم،وما ت�سعى اإىل قوله يك�سف اأننا،حمكومون يف 

تعبرينا بطريقة  يف الكالم تعودناها)�ص21( ق�سة 

»الوح�سة«.

الذات  يعو�ص  وهم  عن  كتابة   الذات  عن  الكتابة   

يف الزمان واملكان »وهم ثقيل خاثر كالدمع.وهم 

ثقيل ي�سغط...ي�سغط..يحوين،وينت�سب اأمام النا�ص 

مكاين..اأ�سبح وهما.«)�ص33(.ومن مت ذلك ال�سعور 

تعي�ص  ويجعلها  الذات  هوية  يوؤثث  الذي  بالت�سظي 

االآن  يف  وال-اأن��ا  اأنا  اإنها  ال�سقي  الوعي  من  نوعا 

احلكاية،ويت�سلل  اإىل  االزدواجية  هذه  لتمتد  ذاته، 

من  التوا�سل  بنية  يف  االإقناع  �سوؤال  معها  خفية 

يحكي احلكاية هل هي هذه االأنا  اأو نقي�سها الال-

اأنا؟.

 �سوؤال يجد له تف�سريه  على م�ستوى القول ال�رشدي يف 

بنية النفي التي جتعل احلكاية يف تركيبها ال�رشدي 

اأن  ي�ستطيع  اأزمة يف خطيتها احلكائية.من  تعي�ص  

يحكي حكايته وهو يجهل اأ�سوله وبداياته، يت�ساءل 

كانت  اأدري...لعلها  البداية؟ال  كانت  »متى  الراوي 

ال�سك-�ص61(.من  )-ق�سة  كنت؟لعلها؟«  منذ 

ي�سدق حكاية اجلاهل لبداياته واأ�سوله.

-2الذات املن�سطرة واأزمة احلكاية

وبالتايل  اأ�سل،  اأزمة  ال�رشد  حمفل  الراوي  يعي�ص   

يحكي  ومن  حكاية  مزدوجة:اأزمة  اأزم��ة  فاالأزمة 

احلكاية.يريد الراوي اأن يحكي لقارئه �سيئا ما لكنه 

تزول«الَكب�سة  للحكاية،قد  مادة  ي�سلح  اأنه  يكت�سف 

يتكلم«)�ص-70 وال  يتقدم  ال  لكنه  عنه  واحلب�سة 

ق�سة الكهف(.

ال�ساكن  امل��ف��رتق  امل��ج��م��وع  االأن����ا  ه���ذه-  ه��و    

االثنان«)�ص62(،ال  الواحد  القلق  الثابت  امل�سكون 

ينطوي  ال��ذي  واملت�سظي  املتعدد  الواحد  ه��ذا  بل 

االأنا  هذه  الواحدين)�ص62(.هو  من  الع�رشات  على 

.يقول  املح�رش،  �ساحات  م��ن  ك�ساحة  املكتظة« 

يف   جتري  الب�رش  �ساحات  من  ك�ساحات  اأنا  »مكتظ 

وحافالت  وع��م��ارات  �سوارع  دمائي،  دمائي،مع 

وتراموايات وطاك�سيات..وجماهري وحيدة.مل اأر قط 

جمهورا وحيدا من قبل...«.)�ص74(.

�سوت  حكاية  الداخل«  على  »نافدة  يف  احلكاية   

�رشدي ي�سعى اإىل مللمة اأجزاءه املبعرثة يف حكاية 

توتر  ميدان  اإىل  تتحول  احلكاية  يجعل  الغياب.مما 

هذا  ب��وؤرة  وم��ن  امللفوظ.  وذات  التلفظ  ذات  بني 

راأيت  »وحني  الت�سظي،يقول  �سوؤال  يتجلى  التوتر 

�رشيري،ذاب متا�سكي  وانهرت،�سقطت على االأر�ص 

الراوي  مبعية  للقارئ  �سظايا«،و  ال�سلبة،فتك�رشت 

التقاط �سظايا مراآة الذات املتك�رشة الإعادة ت�سكيل 

الذات  ت�سظي  حمكي  يتداخل   . جديد  من  �سورتها 

باملحكي اال�سرنجاعي لبلورة �سوؤال الكتابة واملوت 

عرب  االأن��ا  كتابة  احلكاية  الزمن.لتعيد  داخ��ل  من 

اأموت،وخالل  االأوىل«حني  ال�سظية  يف  اأثرها.يقول 
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على  ال�سهادة  بفرح،الأنها  �ساأتذكرها  االحت�سار، 

اأنني قد ع�ست«.)�ص44(.  

ي�سكل جزءا  اأن��ه  حد  اإىل  ال��راوي  تذكره   ال��ذي  ما   

اللغة  امل��و���س��ي��ق��ى،  ؟اإن����ه  املت�سظي  ك��ي��ان��ه  م��ن 

على  الراوي  ي�ساعد  الذي  الكونية،العامل-امل�ساعد 

يقول  ال�سك،كما  يكننا  الغياب،  عتمة  من  التجلي 

الراوي، يف كل �سيء يف هدا العامل اإال املو�سيقى،اإنها  

»وجود غامر كالبحر حول ال�سمكة اأو كال�سماء حول 

العا�سق...غامر  )نغا�سي�ص(  يف  كالرغبة  اأو  الطائر 

وفاتن. �ساحر  مغر   هابط...لكنه  �ساغط  غام�ص 

يحركك..يحررك. الأنه  حقيقي.حقيقي  اأنه  وااله��م 

حتى  تفي�ص  و  وتت�سع  الداخل  من  تنمو  اأنك  حت�ص 

حتتوي الكون كله«. )�ص-67ق�سة ال�سك(.

  كلما توغل الراوي يف قراءة ت�سظيه الذاتي عرث  على 

حقيقته يف ا�ستنطاق الذاكرة، لتتجلى حكاية القبلة 

–رمبا- من زمن الن�سيان، تلك القبلة التي »كانت 

ال�سفتان  ظلت  –رمبا  ولذلك  حياتي،  يف  قبلة  اأول 

االآن.«  اإىل  فمي   ذاك��رة  يف  النديتان  املراهقتان 

اأما ال�سظية الثالثة التي يحكيها الراوي،  )�ص45(. 

هي اأول ق�سيدة �سعرية تعلمها يف حياته،)�ص46(.

االأن��ا- هذه  اإن��ه  متنوع،  ت�سظي  الذاتي   الت�سظي   

على  والقارئ  ال��راوي  على  الت�سظي،ما  املتعددة 

ت�سكيل  الإع����ادة  ال�سظايا  رت��ق  ���س��وى  ���س��واء  ح��د 

الثالثة،هناك  ال�سظايا  اإىل  هويتها،باالإ�سافة 

الكتب  يف  غليها«البطل«  يعرث  اأخ���رى  �سظايا 

ال��ت��ي ق��راأه��ا،واحل��ي��وان��ات ال��ت��ي ع��رف��ه��ا  وه��و 

ورفاق  هو   يتحرر  كان   التي   طفل،واالأربعاءات 

اأول  البحر  الكتاب وروؤية  طفولته يف ع�ساياها من 

وكاأ�ص  العائلة  اأطفال  اأ�سغر  مازن  وابت�سامة  مرة  

�رشبها يف خياله وهو يقراأ بيت االأع�سى ويف ذكرى 

زهرة.

املفقود  الذات  اأ�سل  اإىل بحث عن  احلكاية  تتحول   

�سواها،اإنها   لي�ص  الذي  الرغبة  مبو�سوع  لالت�سال 

و  االأن��ا-امل��روي  عن  االأن���ا-ال���راوي  بحث  اأي�سا 

الت�سظي. فعل  يف  الفارغ  مركزها  مالأ  يف  الرغبة  

تكت�سف  غيابها  تتاأمل   وهي  االأن��ا-ال��راوي   لكن 

اأن غيابها يتجلى فيما«ال ينتهي  اأو يحد من ذرات 

كذرات  ذاكرتي  ف�ساء  يف  تتطاير  التي  ال�سظايا 

الهباء املحيطة بنا والتي ال يبدو منها لعيننا اإال ما 

اأجد  ي�سيئه �سعاع ال�سم�ص املمتد من النافدة.فاأين 

ال�سعاع اللغوي الذي يك�سف هذه الذرات«.)�ص47(. 

مت�سظ   اأنا-مو�سوع   متلك  يف  البحث  هذا  اأن  بيد 

البحث  رحلة  وحدته،يجعل  على  القب�ص  ي�ستحيل 

بالرحم  مفقود،حلم  اأ�سل  المتالك  حلم  جمرد  هذه 

حيث الفرح احلقيقي لالإن�سان..الفرح الذي ترمز اإليه 

اجلنة يف الدين،واجلمال يف الفن،واحلب يف احلياة..

قد«)�ص48(.

  يتحول هم�ص الذاكرة يف احلكاية اإىل وعي، ي�سعى 

االأنا  �سظايا  ثم  اإىل  مللمة ورتق ما�سي  وحا�رش 

الذات،  –االأنا-موطن  املتكلم  �سمري  املفتتة،لكن 

اإىل  خطوة  الن�ص  تقدم  االإقامة،كلما  من  ممنوع  

االأمام،اإال و تعمق �سمت  الذات املنفية واندماجها 

.تن�سب  الكلمات.)3(.  ن�سوب  حد  اإىل  امل�ستحيل  

الكلمات يف ح�رشة  الغياب  والفراغ وماأزق اللغة.

بني  القائمة  العالقة  عن  للبحث  ال�سوؤال  ويتجلى 

االأ�سياء والكلمات يف ذاكرة الذات املثقوبة.

تلك  توغل يف  الداخل«  على  »نافذة   -احلكاية يف 

عن   والغياب،بحث  للح�سور  املتاخمة  امل�سافة 

اأجزاء الذات الغائبة، كلما توغل الراوي يف ح�سوره 

ق�سة  يف  واملكان،اعتقد  الزمان  يف  غيابه  اأدرك 

�سوى  يكت�سف  مل  حقيقته،لكنه  اكت�سف  اأن��ه  الظل 

ظله،جزوؤه الليلي  والتواأم الذي ينتظره باالأفق العلى 

تعي�ص  الذات  اأن  يك�سف  به.)�ص59(.الغياب  ليتحد 

الدرجة ال�سفر يف املعنى.معناها مفقود يف الزمان 

اأن يحكي هويته  واملكان،حمفل �رشدي فارغ،يريد 

بدل اأن يحكي هوية االآخرين،مو�سوع ال�رشد غائب 

يف منظوره النقدي،يريد اأن يكتب لكن ملكة احلكي 

تخونه«من فوق الق�سة كنت اأنا ال�سارد اأرقبها.ما ذا 

اأفعل لها؟ما ذا افعل بها؟«.)�ص34( .
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العنوان  بهذا  ا�ستقبلني«  بابي  ال��ط��ارق  »اأي��ه��ا 

العر�ساوي  جمال  التون�سي  ال�ساعر   
َ
م

َ
�س

َ
و الالفت 

ادرة عن من�سورات 
ّ

جمموعته ال�سعرية االأخرية ال�س

لي�ص  العنوان  وه��ذا   .. امل��غ��رب  )ت��ط��وان(  رواف���د 

”يثري  دليل  هو  واإمّن��ا   
ّ

الّن�ص عن  تك�سف  عالمة 

اأي  بع�سهم  يقول  كما   
انتظارا“)1( ويخلق  ت�ساوؤال 

 
ّ

الّن�ص البوح باأ�رشار  اإىل  العنوان ال يهدف  اإّن هذا 

الباب  اإىل فتح  اإىل حمتواه، واإمّنا ي�سعى  اأواالإياء 

فعالقة  الّتاأويالت،  وخمتلف  القراءات  �سّتى  اأمام 

عالقة  تعد  مل  احلديث  ال�ّسعر  يف   
ّ

بالّن�ص العنوان 

�سوؤال بجواب واإمّنا �سارت عالقة �سوؤال ب�سوؤال اآخر 

، اإذ 
ّ

ث النقاد عن ع�سيان العنوان للن�ص
ّ
ولهذا حتد

”واإمّنا  العمل   بال�رّشورة عن حمتوى 
ّ

مل يعد يعرب

م لنا �سيًئا بقدر ما تفاجئنا 
ّ
بات يّثل غواية ال تقد

وتفتننا.“)2(

لت 
ّ
واملتاأمل يف هذا العمل يلحظ  اأّن الكتابة قد حتو

...يف  الروح  العروج يف مدارج  اإىل  �رشب من  فيه 

العر�ساوي،  جمال  ل��دى  فال�سعر،  اللغة.  م��دارج 

حتيلنا  وثيقة  اأو  اخلارجي،  للعامل  حماكاة  لي�ص 

هو  واإمّنا  املو�سوعي  الواقع  يف  قائمة  اأ�سياء  على 

لها اأو ي�ستقرئها اأو ي�سائلها  
ّ
انعطاف على الذات يتاأم

 
ّ
تلقائي دفق  اإىل  ل 

ّ
حتو ال�سعر  اأّن  هذا  يعني  وال   ...

بات  ال�سعر  اأّن  يعني  واإمّن��ا  واالأحا�سي�ص  للم�ساعر 

ظلمة  االأك��رث  للمناطق  ا�ست�رشافا  ال��ذات،  يف  حفرا 

وغمو�سا فيها.

الكتابة   ت�سبح  ال��روح  ليل  يف  التوغل  هذا  خالل 

اإىل املعراج  اأقرب  التيه،  اإىل  اأقرب  اإىل احللم،  اأقرب 

ال�سويّف ...

ق�سيدة  اأّن  ال�سياق  ه��ذا  يف  نذّكر  اأن  علينا  لكن 

ة، باملعنى 
ّ
جمال العر�ساوي  لي�ست ق�سيدة �سوفي

 . ة 
ّ
�سوفي ب��دالالت   

ّ
ت�سع ولكّنها  للكلمة،  املتداول 

يا يجري حتت �سطح رمزها 
ّ
ف ظّل نهرا �رش

ّ
فالت�سو

-والروح. احلياة  مباء  يّدها  واأقنعتها،  و�سورها 

كما  اخل���ارج  م��ن  ف 
ّ
الت�سو ي��ح��اور  ال  فال�ساعر  

يف  وهي  يحاوره  واإمّن��ا  ال�سعراء  من  الكثري  يفعل 

كنفه، ي�سائله وهي م�ستظّل به، فعالقتها به لي�ست 

ة 
ّ
رحمي عالقة  ه��ي  واإمّن���ا  مبو�سوع  ذات  عالقة 

اأخرى  بعبارة  بالوجود.  املعرفة  تت�سايف  فيها 

ف 
ّ
اإّن هذه املجموعة ت�سرتفد »جوهر« الت�سو نقول 

ب روحه وت�ستدعي ترميزه من غري اأن تعمد 
ّ
وتت�رش

اإىل  ا�ستن�ساخ اأ�سلوبه وا�ستدعاء معجمه وا�سرتجاع 

لل�ساعر  اإّن  القول  يكن   
ّ
ثم ومن  القدية.  مفاهيمه 

ف 
ّ
فه« املخ�سو�ص والذي يختلف عن الت�سو

ّ
»ت�سو

ال�ساعر  ف 
ّ
.ت�سو واف��رتاق  تباين  اختالف  القدمي 
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حممد الغزي*

»اأيها الطارق بابي ا�شتقبلني«

جلمال العر�ساوي

  * شاعر واكاديمي من تونس



احلديث  االإن�سان  اأ�سئلة  عن  يف�سح  كوين،  ف 
ّ
ت�سو

ة، يف املقام 
ّ
ة.. اإّنه جتربة �سعري

ّ
ة والوجودي

ّ
الروحي

ل، حركة يف اأعماق الّنف�ص واأغوارها . �سعي اإىل 
ّ
االأو

الداثر  يف  والباقي  املحدود  يف  املطلق  ا�ست�سفاف 

د..
ّ
د يف املج�س

ّ
واملجر

 « العر�ساوي  جمال  ال�ساعر  فهم  املعنى  بهذا 

..اإّن��ه  ق�سائده  يف  اأج��راه  املعنى  وبهذا  ف، 
ّ
الت�سو

مركزه  ال��ع��ب��ارة،  ت 
ّ
�سح اإذا  ان�����س��اين«،  ف 

ّ
»ت�سو

اجتاه  يف  منزلته  جتاوز  اإىل  ي�سعى  الذي  االإن�سان 

ة.:.
ّ
املزيد من االنعتاق واحلري

يقول ال�ساعر الفرن�سي رامبو منظرا للر�سم احلديث: 

الن�سخ  ع��ادة  من  الر�سم  نخّل�ص  اأن  علينا  »يجب 

القدية لكي جنعله فّنا �ساخما م�ستقاّل بذاته ...فبدل 

االنفعاالت  ي�ستثري  اأن  عليه  االأ�سياء  ن�سخ  يعيد  اأن 

عن طريق اخلطوط واالألوان«. 

ين�سحب  اأن  يكن   
ّ
الفرن�سي ال�ساعر  قاله  ما  اإّن 

اأعر�ص عن  ال�سعر قد  على ق�سيدة العر�ساوي فهذا 

ي�سحن  وم�سى  عليه  االإحالة  اأو  العامل  ا�ستن�ساخ 

اللغة بطاقات تاأثريية... 

الالزمة،  بلغتها  تتميز  املجموعة  هذه  اأّن  والواقع 

اأن  القارئ على نف�سها قبل  التي حتيل  اللغة   وهي 

الزجاج  حتيله على ما هو خارج عليها، لغة ت�سبه 

املع�ّسق الذي ي�سدنا لزخارفه واألوانه قبل اأن ي�سدنا 

الّلغة، يف هذه املجموعة،  ة 
ّ
اإّن مهم  . اإىل ما وراءه 

ل�سورها  طبقا  والت�سّكل  االأ�سياء  حماكاة  لي�ست 

االأوىل  تها 
ّ
مهم واإمّنا   ،

ّ
اخلارجي الواقع  يف  القائمة 

ة، 
ّ
النفعي دودها 

مُ
وح ة، 

ّ
املعجمي دالالتها  تتجاوز  اأن 

اأن تدور على  النّقاد القدامى  اإذا ا�ستخدنا عبارة  اأو 

غري اأ�سمائها، لي�ست�سفي ال�ساعر منها اإمكانات غري 

لهذا  اتها. 
ّ
طي يف  كامنة  جديدة  ومعاين  متوّقعة، 

يكن اأن نعّد كل ق�سيدة من ق�سائد هذه  املجموعة  

مز 
ّ
الر قراءتها،  خالل  ِلمَنا، 

ْ
�س

مُ
ي عة“ 

ّ
مو�س ”ا�ستعارة 

من  ���رشٍب  يف  ال�سورة  اإىل  وال�����س��ورة  رم��ز،  اإىل 

. دُّ َ
ر

مُ
الّتداعي الذي ال ي

اإىل    
ّ
القارئ مدعو اإن  القول  اإىل  ِبنا  يف�سي  كّل هذا 

ِبو�سفها مو�سوعا  لغِة هذه املجموعة   الَتاأيّن عند 

اللغة،  اأّن  يعني  وهذا  دارة 
ّ

ال�س مكان  منها  يحتّل  

يف هذه املجموعة  ال حتاكي �سيًئا، وال تنقل �سيًئا 

 باحلياة، ينطوي 
ٌ
م

َ
ْفع

مُ
م بذاته،   

ٌ
واإمّنا هي عامل قائم

الق�سيدة  غاية  وك��اأّن  �ستى  داللية  اإمكانات  على 

 الّده�سة يف القارئ وا�ستنفار 
ّ

االأوىل  هي اإيقاظ ح�ص

اإىل خطاب  ال�سعر  ل 
ّ
. هكذا حتو لديه  الف�سول  ملكة 

لنا  ويتيح  معرفتنا  دائ��رة  من  ع 
ّ
يو�س  

ّ
ا�ستعاري

يف   
ّ
ا�ست�رش وما  نفو�سنا  يف  ا�ستخفى  ما  ا�ستجالء 

العامل من حولنا.

يقول ال�ساعر يف ق�سيدته »كتاب الوداع« :

جار هذا الليل

 والنجم هوى 

فوق اجل�سد

والتوى النطق

فما عاد انثيال 

اللفظ يق�سي 

والفتيل غا�ص تيها 

يف زيوت الوجد

حتى خمد..

الناقد  قال  لل�ساعر،كما  نوعية    خا�سية  
ّ
اأهم لعّل   

اخل�سائ�ص  اإدراك  يف  تتمّثل  وا���س��ف،  م�سطفى 

ذروتها  اخلا�سية  هذه  وتبلغ  لالأ�سياء  الفرا�سية 

الواقع  حدود  تطم�ص  اأو  تعدو  التي  اال�ستعارة  يف 

. فالطفل والبدائي وال�ساعر يعملون جميعا  العملي 
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بني  البي�ساء  ناره  توحد  انفعايل  خيال  خالل  من 

اإدراك   
ّ
ع��دو اال�ستعاري  منف�سلة...اخليال  اأ�سياء 

احلقيقة اأجزاء متمايزة، اإّنه يريد بلوغها يف جملتها 

واإمّنا  الواقع  على  يعدو  ال  املعنى،  ...ال�ساعر،بهذا 

ي�ستب�رشه ا�ستب�سارا كّليا. 

على  انبناوؤه  جمال   
ّ

ن�ص خ�سائ�ص   
ّ

اأخ�ص ومن 

ال�ساعر  هذا  نة 
ّ
مدو يف  اال�ستعارة  لكّن  اال�ستعارة 

تت�سع  واإمّنا  ة 
ّ
ال�سعري ال�سطور  بع�ص  تنح�رش يف  ال 

 ..فالق�سيدة، لدى جمال، 
ّ

، كامل الن�ص
ّ

لت�سمل الن�ص

عة، جماز كبري ي�ستغرق كّل 
ّ
عبارة عن ا�ستعارة مو�س

عنا�رش الق�سيدة و�سطورها ..

وقبل وبعد

دخلنا �سحن ال�سعر 

باأغنية 

وخرجنا اإىل البهو 

فرادى 

كل ينرث اأ�سالءه 

على الر�سيف 

الذي ا�سطفاه

اأنت متاأثر بغيابي..حتبه

 اأكرث مني

اأحبكما اأكرث 

من كل ذاك..

ال�ّسعر هنا يده�ص ويباغت، ويبادهنا بغرابة لغته   

اإعادة قراءته،  اإىل  ادائه بل يدفعنا  ومعانيه وطرق 

ا ا�ستخفى من دالالته وي�ستدرجنا اإىل 
ّ
اإىل البحث عم

تاأ�سي�ص معانيه ونحت رموزه

اإذا كان ال�ّساعر القدمي يرى ال�سعر احتذاء  باملثال، 

ا هو م�سرتك 
ّ
وجريا على ال�سنن، من اأجل الّتعبري عم

ال باالأغرا�ص واملقا�سد 
ّ
ومركوز يف الطباع، متو�س

لتزيني الف�سائل وعطف القلوب عليها، فاإّن ال�ّساعر 

�سلطة  على  ا 
ّ
م�ستمر خروجا  الكتابة  يرى  احلديث 

الذي  اخلروج هو  والّنظام...وهذا  واملثال  االأمنوذج 

ييزهذه املجموعة التي �سعت اىل اأن تكون خمتلفة 

لغة واإيقاعا...

للق�سيدة  اأمن��وذج  العر�ساوي  جمال  ق�سيدة   اإّن 

اأع��راف  من   
ّ
ا�ستقر ما  على  خرجت  التي  احلديثة 

اأ�سلوبها  بذلك«  موؤ�س�سة  ة 
ّ
�سعري وتقاليد  ة 

ّ
لغوي

فتئ  ما  ..فال�ساعر  دة 
ّ
املتفر ونربتها  »املخ�سو�ص 

التي  اللغات  عن  تختلف  ال  جديدة  لغة  عن  يبحث 

نف�سها  عن  تختلف  واإمّنا  فح�سب  ال�سعراء  تعاورها 

والدة  جديدة  ق�سيدة  كّل  ت�سبح  بحيث  با�ستمرار 

للغة جديدة .

اه 
ّ
�سم اأقوى ما يتجّلى يف ما  ويتجّلى هذا اخلروج 

ال�ساعر  ينزاح  حيث   « العدول  ببالغة   « البع�ص 

ة 
ّ
والداللي والنحوية  ة 

ّ
االإيقاعي الن�ص  نظم  كّل  عن 

جديدة  القول  اإج��راء  يف  طرائق  �ص 
ّ
ليوؤ�س املاألوفة 

وهذا العدول لي�ص عمال خاليا من املعنى واإمّنا  هو 

املخرج الذي ال ينال بغريه اأو اإذا ا�ستخدمنا عبارات 

علماء االأ�سلوبية قلنا اإّنه و�سيلة اإدراك ما ال ي�ستطاع 

التعبري عنه بغريه.

الهوام�س

ة العالمات – دار الّثقافة – الّدار البي�ساء 
ّ
1 - �سعيب خليفي:  هوي

21 2005 �ص 
 .  20 ابق  �ص 

ّ
2 - املرجع ال�س

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

280



اللغة العربية  عًا يف جملة »جممع 
َّ
و�س

مُ
قراأتمُ مقااًل م

اجنذاب  اأو  االأ�سالة  توّهم  )قاعدة  عنوانه  بدم�سق« 

ر فيها كاتبها االأ�ستاذ ال�سيخ عبد القادر 
َّ
بع(، قر الطَّ

اأطلق  لغوية  قاعدة  1956م(   -  1867( املغربي 

الطبع(،  ��ذاب  )اجْنِ اأو  االأ�سالة(،  )توّهم  ا�سم  عليها 

وبناها على ما روي من اأن ال�ساعر العبا�سي عمارة 

وؤَخذ  تمُ الذين  اأحد  وهو  853م(   -  798( عقيل  بن 

يف  ا�ستعمل  للهجرة،  الثالث  القرن  يف  اللغة  عنه 

اأبو حامت   
مُ
اأه فَخطَّ )ريح(،  )اأرياح( جمع  كلمة  �سعره 

اإن هذا ال يجوز،  1157م( قائاًل:  )؟ -  ال�سج�ستاين 

واإمنا هي )اأرواح( بالواو، الأن الياء يف مفرده مقلوبة 

اإليها  َذبني 
َ

عن واو، فاعتذر ابن عقيل بقوله: لقد ج

يف  رياح  يقولون  ي�سمعهم  اأنه  بذلك،  يعني  طبعي، 

لية، فقا�ص عليها اأرياح. 
ْ

م الياء اأ�س جمع ريح، فتوهَّ

هذه  تطبيق  تداد 
ْ
ام باالإمكان  اأن  يل  بدا  ذلك،  اإىل 

يف  واإمن��ا  فح�سب،  اللغة  جم��ال  يف  لي�ص  القاعدة 

ق قاعدة )توّهم 
ّ
اأمُطب اأن  اأي�سًا، فيمكن  دد الفل�سفة 

َ
�س

االأ�سالة(، اأو )اجنذاب الطبع( فيما قد يقع مع بع�ص 

ة عدد 
َ
ب

ْ
ِن�س ة، يف 

ّ
اء بالتبعي

ّ
الباحثني والكّتاب والقر

ن�ِسئونها، 
مُ
ي اأو العبارات... لفال�سفة مل  من امَلقوالت، 

جعلهم  الطبع«  »اجْن��ذاب  واإمن��ا  ق��ْط،  يقولونها  اأو 

تفل�سف هو من  يظّنون اأن هذا الفيل�سوف، اأو ذاك املمُ

ن 
ّ
 بهذه امَلقولة، اأو اأْن�َساأ تلك العبارة. اإّن كثرياً مم

َ
فاه

يقعون حتت طائلة توّهم االأ�سالة، اأو اجنذاب الطبع، 

من  فيها  مبا  املقولة  تلك  اأو  العبارة،  هذه  غريهم  تمُ

داخلهم 
مُ
ي ة ما، بحيث ال 

َ
ال�س

َ
�س اأو  اأ�سلوب،  اأو  منطق، 

�سّك اأبداً يف اأنها الأحد تلك االأ�سماء الفل�سفية الكربى 

وهي لي�ست كذلك اأبدا. 

العبارات  اأو  املقوالت،  تلك  من  مًا 
ْ
ِق�س عت 

ّ
تتب وقد 

بتها الأحد الفال�سفة بخالف ال�سواب 
ْ
ِن�س التي جرى 

االأ�سالة«،  »توّهم  لقاعدة  راعاة 
َ
م كام 

ْ
واالإح ة  والِدقَّ

�سائل،  �ساأل  اإذا  اأنه  فوجدت  الطبع«،  »اجن��ذاب  اأو 

اأوافق  ال  ))اإنني  مقولة:  �ساحب  وية  همُ حول  مثاًل، 

على ما تقول، ولكنني �سوف اأدافع حتى املوت عن 

اأكرثية  جواب  يكون  ف�سوف  تقوله((؟  اأن  يف  حّقك 

�سواء،  حّد  على  اء 
ّ
وق��ر وكّتاب  باحثني  من  النا�ص، 

 Voltaire اإنها للفيل�سوف الفرن�سي ال�سهري فولتري

مد 
ْ

�س
َ
1778 -1694((، غري اأن هذا اجلواب قد ال ي

العبارة  هذه  اأن  ذلك  التاأريخية.  »احلقيقة«  اأم��ام 

 
ّ

التنويري الفيل�سوف  ذل��ك  عن  ت�سدر  مل  ب��ال��ذَّات، 

ته. 
َ
نوا �سري

ّ
العظيم، واإمنا هي الأحد الكّتاب الذين دو

لتفكريه  لّخ�ص 
مُ
م متثيل  منها  املق�سود  كان  وقد 

ال�سمري والتعبري. وبعبارة  د لق�سايا حرية  عا�سِ املمُ

تب وانت�رش الحقًا، من اأن فولتري هو  اأخرى، اإّن ما كمُ

ا�ستخدم  الطّنانة واأنه كان قد  �ساحب تلك املقولة 

دقيق،  وغري  خاطئ  اأمر  هو  ًا، 
ّ
في

ْ
ر

َ
ح الكلمات  هذه 

مدى  على  كفاحه  لّخ�ص  تمُ اأن  تتجاوز  ال  فالعبارة 

�سنوات عمره من اأجل حرية الفكر. 
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عقيل يو�صف عيدان*

بع«  »اجنذاب الطَّ

اأو »توّهم الأ�سالة« يف الفل�سفة

  * كاتب وباحث من الكويت  



لقد كانت العبارة �سالفة الذكر، قد ذاعت وا�ستمُهرت 

ملت عنوان 
َ

حول العامل ب�سبب ال�سرية الذاتية التي ح

االإنكليزية  الكاتبة  نتها 
َّ
دو التي  فولتري(  )اأ�سدقاء 

 Evelyn Beatrice ه��ول  بياتري�ص  اإيفلني 

تكتب  كانت  والتي  م1956(،   Hall )1868-

 S. G. تالينرتي  ج.  )����ص.  ه��و  م�ستعار  با�سم 

1906م. Tallentyre( ون�رشتها عام 
لو�سف  ه��ول  بياتري�ص  اإيفلني  كتاب  ان��ربى  وق��د 

للفيل�سوف  وقعت  ال��ذي  احل��ادث��ة  تلك  تفا�سيل 

هلڤتيو�ص  ادري����ان  ك��ل��ود  الفرن�سي  ال��ت��ن��وي��ري 

 -  Claude Adrien Helvétius )1715
 De ال��روح  )عن  للجدل  املثري  ولكتابه  م1771( 

م 
ِّ
��ر

مُ
ج فقد  1758م،  ع��ام  ن�رش  ال��ذي   )l›esprit

ال�سوربون  كلية  ل��دن  من  الكاتب  واأمُدي���ن  الكتاب 

خطراً  كتابًا  اع��ت��رباه  اللذين  باري�ص  وب��رمل��ان 

كان  فقد  فولتري،  اأما  والكفر!  بالهرطقة  وطافحًا 

على  الهجوم  اأن  واعترب  بالكتاب،  تفائلني  املمُ من 

ر. فيما بعد، عرف فولتري باأن كتاب 
َّ
رب

مُ
املوؤلَّف غري م

اإحراقه علنًا يف باري�ص، فكان رّد  هلڤتيو�ص قد مّت 

اإيفلني  للكاتبة  امَل�سني، طبقًا  العمل  فعله على ذلك 

ج 
َ
الَهر هذا  ما  وترجمته:  ه 

ّ
ن�س ما  هول،  بياتري�ص 

الرجل  خ 
َ َ
ة )بي�ص(! لقد �رش

ّ
الِعج ج حول هذه 

َ
وامَلر

 عمل ظامل 
ُّ

�ْستِعال. اأي
مُ
مع اأن هناك حريقا م

َ
عندما �س

الكعكة  تلك  ملثل  اإن�سان  فيه  �سطهد 
مُ
ي ال��ذي  ه��ذا 

اأوافق على ما تقول، ولكنني �سوف  اإنني ال  الَه�ّسة! 

اأدافع حتى املوت عن حّقك يف اأن تقوله. 

ة، اأو �سوء، غري 
َ
ْثلب

َ
مل تكن يف العبارة ال�سابقة اأية م

�ص واالْلِتبا�ص والنَّقي�سة قد بداأت عندما مل 
ّ
اأن الت�سو

د الكاتبة االإجنليزية عندما ذكرت الفقرة اأعاله 
َ
م

ْ
تع

 – اخلطاأ  وهو  االقتبا�ص،  عالمة  اأقوا�ص  اإغالق  اإىل 

– الذي جعل العامل كّله الحقًا، يظن  غري املق�سود 

ر املوقف العقلي 
ّ
�سو اأن تلك املقولة الرائعة، التي تمُ

ة. 
ّ
لفولتري، هي من اأقواله الِفعلي

اإيفلني  ق امل�ساألة اأكرث، فقد اأكدت 
ّ
اأمُعم اأن  واإذا اأردتمُ 

من  هي  ال�سهرية  العبارة  تلك  اأن  هول  بياتري�ص 

ر�سالة  اإبداع فولتري، وذلك عرب  ولي�ص من  اإن�ساِئها 

�رشت يف جملة بعنوان  1939م ونمُ كتبتها يف عام 

 Modern Languageمالحظات لغوية حديثة(

�سوء   
ّ
ا�ستمر فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى   .)Notes

»اجنذاب  اأو  االأ�سالة«،  »توّهم  مه 
َ
َدع الذي  الفهم، 

)1(
الطبع«، حتى وقتنا الراهن!

ال�ساأن،  هذا  يف  والكّتاب  الباحثني  بع�ص  زعم  وقد 

اأن تلك املقولة املعروفة هي اإعادة �سياغة الإحدى 

1770م،  عام  نف�سه  فولتري  كتبها  التي  الر�سائل 

ت ما تكتب، ولكنني  قمُ ْ
قال فيها ما ترجمته: ))اأنا اأم

موا�سلة  م��ن  لتتمّكن  حياتي  اأمُق����دِّم  اأن  م�ستعّد 

كتابتك((. ولكن يبدو يل اأن عبارة اإيفلني بياتري�ص 

هول املن�سوبة خطاأ للفيل�سوف الفرن�سي، تختباأ وراء 

قد  اإيفلني  عبارة  قوة  كانت  فقد  اأع��اله،  االقتبا�ص 

العثور على تلك املقولة  اإىل حماولة  اآخرين  ت 
َ
األَهم

ال�سهرية يف اأعمال فولتري، غري اأنها مل تكن موجودة 

يغة البارزة قْط. 
ِّ

بتلك ال�س

ومن املعلوم اأن فولتري هو اال�سم امل�ستعار ل�فران�سوا 

 Francois – Marie Arouetارويه م��اري 

اأو  اأديبًا،  اأو  اأو ناقداً،  الذي مل يكن فيل�سوفًا عاديًا، 

اِداًل فح�سب، واإمنا اْنِعطافة 
مُ

اأو جم اأو كاتبًا،  �ساعراً، 

يف تاريخ الفكر االأوروبي/العاملي كله، فالق�سايا 

التي طرحها والقذائف التي اأطلقها يف �سماء الفكر 

الت�سامح وامل�ساواة مروراً  االإن�ساين بدءاً من ق�سية 

القدية  ال�سلطة  اإىل رف�ص  والالهوت  الكني�سة  بنقد 

واأ�سنام ع�رشه، ت�سهد له بهذه الريادة.

كانت  والتعبري  ال�سمري  حرية  اأن  يفوتني  وال 

»االأن��وار«  ع�رش  خالل  الّداِرجة  االأب��رز  النقطة  هي 

وجهه  فولتري  كان  وال��ذي  ع�رش  الثامن  القرن  يف 

ح، 
ّ

رج املمُ من  كان  لذلك  املرتفع،  و�سوته  املرموق 

اأن  الطبع،  االأ�سالة/اجنذاب  توّهم  قاعدة  بح�سب 

يكون كّل من قراأ هذه امَلقولة اأن ين�سبها اإىل كاتبها 

 فولتري ولي�ص اإىل كاتبتها الفعلية اإيفلني 
ّ

االعتباري

بياتري�ص هول.  

ال العامل
ّ
م

مُ
دين مارك�ص وع
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الفل�سفة  الرا�ِسخة يف  بة 
ّ
 كذلك من املقوالت املمُرت�س

الطبع«،  »اجنذاب  اأو  االأ�سالة«،  »توّهم  قاعدة  على 

والنداء  ال�سعوب((،  اأفيون  ))الدين  ال�سائعة  ملة  اجلمُ

اإىل  املن�سوبتان  ��دوا((  احتَّ العامل  ال 
ّ
عم ))يا  البارز 

االأملاين  والثوري  االقت�سادي  نّظر  واملمُ الفيل�سوف 

Karl Marx )1818- 1883م(  كارل مارك�ص 

وهما لي�ص كذلك متامًا. فبع�ص الباحثني والكّتاب 

العبارتني  هاتني  اأن  يعتقدون  اء 
ّ
ال��ق��ر واأك��رثي��ة 

تبتا بقلم مارك�ص الذي كان  ال�سهريتني عامليًا قد كمُ

عبارات  من  وغريهما  ما  فهمُ ن�ِسْئهما، 
مُ
ي اأن  به  ًا 

ّ
ري

َ
ح

�سابهة كانتا ترجمة �سادقة الأطروحاته واأفكاره 
مُ
م

واآرائه، غري اأن االأ�سالة واحلق، اأنهما قيلتا من لدن 

غريه. 

 فاجلملة التي تتحّدث عن الدين، ترجع يف اأ�سلها اإىل 

ال�ساعر  Novalis )1772- 1801م(  نوفالي�ص 

الع�رش  يف  االأمل��اين  االأدب  اأنبياء  واأح��د  والكاتب 

الفل�سفية  اأعماله  اأحد  يف  وردت  وقد  الرومان�سي، 

�رش يف نهاية القرن الثامن ع�رش، وحتديداً يف  الذي نمُ

  Blüthenstaub(( بعنوان  وكان  1798م  عام 

واملاأثورات  احِلكم  من  جمموعة  عن  عبارة  وهو 
)2

كانت  ال�سهرية  اجلملة  وتلك  الق�سرية،  واملقاالت 

))ذلك  ترجمته:  ما  نوفالي�ص  فيه  يذكر  كّثفًا 
مُ
م ًا 

ّ
ن�س

الدين، هو بب�ساطة، مثل  ى[ 
ّ
]م�سم الذي يطلق عليه 

معاين  عرب  االأمل  وقمع  تخدير  على  يعمل  االأفيون، 

.
)3(

ال�سعف((

اّطلع  ق��د  ك��ان  مارك�ص  ك��ارل  ف��اإن  ي��ب��دو،  وفيما 

نوفالي�ص  الأعمال  خالفًا  يعّد  الذي  العمل  هذا  على 

نف�سها  �ست 
ّ
كر التي  املوؤّلفات  اأك��رث  من  االأخ��رى 

ة، مثل: الدين، 
ّ
للق�سايا وامل�سائل االإن�سانية الواقعي

ال�سعر،  الفن،  نظرية  املعرفة،  نظرية  امليتافيزيقا، 

تبّنى  اأْن  نحو  على  به  وتاأّثر  وغريها،  العلم  فل�سفة 

معناه وداللته وذكره يف مقال بعنوان )مقدمة لنقد 

فيه ما ترجمته:  فقد ورد  فل�سفة احلق عند هيغل(، 

عامل  و�سمري  املمُ�سطهد  َزفرة  املخلوق  الدين  ))اإن 

لي�ص له �سمري، كما هو روح االأو�ساع التي لي�ص لها 

.
)4(

روح.. اإنه اأفيون  ال�سعب((

وعلى الرغم من اأن مارك�ص مل يرتك موؤلَّفًا واحداً يف 

نقد الدين ب�سكٍل خا�ص، اإاّل اأن النا�ص مبرور الوقت 

اإبداعات  كّل  بجانب  �سيفوا 
مُ
ي اأْن  وجدوا  والتاريخ، 

ن�سئ ال�سيوعية وفيل�سوفها االأكرب،عبارة اأخرى اإىل 
مُ
م

ْهم اأ�سالة امَلقولة اإليه.   
َ
ر�سيده االإبداعي بو

احّتدوا((،  العامل  ال 
ّ
عم ))يا  ال�سيت  ذائع  النداء  اأما 

ال�سيا�سية  ال�سعارات  واأب��رز  اأهم  اأحد  اأ�سحى  الذي 

العامل،  حول  واال�سرتاكية  لل�سيوعية  والتاريخية 

اإىل   – اء 
ّ
وق��ر كّتابًا   – النا�ص  من  كثري  ذهب  فقد 

الذي  ال�سيوعي«  »البيان  من  ماأخوذ  النداء  ذلك  اأن 

كتبه كارل مارك�ص وفريدريك اجنلز عام 1848م، 

ه احلريّف غري موجود يف 
ِّ

النداء بن�س العلم باأن  مع 

اإىل  االأمر،  »حقيقة«  يف  يعود  اإذ  ال�سيوعي،  البيان 

 K. Schapper )1817- ر
ّ
رجل ا�سمه كارل �ساب

1870م( وهو رفيق كفاح كان معا�رشاً ملارك�ص، 
مارك�ص  اأن  ويبدو  االآن5.  عرف 

مُ
ي يكاد  ال  ولكنه 

بدعه 
مُ
عندما ا�ستخدم هذا النداء الحقًا واإْن مل يكن م

ى احل�سود العري�سة  ًا، كان قد ح�سل على ِر�سَ
ّ
في

ْ
ر

َ
ح

واعرتافها املتوّهم باأ�سالة العبارة ل�ساحب كتاب 

»راأ�ص املال«.

واأعود اإىل التذكري ا�ستطراداً، اأن كارل مارك�ص، كان 

باأنه �ساحب م�رشوع   
ّ
نطاق عاملي ا�ستهر على  قد 

الفوارق  من  اخلايل  اال�سرتاكي  االإن�ساين  املجتمع 

الطبقية ومن اال�ستغالل الطبقي.

الطبع  اأو اجنذاب  االأ�سالة  ان�سجام قاعدة توّهم  اإّن 

كّتاب  – من  النا�ص  جعل  ال�سائد،  التفكري  منط  مع 

يف  ني 
ّ

الن�س هذين  ي�سعون  �سواء–  حّد  على  اء 
ّ
وقر

اإاّل  منهما  له  يكن  مل  ال��ذي  مارك�ص  ك��ارل  ر�سيد 

بينما  فقط،  التحرير  واإع��ادة  النوعي  اال�ستخدام 

 الن�سيان.
ّ
ن�ِسوؤها االأ�سليون طي

مُ
اأ�سبح م

 
ْ
�سجاعة العقل وكانت

قاعدة  م�ساألة  يف  ذهني  على  د 
َ
ي��ت��وار مم��ا  لعل 

�سعار  اأي�سًا،  الطبع«  »اجنذاب  اأو  االأ�سالة«  »توّهم 

املن�سوب  ا�ستخدام عقلك((  اأ على 
ّ
))جَتر معروف هو 
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 I.  
ْ
كانت اإمانويل  االأملاين  التنويري  الفيل�سوف  اإىل 

جادل بع�ص 
مُ
Kant )1724- 1804م( والذي قد ي

اء، باأن هذا ال�سعار ورد 
ّ
الباحثني والكّتاب وحتى القر

 بعنوان )ما هي االأنوار؟( ن�رشه 
ْ
يف مقال �سهري لكانت

يف جملة )برلني ال�سهرية( عام 1784م، �سعى فيه 

)التنوير(  »االأن��وار«  تعريف  اإىل  االأملاين  الفيل�سوف 

من  االإن�سان  ))االأنوار هو خروج  االآتي:  النحو  على 

الذي هو م�سوؤول عنه، والذي يعني   
ّ
الذاتي ور 

مُ
�س القمُ

، واإن 
ْ

�ساد الَغري
ْ
زه عن ا�ستعمال عقله من دون اإر

ْ
ج

َ
ع

عندما  هذه  ور 
مُ

�س القمُ حالة  عن  م�سوؤول  نف�سه  املرء 

يكون ال�سبب يف ذلك لي�ص َنْق�سًا يف العقل، بل نق�سًا 

اإر�ساد  ا�ستعماله من دون  جاعة يف  وال�سَّ احَلْزِم  يف 

ريئًا يف ا�ستعمال 
َ

ْن ج ِرف، وكمُ
ْ
اأْ على اأن َتع

َّ
. جَتر

ْ
الَغري

ار االأنوار((6. 
َ
ْقِلك اأنت، ذاك �ِسع

َ
ع

اأن  هو  ْخ���وة، 
َ
ر غري  كلماٍت  ويف  ال�سواب  اأن  غري 

 مل يكن �سوى ِحكمة رومانية 
ّ

ذلك ال�سعار التنويري

والتي   »Sapereaude اأودا  »�ساِبرا  هي  قدية 

كما  املعرفة((،  على  اأ 
ّ
))جت��ر العربية  باللغة  تعني 

اأ على اأن تكون 
ّ
تمُرتجم ب�سكل عام اأي�سًا باأنها ))جتر

اأ على 
ّ
كيمًا((، اأو حتى ب�سكل عام اأكرث باأنها ))جتر

َ
ح

مذكورة،  احلكمة  تلك  جدت 
مُ
و وقد  لَنْف�ِسك((.  التفكري 

 Horace )65- على �سبيل املثال، لدى هورا�ص

8 ق.م( اأحد اأبرز ال�سعراء الغنائيني الالَّتني7 الذين 
نوا بكتاباتهم على الثقافة يف الغرب منذ ع�رش 

َ
هيم

النه�سة وحتى القرن التا�سع ع�رش. 

 من ال�سخ�سيات الرئي�سية 
ْ
اإمانويل كانت وملا كان 

والعقالنية  االأن���وار  فل�سفة  يف  الرفيعة  وال��رم��وز 

من   – للنا�ص  ��دا 
َ
ب فقد  ال��ع��امل،  ح��ول  احل��ر  والفكر 

اء– اأن �ساحب هذه الفكرة 
ّ
الباحثني والكّتاب والقر

»نقد  كتاب  �ساحب  نف�سه  هو  والتعبري  ياغة 
ِّ

وال�س

العقل اخلال�ص«، ولكن احلقيقة التاريخية والعلمية 

هذا  ن�سئ 
مُ
م هو  يكون  اأن   

ْ
كانت عن  تنفي  ال�سليمة 

القول اأ�ساًل، واإمنا ا�ستخدمه ملا فيه من َنْفع يتقاطع 

مع اإبداعه العقلي الذي ال ت�سوبه �سائبة. 

اخَلْلط  يف  اء 
ّ
وال��ق��ر والكّتاب  الباحثني  وق��وع  اإّن 

اأن منطق  اأجد عذره يف  اأن  والتَّواتر اخلاطئ، يكن 

واأ�سلوب العبارات اأعاله تتَّفق وت�سبه اإىل حّد كبري ما 

االقتبا�سات،  هذه  اإليهم  امَلْن�سوب  وا�ستمُهرعن  رف 
مُ
ع

هورة 
ْ َ
مم تكن  مل  اأنها  اإىل  باالإ�سافة  ناحية،  من 

ني، وال�سيما يف حالة فولتري 
ّ
ن�ِسئيها االأ�سلي

مُ
با�سم م

واإيفلني بياتري�ص هول، من ناحية ثانية.

فيها  نرى  اأو  نقراأ  قد  التي  القادمة  ة 
ّ
امل��ر يف  ل��ذا، 

ذاك  اأو  ��ح��ّدد،  املمُ االقتبا�ص  هذا  ي�ستخدم  ما  اأح��داً 

ة خال�سة، باأن 
َّ
رجى تذكريه مبحب

مُ
التعبري ال�سهري، ي

اأْن�َساأوا  قد  كانوا   ،
ْ
وكانت مارك�ص  فولتري،  من:  كالًّ 

وكتبوا عدداً هائاًل وعظيمًا والفتًا من االأطروحات 

والعبارات  وامَل��ق��والت  والن�سو�ص  ��ف��ات  وامل��وؤلَّ

ة 
َ
وال�ساِئر وال�سديدة  وؤثِّرة  املمُ االإبداعية  وال�سعارات 

بني النا�ص، ولكن، لي�ص من بينها تلك االقتبا�سات 

�ساِلفة الذِّكر، بالتاأكيد. 
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يف عام1989 و�سلتمُ طالبا يف رو�سيا التي كانت 

ذلك  وكان  �سو�ص،  اأ�سابها  جوفاء  عمالقة  �سجرة 

التاريخ. وكان  اإىل غيبوبة  قبل �سنني من �سقوطها 

يف الطائرة من دلهي اىل مو�سكو زهاء مائة طالب 

يف  املختلفة  اجلمهوريات  اىل  متجهني  الهند  من 

الهند�سة  لدرا�سة  ال�سوفييتي  االحت��اد  جمهورية 

والطب. ويف تلك احلقبة اآالف من الطلبة من الدول 

االآ�سيوية كانوا يدر�سون هناك على منح درا�سية من 

حكومة االحتاد ال�سوفييتي.

تتعلق  العائلية  الطلبة  هوؤالء  اغلبية  خلفية  كانت 

االأحزاب  وخا�سة  الي�سارية  باحلركات  بارتباطها 

ال�سيوعية يف الدول املعنية. والطلبة الهنود اأكرثهم 

على  بناء  ال�سوفييتية  باجلامعات  يلتحقون  كانوا 

الهندي. وحني و�سلنا  ال�سيوعي  �سفاعة من احلزب 

– ال�سوفياتية  الثقافية  مو�سكو عن طريق اجلمعية 

 ISCUS – Indo("املعروفة با�سمها املخت�رش "اإ�سك�ص

)Soviet cultural Society

متت الرتتيبات الالزمة لتوفري �سكننا يف فندق يقع 

. وقرار توزيعنا يف  االأوملبية يف مو�سكو  يف قرية 

اليوم  ويف  بعد.  فيما  تخذ 
مُ
ي اجلمهوريات  خمتلف 

والية  من  الطالب  "اأفينا�ص"  على  تعارفت  التايل 

بيهار. وهو ياأتي من اأ�رشة تنتمي للحزب ال�سيوعي 

"اأفينا�ص"  م��ع  م�سائي  م�سي  وخ���الل  ال��ه��ن��دي. 

ال�سيوعية  الذي تنح�رش معلوماته عن  اأنا  اأده�سني 

اإال  احلياة  يف  يتغري  �سيء  كل   " مثل  هتافات  يف 

قانون التغيري نف�سه" و"لي�ص اإدراك النا�ص هو الذي 

معي�ستهم  ذلك  العك�ص من  على  بل  معي�ستهم  يحدد 

االجتماعية هي التي حتدد اإدراكهم" و"اإن الدين هو 

اآهة اخلليقة امل�سطهدة وقلب عامل ال قلب له". واأما 

"اأفينا�ص" فله باع طويل يف النظرية ال�سيوعية وهو 
 " قراأ  اأنه قد  اعمال مارك�ص جميعا حتى  مولع يف 

 Economic("والفل�سفية االقت�سادية  املخطوطات 

اأعمال  بواكري  من   )and Philosophical Manuscripts

كتبه  العمل  ه��ذا  اإن  اأفينا�ص  يل  ق��ال  م��ارك�����ص. 

�سنة   26 ذاك  اآن  1844 وكان عمره  مارك�ص عام 

فقط. ذاك الوقت كان الرو�ص يرتددون على الفندق 

اجلارية  باالأ�سعار  ال��دوالر  ل�رشاء  فيه  ن�سكن  الذي 

بالرو�ص  "اأفينا�ص"  التقى  ملا  ال�سوداء.  ال�سوق  يف 

حتدث  التي  اجلديدة  التطورات  عن  يناق�سهم  ب��داأ 

"غال�سنو�ست"  برامج  وعن  اال�سرتاكية  النظرية  يف 

غوربا�سيف  بتطبيقها  يقوم  التي  و"بريي�سرتويكا" 

اال�ستغراب  مالمح  وكانت  ال�سوفييتي.  االحتاد  يف 

وا�سحة على وجوههم حني �سمعوا كالم "اأفينا�ص" 

فقالوا له: نحن هنا ل�رشاء الدوالرات، اأما املارك�سية 

اأي  لدينا  ولي�ص  مو�سوعنا  فلي�ص  اال�سرتاكية  اأو 

اهتمام مبثل هذه املوا�سيع. فظل "اأفينا�ص" �سامتا 

اأيه. اأم. �صيناز
ترجمة: فيالبوراتو عبد الكبري *

يف رو�شيا �شتالني ال يزال موجودا

 مع اختفاء كارل مارك�س

  * كاتب وأكاديمي من الهند  



اال�سرتاكية  بها  متر  التي  الظروف  م 
ّ
تفه ملا  رمبا 

ال�سوفييتي  االحت��اد  اأي��ام  اأواخ��ر  ويف  ال�سوفييتية. 

كان احلديث عن مارك�ص ولينني يعترب �سيئا ما من 

منافاة الزمن.

ندر�ص  اأن  علينا  كان  الطب  درا�سة  نبداأ  اأن  وقبل 

والبيولوجيا  والكيمياء  والفيزياء  الرو�سية  اللغة 

ونزر  ال�سوفييتي  االحت��اد  تاريخ  اإىل  باالإ�سافة 

تاريخ  يف  وا�ستاذنا  اللينينية.   – املارك�سية  من 

متو�سط   - �سفاريان"   " ا�سمه  كان   - ال�سوفييت 

العمر وجميل املنظر، يحكي خالل الدر�ص كثريا من 

"الغال�سنو�ست"  اأننا يف عهد  لطيفة. ومبا  حكايات 

حرية  منا  واحد  لكل  بحيث  مفتوحا  الف�ساء  كان 

كاملة النتقاد االآخر بدون خوف. ولهذا ال�سبب ذاته 

النظام  فيها  ينتقد  لطائف  "�سفاريان"  لنا  يحكي 

عن  حكاية  اللطائف  تلك  ومن  ب�سدة.  ال�سوفييتي 

عّذب )فيها املعار�سون(.
مُ
"الغالغ" جزر ي

و�سل اإىل  "الغالغ" الواقع ب� "كوليما" يف �سيبرييا 

ثالثة �سجناء. ف�ساأل االأول الثاين عن اجلرية التي 

"كارل  الرفيق  انتقدت  الثاين:  فاأجابه  ارتكبها. 

اإًذا  راديك".  لتاأييدي  هنا  اأنا  االأول:  فقال  راديك". 

كالهما �ساأل الثالث: ملا ذا اأنت هنا؟" فرد عليهما" 

اأنا كارل راديك". )كان كارل رديك �سارك يف الثورة 

البول�سيفية وتقلد املراتب العليا يف ال�سلطة املركزية 

يف  ا�سمه  ادخل   1930 عام  يف  ولكن  ال�سوفييتية. 

ثم  ومن  �ستالني.  قبل  اعدامهم من  املطلوب  قائمة 

تل يف عام 1939 يف اأحد مع�سكرات العمل ال�ساق  قمُ

اأخرى  حكاية  "�سفاريان"  وحكى  اال�سطراري(. 

ت�ستهزئ من عهد حكومة غوربات�سيف. فور اأن توىل 

�سعر  ارتفع  فقط  لي�ص  احلكم  مقاليد  غوربات�سيف 

"فودكا" بل حدثت ندرة �سديدة يف توفره. وكانت 
النتيجة طوابري طويلة اأمام كل احلانات. رجل نفد 

�سربه يف الطابور وجتمد من الربد القار�ص �ساح: 

انا ذاهب الأقتل غوربات�سيف". وبعد اأن �رشح بهذا 

توجه اىل مو�سكو مبا�رشا. ولكنه عاد بنف�ص ال�رشعة 

الطابور: ما ذا  الواقفون يف  التي ذهب بها. ف�ساأله 

من  اأط��ول  هناك  الطابور  الرجل:  فاأجاب  حدث؟" 

�ساأله  النظام  ا�ستهزاء  "�سفريان"  تعود  وملا  هنا". 

عدو  اأم  مارك�سي  ح�رشتك  فيتنام:  من  طالب  مرة 

املارك�سية؟ هل حتليل كارل مارك�ص يف حمله حتى 

مارك�ص  ت�سخي�ص  "�سفاريان":  عليه  فرد  االآن؟" 

غري  و�سفته  ولكن  �سحيح  الراأ�سمالية  مر�ص  عن 

يحظى  مارك�ص  ك��ان  اإن  كبري.  حد  اىل  �سحيحة 

بعد  ما  منت�سف  يف  ال�سوفييتي  االحت��اد  بزيارة 

1930 حني يجري "ا�ستئ�سال االأعداء" اأو لو كانت 
تويف  قد  مارك�ص  اأن  )معلوم  الزيارة  تلك  مبقدرته 

قبل ذلك عام 1883( لكان يرف�ص اال�سرتاكية التي 

�سينتقد  كما  با�سمه  ال�سوفييتي  االحتاد  يف  طبق  تمُ

عقوبة االإعدام ب�سدة، الأنه كان من املعار�سني ب�سدة 

لعقوبة االإعدام، وقد كتب يف "نيو يورك تريبيونال" 

فيها  انتقد  مقالة  ع�رش  التا�سع  القرن  منت�سف  يف 

حدث  ذا  ما  ولكن  االإع���دام.  عقوبة  اللهجة  ب�سديد 

باأنه ديوقراطي  "�سفاريان" كلماته  هنا؟" اختتم 

اجتماعي."     

ا�سنام  اأنحاء رو�سيا  1991 كانت توجد يف  حتى 

املارك�سية.  ق��ادة  من  وغريهما  ولينني  مارك�ص 

واأ�سنام لينني حتى االآن موجودة يف مو�سكو ومدن 

ر كثري من اأ�سنام مارك�ص 
ِّ
م اأخرى يف رو�سيا، وقد دمُ

اإال  االآن  مو�سكو  يف  منها  يبقى  ومل   ،1991 عام 

نايا"،  "تيياترال  مربع  يف  يقع  الذي  واحد  �سنم 

راأ�سه  م�سقط  يف  ملارك�ص  �سنم  موؤخرا  ن�سب  وقد 

مائتي  مرور  احتفال  مبنا�سبة  باأملانيا  "ترايرت" 
�سد  االأمل��ان  بع�ص  احتج  مارك�ص.  مولد  من  �سنة 

ال�سني  اأهدته  الذي  النحا�سي  ال�سنم  ذلك  تن�سيب 

تلك  اىل  تلتفت  االأملانية مل  ال�سلطة  اأن  اإاّل  الأملانيا. 

"ترايرت" ال يخفى  مدينة  الأن حكام  االحتجاجات، 

عليهم حجم االإيرادات ال�سنوية ال�سياحية من �رشيح 

فاأول  بلندن.  جيت"  "هاي  مبقربة  الواقع  مارك�ص 

"�سموليني"  ق�رش  اأمام  كان  ملارك�ص  ن�سب  �سنم 

و�سنم   .1918 عام  ذلك  وك��ان  جارد".  ببيرت�ص 

اآخر مت تن�سيبه يف "�سيمرب�سك" م�سقط راأ�ص لينني. 
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�سب عام 1961 بقرب املربع االأحمر.  و�سنم ثالث نمُ

واالأحمر  بال�سيوعية.  عالقة  اأي  لالأحمر  )لي�ست 

"كرا�سنبا" التي  الرو�سية  الكلمة  ترجمة  اأ�سال  هنا 

اأحمر.  مبعنى  ت�ستعمل  كما  جميل  مبعنى  ت�ستعمل 

يف احلقيقة ا�ستمُعملت هذه الكلمة هنا مبعنى جميل 

اأحمر(. كانت  االآن عموما مبعنى  �ستعمل  تمُ اأنها  ولو 

 1961 من  �سنني  قبل  انتهت  قد  �سناعته  عملية 

عملية  ولكن  ملعماريه.  لينني  جائزة  منح  مت  كما 

مو�سكو  �سكان  وكان  طويلة.  مدة  اأخ��ذت  تن�سيبه 

االأخ��رية  االآون��ة  ويف  ملتحية".  ثالجة  "مُ ي�سمونه 

حول  تاي�ص"  "مو�سكو  ج��ري��دة  يف  تقرير  ورد 

"نيفادا" الوكالة امل�ستقلة يف  اأجراها مركز  درا�سة 

التقرير  هذا  ومبوجب  العام.  الراأي  ا�ستطالع  جمال 

املفكرين  اأحد  مارك�ص  اختاروا  الذين  الرو�ص  اإن 

يف  ولكن   ،%  39 عددهم  كان  العامل  يف  العظماء 

عام 1991 انخف�ص هذا العدد اإىل 8 % ويف عام 

اأن  اأما العجب العجاب فهو  % فقط.   3 اإىل   2008
25 يف املائة من اجليل النا�سئ  ال يعرفون من هو 
مارك�ص )مو�سكو تاي�ص 5 مايو 2018(. اإذا بحثنا 

يف “كوتامكت" )الن�سخة الرو�سية للكلمة االإجنليزية 

We Contact( يكننا اأن جند مئات من رجال 
يحملون ا�سم مارك�ص. ولكن اأحدا منهم ال ينتمي اإىل 

اجليل اجلديد. مَلا كان االحتاد ال�سوفييتي يف حيز 

ا�سم  يحملون  �سخ�سا   1390 هناك  كان  الوجود 

حد  اىل  االآن  العدد  هذا  انخف�ص  قد  رمبا  مارك�ص، 

هناك  كانت  ال�سوفييتي  االحتاد  �سقوط  قبل  كبري. 

مدينة ب�ساطئ فوجلا حتمل ا�سم مارك�ص. ومبنا�سبة 

مارك�ص  مولد  من  �سنة  مائتي  م��رور  احتفاالت 

رو�سيا.  يف  وهناك  هنا  وندوات  موؤمترات  انعقدت 

"كا�سان  بجامعة  الطالب  من  جماعة  اإحداها  عقد 

الفيدرالية. ولكن ا�سطر املنظمون جللب "مو�سيقارة 

راب" مللء مقاعد قاعة املوؤمتر. ويوجد يف رو�سيا 

تتاأبط  وما  الراأ�سمالية  تدوم  طاملا  اأنه  يعتقد  من 

والراأ�سمالية  ر وجود مارك�ص. 
ّ َ
رب

مُ
�سي الالم�ساواة  من 

اجلذور  الرا�سخة   )Crony Capitalism( املح�سوبية 

غاية  اىل  البالد  اأدت  قد   1991 بعد  رو�سيا  يف 

مارك�ص  اأهمية  اإن  ذاته  ال�سبب  ولهذا  الالم�ساواة، 

غري  اأخ��رى.  اأماكن  يف  تكون  مما  اأزي��د  رو�سيا  يف 

ح�سور  لهم  لي�ص  �رشذمة  الروؤية  هذه  اأ�سحاب  اأن 

قوي داخل املجتمع الرو�سي. ويالحظ هنا تناق�ص 

رو�سيا  يف  يتزايد  �ستالني  اىل  امليل  اأن  هو  غريب، 

ويف  بتاتا.  مارك�ص  رف�ص 
مُ
ي بينما  يوم  بعد  يوما 

احلنني  اأن  نيفادا  مركز  رئي�ص  كوف"  "جود  راأي 

حاكما  كان  اأنه  على  مبنيا  لي�ص  �ستالني  نحو  هذا 

القومية  الذهنية  من  ن��اجت  بل  خمل�سا  مارك�سيا 

الرو�سية اجلنونية. احلزب الديوقراطي ل� فالديري 

فالديري  ل�  املتحدة  رو�سيا  وحزب  جريينوف�سكي 

نوف  �سيوغا  جينادي  ل�  ال�سيوعي  واحلزب  بوتني 

اإمنا يعتقد جميعها على ال�سواء اأن �ستالني هو الذي 

الثانية.  العاملية  احلرب  يف  الفتح  اىل  رو�سيا  قاد 

خفية.  البع�ص  يقول  بينما  علنا  هذا  يقول  بع�سهم 

االحت��اد  �سقوط  بعد  مارك�ص  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 

مناهج  يف  مذكورة  مكانة  له  توجد  ال  ال�سوفييتي 

فهو  جد 
مُ
و وان  الرو�سية،  اجلامعات  يف  الدرا�سات 

املا�سي  القرن  ت�سعينات  وبعد  فقط.  �سطحي  اأي�سا 

نقده  واأخذ  مارك�ص  اىل  رجع  من  رو�سيا  يف  هناك 

الالم�ساواة  من  تطور  مما  نتيجة  جديا  الراأ�سمالية 

وفقدان االأمن ب�سكل مرعب يف املجتمع بعد �سقوط 

الرتتيبات  تال�ست  ففجاأة  ال�سوفياتي.  االحت���اد 

على  املافيا  و�سيطر  االجتماعي  لالأمن  الالزمة 

جميع اأنحاء البالد. 

هل تعود النظرية املارك�سية اىل رو�سيا مرة ثانية؟ 

قد تعود ولكن اإذا انحطت القومية من اأوج غليانها 

حاليا.  الركود  يواجه  الذي  البالد  اقت�ساد  وحتطم 

يف  يرغبون  ال  الرو�ص  اأغلبية  اإن  حال  كل  وعلى 

اإنه من االأمر املوؤكد  عودة اال�سرتاكية اإىل حياتهم. 

اأن الربامج التي انعقدت يف كرياال، اأ�سغر الواليات 

مبنا�سبة  ال�سيوعي،  احلزب  يحكمها  التي  الهندية 

مرور مائتي عام من ميالد مارك�ص كانت اأكرث مما 

كانت يف قارة رو�سيا الوا�سعة.     
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مقدمة :

لقد دعت احلاجة اإىل اخرتاع املالب�ص، لالإن�سان 

واتقائه  عورته،  ل�سرت  حاجته  االأول،  البدائي 

الربد ولفح احلر، وعليه فاإن اأول ما اهتدى اإليه 

هذا االإن�سان البدائي، ل�سناعة املالب�ص، هو جلد 

احليوان، فاتخذه وقاية له و�سرتا، فكان ي�سطاد 

احليوانات اأو يربيها؛ ليتخذ من �سوفها و�سعرها 

اأو برها ن�سيجا بدائيا يرتديه، اأو يتخذ من األياف 

االأ�سجار والنباتات : من القنب والقطن والكتان، 

اأو  كفه،  براحة  يربمها  خيوطا  ذلك  من  لي�سنع 

حجر  يف  اخليط  طرف  ي�سع  ثم  ب�سيط،  مبغزل 

ة من طرفها، ثم ين�سج من ذلك 
َ
ِري

مُ
م�سنن اأو ع�سا ب

.
ً
�سملة اأو رداء

berta كانت  برتا  البطلة  اأن  االأ�ساطري  وتروي 

اأول ثوب يف  اأول امراأة غزلت بيدها، ثم ن�سجت 

العرب  واأم��ا  املعجبني،  اإليها  لتجتذب  ؛  العامل 

اإدري�ص  اهلل  نبي  اإىل  املالب�ص  فين�سبون �سناعة 

� عليه ال�سالم � كما تقول االأ�ساطري اليونانية اإن 

هرم�ص ) عطارد ( هو اأول من �سنع املالب�ص.

بو�سع  بداأوا  املالب�ص،  الفراعنة   وعندما عرفت 

فوطة  حتته  ي�سعون  ث��م  ال��رج��ل،  و�سط  ح��زام 

كانت  فقد  ن�ساوؤهم،  اأما  عوراتهم،  بها  ي�سرتون 

عرفت  وعندما  الركبة،  اأ�سفل  اإىل  اأردي��ة  تلب�ص 

ا 
َّ
زي اجللد  �سار  النا�ص،  كل  ولب�سها  املالب�ص، 

الفئة  وهذه  الكهنة،  من  خا�سة  لفئة  تقليديا، 

كانت ت�ستخدم جلد الفهود.

وكذلك احلال عند االإن�سان العربي، فاإن مالب�سهم 

؛  اجلاهلي  العربي  ال�سعر  يف  و�سفها  جاء  كما 

اأي تعقيد، فمنها ما هو  ب�سيطة جدا، لي�ص فيها 

غري  هو  ما  ومنها  وال�رشوال،  كالقمي�ص  خميط 

خميط كال�سملة واالإزار، ويف هذه املالب�ص األوان 

وقد  �ساذجة،  ب�سيطة  اأنها  اإال  وزينة،  وخطوط 

�سارت اأ�سكالها تتغري وتدخلها اإ�سافات نتيجة 

الع�سور  �سهدتها  التي  احل�سارية  للتغريات 

التالية لذلك الع�رش، وخا�سة الع�رش العبا�سي.

ِرف عن اليمن، اأنها كانت متقدمة يف �سناعة 
مُ
وع

ت�سدرها  فكانت  الفاخرة،  والثياب  املالب�ص، 

اجلاهلي،  الع�رش  يف  العربية،  اجلزيرة  �سبه  اإىل 

؛  وقتئذ  النطاق  وا�سعة  �سهرة  لليمن  وكانت 

وبراقة  مادتها،  ونفا�سة  �سناعتها،  جل��ودة 

األوانها وو�سيها...

وقد  والن�ساء،  الرجال  احلياكة،  يف  ا�ستغل  وقد 

الرمة مهارة احل�رشميات يف احلياكة،  ذكر ذو 

في�سف رقتهن يف احلياكة، يف قوله :

قت كاأن عليها �سحق لفق تاأنَّ

 بها ح�رشميات االأكف احلوائك
ْ
 

اإىل  جتلب  اليمنية،  واملالب�ص  املن�سوجات  وه��ذه 

وال�ستاء، ومن هذه  ال�سيف  اأ�سوق مكة، يف رحلتي 

نا�صر ال�صيابي *

املالب�س العربية 

يف ال�سعر اجلاهلي

  * كاتب من ُعمان



ال�شعر  يف  وذكرت  اليمن،  من  جتلب  التي  املالب�س 

اجلاهلي :

ة :  لبا�س من برود امللونة، وهي جمع بردة، 
َّ
مي َ الأتحْ

والأتمية ؛ �رضب من الربود حمراء اللون، ويروي 

بال�شفرة،  املخططة  الربود  ؛  التحمة   : قوله  الفراء 

قال روؤبة :

ُه
ُ
م

ُ
�ش

حْ
ِق الأتمي اأر

حْ
ح

َ
ى ك�ش

َ
�ش

حْ
اأم  

 وقال اآخر :

ها  مًة حيكت ناِنُ
َ
تحْح ُ

�شفراء م  

وط  اأو من فاخر الطُّ
ِّ
�ِشي قحْ َ

من الدِّم

�شانية :
حْ
اجَلي

اإىل جي�شان، ورد ذكر  اة، من�شوبة  بردة مينية مو�شَّ

هذا النوع من الثياب يف �شعر عبيد بن الأبر�س :

نا احلديَث اأوان�شًا
حْ
فِملحْنا ونازع

ياِل ٌة ذات اأغحْ
َّ
�شاِني

حْ
ي

َ
   عليهن ج

واأن�شد ابن الأعرابي :

�شاِنها
حْ
ي

َ
دَّى يف ج َ

 قامت َتب

الثوب  اأي قامت تتبخرت يف ثوبها اجلي�شاين، وهذا 

اإل  تلب�شه  ل  اأنه   : الأعرابي  ابن  ِل 
حْ
قو من  يبدو  كما 

الفتاة املخدومة، ذات الدلل واملكانة العالية.

ة : بك�رض احلاء وفتحها.
َ

احَلرب

وهو �رضب من الربود، بل هو من اأثمن الربود اليمانية، 

واحلبري من الربود، وهو ما كان مو�شيا خمططا.

اهلل  �شلى  ـ  اهلل  ر�شول  خطب  عندما  احلديث،  ويف 

واأجابته،  ـ،  عنها  اهلل  ر�شي  ـ  خديجة  ـ  و�شلم  عليه 

ا�شتاأذنت اأباها، وكان اأبوها ثمال، فاأذن لها، وقال : 

هو الفحل ل يقرع اأنفه، فنحرت بعريا، وخلَّقت اأباها 

بالعبري، وك�شته بردا حمراء، فلما �شحا من �شكرته، 

قال : ما هذا احلبري وهذا العبري وهذا العقري..

َثل 
َ
»م  : ـ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ـ  اهلل  ر�شول  وقــال 

ات يف الثياب«.
َ

احلواميم يف القراآن كمثل احِلرب

يلب�شها  التي  الغالية،  الثياب  من  ة، 
َ

احِلــرب وثياب 

العزى  عبد  بن  عبيد  يقول  والــ�ــشــادات،  الأغنياء 

ال�شالمي، ي�شبه الر�شوم بالرداء املحرب :

ِ
َّ

داِء امُلِحرب
ِّ
اأتعرف ر�شما كالر

ِر
َّ
      برامة بني اله�شب وامُلَتغم

قول  ونعومته،  الثوب  هــذا  جــودة  اإىل  ي�شري  وممــا 

املرار بن منقذ العدوي :

 من اأفنائه
َ
ُت الدهر

حْ
قد َلِب�ش

رب
َ

   كل فنٍّ ناعٍم فيه ح

ومنها » اخلال » :

 وهو ثوب ناعم من الربود، به خطوط �شوداء، وقد 

ذكره ال�شماخ يف قوله :

داِن من خاٍل و�شبعون درهما 
حْ
ر

ُ
 وب

على ذاك مقروٌظ من القدِّ ماعز   

كما جاء يف �شعر امرئ القي�س :

لوُدها
ُ

ًا ج
ّ
با نقي

حْ
ُت بها �رِض

حْ
ر

َ
  ذع

 الربود من اخلال.
ُ
ي ه و�شحْ

ُ
ع

ُ
واأكر   

�س :
حْ
اخِلم

اأو  باخِلم�س  يعرف  اليمن،  بــرود  من  �رضب  وهو   

من  ملك  اإىل  ن�شبة  ال�شم،  بهذا  وي�شمى  اخلمي�س، 

ملوك اليمن، يقال له :) اخلمي�س(، وهو اأول من اأمر 

ب�شناعة هذه الأردية، فن�شبت اإليه.

ي�شبهها  حيث  الأر�ـــس،  وا�شفا  الأعــ�ــشــى،  يقول 

�س :
حْ
باخِلم

يوما تراها ك�ِشبه اأرديِة الـ

ِغال
َ
ها ب

َ
ِخم�ِس ويوما اأِدمي   

حولية :
َّ
ال�ش

ل : وهو رداء اأبي�س رقيق 
ُ
ح

ُّ
ل وال�ش

حْ
ح

َّ
جتمع على ال�ش

من القطن، وقد و�شفها املتنخل الهذيل بالبيا�س، 

حيث يقول :

ل البي�س جال  لونها
ُ
ح

ُّ
كال�ش

ِل
َ
و

حْ
ِل الأ�ش

َ
 ِناء احَلم

ٌّ
ح

َ
�ش   

وال�شحيل وال�شحل : ثوب ل يربم غزله، قال زهري بن 

اأبي �شلمى :

  ميينا لنعم ال�شيدان وجدمتا

ربِم
ُ
حيل وم

َ
على كل حال من �ش   

 كما يراد به، احلبل الذي على قوة واحدة، ويراد به 

: اخليط غري املفتول، قال اأبو عمر :

ٍة
َّ
ٍم يف ِمر

َ حْ
رب

ُ
 َفَتَل ال�شحيَل مب

ٍل راجٍح قحْ َ
ِل ع دون الرجال بف�شحْ   

  العبقري :  نوع من الب�شط، ت�شنع من ال�شوف و�شعر 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

289



باجلزيرة،  اأو  اليمن  يف  مو�سع   : وعبقرة  املاعز، 

يو�سى � ينق�ص � فيه الثياب والب�سط، وهذا النوع من 

لكل  مثال  ف�سار  واجلودة،  احل�سن  يف  غاية  الثياب 

�سيء رفيع..

 وقد جاء ذكر العبقري، يف اأغلب ال�سعراء اجلاهليني، 

ويكفي اأن نتخذ مثاال على ذلك، فقد و�سف عبيد بن 

االأبر�ص، اأغطية الهودج واأ�ستاره وزينته، يف قوله :

َظاهرة
مُ
 عالني رْقمًا واأمناطًا م

وكلًة بعتيق العق����ل مق�روم���ة
ً
  

ٌ
ح

َ
ب

َ
 للعبقري عليها اإذ غدوا �س

ف مدمومة
ْ
كاأنها من جنيع اجَلو   

ويف حديث عمر � ر�سي اهلل عنه � : » اإنه كان ي�سجد 

» 
ّ

على عبقري

اال�سم  بهذا  مي 
مُ

�س اليمن،  برود  من  �رشب   : ب 
ْ

الع�س

؛ الأن غْزله يدرج ثم ي�سبغ، وب�سبب �سبغه من بعد 

الن�سج، نهى عنه ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � 

عتدَّة، عن لب�سه . املمُ

 قال ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم � » املعتدة ال 

ب » .
ْ

غة اإال ثوب ع�س
َّ
تلب�ص امل�سب

وقد اأورد ابن �سيده، بيتا مل يذكر قائله :

يبتذلَن الع�سب واخل�ْز 

   َز معًا واحَلرِباِت

التزيدية : برود تن�سب اإىل بني تزيد، وتزيد اأبو قبيلة، 

وهو تزيد بن حلوان بن عمر بن احلاف بن ق�ساعة، 

واإليه تن�سب الربود التزيدية، قال علقمة :

 فاحتملوا
ِّ
 احلي

َ
 ردَّ القيانمُ جمال 

ك�وم
ْ
ع

َ
ات م

َّ
ِزيدي فكلها بال�تَّ   

بنيِّ اأبو ذوؤيب اخلطوط يف هذا الثوب، باأنها ت�سبه 
مُ
وي

طرائق الدم  :

اِت كاأمنا
َ
ب َْن يف حدِّ الظُّ رثمُ

ْ
ع

َ
ي

عمُ   مُ
َد بني تزيد االأذر

مُ
ر

مُ
 ب

ْ
ت

َ
�ِسي كمُ   

ثياب  وهي  مقّطع،  و�سي  عليها  برود   : عات  َقطَّ املمُ

ت�سبه اجلباب .

جاء ذكر هذا النوع من الثياب يف ال�سعر اجلاهلي، 

على ل�سان روؤبة  :

 كاأن حتتي نا�سطًا مولعا

بال�سام حتى خلته مربقعا   

فعا
ْ
 اأ�س

ٍّ
رحلي

َ
قة من م

ْ
بني

عًا فوقها مقّطعا 
ْ

تخالمُ ِن�س   

يف  االأع�سى  قال  قطوعا،  اة،  املو�سَّ الثياب  وت�سمى 

و�سف بعري له :

اها
َ
ر

مُ
 يف ب

مُ
  اأتتك العري تْنَفح

وعمُ طمُ فمُ عن مناكبها القمُ َتك�سَّ   

ال�رشعبي : �رشب من الربود، جاء ذكره على ل�سان 

اأردافها  تثقلها  �سمينة  ام��راأة  و�سف  يف  االأع�سى، 

عند  وا�سع  عبي 
ْ
�رش بثوب  تف�سلت  وقد  املمتلئة، 

النوم :

 اإذا ما تف�سلت
ٌ

�ص
ْ
و

مُ
ينوء بها ب

ِل
َّ
غي  املمُ

ِّ
عبي

ْ
�َص ال�رش

ْ
ر

َ
 ع

َ
ب

َّ
توع   

التي يحر�ص على  النفي�سة،  الثياب  عبي من   وال�رشَّ

احلطيئة  ي�سبه  ولذلك  عليها،  واملحافظة  �سونها 

�سونه حلديث احلبيبة، ك�سونه للرداء ال�رشعبي :

 هنٍد
َّ
 حب

مُ
اأكلُّ النا�ص تكتم

ْخِف�ي بذلك من خفي وما تمُ   

ِّ
مٌة ت�سونمُ اإليك منها  ك�سونك من رداٍء �رشعبي

َّ
نع

مُ
م

وين�سد النابغة اجلعدي، م�سيدا مبلوك اآل جفنة :

  اإذا ملٌك من اآل جفنة خاله

واأعمامه اآل امرئ القي�ص اأزهرا   

ه
َ
همُ و�سواء َ

  ي�ردُّ ع�لينا كاأ�س

ا
َّ

�رب
َ
ح منا�سفًة وال�س�رع�بي املمُ   

ة :
َّ
القْطِري

املدن  من  مدينة  اإىل  ن�سبة  الربود،  من  نوع  القطر، 

اأنه  اإال  ال�سوف،  من  الربود  فيها  ين�سج  العمانية، 

ال��ربدة  ثمن  يتعدى  ال  اإذ  �سهرته،  على  رخي�ص 

الواحدة خم�سة دراهم .

ورد ذكرها يف ال�سعر العربي على ل�سان ابي عمرو :

 ك�ساء �سوٍف وِقْطِريا فاأنت به تفيدمُ
ُّ
ك�ساَك احلنظلي

ومن املالب�ص التي كانت �سائعة يف الع�رش اجلاهلي 

ة »، وهي مدينة يف البحرين، 
ّ
عند العرب : » الهجري

عرفت بجودة ثيابها .

و« ال�سحارية » وفيها ي�سنع اأثوابا عالية اجلودة، اإال 

اأنها مل ترد يف اأ�سعار اجلاهليني، واإمنا ورد ذكرها 

 � � ر�سوان اهلل عليهم  االأطهار  ل�سان �سحابته  على 

�فِّن الر�سول يف ثوبني �سحاريني (. حيث قالوا :) كمُ
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املخمل،  اأي  ؛  اخلمل  من   
ٌ
ورداء  

ٌ
ن�سيج  : القطيفيات 

ورد يف اأ�سعار اجلاهليني، على ل�سان االأع�سى، بلفظة  

باالأرجوان،  امل�سبوغ  القطيف  خمل  وهو   : ل 
ْ
َخم

بعدما ذكر املراكب وما عليها من اخلز، وال�سفوف 

والباغز : 

َن اأك�سيَة اخل�
ْ
ظهر

مُ
  خا�سعاٍت ي

�وِف فمُ ِط�نَّ دونه��ا ب�سمُ
ْ
�زِّ ويب   

َهْكَن بالبا
ْ
 وحثثَن اجِلمال ي�س

َل القطيف
ْ
عز واالأرجوان َخم   

وتعرف  ف،  طمُ والقمُ قطائف  على  القطيفة،  وجتمع 

: وهي فر�ص خمملية،  ة  طمُ
ْ
ر قمُ بالقراطف جمع  اأي�سا 

بن  معقر  �سعر  »يف  القراطف   « بلفظة  ذكرها  ورد 

ذبيانية،  ام��راأٍة  نية 
ْ
اأمُم عن  يتحدث  البارقي،  حمار 

باأن يغنم اأبناوؤها القراطف والقروف :

 وذبيانية اأو�ست بنيها

باأْن َكِذب القراطف والقرف   

ن�سج العراق :

ذكرت  دي���ة، 
ْ
واأر مالب�ص  اجلاهلي،  ال�سعر  يف  جاء 

ومدن،  موا�سع  اإىل  تن�سب  اأو رمبا  البلدان،  باأ�سماء 

هذه  ومن  اإليها،  فن�سبت  فيها،  ت�سنع  كانت  رمبا 

املالب�ص » حوك العراق« وقد جاء ذكرها على ل�سان 

مام � امرئ القي�ص � : احلمُ

جعْلَن حوايا واقتعدَن قعائدا

ِق
ّ
ْفَن من حوك العراق املنم فَّ َ

وح   

 كما جاء و�سف هذا الثوب اأي�سا على ل�سان طفيل 

الغنوي :

نت للعني اأح�داجه�ا مع���ا
َّ
لقد بي

ِم رقَّ  العراق املمُ
ُّ
كي

ْ
عليهنَّ حو   

مُ
ه

َ
 تخطف زْهو

مُ
 تظلمُ الطري

ٌ
ِعقار

ْفاأِم
مُ
وعاَلنْي اأعالقا على كل م   

الديابوذ :

ابوذ 
َ
و ثوب ين�سج على نريين، ويقال بالفار�سية » دمُ

» وهنا لفتة تاريخية : وهي اأن العرب االأقحاح كان 

بة االألفاظ غري العربية، �سعرهم 
َ
ر

ْ
�و

َ
ال ياأنفون من ع

الف�سيح، ومن �سمنها هذه الكلمة.

على  اللبا�ص  من  النوع  هذا  ذكر  ورد  فقد  وعليه، 

االأع�سى، عندما كان ي�سف ثورا وح�سيا :

بَل حتته
ْ
وٌذ ت�رش

مُ
  عليه َدياب

 اإ�سكاٍف يخالط ِعْظلما
َ
ْن�َدج

َ
اأر   

الديباج :

 : اأي  ؛   « ديوباف   « واأ�سلها  االأ�سل،  فار�سية   
ٌ

ثياب

، وردت يف �سعر مالك بن نويرة : ن�ساجة اجلنِّ

وال ثياب من الديباج تلب�سها

هي اجلياد وما يف النف�ص من َدَبِب   

كما ذكرها االأع�سى، عندما كان يدح هوذة احلنفي  :

وكلُّ زوج من الديباج يلب�سه

ا بذاك معا
َّ
دامة حمبو اأبو قمُ   

االآخني :

قال  الن�سارى،  يلب�سها  ���س��وداء،  خمططة،  ثياب   

البعيث :

ها
ُّ
 علينا ثم ظل يجر

َّ
فكر

مُ
قدَّ�ص  املمُ

ِّ
 ثوب االآخني

َّ
كما جر   

وهنا اإمنا يذكرها ال�ساعر، على منا�سبة الغزل، من 

خالل و�سف جمال الن�ساء يف تلك الثياب.

االإْتب :

ثوب رقيق تربز فيه املراأة، ي�سقُّ يف و�سطه، فتلقيه 

 وال جيٍب.
ٍّ
م املراأة على عنقها من غري كمُ

خا�ص  هو  اإمن��ا  الثياب،  من  النوع  هذا  اأن  ويبدو 

بالبنات الكريات، وقد بني ذلك امروؤ القي�ص، عندما 

و�سف ترف ابنة عفزر:

ِوٌل
ْ مُ
 حم

َّ
 من القا�رشات الطرف لو دب

را    فوق االإتب منها الأثَّ
ِّ
ر من الذَّ   

واالإتب ؛ من لبا�ص �سغار اجلواري، اللواتي ما زلن 

يلعنب، وذكر ذلك اأ�سماء بن خارجة يف قوله :

انمُ لها جويرية
َ
ِرَف احِل�س

َ
  ع

ت�سعى مع االأتراب يف اإْتِب   

وال�سدارة  والقرقل  والقرقر  االإتب   : الثعالبي  قال   

يف  ة 
َّ
الكيفي متقاربة   

ٌ
�ص

مُ
م قمُ  : وال�سوذر  واملجول 

الق�رش وعدم االأكمام، يلب�سها الن�ساء حتت دروعهن، 

ورمبا اقت�رشن عليها يف اأوقات اخللوة  .
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سيمونون وفيلليني

تبادل �ليوميات و�لأ�سر�ر بينهما �أعطى

�سعور بالرفقة �ليومية 
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 لوزان يف: 11 يناير 1980

عزيزي فيلليني العظيم،

اأي هدية اأروع من ر�سالتك املوؤرخة يف 29 دجنرب 

ت�سل  اأن  قبل  ع��ّدة،  جهات  جابت  التي  الأخ��ر، 

كّنا  بالفعل،  املطاف؟!  نهاية  يف  عندي،   
ّ
لت�ستقر

اأنا  الثالث والع�رشين من دجنرب املا�سي،  حوايل 

الثلوج، فاجتهنا  روؤية منظر  راغبني يف  وثريزا، 

لذلك(،  متاما  مهياأين  نكون  اأن  قبل  )حتى  راأ�سا 

زالنا  ما  حيث  ة، 
ّ
ال�ستوي فاملونت  حمطة  �سوب 

ال�سهر.  هذا  من  والع�رشين  الواحد  غاية  اإىل  نقيم 

اأما الثلوج، فاأ�سبنا من منظرها ما يكفي واأكرث!

لقد كنُت فعاًل يف حاجة ما�سة اإىل ترتيب جمموعة 

رت بعد اأن انتهيت من 
ّ
من الأمور يف ذهني، لأين قر

�سبع  )ثمة  اإمالءاتي  من  والع�رشين  الواحد  اجلزء 

اجلزء  ي�سدر  لن  بينما  قريب،  ا 
ّ
عم �ست�سدر  منها 

�سنتني  ح��وايل  م�سي  بعد  اإل  والع�رشون  الواحد 

 فجاأة من طبيعة اجلن�س 
ّ

عن هذا التاريخ(، اأن اأغر

الأدبي الذي اأكتب فيه1. لذلك، ن�ساأت عندي � بال 

�سك � الرغبة يف روؤية الثلج، واحلاجة املا�سة اإىل 

ولذا  الطبيعة.  بني  اجلبلية  الطرقات  يف  امل�سي 

عرب  ب�سوتك  ال�ستمتاع  مبتعة  اأح��ظ  مل  بالذات، 

مل  لأين  امل�سيح،  ال�سيد  ميالد  عيد  ي��وم  الهاتف 

دام  ما  اآخر،  اأحد  فيه  كان  ول  البيت،  هناك  اأكن 

اأن ال�سكرترة كانت � مثل غرها من ال�سكرترات 

� يف عطلة.

اأ�ساطرك نف�س م�ساعر الرتياح، التي جنمت لديك 

للور�س  النهاية  نقطة  و�سع  من  انتهائك  اإثر  عن 

الهائل  العدد  ذل��ك  بكّل  جمعك  ال��ذي  امللحمي، 

واملونتاج  الّدبلجة  باأّن  لأدرك  واإين  الن�ساء،  من 

الت�سوير،  من  معاناة   � ا 
ّ

رمب  � اأقّل  عمليتان  هما 

والرتياح.  للبهجة  اإث��ارة  اأقل  ذلك  مع  اأّنهما  اإل 

من  املزيد  تتطلبان  �سعبتان  عمليتان  اإنهما 

عندي  ي�سبه  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  والعناية،  الدقة 

عملية مراجعة الكتب قبل �سدورها. فاأنا ل اأ�سعر 

القيام  بعد  اإل  التاأليف،  الّتام من عملية  ر 
ّ
بالتحر

بتلك العملية امل�سنية، وح�سب.

بعد  اأنك  اإذ  ل. 
ّ
والتحم بال�سرب  اأو�سيك  اإذن،  لذلك 

فيلمك  �ستكمل  تقريبا،  الآن  من  �سهرين  ح��وايل 

الذي �سي�سق م�ساره اإىل اجلمهور، و�سي�ستمر مبفرده 

ولكم  الطويلة.  الوجودية  رحلته  �سمن  ال�سر  يف 

اأ�ستاق اىل روؤيته، مثلما ظللت اأ�ستاق يف كل مرة 

مثلما  كلها،  اجلديدة  الفنية  اأعمالك  م�ساهدة  اىل 

اأعرف باأن الأمور �ستجري معه، بنف�س ال�سكل الذي 

جرت عليه مع بقية الأفالم ال�سابقة. ويبدو يل اأن 

للده�سة  كثرا  اأدع��ى  دائما  �سيكون  منها  الأخ��ر 

والإعجاب.

*  كاتب ومترجم من المغرب 

)اجلزء الثالث والأخري(

التقدمي والرتجمة: اأحمد الويزي*

ر�سائل

فيلليني و�سيمونون

ر�سائل خمتومة بطابع امَل�رسّة



الأ�سلي  ال�سوتي  بالت�سجيل  تعتني  اأن  اأمتنى 

به، لأنه وثيقة  واأن حتتفظ  للفيلم عناية خا�سة، 

بالغة الأهمية بالن�سبة لتاريخ ال�سينما، حتى واإن 

اأهل  عدا  ما  اإليه،  ي�ستمع  اأن  كان  لأي  يت�سنى  لن 

يف  ن�سل  اأن  اأمتنى  ولكم  بالذات.  الخت�سا�س 

يوم من الأيام اىل اأن ن�ستمع اإليه �سمن املكتبات 

�سة.
ّ

ال�سينمائية املتخ�س

اأنت على م�سارف النتهاء من حتفة فنية كبرة، 

بينما اأنا اأتهياأ لل�رشوع يف ما اأرغب اأن يكون عليه 

اأنخرط يف  لكي  لذلك، حان دوري  موؤلفاتي.  اأهم 

الذي  القلق  والت�ساوؤل  املحموم،  النخطاف  دورة 

يت�سل مبدى قدرتي على النجاح فيما اأ�سبو اإليه، 

واإل تعر�ست للكبوة.

مّنا  كل  ويعي�س  جولييتا.  ويف  فيك،  كثرا  اأفكر 

تدفع  التي  احلاجة  ونف�س  واحل��رة،  القلق  نف�س 

اأكون  ولن  جديد.  عمل  يف  النغما�س  اىل  باأحدنا 

يف حاجة �سديدة لأق�سم لك باأغلظ الإميان، موؤكدا 

من خالل ذلك باأنك �رشت تعي�س ابتداء من الآن، 

التي  القلق  م�ساعر  نف�سك،  دخيلة  يف  الأقل  على 

يفر�سها التفكر �سلفا يف م�ساريع فنية جديدة.

يكون  من  النا�س  من  ثمة  �سيوجد  حال،  اأية  على 

�سهما و�سديد الراأي، ليقتنع باأّن حياة املبدع، اإن 

مل تكن خاملة، فهي مثرة ومبهجة.

ج��رف��ازو  معك  اأج����راه  ال���ذي  احل���وار  ق���راأت  لقد 

Gervaso2، وفيه كنت �ساأكت�سف، لو مل اأفعل ذلك 
 الفكاهة الذي اأفتقده اأنا، 

ّ
من قبل، باأنك متلك ح�س

بجدية  احلياة  اأمور  يف  اأت�رشف  فعال  اإين  لالأ�سف. 

كبرة، حتى ما مل يكن ي�ستحق منها اأن يوؤخذ على 

ذلك النحو، لأّن روح النكتة وخفة الظل تنق�ساين.

اجلهد  وعلى  ر�سالتك،  على  اأخ��رى  مرة  لك  �سكرا 

الذي بذلته كي تت�سل بي عرب الهاتف. �ساأنغم�س 

عّلها  منذ فرتة،  اأجرّتها  التي  التاأمالت  يف غمرة 

تنتهي بي اإىل تاأليف كتاب كبر، ظللت اأحلم به، 

واأمتناه. اإنها املرة الأوىل التي ينتابني فيها هذا 

ا � اأمر متاأّخر ن�سبيا، 
ّ

الطموح، ويبدو يل اأّن هذا � رمب

حني ي�سل املرء اىل �سّن ال�سابعة وال�سبعني.

ة كلها، يا عزيزي فيلليني، 
ّ
لك مني املوّدة الأخوي

حمبتي  م�ساعر  جولييتا  مع  تقت�سم  اأن  تن�س  ول 

وحمبة ثريزا كذلك.

عجوزك الويف

جورج �سيمونون

 روما يف: 3 غ�ست 1980

�سديقي الأعز،

البطاقة  ه��ذه  على  جتيب  اأن  عليك  يتعنّي  ل 

الزعاج،  ب لك يف 
ّ
اأت�سب اأن  اأريد  فاأنا ل  الربيدية. 

اأرغب فيه وح�سب، هو  لدقيقة واحدة. كّل ما  ولو 

اأبّلغك تهانئي احلارة )مقرونة بتهنئة ماليني  اأن 

القراء(، مبنا�سبة �سدور كتابك اجلديد.

هذا كل ما يف الأمر.

ل�سوف نتحدث عن هذا يف ما بعد، وبال�سبط يف 

يل  ا�سمح  ذلك،  وقبل  بيننا.  جتمع  منا�سبة  اأقرب 

لك قبلة اأخوية حارة، واأنا اأمتنى لك عطاء 
ّ
باأن اأقب

يا  والتاأليف،  الكتابة  مع  �سعيدا  وحظا  متاألقا، 

�سديقي الغايل �سيمونون.

املخل�س لك دائما

فريديريكو فيلليني

  لوزان يف: 13 غ�ست 1980

اأخي وعزيزي الأغلى فيلليني،

من  كتاب  وكاأنها  الق�سرة  الر�سالة  هذه  اعترب 

كنت  اأدب���ي  م�����رشوع  �سجني  بحق  لأين  �سجني، 

واأمتنى  اجلارية،  ال�سنة  م�ستهل  اأثناء  بداأته  قد 

غر  من  عمليا  اأحيا  فاأنا  نهايتها.  مع  اأنهيه  اأن 

ات�سال ول توا�سل مع العامل اخلارجي. ومل اأ�ساهد 

مدينة   � بجنون  ذلك  ع�سقت  مثلما   � فيلمك  حتى 

الن�ساء، اإل اأين ما اأن اأ�سع نقطة النهاية مل�رشوعي، 

ال�سينمائية  القاعة  على  القائمني  من  اأطلب  حتى 

تخلو  ل  بكيفية  مبفردي،  يل  يقّدموه  اأن  بلوزان، 

اأواجه يف  اأن  اأ�ستطيع  اإين ل  الأنانية.  بالطبع من 

الذي  الكبر  الرتباك  ذلك  فعال،  احلا�رش  الوقت 

تخلقه يّف م�ساهدة عمل من اأعمالك الفنية.

اأقرب  فنية جذابة  لوحات  اإنتاج  د على 
ّ
اأنت متعو
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الأوىل  املرة  هي  فهذه  اأنا  بينما  اجلداريات،  اإىل 

اأحاول  وما  ذلك،  على  �س 
ّ
التمر فيها  اأحاول  التي 

الطول،  م�ستوى  على  �سي�سم  اأن�ساأه،  اأن  يوميا 

م�ساحة خم�س ع�رشة وراية من رواياتي.

جولييتا،  ومع  معك  حا�رشا  اأبقى  هذا،  كل  ومع 

بقلبي وروحي.

جورج �سيمونون

لوزان يف: 24 نونرب 1980

عزيزي الغايل و�سديقي العمالق فيلليني،

ذلك  على  اأيام  ثالثة  م�ست  وقد  اأخرا،  ا�ستطعت 

اأن  ما  مبجرد  الن�ساء،  مدينة  اأ�ساهد  اأن  الآن، 

وبعد  ال�سينمائية.  ل��وزان  قاعات  يف  عر�سه  مّت 

العر�س، خرجنا � ثريزا واأنا � ذاهلني من القاعة 

من�سي  واأخذنا  بدوار،  اأ�سبنا  وكاأمنا  حولنا،  عما 

�سيء،  ب��اأي  مبالة  غر  من  الأق���دام  على  قليال 

وكاأننا �سكرنا!

من  اأعماقي  يف  ك 
ّ
حت��ر عما  الك�سف  اأح��اول  لن 

واإمنا  فيلمك،  م�سامني  حتليل  حتى  ول  م�ساعر، 

منذ  اأنف�سهم،  يجهدون  الذين  للنقاد  ذلك  �ساأترك 

هوؤلء،  اأعمال  ي�رشحوا  كي  نوابغ،  ثمة  جد 
ُ
و اأن 

اإىل  اجلامعيني  بع�س  تو�سل  ���ا 
َ
اأم ويحللوها. 

مل   Renoir رون��وار  اأن  على  ك�سفت  التي  احلقيقة 

يكن مبقدوره اأن ينجز لوحاته املده�سة، اإل بف�سل 

على  غ�ّسي 
ُ
ي ظّل  مر�س،  له  به 

ّ
�سب ع�سوي  ق�سور 

ب�رشه؟

اأقرانك، ومل  اأبعد مما و�سله  اإىل  اأبدا  اإنك مل ت�سل 

منهم،  اأقوى  بطريقة  عنه  ت 
ّ

عرب ا 
ّ
عم كذلك   

ّ
تعرب

كما اأنك مل تتقّدم عليهم اأبدا اإىل الأمام، م�سافات 

فلو  عنهم.  ز 
ّ
تتمي ظللت  ذلك  ومع  فارقة؛  �سوئية 

ي�سف  تعريفا  اأعطي  اأن  ي��وم،  ذات  مّني  ُطِلب 

الآخرين،  اإنه كائن ي�سبه  لقلُت  العبقري،  الإن�سان 

كونها  اإىل  اأق��رب  بح�سا�سية  عنهم  ز 
ّ
يتمي اأنه  اإل 

للتعبر  طاقة  من  ميلكه  ما  جانب  اىل  خميفة، 

الوا�سح عنها!

وط��وال  ت��رى،  يا  ا�ستطعت  كيف  لأت�ساءل  واإين 

اأن تتحمل وزر عمل فني من هذا  �سهور متوالية، 

 � و�سالبتهما!  �سعتهما  على   � كتفيك  على  الثقل 

واملتنوعة  الكثرة  واملعيقات  ال�سعوبات  رغم 

ملغزا  ا 
ّ
ل�����رش حقا  ذل��ك  يف  اإّن  واج��ه��ت��ك؟  ال��ت��ي 

 الذي ينطوي عليه كافة 
ّ
بالن�سبة اإيل، هو ذلك ال�رش

اح �سوى 
ّ
املبدعني الكبار، الذين مل يقل عنهم ال�رش

 ،Giotto وتو 
ّ
بجي الأم��ر  تعلق  �سواء  خاطئ،  كالم 

بروغيل�س Breughels، رامرباندت Rembrandt، فان 

غوغ Van Gogh اأو الكثر من غرهم، ممن ا�ستطاع 

اأن ينتهي نوعا ما بعمله، مثلما انتهيت اأنَت، اىل 

»خرق �سقف توقعنا«.

لقد ظللت معجبا بك دائما، لكني اأ�سعر هذه املرة 

اأ�سعر به  باأن لفظة »الإعجاب« ل تعرب بقوة عما 

ي�سعفني  اأن  �ساأنه  من  مما  غرها  اأن  اإل  حيالك. 

بالك�سف عما يجي�س بداخلي حيالك، غر موجود 

لالأ�سف!

العمالق«.  ب�«ال�سديق  الر�سالة  بداية  يف  و�سفتك 

اأ�سيف اىل ذلك  اأن  اأ�سعر برغبة كبرة يف  والآن، 

النزول  ي�سمن  ال��ذي  املده�س«،  »فيلليني  �سفة 

ويعطينا  كبرة،  ب�رشبة  ال��راأ���س  جمجمة  على 

جميعا در�سا يف الفّن واحلياة.

 م�ساعر املودة والتقدير، اأو بالأحرى 
ّ
لك مني اأحر

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

295



ترجمان اأ�سواق �ساقة، تتقا�سمه مع جولييتا.

املخل�س الدائم

جورج �سيمونون

على �شبيل الإ�شارة: 

للعمل  النهاية  نقطة  و�سع  اإىل  اأخ��را  تو�سلت 

الأدبي، الذي بقيت مرتبطا به ما يقرب من عام، 

الآن. فهل �سيت�سنى لك رمبا، احللول بيننا ب�رشي�رشا 

يف يوم من الأيام، لنلتقي؟   

روما يف: 3 دجنرب 1980

عزيزي �سيمونون،

ة، واأنا اأبذل بع�س اجلهد لفّك 
ّ
حظيت مبتعة حقيقي

اأن  الأخر، ومبا  وا�ستيعاب كتابك  �سفرات خّطك، 

ر�سالتك قد بدت يل طويلة جدا، ومبا اأّن كّل كلمة 

واملوا�ساة،  امل��وّدة  عن  يل  منك  تعبر  هي  فيها 

وترجمة �سادقة مل�ساعر التقدير ل�سخ�سي وعملي، 

ل تلك الكلمات من مظهرها 
ّ
فاإيّن �سعرت واأنا اأحو

قد  التي  املتعة  بنف�س  ال�ستيعاب،  على  الع�سي 

ي�سعر بها املرء، وهو يبحث عن كنز مطمور حتت 

طبقات الأر�س.

ورة، 
ّ

ال�س هذه  ا�ستعمال  عن  العزيز  اأيها  اع��ذرين 

ا، لكّن م�ساعر المتنان 
ّ

التي قد تبدو لك مبتذلة رمب

 عنها من خالل ذلك، 
ّ

عادة الغامرة التي اأعرب
ّ
وال�س

يا  يل،  بالن�سبة  فاأنت  ة. 
ّ
وحقيقي �سادقة  تبقى 

�سديقي الكبر، بحكم كونك قامة عمالقة حّقة، اأو 

بالأحرى موهبة ل يجّف لها معني، رافعٌة كربى 

ي�سرتيح لها من كان مثلي، ي�سعر يف قراره دوما 

�سيء  كل  وينجز  ما،  �سيئا  ومذنب   
ّ

مق�رش باأنه 

بينما  تقريبا، وهو منفلت وهارب،  ة 
ّ
بكيفية �رشي

وجتعله  تالحقه،  ال�سمر  وتبكيت  الندم  م�ساعر 

ما  ح�سبانهم  يف  ياأخذوا  ل  باأن  اجلميع  يلتم�س 

حتقق هذه املرة، واإمنا اأن يرجوؤوا احلكم عليه اىل 

موعد لحق، لأنه �سوف ينجز حينئذ، ما هو اأف�سل.

اأجن��زه على  اأت��ه��رب حقا، مما  ي��دري مل��اذا  فمن 

ولكني  اأجتاهله،  اأين  معناه  لي�س  ه��ذا  ال���دوام؟ 

قد  اإين   
ّ
ث��م راب��ط��ة.  به  تربطني  اأن  يف  اأرغ��ب  ل 

البواعث  توقفت منذ مدة طويلة عن حماولة فهم 

اإن  ال�سلوك.  ذل��ك  وراء  تكمن  التي  والأ���س��ب��اب، 

اإعداد  ال�رشوع يف  بالن�سبة يل، هو  الأف�سل دائما 

�سيء جديد، عو�س الهتمام مبحاولة فهم بع�س 

ة 
ّ
املواقف والت�رشفات الغريبة، وطبيعة ال�سخ�سي

الكامنة وراءها.

اأنا اأحدثك عن كل هذه الأ�سياء ب�سكل يبدو ن�سبيا 

اأمور  يف  ت�سبهني  باأنك  يل  اأ 
ّ
هي

ُ
ي لأنه  �سبيانيا، 

معينة، واإذا مل ينل منك هذا التعليل املرتبك قليال 

على  فهو  والإق��رار،  املوافقة  بع�س  �سقته،  الذي 

الأرجح م�سرتك بيننا.

بطريقة  اأي�سا  اأنا  اإليك  اأكتب  اأن  يف  رغبت  ولكم 

يدوية، لكني فقدت الكتابة باليد منذ �سنوات. فاأي 

الكتابة  ا�ستعدت  حني  عليه،  اأبْنَت  ل��الإرادة  حمّك 

طويلة،  �سنوات  ان�رشام  بعد  وال���ّدواة،  ي�سة 
ّ
بالر

من  اإل  اأمتكن  ل  اأن��ا  الكاتبة!  الآل��ة  مع  ق�سيتها 

اإجناز ر�سوم داعرة بالري�سة وقلم الر�سا�س، تقّدم 

املناظر  لبع�س  متثل  اأو  �سبقات،  ن�ساء  و�سعية 

الأم��ر  يتعلق  ح��ني  لكن،  امل�سّغرة.  ة 
ّ
الطبيعي

اقنة، حتى ولو 
ّ
بالكتابة، فال اأعتمد �سوى على الر

اقت�سى الأمر مّني كتابة �سطر واحد وح�سب، لأن 

يدي تتوقف متاما عن ال�ستجابة يف هذه احلالة، 

ول ترغب اأبدا يف مطاوعتي. لذلك اإذن، اأعتذر لك 

ومع  الراقنة.  بالآلة  الكتابة  اإىل  ا�سطررت  لكوين 

اأين  ة، وهو 
ّ
املر هذا، هناك �سيء جديد حدث هذه 

اإليك باللغة الفرن�سية مبا�رشة، والف�سل كّل  اأكتب 

الرائعة3،  �سكرترتي  اىل  يعود  هذا  يف  الف�سل 

التي جتل�س الآن اأمامي، وتطلب مّني اأن اأنقل اإليك 

حتياتها، هي التي قراأت جميع موؤلفاتك، والغريب 

اأّنها ل ُت�سّدق باأّنا �سديقان، وتكاد بهذا ت�ستثر 

حفيظتي. فهل فرن�سيتها �سليمة؟ وهل ميكنني اأن 

ة؟
ّ
اأثق يف قدراتها اللغوي

ر�سالتك.  كثرا  اأ�سعدتني  لكم  �سيمونون،  عزيزي 

نته من عبارات املحبة واملودة 
ّ
ولي�س هذا ملا ت�سم

نقلته يل  الذي  للخرب  اأي�سا  واإمنا  ة وح�سب، 
ّ
احلار

يف احلا�سية، ويتعلق بانتهائك من تاأليف الكتاب 

الكبر، الذي ظللت تتمّناه. اإّن ما اأ�سعدين بخا�سة 
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الذين  الأوائ���ل،  ��ا من 
ّ

اأك��ون رمب اأين  يف ه��ذا، هو 

اأ�سعفهم احلظ مبعرفة ذلك.

رفقة  زارك  باأّنه   Keel كييل  دانييل  اأخربين  لقد 

ة 
ّ
ة ونف�سي

ّ
زوجته منذ �سهر، ووجدك يف حالة �سحي

م�رشقة. هذا هو العجيب يف ن�ساطنا الإنتاجي! ما 

الأ�سياء  بتلقائية  الإب��داع،  غمرة  يف  ننغم�س  اأن 

حة 
ّ

ال�س مظاهر  تعود  حتى  وحتميتها،  الطبيعية 

وتتغر  الوجه،  �سحنة   
ّ

تتغر الظهور:  اإىل  الّدائمة 

من  اأ�س 
ّ
الر �سعرات  وتنبت  كذلك،  النظرات  معها 

جديد )لالأ�سف، هذا الأمر ل يحدث يف حالتي اأنا!(، 

�سّنه  قوام  يعي�س  اأو  �سبابه،  اأخرا  املرء  ويعي�س 

الذي  املمكن  الوحيد  العمر  وكاأّنه  يتغر،  ل  الذي 

ل يتغر اأبدا.

بكيفية  معك  ال��رثث��رة  يف  نف�سي  ا�ستغرقت  لقد 

يطبعها اجلنون، كما يح�سل يل دائما حني اأنخرط 

يف الكتابة اإليك. لكن، ما ي�سفع يل هو اأنك توحي 

يل دائما بالكثر من احلميمية والألفة، وبالكثر 

تلقائيا  اأنغم�س  اأين  حّد  اإىل  واملودة  ال�سداقة  من 

يف التحدث اإليك، بعفوية ل جمال فيها لالحرتا�س 

ز اأبدا.
ّ
اأو التحر

زي��ورخ  اإىل  �ساآتي  كنت  اإن  باملرة،  اأدري  ل�ست 

 اأن يقع هذا مني، 
ّ
خالل اأعياد امليالد، ولكني اأحب

فاأجيئ بال�سيارة برفقة ال�سديق دانييل كييل اإىل 

 
ّ
لوزان، لأ�سّلم عليك، واأحيي ثريزا اأي�سا. اإين لأحب

حقيقة اأن يقع هذا.

يف   ،Cinecittà بال�سيني�سيتا  الأيام  هذه  خالل  اأنا 

م�رشوع  عن  البحث  جتربة  خلو�س  مني  حماولة 

لقد  امل��رة.  ه��ذه  ب�رشعة،  ينجز  اأن  اأري��ده  جديد، 

�رشت اأفتقد اإىل ال�سرب. اإّن اإجناز فيلم واحد يتطلب 

الكثر من الوقت، ويبدو يل اأين اأخ�رش وقتا ثمينا. 

للغاية هنا،  �سيء �سار �سعبا ومظلما  اأن كل  اإل 

يف اإيطاليا، اىل حّد اأنه يبدو يل اأحيانا باأّن اإجناز 

اأمور  الأفالم، �سمن هذا الو�سع الكارثي، هو من 

جهة  من  اأما  وامُلذنبة.  ة 
ّ
واملخزي امُلذّلة  الطي�س 

اأخرى، فاإين ل اأعرف القيام بغر هذا. على الأقل، 

يف هذه الأثناء. 

العزيز، على  اأخرى يا �سديقي  اأ�سكرك مرة  طيب، 

واألتم�س  بها،  بعثت يل  التي  الغالية جدا  الر�سالة 

منك اأن تتقبل مني اأ�سدق التهاين مبنا�سبة اإجنازك 

للكتاب اجلديد، الذي �سّد ما اأرغب يف قراءته.

مع خال�س املحبة وم�ساعر ال�سداقة احلقة اأوّدعك، 

اآمال يف اأن اأراك عما قريب.

املخل�س الدائم

فريديريكو فيلليني

 روما يف: 25 نونرب 1981

�سديقي الأعز،

ة 
ّ
يا لهذه ال�سدفة ال�سعيدة التي حتبل بب�سائر امل�رش

والغتباط! فقد تو�سلت اليوم بال�سبط مبذكراتك 

�سفري  ع�سية  ي�سادف  الذي  اليوم  وهو  احلميمة، 

هذا  �ساأحمل  الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل 

اأثناء  قراءته  يف  و�ساأ�رشع  معي،  خم  ال�سّ الكتاب 

قد  الوحدة  م�ساعر  باأن  برفقته   
ّ

و�ساأح�س الرحلة، 

تقّل�ست بدرجات. واإين لواثق م�سبقا باأين �ساأ�سعه 

الذي �ساأقيم فيه، فوق املن�سدة  الفندق  يف غرفة 

القريبة من ال�رشير، وكاأنه طل�سم قادر على منحي 

اأن  مبجرد  جديد،  من  ال�ّسباب  وعنفوان  ال�ّسجاعة 

اأمل�سه وح�سب!
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اإليك من نيويورك يا عزيزي، و�ساأزعجك  �ساأكتب 

من  لك  �ساأرويها  التي  والأقا�سي�س  باحلكايات 

اأن  واأوّد  يقع.  ل  اأو  يقع يل،  ما  كل  �ساردا  هناك، 

ر الرحيل 
ّ
اأطلعك كذلك عن ال�سبب الذي جعلني اأقر

بالفعل،  ة. 
ّ
الهم مت�سّكك وحمبُط  واأنا  اإيطاليا،  عن 

كّل  هناك،  �ساأفعله  عما  فكرة  اأدن��ى  لدي  لي�ست 

من  �سيكون  فقط:  واح��د  �سيء  هو  اأعلمه  اأن��ا  ما 

ولغتي  بالدي  خارج  اأ�ستغل  اأن  علي  امل�ستحيل 

وعاداتي اخلا�سة وتواطوؤاتي احلميمة مع نف�سي.

اإنه حقا �سفر يف غيهب الظلمة الدام�سة. لذا بدا يل 

يكتنفها  حلظة  يف  و�سلني  الذي  حتديدا،  كتابك 

الإحباط والياأ�س وعدم اليقني، باأنه مبثابة الّدعوة 

الأكرث حثا على الطمئنان وا�ستعادة الثقة، والّنظر 

اإىل هذه املغامرة نظرة م�سمولة بن�سبة ل ي�ستهان 

ب.
ّ
بها من املزاج الطي

يا  الثمينة،  الهدية  ال�سكر على هذه  اأ�سكرك جزيل 

اأطبع على جبينك  باأن  وا�سمح يل  الأعز،  �سديقي 

التقدير  م�ساعر  من  واف��ر  بن�سيب  حمملة  قبلة 

اأن  تن�س  ول  واإخال�سا.  �سدقا  الأ�سّد  والمتنان، 

تذكرين خالل ا�ستح�سارك للذكريات الطيبة، واأنت 

بجانب ثريزا والأبناء.

املخل�س الدائم

فريديريكو فيلليني  

لوزان يف: 24 يوليو 1984   

عزيزي فيلليني العظيم،

فيلمك  مب�ساهدة  واأن��ا،  ثريز  ا�ستمتعنا،  بعدما 

الأخر املتاألق4، �سعرت مثلما يحدث يل يف اأغلب 

وبعدها  اإليك.  الكتابة  يف  عارمة  برغبة  ات، 
ّ
امل��ر

يل  يحدث  مثلما  نف�سي،  قرار  يف  رّددت  مبا�رشة، 

اأن  املحتمل  من  باأّن  ات، 
ّ
امل��ر من  كثر  اأي�سا يف 

ا الآن على التاأليف، واأّن من غر الالئق 
ّ
تكون منكب

بالطبع اأن اأزعجك، يف اللحظة التي قد يكون عمل 

من  اأك��ن  ومل  بداخلك.  التربعم  يف  �رشع  قد  فني 

جهة اأخرى، قد اأخطاأت التقدير، مثلما مل ي�سبق يل 

اآنفا اأن اأخطاأت!

فقد و�سلتني منك يف الواحد والع�رشين من ال�سهر 

اجلاري، ر�سالة بعثت يل بها يوم الثالث ع�رش من 

الربيد  مكاتب  )اإن  ال�رشيع  بالربيد  ال�سهر  نف�س 

باأنك  علمت  وفيها  عندنا!(؛  بالكل  �رشيعة  لي�ست 

الآن حقا، »حابل« بعمل فني جديد5.

ل جدوى من اأن اأذّكرك باأين اأقا�سمك الراأي متاما 

ال�رشكات  اأن  ذل��ك  الأي���ام.  ه��ذه  ال�سينما،  ب�ساأن 

ي�سغل  اأبنائي  )واأح���د  ت��رى  ال��ك��ربى  الأمريكية 

من�سب نائب الرئي�س املدير العام ل�رشكة فوك�س 

التي  اخلبايا  على  جيدا  مطلع  اأنا  لذا،   ،FOX6
بح 

ّ
تت�سل بال�رشكات ال�سينمائية(، باأّن الأجدى للر

اأفالم  اإجناز  هو  لي�س  الأيام،  هذه  اإليها  بالن�سبة 

التي تكون حتى  الأفالم  جديدة،واإمنا بيع حقوق 

ة يف �ستى الدول، اأو 
ّ
قدمية جدا، للقنوات التلفزيوني

بيعها على �سكل �رشائط فيديو، وغر ذلك. كما اأين 

الأمور املت�سلة بهذا املو�سوع  مّطلع على بع�س 

ات�سال وثيقا، بحكم ملكيتي � اأنا بالذات � حلقوق 

هنا  اإجنازها  مّت  فيلما،  ل�ستني  الفكرية  امللكية 

وهناك يف عّدة دول، واأنا اإىل الآن ما اأزال اأتو�سل 

»احلقوق«،  تلك  �سما�رشة  من  وبرقيات  بر�سائل 

واملّتجرين بها.

اأما ما يت�سل بك، فاأنا على كل حال متفائل، لأن 

الإبداع،  اأن يحول بينك وبني  ما من �سيء ميكنه 

معرتك  يف  ال��دخ��ول  ذل��ك  منك  تطلب  واإن  حتى 

�رشاع دائم.

من�سورات  ب�ساأن  قيقة 
ّ
الر عباراتك  على  اأ�سكرك 

�سيتها  عن  الكثر  اأعرف  التي   ،Adelphi اأديلفي 

ر 
ّ
الذائع. اإن الفر�سة ل�سانحة جدا على الأرجح، لأقر

التخلي اأخرا عن عالقاتي مبن�سورات موندادوري 

.Mondadori
منذ    Arnoldo7 اأرنولدو  العجوز  على  فت 

ّ
تعر لقد 

فت بعدها على زوجته واأبنائه منذ 
ّ
1929. وتعر

البوت�سي  لعبة  ولعبنا معا  ال�سن.  اأن كانوا �سغار 

Bocce ببيته ذي احلديقة اجلميلة، الذي كان ميلكه 
Lac Majeur )= البحرة  يف منطقة الالك ماجور 

وهولندا  ب�سوي�رشا  لزيارتي  جاء  وقد  الكربى(. 

هو  الرت��ب��اط،  اأ�سّد  به  مرتبطا  وكنت  واأمريكا. 
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وجميع اأفراد عائلته، وعلى الأخ�س األبرتو الذي 

وي�سعها  الأدبية،  الكتابة  ن 
ّ
يثم الآن  اىل  زال  ما 

�سمن اأولوية الدار.

ابن  الدار من  انتقال  باخت�سار، كنت �ساهدا على 

اأي�سا  �ساهدا  الأ�سهار. كما كنت  اإىل  ثم  اآخر،  اإىل 

يف  وتخ�س�سها  الن�رش،  يف  ن�ساطها  انح�سار  على 

الدار متلك  واليوم، �سارت  فقط.  املجالت  طباعة 

ثالث قنوات تلفزيونية يف اإيطاليا، اأو رمبا اأربع، 

اأكرب  اإحدى   Vérone فرونا  مدينة  يف  متلك  كما 

املطابع يف العامل باأ�رشه، وهي اىل ذلك دار رائعة.

هناك  يعد  فلم  الأدب��ي،  بالن�رش  عالقتها  عن  اأما 

اأي  بالأحرى  ثمة  يعد  مل  بل  لديها،  كبر  اهتمام 

ان�سغال كلي به، اإىل حّد اأين �رشت اأرغب يف تغير 

تعاملي مع الدار.

يحمل  ال��ذي  كتابي  حالة  �سوى  اآخ��ذ  ل  وحتى 

اأوليه  الذي  املوؤلف  عنوان: مذكرات حميمة، وهو 

اأهمية كربى يف حياتي الأدبية اليوم، وقد ترجم 

اإىل اأغلب اللغات العاملية، مبا يف ذلك بالوليات 

وحتى  واأملانيا،  وه��ولن��دا  وال��ربازي��ل  املتحدة 

باأي  يحظ  مل  لالأ�سف  فاإنه  ال�سوفييتي،  الحت��اد 

�سيء من الهتمام من هذه الدار، باإيطاليا. وهذا 

For� بفورمينتون عالقتي  قطع  اأقرر  جعلني   ما 

اأن  menton8، الذي زارين عدة مرات بلوزان، دون 
ت�ساهم زياراته املتعددة يف حتقيق اأي �سيء على 

اأر�س الواقع، مما اأ�سبو اإليه.

دار  الذي قّدمته يل  انتهيت من درا�سة امللف  لقد 

اأين  بامللمو�س  يل  تاأّكد  اأنه  واحلال،  موندادوري. 

اأكرث من ت�سع واأربعيرنواية من  ا�سرتجعت حقوق 

دور  ميغري  املحقق  فيها  يلعب  التي  الروايات 

البطولة، وهي التي ن�رشت من قبل موندادوري منذ 

وقت بعيد، بالإ�سافة اىل اأربعني رواية وجمموعة 

اأما  اإيطاليا.  يف  ق��ط،  تن�رش  مل  اأخ��رى  ق�س�سية 

ة ب�سكل الكامل، يف اأن 
ّ
مذكراتي احلميمة فهي حر

تن�رش بالن�سبة لهذا البلد.

الذي  هو   Joyce Aitken9 اأيتكني  جوي�س  اإن 

�سيكون يف مقدوره، اإذا كانت دار اأديلفي بالطبع 

التفا�سيل  جميع  يعطيها  اأن  ذل��ك،  يف  ترغب 

ة، وي�ستقبل عند ال�رشورة ال�سخ�س الذي 
ّ
ال�رشوري

نه الدار، للتفاو�س ب�ساأن ن�رش تلك الأعمال. 
ّ
قد تعي

جمرد  ���رشت  ب��اأين  جهتي،  من  فاأعتقد  اأن��ا  اأم��ا 

متقاعد عجوز، لن ينتهي به الأمر يف اأي تفاو�س 

كافة  و�سط  خا�سة  واحل��رة،  الرتباك  اإىل  �سوى 

تلك امللفات ذات التفا�سيل املعقدة.

عزيزي  ي��ا  ر�سالتك،  على  اأخ���رى  ة 
ّ
م��ر اأ�سكرك 

فيلليني. واأعتذر لك عما خ�ست فيه من جزئيات 

مع  بعالقتي  منها  يرتبط  ما  خا�سة  م�ستفي�سة، 

موندادوري.

اأحد�س باأنك �ستنغم�س قريبا يف اإبداع فني جديد، 

بنف�س اجلذل واحلبور املعروفني عليك، كلما حبلت 

خميلتك مب�رشوع �سينمائي جديد.

من  جولييتا،  اإىل  وثريز،  اأنا  احلار،  �سالمي  بّلغ 

ذكرى  على  معا  نعي�س  ن��زال  ل  فنحن  ف�سلك. 

 Beau ريفاج  بو  بفندق  لنا  الرائعة  زيارتكما 

اأخرى  زيارة  اأن تتحقق منكما  ناأمل  rivage، كما 

لنا، يف القريب العاجل.

يا  كلها،  ال�سادقة  املحبة  م�ساعر  معا  اأبثكما 

�سديقي العزيز فيلليني.

جورج �سيمونون
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   روما يف: 7 مايو 1985

عزيزي �سيمونون،

اأوّد اأن اأعتذر لك، لأين ات�سلت بك هاتفيا كي اأطلب 

منك، بنوع من ال�سفاقة وعدم الحرتاز، اأن تقبل 

مبحاورة �سحيفة الكوريري Corriere لك.

�سدقني يا عزيزي، فاأنا لو مل اأدفع اإىل ذلك دفعا، 

ولو مل تتم مالحقتي لأيام، والت�رشع اإيّل اإىل حّد 

ملا  عندك،  لل�سحيفة  ط 
ّ
اأتو�س كي  الكبر،  القلق 

وقعت يف ما وقعت فيه.

اأنت كالعادة كرمي ونبيل، وميكن للمرء اأن يعتمد 

فاإذا  بهذا.  لك  ملدين  واإين  لآخ��ر.  حني  من  عليه، 

كانت لديك حاجة ما اأ�ستطيع فعلها، كي اأرّد اإليك 

بع�س الف�سل وبع�س اجلميل، فال ينبغي اأن ترتّدد 

يف طلبها مني.

اللحظات منهمك يف ت�سوير متوالية  اأنا يف هذه 

�سينمائية مع ثالثمائة وخم�سني امراأة، كل واحدة 

منهن اأجمل من الأخرى!

اأقبلك بحرارة واأنا ممنت كثرا لك، مثلما اأغتنمها 

التي  الأم��اين  باأغلى  ثريزا  اإىل  اأبعث  كي  فر�سة 

تر�سلها جولييتا اأي�سا.

مع وافر املودة والتقدير

فيلليني

على �شبيل الإ�شارة:

اأمي«10،  اىل  »ر�سالة  من  ن�سخة  قراأت  جولييتا   

فا�ستبّدت بها م�ساعر التاأثر اإىل حّد البكاء! 

لوزان يف: 20 مايو 1985

عزيزي فيلليني،

ال�سيد جيوليو  اأم�س  يوم  ا�ستقبلت  ب�سعادة غامرة 

غاية  ويف  جذاب،  �سخ�س  هو  الذي  نا�سيمبيني، 

اللطف. كانت هذه هي املقابلة احلوارية الأوىل11، 

التي اأجريتها منذ عامني ون�سف، وكذلك الأخرة، 

اأبدا، ول  اأ�ستقبل و�سائل الإعالم  اأن ل  رت 
ّ
لأين قر

 من ي�ساء اأن يحقد 
ّ
الأ�ساتذة. اأما هذه، وليحقد علي

علي  فكان  ا�ستقبالهم،  رف�ست  الذين  اأولئك  من 

ر�سالتك  على  مقابلها  يف  لأح�سل  اأجريها،  اأن 

الثالثمائة  مع  اجلديد  فيلمك  واأخبار  اجلميلة، 

لهّن من حرمي خليق  فيا  امراأة ح�سناء.  وخم�سني 

ب�سلطان من �سالطني األف ليلة وليلة!

اأي�سا،  وجولييتا  اأنت  بحرارة،  نقبلك  واأنا  ثريزا 

اإ�سمامة  اإىل �سدرينا،  ون�سمكما معا يف اخليال 

حنان دافئة.

العجوز �سيمونون

لوزان يف: 15 يوليو 1985

عزيزي فيلليني،

الأ�سوات  بقية  اإىل  �سوتي  اأ�سيف  اأن  مّني  ُطِلب 

لبثت  التي ما  �سمية حتى، 
ّ
والر الأخرى،  عة 

ّ
املتنو

غاية  واإىل  بنيويورك  لينكولن  مركز  من   � اأخرا 

مدينة البندقية � اأن اعرتفت بعبقريتك، وهذا لفظ ل 

ه، لأنه مبهم ويخدم عددا غفرا من الأ�سخا�س. 
ّ
اأحب

اأما بالن�سبة ل�سخ�سي املتوا�سع، فجوابي �سيكون 

يكون  عمن  ئلت 
ُ

�س كلما  ت��رّدد،  ول  تلكوؤ  غر  من 

املبدع اخلاّلق )هذا هو اللفظ ال�سحيح!(، كالآتي:

 لكم يف فيلليني اإ�سوة ح�سنة!

حتذى. 
ُ
ذلك لأنك النموذج الأ�سلي الذي ينبغي اأن ي

ة، ومل ت�سلك نهج اأي تقليعة 
ّ
فاأنت مل تقّلد اأحدا باملر

ة، ومل تقتب�س لل�سينما موؤّلَف اأي كاتب، ول اأي 
ّ
فني

�س. كما اأنك قليال 
ّ
�ساعر، اأو حتى �سيناري�ست مكر

يفر�سها  التي  »ال�ساغطة«  الن�سائح  اتبعت  ما 

اجلمهور،  اأذواق  حتى  راعيت  اأنت  ول  املنتجون، 

التي ما تنفك تتغر.

اأفالمك خمتلفة، لأّنها ل ت�ستجيب �سوى  اإّن كافة 

اإنها  نقل  مل  اإن  وملخاوفك،  الذهنية  لن�سغالتك 

حلظات  عليك  تفر�سها  التي  للو�ساو�س،  تن�سبط 

اخلالقني،  املبدعني  كجميع  اأن��ك  ذل��ك  العي�س، 

منك  دراية  دون   
ّ

تعرب قاطبة،  الفنون  جميع  ويف 
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ا، عن الو�ساو�س التي تالحقك، وتكون اأحيانا 
ّ

رمب

موؤملة. اإّن املبدع اخلالق ل يكون اإن�سانا مطمئنا 

ول مرتاح البال، اأبدا. واأنت حني تنهمك يف عملك، 

اإىل   � هذا  من  متيقن  واأنا   � اأبدا  بالذات  تعرف  ل 

فيه.  تنخرط  الذي  التعزمي،  طق�س  �سيو�سلك  اأين 

كعبك،  وعلو  �سموخك  �سبب  هو  نظري  يف  وه��ذا 

وكونك متثل مثلما اأ�رشت �سابقا، النموذج الأ�سلي 

عملية  تكون  ال��ذي  اخل���الق،  للمبدع  املحتذى 

ة 
ّ
وملح بالكل  م�سبعة  غر  اإليه،  بالن�سبة  الإبداع 

على الدوام.

اأتراك �ست�ساطرين الراأي؟ وهل اأنا اأخطاأت؟

مهما يكن، عليك اأن تثق مب�ساعر الوفاء والتقدير 

املتوا�سل التي اأكنها لك، منذ زمن بعيد. اأما الآن، 

 بني اجلموع الغفرة املتحّلقة حولك، 
ّ

فدعني اأند�س

كي  وعبقريتك،  لنبوغك  الت�سفيق  يف  واملنهمكة 

ة حارة 
ّ
اأنتهز الفر�سة لأطبع على خدك قبلة اأخوي

و�سادقة.

جورج �سيمونون

لوزان يف: 25 فرباير 1986

برقية

هيللو، عزيزي فريديريكو.

واإين  الأخ��ر،  مقالك  قراءة  بعد  كثرا  تاأثرت  لقد 

لأ�ساطرك الراأي كالعادة، يف كل ما قلته. ل تن�س 

اأنك تبدع لي�س من اأجل جيل واحد وح�سب، واإمنا 

كّل  الأخرى،  هي  �ستكت�سف  لحقة  كثرة  لأجيال 

ما و�سعته ب�سكل عام يف اأعمالك الفنية، مبا يف 

الك�سف  اإىل  الآن،  حلد  النقاد  يتو�سل  مل  ما  ذلك 

عنه.

اأ�ستاق اىل روؤية فيلمك الأخر، واىل التعرف  لكم 

فيه على العزيزة جولييتا.

مودتي الغالية لكما معا

جورج �سيمونون 

روما يف: 31 دجنرب 1986

عزيزي �سيمونون،

التهاين  ب��ربق��ي��ة  ت��اأّخ��ر ه��ائ��ل،  ب��ع��د  ��ل��ت 
ّ

ت��و���س

ب��اأّن  )اأع��ت��ق��د  بها  يل  بعثت  ال��ت��ي  وال��ت��ربي��ك��ات 

ة بوا�سطة احل�سان، كانت �سنة 
ّ
املرا�سالت الربيدي

بريدنا،  و�سع  عليه  هو  مما  بكثر  اأ�رشع   1800
ين كثرا، واأ�سعرين يف 

ّ
اليوم!(؛ وهو الأمر الذي �رش

اإليك منذ فرتة  اأكتب  الوقت بالذنب، لأيّن مل  نف�س 

الت�سال  مبجرد  اأحتفظ  بقيت  واإمنا  جدا،  طويلة 

معك عن طريق اخليال والوجدان، واأنا اأعيد قراءة 

اأغلب  يحدث يل يف  ما ظل  وهو  موؤلفاتك،  بع�س 

الأحيان.

ي�ساهد  ال��ذي  الرجل  املعنون:  موؤلفك  ق��راأت  لقد 

القطارات، وهي مت�سي12 ال�سادر عن من�سورات 

اأديلفي، وهو موؤلف مل اأكن على معرفة �سابقة به، 

اإذن، يا �سيمونون  ووجدت باأنه رائع جدا. برافو، 

العظيم، فاأنت ل تكّف اأبدا عن اإدها�سي، ول تتوقف 

بدواخلي،  جدا  والعجيبة  القوية  الإثارة  خلق  عن 

اإىل  ويدعوين  �سّك،  كل  على  اأنت�رش  يجعلني  مما 

باحلرة  الك���رتاث  وع��دم  ال�ستغال،  موا�سلة 

ني على اأن اأقبل بالأمر كما هو،  �سّ ُ
والرتباك، ويح
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بفرح وخ�سوع تامني.

اإين انتهيت من اإجناز فيلم ق�سر13، واأرغب يف اأن 

اأحّدثك عنه، لكني �ساأرجئ ذلك اإىل ر�سالة قادمة.

ة يا �سديقي العزيز، واأبعث اإليك 
ّ
لك قبالت حار

ّ
اأقب

باأجمل اأماين جولييتا كذلك، لك ولثريز.

�سديقك الويف

فريديريكو فيلليني

روما يف: 28 دجنرب 1987

عزيزي جورج،

ت 
ّ

و�سلتني يف موعدها املحّدد، الربقية التي عرب

يل فيها عن م�ساعر نبلك، مبنا�سبة احتفالت العيد 

و�سدور عملي اجلديد، وقد منحتني هذه الربقية، 

التي  افية 
ّ

ال�س العرفانية  الطاقة  تلك  جانب  اإىل 

ارة التي 
ّ
 ال�سعور باملفاجاأة ال�س

َ
غمرتني بها، نف�س

ت 
ّ

اإياه، حني عرب اأوىل ر�سائلك قد منحتني  كانت 

عن  م�سبوقة،  غر  منك  نبيلة  مببادرة  وقتها،  يل 

باملوّدة  امل�سفوعة  والإع��ج��اب  التقدير  م�ساعر 

واللطف، ل�سخ�سي وعملي.

عزيزي و�سديقي العظيم �سيمونون، حّتركني رغبة 

كي  الربيع،  ف�سل  حلول  مع  زيارتك  يف  �سديدة 

اأق�سيه  الوقت،  بع�س  برفقتك  واأبقى  عليك،  اأ�سلم 

ال�سابقة  املرة  يف  ح�سل  مثلما  ثريز،  ومع  معك 

التي زرناكم فيها رفقة عائلة كييل، �سمن ال�سقة 

على  الواقع  بالفندق  فيها  نزلتما  التي  اجلميلة 

�سفة البحرة.

اأنتظر منك اأن تخربين اإن كان هذا ممكنا.

اأن�سغل  ل  بحيث  الفراغ،  مرحلة  الآن  اأعي�س  اأن��ا 

واأت��رّدد من غر قدرة على احل�سم يف  باأي �سيء، 

بع�س امل�ساريع، وهذه الفرتات واأ�سباهها هي من 

ل 
ّ
حتم يلزمني  التي  والع�سيبة  ال�سعبة  اللحظات 

ذلك  تعلم  مثلما  فاأنا  ���رشور.  غر  من  وطاأتها، 

جيدا، ل اأ�ستطيع اأن اأعطي معنى لوجودي، ول اأن 

ة 
َ
ر عي�سي اليومي، اإل حني التواجد و�سط اجَللب

ّ
اأبر

الذي  العمل،  فريق  عن  ادرتني 
ّ

ال�س والفو�سى 

من  اأمتّكن  اأن  لآمل  واإين  اأفالمي.  اأحد  واإياه  اأجنز 

ا قريب جدا من دائرة اخلمول والك�سل 
ّ
اخلروج عم

اخلانقة،  بكب�ستها  الآن  قني 
ّ
تطو التي  والإحباط، 

لأ�رشع خالل ال�سهور الأوىل من ال�سنة املقبلة يف 

ة خالقتني.
َ
التورط جمددا يف اأحابيل فو�سى وجلب

التقدير  مدى  ترتجم  اأن  اأريدها  بحرارة،  لك 
ّ
اأقب

الكبر الذي اأكّنه لك، متمنيا اأن اأمتكن من روؤيتك 

تقبيلك  فر�سة  لتغتنم  جولييتا  واإّن  قريب.  عما 

وال�سالم عليك، لتن�سم اإيل يف بعث اأمانينا الغالية 

اآملنْي  اجلديدة،  ال�سنة  حلول  مبنا�سبة  اإليك،  جدا 

والهناء،  وال�سحة  بالطماأنينة  فيها  تنعم  اأن  معا 

حتييها،  اأن  منك  األتم�س  التي  كذلك،  وثريز  اأنت 

والأخ��وة  امل��ودة  مب�ساعر  املفعم  �سالمنا  وتبثها 

العميقة.

مع خال�س املودة والتقدير.

املخل�س الويف دائما

فريديريكو فيلليني

لوزان يف: 19 يناير 1988

عزيزي فريديريكو،

اأعي�س دوما طق�س الده�سة والذهول، كلما و�سلتني 

منك بع�س الأخبار، �سواء بطريقة مبا�رشة، اأو من 

خالل ال�سحف واجلرائد. واإين لأعتقد باأنك ت�سّكل 

الكربى  الإبداعية  مبوهبتك  لي�س  ا�ستثناء،  بحق 

ا�ستثناء و�سط جوقة املبدعني  اأنت  وح�سب، واإمنا 

اخلالقني الكبار اأنف�سهم، لأّنك اأحد هوؤلء النادرين 

جّدا، اإْن مل اأقل اأوحدهم جميعا، الذي ي�ستطيع اأن 

ل  ذلك  ومع  الدائمة،  الفو�سى  دوامة  و�سط  يبدع 

ينفّك يبدع بدقة متناهية وطماأنينة تامة، ي�ستطيع 

بهما اأن يخلق الده�سة لدى الذين ل يقوون، مثلي 

دائ��رة  و�سط  اإل  العطاء  ول  العمل  على  متاما، 

اإىل  حتى  اأذهب  وقد  املطبقني،  وال�سكون  ال�سمت 

القول باأنهم ل يقوون على ذلك، اإل �سمن قوقعة 

تكف  ل  اأن��ت،  بينما  املطلقة.  وانزوائهم  عزلتهم 

الذهول  وخلق  اإدها�سنا،  عن  وحني  مرة  كل  يف 

بامللمو�س  يتبث  ما  وه��ذا  بداخلنا،  واملفاجاأة 

غنى موهبتك، وزخم قدرتك على العطاء، واأّن ما 

نزوى العدد 96 - اكتوبر 2018

302



ول  الأج��واء،  عليك  يعّكر  اأن  ثمة ميكنه  �سيء  من 

الأخر  فيلمك  واإن  اإنتاجاتك.  انتظام  يخيخل  اأن 

لربهان جديد على ما اأقوله. واإين ل�سعيد جدا ببثك 

هذه احلقيقة، من خالل هذه املكا�سفة ال�رشيحة 

على  رك 
ّ
اأت�سو جتعلني  الواقع،  يف  اأنت  ة. 

ّ
واحلي

اأبدا، واإمنا  �سكل �سهب نارية ل يخبو لها ومي�س 

تظّل جمتمعة يف الف�ساء على هيئة جنيمات من 

كافة الألوان، تنب�س كل جنيمة منها نب�سا و�ساء 

اأكرث  اأن تكون يف ذلك  اأبدا، وهي حتاول  ل يخبو 

اإ�سعاعا من الأخريات.

تقبيل  يف  عني  تنوب  اأن  منك  واألتم�س  اأقبلك، 

جولييتا، ومقا�سمتها م�ساعر مودتي ال�سادقة.

عجوزك الويف

جورج �سيمونون

على �شبيل الإ�شارة:

التلفزيون  ق��ن��اة  على  اأم�����س،  م�ساء  ���س��اه��دت 

Gin� فيلم: جنيجر وفريد وماندي، 
ّ
الر  ال�سوي�رشي 

الفيلم  لقد كانت منا�سبة عر�س هذا   .ger et Fred
اأده�ستني  فقد  حقيقيا.  احتفال  يل،  بالن�سبة 

جولييتا بكل املقايي�س. اإنها اختزلت يف �سخ�سها، 

كافة الن�سوة اللواتي ي�سمني با�سم جولييتا!
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 �سدرت عن 
ّ
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