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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:
�سيف  وموِته:  وانهياره  �ستاته  يف  امل�سهد  العام:  اآخر   -

الرحبي.

12 امللف:
مان: اإعداد: هدى حمد  .

ُ
- الأطباء الأدباء يف ع

32 درا�صــــات:
باويل   برينو  العربي:  العرو�ض  تاأ�سي�ض  يف  اخلليل  دور   -

ال�سعري:  الن�ض  وبنية  الزمن  غزايل-  الهواري  ترجمة: 

هالل  خطاب  يف  الوعي  تيار  تقنيات   - اخلنجري  اإ�سحاق 

والأدب٫  ال�سو�سيولوجيا   - �سعيدة خاطر  ال�سعري:  العامري 

اأ�س�ض لنظرية يف الإبداع الأدبي: اإدري�ض اخل�رساوي - ت�رسيد 

امل�ستقبل: يف ثالث روايات عربية : منى ال�سليمية - جدلية 

هاين  عا�سور:  لر�سوى  غرناطة:  ثالثية  يف  والعبد  ال�سيد 

 
ُ
ف�ساء املقالح  عند  املتخيل  الوطن   - رطيبة  اأبو  اإ�سماعيل 

مفتوح على الحتمالت: زيد الفقيه  - �رسق اأفريقيا الوجود 

العربي/ العماين : �سعيد النعماين .

108  حــــــــ�ارات:
-  جون اآ�سربي: �سعري �سيظل ذاهبا اإىل عدم الفهم : اأجرى 

احلوار: ريت�سارد كو�ستيالنز ترجمة وتقدمي: زاهر ال�ساملي- 

 
ُ

انعكا�ض وحياتي  بق�سائدي  مقتنعًا  اأكن  مل  زامور:  خافيري 

لها: اأجرت احلوار: ديبورا باريديز ترجمة: حممد الظاهر .

136  �صينمـــــــــــا:
- »املفقود« لكو�ستا – جافرا�ض – دونالدو �ستيوارت وجون 

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

لطفي   )اجلزء الثاين والأخري(.

148  �صـــعــــــــــــر:
وف - �سجرة 

ّ
- اأربع ق�سائد �سريغي ي�سيِن: ترجمة:  نوفل ني

املجنون تغريبة ال�سوري: ح�سان عزت - من دفرت الق�سائد: 

اأخالقي  كمال   : ِيِ
َ
َكاأْ�س  

ْ
اأَو َكاأْ�ٍض  ْقَداِر  ِبِ  

ٌ ْ
ري

َ
�س  - النجار  خالد 

ين: اآمال مو�سى - ن�سو�ض: زكي ال�سدير - »ف�سٌل يِف 
ّ
-  �رس

زلة: عبداحلميدالقائد 
ُ
 يف الع

ٌ
فر

َ
ة«: حممود قرين - ح

َ
ِع�ْسِق الَنِمر

يف هذا العدد



- َذاِكـــرُة النَّاي: حممد حممد اإبراهيم - ت�سارلز بوكوف�سكي: 

 تنزُل 
ٌ
�ِسعريُة الَهـْتـك والتدمري: عبد الكرمي بدرخان - دماء

ني : موؤمن �سمري - ل اأقراأ ال�سعر  الذي ي�سمى وطنيا: 
ْ
من َعي

خلود الفالح - حوا�ض لغوية: طالب املعمري.

188 ن�صـــ��س:
- بحثا عن اأودي�سا املفقودة .. بحثا عن طفولة خر�ساء: اإيليا 

باط: 
ْ
 باِب الأ�س

ُ
كاميين�سكي ترجمة: اأحمد �سافعي- ُن�سو�ض

احلجريي-   حممد  م�سجرة:  لي�ست  الرياح  طه-  املتوكل 

الق�سا�سون: كيم اأون �سو..  ترجمة: فدوى فا�سل- الربد: 

زواحف  مر�سد-  جوليا  ترجمة:  اأكوتاغاوا  ريونو�سكي 

ة: عبد النَّبي فرج - النافذة: جميلة عمايرة- ال�سيف: 
َّ
�سام

اأنطون ت�سيخوف ترجمة: اأحمد م الرحبي .

222 متابعــات وروؤى:
�سنان  حمد  الب�رسي«:  للنوع  خمت�رس  تاريخ  -»العاقل: 

ح�سن  اخل�رساء:  القرميدة  تلك  يقطي:  �سعيد  الغيثي- 

بحراوي- املعنى من منظور فل�سفي: لينا كامهد  ترجمة: 

الأدب  بحرية  حمفوظ  نوبل  حركت  هل  عبا�ض-  اأثمار 

امل�سكوت  جتليات  فرغلي-  اإبراهيم  الغرب؟:  يف  العربي 

امل�سعودي-  حممد  املديني:  لأحمد  نون«  بالد  »يف  عنه 

املجاز يف »غلطة لعب ال�سريك« لعزمي عبدالوهاب: جناة 

ِء( خللود املعال: عبد 
ْ
و َف ال�سَّ

َ
�ِسُك طر

ْ
علي- كتابة العزلة )اأُم

الأهدل:  لوجدي  املطاعم«  �سارع  »نا�ض  رو�سي-  الهادي 

�سعر  يف  الدرامي  النزوع  ال�سيباين-  الوهاب  عبد  حممد 

ال�سناين:  ملحمد  الرباءة  ن�سيد  جنم-  مفيد  اجلراح:  نوري 

الهادي اجلطالوي .

 264 ملف الراحل�ن:
حمزة-  بن  ح�سي  �سويلح-  خليل  اجلرادي:  اإبراهيم   *

بيان ال�سفدي  

*  ا�سماعيل فهد ا�سماعيل: ليلى العثمان - �سعود ال�سنعو�سي 
* خريي من�سور: حممود الرمياوي- ح�سن مدن 

* عطيات الأبنودي: حممود فرغلي 
* حنا مينه: ر�سا عطية 

* حلمي �سامل: جمال الق�سا�ض ..
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من أعمال عبداهلل البلوشي - ُعمان
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نزوى العدد 97 - يناير 2019

اأفعل  واأنا  برتولوت�شي  اأمام  اأنحني  زلت  »ما 

 ،1964 الثورة« عام  فيلم »ما قبل  اأول  ذلك منذ 

فهمت  وقد  الفيلم.  هذا  مثل  بعمل  رغبُت  ولطاملا 

يف  اأبًدا  اأجنح  لن  باأنني  منا�شبة  من  اأكرث  يف 

املخرج  بهذا  قبلت  ما  دائما  فاأنا  معه.  مقارنة 

بو�شفه جزءا من الرتاث الكبري للفن االيطايل«.

   مارتن �شكور�شيزي

اىل  القاهرة  من  طالبية  رحلة  يف  كنت  اأتذكر 

املقام  بنا  ا�شتقر  مُدنها، حتى  التي طفنا  ا�شبانيا 

الرحلة خليطًا  العا�شمة )مدريد( كانت  االأخري يف 

واجلزيرة  اخلليج  اىل  معظمهم  ينتمي  طلبة  من 

الرحلة، قد  التي �شبقت  الفرتة  ة... وكنُت يف 
ّ
العربي

ال�شينما(  و)نادي  الفيلم(  )جمعية  عن  كثرياً  قراأت 

توفيق  روؤوف  مثل  وكّتابهما،  ن�رشتهما  عرب 

و�شامي ال�شلموين و�رشيف رزق اهلل... الخ، عن فيلم 

برناردو برتولوت�شي »التاجنو االأخري يف باري�س« 

ة. 
ّ
وما اأثاره من جدل يف ال�شينما والثقافة االأوروبي

يف  عر�شه  امل�شتحيل  اأو  ال�شعب  من  الفيلم  والأن 

ُتقتطع  مل  اإن  الفيلم،  جمعية  يف  حتى  القاهرة 

م�شاهد منه كالعادة... حني راأيت بو�شرتات الفيلم 

الزمالء  بع�س  اأخربت  ة.. 
ّ
املدريدي الواجهات  على 

العميقة  ورمزيته  الفيلم  اأهمية  عن  والزميالت، 

العامل،  بلدان  النقاد يف خمتلف  عنها  التي حتدث 

الفن  يف  العتيدون  امل�رشيون  النقاد  وترجمها 

الزمالء  من  جمموعة  ذهبنا  العاملي...  ال�شينمائي 

الفيلم  تعر�س  التي  ال�شينما  دار  اىل  والزميالت 

املثري وال�شادم. لقطات وم�شاهد وكادرات تتواىل 

بغمو�س على االأرجح، قيا�شًا مبا �شاهدنا قبال من 

ة، حتى تلك املو�شومة بطابع 
ّ
ة اأو اأوروبي

ّ
اأفالم عربي

رطانة  ح�شب  الهادفة  الثورية  واملبادئ  الثقافة 

�شاهدنا  حتى  طويل  وقت  مي�س  مل  املرحلة.  تلك 

الزميالت ين�شحنب مهمهمات بكلمات مثل:  بع�س 

خد�س احلياء وال اأخالقية الفيلم وانحرافه....

واحلياء  للذوق  �شادمًا  الفيلم  كان  بالفعل 

الزميالت  من  وعيًا  اأكرث  هم  ملن  حتى  التقليديني 

الغياب   
ّ
طي يف  غريهن  مثل  ذهنب  اللواتي 

على  الفرن�شية(  )الزبدة  م�شهد  خا�شة  والن�شيان. 

قع 
َ

الغاربة واملعزولة كاأمنا يف �ش الغرفة  اأر�شية 

ة.
ّ
ناٍء ولي�س يف قلب حا�رشة اأوروبي

الثامنة  عمر  يف  وكان  براندو(  )مارلون  بني 

وهي  �شنايدر(  )ماري  الفرن�شية  وبني  واالأربعني 

�شادمًا  كان  الع�رشينيات...  مطلع  يف  بالكاد 

االإبداع  غرابة  وغريب  مفارق  نحو  على  ومده�شًا 

اإخراجًا ومتثياًل، اىل  الكبري وهو يتجاوز �شانعيه 

ة واخليال.
ّ
اآفاٍق �شا�شعة من احلري

�شاهدتها  التي  ة 
ّ
اال�شتثنائي الدراما  م�شار هذه  كل 

من  ال�شياق  هذا  يف  يندرج  مرة،  من  اأكرث  الحقًا 

م�شهد اال�شتهالل حيث نرى )بول( مارلون براندو، 

حتت �شكة قطار يف املدينة الكبرية وهو ي�شّد اأذنيه، 

املتوح�شة،  ال�شاخبة  املدينة  ة 
ّ
بري يف  �شارخًا 

مدينة املال واالأعمال واللهاث.

د املهزوم يف مترده وثورته يعرب بال�رشاخ 
ّ
املتمر

يدخل  اأن  يلبث  ما  والهزمية،  العزلة  اأمل  فرط  من 

اآخر العام..

ه..
ِ
 وانهياره وموت

ِ
امل�شهد يف �شتاته



ب�شمت حزين اىل �شقة مهجورة، حيث اللون االأ�شفر 

هو املهيمن، وكاأمنا قذف خارج الزمان واملكان، 

ة )ماري �شنايدر(، وتبداأ �شرية 
ّ
حيث يلتقي بال�شبي

ة كا�رشة. من 
ّ
الفيلم، بكالم قليل اأو ال كالم وحيواني

م�شهد االفتتاح اىل م�شهد اخلتام حيث اأحداث فيلم 

املكان الواحد، بتمظهراتها وهذياناتها املختلفة، 

ة، ذات اجلمال 
ّ
بي

َ
وحتى امل�شهد االأخري اإذ تقوم ال�ش

�رشفة  يف  )بول(  بقتل  الفاجرة،  والرباءة  الفائق 

ال�شقة ليتطلع اىل املدينة وهو يرتنح يف خروجهما 

 املهجور ، اإال 
ْ
قع

َ
االأول رمبا من تلك ال�شقة، اأو ال�ش

يف  والغياب،  املوت  واأ�شباح  اجلن�س  ة 
ّ
حيواني من 

بدمه  لي�شقط م�رشجًا  العامل،  اىل �شوء  خروجهما 

وانك�شاره.

حتاول  التي  ة 
ّ
امللحمي برتولوت�شي  اأفالم  توالت 

النف�س  يف  الكربى  التحول  حلظات  على  القب�س 

الب�رشية ويف التاريخ )1900( اأو القرن الع�رشين.

امرباطور  اآخر  تراجيديا  االأخري«  »االمرباطور 

على  ة 
ّ
املاوي ة 

ّ
ال�شيوعي اإطباق  حلظة  ال�شني  يف 

التي  االأفالم  من  وغريه  واملجتمع؛  ال�شلطة  ّدة 
ُ

�ش

حفظ  مثلما  جيداً،  الرفيع  الفن  تاريخ  يحفظها 

دي�شيكا،  رو�شليني  الكبار.  اأ�شالفه  اإبداعات  تاريخ 

بازوليني، انطونيونيتي، فيلليني....الخ.

والروؤى  اجلدل  يكرث  كبري،  خمرج  اأي  ومثل 

املديد.  ال�شينمائي  �شنيعه  حول  املتناق�شة 

االأخري  »التاجنو  حول  العجيب  الراأي  ذلك  لكن 

مثله  الذي  »امللتزم«  االآخر  وفيلمه  باري�س«  يف 

على  كمثال  يرينتينيان(  لوي  )جان  الفرن�شي 

الطهارة  »عذرية  اأن  اىل  يذهب  برتولوت�شي،  اأن 

الرجل  ويه�شمها  يك�رشها  دائما  االأوروبية« 

ة 
ّ
العذري الثنائية:  هذه  هناك  اأن  اأي  االأمريكي. 

الراأي،  هذا  غريب  االأمريكي.  و�شاحقها  ة، 
ّ
االأوروبي

واإمنا  وت�شادمها،  ات 
ّ
الهوي لي�س  »التاجنو«  ففيلم 

على العك�س متامًا ، حيث خراب الروح املت�شّظية، 

فيلم  والزمان.  واملكان  ة، 
ّ
والهوي اال�شم  وانخالع 

الوجود  ثوابت  لكل  النافية  ته 
ّ
عدمي يف  تدمريي 

كان  متى  اأخرى  ناحية  من  والتاريخ..  والهويات 

ة 
ّ
اتي

ّ
الهوي ة 

ّ
املانوي من  النحو  هذا  على  االأمريكي، 

احل�شاري  االإجناز  يف  �شواء  االأوروبي  جتاه 

العظيم، اأو يف اإبادة االآخر املختلف برهة الك�شوف 

ة« 
ّ
ة. تلك الظاهرة »الغربوي

ّ
اأو»الفتوحات« اجلغرافي

كما �شماها فيل�شوف رو�شي. ذلك االأ�شل امل�شرتك 

املختلفة.  اأطوارها  يف  واحل�شارة  العرق  ة 
ّ
لهوي

مل�شار  رمبا،  اأعلى  طور  اإال  لي�شت  االأمريكية  اأن  اإذ 

ة؟!
ّ
احل�شارة االأوروبي

رحيل  هو  عاملنا  عن  برتولوت�شي  برناردو  رحيل 

التي  ة 
ّ
والعاملي االإيطالية  ال�شاللة  يف  الكبار  اآخر 

اأبدعت ذلك الفن الع�شي على ال�شقوط اأمام اختبار 

ة، ورمبا اخللود.
ّ
الزمن و�رشوفه املتقلب

*  *  *

�شفات  بني  من  يت�شم  البدائي  الكرنفال  كان  اإذا   

وجماليًا  غريزيًا  اجلاحمة  ة 
ّ
احلري بفو�شى  اأخرى، 

وباأقنعته احليوانية املختلفة وبح�شد من االأ�شكال 

االآفلة-  االأقوام  اأعياد  من  كعيد  الباهرة  واالألوان 

فكرنفال �شانعي احل�شارة و�شاكنتها من االأحفاد، 

ة 
ّ
العلمي ودقته  ال�شديد  ان�شباطه  يف  يختلف 

وغريها،  ة 
ّ
االلكرتوني واالأزرار  باالأرقام  املحكمة. 

ة يف امتداد الالوعي 
ّ
لكن تبقى تلك االأوا�رش اخلفي

االأقنعة  ح�ْشد  يف  اأخرى  بطرق  موجودة  اجلمعي 

ة هذه املرة..
ّ
واالألوان واالأ�شواء ال�شناعي

احلرب  بذكرى  املتح�رش  والعامل  باري�س  احتفلت 

القوة  من�شات  على  يرتبعون  ال�شادة  االأوىل. 

والهيمنة واالنت�شار االأكيد، عرب هذه امل�شافة التي 

تف�شل بني ال�شنني املرتاكمة...

اأقيمت  التي  ال�شخمة،  الكرنفالية  االحتفالية  يف 

يف باري�س ملائة عام على انق�شاء احلرب العاملية 

ات�شاعًا  اأكرث  ب�شكل  الثانية  تلتها  التي  االأوىل 

القتل واالإبادة  اأدوات  ووح�شية وفتكًا بحكم تطور 

امرباطورية  �شد  لي�شت  االأخرية  وهذه  واخلراب. 

اإياها  الفرتة  يف  و�شارفت  طويلة،  قرونًا  هيمنت 
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قوى  اأمام  ة( 
ّ
)العثماني االحت�شار  طور  على 

بزمام  لالإم�شاك  بقوة  ال�شاعدة  الغربية  احل�شارة 

احل�شارة  قوى  بني  واإمنا  والتاريخ  امل�شائر 

الغربية الدميقراطية نف�شها اأو ما يطلق عليه ببلدان 

العامل احلر..

الرمزية  باأبعادها  املئوية،  ة 
ّ
فاالحتفالي لذلك 

الذي   ، الغرب  اأمام  ال�رشق  اندحار  حيث   ، الكبرية 

 االأطل�شي واحت�شدت الهيمنة 
ْ
التاأم الحقا يف �شفتي

العامل والتاريخ، رغم املحطة  املطلقة على م�شري 

والتي  االأرجح  على  ع�شكريًا  املناف�شة  ال�شوفييتية 

التاريخ  دهاة   
ّ
عتو اأمام  ا�شمحلت  ما  �رشعان 

اأطواره  بكافة  الب�رشي  العقل  �شهد  واأباطرته حيث 

هائاًل.  تطوراً  اخل�شو�س(  على  )الغربي  واأبعاده، 

العلمية  االكت�شافات  يف  ة، 
ّ
نوعي قفزات  يف  جت�شد 

غري  من  واأفقًا  عقاًل  و�شمت  التي  واالخرتاعات 

ة 
ّ
حدود وال �شفاف. بداهة مال هذا الن�شاط واحليوي

اخلالّقني ، جهة منظومة الهيمنة والقوة وال�شطوة 

الع�شكرية  ة 
ّ
التكنولوجي القوة  بفرعيها،  وال�رش، 

ال  التي  الناعمة  القوى  اأو  تفوقها،  يف  الكا�شحة 

املطلقة  �شبه  الهيمنة  اأ�شباب  تنق�شها  تعوزها وال 

على اأمناط �شلوك العامل، ذوقًا وملب�شا وفنًا واأدبًا 

هيمنة  ف�شاء  يف  تدخل  التي  التفا�شيل  وكل 

ة ال ُيفل 
ّ
ة كوني

ّ
ة التي �شكلت مرجعي

ّ
املعايري الغربي

.
ّ

جدوا على نحو ندي
ُ
دها من قبل اأعدائها اإن و ع�شُ

و�رشكاتها  الراأ�شمالية  قوى  ا�شتطاعت  عقود  قبل 

راية  حتت  العامل  د 
ّ

توح اأن  والعمالقة  العابرة 

االأخري  العقد  ويف  واخلفية.  ة 
ّ
املرئي هيمنتها 

اىل   ، وامل�شعور  اجلامح  التاريخ  قطار  اندفع 

الب�رش  حياة  على  اأكرث  لتطبق  )العوملة(  مراحل 

اأطوار  ت�شهد  وكاأمنا  والتاريخ  الوقائع  وم�شار 

االأخرية.  وهيمنته  ثباته  ف�شول  وحقبه  التاريخ 

تنطبق  ال  ة 
ّ
النظرة من الهوتي هذه  ي�شوب  ما  لوال 

طبيعته  من  الذي  الب�رشي  االأر�شي  ال�شياق  على 

ة التغري والت�شّدع ، الهدم والبناء... الخ.
ّ
اجلوهري

ة، تلك التي حققها بوترية 
ّ
اجنازات عظيمة وعبقري

ة 
ّ
الغربي احل�شارة  بقيادة  الكوين  العقل  فلكية 

والغام�س،  املجهول  قفار  ترتاد  تفتاأ  ال  التي 

ويقاربه  يوازيه  ال  وا�شتثماراً،  ومعرفة  اكت�شافًا 

ة 
ّ
الطبقي للفروقات  القيامي  االنفجار  ذلك  اإال 

من   حمتكرة  االأخرية  هذه  ة، 
ّ
واملعرفي ة 

ّ
والعرقي

عنها  تفي�س  وال  الغالبة  املهيمنة  احل�شارة،  قبل 

على االآخرين اإال الفتات.. ال يوازي تلك االجنازات 

والنهب  الوح�شية  واحلروب  اخلراب  اإال  العظيمة 

االإفقار  امل�شت�شَعفة،  البلدان  لرثوات  املنهجي 

بلدان احل�شارات  واالإذالل حيث كر�شت واخرتعت 

للبلدان  اأنظمة  واحلقوقية  والقانونية  الدميقراطية 

تكوينها  اأ�شا�س  اأنظمة  نطاقها  خارج  تقع  التي 

الف�شاد واال�شتبداد املتطرف والقمع واالإذالل على 

م�شار االألفية، خا�شة بعد احلرب العاملية الثانية، 

احل�شارة  مراكز  تخدم  ة 
ّ
و�شيطة كمربادوري اأنظمة 

من  تعرف  ال  اأنظمة   .. �شعوبها  وت�شحق  والهيمنة 

والتنكيل  القمع  اأدوات  اإال  احلديثة،  الدولة  معاين 

امل�شتوردة مثل غريها من لوازم احلياة ال�رشورية 

من املراكز املنتجة اإياها.

نهاية،  غري  اىل  ويت�شعب  يطول  احلديث  هذا  مقام 

لكن يف هذه االأ�شطر، حتاول القول اأن املتح�رشين 

احتفاالتهم  يف  حلظة  يتوقفوا  مل  الدميقراطيني 

العامل  �شاهدها  التي  املبتهجة  امل�شعة  الكرنفالية 

ومدمري  ب�شاحقيه  واملفتون  امل�شحوق  اأجمع، 

تاريخه وان�شانيته قبل غريه.. مل يتوقفوا وهم يف 

�شريورة  ذروة  يف  والن�رش،  البطويل  الزهو  ذروة 

القوة القطبية الواحدة، حول ما جنت اأيادي وعقول 

اإبادة  من  االأخرى  ال�شعوب  على  احل�شارة  تلك 

وا�شتباحة وت�شدير لالأوبئة واحلروب والكراهيات.

يف �شوء ذلك يبقى خطاب الدميقراطية وامل�شاواة 

والعدالة يف االأر�س االحتفالية، حماربة االإرهاب، 

لغط  جمرد  الخ،   .... العامل  ربوع  كل  على  ال�شالم 

وتكرار ممل وا�شتعرا�س.

من فحوى االأ�شطر ال�شالفة واأنا اأ�شاهد ال�شف االأول 

يف الكرنفال املا�شي امل�شاعف، حيث امللك حممد 
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يف  االأقوى  الدولة  رئي�س  بجانب  يجل�س  ال�شاد�س 

)ماكرون(  الرئي�س  من  تقدير  �شك  ال  وهو  العامل، 

�ِشنة  املغربي  امللك  اأخذت  وقد  الكرنفال  ومنظمي 

من نوم ، رغم كل ذلك ال�شخب والهرج واملرح كما 

يقال...

اأنها  اأرى  لكن  كثرية،  تعليقات  امللك  غفوة  اأثارت 

َزبد  اأمام  �شدفة حلت يف �شياق منطقي واأخالقي 

الكالم عن ال�شالم وهَذر اخلطاب...

*  *  *

)ف�شل الكالب على كثري ممن لب�س الثياب( ملوؤلفه 

كان  الأنه  يل 
ّ
املحو املرزبان  بن  خلف  بن  حممد 

 309 الزمان  ذلك  يف  ببغداد  ل 
ّ
املحو باب  ي�شكن 

للهجرة املوافق 921 للميالد...

واذا كان معروفًا يف االأدب والق�س احلكائي ذلك 

خملوقات  �شائر  عن  الكلب  به  يتميز  الذي  الوفاء 

اهلل، فان هذه العجالة ال تبغي بحثا يف هذا ال�شياق 

بل اإطاللة على م�شهد االعالم العاملي ومراحي�شه 

وهي   التكنولوجيا،  بقوة  املجّنحة  واخطبوطاته 

اه اىل 
ّ
تطبق على عنق العامل وقلبه وعقله حميلًة اإي

 مزابل.
ّ
اأنقا�س نفايات ومكب

اأدنى وزن الن�شان  االأخطبوط الكوين الذي ال يقيم 

اأو قيم، ملهنية �شار  لها تقاليدها ، ال يقيم وزنا اإال 

مل�شاحله ال�شاربة ب�رشاوة اجل�شع اجلحيمي الذي 

يقول دومًا، هل من مزيد.. هكذا من اإعالم احل�شارة 

اىل   ، واحليوان  والب�رش  الكون  مب�شري  املم�شكة 

اأو  ُقذف بها  اأو  التي قذفت نف�شها  االأخرى  البلدان 

ة تنتج املادة 
ّ
رماها التاريخ اىل هوام�س م�شتنقعي

من  وترفها...  احل�شارة  تلك  قوة  ال�شتمرار  اخلام 

الطبيعي اأن يكون اإعالم دول احل�شارة حني يتعلق 

ة يكون ال�شجال املرثي والتعدد 
ّ
باأو�شاعها الداخلي

واالجتهادات ملقاربة الوقائع واحلقائق. لكن حني 

الهوام�س وامل�شتنقعات، يكون  ببلدان  االأمر  يتعلق 

يف  �شغري  حلدث  فيمكن  اخلط،  طول  على  العك�س 

واإبادات،  جمازر  على  يطغى  اأن  والداللة  الفحوى 

غاربها  على  املجازر  ل 
ْ
وحب باملاليني  �شحاياها 

اإعالم  وفظاعة.  رعبا  اأكرث  هو  ما  على  املفتوح 

العامل  اأنحاء  كل  يف  واملنكوبني  ال�شحايا  دول 

تقريبًا، لي�س اإال ال�شدى الباهت النعكا�س تلك االآلة 

االعالمية االخطبوطية لدول احل�شارات ، اإال مزيداً 

فيها  حتوز  التي  والزعربة  والكذب  التدلي�س  من 

بلدان االنحطاط ال�شامل ال�شبق واالبتكار.

ازدهاره  ذروة  يف  اأ�شبح  والفجور  العهر  م�شهد 

�رشاخ  وجلبة  الدامية  العربي  �شحراء  مقابل 

�شوتها  ي�شمع  ال  الذي  رة 
ّ
املدم والبالد  ال�شحايا 

الرتاجيدي  جمراه  من  فيتحول  مع 
ُ

�ش واإن  اخلا�س 

، اىل ت�شلية مثرية اأو باجتاه خدمة امل�شالح التي 

ت�شببت اأو �شاهمت يف �شنيع قيامة االأمل والدم..

يف  ونرى  ون�شمع  ن�شاهد  مما  فجوراً  اأكرث  لي�س 

الربهة الراهنة، يف انعكا�شها العربي خا�شة.

ثياب  واأي  الثياب(  لب�س  من  على  الكالب  )اأف�شل 

يلب�شها ملوك ميديا هذا الزمن من الرتف والربيق 

وهم  املو�شات  الأق�شى  اال�شتعرا�شي  واللمعان 

 الكوارث والدماء واالنهيارات 
َ
يتلون ليل نهار ، اأنباء

ة.
ّ
الوح�شي

لها حممد ابن املزربان وال 
ّ
اأي ثياب واأزياء ال يتخي

كالبه ذات الوفاء النادر والقيم الرفيعة، كما ورد 

يف حكاياته امل�شوقة واأ�شعاره الطريفة الدالة.

وروي عن بع�شهم انه قال:

كلبًا  راأيتم  فاذا  خنازير،  الزمان  هذا  يف  »النا�س 

فتم�شكوا به فانه خري من اأنا�س هذا الزمان«..

قال ال�شاعر:

»اأ�شدْد يديك بكلب اإن ظفرت به

فاأكرث النا�س قد �شاروا خنازيرا«  

الو�شف  عن  ت�شتنكف  اخلنازير  حتى  يقينًا 

والت�شبيه.

*  *  *

العربية،  احلياة  ان  ب�شهولة  القول  ميكن  كان 

ومهرجيه  ببهلواناته  )�شريك(  خا�شة  ة 
ّ
ال�شيا�شي
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و�شلته  يوؤدي  الكل  ني، 
ّ
الوهمي وعمالقته  واأقزامه 

�شلفًا ملهرجان  ال�شيناريو املو�شوع  ودوره ح�شب 

لمنا بهذه اال�شتعارة، 
َ
هذا ال�شريك اجلماعي. واإذا �ش

باأن  القول  ن�شارع  الراهنة،  ة 
ّ
العربي احلياة  �شريك 

للكوميديا  مدعاة  لي�شت  املاثلة  العرب  اأو�شاع 

بقدر  منذورة  هي  ما  بقدر  البهلواين،  وال�شحك 

الرتاجيديات واملاآ�شي، االأكرث عتواً واأملًا، اىل البكاء 

اإذا م�شينا مع )�شموئيل بيكت( باأن  اإال  والنحيب. 

لي�س هناك مدعاة لل�شحك مثل ال�شقاء اأو املتنبئ، 

ولكنه �شحك كالبكاء...

يف  واملفاهيم،  والتعريفات  املقاربات  لتم�شي 

الراهن  يف  نحن  ومن�شي  بة، 
ّ
املت�شع بلها 

ُ
�ش �شياق 

االنحطاط  وع�شور  نف�شه  اإال  الي�شبه  الذي  العربي 

�شحكات  مع  الدامية،  الدموع  حيث  املظلمة، 

القاهر  البذخ  وناطحات  وفجورها.  املواخري 

ت�رشب اأبنيتها وخمططات اإعمارها و�شط م�شارب 

من  تت�شاعد  الذي  واحلطام،  واملذابح  املجازر 

اأنقا�شه �رشخات االأطفال والن�شوة الذين ما زالوا 

نب�س  اآخر  على  املهّدمة،  االأبنية  و�شط  عالقني 

ميتًا  املولود  االأمل  بزوغ  انتظار  حلياة ق�شت يف 

واخلراب العميم..

�شريك وماخور، �شلخانة واأمل اأق�شى و�شحك دموي 

على  امل�رشع  العربي  الف�شاء  هذا  يف  ه�شتريي 

ف�شول اجلحيم واأعا�شري ال�شحراء.

االأطفال  ترى  املتقلبة،  واالأزمنة  االأحوال  افة 
ّ
عر

االأطفال  اأجيال  االأمهات.  اأرحام  يف  عالقني 

الرحم،  ظالم  حافة  على  متجمدين  القادمني، 

و�شوء العامل اخلارجي املكفهر مثل �رشخة هائلة 

تو�شك على االنفجار.

ترى التيه والظلم والدم يف كل زاوية ومكان، وتلك 

الزالزل  بعد  حت�شل  التي  الطوفانية  االرتدادات 

وا�شتفحال الفو�شى والتدمري. لتكن�س قذارة الب�رش 

والترى  �شيء  كل  ترى   .. الف�شيح  الكون  هذا  يف 

�شيئا يف حلظة الغيبوبة والزوغان، من فرط اأثقال 

العذاب املتجّدد وحموالت االنهيار.

*  *  *

ة ت�شبه ذلك الوعل اجلريح، وحيداً يف 
ّ
احلياة العربي

وله اأمواُج ال�رشاب؛ اأو تلك 
َ

�شْهله املحرتق تتالطم ح

حتلم  التي  ال�شحراء  حافة  على  اليتيمة  ال�شجرة 

باخل�رشة والنماء، فاذا بتحوالت الرمال ال�شاحقة 

حتيلها اىل عرٍي ويباب..

*  *  *

�شيف اجلزيرة العربية بداأ بعتاده الثقيل واأ�شباحه، 

يف الزحف جي�شًا مغوليًا ال يرتك من القرى والبلدات 

غري اأ�شمائها واأج�شاٍد اأثخنتها االأ�شّنة والغياب..

اأين املنتاأى واملفر؟! كما يقول النابغة الذبياين:

)فاإنك كالليل الذي هو مدركي

واإن خلُت اأن املنتاأى عنك وا�شُع(

*  *  *

، هي  وال�شعراء  الة 
ّ

الرح التي �شنعها خيال  امُلدن 

دن الوقائع والتاريخ، املدن 
ُ
االأجمل واالأبهى، من م

ملّفعات  البا�شقات،  ون�شائها  واأنهارها  باأقوا�شها 

بال�شفافية وال�شباب.. تلك املدن الالمرئية.

*  *  *

بعد  »اال�شتقالل«  دولة  اأفرزتها  التي  الزعامات 

حقبة اال�شتعمار واالنتداب والتي كانت اأكرث مرارة 

اىل  الطامح  العربي  االن�شان  واأحالم  م�شار   على 

يف  العادلة  القومية  املدنية،  احلرة  دولته  بناء 

حدود ما متليه معطيات الوقائع والتاريخ.

ة 
ّ
وهي اأكرث مرارة ب�شبب طبيعة اال�شتعمار البنيوي

وثرواتها.  ال�شعوب  مقدرات  على  وهيمنته 

هذه  كون  املرارة  هذه  وتت�شاعف  وتزدوج 

تاريخية  كاذبة وخيانات  ولدتها وعود  احلقبة 

اإجها�س  يف  حا�شمة  م�شاهمة  الغرب  �شاهم 

اأحالم العرب وطموحهم يف دولتهم العتيدة، بعد 

ع�رش مديد من الهيمنة االمرباطورية العثمانية 
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امتدت لقرون طويلة.

الفكرية  قياداتهم  باالحرى  اأو  العرب  وقف 

�شد  الغربية  الدول  جانب  اىل  اآنذاك  وال�شيا�شية 

االأفول.  يف  دولتهم  عظمة  بداأت  الذين  العثمانيني 

فكانت املكافاأة الغربية، اال�شتعمار واالنتداب وكل 

مظاهر الهيمنة واالإق�شاء..

حلظة  الوطنية،  الدولة  وبناء  التحرر  حلظة  اأزفت 

الدخول يف التاريخ وحتقق اأحالم ال�شعوب املهانة 

والغربية  العثمانية  الهيمنة  نري  حتت  وامُلذلة، 

اال�شتقالل وكرنفاالتها  اأعياد  الحقًا...مل تدم فرتة 

معظمهم  زعماء  ال�شلطة،  �شدة  اىل  قفز  اإذ  طوياًل، 

اإذ  ب�شيطة  بيئات  ومن  الع�شكر  ثكنات  من  حتّدروا 

افرت�شت  التي  املتو�شطة«  »الطبقة  اىل  ارتفعت 

االآخرون  افرت�شها  كما  وال�شنني  االأيام  مع  نف�شها 

ففقد املجتمع �شمام توازن كان �رشوريًا..

دكتاتورية  اىل  الزعامة-  الدولة-  حتولت 

وال�شلطة  املجتمع  ف�شاء  على  تهيمن  كربادورية 

�شيء  كل  حمتكرة  واالأحالم،  احلياة  نوافذ  وكل 

وموؤ�ش�شاتها  ورموزها  هي  اخُتزلت   وقد  لنف�شها، 

االأوحد،  الزعيم  �شخ�شية  اىل  العبارة،  �شحت  اإن 

ان  والطائفية  املزاجية  احلديدية  وقب�شته 

القب�شة  تلك  طوائف.  اىل  ينق�شم  بلد  يف  كانت 

فرط  ومن  وقانون.  ود�شتور  ب�شقف  الالحمدودة 

هيمنته واأجهزته احلامية ل�شلطته املطلقة، انح�رش 

مفهوم الدولة الوا�شع والعميق، يف �شخ�س الزعيم 

ال�شوؤال  اليها  يرقى  ال  التي  وخطاباته  وتعاليمه 

اىل  الب�رشي  كاد، من طوره  اأو  وال�شك، حتى خرج 

عط�شة  اأو  اإمياءة  اأو  كلمة  كل  مقد�س..  اإلهي  طور 

م�شدر  تكون  ال�رشورة،  املبجل  الزعيم  يعط�شها 

الب�رش  وعي  على  ي�شتع�شي  �رش   وم�شدر  حكمة 

الفانني حتت حكمه... اإن عط�شته �شتكون نفحة من 

املقد�س.

قرن  من  اأقل  عرب  الثالثة  وللمرة  التاريخ  هو  ها 

اأحالم  على  التدمريي  مكره  ميار�س  الزمان  من 

بعد  املرة  هذه  وق�شوٍة  رعبًا  وباأكرث  ال�شعوب  هذه 

رحيل اال�شتعمار املبا�رش وح�شور الدولة الوطنية 

املطلق  الوطني  الزعيم  وح�شور  بها،  املحلوم 

اأبو  العامل،  امربياليات  �شد  ال�رش�س  املحارب 

ال  التي  املتما�شكة  العائلة  ورب  احلنون  ال�شعب 

تنطلي عليها موؤمرات املتكالبني �شد حكمه العادل 

النزيه، كما تهذي و�شائطه االعالمية وخدمه.

من  امل�شار  هذا  بعد  ل�شوؤاٍل،  مربر  من  بقي  هل 

تندفع اجلماعات  اأن  واالإذالل،  الوطنية  الفظاعات 

احلروب،  جحيم  من  ك 
ْ
الدر هذا  اىل  ال�شعوب  او 

والزعامات  احلكام  من  النوع  ذلك  لها  اأ�ش�س  التي 

الوطن  حيث  والتدمري؟!  االنتقام  بعقد  امل�شعورة 

الزعيم  لذلك  ا�شتعارة  اإال  لي�شت  والقيم  والتاريخ 

االأوحد..

بق�شوة  الداخلي  اال�شتعمار  �رشطان  ا�شتوطن  هكذا 

الذي  واملحدد،  الوا�شح  اخلارجي  ذلك  من  اأكرب 

وعك�س  واالأحبار.  واالأهاجي  الدماء  حوله  فحت 
ُ

�ش

خرج  اال�شتعمار  ان  يقول  كان  الذي  ال�شائر  املثل 

من الباب ودخل من ال�شباك، فقد دخل من االأبواب 

واجلثث  الرثوات  الأر�س  وا�شتباحة  �شعة  االأكرث 

واالأحالم املوؤودة.

*  *  *

التي  الر�شالة  تلك  من  وف�شاحة  داللة  اأكرث  لي�س 

وجهها ال�شاعر والفنان اال�شباين )فرناندو اأرابال( 

من  �شناعة  اأقل  هذا  اأن  رغم  فرانكو  اجلرنال  اىل 

عدميته  اأرابال مل متنعه  اأن  اأذكر  العربي.  اجلرنال 

ممار�شة  من  والتاريخ  احلياة  اىل  العبثية  وروؤيته 

زادته حرية  بل  واالحتجاج  الالذع  النقد  حقه يف 

وعمقًا.

»اأعتقد اأنك معذب بال حدود، اإذ اأن االن�شان املقهور 

ت�شحة 
ُ
فقط من ي�شتطيع فر�س القهر حوله، حياتك م

بال�شواد، اأتخيلك حماًطا بحمام بال اأرجٍل باأكاليل 

الدم واملوت. لقد اخفيت  اأحالم تطحن  �شوداء، يف 
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�شغرية.  يد  مبروحة  الرباز  من  جبااًل  اإ�شبانيا  يف 

على  ي�شقط  ا 
ً
قيح جته�س  �شباع  من  عميٌق  حداٌد 

رجال اإ�شبانيا، اأمل تكن من �رشح يف تلك االأعوام: 

)*(
اإذا تطلب االأمر �شنقتل ن�شف البالد«..

معانيه  بكل  هنا  والقتل  قتل،  العربي  الدكتاتور 

املادية واملعنوية، ثالثة اأرباع البالد، واحلبل على 

غارب اأزمنة القتل واالنحطاط.

*  *  *

هذا  ي�شكنه  مادام   ، العامل  هذا  يف  ا 
ً
يتيم "ل�شُت 

الرجل" 

 ... تول�شتوي  م�شاعره جتاه  هكذا عرب جوركي عن 

والوح�شة  اليتم   ، العامل  هذا  ي�شود  الذي  هو  اليتم 

فيه  اأجنز  الذي   ، العامل  من  اجلزء  هذا  يف  خا�شة 

وت�شميم  االإن�شان  ة 
ّ
واإن�شاني الروح  ت�شميم  خمطط 

اأجنز مهماته ب�رشاوة ال   ، ه ورفعته 
ّ
ب�شمو اجلمال 

مثيل لها حتى يف جمازر احلروب ال�شاخبة.

ما  عن  اخلا�شة  واالأفئدة  االأرواح  تبحث  هنا  من 

واالأمل  احللم  عمق  يف  معها  ويتوا�شج  ي�شبهها 

الهدهد  عقاب  اأراد  حني  �شليمان  النبي  املك�شور.. 

الطيور  جن�شه.  غري  الطيور  من  جن�س  اإىل  اأق�شاه 

ولي�س كوا�رش الب�رش..

" اأ�شحت يبابًا واأ�شحى اأهلها ارحتلوا" 
وقفة  يف  م�شاعره  عن  القدمي  ال�شاعر  عرب  هكذا 

طللية حارقة .. 

)االأر�س  اخلالدة  الق�شيدة  هناك  اآخر،  ومبنحى 

و�شع  عن   
ّ

تعرب اأو  تتحدث  التي  الإليوت،  اليباب( 

التاريخ،  يف  واالأعظم  االأقوى  للح�شارة  ماأ�شاوي 

لندن.   
ْ

ج�رش فيها  يِرد 
َ
و االأمريكية..  ة، 

ّ
االوروبي

واحل�شود املندفعة ال حمالة اىل حتفها ، اأو  اأن املوت 

االأمريكي  وال�شاعر   ، بعيد  زمن  منذ  اأ�شاًل  طواها 

االأ�شل االإجنليزي االإقامة ، ال يرى اخلال�س اإال يف 

اأفق خال�شِه رمبا   . ة 
ّ
الكاثوليكي اعتناق امل�شيحية 

يف  خة 
ّ
املدو الرتاجيديا  تلك  يعنينا  ما  يعنينا  ال 

االرتطام بعامل احل�شارة .. وتلك املناخات املقفرة 

نباتاتها  ال�شحراء،  ق�شوة  حتمل  التي  واملفردات 

عن  يتحدث  وكاأمنا  ة، 
ّ
املدلهم واأجواءها  اجلافة 

ة اأو ب�شورة اأدق، الربع اخلايل...
ّ
اجلزيرة العربي

لطاملا بحثُت يف ظّل ح�شدنا القطيعي املندفع يف 

ة، عالمة 
ّ
عات التجاري

ّ
املعالف واال�شطبالت واملجم

ت�شبه  فرديات  عن  بحثت  الباهظة،  اال�شتهالك 

الروح العط�شى اىل ال�شدق، العدالة  واجلمال، لكن 

نعدم  ال  لكنا  قب�شته...  اأحكم  قد   
ّ
املهجي الت�شميم 

وحني  هناك.  خ�رشاء  ف�شيلة  هنا،  متفتحة  ع�شبة 

نلتقي خطفًا بهذه الروح املفارقة خيااًل ورهافة، 

ب�شوئه  يطغى  يكاد  الذي  املفرد،  احل�شور  بذلك 

غائية  وعلى  الكا�رش  القطيع  ثقل  على  اجلمايّل 

ة 
ّ
املنفعة والغريزة .. يقينًا نكون �شعداء بهذه اللقي

التي تبدد �شيئًا من اليتم والوح�شة واالغرتاب بكل 

اأنواعه ومراجعه..

فيها  �شاركتك 
ُ
م وددُت   ، ة 

ّ
ال�شباحي القطعة  هذه 

واالأ�شجار  واجل�شور  االأنهار  يف  حُتدقني  واأنت   ،

الباذخة.

عن  ة 
ّ
فلكي اأخبار  وثمة  حاراً  زال  ما  هنا  الطق�س 

، يف  االأرجح هنا  ة، على 
ّ
اأو عا�شفة مداري اإع�شار 

العا�شمة لن نرى من اآثارها غيمًة �شاردة ؛ اأمتنى 

تغمرنا  كما  الغيوم  وتغمرنا  خمطئًا  اأكون  اأن 

�شيحات اأطفالنا املِرحة والع�شافري.
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ملف

الأطباء.. الأدباء

الأطباء الأدباء فـي ُعمان 

العلوم والفنون يتّحدران من نبع واحد  

طافت بذهني فكرة ا�شتغال املجلة على ملٍف 

عن الأطباء الأدباء العمانيني، خا�شة عندما 

التقيُت يف منا�شبة حزينة بالدكتور عبدالعزيز 

هذا  يف  اأقرانه  مع  خبرِ  الذي  وهو  الفار�شي، 

يف  خمتلفة  بتجليات  والأمل  احل��زن  املجال 

غرف امل�شت�شفيات وردهاتها املعتمة الباردة. 

لغيابه  نتيجة  رمبا  الأوىل،  للوهلة  اأعرفه  مل 

التخ�ش�شية  درا�شته  لإكمال  كندا  يف  الطويل 

يف الأورام ال�رسطانية. 

اآخر  للقاٍء  مماثال  جاء  ال�شدفوي  احلدث  هذا 

العبي  ح�شني  بالدكتور  اأي��ام  بعد  جمعني 

الذي كان هو الآخر غائبا عن البالد لالأ�شباب 

ذاتها. 

تداعْت فكرة امللف حتى اتخذت طابعا عمليا 

وما  التحرير،  اأ�رسة  يف  الإخوة  على  بطرحها 

اأن  اإل  حمد  هدى  الروائية  املحررة  من  كان 

اأخذت على م�شوؤوليتها مهمة اإجناز امللف. 

الفار�شي  ال�شابقني  لال�شمني  وبالإ�شافة 

ال��دك��ت��ور زك��ري��ا املحرمي  ي��اأت��ي  وال��ع��بي، 

والدكتور �شعيد الريامي كٌل يف �شياق تخ�ش�شه 

وا�شتغاله اأدبا وفكرا وترجمة للم�شاركة اأي�شا 

يف اإثراء امللف من جهات اأخرى.  

اأّن  وهي  عليها،  التاأكيد  اأود  مالحظة  تبقى 

طبا  ا�شتهرت  التي  العربية  الأ�شماء  من  كثريا 

لتتفرغ  الطبي  العمل  ممار�شة  تركْت  واأدب��ا 

العمانيني  الُكتاب  الأطباء  عك�س  على  لالأدب 

احلا�رسين بتميٍز يف ال�شيغة العلمية والأدبية.

النعيمي  خليل  الدكتور  ال�شوري  اأي�شا  اأتذكر   

ال�شبعينيات  اإىل  الراهنة  البهة  ي�شل  الذي 

اأطباء  اأكب  الرثي، وهو ل يزال من  من عمره 

فيها  يعي�س  التي  فرن�شا  يف  اله�شمي  اجلهاز 

الأدبي  منذ ن�شف قرن تقريبا بجانب نتاجه 

املتميز. 

الأدب مبختلف  الرقعة يف عالقة  ات�شعت  واإذا 

مقولة  ا�شتعادة  فيمكن  التطبيقية،  العلوم 

الفيل�شوف غا�شتون با�شالر وكان عامل فيزياء، 

التوفيق بني كونه  قدرته على  ئل عن 
ُ

�ش حني 

كونه  وبني  جهة  من  وجماليا  اأدبيا  نظرا 
ُ
م

اأخ��رى،  جهة  من  الكبرية  اجنازاته  له  عاملا 

اإىل  يوجه  اأن  ينبغي  ال�شوؤال  اأّن  جوابه:  فكان 

من يعانون اإ�شكالية يف �شياق هذه املمار�شة. 

بالن�شبة اإيّل العلوم والفنون كالهما يتحدران 

املبدع  الفردي  اخليال  هو  واح��د،  منبع  من 

واخلالق.

�س. الرحبي  



الكثري  ك��ان  بعيدة   ع�شور  منذ   

يقرنون  كغريهم  العرب  الأط��ب��اء  من 

بالفكر  ال�شارم،  �رسطها  رغم  مهنتهم 

�شينا  كابن  والفل�شفة  وال�شعر  والأدب 

لحقة  ع�شور  ويف  املثال،  �شبيل  على 

اإبراهيم  مثل   من  اأخرى  اأ�شماء  ظهرت 

ناجي، خليل �شعادة، نبيل فاروق، عبد 

حممد  الأ�شواين،  عالء  العجيلي،  ال�شالم 

نوال  حممود،  م�شطفى  قنديل،  املن�شي 

ال�شعداوي ، هيفاء بيطار، يو�شف ادري�س 

وغريها من الأ�شماء. 

مل   
ٌ
اأ�شماء تطالعنا  اأي�شا  مان 

ُ
ع ويف 

لتكتب  تعدتها   ب��ل  مبهنتها،  تكتف 

وتن�رس، وتن�شغل بالفكر والأدب. 

ويف هذا ال�شدد، ت�شعى جملة   اأن 

الأطباء.  الأدباء  الُكتاب  عن  ملفا  ُتقدم 

اأولئك الذين مي�شي وقتهم بني املر�شى 

جهة،  من  والعقاقري  الأدوية  وو�شفات 

الأدب  يف  كتٍب  من  ي��ق��راأون  ما  وب��ني 

حافظون 
ُ
والفكر والفل�شفة. اأولئك الذين ي

ع��ل��ى ال�������رسط امل��ن��ط��ق��ي وال�����ش��ارم  

ملتطلبات عملهم من جهة، ويفلتون يف 

اأولئك  اآخ��ر.  �شعيد  على  الكتابة  عوامل 

الذين تتقاطع حيواتهم ب�شكل يومي مع 

املر�شى الذين يقابلونهم يف امل�شت�شفى 

التي  والأفكار  احليوات  وبني  واقعيا، 

ثابر.
ُ
تن�شجها خميالتهم بداأٍب  م

تن�رس املجلة �شهادات اأطباء واأدباء من 

حاول 
ُ
ي الذي  املحور  هذا  حول  مان، 

ُ
ع

اأن يقرتب من هذه احلياة وتلك الروابط 

الطب وبني كيمياء  اخلفية بني كيمياء 

من  اأح��ده��م��ا  ينتزع  وكيف  الكتابة. 

بينهما  الن�شجام  يتولد  رمبا  اأو  الآخر، 

يوؤكد عليه ُكرث  يف منطقة ما.. رغم ما 

من اأّن الكتابة م�رسوع اأناين.. قّلما يقبل 

ال�رسكاء. 
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امن�شاخ، رمبا هي الكلمة املنا�شبة؛ ت�شوه يف كال 

�شبق  م��ع  متعمد  متبادل  وت�شويه  الأم��ري��ن، 

�شاذجة  بطيبة  تغذي  فاأنت  والغفلة،  الإ���رسار 

تدعهما  ثم  داخلك  يف  وح�شني  ه�س  وت��ف��اوؤل 

التي  ب��اأدوات��ه  كل  عليك  ويت�شارعان  يكبان 

والليايل،  الأيام  تعاقب  مع  ب�شحذها  اأنت  تقوم 

اقرتفت  ما  تفهم  حني  فات  قد  الأوان  ويكون 

اإذ  اخلادعة،  الآمال  �شباب  ينجلي  وحني  يداك 

ترتك  اأن  قادر  وغري  معًا  اللعبتني  داخل  تكون 

م�شتقل،  م�رسوع  منهما  فكل  الأح��داث؛  م�رسح 

ال�شعب  م��ن  ي�شبح  بحيث  يكب  منهما  وك��ل 

واللعبتني  الوح�شني  كال  ولأن  عنه،  التخلي 

فاإنهما  خمتلفان  وامل�����رسوع��ني  وامل�رسحني 

واإب��ه��ارك  واإل��ه��اءك  م��رة  كل  نه�شك  يتناوبان 

ودغدغة �شعورك بالإجناز، وحني تطمئن نف�شك 

اإىل اأحدهما وحتاول اأن تن�شاق بكاملك باجتاهه 

تكت�شف تر�شد الآخر ورغبته يف النق�شا�س، لذا 

يف  جتل�س  اأن  �شوى  اأحيانًا  مبقدورك  يكون  ل 

على  وتتفرج  رجل  على  رج��اًل  وت�شع  كر�شيك 

بال  الأدوار  تتبادلن  وهما  واملاأ�شاة  امللهاة 

حول منك ول قوة، بل اإن كلمة تتبادلن لي�شت 

�شعوداً  ثمة  اأن  اإىل  ت�شري  فهي  هنا؛  حملها  يف 

ي�شعد  امل�رسح؛  خ�شبة  على  متناوبني  وهبوطًا 

لي�شعد  الطبيب  يهبط  ثم  الفنان  فيهبط  الطبيب 

الفنان، اإل اأن الأمر اأعقد من ذلك واأكرث وح�شية 

الإرباك؛ فلي�س يف  واأ�شد يف  الفو�شى  واأبلغ يف 

الأمر تبادل اأدوار، ول اأن تلب�س قبعة من قبعات 

الدكتور  يظهر  اأن  ول  اأخ��رى،  وتخلع  بونو  دي 

ح�سني العربي:

امن�شاخ بني وح�شني

 
يعمل طبيب نفسي في مستشفى المسرة لألمراض النفسية 
بمسقط. وهو كاتب له عّدة روايات منها: رواية »ديازيبام« 
في عام 2000، رواية »الوخز« عام 2005، »المعلقة 
االخيرة« 2006، »األحمر واألصفر«، 2010، سفينة 
»نوافذ  بعنوان  قصصية  مجموعة  وله   ،2015 الحمقى 
بعنوان:  مقاالت  كتاب  وله  أخ��رى«،  وأشياء  وأغطية 
الكتب  المخاتلة«، كما شارك في ترجمة بعض  »الثقافة 
العلمية، وأيضا في تحرير الموسوعة العمانية، حاز على 

وسام السلطان قابوس لألدب والفنون عام 2007. 



جيكل فيختفي امل�شرت هايد ثم يتبادلن الظهور 

فحركة  اأب��دي��ة؛  بندولية  حركة  يف  والختفاء 

ح�شيف  خم��رج  اإىل  حت��ت��اج  نف�شها  الأدوار 

على  تركناه  ال���ذي  ذل��ك  احل�شيف  وامل��خ��رج 

الكر�شي وا�شعًا رجاًل على رجل فاحتًا يديه يف 

حركة من ل ي�شتطيع ان يفعل �شيئًا لي�س خمرجًا 

وهو  احل��ال  بطبيعة  ح�شيفًا  ولي�س  الآخ��ر  هو 

م�شارك بقدر ما هو متفرج وخمرج بقدر ما هو 

اإمعة. وهكذا، مع كل هذا ال�شوا�س ل يعود معنى 

ملحاولة امل�شاركة ول التن�شل، ول تعود هناك 

اإمكانية اإل بال�شري احلثيث باجتاه ما �شيكون اأيا 

تتدحرج يف  الأقدار  ة 
َ
َفُكر �شيكونه هذا؛  كان ما 

زيدة حينًا اآخر ول يكون 
ُ
نق�شة حينًا وم

ُ
�شبيلها م

عن  زحزحتها  ول  اإيقافها  الكائن  مب��ق��دور 

�شعاع  توجه  اأن  ت�شتطيع  اأنك  �شحيح  م�شارها. 

وعيك باجتاه �شيء ما كل مرة اإل اأنك تفعل هذا 

وعلى  ظ��اه��ره��ا  ويف  الأ���ش��ي��اء  �شطح  ع��ل��ى 

العامة  الكينونة  يف  اأم��ا  فح�شب،  متظهراتها 

بطريقة  مبني  فاأنت  اأعماقه  عمق  ويف  للكائن 

تلتفت  ل  ومتنا�شجة  وم��ت��داخ��ل��ة  مت�شابكة 

للديكورات  ول  امل�شطنعة  الفوقية  للتق�شيمات 

العامل،  وج��ه  تزرك�س  التي  الباقة  اخلارجية 

البناء  فاإمنا  الوعي  �شعاع  توجه  حني  وحتى 

املتاحة  ال�شوء  كمية  يقدر  من  هو  الداخلي 

طبيعة  من  ويغري  بل  وزاويته  التوجيه  وحركة 

ال�شوا�س حتى  ذاته. وقد يحدث مثل هذا  ال�شيء 

الطب  اآخر غري  باأمر  الفنان م�شتغاًل  حني يكون 

طبعًا اإل اأن الأمر هنا اأبلغ يف جتلياته، ذلك لأن 

اإىل  اجلميع  مييل  فيما  ي�شارية  كينونة  الفن 

دائما  فهناك  بحتة؛  ميينية  �شفة  الطب  اإعطاء 

بني  فجوة  وبالواقع  وبالتعريف  بال�رسورة 

امل��ب��داأ  يف  ف��ج��وة  الب�رسيني،  العملني  ه��ذي��ن 

واملنتهى ويف �شريورة كل منهما ويف ال�رسورة 

ويف  والآخ��ر  للذات  مهمني  منهما  جتعل  التي 

�شدي  فالفن  ولفاعلهما،  لهما  الآخ���ر  روؤي���ة 

متوافق  ول  وانزلقي  وحترري  وثوري  وعك�شي 

وم�شاد للموؤ�ش�شة ومنفلت من العقال وميال اإىل 

ول  والعواقب  اجلانب  ماأمون  وغري  الفو�شى 

الكائنات  التعويل عليه من قبل جمموعة  ميكن 

واأناين  ومقو�س  وهدام  بع�شها  مع  املتعاي�شة 

ول  به  يعرتف  اأن  بقدر  اإل  بالآخر  يعرتف  ول 

يحب  ول  والت�شلط  التقرير  اإىل  بل  للفهم  مييل 

والتو�شط  وال��ت��ع��اي�����س  وامل���واءم���ة  امل��واط��ن��ة 

والت�شويات ول يعرتف بال�شقوف فحتى ال�شماء 

ل ت�شكل له �شقفا ول منتهى، ول يعرتف كذلك 

باخلطوط احلمراء ول بالألوان الأخرى اإل بقدر 

والتذوق،  للح�شا�شية  اإثارتها  وم��دى  جمالها 

وحتما لي�س اأخالقيا باملعنى الجتماعي للكلمة 

ول علميا اأو قيا�شيا ول ميكن معايرته ول جعله 

احلياة  مع  اأ�شال  متوافق  اأنه  يبدو  ول  نظاميا 

قبل  اأ���ش��ول  م��ن  ن��اب��ع  ك��اأن��ه  ب��ل  املجتمعية 

جمتمعية اأو ل جمتمعية، لذلك مييل الآخرون اإىل 

واملنفلتة  املجنونة  الفئة  يف  الفنان  و�شع 

واملتزندقة والكافرة والهائمة والغاوية حتى لو 

كان فنه ملتزمًا ومتوائمًا مع ما حوله ون�شقيًا 

وجماريًا وم�شاملًا و"مي�شي جنب احليط" لأنهم 

يتوقعون منه الأ�شواأ من حيث الأخالق وال�شلوك 

حني  وهم  والنتاج،  الكتابة  حيث  من  والأجمل 

ما  بطريقة  فاإنهم  ال�شياق  ه��ذا  يف  ي�شعونه 

يحققون اأمرين معًا؛ فهم ينفونه ويغلفونه بحيث 

ل يوؤثر يف عاديتهم وجوانب حياتهم مع احلفاظ 

وهم  فنه،  جمال  ي��ت��ذوق��وا  ان  اإمكانية  على 

واأن  عنهم  خمتلفًا  يكون  اأن  اإمكانية  مينحونه 

عن  بعيدا  والناأي  عنهم  بالنفالت  نف�شه  يحقق 

جانبهم، لذا فعالقتهم معه عالقة م�شوبة باحلذر 

والكره  واحلب  املبطن  والعداء  واحل�شد  واحلقد 
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يفهموه  اأن  يحاولون  وهم  والتعلق،  والتخلي 

واملختلفة  املجنونة  الفئة  يف  ل��ه  بو�شعهم 

اإىل طبيعة  اأن يعزوا عظمته  ويزيدون على ذلك 

يجعلهم  فهذا  طبيعية  فوق  ملكات  اأو  �شيطانية 

عاديني غري حمظوظني ل عاديني ك�شاىل، وهم 

اأن  عبقريته  اأو  جنه  اأو  �شياطينه  من  يتوقعون 

تكون خمتلفة عن العادي لكنهم مع هذا يفعلون 

اأي مبعرفة  البعيد؛  اأو  النظري  ذلك على اجلانب 

ا�شم الفنان فقط وكتابته التي من كلمات واأفكار 

ودم  حل��م  م��ن  ال��ذي  �شخ�شه  م��ع  بالتعامل  ل 

وجهًا  الفنان  عرفوا  اأنهم  فلو  ووج��ه،  واأط��راف 

املتخابثة  الأق���دار  ت�شاريف  اأن  لو  اأو  لوجه 

جعلتهم يلتقوه اأو يعملوا معه فاإنهم ينا�شبونه 

لي�س  والكتابة  للفن  التي  بالطبيعة  لأنه  العداء 

تلك  يبت�شم  اأن  ول  الجتماعي  للتعاي�س  مهياأ 

البت�شامات التي تقدر ميزة تبادل الفوائد ومتنح 

الت�شويات ب�شخاء؛ فنداءات البية املتحدرة من 

اأ�شالفه �شاكني الكهوف املظلمة النائية تناديه 

وهي متطلبة ونزقة وحَلوح وغري قابلة للوفاق 

بو�شطية  ول  الت�شويات  بو�شطية  تر�شى  ول 

القناعة امل�شاملة، اأما طبيعة عالقتهم بالطبيب 

فاأمر اآخر بل قد تكون على النقي�س متاما؛ فهم 

مثاًل  منه  ويجعلون  قيادية  اأحماًل  يحملونه 

فيه  ويتوهمون  اآم���اًل  فيه  وي�شعون  يحتذى 

وخلقًا وو�شطية وذكاء  ان�شباطًا وح�شنًا وخرياً 

اإليه  يلجوؤون  وه��م  فيه،  حا�شل  ه��و  م��ا  غ��ري 

هو  مبا  �شلوكهم  ويغذي  يغذيهم  فهو  وي�شاألونه 

يف  التبا�س  فال  ومفيد،  وجيد  وواقعي  منا�شب 

ازدواجية  ول  �شوا�س  ول  معه  العالقة  طبيعة 

احلب والكره وغمو�شهما، وهم يتوقعون منه ان 

واأن  بل  الوقت  كل  وريعيًا  لهم  فائدة  ذا  يكون 

حاجاتهم،  حتقيق  �شبيل  يف  حاجته  يرجئ 

فخا�شية الإيثار تغلب على ت�شوراتهم له وتقود 

ذلك  اإىل  وهو  امل�شاحبة،  الأخ��رى  الت�شورات 

�شناعة جمتمعية موؤ�ش�شاتية وعلمية اإىل حد ما 

واإن كانت علمية واقعية ولي�شت علمية نظرية اأو 

يقول  اأن  الطبيب  ا�شتطاع  واإن  لذلك  اأكادميية، 

اأن  ي��درك  اأن��ه  اإل  نف�شه  �شنع  من  اأن��ه  داخله 

�شناعته هذه جاءت من اخلارج وبرعاية برانية، 

احل��دود  داخ��ل  نف�شه  ي�شع  اأن  بالتايل  وعليه 

ول  املجتمع  اأذه��ان  يف  واملتخيلة  له  املعطاة 

ميكنه اأن يتجاوزها، وعليه يكون ممتنًا و�شاكراً 

واإن  الذي  الفنان  بعك�س  وتوؤدة  برفق  ومبت�شمًا 

�شنعه اخلارج اأو �شارك يف �شنعه فاإن العوامل 

الداخلية تكون اأو�شح يف بنائه، ولذا ل يرى يف 

ت�شوره الأناين هذا اأنه ملزم بطريقة اأو باأخرى 

نف�شه  يغر�س  اأن  اأو  الآخ��رون  يتطلبه  ما  لفعل 

واإن  حتى  عنه  املجموع  ت�شورات  حدود  �شمن 

اأتاحت له هذه الت�شورات حرية مفتوحة، بيد اأنه 

حني ينفلت عن الت�شورات ويخرج عن املتوقعات 

يذهب  فكاأمنا  النفالت  يف  اأبعد  ليذهب  فاإمنا 

اأبعد واأعمق تاركًا الآخرين يولولون حتى حني، 

اأن  جم���دداً  ي��روا  حتى  ال��وق��ت  بهم  يطول  فلن 

اإمنا  اإنهم  اأو غري متوقع بل  ت�رسفه لي�س غريبًا 

اأدنى مما يجب  له  فهموه خطاآ وو�شعوا حدوداً 

واإمنا يرجع العوار اإليهم، وهكذا يجد املرء نف�شه 

من حيث ت�شورات الآخرين عنه على الأقل واقعًا 

طريقة  كانت  واأي��ًا  منها،  فكاك  ل  مع�شلة  يف 

الت�شوية التي تتفعل داخله مع مرور الأيام فاإنه 

فكل  ال��روؤي��ة،  وم��زدوج  قلَقاًل 
ُ
وم مرتبكًا  يظل 

تخريب  ب��ال�����رسورة  ه��و  ج��ان��ب  ت�����رسف يف 

لل�شورة يف اجلانب الآخر، وكل �شلوك يدمر منط 

حني  املع�شلة  تت�شعد  ورمب��ا  الآخ���ر،  اجلانب 

ميار�س  وهو  التقاه  كان  �شخ�شًا  الفنان  يلتقي 

ي�شري  ذات��ه  فاللقاء  العك�س؛  اأو  الطبيب  دور 

بطبيعته اإىل نوع من الت�شنع حتى واإن مل يدرك 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

17



الرائي اخلارجي ذلك، هذا الت�شنع اأو الختالف 

يف املعايري اأو التقنع مربك ل حمالة، وهو مربك 

لي�س لأنه ت�شنع اأو انعدام اأ�شالة بل لأنه جماف 

والتوافق  الن�شجام  اإىل  متيل  التي  للطبيعة 

بالطبع  ميكن  ول  الواحد،  البعد  تبني  وحماولة 

الراهنة؛  حالته  عن  تعلن  لوحة  املرء  يحمل  اأن 

واإل  عني  تبتعدوا  اأن  اأرج��و  الفنان  حالة  "يف 
اأ�شبتم مبا ل حتبون" اأو "يف حالة الطبيب هيا 

اأنه يف الو�شع  اإيّل"، وما يزيد الطني بلة  هلموا 

حتدد  ع��دم  حيث  من  بلدنا  يف  لدينا  امللتب�س 

و�شع املدينة اأهي مدينة بحق اأم جمموعة قرى، 

وهل هي جتمعات تتح�رس اأم قبائل تعيد ت�شكيل 

ذواتها بواجهات خمتلفة قلياًل، يف هذا الو�شع 

ل يكون هناك جمال ملمار�شة الأدوار بعيداً عن 

العيون املراقبة واملرت�شدة، فال ميكنك اأن تكون 

اأن  اأي  اآخر،  اآخر يف وقت  و�شيئًا  �شيئًا يف وقت 

للمجالني  واملكاين  الزماين  التق�شيم  متار�س 

وما  للطبيب  للطبيب  ما  فتعطي  نف�شك  داخ��ل 

حتت  حمالة  ل  واقع  اإمنا  لأنك  للفنان،  للفنان 

اأو�شع  كان  العامل  اأن  ولو  العيون،  ذات  مرمى 

فلرمبا  قلياًل  اأك��رث  كانوا  والأ�شخا�س  قلياًل 

هذه،  التق�شيمية  بفعلته  يفلت  اأن  املرء  ا�شتطاع 

ولو اأن العيون تلك كانت عيونًا مدنية متح�رسة 

ل  فيما  تتدخل  فال  فح�شب  اأمامها  ما  يهمها 

الداخلية  ال�شوؤون  يف  اأنفها  تد�س  ول  يعنيها 

لالأفراد الالهني والغافلني يف دروب هذه احلياة 

التي تتلوى اأبداً فلرمبا حينها وحينها فقط كان 

�شيئا  حتقق  فقط  واآنها  اآنها  ولرمبا  اأي�رس  الأمر 

الداخليني  اجلانبني  بني  الداخلي  ال�شالم  من 

اأعقد  الو�شع  اأن  اإل  الكائن،  على  املتنازعني 

ومعدومة  بل  �شعبة  الن��ف��الت  على  وال��ق��درة 

املجال  يف�شح  ل  وهكذا  اأح��ي��ان��ًا،  وم�شتحيلة 

لزم الفرد بلعب 
ُ
الزماين ول املكاين التمل�س، وي

عن  ناأيها  ك��ان  مهما  وثابتة  متقاربة  اأدوار 

الراعي  بدور  القائم  هو  الطبيب  ولأن  بع�شها، 

للمجموع  اقرب  وهو  العي�س  �شبل  ويوفر  املايل 

وي�شارك يف البناء املتخيل للعامل باإيجابية واإن 

كانت اإيجابية مفتعلة ومفبكة فال �شك اأن ثمة 

ي�شبح  حني  وتغليبه  اجل��د  ماأخذ  لأخ��ذه  ميل 

الفنان  اأما  الأحيان،  بع�س  يف  حمتمًا  ال�رساع 

اأو وكر، ويا  اأو ملجاأ  اأن يبحث عن خمباأ  فعليه 

حبذا لو كان هذا املخباأ بعيداً عن كل عني تدقق 

واأن يتقوقع  اأنف تت�شمم،  اأذن تت�شمع وكل  وكل 

على ذاته اجَلفول، اإل اأنه بتخفيه وتقوقعه على 

ط من اأهمية ما يقوم به وي�شعه يف  �شقرِ
ُ
اأناه هذا ي

املحل الثاين والآخر والأقل، وتلك خطيئة كبى 

يرّد على  اأن  بعدها  الفن  ذاته، وعلى  الفن  بحق 

يدفع  اأن  فاإما  اللهجة،  �شديد  رداً  الإهانة  هذه 

الطبيعة التي للفن اإىل ال�شطح يف حماولة لك�شب 

اأو حدته،  الإبداع  يقلل من كمية  اأن  اأو  ال�رساع 

غلَّفًا ومقيداً  ُ
هكذا يجد الفنان نف�شه حما�رساً وم

اللتزام  على  وجم��باً  املحك  على  ومو�شوعًا 

اإر�شادات وكتيب تعاليم، وهل  اً ببنامج 
ّ

�شري
ُ
وم

اأ�شد حتطيمًا للفن من برنامج معد م�شبقًا؟ وعلى 

كل  مع  الغليان  الدائب  التوتر  هذا  وب�شبب  هذا 

ي�شل  اأن  بد  فال  والتاأقلم  للت�شوية  املحاولت 

يتقرر  فيها  انك�شار  نقطة  اإىل  بال�رسورة  املرء 

النقطة  الكائن، وعند هذه  اأن يعي�س  كيف يجب 

اجلانب  لرتك  حماولة  يف  �شاأنًا  بالأقل  ي 
ّ
�شح

ُ
ي

امل�شتبد ينطلق يف �شبيل حاله، ول يعني هذا اأنه 

ميكن فعل ذلك من غري جراح م�شتدمية وامن�شاخ 

ذي  من  اأجنح  الواحد  البعد  ذو  فالكائن  اأب��دي، 

البعدين واأق�شد يف هدفه واأحث �شرياً واأبعد همة 

واأو�شح �شبياًل.
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كلما  خمتلفة  اإج��اب��ات  لهما  اخ��رتع  ���ش��وؤالن 

اأن  اخ���رتت  مل���اذا  تكتب؟  مل���اذا  واجهتهما: 

ال�رسطان؟  طب  يف  متخ�ش�شًا  طبيبًا  تكون 

اإجابات  با�شتمرار  �شاأقدم  اأين  امل��وؤك��د  وم��ن 

الكتابة  يربط  الذي  ما  الثالث؛  لل�شوؤال  خمتلفة 

هذا  عن  اإجابتي  تغريت  لقد  ال�رسطان؟  بطب 

التفكري  واأع��دت  وقت  مر  وكلما  م��راراً،  ال�شوؤال 

اأن  ال�شهل  لعل من  باإجابة جديدة.  اأخرج  اأراين 

تربط طب ال�رسطان بالكتابة م�شتغال املعاناة 

�شيء  هذا  اأن  احلقيقة  لكن  كمدخل،  الن�شانية 

ملفاهيم  وتب�شيط  الث��ن��ني،  ح��ق  يف  جمحف 

الت�شكل.  طور  يف  لها  اإدراكنا  ي��زل  مل  عظيمة 

ل ميكن اختزال الكتابة اأو ح�رسها اأو الوقوف 

على هذا الكم الهائل من نتاجها وتاأثريه على 

اأن  واح��د  لعامل  ميكن  ول  وال��ع��امل،  الن�شان 

املر�س  مفهوم  ال�رسطان يف  ويختزل  يجازف 

حتد  وال�رسطان-   الكتابة   - كالهما  املجرد. 

متجدد؛ �شعود على جبال تطهري الروح؛ �شعود 

اأنه  الإن�شان  يعرف  ل  التي  متطلباته  له  �شاق 

الرتقاء.  ويوا�شل  الرحلة  يبداأ  حتى  ميتلكها 

القدرة  من  اجلرعة  نف�س  ي�شتلزمان  كالهما 

اآملني  نرتقي  ونحن  يثقلنا  مما  التخل�س  على 

كالهما  الأ�شمى.  احلقيقة  لنكت�شف  الو�شول 

ندم  بال  بتجرد،  للنظر خلفنا  الفر�شة  مينحانا 

على ما م�شى، بابت�شامة واثقة اأن ثمن ال�شعود 

الباهظ ل ميكن دفعه دون ت�شحيات، وت�شالح 

مع املعنى الأعمق لوجودنا الذي كان و�شيك�ون. 

اأهك�ذا اإذن؟ بهذه الب�شاطة املخت�رسة؟ هل ياأبه 
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عبدالعزيز الفار�سي:

حكاياتي تتغذى على امل�شاعر 

التي تثريها مهنتي

له  صدر  السرطانية.  األورام  في  ُمتخصص  طبيب   
السجائر«،  منفضة  »جروح  قصصية:  مجموعات  عّدة 
يفل  »ال  »مسامير«،  شظاياهم«،  ف��وق  »العابرون 
الحنين إال الحنين«، و»الصندوق الرمادي«، ومجموعة 
»رجل  ن��زوى  كتاب  مشروع  مع  ص��درت  قصصية  
الشرفة، صياد السحب«. و رواية بعنوان »تبكي األرض 
يضحك زحل« ، باإلضافة إلى رواية مشتركة مع الكاتب 

سليمان المعمري حملت عنوان: » شهادة وفاة كلب«. 



لالآخر  اأحدهما  اأينظر  ببع�شهما؟  ال�شاعدان 

علقت  اأحاديث  اأط��راف  نتجاذب  تعال  ويقول: 

بل  الآخر:  ويرد  اأكرث؟  نتخل�س  كي  القلوب  يف 

الآن  به  نفكر  ما  ال�شخر  هذا  على  ننق�س  دعنا 

الإحاطة  ميكن  ول  �شائك  الأمر  اإن  من�شي.  ثم 

به  اأفكر  ما  هذا  حلظة.  اأي  يف  كلي  ب�شكل  به 

الكتابة  بني  الربط  �شوؤال  يجابهني  دائمًا حني 

اأظن  الإجابة. كنت  ال�رسطان، ولذا تتغري  وطب 

تكون  اأن  اخ��رتت  مل   " �شوؤال  على  الإجابة  اأن 

اأ�شهل  ال�رسطان؟"  طب  يف  متخ�ش�شًا  طبيبًا 

احلق  تكتب؟".  ملاذا   " �شوؤال  على  الإجابة  من 

�شعب.  كالهما  �شهل.  �شوؤال  من  هناك  لي�س 

اأول دافع لختياري  اأن   –فيما م�شى-  
ُ
ظننت

طب ال�رسطان كان قراراً اتخذته وقت املراهقة 

التخ�ش�س لأين خ�رست جدي  اأحرتف هذا  باأن 

ب�شبب �رسطان الرئة. كنت قد غريت راأيي حول 

�شني  اأث��ن��اء  كثرية  م��رات  بعدها  التخ�ش�س 

اأم�شي  النهاية  يف  ووجدتني  الأوىل،  الدرا�شة 

لي�س  خمتلفة؛  لأ�شباب  ال�رسطان  جمابهة  نحو 

اأخ��رى  ليد  العتمة  يف  ي��دك  متد  اأن  من  اأجمل 

تبذر  اأن  اأروع  ما  م�شيء،  ممر  اإىل  لتقودها 

اأن  اأقوى  ما  ان�شان،  ابت�شامة  وت�شرتجع  الأمل 

كل  مت�شي  اأنك  اأعمق  ما  وتلغيه،  الأمل  تتحدى 

يوم دروبًا متوازية كثرية تقاتل مع اأخيك واأل 

العامل ملري�س   وجه 
ّ

اأن تغري ت�شت�شلم. ت�شتطيع 

فعل  ت�شتطيع  ل  وقد  املر�شى،  مئات  اأو  واحد 

�شيء وتوا�شي نف�شك باأنك حاولت ب�شدق قلبك. 

والآن: األي�س كل هذا ينطبق على الكتابة اأي�شًا؟

مير كل اإن�شان يجابه ال�رسطان اأول مرة باأربع 

ثم  الغ�شب،  ثم  الت�شديق،  عدم  كبى؛  مراحل 

باملعركة  والبدء  الت�شديق  اأخرياً  ثم  الإحباط، 

تاأخذ  مرحلة  وال��ن��ج��اة.ك��ل  نف�شه  ل���ش��رتداد 

الإن�شان  اأن  الثابت  لكن  ت�شاء،  كيفما  وقتها 

كان  مهما  الأوىل  ال��ث��الث  امل��راح��ل  يتجاوز 

انتماوؤه الإيديولوجي لي�شل اإىل املرحلة الأهم؛ 

الكفاح. طبيب ال�رسطان يواجه املراحل الأربع 

كل يوم مع خمتلف مر�شاه. يفتح روحه على 

يف  الإن�شان  يت�شكل  كيف  ل��ريى  م�رساعيها 

الطبيب،  ي�شعر  اأن  ودون  الفناء،  خطر  مواجهة 

اأو رمبا يتجاهل مالحظة ذلك عن عمد، يكون 

ال�شاك غري امل�شدق، والغا�شب،  اليوم  يف ذات 

الرماد  حتت  من  يقوم  الذي  واملارد  واملحبط، 

كلها  الوجوه  يحمل  رم��ق.  اآخ��ر  حتى  ليقاتل 

يجمع  �شباح،  كل  عميقًا  نف�شًا  ياأخذ  داخله. 

املواجهة.  ليوا�شل  اأدوات��ه  وياأخذ  �شتاته،  كل 

ال�شعر،  من  كبرياً  قدراً  ت�شتلزم  كهذه  مهمة  اإن 

والفل�شفة، وال�رسد، والق�س، والت�شوير، والر�شم 

يف  عظمتها  تتجلى  التي  الفنون  من  وغريها 

للخال�س.  وال�شعي  املحتوم،  الفناء  مواجهة 

يكرر  ال��ذي  اجلامد  الكائن  تكون  األ  ينبغي 

فقط  البيولوجيا  ترى  األ  باآلية مقيتة،  الأفعال 

باختالف  تتجلى  التي  العظيمة  الروح  وتهمل 

عند كل مري�س. اإن �شمحت لنف�شك بذلك، اأذنت 

لنف�شك بالف�شل، وملري�شك بال�شت�شالم واملوت. 

ت�شتلزمها  التي  ال�شيناريوهات  تكررت  مهما 

الروح  اأن��ت  �شرتى  اأمامك،  اجل�شدية  الطبيعة 

اخل�شبة وهي تواجه مامل تاألفه. اإن اآمن غريي 

بتكرار الأ�شياء والعتياد على احلالت يف الطب، 

فاأنا مل اأزل اأرى اأين اأواجه كل حالة لأول مرة، 

لأن الأرواح ل تت�شابه اأبداً. هناك ب�شمة يرتكها 

كل مري�س، تهبني �شيئًا ل ي�شيفه غريه؛ �شيئا 

غري م�شبوق وغري قابل للزوال. حتى املوت ذاته 

مل يقنعني يومًا باأنه حادث مكرر. اأنا مل اأتعود 

على  اأتعرف  مرة  كل  اأب��داً.  امل��وت  م�شهد  على 
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وجه جديد له. اأطارده ول يكف عن خمادعتي، 

الآن  حتى  تعلمت  ولقد  جديداً،  در�شًا  ويعلمني 

اآلف الدرو�س منه. 

هذا  يف  ال��ب�����رسي  ال��ك��ف��اح  على  تعرفت  لقد 

يفعل  كيف  اجلريح  الأمل  وعرفت  التخ�ش�س، 

ل  ب��الأم��ل.  الإن�شان  يفعل  وكيف  بالإن�شان. 

اأظن اأن من ال�شهل و�شف العالقة ال�شائكة بني 

من  التجرد  هناك  والن�شان،  ال�رسطان  مر�س 

ه�شا�شة  اكت�شاف  اخل��وف،  امل��رارة،  �شيء،  كل 

الأ�شدق  املعنى  اكت�شاف  الأ�شياء،  من  الكثري 

كل  من  ال�شخرية  كثرية  اأحيان  ويف  للحياة، 

روحك  وت�شع  عنك،  الوريقات  تت�شاقط  �شيء. 

حاجة  ل  تورية.  اأو  اإ�شافات  دون  عليك  لتطل 

لك بعد تلك اللحظة لأي اإ�شافة. اإنه الأمل الأعمق 

والتغلب  مواجهته  بعدها  �شتكون مهمتك  الذي 

عليه. حلظتها يطل عليك ال�شوؤال ال�شاخر: ملاذا 

كنا نبحث عن الأمل فيما م�شى با�شتمرار؟ اأكان 

من ال�رسوري البحث عنه؟ تهطل الأ�شئلة دون 

هوادة و�شتفت�س عن اإجابات كثرية، وقد ل متلك 

الوقت للح�شول عليها كلها. تفعل هذا يف �شمت. 

تتعلم اأن تن�شت واأنت حتدق يف كل الكون من 

وال�شماء،  وامل��اء،  والأ�شجار،  الأر���س  جديد؛ 

واملخلوقات حولك. تبحث عن تقاطعاتك معها. 

تقول  اأن  لأنك ل حتب  بعناية،  الكلمات  تختار 

توازنك  ت�شتعيد  هكذا  اأقل.  اأو  ينبغي  مما  اأكرث 

وتت�شالح مع كل ما حولك. تعود كائنًا حراً اآخر. 

والآن: األي�شت الكتابة حماولة ا�شتنطاق اإجابات 

اإعادة  الكتابة  لأ�شئلة مل ت�شنع ليجاب عليها؟ 

توازن، وبحث عن حترر لالأرواح التي ت�شكننا.

هل يغذي الطب خمزون احلكاية؟ ينبغي القول 

ميكن  ول  اأولوية  مري�س  لكل  اخل�شو�شية  اإن 

حتى حماكاة �شخ�شية املري�س اأو التلميح عن 

بعد لها. اإن كان من �شيء يغذي احلكاية داخلي 

نف�شي  تخيل  اأ�شتطيع  ل  التي  املهنة  هذه  يف 

يف غريها، فهو هذا الرتاكم للم�شاعر الإن�شانية 

دون  منهم  اأتعلم  اإنني  يوم.  كل  اأجابهها  التي 

لغة اجل�شد والمي��اءات، من نظرات  توقف، من 

حول  مالحظاتهم  دقة  من  الدمع،  من  العيون، 

قباًل،  لها  اأنتبه  اأكن  مل  التي  ال�شغرية  الأ�شياء 

ي�شتعيدون  حني  ال�شادقة  البت�شامات  ومن 

اأنف�شهم، ومن اإجاباتهم عن الأ�شئلة التي تخطر 

على بايل فجاأة واأطرحها عليهم دون تردد. كل 

مري�س معلم، واأنا تلميذه يف احلياة. لقد تغري 

مفاهيمي  تغريت  كما  م��راراً،  للحياة  مفهومي 

لي�س  والكتابة.  واملوت  والفقد،  واحلب،  لالأمل، 

واأدين  �شيء،  لأي  ثابت  واحد  معنى  هناك من 

بت�شكيل  كله  ه��ذا  �شاركوين  الذين  ملر�شاي 

الإن�شان داخلي، واإعادة توجيهه با�شتمرار.  

اأبهى  يف  الأب��ط��ال  بالب�رس  ممتلئ  داخلي  اإن 

وقلوبهم  اجل��م��ي��ل��ة،  ب��وج��وه��ه��م  جتلياتهم، 

�شعودهم  درب  نحتوا  الذين  هوؤلء  ال�شافية، 

الأعمق  املعنى  بهم،  اخل��ا���س  املعنى  نحو 

دربهم،  اأ�شعد  الآن،  اأكتب  حني  اأراين  والأك��ب. 

واأحاول النحت واأبحث مثلهم عن املعنى الذي 

�شوداوية،  الأوىل  ق�ش�شي  كانت  ينتظرين. 

من  بالكثري  ومعجونة  ذاتيتها،  يف  وغارقة 

اللغة. هوؤلء الأبطال هم من لفت نظري  زوائد 

وال�شم�س،  لل�شماء  العامل،  من  الأخ��رى  للجهة 

وروؤية احلياة مبنظور متجدد. لقد منحوين لغة 

من  وتعلمت  مالحظاتهم،  واألهمتني  جديدة 

ما  لهم  اأدين  و�شاأظل  الكثري،  ال�شاخرة  نباتهم 

حييت. 
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ما  ي��درك��ون  الفراعنة  اأط��ب��اء  يكن  مل  قطعا 

التحنيط،  م��ادة  اخرتعوا  حني  اجلينات  هي 

عن  �شيئا  يعلمون  يكونوا  مل  اأنهم  وبالتاأكيد 

تركيبة ال� DNA حني متكنوا من حفظ اأج�شاد 

ميكننا  ل  اأن��ه  بيد  ال�شنني.  من  اآلف��ا  ملوكهم 

بذات القدر من احل�شم اأن ننفي معرفتهم �شاعة 

بع�س  بها  غرف  يف  املومياءات  و�شع  قرروا 

 Histoplasma ال�  فطر  اأن  احلبي�س  الهواء 

والكهوف،  املغلقة  الغرف  اأبواغه  ت�شمم  الذي 

من  اآلف��ا  تلك  الدفن  غ��رف  يف  البقاء  ميكنه 

باملعتدين  وفاتكة  للمدافن  حار�شة  ال�شنني 

الفراعنة.  بلعنة  تاريخيا  عرف  فيما  عليها، 

بعد  احلياة  حلم  جت�شد  املومياء  كانت  ولئن 

املوت، فاإن اإبداع اأطباء الفراعنة قبل املوت ل 

البلجيكي فرانز  اإدها�شا، فقد ن�رس اجلراح  يقل 

علمية  اأوراق  عدة  جونكري )1903 - 1956( 

 1200 من  يقرب  ما  درا�شة  من  ا�شتخل�شها 

الفرعوين،  الطب  اأ�شالة  عن  تتحدث  بردية 

اإىل  جاليوجنفي  بول  الطبيب  حفز  الذي  الأمر 

الفراعنة  اأطباء  اإجنازات  لي�س  فهم  التعمق يف 

وحماولة  بل  فح�شب،  الجتماعية  مكانتهم  اأو 

لالأمة  اجلمعي  الوعي  يف  تاأثريهم  اكت�شاف 

الأطباء  اأ�شهر  اأن  فاكت�شف  القدمية،  امل�رسية 

امل�رسيني ويدعى اأحموتيب قد كان اإىل جانب 

اخ��رتع  م��ن  ه��و  لعله  ب��ل  كاتبا  طبيبا  كونه 

م�شلحا  اأي�شا  وك��ان  الهريوغليفية،  الكتابة 

اجتماعيا، مما حدا بهم اإىل اعتباره اإلها.

للطب  مبمار�شته  ا�شتهر  اآخر  اجتماعي  م�شلح 

الذي  ال�شالم  عليه  مرمي  بن  عي�شى  النبي  هو 

اأنه  مو�شع  من  اأك��رث  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  اأك��د 

يحيي  وكان  بل  والأبر�س،  الأكمه  يبئ  كان 
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الدقيقة  األحياء  قسم  ورئيس  أول  استشاري  طبيب   
قابوس؛  السلطان  بجامعة  الطب  كلية  في  والمناعة 
السريرية  الدقيقة  األحياء  أطباء  تدريب  برنامج  ورئيس 
العديد  له  العمانية.  الطبية  االختصاصات  مجلس  في 
و»استئناف  المقدس«،  »الشعر  أهمها  المؤلفات  من 
الرواية  و»جدلية  األب��دي«،  و»ال��ص��راع  التاريخ«، 
والدراية« والعديد من المقاالت في الدوريات والمجالت 
المشاركات  من  والعديد  اإللكترونية  والمواقع  والصحف 

في المؤتمرات والندوات داخل ُعمان وخارجها.

زكريا املحرمي:

ال�شرب ُيعيد �شياغة الطبيب واملثقف



باملقايي�س  حتى  خ��ارق  اأم��ر  وه��و  امل��وت��ى، 

املعا�رسة اإل اأن اأولئك املوتى كانوا هم موتى 

اجلدد.  املف�رسين  بع�س  يذهب  كما  الب�شرية 

ا�رسائيل  بني  بع�س  قيام  م�شتغربا  لي�س  لذلك 

لثقافة  املت�رسبني  الأوائ��ل  عي�شى  اأتباع  من 

عبادة الأطباء امل�شلحني الفرعونية اإىل عبادة 

اإلها.  اأحموتيب  اإلها كما كان  واعتباره  عي�شى 

اإن هذه الألوهية للطبيب الذي ي�شفي الأمرا�س 

ويطرد اجلراثيم غري املرئية التي كان ي�شميها 

عليه  ا�شتقرت  ما  هو  وال�شياطني  اجلن  النا�س 

امل�شيحية املعا�رسة، كما اأن الدول التي تعتنق 

للطبيب  املوؤلهة  الديانة  هذه  �شعوبها  اأغلب 

الإ�شالحي هي من يقود اليوم قاطرة احل�شارة 

الإن�شانية.

اإن ممار�شة الطبيب للكتابة واملعرفة و�شناعة 

املهنة  هذه  تاريخ  يف  متجذر  اأمر  هو  الوعي 

املقد�شة التي كان اأ�شحابها مبنزلة الآلهة التي 

اإليها.  ويتقربون  ويعظمونها،  النا�س  يعبدها 

لذلك ل ينبغي اأن ننده�س من الطبيب الكاتب، 

اإل  الجتماعي،  لالإ�شالح  املمار�س  الطبيب  اأو 

مبقدار ده�شتنا للقاء الآلهة، وما اأكرث املتاألهني 

ثمانية  اأغنى  فيه  ميتلك  الذي  الزمان  هذا  يف 

�شكان  ن�شف  ميلكه  ما  يعادل  ما  اأ�شخا�س 

الأر�س بح�شب اإح�شائية منظمة اأوك�شفام عام 

.2017

فتها منظمة ال�شحة العاملية 
ّ
اإن ال�شحة كما عر

عام 1948 هي لي�شت جمرد غياب املر�س اأو 

ال�شالمة  اكتمال  حالة  هي  بل  العجز،  انعدام 

واملوؤ�شف  والجتماعية.  والعقلية  البدنية 

على  اليوم  اأطباء  من  كثري  اقت�شار  هو  حقا 

بحيث  لالإن�شان،  البدين  اجلانب  مع  التعاطي 

التي  والجتماعية  العقلية  اجلوانب  يغفلون 

توؤثر ل يف �شلوك الأفراد وح�شب بل ويف حركة 

وانت�شار  تفككها  اأو  وتطورها  املجتمعات 

الأمرا�س والأوبئة بني اأفرادها. اإن هذا الإهمال 

الأطباء  الذي لعله يكون غري مق�شود من قبل 

للتعاطي مع �شبكة العالقات الثقافية والدينية 

جمتمعاتهم  يف  وال�شيا�شية  والقت�شادية 

ي�شاهم ب�شكل مبا�رس يف اإفقار املجتمعات من 

الروؤى اخلالقة والأفكار الإبداعية التي ميكنها 

�شلم احل�شارة  املجتمعات يف  بتلك  ترتقي  اأن 

عليه  مرمي  بن  عي�شى  امل�شيح  يفعل  كان  كما 

ال�شالم واأحموتيب الفرعوين من قبل.

يعاين الكّتاب يف كثري من جمتمعاتنا العربية 

�شيف  وت�شلط  املوجه،  التهمي�س  ثالوث  من 

اإىل �شيق  اإ�شافة  الأقالم،  اأعناق  الرقابة على 

الإبداع.  وتقتل  احلريات  تخنق  التي  القوانني 

اإىل  اإما  الكتاب  من  بالكثري  يدفع  الذي  الأمر 

ممار�شة  عن  والتوقف  ال��ذات  على  النكفاء 

انح�شار  اأو  الوعي،  و�شناعة  الكتابة  مهمة 

امل�شاحة  ي��الئ��م  مب��ا  لديهم  الإب����داع  م��ي��دان 

اأو  واجتماعيا،  قانونيا  املتاحة  ال�شيقة 

الكلمة  اأن�شار  من  �شبقهم  من  م�شري  مواجهة 

والقتل،  التعذيب  اأو  ال�شجن  يف  املتمثل  احلرة 

هربا  الهجرة  من  الكتاب  بع�س  يتمكن  وحني 

ال�شلطة  واأغ��الل  ال�شيا�شية  ال�شلطة  قيود  من 

ويتوهم  الجتماعية،  ال�شلطة  واأ�شفاد  الدينة 

مقا�شل  من  الختياري  منفاه  يف  مباأمن  اأنه 

الهارب منه، ويبداأ مبمار�شة  �شلطات املجتمع 

والكتابة  الإبداع  يف  املتمثلة  املقد�شة  مهمته 

الجتماعي  والإ�شالح  والتنوير  الوعي  ون�رس 

حتى  تطارده  ال�شلطات  تلك  بحرا�س  يتفاجاأ 
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يف مهجره حماولة ك�رس قلمه واإخرا�س ل�شانه، 

ورمبا اأي�شا تقطيع ج�شده واإذابته يف احلم�س 

حتى يكون عبة لغريه من املبدعني، ولي�س ما 

ح�شل جلمال خا�شقجي عنا ببعيد.

هنا يدخل الطب ودرا�شته كاأحد العوامل الفارقة 

والأدوات  الآلت  من  كثريا  للكاتب  تقدم  التي 

التي ت�شاعده يف جتاوز العقبات التي تعرت�س 

�شاحبه  الطب  يعلم  الكتاب.  من  غريه  طريق 

الكتاب  يف  ارتبط  عظيم،  در���س  وهو  ال�شب، 

اإىل  الأع��داء  يحول  الذي  العظيم  باحلظ  العزيز 

التلقي  مرارة  على  ال�شب  اإن  اأوفياء.  اأ�شدقاء 

اخلطر  مواجهة  يف  وال�شب  الكثيف،  املعريف 

ومقا�شمة  معٍد،  مبر�س  امل�شاب  يحمله  الذي 

املري�س �شبه على ال�شقم الذي يتهدد حياته، 

فح�شا  الطبي  القرار  لتاأثري  انتظارا  وال�شب 

وعالجا يف املري�س واأهله، وال�شب على بع�س 

ردات الفعل ال�شلبية غري املتوقعة يف املري�س 

املحبط، وال�شب على عدم توفر اخلدمات التي 

ياأمل الطبيب تقدميها لتوفري اخلدمة ال�شحية 

الطبيب،  �شياغة  يعيد  ال�شب  ذلك  كل  الأمثل. 

وال��رتوي  بالأناة  مت�شفا  كائنا  منه  ويجعل 

اأن  �شك  ول  وال��ت��ه��ور.  الن��دف��اع  ع��ن  وبعيدا 

جميع هذه ال�شفات �رسورية جدا يف التعامل 

املثقفني  تتهدد  التي  املختلفة  ال�شلطات  مع 

واملبدعني والكتاب.

ال�شوؤال،  مفتاحه  كنز  املعرفة  اأن  قيل  قدميا 

يقت�رس  ل  ال�شوؤال  يفتحه  الذي  الباب  اأن  بيد 

اأب���واب  ه��ن��اك  اإمن���ا  امل��ع��ل��وم��ات،  جمع  على 

الب�رسي  الجتماع  حول  اأخرى  معرفية  كثرية 

الأهم هو  الإن�شانية، والباب  العالقات  وتنمية 

يف  ال�شوؤال  ينمي  حيث  النبيلة  الأخ��الق  باب 

لالآخر،  والتقدير  والحرتام  التوا�شع  �شاحبه 

اأن  للكاتب  ميكن  ل  تكوينية  اأ�شا�شات  وهي 

تق�شيم  بح�شب  ع�شوي  مثقف  اإىل  يتحول 

طالبه  الطب  يوجه  اكت�شابها.  دون  جرام�شي 

�شوؤال  اإىل  الطبيب  ويدفع  ا�شتاذه،  �شوؤال  اإىل 

زمالئه، كما يعلمه اأن ي�شاأل حتى غري الأطباء 

كاملمر�شات وال�شيادلة والفنيني، اإ�شافة اإىل 

�شوؤال املري�س واأقاربه ومن هم حوله، كل هذه 

الأ�شئلة اإىل جانب توفريها للمعرفة، تزرع يف 

والح��رتام  املعريف  التوا�شع  ف�شيلة  الطبيب 

الكتاب  من  كثري  وقع  لقد  كان.  اأيا  لالإن�شان 

بفوقية  يتعاملون  جتعلهم  التي  الأنا  �شحية 

مع الآخر، وبحدية مع ال�شلطات املتحكمة يف 

خلق  مما  اأفعاله،  ل��ردات  واملوجهة  املجتمع 

املجتمع  مع  ثانوية  معارك  الكتاب  لهوؤلء 

بناء  نحو  توجيهها  ب��دل  طاقتهم  ا�شتهلكت 

الوعي والرتقاء مبجتمعهم.

معرفة  م��ن  �شاحبها  الطب  ممار�شة  متكن 

الأعماق الغائرة للنف�س الب�رسية، وتوفر لدار�شها 

لل�شلوك  البيولوجية  الأ�ش�س  على  الط���الع 

من  ب�شاحبها  املعرفة  هذه  ترتقي  الإن�شاين. 

الختزال الذي يعاين منه بع�س الكتاب الذين 

يتوهمون اأن تفكري الإن�شان وم�شاعره وقراراته 

قائمة على الرتباط اخلطي وفقا لقاعدة الفعل 

اإرادة  اأن  ي��درك  فهو  الطبيب  اأم��ا  الفعل.  ورد 

واأن  تف�شريها بهذه احلتمية،  الإن�شان ل ميكن 

احل�شم  من  القدر  بهذا  تبيره  ميكن  ل  �شلوكه 

تعقيد  من  حتى  وا�شتباكا  تعقيدا  اأك��رث  لأن��ه 

التي  الدماغ  خاليا  بني  ال�شجرية  الو�شالت 

كل  يقوم  والتي  مليار،  املائة  عددها  يتجاوز 

منها بعمل مكمل لالآخر واأحيانا خمتلف عنه، 
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الأحايني.  له ومعار�س يف بع�س  بل وم�شاد 

اأ�شفنا اإىل قائمة املوؤثرات البيولوجية  اإذا  اأما 

الرتليونات الالمتناهية من اجلراثيم املجهرية 

الإن�شان  ت�شيب  ل  اأنها  موؤخرا  اكت�شف  التي 

بل  وح�شب  املناعي  جهازه  وتن�شيط  بالعدوى 

هي ت�شاهم اأي�شا ويا للده�شة يف ت�شكيل قدراته 

الجتماعي.  و�شلوكه  النف�شي  وتكوينه  العقلية 

�شريتقي  اأنه  �شك  ل  املعرفة  من  القدر  هذا  كل 

كتابات  تطبع  التي  الفعل  ردات  عن  ب�شاحبه 

الإن�شان  حلياة  املتعاطني  املبدعني  من  كثري 

م�شتهرتة  و�شطحية  �شاذجة  بب�شاطة  املعقدة 

خاطئة  ت�شخي�شات  اإىل  ���ش��وى  ت����وؤدي  ل 

للظواهر الب�رسية، وعالجات �شوهاء لالأمرا�س 

الجتماعية.

اأق�شى  يف  الإن�شان  وروؤي��ة  الطب،  ممار�شة  اإن 

بجميع  املر�شى  وم�شاهدة  ال��وه��ن،  ح��الت 

العلمية  م�شتوياتهم  وخمتلف  العمرية  فئاتهم 

اأ�شد  يف  وه��م  والجتماعية  والقت�شادية 

الطبيب  اإىل  الآخر، ت�شيف  اإىل  الأوقات حاجة 

واحتياجه،  الإن�شان  ب�شعف  جازمة  معرفة 

امل�شتكبون  خلفه  يت�شرت  الذي  اجلبوت  واأن 

فطرية،  ه�شا�شة  وراءه  يخفي  الأر����س  يف 

واحلاجة  الآخر  على  لالعتماد  غريزي  ونزوع 

جترد  اأن  ينبغي  املعرفة  ه��ذه  ومثل  اإل��ي��ه. 

يعانيه  ال��ذي  الغطر�شة  �شعور  من  �شاحبها 

على  الهيمنة  يحاولون  الذين  الكتاب  بع�س 

املجتمع  على  الأب  دور  وممار�شة  زمالئهم، 

الذي يتوهمون تخلفه وعدم جدارته يف الفهم 

واإدراك غاياتهم، املبتذلة غالبا.

الإقرار  �شوى  اأملك  ل  ال�شخ�شي  امل�شتوى  على 

الطبي  عقلي  يف  طورت  قد  الكاتب  روح  باأن 

ال�شياق  يف  املر�شية  احل��الت  ر�شد  اآل��ي��ات 

وثقافيا  ت��اري��خ��ي��ا  الأع����م  ال��ع��ام  ال��ب�����رسي 

ما  اأن  بيد  واقت�شاديا.  و�شيا�شيا  واجتماعيا 

هو اأكرث و�شوحا يف كتاباتي وجالء هو متكن 

مبادئ الطب واأخالقه من تقومي تلك الكتابات 

ت�شوراتي  �شياغة  واإع����ادة  ب��ل  وتهذيبها، 

للحياة باأ�رسها. ورمبا يتمثل التاأثري الأو�شح 

لدرا�شتي الطب يف ظاهرة الهدوء التي جنحت 

�شعوريا  اأو ل  �شعوريا  املنقادة  اإليها كتاباتي 

لف�شيلة ال�شب والتاأين والتوا�شع التي يعززها 

عن  البعد  اإىل  اإ�شافة  وممار�شة،  درا�شة  الطب 

ال�شخب وال�شدام مع اأ�شحاب الآراء املعار�شة، 

والتاأثري الأهم يتمثل يف حماولة احرتام الراأي 

الأ�ش�س  فهم  يف  والرغبة  له،  والعتذار  الآخر 

التي يبني عليها قواعده ومنطلقاته. 

تخلفه  الذي  املتناق�س  الأثر  متاما  مدرك  اأنا 

يقت�رس  ل  الأثر  وهذا  النقدية،  كتاباتي  بع�س 

على القراء العاديني فح�شب، بل ويتعداهم اإىل 

مبختلف  ال�شلطة  ورم��وز  الكتاب  من  النخبة 

فهناك  و�شيا�شية.  ودينية  اجتماعية  األوانها 

من يعتب تلك الكتابات جريئة ومقلقة للهدوء 

العام الذي تتوخاه ال�شلطة التي يقلقها الوعي، 

وتخ�شى من اأن ت�شبب اأ�شواء الكتابة يف تعرية 

ف�شادها.  وك�شف  اخفاقاتها  وف�شح  ق�شورها 

يف اجلانب الآخر ذات الكتابات التي تعتبها 

ال�شلطة ثورية وحمر�شة هناك فريق يعد نف�شه 

اإ�شالحيا وثوريا يعتبها بال�شد من ذلك، فال 

يرى فيها �شوى دفاع عن تلك ال�شلطات، وتبير 

لخفاقاتها و�شرت لعيوبها. 

بال �شك اأن كال الطرفني له عذره، واللب�س الذي 

يقعان فيه متفهم وله ما يبره. ففريق ال�شلطة 
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اأمرا مربكا، ومدعاة  التفاتة نحوها  يعتب كل 

الوعي  وه��ذا  تفعل،  م��ا  اإىل  النا�س  لنتباه 

ال�شلطة  عمل  تقييم  اإىل  تلقائيا  النا�س  يدفع 

وحما�شبتها عليها. وجتنبا ملثل هذه املحا�شبة 

ل  كتابة  كل  اعتبار  اإىل  ال�شلطة  فريق  مييل 

النا�س  بني  ال�شلطة  �شورة  تلميع  نحو  تتوجه 

اأخطائها كتابة معادية  اأنظارهم عن  و�رسف 

اأما  �شاحبها.  واإره��اب  لها  الت�شدي  ينبغي 

فتمثله  ثوريا،  نف�شه  يعتب  الذي  الآخر  الفريق 

يت�رسبوا  مل  الذين  ال�شن  �شغار  من  جمموعة 

يف  ثقافتهم  اأن  بل  العمانية  الأن��اة  بثقافة 

غالبها قد ت�شكلت نتيجة قراءاتهم لنتاج بيئات 

ال�شب  تعلم  التي  العمانية  البيئة  عن  غريبة 

وتر�شخه. لذلك مل يكن من الغريب اأن ي�شتهجن 

ال��ت��اأين،  اإىل  الداعية  الكتابات  الفريق  ه��ذا 

وي�شخر من الآراء التي تعلي من ف�شيلة ال�شب 

حلداثة  اأنه  كما  والتخاذل.  بال�شعف  ويتهمها 

ومل  لالأحداث  العميقة  الدرا�شة  يعتد  مل  �شنه 

يجرب البحث والتنقيب عن الأ�شباب اجلوهرية 

م�شتعجال  جت��ده  لذلك  والف�شاد،  لالنحراف 

�شطحيتها  كانت  مهما  النتائج  اإىل  الو�شول 

ومتحفزا لإقامة احلجة على ال�شلطة مهما كان 

اعتداد  من  يخلو  ل  فهو  بع�شهم  اأما  تهافتها. 

مت�شخم بالذات والتطري من الكتابات الداعية 

الناهية  اخلطابات  من  والنفور  التوا�شع  اإىل 

عن الغطر�شة والغرور.

على  العلمي  البحث  اأب��واب  الطب  يل  فتح  لقد 

التجريب  مناهج  على  وعرفني  م�شاريعها، 

املن�شبطة، وغذى لدي غريزة الف�شول املعريف، 

باجلديد،  ال�شغف  ب��ذور  وج���داين  يف  وغ��ر���س 

ال�شدق  الطب  علمني  كما  بالتجديد.  والعناية 

وهذا  العلم،  يف  املجاملة  وع��دم  ال��ق��ول،  يف 

كلها،  كتاباتي  يف  عليها  ا�شري  اأن  اأح��اول  ما 

املعرفية  احلقائق  تقدمي  يف  اجتهد  اأين  ومع 

ال�شادمة ب�شورة اأقل ب�شاعة مما هي عليه، اإل 

اأنني ل اأخفي ف�شلي يف عدم ا�شتفزاز النف�شيات 

قد  الف�شل  وهذا  والرنج�شية،  الأنا  املت�شخمة 

كلفني كثريا من اخل�شائر من الأ�شدقاء الكتاب 

ر�شيدي  اإىل  اأ���ش��اف  ولكنه  خا�شة،  منهم 

احرتاما كبريا لذاتي، وتقديرا عزيزا على نف�شي 

من ال�شواد الأعظم من القراء.  

كطبيب  اأعي�شها  التي  اللحظات  امتع  من  اإن 

اأن املعرفة غري  اأجد فيها  التي  كاتب هي تلك 

واإمنا  البدنية،  الأمرا�س  علوم  على  املقت�رسة 

املعرفة يف عمومها الثقايف املرتبط بالتاريخ 

والجتماع  والدين  والقت�شاد  وال�شيا�شية 

تقدمي  يف  باأخرى  اأو  ب�شورة  ت�شاهم  والأدب 

طلبة  م��ن  ولطالبي  للمر�شى  اأف�شل  خدمة 

والأطباء  ال�شحية،  والعلوم  والتمري�س  الطب 

فيها.  اأعمل  التي  للموؤ�ش�شة  حتى  اأو  املتدربني 

ي�شعرين  واملهنة  الثقافة  بني  التكامل  هذا  اإن 

اأكب  دافعا  يل  ويقدم  ال��روح��ي،  بالن�شجام 

للبحث والقراءة والطالع والكتابة، وبالتاأكيد 

الإميان اليقيني ب�رسورة الإ�شالح. 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

26



جملة   دف��ع  ال���ذي  ال�شبب  بالتحديد  اأع��ل��م  ل 

اأحد  اأكون  باأن  وت�رسيفي  معي  للتوا�شل   

"الأدباء  عن  العدد  ه��ذا  ملف  يف  امل�شاركني 

واختاليف  م�شاك�شاتي  رغم   – فاأنا  الأطباء"، 

اأن  الأح��وال  من  حال  باأي  ميكن  – ل  اخلجول 

اأ�شمح لنف�شي اأن تدعي النتماء اإىل املبدعني – 

�شواء كانوا ُكتابًا اأو �ُشعراء اأو علماء. ولذا فاإنني 

املتميزة  املجموعة  هذه  �شمن  وج��ودي  اأعتب 

وما  مني.  تطّفاًل  ��ًا 
ّ
اأدب��ي واملتحققة  ��ًا 

ّ
اإب��داع��ي

اإن�شان  كل  اأن حياة  باب  اإل من  هنا  م�شاركتي 

روى – اإما ملتعة اأو 
ُ
ق�شة فيها ما ي�شتحق ان ي

لفائدة اأو لده�شة اأو لف�شول.

 منه اإىل هذه 
ُ
ولقد احرتت يف الباب الذي �شاألج

بني  اخلفية  "الروابط  د 
ُ

َتر�ش التي  "ال�شهادة" 
كيمياء الطب وكيمياء الكتابة" – كما جاء يف 

جملة من  و�شلتني  التي  الكرمية  الدعوة  ن�س 

اح��رتايف  – بالرغم م��ن  اح��رتت لأن��ن��ي    

كيمياء الطب لفرتة طويلة – مل اأمار�س – ب�شكل 

اأن�رس كتابًا  الكتابة. فاأنا مل  احرتايّف - كيمياء 

من  اأملكه  ما  وكل  واحداً،  اأدبيًا  مقاًل  ول حتى 

�شواهد على ممار�شتي للكتابة هو بحوث ر�شائلي 

العلمية الثالث وعدد حمدود من الأوراق العلمية 

يف تخ�ش�شي الطبي – الكيمياء احليوية – الذي 

 – ورد  كما  الطب"  "كيمياء  ًا 
ّ
وحرفي متاما  هو 

مما  "نزوى"،  جملة  دعوة  – يف  الرمزي  عده 
ُ
بب

يائ�شة من جانبي  اأية حماولة  اأمام  الباب  ي�شد 

�شحيح  الكتابة".  "كيمياء  ممار�شة  لّدع���اء 

 – العربية  اإىل  الإجنليزية  من   – ترجمت  اأنني 

الق�شرية  والق�ش�س  املقالت  من  عدداً  ون�رست 

والق�شائد، كما ترجمت قبل عدة �شنوات كتابًا مل 

يجد طريقه اإىل الن�رس واأعمل حاليًا على ترجمة 

كتاب اآخر، لكنني مازلت اأعتقد اأن ذلك ل يخرج 

عن اإطار الهواية املحببة التي ميار�شها ال�شخ�س 

ح�شب  ويق�رس  يطول  ال��ذي  فراغه  اأوق���ات  يف 

حرفة   
ّ
الطب اأن  هنا  واأع��رتف  حرفته.  طبيعة 

الالزم  الفراغ  وقت  من  جداً  القليل  اإل  ُتبقي  ل 
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ُعمان  بكلية  حيوية  كيمياء  أول  كُمحاضر  حاليا  يعمل 
لطب األسنان. ترجم من اللغة اإلنجليزية إلى العربية في 
التالية: أدب الهامش: حيث نشر مجموعة من  المجاالت 
القصص واألشعار الهندية التي تتناول المرأة والمنبوذين 
والمهاجرين. ويعمل حالياً على ترجمة قصص من أدب 
الزنوج خالل فترة استرقاق األفارقة في الواليات المتحدة. 
وترجم أيضا: علم النفس التحليلي لكارل جوستاف يونج، 
وهو في صدد  ترجمة سيرة حياة جوستاف، العالم النفسي 
السويسري. لديه اهتمام -غير أكاديمي-  بالنوتة الموسيقية 

والعزف على آلة العود. 

�سعيد الريامي:

الإم�شاك بيقني ُمتال ومتلون



ملمار�شة الهوايات. 

وقد اأف�شت بي حريتي هذه اإىل ت�شاوؤلت اأخرى 

نقا�شات حولها  بايل ودخلُت يف  �شغلت  لطاملا 

والفكر  املعرفة  عن  الأ���ش��دق��اء،  من  ع��دد  مع 

حتديداً،  بالكتابة  جميعًا  وعالقتها  والثقافة 

وعن �شطوة الكتابة وبريقها، وعن كون الكتابة 

امل�شددة(  الراء  )بك�رس  فًا 
ّ
– معر غريها  – دون 

د اأو رمبا اأبرزاً للمثقف. األي�شت القراءة اأي�شًا 
َ

اأوح

ان�شغاًل بالفكر والثقافة واملعرفة؟ األي�س البحث 

الدائم ملحاولة فهم الذات والعامل والإجابة على 

اإىل �شكينة داخلية  الوجودية والو�شول  الأ�شئلة 

اأو يقني من نوع ما – من دون اإعالن بالكتابة 

كالكتابة؟  ومرهقًا  م�شنيًا  عماًل   – الن�رس  اأو 

ت�شتهلك  طبيبًا  ذلك  يفعل  من  كان  اإذا  خا�شة 

مهنته معظم �شاعات يومه؟ اأقول – ومن جتربة 

الذي  والتق�شي  والبحث  القراءة  اأن   – �شخ�شية 

يف  ة 
ّ
امُللح والرغبة  احل��ائ��رة  الأ�شئلة  تدفعه 

لكنه  مرهق..  عمل  الداخلية  وال�شكينة  املعرفة 

ل  وفعل  هاج�س  الكتابة  ه��ي  ومثلما  ممتع. 

اأحيانا  مقاومة  فعل  اأو  وحياة  اأحيانًا  اإرادي 

 – البحث  هو  وكذلك  القراءة  هي  كذلك  اأخ��رى، 

اأحيانًا، حماولة  اإرادي ي�شعب مقاومته  فعل ل 

ولذا  ومتلون.  بيقني خماتل  لالإم�شاك  متوا�شلة 

الروابط  اأن تر�شد �شهادتي هذه  اأود هنا  فاإنني 

اخلفية – لي�س بني كيمياء الطب وكيمياء الكتابة 

– بل اأن تر�شد كيمياء القراءة وانعطافاتها يف 
يكون  اأن  اختار  للمعرفة،  حمب  �شخ�س  حياة 

ًا يف املعرفة ل اأكرث. واملعرفة هنا 
ّ
طبيبًا – حب

غري حمددة ول متخ�ش�شة، فهي مزيج من الأدب 

والعلوم والفكر. 

اخلطوات الأوىل

فقت يف حتديد امل�شافة 
ُ
اأكون قد و اأن  اإذاً  اأمتنى 

الأدبية  الكتابة  عن  ًا 
ّ
�شخ�شي تف�شلني  التي 

يف  لكنني  اب���داً،  اأدعيها  ل  التي  الح��رتاف��ي��ة 

املقابل ل بد اأن اأعرتف اأن قراءة الأدب باأنواعه 

املده�س  املعرفة  عامل  اإىل  مدخلي  هي  كانت 

اأب��داً  اأ�شمح  مل  وال���ذي  زم��ن  منذ  اأ�شكنه  ال��ذي 

على  ا�شتحواذها  يف  الأنانية   - الطبية  ملهنتي 

ثم  الطب  اأن  مع  اإي��اه،  ت�شلبني  – اأن  وقتي  ّل 
ُ

ج

تخ�ش�س الكيمياء احليوية فتح يل اأبوابًا وا�شعة 

اأب��داً  كنت  ما  معرفية  ع��وامل  اإىل  عبها  دخلُت 

الطب  اأن  اإل  �شاأقوله  ما  غرابة  ورغم  بها.  اأحلم 

فال   – يل  بالن�شبة  مطلبًا  ذات��ه  حد  يف  يكن  مل 

حلمت اأثناء �شنوات املدر�شة بدخول كلية الطب 

ول �شعرت بانت�شار اأو ن�شوة عندما قررُت – بعد 

 – العلوم  بكلية  الأحياء  ق�شم  يف  ق�شيُتها  �شنة 

باأن  قبل  من  اأحلم  مل  الطب.  كلية  اإىل  النتقال 

غرمًا 
ُ
م دائمًا  كنت  املر�شى.  اأعالج  طبيبًا  اأكون 

بالعلوم ومولعًا باملعرفة. وما انتقايل اإىل كلية 

مغامرات  �شمن  معرفية  مغامرة  �شوى  الطب 

الأحياء  علوم  كانت  املدر�شة  يف  كثرية.  اأخرى 

اأكرث  ت�شتهويني  التي  هي  والفيزياء  والكيمياء 

من غريها. كنت دائم الده�شة وكان راأ�شي ميور 

بالأ�شئلة عن ماهية احلياة وعن روعة جتلياتها، 

يف   
ً
�شواء واملتنوعة  ال�شغرية  تفا�شيلها  وعن 

الكائنات احلية من حويل اأو يف ت�شورات العقل 

الب�رسي وخميلته. وبالرغم من متيزي يف مادة 

و�رسفها  ونحوها  بن�شو�شها   – العربية  اللغة 

– اإل اأنني كنت اأنفر من الكتابة الأدبية. كانت 
 
ّ
احُلر )التعبري  الأ�شبوعي  ال�رسدي  الن�س  كتابة 

مدر�س  بكتابته  يكلفنا  الذي  ن�شميه(  كنا  كما 

يل،  بالن�شبة  حقيقية  معاناة  العربية  اللغة 

من  بالرغم  كتبته  ن�س  بجزالة  يومًا  اأقتنع  ومل 

الأفكار.  على  املدر�س  وثناء  اللغوية  ال�شالمة 

العلوم  ح�ش�س  يف  احلقيقية  متعتي  اأجد  كنت 

والأحياء  الكيمياء  اأحببت  الريا�شيات.  عدا   –
معادلتها  يف  لي�س   – زل��ت  وم��ا  والفيزياء، 

الريا�شية، فهذه �شعبة الفهم بالن�شبة يل – بل 

اأرى  ومازلت  كنت  التي  املده�شة  اأفكارها  يف 

اأنها ت�شي بالت�شميم الأعظم للكون. هذه الأفكار 

ال�شوء،  الطاقة،  اجلاذبية،  ت�شحرين:  ت��زال  ما 

خوا�س املادة، التفاعالت الكيميائية، ثم احلياة 

جميع  يف   – والنف�شية  الع�شوية   – بتجلياتها 
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اأجد  الإن�شان. كنت  الكائنات احلية وخا�شة يف 

اأمتبا  اأفالم ديفد  متعة ل حد لها عند م�شاهدة 

احلياة  عن   )David Attenborough(

والتي  الأر���س،  �شطح  على  الدقيقة  وتفا�شيلها 

كنا ن�شاهدها يف بع�س ح�ش�س الحياء – وهو 

هو�س لزمني طوال حياتي. فاأفالم ديفد اأمتبا 

جميعها - قدميها وجديدها - تزين الآن اأرفف 

الأر�س  وعلوم  اجلغرافيا  اأحببت  كما  مكتبتي. 

خياراتي  �شمن  من  اجليولوجيا  كانت  حتى 

 – والهند�شة  الأحياء  بعد  الدرا�شية يف اجلامعة 

التي اأ�شكر اهلل على لطفه اأن اأنقذين منها. 

�شبه  مكانًا  يل  بالن�شبة  املدر�شة  مكتبة  كانت 

مقد�س. فيها بداأت حكايتي مع الكتب منذ كنت 

يف ال�شف ال�شاد�س البتدائي – كما كان ي�شمى 

الأرفف  اأمر على  الُف�شح  اأوقات  حينها. كنت يف 

اأتفح�س الكتب.. اأقراأ عناوينها.. اأقلب �شفحاتها، 

رائحة  اأ�شم  كنت  اأعني من حويل،  ومتواريًا عن 

اأُ�شَف من  الأوراق – لأوراق الكتب عبق مميز مل 

املكتبة  تلك  قراأُت يف  الآن.  الإدمان عليه حتى 

– معظم ق�ش�س  غرفتي  يف  لأقراأ  – وا�شتعرت 
ودواوين  العاملي  الأدب  وكال�شيكيات  النا�شئة 

املحدثني،  وبع�س  القدامى  ال�شعراء  من  كثري 

اأيام  ق��راأت  كما  العقاد،  عبقريات  من  وكثرياً 

اأحاديث  من  ونثاراً  كروانه  ودع��اء  ح�شني  طه 

حممود  م�شطفى  كتب  ب�شغف  وق��راأت  اأربعائه. 

مازلت  الذي   – خالد  حممد  خالد  واإ�شالميات 

اأعتب اأ�شلوبه من اأجمل واأرق الأ�شاليب ال�رسدية. 

والأغاين  الفريد  العقد  من  �شذرات  كذلك  وقراأت 

رحلتنا  اأثناء  وكنت  ال��رتاث.  كتب  من  وغريها 

الأ�شبوعية اإىل �شوق ال�شيب اأ�شرتي – بالإ�شافة 

وعبداحلليم  عبدالقادر  عبدالكرمي  اأ�رسطة  اإىل 

واإح�����ش��ان  – رواي����ات جنيب حم��ف��وظ  ح��اف��ظ 

ال�شباعي  ويو�شف  اإدري�س  ويو�شف  عبدالقدو�س 

احلادي  ال�شف  ويف  عبداهلل.  عبداحلليم  وحممد 

ع�رس كانت جائزة تفوقي يف اللغة العربية ر�شالة 

ي – التي اأذكر اأنني قراأت ن�شفها 
ّ
الغفران للمعر

تقريبًا يف جل�شة واحدة على ال�رسير يف غرفتي 

الإجنليزية  اللغة  اأتقنت  املدر�شة. وبعدما  ب�شكن 

قراأت جلون �شتاينبك وويليم فوكرن وويال كاذر 

همنجوي  واإرن�شت  برادبري  وري  لندن  وجاك 

كان  الذين  الأمريكيني  الروائيني  من  وغريهم 

حتيز الإدارة المريكية يف مدر�شتي لهم وا�شحًا. 

كما قراأت كذلك روايات الأختني برونتي وجني 

وتول�شتوي  وموبا�شان  وهيوجو  وديكنز  اأو�شنت 

املدر�شة  �شنوات  كانت  وغريهم.  ود�شتويف�شكي 

 – اأنني  واأذك��ر  بالروايات،  مكتنزة  بل  حافلة 

تلك  القرائية  ن�شوتي  حلظات  اإح��دى  يف  واأن��ا 

الدرا�شة  اإكمال  باأن  اأ�شدقائي  لأحد  اأ�رسرُت   –
عندي لي�س مهمًا، املهم ان اأجد وقتًا كافيًا لأقراأ 

جميع الروايات. 

التي  الأفكار  من  الهائل  الكم  لهذا  بد  ل  كان 

ت�رسبت عب تلك الروايات اأن حتدث اأثراً يف ذلك 

الطفل القادم اإىل م�شقط من قريته ال�شغرية يف 

�شحار. اأن تزعزع كثرياً من الثوابت الجتماعية 

والدينية التي كانت قد كر�شتها الرتبية القروية 

الدينية املحافظة. ثوابت عن احلياة وغاياتها، 

وال�رس،  اخل��ري  وع��ن  وجتلياته،  اجل��م��ال  وع��ن 

وال�شواب واخلطاأ – وعما ي�شاحب اللتزام بهذه 

الثوابت اأو اخلروج عليها من �شعور بالر�شى اأو 

الوعي  ت�شكيل  لإع��ادة  واعية  ل  عملية  الذنب. 

جلبت معها الكثري والكثري من الأ�شئلة. ومل يكن 

اأي  ليتقبل ب�شهولة  الثمانينيات  جمتمع بدايات 

�شدام مع ثوابته كما يفعل الآن – مرغما اأحيانا 

وعلى ا�شتحياء – جمتمع العقد الثاين من القرن 

احلادي والع�رسين. ولذا فعندما فا�شت حريتي 

يومًا و�شجلت �شكوكي يف دفرت التعبري الأ�شبوعي 

"احُلر" ا�شتدعاين مدر�س اللغة العربية بعد انتهاء 
بالثوابت  ويذكرين  كتبت  عما  لي�شاألني  ال��دوام 

اأحر�س  اأن  بد  ل  التي  والجتماعية  الدينية 

�شديقي  مع  "حوار  بقراءة  اأو�شاين  ثم  عليها، 

 كتب 
َ
فقراأته وجميع امللحد" مل�شطفى حممود، 

املدر�شة،  مكتبة  يف  املتوفرة  حممود  م�شطفى 

من  اأك��ب  بعدد  كتاب  لكل  قراءتي  بعد  لأخ��رج 

الأ�شئلة الأكرث تعقيداً. بدا العامل يل وقتها مده�شًا 
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وعجيبًا.. ومرعبًا يف ذات الوقت. حلظتها ت�شكل 

 حتى اليوم، 
ُ
ه

َ
ر عن احلياة مازلت اأ�شري

ّ
 ت�شو

ّ
لدي

اأن وجودي – اأنا الكائن الطارئ املوؤّقت – لي�س 

ًة ُفتحت يل لأطل منها على هذا الكون 
ّ
�شوى كو

ال�رسمدي الوجود، واأن فر�شتي لأزداد معرفة به 

وفهمًا له تت�شاءل كل يوم.  

يف كلية الطب

مل تكن درا�شة الطب لت�شمح يل اإّل بقراءة القليل 

تعرفت  اأنني  واأذكر  الطبية،  غري  الكتب  من  جداً 

خالل هذه الفرتة على كتب عامل الفيزياء �شتيفن 

هوكنج وعامل الأحياء التطورية ريت�شارد دوكنز 

وقراأتها بحب كبري. اإىل ذلك فاإن ما تقدمه درا�شة 

الطب من الإدها�س – رغم تخ�ش�شها يف اجل�شم 

بجميع  املعرفة  لطالب  جداً  كافيًا   – الب�رسي 

– العلمية والأدبية  جتلياتها – الب�رسية حتديداً 

والفل�شفية والفكرية. ولعل اأهم در�س – علمي – 

تعلمته يف الطب ب�شكل عام واخرتت تخ�ش�شي 

 – احلقيقية  احلياة  اأن  هو  اأ�شا�شه  على  الطبي 

التي  لي�شت  امُلعجز–  البيولوجي  جتليها  يف 

يف  يحدث  ما  هي  بل  املجردة،  باأعيننا  نراها 

داخل اخللية احلية. فال�شحة واملر�س هما يف 

احلقيقة انعكا�س لأن�شطة اخللية احليوانية التي 

اجلمال  ينت�رس  ومثلما  اأج�شادنا.  منها  تت�شكل 

ي�شكن  والأط��ف��ال  والطيور  الأزه���ار  يف  حولنا 

كذلك الإعجاُز والإدها�ُس والدقُة والفُن واجلماُل 

عب  ها 
ُ
جميع وتتجلى  احلية،  اخللية  داخل  يف 

وعبقرية  للخلية  الع�شوية  املكونات  تنوع 

التفاعالت الكيميائية لهذه املكونات وما ينتج 

يف  طبيعية  وظائف  من  التفاعالت  ه��ذه  عن 

الأن�شجة والأجهزة كي تتجلى يف النهاية ج�شداً 

ثم  والفكرية،  والنف�شية  املادية  اأن�شطتة  ميار�س 

ما يعرتي هذا اجل�شد من اعتالل ن�شميه مر�شًا. 

 
ّ
يخ�شع اجل�شم الب�رسي خالل فرتة وجوده احلي

اجلميع،  فيه  يت�شاوى  لزم 
ُ
م بيولوجي  لقانون 

زوايا  ي�شكن  الذي  املوت   – الفناء  ياأتي  حتى 

امل�شت�شفيات،  يف  والغرف  وامل��م��رات  العنابر 

له 
َ
ي  حياته يف ك�شف حرِ

ُ
فني الطبيب

ُ
الغرمي الذي ي

تعطيَلها.  اأو  احلياة  �شلب  ملحاولته  والت�شدي 

اعتالل  ي�شببه  الذي  اجل�شد  وهَن  امل��وُت  ير�شُد 

ذلك القانون البيولوجي ال�شارم واختالل دقته 

وذبول ذلك اجلمال واأفول بريقه يف اخلاليا قبل 

تلك  اإغالق  اأخرياً  يقرر  – حتى  وال�شفاه  العيون 

ة التي ُفتحت يومًا على العامل. هذه الزاوية 
ّ
الكو

جمهريًا  ر�شداً  وجتلياتها  احلياة  تر�شد  التي 

جندها تتكرر لي�س فقط يف العلوم احليوية بل يف 

الطبيعية كالفيزياء والكيمياء،  العلوم  كثري من 

منطقة  الطبيعة  علوم  يف  مثاًل  ت��ع��ادل  فهي 

اأَجرامه  العامل وحركات  التي تف�رس  الكم  فيزياء 

علوم  مع  يتقاطع  لكنه  يختلف  جمهريًا  تف�شرياً 

عب  تتمكن  اأن  ج��داً  مده�س  الأخ��رى.  الطبيعة 

وغري  املتخ�ش�شة   – املتنوعة  العلمية  املعرفة 

القطع  بع�س  على  التعرف  من   – املتخ�ش�شة 

املتناثرة لل�شورة الكلية للكون. 

علم  م�شاق  خالل  ومن  اأي�شًا،  الطب  كلية  ويف 

كارل   – ي��وجن  على  تعرفت  ال�شلوكي  النف�س 

جو�شتاف يوجن – عامل النف�س ال�شوي�رسي الذي 

ومازلت  الطبية  درا�شتي  �شنوات  – خالل  قراأت 

عنه،  كتب  مما  وكثرياً  كتبه   – الآن  حتى  اأق��راأ 

يل  بالن�شبة   – ي�شكل  يزال  وما   – �شكل  حيث 

– من معرفتي.  – ورمبا الروحي  ال�شق النف�شي 

جاء يوجن ليعيد التوازن ملعرفة كادت اأن تكون 

مادية بحته ل روح فيها. جاء وجلب معه �شغفًا 

جديداً بعلم النف�س والفل�شفة، وجدد �شغفًا قدميًا 

موؤلفات  بع�س  مكتبتي  اإىل  فاأ�شفت  ب��الأدب، 

وهبما�س  و�شارتر  ورو�شو  وهايدجر  نيت�شه 

لدي من  تولد  ثم  ه�شه.  روايات هرمان  وجميع 

وتاريخ  الإن�شان  بحكاية  �شغف  كله  هذا  خالل 

�شنة  ملدة  التاريخ  در�شُت  اأن  فكان  احل�شارات 

ول  الطبي.  والتخ�ش�س  العمل  �شنوات  خ��الل 

النف�شي كان �شببًا  تاأثري يوجن  اإّن  اإن قلت  اأبالغ 

يف اهتمامي اجلّدي – الذي يتعدى ال�شتماع – 

باملو�شيقى وتعلمي ملبادئها عب اآلة العود التي 

كانت دائمًا حمببة بالن�شبة يل. 
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الرتجمة.. املغامرة القادمة

ميكن  اللغة  من  اأو�شع  بابًا  هناك  اأن  اأعتقد  ل 

الوعاء  هي  اللغة  ثقافة.  اأية  اإىل  عبه  الولوج 

حتتفظ  التي  ال��ذاك��رة  الثقافة،  يحت�شن  ال��ذي 

اللغة  تعك�س  ومدلولتها.  وظاللها  بالكلمات 

املجردة  الكلمات  عب  لي�س  الثقافة  خ�شو�شية 

بل عب ا�شتعمالتها وطريقة نطقها ومدلولتها 

ال�شياقية. ولذا فاإن درا�شة اأية ثقافة ل تكتمل – 

يف نظري – اإل بعد اإتقان اللغة التي حتت�شنها، 

كما اأن اإتقان اأية لغة ي�شتوجب التعرف عن قرب 

تلك  تعك�شها  التي  الثقافة  مفردات  جميع  على 

اللغة. ما زلت اأذكر الأيام الأوىل يل يف بريطانيا 

الإجنليزية  بلغتي  اً 
ّ
مزهو كنت   .1993 عام  يف 

خالل  واجهُتها  التي  ال�شعوبة  اأبداً  اأت�شور  ومل 

اأيامي الأوىل هناك عند حماولتي امل�شاركة يف 

حوار يتعدى ب�شع كلمات. 

اأج��دين   – الرحلة  ه��ذه  اأ�شرتجع  واأن��ا   – والآن 

وكلية  املدر�شة  يف   – تعلمته  مما  بكثري  مدينًا 

الطب وما تعلمته عب قراءاتي الأدبية والعلمية 

اأتقنتها يف املدر�شة ثم  التي  الإجنليزية  – للغة 
ومتخ�ش�شًا.  ًا 

ّ
عام الطب  بها  ومار�شت  در�شت 

على  وا�شعا  بابًا  الإجنليزية  اللغة  يل  فتحت 

الفكرية،  املعارف  من  وكثري  والعلوم  الآداب 

على  اأطل  اأن  خاللها  من  متكنت  نافذة  وكانت 

املعرفة  ه��ذه  تو�شعت  حيث  متعددة،  ثقافات 

يف  �شنوات  ب�شع  ق�شيت  اأن  بعد   – اللغوية 

الثقافة  الكثري من تفا�شيل  – لت�شمل  بريطانيا 

واأنا   – البديهي  من  كان  ولذا  حتت�شنها.  التي 

اأج��دين  اأن   – وال��رواي��ات  بالق�ش�س  ال�شغوف 

منقاداً اإىل الرتجمة. لكن بدايتي مع الرتجمة مل 

فقد  تخيلت.  كما  والق�ش�س  الروايات  عب  تكن 

ُطلب مني يف عام 2007 ترجمة كتاب لباحث 

ال�رسق  يف  الأمريكية  ال�شيا�شة  عن  بريطاين 

كبريا،  حتّديا  يل  بالن�شبة  الأم��ر  كان  الأو�شط. 

التلقائية  الذهنية  الرتجمة  اأن  اكت�شفت  حيث 

تت�شكل  والتي  حلظة  كل  اأمار�شها  كنت  التي 

ومدلولتها  بظاللها  املرتجمة  الكلمات  خاللها 

كثرياً  تختلف  و�رسيع  تلقائي  ب�شكل  ذهني  يف 

ًا 
ّ
كتابي �شياغته  واإع��ادة  مكتوب  ن�س  نقل  عن 

الن�س  فكرة  على  املحافظة  مع  اأخ��رى  بلغة 

اأن  وبعد  ومدلولتها.  الكلمات  وظالل  وروح��ه 

قراءته  واأع��دت  كاماًل  الكتاب  ترجمة  اأنهيت 

الرتجمة يف احلقيقة ل تختلف كثرياً  اأن  اأيقنت 

اإبداع ن�س جديد من ل�شيء. كانت فرحتي  عن 

بهذا الكت�شاف كبرية حتى اأنني مل اأنزعج كثرياً 

ن كلفني برتجمة الكتاب اأن يكتفي 
َ
عندما قرر م

بعد  ان�شغلت  ن�رسه.  اأو  طبعه  دون  من  برتجمته 

امل�شت�شفى  يف  والإداري  املختبي  بالعمل  ذلك 

حتى عام 2010 عندما رافقت والدي يف رحلة 

اأ�شبوعني. تخللت تلك  ا�شتغرقت  الهند  اإىل  عالج 

الفندق  يف  النتظار  من  طويلة  �شاعاٌت  الرحلة 

ال�شوق  اإىل  خاللها  اأخرج  كنت  امل�شت�شفى  ويف 

رواي��اٌت   – بالكتب  حمماًل  الفندق  اإىل  لأع��ود 

 – الرحلة  تلك  اللغة. يف  اإجنليزية  الروح  هندية 

وعب الق�ش�س والروايات واجلولت اليومية يف 

الأ�شواق والأزقة – اكت�شفت جمال الهند وروعة 

كانت  التي  تلك   – ده�شتي  وحتولت  ثقافتها، 

رفيقة جولتي – اإىل ع�شق للمكان والإن�شان يف 

 جتاوز كثرياً الكلي�شيهات ال�شعبية 
ٌ

الهند.. اإعجاب

ال�شطحية التي تولدت لدينا من التعامل اليومي 

عودتي  وبعد  مان. 
ُ
ع يف  الهندية  العمالة  مع 

والق�ش�س  الق�شائد  بع�س  ون�رس  برتجمة  بداأت 

الق�شرية التي انتقيتها من جمموعة الكتب التي 

عدت بها. ما زلُت اأقراأ ما تبقى من تلك الق�ش�س 

اإدها�شي،  عن  اأب��داً  تتوقف  مل  التي  وال��رواي��ات 

– كما  اأن الرتجمة  اإل  اأترجم بع�شها.  وما زلُت 

ذكرُت �شابقًا – تتطلب معرفة مبفردات الثقافة 

اأن  اأح��اول  ما  وه��ذا  اللغة،  مفردات  جانب  اإىل 

اأفعله هذه الأيام. فالن�شغال برتجمة خمتارات 

هو  بالإجنليزية  املكتوب  الهندي  الأدب  من 

م�رسوعي القادم.. مغامرة اأخرى! وهل احلياة اإل 

مغامرة كبى؟  
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الفراهيدي

 �ألَّف �خلليل كتاباً بجز�أين �أحدهما 

نظري و�لآخر تطبيقي

 �أتى �خلليل بذكر كل �شيء فـي كتابه 

فاأخذ منه من جاء بعده
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*    مترجم وأكاديمي من الجزائر

والبالغة  اللغة  وفقه  النَّحو  تعليم  تطور   -  1
امليالدي،  الثامن  القرن  غ�ضون  يف  العربية 

اللغة  نظام  حتديد  نف�ضها  املرحلة  يف  متَّ  وقد 

التزامن مل يكن  وال�ضعر وطريقة حتليلهما. هذا 

دفة، وذلك يرجع اإىل املجموعة نف�ضها 
ُّ

وليد ال�ض

العلوم  هذه  بتاأ�ضي�س  قاموا  الذين  العلماء  من 

املختلفة. نذكر من بني هوؤالء اخلليل بن اأحمد 

الفراهيدي املتوفى ح�ضب امل�ضادر �ضنة 776، 

اأو �ضنة 786 اأو �ضنة 791 للميالد.

ن فيها 
َّ
  ال يبدو لنا اأن اخلليل قد ترك اأعماال دو

التِّي  ة 
َّ
النَّحوي منظومته  فلي�ضت  للنَّحو،  تعليمه 

ُن�ضبت اإليه خطاأً �ضوى عمل متاأخر، كذلك االأمر 

اإليه  ن�ضبه  الذي  اجلمل  لكتاب  بالن�ضبة  نف�ضه 

دُّ يف االأ�ضل من تاآليفه،  َ
ع

ُ
قباوة، وهو كتاب ال ي

الذي  �ُضقري،  البن  االحتمال  وجِه  على  هو  بل 

التا�ضع  بالقرن  ى  )املتوفَّ د 
َّ
للمرب معا�رصا  عدُّ 

ُ
ي

بالقرن  ى  املتوفَّ خالويه  الب��ن  اأو  م��ي��الدي( 

كتاب  اأنَّ  د  موؤكَّ هو  ما  لكن  للميالد.  العا�رص 

 796 اأو   793 اأو   786 �ضنة  )املتوفى  �ضيبويه 

اأعاد  قد  ا 
ًّ
اأ�ضا�ضي م�ضدرا  يعترب  والذي  للميالد( 

�ضيبويه  وق��ام  واآراءه،  اخلليل  مفاهيم  بكرثة 

عديدة  منا�ضبات  يف  وذكرها  با�ضتعرا�ضها 

التي  يخ  ال�ضَّ مفردة  ذكر  )ف�ضيبويه  الكتاب.  من 

(. وفقًا  اأكرث من �ضتمائة مرة  تدل على اخلليل 

لرو�ضال، فاإنَّ حتليل هاته ال�ضهادات يوحي باأنَّ 

اخلليل كان على درايٍة م�ضبقة بالنِّظام النَّحوي 

الكامل الذِّي قدَّمه �ضيبويه، غري اأنَّ اجلملة التي 

�ضك  بدون  تخون  فقال(   ... )�ضاألُتُه  كثريا  ترد 

فوي االأ�ضا�ضي للتلقني عند اخلليل.  الطابع ال�ضَّ

َل وا�ضٍع ملعجٍم يف اللُّغة 
َّ
  يعترب اخلليل اأي�ضا اأو

احلرف   
ُ
ا�ضم )والعني  العني  فكتاب  ة، 

َّ
العربي

 
ٌ
اأجزاء اإال  االأبجدية(، مل حُتفظ  الثَّامن ع�رص من 

ة 
َّ
ك حول هذه الت�ضمي ال�ضَّ منه. يف الواقع، يدور 

ههنا، حيث يبدو اأن من قام بتاأليف جزٍء كبرٍي 

ر  املظفَّ اب��ن  ليث  يدعى  رج��ٌل  هو  الكتاب  من 

يوافق  ما  للهجرة   200 �ضنة  قبل  ى  )املتوفَّ

احلقيقي  املوؤلف  هو  ورمب��ا  للميالد(،   815
اإليه   

ُ
ع

َ
رج

ُ
اإال كمن ي ُه 

ُ
فعال. فاخلليل ال يرُد ا�ضم

مثلما هو حال يف باقي املراجع االأخرى، واإذا 

من�ضوبة  املقدِّمة  من  االأوىل  العبارات  كانت 

درا�سات

برينو باويل)1(

ترجمة الهواري غزايل *

دور �خلليل يف تاأ�شي�س

العرو�ض العربي



�ضوى  االأقل  على  حينها  له  يكن  مل  ه  فاإنَّ اإليه، 

يف  يعتقد  مثلما  الكتاب،  على  ته 
َّ
اأبو يعلن  اأن 

باالأب  اإياه  وا�ضفني  املحدثون  الباحثون  ذلك 

النَّواة االأوىل للكتاب  اآخر، فاإنَّ  الروحي. ب�ضكل 

تنظيمه  واأ�ضلوب  تاأليفه،  طريقة  يف  ال�ضيما 

تعود بالفعل اإىل اخلليل الذي كان قد بداأ مثلما 

تذكر بع�س الروايات يف و�ضعِه املوؤَلَّف كتابًة. 

وؤال مطروحا حول عدم اعتبار ليث ابن 
ُّ
يبقى ال�ض

غم من 
َّ
ر مبثابة من و�ضع الكتاب، على الر املظفَّ

 ملاذا مل يورده تالمذة 
َّ
كونه كاتبا جمهوال، ثم

اخلليل االأكرث �ضهرًة وانت�ضاراً.

ٍم    اإنَّ ترتيب املفردات يف كتاب العني غري منظَّ

الرتتيب  وف��ق  ولكن  االأب��ج��دي،  الرتتيب  وف��ق 

 من االأ�ضوات 
ً
وتي ملخارج احلروف، ابتداء

َّ
ال�ض

االأ���ض��وات  اإىل  احللقية(  )احلنجرية،  ال�ضفلى 

ا )االأ�ضوات ال�ضفوية(. حتتوي املقدِّمة 
ًّ
االأكرث علو

اأ�ضوات  ملخارج  ا 
ًّ
ج��د دقيٍق  و�ضف  على  اإذا 

اأقدم  اإطالعنا  ة، وهي تعترب ح�ضب 
َّ
العربي اللغة 

موؤلفاته.

ا األَّف اخلليل اأي�ضا كتابني يف املو�ضيقى، 
َّ

  رمب

االإيقاع.  كتاب  وثانيهما  النَّغم   
ُ

كتاب ما 
ُ
ُله

َّ
اأو

 
ُ
اأ�ضعناهما حتمًا جعاله اللَّذان  الكتابان  هذان 

علم  جم��ال  يف  رائ���داً  اأخ��رى  ٍة 
َّ
ومل���ر ا 

ًّ
تاريخي

املو�ضيقى.

جميعا  يتَّفقون  �ضريته  ين 
ِّ
مدو فاإنَّ   ، كلٍّ على    

 مبادئ علم العرو�س 
َ
َل من ا�ضتخرج

َّ
يف كونه اأو

االأبيات  اأوزان  و�ضع  من  واأول  وا�ضتنبطها، 

 
ٍّ

نظري قالٍب  يف  مها  نظَّ من  ل 
َّ
واأو وزحافاتها، 

اأنَّ  بيد  العرو�س.  كتاب  يف  وجمعها  �ضارٍم، 

اإنَّ  اإلينا.  ديد، مل ي�ضل  هذا الكتاب ولالأ�ضف ال�ضَّ

راً  تاأخُّ االأكرث  العرو�س  لكتب  الدَّقيق  التحليل 

مبختلف  ذكرها  ومتَّ  عليها،  احلفاظ  متَّ  والتي 

على  يعيننا  اأن  ميكنه  والفهار�س  ال�ضري  كتب 

املن�ضوب  الكتاب  حمتوى  بناء  اإعادة  حماولة 

اه  اإليه، وحتديد الدَّور احلقيقي الذي يكون قد اأدَّ

يف تكوين هذا العلم. �ضيكون عملي اإذاً حم�ضوراً 

يف هذا اجلانب فقط.

بالثقافة  معرفتنا  ت��زال  ال  الواقع،  يف   -  2
م�ضلولة  الو�ضطى(  )ال��ق��رون  القدمية  ة 

َّ
العربي

ا، وذلك ب�ضبب �ضياع جزء كبري من االإنتاج 
ًّ
جد

ياع ال كتب االأدب،   من هذا ال�ضَّ
ُ
الكتابي. ومل تنج

فامل�ضادر  ال��دِّي��ن.  كتب  وال  العلم،  كتب  وال 

مل  املتاأخرين  كتب  يف  اإليها  االإ�ضارة  متَّ  التِّي 

اأثرا  �ضيرتك  ما  وهذا  ال�ضياع،  من  حفظها  يتم 

منلكها  التي  املعرفة  على  حتما-  –جزئيا 
يبقى  الذي  تاريخها  وحول  العلوم،  هذه  حول 

ك.  بال�رصورة حماطًا ببع�س ال�ضَّ

 كتابني يف النَّظم متَّ احلفاظ عليهما 
َ
اأقدم اإنَّ    

ى نحو �ضنة  هما كتابا االأخف�س االأو�ضط )املتوفَّ

 
ٍّ
منهجي ب�ضكل  تناول  وال��ذي  للميالد(   830

والقافية  العرو�س(  )كتاب  يف  العرو�س  علم 

االأو�ضط  االأخف�س  عا�رص  القوايف(.  )كتاب  يف 

اأكرب  كان  ه  اأنَّ رغم  بعده،  من  وتويفِّ  �ضيبويه، 

اأ�ض�س  و�ضع  من  الوحيد  ��ه  اأنَّ ويبدو  منه،  ا  �ضنًّ

ونذكر  تالمذته،  اإىل  ينقلها  كان  التي  الكتاب 

 805 �ضنة  ى  )املتوفَّ اجَلرِمي  عمرو  اأبا  منهم 

�ضنة  ى  )املتوفَّ امل��ازين  عثمان  اأب��ا  للميالد(، 

 805 �ضنة  ى  )املتوفَّ والك�ضائي  للميالد(   862
الكتابني، يوجد  اإىل هذين  باالإ�ضافة  للميالد(. 

من بني تاآليفه االأحد ع�رص كتاب اآخر مل ت�ضحقه 

يد ال�ضياع، ونق�ضد بذلك كتاب معاين القراآن.

  لو ا�ضت�ضهدنا مبا اأفاد به فهر�ضت ابن النَّدمي، 
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يعترب اخلليل 

َل وا�ضٍع  اأوَّ

ملعجٍم

 يف اللُّغة 

ة العربيَّ



�ضنة  ى  )املتوفَّ د 
َّ
امل��رب امل��ازين،  اجَلرمي،  ف��اإنَّ 

 923 �ضنة  ى  )املتوفَّ الزَّجاج  للميالد(،   900
�ضنة  ى  )املتوفَّ العرو�ضي  احل�ضن  واأبو  للميالد( 

953 اأو 954 للميالد( قد األَّفوا جميعا، كال على 
القوايف،  يف  وكتابا  العرو�س  يف  كتابا  حده، 

الكتب  هاته  ك��لِّ  بني  من  فقط  كتابني  ولكن 

العرو�س  كتاب  ياع.  ال�ضَّ من  حمفوظني  بقيا 

للموؤلفني الوارد ذكرهما تباعًا يف االأخري. عمَل 

ا�ضي 
َّ
الر للخليفة  بًا  موؤدِّ العرو�ضي  احل�ضن  اأبو 

للميالد(   940 �ضنة  اأو   934 �ضنة  ى  )املتوفَّ

الزَّجاج  �ضيَخه  بذلك  خلف  قد  كان  واأبنائه، 

الزَّجاج  كان  ا�ضي. 
َّ
الر والَد  املقتدر،  ب  اأدَّ الذِّي 

واملازين،  اجلرمي  على  قراأ  الذِّي  د، 
َّ
املرب تلميذ 

جنِّي  اب��ن  يعترب  االأو���ض��ط.  االأخف�س  تلميذي 

اأي�ضًا  للميالد(   1002 �ضنة  ى  )املتوفَّ اأي�ضًا 

العرو�س، وقد كان  بتاأليف كتاب يف  من قام 

 987 �ضنة  ى  )املتوفَّ الفار�ضي  علي  اأبي  تلميذ 

للميالد(، هذا االأخري كان بدوره تلميذاً للزَّجاج 

واة التِّي متَّ 
ُّ
املذكور اأعاله. اإنَّ �ضل�ضلة العلماء الر

تو�ضيحها متتدُّ على فرتة طويلٍة مقدارها اأكرث 

من قرن ون�ضف، ما يعني تقريبا �ضبعة اأجياٍل 

دُّون قبل كلِّ �ضيٍء با�ضتثناء  َ
من العلماء الذي يع

ني انتموا اإىل مدر�ضة الب�رصة 
ِّ
اأبي احل�ضن نحوي

بغداد.  وريثتها  اإىل  بعد  فيما  ل��ت 
َّ
حت��و التي 

ولكن مبجرد اعتبار الكتب االأربعة التي اأوردنا 

�ضيجعل  فاإنَّ ذلك  ذكرها مبثابة كتب �ضائعة، 

عملنا يف غايٍة من ال�ضعوبة، ال�ضيما يف اإعادة 

ة تناقل علم العرو�س ملدَّة 
َّ
�ضياغة دقيقة لكيفي

خم�ضة قرون. 

الزَّبيدي واملربد، نقال عن الِقفطي،  3 - ح�ضب 
اخلليل  على  قراأ  قد  كان  االأو�ضط  االأخف�س  فاإنَّ 

قبل اأن يقراأ على �ضيبويه، ولكن القفطي نف�ضه، 

وال�ضريايف اأي�ضا وال�ضيوطي ال يتفقون يف ذلك. 

فهل ت�ضمح درا�ضة امل�ضادر التي اأورد االأخف�س 

�ضمن  ة 
َّ
جزئي نقاٍط  �ضكل  يف  عنها  مالحظاته 

كتابه بتحديد هذا االإ�ضكال؟

تلميذه  االأخف�س  يذكر  ال��ق��وايف،  كتابه  يف    

ى �ضنة 861 اأو 863  املازين )اأبو عثمان املتوفَّ

 
ٍّ
اأبيات ل�ضاعر جاهلي الذي نقل ثالثة  للميالد( 

بي،  ل ال�ضَّ �ضخر العي، اأبا عمرو بن العالء، املف�ضَّ

ة، 
َّ
�ضعري اأنطولوجيا  وهي  ليات  املف�ضَّ موؤلِّف 

والعامل اللغوي فقيه الب�رصة ومعا�رص اخلليل، 

ى �ضنة  يون�س بن حبيب )اأبو عبد الرحمن املتوفَّ

ولكن  مرات.  الأربع  ذكره   الذي  للميالد(   798
ا�ضم اخلليل وراأيه،  اأكرث ما يعود يف كتابه هو 

ب�ضكل  منا�ضبة،   21 من  اأك��رث  يف   
ُ
ذك��ره فقد 

)وكان  ي��ق��ول...(،  اخلليل  )ك��ان  غالبًا:  مبا�رص 

 اأي�ضا 
ُ
اخلليل يجيز وال يجيز...(، ولكن متَّ ذكره

 
َ
بطريقٍة غري مبا�رصٍة يف ثالث منا�ضبات: )ُزِعم

اأنَّ اخلليل...(، )وقد روى بع�س من اأثق به نحو 

هذا البيت عن اخلليل...(.

املرجع  ف��اإنَّ  العرو�س،  كتاب   
ُّ

يخ�س فيما    

يف  اخلليل،  هو  االأخف�س  اأورده  ال��ذي  الوحيد 

نقل  اأخرى متَّ  ات باملجموع. من جهة 
َّ
مر ت�ضع 

وذلك  فقط  واح���دٍة  حالٍة  يف  �ضمنيًا  فكرته 

ورد  الذي  نف�ضه  التعبري  مع  وا�ضطٍة  خالل  من 

به  اأث��ق  من  بع�س  روى  )وق��د  القوايف  بكتاب 

ة 
َّ
�ضخ�ضي اأن  من  الرغم  وعلى  اخلليل...(  عن 

لالأ�ضف  ��ه  ف��اإنَّ بالثقة،  مو�ضومة  ال���راوي  ه��ذا 

ال�ضديد غري معروف، ولكنَّه باإمكاننا -اإن كان 

يتعلَّق  االأمر  اأن  لدينا احلق- طرح فر�ضيٍة يف 

برجل قريٍب من اخلليل واالأخف�س، وهو ينتمي 

القرن  نهاية  الب�رصة  ي 
ِّ
للغوي تقدير  اأغلب  على 
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األَّف اخلليل 

اأي�ضا كتابني 

يف املو�ضيقى، 

ُلُهما كتاُب  اأوَّ

غم وثانيهما  النَّ

كتاب 

الإيقاع



راأي  ورد  فقد  ذل��ك،  عدا  ما  امليالدي.  الثامن 

اخلليل منقوال بطريقة مبا�رصة يف باقي اأجزاء 

د  الكتاب: )قال اخلليل...(، )مل يجز اخلليل...( )اأكَّ

اخلليل...(.

يع للم�ضادر املذكورة يقدِّم 
َّ

  هذا التَّحليل ال�رص

العمل  ه��ذا  ة 
َّ
�ضح على  قاطٍع   

َ
غ��ري دليال  اأوال 

ون�ضبته اإىل االأخف�س، كما اأنَّ هذا التَّحليل يوؤكد 

ه اخلليل يف تكوين 
َ
لعب الذي  الدور  ة 

َّ
اأهمي على 

علم العرو�س، وهو كما يبدو، يف نظر االأخف�س 

املجال.  يف  الوحيدة  بل  ة 
َّ
االأ�ضا�ضي اخللفية 

يخ  ال�ضَّ الرجوع غري املبا�رص الآراء  واأخرياً، فاإنَّ 

اخلليل  على  يقراأ  مل  االأخف�س  اأنَّ  نعتقد  يجعلنا 

ا.
ًّ
�ضخ�ضي

��ه 
ِّ
اب��ن عبد رب ���ف  األَّ ال��ق��رن امل���وايل،  يف   -  4

ى  واملتوفَّ للميالد   860 �ضنة  بقرطبة  )املولود 

ا 
ًّ
بها �ضنة 940 للميالد( وهو يعدُّ كاتبًا اأندُل�ضي

ة 
َّ
االأهمي من  كتابًا  ني، 

ِّ
املرواني بالط  و�ضاعر 

االأدب،  جمال  يف  ا 
ًّ
جد كبرٍي  كتاب  وهو  مبكان 

من  منهل  هو  الكتاب  هذا  الفريد.  العقد  اه 
َّ
�ضم

 
َّ
�ضم وقد  ة. 

َّ
العربي بالثقافة  املتعلِّقة  املعارف 

يف هذا الكتاب جمموعة من اأبيات كان قد قام 

 هذا الكتاب بابا يف العرو�س، اأي 
ُّ
بنظمها. ي�ضم

م 
َّ
ٍة وبو�ضوٍح مبادئ هذا العلم. ق�ض اأنه قدَّم بدقَّ

ق�ضمني:  اإىل  العرو�س  عن  حديثه  ه 
ِّ
رب عبِد  ابن 

والثَّاين  الَفر�س  خمت�رص  االأول  الق�ضم  ى 
َّ
�ضم

ا ملبادئ 
ًّ
ل عر�ضًا عام

َّ
االأمثال. ميثِّل الق�ضم االأو

ه يح�ضي  ا يف الق�ضم الثاين، فاإنَّ
َّ
علم العرو�س. اأم

ة 
َّ
ثالثة و�ضتني نوعًا من مناذج االأبيات ال�ضعري

مرفوٌق  نوٍع  كل  العرو�س.  ة 
َّ
نظري تبنَّتها  التِّي 

املثال  هذا  يكون  ما  وكثرياً  مبثال،  اأو  ب�ضاهٍد 

�ضعراً من نظمه متبوعا ببيٍت قدمٍي ينطوي على 

التي  لالأبيات  نف�ضها  العرو�ضية  اخل�ضائ�س 

�ضبقته. هذه االأبيات القدمية كما يقول ابن عبد 

ه بحدِّ ذاته هي نف�ضها من قام بذكرها اخلليل 
ِّ
رب

يف كتابه العرو�س.

اج 
َّ

ال�رص )ابن  نرتيني  ال�ضَّ كتاب  يف  اأي�ضًا  جنُد 

يحمل  وال��ذي  للميالد(   1155 �ضنة  ى  املتوفَّ

يف  والكايف  االأ�ضعار  اأوزان  يف  املعيار  عنوان 

الق�ضمني  هذين  على  يحيلنا  ما  القوايف،  علم 

ل من الكتاب 
َّ
)الفر�س واملثال(. ففي اجلزء االأو

ة 
َّ
لنظري العام  االإط��ار  املوؤلف   

ُ
يقدِّم )الفر�س(، 

ة، 
َّ
الدوائر والتفعيالت التي متثل البحور ال�ضعري

البحور   
ُ
يقدِّم ه  فاإنَّ )املثال(،  الثَّاين  اجلزء  ا 

َّ
اأم

مة ب�ضواهد واأمثلة. 
َّ
ة بحراً بحراً مَدع

َّ
ال�ضعري

هي  املثال  �ضبيل  على  املعرو�ضة  االأبيات  اإنَّ 

ابن  عند  وردت  م��ا  ا�ضتثناء  وب���دون  نف�ضها 

قدميًا من كتب  كان  فيما  وردت  وما  ه 
ِّ
رب عبد 

ر يف  العرو�س االأخرى. فهناك اإذاً ما يجعلنا نفكِّ

فت  ه، توقَّ
ِّ
اأنَّ اختياراتهم، كما يقول ابن عبد رب

على ما اأورده اخلليل.

بن  ا�س 
َّ
لعب اإ���ض��ارٍة  يف  الزَّبيدي،  ي��روي   -  5

رواي��ًة  للميالد(   895 �ضنة  )املتوفى  فرنا�س 

اإنَّ ابن فرنا�س امللقَّب بحكيم  قد تفيدنا كثريا. 

ديفين�ضي  ل��ي��ون��اردو  مثلما  ك��ان  االأن��دل�����س 

كان  الطائرة،  ملحركات  خمرتعا  زمنه،  يف 

ا، 
ًّ
فيزيائي فلكيًا،  ريا�ضيا،  ة، 

َّ
علمي مو�ضوعة 

متكلِّمًا  �ضاعراً،  اأي�ضًا  كان  ولكنَّه  ا، 
ًّ
كيميائي

الثَّاين  القرن  نهاية  يف  بقرطبة  ولد  ونحويًا. 

ابن ه�ضام  اإمارة حكم  للهجرة، وعا�س يف ظلِّ 

فرنا�س  ابن  مدح  الثَّاين.  الرحمن  عبد  وابنه 

حمن 
َّ
الر عبد  ابن  د 

َّ
حمم وهو  االأخ��ري  هذا  ابن 

من  مرحلٍة  يف   
َ
��ِه��م اتُّ وق��د  االأب��ي��ات.  ببع�س 
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اأقدَم كتابني 

ظم  يف النَّ

متَّ احلفاظ 

عليهما هما 

كتابا الأخف�ش



ك  بال�ضَّ حماطًا  فكان  والكفر،  بالزَّندقة  حياته 

مبا  مهوو�ضًا  عتقد 
ُ
ي كما  كان  لكونه  واحل��ذر، 

ياطني، فقد عِرف مبخرتعاته يف  ال�ضَّ توحي له 

 
َ
اج

َ
جمال الكيمياء )خ�ضو�ضًا عندما �ضنع الزُّج

ات الرمال«، وكان له 
َّ
انطالقا من االأحجار وحب

النَّظارات،  باخرتاع  الفيزياء  جمال  يف  ال�ضبق 

نظارات  باخرتاع  الفلك  علم  جمال  يف  وق��ام 

ا حماوالته التي قام بها بعد �ضناعته 
َّ
ة، اأم

َّ
فلكي

بالف�ضل،  ب��اءت  فقد  وال��ط��ريان،  التحليق  الآل��ة 

بحياته. كل هذا جعله ميثُِّل  �ضتودي  كانت  بل 

اأنَّ كلَّ  دفة، 
ُّ

ال�ض ثورًة يف زمنه. يبدو من قبيل 

يروي  بال�ضياع.  انتهت  األَّفها،  التِّي  اأعماله 

ابن  ع�رص  يف  باإمكاننا،  كان  اأنه  اإذاً،  الزَّبيدي 

فرنا�س باالأندل�س اأن نح�ضل من بع�س التُّجار 

يف  املثال  كتاب  على  امل�رصق  من  القادمني 

كان  ال��ذي  الكتاب  وه��و  للخليل،  ال��ع��رو���س 

حماطًا باعتناٍء كبري من قبل حميط االأمري عبد 

للميالد(.   822-853( بقرطبة  الثَّاين  حمن 
َّ
الر

اأن قام ابن فرنا�س بدرا�ضة ن�ضخة من هذا  بعد 

ه يقوم بدرا�ضة كتاب ثان   االأمري اأنَّ
َ
َلم

ْ
الكتاب، اأع

العرو�س،  علم  مبادئ  تف�ضريات  على  احتوى 

كتاب  تعليقات  من  جمموعة  ��ه  اأنَّ ن  الظَّ واأك��رب 

املثال. اأر�ضل االأمري اإذاً ابن فرنا�س اإىل امل�رصق، 

الذي جاء فيما بعد بن�ضخة كتاب الَفر�س. مهما 

بف�ضل  نعرف  نا  فاإنَّ حلة، 
ِّ
الر هذه  �ضحة  كانت 

اأن ابن فرنا�س  لى امَلغِرب 
ُ

كتاب امُلغِرب يف ح

للخليل  العرو�س  كتاب  على  علَّق  من  ل 
َّ
اأو هو 

ِري،  املقَّ بكتاب  املعلومة  هذه  جند  باالأندل�س، 

 : كتابه  يف  بروفن�ضال  ليفي  بها  ا�ضت�ضهد  وقد 

تاريخ ا�ضبانيا االإ�ضالمي، يقول: لقد ا�ضتطاع اأن 

العرو�س،  كتاب  يف  تعقيداً  االأكرث  موز 
ُّ
الر يفكَّ 

عندما اأقبل اأحد التُّجار بكتاب العرو�س للخليل 

يف  �ضيئا  يفهم  اأن  الأحد  يكن  مل  االأندل�س،  اإىل 

كان  التي  التقطيع  وطرق  العرو�ضية  القواعد 

كان  الذي  الكتاب  فرنا�س  ابن  اأخذ  يحتويها. 

َق، 
َّ
مهماًل ِببع�ِس اأنحاء الَق�رص، فنظر فيه وتعم

 قام ب�رصحِه...«
َّ
ثم

د 
َّ
  نعرف اأي�ضا اأن ابن فرنا�س كان تلميذ حمم

 907 �ضنة  ى  )املتوفَّ اخَل�َضني  الم 
َّ
ال�ض عبد  ابن 

ه �ضافر اإىل امل�رصق  للميالد(، والذي قيل عنه اأنَّ

قبل �ضنة 862 للميالد وجلب معه اإىل االأندل�س 

د  يوؤكِّ امل��زه��ر،  كتابه  يف  العلوم.  من  الكثري 

ى 
َّ
اأَلَّف فعاًل كتابني �ضم يوطي اأنَّ اخلليل قد 

ُّ
ال�ض

االأخري،  ويف  باملثال.  والثاين  بالفر�س  االأول 

وء  ال�ضَّ كتابه  يف  اأي�ضًا  ذكر  قد  خوي 
َّ
ال�ض فاإنَّ 

حديثه  معر�س  يف  التَّا�ضع  القرن  الأهل  الالمع 

هذا  اأنَّ  نُقري، 
ُّ
ال�ض الدِّين  بهاء  ابن  د 

َّ
حمم عن 

االأخري قد قراأ من بني ما قراأ يف العرو�س على 

االأ�ضلم،  جامع  اإم��اِم  �ضعبان،  ابن  القادر  عبد 

ه.
ِّ
 الذي األَّفُه ابُن عبِد رب

ُ
ه

َ
 الفر�س وخُمت�رص

َ
كتاب

اخلليل  اأنَّ  االآن  يبدو من خالل ما ورد حتَّى    

يف  واح��داً  كتابًا  ولي�س  كتابني  فعاًل  ��ف  األَّ قد 

العرو�س، اللَّهم اإال اإذا كان االأمر يتعلَُّق بكتاب 

اجلزءين،  هذين  على  جمموٍع  االأ�ضل  يف  واحٍد 

وج��زء  الفر�س  كتاب  ج��زء  وه��و  نظري  ج��زء 

من  نظاما  و�ضتني  ثالثة  ن 
َّ
يت�ضم تطبيقي 

اه كتاب املثال.
َّ
مه باأمثلٍة و�ضم

َّ
العرو�س دع

  ميكن اأن نت�ضاءل اإذاً عن �ضبب وجود هذا التق�ضيم 

فقط  االأندل�ضيني  الكتَّاب  لدى  للكتاب  الثُّنائي 

وال�ضنرتيني،  ه 
ِّ
رب عبد  ابن  لدى  احلال  هو  كما 

هو  كما  امل�ضارقة  كتب  يف  غيابه  �ضبب  وعن 

احل�ضن  واأب��ي  ال��زَّج��اج  االأخف�س،  ل��دى  احل��ال 

قراأوا  من  وحدهم  هم  هوؤالء  هل  )العرو�ضي(. 
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عبا�ش بن 

فرنا�ش �ضرح 

كتاب

 العرو�ش 

املُعقد اآنذاك



امل�ضارقة  وعلَّقوا على كتاب اخلليل. هل در�س 

ومنهجيته  االأخف�س  تعليم  طريقة  جهتهم  من 

وحتليل  التَّقدمي  �ضيغة  يف  جديدة  تبدو  التي 

 
ٍّ

االأبيات، حتَّى ولو كان قد ا�ضتوحى ب�ضكل قوي

تعليمه من اخلليل؟

يف  ناق�ضا  االأخف�س  كتاب  اإلينا  و�ضل   -  6
ابع 

َّ
الر القرن  بتاريخ  خ��ًا 

َّ
م��وؤر واح��دة،  ن�ضخة 

ع�رص، يقوم الف�ضل االأول من الكتاب يف جممله 

الكتب  اإليها يف  التَّطرق   
َّ
يتم بدرا�ضة م�ضائل مل 

االأكرث تاأخراً زمنياًّ، �ضوى يف كتاب اأبي احل�ضن 

بعد،  فيما  بالدرا�ضة  نتناوله  الذي  العرو�ضي، 

الالحقة  االأجيال  لها  �ضت 
َّ

خ�ض م�ضائل  وهي 

ورة  ال�رصَّ يف  ف، 
َّ

ال�رص علم  )يف  م�ضتقلَّة  كتبًا 

املخطوطة  ف��اإنَّ  ديد،  ال�ضَّ لالأ�ضف  ة، 
َّ
ال�ضعري

ف 
َّ

 لل�رص
َ

�س
ِّ

ناق�ضة: اإنَّ اأوراق الف�ضل الذِّي ُخ�ض

9اأ  رقم  اجلزء  من  جمتزاأة  ة 
َّ
ال�ضعري ورة  وال�رصَّ

بحر  يدر�س  الذي  اجلزء  وهو  9ب،  رقم  واجلزء 

بالدائرة  االأوىل  املرتبة  يحَتلُّ  ال��ذي  ال��واف��ر، 

ة اخلليل. 
َّ
الثانية نظري

يحرتم كتاب االأخف�س الرتتيب القدمي يف عر�س 

يف  اأن��ه  ن�ضتنتج  اأن  هل 
َّ
ال�ض من  ��ه  واإنَّ البحور، 

بدرا�ضة  قام  قد  املخطوط،  من  ال�ضائع  اجلزء 

ويل، املديد والب�ضيط. يدر�س اإذاً الف�ضل  بحر الطَّ

هناك  لكن  العرو�س،  املخطوط  هذا  من  الثَّاين 

اإنَّ  الذُّهول،  نفو�ضنا  يف  يبعث  ما  حمتواه  يف 

عر�ضها  يتم  مل  وزحافاتها  القدمية  البحور 

بطريقة ماألوفة كما كان احلال يف الكتب التي 

غم من 
َّ
اإلينا، فعلى الر اأُلَِّفت فيما بعد  وو�ضلت 

ه مل يلتفت  ا�ضت�ضهد باخلليل، فاإنَّ الكاتب قد  اأنَّ 

ا  ه من املمكن حقًّ ة الدائرة. اإنَّ
َّ
ا لنظري

ًّ
ولو �ضمني

قد  الدائرة  ة 
َّ
لنظري التَّقليدي  الو�ضف  يكون  اأن 

تيب، وب�ضكل اأقل، يف  متَّ عر�ضه وفق منطق الرتَّ

و9ب  9اأ  املجتزاأين  بني  ما  يحتلُّ  الذي  اجلزء 

وهو اجلزء الذي �ضاع من املخطوط. 

اآليًا  عر�ضًا  اإذا  االأخف�س  كتاب  خامتة  متثل  ال 

ذلك  من  العك�س  على  بل  وزحافاتها،  للبحور 

كتاب  وهو  اإلينا،  و�ضل  كتاب  فاأقدم  متاما، 

ًة 
َّ
اأهمي يويل  وراويته،  اخلليل  تلميذ  االأخف�س، 

تظهر  اإي��اه��ا  جاعاًل  ��اين،  ال��ثَّ للتحليل  كبريًة 

ال��دَّوائ��ر.  ة 
َّ
لنظري ���رصوري  ا�ضتكمال  مبثابة 

كتابه  من  الثَّاين  الف�ضل  يف  يذكر  فاالأخف�س 

للتَّعبري  اخلليل،   
َ

راأي انتظامية  وبطريقة  هذا، 

وهو  له،  خمالف  راأي  عن  االأحايني  بع�س  يف 

َن  ال�ضيخ نف�ضه )يعني اخلليل( تفطَّ اأنَّ  ما يعني 

اأنه  –اأي  ته 
َّ
نظري يف  االأ�ضا�ضي  خطئه  ة 

َّ
الأهمي

ال  ال�ضعراء  اأن  مع  نهائية  اأ�ضكال  باإعطاء  قام 

تعليمه  يف  لذلك  تبعا  فاأدمج  ي�ضتخدمونها- 

تخ�س  مالحظات   – اأي�ضًا  كتابه  يف  ��ا 
َّ

ورمب

دة لتناول العلل والزِّحافات.
ِّ
ريقة اجلي الطَّ

 
ٌ
بحر فهو  ذلك،  على  مثاال  الهزج  لناأخذ   -  7

الزِّحافات  ا 
َّ
اأم »مفاعيلن«،  تفعيلة  من  ٌن 

َّ
مكو

التي ميكن اأن ت�ضيب هذه التفعيلة ح�ضب كتب 

لكنَّ  والقب�س.  الكفُّ  فهي  القدمية،  العرو�س 

معًا،  الزِّحافني  هذين  ا�ضتخدام  متنع  املعاقبة 

القب�س،  من  اأوىل  الكفَّ  ف��اإنَّ  االأخف�س،  ح�ضب 

يقول: »اإنَّ حذف النُّون من مفاعيلن اأح�ضن من 

اأي يوافق ما جاء يف اأوزان 
َّ
حذف الياء«. هذا الر

 ا�ضتخدامه اإطالقًا. 
َّ
اأ�ضعار العرب، فالقب�س مل يتم

والذي  اخلليل،  راأي  اأي�ضًا  االأخف�س  يورد  لكن 

»مفاعلن«،  لتفعيلة  امل�ضتمر  الورود  فيه  يكره 

البحر  يجعل  ما  وهو  الكف،  ا�ضتخدام  يتم  اأي 

�ضبيها بالرجز.
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اأحاط الأمري 

حمن  عبدالرَّ

اين كتاب  الثَّ

املثال يف 

العرو�ش 

باعتناٍء كبري 



ال��ذي  احل�ضن،  اأب���ي  حتليل  ي��ق��رتب  م��ا  ك��ث��ريا 

التي  الزحافات  بني  مقارنة  على  فيه  يعتمد 

ت�ضيب تفعيلة واحدة اأو بحراً واحداً من حتليل 

االأخف�س، وهو حتليل كثرياً ما يعيد فيه الراأي ما 

يناق�س راأي اخلليل، فراأيا ال�ضيخني متناق�ضان 

با�ضتمرار، كما يدلُّ على ذلك مثال الهزج الذي 

اأوردته قبل قليل.

متوا�ضل  ب�ضكل  احل�ضن  اأب��و  اأي�����ض��ًا  يعر�س 

 
َ

اأن يخُل�س ومتتابع راأي كلٍّ من ال�ضيخني قبل 

اخلليل  ��ُه 
َ
م ق��دَّ قد  ك��ان  مبا  م�ضتداًل  راأي���ِه  اإىل 

الذي  امع 
َّ
ال�ض بحد�س  وم�ضتعينا  واالأخف�س، 

وم�ضتعينًا  د، 
ِّ
جي هو  ملا  باال�ضتماع  له  ي�ضمح 

د من ال�ضعر ورديئه. األي�س 
ِّ
ُز اجلي

ِّ
باالأذن التِّي متي

دفة اأن يكون اخليار الذي ن�ضتنتجه 
ُّ

اإذاً من ال�ض

النَّظم  م��ع  ين�ضجم  م��ا  عموما  ه��و  بعد  فيما 

العرو�ضي لل�ضعراء.

ا كما 
ًّ
ٍر جد   لقد حاول العرو�ضيون وب�ضكل مبكِّ

الدَّوائر  نظرية  جتاوز  االأخف�س  ذلك  اإىل  ي�ضري 

وذلك  وال�ضكلي،  اجلامد  واإطارها  العرو�ضية 

باإحلاق اإ�ضافات لها عالقة باجلانب التَّطبيقي، 

بتنوعها  الزِّحافات  قابلية  مدى  على  مركزين 

النادر  اأو  املنتظم  اال�ضتخدام  وعلى  الإدراجها، 

لبحر اأو الآخر.

اإىل  االعتبارات  من  النَّوع  هذا  يعود  اأن  ميكن 

يف  حتَّى   – براأيه  �ضاهم  ال��ذي  نف�ضه،  اخلليل 

يف  للزِّحافات  االأخف�س  �ضه 
َّ

خ�ض ال��ذي  اجل��زء 

الزحافات  ب��ني  متييزاته  دع��م  يف   – كتابه 

�ضنة  ى  )املتوفَّ ي 
ِّ
��ر

َ
ب ابن  يوؤكد  لها  واأحكامه 

ه ميلك  1330 اأو 1331 للميالد(، الذي قال اإنَّ
تناول  االأخري  اأن هذا  اخلليل،  ن�ضخة من كتاب 

والقبيحة.  احلة 
َّ

ال�ض احل�ضنة،  الزِّحافات  فعال 

ة الدَّوائر، كما 
َّ
بطريقة اأخرى، فاإنَّ موؤ�ض�س نظري

واأبي  االأخف�س  عن  نقال  اآراءه  ذلك  على  ت�ضهد 

احل�ضن كان قد اقرتح معايري لتقييم الزِّحافات 

احل�ضنة والقبيحة.

ا  حقًّ كان  اخلليل  اإن  نقول  اأن  ميكن  هنا  من 

للزِّحافات  متكينه  واأن  نظريته  باأخطاء  واعيًا 

ة كان لغر�س اإيجاد طريقة ال�ضتدراك 
َّ
يف النَّظري

اأخطائه. 

مل يبق �ضوى م�ضافة خطوة واحدة الجتيازها، 

دون ا�ضتبعاد فر�ضية اأخرى من�ضجمة ومتوافقة 

واالأخف�س  اخلليل  اأن  مفادها  التي  االأوىل،  مع 

يف  حم�ضورين  بقائهما  –مع  ي��ري��دان  كانا 

ة الدوائر- اإثبات جانبها 
َّ
ة لنظري

َّ
احلدود ال�ضكلي

اال�ضتداليل، وذلك ب�رصح اأف�ضلية زحاف عن اآخر 

را 
ِّ
من خالل مواقع االأ�ضباب واالأوتاد، كاأن يرب

وحدات  باإدماج  ما  بحٍر  تقطيع  طريقة  الحقًا 

تفعيلية �ضغرية.

اآليًا  عر�ضًا  االأخف�س  كتاب  خامتة  متثِّل  ال 

ملختلف  تقدميا  واإمن��ا  وزحافاتها،  للبحور 

قابليتها.  درجات  عر�س  مع  الزحافات  اأنواع 

 اأكرث 
ٌّ
اإنَّ التحليل الذي يف�ضله االأخف�س تطبيقي

منه نظري.

الذِّي  التَّو�ضيح  بهذا  ل�ضتوتزر  مدينون  نا  اإنَّ   

ز، انطالقا من معاينته لالأعمال التي و�ضلت 
َّ
مي

اإلينا، بني هاتني املقاربتني التَّكميليتني حول 

ة 
َّ
نظري وه��ي  االأوىل  تقدم  البحور:  زح��اف��ات 

تكوينية �ضاملة قائمة من التَّكوينات العرو�ضية 

البحور؛  بالتفعيالت(،  يق�ضد  )هنا  وتراكباتها 

االأ�ض�س  من  ع��ددا  ويحدُِّد  وعللها،  زحافاتها 

واهد  ال�ضَّ ا�ضتخدام  ويف  البحور  لتكوين  املتينة 
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اأقدم كتاب 

و�ضل اإلينا، 

هو كتاب 

الأخف�ش، 

تلميذ اخلليل



ة تهدف اإىل 
َّ
ا الثَّانية، وهي تطبيقي

َّ
واالأمثلة، اأم

ة وخطورة الزِّحافات املختلفة التِّي 
َّ
تقييم اأهمي

االأول،  الو�ضفي  التَّحليل  اأثناء  اإح�ضاوؤها  متَّ 

التي  الزحافات  �ضتوتزر  يقول  كما  ز 
ِّ
متي وهي 

البنيوي  تاأثريها  من  انطالقا  التَّقطيع  اأثبتها 

ال�ضعري على الق�ضائد. فقد متَّ و�ضف الزحافات 

بكونها )ح�ضنة(، )�ضاحلة(، )قبيحة(.

  ويف الواقع، فاإنَّ جميع الكتب التي و�ضلت اإلينا 

منها  قليل  نظري.  جانب  على  تقريبا  تنطوي 

الو�ضفي،  التَّحليل  فقط من قام باإحلاق جانب 

�ضواء بالن�ضبة للجانب الو�ضفي، ملنهج العر�س، 

التي  لالأمثلة  اأو  وتقطيعاتها،  البحور  الإح�ضاء 

متَّ تقدميها، فاإنَّ يف ذلك ما يوحي مع اختالف 

�ضيعود  م�ضدرها  باأنَّ  الآخر  كتاب  بني  طفيف 

اإىل اخلليل نف�ضه.

اإلينا  و�ضلت  الذين  الكتَّاب  اأغلب  اتفاق  اإنَّ    

الوحيدة  النظرية  عر�س  يف  )كتبهم(  اأعمالهم 

النَّظري  التحليل  اأولوية  اإطالقا  للدوائر ال يعني 

التطبيقي  التَّحليل  على  واأولويته  التَّكويني 

واجلمايل. لكن يبدو اأن هاته التربيرات النَّظرية 

لغر�س  اأي�ضا  كانت  بعد  فيما  التي رمبا جاءت 

بداية  يف  ا�ضتعانت  التي  الدرا�ضة  جمال  تو�ضيع 

ا باحلد�س وباال�ضتعمال. على الرغم من 
َّ

االأمر رمب

التِّي  االأدلَّة  فاإنَّ  ن�ضبياًّ،  متاأخراً  يبدو  كتابه  اأنَّ 

اأبو احل�ضن من اأجل اأن يح�ضم االأمر بني  يقدمها 

ال�ضيخني اخلليل واالأخف�س، توحي بهذا التَّحليل 

بيعة التَّجريبية التي تعتمد على احلد�س. ذي الطَّ

به،  قمنا  الذي  العر�س  هذا  من  انطالقًا   -  8
اأنَّ اخلليل  ه لي�س من �ضكٍّ على االإطالق  اأنَّ يبدو 

بطريقة  العرو�س  كتاب  بتاأليف  قام  من  هو 

فيما  ج��اءوا  الذين  الكتَّاب  اأغلب  واأن  دة، 
ِّ
جي

لعوا على ن�ضخ من هذا الكتاب املوؤ�ض�س  بعد، اطَّ

اأوردناها  التِّي  الفقرات  ذلك  على  ت�ضهد  مثلما 

يوطي 
ُّ
ال�ض ال�ضنرتيني،  ه، 

ِّ
رب عبد  ابن  كتاب  من 

كان  اخلليل  كتاب  اأنَّ  اأي�ضا  ويبدو  واآخ��رون، 

 
َ

�س
ِّ

ُخ�ض واملثال،  الفر�س  كتابني:  من  موؤلَّفًا 

 
َ

�س
ِّ

خ�ض والثَّاين  النظري  اجلانب  لتقدمي  االأول 

ٍم –مبثال 
َّ
ة، كل بحر مدع

َّ
لدرا�ضة البحور ال�ضعري

اأو باأمثلة عديدة.

الآراء  الدقيق  احل�ضن  واأبي  االأخف�س  تناول  اإنَّ 

ه قد  يخ املتعلِّقة بالزحافات توحي لنا باأنَّ ال�ضَّ

املو�ضوع،  هذا  حول  اآرائ��ه  ب��اإدراج  �ضلفًا  قام 

ورمبا كان ذلك بكتاب املثال. 

يبدو يف االأخري اأن اخلليل كان قد اأتى بذكر كلِّ 

ة علم العرو�س التي  �ضيٍء يف الكتاب، واأنَّ مادَّ

العرو�س  الالحقة من علماء  االأجيال  تناقلتها 

كانت �ضلفا موجودًة بكتابه، حتى االأمثلة التي 

كلُّ  االأوىل  ب�ضورتها  اأعادها  والتي  اأورده��ا، 

اإال حول  من خلفه، واأنَّ النقا�ضات مل تعد تدور 

ة 
َّ
ة اأو بع�س التفا�ضيل، ك�ضح

َّ
ال�ضفات ال�ضطحي

ة حتديٍد ما للزحافات عن 
َّ
بحر عن اآخر اأو اأف�ضلي

حتديٍد اآخر.

نزوى العدد 97 - يناير 2019

40

الهام�ش:

بجامعة  ال�رصقية  الدرا�ضات  بق�ضم  بروفي�ضور  باويل  برينو   -  1
ليون الثانية.
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* شاعر وباحث من ُعمان    ** جزء من أطروحة دكتوراه في السياق نفسه

- الزمن والدللة:

حلد  ي�ضل  عميقا،  ارتباطا  بالزمن  ال�ضعر  يرتبط 

والعامل  ال�ضاعر  مكنونات  بني  الكامل  التماهي 

ل�ضور  املكثف  اال�ضتخدام  يظهر  فهو  اخلارجي، 

املا�ضي  يتالحم  حيث  الواحد؛  الن�س  يف  الزمن 

مع احلا�رص وامل�ضتقبل يف بنية واحدة متما�ضكة، 

املتقطعة،  الزمان  لبنى  ال�ضعر  اجتياز  عن  تعرب 

خمتلف  زم��ن  وا�ضتح�ضار  معا  لدجمها  حماولة 

لل�ضعر املو�ضوم بالروؤيا،  مبني على ظاهرة فريدة 

الكا�ضف  امل��ح��دود،  الزمني  النظر  عن  واخل���ارج 

كلما  التي  البعد  يف  وغائرة  جمهولة،  مناطق  عن 

حاولنا اأن ن�ضرب مالحمها تنبثق دالالت وعالمات 

ومناخاته  ال�ضاعر  حلا�رص  مالم�ضة  اأك��رث  اأخ��رى 

املتعددة؛ اإذ يغالب الزمن ويرتامى مع اأ�ضكاله كي 

يجد طريقة خمتلفة للتفاعل مع العامل املحيط به، 

وليوؤ�ض�س وجودا �رصيحا وغام�ضا يف الوقت ذاته، 

مماثال لق�ضية الزمن التي اأي�ضا تت�ضف بالوا�ضح 

تعبري  حد  على  ال�ضعرية  الروؤيا  الأن  ذلك  واملبهم، 

ويف  االأ�ضياء،  نظام  يف  تغري  العالق"  جعفر  علي 

نظام النظر اإليها، وهذا النظام املختلف يف النظر 

ويربهن  بتجربته  ال�ضاعر  �ضلة  يعمق  االأ�ضياء  اإىل 

من  فيجعل  واالأ�ضياء،  وباحلياة  بالكون،  رابطته 

ان�ضهارا  بل  جمردة،  متا�س  نقاط  ال  ال�ضلة،  هذه 

الفرادة،  �ضديد  ج��ارف،  تيار  يف  واندماجا  ح��ادا 

اأن تكون على هذا  ال�ضاعر بعامله  وال ميكن ل�ضلة 

اإذا كان م�ضكونا بروؤيا حقة، تتيح له  اإال  امل�ضتوى 

تفاعال  معه  والتفاعل  فيه  واالنغمار  العامل،  متثل 

.
داخال وهاجا ")1(

العالمات  و�ضبكة  ال�ضاعر  بني  الرابط  على  بناء   

�ضياغة  تتكون  اخلارجي  الف�ضاء  يف  املوجودة 

تقدمه  م��ا  �ضوء  يف  وعاطفيا،  فكريا  االأ���ض��ي��اء 

ومو�ضوعية  ذات��ي��ة  اأن�����ض��اق  م��ن  الن�س  دالالت 

وجود  اأي  والثقايف؛  النف�ضي،  باجلانبني،  متعلقة 

يف  االن�ضهار  من  حالة  يقت�ضي  ال�ضعري  املعنى 

املكنونات الداخلية، والتاأثر بها ب�ضدة ثم تتنامى 

املثريات  وبني  بينها  ال�ضدام  نتيجة  ف�ضيئا  �ضيئا 

الثقافية املختلفة احلا�رصة يف التجربة االإن�ضانية 

هو  "الن�س  اأن  باختني  وي��وؤك��د  عامة،  ب�ضورة 

اأ�ضوات  بني  والتفاعل  التداخل  على  قائمة  بنية 

الثقافية  املوؤثرات  تلك   
)2(

وخطابات". واأ�ضاليب 

الع�ضف  الوجودية تخلق نوعا من  اأبعادها  بتعدد 

مكتظة  لذاكرة  رهينا  ال�ضاعر  يجعل  ال��ذي  احل��اد 

وحما�رص  ثابت،  غري  متحول  زمن  حيال  بالقلق 

بالتفاعالت الثنائية، لذلك ينربي ال�رصاع الدينامي 

بدءا  املتنوعة،  باأ�ضكاله  والزمن  الن�س  داللة  بني 

ملعنى  االأول  الفعل  والنف�ضي؛  الذاتي  الزمن  من 

عند  املتغرية  للدالالت  االأ�ضا�ضي  واملرتجم  الن�س 

اإ�ضحاق اخلنجري *

�لزمن وبنية

الن�ض ال�شعري * *



حماولة التاأويل والتف�ضري، فحني نفكك بنية الن�س 

من اأجل ال�رصوع يف معرفة اآفاقه يتجلى لنا الزمن 

معاجلة  يف  حثيثا  ال�ضاعر  جعل  ال��ذي  ال�ضعوري 

يف  الكامن  والزمن  ال�ضعرية،  الكتابة  عن  دواخله 

وكاأن  واحلدث،  للفعل  املتحركة  املج�ضدة  ال�ضورة 

والزمن  احل��ارق  وت�ضظيها  ال��ذات  بني  ترادفا  ثمة 

مت�ضابكة  الداللة  يجعل  مما  املفاجئة،  وتقلباته 

متاما مع ال�ضور احلركية للزمن.

الرغبة  ال�ضاعر  مينح  ال��ذي  هو  الت�ضابك  وه��ذا    

فهو  الوجود،  حيز  اإىل  ن�ضه  اإخ��راج  يف  العارمة 

يكتب اأوال نتيجة �ضدامه مع الزمن الذاتي اخلا�س 

االأزمنة  تندرج  االأعماق،ثم  يف  املتوهج  وتوغله 

واإن  التعبريي،  النزف  حلالة  م�ضاحبة  االأخ��رى 

االأزمنة ق�ضرية جدا يف  الفا�ضلة بني  املدة  كانت 

على  ومتالحقة  متالحمة  اأنها  مبعنى  ح�ضورها؛ 

هيئة دائرية، فالزمن الذاتي واجلماعي والطبيعي 

اإىل  جنبا  تلتحم  وغريها  والف�ضيولوجي  واللغوي 

جنب لتنتج داللة الن�س وف�ضاءاته .

Gadamer�)2002  - 1900 )  ويرى هانز جادمري

خالله  م��ن  جن��رب  ح��وار  الن�س  تف�ضري  اأن   Hans

املعنى  اأفق  اأن  وذلك  والتحامها،  االآفاق  ان�ضهار 

منها  كل  واملف�رص  الن�س  وانفتاح  حم��دود،  غري 

اندماج  يف  البنيوي  العن�رص  يوؤ�ض�س  االآخ��ر  على 

الفهم احلواري نكت�ضب من جديد  االآفاق، ويف هذا 

ت�ضري  الأنها  االآخ��ر  ي�ضتخدمها  التي  الت�ضورات 

يطرح  ما  نفهم  اإذ  املف�رص.اإننا  اإدراك  يف  مت�ضمنة 

الن�س ن�ضاأل اأنف�ضنا، وبذلك تتيح للمعنى اأن يتفتح 

وتنمو هذه االإمكانات عن 
 )3(

ويف�ضح عن اإمكاناته،

طريق ا�ضتقراء العالقة بني الزمن املوؤثر الفعال ذي 

الكا�ضف  ال�ضلبي  االإيجابي، والزمن اجلامد  املعنى 

عن قراءة اجلانب املظلم للعامل، وكاأن هناك نزوع 

الأن   
)4(

الزمن؛ يف  االأ�ضياء  ا�ضتقرار  �ضمان  نحو 

ثنائيات  مع  الكبري  ال�ضدام  من  ياأتي  اال�ضتقرار 

ال�رصاع  يكون  وبهذا  حقيقتها،  ومواجهة  الوجود 

املتحرك  الزمن  بني  ال�ضعري  الن�س  يف  حمتدما 

ال�ضاعر  ح�ضور  عن  يعرب  فاالأول  اجلامد؛  والزمن 

يف زمن مليء بال�ضور ذات الطابع احل�ضي  احليوي، 

فهي حتمل معنى اإيجابيا م�رصقا يف النظر للواقع، 

واالآخر ميثل الزمن الفارغ من احلركة الذي ي�ضور 

العالقة اخلائبة مع االأ�ضياء؛ اإذ ال�ضاعر خارج زمن 

يعي�س  وكاأنه  الداخلي،  منفاه  يف  وراكد  التفاعل، 

�ضلبية  بحالة  م�ضكونا  الكائنات  مع  الرابط  فقدان 

قامتة، وتكون داللة الن�س اأكرث توهجا وعمقا كلما 

كان اجلدل بني الزمنني حا�رصا بقوة لت�ضبح هناك 

ترتبط  بحيث  بينهما،  احلركي  ال��رتاوح  من  حالة 

الن�س  ويغدو  الزمن،  حركية  مع  الداللة  حركية 

النمو  ا�ضتمرارية  ال�ضعري منطلقا للخارج، لو�ضف 

الزمني، والتفاعل مع العامل يف ظواهره ورموزه.

Bene�  )1956  -  1866 كروت�ضة  بينيدتو  )يقول 

detto Croce  يف علم )اجلمال(: فاإننا نعرث يف احلال 

من  مركب  ومكر�ضني:  �رصوريني  عن�رصين  على 

ال�ضور و�ضعور مفعمني باحلياة . واالأكرث من هذا، 

فاإن هذين قد يبدوان عن�رصين اثنني يف التحليل 

اعتبارهما  االأويل ولكن لي�س باالإمكان  التجريدي 

خيطني متمايزين، مهما كان ان�ضفارهما، ذلك اأنه 

يف التاأثري يتحول ال�ضعور بكليته اإىل �ضور، اإىل هذا 

املركب من ال�ضور. بهذا ال�ضياق، يفرت�س الفيل�ضوف 

امل�ضتبك  املتخيل  لالأثر  الكلية  الوحدة  اجلمايل 

اإىل  الوجود  ذاكرة  اخرتاق  اأجل  من  دائما  بالزمن 

ما  فبقدر  الن�س،  اآفاق غري حم�ضورة، وهنا متعة 

التلقي  يكون  الزمنية،  احلواجز  �ضد  الداللة  تكون 

تتميز  ، وهكذا 
)5(

م�ضبعا بدالالت متنوعة،ال نهائية

جمابهة  على  قدرتها  مدى  يف  اخلالقة  الن�ضو�س 

االأزمنة ومدى الولوج العميق يف املجاهيل؛ فبذلك 

وتتمكن  القارئ،  لفل�ضفة  مفتوحا  التاأويل  ترتك 

قراءتها  اأع��اد  كلما  حولها  مفاهيمه  زحزحة  من 

من جديد يف زمن اآخر.ويجدر القول هنا اإن الن�س 

االأكرث ده�ضة هو الن�س الذي تكون داللته مفتوحة 

العالمات والعالقات الزمنية.
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اأول عملية 

للمتلقي عند 

ا�ضتقبال 

الن�ش هي 

ال�ضتمتاع 

بال�ضور 

املح�ضو�ضة



-  الزمن وال�ضورة ال�ضعرية:

يف  مهما  اأ�ضا�ضيا  ركنا  ال�ضعرية  ال�ضورة  متثل 

اإبداعية  جتربة  وتاأ�ضي�س  ال�ضعري،  الن�س  تكوين 

املتعددة  والظواهر  لل�ضور  �ضياغتها  يف  خمتلفة 

من  اللغة  بنقل  تقوم  فهي  اخل��ارج��ي،  العامل  يف 

اأخ��رى  لغة  اإىل  امل��ت��داول��ة  االجتماعية  �ضفتها 

مرتكزة اإىل العالقة بني االأ�ضياء املرئية والالمرئية 

واحل�ضية والالح�ضية، وهنا حمور الفرق بني ال�ضاعر 

واالآخر، يف كيفية معاجلة امل�ضاهد احلياتية بروؤية 

قائمة على تفجري املدلول، وذلك من خالل اإيجاد 

املتعارف  ال�ضياق  خارج  للمعنى،  خمتلفة  �ضور 

لدى  وحتديدا  املعا�رص  الزمن  يف  خا�ضة  عليه 

اإىل  بالن�س  يذهبون  فاإنهم   
)6(

احلداثة؛ �ضعراء 

كثافة  على  معتمدين  لها  حدود  ال  مفتوحة  رموز 

الت�ضوير والتخييل، في�ضبح الن�س مركزا الكت�ضاف 

ب��ارت  روالن  وي�ضري  وظ��واه��ره،  ال��واق��ع  م��راي��ا 

يقوم  الواحد  الن�س  اأن    Barthes(1915�1980)Roland

عدة  ثقافات  من  ماأخوذة  متعددة  كتابات  على 

تدخل يف عالقات متبادلة من املحادثة وال�ضخرية 

فيه  تتجمع  واح��د  موقع  هناك  لكن  واملناف�ضة، 

هذه االأوجه املتعددة من الكتابة، وهذا املوقع هو 

الذي  املوقع  هو  والقارئ  الكاتب،  ولي�س  القارئ 

تنق�س فوقه املقتطفات جميعها التي تكون كتابة 

ما دون فقدان واحدة منها، ووحدة الن�س ال تكمن 

يذهب  الن�س  اأن  اأي   
)7(

اجتاهه؛ يف  بل  اأ�ضله  يف 

الذي   
)8(

القارئ �ضلطة  اإىل  انتهائه  بعد  مبا�رصة 

الثقافية  اإمكاناته  الن�س وفق  بدوره يعيد ترجمة 

ال�ضعر  لغة  بني  �ضدام  فهناك  الوجودية،  وجتربته 

الواقع  ولغة  ت�ضويرية،  خ�ضائ�س  من  تكنه  وما 

التفاعلي، وما حتمله من عالقات مبا�رصة نتيجة 

ال�ضعر  ففل�ضفة  االأف���راد،  بني  املتكررة  املمار�ضة 

تعتمد على مرجعيات خمتلفة نظرا اإىل تعدد الروؤى 

املتخيلة. وبهذا يكون القارئ مطالبا برفع م�ضتوى 

قدرته على اكت�ضاف ف�ضاءات اللغة وتاأويلها؛ الأنه 

مل يعد خارج الن�س بل هو مكون مهم يف ت�ضكيل 

الروؤية الكاملة للعمل االأدبي.

  وجند �ضورة التفاعل جلية بني الن�س واملتلقي، 

بدورها  املنغر�ضة   
)9(

التلقي نظرية  ي�ضمى  فيما 

االت�ضال،  نظرية  هي  �ضموال  اأكرث  نظرية  طلب  يف 

يركب  اأحدهما  قطبني:  بني  الرتا�ضل  على  القائمة 

ويقوم  يتلقاها،  واالآخ��ر  باإر�ضالها  ويقوم  ر�ضالة 

بفك �ضفراتها واإعادة بنائها ب�ضورة عامل متخيل، 

يف  االت�ضال  اإن  حيث  الن�ضية؛  داللتها  تفعيل  ثم 

اإىل  طرف  من  املعلومة  نقل  جمرد  لي�س  حقيقته 

اآخر، لكنه اأكرث من ذلك حتقيق للمعنى عرب التفاعل 

 )10(
بني الطرفني يف عملية تنتظم من تلقاء نف�ضها.

االت�ضال   (2000  �  1916) هوكيت  ت�ضارلز  ويعرف 

على  ويقره  ا�ضتجابة،  اإح��داث  على  املوؤ�رص  باأنه 

 Clyde Kluckhohn  
)11(

كالكهون كاليد  التعريف  هذا 

التعبري  هي  اال�ضتجابة  اأن  مبعنى   1905�1960
لفهم  اأول  ومعيار  االأ�ضياء،  بني  ات�ضال  وجود  عن 

الذي  للتحاور  عديدة  �ضور  وخلق  املعنى  ظالل 

التعبري احل�ضية واملتخيلة،  اإدراك �ضور  يقوم على 

هي  الن�س  ا�ضتقبال  عند  للمتلقي  عملية  ف��اأول 

على  اعتمادا  املح�ضو�ضة  بال�ضور  اال�ضتمتاع 

حوله،  من  االأ�ضياء  حت�ض�س  يف  الواقعية  مرجعيته 

ترجمة  يف  املتمثلة  االأخ���رى  العملية  تاأتي  ثم 

فك  اإىل  حتتاج  التي  الالمرئية  الروؤيوية  ال�ضور 

العالئق املت�ضابكة بني عنا�رص الن�س لفهم املعنى 

اأن  اللغة االإن�ضانية �ضبكة  اخلفي لل�ضورة باعتبار 

العلم  وهو  املعنى،  وامتالك  الدالة  العالمات  من 

املادي  امل�ضهد  بني  لال�ضتباك  نتيجة 
)12(

بالعالمة.

وامل�ضهد املتخيل تتكون ال�ضورة ال�ضعرية انعكا�ضا 

ملا يحدث يف الف�ضاء الوجودي والف�ضاء احللمي، 

احلد�س  وقوة  املحيط،  يف  ال�ضاعر  ح�ضور  ومدى 

الن�س  ال�ضورتني يف  الرتاوح بني  يتم  لديه، حيث 

الروؤيوية؛  وال�ضورة  الب�رصية  ال�ضورة  ال��واح��د؛ 

من  حالة  الروؤية  اإذ  وال��روؤي��ا؛  الروؤية  بني  اجلمع 

والروؤيا  العني  اآليات  موؤ�ض�ضها  الواقعية  امل�ضاهد 

)13(
القلب. اآليات  ترتبها  احللمية  امل�ضاهدة  من  حالة 
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تتعلق ال�ضورة 

ال�ضعرية 

مبا�ضرة 

بعامل الزمن، 

وح�ضور 

الأ�ضياء 

وغيابها



الت�ضويري  الو�ضف  على  يقت�رص  ال��ذي  فال�ضعر 

االأحداث واملجريات ويكاد  اأو على �رصد  للطبيعة، 

 بينما الك�ضف عن العوامل 
)14(

ال يعدو نطاق الروؤية،

اخلارجة عن النطاق املرئي الواقعي ي�ضكل مفهوما 

اآخر للت�ضوير، وهو الت�ضوير الالفيزيقي الذي يعرب 

عن احلالة االإن�ضانية املت�ضدعة املت�ضظية يف الزمن 

نتيجة التغريات امل�ضتمرة والتحوالت الالحمدودة .

   اإذاً، تتعلق ال�ضورة ال�ضعرية مبا�رصة بعامل الزمن، 

املوجودات  ف��اإدراك  وغيابها،  االأ�ضياء  وح�ضور 

حتى  الطبيعي  الزمن  اأمام  املثول  يقت�ضي  ح�ضيا 

تتفاعل احلوا�س مع املدركات جميعها ذات ال�ضفة 

امللمو�ضة، فال�ضورة ال�ضعرية الواقعية خارجة عن 

نطاق التفكري املطلق؛ الأنها تتطلب ات�ضاال باأزمنة 

اختزال  على  تعتمد  بل  اإنتاجها  خمتلفة يف حلظة 

بداللتها  االأ�ضياء  و�ضف  خالل  من  وتقيده  الزمن، 

حماولة   
)15(

مبا�رصة  بالزمن  وات�ضالها  الفعلية 

ال�ضاعر  الزمن املختلفة، ويعرب   الدخول يف عوامل 

عن   (Ezra pound (1972  �  1885) باوند  اأزرا  االأمريكي 

التي تقوم على تركيبة عقلية  " تلك  اأنها  ال�ضورة 

وعاطفية يف حلظة من الزمن وال�ضورة ال تنف�ضل 

اأن  هذا  ومعنى  اللغة،  عن  انبثاق  الأنها  اللغة  عن 

ال�ضورة ال تتقرر مبح�س ال�ضدفة بل تولد من جهد 

تقررها  دقيقة  انتقائية  وفق  على  الفنان  ال�ضاعر 

يف  اجل���ذور  عميقة  الأن��ه��ا  ال�ضخ�ضية؛  اخل�ضال 

 وهي اأداة تتبع الأثر الزمن، 
)16(

التجربة املح�ضو�ضة،

واأ�ضيائه،  املكان  بنية  يف  تغيري  من  يحدثه  وما 

الزمن  �ضطوة  عرب  احل�ضية  للمالمح  ترجمة  فهي 

بروؤية خمتلفة  ال�ضور  �ضياغة  اجلارفة يف  وقوته 

النظر  بهذا   – هنا  وال�ضاعر  عابرة،  حلظة  كل  يف 

احل�ضي- يظل يعيد التفاعالت الطبيعية القائمة يف 

كل فرتة زمنية كما هي متاما دون اأن ي�ضيف روؤيا 

التعبريية  ال�ضور  يحطم  واأن  واالأح��داث  للعنا�رص 

املكرورة خالل االأزمنة،فبنية اللغة تعرب عن عامل 

مغلق جامد غري دينامي، وهناك اإمكانات للتعبري 

يعي�س  دالليا  ف�ضاء  بو�ضفه  العامل  تعك�س  اللغوي 

 وعلى ذلك تكون ال�ضورة ال�ضعرية 
)17(

الفرد داخله،

غالبا يف ظل التعبري احل�ضي منطا متوارثا من�ضجما 

اأخرى  بعبارة  اأو  املتداولة،  املجتمع  ثقافة  مع 

تبادل  على  املعتمدة  الو�ضفية  ال�ضورة  ترتبط 

احلوا�س يف معاجلة �ضور املكان بن�ضيج و�ضياقات 

تفتح  ال  ولهذا  وثيقا  ارتباطا  االجتماعية  الثقافة 

جماال رحبا لعالمات الزمن .

  ويف املقابل ترتبط ال�ضورة الفنية الروؤيوية ذات 

تكوين  على  ال�ضاعر  بقدرة  املفتوح  الزمني  البعد 

غري  �ضور  عرب  احللم  ي�ضبه  ال��ذي  املتخيل  ال�ضعر 

مت�ضلة بداللة حمددة، اأو و�ضف معني بذاته، تذهب 

اإىل وجود �ضبكة مرتامية من العالمات حول املعنى، 

واأكرث من ذلك فاإنها تبهر املتلقي باأ�ضلوب تقدميها 

واأهميتها  واإث���ارة.  حيوية  يف  املعنى  اأو  الفكرة 

يف  املبا�رص  لالأداء  جمافاتها  يف  تكمن  التعبريية 

التعبري . وال�ضعر يتخذ طريقه اإىل التاأثري يف متلقيه 

 فال�ضورة تتوقد 
)18(

بال�ضورة التي تاأخذ باالإيحاء،

اإيحاء فاعل بني  حيويتها يف �ضوء ما حتمله من 

اأ�ضياء املكان و�ضور الزمن الذي ي�ضم حتت لوائه 

�ضبيل  يف  تعمل  التي  والنف�ضية  احل�ضية  املدركات 

اإ�ضفاء  اإىل  ال�ضاعر  يلجاأ  اآ�رص؛  �ضعري  م�ضهد  ر�ضم 

ي�ضكل  فيما  املح�ضو�ضات  على  املعنوية  ال�ضفات 

املجرد  املعنوي  الطرفني:  بني  للفوارق  انهيارا 

ذلك  عن  الرتك  جهاد  ويعرب 
)19(

امللمو�س، واملادي 

باأنه" االنتقال من الزمن املغلق للحدث اإىل الزمن 

.الف�ضاء  ال�ضعرية  لل�ضورة  الروؤية  على  امل�رصع 

بني  اال�ضتباك  ف�س  واإ�ضكالية  للن�س  العابر 

على  املتفتحة  اللغة  وبني  الواقعي  بثقله  امل�ضهد 

يف  واإدراجها  املتوهجة  اللحظة  .التقاط  ذاكرتها 

احلالة ال�ضعرية الإخراج ال�ضورة من رتابة امل�ضهد 

 
)20(" امل�ضوقة،  الده�ضة  يف  املتمثلة  اأبعادها  اإىل 

بو�ضفها جمرة ملتهبة من الدالالت والتحوالت يف 

 وجعله 
)21(

اجلامد، الزمن  لق�ضية  الذهن، واملدمرة 

للمطلق،  ومفتوحا  الواقع،  دائرة  من  منفلتا  زمنا 

وغري مرتبط مبا�رصة بحدث ال�ضورة وفعلها نتيجة 
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اأزرا باوند:  

ال�ضورة 

ال�ضعرية تقوم 

على تركيبة 

عقلية 

وعاطفية 

يف حلظة من 

الزمن



 
)22(

تالحق ال�ضور، مما يوؤدي اإىل انزياحات خمتلفة

مالمح  ترتجم  بل  فقط،  مفرد  �ضيء  عن  تعرب  ال 

واأحداثا قادمة مل حتدث بعد، وهنا تكمن جمالية 

ال�ضعر املتعدد ال�ضور، يف ا�ضتنطاق اأزمنة خمتلفة 

تظهر بالتحليل والتاأويل .

ال�ضعرية والزمن عالقة  اإذا، العالقة بني ال�ضورة    

الروؤى  تعددت  فكلما  الرموز،  كثافة  على  قائمة 

عرب  خمتلفة  باأ�ضكال  يقراأ  الن�س  �ضيظل  واالأخيلة 

من  قراءتها  م�ضاحة  �ضاقت  قلت،  وكلما  الزمن 

جديد، وكانت حم�ضورة يف القراءة االأولية لها. 

- الزمن والأ�ضلوب:

باختالف  االأدب��ي  اخلطاب  تقدمي  طرائق  تختلف 

�ضمات وخ�ضائ�س االأ�ضاليب التعبريية امل�ضتخدمة 

اأو ح�ضب اختالف املواقف وفقا ملا ميتلكه الكاتب 

من ثقافة وفكر يف كيفية اإنتاج الدالالت املختلفة 

يف طرح املعنى، املرتابطة يف بنيتها االأ�ضلوبية . 

واالأ�ضلوب يعتمد  على فكرة الثنائية اللغوية التي 

اللغة،  اإىل م�ضتويني: م�ضتوى  اللغوي  النظام  تق�ضم 

الكالم،  االأ�ضا�ضية، وم�ضتوى  اللغة  ويق�ضد به بنية 

ويعني اللغة يف حالة التعامل الفعلي بها، وينق�ضم 

امل�ضتوى الثاين اإىل ق�ضمني اآخرين: اأولهما امل�ضتوى 

العادي للغة، وثانيهما اال�ضتعمال االأدبي لها، وهذا 

امل�ضتوى الثاين هو جمال البحث االأ�ضلوبي باعتبار 

واال�ضتخدام  ال��ع��ادي  اال�ضتخدام  بني  الفرق  اأن 

هناك  اأن  يف  يكمن  لها  االأدب��ي  واال�ضتخدام  للغة 

العادي.  النمط  الثاين عن  امل�ضتوى   يف 
)23(

انحرافا

ماألوف  على  اخل��روج  يعني   – هنا   - واالنحراف 

اللغوي  اال�ضتعمال  اأن  ذلك   
)24(

اللغوي، اال�ضتعمال 

طرح  اإمكانات  يف  العادي  اال�ضتعمال  عن  يختلف 

العامة،  الفئة  لدى  ماألوفة  غري  باأ�ضاليب  الفكرة 

وهي اأ�ضاليب مرتكزة اإىل الت�ضوير واخليال، بينما 

ال�ضياق  �ضريورة  على  يعتمد  العادي  اال�ضتعمال 

اجلمعي يف التعبري عن االأ�ضياء.

اإىل  النظر  زاوي��ة  من  االأ�ضلوب  اإىل  ننظر  ولذلك    

املن�ضئ  ب��ني  التوحيد  اأ���ض��ا���س  على  امل��خ��اط��ب 

انف�ضام،  وال  بينهما  انف�ضال  ال  بحيث  واأ�ضلوبه، 

االإميان  اإىل  بنا  توؤدي  اأن  النظرة  هذه  �ضاأن  ومن 

الذي  احل��د  اإىل  ومن�ضئه  االأ�ضلوب  بني  بالتالحم 

ي�ضبح فيه االأ�ضلوب كا�ضفا عن مكنونات �ضاحبه 

، ولهذا يكون االأ�ضلوب املراآة 
)25(

ومعربا عن �رصيرته

االأوىل الكا�ضفة عن �ضمات الطرائق التي ي�ضتخدمها 

الكاتب  يف طرح اأفكاره وروؤاه، وبناء على العوامل 

املنتجة لالأ�ضاليب املتنوعة تتجه اللغة اإىل و�ضف 

واملكاين،  ال��زم��اين  ال�ضياق  يف  ح�ضوره  ح��االت 

خطابني؛  من  املنبثقة  الواقع  حلركة  وامتثاله 

وخطاب  و�ضائدا،  ماألوفا  طابعا  يحمل  خطاب 

بو�ضفها  ل��الأف��راد  اجلمعية  ال�ضورة  مع  متوافق 

فهو  اللغوي،  املعنى  اإح��داث  يف  مبا�رصة  �ضورة 

اإىل  املتجه  العام  االأ�ضلوبي  املنظور  �ضمن  يندرج 

و�ضف العالقات القائمة داخل ال�ضياق االجتماعي، 

وخطاب اآخر ي�ضف االنفعال النف�ضي والفكري نحو 

كل ما هو موجود يف الوجود، وهو اخلطاب املتعلق 

باللغة االأدبية ذات الروؤية الذاتية نحو املوجودات.

يف  عالية  كثافة  ذات  ال�ضعرية  اللغة  اأن  واحل��ق 

ال��دالل��ة  الإن��ت��اج  امل��ت��ع��ددة  االأ���ض��ال��ي��ب  ا�ضتخدام 

احل��ال��ة  يعك�س  م��ا  اإىل  وال���ذه���اب  امل��ق�����ض��ودة، 

فاالأ�ضاليب  ال�ضاعر،  يعي�ضها  التي  امل�ضطربة 

تتعدد وتتكاثف طبقا ملا يكنه ال�ضاعر من ثنائية 

الداخلي  معناه  اإي�ضال  حماولة  بني  م��زدوج��ة، 

وحدة قلقه وتوتره حلظة اإنتاج الن�س؛ الأن الداللة 

اللغوية  ال��دالل��ة  مبعطيات  تخت�س  ال  ال�ضعرية 

البنيوي  التداخل  حم�ضلة  يف  تتمثل  بل  العامة، 

تتيح  التي  املتعالقة  التعبريية  االأبنية  ملجموعة 

وعلى   
)26(

املعنى. لتاأويل  كثرية  اإمكانات  حدوث 

االأوىل  بهما:  اللغة  تقوم  وظيفتني  ن�ضتنتج  ذلك 

متجهة  فيها  العناية  تكون  حني  وذلك  االت�ضال، 

نحو املدلول يف العقل، والثانية الوظيفة ال�ضعرية، 

حني تكون العناية فيها متجهة نحو االإ�ضارة الدالة، 

فاللغة ال�ضعرية ح�ضب رومان جاك�ضون (1896 � 1982)
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Roman Jackson هي املنظومة الكالمية التي حملت 

احلدة،  من  درج��ة  اأق�ضى  فيها  ال�ضعرية  الوظيفة 

التوحيد  وال  العادية،  االإي�ضال  لغة  تقابل  فهي 

 الأن اللغة ال�ضعرية تختلف يف ارتباطها 
)27(

بينهما؛

بالزمن، ويف و�ضفها حلقائق وحوادث الكون، فهي 

ذات اإيقاع م�ضدود ومتوتر نتيجة التعلق وااللتحام 

وحركته  بتنوعه  فالزمن  ال��زم��ن،  حيثيات  م��ع 

الذي  النف�ضي  الع�ضف  من  مدا  يخلق  امل�ضطربة 

يقود الحقا اإىل تنوع االأ�ضاليب التعبريية.

 ولهذا كلما انفعل الكاتب وازدادت ح�ضا�ضيته جراء 

الزمن غري امل�ضتقر، جتلى ذلك يف اأ�ضاليبه املتنوعة 

يف طرح الفكرة، وكانت هناك اأ�ضاليب متغرية من 

هذا  وعلى  م�ضهد،  اإىل  م�ضهد  ومن  اآخر  اإىل  مقطع 

النحو، يكون تنوع االأ�ضاليب مرهونا على التوافق 

مع ال�ضفة غري املنتظمة للزمن، ومن هنا فاإن هذه 

تعكف  مما  باأكرث  دائما  نف�ضها  تتجاوز  الن�ضو�س 

ولذلك   
)28(

الزمن. عامل  نتيجة  نف�ضها  على  فيه 

عندما ننظر اإىل الزمن الذاتي الذي ياأخذ امل�ضاحة 

االأكرب يف حتريك ال�ضاعر نحو التعبري عن هواج�ضه 

وج��وده  على  ت��دل  خمتلفة  ب����اأدوات  وك��وام��ن��ه، 

عن  يعرب  اأنه  ف�ضنلحظ  نف�ضها،  اللحظة  يف  املتغري 

املا�ضية  جميعها:  بحاالته  للزمن  كامل  امتزاج 

عامل  اإىل  ي�ضري  الذي  فالزمن  واالآتية.  واحلا�رصة 

ال�ضاعر عن غريه ومن  به  داخلي م�ضطرب، يتفرد 

الرتواح  لهذا  موازية  وتراكيب  جمل  �ضتنربي   ،
َّ
ثم

يكرر  حني  فال�ضاعر  النف�س،  يف  املتداخل  الزمني 

فنية  �ضورة  ي�ضتخدم  اأو  معينة  جملة  اأو  ما،  فعال 

ذات الن�ضق نف�ضه ب�ضكل متقطع، فاإنه بذلك يحاول 

ذاكرته،  يف  املت�ضاربة  الزمن  �ضور  ا�ضتعادة 

النف�ضي  الذاتي  بالزمن  االأمر  خا�ضة عندما يتعلق 

نتيجة  ال�ضعراء  لدى  �ضاخبا  يكون  ما  عادة  الذي 

وامل��وج��ودات،  الزمن  نحو  ال�ضديدة  ح�ضا�ضيتهم 

العزلة وال�ضجيج؛  امل�ضتمر بني  ونتيجة تناق�ضهم 

الأن "الكينونة االإن�ضانية يف روؤيا ال�ضاعر كينونته 

اإىل  ين�ضد  الذي  التوتر احلاد املمزق  �ضياق من  يف 

قطبني ي�ضتقطبان احل�س واالنفعال واالإدراك وهما، 

 مبعنى اأن هناك 
)29(

لذلك ي�ضتقطبان اللغة نف�ضها"؛

الدائري  وجر�ضها  ال�ضعرية  اللغة  توتر  بني  عالقة 

وكاأن  ثانية؛  البداية  نقطة  اإىل  ليعود  يعلو  الذي 

تكويناتها ال�ضوتية املتقطعة هي نف�ضها تكوينات 

الزمن ومالحمه املتغرية يف كل حلظة، وخال�ضة 

الزمن  مع  تتعامل  اللغة  اإن  النقطة  القول يف هذه 

اأي  خانات؛  اإىل  مقطعة  حم�ضو�ضة  قيمة  بو�ضفه 

متثل  �ضورة  كل  يف  متقطعة  ب�ضور  واح��دة  بنية 

يطرح  مغاير  وباأ�ضلوب  االآخ��ر،  عن  خمتلفا  �ضيئا 

)30(
فكرة اال�ضتمرار والتعاقب يف الكون.

اإن حدة الوعي بالزمن اأو الذهول عنه لي�ضا راجعني 

واإمنا  العقلية  اإىل نوع  اإىل طبيعة احل�ضارة وال  ال 

مدارهما حول اأحوال النف�س، ووجدانها، واالإرادات، 

واألوان النزوع، ومهما تكن الو�ضائل يف التعبري عن 

ذلك الوعي ومهما تكن الطرائق يف تقدير املدد يف 

ح�ضاب الزمان، اأو مهما تكن طرائق التنظيم للوقت 

يتعلق  ما  وبقدر  واجلماعات،  االأف���راد  حياة  يف 

تن�ضاأ  املختلفة،  الزمن  باأنواع  ويت�ضمخ  ال�ضاعر 

عليه،  متر  حلظة  كل  مع  حميمة  عالقة  داخله  يف 

اإىل عوامل تعبريية متغرية نتيجة  ومنها ي�ضعدها 

 ويعرب اأدوني�س يف �ضوء ذلك 
)31(

اختالف التجربة.

الوعي بالزمن بقوله: " اإن م�ضاألة التعبري ال�ضعري 

م�ضاألة  ال  وروؤيا،  وتوتر  وح�ضا�ضية  انفعال  م�ضاألة 

اإىل  ال�ضعر  يف  اللغة  جمال  ويعود  وقواعد،  نحو 

يتحكم  ال  نظام  وهو  وعالقاتها  املفردات  نظام 

وعلى   
)32(

التجربة". اأو  االنفعال  بل  النحو،  فيه 

على  قائمة  ال�ضعرية  التجربة  تكون  االأ�ضا�س  هذا 

اأ�ضا�س اختزال الزمن وتكثيفه، فاالأ�ضاليب ال�ضعرية 

اأو حدث ما،  ال ت�ضف املرحلة الزمنية لكل موقف 

اإطار  قدر ما تذهب اإىل و�ضف الفعل و�ضورته يف 

متاهيه املطلق مع الزمن؛ اأي اأنها تقدم املعنى يف 

فرتات اندماجه مع املا�ضي واحلا�رص وامل�ضتقبل 

بروؤية واحدة، وهذا االمتزاج ي�ضف الزمن على اأنه 

العاطفية،  الذاكرة  مالمح  فيه  تتجمع  وا�ضع  مدار 
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مرت  التي  النف�ضية  االأح��داث  تختزن  ذاك��رة  وهي 

و�ضتمر بو�ضف اأن ال�ضاعر قادر على التنبوؤ بال�ضور 

امليتافيزيقية اخلارجة عن املاألوف العام.

   وهذه العالقة اجلدلية بني تعدد االأ�ضاليب ال�ضعرية 

لنا  تظهر  م�ضتمر،  بتعاقب  الزمن  �ضور  واختالف 

بو�ضوح مدى اغرتاب ال�ضاعر داخل الزمن اعتمادا 

تنوع  عنه  ي�ضفر  اخلارجي  التنوع  اأن  فكرة  على 

داخلي يف مكنونات ال�ضاعر. ذلك اأن عن�رص الزمن 

لظهورها  اإطارا  ويكون  االأخرى،  العنا�رص  يتخلل 

وتاأثريها بقدر ما يظهر هو نف�ضه من خالل تاأثريه 

فيها، ومن هنا يت�ضكل الن�س االأدبي على الكيفية 

الأن  ومعاجلته؛  الزمن  عن�رص  تقدمي  بها  يتم  التي 

للم�ضكالت  جت�ضيدا  �ضتغدو  الزمن  جت�ضيد  طريقة 

فهم  على  وموؤ�رصا  االأدب��ي،  العامل  يتناولها  التي 

)33(
خا�س لها.

   ميكننا القول يف �ضوء ما ذكرناه  باأن املمار�ضة 

االأدبية هي ممار�ضة داخل االأزمنة املختلفة: الذاتي 

ممار�ضة  واإن��ه��ا  وغ��ريه��ا،  والطبيعي  واجلماعي 

الزمن وما تنتجه من  الك�ضف عن ظواهر  اأجل  من 

والتاأويل،  املعنى  ومتعددة  مفتوحة،  ف�ضاءات 

وتراكيبها،  اللغة  م�ضطلحات  اإىل  نذهب  فحني 

يعني ذلك اأننا نقوم بتفكيك الداللة ح�ضب التعاي�س 

الزمنية  وال�ضور  امل��راح��ل،  مع  و�ضريه  احلياتي 

بيئة  فلكل  احلثيثة،  التحوالت  �ضوء  يف  املتغرية، 

و�ضماتها  خ�ضائ�ضها  زمنية  حالة  اأو  ع�رص  اأو 

تكون  املنحى  هذا  وعلى  بها،  اخلا�ضة  االأ�ضلوبية 

الن�س  يف  املتنوعة  ب�ضورها  اللغوية  االأ�ضاليب 

ال�ضاعر من هواج�س عاطفية  به  ترجمة ملا يح�س 

يتفقدها  التي  االأ�ضياء  جتاه  انفعالية  وحموالت 

عرب مظاهر الزمن. يقول ال�ضاعر االأملاين فريدر�س 

وظيفة  "اإن   :FriedrichHoelderlin(1770�1843) هولدرلن 

ال�ضعر هي حتويل العامل اإىل كلمات، فال�ضعر ميتلك 

 
الواقع اإذ ير�ضم احلدود التي تف�ضله عن فهمنا،")34(

وهذا الواقع هو واقع االأحداث املقرتنة بالزمن الذي 

ففي  الزمن،  اأنواع  يف   وعالئقها  دالالتها  يك�ضف 

االأ�ضياء واأبعادها  كل �ضورة زمنية تتو�ضع معاين 

التعبريية،  االأ�ضاليب  تغري  خ��الل  م��ن  الداللية 

واالأمناط اللغوية عند معاجلة الن�س االأدبي.

- الزمن والإيقاع:

بلغة  وال��وج��ود  االأ�ضياء  عن  التعبري  هو  ال�ضعر   

ع��وامل  م��ع  تفاعلها  نتيجة  ح�ضا�ضة،  اإيقاعية 

�ضوتية  طبقات  اللغة  متنح  التي  املختلفة  الزمن 

االأ�ضا�ضي  متعددة غري مت�ضابهة، بو�ضفها املحرك 

الف�ضاء  على  قائم  ال�ضعر  الأن  ال�ضعر؛  مادة  خللق 

يف  جزء  باأ�ضغر  واملرتبط  املتناغم،  املو�ضيقي 

حركة  فهناك  وعمقه؛  ات�ضاعه  لت�ضكيل  اخل��ارج 

الثنائيات  االإيقاع قائمة على  درامية متنوعة يف 

النور  اأو  وال�ضمت،  ال�ضوت  االأحداث، كحالتي  بني 

وال�ضعف،  القوة  اأو  وال�ضكون،  احلركة  اأو  والظالم، 

االإ�رصاع  اأو  والطول،  الق�رص  اأو  واللني  ال�ضغط  اأو 

واالإبطاء، اأوالتوتر واال�ضرتخاء ... اإلخ، فهو يعرب عن 

العالقة بني اجلزء واجلزء االآخر، وبني اجلزء وكل 

االأجزاء االأخرى لالأثر الفني اأو االأدبي، ويكون ذلك 

)35(
يف قالب متحرك ومنتظم يف االأ�ضلوب الفني.

للن�س  العامة  ال�ضوتية  ال�ضورة  االإيقاع     وميثل 

بو�ضفه الت�ضكيل النهائي للبنيات جميعها: الداللية 

والعرو�ضية  والت�ضويرية  واملعجمية  واالأ�ضلوبية 

لتكوين  معا  تتكامل  كلها  وهذه    
)36(

وجدت(، )اإن 

ن جمالية اللغة ال�ضعرية، 
ّ
اجلر�س ال�ضوتي الذي يكو

وهنا نوؤكد على اأن االإيقاع ال يت�ضكل من خا�ضية 

واحدة، بل من اخل�ضائ�س املتعلقة بتجربة ال�ضاعر 

الزمن  م��ع  �رصاعاته  وف��ق  والنف�ضية  الثقافية 

ومظاهره؛ لذلك ينتج االإيقاع من تالحم العالقات 

اخلارجية  والعالقات  الن�س  يف  الكامنة  الداخلية 

املكونة ملرجعية التجربة ال�ضعرية وعربهما يكون 

ال�ضعري.  الن�س  ملكونات  وحمكما  عميقا  االإيقاع 

وهنا ال يكون "ال�ضكل العرو�ضي لتفعيالت اخلليل 

علوه  وال  وجزره،  االإيقاع  مد  يف  اأ�ضهم  من  وحده 

اللغوية  امل��الم��ح  تكاثف  ب��ل   
)37(

وانخفا�ضه"،
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والت�ضويرية واحل�ضية جنبا اإىل جنب لتفعيل حركة 

الروافد  اأح��د  اإال  العرو�ضي  ال��وزن  وم��ا  االإي��ق��اع، 

عنه  اال�ضتغناء  وميكن  االإيقاع،  ل�ضريورة  املغذية 

على  تعتمد  فاإنها  النرث،  ق�ضيدة  يف  يحدث  كما 

الداخلي العميق دون  التناغم  التخيل، و�ضلطة  قوة 

الر�ضوخ اإىل �ضلطة الوزن اخلليلي.

   والوزن هو الذي يلتزم به ال�ضاعر من بحر وقافية، 

ويقوم على جمموعة من التفعيالت حمكومة بعدد 

حمكوم  اأي�ضا  والبحر  واملتحركات،  ال�ضواكن  من 

بعدد من التفعيالت، ولكن هذا العدد قابل للتغيري 

به  يلتزم  عليه،  املتعارف  العرو�س  قانون  بحكم 

الذي  الداخلي  باالإيقاع  �ضمي  ما  عك�س  ال�ضاعر 

املنطقة  وث��ق��اف��ات  وال��ت��وازي  ال��ت��ك��رار  يت�ضمن 

الب�رصية وما اإىل ذلك. وكثريا ما جند م�ضطلحات 

املو�ضيقى والوزن؛ االإيقاعية العرو�ضية، واالإيقاع 

يف  تت�ضاوى  وكاأنها  بينها،  فيما  تتداخل  الوزين، 

حتى  تتداخل  امل�ضطلحات  جعل  ما  وهذا  الداللة، 

من  يخلو  ال  اأنه  اإال  االآخر  على  اأحدها  ليطلق  اإنه  

فوارق، ولعل اأهمها اأن العالقة بني الوزن واالإيقاع 

قائمة على مبداأ عالقة الكل باجلزء واالختالف يف 

 فال�ضعر حالة متوهجة من التوتر 
)38(

الوقت نف�ضه،

يف  حمددة  بروؤية  و�ضفها  ميكن  ال  التي  ال�ضوتي 

.اإنه ال�رصاع واالحتدام بني االإيقاع  عدة تفعيالت 

الكامل  اخلارجي  املظهر  هو  واالإي��ق��اع  والزمن، 

االنفعاالت  وفق  اللغة  تفعيل  �ضوء  يف  للق�ضيدة 

نوعية  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ل��ل�����ض��اع��ر،  ال��داخ��ل��ي��ة 

فلكل  نرث(،  ق�ضيدة  اأو  تفعيلة  اأو  ال�ضعر)عامودي 

ويتوافق  الن�س،  بناء  يف  املختلف  هاج�ضه  �ضاعر 

امل�ضتمر  وجتليه  بالزمن،  اإح�ضا�ضه  درج��ة  م��ع 

باأ�ضكاله و�ضفاته.

البناء  جمالية  يف  االخ��ت��الف  ينتج  ذل��ك  على 

متازج  وف��ق  ن�ضه  ال�ضاعر  كتب  ف��اإذا  ال�ضوتي، 

ال��رتاوح  �ضيحدث  الزمنية،  بالتحوالت  عاطفته 

الزمن  حت��رك  م��ع  متا�ضيا  الن�س  يف  ال�ضوتي 

ال�ضاعر عن  ابتعد  اإذا  اأما  اأ�ضياء املكان،  ومنوه مع 

مالم�ضة الزمن والذوبان يف ماهيته، �ضيوؤدي ذلك 

ال�ضياغة  نتيجة  الن�س  اإيقاع  يف  رتيب  ثقل  اإىل 

بالزمن  التاأثر  عن  اخلارجة  املق�ضودة  الفكرية 

�ضالح  يرى  لذلك  باخلارج،  العميق  واالن�ضجام 

الزمن  اإخ�ضاع املكان لعوامل  اأنه البد من  �ضالح 

الن�س  يف  ومتنا�ضقا  من�ضجما  االإيقاع  ينتج  حتى 

الرحمن  وانطالقا من ذلك يذهب عبد   
)39(

ال�ضعري.

بدوي يف كتابه الزمان الوجودي اإىل: " اأن الروح 

التاريخ  وما  العام،  التاريخ  يكونان  معا  والزمان 

نف�ضها  تعر�س  وهي  ال��روح،  اإال  االأ�ضمى  مبعناه 

على  نف�ضها   " ال�ضورة   " تعر�س  كما  الزمان،  يف 

املعنى  بهذا  والزمان   . املكان  يف  الطبيعة  هيئة 

الذي عرفناه من  الفيزيائي  الزمان  لي�س بعد ذلك 

واإمنا   
)40(" وانف�ضال،  ذاتي  تخرج  هيئة  على  قبل 

الزمان ذو البعد الروحي املرتبط بعامل الروح عرب 

ح�ضورها الوجودي يف حاالت الزمن كلها ما�ضيا 

اإىل  االأمر  نهاية  يف  للو�ضول  وم�ضتقبال  وحا�رصا 

�ضفة املطابقة التامة بني االأقطاب الثالثة: اجل�ضد 

واحلدث  الفعل  �ضكل  هو  فاجل�ضد  والزمن؛  والروح 

اإيقاع احل�ضور  معا والروح والزمن ميثالن حركة 

احلياتي.

وهكذا يت�ضح لنا اأن وظيفة البعد النف�ضي لالإيقاع 

طبيعة  من  اأي  الداخلي؛  املعنى  ترجمة  يف  تكمن 

جمال  يحدد  اأن  �ضاأنه  من  ال��ذي  االنفعال  عمق 

منوها  ���رصوط  ت�ضتكمل  التي  ال�ضعرية  ال�ضورة 

الأن  وذل��ك  ال�ضاعر،  خيال  على  االنفعال  بتاأثري 

التجربة  يتجاوب مع حالة   
)41(

املو�ضيقي؛ االإيقاع 

الزمن  ال�ضاعر وانغما�ضها يف �ضور  العاطفية لدى 

التطور  اإث��ارة  يف  الفاعل  املحرك  فهو  وتقلباته؛ 

الن�س  اأج��زاء  ل��دى  املو�ضيقى  وحركية  ال�ضوتي 

ثم  اجلملة  بنية  اإىل  اللفظة  جر�س  م��ن  ك��ام��ال؛ 

اإىل  �ضعودا  املقطع،  حدود  وهو  االأعلى،  امل�ضتوى 

اأجرا�س  الن�س برمته.وهذه كلها عبارة عن  ف�ضاء 

مو�ضيقية تعبريية مرتبطة بالهاج�س الداخلي، وقد 

" جتارب ذاتية  ال�ضعر بقوله:   خليل ذياب عن 
َّ

عرب
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اإىل  فيو�ضله  به  يح�س  وانفعال  ال�ضاعر،  يحياها 

النف�ضية  الدوافع  اأن  خ�ضو�ضا  والقارئ،  ال�ضامع 

التي  االأطر  اأ�ضا�س كل فن، بفعل حتديدها  هي يف 

بجملة  املثارة  اال�ضتجابات  داخلها  وتنمو  تتطور 

منبهات اأبرزها يف ال�ضعر؛ االإيقاع، الوزن، والنغمة 

 ويقول �ضعيد بنكراد:"هوية اجل�ضد 
)42(

املو�ضيقية. "،

 
)43(

"؛ اأ�ضكاله وجتلياته  �ضوى جمموع  �ضيئا  لي�ضت 

واإ�ضاري ملا يحدث يف  اإيقاع رمزي  اأن اجل�ضد  اأي 

يكت�ضب  ف�ضيئا  و�ضيئا  الالمرئي  العامل  يف  اخلفاء، 

الفعل جمموعة من االإيحاءات املنبثقة من الولوج 

لغة  هيئة  على  تخرج  وبعدها  الزمن،  دالالت  يف 

معربة عن كيان العامل بل الكون كامال فكل عالمة 

هي  عالمة  وك��ل  ق�ضد،  ذات  عالمة  هي  ج�ضدية 

قا�ضدة املعنى يقف وراءه قا�ضد ما، باث، منتج، 

و�ضمن نظام توا�ضلي م�ضرتك، وكل منتج للعالمة 

اجل�ضدية يخلق منها وحدة مرئية، وي�ضعها لوحات 

)44(
ن ج�ضدية العالمة، واإيقاع الزمن.

ّ
مرئية تكو

الزمن  مع  التاآلف  مظاهر  اأحد  ال�ضعرية  اللغة  اإن   

من  يحدث  فما  والباطنية  الظاهرية  عالقاته  يف 

اأ�ضكال اأو اأو�ضاف تتجمع بذاكرة ال�ضاعر ودواخله 

على هيئة اإيقاعات واأ�ضوات ثم بعد ذلك تخرج يف 

قالب �ضعري متنوع الطبقات املو�ضيقية التي تاأتي 

الهدوء  اأو  ال�رصعة  اإىل   وتوؤدي 
)45(

باأمناط خمتلفة 

اأو الوقوف اأحيانا، اأو معاودة التدفق واجلريان يف 

�ضوء ال�ضعور النف�ضي و�ضور الرتواح الزمني. وي�ضري 

اأدوني�س اإىل حركية االإيقاع ومتوجه بقوله:"اإيقاع 

اجلملة، وعالئق االأ�ضوات واملعاين وال�ضور وطاقة 

االإيحاءات  جترها  التي  والذبول  االإيحائية  الكالم 

هذه  امل��ت��ع��ددة.  املتكونة  االأ���ض��داء  م��ن  وراءه���ا 

ال�ضكل  مو�ضيقى  عن  م�ضتقلة  وهي  مو�ضيقى  كلها 

Jean cohen (1919� ويرى جان كوهن   
املنظوم،")46(

له  ومعنوي،  �ضوتي  بناء  ال�ضعري  البث  اأن    (1994

مرتبطة  عالقة  وهي  والنغم،  املعنى  بني  عالقة 

هاج�س  يف  املوؤثر  اخلارجي  واحل��دث  اللغة  بني 

 ووفق هذه 
)47(

ال�ضاعر و�ضدامه مع عالمات الزمن،

نتيجة  تكوينها  يف  املتذبذبة  ال�ضوتية  العالقة 

اأعماقه  يف  ال�ضاعر  يكنها  التي  النف�ضية  الظروف 

يت�ضكل االإيقاع. وعلى هذا فاإن ال�ضعر يقرتن اقرتانا 

االإيقاع  واأن  ال�ضعرية،  واملو�ضيقى  باالإيقاع  وثيقا 

ال�ضعري لي�س �ضيئا عر�ضيا اأو زينة خارجية ميكن 

لعمق  الكاملة  ال�ضورة  فهو   
)48(

�ضهولة. بكل  تركها 

التجربة ال�ضعرية وتوافقها مع احل�ضور الزمني.
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املعا�رص، )بريوت: موؤ�ض�ضة نوفل، 1980م(، �س 356.

-48 انظر: فا�ضل ثامر، ال�ضوت االآخر اجلوهر احلواري للخطاب 

1992م(،  ط1،  العامة،  الثقافية  ال�ضوؤون  دار  )بغداد:  االأدب��ي، 

�س287. 
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* شاعرة وأكاديمية من ُغمان    

 يقف العامري يف جتربته ال�ضعرية على حمطتني 

بها  وما  البدايات  بطبيعة  تت�ضم  االأوىل  فارقتني، 

يف  متثلت  وه�ضا�ضة،  و�ضعف  وب�ضاطة  عفوية  من 

زمن  يف  قطرة  الغربة،  ه��ودج   ( االأوىل  دواوي��ن��ه 

مرحلة  ثم   ) ال�ضمت  جدار  على  الكتابة  العط�س، 

متثلت  يليها،  وم��ا  املرحلة  ه��ذه  ب��ني  انتقالية 

عام   ال�ضادر  القلق،  زمن  يف  ا�ضرتاحة  كتابه   يف 

1989 م، والذي يبلور انعطافة �ضديدة يف جتربة 
م�ضرية  مع  القطيعة  من  نوعا  ويطرح   ، العامري 

ملرحلة  جديد  ب��دء  عن  معلنا  ال�ضابقة،  ال�ضاعر 

جوهر  من  العامري  فيها  اق��رتب   متاما  خمتلفة 

عادي  هو  ما  اج��رتار  عن  ابتعاده  مبقدار  ال�ضعر 

مع  ول�ضُت  والروؤى،  واالأخيلة  ال�ضور  من  وماألوف 

االألق   ( بديوانه  ال�ضاعر  الذي يحدد حتوالت  الراأي 

الوافد ( بل اأجزم  اأن التغيري اجلوهري واملف�ضلي 

ا�ضرتاحة   ( مع  مت   قد   ال�ضعرية  هالل  جتربة  يف 

من  جمموعة  كونه  رغ��م  وه��و   ) القلق  زم��ن  يف 

اأنه  اإال    ، التي ن�رصت عرب عمود �ضحفي  املقاالت 

�ضعرية   روؤى  وفق  ال�ضعر  جوهر  من  الكثري  يحمل 

�ضفيفة، لعلها كانت مدخل العامري لكتابة ق�ضيدة 

املو�ضيقي  ال��وزن  قب�ضة  من  املتحررة  التفعيلة 

يف  ممثال  االأوىل،  املرحلة  يف  املوجود  ال�ضارم 

اإىل التجريب  الق�ضيدة العمودية، وهو حترر و�ضل 

لكتابة الن�س النرثي اأو ق�ضيدة النرث وفق الت�ضمية 

املتداولة، ولعل كتاب اال�ضرتاحة كان مدخال اأي�ضا 

للتحول االأ�ضلوبي والداليل الكبري الذي ج�ضد فجوة 

كبرية بني املرحلتني  االأوىل والثانية، وهو �ضبب 

تغري التكنيك الفني الذي اتخذه العامري فيما بعد 

ملوا�ضلة جتربته ال�ضعرية .

يقرتب  كتاب  هو   ) القلق  زمن  يف  ا�ضرتاحة   ( اإن   

منزلق  عن  كثريا  ويناأى   ال�ضعرية  تخوم  من  جدا 

العتبة  منذ  ه��ذا  ن�ضت�ضعر  واملبا�رصة،  اخلطابية 

ت�ضكن  حيث  الكتاب،  عنوان  يف  املتج�ضدة  االأوىل 

االإن�ضان  اأزم��ة  وتت�ضح  العبارة  الت�ضاد  مفارقة 

ابتداأها  التي  املقدمة  منذ  الوجودية  الزمكانية 

ال�ضاعر بقوله ) اأزمتنا الزمكانية تقبع يف دواخلنا، 

اأو�ضع  من  تولج  ها 
َ

اإخراج جاهدين  نحاول  ومهما 

اأبواب اإيقاعات الع�رص الذي نعي�ضه فت�ضبب لنا قلقا 

 
)1(

نبحث به عن حمطة ن�ضرتيح فيها ... ( 

ال�ضاعر،  وعي  ن�ضج  اأن  بعد  التجربة  ن�ضجت  لقد 

اأزمة  وهي  واملكانية،  الزمانية   الهموم  و�ضكنته 

وجود اإن�ضانية تخرجه من نطاق الروؤية ال�ضطحية، 

للمرحلة  وا�ضحة  �ضمة  كانت  التي  ال�ضهولة  ومن 

اللحن  بعفوية   الكلمات  تتدفق  حيث  االوىل، 

وبغنائية رومان�ضية وا�ضحة، ويتكرر منوذج هذه 

اللغة فيها :

)  تعي�ضني ملء خيايل الكبري

ْ
ويف طي روحي كتبُت امل�ضري  

�ضعيدة خاطر  *

تقنيات تيار �لوعي

يف خطاب هالل العامري ال�شعري 



اأح�ضك ملء كياين وكوين

ْ
اأح�ضك عرب مياه الغدير  

اأحبك والقلب يخفق دوما

)2(
ا خطري ( 

ًّ
ويبقى جواُبك �رص  

يقابل هذا يف اال�ضرتاحة خطاب نرثي  يتوغل يف 

ذلك  متحريا  مالب�ضات،  اأدنى  بال  ال�ضعرية  تخوم 

منذ اال�ضقاط االأول  للن�س املعنون ب� 

اللغة   اختيار  ( حيث  الده�ضة  با�ضتعال  االن�ضغال   (

االيحائية الرامزة  :  

االأر�س  التاريخ وقو�ضْت كتَف  )  داهمتني خيول   

حتت قدمي، فت�ضاقط كلُّ املدى حروفا تنت�ضلني من 

وكنُت  ال�ضوء،  بلون  فا�ضال  خيطا  تفتُل  الكبوات، 

ا�ضتداراِت  فاأخطُف  با�ضمي   
ُ

يهج�س  
َ
البحر اأ�ضمُع 

 
)3(

الطيِف... ( 

من  ال�ضعر  بتوترات  امل�ضحونة  النرثية  ه��ذه  اإن 

اأن  على  تنم  وت�ضوير،  وخيال  لغوية  جماليات 

 بتحول �ضي�ضكل عامله ال�ضعري  القادم 
ّ
العامري مير

حيث التجريد اللغوي والرتميز ال�ضوري وا�ضتخدام 

الكبري،  التحول  هذا  مع  تتنا�ضب  اأ�ضلوبية  تقنيات 

يف  اهتمامنا  مو�ضع  �ضتكون  التي  املرحلة  وهي 

هذه القراءة . 

العامري  جتربة  يف  الثانية  ال�ضعرية  املرحلة  بداأت 

بدواوينه الثالثة االألق الوافد، ال�ضادر �ضنة 1991 م،  

ثم رياح للم�ضافر بعد الق�ضيدة 1993 م، ثم لل�ضم�س 

اأ�ضباُبها لكي تغيب ، ال�ضادر �ضنة 1994م، واأح�ضب 

اأنه ال ينبغي اأن ندخل للمرحلة الثانية دون اأن نقف 

وقفة فاح�ضة للعتبات الن�ضية املتمثلة يف عناوين 

دالة  تخريها  اأراها عناوين  والتي  ال�ضاعر  دواوين 

للتحوالت  كا�ضفة  عناوين  وهي  بعناية،  العامري 

وملا متوج به اأعماق ال�ضاعر النف�ضية، فديوانه االأول 

)هودج الغربة( يرمز اإىل اغرتاب ال�ضاعر املبكر ولعل 

الغربة هنا مكانية اأكرث من كونها ذهنية ناجتة عن 

الوعي والتاأمل والتفكر، بدليل ا�ضناد الغربة للهودج 

وا�ضح  حنني  يف  لكن  املكاين،  للرتحل  رم��ز  وه��و 

ال�ضاعر، وتظل مفردة  اأجمل يكمن يف خميلة  لزمن 

دواوينه  يف  حتى  وت��رتدد  ال�ضاعر  ترافق  الهودج 

هذه  ارتباط  عمق  على  يدل  الذي  االأم��ر  املتاأخرة، 

لها  الزمكانية  الغربة  اإذن   . ال�ضاعر  الداللة بالوعي 

عنوانه  الثانية  العتبة  ال�ضاعر،  وجدان  يف  بواكري 

والعط�س  اجلفاف  حيث   ) العط�س  زمن  يف  قطرة   (

ومعاناة ال�ضاعر واحتياجه امُللح ولو لقطرة يف هذا 

الزمن املمحل، واجلفاف هنا نف�ضي م�ضدره اجلفاف 

الكتابة   : الثالث  العنوان  اأي�ضا،  والزماين  املكاين 

االغرتابية  الداللة  تتعمق  وهنا  ال�ضمت،  جدار  على 

اأكرث فهو يكتب، اأو ينبغي اأن يوا�ضل الكتابة لكنها 

بني  للعزلة  رمز  واجلدار  ال�ضمت،  جدار  على  كتابة 

الذات وبني الغري، وهو اإ�ضارة ما اإىل الغربة ، وتتعزز 

دالالت هذه الغربة عن طريق اإ�ضناد هذا اجلدار اإىل 

ال�ضمت، وال�ضمت عزلة اأخرى، وهو ما يك�ضف لنا عن 

معاناة ال�ضاعر من الت�ضاد، فهو مرغم على الكتابة 

اأن  ينبغي  لكن  بالفن،  ال��ذات  تطهر  ���رصورة  بحكم 

الذات  اأي دواخل  ال�ضمت  الكتابة حبي�ضة  تظل هذه 

النف�ضية،غري م�رصح بها، بل يكتنفها قيد ال�ضمت ، 

وهذا ما ال يتفق مع طبيعة الفن التواقة للتحرر من 

كل قيد، واأ�ضباب  التكتم والعزلة لدى ال�ضاعر كثرية، 

�ضتت�ضح من عناوين كتبه االأخرى، ثم بعد كل هذا 

ال�ضمت واخلوف والقلق من البوح تاأتي اال�ضرتاحة، 

واال�ضرتاحة  وت�ضتقر،  ت�ضرتيح  اأن  ت�ضتحق  فالذات 

مكانية، لكنه اأي�ضا �ضي�ضرتيح  يف زمن القلق، وهي 

يف  بنف�ضه  ال�ضاعر  اأو�ضح  كما  زمكانية  معاناة 

الثانية  للمرحلة  العامري  ويدخل  كتابه،  مقدمة 

 ( وبديوانه  لنف�ضه،  ارت�ضاها  فنية  بطريقة  مت�ضلحا 

االألق الوافد ( والأول مرة ت�ضلنا اإ�ضارات تفاوؤلية من  

العنوان، لعلها جت�ضد اأن �ضاعرنا قد قهر اغرتابه عن 

طريق االإبداع ال�ضعري الذي خل�ضه من القلق، وكذلك 

بدون  للكتابة  فنية  حيلة  من  تخري  فيما  راحته 

هو  والوافد  االإب��داع،  هو  االأل��ق  كان  ثم  ومن  قيود، 

الب�ضارة القادمة للنجاة من قلق االغرتاب والوح�ضة 

والت�ضاد، ولهذا كرثت يف هذه املرحلة تلك الق�ضائد 

التي حتمل عناوين فيها توجه ونداء لل�ضعر مثل )يا 
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يغتال،  حريف   .. عالنية  يغتال  حريف  ال�ضعر،  اأيها 

للم�ضافر بعد  ال�ضعر، ورياح  اأيها  يا   : اأهتف  ولل�ضعر 

ال�ضاعر(  اإىل  وخطاب  ال�ضاعر،  وق�ضيدة   ، الق�ضيدة 

اخلال�س،  بالق�ضيدة  املب�رصة  ال�ضور  من  وكثري 

بقراءة  ونكتفي  الق�ضائد،  من  العديد  عرب  املبثوثة 

العتبات  تلك  الأن  الوافد  االألق  ديوان  عند  العناوين 

الن�ضية، قد ك�ضفت لنا اأ�ضباب حتوالت ال�ضاعر و�ضبب 

القفزة النوعية يف التجربة ككل . 

املرحلة الثانية، ا�ضتخدام تيار الوعي : 

القبلية  على  القائم  االجتماعي  الو�ضع  اأن  اأح�ضب 

وامل�ضيخة، ومتا�س هذا الو�ضع مبا�رصة  مع ال�ضاعر 

الو�ضع  ذلك  رموز  اأحد  يعد  الذي  العامري،  هالل 

ال�ضاعر  ا�ضم  املتمثل يف لقب امل�ضيخة الذي ي�ضبق 

عادة،  قد قاد هالل العامري  اإىل تلم�س طريق اآخر 

للتعبري عن ذاته خا�ضة بعد اأن بلغ التوتر ال�ضعري 

عالية  درج��ة  ال��وع��ي  وازدي���اد  التجربة  ون�ضج 

لديه، االأمر الذي اأوجد ت�ضادا حادا  داخل ال�ضاعر 

واملوؤطرة  املحافظة  االجتماعية  متطلباته  بني 

وهو  فنه  ومتطلبات  وااللتزام،  والتقيد  بالنمطية 

عن  للتعبري  منها،  والتحرر  القيود  على  الثورة 

التي  احلرية  مبقت�ضى  وروؤاه  وهمومه  احلقة  ذاته 

يتطلبها الفن ال�ضادق، اإن هذه الثنائية املت�ضادة 

املولِّدة للقلق والتوتر، اأح�ضب اأنها هي التي قادت 

هالل العامري اإىل اقتحام املرحلة الثانية، جم�ضدا 

تلك القطيعة بينها وبني املرحلة االأوىل،  ومن هذا 

له  يحقق  اأ�ضلوبا  ال�ضاعر  �ضيختار  اأي�ضا  املنطلق 

االإطار  على  املحافظة  بهما  واأق�ضد  معا،  االأمرين 

والو�ضول  باأ�ضولياته،  اخلد�س  دون  االجتماعي 

للحرية التي يتطلبها الفن، حيث جلاأ اإىل حيلة من 

حيل الفن وهي ا�ضتخدام تيار الوعي، اأو ما يعرف 

الالوعي  ا�ضتخدام  يرتكز على  الذي  احلر،  بالتدفق 

املعلومات  وم�ضدر  الرئي�س  اخل��زان  باعتباره 

اأو اجتماعية، متجها  اأكانت نف�ضية  املكبوتة �ضواء 

عن  اً 
ّ

م��ع��رب النف�ضية  اجلوانية  جتربته  اإب���راز  اإىل 

كوامنه  بتحرر وتدفق االن�ضياب املتوا�ضل لالأفكار 

. لكنه يف الوقت نف�ضه  قد  وامل�ضاعر داخل الذهن 

الكا�ضفة  االعتيادية   اللغة  من  ر 
ّ
التحر ا�ضتطاع  

الواقع  ونقل  ت�ضجيل  على  تعتمد  والتي  املبا�رصة، 

مع  تتعار�س  التي  اللغة  تلك  احل�ضي،  اخلارجي 

اأ�ضلوب تيار الوعي ) الذي يقوم على اللغة املجازية 

العفوي بني   والتنقل  الرامزة،  ال�ضعرية  اال�ضتعارية 

االأحيان  من  كثري  يف  يدفع  ما  واالأمكنة،  االأزمنة 

)4(
اإىل الغمو�س والت�ضتت( 

منه  رغبة  الوعي  تيار  العامري  ا�ضتخدم   لقد  اإذن 

يف اقتنا�س  لغة جديدة  تقوم على ال�ضورة والرمز 

واملكان،  الزمان  وحتطيم  االإيحائية،  وال��دالالت 

اأعتقد معظم  لهذا  الرتقيم، ونظرا  واإهمال عالمات 

من كتب عن جتربته باأن لغة هالل مفككة، يقول 

ق 
ّ
ا يطو

ّ
�ضياء خ�ضري )وكاأن فراغا انطولوجيا اأولي

فيها  غر�ضه  عن  تعبريه  ويجعل  العامري  ق�ضيدة 

حماطا بنوع من النق�س الذي يجعل اللغة عاجزة، 

ال�ضاعر  اأن  اأحيانا  القارئ  معه  ي�ضعر  نحو  على 

اختيار  يح�ضن  ومل  هدفه،  اإىل  الطريق  اأخطاأ  قد 

مو�ضوعه، ب�رصف النظر عن طبيعة هذا املو�ضوع 

اأنف�ضنا  والطريقة املقرتحة ملعاجلته... وهكذا جند 

ما  ال�ضاعر  معها  يعرف  ال  التي  احل��ال  هذه  اإزاء 

  
)5(

يقول، مع اأنه قادر على القول ( 

غري  ولغته  يقول،  ما  يعرف  العامري  اأن  واحلقيقة 

عاجزة، لكنه قد ق�ضد ما و�ضل اإليه  خ�ضري، فال�ضاعر 

هنا يق�ضد ق�ضدا واعيا اإىل اأن يجعل لغته مفككة، غري 

وال�ضور،  االأزمنة  تتداخل فيها  منطقية، وال مرتابطة، 

اأو  الن�س،  متابعة  معها  ال�ضعب  من  يكون  بحيث 

امل�ضاعر التي تكون متداخلة يف الن�س، حتى ال ي�ضل 

الذي  وللهدف  للتكنيك  تبعا  ب�ضهولة،  القارئ  اإليها 

النفعاالته   املبا�رص  الك�ضف  عدم  من  كنوع   ، اختاره 

وهمومه وروؤاه، ولهذا �ضمى بع�س الكتاب تيار الوعي 

 
)6(

بالكتابة املفككة . 

زمن  يف  ال�ضرتاحة  مقدمته  يف  �رصحان  �ضمري  يقول 

القلق معلال �ضبب جلوء العامري لعوامله الداخلية ...

والغو�س  ال�ضحري  عامله  الب�رصية  النف�س  والأن   (   
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تيار التداعي 

باأبعاده 

النف�ضية 

والتقنية 

املتعددة، 

و�ضيلة 

لفهم العمل 

الإبداعي



ال�ضدق  الكلمة   وعذابات  الذهنية  متعته  اأعماقها  يف 

�رصاعه .. ودافعه اإىل تلك الرحلة املمتعة املتاأملة يف 

زمان عزَّ فيه التاأمل ... جاءت ا�ضرتاحة هالل العامري 

تداهم  مفكر  وت��اأم��الت  �ضاعر  اآه��ات  القلق  زم��ن  يف 

 
)7(

�ضاحبنا يف ذاك الزمن الرديء ( 

لرمبا تكون هذه الفقرة هي اإجابة لل�ضوؤال ملاذا يتجه 

العامري �ضوب ا�ضتخدام ا�ضلوب تيار الوعي فالعامري 

�رصحان،  �ضمري  د.  و�ضفه  كما  الرديء  الزمن  هذا  ابن 

)حيث ي�ضيطر القلق واخلوف واالإح�ضا�س بالتال�ضي على 

اأمام جربوت املدنية مب�ضانعها ومداخنها   ، االإن�ضان 

واخرتاعاتها التي ت�ضلب االن�ضان يوميا اإن�ضانيته، ومن 

الغنية  العوامل  ذات  النف�س  تلك  يتاأمل  االإن�ضان  بداأ  ثم 

 
)8(

التي يحتويها ج�ضده( 

تيار  هو  ما  الدرا�ضة،  هذه  يف  �ضوؤال  اأبرز  عند  ونقف 

اأبرز تقنياته الوا�ضحة يف �ضعر هالل  الوعي وما هي 

العامري با�ضتخدامه، وملاذا جلاأ  بداأ  العامري؟ ومتى 

اإليه للتعبري عن جتربته؟؟ 

اأو تداعي الذاكرة يف النقد  يطلق م�ضطلح تيار الوعي 

الإظهار  ت�ضعى  التي  االأدب��ي��ة  التقنية   ( على  االأدب��ي 

وجهة نظر ال�ضخ�س من خالل �ضياغة االأفكار ب�ضيغة 

كتابية، وهذه االأفكار اإما اأن تكون حمادثة داخلية غري 

مرتابطة، اأو تكون متعلقة باأفعال وت�رصفات ال�ضخ�س، 

النظامي  ال�رصد  تيار  اأهميته  يف  يفوق  ا�ضلوب  وهو 

االأ�ضلوب  يطبع  كان  والذي  فيه  وما  اخلارجي  للعامل 

 
)9(

التقليدي(

ومن املعروف اأن هذا امل�ضطلح اأطلقه عامل النف�س وليم 

جوي�س يف الن�ضف الثاين من القرن الع�رصين، واعتمده 

نقاد االأدب من بعده لو�ضف منط ال�رصد احلديث الذي 

يعتمد على هذا ال�ضكل االن�ضيابي يف الرواية ، ثم انتقل 

الفنون  جلميع  انتقل   لكنه  والعربي،  الرو�ضي  لالأدب 

االإبداعية فيما بعد  . 

اأ�ضبه ما تكون  الكتابة   ) تكون  الوعي  تيار  اأ�ضلوب  ويف 

بالنهر املتدفق بت�ضعباتها وتعقيداتها وتفرعاتها وطميها 

ووحلها وطمثها واأع�ضابها وا�ضهاالتها وفي�ضاناتها فال 

 
)10(

حاجة لها اإىل ف�ضول وال اإىل فقرات ( 

باعتباره  الوعي  تيار  ال�ضتخدام  ال�ضاعر  ويلجاأ   (

االإثارة، حيث يوغل نحو معطيات  اإبداعيا بالغ  منحا 

الالوعي يف تدفقها من م�ضاعر واأفكار وروؤى،  وكاأنها 

 
)11(

حماولة للروؤية من الداخل ( 

اأن  ميكن  )ال  جمعة  عطية  م�ضطفى  الدكتور  يقول: 

وال�ضعرية  الق�ض�ضية  االأعمال  جلّل  قراءتنا  يف  نف�ضل 

بنياتها؛  يغّلف  ال��ذي  النف�ضي  البعد  عن  املعا�رصة 

والتقنية  النف�ضية  باأبعاده  التداعي،  تيار  اأ�ضبح  فقد 

طريقة  وفهم  االإبداعي،  العمل  لفهم  و�ضيلة  املتعددة، 

الغو�س  يف  وطريقته  عمله،  وت�ضكيل  بناء  يف  املبدع 

)12(
والك�ضف والت�رصيح ل�ضخو�ضه(.  

يف  العامري   هالل  ال�ضاعر  لدى  ميّثل  اأنه  واحلقيقة   

ا للقراءة، وقد 
ً
املرحلة الثانية من جتربته مدخاًل هام

اال�ضتعمال  ذكر هذا  قد  اال�ضرتاحة، وهو  منذ  ا�ضتعمله 

عدة مرات، بدون اأن ي�ضري اإىل ذلك بو�ضوح، كما �ضنبني 

فيما بعد .  

تيار  تقنيات  اأبرز  ومن  متعددة،  تقنيات  التيار  ولهذا 

الوعي لدى العامري ما يلي :

– التداعي احلر :  1
تيار  عليها  يعتمد  التي  التقنية  :ه��و  احل��ر  التداعي 

''اأن  النف�س   علم  يف  ويعني   ، اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  الوعي 

اآخر، يتفق معه يف �ضفة م�ضرتكة  يوحي �ضيء ب�ضيء 

كان  لو  حتى  جزئي  اأو  كلي  نحو  على  متناق�ضة  اأو 

 
)13 ( اال�ضرتاك بينهما يتم مبح�س االإيحاء" 

غري  املتتابعة  واجلمل  واالكتمال،  االنتظام  عدم  )اإن 

واإهمال  املفاجئة،  واالن��ت��ق��االت  التوا�ضل،  كاملة 

الرتتيب  على  واالعتماد  ل��الأح��داث  الزمني  الرتتيب 

 مميزات التداعي احلر،  وبذلك 
ّ
ال�ضعوري يكون من اأهم

يكون الت�ضل�ضل املنطقي والزمني لي�س �رصوريًا يف ما 

 
)14(

يدور يف  ذهن االإن�ضان من ذكرياته اأو م�ضاعره (. 

الزمن متنقال  العامري  التداعي يتجاهل  ونتيجة لهذا 

الذي  الرتقيم  ويتجاهل  االأزم��ن��ة،  بني  تامة  بحرية 

اللغة بال فوا�ضل عرب  ي�ضعه على كل مقطع، وتتدفق 

الوقت(  اخدود  يف  و�ضم  ق�ضيدة  املقاطع،)انظر  جميع 

 
)15(

وكثري من ق�ضائد هذه املرحلة، خا�ضة يف ديوان االألق 

الوافد .

اأبرز  من  املختلفة  باأ�ضكاله  احلر  التداعي  اأ�ضحى  لقد 
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ال�ضمات التي تلوح للقارئ من جملة ن�ضو�س العامري 

اأمناًطا  التقنية  هذه  اتخذت  وقد  الثانية  املرحلة  يف 

عدة تتمثل يف: 

اأ- التالزم ال�ضيئي : 

اأي الرتابطية التي  اآخر،  ''اأن يوحي �ضيء ب�ضيء  وهي  

اأو مت�ضادة معها،  فال�ضاعر  اأ�ضياء مت�ضابهة  ت�ضتدعي 

ي�ضتذكر املا�ضي وهو ي�ضاهد اأ�ضياء من احلا�رص، فعندما 

يج�ضد العامري عبثية حروب االأ�ضقاء، وخالفاتهم مع 

الكويت، يتداعى  العراق مع  اإثر حرب  البع�س  بع�ضهم 

القدمية،  القبلية  احل��روب  عبثية  الال�ضعور  من  اإليه 

وخالفاتها ممثال ذلك يف حرب الب�ضو�س وحرب داح�س 

التي  امل�ضتعرة   احل��روب  تلك  وهي  خا�ضة،  والغرباء 

متثل خالفات االأ�ضقاء بال مربر ي�ضتحق ...

) يكفينا ان جنرت االأم�س

 يكفينا اأن نخرج من قر�س ال�ضم�س ذراع 

 داح�س كان يوزع جوعا 

يقاوم حزنا 

يناجي القطيعة 

تراها وقد �ضاجعت دجلة 

 
)16(

 وخرت م�رصجة بدماها قتيلة (  

ب - املقارنة :

وقد  خمتلفني،  وزم��ان��ني  مكانني  يف  �ضيئني،  ب��ني 

التحوالت  اأ�ضابتها  ولكن  واحدة  املكان  رقعة  تكون 

وتلك   ال��ذات،  على  جديدة  بل  هي  لي�ضت  فاأ�ضبحت 

عندما  بالذكريات،  متلذذا  العقل،  يقيمها  املقارنة 

ينت�رص للمكان اأو لل�ضيء الذي يحبه ..

 ) يوؤرقني اخلوف وهو لبا�ضي 

اأرى نخل اأر�س املوالح يحمل كنزته الذهبية 

هذا اجلمال االإلهي 

 هذا الن�ضار العجيب 

ومي�ضي ...

  
)17(

وال من �ضوؤال... ! (  

حتمل هذه ال�ضورة مقارنة بني مكان وزمان متت به 

التحوالت ف�ضار  يحمل مالمح مكان وزمان اآخر فقد 

متت هجرة النخيل مبنطقة املوالح واخذ اأهلها يبيعون 

�رصكات  اإىل  لتتحول  اخل�ضبة  الزراعية  املناطق  هذه 

وي�ضتعمل  ال�ضاعر  يتاأمل  وهنا  وم�ضانع  وم�ضاكن 

ل�ضوؤاالته  ج��واب  ال  الأن��ه  واالإ�ضمار،  احل��ذف  اأ�ضلوب 

اأدنى /  الذي هو  االإن�ضان   وحريته وتعجبه ال�ضتبدال 

اأي  االإلهي  اجلمال   / خري  هو  بالذي  امللوثة،  املدنية 

زراعة النخيل . 

ج - املنولوج الذاتي :  

 يهتم تيار الوعي اأ�ضا�ضا مبا يرقد حتت ال�ضطح، وحني 

طريقة  اإىل  يلجاأ  فاإنه  التيار  هذا  ال�ضاعر  ي�ضتخدم 

الداخلي  املونولوج  عن  تختلف  التي  النف�س  مناجاة 

املونولوج  مع  تت�ضابه  كانت  واإن  املناجاة  اأن  يف(  

تقوم  اأنها  اإال  انفراد،  على  التحدث  فكرة  يف  الداخلي 

على الت�ضليم بوجود جمهور خا�س وحمدد، مما يجعل 

احلديث اأكرث ترابطا )18(

 تلك احلواري 
ُ
) اأتذكر

وتلك االأزقة وال�ضاقية 

  كيف ُدهمَت 
ُ
 اأتذكر

قيَت ال�ضياط 
ُ

واأين �ض

 واأين رميَت بقية اأوراقك الباقية 

 كيف اعرتاك هوانك وامل�ضغبة 
ُ
اأتذكر

 وكيف تخونك كي ال تهاجر 

ك املتعبة 
ُ
 اأقدام

واأنت ت�ضاجُع برَد انعزالَك 

 
)19(

يف الغرفة املفردة (  

واملتداعي،  اخلارجي  الواقعي  بني  تكون  واملناجاة 

الذاتي مع املكان  ال�ضاعر ال يكف عن املنولوج  حيث 

ال�ضعرية  املقاطع  من  يت�ضح  كما  واالأ�ضياء،  والغربة، 

ال�ضعر  اإ�ضاعة الوقت يف كتابة  ال�ضابقة، فاخلوف من 

االأهل  ل�ضطوة  والذكرى  االأهل،  يراها  كما  القراءة،  اأو 

يف  يتفاعل  واالغ���رتاب  وال��وح��دة  بالعزلة  وال�ضعور 

الوعي، مع الالوعي، حيث ال�ضعور بالرت�ضد  واملطاردة 

التي ت�ضاحب ذات ال�ضاعر . 

باك(:  )الفال�ش  للما�ضي  الرتداد   -  2
ميثل االرتداد للما�ضي التقنية الثانية من تقنيات تيار 

ثم  معا�رصا  حدثا  ت�ضور  اأن  وهي  هالل،  لدى  الوعي 

وقد  املا�ضي،  من  حدثا  لتذكر  للوراء  بالذاكرة  تعود 
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املراأة فـي 

�ضعره ر�ضم 

ٌهالمي غري 

وا�ضح اأو 

غمو�ش 

مق�ضود



تداٍع  ويف  فوا�ضل،  دون  عفوية،  العامري  عند  جاءت 

فعندما  م�ضى،   ملا  الوعي   ا�ضتح�ضار  عن  ناجت  حر، 

يتذكر بطولة طفل احلجارة، وهو حدث معا�رص، تتداعى 

وح�ضانه  �ضداد  بن  عنرتة  حيث  البطولة  مناذج  اإليه 

االأمة  وانت�ضارات  الدين،  �ضالح  وانت�ضارات  االأبجر، 

حني  ال�ضلبي  للما�ضي  يرتد  وقد  اخلن�ضاء،  وت�ضحيات 

يرى موقف العرب، من طفل احلجارة، فيتذكر احلروب 

وال��غ��رباء  داح�����س  ك��ح��رب  العربية،  اخل��الف��ات  ذات 

ال��دوي��الت،  وع�ضور  ال�ضعاليك  وزم��ن  والب�ضو�س، 

وع�ضور االأمم البائدة من االأمة . 

) �ضجى الطفل 

 معتليا �ضهوة ال�ضوت 

بعد األف وعام من املوت 

تبكي خطاه �ضليل ال�ضيوف 

 و�ضوت �ضالح بكف الب�ضارة 

اأتى يرتدي الريح يف خطوه 

 يزف ابتهاج احلجارة 

 
)20(

 ب�ضوء ال�ضباح ( 
ُّ
 ي�ضج

: احللم  تقنية   -  3
 ال توجد مفردة تتكرر باإحلاح لدى العامري اأكرث من 

تخلو من  تكاد  اأن كل ق�ضيدة ال  واأزعم  احللم،  مفردة 

هذه املفردة، لكنها ترد وفق ال�ضياقات التالية :

) يجنح حلمي بعيدا واأ�ضاأله مرة :

 اأال ت�ضرتيح قليال الن�ضب من رغبتي 

 
)21(

خيمة لل�ضباح ....؟ (  

اأن هناك تقاطعا وا�ضحا  ال�ضاعر هالل العامري  يعي 

بني اأجواء احللم وتيار الوعي يف العمل االإبداعي، وقد 

حلمية  ترميزية  �رصيالية  �ضورا  يج�ضد  اأن  ا�ضتطاع 

تنداح من الال�ضعور كاأنه بني اإغفاءة و�ضحو، حلظات 

لتتاأتى  اليقظة،  النوم بزمن  يتداخل فيها زمن  خليط، 

عنهما حالة من احل�ضور الغائب اأو املعلق . 

 )ما بني الغفلة واليقظة تولد اأ�ضياء عدة ... لذا حينما 

ال�ضاطع  الزهو  النزف يحت�ضننا  اأنف�ضنا نبحر من  جند 

ننتزع  واليقظة،  الغفلة  بني  ما  فرتة  يف  اإننا   فيها، 

بتوج�ضنا  لن�ضغل  املده�ضة  ال�ضاعة  من  البكر  اللحظة 

 
)22(

تنبوءات االآتي ولينبت احلرف قويا معربا ( 

اإن هذه الفقرة التي اأوردها ال�ضاعر يف كتابه اال�ضرتاحة 

ومن  التيار،  هذا  با�ضتخدام  ووعيه  ق�ضده  على  دليل 

تلك املنطقة احللمية تاأتي مثل هذه ال�ضور : 

)جاءها 

يرتدي حلمه  

ميتطي حلقات الدخان 

ليع�رص �ضوقا لديه 

 باأحداقها الناع�ضات 

والوقت مات 

وملا اأفاقا من احللم 

طوقها بامل�ضافة 

األب�ضها الهج�س 

 
)23(

يف اللحظة الباقية ( 

ومن ق�ضيدة )حينما ال يلد ال�ضجر الفيء (  تاأتي هذه 

ال�ضورة ) اأريد اأن اأحمو و�ضم التجربة ... الأنني م�ضكونٌة 

باالإرهاق وال قدرة يل على احللم ... حتى حينما ا�ضاأُت 

ده�ضُت   ... العتمة  بوؤبوؤ  بها  الأفقاأ  �ضمعة  ال�ضم�س  من 

ه، وكنُت راأيته يف احللم يعي�س 
َ
بروؤيا اإن�ضان ياأكل حلم

ج�رص  فوق  الراأ�س  مف�ضوَل  ول��َد  لكنه   ... االأزمنة  كلَّ 

 
)24(

الزمن االآتي (  

ويت�ضاد تيار الوعي مع تيار الو�ضف النظامي للعامل 

املرحلة  كتابة  �ضمات  من  �ضمة  كان  الذي  اخلارجي 

االأوىل لدى العامري . فعندما يج�ضد لنا هذه ال�ضورة 

ال�رصيالية احللمية يف ق�ضيدة 

) نازحة من الداخل (

 ) مترين فوق جدار الق�ضيدة 

 تدو�ضني اأهداب عيني 

 فياأكلك ال�ضمُت 

اأو تاأكليه �ضويا 

 
)25(

وتبدو خطاك على كاهلينا عنيدة  ( 

يج�ضد لنا كما قال �ضارل بولوان : ) اإن االإبداع  الفني 

عملية انفجارية ال�ضعورية تتم يف احلياة ال�ضعورية 

الداخلي  الرقيب  ي�ضتطيع  مل  التي  الرغبات  لتلك 

 
)26(

كبحها ( 

واملونتاج:  الق�ش   -  4
) اإن  ال�ضاعر يف تيار الوعي ي�ضتخدم التكنيك الروائي 
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لتقدمي  املونتاج   عرب  ال�ضينما  وفنون  املنولوج،  عرب 

املونتاج  ع��رب  وعيه  يف  النف�ضية  العمليات  بع�س 

لنا  يلتقط  فحني   
)27(

 ) االآخ��ري��ن  ذاك��رة  وا�ضتخدام 

العامري هذه ال�ضور :

)على احلائط املتهادي 

اأرى �ضورا لل�ضهامة 

دا من و�ضامة 
ّ
اأرى �ضي

اأرى وجه جّدي 

 اأراه ي�ضري 

ي�ضوق اخلراف 

ي�ضوق القبائل للعابرين 

ويرعى الرياح( 

هذه �ضورة يلتقطها، ثم يعمل لها قطع، ويلتقط غريها 

رمبا ترتبط يف الال�ضعور باأمر ما يذكره باجلد :

)ويف الباب بع�س الثقوب 

 ثقوب على حربنا 

ثقوب على دمنا  

 املت�ضاعد للفاجعة .. 

ثقوب عالها الغبار 

 غبار احل�ضارة 

 غبار النظام اجلديد 

غبار الق�ضائد 

 
)28(

غبار النفو�س التي اأ�ضبحت �ضائعة  

يف  تتداعى  حينما  الثانية،  لل�ضورة  قطع  يعمل  ثم  

فيلتقط  ج��ده،  على  الباكية  جدته  �ضورة   �ضعوره  ال 

�ضورة ثالثة )للجدة( ويف نهاية الق�ضيدة كاأنه يعمل 

الثالث  ال�ضور  وركب  ولَّف  حيث  للت�ضوير،  مونتاجا 

يف خيط �ضعوري  واحد من تداعي الوعيه، حتى بدت 

وهي  الفوتوغرافية،  كال�ضورة  الق�ضيدة  م�ضامني  لنا 

ر�ضم  يف  وجنح  التدريجي،  والظهور  التحمي�س  قيد 

تكنيك  ال�ضاعر  ا�ضتخدم   لقد  الداخل،  من  انفعاالته 

الق�س واملونتاج ال�ضينمائي موظفا تيار الوعي لبلورة 

 ( الق�ضيدة  ي�ضمى  بفنياته  ال�ضاعر  ولوعي  ق�ضيدته، 

�ضور .. �ضور.. (

وكاأنه  اأخرى  اإىل  �ضورة  من  اأحيانا  ال�ضاعر  وينتقل 

م�ضاعره  في�س  عرب  الوعيه  يف  مير  ما  غرابة  ي�ضجل 

غري  ال�ضور  تدفق  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  االأم��ر  واأف��ك��اره، 

املرتابطة فيما بينها :

) هذا التقهقر ي�ضكن جفني 

ت�ضيع البداياُت من قدمي 

اأغ�ضاُق الفجر تو�ضو�ضني  

 ال�ضبح تكد�س فوق الطرقات 
ُ
و�ضياء

 حكمة  لقماَن ووجهنا القزحي 

 فينا 
َ
 وذاكرُة البحر مل تدرِك ال�ضبح

 
)29(

ومل ت�ضبِق ال�رصنقاُت الغ�ضق  ( 

  : اللغوي  الرتميز   -  5
نتج  وق��د  الرتميز،  الهامة  الوعي  تيار  تقنيات  من 

الرمز  يكون  وبذلك  اآخ��ر،  مدلول  عن  كمدلول  الرمز 

ذلك  هو  فالرمز  املبا�رص،  للمعنى  الثاين  امل�ضتوى  هو 

عالقة  وجود  بف�ضل  اآخر  ء  ب�ضي  يوحي  الذي  ال�ضيء 

معينة بينهما، وهو اأي�ضا :

)االإيحاء اأي التعبري غري املبا�رص عن النواحي النف�ضية 

 ) بها  الت�رصيح  يف  ال�ضاعر  يرغب  ال  التي  امل�ضترتة 

 
)30(

اأكرثها  لعل  الرموز  من  كثريا  العامري   وي�ضتخدم  

ا�ضتخداما ما يلي :

- رمز املراأة : 

املراأة التي ترمز لالأر�س، للوطن، لالأمة، للق�ضية، ويف 

القراءة الفاح�ضة لن جتد يف جتربة هالل و�ضفا حمددا 

للمراأة، اأي ال توجد امراأة حقيقية اأو جم�ضمة، وكل هذا 

التاأنيث ين�ضب على الهم العام وهي الق�ضية فهو يرمز 

لهذه االأمة التي تعذبه وتك�رصه وت�ضتت تفكريه، باملراأة 

�ضمن  للمراأة  اليها  اأ�ضار  التي  الق�ضائد  تلك  وحتى 

ق�ضيدته  ففي  للمراأة،  معظمها  تخ�ض�س  مل  العنوان 

امراأة  اإىل  العنوان  يحيلنا   ، ال�رصقية  الدائرة  �ضيدة يف 

�رصقية، لكن مالمح الن�س ال تك�ضف عن امراأة بل عن 

وجعه الدائم، وكاأنه يرمز لق�ضية ال�رصق العربي :

)كانت حتمل حبي وهجا يف االأو�ضال 

والليل حمال اأن يغمرنا .. الليل حمال 

 واأنا اأمت�ضُق الروؤيا 

 كاالأطفال 

وطريقي ال اأعرفها 

 راحلتي اأعياها الرتحال 
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وعي ال�ضاعر 

انعك�ش على 

ن�ضج 

التجربة 

ال�ضعرية



لكني اأ�ضمُع �ضوتا يف الريح الرعناء 

يكتب يف قلبي األف �ضوؤال 

يكتب موال 

 
)31(

من �ضيدة يف الدائرة ال�رصقية ( 

الرمز الثاين الطفل : 

وهو رمز الب�ضارة والن�رص والفعل االيجابي لن�رص االأمة :

)امتطى موعدا للتوحد/ واالر�س تثقل بالوقت/ ال تنبت 

  
)32(

االآن غري االأقاويل/ والطفل يبدو وحيدا يلم مداه ( 

الطفل  به  قام  ما�س  بفعل  مقطع  كل  ال�ضاعر  بداأ  لقد 

يتلخ�س يف جملة )امتطى( واملا�ضي يدل على انتهاء 

عن  فاعل  اإىل  الطفل  هذا  يحول  ال�ضاعر  لكن  احل��دث 

طريق ا�ضتخدام ظاهرة االلتفات من املا�ضي اىل الفعل 

امل�ضارع يقول م�ضتكمال املقطع ال�ضابق ..  

) الريح ترك�س ي�ضبقها حجر 

 نحو جباه اجلنود 

 يطوي امل�ضافة 

ينق�س تاريخه 

يحكي املواويل 

 
)33(

 بانت يداه (  
ُ
 والفجر

اإن تدفق اأفعال امل�ضارع  يدل على ا�ضتمرارية احلدث .

) الريح ترك�س، ي�ضبقها حجر، يطوي امل�ضافة، ينق�س 

الثورة  ا�ضتمرارية  تدل على  املواويل(  تاريخه، يحكي 

تكنيك  متتبعا  ال�ضاعر  وي�ضتمر  الفجر،  ب��ان  حتى 

االلتفات يف الفعل وال�ضمائر على مدى ع�رصة مقاطع 

جم�ضدا ترميز الطفل للن�رص ..

 ) الطفل يورق فوق احلروف ...

علمتنا خطاه 

 
)34(

كيفية امل�ضي فوق جباه الطغاة(  

الرتميز بال�ضعر للخال�س :  

رمز  مثل  باإ�رصاف  اأي�ضا  الرمز  هذا  العامري  ا�ضتخدم 

املراأة والطفل،  )وبي رغبة نحو اأ�ضياء اأخرى 

لكنني طاعٌن يف الكاآبة 

 الق�ضيدة 
َ
الأنرث عطر

 الوطن 
ُ

�ضم�س
َ
 وكنت ظننُت باأن الق�ضيدة 

. 
)35(

 �ضهيُل الكتابة، ( 
َ

واأن ال�ضحاب

املوجة،  البحر،  امل��اء،  رمز  العامري  ي�ضتخدم  كما   

الهودج،  ورمز   . واخل�ضوبة  احلياة  اإىل  للرمز  النخيل، 

واجلدران لالغرتاب الزمكاين والنماذج كثرية جدا يف 

اأ�ضعاره .

اأ�ضلوبية،  اأ�ضكااًل   فر�ضت  التقنيات  هذه  اأن  �ضك  وال 

مّثلت متيًزا يف االأ�ضلوب ال�ضعري  للن�س املعتمد على 

وهي  التداعي،  تيار  يفر�ضها  التي  املتعددة  الفنيات 

غنية يف بنياتها، مثلما هي غنية يف دالالتها، وكان 

تيار  اأ�ضلوب  من  املتولدة  االأ�ضلوبية  الظواهر  اأبرز  من 

الوعي :

ا- التكرار : اأ – تكرار املفردة ..

اأمر  على  ال�ضاعر  اإحلاح  متّثل  اأ�ضلوبية،  كثيمة  ويظهر 

بعينه، وين�ضجم هذا مع توتر ال�ضاعر وقلقه، واإح�ضا�ضه 

املت�ضخم باملكان والزمان واال�ضياء حوله، والتحوالت  

التي متر بها . 

يف  حتى  الظاهرة  هذه  ا�ضتخدام  من  ال�ضاعر  ويكرث   

عناوين الق�ضائد مثل )املياه .. املياه .. املياه، و�ضور 

.. حريف  يغتال عالنية  امراأة، حريف   .. امراأة  .. �ضور، 

يغتال (

يقول ) تطل املياه .. املياه .. املياه ..

مياه تطل بكل ال�ضفاف 

وكانت �ضواقي الدغايل

)36(
وبوغول ت�ضكو اجلفاف ( 

 فالتكرار عرب بدقة عن حالة القلق التي ت�ضكن ال�ضاعر 

)الدغايل وبوغول( وهما فلجان  وخوفه على  املكان 

ل�ضاقية  )غناء دفني  اجلفاف و�ضياع  �ضمائل، من  يف 

ظامئة( وكاأن املكان يدخل يف حوار ذاتي  مع ال�ضاعر، 

اجلفاف على  هذا  يزحف  ال  نف�ضه، حتى  يطمئن  كاأنه 

)وبني النخيل  ذكرياته 

  �ضدى الذكريات 

 واآخر ما خلفته الليايل بهذا الزمان  

 ر�ضيٌد من ال�ضحر 

  بع�ٌس من ال�ضعر 

 ُيلغي الظالم 

 
)37(

 وثبات ( 
ً
 وميلوؤنا ثورة 

الربط  من  نوعا  ي��وؤدي  وهو   : العبارات   تكرار   - ب 

يكرر  ما  وع��ادة  املو�ضيقي،  يف  والتوازي  والتنا�ضق 

العامري هذا يف تق�ضيم الق�ضيدة وفق ترقيم املقاطع، 

ق�ضائده  بتق�ضيم  مولع  والعامري  عليه،  ت�ضري  الذي 
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تكررت  الق�ضيدة،  مقاطع  تعددْت  وكلما  مقاطع،  اإىل 

العبارة نف�ضها، كما يف ق�ضيدة �ضجى الطفل على �ضبيل 

املثال، فقد تكررت عبارة �ضجى الطفل ع�رص مرات يف 

بداية كل مقطع  . 

) �ضجى الطفل / فوق حروف اللغات / ( مقطع1 

مقطع 2 )�ضجى الطفل / فوق �رصاع الهزمية / (  

 ) الياأ�س  من  غ�ضون  فوق   / الطفل   )�ضجى   3 مقطع 

وهكذا ي�ضتمر على مدى ع�رصة مقاطع يبداأ كل مقطع 

 
)38(

ب�ضجى الطفل، ويليه �ضبه اجلملة (  

-2عدم تنا�ضق الرتابط البنائي ) التفكك اللغوي ( :

وذل��ك الأ���ض��ب��اب اأب��رزه��ا ل��دى ال��ع��ام��ري ع��دم ع��ودة  

ا�ضلوبية  �ضمة  وهي  لها  الحق  اأو  �ضابق  اإىل  ال�ضمائر 

وال�ضمائر  الثانية،  املرحلة  يف  لديه   جدا  وا�ضحة 

توؤدي اإىل التما�ضك والربط، وت�ضمى الروابط الرتكيبية 

وبدونها يتفكك البناء، ففي ق�ضيدة ) و�ضم يف اأخدود 

الوقت ( تبداأ الق�ضيدة هكذا :

)وعند ابتداء م�ضريتها اأ�ض�ضْت مدنا / اأ�ض�ضت عا�ضفة ( 

وينتهي املقطع دون اأن نعرف ال�ضمري يعود على من،  

 ( هكذا  اآخر  مقطع  ويبداأ  مدنا،  اأ�ض�ضت  التي  هي  ومن 

دقائقها فتنة / وحني راأت �ضادن الوقت مي�ضي / (  

ويبداأ مقطع ثالث هكذا ) وكانت تلم قوارير اأزهارها / 

  
)39(

وكانت جتيء مع العا�ضقني ( 

وتنتهي الق�ضيدة دون اأن يعود ال�ضمري اإىل �ضابق وال 

. اإىل الحق لها، وهكذا ت�ضري كثري من ق�ضائده 

ومن املعروف اأن ال�ضمري يوؤدي دوراً اأ�ضا�ضيًا يف ترابط 

الكالم  �ضياق  يف  فوجوده  تفككه،   وعدم  الن�س  اأج��زاء 

الكالم  بداية   يف  عنه  املتحدث  اأن  اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة 

اآخره،  اأو  و�ضطه  يف  نف�ضه  هو  املثال-  �ضبيل  –على 
وهو يف الوقت نف�ضه يهتدي القارئ من خالله اإىل روؤية 

ال  اإليه  يحيل  ما  دون  لوحده  فال�ضمري   ( الرتابط،   ذلك 

له من تواجد عن�رص  بد  امل�ضتقلة، وال  الداللة  تلك  ميلك 

اأجزاء  اأو جمموعة عنا�رص مذكورة بني  اإليه  اآخر يحيل 

)40(
اخلطاب( 

 3 - احلذف  والإ�ضمار:

حال  يعك�س  ال��ذي   ، ال�ضياق  ت��وت��رات  ينقل  اأ�ضلوب 

ال�ضاعر وهو يجتذب املتلقي الإكمال العبارة اأو الكلمة 

املحذوفة . 

) لك اهلل يا اأيها ال�ضعر 

 حني ت�ضوغ برمزك اأحالمنا  

وتعرب ... 

 تعرب ... 

 
)41(

 تعرب ...  ( 

فقط  عندها   (  : املتخيلة  حمدثته  ل�ضان  على  ويقول 

راأيت احللم ميد يده لي�ضافح ال�ضماء ... وقبل اأن ي�رصق 

طفال  للكتابة  الأن  هواج�ضي،  اأع��ان��ق  ب��اأن  اأو���ض��اين 

�ضيولد غدا ... لكني ما عدُت قادرة على حتمل الرتقب 

 ... قالوا   ... الوالدات  اأوجاع  ... واملعرب عن  والتنبوؤات 

 
)42(

قالوا ... قالوا .... ( 

به  يوحي  م��ا  وتنقل  ب��امل��ح��ذوف،   ت�ضي  فالنقاط   

باالتكاء على في�س  ال�ضطور، وذلك  ال�ضمت، وما بني 

لل�ضاعر  الباطنة  الذاكرة  وا�ضتنها�س  الداخلي  العامل 

واملتلقي .

هذا من حيث البناء الفني ماذا عن املحتوى الداليل، 

احلقيقة البد من التوقف لدى ظاهرتني بارزتني :

  – النطالق من اخلا�ش اإىل العام :

اخلا�س  الهم  فيها  يندغم  العامري  ق�ضائد  معظم 

بالعام، اإذ  ينطلق ال�ضاعر من م�ضاعره الذاتية اخلا�ضة 

يج�ضد   : اأب��ي  اإىل  ق�ضيدة  ففي  العام،  بالهم  ليغلفها 

ال�ضاعر هذه العالقة املتالحمة  ) غادرتنا يا�ضيدي / 

اإالك يف   / غريبة  الوجوه  كل  اجلراح/  ت�ضعله  والقلب 

 
)43(

هذا ال�ضباح ( 

ثم يف املقطع الثاين ن�ضع يدنا على الهم العام : 

) فت�ضُت عمن يغر�س االحالم يف دنيا ال�ضغار 

ويوؤلق الرغبات يف �ضدر النهار 

فت�ضت عن حب ولكن العروبة طاردتني مرتني 

 
)44(

و�رصُت منفيا اإىل دنيا بعيده ... ! ( 

 وتطغى هذه ال�ضمة يف معظم ق�ضائده  .

 - اختفاء مالمح املراأة : 

ال توجد مالمح حمددة وال و�ضف �رصيح لالأنثى - كما 

العامري  اإذ تبدو لنا املراأة يف جتربة  اأعاله -  ذكرت 

هالمي  ر�ضم  جم��رد  فهي  وج��دت  واإن  ملرموز،  رم��زا 
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ل يك�ضف 

العامري 

عن امراأة

 واإمّنا 

عن وجعه 

اخلا�ش



ذكرته  ملا  حتريا  فيه  بالتو�ضيح  ال�ضاعر،  يرغب  ال 

العرف  مع   االأمر  يتعار�س  حيث  الدرا�ضة  مقدمة  يف 

االجتماعي، وو�ضعية العامري فيه، ومن ثم كان هذا 

اليه  ي�ضعى  ما  الو�ضوح  متعمدا وهو  الغمو�س وعدم 

ال�ضاعر فنيا واجتماعيا . 

الت�ضوير  ه��ذا  جند   ) االأول  ال�رصاع   ( ق�ضيدة  ففي   

الرتميزي : 

) االأر�س تو�ضك باالإقالع / واأنا مازلُت بعينيك / مدار 

نزاع / فرحة يوم مل ياأِت / وبقايا �رصق �ضاع( 

 .. / الزيَت .. 
َ
املقطع الثاين : )ما زلِت االأمَل .. / امللح

 
)45(

/ الباروَد .. / بجمجمة االأحداث / وطفال �ضاع (  

 ( فهي  اآخر،  ملرموز  ترمز  هنا  امل��راأة  اأن  الوا�ضح  من 

مدار نزاع، وهي بقايا �رصق �ضاع، وهي مازالت االأمل 

اأمة   وهي  االأح��داث،  يف  البارود  الزيت،  امللح،  لكنها 

اأ�ضاعْت اأجيالها ( اإذن هذا الرمز ال يحمل اأية  �ضمة من 

�ضمات املراأة �ضوى �ضمري املوؤنث املخاطب . 

وعميقة  �ضخية  العامري  هالل  جتربة  ان   : اخلال�ضة   

وبها اأكرث من جانب ي�ضتحق التوقف والبحث والدرا�ضة، 

ب�ضكل  لديه  الوعي  تيار  تقنيات  يتتبع  اأن  اأراد  ومن 

مكثف عليه اأن يعمق القراءة يف كتابه ) ا�ضرتاحة يف 

الطريقة على بقية دواوينه يف  ( ثم يطبق  القلق  زمن 

املرحلة الثانية، مع االنتباه باأنه انتقل اإىل بناء فني 

خمتلف،  وتكنيك  خمتلفة  طريقة  وا�ضتخدام  مغاير، 

يف ديوانه االأخري ) لل�ضم�س اأ�ضبابها لكي تغيب ( وهو 

هذا  وم��ن  اللقطة،  اأو  الوم�ضة،  ق�ضيدة  اإىل  التحول 

كي  لنتاجه  القادم  التوقف  اأ�ضباب  لنا  مهد  العنوان 

تنري  التي  بال�ضم�س  لنف�ضه  رمز  ذلك  يف  وهو  يغيب، 

اأ�ضبابه كي يغيب، ومن هنا  له  لكن  بالكتابة،  للنا�س 

جاء ق�رص وتكثيف واإيجاز ق�ضائد هذا الديوان .

امل�ضادر واملراجع :

العامة  امل�رصية  الهيئة   القلق،  زمن  يف  ا�ضرتاحة    : العامري  هالل    -  1
للكتاب، القاهرة، 1989 م، �س 8 .

الن�رص، وال  دار  تذكر  العط�س، مل  زمن  يف  قطرة  ديوان  العامري،  هالل   –  2
�ضنة الطبع ، �س17 .

3 -  هالل العامري، ا�ضرتاحة يف زمن القلق، �س 23 .
4 – اأحمد اأبو �ضعر، تيار الوعي، برنامج ر�ضفات، موقع رو�ضيا اليوم، 2013م .
العدد  ن��زوى،  جملة  التفعيلة،  وق�ضيدة  العامري  هالل   ، خ�ضري  �ضياء   -  5

. 2009 / 7 / 46،19

يف  ماج�ضتري  ر�ضالة  بوجدرة،  لر�ضيد  التفكك،  رواية  يف  الوعي  تيار    -  6
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* كاتب وباحث من المغرب   

جديدة ومنهجية  نظرية  ق�ضايا  متهيد:   -  1

بداأ  املا�ضي  القرن  من  االأخريين  العقدين  منُذ   

واالجتماعية  االإن�ضانية  العلوم  يف  الباحثون 

انفتاح  مب�����ض��األ��ة  م��ت��زاي��دا  اه��ت��م��ام��ا  ي��ب��دون 

البع�س، واال�ضتفادة  بع�ضها  على  التخ�ض�ضات 

م�ضتوى  �ضواء على  بينها،  الت�ضارك  من عنا�رص 

املو�ضوعات االإن�ضانية والفكرية والفنية اأو على 

م�ضتوى االأدوات واملفاهيم والت�ضورات النظرية. 

تف�ضري  يف  املفيدة  اجلوانب  بع�س  تكمُن  ا 
ّ

ورمب

املنهجي  االنغالق  تعو�ُس  التي  الطفرة  ه��ذه 

الفكرية  وال��ت��ي��ارات  ال��ع��ل��وم  ب��ني  ب��ال��ت��ح��اور 

والتبادِل  احل���واِر  اآف��اق  ات�ضاع  يف  املختلفة، 

طال  الذي  والتجّدِد  جهة،  من  العلمي  والبحث 

طرق ت�ضييد املو�ضوعات من جهة ثانية. فرغم 

راكمتها  التي  الهامة  والنتائج  املكت�ضبات 

مو�ضوعاتها  على  اال�ضتغال  يف  متعددة  حقول 

و�ضارمة،  حم��ددة  منهجية  روؤي��ة  من  انطالقا 

تلك  مييُز  م��ا  و�ضف  على  باالأ�ضا�س  تنه�ُس 

املو�ضوعات، وت�ضتبعُد كل عن�رص خارجي ميكُن 

اأن ي�ضو�س على الفهم والتف�ضري، فاإن هذه النزعة 

اإليها   
َ
ُنِظر ما  كثريا  التي  املنغلقة  االأكادميية 

باعتبارها مظهرا من مظاهر العلمية ال�ضارمة، 

�ضت افرتا�ضاتها املتمركزة منذ العقدين 
ّ
قد تعر

االأخريين ل�رصوب خمتلفة من النقد وامل�ضاءلة، 

ب�ضبب امل�ضاحات املعرفية التي �ضار الباحثون 

التي  اجل��دي��دة  وال��ف�����ض��اءات  ي�ضتك�ضفونها، 

من  ومو�ضوعات  ظواهر  لدرا�ضة  يجرتحونها 

واأو�ضع  اأ�ضمل  منظور  ومن  تخ�ض�ضاتهم،  خارج 

التي  واملنهجية  النظرية  االفرتا�ضات   
ُ
ي�ضتثمر

توفرها تخ�ض�ضات وعلوم اأخرى.

نظرية  حقول  لظهور  التوجه  ه��ذا  اأ�ض�س  لقد   

ملرحلة  الفعلية  البداية  د�ضنت  جديدة  وبحثية 

"العلوم  اإىل  ال�ضيقة  التخ�ض�ضات  من  االنتقال 

املتداخلة". وهكذا ظهرت منذ �ضنوات الثمانينات 

من القرن املا�ضي اإبداالت جديدة مثل الدرا�ضات 

الكولونيالية،  بعد  م��ا  ودرا���ض��ات  الثقافية، 

اجلديدة،  والتاريخانية  والتفكيكية،  والن�ضوية، 

تتميُز على م�ضتوى اخللفيات النظرية واالأدوات 

وم�ضطلحات  مفاهيم  باعتماد  املنهجية 

واجلغرافيا  كالتاريخ  اأخرى  علوم  من  م�ضتمدة 

واالأنرثبولوجيا  واالإثنوغرافيا  وال�ضو�ضيولوجيا 

والتحليل النف�ضي والنظرية ال�ضيا�ضية وال�ضيا�ضة 

احلقول  هذه  انت�ضار  اأدى  وقد  االجتماعية...، 

جمموعة  ظهور  اإىل  وا�ضع  نطاق  على  املعرفية 

خا�ضة،  ب�ضمات   
ُ
تت�ضم والدرا�ضات  االأبحاث  من 

العلوم  تداخل  على  يقوم  منحى  تنحو  كونها 

تاأثريها يف حقل  وحواريتها. وهكذا مل يقت�رص 

اإدري�ش اخل�ضراوي *

�ل�شو�شيولوجيا و�لأدب

اأ�ش�ض لنظرية يف الإبداع الأدبي



اأي  مو�ضوعها  تو�ضيع  على  االأدبية  الدرا�ضات 

واأن�ضاق  مكونات  على  يحيُل  �ضار  حيُث  االأدب 

واملتخيل  اليومية  ب�الثقافة  االرتباط  �ضديدة 

اأوجد  مما  والتاريخي،  االجتماعي  بعديهما  يف 

اأخرى  وخطابات  االأدب  بني  لاللتقاء  م�ضاحة 

ا�ضتعادة  اإىل  ذلك  تعّدى  بل  خ�ضو�ضيتها،  لها 

الثقافية  بال�ضياقات  ج��دي��د  م��ن  االه��ت��م��ام 

اإطارها  يف   
ُ
ينتج التي  وال�رصوط  والتاريخية 

للمنظورات  الفّني، وهذا ما مثَل جماوزة  العمل 

الو�ضف  يف  النقد  وظيفة  حت�رص  التي  املغلقة 

اأنها  على  الفنية  االأ�ضكال  اإىل  وترى  والتف�ضري، 

التمييز  للدار�س   
ُ
يتيح ال��ذي  الوحيد  العن�رص 

االأدبية  �ضفة  نفي  اأو  واإثبات  اخلطابات  بني 

هي  التي  التيارات  هذه  نظر  وجهة  فمن  عنها. 

واالأع��م��ال،  املرجعيات  من  ملجموعة  تركيب 

حتلل  وجمالية  فكرية  "ممار�ضة  النقد  اأ�ضبح 

وتطرح  بل  وت�ضتنطقهّا،  وت�ضتك�ضفها  الن�ضو�س 

اأم تاريخية  اأكانت ن�ضو�ضا دينية  اأ�ضئلة  عليها 

التقليدية،  وظائفها  تزحزح  بحيث  اأدبية،  اأم 

اأن  كما   ،
�ضياق وظائف جديدة")1( وتدرجها يف 

مفهوم االأدب مل يعد يحيل على حقل ثابت ميكُن 

داخلية،  واأن�ضاق  مكونات  على  اعتمادا  و�ضفه 

واالجتماعية  التاريخية  ال�ضياقات  عن  ومبعزل 

مع  االأدب،  اأظهر  بعدما  خا�ضة  به،  حتيُط  التي 

الرواية حتديدا، قدرة كبرية على متلك اخلطابات 

والن�ضو�س وال�ضجالت املختلفة خلدمة اأغرا�ضه 

 .
)2(

اخلا�ضة

املختلف ملفاهيم  املنظور  اأن هذا  املوؤكد    من 

 
ُ
االأدب والنقد والقراءة والكتابة، والذي ي�ضتح�رص

والن�ضو�س  اخل��ط��اب��ات  ت�ضّد  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة 

ال�ضياقات  على  دال��ة  مم��ار���ض��ات  باعتبارها 

اإط��اره��ا،  يف  تنتج  التي  وال�����رصوط  الثقافية 

باالإ�ضافة اإىل العنا�رص ال�ضمنية التي تتدخُل يف 

اأن  يتعنّيُ  التي  الطريقة  اأي يف  التلقي،  عمليات 

 الفكر االأدبي على اآفاق 
َ
يقراأ بها الن�س، قد فتح

ويف  والتاأويل.  القراءة  جماالت  عت 
ّ
و�ض جديدة، 

املتجددة  املقاربات  اعتبار  ميكُن  ال�ضياق  هذا 

ال�ضتك�ضاف  خمتلفة  مرجعيات  من  تنهُل  التي 

�س 
ّ
وتلم االأدب،  لظاهرة  االجتماعية  االأب��ع��اد 

لعلم  بالن�ضبة  االأدب(  )اأي  يقدمه  اأن  ميكن  ما 

االجتماع على م�ضتوى بناء املو�ضوع، واإخ�ضاب 

اأكرث  من  اعتبارها  ميكن  ال�ضو�ضيولوجي،  خيال 

 على 
ُ

املقاربات متثيال لهذا التوجه الذي يتاأ�ض�س

خمتلفتني.  معرفيتني  ممار�ضتني  بني  التفاعل 

يف  فرن�ضا  يف  �ضدرتا  هامتان  درا�ضتان  وثمة 

احلوارية  اأهمية هذه  تظهران  االأخرية،  ال�ضنوات 

بعنوان:  االأوىل  وال�ضو�ضيولوجيا.  االأدب  بني 

االأدبية  املعرفة  من  خمتربا:  بو�ضفها  الرواية 

للباحثني   2009 ال�ضو�ضيولوجي  اخليال  اإىل 

اأن  واملالحظ   . دانيلو  ومارتيكيلي  بارير  اآن 

والتطبيقية  النظرية  قيمته  تتبّدى  العمل  هذا 

هنا  ها  فالرواية  عنوانه،  خ��الل  من  انطالقا 

�ضتحقُّ 
َ
تتعنُي بو�ضفها خمتربا ينطوي على منت ي

ال�رصدية واخلطابية  اأن مكوناتها  ذلك  الدرا�ضة، 

 اإليها باعتبارها ذات قيمة كبرية بالن�ضبة 
ُ
نظر

ُ
ي

تعميق  يف  دوره��ا  بحكم  االجتماعي،  للباحث 

وحفز اخليال ال�ضو�ضيولوجي. ففي هذه الدرا�ضة، 

اإذن، ت�ضكُل الروايات املدرو�ضة مادة خ�ضبة من 

�ضاأنها متكني عامل االجتماع من اأدوات وعنا�رص 

 .
)3(

االجتماعي التحليل  يف  لتوظيفها  جديدة 

للت�ضورات  ونق�ضا  خلخلة  ي�ضكُل  املنظور  وهذا 

حقل  م��ن  االأدب  ت�ضتبعُد  ال��ت��ي  االخ��ت��زال��ي��ة 

اأي  من  وجترده  للمعرفة،  املنتجة  املمار�ضات 

لغة  كونه  �ضوى  االجتماعي  املجال  يف  وظيفة 

بغاية   
ُ
ينتج تخييليا  وعمال  املرجعية،  ذاتية 

حتقيق املتعة. 

فرانز  ع��ن��وان:  فتحمُل  الثانية  ال��درا���ض��ة  اأم��ا   

 لعامل 
)4(

اأ�ض�س لنظرية يف االإبداع االأدبي كافكا: 

 Bernard الهري  برينار  املعروف  االجتماع 

االأخرى  وهي  �ضنة2011.  و�ضدرت   ،Lahire
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الرواية لي�ضت 

خارج حقل 

املمار�ضات 

املنتجة 

للمعرفة



 تقريب ال�ضو�ضيولوجيا من حقل 
ُ

ي�ضغلها هاج�س

االأدب، واالإ�ضهام يف اإنتاج فهم متجدد باالأعمال 

 على منظور خمتلف للن�ضو�س 
ُ

�س
ّ
االأدبية، يتاأ�ض

املدرو�ضة بحيث ال تكوُن جمرد اأدوات ي�ضتعملها 

اأي اأن املق�ضود هنا لي�س البحث يف  الباحثون، 

�ضه 
ّ
ا يكون القارئ مدفوعا اإىل تلم

ّ
الن�ضو�س عم

دون مراعاة كون الن�س ميثُل كلية وله متا�ضك 

داخلي، واإمنا البحث الذي يكوُن تاأويال باملعنى 

 للتاأويل، اأي القراءة 
)5(

اإيكو الذي يحدده اأمربطو 

الداخلي  التما�ضك  مراعاة  هاج�س  ي�ضغلها  التي 

ومبا  املقروء.  للعمل  املميزين  واخل�ضو�ضية 

 لتقدمي ومناق�ضة 
ُ
اأن جمال هذه القراءة ال يت�ضع

 على قراءة كتاب 
ُ
الدرا�ضتني معا، فاإننا �ضنقت�رص

خ�ضو�ضية  اإب��راز  على  بالرتكيز  الهري  برينار 

مو�ضوعه، و�رصامة منهجيته وقدرته التاأويلية، 

 
ُ
ف اإىل اخل�ضوبة التي تتمتع

ّ
 لنا التعر

ُ
مما �ضيتيح

تتناول  التي  والدرا�ضات  االأعمال  بع�ُس  بها 

نظرية  ع��دة  اإىل  باال�ضتناد  االأدب��ي��ة  االأع��م��ال 

جعلها  بهدف  لي�س  االأدب،  خارج  من  م�ضتقاة 

توجهها  يلخ�س  خفي  معنى  "عن  عن   
ُ
تف�ضح

التي  املتعددة  بنيتها  الإي�ضاح  بل  الفكري، 

يف  متمايزة  طرائق  متعددة،  لكونها  حتتمل، 

.
املقاربة")6(

جّدته ومظاهر  الكتاب  اأهداف   -  2

الهري  برنار  الفرن�ضي  االجتماع  ع��امُل  هًد 
ً

مي   

وائي 
ّ
الر اأعمال  يف  واملعمقة  اجل��ادة  لدرا�ضته 

هل  التالية:  باالأ�ضئلة  كافكا  فرانز  العاملي 

االأدب��ي؟  االإب��داع  جمهوالت  اخ��رتاُق  باالإمكان 

يف  اخلو�س  م�ضتوى  يف  اأهي  وال�ضو�ضيولوجيا 

االأمر  يتعلُق  عندما  خا�ضة  هاته،  مثل  مغامرة 

 
ُ
ت�ضتطيع هل  االأدب��ي؟  كاالإبداع  ف��ردي  باإبداع 

االأدبي  العمل  �ضميم  اإىل  النفاذ  ال�ضو�ضيولوجيا 

بدل اأن تظل على هوام�ضه؟ هل هي موؤهلة لفهم 

اأعمال تتميُز بال�ضعوبة والغرابة، وتتحدى اأكرث 

من قارئ يريُد فك مغالقها؟ 

 هذه االأ�ضئلة حر�س الباحث على بلورة 
ُ

  تلخ�س

متما�ضك  �ضو�ضيولوجي  لت�ضور  علمية  اأ�ض�س 

�ضوء  يف  كافكا  فرانز  الروائي  اأعمال  لدرا�ضة 

الالفت  ومن  اإطارها.  يف  اأنتجت  التي  ال�رصوط 

حمدد  مفهوم  اإىل  ي�ضتنُد  الت�ضور  هذا  اأن  للنظر 

لالأدب ي�ضعى من خالله املوؤلف اإىل تبياِن كيف 

الروائي  هذا  واجهها  التي  الوجود  ���رصوط  اأن 

العاملي خالل فرتة حياته، قادته لي�س فقط اإىل 

االجنذاب لالأدب، مثلما اجنذب اآخرون للت�ضوير 

ظهور  يف  كذلك  �ضاهمت  واإمن��ا  واملو�ضيقى، 

 عنها 
ُ
بع�س االأ�ضئلة والق�ضايا التي �ضيتم التعبري

بطريقة معقدة يف ال�ضكل االأدبي. ومن هنا يرى 

اأن الكتّاب ي�ضكلون جزءا ال يتجّزاأ  برينار الهري 

يتميزوَن  الذين  اخلطابات  منتجي  جماعة  من 

بوعي حاد بكون ما يريدون اإجنازه من قول اأو 

بهما   
ّ
يتم اللذين  وال�ضكل  للطريقة  يرتهُن  فعل، 

القول. ومبا اأن كافكا يف جعبته الكثري مما كان 

 
َ
بلور فقد  قرائه،  مع  وتقا�ضمه  قوله  اإىل  يتوق 

له  ُن 
ّ
يوؤم الذي  بال�ضكل  لالأدب  اخلا�س  مفهومه 

التاأثري  اأوفر للتعبري والقول، واإحداث  اإمكانيات 

ائه املحتملني. اإذن، لي�س الهدُف 
ّ
املطلوب يف قر

 
ُ
يجمع التي  الدرا�ضة  هذه  يف  للباحث  بالن�ضبة 

وال��ق��راءة  النقد  مبناهج  اال�ضتغال  ب��ني  فيها 

على  "التاأكيد  هو  ال�ضو�ضيولوجي،  والتحليل 

االأعمال  درا�ضة  االختيارات اجلمالية يف  اأهمية 

وجه  على  كافكا  واأعمال  ع��ام،  ب�ضكل  االأدبية 

خا�س. واإمنا اإبراز اأن هذه االختيارات اجلمالية 

بال�رصوط  بربطها  اإال  اأع��م��ق  ب�ضكل   
ُ
تفهم ال 

ال�ضياق  واإرغ���ام���ات  امل��ح��دِّدة،  االجتماعية 

غري  اجلمالية  االختيارات  تلك  الأن  االجتماعي، 

عنه  التعبري  على  كافكا   
ُ

يحر�س ا 
ّ
عم مف�ضولة 

)7(". هذا يعني اأن 
من خالل اأ�ضكال احلبك العديدة

كافكا،  بها  متيَز  التي  وال�ضلوك  االإدراك  اأمناط 

ذات تاأثري عميق يف اإبداعاته. ومن ثم فالدرا�ضة 
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ها  تعّد  للفرد  االجتماعية  لل�ضرية  االجتماعية 

هنا اأ�ضا�ضية وحمورية لفهم ممار�ضته االإبداعية. 

ُف ب���رين���ار اله��ري 
ّ
ال�����ض��ي��اق ي���ع���ر   يف ه���ذا 

اأ�ض�ضها،  و�ضع  اإىل  ُد 
ّ

يتق�ض التي  ال�ضو�ضيولوجيا 

على  قراءة  �ضبكة  ُق 
ّ
ُتطب التي  تلك  لي�ضت  باأنها 

عن  للك�ضِف  الكاتب  حياة  على  اأو  االأدبي  العمل 

القراءة  تلك  لي�ضت  اأنها  كما  االجتماعي،  البعد 

هي  واإمن��ا  ككل،  ل��الأدب  اأو  ما  لعمل  ال�ضاملة 

وبلورة  باجرتاح  اأ�ضا�ضا  تن�ضغُل  �ضو�ضيولوجيا 

 بفهم �ضريورة اإبداع العمل 
ُ
اأدوات ومفاهيم ت�ضمح

و"الظروف"  "االأفق"  نظر  وجهة  من  االأدب���ي 

الكاتب.  عا�ضها  التي  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 

كعلم  تظهر  مل  فال�ضو�ضيلوجيا  ت�ضوره،  ووفق 

الأجل تلبية حاجات ع�ضاق ممار�ضة التاأويل  اأو 

 
َ
االإجناز الهريمينوطيقي، واإمنا ظهرت كي ُت�ضهم

فهم  اإن  العامل.  حول  احلقائق  بع�س  اإنتاج  يف 

حلياته  املنظم  املنطق  اأي  الفني،  وعمله  كاتب 

القراءة  ه��ذه  من  انطالقا  الكتابية،  والأفعاله 

اأو  كتبه  ما  ا�ضتعادة  يعني  ال  ال�ضو�ضيولوجية، 

لو  القارئ كما  التعليق عليه بطريقة يبدو فيها 

التطابق مع ما فكر  الوحيد هو حتقيق  ه 
ّ
اأن هم

يفرت�ُس،  –اإذن-  الكاتب  فهم  اإن  الكاتب.  فيه 

ال�ضياقات االجتماعية  اإعادة بناء  بخالف ذلك، 

الناظمة  االأط��ر  خا�ضة  ب��اإب��داع��ه،  حتيط  التي 

 .
)8(

لتجربته الذهنية واالجتماعية

  ميكُن القول اإن هذه املقاربة املعتمدة من قبل 

ال�ضكل  بني  الف�ضل  اإ�ضكالية  تتجاوُز  الباحث 

بالرتكيز  وذلك  واملحتوى،  العبارة  وامل�ضمون، 

ال�ضكل  التي ينه�ُس بها  االأدوار والوظائف  على 

الكاتب.  عا�ضها  التي  التجربة  اإبراز  يف  االأدبي 

هي  للباحث،  بالن�ضبة  وال�ضكل  والفعل  فالقول 

وهي  بينها،  فيما  ومتداخلة  مرتابطة  وح��دات 

البحث  ميكُن  ال  بحيث  واح��دة،  حلقيقة  مظهر 

التفكري  عن  مبعزل  ما  اأدبي  عمل  م�ضمون  عن 

خطابه  الن�س  ر 
ّ
مير خالله  من  الذي  ال�ضكل  يف 

بني  الف�ضل  اأن  الهري  برنار  ويرى  القارئ.  اإىل 

بني  القطيعة  �ضاحب  ق��د  وامل�ضمون  ال�ضكل 

جهة،  من  االجتماعية،  والعلوم  ال�ضو�ضيولوجيا 

والل�ضانيات وعلوم االإنتاجات الرمزية من جهة 

العلوم   الذي تعنى بدرا�ضته هذه 
ُ
ثانية. فالواقع

باالنقطاع  تت�ضم  بينها  العالقات  لكن  واح��د، 

الدرا�ضات  تنظيم  يف  معني  منط  �ضيادة  ب�ضبب 

.
)9(

حول الواقع الذي نعي�س فيه

  اإن هذا املنظور االجتماعي لل�ضكل االأدبي يجُد 

�ضنده يف كون االأدب الطليعي الذي يتعنُي كافكا 

التجديد  الربط بني  �ضماته  اأبرز ممثليه، من  من 

اأ�ضئلة  عن  للتعبري  وال�ضعي  ال�ضكل  م�ضتوى  على 

جديدة. ومن هذه الزاوية يرى الباحث اأن الن�س 

يفهم  اأن  ميكُن  ال  كافكا  اأبدعه  ال��ذي  الق�ضري 

من  ب�ضل�ضلة  ربطه  خالل  من  اإال  جيد  نحو  على 

الذي  ال�ضيق  املحّددات. بع�ضها مت�ضل بالوقت 

بالن�ضبة  وهي  الكتابة  ملمار�ضة  له  متاحا  كان 

على  �ضيفر�ُس  ال�رصط  وهذا  ثانوية".  "حرفة  له 

كُن اأن 
ُ

كافكا اللجوء اإىل نوعية من الن�ضو�س مي

اعتماد  وكذلك  وقت �ضيق وحمدود.  يكتبها يف 

 على 
ُ
طريقة خا�ضة يف املمار�ضة االإبداعية تقوم

االن�رصاف الكلي، يف حلظة مكثفة من الزمن، اإىل 

الن�س الذي يبدعه. وعلى هذا االأ�ضا�س، فالطريقة 

من   
ُ
ي�ضعر والتي  كافكا،  مثل  لكاتب  املالئمة 

خاللها اأنه قادر على العطاء، هي منوذج الكتابة 

التي يبداأها ثم ينتهي منها كليا خالل �ضاعات. 

ب كتابة ن�ضو�س 
ّ
ال يعني هذا اأن كافكا مل يجر

دليل على  تعّد خري  رواياته  اأن  �ضك  طويلة، فال 

مكتملة  غري  ظلت  رواي��ات  وه��ي  التوجه،  ه��ذا 

ومل تن�رص اإال بعد وفاته. لكن ال�ضوؤال الذي ميكُن 

هان على كتابة الرواية، 
ّ
طرحه هو: ملاذا هذا الر

بالن�ضبة  االأن�ضب  االأمر  اأن  نعرف  عندما  خا�ضة 

لكافكا هو الن�س الق�ضري؟ 

 هذه الدرا�ضة اجلادة اأن التوجه من قبل 
ُ
  تظهر

كافكا نحو كتابة الرواية، مل يكن مف�ضوال عن 
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ال�ضورة ال�ضائدة عنها كجن�س اأدبي يف املجتمع 

االأدبي خالل الفرتة التي عا�س فيها هذا الكاتب. 

الق�ضرية،  الق�ض�س  بخالف  الرواية،  كانت  لقد 

تتعنُي من بني اأكرث املمار�ضات االإبداعية حتقيقا 

لالعرتاف االأدبي، كما اأنها كانت حتظى برواج 

كافكا  كان  ما  وهذا  القراء.  بني  اأو�ضع  وتداول 

املرحلة  هذه  يف  حتقيقه  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف 

من حياته. ومبا اأّن الن�ضو�س دائما تتحدُث عن 

الب�رص عن  التي يكونها  التجارب  اأو عن  العامل، 

هذه  اأكانت  �ضواء  فيها،  يعي�ضون  التي  العوامل 

العوامل ذهنية وذاتية اأم خارجية، فاإن التحوالت 

والتغريات التي حتدُث على م�ضتوى ال�ضكل الفني 

اأجل  من  البحث  ذلك  حم�ضلة  متثُل  واالأ�ضلوب 

التعبري عن �ضيء جديد خا�س وخمتلف عما مت 

 
ُ
الت�ضور ال�ضابقة. هذا  التجارب  التعبري عنه يف 

اجلمايل  املو�ضوع  ي�ضدُد على خ�ضو�ضية  الذي 

الهري  فيه  ي�ضتفيد  ما  بقدر  التاريخي،  وطابعه 

من معرفته بالق�ضورات التي اعرتت الدرا�ضات 

تاأثري  حتت  وقعت  التي  ال�ضابقة  االجتماعية 

اإمكانية  عليها  فوت  مما  االنعكا�ضية،  الروؤية 

باعتباره  االأدب��ي  الن�س  خ�ضو�ضية  مراعاة 

التي  ال��درا���ض��ات  وك��ذل��ك  م�ضتقال،  فنيا  عمال 

تاأثرت بالل�ضانيات البنيوية والتي ا�ضتحكم بها 

النوع  الن�ضو�س من حيث  التمييز بني   
ُ

هاج�س

واجلن�س فقط باالقت�ضار على التحليل الداخلي 

 
ُ
ي�ضتثمر هكذا  االأدب��ي��ة.  مظاهر  ى 

ّ
يتق�ض ال��ذي 

االأبحاث  بع�س  حققتها  التي  املكا�ضب  الهري 

�ضاته، وتاريخ 
ّ
املعا�رصة يف حقل االأدب، وموؤ�ض

الفن مثل اأبحاث بيري بورديو حول هيدجر، رغم 

ت�ضورا  بو�ضفه  ويراه  بورديو  ت�ضور  ينتقد  اأنه 

 ،)champ(احلقل ملفهوم  يرتهُن  اختزاليا 

يهتم  مم��ا  اأك���رث  باملنتجني  يهتم  وب��ال��ت��ايل 

اأبحاث  من  ي�ضتفيد  كما  واالأعمال.  بالن�ضو�س 

باك�ضاندال،  وميخائيل  بانوف�ضكي  اإرف���ني 

خا�ضة  �ضور�ضك  ك��ارل  اأعمال  اإىل  باالإ�ضافة 

كتابه: "فيينا يف نهاية القرن". 

اإن الن�س االأدبي بالن�ضبة ل� برنار الهري    لنقل 

 على الدار�س 
ُ
هو من الغنى والعمق بحيث يتعذر

مظاهره  يف  اأو  الواقعية  اأبعاده  يف  يختزله  اأن 

 درا�ضة خمتلفة 
ُ
 من الن�س يتطلب

ّ
ال�ضكلية. فالدنو

 على بناء �ضبكة من العالقات املكثفة بني 
ُ
تقوم

عا�ضها  التي  االجتماعية  والتجارب  الن�ضو�س 

الكاتب. وعلى هذا االأ�ضا�س يرى الباحث اأن ت�ضييَد 

علوم  ومن  ال�ضو�ضيولوجيا  من  ت�ضتفيُد  مقاربة 

اأخرى جماورة هو اأمر ممكن �رصيطة بناء منظور 

املو�ضوع  طبيعة  االعتبار  بعني  ياأخُذ  مالئم 

هذا  تعقيده. ولتو�ضيِح  وم�ضتويات  املدرو�س 

اأن الباحثني الذين يتخذون  الت�ضور يرى الهري 

الن�ضو�س االأدبية مو�ضوعات للدرا�ضة والتحليل 

يقتطعون،  دالالتها، والذين  ا�ضتخال�س  بهدف 

الدالة  الن�س  من  االأج��زاء  بع�س  الغر�س،  لهذا 

دون اإىل ك�ضفه ينبغي اأن يوحدهم 
ّ

على ما يتق�ض

 الوعي ب�رصورة اأن تكون الدرا�ضة 
ُ

جميعا هاج�س

وا�ضحة يف منظورها ويف خال�ضاتها. وعندما 

التبا�ضا وغمو�ضا من  اأكرث  النقدي  الّن�س  يكوُن 

جدية  بكل  نطرح  اأن  ينبغي  املدرو�س،  الن�س 

الو�ضوح  هذا  اإن  النقد.  لهذا  احلاجة  ما  �ضوؤال 

م�ضاألة  يغدو  اله��ري  ب��رن��ار  عليه  ي�ضدُد  ال��ذي 

كاتب  بدرا�ضة  االأم��ر  يتعلُق  عندما  ���رصوري��ة 

امل�ضللة،  ال�ضور  ا�ضتدعاء  من  يكرُث  كافكا  مثل 

و�رصوب الاليقني املعي�س من قبل ال�ضخ�ضيات، 

والو�ضعيات الغريبة واملقلقة.

العوامل  ى 
ّ

يتق�ض هو  الهري  برنار  اأن  �ضك  ال    

الكاتب  ه��ذا  �ضوئها  يف  كتب  التي  وال�����رصوط 

على  فيها  مركزا  االإبداعية  اأعماله  الت�ضيكي 

مو�ضوعات حمددة، وبطريقته املميزة واخلا�ضة 

وعيا  القراءة  هذه  يف  يبدي  فاإنه  الكتابة،  يف 

باملو�ضوع  فقط  لي�س  وج��ادا،  عميقا  معرفيا 

واأدوات  باملنهج  كذلك  واإمن��ا  فيه،  يفكر  ال��ذي 

التي  االأهداف  بني  من  اأن  نالحظ  لذلك  القراءة. 
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 لتحقيقها هي اإظهار االإ�ضافة التي ميكُن 
ُ
يطمح

يكن  مل  جمال  يف  تقدمها  اأن  لل�ضو�ضيولوجيا 

 
َ
متاحا بالن�ضبة لها من قبل. جمال غالبا ما ُنِظر

اإىل املعرفة التي ينطوي عليها باأنها غري حقيقية 

اأو م�ضكوك فيها. ولي�س يف االأمر اأي تزيد اإذا قلنا 

باحث  وهو  له،  بالن�ضبة  لي�ضت  الدرا�ضة  هذه  اإن 

اأعماال  لل�ضو�ضيولوجيا  قدم  معروف  اجتماعي 

والتفكري  للتاأمل  حلظة  جمرد  االأهمية،  �ضديدة 

الباحثني  بع�ُس  يفعُل  مثلما  الفني،  العمل  يف 

ون 
ّ
يهم عندما  االأدب  خ��ارج  اأخ��رى  حقول  من 

م�رصوعه  �ضمن   
ُ
تندرج هي  بل  فيه.  بالتفكري 

يف  اأ�ض�ضه  و�ضع  ال��ذي  الوا�ضع  ال�ضو�ضيولوجي 

درا�ضته  منها  نذكر  اأن  يكفي  ع��دي��دة،  اأع��م��ال 

اللماحة واملطولة بعنوان: ال�رصط االأدبي: حياة 

الكتاب املزدوجة )2006(.

الكتاب بنية   -  3

االأول  اأق�ضام.  اأربعة  من  الدرا�ضة  هذه  تتكوُن   

بعنوان اأ�ض�س لنظرية يف االإبداع االأدبي، والثاين: 

الثالث فعنوانه: يف حقيقة  اأما  �ضناعة الكاتب، 

الهيمنة  بعنوان:  ج��اء  االأخ��ري  والق�ضم  االأدب، 

القول  ومي��ك��ُن  عليهم.  املهيمن  نظر  ووج��ه��ة 

الباحث  منها  انطلق  التي  ال�ضابقة  االأ�ضئلة  اإن 

عليه  يت�ضلط  وحم��وري  اأ�ضا�س  �ضوؤال  ينتظمها 

يكتب  كافكا  فرانز  ملاذا  كالتايل:  هو  االهتمام 

ما يكتب بالطريقة التي يكتبه بها؟ 

فرانز  اأعمال  درا�ضة  ملاذا  البع�س  يت�ضاءُل  قد    

الهري  يرى  ياق 
ّ
ال�ض هذا  ويف  بالتحديد؟  كافكا 

اأن ثمة اأ�ضبابا عديدة تربر هذا االختيار وتعطيه 

لهذا  يبدو  كافكا  اأن  اأوال  منها  امل�رصوعية. 

ذا  كاتبا  �ضابقة،  اأخ��رى  درا�ضات  يف  الباحث، 

ر�ضالة حمددة، غري اأن النهو�س بها فر�س عليه 

 .)second métier("اأن يزاول "حرفة ثانوية

ت�ضاعد  املبدع،  هذا  حالة  درا�ضة  فاإن  هنا  من 

لفهم  املالئمة  والو�ضائل  االأدوات  امتالك  على 

ال�����رصوط  نف�س  معه  تقا�ضموا  اآخ��ري��ن  ك��ت��اب 

ملمار�ضة  واالأدبية  واالقت�ضادية  االجتماعية 

ن�ضاط الكاتب. اإنهم كتاب اأنتجوا اأعماال اإبداعية 

االقت�ضادي،  والرفاه  املادي  الربح  بهدف  لي�س 

واإمنا ا�ضتجابة حلاجة اأو �رصورة داخلية. هوؤالء 

العي�س  ي�ضتطيعون  ال  ال�ضبب،  ولهذا  الكتاب، 

فهم  ول��ذل��ك  اأعمالهم،  ع��ائ��دات  على  اعتمادا 

مزدوجة،  اأخ��رى  حياة  ممار�ضة  على  جم��ربون 

حرفة  وامتهان  االإب���داع  ممار�ضة  بني  موزعة 

تكون  ما  وغالبا  ماديا،  عائدا  حتقق  وظيفة  اأو 

الثاين  ال�ضبب  اأم��ا  االإب����داع.   ع��امل  ع��ن  بعيدة 

فيكمُن يف كون اأعمال كافكا متثُل حتديا علميا 

بني  من  يعّد  فكافكا  لل�ضو�ضيولوجي.   بالن�ضبة 

الكتاب العامليني الذين ميثلون االأدب الطليعي، 

فقد  وفولكرن،  وجوي�س  وبرو�ضت  فلوبري  مثل 

بو�ضفها  ي�ضنفونها  النقاد  فتئ  ما  اأعماال  ترك 

م�ضكونة  اأنها  كما  ماألوفة،  وغري  لغزية  اأعماال 

اجلموح. ورغم  واخليال  والعبثي  بالعجائبي 

ذلك فاإن كتاباته التي ت�ضتمد ن�ضغها من �رصوط 

احل��دود  اخ���رتاق  م��ن  متكنت  عا�ضها،  خا�ضة 

املحلية وارتياد اأفق العاملية. اإن هذه املقومات 

التي جتعُل  االأدبية هي  اأعماله  بها   
ُ
تتمتع التي 

من م�ضاألة وجود قراءات متجددة لقراء ينتمون 

اإىل جتارب خمتلفة ويوؤولون الن�ضو�س انطالقا 

اأمرا ممكنا وقابال  من �ضياقات واآفاق متباينة، 

للتحقق. وبهذا املعنى يكون كافكا كاتبا خمتلفا. 

اأي اأنه ال ينتمي اإىل تلك الفئة من الكتاب الذين 

اأعمالهم.  يقراأ  اأن  اجتماع  لعامل  ب�ضهولة  ميكُن 

تتكئ  التي  والعميقة  املتاأنية  الدرا�ضة  وحدها 

 la biographie(االجتماعية ال�ضرية  على 

 ال�ضكل االأدبي )من اجلن�س 
ُ

sociale(  وتتفح�س
اإىل االأ�ضلوب( ميكنها اأن تويف كاتبا مثل كافكا 

ال�ضو�ضيولوجية  الدرا�ضة  هذه  تكون  ولكي  حقه. 

الكربى  االأ�ضئلة  تلك  عن  االإجابة  م�ضتوى  يف 

الذي  كافكا  هو  من  �ضوؤال  مواجهة  اأوال  يتعنُي 
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ولد �ضنة 1883 برباغ وتويف بعد واحد واأربعني 

�ضنة متاأثرا مبر�س ال�ضل؟

اإنتاج معرفة  ال�ضوؤال، وبغية  لالإجابة عن هذا    

عميقة باأعمال كافكا، يرى املوؤلُف اأنه ال ينبغي 

يف  الكاتب  ه��ذا  �ضرية  تكثيف  على  االقت�ضار 

ال�رصوري  من  بل  االجتماعية.  العنا�رص  بع�س 

ي ما ي�ضميه الهري تكون الكاتب اجتماعيا 
ّ

تق�ض

تلك  اإىل  املبكرة، و�ضوال  العائلية  التجارب  منذ 

متثُل  هنا  ها  حياته.  اأواخ��ر  يف  اختربها  التي 

 
ُ
يقوم التي  املرتكزات  اأحد  االجتماعية  ال�ضرية 

الكتاب.  ه��ذا  يف  االجتماعي  التحليل  عليها 

اخلطوط  ر�ضم  للباحث  االأ�ضلوب  هذا  اأت��اح  وقد 

لها  �س 
ّ
تعر التي  االجتماعية  للتن�ضئة  العري�ضة 

يف  تدخلت  التي  املختلفة  والتجارب  كافكا، 

تكوين �ضخ�ضيته. اإن هذه املنهجية التي تتوقُف 

الكاتب  ه��ذا  حياة  م��ن  خمتلفة  حمطات  عند 

فاالأ�ضواء  الكامريا.  دور  عملها  ي�ضبُه  العاملي 

املكثفة التي تت�ضّلط على هذه املحطات وجتليها، 

تنتهي اإىل ت�ضكيل �ضورة وا�ضحة عن الو�ضعية 

االقت�ضادية  ب�رصوطها  املو�ضوعية  التاريخية 

واجهها  التي  واللغوية  والثقافية  وال�ضيا�ضية 

كافكا مثلما واجهها من كانوا يعي�ضون ب� براغ 

املو�ضعة  ال�ضورة  هذه  اأن  غري  الفرتة.  نف�س  يف 

ت�ضميمات  بناء  االأمر   
ُ
يتطلب بل  كافية،  لي�ضت 

جمموعات  و�ضف  منها  الهدُف  يكوُن  م�ضغرة 

االأ���رصة،  جماعة  اجليل،  حم���دودة)  اأو���ض��اط  اأو 

الو�ضط املدر�ضي، دائرة االأ�ضدقاء(، قبل الرتكيز 

وال�ضلوكية.  الذهنية  مميزاته  وعلى  كافكا  على 

وبالن�ضبة للباحث، فاالنطالق من تكون الكاتب 

اإىل  لالنتقال  اأ�ضا�ضية  مرحلة  ميثُل  اجتماعيا 

مبميزات  اأدبيا  الكاتب  تكون  وحتليل  فح�س 

اأ�ضلوبه وخ�ضو�ضيته ال�ضكلية واملو�ضوعية.

 اإىل اال�ضتفادة 
ُ
  من املوؤكد اأننا اإزاء درا�ضة تطمح

معرفة  بناء  بغية  خمتلفة  وخطابات  علوم  من 

تكون  ال  ل��ك��اف��ك��ا،  االأدب����ي  بالعمل  م��غ��اي��رة 

التي  الكثرية  واالأعمال  للدرا�ضات  ا�ضتن�ضاخا 

ما  لغات خمتلفة. وهذا  الكاتب يف  تناولت هذا 

يف  اأ�ضا�ضا  يتمثُل  كبريا،  منهجيا  حتديا  ميثُل 

ا�ضتخال�س العنا�رص وبناء اجل�ضور بني مفاهيم 

تكفي  متقاربة.  غري  وحقول  ملجاالت  تنتمي 

ها هنا االإ�ضارة اإىل كون هذه الدرا�ضة ت�ضتدعي 

واأب��ح��اث  والثقافة  املجتمع  م��وؤرخ��ي  اأع��م��ال 

م��وؤرخ��ني  االأدب����ي،  ال�ضيء  يف  املتخ�ض�ضني 

اإىل  باالإ�ضافة  و�ضو�ضيولوجيني،  ول�ضانيني 

االجتماعية)االأ�رصة،  التن�ضئة  �ضو�ضيولوجيي 

املدر�ضة..( وانتقال االإرث املادي والرمزي بني 

منه   
ُ
ميتح ال��ذي  الوا�ضع  احلقُل  وه��ذا  االأجيال. 

على  العثور  من  مكنه  ال��ذي  هو  اله��ري  برينار 

التفكري  يف  اأ�ضعفته  التي  واملفاهيم  االأدوات 

التفكري  اأ���ض��يء  اأو  فيها،  مفكر  غري  اأ�ضياء  يف 

 االنتقادات التي يوجهها هذا 
ُ
فيها. فا�ضتح�ضار

كافكا  تناولت  التي  ال�ضابقة  للدرا�ضات  الباحث 

النظرية  ومنطلقاتها  توجهاتها  اختالف  على 

واملنهجية من قبيل �ضدورها عن ت�ضور �ضيق 

فبع�س  االأهمية.  و�ضديدة  اأ�ضا�ضية  يهمُل جوانب 

ب�ضو�ضيولوجيا  املتاأثرة  اأو  التاريخية  الدرا�ضات 

اأن  كما  االأدب��ي،  بالعامل  �ضوى  تهتم  ال  االأدب 

االجتماعي  التاريخ  ت�ضتفيُد من  اأخرى  درا�ضات 

والثقايف والديني ال ت�ضتغُل �ضوى على فئات يهود 

اأوروبا ال�رصقية اأو براغ نهاية القرن التا�ضع ع�رص. 

يف حني ثمة درا�ضات اأخرى تهتم فقط بال�ضرية 

م�ضاألة  على  فقط  بالرتكيز  تقوم  اأو  االأدب��ي��ة 

اإن  وبراغ.  لكافكا  االأدبية  والتاأثريات  امل�ضادر 

ذلك  فهم  من  ميكُن  االنتقادات  هذه  ا�ضتح�ضار 

التق�ضي العميق للن�س الكافكاوي، وتلك القدرة 

التاأويلية التي يفكك بها الباحث جوانب خمتلفة 

�رصوب  من  يعرتيه  وما  الروائي،  هذا  عامل  من 

ال�ضرب.  على  واال�ضتع�ضاء  والتعقيد  االلتبا�س 

تعلق  �ضواء  كافكا،  ن�س  مظاهر  من  مظهر  فكل 

االأمر باملقومات االأ�ضلوبية واخل�ضائ�س الفنية، 
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يجد  عنها،   
ّ

يعرب التي  واالأف��ك��ار  بالق�ضايا  اأو 

االجتماعية  ال�رصوط  يف  وتاأويله  تفّكره  اأ�ضا�س 

العالقة  من  بدءا  الروائي،  هذا  فيها  عا�س  التي 

باالأ�رصة، و�ضوال اإىل اجل�ضم االجتماعي الوا�ضع. 

 تركيب:

التي  املهمة  النظرية  اخلال�ضات   
ّ
اأهم من  لعّل   

والتي  ال��درا���ض��ة،  ه��ذه  من  ن�ضتقيها  اأن  ميكُن 

تقدم اأوفى دليل على جدتها ور�ضانتها، هو اأن 

االمتناع عن طرح ال�ضوؤال عن الكيفية التي بها 

النتقال  ف�ضاء  يكون  اأن  االأدبي  العمل   
ُ
ي�ضتطيع

املحددة  وال�رصوط  االإ�ضكالية  العنا�رص  بع�س 

بدعوى  التوجه  ذلك  وتربير  الكاتب،  عا�ضه  ملا 

مراعاة ا�ضتقاللية العمل االأدبي، �ضيوؤدي، حتما، 

العمل  فعرب  املعنى.  من  كبري  قدر  اإ�ضاعة  اإىل 

اخلا�ضة  الفنية  والطرائق  االأ�ضكال  اأي  االأدب��ي، 

املعي�ضة  الق�ضايا  ع  وتتو�ضّ تت�ضكُل  ب���االأدب، 

عنها  التعبري   
ُ
يتعذر التي  احلميمية  والتجارب 

ال  االإ�ضكالية  هذه  عنا�رص  اإن  اآخر.  ب�ضكل  دائما 

ميكُن اأن تكون مو�ضوعا للفهم والتف�ضري اإال من 

ال�ضرية االجتماعية  خالل جهد علمي يعيُد بناء 

للكاتب. وبهذا املعنى، ميثُل كتاب برينار الهري 

واالختزالية  املحايثة  القراءات  على  قويا  ردا 

باأ�ضكالها املتعددة وخلفياتها النظرية املتباينة 

التي يوجهها فهم نهائي وناجز للمو�ضوع الذي 

تتناوله. لي�س فقط تلك التي تعزُل العمل االأدبي 

واإمنا  بذاته،  مكتفيا  مو�ضوعا  بو�ضفه  وت��راه 

جمرد  اإىل  الكاتب  تختزُل  التي  القراءات  كذلك 

موقع يف احلقل، وتهم�ُس ال�ضرية االجتماعية، وال 

تعرتف باخل�ضو�ضية الفردية للكاتب. فانطالقا 

من هذه القراءة التي يتبناها برينار الهري والتي 

للدرا�ضة  مالئما  مو�ضوعا  كافكا  فيها  يح�رص 

ال�ضو�ضيولوجية، بنف�س ال�ضكل الذي مثله فلوبري 

 اأن قدرة 
ُ
بالن�ضبة ل�ضارتر اأو بيري بورديو، يت�ضح

بالعمل  الفهم  اإنتاج  على  االجتماعي  الباحث 

وعامل  الن�س  بني  اللقاء  حم�ضلة  هي  االأدب��ي 

والثقافية  االأدبية  املعارف  وباالأخ�س  قارئه، 

هذا  اإن  ميتلكها.  التي  املتنوعة  الثقافية  وغرب 

التي  ن�ضية  اخلارج  املعرفة  من  املتنوع  القدر 

الإقامة  يوؤهله  الذي  هو  الناقد،  القارئ  يحركها 

حوار منتج مع الن�س االأدبي، ميكنه من اأن يجد 

فيه ما يكفي من العنا�رص التي يتحدث بها عنه. 

باعتباره  للدار�س  الهري  ي�ضرتدُّ  املعنى  وبهذا 

ودوره  منها،  رم 
ُ

ح اأن  �ضبق  التي  ذاتيته  قارئا 

املحوري يف بناء الفهم بالن�ضو�س. 

الهوام�ش: 

العربية للدرا�ضات  ال�رصدية، املوؤ�ض�ضة  اإبراهيم: املحاورات  عبداهلل   -  1
والن�رص، بريوت2012، �س23.

 Bernard Lahire، Franz Kafka، ?léments d’une  -  2
 théorie de la création littéraire،  éditions La

.découverte، Paris 2010، p577
BARRERE Anne، MARTUCCELLI Danilo، L  -  3

 e roman comme laboratoire. De la connaissance
 littéraire à l’imagination sociologique، Lille،

.Presses universitaires du septentrion، 2009
 Bernard Lahire، Franz Kafka، ?léments d’une  -  4
 théorie de la création littéraire،  éditions La

.découverte، Paris 2010
 Umberto Ecco، les limites de l’interprétation،  - 5

.Grasset، Paris، 1992
االأدبية،  الفل�ضفة  يف  تطبيقات  االأدب؟  يفكر  مب  ما�ضريي:  بيري   -  6
ترجمة جوزيف �رصمي، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت2009، �س25.

.Bernard Lahire، Op، Cit، p578  - 7
راجع  الهري  برينار  يقرتحه  الذي  ال�ضو�ضيولوجيا  تعريف  حول   -  8
اإىل  �س577  من  تاأويالت،  اقرتاحات،  اأ�ضكال،  بعنوان:  الكتاب  خامتة 

�س599.

.Bernard Lahire، Op، Cit، p579  - 9

نزوى العدد 97 - يناير 2019

68



نزوى العدد 97 - يناير 2019

69

* كاتبة وباحثة من ُعمان    

على �سبيل التوطئة:

 امل�ضتقبل يف الفن الروائي بالظاهرة 
)2(

  لي�س ت�رصيد

اجلديدة يف فكرتها العامة، فقد �ُضِغل بها الروائيون 

تثري  اأخ���ذت  ولكنها  بالق�ضرية،  لي�ضت  م��دة  منذ 

ال�ضنوات االأخرية،  هواج�ضهم على نحو مت�ضاعد يف 

عربا  وفنيا،  مو�ضوعيا  اأخيلتهم  ت�ضحذ  وراح��ت 

واأجانب على حد �ضواء، ففي ال�ضنوات اخلم�س االأخرية 

اإىل  عمدت  وعاملية  عربية  رواي���ات  ع��دة  �ضدرت 

�ضناعة ذاكرة للم�ضتقبل، بجعله حا�رصا يف اللحظة 

ما�ضيا  حدثا  بت�رصيده  اأو  الكتابة(  )حلظة  الراهنة 

الفوا�ضل  يذيب  زمني  تداخل  يف  ا�ضتعادته  جتري 

ويعيد بناءها من جديد.

 ون�ضري اإىل اأننا ال نروم يف هذا ال�ضياق ر�ضد بدايات 

الروائي  اجلن�س  يف  امل�ضتقبل"  "ت�رصيد  اإىل  اجلنوح 

العربي، كما ال نروم تتبع الظاهرة على مدى تاريخ 

اإىل  ن�ضعى  ولكننا  عربيا،  اأو  عامليا  الروائي  الفن 

الوقوف على الظاهرة يف بعديها الفني واملو�ضوعي، 

يف حماولة للخروج ب�ضمات متيز هذا النوع من الفن 

)امل�ضتطلع( اإىل ما وراء حجب امل�ضتقبل. 

هي  ما  االأذه���ان:  اإىل  يتبادر  ال��ذي  ال�ضوؤال  ولعل   

االأ�ضباب التي حتمل الروائيني على حتويل امل�ضتقبل 

اإىل ن�س �رصدي؟ وما هي اآفاق التخييل التي تنطلق 

اأ�ضا�ضها على املحتمل واملمكن ال على احلا�ضل  يف 

واملنجز؟ هذا اإذا ما افرت�ضنا �ضلفا اأن ت�رصيد امل�ضتقبل 

ينه�س برمته على اخليال املح�س، لين�ضحب الواقع 

الذي  االأمر  ينعدم متاما،  اإن مل  اأدنى م�ضتوياته  اإىل 

عن  الك�ضف  على  باعثا  النقدي  التناول  من  يجعل 

ما  التي  واإمكاناته  ال��روائ��ي  للفن  جديدة  مالمح 

انفكت تثبت على الدوام اأنها غري حمدودة. 

"على  يتغري  مل  الزمن  ال�ضعور جتاه  فاإن  ذلك  واإىل   

وال  الع�رصين،  القرن  يف  تغري  مثلما  ج��ذري  نحو 

]ذلك[  اأعيننا مثلما اكت�ضبه  اكت�ضب من االأهمية يف 

اإىل  تنظر  باتت  اليوم  ح�ضارة  اإن  بل   
القرن")3(

وبذلك  كطبيعة،  العامل  عن  متييزا  "كتاريخ  العامل 

جانب  اإىل  الزمن  مبنطق  اإح�ضا�س  لديها  اأ�ضبح 

اال�ضتمرارية  وعي  "معنى  اإن  بل   
املكان")4( منطق 

االإن�ضان  بها  يتميز  التي  ال�ضمات  اإحدى  التاريخية، 

املنتمي اإىل احل�ضارة التي هي )اأو كانت( ح�ضارتنا. 

كل �ضيء يّتخذ مظهر تاريخ يف نظرنا، ويتبدى تقريبا 

 
كت�ضل�ضل منطقي لالأحداث واملواقف واالأعمال")5(

 وقد بدا اأن الت�ضارع يف وترية االأحداث يف العامل على 

والثقافية  واالجتماعية  ال�ضيا�ضية  ال�ضعد  خمتلف 

على  االأ�ضا�س  الباعث  هو  والعلمية  واالقت�ضادية 

زمن  يف  التوقع  على  قائمة  �رصدية  ع��وامل  ت�ضييد 

املعي�ضة  املعطيات  اأ�ضبحت  بعدما  اآٍت،  افرتا�ضي 

�ضيناريوهات  ترتيب  على  ق��ادرة  اليوم  واق��ع  يف 

احلا�رص،  الأ�ضباب  النتائج  مقام  تقوم  م�ضتقبلية 

اأمامنا  "ومن ثم فاإن حدود منظور امل�ضتقبل تت�ضع 

منى بنت حربا�ش ال�ضليمية *

ت�شريد �مل�شتقبل:

 
)1(

يف ثالث روايات عربية



با�ضتمرار، وتنفتح اأمام اأعيننا املتلهفة اآفاق اأرحب 

وايتهد:  عرب  كما  اأو   ،
�رصيع")6( تتابع  يف  واأرح��ب 

ي�ضتغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  كانت  املا�ضي  "يف 
اأي تغيري مهم اأطول كثريا من عمر الكائن الب�رصي، 

مع  التكيف  على  نف�ضها  االإن�ضانية  رب��ت  ول��ذل��ك 

الزمنية  الفرتة  هذه  فاإن  اليوم  اأما  ثابتة.  اأو�ضاع 

كانت  واإذا   .
الفرد")7( عمر  من  كثريا  اأق�رص  اأ�ضبحت 

تقت�ضيه  كما  املا�ضي  عن  متحولة  احلا�رص  �ضورة 

�رصورة التعاقب والرتاتبية الزمنية، وما دام بَدهيا 

فاإن  واحلا�رص،  للما�ضي  نتاجا  امل�ضتقبل  يكون  اأن 

العك�س �ضحيح بال�رصورة؛ فاملا�ضي واحلا�رص هما 

احلا�رص  اأن  اأي  امل�ضتقبل ومتطلباته:  من �رصورات 

نتيجة للم�ضتقبل.

ا�ضتغلت  ال��ت��ي  العربية  ال��رواي��ات  وم��ن   

بهاج�س امل�ضتقبل وعملت على )ت�رصيده( باأكرث من 

�ضبيل  على  االأخ��رية  اخلم�س  ال�ضنوات  يف  م�ضتوى 

املثال ال احل�رص: رواية "فئران اأمي ح�ضة" للكويتي 

2015م،  عام  يف  �ضدرت  التي  ال�ضنعو�ضي  �ضعود 

بوعالم  للجزائري  العامل"  نهاية   /2084" ورواية 

ورواية   ،2015 نف�ضه  العام  يف  ال�ضادرة  �ضن�ضال 

وا�ضيني  2084" للجزائري  االأخري  العربي  "حكاية 
ورواي��ة  اأي�ضا،   2015 ع��ام  يف  ال�ضادرة  االأع��رج 

اإبراهيم ن�رص اهلل  الثانية" للفل�ضطيني  الكلب  "حرب 
جائزة  على  احلائزة  2016م،  ع��ام  يف  ال�ضادرة 

البوكر العاملية للرواية العربية يف العام 2018م. 

 ويف العام 2018م �ضدرت جمموعة روايات عربية 

نبوءات  من  يحتمله  مبا  امل�ضتقبل  هاج�س  حتمل 

يغّذيها الواقع باأ�ضكال عدة، منها على �ضبيل املثال: 

ه، ورواية 
ّ
اآل توي رواية "عام 3000" للعماين �ضامل 

"حرب  ورواي��ة  املطوع،  ح�ضني  للكويتي  "تراب" 
عمر  للم�رصي  باالإجنليزية  املكتوبة  اأمريكية" 

العقاد ونقلها اإىل العربية جمدي عبد املجيد خاطر، 

عن  ال�ضطور  هذه  تق�رص  التي  الروايات  من  وغريها 

االإحاطة بها.

دون اأن نغفل – كما تقدم – اأنه قد �ضبقْت   

امل�رصِّدة  العاملية  الروايات  بق�ضري  لي�س  بزمن  هذه 

للم�ضتقبل، منها على �ضبيل املثال: رواية "عامل جديد 

�ضجاع" لالإجنليزي األدو�س ه�ضكلي، وكتبها يف عام 

1932م، واعتربها موقع  عام  يف  ون�رصت   1931
 ،

)8(
النوع هذا  من  تكتب  رواية  اأول  باأنها  ويكيبيديا 

اأي  من  لي�ضت  "اأخبار  رواية  �ضدور  من  الرغم  على 

يف  عاما،  باأربعني  قبلها  موري�س  لويليام  مكان" 

.
)9(

عام 1890م

 ومن اأعالم روايات امل�ضتقبل )اأو الروايات امل�ضادة 

"نحن" للرو�ضي يفغيني زمياتني،  لليوتوبيا( رواية 

اإال  كاملة  تظهر  ومل  1920م،  عام  يف  كتبها  التي 

يف عام 1952م، قبل اأن ت�ضدر باللغة الرو�ضية يف 

برواية  اأوروي��ل  جورج  واالإجنليزي  1988م.  عام 

ورواية  1949م،  عام  يف  �ضدرت  التي   "1984"
"فهرنهايت 451" لراي برادبوري التي �ضدرت يف 
لوي�س  لالأمريكية  "الواهب"  ورواي��ة  1953م،  عام 

لوري التي �ضدرت يف عام 1993م، وموؤخرا رواية 

�ضدرت  التي  ويلبيك  مي�ضال  للفرن�ضي  "ا�ضت�ضالم" 
اإيبدو  �ضاريل  حادثة  �ضبيحة  يف  2015م  عام  يف 

ال�ضهرية، لت�ضيف اإىل جدليتها املو�ضوعية، م�ضادفة 

التوقيت التي األقت بظاللها على فرن�ضا والعامل كله 

، وغريها من 
)10(

حتت ما بات يعرف باالإ�ضالموفوبيا

انطلقت  قاعدًة  ها  بع�ضِ عوامُل  �ضّكلت  التي  الروايات، 

ظاللها  �ضحب  على  عملت  عربية  رواي���اٌت  منها 

مع  ح��دث  كما   ،
)11(

العربي العامل  على  ال�ضيا�ضية 

يف  �ضن�ضال،  وبوعالم  االأعرج  وا�ضيني  اجلزائرَينْي 

ا�ضتعارتهما لعوامل رواية جورج اأورويل "1984".

اأمام هاج�س كبري هو امل�ضتقبل، يتجلى  اإذن، نحن   

ال�ضنوات  وازداد كثافة يف  وا�ضح،  روائيا على نحو 

خمتلفة،  و�ضور  بثيمات  الروائيون  تناوله  االأخرية، 

قلما  املقابل  ويف  متنوعة،  تقنيات  فيه  واأعملوا 

بهذا  خا�س  بنحو  معنية  النقدية  الدرا�ضات  وجدنا 

ما  واإذا  بامل�ضتقبل،  امل�ضغول  الت�رصيد  من  النوع 

على  الزمن  درا�ضة  �ضمن  يكون  ذل��ك  ف��اإن  ُدِر����س، 

 
)12(

كونديرا اأ�ضهرهم  الثالث،  حلظاته  خط  امتداد 
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 ،
)15(

 وكري�ضتوف بوميان
)14(

 ومندالو
)13(

وبول ريكور

وج��ود  ع��ن  ف�ضال  احل�����رص.  ال  امل��ث��ال  �ضبيل  على 

"تاريخ امل�ضتقبل"  وحدات بحثية حتت ما ي�ضمى ب� 

يف   Future Studies امل�ضتقبليات"  "علم  اأو 

الباحث  يعدم  وال   ،
)16(

الغربية اجلامعات  بع�س 

تعنى  لها  ح�رص  ال  علمية  درا���ض��ات  على  العثور 

بامل�ضتقبل ونبوءاته على ال�ضُعد العلمية وال�ضيا�ضية 

"ت�رصيد  اأن  بيد   .
)17(

واالجتماعية واالقت�ضادية 

واالأدبية  النقدية  الدرا�ضات  م�ضتوى  امل�ضتقبل" على 

اأح�ضب خارج  بكرا كما  يزال  الروائي ما  يف اجلن�س 

الدرا�ضات امل�ضغولة بالزمن - كما تقدم. 

رواي��ات  درا���ض��ة  يف  خا�ضة  فائدة  من  هل  ولكن   

الدر�س  امل�ضتقبل" م�ضتقال عن  "ت�رصيد  اأو  امل�ضتقبل 

بزمن  تعنى  اأن��ه��ا  ملجرد  ال��ع��ام  ال��روائ��ي  النقدي 

امل�ضتقبل؟ األي�س يف ذلك اإ�ضارة اإىل اأن هذا النوع من 

الروايات يتطلب تلقيا )خا�ضا(، مما يعني بال�رصورة 

اأننا اأمام ن�ضو�س )خا�ضة(، تقودنا يف النهاية اإىل 

امل�ضتقبل  روايات  تخ�س  �ضمات  اأو  )خا�ضة(  نتائج 

ب�ضكل عام؟  الرواية  اأو ت�ضرتك مع جن�س  قد تختلف 

ال�ضطور  هذا ما نفرت�ضه هنا، ونحاول مقاربته يف 

القادمة.

ك�ضر قاعدة القواعد

 اأول ما يواجه هذا النوع من الت�رصيد هو ما اأ�ضماه 

"الراوي  الأن  القواعد؛  قاعدة  بك�رص  كونديرا  ميالن 

يحكي ما جرى، لكّن كل حدث �ضغري، بعد اأن مي�ضي 

اإىل �ضورة  ما�ضيا، يفقد طابعه امللمو�س وي�ضتحيل 

وتب�ضيط  اخت�ضار  اإذن  ذك��رى،  هو  ال�رصد  �ضبحية. 

يف  النرث  للغة  للحياة،  احلقيقي  والوجه  وجتريد. 

كيف  لكن  احلا�رص،  الزمن  يف  اإال  يوجد  ال  احلياة، 

نروي اأحداثا من�رصمة ونعيدها اإىل الزمن احلا�رص 

ب يفقد 
ّ
فاإذا كان املا�ضي املجر  

افتقدته؟")18( الذي 

احلال  فكيف   – كونديرا  ح�ضب   – امللمو�س  طابعه 

له  ُي��درك  طابَع  وال  ب 
ّ
املجر غري  بامل�ضتقبل  اإذن 

بعد، وال ينتمي اإىل اخلربة امل�ضبقة للكاتب والقارئ 

خارج خيالهما املح�س؟ واإذا كان القارئ ي�ضتح�رص 

جتاربه املعي�ضة ي�ضتعني بها يف تخيل عامل الرواية، 

 يف زمن افرتا�ضي؟ 
َ
فكيف ي�ضتح�رص ما مل يخرب وير

من  اأبعد  كونديرا  يذهب  ه��ذه  ت�ضاوؤالتنا  واأم���ام   

على  الرواية  �ضحر  قام  "عندما  يقول:  عندما  ذلك 

اأ�ضبحت  للم�ضاهد،  وال�ضوتي  الب�رصي  اال�ضتح�ضار 

 sine( حماكاة الواقع قاعدة القواعد: ال�رصط الالزم

 
qua non( حتى ي�ضدق القارئ ما يراه")19(

 وهكذا نعي اأن احلديث عن ت�رصيد امل�ضتقبل ي�ضبح 

جهدا  الكاتب  من  وي�ضتلزم  ال�ضعوبة،  بالغ  اأم��را 

ولكن هل  ويقراأ.  يرى  ما  ي�ضدق  القارئ  اأكرب جلعل 

يقرتحها  كما   – املا�ضي  ا�ضتح�ضار  و�ضيلة  تفي 

كونديرا – يف ا�ضتح�ضار امل�ضتقبل؟ يقول: "نعرث يف 

م�ضاهد.  يف  املا�ضي  عر�س  االإجابة:  على  الرواية 

امل�ضهد، حتى املروي يف زمن املا�ضي النحوي، هو 

اأمامنا،  يحدث  ون�ضمعه،  نراه  احلا�رص:  اأنطولوجيا 

 
هنا واالآن")20(

ا�ضتح�ضار  اإىل  ال�ضبيل  ي�ضبح  ذل��ك،  على  قيا�ضا   

يف  كونديرا  اإج��اب��ة  ا�ضتعرنا  ما  اإذا   – امل�ضتقبل 

يف  عر�ضه  خ��الل  من  هو   – املا�ضي  ا�ضتح�ضار 

واالآن،  هنا  اأمامنا،  حتدث  ون�ضمعها،  نراها  م�ضاهد 

كون  يف  وامل�ضتقبل  املا�ضي  بني  االختالف  رغم 

الواقع كما حدث ويحدث، بل كما  االأخري ال يطابق 

اأمام حتٍد  اأو ال يحدث - لي�ضبح الكاتب  �ضيحدث - 

بجعل قارئه - رغم ذلك - ي�ضدق ما يقراأ على نحو 

م�ضاعف. 

يف  امل�ضتقبل  ا�ضتح�ضار  ب��اأن  مندالو  يرى  ومثله   

نوع  من  �ضعوبات  "على  ينطوي  الطوباوية  الق�ضة 

خا�س، فهي توحي �ضمنا باأنها كتبت يف وقت ما 

تقع  بحيث  اأحداثها،  ت�ضفه  مما  اأبعد  امل�ضتقبل  يف 

واإن  الوهمي  للكاتب  الن�ضبي  املا�ضي  يف  االأح��داث 

تكن يف م�ضتقبل القارئ. ومع اأن القراء اعتادوا القيام 

بنقلة خيالية من املا�ضي الذي تكتب فيه الروايات 

�ضيغة  نقل  ف��اإن  تخيلي"،  "حا�رص  اإىل  جميعها 

املا�ضي اإىل امل�ضتقبل كرونولوجي يح�س به اخليال 
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 ت�ضريد 

امل�ضتقبل  

ي�ضتلزم من 

الكاتب جهدا 

اأكرب جلعل 

القارئ ي�ضدق 

ما يرى ويقراأ



كحا�رص تخيلي يعترب زائدا عن احلد، فالتخيل التام 

، ولكنه ي�ضل بنا يف 
للم�ضتقبل قلما يتم اإي�ضاله")21(

– كما  م�ضاهد  يف  امل�ضتقبل  عر�س  اأن  اإىل  النهاية 

يقرتح كونديرا – لي�س وحده ما يقرب امل�ضتقبل من 

م�ضهد  من  تبداأ  الروايات  من  "كثريا  اإن  بل  القارئ، 

به  لتتغلب   
الق�ضة")22( اإليه يف ذروة  لتعود  معا�رص 

على �ضعوبة اإي�ضال التخيل التام للم�ضتقبل. 

 ويبقى اأن اإدراك الكاتب واملتلقي على حد �ضواء باأن 

متى  غريه  اإىل  ومتحول  بال�رصورة  متطور  احلدث 

ير�ضم  اإليه،  املوؤدية  الداخلية  ال�رصوط  توافرت  ما 

املاآالت القادمة يف زمن الن�س، بناء على ال�ضريورة 

الطبيعية لالأ�ضياء، وعلى ال�ضريورة الداخلية يف واقع 

متا�ضكه  ويحقق  اخلا�س  عامله  د 
ّ
ي�ضي الذي  الن�س 

ي�ضرتك  ال��راه��ن  ال��واق��ع  الأن  الداخليني،  وجتان�ضه 

ي�ضكالن  والقارئ  الكاتب  اأن  يف  الن�س،  واق��ع  مع 

الو�ضيط  كونهما  بينهما،  امل�ضرتكني  العن�رصين 

بني  اجلمع  يف  ببع�ضهما،  العاملني  ي�ضل  ال��ذي 

اللحظة الواقعية )الزمن احلقيقي(، واللحظة الوهمية 

نعرفها جميعا  التي  اللحظة  "هذه  ف�  الن�س(،  )زمن 

ونطلق عليها احلا�رص هي النقطة التي تتو�ضط فعل 

 وي�ضكل 
االأمام")23( اإىل  النظر  الوراء وفعل  اإىل  النظر 

االأربعة معا: الزمن احلقيقي، القارئ، الكاتب، الزمن 

يف  اجلوهري  التغري  من  ج��زءا  الوهمي،  الن�ضي/ 

وعينا بالزمن، الأنه عندما "اأب�رص القرن التا�ضع ع�رص 

مرارا  غريت  التي  االنفجارات  من  عقود  اإبان  النور 

اأوروبا كلها: تغري �ضيء ما جوهري يف  وكليا وجه 

التاريخ  اأ�ضبح  وبا�ضتمرار:  حينئذ،  االإن�ضان  وجود 

جتربة كل �ضخ�س؛ وبداأ االإن�ضان يفهم اأنه لن ميوت 

يف العامل ذاته الذي ولد فيه، واأخذت �ضاعة التاريخ 

احلائطية تعلن الزمن ب�ضوت مرتفع، يف كل مكان، 

حتى داخل الروايات التي احت�ضب زمنها على الفور 

 فاأمكن مع وقع هذا الت�ضارع روؤية القادم 
وحتدد")24(

وجت�ضيده فنا يجعل من امل�ضتقبل اأقرب مما كان يف 

ببطء،  فيها  ي�ضري  الزمن  كان  التي  ال�ضحيقة  الدهور 

وحتوالته ال�ضغرى – ف�ضال عن الكربى - ت�ضتغرق 

وقتا اأطول يف اإحداث تبدالتها، ح�ضب ما مر بنا من 

راأي وايتهد.

 وقد يكون من املنا�ضب ت�ضجيل مالحظتني مهمتني 

انطالقا من راأي مندالو الذي �ضقناه اآنفا؛ اأما اأوالهما: 

فهي اأن الكاتب ال�ضمني يف روايات امل�ضتقبل كاتب 

اأحداثا  ويحكي  وهمي  زمن  يف  موجود  اأبدا،  وهمي 

اأية مطابقة بني  الإجراء  القارئ  وهمية، وحماوالت 

نفعا  جتدي  لن  ال�ضمني  والكاتب  احلقيقي  الكاتب 

ال  بالواقع  االإي��ه��ام  الأن  االأح���وال؛  من  ح��ال  ب��اأي 

�ضديد  وبتنازل  القارئ،  من  بتواطوؤ كبري  اإال  يتحقق 

منه، واقتناع متعمد باأن الن�س ال يقبل املطابقة مع 

الواقع، الأنه ال يطابق زمن الكاتب وال زمن الكتابة، 

واإن طابق يف زمن اآخر زمَن القارئ. وثانيتهما: اإن 

ا�ضتعداد خا�س  اإىل  قارئ روايات امل�ضتقبل يحتاج 

اال�ضتعداد  هذا  وب��دون   – �ضابقا  افرت�ضنا  كما   –
مما  اأكرث  بامل�ضتقبل  التخيل  اإي�ضال  ن�ضبة  تت�ضاءل 

هي �ضئيلة ح�ضب ما ذهب اإليه مندالو.  

امل�ضتقبل والذاكرة

ن�ضتدعي  فلماذا  امل�ضتقبل،  عن  نتحدث  دمنا  ما   

تعبري  ح�ضب  ما�س  هي  مبا  ال��ذاك��رة  عن  احلديث 

مرده  لي�س  كهذا  ربطا  اإن  الواقع،  يف  ؟ 
)25(

اأر�ضطو

"يجب علينا  اأن��ه  اإل��ي��ه ب��ول ري��ك��ور م��ن  م��ا ذه��ب 

اأردن��ا  اأن��ن��ا  ل��و  املا�ضي  ملعنى  اإدراك���ا  منتلك  اأن 

"يوتوبيا"  اإىل جمرد  اأال تتحول  خلططنا امل�ضتقبلية 

يف�رص  املا�ضي  الأن  فقط  ولي�س  وح�ضب،   
فارغة")26(

ما من  نكت�ضب هوية  "اإننا  امل�ضتقبل ح�ضب هيدجر: 

بوا�ضطة  ما�ضينا  على  نظام  اإ�ضفاء  حماولة  خالل 

هذان  ولي�س  ما حدث.  تف�ضري  واإع��ادة  �رصده  اإع��ادة 

و�ضوب  جانب  م��ن  امل�ضتقبل  �ضوب  التوجهان 

 ولكن االأمر 
املا�ضي من جانب اآخر مبت�ضاربني")27(

معا  وامل�ضتقبل  املا�ضي  كليهما:  باأن  كذلك  متعلق 

الراهنة/  اللحظة  يف  اال�ضتح�ضار  على  يعتمدان 

احلا�رص، با�ضتدعائهما من زمنهما البعيد اإىل االآن، 

�ضواء ب�رصدهما يف م�ضاهد تقربهما من �ضمع القارئ 
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ونظره – ح�ضب كونديرا – اأو بجعل امل�ضتقبل ينطلق 

من نقطة ما يف املا�ضي يعود اإليها مع تقدم ذروة 

الق�ضة – ح�ضب مندالو.

 نقول اإن ربطنا بني امل�ضتقبل والذاكرة لي�س ب�ضبب 

اآراء ريكور ومندالو وح�ضب، ولكن الأن  ما تقدم من 

الكاتب والقارئ  االأمر مت�ضل مبرجعية يتفق عليها 

معا، تكون مبثابة املنارة التي تهدي �ضفينة ال�رصد 

مبثابة  اأو  املجهول،  امل�ضتقبل  جلة  يف  ال�ضابحة 

الومي�س الذي ير�ضد اخليال املحّلق ليعرف مو�ضعه 

من ال�ضماء بروؤية االأر�س حتته. 

من  يجعل  امل�ضتقبل  ت�رصيد  ف��اإن  ذل��ك،  وخ��الف    

الذاكرة مادة وموقفا، ولي�س قيمة وح�ضب، وهذا ما 

�ضنعمد اإىل معاينته من خالل مقاربة ثالث روايات 

عربية عنيت بت�رصيد امل�ضتقبل على ثالثة م�ضتويات، 

ل�سعود  ح�سة"  اأمي  "فئران  رواية  هي:  والروايات 

 ،
)29(

املطوع حل�سني  "تراب"  ورواية   ،
)28(

ال�سنعو�سي

. و�ضبب هذا 
)30(

ورواية "عام 3000" ل�سامل اآل توّيه
االختيار لي�س انتماءها اإىل جغرافية واحدة وح�ضب، 

ولكن الأنها تر�ضم �ضورة للم�ضتقبل وفقا لثالث روؤى 

مما  وا�ضحا،  متايزا  بع�ضها  عن  متمايزة  �رصدية 

والثيمة؛  واحلدث  الروؤية  م�ضتوى  على  تنوعا  يتيح 

فاإذا كانت االأوىل تذهب يف ت�رصيدها اإىل امل�ضتقبل 

القريب، عام 2020، لتوؤثث �ضورة دي�ضتوبية للكويت 

على مرمى خم�س �ضنوات فقط من تاريخ �ضدورها، 

د م�ضتقبال ارتداديا، م�ضتقبال 
ّ
فاإن رواية "تراب" ت�رص

على  ولكنه  االأم���ام،  اإىل  الزمن  يف  يذهب  رجعيا، 

تكرار  يعيد  مظلم  زمن  اإىل  يرتك�س  احلدث  م�ضتوى 

فاإنها رواية خيال   3000 اأما رواية عام  املا�ضي. 

كان  واإن  اليوم  عامل  ي�ضبه  ال  عاملا  ت�ضور  علمي 

امتدادا له.

 فاإذن ت�ضعنا الروايات الثالث اأمام ثالثة اأ�ضكال من 

�ضيا�ضي  العام/  التوجه  �ضعيد  على  لي�س  امل�ضتقبل 

الزمني  امل�ضار  على  ولكن  وح�ضب،  علمي  اجتماعي 

اأي�ضا ما بني قادم قريب، وقادم بعيد، وقادم ي�ضبه 

االأم�س ال�ضحيق. و�ضنحاول مقاربة هذه الروايات من 

خالل االإجابة على �ضوؤالني اثنني: 

ج�ضدتها  التي  وثيماته  امل�ضتقبل  �ضور  هي  ما   -

حتددت  وكيف  ت�ضاعيفها؟  يف  الثالث  ال��رواي��ات 

عالقة ذلك كله بزمنها االفرتا�ضي؟

هي  مبا  بالذاكرة  امل�ضتقبل  عالقة  حتددت  كيف   -

اإىل  للذاكرة  امل��وازي  احل�ضور  اأ�ضكال  وما  ما�ٍس؟ 

جوار امل�ضتقبل؟

 وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن احلديث عن ت�رصيد امل�ضتقبل 

ي�ضتدعي االعتناء بنقطتني مركزيتني:

اأن احلديث عن )امل�ضتقبل( اإمنا هو حديث   اأوالهما: 

مما  احل��دث،  م�ضتوى  على  واملحتمل(  )املمكن  عن 

ما  وهو  اخليال،  هي  امل�ضتقبل  �رصد  مادة  اأن  يعني 

يفتح بابا وا�ضعا تدخل �ضمن حقله روايات التخييل 

م�ضغولة  جميعا  اأنها  مبا   – تقدم  كما   – العلمي 

"روايات  م�ضطلح  اأن  رغ��م  امل�ضتقبل.  بهاج�س 

التخييل العلمي" اأكرث �ضيوعا من م�ضطلح "روايات 

امل�ضتقبل" يف الدر�س النقدي، غري اأننا مل جند مربرا 

هو  به  نعنى  الذي  االأ�ضا�س  دام  ما  بينهما  للف�ضل 

مع   – الروائي  الن�س  يف  وت�رصيده  امل�ضتقبل  زمن 

ه اإىل اأن الفارق بني )روايات امل�ضتقبل( 
ّ
�رصورة التنب

و)روايات التخييل العلمي( ميُثل يف اأن االأوىل حتوك 

ف اإمكان 
ّ
اأحداثها من واقع ماأزوم ت�ضدر عنه، وتت�ضو

ر 
ّ
التطو باإمكان  مرتبطة  والثانية  اإليه،  ي�ضري  ما 

امل�ضطلحان  وهذان  ينجزه.  اأن  مُيكن  وما  العلمي، 

العلمي(  التخييل  ورواي���ات  امل�ضتقبل،  )رواي���ات 

م�ضطلحني  جوارهما  اإىل  بال�رصورة  ي�ضتدعيان 

اآخرين – لدى احلديث عن ت�رصيد امل�ضتقبل – هما: 

اليوتوبيا والدي�ضتوبيا، مبا اأنهما عاملان ال واقعيني، 

واأن�ضب مو�ضع لهما هو اخليال الذي ي�ضكن امل�ضتقبل 

ب�ضوره املختلفة.

ت�رصيد  ن�ضو�س  م��ع  التعاطي  يف  اأن��ه  ثانيهما:   

امل�ضتقبل يكت�ضب )زمن الكتابة/ زمن الن�رص( اأهمية 

اإال  م�ضتقبال  لي�س  الرواية  يف  فامل�ضتقبل  اعتبارية؛ 

فاإن  لذلك  الت�رصيد(،  )احلا�رص/ حلظة  اإىل  بالقيا�س 

– يف هذه  – مثال  الأوروي���ل   1984 رواي��ة  ق��ارئ 
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قد ي�ضبح 

امل�ضتقبل  

الذي كان 

)م�ضتقبال( يف 

حلظة الكتابة  

ما�ضيا يف 

حلظة القراءة



�ضتغيب  2018م،  احلايل  العام  من  الراهنة  اللحظة 

عنه  غابت  ما  اإذا  اجلمالية(  )التنبوؤية  قيمتها  عنه 

الذي   - امل�ضتقبل  اأ�ضبح  وقد  الكتابة،  زمن  معرفة 

كان )م�ضتقبال( يف حلظة الكتابة - ما�ضيا يف حلظة 

النبوءة  حتقق  حتمية  ذلك  نعني  اأن  دون  القراءة، 

فلي�س  تلك،  اأو  الرواية  لهذه  امل�ضتقبلية  الروؤية  اأو 

كما  حقيقة  اإىل  امل�ضتقبل  يتحول  اأن  بال�رصورة 

حتققت  الروايات  بع�س  اأن  رغم   - الرواية  ارتاأتها 

االأر���س  "من  رواي��ة  مع  ال�ضاأن  هو  كما  توقعاتها 

اإىل القمر" للفرن�ضي جول فرين التي كتبها يف عام 

ع�رص  التا�ضع  القرن  يف  اأحداثها  و"تدور  1865م، 
حول جمموعة من اأع�ضاء نادي املدفع قامت برحلة 

لهذا  خ�ضي�ضا  �ضمم  قد  مدفع  طلقة  يف  القمر  اإىل 

من  تقريبا  عام   100 قبل  األفها  قد  وكان  الغر�س. 

اإطالق اأول �ضاروخ اإىل القمر")31(

امل�ضتقبل  يتحول  اأن  ال�رصورة  من  لي�س  اإنه  نقول   

ُيطلب  ال  فذلك مما  الرواية،  ارتاأتها  كما  اإىل حقيقة 

د عامله 
ّ
من الفن اأ�ضا�ضا، فكيف اإذا كان هذا الفن ي�ضي

بني  بذلك  ليجمع  )افرتا�ضي(،  زمن  يف  )التخييلي( 

من  الزمنية(  املطابقة  و)عدم  جهة،  من  )التخييل( 

اجلمالية  بالتنبوؤية  نعنيه  ما  ولكن  اأخ��رى؟  جهة 

عربه  لرتى  الزمن  تخرتق  التي  الروؤية  عبقرية  هي 

ولكنها   - اأب��دا  ياأتي  ال  وقد   - بعد  ي��اأِت  مل  قادما 

حتذيرا،  اأو  خوفا،  اأو  رغبة،  اأو  ا�ضت�رصافا،  ت�ضت�ضعره 

اأو خياال ال ي�ضتجيب له الواقع فاأوجدت له يف زمن 

افرتا�ضي حيزا ي�ضتوعبه وي�ضتوعب �رصوطه املفاِرقة 

للمح�ضو�س واملعلوم.

التقليل  )غالبا(  الروائي  الفن  ي�ضتطيع  ذلك  ورغم   

الكتابة/ زمن  اأهمية معرفة زمن  االأهمية؛  من هذه 

الن�رص، وذلك عندما ي�ضبح امل�ضتقبل )حدثا( �رصديا 

مبعناه  لي�س  الزمني،  التقدم  لقوانني  )م�����ض��ادا( 

اأي�ضا.  ال�ضلبية  باحتماالته  واإمنا  وح�ضب،  االإيجابي 

عندما ي�ضبح امل�ضتقبل مفارقا اأبدا ملنطق ال�ضريورة 

التي يجب اأن يوؤول اإليها تراتبيا على م�ضتوى الواقع، 

يف  اإال  ي�ضدق  ال  الذي  احلدث  ملنطق  اأب��دا  ومفارقا 

اخليال وحده. 

ثيمات امل�ضتقبل: مرايا الذاكرة

الثالث  الروايات  يف  امل�ضتقبل  �ضور  معاينة  لدى   

التي حددناها اآنفا، وهي: رواية "فئران اأمي ح�ضة"، 

متثل  الذاكرة  اأن  نلحظ   ،"3000 و"عام  و"تراب"، 

مراآة للم�ضتقبل، ال باملعنى الفيزيائي الب�ضيط، ولكن 

مبا يعك�س م�ضافة القرب والبعد بينهما، فكلما كان 

امل�ضتقبل يقف قريبا من مراآة احلا�رص، اأخذ املا�ضي 

حجما وم�ضاحة اأكرب، وكلما اأوغل امل�ضتقبل يف البعيد 

ل من 
ّ
القادم، �ضغرت �ضورة املا�ضي وتباعد، وحتو

كونه اأحداثا ت�ضتعاد اإىل مادة ثابتة.  

مقاومة  �ضالح  ال��ذاك��رة  ال�ضنعو�ضي:  �ضعود  فئران 

لدي�ضتوبيا امل�ضتقبل

�ضعود  يختار  ح�ضة"  اأم���ي  "فئران  رواي���ة  يف   

مو�ضوعا  الكويت  يف  الطائفي  االقتتال  ال�ضنعو�ضي 

يبني عليه م�ضتقبل امل�ضهد العام يف الكويت يف عام 

املحدد  الزمني  اخلط  هذا  جانب  اإىل  وهو   ،2020
يوم  ن�ضف  اأحداث  فيها  تدور  �ضاعة،  ع�رصة  باثنتي 

الأحداث  موازيا  زمنيا  خطا  ير�ضم   ،2020 عام  من 

جيال  وترافق  الع�رصين،  القرن  ثمانينيات  من  تبداأ 

عام  يف  الرواية  )كتبت   2017 عام  حتى  كامال، 

نها ال�ضنعو�ضي اجلزء 
ّ
2015( وهي فرتة زمنية �ضم

الذي اأ�ضماه "اإرث النار"، جاعال منها رواية داخلية 

يكتبها الكتكوت – ال�ضخ�ضية الرئي�ضة يف الرواية – 

د امل�ضتقبل، 
ّ
تتناوب ف�ضولها مع الف�ضول التي ت�رص

الذي يتم ا�ضتح�ضاره حتت عنوان: يحدث االآن.

الذاكرة:  �رصد  يف  ال�ضنعو�ضي  ميعن  النار  اإرث  ويف   

الذاكرة اخلا�ضة ل�ضخ�ضيات الرواية/ الرئي�ضة منها 

اأهم  ر�ضد  عرب  للكويت  اجلمعية  والذاكرة  حتديدا، 

حمطاتها وحتوالتها، مقدما اأر�ضيفا �رصديا يتقاطع 

مع التاريخ الكويتي. وما بني "اإرث النار: املا�ضي"، 

ال�ضنعو�ضي  يقدم  حا�رصا"  امل�ضتقبل  االآن:  و"يحدث 

على  ينبني  واآخر  وعرفناه،  اأحدهما  خرَبنا  زمنني، 

االأول نتيجًة وماآاًل.
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 يختار ال�ضنعو�ضي اإذن امل�ضتقبل القريب، الذي ال يبعد 

اأكرث من خم�ضة اأعوام من تاريخ ن�رص روايته "فئران 

تت�ضارع  �ضنوات  خم�س  2020م.  عام  ح�ضة"،  اأمي 

فيها االأحداث، وتتعمق اال�ضطفافات الطائفية التي 

فريقني  م��راأى  على  يحرتق  بلدا  بالكويت  تنتهي 

املا�ضي  اإىل  جذورها  متتد  الأ�ضباب  يتخا�ضمان 

.
)32(

ال�ضحيق وتغذيها عوامل املا�ضي القريب

اإىل  ال�ضنعو�ضي  يعمد  للم�ضتقبل،  ا�ضتح�ضاره  يف   

�ضكلت  التي  الدقيقة  بتفا�ضيله  باملا�ضي  االعتناء 

التحوالت  اأدق  فري�ضد  الكويتي،  واالإن�ضان  املكان 

ال�ضغرية منها قبل الكبرية، فالو�ضف – ح�ضب تعبري 

 ،
للزائل")33( اإنقاذ  العابر؛  على  "اإ�ضفاق   – كونديرا 

بد من مقاومتها  امل�ضتقبل ممحاة كبرية ال  وكاأمنا 

بت�ضغيل اأق�ضى ممكنات الذاكرة، الأن هذه االأخرية مل 

تكن �ضوى �ضالح مقاومة �ضد املحو، و�ضد الطم�س، 

غرمي  اأن  ن�ضي  الذي   - االإن�ضان  ميار�ضه  بات  الذي 

 - املذاهب  اختالف  رغم  االأم�س  رفيق  كان  اليوم 

االأمكنة  ذاكرة  تغيري  بتعمدها   - ال�ضلطة  ومتار�ضه 

ال�ضوارع  اأ�ضماء  تغيري  عرب  جديدة  ذاك��رة  واإح��الل 

واملرافق واملدار�س. 

 واأمام هذا املحو املمعن يف تنّكره للما�ضي، يختار 

ال�ضنعو�ضي مقاومته فنيا، عرب �رصد ال يرتك �ضاردة 

اأمام  ورفاقه  كتكوت  جيل  بذاكرة  ترتبط  واردة  وال 

عامل امل�ضتقبل، حماوال تاأكيد املا�ضي "كعامل اآخر، 

عامل مثايل ورا�ضخ، لكل تف�ضيل فيه اأهميته ومعناه 

اأال  وكل ما يوجد فيه، كل كلمة، كل جملة، ت�ضتحق 

املراجعة  �ضبيل  على   
هي")34( كما  ُتفهم  واأن  تن�ضى 

والتمحي�س.

 1984 اأوروي��ل  جورج  برواية  ال�ضنعو�ضي  يذكرنا   

بني  العالقة  خالل  من  املرة  هذه  ولكن  جديد،  من 

امل�ضتقبل والذاكرة/ التاريخ. يف رواية جورج اأورويل 

وزارة  م�ضمى  حتت  وال��ذاك��رة  التاريخ  تزييف  يتم 

احلقيقة، وجند االأمر م�ضابها يف "فئران اأمي ح�ضة" 

والتزييف  املحو  ال�ضنعو�ضي  ليقابل  باآخر،  اأو  ب�ضكل 

اإىل  الذهاب  وكاأمنا  التفا�ضيل،  تفا�ضيل  باإثبات 

التي  الذاكرة،  اآمن ما مل يتم حت�ضني  امل�ضتقبل غري 

الفطرة،  ذاكرة  اآمن:  مل�ضتقبل  �ضمانا  حفظها  ي�ضكل 

الهوية  الوطن امل�ضرتك، ذاكرة  الوفاق، ذاكرة  ذاكرة 

وهوية الذاكرة، وب�ضياعها ي�ضيع امل�ضتقبل.

اأو ذاك���رة امل���راآة يف  ال��ذاك��رة/  اإىل م���راآة   وع���ودا 

ال�ضنعو�ضي يقابل ال�ضورة  اأن  ت�رصيد امل�ضتقبل، جند 

اأمي  "فئران  يف  امل�ضتقبل  اتخذها  التي  الدي�ضتوبية 

يكر�ضها  التي  للكويت،  الفنية  ب��ال��ذاك��رة  ح�ضة" 

الوجدان  يف  حفر  و�ضيلة  منها  ليجعل  ال�ضنعو�ضي 

ب�ضورة  املعنية  االأجيال  ذاكرة  يف  وحفر  الكويتي، 

امل�ضتقبل غري املرغوب؛ فيوازي �ضمنيا بني �ضوت 

االنفجارات و�ضوت عبدالكرمي عبدالقادر وهو يغني 

الطائفية،  املواجهات  اأحداث  وبني  النهار"،  "وطن 
ثمانينيات  يف  الوطنية  الغنائية  واملهرجانات 

التي �ضكلت ذاكرة جيل كامل، وبني  القرن املا�ضي 

�ضعارات العداء وال�ضقاق با�ضم الدين واملذهب، وبني 

كلمات اأوبريت بطولة ال�ضداقة وال�ضالم، ويوازي بني 

فئران فوؤادة �ضخ�ضية امل�ضل�ضل الكويتي "على الدنيا 

ال�ضالم" يف ثمانينيات القرن الع�رصين، وبني الفئران 

والعباد.  البالد  تقر�س  قادم  م�ضتقبل  يف  الب�رصية 

من  قريبا  ح�ضة"  اأم��ي  "فئران  يف  امل�ضتقبل  يقف 

ا 
ً
زمن الكتابة، فجاء امل�ضتقبل على مقا�س الذاكرة كم

فينعك�س  مراآة،  اأمام  ما  ج�ضم  يقف  مثلما  ونتيجة، 

امل�ضتقبل  تقا�ضم  وقد  وجهها.  على  الطبيعي  حجمه 

والذاكرة معا �ضفحات الرواية التي تناوبت ف�ضولها 

للما�ضي  الطويل  الزمني  االم��ت��داد  رغ��م  عليهما، 

م�ضتغرقا الثمانينيات وحتى عام 2017م، يف حني 

مل ياأخذ املدى الزمني الذي �ضغله امل�ضتقبل اأكرث من 

اثنتي ع�رصة �ضاعة فقط من نهار يف عام 2020م.

اأوان  الذاكرة وخز �ضمري فات  تراب ح�ضني املطوع: 

اإيقاظه

 اأما يف رواية "تراب" حل�ضني املطوع، فنجدنا اأمام 

امل�ضتوى  على  م�ضتقبل  خمتلف،  نوع  من  م�ضتقبل 

انعكا�س  �ضوى  فلي�ضت  �ضورته  اأما  وح�ضب،  الزمني 

قدمي  لزمن  وا�ضتعادة  �ضاذج،  حلنني  حرفية  م��راآة 
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ة، 
ّ
ظن اأهله اأنهم كانوا فيه اأف�ضل حاال، واأ�ضدق طوي

�ضورا  ي�ضيدون  املنطقة  اأ�ضاب  زل��زال  بعد  فطفقوا 

داخل  ليعي�ضوا  احلا�رص  العامل  عن  يف�ضلهم  عظيما 

اأ�ضوار حياتهم القدمية التي ظنوا فيها خريهم الذي 

مانعني  فلوثتاه،  واحل�ضارة  املدنية  اإياها  �ضلبتهم 

عن اأنف�ضهم ن�ضائم اخلارج وعلومه وتقدمه وتقنياته، 

ردحا  بها  تنّعموا  التي  مكت�ضباته  عن  تخلوا  بعدما 

وح�ضب  االأج��داد  خربة  من  جزءا  لت�ضبح  الزمن  من 

اإىل  تنتمي  ال  الأنها  الالحقة،  االأج��ي��ال  وجتهلها 

اأفيائه،  حتت  احلياة  ين�ضدون  الذي  البعيد  املا�ضي 

ويريدون العي�س فيه دون زوائد احل�ضارة التي كانت 

�ضببا يف ف�ضاد القلوب والنفو�س.

 امل�ضتقبل الذي ي�ضوره ح�ضني املطوع بناء على ذلك 

والفيزيائي.  املجازي  باملعنيني  مقربة  اإال  يكن  مل 

اأحداثه بني جنبات مقربة وبقايا  م�ضتقبل تدور كل 

بنايات هّدم الزلزال اأركانها، وتركها حم�س اأطالل 

ال عالقة لها ب�ضورتها التي كانت عليها قبله.

�رصيع  جريان  من  ال��ق��ارئ  يالحظه  قد  ما  ورغ��م   

للزمن يف رواية "تراب"، ت�ضيل فيه االأحداث من بني 

وتتعاقب  الزمن  مير  اإذ  حمكمة،  غري  �رصدية  قب�ضة 

ولكنه  االأح��داث،  بطء  يتنا�ضب مع  ال  االأي��ام �رصيعا 

ال  م�ضتقبال،  كونه  من  باأكرث  حمدد  غري  زمنا  يبقى 

هو بالبعيد وال بالقريب، بيد اأنه م�ضتقبل اأبدا، مقرتن 

يكون  عندما  احلنني  بفكرة  ب��احل��دث،  ال  بالفكرة 

�ضاذجا ال يحفل مبنطق التاريخ الذي ال يكرر نف�ضه 

اأن  على عالته؛ وبذلك فهي من الروايات التي �ضبق 

اأ�رصنا اإىل اأن تاريخ ن�رصها ال ي�ضكل قيمة اعتبارية، 

الأنها رواية امل�ضتقبل الذي ال ياأتي، معتمدة مفارقة 

املنطق الزمني، ومنطق التحول الطبيعي يف تاريخ 

االأفكار واالأ�ضياء، لت�ضبح املفارقة كامنة يف اأن زمن 

االأجداد خري من زمن االأحفاد، ال على �ضبيل الفكرة 

املادي  الرتاجع  �ضبيل  على  بل  امل�ضتعادة،  احللمية 

واحل�ضاري الذي ي�ضهده امل�ضتقبل يف رواية "تراب".

من  النقي�س  على  امل�ضتقبل  يقف  تقدم،  ما  و�ضاأن   

ال�ضور  اأ���ض��وار  داخ��ل  القرية  اأ�ضاعت  فقد  ال��ذاك��رة؛ 

�ضدا  اأقامته  عندما  خارجه،  بها  األقت  اأو  ذاكرتها، 

بينها وبني ما�ضيها الذي كان اأف�ضل من حا�رصها. 

�ضالح  ال�ضنعو�ضي  رواي��ة  يف  ال��ذاك��رة  كانت  واإذا 

ح�ضني  رواية  يف  الذاكرة  فاإن  املحو،  �ضد  مقاومة 

املطوع لي�ضت �ضوى �ضوت اخلطاأ الذي ما انفك يخز 

حامليه بج�ضامة ما اقرتفوه بت�ضييد ال�ضور وقبولهم 

بالعي�س معزولني داخل حميطه. وحتى ت�ضتمر احلياة 

التي ال جمال للرتاجع عن التورط بها، كان البد من 

واأد الذاكرة واالمتناع عن تذكر ما كان قبل ال�ضور، 

لذلك بقيت االأجيال اجلديدة ال تعرف �ضيئا عن البالد 

قبل ال�ضور، وال تعرف عن املا�ضي الذي كان اأف�ضل 

من احلا�رص/ امل�ضتقبل الذي ت�ضوره الرواية.

 ونرى �رصورة عدم اإغفال مالحظة قد تبدو طريفة 

لدى احلديث عن زمنية رواية "تراب"، وهي اأنها يف 

�ضريها نحو امل�ضتقبل الذي و�ضفناه بالرجعية، ت�ضع 

اأمام القارئ احتماال اآخر ال ت�ضتبعده العلوم القائمة 

بدرا�ضة  املعنية  والعلوم  بامل�ضتقبل،  التنبوؤ  على 

الزمن من  الزمن عموما، وهو احتمالية عدم خطية 

مبعنى:  باحلا�رص؛  م��رورا  امل�ضتقبل  اإىل  املا�ضي 

اإال  لي�س  "تراب"  رواي��ة  يف  امل�ضتقبل  يكون  ال  مَل 

املا�ضي نف�ضه، ولي�س امل�ضتقبل يف االمتداد اخلطي 

�ضيما عندما نعرث على مقولة تع�ضد هذه  للزمن، ال 

"فكرة الزمان عرب  الفكرة لكولن ويل�ضون يف كتابه 

التاريخ" اإذ يقول: "ال يبدو اأن قوانني الطبيعة حتول 

وال�ضبب  القهقرى،  الزمان  ي�ضري  اأن  اإمكانية  دون 

اأن  ينبغي  الزمان  ب��اأن  االعتقاد  اإىل  يدفعنا  ال��ذي 

ين�ضاب يف اجتاه واحد فح�ضب لي�س جليا بحال من 

االأحوال، واحلق اأن مفهوم ان�ضياب الزمان يبدو كله 

بعيدا عن االإر�ضاء"35 ويف رواية "تراب" ما يجعل 

ملعطياتها،  وفقا  فيه  للتفكري  قابال  اأو  ممكنا،  ذلك 

على  االآن  اإىل  الثابتة  العلم  فر�ضيات  خالفت  واإن 

االأقل36.

الآخر العامل  من  نذير  الذاكرة  عام 3000: 

يذهب  ه، 
ّ
توي اآل  ل�ضامل   "3000 "عام  رواي��ة  يف    
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من  عوامل  يف  الرابعة،  االألفية  اإىل  بعيدا  الزمن  بنا 

التخييل العلمي الذي ي�ضور بونا �ضا�ضعا بني عاملني 

يف�ضل بينهما املوت. ففي عام 3000 يتمكن العلم 

احلديث عرب املعمل العابر للزمان واملكان من اإعادة 

بعث ميت اإىل احلياة، وبينما كانت االأبحاث العلمية 

من  املقدوين  االإ�ضكندر  اإىل  احلياة  اإعادة  اإىل  ت�ضعى 

االأجدر  هو  املقدوين  اأن  ُيظن  تو�ضعية  اأطماع  اأجل 

عجوز  �ضيخ  بعث  اخلطاأ  طريق  عن  يتم  بتنفيذها، 

عمان،  �ضلطنة  يف  مب�ضقط  "�ضداب"  بلدة  من  ب�ضيط 

الرواية  باأن  )ونذّكر  2015م  كان قد مات يف عام 

من  عاما   985 قبل  اأي   )2018 ع��ام  يف  �ضدرت 

تاريخ بعثه اإىل احلياة من جديد.

عبد  راحل  "نذير  العماين  املواطن  بعث  عملية  تعد   

بها  يقوم  التي  الثانية  االإح��ي��اء  جتربة  الرحيم" 

�ضابقة  جتربة  بعد  واملكان،  للزمان  العابر  املعمل 

تقوم  منه،  ن�ضخة   3000 وا�ضتن�ضاخ  هتلر،  باإحياء 

كبري  عر�س  يف  جيو�س  �ضمن  بع�ضها  مبحاربة 

االأر�س  اإمرباطوريات  �ضكان  من  املاليني  يح�رصه 

يف ذلك الزمان، يقودها هتلر االأ�ضلي الذي مبوجب 

يف  )البعثية(  مهمته  تنح�رص  املعمل  مع  وقعه  عقد 

خه 
َ
ُن�ض فيها  تتقاتل  دموية  ترفيهية  عرو�س  تقدمي 

فيما بينهما دون اأن يعرف اأحد اأي فريق يقاتل من، 

فيما كلها حتت اإمرة هتلر االأ�ضلي.

ه ت�ضور عاملا يبلغ فيه التقدم 
ّ
اآل توي   رواية �ضامل 

الب�رصي مبلغا يفوق ت�ضور اإن�ضان ب�ضيط عا�س حتى 

اإذا  ولكن  الثالثة.  االألفية  من  الثاين  العقد  منت�ضف 

كان من الطبيعي حلياة كهذه - تقوم فيها التقنية 

مقام  االآيل  االإن�ضان  ويقوم  اليدوية،  االأعمال  مقام 

تثري  واأن  توق،  حمط  تكون  اأن   - الطبيعي  االإن�ضان 

يعجز  اأن  طبيعية  االأك��رث  فاإن  ا�ضتك�ضافيا،  ف�ضوال 

ال  م�ضتقبل  يف  احلياة  عن  الزمان  هذا  من  اإن�ضان 

ي�ضبه عامُله العامَل الذي كان فيه، وال ي�ضاوره ف�ضول 

ببلدته  حل  ما  ملعرفة  ف�ضوله  من  اأكرث  الكت�ضافه 

�ضداب بعد ما يقارب 1000 عام على عهده بها قبل 

موته.

 يف عام 3000 عمد املعمل العابر للزمان واملكان 

اإىل ا�ضتئ�ضال ذاكرة نذير راحل عبد الرحيم بزراعة 

جهاز "تكرار" يف خاليا دماغه، ليحجب عنه حياته 

الذاكرة  الأن  موته،  بعد  وحياته  االأوىل  الدنيوية 

ف االإن�ضان املعاد اإىل احلياة مع حياته 
ّ
تعاك�س تكي

عن  ك�ضفت  املخربية  التقارير  اأن  ال�ضيما  اجلديدة، 

 �ضامل 
ّ
– هكذا ي�رص الرحيم  مقاومة نذير راحل عبد 

ه على اإيراد اال�ضم كامال طوال خط الرواية –
ّ
اآل توي

ملغادرة موته اإىل احلياة، وحتى يتم تثبيط مقاومته 

بعد  اإليه  عادت  التي  ذاكرته،  ا�ضتئ�ضال  اإىل  عمدوا 

ا�ضتعاد خط  وبعودتها  "تكرار".  تخلي�ضه من جهاز 

زمنه اخلا�س، الذي ي�ضري به اإىل موته من جديد.

 فالذاكرة �ضكلت طريق العودة لنذير راحل عبد الرحيم 

اإىل العامل الذي جاء منه، ومل يكن ا�ضتئ�ضالها �ضوى 

فعل معاك�س لقانون الطبيعة الذي انتزعه من موته 

التي  البو�ضلة  ا�ضتعاد  وبا�ضتعادتها  احلياة،  اإىل 

قادته خالل �ضاعات تاأمله اإىل "هناك" الكلمة التي 

قبل  اأمامه  يراها  الوقت  مع  لي�ضبح  يرددها،  كان 

81 عاما، عا�س  العمر  اأخريا وله من  بها  يلتقي  اأن 

ثمانني منها حتى عام 2015، وعا�س عاما اآخر يف 

العام 3000م. 

رواي��ات  من  كثري  3000" – ورمب��ا  "عام  رواي��ة   

الذي  العلم  �ضورة  اأمام  ت�ضعنا   – العلمي  التخييل 

ولكنه  الدمار،  ي�ضنع  الذي  العلم  االأخ��الق،  يتجاوز 

قابال  ال��ك��ون  امل��ف��ارق��ة، يجعل  وه��ن��ا  ذل���ك،  رغ��م 

الزمان،  من  قرونا  للحياة  قابال  واالإن�ضان  للتمدد، 

وهذا يذكرنا مبقولة كانط باأنه "على الرغم من كل 

ال  بطريقة  ال�ضيخوخة  تنتجها  التي  الدمار  �رصوب 

ذلك بطريقة  �ضيزداد مع  الكون  امتداد  فاإن  تتوقف، 

 
عامة")37(

نقطة فـي اآخر ال�ضطر

ال��رواي��ات  يف  املتبدية  امل�ضتقبل  �ضور  تك�ضف   

نوافذ ال نهائية  التخييل تفتح  اآفاق من  الثالث عن 

عرب  املغامرة  بدت  وقد  بعد،  ياأِت  مل  قادم  الرتياد 
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الزمن دافعا ال ي�ضتهان به لت�رصيد امل�ضتقبل، متخذة 

باأننا  نعتقد  الأن  تكفي  منعرجات  ذلك  اإىل  �ضبيلها 

ا بعد 
ً
اأمام )م�ضتقَبالت( ال م�ضتقبل واحد، ولي�س مهم

ذلك اأي منها �ضي�ضُدق. وقد بدا اأن جتربة احلياة يف 

يف  العي�س  جتربة  عن  غبطة  تقل  ال  القادم  الزمن 

"اأكرث من حياة" - كما يقرتحها العقاد - على نحو 
االإن�ضانية" التي متنح  "الطبيعة  اأن  عام، ف�ضال عن 

واأهميتها  معناها  وتعطيها  وجودها،  �ضبب  الرواية 

 امل�ضتقبل يف 
ّ
 – تخلق هم

)38(
– ح�ضب ميالن كونديرا

حلظة �ضابقة بال�رصورة. 

 وحتى نخل�س من هذا كله، ت�ضعنا مقاربة روايات 

نعده  اأن  ميكن  ما  ت�ضّكل  معطيات  اأم��ام  امل�ضتقبل 

�ضمات ت�ضم هذا النوع من الروايات، وهي:

- اقرتان ت�رصيد امل�ضتقبل بق�ضية، ت�ضافر عرب الزمن 

انطالقا من هاج�س ي�ضكن احلا�رص، فال يكون ال�رصد 

باليومي  حمتفيا  اأو  عاديا  بامل�ضتقبل  امل�ضغول 

ت�رصيده  قبل   - امل�ضتقبل  يف  التفكري  الأن  والتافه، 

اإىل ما �ضيعا�س  اإمنا هو جتاوز لليومي واملعي�س   -

االأف�ضلية  ومعيار  اأ�ضواأ،  اأو  اأف�ضل  نتوقعه  نحو  على 

تلك  اإليها،  يحتكم  ب��وؤرة  اإىل  يرتكز  ال�ضوء  اأو  ه��ذا 

امل�ضتقبل  ت�رصيد  فاإن  لذا  املو�ضوع.  الق�ضية/  هي 

يناق�س �رصد اليومي واملاألوف، حتى واإن بدا كذلك، 

غري اأنه ماألوف يف زمن ُمفاِرق للحظة الكتابة، واإن 

طابق زمن القراءة يف زمن اآخر.

العك�س  اأن  مثلما  امل�ضتقبل:  من  ياأتي  املا�ضي   -

امل�ضتقبل  �ضنيعة  املا�ضي  فاإن  الدوام،  على  بَدهي 

بال�رصورة، والعالقة بينهما اأكرث من كونها تراتبية، 

3000" تقول لنا  "عام  اأي�ضا. رواية  واإمنا تبادلية 

"معالج" ت�ضاأل نذير  القبيل؛ �ضخ�ضية  �ضيئا من هذا 

اأمل يحدث لك  اإعادة خلقك،  "قبل  راحل عبد الرحيم: 

اأو  رائحة،  �ضوت،  عالمة،  بذلك،  ينبئك  غريب  �ضيء 

حدث،  قد  ذلك  اأن  ورغم   
معتاد؟")39( غري  �ضيء  اأي 

ولكن اإدراك نذير راحل عبد الرحيم يعجز عن التقاط 

االإ�ضارة، الأنه م�ضغول بلحظته الراهنة التي ت�رصفه 

عن التفكري يف ر�ضائل امل�ضتقبل، لذلك فاإن االإجابة 

يل  "كيف  كانت:  الرحيم  عبد  راح��ل  لنذير  االأوىل 

اأن  معرفة ذلك وكل ما كنت فيه نعيم مطلق؟" قبل 

انتظر  "لكن  ليقول:  ون�ضف،  �ضفحة  بعد  ي�ضتدرك 

اأخي معالج، لعلك حمق، فذات يوم طرقت باب بيتنا 

و�ضاألتني  خالب  �ضذى  لها  ورد  باقة  ناولتني  فتاة 

نافيا، وكان ذلك غريبا  اأجبتها  تعرفني؟  اأال  قائلة: 

العامل  ذلك  يف  جميعا  ديدننا  االألفة  كانت  اإذ  فعال 

، كما قد يحدث اأن يكون االإن�ضان مدركا 
االأبدي...")40(

لر�ضائل امل�ضتقبل، ويعرف اأنه م�ضوق اإىل ماآل ال مفر 

)41(
له منه.

"اأن  اأو كما يعرب هيدجر:  - املوت ي�ضكن امل�ضتقبل، 

الوجود  ذلك  امل��وت،  باجتاه  توجد  اأن  يعني  توجد 

وهو   
املوت")42( بفعل  امل�ضتقبل  عنده  يتوقف  الذي 

"الزمن  ب��اإزاء  اخلا�س  بالزمن  هيدجر  يدعوه  ما 

بعد  ي�ضتمر  الذي  نف�ضه  اللغة  زمن  ]الذي[ هو  العام 

وفاة الفرد. وبذلك ي�ضبح العي�س يف الزمن االإن�ضاين 

اأن نحيا بني زمن موتنا اخلا�س وزمن اللغة  يعني 

ي�ضكل  بنا  مرت  التي  امل�ضتقبل  فروايات   .
العام")43(

املوت نهايتها املحتومة، واإن بدا الزمن متمددا يف 

اإن�ضان االألفية  3000" مع تعاظم وهم  "عام  رواية 

املوت  ولكن  ميوت،  ال  متفوق  اإن�ضان  باأنه  الرابعة 

نذير  موت  اختالف  رغم  النهاية،  يف  هناك  ينتظره 

اآخر  موتا  ي�ضبه  ال  الذي  املنَتظر،  الرحيم  عبد  راحل 

يف عام 3000. فاملوت ي�ضكن امل�ضتقبل الذي ميثل 

االكتمال  ولي�س  ونهايتها،  واكتمالها  االأ�ضياء  متام 

ال  الذي  احلد  ولكنه  بال�رصورة،  االإيجابي  مبعناه 

اآخر  جمهول  ُيت�ضور  ال  الذي  املجهول  بعده.  �ضيء 

يتلوه، واإن مل يحدث حرفيا يف نهاية الرواية.

تتم  ما�ضية  اأح���داث  جم��رد  من  ال��ذاك��رة  تنزاح   -

ا�ضتعادتها يف الزمن احلا�رص، لت�ضبح – اإىل جانب 

ذلك – مادة؛ ففي رواية "فئران اأمي ح�ضة" �ضكلت 

حفظ  بوا�ضطتها  يتم  م��ادة  الفنية  الكويت  ذاك��رة 

ا�ضتح�ضاره.  املا�ضي املنفلت والقب�س عليه لي�ضهل 

ميتنع  جمهوال،  املا�ضي  يبقى  "تراب"  رواي��ة  ويف 

لتدل عليه طائرة حتّلق  االأبناء،  اإىل  نقله  االآباء عن 
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وتثري  ال�ضماء  �ضفحة  وتعرب  ال�ضور  عامل  خلف  من 

يهم�س  بادت  واأنظمة  قوانني  يف  اأو  االأبناء،  ده�ضة 

عملة  يف  اأو  املكتوم،  كالمهم  يف  العارفون  بها 

تداولها الأنها من عالمات  النا�س من  نقدية يرتاب 

�رصيحا  حدثا  لي�س  فاملا�ضي  البائد.  املا�ضي 

دائما، ولكنه مادة حم�ضو�ضة تدل عليه. اأما يف رواية 

اأو  من �رصيحة  اأكرث  الذاكرة  فلي�ضت   "3000 "عام 
�ضفرة يتم ا�ضتئ�ضالها وتعطيلها، ثم تتم ا�ضتعادتها 

بتعطيل املعِطل. كل �ضيء يف عام 3000 عبارة عن 

قطعة غيار، مبا يف ذلك الذاكرة.

ال��رواي��ات  يف  الكتابة:  زم��ن  احل��ا���رص/  غياب   -

ففي  الت�رصيد:  حلظة  اأو  الكتابة،  زمن  يغيب  الثالث 

الرواية  اأمي ح�ضة" يغيب زمن كتابة  "فئران  رواية 

الذي  الكاتب،  حا�رص  ميثل  الذي   –  2015 –عام 
الذي  الزمن   –  2017 لنجدنا يف عام  يتم جتاوزه 

النار(  )اإرث  الداخلية  ال��رواي��ة  اأح��داث  فيه  تنتهي 

املقابل  يف  هناك  ثم  الثمانينيات،  يف  ابتداأت  التي 

الزمن املوازي عام 2020 الذي ميثل امل�ضتقبل. ويف 

رواية "تراب" يبدو احلا�رص غري قابل للتحديد، واإذا 

بني  الفا�ضلة  اللحظة  عن  نبحث  اأن  علينا  تعنّي  ما 

نعده حا�رصا، فال  اأن  وامل�ضتقبل مبا ميكن  املا�ضي 

واأن�ضاأ  املنطقة،  �رصب  الذي  الزلزال  حادثة  اإال  جند 

النا�س من بعده �ضورهم العظيم الذي قام �ضدا بني ما 

الفا�ضلة بني زمنني  اللحظة  تلك  اأتى.  كان وبني ما 

احلا�رص  ليبقى   بدورها،  املا�ضي  من  جزءا  ت�ضكل 

غائبا. اأما يف رواية "عام 3000" يختار اآل توّيه اأن 

يجعل من حا�رصه، اأي زمن الت�رصيد يف عام 2018، 

زمنا هالميا/ ما بعد موت نذير راحل عبد الرحيم يف 

يناير من عام 2015، وبذلك يكون احلا�رص جزءا من 

الزمن املن�ضي غري املحدد. هذا كله يوؤدي بنا اإىل اأن 

الزمن يف خط �ضريه من املا�ضي اإىل امل�ضتقبل ال يقف 

على احلا�رص، واإمنا يتجاوزه لكونه زمنا غري مرئي، 

زمنا بال م�ضافة تتيح روؤية االأ�ضياء؛ الأن احلا�رص هو 

ويف  واالآن.  هنا  معا،  واملكان  الزمان  تالقي  نقطة 

م�ضتوياته،  اأدنى  اإىل  النظر  مدى  يق�رص  احلال  هذه 

غائبني  ال�ضتح�ضار  اإال  �ضاحلا  احلا�رص  يعود  فال 

اأوانه  اأحدهما ما�س وانق�ضى، واالآخر قادم مل يحن 

ل ال�رصد 
ّ
بعد. احلا�رص نقطة ا�ضتدعاء وتخّيل، واإال حتو

عنه – ومنه – اإىل توثيق على �ضفا التقريرية.

هل  طرحه:  تكرر  �ضوؤاال  نعيد  اخلتام،  �ضبيل  وعلى   

اأن  التغيري؟ ويف ظننا  اأن ت�ضنع  الرواية  با�ضتطاعة 

رواية امل�ضتقبل اإذ تروم يف )بع�س( وجوهها ا�ضتباق 

األيم،  امل�ضتقبل عرب فتح زاوية نظر ت�ضدر من واقع 

 
ّ
الراهنة نحو وعي اللحظة  فاإنها تفعل ذلك لتحريك 

َيحول دون م�ضتقبل اأكرث تاأّزما.
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* ناقد واكاديمي من مصر    

غرناطة  ثالثية  لرواية  النقدية  الدرا�ضة  هذه  تعد 

يف  تتم  نقدية،  فل�ضفية  معاجلة  عا�ضور  لر�ضوى 

  Discourse اخلطاب   / الرواية  بني  االرتباط  �ضوء 

وال�ضياق اجلديل الثقايف والتاريخي الذي اأنتجته 

الروؤية الفل�ضفية للرواية.

  اإن تبنينا لهذا التناول يف حتليل اخلطاب ي�ضاعد 

يف توجيه جمموعة من االأ�ضئلة التي تتفق وجوهر 

درا�ضتنا الراهنة، فهو مينحنا القدرة على الوقوف 

على بنية الن�س الداللية من خالل حتليله الداخلي 

للواقع  قراءتنا  مرجعية  اإط��ار  ويف  جيد  ب�ضكل 

اأن  ن�ضتطيع  الن�س،  فيه  ن�ضاأ  ال��ذي  التاريخي، 

نقف عند جوهر هذا ال�رصاع االأزيل، �رصاع ال�ضيد 

اجلدلية  الروائي هذه  الن�س  والعبد، وكيف عالج 

�ضداه  له  اجتماعي  تاريخي  ن�س  عرب  الفل�ضفية 

العميق يف املتلقي العربي واملتلقي امل�ضلم.

  لقد �ضدرت الرواية عرب خطابها عن روؤية هيجل 

الفل�ضفية لالإن�ضان و�رصاعه مع اأخيه االإن�ضان، هذا 

اأول  الكون االأوىل  اأنتج يف حلظات  الذي  ال�رصاع 

لتحقيق  �ضعى �ضاحبها  التاريخ،  قتل يف  جرمية 

طموحه  يحقق  كي  االآخ���ر،  على  ال�ضيادة  مبداأ 

فكان  االإن�ضان،  اأخوه  فيها  نازعه  التي  ورغباته 

ا اأن ين�ضاأ هذا ال�رصاع اجلديل، واأن يكون 
ً
�رصوري

اأحد  ين�ضاع  حتى  فيه؛  ا 
ً
حا�ضم عاماًل  امل��وت 

الطرفني لالآخر خ�ضية من �ضبح املوت.

اإن عبودية  " لقد كان هيجل حمًقا عندما قال    

؛ 
)1(

ا من اإن�ضانيته القنِّ جتعل ال�ضيد اأي�ضا يفقد بع�ضً

اإن�ضان  لدى  االإن�ضانية  اجلوانب  لدحر  ي�ضعى  الأنه 

اآخر، ويحوله اإىل جمرد كائن بهيمي جمرد من كل 

الف�ضائل االإن�ضانية، التي يعلن ال�ضيد اأنه ميتلكها، 

ويتباهى بها، وينزعها من االإن�ضان العبد.

يتحدث  التي  والعبد  ال�ضيد   Dialectic جدلية  اإن    

املوت،   / احلياة  ثنائية  على  مبنية  هيجل  عنه 

فاالإن�ضان الذي ي�ضعى للحياة ويفكر يف امتالكها، 

هو االإن�ضان الذي يح�ضم ال�رصاع ل�ضاحله، ويحقق 

�ضبح  يبعد  اأن  ا�ضتطاع  الأنه  االآخر؛  على  �ضيادته 

املوت عن وعيه وال وعيه، اأما االإن�ضان الذي يبادر 

االإن�ضان  هو  منه،  واخل��وف  امل��وت  يف  بالتفكري 

الذي ال يقوى على املجازفة ويهيمن على وعيه 

باال�ضت�ضالم  اأمره  فيح�ضم  املوت؛  �ضبح  وعيه  وال 

للعبودية.

احلياة  يعتمد  والعبودية  ال�ضيادة  ���رصاع  اإن    

واملوت لكنه ووفًقا للمجازفة ي�ضمن هذا ال�رصاع 

ال�ضيد والعبد، فرغم حتليق �ضبح  احلياة للطرفني: 

املوت بقوة يف هذا ال�رصاع فاإن املوت يظل بعيًدا 

عن الوقوع اإال يف حالة ال�رصورة فقط، اأي مبوت 

البع�س، يبقى املجموع عرب حتقيق ثنائية ال�ضيد 

والعبد ف���" ال يفيد اإذن اإن�ضان ال�رصاع يف �ضيء اأن 

ا يعني عليه اأن 
ً
يقتل خ�ضمه. عليه اأن يلغيه جدلي

هاين اإ�ضماعيل اأبو رطيبة *

جدلية �ل�شيد و�لعبد

يف ثالثية غرناطة لر�شوى عا�شور



يرتك له حياته ووعيه، وال يدمر �ضوى ا�ضتقالليته، 

�ضده،  وفاعل  له  كمعار�س  اإال  يلغيه  اأال  وعليه 

)2(
بكالم اآخر عليه اأن ي�ضتعبده

 يف ماهيته وجوهره 
ٌ
  " ورغم اأن االإن�ضان بذاته حر

ولكن يف حالة عدم وعي االإن�ضان باأنه يف ماهيته 

حر،  كاإن�ضان  موجود  غري  يكون   
ٌ
ح��ر وج��وه��ره 

اأن  وعى  اأو  عرف  اإذا  اإال  ا 
ً
حر يكون  ال  فاالإن�ضان 

طبيعته اجلوهرية هي احلرية، فالوعي وحده هو 

)3(
الذي يحرر االإن�ضان عند هيجل

غرناطة  ثالثية  يف  ال�رصدي  اخلطاب  كان  لقد    

الفل�ضفية،  اجلدلية  تلك  ع��ن  ا 
ً
وم��ع��رب ��ا 

ً
وا���ض��ح

واأنتجت �ضورة ثقافية عميقة لذلك ال�رصاع الذي 

ال�ضيادة  �رصاع  كلها،  واالأندل�س  غرناطة  يف  دار 

والعبودية، بل اإنها انطلقت لتعرب عرب خ�ضو�ضية 

الن�س عن ال�رصاع احل�ضاري املحتدم بني الغرب 

/ ال�ضيد، ال�رصق / العبد.

ا يف اإبراز 
ً
  لقد لعب التاريخ يف الرواية عاماًل مهم

النا�ضئة  الغربية  احل�ضارة  بني  ال�رصاع  حقيقة 

الإخ�ضاع  املت�ضلطة  القوة  اأدوات  عرب  ال�ضاعية 

ذلك  تعدت  بل  جلربوتها،  االإ�ضالمية  احل�ضارة 

لهدم كل ما هو اإ�ضالمي يف تلك البالد.

جدلية  خالل  من  احل�ضاري  ال�رصاع  هذا   
ِّ

عرب
ُ
ي   

جتاه  املتعالية  الغربية  النظرة  تلك  عن  هيجل 

باأن  كذلك  وينطق  اإ�ضالمي،   / �رصقي  هو  ما  كل 

هي  العامل  هذا  مع  التعامل  يف  املثلى  الطريقة 

الهيجلية  اجلدلية  نظر  وجهة  فمن  اال�ضتعباد، 

اأن  البد  وال�ضيطرة  ال�ضيادة  اأن  الق�ضتالية  والروؤية 

تكون لهذه احل�ضارة الفتية، عرب ا�ضتعمار الوعي 

وتر�ضيخ   Colonization of consciousness االإ�ضالمي 

ليخدم  وج��د  ب��اأن��ه  ال��ع��امل  ه��ذا  ليوؤمن  دونيته؛ 

احل�ضارة الغربية، فال يبادر فيما بعد باملقاومة 

اأو بالتمرد. 

  مبنطق اأن احلرية هي للملك والأهله، اأما هم اأهل 

لي�ضت  احلرية  اأن  ووعيهم  طبيعتهم  ففي  ال�رصق 

لهم، وهذا ما برر لهم ا�ضتخدام القوة الالاإن�ضانية 

التعامل معهم، بل نزع كل �ضفات االإن�ضانية  يف 

عنهم ومعاملتهم معاملة حيوانية. 

  اإن هذه الروؤية تعك�س مدى التناق�س الذي تتميز 

تطبق  حني  يف  فهي  الغربية  الفل�ضفية  الروؤية  به 

اأ�ضاليب القهر واال�ضتعباد جتاه الغرناطيني، يذكر 

ت�ضم   " اأنها  للحرية  الثالثة  املرحلة  يف  هيجل 

ال�ضيخوخة،  مرحلة  مبثابة  وهي  اجلرماين  العامل 

اأن كل  واأهل هذا العامل يعلمون بف�ضل امل�ضيحية 

يف  اخلطاب  اأن  الوا�ضح  من  لكن   
)4(

اأحرار النا�س 

للفل�ضفة  الفكري  التناق�س  ك�ضف  غرناطة  ثالثية 

االآخ��ر  ا�ضتعباد  اأن  اأو�ضحت  حيث  امل�ضيحية، 

الروؤية  وهذه  الغالبة،  لالأمم  مكت�ضب  حق  وقهره 

ت�ضتقيم مع الروؤية اليونانية والرومانية للحرية" 

مل  فهي  متناهية  اإرادة  ال�رصقيني  عند  ف��االإرادة 

يوجد  ال  ولذلك  عامة.  ك��اإرادة  بعد  ذاتها  ت��درك 

�ضوى طبقة مغلقة من االأ�ضياد واأخرى من اخلدم، 

وال�ضعور باخلوف، واخلوف  اال�ضتبداد؛  اإنه جمال 

م�ضتغرق  ال��روح  اأن  طاملا  ال�ضائدة،  املقولة  هو 

ا؛ الأنه ما 
ً
يف العن�رص الطبيعي، فاإنه ال يكون حر

ا 
ً
وم�ضوب املتناهي  اخلا�س، مع  متوحًدا مع  يزال 

املتناهي  النحو  ه��ذا  على  ذات��ه  اأن  ��ا 
ً
وواع��ي ب��ه، 

يكون قاباًل للتحطيم، ولذلك يطرح نف�ضه كنقي�س 

للم�ضتبد. وعلى العك�س تكمن احلرية يف عدم البقاء 

ال  وجود  يف  لذاته،  الوجود  يف  تكمن  املتناهي، 

ا؛ وهذا ما ال ميكن انتقاده – ولكن ما 
ً
متناه ذاتي

ي�ضود ال�رصق هو اخلوف واال�ضتبداد. فاالإن�ضان اإما 

اأن يخاف ويهاب اأو اأنه ي�ضود بفعل التخويف؛ فهو 

. 
)5(

اإذن �ضيد اأو خادم

  لقد اهتمت الدرا�ضة بالوقوف على طرق اخلطاب 

ال�رصدي يف مناق�ضة الق�ضايا الفل�ضفية التي مت�س 

االإن�ضانية، منطلقة من املا�ضي العربي واحلا�رص 

وامل�ضتقبل.

على  القائم  التحليلي  املنهج  البحث  واعتمد    

حتليل الن�ضو�س والوقوف على دالالتها الفل�ضفية 

عن  املعربة  الفل�ضفية  الق�ضايا  اأه��م  ت��ربز  التي 
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تكمن احلرية، 

يف وجود ل 

متناٍه ذاتًيا



جدلية ال�ضيد والعبد.

فقط  الفل�ضفية  ال��روؤي��ة  اأم��ام  البحث  يقف  ومل    

نتاجات  اإىل  تعداها  اإمنا  والعبد،  ال�ضيد  جلدلية 

و�ضلوكيات  نف�ضية  �رصاعات  من  اجلدلية  ه��ذه 

قهرية، وحاول البحث الربط بني الروؤية الفل�ضفية 

ينتجه  ما  يف  متمثلة  النف�ضي  التحليل  ومدر�ضة 

اأم��را���س  م��ن  وممار�ضاتهما  والعبودية  القهر 

االن�ضانية  القيم  مع  تتعار�س  و�ضلوكيات  نف�ضية 

واملجتمعية. 

  ويف النهاية ا�ضتطاع البحث اأن يقف على عمق 

التي  دالالته  وكثافة  للرواية،  الفل�ضفي  اخلطابي 

عن  وتنبئ  احلا�رص  لتب�رص  املا�ضي  من  تنطلق 

للهوية  االنتماء  عن  كذلك  وك�ضف  امل�ضتقبل، 

مقاومته  ومدى  للغرناطي،  واالإ�ضالمية  العربية 

كما  الهوية،  وحمو  التن�ضري  ملحاوالت  ال�رص�ضة 

اأ�ضار البحث اإىل دور اخلطاب ال�رصدي يف التعبري 

يف  املقهورون  بها  �ضعر  التي  والغربة  الذات  عن 

غرناطة، والقلق على امل�ضري االإن�ضاين، هذا القلق 

متقنِّعة  لالنحراف  املقهورة  بالذات  حدا  ال��ذي 

بقناعات عديدة، بع�ضها ينم عن خلل وا�ضح يف 

النف�س وال�ضلوك.

  ال�ضتهالل ال�ضردي وال�ضراع الإن�ضاين

�رصدي  مب�ضهد  ن�ضها  غرناطة  ثالثية  ا�ضتهلت    

متداخل، يجمع بني �ضورة احلقيقة و�ضبح اخليال، 

امل�ضهد  �ضدق  من  تنطلق  رمزية  رمزيتني،  بني 

وحركته وبني رمزية تهيمن على عقل اأبي جعفر 

ا؛ 
ً
من هول ما راأى وغرابته، لذا فهو يتوقف كثري

معه  ويتوقف  احلقيقة،  عن  بحًثا  ذاته  لي�ضتجمع 

ال�رصدي،  اال�ضتهالل  �ضفرات  فك  حماواًل  املتلقي 

يتوقف القارئ لتتحقق حلظة " االنتظار الهيدغري 

للذي يجب التفكري فيه ويقال لنا اإذ اإن فهم ن�س 

ما؛  �ضيئا  يقول  لرتكه  م�ضتعدين  نكون  اأن  هو  ما 

يكون  اأن  يجب  التاأويل  يف  امل�ضكل  الوعي  الأن 

.)6(
ا ب�ضهولة على تغاير الن�س

ً
مفتوح

عارية  ام��راأة  جعفر  اأب��و  راأى  اليوم  ذل��ك  يف   "   

تنحدر يف اجتاهه من اأعلى ال�ضارع كاأنها تق�ضده. 

اقرتبت املراأة اأكرث فاأيقن اأنها مل تكن ماجنة وال 

وجه  يف   ... احل�ضن  بالغة  �ضبية  كانت  خممورة، 

.)7(
�ضديد ال�ضحوب

  ا�ضتهلت الرواية خطابها بن�س �رصدي ف�ضيف�ضائي 

نق�س،  ون��ب��وءة  ت��اأك��ي��د،  ن��ب��وءة  يحمل  دق��ي��ق، 

برمزية  واملا�ضي  الواقع  ير�ضد  فاال�ضتهالل هنا 

معربة، ففي البداية حيث مل يكن ال�ضقوط املدوي 

جاء  الت�ضديق،  حمتمل  وغ��ري  مقبواًل  لغرناطة 

الن�س لريمز لنا به يف تلك ال�ضورة ال�رصدية �ضديدة 

االأ�ضماء،  داللة  ووظفت  التاأثري،  دقيقة  املغايرة، 

دائما تعني  بال داللة فهي  تكون  ال  فاالأ�ضماء   "
�ضيئا ما، حتى لو كان املعنى ال�ضطحي، وت�ضمية 

ا جزء مهم من عملية خلقها، 
ً
ال�ضخ�ضيات هي دائم

 فاأبو جعفر ا�ضمه ي�ضري يف رمزية اإىل اأبي جعفر 
)8(

االأق��وي��اء،  امللوك  اآخ��ر  عامر  اأب��ي  بن  املن�ضور 

الذين حافظوا على وحدة االأندل�س وقوتها، وكان 

اأبو  ك��ان  كما  اأن��ه  لنا  يوؤكد  باال�ضم  اال�ضتهالل 

جعفر املن�ضور بن اأبي عامر اآخر امللوك االأقوياء، 

االأحرار يف  اآخر جيل  الرواية كان  اأبا جعفر  فاإن 

غرناطة، اإن الن�س ياأخذنا حيث امل�ضتقبل العقيم 

املرتبط باملا�ضي العريق، فمن رحم القوة، تنطلق 

النهاية حيث ال�ضقوط واال�ضتعباد.

عن  التعبري  يف  دقة  ال�رصدية  ال�ضورة  ولتزداد    

املا�ضي واحلا�رص وامل�ضتقبل بدت الفتاة العارية 

تكت�ضي  جميلة،،  �ضبية،  جعفر  اأب��و  راآه��ا  التي 

ال�ضباب  رغم  والعبودية،  ال�ضياع  حزن  باحلزن، 

�ضورة  اإنها  احلياة،  اأ�ضباب  وامتالك  واجلمال، 

رمزية الأندل�س املا�ضي ممثلة يف اجلمال، اأندل�س 

غرناطة   / اأندل�س  احل���زن،  يف  ممثلة  احل��ا���رص 

امل�ضتقبل ممثلة يف العري.

واأحاط  ال�ضويف  ملفه  وخلع  املراأة  اإىل  " وقام    

بج�ضدها، و�ضاألها عن ا�ضمها ودارها، فلم يبد اأنها 

راأته اأو �ضمعته، تركها توا�ضل طريقها، وظل يتابع 

. 
)9(

م�ضيتها الوئيدة
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ا�ضتهلت 

الرواية 

خطابها 

بن�ش �ضردي 

ف�ضيف�ضائي 

دقيق، يحمل 

نبوءة تاأكيد، 

ونبوءة نق�ش



ورمزية  والعبد  ال�ضيد  وجدلية  ال�رصد  بداية  منذ    

اال�ضتهالل حتلق يف ف�ضاء الن�س، فاملراأة العارية 

اأن  ا�ضتطاع  اإال �ضورة لطغيان �ضيد قوي،  ما هي 

يف  والت�رصد،  التعري  اأدوات��ه  بقوة  عليها  يفر�س 

ال�ضبية   / املراأة  رمزية  توؤكد  �ضديدة،  برودة  ظل 

ال�ضيد  قب�ضة  يف  �ضت�ضقط  مفر  ال  التي  غرناطة   /

اجلديد / الق�ضتاليني.

لتوؤكد  ا؛ 
ً
مهجور ال�ضارع  وك��ان  عبارة  وتاأتي    

حقيقة ال�رصاع ووح�ضته، حيث تخلى اجلميع عن 

وحدها  وتركوها  غرناطة   / العارية  الفتاة  تلك 

حماوالت  وبرغم  الق�ضتايل،  لل�ضيد  �ضهلة  فري�ضة 

اأبي جعفر ل�ضرتها، فلقد ظلت �ضائرة يف وجهتها 

حيث النهاية املحتومة. 

  " لكن االأمل واحللم بهزمية اال�ضتعباد ممثال يف 

�ضورة ال�ضيد الق�ضتايل تبدد عند اأبي جعفر " عندما 

حكى له نعيم عن امراأة وجدوا جثتها عارية تطفو 

على �ضفحة النهر، �ضاأله

  - يف حدرة اأم �ضنيل

  - يف �ضنيل 

 
)10(

  - اإذن ال مفر 

املجازفة  وقادتها يف  اأمراء غرناطة  ي�ضتمر    مل 

ب�ضهولة  ا�ضت�ضلموا  واالإن�ضانية،  احلرية  اأجل  من 

حًقا   – فيهم   - االإن�ضان  يكون   " اأن  ورف�ضوا 

احليوان،  ا عن 
ً
وواقعي ا، ويختلف جوهريا 

ً
اإن�ضاني

رغبته  ا 
ً
فعلي عنده  تتغلب  اأن  يجب   – ك��ان   -

هي  رغبة  فكل  احليوانية،  رغبته  على  االإن�ضانية 

حياته  هي  للحيوان  العليا  والقيمة  قيمة.  رغبة 

رغبات  كل  تكون  التحليل  نهاية  ويف  احليوانية. 

حياته.  بحفظ  لديه  التي  للرغبة  وظيفة  احليوان 

اأن تتغلب على رغبة حفظ  على الرغبة االإن�ضانية 

ا اإال 
ً
احلياة، بكالم اآخر ال ينك�ضف االإن�ضان اإن�ضاني

اإذا جازف بحياته احليوانية تبًعا لوظيفة رغبته 

اأباها  التي   – املجازفة  هذه  يف  اإنه  االإن�ضانية، 

االإن�ضاين  الواقع  يبدع  وبها  الغرناطي-  االإن�ضان 

)11(
ا
ً
نف�ضه، ويف�ضح عن نف�ضه ب�ضفته واقع

  لقد جنح الق�ضتاليون يف اأن يلغوا العربي الغرناطي 

ا، وهبوه حياته يف مقابل اال�ضت�ضالم وقتلوا 
ً
جدلي

وقادتها  غرناطة  اأم��راء  فا�ضت�ضلم  ا�ضتقالليته، 

ارتواءه  الق�ضتايل  حقق  لقد  للعبودية،  وفقهاوؤها 

اأبو  بكى   " و�ضيادته  بقوته،  الغرناطي  باعرتاف 

والقادة  ال��وزراء  انتحب  ال�ضغري،  حممد  عبداهلل 

والعلماء ورددوا ال حول وال قوة اإال باهلل وال راد 

)12(
لق�ضاء اهلل

ا�ضت�ضلم الغرناطيون لواقعهم، فقدوا وعيهم    لقد 

باإن�ضانيتهم وحريتهم، فهيمن عليهم " هذا الوعي 

لي�س  اخلوف  اعرتاه  قد  – كان  – الذي  العبودي 

اأو تلك،  اللحظة  اأثناء  اأو ذاك، ولي�س  اأجل هذا  من 

بكامله؛  اخلا�س  اجلوهري  واقعه  اأجل  من  ولكن 

الأنه اخترب كاآبة املوت يف ال�ضيد املطلق، يف هذه 

وارتع�س  ا، 
ً
داخلي العبودي  الوعي  انحل  الكاآبة، 

بالكامل يف نف�ضه، وارجتف فيه كل ما هو ثابت 

اجلوهري  ال��وع��ي  ق��وى  وان��ه��ارت   
)13(

وم�ضتقر

راية  يرفع  فراح  وال�ضيادة،  واحلرية  باالإن�ضانية 

لل�ضيد  فتحقق  امل��ج��ازف��ة؛  راي���ات  �ضد  احل��ي��اة 

الق�ضتايل ما اأراد عرب التفكري يف احلياة وال�ضيادة؛ 

غلَّبوا  اأن  بعد  االإرادة  لهذه  الغرناطيون  فا�ضت�ضلم 

التفكري يف املوت ووعيه على التفكري يف احلياة 

واالإن�ضانية ووعيهما.

الذي  الغ�ضان  اأبي  ابن  مات  عندما  االأم��ل  مات    

يقاتل  اأن  ق��رر  وق��د  احل��م��راء  اجتماع  من  خ��رج 

الق�ضتاليني، "وقاتل جموعهم وحده وملا اأ�ضابوه 

 
)14(

النهر  يف  بنف�ضه  األقى  به  يظفرون  وك��ادوا 

على  انت�رص  الذي  غرناطة  يف  الوحيد  ال�ضيد  اإنه 

روؤية  وفق   – بحياته  جازف  عندما  الق�ضتاليني 

هيجل- واختار الوعي االإن�ضاين واملوت بدياًل عن 

ومع  االإن�ضانية،  الكرامة  وفقدان  اال�ضتعباد  حياة 

موته انهارت القوى وا�ضت�ضلمت االأنف�س الغرناطية 

للعبودية.

نختار  ال  نحن  عليك  ير�ضى  اهلل  جعفر  اأبا  "يا    

مهزومون  نحن  مكتوب،  قدر  هو  بل  بديلني  بني 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

84

مل ي�ضتمر 

اأمراء غرناطة 

وقادتها يف 

املجازفة من 

اأجل احلرية 

والإن�ضانية، 

بل ا�ضت�ضلموا 

ب�ضهولة



تكفنا  اأمل  نحاربهم  ومل��اذا  االختيار  اأي��ن  فمن 

ع�رص �ضنوات من احلرب؟! هل تريد اأن يحل بنا ما 

واأوراق  واحلمري  البغال  وناأكل  مالقة  باأهل  حل 

لنا  ويحفظ  عنا  �رصهم  ي��رد  ال�ضجر؟!الت�ضليم 

. 
)15(

حقوقنا.

عن  الثالثية  يف  ال�����رصدي  اال�ضتهالل  ك�ضف    

عميقة،  دالل��ة  ذات  برمزية  غرناطة  اأه��ل  م�ضري 

الن�س،  لقراءة  للمتلقي طريقه  اأنار  اال�ضتهالل  اإن 

واأتاح له الولوج للن�س الروائي عرب دالالت عميقة 

ا ت�ضمل املا�ضي، احلا�رص وامل�ضتقبل.
ً
فل�ضفي

  العبودية

  اإن " �ضقوط غرناطة هو احلدث املوؤ�ض�س للق�س، 

االأح��داث.  لبقية  يوؤرخ  الذي  املحوري  الزمن  هو 

الهجرة  اأو  الرحيل  تخرت  مل  الثالثية  ف�ضخ�ضيات 

القوم  وعلية  االأغ��ن��ي��اء  فعل  كما  التن�ضري  اأو 

فقد  العك�س  على  املن�رصم،  العهد  �ضلطة  ورجال 

فاتفاقية  وهويتهم،  ومدينتهم  بدينهم  مت�ضكوا 

ت�ضليم املدينة التي تنظم العالقات بني ال�ضلطات 

هي  امل�ضلمني،  وال�ضكان  الكاثوليكية  الق�ضتالية 

اخلرافية،  احلكاية  يف  اخلادع  لالتفاق  املعادل 

فقد نق�س امللكان الكاثوليكيان وخلفاوؤهما بنود 

االتفاق وتخلوا عن �ضيا�ضة الت�ضامح واحرتام ثقافة 

االآخر املغاير التي انتهجوها يف ال�ضنوات االأوىل 

التي تلت ال�ضقوط. ت�ضلل االأحداث لي�س اإال منحنى 

تداعيات  اأنتجته  واالن��ح��دار،  للتدهور  م�ضتمر 

ف��االأح��داث   
)16(

واخل�ضوع والت�ضليم  ال�ضقوط 

ال�ضلطة  قبل  لها من  املر�ضوم  الهدف  نحو  �ضارت 

الق�ضتالية ظًنا منها اأنها قادرة على ه�ضم االآخر 

ا؛ 
ً
وديني ا 

ً
وثقافي ا 

ً
فكري اإنتاجه  واإعادة  املهزوم، 

اأو  الثانية،  الدرجة  من  ا 
ً
ق�ضتالي مواطًنا  لي�ضبح 

اآخر لي�ضبح عبًدا يخدم �ضادته اجلدد، مع  مبعنى 

قوة  لها  يحفظ  وا�ضتقالليته،  ودينه  ثقافته  حمو 

الدولة االقت�ضادية والعلمية والع�ضكرية، مبال له 

من خربات كبرية يف تلك املناحي، يف مقابل اأن 

القيم  كل  من  املنزوعة  حياته  ال�ضلطة  له  حتفظ 

ا 
ً
قائم الق�ضتالية  ال�ضلطة  ت�ضور  كان  االإن�ضانية. 

على مقدرة ال�ضيد عرب اأجهزته االأيديولوجية على 

بالر�ضا  واإقناعه  الغرناطي،   / العبد  ثقافة  حمو 

بالعبودية واملواطنة الزائفة، مقابل منحه احلياة 

وبع�س املميزات. 

الق�ضتايل  لل�ضيد  االأيديولوجي  املنظور  هذا  فمن 

قلب  اإىل  يهدف  اأيديولوجي  برنامج  و�ضع  مت 

غرناطة،  داخ��ل  والدينية  الثقافية  االأو���ض��اع 

وجاء  الكاثوليكية  الق�ضتالية  بالهوية  و�ضبغها 

االجتماعية  للبنية  تغيري  " عملية  ليظهر  الق�س؛ 

الع�ضكرية  ال�ضيطرة  خالل  من  للمدينة  والثقافية 

املكان  تغيري  ثم  اأواًل،  املدينة  على  وال�ضيا�ضية 

قبل  من  املعدة  االأدوات  عرب   
)17(

ا
ً
ق�رصي االإن�ضاين 

ر�ضائل  الإر���ض��ال  االأيديولوجية؛  الدولة  اأجهزة 

العبودية و�ضحق الذات، ودفع العبد الغرناطي اإىل 

اال�ضت�ضالم عرب ا�ضتعمار الوعي الفردي واجلمعي 

يتم  تقدير  اأق��ل  على  اأو  املقاومة  تنهار  حتى  ؛ 

تهيئتهم ملا هو قادم.

 لقد اأراد ال�ضيد فر�س �ضيطرته على العبد الغرناطي 

�ضعفه  ت��وؤك��د  التي  االأي��دل��وج��ي��ة،  ر�ضائله  ع��رب 

الذي  للمنت�رص، ذلك املنت�رص  و�رصورة خ�ضوعه 

قهر الب�رصية يف اأقا�ضي العامل، وجاء بها اإىل هنا؛ 

يف  الفعل  ذوات  اأ�ضبحوا  فالق�ضتاليون  لتخدمه" 

حني حتول الغرناطيون اإىل ذوات الكينونة ح�ضب 

تعريف جرميا�س Greims، ذات الفعل هي التي متلك 

اأمناط الفعل، وتنظم وتنفذ الربنامج ال�رصدي، يف 

لل�ضفات  اإال حاملة  لي�ضت  الكينونة  ذات  اأن  حني 

من  حمرومة  اأو  متيزها،  التي  واالأمن��اط  والقيم 

الفعل  ذوات  به  قامت  حتوالت  اإثر  ال�ضفات  هذه 

القدرة على الفعل  املت�ضارعة، تقل�ضت م�ضاحات 

لدى اأهل غرناطة واأ�ضبحوا ذوات الكينونة: ذوات 

مدينتهم  ا�ضرتجاع  يريدون  فهم  االإرادة،  متيزها 

ملجتمعهم؛  الثقافية  الهوية  على  واملحافظة 

وذوات عارفة، تعرف نف�ضها وو�ضعها كما تعرف 
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 �ضقوط 

غرناطة 

هو احلدث 

املوؤ�ض�ش 

للق�ش، 

وهو الزمن 

املحوري الذي 

يوؤرخ لبقية 

الأحداث



الفعل،  عن  عاجزة  ذوات  ا 
ً
واأخ��ري ال�ضد،  اأه��داف 

بع�س  يف  تغيريه  �ضيحاولون  الذي  الو�ضع  هذا 

االأحيان من خالل برامج �رصدية جماعية وفردية 

)18(
تدفع باالأحداث

قد  التي  الفاعلة  االإرادة  بهذه  ال�ضيد  وعي  اإن    

اإىل  دفعته  التي  هي  االأحيان؛  بع�س  يف  تتمرد 

اإرادة  اأي  ل�ضحق  االأيديولوجية  ر�ضائله  اإر�ضال 

لدى الغرناطيني، فاخلطاب ال�رصدي ي�ضف �ضور 

" مي�ضون  اجلديد  العامل  اأو  املفتوحة  البلدان  اأهل 

فال  واال�ضت�ضالم،  االنك�ضار  توؤكد  وئيدة"  بخطى 

 " املتجرب،  القوي  ال�ضيد  لهذا  االن�ضياع  من  مفر 

واأيديهم مقيدة خلف ظهورهم يحيط بهم احلرا�س 

اإرادة  اأي  تقتل  التي  القوة  اإنها  اجلانبني"  من 

حرا�س  لالأيدي،  تقييد  الو�ضع،  تغيري  يف  تفكر 

ال�ضحكات،  تتعاىل  الهيمنة،  من  مزيد  الإ�ضفاء 

االنت�ضار/  بهذا  املزهوة  الق�ضتاليني  �ضحكات 

ولكن  اجلديدة"  الب�رصية  للمخلوقات  اال�ضتعباد 

بع�س الق�ضتاليني كانوا ي�ضحكون التفتت �ضليمة 

الذي ي�ضحكهم، كانت ال�ضحكات قد  اإىل �ضعد ما 

اإن   ")19(
ا�ضتفزته ثم  واأربكته  اأي�ضا  �ضعد  فاجاأت 

القادمة  االأجيال  حفيظة  اأثارت  ال�ضحكات  هذه 

هذه  حلَّقت  اجل���دد.  العبيد  اأر����س  غرناطة  يف 

وعدم  امل�ضهد  على  �ضطوتها  معلنة  ال�ضحكات 

اكرتاثها باأي قيمة اإن�ضانية مفقودة لدى االآخر / 

كت القلق لدى �ضليمة / �ضعد 
َّ
ال�ضد امل�ضتعبد، فحر

موكب  يف  املتمثل  العبودي  للواقع  واأعادتهما 

عبيد العامل اجلديد.

االأربعة  ال�ضغار  قلوب  يف  والقلق  اخلوف  جثم    

عالمات  وا�ضتعمرتها  البهجة  عالمات  ورحلت 

احلزن والبوؤ�ضلقد و�ضلت الر�ضالة جيًدا اإىل ال�ضغار، 

اجلديد،  العامل  اأهل  و�ضاهدوا �ضورهم يف مالمح 

امل�ضتعبدين،  غرناطة  اأه��ل  موكب  املوكب  كان 

اأهل  الكل:  ف�ضار  املالمح  وتبدَّلت  ال�ضور  انقلبت 

يف  ي�ضريون  عبيًدا  غرناطة  واأه��ل  اجلديد  العامل 

موكب ال�ضادة اجلدد، ولذلك قررت �ضليمة الرحيل 

؛ الأنها راأت 
" قالت �ضليمة :مل ال نرجع للبيت؟")20(

نف�ضها يف موكب العبيد فقررت الهروب من الواقع 

املرير.

ا ب�ضيًطا اأن نرى انهيار املوقف والبنية 
ً
  " لي�س اأمر

حقيقية  نهاية  اإنها  اإن�ضاين،  كائن  عند  الواعية 

ال�ضخ�س  ل��دى  يت�ضكل  اإذ  م�ضغر،  ب�ضكل  للعامل 

انطباع باأن كل العنا�رص التي كانت توؤلف حياته 

قد ارتدت اإىل �ضكل من العماء البدئي، وي�ضعر اأنه 

اإنه ميثل  منبوذ وتائه ومقهور اإىل اأق�ضى درجة، 

العنا�رص. هذا  تتقاذفه هيجانات  مركب بال دفة 

على االأقل ما يبدو اأنه يح�ضل وانطباع ال�ضخ�س 

خمتلفة  احلقيقة  اأن  تظهر  التجربة  ولكن  عنه. 

قلياًل: يف الواقع، لقد ارتد الكائن الذي هجره وعيه 

اإىل م�ضتويات ال وعيه اجلماعي التي ا�ضت�ضلم لها 

 .
)21(

والتي تتحمل من االآن ف�ضاعدا حتديد الوجهة

الالوعي  اإىل  الفردي  الوعي  من  الر�ضالة  انتقلت 

لي�ضتح�رص  �ضعد،  لدى  الذكريات  تداعت  اجلمعي، 

�ضور املا�ضي القريب الذي ن�ضاه اأو تنا�ضاه، حيث 

�ضقوط مدينته " مالقة " وا�ضتعباد اأهلها عرب قوة 

غا�ضمة مغت�ضبة.

  " �ضاروا ب�ضمت يف طرق جبلية غربت �ضم�ضها، 

نف�ضها  وت�ضلم  لتخبو  التالل  على  االألوان  فغامت 

ظالم  اإن��ه  البدئي،  العماء  اإن��ه   
)22(

و�ضيك لليل 

اال�ضتعباد والهزمية التي ارت�ضمت يف �ضماء مدينة 

االأ�رصى  موكب  يف  حدِّق 
ُ
ي �ضعد  " وكان  غرناطة. 

الرب والبحر  الذي ذهب، ترى هل حا�رصوهم من 

اأكل من  كما حا�رصوا مالقة، هل جوعوهم حتى 

جروؤ حلم ح�ضانه، هل ق�ضفوا بيوتهم واقتحموها 

.)23(
عليهم واقتادوهم اأ�رصى

ا يف املوكب 
ً
  لقد عا�س الغرناطي املهزوم نف�ضي

وا�ضتح�رص  اجلديد،  العامل  عبيد  موكب  راآه،  الذي 

العنف  ع��امل  حيث  املا�ضي،  �ضور  املوكب  مع 

املفرو�س عليه من ال�ضيد الق�ضتايل، الذي تعاونت 

 / الغرناطي  االإن�ضان  هذا  فبات  الطبيعة،  معه 

العبد يحيا يف عامل ال�رصورة، فقد ال�ضيطرة على 
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لقد عا�ش 

الغرناطي 

املهزوم نف�ضًيا 

يف املوكب الذي 

راآه، موكب 

عبيد العامل 

اجلديد



م�ضريه. فاالأم تعلن عن قرب موت ال�ضغار جوًعا، 

كرامته  ا�ضتجماع  حماواًل  ي�ضيح  العاجز  واالأب 

ل�ضت  العظيم  واهلل   " �ضغاره  اأم���ام  وك��ربي��اءه 

 .. ثم ينهار حيث امل�ضري املوؤمل القادم؛ 
جائًعا")24(

فيبكي خوًفا على �ضغاره، ح�ضانه، زوجته، نف�ضه. 

زوجها،  ل�ضغارها،  احلياة  جتلب  اأن  االأم  حتاول 

عامل  يف  حتيا  وه��ي  احل�ضان،  وحتفظ  نف�ضها، 

اأوراق  وتطبخ  النخيل،  �ضعف  "فتطحن  ال�رصورة 

؛ اإنها حتفظ احلياة للجميع؛ لكنها 
)25(

العنب اجلافة

ال ت�ضمن لهم احلرية / الكرامة االإن�ضانية. ي�ضور 

ال�رصد مالقة وموكب العامل اجلديد؛ لري�ضم �ضورة 

بال�ضغار  ال�رصد   
َّ

وعرب غرناطة،  مل�ضتقبل  واقعية 

م�ضتقبل  من  اأ�ضياًل  ا 
ً
جزء ميثلون  الأنهم  االأربعة؛ 

غرناطة واأهلها، بل هم الفاعلون م�ضتقبال.

ا، 
ً
نف�ضي يحطمه  كي  للعبد  ر�ضائله  ال�ضيد  اأر�ضل    

ويهيئه لتقبل واقعه اجلديد، وجنحت هذه الر�ضائل 

وا�ضتح�ضار  واجلمعي  الفردي  الوعي  احتاد  يف 

لقد  اجل��دي��د.  وال��ع��امل  مالقة  يف  الهزمية  �ضور 

دولته  اأج��ه��زة  ع��رب  اجل��دي��د  عامله  ال�ضيد  �ضنع 

ا للم�ضتعبد، 
ً
ا اإن�ضاني

ً
االأيديولوجية التي �ضنعت قهر

لذلك جلاأ ال�ضيد اإىل اختبار قوة العبد ومدى اإرادته 

وجراأته يف مقاومة اأ�ضاليب اال�ضتعباد، ومن خالل 

الغرناطي  التعامل مع  هذا االختبار يحدد كيفية 

م�ضتقبال

  ر�ضمت الرواية الواقع التاريخي مل�ضلمي غرناطة 

حاول  ال��ذي  الق�ضتايل،  ال�ضيد  اختبارات  جت��اه 

 / العر�س   / امل��راأة  قد�ضية  حتطيم  عرب  اختباره 

ال�رصف، ومتثل هذا يف حماولة االعتداء على فتاة 

ا كان 
ً
بكر، يف و�ضح النهار،  "مل متلك الرك�س ثاني

اأحدهما قد طوقها بذراعه واأم�ضك االآخر بجديلتها 

ال�ضيد  وك��اأن    .
)26(

قب�ضته ح��ول  كاحلبل  ولفها 

الغرناطي؛  لدى  االإرادة   / ال��ذات  لتدمري  ي�ضعى 

حتى يق�ضي بداخله على كل قيمة وقد�ضية تدفعه 

ير�ضم  كان  االختبار  هذا  اإن  م�ضتقباًل.  للمقاومة 

بو�ضوح عرب ال�رصد  الروائي الفعل الق�ضتايل ورد 

و�ضحق  املتعمد،  االمتهان  جتاه  الغرناطي  الفعل 

اال�ضتقاللية واحلرية، وقتل القد�ضية لدى االإن�ضان 

الق�ضتالية  الفعل  ردود  ال�رصد  ير�ضم  ثم  العبد،   /

وفق جمريات االأحداث حيال مترد العبد.

الق�ضتايل مباغًتا للفكر واملخيلة    كان االختبار 

ا، لكنه تطور 
ً
العبودية، لذلك جاء رد الفعل تلقائي

بدقة،  الروائي  ال�رصد  ر�ضمها  فردية  م�ضيئة  وفق 

فيها  اخترب  االأح���داث،  وت��رية  ت�ضاعد  اإىل  اأدت 

العبد / الغرناطي قوته واإرادته، وا�ضتطاع ابتداء 

الأحد  قتله  يف  متثلت  ك��ربى،  مكا�ضب  يحقق  اأن 

املعتدين على �رصفه، وحما�رصة بيت الكاردينال، 

حلكم  االأربعني  حكومة  وتكوين  نوافذه،  وحتطيم 

العبودي  االختبار  اإن  اأمورها.  وت�ضيري  غرناطة 

وجتروؤهم  الغرناطيني   / العبيد  توحيد  يف  جنح 

ثورة  ت��وازي  ث��ورة  يف  الق�ضتايل،  �ضيدهم  على 

يف  التفكري  لكن  �ضبارتكو�س.  بقيادة  العبيد 

الرتاجع  اإىل  دفعهم  احلياة  يف  التفكري  ال  املوت 

واال�ضت�ضالم. كان هذا الرتاجع واال�ضت�ضالم مبثابة 

ما  ف�رصعان  واأهلها،  لغرناطة  احلقيقية  النهاية 

تاأكد ال�ضيد من قوته واختياره للحياة، وو�ضع يده 

على موطن ال�ضعف عند خ�ضمه العبد / الغرناطي، 

بقوة  ي�رصب  كان  بق�ضوة،  �ضطوته  ميار�س  فراح 

الفا�ضلة  احلا�ضمة  اجلولة  اأنها  اأيقن  الأنه  وعنف؛ 

بني ال�ضيادة له والعبودية خل�ضمه.

م�ضلحني  وكانوا  ع��دًدا  تفوقنا  كبرية  ق��وات   "   

ونحت�ضب  نقاتلهم،  نت�ضاور هل  ... رحنا  نكن  ومل 

فك  قررنا  ثم  ت�ضاورنا   .... �ضهداء  اهلل  عند  اأنف�ضنا 

.
)27(

احل�ضار

والعبد،  ال�ضيد  �ضورتي  ال��روائ��ي  ال�رصد  ر�ضد    

كالهما وقف عند ذات الدرجة يف ال�رصاع، مل يفرق 

بينهما �ضوى فرق واحد، لكنه جوهري، يف تفاوت 

بطاقة  حمماًل  ال�ضيد  كان  االإرادة.  اجل��راأة،  القوة، 

اأكرب، ورغبة اأكيدة يف الت�ضحية من اأجل ال�ضيادة، 

من اأجل اإعالء م�ضلحته اخلا�ضة يف احلياة، ومبا 

اأن هدفه متجدد فاإن جراأته اأكرب واأكرث جتدًدا من 
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اأكد ال�ضرد 

الروائي 

حقيقة اأن 

التاريخ 

الإن�ضاين 

هو تاريخ 

الرغبات



وع�ضوائيته  املحدودة،  الغرناطي   / العبد  رغبة 

يف  متخبًطا  العبد  بدا  واحد.  بال هدف  بدت  التي 

جتاه  يفعل  م��اذا  ي��دري  يكن  مل  واإرادت���ه،  روؤيته 

اأن  ظن  عندما  �رصيًعا  فانهزم  ال�ضيد؛  اختبار 

بع�س  نيل  يف  جناحه  بتحقيق  كفيل  تراجعه 

حتقيق  الغرناطي   / العبد  هدف  يكن  مل  مطالبه. 

ا عن ر�ضاه 
ً
حريته وا�ضتقالليته بقدر ما كان تعبري

بالعبودية واال�ضت�ضالم لل�ضيد يف مقابل اأن يرتكه 

ال�ضعف  هذا  ال�ضيد  اأيقن  ه��دوء.  يف  عبًدا  يعي�س 

االأ�ضاليب  عرب  �ضطوته  ميار�س  فراح  العبد؛  داخل 

االأيديولوجية املتمثلة يف القوة، العنف، املراوغة، 

بيت  اإىل  ال�ضباب  رافق  الذي  �ضعد  كان   " اخلداع 

الكاردينال هو الذي طرح ال�ضوؤال" هل اأخطاأنا" مل 

يجب عن �ضوؤاله اأحد، واإن كانت العيون قد جاوبت 

. 
)28(

�ضكه بنظراتها احلائرة

فارقة  ج��راأة  حلظة  يف  الغرناطي  العبد  مت��رد    

حتقق  اأن  كادت  حلظة  يف  العبودي،  م�ضريه  يف 

معادلة املجازفة وال�ضعي للحياة، التي لو جنحت 

حل�ضمت االأمر ل�ضاحله واقتن�س حريته، لكنه يف 

اللحظات الفا�ضلة هيمن عليه القلق املميت، فلم 

مل  وا�ضتقالليته،  بحريته  وعيه  يحقق  اأن  ي�ضتطع 

اأن ينتبه اإىل قيمة الوجود احلر؛ فتهاوت  ي�ضتطع 

عزميته، وارتبكت االإرادة؛ وراحت االأل�ضن تت�ضاءل 

" هل اأخطاأنا؟" اإنها بداية العبودية احلقيقية. لقد 
فقد الغرناطي اإح�ضا�ضه بذاته ووعيه احلر؛ فتنازل 

عن ا�ضتقالليته.

االإن�ضاين  التاريخ  اأن  الروائي حقيقة  ال�رصد  اأكد    

هو تاريخ الرغبات املرغوبة، " فالرغبة االإن�ضانية 

ل 
َّ
�ضالب بل حمو ذاتها عرب فعل  اإ�ضباع  اإىل  متيل 

وم�ضتوِعب ويتغذى االإن�ضان بالرغبات كاحليوان 

يرغب  فال�ضيد 
 )29(

الواقعية باالأ�ضياء  يتغذى  الذي 

يف حتقيق انت�ضاره احلا�ضم يف �رصاعه يف معركة 

اأيديولوجيته؛  يوظف  اأن  فقرر  العبودية؛  اختبار 

يف  ح��دده��ا  ال��ت��ي  املرحلية  اأه��داف��ه  لتحقيق 

ودفعه  العبد،  على  للهيمنة  �ضلًفا  املعد  برناجمه 

اإىل  ال�ضيد  جلاأ  له.  واال�ضت�ضالم  به  االع��رتاف  اإىل 

حيلة الكذب الربيء اأو الت�ضامح الظاهري املوؤقت، 

العبد   / االآخ��ر  ���رصوط  لقبول  ا�ضتعداده  واأب��دى 

ذاته  واح��رتام  ال�ضلمي  والتعاي�س  الغرناطي   /

االإن�ضانية وكرامته و�رصفه.

ولتكن   ... �ضالم  يف  مًعا  لنع�س  الكونت:  قال   "
على  مت��رًدا  لي�س  به  قمتم  ما  عابرة،  اأزم��ة  هذه 

اأردمت تنفيذ بنود املعاهدة وهذا   .. ملكي ق�ضتالة 

التعاي�س  الكونت  عر�س 
 )30(

م�ضتقبال ن�ضمنه  ما 

ال�ضلمي، وقرر اأن ما فعله الغرناطيون لي�س مترًدا 

اإمنا هو فقط رغبة  �ضادتهم،  العبيد على  من قبل 

عرب  بالعبودية  الت�ضليم  معاهدة  بنود  تفعيل  يف 

الرتكيز على عبارة لي�س مترًدا على ملكي ق�ضتالة" 

اإنه يوؤكد حقيقتهم "العبودية"، ويذكرهم بحالهم 

االإرادة  وقتل  ال��رتاج��ع  اإىل  ليدفعهم  امل��ه��زوم؛ 

لتحقيق  للنزال  املتحم�س  ال�ضباب  لدى  الداخلية 

العبودي  الواقع  اإث��ارة  ومع  االإن�ضانية،  احلرية 

ال�ضيد لدى املهزوم جاء رد الفعل ليوؤكد  من قبل 

الواقع اجلديل املتمثل يف �رصاع االإن�ضانية داخل 

.
)31(

العبد " قالوا : ومن ي�ضمن؟

  اإن الغرناطي ي�ضعى لتحقيق �ضمانة برفع �ضيف 

ر يف املوت ومل يفكر يف احلياة؛  ال�ضيد عنه؛ الأنه فكَّ

الأنه ن�ضي اأن قوته واإرادته هي التي فر�ضت على 

ال�ضيد اأن يفاو�ضه ويحتال عليه.

  " قال كبري االأ�ضاقفة

  - اأنا اأ�ضمن.

  - �ضاأجعل زوجتي واأوالدي ي�ضكنون هنا بينكم 

)32(
يف البيازين ... اأال يكفي هذا ال�ضمان؟! 

  عجز الغرناطي عن اال�ضتمرار واملجازفة بحياته 

لتدحره  جتاهه؛  العا�ضفة  فارتدت  لتحقيقها؛ 

وتدفعه مرة اأخرى اإىل احلرية التي داأب عليها منذ 

بداية عالقة القهر والر�ضوخ، للواقع املهزوم.

الق�ضتاليون بدم بارينفويفو؛ فاأطاعهم  " طالب    

فاألقوا  ع��ادوا  ولكنهم  قاتله.  بت�ضليم  القا�ضي 

القب�س على ثالثة غريه، وُعلِّقت امل�ضانق، وتدلَّت 
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)33(
على املالأ اأج�ضاد اأربعة من ال�ضباب. 

  بقي اخل�ضمان بعد ال�رصاع اجلديل حول ال�ضيادة 

والعبودية على قيد احلياة، " ولي�س ذلك ممكًنا اإال 

ب�رصط اأن ي�ضلكا يف هذا ال�رصاع على نحو خمتلف، 

متعادلني  غري  كاإن�ضانني  يتقوما،  اأن  عليه  فاإنه 

ميكن  ال  ب��ل  تختزل،  ال  حرية  اأف��ع��ال  بوا�ضطة 

توقعها وال ا�ضتنباطها عرب هذا ال�رصاع عينه وبه، 

على اأحدهما من غري اأن يكون اإطالقا معًدا �ضلًفا 

فيه، اأن يخاف من االآخر، وعليه اأن يتنازل لالآخر، 

عليه اأن يرف�س املجازفة بحياته يف �ضبيل اإرواء 

رغبته ب� " االعرتاف"، عليه اأن يتخلى عن رغبته 

وي�ضبع رغبة االآخر: عليه اأن يعرتف به من غري اأن 

عرتف به من قبل هذا االآخر. اإذن فاإن االعرتاف 
ُ
"ي

واالع��رتاف  ده 
ِّ
�ضي ب�ضفته  اع��رتاف  هو  هكذا،  به 

  
)34(

د
ِّ
بنف�ضه، وجعل نف�ضه معرتًفا به كعبد لل�ضي

القهر .. الياأ�ش والإحلاد

العبودية  لنتائج  ال�����رصدي  الن�س  عر�س  لقد    

املفرو�ضة على االإن�ضان، بو�ضفه اإن�ضاًنا دون اأية 

كونها  رغم  نوعية،  عرقية،  دينية،  اأخ��رى  اأبعاد 

تر�ضد تاريخ جماعة اإن�ضانية م�ضلمة، عانت القهر 

واال�ضتعباد، اأقول رغم كل هذا فاإن الرواية كانت 

مبنظور  ونتائجها  والعبد  ال�ضيد  جدلية  تناق�س 

اإن�ضاين، منطلقة من اخلا�س اإىل العام ومن العام 

اإىل اخلا�س.

ا 
ً
  ر�ضدت الرواية حياة اأنا�ضي عا�ضوا جمًدا ح�ضاري

كيف  رت 
َّ
و�ضو لالأبد،  ورحيله  اأفوله  حلظات  يف 

تلقى كل اإن�ضاٍن من هوؤالء هذه ال�ضدمة، وتعاي�س 

هذه  اأوىل  كانت  ب��االإي��ج��اب.  اأو  بال�ضلب  معها 

اق، التي 
َّ
ال�ضخ�ضيات، هي �ضخ�ضية اأبي جعفر الور

تراوح  قلقة،  م�ضطربة  �ضخ�ضية  الرواية  يف  بدت 

االأحفاد  تربية  يف  املتمثل  املفرط  االأم��ل  بني 

وتعليمهم رغم �ضيق املعي�ضة والعوز الذي يعاين 

وال�رصاع  الغد  من  اخل��وف  وب��ني  اجلميع،  منه 

الداخلي واللوم املتكرر للنف�س، والأهل غرناطة يف 

وقوفهم وم�ضاندتهم لهذا االأمري اخلائن امل�ضت�ضلم.

على  املتالحق  ال�رصيع  التغري  جعفر  اأب��و  راأى    

املدينة، راأى عمليات البيع وال�رصاء، راأى كل هذا 

وكان وعيه يحرتق بفعل الالوعي التاريخي للمجد 

" هرج ومرج رك�س  االأيام  الذي عا�ضه قبل هذه 

حمموم، بيوت، �ضياع وجنات وحمفوظات ثمينة، 

و�ضيوف اأورثها االأجداد واأجداد االأجداد" ا�ضرتي يا 

 يتاأمل 
)35(

اأبا جعفر، فالثمن بخ�س وال�رصاء مك�ضب

اأبو جعفر حركة املدينة ال�ضاخبة يف رحلة االأفول 

وا�ضتعباد  وغيابها  االإ�ضالمية  للح�ضارة  النهائي 

اأهلها. مل تعد هذه املدينة يف األقها كما اعتاد اأن 

االعرتاف  اليوم ترحتل معلنة رحلة  الأنها  يراها؛ 

بالهزمية واال�ضت�ضالم للعبودية.

  راأى "االأمراء يتن�رصون. �ضعد ون�رص ولدا ال�ضلطان 

دي  فرناندوا  الدوق  نف�ضيهما  �ضميا  احل�ضن  اأبي 

غرانادا والدوق خوان دي غرانادا، وزاد �ضعد على 

يف  مقاتاًل  ق�ضتالة  بجي�س  فالتحق  درجة؛  اأخيه 

�ضفوفه )36(  

تتحلى  املطبق  الياأ�س  نحو  جعفر  اأبي  رحلة  يف 

احلالة  اإن  امل��وج��ع،  واالأ���ض��ى  بال�ضخرية  روح��ه 

النف�ضية للذات املقهورة تكاد اأن تنفجر، لوال بقايا 

الكربياء والكرامة التي يتحلى بهما الرجل الطاعن 

العنف  " يف عامل من  اأبو جعفر  ال�ضن، يعي�س  يف 

املفرو�س. عنف ياأتي من الطبيعة وغوائلها، التي 

ا 
ً
فعلي تهديًدا  ل  ت�ضكِّ والتي  ردًعا،  لها  ي�ضتطيع  ال 

يعي�س  يجعله  العنف  هذا  واأمنه و�ضحته...  لقوته 

يف  متفاوت  فقدان  حالة  يف  ال�رصورة،  عامل  يف 

قدرته لل�ضيطرة على م�ضريه. اإنه اعتباط الطبيعة 

ذاته،  حلماية  و�ضيلة  يجد  اأن  دون  تق�ضو  عندما 

لل�ضعور باالأمن اإزاء ما ت�ضكله من تهديد، اإنه يفتقر 

اأخطار الطبيعة  اإىل �ضالح للمجابهة، ولذلك تبدو 

عجزه  م�ضاعر  تت�ضخم  نف�ضه  وبالقدر  م�ضخمة 

وقلقه)37( 

مدارها  املدينة،  عمائر  يتفقد  جعفر  اأب��و  كان    

واأربا�ضها  وزواي��اه��ا  ورواب��ط��ه��ا  وجوامعها 
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وحدائقها؛ كاأمنا يتعني عليه اأن ير�ضم تفا�ضيلها 

ال  ي��خ��رج،  ث��م  وي��ع��ود  بيته  م��ن  يخرج  ويحيط. 

يتبادل حديًثا مع اأحد واإن حكمت ال�رصورة ينطق 

بكلمات مقت�ضبة ال يزيد.)38(.

  " تلك هي حال االإن�ضان املقهور فاإزاء عظم قوى 

من  الطبيعة  واعتباط  ناحية  من  والت�ضلط  القهر 

وانعدام  املجابهة  عن  العجز  واإزاء  ثانية،  ناحية 

القدرة على التغيري؛ يتعر�س توازنه النف�ضي لهزات 

�ضديدة، واعتباره الذاتي لالنهيار ويبدو احلا�رص 

موؤمًلا يحمل املرارة والبوؤ�س)39( جاهد اأبو جعفر 

نف�ضه وقاوم كل عواتي احلياة اجلديدة، ارتكز اإىل 

احلياة،  والرغبة يف  االأمل  �س فيهما 
َّ
يتلم حفيديه 

قد  كانا  البدين،  والوهن  النف�ضي  االنهيار  لكن 

النقطة احلا�ضمة؛  متكنا منه _فقط _ كان ينتظر 

ليعلن الرجل انهياره التام. كان امل�ضهد االأول يف 

حامد   
ُّ

تن�رص �ضاهد  حني  للرجل  االأخرية  املحطة 

واأعلن  نف�ضه  يتمالك  فلم  االنهيار،  وبداأ  الثغري، 

�ضعفه اأمام ال�ضغار.

  التفت اإىل اأبي جعفر فراعته دموع تن�ضال غزيرة 

من عينيه كاأنه ولد �ضغري، كرر �ضعد وهو يحيط 

كتف اأبي جعفر بذراعيه. قم يا جدي )40(

الذي  العبودي  للياأ�س  فري�ضة  جعفر  اأب��و  وقع    

فر�ضه ال�ضيد عليه، لكن هذا الرجل القوي ما كان 

لي�ضت�ضلم ب�ضهولة، وما كان ليعلن اعرتافه بال�ضيد 

املادي  احل�ضارة  الأنه عا�س جالل  عبًدا؛  وبكونه 

واأجواء االإميان. 

  ك��ان��ت حل��ظ��ات ال��ت��ح��دي االأك���رب ل��ق��درت��ه هي 

اللحظات التي  اأعلنوا اأنهم �ضيحرقون الكتب، كان 

اإنهم  نعيم  قال   " للرجل  االأك��رب  التحدي  هو  هذا 

يكد�ضون ما ا�ضتولوا عليه من كتب يف باب الرملة، 

مركوبه  جعفر  اأبو  لب�س  الكتب!  �ضيحرقون  اإنهم 

وخرج مهروال وراء نعيم)41( خرج الرجل مهرواًل 

بحًثا عن احلقيقة _فيما يقول نعيم_ خرج وكله 

ليقوى  يكن  مل  الأن��ه  ال�ضبي؛  يخطئ  اأن  يف  اأم��ل 

على روؤية حرق تاريخه، الذي �ضعى بقوة للحفاظ 

يف  زمالئه  مع  اتفق  قد  جعفر  اأب��و  ك��ان   " عليه 

الليل  جنح  حتت  الكتب  نقل  على  الوراقني  حارة 

النهار  و�ضح  يف  ذلك  بعد  نقلها  ثم  بيوتهم،  اإىل 

اإىل املخابئ الدائمة)42( غامر الرجل بحياته يف 

فكيف  والتاريخ،  واحل�ضارة  الرتاث  حفظ  �ضبيل 

اإنها  اأمامه،  حرق 
ُ
ي تاريخه  كل  يرى  حلظة  تاأتي 

الرجل،  هذا  جتاه  النف�ضي  القهر  ممار�ضات  اأق�ضى 

تاريخ  ال�ضيد حمو  فيها  قرر  االأمة، حلظات  وهذه 

الوجودية  االأزم��ة  هذه  اأم��ام  الوجود.  من  العبد 

�ضوى  حال  املقهور  امل�ضتعبد  االإن�ضان  ميلك  مل 

والهرب  الكارثة؛  عن  التواري  والغياب،  احل�ضور 

بعقله وفكره مما يرى " كان اأبو جعفر يحدِّق يف 

امل�ضهد، ثم يغ�س الطرف ثم يعود يحدِّق ويتمتم 

بكالم غري مفهوم، ال يعي قب�ضة �ضليمة امل�ضدودة 

على يده، وال اأظافرها املغرو�ضة فيها، وال �ضوتها 

ا ال�ضوؤال لن يحرقوا الكتب يا 
ً
ا مكرر

ً
وهو يكرر ملح

جدي)43(.

  ق�ضد ال�رصد الروائي الهيمنة التامة على عقل اأبي 

كل  من  القادمة  الكتب  عربات  فحا�رصته  جعفر؛ 

مل  باأنه  هو،  تخاطبه  وكاأنها  غرناطة؛  يف  مكان 

يعد هناك مفر �ضوى اال�ضت�ضالم للياأ�س، ال جمال 

ال�ضمال  من  العربات  من  املزيد  يقرب  للهروب" 

واملار�ضتان  البيازين  جهة  من  والغرب  وال�رصق، 

جهة  وم��ن  اليهود  وغرناطة  احل��م��راء  جهة  من 

املدر�ضة واجلامع االأعظم)44(.
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*  كاتب وصحفي من اليمن

اأ�ضئلة  الدرا�ضة جند  هذه  متون  االإبحار يف  قبل 

ملحة تطرح نف�ضها وهي : ملاذا وطن الق�ضيدة؟ 

الفرق بينهما؟،  الق�ضيدة، وما  الوطن يف  ولي�س 

ينبغي  ال�ضوؤالني  هذين  اإجابة  على  وللوقوف 

عنهما  االإجابة  م�ضد  ي�ضد  مبا  ل  
ُّ
التو�ض للدرا�ضة 

بالقول : ان وطن الق�ضيدة ياأخذ منحى اآخر يف 

الق�ضيدة  نزوع  على  بالوقوف  تتمثل  الدرا�ضة 

اإىل البحث عن موطٍن مثايل ومدٍن فا�ضلٍة، داأب 

اإليها منذ زمن  اإىل النزوع  الفال�ضفة واملفكرون 

بعيد، اأما الوطن يف الق�ضيدة فيتجه هذا الدر�س 

اإىل تتبع ذكر الوطن يف الق�ضيدة واأ�ضلوب توظيفه 

يف مناكبها عند �ضاعٍر ما، والأن الق�ضيدة كائن 

يتخلَّق  كما  ال�ضاعر  وج��دان  يف  يتخلَُّق  �ضفاف 

اجلنني يف بطن اأمه، يبداأ فكرًة ي�ضتمدها �ضاحبها 

يحمل  اأح���داث،  من  فيها  ي��دور  وم��ا  بيئته  من 

االرتقاء  اإىل  ينزع  واأمته،  وطنه  هموم  ال�ضاعر 

وال�ضاعر  للنجوم،  جارين  يكونا  حتى  بهما 

ه��وؤالء  من  واح��د  عبدالعزيزاملقالح  الدكتور 

اأوطاٍن  عن  لق�ضائدهم  يبحثون  الذين  ال�ضعراء 

والقانون،  النظام  ي�ضودها  اأن  يطمحون  ثلى، 
ُ
م

ف�ضاء  يف  والتحليق  ال�ضالم،  ها  ويحفَّ والعدل، 

التقوقع   من كل عوالق 
ٌ

التي تتخل�س االإن�ضانية 

واملناطقية،  الفئوية  متاري�س  خلف  والتخفي 

وهو اأي�ضًا جهاد اأكرب للنف�س الب�رصية، وتعاي�س 

مع كل الكائنات يف عامل مثايل، ت�ضوده املحبة 

واالإميان بحق االآخر يف احلياة التي خلقها اهلل 

مُت 
َّ
ال�ض هذا  كان  الكائنات،  �ضائر  بني  م�ضاعة 

كتاباته،  ل 
ُ

ج على  م�ضيطراً  املقالح  ق�ضيدة  يف 

الن�س  عقارب  توجه  خلده  يف  بو�ضلًة  ك��اأن 

�ضورة  ان  املعقول،  خارج  االأمثل،  اخللود  نحو 

هذا  �ضبيه يف  لها  لي�س  ال�ضاعر  الوطن يف ذهن 

العامل، وال يقا�س الوطن  بالتماثل يف االأيقونة 

ولكن  بري�س،  ت�ضارلز  عند  الب�رصية  ال�ضيميائية 

يقا�س بال�ضورة املثالية املر�ضومة يف خلد هذا 

ال�ضاعر العظيم، وهكذا تكون مدينة اخليال معلقة 

اإىل النظر االإلهي، فال يروج فيها من اخليال اإالَّ 

مبقدار حماكاته للحقيقة. وال يتدخل الالَّ معقول 

   
)1(

ل النظري وميزانه. اإالَّ بح�ضبان التعقُّ

 للقارئ جوانح 
َ
 يف هذه الدرا�ضة نحاول اأن نبلج

من  ع��وامَل  يف  بنا  ت�ضافر  التي  الق�ضيدة  ه��ذه 

البهجة وال�ضعادة واالأمن وال�ضالم، وطن الق�ضيدة 

امُلْثلى  فاالأوطان  للوطن،  الفكري  املتخيل  هو 

مدينته  الفارابي   اأ�ض�س  اإذ  قدمي،  فل�ضفي  مطلب 

الفا�ضلة واأ�ض�س افالطون جمهوريته انطالقًا من 

هذا الت�ضور، منذ كان يف الثالثة  والع�رصين من 

 � البلوبونيزية  اأن و�ضعت احلرب  اأي بعد  عمره، 

بني اأثينا وا�ضربطة بني عامي 404 - 431 ق.م 

� اأوزارها، لي�ضع منوذجًا ملجتمٍع خيايل مثايل 

زيد الفقيه *

�لوطن �ملتخيل عند �ملقالح

ف�شاءُ مفتوح على الحتمالت



من  ويتحرر  منه،  يقرتب  اأو  الكمال  فيه  يتحقق 

و�ضاعرنا   ،
)2(

الب�رصية منها  تعاين  التي  ال�رصور 

ثلى 
ُ
م النحو يبحث عن حياة  ينحو هذا  املقالح 

�رصاع  عن  بعيداً  م�ضتقر  اآمن  وطن  يف  للعي�س 

)هابيل وقابيل( .

فالق�ضيدة عند املقالح مل تعد ذلك الفعل الكتابي 

ي�ضكنه  وط��ن��ًا  غ��دت  ب��ل  ؛  ب��االأح��رف  املر�ضوم 

اأجنبت  امل�ضاكنة  هذه  ال�ضاعر،  ت�ضكن  وق�ضيدة 

وطنًا اأمثل هو وطن الق�ضيدة الذي يتمثله ال�ضاعر 

ويطمح للعي�س فيه مع اأبناء جلدته من الب�رص .

املقالح بهذه الروؤية مل يعد ذلك ال�ضاعر املحلي 

؛ بل  اأقطار عاملنا  الذي يحمل هم قطر ما من  

التي  االن�ضانية  اإىل  ال�ضيق  االإط��ار  ذلك  جتاوز 

وق�ضيدة  زمانية   اأو  مكانية  ح��دود  لها  لي�س 

ت 
َّ
مر بديل  مثايل  وطن  عن  بحثها  يف  املقالح 

ومرحلة  االأن���ني،  مرحلة  ه��ي  م��راح��ل  ب��ث��الث 

هذه  من  مرحلة  كل  اخلال�س،   احللم،ومرحلة 

اآخر  طور  اإىل  طور  من  الق�ضيدة  تنتقل  املراحل 

على  املنجز  ه��ذا  حتقيق  اإىل  و�ضولها  بغية 

ويتقدم  يتطور  فالن�س  والن�س،  الواقع  م�ضتوى 

يف  الق�ضيدة  وظلت  وي��رتاج��ع،  ي�ضوء  وال��واق��ع 

الق�ضيدة  فتقدمت  امل���رتدي،  ال��واق��ع  جمابهة 

يف  نحاول  الوطن،  وتراجع  وتطورت،  وتخلَّقت 

تي�رص  ما  للقارئ  منها  نعر�س  اأن  الدرا�ضة  هذه 

يف هذا املقام  .

االأنني  

ة اأملًا يعت�رصه، 
َّ
حني يتوجع االإن�ضان ندرك اأن ثم

ي�ضي  التوجع  الأن  للت�ضايف  حماولة   ة 
َّ
ثم واأن 

ويبغي  املري�س  ج�ضد  يف  م�ضت�ضاغ  غري  باأمر 

هي  ال�ضاعر  ق�ضيدة  يف  واالأن��ني  منه،    ال�ضفاء 

بداية ال�ضعور اأن ثمة مطلبًا اأ�ضمى ي�ضعى ال�ضاعر 

اأين يكمن  لكن  )الق�ضيدة(،  احللم  اإليه، هو وطن 

املا�ضي  يف  هل  املقالح؟  عند  الق�ضيدة  وطن 

احل�ضاري لوطن ال�ضاعر اليمن؟ اأم يف امل�ضتقبل؟ 

اأم يف خلد ال�ضاعر واأحا�ضي�ضه؟ 

والتوجع  والتاأزم  التاأمل  عن  ناجم  هو  فاالأنني 

هذا  لكن  اأخرى،  ويتطور  تارة  ى  يرتدَّ واقٍع  من 

ر كان بطيئًا وحييًا غلب عليه الرتاجع يف 
ُّ
التطو

 داأب املقالح يف 
َّ
كثري من مناحي احلياة، ومن ثم

البحث عن عامٍل روحي مثايل خمباأ  �ضعره على 

ذلك  وتكتنف  ق�ضيدته،  فيه  تع�ضع�س  روحه  يف 

العامل املحبة والعدل والت�ضامح وامل�ضاواة، هذا 

الوطن احل�ضي لي�س مهمًا يف الق�ضيدة، بل املهم 

لذلك  ق�ضيدته،  يف  م�ضمنًا  ح�ضوره  يكون  اأن 

يقول وهو يتفح�س حالة �ضعبه : 

»يتملكني حزُن كلِّ اليماننَي

ني دمعهم.. 
ُ
      يف�ضح

هم كلماتي
ُ

         جرح

و�ضوتي ا�ضتغاثاتهم.

ُل يف الُطرقاِت ال�ضدى
َّ
يت�ضو

كلَّما قلت : اإنَّ هواهم �ضيقتُلني

َ
 نخلُة اجلوِع يف ليِل منفاي

ْ
رك�ضت

 
ُ
فانتف�َس العمر

 
)3(

 يف ال�ضلوِع دفوف احلنني«
ْ
وارتع�َضت

اأبناء  و�ضع  عن  ال�ضاعر  يتملك  الذي  احلزن  هذا 

من  اخلال�س  عن  البحث  ْفتتح 
ُ
م هو  كان  �ضعبه 

احلزن  ظاهرة  اإن   . واملوؤمل  الكئيب  الو�ضع  هذا 

يف االأدب االإن�ضاين مبرئياتها املختلفة و�ضورها 

ونحيب  وبكاء  تاأوهات  من  واملعنوية  ية 
ِّ
احل�ض

ذاتية ال ميكن  ا�ضتجابة  واأنني هي  واأمل وحنني 

ف�ضلها عن الواقع االجتماعي الذي يخلق بدوره 

تلك اال�ضتجابة ؛ ويخلق يف وجدان ال�ضاعر نغمًا 

احل�ضيني  والرثاء  البكاء  مفهوم  يتجاوز  حزينًا 

اإىل اأبعاٍد فل�ضفية ورمزية هي يف الواقع ح�ضيلة 

اإىل  اأوى  اأجله  ومن   ،
)4(

باملاأ�ضاة ال�ضاعر  وعي 

ووط��ن  ال�ضعب،  ل��ه��ذا  اأم��ث��ل  وط��ن  ع��ن  البحث 

الفكري  الف�ضاء  ذلك  هو  ال�ضاعر  عند  الق�ضيدة 

املعجون بالهم الوطني الذي يحتل م�ضاحة من 

تفكريه وهمومه وطموحه، »فاملكان � عنده � مل 

املتعارف  احل��دود  ذو  اجلغرايف  البعد  ذلك  يعد 
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وطن 

الق�ضيدة عند 

ال�ضاعر هو 

ذلك الف�ضاء 

الفكري 

املعجون بالهم 

الوطني



؛  خا�ضة  وم�ضاحة  وع��ر���س  ط��ول  م��ن  عليها 

من  بالعديد  ي�ضع  جتريدي  بعد  له  اأ�ضبح  اإمن��ا 

اأن  لل�ضاعر  تتيح  التي  واالنعكا�ضات  االيحاءات 

امل�ضاحب  الف�ضيح  عامله  اإىل  خالله  من  ينطلق 

خالل  من  وال��ذك��ري��ات،اإذ  واالأح���الم  للخياالت 

واأم��ال��ه،  اآالم���ه  جمموعة  ي�ضتح�رص  امل��ك��ان 

واأفراحه واأتراحه، فيحيا فيه مرة اأخرى »5، مل 

ينظر  بل  كفرد،  نف�ضه  اإىل  املقالح  ال�ضاعر  ينظر 

والفقر  اجلهل،  وطاأة  حتت  يئن  وهو  الوطن  اإىل 

واملر�س، ويحاول اأن ير�ضم له �ضورة تبدو وقد 

»يبكي  اإنه  املميت،  الثالوث  ذلك  من  تخلَّ�ضت 

وموؤتلفًا  من�ضجمًا  �ضيء  كل  فيه  ك��ان  زم��ان��ًا 

، اإنه يهرب 
)6(

وا�ضتحال اليوم اإىل ت�ضدع وعجٍز« 

من هذا الواقع، املفجع ويتوق اإىل وطٍن للمحبة 

يقول :

    » قبَل اأن تبدئي بالبكاِء 

 عيناِك بالدَّمِع مرثيتي 
ُ
  وتكتب

         ويقوَل الرفاُق : ا�ضرتاح ..

ُع اأوجاعنا،  تعايل نِودِّ

 اأحزاننا، 
َ
نرتدي ثوب 

 
َّ
َن املر

َ
ج  ال�ضَّ

ُ
         نلب�س

امنا 
َّ
 من ِجلِد اأي

ُ
         نخرج

    وانك�ضاراتنا 

      من عيوِن االحاديِث ..

اإن االإقامَة يف وطٍن لل�ضفادِع 

   قا�ضيٌة، 

ِحيل املباغَت قا�ٍس، 
َّ
والر

      ولي�س �ضوى املوِت يخلعنا 

 
)7(

نا ل�ضمرِي الرتاب«
ُ
 يرجع

َّ
  ثم

يف هذا الن�س ي�ضف ال�ضاعر حالة الكلمة والراأي 

واملنطق  احلب  لغة  يفقه  ال  جمتمع  يف  والفكر 

والتجهيل  واالإق�ضاء   العنف  منطق  بل  والعقل، 

 
َ

داأب لو�ضع  ويتاأمل  ي�ضج  اإن��ه  للفرد،  وال��والء 

اأن  دون  ال��والءات،  �رصاء  �ضوؤونه  على  القائمون 

ومعطيات  واملنطق  والنظام  للقانون  يجعلوا 

فاإن   
َّ
ثم ومن  ح�ضاباتهم،  يف  اعتباراً  الع�رص 

املعادلة بني الثقافة ونقي�ضها �ضيزى يف وطن 

تنتعله اأقدام الطغاة في�ضيق ال�ضاعر بو�ضع هذا 

الوطن ويقول :    اإن االإقامَة يف وطٍن لل�ضفادِع 

      قا�ضيٌة 

حيل املباغَت قا�ٍس 
َّ
       والر

       ولي�س �ضوى املوِت يخلعنا 

     ثم يرجعنا ل�ضمري الرتاب 

وهو  احلياة  هو  لل�ضاعر  بالن�ضبة  فالوطن  اإذاً 

القيمة الوجدانية التي ت�ضكنه، »لي�س املكان اإذن 

ذلك املعطى اخلارجي املحايد، الذي نعربه دون 

الطول  يحده  املكان حياة ال  واإمنا  به،  ناأبه  اأن 

 ،
)8(

اال�ضتمال« خا�ضية  واإمن��ا  فقط،  والعر�س 

حياة  هي  ال�ضاعر  عنها  يبحث  التي  واحلياة 

ثلى تبحث عنها ق�ضيدة املقالح لتكون 
ُ
متخيلة م

بدياًل عن وطن ال�ضفادع وطن الطغاة، »فلي�س له 

اإال اأن يفر من عامله وما فيه من قيود، ويحطم 

قف�س الوجود ليحلق كالع�ضفور، وتتفلت روحه 

بال�ضفادع  اأ�ضبه  هم  امل��ادة  قيدتهم  ب�رٍص  من 

يقراأ  من  اإن   ،
)9(

العتبات« على   )...( كال�  امللقاة 

مل  الوطني،  بالهم  طافحًا  يجده  املقالح  �ضعر 

يلتفت اإىل غريه، اإنه � يف نظري � وطن كال�ضحابة 

ا، هذا 
َّ
اًل وحب

َ
ُقب اأمطرت  ال�ضوق  كلما ع�ضف بها 

يف  ه��و  املقالح  ق�ضيدة  يف  املتخيل  ال��وط��ن 

مفتوحًا   
ً
ف�ضاء للوطن  تناولها  يف  ت�ضاري�ضها 

على جميع االحتماالت، ذلك الأن معركة االإن�ضان 

اإن   .  
)10(

بعد تنته  مل  طموحاته  حتقيق  اأجل  من 

املقالح  وج��دان  يف  تخلَّق  ال��ذي  الوطني  الهم 

الوطني  قد تفوق عن رعيله  اأظفاره  منذ نعومة 

وعر�س  وال�ضكوى  االأح����رار،  ال��ث��وار  وكوكبة 

له،  الرف�س  �رصوب  من  �رصب  الواقع  م�ضاوئ 

اأف�ضل واأنبل، فقد  اإىل ما هو  والطموح للو�ضول 

فجنح  الوطني  بالهم  املقالح  �ضعر  جن 
ُ
وع لئ 

ُ
م

رف�ضه  �ضفود  على  ال�ضيئ  ال��واق��ع  و�ضع  اإىل 

تاأوهات  جمرد  يعد  مل  فاأمله  م�ضاوئه،  وف�ضح 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

93

املدينة 

الفا�ضلة 

عند املقالح 

تكمن يف 

رف�ش الواقع 

وف�ضحه 

وانتقاد �ضلوك 

القائمني على 

�ضلطته



دفن  ما�ٍس  على  وبكاء  اآهات  واج��رتار  ونحيب 

مر، بل اأ�ضبح جتربة العمر 
ُ
فيه اأحلى ذكريات الع

اإىل  يتوق  الذي  املعذب،  احلا�رص  اأمل  اإنه   . كلها 

الن�ضال  مفهوم  ميزج  كان  فقد  منه،  اخلال�س 

يف  والقومي  واالإن�ضاين  والطبقي،  االجتماعي، 

االأحرار  الأبي  ر�ضالة  ففي    ،
)11(

ال�ضعرية متونه 

الزبريي يف الذكرى اخلام�ضة ال�ضت�ضهاده يقول:

و�ضوته   *  
ُ
مهدور املهدور  البلد  دمعي،على   �

ُ
دى املهجور، مهجور

َّ
كال�ض

� اأبكي اأع�سُّ جدار الّليل منطفئًا   * يف غربتي، 

 
ُ
تتخطاين االأعا�ضري

� وحني ال الدمع ت�ضفيني �ضفائحه * وال تغيب 

 
ُ
عن العني الدَّياجري

ويف  عطفًا،   * اأ�ضاألها  ال�ضعر،   / للكلمات  اأعود   �

 
)12(

ُ
رئتي للحزن تنَّور

اإال  هي  ما  اليمن،  عن  امل�ضكوبة  الدموع  هذه 

تعبري جمازي عن تاأجج احلزن يف اأعماق ال�ضاعر 

وحزنه  اأمله  يخفف  بذلك  وهو  بلده،  و�ضع  عن 

النف�ضي، اإذ يبتدع منافذ نف�ضية تخفف عنه وطاأة 

بني  ت�ضالح  خلق  على  وتعمل  ال��واق��ع،  �ضغط 

الوعي والالوعي، بعد م�ضريٍة تفاو�ضيٍة منهكٍة، 

الالوعي،  اأعماق  من  تخرج  التي  املنافذ  وهذه 

الكبت الذي يتعر�س  تعد معاداًل مو�ضوعيًا عن 

ل 
َّ
له نتيجة خمتلف �ضغوط الواقع عليه، وقد عو

النف�ضية،  الراحة  �ضبيل  يف  ال�ضاعرة  الكلمة  على 

واملرهق ال  ال�ضاق  الواقع  الهرب خارج  اأن  ذلك 

 ،
)13(

الهناء من  �ضيء  عن  يتمخ�س  اأن  اإال  ميكن 

اإن فل�ضفة املثول بني يدي املدينة الفا�ضلة عند 

املقالح تكمن يف رف�س الواقع وف�ضحه وانتقاد 

من  �رصب  وهو  �ضلطته،  على  القائمني  �ضلوك 

تباريح  اإىل  ال�ضنيع  الواقع  اأمثولة  من  الهروب 

عامل   : ق�ضيدته  يف  يتمثله  ال��ذي  االآخ��ر  العامل 

واملوا�ضعة  واملحبة،واالألفة،  واالإخ��اء،  النبل، 

يق�ضد  التي  املدينة   « العامل،ف��  ذلك  �ضكان  بني 

التي  االأ�ضياء  على  التعاون  فيها  باالجتماع 

املدينة  هي   � احلقيقة  يف   � ال�ضعادة  بها  تنال 

الذي به يتعاون على نيل  الفا�ضلة، واالجتماع 

املعمورة  وكذلك   . الفا�ضلة  االأمة  هي  ال�ضعادة 

فيها  التي  االأمم  كانت  اإذا  تكون  اإمنا  الفا�ضلة، 

هنا  وال�ضاعر   ،
)14(

« ال�ضعادة  بلوغ  على  تتعاون 

مل يعد ذلك الكيان املنف�ضل عن الوطن، بل غدا 

ماثل  فهو  اأحا�ضي�ضه،  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  الوطن 

اأمامه يف كل �ضاعة وحلظة، ال يكاد يفارق فكره 

موطنها  اإىل  النوب  حنني  اإليه  يحنُّ  وخياله، 

تلك  يبلغ  مل  املقالح  لكن   ،
)15(

باخلريات الغني 

الوطن  اأط��الل  على  بكى  بل  ب�ضهولة  املدينة 

كثرياً، متخذا من رف�ضه للواقع �ضفينًة للو�ضول 

اإىل احللم يقول :

» اآِه يا وطني 

َد احلزِن 
ّ
اأنَت يا�ضي

 املقاِم اجلليل 
َّ

رب

وحامَل اأوجاعنا،

هل �ضندنو من ال�ضم�ِس؟

 اأم �ضوَف ندنو من اللَّيل؟ 

هل �ضتموت الفرا�ضاُت؟ 

هل �ضتعي�ُس الثعابنُي؟

هل من اأعايل ال�ضماِء 

 اإذا رجعوا،
ُ
هداء  ال�ضُّ

ُ
�ضيقرتب

 
)16(

 اأم الهاوية؟

الليل  دوائ����ر  م��ن  اخل����روج  اإىل  ال��ن��زوع  ه���ذا 

من  بالتفلَّت  ي�ضي  الفجر  تباريح  اإىل  البهيم 

احلب  ع��امل  اإىل  وال��ن��زوع   وال�ضكون  االن��غ��الق 

القارئ  ي�ضع  املقطع  هذا  يف  واجلمال،ال�ضاعر 

اأمام خيارين اإما االرتقاء للو�ضول اإىل جماورة 

قي والرفعة، 
ُّ
ال�ضم�س، وهي كناية عن التقدم والر

»وهذه  الظالم،  مدارج  يف  وال�ضقوط  العك�س  اأم 

عادة ال�ضعراء حينما ي�ضطدمون بالواقع املرير، 

فاإنهم  ؛  ي�ضتهون  ما  حتقيق  ا�ضتحالة  ويدركون 

، هذه 
)17(

يلجاأون اإىل طريق االأمنيات واالأحالم« 

املتلقي  ت�ضع  التي  الن�س  يف  ال�ضدية  الثنائية 
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يوؤن�ضن 

ال�ضاعر يف 

تعبريه 

املجازي هذا 

الوطن املظلوم 

من اأبنائه اإذ 

له اإىل  يحوِّ

كائٍن يتيم 

من الرجال 

الوطنيني 

املخل�ضني



موؤملة  وجدانية  واأبعاد  تاأويلية  خيارات  اأمام 

جتعل منه �ضخ�ضًا مرتبك امل�ضاعر، ك�ضري العزم، 

مرارتها،   ع 
ّ
جت��ر من  بد  ال  التي  احلقيقة  لكنها 

اأرحب  عامل  نحو  لالنطالق  الوقود  تكون  حتى 

غريه  ميتلكه  ال  م��ا  ميتلك  فالن�س  واأج��م��ل، 

لت�ضوير احلقيقة، وحني ينجح الن�س يف و�ضعنا 

اأمام ما خفي من حقيقتنا اأو ما حاولنا ن�ضيانه 

 ،
)18(

منها فاإننا نفنت بذلك اخلوف املوقظ للحياة

به خلد  يختلج  الوطن حلما  يكون  ال�ضيما حني 

للخروج  يوميًا  ديدنًا  م�ضاعره  وحتمله  ال�ضاعر 

باحلروب  املتخم  املظلم  الواقع  دهاليز  من  به 

وال�ضغائن التي ما انفكت متزق الن�ضيج الوطني 

اإىل نزع  االن�ضان  اإنها وجع يدفع  واالجتماعي، 

فتيل العقيدة، وهتك الكرامة : 

هي احلرب، 

ت�ضلبني هامتي

وحذائي 

ت�ضلبني نعمة االنتماِء اإىل اهلل،

ال �ضيء يبقى اإذا ما اأتت 

ال جدار وراء البالد 

وال خلفها،

ال مكان 

 وحدِتها 
َ
ئ فيه جواهر

ُ
تخب

وثياب مبادئها

 من النَّجِم 
ً
الوجوه االأ�ضدُّ بهاء

ها لونها 
ُ
�ضوف يغادر

   
)19(

والعبري.

يت�ضارع �ضجيج االأنني والتوجع عند ال�ضاعر كلما 

 
ُ
الظالم وحلَّ  للجمال،  وطٍن  عن   

ُ
ال�ضم�س غابت 

ة من ينفخون جدار الر�ضا�س على 
َّ
القبيح، وثم

احللم  غمرة  يف  لل�ضالم،  وط��ٍن  يف  الُقبح  نغمة 

ورف�س احلروب ينداح » الوعي االإن�ضاين العميق 

الَّال  التجاوز  ورغبة  لالإبداع  التواقة  وال��روح 

قهرية اإىل مناطق احللم وال�ضوء والفرح ... يبقى 

اأرجاء  قلق يف  امل�ضافرة على  الذات  ال�ضاعر هو 

ويرنو  واقعًا  وي�ضتنطقه  اأحرفًا  يتهجاه  الوطن 

حني   ،
)20(

اآخر« حينًا  وم�ضتحياًل  حينًا  اأماًل  اإليه 

يقول :) ال جدار وراء البالد وال خلفها، ال مكان  

تخبئ فيه جواهر وحدتها وثياب مبادئها ( اإمنا 

الوطن  هذا  املجازي  تعبريه  ال�ضاعر يف  يوؤن�ضن 

له اإىل كائٍن يتيم من 
ِّ
املظلوم من اأبنائه اإذ يحو

يعملون  الذين  له،  املخل�ضني  الوطنيني  الرجال 

ي�ضي  اآخر  وبتعبري  رفعته وعزته وكرامته،  على 

اأن ثمة جمموعة من االنتهازيني وجتار احلروب 

الذين ال يرون الوطَن �ضوى بقرة حلوب، لي�س لهم 

 وال م�ضتغل غري حلبها واملتاجرة مبا فا�ضت 
ٌ
هم

اأوثق  مت�ضلة  اإذاً  االأن�ضنة  ونزعة   « عليهم،  به 

جيدا  يعي  لكاتب  العميقة  االن�ضانية  بالروؤية 

حمدود  وزم��ن  معني  مكان  يف  االإن�ضان  حياة 

ت�ضتحق اأن تعا�س ويحتفى بها رغم كل املاآ�ضي، 

معاين  تلغي  ال  الرتاجيدية  االأح���داث  كل  الأن 

احلياة بقدر ما تعززها وتثقفها.هذا هو املنظور 

وتغري  الكتابة  تتبناه  ال��ذي  اخل��الق  الفعال 

 ،
)21(

« ودالالت��ه  جتلياته  باإبراز  اليقظة  القراءة 

االأنني  بني  للوطن  املحبة  العواطف  متوج  اأن 

واحللم واخلال�س واالأن�ضنة، لهي قيمة وجودية 

يف كيان الكاتب ل�ضدة حر�ضه على رفعة وعزة 

وطنه و�ضعبه، فحني ي�ضبح وجود الوطن داخليًا 

متعددة  م�ضتويات  وتظهر  اخليال  حركة  تن�ضط 

للحلم والذاكرة، فيتفرق يف اأمكنة عدة، ويتحول 

اأو  اأزمنة تاريخية  اإىل  زمن احلياة حتت �ضمائه 

الوطن  اإىل  هو  ويتحول  اأ�ضطورية.  اأو  �ضخ�ضية 

يج�ضده يف  داخله  ال�ضاعر يف  الذي حمله  احللم 

�ضوره ال�ضعرية ال مكانًا فيزيائيًا طبوغرافيا، بل 

 ،
)22(

مكانًا �ضاميًا يعي�س يف خلد ال�ضاعر وكيانه

اإن �ضورة الوطن يف ذهن املقالح لي�س لها �ضبيه 

يف هذا العامل، وال يقا�س بالتماثل يف االأيقونة 

ولكن  بري�س،  ت�ضارلز  عند  الب�رصية  ال�ضيميائية 

يقا�س بال�ضورة املثالية املر�ضومة يف خلد هذا 

ال�ضاعر العظيم.  

نزوى العدد 97 - يناير 2019

95

�ضنعاء يف 

لغة الق�ضيدة 

خيوط 

من ال�ضوء 

والأمنيات



احللم  

مل تقف اللوعة عن الوطن واخلوف عليه عند حد 

ال�ضاعر  حلم  اإىل  جتاوزته  بل  والتوجع  االأن��ني 

ال والرفعة، والهروب به اإىل 
ُ
باخلروج به اإىل الع

االأمور  �ضغائر  عن  والناأي  والرقي،  ال�ضمو  عامل 

الفردية وال�ضخ�ضية، احللم هو مرحلة من مراحل 

الهروب بهذا الوطن الغايل املهم من عامل ال�ضخط 

واملتاهة وامل�ضاريع ال�ضغرية والفردية والفئوية 

اإىل عامل البهجة والرفعة وال�ضمو، يقول ال�ضاعر: 

لٍم
ُ

ذات ح

َ
لٍَّم من اأ�ضاطري

ُ
هبطُت على �ض

حمفورٍة يف �ضمري الزَّماِن،

راأيُت بيوتًا  من ال�ضوء 

اأعمدًة من نهاٍر بهيٍج

ة، واأ�ضواَقا من ف�ضَّ

و�ضوارَع من ذهٍب ...

قيَل يل : تلك �ضنعاء

كان املغنَّون وال�ضعراء 

 بالتالميذ 
ْ
يطوفون يف �ضاحٍة اأورقت

 يجيدون عر�س مهاراتهم 
ُ
والعلماء

 التي يف دمي 
َ
اإن �ضنعاء غري

ال يراها �ضوى احُلْلِم ... نافرًة، 

ولها ج�ضداِن و�ضم�ضاِن،

لٍَّم من مرايا احلروف 
ُ

 فاهبط على �ض

ْق اإذا ما و�ضلَت        و�ضفِّ

.
)23(

  اأقا�ضي املدينة

هذا الوطن امُلخباأ يف خلد ال�ضاعر و�ضمريه يتوق 

اإىل الناأي به عن �رصاع الغجر، اإنه الوطن احللم 

وطن  فهو  الوطن  خريطة  ال�ضاعر  يتخيل  حني 

 
َّ
يتبدَّل ويعك�س  احلنني اإىل وطن متخيل، ومن ثم

الوطن هو ما يعي�س بداخلنا وهو  اأن  فهو يوؤكد 

الوثائق  تقدمه  ما  ولي�س  الوجدان،  يدركه  ما 

اأدل  ولي�س  اجلغرافية،  احل��دود  اأو  التاريخية 

بها  التي ميوج  الن�ضية  التدخالت  على هذا من 

 ،
)24(

الثقافات الذي ميت�س من كل  املقالح  �ضعر 

اإن  واحل��زن،  للفرح  �ضيمفونيًة  للعامل  وميتحها 

الذي  املكان  ال�ضاعر غري  به  يحلم  الذي  املكان 

يعي�ضه، اإنه عامل من ال�ضوء اأعمدته ت�ضع باملحبة 

ال  التي  احلياة  موبقات  يف  والزهد  والده�ضة 

ت�ضاوي � يف نظر ال�ضاعر � �ضعادة يوم بهيج وفرح 

يف عيون العذارى، وحلم يف دم الطفل يحمله يف 

ثنايا الثياب ، ف�ضنعاء يف لغة الق�ضيدة خيوط 

خمبوء  احللم  من  �ضعاع  واالأمنيات،  ال�ضوء  من 

يف طناف�س اأٍم حنون هي يف لغة الق�ضيدة حلم 

على نحو مثايل ال واقعي ميت اإىل املكان ب�ضلة 

احلياة : ب�رصاً وحجراً وعادات وتقاليد فهي عنده 

:

 ال يراها �ضوى احُلْلِم ... نافرًة، 

ولها ج�ضداِن و�ضم�ضاِن،

لٍَّم من مرايا احلروف .
ُ

 )هبطت(على �ض

للمدينة  للوطن،  ال�ضعري  املتخيل  ه��ذا  اإذن 

وا�ضحة  داللة  يدل  ما  األي�س  الذهبية  ل�ضوارعها 

هو  ووجدانه،  ال�ضاعر  ذهن  يف  بديل  وطن  على 

جتلو  اأن  الدرا�ضة  حت��اول  ال��ذي  املثايل  الوطن 

عن  يختلف  اآخ��ر  واق��ع  اإزاء  الغيم،«اإننا  عنه 

اإنه   . االأيدلوجي  اأو  الزماين  اأو  املكاين  الواقع 

وانقطاعه  وعزلته،  كثافته  يف  ال�ضعري  الواقع 

ال�ضاعر ي�ضع يف خلده الوطن   
)25(

عن اخلارج«. 

ين�ضده  فهو  واقعًا  يتحقق  مل  واإن  حتى  املثايل 

�ضكونه  ي��وؤرق  دائمًا  همًا  ِملُه 
ْ
ح

َ
ي اإليه  ويتوق 

والعي�س  اإليه  الو�ضول  يبغي  م�ضجعه  ويق�س 

الب�رص  �ضوائب  من  خاليا  ملمو�ضًا  واقعًا  فيه 

واملناطقية  واملذهبية  بالطائفية  املتمنطقة 

حلمه  �ضياق  يف  يقول  املوبقات،  من  وغريها 

باخلروج بالوطن من تلك املوبقات : 

حلمُت ذات يوٍم اأن عاملًا جديداً 

يخرج من هنا 

من عامل االأ�ضياد والعبيد، 

ْ
ميتد ظلَُّه على طريٍق عانق القمر

واحت�ضن الزهر 
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. 
)26(

عيد
َّ
اإن�ضانه ال�ض

�ضبقوا  الذين  االأ�ضياد  وطن  اليمني  الوطن  اإن 

االأر����س وت��رك��وا بح�ضارتهم  ��روا 
َّ
ال��ع��امل  وع��م

ح�ضارة  اأعظم  واحلمريية  واملعينية  ال�ضبئية 

�ضهدت على �ضيادته يف العلم واملعرفة والتقدم، 

يتوق حمبوه ومنهم املقالح اإىل اأن يكون وطنًا 

والتقدم  والقانون  النظام  ي�ضوده  راقيًا  مثاليًا 

وال�ضعراء  املفكرون  داأب  وقد  احلديث،  العلمي 

فا�ضلة  مثالية  مدٍن  عن  البحث  يف  والفنانون 

يعي�ضون فيها مع نا�ضهم اأحراراً بعيدين عن كل 

اأو  قهر،  من   : وينغ�ضها  حياتهم  �ضفو  يكدِّر  ما 

حتقيق  يف  اأم��اًل  حرب،  اأو  طائفية،  اأو  �ضغينة، 

الوجودي،  قلقهم  واإيقاف  النف�ضي،  اطمئنانهم 

وعلى  واأ�ضعد،  واأكمل   اأف�ضل  حياة  اإىل  وتطلعًا 

تف�ضيالت  يف  امل��دن  تلك  اختالف  من  الرغم 

من  ب��دءاً  فكريًا  مطلبًا  ظلت  فاإنها  مناهجها 

افالطون  مروراً  بالفرابي، واأبي العالء املعري، 

ودانتي، وجون ملتون، وتوما�س مور، وجربان، 

اب، واملقالح،  هذه املدن 
َّ
ونازك املالئكة، وال�ضي

اأعتابها  اإىل  للو�ضول  اجلميع  ي�ضعى  هدفًا  ظلت 

ثلِها العليا على اختالف مواقفهم من 
ُ
والتلبث مِب

، اإن وجدان املقالح وعواطفه 
)27(

الوجود واحلياة

ف�ضاء  يف  يحلُِّق  �ضاٍم  مالئكي  لوطٍن  م�ضتوطنٌة 

الغيب  علم  يف  ت��رف��رف  حلٍم  كفرا�ضة  روح��ه 

باحلروب  د 
َّ
امللب اليمن  وطنه  اإن��ه  وامللكوت. 

تنل  مل  التي  ال�ضعيدة   اإنها  الخ،  و...  وال�ضغائن 

من ا�ضمها ن�ضيبًا، وال�ضاعر يبحث يف خلده عن 

وطٍن مثايل �ضعيد يقول:

 يا ظباء ال�ضعيدة 

 هذا كياٌن من احللِم 

   اأم اإن جدراَن )غيمان( 

        تن�ضقُّ عن وطٍن اآخر للنجوم 

 
ِّ
  وللحب

)28(
     عن وطٍن للجمال؟ .

ال�ضاعر مواجيد حلٍم يعزفها  اإن املكان يف نظر 

�ضيمفونيًة للخلود، اإنه وطٌن للحب اع�ضو�ضب يف 

ال�ضاعر يبحث له عن مناأى يف مكان  كل كيان 

نظر  املكان يف  بدا  امُلثل، »هكذا  بعيد يف عامل 

البحث  عملية  تبداأ  وهنا  ال��وداع،  حلظة  ال�ضاعر 

... وهنا ين�ضحب  عن مكاٍن بديل؛ عن حٍب بديل 

يف  معلقًا  ال�ضاعر  ويبقى   .. ال�ضاعر  عن  املكان 

 اللذين ي�ضكنان 
َ
، اإن اجلماَل واحلب

)29(
الالمكان«

زها 
ِّ
ويطر �ضعره،  كلمات  ترتجمها  ال�ضاعر  قلب 

برموز الوطن، من اأمكنة و�ضخ�ضيات ثائرة يقول 

:

    هذا كيان من احللم 

      اأم اإنَّ جدران »غيمان«

         تن�ضقُّ عن وطٍن اآخر للنجوم

توق ال�ضاعر وحلمه للخال�س بالوطن من واقعه 

البائ�س اإىل عوامل امُلُثْل » ت�ضي برغبة االنت�ضار 

ال�ضاعر  واالأ�ضتاذ  واجلمال،  واخلري  احلب  لقيم 

هذا  اإىل  الدخول  اأتقن  املقالح  عبدالعزيز  الكبري 

الرائع  االيقاع  من  الكثري  الوطن  منح  امل�ضتهى 

ال  جماليًا   
ً
�ضخاء تفي�س  التي  الق�ضيدة  اأعطاه 

وهو  الرائع  هذا  اأ���رصى  نبقى  اأن  اإال  معه  ميكن 

بوطٍن  ال�ضاعر  وحلم   ،
)30(

اإلينا« الوطن  من  ميتد 

بديل مل يقف عند هوى نف�ضه بل يتعداه اإىل من 

حوله ممن يحبهم وحتديداً املراأة التي يقف اإىل 

جانبها ويناه�س كل من يحول وتقدمها، ويعرب 

مغاير،  وعامل  جمتمع  اإىل  وتطلعها  حلمها  عن 

لهذا الواقع يقول:

ل اللَّيل
َّ
» يف اأو

         ينه�ُس �ضوُق املدينِة 

        خمرتقًا �ضمَت حيطانها العاليات،

فات،      ومثل مالٍك يحطُّ على ال�رصُّ

 جتاعيدها 
َ
     ومي�ضح نار

 
ُ
 واإذا ما اأطلَّ ال�ضباح

        توارى 

 من حائٍط 
َ

ب
َّ
     ت�رص

بايا،
َّ

تُه باأ�ضواقهنَّ عيون ال�ض     ق�رصَّ
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ال�ضاعر 

يرف�ش احلرب 

لأن تغليبها 

على احلِب 

�ضيقود كل 

�ضيء اإىل 

الزوال



َهنَّ
ُ
     واأحالم

ة 
ِّ
     اإىل زمٍن مورٍق باملحب

 فيه 
َ
عب

ُ
       ال ر

وح 
َّ
       وال فقراء من الر

 
)31(

     والكلمة ال�ضافية«

 اإليها املقطع ال�ضابق 
ُ
الثنائية ال�ضدية التي ي�ضري

املتمثلة بالّليل وال�ضباح يقول : 

يف اأول الليل 

   ينه�س �ضوق املدينة 

   اإىل اأن يقول : واإذا ما اأطل ال�ضباح 

    توارى 

 من حائط 
َ

ب
َّ
 ت�رص

ته باأ�ضواقهن عيون ال�ضبايا.  ق�رصَّ

حامٍل  وط��ٍن  اإىل  بالتطلع  باالأمل  باحللم  ت�ضي 

مهما  زوال  اإىل  حتمًا  والعتمة  يطول  لن  فالليل 

بد  وال  ينجلي  اأن  لليل  ب��د  وال   « زمنها  ط��ال 

ال�ضدية  ي�ضع  حني  ال�ضاعر  ينك�رص«،  اأن  للقيد 

ر  والنقائ�س يف ال�ضياق ال�ضعري اإمنا يريد اأن يذكِّ

القارئ اأن احلياة مبنيٌة على الثنائية ال�ضدية : 

، ال�ضم�س والقمر، الذكر  الليل والنهار،اخلري وال�رصَّ

واالأنثى، ال�ضيف وال�ضتاء، الربيع واخلريف، اجلنة 

احلياة،  ت�ضتقيم  واالأر�س،بذلك  ال�ضماء  والنار، 

 ال حمالة، وال�ضباح 
ٌ
لكن اخلري يف النهاية منت�رص

 باإ�رصاقه وجماله ومبدد للطغيان والعتمة 
ٌ
قادم

بعيون  االنبالج  هذا  ال�ضاعر  ربط  وقد  والظالم، 

اأرق واأجمل ما خلق اهلل الآدم من  ال�ضبايا وهنَّ 

�ضلعه وهي رمز اخل�ضب، وقد ربط ذلك بحلمهن 

اإىل زمٍن مورق باملحبة، ال رعب فيه،  للو�ضول 

وهو وطن الق�ضيدة عند �ضاعرنا الكبري الدكتور 

الق�ضيدة  من  جعل  ال��ذي  املقالح،  عبدالعزيز 

عن  لتبحث  اأن�ضنها  اأنه  اأي  وجمال،  حمبة  �ضل 
ُ
ر

وجلي  واال�ضتقرار،  واالأم��ن  بال�ضلم  ي�ضج  وطن 

هنا ... اأن مدن الع�ضق ال تعرف احلقد وال�ضغينة 

والتع�ضب، فال�ضاعر يرف�س احلرب الأن تغليبها 

على احلِب �ضيقود كل �ضيء اإىل الزوال، واملقالح 

يقيما  اأن  حاوال  كونهما  يف  يلتقيان  وال�ضياب 

اب 
َّ
احللم على اأنقا�س ف�ضاء بني واقعني، فال�ضي

ال�ضعور  اأحب قريته وعزعليه فراقها، وكان هذا 

عليه   
ُ
يلح واالأن��ني  باحلنني  املكتنف  ال�ضامت 

وينزف  بالرحيل  فيحلم  اإليها،  ويدفعه  كثرياً 

من  اخلروج  اأن  ويرى  اللقاء،  اإىل  �ضوقًا  وجدانه 

لبلده، وي�ضعر  الكبري  ا�ضتبعاد حلبه  راأ�ضه  م�ضقط 

وطنه  يف  ت��زرع  نار  جبال  قلبه  مت�ضغ  باأنها 

رماد احلقد، فتقتل يف اأعماق روحه حبه الكبري 

 ،
)32(

ون�ضوة تلك ال�ضورة التي تعلقت بها اأنفا�ضه

واالأ�ضطوري  والب�رصي  املكاين  ب�ضقيه  فالرمز 

فردو�ضه  عمارة  ت�ضييد  يف  املقالح  وظفهما 

 : مثل  املقالح  عند  فاالأماكن  املنتظر  االأر�ضي 

ماأرب، ظفار، وغريهن  يفر�س، غيمان، �ضنعاء، 

تعد اأماكن للروح غدت من فرط تعلق النا�س بها 

اإليها، فهي مالذ للجميع  باحة لكل قلب يتوجه 

احت�ضانًا  لهم  ذراعيها  فتفتح  جفونها  يقرعون 

ق بني كبريهم و�ضغريهم، اأو بني 
ِّ
من غري اأن تفر

غنيهم وفقريهم، اأو بني انتماءاتهم اأو عقائدهم، 

اأومللهم33، وهذا ال�رصب من التعاطي هو الذي 

املقالح يف وطن  الكبري  ال�ضاعر  ا�ضتاذنا  ين�ضده 

ينجذب  الذي  املكان  »اإن  املقاحلية،  الق�ضيدة 

نحوه اخليال ال ميكن اأن يبقى مكانًا ال مباليًا، 

عا�س  قد  مكان  فهو   . وح�ضب  هند�ضيٍة  اأبعاٍد  ذا 

بكل  بل  فقط،  مو�ضوعي  ب�ضكل  لي�س  ب�رص  فيه 

ما يف اخليال من حتيز. اإننا ننجذب نحوه الأنه 

، اإن 
)33(

يكثف الوجود يف حدود تت�ضم باجلمال«

االأماكن املقد�ضة يف ق�ضائد املقالح ال تقت�رص 

�ضعره  يف  االأمكنة  قدا�ضة  بل  العبادة  دور  على 

يف  االأمكنة  اكتنف  الذي  املجيد  للتاريخ  تعود 

تاريخية من عمرها، وكذلك جمالياتها  مراحل 

فني،  اأو  ت��اري��خ��ي  عبق  م��ن  ب��ه  تن�ضح  وم��ا 

املقاحلية،  الق�ضيدة  يف  مدر�ضة  تعد  ف�ضنعاء 

ما  االأمكنة  وهذه  االأمكنة،  من  وغريها  وماأرب 

الق�ضيدة  لوطن  دة 
ِّ
�ض

َ ُ
جم واقعية  �ضورة  اإال  هي 
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والعدل  باحلب  العابق  الوطن  هذا  املقالح،  عند 

املكانية  الرموز  يوظف  وال�ضاعر  وامل�ضاواة، 

واالإن�ضانية يف �ضعره لتحيل اإىل ا�ضتح�ضار اأدوار 

هذه الرموز عرب تاريخ اليمن، ف�ضنعاء » مدينة 

الروح« والتاريخ والفن : 

�ضنعاء، لي�ضت بيوتًا � تقول العيون � 

رُة ال�رصفات   ولكنها اأغنياٌت معطَّ

ْ
  تغني اإذا ابتهجت

ْ
وتغني اإذا اكتاأبت

   للغمام تبُث طفولتها،

         وتبُث اأ�ضاطريها وتنام

   وفوق �رصيٍر من الكلماِت القدميِة 

         تهدي اإىل االأر�س :

» عن �ضاكني »، »ليت بي�س االأماين«

.
)35(

        »و�ضنعاء حوت كَل فن« 

اإذن من خالل الن�س يتبني للمتلقي اأن االأماكن 

يف  الب�ضيطة  هذه  على  جغرافية  م�ضاحة  لي�ضت 

الن�س  داخ��ل  اأم��اك��ن  لكنها  املقالح،  ق�ضيدة 

نظر اإليها على اأ�ضا�س اأنها وعاء ي�ضمل 
ُ
املقاحلي ي

وهنا  ج��ذور،  من  يحويه  مبا  املكان  مفردات 

ة تعامل روحاين 
ّ
اإذ ثم عر؛  ال�ضاعر وال�ضِّ اإ�ضكالية 

وتاريخي وخيايل مع املكان، ينفرد به ال�ضاعر ال 

ي�ضبه تعامل االآخرين، فللمكان ثنائيات حميمة 

احلب  اإنه  متخالفة،  ومتاآلفة  متناحرة  متعانقة 

والفناء يف احلب، اإنها احلياة وجمالياتها، وعرب 

االحتفاء البيني باملكان بو�ضفه بنية ترميزية 

حتيل  الن�ضية  العتبة  منذ  تلمحها  مهيمنة 

اجلغرايف  الرت�ضيم  على  التمرد  اإىل  بال�رصورة 

من  املنفلتة  للذات  العنان  تطلق  حني  للمكان 

واحلواجز  الفوا�ضل  باجتياز  االأمكنة  اأقفا�س 

باأجنحة اقرتبت بالزمن اللذيذ، مبعنى اإنه يقوم 

املكان  اإنه  نف�ضي،  جمايل  فني  مكان  بت�ضكيل 

حب  اإن   ،
)36(

املفزعة وكوابي�ضه  مبباهجه  احللم 

 يعي�ضه وميتلئ 
ٌ
 قَد�ضي

ٌ
االأمكنة عند املقالح حب

ديوانًا  لها  وخ�ض�س  �ضنعاء  يحب  فكما  ب��ه، 

خا�ضًا يحب ماأرب ب�ضخو�ضها التاريخية : 

ل�ضليمان اأن يتمنَّى

    وي�ضتاُق 

للقلب يف ماأرٍب 

  اأن يلوَك مرارتُه 

 يف عر�ضها 
َ

  ولبلقي�س

املتاألِّق يف ولٍه 

  تنتقي من يواقيتها 

 ،
ُ
  ومواقيتها ما ت�ضاء

   لرتفع عن كاهل االأر�ِس 

.  
)37(

  عبء احلروب

ارتبط هاج�س الوطن البديل عند ال�ضاعر باحلرب 

و�ضاهده  مل�ضه  الذي  واجلهل  والطغيان  والظلم 

من  خاٍل  بديل  بوطن   
َ
ُلم

َ
َفح املجتمع،  وعا�ضه 

الوطن  ه��ذا  االجتماعية،  ال��ع��اه��ات  تلك  ك��ل 

املقاحلية  الق�ضيدة  عمق  يف  املخبوء  املتخيل 

مكان مقد�س لدى ال�ضاعر، خا�ضة عند ما يكون 

ر بدم ال�ضهداء االأحرار،  اإذا يتحول  املكان قد تعفَّ

� اإىل ف�ضاء مقد�س، الأن الرتاب قد  املكان � هنا 

تخ�ضب بدم ال�ضهادة، فالم�س القدا�ضة والطهر ... 

ندرك  اإننا  الزكية،  ال�ضهداء  دماء  فهو معطر من 

اأن احلقيقة املجردة وحدها مل تكن قادرة على 

خالل  من  وبثها  القد�ضية  الظالل  ه��ذه  حمل 

الكلمات . بيد اأن اللغة امل�ضخ�ضة � كما اأ�ضماها 

توزيع  خالل  من  ممكنًا  ذلك  جتعل   � ريت�ضاردز 

خ�ضائ�س  يف  عبقري  وحتويل  للعنا�رص،  جديد 

االأ�ضياء واملعاين وكاأننا نخلق املعاين اجلديدة 

تخ�ضيب  على  ق��ادر  فالفن  جديدة،  لغة  بخلق 

معتمداً  املجتمع  جعل  يف  مناءها  لتبلغ  الكلمة 

 « الوجدان اجلماعي  االإحاطة باختالجات  على 

.
)38(

اخلال�ضة  

موطن  عن  البحث  مراحل  من  املرحلة  هذه  يف 

مبرحلتي  مروره  بعد  ال�ضاعر  اإليها  ي�ضل  بديل 
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ال�ضابقتان  املرحلتان  ب��دت  اإذ  واحللم  االأن��ني 

�رصبا من التهيئة للقرار ال�ضعب، وهو اخلال�س 

�ضوره  بكل  بالظلم  خ 
َّ
امل�ضم العامل  ه��ذا  من 

؛ اإىل عامل امُلثل والقيم ال�ضامية، وهذا  الدنيوية 

املثالية  العوامل  هذه  ابتعدت  فقد  ببعيٍد  لي�س 

عن عاملنا االإ�ضالمي واقرتبت من عوامل ال�رصق 

والغرب، والبحث يف متون الذاكرة عن وطن بديل 

عليه  الكرمي  القراآن  حث  فقد  �رصعًا،  واجب   
ٌ
اأمر

فتهاجروا  وا�ضعًة  اهلل  اأر���س  تكن  اأمل   «  : بقوله 

فيها » لكن الوطن البديل هنا لي�س وطنًا ح�ضيًا 

احلب  قيم  كل  ت�ضوده  فا�ضاًل  معنويًا  وطنًا  بل 

الفال�ضفة  عليه  داأب  ما  وهذا  وال�ضالم،  والعدل 

اأحد هوؤالء  عرب تاريخ الفكر االن�ضاين، و�ضاعرنا 

التواقني للمدن الفا�ضلة يقول :         

 �ضاأرحل تاركًا ظلِّي 

ي 
ِّ
ب

ُ
واأخرج يف الق�ضيدة �ضاهراً ح

 واأحزاين 

   واإ�رصاري .

�ضاأرحُل حاماًل اأحزان ذاكرتي، 

َ
 ما زاَل اأخ�رص

َ
      وبع�ضًا من هوى

فولِة    من اأقاليِم الطُّ

تها.      من اأزقَّ

...    

رحْلُت،

 ،
ِّ
رحْلُت يف �ضاحات هذا احلب

 �ضوٍء اأعانُقُه،
ْ
        َكم

ُه، 
ُ
       وكم حلٍم اأداعب

 اهلُل بهجَتها 
ُ
قيم

ُ
ويف مدٍن ي

ِعِه 
ْ
 ماءها من َنب

ُ
 وي�ضنع

ِق اجلاري .    املتدفِّ

هنا �ضاهّدُْت ما ال عنَي ُتْدرُكُه،

 يف اأ�ضمى مراتبِه، 
َّ
راأيُت احُلب

وكنُت � وقد بدا �ضعفي � 

ُل ال�ضاري 
ِّ
اأنا املت�ضو

 
ٌ
 منذور

ِّ
ب

ُ
   دمي للح

       و�ضوُت دمي

)39(
 واأذكاري.

والعقل  الروح  يخاطب  اأيدينا  بني  الذي   
ُّ

الن�س

هذا  ال�ضويف،  باحلب  الثَّمل  املت�ضوف  ب�ضوت 

االرحتال الذي يتوق اإليه ال�ضاعر اإمنا هو ارحتال 

يف امللكوت، لكنه ال يخلو من بعٍد فكري اإىل مدن 

 �ضيئًا من الواقعية 
ُ

االأحالم الفا�ضلة، التي تالم�س

ت�ضل  اإذ  واملفكرين،  الفال�ضفة  عند  لة 
َّ
امُلَتَخي

فاإنها حتث  اإىل منتهاها  ي 
َّ

الن�ض التاأويل  اأوراق 

� يف مفارقة مكانية  ال�ضعري  املتخيل  ا�ضتدعاء 

طريفة تهتك الواقعي واملاألوف � اإىل ما هو فوق 

الذات  بولع  املتخم  خطابها  لتمرير  الطبيعي 

تداخلت  والذي  واالنتماء  للهوية  الرامز  املكاين 

 ،
)40(

ال�ضويف الوجد  بنريان  البوح  مالمح  فيه 

ومن  امللكوت،  يف  ويرحتل  ويهيم  ي�ضبح  الذي 

ال��روح  اأف��ي��اء  من  راأت  عني  ال  ما  ي��رى  خالله 

اأ�ضمى معانيه  املمتلئة باحلب الذي ي�ضوره يف 

اأ�ضمى معانيه، واأخرج   يف 
َ
: » راأيت احلب بقوله 

يف الق�ضيدة �ضاهراً حبي، رحلت يف �ضاحات هذا 

احلب، دمي للحب منذور« فقد تكررت كلمة احلب 

فيما �ضبق من مقطعي الق�ضيدة اأربع مرات، ويف 

َظف 
َ
كل مرة يعطي داللة تختلف عن غريها، ويو

توظيفًا دالليًا مغايراً يدفع بالق�ضيدة ملزيٍد من 

قيود  من  للخال�س  والتوق  واملناجاة،  التبّتل 

املالأى   احللم  عوامل  يف  بالعي�س  واحللم  الواقع، 

باحلب وال�ضدق واالأمن والعدل .
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* كاتب وباحث من ُعمان 

 �سجل التاريخ للعمانيني وجودا ودورا ح�ساريا 

يف �ساحل �رشق اإفريقيا، بداية من اأواخر القرن 

الهجري االأول/ القرن امليالدي ال�سابع، وا�ستمر 

دولة  الذي وقع على  االنقالب  الدور حتى  ذلك 

ال�سلطان جم�سيد بن عبداهلل بن خليفة بن حارب 

بن ثويني بن �سعيد بن �سلطان البو�سعيدي يف 

اأي  القرن الع�رشين امليالدي يف �سنة 1963م. 

اأن الوجود العماين يف �رشق اإفريقيا دام من �سنة 

699م حتى �سنة 1963م ملدة بلغت 1264 
انطلقت  اأن  بعد  الدور  هذا  وجاء  تقريبا.  �سنة 

يف �سنة 80هـ/699م هجرة عمانية اإىل �رشق 

هو  الفرتة  تلك  يف  عمان  ملك  بقيادة  اإفريقيا 

امللك �سليمان بن عباد اجللنداين املعويل.

التاأثريات  عن  ملحة  �ضنقدم  البحث  ه��ذا  ويف 

اجللندانيني  وجود  عن  نتجت  التي  احل�ضارية 

هناك. باعتبار اأن هذه الهجرة هي االأ�ضا�س لكل 

�رصق  �ضاحل  يف  للعمانيني  انبنى  الذي  املجد 

اإفريقيا.

وكما هو معلوم يف تاريخ عمان فاإن اجللندانيني 

اأ�رصة ملكية يف قبيلة املعاول، تنحدر من امللك 

املعاول  وكان  املعويل.  امل�ضتكرب  بن  اجللندى 

بثالثمائة  االإ�ضالم  قبل  ما  منذ  عمان  يحكمون 

�ضنة، وملا ظهر االإ�ضالم كان امللك منهم جيفر بن 

 
)1(

اجللندى بن امل�ضتكرب املعويل. وبعد وفاة جيفر

طويال  لبث  ما  الذي  عبد،  اأخوه  احلكم  يف  خلفه 

، لكن عبادا 
)2(

اد بن عبد
َّ
حتى تويف فخلفه ابنه عب

اإىل  الذين وفدوا   
)3(

قتل يف مواجهة مع اخلوارج

اخلالفة  جي�س  مالحقة  من  فارين  غ��زاة  عمان 

تزامن  الذي  �ضليمان  ابنه  فخلفه  لهم،  االأموية 

االأموي عبدامللك  حكمه لعمان مع عهد اخلليفة 

705م(. بن مروان )65 - 86ه�/684 - 

�ضنة  يف  ن�ضاأتها  منذ  االأم��وي��ة  اخل��الف��ة  ظلت 

حكمها،  اإىل  عمان  ل�ضم  ت�ضعى  41ه�/662م 
توىلَّ  اإن  وما   .

)4(
ذلك يف  اأ�ضبابها  لها  وكانت 

اخلالفة عبدامللك بن مروان حتى اأخذت حمالته 

اإخ�ضاع  اأج��ل  من  �ضليمان  امللك  على  تتواىل 

عمان. وقد �ضعى �ضليمان اإىل اإيجاد خمرج �ضلمي 

يوقف تلك احلمالت فتوجه اإىل دم�ضق وتفاو�س 

، وتو�ضل معه اإىل اتفاق. 
)5(

مع اخلليفة عبدامللك

القوي  املرحلة  رجل  يو�ضف  بن  احلجاج  ولكن 

 و�ضع اال�ضتقالل 
ْ
��ِق������ي

ْ
��ب

ُ
راأى اأن ذلك االتفاق ي

لعمان وهو ما يتعار�س مع ا�ضرتاتيجيته لفر�س 

اجلزيرة  �ضبه  اأقطار  كل  على  اخلالفة  �ضيطرة 

اأجل  من  اخلليفة  �ضدر  يوغر   اأخذ  لهذا  العربية، 

التخل�س من �ضليمان الذي تناهى اإىل �ضمعه ما 

اإىل  بالرجوع  لنف�ضه  فاحتال  احلجاج  يحوكه 

 
َ َّ
�ضري احلجاج  كان  حتى  و�ضل  اإن  وما  عمان. 

اإليه حملة ع�ضكرية برية وبحرية مكونة من 40 

. واأدت هذه احلملة اإىل هزمية 
)6(

اأربعني األف رجل

�ضعيد بن �ضامل النعماين*

�شرق �أفريقيا .. �لوجود �لعربي/ �لُعماين

منذ القرن ال�شابع امليالدي



امللك �ضليمان اجللنداين، واأدت الهزمية اإىل اتخاذه 

قرارا بالهجرة اإىل �ضاحل �رصق اإفريقيا م�ضطحبا 

تهم ورجال دولتهم 
ْ

اأخاه �ضعيدا وجموعا من اأُ�رص

الواقع   
اأرخبيل المو")7( نزلوا يف  وجندهم حيث 

اليوم حتت �ضيادة جمهورية كينيا، 

وهذه املنطقة كانت معمورة بوجود اأموي كثيف. حيث 

يذكر �ضاحب كتاب خرب المو، اأن عبدامللك بن مروان 

)65 - 86ه�/684 - 705م( اأر�ضل جماعة من اأهل 

وزجنبار،  وملندي،  وباتى،  الم��و،  ا�ضتعمروا  ال�ضام، 

قا�ضم  زكريا  جمال  الدكتور  ونقل   .
)8(

وكلوة وممبا�ضة، 

اأت�س. �ضتيجاند  الدرا�ضة التي و�ضعها املوؤرخ �ضي.  عن 

 In the الزجن  اأر�س  يف  بعنوان   C.H. Stigand
باتى،  مدينة  تاريخ  حول  وترتكز   Land of Zinj
حكم  اإىل  يرجع  املدينة،  هذه  تاأ�ضي�س  يف  االأ�ضل  باأن 

عبدامللك بن مروان، الذي �ضهد عهده تاأ�ضي�س عدد من 

 .
)9(

املدن على ال�ضاحل ال�رصقي الإفريقيا

ولنا اأن تفرت�س يف هذا ال�ضياق اأن زيارة امللك �ضليمان 

كان  التي  احلمالت  تلك  عن  معرفة  له  اأتاحت  لدم�ضق 

وهذا    .
)10(

اإفريقيا �رصق  منطقة  اإىل  ُها  ِّ
ري

َ
ُي�ض عبدامللك 

ما نعتربه باعثا قويا لقرار هذا امللك بالهجرة اإىل تلك 

نعتربه  اأن  لنا  يجوز  قد  ما  وهو  �ضواها.  دون  املنطقة 

توؤكد  التي  الهجرة  هذه  ح�ضارية  على  اأوليا  موؤ�رصا 

طلبا مللجاإ  تكن  اأنها مل  زمنها  امل�ضتجدات يف  وقائع 

ياأمن فيه امللك �ضليمان من بط�س اأعدائه االأمويني، واإالَّ 

خ�ضمه  قب�ضة  من  ورجاله  واأ�رصته  بنف�ضه  يفر  كيف 

يف عمان ليلقي بها بني يدي قب�ضة اخل�ضم نف�ضه يف 

�ضاحل �رصق اإفريقيا. 

قهر  من  يحميه  مل��الٍذ  طالبا  �ضليمان  امللك  ك��ان  لو 

�رصق  �ضاحل  من  اأق��رب  اإقليم  اأو  بلد  اإىل  للجاأ  اأعدائه 

اال�ضطخري  ذكر  فقد  ِل��ُي��ْع���َدمه،  يكن  ومل  اإفريقيا، 

التي  االأ���رصة  امل�ضتكرب،  بن  اجللندى  اآل  من  طائفتني 

فار�س  بر  يف  تعي�ضان  �ضليمان،  امللك  اإليها  ينتمي 

على ال�ضفة ال�رصقية لبحر عمان واخلليج العربي، هما 

باأنهم:  عمارة  اآل  عن  فقال  عمارة.  واآل  ال�ضفار،  اآل 

اجُللندى، ولهم مملكة عري�ضة و�ضياع  باآل  فون 
َ
"ُي��ْعر

 ... كثرية وقالع على �ِض�يف )اأي �ضاحل( البحر بفار�س 

ولهم اإىل يومنا هذا منعة وُعدة وباأ�س وعدد، ال ي�ضتطيع 

وع�ضور  البحر  اأر�ضاد  واإليهم  يقهرهم،  اأن  ال�ضلطان 

اآل ال�ضفار و�ضفهم  . وكذلك عند حديثه عن 
ال�ضفن")11(

باأنهم من اأقدم ملوك االإ�ضالم بفار�س، واأمنعهم جانبا، 

 
َ
�ِضب

ُ
فار الذين ن�

ّ
واأورد ن�ضبهم اجللنداين فقال: "واآل ال�ض

.
فار هم اآل اجللندى")12(

ّ
اإليهم �ِض�يف بني ال�ض

فاإذن يت�ضح من هذه املعلومات اأن امللك �ضليمان لو كان 

اأهله  فار�س حيث  يف هجرته يبحث عن ملجاأ لالذ برب 

اإفريقيا مع  اإىل �رصق  ذلك هاجر  بدل  ولكنه  وجماعته. 

علمه بوجود كثيف الأعدائه فيها يزيد عددهم عن ع�رصة 

 .
)13(

اآالف رجل كما جاء يف روايات كتاب خرب المو

عن  كانت  املنطقة  تلك  اإىل  هجرته  اأن  اإىل  ي�ضري  وهذا 

احل�ضارية  ال��روح  على  دالل��ة  هذا  ويف  اأ�ضيل،  ق�ضد 

املتوثبة التي حتملها نف�ضه، وعلى ما يتمتع به من عزم 

واإ�رصار على عدم التفريط يف جمد اأ�رصته التي يت�ضاءل 

اأمام تاريخها يف امللك تاريخ اأ�رصة بني اأمية التي مل 

يكن م�ضى عليها يف اخلالفة حتى زمن عبدامللك بن 

اأ�رصة  تاريخ  يبلغ  بينما  فقط  �ضنة   24 �ضوى  م��روان 

�ضليمان اجللنداين يف امللك قرابة اأربعمائة �ضنة.

بع�ش املظاهر احل�ضارية لهجرة اجللندانيني 

 
)14(

كانت هجرة اجللندانيني �ضببا يف ظهور اأول مملكة

وقد  اإفريقيا.  �رصق  ب�ضاحل  اإ�ضالمية  عربية  عمانية 

انطلقت  ومنه  لها،  م�ضتقرا  المو  اأرخبيل  من  اتخذت 

ال�رصقي  ال�ضاحل  وج��ن��وب  �ضمال  نفوذها  لتو�ضيع 

هوية  غريت  ح�ضارية  تاأثريات  لها  وك��ان  الإفريقيا. 

املنطقة، وفيما يلي بع�ٌس منها:

اأول: نظام احلكم

ببناء  اإىل المو حتى �رصع  �ضليمان  امللك  اإن و�ضل  ما 

 هو وجماعته. ثم اجته اإىل 
)15(

املدينة التي ا�ضتقر فيها

نفوذ  لتو�ضيع  حترك  ذلك  بعد  مملكته،  حكومة  تكوين 

بداية  باأكملها  ال�ضاحل  منطقة  على  لي�ضيطر  اململكة 

يف  زمبابوي  حتى  ال�ضمال  يف  ال�ضومال  اأر���س  من 

اجلنوب. م�ضتوليا على ما بني النقطتني من مدن وجزر 

كممبا�ضة وجزائر الراجن )اأجنوجا ومافيا ومببا( وتاجنا 

موزمبيق  اإىل  ومنها  كلوة  جزيرة  ثم  التنزاين  الرب  يف 

اأثرية على هذ التو�ضع الذي  وزمبابوي. وتوجد �ضواهد 
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يدل على ن�ضاط اململكة اجللندانية يف �رصق اإفريقيا يف 

تلك الفرتة املبكرة من التاريخ االإ�ضالمي.

اأوردها  التي  املعلومات  ا�ضتقراء  خالل  من  يل  وظهر 

الق�س  ال�ضياق  هذا  يف  واأهمهم  الغربيون  املوؤرخون 

الدولة اجللندانية  اأن نظام حكم   
)16(

�ضبن�رص ترمنجهام

. متثلت يف �ضلطة مركزية 
)17(

قام على اأ�ض�س دميقراطية

�ضلطات  اأرب��ع  قيادته  وحتت  امللك،  راأ�ضها  على  عليا 

اأخرى، هي جمل�س املحنكني، وهو مبثابة جمل�س لالأمة، 

وجمل�س  احلكومة،  عمل  مراقبة  اخت�ضا�ضاته  من  الأن 

للبت  يت�ضدى  املحلي،  للحكم  جمل�س  وهو   ،
)18(

التميم

 )Nyika( 
19

يف ال�ضوؤون القبلية والعائلية، وحلف النييكا

القبلي، وهو حلف ق�ضد منه توفري اأكرب قدر من احلماية 

للنظام واملجتمع.

 واإىل جانب تلك املوؤ�ض�ضات كانت هناك موؤ�ض�ضة والة 

مقر  من  �ضلطاته  ميار�س  امللك  كان  حيث  االأقاليم، 

احلكم يف العا�ضمة. وكان الوالة ينوبون عن امللك يف 

حكم االأقاليم وت�ضيري �ضوؤونها.

 ونرى اأن تلك املوؤ�ض�ضات التي قام عليها نظام الدولة 

احل�ضاري  التاأثري  مظاهر  من  مظهرا  متثل  اجللندانية 

اأو  اإفريقيا �ضواء من حيث ت�ضمياتها  العماين يف �رصق 

يف  ماألوف  هو  ما  اإىل  ي�ضري  ال��ذي  فحواها  حيث  من 

تاريخ الدولة العمانية. 

وميكننا اأن نقول اأن جمل�س املحنكني ميثل جمل�س اأهل 

 االأئمة يف عمان ويعزلهم. 
ُ
��ب

ِّ
احلل والعقد الذي ُي��َن����ض

يف  املعروفة  القبلية  الزعامات  التميم  جمل�س  وميثل 

عمان مب�ضايخ التميمة، وكذلك نظام والة االأقاليم هو 

من اأنظمة احلكم املحلي التاريخية يف عمان. وكان يتم 

اختيار الوالة من روؤ�ضاء العائالت العربية يف ممبا�ضة 

  .
)20(

وزجنبار وغريهما من املناطق الهامة

ثانيا: الألقاب احلكومية والوظائف

امل�ضميات  اإفريقيا  �رصق  يف  اجللندانيني  تاأثري  �ضمل 

كانت  احلاكمة  فال�ضلطة  االأخرى،  والوظيفية  القيادية 

ْل�ك، 
ُ
ال�م وتعني  البانتو،  بلغة   Mfalme مفاملى  ت�ضمى 

)دول��ة(  بكلمة  تو�ضف  اأ�ضبحت  اأن  لبثت  ما  لكنها 

العربية. 

لراأ�س  واأل��ق��اب  �ضفات  ال�ضواحلية  اللغة  يف  وتوجد 

 :)Malika( ُيقال له:  مليكا  . فامللك 
)21(

الدولة ومن دونه

اأي امللك. والفرد من اأع�ضاء االأ�رصة احلاكمة ُيقال له: 

Wa�( اأي االأمري، والوزير ُيقال له: وزيري )Amiri )اأمريي 

جمل�س  واأع�ضاء  كامل�ضت�ضارين  الدولة  اأعوان  اأما   .)ziri

املحنكني فيطلق عليهم و�ضف )ديواين(، وذلك بن�ضبتهم 

.
)22(

اإىل ديوان احلكم

وظيفتان  وهما  والوايل  القا�ضي  هناك  ذلك  وبجانب 

اللغة  يف  وجند  اإفريقيا.  �رصق  اإىل  اجللندانيون  نقلهما 

Baru� ا 
َ
و

ُ
َبر كلمة  الوايل  مبن�ضب  يرتبط  ما  )ال�ضواحلية 

ُة يف لغة عمان هي جذاذة 
َ
و

ْ
، والَب�����ر

)23(
ة

َ
و

ْ
wa(: اأي َب�����ر

موجزة  عبارة  ال��وايل  فيها  يكتب  ال��ورق.  من  �ضغرية 

برزة  يف  ليمثل  دعوى  �ضده  رفعت  من  بها  ي�ضتدعي 

اأحد  اإىل عقيد الع�ضكر الذي يوجه بها  الق�ضاء. يدفعها 

الع�ضاكر لي�ضلمها اإىل امُلدََّعى عليه يف مقر اإقامته. وهنا 

جند يف اللغة ال�ضواحلية كلمة اأخرى لها �ضلة مبن�ضب 

)Akida( اأي عقيد الع�ضكر.  
24

الوايل هي كلمة: 

 وباالإ�ضافة اإىل تلك املنا�ضب والرتب، وجدت منا�ضب 

يت�ضدى  الذي  الفقيه،  ال�ضيخ  اأي   :)Sheekh( مثل:  دينية 

النا�س  ا�ضتفتاءات  على  والرد  الدينية،  العلوم  خلدمة 

مثل  تعليمية  ووظائف  الدين،  باأحكام  يتعلق  فيما 

اإليه  ت�ضند  الذي  وهو  املعلم،  اأي   :)Mwalimu( مواليمو 

مهمة تعليم النا�ضئة.

وكما نقل اجللندانيون اإىل �رصق اإفريقيا الوظائف التي 

كانت �ضائدة يف بالدهم عمان، فاإنهم نقلوا معها اأي�ضا 

الرواتب  دفع  كنظام  اأنظمة،  من  بها  يرتبط  كان  ما 

واالأجور، حيث جند يف اللغة ال�ضواحلية كلمة "م�ضاهرا 

نظام  وامل�ضاهرة  م�ضاهرة،  تع�ني  وهي   ،")Mshahara(

الراتب  يعني  فهو  للعاملني  االأج��ور  ت�ضليم  اأنظمة  من 

 . عمله  نظري  �ضهر  كل  راأ���س  على  للعامل   
ُ
لَّم

َ
ُي�ض ال��ذي 

وتقابله اأو�ضاف اأخرى مثل اليومية، وهي االأجرة التي 

اأو املقطاع،  ت�رصف للعامل ب�ضورة يومية، والقطوعة 

وهو املبلغ الذي يتفق عليه كل من االأجري وامل�ضتاأجر 

كدفعة واحدة نظري عمل يف مدة حمددة. 

ثالثا: ن�ضاأة ال�ضعب ال�ضواحلي والثقافة 

واللغة ال�ضواحلية 

ن�ضاأ ال�ضعب ال�ضواحلي والثقافة ال�ضواحلية عن اختالط 
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املهاجرين العرب بالعنا�رص االإفريقية، وتزوجهم من 

اإىل ظهور جيل من  اأدى  الذي  االأمر  اإفريقيات،  ن�ضاء 

املولدين حملوا من �ضفات اآبائهم وثقافتهم بحانب 

وقد  االإفريقيات،  اأمهاتهم  هوية  من   اكت�ضبوه  ما 

�ضكل هذا اجليل فيما بعد ما عرف بال�ضعب ال�ضواحلي 

اللغة  ظهور  اإىل  ذل��ك  واأدى  الثقافية.  بخ�ضائ�ضه 

ال�ضواحلية التي تقدم لنا اليوم معرفة كا�ضفة جلانب 

من التاأثري احل�ضاري للمهاجرين العمانيني اإىل �رصق 

اإفريقيا. 

واللغة ال�ضواحلية هي عبارة عن مزج بني قواعد واألفاظ 

ال�ضاحل  مناطق  يف  �ضائدة  كانت  التي  البانتو  لغة 

العربية،  وامل�ضطلحات  امل��ف��ردات  وب��ني  االإفريقي، 

املختلفة،  الن�ضاطات  اأو���ض��اف  على  هيمنت  التي 

منا�ضباتهم  ويف  منازلهم،  يف  النا�س  ميار�ضها  التي 

واأح���وال  اأ���ض��واق��ه��م  ويف  االجتماعية،  وعالقاتهم 

وبذلك  و�ضيد، وجتارة، وغريها،  زراعة،  من  معا�ضهم، 

اأ�ضبحت هذه اللغة لغة التفاهم الرئي�ضية. 

وال ميكنني القول اأن ن�ضوء ال�ضعب ال�ضواحلي ولغته كان 

نزاهة  على  َت��َع��دٍّ  ذلك  ففي  اجللندانيني.  تاأثري  ب�ضبب 

التاريخية  الدرا�ضات  اأن  ذلك  واأمانته.  العلمي  البحث 

ما  منذ  اإفريقيا  �رصق  يف  ميني  ا�ضتيطان  عن  تتحدث 

قبل امليالد. وقد ثبت بالبحوث االأثرية اأن جالية مينية 

نهري  بني  الواقعة  املنطقة  يف  تعي�س  كانت  حمريية 

ال�ضبئيني  واأن   .
)25(

زمبابوي يف  واللمبوبو  الزمبيزي 

الدالئل  ومن  الوقت.  ذلك  يف  ال�ضيادة  اأ�ضحاب  كانوا 

يف  الواقع  �ضابي  نهر  اأن  ال�ضياق  هذا  يف  تذكر  التي 

زمبابوي اأي�ضا ما هو اإال ت�ضحيف �ضواحلي لكلمة �ضباأ، 

اليمن قبل امليالد  التي قامت يف بالد  العربية  الدولة 

. بناء على هذا يكون ال�ضعب ال�ضواحلي 
)26(

بقرون عديدة

قد نتج عن الوجود اليمني. 

اأحدثه  ولكن بجانب هذا ال ميكننا نكران التاأثري الذي 

�ضواهد  فلدينا  بعد.  فيما  العمانيني  اجللندانيني  وجود 

يف  القائمة  التاريخية  ف��االأط��الل  ذل���ك.  على  ت��دل 

زمبابوى وهي اأعظم اآثار  تاريخية يف الن�ضف اجلنوبي 

للقارة االإفريقية، مبنية من احلجارة بطريقة هند�ضية 

فريدة، ومزينة بنقو�س اإ�ضالمية مل تعرفها اإفريقيا من 

قبل، وتعي�س بقرب هذا املكان قبيلة )الفارمبا(، وهذه 

. وقد 
)27(

اللفظة تعني )الغرباء( بلغة ماتبيلي املحلية 

زار املنطقة الدكتور الداعية عبدالرحمن ال�ضميط رحمه 

و�ضاألهم  القبيلة  هذه  اأعيان  ببع�س  والتقى  تعاىل  اهلل 

العرب، من  اأ�ضلهم من بالد  اأن  فاأخربوه  اأ�ضولهم  عن 

  .
بلد ا�ضمه "اأومان" اأي عمان")28(

ِج��َدْت قطع اأثرية من �ضمنها اأ�ضاور 
ُ
ويف هذا املوقع و

كتبت عليها كلمة التوحيد )ال اإله اإال اهلل(، وجرة كتبت 

، باالإ�ضافة 
)29(

عليها االآية القراآنية )هذا من ف�ضل ربي(

اإىل بع�س قطع نقدية حتمل كلمات عربية. ويوجد كذلك 

"هذا  بقربها قبور. من بينها قرب كتب عليه بالعربية: 

اإىل  الفانية  الدار  من  انتقل  الذي  �ضالح  بن  �ضالم  قرب 

الدار الباقية عام )95( خم�ضة وت�ضعني من هجرة النبي 

.
العربي")30(

البيئة  يف  ال�ضميمة  االأ���ض��م��اء  م��ن  ه��و  اال���ض��م  وه��ذا 

فتاريخ  جلندانيا  يكون  اأن  ي�ضتبعد  ولي�س  العمانية. 

)95ه�( يدل على ذلك، فهو قد تويف بعد  ب�ضنة  وفاته 

�ضنة.  ع�رصة  بخم�س  املنطقة  اإىل  اجللندانيني  و�ضول 

اجللندانية،  امللكية  االأ�رصة  اأفراد  من  قائد  اأنه  ونرجح 

ال�ضيطرة  اأو  فتحها  بعد  املنطقة  على  واليا  كان  رمبا 

عليها بقرينة ال�ضاهد، اإذ لو مل يكن �ضخ�ضية ذات اعتبار 

َخ لوفاته ب�ضاهد على قربه. 
ِّ
رفيع لرمبا ما اأُر

وهنا نقول باأنه اإذا كان اليمنيون القدماء من ال�ضبئيني 

واحلمرييني اأنتجو ال�ضعب ال�ضواحلي واللغة ال�ضواحلية، 

اجللندانيني  فاإن  اآنفا  ذكرناه  ما  التاأثري  من  وتركوا 

الهوية  تعزيز  يف  تاأثري  اأي�ضا  لهم  ك��ان  العمانيني 

ال�ضواحلية بالطابع العربي، ويف اإغناء اللغة ال�ضواحلية 

املفردات  ن�ضبة  رفعت  مفردات  من  اإليها  اأ�ضافوه  مبا 

العربية فيها اإىل )65 ٪( من املحتوى اللفظي.

ال�ضواحلية  الثقافة  اأن  ديفد�ضون  ب��ازل  امل��وؤرخ  قال 

 ،")31(
اإفريقية غ��ري  ومعتقدات  الآراء  اأ�ضيل  "تتابع  هي 

جلبها  التي  االإ�ضالمية،  املعتقدات  يريد  بذلك  وه��و 

اإىل االأفارقة، واإىل الثقافة العربية النا�ضئة  العمانيون 

عن مبادئ االإ�ضالم. ولذا جنده يقول اإن ال�ضعراء هناك 

ال�ضعر  ق�ضائد  يكتبون  )1155م(  �ضنة  حتى  كانوا 

الغنائية،  الق�ضائد  وكذلك  "م�ضاي��ريي"،  ت�ضمى  ال�تي 

اأ�ضيلة  اإفريقية  لغة  ال�ضواحلية، وهي  باللغة  يكتبونها 

وا�ضتمر  عربية،  بحروف  كتابتها  رغم  راأي��ه(  )ح�ضب 
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االإقامة  رغم  ال�ضواحلية  باللغة  اأدبهم  يكتبون  ال�ضعراء 

.
)32(

العربية الطويلة يف هذه املناطق

ال�ضعراء  فكتابة  ذلك،  يف  ال��راأي  نخالفه  اأننا  �ضك  وال 

الأدبهم باللغة ال�ضواحلية، مل يكن رغم اإرادة العرب، بل 

اإن العرب اأنف�ضهم كتبوا اأدبهم بتلك اللغة التي ارت�ضوها 

اإىل  االأجنا�س. ي�ضاف  للتفاهم بني جميع  لغة و�ضيطة 

ذلك اأن من ي�ضري اإليهم ديفد�ضون باالأدباء ال�ضواحليني، 

اأكرثهم ينحدرون من اآباء عرب. وقد �ضماهم ترمنجهام 

ب��"االإفريقيني العرب"، معت��ربا اأن اأدب اللغة ال�ضواحلية 

حتوي  اللغة  تلك  اأ�ضبحت  هنا  ومن  اأيديهم،  على  ن�ضاأ 

لغة  حتويها  التي  تلك  من  اأك��رب  بن�ضبة  عربية  كلمات 

 .
)33(

التخاطب

اللغة  ي�ضتعملون  كانوا  العمانيني  احلكام  اأن  وم��ع 

من  ذلك  اإىل  وما  وخماطباتهم،  وثائقهم  يف  العربية 

اأمور املعامالت الر�ضمية، فاإن لغة التفاهم امل�ضتعملة 

عندهم كانت اللغة ال�ضواحلية، بل اإن نا�ضئتهم ين�ضاأون 

يف  العربية  يتعلمون  كانوا  ولكنهم  ال�ضواحلية،  على 

الكتاتيب واملدار�س القائمة. 

االرتباط  على  ديفد�ضون  اأورده  فيما  دليل  وثمة 

العربية، لكنه  ال�ضواحلية واللغة  الثقافة  اجلذري بني 

الذي  ب��ال��راأي  اع��تزازه  معر�س  يف  اإليه  يفطن  مل 

ال�ضواحلي  االأدب  من  اجلن�س  ذل��ك  فت�ضمية  يقوله، 

بامل�ضايريي، م�ضتمدة من اللغة العربية، فامل�ضايريي 

"امل�ضاعر" العربية. كما  للفظة  ال�ضواحلي  النطق  هي 

اأن قوله باأن ذلك كان م�ضتمرا ح��تى �ضنة )1155م(، 

يع��ني اأن اأدب "امل�ضايريي"، قد ظل قالبا اأدبيا رائجا 

املهاجرين  ملجيء  االأوىل  احلقبة  يف  ن�ضاأته  منذ 

الذي  امليالدي  ع�رص  الثاين  القرن  حتى  العمانيني 

يوافق القرن ال�ضاد�س الهجري الذي اأ�ضبح احلكم فيه 

بيد النباهنة العمانيني.

رابعا: تغلغل اجللندانيني يف الن�ضيج 

الجتماعي ملجتمع �ضرق اإفريقيا

اخلالفة  منذ  االإ�ضالمية  للفتوح  ال��ب��ارزة  ال�ضفات  من 

الرا�ضدة وعهدي بني اأمية وبني العبا�س اأن الفاحتني ما اإن 

ي�ضتولوا على البلد حتى يبداأوا يف ن�رص الدعوة االإ�ضالمية 

بعد  الفاحتون  لي�ضبح  اإليهم  ي�ضهرون  ثم  االأه��ايل،  بني 

ذلك اأ�ضالء يف الرتكيبة ال�ضكانية للبلد املفتتح. 

بهم  ا�ضتقر  اإن  فما  اجللندانيون  فعله  ما  نف�ضه  وهذا 

املدن  يفتحون  منها  انطلقوا  حتى  الم��و  يف  املقام 

االأفارقة.  ال�ضكان  اإىل  اأ�ضهروا  اأن  لبثوا  ما  ثم  االأخرى 

اندماجهم  تو�ضح  االآن  لها  �ضنعر�س  التي  وال�ضواهد 

حتى  ال�رصقي  االإف��ري��ق��ي  املجتمع  ن�ضيج  يف  الكلي 

ف�ضاروا  كذلك  واأ�ضماوؤهم  اأب�ضارهم  �ضحنات  تغ��ريت 

لتغلغل  يلي  فيما  و�ضنعر�س  االأ�ضالء.  ال�ضكان  كمثل 

اجللندانيني يف املدن االإفريقية مكانا وزمانا:

يف �ضنة 95هـ زمبابوي   -  1
يف  الواقعة  زمبابوى  يف  قبيلة  اأن  تقدم  مما  عرفنا 

اأق�ضى جنوب �ضاحل �رصق اإفريقيا ال تزال موجودة اإىل 

اأ�ضلهم عرب  باأن  اأعيانها  يقول  الفارمبا  ت�ضمى  اليوم 

عبدالرحمن  الدكتور  ذلك  ذكر  عمان.  له  يقال  بلد  من 

ال�ضميط يف كتابه رحلة خري  يف اإفريقيا وعقب بقوله 

واإمنا  الذي جاءوا منه  البلد  �ضيئا عن  اإنهم ال يعرفون 

جيل.  بعد  جيال  اأ�ضالفهم  من  يتناقلونها  معرفة  هي 

وذكر عنهم كذلك باأن �ضحنتهم �ضوداء خال�ضة. ووجدت 

اآثار حيث ت�ضكن هذه القبيلة تعود للف��رتة االأخ��رية من 

ب�ضنة  املوؤرخ  القرب  �ضاهد  ومنها  االأول  الهجري  القرن 

قبل  اإفريقيا  اإىل �رصق  وفدوا  اجللندانيون  95ه، وكان 
ذلك التاريخ بخم�س ع�رصة �ضنة.

365هـ �ضنة  يف  كلوة  جزيرة   -  2
�ْل�ِك جزيرة كلوة من 

ُ
يتحدث املوؤرخون عن انتقال م

اإىل رجل وافد ا�ضرتاها منه. وكان  �ضيخها االإفريقي 

ذلك �ضنة 365ه�. وتقع جزيرة كلوة يف نقطة و�ضطى 

بني �ضمال وجنوب ال�ضاحل. ويذكر املوؤرخ الربيطاين 

هو  كلوة  جلزيرة  االإفريقي  ال�ضيخ  اأن  بري�س  ميجور 

كلوة  اأن  داللة  هذا  ويف   .Almuli املويل  قبيلة  �ضيخ 

اجللندانيني منذ جميئهم يف  نفوذ دولة  كانت حتت 

يف  ببيعها  �ضيخها  قيام  حتى  الهجري  االأول  القرن 

القرن الرابع. وفيه داللة اأي�ضا على اأن �ضيخ اجلزيرة 

ما هو اإال واحد من جماعة امللك �ضليمان اجللنداين، 

الأن القبيلة االأم ل�ضليمان هي قبيلة املعاول، ومفردها 

Almuli هذه تع�ني  املعويل، وعلى ذلك فلفظة املويل 
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يف  اجللندانيني  اندماج  على  دليل  وه��ذا  املعويل. 

الن�ضيج االجتماعي االإفريقي)34(.

1104ه�1123-ه� 3. ممبا�ضة يف كينيا �ضنة 
َف��َد من ممبا�ضة اإىل عمان زمن دولة االإمام �ضيف بن 

َ
و

)1104ه�1123-ه�/1692م- اليعربي  �ضلطان 

 جندة االإمام �ضد الربتغاليني، 
ُ
يطلب ْف��ٌد 

َ
و 1711م( 

بن  ومت��وت  ا�ضمه  �ضخ�س  الوفد  �ضمن  من  وك��ان 

على  ي��دل  اال�ضم  وه��ذا  الكلنديني)35(،  موتورجو 

اإفريقيا منذ  ا�ضتمرار بقاء الن�ضب اجللنداين يف �رصق 

1104ه�/1692م- �ضنة  اإىل  80ه�/699م  �ضنة 

تعك�س  ال�ضواهد  هذه  وكل  1123ه�/1711-م، 
تغلغل اجللندانيني يف ن�ضيج املجتمع االإفريقي بحيث 

َن باأ�ضماء اإفريقية، ولوال قرينة 
ْ
و

َّ
م

َ
�ض

َ
�ت�

َ
اإنهم �ضاروا ي

اأ�ضل  ذو  الرجل  هذا  اأن  معرفة  اأمكننا  ملا  القبيلة 

ممبا�ضة  يف  اليوم  اإىل  يوجد  يزال  وال  عماين.  عربي 

حي �ضكني با�ضم اجللندانيني يطلق عليه بال�ضواحلية: 

كلنديني.

�ضنة  تنزانيا  يف  تاجنا  مقاطعة  ــ   4
1806م 1228هـ/ 

يف  االأخبار  جهينة  كتابه  يف  املغ��ريي  ال�ضيخ  ذكر 

يف  االأ�ضليني  االأهايل  �ضالطني  من  اأن  زجنبار  تاريخ 

اأحمد  ن�ضل  من  اأنهم  يزعمون  التنزانية  تاجنا  مقاطعة 

امللك  �ضقيق  اجللنداين  عباد  بن  �ضعيد  ابني  وحممد 

ال�ضيد �ضعيد بن �ضلطان  واأن �ضيخهم يف عهد  �ضليمان، 

البو�ضعيدي )1806 - 1856م( هو ال�ضيخ )كمويري(، 

وا�ضم �ضيخهم يف ف���رتة اإقامة ال�ضيخ املغ��ريي )اأمبوته( 

 .
)36(

ولقبه �ضكلوداف، وهو م�ضلم ابن م�ضلم

التاأثـــري احل�ساري للعمانيني  اإنَّ مظاهر  اأقول  ختاما 

يف  ح�رشها  املمكن  من  ولي�س  كثـــرية،  اجللندانيني 

كونه  يعدو  ال  فيها  ذكرته  وما  كهذه،  �سغرية  ورقة 

مناذج ملا هو  اأكــرث �سعة. ومن اأراد املزيد من التف�سيل 

والتحليل يجده يف كتاب الهجرات العمانية اإىل �رشق 

2012م،  �سنة  الثقايف  النادي  طبعه  الذي  اإفريقيا 

والذي ت�سمن بابا قائما بذاته بعنوان الدور احل�ساري 

 200 م�ساحة  �سغل  اإفريقيا  �رشق  يف  عمان  لعرب 

�سفحة من الكتاب.

هوام�ش:

)*( األقي هذا البحث يف ندوة: "من م�ضقط اإىل زجنبار" التي نظمتها 
البحث  م��ادة  2/10/2018م.  بتاريخ  واالأدب���اء  الكتاب  جمعية 

اإفريقيا  �رصق  اإىل  العمانية  الهجرات  كتاب  من  بت�رصف  م�ضتقاة 

ل�ضعيد بن �ضامل النعماين، النا�رص: النادي الثقايف �ضنة 2012م.

اأفراد  من  تاله  ومن  جيفر  حكم  لفرتة  حمددة  تواريخ  توجد  ال   )1(

 
ُ
ُت��ْظ��ِه��ر اأ�رصته يف حكم عمان، لكن الوقائع التي توردها امل�ضادر 

اأن جيفر ظل على قيد احلياة اإىل فرتة من خالفة اأبي بكر ر�ضي اهلل 

عنه، وكان اأوفد اأخاه عبدا على راأ�س وفد ت�رصيفي اإىل املدينة املنورة 

تكرميا لل�ضيد عمرو بن العا�س اإثر رحيله من عمان بعد وفاة النبي 

)�س(، وتذكر كتب التاريخ اأن اخلليفة اأبابكر احتفى مبقدم عبد، وقلده 

التاريخية  الكتب  تورد  وال  ال�ضام.  يف  الغ�ضا�ضنة  لغزو  �رصية  قيادة 

اأنه  تقول  لكنها  �ضليمان بن عباد بن عبد  بداية حكم  معلومات عن 

اأم�ضك زمام احلكم بعد اأن قتل اخلوارج اأباه، ويرد يف امل�ضادر ذكر 

عباد و�ضليمان بدءا من �ضنة )65ه�(، اأنظر على �ضبيل املثال: الكامل 

يف التاريخ، ج4، �س21. 

)2( االأزكوي )�رصحان بن �ضعيد، من علماء عمان يف القرن الثاين ع�رص 

الهجري(: ك�ضف الغمة اجلامع الأخبار االأمة، حتقيق: د. ح�ضن حممد 

1427ه�/2006م،  لبنان، بريوت  البارودي،  دار  النابودة،  عبداهلل 

�س)849(.

)3( ابن االأثري )اأبو احل�ضن علي بن اأبي الكرم حممد بن حممد بن عبد 

التاريخ، حتقيق:  الكامل يف  �ضنة630ه�(:  املتوفى  ال�ضيباين  الكرمي 

)1415ه�/1995م(.،  العلمية، بريوت  الكتب  دار  القا�ضي،  عبد اهلل 

ج4، �س20-21. 

العمانيني ظلوا على موقفهم املعار�س ال�ضتيالء  اأن  اأهمها  )4( من 

لهذا  ورمب��ا  علي،  االإم���ام  عمهم  اب��ن  من  اخلالفة  على  اأمية  بني 

اإىل  يفرون  االأخرى  اجلماعات  من  اأمية  بني  معار�ضوا  كان  ال�ضبب 

اللجوء يتم  اأمية، وكان ذلك  عمان عندما ت�ضتد عليهم مالحقة بني 

امل�ضتوعرة  اجلغرافية  طبيعتها  بحكم  عمان  الأن  الفارين،  ب��اإرادة 

بجبالها ال�ضاهقة ووديانها ال�ضحيقة توفر لهم خمابئ اآمنة، رغم اأن 

العمانيني كانوا يرف�ضون ذلك، بل ويت�ضدون لكل من يلوذ ببالدهم، 

ولطاملا اأ�ضفرت مواجهاتهم لالئذين ببالدهم عن نتائح وخيمة على 

قتله  اجللنداين  عبد  بن  عباد  امللك  اأن  ذلك  من  اأنف�ضهم.  العمانيني 

بها.  الذوا  عندما  عمان  من  ليخرجهم  لهم  مواجهته  اأثناء  اخلوارج 

وهناك �ضبب اقت�ضادي وراء �ضعي اخلالفة االأموية ل�ضم عمان اإليها، 

كانوا  ملوكهم  من  قبله  ومن  اجللندى  امللك  منذ  املعاول  اأن  وذلك 

ياأخذون الع�ضور التي هي �رصيبة مالية على ال�ضفن التي تعرب اخلليج 

العربي، ومل تر�س اخلالفة يف دم�ضق بحرمانها من هذا املورد، فلما 

اد ا�ضتدت حمالت اخلليفة عبدامللك بن 
َّ
�ضار امللك اإىل �ضليمان بن عب

مروان بق�ضد ال�ضيطرة الكلية على حكمها، ولكن �ضليمان كان يتغلب 

ملفاو�ضة  دم�ضق  اإىل  للتوجه  دفعه  احلمالت  تلك  توايل  لكن  عليها، 

اخلليفة عبدامللك حول الع�ضور. وقد اتفق الرجالن على اأن يدفع امللك 

الثقفي  يو�ضف  بن  احلجاج  لكن  للخالفة.  ح�ضة  اجللنداين  �ضليمان 

امل�ضغول بالق�ضاء على معار�ضي اخلالفة العربية االأموية راأى اأن ذلك 

الرامية  االتفاق يبقي و�ضع اال�ضتقالل لعمان، خالفا ال�ضرتاتيجيته 

يف  اخلالفة  حلكم  واإخ�ضاعها  العربية  اجلزيرة  �ضبه  اأقطار  �ضم  اإىل 

دم�ضق فاأخذ يوغر �ضدر اخلليفة عبدامللك على �ضيفه امللك �ضليمان 

اجللنداين الذي تناهى اإىل علمه ما يحيكه احلجاج الأجل القب�س عليه 

فاحتال اإىل الهرب من قب�ضته وجنح يف العودة اإىل ملكه يف عمان.

)5( ابن ع�ضاكر )اأبوالقا�ضم علي بن احل�ضن ال�ضافعي املعروف بابن 

571ه�(: تاريخ مدينة دم�ضق، حتقيق: حمب  �ضنة  ع�ضاكر، املت�وفى 

الدين اأبي �ضعيد عمر بن غرامة العمري. دار الفكر، بريوت )1995م(. 

ج61، �س271-272.
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موجودة  واالأم��وي  العماين  اجلي�ضني  بني  املواجهات  تفا�ضيل   )6(

الدين  االإمام نور  لل�ضيخ  اأهل عمان،  االأعيان ب�ضرية  يف كتاب حتفة 

عمان  �ضلطنة  اال�ضتقامة،  مكتبة  ن�رص  ال�ضاملي:   حميد  بن  عبداهلل 

)1417ه�/1997م(. ج1، �س73-71. ويف كتابي ال�ضيخ املوؤرخ 

وزارة  ن�رص  التاريخ،  عرب  عمان  ال�ضيابي:  حمود  بن  �ضامل  الفقيه 

ج1،  )1406ه�/1986م(،  عمان  ب�ضلطنة  والثقافة  القومي  الرتاث 

كتاب  من  وال�ضيابي  ال�ضاملي  ال�ضيخان  ونقلها   ،191 �س-185 

ك�ضف الغمة اجلامع الأخبار االأمة لل�ضيخ �رصحان بن �ضعيد االإزكوي. 

)7( عبدالرحمن زكي )دكتور(: االإ�ضالم وامل�ضلمون يف �رصق اإفريقيا، 

مطبعة يو�ضف بالقاهرة، بال تاريخ ن�رص، �س77.

)8( حممد عبداهلل النقرية )دكتور(: انت�ضار االإ�ضالم يف �رصقي اإفريقيا، 

ومناه�ضة الغرب له، دار املريخ، الريا�س )1982م(، �س)84(. 

للعالقات  التاريخية  االأ���ض��ول  )دك��ت��ور(:  قا�ضم  زكريا  جمال   )9(

م�رص،  القاهرة،  ن�رص،  مدينة  العربي،  الفكر  دار  االإفريقية،  العربية 

بن  علي  بن  غيثان  الدكتور  ويقول  �س70.   )1365ه�/1946م(، 

جري�س )دكتور( يف كتابه: الهجرات العربية اإىل �ضاحل �رصق اإفريقيا 

والتجارية  والثقافية  االجتماعية  واآثارها  الو�ضطى  الع�ضور  يف 

حتى القرن الرابع الهجري، جامعة امللك �ضعود، كلية الرتبية، مركز 

البحوث، فرع اأبها، االإ�ضدار اخلام�س )1416ه�/1995م(، �س17: 

اأن اخلليفة عبدامللك قام يف �ضنة )74ه�/693م( بتجهيز حملة اإىل 

منطقة القرن االإفريقي، بعد اأن ا�ضتفحل خطر القرا�ضنة الذين اأ�ضبحوا 

بن  مو�ضى  قائده  )75ه�(  �ضنة  اأر�ضل  كما  احلجاز،  جتارة  يهددون 

هجرة  اأخبار  �ضمعه  اإىل  ترامى  اأن  بعد  ال�ضومال  اإىل  الكندي  خثعم 

جماعات مناوئة لالأمويني اإىل ذلك االإقليم. 

كتاب خرب المو حيث جاء  ورد يف  االفرتا�س مبا  هذا  يتاأكد   )10(

الذين جاءوا من مدينة  العرب  االأوائل هم من  �ضكان المو  "اإن  فيه: 

اخلليفة عبدامللك  اأر�ضلهم هو  الذي  ال�ضخ�س  واأن  �ضوريا،  دم�ضق يف 

بن مروان، واأنه بعد هوؤالء جاء عرب اآخرون، وذلك بعد اأن و�ضلتهم 

اأخبار املهاجرين ال�ضاميني، واأن زعيم هوؤالء العرب الذين جاءوا هو 

االإعالم  وزارة  ن�رص  التاريخ(،  )عمان يف  كتاب  اأنظر:  �ضعيد".  احلاج 

ودار اإميل للن�رص املحدودة، لندن )1995م، �س183. واحلاج �ضعيد 

�رصق  �ضاحل  اإىل  هجرته  يف  معه  وك��ان  �ضليمان  امللك  �ضقيق  هو 

اإفريقيا. 

م�ضالك  الفار�ضي(:  حممد  بن  اإبراهيم  اإ�ضحاق  )اأبو  )11(االإ�ضطخري 

املمالك، طبعة م�ضورة عن طبعة ليدن 1927م، دار �ضادر، بريوت، 

�س)140-141(.

)12( امل�ضدر ال�ضابق ونف�س املو�ضع. وعبارة العالمة اال�ضطخري: 

اأراد  ورمبا  الو�ضوح،  بعدم  بفار�س" تت�ضم  االإ�ضالم  ملوك  من  "اأقدم 
بها اأن وجود اجللندانيني ومتلكهم ببالد فار�س كان اأ�ضبق من وجود 

ظهور  بعد  فار�س  يف  ملوكا  اأ�ضبحوا  الذين  امل�ضلمني  االأ�ضخا�س 

االإ�ضالم. فاإذا كان هذا ما ترمي اإليه العبارة يكون ذلك �ضحيحا الأن 

ظهور اجللندانيني املعاول كملوك �ضابق على ظهور االإ�ضالم بثالثة 

�ضمل  الباحثني. وكان ملكهم قد  تقريبا كما يذكر ذلك بع�س  قرون 

ال�رصقية  العربي  اخلليج  �ضفتي  من  وج��زءا  واليمامة  عمان  اإقليم 

والغربية. 

)13( رجب حممد عبداحلليم )دكتور(: العمانيون واملالحة والتجارة 

ون�رص االإ�ضالم، م�ضقط 1989م، �س)208(.

)14( د. �ضوقي اجلمل: العرب اأ�ض�ضوا مدن �رصق اإفريقيا، مقالة من�ضورة 

يف جملة الوثيقة ال�ضادرة عن دارة امللك عبدالعزيز باململكة العربية 

ال�ضعودية، العدد الثاين، ال�ضنة الثانية �س56.

)15( العمانيون واملالحة والتجارة ون�رص االإ�ضالم، �س)205(.

وتعليق حممد  ترجمة  اإفريقيا،  �رصق  االإ�ضالم يف  كتابه:  اأنظر   )16(

عاطف النواوي، مكتبة االأجنلو امل�رصية. ط1/1973م. 

اإفريقيا،  العربية يف  والثقافة  االإ�ضالم  اأحمد حممود:  د. ح�ضن   )17(

القاهرة،  طبعة دار الفكر العربي )1423ه�/2002م(، مدينة ن�رص، 

�س)335(.

 
َّ
ِتم

َ
)18( يقول االأزهري حتت مادة ) ت م (: "قال الليث : مَتَّ ال�ضيء ي

ُة كلِّ �ضيء ما يكون مَتام 
َّ
ًة، قال: وَتِتم

َّ
ُه اهلل َتْتِميمًا وَتِتم

َ
م مَتامًا ومَتَّ

 التَّام. وقال 
ُ
 هذه املائة، والتِّم ال�ضيء

ُ
غايته كقولك : هذه الدراهم مَتام

، وجمعه 
ُ

 النا�س
ُ
ْلب... ثعلب عن ابن االأعرابي: التِّم

ُّ
 ال�ض

ُ
ِميم اأبو عبيد: التَّ

 : قلت  متيمة،  واحدتها  وُذ 
ُ
الع  

ُ
ِميم والتَّ الطويُل،   

ُ
والتميم  : قال  ة 

َ
م مِتَ

اأحمد،  )اأبو من�ضور حممد بن  االأزهري  ذاً". 
َ
و

ُ
ُتتَّخُذ ع التي  اأراد اخلرَز 

مرعب،  عو�س  حممد  حتقيق  اللغة،  تهذيب  370ه�(:  �ضنة  املتوفى 

 .187 �س  اجلزء/14،  2001م،  بريوت  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار 

والتميم يف م�ضطلح القبائل العمانية هو ال�ضيخ الذي ين�ضوي حتت 

م�ضيخته �ضيوخ القبائل احلليفة، كما يقال ملن كانت م�ضيخة قبيلته 

اأبا عن جد باأن متيمة القبيلة الفالنية يف بيت  يف بيته يتوارثونها 

اآل فالن. 

�رصق  يف  االإ�ضالم  كتاب  يف  �ضبط  غري  من  هي  هكذا  النييكا   )19(

عن  عبارة  والكلمة  �س)44(.  ترمنجهام  �ضبن�رص  ملوؤلفه  اإفريقيا 

م�ضطلح حللف ي�ضم جمموعة من القبائل. 

)20( د. �ضوقي اجلمل: العرب اأ�ض�ضوا مدن �رصق اإفريقيا، �س)57(.

ال�ضواحلية  اللغة  يف  العربية  الكلمات  بع�رصات  قائمة  هناك   )21(

جتدها يف كتاب: الهجرات العمانية اإىل �رصق اإفريقيا، ل�ضعيد بن �ضامل 

النعماين، النادي الثقايف، م�ضقط 2012م، �س 537-548.

)22( اأ�ضل لفظة ديوان معربة عن الفار�ضية، وال�ضائع اأن اأول ا�ضتخدام 

اهلل  ر�ضوان  اخلطاب  بن  عمر  الرا�ضد  اخلليفة  عهد  يف  مت  لها  عربي 

عليه.

)23( تعريف هذا امل�ضطلح �ضياأتي يف �ضفحة تالية.

)24( االإ�ضالم يف �رصق اإفريقيا �س)48(.

)بيرتز(  يدعى  اأثري غربي  بها منقب  قام  درا�ضة  ذلك  اأظهرت   )25(

االأدنى  املجرى  بني  اإىل)1901(  )1899م(  عام  من  الفرتة  خالل 

العرب  كتاب:  اأنظر  �ضابي.  لنهر  االأ�ضفل  واملجرى  الزمبيزي  لنهر 

القرون  واأوائ��ل  القدمية  الع�ضور  يف  الهندي  املحيط  يف  واملالحة 

ن�رص  بكر،   يعقوب  د.ال�ضيد  ترجمة  حوراين،  ف�ضلو  جورج  الو�ضطى، 

مكتبة االأجنلو امل�رصية، بال تاريخ ن�رص.، �س128.

حممد   .197 �س  اإفريقيا،  �رصق  تاريخ  يف  درا�ضات  اجلمل:   )26(

�ضخ�ضية  القارة،  �ضخ�ضية  يف  اأفريقية  )دكتور(:  �ضعودي  الغني  عبد 

االأقاليم. مكتبة االأجنلو امل�رصية، �س 85. 

)27( عبدالرحمن حمود ال�ضميط: رحلة خري يف اإفريقيا، ط4، مطابع 

مراآة االأمة، الكويت )2003م(، �س)14(.

)28( رحلة خري يف اإفريقيا، �س)15(.

)29( القراآن الكرمي، �ضورة النمل، االآية )40(.

)30(رحلة خري يف اإفريقيا، �س)14(.

)31( بازل ديفد�ضون: اإفريقيا القدمية تكت�ضف من جديد، ترجمة نبيل 

بدر، و�ضعد زغلول، مكتبة االإ�ضكندرية، بال تاريخ. �س)83(.

)32( نف�س املرجع وال�ضفحة.

)33( االإ�ضالم يف �رصق اإفريقيا، �س)130(.

Major F.B Pearce: Zanzibar Island Metropolis of Eastern )34(

.Africa.Gallery Publications Published 2006., p41                    
)35( نف�س امل�ضدر �س)190(.

)36( �ضعيد بن علي املغريي: جهينة االأخبار يف تاريخ زجنبار، حتقيق 

�ضلطنة  والثقافة،  القومي  الرتاث  وزارة  ن�رص  ال�ضليبي،  علي  بن  حممد 

عمان، م�ضقط )1417ه�/1992م(، �س)152(.
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�شعره .. �إ�شكالياً فـي بنيته، مربكا 

يف بنيانه، تقنياً يف ظاهره

الشاعر األمريكي الراحل جون آشبري
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وهذا  التعريف،  عن  غني  �شاعر  اآ�شربي  جون 

تفا�شيل  اإىل  ذاهبًا  اأكثثر،  عليه  يعرفنا  احلثثوار 

تتوفر  مل  واأدبثثيثثة،  عمرية  ومثثراحثثل  حياتية، 

ب�شهولة عنه، خا�شة للقارئ العربي. ومن خالل 

بعمق  ُملم  امُلحاور  اأن  �شنجد  القادمة،  ال�شطور 

مراحل  وجايل  الفّذة،  ال�شعرية  التجربة   بهذه 

اأنه  ورغم  لها.  الأمريكي  النقد  ونظرة  تطورها 

الذي  العام  وهو   ،1976 اإىل  يعود  قدمي،  حوار 

اأن  اإل  البوليرتز،  اآ�شربي على جائزة  ح�شل فيه 

اأهميته مل تزل، خا�شة لنا، نحن العرب. فاآ�شربي 

جداً  وموؤخراً  لعقود،  العربية  املكتبة  عن  غاب 

فقط بداأ الهتمام برتجمته. وحتى بالجنليزية، 

لن جتد حوارات كثرية مع جون اآ�شربي، فهو من 

ول  العالمي،  الظهور  يحبون  ل  الذين  ال�شعراء 

يعود  ترجمته  من  التهيب  يكون  رمبا  به.  ياأبه 

على  حتى  ُعب  �شَ والثثذي  �شعره،  �شعوبة  اإىل 

هذا  يف  هنا؛  اأم!  كلغة  بالجنليزية  املتكلمني 

اللغوية،  التقنيات  هذه  قلياًل  �شتتك�شف  املقال، 

بعد  ما  متثيل  يف  ابداعيًا  الأهم  يعترب  ل�شاعر 

احلداثة ال�شعرية. 

احلوار:

ما اأحبه يف املو�سيقى هو اإمكانياتها يف اإقناٍع 

مول عربها وبنجاح حتى النهاية، رغم 
حَ

دحَيل، م حَ
ج

فة مقيا�سيًا.... 
ّ
ر

حَ
ع

ُ
اأن �رشوط هذا اجلدل تظل غري م

يف  اآ�سربي  جون  ال�سعر«:  مع  هذا  اأفعل  اأن  اأحب 

ت�رشيح له يف عام 1964.

ر جون اآ�سربي بالغ ال�سعوبة، اإن مل يكن يف 
ْ
�ِسع

 »
ّ

رب
حَ
ع

ُ
اأغلب االأحيان غام�سا. اإنه ال »ي�ستغل« اأو »ي

مثلما يفعل ال�سعر التقليدي اأو حتى ال�سعر االأكرث 

عا�رشة. اإنه بالكاد ي�سبه �سعر اأالآن جين�سربغ، 
ُ
م

اأو عزرا باوند، اأو �سيلفيا بالث، اأو رود ماكوين. 

ق�سيدته الرئي�سية يف اأحدث جمموعاته ال�سعرية 

ْفتتح بهذه  دبة« تحَ
ُ

»بورتريه �سخ�سي يف مراآة م

ال�سطور:

»كما اأجنزها بارميجيانينو، اليد اليمنى 

اأكرب من الراأ�س، تدفع الناظر ثم انحراف 

مي  ْ �سهل للبعيد، كما لو اأنها تحَ

�سة، 
َّ

لن عنه. بع�س االألواح الزجاجية امُلر�س
ْ
ما ُتع

*  شاعر ومترجم من ُعمان

حوار

اأجرى احلوار: ريت�سارد كو�ستيالنز 

جريدة النيويورك تايمز، مايو، 23، 1976

ترجمة  وتقدمي: زاهر ال�ساملي *

جون �آ�شربي

�ملو�سيقى �أدخلتني �إىل نوع من 

�ل�سعر �ملت�سظي



عوار�س قدمية، ِفراء،

رجان، تلتقي معًا
ُ
ْطوي، خامت م

حَ
لني م

ْ
مو�س

ِند الوجه، الذي ي�سبح 
ْ
ركة ت�س

حَ
يف ح

بتعداً مثل اليد 
ُ
مقرتبًا وم

ما عدا اأنه يف ا�سرتخاء«. 

الأكرب  اآ�سربي  اآخر كتاب جلون  اختري  ذلك،  ومع 

امُلن�ساأة  الوطني  الكتاب  ُنقاد  حلقة  من  جائزة 

حديثا. ثم يف اأبريل؛ فاز بجائزة الكتحَاب الوطني، 

الكتاب  ف��از  –مايو-  ال�سهر  ه��ذا  اأوائ���ل  ويف 

بجائزة البوليرتز لعام 1976.

االأ�سعار  يف  مثلما  االأع��ل��ى،  يف  التي  ال�سطور 

تلميحية، غري مددة،  ماكرة،  الآ�سربي،  االأخرى 

ْلِغزة. يو�سح العنوان مو�سوع الق�سيدة؛ 
ُ
ورمبا م

عرب  م�سوه  منظور  من  النْف�س  اإىل  النظر  جتربة 

دبة. هل �سيكون القارئ ح�سيفًا ليدرك 
ُ

مراآة م

اما اإيطاليا من القرن 
ّ
اأن بارميجيانينو كان ر�س

ر�سم  التي  بلوحته  ا�سُتهر  والذي  ع�رش،  ال�ساد�س 

دبة! يف فقرات تالية 
ُ

فيها نف�سه ناظراً اإىل مراآة م

من هذه الق�سيدة، يجد القارئ انتقاالت �رشيعة 

اإىل  اآخر، ومن م�ساهدات عامة  اإىل  من مو�سوع 

ميزت  طاملا  والتي  �سخ�سية،  ذكريات  ا�ستعادة 

اأعمال اآ�سربي. بالتاأكيد ميكن تعريف تقنيته مبا 

تقريرية، غري  ماألوفة، غري  اإنها غري  فيها؛  لي�س 

مثلما  املنال.  �سهلة  وغري  عاطفية،  غري  قّفاة، 
ُ
م

دقيق،  متوا�سع،  نْف�سه؛  ال�ساعر  �سخ�سية  هي 

واه��ن،  ِم��ث،  دحَ ظريف،  التاأثر،  �رشيع  جتريبي، 

النهاية  يف  لكنه  ودودا،  جتده  االأول  يف  جّذاب. 

القّلة  لكن  االأ�سدقاء،  من  املئات  لديه  لتب�س. 
ُ
م

منهم من يتذكر اأنه خا�س حواراً مطواًل معه.

الذين  االآخرين  ال�سعراء  اآ�سربي لي�س خمتلفًا عن 

كربوفي�سور  ��در���س 
ُ
ي ومكانته،  عمره  يف  ه��م 

حلقة  يدير  حيث  بروكلني،  كلية  يف  لالإجنليزية 

اجلامعيني،  للطلبة  لل�سعر«  »مدخاًل  درا�سية  

العليا،  الدرا�سات  لطلبة  »الكتابة«  عن  وحلقة 

البحوث.  من  عدد  على  االإ���رشاف  اإىل  باالإ�سافة 

تقليدي، بل  الدرا�سية ال جتري يف �سف  ح�سته 

بنية  اأرائ��ك  ذات  نوافذ،  بال  جانبية،  قاعة  يف 

اآ�سربي  ظهر 
حَ
ي التهوية.  اأجهزة  واطئة مع �سجيج 

بطول �ستة اأقدام وج�سد مم�سوق، �سعره بني قليل 

رقيقة،  زرق��اء  عيون  جميلة،  ة 
ّ

�س قحَ يف  ال�سيب 

مدد  املليح  وجهه  داك��ن.  بني  ف 
ْ

��رت
ُ
م و�سنب 

تمايزة. با�ستثناء نّظارته اجلديدة، 
ُ
باأنف طويلة م

�سنة.  اثنتي ع�رشة  منذ  تقريبًا كما عرفُته  يظهر 

نيويورك  بلهجة  االأنف  من  يخرج كالمه خافتًا 

من  بانفراجة  دية، 
ْ
ع

ُ
م �سهلة  و�سحكته  الغربية. 

اأ�سنانه االأمامية. 

الكلية.  التقينا يف   ، اإحدى الظهريات  موؤخرا؛ يف 

غامق،  اأزرق  م�رشب  ك��رة  قمي�س  يلب�س  ك��ان 

بنطلون جينز اأزرق، ومعطفًا من الدنيم.

ُطاّلبه  له  ّلمها 
حَ
�س التي  الق�سائد  راجع  قد  كان 

الق�سائد  من  ُن�سخًا  ر 
ّ
و

حَ
و�س ال�سابقة،  احل�سة  يف 

عليهم.  ووزعها  معهم  مناق�ستها  يف  رغب  التي 

اجلهرية  قراءته  من  الطلبة  اأحد  انتهى  اأن  بعد 

�س 
حَ
م هحَ مناق�ستها.  يف  ال�سف  ب��داأ   لق�سيدته، 

اأب��داأ يف احلديث حني  اأن ال  »اأح��اول  اآ�سربي:  يل 

الكالم،  عن  يوقفهم  الق�سائد«.وحتى  نناق�س 

كانت  النقا�س.  يف  ليبداأ  الطبية  نظارته  و�سع 

مالحظاته متيل عمومًا اإىل ال�سخاء، لكنها نقدية 

ب�سيطة،  مل 
ُ

ج باإيجاز،   
حَ
تكلم التف�سيالت.  يف 

حذلقته  هي  �سي 
حَ
ر عحَ ب�سكل  فرن�سية  وعبارات 

االأوروبية  �سيجارته  يدخن  ال  عندما  الوحيدة. 

)جيتانز(، ميرر اأ�سابعه فوق �سعره ب�سكل متكرر 

هو  علمه 
ُ
ي ما  اأن  يتبني  راأ�سه.  موؤخرة  يحك  اأو 

 
حَ
ال�سعر ب�سكل مفرط يف احل�سا�سية، لت�سري قراءة 

بني  رق  ُتفحَ التي  املحا�سن  ا�ستقبال  يف  رهفًا 
ُ
م

اإن  امل�سغ.  �سهل  الب�سيط  وال�سعر  الراقي  ال�سعر 

حفز 
ُ
ي الذي  الظن،  اأغلب  على  االأ�سا�سي،  ال�سبب 

التي  الدرا�سية  احللقة  اإىل  لالن�سمام  الطلبة 
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ق�سائده تنزع 

اإىل االبتعاد 

عن الفكرة 

املركزية



التجربة، هذا  النوع من  اآ�سربي، هو هذا  يديرها 

النوع من الدرا�سة امُلحرتفة، التي يندر وجودها 

يف مكان اآخر.   

اأحد  يف  الع�ساء  اإىل  ذهبنا  ال�سف،  انتهاء  بعد 

مطعم  لديه،  املف�سل  الغربية  البلدة  مطاعم 

»داف« يف �سارع كري�ستوفر. واأنا يف طريقي اإىل 

اآ�سربي  اأن  علمُت  االأنفاق،  مرتو  عرب  »منهاتن« 

فقد  البارزين،  ال�سعراء  من  غريه  عن  يختلف  ال 

 البالد ب�سكل جيد. يف الربيع الفائت، ُدعي 
حَ

جاب

لقراءات �سعرية يف �سيكاغو، وتك�سا�س )اأو�سنت(، 

واأمهر�ست، وييل، وويل�سلي.  وبارنارد، وويليمز، 

ا من 
ً
اأن جزء بعدها وجدت يف مكتبتي املنزلية 

اأعماله من�سور يف معظم االأنطولوجيات ال�ساملة 

كل  يف  يظهر  وا�سمه  احلديث،  االأمريكي  لل�سعر 

املعا�رش.  االأدب��ي  التاريخ  عن  املن�سورة  املواد 

رغم اأن املوؤرخني واالأنطولوجيني مل يتمكنوا اإىل 

التزموا  ال�سعب، لكنهم  ا�ستيعاب �سعره  االآن من 

باالعرتاف به )حتى اأن بع�سهم اأخطاأ يف تهجئة 

اخلم�س  يف  اجلوائز  من  كبري  بعدد  فاز  ا�سمه(. 

�ساء فهم �سعره، 
ُ
اأن ي ع�رشة �سنة املا�سية. ميكن 

هم�سا.
ُ
اًل اأو م تجاهحَ

ُ
د م

ُ
ع

حَ
لكن املوؤلف مل ي

 .1927 يوليو  يف  اآ���س��ربي  لورن�س  ج��ون  ول��د 

كابن   ،)Sodus( �سودا�س  »نيويورك،  يف  ترعرع 

يزرعون  فواكه،  مزرعة  والداه  ملك  حيث  وحيد، 

التفاح، والكرز، والدراق، والربقوق. ق�سى اآ�سربي 

كل �سيف هناك حتى الع�رشين من عمره، يجمع 

االأطعمة  تعليب  م�سنع  يف  يعمل  اأو  ال���دراق 

ال�ساقة  االأعمال  جتنب  )هكذا  للمزرعة  املجاور 

االأحياء  مل��ادة  در�سة 
ُ
م اأم��ه  كانت  ال��ع��راء(.  يف 

للم�ستوى الثانوي قبل زواجها.

ق�سم  رئي�س  ك��ان  لورن�س،  هيرني  الأم��ه؛  ��ّده 
حَ

ج

اآ�سربي  يتذكر  رو�س�سرت.  جامعة  يف  الفيزياء 

عطالت  معظم  معه  اأق�سي  »كنت  قائال:  طفولته 

د العائلة املتبحر علميا. 
ْ
ر نهاية االأ�سبوع. كان فحَ

بقراءتها  ا�ستمتعت  ك��ث��رية،  كتب  لديه  كانت 

وال�سعر  ال���رواي���ة  م��ن  متكاملة  )جم��م��وع��ات 

اأين  قيل  به.  االإعجاب  �سديد  كنت  الفيكتوري(، 

مثله  اأب��دو  كنت  مراهقتي،  ويف  كثريا،  اأ�سبهه 

عندما كان يف نف�س العمر«. 

اأكرث  الب�رشية  البداية بالفنون  كان اهتمامه يف 

ة 
ّ
من الكتابة، لذلك در�س ال�سغري جون الر�سم مر

يف االأ�سبوع. اأدرك والداه احلدود ال�سيقة للتعليم 

التح�سريية  للدرا�سة  يف مدر�سة ريفية، فاأر�ساله 

طريق  عن   ،)Deerfield( ديرفيلد  اأكادميية  اإىل 

بلدة  جوار  من  جمهول  بها  تربع  درا�سية  منحة 

»�سودا�س«. اختار هارفرد للدرا�سة اجلامعية. قال 

نجذبًا اإىل املدن 
ُ
يل ونحن نتع�سى: »لطاملا كنُت م

طفولة  ِع�سُت  الأين  وذلك  العوا�سم،  اإىل  الكبرية، 
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وحيدة ومعزولة. كانت بو�سنت اأول هذه املدن«. 

جامعي مبتدئ، اأخذ ف�ساًل يف الكتابة االإبداعية  كحَ

واأكادميي  )�ساعر  �سبن�رش  ثيودور  اإ�رشاف  تت 

اأمريكي، 1902 - 1949(. يقول اآ�سربي: »اأتذكر 

ال�سف  يف  ق�سائدي  اإحدى  قراأ  �سبن�رش  اأن  ة 
ّ
مر

اإىل  اأ�ستمع  اأن  رعبًا 
ُ
م كان  للمناق�سة،  عزلها  ثم 

اجلامعية  �سنته  يف  حاول  معروف«.  �ساعر  نقد 

االأدبية  املجلة  ع�سوية  اإىل  االن�سمام  االأوىل 

للع�سوية  تر�سحه  نا�رش  البكالريو�س.  لطلبة 

الذي  كو�س«  »كينيث  منه،  االأق��دم  زمالئه  اأحد 

قربا منه، والحقًا �ساعراً ذا �ساأن. 
ُ
�سار �سديقًا م

وقدم  االإجنليزي،  االأدب  يف  اآ�سربي  تخ�س�س 

اأودن  ال�ساعر  عن  االمتياز  لنيل  تخرجه  بحث 

1949. يف خريف  عام  ليتخرج   ،)W. H. Auden(

ذلك العام، ان�سم اإىل جامعة كولومبيا للدرا�سات 

ر�سالة  نهيًا 
ُ
م احلديث،  االأدب  على  ركزاً 

ُ
م العليا، 

االإجنليزي هرني  الروائي  عن  ببحث  املاج�ستري 

جرين.

ة 
ّ
مر اأول  به  التقى  �ساعراً  طالبًا  اأ�سربي  �سادق 

جامعة  يف  ت��واج��ده  م��ن  االأخ���ري  ال�سهر  خ��الل 

اأخ���ذ ر�سالة  ال���ذي  اوه����ارا؛  ف��ران��ك  ه��ارف��رد. 

انتقل  ثم  مي�سيجان،  جامعة  من  املاج�ستري 

قائال:  اآ�سربي  يتذكر   .1951 عام  مانهاتن  اإىل 

فني على املو�سيقى املعا�رشة، 
ّ
ر »فرانك اوهارا عحَ

املو�سيقى  هذه  ت�سجيل  يبداأ  اأن  قبل  هذا  كان 

بوقت طويل. كان يعزفها يل على البيانو. وكان 

 )Jean Rhys( وجني رايز )Beckett( اأي�سًا يقراأ بيكيت

وفالن اوبريان )Flann O’Brien(، قبل اأن ي�سمع بهم 

حينها  »كنا  قائاًل:   ّ واأمتحَ االأكل  عن  توقف  اأحد«. 

�سبابًا طموحني. الر�سم االأمريكي كان يبدو الفن 

االأمريكي حينها كان  ال�سعر  اإثارة، بينما  االأكرث 

تقليديًا جدا. مل يكن هناك �سعر حديث مبعنى ما 

كان عليه الر�سم احلديث. لذلك كنا ُنحّفز بع�سنا، 

وتفزنا االأفكار التي كنا ن�ساهدها يف االأعمال 

روثكو  باأعمال  تاأثري  ّل 
ُ

ج لالآخرين.  التجريبية 

)Mark Rothko( وبولوك )Jackson Pollock( جاء عرب 

فرانك«. بعد وفاة فرانك اأوهارا عام 1971، كتب 

؛  اأوهارا  »فرانك  لكتاب  حميمية  مقدمة  اآ�سربي 

االأعمال الكاملة«.

انتقلنا بعد الع�ساء اإىل �سقته يف اجلانب ال�سفلي 

كنى 
ُ

�س مكان  اأنه  وا�سحًا  كان  البلدة.  غرب  من 

الناعم،  اد 
ّ
ال�سج االأث��ري،  باأثاثه  ثقف، 

ُ
م رجل 

البديعة،  الفار�سية  امل�سابيح  ال�سيني،  اخلزف 

وط��اول��ة  ب��خ��ط��اف��ات،  اأرف���ف  ورود،  ن��ب��ات��ات، 

باالإ�سافة  االأدبية،  باملجالت  عامرة  زجاجية 

اإىل مطبوعات ولوحات الأ�سدقائه: الري ريفرز، 

جو  كيتاج،  ر.ب.  جيينهيليون،  فريل�رش،  جني 

برينارد، اآن دان، ويليم دي كونينج. �سكب اآ�سربي 

اأريكته  على  وقعد  ال�سكوت�س،  من  كاأ�سًا  لنف�سه 

بدايات  يف  »دخلُت  احلديث:  �ستاأنفًا 
ُ
م املف�سلة، 

وال�سك.  ال�سديد  االكتئاب  اخلم�سينات مرحلة من 

لقد  اأعلم ملاذا!  ال  لعامني.  الكتابة  اأمتكن من  مل 

تزامنْت تلك املرحلة مع بدايات احلرب الكورية، 

ومع ق�سية روزنربغواملكارثية. رغم اأين مل اأكن 

ت�سدداً �سيا�سيا، لكن كان من امل�ستحيل 
ُ
�سخ�سًا م

اأن تكون �سعيداً يف ذلك املناخ. كان احل�سي�س«.

طريق  عن  احلالة  تلك  من  خ��ارج��ًا  تاأرجحُت 

راأ���س  ي��وم  ك��ان  اأظنه  اأوهارا–  لفرانك  رفقتي 

اأقامها  مو�سيقية  حفلة  اإىل   1952- ال�سنة، 

البيانو  على  ��ن��ف��رداً 
ُ
م ع��ازف��اأً  ت��ي��ودور،  ديفيد 

ات«. كانت 
ّ

التغري »مو�سيقى  مقطوعة جون كيج 

املقطوعة متواليًة من االأوتار املتنافرة، معظمها 

احلفلة  ت 
ّ
ا�ستمر نتظم. 

ُ
م غري  اإيقاع  مع  �ساخب، 

اإىل  اأنها قابلة للتمدد  ال�ساعة. كانت تبدو  قرابة 

ما ال نهاية. بعد �سماعي لتلك املو�سيقى �سعرت 

دَّداً  حَ ُ
بانتعا�س عميق. بعدها بوقت ق�سري بداأُت جم

اأكون متفرداً يف  الأن  قادر  اأين  �سعرت  بالكتابة. 

فني مثلما هو جون كيج متفرد يف فنه«.  
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وحتى  �سباحًا  التا�سعة  من  يعمل  اآ�سربي  كان 

التابع  والن�رش  الدعاية  ق�سم  يف  م�ساء  اخلام�سة 

االإ�سدارات  ِهزاً 
حَ ُ
جم اأوك�سفورد،  جامعة  ل�سحيفة 

كان  اجلديدة.  الكتب  اأغلفة  واأو�ساف  للمطبعة 

واالأح��د  ال�سبت  يومي  اجل��ادة  بالكتابة  يقوم 

نهاية  �ساعر عطالت  زلُت  »ما  يقول:  فقط. هكذا 

االأ�سبوع. �سيكون بال مْغزى اأن يكتب املرء �سعراً 

ب�سكل يومي«.

منذ  �سغرية  جم��الت  يف  تظهر  ق�سائده  كانت 

 1952 يف  ت�سارك  االأربعينيات.  عقد  نهايات 

ال�سعراء:  من  كل  مع   )Y.M.H.A Discovery( جائزة 

هارفي�سابريو )يف املرحلة احلالية يراأ�س ترير 

التاميز(،  جلريدة  التابع  ريفيو«  »ب��وك  ملحق 

مايرز.  برنارد  وجون   ،)Gray Burr( بار  وجراي 

1953 جمموعته  اأ�سدر يف كتيب جيب عام  ثم 

عن   ،
)1(

اأخرى« وق�سائد  »ت��وران��دوت  ال�سعرية 

واليوم   .Tibor de Nagy Gallery ن�رش  دار  طريق 

باع هذا الُكتيب ال�سغري للمجموعة ال�سعرية مبا 
ُ
ي

ّلم اآ�سربي 
حَ
يقارب 350 دوالرا للن�سخة الواحدة. �س

ييل  مل�سابقة  كتاب  خمطوطة   1955 عام  يف 

امل�سابقة  على  القائمون  رف�سها  التي  لل�سعراء، 

جبت 
ُ

ح العام  ذلك  يف  التمهيدية.  املراجعة  يف 

امُلقدمة. لكن  اجلائزة نظراً ل�سعف املخطوطات 

امُلحكم  كان  ال��ذي   )W.H.Auden( اأودن  ال�ساعر 

اآ�سربي  خمطوطة  على  يّطلع  مل  والذي  الرئي�سي، 

لرف�سها من قبل جلنة املراجعة التمهيدية، عاد 

بعد عام واختارها للفوز باجلائزة. هكذا خرجت 

 .1956 اأ�سجار« يف  »بع�س  ال�سعرية  املجموعة 

كانت  املجموعة  لتلك  النقدية  املراجعات  لكن 

لن  اآ�سربي  ب�سعر  واالع��رتاف  تجاِهلة. 
ُ
وم �سلبية 

ياأتي �رشيعا. 

الوقت  اآ�سربي يف ذلك  �سعر  اأدق، كان  على نحو 

بنيته،  يف  اإ�سكاليًا  ظاهريا،  تقنيته  يف  جذابًا 

وغري  املنظور،  يف  مدد  غري  بيانه،  يف  ربكًا 
ُ
م

عناوين  كانت  بعد،  فيما  ت��ق��راأه.  حني  مرتابط 

املحتوى.  من  اأكرث  الت�رشيح  اإىل  متيل  ق�سائده 

اإحدى ق�سائده من تلك املرحلة عنوانها »�سورة 

The Picture of Lit�  ال�سئيل ج.اأ. من منظور اأزهار /

tle J.A. in a Prospective of Flowers »، ُتفتتح الفقرة 

الثانية من الق�سيدة هكذا:

فة هو اخلري حتى االآن »ذاكرة �رشِ

 م�ساهد حديثة لل�رش
ُ
ذّكر اأو تحَ

حتى اأّن هذه احليوات، اأطفال، 

، كحَ
حَ
ربها حتى ُتبار

ْ
ع التي ميكن اأن تحَ

)2(
ه.«  ف�سيلتحَ

ُ
بكل عدل كل واحدة تبتكر

ال�سعرية  لتجربته  االأ�سا�سية  التاأثريات  جاءت 

)ا�ستغاله  اأودن  من:  يل-  اعرتف  –كما  املبكرة 

�سعريا(،  �سلبة  وجعلها  االخ��ت�����س��ارات  على 
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وال�س �ستيفنز )�ساعري املف�سل(، ماريان موور 

)ابتكاراتها(، وليم كارلو�س وليم )ن�سه املفتوح 

غري  )لغتها  بي�سوب  اليزابيث  الب�سيطة(،  ولغته 

املرتابطة(. يقول اآ�سربي: »ال اأظن اأن �سعري ياأتي 

عينة«.
ُ
من ال مكان. اإنه امتداد لتقاليد م

يف عام 1959، وقد �سئم من نيويورك، تقدم اإىل 

)Fullbright grant(، والتي  اإىل فرن�سا  تاأخذه  منحة 

ا�ستفاد منها قبله ال�ساعر كينيث كو�زش. يف االأول 

ف�س طلبه، لكنه ُقبل يف ال�سيف التايل، بعد اأن 
ُ
ر

تخلى عنها الفائز ال�سابق باملنحة. ُعنّي اأواًل يف 

اآ�سربي: »كانت رحلتي  جامعة مونبولييه. يقول 

االأوىل اإىل فرن�سا. �سعرت بالوحدة واحلرمان من 

احلديث واحلوار االأمريكي. حينها مل اأكن متمكنًا 

ال�سارع  يف  �سيًئا  اأ�سمع  مل  لذلك  الفرن�سية،  من 

باري�س،  اإىل  ُنقل  التايل  الف�سل  يف  حركني«. 
ُ
ي

عا�س  حيث  حياته،  يف  الكبرية  العوا�سم  ثالث 

عقد ال�ستينيات.

اأ�سجار«،  »بع�س  جتاه  الفعل  رّدة  من  بطًا 
ْ ُ
م

 من جمموعاته 
ّ

تخوف اآ�سربي من عدم قبول اأي

امُلحرتفة  حياته  فتظل  بتاتا،  للن�رش  ال�سعرية 

�ستتة بني 
ُ
ك�ساعر م�سورة كلية يف م�ساركات م

عرتفًا: »�سعرت اأي�سًا اأين 
ُ
املجالت. يقول اأ�سربي م

و�سلت اإىل النهاية من تلك املرحلة. كان الوقت 

قد حان خللط اأوراق اللعب«.   

من  اأخرى  قطعة  كانت  لالإلهام  التايل  امل�سدر 

Oma� »اأوماجيو جوي�س«  )املو�سيقى املعا�رشة، 

Luciano Be�( لالإيطايل لو�سيانوبرييو ،)gio a Joyce

rio( عام 1959. يقول اآ�سربي: »اأدخلتني اإىل نوع 

من  الفكرة  اأخذت  اأين  كما  املت�سظي.  ال�سعر  من 

ددة، 
ُ

اأنتون ويهرن )Anton Wehern(، لعزل كلمة م

بها  لت�سعر  مددة،  مو�سيقية  نغمة  تعزل  مثلما 

بطريقة جديدة«. كان لهذا النوع من الولع الذي 

جعل من اكت�سافاته تختلف عن غريه من الُكتاب 

ما  الطليعية-  املو�سيقى  تاأثريات  -والختياره 

جعل من �سعر اآ�سربي متفردا.

كانت ق�سيدته »اأوروبا« التي ن�رشها يف 1960، 

ها 
ُ
رِب تحَ ْ

اأع اإحدى نتائج هذا التغري املتعمد، والتي 

االأخ��رية،  ال�سنوات  يف  ق�سائده  اأعظم  اإح��دى 

انت�ساراً غري مرتابط باملعنى الكال�سيكي. 

uv يقول اآ�سربي: »اأتذكر اأين كنت اأكتبها يف حالة 

من احلرية يف ما كنت اأريد كتابته. كنت اأ�ستغرق 

ما  �رشاحة  اأدري  اأن  دون  �سفحات  كتابة  يف 

اأفتح  »كنُت  اأكمل:  ثم  �ساربه   
حَ
�سح

حَ
م اأكتبه«.  كنت 

جملة اأمريكية مثل )Esquire(، اآخذ عبارة منها، ثم 

اأكمل عليها من عندي. عندما تفرغ مني االأفكار، 

اأخ��رى.  عبارة  منها  واأن���زع  املجلة  اإىل  اأع��ود 

اأن  كانت جتريبية خال�سة. حقيقًة مل اأكن اأعتقد 

ق�سيدة  من  كاملة  مقاطع  �سعرا!«  �سيكون  هذا 

اإجنليزي  كتاب  من  م��اأخ��وذة  كانت  »اأوروب���ا« 

 Beryl( »لالأطفال »زبرجد الطائرة ذات اجلناحني

 William( ليكويك�س  وليم  للكاتب   )of the Biplane

كتب  ك�سك  يف  اآ�سربي  وج��ده  ال��ذي   ،)Le Queux

تي.ا�س.اإليوت:  قال  باري�سي. وكما  فوق ر�سيف 

ال�سعراء  يقتب�سون،  النا�سجني  غري  »ال�سعراء 

�سوهون 
ُ
ي �سعراء  هناك  ي�رشقون.  النا�سجون 

ما  ح�سنون 
ُ
ي اجليدون  وال�سعراء  ياأخذونه،  ما 

ياأخذون، اأو يجعلون منه �سيًئا خُمتلفا«. 

ق�سيدة  من  واخلم�سون  الثاين  ال�سعري  املقطع 

»اأوروبا« باأكمله يقول:

»وردة الرتاب

 اأنتحَ
ُ
قذارة تدفع

املباين �سجرة

قرر هذا الكوكب«
ُ
احتجاج غري م

اإال  م��رتاب��ط.  وغ��ري  مت�سظٍّ  �سعر  ه��ذا  للتاأكيد؛ 

الرتابط  ركائز  ا�ستعمال  لرف�سه  وحرفيا،  اأن، 

ال�سعرية، فاإن ق�سيدة »اأوروبا« ميكن اأن تو�سف 

عينة 
ُ
باأنها »غري مرتابطة«، مثلها مثل مو�سيقى م

ة« 
ّ
ر

ُ
يف بدايات القرن الع�رشين، كانت ت�سمى »ح

كمثل  لي�س   .)atonal( االأحل��ان«  متوافقة  اأو«غ��ري 

اآ�سربي  خلق  املبتكرين،  املو�سيقيني  املوؤلفني 

لتب�سًا متامًا من الوهلة االأوىل، 
ُ
عماًل اأ�سياًل يبدو م
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لكنه ي�سري ماألوفًا بالتوا�سل امل�ستمر معه.

ف�رش اآ�سربي: »مل اأكن حينها اأرغب يف كتابة 
ُ
uv ي

يف  اأكمل  طبيعي«،  ب�سكل  ياأتيني  ال��ذي  ال�سعر 

ال�سعر الذي مل  �سياق �سلبي: »وجنحت يف كتابة 

اأكن اأرغب يف كتابته، واأي�سًا مل يكن ال�سعر الذي 

اأفكار  اختبار  رغبت يف كتابته. كانت فرتة من 

عن ال�سعر. كما لو اأين كنت اأعالج كل فكرة ب�سكل 

انتظامها  اإىل  االأخ��ري  يف  اأ�سل  حتى  منف�سل، 

جمتمعة. مل اأكن اأعرف ما كنت اأريد فعله، لكني 

عرفت ما الذي كنت ال اأريد فعله«.

هذا ال�سعر االأكرث جتريبية، ميثل املرحلة الثانية 

نة يف تطور تقنية اآ�سربي، ان�ساب هذا التطور 
ّ
البي

ملعب   
ُ
م

حَ
�س »قحَ الثانية  ال�سعرية  جمموعته  يف 

 1962 ع��ام  يف  ن�رشها  قبلت  والتي  التن�س«، 

مطبعة )Wesleyan University(، ب�سكل فاجاأ اآ�سربي. 

قبل.  ذي  من  اأف�سل  تكن  مل  النقدية  املراجعات 

 :)Hudson Review( يف  مازحًا  �سيمون  جون  كتب 

اأبداً  اآ�سربي �سعره بحيث ال ينحرف  ال�سيد  »اأتقن 

اإىل –خانة من الفهم- منطقيًا، �سبقيًا، اأو كجملة 

�سعرية«. مل يكن �سهاًل اأن تكون �ساعراً �سعبًا يف 

اأمريكا.

الثالثة  يف  وجون  تويف  قد  االأ�سغر  اأخ��وه  كان 

وال��ده.  فجاأة  تويف  1965؛  العام  ويف  ع�رشة. 

اآ�سربي:  البيت. يقول  اإىل  العودة  اأجربه على  مما 

�سنوات  ع�رش  ب��اأن  �سعور  عندي  ك��ان  »ك��ذل��ك 

معروف  غري  وك�ساعر  للتغرب«.  كافية  كانت 

قبل عقد من الزمان، عاد كفاحت منت�رش، مبعنى 

حا�رشاً  زال  م��ا  ك��ان  غيابه  يف  امل��ع��اين.  م��ن 

كورنبلي  جل  الفن،  تاجر  يقول  نيويورك.  يف 

لو  )JillKornblee(: »كان اجلميع يتحدث عنه كما 

 ،1963 �سيف  يف  الغرفة«.  يف  معهم  كان  اأنه 

LivingTh� »كانت القاعة مكتظة ل�سماع قراءتهفي 

eatre«. كان بروفي�سور اللغة االإجنليزية يف كلية 

على  الطلبة  ف 
ّ
عر قد  كو�س،  كينيث  كولومبيا، 

كوت  جوناثان  الطلبة؛  هوؤالء  اأحد  اآ�سربي.  �سعر 

واحرتام  بتب�رش  طويلة  نقدية  مقالة  اأول  كتب 

نقدية،  اأنطولوجيا  من  كجزء  اآ�سربي،  �سعر  عن 

»الفنون  بعنوان  بنف�سي،  وحررتها  راجعتها 

ف اآ�سربي باأنه: 
ّ
االأمريكية اجلديدة«. جوناثان عر

»االأكرث راديكالية يف ال�سعر االأمريكي املعا�رش«. 

ده يف اأمريكا كان قد منى يف غيابه )اأو نتيجة 
ْ حَ
جم

جدلية.  حالة  اآ�سربي  �سعر  اأ�سبح  هكذا  غيابه(. 

يقارب  ما  قبل  يبدو  كان  للم�سداقية،  اختبار 

التقدمية  الذائقة  الزمان، كفا�سل بني  العقد من 

والذائقة الرجعية. 

uv قال يل اآ�سربي يف اليوم التايل على طاولة 

لدي  »كانت  االإيطالية:  املطاعم  اأحد  يف  الع�ساء 

حني  موجودة  تكن  مل  ك�ساعر  تحققة 
ُ
م عة 

ْ
م

ُ
�س

فّنًا مزدهرا،  ذاته كان قد �سار  ال�سعر  غادرت«. 

القراءة  جين�سربغوكور�سو.  من  لكل  كبري   
ٌ
�سكر

اأرحل.  اأن  قبل  ال�سباب مل تكن موجودًة  لل�سعراء 
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كان روبرت فرو�ست وحده يقوم بهذا النوع من 

تاأ�س�سة 
ُ
م عادة  وجدتها  رجعُت  عندما  القراءات. 

كفعل ثقايف«. الحقًا يف ذلك امل�ساء اعرتف يل 

 �سماع النا�س وهم 
ُّ
اآ�سربي قائال: »حقيقة ال اأحب

ت�سمع  ت�ستيتك.  ال�سهل  ملن  اإنه  �سعرهم.  يقراأون 

هكذا  �ستعال؟. 
ُ
م الفرن  تركُت  هل  وتفكر:  مقطعًا 

ت�سل  ال��ق��راءة.  من  مهم  ج��زء  فاتك  قد  يكون 

االنقطاع،  هذا  من  للق�سيدة  غريبة  جتربة  على 

ار وعيكحَ اخلا�س. تاأتي مو�سيقى 
ّ
 تي

ُ
حيث ُتقاطع

ي�سح  اأي�سًا  هذا  الق�سيدة«.  ترى  عندما  املعاين 

بال  اإلقاءه  للجمهور،  يقراأ  عندما  اآ�سربي:  ل�سعر 

 
ٌ

خر�س ��ّف��ز. 
ُ

م وغ��ري  جامد  ب��االأح��رى  تنغيم، 

يف  تقراأه  حني  وا�سحة  تظهر  التي  للمو�سيقى 

�سمت لوحدك. 

اآ�سربي كمحرر  اً يف نيويورك ثانية، عِمل 
ّ
�ستقر

ُ
م

تنفيذي يف »اأخبار الفنون«، حيث ا�ستغل خم�سة 

اأيام يف االأ�سبوع ل�سبع �سنني تالية. كان قد �سار 

االإعالمية  اال�ستطالعات  يجهز  باالخت�سا�س 

والنقدية ال�رشيعة، حيث ف�سل الكّتاب املنتدبون 

 
ٌ
»اأنهر ال��ب��ارز  التايل  كتابه  �سدر  ذل��ك.  لفعل 

داً خطوة اأبعد عن عمله 
ّ
�س

ُ
وجبال« عام 1966، جم

اآ�سربي  يتحدُث  التن�س«.  ملعب  م 
حَ
�س »قحَ املف�سلي 

ق�سائده  اآخر   )Clepsydra( املائية«  »ال�ساعة  عن 

بالوحدة  مرة  الأول  »�سعرُت  قائال:  الباري�سية 

التحليلية،  مرحلتي  بعد  م��ددة.  ق�سيدة  يف 

كتابة  اأردت  تخليقية.  اإىل مرحلة  الدخول  اأردت 

لن يكون  امُلجّزاأة.  لغتي  ال�سعر يتجاوز  نوع من 

طويلة  ق�سيدة  اأكتب  اأن  لنف�سي-  –قلت  جميال 

طوال، بل االأف�سل اأن اأكتب ق�سيدة 
ُ
ت�سبح جداًل م

ددة. كانت »ال�ساعة 
ُ

تمل جمال كلمة واحدة م

ًا يف كيفية االإح�سا�س بالوقت 
ّ
املائية« تاأماًل فعلي

العنوان يعني �ساعة مائية كما كانت  وهو مير. 

هناك  وال�سني.  القدمية  اليونان  يف  ت�ستعمل 

�سور كثرية للماء يف هذه الق�سيدة. كلها قطعة 

ار«.
ّ
واحدة، مثل تي

يف  نقدية  انعطافة  اأي�سًا  د 
ّ
ج�س وجبال«   

ٌ
»اأنهر

كانت  النقدية  املراجعات  اآ���س��ربي.  �سعر  تقبل 

دلياًل على اال�ستح�سان. يف الق�سيدة االأطول من 

يكتب  اأن  اآ�سربي  اأراد  »املتزجلون«،  الكتاب  هذا 

ق�سيدة »ي�سع داخلها كل �سيء، خالفًا لق�سيدة 

«، حتى ي�سل 
ً
»اأوروبا« التي ترك خارجها اأ�سياء

متثل  فقرة  اآ�سربي  يل  قراأ  اخلا�سة.  ن�سخته  اإىل 

التقريرية، كما  منوذجًا ل�سعره، بخ�سائ�سه غري 

قّدمها يل: »الق�سيدة تتحدث عن ذاتها«:

»هذا، اإذن، جزء من مو�سوع هذه الق�سيدة

التي هي على �سكل ثلج يت�ساقط:

الأن هذه، الندفة امُلنفردة لي�ست جوهرية الأهمية 

الُكّل

حتى ي�سري بديهة ِبقْدٍر ما

ال�سوؤال،  يف  اأخ��رى  ة 
ّ
مر ُت�ستدعى  هذه  اأهميتها 

ة بعد 
ّ
ليتم جتاهلها الحقا، مر

ة بهذه الطريقة.
ّ
مر

بالتايل، ال اأهمية للندفة املنفردة، 

وال اأهمية االنطباع الكلي للعا�سفة، اإن كان لها 

 انطباع، هو ما هو عليه،
ّ

اأي

من  امُل��ك��ررة،  القفزات  من  �سل�سلة  اإي��ق��اع  لكن 

د اإىل املادي ورجوعًا
ّ
امُلجر

د املخفف قليال.«
ّ
اإىل امُلجر

اآخر  اأط��ف��ال  كتاب  امل��رة  ه��ذه  »م�سدره«  ك��ان 

»ثالثمائة �سيء ميكن لولد ذكي فعلها« )1911، 

اجنلرتا(، وجده كذلك يف ك�سك كتب على ر�سيف 

اآ�سربي   
ّ
اأق��ر اآخ��ر،  مكان  يف  كما  هنا  باري�سي. 

ما  كثرياً  عناوينها  اأن  ول��و  ق�سائده،  مبرجع 

»التمدن  كمثل  اآخ��ري��ن،  موؤلفني  م��ن  ُتقتب�س 

لوليم  »املهمة«  و  فرويد،  ل�سيجموند  و�سوءاته« 

�رشح  كما  الب�رشية،  الفنون  من  حتى  اأو  كوبر، 

يف  للبداأ  باب  انطالق،  نقطة  »العنوان  اآ�سربي: 

الق�سيدة،  مو�سوع  يكون  ال  اأن  ميكن  ق�سيدة، 

اآ�سربي،  مع  املرء  حوار  طال  كلما  ذ«.  ْنفحَ
حَ
م لكنه 

من  ياأتي  واإلهامه  ق�سائده  فزات 
ُ

م اأن  يت�سح 

من  واأح��ي��ان��ًا  املو�سيقى،  من  ثم  اأخ���رى،  كتب 

الثقافية  غري  حياته  جتارب  الب�رشية.  الفنون 
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ملامًا ما تظهر يف �سعره.

حة 
ْ
ي

حَ
التالية يف مهنته االإبداعية كانت �س النقلة 

 ،)1972( ق�سائد«  »ثالث  ب�  بتوا�سع  عْنونها 

بالنرث.  كاملة  لتاأليفها  ومثرية  جذرية  خطوة 

»ال�ساعة  ي�سبه  ل�سيء  »ُع���دُت  اآ���س��ربي:  يقول 

املائية«، ق�سيدة طويلة لكنها مرتابطة كجديلة 

حاولت  طاملا  الأين  النرث  ا�ستخدمت  واح���دة. 

بقا، و�سعر النرث 
ْ
�س

ُ
التفكري يف اأ�سياء مل اأقم بها م

حتى ذلك احلني، كما عند بودلري اأو رامبو، كان 

من  نوع  اإنه  �سائب.  وغري  قلياًل  نحرفًا 
ُ
م يبدو 

يف  جودة  وهي  ال�سعرية،  الذاتي  الوعي  اأ�سوات 

عن  ماذا  اأت�ساءل:  كنُت  ذها. 
ّ
اأُحب اأكن  مل  ال�سعر 

النرث يف  ُت�ستثمر ب�ساعة  كتابة �سعر نرثي حيث 

ككل  فعله،  �سعبًا  كان  وذاك  �سعري؟  ا�ستعمال 

�سيء، بالطبع«.   

ق�سائد«،  »ثالث  يف  النرث  من  كبري  قْدر  »هناك 

رِهق. �سعر الوعي الذاتي الذي كنت 
ُ
ق، وم

ّ
م نحَ ُ

وهو م

اأحاول الهروب منه. رغبُت يف ا�ستخدام االأ�سياء 

تربه ق�سيدة، 
ْ
اأع اأن  �سيء ميكن  ال�سعرية يف  غري 

كما  مراجعه،  �سمن  من  جنحُت«.  اأين  و�سعرُت 

ذكر: »البحر واملراآة« لل�ساعر االأمريكي »اأودن«، 

Heb� �سرييكو  دي  جيورجيو  االإيطايل  »ورواي��ة 

1929، والتي ترجمها  ال�سادرة يف   domeros«4
ْزئيا، حيث ي�سفها: »البطل يلتقي بنا�س 

ُ
اآ�سربي ج

 .
)3(

هم اأكرث غمو�سًا منه«

uu ُقلُت له ُماطرا: »واجهُت �شعوبة بالغة 

اأنها  فهمي  رغم  ق�شائد«،  »ثالث  قراءة  يف 

تاأملية اأكر منها جدلية، وجدتها منيعة اأكر 

من اأ�شعارك الأخرى. اأمل َيُقل اأقرب النّقاد اإليك 

من  فقرة  عن  ييل-  من  بلوم  –هارولد  َمرة 

ينتقل  كيف  فهم  �شعبًا  كان  النري:  �شعرك 

اآ�شربي من نقطة اإىل اأخرى، اأو حتى حتديد اإذا 

ما كانت هناك نقاط اأ�شال؟«.

وحدحَك.  ل�سًت  اأنت  »ح�سنًا؛  اآ�سربي:  جاوبني   uv

 مبا �سعرتحَ به 
حَ
اأن معظم من قراأها �سعر يبدو يل 

ّد ما. اأنا مهتم بالتوا�سل، لكن اأ�سعر اأين ال 
حَ

اإىل ح

�سبقًا. 
ُ
اأُو�سل �سيًئا حني اأقول ما يعرفه القارئ م

هي  ق�سائد«  »ثالث  للقارئ.  بّطنة 
ُ
م اإهانة  اإنها 

حي 
ْ
و

حَ
ب »اإن��ه��ا  مل��اذا؟  �ساألته؛  ل��دي«.  املف�سلة 

غرائبية،  دون  بها  اأفكر  التي  بالطريقة  امُل�سهب 

وهناك فقرات يف هذه الق�سائد اأحبها جدا«. يف 

اأكرث  �سعره  �سار  ق�سائد«،  »ثالث  نذ 
ُ
وم راأي��ي؛ 

للتقليد،  ج��داً  قاباًل  قبله،  مبا  مقارنة  اإ�سهابًا 

ولذلك اأقل فرادة.

عندما  دون عمل  نف�سه يف �سائقة  اآ�سربي  وجد 

 .1972 يف  الفن«  »اأخبار  �سحيفة  مالك  تغري 

كاف  ب�سكل  ُتباع  كانت  ال�سعرية  كتبه  اأن  ولو 

 منها 
ٌّ
اأي ك�سبه 

ُ
ي لكن مل  الإ�سدار طبعات جديدة، 

تاأليف.  كحقوق  العام  يف  دوالر   300 من  اأكرث 

اأعماله   
ّ
�سم اأذون���ات  م��ن  املداخيل  �ساعدته 
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القراءات  من  املداخيل  مع  االأنطولوجيات،  اإىل 

ال�سعرية، اإمنا مل تكن كافية. قال يل مازحا: »لو 

يزال  ال  االأم��ر.  الختلف  م�سهور،   
ٌ
�ساعر املرء  اأن 

املرء غري م�سهور«.

قراءة له يف كلية بروكلني جلبْت له عر�س عمل 

وتوافق  تعة، 
ُ
م التدري�س  اأن  اكت�سفحَ   .1974 يف 

ًا 
ّ
مع طلبته جيدا. الأول مرة يف حياته، �سار معني

ب�سكل مرتف بال�سعر، بداًل من التحرير اأو النقد 

لها« اأخرياً 
حَ
ع الفني. بالكاد قبل عامه اخلم�سني، »فحَ

يف اأمريكا.

يف اخلريف الفائت؛ التحق طالب بكلية بروكلني 

ياو«  »ج��ون  اآ���س��ربي،  عند  للدرا�سة  خ�سي�سًا 

ياو  جون  كان   .1972 ب��ارد  كلية  خريج  وهو 

اأنه  حتى  ال�سعرية،  اآ�سربي  كتب  ن 
ّ
بتمع قراأ  قد 

امُل�ستعملة،  الكتب  فّت�س املكتبات، وخمازن بيع 

غري  والنرثية  ال�سعرية  اآ�سربي  اأعمال  عن  بحثًا 

»اإن رغبتحَ يف  اإ�سدار. قال يل ياو:  امُلجمعة يف 

معرفة اأحدهم حقًا، �ستكت�سف اأنه عليك اأن تدر�س 

على يده. لي�س الأنه �سيعلمني �رشاً، لكنه �سخ�س 

�ساأتعّلم منه �سيئا«.

uu �َشاألته؛ كيف �شاَر الأمر؟ جاوبني: »اإنه غري 

تابعني  اإىل  ُطالبه  يتحول  )اأن  بالَتَبعية  مهتم 

فقدان  من  يقلق  ل  فهو  لذلك  املثثرتجثثم(،  لثثه- 

ُطالبه. اإنه ل ُيوّجه، اإمنا ي�شاعد يف اقرتاح بدائل، 

ف�شله،  من  النتهاء  بعد  للقراءة.  كتب  واقرتاح 

اأ�شعر باأين خرجت ب�شيء جديد، وهذا اجلديد ل 

يكون ُمددا، لكن يكفي اأن َيهزين«. 

بروكلني  اإىل  جاء  »هيرنيرا�سوف«،  اآخر،  خريج 

الأجل اآ�سربي، قال يل: »لقد تغري �سعري ب�سكل ال 

ي�سدق منذ التحقُت بدر�س اأ�سربي«.

كانت حياة اآ�سربي م�سغولة يف ال�سنوات االأخرية. 

بجوالت  يقوم  ك��ان  التدري�س،  اإىل  باالإ�سافة 

�سنويًا  اأ�سابيع  عدة  ويق�سي  ال�سعرية،  للقراءات 

الفرن�سيًة،  اإىل  الأ�سعاره  ح ترجمة 
ّ
والدته. �سح مع 

ظهرت يف باري�س العام الفائت، مع جتاوب نقدي 

كتاب  بطول  نرثي،  معظمه  ن�سًا،  اأ�سدر  نا�سب. 
ُ
م

ّكرة  فحَ ُ
»م عنوانه:  برينارد«،  »جو  مع  بالتعاوم 

 ،1975 ويف   .)The Vermont Notebook( فريمونت« 

بيان  لتحرير  كرماين«  ك.  »ديفيد  �سديقه  دحَ  �ساعحَ

�ساملة«،  ببليوغرافيا  اآ�سربي:  »جون  مبوؤلفاته: 

ل، بذهول و�سل اإىل 244 
ّ

ف�س
ُ
�ستفي�س وم

ُ
اإر�سيف م

�سفحة. هكذا كتب ال�ساعر يف مقدمة الببليوغرافيا: 

الببليوغرافيا.  نده�س ومرعوب قلياًل حلجم 
ُ
»اأنا م

هل كنُت حقًا غزير االإنتاج لهذا احلد«.

عمل اأي�سًا مع »كرماين« لتجميع وتن�سيق اأ�سعاره 

غري املن�سورة، والتي ت�ساهي تقريبًا خم�سة ُكتب 

كان  »اإن  اآ�سربي:  ّلق 
حَ
ع

ُ
ي املن�سورة.  اأعماله  من 

لن  اأنها  فهو  االأم��ر،  هذا  عن  الأقوله  هناك  �سيء 

ُتن�رش جميعها، فقد اأحرقت منذ ب�سع �سنوات كل 

اأ�سعاري التي تعود اإىل مرحلة درا�ستي الثانوية«.

جمموعته  اإنهاء  هو  الآ�سربي  احل��ايل  امل�رشوع 

ال�سعرية اجلديدة، عنوانها مل يقع عليه االختيار 

يف  ن�رشت  التي  الق�سائد  م��ن  �سيختار  بعد. 

يعمل  كذلك  واالأمريكية.  االإجنليزية  املجالت 

عنها:  يقول  م�رشحية  خمطوطة  على  اآ���س��ربي 

»�ستكون طويلة جدا، جدا، لي�ست كمثل م�رشحياتي 

ال�سابقة، والتي مل اأرغب يف اأن مُتّثل اأو اأن يعاد 

ذات  �ستكون  اجلديدة  امل�رشحية  ه��ذه  طبعها. 

ر وغري منتظمة ال�سكل«. م�رشوعه االآخر 
ُ

ترابط ح

البلجيكي  ام 
ّ
الر�س لكتابات  الكاملة  الرتجمة  هو 

ال�سوريايل رينيه ماغريت )ReneMagritte(. واأخريا؛ 

يف  كارتر  اإليوت  املو�سيقي  املوؤلف  مع  يتعاون 

عمل �سوتي الأجل االأوك�سرتا.

املجموعة  يف  يثثوجثثد  »مثثثاذا  �ثثشثثاألثثتثثه:   uu

اجلديدة؟«.

االإ�سكاليات  عن  �سابقًا  »تدثنا  اأجابني:   uv

اإح��دى  قبل.  من  كتابتي  يف  اأتناولها  مل  التي 

ق�سيدة  كتابة  تكون  رمب��ا  االإ�سكاليات  ه��ذه 

ق�سرية«. توقفحَ قليال.. »ال توجد قيمة جوهرية 

اأو ذاك، لكن االأهمية تكون  النوع  يف كتابة هذا 
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النوع  هو  هذا  الق�سرية،  الق�سيدة  اجلموح.  يف 

ف�سوليًا  اآ�سربي  كان  طاملا  لتجاربي«.  احلايل 

ق�سائد  كتب  م��رة  والتجريب.  للبحث  ��ًا 
ّ
��ب ِ

ُ
م

اأرى  اأن  ها كاالآتي: »رغبت يف  فحَ حَ
�س

حَ
و بالفرن�سية، 

اإن كان �سوتي �سيبدو خمتلفا، وا�ستنتجت اأنه مل 

يختلف«. كما تعاون مع ال�ساعر جيم�س �س�سويلر 

كل  بديعة،  رواي��ة  تاأليف  يف   ،)James Schuyler(

يقول  بالتناوب،  ف�ساًل  يكتب  كان  منهم  واحد 

»رواية  �س�سويلر:  جيم�س  عن  ناقاًل  اآ�سربي  عنها 

ولن  مل  التي  الروايات  من  نوع  البلهاء«  »ُع�سُّ 

يقدر على كتابتها اأحدنا دون االآخر«.

اآ�سربي  تدث  اأخرى،  �سيجارة  اإ�سعاله  بعد   uv

يف  اأن���ه  �سعور  »ل���دي  ع���ام:  ب�سكل  ال�سعر  ع��ن 

اأ�ستطيع  اأحببت،  ما  اإذا  ج��ويف،  تيار  �رشيرتي 

االإمكان،  اأرغببقدر  اأري��د.  عندما  اإليه  الو�سول 

يف اأن ال ياأتيني ال�سعر ب�سكل عفوي غري خُمطط 

لقد  الوعي.  من  تياراً  يكون  اأن  اأريد  ال  لكني  له. 

الطريقة  على  االأوتوماتيكية  الكتابة  من  �سئمُت 

الالوعي  من  اأكرث  هناك  التقليدية.  ال�سوريالية 

بحيث  االأ�سياء،  نّظمُت  لقد  االإن�سان.  دخيلة  يف 

�رشيعة  بتنقيحات  اأقوم  التيار،  هذا  يظهر  حني 

عليه. �سعري ذو طبيعة ا�ستك�سافية. عندما اأجل�س 

لي«.
ْ
ب طط قحَ الأكتب، ال يكون هناك خُمحَ

-الكلمات  املنتظم  غري  ال�سكل  هو  حفزين 
ُ
ي »ما 

�ستيفنز:  قال  كما  ال�ساّذة،  واالأ�سوات  املاكرة 

ا 
ّ
هم

ُ
هذا يوؤثر فينا كلما حاولنا اأن نقول �سيًئا م

يف  نقوله  الذي  املعنى  من  اأكرث  لنا-  بالن�سبة 

حلظة معينة«. اقرتحُت عليه: »هل تق�سد الباطني 

الباطني.  فقط  »لي�س  اأجابني:  واع���ي؟«.  وال��ال 

اأن يكون مفهوما، وهذا  �سيًئا بق�سد  املرء يقول 

امل�سوب  اأو  الناق�س  التوا�سل  اأب��دا.  �سهاًل  لي�س 

ويوؤثر  �سجيني 
ُ
ي ما  توا�سال.  زال  ما  بالعيوب، 

دقته  بعدم  ال��دارج  احلوار  هو  خا�س  ب�سكل  يّف 

هو  التوا�سل  من  النوعية  هذه  اللغوي.  و�سذوذه 

عجبني يف ال�سعر«.  
ُ
ما ي

»اأظن اأين تعلمت الفن من املو�سيقى. ما اأحبه يف 

التي  واال�ستمالة  اال�ستدراج  ذلك  هو  املو�سيقى 

عي. ميكن للمرء يف  تاأخذ مكانها فينا دون اأن نحَ

ويهلل،  يقف  اأن  بوكنز  اأنطون  �سيمفونية  نهاية 

اأن  دون  ال�سيمفونية-  ر�سالة -من  ي�ستلم  واآخر 

اأطفاأ �سيجارته  اأن هناك ر�سالة قد قيلت«.  يعلم 

يوؤملني،  املو�سوع  هذا  يف  »التحدُث  وا�سل:  ثم 

الأين مل اأتعود اأن اأ�سيغ تعبرياً عن ماهية ال�سعر. 

ال�سعر يتحدث عن ذاته، هذا هو اأ�سا�س ما يفعله. 

املزيد من احلديث عن ال�سعر ال اأهمية له بالن�سبة 

يل، اإنها ريا�سة غري عبقرية. اإنه من ال�سعب اأن 

تكون فّنانًا جيداً واأن متلك يف ذات الوقت القدرة 

ّنك. يف احلقيقة؛  على التف�سري بذكاء عن ماهية فحَ

احلديث عنه، على  ي�سهل  ما  الفنون هو  اأ�سواأ  اأن 

 اأن اأفكر«.
ُّ
االأقل هكذا اأحب

ملقدمة  كتبها  والتي  القليلة  ت�رشيحاته  اأح��د 
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تقول:   »1975 املعا�رش،  »ال�سعر  مو�سوعة 

املعتاد،  باملعنى  مو�سوع  اأو  ثيمة  توجد  »ال 

الوعي  هي  الثيمة  ج��داً  الوا�سع  وباملعنى  اإمن��ا 

ه بعامل من الظواهر 
حَ

واج
ُ
واِجه اأو ي

ُ
الفردي الذي ي

عقد 
ُ
م العمل  هذا   .)externalphenomena( اخلارجية 

جدا، لكني اأمتنى اأن يكون �سورة �سّفافة و�سلبة 

الوعي.  يف  الظواهر  تلك  تركته  الذي  لالنطباع 

اخل�سائ�س  ذات  ب��اأدوات��ه  اخل��ارج��ي  املظهر 

الرومان�سية يتكون من حذوفات، تغري م�ستمر يف 

النغمة وال�سوت، الذي هو �سوت املوؤلف. وجهة 

االندفاق«. هذا نقد خمت�رش  نظر، تعطي مفعول 

وبليغ الأعمال �ساعر �سعب.

اأن يظل �سعره غام�سا، يقرتح  اآ�سربي يف  يرغب 

حّددها، موؤكداً تلك التجارب يف 
ُ
جتارب لكنه ال ي

اأو تعريف. وكلمة »غمو�س«،  �سعره دون تديد 

ّدر  قحَ ُ
هي الكلمة املفتاحية يف نقده الذاتي الذي ي

�سديقه  اأن  كيف  بحما�س  يتذكر  الفن.  ن 
ّ
م ثحَ ُ

وي

فه على ر�سومات 
ّ
ر جني فريل�رش)Jane Freilicher( عحَ

وا�سحة،  الر�سومات  »تبدو   :)Fernand Leger( ليغر 

فيما  غمو�سها  تكت�سف  لكن  ومبا�رشة،  منفتحة 

كرماين،  اأعدها  التي  الببليوغرافيا  يف  بعد«. 

املجموعة  من  اأج��زاء  ع��دة  ب��اأن  اع��رتاف  هناك 

ذات  االأ�سل  يف  كانت  »املتزجلون«  ال�سعرية 

يقول  الن�رش.  قبل  اأزيلت  والتي  فرعية،  عناوين 

وجدت  الفرعية،  العناوين  حذف  »بعد  اآ�سربي: 

اأن الق�سيدة اأكرث غمو�سا«. يتذكر اأنه يف باري�س 

فرعية  عناوين  دون  �سامتة  اأف��الم��ًا  �ساهد 

�ساِهد ودون ترجمة: »�ستعرف بع�س ما كان 
حَ
للم

اأجمل.  ذاك  كان  ما،  وبطريقة  الفيلم.  يحدث يف 

ال  لكنك  �ساهد، 
ُ
للم اإي�ساله  مت  قد  �سيء  هناك 

يف  اآ�سربي  اأن  اأظن  ال�سيء«.  ذلك  هو  ما  تعرف 

اأحدهم  �سه 
حَ
ر دحَ واإن   - ال�سعر  باأن  يوؤمن  اأعماقه 

لتب�سًا.   
ُ
طوياًل وعن كثب- عليه اأن يظل م

uu �شاألته ماذا يظن حني يقول له اأحد ُقرّائه اأنه 

مل يتمكن من »فهم« �شعره؟ 

uv اأجابني: »يف االأول كنت مذهواًل وجمروحا. 

يبدو  ما  وتف�سري  واالإي�ساح،  التوا�سل،  اأح��اول 

لغر�س  �سعري  يف  ال�سعوبة  تكمن  ال  غام�سا. 

تعك�س  اأن  املق�سود  اإمن��ا  ل��ذات��ه��ا،  ال�سعوبة 

�سعوبة احلياة، والتغري امل�ستمر حلياة االن�سان، 

والتعديالت والت�سويات التي جنريها يف حياتنا 

مع كل دقيقة وحلظة بلحظة. ال�سعوبة يف احلياة 

والعبور-  وكالهما–احلياة  للزمن،  عبورنا  مع 

ر اأمر االثنني«. 
ّ
دب تحَ �سعب وتلقائي، مبا اأننا نحَ

اأن التفاعل مع  اأدركُت  »توقفُت عن القلق عندما 

قال كوكتو  الفهم.  اإىل عدم  ذاهباحَ  �سيظل  �سعري 

)Jean Cocteau(: عليك اأن تاأخذ النقد ال�سلبي وتطور 

ذلك اجلانب يف عملك. فّكرُت يف اأنه من االأف�سل 

االأو���س��اع  م��ن  االأق�سى  احل��د  اإىل  اأ�ستفيد  اأن 

اء 
ّ
ُقر بال  يكون  اأن  له  ّدر  قحَ ُ

م امرئ  كمثل  ال�سيئة 

وال جمهور«. رّددحَ قائال: »لقد ح�سلُت على واحد 

ِلق، وذلك النعدام اأي �سيء اآخر اأف�سل«. ل زحَ
ْ
ب

حَ
كح

املحرتفني  م��ن  يتكونون  االأ�سا�سيون  ُق���راءه 

ياأتي  ثم  تدري�سا،  اأو  كتابة  لل�سعر  املتعاطني 

اء ال�سعر اخُلّل�س. االأعداد يف كلتا املجموعتني 
ّ
قر

املثمنون  بال�سعر  امل�سغوفون  هم  هوؤالء  تتزايد. 

للقيمة والتجربة االبداعية.

�سخ�سي«  »بورتريه  ق�سيدة  النّقاد  بع�س  امتدح 

اإجمااًل  �سابقاتها.  من  غمو�سًا  اأق��ل  اأنها  على 

اآ�سربي ذلك: »ما يجعلها تبدو اأكرث �سهولة  ينفي 

لحَ�س 
حَ

ج اإن  لكن  بحثي،  كمقال  �سكلهاامُلتدافع  هو 

ّككة  فحَ ُ
م اأنها  �سيجد  ثحَب،  كحَ عن  وحّللها  اأحدهم 

احلقيقة  يف  »اأوروب���ا«.  ق�سيدة  كمثل  ���زاأة 
ُ

وجم

كانت  التي  بارميجيانينو،  لوحة  عن  لي�ست  هي 

التاأمالت والتعليقات اجلانبية،  ذريعة لكثري من 

 من الق�سيدة كما 
ّ
املو�سولة بخيط رفيع اإىل الُلب

هو احلال يف الكثري من ق�سائدي، التي تنزع اإىل 

نّقاد  اأن  الظاهر  املركزية«.  الفكرة  عن  االبتعاد 

�سخ�سي«  »بورتريه  ف�سلون 
ُ
ب االأمريكيني  الُكتب 

يف�سل  كوت  جوناثان  اأعماله.  من  غريها  عن 

 A Blessing In/ تنكري لبا�س  يف  »ِنعمة  ق�سيدته 
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Disguise« يف جمموعة »اأنهار وجبال«. جون ياو 

يف�سل ق�سيدته »اختالفات، كاليب�سو، و�رشود يف 

اأعيد طبعها  اإلاّلويلر ولوك�س«، والتي  الثيمة ِل- 

 .1970 للربيع« عام  يف جمموعة »حلم مزدوج 

جمموعة  يف  »�سهرزاد«  يف�سل  كرماين  ديفيد 

يف�سل  �سابريو  ديفيد  �سخ�سي«.  »ب��ورت��ري��ه 

»املتزجلون«. جون برنارد مايرز يف�سل »ال�ساعة 

ق�سائد«.  »ث��الث  يف�سل  ذات��ه  اآ�سربي  املائية«. 

وبكلمات  »اأوروبا«.  لق�سيدة  �سوتي  اأعطيُت  لقد 

مراحله  وعرب  اآ�سربي،  �سعر  حول  اجلدل  اأخ��رى؛ 

املختلفة، و�سل ب�سعوبة وم�سقة اإىل نهايته.

املوا�سيع  اأن  اأج��د  اآ���س��ربي،  من  العك�س  على   

املتكررة يف �سعره تتكون من احلنني اإىل مراب�س 

الطفولة الريفية، ومن االإح�سا�س بالزمن العابر. 

لكن كل ق�سائده يف االأ�سا�س هي عن �سيئني: عن 

االأفكار التي يف خاطره حلظة التاأليف –بورتريه 

بذاتها.  التاأليف  عملية  وعن  النف�سية-  حلالته 

 – باملجمل  الأعماله  الثيمات  اإحدى  فان  لذلك؛ 

اأدبية  ثيمة  هي  ك�ساعر-  املتوا�سلة  وملهنته 

اللغة  يف  املحتملة  االإمكانيات  بعيد:  حد  اإىل 

االإجنليزية ل�سعر معا�رش.

عرب  تنت�رش  اآ�سربي  عند  الفني  الذكاء  اأبعاد  اإن 

واإيقاعها،  بنغمتها  للغة  الطبيعي  فوق  اإح�سا�سه 

متعالق  خيال  الفن،  مع  لتجربته  قوية  ذاك��رة 

بال�سوتي اأكرث من الت�سويري، قدرة وا�سحة وغري 

مدودة لرتكيبات لفظية جديدة ومذهلة، واأخرياً؛ 

التي  االأهمية  يخ�س  فيما  التجريبية  ته 
ّ
حا�س

الذاتية( والتي  )اأو القواعد  مينحها لتغيري احلدود 

يعتربها –القواعد- مناق�سًا للعملية االبداعية. 

ح�سب نظري، املفتاح احلقيقي لعبقرية اآ�سربي تكمن 

النوعية  قدرته  اأي�سًا  هناك  اأ�سعاره.  »�سوت«  يف 

على التمل�س من قارئه العجول. يتوا�سل عمله مع 

ّد  ُ املتلقي كما تتوا�سل املو�سيقى، يف م�ستويات تحَ

من التعريف املفهومي. ال يتطلب �سعر اآ�سربي قراءة 

ومثابرة،  متوا�سلة  قراءة  اإمنا  فقط،  تركيز  باأعلى 

بحيث ي�سري التمكن منه جتربة روحية.

 الهوام�س:

األفها جياكومو بو�سيني  ))Turandot: �سيمفونية مو�سيقية    -  1
يف 1924، لكنه تويف قبل اإمتامها، واأكمل تاأليفها فرانكو الفانو 

»ابنة  وتعني  الفار�سية  اإىل  ال�سيمفونية  ا�سم  يرجع   .1926 يف 

االمرباطورية  �سمن  منطقة  وت��وران   ،Turan�Dokht ت��وران / 

ال�سبع«  »اجلميالت  ملحمة  على  ال�سيمفونية  ارتكزت  الفار�سية. 

للفار�سي نظامي الكنجوي، التي اقتب�سها فريدرت�س�سيلر يف اإحدى 

م�رشحياته، واقتب�سها الكونت كارلو غوزي يف اأحد اأعماله.

لها  اعرتا�سية،  كلمة  »اأط��ف��ال«  اأن  املقطع  هذا  يف  جند   -   2
ي�سهل  »اأطفال«  حذفت  فاذا  اجلملة.  �سياق  ت�ستيت  اأوال؛  هدفان. 

قارب! ال�سمري 
ُ
اإقامة �سلة بني ال�سطور، ومن ثم فهم الفقرة ب�سكل م

يف »ف�سيلته« رمبا يعود لل�سئيل اأ.ج. ويف ذات ال�سياق، فان كلمة 

»اأطفال« ترمز اإىل مرحلة الطفولة بكل طهارتها. والف�سيلة يرجع 

توؤ�س�س  التي  الطفولة هي  اأن جتربة  اأي  املرحلة.  غر�سها يف هذه 

للخري والف�سيلة لدى املرء يف قادم اأيامه- امُلرتجم. 

�رشيايل  روائي  عمل  اأف�سل  وهي  الفرن�سية  باللغة  كتبْت   -   3
ح�سب جون اآ�سربي يف مقالة له عن تلك الرواية.
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ز�مور�: كانت �لواليات �ملتحدة جزء�ً من �لتاريخ 

�ل�شلفادوري لفرتة طويلة جد�، ومع ذلك مل تعاملنا 

كالجئني ولهذ� �شاأظل �شاهد�ً على معاناة �ملنفيني

الشاعر خافيير زامورا 



ولد ال�ساعر خافيري زامورا يف بلدة �ساحلية ل�سيد 

هاجر  ه��ريادورا.  تدعى  ال�سلفادور  يف  االأ�سماك 

�سن  يف  وهو  االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل 

التا�سعة لالن�سمام اإىل والديه اللذين �سبقاه يف 

الهجرة اإىل والية كاليفورنيا. ح�سل على درجة 

كاليفورنيا،  بجامعة  بريكلي  من  البكالوريو�س 

نيويورك.  جامعة  من  املاج�ستري  على  وح�سل 

جامعة  يف  زميال  يعمل   2016 عام  منذ  وهو 

�ستانفورد.

�سحبة(  )بال  ال�سعرية  جمموعته  زام��ورا  اأ�سدر 

وفاز   .2017 عام  للن�رش  كانيون  كوبر  دار  عن 

كتابه )ت�سع �سنوات من الهجرة مب�سابقة )اأ�سلحة 

ق�سائده  وظهرت   .2011 عام  الع�سوية(  الفن 

مثل  ال�سهرية  االأدبية  املجالت  من  العديد  يف 

ال�سعر(  و)جم��ل��ة  ريفيو(  ب��وي��رتي  )ام��ريي��ك��ان 

من  وغريها  ريببليك(،  و)نيو  ريفيو(  و)كانيون 

املجالت.

من  االأخ���ري  عامه  يف  لل�سعر  زام���ورا  ح��ب  ب��داأ 

ال�ساعرة  املدر�سة  زارت  حني  الثانوية،  الدرا�سة 

دي��وان  على  بتعريفهم  وقامت  فو�ست،  ربيكا 

)ع�رش  ن���ريودا  بابلو  الكبري  الت�سيلي  ال�ساعر 

تعرب  ما  وغالبا  للياأ�س(.  واأغنية  حب  ق�سائد 

والذاكرة.  واحل��دود  التاريخ  عن  زام��ورا  ق�سائد 

قال   ،2014 عام  بيتي  بوال  مع  له  مقابلة  يف 

زامورا: »ال�سعر اأمر مهم الأن هناك تاريخا جلميع 

ال�سعراء الذين تعر�سوا للخطر يف حياتهم. ويجب 

اأن يكتب. اأعتقد اإننا يف الواليات املتحدة نن�سى 

اأن الكتابة وحمل الفتة » كونك �ساعرا » ترتبطان 

بتاريخ طويل من النا�س الذي تعر�سوا للخطر يف 

اأجل كتابة تلك  حياتهم، وخاطروا بحياتهم من 

الكلمات«.

مثل  االأدب��ي��ة  االأل��ق��اب  من  الكثري  زام���ورا  ن��ال 

الزمالة االأدبية الوطنية، وزمالة اوكونور للكتابة 

كتاب  وموؤمتر  كوجليت،  جامعة  يف  االإبداعية 

وادي نابا، وموؤمتر ال�سعر. ويف عام 2016 كان 

وجائزة  ل��الآداب،  نوبل  جلائزة  املر�سحني  من 

مرري مرييديان، والزمالة ال�سعرية من موؤ�س�سة 

ال�سعر. 

زامورا: كانت الواليات املتحدة جزءا من التاريخ 

مل  ذل��ك  وم��ع  ج��دا.  طويلة  لفرتة  ال�سلفادوري 
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اأجرت احلوار: ديبورا باريديز

ترجمة: حممد الظاهر *

خافيري ز�مور� 

مل �أكن مقتنعاً بق�سائدي وحياتي

�نعكا�ُس لها

*  كاتب ومترجم من األردن



تعاملنا كالجئني

االأوىل  ال�سعرية  املجموعة  هي  �سحبة(  )ب��ال 

لل�ساعر ال�سلفادوري املقيم يف الواليات املتحدة 

االأمريكية، خافيري زامورا، وقد �سدرت يف �سهر 

)كوبر  ن�رش  دار  عن  املا�سي  �سبتمرب   – اأيلول 

�سجل  التي  املجموعة  وه��ي  ب��ر���س(،  كانيون 

اإىل  ال�سلفادور  من  املروعة  هجرته  اأهوال  فيها 

الواليات املتحدة يف اأعقاب احلرب االأهلية التي 

ا�ستمرت من 1980 اإىل 1992، وما اأعقبها من 

اأحداث.

املدعوم  العنف  ق�سة  تكي  املجموعة  ق�سائد 

�ساهم  والذي  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  من 

القرن  الو�سطى يف ثمانينيات  اأمريكا  يف تدمري 

املا�سي، كما اأنها تكي عن اخل�سارات االأ�رشية 

من خالل عنف الدولة والهجرة الق�رشية التي مل 

تاأت يف وقتها املنا�سب.

النظام  اأواره����ا  ا�سعل  ال��ت��ي  االأه��ل��ي��ة  احل���رب 

اال�ستبدادي يف ال�سلفادور، واملدعوم بامل�ساعدات 

عنها  نتج  االأمريكية،  واالقت�سادية  الع�سكرية 

األف ن�سمة، وت�رشيد   75 اأكرث من  مقتل واختفاء 

الذين  البلد  �سكان  من  �سخ�س  مليون  من  اأكرث 

يبلغ تعدادهم 5.300.000 ن�سمة.

الإيجاد  �سعوا  احلرب  هذه  من  فروا  الذين  معظم 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  لهم  اآمن  مالذ 

لكن معظمهم حرموا من احل�سول على تاأ�سريات 

منهم  البع�س  ح�سل  حني  يف  ال��ب��الد،  لدخول 

�سبكة  وهي  املعبد(  )حركة  قبل  من  ماأوى  على 

املتفانني  االأفراد  وبع�س  الدينية  املنظمات  من 

من  الب�رش  انقاذ  اأجل  من  حياتهم  كر�سوا  الذين 

وال�سحفية  ال�ساعرة  االأهلية مثل  اأهوال احلروب 

التي  مارتنيز  دميرتيا  االأمريكية  املك�سيكية 

قدمت مالذات اآمنة لالجئني من اأمريكا الو�سطى. 

كوثيقة  �سعرها  ا�ستخدام  مت  التي  ال�ساعرة  هذه 

باأنها  اتهمت  حني  املحكمة  يف  �سدها  اإدان��ة 

دخ��ول  على  �سفادوريتني  ام��راأت��ني  ���س��اع��دت 

الواليات املتحدة.

لقد مت ترحيل العديد من الجئي اأمريكا الو�سطى، 

اإع��دام  حكم  مبثابة  ك��ان  ال��ذي  الرتحيل  وه��ذا 

بالن�سبة لهم. فقد اأعدم الكثريون منهم، يف حني 

وثائق  توفر  لعدم  احلياة  قيد  على  بع�سهم  بقي 

لهذه  يوثق  الذي  زامورا  خافيري  ومنهم  اإدانتهم 

املرحلة اخلطرة من حياة ال�سعب ال�سلفادوري.

يكتب زامورا يف )10 حزيران – يونيو 1999(:

» اأجل�س هنا الأكتب اإنه االإثنني  / اإنه الثالثاء / اأو 

اجلمعة / اأكتب يف اأول يوم يل داخل الطائرة التي 

اأجل�س قرب نافذتها / الكل يعمل / اأمي، اأبي، تيا 

لوب، تيا مايل / كلنا نكتب تت اأ�سماء خمتلفة / 

اأجل�س هنا الأكتب اأ�سماءنا«.

 ، ال�سلفادور  من  الهجرة  تاريخ  تذكر  اأج��ل  من 

يذكرنا زامورا ، اأن ناأخذ يف اعتبارنا وح�سباننا 

القوى  كل  مع  املتحدة  الواليات  ت��ورط  تاريخ 

القمعية التي دفعت الالجئني اإىل دخول الواليات 

املتحدة، مع اأنها رف�ست منحهم تاأ�سريات لدخول 

حدودها.

يف ق�سيدته )�رشيط كا�سيت( يكتب:

اأي  يف  الت�سويت  ميكنني  ال  قريبا /  اأع��ود  »لن 

مكان / �سوف اأحفر تاأ�سريات على ورق التواليت / 

واألقيها من اأعلى املنارة«.

تكي  ا�ستثنائية  ورواي��ة  حكاية  زام��ورا،  ق�سة 

جتارب الكثري من املهاجرين، هاجروا فرادى مل 

اأحد هوؤالء  اأحد. لقد كان زامورا  يكن ب�سحبتهم 

الواليات  اإىل  للهجرة  ا�سطر  فقد  املهاجرين، 

املتحدة عام 1999، حني كان يف التا�سعة من 

عمره للحاق بوالديه اللذين �سبقاه يف الهجرة.

ا�سبوعني،  رحلته  ت�ستغرق  اأن  املفرت�س  من  كان 

التي  ال�سنوات  خالل  �سهرين.  ا�ستغرقت  ولكنها 

تلت هجرته عا�س كمهاجر غري �رشعي ال ميلك اأية 

وثيقة متكنه من العي�س يف البالد التي هاجر اإليها.
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الق�سيدة 

تف�سحني. 

لهذا من 

ال�سعب 

التحكم بها



هذه هي ق�سة ع�رشنا، كما ي�سفها يف ق�سيدته 

)املواطنة(:

الطريق /  ك�سك  نواجهه:  الذي  امل�سهد  هو  هذا   «

الطريق /  ك�سك  الطريق /  ك�سك  الطريق /  ك�سك 

الطريق / بناية املكتب / �سياج / �سياج / �سياج / 

�سياج«.

ق�شة  عن  حدثنا  ال�شعر؟  اإىل  جئت  كيف   uu

الهجرة تلك؟

من  النهائية  ال�سنة  يف  ال�سعر  اإىل  جئت   uv

بع�س  زائر  �ساعر  يل  اأح�رش  الثانوية.  درا�ستي 

ال�ساعر  هذا  تاأثري  تت  فوقعت  ن��ريودا،  اأعمال 

جمموعة  اأول  يل  ا�سرتت  قد  اأمي  وكانت  الكبري. 

اأي�سا  ل��ن��ريودا  كانت  املجموعة  تلك  �سعرية، 

بعنوان )ع�رشون ق�سيدة حب واأغنية عن الياأ�س(، 

الثامن ع�رش.  كانت هديتها يل يف عيد ميالدي 

جنب  اإىل  جنبا  الق�سائد  وجدت  الكتاب  هذا  يف 

بنف�س  وكانت  واالإجنليزية.  االإ�سبانية  باللغتني 

املجموعة  لتلك  كان  واالأهمية.  العمق  من  القدر 

تاأثريها الكبري علي، لكنني يف تلك الفرتة مل اأكن 

مقتنعا بال�سعر بعد.

والأن نريودا كتب عن املكان الذي ن�ساأ وترعرع 

فيه. حيث و�سف التالل والرباكني والبحر، بداأت 

اأنا اأي�سا الكتابة عن م�سقط راأ�سي، يف هذا ال�سعي، 

من  اأحد  كان  اإن  العنكبوتية  ال�سبكة  يف  اأبحرت 

اأفعل.  ما  مثل  فعل  قد  ال�سلفادوريني  ال�سعراء 

الذي  دالتون  روك  هو  واح��د  �ساعر  غري  اأج��د  مل 

والكلمات  ال�سلفادورية،  العامية  اللغة  ا�ستخدم 

البذيئة، وامليول الي�سارية، وهي التي دلتني يف 

النهاية على الطريق الذي اخرتت.

اللذان  هما  ودال��ت��ون  ن��ريودا  ال�ساعران:  ه��ذان 

الطبيعة  ب��ني  احلميم  االرت��ب��اط  على  ع��رف��اين 

ال�سيا�سي  وال�سيا�سة، لقد خدم االثنان توجههما 

اأن��ا  اأب���داأ  اأن  علي  يجب  وك��ان  خمتلف.  ب�سكل 

ق�سائدي  كتابة  يف  بداأت  خمتلف.  ب�سكل  اأي�سا 

ال�سيا�سية والطبيعية. ق�سائد تتحدث عن جتربتي 

مثل  فكنت  املوثقة.  غري  وخلفيتي  الهجرة،  مع 

دالتون اأغ�سب على �سفحات الورق، ومثل نريودا 

اأحن اإىل البيت الذي ال ميكنني العودة اإليه.

م�شبوقا  كثثان  كتابك  من  الأو�ثثشثثط  اجلثثزء   uu

بالإ�شبانية وغري مرتجمة  دالتون  لروك  بعبارة 

موجود/  اأنت غري  وطني   «  : تقول  لالإجنليزية 

اأنها  اأعتقد  كلمة  اأو  يل/  �شيئ  ظل  جمرد  اأنت 

عدوة يل »، ويف اجلزء الأخري من الكتاب هناك 

الإجنليزية.  اإىل  دالتون مرتجم  من  عبارة  اأي�شا 

هل ميكن اأن تخربنا ملاذا اخرتت دالتون ليكون 

جواز مرور لك، واأهمية ظهوره ب�شكل مرتجم؟

االأدب  يف  اأ�سطورية  �سخ�سية  هو  دالتون   uv
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ال�سلفادوري، وما نزال غري قادرين على ن�سيانه، 

ويف نف�س الوقت يبدو لنا اأننا غري قادرين على 

اأن  يجب  �سيء  كل  اأعماله.  عن  بعيدا  نتحرك  اأن 

من  ينحدر  اأن  يجب  ومعظمنا  به،  مقارنته  يتم 

اأكون  اأن  باالإمكان  يكن  مل  بالتاأكيد  �ساللته. 

كاتبا اإن مل اأواجه عمله يف وقت مبكر جدا. كتابه 

)�رشي( كان ثاين كتاب �سعري اأملكه يف حياتي. 

وكتابي هو نوع من التقدير لرتاثه. العبارات التي 

ال�سهرية  ق�سيدته  من  كانت  لكتابي  اقتب�ستها 

الوطني  الن�سيد  ا�سبحت  والتي  حب(،  )ق�سيدة 

م�سهور  الثاين  واالقتبا�س  لل�سلفادوريني.  الثاين 

متاما  مثايل  اقتبا�س  اأن��ه  واأعتقد  اأي�سا،  ج��دا 

كدولة،  البلد  املهجر:  املنفى /  جتربة  لو�سف 

يتغري  ك�سيء  البلد  موجود.  غري  ك�سيء  والبلد 

كلمة  البلد  اخلارجية.  القوى  ب�سبب  با�ستمرار 

عدوة ت�سمى االإمرباطورية. اأنا ال اأترجم املقاطع 

عائلتي،  عن  تتحدث  املقاطع  هذه  الأن  جزافا. 

ال�سلفادور.  يف  ق�سيته  ال��ذي  اخلا�س  ووقتي 

ب�سبب هذه احلرب )التي مولت من قبل عدو، من 

نعرفه  كنا  الذي  البلد  فاإن  االإمرباطورية(  قبل 

قبل احلرب، تغري، مل يعد موجودا اأبدا. ومع ذلك 

هربنا لنلجاأ اإىل االمرباطورية التي مولت احلرب. 

الذي عرفناه  البلد  اأن يقال:  ال�سيء ميكن  ونف�س 

اأي�سا.  لغتنا  وتغريت  كالظل.  �سيئا  اأ�سبح  تغري، 

هذه املجموعة )بال �سحبة( كتبت بلغة العدو.

uu ماذا عن عالقة ال�شعر باللغة التي جعلتك 

غري  وجتربتك  هجرتك  ق�شة  للتقاط  تعود 

املوثقة؟

ال�سعر  وق��درة  ال�سعرية،  والكثافة  االإيجاز   uv

قالت  واح��دة،  �سفحة  اإط��ار  يف  االكتمال  على 

اأبدعته بيدي.  اأن اأحمل كل �سيء  اإنه ميكنني  يل 

احلنني،  ال�سدمة /  الفقدان /  عن  اأت��دث  حني 

ومبا�رشا.  فوريا  تاأثريا  اأحمل  اأنني  اأعتقد  فاأنا 

اأحمل �سيئا ملمو�سا. وهذا ما هو يجعل ال�سعر )ذا 

من  يعاين  كمراهق  يل  بالن�سبة  للكتاب.  اأهمية( 

القدرة  ال�سعر  منحني  موثق،  غري  واقع  تعقيدات 

تالية  فرتة  ويف  وتنقيحه،  ما،  �سيء  انهاء  على 

اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  مراجعته،  واإع��ادة  مراجعته، 

على  ال�سيطرة  يل  اعاد  لقد  به.  ال�سعادة  مرحلة 

باإمكاين  يكن  مل  التي  ال�سيطرة  ه��ذه  االأ�سياء، 

بالقوة.  اأ�سعرين  اليومية.  حياتي  يف  بها  التمتع 

د. وهما �سيئان مل  ع واأ�ساهحَ
حَ
جعلني اأ�سعر اأنني اأُ�سم

 .2008 العامة منذ عام  امتتع بهما يف حياتي 

جتاربهم  توثق  مل  الذين  النا�س  ه��وؤالء  ب��داأ  لقد 

يزال  فما  الظالل«،  من  »باخلروج  ومعاناتهم 

اخلوف والقلق يهيمنان علينا. لقد �ساعدين ال�سعر 

على التعامل مع هذا كله.

اإىل  تهدف  التي  اخلا�شة  ق�شتك  هي  ما   uu

»اإخراجها من الظالل« يف عملك؟

خالل  م��ن  ي��اأت��ي  حياتي  وع��ر���س  ك�سف   uv

قادر  اأنني  اأعتقد  ال  اأنا  بي.  اخلا�سة  املوؤثرات 

اأتدث  اأن  ميكنني  لكن  ملجموعة،  التحدث  على 

هذه  اأروي  حني  عائلتي.  وحياة  حياتي  عن 

اإيل  ينظر  اأن  واملهم  واأُرى.  ُد  اأ�ساهحَ فاأنا  الق�سة، 

من اجلانب ال�سيا�سي. 

اأنا مهاجر عرب احلدود وهو يف �سن التا�سعة. هذه 

النا�س من روؤية ومعرفة  اأن يتمكن  اآمل  حقيقة. 

ملاذا هاجرت واأنا يف التا�سعة من العمر. ال اأحد 

جتعل  اأ�سباب  هناك  ولكن  منزله.  مغادرة  يريد 

منازلهم  مغادرة  ويوا�سلون  يغادرون،  النا�س 

ال�سبب  يكون  االأحيان  من  كثري  يف  وبلدانهم. 

دائما  ال�سبب  هو  هذا  الواقع،  يف  »االإمربيالية«. 

»االإمربيالية«. لقد كانت الواليات املتحدة جزءا 

من التاريخ ال�سلفادوري لفرتة طويلة جدا. ومع 

ذلك ال تقوم مبعاملتنا كالجئني.

لقد عانت اأ�رشتي خالل احلرب االأهلية. لقد عانت 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

126

منحني ال�سعر 

القدرة على 

اإنهاء �سيء ما



اأن  يريد  اأح��دا ال  لكن  االأ���رش من هذه احل��رب،  كل 

يقول اإنها حرب، وال يريد اأحد اأن مينح �سحاياها 

كان  حني  البالد  وال��دي  غ��ادر  لقد  الجئني.  لقب 

عمري �سنة واحدة، كان ذا ميول ي�سارية، وقد اتهم 

ب�رشقة اأموال من تعاونية كان يديرها. اأمي اأي�سا 

غادرت بعد ثالث �سنوات، الأن اأحدا مل يتمكن من 

العثور على وظيفة لها خالل »الكارثة« التي كانت 

تيق بنا. من املتوقع اأن تنام املراأة يف ال�سلفادور 

على  احل�سول  اأج��ل  من  املتنفذين  الزعماء  مع 

القليلة  الوظائف  من  )واحدة  ال�سكرتاريا  وظيفة 

خالل  من  ذلك  اأمي  مل�ست  لقد  للن�ساء(.  املتاحة 

الواقع،  لذلك  تر�سخ  اأال  ق��ررت  لذلك  املقابالت، 

للهرب  اأي�سا  اأنا  وا�سطررت  الهرب.  قررت  ولذلك 

املفرت�س  من  كان  العمر.  من  التا�سعة  يف  واأن��ا 

ا�ستغرقت  ولكنها  اأ�سبوعني،  الرحلة  ت�ستغرق  اأن 

اأحد  التهريب. مل يعرف  �سهرين ب�سبب ف�سل �سبكة 

مظوظا  كنت  اخلم�سة.  االأ�سابيع  خالل  كنت  اأين 

اأنني كنت ب�سحبة اأحد رجال الع�سابات، كان فارا 

وا�ستطاع  جناحه،  تت  فو�سعني  ع�سابته،  من 

تهريبي اإىل توك�سون باأريزونا.

زادت  كلما  االأم���ر،  ه��ذا  ع��ن  اأك��رث  كتبت  كلما 

ده�ستي مما واجهته يف هذه ال�سن املبكرة. ومن 

غري العدل اأن هذا االأمر ما يزال جاريا حتى االآن. 

– االأمريكية،  املك�سيكية  احلدود  فقط على  لي�س 

اأخ��رى من  اأماكن  واآ�سيا ويف  اأوروب��ا  واإمن��ا يف 

العامل. ال ميكن الأي جدار اأن يوقف هذه االأمواج 

مل  ما  واللجوء،  الهجرة  �سنوا�سل  الالجئني،  من 

يتغري الواقع يف بلداننا واأوطاننا.

uu هل لنا اأن نتعرف على ن�شبك الأدبي؟

مع  الن�سب  وا�سلت  ون���ريودا،  دالتون  بعد   uv

على  عرفتني  ال��ت��ي  فهي  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا 

بيزارنيك،  هيدوبرو،  فاليخو،  غيلني،  نيكوال�س 

نحو  اجنذبت  لقد  واأليجريا.  زوري��ت��ا،  ب��والن��و، 

فقد  وا�سحة.  الأ�سباب  الالتينية  اأمريكا  �سعراء 

مماثل،  �سيا�سي  قمع  من  ال�سعراء  ه��وؤالء  عانى 

وقع يف جميع اأنحاء اأمريكا الالتينية يف القرن 

الع�رشين. بع�سهم كان يف املنفى، فتحدث اإليهم 

م�سهد  اإىل  قفزت  الح��ق،  وقت  يف  املنفى.  ذلك 

اأعمال  على  تعرفت  املعا�رش.  االأمريكي  ال�سعر 

غلوك،  لويز  اأولدز،  �سارون  كومونياكيا،  يو�سف 

اثرييدج فار�س، الربتو ريو�س، ت�سارلز �سيميا�س، 

�سكلتني.  التي  التجربة  ه��ذه  ج���وردان.  وج��ون 

هوؤالء ال�سعراء لهم اتباعهم الذين ميكن اأن نتتبع 

ه��وؤال  املعا�رش.  ال�سعري  امل�سهد  يف  اآث��اره��م 

ال�سعراء هم الذين �ساهموا يف ت�سكيل جتربتي.

بالدرا�سة  مظوظا  كنت  نيويورك،  جامعة  يف 

ال�سعراء،  ه��وؤالء  من  ثالثة  مع  جنب  اإىل  جنبا 

هناك.  للدرا�سة  جذبني  ال��ذي  ال�سبب  هو  وه��ذا 

النطاق.  ووا�سعة  متنوعة  علي  امل��وؤث��رات  االآن 

علي  كبري  تاأثري  له  كان  حقا  رائع  كتاب  هناك 

جي�س.  تيهيمبا  لل�ساعر  ر�سا�س(  من  )بطن  هو 

الذي قراأته خالل برنامج القراءات ال�سعرية التي 

ينظمها جون جوردان يف جامعة بريكلي. كتاب 

العجيبة  )احلياة  اآخر بعنوان  جي�س هذا، وكتاب 

دياز،  جونوت  لل�ساعر  واو(  الأو�سكار  الوجيزة 

األهما طموحي يف التعبري عمن )ال �سحبة لهم(. 

الكتابني.  هذين  يف  االأ�سوات  نظام  اأحببت  لقد 

والو�سف  االأف����راد.  حياة  خ��الل  م��ن  ال��ت��اري��خ 

اأن  ميكن  ال  التي  املختلفة  واالأ�سكال  اخل�سب. 

تقود القارئ اإىل امللل اأو ال�سجر.

جمتمع  عن  قليال  حتدثنا  اأن  ميكن  هل   uu

ال�شعراء الذي دعم تطورك ككاتب، وكيف وملاذا 

�شكلك هذا املجتمع و�شكل اأعمالك؟

كورنيليو�س  تدث  كانيم،  كهف  قراءات  يف   uv

ف�ساءات  له  يكون  اأن  يف  جلينا  حظ  عن  اإي��دي 

�سعرية كثرية مثل فونا وكانتوموندو وكوندميان 
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كل  من  ككتاب  فاإننا  االأق��ل  على  كانيم.  وكهف 

االألوان واالأجنا�س منتلك مثل هذه امل�ساحات التي 

جتعلنا ن�سعر اأننا نكون اأكرث اأمانا حني نكون مع 

بع�سنا بع�سا. يف هذه الغرف ميكننا اأن نبداأ يف 

التعبري  يف  احلرفية  حول  ال�سعبة  االأ�سئلة  طرح 

اأمريكا  يف  نعي�س  ونحن  اليومية  ن�ساالتنا  عن 

يف  ملونا  ان�سانا  تكون  اأن  ال�سعب  من  البي�ساء. 

ذلك  من  واالأ�سعب  االأبي�س.  املجتمع  هذا  مثل 

اأكرث قتامة. كانتوموندو  اأو  اللون  اأ�سمر  اأن تكون 

هزت جوهري بعمق. �سمحت يل اأن اتقا�سم غرفتي 

مع مار�سيلو هرنانديز ولورو فا�سكيز، اأول اثنني 

من ال�سعراء املهاجرين الذين التقيت بهم. �سعرت 

اأننا  عرفنا  وحني  ال�ساعرين.  هذين  مع  بالراحة 

نخو�س �رشاعات مت�سابهة، فتح ذلك االأمر اأمامنا 

كتاباتنا،  مناق�سة  اأخرى،  اأمور  ملناق�سة  املجال 

اإحباطاتنا، وت�سور اأحالمنا معا.

ويلي  مع  للدرا�سة  الفر�سة  يل  اتيحت  فونا،  يف 

وقت  يف   ،2010 عام  يف  ذلك  كان  بريدومو، 

يف  الثقة  اعطاين  لقد  ككاتب.  حياتي  من  مبكر 

جتربة  ع��ن  احل��دي��ث  يف  الرحلة  ه��ذه  موا�سلة 

اأنهل  كي  معي  ات�سال  على  بقي  لقد  الهجرة. 

لريغوبريتو  كثريا  مدين  اأنني  كما  حكمته.  من 

غونزالي�س واإدواردو كورال، مل�سورتهم. لقد اأظهرا 

ملتزمني  كانا  معلمني.  يكونوا  اأن  معنى  ما  يل 

بالوقوف مع الكتاب االأ�سغر �سنا منهما. واأعتقد 

الأ�ساهم  ال�سياق،  هذا  على  ال�سري  وا�سلت  اأنني 

اأمام االأجيال، كما فتح  بدوري يف فتح االأبواب 

هوؤالء ال�سعراء اأبوابهم لنا.

ال�شعرية، عملية  احلرفة  نهجك يف  هو  ما   uu

الكتابة يف هذا الكتاب؟

�سحبة(  )بال  جمموعتي  يف  الق�سائد  اأقدم   uv

تعود اإىل مرحلة مبكرة من عمري، حني كنت يف 

الثامنة ع�رشة من العمر. حني بداأت الكتابة الأول 

مرة. ق�سيدة )�ساغوارو�س( وجميع الق�سائد التي 

كتبتها عن عبور �سحراء اأخذت مني وقتا طويال 

اأجد  كنت  الوقت  ذلك  يف  الأنني  مراجعتها،  يف 

متعتي يف ال�رشد. كانت �رشدا من ال�سعب علي اأن 

اأكتبه وذلك ب�سبب ال�سدمة التي كنت اأعاين منها.

اجلامعة،  يف  االأوىل  �سنتي  خ��الل  وب��امل��ث��ل، 

متخ�س�سا يف التاريخ، كان تركيزي على احلرب 

االأهلية ال�سلفادورية. ومن خالل قراءة )بطن من 

الأو�سكار  الوجيزة  العجيبة  و)احلياة  ر�سا�س( 

هذه  بع�س  احل��رب،  ق�سائد  بكتابة  ب��داأت  واو(، 

الق�سائد ماأخوذة عن روايات االآخرين عن احلرب 

توقفت  حني  العمر  من  الثانية  يف  كنت  الأنني 

ا�ستوحيتها  التي  )توثيق(  احلرب، خا�سة ق�سيدة 

من فيلم وثائقي بعنوان )بيوت مليئة بالدخان(. 

ملانليو  احلياة(  يف  )يوم  لكتاب  قراءتي  اأن  كما 

واحدا  لكونه  اإ�سافة  موري،  عمل  وهو  اأرغيتا، 

اأمريكا  ال�سهادة على ما يدور يف  اأوائل كتب  من 

طفولة  اأ�سمن  الأن  احلرية  منحني  الالتينية، 

اأ�رشتي يف الكتابة عن �سهادات احلرب. يف اأمريكا 

الالتينية، هناك �سابقة قوية يف ا�ستخدام ق�سائد 

جتد  ال�سبب  ولهذا  احلرب،  عن  احلديث  عند  النرث 

ق�سائد النرث م�ستتة يف الق�سم الثاين من الكتاب.

ت�شتمل  الكتاب  من  الو�شطى  الأجزاء  اأي�شا   uu

على ق�شائد باأ�شوات والديك وتيا مايل ، لتقدم 

لنا بهذه الطريقة �شرية ذاتية جماعية متحركة 

قليال  لنا  التحدث  ميكنك  هل  البوؤر.  متعددة 

وعن  املعني،  النهج  لهذا  اختيارك  �شبب  عن 

كونه جزءا من تقليد اأكرب ي�شمل كال من اأمريكا 

على  يطغى  ويكاد  الو�شطى،  واأمريكا  الالتينية 

يف  الكتاب  وتقاليد  الالتينية  الأدبية  التقاليد 

الوليات املتحدة اأي�شا؟

الكثري من اجلدل حول بداية موروث  uv هناك 

)ال�سهادة(. هناك الكثريون ممن يعتقدون اأنه بداأ 
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مع كتاب )اأنا( لريغوبريتا مين�سو، والقليل منهم 

يعتقد اأنه بداأ مع كتاب )يوم يف احلياة( الأرغيتا. 

هذه هي الكتب املبنية على �سهادات النا�س: �رشد 

اأمريكا الالتينية.  اأنحاء  عام للحرب يف خمتلف 

لقد مت قتل الكتاب، كما حدث مع اأ�سدقاء الكاتب 

اأ�سهر الكتاب الذين  اأرغيتا يف ال�سلفادور، وكان 

اآخرين  كتاب  نفي  مت  كما  دالتون.  روكي  قتلوا 

ويف  كو�ستاريكا.  اإىل  نفيه  مت  الذي  اأرغيتا  مثل 

ت�سيلي بداأ راوؤول زوريتا كتابة �سهادته اخلا�سة 

ملا راآه وخربه خالل حكم نظام بينو�سيه.

بعد قراءتي ل� )يوم يف احلياة( و)احلياة العجيبة 

الوجيزة الأو�ساكر واو(، اأردت اأن اأعرب عن اأ�سوات 

ملحنتنا:  الرئي�سية  االأ�سباب  عاي�سو  الذين  اأولئك 

احلرب االأهلية ال�سلفادورية.

الكتاب،  هذا  من  جزءا  عائلتي  تكون  اأن  اأردت 

اأ�سمع  اأن  اأردت  لقد  حياتي،  م��ن  ج��زء  الأن��ه��م 

اأ�سواتهم وباإذن منهم. لقد وافقت اأمي على ذلك، 

�سوف  النا�س  الأن  بالغيظ  ت�سعر  تزال  ما  لكنها 

يعرفون مهنتها، لكنني اأحب اأن اأذكرها اأن هذه 

ق�سائد ولي�ست �سهادات فعلية واقعية.

هو  ه��ذا  ورمب��ا  ال�سهادة،  باأهمية  يتعلق  فيما 

املهاجرين  من  والعديد  عائلتي  اإليه  تفتقر  ما 

رف�س  مت  لقد  ل�سدمتهم.  فهمهم  هو  االآخرين، 

وواجهنا  تاأ�سرية جلوء.  على  للح�سول  التما�سنا 

اإجراءات الرتحيل يف عام 2001، لقد مت رف�س 

تعر�سنا  باأننا  االأدل��ة  نق�س  ب�سبب  االلتما�س 

لالإ�سطهاد اأو ال�سعور باخلطر يف وطننا. من هنا 

راأيت من الواجب اأن اأجعل النا�س ت�سمع اأ�سوات 

اأن  اآم��ل  عا�ستها.  التي  ال�سدمة  جت��اه  عائلتي 

ولي�س  املنزل،  لرتك  متعددة  اأ�سبابا  القراء  يرى 

»احللم  لتجربة  الب�سيطة  الرغبة  تلك  اأب��دا  منها 

االأمريكي«.

على  �شاعدت  التي  الأخثثرى  القوى  هي  ما   uu

هذا  ياأخذه  الذي  ال�شكل  اأو  عملك  بنية  عملية 

العمل؟

uv هذا االت�سال املبا�رش مع عائلتي، و�سدمتي 

اأنا  علي.  الفيزيائي  تاأثريها  لها  كان  اخلا�سة، 

اأ�سعر باالمتنان االآن على ح�سويل على التاأمني 

ال�سحي. لقد وجد االأطباء اأنني اأعاين من �سداع 

هذا  من  معاناتي  ب��داأت  لقد  العني،  يف  ن�سفي 

نيويورك. حني  اأن كنت يف جامعة  املر�س منذ 

الروؤية  على  قادرا  اأعود  ال  احلالة  هذه  ت�سيبني 

ملدة خم�س دقائق، لكن الروؤية تعود مرة اأخرى. 

اإ�سارة اإىل  اأحد يعرف ملاذا يحدث هذا، لكنها  ال 

اأنني �ساأعاين من ال�سداع الن�سفي يف امل�ستقبل 

ب�سكل كامل.

لفرتة طويلة مل اأكن اأعرف ما الذي كان يحدث، 

اأعرف  ب��داأت  لقد  حالتي.  اأع��رف  فاأنا  االآن  اأم��ا 

متى ت�سل هذه احلالة. ت�سل يل واأنا منهمك 

اأعمل على ق�سيدة  االآن  اأنا  اأعمايل.  يف مراجعة 
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طويلة  عن رحالتي يف الطريان وعن اإقامتي يف 

ما  ومقارنة  ال�سعرية،  بقراءتي  للقيام  الفنادق 

يخ�سون  الذين  بلدي  يف  النا�س  واقع  مع  يحدث 

مراجعة  يل  �سببت  لقد  ليال.  منازلهم  مغادرة 

الق�سيدة الكثري من ال�سداع الن�سفي يف العني.

اأنني كاتب بطيء. حتى  اأن ما يحدث �سببه  اأعتقد 

فاإنني  ال�سحف،  يف  ق�سائدي  بن�رش  اأق��وم  حني 

اأقوم مبراجعتها وتعديلها. من ال�سعب علي التحكم 

مبحتوى الق�سيدة، الأنها مرتبطة بحياتي اخلا�سة. 

ا�سعر اأنها تعريني وتف�سحني. مع اأنني على الورق 

اأ�ستطيع التحكم يف كيفية حدوث هذا البوح.

uu هناك عن�رص واحد اأحاول الرتكيز عليه ب�شكل 

ال�شاقة،  العملية  لهذه  ا�شتك�شافك  وهو  خا�ص، 

وماولتك املتكررة والتي هي يف غاية الأهمية 

لكل من جتربة الهجرة، واجلهود املبذولة للكتابة 

عن هذه التجربة. عنوان ق�شيدتك )دعني احاول 

اإىل ماولتك املتعددة لعبور  مرة خرى( ي�شري 

التجربة.»ميكنني  هذه  �رصد  ويف  بلدك،  حدود 

التي  وبالطريقة  ال�شم�ص/  غثثروب  مع  حتملك 

اتذوق بها املياه/ بعد اأيام كثرية بدونها«. ومرة 

اأخرى يف ق�شيدتك )10 حزيران – يونيو 1999( 

تكتب: » خافيري/ ها اأنت تذهب/ لنف�ص القرف/ 

متى �شيتغري هذا الو�شع«؟ هل ميكن اأن حتدثنا 

التوا�شل  اإىل هذا  التو�شل  ا�شتطعت  كيف وملاذا 

الكتابة مرارا وتكرارا عن  اأثرت  امل�شيء؟ وملاذا 

و�شعك ك�شاعر اأو لتيني »غري موثق«؟

من  كان  الكتاب،  هذا  كتابة  ب��داأت  عندما   uv

املهاجرين  من  الهجرة  رواي��ات  �سماع  النادر 

عام  اإىل  تعود  فرتة  عن  نتحدث  نحن  اأنف�سهم. 

الق�سائد يف  2008، بداأت امل�سودة االأوىل لهذه 
ذلك الوقت، متاما كما فعلت مع معظم م�ساريع 

لعبور  املادي  الفعل  مع  تتعامل  التي  الق�سائد 

احلدود. هذه ق�سائد قدمية. لقد بداأت ا�سعر بامللل 

من اإعادة روايتها اأو اإعادة ترير هذا اجلزء من 

عملي. ال ميكن اأن اأكون مقتنعا بق�سائدي طاملا 

اأنني ما زلت غري مقتنع بنتائج حياتي العادية. 

اأكون  اأن  مو�سوع  ا�ستك�ساف  اأحاول  اأزال  ال  اأنا 

تدعوين  التي  واالأ�سباب  اأر�سي،  لي�ست  اأر�س  يف 

للبقاء هنا.

يف مقابلة اأجريت موؤخرا مع )ديفدابر( ي�سري نيك 

اأول  كتابة  باأن  كونيتز  �ستانلي  قول  اإىل  فلني 

اأنه  وكيف  الذاتية.  اأ�سطورتك  متاما  ي�سبه  كتاب 

كتابك  الكمال يف  اإىل  الو�سول   « امل�ستحيل  من 

هذه  اإىل  العودة  ت��اول  اأن��ك   « وكيف  االأول«، 

االأ�سياء واحلفاظ على دورانك حولها«.

اأنا ما اأزال اأدور حول هذه االأ�سياء، مع اأنني درت 

حولها كثريا خالل كتابة وترير )بال �سحبة(. 

ال�سعر  يف نف�س املقابلة ي�سري فلني كيف يعطي 

�سعورا بال�سيطرة، مع اأنه ال وجود لهذا االأمر يف 

الواقع. لقد بداأت اأرى ذلك. مل تذهب ال�سدمة اإىل 

اأي مكان، اإنه نوع من االإحباط. وهذا هو ال�سبب 

اأننا بحاجة اإىل امل�سورة. ال ميكنك كتابة كتاب 

فقط كي تتعافى من ال�سدمة. لقد مر علي الكثري 

من الوقت الأدرك ما الذي كنت اأفعله: كنت اأتقا�سم 

يبدو  رمبا  علني.  ب�سكل  جدا،  اخلا�سة  اأ�سيائي 

هذا االإدراك وا�سحا، لكنه مل يكن كذلك بالن�سبة 

الوقت كي يتطابق  االأمر بع�س  ا�ستغرق  لقد  يل. 

�رشدي مع ال�رشد الذي تفرزه لعبة عبور احلدود.

م�شاحة  يحتل  اأنه  يبدو  الهجرة  مو�شوع   uu

والأمر  احلا�رص.  الوقت  يف  ال�شعر  يف  كبرية 

املحبط هو: اأين كانت هذه الق�شائد؟ واأين كان 

الأهمية  �شديد  مو�شع  يف  املحررون،  هثثوؤلء 

بالن�شبة يل.

اأنا �سعيد الأن جميع الق�سائد التي تتحدث    uv

اأنف�سهم.  املهاجرين  قبل  من  ن�رشت  الهجرة  عن 

هذه مهمة، وقد جاء دورنا االآن للقيام بها، لكن 

علينا اأي�سا اأن نقيم نوعا من احلوار بيننا. واأنا 

اأت�ساءل اأين ميكن اأن يذهب بنا هذا ال�رشد؟ وكيف 

ميكننا التقدم به خطوات اأخرى لالأمام.
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ونحن نعي�س 

يف اأمريكا 

البي�ساء، من 

ال�سعب اأن 

تكون ان�سانا 

ملونا
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لها. تمل فاكهة �ساحلة لالأكل
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ْ
م ال�سَّ ْتُهما 

حَ
ح

َّ
لحَو اللذاِن  ْهراُهما  ظحَ

 الباِردحَ
حَ
الهواء

واِجُهني
ُ
ْفُل ي الطِّ

حَ
ر

حَ
م  القحَ

ُ
ِلع تحَ ْ

ب
حَ
�سيِف الذي ي

َّ
ْقُف الر

حَ
�س

حَ
و

ْلِف  ِمنحَ اخلحَ
ُ
ُه الُغيوم

ُ
ع ْفطحَ تحَ

قِف 
َّ
ْف�ِس ال�س كونانحَ على نحَ

حَ
اأحيانًا، ي

ناديلحَ ِدياِن املحَ تحَ ْ
ر

حَ
ي

حيطونحَ ِبِهما
ُ
 ي

ِّ
ِمي

ْ
�س

َّ
ِهم الر

ِّ
ِرجاٌل ِبِزي

حَ
و

�سا�ِس
َّ
ِة الر دِّ اأْغِلفحَ اأُت يف عحَ ْد اأْخطحَ قحَ لحَ

 يف املاِء
ُ

ِم�س ْنغحَ  ُطيوِر الغاِق تحَ
حَ
ناقري

حَ
الأن م

ُن الُغروِب
ْ
و  لحَ

حَ َّ
�رش كحَ تحَ حَ

ّتى ي
حَ

ح

�سيِف
َّ
حاذاِة الر

ُ
 مِب

ُ
�سري االأخُطبوطات التي تحَ

واِجُهها
ُ
ْن ي

حَ
ةحَ م حَ

وؤْي ُ
 ر

ُ
تحَطيع ْ

�س ال تحَ

جاُت 
ُّ
و

حَ
م التَّ ْدِهُدها  ُتهحَ التي  ��واِرِب  ال��قحَ على 

ٌة
َّ
ِزي

ُ
الُقرم

اًل
ُ

ج
حَ
ٍة ر

َّ
ر

حَ
ُت ذاتحَ م

ْ
ِمع

حَ
�س

ِد 
ْ
ي زاُل على قحَ

حَ
ْطِح، وما ي

َّ
زاُل على ال�س

حَ
كانحَ ما ي

ياِة  يقول: احلحَ

داً لحَكحَ غحَ حَ
 يل، و

ُ
م

ْ
و

حَ
الي

ْدريِب طاِئِر الغاِق  ِرجاُلها ِبتحَ
ُ
قوم

حَ
ُة ي

حَ
ي

ْ
ر ُهناكحَ قحَ

عقوٌد 
حَ
م ٍل 

ْ
ب

حَ
ح ُف 

حَ
���ر طحَ

حَ
و ��م��اِك: 

ْ
االأ���س ِد 

ْ
ي

حَ
�س لى  عحَ

ِتها.
حَ
ر وؤحَخحَ ُ

مِب

قوٌد على ِرقاِبها
ْ
ع

حَ
 م

حَ
ر ٍل اآخحَ

ْ
ب

حَ
ُف ح

حَ
ر طحَ

حَ
و

طاُدها
ْ

�س ماكحَ التي تحَ
ْ
 االأ�س

حَ
ِلع تحَ ْ

ب  ال تحَ
ْ
ي كحَ

يوِر والدي واِحٌد ِمْن ِتْلكحَ الطُّ

ُ
ه

َّ
و ُل امُل�سحَ

ُ
ج

َّ
ُه ذلكحَ الر اإنَّ

* م�سقط راأ�س ال�ساعر

�������������������������������������������������������������������������������������

)4(

مقطوعة حاملة

ِفْلِت على ِل�ساين.
ْ
ْل، ِمْثُل ُغباِر االإ�س

حَ
اأج

ُة 
حَ
ُة االأخري

ّ
ر تحَكوُن هِذِه املحَ حَ

. �ساأقول: �س
ُ
ِطر ُكلَّما مُتْ

ُل بِك فيها. �سِ التي اأتَّ

ِد،  الغحَ
حَ

ْف�س ِك نحَ
ْ
ي نْيحَ ذراعحَ حَ

كونحَ ب
حَ
ْن ي غدا. لحَ

ْن احُلدوِد. ِعُد فيها عحَ تحَ ْ
ٍة اأب

حَ
يف ُكلِّ ُخْطو

طاِت،  �سِّ ِر، وامُلنحَ
ْ
م ُق يف اخلحَ

حَ
�ساأغر

وغريب فروت تيكويال

مي 
ْ
اأر

حَ
ِر والتيكويال، �س

ْ
م دحَ اأْن اأْنتحَهي ِمنحَ اخلحَ ْ

ع
حَ
ب

حَ
و
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ِد
حَ
و

ْ
ْا�ِس االأ�س ِك ِبهذا الكحَ هحَ ْ

ج
حَ
و

ين.
ُ
ُتثري

حَ
لحَةحَ ِهرْنيك �س

ْ
ِرُف اأنَّ ِرح

ْ
ْ اأُكْن اأع ملحَ

ثريا.  ُت كحَ
ْ
ب ِ ثرياحَ. �رشحَ ُت كحَ

ْ
ب ِ ْد �رشحَ قحَ اآ�ِسُف، لحَ

ِرُف هذا. 
ْ
ْل. اأع

حَ
اأج

ُقْلُتُه. لِكْن  ماِك ِبها. هذا ما 
حَ
اأنا الذي ر اأُكْن   ْ ملحَ

. دحَثحَ حَ
هذا ما ح

لحَقى  تحَ حَ
ي كيف   

حَ
لَّم حَ

ع تحَ حَ
ي اأْن  ِه 

ْ
لحَي عحَ  

ُ
ِجب

حَ
ي الذي  اأنا 

دِِّه، حَ
�سا�ساِت ج

حَ
ر

التي  ��واِب��ِه 
ْ
اأب ي��ِر 

حَ
���رش

حَ
و ِة، 

حَ
ْك�سور املحَ ِه 

ِّ
را�ِسي وكحَ

ِقُظنا.
ْ
ُتو

ِتِه 
ّ
ْنِدِقي

ُ
نْيحَ ب حَ

 ب
حَ
ي

ِّ
ُت اأم

ْ
اأي

حَ
ة، حنيحَ ر

حَ
اِبع

ّ
ُكْنُت يف الر

ِة.
حَ
اِبع

ّ
دَّتي. ُكْنُت يف الر حَ

ج
حَ
و

ُه 
حَ
ع �سْ

حَ
ُه و  لحَ

حَ
. اأْغِفر

حَ
 واأ�ساِمح

حَ
ٍة الأن اأْغِفر

حَ
ني ِبحاج اإنَّ

ُه الفودكا.  لحَ
حَ

ي ِ دي الأ�ْسرتحَ
حَ
ِة ي

حَ
النُّقودحَ يف راح

ُكلَّ  طاِرُد 
ُ
ي كانحَ   

ُ
ب

حَ
�رْش

حَ
ي حنيحَ  ��ُه  الأنَّ ��ُه،  لحَ  

ُ
اأْغِفر

ِلِه
حَ
ْنج ناِتِه مِبِ

حَ
ٍة ِمْن ب واِحدحَ

 ْ ملحَ
حَ
و ِل، 

ْ
اللي ِف 

حَ
ْنتحَ�س

ُ
م النَّهاِر، ويف  ِف 

حَ
ْنتحَ�س

ُ
م يف 

ُلُه
ْ
 ِفع

َّ
لي  عحَ

ُ
ِجب

حَ
ِرفحَ ما ي

ْ
اأُكْن اأع

ِمْثلحَ ريْد  ال�ّساِرِع   
حَ ْ
رب امِلياِه عحَ  

حَ
ج

ْ
ر

ُ
ب لُِّق 

حَ
�س تحَ �ِسوى 

ر.
حَ
 ريْنج

ْ
ر

حَ
باو

لحَِد حَ
نا اإىل هذا الب دحَ حَ

ْد طار قحَ لحَ

قاِء �ساِمتًا
حَ
ُه على الب

حَ
ب

َّ
ر الذي دحَ

 يف اأكيا�ٍس 
حَ
ناء

حَ
ج

ُّ
 ال�س

ُ
ع �سحَ حَ

ُه(، ي
حَ
ئي�س

حَ
رى )ر

حَ
حنيحَ ي

داِء
ْ
و

حَ
�س

ِة  اإىل ال�ّساِحنحَ
ْ
ْقِذُف ِبِهم

حَ
ي

حَ
و

ئنيحَ 
ِّ
ي

َّ
ُدُث للّنا�ِس ال�س

ْ
ح

حَ
 ما ي

ُ
ميع رى اجلحَ

حَ
 ي

ْ
ي » ِلكحَ

هنا«.

ْقُتُلني.   ُتخيٌفني. التيكويال تحَ
ُ
ر

ْ
م اخلحَ

ِتنا ِع مْن �ُسقَّ ُت بالِتقاِط الِقطحَ
ْ
ْد ُقم قحَ لحَ

يِرنا
حَ

ْن اأطراِف �رش  عحَ
حَ
وداء

َّ
 ال�س

حَ
ع قحَ ُ

ُت الب
ْ
ح

حَ
�س

حَ
م

حَ
و

ِر
ْ
ْكراِر ِمْثِل هذا االأم ِم تحَ دحَ حَ

ْدُت ِبع عحَ حَ
ْد و قحَ لحَ

�ساِعُدين.
ُ
ْن ي ٍة مِلً

حَ
لِكنَّني ِبحاج

ِة دحَ دحَ امُل�ساعحَ حَ
 يل ي

ُ
دِّم قحَ ُ

ْن ي
حَ
وال اأِجُد م

حَ
ِذر تحَ ْ

اأريُد اأْن اأع

ْكُه هذا  رْتُ حَ
ي  ْ اذا ملحَ  ملحَ

حَ
م ْفهحَ

حَ
ي اأن  ريُد 

ُ
ي دحَ  حَ

اأح لِكْن ال 

. دُّ اجلحَ

رانحَ – يونيو 
ْ
ي زحَ ُ

ِف ح
حَ

ْنتحَ�س
ُ
دحَثحَ ذلكحَ يف م حَ

ح

ِعاِنقا 
ُ
ِلي ب��ان  ِ

حَ
��ْق��رت

حَ
ي وامل��ري��خحَ   

حَ
فينو�س وك��انحَ 

ةحَ حَ
ةحَ الثاِني َّ

االألِفي

ّدي، 
حَ

ْ اأ�ساِهْد ِعناقحَ ج لِكنَّني ملحَ

ِه
ْ
ي دحَ حَ

�ِسْك ِبي
ْ
ْ اأم ملحَ

حَ
و

حَ
ِذر تحَ ْ

اأريُد اأْن اأع

. كحَ ْ
ي دحَ حَ

ِك ي
ْ
ر اً ِبفحَ

ّ
ِمر تحَ ْ

�س
ُ
قيتحَ م

حَ
ْد ب قحَ لحَ

ةحَ
حَ
اِد�س

ّ
لحَْغُت ال�س حَ

حنيحَ ب

ِب
ْ ّدي ِمنحَ ال�رشُّ

حَ
تحَقالحَ ج ْ

ا�س

ُه  ِل ِلِكنَّ
ْ
ِت طولحَ اللي

ْ
ي
حَ
 يف الب

حَ
ِقي

حَ
ب

ا ِمنا.
ّ
 اأي

ْ
ِلم كحَ ُ

ْ ي ملحَ

ِر
ْ
م  اخلحَ

ُّ
ِحب

ُ
ْد ي

ُ
ع

حَ
ْ ي ملحَ

حَ
 الُكّتاب

ُّ
ِحب

ُ
ْد ي

ُ
ع

حَ
ْ ي ملحَ

ّنيحَ
�ساِري

حَ
 الي

ُّ
ِحب

ُ
ْد ي

ُ
ع

حَ
ْ ي ملحَ

دا   ما عحَ
ُ
ميع ّقْد ماتحَ اجلحَ لحَ

تحَ ُهنا. ْ
�س ٍة. واأْنتحَ لحَ خالٍة واِحدحَ

ُد، والّتوباكو،  الغحَ

 اجُلْدراِن 
ُ
ُنواح

حَ
و

 املحَرغوِب فيِه.
حَ ْ
ري ّدي غحَ

حَ
 ج

حَ
خري �ْسِبُه �سحَ

ُ
الذي ي

ّدي(
حَ

اأُخذين ِمْنُه )ج تحَ حَ
ْدُت اأنَّ احُلدودحَ �س قحَ تحَ ْ

اع

ُكلُّ خاالتي 
حَ
ي و

ّ
ْتُه اأم دحَ قحَ تحَ ْ

وهذا ما اع

ُك�ُس
ْ
ر نا نحَ

ُ
ميع

حَ
ُن ج

ْ
ح نحَ

ِلِه
حَ
 على ِمْنج

ُ
�س

ْ
م فال�سَّ

ِتِه
َّ
ْنِدِقي

ُ
 على ب

ُ
ر

حَ
م والقحَ
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النظر اإىل ذئب الرباري

 
ُ
يء ال�سَّ  

ّ
ُهو كانحَ  اً، 

ّ حَ
ْغرب

ُ
م اًل 

ُ
ج

حَ
ر نْيِ ثالثنيحَ 

حَ
ب ِمْن 

ُ
ِطب

َّ
حيُد الر

حَ
الو

 الذِّْئِب
ُ
م فحَ

نا 
ُ
ع

حَ
م ْ ٍة، جتحَ

حَ
ر غَّ حَ

�س
ُ
يواناٍت م

حَ
ِة ح ديقحَ

حَ
دحَ ح َّ

ر
حَ ُ
ْت جم كانحَ

ٍة ديدحَ ِمْن ِبْلداٍن عحَ

اري.
حَ

ديُد ِمْن ِذئاِب الرب
حَ
ٌة فيها الع ديقحَ

حَ
ح

ُكْن  نحَ  ْ ملحَ لِكنَّنا  ٍة  زالحَ غحَ ِة  مائحَ
ُ
�س

ْ
م خحَ ُهناكحَ  ْت  كانحَ

 فيِهنَّ
ُ
ر كِّ ُنفحَ

ْل
حَ
ج ِن اخلحَ برٍي عحَ

ْ
ع  تحَ

ُ حَ
 اأْق�رش

حَ
هذا ُهو

* 
ٌ
واء

حَ
 �س

ُ
ْهِر اأجيال والذِّْئب �ُس نحَ

ْ
ح

حَ
و

 الغرينغو �سواء *
ُ
ْهِر اأجيال والذِّْئب �ُس نحَ

ْ
ح

حَ
و

نْيحَ القاذوراِت حَ
ْذوي ب ٌة تحَ

حَ
ناِثر تحَ ُ

ُزجاجاٌت م

 الذِّْئِب
ُ
م لوؤُها فحَ

حَ
مي

ِتِه
حَ
ْطو

حَ
�س

حَ
ِد الذِّْئِب و

حَ
ب نْيحَ زحَ حَ

ُق ب
ِّ
ر ُن ال ُنفحَ

ْ
ح نحَ

باِب عو�ِس والذُّ
حَ
نْيحَ الب حَ

ُق ب
ِّ
ر وال ُنفحَ

اأنا�ٍس  كحَ نا 
ْ
ي اإلحَ ْنُظرونحَ  تحَ البي�ُس  الغريْنجو  ها 

ُّ
اأي

ّنيحَ
ِعي

ْ ِ �رشحَ
ْ

ري غحَ

؟
ْ
ِلُكم

ْ
و

حَ
اٌل ِمْن ح

ّ
نا ُعم رونحَ ِباأنَّ كِّ اأال ُتفحَ

ِنها 
ْ
م �سِ ِمْن  ٍة  ِلفحَ تحَ خُمْ جاٍت  ِبلحَهحَ ُث  دَّ حَ

تحَح نحَ نا  اإنَّ

ْ
ُتُكم

حَ
لحَْهج

قوُل �ُسكُّ فيما نحَ
حَ
 ي

حَ
�سًا اأنَّ الذِّْئب

ْ
ِرُف اأي

ْ
ع ُن نحَ

ْ
ح نحَ حَ

و

 الرباري طاِئراِت الهيليوكبرت
ُ
 ِذْئب

ُ
ع

حَ
م

ْ
حنيحَ ِي�س

 اأريزونا
حَ
و

ْ
ح ِوُل هاِربا نحَ

ْ
ر هحَ ُ

ِذيةحَ الّنايكي، ي
ْ

اأو اأح

ْ
ُهم

حَ
واب

ْ
ْغِلقونحَ اأب

ُ
 ِرجاُل نيغاليز * ي

ْ
ها ُهم

ِة 
حَ
ِذي

ْ
باأح اأريزونا  يف   

ُ
ع تحَ ْ

ر تحَ ال��رباري   
ُ

ِذئ��اب
حَ
و

الّنايكي

ِة ِذْئِب الرباري
حَ
وؤْي ُ

 يف ر
ُ
ب ْغحَ

ر زال تحَ  ما تحَ
ُ
راء

ْ
ح

َّ
ال�س

 
ُ
اأنوار ُه  لحَ ُه 

ُ
م

ُ
�س

ْ
ر تحَ الذي  ِظلِِّه  ِمْن  با 

حَ
ْتع

ُ
م

حَ
و خاِئفًا 

�ّسافاِت الكحَ

ْف�ِسِه  نحَ ْن  عحَ  
حَ
الُغبار ْنُف�ُس 

حَ
ي ِل 

ْ
اللي ُطوالحَ   

حَ
ُهو ها  فحَ

�سي يف الُغباِر
ْ حَ
مي

حَ
و

تحَ  ْ تحَ يح  رتحَ
ْ
�س

حَ
ِلي  

ُ
ِل�س

ْ
ج

حَ
ي اري 

حَ
الرب  

ُ
ِذْئب  

حَ
ُهو ها 

حَ
و

اأ�ْسجاِر اليوكا *

من  ويعرب كال  املك�سيك،  اإىل جنوب غرب  يجري من غرب  نهر   *

اأريزونا وكولورادو.

باللغة  الناطقة  البلدان  يف  االأبي�س  الرجل  على  يطلق  لقب    *

االإ�سبانية، وال  باللغة  الناطقة  االإجنليزية، وي�ستخدم يف املناطق 

�سيما اأمريكا الالتينية.

* بلدة يف جنوب اأريزونا

ِدفئا  االأك��رث  اجلنوبية  اأمريكا  �سكان  مناطق  يف  تنبُت  اأ�سجار   *

وخا�سة والية نيومك�سيكو

)6(

كيف تعلمت امل�سي

ٍت عاٍل: لون �سعره،
ْ
و

حَ
ُقْل ذلكحَ ِب�س ُكْت. ال تحَ

ْ
اأ�س

 ِبها 
ُ
ِفع تحَ ْ

ر
حَ
ُة احلاِم�ِس يف ِجْلِدِه، الطريقُة ي

حَ
راِئح

ْطُنُه حنيحَ ينام.
حَ
ب

��ِة 
حَ
زاِوي يف  ئًا.اأبوُل 

ْ
ي �سحَ اأحَُق��ْل   ْ ملحَ ئًا، 

ْ
ي �سحَ ْل 

حَ
اأْفع  ْ ملحَ

ِقُد تحَ ْ
عيٌد، اأع

حَ
 ب

ُّ
حا�ُس اخلاِرِجي

ْ
ِة، امِلر فحَ

ْ
الٌغر

ني اأقذُف  ْدعوين الآُكلحَها. اإنَّ ُتقاِل تحَ
ْ ُ
 الرب

حَ
اأنَّ اأْزهار

 على 
حَ
خور

ُّ
ال�س

نْيحَ  حَ
ب ِة  �سافحَ املحَ ِف 

حَ
ْنتحَ�س

ُ
م ِة يف  لَّقحَ حَ

امُلع فافي�سحَ  اخلحَ

اأ�ْسجاِر اللوِز.

لحَِل.   باملحَ
ُ
ر

ُ
اأ�ْسع حايل. ُكْنُت 

َّ
دي ِجْلدحَ ال�س تحَ ْ

اأر ُكْنتحَ 

متاما

كحَ 
ُ
ْفر ُت فيه من )لوز( اأْن تحَ

ْ
لحَب ِن الذي طحَ

حَ
م ذِلكحَ الزَّ كحَ

لحَمها قحَ

تيكيًا
ْ
 كي�سًا بال�س

حَ
ِدي ري، ُكْنُت اأريُد اأن اأرتحَ

ْ
ع ِب�سحَ

حَ
ر

ُ
ري، الأ�ْسع

ْ
ع ِلقحَ �سحَ

ْ
ْنزيِن، واأْن اأح

حَ
ةحَ الب

حَ
 راِئح

َّ
الأ�ُسم

�سي. اأْ
حَ
 ر

ُ
الِم�س

ُ
ه ي

ْ
ي دحَ حَ

ي ئًا ما كحَ
ْ
باأنَّ �سي

 فيِه. اإْن
ُ
ر كِّ  اأظاِفري يف الو�ساِئِد، اأفحَ

ُ
حنيحَ اأْن�ِسب
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ُ
نام

حَ
كانحَ ي

 اإذا كانحَ كانحَ 
ْ
ُل. اأو

حَ
ِل كما اأْفع فحَ

ْ
ُهُه اإىل االأ�س

ْ
ج

حَ
و

حَ
و

طحَ اخُليوِط ْ
ب

حَ
كاِنِه ر

ْ
ِباإم

ُت
ْ
ِمع

حَ
عا�سيِب. �س

حَ
ِبُظهوِر الي

زاُل
حَ
 ما ي

ُ
. �سعره

ُ
ه

حَ
و

ْ
ح ُك�سحَ نحَ

ْ
ْدُت اأْن اأر

َّ
و

حَ
ع ْفحَ تحَ

ي كحَ

ْنزيِن، واالأع�ساِب 
حَ
ِك، والب

حَ
م

َّ
ُة ال�س

حَ
 ِمْنُه راِئح

ُ
فوح تحَ

ِة. وهكذا
َّ
ِري

ْ
ح

حَ
الب

ِمْت اإذا ما 
ْ

. اإ�س قولونحَ
حَ
ما ي �سي، كحَ

ْ
ْفحَ اأم

ي ُت كحَ
ْ
لَّم حَ

ع تحَ

ُت
ْ
و طحَ خحَ

 
حَ
يء �سحَ ال  اأْن  ِرفحَ 

ْ
اأع اأن  اأريُد  الباِب،  هذا   

حَ
خاِرج

اأُخذحَين.
حَ
ِكُن اأْن ي

ْ ُ
مي

لحَ الذي  ُ
ج

َّ
ها. وال الر

حَ
و

ْ
ح حَعحَ نحَ

ر ُة التي هحَ ال ال�ساِحنحَ

 لحَُه
حَ
ع فحَ دحَ

.
ُ
ه اأُخذحَ

حَ
ِلي

 
ُ

النا�س  .
ُ
كوه

حَ
ر تحَ حَ  حنيحَ ناِئما  كانحَ  باتي  ماما 

قولونحَ
حَ
ي

ِر
ْ
ج ِة يف الفحَ

حَ
ر ْقِل الذُّ

حَ
 ح

حَ ْ
رب ُت عحَ

ْ
ي �سحَ حَ

ٍو ما م
ْ
ح لى نحَ عحَ

ُ
 اأْن اأراه

ُ
ِجب

حَ
ليلحٍَة كانحَ ي ِد ُخُطواٍت قحَ

ْ
ع

ُ
على ب

حَ
و

ْلفحَ  ُت خحَ
ْ
لحَ�س

حَ
. ج نْيِ . ُكْنُت اثنحَ ةحَ  ال�ّساِحنحَ

حَ
ب كحَ

ْ
واأْن اأر

ِة �سيبا،
حَ
ر

حَ
ج �سحَ

 .
َّ
لحَي  عحَ

حَ
ثور

ُ
ٌد الع

حَ
 اأح

ْ
ِطع تحَ ْ

�س
حَ
ْ ي ملحَ

حَ
ِظرا. و ْنتحَ

ُ
م

)7(

ال�سلفادور

 ،
ٍّ
ِفي

ْ
ي

حَ
ٍم �س

ْ
و

حَ
�ِسلفادور، اإذا ُعْدُت يف ي

ِمنحَ  ِك  تحَ حَ
ي حِلْ ُف  ظِّ اأنحَ ْفحَ 

و
حَ
�س ِطِب، 

َّ
الر هامي 

ْ
فِباإب

امِلْلِح

، كايِنِّ
ْ ُ
ِك الرب هحَ ْ

ج
حَ
ُت و

ْ
�س حَ واإذا ملحَ

ِّ
فْنِجي

ْ
ِك االإ�س

حَ
�س فحَ ُل نحَ

ِّ
ب �ساأقحَ

ُه  اإنَّ  : قولونحَ
حَ
ي ِة  ْطحَ ال�رشُّ ِرجالحَ  دحَعي  تحَ ال  جوِك، 

ْ
اأر

ِمْن ِرجاِل الِع�ساباِت.

ُنِك، 
ْ
اأب ُه  اإنَّ  : الِع�ساباِت يقولونحَ دحَعي ِرجال  تحَ ال 

ِة طيئحَ ُن اخلحَ
ْ
اإب

ِر.
حَ
م

ْ
ائِل االأح

ّ
ِم، ذِلكحَ ال�س ِك بالدَّ خحَ لحَطَّ

ِرجاُل الِع�ساباِت
حَ
ِة و ْطحَ  ِرجاُل ال�رشُّ

ُ
قوم

حَ
ُكلَّ يوٍم ي

ُ
، واالأ�رْشار

ُ
وؤحَ�ساء

ُّ
والر

ِة.
َّ
ِني دحَ ْ

ع  املحَ
ْ
ْقِرِك مِبناقرِيِهم ِبنحَ

داً،
حَ
عودحَ اأب

حَ
 اأبي اأْن ال ي

حَ
م

حَ
ْد اأْق�س قحَ لحَ

ها، ويف االأْخباِر:
َّ
رى اأم يُد اأن تحَ

ُ
ي تر

ّ
واأم

ِمّنا  زيُد  واملحَ امّلزيُد   .
ُ
وداء

حَ
�س  

ٌ
اأْكيا�س وٍم 

حَ
ي ُكلُّ 

. غاِدرونحَ
ُ
ي

 
حَ
، هذا هو

ٌ
�سوم

ْ
و

حَ
، اأْنتحَ م

ْ
ب ْذهحَ : ال تحَ قولونحَ

حَ
 ي

ُ
االآباء

ِرُفُه
ْ
ع القانوُن الذي ال تحَ

نا 
ْ
ي دحَ لحَ  

حَ
�س

ْ
ي لحَ ؟  ُهناكحَ القانوُن  نيِه 

ْ
ع

حَ
ي الذي  ما 

 .
ُ
�رْشاء ِبطاقاٌت خحَ

 ُهنا.
ٌ
يء ُدثحَ �سحَ

ْ
ح

حَ
ْن ي : لحَ داُدنا يقولونحَ

ْ
اأج

واأال  ��اأِت.  تحَ ال  اأ. 
حَ
��و

ْ
االأ���س هنا  قوُل: 

حَ
ي ي 

ّ
م

ً
ع اإب��ُن 

ِبيًا. ًا غحَ
ّ
تحَكوُن �ِسلفادوِري حَ

�س

 ، ةحَ الفاِرغحَ نا  يوتحَ
ُ
ب  ،

حَ
وداء

َّ
ال�س نا 

حَ
قاِئب

حَ
ح رى  تحَ اأال 

داً.
حَ
ْف اأب قَّ حَ

و تحَ ْ تحَ  ملحَ
ُ

ب
ْ
ر ِل: احلحَ

ْ
و نا ِمنحَ القحَ فحَ ْ

و خحَ

. ٍ
ْ

ري ، اأنا ِبخحَ ٍ
ْ

ري قوُل: اأنا ِبخحَ تحَ حَ
 و

ُ
ْكِذب زاُل تحَ ما تحَ

حَ
و

ِل 
ْ
�س غحَ حَ

و دَّتي،  حَ
ج ِر 

ْ
ع �سحَ ْنظيِف  ِبتحَ  

ْ
اأُقم  ْ ملحَ اإذا  لِكْن 

قاليها،
حَ
اأوانيها وم

 
ُ
��ب غحَ ْ

اأر التي  لحَِة،  ْ
اللي هِذِه  كحَ لحٍَة،  ْ

ي لحَ ُكلَّ  كي 
ْ
اأب

حَ
�س فحَ

ِة، هولحَ
ُّ
ِة ال�س

حَ
ِك يف غاي

َّ
ب

ُ
كونحَ ح

حَ
فيها اأن ي

 
حَ
ْن ُنخاِطر ِة التي لحَ

حَ
ج

حَ
ر ْهٌل للدَّ

حَ
�س

داً.
حَ
ياِتنا اأب

حَ
ِلِه ِبح

ْ
ِمْن اأج
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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« 

فيلم من اإخراج: كو�ستا غافرا�س – اإنتاج عام 1982

بطولة: �سي�سي �سباي�سك   -   جاك ليمون – ت�سارلز 

كلوين

واقعية  ق�سة  على  مبنية  اأمريكية،  تاريخية  درامــا 

ل�سحفي اأمريكي »�سارلز هورمان«، الذي اختفى بعد 

االنقالب  عقب  ت�سيلي  �سادت  التي  الدموية  احلالة 

الواليات  من  بدعم  مت  الــذي   ،1973 عام  الدموي 

»�سلفادور  خلع  نتيجته  وكانت  االأمريكية،  املتحدة 

األلندي« الذي و�سل للحكم عقب انتخابات دميقراطية.

   متت عملية ت�سوير الفيلم خالل االأيام واالأ�سابيع 

التالية الختفاء »هورمان«. وينقل لنا عملية البحث 

التي قام بها والده وزوجته عنه، يف حماولة لتحديد 

»هــورمــان«  ــة  زوج بــن  العالقة  ويعالج  م�سريه. 

وحماها، رجل االأعمال االأمريكي »اإد هورمان«، الذي 

يلعب دوره باقتدار املمثل »جاك ليمون«.

عر�س الفيلم يف ال�ساالت عام 1982. كما �سارك يف 

العام، حيث منح جوائز عديدة  لنف�س  مهرجان كان 

الفيلم  الذهبية« منا�سفة مع  »ال�سعفة  اأهمها جائزة 

الرتكي )يول(. كما نال اأربعًا من اأهم جوائز االأو�سكار 

يف الواليات املتحدة االأمريكية وهي: اأح�سن فيلم -   

ليمون(– اأح�سن  )جاك  رئي�سي  دور  اأح�سن ممثل يف 

اأح�سن     - �سباي�سك(  )�سي�سي  رئي�سي  دور  ممثلة يف 

عر�س  منع  مت  وقــد  ق�سة.  عــن  مقتب�س  �سيناريو 

لـ  الديكتاتوري  احلكم  فرتة  طوال  ت�سيلي  يف  الفيلم 

»بينو�سيه«. هذا بالرغم من اأنه مل ي�رش ب�سكل وا�سح 

ذكر  خالل  من  اإال  اللهم  »بينو�سيه«،  اأو  ت�سيلي  اإىل 

اأ�سماء مدن ت�سيلية يف الفيلم )فينا ودل مار(. 

املولد  اليوناين  املخرج  جافرا�س«،  »كو�ستا  ا�ستطاع 

والفرن�سي اجلن�سية، اأن ي�سنع فيلمًا يحرك امل�ساعر بطرق 

مذهلة ومثرية للغ�سب، وتتملكه رغبة دائمة يف حماولة 

فيلم  بنى  فقد  متوقعة.  غري  م�سادر  من  ال�سهرة  اإثــارة 

ال�ساب  ومقتل  اختطاف  حول  اأفالمه(  )اآخــر  »املفقود« 

وال�سحايف  هارفارد  جامعة  خريج  هورمان«،  »�سارلز 

املتنوع الثقافة، يف ت�سيلي.

»توما�س  واملحامي  الفيلم(  )خمرج  »جافرا�س«  اعتقد 

الفيلم،  �سيناريو  عليه  بنى  الذي  الكتاب  موؤلف  هوزر« 

كو�صتا – جافرا�ض – دونالدو �صتيوارت

وجون نيكولز

عن ق�صة الكاتب توما�ض هوزار

الن�صخة االأخرية - 5 فرباير 1981

)اجلزء الثاين والأخري( ترجمة: مها لطفي *     

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما

»املفقود«



اأن ال�سيد »هورمان« ال�ساب مت اعتقاله من قبل ال�سلطات 

الت�سيلية، ورمبا مبوافقة بع�س ممثلي  الواليات املتحدة 

اأنه كان ميلك معلومات  وال�سبب  الت�سيلية.  ال�ساحة  على 

حول تورط الواليات املتحدة يف االنقالب الع�سكري الذي 

اأطاح باحلكومة املارك�سية للـ »دكتور �سلفادور الليندي« 

الوحيدة  احلقيقة  فاإن  االإطــار،  هذا  ويف  ت�سيلي.  رئي�س 

التي متت مناق�ستها هي اأن ال�سيد »هورمان« اأ�سبح بعد 

متت  التي  االعتقاالت  �سحايا  اأحد  مبا�رشة،  االنقالب 

للمئات من نا�سطي التيار الي�ساري الت�سيلي وموؤيديه.

االأ�سئلة تعقيداً، هو كون فيلم »مفقود«  اإن ما يزيد هذه 

ال�سيا�سية،  امليلودراما  من  »جافرا�س«  حققه  ما  اأجمل 

�سينمائي  اأ�سلوب  له  جداً  مثرياً  فيلمًا  خاللها  من  �سجل 

والــد  دور  بتمثيل  ليمون«  »جــاك  قــام  وقــد  حقيقي. 

»�سي�سي  قامت  كما  �سديد،  بتمكن  هورمان«  »ت�سارلز 

كما  »ت�سارلز«.  زوجــة  »بــث«،  دور  بتمثيل  �سباي�سك« 

و  جافرا�س«  »كو�ستا  بكتابته  قام  الذي  ال�سيناريو  يعد 

يبحث  اإذ  نوعه.  من  �ستيوارت« منوذجًا خا�سًا  »دونالد 

»اإد« و »بث« عن »ت�سارلز«، ويتحول هذا البحث اإىل �رشد 

امل�ساهد  �سل�سلة من  توقف من خالل  ين�ساب بال  روائي 

التي جتمع املا�سي باحلا�رش.

»اإد  لـ  ال�سيا�سية  اليقظة  هو  الرئي�سي  الفيلم   مركز  يعد 

»بث«،  م�ساعدة  بهدف  ت�سيلي  اإىل  ياأتي  الذي  هورمان« 

ت�سيلي حتت  اإىل  قدم  »ت�سارلز«  اأن  ي�سك  اأنه  بالرغم من 

بقي  قد  كان  »لو  اإدراكــه.  جتاوزت  معينة  اأ�سباب  غطاء 

والعامل  �سيا�سيًا  الرثي واملحافظ  »اإد«  قال  الوطن«،  يف 

ليح�سل«.  �سيئًا من هذا مل يكن  »فاإن  املمار�س،  الديني 

»ت�سارلز«  حياة  لتفا�سيل  اختالق  جمرد  الفيلم  لوكان 

واختفائه، مل يكن ليكون له هذا التالحم العاطفي الرهيب.

من  اأكــرث  حــال،  اأي  على  و»�سباي�سك«،  »ليمون«  كــان 

البع�س  ببع�سهما  و�سغفهما  احرتامهما  وازداد  رائعن. 

بدرجة  حقيقية  وبــدت  وو�سحت  الق�سة  تقدمت  كلما 

خميفة. و�سواء حتققت احلقائق اأم ال، يوثق فيلم »املفقود« 

هورمان«  »اإد  لـ  ال�سيا�سي  الوعي  ظهور  اأخاذة  بطريقة 

الذي كان موؤمنًا دائمًا بقد�سية حكومته ويتقبل اأفعالها 

التجربة  اأن مر بهذه  اإىل  اأدنى ت�ساوؤل،  و�سيا�ساتها دون 

املخيفة.

يقوم فيلم »املفقود« باإقناعك، من �سمن االأ�سياء االأخرى، 

االنتخابي،  �سوتك  ت�سيع  لن  القادمة  املــرة  يف  اأنــه 

فاملواطن ال�سلبي هو املواطن املدان.

* * *

– لياًل. – مكتب  69  -  - داخلي. ممر اال�ستاد 
املمر هو مكتب. املكاتب م�سفوفة على احلائط و�سابط 

اأ�سمائهم  ت�سجيل  ودايفيد  فرانك  ينتظر  واحد.  خلف كل 

اأو  م�ساجن،  يقودون  مكان  كل  يف  جنود  لي�ستجوبوا. 

متجمعن حول مدفاأة ليتدفاأوا وي�رشبوا ال�سورباء.

ــذي راأيــنــاه يفوح من هــذا املــكــان...  ــر ال اخلــوف االأك

ي�سعد  وعويل  �ــرشاخ  للمر�س.  مثري  ملوث،  ملمو�س، 

نار.  اإطالق  يتبعه  غالبًا  لال�ستاد.  ال�سفلي  الطابق  من 

االأ�سوات غريبة: وغياب ردود الفعل االآدمي بن احلر�س 

املكان،  حول  تتوجه  دايفيد  عينا  الالواقعية.  من  يزيد 

ووجهه خائف. بالرغم من جرحه فاإن فرانك اأكرث قدرة 

على الرتكيز واحل�ساب.

– زنزانة يف قر اال�ستاد – لياًل 70  -   داخلي 
غرفة خزين حتولت اإىل غرفة توقيف. يرتامى امل�ساجن 

حول املكان على املقاعد اخل�سبية. معظمهم قد �رشبوا. 

هنالك حمادثات قليلة. وهذه معظمها و�سو�سات.

يجل�س فرانك ودايفيد على االأر�س وظهورهم اإىل احلائط. 

دايفيد يكاد ينهار وهو يدر�س حالة الرجال املوقوفن 

حولهم. يرجتف كلما �سمع اأ�سوات البنادق املكتومة عر 

املمرات نحو مكان وجودهم.

دايفيد: �سيقتلوننا األي�س كذلك؟

فرانك: ال اأعتقد ذلك. انهم فقط يرعبوننا.

دايفيد: اإذا حتما هم جنحوا يف ذلك.

اإذا ما قتلونا،  اأمريكيون.  الرجل نحن  ايها  فرانك: هاي 

فاإن �سفارتنا �ستجن.

دايفيد: انت مليء باخلراء يا فرانك.

دايفيد تخرج دمعًا. يرتوجي ي�سع ذراعًا حول  �سحكة 

كتفه. مثل اخ كبري.

فرانك: هاي، انا اقول لك، �ستكون بخري.

ال�ساب  ذلك  �سيقتلون  نف�سي.  ام�ساك  اأ�ستطيع  ال  دايفيد: 

األن يفعلوا ذلك؟

اعتر فرانك ان مهمته هي املحافظة على متا�سك دايفيد. 

فيبت�سم ابت�سامة خمنوقة.

اننا  ارتورو  عند  ع�ساء  على  �سارطتك  انا  ا�سمع.  فرانك: 

�سنخرج من هنا يف ال�سباح.

ي�ستعد دايفيد ان مي�سك بتلك الق�سة. ويرتاح قلياًل.

دايفيد: ح�سنًا. ح�سلنا على �رشط.
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يت�سافحان متاما عندما يفتح الباب. يدخل اأحد ال�سباط 

راأ�سه وهو يراجع قائمة معه.

ال�سابط: تري. و. جي؟

د ولكنه ال ي�ست�سلم(
ّ
فرانك: )جتم

هه! يبدو انك خ�رشت، يا جي�س.

ينه�س، ويع�رش كتف دايفيد بعاطفة �سادقة.

فرانك: كن قويًا. �رشيعًا مبجرد اأن اأخرج �سوف اجته فوراً 

اإىل ال�سفارة.

يهز دايفيد راأ�سه بريق من االأمل.

ال�سابط: تري و جي !

ثم ي�ستقيم ويعرج باجتاه ال�سابط. غا�سبًا حتت انفا�سه: 

فرانك: حافظ على مائك يا ميكي ماو�س.

اآخر ما يراه دايفيد هو كتف فرانك.

متابعًا  اأمل  بخيبة  ينظر حوله  يكون وحيداً،  دايفيد  ثم 

غري  "هوب"  �سوت  ن�سمع  بينما  االآخــريــن  ال�سجناء 

"برافو"  كلمة  تتبعها  �رشبت...  تان�س  لكرة  املتنا�سب 

وقليل من التهليل.

– نهاراً 71 - خارجي. حديقة ر�سمية 
يجل�س دايفيد هولواي على حافة كر�سي مقابل هورمان 

وبث.

معه،  بيا  جتل�س  م�ستهلكًا.  ويبدو  ملفوفة  الي�رشى  يده 

ويدها ت�ستقر بخفة على فخده.

وعلى ملعب تن�س وا�سع. لعبة تن�س ثنائية تدور. جمموعة 

�سغرية من امل�ساهدين يوجهون تهلياًل راقيًا. بعيداً عن 

امللعب يرتفع حقل اخ�رش من�ساب يحت�سن فيال بي�ساء 

متالألئة.

اآخر مرة راأيت فيها فرانك. افرجو عني يف  دايفيد: هذه 

اليوم التايل.

ينحني هورمان اإىل االأمام على كر�سيه.

غادر  فرانك  اأن  اخلارجية  وزارة  اأخرتني  هورمان: 

�سيلي مبا�رشة بعد االإفراج عنه.

دايفيد: تكلمت مع والده يف �سيكاغو. فرانك مل يت�سل به، 

او اأي اأحد نعرفه.

هورمان: رمبا هو خمتٍف، اأي�سًا.

دايفيد: )خماطبًا بث(

هل هذا املكان الذي يتواجد به �ساريل اي�سًا، خمتفيًا؟

بث: ال تنظر اإيّل.

هذا  رف�س  على  ت�رشين  ملاذا  بث(  )خماطبًا  هورمان: 

االأمل؟

بث: الأن هذا غري �سحيح.

وبداًل من امل�ساجرة معها، حاول اإد اأن يه�سم هذا وبعد 

وقفة ق�سرية �ساأل ديفيد:

هورمان: هذه ال�سحيفة التي عملتم بها... هل ميكن اأن 

تكون هذه �سبب اعتقالكم؟

دايفيد: انهم حتى مل ي�ستجوبوين اإطالقًا حولها.

هورمان: هل كان �ساريل ن�سيطًا جداً فيها؟

ثماين  اأحيانًا  نعمل  كنا  الباقن...  مثل  متامًا  دايفيد: 

ع�رشة �ساعة يف اليوم حتى نخرجها.

هورمان: )منده�س، فعاًل( �ساريل كان يعمل ثماين ع�رشة 

�ساعة يف اليوم.

دايفيد: احيانا... اأكيد!

�ساعة  ع�رشة  ثماين  لقاء  لكم  يدفع  كان  ماذا  هورمان: 

عمل؟

بث: ك�سبوا قلياًل من ال�سكر وبع�س االحرتام.

الهوت  من  الكثري  �رشاء  ت�ستطيعن  ال  ولكنك  هورمان: 

دوجز بقليل من ال�سكر .. هل ت�ستطيعن؟

بث: )حتية( هاي، دعنا ال نبداأ من جديد....

تهليالت ل�رشبة كرة طائرة ماهرة.

– غرفة نورمان يف الفندق 72 - داخلي 
يلب�س رداًء منزليًا يقوم هورمان باحلالقة يف احلمام. 

هنالك نقرة على باب القاعة.
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هورمان: انه مفتوح.

رجل يف بذلة عمل غامقة يحمل �سماعة هاتف بيده.

اإىل باب  الن�سف مغلق  عيناه يتابعان من باب احلمام 

القاعة الذي يفتح ليظهر بث، وقد لب�ست لتناول الع�ساء.

الرجل. مذهواًل، يحدق يف بث، ثم  يظهر هورمان، يرى 

يعاود النظر اإىل الرجل.

هورمان! ماذا تفعلن؟

رجل: )بجنب( انا اأ�سلح الهاتف.

ي�سع ال�سماعة يف مكانها، ينظر يف كي�س اأ�سود �سغري. 

ويبداأ يف اخلروج، على مهل متجاوزاً بث.

هورمان: يعمل جيداً.

رجل: واالآن يعمل ب�سكل اأف�سل.

الرجل  يختفي  بينما  القاعة  باب  اإىل  هورمان  ي�رشع 

حول الزاوية وعندما يعود. بث ا�سماأزت.

بث: لقد قاموا بت�سليح هاتفي البارحة.

ذلك  يفعلوا  اأن  ي�ستطيعون  كيف  )خائفًا(  هــورمــان: 

بوقاحة؟

ت�سري بث بالقرب من الهاتف. حتني راأ�سها وتكور فمها 

وتخاطب الهاتف.

يف  هناك  �سغري  �سيء  كل  حال  كيف  راي،  هللو،  بث: 

غرفة لعبك االلكرتونية؟

وكاأن اجلميع يف �سف، يرن الهاتف. تقف بث مذهولة 

متامًا.

هورمان يجيب.

هورمان: نعم...؟

)توقف: يتهدج وجهه( �سكراً.

يف  يــراين  اأن  يريد  ال�سفري  حاجبيه(  )مقطبًا  هورمان 

ال�سباح.

بث: )متما�سكة( ملاذا؟

هورمان )مت�سايقًا( ال اأدري....

– نهاراً 73 - داخلي. ملحق مكتب ال�سفري 
بينما  اال�ستقبال  �ساحة  مرتاحًا. يخطو هورمان يف  اإد 

جتيب  الهاتف.  يرن  الكاتبة.  االآلة  على  ال�سكرتري  يطبع 

ال�سكرتري. 

ال�سكرتري: باإمكانك الدخول، يا �سيدي.

بــريدي  ليظهر  يفتح   .. ــاب  ب اإىل  هــورمــان  بــث  تتبع 

امل�سطرب.

بريدي: )مكفهر الوجه( �سباح اخلري...

ثم يرى بث.

بريدي: ا�سف، يا بث. ال ت�ستطيعي ... هذا املوعد هو فقط 

لـ ....

هورمان: فريد، اأي �سيء �ساأ�سمعه هو لها اي�سًا.

ال�سفري: ال باأ�س. دع االثنن يدخالن.

نحو  وبــث  هورمان  ويقود  اجلنب.  اإىل  بــريدي  يخطو 

اأخباراً  ي�سمعا  اأن  متامًا  يتوقعان  كانا  حيث  املكتب، 

�سيئة عن �ساريل.

– نهاراً – مكتب ال�سفري  74 -  داخلي 
ال�سقف م�سيئة  نافذة كبرية كال�سورة يف ردهة عالية 

تطل على حديقة ال�سفارة الوا�سعة املعتنى بها.

ينه�س ال�سفري بينما هو واإد يقومان بالتحية الر�سمية.

تبقى بث يف اخللف مبتعدة عن الطقو�س.

ال�سفري: اجل�س، من ف�سلك.

ي�ستقر هورمان على حافة كر�سي جلدي وا�سع. تبقى بث 

واقفة.

هورمان: ماذا يف االأمر؟

بث: هل وجدمتوه؟

ال�سفري يذهل. ب�سمت يدعو بريدي.... ثم يفهم االأمر فوراً.

ال�سفري: اوه، كال... لي�س هذا بتاتًا ... انا اآ�سف

هورمان: ما االأمر اإذا؟

ال�سفري: �سمعت اأنك تريد مناق�سة بع�س االأمور ال�سيا�سية.

واالآن ا�سطرب هورمان حتى و�سح االأمر ال�سفري.

برامج  من  نوع  هنالك  يكون  قد  انه  اقرتحت  ال�سفري: 

م�ساعدة من البولي�س االأمريكي هنا.

املو�سوع.  �سلب  اإىل  ويعود  راأ�سه  يهز  هورمان  اوه. 

ويرتاح.

القبيل  هذا  من  �سيء  ال  اأنــه  تعرف  اأن  ــدك  اأري ال�سفري: 

موجود يف هذه البلد.

توقف. هورمان ال يقب�سها.

يا  املو�سوع  هذا  ب�سيا�سة  مهتمًا  ل�ست  وانا  هورمان: 

�سيدي.

انا فقط ذكرته الأنني اأريدك اأن ت�ستخدم كل ما يف يديك.

ال�سفري: انا اعيد، �سيد هورمان.. ال يوجد اأية عملية كهذه، 

ي�ساب هورمان ب�سدمة، ثم ينحني اإىل الوراء، ويقرر انه 

من االأف�سل اأن ي�سقط املو�سوع من ح�سابه. بريدي يغري 

املو�سوع.

بريدي: راجعت امل�ست�سفيات التي تريدون زيارتها.
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هورمان... ماذا عن اال�ستاد الوطني؟

بريدي: اأنا اأحاول. ولكن هذا مو�سوع ح�سا�س.

ال�سفري: ت�رشف ب�ساأنه.

مرتاح،  غري  الغرفة  حول  هورمان  ينظر  مريب:  توقف 

اأية حال. يتكلم ببطء، عن ق�سد،  ر املتابعة على 
ّ
ثم يقر

حماواًل مبنتهى االنتباه اأن ال تتهم نرة �سوته اأي كان. 

هو خائف من اأن يخ�رش هوؤالء النا�س كحلفاء له...ويندم 

رمبا، كونه جاء برنامج م�ساعدة البولي�س له.

لي�س  هذا  �سيئة.  اأوقــات  هذه  ان  اعرف  انظر،  هورمان: 

او  ويل...  لبث  ت�سلية  لي�س  هو  وحتما  انتم...  لكم  ت�سلية 

ما يف  بكل  تقومون  اأنكم  اعرف  كان.  ل�ساريل... حيثما 

 اأن اوؤمن بهذا، اإنه املي احلقيقي االأول. انتم 
ّ
و�سعكم. علي

�سوى  ل�ست  انا  جانبكم.  اإىل  والعالقات  االآالت  متلكون 

رجل اأعمال يف منت�سف العمر من نيويورك، حتى انني 

ال اأ�ستطيع اأن اأنطق كلمة باالإ�سبانية.

يتوقف، ينزعج قلياًل من وجوه م�ستمعيه. ال�سفري حمايد 

اأخرى.  ا�سياء  حول  يدور  وعقله  متحفز،  بريدي  كليًا. 

ولكن بث ماأخوذه ومتاأثره جداً مبدافعة اإد.

ــاري..  ن بطلق  اأ�سيب  قد  ابني  يكون  رمبــا  هــورمــان: 

االآن  انهم  لدرجة  قا�ٍس  ب�سكل  �رشبوه  رمبا  عــذب.  او 

متم�سكون ببقائه حتى ي�سفى اإىل احلد الذي بعده ميكن 

اإطالق �رشاحه. انا غري مهتم. ما ح�سل قد ح�سل. عليكم 

اأن تت�سلوا بهم وتقولوا لهم انني �ساأقبله باأي حالة. لن 

اأحتج ولن اأبلغ �سحفا. اكتبوا اأية �رشوط الإطالق �رشاحه 

وانا اوقعها. �ساأ�سامح اأي واحد واجلميع على اأية اأذية اإذا 

فقط ... عاد ... اإىل .... 

يتوقف هورمان ثانية لي�ستجمع نف�سه...

هورمان: اإنه ابني الوحيد، يا �سيدي.

يرتبك بريدي. ولكن ال�سفري ال يرف له جفن.

اجلميع ينتظرون. ع�سفور يغني خارج ال�سباك.

اإىل  متحم�س  توقع  من  ببطء  تتحول  هورمان  تعبريات 

�سيتحرك  اأحد  ال  اأخــرياً:  يدرك  �سك عندما  اإىل  ثم  �سرية. 

من مكانه.

فالتما�سه للتعاطف مع ق�سيته وم�ساعدته �سقط اإىل اذن 

طر�ساء، لقد خاطب االأ�سماء با�سمها .... وهم يتجاهلونه.

ينحني نحو ال�سفري مرجتفًا:

هورمان: هل �سمعت ما قلته فوراً؟

ال�سفري: نعم �سمعت يا �سيد هورمان.

اأن  ي�ستطيع  ال  الذي  بــريدي،  باجتاه  وينظر  اإد  ينه�س 

يواجه حملقته.

نيويورك  اإىل  اأعــود  لن  انني  تعلم  انت  فريد.  هورمان: 

بدون جواب. 

راأ�سه.  ويطاأطئ  ج�سده...  ويلوي  اأكتافه  بريدي  يرفع 

تنه�س بث ومت�سك بذراع حماها.

بث: تعايل يا اإد. انتهى االجتماع. تقوده نحو الباب.

– غرفة اال�ستقبال 75 -  داخلي / خارجي 
 . الغرفة  منت�سف  يف  هورمان  يتماوج  غيبوبة،  يف 

وحاجباه مغزولتان وعيناه م�سطربتان.

هورمان: لقد جعلت من نف�سي ان�سانًا اأبله.

بث: )متاأثرة جداً( ال باأ�س. لقد حاولت.

بريدي يبعد خطوة عنهم، يكاد يفقد اأنفا�سه.

بريدي )معتذراً(... عليكم اأن تقدروا اأن هذه لي�ست الق�سية 

الوحيدة التي نعمل عليها.

هورمان: اإنها الق�سية الوحيدة التي تهمني.

بريدي: انت والعديد من النا�س.

يوجه هورمان له نظرة �رشيعة من على كتفه.

بريدي )دون ان ينظر اإىل اخللف( انا مواطن اأمريكي.

ي�سلوا اإىل ادنى ال�سالمل، يبطئ بريدي.

 – �سين�س  كري�ستيان  مطالعة  غرفة   – داخلي    -  76
نهاراً

ا�سفل حائط و�سورة ن�سفية ملاري بايكر ايدي، و�سيدة 

كبرية تقف خلف مكتب مليء بالكتب الدينية. هورمان 

هو ال�سخ�س الوحيد الذي يجل�س على واحد من املكاتب 

ال�سغرية املو�سوعة على حائطن يف الغرفة املال�سقة. 

اإنه يقراأ توراته. الهدوء يقطعه بن احلن واالآخر �سوت 

رعد بعيد.

نحو  مبا�رشة  يتجه  يدخل  امللب�س  مهندم  �سغري  �ساب 

هورمان يتنحنح.

ال�ساب: انا دايف ماكيناللي. من القن�سلية.

هورمان: �ساأكون معك فوراً.

الدينية  باحلاجات  يحدق  وهو  حاله  ماكناللي  يرتب 

التي تزحم املكاتب، ثم ينه�س هورمان.

ماكناللي: هل رتب كل �سيء؟

هورمان: كال. ولكن دعنا ننتهي من االأمر..

اأكرث و�سوحًا،  هنالك تغري يف هورمان، االآن. ت�سميمه 

اأكرث عدائية، اقل تاأدبًا اأو م�ساومة.
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77 -  خارجي – �سارع خلف غرفة املطالعة – نهاراً
�سيارة  نحو  ال�رشعة  يف  وماكناللي  هورمان  يتبارى 

�سيفروليه بي�ساء، يف اقرتاب عا�سفة من املطر، والتي 

فتحت اأبوابها من قبل بث.

يفتح  املقدمة.  يف  هــورمــان  اخللفي،  املقعد  يف  بــث 

ماكناللي موتور ال�سيارة.

ماكناللي: اإذا �سمحت يل اأن اأ�ساأل... علوم امل�سيحية عن 

ماذا حتكي؟

هورمان: اإنها حول االإميان. ان يكون عندك اإميان.

ماكناللي: مباذا؟

هورمان: يف .. يف كل �سيء.

يطاأطئ ماكناللي راأ�سه وكاأنه يفهم.

ماكناللي: ح�سنًا. من اأين نبداأ؟

خريطة  عن  يبحث  ال�سغرية،  �سنطته  هورمان  يفتح 

للمدينة.

هورمان: لقد �سجلت قائمة بامل�ست�سفيات ح�سب موقعها 

اجلغرايف.

�سنبداأ مب�ست�سفى القدي�سه اآن ...

ماكناللي: انها على �سارع رويز.

ينطلق بعيداً عن امللف.

78 - خارجي. �سارع
رجال  ثالثة  يركبها  �سيدان  �سيارة  �سائق  املقطع  وعند 

ويتبعونها  ال�سيفروليه  خلف  املــرور  نحو  يتمايلون 

مب�سافة مقبولة.

79 - داخلي -  جمموعة مناطق امل�ست�سفيات .. نهاراً
هورمان، ماكناللي، بث و�سيدة يف منت�سف العمر تلب�س 

�ساريل  �سورة  هورمان  يعر�س  بي�ساء.  طبيب  �سرتة 

البلرويد. ولكن بال فائدة. ال�سورة تخرج ردة فعل واحدة 

من اجلميع: هذه راأ�س �سلبية.

ماكناللي )خماطبًا املراأة( هل هذا هو؟

ال�سيدة: نعم، ما عدا الذين فقدوا. الذين بدون اأ�سماء.

هورمان: اأين هم؟

املراأة: اأ�سفل املكان القبو.

– نهاراً 80 - داخلي. منطقة القبو 
غري  مــن  خميفة  جمموعة  هــم  الهوية"  "جمهويل  ـــ  ال

حمددي االجتاه.

البع�س �سديدو االإ�سابة. االآخرون يف العناية اخلارجية.

هورمان  بينما  الباب  عند  وال�سيدة  ماكناللي  ينتظر 

وبث يدخالن اإىل املنطقة. يحمل هورمان ال�سورة دون 

وعي على �سدره، حماوال اختيار مري�س ما لي�ستجوبه. 

تن�ساب بث منه بعذاب غري حمدود وكاأن �سارلز وعذابه 

بحثا  الكفكاوية  الرحلة  هذه  اأثناء  نف�سها  هي  وعذابها 

عن زوجها ال�سبح تلخ�س يف ما يعانيه هوؤالء املواطنون 

املك�سورون.

دون اأية كلمة يعودان ببطء نحو ماكناللي وال�سيدة.

– نهاراً اآخر  81 -  داخلي. م�ست�سفى 
زالت  وما  �سارلز  �سورة  روؤيــة  عند  اأخــرى  �سلبية  هزة 

متطر.

82 -  خارجي / داخلي. م�ست�سفى اأمرا�س عقلية. بعد 
ظهر متاأخر

تقع املوؤ�س�سة على �سفة نهر فائ�س من �سدة املطر.

الغرف �سغرية. وتقريبًا  الداخل غامق وكئيب وغوطي. 

م�سعًا  �سوءا  تعك�س  عارية..  ملبة  ت�سيئها  اأثاث..  بدون 

يحدد بدقة وجوه املر�سى الذين تطاردهم االأ�سباح.

الأخــرى  غرفة  من  يتحركان  ومكناللي  بث  هــورمــان 

يقودهم رجل ق�سري �سمن.

واع  بع�سهم  قــذرة.  ق�سيه  فر�س  على  ي�ستلقون  رجــال 

واالآخر م�سلول ولكن ال اأحد منهم هو �ساريل.

يف اأحد الغرف تتجه عينا هورمان اإىل �ساب ملتٍح يبدو 

اإىل  ال�ساب  يرتاجع  نحوه.  هورمان  يخطو  اأكرث.  عاقاًل 

الوراء. 

يرتاجع  �سداقة.  كحركة  كتفه  على  يده  هورمان  ي�سع 

ال�ساب بعيداً.

ال�ساب: )يو�سو�س باالإ�سبانية( ابعد .. ابعد .. كال!

ينحني هورمان بقربه.

هورمان )منخف�سًا( ما بالك يا بني؟

اإىل  يعود  ثم  الغرفة،  حول  كال�سهام  ال�ساب  عينا  تتجه 

هورمان.

ال�ساب: اتركني.. اذهب .. من ف�سلك!

ينه�س هورمان . يرفع ال�ساب راأ�سه م�سرياً لهورمان باأن 

يتحرك اإىل االأمام.

ال�سجناء  من  دزينات  يتحرك  حيث  كبرية  نهار  غرفة 

حول املكان.

هنالك �سيء ما يدور هنا.
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رجل �سغري قزم يقف عند النافذة. ينظر اإىل االأ�سفل عند 

النهر.

فجاأة ينري وجهه وي�رشخ ب�سوت ابح.

الرجل: اآخر! اآخر!

هورمان  ينظر  باجتاهه.  االآخــرون  املر�سى  يرتاك�س 

وبث نحو النهر.

83 -  خارجي النهر
جثة رجل تطفو وتتحرك ب�رشعة مع التيار.. اأحد ذراعيها 

جممدة باملوت فوق راأ�سه. حتملق بث يف النهر. يهدئها 

هورمان. ال�سجناء يتزاحمون اإىل االأمام يرغون بالن�سوة.

– منطقة الطوارئ يف امل�ست�سفى – نهاراً 84 - داخلي 
الغرفة مقرفة باإن�سانيتها املكبلة، الرهيبة، الن�ساز.

ماكناللي  يكلم  بينما  املدخل  عند  وبث  هورمان  يقف 

اإحدى املمر�سات على املكتب.

يدخل جندي يجر امراأة م�سابة ببندقيته. مير اأمام بث 

ذراعيها  وت�سع  ركبتها  على  بث  تركع  تنهار..  املــراأة 

حتت املراأة ولكن اجلندي ي�سع بندقيته بينهما موجها 

اإياها نحو كتف بث.

هورمان  ي�رشع  فعل،  ردة  اأيــة  بث  عن  ي�سدر  اأن  قبل 

اجلندي  يرتاجع  ويبعدها.  البندقية  مبا�سورة  ومي�سك 

نحو بندقيته، ويتبادل هو وهورمان النظرات. اإد ما زال 

مي�سك بها.

بث: اإد ... ال تفعل �سيئًا.

ماكناللي واملمر�سة يرتاك�سان.

ماكناللي: توقف.

)خماطبة اجلندي باالإ�سبانية( اإنه م�سطرب قلياًل ولكنه 

غري موؤٍذ. �ساحمه!

بتهدئة  املمر�سة  تقوم  بينما  ليبتعد  هورمان  ويدعم 

اجلندي.

ماكناللي: )خماطبًا هورمان( بحق اجلحيم ما بالك؟

هورمان: )خماطبًا بث. م�سطرب ب�سكل خطري( هل انت 

بخري؟

تهز راأ�سها، وقد اأذهلها بعاطفته القوية. يحملق هورمان 

ثانية باجلندي.

ما  اإذا  القادمة  املرة  يف  وغا�سبًا(  )خائفًا  ماكناللي: 

�سديت مثل هذه املرة. فل�سوف ين�سفون راأ�سك.

ي�سعر هورمان ويبدو مثل الفوالذ الذي ال تقهره الكلمة.

ي�سري براأ�سه اإىل مكان مركز التمري�س.

هورمان: ماذا قالوا؟

ماكناللي: ال يوجد اأي من "عدميي اال�سماء" ما يتوافق 

ج�سدا مع و�سف �سارل.

هورمان: اإذا دعنا نخرج من هنا.

اأر�س امل�ست�سفى وال�سارع 85 -  خارجي 
خطوات  ثالث  ب�رشعة،  هورمان  يتحرك  متطر.  زالت  ما 

امام بث.

تلحق به بينما ياأتي ماكناللي نحو �سيارته.

بث: اإىل اأين انت ذاهب؟

هورمان: اذهبي من غريي، اريد اأن ام�سي.

بث: هذا خطر. انت ال تعرف طريقك حول املكان.

هواء  اإىل  احتاج  تخايف.  ال  تاك�سي...  �ساأجد  هورمان: 

نقي.

بث: �ساآتي معك. �ساأقول ملاكناللي.

بينما يتابع هورمان ال�سري اإىل االأمام نحو الكامريا التي 

مع  تتكلم  الواقفة،  ال�سفروليه  نحو  بث  ترك�س  تتابعه. 

ماكناللي، ثم تبداأ يف العودة نحو هورمان. يتوقف دون 

اأن ي�ستدير، وينتظر.

عندما تلحق به يتابع ال�سري ثانية. ترتاك�س بث لتلحق 

بجانبه ويداها يف جيوب معطفها وهي مبللة كليًا.

86 - خارجي -  متنزه بجانب النهر – نهاراً
اإىل ممر ف�سيح  ال�سارع متجهن  اإد هورمان وبث  يقطع 

مظلل بال�سجر وبه مقاعد خ�سبية وحائط حجري، خلفه 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

143



وحتته يجري النهر.

ناعم.  �سباب  اإىل  املطر  حتول  احلائط.  عند  يتوقفان 

تنحني بث بال وعي وجتمع بع�س احل�سى. وتبداأ بحالة 

حلم ترميها اإىل املاء.

بث: ما زال يحب فعل ذلك.

لهما  كان  اأن  منذ  زمن  مر  لقد  بوداعة  هورمان  يبت�سم 

ا�سرتاحة حقيقية.

كايب  عند  هناك  االآن؟  يفعلون  اأنهم  تعتقد  مــاذا  بث: 

كود...؟

مقفلة  ال�سيفية  البيوت  مهجورة،  ال�سواطئ  هورمان: 

اأغنية  تالوة  يف  تبداأ  غريب  وب�سكل  خ�سبية...  باألواح 

لباتي ياينج:

بث: اإذا كنت مغرمًا بتالل الرمل، وهواء البحر املالح ... 

تتوقف.

بث: اأذكر يف اأحد ايام ال�سيف، قبل اأن نتزوج كنا نزوركم 

الليايل  اإحــدى  يف  ذهبنا  الليل  منت�سف  وحــوايل  انتم. 

الفو�سفور  هذا  هنالك  كان  احلب.  لنمار�س  ال�ساطئ  اإىل 

تبدو  املياه  كانت  تعلم؟  كما   ... املوجات  يف  املتالألئ 

وكاأنها مليئة بذباب النريان.

باي�سبول  مباراة  اإىل  ي�ستمع  ال�ساطئ  على  رجل  كان 

لريد�سوك�س.

حتاول تقليد �سوت املذيع العميق:

بث: ب�رشعة، يا جارنا. ا�رشب برية جان�ست...

ي�ستقر املو�سوع على هذا .. ثم:

هورمان: ما هو ال�سيء االآخر الذي يحبه؟ �سارلز.

متيل على احلائط حمدقة يف املياه.

وغربي  ريفي  مغٍن  اأنه  يدعي  ان  يحاول  اأدري.  ال  بث: 

مع  الــذرة  يطهو  اأن  يحب  رهيب.  �سوت  له  احلمام.  يف 

البي�س... وطبعًا هو يهتم بغرائب النجوم.

هورمان: مباذا؟

بث: مهتم بغرائب النجوم. )تنظر اإىل اأعلى نحو ال�سماء( 

باإمكانه اأن ي�سري اإىل كل النجوم يف ال�سماء.

هورمان: مل اكن اعرف هذا.

بث: )تفقد كل اإرادتها(.

كان يحب ممار�سة احلب يوم االأحد �سباحًا يف الواقع، 

انه مغرم باجلن�س يف اأي وقت. )تقهقه ب�سعادة( هل كنت 

تعلم ذلك؟

اإد  عند  خاطئ  وتر  على  لعب  اجلن�سي  انفتاحها 

ورغمًا عن نف�سه:

هورمان: ال اعتقد انني اأريد ان اأ�سمع عن انتيكات غرفة 

نومكم..

فوراً ت�سعر بث بانحطاط.

بث: )�سوت �سغري، جمروح جداً( او، يا لالأ�سف، اإد انك�رش 

املزاج... وكالهما خائب امله الأن ذلك ح�سل.

87 - داخلي. موؤ�س�سة االأفالم املتحركة. نهاراً
ال�سالون الرئي�سي لفيال كبرية �سابقًا قد حتول اإىل مكتب 

يراقب  فليني.  مكتب  اأمــام  هورمان  يقف  ا�ستوديو   /

�سورة ل�ساريل.

االأربعة  تو�سيحية.  �سورة  يف  �سعداء  اآخــرون  وثالثة 

يلب�سون قم�سانًا مكتوبا عليها "خاطف ال�سم�س" وفوق 

البطة   – االأرنب  عن  �ساريل  لر�سومات  �سورة  ال�سورة 

و�سخ�سيات اأخرى من ذلك الفيلم.

�سوت رجل: �سدقني يا �سيدي. ابنك لي�س ثوريًا.

�سمن  مرح  رجل  اإىل  ال�سورة  عن  بعيداً  هورمان  ينظر 

يف الثالثن يجل�س يف مكتب يحرك الر�سوم املتحركة.

هورمان: كيف تعرف يا �سيلفيو؟

�سيلفيو: كان يعتد اأن الثورة انتهت عندما يجد النا�س ما 

يكفيهم من ماأكل و�سقف يظلل راأ�سهم.

هورمان: ما اخلطاأ يف ذلك؟

�سيلفيو: )تعليميًا( البقر اي�سًا ياأكلون جيداً ولهم ماأوى.

وهو يعتقد اأن العنف حتى العنف الثوري، هو فا�سية.

االأمر  يكون  كيف  يفهم  اأن  ي�ستطيع  ال  هورمان.  يوافق 

غري ذلك.

�سيلفيو: انها االأخالق امل�سيحية.

هورمان: )بب�ساطة( اأنا م�سيحي.

اأن يقال له هذا قبل  ينظر �سيلفيو نحو بث. كان يف�سل 

ذلك.

�سيلفيو: لن ت�سدق الي�سارين الزبالة الذين يقفون بينما 

يلتقطه الع�سكر؟

هورمان: كال.

ثم  لثانية،  هورمان  يفكر  قناعاته.  يف  �سيلفيو  يبالغ 

ي�ستدعي �سخ�سا اآخر.

هورمان: ما الذي جعلك تختبئ؟

جتل�س بث على �سوفا بالقرب من مارما املراأة احلامل 

احلزينة.

روؤيتها  عند  وجهها  ي�رشق  بابت�سامه.  تبدلت  دموعها 
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�سابًا ي�ستقر على ذراع ال�سوفا.

الرجل ال�ساب: عرفت انهم �سياأخذونني.

هورمان: ماذا فعلت؟

ي�سع �سيلفيو قلمه الر�سا�س جانبًا.

قد  البد  اأنكم  يفرت�سون  دائمًا  انهم  امريكيون!  �سيلفيو 

فعلتم �سيئًا قبل اأن تعتقلوا.

هورمان: األي�س هذا ما عادة يعمل به؟

�سيلفيو: �سيد هورمان، حول هذا املكان ميكن اأن تعتقل 

يف هذه االأيام لتنظيف انفك يوم الثالثاء.

ت�سخر ماريا �سخرة �سغرية غريبة.

اأن تعتقل �ساريل من قبلهم... عندما  ماريا: هذا جنون. 

اعتره بع�س النا�س )CIA( خمابرات اأمريكية.

بث: ماذا؟

ماريا: )ترر كالمها( تعرفن اأن �ساريل كان دائما ي�ساأل 

ا�سئلة ويدون كل �سيء.

�سيلفيو: انا انذرته.

ينظر هورمان اإليهم مذهواًل.

بث: خماطبة �سيلفيو( و؟...

�سيلفيو: كان ي�سحك... وي�سجل مالحظات.

يبت�سم هورمان لنف�سه. ما قاله �سيلفيو ك�رش ال�سد.

كان ممكن اأن يحب هذا الرجل، ت�ستدير ماريا نحو بث.

ماريا: �سوف يعود. يا بث .. متاما مثلما كارلو�س عاد.

�سوف ترين.

حتملق بث بها ... متمنية اأن ت�سدقها.

88 -  داخلي. ممر قوي مهجور.
بريدي، راي دايفيز، بث واإد هورمان ي�سريون بقوة داخل 

املمر املظلم.

89 - داخلي. مكتب بال نوافذ.
رجل بالبدلة الر�سمية يحوم حول هورمان وهو يت�سفح 

كومة من البيانات الر�سمية، بث مبتعدة اإىل اأحد اجلوانب. 

تنتظر. يف مكتب خارجي، بريدي ودايفيز يتحاوران مع 

موظف اآخر.

بن هذه البيانات هنالك بع�س جلوزيف دورارتي، جيم 

ثم  الكومة  كل  هورمان  يت�سفح  هولواي،  دايفيد  ديرت، 

ينظر اإىل اأعلى نحو ا�سيينوزا..

هورمان: هوؤالء هم كلهم يا كولونيل؟

ا�سيينوزا: )باحرتام(

نعم. بيان واحد لكل �سجن اعتقل ثم اأطلق �رشاحه.

هورمان: ولكن وال واحد البني.

تعايل  ولكن  ابداً..  هنا  يكن  مل  اأنه  يعني  هذا  ا�سيينوزا: 

وابحثي بنف�سك هورمان.

ينه�س. هورمان ت�سري اإىل البيانات.

هورمان: ظننت اأن فرانك تاروجي اأطلق �رشاحه.

ا�سيينوزا: من؟

دايفيد  مع  اعتقل  ــذي  ال الرجل  فــاروجــي..  هــورمــان: 

هولواي. ولكن ال يوجد هنا بيان اإطالق �رشاح.

ا�سيينوزا: انا اآ�سف ولكنني ال اأذكر اال�سم.

90 -  خارجي – اال�ستاد – نهاراً.
ينت�رش  حيث  الوقوف  عواميد  ت�سيء  �ساطعة  �سم�س 

ال�سجناء، يحر�سهم مئات اجلنود.

الكبري  امللعب  يف  وديفيز  بــريدي  بث،  هورمان،  يقف 

يخاطب  اأمامهم  ميكروفون  ا�سيينوزا  يحمل  الفارغ، 

ا�سيينوزا  يناول  املقدمة  تنتهي  باالإ�سبانية،  امل�ساجن 

وعيناه  مميتة.  طويلة  لرهة  هورمان  اإىل  امليكروفون 

ترم�سان يف �سوء ال�سم�س القا�سي.

يحاول اإد اأن ي�سيغ كلمات، جميع امل�ساجن مرتقبن. 

طائر نور�س يطري فوق االأ�ستاد. ترجتف �سفتا هورمان، 

ومي�س حاجبه. ولكن كيف يبداأ.

تخط بث اإىل االأمام. تلم�س كتفه.

بث: هل اأنت بخري؟

وحاجبه  معذب،  وجهه  ولكن  باالإيجاب.  راأ�سه  يهز 

ملفوف على نف�سه.

اأن  اأ�ستطيع يبدو... من االأف�سل  هورمان: انا ال اريد.. ال 

تبداأي انت.

�سبور،  غري  ا�سيينوزا  اأن  مدركًا  امليكروفون،  يناولها 

وعليهم اأن يبداأوا . تتكلم.

بث: �ساريل ... هذه بث.

العبارة تر�سل �سدى اثريي عر االأ�ستاد:

– يل يل يل هذه ذه ذه هي بث ث ث ..." "�سار 
انها خمجلة ب�سكل وح�سي، ولكن عليها اأن تتابع.

بث: نحن هنا لناأخذك اإىل املنزل.

بث: )تتوقف( من ف�سلك تعايل معنا.

)توقف( لن يوؤذيك اأحد بعد االآن.

)توقف( من ف�سلك اخرج اإذا كنت خمتبئًا....

حتركوا  ع�سكر،  وال  م�ساجن،  ال  ميوت،  الغريب  ال�سدى 

ملليمرتاً واحداً.
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اأن ك�رشت  فجاأة ياأخذ هورمان امليكروفون. واالآن بعد 

غريبة  بر�سمية  يتكلم  ذلك.  يفعل  اأن  هو  ي�ستطيع  الثلج 

مقيدة. 

هنا  انا  ادوارد.  والــدك.  هذا  هورمان  �سارلز  هورمان: 

متاأماًل اأن ت�سمعني حتى تعرف من اأنا وتثق بي، �سوف 

اأذكر اأ�سماء العديدين من ما�سيك.

جتنبًا  جممدين  يبقون  الذين  ودايفيز.  بــريدي  يراجع 

النظر اإىل عينيه.

هورمان: روجر ليب�سي...

عر  اإد  عينا  تبحث  اأمـــل،  وبخيبة  برتكيز،  تــوقــف. 

جمموعات جامدة من امل�ساجن بحثا عن حركة رواية. 

ارتفعت يد، اأي �سيء.

هورمان: اورالند كاميل...

ال �سيء بتاتًا. ومع ذلك فكاأمنا يحاول هورمان اأن يدفع 

ت�سغي  اذناه  هناك.  واحل�سور  احلياة  اإرادة  نحو  بابنه 

بحذر ل�رشخة معرفة.

هورمان: توم فا�سون....

البعيد  الطرف  يف  اال�سطراب  من  �سيء  ذلك!  يفعل  هذا 

امل�ساجن  جمموعة  من  يتحرر  االأ�سكال  احد  لال�ستاد. 

يرك�س  هــورمــان،  نحو  االأمـــام،  اإىل  بالرك�س  ويــبــداأ 

يف  يرتاميان  و�ساقيه  بذراعيه  متما�سكة  غري  بطريقة 

كل اجتاه، فيذكرنا بذلك الوقت الذي راأينا به �ساريل يف 

فينا. يرك�س هو وتريي ليلحق باحلافلة.

هورمان: )يو�سو�س( انه هو...

كانت بث حتدق بالراك�س. واالآن اخذت ت�رشخ:

بث: كال لي�س هو!

اإد  تبعرث  خلفه.  ترك�س  فاأخذت  ولذلك  ي�سمع.  مل  ولكن 

يف  نف�سه  يتمالك  ولكن  ال�سفوف  بن  وي�سقط  تقريبًا 

الوقت املنا�سب.

هورمان: �سارلز! �سارلز!

بث: كال، يا اإد اإنه لي�س هو!

بامللعب.  يحيط  طريق  اإىل  قوي  حاجز  فوق  ويتعرث  يقع 

الرجل  ليوقف  ببندقيته  جندي  يلوح  الوقت  نف�س  ويف 

ليدرك  هورمان  من  جــداً  قريبًا  ا�سبح  والــذي  الراك�س 

خطاأه.

يتوقف الرجل متامًا امام هورمان. عيناه الزائغة املليئة 

باحلزن ت�سيء م�سطربة فوق وجه اإد. ثم يرفع قب�سته 

غا�سبًا، وباجنليزية م�سددة:

الرجل: والذي ال ي�ستطيع اأن ياأتي اإىل هنا...

ولكن ما راأيك ب�سيء من اجليالتي مع غذائي،

ايها الكولونيل ا�سبينوزا؟

ال اأحد يتحرك. توقف ... اإذاً!

91 - خارجي. خارج اال�ستاد الوطني
ولكن  البويك.  ــريدي  ب �سيارة  دخــل  قــد  كــان  اجلميع 

ظهر  يف  ويبداأ  املفتوح،  بابه  عند  قلياًل  يقف  هورمان 

ال�سيارة ينظر اإىل اال�ستاد.

�سوت بث: اإد. تعاىل. دعنا نذهب.

املبنى.  هذا  عن  عينيه  اإبعاد  على  قادر  غري  يجيب.  ال 

اخرياً  مت:

ــات  االأوق يف  هناك؟  يفعلون  مــاذا  )دائــخــًا(  هــورمــان 

العادية؟

�سوت بث: يلعبون كرة قدم.

هورمان: كرة قدم؟

�سوت بث: يف احلقيقة هو )Poccer( كرة قدم.

�رشبه ثم:

هورمان: )مبرارة ولوؤم( هل تعرفن �سيئًا؟

انا بداأت اأقع يف حب هذا البلد.

ثم ينزل بج�سده ليدخل ال�سيارة.

– نهاراً 92 - داخلي . مكتب 
يقف هورمان وبث وكابيتوري�س يف غرفة هادئة قليلة 

االإ�ساءة. خلفهما على احلائط مل�سق "زوروا ايطاليا".

رجل متمدن، دبلوما�سي، يتفح�س بعناية جوازي �سفر 

متامًا  متاأكداً  وال�سور،  وجهيهما  بن  يقارن  وبث.  اإد 

بحركات  تقوم  االأمــام.  اإىل  ري�س  تنحني  هوياتهم.  من 

لهورمان وبث وتتكلم باالإيطالية اأوال ثم:

ري�س: بجد. هل يبدواأن كمجرمن.

تقييم هورمان وبث مرة  تعيدان  الرجل، وعيناه  يرتدد 

ثانية. اخرياً، يثني راأ�سه، ويعيد لهم اجلوازات.

اإن�سان  اأنه  تتذكر  اأن  يجب  هورمان(  )خماطبًا  الرجل 

يائ�س. ومن اأجله مل ال يعيدون تالوة ما يقوله.

بتو�سع الروؤيا، جند ال�سبب لهذا احلذر كله.

دزينات من الالجئن معظمهم من ال�سباب ينامون على 

اأر�س املكتب، هورمان واالآخرون ي�سقون طريقهم بن 

هوؤالء النا�س، ويرتكون املكتب.

93 - داخلي. ممر.
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�سف  يف  يقفون  او  الالجئن،  من  مزيد  ــس  االأر� ميالأ 

طويل بانتظار الطعام اأو ا�ستخدام املراحي�س. كل ف�سحة 

من املكان م�سغولة.

يقودهم الرجل اإىل اال�سفل يف بئر �سلم.

– لياًل 94 - داخلي. مكتب لوتز 
رخامية،  وحيطان  طويلة.  اأعمدة  بها  �سخمة  غرفة  اإنها 

واأ�سباح داكنة غريبه. رجل يلب�س الكاكي برتبة كولونيل 

يف  يقف  كولونيل،  اآخــر،  و�سابط  مكتب...  خلف  يجل�س 

مواجهته، بالقرب من رجل ثالث يلب�س بدلة مدنية. رجل 

رابع يف املنظمات االأهلية نراه، ولكن ال ن�ستطيع متييزه. 

للهواء واملطر، و�سعره ق�سري  ولكنه يلب�س �سرتة م�سادة 

حتى  �ساهدناهم  الذين  االآخرين  االأمريكين  طراز  على 

االآن.

�سوت رجل: كان هناك اأربعة منهم يف مكتب لوتز.

اخرين  الذي  طبعًا...والكولونيل...و�سديقي  اجلــرال، 

بها...واالأمريكي.

بث: )�سوت خارجي( تعني امل�سجون؟

الرجل )�سوت خارجي( كال، كال ...

نرى  مال�سقة.  غرفة  يف  باب،  اإىل  يقود  بعيد  ممر  بعد 

جال�س  كر�سي  على  متهاويًا  �سغري  ل�ساب  معتمًا  ر�سمًا 

الظهر وذراعاه مربوطة خلفه.

الرجل )�سوت خارجي(... كان يف الغرفة املجاورة.

هورمان )�سوت خارجي( هل كان حيًا؟

– نهاراً 95 - داخلي. غرفة خزين يف القبو 
الغرفة ال�سغرية املظلمة معباأة مليئة مبفرو�سات مرمية 

يف  �سقراء  امــراأة  ر�سمية.  تقارير  االأوراق،  من  واأكــوام 

قمي�سًا  وتخيط  الوحيد  الكر�سي  على  جتل�س  االأربعن 

يقراأ  متحرك،  �رشير  على  يجل�س  �سغري  �سبي  مقطوعا. 

الرجل العنكبوت الكوميدية.

مع  يتكلمون  وري�س  بث،  هورمان،  الباب.  من  بالقرب 

رجل نحيل قوي يحاول اأن ال يبدو متعاليًا ومتفجراً.

�ساأل هورمان اإن كان ولده حيًا.

الرجل: اكرث او اقل.

بث: ماذا يعني هذا، اكرث او اأقل.

الرجل: اأخرك فقط مبا �سمعت.

هورمان: ح�سنًا بربك ماذا تعني اأكرث او اأقل؟

اأثناء  بق�ساوة  عومل  قد   ... كان  انه  يبدو  كما  الرجل: 

التحقيق.

بث: اإىل اأي حد �سيء؟

الرجل: ال اأدري، مل اأكن هناك.

هورمان: �سديقك، كان ..

الرجل: "�سديقي �سابقا" ال�سيد هورمان. ال اأحد يف هذا 

النظام بقي �سديقي حتى االآن.

بث: ح�سنًا، من هو ال�سابط االأمريكي يف تلك الغرفة؟

الرجل: من يدري؟ الوزارة مليئة بهم. مكتب انطالقهم هو 

يف نهاية القاعة عن اجلرال. حتى يف الثالثة �سباحًا 

هناك دائمًا اأمريكي على خط اال�ستدعاء.

هورمان )خماطبًا بث( 

ميلجروب... هل هذه جمموعة دايفيز؟

تومئ موافقة.

هورمان: هل ا�ستدعوا ال�سجن با�سمه؟

الرجل: هور�سمان؟

بث: هورمان؟

الرجل: رمبا لو كنت هناك، لكنت عرفت حتمًا.

يبت�سم واثقًا من نف�سه لهورمان.

الرجل: انا اأحب اأمريكا هناك، هي اأكرث دميقراطية.

يوما ما اأمتنى اأن....

ربي�س: يا ربي�س، من ف�سلك.

يقفل الرجل فمه بحركة مرحه قلياًل وتت�سمن اعتذاراً.

ربي�س: قل لهم ما قاله لوتز عن ال�سجن.
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�أغنية عن كلبة 

 ،
ْ
ذاَت �ضباٍح كلبٌة، يف عنرب اجلاودار

،
ْ
ر اجلدار

ِّ
حيث اأ�ضماٌل من الليف تنو

،
ْ
جاءت اإىل الدنيا ب�ضبعٍة من اجِلراء

ْفٍر كما احلّناء.
ُ

ب�ضبعٍة �ض

،
ُ
حتى امل�ضاِء داعبتهم

، ِم�ضُطها الل�ضاْن،
ْ
طتهم وم�ضَّ

وكان حتت دفِء بطِنها

 الثلج باطمئناْن.
ُ
يذوب ق�رس

ومع حلوِل حلظِة الغروِب، حينما

،
ْ
يجثو على اأعواده يف العنرب الدَّجاج

ْ
ها الفالح

ُ
بًا اأتى �ضاحب مقِطّ

.
ْ
 يف كي�ٍس وراح

َ
وحمل اجِلراء

،
ُّ
فاأ�رسعت تتبعه الأم

ُّ
ت�ضقُّ كثبانًا من الثِلِج، يهّدها الهم

...
ْ
 باجلراء

َ
راك�ضًة كي ل يغيب

.
ْ
 النهِر �ضارحًا، مرجتفًا، رجراج

ُ
وكان ماء

وعندما عائدًة تقهقرْت قليال

يها،
َ
تلعق ما �ضال من املاء على جنب

ْ
لت اأّن الهالل فوق البيت

َّ
تخي

 هناك من ِجرائها.
ٌ
جرو

،
ْ
فحّدقت يف ُزرقة ال�ضماء

ت، واأطلقت ن�ضيجها الرّناْن، وك�رسَّ

 هابطًا
ُ
فيما الهالُل ناحاًل يدور

*  قا�س ومرتجم من �ضورية 

�شعــــر

�ضريغي ي�ضين

ترجمة:  نوفل نّيوف *

�أربع ق�صائد

�سريغي ي�سين)1(



خْلف التالل يف احلقوْل.

ومثَل كلبٍة ميازحونها 

األقوا عليها حجراً، ك�ضَدقْة،

ها
ُ
ها، وانهال فوق الثلج دمع

ُ
خبا ن�ضيج

.
ْ
مثَل جنوٍم من ذهب

1915
 2

 �عرت�ف �أزعر

)ملحمة �ضغرية(

ْ
 �ضاء

ٌّ
 اأي

َ
ح�ِضن الغناء

ُ
ل ي

 لكّل من اأراَد
ٌ
و ل مقّدر

اأن يكوْن

.
ْ
تفاحًة نا�ضجة يف جّنِة الُغرباء

 اعرتاْف
ُ
ها اأعظم

.
ْ
ديل بِه اأزعر

ُ
ي

 اأ�ضعَث ال�ضعِر
ُ
داً  اأ�ضري

ْ
م

َ
ع

 كالقنديْل.
َّ
راأ�ضي على كتفي

ْ
 يف الظالم

َ
اأريُد اأن اأ�ضيء

ْ
 اخلريِف يف جوارِح الأنام

َ
ري

ُ
ع

عجبني رجمي باأحجاِر ال�ضتائِم
ُ
ي

ْد.
َ
ر

َ
كاأنها عا�ضفٌة جت�ّضاأْت ب

فاأكتفي باأْن اأ�ُضدَّ َقب�ضتي

 الزبْد.
َ

على هياِج �ضعري

ْ
عندئٍذ يطيب يل ا�ضتذكار

الربكِة املهجورِة

،
ْ
ًة يف رّنِة الأ�ضجار

ّ
ح

ُ
وب

 زاهداْن
َّ

واأّن والدي

.
ْ
بكلِّ ما كتبُت من اأ�ضعار

غاٍل عليهما اأنا كاحلقِل، كالِوْلداْن

 يف ني�ضاْن
َ

 الأع�ضاب
ُ
كمطٍر يرّطب

فا ل�ضتخدما امِلذراْة
َ
ر

َ
لو ع

هتموها يل
ّ

 كلِّ �رسخٍة وج
َ
يف طعِنكم لقاء

!
ْ
، م�ضكنٌي اأبي الفالح

ُ
اه

ّ
م�ضكينٌة اأم

،
ْ
، فال اأفراح

َ
 اأورثْتكما القبح

ُ
ام

ّ
لعّلها الأي

ما زلتما نهبًا خلوِف اهلِل وامل�ضتنقعاْت.

واح�رستي، لو تفهماْن

 ك�ضاعٍر
ْ
اأّن ابَنُكم

 يف رو�ضيا �ضلطاْن!
ٌ
ج

ّ
متو

دا
ّ
كم فيكما الفوؤاُد قد جتم

خوفًا على حياتِه

اإْذ كان مي�ضي حافيًا

يف مطر اخلريف اأو ُنقراِتِه!

عٍة عاليٍة
ّ
والآن يف قب

عاْن.
َ
ويرتدي اأحذيًة وّهاجَة الّلم

ْ
لكّنه حمتفٌظ بُظرفه القدمي

.
ّ

 قروي
ٌ

م�ضاك�س

وِمن بعيٍد ينحني

ْ
اب

ّ
ِر الأبقاِر فوَق مدخِل الق�ض

َ
ل�ضو

 يف ال�ضاحاْت
َّ

وحني يلتقي احلوذي

 الروِث واحلقوْل،
َ
 عطر

ُّ
ي�ضم

 اأّن يف مقدوِرِه
ُّ

ح�س
ُ
ي

اأْن حتمَل اليداِن ذيَل اخَليْل

.
ْ

كاأّن فيهما اأطراَف ثوِب العر�س

، كم
ُ
ذا وطني احلبيب

ُه ِمن وطٍن!
ُّ
اأحب

نزوى العدد 97 - يناير 2019

150



ف�ضاِف كال�ضداأْ.
ّ

برغم ما يعلوه من كاآبِة ال�ض

ه امللّطُخ اخلطِم
ُ
يعجبني خنزير

و�ضفدٌع نقيُقه يرّن حتت هداأِة النجِم.

دَنٌف بذكرياٍت ِمن طفولتي اأنا
ُ
فم

ْ
ذاذ يف اأما�ضِي الربيع

َّ
 بال�ضباب والر

ُ
اأحلم

كاأّن �ضندياَننا

 ناِر الفجِر
َ
 اأمام

ٌ
مقرِف�س

.
َ
 الّدفء

ُ
ي�ضتلهم

 ت�ضّلقُت ُذرى اأغ�ضاِنِه
ْ
َلَكم

ي�َس الطرِي ِمن اأع�ضا�ِضِه!
َ
اأ�رسُق ب

 الأعايل،
َ
اأما يزال ال�ضندياُن الآن اأخ�رس

ذا ق�رسٍة متينٍة اأحفُظها يف بايل!

واأنَت يا حبيبي

 الويفَّ دوَن ريبْه
َ
يا كلبي

ْ
هل جعلْتَك ال�ضنُّ اأعمى مفِرَط الهرير

ْ
 ذيَلَك الذليَل اإْذ ت�ضري

ُّ
جتر

 ِمَن الزريبْه.
َ

ل تعرف الباب

 �ضيطناِتنا
َّ
اِه ما اأغلى علي

ّ
اأو

ي اأنا
ّ
اإْذ نخِطُف الرغيَف ِمن اأم

 التهاِمِه
َ

ب
ُ
ونبتدي تناو

.
ْ
 منه �ضيء

ُ
فال ُن�ضيع

ين الزمْن
ْ ّ
مل يغري

ْن.
َ
 امِلح

َ
 قلبي

ْ ّ
مل تغري

 العيناْن
ُ
وملء وجهي ُتزِهر

�ضو�ضنتنِي يف مرٍج مَن ال�ضوفاْن.

ْ
اأب�ِضُط اأ�ضعاري حريراً ِمن َذَهب

بًة.
ّ
 اأمنيًة طي

ُ
اأمتّنى َلُكم

،
ْ
 كّلكم

ً
ِعموا م�ضاء

!
ْ
�رس

َ
، يا بني الب

ً
ِعموا م�ضاء

ْق…
َ
 مناجُل الليِل على �ضنابِل الَغ�ض

ْ
فقْد اأتت

 باأْن
َ
اِه، ما اأ�ضدَّ رغبتي اليوم

ّ
اأو

…
ْ
ر

َ
اِكنا القم

ّ
اأخطَف ِمن �ُضب

، يا لُزرقِة النوِر على اأَ�ُضِدّها
ُ
والنور

 يف �ضفاِئها.
ُّ
ت

ُ
ل ح�رسًة حّتى اإذا ما م

 م�ضتهرتاً
ْ
 اأن اأبدو لكم

ّ
ما هم

!
ْ
على عجيزتي اأُعلُِّق امل�ضباح

ْ
�ضي العجوَز، يا بيغا�س

َ
فهل اأنا بحاجة يا َفر

؟
ْ

ْدِوَك الر�ضيِق بنَي النا�س
َ
ِلع

لقد اأتيُت ماهراً وثابَت اجَلناْن

َد اجلرذاْن.
ّ
جم ِل اأْن اأُ

ْ
ِمن اأج

ْ
 اآب

ُ
ر

ْ
كاأّن راأ�ضي �ضه

ْ
ّخاب

ّ
 ال�ض

َ
 �ضعري

ُ
يهطُل منُه خمر

ْ
 الإهاب

ُ
يا ليتني ال�رساُع اأ�ضَفر

يف البحر نحو عامٍل نق�ضُده، ين�ضاب.

1920  

 3   

ل�ضُت اأ�ضــكو اأو اأ�ضــتغيُث واأبكـي

 مثـــَل الدخـــاِن
ُّ
كُلّ �ضـيٍء ميــر

 الغـروب واإين
ُ

اأدركْتني �ضــم�س

نانــي 
َ
 طـوَع ب

ُ
لن يعوَد ال�ضــباب

، لن تعــوَد اإىل النبـ
ُ
اأنَت، يا قلب

ـ�ِس كما كنَت، قد غزاك الربوُد

 كاحَلــور لونـــًا
ُ
والبالُد الزرقاء

لي�س ُتغري بامل�ضِي فيها النجـوُد

! قليـــاًل
ُ
، يا فقيــر

ُ
هــا الــــروح

ُ
اأي
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 بالنيـــراِن
َ
�ضـرَت تغــذو ال�ضــفاه

 املفقوَد، يا عنـَف عيني،
َ

باي يا �ضِ

يا فيــو�َس ال�ضــعور والوجــداِن!

،
ٌ
غــــاب �ضحيـــح

ِّ
ها اأنا الآَن بالر

بحيـاتــي حلمُت، اأم بِك اأنـــــِت؟

لكاأيّن يف عـــِزّ فجـــٍر، ربيعــًا،

كنُت اأعـدو على ح�ضاٍن ُكميـِت

كُلنــا، كلُّنــا اإىل املوت من�ضي

 مـن قيقبـــاٍت ي�ضـــيُل
ٌ

ونحـا�س

قد تباركَت يف الزمــاِن جميعًا

من اأتى يبتغـــي ال�ضـنا ويزوُل

1922  

4  

ا بو�ضيني
ّ
بو�ضيني، هي

حّتى النزِف وحّتى الأمِل

نرياُن فوؤادي حارقٌة ـ

 لربوِد دمي.
ٌ
خ�ضم

ْ
 املقلوبُة يف �ضهره

ُ
الكاأ�س

لي�س تليق بنا

 �ضاحبتي اأّنا
ْ
فلتعلم

!
ْ
ه

ّ
نحيا يف الدنيا مر

بطماأنينة عينيِك الَتِفتي

 رطوبة هذي الظْلمْه
ْ

عرب

ْ
 ُغرابًا اأ�ضفر

َ
جِتدي البدر

يرتاق�س مثَل الن�ضمْه.

ني! هذا ما اأرجو
ْ
بو�ضي

نفدْت اأغنيُة العمِر

ران القمِر
َ
يبدو من دو

اإدراُكه اأيّن لن اأجنو.

ال!
ْ
 مه

ُ
 الهارب

ُ
يا هذا العمر

اإن كان املوُت فاأهال!

ل هاتنِي ال�ضفتنْي
ّ
�ضاأقِب

نْي.
َ
درَكني الب

ُ
حّتى ي

ْ
ْد يف اأحالٍم زرقاء وْليرتدَّ

ْ
من دوِن حياٍء اأو اإخفاء

مع هم�ضاِت الليلْك

"اإيّن لْك".

ولتبَق الرغوُة طافيًة

ْ
نوراً يف الكاأ�ِس الرّثه

 �ضاحبتي، غِنّي،
ْ

ولت�رسب

!
ْ
ه

َّ
اإذ نحيا يف الدنيا مر

1925  
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 �لهام�ش

1925( من اأبرز �ضعراء "الع�رس  ـ   1895( 1 - �ضريغي ي�ضيِن 
 �ضعراء 

ُ
ي" يف رو�ضيا الثلث الأول من القرن الع�رسين. "اآخر الف�ضّ

ر�ضميًا  ال�ضوفيتية  ال�ضلطات  تبّنت  نف�ضه.  عن  قال  كما  القرية"، 

 انتحاره �ضنقًا. نال الباحث اإدوارد خلي�ضطالوف )1932 ـ 
َ
خرب

2003( جائزة الدولة التقديرية على حتقيق ن�رسه )عام 1987( 
مها �ضهود، كان لهم �ضلة بالتحقيقات 

ّ
 على اأقوال واأدّلة قد

ّ
مبني

ُقِتل عمداً  ال�ضاعر  اأن  اأجريت حول موت ي�ضيِن، يوؤكد فيه  التي 

ومل ينتحر. ـ م 
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 )فانتازيا بعيدا عن احلرب ومناخات الكراهية  

ملنا�ضبة مايحدث يف اأر�ضنا الآن (

القمر  ، كان  النّقاد  ول  الــرواة  يكن  البدء مل  يف 

ة ت�ضبح يف املاء 
ّ
عاليا ، وال�ضبي

وهج  والن�ضو�س  نف�ضه  ي�ضتهي  الـــورد  كــان 

تفّتح  يومها  بعيد  ليل  يف  يغنيها  �ضاعرها 

وهو  لنف�ضه  القمر  وقــال   ، املرايا  يف   
ُ

الرنج�س

ك ..
ّ
يعانق املاء كم اأحب

 على املاء 
ُ
وبقي القمر

 لُه اأنا اأحببتَك
ْ
قالت

اأيتها  اأ�ضّلي  واأنا يف معبدك  قلبه  لها يف  وردد 

املجنونة 

  
ْ
هم�ضت

 اهلل يف ال�ّضعر 
ُ

ولأّنك َنَف�س

 
ْ
والن�ضيد وال�ضام .. و�ضمَتت

مل ي�ضاألها هو ملاذا اأبدا 

�ضّلى عليه 
ُ
ناق�س بْل ي

ُ
 ل ي

ّ
اعتربها خطفَة نبي

�ضفرجلٍة  بحجِم   
َ
زرقاء لوؤلوؤًة  ُه 

َ
مع َتها 

َ
كلم حمَل 

من �ضوء 

 يف 
ُ
ه

ُ
ــوؤاِزر

ُ
وي يحميِه  َكحار�ٍس   يف ظالِلها 

َ
و�ضار

كّل الأمكنة

ًا َلُه 
ّ
 خديجُة يف بيِتها اأم

ْ
كانت

 
َ
 معُه اأينما �ضار

ُ
وكانت غمامة حتَت ال�ضم�س ت�ضري

والفرا�ضاُت تعاِنُق ِظّلُه

*  �ضاعر من �ضورية

ح�سان عزت *

�شجرة املجنون

تغريبة �ل�صوري

من اأعمال الفنان اأحمد العلوي - ُعمان



 تنام 
ْ
 راحت

ُ
ال�ّضم�س مْن ياحبيبي اأمنْ 

مام
َ

ياح ْندْل لهُ 
َ
ر  

ْ
َهْدهْد لُه  ياَنغم

غّطيِه حتى يفيق ويا مهاة الليايل 

ويا ن�ضيم الرباري  هاِت الّندى واحلريق  

  - 2 -
 : وتابع  ..قالها  �ضادقًة   

ْ
وكانت تني 

ّ
ب

َ
اأح  

َ
هي

فلماذا اأ�ضاأُل 

 اأجمُل ن�ضاِء الأر�ِس 
َ
تني وهي

ّ
 اأحب

َ
هي

 اجلماِل ل 
ُ
 ، ون�ضاء

ُ
واأجمُل ن�ضاِء الأر�ِس ل تكذب

كِذبَن لأّنهّن مْن نور و�ضوٍء وع�ضِل جباٍل بعيدة 
َ
ي

يف  ُكّلها   
َ
الأزهـــار  

ُ
تلقح الّنحل  ممالُك   

ْ
وكانت

�ضم�ِس �رسوٍد

َغّطيِه حّتى يفيْق   الليايل 
َ
وياجنوم

حيق
ّ
  الرباري هاِت الّندى والر

َ
ويا ن�ضيم

  - 3 -
ه  

ّ
ب

َ
�ضّلي ِبها اإىل ر

ُ
ها  ي

ُ
ِم�ض

ْ
ه

َ
مُلها  ي

ْ
ح

َ
ُه..ي

َ
 مع

ْ
كانت

رّدُدها كالقراآِن والّتميمِة 
ُ
 ي

َ
 اإّل وهو

ُ
ول ينام

ِمْلها يف عينيَك 
ْ

تَك اح
ّ
ب

َ
ْن اأح

َ
ًة : م

ّ
ر

َ
ُه م

ّ
 لُه اأم

ْ
قالت

وكاَن ينتقُل من بلٍد اإىل بلٍد ، ويرحتُل من مدينٍة 

 ، ِبح�ضوِرها   ، تها 
َ
براِئح عُه 

َ
م  

َ
وهي اأخــرى  اإىل 

اآخِر  اإىل  و�ضَل  حّتى   ، ِجها 
َ
بعو�ض  ، مبلعناِتها 

ُه ومْل 
َ
اع الأر�ِس ، وكاأّنه كان يبحُث عن �ضيٍء اأ�ضَ

ُ
ِجده

َ
ي

اإىل اأيَن يارادا.._ اإىل اآخر الأر�ِس 

: وبعدها ؟

من  اأكــرث  البلدان  نبّدل  كّنا   : ا�ضته 
ّ
كر يف  كتب 

اأحذيتنا  وكانت البلدان عريا ومناٍف

املنفى فينا 

والبلدان حذاء 

 مانخطو �ضبحا وظالل
َ
ما اأ�ضيع

 وم�َس يراعاٍت يف ماء

ل ما�ٍس ي�ضبقنا 

كيف نطاطي الأعناق

اإىل اأم�س وىّل 

ول نلتقط ال�ضم�س غدا 

ونعيد الدانة لالأحداق 

املنفى ملء الروح ويف رحالت ماآقينا

املنفى فينا و�ضم 

يطحُننا ويعربُد فينا 

ا�ضة اأوىل :  ــ مكرر1
ّ
من كر

ْة 
ّ
احِلي

ّ
اأيَن َخّلفَت وعوَد  ال�ض

  اليا�ضمنْي 
َ
اَت زهور

ّ
اأين خب

حِب قلياًلً 
ّ

وتباعدَت عِن ال�ض

ية  وع�ضقَت البندِقّ

اَت الّطفولْة 
ّ
اأيَن َخب

اأيَن َخّلفَت العناقاِت الّطويلْة

  - 4 -
اأر�ٍس حّل بها كاَن يزرُع  ُكّل  : يف  ووا عنُه 

َ
ر

اِد مْن ُلوؤلوؤٍ واأقمار 
ّ
�ضجرًة حَتمُل ثماراً كالكب

�ضيئًا  يقراأُ   ، مُه 
ْ
ا�ض عليها  يحفر  اأْن  بــدَل  وكــاَن 

وبنَي  ْزعها 
َ

ج و�ضقوِق  حِلاِئها  �ضقوق   يف 
ُ
وي�ضع

اأوراِقها �ضيئًا ، اأ�ضبَه باأوراِق الربدي

 
َ
حر

ْ
ُت�ض حّتى  ــُق  وتــتــاألُّ  

ُ
تــْكــرب ها 

ُ
ثمار  

ْ
فكانت

الّناظرين 

اأكرِب  مْن  �ضارْت   
ُ
اأ�ْضجاره اإّن  ال�ضعراِء  ُد 

َ
اأح قاَل 

اِت ، 
ّ
غاباِت الأر�ِس كالكواِكِب واملجر

 على 
ْ
 اأ�ضجاِرِه توّزعت

َ
 اأّن ثمار

ٌّ
 �ضاب

ٌّ
وروى قا�س

األواِنها  الّدنيا كّلها ، ف�ُضغَل النّا�س بها وباأ�رساِر 

وان�َضغلوا   ، منها   
ُ
تتّفوح الّتي  الــورِد  وروائـــِح 
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مْن  اإىل  واأْهــدوا  مْنها  فاأَكلوا   ، اأ�رساِرها  بتعليِل 

، كاأّنها  العاِم  اإىل  العاِم  ، وخّزنوها مَن  ون 
ّ
حب

ُ
ي

 مْن اأ�رساِراخللوِد ،
ٌّ
�رِس

 
ْ
كانت  ، تلَك  العجيبِة   

َ
ثمار اإّن  العجائُز   

ْ
هم�ضت

 
ْ
معت

َ
�ض والتي  َفتها 

َ
ر

َ
ع التي  البالِد  ن�ضاِء   

َ
ــام

َ
ِوح

ها 
َ
ِبها ومل َتر

 
َ
اأعظم اإّن   : اِته 

ّ
نظِري  

ّ
اأهــم يف   

ٌّ
َفّني ناقٌد   

َ
وذكــر

وقــّدم  عرفوا، 
َ
ي اأْن  دوَن  ِمنها  اأكلوا  املبدعنَي 

وامُلو�ضيقى  ة 
ّ

والِق�ض وال�ّضعِر  �ضِم 
ّ
الر مَن  �ضواهَد 

ْق�ِس وال�ضينما �ضاهداً عليها،
ّ
والر

�دجاين و�لعقاد يف كان 

اأْن  العّقاد   م�ضطفى 
ُ
اأراَد املخرج الأخبار   قالت 

 فيلما بعنوان )�ضجرة الفتنة( 
َ
َة ف�ضنع

ّ
َخّلَد الق�ض

ُ
ي

�ضَل 
َ

وح  ، ــاين  اإدج ايزابيال  الّنجمة  متثيِل  مْن 

مل   ، معًا  ٍة 
ّ
ذهبي او�ضكاراٍت  اأربعِة  على   

ُ
الفيلم

 العّقاد  ت�ضلمها لأّن تفجرياً للمو�ضاد على 
ْ
ي�ضتطع

 
َ
جَناح ي�ضهْد   

ْ
فلم  ، وقتلُه  بِه  دى 

ْ
اأو  ، لداع�س  اأنه 

عظيمَا  حدثًا   
َ
يقّدم اأن  خّطط  الذي  وهو   ، فيلمه 

 ، يف املهرجان، يف حال فاز فيلمه بالأو�ضكار 

 يجري بروفاتِه 
َ
وترَك ذلَك �رساً اإىل وقتِه ، وراح

فيما  ذكرت  التي  ال�ضحافة  عن  بعيدا   ، ب�ضمِت 

بعد ،  اأّنُه كاَن قد اأعّد مفاجاأة �ضخمًة  تقدم فيها 

 ، املهرجان  يف  بابا�س  اإيرين  العظيمة  النجمُة 

حفل  يف    ،  
ً
وغناء ا�ضتعرا�ضًا  ِة 

َ
الأودي�ض ملحمَة 

الفنان  ومل�ضرية   ، مل�ضريتها  كبريتكرميا 

العقاد  هل 
ُ

مْل مي  
َ
القدر لكَن   ، الكبريانطوين كوين 

لتحقيق ذلك .

�ساحب �أغاين �لقبة وياليل  

اوي ..على طرٍف اآخر من اأخبار �رسقنا  ، 
ّ
قال الر

�ّضاِق 
ُ
ة  ، اأّن اأجمَل الع

ّ
 اأغاين القب

ُ
دي �ضاحب

َ
 الأ�ض

َ
ذكر

 ، ِبر�ضاِب وذوِب حبيباتهم  ال�ضجرِة  قوا ثمار 
ّ
تذو

 
َ
َف�ضِكروا دوَن خمٍر واأْقداح ، وعا�ُضوا الليايَل املالح

 على القدوِد ورق�ضًا ، وكاأّنهم ي�ضتمعوَن اإىل 
ً
، غناء

اإىل   
ُ
ترجع اّلتي  ياليل  واأغاين  ليلٍة  األِف  حكاياِت 

 وع�ضتار وليليْت 
َ
ع�ضوِر �ضومر

�دجاين ببنطال �جلينز 

على  ال�ضحافُة  فيه  ن�رسْت  الــذي  الوقِت  ويف 

اأّن ايزابيل ادجاين رّدْت   ، هام�ِس مهرجاِن كان 

واُلها الداخلي 
ُ

 فيه �رس
َ
على مزاِد مادونا الذي بيع

مبليون دولر 

 جنمة املهرجان معلنًة 
ْ
 ادجاين  وكانت

ْ
ت

َ
ح

ّ
�رس

 وبنطاِلها اجلينز
َ
عن ِفْتنِتها هي

 ، بنطايل  وبــني  بيني  يف�ضل  ل�ضيء   : قائلة   

ف�ضاأ�ضعل  الآن  للمزاد  به  تربعت  ولو   : وتابعت 

و�ضاألت  فيه  مــن  واأمــــوال  بعقول  كله  املـــزاد 

هل   : ــزاد  امل وجمهور   ، والنقاد  افيني  
ّ
ال�ضح

ب�ضوت  جميعا  فاجابوا  ؟  والآن  ذلك  تريدون 

لهب عط�ضان : الآن الآن ..

كتب يف كرا�ضته :

بخرزتني من ع�ضل وقلب قال يل 

ة 
ّ
تها ال�ضبي

ّ
 اأي

ّ
ت�ضبحنَي على حب 

ولأّن الكلمات هي احلياة فقد �ضققُت 

بنطايل لأقول �ضكرا

 اللني يطغى 
ُ
اأنا ثمر

 �ضهباء 
ٌ

اأنا فر�س

غاب متور 
ّ
اأنا فتنُة الر

فابتدر �ضبوتي وا�ضتجرين اإليك وخذين 

تفّتح نهداي بكرز 

ووردة �ضاقي متوء 

تعال اإيّل تعال اإيل 

مل اأعد اأطيق ع�ضلي 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

155



�أ�سل �حلب   

 
ُ
�ضاحب ذكر  فقد  ال�رسقي  ال�ضاطىء  على  ــا 

ّ
اأم

 يوما : 
َ
اين كتب

ّ
الأغاين اأّن نزار قب

اأحببتَك كّلها مفردات   .. ك 
ّ
اأحب  .. .. حبيبي  احلب 

لكلمة واحدٍة من �ضوء الروح والراح وال�ّضم�س ، 

 الزرِع 
ّ
ل ا�ضتقاٍق لها كان يف ال�ضام من حب

ّ
واأّن اأو

والّنماء  قايِة 
ّ
وال�ض واحلرِث  والزراعِة   والفالحِة 

والظهوروالنت�ضاروالّزيادة  التفّتح  وتعني   ،

 ، الباء  وتفاعل  احلــاء  ة 
ّ
حميمي بــْل   ،

َ
واخل�ضب

و�ضبوب  ح�ضارٍة  معنى  على  الكلمة  فت�ضري 

 ، ال�ضم�س  مملكة  �ــضــامــريام  وتفتح   ، ــام  و�ــض

الأ�ضاطرِيواملالحِم  واأنا�ضيدع�ضاِقها يف  بع�ضِقها 

وايات ، وقد حفَل بكلِّ ذلَك كتاِبها الأ�ضطورة 
ّ
والر

لل�رسق  رمزا   ، كّله  الكون   يف 
َ
فات�رس  ، ليلة  األف 

وليايل ال�رسق .

�حلب وعبقر

اأخبار الع�ضاق واملجانني  

والعبري  احلــب  بني  رابطًا  الــرواة  بع�س  وقــال 

عبقر  وادي  ا�ضطورة  اأ�ــضــل  اإن   : ة  
ّ
والعبقري

والقلِب  وح 
ّ
ــر ال وتفّتح  والّزهر   

ّ
احلــب اىل  يعود 

 من 
َ
،  فالأ�ضُل عرب  

ّ
الإبــداِع باحلب ابتكاِر  على 

ُة 
ّ
ال�ضامي اجلوري  وردِة  بوروانت�ضاِر 

ُ
العبريوالع

ة يف 
ّ
 يف العامِل كّله ، لأّنها اأ�ضاءْت مر

ّ
رمز احلب

ذلَك الوادي ، ودّلت على �ضجرِة الأ�رساِر ، فق�ضَده 

 والفّنانون واملجاننُي ..وَنهلوا 
ُ
 والأنبياء

ُ
ال�ضعراء

بينهم  وكــاَن من   ، العجيبُة   
ُ
وقــواه ــرسارِه  اأ� من 

واملتنبي  نوا�س  واأبو  القي�ِس  وامــروؤُ  جلجام�ُس 

و�ضهرزاد  ودروي�س   اين 
ّ
وقب واخليام  واملعري 

 ، وبوت�ضيلي   ، وجـــربان   ، وزيـــاب  واملو�ضلي 

 ، املو�ضى  الدين  وتــاج  احلــاج  وان�ضي  وفــريوز، 

 رايًة بحمرِة 
ُ
ووليد قوتلي ، ولوركا الذي لُه وحَده

ال�ّضفِق والورِد 

العبقريِة  وادي  من  نهلوا  كّلهم   : الراوي   
َ
وتابع

فكتبوا  وال�ّضعر،   
ّ
احلــب  

ُ
هو�س هم 

ّ
اأ�ضاب حّتى 

واأبَدعوا ور�ضمو وحّلنوا ، وقال : ومازاَل ع�رساُت 

 خفيًة ، وياأتوَن 
َ
حرة ين�ضّلون اإىل عبقر

ّ
ومئاُت ال�ض

باجلديِد 

ا�ضي ينه�ُس مع �ضالِة 
ّ
كّل يوٍم حّتى اأّن منذر عي

�ضلي دا على : ا�ضمَك اأُ
ّ

بِح ويقوُل موح
ّ

ال�ض
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بروفة جرن�ل 

تعبٍة هياأ وليد قوتلي عمَله 
ُ
بعَد بروفات �ضاّقًة وم

 اجلمهور 
َ
قّدمه اأمام

ُ
لي

تارة ا�ضتعداداً للعر�ِس ، �ضعَد 
ّ
وقبَل اأن يغلَق ال�ض

 ، ال�ضوِء  دائــرِة  يف  عوا 
ّ
وترب هم 

ُ
جميع املمثلوَن 

هم بعَد �رساٍع �ضاّق مع  نوا ليفوَز بع�ضُ
ّ
التي متر

فني 
ُ
َنها ممثٌل واحٌد بعَد اأْن ي

ْ
م ِة ، ويبقى �ضِ

ّ
البقي

هم بع�ضًا من اأجِلها  الكّل بع�ضُ

 
َ
ل والّتمرد ، قطع

ّ
 ده�ضِة املخرِج لهذا التحو

َ
واأمام

 عِن اخل�ضبِة 
َ
اآذُن امل�رسِح الكهرباء

م�ضعود  يا  اأنــَت  حّتى   : َغا�ضبا  تلي 
ّ
القو �رسَخ 

واحــدٍة  بجملٍة  حافة 
ّ

ال�ض اإ�ضئلِة  على   
َ

واأجـــاب

 ا�ضِم العر�ِس ) بدون تعليق ( 
ْ
حملت

وكاَن يرى ما�ضيحدُث على خ�ضبِة الزمان

من كر��سة �لنار : 

اأرمي ك�ضمريي على جينزي ال�ضارخ بي

اأرمي �رستي على �ضادة هافان اأرمي �ضادة كحلي 

اأرمي �ضعري الطويل ال�ضاحب على خ�رسي 

اأركب ح�ضاين على نايات ك�ضمري وجادور 
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اأنا مهرتي الفر�س

ومهرتي تردف ب�ضاقيها يف الريح 

مل اأعد اأطيق ع�ضلي 
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 ال�ّضاعر 

َ
كتب

لأَنني كنت ن�ضمة يف خيال اإله الأزرق ، ورع�ضة 

يف الال زمان 

فال ي�ضاألني اأحد عن فعل اأردته واتقنته وابدعته 

كمجرة  وم�ضى   ، الرع�ضة  تلك  فعانق   ، جمال 

كي  جنومها  مبليارات  فجاأة  انطفات   ، عظمى 

تقول 

ل�ضيء ل �ضيء اإل ما اأ�ضاء بي ور�ضمته مبالئي 

ومعناي وانطفاأُت �ضدفة عنه 

بعدما تركت �ضعاعي به ملاليني �ضنني 

ي�ضتمر 

وي�ضيء 

حتى يتخذ اإله الزرق اأمرا ..

عظيم  كون   : لأقول  �ضطوري  كتبت  �ضدفة  فهل 

يعادل �ضدفة حرة ، وعت وجودها ، فاأقامت يف 

وجه موت بنيان حياة ، واأبدعت ن�ضيدها ..

لالأزرق ال�ضماوي والنهدي والروج فتنة ال�ضبايا 

وبناطيلهن الواقدة بنجوم

بخرزتني من ع�ضل وقلب 

حملني وقال يل 

مل يُقل ..ابتدر �ضبوتي وا�ضتجرين كقطة حمرومة 

خذين قلت وما قلت هو �ضمعني 

يكاد الثمر يجن بي 

ا 
ّ
يكاد يتفّلُق ع�ضال ولب

خام بوردته 
ّ
يكاد الر

ى 
ّ
واإن مل مت�ض�ضه حم

ل�ضيء يف�ضلني 

عن بنطايل 

الٌة 
ّ
وثماري �ضه

ــ �حلب و�حلب �لعذري 6 

ذكر �ضادق جالل العظم يف كتابه احلب واحلب 

العذري اأن المتداد يف احلب هو رغبة كل عا�ضق 

، واأن التلقائية والعفوية يف احلب هما اخلال�س 

على  القدرة  فقد  من   ، عذاب  ومن  ال�ضتداد  من 

مواجهة ال�ضتداد والرتابة والثبات

 املعرفة والع�ضق

اإن   : العمدة  مقدمته  يف  برقاوي  اأحمد  وكتب 

اأ�ضعد الب�رس هم من امتلكوا معرفة متى ، وكيف ، 

وملن يقولونها ..

ولقد انبثقت مع اأول كلمة قالها عا�ضق ملحبوبته 

 �ألف عا�سق و�سهيد 

اأن  ..�ضحيح  اأبدا   : خوري  اليا�س  الروائي  وقال 

ال�ضعب  ، لكن  اأبدعوا ب�ضوئها  العباقرة والكتاب 

هو م�ضدر ذلك ال�ضحر ، وال�ضوري هو الذي ا�ضتقى 

من نبعها اأكرث ، فخرج للحرية �ضاخرا من عامل 

عا�ضق  مليون  وقــدم   ، ــران  واإي ورو�ضيا  اأمريكا 

و�ضهيد

�أعظم �لكلمات 

يف  �ضحرور  حممد  الإ�ــضــالمــي  الباحث  وقــال 

اإىل  ترجم  املحبة  ا�ضالم  عن  له  كتاب  احــدث 

الملانية: حلظة نطق اهلل با�ضم اآدم، اأ�ضبح الكون 

ال�ضعادة  وبراق  جربيل  جناح  على  حممول  كله 

العظيم ، وعندما تتحقق بني اثنني تلك الكلمة 

يبت�ضم اهلل ويقول ل�ضاحبها انت ت�ضبه �ضورتي

نزوى العدد 97 - يناير 2019

157



  - 7 -
هل عرفت ال�ضام و�ضحبت نكهتها 

من  غاليا  �ضيئا  معك  تاأخذ  ومل  ال�ضام  زرت  اإذا 

كبادها ورمانها وتفاحها ونارجنها وك�ضمريها 

وحريرها وبهاراتها وجوريها ،  فكاأنك ماعرفت 

ول راأيت ، واإذا اأردت ال�ضام يف كتاب فا�ضطحب 

كتاب ) يامال ال�ضام(  ل�ضهام ترجمان ففيه عطر 

اخللود وما خف وزنه، وقل ثمنه ،  وغال بقيمته 

على الزمان

 قال �لّر�وي  

ول�ضالح ال�ضالح جمنونها واملهوو�س بها بعطر 

و�ضبوب ن�ضائها ، موقف ع�ضٍق ومدام   

ماتي�رس  ليلة  كل  فيه  يقراأ  خماراتها  اإحدى  يف 

فات واأ�رسار
ُّ
من تو�ض

نزار وح�ضان  لع�ضاقها  الراوي وكانت  وا�ضتدرك 

واخليام وابن عربي والرومي والتلم�ضاين وقتيبة 

والبديري   ، الديراين  بدوي  واخلطاط  ال�ضهابي 

احلالق واأبو خليل القباين ، والرحابنة وفريوز ، 

وحممد من�ضور ، ونذير نبعة ، �رسحات وفوحات 

وعبري جنون وعواد ..

فهل عرفت ال�ضام يا�ضيدي 

من الكرا�ضة : 

هل اأنا ان�ضودة 

اأم اأنا دن الزمان 

ل اأرتوي ول اأ�ضحو

  - 8 -
اورد ال�ضحفي جمال اآدم خربا يف �ضحيفة روؤيا 

املجنون  �ضاحب  عن  :اأخبار  فيه  قال   1998
وكرا�ضته ال�ضجرة :

 قدم ال�ضاعر ابن عزت احتفالية �ضعرية مو�ضيقية 

على خ�ضبة امل�رسح الدوار يف املعهد العايل يف 

اأهداها  وجــد(  ملقام  اأ�ضوارة   ( بعنوان  باري�س 

باللد  ، ومل�ضارات �ضبياته  اأحب  التي  ل�ضامريام 

 ، م�ضعود  غ�ضان  ت�ضميم  من  وكانت   ، واللوع 

ومب�ضاركة فرقة من مو�ضيقيني و�ضبايا كورال 

نخبة  وح�رسها  ايام  لعدة  قدمت   ، وم�رسحيني 

اأعالم الفن والدب يف ال�ضام ، خالد  وا�ضعة من 

اليا�س  الـــوادي  �ضلحي  الطــر�ــس  نائلة  تاجا 

 ، ال�ضيخ ح�ضني �ضحادة ، طيب تيزيني  زحالوي 

و�ضادق العظم جمال �ضحيد ع�ضام احللبي منى 

وا�ضف ، و�ضميح �ضقري والدكتور منري ابو �ضعر ، 

اللبابيدي  الدين وفوزي  واملهند�س وجيه ن�رس 

اأبو �ضكري ،واغلب طالب املعهد العايل  ، وا�ضالم 

للمو�ضيقى وامل�رسح ، 

وعّلق الناقد املو�ضيقي  احمد بوب�س يف �ضحيفة 

يف)  ثانية  ال�ضاعر  قدمها  ــوم  وي   : الك�ضكول 

والو�ضل يف  الغيث  عن  ا�ضبانيا( حتدث  فالنثيا 

ج�ضد  يف  ا�ضباين  عربي  اإيقاع  وعن   ، الندل�س 

واحد ، يتجلى يف �ضامر الراوية، وعنرتة وامرئ 

القي�س والفار�س العربي اأبو فرا�س ، كما يتجلى 

عند �رسفانت�س والفالمنكو والرتوبادور وبيالون 

ولوركا ،ور�ضم يف الهواء وعلى ال�ضا�ضة وب�ضوته 

ال�ضعر  اأمــري  عند  كما  العربي   احل�ضان  �ضورة 

اجلاهلي اخلالد امرئ القي�س  

 مقبل مدبر معا 
ّ
 مكر مفر

كجلمود �ضخر حّطه ال�ضيل من عل 

 وا�ضتح�رس انتحارال�ضاعر ال�ضباين ال�ّضاب  الذي 

مات منتحرا ، وهو يردد داميا : 

اأنا من العرق العربي

 ال�ضديق القدمي لل�ضم�س

الذي عرف كّل �ضيء 
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عه 
ّ
 �ضي

ّ
ثم

 وتابع بوب�س: وقد ح�رس تلك الم�ضية األف علم 

والفنون  العلوم  يف  املتو�ضط  حو�س  يلدان  من 

واملو�ضيقى ، وقال : كنا معه خم�ضة �ضوريني 

وا�ضتعلت   ، الغيث  جادك  املجنون  غنى  وبعدما 

ال�ضالة بال�ضحر ، نزل عن خل�ضبة وتوجه اإىل باب 

ارة ملحقة بامل�رسح  هطل املطر 
ّ
مفتوح علال بي

غزيرا ، فغ�ضل بيارة الربتقال  واأرواح احلا�رسين 

ال�ضاعر،  وحدثت  الذين ت�ضارعوا للوقوف بقرب 

املعجزة ، 

كان اجلو يف عز حزيران ، حيث لمطر فيه عادة، 

فتحلق ال�ضبان واحل�ضور حول ال�ضاعر ال�ضامي 

املجنون بني القبالت والده�ضة ، وبني الت�ضديق 

 ، عظيم  �ضاحر  مــن  يالك   : لــه  وقــالــوا  واحلــلــم 

وتوجوه ر�ضول للمطر والغناء ، ووقعوا معه عقدا 

يزوجونه فيه اإحدى ا�ضبانيات غرناطة ، ويحيي 

لهم اأغاين ال�ضيف مبهرجانات غناء �ضام عريق ، 

الأندل�س  اإىل   ، �رسفه  على  برحالت  وا�ضطحبوه 

وبحرية فيلم القيامة الآن ومارلون براندو بطله 

وجمنون عربة ي�ضمونها الرغبة 

�ضايف  من  اأغنية  ب�ضوته  ال�ضاعر   لهم  فغنى 

القدود  روح  بعتيق  مو�ضحا   ، العراقي  الغناء 

احللبية  ال�ضاربة يف الزمان وياليل : 

ا�ضتمد ال�ضجاعة منك 

ومنك العزمية تاأتي اإيّل 

جني 
ّ
على �ضكل �ضيف يتو

 وي�ضّد ي�ضد 

 
ّ

يَدي

ك ال�رّس  اأ�رسعُت 
ّ
واإن م�ض

مّدرعا ب�ضم�س ويّف 

اأرّد الأذى عن حبيٍب

واأهلي وخّلي الويّف 

يف  ال�ّضهاوي  اأحــمــد  املــ�ــرسي  ال�ضاعر  وكتب 

اأهرامه : 

ثانية  قدمها  القاهرة  يف  البالون  م�رسح  ويف 

املجنون م�ضاوراته عن ال�ضاحلية وبابا عمر يف 

اأم�ضية م�ضرتكة له مع اأحمد فوؤاد اأبو جنم ، وفوؤاد 

بن زين العبدين الذي غنى للفالحني والكاكي  ، 

وح�رسها الآلف . 

فكتب  يون�س   ابو  نواف  اآخرهو   
ٌ
�ضحفي وتابع 

ال�ضارقة  م�رسح  على  قدمها  الإمـــارات  ويف    :

واأ�ضاف اأبو يون�س :  :

ال�ضعر  اأ�ــضــاء  حــني   ، يكن  مل  كما  القمر  كــان 

اأ�ضبه ب�ضم�س يف ليل ت�رسق  ، وكان  باملو�ضيقى 

على اخلليج كله ..

حقا لقد كان القمر قريبا جدا

امللك  �ضن  نــارام  على  جدا  قريبا  القمر  كان 

الآكدي العربي ، و يومها �ضمع العراق وال�رسق 

حتى �ضورية �ضوت جلجام�س بعد اأربعة الف 

�ضنة ي�رسخ: الآن وجدت ع�ضبة اخللد يا انكيدو

واة يف اأرقام �ضومر واآكاد :  
ّ
وكتب الر

وقام اأنكيدو من موته يفت�س عن زمان الو�ضل 

يف هذا الغياب

اأما ع�ضتار فكانت تغ�ضل قدميها 

بدموع ع�ضاق مل تعمدهم بعد

وينتظرون يف �ضفوف من اأول الأر�س حتي 

ومتنحهم  حت�ضنهم  لكي  يت�ضوقون  نهايتها 

من ثمرها .
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نوم 1ــ 

وكنت اأحب اأن اأنام 

يف نواقي�س اخلرفان

واأن اأ�ضمع غناء الأ�ضماك يف �ضماء مو�ضكو

وكنت اأحب اأن اأنام  يف �ضوت املوجة

يف ال�ضهيل  البعيد خليول اجلزر

واأن ارى الع�ضافري التي تطري يف ظالل بحر 

اجلنوب

واأن ا�ضغي اإىل تنف�س الوردة 

يف الليل  

واأح�س بحزن العامل يف عني احل�ضان 

اذ يتطلع يف الأ�ضياء من حوله 

كنت اأحب اأن اأم�ضك املطر يف ميناء ال�ضاعة

و اأن انام يف بيا�س الهالل

واأن ا�ضغي لغناء عرائ�س البحر  

يف الأرياف  

عندما كنت اأعتقد اأن البحر ياأتي  من املراآة

واأن الع�ضافري تولد من الأمطار 

   - 2 -
 كنت اأحب الع�ضافري

والقواقع

و احل�ضان الذي يذهب وحيدا يف الفجر 

كنت اأحب البحر و القارب الأزرق 

   - 3 -

قو�رب

مل تعد هناك قوارب لل�ضيف

ول تلك الفتاة التي حتلم بالبحر يف بيتها

و ل فرا�ضات مطر �ضبتمرب 

الأ�ضجار  حتت  الليل  اآخــر  ميــرون  رعــاة  ول 

املظلمة

مع خرفانهم التي تثغوا اآخر الليل

   - 4 -
مباذا كان يحلم احل�ضان يف الظلمة

   - 5 -
ذهب الع�ضفور و القف�س

و�ضوء م�ضباح النفط 

الربتقايل املرتع�س فوق اجلدار

وذهبت الأمطار 

وراء الزمن

وغاب الديك والقطار 

وهالل اآخر ال�ضيف

ومل تعد الأ�ضجار حتلم بالبحر

*  �ضاعر ومرتجم من تون�س

خالد �لنجار *

من دفرت �لق�صائد



   - 6 -
اآه �ضمك مير على النوافذ

�ضمك مير على اجلبال

   - 7 -
وتلك الوردة 

التي جاءت من البحر

هل عربت الليايل

وهل هي التي راآها اأغ�ضطينو�س

ذات �ضباح يف ظالل نخيل ال�ضاطئ

وحتت �ضحب اأفريكا

اأم هي ولدت اأ�ضال من الليل

   - 8 -
وتلك ال�ضمكة التي متخر البحر

منذ ال�ضنني وعلى ظهرها

خطت الأمواج حروفها الأزلية

هل �ضتنبثق �ضورتها يف

خيال �ضعراء اآخرين

مل يولدوا بعد

   - 9 -
وتلك الأ�ضماك الأخرى التي تدخل يف 

ظالل البحر

هل مت�ضي اإىل زمن اآخر

هل هي اأ�ضوات الكون

تتناغم يف غناء الع�ضفور

و خفق الورقة 

هل هو كالم الغابة

وهل �ضمت احلجارة يخبئ اأ�رسار الأمطار

هل �ضحيح اأن الأ�ضماك ت�ضتمد 

بيا�ضها من القمر

و من اأين ياأتي البحر بكل هذه الزرقة؟  

   - 10 -
كان ال�ضيف ياأتي باكرا

و كنت ماأخوذا بقمر البحر

باخليول التي تاأتي 

من اجلزر

�ضافرات  لها  التي  بالقطارات  اأحلم  كنت 

الطفولة 

بيوم الثالثاء

بالع�ضفور الذي يخاطب الهالل

نيكولني

و�ضعت ال�ضحون على الطاولة

كانت هناك خيول �ضفراء تعرب من النوافذ

و ورود بال�ضتيكية مدلة من ال�ضقف

جعلت املطبخ مثل م�رسح الدمى

تذكرت البواخر التي اأر�ضت الليلة البارحة 

اأمام اأم�ضرتدام

و الراديو  مايزال ي�ضدح مبو�ضيقى فاغرن

ل �ضيء جديد يف حياتها

الكتاب مفتوح جنب �رسيرها

عيد  منذ  الأكل  طاولة  فوق  ت�ضتعل  وال�ضموع 

ميالدها املا�ضي

نافذة  زجاج  ت�ضيء  البي�ضاء  النجمة  ونف�س 

الغرفة

ح�رس الأ�ضدقاء كلهم

حتى املوتى جاءوا ب�ضحنهم القدمية

تذكرت اأنها �ضرتكب القطار من الغد اإىل فرن�ضا

واخليول  املطبخ  ورود  ت�ضحبها  و�ــضــوف 

الذهبية

ومو�ضيقى فاغرن  
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ِل، 
َّ
اْلأَو ِر 

ْ
اْلَفج ِعــْنــَد  ىَل، 

ْ
و اْلأُ ِة 

َ
ــو ــْط اخْلُ ــْنــُذ 

ُ
م

َناَها 
ْ
ي

َ
م

ْ
اأَ�ض  

َ
و اٍل 

َ
ِنب اِة 

َ
م

ُ
ر ِة  ِبِدقَّ َهَتَنا 

ْ
َنا ِوج

ْ
م

َ
�ض

َ
ر

ْلَناَها 
َ
م

َ
 اْلَفاِرَغُة الَِّتي ح

ُ
َقاِئب وَل. احْلَ

ُ
�ض

ُ
و الالَّ

ِة 
َ
ِل اْلأَْقَداِم ُتوؤِْمُن ِبِفْكر

ْ
ع ٍة جِلَ

َ
َد ُخْدع

َّ
ر

َ ُ
 جم

ْ
َكاَنت

َكاَن  ْلَنا 
َ
اأَ�ْضع الَِّتي  �ِضي�ِس  احْلَ َلَفاِئُف 

َ
و �ْضِي، 

َ
اْلـم

 
ُ
�ِضع اٍء َتتَّ

َ
م

َ
َت �ض ، حَتْ

َ
اُنَها َدِلياًل اآَخر ُدخَّ

 
ُ
م مَلْ َنُكْن َنَتَقدَّ

َ
اًل، و

ْ
 ِفع

ُ
ا َن�ِضري . ُكنَّ ٍم اأَْكرَثَ

ْ
و

َ
ُكلَّ ي

 
ُ
ح

َ
ْل، َكاَن اْلَفر

َ
ج . اأَ نِيِ

َ
 َكاأْ�ض

ْ
و ْقَداِر َكاأْ�ٍس اأَ ى مِبِ

َ
�ِضو

 
ْ
ُة الَِّتي َكاَنت

َ
م

ْ
النَّج

َ
، و

ُّ ِّ
 ال�رس

َ
ُهو

َكٌة 
ْ
ح �ضَ َلَها   

ْ
َكاَنت �َضِديٍد  َفاٍء 

َ
ِبو َلَنا 

ْ
َلي  

ُ
�س

ُ
ر حَتْ

َذاَق 
َ
م َن�ْضَتِه  مَلْ  َن. 

ْ
اْلَكو  

ُ
ع

َ
�ض

َ
ي  

ٌ ْ
ِخ�رس

َ
و �َضاِهَقٌة 

ا 
َ
َنا ِمْن ِعَظاِمَها م

ْ
َنع

َ
َنا �ض اِر، َلِكنَّ

َ
َهِذِه الثِّم

َزْفَنا 
َ
ع  

ُ
م اأَ

َّ
ال�ض ا�ْضَتدَّ  ا 

َ
ُكلَّم و�ِضيَقى، 

ُ
اْلـم �ْضِبُه 

ُ
ي

ِبَنا  دَّ  َ
َتب

ْ
ا�ض ا 

َ
ُكلَّم

َ
و ِريِق،  الطَّ اَف 

َ
اأَْطـــر اأََكْلَنا 

َ
و

ْلَنا 
َ

ا�ض
َ
و

َ
َهاِت و َق اجْلِ

َ
ر

َ
َنا ع

ْ
ب َط�ُس �رَسِ

َ
اْلع

َناَها: 
ْ
ي

َ
م

ْ
اأَ�ض ا  ُكنَّ الَِّتي  َهِة 

ْ
اْلِوج  

َ
ب

ْ
و

َ
�ض  

َ
�ِضري

َ
اْلـم

ا 
ً
َداِئم  

َ
ِهي ىَل 

ْ
اْلأُو ُة 

َ
ْطو اخْلُ ُث 

ْ
ي

َ
ح وَل.. 

ُ
�ض

ُ
و الالَّ

ُه
ُ
ا َنْف�ض

َ
 َداِئم

َ
 ُهو

ُ
ر

ْ
ُث اْلَفج

ْ
ي

َ
ح

َ
ُة، و

َ
اْلأَِخري

   - 2 -
اأَغلْق باب قلبَك باإحكام

وا�ضلك طريقا ل يعرفُه اأحد �ضواك

ا�ضعد نحو اله�ضبة واقطف الزهور

 اأنك كنَت ب�رسا وكان لَك ل�ضان
َ

اإن�س

 بجناح مك�ضور
ٌ
اأنَت الآن ع�ضفور

*  �ضاعر من املغرب

كمال �أخالقي *

ْقَداِر  �َسْيٌ ِبِ

ِيِ
َ

�ص
ْ
ْو َكاأ

َ
�ٍس �أ

ْ
َكاأ

من اأعمال الفنانة: �ضاحلة ال�رسقي - ُعمان



اأنَت غيمة حتلق فوق اأر�س خراب

اأنت مالك حمكوم عليه بالإن�ضاد

�ضتموت قرب النهر و بعد قرن

 لك الأ�ضماٌك متثال و توؤمن بك
ُ
�ضت�ضنع

الأ�ضماُك املوؤمنُة والنمل املوؤِمُن والطني

لكن لي�س الب�رس

احلكمُة هي اأن العا�ضفة يف خريف عمرها

تقبل يد الريح وتنحني اإجالل له�ضي�س هواء

لذلك اأغلق باإحكام باب القلب

وافتح ذراعيك للقطار الذي مي�ضي ول يلتفت

للفجر،الفجر الذي يعوي يف ال�ضهول البعيدة

.
ْ
مثل ذئب جريح

   - 3 -
لديه ما يكفي من �ضمت لفرقعة اأ�ضابعه يف الهواء 

ب 
ّ
يهر ليل  و�ــضــادة  حتت  نبيذ  قنينة   

ّ
لد�س

لجئني اىل جحيمهم

لإ�ضعال ذكريات قدمية بعود ثقاب و �ضيجارة

نا�ضية  على  يهذي  عليه  رث 
ٌ
ع حرف  لإربــاك 

كتاب يقد�ضه الغجر

ـــــورق رفــقــة �ــضــديــقــه املــ�ــضــاب  لــلــعــب ال

بالألزهامير

لإغراق مركب عط�ضان يف حانة ت�ضفر فيها 

اأحالم بحارة �رسبهم الياأ�س

يلزم من �ضمت لنتظار  و ما  لديه ما يكفي 

ما �ضياأتي من اأهوال يف حياة مل تعد تعنيه.

   - 4 -
كل ما اأحتاجه الآن هو ال�ضمت

نعم ، ال�ضمت ول�ضيء اآخر

ال�ضمت الطازج الذي ينفثه �ضباح يف �ضماء

ال�ضمت منثورا يف قطعة فلني تطفو على املاء

ال�ضمت الذي يكفي عازف �ضاك�ضوفون ياأكله 

حزن حلنه القدمي

ال�ضمت يف �ضدر ليل م�ضاب بالأرق و النبيذ

ال�ضمت احلر حامال لن�ضيده الأزيل

يف  كال�ضوكولطة  ن�ضمة  يف  ملفوفا  ال�ضمت 

فم طفلة تداعب قطتها

تت�ضفحه  كتاب  �ضفحة  من  الأخف  ال�ضمت 

عار�ضة اأزياء يف اأقل من دقيقة

ال�ضمت متوجا بحريقه

ال�ضمت راب�ضا يف حمطة قطار ينتظر 

ال�ضمت م�ضيئا لنوره الأبهى يف عيون اأعمى 

يعرب ال�ضارع

ال�ضمت و ل�ضيء غريه

و لتكن الكلمة املقد�ضة التي تليه جمرد كلمة 

�ضكرانة يف احلب

اأو  حلظة  يف  الطويل  ال�ضخب  هــذا  لينته  و 

حلظتني

هكذا و بدون م�ضد�ضات كامتة لل�ضمت.

   - 5 -
افتح تلك النافذة الكبرية على ذلك الليل الأكرب

اقذف  و  الهواء  هذا  على  املخروم  فمك  افتح 

به بعيدا

اأنظر اإليه جيدا و هو يطري، اإّنه بل�ضانني

ي�ضعل  اآخــر  و  ب�ضمت  كربيتا  يدهن  ل�ضان 

�ضوتا ب�ضوت

اأنك  الكبرية  النافذة  تلك  تغلق  اأنــت  و  تاأّكد 

واأغنية  الليل  فم  يف  منك  ما  �ضيئا  تركت 

�ضتحزن كثريا لأجلك،
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ج جدران 
ّ
الذي ي�ضي الكبري  العذاب  اآه من ذاك 

الدم والعروق

العذاب الكبري هو اأن متوت و يف قلبك نافذة 

مل تفتحها وهواء مل مت�ض�ضه بحب.

   - 6 -
تن�ضج اللحظة عندما تهجر البذرة ق�رستها

من  ع�ضب  ي�ضقط  و  حمارتان  تت�ضقق  عندما 

حجر

عندما يتقدم ح�ضد يف مواجهة ح�ضود

عندما تقف دمعة على خد جالد

عندما ين�ضت نهر اىل خريره عند امل�ضب

و عندما يختفي �ضاعر خلف كلمات بال ظالل

   - 7 -
 �ضيء 

ّ
مل اأعد اأنتظر اأي

و مل يعد بو�ضعي

 �ضيء
ّ

 اأن اأنتظر اأي

الكلمة الوحيدة التي تبقت 

يف حلقي هي 

كفى

القطرة التي ل تتلوها قطرة

كفى

الظل الذي يع�رس ظله

 اإىل ما ل نهاية

كفى

ال�ضمت الذي يجرح 

قلبي و يتعرث بل�ضانه

كفى

احلياة التي تركتها خلفي ت�رسخ 

كفى

املوت الذي يتهادى اأمامي الآن

كفى

كفى

   - 8 -

  bob segard  ر�سالة �إىل

�ضاأقلب   ، �ضيجار  بوب  يا  ال�ضفحة  اأقلب  لن 

الطاولة  على  مــن  ــذا  ه النبيذ  كــاأ�ــس  فقط 

ال�ضكني يف قلب برتقالة ترق�س يف  ،�ضاأ�ضع 

اجلدار  �ضاأ�ضفع  اأغادر  اأن  وقبل  الف�ضة  اإناء 

الهواء  النافذة يف  واأرمي  اجلدار  بلوحة على 

اأهرب  لن   ، املعذبون  يفعل  كما  ا�رسخ  لن   ،

كما يفعل هواة املنايف ، لن اأمتاثل للندم لأنه 

يف  ال�ضعراء  اأدمنه  ما  كرثة  من  يليق  يعد  مل 

ق�ضائدهم اخلفيفة على اللم�س.

كي  ال�ضغرية  حديقتي  اأحر�س  اأن  فقط  اأريــد 

الب�ضتاين  البي�ضاء. �ضديقي  اأزهارها  ل تذبل 

العجوز الذي تويف بالأم�س اأخربين ذات ليلة 

املاء  كرثة  باأن  بالكحول  خياله  ي�ضقي  وهو 

هذا  يف  اأم�ضي  اأنــا  وهــا   ، الأزهـــار  تف�ضد  قد 

 ، �ضباحا  يكون  اأن  ي�ضلح  ل  الذي  ال�ضباح 

عنب  �ضجرة  يحر�ضون  عميان  جوقة  اأمامي 

وجدوها  التي  الأغنية  تلك  ويغنون  قدمية 

نائمة يف عيونهم ، 

Turn the page

ل يا �ضديقي بوب ، �ضاأمزق ال�ضفحة و اأمزق 

التي قبلها و التي بعدها

اأحرق الكتاب كله و اأ�ضعل لفافتي ، 

وا�ضعا رجال على رجل 

اأجل�س و اأتفرج  
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ل امل�ضاء:
ّ
كان ذلك عند اأو

الف�ضُل ربيع

 بارد قليال
ُ

الطق�س

كّلي خفيٌف

ل حلم ول انتظار ول اأمنيات.

اجل�ضُد مثقٌل باملوت والفراغ

الروح عاريٌة من غمو�ضها

ال�ضجر  كعراء  الــعــورة  بفقه  تبايل  ل  طفلة 

اخلا�ضع يف اخلريف.

ل اأدري من اأف�ضى له تعلقي بامل�ضاءات

بلحظة حياء ال�ضم�س امل�ضمى غروبا 

وا�ضت�ضالمها الأنثوي لذكورة الظالم 

عربد يف نعا�س يذهب ويعود ثم 
ُ
الهابط ليال ي

ل يعود.

ل امل�ضاء:
ّ
كان ذلك عند اأو

كنُت هناك

يف اأقا�ضي العزلة

ل�ضُت فوق الركح ول على مقاعد اجلمهور.

مفردٌة

ُ
اأفردين الوجع

ل �ضوت يل 

ول اأغنيات

*  �ضاعرة وكاتبة من تون�س 

�آمال مو�سى *

ين
ّ
�رس

من اأعمال الفنانة: �ضيخة البو�ضعيدي - ُعمان



غارقة يف �ضمتي

يف �ضجيج الأمل

اأدمتني ق�ضوُة الأ�ضئلة

اجلاهزة  الإجــابــات  اجلــرح  تعفن  يف  وزاد 

املر�ضفة يف الأطباق نف�ضها

واملوجودة يف كل مطبخ وكوخ وخيمة وبيت.

كنُت هناك 

بال مو�ضيقى

ة 
ّ
ول دواوين �ضعري

ّ
ول �ضوء ال�ضموع الذي اأحب

كنُت وحدي يف ح�رسة احلزن

العدم  فكرة  يجر  بج�ضد  احلياة  على   
ُ

ــدرب اأت

الثقيلة

وفراغ ال�ضغف من ال�ضغف. 

ل امل�ضاء 
ّ
كان ذلك عند اأو

واأنا اأعيُد ت�ضكيل موتي البهلواين يف احلياة

للده�ضة  احلــاجــب  ال�ضجن  ــذخ  ب  
ُ

واأمـــار�ـــس

وال�ضهقات اخلجولة.

ماء رن
ّ
هاتٌف من ال�ض

كاأّنه الرعد يف اأيلول...

ماء قبل الآن.
ّ
ومل يح�ضل اأن هاتفتني ال�ض

رفعُت �ضماعة الهاتف من ال�ضماء:

راأيُت قلبا يرك�س نحوي

دقاُته مُتطر بقوة

زوبعٌة من ع�ضق جمنون

 كاملاء
ٌ
 كثيٌف غزير

ٌ
بوح

هائٌل كالّنار املوقدة.

ٌ
قلب

دعاين اإىل الرجوع من هناك

اإىل هتك القرب

ونف�س الرتاب

وهدم جدران العزلة 

واإعالن الالموت

وترك املقربة للمقربة. 

دعاين اإىل فتح نافذة بعينها

النافذة التي تطل عليه 

النافذة ال�ضجرة اجلال�س حتت ظلها 

 كّله.
ّ
يرتل يل ما تي�رس من احلب

فجاأة،

تكلم:

دونك اأموت

اآتيت دنياك 

لأمنع احل�ضى عن قدميك

واقتلع من حدائقك القلق وال�ضجن 

قال:

اأنت ال�ضم�س والهواء

اإين اأتنف�ضُك

ل الّن�ضاء وكّلهن
ّ
اأنت اأو

دونك يقاتُل بع�ضي بع�ضي.

قال:

اأنت دمي 
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ومائي لك

فكوين يل حتى اخليال  

ليبداأ عمري من اخلم�ضني 

نبيا تدرب عقدا ونيفا على النبوة.

 الأ�ضياء
ّ
اختلطت علي

اأ�ضبحُت هنا وهناك

ل اأعرف هل اأّن الهاتف حقا 

من ال�ضماء اأم اأين يف رحلة خمتلفة 

من الإ�رساء واملعراج؟

يا اإلهي 

كم اأحببُت مهاتفتك

ين ما �ضمعت
ّ
�رس

ين ما راأيت
ّ
�رس

اأخذُت اأمرر اأناملي اجلميلة 

على الغبار حتى يطري

اأبحث عن اأ�ضطوانات 

املو�ضيقى

 
ُ
وبداأ ج�ضدي يرغب

يف الرق�س.

كان �ضوته عا�ضقا

طفال

�ضابا

طاعنا يف املحن

جمهدا

ّ
بطال كما حلمت واأحب

اأ�ضدا

طائرا م�ضجونا

خائفا

مرتبكا

حاملا

خجول

خممورا

يف منتهى ال�ضحو

�ضاعرا

رجال حفظ خريطتي 

عن ظهر قلب.

كنُت احلزن

وهو الوعد بالفرح

كنُت خارج املنت 

ان�ضحبُت خل�ضة مني

وكانت يده الدكناء قليال تاأخذين

 لأرق�س يف قلبه.

يا اإلهي 

مل يحدث اأن غمرتني الأنوثة كّلها

فلتكتب املالئكة 

ّ
هذا الزفاف ال�رسي

قلبي بداأ يرق�س ويرق�س

وكنُت اأغني:

نهايُة الرق�س موت.

) مقطع من ديوان قيد الكتابة(
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l بيان

من  النابَت  ا�ضمي  فيها  ى 
ّ
اأتهج مرٍة  كلِّ  يف 

على   
ُ
اأقــرتح اجلزيرِة  �رسِق  يف  من�ضيٍة  قبيلٍة 

�ضبيهًا  الأر�ــسُ  ولدِت  رمبا  مانف�ضتو:  نف�ضي 

 من اأبوِتِه ونفاين. رمبا 
ُ
لوجهي فاأعاذين البحر

جينًا  الطبيعُة  فانتخبتني  دورتي  تكتمْل  مل 

رمبا  فاأمطرتني.  غيمٌة   
ْ
وا�ضت�ضلمت من�ضقًا، 

لي 
ْ

برج طينٌة  تعرّثْت  اقنَي 
ّ
ال�ضب م�ضماِر  يف 

الإ�ضفلِت  على  رمَلها   
َ
تنجب اأن   

ْ
فا�ضرتخ�ضت

 
ْ
 فوهبت

َ
فن�ضتني. رمبا مل ترْد يل احلياُة �ضواي

ها لغريي. ورمبا -يف �ضنواِت القحِط- 
َ
نفائ�ض

قادمِة  على  م�ضدوٍد  لوتٍد  اأ�ضابعي   
ْ
افتتنت

ه. من يدري؟! رمبا!.
َ
ار

ّ
جناٍح فجعلتني �ضم

ل l �لذئب �ملعطَّ

 يف خرايف
ٌ
كّلما حّدَق ذئب

 ُلْذُت بالباب

روؤيٌة ل نهائيٌة لحتمالِت الهرب

ولإمكانيِة املكوِث اأي�ضًا

خدعُة اجلدران

تلويحُة ال�ضائع:

 طريقًا متاحة، 
ْ
لي�ضت

ول بئراً للطماأنينة

 مو�ضوٌد
ُ

الباب

اجلدراُن م�رسعٌة

 املعّطُل 
ُ
والذئب

بنَي خرايف.

*  �ضاعر و�ضحفي من ال�ضعودية

زكي �ل�سدير  *

ن�شو�ص 

من اأعمال الفنان: عبداهلل احلجري - ُعمان



l �لطريق �ملجّربة

بُت الطريق
ّ
جر

كانت اآمنًة

 خلفي
ْ
اآمنًة للحّد الذي مل األتفت

 فيها من غريب
ْ

مل اأ�ضرتب

بتها
ّ
جر

كانت �ضهلًة

 الذي �ضلكُته
َ

 الدرب
ُ
لدرجِة اأين ل اأذكر

مل تكن موح�ضًة

مل اأ�ضادْف ذئبًا

 �ضبيل
ُ
مل يوقْظ غفلتي قاطع

بُت الطريق:
ّ
جر

مطمئٌن، وخائفة

l جمون �ل�سائع

ح بيٍد
ّ
وكان كّلما هداأ الدخاُن لو

اأيقظ الفتنة بيٍد اأخرى

ورق�س حول النار

 مواعيِد املطر
َ
يف�ضُد على املقيمني ترتيب

ياأخذهم مع �ضايل ال�ضبيل وخّداِم الرمل

وحده، ل يهتدي اإىل جنم

 �ضاأَن ال�ضحراء.
ُ
ول يعّظم

l �لر�سا�سة �لبطيئة

لو اأنك اأبطاأت قدميك قلياًل قبل اأن يبداأ الدَّرُك 

�ضا�س
ّ
يف عدِّ الر

لو اأنك مل تق�ضِد الأر�س وال�ضماء معًا

د 
ّ
وتتوع  ،

َ
الــغــبــار متعبتني  برجلني  تعتُل 

املجذوبني

لو اأّنك ا�ضرتحت على عتبة القرية �ضاعًة

ثم مددت عنقك لبنادقهم.

l كر��سات لي�ست للر�سم

يا َلهذه القرية

 البوابة:
َ

هوا حار�س
ّ
كم مرًة عليهم اأْن ينب

 يف البيت؟!
ٌ
 حجر

َ
 اأّن الغريب

البحر،  على  تغدُق  نخيلهم  يف  ال�ضاقية  اأّن 

وعلى ال�ضحراء اأي�ضًا؟!

كم مرًة عليهم اأن ي�ضاألوا العابرين الطماأنينَة؟!

كم مرًة يجب اأن يخربوا الع�ضكر

دفاترهم  يف  يومًا  ير�ضموا  مل  اأطفالهم  اأن 

�ضيفًا اأو بندقية؟!

l حفلة �ملوتى

يف انتظار حفلة املوتى

طريقًا  وياأخذون  يباغتونني  الذين  املوتى 

اآخر

ال�ضماويِة  الفرجِة  انتظاِر  يف  متاأّهبًا  اأقــُف 

الباهرة

 اأنخابًا جديدة
ُ
اأفتح

اأمّني نف�ضي باخلال�س

اخلال�س الذي يلّف جْلَد الكون

 الطوفان
ُ
ينتظر

يعّلق اأحاجيه يف العتمة.

عد بي اإىل ال�ضماء هكذا ينتهى بي الّليل على جرٍف ي�ضّ

باغتني  ــالأر�ــس  ل هــاويــة  لــه  فتحت  كلما 

ب�ضهاب.
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ا ِمَن الذهب
ً
 لو كنُت اأملُك ِقنطار

ابة احَلاِن 
َّ
 بو

َ
َلكتبُت ا�ضمِك عَلى

يِن ِبْك  
َ
ر الذي ذكَّ

ا للنبيِذ الأحمِر، 
ً
�ضنع

َ
ُت بالباقي م

ْ
ي ول�ضرَتَ

�ضبُه �ضفتيْك . 
ُ
فقط ، لأنه ي

حبِة املا�ضي 
ُ

ِك ِب�ض
َ
 َنْخب

ُ
ب

َ
بالأم�س كنُت اأ�رس

 
ْ
 يف مالب�ِس ع�رٍس قدمي

ُ
كنُت اأجل�س

فقائي 
ُ
ْن ر

َ
�ضاألني النادُل ع

ِني 
َ
 الذي لَزم

ِّ
ِن احلب

َ
وع

قد�ضة . 
ُ
َكُخرافٍة م

قلُت اإنِك لزلِت تكتبنَي ق�ضائَد 

 
ْ
ري ت�ضبُه متيمًة ِمْن ري�ِس الطَّ

واأنِك لزلِت تْذُكِريَنِني 

يف تلك الغرفِة ال�ضغرية 

ا 
ً
التي بنيناها مع

ورتي 
ُ

ورفعِت فيها �ض

ِن املوْت ،
َ
واأنا اأحتدُث ع

 نحٍو اأدق ،
َ
عَلى

لََّل عنزًة  ِن الذئِب الذي �ضَ
َ
اأحتدُث ع

ها بالزواج .
َ
َهم

ْ
ُثم اأَو

ُلِك 
َ
�ض

َ
بالأم�س كنُت اأَتو

اِنِك 
َ
ْلب

ُ
اأَْن َتبعِثي اإىلَّ ِب�ض

التي ت�ضبُه ال�ضم�س 

 الطيوِر 
ُ

كانت اأ�رساب

تقول اإنِك ت�ضرييَن حزينًة 

يف املراعي البي�ضاء 

 
َ
ْدَع القدمي

َّ
�ضاألُت عنِك ال�ض

الذي ي�ضقُّ ِجباَل مدينِة ن�رس 

ًة 
َ
 لِذع

ْ
َكُتِك كانت

ْ
ح �ضِ

اتي ِبُدوِنْك 
َ
كحي

ِك 
َ
وعندما اأغلقِت باب

ِف �رِسوايل 
ْ
 َطر

َ
َلى

َ
ع

ا 
ً
متنيُت وقتها لو ا�ضتحلُت �ِضيميائي

ِعيُد َخْلَقِك 
ُ
ي

اْت  ِمْن عتمِة الِفِلزَّ

اإنها ديوين الكبرية 

التي تركُتها يف رقبِتْك 

ول�ضاين 

*  �ضاعر من م�رس

حممود قرين *

ة«
َ
ر
ِ
�ْصِق �لَنم

ِ
»ف�صٌل يِف ع



اِذَلِك .
َ
ب

َ
 م

َ
الذي اأ�ضاب

كنِت عادًة رقيقْة 

كنِت عادًة جمنونْة 

 املدينِة 
َ

تتجاهلنَي غروب

وتنتظريَن �رسوَق امل�ضتحيل !

 
ْ

 الأبدي
َّ

وكان عاِري

 اأ�ضابعي
َ
َلى

َ
اأَْن اآتيِك وع

ى 
َ
بقيٌة ِمْن اأزراِر بلوزٍة لمراأٍة اأُْخر

 
ْ
ِك ِمْن الندم

َ
ني اأ�ضابع كنُت اأراِك تع�ضِّ

 
ْ
ِك اأنت

ُ
لكَنِني اأحب

َلى كي�ِس املرارِة 
َ
ِك ع

َ
وقد كتبُت ا�ضم

ويِف الكبْد  وجَتْ

 ذلَك 
ُ
 الطبيب

َ
َد اأْن راأى

ْ
ع

َ
وب

ا ِمَن الُهراء 
ً
نوع

َفَل َقلياًل 
َ

ج

َلى ما كان عليه . 
َ
لكنه ترَك كلَّ �ضيٍء ع

�ضاعتي قدميٌة جدا 

و�ضاعُتِك متوقفٌة دائما 

تعَلِمنَي طبعا 

ولَد العامل 
ُ
ِلَدْت قبَل اأْن ي

ُ
اأنَّ �ضاعتي و

ا 
ً
ِوي

َ
ع

َ
لذلَك تعتربيَنِني ر

لِّاًل ِمْن فوِق الأ�ضوار 
َ
َت�ض

ُ
َدخَل املدينَة م

ا �ضاعُتِك امُلتوِقَفُة 
َّ
اأم

ْتِني  فهي التي َدلَّ

 ماوراء الزمان 
َ
َلى

َ
ع

ويل اأعمدَة الُدَخان 
َ

 ح
ْ
عندما اأْطَلَقت

ُل  بينما �ضورُتِك تت�ضكَّ

�ِس الناعِم 
َ
َلى ذلك امِلقب

َ
ع

 اأمامي كلَّ هذه البحار .
َ
الذي فتح

وهانحُن من�ضي كاأ�ضطورٍة �ضغريٍة 

حتَت ُقبعِة اخلريف 

 ال�رسِق 
ُ
بينما ي�رسُخ فينا ذئب

 
َ
ى

َ
ا غازلُتِك ِبُفح�ِس الرعوينَي الُقَدام

َ
ُكّلم

 
ْ
ومع ذلك تعلمُت فنوَن الكالم

وها اأنا اأحدُثِك ِبَف�ضاحِة الريفينَي 

ْن ديكارت ، واأبى العالء ، والفارابي ..
َ
ع

 احلامْل 
ُ
ذلك الطبيب

الذي اأهدانا بيًتا جمياًل  

يف مدينتِه الفا�ضلْة 

َغٍة دافئة 
ْ
ب

َ
ِت ك�ض

ْ
ب

َّ
لكنك �رسعان ما ت�رس

ٍة 
َ
واخرتِت العي�َس َكَنِمر

. 
ْ
يف هذا اخَلاَلء
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لُكوِت اهلل 
َ
 يف م

ٌ
ع ت�ضكِّ

ُ
م

 
ٌ
اٌف اأحنى قلبُه �ضحب

ّ
ر

َ
ع

عُطوبة 
َ
ماواٍت م

َ
تدّثروَن باأرديٍة ذات �ض

ُ
م

 الُزلل 
ُ
زنُه امَلاء

ُ
 مل يغ�ضْل ح

ٌ
َغريب

 باملطِر والرذاِذ البارِد
ُ
م

ّ
 امُلطع

ُ
ول الغيم

دافع
َ
 يف م

ُ
الكوُن باروٌد يقيم

 َهجرتُه الواحاُت 
ٌ
حراء

َ
 �ض

ُ
القلب

ات
ّ
ر

َ
 اأَيقوناٌت بال َف�ضاٍء ول جم

ُ
الُنجوم

 يف الَهزيِع الأِخرِي من ال�َضوِق 
ُ
ع هو هكذا يت�ضكَّ

ماِت يف �َضهوِة الليِل
َّ
الَهوى لعبُة امَلحر

اآِه يا ليُل ...

ِة  
ّ
يا ح�رساِت الُغربِة الكوني

رَك الآَن  من يتذكَّ

دمِي  
َ
لياِء ال�ض

َ
روحَك تتهاوى من ع

*  �ضاعر من البحرين

عبد�حلميد�لقائد  *

 يف �لُعزلة
ٌ
َحفر

من اأعمال الفنانة فاطمة حمدان - ُعمان



بيٍب 
َ

طرُق هاتفَك امُلعّلق َدوَن ح
َ
ل اأحَد ي

ماواِت ال�رَسيرِة 
َ
تهطُل عليَك العزلُة من كل ال�ض

 
َّ

ه الأبدي
َ
وع

ُ
عجزاِت لغٌة حُتاِكي ج

ُ
هل للم

 �ِضوى نبوءاٍت 
َ

 لي�س
َ
اأم اأن القدر

 ال�رسيرة
ُ
يختِلُقها اجلنُّ والأرواح

من   
ُ
ه

َ
اأَح�ضاء َتلدُغ  بثعابنَي  �ضكوٌن 

َ
م هو  هل 

الَداخِل 

ْتها املالئكُة 
َ
دينٌة هجر

َ
 م

ُ
�ضده

َ
اأم اإن ج

واحرتقت جدراُنها ِبناٍر من جبِل الأوملب 

فاأطلقت احل�ضاُن والعا�ضقاُت �ضيقاَنها للريِح 

ُه من املكاٍن 
ُ
كيف يرباأُ قلب

والزماُن خرافٌة 

ُ
كيَف يلتحُف برداٍء مّزقتُه الريح

اٌذ ميُدّ يديِه للبحِر 
َّ
�َضح

ا�ضقنَي 
َ
فُن الع

ُ
 هجرتُه �ض

ُ
والبحر

تٌة 
ِّ
 مي

ٌ
 وطيور

ٌ
 ُغبار

ُ
الهواء

 احَلنني
ُ
واملَدى ياأ�رسه

* * *

ّ
عتزًل مثَل نبي

ُ
 م

َ
اء

َ
ج

ح�ضِة
ّ
رتديًا عباءَة اللعناِت امُلتو

ُ
م

عتزًل كلَّ الآثاِم
ُ
يم�ضي َهكذا م

َ
�ض

فرطًة
ُ
وحيداً جداً وحدًة م

ا�ضفة
َ
 والع

ُ
 والريح

ُ
عه الغبار  يودِّ

ُ
ي�ضري

 
ٌ
 لليِل قلب

َ
لي�س

 
ٌ
مري ول للنهاِر �ضَ

 
ُ
اء

َ
م

َ
كلُّ الَزماِن ليٌل حتى ال�ض

 مثَل قلوِب الَقتلِة 
ٌ
عِتم

ُ
الكوُن م

املنَي اأَكَفاَنهم 
َ

 وحيديَن ح
ُ
 الفقراء

ُ
جيء

َ
ي

ُة
ّ
هم النقي

ُ
 ُقلوب

َ
كي ل تفت�ضح

حتَت �ضياِط اُلل�ضو�ِس و�ضيوِف اخَلونِة 

ر�ِضها 
َ
ال�ضًة على ع

َ
 ج

ُ
 ال�ضم�س

ْ
اأما زالت

َ
هم اأَخَفوها باأرديٍة ُت�ضبُه القار اأم انَّ

�ضتِبٍدّ
ُ
هطُل َكِحنظٍل م

َ
نعوا َغيثًا ي

َ
�ض

َك�رسوا �ضيوَفُه 

ن�ِضُف 
َ
َخنقوا خيوَلُه احلاملَة برذاٍذ ل ي

اأَغَلقوا كلَّ امَل�ضاراِت 

من اأمامِه ومن خلِفِه 

اأحالوا اجلهاِت فو�ضى 

حتى امَل�ضافِة ما عاَدت �ِضوى 

اب 
َ

رمٍل وكثباٍن و�رس

�ضيم�ضي الآَن اإىل حيُث ال�ضمُت 

 كالقَنِد 
ٌّ
�ضهي

هرُع وحيداً اإىل الوحدِة غرِي اخَلائنِة 
َ
ي

 الأ�ضدَقاء
َ
جيج معتزًل �ضَ

ليطلَّ عليهم من اأعلى قمٍة يف القلِب 

ويغرُق يف ال�ضِحِك 

ّ
مدي

َ
بِث ال�رس

َ
على هذا الع
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َ
ِثر ى اأن ُترَثْ

َ
للُقر

اأ�ضجانها.

ِتها اأن يبوح
ْ
م

َ
وعلى �ض

 رويداً 

رويداً

اأ�ضاها

اإذا اأزهر الليل ميقات اأ�ضحاره.. 

وا�ضتباح جنون الفرا�ضات 

عطر الن�ضيم..

ودندن جمنون )ليلى(

جنون ق�ضائده 

ًا للنَّدى 
َ

ج ِ
ْ

�رس
ُ
 م

عند خيط الروؤى

ن�ضف اإمياءة.. 

للمرايا 

وق�ضة ِع�ْضٍق 

دى
َّ
�ْضِب الر

ُ
تناهت لع

 كحلم تغلغل 
ْ
ت

َ
 ذاب

ّ
ثم

خلف ال�ضدى 

يف الفتى 

مذ ت�ضابى 

على وقِع ُخطوة فاتنٍة

 اأفلتت من فرادي�س "ر�ضوان".. 

رافلة باكتمال املعايَن.. 

ما اأن راآها الفتى بني �رسب الغوايَن. 

حتى ا�ضتبدت به من جنون 

ِر..
ْ
اخلواطر لزمة ال�ّضع

خارت قواه امام افتتان الق�ضائد.

 ل نباأ من اأثري الليايل..

ه عن �ضداها
ّ

َخرب
َ
 ي

فريهق كل امل�ضافات

ْزِنه..
ُ

يف  ح

ي�ضتدير على األِف قارعة

 باعرتافاته 

ها..
ّ
ب

ُ
�ضاهراً ح

ْت ذات �ضحٍو
َ
غري اأن التي ح�رَس

توارْت اإىل احللم ثانية..

فا�ضتوى فوق جمر الليايل اأ�ضيف الهدى..

والدروب

 اأمام عزائمه..
ُّ
 تفر

واخلطى..

كيف ل..؟!

 يف املدى 
ٌ
ِهب

ْ
�ض

ُ
والدجى م

حني قالت له: اأدركتنا 

*  �ضاعر من اليمن

حممد حممد �إبر�هيم  *

ـــرُة �لنَّاي
ِ
َذ�ك



خيول القبيلة

ني و�ضيد قلبي..
َ
 يا �َضج

 اأعمى"..
ّ
 فقال لها: "احلب

ونحن على دين اأ�ضواقنا

ْزين
ُ

يا رفيقة ح

 نراهم بعني املجاز..

ْ
وهم ل يرون بعني ب�ضائرهم

ول يدركون باأب�ضارهم

�َضا�ِضَنا..
ْ
 اأع

َ
ْكر

ُ
�ض

وحنني ُخطانا

وحمراث اأحالمنا

اإذ ي�ضق ال�ضحارى

ويرمى ِبذار الوفاِء

اإىل اأجٍل ل ي�ضمى..

نا..
ّ
ب

ُ
ح

رى..
ُ
 ل ي

ٌ
ُلم

ُ
ح

 
ٍّ
ِمثل غيٍم �ضخي

اَتُه يف الدجى للقرى..  َزخَّ
ُ
َناِثر

ُ
ي

كي تنام وت�ضحو

على عزِف ذاكرِة الّناي

تغ�ضل اأدرانها 

من خطايا الورى..

نا.. 
ُّ
ب

ُ
ح

ي�ضتنري به العا�ضقون 

ويحيا به الكادحون 

ويعزف اأحلانه الرافلون

 الذُّرى.
ِّ
 ب�ُضم

 فينا 
ّ
حبنا �ضب

ٍة.. 
َ
تالِحني اأُْغِني

نا..
ُّ
ب

ُ
ح

ُننا الأزيل
ْ
 ِدي

عليه منوت ونحيا

ول�ضنا غواة 

ْخرِب الواهمون
ُ
كما ي

�ضياطينهم، والُهواة..

ولكننا يا معذبتي 

 الهائمني اإىل اهلل
ُ
�ضَفر

يف عامٍل، يرجم ال�ضعراء 

بوعد اجلحيم..

وما ال�ّضعر اإلَّ براءتنا

من خطايا الطغاة..

لأّنا دلفنًا 

اإىل زمٍن عالٍق 

يف م�ضانق اأحالمه..

كل نا�ضية 

بى 
ُّ
من �ضجون الر

ل ترى الغيم منت�ضيًا 

وال�ضحى مل يعد عامرا 

باأغاين ال�ضبايا.. 

وما عاد ذاك احلنني.. 

جمياًل يغازل 

اأذهاننا 

حني تدنو الظهرية 

�ضاهقًة يف �ِضَفاٍه 

لناٍي 

 ملعراج اأحلانه
ُ

َتُذوب

ج.. 
َ
َنْف�ض

َ
َق ُزُهور الب

ْ
ب َفو

ْ
و  رق�ضة النُّ

َزيِن كيف �ضارت مراعيك يا وطني 
َ

يا ح

م�رسحًا لذئاب الرباري،

ت يد احلرب
ّ
فتب

كم ح�ضدت من ع�ضافري 

اأحالمنا..
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وا�ضتباحت حقول

املنى..!

باأعا�ضري اأوزارها  

ِكُت اأحلانها 
ْ
فاملنازل ُت�ض

َ
ع

َ
م

ّ
ِهُف ال�ض

ْ
 ُتر

 اإذ جاءها عاجٌل:  

التقى ال�ضا�ضُة الآن 

حاموا كغربان طائ�ضة 

 
ً

وا�ضتداروا اإىل منتدى

اأفقه األف 

حمرقة

وا�ضتعال

وما ل نهاية يا �ضاحبي للردى

ل املنازُل �َضّقت 

اب الدجى �ضوب ناحية 
َ
ب

ُ
ع

الفجر.

ل احلرب 

وا�ضعة ثقل اأوزارها عند خامتة املوت..

مي�ضي املذيع

 ويف �ضوته ح�رسجات الثكاىل

كاأن اجلميع بال قوٍة 

ينفخون الأ�ضى واملاآ�ضي.

يديرون اأعينهم للفتى 

غري اأن الفتى

 ل يعي ما يقولون 

وما ي�ضمعون 

ابة 
َّ
ففي هج�ضه األف �ضب

من ُخُلوِد املراعي 

واإ�رساق فاتنة 

اأفلتت من اأقا�ضي

 جدائلها

ٍن 
ْ
�ض

ُ
�ضاهرة �ضيف ح

دَّى.. َ
َتب

فاأردى فوؤاد الفتى..

يف جفون الهواج�س

يف غمد ذاكرة الناي

اإذ جا�َس منها 

�ضفور ال�ضحى

من �ضجون القرى

فا�ضتعاد تفا�ضيل

�ضكرته..

حلظًة 

حلظًة..

 عليه..!
ْ
كيف اأحنت

ته 
َّ
 و�ضم

عند ابتهاج ال�ضفوح!

واأروته عند افتتان الربيع..

 لقد كان م�ضتقبال 

ّ
َلَة احُلب

ْ
ِقب

ي�ضدو 

ويف وجنتيه 

ومي�س من النُّور 

ينثاُل من عطرها 

األف معنى

ومن �ضوقه

األف مغنى..

ومن ح�ضنها 

 - قاين اللون يف خّده-
ٌ
اأثر

ي�ضتقي من نبيذ الورود دمًا

ويف �ضفتيه تراتيل

وْت... ٍة ل مَتُ
َ
اأْغِني
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مل يكن ال�ضاعر الأمريكي ت�ضارلز بوكوف�ضكي )-1920

1994(، معروًفا يف عاملنا العربي قبل العام 2011 
كتبه   

ُ
وانت�ضار �ضهرُته  تــاأِت  ومل  العا�ضفة،  واأحداثه 

ون�ضو�ضه بعد ذلك على �ضبيل امل�ضادفة قطًعا. اإذ اأن 

�ضورها،  اأعلى  يف  احلداثة  بعد  ما  ميّثل  بوكوف�ضكي 

فهو �ضاعر الهام�س يف مواجهة املركز، و�ضاعر القاع 

ة-النخبة، و�ضاعر الفطرة يف مواجهة 
ّ
يف مواجهة القم

النظام،  مواجهة  يف  الفو�ضى  و�ضاعر  الأكادميية، 

واأرباب  الأغنياء  ال يف مواجهة 
ّ
والعم الفقراء  و�ضاعر 

العمل... اإلخ. 

عن  ببعيدٍة  اأعماله  واأبــرز  بوكوف�ضكي  حياُة  تعد  ومل 

اّطالع القارئ العربي، وهذا ما لن ن�ضتهلك الوقت فيه، 

ا اإىل الغو�س يف �ضعرية بوكوف�ضكي، 
ً
بل �ضنم�ضي راأ�ض

حني �ضماِتها  و�ضِّ
ُ
ماتها، وم

ِّ
باحثني يف ركائزها ومقو

الأبرز.

وال�ضهولة  بالب�ضاطة  ال�ضعرية  بوكوف�ضكي  لغة  تتميز 

جتميل،  اأو  حتويٍر  دون  ال�ضارع  لغُة  اإنها  ة، 
ّ
والعامي

َدا بعدٍد من املرتجمني العرب اإىل ا�ضت�ضهاِل 
َ

وهذا ما ح

ا�ضت�ضهال  اإىل  العرب  ال�ضعراء  من  وببع�ٍس  ترجمته، 

قة يف ن�ضو�س بوكوف�ضكي، 
َّ
تقليده. لكّن القراءة املعم

يثبتان  الفكرية،  ته 
ّ
وخلفي ثقافته  م�ضادر  وا�ضتبطاَن 

الَهْتِك  "�ضعرية  بوكوف�ضكي  �ضعرية  ـي 
ّ
اأُ�ضم ذلك.  غري 

هْتُك  لكّنه  اأعتقد،  كما  �ضماتها  اأبــرُز  هذه  والتدمري"، 

ل  اإذ  الأدب.  وقواعد  ال�ضعر  ات 
ّ
بتقني واخلبري  العارِف 

ميكن لل�ضاعر اأْن يخرج عن قواعد اأو معايري، ما مل يكن 

ا بها ومتمّكًنا منها.  
ًّ
ِلم

ُ
م

تقوم �ضعرية بوكوف�ضكي -فيما اأرى- على اأربع ركائز، 

والتدمريية،  والغــرتاب  القبح  ة 
ّ
وجمالي ة 

ّ
ال�رسدي هي 

ل يف كل واحدٍة منها، م�ضتعيًنا بق�ضيدٍة من 
ِّ

و�ضوف اأُف�ض

ها ال�ضعرية بو�ضوح.
ُ
�ضعره، تتجّلى فيها الفكرُة واآثار

*  �ضاعر ومرتجم من �ضورية

عبد �لكرمي بدرخان  *

ت�شارلز بوكوف�شكي:

عريةُ �لَهـْتـك و�لتدمري
ِ

�ص

ت�ضارلز بوكوف�ضكي



:)Narrative( ل�سردية� : �أولاً

 التاريخ، 
َ
 قدم

ٌ
 اأّن توظيف ال�رسد يف ال�ضعر قدمي

َ
ل ريب

 Theory of Literary( الأدبــيــة  الأجنا�س  نظرية  واأّن 

Genres( اأخذْت بالرتاجع منذ بداية القرن الع�رسين، اإذ 

 كلٌّ منها تقنياٍت من الآخر. 
َ
 وا�ضتعار

ُ
تداخلت الأجنا�س

يوّظُف  ل  فهو  بوكوف�ضكي،  عند  خمتلٌف  الو�ضع  لكّن 

تقنياته فح�ضب،  ا من   بع�ضً
ُ
وي�ضتعري ال�ِضعر  ال�رسَد يف 

ق�ضة،  اأو  ق�ضيدٍة  بني  ت�ضنيفه   
ُ
يتعّذر ا 

ًّ
ن�ض يقّدم  بل 

ال�رسد.  �ضعرية  مع  ال�ضعر  �رسديُة  فيه  تتماهى  ا 
ًّ

ن�ض

على  تقوم  عندُه   
ّ

الن�س �ضعرية  اأّن  بوكوف�ضكي  ميزُة 

ال�رسدية وحدها، ل على توظيف ال�رسد يف خدمة الرمز 

تان 
ّ
اأو القناع اأو املجاز اأو ال�ضورة. اإًذا؛ هنالك خا�ضي

تربزان عند بوكوف�ضكي: اعتماد ال�ضعرية على ال�رسدية 

وحدها، والتماهي الكامل بني ال�رسدية وال�ضعرية.

يقّدم  اجلميلتني"  العينني  ذو  "الرجل  ق�ضيدة  يف 

اإذ  ت�ضنيفه،  يتعّذر  ا 
ًّ
ا-�ضعري

ًّ
�رسدي ا 

ًّ
ن�ض بوكوف�ضكي 

ا، 
ً
ه م�ضدلٌة دوم

ُ
 لبيٍت غريب �ضتائر

ّ
يبداأ بو�ضٍف حكائي

ولُه  اخليزران،  بِعيدان  حماٍط  منه،  ت�ضمُع  اأ�ضواَت  ول 

البيت  لكْن قبل و�ضف  اأ�ضماك ذهبية.  بركُة ماٍء فيها 

يحّدُد ال�ضاعر الإطار الزمني لل�رسد وللحدث، وهو زمن 

 ،
ّ

الن�س يف  ْطرة 
َ
الأ�ض عامل  اأدخــَل  ما  وهذا  الطفولة، 

اأمٍر عجيب، فالطفل/  
ّ

اأي وجعل القارئ يتوّقع حدوَث 

درجِة   
َ
ح�ضب العامل   

ُ ّ
ويف�رس بالعجائب  يوؤمُن  الــراوي 

وعِيه وخياله اخل�ضب. ثم ي�ضتعري ال�ضاعر تقنية اأخرى 

الرجل  عن  فيحّدثنا  ال�ضخ�ضية،  بناء  وهي   
ّ

الق�س من 

ال�ضاكن يف هذا البيت:

ا بني �ضفتيه، 
ً
" كان يف حدود الثالثني/ ي�ضُع �ضيجار

 
َ
، حافـي

ّ
ه اأ�ضعُث همجـي

ُ
ذقنُه حتتاُج اإىل حالقة، و�َضعر

 و�رسواٍل ق�ضري/ لكّن عينيه 
ّ
القدمني، بقمي�ٍس داخلي

اقتان/ كانت عيناُه ت�ضتعالِن بريًقا".
ّ
بر

 هذا الرجُل مبثابة القدوة التي يحلم الأولد اأن 
ُ
ي�ضبح

وهم وحّذروهم 
ُ

يكونوا مثلها، لكّن الأهل كانوا قد اأَو�ض

من القرتاب من بيت هذا الرجل. وهنا يرتفع ال�رساع 

واملغامرة  والقوة  اجلمال  ميّثُل  طرف  بني  الدرامي 

وهو الرجل ذو العينني اجلميلتني، وطرف ميثُل القبح 

وال�ضعف والرتابة، وهم الأهل املحافظون اخلائفون. 

وقباحُة  ال�ضجاعة،  على  الكرثُة  تنت�رس  النهاية  ويف 

د.
ّ
ة الفرد املتفر

ّ
املجتمع املحافظ على جمالي

 باأكمله، ويقّدم 
َّ

 الن�س
ُ
يف املقطع الأخري يكّثف ال�ضاعر

بها،  احلكاياُت  تنتهي  التي  والعظة  احلكمة  ي�ضبه  ما 

لكنها لي�ضْت رتيبًة بل متوّهجة و�ضادمة. اإذ نقل فيها 

هو  ما  اإىل  والطفويّل  الأ�ضطوري  ــاره  اإط من  احلــدَث 

 ور�ضيد:
ٌّ
واقعي

�ضنواِت  خالل  اأنَّ  خائفني.../  نحُن  �رسنا  "بعدها، 
 كهذه/ اأّن ل اأحَد 

ٌ
حياتنا القادمة/ �ضوف حتدُث اأ�ضياء

ا وجمياًل/ اأّن الآخرين 
ًّ
 �ضخ�ٍس اأْن يكون قوي

ّ
يريُد لأي

�ضوف  النا�س/  من  ا 
ً
كثري واأّن  بذلك/  ي�ضمحوا  لن 

ميوتون لهذا ال�ضبب".

:)Aesthetic of Ugliness( ا: جمالّية �لقبح ثانياً

على  القذرة"  "الواقعية  بوكوف�ضكي  مذهب  يعتمد 

اجلانب  على  الرتكيز  مــع  هــو،  كما  الــواقــع  ت�ضوير 

الهام�ضي والبائ�س من حياة املعّذبني يف الأر�س. لكْن 

قدرتها  اأعني  تها؟ 
ّ
جمالي القباحُة  هذه  تاأخذ  اأين  من 

اأّن  اأعتقد  ا. 
ًّ
فكري اأو  ا 

ًّ
�ضعوري املتلقي  يف  التاأثري  على 

 يف حتقيق الإدها�س 
ٌ
لل�ضْدق مع النف�س ومع الآخر دور

اإىل  بالإ�ضافة  بوكوف�ضكي،  ق�ضيدة  به  تّت�ضم  الــذي 

اأعيننا  اأمام   
ُّ
متر ة 

ّ
حياتي تفا�ضيل  التقاِط  على  قدرته 

دون اأْن ننتبه اإليها. 

على  بوكوف�ضكي  عند  القبح  ة 
ّ
جمالي تقوم  ذلك؛  فوق 

ة العليا، وتقدميها ب�ضورٍة عادية 
ّ
حتطيم القيم اجلمالي

فيها   
َ

لي�س بوكوف�ضكي  ة ومبتذلة. فاملراأة عند 
ّ
وواقعي

ال�ضعر  يف  هي  كما   
ّ
وال�ضمو واجلمال  ال�ضحر  من   

ٌ
�ضيء

ا ما تاأخُذ �ضورة العاهرة. وهذا ما 
ً
الرومان�ضي، اإذ غالب

اّتـهمنه  اإذ  الن�ضويات،  الكاتبات  �ضه لنتقاداٍت من 
ّ
عر

بوكوف�ضكي  عند   
ُّ
واحلب  .)Misogyny( الن�ضاء  بكراهية 

 ...
ُّ
"احلب اأخـــرى:  ق�ضيدة  ويف  اجلحيم"،  من   

ٌ
"كلب

"اإما  هني 
ّ
م�ضو باتوا  قد  النا�س  اأّن  يرى  وهو  ُهراء"، 

ب�ضبب احلب، اأو ب�ضبب فقدانه". 

�ضادَف  قد   )1867  -  1821( بودلري  كــان  واإذا 

نزوى العدد 97 - يناير 2019

178



 يف باله 
َ
اأحد �ضوارع باري�س، فخطر جيفًة متعّفنة يف 

ل 
ّ
ويتحو الأيــام،  من  يوم  �ضوف متوُت يف  اأّن حبيبته 

ج�ضُدها اجلميل اإىل جيفٍة كهذه. فاإّن بوكوف�ضكي يذهب 

ة القبح اأبعَد من بودلري، فهو ياأتي باأيقونة 
ّ
يف جمالي

عامل  يف  والإثارة  الأنوثة  باأيقونة  الأمريكي،  اجلمال 

عنها،  رثــاٍء  ق�ضيدة  ويقّدم  مونرو،  مارلني  هوليود، 

تخرُج عن اأعراف الرثاء يف الأدب العاملي. فالق�ضيدة 

 
ُ
تذُكر ول  اإن�ضان  مــوِت  على  ال�ضديد  احلــزن  ت�ضُف  ل 

مفرداِت  و 
ُ
يك�ض الذي  العام  احلزن  ت�ضُف  ول  مناقبه، 

 الداخلي، بل تقوُل 
ّ
الوجود كانعكا�ٍس للحزن ال�ضخ�ضي

ب�رساحٍة وقحة: 

لكنَّ  لطيًفا/  لي�س  وهذا  ما،  بطريقٍة  نن�ضاِك،  "�ضوف 
 اإلينا".

ُ
ة اأقرب

ّ
الأج�ضاَد الواقعي

باأّن  وقارئه  مونرو  بتذكري  بوكوف�ضكي  يكتفي  ول   

ج�ضدها �ضوف تاأكُله الديدان، بل يذهب اأبعَد من ذلك:

 اأْن اأخربِك.../ 
ُّ
 "وبينما تتوُق الديداُن اإىل ج�ضدِك/ اأحب

للطغاة  والفيلة/  للدببة  ا  اأي�ضً ح�ضَل  مــا  هــذا  اأّن 

والأبطال/ للنمل وال�ضفادع".

 برهبٍة وحكمة، بو�ضفه 
ُ
اأما املوُت الذي يقاربه ال�ضعراء

يقّدمه   ،
ّ

املاأ�ضوي اجلمال  مو�ضوعاِت  من  مو�ضوًعا 

والقرف  بالإثارة  تّت�ضف  عاهرة،  كامراأٍة  بوكوف�ضكي 

ال�ضيدة  وهــذه  موت"،  "ال�ضيدة  يها 
ّ
ي�ضم مًعا.  اآٍن  يف 

عاهرٌة  وهي  املوتى،  عدد  ازداد  كّلما  �ضماتًة  ت�ضحُك 

حتوُل دون قيام عالقة �ضليمٍة بني رجل وامراأة، لأنها 

تطلب الكثري من املال. 

:)Alienation( ا: �لغرت�ب ثالثاً

عند  املعروف  الغــرتاب  بوكوف�ضكي   
ُ

اغــرتاب يتعّدى 

من  بقليٍل  اأبعُد  وهو  واملفكرين،  والفنانني  ــاء  الأدب

م�ضكلُة  فيه  تكون  "املهّذب" الذي  الوجودي  الغرتاب 

الأديب مع مكانه اأو زمانه اأو كليهما مًعا. اإّن اغرتاب 

الب�رسي  اجلن�س  كراهية  حــّد  اإىل  ي�ضُل  بوكوف�ضكي 

 .)Misanthropy(

ا 
ً
ه وحيًدا حينما يكون جال�ض

َ
ل يعترب بوكوف�ضكي نف�ض

يف غرفته "وحيًدا"، بل على العك�س، اإنه ي�ضبح وحيًدا 

ا 
ً
يوم اأكن  "مل  معهم:  ويختلط  بالنا�س  يلتقي  عندما 

بالنتحار".   
ُ
ــب واأرغ غرفٍة،  يف  اأ�ضكُن  كنُت  وحيًدا/ 

وي�ضيف: "ل يوجد يف اخلارج �ضوى احلمقى، واختالط 

اأُ�ضِبه  ل  "اأنا  اأخرى:  ق�ضيدٍة  ويف  باحلمقى".  احلمقى 

الآخرين".  ي�ضبهون  ـــرون  الآخ وحــَدهــم  الآخــريــن/ 

 
ْ
�ِضـر اجلماهري،   

ُ
ت�ضري "حيثما  بن�ضيحة:  اإلينا  وُي�ضدي 

يف الجتاه املعاك�س".

يف ق�ضيدة "الطائر الأزرق" يتجّلى اغرتاب بوكوف�ضكي 

العامل والب�رس  اأعمق حالته، فهو لي�س مغرتًبا عن  يف 

ٌة خمتبئٌة 
ّ
ا. ثمة �ضخ�ضي  عن ذاته اأي�ضً

ٌ
فح�ضب، بل مغرتب

والظهور،  اخلــروج  حتاول  الظاهرة،  �ضخ�ضيته  داخــَل 

لكنه مينعها ويقمعها، لأن ظهورها �ضياأتي بالكارثة:

 
ُ
اأ�ضكب لكنني  اخلــروج/  يودُّ  اأزرق/   

ٌ
طري قلبي  يف   "

ل  حتى  وجهه/  يف   
َ
ال�ضجائر واأنفُث  عليه/  الوي�ضكي 

اأنه  اخل�ضار  وبائعو  احلانِة  ـقـاُة 
ُ

و�ض العاهراُت  تعرَف 

يف الداخل".

العامل  اأمــام  بها   
ُ
يظهر التي  والرجولة  القوة  هــذه 

وماذا  ان. 
ّ
داخلي وه�ضا�ضٌة  �ضعٌف  يقابُلها  اخلارجي، 

 ل 
َ

 واأحا�ضي�س
َ
 م�ضاعر

َ
ُيخفي الإن�ضان عن الآخرين غري

ميكُن الُبوح بها؟ قد يكون الطائر الأزرق رمًزا للنقاوة 

والطفولة، للرباءة والوداعة، وهو ذاُت ال�ضاعر املرهفة 

 
ُّ
واملنعزلة، اأناُه العميقة التي ل يعرفها اإّل هو. هذا ال�رس

الذي ل ي�ضتطيع ك�ضَفه، هذا الوجه الذي يخ�ضى اإماطَة 

 لُه بالظهور اأحياًنا، يف �ضاعات الليل 
ُ
اللثام عنه، ي�ضمح

اأنا  بني  ال�رساع  ي�ضُل  ثم  نائمني.   
ُ

النا�س يكون  حني 

تربُكه ول  اإىل عقدٍة  الظاهرية  واأناُه  الباطنية  ال�ضاعر 

: يجُد لها حالًّ

ول  اخلارج/  يف  يغّني  كان  لكنُه  قلبي/  اإىل  "اأعيدُه 
ميكنني اأْن اأدعه ميوت".

ا، 
ًّ
حر الأزرق  ُه 

َ
طائر اأطلَق  قد  اأنُه  اإىل  ال�ضاعر   

ُ
ُيلمح ثم 

املكبوتة...  م�ضاعره  العميقة،  اأناه  الدفني،  ُه 
ّ
�رس اأطلَق 

لكنَّ حترير الطائر يرتافق مع حترير الدموع، فيعرتف 

اأنه يبكي، ثم ينكر ذلك، ثم يخاطب القارئ:

اللطيف اأْن جتعَل رجاًل يبكي/ لكنني ل اأبكي/  "ومن 
فهل تبكي اأنت؟".
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:)Destructiveness( ا: �لتدمريية ر�بعاً

ق�ضيدة  مناذجها  اأعلى  يف  احلداثة  ق�ضيدة  كانت  اإذا 

 ل�ضخ�ٍس ما بل رثاء للب�رسية جمعاء. واإذا 
ً
رثاء، ل رثاء

كانت ق�ضيدة احلداثة الأمريكية على وجه اخل�ضو�س، 

تو�ضُك  التي  العجوز  الغربية  للح�ضارة  رثاٍء  ق�ضيدة 

اإىل طريٍق م�ضدود، لأّن مقوماِت بقائها  على الو�ضول 

بعد  ما  ق�ضيدة  فــاإن  دمــارهــا،  ماُت 
ّ
مقو ذاُتها  هي 

احلداثة هي �ضاهد العيان على دمار احل�ضارة و�ضقوط 

الب�رسية.

تر�ضُد  اإليوت )1888-1965(  كانت ق�ضيدة ت. �س. 

اأما ق�ضيدة بوكوف�ضكي  النحالل،  ت�ضبق  التي  اخلطوة 

فاترًة  حلوًل  اإليوت   
َ
قــّدم النحالل.  �ضميم  يف  فهي 

لإنقاذ احل�ضارة، كالعودة بها اإىل فرتة �ضبابها )ع�رس 

النه�ضة الأوروبي(، اأو اللجوء اإىل الدين كعالٍج مل�ضكلة 

اخلواء الروحي. اأما بوكوف�ضكي فال يقّدم حلوًل لإنقاذ 

 اأمٍل يف ذلك. 
َ

الب�رسية، لأنه ل يرى ب�ضي�س

يرى اإليوت )ومن بعده بوكوف�ضكي( اأّن عاملا املعا�رس 

حُتيل  اأْن  �ضاأنها  من  التي  رة 
ّ
املدم احلــروب  عامل  هو 

يحيا  ل  الُبور  الأر�س  هذه  واأّن  "يباب"،  اإىل  الأر�س 

عون 
ّ
الب�رس يت�رس "الب�رس اجلوف". هوؤلء  عليها �ضوى 

لكّن  وال�ضلطة(،  )املال  الأر�ــس  اآلهة  اإىل  جدوى  دون 

ق من 
ّ
الآلهة لن ت�ضعفهم يف �ضيء، بل �ضوف تعم هذه 

اأّن  بوكوف�ضكي(  بعده  )ومن  اإليوت  ويعتقد  ماأ�ضاتهم. 

واحلروب  ر 
ّ
املدم بال�ضالح  جاءْت  التي  احل�ضارة  هذه 

بل  فح�ضب،  الإن�ضان  اإنقاذ  عن  عاجزًة  لي�ضْت  الرهيبة 

ُتودي  بالإن�ضان، و�ضوف  اأودْت  التي  العّلُة  ها 
ُ
نف�ض هي 

بنف�ضها معه.

يف  �ضورها  اأعلى  يف  بوكوف�ضكي  تدمريية  تتجّلى 

عاملنا  ي�ضور  ففيها  "الدينا�ضورات"،  ق�ضيدة 

الدي�ضتوبي )Dystopian( وهو يف طور النحالل، متنقالًّ 

بني الزمن املا�ضي واحلا�رس وامل�ضتقبل لر�ضد حالة 

خ والتال�ضي العام. قد يبدو عنوان 
ّ
واحدة، حالة التف�ض

القراءة ندرك  لكْن بعد  الأوىل،  للوهلة  ا 
ً
الق�ضيدة غريب

ون يف طريق اأ�ضالفنا الدينا�ضورات. اأننا كب�رٍس ما�ضُ

يف  امل�ضت�رسي  الف�ضاد  األــوان  بت�ضوير  الق�ضيدة  تبداأ 

الف�ضاد،  يولدون من  الب�رس  اأّن  املعا�رس، حيث  عاملنا 

ويعي�ضون عليه، وميوتون ب�ضببه. فتبدو احلياُة �ضائرًة 

هو  الف�ضاد  اإّن  ال�ضاعر  يُقل  مل  الف�ضاد.  اإىل  الف�ضاد  من 

 اأّن جميعنا 
َ
اخلطاأ الوحيد للجن�س الب�رسي، لكنه اأو�ضح

�ضوٍر  بعر�س  الق�ضيدة  تبداأ  تغذيته.  يف  م�ضرتكون 

الأفق  ان�ضداد  مثل  متعددة  قطاعاٍت  من  الف�ضاد  لهذا 

ال�ضيا�ضي، وعدم جدوى التعليم، والتلوث البيئي: 

عامل  حــيــُث  ال�ضيا�ضي/  امل�ضهُد  يــتــبــّدُد  "حيث 
ال�ضوبرماركت يحمُل �ضهادًة جامعية/ حيث الأ�ضماُك 

الزيتية تلفُظ فري�ضتها الزيتية".

والق�ضاء  ال�ضحي  النظام  ف�ضاد  اإىل  بعدها  ينتقل 

ات العقلية، ثم ف�ضاد الأذواق الذي 
ّ
وال�ضجون وامل�ضح

ل  اأننا  ويوؤّكد  واأثرياء.  م�ضاهري  احلمقى  من  ي�ضنع 

وارثني  ُد 
ّ
اإذ نحن جمر ذلك،  �ضيٍء حيال  فعَل  ن�ضتطيع 

له. 

يعْد  مل  الدين  اأّن  اإلــيــوت،  عك�س  بوكوف�ضكي،  ويــرى 

ا كعالٍج للخواء الروحي والأزمات النف�ضية، وهذا 
ً
دي

ُ
جم

اخلمور  اإدمــان  اإىل  اأو  النتحار،  اإىل  النا�س  يدفع  ما 

واحلبوب واملخّدرات.

ٍة ت�ضبه �ِضْفر الروؤيا 
ّ
ا اإىل م�ضهدي

ًّ
ترتفُع الق�ضيدة تدريجي

)Apocalypse( اأو يوم القيامة، ويرى ال�ضاعر اأّن القيامة 

امل�ضارف  اإفال�س  من  املايل،  القطاع  من  تبداأ  �ضوف 

 
ٌ
انت�ضار ذلك  يتبُع  ال�رسائية.  لقيمتها  النقود  وفقدان 

لل�ضالح وما نراُه اليوم )خا�ضًة يف عاملنا العربي( من 

 فاعلوها:
ُ
جمازر ل يحا�ضب

 مفتوحٌة يف ال�ضوارع/ دون قيٍد 
ُ
 "�ضتكون هناك جمازر

 هائمون".
ٌ
اأو م�ضاءلة/ اأ�ضلحٌة... وغوغاء

ثم تتفاقم الأزمة الغذائية واملجاعة، ومتتلُك عدة دوٍل 

القتل(  )اآلت  ون 
ّ
الآلي الرجال   

ُ
النووي، وينت�رس ال�ضالح 

 املال من الكارثة التي 
ُ

 راأ�س
ُ

يف كل مكان، بينما يهرب

ا، �ضوف   حقًّ
ٌ
اإّن ما يراُه بوكوف�ضكي ملرعب ب بها. 

ّ
ت�ضب

العمياء،  الفو�ضى  من  حالٍة  يف  باأكمله  العامُل  يدخل 

و�ضَفها بجملٍة مكثفة: 

اأولد"!  دانتي لعبَة 
ُ
"�ضوف يبدو جحيم

مثل  وانقرا�ضنا  الأر�ـــس،  على  احلياة  نهاية  وبعد 

الدينا�ضورات، تظلُّ ال�ضم�س خمتبئًة يف مكانها، تنتظر 

وكاأّن  الكوكب.  هذا  على  احلياة  من  التايل"  "الف�ضل 
كتاٍب  من  ف�ضٍل  د 

ّ
جمر كان  ته؛ 

ّ
برم الب�رسي  الوجود 

تقروؤُه ال�ضم�س.
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والآن اأقّدم الق�ضائد الأربع التي اعتمدُت عليها 

يف هذه الدرا�ضة، كاملًة، وبرتجمتي:

�جلميلتني �لعينني  ذو  �لرُجل   .1

 
ُ
ه

ُ
، �ضتائر

ٌ
 غريب

ٌ
 بيت

ّ
ا، كان يف احلي

ً
عندما كّنا �ضغار

منه،  قادٍم  �ضوٍت   
َّ

اأي  
ُ
ن�ضمع نكْن  مل  �ضَدلة، 

ُ
م ا 

ً
دائم

 
ُ
نلعب وكنا  باخليزران،  مليئًة  البيِت  �ضاحُة  وكانت 

اأّن  "طرزان" )رغم  اأننا  اخليزران، منّثُل  عيدان  بني 

جني مل تكن معنا(. كانت للبيت بركُة اأ�ضماٍك ذهبية، 

 األيفًة، ت�ضعد 
ْ
 اأ�ضماٍك ذهبية تراها، وكانت

ُ
فيها اأكرب

 اخلبز من اأيدينا.
َ
اإىل �ضطح املاء وتاأكل قطع

قال اآباوؤنا: "حذاِر اأْن تقرتبوا من ذاك البيت"!

ولذلك، بالطبع، ذهبنا اإليه.

كنا نت�ضاءُل: هل ي�ضكُن فيه اأحد؟

 اأحًدا.
ْ
 ومل نب�رس

ُ
ْت اأ�ضابيع

ّ
مر

ذات يوٍم

ا منه:
ً

�ضمعنا �ضوًتا خارج

"اأيتها العاهرُة اللعينة"!!
ل.

ُ
كان �ضوَت رج

 بعنٍف
ُ

 الباب
َ
ُدفع

منى َدورُق وي�ضكي،
ُ
 الرجُل ويف يده الي

َ
خرج

كان يف حدود الثالثني

 اإىل حالقة، 
ُ
ا بني �ضفتيه، ذقنُه حتتاج

ً
 �ضيجار

ُ
ي�ضع

بقمي�ٍس  القدمني،   
َ
حافـي  ،

ّ
همجـي اأ�ضعُث  ه 

ُ
و�َضعر

 و�رسواٍل ق�ضري.
ّ
داخلي

اقتان
ّ
لكّن عينيه بر

 ت�ضتعالِن بريًقا،
ُ
كانت عيناه

وقال: "اأهاًل... يا �ضادتي ال�ضغار

ون وقًتا �ضعيًدا هنا؟ اآمُل ذلك". هل مت�ضُ

 اإىل البيت.
َ
اأطلَق �ضحكًة خاطفًة، ورجع

دنا اإىل �ضاحة دارنا
ُ
ع

فّكرنا يف الأمر وعرفنا

اأّن اآباءنا اأرادوا اإبعاَدنا عنه

لكيال نرى رجاًل مثله

ا لُه عيناِن جميلتان.
ًّ
ا وحقيقي

ًّ
رجاًل قوي

اآباوؤنا...

ُ
يغ�ضُلهم العار

لأنهم لي�ضوا مثل هذا الرجل

ولذلك اأرادوا اإبعاَدنا عنه.

اخليزران  عيداُن  حيُث  البيت،  ذلك  اإىل  دنا 
ُ
ع

والأ�ضماُك الذهبية الأليفة.

 
َ
عدنا اأكرث من مرة، ولعدة اأ�ضابيع، لكننا مل نر

ذاك الرجل ومل ن�ضمع �ضوته اأبًدا.

 
ُّ
ا، وال�ضمُت يعم

ً
 م�ضدلٌة مثلما هي دوم

ُ
ال�ضتائر

املكان.

ذات يوٍم

ونحُن عائدون من املدر�ضة

راأينا البيت

كان قد احرتَق بالكامل

مل يبَق منُه �ضيء

الأ�ضوُد  الدخاُن  منها  يت�ضاعُد  اأعمدٍة  �ضوى 

ا يف الهواء،
ً

ج
ّ
متمو

اقرتبنا من بركة الأ�ضماك

ْ
فوجدناها قد جّفت

وراأينا الأ�ضماَك الذهبية الربتقالية الكبرية

ميتًة يف القاع.

دنا اإىل �ضاحة دارنا
ُ
ع

فّكرنا يف الأمر وعرفنا

 من اأحرقوا البيت
ْ
اأّن اآباءنا ُهم

قتلوا �ضّكانه

قتلوا الأ�ضماَك الذهبية

لأّن كلَّ ما فيه... 

كان جمياًل.
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حتى عيدان اخليزران اأحرقوها،

لقد كانوا خائفني

من الرجل ذي العينني اجلملتني.

نا نحُن خائفني... بعدها، �رسِ

اأنَّ خالَل �ضنواِت حياتنا القادمة

 كهذه،
ٌ
�ضوف حتدُث اأ�ضياء

 �ضخ�ٍس
ّ

اأّن ل اأحَد يريُد لأي

ا وجمياًل،
ًّ
اأْن يكون قوي

اأّن الآخرين لن ي�ضمحوا بذلك،

ا من النا�س
ً
واأّن كثري

�ضوف ميوتون لهذا ال�ضبب.

مارلني مونرو �إىل   .2

ا
ً
تنزلقنَي �رسيع

يف جوف الرماِد امل�ضيء،

 الفانيال.
ُ
وتبكيِك زهور

ج�ضُدِك املغرور

لطاملا اأوقَد ال�ضموَع للرجال

يف الليايل املظلمة،

لكّن ليَلِك الآن اأكرُث ظلمًة

من اأْن ت�ضَلُه اأيُة �ضمعة.

�ضوف نن�ضاِك، بطريقٍة ما، وهذا لي�س لطيًفا،

 اإلينا.
ُ

ة اأقرب
ّ
لكّن الأج�ضاَد الواقعي

وبينما تتوُق الديداُن اإىل ج�ضدِك

 اأْن اأخربِك...
ُّ
اأحب

ا – للدببة والفيلة اأّن هذا ما ح�ضل – اأي�ضً

للطغاة والأبطال

للنمل وال�ضفادع.

 ذلك...
َ
رغم

النت�ضار  مــن  ــا 
ً
نــوع مــا،  �ضيًئا  لنا  تــركــِت 

ال�ضغري،

ولذلك اأقول: ح�ضًنا، فْلنتوّقْف عن احلزن،

 بعيًدا.
ْ
ميت

ُ
... ثم ر

ْ
ت وردٌة جفَّ

نن�ضى

نتذّكر

ننتظر

اأيتها الطفلُة الطفلُة الطفلة

ِك اإىل الأعلى
َ
 نخب

ُ
اأرفع

لدقيقٍة كاملة

واأبت�ضم.

�لأزرق �لطائر   .3

 اأزرق
ٌ
يف قلبي طري

يودُّ اخلروج

لكنني اأعامُله بق�ضوة،

اأقوُل له: ابَق يف الداخل

لْن اأدع اأحًدا يراك.

 اأزرق
ٌ
يف قلبي طري

يودُّ اخلروج،

 الوي�ضكي عليه
ُ
لكنني اأ�ضكب

 يف وجهه،
َ
واأنفُث ال�ضجائر

احلانِة  ـقـاُة 
ُ

و�ض العاهراُت  تعرَف  ل  حتى 

وبائعو اخل�ضار اأنه يف الداخل.

 اأزرق
ٌ
يف قلبي طري

يودُّ اخلروج

ا،
ً
و عليه كثري

ُ
لكنني اأق�ض

اأقوُل له: ابَق مكانَك

هل تريد اأْن ُتربكني؟

نزوى العدد 97 - يناير 2019

182



 اأعمايل؟؟
َ

ب
ّ
اأْن تخر

اأْن تن�ضَف مبيعاِت كتبي يف اأوروبا؟؟؟

 اأزرق
ٌ
يف قلبي طري

يودُّ اخلروج،

ا  جدًّ
ٌّ
لكنني ذكي

 اإّل يف بع�س الليايل
ُ
ه يخرج

ُ
فال اأدع

ا،
ً
حني يكوُن النا�س نيام

اأقوُل: اأعرُف اأنَك هناك

فال حتزن.

 اإىل قلبي
ُ
ثم اأعيده

لكنُه كان يغّني يف اخلارج

ول ميكنني اأْن اأدعه ميوت،

ثم ينام كالنا

نا امل�ضرتك.
ّ
حمتفَظني ب�رس

ومن اللطيف اأْن جتعَل رجاًل يبكي

لكنني ل اأبكي،

فهل تبكي اأنت؟

�لدينا�سور�ت  .4

ولدنا هكذا

يف قلب هذا

 املر�ضومة بالطب�ضور
ُ
 الوجوه

ُ
حيث تبت�ضم

حيث ت�ضحُك ال�ضيدة "موت"

حيث يتعّطُل امل�ضعد

حيث يتبّدُد امل�ضهُد ال�ضيا�ضي

�ضهادًة  يحمُل  ال�ضوبرماركت  عامل  حيث 

جامعية

حيث الأ�ضماُك الزيتية تلفُظ فري�ضتها الزيتية

 مغّطاٌة بقناع.
ُ

حيث ال�ضم�س

ولدنا هكذا

يف قلب هذا

يف حروٍب جمنونٍة مدرو�ضة

 نوافُذها من اخلواء
ْ
مت يف م�ضانع حتطَّ

يكّلمون   
ُ

النا�س فيها  عــاد  مــا  حــانــاٍت  يف 

بع�ضهم

يف �ضجاراٍت بالأيدي... 

ــا�ــس وطــعــنــاِت  ــر�ــض تــنــتــهــي بــطــلــقــاِت ال

ال�ضكاكني..

ولدنا يف قلب هذا

يف م�ضت�ضفياٍت باهظِة التكاليف

فِمَن الأرخ�ِس لَك اأْن متوت،

وحمامني باأجوٍر فاح�ضة

فمن الأرخ�س اأْن تعرتَف باأنك مذنب،

يف بالٍد �ضجوُنها ممتلئة

اُتـها العقلية مغَلقة، 
ّ
وم�ضح

 احلمقى
ُ
 فيه اجلماهري

ُ
يف مكاٍن ترفع

لتجعَل منهم اأبطاًل اأثرياء.

ولدنا يف قلب هذا

من�ضي ونعي�س يف داخله

منوُت ب�ضببه

 اأفواُهنا ب�ضببه
ُّ
ُتـَكـم

ى ب�ضببه
َ

ُنخ�ض

ـُد
َ
ُنفـ�ض

 من الإرث ب�ضببه
ُ
م

َ
ُنحر

ُنخَدُع
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يف  األقاها   ، اإفريقية  متيمًة  اأمــلــُك  مــازلــُت 

ِحجري ذاَت طوفاٍن

ال.
َّ
و

َ
 ج

ٌ
�ضاحر

ِجْلدي   
ُ
وتقلب بالليل  ت�ضحو  اأنها  الأزمـــُة 

بحرياٍت ومتا�ضيح

اللوثَة  اأن  لدرجة  النهار  يف  ت�ضحُك  واأنها 

ت�ضيب العابريَن 

ول  بال�ضماِء  يثقون  بعدها  ترتكهم  ول 

بَنَظِرهم حتى .

تعوُد  حبيبتي   
ُّ

اأح�س جتعلني  للحق  لكنها 

تتم�ضى يف ح�ضني

 كل لفتٍة من جيوبي 
ُ
وغناوؤها يخرج

واأبي يعرب الطريَق بال خمالب 

اأو نظراٍت م�ضننة.

واأ�ضبُق   
ُ
فاأطري ال�ضيارات  طريقي  عن  تدفع 

املوَت واأ�رسبُه على راأ�ضه

وُتطيل ذراعي لأخنق العوا�ضَف و الهرطقات..

عيونها رحيمٌة كاأنها اأم الإله

ودماوؤها تنزل من عيني وحنجرتي ، 

كي ي�رسَق احل�ضاُد 

.. 
ِّ
وي�ضعُد عنَد اأبيه ال�ضماوي

لكني هذه الأيام كثرياً 

 باأنني هرِمُت 
ُّ

ما اأُح�س

واأنها ال�ضابُة منذ الأزل

فاأين تكون اأجماُدِك اأيتها اجلميلة

ومن هو املحظوظ الذي �ضرتافقيَنُه 

ا تيئ�ضني مني وتغادرين.. ملَّ

اخلوف كل اخلوف 

اأن تكون روحي قد ربطت اأجنحتها بِك

وكلما �رِسُت اإىل قربي 

ي�ضحك النا�س و الأطفاُل ي�ضيحوَن

 القرية عرياٌن 
ُ
غريب

هذا ال�ضباح

وعيوين تهتزُّ واأقوُل اأنا بردان..

*  �ضاعر من م�رس

موؤمن �سمري  *

دماٌء تنزُل 

ني 
ْ
 من َعي
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منذ اأن بداأت احلرب يف بالدي

مدونة  يف  ال�رسيرة  يومياتها  اأدون  واأنــا 

الكرتونية 

اأدون 

احلزن وهو ين�ضحب بني اأكوام املالب�س امللونة 

يف غ�ضالتي التوماتيك ذات الدوران اململ

رائحة الثوم يف اأ�ضابعي واأنا اأطبخ �ضنفًا من 

الطعام ل اأحبه

ويف ن�ضائح الكتابة التي اأقراأها يوميا

 لأمتكن من كتابة رواية عن حربنا

والرجل الذي اأحب، �ضوتي الذي يخذلني يف 

كل مرة اأ�ضتعد للغناء.

رمبا 

تفوز مدونتي كاأف�ضل مدونة عن احلرب

اأ�ضحك ل�ضذاجة تفكريي.

منذ اأن بداأت احلرب 

واأنا اأفقد جزءا  من ظلي

اإىل  ال�ضوكولتة  فطائر  �ضاأر�ضل  كيف  واأفكر 

ال�ضماء؟

j h j

 ل اأقراأ ال�ضعر الذي ي�ضمى وطنيًا

ل اأ�ضتمع لالأغنيات الوطنية

مل اتخلف عن موعدي يف توديع الرجل الذي 

اأحببت

يف غرفتي التي مل اأغادرها منذ الأم�س

تبدو احلياة خيطًا طوياًل ومماًل

كاأمراأة فا�ضلة يف احلب

فا�ضلة يف اأمومتها

مل تهتم بالق�ضايا التي ي�ضمونها م�ضريية

يف غرفتي التي مل اأغادرها منذ الأم�س

اأتابع باهتمام �ضديد برامج )الفينج �ضوي(

واأخرج بنتيجة مقنعة

اأن ل طاقة يل على اجلذب

اأعاين توتراً وقلقًا واأ�ضياء اأخرى غري مفهومة

�ضديقتي ترف�س هذه الإدعاءات ب�ضكل كلي

ن�ضحتني بقارئة )ودع( ممتازة جدا 

ح�ضب قولها

اخربتني اأن هناك )تابعة( 

تالحقني ب�ضكل م�ضتمر

تعطل م�ضاريعي امل�ضتقبلية

ويلزمني للعالج املواظبة على ا�ضتعمال امللح 

احل�ضى والفلفل الأ�ضود والكثري من اخلزعبالت

*  �ضاعرة من ليبيا

خلود �لفالح  *

ال اأقراأ ال�شعر 

�لذي ي�صمى وطنيا



يف غرفتي التي مل اأغادرها منذ الأم�س

اأ�ضمع �ضحكة طويلة

اأنه ل يختلف  اأنا جمنونة يف عامل يبدو  هل 

عني كثريا

j h j

احلرية  امل�ضاواة،  العدالة،  حديث  اأ�ضدق  ل 

وغريها

ح�ضيلة ال�ضهداء ال�ضهرية

والأفالم العاطفية.

يف الطرق الفرعية للحرب

تواظب املراأة احلزينة على تلميع فردة حذاء 

جندي كان ياأمن منطقتها

ب�ضوت باكي تغني

"كل دقة يف قلبي بت�ضلم عليك.... يا وح�ضني"
العائلة التي كان جزءا منها

هجرت اأكل املكرونة باخل�رسوات التي كان يحب

الدولب الذي يحتفظ مبالب�س الأحبة كاأ�ضياء 

ثمينة

الق�ضائد اجلميلة

يومي  ب�ضكل  تنظف  كانت  التي  البيت  عتبة 

ل�ضتقبال الزيارات املتقطعة.

يف الطرق الفرعية للحرب

ذلك الوجه البا�ضم

مل يغادر عيناي املراأة احلزينة 

j h j

نكتب الق�ضائد عن احلرب

ل يهم ما يكتب

اللون الأحمر يفكر يف معنى احلرب

احلرب تفكر يف ترك هام�س للبهجة

الأطفال ياأكلون احللوى

والن�ضاء احلزينات ي�ضعن الورود البال�ضتيكية

يف املزهريات

ويكتنب ق�ضائد عن احلرب، احلب، اليتم، الوحدة.

j h j

 احلياة بعدك

مملة

والن�ضوة ال�ضامتات، اجلميالت

يغلفن قالب احللوى الذي تع�ضق

بال�ضوكول،

وبكلمات الأغنية

ليهنب هذا ال�ضتاء

بع�ضا من حنينهن.

j h j

يف خلفية اأغنية حزينة عن احلرب

امراأة

ت�ضرتجع بانفعال �ضديد

احلرب  اأخذتها  ابت�ضامة  من  الأخرية  اللحظة 

الطويلة

ورهان املتفائلني

اأجمل". " الغد 
يف الزيارة اخلاطفة

لوجوه كثرية

تبثها �ضا�ضات التلفزيون يف موعد واحد

اأحياء

ت�ضق تعا�ضتهم وجه ال�ضماء.

واأمهات

باأ�ضابع م�ضوهة

ير�ضمن

�ضحبًا �ضاحكة.
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l �لعربية

اأية خيانة

ارتكب

�ضاأبداأ بال�ضعر املرتجم

واإىل روحِك 

العظيمة

�ضاأفتح خزانة قلبي

واأخونِك

يف لغة اأخرى

كعا�ضق وجمنون.

قدمِك مبحاذاة قدمي

خطوتان معًا

اأمل حمب 

مبحبوب

وحيث اإن العامل

حولِك جاهل

عابر وعبثي

اأنِت

وديعة �ضوء

يف عتمة الليل .

l حو��ش رثة

لي�س لديَك

�ضباحات كثرية

�ضعيدة على الل�ضان

يومك هارب

كغبار

�رسخة فزعة

كاأن العامل مم�ضك بَك .

يومك ب�رس 

بحوا�س رثة

لهذا ، ل ت�ضوب م�ضد�ضك

ذا الطلقة الواحدة

نحو راأ�ضه

اترك ذخريتك ، هذه

ل�ضوء الأيام و�ضوادها

واأقب�س ما لديك

من روح

ل�ضغف قادم

يهب لَك

ع�ضاء اأخرياً .

طالب �ملعمري

حوا�س لغوية 
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اأكرث ما اأتذكره من كل �سيء هو غ�سل اأذين ليو تول�ستوي. 

الذي  العام  الثورة،  �سباحات   ،1989 عام  العام  كان 

بداأ يتهاوى فيه بلد مولدي. اأذناه اأكرب من راأ�سي، واأنا 

واقف على كتفي ولد واقف بدوره على كتفي ولد اآخر. 

و�سط  يف  قاعدته،  فوق  امللتحي  الهائل  الراأ�س  اأدع��ك 

ميدان ليو تول�ستوي، على بعد ن�سف �سارع من �سقتنا 

اأنا  ال�سنة  يف  مرة  يبعثوننا  الطفولة:  هي  هذه  الأوىل. 

هي  تنا 
َّ
مهم امليدان.  و�سط  اإىل  الف�سل  يف  وزمالئي 

غ�سل راأ�س كاتب ميت. ن�سعد على اأج�سام بع�سنا بع�سا 

وندعك منخاري تول�ستوي واأذنيه.

يف البعيد، ي�سحك اأبواي، وهما ي�ساهدان. ي�سعد ابنهما 

 ليدعك اأذنني هائلتني. ومن ورائهما فرقة جنود 
ُّ
الأ�سم

وفيها  وميناء،  مدينة  فاأودي�سا  ي�سريون،  البحرية  يف 

واإن  ال�ساب،  القبطان  ي�سيح  للبحرية.  كبرية  مدر�سة 

�سيقان  وترتفع  ميني.  �سمال،  ميني،  �سمال،  اأ�سمعه:  مل 

ني  ي اأنَّ
ِّ
اجلنود وتهبط، وترتفع، وترتفع وتهبط. وترى اأم

يف  وهي  ��ي 
ِّ
اأم تول�ستوي،  على  موقعي  من  اإليها  اأنظر 

ال�سري  فتبداأ يف  قليال،  ثقل ج�سمها  العمر وقد  منت�سف 

وراء رتل اجلنود حماكية خطوتهم، رافعة �ساقيها عاليا 

لتهفهف جيبتها، بينما يوؤدي اأبي التحية.
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اإىل  جئت  حتى  معاونة  �سمعية  اأجهزة  يل  تتوافر  مل 

ترتبط  �سامتة،  مدينة  اأعرفها  التي  فاأودي�سا  اأمريكا. 

كان واأنا 
َّ
اإذ تتحر اأبي  ا ب�سفتي  فيها اللغة ارتباطا خفيًّ

يلتفت،  وت��ك��رارا.  م��رارا  الق�س�س  يحكي  فمه  اأ�ساهد 

قد  الق�سة  فتكون  ثانية،  اإيّل  يلتفت  الق�سة.  فتتوقف 

تقدَّمت بالفعل.

اأ�سعر فعال  اأرجع اإىل هذه املدينة، ل  بعد عقود، حينما 

اأنني رجعت اإليها اإل حينما اأغلق ال�سماعة.

ك، لكن بال �سوت.
َّ
ِتك � �سفاه النا�س مل تزل تتحر

اأحفادهن. ما  اأقدام جلدَّات يجرين وراء  اأ�سوات  ما من 

لو تذاكر الرتام حني يتوقف 
ِّ

من اإعالنات يطلقها حم�س

يف املحطة، واأخريا، اأقفز.

بجوار  بغتة  ف  وتتوقَّ تاك�سي  �سيَّارة  بجانبي  مترق 

الر�سيف. ل اأ�سمع �رصير مكابحها.

يف  مفتوحتان،  اأبي  �سفتا  طفولتي:  اأودي�سا  هي  هذه 

ليلتقط عملة.  ينحني  ة. 
َّ

ق�س اأرى  بروفيان�سكايا.  �سارع 

وت�ستاأنف  يعتدل،  وهو  يل،  يبت�سم   
َّ
ثم ة. 

َّ
الق�س ف  تتوقَّ

الق�سة.

j h j

ا من بيته. جتري اأمه بالتبنِّي  يجرجر جنديٌّ طفال يهوديًّ

� وراء اجلنود، �سبه عارية، باكية.  امراأة رو�سيَّة  � وهي 

وهو  ي�سفعها  واآخ��ر  اآخ��ر.  جنديٌّ  التقدُّم  من  مينعها 

اإل من دمية ملقاة على اجلليد.  ي�سحك. يفرغ ال�سارع، 

يغلق اجلريان ال�سبابيك. تن�سفق الأبواب. تنحني امراأة 

يف  طفلها  ان  جنديَّ يدفع  بينما  اخلاوي  الر�سيف  على 

�ساحنة.

وحينذاك حدث اأن، وت�سمت �سفتا اأبي ��

الذي  ما  بدين؟  اأوك��راينٌّ  رجل  يظهر  اأودي�سا  جليد  من 

اأعطوين  طفلي؟  تاأخذون  ملاذا  الأوغ��اد؟  ها  اأيُّ تفعلونه 

اأ�سماءكم اأيها الأوغاد! �ساأذهب اإىل ال�سلطات. اأ�سماءكم! 

يطري ب�ساقه يف الهواء الغا�سب. اأريد اأن اأرى اأوراقكم. 

�إيليا كاميين�شكي                ترجمة: �أحمد �شافعي * 

* شاعر ومترجم من مصر 

ن�صو�ص

بحثا عن اأودي�سا املفقودة ..

 بحثا عن طفولة خر�ساء



ف عن الب�ساق. ل ي�ستطيع اأن يتوقَّ

ف اجلنود، ذاهلني. هذا طفل يهوديٌّ � األ ترون؟ يتوقَّ

ا؟ ينقل الأوكراينُّ البدين  اأيها البلهاء! هل اأبدو لكم يهوديًّ

ة اجلاثية  قدميه يف تثاقل، يهزُّ ج�سمه الهائل قرب ال�سابَّ

على الر�سيف.

تبداأ النوافذ يف النفتاح. من يكلِّم اجلنود الأملان بهذه 

يختل�س  النا�س.  يحملق  حمتلَّة؟  مدينة  يف  الطريقة 

اإىل  م�رصعني  وي�سريون  ال�سبابيك.  اإىل  نظرة  اجلنود 

ال�ساحنة. ويرتك الطفل يف اجلليد.

معطفه.  يف  ه  ويلفُّ ي��دي��ه،  ب��ني  الطفل  البدين  يحمل 

جمنونة.  طويلة  قبلة  وللمراأة،  لل�سلطات!  �ساأ�سكوكم 

و�ساحنة اجلنود تختفي يف ال�سوارع.

ومعه  مبتعدا  البدين  مي�سي  كلمة  ي�سيف  اأن  وب��دون 

املراأة والطفل. حري�سا اأن يتقدَّماه يف �سريهم. ول يراه 

ته تبقى، واأبي، هو الطفل 
َّ

اجلريان بعدها اأبدا. ولكن ق�س

يظلُّ  اأبدا،  بعدها  البدين  ير  الذي مل  الطفل  اأنقذه،  الذي 

.
ّ
ة لبنه الأ�سم

َّ
ر الق�س

ِّ
يكر

j h j

لو التقى بي اأبناء اأخوايل واأخوايل يف الطريق، �ستكون 

الأعياد،  يف  اإلكرتونيَّة  ر�سائل  اإليهم  اأبعث  ف�سيحة. 

 العائد اإىل هذه املدينة لي�س اأنا، لي�س 
ّ
وهدايا. الأربعيني

اإىل  الذي يرجعني  الذي يعرفونه. ما   
ّ
الأمريكي القريب 

هذا البلد الذي خان اأ�رصتي؟ ل�سنوات �سوف ي�ساألني كلُّ 

من يعرفني عما اأعادين اإىل هنا، لأ�سري يف هذه ال�سوارع. 

ما الذي اأحاول اأن اأ�ستح�رصه؟

اإياها  �سا 
ِّ
متلم اجلدران،  جماورا  واأ�سري  اعاتي 

َّ
�سم اأغلق 

الزمن  ب�رصة  �س 
َّ
يتح�س اأحمق  اأفعال  هذه  باأ�سابعي. 

�س 
َّ
يتح�س الطفولة،  اإىل  و�سول  باأ�سابعه،  ويتخلَّلها 

ابن   
ٌّ
�سبي وهو  ما  يوما  مل�سها  التي  ال�سوارع  اأر�سفة 

الراهنة  اللحظة  تعنيه  ما  اأكرث  وما  عاما.  ع�رص  خم�سة 

ملن ل ميلكون غريها.

نتف  تفعل  مثلما  اجل���دران،  تهتزُّ  ال��رتام،  مير  حينما 

من  �ساذج.  تفكري  ذلك  الذاكرة.  يف  العالقة  الق�س�س 

ر  اأنَّ اأودي�سا، وهي بع�س من وعي اأبي،  ال�سذاجة اأن اأفكِّ

اعتي واإذا بي من جديد 
َّ
قد �سارت يل من جديد. اأغلق �سم

ك فيه �سفاه النا�س.
َّ
يف ال�سمت الذي تتحر
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والده  يعتقل  فيها  يولد  التي  ال�سنة  لقيط. يف  اأبي طفل 

لل�سعب".  ا 
ًّ
"عدو باعتباره  الر�سا�س  عليه  ويطلق  اإيليا 

اإىل  جوليانا  والدته  تنفى  فيها  يولد  التي  ال�سنة  يف 

ر من ذلك �سيئا. فذاكرته ل تبداأ اإل  �سيربيا. وهو ل يتذكَّ

بعد اأربع �سنوات من ذلك.

ع �سورا � الرجل 
َّ
العام هو 1941، تندلع احلرب، ويتطو

 ،1914 العام  اجلبهة.  اإىل  للذهاب   � اأب��ي  تبنَّي  ال��ذي 

ال�سواحي  اإىل  الرتام  تركب  نتاليا،  بالتبنِّي،  ووالدته 

لتحفر اخلنادق حول املدينة. العام 1941، ويحدث فيه 

بدين  اأوك��راينٍّ  عن  ذكرياته:  اأوىل  طفل  عقل  ل 
ِّ
ي�سج اأن 

ال�سبابيك  يفتحون  وج��ريان  اأجانب.  جنود  من  ينقذه 

وي�ساهدون نتاليا تبكي يف اجلليد.

اأبي. طائرات املحور  ره  يتذكَّ اأول عام  1941 هو  عام 

من  خارجني  اجلريان  يجري  الفودكا.  م�سنع  تق�سف 

ا�سات. ي�رصبون  البيوت ويف اأيديهم اأباريق ال�ساي والطَّ

اأتابع   
ُّ
الأ�سم الولد  اأنا  الر�سيف.  على  ال�سائلة  الفودكا 

�سفتي اأبي.

ف احلكاية. ينحني لريبط حذاءه فتتوقَّ

يعتدل والنا�س يجرون بالأباريق تت�ساقط منها الفودكا، 

وال�سعادة على وجوه اجلميع، ولو للحظة عابرة.

العجائز  ت�رصب   .1941 دائما  اأب��ي،  ق�سة  يف  العام، 

لو  كما  بعيدا  ي�ستدرن  الفودكا من زجاجاتهّن.  جرعات 

1941؟  يف  يخفينه  الذي  ما  �سيء.  اإخفاء  يحاولن  كنَّ 

�سمت رجالهنَّ الذين ل يكتبون من اأرا�سي احلرب؟ العام 

1941 كما تقول �سفتا اأبي. م�سنع الفودكا ن�سف. الن�ساء 
يقرعن الكوؤو�س. رذاذ الب�ساق يتطاير مثل طيور �سغرية.
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�سيارات  اأودي�سا،  �سوارع  يف  بعيد.  زمن  منذ  اأبي  مات 

بلغة  الآن  النا�س  ي�سيح  جديدة.  و�سو�ساء  جديدة، 

تتدهور  ما  و�رصعان  اأقيمت  جديدة  وبنايات  جديدة، 

فاإذا هي خرائب. 

الآن  اأن��ا  اأمريكا.  يف  امل�سنوعة  اعتي 
َّ
�سم اأخلعي 

اأكرب يف جليد  ب�رصعة  امل�سي  يحاول   
ُّ
الأ�سم  

ّ
ال�سبي

�سوارع اأودي�سا. تنفتح ال�سفاه فال ي�سدر عنها �سوت. 

اأكيا�س  يجرجر  وهو  اأبي  خلطى  اأق��دام  وقع  من  ما 

من  ما  اإفريز.  على  تطقطق  حمائم  من  ما  بقالتنا. 
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اأبواق �سيارات زاعقة.

اأنا رجل راجع بعد ع�رصين �سنة ليجد اجلميع موتى. اأنا 

رجل م�سنٌّ يخلع �سرتته على اأريكة ويرى الكالب تك�سف 

عن اأنيابها، و�سوت ل�سان، وه�سي�سا. ل يعرف ملاذا هو 

. ل يعرف ملاذا ا�سرتى تذكرته 
ٌّ
هنا � ملاذا هو �سعيد، وحر

اإىل اأودي�سا. ولو اأنَّ اأبويه ميِّتان، فماذا يكون له هنا، يف 

هذه املدينة اخلاوية؟
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ة تلو الأخرى، تعاد ذكرى 
َّ
لي�ست لدى الأب ق�س�س. ومر

يف  ي�سريون  وروم��ان  اأمل��ان  جنود  املحتلَّة.  املدينة 

1941. ما من ر�سائل يبعثها �سورا يف 1941 لأنه ما 
للق�سف  �سة 

َّ
املعر الف�سائل  من  ر�سائل  يكتب  اأحد  من 

يف  حتى  ��ه  لأنَّ الف�ساتني  نتاليا  حتيك   .1941 �سنة 

املدينة املحتلة ي�سرتي النا�س الف�ساتني. ت�سرتي التفاح 

لأنَّ ال�سبية يف 1941 ياأكلون التفاح. ومل تزل الر�سائل 

هم بعثوه على ح�سان  ل ترد من �سورا. ل يعرف اأحد اأنَّ

ابات الأملان. ليهاجم دبَّ

يهودها.  من  اأخليت  مدينة  واأودي�سا   1941 العام  هو 

املدينة حيث احلياة ما�سية،  �سوارع  الأملان يف  ي�سري 

اأبي ق�س�س. هو  لدى  لي�ست  الف�ساتني.  ت�سرتي  والنا�س 

اإليه  يلفت  ل  لكي  متاما  حملوق  �سعره  �سغري   
ٌّ
�سبي

الأنظار ب�سواده. وما من ق�س�س من 1941.

 .
ِّ
لل�سبي لي�س  لكنَّه  الطازج.  اخلبز  رائحة  �سباح  كلَّ 

نتاليا تخبز اخلبز للجريان كلَّ اأ�سبوع لكي ل يبلغوا عن 

الأ�رصة. �سفعة. ل تاأكل اخلبز يا ولد. �سفعة.

يف ذلك العام، 1941، يف املدينة املحتلَّة، يظهر �سورا 

�سورة.  اإل  هي  اإن  ق�س�س،  من  ما  �سقتهم.  �سلَّم  على 

�سنة  دائما  اجلدار. هي  على  دائما  يطرق  جندي هارب 

على  دائما  يظهر  و�سورا  املحتلة،  املدينة  يف   1941
 اأن 

ِّ
�سلَّم ال�سقة. ذلك، ورائحة خبز لي�س م�سموحا لل�سبي

ي�سعه يف فمه.
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ما من ق�س�س.. الرجل الذي ح�سباه ميِّتا واقف اأمامهما 

خيول؟  ة 
َّ
ثم كان  ق�سف؟  ة 

َّ
ثم كان  املعي�سة.  غرفة  يف 

الأمل��ان  اجلنود  اعتقله  تفا�سيل.  يك�سف  ل  دبابات؟ 

و�سحنوه يف قطار. ويف جنح الليل قفز.

 يطلب من اأبيه ق�سة. ل يظهر على �سفتيه 
ّ
 اأ�سم

ٌّ
اأنا �سبي

اإل ن�سف رو�سيَّة منطوقة.

اأقطع  املدينة.  هذه  اإىل  اأرجع  �سنة  ع�رصين  قرابة  بعد 

ر  ال�سوارع العري�سة امل�سجرة جيئة وذهابا، حماول تذكُّ

حتت  تبول  الكالب  اأرى  ال�سبابيك،  اأفتح  اأب��ي.  ق�س�س 

 م�ستند ب�سدره املتغطر�س على التاريخ.
ٍّ
متثال �سيا�سي

اأبي،  �سفتي  على  ثانية  كلَّ  كلمة  فقط  ق�س�س،  من  ما 

املدينة  اإىل  يت�سلَّل  هارب   
ٌّ
رو�سي جنديٌّ  �سوانا.  ولي�س 

املحتلَّة لريى ابنه. كلُّ ما لديَّ منه �سورته وهو يفتح 

الباب.

j h j

ك 
َّ
تتحر تظلُّ  �سفاها  اإل  لي�س  ق�س�س.  اأبي  لدى  لي�ست 

يف  يت�ساعد  �سوت  اعات. 
َّ
�سم بال   

ّ
اأ�سم  

ٍّ
�سبي اأم��ام 

الرقيقة،  العظام  يف  وت�رصي  امللتوية،  اأذينَّ  تالفيف 

وبعدما  الرقيقة.  ال�سعرات  وترتاق�س  الأن�سجة  فتهتزُّ 

ن�سل اإىل الوليات املتحدة الأمريكية ميوت اأبي.

اأودي�سا،  �سوارع  اإىل  رجعت  وقد  والآن  ق�س�س.  من  ما 

اأعود واأ�سعها. ما الذي ل  اعة من جديد. ثم 
َّ
اأخلع ال�سم

ردَّ فعل  لي�س  ال�ستماع  ا�ستح�ساره؟  اأكفُّ عن حماولة 

اعة ل بد من تعليمه 
َّ
 حينما ُيعَطى �سم

ُّ
انعكا�سيا. والأً�سم

كيف ي�ستمع:

هذه قعقعة �ساحنة.

هذا جر�س تليفون.

هذا �سكران يف الطابق الثاين ي�سعل �سعال دجاجة ت�سلخ 

حية.

�سورا مي�سي اإىل اأودي�سا على اجلليد م�سرية �سهر. اأرى كلَّ 

.
ّ

ذلك يف �سذرات. ال�سذرات كلٌّ لدي

العام 1941. لي�س لديه طعام. قفز من القطار الأملاين 

الرئي�سيَّة.  الطرق  يجتنب  يعرج.  احلر�س،  نوم  م�ستغال 

ياأكل اجلليد. ي�سري اإىل اأودي�سا لثالثني يوما يف اجلليد. 

 بها. وعدا ذلك ياأكل 
ُّ
ي�رصق الطعام من القرى التي مير

اجلليد.

كم قرية توؤثر عدم الإبالغ عن هذا الرجل، الهارب من 

الفناء اخللفي حامال دجاجة بال راأ�س؟ وعدا ذلك ياأكل 

اجلليد.

الأمل��ان.  من  هرب  وقد  القرى،  يف  ليال  �سورا  يتوقف 

يجتنب الطرق الرئي�سيَّة. هو رجل و�سيم. تعطيه الن�ساء 
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الليل  جنح  يف  اأزواج.  من  القرى  يف  يبق  مل  الطعام. 

ي�رصق ثيابا من حبل غ�سيل، ويجري. طوال اأيام، جليد.

تظهر  املدينة  من  يقرتب  واإذ  ة،  الرئي�سيَّ الطرق  يجتنب 

الكمائن عند كلِّ مدخل. حر�س. وكالب.

ف �سفتا اأبي. وهنا، تتوقَّ

j h j

على  بامراأتني  باجلليد،  ممتلئ  وبطنه  �سورا،  يلتقي 

تريانه.  حمتلَّة.  اأر���س  من  وهما  ه��ارب.  هو  الطريق. 

ي�سمع  ل؟  ومل   � الهارب  الرجل  عن  الإب��الغ  بو�سعهما 

اجلنود عن طعام ي�رصق من الفالحني على طول الطريق.

اأمامهما، يف اجلليد، يركع. ملاذا هو هنا؟ يقول  يركع. 

اأودي�سا.  يف  الأرب��ع  ال�سنوات  ذا  ابنه  يرى  اأن  يريد  ه  اإنَّ

اأرجوكما.

اأ�سمع �سذرات فقط من هذه الق�سة. رجل يركع يف اجلليد. 

�سواها.  �سيء  ول  �سذرة،  بجواره.  تركع  املراأتني  اإحدى 

ف واأ�سري. اأحمو ما كتبت.  اأكتب يف الورقة اخلاوية. اأتوقَّ

اأكتبه من جديد. ملاذا تركع بجوار رجل ل تعرفه؟ لعلَّ 

بطن  احلرب؟  يف  املقتول  برجلها  رها  يذكِّ الرجل  هذا 

مليء باجلليد.

للجنود  يبت�سم  الكمني.  تلو  الكمني  وامل��راأة  �سورا  يعرب 

ال�سبي  يداعب  طويلة.  قبلة  امل��راأة.  عليه  متيل  بينما 

املحمول بني ذراعيها.

فان عن احلركة. كلُّ هذا اجلليد. �سفتا اأبي تتوقَّ

عه املراأة. ل يراها �سورا بعد  بعدما يعربان البوابات تودِّ

ذلك.

j h j

اإحداها  الهارب. يف  اجلنديِّ  ن�سخ كثرية من ق�سة  ثمة 

الرومانية  ال�رصطة  ورائ��ه  من  وي��رى  اأب��اه  الولد  يقبِّل 

باأكرب   
ِّ
ال�سبي وال��دة  تاأتي  وب�رصعة  املبنى.  تدخل 

يح�سو  وب�رصعة  الكبرية.  البي�ساء  وقبعتها  ف�ساتينها 

الة �سدر باجلرائد. وي�ساهد الولُد �سورا 
َّ
 حم

ِّ
والد ال�سبي

اإىل  ونتاليا، وهما يرتديان ف�ستاين فتاتني، وينطلقان 

خارجني  باجلنود،  عابرين   ،
ّ

باجلندي عابرين  الفناء، 

اإىل ال�سارع.

اإل �سذرة عن �سورا  اإن هي  رها.  ما من ق�سة ميكن تذكُّ

اإىل  ويهربان  فتاتني  ف�ستاين  يرتديان  اإذ  ونتاليا 

 روماينٌّ اأن ي�ستوقفهما. يعرت�س 
ٌّ
ال�سارع. ويريد �رصطي

يف  �سورا  ج�سم  منحنيات  يف  اجلنديُّ  يتغزَّل  �سورا. 

ي�سد  اأن  ال�سكران  الروماينُّ  يحاول  ال�سيفي.  الف�ستان 

�سورا من طرف الف�ستان وي�سع نقودا يف جيبه. تعايل 

معي يا حلوة.

ل بدَّ اأنه كان م�سهدا مذهال. قبلة يف اجلليد بني الثنني، 

�سعرهما،  يف  اجلليد  ندف  وتت�ساقط  وزوجها.  نتاليا 

وف�ستانيهما احلريرين.
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من  الفودكا  تنهمر  ول  ف�ستانا.  رجل  يرتدي  ل  ورمبا 

ال�سماء. واإن هو اإل ولد خائف اأن يعرتف لنف�سه بحقيقة 

 
ُّ
الأ�سم الولد  اأنا  الق�س�س.  من  الكثري  فيوؤلِّف  ما جرى. 

اأن ميالأ  الأب  بينما يحاول  اأبيه،  ال�سمت داخل  ي�ساهد 

ال�سمت بالق�س�س. والولد يرى ول يفهم.

من جميع الق�س�س، بقي �سيء واحد معي. يف كلِّ ن�سخة، 

اأبي هو الطفل الذي يقبِّل �سورا ويرى من ورائه ال�رصطي 

الروماينِّ يدخل املبنى.

j h j

اأبي عنه مطلقا: احلرب تنتهي عام  اأمر ل يتحدث  هنا 

1945 ويرجع �سورا. تقيم نتاليا حفال تقاطعه ال�رصطة 
الباب  تطرق  اأن  ب��دون  تدخل  ال�سوفييتيَّة،  ة  الع�سكريَّ

خيانته.  يف  ال�سوفييت  ي�سكُّ  ومت�سي.  زوجها  وتاأخذ 

مئات املحاربني ال�سابقني ينفون اإىل �سيربيا. عدم قتلك 

نف�سك عند وقوعك يف الأ�رص جرمية تعاقب عليها الدولة.

من  �سورا  ينقذ  ما  مطلقا:  اأب��ي  عنه  يتكلَّم  ل  اأم��ر  هنا 

 .
ّ
ه حينما يرجع من احلرب يكون �سبه اأ�سم ال�سجن هو اأنَّ

ة يف اأثناء الق�سف، �سدَّ رئي�سه الرقيب اإىل خمباأ. 
َّ
واأنه مر

.
ّ
وتوا�سل الق�سف. وجنا الرقيب. و�سار �سورا اأ�سم

ي�سمع.  ل  اأ�سئلة:  ة 
ّ
ال�سوفييتي الع�سكرية  ال�رصطة  تطرح 

ل  ي�سفعون.  ي�سمع.  ل  ي�سفعونه.  ي�سمع.  ل  ي�سيحون. 

، يقول 
ٌّ
 وغبي

ّ
ي�سمع. ي�سفعون. ل ي�سمع. ي�سفعون. اأ�سم

ال�سباط. يطلقون �رصاحه.

ملاذا ا�سرتيت تذكرتي اإىل اأودي�سا؟

�سورة  ظهر  على  اأب��ي  بخطِّ  الكتابة  هذه  على  عرثت 

 ي�رصخ، غري �سامع �رصاخه. ل اأن�ساها. تلك 
ٌّ
�سورا: اأ�سم

اأذنيه. �سوت ب�رصيٌّ  ال�رصخة. غري حم�سو�سة حتى من 

مثلما هو يف احلقيقة.
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j h j

 
َّ
علي زعقت  اإذا  اجل��دران.  وراء  ما  اأ�سمع  اأن  ميكنني  ل 

من  ن��وع  ال�سمم  يف  اإليك.  األتفت  لن  ال�سارع  وبيننا 

اعتي �سفريا، ولكنتي تتبدَّد، بلهفة، 
َّ
النفتاح. تطلق �سم

 ،
ُّ
اأ�سم �سخ�س  النا�س.  �سفاه  يف  اأحملق  بالغة.  بلهفة 

ب�سورة  معي  حميميني  ي�سبحون  النا�س  اأغلب  اأج��د 

قد  غريبا.  �سخما  �سخ�سا  اأمامهم  يرون  فورية.  �سبه 

ي�سعرون ب�سيء من الفوقية اأو �سيء من الإحباط ب�سبب 

كالمهم،  اإع���ادة  اإىل  ا�سطرارهم  ي�ستغربون  لكنتي. 

مرتني، وثالثا، واأربعا يف بع�س الأحيان. تكمن اللقطة 

امل�رصحية يف طريقة قولهم، اأنا اأفهم لكنتك، يف كيفية 

اإطراقهم.

اعتي. اأعرف اأن 
َّ
بعد عقود، اأرجع اإىل اأودي�سا واأغلق �سم

هذا هو ال�سمت الذي وجد �سورا نف�سه فيه حينما رجع 

اإىل هنا �سنة 1945. �سممه الذي مل يحك يل اأبي عنه 

قط.

j h j

��ي 
ِّ
واأم �سورا  ق�س�س  يحكي  اأب��ي  ال�ساطئ.  على  نحن 

اإىل  جاريني  نندفع  و�سديقي  ت��راين  اإذ  فجاأة  ت�سحك 

اإليه ثم  الر�سيف، ن�سعد  املاء، ن�سبح ن�سف ميل حتى 

. هما 
ّ

نا ن�سري على املاء، ملوحني لأبوي ن�سري عليه، كاأنَّ

�سغريان للغاية، مرتوكان على الرمل. نقبِّل يف الهواء 

امات �سم�س يف �رصفة �سطح 
َّ
بنات جميالت ياأخذن حم

الفندق.

لكن  ال�سفاه.  يقراأ   
ٍّ
�سبي ل��دى  كاملة  ق�س�س  من  ما 

والبع�س  الرتام.  حمطة  يف  عليه  يعرث  بع�سها  �سذرات. 

اأن ي�سري   عند منعطف �سارع ي�سمح لنف�سه 
ُّ
ُت�َسم رائحة 

ذكرى. والبع�س حبات رمل.

تقاطعه  حكيه،  يف  منهمكا  الرمل،  على  اجلال�س  اأبي، 

ي م�سرية اإىل �سبيَّني ي�سريان على املاء.
ِّ
اأم

لو اأن والديَّ ميتان فما الذي يل يف هذه املدينة الفارغة 

ي بالال�سيء �سيئا 
ِّ
الآن؟ حني اأقول ل �سيء، فاإنني اأ�سم

اأراه هناك.

j h j

عمري ثماين �سنوات يف اجلليد اأ�ساهد اأبي يدخل مطعما 

فخما. بالداخل حفل زفاف �سخ�س ما.

. كذلك تقول �سفتا اأبي. انظر اإيلَّ

عرب نوافذ املطعم الزجاجية الكبرية، ي�ساهده ولده من 

 باجلليد.
ِّ
ال�سارع املك�سو

طريقه  ا  �ساقًّ املكان،  يدخل  راق�سا.  املكان  اأبي  يدخل 

ثم  خدَّيها،  على  العرو�س  يقبِّل  العرو�س.  اإىل  مبرفقيه 

يحملها �ساحكا، وي�سعها على كتفيه، ويتجه متمايال 

اإىل منت�سف املطعم.

اجلهة  يف  ��ي. 
ِّ
اأم يد  يف  مت�سبِّث  اجلليد،  يف  واق��ف  اأن��ا 

ال�سخمة  الغمامة  وه��ذه  اأب��ي،  ال�سارع  من  الأخ���رى 

البي�ساء عرو�س فوق راأ�سه. يدور والعرو�س على كتفيه 

ينزل  ثم  م�سفِّقني.  حوله  من  يلتفون  احل�سور  بينما 

العرو�س اأر�سا عند العري�س ويقبِّل يدها.

ا  �ساقًّ يرق�س  الآن  هو  يحدث.  الذي  ما  ة  بدقَّ اأعرف  ل 

املكان،  يف  بدانة  اجل��دَّات  اأك��رث  اإىل  طريقه  مبرفقيه 

يتناول زجاجة �سمبانيا وميالأ كاأ�سها. يركع قبالة تلك 

دائرة من حوله  يدها. اجلميع يف  البدينة مقبِّال  املراأة 

ي�سفِّقون.

يدور  اأب��اه  يراقب  حائر  ولد  اأن��ا  اجلليد،  يف  باخلارج، 

يق�سي  الذي  اأبي  غريب.  �سخ�س  زفاف  فيه  مطعم  يف 

ر الق�سة نف�سها ي�سحك ومن حوله 
ِّ
�سنني كثرية وهو يكر

مبت�سما،  باخلارج،  اإلينا  يرجع  ي�سحكون.  املطعم  يف 

جالبا معه زجاجة �سمبانيا كبرية و�سبع قطع من كعكة 

الزفاف.

يهم�س اأبي اأنه يف حفالت الزفاف الكبرية ل يعرف اأحد 

العري�س.  اأنَّ �سيفا ما هو قريب  العرو�س  ر 
َّ
تت�سو اأحدا. 

ويحاول العري�س اأن يثري اإعجاب قريب العرو�س املهم.

اأعرث  لن  �سيء  مطلقا،  اأبي  عنه  يتكلَّم  ل  �سيء  هنا  ها 

عليه اإل بعد �سنوات كثرية: هذه حيلة تعلَّمها من �سورا. 

، عاجزا عن العثور على 
َّ
رجع �سورا من احلرب رجال اأ�سم

ر بها الطعام لبيته، ف�سار يرق�س يف اأعرا�س  وظيفة يوفِّ

الغرباء، مفاجئا زوجته وابنه بالليل باأطباق من كعكة 

الزفاف.

j h j

اأن  بو�سعي  ي��زال  ل  التي  ال�سوارع  ه��ذه  يف  اأت�ساءل: 

�سمم  �سهدت  التي  ال�سوارع  اأبي،  يا  ��اك،  واإيَّ اأتقا�سمها 

اأنا  ها  �سممه؟  ك  يحريِّ كان  هال   ،1945 �سنة  اأبيك 

راآها  التي  اأودي�سا  �سوارع  اأرى  كي  اأجلك  من  رجعت 
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�سوت  املرء.  يلحظ  مل  لو  حتى  ْعِدَية 
ُ
م الأ�سوات  اأبوك. 

�س بتثاقل واقفا يف �سفِّ البقالة يوؤثر  �سخ�س وهو يتنفَّ

حال،  اأيِّ  على   . ال�سفِّ يف  الآخرين  �س  تنفُّ معدَّل  على 

اإىل فندق كرا�سنايا حل�سور زفاف  اأنا الآن يف طريقي 

�سخ�س غريب.

لقد حدث يوما اأن �رصقت من اأجلي �سبع قطع من كعكة 

يراها  اأ�سياء  �سبعة  عن  لك  اأحكي  الآن  انظر،  زف��اف. 

الأ�سم يف حفالت الزفاف:

اأطراف  متيل  لزوجاتهم،  الأزواج  يبت�سم  حينما  واحد: 

اأفواههم باجتاه اأعينهم. لكنهم حينما يبت�سمون لكتَّاب 

اأفواههم  اأرى جوانب  الزواج،  ق�سائم  رون 
ِّ
اإذ يحر العدل 

ك باجتاه اآذانهم.
َّ
تتحر

متواجهي  يقفون  الأعمال،  رجال  يتكلم  حينما  اثنان: 

اأن  الأقدام، ومن يزحزح قدمه بعيدا، فهو يريد  اأ�سابع 

يكون يف مكان اآخر.

�سعيدين،  ويكونان  كعكة  زوجان  ياأكل  حينما  ثالثة: 

 النظر حتت 
َّ
اأو تتواثب. ولكنَّنا لن نحب تهتزُّ �سيقانهما 

قم�سانهم  اإىل  فانظروا  ال�سعيدة.  الأقدام  لروؤية  املوائد 

ة الأكتاف  واأكتافهم. وانظروا كيف جتعل الأقدام املهتزَّ

هي الأخرى تهتّز.

حفل  يف  الطعام  ق�سم  افتتاح  انتظار  يف  جمع  اأربعة: 

زفاف. لحظوا كيف ي�سفِّر النا�س  لتهدئة اأنف�سهم.

من  ب�سيء  جتاهه  ت�سعر  لها  قريبا  تكلم  ام��راأة  خم�سة: 

 وجهها، وتلعق �سفتيها.
ُّ

عدم الرتياح. مت�س

بالرتياح  ال�ساعر  غري  ال�سخ�س  يكون  اأحيانا  ة:  �ستَّ

رجال. انظروا يف مت�سيده حليته اإىل ا�سطرابه.

�سمت  يكون  اأورك�سرتا،  زفاف  يف  يكون  حينما  �سبعة: 

جاعال  الع�سا،  يرفع  اأن  قبل  املاي�سرتو  اأ�سابع  بني 

املو�سيقى مرئيَّة داخل اأج�سام الآخرين.

 هنا هو اجلمهور. وكلُّ من عداه 
ُّ
ال�سمم م�رصح. والأ�سم

ر 
َّ
يت�سو الذي  ال�سمت  عامل  على  للقلق  داعي  ل  ممثِّل. 

ل   
ُّ
فال�سم اإليه.  ون 

ّ
منفي اأننا  ال�سليم  ال�سمع  اأ�سحاب 

اأ�سحاب  اخرتعه  اخ��رتاع  ال�سمت  بال�سمت.  يوؤمنون 

ال�سمع ال�سليم.
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املقابر.  يف  واقفني  ا  كنَّ م�سافر.  اأنا  اللقاء،  اإىل  �سورا، 

كان �سمت وداعه وهو جاث اأمام 
ِّ
اأ�ساهد �سفتي اأبي حتر

مقربة �سورا. اإىل اللقاء يا عزيزي. اأنا م�سافر. اأنا ذاهب 

ر لبني م�ستقبال. لأوفِّ

اأبي تهم�سان  �سفتي  اأرى   .1993 ينهمر اجلليد. والعام 

ياأتي  اأن  واف��ق  �سا�سا،  بريدنا،  �ساعي  القرب:  ل�ساهدة 

ليعتني مبقربتك. هل ت�سمعني؟

اأنا يف اأودي�سا يا اأبي. والعام 2018، خم�سة وع�رصون 

عاما م�ست منذ اأن رحلنا عن هذه املدينة. رجعت اإىل 

اأ�سع  الزمن.  واأوقف  اعتي 
َّ
�سم اإغالق  اأ�ستطيع  كي  هنا 

ف   على اجلدار، واأ�سمع �سوت �سيارات الأجرة تتوقَّ
ّ

يدي

يف الإ�سارات، ومروق القطارات، والن�ساء يتجادلن عند 

اأ�سع  �سيء.  � ل   عن اجلدار 
ّ

اأرفع يدي ال�سارع.  منعطف 

يديَّ على اجلدار � كلب ينبح، نفري يعلو يف الطريق. اأرفع 

يديَّ عن اجلدار � ل �سيء.

من  جزءا  لي�س  ال�سمت   .1993 هو  اأخ��رى  مرة  العام 

مفهوم الزمن. 
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يلقي خطبة.  ال�سوفييتي،  الدكتاتور  بريجينيف،  ليونيد 

فمه يتحرك، واجلمع ي�سفِّق، ول اأ�سمع �سيئا. اأرفع �سوت 

اأ�سمعه،  ل  اآخر،  اإعالنا  بريجينيف  ي�سدر  التليفزيون، 

اأرفع ال�سوت، ي�سفِّق اجلمع وقوفا، ل اأ�سمع ت�سفيقهم.

عمري خم�س �سنوات. تاأتي املعلِّمة اإىل ف�سلنا. �سوتها 

مات  اأولد،  ي��ا  �سفتاها،  تقول  اأ�سمعه.  ل  يرتع�س. 

بريجينيف. تقول �سفتاها، اأخ�سى اأن احلرب �سوف تندلع 

يف منت�سف يوم غد.

من  بتاأثري  �سمعي،  فقدت  اأنني  بعد  اأب��واي  يعرف  ل 

ال�سوفييتي  الطبيب  �سه  �سخَّ النكافية  الغدة  التهاب 

 �سافرة 
ُّ
ت�ستمر اليوم،  برد. يف منت�سف  نزلة  باعتباره 

امل�سنع ملدة �ساعة. ل اأ�سمعها.

ب�سممي،  ي  اأمِّ تعلم  اأن  بريجينيف  وفاة  يوم  يف  يحدث 

يف  ��ي  اأمِّ ت�سيح  وامل�ست�سفيات.  الأطباء  اأودي�سا  وتبداأ 

لكي  العامة  املوا�سالت  و�سائل  يف  الكبار  املواطنني 

حرج  يف  واأب��ي  املري�س،  لبنها  مقعدا  ويخلوا  يقوموا 

ي  يختفي يف الناحية الأخرى من الرتام. ل اأ�سمع كلمة. اأمِّ

 من عليائها، حتر�سني بج�سمها من اأعني الرتام.
َّ
تطلُّ علي

تكون  بذلك  الأ�سود.  يرتدون  الغرباء  مات.  بريجينيف 

بداية تاريخي مع ال�سمم.
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و�سولنا  من  تقريبا  عام  بعد  قلبية  ب�سكتة  اأبي  ميوت 

اإىل روت�سي�سرت، وقبل اأ�سابيع قليلة من بداية ا�ستعمايل 

اعات. لن اأ�سمع �سوته اأبدا.
َّ
ال�سم

ي 
ِّ
جئنا اإىل اأمريكا من اأجل �سعادة اأبنائنا، هكذا تقول اأم

يف اجلنازة. �ستعي�س بعد اأبي اأربعا وع�رصين �سنة، ويف 

ني اأزداد �سبها به. رين اأنَّ كلِّ �سنة �سوف تذكِّ

عام،  عن  يزيد  ملا  بال�سلل  وت�ساب  بجلطة،  �ست�ساب 

ك 
َّ
يتحر ولن  مت�سي  اأن  بو�سعها  يكون  لن  النهاية  ويف 

فيها اإل ذراع. �ستكون اأجمل امراأة وقعت عليها عيناي، 

الأمريكيني  جريانها  بني  وتخلط  الغرباء،  يف  �ست�سيح 

م�ست،  عقود  قبل  عرفتهم  رو���س  وبني  واملمر�سات 

ويبت�سمون  يفهمونها  ل  بلغة  منهم  وت�سخر  وت�سبهم 

الأبي�س يف  ال�سعر  �سعثاء  الغريبة  تهذُّب وفزع من  يف 

 م�سلول من 
ٍّ
ك اإذ ت�سيح فيهم �سياح نبي

ِّ
كر�سيِّها املتحر

اأنبياء العهد القدمي. ولعقد كامل �سوف اأخرج لتم�سيتها، 

هذه  لنف�سي،  هام�سا  ك، 
ِّ
املتحر كر�سيَّها  اأمامي  دافعا 

اأجمل امراأة وقعت عليها عيناي.

ال�سفر، يحب البتعاد، بحثا عن   
ُّ
اأبوك يحب تقول، كان 

�سعادة الرجوع اإىل البيت. تلك كانت ال�سعادة الق�سوى، 

اأن ال�سعادة الق�سوة هي  ر دائما  اأبوك. تذكَّ كما قال يل 

يف الرجوع اإىل البيت.

ال�ساد�سة م�ساء. تقول يل ذلك  اأت�سل يف  اأن  تطلب منِّي 

يف الواحدة ظهرا. لأنها ت�سعر بالوحدة وحتتاج �سيئا من 

الرثثرة. تت�سل بقريبة يل يف اخلام�سة م�ساء، لتدعوها 

اإىل حفلة ل وجود لها، فتوقظ بات�سالها البيت كله يف 

 الأحاديث الطويلة، وتقطعها يف الغالب 
ُّ
اخلام�سة. حتب

التا�سعة  يف  تت�سل  لها.  اأبي  حب  مدى  اإىل  باإ�سارات 

م�ساء لت�ساألني ملاذا مل اأت�سل بها طيلة اليوم. ترتك يل 

ع�رصين ر�سالة يف �ساعة واحدة. الآن بعدما ماتت، تبقى 

هذه اأغلى مقتنياتي، ر�سائلها الهاتفيَّة.

كم تغريَّ الواحد بعد وفاتها. هذه املقالة ينبغي اأن تكون 

ي. لكنني ل اأ�ستطيع بعد اأن اأ�سع �سوتها يف نرث. 
ِّ
عن اأم

وملاذا اأفعل؟ وبو�سعي كلَّما اأردت اأن اأ�سمعها اأن اأراجع 

. ملاذا ل تت�سل بي؟
ّ
ر�سائلها. اأحبك يا بني

اأكلت  ماذا  لتعرف  تت�سل  عقود،  مدار  على  �سباح  كلَّ 

يف الإفطار. تت�سل لتخربين مبا اأكلته يف الع�ساء. كذلك 

كتابا.  تقراأ  اجللطة.  بعد  ما  �سنوات  وعليها   
َّ
علي ت 

َّ
مر

طوال �سهور تقراأ الكتاب نف�سه.

ل ت�ساألوين ملاذا جئت اإىل اأمريكا.  لقد جئت اإىل اأمريكا 

نف�سها  الأق��وال  ر 
ِّ
تكر �سوف  اأبنائي.  �سعادة  اأج��ل  من 

مرارا وتكرارا، وكلَّ ق�سة يقطعها، املاء، اأعطوين املاء، 

وين، وتنهي الق�سة الواحدة، دائما ما تنهيها  وين، غطُّ غطُّ

.
َّ
ب� اأحبك كثريا يا بني

وتقول، ل، ل اأريد اأي �سيء، ل اأريد اأي �سيء، لكن هات 

عن  كف  اأتذّكره؟  عما  بني  يا  ت�ساألني  ملاذا  توًتا.  يل 

 ذكريات.
ّ

�سوؤالك هذا. اأنا كربت على اأن تكون لدي

j h j

لأيِّ  اأودي�سا  يف  ال�سارع  هذا  �سمت  اأف�رصِّ  اأن  اأرف�س 

خملوق � هو اأمر �سديد احلميميَّة. لقد جئت اإىل هنا لأنَّ 

ي 
ِّ
اأبويَّ ل ميكن اأن يجيئا. جئت اإىل هنا كي ت�ستطيع اأم

مرة اأخرى اأن ت�سري وراء طابور اجلنود بينما يوؤدي اأبي 

التحية.

هما  ب��ل  خ��اوي��ت��ني،  لي�سا  اأذن���اك  ت��ق��ول،  كانت  ���ي 
ِّ
اأم

مفتوحتان.

اعتي 
َّ
لي�س لديَّ من اأ�رصح له ما يحدث عندما اأفتح �سم

اأخريا � الآن تهتزُّ اأذين الداخلية اهتزازا ل يتوقف. ويتعلَّم 

الفندق  هذا �سوت جارك يف  قدميك.  هذا حفيف  املخ: 

يتكلَّم يف الغرفة الأخرى فتنتقل ذبذباته عرب اجلدران. 

موت  يتجدَّد  ال�سوارع،  هذه  يف  اعة 
َّ
ال�سم اأفتح  حينما 

. هكذا اأغلقها من جديد.
ّ

اأبوي

ها اأنا اأرانا: يف الع�رص، ن�سري بطول �سارع بو�سكن�سكايا 

ه  اإنَّ القطارات.  حمطة  اإىل  متجهني  الثقيلة،  بحقائبنا 

الرابع ع�رص من يناير �سنة 1993. اجلليد ينهمر. الرتام 

و�سيارات التاك�سي متوقفة عن العمل. جنرجر حقائبنا 

عرب املدينة اإىل القطار، نلقي حتية ال�سباح على املدينة 

كامين�سكي،  واإيال  كاميين�سكي،  فكتور  الأخرية،  ة 
َّ
للمر

وابنهما.

ديوانه  فاز  الأ�سل،  رو�سي  اأمريكي  �ساعر  كامين�سكي  اإيليا   h

"الرق�س يف اأودي�سا" بجائزة وايتنج لل�سعر �سنة 2005، وي�سدر 
ال�سم". وقد ن�رصت هذه  "جمهورية  له يف مار�س 2019 ديوان 

2018 مبجلة نيويورك تاميز جمازين  اأغ�سط�س   12 املقالة يف 

الأمريكية.
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 ف�شاء �مللحمة  

ج�سده  بها  يلفُّ  التي  واخِلرقة   ، حتان 
ّ
امُلجر يداه 

وقامُته  قلياًل،  د 
ّ
امُلجع امل�سبول  و�َسعره   ،  

ّ
ال��وردي

حجارة  على  جل�سته  وتوا�سع  ة، 
ّ
نبلي

ُّ
ال�س الفارعُة 

اأنه  �سيء غري  .. ول  والتالميذ من حوله  املع�رصة، 

اأجنحته  يفرد  اأن   
ُ
اليمام ويكاد   ،  

ُ
وي�رصح يعظ   

ٌّ
نبي

ات 
ّ
 حب

ُ
، كما تقع ي�س 

ّ
الر الر�سويّل على   

ُ
الكالم  

َ
ليقع

ْن مل ي�سهدوا 
َ
 م

َ
.. ليب�رّص ، فيطري بها  ال�سافية  املاء 

ال�سالم  ُت�����س��ادف  الأر�����سَ  لعّل   ،  
ّ
النبي حلقات 

ة .
ّ
والطماأنينة واملحب

ة ثماين زيتونات 
ّ
 مرمي ، وثم

ّ
  كان احلقل جلّدته اأم

بت الزيت املع�سور، 
ّ
ات، واحلجارة مل�ساء ت�رص

ّ
دهري

امل�سهد  كان  لقد   .. القليل  الهائ�س  الع�سب  وبع�س 

لت 
ّ
حتو من  �سيحدث  مبا  ي�سي  ل  ًا 

ّ
رعوي طبيعيًا 

 منها املعادن .
ّ
ٍ �ستق�سعر

َ
ة ، ومن ِعرب

ّ
كوني

واأن   ، ال�سماء  من  �ستهبط  املائدة  اأن  يعرف  كان    

ْنكره 
ُ
و�سي  ، جن�سة  رّنانة  بثالثني  �سيخونه  يهوذا 

 .. خم���رّثاً  دم��ًا  ��رُق��ه 
َ
ع و�سيكون   ،  

ّ
امُل��ح��ب تلميذه 

و�سي�سعدون به اإىل اجُللجلة.

وقرب  كني�سة  غري  ليكون  مهياأ  جّدته  �ستان 
ُ
ب كان    

كني�سة  اأن  البّنائني  ب��ال  يف  يكن  ومل  ��ق��ّد���س، 
ُ
م

و�سادة  هي  اجلت�سمانية«   - »امِلع�رصة  ة 
ّ
اجُلثماني

�سعوداً   ، امُلقابلة  التّلة  على  حّلوا  الذين  اجلموع 

ال�سم�س كّل  الذي ينفتح لي�ستقبل  الأ�سباط  اإىل باب 

�رصوق.

على  ذراعًا،  الع�رصين  يتعّدى  قد  طريٌق  وال�سعوُد    

ة ) ن�سبة اإىل يو�سف ، وهو ا�سم 
ّ
ميينه املقربة اليو�سفي

النا�رص �سالح الدين الأيوبي ( وعلى ي�ساره مقربة 

امُلغلق  الرحمة  باب  ا�سم  اإىل  ن�سبة   ( حمة 
ّ
الر باب 

التي   ،  ) املقربة  القد�س مبحاذاة  �سور  الواقع �رصق 
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يغفو فيهما ال�سحابُة الأحياء، ويتزاحم يف قلبيهما 

اأن هذا املكان قد  الأبرار.  ويبدو  وا�سحًا  ال�سهداء 

فيه  َكَن 
ْ
اأَ�س اإذ  اجلليل،  تاريَخه  بيده  تعاىل  اهلُل  كتب 

اأولياءه و�سحابَة حبيبه والذين �سَدقوا ما عاهدوه 

عليه.

يعّد »باب الأ�سباط« من اأهم اأبواب امل�سجد الأق�سى، 

مدى  على  امل�سجد  اإىل  الرئي�سي  امل��دخ��ل  وظ��ل 

الفل�سطينيني  لعت�سام  �ساحة  واأ�سبح  الع�سور، 

الراف�سني لإغالق امل�سجد من قبل �سلطات الحتالل 

الإ�رصائيلي والبوابات الإلكرتونية التي و�سعتها يف  

يوليو 2017 . 

بابان  ال��ق��د���س  يف  الأ���س��ب��اط  ب��اب  ا���س��م  ويحمل 

القدمية،  �سور البلدة  يف  يقع  الأول  م��ت��ج��اوران؛ 

املجاهدين  ت�سمى طريق  اإىل طريق طويل  ويف�سي 

الواد  �سارع  اإىل  نهايتها  يف  ت�سل  الآلم،  درب  اأو 

اأما الباب الثاين، الذي يحمل  و�سط البلدة القدمية ، 

ال�سم ذاته، فهو اأحد اأبواب امل�سجد الأق�سى املبارك 

الع�رصة، ويقع يف الزاوية ال�رصقية ال�سمالية للم�سجد 

الأق�سى .

ومن مميزات هذين البابني اأن الو�سول اإىل الأق�سى 

من خاللهما ل ي�ستلزم املرور عرب احلارات ال�سكنية 

باب  من  فالداخل  القدمية؛  البلدة  اأ�سواق  عرب  اأو 

اإل اللتفات  ال�سور، ما عليه  الذي يقع يف  الأ�سباط 

الإم��ام  ب�ساحة  تعرف  �سغرية  �ساحة  اإىل  ي�ساراً 

 ، الأ�سباط  باب  اإىل  مبا�رصة  ي�سل  ومنها  الغزايل، 

اأحد اأبواب الأق�سى . وجعل ذلك بابي الأ�سباط طريقًا 

ال للمعت�سمني يف  لني، وموقعًا مف�سّ
ّ
مف�سلة للمتعج

اأقرب نقطة مل�سجدهم.

ولباب الأ�سباط الواقع يف �سور البلدة القدمية اأ�سماء 

اأخرى كثرية، منها »باب الأُ�سود« ، و»باب القدي�س 

اأو  اأري��ح��ا«  و»ب��اب   ، م��رمي«   و»�ِسّتي   ، ا�سِطفان« 

»الغور« ، بو�سفه يف�سي اإىل ال�رصق باجتاه اأريحا.

 والأ�سباط من الأبواب الأ�سلية الأربعة التي بناها 

يف  يت 
ّ
م

ُ
�س �ساحة  اإىل  وت��وؤدي  القانوين،  �سليمان 

الفرتة اململوكية والعثمانية ب�ساحة الغزايّل ، ن�سبة 

للعامل اأبي حامد الغزايل.

وعلى الواجهة ال�رصقية لباب الأ�سباط ، التي تقابل 

مميزة  معمارية  زخرفات  القدمية،  للبلدة  الداخل 

ي�سبه  ما  منها  يذكر   . دفاعي  طابٍع  ذات  وب��ارزة، 

قو�سان.  يعلوهما  الباب،  طريف  على  املحرابني، 

على  والرماح  احلار  الزيت  طاّلقات  اإىل  بالإ�سافة 

يف  امل��وج��ودة  الدفاعية  واحل��ج��رة  ال��ب��اب،  جهتي 

منت�سف الباب فوق قو�سه بال�سبط.

وامليزة املعمارية الأبرز لباب الأ�سباط ، الواقع يف 

�سور البلدة القدمية، هي وجود اأربعة اأ�سود، اأو فهود، 

بح�سب بع�س الروايات، يزين كل اثنني منهما طريف 

الباب ، عن ميينه وي�ساره.

باب  ن 
ّ
التي تزي الأربعة  الأُ�سود  حول  ن�سجت  وقد 

الأ�سباط الكثري من احلكايات، منها ما ثبت يف كتب 

التاريخ، ومنها ما يعّد اأ�ساطري �سعبية.

الأ���س��ود،   لهذه  قبوًل  والأك���رث  املتواترة  والق�سة 

البناء   
ّ
مملوكي مهدوم  خان  بقايا  من  اأخذت  اإنها 

الدولة  بداأت  اإنه عندما  ويقال  القد�س.  اأطراف  على 

البلدة  �سور  لإعمار  الوا�سعة  حملتها  العثمانية 

القدمية، كانت ل تتوفر اأي حجارة �ساحلة جتدها، 

لذلك كانت هناك اإعادة ا�ستخدام متكررة لالأحجار 

من كافة الع�سور يف بناء القد�س و�سورها.

بيرب�س  الظاهر  اململوكي  ال�سلطان  اإن  وي��ق��ال 

املباين  بها  ن 
ّ
يزي وكان  له،  الأ�سود رمزاً  تلك  اتخذ 

على  موجودة  الأ���س��ود  تلك  زال��ت  وم��ا  اململوكية، 

بع�س اآثار املماليك يف بالد ال�سام. 

م�سى  الذي  بالتاريخ  الأ�سباط  باب  حميط  ذّكر 
ُ
وي

فعلى  ؛  والإ�سالمية  العربية  الأم��ة  على  متعاقبًا 

طرف الباب حتت�سن مقربة الرحمة رفات العديد من 

مري والفتح 
ُ
املجاهدين الذين �ساركوا يف الفتح الع

عبادة  ال�سحابيان  فيها  ودفن  للمدينة،   
ّ
ال�سالحي

بن ال�سامت و�سداد بن اأو�س ر�سي اهلل عنهم جميعًا.

اأن الداخل من باب الأ�سباط الرئي�س ي�سل اإىل  كما 

ما يعرف  ب�»طريق املجاهدين«، حيث تقع يف اأحد 

ممن  املجاهدين  بع�س  قبور  طرفه  على  البيوت 

لتحرير  الأيوبي  الدين  �سالح  جي�س  يف  �ساركوا 

املدينة من ال�سليبيني.

 ، الأ�سباط  بباب  املرتبط  املعا�رص  التاريخ  ومن 

ق�سف  جراء  الأردنيني  اجلنود  من  عدد  ا�ست�سهاد 

 . الأق�سى  اإح��دى م��اآذن   ، الأ���س��ب��اط  ب��اب  مئذنة 

وللمقد�سيني ذكرى األيمة مرتبطة بهذا الباب ،  فمن 



ال�سهيونية  الحتاللية  الدبابات  اقتحمت  خالله 

القدمية،  القد�س  ب��ل��دَة  ال��ُغ��زاة   املظّليني  وق���وات 

�سيطرتها   لتعلن   ،1967 يونيو  من  العا�رص  يف 

وعربدتها على املدينة وامتداداتها !!

اإىل  الأ�سباط  ب��اب  ل 
ّ
حت��و  2017 يوليو   21 ويف 

 ، القد�س  يف  الفل�سطينيني  لعت�سام  رئي�سي  ميدان 

احتجاجًا على الإجراءات الإ�رصائيلية بحّق امل�سجد 

اإغالقه ومنع ال�سالة فيه، وو�سع  الأق�سى، خا�سة 

بوابات اإلكرتونية على اأبوابه ، وهي الإجراءات التي 

ا�سطر الحتالل لحقا اإىل اإزالتها.

اأب��واب  القد�س على  لأه��ايل  ال��رب��اط  اأي��ام  وخ��الل 

اإليه  لدخولهم  رف�سًا  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد 

باب  ا�سم  كان  الإلكرتونية،  الحتالل  بوابات  عرب 

ال�سالة  حيث   ، الرف�س  ه��ذا  عنوان  هو  الأ�سباط 

على  اآلف  �سبعة  قرابة  اإىل  و�سلت  التي  اجلماعية 

وامُل�سّلني  للمرابطني  الحتالل  وا�ستفزاز  اأبوابه، 

عليه ، واندلع املواجهات واإ�سابة الع�رصات منهم، 

واإبعادهم  ال�سبان  التي طالت ع�رصات  والعتقالت 

عن املكان.

ويعّد باب الأ�سباط ، املدخل ال�رصقي الوحيد للبلدة 

تاريخ  وللباب  املبارك،  الأق�سى  وامل�سجد  القدمية 

حجارته  بني  حمل  التي  الأب��واب  من  وهو  طويل 

تاريخ املدينة ورف�سها لكل العتداءات عليها، فهو 

جعله  ما  وهو  الأق�سى  امل�سجد  يف  الأب��واب  اأو�سع 

من  كبرية  اأعداد  وجتميع  للمرابطة  منا�سبًا  مكانًا 

املعت�سمني لل�سالة فيه.

لكنه   ، الكنعاين  العهد  يف  الأ���س��ب��اط  ب��اب  ��ن��ي 
ُ
وب

القانويّن  مرات، حتى جاء  اخلراب عدة  اإىل  �س 
ّ
تعر

واأعاد بناءه بطريقة فنية .. فهو اأكرب الأبواب حجما 

يعلوه برج ثالثي الطراف وعلى جانبيه حمرابان 

بان، اأما الباب فتعلوه 
ّ
يعلوهما قو�سان �سغريان مدب

قو�س كبرية نق�ست عليها الكتابة باللغتني العربية 

ال�سلطان  وهو  الباب  هذا   
ِّ

م
َ
��ر

ُ
م وتبنّي  والرتكية 

�سليمان القانوين والقائم على الرتميم احلاج ح�سن 

اآغا، بالإ�سافة اىل وجود اأ�سدين اأعلى الباب.

مكان  اأكرث  الأ�سباط  باب  ان  على  الدار�سون  واأكد 

من  الدخول  فبعد   ، التاريخية  القد�س  معامل  ميّثل 

القد�س،  من  القدمية  للبلدة  للداخل  الأ�سباط  باب 

وجود  الأثار  ك�سفت   ، الغزايل  �ساحة  من  وبالقرب 

وا�سحة  تاريخية  طبقة  ع�رصة  ل�سبع  اأثرية  حفرية 

ت عليها.
ّ
املعامل لتاريخ القد�س والع�سور التي مر

وف�ساء  �ساحتني  بني  وقوعه  الباب  هذا  مييز  وما 

ع 
ّ
خارجي رحب، فقبله �ساحة كبرية، وهي التي جتم

اأي�سا  كبرية  �ساحة  اإىل  ويف�سي   ، فيها  املرابطون 

طريق  اإىل  و�سوًل  الأحمر  اخلان  طريق  اإىل  ت�سل 

اأريحا.

ك 
ّ
راب�سة ل حت��ر زال��ت  م��ا  ف��الأُ���س��ود   ! ب��اأ���س    ل 

�ساكنًا، واأراها حتر�س البوابة، كما اعتقد ال�سينيون 

ن 
َ
والفراعنة، وبالتاأكيد فاإنها لن تنه�س باأنيابها م

�سامِلًا .
ُ
 من حتتها .. واإن راأته وحيداً .. ما دام م

ّ
مير

ة 
ّ
فثم الأق�سى،  امل�سجد  وتق�سد  الَغرب،  وت�ستقبل    

اإىل باب من  ف�سي 
ُ
،  الأول ي اأ�رصنا  ، كما   طريقان 

الأ�سباط«  »باب  ذاته  ال�سم  ويحمل  امل�سجد  اأبواب 

د عن باب الأ�سباط الأول ، الذي هو اأحد اأبواب 
ُ
ع

ْ
ب
َ
وي

عرب  ت�سله  الثاين  والباب  م��رتاً..  خم�سني   ، املدينة 

ّطة.
ُ

طريق املجاهدين وهو باب ح

القد�س  �سوارع  لكل  منوذج  هذا  حّطة  باب  طريق    

وروح��ًا  وحجارًة  واأقوا�سًا  و�سعًة  �سكاًل   ، القدمية 

وريحًا..

�رْصع 
ُ
ل ما تراه على ميينك درج �سغري لباب م

ّ
  واأو

قدمي  ام 
ّ
حم وه��و   ، م��رمي  �ِسّتنا  ام 

ّ
م

َ
ح اإىل  ي�سعد 

حجري، كانت الن�ساء يغت�سلن اأ�سبوعيًا فيه ، يحملن 

بناتهّن  مع  ويق�سدنه  النظيفة،  مالب�سهن  ر 
ُ

���رص

ة 
ّ
ام خلي

ّ
جلْليهّن وتنظيفهّن وتطهريهّن، في�سري احلم

ة باملتلّفعات بعد ال�ستحمام بالفوط الكبرية، 
ّ
مدوي

اأو  اليان�سون  لي�رصبن  جل�سن  اللواتي  والالمعات 

الع�سائر.. ويقفلن راجعات اإىل البيوت.

 ، 
ّ
ام الرتكي

ّ
ام امل�سهور، الذي ي�سبه احلم

ّ
  هذا احلم

 اللواتي 
ّ
مات ون�ساء احلي

ّ
هو مق�سد العرائ�س واملنع

يلتقني فيه، ويت�ساحكن على الأ�رصار املبذولة عن 

ال�سهوة واملفارقات اللطيفة.

 
ّ

حجري هائل  مبنى  فيطالعك  امل�سري،  وتوا�سل    

الدين  �سالح  بناه  ال��ذي  ة« 
ّ
»ال�سالحي هو  اأبي�س 

كانت  ��ق��ال؛ 
ُ
وي املر�سى،  لعالج  عيادًة   ، الأي��وب��ي 

جُترى فيه العمليات اجلراحية الدقيقة ، وكان م�سفى 

املبنى،  هذا  لكن  اجلهات.  لكل  بواباته  يفتح  كبرياً 
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»الفرن�سي�سكان«  ا�سمه  اأ�سبح  قد  كيف؟  اأدري  ول 

باحاته  يف  ُتقيم  الفرن�سية،  لل�سفارة  ِملكًا  واأ�سبح 

وحدائقه حفالتها وا�ستقبالتها الفارهة !! ولطاملا 

ق�سدت اجلموُع مبنى ال�سالحية ، يف اخلم�سينيات 

من  لياأخذوا   ، مبا�رصة  النكبة  بعد   ، وال�ستينيات 

التي   ، الفاكهة  ات 
ّ
وحب غداءهم  املمدودة  املوائد 

القد�س  لأه��ل  م�ساعدًة  الفران�سي�سكان  و�سعها 

املنكوبني  !

ُتعرف  كانت  م�ستطيلة،  �ساحة  ة 
ّ
ثم ي�سارك  وعلى    

وكالة  ملندوبي   
ً
ف�ساء �سارت  ثم  الغزايّل!  ب�ساحة 

ال�ساحة  هذه  يف  امُل��وؤن  لتوزيع  »الأون��روا«  الغوث 

وطحني  ّكر 
ُ

�س من   ، الفل�سطينيني  الالجئني  على   ،

ومالب�س  حليب  وبودرة  ومعّلبات  و�سابون  وزيت 

م�ستعملة .. الخ.

اإىل   ، خا�سة  الأعياد  يف   ، ال�ساحة  هذه  ل 
ّ
وتتحو   

يف  مراجيح  اأربع  قيمون 
ُ
ي حيث  للمراجيح،  �ساحة 

ال�سغار  وياأتي  وامل�سيحية،  الإ�سالمية  الأع��ي��اد 

لي�سرتوا اللهو واملرح فيها. 

اإّل  هي  وم��ا   ،
ّ
فرعي طريق  اإىل  ي�ساراً  ل 

ّ
وتتحو   

هو  الأق�سى  اأب��واب  من  بابًا  ت�سل  حتى  خطوات 

املغفرة،  ب��اب  الأج��ان��ب  اأ�سماه  ال��ذي  ّطة، 
ُ

ح ب��اب 

وزيتونه  ب�ساحاته  ال�رصيف  احلرم  �ساحات  فتنفتح 

وم�ساطبه الطاهرة الالنهائية.

ّطة من اأقدم واأو�سع اأبواب امل�سجد الأق�سى 
ُ

  وباب ح

الع�رصة ، يقع على �سور امل�سجد ال�سمايل ، وهو باب 

 ، م�ستطيل  مدخله   ، ال�سنعة  َكم 
ْ ُ
حم البناء  ب�سيط 

اّلقات احلجرية ، كانت فيما 
َ
وتعلوه جمموعة من الع

م�سى ت�ستخدم لتعليق القناديل .

اإ�سالميتني  عربيتني  حارتني  على  الباب  وينفتح    

اللتني   ، ّطة 
ُ

ح ب��اب  وح��ارة  ة 
ّ
ال�سعدي »ح��ارة  هما 

 ، القدمية  للبلدة  ال�سمايل  ال�رصقي  الركن  ت�سكالن 

اإ�سافة اإىل »حارة باب الواد« الواقعة من باب حّطة 

اإىل طريق الواد غربًا .

اأغلق   ، املرابطة  من  يومًا  ع�رص  الأربعة  وخ��الل    

البوابات  ال�رصيف ون�سب  م 
َ
احلر بوابات  الحتالل  

على  املرابطون  ع 
ّ
فتجم  ، والكامريات  الإلكرتونية 

امتداد الطريق من اجلثمانية �رصقًا اإىل باب الأ�سباط 

ة مرابطون يف طريق 
ّ
غربًا، بني املقربتني، وكان ثم

املجاهدين و�ساحة الغزايل و�سوًل اإىل باب الواد .. 

اقتعدوا الطرقات املر�سوفة باحلجارة املل�ساء .. اإىل 

العتبات والأزقة املحيطة بكّل مداخل الأق�سى.

  وكانوا هناك !

 قبل �أيام �لرباط 

ومت�سي   ، القدمية  البيوت  اأق��وا���س  حتت  من   
ّ
مت��ر  

ج على فرن ال�سم�سم واجلمر 
ّ
على درب الآلم ، وتعر

وت�سري   ، الّنارجن  م�ساطب  على  وت�سّلي   ، النا�سج 

حيث الأنبياء والأولياء ، وترفع عينيك لرتى ورود 

ال�رصفات الذي يتدىّل  مثل القناديل .. فرتى غيالنًا 

ة .. وتفجعك الأ�سياء . 
ّ
�سغرية ، تقدح بعيونها الناري

***

التي  غ��ري  اأخ���رى  ينابيع  م��ن  ���رصب��وا  اأْن  وك���ان 

، فاأ�سبحوا منكفئني ووثنيني  انفلقت من احلجارة 

حفنًة  وظ��ّل��وا   . الظالم  يف  ومتعرّثين  وخ��ارج��ني 

ومل  ال�سعادة  ي��ج��دوا  مل   ، الأم�����س��ار  يف  منعوفًة 

ين�سهروا يف ال�سوق الكبرية ، ومل يتماهوا يف اأعرا�س 

الأم امُلبهجة ، بل ظّلوا يف تيههم ، يعيدون اإنتاج 

وما   ، ال�سحايا  من  غريهم  على  والقيود  ال�سواطري 

زالت عبوات الدم مر�سوفة يف مطابخهم ، ي�رصبون 

اإىل �رصمد  ، و�سوًل  ! من فيلون  منها �سباح م�ساء 

املدافع عن ال�سيطان ، وحتى اآخر قاتٍل مهوو�س .

: ما هوؤلء؟   فيهم 
ّ
الب�سطامي اأ�ستنيم لقول    ولعلي 

 �سٍئ هوؤلء حتى تعّذبهم ؟ اإنهم واقفون 
ُّ

هم يل ، اأي
ْ
َهب

يف املاء عطا�سى .

واإنهم لعنة التاريخ ،

وم�سا�سو دماء الأر�س ،

 واملرابون مثل ناٍر نهمة . 

خالل تركيب �لبو�بات 

انفزع الغرباء ، وتراك�سوا ،  واأغلقوا بيوتهم باإحكام 

ود 
ُ

الأُ�س نزلت  لقد   . ال�سماء  اإىل  اجلنود  و�َسَخ�س   ،

وراحت   ، الأ�سباط  باب  جدران  على  من  املحفورة 

ة يف املدينة .. 
ّ
تتبخرت بحري

j h j

 ، غبار  اإىل  اأرا�سيها  لت 
ّ
وحتو اأُبيدت  قدمية  قبائل 
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اأّنهم  اأي   ، الأخرية  الأ�سباح  ْق�سِة 
َ
بر كوا 

ّ
مت�س لأنهم 

كانوا يرق�سون حتى ي�سقطون .

وقد   ، ق�سات 
ّ
الر من  ينتهي  ل  ما  فلدينا  نحن  اأما 

ة . 
ّ
عدي

ّ
 الر

ُ
عادت اإلينا الأرواح

مانفي�شتو  �الحتجاج 

 
َ
امل�سعور التعاقَد  املجزرة، ومل�سنا  لعبَة  �سهدنا  لقد 

احلقُّ  وك��ان  امل��ذاب��ح،  وكياِن  امل��وت  بني ولي��اِت 

 
ُ
ُت�سيء جميدٍة  زلٍة 

ُ
بع نحَظ  ومل   ، ة 

ّ
وح�سي مزحًة 

 
ً

 فّخخته قوى
َ
 امللغوم

َ
الهواء ، لأّن  ة 

ّ
الروحي حقولنا 

دموية وفاح�سة.

ِرمنا من الفرح الذي يرتفع مثل ال�سهام، فكانت 
ُ

وح

نا مل ت�سعر 
َ
بهجُتنا ت�سقُط يف عقوِل اجلثث .. لكنَّ قلوب

بتخ�سيِب  َفُقمنا  النار!  على  تغّذت  لأنها   .. بامللل 

ال�سوِء  عهُد  ليبداأ   ، جديد  قاِوٍم 
ُ
م ماٍل 

َ
ِبج م�سهِدنا 

 .. 
ّ

ال�سماوي

ْطناهم بالأغاين 
َ

 ، واأح
َّ
هم النقي

َ
اأنا ل�سغاِرنا نوم

ّ
وهي

 
َ
تنتهي اأن  اإل  املظلمَة  لهذه  بّد  ، وكان  ل  امُل�رصقٍة 

مثَل الدخان.

ن ل يريد اأن يرتع�س عليه اأن يخطو. 
َ
 وم

نا هو القوة ، واألقينا اأيدينا 
ُ
 عرَقنا ، ودم

ُ
كان املطر

 ، النوِم  حرَة 
َ
�س وحاربنا   ، اجلحيم  اإىل  ال�سماِء  من 

 الذين 
َ
اأمام  املوتى، ووقفنا 

َ
والفَنّ امُل�ساَد ، وقلوب

الذين  واأولئك   ، ال�سبَهة  وي�ستمرئون  َل 
َ
احِلي ��وؤّدون 

ُ
ي

دِة الق�سوة . 
ّ
يتمتعون بجو

نا 
ُ
وقلوب  ، الق�سبان  وراِء  من   

ُ
تهرب نا 

ُ
اأفكار كانت 

�ساخنًة مثل غيمٍة ملتهبة ، وجتاوزنا مرايا الغمو�س 

، التي ل يتاأّلق فيها اأحد ، وجتاوزنا الهاويَة الداكنة.

نا كّنا   اأحداً اإىل نهِرنا، غري اأنَّ
َ
مل نكن نريُد اأن ن�سحب

التي  ال�سلطاِت  جميع  ومع   ، التاريِخ  مع  حرٍب  يف 

ُدنا مع 
ّ
قي

ُ
ٍة وخميفة، ومع ما ي

ّ
 يف اأ�سكاٍل فا�سي

ُ
ُتقيم

اأن تكوَن �سَد  واأردنا ل�سورِتنا   .. خماوِفنا اخلبيثة 

ال�سماء ال�ساكنة ، لأن هدَفنا الأغلى والأعلى ، كان 

 ،  
َ
ننام اأن  اأردنا  ، مثلما  ُة احلقيقية 

ّ
قو زال هو  وما 

نا للحاملني .. كما رغبنا اأن نلتقي 
َ
 اأنف�س

َ
لِّم

َ
فقط ، لُن�س

حتت   .. الأك��وردي��ون  مثل  ها 
َ
خ�رص  

ُ
نع�رص غزالًة 

 الأبد . 
ّ
 على كر�سي

ُ
ع

ّ
زيتونٍة ترتب

الرائعة  القا�سيَة  ق�سُتنا  لدينا  كانت  ؛  باخت�سار 

اإلينا  ينظر  كان  ن 
َ
م على  انت�رصنا  اأننا  ويكفي   ،

مليئتان  عينيه  اأّن  ذاك  خطيئته..  اإىل   
ُ
ينظر كاأنه 

ِم والهجران، وا�ستطعنا اأن نتخّل�س من النهايِة 
ُّ
بال�س

ِر والِرباِط ال�رصيف ، واأن ُنعلي  اخلائبِة بع�سِل الَتجذُّ

الأ�سباط  �سلوات  كرنفاِل  يف  َة 
ّ
النجمي �سورَتنا 

 
َ
البدر جتمع  اأن  ا�ستطاعت  التي   ، الفّذة  ة 

ّ
ال�سوفي

 للطقو�ِس الأخرية .. 
َ
ليكتمل وي�سلح

لديها  بل  فراً،  �سِ اأر�سنا   
َ

القد�س ليجَد  اأحٌد  ياأِت  مل 

اإرٌث باذٌخ ، مل يتخرّث ُنعماُنه ، ك�سحِن اجلمر وبراعِم 

هائمني  اأو  قطيعًا  نكن  مل   .. الربق  و�سخونِة  ال��دِم 

اب ، بل كانت لدينا ح�سارة تتجّلى فيها 
ّ

على ال�رص

 ، ال�سامل  اخلاّلق  الإب��داع  فيها  ويت�سادى  النجوم 

جبالنا  كانت  مثلما   ، لالأُم  منارة  ال�ساحل  فكان 

اأعرا�سًا للطيور .

 
َ
لي�سبح  ، الغ�سب  تاأ�سيِل   يف 

َ
اأُ�ساهم اأن   ، وق�سدُت 

يف  الذاكرة  وحفِظ   ، املواجهِة  على  ق��ادرًة  �سبيكًة 

املداِرك ، وطرِد املجانية والال�سيء. 

 م�شاهد من �لرباط 

جموع  ب��ني  �سليبه  يحمل  واق��ف��ًا  ي�سلي  �ساب   

الزنازين  ويف  لحقًا،  اجلنود،  اعتقله   . ال�ساجدين 

راأوه على وقفته وهو ي�ستقبل الأق�سى.

j h j  

كّل هذه الآلم �ست�سبح حرية.

j h j

يدّقون  يومًا،  ع�رص  اأربعة  الأ�سباط  باب  يف  ظّلوا    

العمى   
َ
اأ�ستار وغ�سبهم  و�رصخاتهم  ب�سلواتهم 

الأق�سى،  اأب��واب  وفتحو  زال��ت.  اأن  اإىل  ة، 
ّ
املعدني

لهم  تراءت  وقد  مبتهجني،  باكني  ين 
ّ

مكرب ودخلوا 

ظّللها، دون بوابات اإلكرتونية 
ُ
امل�ساطب والنارجن ي

بدئ 
ُ
وكامريات، وقد جاء احلّق وزهق الباطل.. وما ي

عيد.
ُ
الباطُل وما ي

  وليعلموا؛ اأننا مل نتحا�سب مع جنوننا.. بعد !
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�شتاء 2013

كنت اأتوهم اأن القطط تكتب بدًل مني.

بعدما مللت ال�سيجارة، اطفاأتها يف ال�سحن املعدين 

اأيقونة  ال�سيجارة  ال�سغري، بدا عقبها كجثة هامدة. 

الهادئة  املو�سيقى  ترتقي  حلظة  يف  الفا�سد؟  الدم 

الهائلة،  العزلة  نحو  امل�سافر  لقعلي  اأجنحة  لتكون 

نحو الختالء الذاتي.

اأح�سبه ديوانًا مكتوبًا  ال�ستاء.  الليُل يجُد مالذه يف 

 الزائد يغمر ليل البلدة ال�ساحلية، 
ُ
بلغة الغيوم. العتم

وحده  معّطل،  ال�سرتاك  موّلد  مقطوعة،  الكهرباء 

 على اأ�سّده، يتحول 
ُ
 م�ساء، ال�سقيع

ّ
املعمل احلراري

الليل اإىل كابو�س.

الإله غا�سب، لكن العا�سفة لي�ست م�سجرة. اختلي 

يرفع  لالأ�سياء.  املن�ستة  عيني  واأح��اور  ذات��ي  مع 

القط الفار�سي ذيله ومي�سي من عتبة البيت اإىل غرفة 

الباب،  عتبة  عند  ويجل�س  ذيله  رافعًا  يعود  النوم، 

وعينه تن�ست لالأ�سياء.

املطر  �سوت  بل   ،
ُ
املطر ال�سارع.  من  ياأتي  �سوء  ل 

�سالون  يف  اخليزران  كر�سي  على   
ُ

اأجل�س جعلني 

بيتي، يف ذلك اليوم من اأيام كانون الثاين )يناير( 

دائمًا،  اأحلم  يجعلني  املطر  �سوت   .2013 ع��ام 

واأن�سى هدير اليو بي ا�س يف املطبخ. �سوبيا الغاز 

الرديئة ل تبعث الدفء اأمامي، لكن ا�ستمتع بتقليب 

الك�ستناء الرتكي على �سطحها حتى تن�سج،  حبات 

ال�سامينيه  نار  مع  هادئًا  بيتًا  حتتاج  حلظة  هي 

اإىل  تنظر  وهي  القطط  حتلم  مباذا   
ُ
اأفكر وطقو�سها. 

اأ�سحابها. يقدر املرء اأن يقراأ يف عيون القطط م�سار 

الزمن، يقدر املرء اأن يرى يف عيونها اأ�رصار الغرباء 

القطط  عن  ة 
ّ
م��ر من  اأك��رث  كتب  بودلري  امل��دن.  يف 

من اأعمال الفنانة حنان ال�سحي - ُعمان

 حممد �حلجريي * 

 العا�سفة لي�ست م�سجرة

*  كاتب وقاص من لبنان



الفو�سفورية امل�سعة، مطابقًا بني �سحرها  وعيونها 

وعطرها.   لفتنتها  الدامغ  الإيحاء  هي  اإذ  وامل��راأة، 

بالزمن  غريبة  عالقة  لها  فالقطط  ذل��ك،  وغ��ري 

يراها  كان  التي  ال�ساعة  عن  والأب��دي��ة...  والوجود 

ال�سينيون يف عيون القطط كتب بودلري يف ق�سيدة 

نرثية: "ما الذي تنظر اإليه بكل هذه العناية؟ عن اأي 

الكائن؟ هل ترى فيهما  �سيء تبحث يف عيني هذا 

ال�ساعة، اأيها الزائل، امل�رصف، اخلامل؟ �سوف اأجيبه 

كان  اخللود!".  اإنها  ال�ساعة..  اأرى  نعم،  ت��ردد:  بال 

كتب  اأنه  حتى  القطط،  اقتناء  عن  يفك  ل  بورخي�س 

ق�سائد عديدة فيها وكان يراقب حتركاتها وميعن 

اأكرث  القطط  ب��اأن  بورخي�س  اعتقد  فيها.   التفكري 

ا�ستقاللية من بني احليوانات، وما كان يلهمُه اأكرث 

اأنها اأزلية ولها اأكرث من حياة واحدة!  هو اإح�سا�سه 

القط الأ�سود، يقول اإدغار بو، هو الهيئة التي تتلب�سها 

بازدياد  يزداد  بي  القط  هيام  "كان  املنتقم.  روح 

ي�سعب  بثبات  خطواتي  يتبع  فكان  ل��ه،  بغ�سي 

اإي�ساحه، فحيثما جل�ست، كان يجثم حتت مقعدي، 

اأو يقفز اإىل ركبتي ويغمرين مبداعباته املقززة، فاإذا 

نه�ست لأم�سي اندفع بني قدمي واأو�سك اأو يوقعني، 

اأو غرز خمالبه الطويلة احلادة يف ثيابي ليت�سلق اإىل 

اأنني كنت اأحترق يف منا�سبات كهذه  �سدري، ومع 

الأهوال  الق�سة،  بطل  واحدة" يواجه  ب�رصبة  لقتله 

بعد اأن يقلع عني القط ثم يعمد اإىل قتله. تعود روح 

القط لتنتقم منه، اأوًل باأن تدفعه اإىل قتل زوجته ثم 

وراء  زوجته  دفن  اأن  بعد  اأمره  ال�رصطة  باكت�ساف 

احلائط.

يف  حياتنا  اأن  اأ�سعر  القطط  عيون  اأراق���ب  كنت 

املباين، حتى خارج بريوت، اأ�سبه بحياة ال�رصا�سري 

واحل�رصات، اأق�سى ما لديه املرء هو البقاء يف دائرة 

الختباء يف جيازة الزمن. اأحت�س�س الزمن بال �ساعة، 

اأ�سمع �سهيل العا�سفة من خالل الكتابة، اإنه �ستاء 

واأدخُل  الأربعني   يف 
ُ
واأ�سبح �سهور  ب�سعة   ،2013

اأزمة منت�سف العمر، قراأت التجربة قبل اأن اأعي�سها، 

الزمن  احت�ساب  يف  لأن  العمر  عن  الكتابة  اأتفادى 

فاإن  اإقبال  حممد  الفيل�سوف  ح�سب  اخلوف،  م�سدر 

وتروي  النف�س.  حالة  بل  الفلك  دورة  لي�س  الزمن 

يف  وبخا�سة  البدائية،  ال�سعوب  لبع�س  حكايات 

من  تتحقق  التي  ال�سعيدة  اخللود  هبة  اأن  اأفريقيا، 

خالل عملية ب�سيطة تتمثل يف تغيري اجللد بانتظام 

يف فرتات ثابتة كان ميلكها الإن�سان ولكنها حتولت 

�سعيد،  غري  حدث  نتيجة  الدنيئة  الكائنات  اىل  منه 

احليات  فاكت�سبتها  م��ا،  حماقة  ب�سبب  �سيعها 

يحاول  واخلناف�س...  وال�سحايل  النهر  و�رصطان 

الكاتب ان يبدل جلده من خالل الكتابة، يحاول يف 

كل مرة ايجاد جلد جديد، ولكن...

ومل  الكتابة،  يف  بدئي  على  عامًا  ع�رصون  م�سى 

اأكتب �سيئًا.  اأين مل  التعا�سة، والآن اح�سب   جلد 
ّ

اغري

تتك  ال�سالون،  يف  اجل��دار  �ساعة  اأن  اإىل  انتبهت 

وعقربها ل يتحرك، كانت تلك ال�ساعة الوحيدة يف 

يف  خاللها.  من  وقتي  اأنظم  اأن  اعتدت  التي  البيت 

حلظة  ويف  بالظالل،  الوقت  اأقي�س  كنت  غابر  زمن 

اأ�سبحت الظالل تائهة، بتنا نقي�س احلياة بالأوبئة 

وال�سمنت اخلر�ساين والأبراج الزجاجية التي حتجب 

البحر وال�سماء وتغيري اجللد...

اأرفف  ثمة  واخليبات،  بالكتب  العامرة  املكتبة  يف 

�سنوات،  منذ  منها  اأق��رتب  مل  ال�سعر،  لكتب  كثرية 

اأ�سعر اأن مزاجي يتحلل، ل قدرة يل على حتمل قراءة 

اجلّدات  حكايات  من  الكثري  ذاكرتي  ويف  ق�سيدة. 

لكني مل اأكتبها، ول جدوى من كتابتها.

لقد م�ست �سنتان ومل يتوقف القتل يف �سوريا، مللت 

القراءة عن احلرب اأي�سًا. عيون القطط ل تقول �سيئًا 

الكتابة عنها. م�ست  بالعجز عن  اأ�سعر  عن احلرب، 

اأنا  بالت�ساوؤم،  ا�سعر  م�رص،  يف  الثورة  على  �سنتان 

اأ�سعر  اأبي،  رحيل  على  �سنتان  م�ست  ا، 
ّ

رمب رجعي 

بالذنب لأين كتبت عنه ذات يوم على طريقة الأدباء، 

تطفلت عليه... كل �سيء يتحول، ول �سيء يبقى على 

حاله، �سواء يف املدينة اأو يف الكتابة. اأر�سد الكعبة 

من  الكثري  ان  فاألحظ  امل�سلمون  اليها  يحج  التي 

معاملها ازيلت،

ت�رصق  اأنها  اأ�سعر  ال��رواي��ات  من  جمموعة  اأمامي 

بريوت،   عن  القدمية  ال�سور  من  وجمموعة  الزمن 

اأمرر اإ�سبعي على بريق بع�س ال�سور، اأم�سح الغبار 

الآن،  مالمح  ب��ال  املدينة  اأن  يل  يتظهر  القليل، 

اأراه يف  العلب، معظم ما  واحلياة مر�سو�سة داخل 

�ساحة  نهر بريوت، مقاهي  اختفى،  القدمية  ال�سور 
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الربج، ترمواي �سارع بل�س، �سينما الريفويل، �سفوح 

الرو�سة، ال�ساحات، زهر ال�سبار، الع�سافري. �سيئان 

الزجاجية،  والأب��راج  النارجيلة  زمني،  يف  ازده��را 

بريوت  تخيلت  احل��داث��ة.  وه��ذي��ان  ال��رتاث  هذيان 

الق�سعريرة.  تثري  مياهها  قرقعة  م�ستعلة،  نارجيلة 

لأين حني  ل، رمبا 
ّ
التخي هذا  راودين  اأعرف ملاذا  ل 

اأ�سعر اأين يف غابة  اأم�سي يف بع�س �سوارع بريوت، 

الهواء  اأبحث عن  واأنا  الرناجيل وال�سماء دخان  من 

 
ّ
لأتنف�س. مع ذلك �سكنت هنا يف املنزل اجلديد، بت

اأ�سعر اأين هنا، بني جدران منزيل بينما يف احلقيقة 

اأنا عالق يف مكان ل اأنتمي اإليه، حني اأفكر بالكتابة، 

من  وتعابري  وابت�سامات  وروائ��ح  عالمات  حت�رص 

يل  تقول  الكتابة  كاأن  غادرته.  الذي  املكان  ذلك 

حلظة املنفى والت�رصد والغربة.

 ما مل اأكن اأتوّقعه يف ن�رصة الأخبار امل�سائية، تقرير 

يقول  واندفاع كالمي،  خا�س مع مو�سيقى حزينة 

د يف راأ�س بريوت.  
ّ
 بل�س، املت�رص

ّ
اإن اأولغا قتلت علي

كان املرا�سل مندفعًا يف احلديث عن علي وماأ�ساته 

ويلقي اللوم على النا�س والدولة....

جاء يف التقرير:

 قلة فقط من رواد �سارع احلمرا كانت تعرف ا�سمه، 

اإل اأن غالبيتهم حفظوا �سكله و�سورته.

يده  ويف  وكثيفة  طويلة  وحليته  اأ�سعث  �سعره 

�سيجارة.. ثيابه رثة يحادث نف�سه ويجادلها.. ومع 

اأن كثريين كانوا ينفرون من هيئته اإل اأنه يوما مل 

يقم بالتحر�س باأحد اأو م�سايقته.

الرجل امل�رصد يف  اأم�س على جثة علي عبداهلل  رث 
ُ
ع

�سارع احلمرا اأمام مطعم ماكدونالدز.

وبح�سب ال�رصطة فان عبداهلل نقل يف ال�ساعة الثانية 

اأم�س اىل م�ست�سفى املقا�سد  والن�سف من بعد ظهر 

وقد تويف لأ�سباب طبيعية.

الذي  الرجل  هذا  ا�سم  يعرفوا  مل  النا�س  من  كثري 

اتخذ من �سارع بل�س ماأوى له على مدى 10 اأعوام 

تقريبا، وكان اأ�سحاب املحالت يوؤمنون له املالب�س 

والطعام وال�ستحمام وحالقة ال�سعر اأحيانًا.

عقلية  ا�سطرابات  من  يعاين  ك��ان  علي  اإن  يقال 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  دك��ت��ورا  ك��ان  بعدما 

بريوت. ويت�ساءل البع�س ملاذا مل ينقل الرجل حني 

الذي  وهو  الأمريكية  اجلامعة  م�ست�سفى  اىل  وفاته 

عا�س وتويف قربها؟ بل ُنقل اىل م�ست�سفى املقا�سد 

يف طريق اجلديدة... 

الراأي  جريدة  يف  ق��راأت  التلفزيوين،  اخلرب  بعد  من 

العام الكويتية يف 10 يناير 2013:

اإىل اأنه مات "من الربد، مل يكن احد يعرف عن علي 

اربعني  البارد" منذ  "ميوت على  كان  الذي  عبداهلل 

ٌد "ا�ستوطن" زاويًة يف �سارع بل�س 
ّ
عامًا اإل اأنه م�رص

قرب اجلامعة الأمريكية يف بريوت.

عجزت  ال��ذي  العجوز  بل�س"،  "علي  �سار  ف��ج��اأة، 

جنمًا  "لغزه"  فّك  عن  اجلامعي  ال�سارع  "اأجيال" 
"فاي�سبوك" و"تويرت"  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع 

"�سقوفًا  �سفحاتها  على  وج��د  ما  �رصعان  التي 

العراء  كان  الذي  هو  �سوره،  احت�سنت  الكرتونية" 

"بيَته" على مدى اربعة عقود.
كانوا كل يوم ميرون بجانبه وير�سدونه... بلحيته 

يف  و"املحفورُة"  النحيف  وجُهه  "التحفها"  التي 

بعينيه  ال�سبعني...  تناهز  التي  اأعوامه  جتاعيده 

 وانحرف 
ّ
�رص

َ
ي  ل 

ٍّ
"بئراً عميقة" ل�رص لهما 

ّ
اللتني حو

وب�سيجارته  الطريق"...  "اىل  الرجل  هذا  م�سار  معه 

الوحيدة  الدرب"  "رفيقة  وكاأّنها  تفارقه  مل  التي 

اكتوى  "ناٍر"  ب�  يربطه  الذي  الذكريات  و"دخان" 

منها لعقود.

مل يعتقدوا يومًا ان علي الذي �سار من "معامل" بِل�س 

"املوعد"،  اللبنانية �سيغيب عن  بعد احلرب الهلية 

هذه  لبنان  ت�رصب  التي  العا�سفة  مع  رحل  لكنه 

اليام والتي حملته على "اجنحتها" اىل موٍت كان 

 40 �ساَكنه على مدى  ٍد 
ْ
بر واىل  قّلته"،  "من  يعي�س 

، اىل ان قتله يف ال� 2013.
ً
�ستاء

لعيوٍن  "مزاراً"  لت 
ّ
حتو يفرت�سها  كان  التي  الزاوية 

ان  اىل  القَدر  �سارع  الذي  العجوز  ذاك  عن  تفّت�س 

عه ال�سقيع فتوّقف قلبه يف ليلٍة نام فيها و... 
َ
�رص

رحل.

انه  وراءه ترك روايات كثرية حوله. فالبع�س قال 

فقَد  اجلامعة  يف  الريا�سيات  يف  بروفي�سورا  كان 

افراد  �س 
َّ
تعر بعدما  الهلية  احلرب  خالل  عائلته 

عن  يتواَن  مل  الآخ��ر  والبع�س  لالغت�ساب،  منها 

مثقفي  اليه  قربت  التي  العالية  بثقافته  ال�سادة 
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يف  ل�ساعات  يجال�سونه  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  ال�����س��ارع 

"مناظرات" فكرية. 

ا�سمه  "حفر"  ال��ذي  الر�سيف  على  مات  علي  لكن 

"اأهداه"  الق�ساة  احد  ان  احد، حتى  ينِعه  عليه... مل 

ليكون منزله "حتت الرتاب"، ال ان مواقع التوا�سل 

مته" ب�سور وكتابات و... دمعة.
ّ
الجتماعي "كر

***

11 كانون �لثاين)يناير(

طاقتي مل حتتمل احلزن.

زالت  ل  الفار�سية  القطة  ال�سالون،  يف  وحيد  اأن��ا 

النا�س يتحدثون يف  النهار كان  يف مكانها، طوال 

و�سائل العالم وعلى �سفحات الفاي�سبوك، وكاأنهم 

مل ي�ساهدوا الثلج من قبل، كاأن الثلج بات من �ساللة 

و�سائل  خوفًا.  املوؤن  خّزن  بع�سهم  الدينا�سورات. 

اىل  العا�سفة  ت�سخيم  يف  بالغت  املحلية  الإع��الم 

درجة جعلتها اأكرب عا�سفة يف التاريخ. ال�سيادون 

غريبة  ظاهرة  لحظوا  اللبنانية  �سور  مدينة  يف 

من  اأ�رصابًا  حملت  العا�سفة  الوىل،  للمرة  وحت�سل 

من  اأنها  ويعتقد  جم���اورة،  مناطق  من  ال�سماك 

لالأ�سماك  مزارع  الفل�سطينية، حيث هناك  ال�سواطئ 

وحملتها  العا�سفة  جراء  الأ�سماك  وت�ستتت  خربت 

المواج والرياح اىل �سواطئ لبنان"، وقال البع�س 

اإن هذه ال�سماك من نوع "اجاج".

يف  كاأنها  الأخبار  ن�رصات  يف  التلفزيون  كامريا 

حالة ع�سق مع �سور اخلراب، ال�سيول حتمل الأوحال 

امل�ستعملة  ال�سيارات  وعجالت  والأو�ساخ  والأتربة 

واحل�سى يف بع�س املناطق القريبة من نهر الغدير، 

ال�سيول جترف النفايات وتغزو املنازل املبنية على 

جترفه  ما  املدينة.  �سواحي  ع�سوائيات  يف  عجل 

املياه يف حلظة املطر هذا هو لبنان. نقراأ الواقع من 

خالل النفايات ولي�س من خالل الأفكار واخلطابات. 

منطقة  اإىل  و�سلت  اأن  منذ  واقعنا.  تروي  زبالتنا 

هي  النفايات  جبال  اأن  اإىل  اأنتبه  كنت  ال�ساحل 

النورماندي  جبل  يذهب  مل  اللبنانية،  املدن  بوابة 

وكذلك  الأ�سياء.  معنى  تروي  النفايات  راأ�سي؟  من 

املجرور  تدفق  اأرى  امل�ساء، كنت  ذلك  اجلرذان. يف 

الذي ي�سمى نهراً يف املنطقة املكتظة يف حميط نهر 

�سقوطها  التي ميكن  املتهالكة  املنازل  تلك  الغدير. 

تدفق  يرّد  ل  الن�ساء  اأ�سحابها. �رصاخ  روؤو�س  على 

يف  يفيد  ل  الدولة  غياب  ومهاجمة  الأمطار،  مياه 

الر�سح  لنا  يجلب  رمبا  ال�ستاء  الرعد.  جنون  جلم 

لكنه يخفف عنا عبء غبار معمل ال�سمنت القريب 

ودخان معمل الكهرباء احلراري الأ�سود، قدرنا اأننا 

نعي�س يف الهواء ال�سيئ والتعي�س الذي يودي بنا اىل 

الهالك.

 �ستارة ال�رصفة الربتقالية تتمزق. اأقراأ يف "حماكمة 

كافكا الأخرى" لإليا�س كانيتي، "بينما كنت اأتنزه 

القفز  يف  ا�ستمر  الطريق،  يقطع  ُخلداً  كلبي  �سادف 

عليه ومل يرتكه و�ساأنه فهو كلب �سغري وخجول. يف 

اخُللد  اهتياج  ب�سكل خا�س  واأحببت  ت�سليت  البداية 

للطريق  القا�سي  ال�سطح  يف  حفرة  عن  يبحث  وهو 

�سمع  ثم فجاأة عندما  يائ�س وعدمي اجلدوى.  ب�سكل 

اأخرى بكفه املمتد �رصخ ك �س،  الكلب مرة  �رصبة 

ك�س بهذا ال�سكل متامًا. عندئذ فكرت، ل مل اأفكر يف 

�سيء. فقط كنت يف حالة هذيان لأن ذلك اليوم تدىّل 

امل�ساء  بده�سة يف  اأين لحظت  لدرجة  بثقل   راأ�سي 

اأقراأ  اأن ذقني قد نبتت يف �سدري". يف حلظة واأنا 

تلك العالقة الدرامية ال�سوداوية بني كافكا وفيل�س، 

ظننت نف�سي اخُللد والكلب، اخللد لأن ل اأحد ي�ستجيب 

لدعائي والكلب لأن الكتابة جعلتني اأن�ساع لها يف 

كل �سيء. 

الذي حتدثه  القلق  اأقراأ، عدا  اأكرث مما  القهوة  اأ�رصب 

بع�س  اأقراأ  التي  الكتب  قلق  هناك  القهوة،  جرعات 

ن�سو�سها.  اأنظر اىل القط، ل اأعرف اإىل اأين ينظر؟ ل 

اأعرف مباذا يحلم؟

الفاي�سبوك  رواد  ينهال  اأن  توقعت  مات.  بل�س  علي 

والتنظري  بال�سعر  الوفاة  حادثة  على  بالتعليقات 

والرثاء.

)*( ف�سل من كتاب ي�سدر قريبا 
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فقد  عالية،  معنوية  بروح  العجوز  الرجل  كان  حتما 

هو  كاأ�سه  ثم  طفح  حتى  بالوي�سكي  ريزنغ  كاأ�س  مالأ 

حمل  واح��دة.  بر�سفة  كاأ�سيهما  �رصبا  يا. 
ّ
حمي ورفعه 

العجوز ال�سيخ وتناول به قطعتي بطاط�س من الرماد 

ال�ساخن. بعد اأن اأخذ ق�سمة من احدهما واأ�ساد بطعمها 

اللذيذ، ناول الأخرى لريزنغ. نف�س ريزنغ الرماد عن 

البطاط�س واأخذ ق�سمة منها. “اإنها لذيذة فعال،” قال. 

“ل �سيء ي�ساهي البطاط�س امل�سوية يف يوم �ستائي 
قار�س كهذا.”

 ”… ب�سخ�س  امل�سوية  البطاط�س  ُتذّكرين  ما  “غالبا 
النار  وتوهج  الكحول  ب�سبب  وجهه  ر 

ّ
احم وقد  قال 

ا�ستعدادا  جل�سته  من  ريزنغ  عّدل  ثم  عليه.  املنعك�س 

لبدء الرثثرة.

ن ان لهذه الق�سة نهاية غري �سعيدة” 
ّ
“اأ�ستطيع اأن اأخم

قال العجوز.

“فعال”
ا؟”

ّ
“وهل ل يزال ذلك ال�سخ�س حي

عندما  حينها  افريقيا  يف  كنت  زم��ن.  منذ  “ُتويف 
اىل  قفزنا  الليل.  منت�سف  يف  طوارئ  ا�سارة  ا�ستلمنا 

اجلنود  اح��د  ان  تبنّي  هناك.  اىل  واجتهنا  ال�ساحنة 

املتمردين قد هرب من املخيم واخذ معه امراأة عجوز 

كرهينة. كان ل يزال طفال - رمبا يف اخلام�سة ع�رصة 

اأمامي  اراه  الذي  كان  ع�رصة؟  الرابعة  او  عمره،  من 

طفال ذكيا، لكن مرتبكا وخائفا ولي�س تهديدا حقيقيا. 

با 
ّ
كانت املراأة العجوز تكرر �سيئا ما له، بينما هو م�سو

الكال�سينكوف باجتاه راأ�سها بيد واحدة، واليد الأخرى 

ُتلقم البطاط�س يف فمه. كنا نعرف انه لن يفعل �سيئا. 

النقال  الهاتف  عرب  الأم��ر  جاء  اللحظة  تلك  يف  لكن 

الر�سا�س.  احدهم  فاأطلق  بت�سفيته،  توكي(  )الووكي 

قد  الر�سا�س  كان  قرب.  عن  لرنى  باجتاهه  رك�سنا 

من اأعمال الفنان علي املعمري - ُعمان

 ترجمة فدوى فا�شل ** 

الق�سا�سون

كيم �أون �شو*

*  مترجمة وصحفية من العراق 



بعرث الن�سف الأعلى من راأ�س ال�سبي بينما البطاط�س 

املم�سوغة يف فمه، مل يت�سَن له بلعها.”

اإلهي، حتمًا كان جائعًا” “يا 
اأفريقي  �سبي  فم  يف  تنظر  ان  غريبًا  �سيئًا  “كان 
بن�سف راأ�س. ماذا كان �سيجري لو انهم اأمهلوه ع�رص 

ثواٍن؟ كل الذي كنت افكر به هو لو اننا انتظرنا قلياًل، 

كان �سيبلع لقمة البطاط�س قبل ان ميوت”

 �سيئًا بالن�سبة لل�سبي امل�سكني، �سواء 
ّ

“ما كان �سيغري
ابتلع لقمته او مل يبتلعها”

ومرعبًا  غريبًا  الأمر  اأجد  اأزال  ل  لكن  ل.  طبعًا  “ل. 
كلما اتذكر لقمة البطاط�س املم�سوغة التي مل يتمكن 

من بلعها”، قال ريزنغ ب�سوت متح�رصج.

بال�سيخ  الرماد  ونب�س  الوي�سكي  بقية  العجوز  اأنهى 

املوقد  زاوي��ة  يف  واح��دة  فوجد  بطاط�س،  عن  بحثًا 

ان  قبل  لفرتة  بها  حمّدقًا  ظّل  الذي  لريزنغ  واعطاها 

فاكّفهر  البطاط�س  اىل  العجوز  نظر  بلطف.  يرف�سها 

وجهه واأعادها اىل الرماد.

“عندي قنينة وي�سكي اخرى، ما راأيك؟” �ساأل العجوز. 
فّكر ريزنغ بالعر�س ب�رصعة ثم قال “كما ترى”.  

�رصبا  له.   
ّ
و�سب املطبخ  من  القنينة  العجوز  اأح�رص 

ب�سمت وهما يحّدقان اىل اللهب املرتاق�س يف املوقد. 

كان  ريزنغ،  على  تظهر  كر 
ُ
ال�س عالمات  ب��داأت  بينما 

متامًا.  عليه  �سيطر  قد  الواقع  عن  بالبعد  قوي  �سعور 

عينا الرجل العجوز مل تتزحزحا عن النار. 

“النار جميلة جداّ” قال ريزنغ.
“الرماد اجمل اذا ما عرفته.” 

باللهب،  حمّدقًا  كان  بينما  ببطء  كاأ�سه  العجوز  برم 

“كان  طريفًا.  �سيئًا  يتذكر  ك��ان  لو  كما  ابت�سم  ثم 

جّدي �سائد حيتان. ذلك قبل ان ي�سدر القانون مبنع 

انه  احلقيقة  املحيط - يف  قرب  ولد 
ُ
ي مل  هو  �سيدها. 

لكنه  مغيونغ،  مقاطعة  من  الداخل.  �سكان  من  كان 

انتقل اىل اجلنوب، اىل ميناء يان�سينغ للعمل وانتهى 

يف  بالبلد.  حيتان  �سائد  اف�سل  ليكون  املطاف  به 

املاء.  حتت   
)1(

الكات�َسلوت حوت  �سحبه  املرات  احدى 

ظهر  على  الرمح  رمى  انه  هو  حدث  ما  ج��داً.  عميقًا 

احلوت، لكن احلبل الّتف حول قدمه ف�سحبه مع الرمح. 

وق��وارب  الرماح  كانت  تلك،  ال�ستعمار  فرتة  خالل 

ال�سخامة.  بهذه  حليوان  منا�سبة  غري  احليتان  �سيد 

ي�سل طول ذكر الكات�سلوت اىل ثمانية ع�رص مرتاً ويزن 

�ستني  طّنًا. حاول ان تتخيل ذلك. بحجم خم�سة ع�رص 

لو كان ذلك  اهتم  لن  انا �سخ�سيا  افريقيًا. رمبا  فياًل 

بالونا على �سكل حيوان.. لكن ل اتخيل نف�سي احتر�س 

الأمر  لي�س  لكن  ميكن.  ل  ل.  احلجم.  بهذا  �سيء  باأي 

كذلك بالن�سبة جلدي. فقد غرز رحمه يف ظهر احلوت 

العمالق بدقة.”

“ماذا حدث بعد ذلك؟” �ساأل ريزنغ.
�س 

ّ
“هلع كبري بالتاأكيد. قال ان ال�سدمة جعلته م�سو

ما  كان  اذا  ما  ليعرف  يكن  مل  انه  درجة  اىل  الذهن 

احلوت  كان  ذلك  خالل  هلو�سة.  او  حلمًا  له  يحدث 

الغا�سب جدا ي�سحبه اىل اعماق املحيط املظلمة. قال 

اأفاق من غيبوبته هو  اأن  بعد  اأخرياً  راآه  اأول �سيء  ان 

�سعاع اأزرق يلوح من بني زعانف احلوت. ن�سي متامًا 

لقًا بذلك 
ُ

حب اىل اأعماق املاء فبقي حم
ُ

اأنه كان قد �س

وكاأنه  اأراه  كنت  الق�سة  كان يخربين  عندما  ال�سعاع. 

ظل  اللحظات-  تلك  وجمال  ه��دوء  اىل  عني  يغيب 

اعماق  ثمانية ع�رص مرتاً يف  البالغ  ال�سخم  املخلوق 

امل�ّسع  الأزرق  اخليط  ذلك  مع  ال�سواد  حالكة  املحيط 

الدموع  لكن  بلطف،  اقاطعه  ان  حاولت  زعانفه.  بني 

كانت ت�سيل من عينيه مبجرد التفكري بتلك اللحظات 

البحرية  احليوانات  من  لي�س  احلوت  ان  طاملا  اذ   -

ال�سكل.  بهذا  زعانفها  ت�سيء  ان  ميكن  فال  ة، 
ّ
امل�سع

رمى وعاء غ�سل اليدين على راأ�سي بغ�سب - اآه. ياله 

من  كل  على  الق�سة  ي��روي  ظل  عنيف.  ع�سبي  من 

يقابله. قلت له ان الآخرين يعتقدون انه يكذب ب�سبب 

يقوله  ان كل ما  رّده هو  تلك. فكان  الزعانف  جزئية 

النا�س عن احليتان كذب، لأن كل الذي يقولونه اأتاهم 

من الكتب، واحليتان ل تعي�س يف الكتب، انها تعي�س 

يف املحيطات. على اأية حال، بعد اأن غا�س به احلوت 

اىل الأعماق، غاب عن الوعي متامًا.”

اأعاد العجوز ملء  كاأ�سه اىل الن�سف، واأخذ منه ر�سفة. 

“قال انه بعد ان ا�ستعاد وعيه بدا القمر مكتماًل وكبرياً 
يف ال�سماء احلالكة ال�سواد، بينما ت�سفع الأمواج اذنيه 

اىل  الأم��واج  فدفعته  حمظوظًا  كان  انه  اعتقد  بقوة. 

منطقة �سعاب مرجانية. لكنها مل تكن �سعابًا مرجانية، 

امنا كانت راأ�س احلوت. جنون! الي�س كذلك؟ وقد كان 

من  داكنة  بقعة  احلوت، حمّدقًا يف  على  م�ستلقيًا  هو 
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الدم الأمل�س، تزداد ات�ساعا، واحلوت نف�سه كان يدفعه 

براأ�سه ليخرجه من املاء، بينما الرمح لزال عالقًا يف 

ظهره. هل تتخيل �سيئّا اأغرب من هذا؟ لقد �سمعُت عن 

او رفاقها اجلرحى اىل خارج  حيتان ترفع �سغارها 

او  �سغرياً  حوتًا  يكن  مل  هذا  لكن  تتنف�س،  كي  املاء 

رفيقًا، او حتى فقمة او بطريق. كان هذا جّدي. ان�سان. 

انا فعاًل ل  الرمح يف ظهره!  الذي غرز  ال�سخ�س  وهو 

افهم ملاذا اأنقذه احلوت؟”

اخذ  ان  بعد  ريزنغ  قال  العقل”  يدخل  ل  هذا  “ل. 
ر�سفة من الوي�سكي. “العتقاد الأقرب اىل العقل هو ان 

يكون احلوت قد مّزقه اإربًا، واأعاد متزيقه مرة اخرى.” 

حتى  طويلة  لفرتة  احلوت  ظهر  على  م�ستلقيا  “بقي 
القول  الأقل ميكننا  ا�ستعاد وعيه كاماًل. على  بعد ان 

بامكانك  ماذا  جداً.  غريب  موقف  يف  نف�سه  وجد  انه 

حوت؟  ظهر  على  مراً 
ّ
مت�س نف�سك  جتد  عندما  تفعل  ان 

اأم��واج  ال�سماء،  يف  ف�سي  قمر  �سوى  هناك  يكن  مل 

ورج��ل  ب��غ��زارة،  ال��ن��ازف  الكات�سلوت  ح��وت  ق��امت��ة، 

الكم من  هذ  روؤية  ان  البائ�س.  املوقف  هذا  وحيد يف 

وكيف  بالذنب.  ي�سعر  جعله  القمر  �سوء  حتت  الدماء 

ل؟ اأراد ان يقتلع الرمح، لكن تعلم ان القول ا�سهل من 

ال�سهل  ال�سيئة، من  الرماح مثل قرارات احلياة  الفعل. 

انه  وحيث  ارجاعها.  امل�ستحيل  من  لكن  تخرج  ان 

ب�سكني  احلبل  قطع  فقد  الرمح،  اقتالع  من  يتمكن  مل 

كان يحمله بجيبه. يف اللحظة التي قطعه بها، غا�س 

احلوت بعيدا ثم عاد اىل ال�سطح واجته مرتنحًا عائداً 

ب�سكل  اليه  ينظر  كان  احلوت  ان  قال  كان.  حيث  اىل 

اأ�سعره باخلجل من نف�سه بينما كان هو يلوح للحوت 

ب�سفقة.  كما يقول جدي، فاإن الوح�س اقرتب منه جداً 

بها  بنظرة  وقامتة،  �سخمة  واح��دة  بعني  به  وح��ّدق 

“كيف  تت�ساءل  كاأنها  وبدت  والف�سول،  ال��رباءة  كل 

اأ ِقط �سئيل مثلك ان يغرز رحمّا يف ظهر خملوق 
ّ
جتر

مثلي؟ انت ا�سجع مما تبدو!” ثم قال ان احلوت لم�سه 

امل�ساغب،  ال�سبي  “اأيها  يقول  وكاأنه  بخطمه  بخّفة 

فيما  باأفعال خطرية كهذه  تتورط  ل  ان  الأف�سل  من 

ما  اىل  املحيط  اأحال  قد  فقده  الذي  الدم  كان  بعد!” 

ي�سبه الوحل، ومع ذلك بدا وكاأن احلوت قد غفر جلّدي 

تلك الطعنة يف ظهره. يف كل مرة ي�سل جدي اىل هذه 

ان  وي�رصخ  وجهه  ي�سفع  كان  الق�سة،  من  النقطة 

مّنا  اف�سل  انه  ج�سده!  بحجم  كبري  الوح�س  هذا  قلب 

اىل جانبه  بقي  احلوت  ان  قال  احلمقى!  جميعًا نحن 

طوال الليل اىل ان اقرتب القارب املكّلف بالبحث عنه، 

يودعه  كاأنه  دائري  ب�سكل  حوله  احلوت  �سبح  عندها 

ثم غا�س بعيداً يف عمق البحر بالرمح املنقو�س عليه 

هذا  الي�س  مغروزا يف ظهره. جنون.  لزال  ا�سم جّدي 

البناء املركب ب�سال�سة لغوية مغوية ي�سكل خ�سي�سة 

فنية يف ف�ساء ق�س�س املجموعة، ويف الوقت نف�سه ، 

يجعلها مفتوحة بحيوية على البدايات والنهايات؟”

“نعم. يالها من ق�سة!” قال ريزنغ.
ال��ه��روب امل��ح��دود م��ن امل��وت،  “بعد ذل��ك، بعد ه��ذا 
مو�سوع  يف  جّديًا  التفكري  اعاد  قد  جّدي  ان  اعتقدت 

لهذه  العودة  يريد  ل  انه  جدتي  فاأخرب  احليتان.  �سيد 

�سبورة.  لطيفة،  ام���راأة  جدتي  كانت  بعد.  املهنة 

هذه  اىل  ال�سيد  يكره  كان  اذا  انه  له  وقالت  ح�سنته 

ق��راره.  فبكى مثل طفل  ان مي�سي يف  فعليه  الدرجة 

“كنت خائفُا جدا. خائفا جدا!”  يف ح�سنها واأخربها 

وبعد ذلك فعاًل ظل بعيدا عن مهنة ال�سيد لفرتة. لكن 

اطعام  وعليهم  فقراء  كانوا  طوياًل.  تُدم  مل  الأيام  تلك 

�سغار  مثل  ت�رصخ  التي  اجلائعة  الأف��واه  من  الكثري 

الع�سافري امامهم. فعاد اىل نف�س العمل وبداأ باطالق 

البحر ال�رصقي، اىل ان  رحمه على كل حوت يجده يف 

هناك  كان  لكن  عمره.  من  ال�سبعني  يف  وهو  تقاعد 

�سيء غريب حدث عام ١٩٥٩. فقد وجد نف�سه يالحق 

نف�س حوت الكات�سلوت مرة اخرى بعد ثالثني �سنة من 

جناته العجيبة تلك. رحمه ال�سدئ كان ل يزال مغروزاً 

اً فقط، ي�سبح 
ّ
يف ظهر احلوت. لكن الكات�سلوت كان مار

بحرية وكاأن هذا الرمح كان دائمًا جزءاً من ج�سمه. يف 

احلقيقة، مل يكن �سيئًا غري  ماألوف ان ت�سمع عن حيتان 

جنت من ال�سيد. ُيقال ان حوتًا مت ا�سطياده يف القرن 

القرن  من  رمح  بج�سده  مغروزاً  وك��ان  ع�رص  التا�سع 

الثامن ع�رص. على اأية حال، حوتنا مل يهرب عندما راأى 

�سفينة ال�سيد. يف احلقيقة انه م�سى متامًا اىل قارب 

الناظور  مثل  دقيقة  با�ستقامة  مغروزا  والرمح  جّدي 

البحري، وببطء دار حول القارب وكاأنه يقول “ها! مل 

ك منذ مّدة طويلة اأيها ال�سديق القدمي! لكن، ماهذا؟ 
َ
اأر

لتزال ت�سطاد احليتان؟ يبدو انك فعاًل ل تعرف متى 

تتوقف، الي�س كذلك؟” قال العجوز �ساحكًا.”
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ريزنغ“تعتقد  ق��ال  باحلرج”  �سعر  ج��ّدك  ان  “لبد 
احلوت  على  نظره  القى  جدي  ان  ة 

ّ
البحار قال  ذلك؟ 

و�سقط على ركبتيه ثم القى نف�سه على اأر�س ال�سفينة 

�ساحمني!  اأيها احلوت،  وينتحب، و�رصخ:  يبكي  وظل 

اآ�سف! كم هو موؤمل ان تظل ت�سبح كل هذه ال�سنني  انا 

ان  فعاًل  قررت  توادعنا،  ان  بعد  ظهرك!  يف  والرمح 

اترك هذه املهنة. اق�سم لك. رمبا انت ل تعرف معنى 

فعاًل  كانت  احلياة  لكن  البحر.  يف  تعي�س  لأنك  ذلك 

بالأجرة.  اعمل  ازال  ل  انا  الياب�سة.  على  هنا  قا�سية 

ذلك.  كلفني 
ُ
ي كم  تت�سور  ل  كثرياً.  ياأكلون  واأطفايل 

كان عّلي العودة لهذا العمل لأيف باحتياجاتهم. اأغفر 

معي،  ال�رصاب  �ساأح�رص  معًا.  اخرى  مرة  لنلتقي  يل! 

وحبذا لو متكنت انت من ا�سطياد حبار  لنا لنتناوله 

مع ال�رصب. اأنا اآ�سف ايها احلوت! اآ�سف جداً اين طعنتك 

يف ظهرك برحمي! اآ�سف! انا احمق!”

“فعال �رصخ بكل ذلك امام احلوت؟” �ساأل ريزنغ.
“قالوا انه فعل كل ذلك حقًا” 

“ياله من غريب الأطوار، جّدك هذا”
“هو فعاًل كذلك. على اية حال، بعد ذلك، ترك ال�سيد 
�سيئول  اىل  وجاء  الأب��د.  اىل  يان�سينغ  ميناء  وغ��ادر 

وق�سى كل وقته بال�رصب. كان ي�سعر بالختناق حني 

يجد نف�سه غري قادر على العودة اىل ال�سيد مرة اخرى. 

وكان كلما �سكر يبداأ ب�رصد ق�سته هذه على من يلتقي 

النا�س. كان يق�سها عليهم املرة تلو الأخرى،  به من 

غية الفخر 
ُ
اىل ان �سجروا منها. لكنه مل يكن يعيدها ب

لأنه  بل  يعتقدون،  كما  البحار،  اأعايل  يف  مبغامراته 

احليتان.  مثل  ي�سبحوا  ان  يجب  النا�س  ان  يوؤمن 

يقول ان الب�رص �ساروا ينمون �سغاراً وينت�رصون مثل 

اجلرذان. وان تلك الأيام حيث ال�سخامة وال�سرتخاء 

انتهى.” اأخذ  العمالقة  واخُلطى املهيبة قد وّلت. عهد 

واأعاد ريزنغ ملء  الوي�سكي  العجوز جرعة اخرى من 

كاأ�سه واأخذ منه ر�سفة هو الآخر.

مراحله  يف  ���رصط��ان  عنده  ج��د 
ُ
و النهاية،  “ويف 

ومدمنًا  بحارا  كونه  مفاجئًا،  ذلك  يكن  مل  الأخ��رية، 

الثانية  اىل  ع�رصة  ال�ساد�سة  �سن  منذ  الكحول  على 

يعِن  مل  بال�رصطان  مر�سه  خرب  ان  اأعتقد  والثمانني. 

له �سيئًا على الطالق، لأنه مبجرد عودته من الطبيب 

فتح قنينة وي�سكي و�رصبها. جمع اولده واأخربهم “انا 

نهايتها  تتقبل  احليتان  م�ست�سفى.  اي  اىل  اذهب  لن 

م�ست�سفى.  اي  اىل  يذهب  عندما حتني.” وفعاًل هو مل 

اىل  وعاد  مالب�سه  افخم  جدي  لب�س  �سهر،  حوايل  بعد 

ميناء يانغ�سينغ. طبقًا ملا قاله البحارة هناك، فاإنه 

�رصاب  من  �سناديق  بع�رصة  �سغرياً  قاربًا  ل 
ّ
حم قد 

، متامًا كما قال، وظل يجّذف اىل ان اختفى 
)2(

ال�سوجو

عرث على جثته اأبداً. رمبا 
ُ
يف الأفق متامًا ومل يُعد ومل ي

ظل مبحراً اىل ان اهتدى اىل رائحة العنرب وتتبع حوته 

من خاللها. اذا كان ذلك ما حدث، فاأنا واثق انه فتح 

كل قناين ال�سوجو تلك الليلة كما اخرب احلوت يف اآخر 

لقاء لهما قبل �سنوات، وان مل يكن كذلك، فلرمبا ظّلت 

الأمواج تدور به يف املحيط وهو ي�رصب لوحده اىل ان 

ا يف مكان ما.” 
ّ
ُتويف. اأو رمبا هو ل يزال حي

“يالها من نهاية!”
ان  الرجل  على  براأيي،  للموت.  فة 

ّ
م�رص طريقة  “انها 

حلياته  يعطي  الذي  املوت  اختيار  على  ق��ادراً  يكون 

الطريق  على  �ساروا  الذين  اأولئك  فقط  كرمية.  نهاية 

يختاروا  ان  با�ستطاعتهم  لأنف�سهم،  اختاروه  الذين 

موتهم. لكن انا ل�سُت واحدا منهم. انا مثل ديدان الزرع 

طيلة حياتي، لذا فاأنا ل ا�ستحق ان اموت موتًا كرميًا.”

ابت�سم الرجل العجوز مبرارة بينما ظل ريزنغ �سامتًا 

وكاأنه ل يعرف ما يقول. لحت نظرة قامتة على وجه 

العجوز ف�سعر ريزنغ باأن عليه ان يقول �سيئًا لتطييب 

العجوز  عاد  ب�سئ.  التفكري  ي�ستطع  مل  لكنه  خاطره، 

مللء كاأ�سه واأخذ بتلميعه ثم بقيا جال�سني هناك لفرتة 

طويلة ي�رصبان الوي�سكي. وكلما يخبو وهج النار قلياًل 

يغّذيها ريزنغ باملزيد من احلطب. بينما كان العجوز 

اجلديدة  احلطب  قطعة  كانت  بهدوء  ي�رصبان  وريزنغ 

ثم  وتتوهج  ببطء  م 
ّ
تتفح ان  اىل  وتطقطق  حت��رتق 

تتحول اىل رماد ابي�س.

اذنيك.  ا�سجرت  حتى  الليلة  كثرياً  حتدثُت  “لقد 
تفتح  ان  بك  فرت�س 

ُ
ي العمر،  بك  تقدم  كلما  يقولون 

حمفظتك اكرث وُتبقي فمك مغلقًا.”

�لهو�م�ش:

1 - حوت Cachalot هو ا�ضخم حيوان مفرت�ض على وجه االأر�ض.
2 - ال�ضوجو: �رشاب كحويل �ضفاف مرّكز ي�ضبه العرق. 
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للثلوج، جل�س  ت�ساقٍط  عقب  ال�سباحات،  اأحد   يف 

ي 
ّ
مدر�س ا�سرتاحة  يف   

ّ
كر�سي على  يا�سوكيت�سي 

التدفئة.  موقد  يف  اللهب  األ�سنة  مراقبًا  الفيزياء 

توهجت نريان �سفراء للحظة، ثم همدت يف اللحظة 

التالية، متحولة اإىل كومة من ال�سخام، كما لو اأنها 

كائن يتنف�س، وهو دليل على كفاحها امل�ستمر �سد 

بربودة  يا�سوكيت�سي  فكر  الغرفة.  مالأ  الذي  الربد 

، و�سعر ب�سيء قريب 
ّ

الف�ساء خارج الغالف اجلوي

من التعاطف جتاه اجلمرات املتوهجة. 

"اأيها ال�سيد هوريكاوا."
املدعو  الفيزيائي  اإىل  ب�رصه  يا�سوكيت�سي  رفع 

مياموتو، الذي وقف اأمام املدفاأة، ويداه مند�ستان 

مياموتو  حميا  على  فارت�سمت  �رصواله،  جيب  يف 

ذي النظارات ابت�سامة دمثة اأ�سفل �ساربه الرفيع. 

اأنَّ حتى  تعلم  ال�سيد هوريكاوا. هل  اأيها  "اأخربين 
ة؟" 

ّ
الن�ساء هّن اأج�سام مادي

"اأنا على علم باأنهّن كائنات مادية." 
اكت�سفتها  حقيقة  هذه  اأ�سياء.  بل  كائنات  "لي�س 

موؤخراً بعد جهد لي�س بقليل." 

األ تاأخذ كالم ال�سيد  "اأيها ال�سيد هوريكاوا، عليك 
مياموتو على حممل اجّلد كثرياً." 

كان ذلك �سادراً عن املدر�س الآخر، وهو فيزيائي 

يدعى ها�سيغاوا. ا�ستدار يا�سوكيت�سي نحو املكتب، 

بع�س  يت�سفح  ها�سيغاوا  كان  وراءه.  كان  الذي 

اأوراق المتحانات، يف حني �سقت ابت�سامة خجولة 

طريقًا لها نحو �سفتيه، فاأ�ساءت جبهته ال�سلعاء. 

ريونو�سكي اأكوتاغاوا

 ترجمة: جوليا مر�شد * 

الربد

ريونو�سكي اأكوتاغاوا

*  مترجمة من سورية



الأمر  حقيقة  يف  اأعلم  وقاحة...فاأنا  من  لها  "يا 
اأن اكت�سايف جعلك �سعيداً حقًا. �سيد هوريكاوا، هل 

اأنت على دراية بقانون انتقال احلرارة؟" 

بتحريك  متعلق  �سيء  اأه��و  احل���رارة؟  "انتقال 
الفحم؟"

"اأنتم يا زمالء الأدب ميوؤو�س منكم متامًا." 
حتى عندما قال ذلك، اأفرغ دلواً مليئًا بالفحم يف 

فوهة املوقد الذي ملع عاك�سًا �سوء النريان. 

بدرجة  يختلفان  ماديني  ج�سمني  تاأخذ  "عندما 
بينهما،  تالم�س  ح�سول  يف  وتت�سبب  حرارتهما، 

احل��رارة  ذي  اجل�سم  من  احل���رارة  تنتقل  ف�سوف 

الأعلى اإىل اجل�سم ذي احلرارة الأدنى حتى ي�سالن 

اإىل درجة التعادل."  

"األي�س هذا من البديهيات؟" 
احل��رارة.  انتقال  بقانون  ن�سميه  ما  هذا  "ح�سنًا، 
كانت  اإن  موافق؟  ج�سم.  امل��راأة  اأن  فلنقل  والآن 

يف  اأي�سًا.  كذلك  الرجل  اأن  �سك  فال  ج�سمًا  املراأة 

م�ساويا  العاطفي  ال�سغف  ي�سبح  احلالة،  ه��ذه 

للحرارة. والآن اإن �سببنا حدوث ات�سال بني رجل 

من  كاحلرارة  ينتقل  اأن  لل�سغف  بد  فال  وام��راأة، 

ا�ستعاًل،  الأقل  املراأة  اإىل  العاطفة  الرجل م�سبوب 

ال�سيد  وحالة  ل��ه.  م�ساويا  �سغفها  ي�سبح  حتى 

ها�سيغاوا هي اأف�سل مثال على ذلك." 

"ها قد بداأنا." 
بدا  ها�سيغاوا  اأن  اإل  كلماته،  من  الرغم  على 

م�رصوراً، واأ�سدر �سوتًا كما لو اأنه يدغدغ. 

املنتقلة  احلرارة  كمية  على  )ك(  فلنطلق  "والآن، 
خالل زمن معني )ز( عرب م�ساحة �سطح معني )ح( 

عندما�� هل اأنت متابع؟ �� تكون )د( درجة احلرارة، 

و)م(  احل��رارة،  انتقال  اجت��اه  يف  امل�سافة  و)���س( 

ال�سيد  حالة  يف  والآن  ة. 
ّ
املعني املواد  مو�سولية 

ها�سيغاوا…"

على  معادلة  وكاأنه  بدا  ما  بكتابة  مياموتو  بداأ 

واألقى  فجاأة،  ا�ستدار  ولكنه  ال�سغرية،  ال�سبورة 

قطعة الطب�سور من يده، وهو يبدو حمبطًا للغاية. 

عاديني  اأن��ا���س  جعل  حم��اول��ة  م��ن  ف��ائ��دة  "ل 
اأيها  اكت�سايف،  اأهمية  ي��ق��درون  اأمثالكم  م��ن 

اأن  هو  يهم  ما  ح��ال،  اأي  على  هوريكاوا.  ال�سيد 

ح�سب  با�ستلطافه  بداأت  ها�سيغاوا  ال�سيد  خطيبة 

املعادلة." 

لو  اأب�سط  مكانًا  �سيكون  العامل  اأن  املوؤكد  "من 
كانت معادلة كهذه موجودة بالفعل." 

اإىل  ه��دف  بال  وح��دق  �ساقيه،  يا�سوكيت�سي  م��ّد 

 خارج النافذة. نظراً ملوقع ا�سرتاحة 
ّ
املنظر الثلجي

ي الفيزياء يف زاوية الطابق الأول من املبنى 
ّ
معلم

ومعداته   
ّ
الريا�سي امللعب  روؤي��ة  ال�سهولة  فمن 

اخلا�سة وخط اأ�سجار ال�سنوبر وراءه، وخلف ذلك 

اأي�سًا  والبحر  الأحمر.  بالطوب  ة 
ّ
املبني املباين 

كان مرئيًا بني �سفوف املباين وهو يدفع اأمواجًا 

ة مل ي�ستطع تبينها. 
ّ
رمادي

املخت�سون  زم��الوؤن��ا  �سي�سبح  عندها  "ولكن 
بالأدب بال عمل. كيف حال مبيعات كتابك؟" 

يوجد  ل  اأن��ه  يبدو  ���س��يء.  ل  معتاد،  ه��و  "كما 
انتقال للحرارة بني الُكتاب والقراء. على كّل �سيد 

األي�س  زواج��ك،  على  الكثري  يتبق  مل  ها�سيغاوا، 

كذلك؟" 

ال�سهر فقط. هناك بع�س الرتتيبات  "اأجل. حوايل 
التي حتتاج اإىل النتهاء منها قبل ذلك. اإنه ملزعج 

األ تتمكن من اإجناز اأي عمل." 

"ل�ست قادراً على الرتكيز، األي�س كذلك؟" 
اأننا  هو  الأ�سباب  اأحد  مياموتو!  �سيد  مثلك  "ل�ست 
نحتاج اإىل مكان للعي�س فيه، ول اأ�ستطيع العثور 

الأح��د  م�سيت  لالإيجار.  �سيء  اأي  على  بب�ساطة 

املا�سي عرب معظم البلدة باحثًا عن منزل. ولكن 

على  العثور  من  متكنت  اأن��ك  تعتقد  عندما  حتى 

تدرك  اأن  قبل  يديك  بني  من  الفر�سة  تفلت  واحد 

ذلك." 

اأنك ل  بالقرب مني؟ على �رصط  "ماذا عن مكان 
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متانع ركوب القطار كّل يوم." 

�سمعت بوجود  ينبغي.  مما  اأكرث  بعيدة  "منطقتك 
ذلك  �ستف�سل  وزوجتي  هناك،  لالإيجار  منازل 

ولكن...يا �سيد هوريكاوا! األ يحرتق حذاوؤك؟" 

احتكت  قد  يا�سوكيت�سي  حذاء  من  فردة  اأن  يبدو 

بج�سم املوقد، وكان البخار يت�ساعد منها، اإ�سافة 

اإىل رائحة اجللد املحرتق.

اآخر لنتقال احلرارة."  اأنت ذا...هذا تطبيق  "ها 
نظارته حدق  عد�سات  ينظف  كان  الذي  مياموتو 

وابت�سم  النظر،  ق�رص  من  تعانيان  بعينني  اإليه 

ابت�سامة عري�سة. 

* * *

 ورتيب.
ّ
بعد اأربعة اأو خم�سة اأيام �� �سباح �سقيعي

ي�رصع  كان  بقطاره  اللحاق  حماوًل  يا�سوكيت�سي 

ب�سواحي  م��روراً  حمله  قدماه  ت�ستطيع  ما  بقدر 

 
ّ
ة. كان امل�سار عبارة عن حاجز ترابي

ّ
بلدة �ساحلي

حقول  اليمني  جهة  من  حتده  اأمتار  �ستة  بعر�س 

كانت  الي�رصى.  جهته  م��ن  قطار  و�سكة  القمح 

احلقول املهجورة متخمة ب�سوت خافت، ل ميكنه 

�سفوف  بني  مي�سي  �سخ�س  �سوت  يكون  اأن  اإل 

الإب��ري  اجلليد  �سوت  الواقع  يف  ولكنه  القمح، 

حتت الرتبة املحروثة وهو ينهار بتاأثري من ثقله. 

باحلاجز  الثامنة  ال�ساعة  قطار  مير  ما  �رصعان 

�سافرة  ومطلقًا  ت�سارعه  على  حمافظًا   
ّ
الرتابي

كانت  الأ�سباب  من  ل�سبب  �ساعته.  اأخرج  طويلة. 

ت�سري اإىل الثامنة والربع. قرر اأن �ساعته ل بد واأن 

اأنه  حتى  التوقيت.  فرق  ب�سبب  خطاأ  على  تكون 

 من تفويت موعد 
ّ
فكر، ول�سبب وجيه: ل خوف علي

اإىل  تدريجيًا  القمح  حقول  حتولت  اليوم.  القطار 

اأ�سيجة من ال�سجريات. اأ�سعل يا�سوكيت�سي �سيجارة 

ي�سعر  وه��و  امل�سي،  وتابع  اأ�ساهي،  ماركة  من 

ب�سقط  املغطى  الطريق  مال  قبل.  من  اأقل  بعجلة 

اإىل املزلقان.  الفحم املتناثر نحو الأعلى وانتهى 

كان يا�سوكيت�سي قد �سعده كالعادة عندما لحظ 

فكر جزء  احلديد.  �سكة  على جانبي  النا�س  جتمع 

ز 
ّ
اأحدهم. حل�سن احلظ مي منه على الفور: لقد ُقتل 

اإىل  اأ�سندها  التي   اجلزار ودراجته املحملة، 
ّ
�سبي

�سور معرب امل�ساة. وهو ل يزال مم�سكًا ب�سيجارته، 

 من اخللف. 
ّ
نقر على كتف ال�سبي

"مرحبًا. ما الذي ح�سل هنا؟" 
"لقد ُده�س. ده�سه القطار الأخري." 

 ب�رصعة. 
ّ
تكلم ال�سبي

الأرن��ب  فرو  من  امل�سنوعة  الأذن��ني  واقية  حتت 

بدت مالحمه تفور بحيوية غريبة. 

"من الذي ُده�س؟"
اإنقاذ طالبة مدر�سة  "حار�س املعرب. كان يحاول 
على و�سك اأن ي�سدمها القطار. اأتعرف متجر الكتب 

املدعو بناغاي الذي يقع قبالة معبد هات�سيمان؟ 

اإنها ابنتهم." 

"الفتاة بخري؟" 
"اأجل، اإنها الفتاة التي تبكي هناك." 

من  الأخ��رى  اجلهة  يف  احل�سد  اإىل   
ّ
ال�سبي اأ�سار 

بالفعل  هناك  كان  اأنه  يا�سوكيت�سي  راأى  املعرب. 

�رصطي.  قبل  من  ا�ستجوابها  يجري  �سغرية  فتاة 

اأن��ه  الوا�سح  م��ن  رج��ل  بجانبه  وق��ف  ح��ني  يف 

بني  كلمة  ي�سيف  وك��ان  املحطة،  مدير  نائب 

فقد  املعرب  بالن�سبة حلار�س  اأما  والأخرى.  الفينة 

الق�س  يا�سوكيت�سي اجلثة حتت ح�سرية من  ر�سد 

مو�سوعة اأمام كوخ احلار�س. كان عليه العرتاف 

واحد.  اآن  يف  ونفوره  ف�سوله  ا�سرتعى  ذلك  باأن 

حتى من هذه امل�سافة، كان باإمكانه تبني طرف 

حذاء احلار�س من حتت الغطاء. 

"هوؤلء الرجال قاموا بتحريك اجلثة." 
ة 

ّ
احلديدي ال�سكة  عمال  من  ثالثة  اأو  اثنان  وقف 

حتت اإ�سارة املعرب على اجلانب القريب، حميطني 

اأي  الأ�سفر  بلهبها  النار  تبعث  مل  �سغرية.  بنار 

تعطي  اأن  من  ب��رودة  اأكرث  فبدت  دخان  اأو  �سوء 

�رصواله  موؤخرة  يجفف  كان  الرجال  اأحد  حرارة. 
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الذي ي�سل اإىل الركبة بالقرب من النار. 

�رصع يا�سوكيت�سي يف التحرك جمدداً نحو املعرب. 

وغدا على مقربة من املحطة، حيث تتقاطع العديد 

ويف  املعرب.  نقطة  عند  ة 
ّ
احلديدي امل�سارات  من 

اأين  يت�ساءل  كان  منها،  واح��دة  من  مير  مرة  كل 

هي البقعة التي ُده�س فيها حار�س املعرب. ولكن 

على  املتناثرة  فالدماء  الفور،  على  ات�سح  ذلك 

اأحد الق�سبان اأخربته عن املاأ�ساة التي وقعت من 

ب�سع دقائق قليلة. بتلقائية تقريبًا، اأ�ساح بب�رصه 

دون  ولكن  املعرب،  من  الآخر  اجلانب  نحو  بعيداً 

املتجمعة  اللزجة  احلمراء  املادة  ف�سورة  فائدة. 

فرت على 
ُ

على �سطح املعدن الذي يلمع بربود قد ح

ومي�س  الدماء  عن  ي�سدر  كان  ذاكرته.  يف  الفور 

خافت من بخار املاء يرتفع فوق ال�سكة. 

بعد ع�رص دقائق، كان يا�سوكيت�سي يذرع ر�سيف 

بامل�سهد  مليء  وراأ���س��ه  وذه��اب��ًا،  جيئة  املحطة 

اخل�سو�س،  وجه  على  لتوه.  راآه  ال��ذي  ال�سادم، 

من  املت�ساعد  البخار  منظر  بو�سوح  ا�ستعاد 

الدماء، وفكر يف نظرية انتقال احلرارة التي متت 

احلياة  ح��رارة  كانت  قريب.  عهد  منذ  مناق�ستها 

ة 
ّ
احلديدي ال�سكة  اإىل  تنتقل  الدماء  يف  املوجودة 

بح�سب القانون الذي علمه اإياه مياموتو�� بق�سوة، 

فرق  هنالك  يكن  مل  اخلطاأ.  من  حد  اأدنى  وبدون 

قتل  معرب  حار�س  كان  اإذا  فيما  كانت،  حياة  اأية 

احلرارة  فاإن  مدان،  جمرم  اأم  واجبه،  يوؤدي  وهو 

بالطبع  الق�سوة. علم  القدر من  بذات  تنتقل  �سوف 

اأنه ل معنى لتلك الأفكار. حاول مراراً وتكراراً اأن 

يقنع نف�سه اأنه حتى طفل مطيع وبار �سيغرق يف 

بالنريان.  �ستحرتق  خمل�سة  زوجة  وحتى  املياه، 

لكن امل�سهد الذي راآه قد ترك انطباعًا ثقيل الوطاأة، 

بحيث مل يكن من ال�سهولة اإخ�ساعه ملنطق كهذا. 

الر�سيف  على  ال��ن��ا���س  ب��دا  الأث���ن���اء،  ه��ذه  يف 

هذا،  الذهنية.  حالته  عن  غافلني  متامًا،  را�سني 

وجه  وعلى  ليا�سوكيت�سي.  الإحباط  �سبب  بدوره، 

املنبعثة من  ال�ساخبة  الرثثرة  اخل�سو�س، كانت 

جمموعة من �سباط البحرية جارحة ب�سكل عميق. 

املن�سة.  اآخر  نحو  وتوجه  اأخرى  �سيجارة  اأ�سعل 

مئات  ب�سعة  بعد  على  مرئيًا  املعرب  كان  هناك، 

من الياردات. بدا وكاأن احل�سد على جانبي املعرب 

اأ�سعلها  التي  النار  اإل  يتبق  قد تبدد مبعظمه، ومل 

العمال بالقرب من الإ�سارة، والتي لحت ب�سعلتها 

ال�سفراء. 

�سعر يا�سوكيت�سي ب�سيء اأ�سبه بالتعاطف مع تلك 

مراأى  على  املنعطف  وجود  ولكن  البعيدة.  النار 

ظهره  موليًا  فا�ستدار  القلق،  له  ي�سبب  كان  منه 

اإل  الب�رص.  كتلة  نحو  الر�سيف  باجتياز  وبداأ  لها، 

يدرك  اأن  قبل  اأكرث من ع�رص خطوات  اأنه مل مي�س 

ة احلمراء، الذي كان 
ّ
اأنه اأوقع اأحد قفازاته اجللدي

لي�سعل  اليمنى  يده  من  خلعه  اأن  بعد  معه  يحمله 

�سيجارته. ا�ستدار ونظر خلفه. كان قفازه منطرحًا 

على الأر�س عند اآخر الر�سيف، وراحة اليد باجتاه 

الأعلى. فبدا كيد تدعوه ب�سمت. 

حت��ت ال�����س��م��اء ال��غ��ائ��م��ة وال���ب���اردة ج����داً، �سعر 

يا�سوكيت�سي بقلب القفاز الأحمر الذي ارمتى على 

حتى  اأنه  علم  اللحظة،  تلك  يف  مهجوراً.  الأر���س 

الأ�سعة  اأول  ما  يومًا  �ستخرتقه  البارد  العامل  هذا 

الدافئة املنبعثة من ال�سم�س. 

** ريونو�سكي اأكوتاغاوا: كاتب ياباين من مواليد 1892. در�س 
"اأبو  ب�  �سمي  الإمرباطورية،   يف جامعة طوكيو 

ّ
الإجنليزي الأدب 

الق�سة الق�سرية اليابانية". بعمر ال�35 قام بالأنتحار عن طريق 

جرعة زائدة من الباربيتال يف  1927. وبعد موته بثماين �سنوات 

جائزًة  كيكوت�سي،"  "كان  والنا�رص   
ُ
الكاتب عمره،  �سديُق  اأطلق 

ة يف 
ّ
اأدبي اأ�سهر جائزة  لت�سبح  اأكوتاغاوا(،  )جائزة  با�سمه  ة 

ّ
اأدبي

عماًل،  وخم�سني  املئتني  على  يزيد  ما  اأكوتاغاوا  ترك  اليابان. 

اأغلبها ق�س�س ق�سرية. 
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اي ا�ستلقى على ظهِرِه، وا�ستغرَق   ال�سَّ
َ

وبعد اأن �رصب

ٍة حتَّى عِمَل لنف�ِسِه 
َّ
 بقو

َ
 الهواء

ُ
يف نوٍم عميٍق؛ ي�سحب

ُق حتَّى يكاد يراه  وهو يدخل اإىل  ا يتدفَّ
ًّ
 هوائي

ً
جمرى

 بجباٍل 
ُ
 الزُّهوِر والأع�ساِب،ويحلم

َ
 روائح

ُ
اأنِفِه،ي�سحب

،مروٍج من الكائناِت 
ٍّ
ٍة،كائٍن حي

َّ
خاٍم؛ جباٍل ع�سي �سِ

يِف  الطَّ ب��األ��وان   
ُ
يتقلَّب ب�ساٌط   ها  كاأنَّ قِة  املتدفِّ

ِمِر الذَّهبي،الأبي�س،الأخ�رص،الأ�سف الِفرياين،جلد النَّ

ا 
ً
،عاري

ُ
ر،الأ�سود. قام من النَّوِم وهو ي�سهُق وينتحب

غاِء 
ُ
بر اأ�سبه  �سوًتا  حراء،يجري،ي�سدر 

َّ
ال�س يف 

 يريُد اأن 
ٌ
ه م�سعور ماِل كاأنَّ

ِّ
ُغ يف الر

َّ
ا يتمر

ً
ِل،عاري

َ
اجَلم

على  الياأ�ِس،يقعُد  ِة 
َّ
قم يف  مال،كان 

ِّ
بالر يلتِحَف 

حراِء 
َّ

املوِح�سِة،ال�س حراِء 
َّ

ال�س اإىل  ناظراً  ركبتيِه 

عن   
ُ
الذِّهِن،يتكلَّم �َس 

َّ
هتزاً،م�سو

ُ
احلياِة،م من  اخلاليِة 

املتاهِة،والدُّروِب  رِق  املغَلقِة،والطُّ حراِء 
َّ

ال�س اأبواِب 

حيواينٍّ  ب�سوٍت  اخلادعِة،ي�رصُخ  هوِل 
ُّ
وال�س اِك،  ال�رصِّ

درُك 
ُ
ي عقٍل  اأو  ذاكرٍة  دليٍل،بال  بال  وحيٌد؛  اأنا  مريٍع، 

ا عليه وظلَّ على هذِه 
ًّ
ني يف اجلحيِم،ثم �سقَط مغ�سي اأنَّ

تذبُل،  ب���رودٌة،وح���رارٌة،واأوراٌق  عليِه   
ُ
احلاِل..تتابع

اأذِنِه؛  ُق داخَل  ،واأ�سواٌت خمتلفٌة تتدفَّ
ُ
واأوراٌق تزدهر

 
ُ
جِر،فحيح ٍة،حفيُف ال�سَّ

َّ
ها اأ�سواُت مو�سيقى كوني كاأنَّ

 
ُ
الثَّعابني،هديُل احلماِم،طننُي اأجنحِة البعو�ِس،عواء

باِع 
َّ
ال�س َلُة 

َ
ْلج

َ
ِة،وج

َّ
الهر  

ُ
،مواء البومِة  الذِّئِب،نعيُق 

الكلِب،   
ُ
، ونباح الرعوِد  اِر، وهزمي  النَّ ُة لهِب 

َ
َزم

ْ
،وزم

يوِر،وخفُق  الطُّ ،وتغريُد  اجِلماِل  اأخفاِف   
ُ

�س
ْ
وَهم

 
ُ
النُّوِق،وُثغاء ،وحننُي  الع�سافرِي  النِّعاِل،وزقزقُة 

 
ُ
،و�رصير

ِّ
ُةالبازي

َ
�رص

ْ َ
،و�رص النَّحِل  املاعِز،وطننُي 

من اأعمال الفنان عامر احلنيني - ُعمان
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النِّ�رِص،وحفُق   
ُ
و�سفري ��ب��ي،  ال��ظَّ  

ُ
،ون��زي��ب اجَل����راِد 

 
ُ
،و�سجع قِر 

َّ
ال�س ،وغقغقُة  الأران���ِب  النَّمِل،وطننُي 

احَل�رَصاِت  اأ�سواُت  وكانت  املطِر،  ��ات  وَزَخّ  ،
ِّ
القمري

ًة  ولذَّ متعًة  له  مُتثُِّل  والعقارِب  ِة 
َّ
ام

َّ
ال�س الزَّواحِف 

َ
و

عاتيٌة   
ٌ
ريح  

ْ
ت

َّ
ن�سوٍة،هب حالٍة  يف   

ُ
تاأخُذه ًة، 

َّ
وحي

ُ
ر

انتبه  ، ثم  ماَل عليه، حتَّى اختفى حتتها 
ِّ
الر اأهالت 

،انتف�َس، 
ِّ
مدي

َّ
ال�رص م�سرِيِه  مْن  ُه 

َ
اأخرج �سيٍء  على 

؛ 
ِّ

اإىل اخُل�س مُل من عليِه،وم�سى عائًدا 
َّ
الر ليت�ساقَط 

،و�سوُتُه يرتقرُق يف 
ُ
ع

َّ
نهًكا؛ يلتفُّ حوَل نف�ِسِه يتوج

ُ
م

ه  الك�سمريي 
َ
اجلبِل،حتَّى انتبه فجاأًة وارتدى جلباب

حيُث  ؛  البلدِة  اإىل  نازًل   
َّ

اخُل�س  
َ
وغادر اللحِم،  على 

�سا�ِس؛ 
ّ
ا بالر

ً
 له رمي

ٍّ
  كارثٌة؛ فقد ُقِتَل ابُن عم

ْ
حدثت

قاُل 
ُ
ب�سبِب التَّناف�ِس على بنٍت جميلٍة،كانت تع�سُقُه،وي

من  التِّنِي،والبنُت  اأ�سجاِر  بني  ُتقابله   
ْ
كانت ها  اإنَّ

يف  الإ�ساعُة  انت�رصْت  ،وعندما  ِة 
َّ
ي الرثَّ اأبوزيد  عائلِة 

البنِت،من  اأخو  �ساحِبَها،خرج  اإىل   
ْ
وو�سلت البلدِة، 

من  ُتطلُّ  اجلنوِن  ونظراُت  ا، 
ً
ا،غا�سب

ً
جاحم البيِت 

اإىل  يلتفُت  ا، ول 
ًّ
اآلي ا 

ً
عينيه،يحمُل على كتِفِه �سالح

امتِة،حتَّى  ال�سَّ العيوِن  اإىل  املت�سائلِة،اأو  النَّظراِت 

،عاجله 
ُ
يخرج راآه  الكبرِي،وعندما  اجلامِع  اإىل  َل 

َ
�س

َ
و

 من اجل�سِد 
َ

بدفعٍة من النِّرياِن اأردْتُه قتياًل،ثم اقرتب

باًل،  
ْ
  ب� 36 طلقًة جعلْتُه ِغر

ُ
َده

َ
امل�سجى ، ور�سَّ ج�س

 
ْ
ِة،اجتمعت والعزَّ بالَفَخاِر  يتيه  ارِع  ال�سَّ يف   

َ
و�سار

،وكاَن قراراً 
َ
عائلُة اأبو حام�س وتداول ال�ّسيوُخ الأمر

 اأحٌد،حتَّى الآَن ِمْن اأيَن 
ْ
اأر،ومل يعلم ل رجعَة فيه؛ الثَّ

هم  اأنَّ ��َدَث 
َ

ح ال��ذي  ولكنَّ  باملو�سوع؟،  �سامل  ع��ِرَف 

الذي  ِع 
ُّ
التَّجم نهايِة  يف  لِب��ًدا  ؛ 

ْ
ُه��م

َ
ِج��وار وج��دوه 

 
َّ
 اأن يتم

َ
ر

َّ
احت�سدْت له عائلُة اأبو حام�س ، وعندما تقر

 
ْ
،وظلَّت

ْ
ي�سبُقُهم ال��ع��دو،ك��اَن  عائلِة  على   

ُ
الهجوم

العائلتاِن طواَل الليِل تخو�ساِن يف معارَك طاحنٍة؛ 

ثالث   -  
ِّ
النَّدي باِح 

َّ
ال�س تبا�سرِي   

َ
مع  - فيها  �سقَط 

مْن  جثٍث   
ُ

وخم�س اأب��وزي��ِد،  عائلِة  من  ًة  جثَّ ع�رصة 

اجلثُث   
ْ
وظلَّت  ،

ُ
النَّهار  

َ
وانبلج  ، حام�س  اأبو  عائلِة 

 
َ
وراء العائلتاِن   

ْ
��وارِع،واخ��ت��ف��ت ال�����سَّ يف  ًة 

َّ
مرمي

 على الزِّناِد؛ 
ُ
الأبواِب،وفوَق الأ�سطِح لِبَدًة،والأ�سابع

ْلَطُة، 
َ
 النَّبابيُت، والب

َ
ٍم؛ لتخرج

ِّ
دله

ُ
ا لليٍل بهيٍم م

ً
انتظار

؛  �رِصيرًة  غا�سبًة،حاقدًة  ��ا 
ً

اأرواح لت�سطاَد  ُد؛ 
ْ
والَفر

البلدَة   
ُّ

املركزي الأم��ُن   
َ
حا�رص عقلها،حتَّى  فقدت 

 على 
ْ
ُهم   متَّ عر�سُ

َّ
العائالِت،ثم رءو�ِس  على  وقب�َس 

واحٍد،عجائز  �سفٍّ  يف  اجليزِة،ووقفوا   اأم��ِن  مديِر 

ى  ٌة،وحِلَ  كثَّ
ُ

يتلفِّعوَن بعباءاٍت،تك�سو وجوَههم �سوارب

املكتِب،  على  وا�ستنَد  قام  تحدِّية. 
ُ
م ونظراٌت  ٌة 

َّ
بدائي

 
ُ
ينظر  ، ا 

ً
غا�سب ِة،كان 

َّ
فاي الطَّ يف  يجارَة 

ِّ
ال�س وترك 

اأنَت  ،اأوَع 
ّ
وُه��و اأنَت  �س 

ُ
ب  : ا�ستهانٍة وحتدٍّ  اإليهم يف 

الزِّنخ ده، ممكن  ��ام  عقلكم 
َّ
الأي يوم من    يف 

ّ
وُه��و

فى  العائالت  من  عائلة  كانت  مهما  لكم،اإن  ل 
ِّ
ي�سو

الح املوجودة عندها 
ِّ
م�رص عددها كبري،اأو كمية ال�س

من  تفلت  اأو  حتميها،  مم��ك��ن  ه  ر اأنَّ
َّ
، تت�سو

 باهلل،اإن مل 
ُ
 باهلل،اأُْق�ِسم

ُ
ة،اأُْق�ِسم

َّ
لطة املركزي

ُّ
قب�سة ال�س

بكم  ل  لأنكِّ را�سكم،   فى  عقلكم  ويرجع   ، ترتدعوا 

 ،! بالكم  على  يطراأ  اأو  تتخيلوه  ما  عمركم  تنكيال 

يف  وت��ك��ربوا  م��وا 
َّ
ل��راأ���س��ك��م،ت��ت��ك��ر ي��رج��ع  عقلكم 

�سل  اتَّ اجلمهورية  الدَّولة،رئي�س  راأ�س  عيوين،وعني 

 باهلل اأ�رصبكم 
ُ
، وكان �سديد الغ�سب يا كالب،اأُق�ِسم

ّ
بي

بالقنابل،  فاهمني ؟، اأنتم معتقلني حلّد  ما تذعنوا  

ومّت  لالأمِر،  العجائُز  حدَث،ر�سَخ  ما  لح،وهذا 
ُّ

لل�س

املحافظِة  الأمِن،وقياداُت  مدير   
َ
وح�رص  ،  

ُ
لح

ُّ
ال�س

 
ْ
ائرِة،وُذبحت وري عن الدَّ عِب وال�سُّ  جمل�ِس ال�سَّ

ُ
،واأع�ساء

البع�َس   
ْ
ُهم بع�سُ ،واأخ��َذ  فرُة  

ُّ
ال�س ْت  ،وامتدَّ  

ُ
الذَّبائح

ِة، 
َّ
حِف القومي

ُّ
ري ال�س

ِّ
بالأح�ساِن اأماِم عد�ساِت م�سو

فحِة 
َّ

ال�س يف    
ُّ

الأخ��وي والعناُق   
ْ
ُهم

ُ
�سور وظهرْت 

 
ُ
، ي�سعر

ٌ
الأوىل جلريدِة الأخباِر،عاَد �سامل وهو مك�سور

 واأنَّ 
ٌ
ه �رِصير ،واأنَّ

ٌ
 خطيئًة ل ُتغتَفر

َ
ه ارتكب بالعاِر، واأنَّ

اأن  ِكُن 
ُ

مي ل  وتكويِنِه،  روِحِه  يف   
ٌّ
اأ�سا�سي  

ٌ
جزء  

َّ ال�رصَّ

ا 
ً
 عارٍف اأ�سا�س

َ
خفيه،عاَد غري

ُ
ِكُن اأن ي

ُ
ُه، ول مي

َ
ينتزع

،عن جرائِمه،عن قتِلِه 
ُ
 عن خطاياه

َ
ر ماذا يفعُل ليكفِّ

ٍة 
َّ
ٍة،كِرم كجثَّ ه 

َ
نف�س  

ُّ
ثقيٌل،يح�س ُه 

ُ
بيِدِه،ج�سم ا 

ً
روح

ُغ 
ِّ
مير ا، 

ً
جوع  

ُ
ر

َّ
تت�سو كالبٍ  من  للنَّه�ِس  �ساحلٍة 
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الأك��َل  املغفرَة،يرف�ُس  ُل 
َّ
اِب،يتو�س الرتُّ يف  وجَهه 

على  ي�سقَط   
َّ
حتى اجلباِل،  يف  فقط   

ُ
،ي�سري

َ
ب وال�رصُّ

ا، 
ً
�سبح  

َ
اأ�سبح النَّوِم،حتَّى  يف  وي�ستغرق  ماِل، 

ِّ
الر

به  ْد 
ُ
تع ،مل 

ِّ
اخُل�س اإىل  يعوُد  ا،ثم 

ً
بائ�س ا 

ًّ
بدائي كائًنا 

ُك 
ِّ
حر

ُ
ياِع،وكان ي جراأٌة على التِّيِه يف الفالِة،يف ال�سَّ

ال��زَّه��رِة  اأو  جرِة  ال�سَّ ُقبالَة   
ُ

يجل�س وه��و   ، �سفتيه 

ارِ ، اأُحاوُل اأنا اأْن اأعرَف 
َّ
ب

َّ
النَّابتِة،اأو العكر�ِس،اأو ال�س

ني،مل 
ُ
ي�سمع ْد 

ُ
يع مل  ُه  ولكنَّ ريُد، 

ُ
ي ماذا  يقوُل،اأو  ماذا 

دوَن  ولكْن  �سيًئا  اأع��رَف  اأْن  ني،اأحاوُل 
ُ
يفهم ْد 

ُ
يع

ْد 
ُ
يع وبينه،مل  بيني  ا 

ًّ
حديدي ا 

ً
�ِستار ك��اأنَّ  ؛  ج��دوي 

 تركُتُه ، 
َّ
ُه فرتًة من الزَّمِن ثم

ُ
يلتفُت يل،جل�سُت اأتتبع

وقد يئ�سُت من ا�ستنطاِقِه ؛ فكان  وجودي ، عنده ، 

ني  ني �سعرُت باأنَّ كالعدم ، اأو كاأينِّ نفايٌة،  احلقيقُة اإنَّ

خو�ِس  ال�سُّ م�ساراِت   
ُ
ع

َّ
اأتتب  ، البلدة  اإىل  منبوٌذ،عدٌت 

ًة بني عائلة اأبو 
َّ

اِت العباِد،خا�س
ُّ

واأحواِل اخَلْلِق وتغري

وايات 
ِّ
الر من  تعلَّمنا  كما   ، اأبوزيد  وعائلة  حام�س 

اأك��رِب  بني  اخل��الُف  يكون  اأن   
ُ
يجب ��ه  اأنَّ العظيمِة 

مركَز  جنعلهم  اأن  واة، 
ُّ
ال��ر نحن   ، وعلينا  عائلتنِي، 

ل  هم  لأنَّ ؛  الب�رص  باقي  اجلحيِم  اإىل   
ْ
وليذهب ِد 

َّ
ال�رص

اِع، 
ِّ

ال�رص لهم يف  قيمَة   ل 
ُ
هم �رصاذم لأنَّ ؛  لهم  لزوم 

حتَّى  ا؛ 
ً
عام حقدهما  اأ�سمرتا  قد  العائلتاِن  كانت 

ل�سباٍب   
ٌ
دماء فيه  �سالت  ،الذي 

ُّ
اجلحيمي  

ُ
اليوم جاء 

 ِ
ْ

اأ���رص م��ن  منفلتنَي  �سباٍب  خم�سُة  خ��رج  اأط��ه��اٍر؛ 

ورغبٌة   
ٌ

وحما�س ُفتوٌة  واملواثيِق،بهم  املعاهداِت 

فاح�ٌس،وعناٌد   
ٌ
ثراء ُكهم 

ِّ
حر

ُ
ي  ، النتقام  يف  رعبٌة 

ُ
م

،وحقٌد �سنعه مرياٌث من اجلهِل، و�سار بيٍد كلِّ 
ٌّ
لي

َ
َقب

دليٌل؛  هم 
ُ
خرطو�ٍس،بلطة،�سواطري،يتقدَّم ُد 

ْ
َفر منهم 

اِتها،  ،ومدقَّ طرَقها  ،ع���ارٌف   حراِء 
َّ

بال�س  
ٌ
خبري

ريِق اإىل اجلبِل، ويف    يف الطَّ
ُ
م وكثباَنها، اخليوُل تتقدَّ

 اخليوُل مربوطًة 
ْ
ِل املَدقِّ املوؤدي اإىل الهدِف،ُترِكت

َّ
اأو

اأ�سبه  اأ�سواًتا  ها  
ُ
فروع تعزُف   ، كافوٍر  �سجر  يف 

ه���م،ت���خ���ّل���وا عن 
َ
اأف���ك���ار اأرب���ك���ت   ، ��ح��ي��ِب  ب��ال��نَّ

وتقدَّموا  مكامِنها،  من  الأ�سلحَة  العباءاِت،واأخرجوا 

 
ُ

وِح�َسٌة،ت�رصب
ُ
 م

ُ
ِج، حتيُطهم �سحراء

ِّ
يف املدقِّ املتعر

تحرًكا 
ُ
م حائًطا   

َ
فت�سنع ؛  ٍة 

َّ
بقو ماَل 

ِّ
الر  

ُ
يح

ِّ
الر فيها 

ائريَن ودماوؤهم 
َّ
 بال�س

َ
ماِل النَّاعمِة ؛ لت�سطدم

ِّ
من الر

ُد 
ِّ
جم

ُ
ي قار�س   والربُد   

َ
ياء ال�سِّ ينرُث  �ِسقٌّ   

ُ
تغلي،القمر

حذٍر،اأحذيُتهم  يف  الِح،ي�سريوَن 
ِّ
بال�س املحتميَة  اليَد 

يف  والبدائَل  اخلطَط  راجعون 
ُ
،ي

َّ
النَّدي مَل 

َّ
الر تفرُك 

وتركهم  ليُل  الدَّ  
َ
مكمُنُه،تراجع ب��ان  هم�ٍس،حتَّى 

يتقدَّموا  اأن  وقبل   
ِّ

اخُل�س اإىل  و�سلوا  مل�سرِيِهِم، 

اِب   يف مواجهِة ال�سَّ
ُ

داخَله،كان �سامل بيِدِه الفانو�س

 الذي يرقُد يف 
ِّ
 اجلحيمي

ِّ ِل الذي ارتبَك من ال�رصَّ
َّ
الأو

من  اأ�رصَع  �سامل  يُد  يُده،وكانت   
ْ
َف�ُسلَّت عينيه؛  قاِع  

 
ْ
�����س��ِدر

ُ
��اِب ال���ذي مل ي  ال�����سَّ

َ
����س���وٍء  ت��ن��ت��زُع ق��ل��ب

َد ،وخرج 
ْ
،والتقَط الَفر

ِّ
مِت الأبدي

َّ
�سوًتا،وا�ست�سلم لل�س

الإن�ساِن  �سوِت  من    
ٌ
مزيج هو   ،

ٌ
غريب �سوٌت   منه 

ْف 
َّ
يتعر فلم  اي��دك!،  يف  اللي  اأرِم  احليواِن:  و�سوِت 

نفو�ِسهم  داخَل  ا 
ً
رعب

ُ
م ا 

ً
اأثر خلََّف  ،ولكنَّه  اأحٌد  عليه 

 
ٌ

�ساب وعاجله  كتِفِه،  يف  ا 
ً
عفو ر�سا�سٌة  ،فانطلقت 

و�سقط  عليه  ه 
َ
نف�س �سدره،فرمى  يف  بر�سا�سٍة  اآخر 

 اأن يقتل 
َ
ا يديه فى رقبِته، والآخر خ�سي

ً
فوقه غار�س

 
َ
وقطع  ،

َ
اطور

َّ
ال�س  

َ
واأخ��رج بنجَة،  الطَّ فرمى   ، اأخ��اه 

 ويعاجله ب�رصبٍة 
َ
اطور

َّ
ال�س م�ِسَك 

ُ
لي  

َ
وا�ستدار  ، ه 

َ
ذراع

ا ، واأ�سبح  يف مواجهِة الأخرِي منهًكا 
ً
اأ�سقطته �رصيع

اأن  ،حاول 
َ
ير ال�رصِّ ه 

َ
غ�سب  

ُ
يكظم املوَت،وهو  نازُع 

ُ
ي

ب�رصبٍة  فعاجله   
َ
الح

ِّ
ال�س ليحمَل  الأخ��رى  ي��َده  ��دَّ 

ُ
مي

ه واأ�سقطته على الأر�س، كري�سة 
َ
ت راأ�س بالبلَطِة؛ �سقَّ

 انح�رص عنهما 
ُ
ينتف�ُس انتفا�ساٍت متالحقٍة،وعيناه

 
ُ
م والدَّ وب�ساعًة،  ا 

ً
رعب اأكرَث  وجهه  واأ�سبح   ، واُد 

َّ
ال�س

اجلثِث،   
َ
اأمام  

ُ
اب حليواٍن،وال�سَّ ه  كاأنَّ ثخيًنا،  ُق  يتدفَّ

عِب ل يعرُف ماذا يفعُل. 
ُّ
يرتع�ُس من الر
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كنُت اأ�سّدق الكلمات .. 

 
ُ
الأمر  

َ
ُق�سي ولكن  ؛  كلماتهم  يل·  قيلت  التي  الكلمات 

�سٌة لكل 
ّ
 وجديد· اأنا الآن معر

ٌ
واأ�سبح واقعًا اآخر: مغاير

�سيء:

· يف  ويجهلني  متامًا  اأجهله  مكاٍن  يف  وحيدة  للعي�س 

 · العارية  جدرانها  يف  والتحديق  خاوية،  �سبه  غرفة 

�سٌة لغياب وجه اأمي الذي مل اأره منذ اأن اقُتدُت اإىل 
ّ
معر

هنا بال ذنب· لنطفاء �سوء الغرفة عند الثامنة م�ساء 

بيد جمهولة· للنوم على �رصير غريب ل يت�سع لنا معًا· 

لعت�سار الوقت كثمرٍة نا�سجٍة  من اأجل مروره �رصيعًا·

�سٌة لكل �سيء:
ّ
اأنا معر

ل�سفعٍة من يد اأخي· ل�سماعي يف العتمِة َلَغطًا و�سحكاٌت 

ينقل  الليلي  الهواء  حيث  مني،  خطوات  مبعدة  على 

�ِس 
ّ
حاّدة· للتعر بكاٍء  نوبات  يف  �سيء· لالنخراط  كل 

من  تبداأ  �ساخن������ة  وارتعا�سات  املعدة،  يف  لت�سّنجات 

الأطراف لتنتهي عند الراأ�س متامًا·

�سٌة لكل �سيء:
ّ
معر

لتوقي للم�سي يف طرقات عرفتها واأحببتها · ل�ستن�ساق 

روائح   � نها 
ّ
اأتبي ومل  م�سدرها  اأعرف  مل  غريبة  روائح 

طعام  ل�ستهائي  �سة 
ّ
معر قط·  ت�سبهني  ل  اأنها  اأعرف 

والكوابي�س  والوحدة  اخلوف  عتمة  يف  لل�سقوط  اأمي· 

كل  العجوز  املمر�س  باإبرة  اأُحقن  تنتهي· لأن  ل  التي 

يوم·

ولكن، قبل كل �سيء، ما الذي حدث؟

j h j

ته ، قبل اأن يقتادوين اإىل هنا على عجل 
ّ
اأتذّكر الأمر برم

ويغيبون· اأنا مل اأرهم منذ ذلك احلني·

؟ اأين ذهبت 
ّ
كنت قد �رصخت يف وجه اأمي : اأين طفلي

بهما، وملاذا اأخفيتهما عني؟ اأنا الأم، اأمهما· اإّل اأّن اأمي 

بقيت �سامتة· فقط ؛ راأيت دموعًا ت�سيل من عينيها، يف 

الوقت الذي كانت ترتب اأغرا�سي داخل حقيبة �سوداء ل 

اأ�سنان برائحة النعناع، فر�ساة طبية  اأطيقها : معجون 

حتمي اللثة قبل الأ�سنان، قالت اأنها �ستلزمني·

�� اأين �سنذهب؟ �ساألُت·

�� اإىل حيث طفليك ، األ تريدين روؤيتهما ؟

من اأعمال الفنان طارق كوفان - ُعمان

جميلة عمايرة * 

النافذة 

*  قاصة من األردن



�� اأجل · اأنِت مل تقتليهما اإذن؟

ومل جتب ب�سيء·

j h j

كنت اأ�سّدق الكلمات· الكلمات التي قيلت يل، كلماتهم ، ولكن··

القيادة،  توىّل  الذي  اأخي  بجانب  اأمي  ال�سيارة·  ركبنا 

اأنا يف املقعد اخللفي، يف ح�سني ترقد حقيبة �سغرية، 

و�سعُت فيها اأغرا�سًا ومالب�س للطفلني، وعلبة �سوكول 

لذيذة، واألعابهما، خا�سة الدب الأزرق الكبري·

اأخذُت اأغني واأحّث اأخي على القيادة ب�رصعة·

*  *  *

تظللها  ونظيفة،  لمعٌة  مبّلطة،  كبرية  �ساحة  و�سلنا 

مبنى  اآخرها  ويف   ، اخل�رصاء  وال�رصو  احل��ور  اأ�سجار 

بطابقني اثنني·

كتمت ريبًة نبتت داخلي، ونزلت من فوري· كان الهدوء 

قاتاًل ، ومل يكن من اأحد·

؟ �سددت اأخي من كتفه �سارخًة يف وجهه · 
َّ
�� اأين طفلي

خمّدرة·  ك��اأين   ، �سيئًا  تريان  ل  عيناي  تامة·  عتمة 

ة الأوىل·
ّ
�سفعني اأخي على وجهي للمر

اأطبقتا على احلقيبة  اللتني   
ّ

جاء رجل وقادين من يدي

ال�سغرية·

يف  اأمي  وبقيت  ورافقنا،  الأخ��رى  احلقيبة  اأخي  حمل 

مكانها· من ورائي، ا�ستطعت �سماع �سوت بكاء حاد· 

ونظرت:  القوية  الرجل  قب�سة  من  ب�سعوبة  يديَّ  اأفلتُّ 

كانت اأمي تبكي ب�سوت مرتفع·

 
ٌ
دخلنا املبنى· ُفتح باب حيث غرفة �سغرية بها �رصير

واحد يقابل طاولة، وكر�سي اأبي�س قدمي·

�� هنا �ستكون· قال الرجل لأخي·

 وجهه· �سمعُت وقع خطواته يف املمر 
َ
غاب اأخي · مل اأر

الطويل قبل اأن يختفي ال�سوت تدريجيًا ويغيب·

ل  مبا  يتمتم  وهو  باملفتاح  الغرفة  باب  الرجل  اأغلق 

نه، وكاأّنه يخاطب كائنًا لمرئيًا ، وخرج·
ّ
اأتبي

j h j

الآن �سيبداأ الأ�سواأ·

ع�س�ست على �سفتي · �رصبت يدي على حافة الطاولة 

وال�رصاخ،  بالبكاء  اأخ��ذت  اآبه·  ومل  ْت 
َ

ِرح
ُ
َفج بعنٍف، 

 من جديد باإ�سميهما·
ّ
وكنُت اأُنادي طفلي

اأعرفه،  ل  ما  اإىل  هنا،  دين 
ّ
وقي حلتفي،  اأخ��ي  �سّلمني 

ي، لكنني اأت�ساءل : ملاذا اأخذت اأُمي بالبكاء 
ّ
مبوافقة اأُم

والرجل يقتادين ك�سالة؟

اأريد اأن اأراهما ، فقط، هذا كل ما اأطلبه· هما ما اأحتاجه 

حقًا· طفالي اجلميالن احلبيبان· اأنا على ا�ستعداد لأن 

اأقتل اأيًا كان �� حتى نف�سي �� من اأجل روؤيتكما ثانية·

اأعرف اأنهما هناك، ولي�س هنا، )اإْذ لو كانا هنا، لظهرا 

حال و�سويل(· اأريد اأن اأذهب اإىل �� الهناك · ولكن قبل 

 اأنني اأحتّدث ب�سوت مرتفع ، وقد 
ّ

اأن اأذهب ،···، ل، اأح�س

اأقوله،  ما  ا�ستعادة  واإيّن عاجزٌة عن   ، اأحدهم  ي�سمعني 

 
ّ
 القدرة على ت�سجيله· ما اأريده الآن هو طفلي

ّ
ولي�س لدي

اجلميلني احلبيبني·

j h j

نائمة،  اأنني  اعتقَد  ال�سمني·  العجوز  �س 
ّ
املمر ج��اء 

اأعرت�س  وريدي· مل  يف  بالإبرة  الدور· حقنني  فمّثلُت 

ة التالية، �ساألت باأدب : 
ّ
ة مقاومة· يف املر

ّ
ومل اأظهر اأي

و ، هل اأنا مري�سة؟
ّ
عم

�� ل�ست مري�سة· هذا فقط لكي تنامي بهدوء·

كان يكذب ·

حني  ال�سباح،  يف   · بالكذب  تطفحان  عينيه  راأي��ت   

 ما اأفعله معه !·
ّ

يجيء، لدي

j h j

�سباح اليوم التايل هممت بالنهو�س ، اإّل اأنني مل اأ�ستطع· 

�سعرت بالإنهاك· مل اأفعل �سيئًا· يداي توؤملانني، قدماي 

القيام  عن  عاجزة  اأنا  حدث؟  ماذا  خمّدرتان·  ثقيلتان 

اأو القيام باأداء متارين  باأّية حركة، كغ�سل وجهي مثاًل، 

ال�سباح اخلفيفة التي اعتدت القيام بها يف ال�سابق·

من النافذة امل�رصعة راأيت خيوط �سم�س العا�رصة تت�سلل 

ي ال�سم�س من 
ّ
اإىل الغرفة· يا اإلهي، اأنا التي كنُت )اأ�سح

نومها( ماذا اأ�سابني ؟ ما الذي يدور حويل يف اخلفاء ؟ 

؟ جاء ال�سباح ومل يح�رصا، اأين ذهبا ؟
َّ
اأين طفلي

لأخرج،  الباب  اأفتح  اأن  حماولة  يف  ب�سعوبة  نه�ست 

حينما  راأيتها  التي  الوا�سعة  املبّلطة  ال�ساحة  حيث 

و�سلت اإىل هنا· لكنني مل اأ�ستطع· كان الباب مقفاًل·

اأتراهما يلعبان الآن، اأم يتناولن اإفطارهما ؟ ولكن اأين؟

ا�ستدرُت ناحية ال�سوء ، حيث النافذة امل�رصعة، وجل�ست 
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اأترّقب قدومهما·

 
ّ
طفلي م��ن  اإّل   ، ال��ذه��ن  �سافية  مت��ام��ًا،  منتبهة  اأن��ا 

اجلميلني احلبيبني·

�سعت يف 
ُ
ال�ساعة،ما الوقت الآن؟ نه�سُت حيث احلقيبة و

خزانة معدنية لت�سغل م�ساحة احلائط املقابل لل�رصير· 

عقت : بني مالب�سي 
ُ

ة منذ و�سويل و�س
ّ
فتحتها لأول مر

ة :
ّ
 اأراها لأول م�ر

ٌ
َعْت كتب �سِ

ُ
ّتبت بعناية و

ُ
التي ر

"من وما هو املري�س النف�سي؟""�سيكولوجيا العدوان" 
،"علم النف�س الإجتماعي" ، ماذا ···؟

�سحُت ب�سوتي : من و�سعها ، وملاذا ؟ ل�ست مري�سة· 

اأنا ل�ست مري�سة· رميت باحلقيبة اأر�س الغرفة، و�سكبت 

 كثرياً وتركتها تغرق مبا حتويه·
ً
عليها ماء

اأين حقيبة اأطفايل ؟ تذّكرت اأنني و�سعتها حتت ال�رصير· 

وفتحتها:  اأح�رصتها   · عيونهم  عن  اأخفيتها  قد  كنت 

من  ترتيبها  اأعدُت   · و�سعتها  كما  ال�سغريين  مالب�س 

جديد حلني قدومهما ، وثانية �سعرت بحاجتي للكلمات· 

اأُ�سّدقها،  الكلمات هي فقط ما اأريده· كلماتي اأنا التي 

ولي�ست كلماتهم · كلماتي فقط هي ما اأ�سّدقه·

j h j

مل يح�رص طفالي بعد·

مل يح�رص اأحٌد قهوًة يل · اأنا بحاجة قوية للقهوة···

مل يح�رص طفالي احلبيبان· رمبا ل يزالن يغطان يف 

وفقداين يف  تاها عني  اللذيذ· اأو رمبا  الناعم  نومهما 

·  رمبا حني يعودان ثانية  ، ولهذا مل يجداين  حلمهما 

اأنا  اأجدهم  ، �سيجدانني· اأو  اعتادا  للنوم مبّكرين، كما 

يف حلمي، ونلتقي من جديد ·

ة، منذ اأن اقتادوين اإىل هنا دون اأن يعودوا ، 
ّ
ولأول مر

حاول���ت اأن اأبت�سم·

j h j

يحقنني  الذي  العجوز  املمر�س  �سوى  هنا  اأح��داً   
َ
اأر مل 

الإبرة يف وري�����دي كل يوم·

غبي،  عجوز  مري�سة·  يظنني  الغبي  مري�سة·  يظنني 

بالغثيان·  رائحة مقّززة ت�سيبني  فله  ؛  واأكرث من هذا 

ب�سبغات  لونه  ي�سرتد  اأن  يحاول  �سعر   ، ،اأي�سًا  وله 

اً يف الليل ، مقرف وغبي · عرثت على الإ�سم 
ّ
يعدها �رص

وال�سفة ب�سهولة متناهية·

 وجهًا اآخر قط·
َ
مل اأر

اأنا اأتال�سى·

م على نف�سي مثل طفل·
ّ
كل ليلة اأتكو

اأن اأطالع وجهي يف املراآة قط منذ اأن وجدت  مل اأجروؤ 

نف�سي هنا· اأ�سبحت ظاًل وحيداً وثقياًل·

َقُن املمر�س العجوز مل تعد جتدي نفعًا·
ُ

ح

الغبار  واختفت·  متامًا  تال�ست  اأخ��ي  اأق��دام  خطوات 

الروؤية عن زجاج  قامتة حجبت  اكًة 
َ
م

َ
�س بنيا  والأتربة 

لتي الوحيدة به· النافذة: نافذتي اإىل العامل و�سِ

· يًا يف اأذينَّ
ّ
ي املرتفع مدو

ّ
مل يبَق �سوى �سوت بكاء اأم

j h j

يف و�سح النهار التايل، وجهُت تهمة ال�رصقة للممر�س 

، اإثر فقداين للدب الأزرق الكبري· اأ�سفت له �سفة جديدة 

: ال�رصقة·

الكلمات، كلماتي اأنا ، فقدتها هي اأي�سًا· كلماتي مل تعد 

ت اإىل كلماتهم·
ّ
يل · حلقت هي الأخرى بهم وان�سم

مل يتبق يل �سيء·

مل يتبق يل اأحد·

والقلق،  اخل��وف،  ي�سوبها  اأ�سبح  بي  عالقتي  حتى 

والكوابي�س· ومل اأعد اأعرفني ·

j h j

اأم ق�سري، على وجودي  �� اأطويٌل هو  �� ل اأعرف  بعد زمن 

العجوز  املمر�س  جميء  وقبل   ،
ّ
طفلي بدون  وحيدة  هنا 

)عرثت  الأزرق  ال��دب  برفقة  نه�ست  ؛  املقّززة  برائحته 

عليه حتت ال�رصير( : هو كل ما تبّقى يل · فتحت اخلزانة 

واختباأت داخلها حيث �ساأرى طفلي· حني جاء املمر�س 

، مل يتجه نحو ال�رصير الذي راآه فارغًا · حترّي واقفًا و�سط 

الغرفة· ترّدد قلياًل قبل اأن ي�سارع اإىل اخلزانة ويفتحها · 

وهناك راأى ما مل يتوقعه قط، وما مل حتتمله �سني عمره 

اأر�سًا·  بعدها  ووق��ع  ية، 
ّ
مدو �رصخة  اأطلق  املرتاكمة· 

تعود  جثٍة  على  ُعرث  قد  كان   : رج��ال  ثالثة  اإليه  �سارع 

اأزرق  دّبًا  حتت�سن   ، معدنية  خزانة  داخل  نحيلة  لم��راأٍة 

كبرياً·
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ع�رصة  اإح��دى  ومعها  )ال�سيف(  الق�سة  هذه  عرب 

ق�سة اأخرى التقطتها من �سبكة الإنرتنت )�ست�سدر 

الكبري  الرو�سي  الكاتب  يطل  كتاب(  يف  قريبا 

انطون ت�سيخوف )1860 - 1904( على القارئ 

اأن هذه الق�س�س،  اأخرى... ويف ظني  العربي مرة 

اإىل  ترتجم  مل  اأخ��رى  اأعمال  من  يتبعها  قد  وما 

لغريه  او  لت�سيخوف  �سواء  قبل،  العربية من  اللغة 

على  وزي��ادة  الرو�س،   الكال�سيكيني  الكتاب  من 

اأنها تنقل للمرة الأوىل اإىل لغة ال�ساد، فهي متثل 

الوا�سع  العامل  من  يرتدد  اآخر  �سوتا  بال�رصورة 

واأذواق  اأجيال  الكاتب املذهل. فاملرتجمون  لهذا 

التي  العربية،  اللغة  اأخذنا  اإن  ونحن  وثقافات، 

ينهل ل�سانها من لهجات مت�سعبة ويتلون باأطياف 

وا�سعا  ف�ساء  �سنجد  املحلية،  الثقافات  م��ن 

اأبوابا  رحبة  اأمامنا  ملمار�سة الرتجمة و�ستنفتح 

ترجمة  فاإن  املعنى  وبهذا  عاملها.  اإىل  للدخول 

جتربة  هي  اإمنا  "قدمي"  لكاتب  "جديدة"  عربية 

ت�رصع على اأ�سئلة معرفية متجددة وتت�سكل  منها 

املرجعيات  باختالف  تختلف  جمالية  مناخات 

الثقافية العربية.

تي�سخوفية  نكهة  حتمل  التي   الق�سة  هذه  كتبت 

بامتياز عام 1885 بتوقيع "اأ. ت�سيخونتي" اتقاء 

لدى  العادة  عليه  جرت  ما  وهو  ال�سلطات  تع�سف 

الكثريين من جمايلي ت�سيخوف من الكتاب؛ ومن 

ح�س  املبكرة،  املرحلة  تلك  يف  اأ�سلوبه  خوا�س 

القرتاب  يف  كثريا  اأفاده  الذي  الإبداعي  الفكاهة 

من �سوؤون جمتمعه وقولبتها فنيا، كما ومكنه من 

اهتمام القراء وحفر اإ�سمه يف اأر�س ال�سعب.

اأنطون ت�سيخوف 

تقدمي وترجمة: �أحمد م �لرحبي * 

ال�سيف

�أنطون ت�شيخوف 

*  كاتب وقاص من ُعمان



تراخت جفون الوكيل اخلا�س زيلتري�سكي. الطبيعة   r

و�سمت  الغ�سون  حركة  همدت  ال��ظ��الم.  يف  غا�ست 

زوجة  حظائرها.  اإىل  اآوت  والقطعان  الع�سافري،  غناء 

زيلتري�سكي كانت قد نامت منذ فرتة طويلة، واخلادمة 

وحده  غافية،  جميعها  النفو�س  الأخ���رى،  هي  نامت 

زيلتري�سكي كان حمظورا عليه الذهاب اإىل �رصيره، مع اأن 

ُد ذلك اأن 
ّ
ثالثة اأرطال من الأوزان وقفت على جفنيه. مر

جاره يف ال�سيعة، العقيد املتقاعد برييغارين حل �سيفا 

عليه. فمنذ وفوده بعد الغداء وجلو�سه على الأريكة، منذ 

ذلك احلني مل يتزحزح عن مكانه قيد �سعرة، فكاأنه قد 

َعلق هنالك. جل�س و�رصع يروي، ب�سوته الأج�س، الأخن، 

ته يف مدينة كرمييت�سوغ عام  كيف اأن كلبة �ساردة ع�سّ

1842. ينهي ق�سته ثم يعود ويحكيها من جديد. وبعد 
اأن جرب جميع احليل لقتالع �سيفه، وقع زيلتري�سكي 

الفينة والأخرى،  الياأ�س. �سار ينظر، بني  يف حالة من 

اإىل �ساعته، يعلن اأن راأ�سه يوؤمله، ومن وقت لآخر، يغادر 

ذلك  من  �سيئا  ولكن  ال�سيف،  فيها  جل�س  التي  الغرفة 

مل ُيجد معه نفعا. مل يفهمه ال�سيف ووا�سل ق�سته عن 

الكلبة ال�ساردة. 

احتدم   – ال�سباح!  حتى  ال�سمج  العجوز  هذا  "�سيبقى   

يفهم  ل  اأن��ه  ومبا  ح�سنا،  هو!  لوح  اأي   – زيلتري�سكي 

الطرق  ا�ستخدام   
ّ
علي �سيتحتم  املعتادة،  التلميحات 

املبا�رصة. 

اأكرث ما  – اأتعلم ما هو  – قال جماهرا  – من ف�سلك   

ْيع؟  يروقني يف حياة ال�سِ

 – ما هو؟ 

ي�سعب  املدينة  يف  هنا.  باحلياة  التحكم  اإمكانية   –  

يف  ن�ستيقظ  فبالعك�س.  هنا  اأم��ا  حم��دد،  بنظام  التقيد 

نتع�سى  العا�رصة  يف  الثالثة،  يف  نتغدى  التا�سعة، 

دائما  اأنا  ع�رصة  الثانية  يف  ع�رصة.  الثانية  يف  وننام 

اأتاأخر عن ذلك، حينها لن  اأن  فوق ال�رصير. ول قّدر اهلل 

اأتخل�س من ال�سداع الن�سفي يف اليوم التايل. 

 – حتى من دون اأن تخربين ... هذه حقيقة، وكل واحد 

ح�سبما تعود. اأتعلم، كنت اأعرف اأحدهم، اإ�سمه كلو�سكني، 

برتبة نقيب. تعرفت عليه يف �سريبوخوف. وهكذا، فاإن 

هذا الكلو�سكني نف�سه... 

 وبداأ العقيد يروي عن كلو�سكني، متاأتئًا، مدويا ب�سوته 

ومبعرثا اأ�سابعه الثخينة يف الهواء. دقت �ساعة الثانية 

ع�رصة، وم�سى �سهم ال�ساعة نحو الثانية ع�رصة والن�سف، 

وهو مازال يتحدث. غط�س زيلتري�سكي يف عرقه. 

 "ل يفهم! اأحمق! – ا�ست�ساط غ�سبا – اأويعتقد حقا اأنه 

ي�سليني بزيارته هذه؟ ولكن كيف ال�سبيل اإىل خلعه من 

هنا؟ 

 – ا�سمعني – قال مقاطعا العقيد – ل اأعرف ما اأفعل! 

�سباح  قادين  �سيطان  حنجرتي.  يف  خميف  باأمل  اأ�سعر 

اليوم للمرور على اأحد معاريف وكان ابنه م�سابا بداء 

العدوى  باأن  اأ�سعر  اأ�سبت بالعدوى! بلى،  اخُلناق. كاأين 

قد انتقلت اإيّل. اأنا مري�س بداء اخلناق! 

 – يحدث مثل هذا! – بربود حتدث برييغارين من اأنفه.  

بنف�سي،  مري�س  اأين  وفوقما  خطري!  مر�س  اإن��ه   –  

فباإمكاين نقل العدوى اإىل الآخرين. فاملر�س عند تقدمه 

العدوى،  اإليك  اأنقل  األ  ع�ساين  فكيف  كال�سمغ.  يلت�سق 

بارفينيه �سافيت�س! 

اأنا؟! هه - هه! لقد  الذي ي�ساب بالعدوى؟  – من هو   

العدوى،  ت�سبني  ومل  التيفو�س  م�ست�سفيات  يف  اآوي��ت 

بيتك!  يف  هنا  اأ�ستعدي  اأن  فجاأة،  هكذا  الآن،  وتريدين 

ميكن  ل  العجوز،  النواة  هذه  ال�سايب،  اأنا،  هه...   – هه 

كان  باقون.   
ٌ
اأحياء العجائز  منه.  ينال  اأن  مر�س  لأي 

عندنا يف اللواء �سيخ �سائخ، املقدم تريبني... من اأ�سول 

فرن�سية. وهكذا، فاإن هذا الرتيبني نف�سه... 

 واأخذ برييغارين يحكي عن حيوية تريبني. دقت �ساعة 

الثانية ع�رصة والن�سف. 

 – لو �سمحت، �سوف اأقاطعك، بارفينيه �سافيت�س – تنهد 

زيلتري�سكي – يف اأي �ساعة تذهب اإىل النوم؟ 

 – اأحيانا يف الثانية، اأحيانا يف الثالثة، ويحدث اأي�سا 

اأن ل اأذهب اإىل النوم البتة، خا�سة حينما اأكون برفقة 

�سبيل  على  اليوم،  الروماتزم.  ي�سايقني  حني  اأو  جيدة 

حتى  منت  فقد  الرابعة  ال�ساعة  يف  �ساأ�ستلقي  املثال، 

�ساعة الغداء. اأنا الآن يف احلالة التي ل اأنام فيها البتة. 

يف احلرب مل نكن ننام اأ�سبوعا باأكمله. وحدث مرة اأننا 

كنا على م�سارف اأخالت�سيخ... 

 – بعد اإذنك. هاك اأنا، اآوي اإىل النوم دوما يف الثانية 

ع�رصة. ا�ستيقظ يف التا�سعة، لذلك فاأنا م�سطر للنوم يف 

�ساعة اأبكر. 

اأي�سا.  لل�سحة  مفيد  الباكر  ال�ستيقاظ  بالتاأكيد.   –
وهكذا، فقد كنا نقف على م�سارف اأخالت�سيخ... 
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بي  ويقذف  يخ�سني  ما  �سيء  هذا.  ما  يعلم  – �سيطان 
يف اأتون احلمى. دائما ما يحدث هذا قبل وقوع النوبة. 

 اإخبارك باأين اأتعر�س اأحيانا لنوبة ع�سبية غريبة. 
ّ
علي

تقريبا يف الواحدة ليال... ل تاأتي النوبة نهارا... فجاأة 

واأب��داأ  وعيي  اأفقد  ج...  ج  ج  راأ�سي:  يف  �سجيج  ي�سدر 

بالقفز ورمي اأهل البيت بكل ما يقع يف يدي. اإن وقعت 

بالكر�سي.  اأرمي  كر�سي،  بال�سكني،  اأرمي  بيدي،  �سكني 

تبداأ  ما  دائما  النوبة.  بق�سعريرة، ورمبا هي  الآن  اأ�سعر 

بق�سعريرة. 

 – يا لهذا الأمر... كان عليك اأن تتعالج! 

 – ل طائل من العالج... كل ما اأ�ستطيع فعله هو حتذير 

النوبة بقليل ليغادروا  معاريف واأهل بيتي قبل حدوث 

املكان، اأما العالج فقد تركته منذ زمن بعيد... 

 – بفففف... يا لكرثة الأمرا�س على الأر�س! الطاعون 

والكولريا والنوبات باأنواعها... 

 هز العقيد راأ�سه واأطرق يفكر. اأطبق ال�سمت. 

 – – ا�ستدرك زيلتري�سكي مفكرا.  "فالأقراأ له ما كتبته   

ثمة رواية يل وهي ملقية يف مكان ما، كتبتها واأنا بعد 

يف الثانوية... وها قد حان اأوانها..." 

 – اأوه، باملنا�سبة – قطع زيلتري�سكي على برييغارين 

حبل اأفكاره – األ ترغب اأن اأقراأ عليك موؤلفا يل؟ طبخته 

من  رواية  اإنها  فراغي.  اأوق��ات  يف  ذاك  اأو  ال�سكل  بهذا 

خم�سة اأجزاء اإ�سافة اإىل املقدمة واخلامتة... 

واأخرج  زيلتري�سكي  وثب  اجلواب،  ينتظر  اأن  غري  ومن   

من الطاولة خمطوطا قدميا وباليا، وقد كتب عليه بخط 

ثخني: "املويجات امليتة. رواية من خم�سة اأجزاء".

  "اأعتقد اأنه �سيغادر الآن – راود الأمل زيلتري�سكي وهو 

اأتركه  ولن  له  – �ساأقراأ  يفاعته  يف  اقرتفه  ما  يت�سفح 

قبل اأن ينه�س وهو يعوي... 

 – والآن ا�ستمع اإيّل، بارفينيه �سافيت�س... 

 – بكل �رصور... اأحب هذا... 

القراءة. العقيد و�سع رجال على رجل،   بداأ زيلتري�سكي 

ا�ستوى يف جل�سته واتخذ وجها ر�سينا، فبدا اأنه متاأهب 

لال�ستماع لأطول وقت وبكل طيبة خاطر. �رصع القارئ 

اأخلت  ال��واح��دة،  �ساعة  دق��ت  حني  الطبيعة.  بو�سف 

بطل  فيه  عا�س  الذي  الق�رص  لو�سف  مكانها  الطبيعة 

الرواية، الكونت فالينتني بلين�سكي. 

 – ليتني اأعي�س يف مثل هذا الق�رص! – تنهد برييغارين 

قرنا  للجلو�س  ا�ستعداد  على  الكتابة!  جل��ودة  وي��ا   –
لأ�ستمع اإليها! 

! – فكر زليتري�سكي – ل�سوف تعوي!"
ّ
 "ولكن مهلك علي

مكانه  الق�رص  اأخلى  والن�سف،  الواحدة  ال�ساعة  يف   

وب�سوت  الثانية،  متام  ويف  اجلميلة.  البطل  لأح��الم 

هادئ وخمنوق، م�سى القارئ يقراأ: 

 – "اأنت ت�ساألني عما اأريد؟ اآه، ما اأريد هو اأن نكون هناك، 

يف البعيد، حتت القبة اجلنوبية لل�سماء، ويدك ال�سغرية 

ال�سبابة  تطرق  هناك،  فقط   ...
ّ

ي��دي بني  بوهن  ترتع�س 

الروحية... احلب، احلب!.." كال،  قلبي حتت قبة هامتي 

بارفينيه �سافيت�س... ل قوة يل بعد... لقد تعبت! 

– اإذن فلترتك عنك هذا! غدا �ستكمل القراءة، والآن تعال 
بنا نتحدث... وهكذا فاأنا مل اأخربك بعد عما جرى عند 

اأخالت�سيخ... 

الأريكة  ظهر  على  وه��وى  عينيه  زيلتري�سكي  اأغلق   

م�ستنفد القوى واأخذ ي�سمع...

واحدة  طلقة  ول   – فكر   – احليل  جميع  جربت  "لقد   

اأ�سابت هذا املاموث، والآن ف�سيبقى هنا حتى الرابعة... 

يا اإلهي، م�ستعد اأن اأدفع مائة روبل كاملة، فقط لأغفو 

يف هذه اللحظة... بااا! لأ�ساأله �سلفة! فكرة عظيمة..." 

 – بارفينيه �سافيت�س! – قطع كالم العقيد – �ساأقاطعك 

من جديد. بودي اأن اأ�ساألك غر�سا �سغريا... امل�ساألة اأنني 

يف الآونة الأخرية، ومع �سكني هنا يف ال�سيعة، اأنفقت 

كوبيك  على  ول  اأحتكم  ول  النقود  نفدت  مريع.  ب�سكل 

واحد، ولكني �ساأ�ستلم اأجوري نهاية �سهر اأغ�سط�س. 

 – ولكن... لقد مكثت طويال عندكم – اهتاج برييغارين 

ماذا  عن  الآن...  الثالثة  اإنها  قبعته.  عن  بعينيه  وبحث 

كنت تتحدث؟ 

ثالثمائة  اأو  مائتني  اأحدهم  من  اأقرت�س  اأن  بودي   –  

روبل... األ تعرف من يقوم بذلك؟ 

الوقت  اأ�سبح  وباملنا�سبة،  اأعرف؟  اأن  يل  اأين  – ومن   

متاأخرا بالن�سبة لك... ليلة �سعيدة... لك وحلرمك...

 تناول العقيد قبعته وخطى خطوة اإىل الباب. 

 – اإىل اأين – قال زيلتري�سكي بهرج. – كان بودي اأن 

ل على طيبتك التي اأعرفها... 
ّ
اأطلبك �سلفة... اإين اأعو

 – غدا... اأما الآن فام�س اإىل زوجتك... مار�س! وب�رصعة 

وخرج.  قبعته  اعتمر  زيلتري�سكي،  برييغارين  �سافح 

وبالن�رص انت�سى �سيد البيت.
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تاريخ  »العاقل:  لكتاب  العربية  الرتجمة  �صدرت 

مرتجمان  بها  قام  وقد  الب�رشي«،  للنوع  خمت�رش 

العربي.  وح�صني  الفالحي  �صالح  هما  مانيان 
ُ
ع

ُترجم هذا الكتاب اإىل ما يقارب خم�س واأربعني لغة 

الكتاب  هذا  وت�صّدر   .٢٠١١ عام  يف  �صدوره  منذ 

مبيعات كتب التاريخ يف موقع اأمازون العاملي.

اأكادميي  هو  ه��راري  ن��وح  يوفال  الكتاب  موؤلف 

متخ�ص�س يف التاريخ، وقد اأكمل درا�صاته العليا يف 

جامعة اأك�صفورد، وقد �صدر له عدة كتب غري كتاب 

اأمناط حركة  العاقل هذا، ُتعنى جميعها با�صتنباط 

يف  ذلك  وا�صت�رشاف  التاريخ،  يف  و�صماتها  الب�رش 

امل�صتقبل.

هو  العربي  فح�صني  الكتاب،  ملرتجمي  وبالن�صبة 

طبيب نف�صي وكاتب روائي ومرتجم معروف، حيث 

ترجم �صابقًا كتاب »ماذا يعني هذا كله؟« للفيل�صوف 

الأمريكي توما�س نيجل، ومت تكرميه يف منا�صبات 

مقالت  ل��ه  كاتب  فهو  الفالحي  و�صالح  �صّتى. 

وتقريبها  العلوم  برتجمة  ُتعنى  عديدة  وترجمات 

من عامة النا�س.

مثل:  الكربى،  الأ�صئلة  من  عدد  عن  الكتاب  يجيب 

الأنواع احلية؟  الب�رشي على بقية  النوع  �صاد  ملاذا 

القوا�صم  هي  ما  لذلك؟  البيولوجية  الأ�ص�س  هي  ما 

وجهة؟  للتاريخ  هل  احل�صارات؟  لن�صوء  امل�صرتكة 

وهل  الب�رش؟  لدى  الأخالقي  الهاج�س  ن�صاأ  وكيف 

توؤثر �صريورة التاريخ وتقدمه على �صعادة الب�رش؟

ويف �صبيل اإجابة هذه الأ�صئلة ل يقدم هراري جرداً 

علوم  من  ب��روؤى  ي�صتعني  لكنه  التاريخ،  باأحداث 

والأنرثوبولوجيا  والجتماع  واجلينات  التاريخ 

املن�صئة  الأ�صباب  ي�صتنبط  كي  والقت�صاد؛  والنف�س 

ويبداأ  عنه.  الناجتة  والأمن��اط  الب�رشي  لالجتماع 

الب�رش  ا�صتطاع  اأن  منذ  ه��راري-  -ح�صب  التاريخ 

التوا�صل فيما بينهم با�صتخدام اللغة، وقبل ذلك كان 

جمرد  الب�رش  فيه  كان  الذي  التاريخ  قبل  ما  ع�رش 

الأفريقية كغريهم من  ال�صفاري  حيوانات تهيم يف 

احليوانات. 

كونها  فارقة  حلظة  اللغة  ن�صوء  حلظة  كانت  وقد 

لتكوين  بينهم  فيما  التوا�صل  من  الب�رش  مّكنت 

تن�صئها  التي  تلك  من  بكثري  اأكرب  كبرية  جماعات 

احليوانات الأخرى، ومّكنتهم كذلك من القدرة على 

ل، الذي �صمح بوجود كينونات غري مادية تربط 
ّ
التخي

والإمرباطوريات  القبائل  مثل  العديدة  اجلماعات 

والأديان. وقد كان ن�صوء اللغة عند الب�رش العاقلني 

طفرة  ع��ن  نتيجة  ن�صاأ  كونه  بهم  خا�صًا  ح��دث��ًا 

يف  تغريات  اإىل  اأدت  الوراثية  امل��ادة  يف  ع�صوائية 

بنية الدماغ وعمله، متكن مبوجبها الدماغ الب�رشي 

دات وت�صديقها، رغم اأنها ل تتمتع 
ّ
ل املجر

ّ
من تخي

دات-كانت 
ّ
املجر -اأي  لكنها  مو�صوعية،  بحقيقة 

ومل  الكبرية.  اجلماعات  عليه  قامت   
ّ

الذي الأ�صا�س 

حمد �سنان الغيثي*

  * كاتب ومترجم من ُعمان   
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التي  الأخرى  الب�رش  اأنواع  لدى  ل 
ّ
التحو هذا  يحدث 

انقر�صت لحقًا كالنياندرتال والدين�صوفا. 

تاأثري  اأّن  امل��وؤل��ف  يقول  اللغة  ن�صوء  حلظة  ويف 

وب��داأ  توقف  قد  وقدراتهم  الب�رش  يف  البيولوجيا 

بها  يتمتع  التي  اجل�صدية  فالقدرات  الثقافة،  تاأثري 

اأفراد الب�رش قد تكون اأقل بكثري مما يتمتع به اأفراد 

ال�صمبانزي، لكن قدرة الب�رش على التوا�صل واخليال 

اأمر  حت�صم  الكبرية  اجلماعات  تكوين  يف  واملرونة 

�صطوتهم وقوتهم، لذلك فاإّن جماعة قوامها األف فرد 

من الب�رش اأقوى بكثري من جماعة من األف فرد من 

ال�صمبانزي.

الذهنية”،  “الثورة  ب�  املوؤلف  ي�صميه  احلدث  وهذا 

ويحتوي  �صنة.  األ��ف   ٧٠ ح��وايل  قبل  ح�صلت  وقد 

ال�صجل الأحفوري على ما يدعم هذه الروؤية. اإذ حاول 

الب�رش العاقلون النت�صار من �رشقي اأفريقيا اإىل بالد 

األف �صنة، لكنهم  الهالل اخل�صيب قبل حوايل ١٠٠ 

ف�صلوا يف ذلك، رمبا لأنهم ا�صطدموا بالنياندرتال 

الذين قطنوا منطقة الهالل اخل�صيب، لكنهم عاودوا 

ة بعدها ب� ٣٠ األف �صنة، وتغّلبوا على جمموعات 
ّ
الكر

النياندرتال  لنقرا�س  اأدى  مما  هناك  النياندرتال 

اإىل  ُهناك  من  العاقلني  وانت�صار  املنطقة،  تلك  من 

بقية اأنحاء العامل.

الثورة  بعد  الب�رشية  تاريخ  يف  الأحداث  اأهم  وثاين 

الإن�صان  اكت�صاف  اأي  الزراعية،  الثورة  الذهنية هي 

ذلك  وقد حدث  �صنة،  اآلف  قبل حوايل ١٠  للزراعة 

اأي  دومنا  العامل،  من  متفرقة  اأماكن  يف  م�صادفة 

انتقال  اأو  الب�رشية  اجلماعات  بني  م�صبق  تن�صيق 

الثورة  هذه  عن  متّخ�س  وقد  بينها.  فيما  للمعرفة 

لة 
ّ
متخي اأط��ر  كانبثاق  عميقة،  ثقافية  ات 

ّ
ت��غ��ري

وامل��ال  ال��دي��ن  وه��ي  الب�رشية  اجلماعات  ���دت 
ّ

وح

والإمرباطوريات. وي�رشُد هراري حتلياًل غري ماألوفًا 

لطبيعة هذه احلكايا واأثرها.

ك نحو الوحدة، حيث 
ّ
ويوؤّكد هراري اأّن التاريخ يتحر

جمموعات  لت�صكيل  الب�رشية  املجموعات  تن�صهر 

اأكرب. واأبرز مثال على ذلك هو طبيعة ما اأّلهه الب�رش، 

بعد  ما  ب�رش  لدى  الأرواحية  املعتقدات  �صاعت  فقد 

الثورة الذهنية، وقد تعددت وتنوعت هذه املعتقدات 

لكن  ال��ب�����رش،  ب��ه��وؤلء  املحيطة  الطبيعة  بتعدد 

املجتمعات الزراعية �رشعت يف تاأليه اآلهة حمددة، 

نة، وُتزار يف معابد خا�صة 
ّ
لها �صمات وقدرات معي

وجترى فيها طقو�س حمددة. وقد كانت املجتمعات 

ادين 
ّ
الزراعية اأكرب حجمًا بكثري من جماعات ال�صي

ه الب�رش.
ّ
ل، وبذلك انخف�س عدد ما األه

ّ
الرح

 روؤية الإن�صان لنف�صه 
ّ

ل بعٌد اآخر، هو تغري
ّ
ولهذا التحو

يف الطبيعة. ففي حقبة الثورة الذهنية راأى الإن�صان 

نًا عاديًا كاملكونات الأخرى يف الطبيعة، 
ّ
نف�صه مكو

معتقداته  يف  قّد�صه  ما  رتبة  نف�س  يف  هو  وك��ان 

 مع ظهور الآلهة يف 
ّ

الأرواحية. غري اأّن ذلك قد تغري

املجتمعات الزراعية، فلم تكن الآلهة وحدها �صامية 

الآلهة  �صنيعة  الب�رشي  النوع  غ��دا  بل  متعالية، 

نوعًا  بهذا  واأ�صبح  ة، 
ّ
ح��ر خالدة   

ٌ
روح له  و�صارت 

منف�صاًل عن الطبيعة، ومتمايزاً عن اأ�صيائها. 

ال�صابقة  اأّن الفكرة  ومن املفاجئ -ح�صب هراري- 

عنها  ومتايزه  الطبيعة  يف  الإن�صان  مركزية  حول 

الب�رشية  املجتمعات   
ّ

بتغري تنق�س  مل  نًا، 
ّ
بي متايزاً 

ر�صوخًا  را�صخة  بل ظّلت  الزراعية،  الثورة  منذ فجر 

تامًا، واتخذت اأ�صكاًل عّدة لتغدو يف �صميم النظام 

التي  املعا�رشة  والأيديولوجيات  العامل  ال�صيا�صي 

منها  التي  ة«، 
ّ
احلر الفرد  »ذات  على  جميعها  تقوم 

واأبرز  ال�صيا�صي.  والنظام  الأخالقي  النظام  ين�صاأ 

الإن�صان  حلقوق  العاملي  البيان  هو  لذلك  جت�صيد 

الذي يقّد�س حرية الفرد ورغباته. وي�صري املوؤلف اأن 

الأفكار الكربى التي ظهرت يف املجتمعات الزراعية 

قد ا�صتمرت را�صخة حتى اليوم وما زالت تعمل بذات 

الآلية، فاملذهب ال�صرتاكي معني بتحقيق امل�صاواة 

ال�صيا�صية  وامل��ذاه��ب  اجلماعة،  اأف��راد  جميع  بني 

اأّن جماعة معينة تتحّلى  التطورية كالنازية تعتقد 

ت�صتحق  واأن��ه��ا  اجلماعات  بقية  على  باأف�صلية 

الزدهار والنت�صار، وجميع هذه الروؤى موجودة يف 

لكن  الزراعية،  املجتمعات  يف  ن�صاأت  التي  الأديان 
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الأديان قد انح�رشت بينما ظّلت اأفكارها القارة يف 

ثياب جديدة. 

الب�رشية،  تاريخ  يف  ثالثة  حا�صمة  حلظة  وهناك 

وهي الثورة العلمية التي يوؤرخها املوؤلف باكت�صاف 

ن�صوء  ه��راري  رجع 
ُ
وي اجلديد.  للعامل  كولومبو�س 

هذه الثورة يف اأوروبا، دون غريها من القارات، اإىل 

 �صيء عن 
ّ

ل الأوروبيني اإىل اأنهم ل يعلمون اأي
ّ

تو�ص

ع�رش  يف  ثقافية  ات 
ّ

تغري عن  هذا  نتج  وقد  العامل، 

النه�صة الأوروبية، وكان الإح�صا�س بجهل الإن�صان 

هو وراء تبلور عقلية »امل�صتك�صف الغازي« التي اأّدت 

اإىل تهافت الأوروبيني اإىل ا�صتك�صاف الطبيعة لي�س 

الناحية  ومن  بل  فح�صب،  اجلغرافية  الناحية  من 

العلمية اأي�صًا. 

اإمي���ان  ال�صتك�صافية  العقلية  ه���ذه  ع��ن  ون��ت��ج 

اأف�صل  امل�صتقبل  اأّن   
ّ

اأي التقدم،  بفكرة  الأوروبيني 

ال��روؤي��ة كانت ج��دي��دة على  م��ن امل��ا���ص��ي. وه��ذه 

املجتمعات الب�رشية، اإذ اأّن جلها -اإن مل يكن كلها- 

يحدد  واأن��ه  ته، 
ّ
ومرجعي املا�صي  باأف�صلية  توؤمن 

القواعد والأطر التي يدور فيها الفرد واملجتمع الذي 

واأي�صًا كان لدى  الزمن نحو اخلراب.  ينحدر مبرور 

اأّنها تعلم كل ما هو  هذه املجتمعات اعتقاد را�صخ 

تبذل  مل  ولذلك  الب�رشية،  والطبيعة  العامل  عن   
ّ
مهم

اهتمامًا منهجيًا يف درا�صة الطبيعة واأحوال الب�رش. 

وبخالف هذا، اأّدى ظهور فكرة التقدم اإىل تداعيات 

كبرية على تبلور املوؤ�ص�صات القت�صادية وال�صيا�صية 

والعلمية يف املجتمعات الأوروبية. 

وقد بذل املوؤلف جهداً كبرياً يف مقابلة العتقادات 

ز الإن�صان وجوهره اخلالد 
ّ
الب�رشية الرا�صخة حول متي

للطبيعة  فهم  من  احلديث  العلم  اإليه  ل 
ّ

تو�ص ما  مع 

ل  العتقادات  ه��ذه  اأّن  امل��وؤّل��ف  فيوؤكد  الب�رشية، 

اأ�صا�س علمي لها، واأن �صلوك الب�رش حتدده اجلينات 

وهذه  احلرة،  الإرادة  ل  الدماغ  وبنية  والهرمونات 

ال�صمبانزي  �صلوك  حتدد  التي  ذاتها  هي  املحددات 

بالقارئ  املوؤلف   
ُ
ويرجع ات. 

ّ
الرئي�صي من  وغ��ريه 

اإىل نظريته الرئي�صة يف الكتاب وهي اأّن اجلماعات 

وحكايا  وق�ص�س  اأ�صاطري  اإىل  بحاجة  الب�رشية 

وموؤ�ص�صاتها،  وحلمتها  قوامها  حتفظ  كي  لة 
ّ
متخي

لذلك ل ميكن اأن يقوم النظام ال�صيا�صي-الجتماعي 

حاًل.  لنق�ّس  واإّل  وحدها  العلمية  احلقائق  على 

حت 
ّ
�رش لو  قوله  عرب  الفكرة  لهذه  ه��راري  وميّثل 

 وقلبًا ودماغًا، لكنك لن جتد 
ً
اإن�صانًا لوجدت اأح�صاء

حقوق الإن�صان بتاتًا.

ويبنّي املوؤلف كذلك مدى تاأثري ال�صدف التاريخية 

خطاب  وع��ل��ى  الب�رشية  املجتمعات  بنية  على 

الطبقي  اخلطاب  يحلل  حيث  امُل�صيطرة،  الطبقات 

قامت  الذي  واخلطاب  الهندو�صية  الطبقية  يف  كما 

وخطاب  اأمريكا  يف  العبيد  وجتارة  العبودية  عليه 

اخلطابات  هذه  تربر  حيث  املعا�رشة،  الراأ�صمالية 

-جميعًا- وجودها باأنه نتاج حتميات البيولوجيا، 

نتاج  باأنها  حتليله  يف  يعزوها  املوؤلف  اأّن  غري 

بحيث  اإيجابية،  راجعة  تغذية  ذات  ظرفية  َدٍف 
ُ

�ص

نتاج  الأم��ر  كان  ولو  نف�صها،  وتوكيد  اإنتاج  تعيد 

كافية  البيولوجيا  درا�صة  لكانت  بيولوجية  ظاهرة 

لفهم املجتمعات الب�رشية. 

يف  حموريًا  دوراً  لعبت  ال�صدف  اأّن  املوؤلف  وي�صري 

ت�صري دفة التاريخ، حيث اأّن ال�صدفة التي يكون لها 

ول  ينت�رش،  تاأثريها  فاإن  �صئياًل  ولو  اإيجابيًا  اأثراً 
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ت�صتطيع املجتمعات الب�رشية النكو�س عنه. ومثال 

اإىل  بال�صدفة  الب�رشية  اجلماعات  ل 
ّ
حت��و هو  ذلك 

الزراعة وترافق ذلك مع ظهور الطبقية. لقد كان اأثر 

الزراعة الإيجابي هو اأنها اأنتجت وفرة غذائية هائلة 

اأمنت هذه  اأمكن تخزينها ملوا�صم قادمة، وبالتايل 

املجتمعات على نف�صها من املجاعة وتقّلب الطق�س، 

الإنتاج بيد نخبة قليلة  الزراعة رّكزت فائ�س  لكّن 

م�صيطرة وحازت الأغلبية العاملة على الفتات، ومل 

مع  متاأقلمًا  املناعي  وجهازه  الإن�صان  ج�صم  يكن 

الزراعة وما ترّتب عليها من اأعمال حرث وح�صاد، 

لإرج��اع  كفاية  قوية  تكن  مل  ال�صلبيات  هذه  لكن 

املجتمعات الب�رشية اإىل ع�رش ال�صيد.

على  بالنفي  املوؤلف  يجيب  الأمثلة  هذه  مثل  ومن 

�صوؤال مركزي وهو هل يف التاريخ عدالة؟ فالتاريخ 

وفق  الب�رشية  املجتمعات  يف  تعمُل  �صدف  تقوده 

بتحقيق   
ّ
معني غري  والتاريخ  العدد،  قليلة  اأمن��اط 

العدالة، �صواء للجماعات اأو لالأفراد.

قبيل  من  اأخرى  مهمة  اأ�صئلة  كذلك  املوؤلف   
ُ
ويطرح

الإن�صان  �صعادة  ازدادت  وهل  ال�صعادة؟  طبيعة  ما 

اإن�صان  من  اأ�صعد  اليوم  اإن�صان  فهل  الزمن؟  مبرور 

بعد  اأ�صعد  الفرن�صيون  غدا  وهل  احلجري؟  الع�رش 

اقتحامهم �صجن البا�صتيل يف الثورة الفرن�صية منهم 

اأي�صًا عن م�صتقبل النوع الب�رشي  قبل ذلك؟ وي�صاأل 

يف ظّل الثورة العلمية امل�صتمرة يف جمال الهند�صة 

الوراثية وتقنية النانو، خا�صة مع اإمكانية اأن يقوم 

عيوب  من  للوقاية  الوراثية  مادتهم  بتعديل  الب�رش 

الأبحاث  اإّن  اأو لتح�صني قدراتهم. بل  وراثية خلقية 

يف جمال ال�صيخوخة قد ا�صتطاعت م�صاعفة اأعمار 

الأبحاث  هذه  تتنباأ  وعليه  املخترب،  يف  احليوانات 

بحيث  مديدة  لفرتات  الب�رش  عمر  اإطالة  باإمكانية 

يغدو ع�صيًا على املوت، وي�صري �صنواً لالآلهة.

ب�صيطة  بلغة  روؤيته  الكاتب  يقدم  �صبق  ما  كل  ويف 

من  ع��اٍل  مب�صتوى  ويت�صم  وا�صح،  ومنطق  قة 
ّ
�صي

معطيات  من  املوؤلف  وينطلق  وال�صخرية.  الدعابة 

علمية من جمالت �صّتى �صبق ذكرها، ومن روؤى ما 

بعد احلداثة، وقد يكون يف ذلك جرعة �صادمة ملن 

يحمل من القراء روؤى ما قبل حديثة للدين والأخالق 

وحركات  الوطنية  للدولة  حديثة  وروؤى  والأم���ة 

وال�صيا�صية  الفكرية  والتيارات  الوطني  التحرر 

املعا�رشة. 

بع�س  املوؤلف  تقدمي  هو  الكتاب  على  وؤخذ 
ُ
ي ومما 

ات الدينية. 
ّ
اأطروحاته بقطعية تامة حتاكي القطعي

ويتبّدى ذلك عند اتكاء املوؤلف على العلم يف تقدميه 

اًل، ويبدو العلم 
ّ
الآلهة باعتبارها نتاجًا ب�رشيًا متخي

اأن املفارقة هي  الديني، غري  هنا بقطعية اخلطاب 

ال�صكوكية  على  تقوم  للظواهر  العلمية  املقاربة  اأّن 

هذا  الكاتب  موقف  تربير  وميكن  والحتمالية. 

وا�صعة  �رشيحة  وا�صتهدافه  املادة،  حجم  ب�صخامة 

اء حيث بيعت منه ماليني الن�صخ، ولبد 
ّ
جداً من القر

كتب 
ُ
اأن يكون بالتايل ب�صيطًا مفهومًا، ول ميكن اأن ي

املتلقني  من  �صياقه  خارج  تامة  علمية  بلغة  ن�س 

املتخ�ص�صني.

بجزالة  للكتاب  العربية  الرتجمة  ات�صمت  ولقد 

ا�صتطاع  وقد  املنطقي.  وت�صل�صلها  وب�صاطتها  اللغة 

املوؤلف  اأبداه  الذي  ال�صاخر  احل�س  نقل  املرتجمان 

يف الن�صخة الإجنليزية من الكتاب. وبذل املرتجمان 

وزوائ��د  هوام�س  اإ�صافة  عرب  التب�صيط  يف  جهداً 

�صارحة لبع�س املفاهيم الواردة يف الكتاب.

واأخرياً اأختم مع �صبب اهتمام املوؤلف يوفال هراري 

لنخمن  التاريخ  ندر�س  ل  “نحن  التاريخ:  بدرا�صة 

ول  طبيعيًا  لي�س  احلا�رش  اأن  لنفهم  بل  امل�صتقبل، 

نت�صور.  مما  اأكرث  اإمكانات  فاأمامنا  وعليه  حتميًا، 

الب�رش،  منفعة  اأجل  من  ت�صنع  ل  التاريخ  خيارات 

الفرد،  ب�صعادة  يهتم  ل  التطور،  مثل  فالتاريخ، 

م�صار  ليحرف  ج��داً  و�صعيٌف  جاهٌل  ع��ادة  والفرد 

ة 
ّ

التاريخ مل�صلحته. ل يوجد دليل اأن الثقافات اخلري

بينما  حمالة،  ل  وتنت�رش  �صتنجح  للب�رش  املفيدة  اأو 

كانت  امل�صيحية  اأن  دليل  يوجد  الأخرى. ل  تختفي 

العربية  الإمرباطورية  اأّن  اأو  املانوية،  من  اأف�صل 

كانت اأف�صل من ال�صا�صانية”. 
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احلديث  املغربي  النقد  تطور  نتائج  اإحدى  كانت   

اإىل  حمل  اأن���ه  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  ثمانينات  يف 

النقد  ممار�صة  غ��ادرت  جديدة  جتربة  الواجهة 

من  كتاب  ي��د  على  تبلور  كما  واقعيا  امل�صمى 

وجنيب  الناقوري  اإدري�س  اأمثال  ال�صبعينات  جيل 

ال�صاوي..  القادر  وعبد  اخلطيب  واإبراهيم  العويف 

جديد  نقدي  خطاب  تاأ�صي�س  حماولة  وتبلورت 

ن�صاأ  وال�صو�صيولوجية  البنيوية  بالت�صورات  ياأخذ 

كاجتاه يف الكتابة على هام�س اجلامعة وبرعاية 

دوؤوبة من ال�صحافة الثقافية.

النقد  ذل��ك  �صي�صتويف  ال�صبعينات  نهاية  ففي 

املنهجي، الواقعي والإديولوجي، م�صاره و�صيغادر 

اختارها..وكان لبد من  اإىل منطقة  كّل  اأ�صحابه 

عاتقها  على  وتاأخذ  امل�صعل  حتمل  اأخرى  كوكبة 

طرح اأ�صئلة جديدة تن�صجم مع و�صع �صو�صيوثقايف 

الأ�صئلة  مع  جذريا  قطعا  تقطع  اأن  دون  م�صتجد 

احل�صور،  يف  ا�صتمرت  التي  الكربى  والإ�صكالت 

واإن بقدر اأقل واأخفت. 

اأح�صان  من  الكوكبة  تخرج هذه  �صوف  ما  ولأمر 

اأق�صام  من  ومبا�رشة  واأ�صا�صا  املغربية  اجلامعة 

اأ�صاتذة  عليها  ي�رشف  كان  التي  العليا  الدرا�صات 

ب��رادة  حممد  اأم��ث��ال  ون��ق��اد  كتاب  اأنف�صهم  ه��م 

واأحمد اليبوري وح�صن املنيعي وحممد ال�رشغيني 

جميعهم.. ذكرهم  عن  هنا  احليز  ي�صيق  واآخرين 

الثمانينات  اأوائل  انت�صب  قد  ال�صاب  يقطني  وكان 

اإىل ق�صم الرواية الذي افتتحه الأ�صتاذان اليبوري 

د�ّصنا  حيث  بالرباط  الآداب  كلية  يف  وب���رادة 

الغربية  املناهج  على  بالنكباب  درو�صهما 

احلديثة كال�رشديات البنيوية والبنيوية التكوينية 

وعلم اجتماع الأدب..وطرحا اهتمامات جديدة مل 

تكن رائجة يف ماألوف الثقافة العربية مثل نظرية 

ال�صوتي  والتعدد  والتنا�س  الأدب��ي��ة  الأجنا�س 

الفكرية  املناولت  من  جرا  وهلم  التلقي  ونظرية 

الأك��ادمي��ي  امل�صهد  على  الطارئة  والتحليلية 

العربي.

العليا،  الدرا�صات  من  الق�صم  هذا  يكن  مل  وطبعا 

ي�صنع  اأن  عليه  مفرو�صا  واأدبيا،  فكريا  ال��وازن 

ه 
ّ
هم اأق�صى  كان  بل  لون  اأي  من  كتابا  اأو  نقادا 

الأكادميي  باملعنى  �صني 
ّ
ومدر باحثني  ن 

ّ
يكو اأن 

للكلمة..ولكن الظروف ال�صعيدة جعلته يفتح الباب 

النقاد  وم�صاريع  الكتاب  من  العديد  ظهور  اأم��ام 

اأوا�صط  ابتداء  الثقافية  ال�صاحة  ميلوؤون  �صوف 

ح�صورهم  ذل��ك  بعد  خون 
ّ
ير�ص ثم  الثمانينات 

الوطني والعربي بحيث مّكنوا احلركة النقدية من 

ولوج مرحلة جديدة متيزت باإدارة الظهر ملنطقة 

املنهجية  والدوغمات  الإديولوجية  اليقينيات 

ومت�صعة  امل�صادر  متعددة  ملعرفة  والتاأ�صي�س 

الآفاق دون اأن تتخلى كما قلنا عن طرح الأ�صئلة 
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�سعيد يقطني: 

تلك القرميدة اخل�رشاء

  * ناقد وأكاديمي من المغرب



والتي  بالن�صو�س  الل�صيقة  وال�صيا�صية  الفكرية 

اإيهابا جديدا  اأ�صاتذتهم،  اتخذت عندهم، كما لدى 

ولبو�صا اأكرث انفتاحا وحتررا. 

النوعية  النقلة  ه��ذه  و�صف  يف  التو�صع  ودون 

التف�صيل  اأو  احلديث  املغربي  النقد  عا�صها  التي 

هو  لي�س  هذا  لأن  نزولها،  واأ�صباب  حيثياتها  يف 

�صاغلنا يف هذه املقالة حتديدا، �صنّتجه راأ�صا اإىل 

بيان الدور الذي نه�س به فيها زميلنا املحتفى به 

الناقد والأ�صتاذ �صعيد يقطني.  

ل�صعيد  اأتيح  الثمانينات هاته  راأ�س كوكبة   فعلى 

مواظبته  بف�صل  متميزا  مكانا  يت�صدر  اأن  يقطني 

النقدية  املحافل  يف  ح�صوره  وانتظام  وجّديته 

املكانة  هذه  له  �صمن  الذي  وعربيا..فما  وطنيا 

وحقق له ذلك التميز يا ترىٍ؟

1 - اإ�رشاره ال�صخ�صي على اأن يكون هو نف�صه ل 
ن�صخة مكرورة من اأي كان..وميله اإىل طرح بع�س 

تلك الأ�صئلة اجلذورية الكربى التي كنا ن�صفق عليه 

من اجرتاحها من قبيل: ما الأدب؟ وما �رشورته 

نربر  وكيف  ال�رشد؟  اإىل  حاجتنا  وما  وفائدته؟ 

ابتهاجنا غري امل�رشوط ل�صماع احلكايات؟ فبينما 

كنا جمبولني على التعلم املحت�صم ونخ�صى الظهور 

تلقاء  من  هو  قاوم  املتنطعة..  الكائنات  مبظهر 

نف�صه اخلجل والرتدد وراح يرافع من اأجل اأن يفهم 

من  الثالثني  جتاوز  وقد  اأكرث..ناق�س  ليتعلم  اأكرث 

عمره بالكاد اآراء جوليا كري�صتيفا وجريار جنيت 

احلوار  ذلك  خا�س  قد  واآخرين..وهو  بال  ومايك 

النا�صج  املتلقي  موقع  من  املختلف  الآخ��ر  مع 

وكامل املعرفة ورا�صخ الوعي ل من مكان املتعلم 

وبالأم�س  اليوم  اأّهله  ذلك  املنبهر...كل  ب 
ّ
املتهي

القريب اأن ي�صري له اإ�صهام فكري وثقايف ي�صيف 

وامل�صطلح  باملفهوم  وي��غ��ام��ر  تقاع�س  بغري 

ك��اذب.. توا�صع  اأو  نق�س  عقدة  ب��دون  والت�صور 

�س ويفكر 
ّ
وتلك هي �صفة العامل الذي ي�صهم ليوؤ�ص

بالتعديل  عليها  لينقلب  امل�صّلمات  وي�صائل   
ّ

ليغري

والت�صويب.

معزولة  منهجية  منطقة  يف  الن��زواء  عدم   -  2
وجتنبا  لالأمان  طلبا  غريه  يفعل  كما  يربحها  ل 

الن��ف��ت��اح  ذل���ك  م��ن  ب���دل  واخ��ت��ي��ار  للمغامرة 

اأ�صكال  بني  النتقال  عرب  النوايا  و�صليم  الواعي 

ت�صتدعيها  التي  املعاجلات  واأل���وان  املقاربات 

الإ�صكالت  وتفر�صها  واملو�صوعات  الن�صو�س 

ال�صتدلل.. البحث وحاجات  التي تعرت�س م�صار 

اإقامته  يقّل�س من  �صعيد يقطني  ومن هنا وجدنا 

يف املحطات املنهجية ل�صالح النتقال والتحول 

الدوؤوبني لي�س كتعبري عن اللهاث خلف التقليعات 

تلك  على  جتربته  لإن�صاج  طلبا  ولكن  اجلديدة 

النار العلمية الهادئة التي تق�صي بتبّني الن�صبية 

الدوغمائية..اأي عمليا  النزعة  النظرية وتقطع مع 

ممار�صة �رشب من الهجرة املوروثة عن املمار�صة 

على  واملحتاجة  بذاتها  املكتفية  غري  العلمية 

الدوام للتغيري وا�صتمداد الهواء اجلديد..فلي�س عيبا 

الر�صد  مع  الأول  واحلبيب  الأول  البيت  نغادر  اأن 

املاألوف  اآفاق حتررنا من  والن�صوج والبحث عن 

واملتكرر واملطروح يف طريق املوؤ�ص�صة الأدبية..

الرابط  اخليط  على  نعرث  اأن  ن�صتطيع  ونحن   -  3
اأو املنطق الداخلي الذي ي�صبه )الربنامج( باملعنى 

التحولت  تلك  جميع  ينتظم  الذي  للكلمة  الرقمي 

التي عا�صتها جتربته النقدية..وهو عموما حمكوم 

اإىل  والتطلع  باجلذور  الرتباط  اثنتني:  بنقطتني 

الآفاق..غري اأن نقطة ارتكازه الأوىل دون �صك هي 

اأق�صد لي�س باحلديث  الأدب وبالأدب،  التفكري يف 

يه )الرثثرة 
ّ
اأ�صم اأو ما  اأو على هام�صه  )عن الأدب( 

التعليمية  املراحل  قولبت  الن�صو�س(..لقد  حول 

وال��دوغ��م��ات  امل�صبقات  م��ن  بكثري  ذهنيتنا 

والتق�صيمات امل�صكوكة التي �صنكت�صف ونحن نطّل 

على النافذة الغربية كم هي متجاوزة وبالية بل 

على  تق�رشها  التي  للن�صو�س  مميتة  واأحيانا 

اآتية  اأو  م�صطنعة  ومعايري  ملقا�صات  اخل�صوع 

ول  الن�س  ع�صوية  م��ع  تن�صجم  ل  مناطق  م��ن 

خ�صو�صيته  عليه  وتقتحم  بل  ا�صتقالليته  حترتم 
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بغري احرتام..وهذا ما ظل يقطني يناه�صه عندما 

داخل  من  اأي  وب��الأدب،  الأدب  يف  التفكري  تبّنى 

احلميمية،  ونوامي�صه  اأوفاقه  وبا�صتعمال  الأدب 

كما  م�صريه..فالأدب،  ح��ول  الت�صاوؤل  وخا�صة 

لذلك  وهو  دائم  يعي�س يف خطر  ت��ودوروف،  يرى 

بحاجة اإىل رعاية ل توفرها له املوؤ�ص�صة الأدبية 

ول التعليمية الر�صمية..واإمنا بحاجة متوا�صلة اإىل 

على  وال�صهر  به  العناية  يتوّلون  ومعاجلني  رعاة 

اأن يظل معافى وعلى قدر معقول من الدينامية. 

باملعنى  ل���الأدب،  كبري  معالج  يقطني  اإن   -  4
يف  ينظر  حياته  ق�صى  للكلمة:  ال�صتطبابي 

بغري  ويحللها..ويبحث  اأدواءه  وي�صخ�س  اأعرا�صه 

امل�صادات  كل  با�صتعمال  اإ�صفائه  �صبل  عن  كلل 

وال�صيميائيات  ال�رشديات  وامل�صكنات..ا�صتخدم 

والرقميات..وتو�صل بال�صعريات واأمناط املقاربات 

النقدية والثقافية.. ويبدو اأن مري�صنا قد ا�صتحلى 

هناك  تزال  ما  ولذلك  املري�س  ال�صخ�س  و�صعية 

حاجة قائمة اإىل �صعيد يقطني..ذلك املعالج القدمي 

يف قبيلة الكلمات.

هذه  من  املو�صوعي  ال�صق  يقف  احل��د  ه��ذا  عند 

يتناول  ال��ذي  ال�صخ�صي  ال�صق  وي��ب��داأ  ال�صهادة 

املحطات  بع�س  وي�صتعر�س  بالرجل  عالقتي 

ي�صتقل  اأن  انفراد..قبل  على  اأو  معا  التي عربناها 

�صنة  تقت�صي  كما  وم�صاره  بطريقه  منا  واحد  كل 

ن ما �صاأقوله هنا 
ّ
احلياة..و�صاأكون �صعيدا اإذا ت�صم

يف  مالم�صتها  متت  جلوانب  اإ�صاءة  اأو  تف�صيال 

ال�صطور ال�صابقة.

+++++++

املحمدية  مدينة  يف  م��رة  لأول  يقطني  التقيت 

املنا�صبة  1978..وكانت  �صنة  من  نوفمرب  خالل 

ال�صاعر  امل�صرتك  �صديقنا  ت��اأب��ني  ه��ي  حزينة 

حممد ال�صبايلي الذي غادرنا فجاأة وهو يف �رشخ 

ال�صباب..بعد تقدميي لكلمتي على من�صة اخلطابة 

على  مبا�رشة  فيه  فتعرفت  لتحيتي  يقطني  جاء 

واأعجب  له  اأق��راأ  كنت  ال��ذي  ال�صاب  الكاتب  ذلك 

مبحاولته..علمت منه اأنه ي�صبقني ب�صنة يف كلية 

لحتاد  النتماء  حديث  مثلي  واأنه  بفا�س  الآداب 

قهوة  تبادلنا  ذلك  )1976(..بعد  املغرب  كتاب 

اخلريفية  اللحظة  تلك  يف  فانطلقت  و�صيجارة 

التي �صارت الآن قطعة من التاريخ رحلٌة �صارف 

عمرها اليوم على الأربعة عقود.. 

هكذا كان رحيل �صديق عزيز اإيذانا مبيالد �صداقة 

جديدة..

اللقاء الثاين �صيكون بعد �صنة اأو يزيد قليال عندما 

الثقافية  ال�صفحات  يف  للم�صاهمة  يقطني  دعاين 

جلريدة اأنوال التي كان قد اأ�صهم يف اإطالقها �صحبة 

رفاقه يف منظمة العمل الدميوقراطي طيبة الذكر..

وكانت املنا�صبة �صانحة لنا لكي نب�رّش مع كوكبة 

من رفاقنا بتيار نقدي جديد نعطي فيه العتبار 

ونر�صخ  ال�صاعدة  والإبداعية  الأدبية  لالأ�صوات 

تناأى عن  التي  الن�صية املحايدة  املقاربة  تقاليد 

الإخوانيات..كما  واأ�صكال  الإديولوجية  القرابة 

من  ثقايف  تكتل  ت�صكيل  اللقاء  ذلك  علينا  ل 
ّ
�صه

الي�صار اجلديد داخل ن�صيج احتاد الكتاب وفروعه 

يف املغرب..

يف تزامن مع ذلك افتتح يف كلية الآداب بالرباط 

عليه  اأ���رشف  الرواية  يف  العليا  للدرا�صات  ق�صم 

فانت�صبنا  اليبوري  واأحمد  برادة  الأ�صتاذان حممد 

الرائدان  املعّلمان  هذا  وت��وىل  الفور   على  اإليه 

الر�صني  البحثي  العمل  تكويننا خالل �صنتني من 

على  املرحلة  ه��ذه  ومت��ي��زت   )1982.1980(

النقدية  املناهج  على  بالنفتاح  اخل�صو�س 

وعملنا  وا�صتيعابا  وحتليال  ترجمة  اجل��دي��دة 

الثقافية  ال�صحافة  تطعيم  على  بطريقته  ك��ّل 

عامَل  بني  ال�صقة  لتقريب  متوا�صلة  مب��ح��اولت 

التعريفية  واملمار�صة  الدقيق  الأكادميي  البحث 

ذات النطاق الوا�صع..  

جت هذه الرحلة بالدفاع اأواخر الثمانينات 
ّ
وقد تو

العليا  الدرا�صات  لدبلوم  اأطروحتينا  )1988( عن 

واإن  واملنهج  الأفق  يف  متقاربني  مو�صوعني  يف 
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اختلفتا من جهة املنت حيث اخرتُت الرتكيز على 

من  يقطني  ع 
ّ
و�ص بينما  ح�رشا  املغربية  الرواية 

الرقعة  عموم  يف  اجلديدة  الرواية  لي�صمل  نطاقه 

)املركز  الالمعة  الن�رش  دار  توّلت  العربية..وقد 

 )1990( العملني  هذين  ن�رش  العربي(  الثقايف 

اللذين جرى الرتحيب بهما يف الأو�صاط الثقافية 

وطنيا وعربيا ب�صكل مل يتوّقعه اأي واحد منا وكان 

الروائي  الدر�س  جتديد  يف  الف�صل  بع�س  لهما 

اللون  لهذا  املو�صوعية  املقاربة  يف  الروح  وبّث 

الإبداعي اأكادمييا واإعالميا.

�صوف  الت�صعينات  حقبة  من  وانطالقا  ذلك  بعد 

وي�صري  واملنهجية  القطاعية  ال�صبل  بنا  تتفرق 

يف  ال��رتاث��ي  احل�صور  بحث  طريق  على  يقطني 

ذلك عددا من  وينتج يف  احلديثة  العربية  الرواية 

حتقيق  يف  الباع  بطول  له  ت�صهد  التي  املوؤلفات 

وعي  اأجل  من  هو:  ونتائجه  وزنه  له  كان  �صعار 

ج��دي��د ب��ال��رتاث..ث��م ي��ق��وده ه��ذا اله��ت��م��ام اإىل 

العودة اإىل ذلك الرتاث ال�رشدي نف�صه يف حماولة 

مكوناته  عن  والك�صف  و�صياقاته  تفا�صيله  ل�صرب 

البنيوية واحلكائية م�صتفيدا من انكبابه املتوا�صل 

وبحثا  حتليال  العربية  ال�صعبية  ال�صري  متون  على 

قيمة  ذات  اأط��روح��ة  عنه  �صينجم  مما  وحتقيقا 

علمية وثقافية اأ�صا�صية �صت�صدر يف جملدين هما 

�صيكون   )1997( الراوي(  و)قال  واخلرب(  )الكالم 

ا تلك الثغرة الكبرية التي ظل 
ّ

من �صاأنهما اأن يج�رش

يعاين منها جمال البحث يف هذا القطاع احليوي 

من ذاكرتنا اجلماعية.

يقطني  عند  ف�صينبثق  اجلديدة  الألفية  خالل  اأما 

هاج�س علمي جديد يغادر معه الن�صغال باجلذور 

حممولة  ج��اءت  طارئة  اآفاقا  ليعانق  )ال���رتاث( 

جماع  ه 
ّ

�صيوج حيث  الرقمي  الع�رش  اأكتاف  على 

املرتابط(  )الن�س  ميثله  جديد  قادم  اإىل  اهتمامه 

من  متلقني  م��ع  اخل�صب  تفاعله  يف   )2005(

طينة خا�صة هي طينة احلا�صوب ولغاته ورموزه 

البديلة..وهنا كذلك �صرياكم يقطني تاأمالت وين�رش 

موؤلفات حتيط بهذا العامل اجلديد اأو الذي كان ما 

العقد  بحر  يف  العربية  الذهنية  على  جديدا  يزال 

الأول من القرن الواحد والع�رشين.. 

�صورة  عن  اأ�صوقها  اأن  اأح��ب  اأخ��رية  كلمة  بقيت 

قليل من  اإل  يعرفها  التي ل  املبدع  يقطني  �صعيد 

ال�صعرية  بالكتابة  يافع  وهو  تولع  املقربني..فقد 

من   
ّ

تي�رش م��ا  ون�رش  وامل�رشحية  والق�ص�صية 

حماولته فيها يف ال�صحافة الثقافية لل�صبعينات 

اإعالنها  يف  زهد  ذلك  بعد  اأنه  والثمانينات..غري 

لنف�صه ولبع�س خا�صته..ولعل  و�صار يحتفظ بها 

قراء جريدة اأنوال املاأ�صوف على تغييبها يذكرون 

�صل�صلة �صبه اأطوبيوغرافية داأب يقطني على ن�رشها 

مة بعنوان )القرميدة اخل�رشاء( ي�صتعيد فيها 
ّ
منج

اأم�صاجا من طفولة بعيدة �رشف نهاراتها احلارة 

يف منطقة �صطيبة متحلقا مع الأتراب حول حلقة 

بقاع  يف  مت�صكعا  اأو  )ُخليفة(  ال�صعبي  الفنان 

داخل  الدافئة  لياليها  و�صاهرا  والقريعة  بنم�صيك 

كل  يف  عليه   
ّ
األح زلت  ال�صهداء..وما  مقربة  اأ�صوار 

مرة األتقيه لكي ي�صتجمع �صفحاتها ويعدها للن�رش 

اإىل غري رجعة ووفاء  تكرميا ملا�س جميل ذهب 

مل�صقط الراأ�س الذي اخرتقته الأوتوروت ونبتت فيه 

الكائنات الإ�صمنتية بغري ح�صاب..وما دام ال�صيء 

بال�صيء يذكر فاأقل من القليل من خا�صته يعرفون 

وعيوط  براويل  من  العتيق  ال�صعبي  بالغناء  ه 
َ
ولع

�صعيد  اأولد  الزراعية يف  موروثة عن املجتمعات 

وال�صبانات واأحواز الدار البي�صاء..اأو �صبق لهم اأن 

ته وهو يعزف على 
ّ
�صمعوه عندما يكون على �صجي

الوتار ويرتّن برائعة )العلوة( التي تتغنى باأجماد 

�صيدى احممد البهلول..�صاحب ال�صيف امل�صلول.

�صعيد..ومّتعك  �صديقي  ع��م��رك  يف  اهلل  اأط���ال 

بال�صحة وال�صالمة. 

)+( حرر هذا الن�س مبنا�صبة تكرمي الناقد �صعيد يقطني يف الآونة 

الأخرية باملغرب.
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اإن بداية الفكر �رشاع وخالف ���� 

لي�س فقط مع الآخرين  

واإمنا مع اأنف�صنا اأي�صًا.  

ايريك هوفر     

 

اإمنا  فح�صب،  اأذكياء  اأ�صخا�س  ثمرة  الفل�صفة  لي�صت 

زة التي تقرتب مع 
ّ
متنحنا الأفكار والإبداعات املمي

اجلميع، فالفل�صفة بالتايل لي�صت حكراً على املفكرين، 

حياتهم  يف  العاديون  النا�س  ميار�صها  قد  واإمن��ا 

اليومية، اإذ عندما ل يكون املرء من�صغاًل مبجريات 

جنده  قد  اململة،  وتفا�صيلها  وروتينها  احلياة 

للتاأمل يف معجزات احلياة، ويفكر  يتوقف حلظات 

اأحيانا  يت�صاءل  وقد  الكوين،  ونظامها  اأ�رشارها  يف 

عن حقيقة الكون؟ ومبا تتعلق حقيقة هذا الوجود؟ 

اأن  اإل  اإن الإن�صان بطبعه �صخ�س ف�صويّل، ل ي�صعه 

ي�صاأل ويت�صاءل ب�صاأن العامل الدائر حوله، لهذا فهو 

يطرح على الدوام اأ�صئلة لها جواب، قد ل يكون �صهاًل، 

�صبب  عن  املرء  يبحث  الوجود.  معنى  اإمكانية  عن 

ي�رشح فيه معنى الكينونة، وغالبا ما يراوده ال�صوؤال 

هذه  يف  مكانته  هي  ما  يكون؟  من  ال�صهري:  الأزيل 

الطبيعة؟ اإن ذهن الإن�صان م�صلح بذكاء عال يجعله 

واإدراك��ه.  فطنته  يرجحان  ومنطق،  بعقالنية  يفكر 

 ،
ّ
املنطقي التحليل  على  القدرة  الطبيعة  منحته  لقد 

قد  اإىل منطق  متو�صاًل  واع  ب�صكل  الأمور  ومعاجلة 

قادراً  يجعله  الأمر  وهذا  حياته،  يف  �صليمًا  يكون 

الت�صكيك والت�صاءل والتفكري على نحو عقاليّن  على 

وال�صجال  للحوار  نافذة  فتح  كلما  اأنه  حتى  عميق، 

والفكر.  الفل�صفة  اإطار  من  اإقرتب  قد  يكون  وناق�س 

مبعنى اآخر كلما ناق�س الأفكار وتبادل الآراء فاأنه 

يفكر بال�رشورة بطريقة فل�صفية، دون وعي منه. اإن 

الفل�صفة ل تتعلق كثرياً باحل�صول على اأجوبة حول 

تتعلق  ما  بقدر  تطرحها،  التي  الأ�صا�صية  الأ�صئلة 

اأنها الطريق التي  اأي   للمرء، 
ّ
بعملية التطوير الذاتي

وتطوير  الأمام،  اإىل  كليهما  والإجابة  ال�صوؤال  تقود 

ال�صوؤال للو�صول اإىل اإجابة حمايثة ممكنة، اأي اأنها 

هي  الفل�صفة  اإن  اجل��واب.  ولي�س  للجواب  الطريق 

تثق  اأن  املنطقية، وهي  والنظرية  املنطق  ا�صتخدام 

اأكرث مما توؤمن باآراء وقرارات  مبفاهيمك وقراراتك 

اأن  اإن�صان ملكة ي�صتطيع  الآخرين ومعتقداتهم. لكل 

مييز بها بني اخلري وال�رش ويعرف ال�صيئ من اجليد، 

اإدراكه  ا�صتخدام  اإل  ال�صلبي، ما عليه  الإيجابي من 

ل  واأن  اخلا�صة،  وق��رارات��ه  باآرائه  والثقة  ووعيه 

ينقاد وراء معتقدات الآخرين واأفكارهم وقراراتهم. 

وال�صني،  اليونان  يف  الأوائ��ل  الفال�صفة  كان  هكذا 

فهم مل يكتفوا بال�رشوحات التي ر�صخها لهم الدين 

الكبرية، وقد  التقاليد واملعتقدات واملفاهيم  ب�صاأن 

كانوا يقولون باأنهم يريدون �رشحًا اأو�صع من ذلك، 

لينا كامهد

 ترجمة: اأثمار عبا�س*

املعنى

من منظور فل�سفي

  * كاتبة ومترجمة من العراق- ُعمان 



اأجوبة عملية ومنطقية،  وبدل منه ذهبوا بحثًا عن 

واأ�صحابنا  زم��الءن��ا  الآن  ن�صارك  نحن  ومثلما 

يتناق�صون  اأي�صًا  كانوا  نف�صها  والت�صاوؤلت  الأفكار 

كان  الآخ���ر.  بع�صهم  م��ع  الأف��ك��ار  ويتقا�صمون 

الآراء ويتجادلون مع زمالئهم  الفال�صفة يتبادلون 

الآخرين للو�صول اإىل اأجوبة اأكرث و�صوحًا وات�صاعًا. 

احلدائق  �صوا 
ّ
اأ�ص الذين  هم  الأوائ���ل  املفكرين  اإن 

التي تو�صل  الأ�صياء  الآخرون  املدر�صية، كي يتعلم 

هو  كله  هذا  من   
ّ
والأه��م اأنف�صهم،  الفال�صفة  اإليها 

ل الفال�صفة اإىل اأفكارهم، 
ّ

تعليم التالميذ كيف تو�ص

وهكذا  واجلدل،  واملناق�صة  احلوار  طريق  عن  وذلك 

معار�صة  على  دائمًا  تالميذهم  ي�صجعون  كانوا 

مع  بال�رشورة  التفاق  وع��دم  ونقدها،  اأفكارهم 

اآرائهم بل جمابهتهم باآرائهم واأفكارهم املناق�صة، 

اأن ينتقدوهم ويناق�صوهم واأن ي�رشوا على اأفكارهم 

كان  املقابل  ويف  تراجع.  دون   اخلا�صة  واآرائهم 

رون اأفكارهم ويعدلون فيها للح�صول 
ّ
الفال�صفة يطو

على اأفكار جديدة كي ي�صلوا اإىل نتائج اأخرى واأفكار 

لدى  املاألوفة  الأخ��ط��اء  اأك��رب  من  واح��دة  ج��دي��دة. 

يعتقد  اإذ  الأمر،  لهذا  الكبري  الفهم  �صوء  الإن�صان هو 

واأن  منعزل،  ب�صكل  يفكرون  املفكرين  اأن  النا�س 

بعيداً  منف�صل  ب�صكل  اأفكاره  على  يعمل  الفيل�صوف 

عن الآخرين، وهذا ما ل يحدث ب�صورة دائمة، لأن 

واملناق�صة  باحلوار  ر 
ّ
وتتطو تنمو  اجلديدة  الأفكار 

مع الآخرين، وهكذا فان اأغلب الأفكار تتغري خالل 

الإن�صات اإىل الآخر وعرب تبادل خمتلف الآراء، لهذا 

النقد  اأكرث جماًل من خالل  تتجدد الأفكار وت�صبح 

والبحث والتحليل.

ان ال�صك هو اأول خطوة 

للو�صول اىل احلقيقة! 

ديني�س ديدروت   

حوار، مناظرة، جدال، مناق�شة! 

الفيل�صوف  الفال�صفة هو  النمط من  اأهم منوذج لهذا 

لأ�صلوب  دائ��م��ًا  يعود  �صقراط  ك��ان  لقد  �صقراط، 

املحاورة واجلدال خالل مناق�صاته مع الآخرين. مل 

اأي كتابات لفل�صفته، ول توجد  يرتك �صقراط وراءه 

الكربى  اأفكاره واختباراته  حتى نتائج لفحو�صات 

�صعب،  طريق  عرب  الأنف�س  ب�صق  اإليها  تو�صل  التي 

اأنه ل يعرف �صيئًا، بينما  اأن �صقراط كان يرى  غري 

كان ينظر اإليه النا�س على اأنه اأذكى رجل يف العامل، 

لأنه اأعلن اأنه يعرف باأنه ل يعرف. لقد كانت مبادرة 

�صقراط الكربى التي تركها خلفه للعامل هي فل�صفة 

فل�صفته.  عليه  اأقام  الذي  الأ�صا�س  وهو  "احلوار" 
تقاليد  هي  �صقراط  اأ�ص�صها  التي  املهمة  القيم  اإن 

احلوار، املبنية على النقا�صات وال�صجال الدائر بني 

الأفكار، كي يتو�صل الآخرون اإىل مفاهيم اأعمق من 

الأ�صا�صية، لقد عمل �صقراط  الوجودية  تلك احلقائق 

احلوار  اأن  على  واأك��د  احل��وار،  تقاليد  تر�صيخ  على 

تر�صيخ  يف  �صقراط  طريقة  اإن  �صيء.  كل  اأ�صا�س  هو 

ال�صارع  اإىل  يخرج  عندما  العموم  على  هو  احل��وار 

جتاه  مفاهيمهم  عن  ي�صاألهم  النا�س  مع  يتحاور 

احلياة والوجود، ثم يطرح اأ�صئلته امل�صّككة ويحاول 

على  يح�صل  كي  ويخمن  يفرت�س  فيبداأ  ت�صكيكهم، 

كتب  لقد  اأك��رب.  اأ�صا�صية  وحقائق  اأعمق  مفاهيم 

معلمه  فل�صفة  عن  �صيء  كل  �صقراط  تلميذ  افالطون 

الرئي�صة  ال�صخ�صية  وكانت  حماورات،  عرب  �صقراط 

ا�صتخدم  لقد  نف�صه.  �صقراط  هو  امل��ح��اورة  لهذه 

تقنية  �صقراط،  موت  بعد  بعد،  فيما  الفال�صفة  اأغلب 

بطريقة  اأفكارهم  وقدموا  كتاباتهم،  يف  املحاورة 

حول  والإي��ج��اب  ال�صلب  اأي  املوؤيد،  اأو  املناه�س 

الفكرة نف�صها، بدًل من �رشح اأفكارهم للقراءة حتت 

م�رشط النقد. لقد كان بع�س النا�س ينتقدوا الأفكار 

اجلديدة دون فهم حقيقي، وبدًل من اأن يتقبلوا اآراء 

الآخر، كان �صقراط يواجههم بقلب منفتح مت�صاءًل، 

على  مّلاحة.  تكون  ما  عادة  بتعليقات  ومعار�صًا، 

�صبيل املثال: ولكن! ماذا لو؟ كيف يكون هذا الأمر 

اآخرهم  اإىل  اأولهم  من  الفال�صفة  ناق�س  لقد  هكذا؟ 

، وقّدموا 
ّ
املعنى احلقيقي للحياة من منظور فل�صفي

هذه  وعرب  والآراء،  ال�صجالت  خمتلف  با�صتمرار 

ال�صجالت تطور الفكر الفل�صفي بعد جميء افالطون 

وار�صطو طالي�س واآخرين يف الع�رش اليوناين القدمي، 

لقد كانت نقا�صات افالطون وتلميذه ار�صطو طالي�س 
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اأحدهما  كان  كليًا.  متناق�صة  املثال  �صبيل  على 

ونظريته  اأ�صئلته  منهم  ولكلٍّ  دائمًا،  الآخر  يناق�س 

قائمة  الطريقة  هذه  ظلت  وقد  اخلا�س.  ومفهومه 

بني الفال�صفة، متم�صكني بها اإىل يومنا هذا. اإن هذه 

اإىل  اأدت  الكبرية  والنقا�صات  املتناق�صة  احلوارات 

وطازجة.  طرية  كبرية  اأخ��رى  جديدة  اأفكار  ظهور 

ولكن ملاذا مازالت الأ�صئلة الفل�صفية ُتطرح؟ وملاذا 

التو�صل  اللحظة دون  يتجادل املفكرون حتى هذه 

مل  مل��اذا  ال��وج��ود؟  قيم  ح��ول  حا�صمة  اأج��وب��ة  اإىل 

الأ�صئلة  لتلك  كافية  اأجوبة  اإىل  املفكرون  يتو�صل 

الأ�صا�صية الكبرية؟ ما هي الأ�صئلة التي �صغلت وما 

يف  واملفكرين  الفال�صفة  عقول  اأك��رب  ت�صغل  زال��ت 

العامل؟  

املعرفة والوجود! 

عندما ظهر الفال�صفة الأوائل احلقيقيون يف اليونان 

القدمية قبل ما يقارب 2500 عامًا، األهمهم العامل 

املليئة  الأر�س  اإىل  بده�صة  نظروا  فقد  حولهم.  من 

التي تعي�س عليها،  والكائنات  مبختلف املخلوقات 

عن  وت�صاءلوا  ال�صماء،  اإىل  وتعجب  بانبهار  نظروا 

املناخ  راقبوا  والنجوم،  والكواكب  والقمر  ال�صم�س 

ال��زلزل،  الأر�صية،  كالهزات  الطبيعة  وتغيريات 

اإىل  املفكرون  نظر  القمر،  خ�صوف  ال�صم�س،  ك�صوف 

دائمًا  يبحثون  وكانوا  الطبيعية  الظواهر  هذه  كل 

الأ�صاطري  تف�صريات  عن  بعيداً  لها  تف�صريات  عن 

تر�صي  اأجوبة  عن  بحثوا  لقد  الدينية.  واملعتقدات 

�صغل  فل�صفي  �صوؤال  واأول  ذكائهم.  وتقنع  ف�صولهم 

عقول الفال�صفة هو: ماذا يحتوي الكون؟ ومل مي�ِس 

الكثري حتى تو�صع ال�صوؤال لي�صمل �صوؤاًل اآخر األ وهو: 

هي  ما  الوجود؟  هذا  يف  احلقيقية  الطبيعة  هي  ما 

املادة احلقيقية التي يحتويها كل �صيء يف الكون؟ 

الفل�صفة  يف  اآخ��ر  تخ�ص�س  اإىل  ال�صوؤال  هذا  يتجه 

يطلق عليه "امليتافيزيك"، اأي علم ما وراء الطبيعة. 

على الرغم من اأن الكثري من هذه الأ�صئلة الأ�صا�صية 

الكثري  اأن  اإل  ة 
ّ
علمي اأجوبة  على  الواقع  ح�صلت يف 

اأ�صئلة  وهناك  البحث،  اإط��ار  يف  يدور  م��ازال  منها 

ة، حريت عقول الفال�صفة واملفكرين وظلت بال 
ّ

حمري

اإجابات مقنعة، ومازالت تدور يف فلك العقول، يبحث 

ملاذا  املثال:  �صبيل  على  اإجابة،  عن  لها  املفكرون 

الكائن  الاّل �صيء؟ ملاذا يكون  بدًل من  يوجد �صيء 

كائنا بدًل من األ يكون؟ لي�س من ال�صهولة الإجابة 

على هذه الأ�صئلة،  ومبا اأّن وجودنا نحن الب�رش يدخل 

منه،  اأي�صا  كجزٍء  الكون،  هذا  وج��ود  اإط��ار  �صمن 

وحقيقي  مقنع  �صبب  عن  امليتافيزيقيون  يت�صاءل 

واعية،  كائنات  اأننا  يعني  وم��اذا  فيه،  لوجودنا 

دركة؟ كيف نعي�س ون�صعر بالعامل من حولنا؟ هل 
ُ
م

الأ�صياء موجودة من حولنا بغ�س النظر عن روؤيتها 

العالقة  ما  ل؟  اأم  بها  ن�صعر  نحن  وهل  عدمها،  اأم 

روح  اأ�صمه  �صيء  هناك  وهل   ��� والوعي  اجل�صد  بني 

امليتافزيقيا،  اإىل علم  ينتمي  اإن هذا اجلزء  خالدة؟ 

الوجودية، ويطلق  الق�صايا  الذي ي�صتغل على  العلم 

ب اأ�صا�صي 
ّ
عليه "اودنطولوجيا" وهو فرع كبري و�صب

بداأ  عندما  الغربية.   الفل�صفة  من  للكثري  اأي�صًا 

اأنف�صنا  تكري�س  كيفية  �صوؤال  بالتعمق يف  الفال�صفة 

عقالين  ب�صكل  واملعرفة  العلم  وا�صتيعاب  للتعلُّم 

منطقي، تو�صلوا اإىل �صوؤال اآخر اأ�صا�صي وا�صح وهو: 

اآخر وا�صع يف  اأن نعرف؟" اإنه غ�صن  "كيف ميكننا 
"نظرية املعرفة"، وي�صمل درا�صة  الفل�صفة وهو  علم 

الطبيعة وحدود ا�صتيعاب / فهم الإن�صان، كم وكيف 

خّزن املعلومات يف دماغه. 
ُ
ميكنه اأن يتعلم وكيف ي

اإن �صوؤال هذا الغ�صن املركزي والأ�صا�صي هو: كيف 

هل  نعرفه؟  ما  نعرف  كيف  اأو  للمعرفة؟  نهتدي 

نولد  لعلنا  اأم  املعرفة،  من  بجزء  مولودون  نحن 

اأن  "لدينا املعرفة منذ الولدة" اأم  معها كلها؟ هل 

املعرفة نكت�صبها ونتعلمها عرب اخلربات ال�صخ�صية؟ 

منه  متاأكدين  ونكون  �صيئًا  نعرف  اأن  ميكننا  هل 

تلك  فح�صب؟  املنطقي  والتحليل  التفكري  خالل  من 

اأن  علينا  ينبغي  الفل�صفي.  للتفكري  اأ�صا�صية  الأ�صئلة 

اأوًل كي ن�صتطيع  نثق بعلمنا، معرفتنا ومعلوماتنا 

اأجل  وم��ن  بعد،  فيما  حولها  واجل��دال  مناق�صتها 

الو�صول اإىل نتائج �صحيحة، علينا اأن نحلل بطريقة 

ملعرفتنا  معقولة  ح��دوداً  ن�صع  اأن  ينبغي  �صليمة، 

وا�صتيعابنا، واإل �صوف لن نتمكن من املعرفة فيما 

اأننا نعرف، وذلك  اأننا نعتقد  اأم  اإذا كنا نعرف حقًا 
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يف  نعرف  باأننا  معتقدين  تخدعنا  قد  حوا�صنا  لأن 

حني اأننا ل نعرف. 

املوؤمن باخلرافات واملعتقدات الأ�صطورية 

�صعل النار يف العامل 
ُ
ي

والفل�صفة تطفئ لهيبها! 

فولتري   

املنطق واللغة! 

ناق�صة فل�صفية اأو ِفْكر ما معني ، ينبغي اأن 
ُ
كي نقود م

 لأثبات حقيقة البيانات املختلفة، ثم 
ً
�س اإدعاء

ّ
نوؤ�ص

والرباهني  الأدلة  �صل�صلة من  �صكل  نبنيها معًا على 

الفكرية كي تقودنا اإىل ا�صتنتاجات منطقية معينة. 

قد يبدو الأمر �صهاًل يف وقتنا احلا�رش، ولكن عندما 

احلجج  من  �صل�صلة  بناء  يف  القدامى  الفال�صفة  فكر 

ل اإىل 
ّ

ة، وجدوا �صعوبة يف التو�ص
ّ
والرباهني  العقالني

اإن�صاء منطقها، مما جعلهم يقومون بالف�صل بينها 

جعل  وهذا  ال�صابقة،  والأ�صاطري  َتَقدات 
ْ
امُلع وبني 

النا�س من  بني  �صائداً  تف�صرياتهم تختلف عما كان 

ة واهية. لهذا كان الفال�صفة 
ّ
 تف�صريات  واأ�صاطري ُخرافي

مرغمني على التو�صل اإىل طريقة يثبتوا فيها الأفكار 

اأفكار  وتعاك�س  تخالف  والتي  اإليها،  تو�صلوا  التي 

ا�صطر  عندما  اآنذاك.  املقبولة  وتف�صرياتها  الأديان 

الفال�صفة مرغمني اإىل اإثبات اأفكارهم ظهر املنطق، 

���� ظل املفكرون يجّددون هذا الأ�صلوب، وظل املنطق 

يتطور ويتجدد، فيما بعد، مع مرور الوقت، وخالل 

فرتات طويلة تطور املنطق وازدهر. يف بداية الأمر 

كان املنطق عبارة عن حم�س و�صيلة اأو اأداة ميكن 

للمفكر ا�صتعمالها كحجة قوية، اأو كربهان لتحليل 

فيما اإذا كانت فكرته مقنعة مبا فيه الكفاية اأم غري 

مقنعة، ثم تطورت لحقًا القوانني اخلا�صة باملنطق، 

�صجرة  يف  به  خا�س  وغ�صن  فرع  للمنطق  واأ�صبح 

علم الفل�صفة، وكما يف العديد من الفروع والأغ�صان 

يف �صجرة علم الفل�صفة ميلك املنطق عالقة حميمة 

وقريبة مع العلم وخ�صو�صًا مع علم الريا�صيات. اإن 

البنية الأ�صا�صية يف علم املنطق التي ميكن اإثباتها 

اثبات  متاما  ي�صبه  وه��ذا  وال��رباه��ني،  احلجج  هي 

بافرتا�س  تبداأ  الريا�صيات،  يف  وحلولها  الرباهني 

احلجج  من  وعدد  �صل�صلة  طرح  عرب  وتر�صم  الأفكار 

يتم  التحليل  اأو   / احل�صابات  بعد  ثم  وال��رباه��ني، 

اإىل النتيجة، لهذا جلاأ الكثري من الفال�صفة  التو�صل 

ورينيه  فيثاغور�س  اأمثال  التاريخ  مفكري  واأك��رب 

كي  الريا�صيات  اإىل  ليبنتز  وغوتفريد  ديكارت 

ي�رشحوا احلقائق ال�صعبة غري القابلة للنقا�س، لذلك 

لن نفاجاأ ولي�س بالأمر الغريب اأن جندهم ماهرين 

املرء  اأن  من  الرغم  على  الريا�صيات.  علم  يف  جداً 

يعتقد اأن فرع املنطق هو الأكرث دقة من باقي فروع 

الأفكار  بتحليل  الذي يخت�س  املجال  لأنه  الفل�صفة 

�صوابًا اأو خطاأ، اإل اأنه ما ظهر لنا وتبنّي من بع�س 

البحوث والدرا�صات اأن الإجابة لي�صت بهذه ال�صهولة. 

كان التطور والتقّدم يف علم الريا�صيات يف القرن 

1800، قد تطلب طرح اأ�صئلة اأخرى جديدة بدًل من 
قواعد املنطق التي �صّكلها واأن�صاأها ار�صطو طالي�س، 

نت لنا عبارات زينون ال�صهرية 
ّ
ويف الع�رش القدمي بي

وذلك  معقولة  نتائج  اإىل  نتو�صل  اأن  باإمكاننا  اأن 

ب�صكل  للعقل  وامل��ن��ايف  الالمعقول  نطرح  عندما 

الوا�صحة  وال��رباه��ني  احلجج  ومب�صاعدة  وا���ص��ح، 

ال�صحيحة ن�صل اإىل نتائج وا�صحة مفهومة. 

املنطق  فل�صفة  اأن  هي  امل�صكالت  اأكرب  من  واح��دة 

اأن  ميكنها  والكلمات  بالكلمات،  الأفكار  عن  تعرب 

اأحيانا يحمل  والكلمات  للجمل  فهمنا  لأن  تخدعنا 

الكلمات،  وراء  معنى خمفي  يوجد  رمبا  اأو  معنيني 

التي  الريا�صيات  علم  يف  يختلف  الأم���ر  وه���ذا 

عن  البتعاد  اأجل  ومن  والرموز،  الأرق��ام  ت�صتخدم 

ذلك الغمو�س والنزعات املخفية يف الكلمات ينبغي 

للحوار املنطقي اأن يكون قويًا مبّنيًا على لغة دقيقة 

وُندقق  نتفح�س  اأن  علينا  وينبغي  جدا،  ووا�صحة 

جميع احلجج والرباهني والأ�صباب كي ميكننا التاأكد 

ونتحقق  نتفح�س  عندما  نعنيه.  ما  تعني  اأنها  من 

من حجج الآخرين ينبغي علينا اأوًل حتليل اخلطوات 

املنطقية العقالنية التي اتخذوها اأو التي قاموا بها، 

وكذلك نتفح�س الكلمات التي ا�صتخدموها، ملعرفة 

مدى متا�صك املنطق وقوة املعنى الذي يحمله. من 

خالل هذه العملية ظهر غ�صن اآخر يف الفل�صفة هو: 

فل�صفة اللغة، وقد ازدهر هذا الفرع يف القرن 1800، 
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الكلمات  فح�س  على  اللغة  فل�صفة  علم  وي��ق��وم 

والتدقيق يف معانيها. 

اأخالق، اأدب، فن و�شيا�شة! 

ة، وقد حتمل معانني 
ّ
اللغة غري جلي اأن  اإىل  بالنظر 

بحثًا  الكلمات  معاين  �رشح  الفال�صفة  حاول  خفية، 

من  النوع  هذا  اإن  الفل�صفية،  لالأ�صئلة  اإجابات  عن 

يف  املواطنني  على  طرحها  ل�صقراط  �صبق  الأ�صئلة 

اأثينا، يف حماولة منه ملعرفة ما ي�صعرون به حقًا 

هي  ما  يفهم  )كي  املختلفة،  احلياة  مفاهيم  ب�صاأن 

اأ�صئلة  اأن يطرح  �صقراط  ا�صتطاع  النا�س فعاًل(،  اآراء 

اأو  العدالة؟"  هي  "ما  املثال:  �صبيل  على  ب�صيطة، 

"ما هو اجلمال؟" عندما فعل ذلك، كان يبحث عن 
دة ���� لي�س هذا 

ّ
ر

ُ
�صيء اآخر اأكرث من معنى ظواهر جم

فقط، واإمنا ما كان يجذبه هو فح�س مبادئ النا�س 

ما  يعرف  اأن  �صقراط  اأراد  لقد  نف�صها.  الأ�صا�صية 

الأ�صياء والظواهر التي نراها مهمة يف حياتنا، وما 

هي طريقة العي�س اجليدة من منظورنا. يف مثل هذه 

ي�صتجوبهم  النا�س،  ي�صتفز  �صقراط  كان  املناق�صات 

وي�صكك مبفاهيمهم للحياة، والعي�س والأ�صياء التي 

�س 
ّ
يعتربونها مهمة، كان ي�صتطلع الآراء كي يتفح

ويعرف ما املبادئ الأ�صا�صية حلياة "جيدة"، وكيف 

نعي�س حياة طيبة، كرمية، ماذا تعني العدالة حقًا؟ 

ل اإليها. 
ّ

وماذا تعني "ال�صعادة" فعاًل؟ وكيف نتو�ص

نتو�صل  اأن  ميكن  كيف  يعرف  اأن  �صقراط  اأراد  لقد 

اإىل  الو�صول  فاإن  وهكذا  �صعيدة،  جيدة،  حياة  اإىل 

الأ�صا�س  هو  وعادلة  ال�صعيدة  الطيبة،  احلياة  تلك 

لفرع من فروع الفل�صفة الذي يطلق عليه ا�صم فل�صفة 

املجاور  الغ�صن  اأم��ا  الأخ��الق(.  علم  )اأو  الأخ��الق 

ما  والفنون  ب�اجلمال  لَّق  َ
َتع

َ
ي وال��ذي  الفرع  لذلك 

اجلمال.  علم  غ�صن  عليه  فيطلق  الفن  وما  اجلمال، 

الأخالقية  الق�صايا  ودرا�صة  تفح�صنا  خالل  من 

للجمال  ومنظورنا  ال�صخ�صية  الفردية،  حياتنا  يف 

لكل  ال�صخ�صي  املنظور  )عرب  اأي  اجليدة  واحلياة 

التفكري  مواطن(، فاإن هذه خطوة طبيعية للبدء يف 

يف الق�صايا املتعلقة بنوع املجتمع الذي نرغب يف 

والواجبات  احلقوق  نتحكم يف  فيه - كيف  العي�س 

واللتزامات التي يجب اأن يتحلى بها املواطن الفرد 

الأخالقية  الق�صايا  درا�صة  عرب  )اأي  ذلك،  اإىل  وما 

املجتمعات  بنوع  تلقائيًا  نفّكر  الفردية  حلياتنا 

���� كيف �صيقودنا ذلك واأي  العي�س فيه  الذي نرغب 

واجبات تتطلب منا واأي حقوٍق وامتيازاٍت مينحنا 

ت�صمل  والأفكار  الأ�صئلة  من  النوع  هذا  اإن  وغريه(. 

فل�صفة ال�صيا�صة، وهو الغ�صن الأكرب يف �صجرة علم 

الفل�صفة. ل يزال الفال�صفة يت�صاءلون يف كل الع�صور، 

الأفكار  يقدمون  احل��ايل،  ع�رشنا  حتى  القدم  منذ 

والنماذج واملخططات ملجتمع مثايل، جيد، وكيف 

يجب اأن يكون املجتمع منظمًا ب�صورة مثالية، بدءاً 

اإىل كارل مارك�س  الفا�صلة،  افالطون ومدينته  من 

وبيانه الإ�صرتاكي.  

اوه، ايتها الفل�صفة يا اأمنا 

يا قائدة احلياة 

اأنت املربية الفا�صلة 

يا طاردة الك�صاىل

كيف كنا �صنكون؟ وكيف كنا �صنعي�س من دونك؟

كيف كانت حياتنا من دونك لي�س اأنا فقط 

واإمنا الب�رش جميعًا؟

�صي�صريو    

الدين: �شرق وغرب! 

بع�صها  عن  الفل�صفية  الأغ�صان  جميع  تختلف 

لكنها  ببع�س،  مت�صلة  غري  فهي  الآخ��ر،  البع�س 

اأي  اإىل  حتديد  علينا  ي�صعب  ما  وغالبا  متداخلة، 

الفل�صفة  اإن  الفل�صفية.  الأ�صئلة  بع�س  تنتمي  غ�صن 

ت�صمل يف اأغلب الأحيان عدة مواد، كالعلم، التاريخ، 

الأ�صئلة  من  بداأ  الفل�صفة  من�صاأ  اأ�صل  ولكن  والفن، 

حول الدين، وامُلعتقدات والأ�صاطري اخلرافية، وحول 

بداية تكوين الكون والوجود. 
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نوبل  اإع��الن  توقيت  قبل  عام  كل  يف  عادة  تثور 

تعليقات وتنبوؤات حول احتمالت فوز اأديب عربي 

اآخر بنوبل لالأدب التي مل متنح لأديب عربي بعد 

حمفوظ رغم مرور 30 عاما حتى الآن على نوبل 

حمفوظ التي ح�صل عليها عام 1988. 

للتاأمل  مثريا  اأ�صبح  املو�صوع  اأن  واحلقيقة 

خ�صو�صا اأن الأدب العربي بعد 30 عاما من اأول 

موقعه  من  كثريا  حترك  اأنه  يبدو  ل  عربية  نوبل 

الهام�صي يف خارطة الأدب العاملي، رغم اأن هناك 

لتجارب  النتعا�س  من  ملحوظة  حالة  بالتاأكيد 

عربية  اأعمال  ترجمة  اإىل  اأدت  ع�صوائية   فردية 

عديدة للغات الغربية خالل العقد الأخري، مع ذلك 

فهي ل تزال متثل ا�صتمرارا حلالة اهتمام خجولة 

بالأدب العربي يف العامل بعد نوبل. 

لكن اأعتقد اأن املو�صوع يحتاج تاأمل من اأكرث من 

زاوية. 

يف  عربية  نوبل  اأول  تعد  حمفوظ  نوبل  اأن  اأول 

ملنجز  بالن�صبة  جدا  متاأخرة  تعد  لكنها  الآداب، 

جتاهلت  اأن��ه��ا  حيث  املعا�رش  العربي  الأدب 

حمفوظ  جنيب  على  ال�صابقني  من  مهمة  اأ�صماء 

يف اإجنازهم على الأقل مثل اأحمد �صوقي وتوفيق 

احلكيم وطه ح�صني على �صبيل املثال. 

ثانيا اأن نوبل حمفوظ لها اعتبار اآخر كثاين نوبل 

اإفريقية يف الأدب، اإذ �صبقه اإليها الكاتب النيجريي 

وول �صينيكا عام 1986، واأعقبه بالفوز بها من 

عام  ج��وردمي��ر،  نادين  من  كل  اإفريقيا  جنوب 

 .2003 1991، ثم جون ماك�صويل كويتزي 
موجة  يف  م��رتددة  كخطوة  ج��اءت  تقريبا  فهي 

انتباه من اجلائزة لالأدب الإفريقي ب�صكل ما، رغم 

اأن اأربعة جوائز نوبل من القارة الإفريقية ل ميكن 

من  يعاين  الذي  الإفريقي  الأدب  حالة  تعك�س  اأن 

الهام�صية مثله يف ذلك مثل الأدب العربي. 

ثالثا: جائزة نوبل يف النهاية هي جائزة منحازة 

هناك  كانت  لو  حتى  واأمريكا،  لأوروب���ا  متاما 

مربرات مو�صوعية لتفوق هذه املنطقة يف العلوم 

ما  بني  من  اأنه  اإذ  اأي�صا،  الأدب  ويف  عام  ب�صكل 

منذ  اجلائزة  قدمتها  نوبل  جائزة  األف  من  يقرب 

كل  يف  اليوم  وحتى   ،1901 العام  يف  ن�صاأتها 

الفروع، فاإن الوليات املتحدة وحدها حازت على 

الغربية  للدول  جائزة   471 مقابل  جائزة،   370
من  كل  على  تقريبا  ن�صفها  تتوزع  اأوروب���ا  يف 

بريطانيا واأملانيا وفرن�صا: 120، 104، 67 على 

التوايل. 

اأما اإفريقيا فاإنها مل حت�صل على اجلائزة يف كافة 

الفروع اإل 16 مرة فقط، وهذه فقط اإ�صارات �رشيعة 

لبيان حجم املركزية يف تقديرات وعمل اجلائزة. 

لكن اأي�صا وحتى ل ن�صت�صلم لالإح�صا�س باملوؤامرة 

ذات  الثقافات  بع�س  هناك  اأن  نعرتف  اأن  علينا 

منظومة  خ��ارج  من  لنقل  اأو  الهام�صي  الطابع 

على  ح�صلت  العدد  حمدودة  الأوروبية،  املركزية 

اإبراهيم فرغلي*

بعد ثالثني عاما 

هل حركت نوبل حمفوظ بحرية الأدب العربي يف الغرب؟

  * كاتب وروائي من مصر 



اأو اثنتني لكنها  اأي�صا مرة  اجلائزة على ا�صتحياء 

ا�صتثمرتها ب�صكل لفت يف زيادة الهتمام باآدابها 

الأورب���ي  امل��رك��ز  م��ن  بالهتمام  ث��م  بالرتجمة 

بالتايل، مثل ال�صني، واليابان وتركيا ومن قبلها 

جميعا اأمريكا الالتينية. 

اأمريكا  عليه  ح�صلت  ما  حجم  اأن  مثال  فالالفت 

حظ  جائزة،   19 هو  نوبل  جوائز  من  الالتينية 

الهتمام  قليل جدا باملنا�صبة، ولكن  الأدب فيها 

باأدب اأمريكا الالتينية يف احلقيقة بلغ حدا كبريا 

منذ  خ�صو�صا  العامل  اأرج���اء  يف  الهتمام  من 

ح�صول الأديب الكوملبي ماركيز على اجلائزة يف 

العام 1982. 

فقد  الظروف،  يف  اختالف  هناك  كان  طبعا  لكن 

من  ن�صطة  حركة  نتيجة  ماركيز  جائزة  ج��اءت 

لغات  اإح��دى  تعد  التي  الإ�صبانية  عن  الرتجمة 

يف  ب��داأت  قوية  اأدبية  لظاهرة  الأوروب��ي  املركز 

با�صم  عرفت  ال�صبعينات  يف  و�صاعت  ال�صتينات 

 ،  Boom Latinoamericano

Boom latino�  البوم الأمريكي الالتيني )بالإ�صبانية:

americano( ظاهرة اأدبية ظهرت يف اأمريكا الالتينية 

يف �صتينات و�صبعينات القرن الع�رشين يف الأدب 

بوجه عام والرواية على وجه اخل�صو�س. و�صكلت 

ا ونقلة نوعية جديدة يف 
ّ
ا هام

ً
احلركة حدًثا اأدبي

اأعمال  ُن�رشت  الأدبي عندما  والإبداع  اخللق  عامل 

ا من خمتلف 
ً
جمموعة من الروائيني ال�صباب ن�صبي

بلدان اأمريكا الالتينية على نطاق وا�صع يف جميع 

بكتاب  ا 
ً
كثري البوم  م�صطلح  ارتبط  العامل.  اأنحاء 

كولومبيا  م��ن  ماركيث  غارثيا  غابرييل  مثل 

وماريو بارجا�س يو�صا من بريو وخوليو كورتاثر 

املك�صيك.  من  فوينت�س  وكارلو�س  الأرجنتني  من 

وحتدى هوؤلء الكتاب القواعد التقليدية التي �صنها 

اإبداعاتهم  وات�صمت  الالتيني.  الأمريكي  الأدب 

من  مبزيج  وُطبعت  والتنميق،  والزخرفة  باجلراأة 

واملختلط  ال�صخ�صيات   على  ي�صيطر  الذي  القلق 

مع  يتناق�س  ال���ذي  اجل��ن��ون  ���ص��م��ات  ببع�س 

الواقعية الأوروبية، وعدم التكيف مع واقع النمط 

الأمريكي، حيث اأطلقت هذه احلركة الأدبية العنان 

حلرية اخليال. وكان عملهم مييل جتاه كل ما هو 

التي  الظروف  حيث  �صيا�صي،  طابع  وذو  جتريبي 

يف  الالتينية  اأمريكا  يف  العام  بالو�صع  اأحاطت 

ال�صتينات.

من  »لي�س  م��ارت��ن:  جريالد  الأدب���ي  الناقد  كتب 

يف  رفت 
ُ
ع اجلنوبية  القارة  اأن  تاأكيد  فيه  املبالغ 

اأوًل  وهما:  �صيء  اأي  قبل  ل�صببني  ال�صتينات  عقد 

الالتينية  اأمريكا  على  وتاأثريها  الكوبية  الثورة 

الأدب  ازدهار  ا 
ً
وثاني عام،  ب�صكل  الثالث  والعامل 

الأمريكي الالتيني والذي ت�صادف اأوجه وتدهوره 

مع انتعا�س وخمول الأفكار الليربالية يف كوبا ما 

بني عامي 1959 و1971«.

ال��ب��وم غري  وي��ع��ود ج��زء كبري م��ن جن��اح ممثلي 

الوجود  دائمة  كانت  التي  اأعمالهم  اإىل  املتوقع 

الالتينية  اأمريكا  لق�ص�س  الأوىل  ال�صفوف  يف 

اأوروبا يف بع�س دور الن�رش يف  والتي ن�رشت يف 

بر�صلونة باإ�صبانيا. وكتب فردريك اأم نون بالفعل 

عن ذلك قائاًل: »لقد ح�صل روائيو اأمريكا الالتينية 

ودفاعهم عن  كتابتهم  بف�صل  �صهرة عاملية  على 

لأن  وباملثل  والجتماعية،  ال�صيا�صية  احلركة 

اأعماله  و�صلت  حتى  الوفري  احلظ  حالفه  بع�صهم 

اإىل الأ�صواق واجلماهري بعيًدا عن اأمريكا الالتينية 

اأو عن طريق  الرحالت  اأو  الرتجمة  اإما عن طريق 

ا«.  املنفى اأي�صً

هذه املوجة بداأ ن�صاطها يف مطابع املك�صيك وبريو 

وانتقلت اإىل بر�صلونة واإ�صبانيا ثم اإىل العامل عرب 

حتولت  ماركيز  نوبل  وبعد  قوية،  ترجمة  حركة 

اأبرز �صماته ما  العامل  اأدبي يف  اإىل تيار  الظاهرة 

عرف بالواقعية ال�صحرية. 

الالتينية  اأمريكا  كتاب  بع�س  ح�صول  تواىل  ثم 

انت�صار  توابع  من  كتابع  رمبا  نوبل  جائزة  على 

لي�س  بالتاأكيد  ولكن  الالتيني  الأمريكي  الأدب 

انت�صاره  ومدى  الأدب  هذا  قوة  مع  يتنا�صب  مبا 

املك�صيكي  ال�صاعر  من  كل  فقط  عليها  ح�صل  فقد 

البريويف  الكاتب  ثم   ،1990 عام  باث  اأوكتافيو 
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الأخ��ذ  مع  لكن   ،2010 يو�صا  فارجا�س  ماريو 

منحت  ماركيز  قبل  اجل��ائ��زة  اأن  الع��ت��ب��ار  يف 

ال�صاعرة  هم:  الالتينية  اأمريكا  من  كتاب  لثالثة 

جابريال مي�صرتال من �صيللي عام 1945، ميجيل 

وبابلو   ،1967 �صنة  جواتيمال  من  او�صرتيا�س 

نريودا من ت�صيللي �صنة 1971.

خارج  انت�رش  كبريا  اأدبيا  تيارا  اأن  �صنجد  هنا 

�صببا  نوبل  على  ح�صوله  وكان  الالتينية  اأمريكا 

يف مزيد من النت�صار، والتاأثري الكبري يف العامل. 

بالتايل ل ميكن مقارنته بنوبل حمفوظ فقد كانت 

اأدبية  �صخ�صية  �صاحب  لكاتب  فردية،  جائزة 

وجود  عدم  ب�صبب  بالكال�صيكية  تو�صم  ا�صتثنائية 

جديدة  ب��ق��راءات  لأعماله  مواكبة  نقدية  حركة 

واإبداعية، لأن اأي متابع لأعمال حمفوظ يتبني اأنه 

متطورة  جتربة  قدم  الذي  تقريبا  الوحيد  الكاتب 

اإىل  التاريخية  الرواية  من  مبراحل،  مرت  اإبداعيا 

الواقعية الجتماعية، ثم الرمزية امللحمية )اأولد 

حارتنا، احلرافي�س(  ثم الرمزية )وهي التي متثلها 

اأغلب اأعمال ال�صتينات: الل�س والكالب وثرثرة فوق 

 ، )الطريق  ال�صوفية  الرمزية  ثم  ومريامار(  النيل 

ال�صحاذ، قلب الليل( ثم املرحلة الرمزية الفل�صفية 

كما عك�صتها اأ�صداء ال�صرية الذاتية والأحالم(. 

بالتايل مل يكن هناك تيار اأدبي مماثل يف الرواية 

اأن يقدم للغرب لتحريك  العربية ميكن  املعا�رشة 

عامليا،  العربي  الأدب  بحرية  يف  الراكدة  املياه 

حمفوظ  اأعمال  ترجمة  با�صتكمال  الهتمام  فبداأ 

التي مل تكن ترجمت بعد. 

اأحدث املراجعات املكتوبة عن جائزة نوبل  ويف 

اأدب��ي،  عمالق  باأنه  يو�صف  حمفوظ  اأن  �صنجد 

ت�صفهم  اإىل عدد ممن  الطريق  اجلائزة �صلت  واأن 

باأنهم قد ل ي�صتحقون اجلائزة اأو اأنهم كتاب غري 

اأ�صيلني، اأو لي�صوا عمالقة وي�رشب مثال بالرو�صية 

قائال  موديانو  بارتيك  والفرن�صي  األيك�صييفيت�س 

اأعمالهما غريلغاتهما  لول نوبل ملا عرفت  اأنهما 

األفريدة يلنيك  الأم، وي�صل حلد و�صف النم�صاوية 

هناك  تكون  اأن  ميكن  ل  ميديوكر،  كاتبة  باأنها 

على  نوبل،  على  حل�صولها  �صببا  اأدبية  معايري 

الأقل مقارنة بريلكه، اأو كافكا على اأقل تقدير.  

املحرر  مي�صينجر،  روب��رت  يدعى  لكاتب  املقال 

�صحيفة  وهي   The weekly Standard �صحيفة  يف 

اإقليمية  طبعات  عدة  منها  ت�صدر  اأمريكية  راأي 

اأ�صهرها يف كندا ويف زميبابوي. و�صوف اأعود لهذا 

لأهميته.

اإىل  ملحفوظ  ترجم  عمل  اأول  اأن  مثال  ولننتبه 

الفرن�صية هو زقاق املدق يف عام 1970 اأي بعد 

23 عاما من ن�رشها بالعربية، 
 ثم بداأ نقل اأعمال حمفوظ اإىل اللغات الأخرى غري 

لغات املركز الأوربي، وكانت اأقرب جتربة مثرية 

الغرب هي جتربة جيل  بعد حمفوظ يف  لالنتباه 

ال�صتينات امل�رشي ممثال يف الغيطاين و�صنع اهلل 

اإبراهيم، واأ�صالن والب�صاطي وبهاء طاهر. وطبعا 

اأعمال  ترجمة  بداأت  تيارا  ميثل  ل  فردي  وب�صكل 

دروي�س،  حممود  اأدوني�س،  مثل  عرب  رواد  كتاب 

عبدالرحمن منيف، الطيب �صالح، يو�صف اإدري�س، 

الأقل  على  كتاب  طبعا،  وغريهم  خوري،  اإليا�س 

لكل منهم. 

لها  وقليلة  ا�صتثنائية  جت��ارب  هناك  ظلت  وق��د 

فردية  اخ��ت��ي��ارات  خ��الل  م��ن  ا�صت�رشاقي  طابع 

اأعمال  تختار  كانت  غالبا  غربية  ن�رش  ل��دور 

تكر�س  لأنها  لكاتبات عربيات مثال  اأدبية عربية 

ال�رشق  يرغب  احلرمي كما  املراأة يف عامل  ل�صورة 

يف الحتفاظ بها، فنجد مثال بع�س اأعمال كاتبة 

لنوال  اأعمال  وطبعا  رفعت،  األيفة  ا�صمها  م�رشية 

لبنانيات مثل  كاتبات  اأعمال  وبع�س  ال�صعداوي، 

العثمان  ليلى  الكويتية  الكاتبة  اأعمال  وبع�س 

التي ترجمت لالإيطالية مثال، وكلها جتارب فردية 

حمدودة النت�صار يف النهاية ل متثل اأي�صا تيارا.

ولكن ل ميكن مقارنة هذه التجارب الفردية على 

ول  الالتينية،  بالتجربة  الغرب  باهتمام  نحو  اأي 

مع  مت�صابهة  ظ��روف  لها  ك��ان  اأخ��رى  بتجارب 

جتربتي  املثال  �صبيل  على  وهما  العربي،  الأدب 

ال�صني واليابان. 
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جمال  يف  عديدة  جوائز  على  ح�صلت  اليابان   

23 جائزة، لكنها مل حت�صل  العلوم ت�صل حلوايل 

العام  واآخرها  الأدب،  �صوى على ثالث جوائز يف 

املا�صي، والبع�س يعترب الأخرية جائزة بريطانية 

ب�صبب ح�صول اأ�صيجريو على اجلن�صية الربيطانية 

العام 1983. اأما الكاتبان الآخران اللذان ح�صال 

عليها فهما: يا�صوناري كاواباتا عام 1968، ثم 

كنزابورو اأوي عام 1994. 

الأقل  على  يعرف  هنا  منا  اأي  فاإن  ذلك  مع  لكن 

ما بني خم�صة اإىل ع�رشة اأ�صماء كتاب من اليابان، 

املخرج  اأخرجها  اأعماله  وبع�س  اأوك��ات��اج��اوا، 

الأ�صهر كوراو�صاوا، )فيلم را�صومون(  ومن الكتاب 

اي�صيجريو، موراكامي،  اأي�صا:  مي�صيما، كاواباتا، 

اأو، ومن الأجيال الأحدث يهتم الغرب  كانزيبورو 

مثل  بعد  لدينا  منت�رشة  تكون  ل  قد  باأ�صماء  جدا 

كيويت�صي   والكاتب  يو�صيموتو،  ياهوكو  الكاتبة 

املعرفة  عملية  يتعدى  ل  والتاأثري  كاتاياما. 

والرتجمة بل والنت�صار يف الغرب وعامليا وكذلك 

با�صم  املعروفة  امل�صورة  الق�ص�س  انت�صار  يف 

مانغا، والتي تناف�س ق�ص�س الكوميك�س الأمريكية 

ب�رشاوة. 

اأما املثالن الآخران يف تاأثري نوبل على الثقافة 

التي حازتها من ثقافات بعيدة عن املركز الغربي 

حترز  مل  فرتكيا  ال�صني،  ونوبل  تركيا  نوبل  هما 

�صوى جائزة واحدة هي اجلائزة التي ح�صل عليها 

اأدت  فقد  ذلك  ومع   ،2006 عام  باموق  اأوره��ان 

اأول ثم بالأدب الرتكي  اإىل اهتمام كبري باأعماله 

اأي�صا، وكذلك الأمر بالن�صبة لل�صني التي مل حت�صل 

�صوى على جائزتني يف الآداب ح�صل عليهما كل 

من جاو ك�صينجيان، عام 2000 وهو حا�صل على 

اجلن�صية الفرن�صية، ثم مو يان 2012، لكننا اليوم 

اأن ثمة حركة ترجمة لها  اأن ندرك ب�صهولة  ميكن 

وخ�صو�صا  الأخرى  للغات  ال�صني  من  وا�صح  اأثر 

كثرية  واأ�صماء  عديدة  كتب  هناك  العربية.  للغة 

من الأدب ال�صيني نتعرف عليها يوميا، فما بالك 

بالتجارب التي ترتجم للغات الأوروبية املركزية؟ 

فلماذا مل ت�صبه التجربة العربية على الأقل كل من 

جتربة ال�صني وتركيا؟ 

لهتمام  يعود  الرئي�س  الفارق  اأن  اأعتقد  �صخ�صيا 

الدول اأي احلكومات نف�صها برتجمة اأدبها اغتناما 

بعد نوبل، ويف  اأدبها  ال�صوء على  ت�صليط  لفر�صة 

تركية  موؤ�ص�صة  هناك  املثال  �صبيل  على  تركيا 

الرتكية  الثقافة  اليوم على ن�رش  تيدا تعمل  تدعى 

اأعقبها  عديدة،  موؤ�ص�صات  ال�صني  ويف  العامل،  يف 

قيام م�رشوعات بالتعاون مع اأمازون وبالتعاون 

الأعمال  اأبرز  وجود  لدعم  حمررا   29 حوايل  مع 

املرتجمة لل�صينية على موقع اأمازون. 

الأدب  لدعم  عربية  موؤ�ص�صة  اأي  لدينا  توجد  ل 

العربي وانت�صاره يف الغرب، وما يتم هو مبادرات 

اجلامعة  مثل  اأكادميية  موؤ�ص�صات  من  اأو  غربية 

مببادرات  ن�رش  دور  ومن  القاهرة،  يف  الأمريكية 

كتب  اختيار  يحاولون  ما  غالبا  مرتجمني  من 

ال���ص��ت�����رشاق��ي.  ال��غ��رب��ي  ال��ن��ا���رش  ذوق  تنا�صب 

كثريا  تتوقف  اليوم  بالتايل  الكتب  واختيارات 

اأو اختيار م�صامني تنا�صب  النت�صار  على عوامل 

القارئ الغربي الذي ل يزال تقدم له روايات العرب 

للتل�ص�س  و�صيلة  اأو  �صيا�صية  وثائق  باعتبارها 

واأن  مكبوتة  وغريبة  غام�صة  جمتمعات  على 

الن�صاء فيها يع�صن يف جمتمع احلرمي، وبالتايل ل 

الطابع  ذات  العربية  بالتجارب  اهتمام  اأي  يوجد 

النا�رشين  الرفيعة لأن  القيم الأدبية  اأو  التجريبي 

ل يتحم�صون لها. ورغم وجود طبعا جهود متناثرة 

يف  الرفيع  العربي  الأدب  ن�رش  حتاول  جهات  من 

الغرب وبينها مثال جملة بانيبال، وجتارب بع�س 

اأق�صام درا�صة الأدب العربي واللغة العربية، لكنها 

ل تزال غري موؤثرة بال�صكل املاأمول. ب�صبب �صعف 

اإمكانياتها املادية طبعا وعدم وجود دعم.

وهذه كارثة يف احلقيقة اأننا بعد م�صي 30 عاما 

من احل�صول على نوبل مل نن�صئ اأي موؤ�ص�صة لدعم 

اجلمالية  املقايي�س  وفق  العربي  الأدب  انت�صار 

عدم  على  عام  كل  نتباكى  ثم  الرفيعة  والأدبية 

ح�صول اأي كاتب اآخر على نوبل بعد حمفوظ. 
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واأي�صا، اأعتقد اأننا رغم كل ما يقال عن تطور اأدبنا 

نعرتف  اأن  يجب  الكتاب،  عدد  وزي��ادة  العربي، 

الأدبية  واملعايري  املقايي�س  واختالل  غياب  اأن 

يوؤثر على انت�صار وتاأثري اأدبنا يف الغرب.ل اأعتقد 

قوة  نف�س  لها  اأدبية  كتبا  يرتجم  فيما  نرى  اأننا 

الأدب الذي ي�صلنا اليوم، وعلينا العرتاف بذلك، 

ُت�صمى  لظاهرة  اليوم  الرتويج  يتم  اأن  يجدي  فلن 

تراكم  لديها  ثقافات،  يف  مثال  عربية  دي�صتوبيا 

عن  يقل  ملا  الدي�صتوبيا  اأدب  يف  هائلة  وخربات 

خم�س عقود على الأقل قدمت فيها جتارب خيالية 

الدي�صتوبيا  با�صم  لدينا  ينتج  مقارنة مبا  مرعبة، 

التقنية  اأب��رزه��ا  مهمة  عنا�رش  من  تخلو  التي 

والتكنولوجيا. 

ما  باإبراز  تهتم  رواي��ات  هناك  كانت  اإذا  واأي�صا 

ال�صوريني  على  احلرب  تاأثري  اأو  للعراقيني  يحدث 

ميكن اأن حتدث موجة اهتمام بالأدب العربي بقدر 

ما تظل توثيقا لأحداث قد ل تهم القارئ الغربي 

يف  معينني  نا�رشين  تهم  ما  بقدر  النهاية  يف 

ظروف �صيا�صية حمددة، وقارئ له ف�صول �صيا�صي 

تاأتي  التجارب  هذه  فمثل  اأدب��ي.  ف�صول  ولي�س 

الغرب برتجمة  لتكمل ظاهرة جديدة هي اهتمام 

الإ�صالمية،  الدينية  بالثقافة  املخت�صة  الكتب 

وكذلك بالت�صوف، وغريها مما يرى الغرب اليوم 

اأهمية فهمها بعد ازدياد عدد املهاجرين العرب يف 

اأوروبا، لكنه ل يعرب عن اهتمام بالقيمة الأدبية 

لهذه الن�صو�س، وبدء التعامل معها كن�صو�س لها 

قيمة اأدبية من داخلها. 

الكتب الناجحة يف الغرب اليوم وحتظى بالنت�صار 

مع القيم الأدبية الرفيعة مثال ميكن اأن نراها يف 

وهي  اأملانيا  يف  �صامي  رفيق  كتابات  من��وذج 

ال�صاخر  واحل�س  واخليال  الفانتازيا  على  تعتمد 

واحلكائي، وهذا هو الرتاث العربي الذي جاء من 

اإنتاجنا  يف  عليه  نركز  مل  وال��ذي  ليلة  األف  ن�صل 

الأدبي بعد لالأ�صف. 

جاءت  وقد  حمفوظ،  نوبل  اأن  اأق��ول  النهاية  يف 

الف�صل  يعود  ورمب��ا  ا�صتثنائية  مل�صرية  تتويجا 

اأبهرتهم  الذين  املرتجمني  لتحم�س  فيها  الأول 

جتربته، لكنها قد ل ت�صيف له اأي قيمة اأدبية بقدر 

الأدب،  بهذا  العامل  تعريف  يف  فقط  �صاعدت  ما 

وبعامل كاتب حتمل م�صوؤولية تاأ�صي�س فن الرواية 

وم�صارات  طريق  �صق  ثم  الأوروبية  الطريقة  على 

الكتابة، ول  الطويلة يف  جديدة على مدى رحلته 

تنجح  مل  عديدة  ظروف  وزر  النهاية  يف  يتحمل 

باأدبه لرتويج جتارب  العامل  ا�صتثمار اهتمام  يف 

اأدبية عربية اأخرى ميكنها اأن تقدم الأدب العربي 

ك�رشيك يف تاريخ الأدب العاملي. 

كانت  اإذا  امل�صتقبل،  �صيكون  كيف  نعلم  ول 

من  فقط  لي�س  ال��ي��وم  ت��ع��اين  نف�صها  اجل��ائ��زة 

اختيارات عديدة مده�صة وغريبة ومثرية لالأ�صئلة 

حول معايريها الأدبية، لكننا فقط ميكن اأن نقول 

التي �صلت طريقها منذ �صنوات لقيم  اأن اجلائزة 

غريبا  لي�س  باإحلاح،  جتاهلها  مت  رفيعة  اأدبية 

لالأدب  الطريق  تلم�س  عن  اليوم  بعيدة  تظل  اأن 

القائمون  التي ارت�صى  العربي جمددا، فاجلائزة 

عليها اأن متنح يوما ملطرب اأمريكي، مهما كانت 

لأن  كهذا  باختيار  مهدت  كمو�صيقي،  قيمته 

توؤجل اأو تلغى دورتها الراهنة لأ�صباب ل عالقة 

48 عاما من فراغ  لها بالأدب وقيمه، بعد نحو 

اأحدثه رف�س جان بول �صارتر لها ولكن لأ�صباب 

على الأقل �صيا�صية اأو ليقينه باأن الكاتب يحتاج 

هذه  يعيق  ما  كل  ورف�س  التامة  لال�صتقاللية 

ال�صتقاللية حتى لو كانت جائزة نوبل.  
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كيف ي�صتغل الفانتا�صتيك يف رواية "يف بالد نون" 

لأحمد املديني؟ وما هي اآليات ا�صتغاله؟ وما البنيات 

�صغلها الروائي لت�صكيل الفانتا�صتيك يف 
ُ
الفنية التي ي

روايته؟ وما الأبعاد الدللية والفنية لهذا ال�صتغال 

الرواية؟  يف  عنه  امل�صكوت  جتليات  وما  ال�رشدي؟ 

وكيف يف�صح ال�صارد من خالله اأوجه اختالل منطق 

ال�صلطة واحلياة املعا�رشة؟

قراءة  يف  منها  �صننطلق  التي  الأ�صئلة  بع�س  هذه   

اأحمد  الأ�صتاذ  املغربي  لالأديب  الأخ��رية  الرواية 

املديني، وهي الرواية اخلام�صة ع�رشة يف ريربتوار 

اإ�صداراته الروائية. وهي متثل، مما ل �صك فيه، وجها 

ومقدرته  الروائي،  ال�رشد  فن  يف  براعته  اأوجه  من 

على اإبالغ مراميه من خالل الكتابة الروائية. وهو 

الروائي الذي متر�س بهذا الفن كتابة ودرا�صة، كما 

اأي�صا،  الق�صرية،  الق�صة  فن  الآخر:  ب�صنوه  متر�س 

الن�س  هذا  اعتبار  ميكن  ثم،  ومن  وكتابة.  در�صا 

ال�رشد،  اح��رتاف  يف  طويلة  جتربة  جماع  ال�رشدي 

والن�صغال ب�صجونه و�صوؤونه.

نون"  ب��الد  "يف  رواي��ة  يف  الفانتا�صتيك  ي�صتغل   

لالإم�صاك مبنطق  متعددة  زوايا  املديني من  لأحمد 

يف  عنه  امل�صكوت  عن  والك�صف  واألعيبه،  ال�صلطة 

املعا�رشة،  الإن�صانية  واحلياة  الجتماعي  الواقع 

وك�صف  امل��ن��ط��ق  ه���ذا  تفكيك  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 

التبا�صاته وغوام�صه �رشديا، والوقوف عند اختالل 

الواقع وا�صطرابه. وقد كانت الرواية مبا تعج به من 

اإمكانات يف البناء والت�صكيل الفني، ومبا تتميز به 

هاما  اأفقا  واملتنوع  املنفتح  التجريب  �صمات  من 

لتعرية طبيعة ال�صلطة، وجتلية اختالل منطق احلياة 

ل 
َ
يف واقعنا املعا�رش، وت�صكيِل متخيل �رشدي يحب

اأن تكون مفاتيح  باإ�صارات وتلميحات هامة ميكن 

املتلقي.  اإىل  اإي�صاله  ال�صارد  رام  ما  وفهم  لتاأويل 

وهذا ما �صنجليه يف هذه القراءة.

 تنفتح الرواية على ا�صتيقاظ بلدة "نون" يف �صباح 

واأعمال  اأ�صغال،  وعلى  جلبة،  على  الأي��ام  من  يوم 

حفر، ونا�س غرباء يحملون عتادا، وي�صوون اأر�صا، 

ر�صون اأعمدة. وهذا ما مل تعهده يف �صابق اأيامها 
ُ
وي

ملا تعرفه من هدوء وحياة وديعة. واأثار هذا احلَدث 

ورغبة  ف�صول  لديهم  واأث��ار  البلدة،  اأهل  ا�صتغراب 

يف معرفة ما يجري. وما يجري هو ما تك�صف عنه 

فاإذا  اأم��ره.  جلية  على  وُتطلعنا  الالحقة  الأح��داث 

األغاز واأحاجي، واإذا هو  هو عجب وغرابة، واإذا هو 

ماأ�صاة يف قلب ملهاة ُتعري واقعا مظلما وُت�صفر عن 

اأوجه ال�صلطة يف قباحتها، وذلك يف �صياق متخيل 

اأن  اآليات فنية كثرية لقول ما ميكن  روائي يتو�صل 

غريها  ويف  "نون"  يف  يقع  وما  "نون"  عن  يقال 

"نون"؟ وكيف  بلدة  يقع يف  الذي  فما  البلدان.  من 

ي�صتغل الفانتا�صتيك لتجلية ما يحدث يف البلدة؟ 

"نون"  التي تطالعنا عن بلدة  الأوىل  ال�صورة   لعل 

بعملية  وقياِمهم  الغرباء  قدوم  طارئ  �صهدت  وقد 

احلفر وبالأ�صغال الأخرى من �رشِب مطارق و�رشيٍر 

و�صفري وجلبة و�صخب، وما راآه �صكانها من اأدوات 

بناء و�صناعة غري ماألوفة لديهم، ول توجد يف هذا 

حممد امل�شعودي*

جتليات امل�سكوت عنه

»يف بالد نون« لأحمد املديني

  * باحث من المغرب 



الطرف الق�صي من البالد الوا�صعة، ت�صعنا يف بوؤرة 

ت�صكل الفانتا�صتيك وتولده من رحم الواقع وحتولته. 

العجيبة،  احلالة  وهذه  ال�صاذ،  الو�صع  هذا  يكن  ومل 

اب �صكان البلدة، فح�صب، بل اإنها اأثارت 
َ
مناط ا�صتغر

تعجب و�صكوك حتى بع�س ال�صخ�صيات الأ�صا�س يف 

الرواية، وامل�صِهمة يف هذا التحول الغريب يف البلدة 

مثل �صخ�صية املقاول "املعلم ملباركي"، الذي كان 

يعتقد اأنه انُتدب من دون العاملني خلطب جلل، وهو 

بلدة  ليقلب  مناف�س،  غري  من  عليه  املزاد  ر�صا  من 

التخطيط  فن  يكون  ما  كاأح�صن  ويجليها  "نون" 
والعمران والتن�صيق والتزيني، حتى ليجعل من يطاأ 

اأنه يف بقعة من الأر�س، واأن ما  اأر�صها ل ي�صدق 

الربق،  وب�رشعة  احلني،  ويف  حقيقة،  ل  حلما  يراه 

"املعلم ملباركي"  اأمامه حقيقة. هكذا كان  يتج�صد 

يح�صب اأن مهمته ت�رشيفا وتكليفا هاما، غري اأن ما 

من  الرئي�س  ال�صارع  يف  فريقه  عمل  طبيعة  اأحاط 

بلدة "نون" �صيك�صف له عن تورطه يف فعل غام�س، 

ويف و�صع �صاذ حمفوف باللتبا�س وغياب املنطق 

حد  اإىل  ذهنه  يف  الأ�صياء  تتداخل  وهنا  والعقل. 

انتفاء حدود الواقع واخليال. وهذا التداخل ل يح�صه 

�صائق  فيه  ي�صاركه  بل  وحده،  ملباركي"  "املعلم 
"دحمان"، وبائع الأحالم:  اإحدى �صاحنات موكبه: 

اأخ��رى  و�صخ�صيات  "�صالم"،  احلاليقي  ال���راوي/ 

الثالث،  ال�صخ�صيات  هذه  حمكي  وعرب  الرواية.  يف 

ما  اإزاء  اأفعالها  وردود  اأفعالها،  م�صارات  وتتبع 

يجري لها، اأو من حولها يت�صكل عامل �رشدي قوامه 

الواقع  ا�صطراب  يجلي  جانح  فانتا�صتيكي  متخيل 

بال�صلطة  امل�صطربة  عالقته  بحكم  الجتماعي 

اخلرافة  حتكم  وبحكم  جهة،  من  املختل  ومنطِقها 

وال�صعوذة واملعتقدات اخلاطئة، واملعلومات املزيفة 

يف املجتمع من جهة ثانية. وعرب الغو�س يف هذه 

الأحوال املركبة املعقدة �رشدا وحكيا يتمكن ال�صارد 

طاقة  )عرب  املحال  وجعل  احلال،  واقع  تفكيك  من 

من  ينك�صف  اأ�صا�س  فنية  اإمكانية  الفانتا�صتيك( 

خاللها الواقع وينجلي للقارئ وكاأنه خيال حم�س. 

يقول ال�صارد يف م�صهد من امل�صاهد ال�رشدية الدالة:

ملباركي  املعلم  ج��اء  للمهمة  "متهيدا   

به  التقى  الو�صيط.  نف�صه  كنى  غام�س،  �صخ�س 

يغريه  اأن  على  ويحر�س  ح��دده،  من  هو  مكان  يف 

طورا  م�صجد؛  باحة  واأخرى  مقهى؛  مرة  با�صتمرار: 

فناء  يف  مت  الأخ���ري  لقاوؤهما  عمومية؛  حديقة 

يكت�صفان  جاءا  �صائحني  اأي  مثل  ح�صان،  �صومعة 

الذهبي،  املن�صور  يعقوب  عهد  يف  املوحدين  اآثار 

ويتظاهران بالإعجاب ملا يريان، ل �صيما واملرافق 

يحمل اآلة ت�صوير تطوق عنقه، وفيما هما يتهام�صان، 

يتبادلن اأ�رشارا غام�صة". )الرواية، �س. 118(

 هكذا يطلعنا هذا املقطع امل�صت�صهد به عن غمو�س 

املعلم  اإىل  ال�صلطة  )مبعوث  الو�صيط  �صخ�صية 

وعن  بينهما،  اللقاء  طرق  متويه  وعن  ملباركي(، 

ممار�صة  على  واتفاقهما  غام�صة،  اأ���رشار  تبادل 

ال�صاكلة  وبهذه  �صابههم.  وما  اجلوا�صي�س  ت�صليل 

يتمكن ال�صارد من الإ�صارة اإىل انبناء الأحداث على 

وت�صكل  واللتبا�س،  والغمو�س  ال�رشية  من  ن��وع 

فيه  ويتحكم  املنطق،  عنه  يغيب  اأفق  يف  املتخيل 

من  تبداأ  الأبعاد  وهذه  الغرابة.  وحتفه  الالمعقول، 

والأماكن:  الوقائع  اإىل  لتمتد  ذاتها  ال�صخ�صيات 

اأو  و"نونة"  و"هنية"  "�صالم"  �صخ�صيات  األي�صت 

و"دحمان"  الربيد"  و"�صاعي  "نونة"  احل��اج��ة 

وحتى "املعلم ملباركي" لها ن�صيب وافر من غرابة 

ي�صمان  اللذين  والغمو�س  اللتبا�س  ومن  الأط��وار، 

كل جمتمع اختلت فيه �صلطته واأ�صابها ما اأ�صابها 

من ف�صاد. 

 ومن هنا مُتعن الرواية يف الك�صف عن امل�صكوت عنه 

طبيعة  وتعرية  البالد،  عموم  ويف  "نون"  بلدة  يف 

املمار�صة ال�صلطوية فيها. وقد ا�صتطاعت الرواية اأن 

تفكك طبيعة هذه ال�صلطة التي تقوم �صيا�صتها على:

بالغمو�س  رعيتها  حت�صي�س  يف  الإم���ع���ان   -  

واللتبا�س. 

 - الإمعان يف القمع وال�صطط والرتهيب حتى دون 

مربر اأحيانا.

 - تعمد زرع حالت اخلوف والهلع من كل �صيء.

 - فر�س القبول بالأمر الواقع على اجلميع مبن يف 

ذلك خدامها )منوذج املعلم ملباركي(.

وبع�س  القبائل  بنية  تدمري  عرب  الطاعة  فر�س   -  
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املدن وت�صليط الأغراب على رقاب �صكانها.  

 وبهذه الكيفية تعمل الرواية على تفكيك بنية ال�صلطة 

الفانتا�صتيك  يتخذ  ���رشدي  متخيل  عرب  واآلياتها 

�صبيال اإىل الك�صف عن امل�صكوت عنه وتاأويِله وفهِمه 

فهما فنيا روائيا. 

متنوع  الإمكانات  متعدد  التاأويل  هذا  كان  وقد   

الأدوات:  هذه  راأ���س  على  وتاأتي  الفنية،  الآليات 

اخِلطابية  املحافل  وتعدد  والباروديا  ال�صخرية 

وبناء  روؤي��ت��ه  لبلورة  ال�صارد  اإليها  ي�صتند  التي 

عوامله. وقد كانت احلكاية ال�صعبية، وا�صتدعاء األف 

)املغربية(،  العامية  الأمثال  وتوظيف  وليلة،  ليلة 

واأ�صاليب  والرت�صل،  املقامات،  بنية  وا�صتيحاء 

من  الرتاثية  باللغة  والتو�صل  والزدواج،  ال�صجع 

اأهم مالمح ت�صكل الأبعاد الفنتا�صتيكية يف الرواية 

وبناء عواملها احلكائية، وتاأثيث دللتها املت�صلة 

الإ�رشار  واإمعانه يف  ال�صلطة  منطق  تهافت  بك�صف 

راأ�صا  وقلبها  النا�س  حياة  وبزعزعة  احلياة  بواقع 

اإىل  نظرا  النا�س  حياة  عفن  وبك�صف  عقب،  على 

تف�صي اجلهل وغياب ا�صتعمال العقل والحتكام اإىل 

املنطق، ونظرا اإىل غياب القيم الإن�صانية املثلى يف 

تدبري ال�صلطة ويف ممار�صات احلياة اليومية.  

 وقبل اأن نختم هذه القراءة ل بد اأن نقف عند مقطع 

والأ�صلوبية  الفنية  ال�صمات  من  لعدد  جامع  �رشدي 

�صكلت  دالة  �صابقا، وعند ملحة فنية  التي ذكرناها 

بعدا من اأبعاد ت�صكيل املتخيل، وت�صغيل الفانتا�صتيك 

يف الرواية، وهي ال�صخرية التي اتخذها ال�صارد اأفقا 

لتفكيك واقع حال ممار�صة الت�صلط وتوظيف ال�صلطة 

قدرة  وم��ن  �صلوكات،  من  احلاكمية  ت�صتهيه  ملا 

مع  وال�صري  احلقائق،  وقلب  بالعقول،  التالعب  على 

امل�صلحة الطارئة، يقول ال�صارد م�صورا اتفاق قائد 

"نون" و"املعلم ملباركي" على  بلدة  اجلندرمة يف 

الطريق  طوال  ا�صطفوا  الذين  البلدة  �صاكنة  تفريق 

الذي جتري فيه الأ�صغال متجهني نحو اجلبل الذي 

يحت�صن �رشيح ولية البالد "لال نونة" يتربكون به 

يف يوم معلوم من ال�صنة:

وزير  وقايد  هو  اجلندرمة،  حامية  قائد  "..اأخربه   

الداخلية، باأن املفو�س املركزي الذي تتبع له هذه 

يوؤدي  اأن  على  ال�صديد  احلر�س  يحر�س  املنطقة، 

على  معتقداتهم  يتبعوا  واأن  �صعائرهم  حمكوموه 

واأي  ممتثلني،  يبقوا  اأن  املهم  يحبون،  الذي  الوجه 

�صاكنا،  فيه  حت��رك  ل  التي  املعتقدات  بهذه  م�س 

اإياكم التحر�س بهم، التعليمات اأن الإيالة  يهيجهم، 

العرب  يق�صدها  ال�صعائر  لهذه  مرجعا  اأ�صحت 

ال�صيطان،  وعبدة  والوثنيون،  والبوذيون  والعجم 

اأي�صا، كلهم يعود علينا منها خري عميم، نحن هنا 

نعمل مبا تقول به العامة، اإن وجدت قوما يعبدون 

الفتنة!.  زرع  تريد  واأنت  باحل�صي�س،  فعليك  احلمار 

ال�صلطة حال ماكرا، فتوى  ُخدام  رغم هذا وجد عند 

اأن  ت�صتطيع  املغفلني، ول  �صتنطلي على هوؤلء  منا 

اأن ترفع يف  اأننا مل مند لك يد العون، ل بد  تتهمنا 

اأول  و�صرتى  عليه،  نطلع  ل�صاحلنا  تقريرا  الأخ��ري 

ثمرة عملنا؛

بع�س  نفرقهم  اأن  باحليلة ميكن  اأ�صيدي،  �صوف   -  

تنفيذ  عن  اأنت  تتاأخر  ول  الأ�صغال،  لتنجز  الوقت 

و�صالح  اأم��ن  �صميم  من  اإنها  تقول  التي  مهمتك 

من  الليلة  �صرن�صل  منا.  خفي  وباإيعاز  احلاكمية، 

ي�صعد اإىل اجلبل، �صتكون الأج�صاد قد تعبت من طول 

النعا�س،  من  وحدها  تغم�س  والأجفان  الوقوف، 

تر�صلني  من  اأن��ا  لبالد  اأه��ل  يا  املنادي  �صينادي 

ُتعلمكم  اإليكم لال نونة كل عام لنقل طلباتكم، هي 

مو�صمها هذا العام �صيتاأخر عن موعده فهي غارقة 

يف ال�صلوات والتعازمي والدعاء، ع�صى اأن ي�صتجيب 

املوىل لبع�س حاجاتكم، والن�صاء خا�صة، فاإن كان 

عودوا  بركاتها  وترجتون  حقا  عندكم  حظوة  لها 
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قريبا  �صتنادي عليكم  فاإنها  واطمئنوا   بيوتكم  اإىل 

جدا، واإنها لت�صعر اأن �صيئا خارقا �صيحدث لها ولكم 

والنماء،  اخلري  �صيعمها  وبلدتكم  اهلل،  باإذن  جميعا 

وت�صبح مركز علم وجتارة و�صياحة اإن �صاء اهلل؛

الطريق  وخال  اإل  النهار  طلع  اأن  ما  كان،  وكذلك   

كانوا  من  اختفى  تعجب،  الغا�صي،  من  كليا  العام 

اأم�س؛ باأي �صحر تفرق طابورهم، وهل  الطابور  يف 

من  �صمعوه  اأنهم  اإليهم  ُخيل  ال��ذي  النداء  جاءهم 

اإىل  هذا  ع��زوا  ال�صماء؟!  من  واب��ال  هطل  اأم  اجلبل، 

اإحدى كرامات لال نونة، يعلمون ويوقنون تريد بهم 

خريا، ورددوا موافقني، م�صلمني، م�صت�صلمني، املثل 

تاأخرية  )كل  اأجمعني:  املوغريب  اأهل  عند  ال�صائر 

فيها خرية(.". )الرواية، �س. 159-160(

 ل يخفى على املتلقي ما يحفل به هذا الن�س من 

�صخرية وتهكم يراد بهما ك�صف ما يجري من ت�صليل 

و�صوق من ي�صميهم قائد اجلندرمة باملغفلني ح�صب 

الو�صع.  يتطلبه  وما  ال�صلطة،  م�صلحة  تقت�صيه  ما 

ال�صلطة  لعبة  على  الن�س  يطلعنا  نف�صه  الآن  ويف 

متم�صكني  النا�س  ت��رك  على  الإ����رشار  امل��زدوج��ة: 

الأمر  دام  ما  و�صاللت  خرافات  من  يعتقدون  مبا 

يجعلهم ممتثلني م�صت�صلمني، ويف الآن نف�صه القيام 

بدفعهم  عليهم  والتحايل  فيه  ترغب  ما  باإجناز 

ال�صلطة  م�صلحة  تتطلب  حينما  اأحيانا  التنازل  اإىل 

�صارت  كيف  يبني  كما  التنازلت.  بع�س  العليا 

تق�صدها  ولذلك  ومعتقدات،  ل�صعائر  مرجعا  الإيالة 

ال�صياطني.  عبدة  فيها  مب��ا  خمتلفة  ونحل  ملل 

وبهذه الكيفية يك�صف الن�س عن تناق�صات ال�صلطة 

واأن  فيه،  �صيء  كل  واختالل  املجتمع  وتناق�صات 

يف  اجلميع  حت��رك  التي  الدينامية  هي  امل�صلحة 

البداية والنهاية على ال�صواء. وقد �صاق الكاتب هذه 

الدللت م�صاقا �صاخرا ناقدا كا�صفا عن لمعقولية 

اإطار  يف  وذلك  يجري،  ما  لمنطقية  وعن  ال�صلطة، 

. فنتا�صتيكي بنينِّ

 وقد وظف الكاتب يف �صياغة هذا امل�صهد ال�رشدي 

عرب  الباروديا  الفنية  واأبعاده  دللته  يف  العميق 

وعلى  �صاخر،  �صياق  يف  جادة  خطابات  ا�صتدعاء 

اخلطاب  بوعود  تذكرنا  التي  اجلمل  بع�س  راأ�صها 

الديني،  ال�صيا�صي املتداول حينما ميتزج باخلطاب 

على  ال�صارد  يقول  التالية،  العبارات  يف  نرى  كما 

لها حظوة عندكم  )فاإن كان  ل�صان قائد اجلندرمة: 

حقا وترجتون بركاتها عودوا اإىل بيوتكم واطمئنوا  

اأن  لت�صعر  واإنها  جدا،  قريبا  عليكم  �صتنادي  فاإنها 

اهلل،  ب��اإذن  جميعا  ولكم  لها  �صيحدث  خارقا  �صيئا 

وبلدتكم �صيعمها اخلري والنماء، وت�صبح مركز علم 

وجتارة و�صياحة اإن �صاء اهلل(.

ا�صتعمال  الن�س  يف  املتمعن  عن  يغيب  ل  كما   

ال�صياغة  يف  الزدواج  وتوظيف  ال���دارج،  املثل 

والأ�صلوبية  اللغوية  العنا�رش  وه��ذه  الأ�صلوبية، 

ال�صارد  ي��روم  م��ا  ت�صوير  يف  فعال  ب��دور  ت�صهم 

الباروديا  اأف��ق  ومن  ال�صخرية،  اأف��ق  من  ت�صويره 

لبناء  اأخ��رى  خطابات  ا�صتدعاء  اإىل  ت�صتند  التي 

املتخيل  ولت�صكيل  الناقد،  ال�صاخر  الروائي  اخلطاب 

التنوع  هذا  توظيف  يقت�صي  الذي  الفانتا�صتيكي 

البالغي والأ�صلوبي، كما يتطلب التنوع اخِلطابي ما 

ال�صيا�صي، والديني، والأدبي املكر�س،  بني اخلطاب 

احلكايات  يف  اأو  الأم��ث��ال  يف  امل��ت��داول  وال�صعبي 

ال�صعبية: خا�صة فت احللقة. 

انطالقا من كل ما �صبق ميكن القول اإن رواية "يف 

بالد نون" قد ا�صتطاعت ت�صغيل الفانتا�صتيك بحيوية 

ق�صد  امل�صارب  ومتعددة  متنوعة  فنية  واإمكانات 

باملجتمع،  ال�صلطة  عالقة  يف  عنه  امل�صكوت  ك�صف 

وك�صف طبيعة ال�صلطة واأ�صاليبها املاكرة يف ت�صيري 

�صوؤونها، واحلفاظ على كينونتها. ولكن الأهم هو اأن 

اإطار بناء فني متما�صك،  الرواية قدمت كل هذا يف 

مت�صك  ولذلك  الت�صويق،  قوامها  روائية  بالغة  ويف 

بتالبيب القارئ منذ البداية لتجعله يف حالة ا�صتنفار 

حلالته التذوقية والذهنية واملعرفية جميعها ق�صد 

الو�صول اإىل مرامي الكاتب ومقا�صده.  
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ثمة �صعرية جديدة تقرتحها علينا ق�صيدة النرث، فهي 

ال�صابقة عليها،  ال�صعرية  النماذج  تكتفي مبا فعلته  ل 

من حماولت لنقل الواقع اأو تعريته، اأو حتى حماولة 

تغيريه ونقله من التكوين الوجودي اإىل الوجود اللغوي، 

بل اإنها �صارت ت�صعى لإنتاج واقع خا�س بها، وت�صنع 

التي  العالقات  من  خا�س  منط  خالل  من  �صعريتها 

املدلولت  وبني  واملدلول من جهة  الدال  بني  تقيمها 

من جهة اأخرى داخل الق�صائد.

واأت�صور اأن �صعراء ق�صيدة النرث يدركون طبيعة التحول 

املعريف احلا�صل الآن، ويعون اللحظة التاريخية التي 

يعي�صونها بكل متطلباتها واحتياجاتها اجلمالية،لذلك 

يحاولون ب�صتى الطرق ابتداع تقنيات جديدة ت�صدرعن 

باجتاه  مدفوعة  م��ف��ارق  جمايل  ووع��ي  ح�صا�صية 

ا�صتثمار كل ما يعو�صها عن العنا�رش ال�صماعية التي 

تتوفر عليها ق�صيدة الوزن.

حينما  النقاد  بع�س  لدى  كبريا  ا�صت�صهال  اأجد  ولعلي 

اإطار  عام-يف  ب�صكل  -واملبدعني  ال�صعراء  ي�صنفون 

كل  وروؤية  للتنميط  الأجيال،وهي طريقةمريحة  فكرة 

ما هو ع�صي على تف�صريه يف جتارب جمالية خمتلفة، 

تفكك كل ما هو متعارف عليه من روؤى واأفكار تخ�س 

مفهوم ال�صعر ذاته.

اأنه قد يكون من الظلم البني اأن ُي�صنف ال�صاعر  واأظن 

بعينه،  جيل  خانة  يف  الوهاب  عبد  عزمي  امل�رشي 

الت�صنيف  هذا  -على  تقديري  يف  تتاأبي-  فكتابته 

ال�صيق، فالدواوين الالفتة التي اأ�صدرها مثل "النوافذ 

"باأكاذيب  بالأماكن"،  تليق  ل  "الأ�صماء  لها"،  اأثر  ل 

وغريها  بالكراهية"  جدير  "�صخ�س  كثرية"،  �صوداء 

من الدواوين الأخرى، توؤكد تفرد هذا ال�صاعروجتاوزه 

ملفهوم املجايلة.

عند  هنا  اأتوقف  اأن  مبكان  الأهمية  من  اأج��د  ولعلي 

ال�صريك"  ال�صادر موؤخرا  "غلطة لعب  الأخري  ديوانه 

ديوانا  باعتباره  الثقافة،  لق�صور  العامة  الهيئة  عن 

يدرك  �صوف  يقراأه  ومن  ال�صعرية،  م�صريته  يف  فارًقا 

اأن يكون مونتاجا ل�صرية ذاتية لل�صاعر،كان  اأنه يكاد 

قد نرث ف�صول منها عرب دواوينه ال�صابقة، ويت�صح هذا 

اإىل  املتكررة  والإ�صارات  الق�صائد  بع�س  عناوين  يف 

ال�صريك" باألف لم  "لعب  دواوينه، فال�صاعر هنا هو 

التعريف، قا�صًدا الإ�صارة اإىل ذات بعينها، وقد ا�صتخدم 

بني  ت�صابه  اإىل  لي�صري  حتديدا  ال�صتعارة  هذه  ال�صاعر 

حياته وحياة لعب ال�صريك الذي ميتلك مهارات اأدائية 

الكثري من املتعة لدى  خا�صة متيزه عن غريه، ويثري 

املتفرجني، لكنه اأي�صا يعي�س يف حالة مغامرة وخطر 

اإنهاء  يف  �صغري  خطاأ  يت�صبب  لأن  عر�صة  وهو  دائم، 

حياته، وهو ما ي�صري اإليه ال�صاعر:

"�صاعر مات وحيدا يف غرفة �صاحبة
وترك ق�صائد م�صو�صة ت�صبهه،

اأوهم اجلميع باأنه انقطع عن العامل والكتابة

وعا�س حياته مبهارة لعب �صريك

لكنه هوى حني نظر اإىل اأ�صفل

ًكا يبتلع جثته".
َ
كانت اخلديعة �رَش

)الديوان �س �س 57،56(  

يوؤرخ هنا ال�صاعر ل�صريته الذاتية، ويكتب بع�صب عار، 

جناة علي*

املجاز فـي »غلطة العب ال�سريك«

لعزمي عبدالوهاب

  * شاعرة من مصر 



وبحرية مبدع تتقاذفه الأ�صئلة الوجودية، ويحاول فك 

التبا�صات وعيه بالعامل من خالل  فعل الكتابة، واأزعم 

كونها  لي�صت يف  ال�صعرية   الكتابة  تلك   اأن جماليات 

يتوهم البع�س، فال�صاعر اأو اأي كاتب  "اعرتافية" كما 
وهو  حتى  يكذب  ال�صخ�صي-   ت�صوري  يف  مبدع– 

ب�صاطتها  يف  تكمن  جمالياتها  اإن  بل  احلقيقة،  يقول 

مع  ال�رش  يف  متواطئا  ال��ق��ارئ  جعل  على  وقدرتها 

كاتبها، فال�صاعر -يف حقيقة الأمر- ل ينقل الواقع اأو 

الواقع  يحاكيه،هو بالأحرى يقوم بعملية تفكيك لهذا 

ثم يعيد تركيبه مرة اأخرى وفق وجهة نظره.

ولعل ال�صاغل الأ�صا�صي ملن يكتبون �صريتهم الذاتية- 

املا�صي  يف  احلفر  هو  ن��رثا-  اأم  �صعرا  �صواءكانت 

م�صاألة  يربر  الذي  التعبري-الأمر  جاز  اإن  نب�صه-  اأو 

اأن  خا�صة  الديوان،  يف  املوا�صع  بع�س  يف  التداعي 

اأزمة وجودية،كثريا  يكتبها يف حلظة  ال�صرية  �صاحب 

اأ�صئلة كثرية عن معنى احلياة واملوت،  ما تقرتن بها 

اأ�صال  املهوو�صني  كثريا  ال�صعراء  ت�صغل  اأ�صئلة  وهي 

بهاج�س الزمن. 

كما  تبدو  التي  الديوان-  ق�صائد  عرب  ال�صاعر  يتاأمل 

بالندوب  املليئة  حياته  �صينمائيا-  �رشيطا  كانت  لو 

يراها  التي  امل��راأة  بتلك  املركبة  وعالقته  والهزائم 

مبثابة خطاأ لعب ال�صريك، ولعل عملية التذكر هي ما  

الأفكار  اأو  ال�صور  لبع�س  التكرار  بنية  ا  اأي�صً يربر  قد 

ف��اإذا  كلها،  الق�صائد  عرب  الالوعي  عليها  يلح  التي 

الن�صيان،  حترمي  تقت�صي  الذات  على  املحافظة  كانت 

"بول ريكور"مثال فاإن ق�صائد الديوان-  فيما ي�رشح 

يف  الغائرة  املناطق  بحفر  تن�صغل  نف�صه-  الوقت  يف 

الالوعي وبف�صح امل�صكوت عنه.

الوعي  التو�صيف- تقف ما بني  �صئنا  هي كتابة-اإذا 

اأ�صياء  اأ�صبه باأحالم اليقظة، فثمة  اأو لعلها  والالوعي، 

مع  الإبداعية  الكتابة  فيها  تتقاطع  بالفعل  كثرية 

الالوعي  مكبوتات  عن  بجراأة  يك�صف  فكالهما  احللم، 

ول  الوقت  طوال  عنها  م�صكوت  مناطق  عن  ويف�صح 

جتد متنف�صا لها اإل عرب الأحالم والكتابة، ففي اإحدى 

الق�صائد يقول:

"اأنا ميت يا عامل،واأخ�صى اأن اأطل عليكم من قربي،لأرى 
اأردكم عن  اأن  اأملك  ال�رشية،ول  كيف تنتهكون حياتي 

جثتي.

الآخرون عليها  اأكون �صفحة بي�صاء،ل يكتب  اأن  اأريد 

اأكاذيبهم،

فال�صالم الذي بحثت عنه، ل اأريد اأن اأ�صيعه هنا".

)الديوان �س 56(

– بالذاكرة  اللت�صاق  حماولة  اأو  هنا  التذكر  ولعل 

اأو  املوت  �صد  دفاعية  باآلية  التعبري-اأ�صبه  جاز  اإن 

وال��ذي  اأدن��ى-  اأو  قو�صني  ق��اب  يقف  -ال��ذي   العدم 

فاجاأت  قا�صية  هزمية  حلظة  يف  ال�صاعر  منه  يهرب 

للهوية   الآخ��ر  الوجه  هنا  الذاكرة  تعني  وقد  ال��ذات، 

حياة،  كحتمية  بها   يت�صبث  التي  ال�صاعر"  "هوية 
الهوية"هي  باأن  يقول  الذي  التعريف  اعتمدنا  اإذا  هذا 

واعيا  يظل  اأن  على  مّنا  فرد  كل  ميتلكها  التي  القدرة 

الأزم���ات  ع��رب  ال��ت��غ��ي��ريات،  ع��رب  ل���ص��ت��م��رار حياته 

بالهوية  هو  ما�ٍس،  بال  الذي  والقطيعات"فالإن�صان 

فارغ من  با�صتمرار،  حتما، غائ�س يف حلظة متغرية 

املعنى، ولنا اأن نعرف مثال اأن اإبادة الذاكرة اأوالهوية 

لدى املعتقلني،باعتبارها اإحدى و�صائل التعذيب،التي 

الت�صمية  باإزالة  تبداأ  اجل�صدية،ولعلها  ت�صفيتهم  ت�صبق 

عن  تنوب  فح�صب  اأرق��ام  جمرد  اإىل  وحتويلهم  عنهم 

قد  باأ�صياء  الحتفاظ  عليهم  حُت��رم  كذلك  اأ�صمائهم، 

حتمل ذكريات لهم "ك�صور لهم مع عائالتهم" ك�صكل 

من اأ�صكال التجريد من الهوية.

يقراأ  حني  �صيفاجاأ  لل�صعر  التقليدي  القارئ  اأن  واأظن 

ق�صائد هذا الديوان باأنها جاءت خميبة لتوقعاته، ولعل 

تقوم على  اأنها  الكتابة هي  تلك  اأ�رشار جماليات  اأحد 

ك�رش اأفق التوقعات اأو ما اأ�صماه ياكوب�صون ب�"التوقع 

اخلائب" ومن البديهي اأن يرتبط الن�س اجليد بتخييب 

اخلارجي وحدها هي  الإيقاع  غيبة  فلي�صت  النتظار، 

ما �صيده�س القارئ بل اإن هناك حماولة لإعادة اعتبار 

وحقائق  العامل  لروؤية  ب�صرية  بو�صفه  املجاز  ل��دور 

الوجود،ولي�س �صكال زخرفيا يف الق�صيدة.

هذا اإىل جانب التحول احلا�صل اأي�صا  يف �صكل املجاز 

ذاته الذي حتول عند عدد من ال�صعراء اجلدد اإىل  جماز 

الن�س  لعتماد  كامل،وذلك  م�صهد  عرب  يتكون  كلي  

ا�صتخدم  اأن��ه  اأي  ال�صينمائي،  املونتاج  تقنية  على  

اأن  ال�����ص��ور؛اأي  من  ملونتاج  الكلمات  من  ا 
ً

مونتاج
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من  هي  املونتاج  )وفكرة   مونتاجا،  �صارت  الكتابة 

املحاكاة  حمل  عنده  حتل  وه��ي  دري��دا،  ج��اك  اإب��داع 

عند اأر�صطو (، فعلينا  -اإذن- اأن نح�رش اهتمامنا يف 

املونتاج". داخل  واملدلول)ال�صور  الدال  بني  العالقة 

�صميوطيقي  نظام  الفيلم  اأن  يقررون  البنيويون  فمثال 

يف اأي لغة،باعتبار اأن ال�صور واللقطات دوال، والدال 

الن�س  يف  دال  اأي  واأن  الو�صعي،  مدلوله  عن  م�صتقل 

املوجودة  الأخرى  بالدوال  عالقته  خالل  من  يتحدد 

اأن  املعنى ل ميكن  اأن  يقررون  التفكيكيني  اأن  اإل  به. 

ا اأو 
ً
يتحدد اأبدا،واأن اأي دال يف الن�س لبد اأن يحمل اأثر

اآثارا من دوال اأخرى، ولهذا فاإن معناه لي�س ثابتا. وهو 

فامل�صاهد  متاما،  ال�صينمائي  املونتاج  يف  يحدث  ما 

اللقطات املتتابعة،و لو  اأو  الدوال  الذي يخلق بني  هو 

باأكاذيب  احلكاية  " تبداأ  احلكاية  ق�صيدة  معا  تاأملنا 

بي�صاء":

ا 
ً
"مرحب

اأيتها الكاآبة

نخبك يا �صديقتي

�صوف ندخل �صارعا

ي�صتقبل اأطفال �صفاحا

على دراجة املتعة احلمراء

ويف وحدة ال�رشطان بق�رش العيني

منر ك�صعاع كاذب

بعيدا عن اأيدي الأطباء

وندفن يف معاطف املمر�صات".

)الديوان �س 5(

واإذا انتقلنا اإىل مقطع اآخر يف الق�صيدة نراه يقول:

اآخر يا �صديقتي "نخب 
فالباعة اجلائلون

حب�صوا املطر يف اأكفهم

واأعلنوا حدود دولتهم

فطارت الأ�صجار

اإىل �صحراء ماأهولة بالطاعون

لرنى �صالمل

تف�صي اإىل �صالمل

تدوخ ال�صاعدين

اإىل الهواء،

 متاهة تذهب يف كل اجتاه

ول اجتاه".

)الديوان �س6(

بالطبع يف البداية، �صوف نت�صاءل: ما العالقة بني هذه 

فلي�س  منف�صلة؟!  وكاأنها  تبدو  التي  املتتابعة  الدوال 

بدقة  حتديده  ميكننا  الن�س،  يقوله  واحد  معنى  ثمة 

"الدخول  لقطة  اأو  م�صهد  مثال  فماعالقة  وباطمئنان، 

الدخول  ثم  نارية"  دراجة  على  اأطفال  به  �صارع  اإىل 

اإىل وحدة ال�رشطان بالق�رش العيني يف �صورة "�صعاع 

اجلائلون  وهي:"الباعة  تليها  التي  كاذب"باللقطة 

الأ�صجار  واأعلنوا حدود دولتهم،فطارت  املطر،  حب�صوا 

اإىل �صحراء احتلها الطاعون".

لعل القارئ- وحده – هو من ي�صتطيع اأن ُيقَيم العالقة 

اأو يربط بني هذه الدوال املتتابعة، فينتبه اإىل اأن هذه 

 
ً
ال�صور اأو "اللقطات املجازية" املتتابعة حتوي معنى

تبدو  وقد  باأكرث من طريقة،  اإبرازه  تلح على  ما،خفيا 

نثار  من  يتكون  الذي  بالكابو�س  اأ�صبه  هنا  الق�صيدة 

رابط  وج��ود  دون  الالوعي  يختزنها  وم�صاهد  �صور 

منطقي بينها، لكننا حني نقراأ بقية الق�صيدة وحتديدا 

املقطع الأخري، �صوف نكت�صف اأننا اأمام  مقطع كا�صف 

جدا من الق�صيدة:

"مرحبا
 اأيتها الكاآبة الوديعة

�صوف ندخل الآن يف عتمة

ال�صيدة التي فقدت زوجا

يف احلرب".

)الديوان �س 8(

لعل هذا املقطع يدلنا على احتمالية ما يريد الن�س اأن 

يقوله لنا، ويك�صف الرابط اخلفي بني كل هذه اللقطات 

اأو الدوال املتتابعة اأمامنا؛وهو ت�صوير تفا�صيل عبث 

مب�صائر  معنى-  اأي  من  تخلو  -والتي  الدائم  احلياة 

بهذه  حلق  الذي  واخلارجي  الداخلي  الب�رش،واخلراب 

الذات املتكلمة يف الق�صيدة، �صنعته امراأة م�صوهة عرب 

عالقة �صديدة التعقيد، اأف�صت بالذات ال�صاعرة اإىل هذا 

املوت املجازي، و�صارت حياته جمرد كابو�س اأو حلم.
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���ِري����ِق اإِل� ِف�����ي الطَّ

ال�صعرية  التجربة  اإىل  �صعريا  املعال  خلود   
ُ
َتْنَت�ِصب

وجه  على  والإماراتي  العربي،  العامل  يف  اجلديدة 

وهويته  مالحمه  ي�صتمد  انت�صاب  وهو  التخ�صي�س، 

جتربتها  ال�صاعرة  به  تبني  الذي  الكتابة  اأفق  من 

ال�صعري  الن�س  اإىل  التام  النحياز  حيث  ال�صعرية، 

توؤ�ص�س  بذلك  وهي  حتديدا،  النرث  ق�صيدة  املكثف، 

التعاليم  ع��ن  بعيدا  اخل��ا���ص��ة،  جتربتها  ع���وامل 

امل�صتمدة من متحقق الق�صيدة ال�صعرية العربية على 

امتداد حتققها الن�صي، وقد عك�صت ذلك منذ ديوانها 

مرورا  الزمن)1997(،  �صيعت  هنا  الأول،  ال�صعري 

الغائب)2003(،  وهاء  وحدك)1999(،  بدواوين 

ق�صائد  اأرت���وي،  اأن  ودون  هنا)2008(،  ورمب��ا 

ال�صوء  ط��رف  اأم�صك  ودي���وان  خمتارة،)2007(، 

)2013(، وانتهاء بديوان اأكتفي بال�صحاب 2017.

 يف الإنتاج ال�صعري على امتداد اأزمنة خمتلفة، 
ٌ
 تراكم

الكتابة بالنرث  باأهمية  ال�صاعرة  الذات  يوازيه وعي 

باعتبارها �رشفة من �رشفات البوح ال�صعري، تتيح 

امل�صكلة  الأ�صياء  لغة  فهم  اإمكانية  ال�صاعرة  للذات 

وبالكتابة  واحل�صية،  املادية  جتلياته  يف  للوجود 

املدثرة بالنرث ذاتها تعيد ترتيب اأف�صيتها املن�صوجة 

فعل  وتدمن  يت�صظى،  زمن  يف  الإن�صان  مبكابدات 

الإن�صات للكون متاأملة انعكا�س قلبها على احلياة، 

الذي  ال�صعري  القول  حم��ددات  اج��رتار  عن  مبناأى 

توارثته العرب، باحثة عن بلورة جتربتها ك�صاعرة 

تقف على م�صافة من احلزن، وحتتفل باحلياة حتى 

بال�صعر  املوؤمنني  ال�صعراء  وككل  حلظاتها،  اأ�صد  يف 

وتلتفت  للحلم،  يت�صع  نهارا  الختناق  خلف  ترى 

مم�صكة بكل نواياها باحلياة، ومقبلة عليها.

واحدا  �صعريا  معنى  تقول  ل  املعال  خلود   

�صعرية  معاين  بل  ال�صعرية،  ن�صو�صها  امتداد  على 

قول  على  مفتوحة  النرث  ق�صيدة  باأن  موؤمنة  �صتى، 

اخليبة،  احل��ب،  الإخ��ف��اق،  الأمل،  �صيء)القلق،  كل 

ال�صعرية  باللغة  العزلة(، مت�صلحة  ال�صوق،  النتظار، 

على  ي�صفي  »مما  والتكثيف  بالقت�صاد  امل�صبعة 

حركة  يف  وا�صحة،  �رشعة  ال�صور  تداعي  حركة 

والتجربة  الذاكرة  خمزون  من  مزيج  وهي  ال�صعور، 

اأمام  متمرئيًة  الذات  �صقوق  ويجعل  املعا�صة«)1(، 

�رشاديب  �صرب  اإىل  ال�صاعرة  �صعي  ّلي 
َ
ج

ُ
وي القاريء، 

يف  فنكون  متعددة،  باأقنعة  تتك�صف  التي  احلياة 

مبا  ذاتها،  تكرر  ل  �صعرية  جتربة  اأم��ام  املح�صلة 

اأنها تذهب بالقاريء بعيدا اإىل تخوم ال�صعر املفتوح 

على الده�صة  واملغامرة والع�صيان، حيث النرث ميلك 

قدرة تفجري ملكات الذات املبدعة �صعريا.

ْعِريِّ  ال�شِّ امْلَْعَنى  َم�َشاِلُك  1ــ 

ُك ِبَطْرِفِه َم�شُّ ْوِء َوالتَّ ِاْقِتَفاُء ال�شَّ 1ـ1: 

 م�صاراُت الدللة يف ن�صو�س ال�صاعرة وفق 
ُ

�س
َّ
 َتَتاأَ�ص

وكاأنها  باملفارقة،  وٍم 
ُ

�ص
ْ
و

َ
م  

ٍّ
خطي  

ٍّ
هند�صي م�صار 

متلك وعيا م�صبقا بامل�صافة ال�صياقية امل�رشعة على 

واملفارقة  املفرت�س،  قارئها  وبني  بينها  التاأويل 

عبد الهادي رو�سي*

كتابة العزلة

ْوء( خللود املعال )اأُْم�ِسُك طَرَف ال�سَّ

  *  شاعر وناقد من المغرب



من  ال�صاعرة  ال��ذات  موقف  ازدوج��ي��ة  على  قائمة 

الذات  تتك�صف  وبقدرما  وال��وج��ود،  وال��ذات  العامل 

املو�صوعي  املعادل  الريح،  َلًة بظالل 
َّ
م

َ ُ
ال�صاعرة حم

تظل  فاإنها  وارجتاجها،  الدواخل  وانك�صار  للخيبة 

وت�صبتا  باحلياة  احتفاء  ال�صوء  من  بقليل  متم�صكة 

بها:

َلى اأَْقَداِمَها
َ
 ع

ُّ
ى ِظاَلًل َت�ِصب

َ
ُلوِعي اأَر نْيَ �صُ َ

)ب

ِننُي
َ

َتِفيُق ح
ْ
�ص

َ
ي

ُ
ه

َ
َثر ْقَتِفي اأَ اِوُل اأَْن اأَ

َ
اأُح

ِء
ْ
و َف ال�صَّ

َ
�ِصُك َطر

ْ
 اأُم

)2(
.)

ُ
يح

نِّ
ِدي الر

َ
يِف ي

َ
و

من  َتَها 
َّ
ُقو اأملح(  اأم�صك،  اأفع���ال)اأح�اول،  وت�صتمد   

اللحظة  اأ���ص��وار  جمابهة  يف  الرغبة  على  دللتها 

رياح  ال�صاعرة  الذات  تكابد  حيث  الراهنة،  الزمنية 

اأزمنة ت�رش على زرع اجلفاء، وتتخطي  احلنني يف 

خال�صا  ال�صعري  بالبوح  موؤمنة  ذاتها  اللحظة 

قدر  هو  ال�صعر  ك��ون  عن  النظر  ب�رشف  وج��ودي��ا، 

على  القب�س  لل�صاعرة  يتيح  ق��در  نف�صها،  ال��ذات 

اإن�صانيا ووجوديا، واإعادة لفت  اجلمر، جمر املرئي 

هل  لكن  فيه،  مرغوب  غري  بو�صفه  اإليه  النتباه 

ينهار  عامل  يف  احلنني  فاعلية  ترتيب  بالإمكان 

ومعه  ال�صعر  ق��درة  لفظة)الريح(  وتقلب  قيميا؟، 

قب�صته،  من  الإن�صانية  الذات  تخلي�س  على  ال�صاعر 

ل�)الريح(  ال�صلبية  الدللة  ا�صتح�رشنا  ما  اإذا  �صيما 

ال�صعري  ال��رتاث  يف  والويالت،  باخلراب،  املقرتنة 

 الذات 
ُ
ر

نِّ
الكوين، والكتب املقد�صة، ومبوجب ذلك، ُتَفج

ال�صاعرة»نربة تفجعية درامية، وحتاول اأن ت�صتوعب 

الن�س  وحركة  ال�صاعر]ة[  روؤى  وفق  دللتها  كل 

)3(
ال�صعري املدفوع بفعل الن�صطار الذاتي«.

ِريُر اْلَقْلِب: �ُشُكوِنَيُة اْلَعاَلِ َوَتْ 2ــ1: 

تو�صيف  ال�صاعرة ملحة على  الذات  تبدو  وبقدرما   

اإىل  الزمن  ل 
ُّ
وحت��و قيمه،  وانهيار  العامل،  �صكونية 

والوجدان  واملتخيل  احلوا�س  ُق 
نِّ
ُتَطو اعتيادية  ريح 

حتر�س  املتوارثة،  خ�صاله  اأريج  وتكبح  الإن�صاين، 

القلق وال�صكون  التحرر من حالة  قدر الإمكان على 

املحلقني بروحها، كاأن الذات ال�صاعرة تدرك يقينا 

اأن العامل امتداد طبيعي لإن�صانية الإن�صان نحو القيم 

املثلى، لكنه يفتقد اإىل اإرادة التغيري، فال�صكون دال 

على الفراغ، وتفكك العامل، وا�صتحالة احللم:

اِكٌن
َ
يِل �ص

ْ
و

َ
ٍء ح

ْ
)ُكلُّ �َصي

ِحيِد
َ
ِن اْلو

ْ
ا�َصُة َذِلَك اْلُغ�ص

َ
ِتع

ْ
تَّى ار َ

ح

اُل  َهِذِه احْلَ
ْ َّ
َلْن َتَتَغري

ىَل َقْلِبي ِوَل اإِ
ْ
 اإِذاً اأَْن اأَُهر

َّ
َلي

َ
ع

 
)4(

اأحرره(.

تقتن�س  وه��ي  ال�صاعرة  خال�س  الهرولة  ولأن   

اإن  ما  عامل  ج�صد  وتعري  ال�صفيفة،  روحها  ذبذبات 

َنى جماليا اإل وينهار، فاإن الذات ال�صاعرة ل متلك 
ْ
ب

ُ
ي

اأ�صياء اأخرى ترمم ثقوب الأ�صياء والعامل والإن�صان، 

ت�صعنا  لذلك  واحلجر،  الطبيعة  يكبل  الفراغ  مادام 

ت�صت�صلم   ،
)5(

تراجيدية« بروؤيا  تنطبع  »جتربة  اأمام 

الأنقى  قدرها  كاأنها  للوحدة،  ال�صاعرة  الذات  فيها 

يف زمن غري مفتوح على املطر والفرح.

ْكَمِة َداُن اْلِ َوُن�شْ َياِة  اْلَ ُة  َداِئِريَّ 3ـ1: 

الروؤية  وفق  اأخ��رى،  ناحية  من  احلياة،  وتتبدى   

والحتدام،  بالت�صابه  َدًة 
َّ
َلب

ُ
م ال�صاعرة  للذات  احل�صية 

بل اإنها دائرية ال�صكل، حياة ل تت�صع لنب�س الروح 

�صدامية»جتعل  عالقة  على  وقائمة  وهواج�صها، 

اأو  العامل،  هذا  خارج  هو  ما  اإىل  تطمح  ال�صاعر]ة[ 

 حياًة مفتوحًة على 
ُ
ح

ّ
، ولأجله ُت�رش

)6(
اإىل ما ورائه«

 يتحتم عليها 
ٌ
َقَدر

َ
و  ،

ٌ
ب

َّ
َتَهي

ُ
م الوحدة، مبا هي حتقق 

مفتوحٍة  من�صودٍة  اأخرى  حياة  عن  بحثا  مواجهته 

على احللم واملطلق، األي�س ال�صاعر يحيا حياتني مهما 
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تعددت احليوات على اأر�س الواقع؟، بلى، اإن ال�صاعر 

ل ميلك اإل حياتني: حياة اأوىل اأ�صبه مب�رشحية مملة 

الأ�صل،  حياتهم  من  جم��ردون  �صخو�س  اأبطالها 

ت�صييد  النخراط يف  واإميانه  بح�صه  ال�صاعر  يرف�س 

ببيت  اأ�صبه  ثانية  وحياة  وا�صتمرايتها،  �صريورتها 

احلكمة، مفتوح على الروؤيا واملجاز، واليقني بقول 

كل �صيء حتى لو كان جمازيا:

ِحيَدًة
َ
ا و

َ
ي

ْ
 يِل اأَْن اأَح

ٌ
ر َقدَّ

ُ
)م

ِلَهَذا،
َ
و

ِة
َ
ْكم ٍء ِمَن احْلِ

ْ
اٍح ِب�َصي

َ
ب

َ
ِقُظ ُكلَّ �ص

ْ
َتي

ْ
اأَ�ص

ٍء
ْ
 �َصي

َّ
ُل اأَي

ْ
َكايِن َقو

ْ
م نَّ ِباإِ

 اأَ
ُ
ر

ُ
ِني اأَ�ْصع نَّ

ِلأَ

ْقٍت
َ
 و

نِّ
يِف اأَي

)7(
اَدة(.

َ
ع

َ
ا َلَها ِمْن �ص

َ
ي

حكمتها  تتاأبط  اأن  ال�صاعرة  حكمة  اأن  �صك  ول    

يقني  بالال  املت�صحة  بالكلمة  مم�صكة  �صباح،  كل 

فعل  عرب  والإن�����ص��ان،  العامل  مع  قلقها  متقا�صمة 

النف�س،  لتطهري  م��الذ  اإىل  يتحول  ال��ذي  الكتابة 

وتعبري عن توق جارف اإىل حياة م�صتهاة تتغياها 

اأوتار  على  يوميا  ُتفتح  اأوط��ان  يف  ال�صاعرة  الذات 

فهل  يذكر،  �صيئا  ينتظر  اأن  دون  املنك�رش،  احللم  

يتحقق للذات مبتغى ال�صعادة؟:

ى َقَلٍق
َ
ُت �ِصو

ْ
)َل�ص

اأِْتي
َ
 الَِّذي َل ي

َ ْ
 َغري

ُ
َل اأَْنَتِظر

اِت َلى الذَّ
َ
َلٍة اأَْقِفُز ع

ْ
ُكلَّ َلي

اِتي
َ
َغب

َ
َتدَّ ر ِلرَتْ

ي،  �صِ
ْ
اأَم

َ
و

)8(
اِبِرين(.

َ
 اْلع

َ
ع

َ
ٍة م

َ
ْغب

َ
ِباَل ر

ال�صاعرة  الذات  اإ���رشار  فعل)اأقفز(  ويوؤكد   

حماولة  يف  ال���ذات،  اأقا�صي  خيبات  جت��اوز  على 

 � وهو  ياأتي،  ل  بوعد  املحملة  النتظارات  لن�صيان 

وتفجري  باحلكمة،  امل�صبع  الغد   � الأرح��ج  على  هنا 

القلق  امتعا�س دفني يكفن �صجرة احلياة، ويجعل 

اإىل  العودة،  اأي  الرت��داد،  فعل  متار�س  الرغبة  من 

حتققها الأول امل�صبع بالاليقني، وبالحتمال، وكاأن 

التم�صك  على  �صيزيفيا  اإ�رشارا  فينا  ِيي  حُتْ ال�صاعرة 

ذلك،  ووفق  وجربوتها،  باحلياة  نكاية  بال�صخرة 

ترت�صي  حيث  العبور  ن�صدان  يف  ال�صاعرة  تنخرط 

ل  الرغبات  مادامت  املتكررة،  احلياة  عن  بعيدا 

بال�صجر،  املليء  ارتدادها  �صوى  النهاية  حتمل يف 

كاأن »احلنني اإىل املغامرة وا�صت�رشاف املجهول هو 

الهاج�س الباعث على القلق والطموح اإىل ال�صكن يف 

العزلة  من  جاعلة  والياأ�س،   ،
)9(

والأقا�صي« التخوم 

�رشاجا ينري اأرجاء الذات.

َهاِر )يِف النَّ

ْزَلِة
ُ
 ِباْلع

َ
اي

َ
اي

َ
ر

َ
 م

ُّ
َت�ِصع

ُ
اء

َ
�ص لَّ امْلَ ُ

ح
َ
ا اإِْن ي

َ
م

َ
و

اِف
َ
ُن ِباْلأَْطي

َّ
َتَتَلو

)10(
َلة(.

ْ
ُن ُكلَّ َلي

َّ
َلَها، اأََتَزي

يف  متوحدان  تواأمان  والعزلة  فال�صاعرة   

تامة،  �رشية  يف  الآخ��ر  بع�صهما  يخترب  �صيء،  كل 

يتحول  اأن  دون  بينهما،  التوا�صل  ج�صور  ويفتحان 

لذلك   ،
ُّ

احلوا�س ُه 
ُّ
ج مَتُ غناء  ي�صبه  ما  اإىل  التوا�صل 

باعتباره  بالعزلة  الأول  الطرف  ك 
ُّ
مت�ص  

َّ
�رش نفهم 

بالكتابة  والحتماء  التجدد،  على  وباعثا  حمفزا 

تتعاي�س مع  الذات  لكن  العزلة،  ِك 
َ
�رَش من  َخلنِّ�ٍس  ُ

َكم

اأجل  من  روحها  تهييء  على  فتعمل  ذاتها،  العزلة  

�ُس 
نِّ
َقو

ُ
ا�صتقبالها، مبا اأن العزلة قد حتولت اإىل مالٍذ ي

ال�صعري  ف�صاءها  ت�صيء  وم�صكاٍة  ال�صاعرة،  َه 
ْ
َتي

ال�صتعاري:

ٌة
َ
اِمر

َ
اِئِدي ع

َ
ِوي ِبَها َق�ص

ْ
ْزَلُة الَِّتي اأَر

ُ
)اْلع

ِغي
َ
ْنب

َ
ا ي

َ
َن َكم

ْ
ِني اْلَكو

ُ
لنِّم َ

اِئي  ُتع  َف�صَ
ُ
اَها ُتِنري

َ
اأَر

 
)11(

َلوؤُيِن اأََلقًا(. ِفيِفَها مَتْ
َ
َهاِهي ِبح

واإذا كانت الذات ال�صاعرة ت�صتمد كينونتها   

من العزلة، بو�صفها م�صكاة ت�صيء املعتم واملفتوح 

مما  اأكرث  م�صدودة  عوامل  يف  الإن�صاين،  القلق  على 

م�صى اإىل ال�صواد والأمل، فاإنها تقيم حلظتها الراهنة 

بان�صجام مع املحجوب عن احلوا�س، موا�صلة البحث 

ب عن 
ّ
عن بو�صلة تقودها لإدراك املتواري واملحج

اأبدا ل ت�صتقيم روؤاه، ول تنت�رش  العامل  الروؤية، لأن 

حوا�صه ل للحياة ول لل�صعر.

َياِة: اْلَ َمِديِح  ِف  4ـ1: 

 وتفتح الذات ال�صاعرة، يف املقابل، نوافذ للتعاي�س 

احلياة  مادامت»اإكراهات  للحوا�س،  املتبدي  مع 
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اليومية تثقل كاهل  الذات املتمردة على كل اأ�صكال 

، تواقة اإىل ا�صتبدال منظار 
)12(

الرتوي�س والتدجني«

فما  وبالآخرين،  بالعامل  ذاتها  يوؤطر  الذي  الروؤية 

يومية  م�صاهد  على  بالبكاء  مكتفية  البقاء  جدوى 

التحرر  يف  الرغبة  جماع  وتكبح  احلوا�س،  تدمي 

منها، والنطالق نحو املجهول مبا مينح الذات ر�صم 

مباهج اأخرى،:

اِت
َ
ِكي الننَِّهاي

ْ
)َلْن اأَب

َ
ب

ْ
ى اْلَغي

َّ
ر َلْن اأحََتَ

ُ
ر

َّ
ر حَتَ اأَ

َ
�ص

َظِتي ا حَلْ
َ
ي

ْ
اأَح

)13(
ول اأبايل(.

باجلزم  امل��ق��رون  النفي  على  دال  ح��رف  ف���)ل��ن(   

على  دلل��ي��ا  زم��ن مفتوح  م��ن  وان��ت��ق��ال  ن��ح��وي��ا، 

زمن  اإىل  ونكو�س  و)الغيب(،  امل�صتقبل)النهايات( 

مهادنًة  ال�صاعرة  ال��ذات  فيه  تبدو   ، اآينٍّ حا�رش/ 

ًة عن الفتوحات والروؤى 
َّ
َتَخلنِّي

ُ
ًة لقدرها، وم

َ
ِلم

ْ
َت�ص

ْ
�ص

ُ
وم

ما  وهو  لآخ��ر،  حني  من  ال��ذات  كوامن  حترك  التي 

الدال  ال�صني  بحرف  املقرون  فعل)اأحترر(  به  ي�صي 

ال�صاعرة من  على احلال وال�صتقبال، وتنتقل الذات 

للعامِل   وجوديٍة 
ً

تاأ�صي�س روؤى م�صتوى املغامرة يف 

ولالأ�صياِء امل�صكلة له، اإىل م�صتوى املهادنة، مهادنة 

بالالمبالة،  حمفوفة  ���ص��ريورة  ه��ي  مب��ا  احل��ي��اة 

وان�صداد اأفق املغامرة الإبداعية واحلياتية يف عامل 

ي�رش على متجيد النمطية، وده�صة الروتني اليومي، 

 تلك الذات اإىل لعبة ت�صتيت الزمن، اأي 
ُ
َنح لذلك ُكلنِِّه، جَتْ

تبديده �� بال اإطارات حمددة �� والتحايل عليه بغية 

�صمان املمكن من حياة لي�صت مفتوحة على حرية 

اأن»العودة  اإىل  اإ�صارة م�صمرة  الفعلي، يف  الختيار 

اإىل الذات وحماولة ا�صتك�صافها، هي الوجهة املثلى 

)14(
عند كل انغالق واإح�صا�س بال�صعف وال�صنحاق«.

َن
َ
م )اأُ�َصتنُِّت الزَّ

ْقِت
َ
َتاداً يِف اأَْقَداِم اْلو

ْ
ُع اأَو

َ
اأَْزر

اَة
َ
ي نَّى يِل اأَْن اأَِعي�َس احْلَ َ

َت�ص
َ
ِلي

 
)15(

َناِزٍع(.
ُ
ِباَل م

اإىل واقٍع  اَزًة 
َ
ْنح

ُ
ال�صاعرة تتبدى م فالذات   

ْنَفِتٍح على عذابات الإن�صان يف عامل ينهار فكريا 
ُ
م

حتويل  عن  عاجزة  تقف  لكنها  واإبداعيا،  واإن�صانيا 

يف  ومنقو�صة  من�صودة  �صور  من  فقرات  اإىل  احلياة 

ال�صاعرة  الذات  التبدي والعجز، تندغم  الروح، وبني 

نف�صها  ب�صكل �صلبي متفاعلة مع النمط الذي يحيط 

يعي�س  اأن  ال�صاعر  قدر  اإن  تقول  وكاأنها  بحياتها، 

دون  يتغري،   األ  على  ي�رش  ع��امل  روؤي��ة  يف  احللم 

الروؤيا  تنهار  وبذلك  حقيقٍة،  اإىل   
ُ
احُلْلم َل 

َّ
يتحو اأن 

ال�صاعر  فيكتفي  من�صودين،  ووجودي  �صعري  كفعل 

تتفجر  وه��ي  دواخ��ل��ه،  اإىل  العميق  ب��الإن�����ص��ات 

ال�صعري  الفعل  غربة  مداواة  يف  وجتتهد  باحل�رشة، 

الأفق اخلاّلق، عرب  اإن�صاين م�صوه، ومنعدم  يف زمن 

افتعال الن�صيان:

اِء
َ
�ْصي  ُلَغِة اْلأَ

َ
م

ْ
اِوُل َفه

َ
)اأُح

اِئي  َف�صَ
َ
ِتيب

ْ
اأُِعيُد َتر

َت�ِصٌد
ْ ُ
اأْ�ِصي حم

َ
ر

ُ َكِثرياً رثَّ
َ
اأََتع

)16(
َت ِلَقْلِبي(. ى اأَْن اأُْن�صِ

َ
اأَْن�ص

َ
و

 

: ْعِريِّ ِل ال�شِّ اأَْكـــــَواُن امْلَُتَخيَّ 2ــ 

يبنيها  ال�صعري،  متخيله  اأك��وان  �صعري  ن�س  لكل   

ال�صعرية،  انطالقا من وعيه اخلا�س باللغة  ال�صاعر 

ال��ذات  و���رشاع��ات  ت��واف��ق��ات  نقل  على  وق��درت��ه��ا 

ال�صاعرة مع العامل والأ�صياء املوؤ�ص�صة له، والأكوان 

�صعرية  يف  تتحقق  التي  ال�صعرية  اللغة  تبّديها 

ٍل 
َ

ا�ص
َ
َتو

ُ
م كبحٍث  اجلديدة،  العربية  النرث  ق�صيدة 

ثمة  لذلك  ذات��ه،  جماهل  حفر  يف  ال�صاعر  ميار�صه 

ال�صاعرة،  والذات  ال�صعرية  اللغة  بني  وطيٌد  ارتباط 

ُل 
ُّ
و حَتَ بينهما،  الفعلي  الرتباط  هذا  عن  جنم  وقد 

مبقت�صيات  ان�صغال  من  اجلديدة  ال�صعرية  املغامرة 

بو�صفها  ال�صعرية  بال�صورة  ان�صغال  اإىل  العرو�س 

ميكننا  حّد  اإىل  واأكوانه،  ال�صعري  للمتخيل  البانية 

حيز  يف  اجلديدة  العربية  الق�صيدة  اإن  القول  من 

ال�صعرية مبا  ال�صورة  على  قائم  �صعريتها  كبري من 

ال�صيء،  بع�س  تقع،  دوم��ا  اإنها  للغة،  هي»انبثاق 

حت�صل  الق�صائد،  نعي�س  الدالة،حني  اللغة  ف���وق 

.
)17(

لدينا جتربة اخلال�س من خالل ذلك النبثاق«
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ق�صيدة  �صعرية  يف  ال�صعرية  ال�صورة  وتتخلى   

و�صفت  التي  املعيارية  البالغة  عن  اجلديدة  النرث 

تعاطي ال�صعراء العرب مع الأ�صياء البانية ملحيطهم 

على  قائمة  معيارية  بالغة  وهي  معه،  ومتوافقة 

النا�س،  عليه  تعارف  ما  اإل  يقول  ل  ال�صاعر  جعل 

وكل قول يخالف املتعارف عليه بالغيا فهو �صطط 

عمود  هي  ال�صعرية  واللغة  م�صاعف،  وخرف  ولغو 

فاللغة  الفني،  ت�صكلها  واأ�صا�س  ال�صعرية  ال�صورة 

وبدون  ال�صعر،  هو  الذي  الن�صيج  هذا  ال�صعرية»مادة 

اللغ�ة  ال�صعر.  اللغة على كيفية م��ع�ي�ن�ة ل يك�����ون 

)18(
ه���ي م�ت�ك��اأ ال�صعر«.

اْلَقَلِق: ِا�ْشِتَعاَرُة  1ـ2: 

التجربة  مالمح  من  ملمحا  القلق  ا�صتعارة  ُل  ُت�َصكنِّ  

و�صيط  عرب  ال�صعرية  اللغة  جتليها  التي  ال�صعرية 

ال�صاعرة خلود املعال،  ال�صعرية، يف جتربة  ال�صورة 

والقلق هنا حالة نف�صية ت�صتحوذ على بواطن الذات 

ال�صاعرة  لالأنا   
َّ
ْف�ِصي النَّ  

َ
الحتدام ي 

نِّ
ر

َ
ُتع

َ
و ال�صاعرة، 

وبلورًة  ال�صعرية،  ملغامرتها  حتقيقا  �رشاعها  يف 

الفاعل)تائهة(  فا�صم  كالأمواج،  العاتية  لأحالمها 

دواخلها،  يف  الكامن  ّلي  جُتَ وهي  بال�صاعرة  يرتبط 

لكنه ل يحيل على فاعلية الذات الإيجابية املتعاي�صة 

على  يحيل  بقدرما  والعامل،  الواقع  اإك��راه��ات  مع 

على  وعاجزة  متهيبة،  تقف  التي  املنفعلة  ال��ذات 

يف  اخل��وف/  يف  )تائهة  جملة  وتتاأ�ص�س  امل�صي، 

الإحالة  جوه������رها  كربى  ا�صتعارة  على  القلق( 

ال�صاعرة،   ال��ذات  يعتمل  الذي  النف�صي  الفراغ  على 

بينما  مكتملة،  املتمرئية  �صورته  القلق  ويج�صد 

ُتْكِمُل جملة)�صاأه�صم العتمة( دللة ال�صورة ال�صعرية 

الأوىل القائمة على الفراغ النف�صي والروحي، ولذلك 

القلق  امل�صكلة ل�صتعارة  ال�صعرية  اللغة  تكمن قيمة 

لي�صري  نف�صها  تتجاوز  �صعرية  بو�صفها»قيمة 

بالقدر  ال�صعر كله،  تدليل  اأ�صا�صيا من  تدليلها جزءا 

عن  وب�صواها  بها  نف�صها  على  دال  هو  يكون  الذي 

:
)19(

طريقها بالذات«

)َتاِئَهًة يِف اْلِباَلِد

ِف
ْ
و يِف اخْلَ

يِف اْلَقَلِق

ُل
ُ

�ص
ْ
ح

َ
ا َقْد ي

َّ
�ِس مِم

ُّ
ج

َ
و يِف التَّ

ِني َهَذا وؤمِْلُ
ُ
 ي

ْ
َكم

َة
َ
َتم

َ
 اْلع

ُ
َه�ّصم اأُ

َ
�ص

 .
)20(

)
ُ
ِطري اأَ

َ
�ص

احلقيقة،  مبقت�صى  للته�صيم،  قابلة  غري  ف�)العتمة(   

واإ�صنادها اإىل فعل )اأه�صم( املقرتن بحرف ال�صتقبال 

داً 
ْ
ع

ُ
)ال�صني( �� وهي ا�صتعارة مكنية تبعية �� مينحها ب

اإىل  ال�صاعرة  ال��ذات  تطلع  اإب��راز  �صياق  يف  جمازيا 

القلق  وتفجري  بها،  املحيط  الفراغ  حدة  تو�صيف 

جتاوز  نحو  ال�صاعرة  الأن��ا  تتجه  حيث  ا�صتعاريا، 

مت�صحة  ال�صعرية  لغتها  من  جاعلة  �صلبي،  هو  ما 

املعنى  ِد  ��دُّ جَتَ َ
و ماألوف،  والال  والتوتر  بالتت�صظي 

هذا  وعلى  نهائيته،  ل  تكمن  جتدده  ويف  ال�صعري، 

�صعري  ن�س  مقولة»كل  حتقق  اأمام  فنحن  الأ�صا�س 

جيد ف�صاء جيد ل متناهي من الروؤى، والإيحاءات 

ي�صب معظمها يف  التي  العزيرة  التاأويلية  وال�صور 

 
)21(

بوؤرة ال�رشاع الدرامي، والت�صظي النف�صي«.

اخلوف: ا�شتعارة  2ـ2: 

ثاأثيت  يف  الفاعلة  ال�صتعارية  الأمن��اط  وتتنا�صل   

ال�صاعرة خلود املعال،  ال�صعري، يف جتربة  املتخيل 

�صورها  خلق  يف  اللغة  ممكنات  كل  ت�صتغل  فهي 

ال�صعرية، وت�صكل ا�صتعارة اخلوف منطا ثانيا يتمراأى 

من خالله ان�صطار الذات ال�صاعرة، وهي تتمادى يف 

تتو�صل  وبقدرما  والعامل،  الذات  تناق�صات  ت�رشيح 

خماوف  ُد 
نِّ
�ص

َ
ج

ُ
ي �صعريا  معجما  ال�صعرية  ال�صورة 

الذات ال�صاعرة)يخيفي، يحزنني، نائمة(، تك�صف عن 

انعكا�س حلالة  الت�صطي مبا هو  ال�صاعرة يف  اإبحار 

نف�صية غام�صة، واإح�صا�صات م�صو�صة جتعل من لغة 

النرث اليومي اأقرب لتو�صيفها، فاملتواليات اجلملية 

ل حتفل باملجاز اإل بقدر ي�صري، لكنها تبني جمتمعة 

وبذلك  للخوف،  ال�صتعاري  الباعث  حل�صور  اأفقا 
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الت�صال باحلبل  "التي" تدل على مكان  املدينة  �رُشة 

تعريفه  )مكي(  اخت�رش  هكذا  الأر�س".  لأمنا  ال�رشي 

القوطي "اإن  ح�صن  ل�صان  على  ويرد  املطاعم،  ل�صارع 

اأما  فيه روحًا توا�صي احلزانى واملتعبني من احلياة". 

موقعه الفلكي فهو " حتت تاأثري برج الدلو، الذي يجذب 

اجلو  ويكون  املثقفة،  والطبقة  للحرية  املحب  ال�صباب 

وال�رشعات  اجلديدة  لالأفكار  ولداً 
ُ
م هذا النطاق  يف 

�صنته  يبداأ  ال�صد،  ال�صارع  هذا  اإىل  الغريبة". و"الداخل 

جمنونًا،  ي�صري  الثانية  �صنته  يف  ثم  �رشداً، 
ُ
م الأوىل 

من  عاديًا  مواطنًا  ويغدو  حالته  ت�صتقر  ذلك  بعد  ثم 

مواطنيه". هكذا يب�رشه ثالث..

 جملة املفاتيح التي يرميها اأمامك )وجدي الهدل( يف 

كتابه الق�ص�صي ال�صادر حديثًا "نا�س �صارع املطاعم، 

منها  لتختار  اإمنا   "2017 القاهرة،  اأروق��ة،  موؤ�ص�صة 

ما ينا�صب الباب الذي �صتدلف منه ملعاينة عوامل هذا 

به  اإل  كمكان  �صنعاء  تكتمل  ل  الذي  امللهم،  ال�صارع 

، وهو ملن  اأو �صاحب حاجة  �صائحا  اأتاها  كمزار ملن 

اأراد من �صاكنيها رئة طرية للتنف�س، اأو حت�ص�س الروح 

املكان  مينحها  التي  احلياة،  ببهجة  الت�صاقا  الأك��رث 

الأكرث ب�صاطة، بعيدا عن اأجواء احلرب والتعا�صة.

رائعون،  ال�صارع  هذا  يرتادون  "الرجال" الذين  جميع 

لن جتد مثياًل لهم يف اأية اأمكنة اأخرى. اإنهم من خرية 

النا�س، �صفوة املجتمع، قلوبهم طيبة، واأخالقهم �صمحة، 

لن جتد بينهم واحداً يتباهى بحمل ال�صالح اأو يتفاخر 

بقبيلته.. حتى نظرات النا�س هنا لي�صت ا�صتفزازية، ول 

�صيئة  نوايا  ُي�صمر �صاحبها  الذي  الف�صول  ذلك  حتمل 

خارجًا،  يلفظهم  هنا،  لهم  مكان  ل  جتاهك. الأ�رشار 

وعاهات  ع�صبية  اأمرا�صًا  لهم  مرئية ت�صبب  غري  قوة 

اأقدامهم  ل ي�صعون  جتعلهم  قدرية،  وحوادث  ج�صدية 

يف �صارعنا مرة اأخرى".

اإنه املكان الذي ي�صبهنا متاما كب�رش بندوبهم الكثرية، 

واأحالمهم املراقة على الطرقات، ف�"مكي" القابع على 

اأبيه  م��وؤام��رات  كل  اإحباط  على  ق��ادر  غرفته  يف  كنز 

ال�صتيالء على  اأجل  الغرفة، من  ال�صاعية لإخراجه من 

الكنز، وهو القادر على اإدارة الكون وحب�س املطر:  

وهذا  عميق.  تفاهم  وبيننا  مت�صل بالطبيعة،  "اأنا 
التفاهم و�صل اإىل درجة اأين عندما اأ�صعر بالكاآبة، اأطلب 

نزول املطر لتتح�صن حالتي املزاجية. وهو ما يحدث.. 

مل  اإذا  �رشور. واأما  بكل  رغبتي  تلبية  تتم  كانت  دائمًا 

املالئكة تعرف  ال�صبب.  اأنا  اأنني  فاأعرف  املطر  ي�صقط 

عدت  فما  اآخ��ر..  �صخ�س  اأي  من  اأك��رث  املو�صوع  هذا 

العك�س  اأو  اأحمل مظلتي  اأن  للكالم، يكفي  اأحتاج حتى 

لتفهم املالئكة ق�صدي."

 فمكي هنا و تبعا ملراحل "التفيي�س املعراجي" ل�صكان 

متجاوزاً  الأكرب،  التجلي  مرحلة  اإىل  و�صل  ال�صارع قد 

مرحلة الت�رشد واجلنون لي�صل اإىل مرحلة العقل الكامل 

املتخل�س من ركامه الأر�صي، لهذا يقول بكل اطمئنان: 

عليه حقًا  اأنا  ما  لتو�صيح  اإىل جملدات  اأحتاج  "�صوف 
تفرغ  ال�صاأن." وحتى  يف  وعظم  يف املقام  علو  من 

تركها  لالأ�صياء  الروؤيوية  �صحنتها  من  ال�صخ�صية  هذه 

من  املتحرر  املتكلم  ب�صمري  نف�صها  تقدم  "الكاتب" 
�صغوط اخلارج، و�صمائر ال�رشد التي ل تخ�صه، فتجلى 

حممد عبد الوهاب ال�شيباين*

»نا�س �سارع املطاعم«

لوجدي الأهدل

  * شاعر وناقد من اليمن



متدفقًا  و�صديد النتباه يف ا�صتب�صار اأناه، يف حتققها 

الأر�صي وتعاليها الغيبي.

"طه  الديكور  مبهند�س  ال�صارع  "مكي" �صيجود  غري 

اأو كما  نف�صه م�رشداً جائعًا،  �صيجد  اأحمد" الذي  حممد 

حرب  انفجار  مع  اأكرث  النف�صية  حالتي  يقول: "�صاءت 

1994 التي حطمت اأع�صابي حتطيمًا، واأ�صبت مبر�س 
ات�صال اخلاليا.. اإنه مر�س خبيث نادر، العلم ل يعرف 

خاليا  اأم�صت  به  وعندما اأ�صبت  تقريبًا،  �صيء  اأي  عنه 

كل  معها  وحتمل  الف�صاء،  يف  ذبذبات  تر�صل  عقلي 

يلتقطونها،  اخلا�صة  باأجهزتهم  وهم  فيه،  اأفكر  �صيء 

�صيء  اأي  ويعرقلون  علي  الطريقة يتج�ص�صون  وبهذه 

اإىل  اأفكارهم ال�رشيرة  يوجهون  ث��م  اإجن����ازه..  اأري���د 

خالياي لتدمريي وحتويلي اإىل جمرم ينفذ اأطروحاتهم 

القذرة". بعد اأن نهبه البنك كل مدخراته، والذي ي�صرتط 

اإعادتها اإليه بارتكاب جرمية قتل، فقط لتوكيد نظرية 

�صلوكًا  ي�صلك  اأن  الإن�صان  على  "اإن  التي تقول  مديره 

اإجراميًا معينًا لكي ينال حقوقه املادية واملعنوية يف 

الغابة..  يف  املفرت�صة  احليوانات  تفعل  كما  املجتمع.. 

بال�رشورة  ي�صري  فاإنه  الإج��رام��ي  ل�صجله  وكنتيجة 

النا�س  اأك��رث  جرميته  يف  فينفذ  �صاحلًا!"  مواطنًا 

يف  تتواجد  معاقة  �صابة  مت�صولة   وهي  معه  تعاطفا 

ذات ال�صارع.

�صيتماهى   "2011 فرباير  ث��ورة  الريحان"  ث��ورة  يف 

كل  مع  �صتتكرر  والتي  املوؤجلة،  اأحالمه  مع  ال�صارد 

ل�صاحة  بان�صمامه  منه   25 يف  ب��داأه  ال��ذي  فرباير 

�صتقوم  حيث   ،2021 فرباير  اإىل  الحتجاج، لي�صل 

�صهداء  ع��ن  ت��ذك��اري  جملد  بطبع  اجل��دي��دة  احلكومة 

الثورة، فيقول عنها "ح�صلُت على ن�صخة وفرها يل اأحد 

اأ�صدقائي. عندما قمُت بتقليب �صفحات الكتاب، عرثُت 

على �صورة قدمية يل واأنا اأرتدي قمي�صًا اأبي�س وربطة 

عنق ف�صية ت�صبه بدن �صمكة من بحرنا. حتت ال�صورة 

كتبوا ا�صمي ونبذة خمت�رشة عني، ذكروا فيها اأنني قد 

مرير  �رشاع  التغيري" بعد  " �صاحة  الأج��ل يف  واف��اين 

والثالثني  ناهز الثانية  عمر  عن  ال�رشطان،  مر�س  مع 

عامًا، وذلك يف دي�صمرب 2011 . �صفقُت دفتي الكتاب 

ورميته بعيداً. حقيقة ل اأتذكر اأن �صيئًا من هذا القبيل 

قد حدث "

اإنه احللم الذي �صيبداأ بتحققات الذات من خالل الوظيفة 

�صقة  وال�صتقرار يف  والإجناب  الزواج  وتاليًا  املبدعة، 

مع  اإل  القارئ  يكت�صفها  لن  �رشدية  لعبة  رائعة، يف 

نهاية احلبكة التي اأرادها تغليفا للموت، الذي �صار يف 

الن�س ا�صتكمال حلياة ال�صخ�س،  لأن "ثورة الريحان" 

تبعا لهذه الروؤية مل تكن �صوى حلم جميل للمقهورين، 

يف  كطيف  لهم  تتجلى  التي  �صهداوؤها،  فيهم  مب��ن 

قبورهم.

للم�رشد  احلياة  فل�صفة  �صرنى  ثقوب"  بال  "حياة  يف 

الورق  من  كرتون مقوى  داخل  يعي�س  اأن  اختار  الذي 

يفعله  ما  واأول  املطاعم،  �صارع  من  م�صدودة  يف جهة 

عند ا�صتيقاظه يف ال�صحى هو "تاأمل النا�س يف غدوهم 

حني  وخ�صو�صًا  لأجلهم،  باحلزن  وي�صعر  ورواحهم، 

ي�صمعهم يتحدثون عن غالء املعي�صة، وارتفاع اإيجارات 

املرهقة  والهاتف  والكهرباء  املاء  وفواتري  امل�صاكن، 

للجيوب."

ل  املال  "التفكري يف  لأن  ثقوب  التي  بال  اإنها حياته 

ي�صغله، كونه  يرى نف�صه اأغنى من كل اأغنياء املدينة.. 

الأغنياء بلغ من الرثاء حداً - مل  اأي  لأنه من منهم - 

يعد معه يفكر يف املال؟!

لكن من اأين يعي�س؟ كيف يدبر ثمن وجباته؟ طبعًا هو 

يدفع ثمن الطعام الذي يتناوله، وال�صاي باحلليب الذي 

ي�رشبه، فهو ل ي�صتجدي اأحداً، ول يقبل اإح�صانًا من اأي 

جلمع  قدميه  على  عديدة  بجولت  يقوم  ولذلك  ك��ان.. 

جداً،  كبري  نايلون  كي�س  يف  املياه البال�صتيكية  قناين 

ثم يبيعها ملحالت الع�صائر"

على  اجللو�س  اخ��ت��ار  ال��ذي  الكاتب"  "نيما  م�صكلة 

اأحد املقاهي منذ �صنوات ول ي�صاركه  طاولة قذرة يف 

ق�ص�صه،  كتابة  ي�صتطيع  ل  اأنه  عليها،  باجللو�س  اأحد 

اأ�صابع �صاحبه منذ خم�س  الذي ي�صكن بني  القلم  واأن 

يف  "يتفنن"  ذل��ك  عن  وب��دل  حرفًا،  يكتب  مل  �صنوات 

اإ�صدار الروائح الكريهة، التي تزعج اجلميع، فيظنون اأن 

�صاحبه هو من ي�صدرها !!

ال�صابة   املت�صولة،  "عبري"  املطاعم  �صارع  نا�س   ومن 

ال�رشطان،  ب��داء  ومت��وت  لالغت�صاب،  تتعر�س  التي 

بنعومة  الكوابي�س  عنده  تت�صاوى  الذي  و"النتحاري" 

احلياة فيعي�س تلك اخل�صات الوجودية التي تباعد بينه 
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وبني املوت وقتل الأبرياء من ركاب الطائرة، ملجرد اأن 

م�صحة من دعة  تلب�صته ذات يوم.

اأما الأكل يف �صارع املطاعم فهو اأهم بكثري من وجبات 

مركز  اإىل  �صاحبها  دعي  ولو  حتى  الف�صاء،  كائنات 

علمي مرموق، وح�رش بغيمة من فتات اخلبز، وا�صتعار 

من  الطعام  لأكل  كاأعواد  ل�صتخدامها  جاره  حواجب 

نبتون.  كوكب  ل�صكان  الأخ�رش،  باللحم  ت�صبح  اأطباق 

وحتى  مرة  كل  ومثل  اإليه،  �صيعود  ال��ذي  املكان  لأن 

اأنبوبة ال�رشف ال�صحي �صيتيح  بعد عودته من ت�صييع 

با�صمئزاز  الب�رش  اإىل  "النظر  يف  هوايته  له متابعة 

والدمدمة باألفاظ نابية بحق اأمهاتهم ".

بني اجلامعة الأمريكية ببريوت و�صارع املطاعم، خيط 

�رشي ا�صمه ح�صن القوطي "�صيخ الع�صادين" رجل ناهز 

ال�رشية جمع ال�صكاكني! ح�رشته من  ال�صتني، وهوايته 

معامل �صارع املطاعم. يزعمون اأنه ل يعرف من �صنعاء 

راجاًل  اأو  راكبًا  خارجه  ُير  مل  اإذ  فقط،  ال�صارع  هذا  اإل 

جرمية  ارتكب  اأنه  قفاه  يف  يتهام�صون  لذا فاإنهم  قط. 

قتل يف قريته وفر متواريًا يف اأمعاء "�صارع املطاعم" 

يحمل  اأنه  ل يعرفون  لكنهم   " بذاته  واملكتفي  املغلق 

الأمريكية، وق�صة  اأدب اجنليزي من اجلامعة  لي�صان�س 

حب  دامية لبنة م�صئول، وندوب كثرية يف اجل�صد هي 

التي اأو�صلته اإىل هنا.

ياأكل  رج��ل  املطاعم   �صارع  يف  املنتظر"  "املهدي 
بداأ  لكنه  الأ���ص��واق  يف  ومي�صي  بالبي�س،  الفا�صوليا 

يكفي  م��ا  ليتدبر  عمل،  ع��ن  البحث  يف  يفكر جديًا 

من املال ل�رشاء �صيارة، من اأجل اأن ينتظره اأحد ما.

اأننا  غري  ن�صتهي،  كما  نب�رشها   ل  قد  التي  احلياة 

التي  اجلارفة،  م�صباتها  يف  الإقامة  يف  متورطون 

ل  حياة  القليلة.  وامل�رشات  الكثرية  باخليبات  تغ�صلنا 

ك�صاف  وحده  اإيالما.  حمطاتها  اأكرث  يف  اإل  ُت�صتطعم 

املبدع من ي�صئ اختالطاتها وثنائياتها التي تتج�صم 

عنها  التعبري  يتوجب  لهذا  بنقائ�صها،  متوحدة  كذات 

جتربة  تفعل  كما  والالمعقول  والغرابة  بال�صخرية 

وجدي الهدل ال�رشدية .

جميعهم/نا..  ال�صارع  ه��م..  ال�صارع  نحن..  ال�صارع 

ال�صارع خرافتنا املتخففة من وعيها، حتى وهي ُتقِطر 

انكما�س  يف  املبعرث  ال�صخ�صي  التاريخ  يف  وهمها 

ما  اإىل  اإليه،  الهروب  نحاول  الذي  املا�صي  اإىل  الزمن 

دون التذكر ولي�س اإىل التدوين البعيد املمدد يف بطون 

الكتب على نحو اإعادة التذكري بانقالب النا�رشيني يف 

اأكتوبر 1978. وحرب �صيف 1994 وتذويب امل�صتقبل 

التقانة  خمرتعات  تنتجها  التي  الفرتا�س،  حلظة  يف 

ميدون  نبتون  �صكان  كائنات  من  جعلت  حياة،  يف 

�صكان الأر�س بالطعام الأخ�رش. اأو جعلت اأخالق الب�رش 

ال�صحي  ال�رشف  موا�صري  يف  ي��رون   2100 عام  يف 

اأكرث نفعا من الأوادم، ف�" لو اأن موظفي الدولة يعملون 

بالدنا  لكانت  ال�رشف ال�صحي  موا�صري  كفاءة  بنف�س 

باألف خري" كما قال مدير املوارد الب�رشية  املكلوم.

ال�صارع متعني يف وعينا، كما هو واقع يف اجلغرافيا، 

ال�صد" اإمنا  " ال�صارع  فلكونه  بتفا�صيل كثرية،  كمكان 

ب�صبب منفذه الواحد، وم�صميات معامله ل جمازية  مثل 

الن�صو�س  يف  ح�صورا  الأك��رث  وهو  مده�س"  "مقهى 
البوري"  "مطعم  اإىل جانب  فيه،  الأبرز  املعلم  بو�صفه 

الع�صيد  ومطعم  الفا�صوليا،  امل��ه��دي  ي��اأك��ل  حيث 

�صارع  عنه "اإنه  القوطي"  ويقول  "ح�صن  يقيم  حيث 

ذاك  للهزمية  يكون  اأن  بال�رشورة  ولي�س  املهزومني! 

الهزمية  اإىل  الإن�صان  ي�صعى  اأحيانًا  ال�صلبي..  املعنى 

باإرادته".. حتى ي�صتطيع اإعادة قراءة ذاته يف متو�صعها 

الذي ترغب فيه، ولي�س ما يراد من غريها اأن  تكونه.

يف " نا�س �صارع املطاعم" يثبت وجدي الهدل اأن الق�صة 

الرواية،  الكربى  �صقيقتها  تها  مُتِ مل  اليمن  يف  الق�صرية 

والتهمي�س  الإق�صاء  مقاومة  على  ق��ادرة  زال��ت  ما  بل 

والتغييب، باجرتاحها املو�صوعات الأكرث ده�صة من قلب 

احلياة، التي تخلق من اأفعال الب�رش كل مفارقاتها.
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ي�صتك�صف الناقد اأمين باي يف كتابه النزوع الدرامي 

بني  القدمية  العالقة  حدود  اجل��راح  نوري  �صعر  يف 

ال��درام��ي  ال�صعر  يف  جتلت  كما  وال��درام��ا،  ال�صعر 

وامللحمي  الغنائي  ال�صعر  جانب  اإىل  ك��ان  ال��ذي 

هذه  ا�صتعادة  جرى  وقد  ال�صعري.  الثالوث  ي�صكل 

اإطار  يف  احلديث  العربي  ال�صعر  جتربة  يف  العالقة 

اآثار  ال�صعر من  لتحرير  �صعت  التي  احلداثية،  النزعة 

تعميق  بهدف  الفردية  الذاتية  والنزعة  الرومنتية 

ق�صيدة  يف  اأما  فيه.  واملو�صوعي  الإن�صاين  ح�صور 

تنبع  اإ�صكالية  على  تنطوي  العالقة  هذه  فاإن  النرث 

والقت�صاد  التكثيف  نحو  الق�صيدة  هذه  ميل  من 

ذات  طويلة  لق�صيدة  اختياره  كان  لذلك  اللغة.  يف 

الأيام  ق�صيدة  هي  اجل��راح،  لل�صاعر  ملحمي  ف�صاء 

ا�صتك�صاف  بغية  للبحث  مو�صوعا  للوقت  ال�صبعة 

كيفية حل هذه الإ�صكالية يف هذه التجربة، بو�صفها 

معيارية  مع  يقطع  الدراما  ملفهوم  حتديثا  تقدم 

املفهوم القدمي، لها، خا�صة اأن هذه الق�صيدة تختار 

تغري  خ�صبة  مادة  متثل  جعلها  دراميا،  مو�صوعا 

بدرا�صة الدراما يف ق�صيدة النرث.

دوافع ذاتية ومو�شوعية

ي��ح��دد ال��ن��اق��د ب��داي��ة ال��ك��ت��اب ال���دواف���ع ال��ذات��ي��ة 

واملو�صوعية التي قادته اإىل هذه الدرا�صة، واملتمثلة 

واأ�صكال  احلديث،  الدرامي  ال�صعر  بدرا�صة  تعلقه  يف 

اآخر  اإىل  �صاعر  ومن  اأخرى،  اإىل  ق�صيدة  من  تطوره 

و�صول اإىل ق�صيدة النرث، التي متثل ق�صيدة اجلراح 

تفاعله  اإىل  اإ�صافة  لها،  مهما  منوذجا  الطويلة 

الوجداين مع مو�صوعها، خا�صة اأنها متتلك طاقات 

املو�صوعي  الدافع  اأما  وا�صحة.  و�صعرية  تعبريية 

التي  العربية  الدرا�صات  قلة  من  فيتاأتى  للدرا�صة 

العربية،  النرث  ق�صيدة  يف  الدرامي  بح�صور  تهتم 

الدرا�صات.  هذه  يف  احلا�صل  النق�س  ل�صّد  و�صعيه 

ويعرتف الناقد بال�صعوبات التي تواجهها مثل هذه 

النزوع  تناول  التي  املراجع  قلة  ب�صبب  الدرا�صات، 

اجلراح  و�صعر  عموما  احلديث  ال�صعر  يف  الدرامي 

الدراما  مقومات  مع  التعامل  جانب  اإىل  خ�صو�صا، 

وتذهب  اأول  باللغة  تعنى  ق�صيدة  يف  وم�صمونها، 

على  متاهة  يخلق  ما  البعيد،  م��داه  اإىل  بالتخييل 

م�صاهد  يف  الدرامي  عن  والبحث  التاأويل  م�صتوى 

بع�س  يف  وغمو�صها  اللغة  لكثافة  نظرا  الق�صيدة، 

الأحيان. 

تاأ�صيل  على  فيه  عمل  نظري  مبهاد  الدرا�صة  تبداأ 

وتطوره  الدراما  تاريخ  تناول  خالل  من  الظاهرة 

العربي  ال�صعر  يف  الدراما  درا�صة  اإىل  بعدها  ينتقل 

مقومات  حتديد  اإىل  ذل��ك  م��ن  ليخل�س  احل��دي��ث، 

منها،  الطويلة  الق�صيدة  ل�صيما  الدرامية،  الق�صيدة 

ا�صتثمار  كيفية  اإىل  للتعرف  مهما  مدخال  ي�صكل  ما 

ال�صاعر اجلراح الدراما يف بناء درامية ق�صيدته. لقد 

من  جمموعة  عرب  الق�صيدة  هذه  يف  الدراما  جتلت 

على  توزع  الذي  ال�رشاع  اأولها  الدرامية  العنا�رش 

نوعني من ال�رشاع، �رشاع داخلي و�رشاع خارجي. 

ال�صاعر  وعي  ينّزل  ال��ذي  اأن��ه  فيجده  الداخلي  اأم��ا 

مفيد جنم*

النزوع الدرامي

يف �سعر نوري اجلراح

  * ناقد من سورية 



بالق�صية ال�صورية فنيا، عرب ال�رشاع مع الذات التي 

تنق�صم اإىل ذاتني مت�صارعتني، يف حني اأن ال�رشاع 

اخلارجي يبدو بني النظام واملعار�صة، وهو �رشاع 

متعدد الأبعاد، تك�صف الق�صيدة يف متوالياتها عنه.

عرب  الق�صيدة  ه��ذه  يف  ال��درام��ي  امل�صهد  ويظهر 

تقنية  فيها  ي�صتخدم  املتتالية،  امل�صاهد  من  ع��دد 

جت�صد  وهي  الإيحائية  بكثافتها  وتتميز  ال�صيناريو 

مت�صاعد  درامي  خط  يف  املاأ�صاوي،  ال�صوري  الواقع 

تراهن  وموحية  مكثفة  بلغة  ولكن  والعنف  التوتر 

الثالث  الدرامي  العن�رش  اأما  ال�صعر.  على اجلمايل يف 

فيتمثل يف ا�صتخدام ال�صاعر لتقنية القناع التي ينزع 

ال�صاعر  اأن  الناقد  اإىل املو�صوعية. ويرى  من خاللها 

ا�صتطاع اأن ي�صنع خطابا �صعريا مقنعا ل حتظى به 

الذات بوجود م�صتقل ب�صبب انق�صام الذات على ذاتها 

وت�صظيها اإىل �صخ�صني اثنني، يظل املنولوج الداخلي 

م�صتمرا بينهما. لذلك يعترب اأن ق�صيدة الأيام ال�صبعة 

للوقت هي ق�صيدة مقنعة يكاد يغيب احلد فيها بني 

من  لأنها  الباطني.،  احلوار  واأ�صلوب  القناع  اأ�صلوب 

بدايتها وحتى النهاية تقوم على �صوتني مت�صارعني.

ويف درا�صته للحوار الباطني يجد اأن احلوار الداخلي 

ال�صاعر،  وذات  املقنعة  الذات  بني  �رشاع  ي�صتغرقه 

فردية  مناجاة  اإىل  املوا�صع  من  كثري  يف  يتحول 

ي�صتبطن فيها ال�رشاع الداخلي الذي يعي�صه، للتعبري 

عن اأفكاره الداخلية العميقة. وينق�صم تعدد الأ�صوات 

اأو  ال�صخ�صيات  ال�صور، جتلت يف تعدد  اإىل عدد من 

الأ�صوات نظرا لطبيعة التجربة اجلماعية التي يعرب 

من  اأ�صلوبا  بو�صفه  اللهجة  تنويع  وهناك  عنها. 

اأ�صاليب تعدد الأ�صوات، ما ي�صفي على الق�صيدة بعدا 

مو�صوعيا كبريا.

ويتناول التقنيات ال�صينمائية بو�صفها وجها جديدا 

للق�صيدة  الدرامية  البنية  يف  التجديد  وج��وه  من 

ا�صتخدام  يف  احلال  هو  كما  التجريبي  النزوع  ذات 

املونتاج والت�صوير والوم�صة الورائية، كما ظهر يف 

تتاألف  التي  املتوليات  عرب  درامي  امل�صاهد  ترتيب 

منها الق�صيدة. ومتثل الكامريا اأداة ت�صجيل للم�صاهد 

وفق روؤية حمددة يتداخل فيها الدرامي مع اجلمايل. 

اأنها حتيل  ويخل�س الناقد يف درا�صته لهذه التقنية 

جديدة،  درامية  عنا�رش  اإنتاج  ب�رشورة  وعيه  على 

وال�صعري  الدرامي  للتعبري  مغاير  افق  فتح  ت�صتطيع 

ب�صورة تتوازى مع اأهمية املو�صوع وخطورته.

لدرا�صة  الكتاب  من  الثالث  الف�صل  باي  ويخ�ص�س 

عنا�رش  ا�صتجالء  يف  رغبة  والإيقاع  اللغة  درامية 

البنية الدرامية للق�صيدة. اإن اللغة يف ق�صيدة اجلراح 

هي و�صيلة وغاية يف اآن معا، وذلك من خالل تطويع 

اللغة لقول ما مل تعتد اأن تقوله وفقا لطبيعة القول 

الدرامية  لالأفعال  تناوله  ويف  النف�صية.  وحاجاته 

يدر�س الأفعال امل�صارعة التي تزخر الق�صيدة بها، 

اليقينيات.   عن  بعيدا  امل�صتمرة  احلركة  عن  وتعرب 

كذلك هناك اأفعال الأمر التي تدفع باخلطاب ال�صعري 

ال�رشاع  م��دل��ولت  على  حتيل  درام��ي��ة  ذرى  نحو 

والتوتر. وت�صهم بنية الت�صاد اأو الثنائيات املتقابلة 

التي  احلركة  الق�صيدة من خالل  درامية  تعميق  يف 

ت�صفيها وتعبريها عن ما يجول يف اأعماق ال�صاعر. 

ول تقل درامية ال�صورة اأهمية عن العنا�رش الأخرى 

حيث يتجلى فيها التوتر واحلركة والعمل على جتديد 

البالغة عرب الغرائبي املده�س وال�صوريايل ال�صادم.

على  موزعة  ال�صعرية  ال�صورة  لدرا�صة  الناقد  ويفرد 

ال�صورة البالغية الت�صبيهية وال�صتعارية والأ�صلوبية 

درامية  يتناول  كما  مكثفا،  كان  واإن  خا�صا  حيزا 

الإيقاع كما يظهر يف اإيقاع اخلطاب وترديد الالزمة 

وترديد  الق�صيدة،  يف  دلل��ي��ا  حم��ورا  متثل  التي 

اإ�صافة  اللفظي،  والتوليد  النحوي  والرتكيب  الكلمة 

واملقاطع  الق�صيدة  وهند�صة  املرئي  الإيقاع  اإىل 

ال�صعرية، وجدلية البيا�س وال�صواد يف اإطار جمالية 

الإيقاع املرئي.

ويعود الناقد يف خامتة الكتاب اإىل تلخي�س حماور 

اإليها  خل�صت  التي  الأ�صا�صية  والنتائج  الدرا�صة 

يف  ونتائجها  القراءة  خلطوات  تكثيفا  باعتبارها 

ا�صتقراء هذه التجربة التي قدمت منوذجها اخلا�س 

يف  جتلت  بكفاءة  الدرامية  العنا�رش  توظيف  يف 

ن�س  ت 
ّ
يثب ولذلك  كبري،  ب�صكل  وجتددها  توالدها 

اإىل  القارئ  يعود  لكي  الكتاب  نهاية  يف  الق�صيدة 

قراءتها كن�س متكامل وا�صع الطيف والرثاء جماليا 

وفكريا.   
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اأ�صدرت جمّلة  اأخريا )العدد 95 ل�صنة 2018( 

وهو  للمجّلة.  املرافق  والثمانني  التا�صع  الكتاب 

 78 يف  وه��و  ال�صناين  حممد  لل�صاعر  �صعر  دي��وان 

ق�صائد  و  ال��رباءة  "ن�صيد  عنوان  يحمل  و  �صفحة 

متقاربة  ق�صيدة  ثالثني  الّديوان  ن 
ّ
ويت�صم اأخرى" 

الطول مبعّدل ال�صفحة و ال�صفحة و ن�صف ال�صفحة 

وقد متتّد اأطول الق�صائد على ال�صفحات الثالث.

قراءة  الّديوان  هذا  ق��راءة  اأّن  باملالحظة  واجلدير 

تكاد  فال  متداعية  تتواىل  الق�صائد  اأّن  ذلك  ي�صرية. 

اأو  التوّقف  اإىل  الأق��ّل،  على  اأوىل  قراءة  يف  حتتاج، 

ابطة بني 
ّ
ة الر

ّ
التعرّث اأو الّت�صاوؤل عن العالقة النحوي

ة لفهم املعنى. وذلك 
ّ

خمتلف عنا�رش اخلطاب املي�رش

يعني اأّن ال�صعر هنا �صامن للدرجة الأوىل من الفهم، 

تلك الّدرجة الّتي ياأتيك فيها املعنى الظاهر وا�صحا 

د لك اأن تتخّطى 
ّ
مك�صوفا وياأتيك من القرائن ما ميه

املعاين الأوائل اإىل املعاين الثواين. وهذه امليزة قد 

يف  اأّنها،  غري  الكتابة  �رشوط  يف  ة 
ّ
طبيعي لك  تبدو 

ة، لي�صت من البداهة الّتي قد 
ّ

ة خا�ص
ّ
الكتابة ال�ّصعري

نتوّهم يف زمن يظّن فيه الكثري من كّتاب ال�صعر اأّن 

الإبداع مقرتن بتلبي�س املجاز  واأّن ال�صتعارة كّلما 

�س الأقرب.
ّ
كانت معّقدة كانت اإىل الفّن املغم

ومثلما ت�صهل على قارئ هذا الّديوان قراءُته، ي�صهل 

ق�صيدة  �صوى  لي�س  الّديوان  ب��اأّن  الإح�صا�س  عليه 

توا�صل  ل��ك  يتاأّكد  ق�صائده،  ت��ع��ّدد  رغ��م  واح���دة 

اإّل  فيها،  التنقيط  غياب  من  وا�صرت�صالها  الق�صائد 

ما قّل، وغياب نقطة النهاية يف خامتة كّل ق�صيدة.. 

 
ّ

�صعري لغر�س  حامل  الّديوان  هذا  اأّن  ذلك  معنى 

ن اخلطاب احلامل له بعدد 
ّ
د الإح�صا�س فيه وتلو

ّ
توح

قارئ  اأّن  الظّن  على  والأغلب  عليه.  الّدالة  الق�صائد 

هذا الديوان ل ميكن له اأن يبقى منه على احلياد ول 

ة بينه و 
ّ
ة والعقلي

ّ
ميكن له اأن يقيم امل�صافة الوجداني

بينه ول ميكن له اأن ل يتاأّثر ول اأن ل يتفاعل مع 

وؤى. وماأتى التفاعل 
ّ
ما يف الّديوان من الو�صائج والر

بقدر  الّديوان  مو�صوع  من  فقط،  �صادرا،  لي�س  هذا 

ما هو �صادر عن �صياغة الكالم و تركيبه و نظمه.

عنوان  الّديوان  عنوان  يكون  اأن  ال�صاعر  اختار  لقد 

من  عادة  املق�صود  واملعنى  ق�صائده.  من  واح��دة 

مثل هذه العنونة يرمي اإىل تنبيه القارئ اإىل مكانة 

ة لتلك الق�صيدة يف عني ال�صاعر ودعوة للقارئ 
ّ

خا�ص

ا. وقد احتّلت هذه 
ّ

لإيالئها يف القراءة اعتبارا خا�ص

الّديوان، وكان ميكن  الأخرية من  املرتبة  الق�صيدة 

والأخري  ل 
ّ
الأو واملوقعان  منه.  ال�صدارة  حتتّل  اأن 

ا 
ّ

النظر، بل رمب الإبراز ولفت  مت�صاويان يف وظيفة 

ق القارئ ور�صب 
ّ
كانت الق�صيدة الأخرية اآخر ما تذو

فاإّن  باأكمله. وفعال  الديوان  يف فكره وخمياله من 

الّديوان  زبدة  اعتقادنا،  يف  هي،  الأخرية  الق�صيدة 

من  الأخ��رية  الأربعة  الأ�صطر  اإّن  بل  الق�صيد  وبيت 

هذه الق�صيدة، وهي يف الوقت نف�صه الأ�صطر الأخرية 

من الّديوان كّله، هي احل�صاد واحل�صيلة الّتي خرج 

ة الكتابة وهي الّتي اأرادها اأن 
ّ
بها ال�صاعر من عملي

تر�صخ يف ذهن املتلّقي بعد القراءة.

 وهذه احل�صيلة وردت يف �صكل خطاب �صادر من 

الهادي اجلطالوي*

ن�سيد الرباءة

ملحمد ال�سناين

  * ناقد واكاديمي من تونس



غري  و  ة 
ّ
الآدمي الكون  نات 

ّ
مكو اإىل  هه 

ّ
يوج املتكّلم 

ة 
ّ
ة و �صناعي

ّ
ة و طبيعي

ّ
ة ) من كائنات حيواني

ّ
الآدمي

كائنات  اأّنها  يف  جميعها  ت�صرتك  )�س75-76( 

�صاحلات متعّلقات بالوجود تعّلقا "بريئا"، كّل من 

قاتها 
ّ
معو وجه  يف  �صامدات  بطريقته،  وكّل  جهته 

دون البقاء وكان ميكن اأن تكون قائمة هذه الكائنات 

اأطول وكان ميكن اأن ي�صتح�رش منها ال�صاعر غري ما 

ا�صتح�رش و اإمّنا هو الرّتداد ال�ّصعري واملعنى واحد، 

"ن�صيدا" مبا  تكون  اأن  احل�صيلة  لهذه  ال�صاعر  واأراد 

يحمله الن�صيد من معاين ال�صدح ال�صوتي اجلماعي 

بجملة من القناعات و املبادئ تتبّناها اجلماعة و 

اللتزام  على  يها 
ّ
ترب القادمة  الأجيال  اإىل  ترفعها 

بها والعمل مبقت�صاها حفاظا على بقائها.  

من  الكائنات  اإىل  امُل��ه��َدى  الن�صيد  م�صمون  ��ا 
ّ
اأم  

الأ�صطر  يف  قوله  ففي  ديقات 
ّ

ال�ص و  الأ���ص��دق��اء 

الأخرية من الّديوان: "لهم و لهّن ولكّل جذوة براءة 

الن�صيد  هذا  الأ�صياء  و  العامل  و  الأنف�س  يف  مبثوثة 

الناق�س املرجتف ك�صمعة تو�صك على النطفاء يف 

 
ّ
يد عجوز اأعمى يعرب النفق الطويل املظلم الالنهائي

طب نحو عتمة اأخرى جديدة".
ّ
الر

و  خماِطبا  ال�صاعر  املتكّلم  كان  اخلطاب  هذا  يف   

كانت الأنف�س هي املخاَطب وكان املخاَطب متحّليا 

احلياة  على  يقبلون  الأطفال  كرباءة  براءة  بجذوة 

بفرحة ال�صاذج اجلاهل حلقيقة ما ينتظره من اأهوال 

الّدنيا و مل يكن خطاب املتكّلم ال�صاعر خطاب الواثق 

الّنا�صح بقدر ما كان خطاب الإن�صان العارف، على 

ن�صيده  فكان  ة 
ّ
الب�رشي وحمدوديته  ته 

ّ
بن�صبي الأقّل، 

وانح�رشت  "مرجتفا"  �صوته  ك��ان  و  "ناق�صا" 
كان  الّتي  ة 

ّ
ال�ّصعري ال�صورة  يف  الّدنيا  من  معرفته 

الّتي  احلياة  وكانت  اأعمى  عجوزا  فيها  الإن�صان 

و  له  نهاية  نفقا طويال مظلما ل  يعي�صها ويعربها 

كانت احلياة موؤّدية اإىل نفق جديد ي�صبهه يف ظلمته 

وعتمته، واقت�رشت جتربة الإن�صان يف الكون وعلمه 

بكيانه وحميطه على ب�صي�س من نور كب�صي�س نور 

ال�صمعة املرجتف الباهت.

خال�صة  متّثل  الأخرية  ة 
ّ
ال�صعري الأ�صطر  بهذه  واإذا   

عبارة  بالوجود  واإذا  الكون.  ة يف 
ّ
الإن�صاني التجربة 

واإذا  جم��ه��ول،  ظ��الم  اإىل  مف�ٍس  مظلم  نفق  ع��ن 

النفق  ذلك  يف  ال�صري  على  مكره  كائن  بالإن�صان 

�صعيفة  �صمعة  والإرادة  والفكر  بالعقل  واإذا  املظلم 

بال�صري  عليه  حمكوما  فكان  الوجود  �صبيل  له  تنري 

نحو املجهول الذي يبقى جمهول رغم نور ال�صمعة 

املرتع�صة.

 
ّ

وج��ودي  
ّ
فل�صفي �صياق  يف  يتنّزل  بالّديوان  واإذا   

معنى  بحثا عن  الكون  ة يف 
ّ
الب�رشي للمنزلة  معالج 

ة 
ّ
الوجود وعن معنى وجود الإن�صان فيه وهي ق�صي

يف  عاجلها  و  القدم  منذ  الإن�صان  با�رشها  ة 
ّ
اأزلي

ة 
ّ
روائي ة 

ّ
اأدبي و  ة 

ّ
فل�صفي خمتلفة  ة 

ّ
فكري �صياقات 

ة ولي�س من باب هل غادر ال�صعراء من مرتّدم 
ّ
و�صعري

قة للم�صجع 
ّ
ة موؤر

ّ
اأن يعود اإليها ال�صاعر هنا فالق�صي

العودة  من  مينع  �صيء  ول  الوجود  دام  ما   
ّ

الب�رشي

اإىل القدمي بروح اجلديد و اأ�صلوبه.

وتكون  الّديوان  ق��راءة  تكون  الأ�صا�س  هذا  وعلى   

ق�صائده م�صكونة بهذا الهاج�س الوجودي ب�صكل من 

ينتظر  ل  والقارئ  ال�صور.  من  ب�صورة  و  الأ�صكال 

و  مو�صوعه  لي�صت�صّف  الّديوان  نهاية  احلقيقة  يف 

م�صاغله واإمّنا هي مبثوثة يف الّديوان كّله. بل هي 

حا�رشة فيه منذ غالفه.

داكن  الّديوان  غالف  كان  اأن  دفة 
ّ

ال�ص من  فلي�س   

الّلون يف وجهه و قفاه فكان لونه لون نفق الوجود 

املظلم املكتنف لكّل ما حوله وكانت �صورة الغالف 

الق�صيدة  اأّدت��ه��ا  الّتي  املعاين  بال�صورة  دة 
ّ
جم�ص

 مطمو�س 
ّ

باحلرف. ففي �صورة الغالف كائن ب�رشي

مغلقة  دائ���رة  داخ��ل  ع�صواء  خبط  يخبط  امل��ع��امل 

 عن �صياع 
ّ

مظلمة وجاء داخَل تلك الّدائرة ما يعرب

البو�صلة وعن الّدائرة املفرغة الّتي يعود فيها على 

ة 
ّ
دائري احلركة  تكن  مل  ولو  غائم.  حميط  حول  بدء 

يف  �صخرته  يرفع  �صيزيف  �صورة  ا�صتح�صار  جلاز 

الغالف يف لونه  ة �صاعدة نازلة. فكان 
ّ
اأبدي حركة 

 
ّ

 وجودي
ّ
ه فل�صفي

ّ
ئا للقارئ نحو توج

نِّ
وت�صويره مهي

يف قراءة الّديوان و تاأويله.

اإىل  الّديوان،  هند�صة  يف  وا�صحا،  الق�صد  كان  لقد   

الربط  ذلك  ودعانا  والنهاية،  البداية  بني  ما  بط 
ّ
الر

اأ�صا�صيني  اأمرين  اإىل  العتبار  نويل  اأن  اإىل  بينهما 
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ملاأ�صاة  معالج  وه��و  ال��ّدي��وان  مو�صوع  اأحدهما 

ة و ثانيهما الوقوف على اخلامتة 
ّ
الإن�صان الوجودي

الّتي اأف�صت اإليها تلك املعاجلة وهي خامتة حاملة 

نافذة،  على  ومنفتحة  واملثابرة  ال�صمود  ملعاين 

قا، ونورا، 
ّ
قة، و خمرج، واإن كان �صي

ّ
واإن كانت �صي

لفوز  �صعيفا،  كان  واإن  واأمال،  ب�صي�صا،  كان  واإن 

الإن�صان مبعنى وجوده. و هذا النَف�س املتفائل الذي 

له عدد قليل من الق�صائد هي 
َ
انتهى به الّديوان حم

الق�صائد اخلم�س الأخرية يف ظّننا وهي متّثل ق�صما 

ابقة له، ل �صيء 
ّ
متاأّخرا ملتحما ب�صائر الق�صائد ال�ص

يف�صله عنها، يدخله القارئ بدون تنبيه اأو اإ�صارة اأو 

ة و فيها ُتعر�س على القارئ جملة من 
ّ
عالمة مطبعي

ا 
ّ
الن�صائح و احللول و امل�صالك اأمام ان�صداد الأفق. اأم

ما بقي من الق�صائد وهو ال�صواد الأعظم من الّديوان 

)25 من 30( فم�صهد قامت ماأ�صوي للعبور الإن�صاين 

عت فيه املعاين و تداخلت و ت�صابكت 
ّ
يف الوجود تنو

لأ�صباب  ذل��ك،  مع  ميكن  لكن  و  الأحا�صي�س  فيه 

من  جملة  اإىل  معاجلته،  عند  نوّزعه،  اأن  ة، 
ّ
منهجي

العنا�رش املتوالية  

ال�صياق  التنبيه، قبل ذلك، يف هذا   ولكن يجدر بنا 

اأّن  يدينا  ة كالّتي بني 
ّ
ة وجودي

ّ
و يف معاجلة ق�صي

ة الّتي 
ّ
اإمّنا يتكّلم ب�صفته الإن�صاني ا كان، 

ّ
اأي املتكّلم 

وعن   
ّ
عرقي اأو   

ّ
ديني اأو   

ّ
لغوي انت�صاب  عن  تتعاىل 

هو  واإمّنا  واملكان.  الزمان   
ْ
دائرَتي اإىل  انت�صاب   

ّ
اأي

ة و ال�صرتاك يف جتربة 
ّ
النت�صاب اإىل املنزلة الب�رشي

الوفاة  حلظة  اإىل  ال��ولدة  حلظة  من  واحدة  ة 
ّ
ب�رشي

بهاج�س  م�صكونة  واحدة  ة 
ّ
ب�رشي مب�صرية  املرور  و 

البحث  اأدوات  من  اأوت��ي  مبا  باحث  واح��د   
ّ

ب�رشي

ة عن احلقيقة املوؤّدية اإىل معرفة 
ّ
ة وغري العقلي

ّ
العقلي

ومنزلة  وغاياته  اأ�صبابه  با�صتكناه  الوجود  معنى 

ط 
ّ
تتخب ة 

ّ
الب�رشي تزال  ل  مبحث  وهو  فيه.  الإن�صان 

فيه ولن تزال واقعة فيه باأدوات قا�رشة عن اإدراك 

التجربة  وتعّدد  الأداة  ق�رش  يزيدها  ولن  احلقيقة، 

هذا  ن�رش  ولي�س  واإ���رشارا  عنادا  اإّل  الف�صل  وت��وايل 

الّديوان اإّل �صاهدا على ذلك ب�رشف النظر عن نزول 

 اأو مكايّن اأو زمايّن 
ّ
 اأو ديني

ّ
ناظمه يف �صياق لغوي

معنّي اإذ اأّن خو�س التجربة متنّزل يف �صياق اإن�صايّن 

اأعلى واأ�صمل.

 
ّ
 ولهذا لن جند يف هذا الّديوان من الق�صائد ما ميت

اإىل اخل�صو�صية ب�صلة، واإن حدث ذلك ففي ق�صائد 

ة 
ّ
اإىل �صياقات عربي الإ�صارة فيها  قليلة جّدا جاءت 

د اأطفال غّزة اأو 
ّ
معا�رشة مثل احلرب باليمن اأو ت�رش

ة يف ق�صيدة "نهارات مكّدرة" 
ّ
ي

ّ
غرقى الهجرة ال�رش

يف  احلرب  فظاعة  اإّل  منها   
َ
ال�صاعر يعني  يكن  ومل 

ة يف مثل قوله :
ّ
املطلق و�صخافة احلياة الب�رشي

اأطفال �صوارع العامل نحن

هات لنا
ّ
ل اآباء و ل اأم

ت )�س 26(
ّ
يف انتظار الفجر املي

العالمات  كّل  من  ة 
ّ
خالي كانت  الّديوان  لغة  اإّن  بل 

�صياق  اأو  معنّي   
ّ

ح�����ص��اري �صياق  على  املحيلة 

جغرايّف معنّي ميكن اأن ينّزلها يف مقام خم�صو�س 

لكلمات  ا�صتعماله  با�صتثناء  الإن�صاين  املقام  دون 

ا حمّليا مثل 
ّ
 منها ا�صطالحا لغوي

ّ
قة قد ن�صتم

ّ
متفر

"للدروازة"  ا�صتعماله  اأو   )33 )�س  "الركوة"  كلمة 

)�س 62(.

ال�صاعر  د 
ّ
يتعم الّتي  ة 

ّ
الّلغوي القرائن  من  اإّن    

ّ
ث��م  

للقارئ  م�صاعدا  دا 
ّ
تعم خطابه  يف  ا�صتح�صارها 

ه اإىل مقا�صده و الذهاب يف املعنى اإىل 
ّ

على التوج

الفل�صفي  ا�صتعمال امل�صطلح  اأّنه توّخى  حيث يريد، 

ه 
ّ
ة" حيث اأمكن له اأن يد�ص

ّ
احلامل ملعاين "الوجودي

ال�صطالح  وه��ذا  ال��ّدي��وان.  من  قة 
ّ
متفر مواقع  يف 

تنزيل  من  ال��رتّدد  اأو  لل�صّك  جمال  يدع  ل  الفل�صفي 

الدليل  ال�صياق  هذا  ة يف 
ّ
ال�صعري والكنايات  الرموز 

دون غريه من الّتاأويالت املمكنة الأخرى.

قول  ال��وج��ودي  الفل�صفي  املعجم  م��ف��ردات  فمن   

ال�صاعر :

لدُت يف ع�رش ما قبل الإن�صان العاقل
ُ
ليتني و

هول اخل�رشاء 
ّ
حيث ال�ص

 �صوى الّلحظة املرتكزة على خا�رشة الرغبة
َّ
...ول هم

 من َفناء �صاذج
ّ

ول قلق وجودي

ة مزعجة و خلود خّلب )�س 42(
ّ
وعدمي

تو�صيح  اإىل  ال�صاهد،  هذا  يف  حاجة،  يف  نظّننا  ل 

املفارقة الّتي يقيمها ال�صاعر بني زمنني من تاريخ 

ة: زمن �صعيد �صابق لزمن الإن�صان "العاقل" 
ّ
الب�رشي
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حيث يكتفي الإن�صان بعي�س اللحظة الّتي هو فيها ل 

ة الكائنات غري العاقلة، وزمن 
ّ
فرق بينه و بني بقي

 
ّ

الوجودي للقلق  املثري  الزمن  وهو  العاقل  الإن�صان 

"احلقائق": فناء �صاذج  املوؤّدي اإىل تبنّي جملة من 

الّتي  احلقيقة  وهي  خّلب.  وخلود  مزعجة  ة 
ّ
وعدمي

البيت  يف  املتنبي  ب 
ّ
الطي اأب��و  قبلنا  اخت�رشها 

املاأثور:

ذو العقل ي�صقى يف النعيم بعقله  -  واأخو اجلهالة 

يف ال�صقاوة ينعم.

ويف الق�صيدة نف�صها، ق�صيدة "التاأرجح"، يبدو قلب 

الإن�صان على احلالة الآتية :

هذه الع�صلة املكدودة

من الرك�س خلف �رشابات املعنى

ام
ّ
وتال�صي الأي

ومظاريف الغد املختومة مبداد العبث )�ص�س -41

)42
غري  ال�صياق  ه��ذا  يف  للمعنى  يكون  اأن  ميكن  فال 

مطلب  اأّن��ه  و  الوجود  معنى  على  املحيلة  الدللة 

"العبث"  باإقرار  الف�صل واخليبة وخمتوم  اإىل  مف�س 

ة الوجود و انعدام املعنى.
ّ
اأي عبثي

اآخر،   
ّ

�صعري �صياق  نف�صه املعنى املق�صود يف  وهو 

قوله:

كدحُت لبلوغ املعنى

ته املطلقة )�س21(
ّ
وما اأن بلغته حّتى اّت�صحت عبثي

اأو قوله :

كم كان الفجر و�صيلة لبلوغ املعنى )�س 60(

لزمن  �صابق  ة يف زمن 
ّ
الإن�صاني اإّل فجر  الفجر  وما 

الوجود  معنى  اإدراك  كان  حيث  "العاقل"  الإن�صان 

ا الواقع املعي�س اليوم فمخت�رش يف هذين 
ّ
ممكنا. اأم

البيتني: 

يف كّل فجر نقول لل�صم�س : يا َللملل

البعيد )�س  انتظار موتك  ال�صجر يف  َتعلك  اأنت  ها 

)62
ة 

ّ
اللغوي ة 

ّ
ال�صطالحي العالمات  هذه  �صوء  وعلى 

ة تتجّلى خاللها 
ّ
ه قراءة الّديوان وجهة وجودي

ّ
تتوج

الوجودي.  الفكر  يحملها  الّتي  ة 
ّ
الرئي�صي املعاين 

يها 
ّ
ي�صم الّتي  الّدودة  هذه  ن�صوء  املنطلق يف  لعّل  و 

ة 
ّ
مر يها 

ّ
وي�صم  )39 )�س  ة" 

ّ
"بالرم ة 

ّ
مر ال�صاعرة 

اأخرى "بالأر�صة" )�س 59( ما ي�صيب الإن�صان من 

م�صاعر امللل والقرف ب�صبب ما يف الكون من الرتابة 

ة وتاأخذه 
ّ
املقيتة الّتي تلّف الكائن يف بوتقة دائري

فكان  مظلم.  وحتف  جمهول  م�صري  اإىل  عنه  رغما 

وكذلك  الوجودي  الفكر  يف  ة 
ّ
املركزي املعاين  من 

وحا�رشه  الإن�صان  واقع  يف  ما  و�صف  الّديوان  يف 

اأداء  ويف  وال��ق��رف.  والب�صاعة  القبح   مظاهر  من 

 
ّ
فّني جن�س  من  التعبري  و�صائل  ع 

ّ
تتنو املعنى  هذا 

املتوّقعة  الأداة  هي  ة 
ّ
ال�صعري ال�صورة  وتكون  لآخر 

للوفاء بهذا املعنى وال�صامنة جلّدة العبارة. وفعال 

ب�صاعة حا�رش  التعبري عن  متفنّن يف  الّديوان  فاإّن 

الّت�صبيه  لبالغة  موّظفا  كان  و  وقتامته.  الإن�صان 

ي والوجداين. من تلك 
ّ
لتج�صيد فظاعة املعي�س احل�ص

ال�صور ت�صبيه احلياة ب�صبكة �صيد قدمية غري �صاحلة 

لال�صتعمال. قال :

هذه احلياة املت�صابكة املعّقدة املهلهلة

ك�صبكة �صيد قدمية يف يدي

جديد  م��ن  ن�رشها  و  وحّلها  ف��رده��ا  اأ�صتطيع  ل 

)�س17(

جاءت  الّتي  ة 
ّ
اخلرافي املرعبة  ال�صور  ذل��ك  وم��ن 

ال" وبدت 
ّ
جمتمعة يف ق�صيدة "ن�صيحة مل�صافر جو

فيها الطبيعة �رش�صة و�صارية. قال:

اج عماليق
ّ
ة كحج

ّ
جبال كثرية مرتاكمة مرتا�ص

وبحر قدمي كح�صاء بائت

ّ
و�صماء �صدئة املالمح كوجه راٍع جبلي

ا ال�صم�س 
ّ
اأم

فتبدو كفجيعة كربى ب�صياطها الالهبة

ففي الليل تنزل ال�صباع

حاملًة �صحرتها للوديان 

تنا
َّ
 لنا اأ�رش

ُ
فيما الثعابني والعقارب ُترّتب

اأو ذلك الت�صوير للحياة الّدنيا يف ق�صيدة "احلديقة 

اأ�صريا  الإن�صان  يعي�س  حيث  اجلرداء"  ال�صغرية 

ا فاقدا لطعم احلياة "مو�صيقاه �صدئة" 
ّ
�صائعا �صقي

ة ثخينة كدماء املر�صى يف م�صت�صفيات 
ّ
و"قهوته مر

كاحلة" يف انتظار الرحيل.

 
ّ

للموت موقع مركزي  كان 
ّ
الكارثي امل�صهد  يف هذا 
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فهو النهاية املاأ�صوية حلياة الإن�صان وهو احلجاب 

ا وراءه من اأ�رشار يبحث الإن�صان، عبثا، 
ّ
املن�صدل عم

فكان  ال��ك��ّد.  و  البحث  بغري  يفوز  فال  ك�صفها  عن 

املوت هاج�صا مالزما لالإن�صان طوال حياته يق�ّس 

بطنني  ال�صاعر  هه 
ّ
�صب قد  و  عي�صته  ر 

ّ
ومير م�صجعه 

و اجل�صد ل يكّف عنه و ل  الروح  اأ�س بل يف 
ّ
الر يف 

قدرة له على اخلال�س منه. قال يف ق�صيدة "�صجيج 

املوت" :

اأريد اأن يهداأ �صجيج املوت يف داخلي

خيوله و طبوله و راياته و قتامه اخلانق

مركوزا على �صليب النتظار الأبدي

 وحيد دون م�صيٍح خملنِّ�ٍس مهزوم )�س 11(
ٍّ

كل�س

افرتا�صا  مفرت�س  بوح�س  اآخ��ر  موطن  يف  هه 
ّ
و�صب

 عن �صخرية القدر باأ�صلوب اجلمع بني 
ّ

ا وعرب
ّ
ع�صوائي

ال�صيء ونقي�صه  قال :

ُ
املوُت هنا وح�س فاغر فاه

واأ�صداقه تقطر دما بريئا

ة جمهولة )�س 69 (
ّ
...هكذا يعمل بانتقائي

اأمام  الإن�صان   تعبريا �رشيحا مريرا عن عجز 
ّ

وعرب

ة املوت :
ّ
حتمي

ل فجاأة اإىل ل�صيء
ّ
اأن تتحو

اإىل رماد يف منف�صة

اإىل عدم ماثل

�صة
ّ
اإىل ذكرى م�صو

...ونحن عاجزان متاما عن فعل �صيء

...فيما اأرواحنا عالقة يف �صياج الفقد.)�س19(

ة 
ّ
ة للحياة وللوجود يركن عام

ّ
اأمام هذه احلقيقة املر

الر�صى  و  اجل��ارف  ار 
ّ
للتي ال�صت�صالم  اإىل  النا�س 

انت�صاب  ة 
ّ
الوجودي الفل�صفة  تفرت�س  و  باملوجود 

املوجود  على  اخط 
ّ
ال�ص  

ّ
املاأ�صوي الإن�صان  البطل 

"الفعل"  ل�صعار  احلامل  ار 
ّ
التي وجه  يف  املجّدف 

البطل  مات 
ّ
مقو اأب��رز  وم��ن  و"الأمل"  و"العمل" 

نظام  ك�رش  و  ائد 
ّ
ال�ص على  د 

ّ
التمر �صفة  الرتاجيدي 

ولذلك  والقدر  الق�صاء  ة 
ّ
وحتمي واملاألوف  العادة 

امل�صعدي  ملحمود  ال�صّد  ة 
ّ
م�رشحي بطل  غيالن  عزم 

اء الآلهة 
ّ
على بناء ال�صّد و هو امل�صت�صعر باأّن �صاهب

اأبو  اأي�صا هجر  ولذلك  اإمتامه.  و�صك  له عند  مهّدمة 

باحثا   
ّ
ال��رب يف  �صافر  و  ة 

ّ
املدني و  املدينة  هريرة 

اأبو هريرة قال"  لذلك  "حّدث  عن معنى حياته يف 

اأي�صا غادر �صهريار عامل اجل�صد ورحل يبحث بحثا 

فكان  الإن�صان  وحقيقة  الكون  حقيقة  عن  ا 
ّ
ماأ�صوي

د على الواقع 
ّ
خط والكفر باحلا�رش والتمر

ّ
معنى ال�ص

ت 
ّ

الّديوان وعرب الق�صيدة يف  ا حملته 
ّ
اأ�صا�صي معنى 

يف  ال�صفر  معنى  حول  جتتمع  خمتلفة  بطرق  عنه 

الواقع  اإىل مغادرة  ة 
ّ
امي

ّ
الر البعيدة  ة 

ّ
الفل�صفي دللته 

والّتوق اإىل نقي�صه :

ُكْن امل�صافر اأبدا يف �صفينة قرا�صنة احللم

�ِس الزمن بقليل من الإرادة )�س 10( 
ْ
ار

موا�صع  يف  "بالهرب"  الأم��ر  ال�صاعر  من  وي�صدر 

ب�رشورة  لالإقناع  ويوّظف،  ال��ّدي��وان  من  خمتلفة 

لت اإىل عمود من 
ّ
ة زوجة لوط الّتي حتو

ّ
"الهرب" ق�ص

امللح عندما تلكاأت يف "الهرب" والتفتت اإىل الوراء 

بدل من الهروب اإىل الأمام :

اأعمدة من ملح نحن

لأّننا التفتنا لغدنا املو�صك على النهيار

و مل نحاول الهرب

 اهرب من هنا )�س32( 
ْ

فاهرب

تبدو  قد  اأوام��ر  الإن�صان  اإىل  ال�صاعر  من  وت�صدر 

�صياقها  خ��ارج  ُفهمت  هي  اإن   
ّ

ال��ع��ادي لالإن�صان 

اأوامر  اأّنها  الأخالق، على  ُفهمت مبنطق  اأو   
ّ

ال�صعري

غريبة جمنونة، قال :

اذين
ّ
 املجانني والعازفني وال�صح

ْ
جال�س

 اأمام كّل جميلة تراها
ْ
ر

ّ
حتج

ة..)�س 9(
ّ
اثمل بالبرية ال�ّصعبي

اخن الثخني
ّ
 يف ح�صاء الرذيلة ال�ص

ْ
انغم�س

الباردة  الف�صيلة  اأطباق  على  اأخ��رى  ة 
ّ
مر واب�صْق 

)�س27(  

�صورة  ة 
ّ
العربي الثقافة  �صياق  من  ال�صاعر  وا�صتمّد 

ال�صاعر للمتلّقي حياة ال�صعلكة  ن 
ّ
"ال�صعلكة"، و زي

الوجودي معنى  بل مبعناها  التاريخي  ل مبعناها 

د 
ّ
التفر ب��روح  عليه  اخل��روج  و  ائد 

ّ
ال�ص على  د 

ّ
التمر

ذلك  و  املجهول  عن  والك�صف  املعنى  عن  والبحث 

العنوان  يرّغب  حيث  ة" 
ّ
الهمجي "�صبق  ق�صيدة  يف 

البيان  ة يف لهجة 
ّ
الهمجي ُتطلب من  الّلذة  يف طلب 
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هذه  يف  ج��اء  ��ا 
ّ
ومم واأ�صلوبه  احلما�صي  ال��ث��وري 

الق�صيدة :

بني يف �صحراء الربع اخلايل
ّ
املجُد للمهر

ة
ّ
لُقّطاع الطرق بني فيايف اجلزيرة العربي

لولكم لظّننا اأّننا ا�صت�صلمنا لالأبد

املجُد لل�صقاء

�صة بعرق الن�صال ال�صم�صي
ّ
املجُد للقمة املغم

يا بحر العرب

كونوا ماآل �صعلكاتنا الأخرية )�س66(  

دعوة  العارمة  الثورة  هذه  يف  املتلّقي  تفوت  ول 

واملكتبات  الكتب  من  الهروب  اإىل  مّطردة  ة 
ّ
ملح

واملعرفة  ر 
ّ
املتحج للعلم  حاويا  رمزا  باعتبارها 

اخلنوع  و  الطمئنان  و  ال��وث��وق  ل��روح  خة 
ّ
املر�ص

والر�صا بالّدون. قال :

 من املكتبات ذات الرخام البديع
ْ

اهرب

ة
ّ
اإىل اأزّقة احلارات املن�صي

وحانات ال�صعاليك القذرة..)�س15(

يكون مبثابة  بديال  كتابا  يكتب  باأن  ال�صاعر  ووعد 

بعهد  يب�رّش  و  القائمة  املعرفة  لغي 
ُ
ي "املانفا�صت" 

ح فيه للوجود حقيقة جديدة و اإن كانت  جديد تت�صّ

قدمية. قال:

�صيكت�صف اأحدهم 

ا�صا �صغريا يحمل خّطي
ّ
كر

واأفكاري القدمية البالية

عن احلياة اجلديدة اأبدا )�س 15 16-(

للهواج�س  ال�صعر هنا حامال  اإىل هذا امل�صتوى كان 

فيها  ي�صاركه  الّتي  ة 
ّ
الوجودي ة 

ّ
للق�صي ة 

ّ
الفكري

غريه من فنون الفكر والأدب والّتي ا�صطبغت عنده 

يف  لل�صاعر  لكّن  و  به.  ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
ال�صعري ب�صبغته 

و  به  ا 
ّ

خا�ص موقفا  املعاجلة  من  املوايل  امل�صتوى 

ما  يف  بقولها  يقول  ل  اجلماعة  عن  منحرفا  فكرا 

"الفعل البطويل الوجودي" الّذي وجب  اّت�صل مباآل 

اإىل  البحث  على  والإ���رشار  التجربة  بعد  ي��وؤول  اأن 

الظفر  يف  فيه  الإن�صان  ف�صل  يتمّثل  ل  واأن  الف�صل 

الجتهاد  يف  ف�صله  يتمّثل  اأن  بل  وج��وده  مبعنى 

ذلك  ويف  اإدراكها  دون  اإليها  عي 
ّ
ال�ص و  واملحاولة 

�رشفه وماأ�صاته يف الآن نف�صه.

وقد اختار ال�صاعر اأن ل يقف موقف اليائ�س الفا�صل، 

ة الوجود 
ّ
وهو املوقف ال�صائع، بل اأن يقف من عبثي

لب�صي�س  امل�صت�رشف  الآمل  موقف  الآفاق  وان�صداد 

احلياة  نفق  يف  الطريق  يهديه  امل�صيء  النور  من 

ا 
ّ
فو�صوي هربا  ائد 

ّ
ال�ص من  الهرب  يكن  فلم  الّدام�س 

بقدر ما كان هربا هادفا و رغم معنى الرتّدد الذي 

حملته بع�س عناوين الق�صائد من باب "التاأرجح" 

اأو باب "حرية ال�صطفاف" فاإّن معنى "الّن�صيحة" 

ا داخل 
ّ
و"احللم" و"الأمل" كان حا�رشا ح�صورا قوي

ة يف الق�صائد املتاأّخرة منه. و 
ّ

الّديوان ولكن خا�ص

لعّل من اأقوى ال�صواهد احلاملة مل�رشوع احللم قوله :

ِقْف مع حلمك الذي ل تعرفه،

حلمك باخلال�س من حبال الولدة

ة )�س 
ّ
واأوحال احلياة و �رشاك املوت واأعباء الأبدي

)53
ويف  الّديوان  هذا  يف  ال�صاعر  فاإّن  اأخرى  وبعبارة 

للعقل وحده.  املجال  يفرد  ة ل 
ّ
الق�صي معاجلة هذه 

و لو انفرد العقل ب�صاحبه و ملك عليه كيانه لأودى 

هنا  للعقل  كان  فاإن  اآلته.  ق�صور  و  هالكه  اإىل  به 

ذلك  الكّلي  العتبار  له  لي�س  فاإّنه  الأوفى  العتبار 

والقلب جمال   
ّ

للوجدان واحل�س ف�صح  قد  ال�صاعر  اأّن 

الفرحة  و  الراحة  من  �رشبا  النف�س  بف�صله  تعي�س 

ويكت�صب فيه الإن�صان بع�صا من معنى وجوده واإن 

كان ذلك الك�صب ي�صريا و اإن كان مداه ق�صريا و اإن 

كان زواله �رشيعا. يف هذا املقام يتحّدث ال�صاعر عن 

"ع�رش ما قبل الإن�صان العاقل" وعن جمال الكون 
يف تغييب العقل :

حيث ال�صم�س تغ�صل الروح

ام اخلوايل
ّ
ة كما يف الأي

ّ
مبياهها الّذهبي

حني كان ال�صعراء يغم�صون اأقالمهم

يف مداد البحر الذي ل ينفد

ب. )�س 51(
ّ
 الطي

ّ
ول تنفد كلمات الرب

نزوى العدد 97 - يناير 2019

263

)البقية بموقع المجلة على االنترنت(



264
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بامتياز،  واجلماعي  الفردي  امل��وت  زم��ن  اإن��ه 

كنا  التي  الهائمة  الأرواح  وتلك  الأف��راد  اأولئك 

واأح��ام��ا  وعائلة،  ة 
ّ
اأخ���و اآ����رة  معها  ن�شكل 

كمداً  تغادرنا  تباعًا،  تغادرنا  م�شرتكا،  وم�شارا 

الأمة  اأح��وال  اليه  اآلت  ما  على  وحزنا  ومر�شا 

عة ووح�شية  العامل من �شِ على الأخ�ص واأحوال 

حال  يف  الأ�شعدة  كافة  على  اأق�شى  وانحطاط 

العرب الراهن ..

وانك�شار  ب��ذه��ول  امل�شهد  يف  ن��ح��دق  ون��ح��ن 

منتظرين الدور يف هذه ال�شالة الأزلية لنتظار 

ة التي ل فكاك ول مهرب  منها، 
ّ
احلقيقة احلتمي

الذي  الكئيب  امل�شهد  اأثقال  من  رمبا  خمّل�شة 

خمّل�شة  اجلهنمية،  حوافره  وط��اأة  حتت  ن��رزح 

ومنقذة.

وال�شحايا  واخلراف  ال�شواري  ا�شتقبال  �شالة 

الكل �شيعرب هذا الربزخ املهيب باجتاه املجهول 

اأو املعلوم.

كالعادة  جال�شًا  بول،  يا�شديقي  فيك  اأفكر  اإذ 

حد  تقل�شت  التي  بريوت  مقاهي  من  مقهى  يف 

الب�ر والغيوم املحلقة  ال�شمحال، حمّدقًا يف 

عن  املنف�شلة  ببريوت  والثكنات  العمائر  فوق 

 ، هكذا  تائهة  الأزيل،  رحِمها  عن  الأثري  بحرها 

مدينة مثل بقية املدن العربية، يتعّث �شاكنتها 

القطط  بعويل  املكتظة  وامل��زاب��ل  ب��الأ���ش��اء 

والكاب املنتحبة من جوع وَفقد..

�شفتيك  بني  واحل��ي��وان،  الب�ر  ة 
ّ
بري يف  حت��دق 

واأحاطتك  لزم��ت��ك  التي  العريقة  �شيجارتك 

برعايتها وحنانها، اأكث من الأهل والأ�شدقاء اإن 

جدوا، واأكث من الأفكار واملبادئ التي خ�شَت 
ُ
و

غمارها يوم كانت هناك اأحام واأوهام ، اأر�شفة 

اىل  وامل�شافرين  ال�شفن  ب�شفري  متتلئ  وموانئ 

جهات الأر�ص بحثا عن املعرفة واحلرية...

ويعوي  يت�شظى  والقلم  ال�شيجارة  فمك  يف 

وي�شحك على حلبة الأوراق البي�شاء:

ونحيب  البحر  جهة  من  تت�رب  خفيفة  ري��ح 

الراحلني مياأ الأفق العربي بالأ�شباح والأنني..

ج باخليبة 
ّ
ل مت�شي ثانية اإل وهناك �شهيد م�ر

هنيهة..  ك��ل  يف  ج��ري��ح  اأو  قتيل  وال��ل��ع��ن��ات، 

اىل  وجماعات،  اأف���راًدا  يتوافدون  الأ���ش��دق��اء 

رحبت  مبا  الأر�ص  بهم  �شاقت  اأن  بعد  اآخرتهم 

بني والقتلة..
ّ
للدجالني واملهر

املقربة  هذه  اأرج��اء  كل  من  يرحلون  الأ�شدقاء 

العربية ال�شا�شعة، يرحلون وي�شيق الأفق، يختنق 

التي  النتحار  ورغبة  ال��دوار(..  )ي�شيبني   
ُ
النبع

بقطارهم  واللحاق  زمن،  منذ  اإحلاحها  افتقدُت 

العا�شفِة  ليَل  ي�شطر  ب��رٍق  م��ن  �رعة  الأك���ث 

املوح�شة.

ملف

الراحلون

الراحلون .. 

اإنه زمن املوت الفردي واجلماعي

�س . الرحبي



قرب  املطر  �شيبلل  لنف�شي،  اأقول  الآن!  اإنها متطر 

الذي ُدفن   )2018  - 1951( اإبراهيم اجلرادي 

فوق  الع�شب  و�شينبت  الغرباء،  مقربة  يف  للتو 

يحتاج  لن  خ�راء.  راي��ة  مثل  الطري  ال��رتاب 

ة اإىل مظلة، كما اأنه مل يح�ص بح�شته 
ّ
هذه املر

اغفاءة  اإىل  يذهب  كي  الفرات  تراب  من  القليلة 

من  بالقرب  عتيقة  كينا  �شجرة  حتت  اأخ���رية، 

يف  خ��ان  بندر  قرية  يف  الأوىل  طفولته  بيت 

ماء  ثوا 
ّ
ولو الربابرة  تناهبها  التي  الرقة  مدينة 

فراتها املقّد�ص بتعاليمهم الظامية. قبل رحيله 

الرو�شة، قال  باأ�شهر، وكّنا خارجني من مقهى 

يل "اأنا مري�ص". مل تكن هذه العبارة واحدة من 

جمازاته. الأرجح اأن يقول "اأنا عليل". كان يعني 

جتاهلت  لكنني  غ��ريه،  دون  ال�رطان  مر�ص 

اإىل  اأخرى،  جتليات  اإىل  وذهبنا  با�شمه،  النطق 

الباك�شتان نحو  �شارع  اإىل تاك�شي يف  اأن �شعد 

اإىل  اأيامًا،  يختفي  كان  برزة.  م�شاكن  يف  بيته 

املقهى،  يف  نلتقي  كي  تلفونيًا  به  اأت�شل  اأن 

ينتظر  اأنه  لو  كما  الفور،  على  ي�شتجيب  وكان 

مكاملتي، فهو منذ عودته من اليمن بعد اغرتاب 

ال�شام،  بدا غريبًا يف  لنحو عقد ون�شف،  ق�ري 

ر 
ّ
يرب وكان  ة، 

ّ
مر لأول  املدينة  يزور  بدوي  مثل 

اأ�شدقاء- عداي رمبا-  عزلته باأنه مل يعد لديه 

اإن��ه  و�شخطه.  واع��رتاف��ات��ه  �شجونه  يبث  ك��ي 
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اإبراهيم اجلرادي

ذهب الأليف والوليف وما غاب!

خليل �صويلح *

*  كاتب وروائي من سورية 

إبراهيم الجرادي



ل�شاعر  اأدبية برتجمة ق�شيدة  ان�شغالت  يخرتع 

رو�شي جمهول، اأو تو�شيب ق�شائد لطباعتها يف 

كتاب، اأو النخراط يف قراءة كتب قدمية، وكاأنه 

ال�شبعينات  حقبة  �شجالت  عند  هناك،  توّقف 

دم�شق  برزخي  بني  تائها  وبقي  واأوه��ام��ه��ا، 

و�شنعاء، وحنني اأزيل اإىل الرقة التي ناأت بعيداً، 

يبق  املغامرة. مل  اإليها �ربًا من  العبور  وبات 

د على الأوزان ما ي�شبه 
ّ
من �شورة ال�شاعر املتمر

كان  فالذي  النافرة،  بت�شاري�شها  تلك  �شورته 

اإىل حلب كي يح�ر  النائية  مدينته  يذهب من 

والذي  البريوتيتني،  و"�شعر"  "الآداب"،  جمات 

ثم  الب�شطامي،  عن  الأوىل  ق�شائده  يكتب  كان 

العربية  الق�شيدة  بنية  حتطيم  حاول  الذي  ذلك 

بالت�شكيل  ال�شعر  مازجًا  اأق�شاه،  اإىل  بالتجريب 

اأعزل  �شاعر  حطام  اإىل  انتهى  والفوتوغرافيا، 

على  مفتوحة  �شحراء  يف  اأ�شافه  ح��داء  ي��رّدد 

حوا�ص  وبعويل  غا�شب،  بهتاٍف  كّلي،  خ��راٍب 

تعد  مل  ال��ه��زائ��م.  ونخرتها  اخل���ذلن،  اعطبها 

�شنعاء ماذاً، ول دم�شق بيتًا لل�شكنى، فلجاأ اإىل 

ياأ�ٍص مبّكر، وحرية يف تف�شري معنى الوطن: هل 

اأن  ذلك  الختياري،  املنفى  اأم  النفو�ص،  قيد  هو 

ذاكرته الدم�شقية توّقفت عند حدود الثمانينات، 

اأو  متاري�ص  با  العا�شمة  �شوارع  كانت  حني 

دم�شق  كانت  اأو فح�ص هويات، وحني  خنادق، 

"اأجزاء  مثل  اإ�شكاليًا  عنوانًا  وت�شتوعب  حتت�شن 

ي�شتحم  "رجل  اأو  املبعثة"،  اجل��رادي  اإبراهيم 

ًا با 
ّ
بامراأة". حينذاك كان اجلرادي ح�شانًا بري

جلام، يقتحم الأ�شوار العالية با اكرتاث، اإىل اأن 

�شاقت به املدينة و�شاق بها، هو العائد بكامل 

زهوه من مو�شكو، بعد اأن اأنهى درا�شته يف مدينة 

عليا  و�شهادة  ولينني،  ومايكوف�شكي  بو�شكني 

اأوًل،  دم�شق  جامعة  لفظته  املقارن.  الأدب  يف 

كاأكادميي، لكنه �شيعمل مرتجمًا للخرباء الرو�ص 

اأثناء خدمته الإجبارية يف اجلي�ص، ثم ت�شلل اإىل 

مهًا،  ولكن  ثقافيًا.  راً 
ّ
حم��ر ة 

ّ
املحلي ال�شحافة 

هناك حمطة اأقدم، قادته اإىل بريوت متطوعًا يف 

منظمة"الأن�شار" للفدائيني، بعد هزمية حزيران 

دورة  بعد  لحقًا،  دم�شق  اإىل  �شيعود  لكنه   67
�شريته،  يف  الت�شظي  هذا  اجلنوب.  يف  تدريبية 

�شنجد مراياه يف مرجعياته الأوىل" نهم القراءة 

البادية  تلك  يف  القلقة  حياتنا  اأنقذ  من  وحده 

األبري  د 
ّ
مت��ر جتعل  التي  ال��درج��ة  اإىل  ة، 

ّ
املن�شي

ًا يخ�شنا يف الدرجة نف�شها، 
ّ
داً �شخ�شي

ّ
كامو متر

اجليل  ذلك  حزيران،  هزمية  بعد  ما  جيل  نحن 

د، 
ّ
التمر وطاقة  الوجودي،  بالرف�ص  امل�شحون 

هذا  وج��د  هكذا  معّلقًا.  يقول  الهدم"  و�شهوة 

ة، 
ّ
ملح وجودية  اأ�شئلة   

ّ
مهب يف  نف�شه،  البدوي 

�شيجيب عنها بن�شو�ص با ن�شب �ريح: مزيج 

احلداثة،  متّثات  واآخ��ر  املحّلي،  امل��وروث  من 

الب�رية  والأب��ع��اد  اللغة،  اأج��را���ص  م�شتثمراً 

�شعرية  بنربة  البدوي،  والنزق  ال�شعرية،  للعبارة 

لتطلعات  م�شاد  ومقرتح  نافرة،  وباغة  لذعة 

ق�شيدة النث التي اأ�ش�ص لها جمايليه من �شعراء 

ال�شبعينيات، فههنا لن نقع على �شفويات اليومي 

بقدر ما جند جرعات عالية من الأ�شى ال�شخ�شي 

وال�شخط العمومي وهجاء خرائط الهاوية. هكذا 

"حممود  يف  دروي�ص  حممود  بطيف  �شي�شتظل 

غنائي  مبعجم  ن�شو�شه  ينه�ص" رافداً  دروي�ص 

حميمي وغا�شب وقلق، من دون اأن ينكر �شطوة 

جلهة  اجلديدة  ق�شيدته  عنا�ر  على  دروي�ص 

املجاز والدللة اجلمالية. يقول" حممود دروي�ص 

واأ�شتفيد منها، فهو  اأ�شتظل بها،  بنى يل حدائق 
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العزلة  لكن  خا�ص"،  ط��راز  من  �شعري  ك�ّشاف 

بهبوب  الطماأنينة،  �شفينة  وا�شطراب  الطارئة، 

يف  الرجيم  ال�شاعر  اأ�شابا  ال�شوري،  احلريق 

ال�شميم. بدا يف �شنوات احلرب حائراً بني اختيار 

يجري  ما  اأه��وال  حيال  ال�شمت  اأو  اآخ��ر،  منفى 

زلزاًل  تعي�ص  باأن   
َ
ُلم

َ
ح لباد طاملا  عينيه  اأمام 

يقتلع اأ�شجار الطغيان، فاإذا بها تغرق بال�شغينة 

والعنف وال�شطفافات الطائفية. انكفاأ اإىل ذاته، 

روح  ا�شتيقظت  وق��د  الأمل"،  على  "متارين  يف 

البدوي يف �رايينه املعطوبة، وهو يرى قوافل 

معجٍم  اإىل  راأ�شه. هكذا جلاأ  م�شقط  الغزو جتتاح 

الفقدان  وتراجيديا  الن�شيج،   
ّ

ن�ص بناء  يف  اآخر 

ق�شائده  فا�شتنجدت  الن�شب،  �شجرة  ومتاهة 

يومًا  تكن  مل  �شاخبة،  اإيقاعية  بنربة  الأخ��رية 

امل�شادة.  الباغة  و�شجادة  التجربة،  نول  من 

نقدية  بقوله" ما من قوة  النعطافة  يف�ر هذه 

نافذة الآن، ت�شتطيع اأن حت�شم اأمراً، واملزج بني 

النث والإيقاع لي�ص تهمة على كل حال، فلل�شاعر 

احلرية يف اأن يختار طريقة حياته وموته". مات 

اإبراهيم اجلرادي! يالها من عبارة جحيمية، غري 

قابلة لا�شتيعاب. ولكن اأمل يذهب �شاحب "دع 

نحو  حثيثة  بخطوات  موتاهم"  يدفنون  املوتى 

الأدوية املتنقلة"  "�شيدلية  املوت؟  هكذا ذهب 

الياأ�ص  اإىل  النحيل  ج�شده  اإليها  انتهى  التي 

التام، م�شت�شلمًا للقراءة وحدها. فما اأن جنا من 

جلطة  داهمته  حتى  ناجحة،  بعملية  ال�رطان 

دماغية اأفقدته النطق، وهذا ما جعله يفقد الأمل 

متامًا با�شتعادة روحه املتوثبة باأ�شباب احلياة، 

مدركًا اأن ل فائدة من اأن تكون �شاعراً با ل�شان، 

الكتابة لاإجابة عن  اأ�شابعه يف  كما مل تنجده 

اأ�شئلة الأ�شدقاء. مل يرغب باأن يكون عبئًا على 

الآخرين، فا�شت�شلم لوح�ص املر�ص الذي فتك به 

جمّدداً على هواه"ال�شاعر �شوت، بل �شوت اأبي�ص 

النحا�ص  لغة  خ��ارج  وه��و  الليل،  منت�شف  يف 

اأن  اأي�شًا،  اأفرت�ص،  ولذا  اأفرت�ص،  كما  ورنينها، 

ال�شاعر ل يتكئ على غري �شاعده، ول ي�رب اإل 

من ماء نبعه" يقول. هكذا جّف ماء نبعه مرغمًا، 

وغادر ال�شاعر "حديقة الأنقا�ص"، الديوان الذي 

ظّل خمطوطًا دون اأن يرى النور، وكان قد اأعلن 

باإلغاء  الكتابة،  ت�شظي  على  رهان  باأنه"  قبًا 

يف  بعيداً  ويذهب  التعبري،  اأ�شكال  بني  الفوارق 

خلط الأجنا�ص، من دون اأن يوؤدي اإىل التناق�ص. 

ن�ص كّلي ل يخ�شع لتو�شيف معنّي، ول ي�شت�شلم 

للم�شهد  ب�ري  ترجيع  لعله  ة، 
ّ
م�شتقر مل�شهدية 

ال�شوري اليوم بكل ا�شطرابه"، وي�شيف" 

على ال�شعر اأن يوقظ اجلمال من نومه، كي يقوم 

ي�رم  اأن  وعليه  املفرت�شة،  اليومية  مبهامه 

والقبيح،  والكاذب،  الباطل،  ح�شائ�ص  يف  النار 

ويهدم اأبنية الظام، واخلطل، والد�شي�شة، ويقيم 

على اأنقا�شها ما يغوي املوج وال�شهل والأغاين 

مرثيته  و�شيكتب  احلياة".  حديقة  دخ��ول  من 

الوقُت،  ين 
ّ

�شري ب��َدداً  ياأ�شه"  بكامل  ال�شخ�شية 

 
ُ
�شت�شفوه ال�شيِح،  من  حقٌل  واأنا   ،

ْ
َتباح

ْ
�ش

ُ
م وقلبي 

، ل�شُت 
ْ

، واأنا اأحمل مرياثي، ومرياثي دماي
ْ
الرياح

."
ْ

 على وتٍر وناي
ْ
حمظوظًا لكي اأغفو

ذهب الأليف والوليف وما غاب!.
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اجل���رادي  اب��راه��ي��م  ال�����ش��وري  ال�شاعر  مينحنا 

)1951 – 2018( م�شارب عديدة اإىل جتربته

اإىل  املا�شي،  القرن  �شبعينيات  يف  بداأت  التي   

اأ�شحابها  اأظهر  جمايلة  اأخ��رى  جتارب  جانب 

واأغرا�ص  ال�شعر  مع  خمتلف  نوع  من  انخراطًا 

داخ��ل  ذل��ك  ك��ان  ���ش��واء  وح�شا�شياته،  ال�شعر 

امل�شهدية  داخ��ل  اأو  ال�شوري،  ال�شعر  م�شهدية 

الأو�شع لل�شعر العربي. كان ال�شعر ب�شكل خا�ص، 

وامل�رح  كالر�شم  الأخ��رى  الفنون  جواره  واإىل 

انعطافة  الق�شرية يف �شوريا، يدنو من  والق�شة 

وجيل  ال�شتينات  �شعراء  ي�شغل  كان  عما  قوية 

طبعا،  امل�شاغل  تلك  ظلت  لقد  حينذاك.  ال��رواد 

ولكن غالبًا ما كان ذلك ياأتي �شمن م�شاجات 

الأ�شوات اجلديدة مع تلك امل�شاغل ومع جتارب 

ن�ص  ل�شالح  بالنح�شار  �شتبداأ  التي  اأ�شحابها 

والتفا�شيل  امللمو�ص  ال��واق��ع  من  اأك��ث  قريب 

القومي  ال��ه��م  ك���ان  وال��ه��ام�����ش��ي��ة.  ال�����ش��غ��رية 

والي�شاري جزءا من تلك امل�شاجات، وجزءا من 

الوطنية  الق�شايا  اأي�شًا. وكانت  وال�شعر  الكتابة 

ال�شعرية،  التكوينات  والأحام الكربى جزءا من 

هذا  وانحيازات  وتطلعات  اأ�شاليب  من  وحتى 

ا، ولكنه بدا 
ً
ال�شعر الذي ، بدوره، مل يكن مت�شابه

اأكث  وبدا  نف�شه،  املو�شع  يف  كتب 
ُ
ي اأنه  لو  كما 

كتابة  كبري  حد  اإىل  ا�شتهلك  ال�شابق  اجليل  اأن 

ال�شعري  الن�شيح  اإىل  اإدخالها  اأو  الق�شايا  تلك 

تكن  مل  وامل�رحي.  الت�شكيلي  وحتى  وال�ردي 

املبا�ر(  وغ��ري  املبا�ر  )مبعناها  ال�شيا�شة 

والفنية،  الأدب��ي��ة  املمار�شات  ه��ذه  عن  بعيدة 

اجليل  ن��ت��اج  معظم  طبعت  ال�شيا�شة  اإن  ب��ل 

ال�شتيني، كما �شتطبع نتاج اجليل الذي تاه، اأو 

التجارب التي تلته، واإن اختلفت الن�شخ املتعددة 

النتاج. ومل تكن هزمية حزيران  واملنقحة لذلك 

1967 بعيدة عن امل�شاهمة املبا�رة يف اإبعاد 
ال�شعب  �شوت  اأ�شحابها  كان  التي  الن�شو�ص 

والأمة والوطن، وامل�شاهمة اأي�شًا يف ت�ريع تلك 

النعطافة املوعودة.

كانت  الت�شورات،  ه��ذه  وداخ��ل  املعنى،  بهذا 

متتلك  اجل��رادي  اإبراهيم  الراحل  ال�شاعر  جتربة 

اإىل  ما  حد  اإىل  بانحيازها  معينة  خ�شو�شية 

معجم ال�شتينيني، وخ�شو�شا لناحية جزالة اللغة 

الدرامي  والتنامي  بة، 
ّ
املت�شع الدللية  والبنية 

اإىل  مندفعة  �شعرية  جملة  مع  ولكن  والعاطفي، 

الوقت  يف  وم�شدودة،  وجتريبي،  جديد  هو  ما 

يزال  ول  ومهيمن  م���وروٌث  هو  ما  اإىل  نف�شه، 
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للنفاد.  القابلة  غري  وروحيته  جاذبيته  ميتلك 

ولعل افتتاحية باكورته ال�شعرية "اأجزاء ابراهيم 

خليل اجلرادي املبعثة" ُتف�شح عن اأجزاء كثرية 

من هذا النتماء املزدوج: 

اإلكرتون القلب "مرحبًا يا 
ي

ّ
ويا عقارات الت�شه

مرحبًا يا اأكّف اخلائفني

مرحبًا يا ابتكار ال�شداقة، ويا عكازاٍت ته�ّشم 

ال�شيء ونقي�شه

مرحبًا اأيتها الأقام

اأيتها ال�شحف

اأيتها الإذاعات

)...(

مرحبًا اأيها امللل يا عملي العظيم

ال�شهوة يف  تن�ر  ليًا،  تاأتيني  بالتي  مرحبًا 

فرا�شي

وتريدين اأن اأنام

مرحبًا مبن يحمل راأ�شي وراأ�شه

"بني قوة النحناء وموائد ال�شلطة و�شيوفها
جمموعاته  يف  العايل  ال�شوت  هذ  �شينخف�ص   

درامية،  اأقل  بلغة  ال�شاعر  و�شي�شتاأن�ص  التالية، 

�شتبقى.  نف�شها  عة 
ّ
واملتفج القوية  النربة  ولكن 

�شتزيد جرعة التجريب يف �شعره، ولكن مع بقاء 

نف�شه، وبني  التجريب  متاأرجحًا بني  ال�شعر  هذا 

اللغة التي ل ت�شمح لهذا التجريب بتغيري قواعد 

ومن  الرتاث  من  تاأخذ  التي  اللغة  هذه  واأ�شول 

لغة  من  تاأخذه  مما  بكثري  اأكث  مبقادير  التقليد 

قوتها  متتلك  التي  وم�شهدياتها  اليومية  احلياة 

من قدرتها على التحّلل والعطب والأفول.

هناك،  موجوداً  كان  اجل��رادي  كتبه  ما  اأغلب   

النحياز  من  لها  مهرب  ل  التي  اللغة  تلك  يف 

القطع مع  ،، ولي�ص بو�شعها  الثي  اإىل ما�شيها 

واأغرا�شها.  واإيقاعاتها  واأوزانها  كا�شيكيتها 

املنطقة  يف  وت���راوح  تتحرك  جتربته  ك��ان��ت 

وبني  جيلني  بني  الوا�شلة،  لعلها  اأو  الفا�شلة، 

يتقدم  وعامل  ما،  حد  اإىل  يرتاجع  عامل  عاملني، 

مع  املرتاجع،  للعامل  ظهره  دير 
ُ
ي اأن  ويحاول 

ماحظة اأن هذا الرتاجع مل يكن مبفعول مبا�ر 

وفوري اإىل الوراء بقدر ما كان ذلك انح�شارا هنا 

انحياز  ت�شاعد  مع  ذلك  تزامن  هناك.  وخفوتًا 

التجارب اجلديدة اإىل لغة النث واإىل ق�شيدة النث 

و�شوًل  ويومية  �شفاهية  الأكث  ت�شوراتها  يف 

�شطوة  ومع  النث"،  "نث  ت�شميته  ميكن  ما  اإىل 

اليومية"  "الق�شيدة   وقتها  ي 
ّ
م

ُ
�ش ملا  متمادية 

التفا�شيل"،  و"�شعرية  ال�شفوية"  و”الق�شيدة 

م�شطلحات  وهي  ال�شغري"،  الن�شان  و"ق�شيدة 

النقدي  الن�ص  يف  متزامن  وب�شكل  بقوة  ظهرت 

جمال  حممد  الناقد  ل��دى  وخ�شو�شا  اأي�شا، 

باروت يف كتابه الطليعي "ال�شعر يكتب ا�شمه"، 

ولحقًا يف اأطروحته عن "احلداثة الثانية" التي 

اآل اإليها ال�شعر العربي بعد حداثة الرواد وحداثة 

من تاهم.

اأ�شدر اجلرادي جمموعته ال�شعرية الأوىل "اأجزاء 

يف   )1981( املبعثة"  اجلرادي  خليل  ابراهيم 

تلك احلقبة اأو لنقل املنعطف الذي بداأ بالت�شكل 

نهائي  و�شبه  حا�شمًا  �شي�شبح  والذي  وقتذاك، 

�شبقه جمايلوه ومن ظهروا  قد  بعد. وكان  فيما 

معه يف تلك الفرتة اإىل اإ�شدار بواكريهم، ومنهم 

احل�شني  ال�شالح  ريا�ص   : املثال  �شبيل  على 

)خراب الدورة الدموية- 1979(   ومنذر م�ري 

)ب�ر وتواريخ واأمكنة- 1979( وعادل حممود 

 ،  )-1979 الفاخرة  للجثث  زرق��اء  )قم�شان 
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اآخرين  ا�شمني  اإ�شافة  ال�شياق  هذا  يف  وميكن 

هما نزيه اأو عف�ص وبندر عبد احلميد، حيث اأ�شدر 

الأول – املح�شوب عمريًا على جيل ال�شتينات – 

عدة جمموعات �شعرية تنتمي اإىل احليز اليومي 

الثاين  انتقل  بينما  ذاتها،  ومناخاته  و�شعريته 

ز نف�شه يف تلك الفرتة 
ّ
ب�شكل �شبه كامل اإىل احلي

ال�شورية.ذلك  ال�شبعينات  اأواخ��ر  من  اخل�شبة 

ز الذي �شيتحول ب�رعة اإىل منٍت كامل، واإىل 
ّ
احلي

هيمن ل يزال ميتلك نفوذه حتى اللحظة.
ُ
ن�ص م

مقارنة مع تلك العناوين، مل تكن باكورة اجلرادي 

بو�شع  ه��وؤلء  على  زاد  اإن��ه  بل  كثرياً،  خمتلفة 

نوعًا  ذلك  وبدا  جمموعته،  غاف  على  �شورته 

املزاج  الطريف مع  ال�شخ�شي  العتداد  من مزج 

ال�شعري، ونوعًا من التجريب الفوتوغرايف الذي 

يف  وخ�شو�شًا  التالية،  جمموعاته  يف  �شيزداد 

 بامراأة" و"موكب من رذاذ املودة 
ّ
"رجل ي�شتحم

ال�شوري  ال��روائ��ي  مع  بال�شرتاك  وال�شبهات" 

الن�شو�ص  �شتتجاور  حيث  اخلليل،  ابراهيم 

واللوحات  الفوتوغرافية  ال�شور  مع  ال�شعرية 

ور�شومات الكاريكاتري والكولجات، اإ�شافة اإىل 

وجتاور  �شخ�شية،  ومرا�شات  وثائق  عن  �شور 

ذلك اأي�شًا مع اإ�شدار بع�ص املجموعات ال�شعرية 

مكتوبة بخط اليد.

اه 
ّ
بهذا التجريب املحموم، كتب اجلرادي ما �شم

وبنف�ص  الت�شكيلية"،  الق�شيدة  "مانيفي�شت 
"ريبورتاجات  ن�شو�شه  بع�ص  ى 

ّ
�شم الروحية 

مع  واملو�شوع  النث،  مع  الوزن  خلط  �شعرية". 

تطويع  اإىل  حثيث  �شعٍي  يف  ال�شعري،  امل�شمون 

الطواعية  بهذه  واللعب  وال�شورة،  والوزن  القول 

ة اأحيانًا.
ّ
اإىل حدود املجاني

جتربته  عنونة  يف  اجل��رادي  ابراهيم  يخاتل  مل 

ال�شعرية ويف حتديد هويته داخل هذه التجربة، 

ومل جُتربه التطورات الهائلة التي طبعت ق�شيدة 

تغيري  اإىل  العربي  وال��ع��امل  �شوريا   يف  النث 

ق�شيدته  تخففت  ال�شعر. وحتى حني  اإىل  نظرته 

القلقة  واملناخات  امل�شحون  البناء  من  قليًا 

وامل�شطربة، وحني ت�شّذبت بع�ص ن�شو�شه من 

تلك  ظلت  املبا�رة،  وال�شور  القتحامية  اللغة 

وهي  الن�شو�ص  هذه  قعر  يف  امل�شتفّزة  ال��روح 

لغة  اإىل  ومائلة  عويًا  اأق��ّل  لغنائية  ت�شت�شلم 

الن�شيدي  �شة، حيث يبقى الطابع 
َّ
ملمو�شة ومرو

للغة ال�شاعر مقابل التخفف قليًا من ا�شتفزازية 

هذه اللغة وخ�شونتها الباغية، كما هو احلال يف 

 "
ْ

ق�شيدته "ل�شُت حمظوظًا لأغفو على وتٍر وناي

من  جمموعته "دع املوتى يدفنون موتاهم:

ُة ال�شوِت التي اأدركُتها يف الذئِب" اأنَّ

قادتني

 �شديقي
َ
اإىل ما يجعُل الذئب

ْقُت كثرياً فَّ َ
وَتر

واً"
ْ
ه

َ
بالذي غادرين "�ش

ْ
واأهداين اأ�شاي

.
ْ

َتٍر وناي
َ
 اأغفو على و

ْ
ل�شُت حمظوظًا لكي

...

ل�شُت حمظوظًا لأيّنْ

 ظني
َ
ُت اأ�راري لأهلي �شاء

ْ
َلم

ْ
كّلما اأ�ش

غادروين

قبَل ميعاِد الأ�شى وا�شتدركوين

بالعذاباِت

و�شوُت اهلِل يفَّ

 يف عيوين
ْ
 وفا�شت

ُ
ني الَدمع

َ
كلما ملَّح

�شهوُة التابوِت
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َذبوين
ْ
َتع

ْ
اأهلي ا�ش

واأنا

اأم�شي

اإىل

نع�شي

ْ
وتتبعني ُخطاي

."
ْ

ل�شت حمظوظًا لكي اأغفو على وتٍر وناي

من  نوع  مع  املخلوطة  الإيقاعية  العذوبة  بهذه 

ابراهيم  ق�شيدة  كانت  املبّكر،  الذاتي  الرثاء 

متعددة  ا�شرتاحات  اأو  ا�شرتاحة  تاأخذ  اجلرادي 

من الطابع الفجائعي واملتوّتر للغة، بل كان ذلك 

امل�شغوطة  الكتابة  من  بجرعات  اأحيانًا  ي�شمح 

ال���ش��ت��ط��رادات  م��ن  واملتخل�شة  واملن�شبطة 

اإ�شافات  بدون  تتكرر  التي  وال�شور  اليقاعية 

جديدة اأي�شا.

لقد ح�ر النث مع اليقاع يف جتربة اجلرادي، 

اليقاع  ظل  يف  عا�ص  النث  ه��ذا  اأغلب  ولكن 

واليقاع العايل خ�شو�شًا. ولعل هذا التو�شيف 

�شعر   يف  واأ�شا�شي  كبري  ج��زء  لو�شف  ي�شلح 

التجريب فيه حمكومًا غالبًا  الذي ظل  اجلرادي 

وممار�شات  املتني  واملعجم  العايل  باليقاع 

للغة  دوم��ًا  النحياز  حيث  التقليدية،  الباغة 

والعادي،  امل�شتعمل  للكام  ولي�ص  الف�شيحة 

املخلوطة  ت��ل��ك  ول��ي�����ص  ال�����ش��اف��ي��ة  للكتابة 

ومن  والأغنية  الرتجمة  من  جملوبة  ب�شعريات 

جرب  لقد  النثية.  �شديدة  اأخ���رى  ممار�شات 

الأجنا�ص.  خلط  اإىل  دعا  طبعًا.  ذلك  اجل��رادي 

وكتب  ال��ن��ث،  مب���زاج  اإي��ق��اع��ي��ة  ق�شيدة  كتب 

ال�شورة  بني  جمع  اليقاع.  مبزاج  نث  ق�شائد 

ال�شعري  الت�شكيل  ال�شعرية والفوتوغرافية، وبني 

ال�شكالية اجلوهرية يف  الفني، ولكن  والت�شكيل 

اأن هذا التجريب حدث داخل  كل ذلك متثلت يف 

جتربة  كانت  تقريبًا.  وحدها  اجل��رادي  جتربة 

ال�شبعينات  �شعراء  جتارب  مع  تزامنت  خا�شة 

يف �شوريا الذين ذهبوا اإىل منطقة كتابية بعيدة 

عن الن�شو�ص ال�شّتينية، وبعيدة بطريقة ما عن 

ظلت  اآخرين  وجتارب  اجل��رادي  ابراهيم  جتربة 

يف تلك املنطقة الفا�شلة – الوا�شلة بني طرفني 

متباعدين.

التجربة  ح���دود  داخ���ل  ال��ت��ج��ري��ب  اإ���ش��ك��ال��ي��ة 

التجريب  ذلك  تقريبًا جعلت  املغلقة  وم�شاحتها 

يتغّذى على لغة الأ�شول والباغة وعلى �شورة 

اأو تبخي�شًا  ال�شاعر التقليدية، وهذا لي�ص نقي�شة 

داخل  جرى  ما  لتو�شيف  حماولة  هو  ما  بقدر 

اأنها  القول  ميكن  التي  ال�شعرية  الكتابة  ه��ذه 

النث.  يف  تخو�ص  وه��ي  حتى  اإيقاعية  ظلت 

اأنه حم�ص وزن  لي�ص املق�شود من اليقاع هنا 

اأخ�شع  اليقاع  اأن هذا  املق�شود  بل  وتفعيات، 

اإىل درجة  معظم �شعر اجلرادي لنفوذه و�شطوته 

اأنه كتب  املجازفة  ب�شيء من  القول  فيها  ميكن 

ق�شيدة النث مبواد وخامات اليقاع. لقد ظل هذا 

ف 
ّ
النطباع ينبعث من ق�شائده حتى وهي تتطر

يف جتريبيتها. لقد كان ذلك موؤثراً طبعًا، ومنح 

جتربة اجلرادي نوعًا من اخل�شو�شية التي كانت 

)قد(  الذي  ال�شعري  ال�شوت  اأو  الهوية  من  نوعًا 

تاأثريات من نزار قباين )خ�شو�شا يف  جند فيه 

ق�شائده ال�شيا�شية(، و�شيئًا من مظفر النواب يف 

بكائياته ومزاجه ال�شتائمي الغا�شب، و�شيئًا من 

حممود دروي�ص  الذي ح�ر يف عنوان جمموعة 

اجلرادي "حممود دروي�ص ينه�ص. وميكن يف هذا 

ال�شعرية  التعبريات  من  الكثري  اقتبا�ص  ال�شياق 

التي غالبًا ما جمعت بني الكتابة والهموم ، كاأن 

يقول:

 "
ُ

كانت احلرب
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وجاءت الريح بفاطمة اإيّل

 كان ج�شدها مثل املق�شلة املهجورة

وثدياها كالديك املنتوف على تخوم اأظافري

ورحمها كفم ال�شمكة اجلائعة، ي�شهُل كخيول 

الأ�رى".

وكاأن يقول اأي�شًا:

اأعرف اليوم "اإنني 
طعم ال�شهيد تغري

وطعم الدماء تغري

وطعم اجلنون تغري

فهْل اأبتدي؟

 اأ�شتعيد اللجاجة 
ٌ
اإذن، فا�شهدوا اأنني قادم

 دم�شَق
ّ
من �شفتي

واأعطي القرى حقها يف الرغيف".

حتولت  التي  وامل��وؤث��رات،  الإح���الت  ه��ذه  لعّل 

جتربة  داخ��ل  �شخ�شية  مقتنيات  اإىل  بالطبع 

اجلرادي، توؤكد مرة اأخرى اأن اإ�شكالية هذا ال�شعر 

هو الرهان على الباغة، والتكال على ال�شوت 

مرتبطة  لغة  وعلى  غالبًا،  وال��ع��ايل  املندفع  

مبا�شيها اخل�شب والثي، ولكن الذي �شار �شبه 

هام�شي يف جتارب املجايلني الذين ذهبوا اأبعد 

نثية  من  اأكث  نثية  ق�شيدة  كتابة  يف  واأبعد 

ما  اأي مقارنة بني  فاإن  ولذلك  اأنف�شهم.  روادها 

اأو  اليومية  ال�شفوية" اأو  "الق�شيدة  �شعراء  يكتبه 

تلك  ُتظهر  �شوف   .. ال�شغري"  الإن�شان  "ق�شيدة 
يزال  ل  ال��ذي  ال�شعري  ال�شوت  بني  الفروقات 

يتحدث با�شم اجلماعة والهوية والقبيلة، ويحمل 

يريد  ال��ذي  ال�شعري  ال�شوت  وبني  ذل��ك،  اأعباء 

بني  عابر  جمرد  يكون  واأن  ويغيب  ي�شمحل  اأن 

هذه  اأو  التو�شيف  هذا  يكون  ل  رمبا  عابرين. 

هناك  اإذ  ونهائية،  وثابتة  قوية  ال�شتنتاجات 

ميكنها  ال�شعري  الن�ص   داخل  ا�شغر  تفا�شيل 

اأن تعّدل بع�ص هذه ال�شتنتاجات، ولكنها تظل 

مع  جتاهلها،  ميكن  ل  معينة  بوجاهة  حتتفظ 

الفارق بني جتربة  اأن  اإىل  الإ�شارة هنا  �رورة 

جاء  ومن  جمايليه،  وجتارب  اجلرادي  ابراهيم 

�شكانيات  يف  فقط  تكمن  ل  اأي�شًا،  ذل��ك  بعد 

والنثية  لديه،  والعالية  الإيقاعية  الكتابة، 

طاول كيفية 
ُ
واخلافتة لدى الآخرين، بل اإن ذلك ي

مقاربة احلياة ،والنظرة الذاتية اإىل العامل ومدى 

مقارنًة  ووقائعيتها  ال�شعرية  اللغة  ملمو�شية 

غالبًا  وقائمة  اأحيانًا  مة 
ِّ
ومهو وجمّنحة  حمّلقة 

على دراما لفظية عالية.

لقد �شاهم تطور ال�شعر يف اجتاه واحد تقريبًا يف 

اإبعاد جتارب مثل جتربة اجلرادي عن الواجهة، 

اأكث  ي��راه  ما  يكتب  اجل��رادي  ظل  املقابل  ويف 

ارتباطًا برتاث ال�شعر واأكث متثيًا لوعيه الذاتي 

الكادميي  والدر�ص  ال�شعر  بني  فيه  جمع  الذي 

والرتجمة. التجارب التي جاءت يف الثمانينات 

اأكث،  اليومية"  "الق�شيدة  خت 
ّ
ر�ش والت�شعينات 

"الن�ص  ب�  ت�شميته  ميكن  ما  اإىل  حتولت  بحيث 

الإرهابي" الذي يكّفر اأي كتابة اإيقاعية وباغية 

قدمية. 

لقد كانت جتربة اجلرادي مقّدرة ومرئية من قبل 

جمايليه، ومن قبل من قراأوه عن كثب، ولكنها 

راحت تنح�ر وتتهم�ص مع الزمن، بحيث راحت 

بكونها  اأهميتها  من  جزءاً  متتلك  التجربة  هذه 

�شارت هام�شية اأو بعيدة عن الأ�شواء.
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بجيل  ُف 
َ
��ع��ر

ُ
ي ب��ات   

ٌّ
�شعري ج��ي��ٌل  �شوريا  يف 

رحم  من  ة 
َّ
ال�شعري ولدت��ه  كانت  ال�شبعينات، 

الفدائي،  العمل  ت�شاعد  وم��ع  ��زي��ران 
ُ

ح هزمية 

الرهيبة  الهاوية  �شدمة  روح��ه  يف  فامتزجت 

تنتهي   ل 
ٌ

ا�راب ت�شنعه  الذي  الغام�ص  والأمل 

من ال�شهداء.

الثقافية  الآل���ة  قلب  يف  ين�شاأ  مل  ج��ي��ٌل  اإن���ه 

من  ملعونًا  جيًا  غالبًا  كان  ��ْل 
َ
ب ة، 

ّ
والعامي

اجلميع تقريبًا، جيًا متمرداً على ُكلِّ �شيء.. على 

ة 
ّ
ة، والثقافي

ّ
ة والجتماعي

ّ
تقاليد احلياة ال�شيا�شي

ة التي ورثها.
ّ
 على التقاليد الفني

َّ
ومن َثم

وقد تفاوت �شعراوؤه البارزون يف طرائق التعبري، 

واأن جمعهم القلق احلارق يف ال�شعر واحلياة،

رموز  اأحد  اجل��رادي  اإبراهيم  الراحل  و�شاعرنا 

اأكث  يكونوا  اأن  اختاروا  الذين  اأحد  اجليل،  هذا 

ر�شمها  كما  ال�شعر  وتخريبًا يف خارطة  جتريبًا 

ال�شابقون.

معًا  والناقد  القارئ  ي�شدم  ك��ان  البدء  ومنذ 

راأُة 
ُ

ج فيها  ق�شيدة  ت�شتقر،  ول  تهداأ  ل  بق�شيدٍة 

اقتحام الأ�شكال جميعًا، ل الأ�شكال يف التعبري 

 
ُ
ْل الأ�شكال يف الإي�شال اأي�شًا، حيُث يلعب

َ
فقط، ب

والبيا�ص  وطباعته  كتابته  وطريقة  احل��رف 

يف  ه��ام��ًا  دوراً  وال�شور  واخل��ط��وط  وال��رم��وز 

الإي�شال.

هجائية  بني  بعنف  �شعره  يف  اجلرادي  ويجمع 

واأليمة وماأ�شاوية وبني ح�شية  �شيا�شية �شاخرة 

واقتحام  وا�شح  با�شتفزاز  اجل�شد  اأ�شتار  تهتك 

ة ل ينفتح اأ�شًا اإل انطاقًا 
ّ
�شاٍر،لكاأن اأفق احلري

الرغبات  وكاأن  رغباته،  على  ينطبق  ج�شٍد  من 

املنفلتة بداية النت�شار على القهر.

ما  بكل  اللغة  مع   
ٌّ
 حي

ٌ
اجلرادي حوار �شعر  ويف 

اأو ق�شوة من توريات وجمازات  فيها من طراوة 

وت�شادات.

جمال  "حممد  الهام  الناقد  قول  حد  على  وهو 

ممار�شات  اأي��ة  اق��رتاف  عن  يتورُع  ل  باروت" 

ة اإىل حد الق�شيدة امُل�شرتكة.
ّ
ة جتريبي

ّ
كتابي

ال�شطحي  الفهم  ذلك  على  ث��اروا  الذين  اأحد  اإنه 

جاله  لل�شعر  فاأعادوا  باحلياة،  ال�شعر  لعاقة 

ككتابٍة خا�شة، وللحياِة كن�شيٍج حي يف عروق 

الكلمات.

واإذا كان هذا الكام يبدو الآن عاديًا اأو طبيعيًا 

ُحطام اجلرادي 

ومدينته!

بيان ال�صفدي *

* شاعر وكاتب من سورية 



قاتَل 
ُ
ي اأن  �شنة  ع�رين  قبل  عليه  ك��ان  فقد 

ال�شعر على املو�شوع، واأل ياأخذ  حتى ل يتوكاأ 

م�روع  من  ل  احلادثة،  ة 
ّ
اأهمي من  م�روعيته 

الكتابة الذي فيه.

 �شهوة التجريب يف 
ُ
مع تقدم جتربته، اأخَذ ي�شع

اطار اأهداأ من ذي قبل، وراح ينزع من الق�شيدة 

الختاف،  حما�شة  بها  تدفع  التي  زوائ��ده��ا 

لي�شارك مع غريه يف تخلي�ص ق�شيدة ال�شبعينات 

ة 
ّ
من بع�ص التهور الذي �شنعته ال�شاحة ال�شعري

امللتهبة بال�راع.

رحيل  منا�شبة  يف  الكلمات  ه��ذه  اأكتب  اإنني 

ال�شهود  كاأحد  اجلرادي  اإبراهيم  ال�شاعر  زميلي 

املعجون  الكثري   
َ
م َقدَّ �شعرٍي  جيٍل  على  القائل 

برتاب الفن، ودم الرحلة.

لقد الت�شق اإبراهيم باليمن منذ 1991، وهناك 

يف  نعمل  كنا  واإن  م�شرتكة،  حياة  جمعتنا 

يف  مت�شادين  واأح��ي��ان��ًا  خمتلفني،  حميطني 

دومًا  اإبراهيم  كان  لكن  وامل�شارات،  النوازع 

الهم  اأو  اخل�شو�شيات  يف  �شواء  مني،  قريبًا 

ال�شعري، مع كل ما حتمله �شخ�شيته من ظرف 

ودفء و�شجيج.

عاد اإىل �شورية وقد خيبت اليمن بدمها امل�شفوح 

اأمله يف موا�شلة العي�ص فيها، وراح يتخبط يف 

وطنه الذي وجده ي�شبح بدمه، بل كانت مدينته 

لعبة  لأب�شع  عا�شمة  واجلميلة  العريقة  "الرقة" 
ظامية يف منطقتنا، وقد انتهى بها املطاف اأن 

تبقى �شبح مدينة!

قد تهدم كمدينته،  نف�شه  اإبراهيم  اأن  اأح�ص  كنت 

وفيما تركه بني يدي من �شعر عك�ص ذلك �شعراً 

غا�شبًا راثيًا وطنًا باأكمله. 

بحما�شته  ف��اج��اأين  وق��د  النقابي  العمل  ج��رب 

ليكون يف قيادة احتاد الكتاب العرب يف �شورية، 

اآليات عمله، لكن  وهو ال�شاخر حتديداً منه ومن 

مقامه مل يطل، حيث ا�شتقال مع زماء له حمتجًا 

على العبث والل�شو�شية التي قال يل اأنه مل�شها 

بالوثائق واملمار�شة.

�شار اإبراهيم اأحد خرباء الهيئة العامة ال�شورية 

الكتابة  يف  ي�شهم  واأخ��ذ  خارجها،  من  للكتاب 

والرتجمة، لكن اأخذ يرتنح �شحيًا، وكنت اأ�شجعه، 

على الرغم من روؤيتي ل�شبح املوت يقرتب منه، 

تقريبًا، ذهبت مع �شديق نعوده با  �شهر  ومنذ 

موعد، وقبل اأن ندخل البناية، ات�شلنا هاتفيًا به 

فردت ابنته:

-مات اأبي قبل دقائق.

مات اإبراهيم مبا ي�شبه ال�شمت، وبجنازة فقرية، 

وباهتمام اأكث فقراً بذكراه.

قد  اأوراق����ك  اأرى  اأن  اإب��راه��ي��م  ي��ا  قليًا  لي�ص 

عرفت-  من  بني  الوحيد-من  لأكون  ائتمنتني 

ي�شتطيع  مبا  ويقوم  بها،  ليحتفظ  تختاره  الذي 

لإخراجها اإىل النور.  
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الفجيعة،  هذه  بعد  املبعثة  نف�شي  اأمللم  كيف 

اأعرف  الذي  الأليم  الوجع  هذا   
ُ
�ر

ْ
�شاأح وكيف 

التي  واأنا  اأرثيك  اأموت، كيف؟  �شيبقى حتى  اأنه 

ما ح�شبُت اأن ياأتي يوم وتع�شف يف قلبي رياح 

ات احلزن 
ّ

. دعوات كثرية اإىل من�ش
ّ

فراقك الأبدي

دعتني لأقول عنك ولو كلمة، كيف اأقول؟ وماذا 

اأن  اأمطرت معانيها  الكلمات مهما  تعجز  اأقول؟ 

 عما اأحمله يف قلبي من حب كبري ل يخجل 
ّ

تعرب

القلب اأن يعرتف به.

ل  ثقيل  فالكام  اإ�شماعيل  يا  بعد  اأمتا�شك  مل 

تنطق به الروح ول الل�شان. 

بعينيك  اإيّل  نظرَت  نومي،  اإىل  ت�شّللَت  البارحة 

الزرقاوين كان فيهما احلزن والعتب: هل اأ�شّدق 

كما  رثائي  يف  كلمة  عن  عجزت  اأن��ك  ليلى  يا 

عرفني  من  وكل  واأحبائي  اأ�شدقائي  كل  فعل 

واأحبني؟. 

اأ�شتطيع  ل  اأنني  تعرف  اأن��ت  اإ�شماعيل؟  يا  اأن��ا 

اأ 
ّ
جتر املوت  اأن  اأ�شّدق  اأكاد  ل  واأنا  البكاء  غري 

ْتم احلقيقي 
ُ
الي اإنه  واختطفك مني ومّنا جميعا، 

واأحباب  واأب��ي  اأم��ي  موت  بعد  ه  
ّ
اأح�ش مل  ال��ذي 

واأ�شدقاء كث. يا وجعي يا اإ�شماعيل بعد فراقك 

حتى  قلبي  يف  غائ�شًا  �شيظّل  كاملْدية  وج��ع 

اأموت.   

ونادمة  حزينة  اأن��ا  كم  اإ�شماعيل  يا  تعلم  هل 
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اإ�شماعيل فهد ا�شماعيل

 يف غياب اخلل الوفـي

ليلى العثمان *

* كاتبة وروائية من الكويت 

إسماعيل فهد إسماعيل



اأنني �شافرت دون اأن اأودعك، كانت اآخر مكاملة 

اأح�ر  ل��ن  اأن��ن��ي  لأع��ت��ذر  ال�شبت  ي��وم  ق�شرية 

بروايتك  لاحتفال  املقامة  الأح��د  ملتقى  ليلة 

يا  �شافري  وقلَت:  �شحكتك   
ْ
جْلجلت الأخ��رية. 

جميلتي )هكذا كان يخاطبني دائمًا( �شنلتقي يف 

اأم�شيات اأخرى. 

و�شافرت. وجاءين ذلك احللم قبل وفاتك بيوم.

  * * *                                

معتم  مهجور  مكان  يف  اأم�شي  وحيدة  راأيتني 

عارية  اأ�شجار  وج��ذوع  ال�شخور  فيه  تنت�ر 

الفراغ  من  خائفة  م�شيت  ياب�ص،  نخيل  و�شعف 

فلمحت قرباً مفتوحًا رطبًا خاليًا وراأيت حمامة 

بي�شاء �شغرية معلقة فوق القرب ل حتط ول تطري 

وقلبي  و�شحوُت  فزعُت  حركة.  باأي  تاأتي  ول 

يرجتف رجفات ل تهداأ وبداأ ت�شاوؤمي! ترى من 

�شيموت؟ ع�شى األ يكون اأحد من اأولدي، مل يخطر 

ببايل اأنك اأنت من �شيموت، لقد كان القرب قربك، 

واحلمامة روحك املعلقة بني الأر�ص وال�شماء.

 يف ال�شباح ونحن يف �شالة املوؤمتر رّن الهاتف 

الهاتف  �شا�شة  اإىل  نظرت  لكني  اأرد  ل  وع��ادة 

جواد(  حممد  )الكاتب  م��ازن  اأب��و  املت�شل  كان 

)زوجته  بروانة  تني من �شديقتي 
ّ
مر ات�شال  ثم 

�شابقًا(. تطالبني �شديقتي ثريا البق�شمي بالرد، 

قلت لن اأرد هذا بالتاأكيد خرب �شيئ عن اإ�شماعيل 

رمبا هو يف امل�شت�شفى بحالة خطرة لكن قلبي 

الفكرة  اأزيح  اأن  اأح��اول  ذلك.  بغري  يحد�ص  كان 

امل�شوؤومة واأبرر لنف�شي اأنه يف ال�شنوات الأخرية 

كثرياً ما يدخل ويخرج �شاملًا. اأغلقت الهاتف كي 

اإىل  �شعدت  الرابعة  يف  ي�شيئني.  خرباً  اأ�شمع  ل 

غرفتي وفتحت الهاتف و�شعقني اخلرب وتوالت 

 الأ�شماء التي تعزيني بك.
ّ
علي

رت 
ّ
قر بعيدة؟.  واأنا  متوت  كيف  اإ�شماعيل  يا  اآه 

اأن اأترك املوؤمتر واأعود لأراك حتى واإن كنت يف 

رحلة  اإل  اأجد  مل  لكن  دفنك  قبل  املوتى  ثاجة 

بعد  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة  وو�شلت  متاأخرة 

منت�شف الليل. مل اأفقد الأمل ات�شلت باأبي مازن 

الأمر  اإن  فقال  اإليك  ياأخذين  اأن  ورجوته  باكراً 

اأملي،  خيبة  يا  اآخ  وكفنوك.  غ�شلوك  فقد  �شعب 

ترحل دون اأن اأراك واأقبلك قبات الوداع واأهم�ص 

لك اإنني اأحببتك طول عمري و�شاأظل.

 
ّ
ت

ُ
 يا اإ�شماعيل.. يامن كنت يل �شم�شًا وظًا. م

ّ
ت

ُ
 م

يا من كنت خيمتي التي اأفر اإليها بفرحي وحزين 

اأفر  ْن 
َ
َفِلم �شواك.  اأحد  يعرفها  ل  التي  واأ���راري 

الآن؟.

وليد  زوجي  وبارك  �شادقته  اإ�شماعيل،  اأحببت 

�شداقتنا، �شار ثالثنا الذي نتنّف�ص اأمامه حتى 

لن�شائحه،  له،  عقلي  فتحُت  ال�شغرية،  م�شاكلنا 

عنيد  لكاتب  قلبي  فتحُت  الثية،  لتوجيهاته 

وبينه  بيني  اأن  يومًا  اأ�شعر  مل  حنون.  جميل 

ال�شديق  بالن�شبة يل  نوع، �شار  اأي  حواجز من 

يف  هو.  اإل  واجل��روح  احل��زن  يبدد  ل  واحلبيب. 

�شدره  على  اأ�شقط  الدنيا  ن�شارة  اأمل��ح  وجهه 

ني جتاوزت بقاع الأر�ص 
ّ
ال�شئيل باأثقايل فاأح�ش

وحططُت يف غيمة دافئة. 

كاإن�شانة   بي 
ّ
اهتم ليلى،  اإ�شماعيل يعرف  وحده 

اأديبة  بي  واهتم  متناق�شاتي،  بكل  فاأحبني 

فق�شى،  ن�شح  يتابعني،  وظ��ل  ق��راأين  وكاتبة، 

كنُت  الكتابة،  يف  نزقي  بع�ص  و�شادر  غ�شب 

ات قليلة كنت اأمترد 
ّ
ات للم�شادرة ومر

ّ
اأخ�شع مر

ماذي،  اإ�شماعيل  كان  دي، 
ّ
مت��ر يكره  فا  عليه 

فرد يل فرا�ص 
ُ
حني اأفرح يفرح يل وحني اأتعب ي

�شداقتنا  على  حفاظًا  منه  يقرتب  ول  الراحة 

املثالية. 
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له  توجد  ل  ال��ذي  احلب  ذلك  اإ�شماعيل  اأحببُت 

ول  له  �شكل  ل  حب  الكتب،  معاجم  يف  تفا�شري 

لون لكن طعمه �شاٍف با �شوائب، هذا احلب غري 

 خانة من خانات احلب، كانت 
ّ

اأي امُل�شّنف يف 

مقه رغم ذلك مل نكن ن�شعى لبناء 
ُ
له فرادته وع

بالتاأكيد  التي  الزواج(  )موؤ�ش�شة  فا�شلة  �شة 
ّ
موؤ�ش

اأن  اأخ��اف  دائ��م��ًا  وكنت  احل��ب.  �شتدمر  كانت 

يغادرين.

وما  وحيدة  وتركني  وحيداً  غ��ادر  قد  هو  وها 

ت�شورت اأن ياأتي اليوم الذي �شاأرثيه فيه واأبكيه 

 كالعويل و�شاأبقى اأبكيه حتى اأحلق به.
ً
بكاء

�شوكة،  تخد�شه  مل  الذي  احلب  ذلك  اأحبه  �شاأظل 

و�شاأظل اأراه يف اأحامي ويف كل وجه من وجوه 

ذكرياتي  دفاتر  و�شاأفتح  معًا  اأحببناهم  الذين 

بي  ّن 
َ

ج كّلما  واأراه  لأتذكره  �شوري  واألبومات 

ال�شوق اإليه.

اإىل  معه  رحلتي  اأذك��ر  مريح،  �شفر  رفيق  كان 

الدرجة  يف  ونحن  طويلة  الرحلة  كانت  الفلبني 

له  قلت  الأنيقة  �شقته  اإىل  الثانية وحني و�شلنا 

بقيت  الأوىل.  بالدرجة  العودة  طريق  يل  احجز 

معه ع�رة اأيام من اأجمل اأيام عمري

اأن  اأحبها واأرف�ص  ال�شينما وكنت ل  كان يع�شق 

اأ�شحبه قلت له اذهب وحدك لكنه يرف�ص ب�شّدة 

اأن يرتكني وحدي. لقد حرمته من هوايته وكان 

ي�شهر يف الليل على اأفام التلفزيون. 

بعد  دخلت  املطار،  اإىل  اأو�شلني  قبله،  �شافرت   

اأن ودعته واأنا كالبلهاء اأقف يف �شفوف الدرجة 

الثانية والطابور طويل ومزدحم، وفجاأة �شمعت 

و�شاألته: كيف  اأمتالك وبكيت  فلم  بقربي  �شوته 

دخلت؟ قال دبرت الأمر مع ال�شابط حني راأيتك 

يف  واأن��ت  الثانية  ال��درج��ة  �شفوف  يف  تقفني 

غبائي  من  ي�شحك  وهو  يدي  من  اأخذين  الأوىل 

و�شكرته  احت�شنته  املعهودة  العالية  �شحكته 

وتفارقنا. 

ع�رة اأيام مل يرتك مكانًا اإل واأخذين اإليه حتى 

البحر الذي كان بعيداً عن �شكنه لأنه كان يعرف 

نكتب  الوقت  ق�شينا  البحر.  �شديقي  اأحب  اأنني 

ونقراأ ونتجول وجنل�ص يف املقاهي لن�شتلذ باأكل 

القلب  من  ن�شحك  كرمي.  والآي�ص  )الهولوهولو( 

ون�شتعيد ذكريات حلوة ونغني الأغاين العراقية 

القدمية التي نحبها.

�شافرت معه ومع �شديقنا الروائي طالب الرفاعي 

اأكث من �شفرة اإىل م�ر ودم�شق زرنا اأ�شدقاءنا، 

نزيه  ال�شاعر  ودعانا  ع�شقناها  التي  حلب  زرنا 

الرحلة  كانت  وكم  بلدته �شافيتا  اإىل  عف�ص  اأبو 

ة ل ُتن�شى. ذكريات كثرية مو�شومة 
ّ
ممتعة وهني

يف القلب وتافيف الذاكرة واألبومات ال�شور.

 
ّ

واأي بعدك  من  �شاأ�شافر  من  مع  اإ�شماعيل:  يا 

اأ�شرتي  �شفر �شتكون له لذة بغري وجودك؟ وملن 

اإليك  بع�شها  واأحمل  حُتبها  كنَت  التي  الأفيال 

القهوة  �شاأ�رب  من  ومع  احللوى  �شاأقدم  وملن 

ة وال�شاي با �شكر؟.
ّ
امُلر

  * * *
قررت  يل:  قال  معه  الأخ��رية  لقاءاتي  اأح��د  يف 

هناك  بيتًا  �شاأ�شرتي  تايلند  اإىل  اأه��اج��ر  اأن 

و�شاأ�شتقبلك فيه. لكنه هاجر اإىل حيث لن يعود 

اأكتب  التي  وترك يل الوجع. وحتى هذه اللحظة 

فيها عنه تقهرين دموعي.     

عينيك  زرقة  يا  وداع��ًا  النا�ص.  اأغلى  يا  وداع��ًا 

ال�شافيتني كالبحر وال�شماء. وداعًا يا قلبك الذي 

اأحبني، وداعًا يا حبيب القلب. 
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زرقاء«  ال�شماء  »كانت  الأول  الروائي  منذ عمله 

مثلت احلرب واأثرها على الإن�شان الهاج�ص الأول 

املتتبع  للقارئ  اإ�شماعيل. ميكن  فهد  لإ�شماعيل 

والق�شة  ال��رواي��ة  يف  الكتابية  ال��راح��ل  ل�شرية 

التي  املهمة  حمطاته  يف  ال��وق��وف  وامل�����رح 

�شورت اأثر احلروب على الإن�شان و�شلوكه ومنط 

التاأثري  ذلك  يعاي�ص  اأن  قدره  كان  وقد  تفكريه، 

احلياتية  جتربتيه  يف  مبا�ر  �شخ�شي  ب�شكل 

ال�شماء  »كانت  الأول  عمله  فمنذ  والكتابية. 

زرقاء«، كانت حرب الإن�شان على الإن�شان، ب�شبب 

مم�شوخة  الرواية  لأح��داث  املحرك  هي  الِفكر، 

وت�شمنت  وب�شاعتها،  احلرب  بفعل  ال�شخو�ص 

احلرب  لأحداث  ا 
ً
ت�شجيلي ا 

ً
جزء »ال�شياح«  رواية 

ا يف 
ً
�شهور الراحل  اأم�شى  وقد  اللبنانية  الأهلية 

الذي  املكان  الدمار عن قرب يف  ير�شد  بريوت 

زمن  »اإحداثيات  ال�شهرية  �شباعيته  ويف  اأحبه. 

العزلة« التي اأرخت ل�شهور الغزو العراقي ال�شبعة 

حيث  ال�شخ�شية،  جتربته  �شميم  م��ن  ج��اءت 

»اأبو  ا فاعًا يف خلية مقاومة 
ً
الراحل جزء كان 

الرواية  تلك  لها،  ا 
ً
مقر بيته  كان  الذي  الفهود« 

من  الأوىل  ال�شفحة  يف  �شجلت  التي  ال�شخمة 

جزئها الأول فجيعة وطن حتت �شدمة الحتال، 

وانتهى جزوؤها ال�شابع بفجيعة الراحل اإ�شماعيل 

واأحد  �شقيقه،  بوقوع  بانك�شاره  اإ�شماعيل  فهد 

�شخو�ص الرواية، يف اأ�ر القوات املحتلة. 

ا:
ًّ
التحايل على الزمن؛ مكاني

عن  بعيًدا  �شنوات  �شت  اأم�شى  الراحل  اأن  ورغم 

الكويت، يف الفلبني، يكتب ال�شباعية مبا يحققه 

اأو�شح وفق  البعد املكاين لروؤية الأحداث ب�شكل 

للحدث  القريبة  الزمنية  الفرتة  »لأن  يقول:  ما 

فقد  بو�شوح؛  الأ�شياء  روؤية  اإدراك  يل  حتقق  مل 

باختيار  احل��دث  عن  اأن��اأى  اأن  لنف�شي  اخ��رتت 

الكتابة  جتربة  خا�ص  فاإنه  امل��ك��اين«،  البعد 

برواية  وذلك  الكويت  احتال  حول  اأخ��رى  مرة 

»�شماء نائية«، واإذا كانت ال�شباعية تر�شد الدور 

البطويل ل�شخو�شها من كويتيني وعرب يف فعل 

اأن  ارت��اأى  نائية«  »�شماء  يف  فاإنه  املقاومة، 

يغو�ص يف نف�ص بطلها املك�شور بفعل الحتال، 

من دون �شعارات بطولية، وبر�شد حالة اإن�شانية 

دور  اأي  لها  يكون  اأن  دون  من  باجلنب،  ات�شمت 

بطويل. 

اإ�شماعيل اتخذ ما ي�شبه  اإ�شماعيل فهد  اأن  ورغم 

عدة لم�شت  اأعمال  احلرب يف  هم  من  ا�شرتاحة 

اأبرزها مو�شوع  اختافها،  الإن�شان على  هموم 
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روائي فـي عني قارئ:

بني احلرب والهوية والآخر

�صعود ال�صنعو�صي *

 * كاتب وروائي من الكويت  



»الطيور  املراأة  يف  متمثًا  القريب  الآخر  الآخر؛ 

اأو الآخ��ر  والأ���ش��دق��اء« و«خ��ط��وة يف احل��ل��م«، 

املنزلية  العاملة  �شخ�شية  يف  متمثًا  املختلف 

فاإنه  هنا«،  اإىل  »بعيًدا  رواي��ة  يف  ومعاناتها 

داخله،  يف  الهاجع  هاج�شه  ي�شاك�ص  كمن  عاد 

الق�ش�شية »ما  اأخرى يف جمموعته  احلرب مرة 

اإ�شماعيل  ل يراه نائم«، ولكن هذه املرة ير�شد 

يف  ال��ع��راق��ي  الإن�����ش��ان  ح��ي��اة  اإ�شماعيل  فهد 

الداخل وتداعيات احلروب على تفا�شيل حياته 

والتحولت الكبرية التي حلت مب�شقط راأ�شه.

ت�شفية ح�شاب مع الواقع:

ويف غمرة ان�شغال الروائي كتابًة لأ�شكال احلروب 

م��اأزق  عن  الكتابة  جتربة  خا�ص  وجتلياتها 

طويلة  فرتة  منذ  لزم��ه  مو�شوع  وهو  الهوية، 

وخ�شي اخلو�ص فيه لئا يقدمه ب�شورة منقو�شة 

لأنه وفق قوله: »مو�شوع البدون ل يحتاج مني 

»يف  رواية  فجاءت  املعاي�شة«،  بقدر  دراية  اإىل 

ح�رة العنقاء واخلل الويف« التي عاجلت ماأزق 

واحل��رب  الحتال  زم��ن  يف  والنتماء  الهوية 

التجربة  نعزل  اأن  ميكن  ل  ولأننا  اأخ��رى.  مرة 

فالرا�شد  الأدبي،  للكاتب عن منجزه  ال�شخ�شية 

ي�شع  الكتابية  اإ�شماعيل  فهد  اإ�شماعيل  ل�شرية 

يده على ما ي�شغله ويدفعه للكتابة، ويتجلى ذلك 

مرة اأخرى بني الهوية واحلرب يف روايته »طيور 

اأ�رى  اأربعة  تتبع عربها م�شري  الذي  التاجي« 

ميثل  واآخ��ر  البدون  فئة  من  اأحدهم  كويتيني، 

ال�شباعية،  روايته  بها  انتهت  التي  ال�شخ�شية 

اأن الراحل يقوم بت�شفية  �شقيقه الأ�شري، كما لو 

الكتابة لري�شم  له  الواقع مبا تتيحه  ح�شابه مع 

م�شائر �شخو�ٍص اأحبها اأكث رحمة من م�شائرها 

يف  مع�شكر  يف  عزلهم  بوا�شطة  وذلك  املحتملة، 

عراقيني  جنود  رفقة  العراقية  التاجي  منطقة 

الفهد  فاإ�شماعيل  متعاطفني قبيل �شقوط بغداد. 

اتخذ من الكتابة فعل مقاومة، ومن يقرتب من 

الإن�شان يف اإ�شماعيل يدرك اأنه، بالدرجة الأوىل، 

يقاوم �شجونه يف جزٍء من كتابته، بل ويجعلها 

ا وحمرًكا للفعل الكتابي، ولعله يف »طيور 
ً
دافع

التاجي« حينما كتب �شجنه ال�شخ�شي بنهايات 

ا 
ً
يتمناها للكويتيني والعراقيني، كان يعي متام

الذي  املحبة  فعل  ملمار�شة  حزنه  ي�شتثمر  اأنه 

داأب عليه كتابًة ومعاي�شة، فكتب روايًة مبنزلة 

ه، بعد 
ِّ
ج�ر بني الكويت والعراق، بلدي اأبيه واأُم

تلك  روايته  يختم  الذي  وهو  القطيعة،  �شنوات 

�شمة  احلزن  اأن  الأح��وال،  �ِشفر  »ورَد يف  بجملة: 

تداوله عرَف كيف  اأح�شن  ومن  الب�ري،  الكائن 

 حمبة«.
َ
قيم �رح

ُ
ي

احلنني ب�شفته دافعا للكتابة:

ختم اإ�شماعيل فهد اإ�شماعيل منجزه الأدبي الذي 

رواية  بني  عمًا  الأربعني  على  يربو  ما  ت�شمن 

مو�شوع  يف  نقدية  ودرا�شات  وم�رح  وق�شة 

»ال�شبيليات«،  روايته  يف  وتداعياتها،  احل��رب 

حيث  وال�شباب،  الطفولة  ومن�شاأ  راأ�شه  م�شقط 

ير�شد حياة املراأة ب�شفتها الرحم احلامل لبذرة 

احلرب  فت  جفَّ منطقة  يبا�ص  ُتخ�رِّ  اإذ  احلياة، 

مياهها، يف اأطول حرب �شهدها القرن الع�رون. 

يف  اأحداثها  تدور  رواية  اإ�شماعيل  كتب  ما  واإذا 

ا 
ً
م�شتثمر ذلك  يفعل  هو  اإمنا  العراقي،  اجلنوب 

ي�شغله،  ا 
َّ
عم بالكتابة  �شباه  لأي���ام  حنينه 

ويتجلَّى ذلك احلنني يف اأعماٍل روائية وق�ش�شية 

و«احلبل«،  زرق��اء«،  ال�شماء  »كانت  منها:  ِع��دَّة 

واأعمال  نائم«،  ي��راه  ل  و«م��ا  اأم�ص«  و«يحدث 

اأعماله التي تدور  ئل عن ندرة 
ُ

اأخرى. واإذا ما �ش

اأن  »اأح��ت��اج  يجيب:  ك��ان  الكويت  يف  اأحداثها 

اأ�شتاق!«.

ال��روائ��ي  ختم  فقد  ال��ُه��وي��ة،  اإ�شكالية  يف  اأم��ا 

عمله  يف  ق���ه 
َّ
اأر ال��ذي  ال�شاأن  ه��ذه  يف  اأعماله 
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ع م�شري 
َّ
الأخري »�شندوق اأ�شود اآخر«، الذي يتتب

اأبيه بطل رواية  ابن  »البدون« املن�شي  �شخ�شية 

»يف ح�رة العنقاء واخلل الويف«.

الزاخرة  بكتابته  اإ�شماعيل  فهد  اإ�شماعيل  م�شى 

ملوا�شيع  ِع��دَّة  باأ�شكاٍل  التجريب  يف  يخو�ص 

وبقيت  الإن�شاين،  الهم  �شنوف  تام�ص  متقاربة 

همومه الأبرز تراوح بني احلرب والهوية والآخر. 

  * * *
اإ�شماعيل، اأ�شتاذ يف عني تلميذ:

�شاة ال�شبت

اإ�شماعيل فهد اإ�شماعيل.. اأ�شتاذي.. من اأين يل اأن 

اأبداأ ب�شهادٍة اأنت ل�شَت يف حاجٍة اإليها. قليٌل من 

كلماٍت قد ل تعنيك، اإمنا تعنيني. 

لكل كاتٍب يف الكويت جتربُته الفريدة معك، واأنا 

الذين  ال�شباب  الكتاب  اأحد  ب�شفتي  هنا  اأحتدث 

اأنَت  وكنَت  بدايِته،  يف  الكتابة  طريق  يتلم�شون 

ا.
ً
اأحد الذين دفعهم للموا�شلة حمبة وت�شجيع

كنُت قد تعرفُت اإليَك قراءًة قبل اأن األتقيك ب�شنوات. 

ال�شوؤال:  قلق  يناو�شه  ا 
ً
لم

ُ
ح  

ُ
املتاح لقاوؤك  وكان 

ال�شديق   
ُ
يبت�شم اأُِحب؟!  التي  كتابته  �شِبه 

ُ
ي  

ُ
اأتراه

خالد عادل الن�راهلل: نلتقيه يوم ال�شبت املقبل. 

ب�شخ�شيٍة   
َ
اأُف��ج��ع اأن  اأخ�شى  ب��اأين  ي��دري  خالد 

�شخ�شية  داخلي،  يف  اأحملها  التي  تلك  ت�شبه  ل 

اأحببُتها متواريًة خلف �شلطان الثائر املتزن يف 

ليمان يف نيلك 
ُ

اإحداثياتك زمن العزلة، وجنون �ش

خطوِتَك  يف  الزوج  وانهزام  �شماًل،  يجري  الذي 

النائية،  �شمائك  يف  ال��راوي  و�شعف  احُللم،  يف 

وظلم اخلادمة البعيدة اإىل هنا، وقهٍر مت�شٍظ بني 

اأم�ص.  هادي وحاكم و�شليمان يف رواية يحدث 

اأحببُتَك كاما يف جملك املبتورة. اأحببتك �شها 

يف رواياتك ال�شعبة. 

اأول  ال�شبت،  ذل��ك  على  م�شت  ت�شع  ���ش��ن��وات 

ويا  الذي  ذلك  العتيق،  مكتبك  يف  األتقيك  ٍة 
َّ
م��ر

مقربة  على  املطّل  مكتبك  د، 
ُ
يع مل  احلظ  ل�شوء 

ال�شاحلية. اأتذكر رائحة حجر الأر�شية القدمي يف 

الثالث.  الطابق  اإىل  امل�شعِد  واأزيَز  البناية،  تلك 

فنية،  لوحاٍت  مكتبك؛  يف  اجلدران   
َ
�شور اأتذكر 

اأحببُته  عامًلا  اأتذكر  تعنيك.  ل�شخ�شياٍت  ا 
ً
و�شور

رائحة  اأتذكر  الروائي يف خميلتي.  كِمل �شورة 
ُ
ي

زمن  الدائم  ل�شعايل  انتبهَت  حينما  الزجنبيل 

اإيلَّ بالكاأ�ِص: ا�ربه  تدخيني. حلظة مددَت كّفَك 

�شاِخًنا.

ترتفع  ي�����ش��ارك  وع���ن  مكتبك  وراء   
ُ

جت��ل�����ص

يتطلعون   
ُ

ال�شباب كتبها  لن�شو�ٍص  خمطوطاٍت 

ل�شماِع راأٍي اأو ن�شيحة. 

هذه  كلِّ  لقراءة  وقٍت   
ُ
�شع متَّ لديك  وهل  اأ�شتاذ؟! 

املخطوطات؟! متى تقراأ اإذن؟ متى تكتب؟ 

اأقدر  ما  حاجبيك:   
ُ
تقطب واأن��ت  كتفيَك   

ُ
ترفع  

ب�شمِتَك.  تلوُذ  ب�شمتي.  األ��وُذ  اأولدي!  اأرده��م.. 

ات�شاع  ي�شتفزك  منهم!   
ُ
اأتعلم اأنني  ثم  تتدارك: 

كانا  حقيقة،  هذه  نعم!  توا�شل:  ده�شًة.   
ّ
عيني

 من الآخر!
ُ
يتعلم

 �شبًتا.. واأنا ل اأتخلف عن فر�ِص اللقاء 
ُّ
 يجر

ٌ
�شبت

الإلهام.  �شومعة  مكتبك؛  يف  الإن�شات  وطق�ِص 

التي  اأعمالك  يف  اأناِق�شُك  تقول.  ما  اإىل  ُت  اأُن�شِ

الكتابة  من  �شاتها،  اأو  ال�شبِت،  اأحاديث  قراأْت. 

 
ٌ
 للتجريب، �شبت

ٌ
الكتابة تنتهي.. �شبت تبداأ واإىل 

رواة،  تعدد  خماَطب،  عليم،  ال�شمني،  للراوي 

الق�ص. ل  النَّ�ص، زمن احلدث وزمن  دميقراطية 

فُه 
َّ
اأزال اأتذكر ده�شتي الأوىل اإزاء عامٍل جديٍد اأتعر

كثة  اأحياًنا  ُتزِعجَك  خالك.  من  الداخل  من 

�شيِء  كل  عن  تتحدَّث  الذي  واأنت  عنك،  اأ�شئلتي 

 ب�شبابتك 
ُ
اإل اأنت. حتدِّثني عن ال�شعر واأنت ت�شري

ال�شاعر علي  اإىل �شورة   
ُ
اأنظر اإىل اجلدار وراءك، 

عن  حتدثني  ال�شورة.  ت�شتنطُق  وكاأنك  ال�شبتي 
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التي كانت و�شبابتك نحو اجلدار  الكويت  جمال 

ورائي، األتفت؛ �شورة اأبي الّد�شتور ال�شيخ عبداهلل 

زفرًة  ُتفِلُت  املبدع..  خيبة  عن  حتدثني  ال�شامل. 

واإ�شبعَك نحو النافذة: ل كرامة لنبي يف وطنه! 

اإ�شبعك والنافذة. تبت�شم:  تنتبه اإىل حريتي بني 

يف مكاٍن ما من هذه املقربة ُدِفَن فهد الع�شكر. 

»اكتب«، قلَت يل حينما حدثتك حول فكرة روايٍة 

ما  عليك  اأق��راأ  و���رُت  كتبُت،  بكتابتها.   
ُ
اأحلم

دا، و�رَت 
ِّ
كتبت كلَّ �شبت، لعلك تتذكر ذلك جي

تعِكُف على كتابِته   من خمطوٍط كنت 
ّ
تقراأ علي

على �شبيل الت�شجيع ودفعي اإىل موا�شلة الكتابة. 

تركته  ا 
ً
انطباع  

ُ
اأ�شت�شعر وجهك  يف  واأحدِّق  اأقراأ 

ا، تبت�شم، اأو 
ً
كلماتي عليه. ترفع حاجبيَك اهتمام

ملٍة اأفلتها اندفاعي.
ُ

ت�شحك ل�شذاجة ج

د  ُت اإىل اأ�شئلتي الكثرية، مل اأتردَّ ا، تن�شِ
ً
كنت �شبور

مكتِبك   
َ

باب ُت�ِرُع  اأدريِك  واأنا  عليَك  اأُثِقل  باأن 

مثل  اأجيوؤك  قلِبك.   
َ

باب وقبلُهما  بيِتك،   
َ

وب��اب

. ت�شحك: 
ّ
طفٍل متطلٍب اأ�شكو مترد �شخو�شي علي

اأو�شك  اأهاتفَك  وا�شل.  حقيقيا،  عما  تكتب  اأنت 

العمل. عزيزي!  النظر عن كتابة هذا  اأ�رف  اأن 

اكتب.. اكتب و�شوف يكون لعمِلك هذا �شاأٌن كبري. 

باأقل  املقبل  ال�شبَت  تاأتيني  ل  �شمتي:  تتجاوز 

من ع�ر �شفحات.. انتبه! اأنا كتبُت اأربع ع�رة!

ب�شكل  اأن��ت،  كنت  رمبا،  جناح  من  �شيًئا  حققُت 

اأقول،  باأن  ثقة  منحتني  حينما  وراءه  باآخر،  اأو 

ما دام لدي ما اأقول. اأتذكر ات�شالك واأنا خارج 

اأن��ت؟  »كيف  حمتملة:  جائزة  نرتقب  الكويت 

ما  »بوفهد!  اأ�شحك:  ب��اجل��ائ��زة!«.  ��د 
ُ
ع ا�شمع! 

د 
ُ
حظيُت به يفوق الكفاية!«. ل ت�شحك: »ا�شمع! ع

باجلائزة!«. اأتذكرين يف من�شة تكرمٍي بعيدٍة بني 

مطار  يف  اأتذكرين  اأنت.  ينق�شني  كثريين  اأنا�ٍص 

دت. اأتذكرين يف ال�شيارة 
ُ
الكويِت مبا اأو�شيتني ع

الأهل،  كل  الأهل،  باجتماع  يخرباين   
ّ

والدي مع 

 بي، ولكنني قربُت وجهي بني 
ً
يف البيت احتفاء

»لحقني  واأم��ي:  اأبي  بني  الأماميني،  املقعدين 

به.. ودين ال�شاحلية!«. بدَّدُت حريًة 
ُ
على الأهل.. ي

الأمامية:  امل��راآة  يف  وال��دي   
ّ
عيني يف  ملحُتها 

وح�شب  عندها  عانقتَك..  اإ�شماعيل!«.  »مكتب 

�شار جلائزتي معنى!

اإ�شماعيل.. اإ�شماعيل.. اإ�شماعيل..

�شار  ل�شاين  يف  �شيدي  يا  ا�شمك  ت��ردد  ولكثِة 

البع�ُص ي�شاألني: »اإ�شماعيل.. علَّمك كيف تكتب؟« 

ق، اأنت مل تعلمني 
ُ

 واثًقا، واأنا حم
ُ
ل! كنت اأجيب

حينما  اأه��م،  هو  ما  علمتني  اإمن��ا  اأكتب،  كيف 

ا من 
َّ

اأُجِه�ُص ن�ش اأحمو! كيف  تعلمُت منك كيف 

كلماٍت  على  ا 
ً
ندم اأ�شابعي  على  �صَّ 

ُ
اأع اأن  دون 

ا، راقبتَك متزُِّق اأوراًقا 
ً
كتبُتها، واأنا الذي، مفجوع

 اإيلِّ توا�شل 
ُ
ل عدد لها. »بوفهد! لي�ص؟!«. ل تنظر

 تافه!«. تقول بربود اأع�شاٍب 
ٌّ

اإعدام النَّ�ص: »ن�ص

واأنا اأ�شعر بتفاهتي اإزاء ن�شو�ٍص كنت اأجنب من 

اأن اأعِدمها!

ا لأنك كنَت 
ً
اإ�شماعيل فهد اإ�شماعيل.. بو فهد.. �شكر

ا لأنك املعلم والأب من دون اأن تتكلَّف 
ً
ُهنا.. �شكر

ا 
ً
�شكر الكبري..  والأخ  ال�شديق  لأنك  ا 

ً
�شكر ذلك.. 

ا 
ً
ا لكل ما قدَّمته لنا اإن�شاني

ً
لأنك كل اأولئك.. �شكر

ا.
ًّ
بالدرجة الأوىل، واأدبي

�شومعتك  يف  ال�شبِت  �شاة  عن  رمب��ا  تخلفُت 

ال�شلوات  فرو�ص  كلُّ  تعرُفها.  لأ�شباٍب  الأح��ب 

يف  ال�شاة  اإل  اأدائ��ه��ا،  عن  تخلفنا  اإن  نوؤثم 

قلوبنا  يف  لك  نحمله  ما  تعلم  لأنك  �شومعتك.. 

ج�شًدا،  اليوم  ا  عنَّ ِغبَت  واإن  وامتنان.  حمبة  من 

ا جليٍل كامٍل من الكتَّاب 
ًّ
فاإنك تبقى قارًئا �شمني

ال�شباب، يتمردون عليك رمبا باأ�شكالهم الكتابية، 

ول ين�شوا اأبًدا اأنك كنت دافع هذا التمرد.
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 مبكراً ، ا�شتبك  ال�شاعر والكاتب  خريي من�شور 

بلعنة  باهظ   اإح�شا�ص   ( مع    2018  �  1945(

اأق��ام واأنى  اأّن��ى  حت��وم  يف الأج���واء  من حوله 

ق��رارة  اىل  اخلفية  �شمومها  تبث  لعنة  ارحت��ل، 

 . البدن  واأح���وال  امل��زاج  تقلبات  واىل  النف�ص، 

الوا�شعة  ولثقافته  الفائقة  حل�شا�شيته   وك��ان 

رافقه،   الذي  الوجودي  الهاج�ص  ذلك  رفدتا   ان 

والذي امتزج مع �شعور عميق ومرير  باخل�ران 

دير  الوادعة  قريته  البدء  منذ  فقد خ�ر   الدائم، 

بوقوع  ثم  وال�شبا،  للطفولة  مبفارقته  الغ�شون 

تلك القرية وباد التني والزيتون، باده،  كلها ، 

حتت  نري الحتال ال�شهيوين . ومما يورده يف 

يف  كتاب  وهو  الأ���رار«  »�شبي  ال�شيق   كتابه 

ال�شرية الذاتية ) وزارة الثقافة الردنية 1993 (  

ان اأمطارا غزيرة طال امدها �شّكلت �شيول هائلة 

بينهم  وام��راأة   واأغرقت ثاثني رجا  يف قريته 

القا�شية  الذكرى  تلك  واأن  وعرو�شته،  عري�ص 

حياته،  م��دى  و�شاحبته  ذاكرته  يف  انطبعت 

وجعلته  ميقت  ف�شل ال�شتاء  وهطول الأمطار، 

املطر  تقرن  التي  العامة  لل�شورة  خافا  وذلك 

بتجدد احلياة اأو بكلمة » خري« التي يرددها اهل 

بلده لدى ا�شتقبال الهطل املدرار. وتتمثل اللعنة 

بعدئذ انه بات حمروما من  زيارة م�شقط راأ�شه 

ذاكرته  تختزنها  التي  القامتة  الذكريات  رغم 

�شعبه  ابناء  فقد  كما  فقدها  ،التي  قريته  عن 

اآلف القرى والبلدات واملدن التي ا�شتوىل عليها  
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خريي من�شور

 للنائم اجلميل
َ
ل مراثي

 حممود الرمياوي *

* كاتب وروائي من األردن  

خيري منصور



واقتلعوا  النازية«  املحرقة  �شحايا  »اح��ف��اد 

ابناءها.

اذرع  اأح��د  هو  بالفقدان   ال��دائ��م  والح�شا�ص   

مبدعني   من  ب�شواه  كما  به،  حاقت  التي  اللعنة 

مطرودين من نعمة الراحة وجنة الطماأنينة ول 

�شبيل ل�شتعادة تلك النعمة ،او العثور على بوابة 

تلك اجلنة الأر�شية. وهو ما  يف�ر  ولو جزئيا  

نربة الغ�شب التي اعرتت  مزاجه، وات�شحت بها 

مقالته على مدى ربع قرن تقريبا بدءاً من العام 

العربية.  العوا�شم  �شحف  من  عديد  يف   1992
فقد  حم�شا،   ذاتيا  باعثه  يكون  ان  دون  من 

بال�شاأن  حميما   ان�شغال  من�شور   خريي  امتلك 

والتنظري،   للتفكري  قوميًا  واأفقًا  العام،  العربي 

وقناعات قومية را�شخة لكن بغري ادجلة ظاهرة 

على الأقل، وبدون انت�شاب  او حتى قربى فكرية 

اىل مدر�شة �شيا�شية  اأو حزبية، وقد جنح خال 

القرن  �شبعينات  اوا�شط  منذ  العراق  يف  اقامته 

املا�شي اىل ما قبيل �شقوط بغداد،  يف ان ينجو 

على  و�شاعده  واإكراهاتها.  ال�شلطة  غوايات  من  

ذلك ما يبدو عليه من خارجه  من نزعة مثقفة  

نخبوية ومتخ�ش�شة جتعله مبناأى عن  التحزب 

ذلك   قبل  به  ظفر  ما   وهو  اليومية،  وال�شيا�شة 

مبناآى  ظل   ال��ذي  جربا  ابراهيم  جربا  مواطنه 

عن التجاذبات ال�شيا�شية وت�شارب رياحها يف 

اأقام على مدى اربعة عقود  باد الرافدين حيث 

تقريبا. ويروي عنه احد ا�شدقائه) حممد كعو�ص 

حني  بكى  انه   ) �شبتمرب   19 الردنية  »ال��راأي« 

تويف الرئي�ص جمال عبدالنا�ر، كما  بكى حني 

اربع  جملة  من  وذلك  املاأمون.  عا�شمة  �شقطت 

مرات  ا�شت�شلم فيها  خال حياته لغريزة البكاء. 

عربية،  بتطورات  اقرتن  الرجل  بكاء  فاإن  وبهذا 

خارج وطنه الأم واأحوال ع�شريته.

 من املقاطع الدالة على ال�شعور الفادح باللعنة، 

تلك التي ا�شتهل بها  ق�شيدته »قبل الأوان » يف 

ديوان »ل مراثي للنائم اجلميل«:

�شوف اأوقن يومًا باأن الذي

ُتُه لاأبْد
ْ
�شاَع .. �شيع

و�شاأوقن حتمًا باأين اأخطاأت باب الدخول

فال�شكوك القدمية كانت كفي�ص اجل�شْد

والرتدد .. كان ابتداء القبول

ْد 
َ
�ش

َ
كان حبًا يحّز اخلطى .. من م

عليه،   »ال�شكوك«  ب�شطوة   ال�شاعر  ي��ع��رتف    

بالقول،  اجلهر  قبل  »ال����رتدد«   اىل  بجنوحه 

ذات  ذل��ك   من  يوقن   �شوف  باأنه  نف�شه  واع��داً 

يوم، فال�شاعر هنا  التزامًا بداعي ال�شدق حتى 

اأق�شاه،  يبدو مرتدداً يف العرتاف برتدده! رغم 

 ، ال�شكوك هي زاد املبدعني واملفكرين  ان  ثقته 

بل هي بع�ص من جبلتهم ون�شيج ارواحهم،  ومن 

الطبيعي ان تقود ال�شكوك اىل الرتدد، فاملبدعون 

ل يجنحون اىل ترديد الأجوبة  وبخا�شة اجلاهزة 

ل  �شعى خريي منذ 
ّ
منها. ويف اعت�شامه بالتاأم

بواكري حياته لأن  يجرتح ذات نف�شه، بعيدا  عن  

التنميط والقولبة  العامة ، واإن اّدى ذلك اىل دفع 

اثمان اجتماعية وهو ما يروي بع�شه يف كتابه 

»�شبي الأ�رار«،  فقد دفع مبكرا ثمن جلوئه اىل 

الذي  بالختاف  املرير  بالح�شا�ص   ، التاأمل 

والي�شرية.   اخلفيفة  احلياة   هناءة  من  يحرمه 

وقد ظلت مثل هذه امل�شاعر العميقة تازمه يف 

احلل والرتحال، وهو الذي طاف مقيما بني دير 

ان والقاهرة  والكويت وبغداد. وما 
ّ
الغ�شون وعم

كان لا�شتقرار املعي�شي والوظيفي ول حتى ل�« 

الهواج�ص،  تلك  مفعول  من  حتد  ان  النجاحات« 

مقالته  ي��ق��راأ  وم��ن  منها،  زادت  ق��د  اإن��ه��ا  ب��ل 

املفعمة بالنقمة والهجاء والتي ت�شتبطن التاأمل،  

اأحوال  يف  واخل��راب  الأعطاب  مظاهر  والتقاط 

لدان واملجتمعات، يلم�ص مدى خيبته 
ُ
الأمة والب
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النُّخب،  اأداء  ومن  واملجتمعي  العام  ال�شاأن  من 

منذ  رافقته  التي  ال�شويداء  لديه  حال  غّذى  مبا 

 عنه 
ّ

�شني �شباه ويفاعته مثل ظله، وهو ما عرب

التعبريية،  وباجلّدة  باملرارة   تن�شح  بكلمات 

يف �شهادة  ابداعية له: »نحن جيل مل يولد حتى 

اأو حفيداً  ابنًا  ي�شبح  لأن  يكفي  امل�شاء مبا  هذا 

املزمن،  تم 
ُ
الي هذا  من  اآب��اء  نبتكر  اإننا  لأح��د. 

اأو  اخل�شب،  ن�شارة  من  اأمهات  نبتكر  واأحيانًا 

�شاف الزيتون«. هذا رغم ان خريي مل ين�شاأ يتيم 

مقتبل  يف  فارقهما  لكنه  اأحدهما.  او  الوالدين 

غري  اجلامعية.  بالدرا�شة  التحاقه  لدى  �شبابه 

تم مرّكب، يازم �شاحبه حتى 
ُ
انه يتحدث عن ي

وهو ينعم بالدفء العائلي، بجوار اأحد الوالدين 

عائلي  ف��راغ  من  ينبثق  ل  وال��ذي  كليهما،   اأو 

ا�شواق   ازاء  النف�ص  مكابدة  من  بل  عاطفي،  او 

وا�شِح  فْقٍد  ومن  امل�شترت،  الغام�ص  نحو  ى 
ّ
حر

حملوم  حياة   نحو  مكتومة  وعاطفة  ومبهم، 

ويتع�ر  ا�شتح�شارها  يتعذر  ومتخيلة،  بها 

ا�شتجاوؤها.. لهذا يواكب املوُت احلياة ،ويختلط 

بها يف  دخيلة ال�شاعر، كما يختلط  اإهاب الن�شاء 

ال�شاعر  وينوء  تراجيدية،  دوام��ة  يف  بالرجال 

عة 
ّ

بحمله الثقيل: » ثقيل ِحملنا/ التوابيت مر�ش

اأجّنتهن،  الن�شاء  اودعتنا  نائمون/  وموتانا 

 «  ، بحر«  يا  »مهلك  ق�شيدة  اأثقالها«)  والأر�ص 

الأقام »العراقية اكتوبر 1982(.

 خلريي من�شور ت�شعة اإخوة اأحدهم ال�شهيد ن�شاأت 

�شبعينات  يف  اللبناين  البقاع  يف  ق�شى  ال��ذي 

 ، �شهلة  الإخ���وة  ولدة  كانت  املا�شي.  القرن 

اأحاطته  ما  على  الأ�شابع  من  واحدهم  ينزلق 

الأ���رار«.«  �شبي  يف«  يروي  ما  وعلى  امه،  به 

اأ�شدك من املوت بيد، وهو ي�شدك  اأما انت فكنت 

�شحي  لعار�ٍص  ��ه  
ّ
اأم ان  الأخرى«.حتى  باليد 

 « الغجرية  عائ�شة  ذلك   توّلت  وقد  تر�شعه،  مل 

ان �شيئا من احلليب الربي قد ت�رب اىل دمك« 

ابن  ب�«يا  تداعبه  وكانت  اأم��ه،  �شارحته  هكذا 

الغجرية«..

اإذ   واقع احلال ان  تبعات الكارثة الفل�شطينية  

كانت اأكث ثقا  واأ�شد وطاأة على امل�ردين يف 

الثورة  انطاق  يف�ر  ما   وهو    ( اللجوء  خيام 

املعا�رة من املخيمات( ،  فاإن الثقل او الرزء 

يتمتعون  مبدعني   من  نفر  على  م�شاعفا  كان 

اأ�شحاب  من  عميق،   وج��ودي  تاأملي  بح�ص  

ابرز  اح��د  من�شور  وخ��ريي  امل�����ردة،  الأرواح 

الت�ريد  �شغط  حت��ت   ينوء  جعله  مما  ه��وؤلء، 

مرهف  وعي  ذا  ان�شانًا   ب�شفته   مرة  مرتني.  

الفردي،  الب�ري   امل�شري  وب�شقاء  بكينونته 

تكالبت  و�شعب  وط��ن   اىل  بانت�شابه  وم���رة  

الت�ريد  وهذا  يوالونها.  ومن   ال�شهيونية  عليه 

م�شدرا  تبادل  وقد  عليه،  بكلكله  األقى  املزدوج 

الت�ريد  تغذية  اأحدهما الآخر، وم�شاعفته يف 

وعي ال�شاعر ول وعيه. وهو ما برع يف جتليته 

حممود دروي�ص يف  ق�شائده الأخرية  وبالذات 

دروي�ص   �شعر  ان   علما  ال��رد«  لعب   « ق�شيدة 

بني   مزاوجته  بدء  مع   و�ش�شاعة  كثافة  ازداد 

منذ  وال��وج��ودي��ة  الوطنية  الكينونة  هواج�ص 

ديوانه »اأحبك ول احبك«. 

الكتابة  على   رهانه  اجتمع  فقد  خ��ريي  ام��ا   

،خافًا  معا  ال�شعر  وعلى  واأبحاثًا(   مقالٍت   (

لل�شعر،  كله  الإخا�ص  اأخل�ص  ال��ذي  لدروي�ص 

خريي  افتنت  لهذا  تاما.   انقطاعا  اليه  وانقطع 

املوزع بني النث وال�شعر بدروي�ص ، غابطًا اياه 

ماع 
ُ

على �شنيعه ال�شعري الذي اوقف حياته وج

تردد.  وبغري  عليه،  والروحية  الإبداعية  طاقته 

ال�شنوات  يف  وثيقة  �شداقة  بينهما  ن�شاأت  وقد 

اقام  التي  دروي�����ص  حياة  من  الأخ���رية  الع�ر 

من�شور  خ��ريي  ف��وز  ول��دى  ان. 
ّ
عم يف  خالها 
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املقالة)  حقل  يف   العربية   ال�شحافة  بجائزة 

�شحيفة  اأقامته  تكرميي  حفل  ويف   ،  )2005
»الد�شتور« فقد �شارك دروي�ص بتكرمي  من�شور، 

ا �شديقه الكاتب امُلحتفى به بكلمات عذبة 
ّ
وحي

اإل  نهارنا  نبداأ  ل  الأول..  قهوتنا  فنجان  انك   «

يا  تقليديا،  تبدو  وكم  واأدمّناك،  اأحببناك  بك.. 

الهواء  يف  العرب  حق  عن  تدافع  واأن��ت  خ��ريي، 

والغنائية يف ال�شعر، لكي ل اأقول: عن فل�شطينهم 

اإىل  حا�رهم  يوؤجله  غد  وعن  لذاتهم،  ووعيهم 

زمن  اإىل  تبعيتهم  وت��ط��رده  م�شمى،  غري  اأج��ل 

مائع، ل ما�شيه مي�شي، ول م�شتقبله يلوح ولو 

من بعيد«.

 يا ملحطات املوت والفجيعة كيف ُت�شّلم واحدتها 

للتالية.فحني نعى الناعي حممود دروي�ص، بكاه 

الثالثة  امل��رة  هي  تلك  وكانت  من�شور  خريي 

من  رحاله  و�شد  فيها،  يبكي  التي  حياته  يف 

ان، وكتب مقالته الق�شرية 
ّ
القاهرة عائدا اىل عم

حتت وطاأة ال�شدمة بعنوان »لكل منا حمموده«  

لن  انني  تدرك جيدا  »كانت زوجتي  فيها  وورد 

فاأعدت  القاهرة،  الرحيل وحيدا يف  ذلك  احتمل 

ففي  امل��وت،  على  حا�شم  رد  لعلها  مفاجاأة  يل 

وجدت  الباب  جر�ص  دق  التايل  اليوم  �شبيحة 

امامي حفيدتي التي عمرها �شهور ومل ارها من 

حتملني،  انها  اح�ش�شت  احت�شنتها  وحني  قبل، 

ومتنيت لو ان حممود حي لأقول له باأن حفيدتي 

ويتنا�شخ  الأرواح  تتنا�شخ  هكذا    .»! جّدتي  هي 

الن�شل وتتبادل املواقع يف مراآة ال�شاعر الكاتب، 

فاإذا احلفيدة جدة، واإذا باجلد حفيد.

 ولأن خلريي اأكث من حفيد ول يقت�رون على 

امل�شادفات  �شاءت  فقد   ، الوليدة،  احلفيدة  تلك 

املنزل  اىل  عودته  لدى  يوم   ذات  يتفاجاأ   ان  

اللعب  غمرة  يف  احتلوا   وقد  ه��وؤلء  من  ،بعدد 

اعمق   امل�شهد  اثار  فرا�شه.  على  ومتطوا  �ريره 

 ، كعو�ص  مقال  وف��ق   ( نف�شه  وووج��د  �شجونه، 

اند�ص بينهم  وغ�شيته  اليه( وقد  الإ�شارة  �شبقت 

املرة  هي  تلك  وكانت  مرير،  بكاء  من  نوبة  

الرابعة والأخرية التي بكى بها. ولعل خريي قد 

ا�شغى حلظتها، يف دخيلته لهاتٍف يهتف به، ان 

احل�شور  وان  النق�شاء،  اىل  �شبيلها  يف  حياته 

امل�شع  لهوؤلء الأحفاد  ، قريُن على ذبول حياته 

ل�ريره،  ال���ربيء   احتالهم  وان  وانطفائها، 

لتذكرٌة  له باأن احلياة برمتها ل �ريره فح�شب ، 

مل تعد تت�شع له ول تف�شح له مكانا فيها.

وهو  املطاف،  نهاية  يف  له  وجد  قد  اإن��ه  وها   

ال�شاهر الأبدي، مت�شعًا على �رير الأبدية ، »ول 

 خلريي اجلميل.
ً
مراثي للنائم اجلميل«، ل مراثي

الأردين  الفل�شطيني/  وال�شاعر  الكاتب  رحل   (

من  ع�ر  الثامن  يف  دنيانا  عن  من�شور  خريي 

،اإثر  عامًا    73 عن  ان 
ّ
عم يف  ايلول   / �شبتمرب 

هله  طويا.
ُ

مر�ص ع�شال مل مي

 موؤلفاته ال�شعرية:«غزلن الدم« ، »مراثي للنائم 

اجلميل« ، »ظال« ، »التيه وخنجر ي�رق الباد« 

، »الكتابة بالقدمني«. » ثرثرة بي�شاء » ، »نعا�ص 

اأزيل« و »�شرية خاطفة«.

وامل��خ��رز«:  »الكف  والأب��ح��اث:  الدرا�شات  يف   

ال�شعر«،  ح��داث��ة  م��ق��الت يف  وم��راي��ا:  »اأب���واب 

والوعي  »ال�شت�راق  ال��ق��راءة«،  يف  و«جت��ارب 

احلياة  و«ثنائية  والناي«،  الع�شا   «  ، ال�شالب« 

والكتابة«(.
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اأول ما قراأُت خلريي من�شور كانت درا�شة نقدية 

يف الديوان اليتيم لل�شاعر البحريني ال�شهيد �شعيد 

نهاية  يف  التعذيب  حتت  مات  الذي  العويناتي 

عام 1976، ول�شت متاأكداً الآن ما اإذا كانت هذه 

الدرا�شة قد ن�رت يف جملة »الطريق« اللبنانية 

اأو »الأقام« العراقية، لكن الذي نعرفه اأن خريي 

كان يف تلك الفرتة مقيمًا يف بغداد، ويعمل يف 

جملة »الأقام« بالذات. 

الأق��دار  قادتني  عامًا  ع�رين  بنحو  ذلك  بعد 

للعي�ص والعمل يف اإمارة ال�شارقة بدولة الإمارات 

للمقال  متابعًا  �رت  حيث  املتحدة،  العربية 

ال�شادرة  »اخلليج«  جريدة  يف  خلريي  اليومي 

لكتابة  الآخ��ر  الوجه  على  تعرفت  حيث  هناك، 

وجه  وه��و  والناقد،  ال�شاعر  وج��ه  غري  خ��ريي، 

كاتب املقالة ال�شحفية املتفرد.

ورغم »تزاملنا« يف الكتابة اليومية يف اجلريدة 

فيها  مقالته  ين�ر  خريي  ا�شتمر  حيث  نف�شها، 

نلتق  مل  اإننا  اإل  حياته،  يف  الأخري  اليوم  حتى 

اإل مرتني اأو ثاثا، واحدة منها كانت يف اإحدى 

»اخلليج«،  جل��ري��دة  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  دورات 

الإعامي  املنتدى  دورات  اإح��دى  يف  واأخ��رى 

فعالية  على  يومها،  اأ�رف خريي،  بدبي، حيث 

تت�شل بال�شت�راق، وهو اأحد احلقول التي �شغف 

بها، متاأثراً، فيما اأظن، بكتاب اإدوارد �شعيد حول 

حول  كتابًا  اأ�شدر  اأن��ه  حتى  نف�شه،  املو�شوع 

املو�شوع.

ويف ذاكرتي حكاية �شمعتها من خريي نف�شه يف 

واحد من لقاءاتي القليلة معه، تت�شل بتداعيات 

مقال ن�ره يف جريدة »الد�شتور« الأردنية التي 

منحته امتيازاً من النادر اأن مينح لكاتب، وهواأن 

باجلريدة،  الأوىل  ال�شفحة  على  مقاله  يكون 

فرن�شي  ملوقف  لذعًا  نقداً  يحمل  املقال  وكان 

حينه،  يف  ملحة  عربية  �شيا�شية  بق�شية  يت�شل 

ال�شفارة  حفيظة  املقال  اأث��ار  اأذك��ره��ا.  اأع��د  مل 

ان التي وجهت احتجاجًا عليه 
ّ
الفرن�شية يف عم

اإىل اأعلى امل�شتويات الر�شمية يف الأردن.

يف �شبيحة اليوم الثاين لن�ر املقال، رّن جر�ص 

الهاتف طويًا يف منزل خريي، وهو باملنا�شبة 

كائن ليلي، ممن يجدون يف الليل �شديقًا لل�شهر 

والكتابة والقراءة، وحني اأفاق على رنني الهاتف 

بعد تكرار الت�شال، وجد على اخلط رئي�ص حترير 

ملحقها  على  خريي  اأ���رف  والتي  »الد�شتور«، 

الذهاب  عادته  من  وك��ان  الأ�شبوعي،  الثقايف 

للجريدة متاأخراً.
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 تثقيف ال�شيا�شة

غابت عنا مقالته امل�صبعة باملعرفة 

 ح�صن مدن *

* كاتب  من البحرين 



اإىل مقر  فوراً  التوجه  التحرير  رئي�ص   طلب منه 

يف  موجود  �شخ�شيًا  ح�شني  امللك  لأن  اجلريدة 

فوره  وم��ن  معه،  احلديث  يف  ويرغب  مكتبه، 

غادر خريي املنزل قا�شداً مكتب رئي�ص التحرير 

اأن  قبل  بود  ا�شتقبله  ال��ذي  هناك،  امللك  ليجد 

اأزم��ة،  يف  يت�شبب  اأن  كاد  مقاله  اأن  له  ي�رح 

�شاردة  كل  يتابعون  الأجانب  »فالدبوما�شيون 

النتباه  ال�شحافة  من  ي�شتدعي   ما  وواردة«، 

فيما تن�ر.

 وبهذه الزيارة للجريدة واللقاء مع الكاتب اأراد 

�شخ�شيًا  اهتم  اأنه  باإظهار  الأمر،  احتواء  امللك 

ذلك  لكن  امل��ق��ال،  على  الفرن�شيني  باحتجاج 

اللقاء انطوى اأي�شًا على اإ�شارات تقدير لواحد من 

اأهم كتاب املقالة، ل يف الأردن وحده، واإمنا يف 

العامل العربي عامة، فلم يرتك امللك الأمر جلهة 

حكومية اأخرى ملتابعة الأمر، بطريقة قد تعر�ص 

فخري ل�شكٍل امل�شاءلة مل يكن امللك ير�شاها.

العربية  برحيل خريي من�شور تكون �شحافتنا 

العمود  كتاب  واأج��م��ل  اأه��م  م��ن  واح���داً  فقدت 

الذي كان بني قلة على امل�شتوى  ال�شحفي، هو 

العربي ممن �شانوا مهابة وعمق ور�شاقة العمود 

والب��ت��ذال  ال�شطحية  عن  به  ون���اأوا  ال�شحفي، 

والتملق، ل بل جعلوا منه اأدبًا وثقافة ومعرفة.

اأن  ُترينا  من�شور،  خ��ريي  �شرية  على  ونظرة 

جتربة  ن��ت��اج  ه��و  وال�شحفي  الأدب���ي  ع��ط��اءه 

يف   1945 عام  ولد  ال��ذي  وهو  ثرية،  حياتية 

طولكرم،  مدينة  من  القريبة  الغ�شون  دير  قرية 

واأبعدته  القاهرة،  يف  اجلامعية  درا�شته  واأنهى 

عام  الغربية  ال�شفة  من  الإ�رائيلية  ال�شلطات 

اأن  قبل  عربية  بلدان  عدة  بني  فتنقل   ،1967
ي�شتقر يف الأردن.

وعلى الدوام كانت فل�شطني التي فيها ولد واإليها 

ينتمي، يف قلب كتاباته ومواقفه، وكانت دليله 

لي�ص فقط يف مت�شكه بق�شايا اأمته العربية، واإمنا 

اأي�شًا يف النحياز الإن�شاين لقيم العدالة والتقدم.

واللياقة  والقدرات  املهارات  من  خريي  ولدى 

على  ق��ادراً  جعله  ما  الكتابة،  يف  لها  امل�شهود 

اأكث من مقال بتعدد  الواحد  اليوم  اأن ين�ر يف 

املنابر ال�شحفية التي كان يكتب فيها، دون اأن 

احلري�شة  امل�شوؤولة،  الكتابة  �روط  يف  يفرط 

املحتوى  عمق  وعلى  والتجويد،  املهنية  على 

دون  باملعاين،  ماآى  مثقفة،  بلغة  يقدمه  الذي 

والتكرار  وال�شرت�شال  الإطناب  اإىل  ين�شاق  اأن 

عتد به يف تكثيف 
ُ
وترهل العبارة، فكان مثاًل ي

خل ب�روط املعنى 
ُ
العبارة واختزالها، دون اأن ي

واملحتوى، وعّلمنا اأن لغتنا العربية، حني تكون 

بقلم موهوب ومتمر�ص، جديرة باأن تقول اأعمق 

املعاين باأقل قدر من املفردات.

الطويلة،  جتربته  ع��رب  من�شور،  خ��ريي  جن��ح 

املقال يف حتقيق ما عجزت  املمتدة يف كتابة 

يف  املقال  كتاب  من  ال�شاحقة  الغالبية  عنه 

اأن  العربي، يف حتقيق مهمة �شعبة نريد  العامل 

الرغم  وعلى  ال�شيا�شة«،  »تثقيف  عليها:  نطلق 

حياتنا  تفا�شيل  كل  تخرتق  ال�شيا�شة  اأن  من 

اليومية، فهي تت�شل مب�شائر الأوطان وم�شتقبل 

وحقوقه  املواطن  عي�ص  وبلقمة  املجتمعات، 

وال�شكن  كالعمل  حيوية  جوانب  يف  الأ�شا�شية 

والتعليم وال�شحة وما اإليها، اإل اأن لدى اجلمهرة 

املقالت  ق��راءة  من  نفوراً  القراء  من  الوا�شعة 

لكن  املهتمني،  اإل  جت��ذب  ل  التي  ال�شيا�شية، 

كتابة خريي من�شور ت�شكل خري منوذج للكتابة 

اأنها  مبعنى  ال�شيا�شة،  »ثّقفت«  التي  ال�شحفية 

نعود  فا  واملعرفة،  الثقافة  روح  عليها  اأ�شفت 

نف�شها،  ر 
ّ
تكر دوغمائية  اأو  �شعارية،  كتابة  اإزاء 
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يف  قراءتنا  جتعل  ج��اذب��ة  كتابة  اإزاء  واإمن���ا 

ال�شوؤون ال�شيا�شية ماتعة وجاذبة.

من  ال��ن��وع  ه��ذا  ملثل  من�شور  خ��ريي  ه��ي��اأت 

»الكتابة ال�شيا�شية املثقفة« اإن جاز لنا و�شفها 

الثقايف  تكوينه  متانة  بينها  اأم��ور،  عدة  كذلك 

واملعريف والإبداعي، كونه �شاعراً وناقداً واأديبًا 

يف  التعدد  فهذا  واملعرفة،  بالفكر  ومن�شغًا 

املئات  يف  يتكثف  كان  ومواهبه،  اهتماماته 

عموده  منها  يت�شكل  التي  املفردات  من  القليلة 

اليومي يف عدٍد من ال�شحف العربية، كاأنه كان 

يقطر خا�شات معارفه العميقة يف هذا العمود، 

ما اأك�شبه ر�شاقة العبارة ورهافة ال�شعور وعمق 

من  يفرغ  اأن  بعد  الكاتب  يخرج  فا  الفكرة، 

قراءة كتابة خريي بت�شور معني حول املوقف 

واإمن��ا  يتناولها،  التي  الق�شية  من  ال�شيا�شي 

يخرج اأي�شًا بح�شيلة من املعلومات التي تثي 

والتاريخ،  والفكر  والأدب  الثقافة  يف  معرفته 

نوع  من  لقارئ  التاأ�شي�ص  يف  ي�شهم  كان  وبذا 

جديد.

كتابة  ن�شج  يف  اأثرها  تركت  التي  الأم��ور  من 

فمن  ال�شيا�شية،  جتربته  اأي�شًا  هناك  خ��ريي، 

النادر اأن جتد مثقفًا فل�شطينيًا يف عمر خريي مل 

مير بتجربة حزبية، ولو لفرتة من فرتات حياته، 

يف  يتفاوت  اأث���راً،  ت��رتك  اأن  بد  ل  جتربة  وه��ي 

 بها، حني متكنه 
ّ
العمق والنوع، يف وعي من مر

من اأدوات يف التحليل ل تتوفر بالغنى والكفاءة 

نف�شيهما لدى من مل مير بتجربة م�شابهة.

واأنا اأعّد هذه الورقة ا�شتوقفني واحد من مقالت 

فقط  قليلة  اأيام  قبل  التي كتبها  خريي من�شور 

من رحيله، اختار

دي�شتوف�شكي:  لفيودور  ال�شهرية  الرواية  ا�شم 

باحلديث  ب��داأه  له،  عنوانًا  والعقاب«  »اجلرمية 

من  ع�ر  التا�شع  القرن  رواي���ات  طبع  ما  عن 

يف  تقع  اأن  الواحدة  للرواية  ميكن  حيث  طول، 

رواي��ات  مع  احل��ال  هو  كما  ال�شفحات،  اآلف 

دي�شتوف�شكي نف�شه وتول�شتوي ومار�شيل برو�شت 

يف »الزمن ال�شائع«، وعزا ذلك اإىل »منط احلياة، 

من  بد  ل  بحيث  العامل؛  على  ي�شيطر  كان  الذي 

الإن�شان  ميكث  ك��ي  ال��ف��راغ؛  م��ن  وق��ت  وج��ود 

طويلة  رواية  لينهي  �ريره؛  يف  طويلة  �شاعات 

اأو يتمطى على مقعد مريح عدة �شاعات؛ لي�شمع 

�شمفونية«.

اإليها  انتهى  التي  اخلا�شة  هنا  يهمنا  ما  لكن 

خريي يف مقالته، حني راأى اأن جرائم كتلك التي 

والعقاب«  »اجلرمية  يف  دي�شتوف�شكي  تناولها 

ويف  رو�شيا  يف  ال��ي��وم  حتى  حت��دث  زال��ت  م��ا 

زمنني  الفارق بني  هذا  فارق،  ثمة  لكن  غريها، 

على  بل  فقط؛  اجلرمية  جوهر  على  يقت�ر  »ل 

ال�شايكولوجي والأخاقي معها،  التعامل  كيفية 

اأ�شباب عدم تكرار كاتب اجلرمية  اأهم  اأحد  وهذا 

من  ما  لأنه  ذاتها؛  اجلرمية  تكرار  اإمكانية  رغم 

دي�شتوف�شكي اآخر« !! 

اأما وقد غاب عنا خريي من�شور، فبو�شعنا القول 

اأن كتابًا كثريين �شيتناولون يف مقالتهم الكثري 

من الق�شايا التي تناولها هو يف مقالته، لكنهم 

امل�شعة  املقالت  هذه  عليه  كانت  ما  يبلغوا  لن 

بالنور واملعرفة، واأناقة املفردة والعبارة، لأنه، 

بب�شاطة، ما من خريي من�شور اآخر! 
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خليل  حممود  عو�ص  عطيات  باإمكان  ك��ان     

 )2018  -  1939( الأبنودي  بعطيات  ال�شهرية 

وثراء،  �شهرة  الأكث  املعبدة،  الطرق  تختار  اأن 

مفتوحا  اأمامها  الطريق  وك��ان  تكلفة،  والأق��ل 

الروائي  الفيلم  باب  من  ال�شينما  عامل  لتدخل 

كعادتها   – اآث��رت  لكنها  مبغرياته؛  التخييلي 

وعر  متعرجا،  يف كل حمطات حياتها- طريقا 

ذاتها،  مع  مت�شقة  تقريبا؛  عائد  با  امل�شالك 

بناء  يف  ودورها  الت�شجيلية،  بال�شينما  موؤمنة 

ما  رغم  الب�شيط،  الإن�شان  وتدوين حياة  الوعي، 

تهمي�ص  من  الهادف  الت�شجيلي  الفيلم  يعانيه 

الريبة  ونظرة  الإعامي،  وت�شييق  جماهريي 

من ال�شلطات، ما دام ي�شتبك مع الواقع ويخاتل 

احلقيقية. 

لعطيات  نن�شب  اأن  املبالغة  باب  من  لي�ص      

الجتماعي،  الت�شجيلي  الفيلم  ريادة  الأبنودي 

الأول)ح�������ش���ان  الت�شجيلي  فيلمها  وك����ان 

لل�شينما  ج��دي��د  ع��ه��د  ب��داي��ة  الطني1972( 

الجتماعية يف م�ر، حيث و�شعت  الت�شجيلية 

بوؤرة  يف  واملهم�ص  والكادح  العادي  الإن�شان 

يف  لتف�شحه  ل  الكامريا،  عليها  ت�شلط  ال�شوء، 

لآخر  وتقول  عنه  تدافع  لكن  وف��ق��ره،  �شعفه 

اأن  ي�شتحق  من  ثمة  جمتمعنا  يف  انظر  يراه،  ل 

لقد  فقره،   من  وننت�شله  �شاأنه  من  ونرفع  نراه 
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عطيات الأبنودي

�صاعرة ال�صينما الت�صجيلية

 حممود فرغلي *

* كاتب وشاعر من مصر

عطيات األبنودي



ما  ك��ل  يف  ر�شالة  �شاحبة  تكون  اأن  اأ����رت 

قدمته، دون اأن تقدم تنازلت قد يتطلبها اإخراج 

ال�شائد  ال��ذوق  اإر�شاء  اأب�شطها  الروائي،  الفيلم 

الواقع  يديها من  ال�شلطة، وغ�شل  وعدم جمابهة 

للنا�ص، ومل تكن عطيات يوما بحاجة  احلقيقي 

اأن تغ�شل احليوانات يف القرى اأو وجوه الفاحني 

ا نقيا 
ً
قبل الت�شوير؛ لكي يظهر ريف م�ر طاهر

كيوم ولدته اأمه، مثلما فعل املخرج حممد كرمي 

يف فيلم زينب)1952(، اإمنا كانت ترتك الكامريا 

احل���ارات  م��ن  وتلتقط  وت�شجل  وت��ق��راأ  تر�شد 

والدروب والقرى الوجوه املغم�شة بالكد وال�شقاء، 

اأ�شواتهم،  لتحرر  املتعمد؛  الإق�شاء  و�شحايا 

لدينا  فتوافر  تفا�شيلها،  بكل  حياتهم  وتعر�ص 

جمموعة من الأفام الت�شجيلية امله�شة يف فنيته 

وتوثيقها لذاكرة الوطن، وحرفه وطقو�ص اأفراحه 

اأن نذكر فيلمها الت�شجيلي عن  واأحزانه، ويكفي 

باعتباره   )1990( الغرفة8(  )حديث  دنقل  اأمل 

اأهم  اأهم وثيقة �شينمائية توافرت عن واحد من 

�شعراء العربية. 

ملثابرة  نا�شعا  مثال  اإل  عطيات  تكن  مل     

الأنثى العربية، وقدرتها على ال�شبق واملجاوزة، 

والإ�رار على النجاح مهما كانت كلفته، بدءا من 

تعليمها دون باقي اأخواتها، وتقلبها بني وظائف 

العرائ�ص  وم�رح  احلديدية   ال�شكك  يف  ع��دة: 

بتحولها  مرورا  القومي،  امل�رح  ثم  بالقاهرة 

وح�شولها  للحقوق،  درا�شتها  بعد  ال�شينما  اإىل 

الدولية  والتلفزيون  ال�شينما  مدر�شة  زمالة  على 

انطاقتها  ثم   ،1976 ع��ام  يف  بريطانيا  من 

امتدت  رحلة  عرب  الت�شجيلية  ال�شينما  جمال  يف 

اأربعني عاما. نالت اأفامها العديد من  اأكث من 

اأب��رز  من  واح��دة  وباتت  والتكرميات،  اجلوائز 

الأ�شماء يف �شناعة الأفام الت�شجيلية يف م�ر، 

بتاأ�شي�ص  قامت  الت�شجيلية  بال�شينما  ولولعها 

اأفامها  كافة  يف  واهتمت  فيلم(،  )اأبنود  �ركة 

من  لل�رائح  اليومية  الجتماعية  احلياة  بر�شد 

نوعا  بو�شفه  الت�شجيلي  للفيلم  روؤيتها  منطلق 

واأدوات���ه  الع�ر  ملعطيات  وفقا  التدوين  من 

وفنونه، وقد اأ�شارت- يف �شهادة من�شورة- اأنها 

تكتب  اأن  وال�شورة،  ال�شوت  خال  من  ت�شتطيع 

طريق  عن  م�ر،  و�شف  بعنوان  جديدا  كتابا 

اأن  هاج�ص  ي�شكنها  وكان  النقو�ص،  ل  الكامريا 

الدولة  اأفول  بعد  انقطع  امل�رية  احلياة  تدوين 

وتفا�شيل  ال�شعب  وتوارى  الفرعونية  امل�رية 

حياته«1 ، لقد عا�شت م�شكونة بهاج�ص الإبداع، 

برزت وتفردت يف اإخراج الفيلم الت�شجيلي، كما 

ال�رد  يف  موهبتها  وظهرت  بالتاأليف  ا�شتغلت 

الذاتي من خال �شريتها مع زوجها عبد الرحمن 

الأبنودي اإبان �شجنه يف ال�شتينيات،)اأيام لي�شت 

حياة  على  ال�شوء  خاله  من  �شلطت  وقد  معه(، 

اأ�ر ال�شجناء لتقدم ن�شا موازيا ملا يعرف باأدب 

النمط  ه��ذا  يف  ينتقل  ال�شجن  اإن  اإذ  ال�شجون، 

تعانيه من  التي فقدت عائلها، وما  الأ�رة  اإىل 

كما  مبفردها،  امل�شوؤولية  حتمل  وعبء  م�شاق 

كتبت )اأيام الدميقراطية( الذي ميثل ن�شا كتابيا 

لفيلم �شابق يحمل ال�شم ذاته عن جتربة املراأة 

الفيلم  اأن  وجدت  اإذ  النتخابات،  مع  امل�رية 

الكتاب  فجاء  الكلمة،  اإىل  فلجاأت  كافيا،  لي�ص 

ن�شا موازيا واإ�شافة نوعية وفنية للفيلم، ولها 

ظلت  واإن  ال�شفر،  واأي��ام  الثالثة  ال�شينما  اأي�شا 

للفقراء  والنتماء  الأول  ع�شقها  هي  الكامريا 

واملقهورين هو الهم املم�ص الذي راأت اأن واجبها 

هو ك�شف احلقائق املطمو�شة خلف ق�رة زائفة 
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امل�شيطر  الر�شمي  والإعام  املوجة  الدعاية  من 

اأهمية  بعدها، ورغم  ال�شتينيات وما  على م�ر 

عملية التوثيق والتدوين التي تبنتها، نلحظ اأنها 

واأن  احلياد،  تعرف  ل  الكامريا  اأن  متاما  تعي 

واحلقيقة  والواقع  املو�شوعية  قبل  من  مفاهيم 

املكتوبة  التمثيل  اأ�شكال  كل  يف  �شك  مو�شع 

اإىل  ما،  زاوية  من  تنظر  كامريا  وكل  واملرئية، 

تريد هي  ما  اإليه وتهم�ص  ننظر  اأن  لنا  اُد 
َ
��ر

ُ
ي ما 

جديدا  عاملا  لنا  توؤثث  اآخ��ر  ومبعنى  تهمي�شه، 

واإمنا  الواقع  مياثل  ل  ال�شغرية  التفا�شيل  من 

يتمثله، ويظل الأمر كله رهنا باملتلقي وروؤيته، 

لذا كانت روؤية عطيات وتوجهاتها الجتماعية 

الي�شارية، وانحيازها للطبقات املهم�شة اأبرز ما 

ميكن اأن تقراأه يف معظم اأفامها، وكانت مثال 

للمثقف املهموم بق�شايا املجتمع احلقيقة. رمبا 

ظن ظاّن اأن م�شاحة الإبداع يف الفيلم الت�شجيلي 

الأمر  اأن  بيد  التخييلي؛  بنظريه  مقارنة  قليلة 

املخرج،  بدور  يتعلق  فيما  خا�شة  ذلك  خاف 

واختياراته والعنا�ر امل�شافة التي ل ينازعه 

فيها اأحد، فلي�ص ثمة ق�شة معدة م�شبقا اأو اأبطال 

م�شهورون لهم من الأهمية والدور ما ليقل عن 

دوره، فاملخرج يف الأفام الت�شجيلية هو البطل 

احلقيقي يف كل مراحل اإنتاجه، ولي�ص ثمة حبكة 

يجنحون  ل  والأبطال  هو،  ذهنه  يف  اإل  جاهزة 

توجيههم  يتم  اإمنا  العادي،  مبعناه  التمثيل  اإىل 

الفيلم  اإن  القول  ميكن  ل��ذا  احل��دود،  اأ�شيق  يف 

الأبنودي  ل�شخ�شية  متاما  منا�شب  الت�شجيلي 

امل�شتقلة يف كل اختياراتها الفنية وغري الفنية.

الفيلم  والتوثيقي يف  اجلمايل  اجلانبني      كا 

الت�شجيلي بروؤية املخرج الذي ينتقي مو�شوعاته 

وفقا لتوجهاته الفنية والجتماعية وال�شيا�شية، 

حيث تتعدد وظائفه واأ�شكاله، ما بني التعليمي 

خمرج  وميتلك  والنقدي،  والدعائي  والوثائقي 

كل  ب�شاأن  اخليارات  من  كثريا  الت�شجيلي  الفيلم 

تلك  جملة  خ��ال  وم��ن  عنا�ره،   من  عن�ر 

وتتاأ�ش�ص  املق�شود  املعنى  يت�شكل  اخليارات 

اأن  جند  املبكرة  الأبنودي  اأفام  ويف  جماليته، 

منحازة  الأوىل،  بالدرجة  حتري�شية  كامرياها 

دون مواربة لطبقات الكادحة، تركز على وجوه 

وراحتهم،  كدهم  حلظات  يف  والعمال  الأطفال 

البوؤرة  هم  الفقرية،  امل��وائ��د  ح��ول  والتفافهم 

الأخرى،  الفنية  العنا�ر  حولها  تتحلق  التتي 

املوالد  يف  ال�شعبية  ب��الأغ��اين  �شوتهم   يعلو 

والأفراح ويف اجلنازات مبا يتنا�شب مع ما تريد 

امل�رية،  للحياة  متاأ�شلة  معان  من  تاأكيده 

وتخليق روؤية متكاملة من خال عمليات القطع 

الهمهمات  �شدى  فو�شط  وال�شوت،  واملونتاج 

وتقاطع الأ�شوات التي حتتل امل�شهد  يربز اأحيانا 

توجيها  الفيلم  ليوجه  ال�شاعر  اأو  الراوي  �شوت 

ال�شخ�شيات  اأ�شوات  خاف  على  ودلليا،  فنيا 

الواقعية التي تكت�شب دللتها من ال�شياق الكلي 

على  فهي  اخلا�شة،  ي�شنع حكايته  الذي  للفيلم 

دراية اأن الفيلم الت�شجيلي لي�ص جمرد مادة خام 

للواقع، واإمنا ثمة م�شافة قائمة على الدوام بينه 

اأ�شارت  الأبنودي  اأن  فرغم  متثله،  و�شائل  وبني 

التوثيقي لأفامها لو�شل ما انقطع  اإىل الطابع 

البعد  تدوينه من حياة امل�ري، رغم ذلك جند 

�شيئا،  به  تقاي�ص  ل  حا�را  واجلمايل  الفني 

للفيلم  يحقق  وال��دق��ة  التميز  �شديد  بعٌد  لكنه 

املميزة،  والنوعية  الفنية  خ�شو�شيته  الت�شجلي 

الروائية،  ال�شينما  مبقايي�ص  قيا�شه  ن�شتطيع  ل 

فلي�ص الفيلم الت�شجيلي ن�شخة م�شورة من الواقع 
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واإل ا�شتطاع كل فرد يف ع�ر انفجار ال�شورة اأن 

ي�شبح خمرجا، كما اأن يف ذلك جتاها للت�شكيل 

امل�شاركة  الأخرى  العنا�ر  على  واأثره  اخلاق 

وعنا�ر  وال�شوت  كاملونتاج  الفيلم،  بناء  يف 

متثيل  اإع��ادة  مثل  حولها،  اجل��دال  تثري  اأخ��رى 

اأمام  تدور  التي  بالأحداث  التاعب  اأو  الأحداث 

الكامريا وجتعله ي�شنع بناءه ال�ردي والباغي 

اإىل  ال�شينمائيني  ببع�ص  ح��دا  ما  ذل��ك  ولعل  ؛ 

تبني اأطروحة)كل الأفام روائية(؛ لأن الختيار 

روائ��ي  عن�ر  اإ�شافة  عملية  هما  واملونتاج 

يف  تبدو  التي  الفوتوغرافية  للمادة  خيايل  اأو 

ظاهرها وثائق« 2.

    لقد جاءت اأفام الأبنودي خالية من التجميل 

بطاها  امل�شطنعة،  واحلبكة  الفنية  والرتو�ص 

الفنية  والإ�شافات  والنا�ص،  الكامريا  الوحيدان: 

فيها  وال��واق��ع  احل���دود،  اأ�شيق  يف  وال�شوتية 

يحكي ق�شته وير�شم ذاته بذاته، والكامريا تقف 

وت�شيق  وتت�شع  وت�شل  وتقطع  لرت�شد  هناك 

وفق روؤية خمرجة حرة، الأمر كله رهن بروؤيتها 

وطريقة تفكريها ومنهجها الفني، هي ل تتخلى 

بتقريريته ودوره ول  تتخلى عن  الت�شجيل  عن 

الفن بجماله وده�شته، تنحي جانبا يف كثري من 

الرواة  واأ�شوات  الت�شويرية  املو�شيقى  الأحيان 

اخلارجيني، موؤثرة ما يرويه النا�ص عن اأنف�شهم، 

يف  وعاداتهم  وهمهماتهم  لأغانيهم  وت��رتك 

الأكل والعمل والبيع وال�راء اأن تت�شدر امل�شهد، 

م�شبق،  تخييلي  اإطار  فر�ص  دون  بوؤرته  وحتتل 

املو�شوع،  اختيار  من  كا  كاهلها  على  ت�شع 

غري  اإىل  واملونتاج  ال�شوت،  وم��زج  وامل��ك��ان، 

ذلك من املعاجلات ال�رورية التي جتعل الفيلم 

الت�شجيلي ذا ر�شالة ومغزى للمتلقي الب�شري.

على  رهانها  �شيء  على  عطيات  تراهن  مل      

الكامريا وطاقتها الإبداعية وقدرتها على التقاط 

وتفكيك  الوعي  اإيقاظ  اأن مهمة  مدركة  اللحظة، 

فهم  واأن  بالهني،  لي�ص  اأمر  ال�شائدة  اخلطابات 

�رورة  فيه  دورنا  وا�شتيعاب  املحيط  عاملنا 

والتوثيق  التدوين  عملية  يتخطى  فالأمر  حياة، 

التي  �شهادتها،  يف  عطيات  اإليها  اأ�شارت  التي 

ال�شلطة  مل��راوغ��ة  ال��واج��ه��ة  يف  جعلتها  رمب��ا 

وقيودها، اإذ من ال�شعب اختزال الفيلم الت�شجيلي 

الأف���ام  ت��دم��ج  وح���ني  توثيقية،  وظ��ي��ف��ة  يف 

الت�شجيلية عن�ر الفوتوغرافيا من اأجل قيمتها 

يف  يكون  ذلك  فاإن  وبرهانا؛  دليا  باعتبارها 

من  ياأتي  ل  ما  ادع��اء  اأو  حلجة  دعما  العادة 

خال  من  اأي�شا  لكن  والأ�شوات،  ال�شور  جمرد 

الكلي لفيلم  اإن امل�روع  تنظيمها بق�شد معني. 

جت�شيد(  اأو   ( متثيل  على  التاأكيد  هو  ت�شجيلي 

الطني  �شادق وحقيقي«3، ففي فيلمها ح�شان 

يظهر احل�شان مبظهر البطل املتمرد على القهر 

الفيلم  نهاية  يف  هروبه  وم�شهد  عليه  املمار�ص 

يوؤكد على هذا املعنى، حتى اإنه اأ�شبح �شوت من 

ل �شوت لهم، وحتول الفيلم اإىل ر�شالة حتري�شية 

�شد التع�شف واجلور، ومن هنا كان التقاط هذه 

الدللة  لتاأكيد  فنية  ���رورة  الفا�شلة  اللحظة 

اجلمايل  اجلانب  وتربز  املخرجة  تق�شدها  التي 

للفيلم، بل نزعم اأن الفارق الأ�شا�شي هو انتقال 

البطولة من املمثلني يف الفيلم الروائي التخييلي 

اإىل املخرج يف الفيلم الت�شجيلي، واأقل تغيري يف 

اللقطات  واختيار  الإ�شاءة  اأو  الكامريا  زاوي��ة 

وامل��وؤث��رات  واحل���ذف  الفيلم  يت�شمنها  ال��ت��ي 

امل�شتخدمة؛  الت�شجيلية  التقنيات  وكل  الأخرى 

حتمل معها وجهة نظره وهنا يربز الفارق بني 
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اإىل  جملة  الفنيات  وتنتقل  والتلقائي،  الق�شدي 

طرف مغاير للمثل واإبداعه والن�ص وقوته.

    مل يتوان القا�شي والداين عن الإ�شادة بتجربة 

كثريا  باأن  علما  وفاتها،  بعد  الأبنودي  عطيات 

يف  امل�شاركة  وب��ني  بينها  حيل  اأفامها  من 

�شمعة  اإىل  الإ�شاءة  بتهمة  الدولية  املهرجانات 

يوؤرقها طوال عمرها، وهو  ما ظل  الوطن، وهو 

-اأي�شا- يعك�ص طبيعة النظرة للفيلم الت�شجيلي 

والغ�ص من اأهميته اأو توجيهه لأغرا�ص دعائية، 

لقد  لأب��ط��ال��ه،  وتهمي�شه  حم�شة  وترويجية 

الفاحني  من  والب�شطاء  الكادحني  �شور  كانت 

والأي��ادي  الغائرة  العيون  وذوي  وال�شيادين 

اخل�شنة وال�شحن املعفرة بالرتاب والطني ومناظر 

ال�شوارع غارقة يف قمامتها والوجوه يف �شقائها 

لذا كان ن�شيبها من  ال�شلطة؛  يوؤرق  وكدها مما 

الهجوم فادحا وحمفزا يف نف�ص الوقت، فهي مل 

تعني يف معهد ال�شينما بعد عودتها من اأوروبا، 

 33 عنه  نالت  ال��ذي  الأول  فيلمها  يدر�ص  ومل 

ما  الهجوم  من  ونالت  وعربية،  دولية  جائزة 

و�شل اإىل حد الدعوة باإ�شقاط اجلن�شية؛ ومل يفت 

ذلك يف ع�شدها وحيويتها، بل كان حمفزا لها 

�شاءت  ما  لتك�شف  تتجول  واأن  لرتى  تعي�ص  اأن 

دون قيود اأو تبعية، فكان وعيها الإبداعي احلاد 

على  تتلمذها  من  كثريا  واأفادت  للتميز،  طريقا 

الفيلم  اأن  علمها  الذي  واري��ن(  )بول  الكندي  يد 

فتعلمت  وال�شورة،  بال�شوت  كتابة  الت�شجيلي 

يف  والتق�شف  املبا�رة  الت�شجيلية  ال�شينما  منه 

يف  تهتم  واأن  الإمكان،  بقدر  الأخ��رى  الو�شائط 

التعليق  اإىل  تلجاأ  ول  بال�شورة،  الأول  املقام 

على  تعتمد  واأن  احلدود،  اأ�شيق  يف  اإل  املبا�ر 

ت�شجيل املفردات والتفا�شيل اخلا�شة بالإن�شان 

بني  وال��ت��وازن  املبا�رة،  ال�شينما  خ��ال  من 

التوثيقي والفني، ورغم هذا ظلت الأ�شئلة العالقة 

باأبطالها،  وعاقتها  للواقع  نقلها  طريقة  عن 

فيما تر�شده وتوثقه،  واملذكور وامل�شكوت عنه 

غريها  دون  هي  ومل  تقال؟  التي  احلقائق  وما 

هذا  هاجموا  ممن  كثريين  اهتمام  حمور  وملن؟ 

اإ�شكاليا  كعادته  الفن  ولكن  الأفام،  من  النمط 

اأجوبة  تقدميه  من  اأك��ث  الت�شاوؤلت  من  يثري 

معلبة.

     ويف فيلمها التايل )اأغنية توحة احلزينة1972( 

بني  وجتولت  وموالدها  القاهرة  حارات  طافت 

فرق الألعاب الب�شيطة لعبيها من الأطفال، وما 

يكابدونه من اأجل توفري املتعة ملن هم يف مثل 

�شنهم، وما يقومون به من األعاب بهلوانية �شاقة، 

اللحظات  اأك��ث  التقاط  يف  اأفلحت  وكعادتها 

تعبريا ودللة، واأ�شافت �شوتا غنائيا موؤطرا من 

الأبنودي  روؤية  ليلخ�ص  الزوج  لاأبنودي  �شعر 

الزوجة للحياة التي ل تعرف العدل اأو الإن�شاف 

بقوله:

الدنيا كورة وفيها الكل يتفرج

وفيها نا�ص بت�شقى ونا�ص على نا�ص بتتفرج.

من  اأرادت  احلياة)1988(  اإيقاع  فيلم  ويف     

من  م�رية  عادات  بتابيب  مت�شك  اأن  الكامريا 

اندثارها،  قبل  م�ر  �شعيد  يف  احلياة  ن�شيج 

14 قرية من قرى �شعيد م�ر  فطافت بها يف 

وتربية  واأحزانها  واأفراحها  اأ�شواقها  وتابعت 

وتعميد  امل�شلمني  الأط��ف��ال  وخ��ت��ان  احل��م��ام 

الأطفال امل�شيحيني يف الكنائ�ص وطقو�ص العديد 

تخلو من  ل  التي  اأعمالها  وتتابعت  واجلنازات، 
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الفيلم  دور  عن  يعرب  اجتماعي،  ومغزى  روؤي��ة 

ووظيفته احلقيقية يف ك�شف الواقع دون تزييف، 

ومن اأهم جتاربها يف هذا امل�شمار اأي�شا، بحار 

 ،1983 املمكنة«  »الأح��ام   ،1980 العط�ص« 

بق�شد  وق�شاياها،  باملراأة  عنايتها  اأولت  كما 

وتوجهات  البالية  الذكورية  الأف��ك��ار  خلخلة 

والتمييز �شدها وهو ما عاينته عطيات  العنف 

اأفامه  لذا كر�شت كثريا من  نف�شها يف حياتها، 

وق�شاياها  امل����راأة  ع��ن  للحكي  الت�شجيلية 

م�ر  يف  و�شنع  البنات  اأحام  مثل  امل�شريية 

كبري  عدد  يف  ق�شاياها  فر�شدت  وراوي��ة...اإل��خ 

يف  الدميوقراطية  ق�شية  مثل:  اأف��ام��ه��ا  م��ن 

والتهجري   ،1999  « الدميقراطية  اأيام  فيلمها،« 

)راوية1995(  وفيلم  )اأحام ممكنة1983(  يف 

الذي جاء حلنا يف املقاومة والإ�رار وتاأكيدا 

من  فتاة  خال  من  ووجودها،  املراأة  لكينوننة 

�شهرتها  وذاعت  الفخار،  �شناعة  اأتقنت  الفيوم 

داخل وخارج م�ر، مبا تقدمه من اأعمال فنية 

ال�شوء  ي�شلط  اأن  تن�ص  بدقة، ومل  الفيلم  ر�شدها 

على القهر الذي تعر�شت له، وكاد اأن يودي بها، 

دت فانت�شلتها واأعادت تاأهيلها.
ُ
لول يد م

      لقد كانت اأفام عطيات الت�شجيلية نقطة حتول 

يف ال�شينما الت�شجيلية من الدعائي اإىل التحليلي 

ومن الر�شمي اإىل ال�شعبي، ومن الإ�شادة اإىل النقد 

ومن  جمابهتها،  اإىل  ال�شلطة  مع  التما�ص  ومن 

خال  من  الواقع،  ف�شح  اإىل  بالتاريخ  التغني 

املجتمعية  الق�شور  اأوج��ه  على  ال�شوء  ت�شليط 

اأغ��وار  و�شرب  املهم�شني،  اأو���ش��اط  بني  وال�شري 

والوهن املجتمعي، وكان فيلم ح�شان  التخلف 

م�شريتها  يف  مف�شليا  ح��دث��ا  الطني1972، 

الفنية، ويف تاريخ ال�شينما الت�شجيلية، دعك من 

احلفاوة التي نالها واجلوائز التي ح�شل عليها، 

حيث تتجاوز اأهميته ذلك، مبا اأحدثه من حتول 

الب�شيط  الإن�شان  على  الكامريا  كادر  ت�شليط  يف 

خال  من  الواقع  وتناق�شات  املرير،  وواقعه 

جهد  من  العمال  يبذله  وم��ا  ال��ط��وب،  �شناعة 

الذي  م�شن مقابل قرو�ص قليلة، حتى احل�شان 

 
َّ
يعمل معهم وي�شاركهم هذا العناء يحاول اأن يفر

ال�شقاء،  ومن ح�شان  هذا  بحثا عن خمرج من 

الطني انطلقت اإىل اإخراج  عدد الأفام الت�شجيلية 

لواقع  وحتليل  وتدوين  تعبري  كاأداة  باعتبارها 

لتاريخه  �شنيمائيا  ور�شدا  امل�ري،  املجتمع 

واإن��ق��اذا  ال��ع��ادي،  الإن�����ش��ان  ت��اري��خ  احلقيقي، 

للحظات حية يف تاريخه من العدم. 
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   يحتل الكاتب ال�شوري حنا مينه مكانة بارزة 

قدمه  مبا  احلديثة،  العربية  الرواية  تاريخ  يف 

مينه على امتداد اأكث من �شتة عقود من روايات 

ال�شوري  ناهزت الأربعني رواية قدمت املجتمع 

منذ  ال�شيا�شية  وحتولته  الجتماعية  ب�شماته 

احلرب العاملية الثانية والن�شال �شد ال�شتعمار 

ا لا�شتقال، و�شوًل ملطلع الألفية اجلديدة.
ً
طلب

  تنتمي كتابة حنا مينه اإىل التيار الواقعي الذي 

يقدم الواقع مبا فيه من ماآ�ٍص وجدل و�راعات 

من  يتبدى  عما  ف�شًا  اجتماعية،  وحت���ولت 

جتليات اأيديولوجية يف روايات حنا مينه تلقي 

م�شاره  يف  وتوؤثر  ال�رد  حركة  على  بظالها 

الدرامي.

ا 
ً
  يبدي حنا مينه يف بناياته ال�ردية اهتمام

يغلب  الذين  الروائية  �شخو�شه  بهيكلة  بالًغا 

ا معاندة 
ً
اأقدار اإ�شكالية جتابه  اأنهم ذوات  عليهم 

فما  وطموحاتهم،  لرغباتهم  م�شادة  ا 
ً

ورياح

تتاأرجح  �شاقة  وحتديات  جمه�شة  اأح��ام  بني 

ومتاهة  عنيف  تذبذب  يف  مينه  حنا  �شخو�ص 

وجودية كربى ت�شتغرقهم.

  يف رواية »ال�شم�ص يف يوم غائم« يتبدى مترد 

على  ا 
ً
عام ع�ر  الثمانية  ذي  ال�شغري  ال�شاب 

متظهرات  من  كتمظهر  الأر�شتقراطية  اأ�رته 

هينمة  ورف�ص  البطريركية  ال�شلطة  على  الثورة 

الآباء من جيل �شاعد يف خ�شم حتولت كربى 

يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، فيخرج البن 

حنا مينه 

�رسد اجلدل الجتماعي والتحولت الكربى

 ر�صا عطية *

* ناقد أدبي من مصر

حنــــــا مينــــــــــه 



لئ��ًذا  ا 
ً

خ�شو�ش لوالديه  اخل�شوع  نطاق  عن 

رق�شة  علمه  الذي  و«اخلياط«  املو�شيقى  مبعلم 

»اخلنجر«، فيقول ال�شوت ال�شارد لل�شاب:

اللذين  العيبني  ج��ان��ب  واإىل  الأي����ام،  وم��ع    

اكت�شفهما معلم املو�شيقى يف �شخ�شي، اكت�شفت، 

غري  ابن  اأنني  اأبرزها  عيوب،  جملة  لذاتي  اأن��ا 

عاقل لعائلة عاقلة جًدا، واأنني جامح النزوات، 

�شديد النفعال، اأكره ما يحبه اأهلي، واأريد �شيًئا 

اأ�شلح  ل  وال��دي،  نظر  يف  واأنني  هو،  ما  اأجهل 

لعمل جميد ونافع، مثل اإدارة الأماك وتنميتها، 

اآماًل  ويعلق  لها،  يعدين  كان  التي  املهمة  وهي 

عليها.

  يف روايات حنا مينه يربز جدل دائم حد ال�راع 

ل�شيما  الأج��ي��ال؛  بني  الأح��ي��ان  من  كثري  يف 

للتغيري،  وتطلعه  بتمرده  والأبناء  ال�شباب  جيل 

الكا�شيكية ووعيه  الآباء املحافظ بروؤاه  وجيل 

املحافظ، وهيمنته وحماولته قمع املختلف معه 

من الآراء والجتاهات.

رواية  يف  الدائر  الجتماعي  اجل��دل  ويتجلى    

الفتى  اإيثار  خال  من  غائم«  يوم  يف  »ال�شم�ص 

»رق�شة اخلنجر« التي ميار�شها »الغجر« على ما 

فيها من خماطر بالغة ت�شل حد الهاك واملوت، 

عائلته  تف�شلها  التي  التانغو«  »رق�شة  على 

واأبناء طبقته الأر�شتقراطية، ويف هذه املفا�شلة 

بني »رق�شة اخلنجر«، و«رق�شة التانغو«، ميتزج 

�شائد  هو  كما  والأ�شطوري،  بالرمزي،  الواقعي 

الواقع  لتقدمي  ت�شعى  التي  مينه  حنا  كتابة  يف 

قانوًنا  ت�شتحيل  وغ��راب��ة  ���راع  من  فيه  مبا 

اإذ  املاألوفية،  حد  باملتناق�شات،  حافل  لواقع 

بات ماألوًفا هذا التناق�ص الوجودي الذي يوؤجج 

ا ل ينتهي.
ًّ
ا اجتماعي

ً
�راع

الواقع  من  مينه  حنا  �رد  ينطلق  ما  وبقدر    

اخللفيات  ك�شف  على  يعمل  فاإّنه  الجتماعي 

يف  كما  ال�رد،  م�رح  املجتمع،  لهذا  الثقافية 

ا 
ُّ
و�شف الفتى ل�شتقبال بلدته امل�تاأخرة ح�شاري

لفرقة مو�شيقية:

على  بلدتنا  ج��اءت  طرب  فرقة  اأفل�شت  ...فقد    

الرجال  م��ن  وكلهم  ال��ن��ّظ��ارة،  لأّن  ال�شاحل، 

بفتيات  �ص 
ّ
حتر فريق  فريقني:  حيالها  انق�شموا 

ذلك  ر 
ّ
تطو  

ّ
ثم للعازفني،  �شّفر  والآخ��ر  الفرقة، 

الفرقة  فاأوقفت  والكرا�شي،  بالأيدي  معركة  اإىل 

على  ا 
ً
مبكر زال  ل  الوقت  اأّن  لقناعتها  عملها، 

بلدتنا لتتذوق املو�شيقى بدون ت�شفيق وت�شفري 

وخبط اأرجل ورق�ص باخليزرانات.

  يربز �رد حنا مينه يف رواية »ال�شم�ص يف يوم 

من  اأكث  بني  ا 
ً
ثقافي ا 

ًّ
اجتماعي ا 

ً
�راع غائم« 

حيث  �شعيد؛  من  اأكث  على  ثقافية  وطبقة  قوة 

ال�راع بني ثقافة بازغة حتاول اأن جتد مكاًنا 

لها، تتمثل يف فرقة املو�شيقى ب�شكلها احلداثي، 

وقتها، يف مقابل ثقافة را�شخة تتمثل يف ثقافة 

للمعطيات  وفًقا  ا 
ً
عموم والفن  املو�شيقى  تلقي 

القدمية التي تعتمد على النفعال ال�شاخب من 

املتلقني وم�شاركة الفرقة املو�شيقية يف اللعبة، 

تقبل  عدم  يف  تتمثل  راديكالية  ثالثة  وثقافة 

وجود املراأة يف عمل فني واأداء جمايل، لذا جند 

التج�شيد امل�شهدي ملا هو واقعي عند حنا مينه 

كا�شًفا يف ثناياه عن اجلدل الثقايف وال�راعات 

بني القوى الثقافية والجتماعية يف املجتمع.

  واإذا كانت ل�شخو�ص روايات حنا مينه رمزية 

يتجاوزون  ال�شخو�ص  ه���وؤلء  اأّن  يف  تتمثل 

فردانيتهم ليمثلون طبقات اجتماعية وكيانات 

لاأحداث  ف��اإّن  املجتمع،  يف  متعددة  ثقافية 

والوقائع رمزية اأخرى تتجاوز ال�شورة امل�شهدية 
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»امل�شابيح  رواية  املبا�رة، كما يف م�شهد من 

الزرق« يحكي عن �شري ال�شاب ال�شغري »فار�ص« 

ا ب�شوارع بلدته بعد الإعان 
ً
ذي ال�شبعة ع�ر عام

عن اندلع احلرب العاملية الثانية التي �شتقحم 

باده فيها:

فا�شتقبلته  ال�شارع،  يف  يطوف  م�شاء  ذه��ب    

ظام  وواجهه  وغبارها،  بنواحها  اخلريف  ريح 

ي�شتبني  فا  حوله،  ما  كل  على  رواق��ه  ي�رب 

من ال�شارع �شوى م�شابيح زرق قامتة، يخالها 

الرائي منابر بعيدة يلفها �شباب كثيف، واملدينة 

غارقة يف وجوم، و�شفري احلرا�ص قد ا�شتد،  ومن 

الظام،  الأر�شفة ي�شمع وقع اخلطى خال  على 

يف �شري خائف اإىل البيوت.

الدللية  الطبقات  متعدد  مينه  �رد حنا  يبدو    

بني الدللة املبا�رة املتمثلة يف اأحداث احلكاية 

اأخرى  ودللة  احلكاية،  عرب  املبثوثة  ووقائعها 

املبا�رة  بدللتها  الوقائع  ت�شتحيل  اإذ  رمزية، 

اإىل كناية عن معاٍن اأخرى مي�شي امل�شهد مبثابة 

ت�شري  هنا  اخلريف  فريح  عنها،  جمازي  تاأ�شري 

اإىل اآثار احلرب ال�شلبية التي تواجه الفتى اليافع 

واملدينة، اأمام الظام وال�شبابية فريمز لنعدام 

الروؤية وقتامة املجهول الذي تنتظره املدينة.

  يف �رد حنا مينه يتعالق ما هو فردي مبا هو 

وال�شخ�شي  بال�شيا�شي،  اجتماعي  وما هو  كلي، 

امراأتني«  »���راع  رواي��ة  ففي  بالأيديولوجي؛ 

ال�راع بني »�شكو�ص«،  التناف�ص وي�شتد  يحتدم 

اأحدهما  م�شتويني:  على  ال��زرق��ا«  و«غ��ن��وج 

اأو  الزعامة  ال�راع على  �شيا�شي، وطني، حيث 

غنوج  قيام  بعد  ال�شحاذين  حارة  يف  احل�شور 

الفرن�شي،  ال�شابط  الكابنت روجيه،  بقتل  الزرقا 

بني  التناف�ص  حيث  عاطفي  �شخ�شي  والآخ���ر 

املراأتني على رجل، »حمدا�ص«، فيقول ال�شارد:

  كان حمدا�ص، باللذة اأو دونها، قد وقع، حقيقة، 

لغنوج  حبه  يقطع  اأن  دون  �شكو�ص،   
ّ
ح��ب يف 

القوية،  �شكو�ص  امراأتني:  بني  الآن،  اإّنه  الزرقا. 

�شيء،  كل  يف  ه��وادة  بغري  املندفعة  ��ارة، 
ّ
اجل��ب

املثري  باإقدامها  افتدته،  التي  الزرقا  ...وغنوج 

ما  كل  رغم  روجيه،  الكابنت،  قتل  على  للعجب، 

و�شفه  ورغم  اإهانات،  من  حمدا�ص  بها  اأحلقه 

ا، واعتدائه عليها 
ًّ
ا ووطني

ًّ
اإياها باخلائنة جن�شي

حول  بها  اأحلقت  التي  الفدية  ج��زاء  بال�رب، 

بعد  غنوج،  حق  ومن  الفرن�شيني،  مع  تعاطيها 

لديه،  اأثرية  تبقى  واأن  ُتنبذ،  األ  الت�شحية،  هذه 

واأن ينقذها، ولو باملزاج، من الو�شع الذي هي 

ال�شجن، ويف هذه احلال  بعد خروجها من  فيه، 

اأن  منهما  كل  ت�شعى  لم��راأت��ني،  ��ا 
ً

زوج ي�شبح 

لن  بينهما،  مرير  �راع  يف  لنف�شها،  ت�شطفيه 

يهداأ حتى تنت�ر اإحداهما على الأخرى.

لعوامل احلارة،  بت�شوير    حفل �رد حينا مينه 

ج��اءت  التي  ال�شحاذين«،  »ح���ارة  ا 
ً

خ�شو�ش

حلبة  احل��ارة  لتم�شي  رواياته،  لإح��دى  عنواًنا 

ا ما 
ً
لل�راع الوجودي الكبري ومتثيًا له، ودائم

يحمل الأ�شخا�ص واجلماعات يف �رد حنا مينه 

غالة اإيديولوجية، وميتزج الذاتي باملو�شوعي، 

على  تعمل  مينه  حنا  كتابة  اأن  هنا،  وي��ب��دو، 

فيم�شي  ال�����رد،  ع��رب  املحكي  ال��واق��ع  تغريب 

الواقع بغرائبيته اأقرب اإىل الأ�شطورة. ويف رواية 

»�راع امراأتني« يبدو اأّن ال�راع الدرامي بني 

الفعل الجتماعي  ا حيث يتعلق 
ً

امراأتني مزدوج

املتمثل  بال�شخ�شي  ال�راع  لطريف  وال�شيا�شي 

على  ال�شتحواذ  اأج��ل  م��ن  امل��راأت��ني  �شعي  يف 

»حمدا�ص«.

  ويف رواية امراأة جتهل اأّنها امراأة، اآخر روايات 

�شاحب«  »من��ر  لقاء  حكاية  ت�رد  مينه،  حنا 
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بال�شيدة  ا، 
ً
عام والثمانني  الثاثة  ذي  ال�شحفي 

الأربعينية، »رئيفة وجدان«، التي ينقذها منر يف 

�شفرة على احلدود الرتكية ال�شورية من م�شادرة 

مديرة  يتخذها  ث��م  لأم��وال��ه��ا،  اجل��م��ارك  رج��ل 

ال�ردية  ال�شياغة  فت�شور  ويتزوجها،  لأعماله 

تردد منر يف الت�شال برئيفة:

اإىل  يهتف  اأن  �ريرته،  يف  ق��رر،  قد  منر  كان    

كانت  احلرية  هذه  وكل  وج��دان،  رئيفة  ال�شيدة 

الذات،  على  �شحك  اإّنها  مربرة،  غري  م�شطنعة، 

رجولة  بكربياء  فا�شح  مت�شك  لغروٍر،  اإر�شاء 

»مل��اذا  جتربة!  من  خ��وف  امل��اآل:  ويف  غاربة، 

ال�شيد  �شاح  التجربة«  يف  اإدخ���ايل  ت��ري��دون 

»اإذا  له  قالوا  الذين  ني 
ّ
الفري�شي امل�شيح يف وجه 

كنت ابن اهلل حًقا، فاألِق بنف�شك من فوق الهيكل!« 

تكون  اأن  قبل  التجربة  خاف  ب�شاطة،  بكل  منر، 

الهيكل،  فوق  من  نف�شه  اإلقاء  يريد  ل  التجربة، 

ولكن من ذا الذي زعم اأّن هناك هيكًا، اأو هناك 

اأمام  كال�رير  ينقاد   ،
ُ
الب�شري  

ُ
الب�شري جتربة؟ 

عندما  اأغباه،  وما  الإن�شان،  اأعجل  ما  الأنثى... 

هذا  وكان  النهر!  اإىل  و�شوله  قبل  ثيابه  ي�شمر 

ثيابه،  ر 
ّ
�شم فقد  بذاته،  �شاحب  منر  هو  الغبي 

اإىل النهر، بل قبل معرفة ما  لي�ص قبل الو�شول 

 اأ�شًا.
ٌ
اإذا كان هناك نهر

  تعمل ال�شياغة ال�ردية، لدى حنا مينه، على 

املحكية  الوقائع  بني  ا�شتعارية  م��وازاة  اإقامة 

خوف  ملوقف  متثيلها  يف  كما  والأ���ش��ط��ورة؛ 

الت�شال  جتربة  يخو�ص  اأن  من  �شاحب«  »منر 

اأن  امل�شيح  برف�ص  وج��دان«  »رئيفة  بال�شيدة 

يخو�ص جتربة مع ال�شياطني اأن يلقي نف�شه من 

الأ�شطوري  التمثيل  لعبة  يف  لكن  الهيكل،  فوق 

اأ�شطورة  مينه  حنا  ���رد  فيها  ي�شتعري  التي 

يكون  ل  ما،  درام��ي  حدث  اأو  لواقعة  متثًا  ما 

احلدث،  على  مطابق  بنحو  الأ�شطورة  ا�شتلهام 

اإبراز بع�ص  ال�ردية على  ال�شياغة  واإمنا تعمل 

تخالفات للحدث املحكي عن املوقف الأ�شطوري 

نف�ص  ال�ردية  ال�شياغة  ه 
ِّ
ت�شب كما  امل�شتعار. 

برئيفة  الت�����ش��ال  يف  »من���ر«  ل���رتدد  ال��واق��ع��ة 

باإ�راع الإن�شان بخلع ثيابه قبل بلوغ النهر اأو 

قبل معرفته بوجود نهر اأ�شًا، فتعمل ال�شياغة 

�شبه بها احلدث 
ُ
ال�ردية بتعديد التمثيات التي ي

حنا  �رد  مينح  ت�شويري  تراكب  يف  ال�ردي 

احلكائية  لأبنيته  م�شافة  �شعرية  اأبعاًدا  مينه 

لوقائع  الدرامي  القوام  ت�ربل  جمازية  واأردية 

ال�رد. 

    وال�رد عند حنا مينه يتجاوز املوقف املبا�ر 

والأح��داث،  الوقائع  عرب  لها  مرموز  دللت  اإىل 

فيقول ال�شارد يف رواية »امراأة جتهل اأّنها امراأة« 

عن »منر«: 

الفندق،  باب  اأم��ام  توقف  ال�شارع،  اإىل  خرج    

وقال:  �ره  يف  �شحك  ي�شاراً؟  اأم  ميينًا  يذهب 

فهل  الي�شار،  يف  عمرك  اأم�شيت  ال�شقي،  »اأيها 

يعقل، بعد كل هذا العمر، اأن تذهب مييًنا.

املتعلق  املبا�ر،  امل��وق��ف  م��ن  انتقال  ثمة    

اليمني  ال�شري بني  املفا�شلة يف اجتاه  باحلدث، 

اإىل التاأكيد على املوقف الأيديولوجي  والي�شار، 

وممار�شاتها  احل��ي��ات��ي  توجهها  يف  ل��ل��ذات 

ال�شيا�شية باختيار الي�شار مبداأ لها، وتعمل مثل 

ال�ردي  الإيقاع  اإنعا�ص  على  املراوحات  هذه 

فيه  توؤثر  التي  بالأيديولوجيا  احل��دث  ورب��ط 

وتوجهه.
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من اأي زاويٍة اأ�شتعيدَك 

 
ّ
 يا �شديقي البهي

عر   من زاوية احللم، من زاوية ال�شِّ

من زاوية النزيف 

 اأم من فوق �شطح لعبٍة ا�شمها املوُت .. ا�شمها 

احلياة ؟!

 قلَت يل يف وداعنا الق�شرِي : 

فوق ظهر  عاما  �شتني  ِع�شُت  اأنني  اأ�شدُِّق  ل   

هذا الكوكب 

  كم اأنا حمظوٌظ

غر�شُت البذرَة وقطفُت الثمرَة  

 ي�شرية.
ْ
ت

َ
 لكن يبدو اأن حلظة قطفي اأ�شبح

 طفا
ُ
كان امل�شاء

 
َّ
َتُه ال�شعبي

ْ
م

َ
 واملقهى ي�شتعيد �ش

 املائكُة
ْ
ت  يف ال�شيدلية ا�شطفَّ

ة الوريِد 
َ
 يف انتظار اأن يك�شَف عن ُخ�ْر

ُه:
َ
واأنا اأداِعب

َ
ابت�شم 

 يف ترميم ال�شقوق
ُ
 امل�شلح

ُ
 الغرام

ُ
لح

ْ
�ش

َ
هل ي

ظلِّها  من  اأبعَد  الكرُة  تذهب  اأن  ميكن  وهل   

املعلوِم 

َد على ح�رجة رئتيه  ت�شنَّ

:« ال�شهيُق ر�شالُة الأنبياء 
ُ
 وهو يتمتم

 معجزة الرب ».
ُ
 والزفري

 دفرَت الهواِء 
ُ
ات �َشعره تقلِّب

ْ
 ُخ�ش

ْ يا �شغريي.. ن نمَ

اإىل »حلمي �صامل« يف ذكرى رحيله

 جمال الق�صا�ش *

حـــلمي ســــالم

* شاعر من مصر من جيل )السبعينيات( كان زمياًل للراحل في مجلة »إضاءة« الطليعّية.



ة
ّ
َد جناحيِه على ظال التحاليِل والأ�شع

َ
 فر

 وت�شيُق 
ُ
 غرفُة العمليات تت�شع

 اأن�شجُة ال�شباح  ت�شتفتي ح�شى الكليتني: 

ن  الظِّ �شييء  تكن  ل   : ال�شغريُة  بنتُه  قالت   «

باحلياة 

وقالت بنتُه الكبريُة : رحمُة اهلل وا�شعة« 

 وعلى �شا�شة التلفاز 

املذيعُة تلفلُف باهَتَها  

يف تقاطعاِت الأبي�ِص والأ�شود 

 ..
ُ
 اأنا ال�شاعر

 من دمي يبداأ الكوُن الن�شيَد 

 وفوق �شدري حتطُّ النجماُت

 �شاأعي�ص يف األِف زهرٍة 

ف 
َّ
 ل حتفظوا اأ�شيائي ال�شغرية فوق الر

 ل متنحوها قادًة اأو ني�شاًنا

 انثوها يف اجلهات كلِّها

 رمبا يعرف العازفون 

 كيف  ي�شتوي اّللحُن

 كيف ترجتُل الق�شيدُة غيمَتَها .

 على النافذةِ 
ٌ
مطر

 يف الطرقات
ٌ
مطر

تَك للع�شب واخلبز والّنهر
ّ
 و�شي

ُ
كيف �شتكتب

يا فتي الَقطف 

املرمياُت مررَن من هنا 

 يف الإبريق و�شبنَب ال�شاي
َ
و�شعن القلب

واحلواُة  يف عتمة امليدان ي�شتبدلون الأقنعَة 

والأ�رحَة

ا�شِنْد حكمتَك القدميَة 

ئها حتت ل�شانَك  
ِّ
خب

 اأو اغر�شها يف �رفة ليلى مراد   

ُة 
ّ
 عن �شخرة ا�شمها احلري

ٌ
رمبا ي�شاأُل عابر

عن �شجرٍة ا�شمها الوطن .

 يف غب�شة الّنور 
ُّ
مل اأ�شدق واأنَت ت�شع

ى فوق ال�رير 
ًّ
 واأنت م�شج

اأنني قبلتَك 

دُت �َشعرك
ّ
 اأنني م�ش

 هل  ابت�شمَت 

َها على الكائنات 
ُ
ع  الكعكَة وتوزِّ

ُ
ع  اأم كنت تقطِّ

 
ٌّ
لوهلٍة تخيلُت اأنك حي

 مقربة النُّباء
َ

 اأننا قرب

 باجتاه ال�شماء 
َ

 الكاأ�ص
ُ
 العربَة ونرفع

ُ
 ندفع

 هنا اإرُث الآباء

ا 
ًّ
 حقيقُة اأن تكون م�ري

ا 
ًّ
 ل مرئي

َّ
 ن�شوُة اأن ترى املرئي

وتنتظر  التمثال  ج�شد  يف   
َ
ال��روح ت�شبَك  اأن   

معجزَة اخللق

 
َ
 الأ�شياء

َ
 اأن  تلم�ص

 للتو
ْ
ت وكاأنها انتف�شَ

اأن ت�رًخ من فرط تاأملَك: يا اهلل اأنا ثمرة هذا 

البدن.

رفعُت امِلاءَة فوق وجهِه :

 َنْ يا �شغريي َن 

 
ٌ
 اأمامنا عمٌل كثري

 اإىل الإ�شكندرية
ُ
بح �شنذهب

ُّ
 يف ال�ش

 �شنجل�ص يف مقهى البور�شِة 

ْت كليوباترا مباِئها
َ
 �شرتوي يل كيف اكتو

ِة 
ُّ

دف ال�ر
َ

 كيف كانت تك�شُط احلننَي من �ش

  وحماربون
ُ
 وينتحر ع�شاٌق و�شعراء

 مل يح�شنوا و�شع البو�شلة يف الّدولب 

هياكل  يف   
ُ

ينع�ص وه��و   
َ
البحر يتاأملوا  اأو    
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الغرقى.  

َنْ يا �شغريي َن 

 ل�شنا يف حميط جمل�ص الوزراء 

 ل يعرفون همزَة الو�شِل 
ُ
والع�شكر

 ول كم �شلع يف قف�ص الروح 

  ول كم ع�شفورة �شوف جتدُل الع�صَّ 

 اإىل احلدائق والراياِت
ُ
 ذهب ال�شهداء

 ال�شمِت 
ُ

 اأعرا�ص
ْ
ت

َ
 تِعب

 انتحرْت يف �شقف الكام 

  �شاعت الق�شيدُة والأغنيُة  

اأح��را���ِص  يف  مي��رُق   
ُ
ال�شغري ارن��ب��َك  هاهو    

اخلرائِط 

 وحيٌد
ٌ
 فوق ظهره �شتون �شمعًة و�شباح

 يف قب�شة املخدِر
َ
 امل�شاء

ُ
 واأنت حتب�ص

 ت�رُخ خدعتني حكمُة املرايا.

َن .. يا �شغريي.. ن 

 ٌخذ نف�شا عميقا .. ابت�شم واأنت حتاذي ظلََّك 

اأو  بالدعاء  �شوتك  ترفع  اأن  مطلوبا  لي�ص   

الغفران 

عر مغفرُة احلياِة  ال�شَّ

ل اأننا يف فينا اأو بغداَد
َّ
 تخي

 برّقٍة �شوف يجرحَك امل�شهُد

 وتكتب » ف�شة من اأجل فينيا وقربان«

 يا فتى الَقطِف 

 اأنا الذي �رقت لك النَّبيَذ من ال�شوبر ماركت 

 ال�شيكولتة يف �شارع موزار
َ
 اأطعمتَك مكعب

معَة يف كعكة املياد.    اأ�شعلُت لَك ال�شَّ

» جيمي« يا حبيبي يا �شنوي

 خذلتَك يف فينا وبكيُت يف ِح�شنَك

  مل اأحتمْل اأناقَة احلداثِة

 على مقعٍد يف احلديقة.  
ُ
 ول كيف يفي�ُص الغرام

كنا مغامرين

ة احللِم   
ّ
 نت�شلَُّق قب

نه بر�شم القلب 
ِّ
نلو

ُك اأحبولَة الّندى.   ونعرف كيف نفكِّ

 فوق اجلدار
ُ َّ
 �شحكتِه  تتك�ر

ُ
 اأ�شداء

   ) ياأتي عوادون من جلطة املِخ 

جز كليتني 
َ
وياأتي عازفو بيانو من ع

غط (  وياأتي لعبو كمنجٍة من ارتفاع ال�شّ

 هل تنوي احتال الأوبرا 

يان   جمرى ال�رُّ
ُ

�ص
ّ
 وهو يتح�ش

َ
 هم�ص

 اأردُت تنظيَف الّنبع 

 ال�شطُّ لنجوى عا�شقني
َ
 كي يّت�شع

 اأرهقتُه الدُّموع 
ٍّ

ة ناي
ّ
 لبح

ي. 
ِّ
 لطفٍل قال لل�شجرة اأنِت اأم

الوقُت رماٌد 

 اخلرايفُّ يرفٌّ يف عنقِه 
ُ
طاِئره

 
ْ
ت

َ
ودمعتي �شاح

 .. اأيوجد هنا عمياٌن 
ّ
 من دلَّني علي

َ
 فتح الكرا�ص

 كان هنا ثورٌة 

َة الطريان
ّ
 مينح الغ�شَن حري

ٌ
 كان ثمة حلم

ا غ�شلِت عباءَة ج�شمي 
ً
 ليقول فتي لفتاة: �شكر

 كانت ثمة معنى حتى لل�شمت.. 

 وبائعو ال�شعارات
ُ

 تكاثر الذئاب

 العملِة
ُ
وجتار

ن
َ
 من ي�شرتي م

 �شِدئ القناُع 

َة الّذئب
ّ
 الفرا�شُة مل حتتمل مرثي
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 اْنَه�ْص .. 

 �شاأ�رُق لك البنَت من عني الكمان

حلظة  يف  املع�شومِة  بعبارتَك  �شتكتحُل   

الوداع 

 انه�ص ..  

الوقُت رماٌد واملعزون خلف �شاعاِتهم 

 ي�شتعجلون امليزاَن 

ُ
 وهو يتمتم

َّ
 ال�شحري

ُ
ه

َ
 منظار

َ
ح

َّ
طو

 اأ�شهُد اأنني ع�شت 

 اأنني �شحكُت.. بكيت 

اأن ق�شيدتي مل تغرق يف اإناء اّللوز

وِح 
ّ
ة الر

ّ
 اأن تفت�ص يف ال�ر عن عقاني

َ
ما اأغرب

ا وجتهل كيف تتنف�ص 
ًّ
اأن تكون حي  

َ
اأغرب ما 

البئر.

�شاأ�شميَك املنفلَت اأبًدا.

يلوذ بن�شمٍة تتلّكاأ يف حواف ال�رير

َها
َ
ن�ش

ْ
ر

ُ
 �شا�شعٌة تخلع ب

ُ
�شحراء

ر بني ذراعيه
ّ
تتكو

الع�شاء  وتفاحَة  امل�شتحمات  لوحة   
َ
تذّكر  

الأخري 

 تذّكر ميدان الدقي  

 اأ�شدقاٍء خطفتهم عربُة الن�شيان 
َ
 وجوه

 ملاذا كلُّ الأ�شياِء جامدٌة

انتهى وجعي مازلُت اأرغب يف الإ�شغاء. 

 
َ
جيمي .. ناولَني القدح

بني  و�شطى  منطقة  يف  الكا�شيَت  اج��ع��ل   

اله�شي�ص والرنيم..

 �شاأ�شعُد

عر    بقوة ال�شِّ

 بقوة الغرابِة 

 �شاأكون خفيًفا

 حني يباغتني امَلاُك 

 
ٌ
 هنا.. كلُّ و�شوٍح خفاء

 كل خفاٍء و�شوح .

 
ُ
انك�شف الغطاء

َ
غ�صَّ الليُل الب�ر

 على النافذة 
ٌ
مطر

 يف الطرقات 
ٌ
مطر

 بقوٍة
َ

هيا .. خذ الكتاب

 امنحُه رّقة الذوباِن 

 اجللطِة
ُ
 هذا مديح

 وري�ص 
ٌ
 له اأثداء

ْ
 مل نكت�شف كيف نبتت

ٌ
 قمر

كيف ن�شعلُه بالليل فتختلط الألواُن بالأ�شجاِر 

ت�شفُّ الُّلوحُة عن جرٍح �شوف ي�شبهنا بعد قليٍل 

هيا..رتِّل حكمتَك 

اِط 
ُّ

انثها فوق ال�ر

..
ُ
 �شتعرب

 قروَن امل�شهِد 
َ

ا اأن تلم�ص
ًّ
لي�ص مهم

 ِحيُل ال�شعراِء 
ْ
انتهت

الوقت رماٌد واأغنيتي �شوف تذهب ..

عيناه تبت�شمان 

ُت على كتفيِه 
ِّ
 اأرب

 ..
َ

 الكرا�ص
ُ
افتح

حلمي .. هل رحلَت اأم جنوَت يا حبيبي ؟!
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