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االأ�صـــعار: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 4 افتتاحية:
ه: �سيف الرحبي.سه: �سيف الرحبي.ُسه: �سيف الرحبي. س هذا الليل  وبط�س هذا الليل  وبط� - تطاوُل

12 كتابـات:
وفات سوفات سوفات  الك� ع�رص  خالل  الك�سمان  ع�رص  خالل  سمان 

ُ
ع الك�بحر  ع�رص  خالل  عمان  الك�بحر  ع�رص  خالل  مان  فـي  الرتجمة  ثقافة   -

اجلغرافية الأوروبية: عبدالرحمن ال�ساملي.

ينماصينماصينما: صأدب وال�صأدب وال� أدب وال�الأدب وال�ال 24 ملف ا
صقتبا�صقتبا�ص وتفكيك قدا�سة الن�ص: �سلمى مبارك- التوا�سط  -  ال

ال�سجيني-  داليا  وال�سينما:  الأدب  يف  الذات  صعر�صعر�ص  يف 

التنظري  مع  التنظري سنجة  مع  التنظري سنجة  مع  نجة  ساملت�ساملت� العالقة  العالقة إطار  العالقة اإطار  إطار  يف   الأدبي  صقتبا�صقتبا�ص  ال

تعدد  والتوا�سط..  صقتبا�صقتبا�ص  ال خوري-  مالك  ال�سينمائي: 

اب- ساب- ساب-  ساخل�ساخل� وليد  وال�سيا�سة:  اجل�سدية  بني  الذات  مقامات 

صقتبا�صقتبا�ص انتقال عرب ثقايف: مي التلم�ساين ال

ــــاتصــــاتصــــات: صدرا�صدرا�  60  

اهني-  ساهني-  ساهني-   � حممد  املحرمة:  الرواية  �سرية  حارتنا:  �سد  حممد  املحرمة:  الرواية  �سرية  حارتنا:  سد  أواأوأول  -

الأكرب  يخ  الأكرب سَّ الأكرب سيخ  يخ  سلل�سلل� القدمية  الكيمياء  يف  الع�سجد  القدمية سة  الكيمياء  يف  الع�سجد  القدمية سة  الكيمياء  يف  الع�سجد  ة  سقرا�سقرا� ديوان  

مظاهر   صبع�صبع�ص  غزايل-  الهواري  عربي:  بن  الدِّين  الدِّحميي  ِّحميي 

ترجمة:  البعزاوي   حممد  اخلطيبي:  ترجمة: أعمال  البعزاوي   حممد  اخلطيبي:  ترجمة: اأعمال  البعزاوي   حممد  اخلطيبي:  أعمال  يف  املعا�رصة 

عرية لدى قا�سم حداد: سعرية لدى قا�سم حداد: سعرية لدى قا�سم حداد: طارق  سال�سال� �سعيد بن الهاين-  التجربة 

إبراهيم- اإبراهيم- إبراهيم-  إبراهيم- دية: عبداهلل  إبراهيم- دية: عبداهلل  رصال�رصال�رص حااملحاامُلحالت   دق سدق سدق  سب�سب� فتوح- الإيهام 

الأدب  عباقرة  الأدب أعمال  عباقرة  الأدب اأعمال  عباقرة  أعمال  يف  رحلة  النقدية  جتلياته  يف  اليوت 

ؤال وؤال وؤال  و�سو�س الظاهر-  حممد  وتقدمي:  ترجمة  الظاهر- سور:  حممد  وتقدمي:  ترجمة  الظاهر- سور:  حممد  وتقدمي:  ترجمة  ور:  سالع�سالع� مر  على 

»ُغرف  العلي  يو�سف  فاطمة  الن�سائية   الرواية  يف  »غرف الأخوة  العلي  يو�سف  فاطمة  الن�سائية   الرواية  يف  »ُغرف الأخوة  العلي  يو�سف  فاطمة  الن�سائية   الرواية  يف  ُالأخوة 

أمنوذجا-  ح�سن املودن . اأمنوذجا-  ح�سن املودن . أمنوذجا-  ح�سن املودن .  متهاوية« 

ارات�ارات�ارات: �حــــــــ�حــــــــ   120
- عبدالفتاح كيليطو: حاوره: �سليمان املعمري

- حمد الغيثي: حاورته هدى حمد

ري الزيديسري الزيديسري الزيدي س- طالب عبد العزيز: حاوره: خ�س- طالب عبد العزيز: حاوره: خ�

ـــــــــــرحصـــــــــــرحصـــــــــــرح: صم�صم�   150
آمنة الربيع

َّ
آمنة الر
َّ
آمنة الراآمنة الر آمنة الرياتها:  آمنة الرياتها:  ّرامية اجلديدة وحتّدرامية اجلديدة وحتّد ّ- الكتابة الّد- الكتابة الّد

رحيمة  والطموح:  الواقع  العماين:  اجلامعي  رصامل�رصامل�رصح   -

اجلابري.

يف هذا العدد



170  �سينمـــــــــــا:
فيليب  �إب�شتني/  جـ:  جوليو�س  فيليب شيناريو:  �إب�شتني/  جـ:  جوليو�س  فيليب شيناريو:  �إب�شتني/  جـ:  جوليو�س  يناريو:  � �شبالنكا..  شبالنكا..  كز�  -

سرد كو�سرد كو�س ترجمة: مها لطفي �ب�شتني/ هو�

ـــعــــــــــــر:ســـعــــــــــــر:ســـعــــــــــــر: س�س�   200
�شعر  تـوننتـونْنتـوْن 

َ
نبنب بلبْل � فدي- شفدي- شفدي-  شل�شل� � بيان  عبد�حلميد:  بندر  ة  بندر قَّ بندر قة  ة  �ُش �شق-  ق- 

�ل�شعر  من  درغوثي-  �بر�هيم  ترجمة:  �لوطني:  ماليزيا 

لمان شلمان شلمان �خلو�جة- �ل�شاعر �لبوليفي  ش�ش� عيد شعيد شعيد  ش�ش� يني: شيني: شيني: ترجمة: شل�شل� �

يف  وعربي  نيويورك  يف  نيويورك شطيني  يف  نيويورك شطيني  يف  طيني  شفل�شفل� ميرتي:  �إدو�ردو 

فةشفةشفِة:  شلفل�شلفل� � وين- حائط 
ُ
وين- حائط 
ُ

وين- حائط شوين- حائط ش شلري�شلري� � غرناطة: ترجمة وتقدمي: خالد 

ائد: شائد: شائد:  شوق�شوق� حمقق  حمقق شفر  حمقق شفر  فر  شو�شو� غابات   بودويك-  ثالث  حممد 

ن شن شن  شو�شو� و�شو�ش ش�ش� �لرقيب:  سمق�سمق�س من  نفذت  م�شاعر  من شالمي-  نفذت  م�شاعر  من شالمي-  نفذت  م�شاعر  المي-  شل�شل� � �أحمد 

ى- شى- شى-  شعي�شعي� حممد  حممد  يدعيدِعيَدة: 
َ
عبعب بلبْل � الدبالدِبالِد   بلبْل � َخِريُف خرلعريقي-  َخرلعريقي-  َلعريقي-  �

رماد:  عيد- شعيد- شعيد-   ش�ش� بن  �إبر�هيم  ترجمة:  باث:  �أوكتافيو  عودة  

طالب �ملعمري..

ة شة شة �لبهاء: �ملهدي �أخريف.  ش هند�ش هند� *

ـــو�صســـو�صســـو�ص: سن�سن�  242
�أوغاما  يوكو  �ليابانية  للرو�ئية  �ملطر:  حتت  حتت شبح  حتت شبح  بح  شم�شم�  -

جيم�س  جيم�س شة:  جيم�س شة:  ة:  شق�شق� �لقرمزي:  �لطائر  �حلاكم-  عزيز  ترجمة: 

غجـرية:  �لفالحية-  علي  بنت  ترجمة:عائ�شة  ترجمة:عائ�شة شت   ترجمة:عائ�شة شت   ت   شهري�شهري�

تورنيه  مي�شيل  �مللك:  ورة شورة شورة  ش�ش� ا 
ّ
ا شا ش باربارو�
ّ
باربارو�
ّ
شباربارو�ش �لتوبي-  �رشيفة 

ترجمة لينا بدر .

ر�ؤى�ر�ؤى�ر�ؤى: 270 متابعــات 
يف  �جلمالية  �لذ�ت  بيطار-  هيفاء  �أحد:  يبقى  ال  قد    -

مبظلة  »�مر�أة  رشنا�رشنا�رش-  كرمي  عبد:  لكرمي  كرمي شود«  عبد:  لكرمي  كرمي شود«  عبد:  لكرمي  ود«  شل�شل� � »�لعيون 

ائل شائل شائل  شر�شر� ورجل بقبعة« لدلد�ر فلمز: عبد�ملجيد حممد خلف- 

عبد�لرّز�ق  �لرومي:  �لدين  جالل  �لعا�شقني«..  »قطب  �إىل 

ماين: 
ُ
ماين: لعماين: لع
ُ
لع
ُ

� يقي شيقي شيقي  شملو�شملو� � �لرت�ث  يف  يف شوت  يف شوت  وت  شل�شل� � مكانة  �لربيعي-  

حممد  جتربة  يف  �لثقافية  مرشمرشمر�ت  شمل�شمل� � �لكثريي-  لم شلم شلم  شم�شم�

الح لربيني .شالح لربيني .شالح لربيني . شلثبيتي: �شلثبيتي: � �

 294 حمـــــــــور:
سا�سا�س:  ا�شا�ش شلر�شلر� � مو�جهة  يف  �لثورة  كامري� جوهرية  هاين  *

حممد حممود �لب�شتاوي. 
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يـنعيـنِعيـُن
ُ
ع مع م ِل الطويـِل

ْ
ليلي ي على اللي على الّل أال هاأال َهأال َهلأال هلأال هْل

، و�شــّط قــــريــُن
ٌ
إذا بعـــدت دار
ٌ
إذا بعـــدت دار
ٌ
إذا بعـــدت داراإذا بعـــدت دار   

ّأّنـاأنـاأّنـا أناأنا ا ، حتـى كا ، حتـى ك ـل هذا الليـل هذا الليـُل
ْ
 هذا اللي
ْ

ـاوَل
َ
ـاو
َ

ـاوـطـاوـَط ـطتـطَت

ـميــُن
َ
ـميــن ، يـميــن ، ي ـعـوَد

َ
ـعـود يـعـود ي أالاأاّلأاّلأاّل ـهـمـهـِمـِه ،  على جْن   

ُ
ـطاطشـطاطشـطاَط ناِزح شـ�شـ� ـ�ـي بفـ�ـي بُف أناأّنأّنـي بفأنـي بفأّن ـَزنـًا

َ
ـزـى حـزـى ح ـى حـفـى حـَف ـفكـفَك

نيـُن
َ

نيـن حنيـن ح ـراق العـراق الِعـراِق أكاأْكأْكنافأكنافأْكناِف ويل نحـو    

أبونوا�ساأبونوا�سأبونوا�س 	 	

ربيب  ربيب شي  ربيب شي  ي  الفرن� الفرن�شوف  شوف  الفرن�ش الفرن�شوف  وف  الفيل� بالن�شو  الفيل�شموري�س  بالن�شو  شموري�س 

ح 
ّ
الذين يطو
ّ
الذين يطو
ّ

أولئك اأولئك أولئك  أي، اأي، اأي، يقول عن  اوالناوالن العزلة 

ية، شية، شية،  شالقا�شالقا� القا� يف اليقظة القا� يف اليقظة  ًأرق كل ليلة ، بعيداًأرق كل ليلة ، بعيداً أرق كل ليلة ، بعيداالأرق كل ليلة ، بعيداال ابهم ابهم ا

إنهم يجعلون الليل حا�رضااإنهم يجعلون الليل حا�رضاإنهم يجعلون الليل حا�رضاً... يف حني يغيب 

ه شه شه  شوكوابي�شوكوابي� أهواله اأهواله أهواله  أهواله و أهواله و الليل وظلماته املتالطمة 

غبطة  ت�شبه  وغبطة  بوداعة  النائمني  لدى 

أبدي..الأبدي..الأبدي.. خور يف نومها اشخور يف نومها اشخور يف نومها ا شاحليوانات وال�شاحليوانات وال�

حوه، 
َ

حوه، شحوه، ش شو�شو� ق 
ّ
ؤر
ّ
ؤر
ّ
ؤرـوؤرـو ـوــوـ ـاملـامل الوعي  يف  الليل  الوعي شور  يف  الليل  الوعي شور  يف  الليل  ور  شح�شح�

�ـ�ـ�ـ�ــــ�ـ�ـ�ـ�ــــس ـس ـس  ـواجـواج ـهـهــــواجـواجـ ـوالـوالــــهـهـ ان ـان ـان  ـذيـذيــــ ذيـذيـ ـهـهــــ هـهـ ـالـالــــ هـهـِه ـيـيــــ يـيـ ـتـتــــ اـاـًا يف  ـذوفـذوفــــ ذوفـذوفـ ـقـقــــ قـقـ ـمـمــــ

كل  من  متوافدًة  ترحم،  ال  التي  والذكريات 

ة شة شة  شخا�شخا� والزمان.  املكان  يف  والزمان. شوب  املكان  يف  والزمان. شوب  املكان  يف  وب  شو�شو� حْدب 

أو اأو أو  قلياًل العمر  بهم  م 
ّ
دـدـدـدــــدـدد قـقـقـقــــقـقـقـق ـتـت ذيـذيـذيـذيــــذيـذيـذيـذيــــن ـن ـن  ـالـال ـئـئــــك ـك ـك  ئـئـ ـأولـأولــــ أولالأولال

أكرث اأكرث أكرث  للنوم  للنوم شاء  للنوم شاء  اء  شتع�شتع� تع�شتع�ش شاال�شاال� هذا  هذا شيكون  هذا شيكون  يكون  ش�ش� كثرياً، 

الليل،  الليل، شور  الليل، شور  ور  شح�شح� ـتـتــــوازى ـوازى ـوازى  ـيـيــــتـتـ ورة... ـورة... ـورة...  ـطـطــــ طـطـ ـوخـوخــــ راــراــراً ـذعـذعــــــ

والتاريخ  العامل  العامل شور  العامل شور  ور  شح�شح� مع  وغالظته  ثقله 

طرب، شطرب، شطرب،  شامل�شامل� ؤرق ووعيه وؤرق ووعيه وؤرق ووعيه  واملوامل والوقائع يف ذهن 

مع  متكافئة  ال  معركة  يف  مع شه  متكافئة  ال  معركة  يف  مع شه  متكافئة  ال  معركة  يف  ه  شنف�شنف� يجد  يجد اإذ  يجد اإذ  إذ 

يتيه  التي  ة 
ّ
الدموي الدموية حراء  ة حراء 
ّ
الدموي حراء 
ّ

الدمويش الدمويشحراء  حراء  شال�شال� هذه  هذه روت  هذه ـروت  هذه ـــروت  هذه ـروت  هذه ـروت  هذه ـروت  روت  ـــجــــجـج

ّفيها الدليل ومّتحي عالمات الطريق.فيها الدليل ومتحي عالمات الطريق.فيها الدليل ومّتحي عالمات الطريق.

*  *  *

ؤرقون وؤرقون وؤرقون  أو املاأو املوأو املوأو امل ؤرق وؤرق وؤرق  واملوامل أن يتغلب اأن يتغلب أن يتغلب  أحيانااأحيانًاأحيانًاأحيانًا يحدث 

مينة  فرا�شهم  على  على ـراء(  على ـراء(  ـالـالــــراء(  و�شد  امليم  و�شد شم  امليم  و�شد شم  امليم  م  ش)ب�ش)ب�

ما،  سخال�سخال�س خال� عن خال� عن  فل بحثاشفل بحثاشفل بحثًا شأ�شأ� أ�الأ�ال واأعلى واأعلى وا أعلى الأعلى ال اللالل ل، ل،  َة
ْ

رضوي�رضوي�رض

 هذه الليلة وهوامها 
ّ
رض�رض�رض ؤقت يقي وؤقت يقي وؤقت يقي  وموم سخال�سخال�س

من  لل شلل شلل  شيت�شيت� حنون  نور  عن  بحثًا  املحتدمة، 

أو اأو أو  اجلوار،  بعيدة، من هديل ميام يف  نافذة 

ط شط شط  شو�شو� الطفولة  حلقول  اخلافت  الطفولة شي�س  حلقول  اخلافت  الطفولة شي�س  حلقول  اخلافت  ي�س  شاله�شاله� ذلك 

فوح شفوح شفوح  شال�شال� إىل اإىل إىل  أنفا�س اجلبال اأنفا�س اجلبال أنفا�س اجلبال بانحدار طيورها 

واحليوات  واحليوات املجّففة  واحليوات املجففة  فة  التمور  من  رزقها  تلتقط 

يء شيء شيء  شت�شت� مقربة  وعلى  ة. 
ّ
الالمرئي مقربة غرية  وعلى  الالمرئية.  مقربة غرية  وعلى  ة. 
ّ
الالمرئي غرية 
ّ

الالمرئيش الالمرئيشغرية  غرية  شال�شال�

الذئاب  وتعوي  الطري،  ُخطى  الثعالب  وتعوي عيون  الطري،  خطى  الثعالب  وتعوي عيون  الطري،  ُخطى  الثعالب  ُعيون 

غار شغار شغار  شال�شال� يف خمابئها عواء خفيفًا حانيًا على 

أدمي هذه اأدمي هذه أدمي هذه  أوىل على الأوىل على الأوىل على  وهم يخطون اخلطوات ا

سأر�سأر�س ال�شاقة.. أر�الأر�ال ا

تطاوُل هذا الليل 

ه وبط�شُ



يحدث اأن يت�شلل يف �شوء فجر املحنة، ذلك 

املوؤرقني يف  فرا�س  اإىل  احلاين  البعيد  النور 

راحة  بهنيهة  فينعمون  الدامي،  العامل  ليل 

�شتحقة عابرة.
ُ
م

*  *  *

 اأن نفك �شباكنا
ُ
»ال ن�شتطيع

من براثن اجلوارح

 الذهاب اأبعد من ربقة امل�شيق
ُ
ال ن�شتطيع

�شارحني بعذوبٍة يف مهب املقيل

 اأهلنا
ُ
اآكلني ال�شمك الذي ادخره

لل�شيف

 فوق
ُ
 ي�شطع

ُ
وب�شيء من املواربة كان القمر

ُنوام ال�شطوح

اإكليَل �شجر وطال�شم

وال �شيء يف�شُل بني اأج�شادنا

وطيور االأبدية«.

*  *  *

اإال  الفرا�س  يف  بطولة  ال  اإذ   ، االأرق  اأبطال 

لالأرق كما عر فيل�شوف اآخر.

ق 
ّ
املــوؤر يلجاأ  البطولة  هذه  متــادي  ولك�رض 

اإىل القراءة. ثمة كتب يحبها اأكرث من غريها 

يدخرها  وم�شاعره،  قلبه  اإىل  االأثــرية  وهي 

اأكرثها...  وما  املدلهمة،  الليايل  هذه  ملثل 

يقراأ ويعيد العبارة، ال�شفحة وال�شطر، تدخل 

ه 
ّ
م�شام اإىل  واالأزمنة،  واالأطياف  العواطف 

و�شيالنه  ليله  اأثقال  من  لتخّفف  وخالياه، 

منفلتة  الكتاب  �شخو�س  تنطلق  وح�شوره. 

يف  لتنت�رض  وال�شفحات،  احلــر  عقال  من 

الغرفة كما يف اأحا�شي�شه واأعماقه، مرتنحة 

يف  ن�شوانًة  ومبتهجة  بجراحها،  اأحيانًا 

يغمره  احلالتني  كلتا  ويف  اأخــرى.  حلظات 

ة 
ّ
ال�رضي احلياة  هــذه  يف  امل�شاركة  حميم 

اخلارجة على موا�شفات املحيط، االجتماعي 

والتاريخي.

فثقل ح�شور الليل، لي�س اإال ح�شور التاريخ 

الظلم  تــالطــم  يف  ــًا  ــذوف ــق م ــاع  ــم ــت واالج

بدء اخلليقة  الكون منذ  التي تلف  واملجزرة 

ع�شور  يف  �ــرضاوة  االأكــرث  وحتى  االأوىل، 

من  غلِته  مبــقــدار  كــل  احلديثة.  احل�شارة 

االإجناز واملعرفة.

اإذا مل يكن مزاجك مدفوعًا لقراءة الكتب التي 

امل�رضقة  االأفالم  تكون  حلظات  فثمة  حتب، 

اآخر  باجلمال والروؤى واجلنون املبدع، حاًل 

من حلول تبديد كوابي�س الليل واالأرق. وهي 

بداهَة منحى معريف وجمايل، يكون اأحيانًا 

اأكرث تاأثرياً من بع�س الكتب يف ال�شياق نف�شه، 

اأو هي حتويل لكتب م�شهودة يف �شياقها اإىل 

واحلركة  ة 
ّ
احلي بال�شخ�شيات  ال�شينما،  لغة 

باجلمال  اأكرث  لتغتني  ــوان،  واالأل واالأ�شواء 

بامل�شاهد  وتكت�شي  والـــروحـــي  احلــ�ــشــي 

مثل  واالأمكنة.  واحليوات  بالتعدد  ة 
ّ

ال�شاج

ة، 
ّ
اأفالم فلليني ورفاقه يف ال�شينما االيطالي

وكريو�شافا يف اليابان، برجمان يف ال�شويد 
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تطول  والقائمة  اأمريكا  يف  ويلز  واأور�شون 

والالنهاية  املغيب  الأفــق  متاخمًة  وتطول 

ال�رضيع،  التذكري  باب  من  وم�شاهدة..  قراءًة 

تلك التحف اخلالدة التي خ�شعت لالقتبا�س 

االأدبي اأو التحويل، لف�شاء ال�شينما ال�شا�شع، 

جمح  حني  لفلليني،  )�شاتركون(  )كازنوفا(، 

االأثر  حمو  ي�شبه  ما  اإىل  ال�شاحر،  هذا  خيال 

االأول مبتكراً طرق تعبري وروؤية �شخ�شيتني 

روايــة  )الفهد(  وهــنــاك  ــرادة.  ــف ال �شديدتي 

الطبقة  انــهــيــار  حــول  ال�شقلي،  الــكــونــت 

�شعود  اإزاء  النبيلة  وقيمها  االر�شتقراطية 

الرجوازية التجارية، وقيمها اجلديدة؛ التي 

حولها )انطونيوين( اإىل فيلم �شا�شع االأرجاء. 

ــون على  ــي ــع ــون( لــكــريو�ــشــفــا، و)ال ــم ــش )را�

ات�شاعها( ل�شتانلي كوبريك... الخ . فطي�س ليل 

خا�شة  وجروته،  املدينة  اأو  ال�شحراء  هذه 

يف ف�شول ال�شيف حني ال ي�شتطيع اأن يخطو 

والتكييف؛  الغرفة  ــارج  خ خــطــوات  ب�شع 

بكل  االأخرى  امِللل  تعرفه  ال  الذي  الليل  هذا 

اإعداد  من  البد  ونخبها،  ب�رضها  م�شتويات 

اأو  الكا�رض،  هجومه  دحــر  ملحاولة  العدة 

قه.
ْ
ح

َ
التخفيف من بط�س عدائيته و�ش

الطق�س  يكون  حني  اأو  االأخــرى،  البالد  يف 

والــتــاأمــل  امل�شي  يــكــون  وحــنــونــًا  لطيفًا 

مع  تتوا�شل  وهذه  التجوال  اأثناء  والكتابة 

من  كنوع  املغلقة،  االأبـــواب  خلف  الــقــراءة 

حل.. مت�شي ومت�شي بينما الب�رض نيام، و�شط 

متماياًل  وال�شجر  واالأ�شباح  احلنونة  الظالل 

التعب  يغمرك  حتى  الــريــح،  مع  بــذوؤابــاِتــه 

بط�س  على  االنت�شار  بِهبة  وتظفر  والنعا�س 

الظلمة والليل.

واجلن�س،  اجل�شد  حلول  اإىل  اللجوء  ليكن 

يقظة  اإىل  يقذفك  واأحيانًا  ناجعًا،  اأحيانًا 

َدمه 
َ
ع ط يف 

ّ
االنتهاء وتظل تتخب وفراغ بعد 

من غري نوم وال �شوء اأمل قريب.

جة، 
ّ
املتمو بحقوله  املراأة  ج�شد  اإىل  اللجوء 

 
ُ
ع�شب �شفاِفه  يف   

ُ
ينبت الــذي  الفرج  وذلــك 

ن�شيم  يف  ــراً 
ُ

ح يقفز  الــذي  والنهُد  اخلــلــود، 

احلديقة. تلك االنحناءات واحلنايا والنتوءات، 

التي  وال�شوق،  اللهفة  وزخم  االأنوثة  لطائف 

خلقها اهلل ، كملجاأ وعزاء خا�شة حني تدلهم 

ال  اإذ  والبطوالت،  االإرادات  وُتهزم  الليايل 

بطولة يف الفرا�س، اإال لالأرق، واجل�شد االأنثوي 

لي�س اإال عزاء وهروب ومالذ، »ولبا�س« وفق 

للمراأة.  الرجل  ج�شد  هو  كما  الكرمية،  االآية 

ومن يدعي البطولة والفحولة يف هذا الفعل 

اأ�شغر احل�رضات على  الغريزي الذي متار�شه 

االأر�س، لي�س اإال �شاذج مل ينله من قب�س االأمل 

العميق، لي�س اإال طفيلي حياٍة و�شقط متاع..

*  *  *

»اأ�شّل النهار امل�شتنري طريقه

ح؟«
ّ
اأم الدهر ليل كله ال ير   

ليل  من  طويال  وكابدوا،  عانوا  الذين  اأولئك 

االنحطاط  مثل  ده، 
ُ
ع

ُ
�ش كل  على  االنحطاط 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

7



بيت  يتمثلوا  اأن  ميكنهم  الــراهــن،  العربي 

التي  اأوجه االحتمال واملجاز  ال�شاعر كاأحد 

عليهم  يطل  حني  الكبري،  ال�شعر  بها  يزخر 

اأو  خال�س  نــور  بعيد،  نافذة  اأفــق  من  ولــو 

اأرق الليل  وهم خال�س. بهذا املنحى يلتحم 

املظلم   
ّ
الليلي االأرق  بكابو�س   ،

ّ
ال�شخ�شي

ذات  حمرقة  يف  االثــنــان  وين�شهر  الــعــام، 

حها التاريخ واأ�شنتها الُظلمات.
ّ
جر

*  *  *

االأرق يف البلدان الواقعة يف تخوم ال�شحراء 

اأرق  من  ق�شوة،  اأكــرث  ال�شاربة،  وقب�شتها 

البالد التي ين�شاب فيها النهر اأو االأنهار، يف 

اأعماقها وعلى احلواف وال�شفاف. تلك املياه 

التي جتري يف عروق االأنهار، قبل اأن جتري 

�شاعر  ح�شب  الب�رضية  الــعــروق  يف  الــدمــاء 

اأمريكي. تخيل النوم يف مدينة مثل عا�شمة 

التي  )ا�شتوكهلم(  اال�شكندنافية  ال�شويد 

جها �شبعة اأنهار ت�شبح يف نعيم جناتها 
ّ
ت�شي

التي  االأرياف  يف  النوم  من  دعك  اخل�رضاء. 

الطبيعة  وهدوء  احل�شارة  نعمة  بني  جمعت 

النائم،  نوم  �شيكون  البدائية.  واملجتمعات 

الوجود  وحرية  االأرق  بلوثة  امل�شاب  حتى 

واأقرب  م�شقة  اأقل  �شيكون   ، امل�شري  واأ�شئلة 

اإىل النوم الطبيعي املنع�س.

ظيت بكرم االأنهار 
َ

ة التي ح
ّ
يف البالد  العربي

ها هيمنة الف�شاد 
َ
اأريافًا ومدنًا، ق�ّس م�شاجع

التي  البهيمية  الهيمنة  تلك  واال�شتبداد، 

الطبيعة  يف  جمال  كل  ليلها  ظالم  يكت�شح 

فطرته  االنــ�ــشــان  نبل  ويكت�شح  والــبــ�ــرض، 

كونها  عابرة،  ولو  ممكنة  ب�شعادة  واأحالمه 

اأدمي  على  والعابر  الفاين  االن�شان  �شعادة 

ة 
ّ
ة الكائن احلقيقي

ّ
هذه االأر�س ال�شعثاء. حري

ال�رضورة  اإنها  الكماليات،  ترف  من  لي�شت 

اجلمالية  القيمة  اإحلاحًا،  االأكرث  الوجودية 

ة التي ال تعلوها قيمة اأخرى و�شط 
ّ
واحلياتي

النور  ينبلج  كما  منها  تنبلج  التي  القيم 

والكوابي�س، من منابعه  االأرق  املخّل�س من 

الالمرئية البعيدة.

*  *  *

اأ�شحى  الذي  املا�شي  يف  ال�شحراء  كانت 

 اأخالقي ال 
ِّ
�شحيقًا، مرتع هدوء روحي و�شمو

زالت كرى وتاأمل وابتكار 
ُ
�شاهى. مرجع ع

ُ
ي

فيما يخ�س القيم العليا التي حتلم بانت�شال 

م�شتنقعه  من  وجــوده  �شقطة  من  االن�شان 

والغريزة  الِقدم  ليل  يف  ال�شاربة  ته 
ّ
وبهيمي

ة.
ّ
الوح�شي

ة ب�رضدياتها 
ّ
منها انبعثت الر�شاالت ال�شماوي

الكرى التي اأنارت �شماء العامل واأخذت بيده 

خرج  ومنها  واخلال�س.  االإنقاذ  حلم  نحو 

ة 
ّ
العربي البالد  �شحراء  عظيمان،  ونرث  �شعر 

البطولة يف خو�س  قيم  ة خا�شة، 
ّ
وامل�رضقي

قيم  ب�شياج  جة 
ّ
م�شي لكن  �شاقة،  حياة  غمار 
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اخلطاب  يف  وال�شدق  والنزاهة  الت�شامن 

اأن نبي اال�شالم الكرمي قال:  وال�شلوك. حتى 

»اإنا بعثت الأمتم مكارم االأخالق« مب�رضوعه 

املوؤرق  للنائم  الكبري. كان ميكن  احل�شاري 

الكئيبة«  التجربة  »هــذه  غمار  يخو�س  اأن 

براحة ومب�شقة اأقل..

 عوا�شف التغيري 
ّ
كل ذلك ذهب بدداً يف خ�شم

واإذا  املاكرة....  والطبيعة  التاريخ  ودورات 

عدنا اإىل ع�شور اأكرث قدمًا وتورايًا يف طبقات 

»اجليولوجيون«  ذكــره  ما  فنذكر  االأزمنة، 

الت�شدع  ــن  م ــرى  ــك ال ــــدور  ال تــلــك  حـــول 

ة نقلة 
ّ
العربي التي نقلت اجلزيرة  واالنزياح، 

ة من اخل�رضة واخل�شب والنعيم الغابي 
ّ
نوعي

واجلداول  االأنهار  ت�شقه  الذي  االآ�رض  بطق�شه 

والقنوات ، اإىل حقبة القحالة واجلفاف.

َتِعد مب�شالح  مل تكن ال�شحراء يف املا�شي، 

ة وطموحات باملعنى املنفعي الفج، 
ّ
�شخ�شي

باطنها   
ّ
تفجر بعد  النقي�س  على  اأ�شبحت 

بالرثوات واملعادن الثمينة.

وجتّلياتها،  للطبيعة  فيها  الكلمة  كانت 

اأ�شبحت الكلمة لالآلة واالإن�شان.

 
ّ
اإال مكب الراهن مل تعد ال�شحراء  يف الع�رض 

دوليني  �شما�رضة  نفط.  وحمــارق  نفايات 

اغُت�شبت روحها وُقذفت يف  لقد  وموؤامرات. 

اأق�شى طبقات اجلحيم من التنكيل والعذاب. 

الرمل  ات 
ّ
خ�شم يف  تائه  لبدوي  يعد  ومل 

لغفوة  بها  ي�شتظل  �شجرة  من  املتحولة، 

�شتحقة يف ليل الظهرية القائم..
ُ
م

*  *  *

دركي
ُ
)...( »واإنك كالليل الذي هو م

»
ُ
 اإن املنتاأى عنك وا�شع

ُ
واإن خلت  

ليل النابغة الذبياين، ليل املذعور املحا�رض 

�شهام  يقذف  وهــو  احلـــرية،  ملك  قبل  مــن 

ع�رضه  يف  الكبري  ال�شاعر  قلب  اإىل  رعبه 

التي  امل�شمومة  ال�شهام  هذه  الع�شور،   وكل 

واالأكــاذيــب  الد�شائ�س  جعبة  من  انطلقت 

بداية موغرًة قلب امللك الغ�شوب ذي املزاج 

الزئبقي املتقّلب.

لكن خوف ال�شاعر وجزعه من اخلطر  امللكي 

واحلوا�رض،  ال�شحارى  يف  يحا�رضه  الــذي 

اأبدع �شعراً خالداً لكل زمان ومكان.

�شعر الليل ال�رض�س املمتد على م�شاحة العامل 

حيث ال عزاء وال خال�س، فهذا الليل بق�شوته 

ملتفًا  الفاغرة  باأ�شداقه  يتمدد  الالحمدودة 

اأ�شطوري  وح�س  يلتف  كما  خملوقاته،  نحو 

باالأ�شالء  مليء  كهف  يف  �شحاياه  على 

واخلفافي�س...

*  *  *

)...( »اأال اأيها الليل الطويل اأال اجنلي

ب�شبٍح وما االإ�شباح منك باأمثِل«  

الدهر  وكــاأنــه  الطويل  الطويل،  الليل  هــذا 
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زه وثناياه املحت�شدة باالأمل 
ّ
م�شغوط يف حي

يتفجر  حيث  واملــوت،  االفرتا�س  وهواج�س 

نحو  وخياله  ال�شاعر  حلم  من  جريح  نــداء 

�رضابًا  كان  ولو  ما،  خال�س  �شبح  انبالج 

ال  وال�رضاب  الوهم  هذا  حتى  لكن  ووهما، 

يلبث اأن يتبدد هباء يف �شياق النداء ال�شعري 

لي�س  ال�شبح  اأو  الفجر  ذلك  ان  اإذ  املتو�شل، 

بعتاده  االأليل،  الليل  ذلك  من  فداحًة  باأقل 

الثقيل و�شباعه املنتنة...

الداللية  بطاقته  هذا،  ال�شليل«  »امللك  بيت 

على  ينطبق  معينه  ين�شب  ال  الذي  وثرائه 

وجوه واحتماالت �شتى من ال�شنى والع�شق 

لكن  والغياب...  والياأ�س  وال�شقاء  املاأ�شاوي 

الرتاجيديا  هذه  تاريخ  من  الرهة  هذه  يف 

اخل�شو�س، يف  على وجه  والعربية  ة 
ّ
الكوني

الب�رضي  الكائن  واجتثاث  والتهجري  االإبادة 

فيها  تنا�شل  التي  ــه  واأر�ــش كينونته  مــن 

االأ�شالف جداً بعد اآخر، يف �شالالت مل تنقطع 

اأوا�رضها منذ الِقدم....

وحتى   1948 فل�شطني  »نكبة«  منذ  هكذا 

التي  الكرى،  املاأ�شاة  تلك  كاأنا  اللحظة 

بالد  مــن  مــدعــومــني  ال�شهاينة  ارتكبها 

التلخي�س  �شكلت  احلــر،  والعامل  احل�شارة 

امــرئ  بيت  كثافة  )مثل  املكثف  الزمني 

يف  االأمــة  اأحــوال  اإليه  �شتوؤول  ملا  القي�س(، 

الفرتة الراهنة التي تنفجر بحاراً من الدماء 

واجلثث واالقتالعات... لكن هذه املرة ب�شكل 

ومنطق  الداخل  احتالالت  يد  على  اأ�شا�شي، 

اأي  الذي ال يقيم  الطغاة والتناحر والت�شظي 

ة، 
ّ
ان�شاني فطرة  اأو  اأخالقية  قيمة  الأي  وزن 

دعك من عقد االجتماع والقانون والد�شتور 

ـــذي مل يــعــرف طــريــقــه يف دنــيــا الــعــرب  ال

واأ�شباههم...

*  *  *

كــيــف �ــشــتــكــون حــالــة اأولـــئـــك املــ�ــرضديــن 

ال�شحارى  و�شط  ديارهم  من  واملقتلعني 

�شتقر  كيف  البحار..  عر�س  ويف  والغابات 

اخلطر  اأ�شداق  و�شط  ــاء  واالآب لالأمهات  عنٌي 

امة املوت واالع�شار؟
ّ
الهائج، و�شط دو

من ينجو من براثن هذا املوت املحقق �شيظل 

ذلك اجلرح العميق يفرت�س االأح�شاء والذاكرة 

والثاأر  الق�شوة  هــذه  تتوارث  اأجيال  وعــر 

والدمار.

و�شعية هوؤالء الذين قذفتهم حروب بلدانهم 

باأولئك  بعيد،  من  اإال  يقارن  ال  وف�شادها، 

اختاروا  هم  اأو  جمتمعاتهم،  هم�شتهم  الذين 

اأنفاق  الهام�س. ينامون، ي�شحون حتت  هذا 

الهدير  وو�شط  القطارات  وحمطات  املــرتو 

واحل�رضات،   
ّ

املك�رض الزجاج  حطام  والقيء، 

العيون  منتفخي  الباكر،  ال�شباح  يف  تراهم 

اء ال�شهر والكحول القوي ، وهم 
ّ
والعروق جر

نتيجة  خل�شة  اإال  ينامون  ال  االأرجــح  على 

التعب اجلاثم واالإرهاق.

*  *  *
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ه، 
ّ
ه�ش هرمان  عند  االأ�شجار  مثل  االأطفال   

والــتــاريــخ،  بالتفا�شيل  تــعــرتف  ال  الــتــي 

كذلك  وحده....  الِقدم  بقانون  التزامها  بقدر 

االأوىل  الراءة  اإال غزيرة  االأطفال ال يتبعون 

حتدها  ال  التي  ة 
ّ
الفو�شوي انطالقتها  يف 

كنت  وموا�شفات...  قوالب  اأو  م�شبقة  حدود 

ميار�شون  راأيتهم  حني  ال�شاطئ،  على  ماراً 

املتحركة،  الرمال  على  والبناء  الهدم  رغبة 

�شجر،  غري  من  ة، 
ّ
اآ�شيوي ريح  زوابــع  و�شط 

 
ُ
يبنون قالعًا وبيوتًا واأنقا�س بيوت. �شمعت

توؤويني هذه  لقرينه هل  يقول  االأطفال  اأحد 

اأو  الليلة، لقد تهدم بيتي ومل يعد لدي جدار 

�شقف األوذ به؟

*  *  *

الب�رض  اأولئك  اأحــوال  عليه  �شتكون  كيف  ترى 

واخلارج  الداخل  يف  اً 
ْ

وق�رض عنوة  املقتلعني 

واالإح�شاء،  العد  على  امل�شتع�شية  مباليينهم 

يف املع�شكرات واملالجئ واملخيمات يف ذلك 

�شفقة  اأو  رحمة  اأي  من  املجرد  الدموي  الليل 

�شل الطاعن يف وهمه و�رضابه.
ّ
حتى ذلك التو

كيف �شيكون ليل امل�رضدين والهائمني على 

اأو  ة 
ّ
اجلليدي العامل  �شحراء  يف  وجوههم 

التي  ال�شحراء  والهاجرة،  احلرارة  املفرطة 

�شحيح  فال  واأعالمها،  عالماتها  كل   
ْ
در�شت

�شوء يف اأفق م�شتع�ٍس على النظر وال تبا�شري 

حمطة قادمٍة تلوح...

*  *  *

هكذا  هــادئــًا«  الليل  �شيكون  االأقـــل  »على 

انتحاره.  غداة  ة، 
ّ
ال�شوريالي �شعراء  اأحد  كتب 

�شينتهي ال�شخب وال�شجيج، احلرية واالأ�شئلة 

اأح�شاءه،  وتفرت�س  ال�شاعر  دماغ  التي متزق 

املاثل  وحــ�ــشــوره  الليل  جلبُة  �شتنتهي 

الذي  االختياري  املــوت  فعل  بعد  الثقيل، 

�شي�شع خامتة لكل الوجود واملوجود رمبا... 

ورمبا لي�س اإال تغيري عوامل ، كما عر �شاعر 

كانت  التي  ة 
ّ
الالتيني احل�شارة  يف  )املايا( 

ة 
ّ
الدموي بالقرابني  اآلهتها  ليل  بط�س  تلجم 

واالأ�شحيات. تلك االآلهة التي ال يخفف غليل 

ة امُلراقة 
ّ
انتقامها ال�شاعق اإال الدماء الب�رضي

يف املعابد والق�شور والفيايف..
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ُ* كاتب وباحث من ُعمان* كاتب وباحث من عمان* كاتب وباحث من ُعمان

تتوزع على جوانب املحيط الهندي جّل العرقيات 

واللغات والأديان يف العامل ولذا  �شدت الباحثني 

املتعددة  املتعددة شاتهم  املتعددة شاتهم  اتهم  ش�ش� �ش�ش شتخ�شتخ� جوانب  يف  املعا�رصين 

ل بني ال�شعوب شل بني ال�شعوب شل بني ال�شعوب  شالتوا�شالتوا� ائل شائل شائل  شو�شو� ة كيفية شة كيفية شة كيفية  شدرا�شدرا� عن 

آنذاك، اآنذاك، آنذاك،  آنذاك، التي متت  آنذاك، التي متت  يوية والإفريقية شيوية والإفريقية شيوية والإفريقية  شوالآ�شوالآ� الأوروبية 

ومبا ك�شفت عنه الوثائق الربتغالية حديثًا فكرثت 

ايا شايا شايا  شوق�شوق� ات املتعددة للبحث عن الرتجمة شات املتعددة للبحث عن الرتجمة شات املتعددة للبحث عن الرتجمة  شالدرا�شالدرا�

نتف  م��ن  ي��ج��دوه  م��ن أن  ي��ج��دوه  م��ن اأن  ي��ج��دوه  أن  ميكنهم  مب��ا  ميكنهم املرتجمني  مب��ا  ميكنهم املرتجمني  �ا 

ؤرخني وؤرخني وؤرخني  واملوامل أو روايات اأو روايات أو روايات  أو روايات يف الوثائق  أو روايات يف الوثائق  أخبار مبا ذكر اأخبار مبا ذكر أخبار مبا ذكر  أخبار مبا ذكر و أخبار مبا ذكر و

أبحاثا اأبحاثا أبحاثا جادة  أبحاثا واملغامرين فرتاكمت  أبحاثا واملغامرين فرتاكمت  ني شني شني  شا�شا� ا�شا�ش شوالق�شوالق�

ية شية شية الرتجمة  شق�شق� خالل العقود الثالثة الأخرية عن 

واملرتجمني يف ع�رص الك�شوفات اجلغرافية ول

هذا  عن  للك�شف  اخالدهم  يف  بهمة  ت�شحذ  تزال 

على  على شوء  على شوء  وء  شال�شال� لط شلط شلط  شن�شن� نحاول  نحن  ولذا  نحاول شل،   نحن  ولذا  نحاول شل،   نحن  ولذا  ل،   شالتوا�شالتوا�

بني  اين شاين شاين  شالإن�شالإن� التالقح  هذا  يف  الرتجمة  عملية 

رصع�رصع�رص اد�س شاد�س شاد�س  شال�شال� القرنني  خالل  القرنني أوروب��ا  خالل  القرنني اأوروب��ا  خالل  أوروب��ا  القرنني و خالل  أوروب��ا  القرنني و خالل  أوروب��ا  رصال�رصال�رصق 

كانت  الأوروبيني  الأوروبيني شول  الأوروبيني شول  ول  شو�شو� فقبل  رصع�رصع�رص.  ابع شابع شابع  شوال�شوال�

جّل على  على شية  على شية  ية  شوالفار�شوالفار� العربية  للغتني  الهيمنة 

فاف املحيط الهندي شفاف املحيط الهندي شفاف املحيط الهندي  ش�ش� ل بني شل بني شل بني  شالتوا�شالتوا� معامالت 

اجلزيرة  من  متتد  العربية  اللغة  كانت  فحينها 

أفريقيا اأفريقيا أفريقيا  رصل�رصل�رصق  اجلنوبية  ال�شواطئ  العربية حتى 

ية بعد التغلب املغويل شية بعد التغلب املغويل شية بعد التغلب املغويل  شالفار�شالفار� بينما كانت اللغة 

إيران اإيران إيران  من  الهندية  القارة  �شبه  جّل  على  تتحكم 

يا، شيا، شيا،  آ�اآ�شآ�شآ� رص�رص�رصق  جنوب  يف  املاليو  جنوب شواحل  يف  املاليو  جنوب شواحل  يف  املاليو  واحل  ش�ش� وحتى 

أتون اأتون اأتون  اياي أوروبا اأوروبا أوروبا  من  القادمون  املرتجمون  وكان 

املحليني  املحليني شكان  املحليني شكان  كان  شوال�شوال� واملجرمني  املغامرين  من 

على  �ربج��ربج��ربوا  اأُ الذين  والعبيد  املن�شقني  �رصوالأ���رصوالأ���رصى 

احلمالت  خالل  توظيفهم  مت  والذين  توظيفهم شري  مت  والذين  توظيفهم شري  مت  والذين  ري  شالتن�شالتن�

رصال�رصال�رصورة  كانت  حيث  كانت شكرية،   حيث  كانت شكرية،   حيث  كرية،   شالع�شالع� والعمليات 

إمرباطورية الربتغالية الإمرباطورية الربتغالية الإمرباطورية الربتغالية  اللالل ع شع شع  شالتو�شالتو� ارعة يف شارعة يف شارعة يف  شاملت�شاملت�

وع شوع شوع والنتظام  يف العمل  شللخ�شللخ� جترب الكثري منهم 

كتاباتكتابات

عوامل االنفتاح والتعددية

عبدالرحمن ال�ساملي  *

مانثقافة الرتجمة فـي بحر عمانثقافة الرتجمة فـي بحر ُعمان

 خالل ع�رص الك�شوفات اجلغرافية الأوروبية:

جسبار المترجم



هي  النظم  وه��ذه  لالإمرباطورية  البريوقراطي 

املرتجمني  من  جماعة  ت�شكل  عملية  تقرر  التي 

مكونًة بذلك عائلة منظمة كامل التنظيم الإداري 

احلكومية.  املوؤ�ش�شة  �شمن  يف  املرتجمني  من 

والأ���رصى  ال�شابقون  املتمردون  َن 
َّ
ك��و حينها 

وال�شكان املحليون والعبيد املنت�رصون واليهود 

واملجرمون  واملغامرون  اجل��دد  وامل�شيحيون 

معينة  كفئة  ملفتة  ب�شورة  تكونت  مهمة  فرقة 

التابع  احل���دودي  املجتمع  داخ��ل  اإليها  ي�شار 

األ  البحار؛  وراء  فيما  الربتغالية  لالإمرباطورية 

وهو ما ميكن اأن يطلق عليه جمتمع املرتجمني 

اأو "الأل�شن"، فقد كان با�شتطاعة من كانوا بعيداً 

املرتجمني  باأعمال  القيام  الأج��ور  هام�س  عن 

املتطلبات  اأن  اإل  الل�شان.  ازدواجية  باحرتافهم 

اأحيانًا  حائاًل  تقف  الوظائف  لهذه  امل�رصوطة 

ال�شفة  عوامل،  عدة  اأمام  النفتاح  مهارة  ومنها 

الأ�شخا�س  بيئة  ل��دى  متوفرة  تكن  مل  التي 

الأخرى،  عالوة على  املجتمعات  القادمني من 

الفنية؛  امل�شكالت  من  العديد  هناك  كانت  ذلك 

فالأفراد ذوو الكفاءة يف اللغات ال�رصقية كانوا 

نادري الوجود يف الربتغال ماعدا بع�س التجار 

والأدباء ورجال الدين الذين جابوا العامل وميكن 

للرتجمة،  والأخ��رى  الفينة  بني  بهم  ال�شتعانة 

كما اأن اللغات املتداولة يف هذه البيئات كانت 

حمدودة. فكانت اللغة العربية  هي اللغة الثانية 

املتداولة بني القادمني اجلدد، وجّل املرتجمني  

اللغة  وك��ذا  دارج���ة،  اللغة  ي�شتعملون  ك��ان��وا 

�شئيل  نحو  على  اأي�شًا  متداولة  كانت  العربية 

يف املقارنة، ذلك نتيجة اأن اللغة العربية كانت 

اأن بع�س  ب�شب  الأخرى  اللغات  �شعبية من  اأكرث 

والبع�س  الأندل�س  ال�شابقني يف  والأ�رصى  اجلند 

بها  يتحدثون  كانوا  املغربية  احلاميات  من 

املقابل  ويف  ال�شفوية  بالرتجمة  مبا�رصة  ويتم 

املكتوبة  للرتجمة  اللغوية  القدرات  هذه  كانت 

بني   عنها  الك�شف  وي�شعب  كبري  حد  اإىل  نادرة 

اللغوية  فالختالفات  وال��وث��ائ��ق.  الن�شو�س 

وتنوع الأل�شن نتجت عنها عقبات اأخرى فلم تكن 

�شهلت  اأفريقا  �شمال  يف  الدارجة  العربية  اللغة 

كانت  كما  ال�شوريني،  اأو  امل�رصيني  لدى  الفهم 

ال�شلعي هي املهيمنة يف  لغة التجارة والتبادل 

عامل الإبحار. فعلى �شبيل املثال ذلك كان العرب 

من اأهل امل�رصق ي�شتخدمون بجانب لغتهم اللغة 

العربية  من   مزيجة  لغة  اأو  والهندية  الفار�شية 

املالوية  بامل�شطلحات  واملطعمة  والفار�شية 

لتكون  املختلفة  الهندية  واللغات  وال�شواحلية 
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كانت لغة 

التجارة 

والتبادل 

ال�سلعي هي 

املهيمنة يف 

عامل الإبحار

عرب االهوار **الحدادون في جوا **



املجتمع  اأطياف  بني  للتفاهم  م�شرتكة  كلغة 

الواحد يف املحيط الهندي. بينما اللغة امل�شرتكة 

مزيج  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  املتو�شط  البحر  ل��دول 

والعربية  والكا�شتالية  الإيطالية  اللغات  من 

الأ�شول  ذوي  الأ�شخا�س  وبتوظيف  والرتكية. 

اأم��ل  ك��ان  مت��ام��ًا  املتجان�شة  غ��ري  والثقافات 

التحدث  بالإمكان  اأنه  يف  املتمثل  الربتغاليني 

بعدة لغات يف املحيط الإداري للدولة ويف ذات 

الوقت الحتفاظ باللغة الر�شمية الربتغالية كلغة 

يف  لها  القوة  ك�شب  امل�شتمر  وتوظيفها  البالط 

حينها  النت�شار،   يف  والوطني  القومي  اجلانب 

اإثبات  يف  الأو�شع  خما�شها  يف  اأوروب��ا  كانت 

دانتي  و�شع  اأن  منذ  قومية  كواجهة  اللغات 

فالختالط  اليطالية.  باللغة  الإلهية  الكوميديا 

للتوا�شل  حتميًا  اأم��راً  كان  ال�شفينة  طاقم  يف 

برتغالية  وثيقة  على  عرث  املثال  �شبيل  فعلى 

كتبت يف عام 1528م لطاقم �شفينة مبحرة من 

ثم م�شقط متجهة نحو  بقلهات ومن  جوا مرورا 

هرمز والوثيقة يف قائمتها ت�شمل ا�شماء البحارة  

الأع��راق  خمتلف  من  ال�شتني  يقارب  ما  وه��م 

وعرب  اخلليج  من  عرب  فيها  وت�شم  والأدي��ان 

من �شمال افريقية )املورو�شكيني( وفر�س وهنود 

واأفارقة  املليبار  من  وهنود  غوجورات  ومن 

بدءا  ومهنهم  رواتبهم  وتو�شح  وبرتغاليني، 

الأ�رصعة  ورافعي  واملغني  والطبال  الطباخ  من 

الوثيقة  هذه  كانت  الكابنت،  اأو  النوخذة  وحتى 

ملعرفة  ع��دة  اأب��ح��اث  عليها  اأج��ري��ت  املده�شة 

ماهية لغة التوا�شل بينهم.        

اآخ��ر  ن��وع  م��ن  م�شكالت  التوظيف  لهذا  ك��ان 

خا�شة  حالة  يف  حينها  يعي�شون  فاملرتجمون 

بني تهمي�س ما�شيهم  لتمتعهم بثقافة مزدوجة 

الأمر  هذا  يلزم  بل  خمتلفة   لغات  باإجادتهم  

يف  ال�شعود  لأج��ل  كليًا  املا�شي  عن  التخلي 

املهمة القادمة، ويف املقابل دجمتهم وظيفتهم 

اإىل  و�شوًل  »حم��رتم«  جمتمع  يف  كمرتجمني 
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العثور على 

وثيقة منذ 

1528 م لطاقم 

�سفينة من 

خمتلف 

الأعراق 

والأديان

الفونسو البوكيرك

خارطة برتغالية  للجزيرة العربيةعرب من المهرة **



املواهب  ذوي  من  كانوا  واإذا  العليا،  املراتب 

البالط  اأروقة  يرتادوا  اأن  الوظيفة متكنهم  فاإن 

ويقومون  الدولة  اأ���رصار  ويتقا�شمون  وال�شلطة 

عند  يعرف  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى  فاعل  ب��دور 

و�شول الربتعاليني اإىل الهند باملرتجم جا�شرب 

الهندي  بجا�شرب  اأي�شًا  وامل��ع��روف  غاما  دا 

اأو مهميت وهو  الهند مب�شمى حممد  وعرف يف 

الهند  اإىل  ج��اء  ا�شكنازي   اأ�شل  من  يهودي 

مرتجمًا لفا�شكو دا جاما ودي منويل ومن بعد 

عند  وكذلك  ك��ربال  الفار�س  بيدرو  ل��دى   عمل 

نائب امللك يف الهند دي فرن�شي�شكو دي اأمليدا، 

واأمثاله كرث خ�شو�شًا من اليهود فقد �شهر كثرياً 

كان  قبل  )ومن  البوكريك  دي  فرن�شي�شكو  عن 

من  وهما  اأتايد  دي  والأ�شكندر  يو�شف(   يدعى 

اعتنقا  واللذين  الأندل�شيني  ال�شفاردمي  اليهود 

امل�شيحية وعرفا بعد ذلك بهذين ال�شمني وعمال 

والفار�شية  العربية  يجيدان  وكانا   كمرتجمني 

والرتكية والغوجراتية )ن�شبة اىل ولية غوجرات 

دي  الفون�شو  عند  لهما حظوة  الهندية(واأ�شبحا 

البوكريك ورافقاه يف رحالته ال�شتك�شافية نحو 

1513م،  عام  عدن  واإىل  1511م،  عام  ملقا 

يف  الرجالن  ه��ذان  �شارك  1535م  ع��ام   ويف 

مهمة ا�شتطالعية كان الهدف منها مدينة ملقا. 

جما  دي  ج�شبار  الرم��ن��ي   عن  يذكر  وكذلك 

باأنه كان  يجيد العربية والأرمينية  اإىل جانب 

الإيطالية  اللغة  يتحدث  اأنه  كما  العربية  اللغة 

من  بع�س  وهذا  الأ�شبانية،   باللغة  املمزوجة 

بيد  املوهوبني.  للمرتجمني  امل�شهورة  الأمثلة 

معاناة  يف  كان  املتناق�س  املرتجم  و�شع  اأن 

العامة  عند  يولده  الذي  الثقة  انعدام  يف�رصها 

اأو  املوؤ�ش�شي  العمل  يف  معهم  ارتبط  ممن  �شواء 

النا�س،  عامة  مع  اأو  له  املرتجم  الآخر  الطرف 

مل  اللغة  وظيفة  لأن  الو�شع  ه��ذا  تفاقم  وق��د 

اأو  اجلا�شو�شية  املهام  عن  عمليًا  منف�شلة  تكن 

املفاو�شات ال�رصية ومبا اأن الأمثلة كثرية جداً 

ال�شت�شهاد  فيمكن  حتمًا  املتفرقة  الوثائق  يف 

بالقليل من تلك الوثائق فيذكر املوؤرخ الربتغايل 

ب��اأن  منها   رواي���ات  ك�شتهيدا  لوبيز  ف��ارن��و 

اآنفًا قام باإعداد جنله  الهندي املذكور  جا�شبار 

الرتجمة  اأو  اللغوي  املجال  يف  للخدمة  بلت�شار 

مت  الأخ��ري  وه��ذا  العربية  اللغة  لدرا�شة  ودفعه 

بقيادة  املماليك  قوات  على  بالتج�ش�س  تكليفه 

1508م بعد  الأمريال اأمري ح�شني الكردي عام 

انت�شاره عليهم يف املحيط الهندي، وكذلك يف 
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عانى املرتجم 

من انعدام 

الثقة لأن 

وظيفة اللغة 

ل تنف�سل عن 

اجلا�سو�سية

رملة مع زوجها المتوفي ** عرب من الحجاز **المدفن الهندي الٔ



البوكريك وفداً  الفون�شو دي  1515م بعث  عام 

اإىل ال�شاه اإ�شماعيل برئا�شة جا�شبار رودريجيز 

متنكراً يف زي خبري لغوي وذلك لل�شماع اإىل ما 

يقوله املغاربة عنه الذين �شاحبوا الوفد. واأما 

روايته  يف   Aubin اأوب��ني  الربتغايل  امل��وؤرخ 

مدينة  يف  �شجينًا  كان  الذي  م�شكويتا  دي  عن 

وا�شتطاع  الهندية(  غوجرات  اإقليم    ( كامبي 

حينها تعلم اللغة الغوجراتية من خالل خمالطة  

وبعد  الإ�شالم  اعتنق  اأن��ه  عنه  ويذكر  احلرا�س 

واملرا�شل  املرتجم  وظيفة  �شغل  �رصاحه  اإطالق 

الربتغاليني  بني  للحوار  واملفو�س  واجلا�شو�س 

و�شلطنة غوجرات يف عام 1535.

املوؤ�ش�شات  تواجه  كانت  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 

الربتعالية �شعوبة يف ت�شنيف هذه ال�شخ�شيات 

اأو التاأكد من جذورها الثقافية التي كانت تنتمي 

م�شدر  هذه   وكانت  الدينية،  اأ�شولها  اأو  اإليها 

جيدون لغات 
ُ
اإزعاج نظراً لأن املرتجمني كانوا ي

نزاهته  يف  م�شكوكًا  املرتجم  كان  ولذا  خمتلفة 

ٌث 
َّ
َلو

ُ
اأو متهمًا يف اإميانه وعقيدته اأو يتهم باأنه م

ا�شتخدام  عملية  لأن  الآخر"؛  "الطرف  قبل  من 

اآليات  ا�شتخدام  على  ا�شتملت  الأخ��رى  اللغات 

يف  وثنيًا  يعد  كان  الذي  الآ�شيوي  للعامل  الفكر 

من  عانوا  الهند  يف  امل�شيحيني  حتى  نظرهم 

عمل يف الرتجمة من هذا الأمر كونهم يف درجة 

ي�شهل  املرتجم  كان  لذا  الربتغاليني؛  من  اأدنى 

لديه تكوين كونه وعامله اخلا�س ينظر بعينني 

الذي  �شيده  لدى  يتوفر  ل  اأمر  وهو  مزدوجتني 

باأن  بو�شون  املوؤرخ  الأوامر. فريوي  يتلقى منه 

الفون�شو دي البوكريك كان حذراً من املرتجمني  

1512م  عام  ففي  كثب،  عن  مرتجميه  ويراقب 

بتهمة  اأ�شهر  ب�شجن مرتجمه خم�شة  اأمره  اأ�شدر 

ن�رص اأ�رصار الدولة، واملعلوم باأن البوكريك كان 

الطراز  من  دول��ة  ورج��ل  عالية  كفاءة  ذا  بحق 

1510م  البوكريك يف عام  اأوفد  الأول  فعندما 

مبعوثه روري جومي�س دي كارفلهو�شا اإىل ال�شاه 

حمددة  بتعليمات  اأعلمه  اإ�شفهان  يف  اإ�شماعيل 

ومثرية لالهتمام عليه تبليغها، ويف الوقت ذاته 
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البوكريك 

كان ي�سك 

يف نزاهة 

املرتجمني

بيدرو الفارس كبرال

خريطة برتغالية لمنطقة المحيط الهندي 1550م  اشخاص من هرمز **



اإ�شافة  من  املرتجم  مينع  باأن  تعليماته  اأعطى 

كلمة واحدة على ت�رصيح ال�شفري اأثناء املقابلة، 

م�شكنًا  له   
ْ
ر فَّ َ

و
ُ
ي واأن  دائمًا  اإىل جانبه  يظل  واأن 

املهمة مينعه من  يف مبنى منف�شل طيلة فرتة 

املخالطة. 

براعته  اإب��راز  كيفية  يف  يكمن  املرتجم  فعامل 

يدركه  ما  وهذا  اخلا�س   �شحره  فهما  ولباقته 

بعد  اأهميته  من  التقليل  يتعمدون  لذا  الأ�شياد 

لدينا  امل��وج��ودة  فالوثائق  امل��ه��م��ة،   اجن���از 

تفيد  قلما  البحثية  امل�شادر  اأكدته  ما  وكذلك 

كان  ما  ون��ادراً  ذكر 
ُ
ي يكن  فلم  املرتجم  با�شم 

من  ب�شيء  فيتم  ذلك  مت  واأن  اإليه،  الإ�شارة  يتم 

طموحاته  املرتجم  مبوا�شلة  وحتى  التحريف، 

وج���ذوره  الأ���ش��ل��ي��ة  حالته  تقييم  اإىل  ي��ع��اد 

املتوا�شعة التي قدم منها فلذا كانت طموحاته 

معر�شة للقمع، وقلما من �شهد له وعال �شاأنه نحو 

الذي ح�رص مرا�شم  "ماركو فرنندي�س" املرتجم 
1534- لعام  ال�شالم  معاهدة  على  التوقيع 

على  التفاق  مبقت�شاها  مت  والتي  1535م، 
ا�شتيطان الربتغاليني يف  ميناء ب�شني يف الهند، 

ومن هوؤلء املرتجمني من خدموا لفرتة طويلة 

مثل "جواو جر�شي�س"،  الذي هو هندي من كريل 

اأُِخَذ اأ�شرياً من  جنوب الهند براأ�س قمرين مقابل 

يف  مرتجما  الربتغاليني  لدى  وعمل  �رصيالنكا 

يف  رح��اًل   متنقال  جلها  �شنة،   25 ملدة  الهند 

املليبار  �شاحل  والقالع على  الأ�شاطيل  خمتلف 

اأ�شهر  ومن  خدمته.  ط��وال  ال�شتقرار  يعرف  مل 

حممد  ي�شمى  رج��ل  ك��ان  امل��رتج��م��ني  ال��ع��رب 

الر�شوم  قانون  ترجم  وال��ذي  �شعد  �شعيد/  بن 

وه��ذا  1620م.  اكتوبر  م�شقط  يف  اجلمركية 

من  القاطنني  جميع  اأح���وال  ينظم  ال��ق��ان��ون 

اأكانوا  اأو املهاجرين  ال�شكان �شواء امل�شتوطنني 

عربا اأو برتغاليني اأو هنودا اأو فر�شًا، واملميز يف 

املحررة  الوثيقة  نقل  املرتجم  اأن  القانون  هذا 

بالأ�شل العربي اإىل اللغة الربتغالية حرفيا.     

تفر�س  الوا�شع  عاملها  الرتجمة  ل�شبكة  اإن 

والإحاطة  الأقاليم  بني  التنقل  ممتهنها  على 

اليهودي  ولعل  الأ�شواق  ومراقبة  باملعلومات 

ن�شبة  اأو كما يعرف دو كايرو  القاهري  اإ�شحاق 

القرن  يف  حينها  ب��رع  ممن  فهو  القاهرة  اإىل  

الربتغايل  جار�شيا  اأ�شاد به  ال�شاد�س ع�رص وقد 

دي اأورتا قائاًل: اإن اإ�شحاق رجل ح�شيف وفطن 

كتاب  يف  اإل��ي��ه  اأ���ش��ري  وق��د  لغات  ع��دة  ويجيد 

اإ�شحاق  اأدى  وقد  الهند(.  يف  الدارجة  )اللغات 

دو كايرو خدمة جليلة بو�شفه مبعوثًا وخمرباً 
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ُترجم قانون 

الر�سوم 

اجلمركية يف 

م�سقط 1620  

اإىل اللغة 

الربتغالية 

حرفيا

بحارة عرب **ملك كامبي وسلطان غوجرات **



التي  الع�شيبة  الفرتة  ففي  الربتغايل؛  للتاج 

هدد فيها الأتراك الوجود الربتغايل يف املحيط 

ن�رص  ال��ذي  هو  اأن��ه  اإ�شحاق  اإىل   
ُ
ْن�شب

ُ
ي الهندي 

غوجرات  ولية  �شلطان  �شاه  بهادور  وفاة  نباأ 

الهندية عام 1537م الأمر الذي ادى اىل زعزعة 

الوجود العثماين بفقدانهم حليفا مهما يف �شبه 

القارة الهندية،  وكذلك عمل اإ�شحاق بجد للك�شف 

العثمانيني  اأح��الف  حتركات  عن  للربتغاليني 

جانب  واإىل  �شاه،  بهادور  بعد  ما  املنطقة  يف 

مهام اأخرى قام بها اإ�شحاق خالل فرتة خدمته 

 ملا 
ً
الطويلة للربتغاليني  وحظي على ذلك جزاء

قدمه من خدمات باأن اأنعم عليه  ملك الربتغال 

بلقب مرتجم ملدينة ديو )مدينة �شاحلية هندية(، 

ريال  األف  و�شتني  مبائة  اأجزي  املن�شب  وبهذا 

اأ�شهر. كما طالبُه  اأربعة  لفرتة  له   
ْ
ْدَفع

ُ
ي برازيلي 

يف  املهام  نف�س  لأداء  له  نائب  بتعيني  امللك 

اأنيط به من  اأو عجزه عن تنفيذ ما  حالة غيابه 

مهام.  وكان هنالك �شخ�شية يهودية اأخرى من 

القاهرة ا�شمه �شموئيل، وا�شتخدمه الفون�شو دي 

البوكريك مرتجما له، وقد مت ا�شتدعاوؤه ليرتجم 

اإليه من ملك احلب�شة. ولعل  التي بعثت  الر�شالة 

ذكرناهما  اللتني  ال�شخ�شيتني  هاتني  ات�شال 

احلكومة  يف  وال��ع��م��ل  الربتغاليني  م��ع  اأن��ف��ًا 

عرفنا  فقد  البوكريك  طريق  عن  مت  الربتغالية 

من  مقربتني  اليهوديتني  ال�شخ�شيتني  هاتني  

البوكريك وي�شعهما يف حمل الثقة، ولذا امتازكل 

اليهود  املرتجمني  بني  و�شموئيل   اإ�شحاق  من 

عند البوكريك باأن بقوا على دينهم عك�س الذين 

اأن يهوديتهم كانت ميزة  اإذ  الأندل�س  قدموا من 

لولئه  واإبقائهم  الربتغايل  التاج  عن  لأبعادهم 

دون  �شخ�شيا  به  املبا�رص  والت�شال  ال�شخ�شي 

الربتغاليون  ا�شتطاع  الطريقة  وبهذه  املوؤ�ش�شي. 

احلفاظ على ات�شالتهم مع خمتلف املجتمعات 

اليهودية دون جمازفة نبذهم من قبل املحافظني 

اليهود. ويلحظ ب�شكل عام  اأن عملية التن�شري مل 

اليهودي اخلا�س  فورية  فاملرتجم  تكن عملية 

وافق  يو�شف-  يدعى  كان   � البوكريك  للفون�شو 

على اعتناق الديانة امل�شيحية حتت ا�شم الك�شندر 
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فرنسيسكو دي الميدا

توزع سكان مسقط في القرن السادس عشر حسب الوثائق البرتغالية حرب بحرية في أعالي بحر ُعمان



اأتايد فقط وذلك يف عام 1515 يف حني اأنه كان 

يخدم يف التاج الربتغايل منذ عام 1510م.

التن�شري  فقد كانت عملية  للم�شلم  بالن�شبة  اأما   

الفرد  لتثاقف  اأوىل  كخطوة  وقتذاك  �رصورية 

اأنه  اأم��ل  وعلى  اجلديد  املجتمع  يف  واندماجه 

الوثائق  ت�شري  ما  فكثري  للتاج  اإخال�شه  �شيثبت 

اإىل امل�شلمني باملورو وعلى الرغم من اجنازاتهم 

فاإن ال�شكوك بقيت على ما كانت عليه.

وحمطة  تعدديا  م��رك��زاً  هرمز  خلقت  حينها 

واأدي���ان  وث��ق��اف��ات  ع��رق��ي��ات  ب��ني  للتوا�شل 

خمتلفة اآنذاك و كان بها جمتمع يهودي هام ل 

ي�شتهان به وكانوا على توا�شل مع يهود العراق 

ال�رصورية  الت�شال  موانئ  اأح��د  كانت  وكما 

للم�شيحيني اجلدد من ذوي اأ�شول �شبه اجلزيرة 

والعالقة  الهند  اإىل  توجهوا  والذين  الأندل�شية 

فبح�شب  والعرب،  والربتغال  والهند  فار�س  بني 

وثيقة دونت 1626م للمتن�رصين اجلدد بح�شب 

من  الوغ�شطنطينية   الكاثوليكية  الطريقة  

العمل التب�شريي كانت ت�شم عربا واأرمن ويهودا 

وهنودا من مليبار و ديو وغوجرات وجوا وبنغال 

واأتراكا وفر�شا وهندو�شا، وهذا اأدى اإىل ت�شكيل 

1636م  عام  ويف  التعددية  من  وا�شع  خليط 

�شدر املر�شوم امللكي يف ل�شبونة بتنظيم الأعراق 

الربتغاليني،  بني  م�شقط  يف  الثمانية  والأديان 

والفر�س.  والهندو�س  والعرب  والأرمن  واليهود 

ولذا �شكل املرتجمون امل�شلمون كتلة منف�شلة؛ 

مل  الآخ��ر  والبع�س  امل�شيحية  اعتنق  فالبع�س 

يعتنق، فمن املرتجمني املتحولني الذين ذكروا 

و"جا�شرب  مارتنز"  "جا�شرب  وهرمز  م�شقط  يف 

ل  ولكن  رودريجيز"؛  و"�شلفادور  رودريجيز" 

يعرف ما اإذا كانوا قد ا�شتقدموا من الأندل�س اأو 

املغرب اأو هم من املجتمع املحلي ومما يحكى 

بريكويل  خواجة  ويدعى  املرتجمني  احد  عن 

)كوجا بركلم( وهو فار�شي وكان حا�رصاً اأثناء 

ب�شني مبعية  التنازل عن  التوقيع على معاهدة 

/23 يوم  فرناندي�س"  "ماركو  الدولة  مرتجم 

دي�شمرب/1534م وكانت لغة املعاهدة م�شرتكة 

يعتنق  مل  وه��و  والربتغالية،  الفار�شية  ب��ني 

ال�شلطات  يخدم  ك��ان  ممن  وكثري  امل�شيحية، 

الربتغالية يف جوا الهندية كانوا من امل�شلمني 

ذلك  ولعل  الأخ��رى  املناطق  عك�س  يرغموا  ومل 

هنالك،  الجتماعية  حالته  �شمو  �شببه  ك��ان 

وكان خواجة الفار�شي تاجراً حمرتمًا اإىل جانب 

تاريخية  م�شادر  عدة  يف  وذكر  مرتجمًا  كونه 

�شخ�شيات  هنالك  املقابل  يف  لكن  به.  ت�شيد 

م�شلمة مهمة ذكرها املوؤرخ اأوبني  نحو املرتجم 
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ا�ستفاد 

املرتجمون 

من ثقافتهم 

املزدوجة يف 

اللغة والدين

من مملكة أوريسا في شرق الهند **مسبح النساء في مسقط **



ال�شخ�شي للوبو �شواري �شجي الباجاريا يف جوا 

)-1515 1518(، والذي كان يدعى "ميجويل 

اعتنق  ث��م  م�شلما  ت��اج��را  ك��ان  وه��و  نوني�س" 

كان  نورونها  دي  جر�شيا  وكذلك  امل�شيحية. 

الهند  يف  امللك  نائب  لدى  ومرتجما  جا�شو�شًا 

دي. جر�شيا دي نورونها وقد اعتنق امل�شيحية 

وهو تركي الأ�شل. اأما اأ�شهر �شخ�شيات الرتجمة 

امل�شهور  علي  �شيدي  املدعو  فهو  امل�شلمني  من 

 The Twisted” )O Torto ("ب�"امللتوي

كان  لأنه  نظراً  عليه  اأطلقت  التي  الكنية  وهي 

مع  وارحت���ل  غ��رن��اط��ة   م��ن  وم�شلمًا  اأح���ول- 

الربتغاليني واأقام يف غوجرات بالهند، فق�شته 

اأ�شبه بالرواية الق�ش�شية؛ امتاز  حكاية خا�شة 

مرتجمًا  يكن  مل  فهو  والفطنة   احل��اد  بالذكاء 

بوظيفة دائمة للربتغاليني بل ا�شتغل فطنته يف 

فبداأ  حوله  الأطراف  جميع  مع  التوا�شل  عملية 

ال�شجناء  من  ملجموعة  كخدمة  مرتجمًا  عمله 

مدينة  )وه��ي  ���ش��اول  مدينة  يف  الربتغاليني 

هندية تقع على بعد 60 كيلومرتا جنوب ممباي 

وهي الآن على �شكل اأطالل( والذين قب�س عليهم 

بعد معركة �شاول يف عام 1508م حني هزمهم 

املماليك والغوجراتيني، وبعد م�شي عام متكن 

الربتغاليون وانت�رصوا يف معركة ديو البحرية 

 ملا قدمه من خدمات كافاأه دي. 
ً
1509 وجزاء

فرن�ش�شكو. دي امليدا باأربعمائة كروزادو )عملة 

من  1989م  عام  حتى  م�شتخدمة  ظلت  قدمية 

قبل الربازيل(، ون�شط �شيدي علي مع الربتغاليني 

احلرب  خالل  اجليو-ثقايف  ت�شامنه  هو  واأبرز 

بني املماليك والربتغاليني، ولذا عمل �شخ�شيًا 

بال�شتفادة من ثقافته املزدوجة يف اللغات اأو 

الدين وقام بحماية الأ�رصى الربتغاليني واأقنع 

اإىل  اإر�شالهم  بذلك من  �شلطان غوجرات، جتنبًا 

ووايل  املماليك  اأم��ريال  رغبات  �شد  القاهرة 

الأغ��رب  والق�شية  ال��ك��ردي.   ح�شني  اأم��ري  جدة 

ق�شية  هي  علي  �شيدي  ق�شية  من  طرافة  وا�شد 

الأخالق  بدماثة  عرف  فقد  �شنتياغو  دي  خواو 

من  م�شلمًا  وك��ان  وم��رتج��م��ًا   مغامراً  وك��ان 
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نونو دو كونها

خارطة هرمز المحاربون الراجبوت في غوجرات مجموعة كازاناتا



اعتنق  ملا  ال�شم  بهذا  وع��رف  اأفريقيا،  �شمال 

امل�شيحية وكان حينها حدثًا �شغري ال�شن واأخذ 

كعبد حيث ا�شرتاه معلمًا يف ل�شبونة يعمل  يف 

وبرع  �شنعته  وعلمُه  ال�شفن  �شقوق   
ّ
�شد مهنة 

على  ل�شبونة  علي  �شيدي  غادر  وعندما  فيها، 

اإىل الهند   
ْ
اأُر�شلت اإحدى ال�شفن الأوىل التي  منت 

وكان برفقته خواو دي �شنتياغو، وبوفاة �شيده 

جوا  يف  العبودية  من  حرر  و�شيته  على  وبناء 

الكرمية يف مدينة  الأحجار  واأخذ يزاول جتارة 

كننور بالهند وذلك بف�شل ما ا�شتطاع اأن يوفر 

من مال؛ ثم اعتنق الهندو�شية واأ�شبح �شخ�شية 

باملدينة.  املحلية  ال�شلطات  اأروق��ة  يف  موؤثرة 

وانقلبت حاله وكرثت املوؤامرات �شده فقد عرف 

بذكائه وفطنته ولكنه �شهر بغطر�شته وكربيائه 

اإىل مدينة جوا،  ال�شفر واللجوء  اإىل  مما ا�شطره 

حيث  هرمز  مدينة  اإىل  غ��ادره��ا  هناك  وم��ن 

اإىل خدمة �شلطان هرمز واعتنق الإ�شالم  ان�شم 

م�شلم  تاجر  بهوية  ن�شاطاته  ووا���ش��ل  ثانية 

ته دينامكية املدينة اإىل معمعة املناف�شات 
ّ

وزج

التجارية باملدينة ولكونه �شخ�شية مقربة من 

امللك كان م�شتهدفا، وهذا ما اأرغمه على اتخاذ 

رغم  جديد  من  الربتغاليني  �شفوف  بني  ملجاأ 

ودون  هرمز،  ملك  من  بها  حظي  التي  احلماية 

احلاكم  اأر�شله  امل�شيحية  اعتناق  على  اإرغامه 

الربتغايل نائب امللك "نونو داكونها" اإىل كامبي 

يف الهند ليعمل مرتجمًا هناك برفقة اأمني ال�رص 

معاهدة  على  للتوقيع  وذل��ك  ف��اري��را،  �شيماو 

ال�شالم القا�شية بالتنازل عن مدينة ب�شني )من 

املهمة  هذه  ولعل  الهندية(.  �شرتا  مهارا  اقليم 

اأن  مبعنى  م�شلمًا  حياته  ملوا�شلة  مربراً  كانت 

الإ�شالم دينه الوحيد وامتاز هو مبهارة احلديث 

وبرباعته الدبلوما�شية يف الإدارة بني الطرفني 

وهذا ما �شهل له عملية ف�س املحادثات، ووفقًا 

"ديوجو دو كوتو" باأن  املوؤرخ  مبا ذكره عنه  

متوقع  غري  بنجاح  انتهت  فاريرا  �شيماو  مهمة 

ولذا قدم فاريرا على اإكرام  خواو دي �شنتياغو 

بهادور  �شاه غوجرات   على   وعرفه  زّكاه  باأن 

�شاه والذي اأ�شبح حمبوبًا ومقربًا لديه وح�شل 

اإي��رادات  من  ك��روازادو  األ��ف  ع�رصين  على  منه 

تدم  مل  اجلديد  ل�شيده  خدمته  لكن  ال�رصائب؛ 

عام  مطلع  يف  �شاه  بهادور  وفاة  فبعد  طوياًل 

برجمه  حياته  الربتغاليون  اأنهى  1537م 
يف  وقعت  التي  ال�شغب  اأعمال  خالل  باحلجارة 

عر�س البحر قبالة �شاحل ديو. 
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فارسان من منطقة بتنه شمال الهند **يهود من المليبار **
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 Códice ت�شعى هذه الدرا�شة كذلك اىل الك�شف عن كوديك�س كازاناتا **
Casanatense والدي ميكن اأن ُيعد اأقدم كتاب ت�شويري �شامل عن 
عن  ت�شويري  ثقايف  ر�شد  فهو  املتعددة.  باأقاليمه  الهندي  املحيط 

ثقافة املحيط الهندي يف القرن ال�شاد�س ع�رص، من �شت و�شتني �شورة 

وتعر�س  لحقًا،   اأ�شيفت  منها  واحدة  املائية،  بالألوان  تو�شيحية 

من  لأ�شخا�ٍس  تو�شيحية  ا 
ً
ر�شوم وت�شمل  ق�شري   و�شف  مع  ال�شور 

�رصق اإفريقيا، واجلزيرة العربية، وبالد فار�س، واأفغان�شتان، والهند، 

اإىل  بالإ�شافة  وملقا،  وال�شني،  واندوني�شيا،  وماليزيا،  و�شيالن، 

ال�شعوب  وتقاليد  والنباتات  احليوانات  عن  املناطق   لتلك  ر�شومات 

ور�شام  م�شنف  على  يتعرف  مل  اأنه  بيد  ونحوها  والنترثوبولوجيا، 

حمتوى املجموعة  لكن العديد من ر�شومها تقدم معلومات قيمة  عن 

التاريخ الذي مت ر�شمها اأو الإ�شارة اإليه،  واأكرث الحتمالت اأنها كتبت 

يف 1540م،  وذكر باأن مالكها الأول م�شجٌل با�شم " جواو دا كو�شتا" 

من كلية �شانت بول يف غوا/ الهند  والذي اأر�شلها يف عام 1627 اإىل 

ل�شبونة، وفقا للمعلومات الواردة يف املخطوط وح�شل عليها من بعد 

الكاردينال جريولمو كازاناتا والذي قام بجمعها وترتيبها  وعرفت 

با�شمه  وقرب وفاته يف عام 1700 وبتوجيهه اأر�شلت مع جمموعته 

بها  الحتفاظ  مت  حيث  روما   يف  الدومينيكي  النظام  اإىل  اخلا�شة 

قبل  من  العامة  للعناية  مرة  لأول  طرحها  ومت  الآن،  حتى   هنالك 

الباحث جورج �شورهامر والذي ن�رص عدة �شور يف املجلة التاريخية 

الربتغالية غار�شيا دا هورتا يف اخلم�شينات من القرن املا�شي.

انظر 

http://opac.casanatense.it/ListRecord.htm?searchtype=thm&li
st=link&link=2201&xRecord=19921818146917490909
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دي جارسيا نورنها

رجل الضرائب في غوجرات ** شخاص من المالديف أ
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المخرج الروسي سيرجي آيزنستاين
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ملفملف

الأدب  وال�سينما

القتبا�س ال�سينمائي من الأدب ..

ؤى نظرية وتطبيقاتوؤى نظرية وتطبيقاتوؤى نظرية وتطبيقات  ر

يف  ال�سينمائية  بالدرا�سات  االهتمام  يتزايد 

أدب الأدب الأدب  ا يف  يف سني  يف سني  ني  س�س� �س�س ساملتخ�ساملتخ� عند  عند يرة  عند ييرة  عند أخيرة  عند أخيرة  عند يأخييرة  عند ييرة  عند أخيرة  عند ييرة  يرة  أخالأخال ا ال�سنوات 

لدى  لدى يي�أدب  لدى يي�أدب  �أدب  يييييي يليل يميمييييق يق يق  أعاأعيأعيأعييييميمي فهم  يف  الرغبة  الرغبة د  الرغبة يد  الرغبة يييد  الرغبة يد  الرغبة يد  الرغبة يد  د  زاييزاييزاييزاييييزاييزاييزاييزاي يوتيوتيييتيتيتيت

االقتبا�س  يعد  يعد يار  يعد يار  يإطيإطييييار  إطالإطال ا هذا  ويف  ال�سينما.  نقاد 

عملية  به  عملية سود  به  عملية سود  به  ود  سواملق�سواملق� أدب، الأدب، الأدب،  ا من  ال�سينمائي 

�مدخ�مدخ� ة ال�سينما، سة ال�سينما، سة ال�سينما،  سا�سا� ا�سا�س س�س� إىل اإىل إىل  أدبي الأدبي الأدبي  انتقال العمل ا

�الع�الع�قات  إجراء الدرا�سات التي تتناول الإجراء الدرا�سات التي تتناول الإجراء الدرا�سات التي تتناول  حموريا 

املركبة بني الفنني.

درا�سة هذه  تاريخ  بدا  �سنوات طويلة  مدار  على 

ات التي ثارت سات التي ثارت سات التي ثارت  سالنقا�سالنقا� �الع�الع�قة م�رسحا للعديد من 

ية سية سية  سق�سق� مثل  �ك�ك��سيكية  اليوم  غدت  اليوم سايا  غدت  اليوم سايا  غدت  ايا  سق�سق� حول 

تدور  تدور يرى  تدور يرى  أخاأخيأخيأخييييرى  ايا سايا سايا  سق�سق� أو اأو أو  ة« ية« ية« ية« ييية« ية« ة«  انيانيانيانيييانيانيييانييييانيان يييأمييييأميأم أمالأمال يسييس�يسييسي�ييس�يس�يسييسيس/ا ي�يي�إخي�يي�يإخيي�إخي�إخي�يي�ي� إخالإخال »ا

ال  أو اأو أو  ت�سمح  التي  الفنية  اللغة  الفنية سية  اللغة  الفنية سية  اللغة  ية  سو�سو� و�سو�س سخ�سخ� حول 

إىل ال�سينما، اإىل ال�سينما، إىل ال�سينما،  أدبية الأدبية الأدبية  أعمال الأعمال الأعمال ا ا سبع�سبع�س ت�سمح بنقل 

عها سعها سعها  سو�سو� التي  التي سنيفات  التي سنيفات  نيفات  سالت�سالت� للعديد من  للعديد من سافة  للعديد من سافة  افة  سإ�سإ� إ�الإ�ال با

على  �ل�ل�قتبا�س مبنية نيف فئات سنيف فئات سنيف فئات  سلت�سلت� املنظرون 

يتيتيي�ييي�ييي�ف بني  تييتيي يواالخيواالخيييييي ه يه يه يه يييه يه ه  ابيابييسيابيابيييسييابييسيابييسيابيابيييابييييابياب �ي�ي�ي�ييي�ي�ييسي�ييسي� تيتيتيتيييتيتيييتييييتيت ييياليييياليال ات يييات يييات  يدرجيدرجيييييييي يا�يا�ييييس يس يس  ييييييييا�يا�ي يقيقيييييييي

أن هذه املقاربات اأن هذه املقاربات أن هذه املقاربات قد  أحيانا اأحيانا أحيانا  سو�سو�س. وقد بدا  و�سو�س سالن�سالن�

�الع�الع�قة املركبة  إمكانيات تناول تلك اإمكانيات تناول تلك إمكانيات تناول تلك  إمكانيات تناول تلك ت من  إمكانيات تناول تلك ت من  ت من ست من س سقل�سقل�

املمكن  ير�سمها  معيارية  ير�سمها أطر  معيارية  ير�سمها اأطر  معيارية  أطر  داخل  رسوح�رسوح�رستها 

 .. املقبول  روغروغر  واملتاح  واملمنوع  وامل�سموح 

�انط�انط�ق  أماأميأميأمييييام يام يام  �حائ�حائ� تقف دود تقف  تقف يدود  تقف يييدود  تقف يدود  تقف يدود  تقف يدود  دود  يييحييييحيح آخاآخيآخيآخييييره من يره من يره من  إىل اإىل إىل 

أو تبادل اأو تبادل أو تبادل  سلتفح�سلتفح�س االقتبا�س كعملية توالد  النظر 

سو�سو�س. و�سو�س أو عبور وترحل للن�اأو عبور وترحل للن�سأو عبور وترحل للن�سأو عبور وترحل للن� أو تف�ساأو تف�سرأو تف�سرأو تف�سر

يف  للباحثني  آماآميآميآمييييون يون يون  بكة سبكة سبكة  س�س� هدف  منطلق  ومن   

هذا  حول  سالنقا�سالنقا�س  فتح  فتح يادة  فتح يادة  يإعيإعييييادة  إعاإعا وال�سينما  وال�سينما الأدب  وال�سينما الأدب  أدب  ا

فيها  تتنوع  تتنوع دة  تتنوع يدة  تتنوع ييييدة  تتنوع يدة  تتنوع يدة  تتنوع يدة  دة  دييدييدييديييييدييدييدييدي يجيج ؤى وؤى وؤى  ر رح يرح يرح  يييي يوطيوط وع يوع ييسيوع يوع يييسييوع ييسيوع ييسيوع يوع وع  و�يو�يو�يو�يييو�يو�ييسيو�ييسيو� ييياملييييامليامل

م يم يم يم يييم يم م حركة  هيهيهيهيييهيهيييهييييهيه يييفييييفيف ياظياظير يف يير يف يير يف  ينينيييياظياظي يامليامليييينيني يعيعييييدد يدد يدد  يتيتييييعيعي يوتيوتييييتيتي ل يل يل  يييي يداخيداخ داخيداخي يييي يامليامل

سو�سو�س و�سو�س سالن�سالن� بني  �الع�الع�قات  وا�ستبيان  سو�سو�س  و�سو�س سالن�سالن�

البحثي  امللف  امللف ذا  امللف يذا  يهيهييييذا  نقدم  حتولها،  و�سياقات 

ف مناطق مل سف مناطق مل سف مناطق مل  ست�ستك�ست�ستك� املكون من خم�س درا�سات 

النقدية  الكتابات  سالتعر�سالتعر�س لها من قبل يف  يتم 

العربية وتتخذ مكانا بينيا بني در�سات  باللغة 

امللف  نفتتح  ال�سينمائي.  والنقد  امللف يي  نفتتح  ال�سينمائي.  والنقد  امللف يي  نفتتح  ال�سينمائي.  والنقد  يأدبيأدبييييي  أدبالأدبال ا النقد 

أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية اأ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية  أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية ملالك خوري،  أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية اأ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية ملالك خوري،  أ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية اأ�ستاذ الدرا�سات ال�سينمائية ملالك خوري،  ملالك خوري، مبقال ملالك خوري، مبقال 

عنوان  فتحت  بالقاهرة.  عنوان الأمريكية  فتحت  بالقاهرة.  عنوان الأمريكية  فتحت  بالقاهرة.  أمريكية  ا باجلامعة 

نجة سنجة سنجة  ساملت�ساملت� �الع�الع�قة  اطار  يف  اطار الأدبي  يف  اطار الأدبي  يف  أدبي  ا »االقتبا�س 

تاريخ  تاريخ وؤلف  تاريخ وؤلف  ؤلف  واملوامل يتتبع  ال�سينمائي«  رالتنظرالتنظر  مع 

ال�سينمائية  النظرية  ال�سينمائية إطار  النظرية  ال�سينمائية اإطار  النظرية  إطار  يف  االقتبا�س  درا�سة 

ال�سينما  لظهور  ال�سينما الأوىل  لظهور  ال�سينما الأوىل  لظهور  أوىل  ا العقود  منذ  ومناهجها 

ية. سية. سية.  ساالفرتا�ساالفرتا� سو�سو�س و�سو�س سالن�سالن� رسع�رسع�رس ع�وحتى جتلياتها يف ع�وحتى جتلياتها يف 

يف  ال�سينما  لدرا�سة  الطويل  التاريخ  يف أن  ال�سينما  لدرا�سة  الطويل  التاريخ  يف اأن  ال�سينما  لدرا�سة  الطويل  التاريخ  أن  ويرى 

وعلوم  ال�سيا�سية  والعلوم  والعلوم الأدب  والعلوم الأدب  أدب  ا ات سات سات  س�س� �س�س ستخ�ستخ�

أن اأن أن  بد  روغروغرها ال  والتاريخ  والفل�سفة  االجتماع، 

إعداد وتقدمي: �سلمى مباركاإعداد وتقدمي: �سلمى مباركإعداد وتقدمي: �سلمى مبارك



ال�سينما  الدرا�سات االإن�سانية  يتطور كي تتناول 

اجتماعية  لعنا�رس  امتدادا  يعترب  ثقايف  كن�س 

اأ�ستاذ  مبارك،  �سلمى  اأما  متفاعلة.  وتاريخية 

االأدب املقارن واالأدب والفنون بجامعة القاهرة 

وتفكيك  »االقتبا�س  بعنوان  مقال  يف  فتطرح 

النظرية  االأ�س�س  عن  ت�ساوؤال  الن�س«  قدا�سة 

النقدي حول مو�سوع  قيم اخلطاب  �سكلت  التي 

ق�سية   : ق�سيتني  على  بالرتكيز  االقتبا�س 

ال�سينمائي  العمل  �رسعية  وق�سية  الرتاتبية 

اأوال  الدرا�سة  فتتطرق  االأدبييي.  الن�س  تغير  يف 

ملفهوم  املوؤ�س�سة  النقدية  االأ�سول  من  لبع�س 

الرتاتبية بني فن الكلمة وفن ال�سورة من خ�ل 

التعر�س لروؤى قدمية اأ�س�ست لع�قات �رساعية. 

مقاربة  يف  التنا�س  مفهوم  ثانيا  وت�ستدعي 

الثنائيات  يدح�س  باعتباره  االقتبا�س  عملية 

احلدود  فيك�رس  املوؤلف  �سلطة  وي�سائل  القدمية 

وتر�سد  ذاتييه.  على  الن�س  تغلق  التي  املقد�سة 

العربية ونظرية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  التلم�ساين  مي 

االقتبا�س   « مقالها  يف  اأوتيياوا  بجامعة  الفيلم 

لعمليات  م�ستويات  ث�ث  ثقايف«   عرب  انتقال 

االنتقال من ن�س لن�س: اأوال عملية االنتقال من 

ن�س روائي لن�س �سينمائي، اأي عملية االقتبا�س 

ن�س  من  االنتقال  وثانيا  الن�سي.  املنظور  من 

وهو  يحاكيه،  �سينمائي  لن�س  اأ�سلي  �سينمائي 

ال�سكل الذي يطلق عليه لفظ رمييك remake. ثالثا 

وهو اجلانب الذي يتم تناوله بالتحليل يف هذه 

transcultural ad� الثقايف عرب  االقتبا�س   الدرا�سة، 

remake transcultur� الييثييقييايف عرب  aptationn والرمييك 

من  فقط  لي�س  الن�س  انتقال  بهما  al واملق�سود 

و�سيط اأدبي لو�سيط �سينمائي بل ومن لغة وثقافة 

بعينها للغة وثقافة اأخرى بالتطبيق على مت�سر 

م�رسحية »جرمية يف جزيرة املاعز«. ترتكز داليا 

ال�سجيني مدر�س االأدب والفنون بجامعة القاهرة 

يف مقال بعنوان »التوا�سط يف عر�س الذات يف 

من  »التوا�سط«  مفهوم  على  وال�سينما«  االأدب 

خ�ل درا�سة اأمناط الع�قات بني و�سائط اأدوات 

يف  الكاتب/املخرج  ي�ستخدمها  التي  التعبر 

الطباعي  الذاتيني:  فعل احلكي داخل منتجيهما 

)كتابة وفوتوغرافيا( وال�سمعي الب�رسي )�سينما 

وتلفزيون(، م�ستعر�سة االأطر املعرفية والنظرية 

بدرا�سة  امللف  ويختتم  للمفهوم.  توؤ�س�س  التي 

لوليد اخل�ساب اأ�ستاذ الدرا�سات العربية بجامعة 

يورك بكندا ي�ستخدم فيها مفهوم التوا�سط لقراءة 

بالرجوع  بني/بني،  كحالة  االقتبا�س  عملية 

 Gilles(للمفهوم عند الفيل�سوف الفرن�سي جيل دولوز

Deleuze(. ففي مقال بعنوان »االقتبا�س والتوا�سط: 

وال�سيا�سة«،  اجل�سدية  بني  الذات  مقامات  تعدد 

التي �سكلت مفهوم  النظرية  االأر�سية  ينتقل من 

التوا�سط يف اإطاره الفل�سفي اإىل درا�سة تطبيقية 

على جتربة »وا اإ�س�ماه« كنموذج للق�سايا التي 

يثرها جت�سد الذات يف حالة التوا�سط املت�سمنة 

بعملية اقتبا�س الرواية وحتولها اإىل فيلم.

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

معنيني  باحثني  من  تتكون  علمية  �سبكة  هي  »اآمييون«   *
كافة  على  وال�سينما  االأدب  بني  الع�قة  اأ�سكال  بدرا�سة 

البينية  على  تعتمد  وهي  للو�سيطني،  النوعية  االخت�فات 

اإ�سم  اأي�سا  هو  »اآمييون«  اللغوية.  التعددية  على  واالنفتاح 

ال�سينما املخرج  رائد  اأ�س�سها  �سينمائية م�رسية  اأول جريدة 

حممد بيومى يف 1923. وال�سبكة العلمية اإذ تتخذ هذا اال�سم 

بال�سورة  الكلمة  ربط  الذي  التاأ�سي�سي  للتاريخ  ت�سر  فهي 

ال�سينمائية امل�رسية الأول مرة.    
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مدخ�  االأدبييييية  الن�سو�س  اقتبا�س  ق�سية  تبدو 

االأدب  بني  الع�قة  مو�سوع  يف  للتفكر  منا�سبا 

وال�سينما. فبالرغم من تعدد اإمكانات النظر للروابط 

ال�سبكية بني فن الكلمة وفن ال�سورة، اإال اأن مو�سوع 

االقتبا�س هو الذي ي�ستحوذ على جل اهتمام النقاد 

الع�قة،  هذه  درا�سة  يف  البيني  املنظور  طرح  عند 

االأدبية  االأعمال  من  الهائل  الكم  هذا  ب�سبب  �سواء 

وكونت  التاريخ  مييدار  على  لل�سينما  انتقلت  التي 

القراء/ من  عديدة  اأجيال  وعييي  �سكل  فنيا  تراثا 

التي  اخل�فية  الق�سايا  حدة  ب�سبب  اأو  امل�ساهدين، 

فيلمي،  ن�س  اإىل  اأدبى  ن�س  حتويل  عملية  تثرها 

هذه  بداأت  منذ  كثرا  تتطور  التي مل  الق�سايا  وهي 

التا�سع  القرن  نهاية  يف  ال�سنيما  فجر  مع  الع�قة 

االإخ��س/اخليانة  ثنائية  منها  القلب  ويف  ع�رس 

التقليدية التي مازالت تتحكم يف جانب من املنظور 

الدرا�سة  النقدي املتتبع ملو�سوع االقتبا�س. تبحث 

اخلطاب  قيم  �سكلت  الييتييي  النظرية  االأ�ييسيي�ييس  يف 

النقدي حول هذا املو�سوع بالرتكيز على ق�سيتني 

الفنون  بني  الرتاتبية  ق�سية  اأ�سا�سينت:  خ�فيتني 

عن  تطرح  ماتزال  ت�ساوؤالت  حييول  تت�سكل  والتي 

الفن الذي يحتل املرتبة االأعلى اأواالأدنى بني االأدب 

اأخرى حول  وت�ساوؤالت  ال�رسعية  وال�سينما، وق�سية 

مدى ال�رسعية املمنوحة للعمل ال�سينمائي يف تغير 

الن�س االأدبي الذي يقتب�سه واقرتانها مبو�سوع حدود 

�سلطة املوؤلف على ن�سه. يف اجلزء االأول من الدرا�سة 

نتتطرق لبع�س من االأ�سول النقدية املوؤ�س�سة ملفهوم 

خ�ل  من  ال�سورة  وفن  الكلمة  فن  بني  الرتاتبية 

�رساعية  لع�قات  اأ�س�ست  قدمية  لييروؤى  التعر�س 

بينهما ارتكزت اأحيانا على مفاهيم الهوتية تباعد 

بني الروح واجل�سد، واأحيانا اأخرى على روؤى فل�سفية 

ويف  وامل�ستن�سخ.  االأ�سل  بني  الف�سل  ملبداأ  تر�سخ 

مقاربة  يف  التنا�س  مفهوم  ن�ستدعي  الثاين  اجلزء 

يدح�س  منظورا  يقدم  باعتباره  االقتبا�س  عملية 

الثنائيات القدمية فيك�رس احلدود املقد�سة التي تغلق 

الن�س على ذاته، وي�ساك�س �سلطة املوؤلف وبالتايل 

تفاعلية  اإبداعية  كظاهرة  االقتبا�س  مقاربة  يتيح 

االأخر  اجلزء  يف  ونقف  واالأ�سول.  الروافد  متعددة 

ال�سينمائي من  االقتبا�س  الدرا�سة عند ممار�سة  من 

االأدب تاريخيا كمراآة حلركة القيم التي حتكم ع�قة 

االأدب وال�سينما. 

وقفة عند امل�سطلح

واملق�سود   Adaptationn لكلمة  ترجمة  »االقتبا�س« 

بها »عملية تخت�س بحيازة مادة ما، تنت�سب غالبا 

التحوالت  من  ملجموعة  واإخ�ساعها  اآخر،  ل�سخ�س 

التي توؤدي لتكوين مادة جديدة.«1 ويف املجال الذي 

نناق�سه، االقتبا�س الفني هو جمموعة من العمليات 

املركبة التي يتحول بها عمل اأدبى لعمل �سينمائي 

التي  االأفكار املتداولة  . امل�سطلح مرتبط بعدد من 
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�سلمى مبارك *

القتبا�س  

وتفكيك قدا�سة الن�ص

 * ناقدة واكاديمية من مصر- مؤسس ومدير شبكة آمون



الأحدهما  ن�سني  بني  لع�قة  تراتبيا  �سك�  ت�سع 

اأ�سبقية اأو اأف�سلية اأو قوة االأ�سل، بينما ل�آخر تبعية 

الن�سخة املقلدة. »االقتبا�س يف اللغة العربية : ياأتي 

من »القب�س« وهو االأخذ واال�ستفادة : »قب�س النار«: 

 : ويقال  اإ�ستفاده  العلم«:  و«قب�س  اأخذها  اأو  طلبها 

»جئت الأقتب�س من اأنوارك« )املنهل(. واملعنى يكر�س 

اأقل  التي جتعل املقتِب�س يف منزلة  الرتاتبية  لنف�س 

من القاب�س اأي املانح اأو الذي يوؤخذ منه.«2

بكلمة  اأي�سا  ترجمتها  املمكن  من   Adaptationn لكن 

مثرة  بظ�ل  العلمى  معناها  يلقى  والتي  »تكيف« 

اإذا ما انعك�ست على مفهوم االقتبا�س الفنى. فبعيدا 

يف  »تكيف«  كلمة  ت�سر  واالأدب  الفنون  حقل  عن 

الكائنات  تطورحتاول  عملية  اإىل  الطبيعة  العلوم 

دون  للحيلولة  بيئتها  تغر  بها  تواجه  اأن  احلية 

فنائها.3 وبالتايل فهي ت�سر خلا�سية عند الكائن 

التحول  على  وقييدرتييه  ثباته  عييدم  تفرت�س  احلييي 

اإمكانية اال�ستمرار يف احلياة،  والتكيف مما مينحه 

البيئة امل�ستقبلة تتطور  اأن  التكيف كذلك  ويفرت�س 

با�ستيعابها للوافد اجلديد. يحطم هذا التعريف فكر 

عملية  التحول  عملية  من  يجعل  هو  بل  الرتاتبية، 

حممودة ومن الكائن املتكيف كائنا متطورا خ�قا 

ولي�س تابعا ثانويا.

الرتاتبية �سبح ال ميوت

لكن بعيدا عن القفزات داخل احلقول املعرفية االأخرى، 

االأ�سول  يف  للبحث  البينية  املفاهيم  هييذه  تقودنا 

االإ�سكالية لق�سية ع�قة االأدب بال�سينما يف اخلطاب 

النقدي اخلا�س بهما. حتكمت ثنائية االأمانة/اخليانة 

على  االقتبا�س  عملية  ملقاربة  النظرية  االأ�س�س  يف 

مدار حقب طويلة قبل اأن يتجاوز النقد احلديث ق�سية 

الرتاتبية املوؤ�س�سة لهذه الثنائية.  جتاوز النقد احلديث 

على  ذلك  ومت  الع�قة  هذه  فهم  يف  الرتاتبية  ق�سية 

مراحل عديدة تزامنا مع حتول الروؤى لل�سينما والنظر 

منذ  بييداأت  م�سرة  وهي  ومتكامل،  م�ستقل  كفن  لها 

ع�رسينيات القرن املا�سى مع ظهور ال�سينما الطليعية 

بعدها  ثم  لها،  حداثية  وفنية  نقدية  تيارات  وتبنى 

اخلم�سينيات  يف  املوؤلف  �سينما  مفهوم  ظهور  مع 

 )Alexandre Astruc( واالحتفاء مبقولة األك�سندر اأ�سرتوك

يكتب املوؤلف ال�سينمائي بكامرته كما يكتب االأديب 

الكتابة  فعل  ربطت  ال�سهرة  املقارنة  هذه  بقلمه. 

ال�سيناريو4،  بكتابة  ولي�س  ال�سينمائي  بيياالإخييراج 

وجعلت من التاأليف عملية اإبداعية تت�ساوى يف قدرها 

ال�سينمائي  النقد  �ساهم  وال�سينمائي.  االأديييب  عند 

خا�سة على يد اأندريه بازان )André Bazin(  يف فرن�سا 

ملاهية  بالن�سبة  ال�سينما  لغة  ماهية  اكت�ساف  يف 

لرواية  الفيلم  »اإخ��س«  مبداأ  من  جعل  مما  االأدب 

الن�س  من  قربا  االأفيي�م  اأكرث  يف  حتى  عنها  اقتب�س 

اجلوهري  االخت�ف  ب�سبب  ممكنة  غر  فكرة  االأدبييى 

يف طبيعة الو�سيط.5 ثم جاء تطور النقد يف ال�ستينات 

وال�سميولوجيا  اليي�ييرسد  نظريات  مييع  وال�سبعينات 

اأي ان  الع�مات  التي و�سعت كل  بالنظرة »العلمية« 

كانت النظم التي تنتمي لها على نف�س مائدة البحث 

مقاربة  يف  الرتاتبية  فكر  على  فق�ست  والت�رسيح، 

العمل الفني واأ�سبحت االأدوات امل�ستخدمة يف حتليل 

ق�سيدة �سعر اأواإع�ن م�سور عن عجائن »بانزانى«6 

ذات  وت�ستخدم  النظرية  االأر�سية  نف�س  من  تنطلق 

ملفاهيم  املقارنة  الدرا�سة  اأدت  التحليلية.  االأدوات 

 .. ال�رسدية والتلفظ والتبئر والزمكان  االأ�سوات  مثل 

ملعرفة  ال�سينمائي  والتعبر  االأدبي  التعبر  يف  اإلخ. 

تباين  والإظهار  و�سيط  كل  بخ�سو�سية وحدود  اأعمق 

من  يعد  مل  بحيث  وهناك7،  هنا  الع�مات  نظامي 

املمكن ت�سور اأن ال�سورة ال�سينمائية قد تكون ترجمة 

�سمعية ب�رسية للكلمة املكتوبة.

قيمة  ت�سكله  الييذي  التهديد  فيياإن  ذلييك  ميين  بالرغم 

اأقيي�م  حتاربه  الييروؤو�ييس  فييوق  معلقا  يظل  الرتاتبية 

الذي يجعل احلديث عن  ما  كاأ�سباح ال متوت.  النقاد 

رف�س الت�سنيف الرتاتبي هو املفتتح للعديد من الكتب 

وال�سينما؟  االأدب  بني  الع�قة  مو�سوع  تتناول  التي 

لكتاب  تقدميه  يف    Paul Riconeur ريكور  بييول  يقول 

André Gaudreault) ( Du littéraire au film�  اأندريه جودرو

 ique (1989) اأن ف�سيلة هذا الكتاب هي و�سع الفيلم يف 

ماري  وتوؤكد جان  املكتوب.8  للن�س  م�ساوية  منزلة 
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Littéra� ، يف مقدمة كتابها   Jeanne Marie Clerc  كلرك

ture et cinema (1993)  اأنه يف ظل التفاعل بني نظامي 

لغة الك�م ولغة ال�سورة يف جمتمع يتعرف على ذاته 

بني  الرتاتبية  لفكرة  رف�سها  ال�سورة«،  »ح�سارة  يف 

 (Brian ماكفرالن  براين  اأما  الثقافية.«9  املنتجات 

(1996) :An intronductionn ton the theonry onf ad� يف  Mcferlane)

aptationn Nonvel ton Film ، فرى اأن » االإ�رسار على منظور 

لكبح  اأدى  وال�سينما  االأدب  فهم ع�قة  االإخ��س يف 

فاعلية.«10  اأكرث  تعترب  االقتبا�س  لظاهرة  مقاربات 

ويلز  و�ييسييانييون  ميليه  ليييوران  ميين  كييل  يكتب  كذلك 

   Shannonn Welles) Lassagne و   (Laurent Mellet) ال�سانيي 

Etudier l’adaptation filmique (2010) اأن هدف  ) يف تقدمي 

والعمل   االأدبي  العمل  الع�قة بني  درا�سة  الكتاب هو 

املقتب�س عنه : »نحن ال ن�سعى لر�سم ع�قة تراتب بني 

العك�س  على  ال�سينمائي،  واالقتبا�س  االأ�سلي  الن�س 

اأف�سل  ي�ساعد على فهم  العملني  الع�قة بني  فتحليل 

 (Francis Vanonye)  اأما فران�سي�س فانوا لكل منهما.11  

فيقر يف L’adaptation littéraire (2011) اأن »ال�سينما الزالت 

يتعلق  فيما  االأول  »القادم«  لي�ست  كونها  من  تعاين 

بالفنون.«12 ويتطرق جان كليدير  (Jean Cleder) يف 

ويف   Entre littérature et cinema (2012) كتابه  مقدمة  

االأدب  بني  ال�سائكة«  »الع�قات  عن  حديثه  معر�س 

نظرة  على  ي�سيطر  الذي  الوا�سح  للتعايل  وال�سينما 

الدرا�سات االأدبية لل�سينما.13 

- الكلمة / ال�سورة .. اأ�سداء بعيدة

يبدو هوؤالء املنظرون وهم يفندون مفاهيم الرتاتبية 

الفن  ميين  اأقيييدم  قييدمييية  لقيمة  يت�سدون  وكيياأنييهييم 

عليا  فئات  بني  الفنون  فت�سنيف  ذاتييه.  ال�سينمائى 

وفئات دنيا مبداأ يعود لع�رس النه�سة، وي�سر لتق�سيم 

مبنى على الف�سل بني الفنون التي تعتمد على الفكر 

مثل ال�سعر وتلك التي تعتمد على املادة مثل النحت: 

يف اجلانب االأول الذهنية واملفهوماتية ويف اجلانب 

يف  الت�سنيف  اخلامة.  مع  والتعامل  التقنية  الثاين 

�سمو  بني  الفا�سل  ال�هوتي  التمييز  يتبنى  اأ�سوله 

التي  املقاب�ت  هذه  لعبت  وقد  اجل�سد.  وتدين  الروح 

كبرا  دورا  وقدمية  مركبة  قيمية  لنظم  اأ�سولها  متتد 

ظهور  قبل  وال�سورة  الكلمة  بني  التناف�س  اإذكاء  يف 

عن  مبكر  وقت  يف   (Flaubert) فلوبر  فاأعرب  ال�سينما. 

وهو  املر�سومة  بال�سور  رواياته  م�ساحبة  رف�سه 

الن�رس  يف  م�سبوق  غر  ب�سكل  تنامى  الييذي  االجتيياه 

التطور  تاأثر  حتت  ع�رس  التا�سع  القرن  خ�ل  االأدبى 

ال�سناعي يف جمال الطباعة والهو�س بفكرة املحاكاة 

والفن،  االأدب  يف  الواقعية  طغيان  يف  جتلت  التي 

وكذلك  االإب�سار  اأجييهييزة  �سناعة  تطور  وعربعنها 

يقول  الفوتوغرافيا.  ومنها  ا�ستخدمتها  التي  الفنون 

فلوبر:

ال�سورة  مب�ساحبة  حييت  مييا  مطلقا  اأ�سمح  »ليين 

االأكرث  الر�سم  يلتهمه  اأدبي  و�سف  فاأجمل  لكتاباتي، 

فقرا، ومبجرد اأن يثبت القلم منطا ما على اللوحة يفقد 

هذا النمط عموميته، ... اإمراأة مر�سومة ت�سبه واحدة من 

اأ�سبحت مغلقة،  الفكرة  االأمر.  الن�ساء، هذا كل ما يف 

املراأة  بينما  معها.  جتدي  لن  الكلمات  وكل  منتهية 

اآالف  عن  اخليال  تثر  فهي  بالكتابة  تو�سف  عندما 

الن�ساء.«14

 (Jean اب�سنت   راأى جان  ال�سيطان«  يف كتابه »�سينما 
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 (Gilles Deleuze)جيل دولوز



(Epstein يف اخلطاب ال�سائد عن ال�سورة املتحركة ما 

يدل على �سيطنتها من قبل حملة القلم، �سيطنة يرتدد 

العقل  االأنطولوجية بني  املقابلة  �سداها على خلفية 

والعاطفة :

تتخذ  والييكييتيياب  الييفيييييلييم  مييين  كيييل  تييياأثيييرات  اإن 

اجتاهات متباينة. فالقراءة تنمي ما يعترب من �سمات 

املكت�سبة:  ال�سمات  به  يق�سد  ما  وهو  العليا  الييروح 

اأما  اال�ستنتاج.  الت�سنيف،  التجريد،  على  الييقييدرة 

قدرات  قدما،  اأكرث  قدرات  فيم�س  ال�سينمائي  العر�س 

على  بالقدرة  تتعلق  بدائية،  عنها  ويقال  اأ�سا�سية 

حياة  ففي   [...] الفعل  على  واحلث  امل�ساعر  حتريك 

الروح، ي�سعى العقل باأدواته من القواعد الثابتة لفر�س 

واالرتييداد  التدفق  حلالة  ن�سبي  ثبات  لفر�س  نظام، 

امل�ستمرة التي متوج بها العواطف يف مدها وجزرها 

ي يف عوا�سفها التي تثر ب� توقف عامل الغرائز]…[ 

الفيلم  يحيي  بينما  للعقلنة  اأداة  الكتاب  يبدو  هكذا 

ذهنية غريزية.15  

تلك  نف�س  على   (Antonnin Artaud) اأرتو  اأنطونني  اعتمد 

تبني  بهدف  لي�س  لكن  والعاطفة  العقل  بني  املقابلة 

ال�سورة،  الكلمة مقابل  �ساأن  يعلي من  الذي  اخلطاب 

ووجد  العقل وو�سوحه،  من  �سئم  قد  فهو  العك�س،  بل 

يف ال�سينما، تلك املادة غر امللمو�سة، ما يدنينا من 

التي  الكلمة  عك�س  على  الواقع  لب  هي  التي  االأح�م 

تثقل الفكر.16

 »جاءت ال�سينما يف منحنى من تطور الفكر االإن�ساين 

حيث اللغة قد ا�ستهلكت وفقدت قدرتها على الرتميز. 

جاءت يف حلظة قد مل فيها العقل من لعبة التماث�ت. 

اجللي  ال�سيء   ]…[ يعد يكفينا  مل  الوا�سح  الفكر 

املتاح  غر  ال�سيء  اأما  التو،  يف  له  الو�سول  ميكننا 

ال�سينما هذه  ب�سكل فوري فهو ما ي�سكل حلاء احلياة 

بطيء  ملنطق  حتتاج  ال  ال�رسيعة،  املبا�رسة،  اللغة 

التي  اخلرافة  للخرافة،  اأقييرب  هي  حتيا،  كي  وثقيل 

نتبني اأنها لب الواقع.«17

ال�سنيما،  من  خيفة  االأدب  توج�س  لذلك،  باالإ�سافة 

فارتباط القراءة بالذهنية جعل من االأدب فنا نخبويا 

يتوا�سل  الييذي  الو�سيط  هذا  ال�سابع  بالفن  مقارنة 

العر�س  يف  اإب�سنت  فرى  بي�رس.  الوا�سع  اجلمهور  مع 

تاأثره  يتجاوز  و�سيط  للقراءة،  مناف�سا  ال�سينمائي 

بتوجه جلمهوراأكرث ات�ساعا وتنوعا من جمهور القراء. 

فيقول: ان ما نتعلمه من االأف�م يتخذ طريقه مبا�رسة 

وللرقابة  النقدي  للتفكر  فر�سة  الأنه ال يرتك  للقلب، 

امل�سبقة.18 

بعيدا عن التوج�س والتناف�س والعداوة التي دبت كثرا 

ال�سينمائي    (Eisenstein)اأيزن�ستني يقف  الفنني،  بني 

واملنظر الرو�سي االأ�سهر يف مدار اآخر ويقدم ت�سورا عن 

ع�قة ال�سينما باالأدب مبني على فكر التكامل والتاآزر 

من خ�ل مفهومه عن الي Cinématisme. �سك اأيزن�ستني 

جتلت  �سينمائية  جماليات  به  قا�سدا  امل�سطلح  هذا 

تاريخيا.  ال�سينما  مي�د  و�سبقت  والفنون  االأدب  يف 

ففي حماولة لفهم مكان ووظيفة ال�سورة يف الثقافة 

احلديثة بعيدا عن احلدود التي تف�سل جماالت التعبر 

الفني عن بع�سها البع�س يو�سح اأيزن�ستني اأن مفهوم 

Cinématisme يعتمد على ا�ستخدام ال�سينما بهدف اإعادة 

تف�سر طرائق للتعبر االأدبي �سبقت ظهور فن ال�سورة 

ديكنز   ت�سارلز  عند  مث�  راآه  ما  ومنها  املتحركة، 

حجم  كتنوع  �رسدية،  تقنيات  من   (Charles Dickens)

اللقطات اأو تقنية املونتاج19 وغرها وقد جتلت يف 

الكتابة االأدبية قبل اأن تولد يف �سورتها ال�سينمائية 

هذه  يجمع  ما  وكيياأن  ال�سينماتوجراف.  جميييء  مع 

الفنون ببع�سها هو ذهنية ب�رسية تطورت يف مرحلة 

يف  كل  املختلفة  الفنون  وترجمتها  بعينها  تاريخية 

جماله وكل بلغته اخلا�سة.

ا�ستخدام االأدب للتقنيات ال�سينمائية �سواء قبل ظهور 

طرائق  جتديد  يف  ودورهييا  ظهورها  بعد  اأو  ال�سينما 

يف  ح�سني  طييه  اإليييييه  التفت  مييا  هييو  االأدبيييي  التعبر 

الكاتب  مبجلة  ن�رس  مبكر  مقال  يف  العربية  ثقافتنا 

ال�سينما  من  ي�ستعرون  الذين  »الكتاب  امل�رسي. 

ال�رسيع  والتنقل  واحلييركيية  العر�س  يف  طريقتها 

يجددون يف االأدب جتديدا خطرا، ويفتحون ل�أدباء 

يف  يوفقوا  مل  اأو  املخرجون  وفق  �سواء  وا�سعة  اآفاقا 

الع�قة  لفهم  املدخل  هذا  يكتبون.«20  ما  اإخييراج 

الفنون  تكامل  يعتمد على فكرة  وال�سينما  االأدب  بني 
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ودجمها  متنوعة  اأ�سول  ذات  الأدوات  وا�ستخدامها 

برتاث  ارتبطت  قدمية  فكرة  وهييى  واحييد،  ن�س  يف 

(Lonuis Marin) يف  الت�سكيلي وحللها لوي�س ماران  الفن 

ال�سهرة عن لوحات بو�سان(Ponussin ) ، حيث  درا�سته 

اأن  بو�سان قد وظف يف لوحاته مناذج �سابقة  اأظهر 

م�رسحية ومو�سيقية واأ�سطورية.21 لذا يبدو مما �سبق 

اأن ع�قة االأدب بال�سينما �سواء اتخذت �سك� تراتبيا 

اأو تناف�سيا اأو تكامليا، قد ورثت جانبا من اإ�سكاليات 

و�سجاالت قدمية ولدت يف جوالت احلوار الطويلة بني 

الفنون منذ ع�سور �سبقت مي�د ال�سينما بقرون. 

- الرتاتبية على خلفية الهوية التقنية للفن ال�سابع 

لكن مما ال �سك فيه اأن خ�سو�سية ال�سينما كفن حديث 

لعب  قد  ال�سناعة  يد رجال  االآلة وعلى  ولد يف كنف 

دورا يف خلق تراتبية جديدة تخت�س بو�سعية ال�سورة 

ال�سينمائية بالذات وت�سكنها مقاما اأقل قدرا من فنون 

الفني  »العمل  كتابه  يف  االأدب.  مقدمتها  ويف  قدمية 

بنيامني   والرت  يرى  تقنيًا«  اإنتاجه  اإعييادة  ع�رس  يف 

اأ�سالة العمل الفني وتفرده، تلك  اأن   (Walter Benjamin)

الهالة القدا�سية التي حتيط به وهو يف حالة وجوده 

تعيد  التي  االآليية  دمرتها  قد  الفعلي،  وجييوده  االأول، 

ال  عدد  اأو  مميكنة  �سورة  �سكل  يف  االأ�سل  هذا  اإنتاج 

مفهوم  يتحلل  بحيث  املميكنة،  ال�سور  من  نهائي 

االأ�سل. عني الكامرا بالن�سبة  لوالرت بنيامني  تنتزع 

فرى  كينونتها،  على  وتق�سي  االأ�سياء  من  الوجود 

م�رسح  على  لي«فاو�ست«  بوؤ�سا  االأكييرث  »التمثيل  اأن 

املو�سوع،  نف�س  عن  مقتب�س  فيلم  من  اأف�سل  ريفي 

 (Weimar) وميييار  اإبييداع  مع  يتناف�س  االأقييل  على  الأنييه 

مل�رسحيته.«22 ي�سر والرت بنيامني  با�ستياء �سمني 

 Abel اأبل جان�س  الفرن�سي  ملا يقوله بحما�س املخرج 

 ،)1927( قد حل«  ال�سورة  Gance  يف كتابه »ع�رس 

تاريخ  �سنعت  التي  ال�سخ�سيات  بعث  اإعيييادة  عن 

واالأديان  االأ�ساطر  بعث  واإعادة  واالأدب  والفكر  الفن 

ا�ستحواذ  اأن  بنيامني  فرى  الكامرا.23  عد�سة  اأمام 

ال�سينما على هذا الرتاث هو اإفناء له الأن ال�سينما تنتج 

العمل الفني من خ�ل عملية تفكيك وتركيب للوجود 

االأ�سلي ل�أ�سياء، �سواء يف مراحل التمثيل اأو املونتاج 

الخ.   .. االإ�ييسيياءة  توزيع  اأو  الييكييادرات  تقطيع  يف  اأو 

بحيث ال يتبقى �سيء من اأ�سل ما كان اأمام الكامرا. 

طاملا  التي  القدا�سية  هالة  متوت  االأ�سل  فناء  ومع 

�سكلت املجال االأوحد للفن. تكتمل ال�سورة فقط على 

ال�سا�سة اأثناء عر�سها على اجلمهور، »فتزيح ال�سينما 

وت�ستبدلها  الفنى  للعمل  القدا�سية  القيمة  ال�سكل  بهذا 

بالقيمة اال�ستعرا�سية.«24   

التي  الفني  العمل  اإنتاج  عملية  قلب  يف  ح�سوراالآلة 

والآخرين  لبنيامني  بالن�سبة  ال�سينما  ا�ستحدثتها 

املت�سارع  باإيقاعها  احلديثة  للح�سارة  انعكا�س  هو 

التعبر  حيث  املتغرة،  وقيمها  اجلديدة  واأ�سكالها 

اإال من نف�س مادة وجودها:  تلك احلداثة اليكون  عن 

لذا  اأ�رساره.«25  وحاكم  التزامن  �سيد  هو  »جهاز، 

منذ  الطليعيني  والفنانني  االأدبيياء  من  العديد  وجد 

ال�سينما �سالتهم، فطالب  الع�رسين يف  القرن  بدايات 

ال�سهرة  حما�رسته  يف  ال�سعراء   (Aponllinaire) اأبولينر 

»الفكر اجلديد وال�سعراء« اأن ي�ستعدوا لهذا الفن اجلديد، 

الروح  ملكات  تخاطب  اأف�ما  باأنف�سهم  ي�سنعوا  واأن 

كفن  ال�سينما  املرحلة  هييذه  يف  بييدت  والتاأمل.26 

م�سنوع من خامة الواقع لكنه ي�ستطيع كما مل ي�ستطع 

بال�مرئي وامليتافزيقي ويبثه  ياأتى  اأن  اآخر  اأي فن 
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 (Charles Dickens)  تشارلز ديكنز



ال�سورة  التي تعزلها  العادية  التفا�سيل  يف قلب تلك 

.. ما راآه  اليد  اأ�سابع  ال�سجر، ق�رسة الربتقالة،  : ورقة 

على  قدرة  من  ال�سينما  يف  االأوائييل  املنظرون  هوؤالء 

التجريد الذي تختفي معه احلدود الفا�سلة بني ال�سكل 

والفكرة، بني املادة والروح ارتبط اإىل حد بعيد ب�سمت 

قادرة  فال�سورة  الع�رسينات.  وطليعيتها يف  ال�سينما 

عن  منف�سلة  حياة  االأ�سياء  منح  على  الأرتو  بالن�سبة 

معناها العادي: »ت�سجي الروح تلك الثمالة الفيزيقية 

حركتها  اليي�ييسييوريف  للمخ  مييبييا�ييرسة  تنقلها  الييتييي 

الدائرية«27 ، بعيدا عن اأي من املعاين التي تنتجها 

وكاأنها  ال�سينما  بدت  هكذا  الواقع.  مع  التماثل  حالة 

حل ل�رساع اأزيل عا�سته االإن�سانية، فالبعد امليكانيكي 

يف االإبداع ال�سينمائى وهذه القدرة الهائلة على مزج 

العوامل واخلطوط واحلكايات اأمام العني اجلديدة التي 

منحتها الكامرا وال�سورة املتحركة ل�إن�سان اأتاحت 

اإمكانيات للروؤية مل تتح من قبل يف التاريخ.28 

هيييذه الييتييقيينييييية احلييديييثيية الييتييي جييياء بييهييا جييهيياز 

مينح  الييذي  ال�رس  هي  كانت  �سواء  ال�سينماتوجراف 

وجودا  ويخلق  ال�سورة  خ�ل  من  للموجودات  الروح 

موازيا الأكرث االأ�سياء اعتيادية، اأو على العك�س كانت 

العمل  يف  االأ�سيلة  الييروح  تلك  قب�س  عن  امل�سوؤولة 

راأى  كما  وقدا�سيته  الفريدة  كينونته  وتدمر  الفني 

مكانة  تقدير  عليها  ارتكز  التي  هي  بنيامني،  والرت 

الفن ال�سابع بهذه املرحلة املبكرة من تاريخ ال�سينما. 

والعاطفة،  العقل  واجل�سد،  الييروح  واالآليية،  فاالإن�سان 

كلها  وال�سوقية..   النخبوية  والغرائزية،  الذهنية 

وال�سورة  الكلمة  بني  الع�قة  تلب�ست  قدمية  ثنائيات 

على  مبنية  تراتبية  فاأ�س�ست  وال�سينما،  االأدب  وبني 

املكونة  اجلزئيات  بني  احلييدود  ور�سم  الف�سل  مبداأ 

يف  ا�ستب�رستها  وحدة  احلدود.  تلك  اإغ�ق  ثم  لوحدة 

وعملت  ال�ستينات  يف  التنا�س  نظريات  االأدبى  النقد 

بع�سها  الن�سو�س  ع�قة  مقاربة  يف  بنائها  على 

ببع�س، ويف روؤيتها للرتاث االأدبي ب�سكل عام. ي�سمح 

الأنه  والتجزئة  الف�سل  مبداأ  بتجاوز  التنا�س  مفهوم 

يك�رس احلدود املقد�سة التي تغلق الن�س على ذاته29 

اأخرى  ناحية  من  النظر  باإعادة  وي�سمح  ناحية،  من 

يف ق�سية �رسعية التغيرات التي يلحقها ن�س بن�س 

انطلقنا منهما يف  اللتان  الق�سيتان  له، وهما  �سابق 

ت�ساوؤلنا االأول املطروح عن اإ�سكالية االقتبا�س.

 التنا�ص وانفتاح الن�ص

 يخلق التنا�س اإمكانية لفهم ع�قة الن�سو�س االأدبية 

ببع�سها ب�سكل عر�سي، مبعنى اأنه يحيل تراث االأدب 

تتداخل  الن�سو�س،  فيها  تتجول  مفتوحة  مل�ساحة 

االأدب  وتتحول يف عملية كتابة متوا�سلة جتعل من 

االإ�سطاطيقية  الييروؤييية  بخ�ف   ، ديناميكيا  جميياال 

االأ�سل  مفاهيم  على  املعتمدة  الن�سو�س  لع�قة 

الثابت وامل�سدر االأول الذي ينبت منه فرع يتاأثر به 

اأو يكون له تابعا. ا�ستبدل التنا�س ال�سكل اخلطي ذو 

املنطق ال�سببي الذي يجعل من ن�س ما اأ�س� لوجود 

حمملة  ن�سو�س  فيه  ترتابط  �سبكي  ب�سكل  اآخر،  ن�س 

اأجنة  داخلها،30  ومت�سمنة  ممكنة  اأخرى  بن�سو�س 

تولد مع كل قراءة جديدة. فاالأعمال طاملا هى متاحة 

ال  »الن�س  اال�ستخدام،  الإعييادة  قابلة  تكون  للقراءة 

يتوقف على ماكتبه موؤلفه لكنه يظل يكتب بقلم كل 

مفهوم  يعد  مل  كتابته.«31  يعيد  اأو  به  ي�ست�سهد  من 

روالن  عرفه  اأن  منذ  املكتوب  على  قا�رسا  الن�س 

الع�مات.  لنظم  عابر  ككيان   Barthes بيييارت  

املمار�سة   : تنتج ن�سو�سا  الداللية  املمار�سات  »فكل 

الفيلمية  املمار�سة  املو�سيقية،  املمار�سة  الت�سكيلية، 

االأنواع  بني  الف�سل  الن�س  نظرية  حطمت  ..الخ.«32 

ر�سائل  باعتبارها  للن�سو�س  تنظر  مل  هي  والفنون، 

بل  كتابتها،  بعد  خمتومة  مظاريف  يف  اإغ�قها  يتم 

ككائنات يف حالة توالد م�ستمر متنح حيوات جديدة 

من قبل من يكتبها ومن يقراأها على مر الزمن. 
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)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(



  منذ ت�سعينات القرن املا�سي، �سهدت االأنواع 

االأدبية املتعددة واملتباينة التي تندرج حتت 

(Litté�  ما ا�سُطِلح على ت�سميته »االأدب الذاتي«

(rature personnnelle/intime جتديدا الفتا، من جهة 

ومن  وتقنياته،  ال�رسد  منييوذج  م�ستوى  على 

التي  الو�سائط  تعدد  م�ستوى  على  اأخرى  جهة 

الكاتب  عربه  يغزل  خطاب،  الإنتاج  تتداخل 

يف  التجديد  هذا  تزامن  ذاتييه.  ل  َت�َسُكّ �رسدية 

االأدب الذاتي مع بزوغ اأدب فوتوغرايف ذاتي، 

وهو   – الذاتية  الوثائقية  لل�سينما  وانط�قة 

التقليدية  االأ�سكال  ا�ستمرار  دون  يحل  مل  ما 

تقاليد  ثمة  اأن  من  الرغم  فعلى  الذاتية.  لل�سر 

حتكم �سيغة الن�سو�س واالأف�م الذاتية، اإال اأن 

هذا احلقل يبدو من قبيل املفارقة »مفتوحا« 

التي  الذات«1،  »ممار�سات  اأ�سكال  كل  اأمييام 

متنح الكاتب واملخرج حرية ابتكار اأو جتريب 

وهو  الذات.  ت�سكيل  جلماليات  عديدة  متث�ت 

مثرة  تبدو  الذاتي  االإنتاج  مغامرة  يجعل  ما 

الفوتوغرايف.  وامل�سور  واملييخييرج،  للكاتب، 

ف�س� عن ذلك، فاإن تفجر الذات املعا�رسة، بعد 

ا�ستمرارية  اأن فقدت وحدتها، يتجلى يف عدم 

يف  االأفكار،  تفتت  يف  لل�رسد،  الزمني  امل�سار 

التي تدلل  ال�سمات  ال�رسد، وغرها من  ت�سظي 

على تعدد وتباين الذات.

»التوا�سط«  مفهوم  على  الييورقيية  هييذه  ترتكز    

تناول  الو�سائطية«  (intermédialité)يف  »عرب  اأو 

مبفهومها  وال�سينما  االأدب  يف  الييذات«  »حكي 

عليها  املتعارف  االأدبية  ل�أنواع  العابر  الوا�سع 

ذكريات  اليوميات،  املذكرات،  الذاتية،  )ال�سرة 

بها  تاأثرت  التي  االأنييواع  تلك  األييخ.(،  الطفولة، 

يف  بداياتها  منذ  الذاتية  الوثائقية  ال�سينما 

يتيح مفهوم  املا�سي.  القرن  �سبعينات  نهايات 

و�سائط  بني  الع�قات  اأمناط  درا�سة  »التوا�سط« 

الكاتب/املخرج  ي�ستخدمها  التي  التعبر  اأدوات 

ا�ستخدام  واأف�سل  الذاتية.  �سرته  حكاية  لبناء 

الذي  احلكي  فعل  اإىل  ل�إ�سارة  الييذات«  »حكي 

ميار�سه كل من الكاتب واملخرج داخل منتجيهما 

وفييوتييوغييرافيييييا(  )كييتييابيية  الطباعي  الييذاتيييييني: 

وال�سمعي الب�رسي )�سينما وتلفزيون(.

  يعمل الو�سيط ال�سينمائي على حتويل �سخ�سية 

متحركة،  �سورة  اإىل  )متخيلة/حقيقية(  ما 

تلك  يك�سب  ما  وهو  كبرة،  �سا�سة  على  ُتعر�س 

اأ�سطوريا.  عدا 
ُ
ب الطويل  املييدى  على  ال�سورة 

ال�سورة  له  تتعر�س  الذي  التحول  هذا  ي�سائل 
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داليا ال�سجيني *

التوا�سط يف عر�س الذات 

يف الأدب وال�سينما

 * ناقدة واكاديمية من مصر



امل�ساهد،  اأنظار  على  عر�سها  فكرة  ال�سينمائية 

على  واأييي�ييسييا  الييعيير�ييس،  �سطح  على  ومتييددهييا 

« pron� تها. يف قامو�س ال�سورة، حتيل كلمة
ّ
 حركي

تقنية  االأوىل  متمايزتني.  عمليتني  اإىل   jectionn »

اإ�ساءة   ]...[  « ال�سينمائية:  بال�سورة  وترتبط 

وعر�سها  ال�سور  من  ل�سل�سلة  اأو  ل�سورة  خلفية 

على �سا�سة، بعد تكبر اأبعادها بوا�سطة جموعة 

من  بييدءا  واحيييٌد،  املتبع  املييبييداأ  العد�سات.  من 

عر�س  اآليية  اإىل  وو�ييسييوال  ال�سحري  امل�سباح 

ال�سينما، وهو الذي ي�سيف اآلية التمرير التتابعي 

فوق  ال�سور  »مترير«  اأثناء   »  2 الثابتة.  لل�سور 

�سطح ال�سا�سة، حتتل تلك ال�سور تدريجيا مكان 

يقع  امل�ساهد  جتعل  لييدرجيية  العر�س  وزميييان 

نف�سية  فهي  الثانية  العملية  اأمييا  اأ�ييرسهييا.  يف 

ُت�سقط  »�سطح«  كي  بالذات  البيئة املحيطة  ُتعترب 

االأخرة عليه م�ساعرها وانفعاالتها : » ]...[ اآلية  

يخ�سها  ما  حميطها  اإىل  الييذات  خ�لها  تن�سب 

فنحن  دوافييع.  م�ساعر،  عيوب،  اأو  مميزات  من: 

لت�سوراتنا  العامل اخلارجي ونف�رسه وفقا  نلون 

الأمزجتنا.  الحتياجاتنا،  الواعية،  وغر  الواعية 

 » اإ�سقاطات.  ب�سمات  يحمل  نف�سه  االإدراك  اإن 

يوحي  العر�س/االإ�سقاط  مفهوم  فاإن   ،
َّ
ثم ومن 

من  فتنة«  على  املعرو�سة  ال�سور  »قييدرة  بي 

�سواء.  حٍد  على  االثنان  ينتجها،  ومن  ي�ساهدها 

من هنا تنبع احتمالية اجنذاب املخرج لتحويل 

اإىل �سورة  ذاته -ولي�س االآخر كما هو معتاد- 

�سينمائية.

كيف  ت�ساوؤل:  على  الييرد  طرحي  يف  اأحييياول    

االأدب  الذات يف  التوا�سط يف حكي  حتدث حالة 

االأطيير  ا�ستعر�س  ذلييك،  اأجييل  ميين  وال�سينما؟  

اأمام  حتديدا  متوقفة  اأ�ستخدمها،  التي  املعرفية 

الورقة:  هذه  عليهما  ترتكز  اأ�سا�سيني  مفهومني 

ط.
ّ
التوا�سط والتو�س

اأوال: التوا�سط

  منذ منت�سف الت�سعينات، تطور مفهوم التوا�سط 

بيياأمنيياط  يعني  البينية،  لييلييدرا�ييسييات  كمنهج 

على  �ييسييواء  امليديا  بييني  املختلفة  الييعيي�قييات 

على  اأو  الثقافية،  للمنتجات  الداخلي  امل�ستوى 

يتجاوز  اآلية عمل كل ميديا على حدة،  م�ستوى 

-اأ�ستخدم  »الن�س«  املنهج حتليل م�سمون  هذا 

احلديث  يكون  فقد  الوا�سع:  مبعناه  »ن�س«  لفظ 

ف�س�  فيلم.  عن  �سورة،  عن  مكتوب،  ن�س  عن 

عن ذلك، يهتم هذا املفهوم بي » مادية املنتجات 

تعدد  يف�رس  ما  وهو   3» الدرا�سة  حمل  الثقافية 

الباحثون  طرحها  التي  الت�سورات  وتباين 

لتحليله.

  قبل اأن اأتناول تلك الت�سورات، ينبغي اأن اأحدد 

 (média) »ميديا«  لفظني  با�ستخدام  اأعنيه  ما 

(Jür� موللر  يورجن  ي�سدد   .(médium)  و«و�سيط«

بكونها  تتميز  امليديا  اأن  على   gen E. MÜLLER)

واالت�سايل  امليييادي  »اجلييانييبييني  على  حتتوى 

»فن«  الي  اأن  حني  يف  االإع�مية«،  ل�آلة  اللذين 

الو�سيط  اأما  اجلمالية«4.  هه  بوظيفتي  »يت�سف 

 ،(Éric MÉCHOULAN) مي�سوالن  الإيريك  وفقا  فهو، 

داخل  تبادل  »عمليات  حدوث  ممكنا  يجعل  ما 

تتم  »و�سط  كي  ناحية  من  النا�س«،  من  جماعة 

ناحية  ومن  ،تلكت«،  التبادل  عمليات  بداخله 

ورق،  غنم،  جلد  )حجر،  مادي  »كيان  كي  اأخرى 

لو�سائط(«5.  حوامل  كلها  القطب،  �سالبة  �سا�سة 

اإىل  اأ�ستخدم لفظ »و�سيط« ل�إحالة  اإذا كنت  لذا، 

»الطباعي«، فاأنا اأدرك اأن »اخلطي« الذي يعترب 

اأقدم الو�سائط، مل يعد من املمكن ت�سوره كمنتج 

�سورة  الفوتوغرافية،  ال�سورة  مثل  تكنولوچي، 

الڤيديو، ال�سورة ال�سينمائية، اإلخ.

الذي مييل بع�س  التوا�سط  اإىل مفهوم  اأنتقل      

يرى  »التنا�س«.  من  مقاربته  اإىل  الباحثني 
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مي�سوالن، على �سبيل املثال، يف التوا�سط ن�سخة 

خمتلفة من مفهوم التنا�س، اأو تطور له، مبعنى 

ينفتح على ن�سو�س  الن�س  كليهما يجع�ن  اأن 

فهم اأن ما 
ُ
اأخرى �سابقة له، ويف هذا االطار، » ي

�سكل »ن�سيجا« 
ُ
ي اأي انتاج جمايل  يعنيه »ن�س« 

من  اأو  خام  األوان  من  اأ�سوات،  من  كلمات،  من 

�سور «.6  ولكن هذا الت�سور ال ياأخذ يف االعتبار 

اإذ يعني فقط بالع�قات  التوا�سط  تعقيد مفهوم 

بني املنتجات الثقافية املتباينة على امل�ستوى 

وو�سيط  و�سيلة  م�ستوى  على  ولي�س  »الن�سي«، 

موللر، مذكرا  يورجن  فاإن  لذلك  اخلطاب.  انتاج 

 « اأن  يحدد  والتوا�سط،  التنا�س  بني  بالع�قات 

ن�سو�س  و�سف  يف  ح�رسيا  تقريبا  يفيد  االأول 

مكتوبة. اإذن، فمفهوم التوا�سط �رسوري ومكمل 

املرتبطة  املعنى  انتاج  باآليات  يعنى  اإذ  له 

بالتفاع�ت التي حتدث بني و�سائل امليديا. «7

 (Silvestra مارينييللو  �سيلڤي�سرتا  ت�ستفي�س    

ترى  اأنها  وحيث  االجتاه،  هذا  يف   MARINIELLO)

اأي درا�سة ت�ستهدف �سياغة تعريف ملفهوم  يف 

التوا�سط اختزاال وجتميدا له، فهي تف�سل م�ساءلة 

التوا�سط.  جتربة  عليه  ترتكز  التي  الديناميكية 

دولييوز   �سلكه  الييذي  امل�سار  مارينييللو  تتتبع 

(Félix GUAT� (Gilles DELEUZE)وفيليك�س جواتاري 

والتي  »املفهوم«،  حول  كتاباتهما   يف   TARI)

اأن  اإليها يف موا�سع عدة. يعتقد الكاتبان  ت�سر 

جِملها« 
ُ
»ي التي  بي«مكوناته«  ف 

َّ
ر

َ
ع

ُ
ي املفهوم 

وفقا   .8»ٍ ت�سظ 
ُ
م الكل  هذا  اأن  اإال   « ُك�،  كونا 

ُ
م

للمنطق ذاته، تقوم مارينييللو بتف�سر مكونات 

مفهوم التوا�سط قبل اأن تتوقف عند امل�سك�ت اأو 

االأ�سئلة التي يطرحها: 

»بني«، على �سبيل املثال، كما جندها  مت�سمنة 

اإىل  يف ما ي�ستمل عليه مفهومم »تنا�س« ت�سر 

اأخرى،  ممار�سٍة  اإىل  ما  تو�سطية  ممار�سة  اإحالة 

»ما  العالقة  املكانية-الزمانية  حال  هو  كما 

ط الذي يجري بداخله 
َ
�س

َ
بني« ؛ »و�سيط«، هو الو

حدٌث ما ؛ »تو�سط«، الذي يحيل اإىل طريقة ميكن 

بها حدوث لقاء بني ذات ما والعامل، بني ذاتني 

خ�ل  من  مييرة،  كل  يف  ت�َسكلهما،  حركة  اأثناء 

يك�سف  الذي  جهاز،  ؛  باالآخر  منهما  كل  ع�قة 

؛  اللقاء  بعقد  عربه  التقنية   تقوم  التي  الطريقة 

الأية  امل�زمة  الدينامية  تظهر  التي  �سرورة، 

عملية تو�سط.9

متخ�س�سان  قام  التوا�سط،  من  حالتان  ثمة    

يف هذا املجال بطرح وحتليل ظروف حدوثهما. 

كما  �سيوعا،  االأكييرث  وهي  االأوىل  احلالة  حتدث 

يف  الييذات  تتواجد  حني  مارينيللو،  تو�سحها 

ف�ساء احتمايل بني و�سيطني. اإن التوا�سط حالة اأو 

حلظة من التما�س بني عدة و�سائط، متا�س يتجه 
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نحو فكرة التقاطع، ال نحو فكرة االن�سهار. نحن 

اإذن ب�سدد حالة تفاعل بني »اأو�ساط« متمايزة 

بني  »عالقا«  الذات  ج�سد  كان  وملا  ومتجاورة. 

وتن�سئ  تت�سكل  الييذات  هييذه  فيياإن  و�سائط،  عييدة 

ع�قتها بالعامل وبالذوات االأخرى اأثناء التحول 

ط. ع�وة على 
ّ
الذي تخ�سع له اأثناء عملية التو�س

حد  يف  الآخر  و�سيط  من  الذات  عبور  يبدو  ذلك، 

ملنطق  التعر�س  اإىل  الحتياجها  كا�سفا  ذاتييه 

اآخر يختلف عن ذلك الذي ينتمي اإليه م�رسوعها 

االكتفاء  عييدم  املييثييال،  �سبيل  على  االأ�ييسييلييي: 

الفوتوغرايف، واملراوحة  باخلطي، واالجتاه اىل 

عدم  التباين،  على  املنطق  هذا  يرتكز  بينهما. 

كلها  املواءمة،  ا�ستحالة  االنقطاع،  التجان�س، 

متظهرات تعك�س تفجر الذات احلديثة، وتنبه اإىل 

» �رسورة تغير منط التفكر.«10 حتدث احلالة 

االأوىل من التوا�سط التي حتللها مارينييللو على 

�سبيل املثال حني يتجاور اخلطي والفوتوغرايف 

داخل الطباعي ؛ اأو حني يت�سمن الفيلمي اإحاالت 

اإىل الراديو، الڤيديو اأو التلفزيون.

  اأما احلالة الثانية من التوا�سط، فيمكن اأن حتدث 

على م�ستوى و�سيط واحد، اأو للدقة داخل و�سيط 

الذي يعترب  واحد. هذا ما يطرحه وليد اخل�ساب 

داخل الو�سيط الواحد كي »ف�ساء احتمايل«، ميكن 

خلقها  عرب  فيه  وتت�سكل  به  تتواجد  اأن  للذات 

تعمل  نف�سه.  الو�سيط  اإىل  تنت�سب  ارتكاز  لنقاط 

لنف�س  كمرجعيات  »االأقييطيياب«  اأو  النقاط  هذه 

الو�سيط الذي يحتويها والتي تنتمي اإليه. ي�سكل 

الو�سيط  بني  يتكون  الذي  االحتمايل«  »الف�ساء 

وبني نقاط ارتكازه حالة التوا�سط:

توا�سطية  حلظات  الثقايف  املنتج  يت�سمن   

بني  احييتييمييايل  ف�ساء  يف  اليييذات  ت�سكلت  اإذا 

و�سيطني، اأو بني »بني« موجود »بداخل« و�سيط 

فهو  ماديته،  اإىل  ما  و�سيط  يحيل  حني  واحييد. 

ب�سورة  ميكن  بداخله.  بينا  ف�ساء  بذلك  يخلق 

النحو  على  االنعكا�سية  هذه  تخيل  ا�سرت�سادية 

ي� اإىل ذاته، اأي 
ُ

التايل: احلال 1 هو الو�سيط حم

اأو  احلالني،  هذين  بني  اأحواله.  من   2 حال  اإىل 

هذين الي »قطبني« لنف�س الو�سيط، يوجد املكان 

التوا�سط بني  للتوا�سط. هنا، ال يربز  االفرتا�سي 

و�سيطني، واإمنا يف »جوف« الو�سيط الواحد.11

وحتدث هذه احلالة مث� حني تت�سكل ذات الكاتب 

بني خطاب يتكون من ن�س مكتوب ومطبوع على 

وجه ورقة يف كتابه، و�سورة مطبوعة على ظهر 

الورقة ذاتها ؛ اأو حني تتواجد ذات �سانع الفيلم 

وبني  االأمامي  ال�سينما  عر�س  �سا�سة  �سطح  بني 

التوا�سط  حالة  نتجت  و�سواء  اخللفية.  �سطحها 

عن تواجد الذات يف ف�ساء يتما�س فيه و�سيطان، 

فالذات  واحد،  و�سيط  داخل  ارتكاز  نقاط  بني  اأو 

جت�سيد  على  ت�ستمل  عملية  عييرب  خطابا  تنتج 

هيئة  عرب  وذلييك  مييادي،  غر  بالتعريف  هو  ما 

طرائق خمتلفة منها ال�سفهي، املكتوب، ال�سورة، 

�سط«.
ّ
املو�سيقى، اإلخ.، وهو ما يعرف مبفهوم »التو

ثانيا: التو�ّسط

  معتمدا على الت�سور الذي قدمه دولوز ملفهوم 

�سط » كاإنتاج اجتماعي م�ستمر «، يف�رس وليد 
ّ
التو

اخل�ساب اآلية عمل ذلك الو�سيط م�ستعرا مفردات 

الكيمياء:

 من املعروف اأن ثمة تبادل ل�إلكرتونات يحدث 

التعرف  املمكن  غر  من  ولكنه  االأج�ساد،  بني 

يف  تدخل  التي  اجلزيئات  على  املجردة  بالعني 

االأخرى،  اجلزيئات  قبل غرها من  التبادل  هذا 

وال اللحظة الدقيقة التي يتحول فيها كل جزيء. 

عملية  تتم  اليومية،  احلياة  من  حلظة  كل  يف 

مكان  من  اأكرث  ما  مكان  منها  يحد  وال  تو�سط، 

ثنائية بني  على ع�قة  التو�سط  ينطوي  ال  اآخر. 
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متمايزين  جزءين  بني  وال  والييعييامل،  االإن�سان 

ومعرفني، ولكنه ينطوي على تفاعل ديناميكي 

وبالتايل،  الييكييون.  متيي�أ  التي  اجلييزيييئييات  بييني 

ال  هو  املييادييية:  عن  ف�سله  ميكن  ال  ط 
ّ
فالتو�س

اإمنا  ؛  الطبيعي  وراء  وما  الطبيعي  بني  يحدث 

يندرج داخل �سرورة من التحول امل�ستمر. 12

فمن  مزدوج.  معنى  ذا  التو�سط  مفهوم  يبدو  لذا 

جهة، يحيل اإىل عمل و�سائل االإع�م التي توؤثرا 

ال�سيا�سي  باخلطاب  الفرد  على  الوقت  طييوال 

اأخييرى،  جهة  وميين  تنتجه.  الييذي  واالجتماعي 

يعترب هذا املفهوم كعملية تتم على كل جوانب 

احلياة يف جمتمع ما، على م�ستويات االجتماعي، 

ال�سيا�سي، االقت�سادي، الديني، اإلخ.

  بناء على ذلك، ميكن اعتبار كل ن�س ذاتي كي 

لتلك  اإنتاج  اإعادة  اأي  �ساحبه:  حلياة  ط« 
ّ
�س

ّ
»تو

اأو عمل فيلم  اأثناء الكتابة  اإذ يحدث يف  احلياة. 

الذاتي،  املنتج  موؤلف  بني  تفاعٌل  الييذات  عن 

مادية  وبني  املييادي،  وغر  اجل�سدي  بجانبيه 

داخله.  م�رسوعه  بتنفيذ  هو  يقوم  الذي  الو�سيط 

لعل اأهم ما مييز منهج التوا�سط يف درا�سة عر�س 

اأنه ال  اأدبية واأف�م ذاتية هو  الذات يف كتابات 

و�سيط  على  ما  و�سيط  فوقية  اإثبات  اإىل  ي�سعى 

اآخر، واإمنا يحاول هذا املنهج تف�سر كيف يوؤثر 

وجود اخت�فات بني الو�سائط على عملية اإنتاج 

بي  اأق�سد  ال  اأنني  تو�سيح  بجب  وهنا  املعنى. 

من  �سلفا  حمدد  معنى  وجييود  املعنى«  »اإنتاج 

التحكم  قبل ذات واحدة ومركزية، وقادرة على 

فيه. يف الواقع، تقوم الذات املعا�رسة املتفجرة، 

عربها  تنتج  املمار�سات  من  بعدد  املت�سظية، 

املعنى  هذا  اأن  اإال  معاٍن.  قطعا  حتمل  ع�مات 

املنتج  موؤلف  اأن  اإذ  نهائيا،  وال  وحيدا  لي�س 

الذاتي، باعتباره كيانا ماديا، ال ينتج ع�مات 

�سفافة حتمل معنًا حمدداً. لذا، فاإن اإنتاج املعنى 

ال يتم وفقا مل�سار خطي تنطلق يف بدايته »ذات 

منتجة« حتمل نفوذ املوؤلف، وت�سل يف منتهاه 

اإىل  توجهها  التي  الر�سالة  �سفرة«  »فييك  اإىل 

م�سارات  باالأحرى  ي�سلك  التوا�سط  اإن  املتلقي. 

ويف  متوقعة،  غر  متقطعة،  متعرجة،  مائلة 

تقود  املييادة«  مع  والتفاعل  »للحركة  تعر�سها 

املتلقي اإىل جمموعة متنوعة من التف�سرات.

جوهر  ي�سكل  الذي  املييادة«  مع  »التفاعل  لعل    

مفهوم التوا�سط هو ما يجعل الن�سو�س االأدبية 

خطابا  تت�سمن  التي  الذاتية-  غر  -اأو  الذاتية 

لتناول  الكتابة  و�سيط  الكاتب  فيه  ي�ستخدم 

�سبيل  االأدب والفوتوغرافيا، على  الع�قات بني 

الع�قات  لتيمة  تتعر�س  اأدبية  اأعماال  املثال، 

بني االأدب والفنون، ولي�ست باأعمال ت�سم حاالت 

اإذ اأن و�سيط الكتابة يف تلك احلاالت ال  توا�سط، 
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اأن االأخر ال  ي�ستوعب و�سيط الفوتوغرافيا، كما 

ت�سكيل  يف  وال  الثقايف  املنتج  بناء  يف  ي�ساهم 

الذات الكاتبة.

اإطار حكي الذات احلديث، تعر�س االأخرة    يف 

�سورا لها تتداخل فيها مكونات غر متجان�سة، 

اإذ يتقدم ال�رسد داخل �سبكة من  بل ومتناق�سة. 

الفيلمي  العامل  عاملني:  بني  اجلدلية  الع�قات 

الكتابة  حا�رس  زمنني:  بني  املرجعي،  والعامل 

بني  قريبا(،  اأم  كان  )بعيدا  املكتوب  وما�سي 

بعبارٍة  اإلييخ.  ل، 
َ
واملتاأم املتاأِمل  نظر:  وجهتي 

»ما  ف�ساء  يف  نظريا  الييذات  تتموقع  اأخيييرى، 

بني«: من ناحية، بني مادية ج�سد كاتب/خمرج 

كتابته/ت�سويره  اأثناء  احلا�رس  الذاتي  العمل 

الو�سيط  مييادييية  عيين  ف�س�  ذاتيييه،  عيين  ملنتج 

)الو�سائط( امل�ستخدم)ة(، ومن ناحية اأخرى، بني 

عن  ذهنية  �سورا  تكون  التي  الذاكرة  افرتا�سية 

القائم بني هاتني  التما�س  ومن املا�سي. ولعل 

قلب  يف  التوا�سط  مفهوم  ي�سع  ما  هو  احلالتني 

.(pronjectionn de soni) م�ساألة عر�س/اإ�سقاط الذات

الو�سائطية«  اأو »عرب    وكون مفهوم »التوا�سط« 

�سمات  من  جزءا  الو�سيط  مادية  يعترب  احلديث 

فح�سب  مييزه  ال  فذلك  الذاتي،  الثقايف  املنتج 

عن غره من املفاهيم13، واإمنا يجعله حتديدا 

الذاتية  ال�سر  من  اأ�سكاٍل  حتليل  مع  يتنا�سب 

غر  �ييسييوراً  ي�ستدعي  جمييااًل  االأخيييرة  بو�سف 

مادية من الذاكرة، ويج�سدها يف احلا�رس. تقوم 

�سظايا  عر�س  وترتيب  باإنتاج  احلديثة  الييذات 

هيئة  على  اجلارية،  اأو  املا�سية  جتربتها،  من 

تكوينات هجينة عرب و�سائطية، يتقاطع ويتداخل 

يف  وال�سينمائي.  الفوتوغرايف  الطباعي،  فيها 

الكاتب/املخرج  ذات  تتكون  العملية،  تلك  اأثناء 

عالقة  مت�سظية،  كييذاٍت  واإمنييا  متوحد  ككيان  ال 

يف ف�ساٍء احتمايل بني ما�سي الذكرى وحا�رس 

احلكاية، بني ذاٍت مرت بتجربة وذاٍت ت�ستح�رس 

ومادية  الييذاكييرة  مادية  ال  بني  التجربة،  تلك 

الو�سيط وج�سدية الذات.
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منذ ن�ساأة ال�سينما، اتخذ النقا�س حول طبيعة الع�قة 

�سك�«  ال�سينمائي  واالقتبا�س  االأدبي  الن�س  بني 

دائما« بني ال�سد واجلذب اأ�سبه بالع�قة التي تت�سم 

بالكراهية واحلب يف اآن واحد. وعلى الرغم من اأن 

كما  ال�سينمائي  والتنظر  ال�سينمائية  الدرا�سات 

نعرفهما اليوم مل ي�سبحا جزءا م�ستق� يف معظم 

جامعات العامل وخا�سة الغربية منها حتى اأواخر 

اقتبا�س  مو�سوعة  فاإن  املا�سي،  القرن  �ستينات 

ق�س�سية  توجهات  اأو  روائية  الأعمال  ال�سينما 

املهتمني  من  العديد  اهتمام  ب�سد  ابتداأت  مكتوبة 

اأو  اأنف�سهم  ال�سينمائيني  بني  �سواء  ال�سينما،  بفن 

احلقل،  هذا  يف  واملنظرين  النقاد  اأو�ساط  �سمن 

منذ بدايات ن�سوء ال�سينما وحتولها ال�رسيع اإىل فن 

جماهري وا�سع التاأثر والنفوذ بني معظم طبقات 

املجتمع. ومع التغرات التي كانت تطراأ على االأطر 

العامة للتنظر ال�سينمائي، كان مو�سوع االقتبا�س 

من االأعمال الروائية واالأدبية، يرفد يف توجهاته 

ويتفاعل اإىل حد كبر مع املتغرات الطارئة على 

املختلفة  املراحل  يف  ال�سينمائي  البحث  اأولويات 

التي مر بها هذا التنظر. 

ال�سينما  يف  االإقتبا�س  مو�سوع  اأن  الوا�سح  ومن 

ميين الييرواييية وكييذلييك ميين ميي�ييسييادر غيير روائييييية 

وكتب   ،(autonbiongraphy) الت�سخي�سية  الق�سة  )مثل 

التاريخ،  وق�س�س  ووقائع  وامل�رسحيات،  الدين، 

والييكييوميييييكيي�ييس وغيييرهيييا( هييو ميين اأقييييدم واأكيييرث 

فمن  و�سعبية.  ا�ستمرارية  ال�سينمائية  املمار�سات 

نرى  ال�سينمائي،  االقتبا�س  م�سادر  تنوع  �سمن 

الرواية  ملركزية  ت�سهد  ومف�سلية  كثرة  اأمثلة 

االهتمام  بدء  منذ  وذلك  املجال،  هذا  يف  االأدبية 

بالرتجمة ال�سينمائية للرواية الفيكتورية يف اأوائل 

القرن الع�رسين. ونذكر يف هذا املجال على �سبيل 

 (Bram Stonker)ستوكر� لربام  دراكوال  روايات  املثال 

 (Arthur Connan دويل  كونان  الآرثيير  هوملز  و�رسلوك 

 (Agatha Christie) كري�ستي  اآغاتا  بعد  وفيما   ،Donyle)

و�ستيفن كينغ  (Stephen King)  وانتهاءاً باالقتبا�سات 

ج.ك.  لي  بوتر  هيياري  لييروايييات  معا�رسة  االأكييرث 

رولينج (J.K.Ronwling)  و�سيد اخلوامت جلون ر. تولكني 

(Jonhn r.r. Tonlkien) وغرهم الكثرين. 

ما  فييرتة  خيي�ل  خ�سو�سا  العربية  ال�سينما  ويف 

اخلم�سينات  اأوائييل  يف  امللكي  النظام  �سقوط  بعد 

هام  عييدد  الأعييمييال  ال�سينمائي  ل�قتبا�س  كييان 

توفيق  مثل  املعا�رسين  العرب  الروائيني  من 

احلكيم، وجنيب حمفوظ، ويو�سف ادري�س، ويو�سف 

اخلويل  ولطفي  القدو�س،  عبد  واإح�سان  ال�سباعي، 

واإعطائها  العربية  ال�سينما  اإغناء  يف  اأثر  وغرهم 

واقعها  التعاطي مع  عمقا و�سعة يف قدرتها على 

االجتماعي وال�سيا�سي. وحتى مع الرتاجع الن�سبي 

االأدبية  الق�سة  لنفوذ  املا�سيتني  احلقبتني  خ�ل 

مالك خوري *

العالقة املت�سنجة مع التنظري ال�سينمائي

 * باحث ومحاضر بالجامعة األمريكية بالقاهرة

القتبا�س الأدبي يف  اطار 



االهتمام  تراجع  وبالتايل  ال�سعبية  االأو�ساط  يف 

اأدبية لل�سينما يف العامل العربي،  اأعمال  باقتبا�س 

فما زال من وقت الآخر يظهر وب�سكل عر�سي بع�س 

اقتبا�س  يف  املخرجني  بع�س  قبل  من  االهتمام 

(اقتبا�س  الكتاب  لبع�س  معروفة  روائية  اأعمال 

ي�رسي ن�رساهلل لرواية اليا�س خوري يف فيلم »باب 

ال�سم�س«، اأو اقتبا�س مروان حامد  لرواية »عمارة 

لروايات  اأو  االأ�ييسييواين  ع�ء  للكاتب   يعقوبيان« 

اأحمد مراد يف اأف�م »الفيل االأزرق« و »االأ�سليني« 

واأخرا يف »تراب املا�س«.       

ال�سينمائي،  التنظر  لبدايات  االأوىل  املظاهر  اأن 

الدرا�سة  اإىل  وامل�حظة  اال�ستق�ساء  من  بييداأت 

اإىل التعميم النظري بالن�سبة  واال�ستدالل وو�سوال 

ال�سينما وملوقعها ولدورها كو�سيلة جديدة  ل�سكل 

واأبييعيياد  بخ�سائ�س  تتميز  واالتيي�ييسييال  للتعبر 

ب�سكل  اأتييت  وتاأثرها،  دينامياتها  يف  متنوعة 

البنية  داخييل  ملوقعها  ر�سد  �سكل  على  اأ�سا�سي 

االهتمام  فاإن  وبالتايل  للمجتمع.  االأيديولوجية 

بداياته  منذ  اتخذ  النظرية  الناحية  من  بال�سينما 

طابع درا�سة موقعها �سمن التناق�سات ال�سيا�سية 

وقاد  العامل.  يف  القائمة  والفنية  واالجتماعية 

ل�بداع  بديلة  اأ�س�س  الإر�ساء  التنظر  بدء  اإىل  هذا 

الييدور  العام  مفهومها  يف  تتجاوز  ال�سينمائي 

يف  املييادي  الربح  ديناميات  لها  حددته  الييذي 

واأدت  ال�سائدة.  الراأ�سمالية  االإنتاج  ع�قات  اإطار 

املتغرات االأ�سا�سية التي طراأت عرب �سياق متدرج 

والدرا�سات  للتنظر  االأ�سا�سية  التوجهات  على 

ال�ستينيات  مرحلة  بعد  خ�سو�سا  ال�سينمائية 

تهمي�س  اإىل  اليييييوم،  وحتى  املا�سي  القرن  من 

االقتبا�س  مو�سوع  بدرا�سة  اأو  ببحث  االهتمام 

داخل اأطر النقد والدرا�سات ال�سينمائية مبا يف ذلك 

على  املتخ�س�سة  ال�سينمائية  الدرا�سات  مناهج 

معظم  اأن  من  الرغم  وعلى  اجلامعية.  امل�ستويات 

باالقتبا�س  ال�سينمائي  النظري  االهتمام  اأ�سكال 

اإىل حد كبر ويف معظم مراحلها  بقيت منح�رسة 

على طروحات تقليدية م�سابهة اإىل حد ما ملا كان 

يح�سل يف الدرا�سات االأدبية، )اأي تناول طروحات 

»االإخ��س للن�س« اأو »امل�سابهة« او »خ�سو�سية 

والييدرا�ييسييات  التنظر  تييعيياطييي  فييياإن  الييلييغيية«(، 

ال�سينمائية مع املو�سوع كان يف معظمه يحاكي 

)بطريقة اأكرث مبا�رسة من رديفه االأدبي( مو�سوع 

هذا  ودفييع  بال�سينما.  وع�قتها  االأيديولوجيا 

بالدرا�سات  العام  واملنهجي  املعريف  التوجه 

اأن تركز على طبيعة ال�سينما كفن  ال�سينمائية اإىل 

ي�ستحوذ على اهتمام ونفوذ جماهري وا�سع وذلك 

انط�قا من خ�سو�سية تقنياتها التي متيزها عن 

اأ�سكال الفنون االأخرى التي �سبقتها، مثل الرواية. 

اهتمامات  على  يهيمن  العام  التوجه  هذا  وبقي 

اأعمال النقاد واملنظرين الذين اأبدوا �سغفا بدرا�سة 

ال�سينما منذ بداياتها االأوىل. 

االقتبا�س يف املراحل التكوينية للنقد ال�سينمائي

منذ العقود االأوىل لظهور ال�سينما وحتى قبل و�سوح 

قبل  من  احلديث  بييداأ  املكونة،  االأ�سا�سية  معاملها 

بع�س ال�سينمائيني والفنانني والنا�سطني ال�سيا�سيني 

اأطر بديلة ملا هو �سائد يف  العمل لفرز  عن �رسورة 

االأ�سلوب،  �سعيد  على  �سواء  ال�سينمائية  ال�سناعة 

النقا�س  هذا  وا�ستمر  ال�سيا�سي.  الييدور  اأو  التوجه، 

وجمموعات  تيارات  بروز  اإىل  تدريجيا  واأدى  دائرا 

تاريخ  من  مراحل  عييدة  و�سمن  عديدة  �سينمائية 

لل�سينما  مغايرة  توجهات  باإط�ق  تنادي  ال�سينما 

ال�سائدة �سواء على ال�سعيد املحلي اأو العاملي. ونادت 

ال�سينما  تخطي  بييوجييوب  االجتيياهييات  هييذه  بع�س 

اأطر  �سمن  ولدت  كونها  عليها  فر�س  الذي  لدورها 

وحدد  املهيمنة  الراأ�سمالية  االقت�سادية  الع�قات 

للرتفيه  كيياأداة  االأوىل  وبالدرجة  دورهييا  بالتايل 

حتديدا  اأكييرث  ت�سورات  البع�س  ور�سم  وللت�سلية. 

لتمويل  التقليدية  االقت�سادية  االأطر  جتاوز  الأ�سكال 

بل  اإمكانية  اإىل  م�سرين  االفيي�م  وتوزيع  واإنتاج 

م�ستقلة  واأف�م  �سينمائيني  ظهور  ت�سجيع  و�رسورة 

ال ترتهن بهيمنة مقايي�س الربح واخل�سارة. 
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ال�سينما،  ظهور  على  عقدين  من  بقليل  اأكرث  فبعد 

واأقل من �سنتني على ظهور اأول فيلم روائي طويل 

باملعنى العام املتوافق عليه اليوم والذي اأخرجه 

 (D.W. Griffith) غريفيث   د.  االأمركي   1915 عام 

جاء  والذي   ،(Birth onf a Nationn) اأمة«  »والدة  بعنوان 

 (Thonmas Dicksonn) ديك�سون  توما�س  لرواية  اقتبا�سا 

اأول  القي�رسية  رو�سيا  يف  انفجرت  الك�نزمان، 

ثورة �سعبية قوامها االأ�سا�سي من العمال والف�حني 

وتقودها جمموعات ا�سرتاكية مارك�سية التوجه يف 

احلكومة  �سيطرة  لرت�سخ  وكان  و�سيا�ستها.  فكرها 

املنبثقة عن هذه الثورة اأثر كبر يف ات�ساع نطاق 

املارك�سي  الطابع  ذات  العمالية  للحركات  التاأييد 

وعلى  اأي�سا  هذا  و�ساهم  رو�سيا.  وخييارج  داخييل 

الكثرين  اجنذاب  نطاق  تو�سع  يف  العاملي  املدى 

والفنية  االأكييادميييييية  احلييقييول  يف  العاملني  ميين 

وقييام  املارك�سي.  للتنظر  العامة  للتوجهات 

لتكوين  انحيازهم  باإع�ن  ال�سينمائيني  بع�س 

�سينما ت�ستلهم الواقع االجتماعي وال�سيا�سي الذي 

اأجل  من  االأ�سوات  هذه  وجادلت  �سمنه.  تعي�س 

املهم�سة  الفئات  بق�سايا  ملتزمة  جديدة  �سينما 

جتاهل  عييام  ب�سكل  يتم  والييتييي  املجتمع،  يف 

اهتماماتها وحتى وجودها يف ال�سينما التقليدية 

االأول  للزعيم  ال�سهر  للت�رسيح  وكييان  ال�سائدة. 

وفييتية ف�دمير لينني عام 1922 عن 
ّ
للدولة ال�س

كبرا  وقعا  الفنون«  من  نوع  »اأهم  ال�سينما  كون 

ال�سينمائيون  خ�له  من  حاول  الذي  الدور  كر�س 

يت�ءم  عملهم  يف  جديد  توجه  ر�سم  ال�سوفييت 

اأهداف الثورة اال�سرتاكية. واعتمد هذا التوجه  مع 

لي�س  ال�سينما  النظراإىل  اأ�سا�سي على  ب�سكل  اجلديد 

بل  الييربييح،  جني  اإىل  يييهييدف  جتييياري  كم�رسوع 

كم�رسوع �سيا�سي اجتماعي وتثقيفي ميار�س دورا 

التحول  عملية  دعم  ويِف  املجتمع  فكر  تثوير  يف 

االقت�سادي واالجتماعي باالجتاه اال�سرتاكي. 

اأنه حتى ذلك احلني،  اإىل  وهنا ال بد من اال�سارة، 

بداأت  قد  كانت  التي  النجاحات  من  العديد  فان 

فرن�سا  يف  بعد  وفيما  هييوليييييوود  �سينما  تطبع 

اقتبا�سها  عرب  جناحها  ترفد  اأن  حاولت  واأملانيا، 

ومما  احلييني.  ذلك  يف  معروفة  وروايييات  الأعمال 

د. دبليو غريفيث، والذي  اأن االمركي  ال �سك فيه 

لل�سينما  والروحي  العملي  االأب  تاريخيا  يعترب 

يف  اعتمد  الهوليوودي،  ب�سكلها  ال�رسدية  الروائية 

 (Birth onf A Nationn) اأمة«  اأهم فيلمني له وهما »والدة 

 1916 (Intonlerance) عام  1915 و »التع�سب«  عام 

يف املرة االأوىل على رواية معا�رسة معروفة، ويف 

والعهد  التوراة  من  ق�س�سية  مقاطع  على  الثانية 

و�سوح  اطييار  ويف  ال�سياق،  هييذا  و�سمن  القدمي. 

االهتمام لدى بع�س ال�سينمائيني االأوروبيني اأي�سا 

م�سبقا،  اأ�ييرست  كما  ال�سينمائي  االقتبا�س  بفكرة 

االقتبا�س  فكرة  تثر  اأن  الطبيعي  من  كييان  فقد 

تاريخية  مراحل  من  روائية  الأعمال  ال�سينمائي 

�سابقة ب�سكل عام بع�س ال�سكوك والتوج�سات لدى 

االأو�ساط ال�سينمائية ال�سابة داخل رو�سيا البل�سفية 

بديلة  وم�سادر  �سبل  خلق  حتيياول  الأن  وتدفعها 

مبا  اجلمهور  نحو  التوجه  خ�لها  من  ت�ستطيع 
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ي�ساعده على القطع مع ال�سينما التي اعتاد عليها، 

مبا يف ذلك تلك التي ت�ستلهم اأعماال روائية تنت�سب 

اأن  ملرحلة �سابقة للثورة الرو�سية. وميكننا القول 

يف  عملوا  الذين  ال�سينمائيني  من  االأول  الرعيل 

بفرز  �ساهم  البل�سفية  الثورة  انييدالع  بعد  رو�سيا 

التوجهات العامة للتنظر ال�سينمائي، و�ساهم منذ 

باالأيديولوجيا،  املتعلقة  باالأ�سئلة  بربطها  البداية 

وبالتايل �ساهم بو�سع معامل لفك ارتباط التنظر 

ال�سينمائي كنظر ثان اأو دوين للرواية. 

الرتكيز  �سكل  الفرتة  هذه  يف  النقا�سات  واتخذت 

على  �سواء  ال�سينمائي  ال�سكل  خ�سو�سية  على 

اأ�ساليب  �سعيد  على  اأو  الييروائييي  البناء  �سعيد 

هذا  ويف  والتوليف.  والقطع  الكامرا  ا�ستعمال 

�سرجي  الرو�سي  املخرج  لكتابات  فان  ال�سياق 

مقالته  اخل�سو�س  وجه  على  ومنها  اآيزن�ستاين 

 )1949 غريفيث  االأمركي  املخرج  �سينما  عن 

الكاتب  روايييات  مع  باملقارنة    ،Eisenstein(

املعامل  ر�سم  يف  دورا  ديكنز  ت�سارلز  االجنليزي 

بني  فيما  الت�سابه  مكامن  فرز  ملحاولة  االأوىل 

لهوليوود.  التقليدية«  و«ال�سينما  التقليدية  الرواية 

�رسدية  اأ�س�سا  لت�سع  اآيزن�ستاين  م�ساهمة  فجاءت 

عن  التميز  على  تركز  بال�سينما  خا�سة  و�سكلية 

الرواية الفيكتورية وتر�سم اأ�س�سا لبدائل �سينمائية 

»ثورية« يف م�سمونها واأ�سلوبها. و�سمن حماولته 

املخرج  ركييز  بييديييليية،  ثييورييية  ل�سينما  التنظر 

 Dziga Vertov(فرتوف دزيغا  ال�سوفييتي 

الفيلم  و�سكل  بدور  اهتمامه  اإطار  بدوره، و يف    )

م�سافة  اإىل  ال�سينما  اأخذ  �رسورة  على  الوثائقي، 

اأبعد عن متخ�ساتها الروائية وبالتايل عن جذورها 

ذلك  حتى  االأقييل  هوليوود...على  يف  االقتبا�سية 

اأن  الوقت. فاعتمد فرتوف يف توجهه العام على 

اأن  يجب  الكامرا،  اأي  االأ�سا�سية،  واأداتها  ال�سينما 

ال تخرج اأو تنف�سل يف اأدائها عن كونها اأداة فنية 

حداثية قادرة على تبووؤ جزء فاعل ومتفاعل يف 

الواقع  يطبع  الذي  االيديولوجي«  »ال�رساع  خ�سم 

يف  ل�ن�سانية  والثقايف  وال�سيا�سي  االجتماعي 

مرحلة حتولها الثوري اجلديد. 

الهامة  مقالته  -يف  فرتوف   دزيغا  وا�ستلهم 

 1971  ) فييوت«  »كينو-  جملة  يف  ن�رست  والتي 

)Vertov، التوجه الثوري اجلديد يف الب�د لركز 

اأ�سكال  ال�سينما وخمتلف  اجلذرى بني  القطع  على 

وو�سائل التعبر الفني االأخرى، وب�سكل غر مبا�رس 

مع متث�تها الروائية، ليطرح توجها جذريا م�سادا 

بالكامل ملا راأى ال�سينمائيون التقليديون واأولئك 

الذين يبتغون الربح يف العمل ال�سينمائي فيه دورا 

رئي�سيا لهم. فاعترب اأن االأف�م القدمية التي تعتمد 

وما  امل�رسحي  التوجه  ذات  اأو  الرومان�سية،  على 

من  فانه  وبالتايل  اجلذام،  مبر�س  م�سابة  �سابه، 

البديل  اأما  ب�سكل مطلق.  االبتعاد عنها  ال�رسوري 

وال�سكل  الواقع،  ا�ستيعاب  على  القدرة  يف  فيكمن 

احلقيقي ل�أ�سياء، وتف�سي�ت احلركة ووقعها يف 

احلياة ويف العمل. 

»الواقعية اجلديدة« و»املوجة اجلديدة« 

وتو�سع ال�رشخ املعريف للتنظري ال�سينمائي 

مع مو�سوعة القتبا�س

مع انتهاء احلرب العاملية الثانية يف اأوروبا انبثق 

باآخر يف  اأو  ب�سكل  �ساهم يف طروحاته  تيار هام 

الرتكيز على ربط املمار�سة والتنظر ال�سينمائيني 

من  عدد  فقام  اخلا�سة.  وخلفياتهما  باأدواتهما 

اأف�م  بانتاج  حينه  يف  االإيطاليني  ال�سينمائيني 

ت�سع يف �سلبها توجهات �رسدية تختلف عما جرت 

االأمركية.  اأو  االإيطالية  ال�سينما  يف  العادة  عليه 

وبنات  اأبناء  تتناول  التي  احلكايات  عن  فعو�سا 

الطبقات الو�سطى اأو العليا، ركز هوؤالء ال�سينمائيون 

على الفئات االجتماعية االآتية من الطبقات العاملة 

والفئات املهم�سة على اأنواعها. وما جعل هذا النوع 

من االأف�م اأكرث متيزا هو االأ�سلوب والو�سائل  التي 

اُ�سلوب �سنع هذه  تاأثر  اإذ  ق�س�سه.  لتقدمي  اتبعها 

لو�سائل  خمرجيها  بافتقار  كبر  حد  اإىل  االأفيي�م 

عملهم  بدايات  مع  فلجاأوا  الفني.  اأو  املايل  الدعم 
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هو  ما  ا�ستعمال  اإىل  االأربعينات  منت�سف  يف 

�سكن  اأماكن  وا�ستعملوا  ت�سوير،  اآالت  من  متوفر 

الت�سوير  بدال عن  الفقرة  الطبقات  الأبناء  واقعية 

داخل اال�ستديو،  واعتمدوا على االإ�ساءة الطبيعية 

واملتوفرة. كما تفادى هوؤالء ال�سينمائيون توظيف 

باأ�سخا�س  عنهم  وا�ستعا�سوا  حمرتفني،  ممثلني 

عاديني اأتوا مبعظمهم من قلب املناطق التي كانوا 

�سنعها  التي  االأف�م  �سكل  واأتى  فيها.  ي�سورون 

كل من املخرجني روبرتو روزيليني وفيتوريو دي 

�سيكا  لي�سكل �سدمة اإيجابية يف وقعها على عامل 

ال�سينما ملا مثله من واقعية اأ�سبه مبا كانت معظم 

بال�سينما  تربطه  حينذاك  ال�سينمائية  االأو�ساط 

التوجه  هييذا  واأ�ييسييبييح  والوثائقية.  الت�سجيلية 

»بالواقعية  يعرف  بعد  فيما  اجلديد  ال�سينمائي 

اجلديدة«. 

والباحثني  النقاد  معظم  تركيز  �سياق  �سمن 

اإبداع  ال�سينمائيني يف حينه على تناول مو�سوع 

يف  اأ�سا�سي  كاإطار  الب�رسي  ال�سينمائي  ال�سكل 

فان  اجلديدة،  الواقعية  حركة  الأهمية  تقييمهم 

تهمي�س االهتمام بالع�قة بني ال�سينما والن�سو�س 

ال�سينمائية،  بالبحوث  املهتمني  لييدى  االأدبييييية 

تاريخية كانت اأم نظرية، كان يبدو اأكرث و�سوحا. 

فعلى الرغم من اأن منا�رسي هذا التيار، والكثرين 

عن  يعربوا  مل  بعد  فيما  خطاهم  على  �ساروا  ممن 

للرواية  ال�سينمائي  االقتبا�س  الحتماالت  رف�سهم 

املكتوبة، فان تركيزهم بقي وا�سحا يف اهتمامه 

تنبثق  �سينمائية  وتقنية  ب�رسية  معامل  بتطوير 

تعبري  ك�سكل  ال�سينما وخ�سو�سيتها  من طبيعة 

املخرج  اقتبا�س  اأن  حتى  اأ�سا�سه.  يف  ب�رسي 

 Thomas(فيتوريو دي �سيكا لق�سة توما�س مان

املثال  �سبيل  البندقية« على  »املوت يف    )Man
ابداعا ب�رسيا  النقاد  الكثرين من  قبل  اعترب من 

رفيع  اإال خيط  املكتوب  االأدبي  باأ�سا�سه  يربطه  ال 

نف�سه  ال�سيء  قول  وميكن  املرجعية.  اخللفية  من 

بالن�سبة للروايات الهامة التي اقتب�سها من يعرف 

العربي  العامل  يف  اجلديدة  الواقعية  برائد  اليوم 

اأو   »30 »القاهرة  اأف�م مثل  �سيف يف  اأبو  �س�ح 

االطار  خ�سو�سية  طغت  حيث  ونهاية«،  »بداية 

الق�سة  م�سمون  مو�سوع  على  فقط  لي�س  الفيلمي 

�سكل  على  اأي�سا  بل  جزئياتها،  واختيارات  نف�سه 

جت�سيدها �سينمائيا، والذي خرج بالنهاية وبراأي 

معظم النقاد يف حينه وحتى اليوم جم�سدا ل�سغف 

اأكرث  والبيئة،  املكان  معامل  ر�سم  يف  �سيف  اأبييو 

بكثر من �سغف جنيب حمفوظ مث� بر�سم امل�مح 

التف�سيلية ل�سخ�سيات الرواية نف�سها. 

ولعب اأي�سا ظهور تيار اأو »موجة ال�سينما اجلديدة 

املا�سي  القرن  خم�سينات  اأواخيير  يف  فرن�سا«  يف 

بدوره يف رفد اهتمام ال�سينمائيني ومن ثم النقاد 

الفيلمي  التعبر  خ�سو�سية  مبعامل  ال�سينمائيني 

النقدي  ل�هتمام  امل�ستمر  االبتعاد  ويف  نف�سه، 

االقتبا�س  عملية  مع  الفيلمية  بالع�قة  والنظري 

هذا  رواد  فاهتمام  االأدبييي.  والن�س  الرواية  من 

التيار كان منذ البداية مركزا على ظهور تقنيات الي 

16 ملم وعلى ما بداأت توفره هذه التقنية لناحية 
على  وكذلك  االنتاج،  كلفة  وقلة  احلركة  مرونة 

ع�قتها بالن�سبة اإىل طرح م�سائل ذات الع�قة مع 
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االأهم  فالهاج�س  عام.  ب�سكل  ال�سينمائي  االأ�سلوب 

»الواقعية  �سابقتها  كما  ارتبط  للحركة  بالن�سبة 

اجلديدة« اإىل حد كبر باأ�سلوب التعامل مع التقنية 

 Jean Luc( غييودار(  لوك  جان  ركز  اذ  نف�سها. 

اأع�ساء  اأكرث  لكونه  باالإ�سافة  والذي   Godard
وال�سيا�سي  النظري  بالبعد  اهتماما  املجموعة 

متايز  تف�سي�ت  على  املثال،  �سبيل  على  لعملها، 

يف  ال�سينمائية  ولغتها  اجلديدة«  »املوجة  اأ�سلوب 

الت�سوير  مثل  حمييددة،  �سكلية  الأطيير  ا�ستعمالها 

اال�ستديوهات،  عن  عو�سا  الطبيعية  االأمكنة  يف 

وا�ستعمال االإ�ساءة الطبيعية واملتوفرة، والتوليف 

املحمولة،  الكامرا  وا�ستعمال  النظيف«،  »غر 

الكادر.  داخل  والفنيني  الت�سوير  اأدوات  واإقحام 

يف  نوعية  نقلة  اأحدثت  التي  االأكرب  النقلة  اأن  بيد 

ال�سينمائي مع  �سكل تركيز تعاطي النقد والتنظر 

خ�سو�سياته  ذي  كاإطار  ال�سينمائي«  »التاأليف 

التي ال ي�سح مقاربتها بالتاأليف الروائي املكتوب 

حتى لو وجد اأ�سا�سه يف اقتبا�س لن�س اأدبي �سابق، 

اأوائل �ستينيات  جت�سد يف بروز نظرية املوؤلف يف 

القرن املا�سي. 

�سينما املوؤلف

مع ا�ستقرار مكان ال�سينما كواحد من االأطر اجلديدة 

من  االأول  الن�سف  خ�ل  والثقايف  الفني  للتعبر 

من  �سواء  عديدة  اأ�سوات  بييداأت  الع�رسين،  القرن 

العاملني يف ال�سينما اأو من النقاد بطرح مو�سوعة 

يحاكي  باأ�سلوب  االأفيي�م  مع  بالتعامل  تنادي 

جدية طريقة التعامل مع الفنون االأخرى كاالآداب 

ال�سينما يكون  والر�سم واملو�سيقى وامل�رسح. ففي 

الروؤية  يف  واحلا�سم  الرئي�س  الدافع  هو  املخرج 

العامة للفيلم. وهو بالتايل الفاعل االأكرث قربا يف 

اأو  الناحت  او  ال�ساعر  اأو  الكاتب  اإىل  عمله  طبيعة 

حتى الكاتب امل�رسحي. فبالرغم من وجود عنا�رس 

والتي  ال�سينمائية  ال�سناعة  يف  متعددة  فاعلة 

ال�سكل  ت�سهم بتكوين جزئيات متعددة وهامة يف 

يلعب  اأن  يفرت�س  املخرج  فان  للفيلم،  النهائي 

للعمل  النهائية  الروؤية  تكوين  يف  احلا�سم  الييدور 

احل�سم  على  القدرة  ن�سبة  فان  طبعا،   ) ال�سينمائي 

يف هذا املجال متغايرة وترتبط بعوامل عديدة لن 

االأخرى،  الفنون  �سمن  وكما   .( االآن  اليها  نتطرق 

اأدوات  ي�ستعمل  اأن بني من  النقاد  العديد من  راأى 

التعبر ال�سينمائي جند اأي�سا من قد يتميز باأ�سلوب 

وبنظرة وبتوجه خا�س يفر�س اأن يجري التعامل 

»املييوؤلييف«  مييع  التعامل  يجري  كما  نتاجه  مييع 

)Author( اأو املبدع �سمن تلك الفنون. 

كموؤلف،  ال�سينمائي  على  كييان  هنا  اإذا  الرتكيز 

وبالتايل فاإن منهجية التعامل مع الفيلم كان من 

الطبيعي اأن حتكمها القدرة على ا�ست�سفاف مكامن 

وكذلك  عام،  بوجه  املوؤلف  هذا  اأعمال  يف  التميز 

م�سرتكة  وثيمات  روؤى  من  بينها  فيما  يجمع  ما 

يف  اعتمد  واإن  بالنهاية،  فالفيلم  ثابتة.  و�سبه 

مراحل تطويره االأوىل على كتابة ال�سيناريو ورمبا 

اأدبي روائي، »فالكتابة« االأ�سا�سية هي  على ن�س 

ويجري  املخرج  يقودها  والتي  الب�رسية  الكتابة 

فيها حتديد �سكل ا�ستعمال الكامرا، وحتديد حترك 

امل�سهد  وتركيب  لقطة  كل  ومدة  املمثلني،  واأداء 

الفيلم  العام للعمل، وكل هذا ير�سم  ال�سياق  �سمن 

�سك� وم�سمونا. و�سمن هذا امل�سار النقدي العام 

على  ال�سينمائي  النقد  يف  العاملني  بع�س  داأب 

حماولة ايجاد منهجية للتحليل قادرة على التمييز 

و�سمها  ميكن  التي  ال�سينمائية  االأعييمييال  بييني 

بالفنية وتلك التي ال ترقى اإىل مثل هذا التو�سيف. 

 Francois( تييروفييو   فران�سوا  ملقالة  وكيييان 

ال�سينما  يف  معني  »اجتيياه  Truffault(بعنوان 
الفرن�سية« والتي انتقد فيها الكثر من املخرجني 

مرتجمني  جمرد  اإىل  يتحولون  الذين  الفرن�سيني 

االأدبية،  االأعمال  لبع�س  �سينمائيا  مبدعني  غر 

وباملقابل عرب عن تقديره للمخرجني الذين عربوا 

يف اأعمالهم عن ا�ستق�لية وروؤية وب�سمة خا�سة 

ومنهجية  اأ�س�س  و�سع  يف  دور  لهم  وكييان  لهم، 
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يف  »الييتيياأليييييف«  مو�سوع  مييع  للتعاطي  حمييددة 

على  الفكرة  هذه  بن�رس  �ساهم  وبالتايل  ال�سينما، 

اأندرو  االأمركي  الناقد  اأما  او�سع.  عاملي  نطاق 

مقالته  يف   )Andrew Sarris( �ساري�س 

ن�رسها  والتي  املوؤلف«  نظرية  حول  »م�حظات 

اإىل متييز ث�ث �سفات يجب  1962، فيدعو  عام 

اأن تتوفر يف اأعمال املخرج قبل اأن ميكن القول اأن 

هذا ال�سينمائي جدير بلقب املوؤلف. وهذه ال�سفات 

�سمن  بع�سها  مع   )Concentric( »متداخلة« 

ث�ث دوائر وهي: دائرة خارجية وترمز اإىل توفر 

التقنية االأ�سا�سية املتمكنة يف تنفيذ العمل، ودائرة 

 Style ا�سلوب  وجييود  اإىل  ترمز  و�سطى  داخلية 

�سخ�سي للمخرج، واأخرا دائرة داخلية وترمز اإىل 

الثيمية  االهتمامات  تطبع  داخلية  معان  وجود 

مع  التعامل  تنظر  يف  االجتاه  هذا  املخرج.  لهذا 

املراحل  يف  كبر  حد  اإىل  نف�سه  فر�س  ال�سينما 

الروؤية  بدفع  متزايدا  اهتماما  �سهدت  التي  االأوىل 

يف  و�سوحا  اأكرث  باجتاهات  ال�سينمائية  النقدية 

منهجيتها. وقد �ساهم هذا االجتاه اإىل حد كبر يف 

اأي  تقييم  اإطار  قوية حتى يف  عامة  ر�سم خطوط 

كامتداد  فقط  ولي�س  بذاتها،  م�ستقلة  كوحدة  فيلم 

معني.  خمرج  اأعمال  لكل  اأو�سع  بتقييم  ل�هتمام 

ال�سينمائي  التنظر  يف  التيار  هذا  نفوذ  زال  وما 

قراءة  اأ�سلوب  على  اليوم  باآخر  اأو  ب�سكل  يهيمن 

ال�سحافة  يف  ال�سينمائيني  النقاد  ميين  الكثر 

يف  الناقد  يركز  اإذ  ل�أف�م.  ال�سعبيني  واالإعيي�م 

ال�سفات  ر�سد  على  تقييمه  يف  االأحيان  معظم 

نظر  وجهة  لتحديد  كاأ�سا�س  �سابقا  اإليها  امل�سار 

هذا  لكن  املجهر.  حتت  املو�سوع  الفيلم  جتيياه 

التوجه �رسعان ما فقد جاذبيته بالن�سبة للدرا�سات 

التحليلية واالأكادميية ال�ساعدة عن ال�سينما والتي 

توافقت يف ظهورها مع امليل املتزايد اإىل التو�سع 

يف التعاطي مع اأطر واأ�سكال التقييم لتطال ر�سد 

وبالثقافة  بالفيلم  املحيطة  واملوؤثرات  العوامل 

�سكل  حتديد  يف  م�ساهمتها  وكيفية  ال�سينمائية 

قراءة االأف�م. 

الدرا�سات ال�سينمائية كاخت�سا�ص 

ل�إقتبا�س  ال�سينمائي  التنظر  مواقف  عن  فماذا 

االأطيير  مع  املواقف  هييذه  تفاعلت  وكيف  االأدبييي 

رافقت  التي  ال�سيا�سية  الفكرية  للمتغرات  العامة 

اأن ق�سايا  الوا�سح  راأينا( تلك املواقف؟ من  )كما 

من  بربود  تلقيها  يجري  كان  ما  دائما  االقتبا�س 

وما  ال�سينمائية.  بالنظرية  املهتمني  معظم  قبل 

تدويراالأطر  واإعييادة  تكرر  املجال  هذا  يف  نلحظه 

مر  وقيييد  املييجييال.  هيييذا  يف  للنقا�سات  الييعيياميية 

واأبعاده  االإقتبا�س  مبو�سوع  النظري  االهتمام 

ال�سينمائي  التنظر  اأولييويييات  مييتييغييرات  على 

مب�سارات عديدة، خ�سو�سا بعد تر�سخ تخ�س�سات 

الدرا�سات ال�سينمائية منذ �ستينات القرن املا�سي 

كان  حيث  ال�سمالية.  االأمريكية  اجلامعات  يف 

هذه  يف  االإجنليزي  االأدب  درا�ييسييات  الأكادمييي 

اأق�سام  معظم  اإن�ساء  يف  اأ�سا�سي«  دور«  اجلامعات 

الواليات  يف  الرئي�سية  املدن  يف  الدرا�سات  هذه 

يف  ن�سبيا  اأقييل  درجيية  واإىل  كندا  ويف  املتحدة 

يف  االأق�سام  هذه  من  العديد  وا�ستلهمت  بريطانيا. 

مراحلها االأوىل منهجيات مماثلة ملا كان مهيمنا 

لنواحي  حينه  يف  االإجنليزي  االأدب  اأق�سام  يف 

الرتكيز على التحليل الن�سي واللغوي، واإىل درجة 

اأقل التحليل االجتماعي والتاريخي لل�سينما.

لكن ازدياد وتفجر احلركات ال�سيا�سية الراديكالية 

العن�رسية،  و�سد  فيتنام،  يف  للحرب  املعادية 

واملوؤيدة للحقوق املدنية لل�سود وللمراأة وللمثليني 

�ساهم  ال�سبعينات،  ومعظم  ال�ستينات  اأواخيير  يف 

بتثوير التنظر ال�سينمائي واأطر تدري�سه ودفع به اىل 

التبني �سبه العلني واملتكامل للتوجهات البنيوية 

يف  يطرحها  كان  التي  تلك  خ�سو�سا  املارك�سية، 

 Louis( حينه الفيل�سوف الفرن�سي لوي�س األتو�سر

التطبيقات املرتبطة  Althusser( بالتناغم مع 
هذا  ويف   .(Psychonanalysis) النف�سي  التحليل  بنظرية 
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االطار جرى تناول االأيديولوجيا على اأنها حتريف 

الذي  احليز  متثل  واأنها  لواقعها  االإن�سانية  للروؤية 

مبا  واجلماعات  الطبقات  خمتلف  �سمنه  تعي�س 

والتكوينات  عليها  املهيمن  الطبقات  ذلييك  يف 

متركز  لتعميق  وباالإ�سافة  املهم�سة.  االجتماعية 

اهتمام النقد والدرا�سات ال�سينمائية يف تلك الفرتة 

كم�ساحة  االأيديولوجيا  عمل  ور�سد  حتليل  حول 

بدء  ومع  ال�سينمائي،  الن�س  مع  للتعامل  اأ�سا�سية 

من  ال�سينما  لتدري�س  االأكادميية  االأو�ساط  خروج 

بداأت  االإجنليزي،  االأدب  اأكادمييني  هيمنة  عباءة 

مبرارة  واأحيانا  تتناول،  النقا�س  اجتاهات  اأي�سا 

لبع�س  اال�ستع�ئية  للنظرة  ا�ستنكارها  وا�سحة، 

النقاد، والتي كانت ت�سع الن�س ال�سينمائي دوما« 

على  املتطفل  اأو   inferionr ال�سفلي  االآخيير  موقع  يف 

»الن�س االأ�سلي«.

على  املرحلة  هذه  يف  النقا�سات  معظم  وركييزت 

االقتبا�س  جتاه  االأدبييي  البحث  منهجية  اعتبار 

الن�س  معامل  تلم�س  على  قييادرة  غر  ال�سينمائي 

التعاطي  اأن  اإىل  النقا�سات  هذه  واأ�سارت  املرئي. 

الكامرا،  وزواييييا  املييونييتيياج،  مثل  م�سائل  مييع 

يف  تهمي�سه  يجري   ،(foncus) والرتكيز  واالإ�ييسيياءة، 

تركيب  مع  التعاطي  ل�سالح  االأدبية  الدرا�سات 

الق�س�سية.  والثيمة  ال�سخ�سيات، واحلوارات،  ر�سم 

وبالنهاية فاإن هذه التحلي�ت االآتية من منهجيات 

االن�سجام  االأدبي تن�سب على درا�سة مدى  البحث 

املوؤلف  الهتمامات  ال�سينمائي  العمل  واحييرتام 

االأ�سلي والزمن الذي كان يعي�سه، يف الوقت الذي 

تعبر  كيياأداة  ال�سينما  مع  التعاطي  فيه  تهم�س 

) اأي�سا دورا مركزيا و«جماهريا«  تلعب  ب�رسية 

غر م�سبوق بحجمه باملقارنة مع الفنون االأخرى 

واإعييادة  وتر�سيخ  معامل  حتديد  يف  �سبقته)  التي 

تدوير االأيديولوجيا يف املجتمعات املعا�رسة.

مو�سوع  ملناق�سة  النظرية  االأطييير  اأهيييم  ولييعييل 

خ�ل  من  تاأتي  ال�سينما،  يف  االأدبييى  االإقتبا�س 

 ،(semiontic) وال�سيميائية  البنيوية  املرحلة  �سعود 

حيث جرى الرتكيز على مو�سوع اخت�ف و�سيلتي 

والو�سيط  املكتوب  الو�سيط  بني  جذريا  التعبر 

ال�سينمائي. ورف�ست النظريات البنيوية منذ البدء 

ال�سينمائي،  التعبر  مع  املكتوبة  اللغة  موازنة 

 (Christian فاعترب املنظر ال�سينمائي كري�ستيان ميتز

(Metz مث� اأن الرواية االأدبية متثل تهديدا بطبيعتها 

لواحدة من اأهم خ�سائ�س ال�سينما االأ�سا�سية والتي 

فبعك�س  لها.  قواعدي  اأ�سا�س  وجود  بعدم  تتميز 

املكتوبة  للغة  ومتكاملة  حمييددة  قواعد  وجييود 

الفيلم  بنية  نظام  فاإن  املعنى،  تكوين  ت�ساهم يف 

املجال  يف�سح  مما  واالنفتاح  باالن�سياب  يت�سم 

حترره  باملخرج  خا�سة  �سخ�سية  قواعد  لتطوير 

من احلديث اأو التعبر عرب �سيفرة حمددة له م�سبقا. 

خ�ل  من  فهمه  ميكن  ال  الفيلم  »اأن  ميتز  ويقول 

ميكن  الفيلمية  فاجلملة   ،(syntax) اجلملة  بناء  فهم 

ا�ستيعابها من خ�ل ا�ستيعاب الفيلم. ويعطي مث� 

(dissonlve) و»تزاوج  اأن تقنيتي »الذوبان«  على هذا، 

ميكن  ال  ال�سينمائيتني    (Donuble Exponsure) ال�سور« 

اإذا  اإال  ال�سينمائية  الق�سة  م�سار  يو�سحا  اأن  لهما 

كان امل�ساهد قد تعرف وتعلم ذلك من خ�ل روؤيته 

اأف�ما اأخرى. ومن ناحية اأخرى، فاإن قوة الق�سة 

الروؤية  خ�ل  من  للم�ساهد  تتيح  التي  هي  نف�سها 

الب�رسية للعامل اأن يبداأ بفهم املغزى وراء كل من 

من  اآخييرون  ورف�س  معينة.  حاالت  يف  التقنيتني 

من  املقارنة  توجهات  وال�سينمائيني  املنظرين 

االأمثلة  اأهييم  من  هو  غييودار  لييوك  )جييان  اأ�سا�سها 

ركييزوا  حيث  التوجهات(،  لهذه  الراف�سني  على 

على اأن طبيعة اللغة املكتوبة نف�سها حتمل ب�سمة 

اأيديولوجية خا�سة بها وبالتايل ال ميكن التعويل 

عليها كاأ�سا�س ملقارنة عمل �سينمائي بها.
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منوذجًا  االقتبا�س  عملية  خ�ل  الذات  اإنتاج  ِثُل 
َ ُ
مي

خا�سًا حلاالت »عرب الو�سائطية« اأو »التوا�سط« التي 

ال�سمعية/ �سيما  ال  الثقافية،  املنتجات  يف  تتجلى 

هو  التوا�سط  ماهية  لفهم  املدخل  منها.  الب�رسية 

الفيل�سوف  ي�ستخدمه  الييذي  »البني/بني«  مفهوم 

كثرمن  يف   (Gilles Deleuze)  دوليييوز جيل  الفرن�سي 

املفهوم.  لتعريف  دقيق  تف�سيل  دون  اأعييمييالييه، 

باإيجاز �سديد: التوا�سط هو حالة »بني/بني«.1 

التوا�سط بني/بني

يف عامل االقتبا�س ال�سينمائي من االأدب، رمبا كان 

اأو  ذات،  حالة  هو  »البني/بني«  على  مثال  اأب�سط 

جل�سد  كظل/�سورة  جتليها  نرى  روائية،  �سخ�سية 

ممثل اأوممثلة على ال�سا�سة. فتلك الذات ال�سينمائية 

تتعني  �سامل.  نحو  على  تعيينه  ي�سهل  موقع  يف 

اأو  اليييذات  لكن  ال�سا�سة،  على  املييمييثييل)ة(  �ييسييورة 

ال�سخ�سية الفنية واقعة بني ورق الرواية املطبوعة، 

ونيجاتيف  عنها،  الييقييارئ  وتخي�ت  وكلماتها، 

الفيلم، ون�سخته البوزيتيف املعرو�سة على ال�سا�سة 

وج�سد املمثل)ة( اأمام الكامرا. �سخ�سية مثل بطلة 

رواية »وا اإ�س�ماه« لعلي اأحمد باكثر وبطلة فيلم 

الرواية  عن  املقتب�س  بومبا،  للمخرج  »وااإ�س�ماه« 

الذات يف عملية  نف�سه، متثل حالة  بالعنوان  ذاتها 

التوا�سط ويف منطقة البني البني. هكذا فاإن �سخ�سية 

جلنار، التي يتبدل ا�سمها اإىل جهاد، والتي جت�سدها 

على ال�سا�سة النجمة امل�رسية لبنى عبد العزيز يف 

التجليات  هذه  كل  بني«  »بني  تقع  اإ�س�ماه«،  »وا 

لفكرة الذات وج�سديتها. 

في»البني/بني« هو حالة، ولي�س موقعًا متعينًا بني 

جمازية.  اأو  مادية  م�ساحة  يف  حمددتني  نقطتني 

اأخريني  نقطتني  بني  نقطة  لي�س  و»الييبييني/بييني« 

حمدد  موقع  لها  م�ساحة  وال  الهند�سة،  عييامل  يف 

جمازاً  بو�سفه  الف�ساء  يف  اأو  املادي  الف�ساء  يف 

معرفيًا، وال هو الباء يف موقعها بني االألف والتاء 

اأو  حالة  هو  »البني/بني«  االأبييجييدي.  الرتتيب  يف 

يتحدد  وال  اإحداثيات  له  لي�ست  موقف  اأو  و�سع 

اأقييرب  فقط.  ذهنيًا  اإدراكيييه  يتم  واإمنييا  يتعني،  اأو 

الكيميائية.  العملية  هو  البني/بني  حلالة  ت�سبيه 

تولد  باملعدن،  اإذا خلطنا احلم�س  اأننا  يعرف  كلنا 

ت�سبه  الكيميائية  العملية  هذه  ملح.  العملية  عن 

 - اأو  و�سيط،  اإىل  و�سيط  من  االنتقال  اأي  التو�سيط، 

امتداداً للت�سبيه الكيميائي الذي اأ�ستخدمه: التو�سيط 

ي�سبه العملية التي ننتقل مبوجبها من حالة وجود 

اإىل  اإىل حالة اخت�ط بينهما،  مادتني متمايزتني، 

العملية  نفهم  امللح.  وهو  عنهما  جديد  تولد  حالة 

ذهنيًا، لكننا ال ن�ستطيع اأن ن�سع يدنا اأو اأعيننا على 

اإىل  يتم فيها حتول املعدن واحلم�س  التي  اللحظة 

ملح. اإال اأن تلك اللحظة ميكن ت�سورها ذهنيًا، وهذه 

بني/ التوا�سط:  بحالة  اأ�سبه  احلالة  تلك  اأو  اللحظة 

بني، بني املعدن واحلم�س وبني املعدن+ احلم�س 
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وليد اخل�ساب *

االقتبا�س والتوا�سط.. تعدد مقامات 

الذات بني اجل�سدية وال�سيا�سة

 * ناقد وشاعر من مصر



وامللح. والفارق بني التو�سيط والتوا�سط هنا هو اأن 

التو�سيط -نظريًا- عملية انتقال من و�سيط اأول اإىل 

»البني/بني«  حالة  هو  التوا�سط  بينما  ثان،  و�سيط 

بني و�سيطني اأو اأكرث.

لعل اأقرب مفهوم يف الرتاث العربي لفكرة »البني/

بني« هو املفهوم القادم من علم الك�م عن املنزلة 

بني  تقع  منزلة  حتديد  ميكن  حيث  املنزلتني،  بني 

اأو  املنزلة  وهييي  الكافر،  ومنزلة  املييوؤميين  منزلة 

لكن  الكبرة.  الفا�سق مرتكب  التي يحتلها  املنطقة 

تظل �سورة تلك املنزلة قا�رسة عن االإحاطة بفكرة 

بني  الرمادية  الييدرجييات  ت�سبه  الأنها  البني/بني 

منزلة االأبي�س ومنزلة االأ�سود، اي اأنها ت�سر لطيف 

من االألوان الرمادية بني نقطتني حمددتني. 

»بني  امل�رسية:  العامية  يف  الييدارج  املفهوم  اأمييا 

يف  الدولوزي.  املفهوم  من  يقرتب  فيكاد  البينني« 

م�رسحية فوؤاد املهند�س الكوميدية »اأنا وهو وهي«، 

وجه املحامي -الذي يلعب دوره فوؤاد املهند�س- 

الع�سيق  �سخ�سية  عن  �ييسييوؤااًل  زينب  اخلادمة  اإىل 

املفرت�س الذي راأته مع زوجة الفتوة  - التي تلعب 

املزعوم  الع�سيق  لذلك  كان  وهل  �سويكار-  دورها 

�سارب اأم ال. اأجابت �سخ�سية زينب قائلة: »زي ما 

�سخ�س  الع�سيق  اأن  اأي  البينني«.  بني  كييده:  تقول 

ميكن  التي  احلالة  تلك  على  الأنه  تعيينه:  ميكن  ال 

و�سفها بالك�م وتخيلها، لكنها حالة غر موجودة 

ب�سارب  »بني/بني«:  هو  الذي  الرجل  حالة  عيانًا: 

هذا  هو  التوا�سط  »موقع«  بينهما.  وما  �سارب  وب� 

»البني بني«.

اأمتثل فيما يلي ث�ثة تعريفات/حاالت للتوا�سط:

خمتلفة،  و�سائط  عرب  معني  عمل  تنقل  -حالة   1
)و�سيط  فيلم  اقتبا�س  حال  يف  املثال  �سبيل  على 

�سينمائي( عن رواية )و�سيط طباعي(. خ�ل عملية 

تفر�سها  لتحوالت  الذات  تتعر�س  كهذه،  اقتبا�س 

طبيعة الو�سائط املادية. مثً�، ميكن اأن تت�سكل ذات 

لنف�سية  ا�ستبطاين  بدقة من خ�ل و�سف  البطل)ة( 

ال�سخ�سية يف رواية، بينما تتوىل ال�سورة الفيلمية 

ت�سكيل الذات نف�سها يف عمل �سينمائي.  

2 -حالة ال�يقني التي تن�ساأ يف الفا�سل بني الذات 

�سبيل  على  درامي،  و�سيط  الذي ميثلها يف  واجل�سد 

ال�سخ�سية  بني  احلييدود  التبا�س  حييال  يف  املثال 

قد  مثً�،  املمثل)ة(.  وج�سد  وال�سينمائية  الورقية 

يخلط امل�ساهد بني بطل)ة( رواية اأو فيلم �سينمائي 

يييوؤدي  الييذي  املمثل)ة(  ج�سد  وبييني  عنها  مقتب�س 

الدور.

بني  التو�سط  يف  املوؤ�س�سات  دور  حتدي  -حالة   3
الثقايف،  االإنييتيياج  عملية  خيي�ل  ورغبتها  اليييذات 

تقاوم  واأف�م  روايات  حال  يف  املثال  �سبيل  على 

االجتماعية  ل�أو�ساع  كحافظ  الييدوليية  حمورية 

وللقوانني التي تنظم �سعي الذات نحو رغبتها. مثً�، 

فكرة  تنقد  التي  النادرة  ال�سينمائية  االأفيي�م  يف 

تت�سكل  اأو حريته، قد  الفرد  لرفاهية  الدولة  �سمان 

ذات البطل يف منطقة بني- بني يف ال�رسخ القائم 

بني موؤ�س�سات االإنتاج ال�سينمائي والفيلم املتحرر، 

وبني الدولة املركزية االأبوية و�سحراء احلرية التي 

ال حامي لها.

جوهر االقتبا�س ذاته يغرينا بدرا�سة احلالة االأوىل، 

اأو  كليًا  عمٍل  حتويل  عادة  يعني  االقتبا�س  اأن  مبا 

جزئيًا من و�سيط اإىل اآخر. لكني اأقرتح تاأمل احلالتني 

التي  ل�أبحاث  الن�سبية  للقلة  نظراً  والثالثة  الثانية 

عرب  وللج�سدية  للرغبة  ال�سيا�سي  البعد  تفح�س 

الو�سائط.2 

الرواية بني جهاد ولبنى

اإ�س�ماه«  »وا  جتربة  على  يلي  فيما  حتليلي  اأركز 

كنموذج تطبيقي للق�سايا التي يثرها جت�سد الذات 

يف حالة التوا�سط، خ�ل حتول املنتج الثقايف من 

عند  التوقف  دون  نف�سه،  بالعنوان  فيلم  اإىل  رواية 

عرب  وجت�سدهما  »جهاد/جلنار«  �سخ�سية  حتوالت 

املوؤلف  رواية  بني  العزيز،  عبد  لبنى  النجمة  ج�سد 

علي اأحمد باكثر وفيلم املخرج اإيرنيكو بومبا. بل 

اأركز على التعينات امللتب�سة للذات االأنثوية الفاعلة 

ال�سحية  الييورقييييية،  جهاد/جلنار  �سخ�سية  بييني 

ن�سبيًا  املتحرر  العزيز  عبد  لبنى  وج�سد  الدائمة، 

اال�ستعمار،  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�ستينات  م�رس  يف 

ذاته  ا�سمها  يف  حتمل  التي  الفيلمية  و�سخ�سيتها 
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مفهوم اجلهاد االإ�س�مي. كما اأناق�س املفارقة بني 

خطاب الدولة العروبي العلماين، وبني تاأكيد الفيلم 

على مفردات دينية تبدو لنا اليوم منتمية خلطاب 

نقي�س. تتعني هذه املفارقة يف ج�سد النجمة التي 

قوميًا  متجيداً  املتخيل  ال�سينمائي  تاريخها  ي�سكل 

كما  الو�سطى  الطبقة  امراأة  لتحرر  ُقْطِريًا-م�رسيًا 

ت�سكلت ذاتها يف الف�ساء العام بعد احلرب العاملية 

الثانية.

الييرتاث  ميين  وكييرواييية جييزء  اإ�ييسيي�ميياه« كفيلم  »وا 

املحدثني.  للعرب  والييبيي�ييرسي،  االأدبيييي  الثقايف، 

يف  التلفزيون  �سا�سات  على  �سنويًا  الفيلم  يعر�س 

الرواية  كانت  طويلة  ولعقود  الوطنية  املنا�سبات 

مييقييررة على طيي�ب املييدار�ييس يف مييادة الييقييراءة. 

حلقات  من  حلقة  هو  العام  مو�سوعها  اأن  مفهوم 

الفخر العربي باللحظات امل�رسقة يف تاريخ العرب 

القوية  فاللحظة  الو�سطى.  الع�سور  يف  وامل�سلمني 

قطز  البطل  ت�سدي  حلظة  هي  والفيلم  الرواية  يف 

يف  التتار  بجيو�س  وفتكه  مل�رس  املغويل  للغزو 

موقعة عني جالوت يف القرن الثالث ع�رس. ويف كل 

حلظات حياته من عزة اأو انك�سار، ت�ساحبه حبيبته 

جهاد، منذ اأن كانا طفلني من اأمراء اآ�سيا امل�سلمة، 

اأفغان�ستان  يف  تقع  التي  خييوارزم  مملكة  وحتديداً 

قبل  وجلنار،  حممود  ا�سمهما  كان  اأن  ومنذ  اليوم، 

اأن يتغر اال�سمان اإىل قطز وجهاد، بعد نكبة حلت 

ببيت ملكهم.

تعر�س الرواية بتف�سيل ل�سداقة الطفلني، ثم حتول 

ال�سداقة اإىل حب مراهقني، ثم توثق الع�قة بينهما 

لت�سر غرامًا عندما يبلغان �سن ال�سباب. ويتوازى 

دائما احلب بينهما مع خطاب عن �سعف امل�سلمني 

يجعل  مما  بينهم،  الوحدة  وغياب  تناف�سهم  ب�سبب 

روابييط  غياب  عن  عو�سًا  احلبيبني  بني  الرابطة 

�سيا�سية اإقليمية اأكرث رحابة. يفرتق احلبيبان حني 

يقعان يف االأ�رس ويتم بيعهما كعبدين اإىل نخا�سني 

اأحد  لكن قطز ي�سبح مملوكًا من �سباط  خمتلفني. 

كبار اأمراء املماليك ويبحث عن جهاد حتى يجدها 

تييوؤدي  اأن  الييظييروف  وت�ساء  ال�سلطان.  حييرمي  يف 

االغتياالت  من  �سل�سلة  اإىل  احلكم  على  ال�رساعات 

عر�س  لتويل  تاأهً�  االأكرث  اململوك  هو  قطز  جتعل 

–مب�سافة-  جواره  واإىل  العر�س  قطز  فيتبواأ  م�رس. 

حبيبته جهاد، ويقود اجلي�س لطرد املغول.

رغم اإفراد الرواية م�ساحات متقاربة لقطز وجهاد، 

اإال اإن االإيجابية واحلركية دائما من ن�سيب الرجل، 

قطز. اأما يف الفيلم، فجهاد هي اأي�سًا مو�سوع غرام 

املحت�سن  املوؤازر  دور  وتلعب  �سوقه،  قطز وحمرك 

الفاعل واحلامي. لكن نظراً  امل�ساند بينما قطز هو 

حل�سور لبنى عبد العزيز الب�رسي بجمالها االأخاذ، 

ج�ء  حلظة  يف  االأمة  من  ال�سباب  جليل  ولتمثيلها 

من  فقط  �سنوات  ت�سع  بعد  الفيلم  )ظهر  اال�ستعمار 

�سخ�سية  اكت�سبت  م�رس(،  يف   1952 يوليو  حركة 

جهاد مكانة خا�سة على ال�سا�سة. يزيد من هذا اأن 

يف  مفهومة  كانت  »جهاد«  ال�سخ�سية  ا�سم  رمزية 

الوطني  اجلهاد  اأنها  على  الع�رسين  القرن  �ستينات 

النهاية  م�سهد  اأفرد  قد  الفيلم  واأن  اال�ستعمار،  �سد 

جلهاد وهي تنقذ راية اجلي�س امل�رسي هاتفة: »وا 

اجلي�س  يف  احلما�س  بث  اأعييادت  بحيث  اإ�س�ماه«، 

املنك�رس، فما يلبث اجلنود امل�رسيون اأن ي�ستعيدوا 

�ساحق  بانت�سار  املعركة  ويختموا  املبادرة  زمام 

على الغزاة.
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من فيلم «واأسالماه»  



العزيز  القارىء ملاذا اخرتت لبنى عبد  قد يت�ساءل 

املييراأة  حتييرر  فكرة  مثلت  التي  للنجمة  منييوذجييًا 

اأنها  رغم  املراأة/الوطن،  وجماز  الوطن  وا�ستق�ل 

حتديداً(؟   18( فيلما  ع�رسين  عن  يزيد  ال  ما  مثلت 

ال�سينما  جنمات  من  منها  اأوىل  هن  من  فهناك 

فاتن  مثل  واالأ�ييسييود  االأبي�س  زميين  يف  اخلييالييدات 

جتليات  يف  ظهرتا  وكلتاهما  �سادية.  اأو  حمامة 

داخل  الطبقات  خمتلف  من  العا�سقة  للفتاة  عديدة 

باختيارها  متثل  والتي  القرية،  وداخييل  املدينة 

احلداثية.  الفردية  واالإرادة  التحرر  فكرة  العاطفي 

املييراأة/ �سورة  ما  حلظة  يف  ج�سدتا  وكلتاهما 

الوطن. مثً�، فاتن حمامة كانت الفتاة ال�سابة التي 

تقاوم اال�ستعمار واالأمة الفتية كلها ع�سية ا�ستق�ل 

ج�سدت  و�سادية  للحب«.  وقت  »ال  فيلم  يف  الوطن 

كمجاز  اليوم  اإىل  ت�ستخدم  التي  »فوؤادة«  �سخ�سية 

مل�رس حني تقاوم ا�ستبداد احلاكم، يف فيلم »�سيء 

من اخلوف«.  وكلتاهما اأ�سبحتا جنمتني عربيتني 

عبد  لبنى  ظهور  قبل  طاغية  بجماهرية  تتمتعان 

العزيز على ال�ساحة الفنية. 

لكن لبنى عبد العزيز تبدو يل اأكرث جنمات ال�سينما 

مفارقة  ب�سبب  بالبني/بني  ارتييبيياطييًا  امل�رسية 

اليوم قرينة  لنا  التي تبدو  ارتباطها بفكرة اجلهاد 

حا�سنتها  وتبدو  تطرفًا،  ال�سيا�سية  االأفكار  اأكرث 

ويا   - بينما   تزمتًا،  البيئات  اأكييرث  االجتماعية 

للمفارقة -  مل تربز لبنى عبد العزيز مفاتن ج�سدها 

مما  اأكييرث  ورمبييا  اإ�س�ماه«  »وا  يف  فعلت  ما  بقدر 

فعلت يف  فيلم »عرو�س النيل«. هذا الرتاوح العنيف 

ل�سالح  حتويره  مت  وخطاب  قوية  اإيرو�سية  بني 

ال�سخ�سية:  ا�سم  م�سادفة  )بحكم  املتطرف  اليمني 

ورحابة  بعينها  �سخ�سية  حمدودية  بني  جهاد(، 

املحورية  املراأة  �سخ�سية  تقرتن  التي  االأليجورية 

ب�سورة الوطن ككل، وبني اأقطاب متناق�سة اأخرى، 

هو تراوح يجعل لبنى عبد العزيز االأكرث جدارة باأن 

متثل دور اجل�سدية ال�سيا�سي يف التوا�سط.

التوا�سط، اجل�سدية، االفرتا�سية

يف فيلم »وا اإ�س�ماه« املاأخوذ عن الرواية بالعنوان 

نف�سه، نحن باإزاء عملية حتويل للمادية واجل�سدية 

ال�سيدة  ج�سد  م�ستمرة.  افرتا�سية/احتمالية  اإىل 

لبنى عبد العزيزيف حالة من البني/البني املتوايل: 

جل�سدها  »اأ�ييسييً�«  ت�سبح  الورقية  فال�سخ�سية 

املادي  العزيز  عبد  لبنى  ج�سد  اإن  ثم  رجعي،  باأثر 

ثم  التمثيل،  عملية  يف  واأداة  و�سيط  اإىل  يتحول 

يراها  ال  امل�ساهد  الأن  افرتا�سي  ج�سد  اإىل  يتحول 

ب�سحمها وحلمها، لكن يرى ج�سدها االحتمايل، اأي 

كامرا  و�ساطة  عرب  ال�سا�سة  على  ج�سدها  �سورة 

اإىل  اأ�سف  العر�س.  اآلة  و�ساطة  عرب  ثم  الت�سوير، 

مزدوجة  هي  لبنى  تلعبها  التي  ال�سخ�سية  اأن  هذا 

ت�سوير  مت  قد  اإ�س�ماه«  »وا  فيلم  الأن  بال�رسورة 

اإ�س�ماه«،  »وا  بعنوان  االأوىل عربية  منه:  ن�سختني 

والتي يعرفها امل�ساهد العربي ال�سيما بف�سل تبني 

التلفزيون امل�رسي لها عرب العقود؛ والثانية ن�سخة 

ببطولتها  يقوم  االإ�س�م«،  »�سيف  بعنوان  اإيطالية 

ممثلون اإيطاليون. اأي اأن للبنى قرين اإيطايل، يزيد 

من »بني/بينيتها«. 

ثم اإن حالة البني/بني حالة تاريخية ذات بعدين. 

عبد  لبنى  يرى  الييذي  امل�ساهد  اإن  بب�ساطة،  اأواًل، 

يرى   1961 عييام  اإ�س�ماه«  »وا  فيلم  يف  العزيز 

اأي�سًا  يرى  لكنه  ال�سا�سة،  على  االحتمايل  ج�سدها 

اأج�ساد  جمموع  من  يتكون  اأعلى،  افرتا�سيًا  ج�سداً 

لبنى االفرتا�سية يف اأف�مها ال�سابقة. اأي اأنه يربط 

»الو�سادة  يف  ولبنى  اإ�س�ماه«  »وا  يف  لبنى  بني 

اخلالية« )1957( و »هذا هو احلب« )1958( و«اأنا 

حرة« )1959(. تنوعت اأدوار لبنى عبد العزيز بني 

اأدوار الف�حة وبنت املدينة، لكن ال �سك اأن اأدوارها 

املحفورة يف الذاكرة الب�رسية مرتبطة ب�سورة ابنة 

املختلفة  �رسائحها  يف  املدينية  املتو�سطة  الطبقة 

كتب  التي  االأفيي�م  من  جمموعة  يف  جتلت  والتي 

اأبو  �س�ح  واأخرجها  القدو�س  عبد  اإح�سان  ق�ستها 

�سيف. 

يجوز لنا اإذن اأن نفرت�س اأن من ينظر اإىل لبنى يف 

حيال  با�ستغراب/اغرتاب  ي�سعر  قد   اإ�س�ماه«  »وا 

اإىل  احلديثة  املدينية  الفتاة  ج�سد  من  انتقالها 

الزمن  واإىل  الو�سطى  الع�سور  يف  الق�سور  ما�سي 
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ت�سورات  فيه  تتجمع  الييذي  اخليايل/االفرتا�سي 

ي�سع  وقد  الكربى.  التاريخية  االأحداث  عن  الذاكرة 

يف  اإ�س�ماه«  »وا  يف  العزيز  عبد  لبنى  امل�ساهد 

متوالية متتد باجتاه عك�سي من حداثة اخلم�سينات 

»اأ�سول« هذه احلداثة يف معركة عني جالوت.  اإىل 

امل�سمرة  احلكاية  ي�سدق  قد  امل�ساهد  اأن  مبعنى 

نعترب  مبوجبها  والتي  النا�رسية،  اأنتجتها  التي 

وافتتاحه  للمغول  م�رس  �سلطان  قطز  ت�سدي  اأن 

هو  االقت�سادي،  التقدم  من  عهداً  هذا  بانت�ساره 

نا�رس  ت�سدى  عندما  حديث:  تاريخي  حلدث  اأ�سل 

رئي�س م�رس لعدوان فرن�سا واإجنلرتا واإ�رسائيل على 

التنمية  من  ع�رساً  بذلك  مفتتحًا  ال�سوي�س،  قناة 

احلكاية،  تلك  ن�سيج  يف  والت�سنيع.  االقت�سادية 

تظل لبنى جتليًا للمراأة احلديثة القوية التي ت�سارك 

القرن  يف  ذلك  كان  �سواء  احلداثة  �سنع  يف  الرجل 

الثالث ع�رس اأو القرن الع�رسين.

ثانيًا، هناك حالة بني/بني تاريخية باأثر رجعي، 

مبعنى اأن م�ساهد »وا اإ�س�ماه« اليوم، يرى لبنى عبد 

العزيز يف اإطار ج�سد اأعلى اأكرث تعقيداً الأن »مفردات 

ال�سابقة-  االأفيي�م  جانب  -اإىل  ت�سم  اجل�سد«  هذا 

اأف�مًا تالية من حيث تاريخ االإنتاج، لكنها جزء من 

االأ�سياد«  التلفزيون امل�رسي: مثل »غرام  ريربتوار 

من  و»ر�سالة   )1962( حواء«  من  »اآه  و   )1961(

امراأة جمهولة« )1962( و«عرو�س النيل« )1963( 

مرتبطة  لبنى  تظل   .)1964( ال�رسقاوي«  »اأدهم  و 

الوطني  اال�ستق�ل  حاملة  النا�رسية  املراأة  بج�سد 

بناء  يف  وم�ساركتها  املييراأة  حترير  مع  بالتوازي 

احلداثة برعاية الدولة وبحماية الذكر وا�سع االأفق. 

احلديثة،  القاهرة  ابنة  بال�رسورة  هنا  لبنى  لي�ست 

الن�سبي،  وا�ستق�لها  املييراأة  حترر  اأيقونة  هي  بل 

ل��ستق�ل،  و�سعيه  الوطن  حترير  يف  وم�ساركتها 

�سمن اخلطاب القومي واأيديولوجية التحرر الوطني 

النا�رسية. 

جت�سيد  وكاأنها  العزيز  عبد  لبنى  تبدو  ثانية،  مرة 

حريف خلطابات نا�رسية. من ناحية، بعد عودتها 

لبنى  اأدلت  والع�رسين،  احلادي  القرن  يف  للتمثيل 

�سحفي،  بحديث    2016 عييام  يف  العزيز  عبد 

�رسحت فيه باحلرف الواحد: »اأنا نا�رسية الهوى« 

تف�سر  عن  التبا�س  كل  النجمة  ترفع  بهذا   .3)3(

الذي  التاريخي  بالدور  ووعيها  القومية  ميولها 

لعبته فنيًا يف احلقبة النا�رسية. ومن ناحية اأخرى، 

تبدو لبنى يف متوالية ت�سم اأدوارها يف »اأنا حرة« 

و»وااإ�س�ماه« و»عرو�س النيل« و»اأدهم ال�رسقاوي«: 

هي اجل�سد االفرتا�سي االأعلى للقومية امل�رسية ذات 

يف  دورهامي�س  )باأدائها  تارة  الفرعونية  االأ�سول 

االأ�سول  ذات  امل�رسية  والقومية  النيل«(،  »عرو�س 

دورجييهيياد  )بيياأدائييهييا  تييارة  االإ�س�مية/العربية 

العزيز  عبد  لبنى  تغذي  كذلك  »وااإ�ييسيي�ميياه«(.  يف 

امل�رسية  للقومية  االأعلى  االفرتا�سي  اجل�سد  بناء 

بتج�سيدها لت�سافر حترر املراأة االجتماعي )مثلما 

يف فيلم »اأنا حرة«( وحترر الوطن مب�ساركة املراأة 

املثالني  ال�رسقاوي«(.ففي  »اأدهم  فيلم  يف  )مثلما 

ما  مرحلة  يف  ال�سابة  االأمة  لبنى  جت�سد  االأخرين، 

بعد اال�ستق�ل. يف »اأنا حرة« هي ال�سابة التي يت�سكل 

تاأييدها  يف  �سيا�سيًا  ويتجلى  تدريجيًا،  وعيها 

للحركة القومية املناه�سة ل��ستعمار، ورغبتها يف 

بالعمل  واهتمامها  العام  وللمجال  للعمل  اخلروج 
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ال�سحفي. ويف »اأدهم ال�رسقاوي« هي حبيبة البطل 

ال�سعبي اخلارج على القانون التي تعي�س اإىل جواره 

لتوؤازره وتن�سحه وتخدمه بينما يتفرغ هو ل�رساعه 

ال�سلطة.  دوائر  اال�ستعمار وحلفائهم يف  مع ممثلي 

اأي اأنها جت�سد جتليات خمتلفة ومتناق�سة معًا لدور 

املراأة احلداثي يف العامل العربي: امل�ستقلة اخلارجة 

يف  ت�ساهم  الرجل  مع  واملندجمة  العام،  للمجال 

م�رسوعاه التقدمية بو�سفها �رسيكًا موؤازراً.

الدين واجلهاد ومناه�سة اال�ستعمار

معلم اآخر من معامل البني/بني يف حياة لبنى عبد 

العزيز ال�سخ�سية هو زواجها االأول من رجل ينتمي 

لديانة خمتلفة عن ديانتها. تزوجت لبنى عبد العزيز 

اخلم�سينات  نهاية  يف  جنيب  رم�سي�س  املنتج  من 

والذي كان  اأف�مها،  اأول  انتهت من بطولة  اأن  بعد 

من اإنتاج رم�سي�س جنيب:  الفيلم الع�مة »الو�سادة 

ال�ستينات، حوايل وقت ظهور  اخلالية«. ويف مطلع 

رم�سي�س  اإنتاج  من  كان  )الذي  اإ�س�ماه«  »وا  فيلم 

جنيب اأي�سًا( وقع االنف�سال بينهما. هنا نرى ج�سد 

لبنى �سابحًا اأي�سًا يف منطقة بني/بني بني املنطق 

الذي  الغالبية امل�سلمة  الغالب يف املجتمعات ذات 

م�سلم،  غر  رجل  من  امل�سلم  املييراأة  زواج  يرف�س 

وبني منطق حرية االأفراد احلديث يف اختيار رفيق 

احلياة. لي�س تاريخ لبنى عبد العزيز فريدا على هذا 

ممثلة  لزواج  )واالأ�سبق(  االأ�سهر  فالق�سة  ال�سعيد. 

م�سيحي هي ق�سة  �سينمائي  م�سلمة من  �سينمائية 

االإ�س�م  اعتنق  الذي  ال�رسيف،  وعمر  حمامة  فاتن 

ليتمكن من الزواج بفاتن.

لكن املثر هو اأن فيلمًا بعنوان »وا اإ�س�ماه« كان 

من اإنتاج منتج م�سيحي االأ�سول، واأن الفيلم يدعم 

بو�سفها  املعلمنة،  االإ�س�مية  القومية  من  نوعًا 

اأ�س� تاريخيا للقومية امل�رسية والقومية العربية 

حتت الريادة امل�رسية املعا�رسة لزمن اإنتاج الفيلم، 

فيه  التحرري  اجلهاد/الكفاح  وجت�سيد  بطلته  لكن 

هي جنمة اأقدمت يف حياتها ال�سخ�سة على اختيار 

مل  �سخ�س  من  للزواج  اختيارها  وهو  اأال  هام�سي 

يكن ينتمي اأ�س� جلماعتها الدينية.

�ستينات  يف  النا�س  م�سامع  على  غريبًا  يكن  مل 

القرن الع�رسين اأن ي�ستخدم مفهوم »اجلهاد« مبعنى 

معلمن اأي مبعنى الن�سال والكفاح يف اإطار حركة 

التحرر الوطني ومناه�سة اال�ستعمار، دون اأن يكون 

الرتاثية  االأ�سول  اإال من حيث  للم�سطلح بعد ديني 

واالأطفال  الطف�ت  وعليه كرث عدد  امل�سطلح.  لهذا 

حملوا  ممن  وال�ستينات  اخلم�سينات  يف  املولدين 

مب�ستغرب  يكن  مل  لذلك  و«ن�سال«.  »جهاد«  اأ�سماء 

يرى  اأن    1961 عييام  يف  ال�سينما  م�ساهد  على 

اإ�س�ماه«  »وا  رواية  يف  جهاد/جلنار«   « �سخ�سية 

لبنى  دورهييا  لعبت  التي  »جهاد«  اإىل  حتولت  وقد 

عبد العزيز يف االقتبا�س ال�سينمائي لرواية باكثر. 

ال�سبعينات  عقد  نهاية  بعد  تتجلى  �سوف  املفارقة 

»اجلهاد«  مفهوم  يتحول  الع�رسين، حني  القرن  يف 

اإىل مفهوم حموري لدى جماعات اليمني املتطرف، 

يهدف اأول ما يهدف اإىل طرد امل�سيحيني من الب�د 

املفهوم  ذلك  كان  اأن  بعد  امل�سلمة،  الغالبية  ذات 

يف  و»الكفاح«  »الن�سال«  مرتادفات  من  مرادفًا 

اإطار مناه�سة اال�ستعمار.

اجلهاد والعلم

العلم  �ساري  يلعب  الفيلم،  من  االأخر  امل�سهد  يف 

حمييوريييًا.  ودالليييييًا  ب�رسيًا  دوراً  نف�سها  والييراييية 

ي�ستعيد الفيلم الق�سة الرتاثية عن اجلندي الذي ظل 

يحمل الراية ويفديها بحياته حتى ال ت�سقط من يده 

وتدو�سها االأقدام وال�سنابك. هنا ي�سقط حامل الراية 

اأن  قبل  العلم  �ساري  على  وتقب�س  جهاد  فت�رسع 

ي�سقط العلم نف�سه ويف لقطة متو�سطة مقربة تهتف 

يذكر  الفيلم(«.  يف  )هكذا  م�سلمني  يا  اجلهاد  »اإىل 

جهاد  توجه  عندما  ال�سابق  امل�سهد  هنا  امل�ساهد 

ك�مها لقطز قائلة: »جهاد ده م�س ا�سم، ده واجب«.

فتبدو  اال�ستوديو  يف  م�سج�  جهاد  �سوت  يبدو 

يف  املعركة  ملحمية  بييني  قييوييية  مفارقة  هيينيياك 

»املعلب،  اال�ستوديو  واإح�سا�س  ال�سورة  �رسيط 

مما  �سينك(،  )ليب  ال�سوت  �رسيط  يف  ال�سناعي« 

على  والع�رسين  احلييادي  القرن  م�ساهد  ي�سجع  قد 

االبت�سام اإح�سا�سًا بتلك املفارقة – رغم اأن امل�سهد 
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ما زال موؤثرا و»اأ�سي�« بالن�سبة ملئات االآالف من 

امل�ساهدين اإىل يومنا هذا.

كذلك تبدو حركاتها وهي حترك ذراعها يف حركة 

للعلم  وتيييارة  للجنود  تييارة  ت�سر  دائييرييية  ن�سف 

وكاأنها تدعوهم باالإ�سارة للنظر اإىل العلم )وبالتايل 

وعاطفية  موؤثرة  منها  اأكييرث  كوميدية  حلمايته( 

م�سحونة بالوطنية. تهافت حركات جهاد تنبع من 

املفارقة التقنية بني ال�سوت امل�سجل يف اال�ستوديو 

اإىل  باالإ�سافة  باملعارك،  احلافل  احلا�سد  وامل�سهد 

اأن حركات لبنى عبد العزيز يف اإ�سارتها للعلم الذي 

يف  �سابلن  �ساريل  حركات  ت�سبه  �ساريه  حتت�سن 

تقطيعها و »تف�سيلها« حني ي�سر اإىل اأداة مي�سكها 

بيده يف اأف�مه الكوميدية ال�سامتة.

خامتة:

وجت�سدها  ال�سخ�سية  جتييليييييات  تتجمع  هييكييذا 

ال�سينمائي يف منطقة البني/بني هذه: بني امل�رسية 

بلهجتها  العزيز  عبد  فلبنى  واالإ�ييسيي�م.  والعروبة 

الفكرة  تغذي  ال�سينمائي  وبج�سدها  امل�رسية 

القطرية امل�رسية، وكانت ت�ستطيع اأن تغذي الفكرة 

اختاروا  واحلييوار  ال�سيناريو  كتاب  لكن  العروبية. 

الداليل  احلقل  من  املعلمن  االإ�س�م  تراث  مفردات 

للجهاد املفهوم بو�سفه كفاحًا م�سلحا للدفاع عن 

القطر �سد الغزو اأو االحت�ل االأجنبيني.

لكن مرور الزمن ي�سيف بعداً مفهوميًا جديداً حلالة 

اجلهاد  ومفهوم  الثمانينات  فمنذ  هذه.  البني/بني 

اليمني  جلماعات  العام  الفكري  بيياالإطييار  يرتبط 

مثل  االإ�ييسيي�م،  مييفييردات  ت�ستخدم  التي  املتطرف 

جماعة اجلهاد االإ�س�مي. وبالتايل يحتار امل�ساهد 

تقييم  يف  الع�رسين  القرن  ثمانينات  منذ  العربي 

العزيزيف  عبد  لبنى  تلعبها  التي  ال�سخ�سية  موقف 

الفيلم.

الدولة  اأن  املدربة  العني  تييدرك  اأخييرى  ناحية  من 

كانت  اأف�م  اإنتاج  دعمت  قد  النا�رسية  امل�رسية 

االإ�ييسيي�م«  »ظييهييور  ميين  الدينية  بيياالأفيي�م  ت�سمى 

و»هجرة الر�سول« اإىل »ال�سيماء« و»فجر االإ�س�م«، 

�سواء عن طريق مبا�رس باالإنتاج اأثناء عهد القطاع 

املعنوي.  الدعم  طريق  عن  اأو  ال�سينمائي  العام 

كانت  التي  املتوالية  هذه  يف  حلقة  »وااإ�س�ماه« 

الدينية لكن دائما بو�سفها جانبًا  تدغدغ امل�ساعر 

القومة  الييدوليية  عنا�رس  ميين  واأخيي�قيييييا  عاطفيا 

العلمانية احلديثة.

»وااإ�س�ماه«   فيلم  يبدو  اليوم  اأن  مريرة  مفارقة 

التي  الدولة  هدم  اإىل  تهدف  الأيديولوجية  داعيًا 

ب�سببب  قبل عدة عقود  نف�سه  الفيلم  بنف�سها  دعمت 

دعوته  اأي   - االإ�س�مية   االأمة  وحدة  على  تاأكيده 

اإىل قومية دينية - وب�سبب و�سعه موتيفة اجلهاد 

كمحورداليل  وال�سلطة(  االأر�س  على  ال�رساع  )يف 

وفاعليتها  وا�سمها  البطلة  حول  يدور  الفيلم،  يف 

طوال االأحداث. فاملعنى يتحول نتيجة لتغر �سياق 

النا�رسية  الدولة  وكيياأن  تبدو  واملفارقة  التلقي، 

كانت تطلق النار على قدميها فتدعم فكرة اجلهاد 

جماعات  عليها  لت�ستويل  امل�ستعمر،  �سد  ككفاح 

مناه�سة للدولة وجتعل اجلهاد فكرة ل�نق�ب على 

الدولة نف�سها.
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كلمة  ترتبط  الييعييربييييية،  امل�سطلحات  معجم  يف 

)االقتبا�س( يف جذرها اللفظي )قب�س( بالنور والنار 

وبانتقالهما املادي تارة واملعنوي تارة من مكان 

تنتقل  اأو  لوعاء  وعاء  من  النار  توؤخذ  مثلما  الآخر 

ال�سورة عرب ميكنة ال�سوء من واقع مادي لواقع مادي 

واال�ستيحاء  النقل  معنى  اأي�سا  الكلمة  تت�سمن  اآخر. 

واال�ستعادة واال�ست�سهاد واإعادة ال�سياغة والتحوير، 

الن�س من حال  بنقل  االأذهان  ترتبط يف  واأ�سبحت 

حلال، مثل اقتبا�س ن�س م�رسحي عن ن�س م�رسحي 

اآخر، اأو اقتبا�س رواية لل�سينما، اإلخ. وعلى الرغم من 

النقد  الكلمة يف جمال  اأن  اإال  تعدد معاين االقتبا�س 

ال�سينمائي العربي ت�سر ب�سكل ال يخلو من االختزال 

باعتباره  �سينمائي  لعمل  االأدبييي  الن�س  لتحويل 

اقتبا�سا لفكرة اأو ق�سة �رسدية وحماكاتها با�ستخدام 

اأن االقتبا�س هو �سبكة معقدة من  ال�سورة، والواقع 

م�ستوى  تتجاوز  التي  والتقنية  االإبداعية  العمليات 

احلكاية وتت�سل يف جوهرها بعمليات اأخرى ال تقل 

تعقيدا عن عملية احلكي با�ستخدام و�سائط خمتلفة. 

اأود  التي  والتقنية  االبداعية  العمليات  تلك  بني  من 

تف�سيلها هنا عمليات الرتجمة والتعريب والتم�سر 

اإليها  اأ�سر  والتي  امل�رسية(  ال�سينما  يخ�س  )فيما 

�سعيد  على  ثقايف«.  عرب  »انتقال  عمليات  بو�سفها 

اآخر، يبتعد لفظ االقتبا�س بالعربية عن فكرة التاأقلم 

االأجنبية  املفردة  تت�سمنها  التي  والتعود  والتكيف 

املعنى  وهو  بالفرن�سية(  اأو  باالإجنليزية   adaptationn(

عن  احلديث  �سمن  هنا  به  التذكر  يف  اأرغييب  الييذي 

انتقاال عرب ثقايف وذلك بهدف  باعتباره  االقتبا�س 

التي  املعنى  انييتيياج  م�ستويات  وحتليل  تف�سيل 

تت�سمنها عمليات االقتبا�س �سواء من و�سيط لو�سيط 

اأخرى.  وثقافة  للغة  بعينها  وثقافة  لغة  اأومن  اآخر 

اأن هناك عددا من امل�سطلحات  اأرى  اأخرى،  بعبارة 

املجاورة باتت �رسورية لفهم اأبعاد عملية االقتبا�س 

جمملها  يف  تت�سمن  م�سطلحات  وهي  ال�سينمائي، 

واالأنييواع  الو�سائط  بني  االنتقال  اأو  العبور  فكرة 

والثقافات واللغات، فيما ميكن اأن ن�سميه اخت�سارا 

.transcultural adaptationn »االقتبا�س عرب الثقايف«

للثقافات  واالأنيييواع،  للحدود  العابر  االنتقال  هذا 

جماالت  يف  املتخ�س�سني  بع�س  يييراه  واللغات، 

مبثابة  ال�سينمائية  الدرا�سات  ملجال  مغايرة  اأخرى 

املتعددة  االأن�ساق  لنظرية  وفقا   translationn »ترجمة« 

Ponlysystem Theonry.  يتبنى هوؤالء ومن بينهم كاتري�س 

العمل  ترجمة  فكرة   )Cattrysse and Brussel( وبرا�سيل 

اإعييادة  عملية  باعتبارها  �سينمائي  لعمل  االأدبييي 

كتابة )مثلها مثل الرتجمة( يتحول من خ�لها ن�س 

و�سياق  مغايرة  لغة  با�ستخدام  اآخيير   ن�س  اإىل  ما 

ال�سينمائية،  الدرا�سات  جمال  يف   .iمغاير ثقايف 
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مي التلم�ساين *

االقتبا�س انتقال 

عرب ثقايف

 * روائية واكاديمية من مصر



كتابه  يف   )Brian McFarlane( ماكفرلني  برايان  يرى 

نظرية  يف  مقدمة  للفيلم.  الييرواييية  »ميين  املرجعي 

اأن   ،1996 عام  باالإجنليزية  ال�سادر  االقتبا�س« 

خيال  مييع  تتقاطع  تخييل  عملية  هييو  االقتبا�س 

�سمن  قراءة  فاالقتبا�س  معه،  تتماهى  وال  القارئ 

قراءات اأخرى للن�س االأدبي لي�س بو�سعها اأن ت�سفي 

غليل القارئ النهم الذي عادة ما يعترب اأن االقتبا�س 

ماكفرلني  ويذهب  االأدبي.  للعمل  خيانة  ال�سينمائي 

م�سرا  واالقتبا�س،  التحويل  بني  الفروق  درا�سة  اإىل 

الو�سيط  من   transfer narrative الق�سة  حتويل  اأن  اإىل 

يتعذر  ال�سينمائي ممكنة، على حني  للو�سيط  االأدبي 

حتويل فعل القول ذاته enunciationn من االأدب لل�سينما، 

واملق�سود ا�ستحالة اإلغاء اأو جتاوز الفروق اجلوهرية 

بني وظائف الكلمة ووظائف ال�سورة، اأو بني احلكي 

والفرجة. واخل��سة اأن التفكر يف االقتبا�س العابر 

واآليات  خ�سائ�س  على  تاأكيد  مبثابة  هو  للثقافة 

االقتبا�س،  عملية  يف  واالنتقال  والتحول  العبور 

وا�ستدعاء فكرة العبور والتحول واالنتقال جنبا اإىل 

جنب مع فكرة اال�ستيحاء واال�ستعادة والتحوير كلما 

جرى احلديث عن االقتبا�س ال�سينمائي. 

يف  تاأويلية  حركة  على  بداهة  االقتبا�س  يتاأ�س�س 

وحتويل  وتف�سر  ترجمة  هييو  حمييورهييا  �سلبها، 

االأول  الن�س  اأن  اأوال  نتفق  اآخر.  لن�س  ن�س  وتبديل 

التعدد  transtextual، مبعنى  متعدي  ن�س  ذاته  هو يف 

وينفتح  �سابقة،  اأخرى  ن�سو�س  جتتازه  والتجاوز، 

الثاين،  الن�س  كذلك  �سك.  ب�  الحقة  ن�سو�س  على 

اأي�سا  هو  لل�سينما،  االقتبا�س  حال  يف  ال�سينمائي 

ن�س متعد ال ينقل فقط عن الن�س االأول بع�س اأحداثه 

وبع�س اأبطاله وبع�س وظائف احلكي فيه، بل ينقل 

اأي�سا عن تقاليد ال�سينما امل�ستقرة ويحيل اإليها كما 

اإليها قدر  التجريب فيها وي�سعى  ينفتح على تقاليد 

ن�س  عن  املقتب�س  ال�سيناريو  كاتب  اأمييا  االإمكان. 

امل�ستويات  تلك  ت�سابك  ينكر  اأن  بو�سعه  فلي�س  اأدبي 

اأثناء  والتاأويل  والرتجمة  النقل  عملية  يف  جميعها 

النظرة  تلك  اأدبييي.  ن�س  عن  املاأخوذ  الفيلم  كتابة 

واالأكييرث  االأعييم  هي  بال�رسورة  لي�ست  ل�قتبا�س 

الباحثني يف هذا املجال. ي�سر كرانتز  انت�سارا بني 

كتاب  مقدمة  يف   )Kranz and Mellerski( وميلر�سكي 

فكرة  من  ال�سينمائية  الدرا�سات  حترر  اإىل   In/Fedelity

االأمانة يف اقتبا�س العمل االأدبي لل�سينما يف مقابل 

والتنا�س  احلوارية  لقوانني  الدرا�سات  تلك  خ�سوع 

اإىل حد يجعلها اأ�سرة للنقد ما بعد البنيوي كما هو 

)Ronbert Stam( على  �ستام  درا�سات روبرت  احلال يف 

�سبيل املثال.ii  لي�س ثمة ن�سق واحد عام و�سامل يف 

يف  متجاورة  اجتاهات  هي  اإمنا  االقتبا�س،  درا�سة 

ب�سكل مقارن، ويف  نتوقف عندها  اأن  ت�ستحق  النقد 

حال تلك الدرا�سة، ب�سكل عابر للثقافات.  

لعمليات  م�ستويات  بث�ثة  بالتذكر  هنا  �ساأكتفي 

بع�س  يف  تتقاطع  اأراهييا  لن�س،  ن�س  من  االنتقال 

بحيث  البع�س  بع�سها  مع  ال�سينمائية  االأعييمييال 

االلتفات  دون  ال�سينمائي  العمل  ونقد  فهم  ي�سعب 

ل�سبكة الع�قات التي تنبني عليها تلك العمليات.   

االنتقال من ن�س روائي لن�س  عملية  اأوال  1. هناك 
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ي�سمى  ملا  �سيوعا  االأكييرث  املفهوم  وهو  �سينمائي، 

باالقتبا�س، مثل اقتبا�س هاملت لل�سينما العاملية اأو 

ث�ثية جنيب حمفوظ لل�سينما امل�رسية.

�سينمائي اأ�سلي  االنتقال من ن�س  ثانيا  2. وهناك 
يطلق  الييذي  ال�سكل  وهو  يحاكيه،  �سينمائي  لن�س 

�سايكو  فيلم  ا�ستعادة  مثل   ،remake لفظ رمييك  عليه 

العنوان  )1960( الألفريد هيت�سكوك يف فيلم بنف�س 

اأو ا�ستعادة  1998 من اخراج ج�س فان �سنت  عام 

»املخدوع« )1971( جل�س فان �سنت يف فيلم بنف�س 

العنوان من اإخراج �سوفيا كوبوال )2017(.

trans� الثقايف  االقتبا�س عرب  اأ�رسنا  كما  وهناك   .3
remake   trans� والرمييك عرب الثقايف cultural adaptationn

الن�س لي�س فقط من  انتقال  cultural واملق�سود بهما 

وثقافة  لغة  ومن  بل  �سينمائي  لو�سيط  اأدبي  و�سيط 

الرتجمة  عرب  ذلك  يتم  اأخييرى.  وثقافة  للغة  بعينها 

والتاأويل  النقل  من  مركبة  عمليات  وعرب  االأدبية 

االنتقال  احل�سبان.  يف  ناأخذها  اأن  اأقييرتح  الثقايف 

�سياق  يف  ت�سميته  على  درجنا  ما  هو  الثقايف  عرب 

يف  اأو  »التعريب«  بعملية  مث�  امل�رسحية  الرتجمة 

اإ�سارة  »التم�سر«  بعملية  امل�رسية  ال�سينما  �سياق 

اإىل نقل ن�س اأجنبي اإىل ال�سينما امل�رسية �سواء كان 

اأو  اأدبيا )يف حال اقتبا�س عرب ثقايف(  الن�س االأول 

التقاطع  اأمثلة  اأحد  ثقايف(.  عرب  )رمييك  �سينمائيا 

بني االقتبا�س والرمييك ما جنده يف فيلمي لك يوم 

يا ظامل )1951( واملجرم )1978( وك�هما لكاتب 

اأبو �سيف  ال�سيناريو جنيب حمفوظ واملخرج �س�ح 

زوال.  اإميل  الفرن�سي  للكاتب  راكان  تريز  رواية  عن 

ياأخذ  اأن  اإذن  عليه  )املجرم(  االأخر  للفيلم  الدار�س 

لفيلم  م�رسي  رمييك  الفيلم  كييون  االعتبار  بعني 

م�رسي مقتب�س عن اأ�سل اأجنبي.

املفاهيم  تلك  بني  املحتملة  التقاطعات  اأن  �سك  ال 

عملية  هو  اقتبا�س  كل  اأن  اأزعييم  كنت  واإن  عديدة، 

ترجمة ثقافية حتى واإن جاءت يف اإطار لغة واحدة. 

الثقافة  اإ�سكالية  هي  اأخرى  الإ�سكالية  ذلك  يحيلنا 

الوا�سع  والتاريخي  والطبقي  االإن�ساين  مبعناها 

تفر�سها  التي  للحدود  عابرة  ممار�سة  باعتبارها 

االإقليمية  اأو  القومية  واملييمييار�ييسييات  الت�سورات 

داخل  وروافدها  اأ�سولها  وتتعدد  تتنوع  ال�سيقة، 

الثقافة  الواحدة.  الثقافة  قلب  ويف  الواحدة  اللغة 

ال�سينمائية امل�رسية على �سبيل املثال هي خليط من 

�سبيل  ال  واأوروبية،  �رسقية  وعربية،  غربية  ثقافات 

االأدب  وتاريخ  العاملية  ال�سينما  تاريخ  لف�سلها عن 

امل�رسية  املحلية  بطابع  طبعت  واإن  حتى  العاملي 

واالإقليمية العربية. على �سعيد اآخر، ثمة خ�سائ�س 

تتعلق  ذاته  الفني  الو�سيط  داخل  من  للثقافة  عابرة 

القائم  الفكر  وخ�سو�سية  وتلقيه  وتوزيعه  باإنتاجه 

على انتاجه. فعلى �سبيل املثال، تخ�سع ال�سينما كما 

و�سياقات  انتاجية  ل�رسوط  م�رس  يف  االأدب  يخ�سع 

دول  يف  عنها  جييذري  ب�سكل  اأحيانا  تختلف  تلقي 

مازال  االأدب  واأن  خا�سة  اأخرى،  اأوروبية  اأو  عربية 

انت�سار  مقابل  يف  نخبويا  فنا  باعتباره  اإليه  ينظر 

التجريب  م�ساحة  اأن  كما  ال�سينمائي،  الفن  و�سعبية 

يف االأدب تت�سع يف بع�س االأحيان لتفوق امل�ساحة 

املتاحة للتجريب يف ال�سينما وذلك الأ�سباب اإنتاجية 

ورقابية باالأ�سا�س. 

التم�سري: اقتبا�ص عرب ثقايف

يندرج كل من االقتبا�س والرمييك يف �سياق االنتقال 

تناولهما  ويتطلب  اأ�سلفنا،  كما  للثقافات  العابر 

ومناهجه  التحليل  اأدوات  تنوع  املنظور  هذا  من 

ومناهج  الفيلم  ونظرية  املقارن  االأدب  با�ستخدام 

الدرا�سات الثقافية ف�س� عن اأدوات النظرية االأدبية 

والرتجمة وحتليل الن�س مما ال يت�سع املجال لتف�سيله 

يف البحث الراهن حيث يخت�س كل جمال مبناهجه 

باأهمية  بالتنويه  هنا  اأكتفي  لذا  البحثية،  واأدواتييه 

اأن ناأخذ هذه ال�سياقات واملناهج يف احل�سبان عند 

حتليل الع�قة بني الن�س االأدبي والن�س ال�سينمائي. 

يف  م�سطلحات  ث�ثة  بو�سع  هنا  �ساأغامر  لكني 
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العمليات  ل�سبكة  م�ئما  اأراه  الذي  النقدي  �سياقها 

عرب  اقتبا�سا  باعتبارها  اإليها  اأ�سر  التي  والرتاكيب 

من  جانب  يف  البحث  �سياق  يرتبط  حيث  ثقايف، 

جوانبه بق�سايا االقتبا�س والرمييك ويف جانب اآخر 

بق�سايا التعريب والتم�سر.

اأما االقتبا�س فعلينا اأوال تخلي�سه من �سياق املقارنة 

احلرفية )احلكائية( بني اأ�سل روائي وفرع �سينمائي 

وما ا�ستتبعها من ت�سطيح وتب�سيط ملفردات االنتقال 

اإبداعية.  كعملية  متيزه  التي  الثقايف  والتحوير 

ق�سية  على  طويلة  عقود  مدى  على  الرتكيز  مت  فقد 

لل�سينما االأدبي  العمل  نقل  يف  انعدامها  اأو  االأمانة 

 ivوجتاهلت الدرا�سات ال�سينمائية اإال فيما ندر ،iii
االأدبي  الو�سيطني  ا�سكالية االخت�ف اجلوهري بني 

تطبيق  امل�ستحيل  من  اأ�سبح  اليوم  وال�سينمائي. 

مبداأ اأمانة النقل على عمليات مثل الرتجمة االأدبية 

العمل  بطبيعة  االخ�ل  دون  ال�سينمائي  واالقتبا�س 

والو�سطاء  الو�سائط  بتعددية  تت�سم  التي  االبداعي 

واإعادة  والتحوير  التاأويل  رقعة  بات�ساع  وبالتايل 

االأمانة  حترى  ب�رسورة  القائل  املبداأ  اإن  ال�سياغة. 

البينية  الدرا�سات  زمن  عليه  عفا  والييذي  النقل  يف 

ال  الفنية  للقيمة  ح�رسي  ملعيار  يحيل  واملقارنة 

اأ�سبح هذا املعيار  االإبداع حيث  حمل له من عملية 

الن�س يف ع�ئق  توغل  كلما  باهت يخفت  مثل ظل 

الرغم من  عابرة للنوع عابرة للثقافات. ولكن على 

يف  النقل  )اأمانة  االأخ�قي  التناول  ثنائية  انح�سار 

بنقل  املعنية  الدرا�سات  تظل  الن�س(  خيانة  مقابل 

قيد  اأو  نييادرة  القومية  لل�سينما  اأجنبي  اأدبييي  عمل 

التطوير واالحتمال وهو ما اأحاول هنا التطرق اإليه 

من  الثقايف  عرب  االقتبا�س  تعبر  با�ستخدام  نظريا 

خ�ل مناذج التم�سر ال�سينمائي. 

فيلم  حلبكة  انتاج  اإعيييادة  هو  نعلم  كما  الرمييك 

وال�سخ�سيات  الفيلم  بنية  با�ستعادة  انتاجه  �سبق 

جاءت  كما  ال�سينمائية  للق�سة  االأ�سا�سية  واخلطوط 

يف الن�س ال�سينمائي االأول، مبا ي�سمح باإعادة تاأويل 

ال�سياق  بتحديث  واأي�سا  ال�سابقة  االأفيي�م  اأو  الفيلم 

الزمني للفيلم، ويف اأحيان نادرة بنقل الفيلم ال�سابق 

�سوت-باي-�سوت، اأي لقطة بلقطة كما هو احلال يف 

رمييك فيلم �سايكو )1998(. جتدر االإ�سارة هنا اإىل 

اإنتاج  اإعادة  االقتبا�س يف حال  الرمييك مع  تقاطع 

فيلم مبني على ن�س اأدبي ولكن با�ستلهام الفيلم )اأو 

االأدبي.  الن�س  نف�س  املاأخوذة عن  ال�سابقة(  االأف�م 

على �سبيل املثال روميو وجولييت له الع�رسات من 

ويعترب  ال�سابقة  االأفيي�م  ي�ستلهم  بع�سها  الرمييك، 

وبع�سها  االأدبييي،  للن�س  اقتبا�سا  نف�سه  الوقت  يف 

عن  البتعاده  نظرا  رمييك  اعتباره  بحال  ي�سح  ال 

�سيك�سبر  م�رسحية  حتويل  يف  امل�ستقرة  اجلماليات 

لفيلم �سينمائي )مثال ذلك فيلم باز لرمان املقتب�س 

عن روميو وجولييت عام  1996(. 

عرب  اقتبا�س  عملية  فهو  ال�سينمائي  التم�سر  اأمييا 

اأدبي  ن�س  ومت�سر  اقتبا�س  ت�سمل  مركب  ثقايف 

ن�سو�س  ا�ستلهام  مع  امل�رسية  لل�سينما  عاملي 

جمال  يف  االقتبا�س.  عملية  اأثناء  �سابقة  �سينمائية 

ت�ستلهم  �سهرة  منيياذج  ثمة  ال�سينمائي،  التم�سر 
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مثال  الفرن�سي  االأدب  من  ال�سيت  ذائعة  ن�سو�سا 

غادة الكاميليا والبوؤ�ساء والكونت دي مونت كري�ستو 

االأفيي�م  جلماليات  وفقا  انتاجها  الإعييادة  وتنحو 

الروايات.  تلك  عن  املاأخوذة  واالأمريكية  االأوروبية 

اعتباره  ميكن  ملا  مثال  هي  امل�رسية  االأفيي�م  تلك 

مت�سرا مركبا يخ�سع مل�ستويات متعددة من النقل 

التوا�سط  م�ستوى  هناك  االأول  املقام  يف  والتحوير: 

intermedialityv اخلا�س بتحول الو�سيط االأدبي لو�سيط 

با�ستخدام  تب�سيطه  ا�سطلح على  ما  �سينمائي، وهو 

هناك  وثانيا  لل�سينما.  االأدب  من  االقتبا�س  تعبر 

والذي   vitransculturality الثقايف  االنتقال عرب  م�ستوى 

مرتاكبة:  وم�ستويات  عمليات  اإىل  تف�سيله  ينبغي 

الفرن�سية  اللغة  من  االأدبية  الرتجمة  عملية  اأولها 

اعتبارها  على  ا�سطلح  والتي  العربية،  اللغة  اإىل 

ترجمة لغوية تنخرط بال�رسورة يف حوار ثقايف ال 

فكاك منه بني الثقافتني العربية والفرن�سية. وثانيا 

عملية ترجمة الثقافة الفرن�سية االأوروبية يف القرن 

العربية يف منت�سف  التا�سع ع�رس للثقافة امل�رسية 

القرن الع�رسين من خ�ل االقتبا�س لل�سينما. وثالثا، 

الفيلم  اعتماد  حال  يف  الثقايف  عرب  الرمييك  عملية 

املرتجم  االأدبييي  االأ�سل  على  فقط  لي�س  امل�رسي 

اأوروبي مقتب�س عن تلك  اأو  اأمريكي  واإمنا على فيلم 

 )1935( »الغندورة«  اأفيي�م  ذلك  مثال  الييروايييات. 

مزراحي  لتوجو   )1942( و»ليلي«  فولبي،  ملاريو 

و»رجال   )1955( بدرخان  الأحمد  الهوى«  و»عهد 

وغرها  الفقار  ذو  ملحمود   )1972( م�مح«  ب� 

الكاميليا  غادة  رواية  عن  اأخذت  م�رسية  اأف�م  من 

مع  وتقاطعت  االبيين  دوما�س  اللك�سندر   )1848(

االأدبي  االأ�سل  نف�س  عن  واأمريكية  اأوروبية  اأفيي�م 

جان�س  اأبيل  اخييراج  الكاميليا«  »غييادة  بينها  من 

 .)1936( اإخراج جورج كيوكر  )1934( و»كاميل« 

االأف�م  لتلك  ال�سينمائي  التم�سر  اأن  اعتقادي  ويف 

مر مبراحل مت�سابكة من االقتبا�س عن الن�س االأدبي 

بلغته االأ�سلية )قبل ترجمته اإىل العربية( واالقتبا�س 

الرمييك(  )اأو  ال�سابقة  ال�سينمائية  الن�سو�س  عن 

املتفرج  ذائقة  مل�ءمة  ثقافيا  الن�س  تكييف  مع 

ذاتها(  يف  واملتبدلة  )املتحركة  والعربي  امل�رسي 

عرب تلك العقود. 

جرمية يف جزيرة املاعز واملخدوع

اأريد تناوله هنا باخت�سار فيعد  الذي  النموذج  اأما 

وهو  العاملي  االأدب  عيون  �سهرة من غره من  اأقل 

جزيرة  يف  »جييرمييية  م�رسحية  ومت�سر  اقتبا�س 

اوجو  االإيطايل  للكاتب امل�رسحي   )1946( املاعز« 

)ن�رست  اأرد�ييس  �سعد  ترجمة  من   ،  )Ugon Betti( بيتي 

مت  والتي  الع�رسين(  القرن  ثمانينيات  يف  الرتجمة 

عام  عر�سا  فيلمني  يف  امل�رسية  لل�سينما  حتويلها 

العر�س هو »رغبة  تاريخ  حيث  من  االأول   ،1991
خري  واإخيييراج  حامد  وحيد  �سيناريو  متوح�سة« 

املر�سدي  و�سهر  اجلندي  نادية  ومتثيل  ب�سارة 

والن�ساء«  »الييراعييي  هو  والثاين  حميدة،  وحممود 

اإخراج على بدرخان الذي �سارك يف كتابة ال�سيناريو 

بالتمثيل  و�سارك  علي  وع�سام  �رس�رس  ع�سام  مع 

فيه �سعاد ح�سني وي�رسا واأحمد زكي. اأما امل�رسحية 

االإيطالية فتحكي عن ث�ث ن�ساء، اأم وابنتها واأخت 

فيها  يربني  جزيرة  على  �س�م  يف  يع�سن  الييزوج، 

الن�ساء  تقع  اجلزيرة رجل غريب  املاعز حتى ي�سل 

يت�سح  حني  بقتله  منه  وينتقمن  حبه  يف  الث�ث 

اأنه غرر بهن جميعا. الفيلمان امل�رسيان يتجنبان 

واالبنة  االأم  بييني  ال�سائكة  الع�قة  يف  اخلييو�ييس 

الفيلمان ع�قات حب ح�سية  والغريب حيث ي�سور 

بني زوجة مات زوجها و�سقيقة الزوج املطلقة فيما 

الغريب  انتباه  التي حتاول لفت  يتوارى حب االبنة 

يف خلفية امل�سهد. 

خرج الفيلمان امل�رسيان »رغبة متوح�سة« و»الراعي 

فيلم  عر�س  على  عاما  ع�رسين  نحو  بعد  والن�ساء« 

اأمريكي ماأخوذ عن ق�سة �سبيهة بعنوان »املخدوع« 

ومتثيل  �سيجل  دون  اإخييراج   )The Beguiled  1971(
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كلينت اي�ستوود وجرالدين ت�سابلن عن رواية الكاتب 

و�سيناريو   )1966( كولينان  توما�س  االأمريكي 

األربت مالتز. يحكي فيلم »املخدوع« عن فرتة احلرب 

االأهلية االأمريكية، حيث تعرث جمموعة من ال�سيدات 

االأمريكي على جندي م�ساب  والفتيات يف اجلنوب 

تابع للجي�س االحتادي االأمريكي، ويقمن باإ�سعافه، 

من  ث�ث  وبني  بينه  العاطفية  الع�قات  تتطور  ثم 

حتايله  يكت�سفن  حتى  خمتلفة،  اأعمار  من  الن�ساء 

رواييية  ن�رست  لقتله.  �سده  التاآمر  ويييبييداأن  عليهن 

عاما  ع�رسين  اأي   ،  1966 عام  كولينان  توما�س 

بعد �سدور م�رسحية اوجو بيتي »جرمية يف جزيرة 

بتي  اأوجييو  م�رسحية  اأن  بالذكر  واجلدير  املاعز«. 

كانت قد عر�ست على م�سارح برودواي عام 1955 

 ،1961 عام  االإجنليزية  اإىل  ترجمتها  ن�رست  كما 

كولينان  توما�س  االأمريكي  الروائي  اأن  يبدو  وفيما 

قام باقتبا�س واأمركة امل�رسحية لت�ئم �سياق احلرب 

االأهلية االأمريكية ولت�ئم اأي�سا اأخ�قيات املجتمع 

املحافظ االأمريكي، فبدال من ان�ساء ع�قات حب بني 

الغريب واالأم وابنتها كما هو احلال يف امل�رسحية، 

حتدث الع�قة بني الغريب وث�ث �سخ�سيات ن�سائية 

ال تربطهن ع�قة دم، هن مديرة املدر�سة واملعلمة 

والطالبة ال�سابة.

هذا النموذج الفريد من االقتبا�س والرمييك جدير 

باأن نتوقف عنده قلي� لتحليل الع�قة بني الفيلمني 

وال�سينمائية  االأدبية  الن�سو�س  وبني  امل�رسيني 

ع�قة  هناك  اأوال  معهما.  تتقاطع  التي  االأخييرى 

والتي  االإيطالية  بامل�رسحية  املبا�رسة  الفيلمني 

االأدبية  والرتجمة  االقتبا�س  مل�ستويات  توؤ�رس 

غر  اأو  مبا�رسة  ع�قة  هناك  ثانيا  والتم�سر. 

والفيلم  امل�رسيني  الفيلمني  بني  تن�ساأ  مبا�رسة 

من  م�ستوى  اإىل  وحتيييييل   )1971( االأمييريييكييي 

رمييك  ن�سميه  اأن  ميكننا  الن�سو�س  بني  التقاطع 

واأمركة  انتحال  ع�قة  ثمة  ثالثا،  ثقايف.  عرب 

تن�ساأ بني الرواية االأمريكية والفيلم االأمريكي من 

اأخرى،  ناحية  من  االإيطالية  وامل�رسحية  ناحية  

تتقاطع مع اجلهد امل�رسي يف تعريب امل�رسحية 

�سينمائيا على يد  اأرد�س ومت�سرها  �سعد  يد  على 

تعقيدا  االأمر  يزداد  ب�سارة.  وخري  بدرخان  على 

اأخرى  وروايييات  اأف�م  وظهرت  الزمن  تقدم  كلما 

فقد  االأوىل،  ال�سبكة  تلك  تقارب  اأن  �ساأنها  من 

يف  موؤخرا   )2017( »املخدوع«  فيلم  اإنتاج  اأعيد 

كولن  ومتثيل  كوبوال  �سوفيا  اإخييراج  من  اأمريكا 

فاريل ونيكول كيدمان وكري�ستني دان�ست. ي�سيف 

الرمييك االأخر طبقة اأخرى من طبقات التعقيد ال 

بتكوين  بل  لل�سينما  اأدبي  ن�س  بنقل  فقط  ترتبط 

�سبكة من الع�قات الفنية واجلمالية تفتح جماال 

اأو  الروائية  �سواء  الفنية  االأعمال  وتداول  لتاأويل 

وحتقق  متنوعة  واأزمنة  ثقافات  عرب  ال�سينمائية 

للحدود  العابر  والتوا�سج  اال�ستمرارية  من  نوعا 

االأ�سداد  بني  اإن�سانيا  يوؤلف  اأن  �ساأنه  من  الييذي 

وفنيا بني االأنواع والو�سائط.
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أردين اأردين أردين  أكادميي اأكادميي أكادميي  أكادميي  كاتب و أكادميي  كاتب و *

أوالد حارتنا اأوالد حارتنا أوالد حارتنا  عري سعري سعري يف م�ؤلفه  س�س� لنا حممد  يقدم 

يقاسيقاسيقًا لل�رصاع الذي  س�س� رص�رص�رصداً ��سرية الرواية املحرمة ��سرية الرواية املحرمة 

قت سقت سقت  س�س� أن اأن أن  منذ  �حمف�حمف�ظ  جنيب  رواي��ة  �ح�ح�ل  دار 

رصن�رصن�رصتها  التي  التي الأه��رام  التي الأه��رام  أه��رام  ا فحات سفحات سفحات  س�س� إىل اإىل إىل  طريقها 

القرن  من  اخلم�سينات  اخلم�سينات أواخ��ر  اخلم�سينات اأواخ��ر  أواخ��ر  يف  حلقات  يف 

البريوتية  البريوتية الآداب  البريوتية الآداب  آداب  ا دار  تبنتها  دار أن  تبنتها  دار اأن  تبنتها  أن  إىل اإىل إىل  ي سي سي  ساملا�ساملا�

إىل اإىل إىل  رصالق�رصالق�رصية  هجرتها  بعد  كتاب  يف  وظهرت 

أن م�رصها منعت ن�اأن م�رصها منعت ن�رصأن م�رصها منعت ن�رصأن م�رصها منعت ن�رصها يف كتاب. إذ اإذ اإذ  إذ لبنان  إذ لبنان 

ال�رصاع  هذا  هذا سيل  هذا سيل  يل  ستفا�ستفا� عري سعري سعري  س�س� حممد  لنا  حممد سد  لنا  حممد سد  لنا  د  سير�سير�

واجتماعية  ثقافية  ثقافية أطراف  ثقافية اأطراف  أطراف  فيه  فيه سرتكت  فيه سرتكت  رتكت  سا�سا� الذي 

م�ؤ�س�سات  م�ؤ�س�سات أن  م�ؤ�س�سات اأن  أن  كما  كما الأطياف  كما الأطياف  أطياف  ا متعددة  و�سيا�سية 

وزارة  وزارة إىل  وزارة اإىل  إىل  أزه���ر الأزه���ر الأزه���ر  ا م��ن  �تن�تن�عها  على  ال��دول��ة 

�بدل�بدل�ها يف  أدلت اأدلت أدلت  زارة الثقافة �زارة الثقافة �زارة الثقافة  �ب�ب إعالم مروراالإعالم مروراالإعالم مروراً ا

يف  تظهر  تظهر أن  تظهر اأن  أن  قبل  حتى  الرواية  على  التعليق 

أنه اأنه اأنه  اوكاوك أن الكثري من التعليقات ورد اأن الكثري من التعليقات ورد أن الكثري من التعليقات ورد  أي اأي أي  كتاب، 

إىل غري ن�ص اإىل غري ن�ص إىل غري ن�ص الرواية الذي  خرب م�سند ال ي�ستند 

والتي مل تعد يف  والتي مل تعد يف الأه��رام  والتي مل تعد يف الأه��رام  أه��رام  ا فحات سفحات سفحات  س�س� به  حظيت 

آنذاك!اآنذاك!آنذاك! آنذاك!لة  آنذاك!لة  �متناول القارئ ب�سه�متناول القارئ ب�سه�

يل احلديث عن سيل احلديث عن سيل احلديث عن هذا  ستفا�ستفا� ص�ص�ص يف  أخاأخ�أخ�أخ� أن اأن أن  وقبل 

إىل اإىل إىل املالحظات التالية: إىل ري  إىل ري  ري سري س أ�اأ�سأ�سأ� أ�أن  أ�أن  أن اأن  أن أود  أن أود  أود اأود  أود م  أود م 
ّ
م فر القيم فر القي
ّ
فر القي
ّ

فر القيال�سفر القيال�س
ّ
ال�س
ّ

�يق�يق�م  إذ اإذ اإذ  ثيقيا�ثيقيا�ثيقيًا �ت�ت أ�سلاأ�سل�أ�سل�أ�سل�بًا عري سعري سعري  س�س� أوالاأواًلأواًلأواًل: نهج حممد 

ل سل سل  سيت�سيت� أفكاره بكل ما اأفكاره بكل ما أفكاره بكل ما  أفكاره بكل ما و أفكاره بكل ما و آرائه اآرائه آرائه  آرائه و آرائه و بدعم مالحظاته 

لتقدمي  ال��ع��دة  يعد  ن��راه  وه��ك��ذا  س��س��س�ع.  �بامل�بامل�

والت�رصيحات  واملجالت  واملجالت سحف  واملجالت سحف  حف  سال�سال� رات س�رات س�رات  س�من�س�من�

الثقافية  ال�ال�الم  ���� ���� �أق��أق� أق�الأق�ال ا م��ن  م��ن الأط���ي���اف  م��ن الأط���ي���اف  أط���ي���اف  ا ملختلف 

أو كلل، يحاورها ويتحاور اأو كلل، يحاورها ويتحاور أو كلل، يحاورها ويتحاور  أو كلل، يحاورها ويتحاور دون ملل  أو كلل، يحاورها ويتحاور اأو كلل، يحاورها ويتحاور أو كلل، يحاورها ويتحاور دون ملل  أو كلل، يحاورها ويتحاور اأو كلل، يحاورها ويتحاور دون ملل  دون ملل إعالمية دون ملل إعالمية  إعالمية الإعالمية ال وا

يجعلنا  أن اأن أن  ودون  ودون أيه  ودون اأيه  أيه  ودون ر أيه  ودون ر أيه  صيفر�صيفر�ص أن اأن أن  دون  معها 

أنه اأنه أنه  أي اأي أي  آخر، اآخر، آخر،  أو اأو أو  �ن�ن�ع  ��سلط��سلط�ي من  صنح�صنح�ص بتقييم 

س��س��س�عية. �يلتزم درجة عالية من احلياد وامل�يلتزم درجة عالية من احلياد وامل�

إال اإال إال  ثيقي �ثيقي �ثيقي يف ظاهره  �ت�ت �أ�سل�أ�سل�ب  أ�سلالأ�سلال ا أن اأن أن  ثانيًا: رغم 

يزاوج بني  يزاوج أنه  يزاوج اأنه  أنه  لنقل  لنقل أو  لنقل اأو  أو  باطنه،  رص�رص�رصدي يف  أنه اأنه أنه 

ح سح سح  س�س� �ي�ي� ال��ذي  رصال�رصال�رصد  وباطن  وباطن �ثيق  وباطن �ثيق  ثيق  �الت�الت ظاهر 

إىل اإىل إىل  رصاملبا�رصاملبا�رص ال�����اق��ع  من  به  ويرقى  ال��ثيق  من  به  ويرقى  ال���ثيق  من  به  ويرقى  ال�����ثيق  من  به  ويرقى  ���ثيق  ال�� من  به  ويرقى  ال��ثيق  من  به  ويرقى  ثيق  �الت�الت

ثيقة �ثيقة �ثيقة وي�سبغ  �ال�ال أعماق اأعماق أعماق  إىل اإىل إىل  س�الت�س�الت�س�ير الذي ينفذ 

رها يف املنت.س�رها يف املنت.س�رها يف املنت. س�ق جمرد ح�س�ق جمرد ح� �عليها قيمة تف�عليها قيمة تف�

التي  الع�رص  روح  الع�رص سد  روح  الع�رص سد  روح  د  سر�سر� يف  يف سعري  يف سعري  عري  س�س� جنح  ثالثًا: 

ت ست ست  ستعر�ستعر� الذي  �فالهج�فالهج�م  الرواية؛  الرواية؛ �ر  الرواية؛ �ر  ر  �ظه�ظه واكبت 

معتقدات  من  بل  فراغ  من  أتاأتاأِت  اياي مل  الرواية  له 

كل سكل سكل  سب�سب� امل�رصي  املجتمع  �سادت  وم�سلمات 

مفادها  عام  مفادها سكل  عام  مفادها سكل  عام  كل  سب�سب� العربي  واملجتمع  خا�ص 

الروائي  الفن  مع  التعامل  على  القدرة  ع��دم 

أو اأو أو  اجتماعية  اجتماعية أو  اجتماعية اأو  أو  دينية  دينية أطروحة  دينية اأطروحة  أطروحة  إىل اإىل إىل  واختزاله 

للة.سللة.سللة. سحتى ثقافية م�سحتى ثقافية م�

دون  أب��دي��ه��ا اأب��دي��ه��ا أب��دي��ه��ا  أن اأن أن  أود اأود أود  التي  التي ح��ظ��ات  التي ح��ظ��ات  �ات  امل��ال امل��ال�ا  �ال�ا  امل�أم� امل�أم��ا  أم�اأم��ا 

حممد  م�ؤلف  يف  ورد  ما  يف ساأن  ورد  ما  يف ساأن  ورد  ما  أن  سا�سا� من  انتقا�ص 

عري فهي:سعري فهي:سعري فهي: س�س�

ال��رواي��ة  على  ال��رواي��ة سب  على  ال��رواي��ة سب  على  ب  ان� ال��ذي  ان�سم  ال��ذي  سم  الهج� الهج�إن  الهج�إن  الهجاإن  إن  أوالاأواًلأواًلأواًل: 

من  جممله  يف  ينطلق  يف سعري  ينطلق  يف سعري  ينطلق  عري  س�س� حممد  نه 
ّ
دو والذي 
ّ
دو والذي 
ّ

درا�ساتدرا�سات

*  حممد �شاهني

�أوالد حارتنا: 

�سرية الرواية املحرمة



اأن  اأي  بحت.  ديني  اإىل م�سم�ن  الرواية  اختزال 

غري  اأو  عمد  عن  حتا�ست  الهج�م  هذا  ن�س��ص 

عمد التعر�ص للناحية الفنية التي كان ميكن اأن 

الرواية بل  املن�سفة يف  القراءة غري  تغري اجتاه 

واأن ت�سعها يف منظ�ر فني رمبا كان من �ساأنه 

هذا  ويرجع  زاوية خمتلفة.  من  الرواية  يقدم  اأن 

اإىل نق�ص ملفه�م الرواية، ب�سكل عام، واأركانها 

الفنية ومك�ناتها التي تتخطى مك�نات املقالة 

الذي  د 
ّ
الر اأن  نالحظ  لهذا  املبا�رصة.  ال�رصيحة 

ال  خ�س�مه  على  حمف�ظ  جنيب  به  يق�م  ك��ان 

يلتقي مع اآراء اأولئك اخل�س�م الذين اأقدم�ا على 

قراءة الرواية وكاأنها اأطروحة اجتماعية وا�سحة 

الفنية  القيمة  ب��ني  احل����ار  اأن  اأي  و�رصيحة. 

معط�بًا  ظل  حمف�ظ  جنيب  وخ�س�م  للرواية 

حممد  كتاب  كان  ول�  الت��سيل.  اأحادية  ب�سبب 

الرواية  الرئي�ص �سرية  �سعري يتعدى يف اهتمامه 

بغية  امل�قف  لهذا  كافيًا  اأدبيًا  نقداً  �سعري  لقدم 

قراءة الرواية من منظ�ر من�سف على االأقل.

منا�سبات  يف  االأج��ي��ال  رواي��ة  ذك��ر  ي��رد  ثانيًا: 

كثرية على اأنها جن�ص اأدبي تبناه جنيب حمف�ظ 

يف اأوالد حارتنا وترجمة امل�سطلح باالإجنليزي 

 Fathers and العربي وه�  اأدق بكثري من امل�سطلح 

Sons. واأود اأن اأ�سيف هنا اأن هنالك جن�سا اأدبيا 

الغرب  يف  الروائيني  من  العديد  على  هيمن  اآخر 

وخ�س��سًا  حمف�ظ  جنيب  فيهم  مبا  وال�����رصق 

ه�  االأدب��ي  اجلن�ص  هذا  رائ��د  حارتنا.  اأوالد  يف 

 Wilhem Meister ج�ته التي تعد روائية وليم ما�سرت

من  والغرب  ال�رصق  يف  هيمنته  امتدت  اأمن�ذجًا 

نهايات القرن الثامن ع�رص، تاريخ �سدور رواية 

ج�ته اإىل ي�منا احلا�رص. وعلى �سبيل املثال ال 

يف  العظام  االآمال  ديكنز  رواية  ن�ستذكر  احل�رص 

القرن التا�سع ع�رص ورواية ج�ي�ص �س�رة الفنان 

الذي  وامل�سطلح  الع�رصين.  القرن  �سبابه يف  يف 

 .Bildungsroman ه�  االأدبي  اجلن�ص  هذا  على  يطلق 

الذي  االأمل��اين  با�سمه  يحتفظ  امل�سطلح  وظ��ل 

هذا  يعنى  ج�ته.  يد  على  منه  الرواية  ت�سكلت 

من  وارتقائها  ال�سخ�سية  بنم�  االأدب��ي  اجلن�ص 

خالل التجربة يف احلياة العملية.

القراءة  يعت�ر  ما  اأك��ر  اأن  اعتقادي  يف  ثالثًا: 

الرمز  عند  الت�قف  ه�  حارتنا  اأوالد  ل�  اجلائزة 

يف الرواية بداًل من الرتميز وه� م�سطلح م�سه�ر 

Allego� ب� اإليه  ي�سار  الغربي  االأدب  يف   و�ساطع 

معادلة  الرمز  يك�ن  فبينما  الرمز.  غري  وه�   ry

متكافئ  �سبه  تقارب  عن  تك�سف  تقريبًا  ثابتة 

بني الطرفني ي�سعى يف النهاية اإىل تقريب الفهم 

يف  مدى  اأو�سع  الرتميز  يك�ن  الرمز،  مل��س�ع 

التقيد  القارئ  على  يفر�ص  اأن  دون  �سم�ليته 

مبقاربة حمدودة بني طريف املعادلة. ويف حالة 

الرتميز ي�سيع امل�سم�ن يف �سكله املجرد لي�سبح 

برتجمة  املهتم�ن  الح��ظ  وق��د  جت�سيداً.  اأك��ر 

امل�سطلح Allegory �سع�بة نقله اإىل العربية لدرجة 

االأ�سلية  �سبغته  على  احلفاظ  ي���ؤث��رون  اأنهم 

في�سريون اإليه ب� اإليغ�ريا منعًا للخلط بينه وبني 

الرمز symbol. وقد الحظ النقاد وال�سعراء الغربي�ن 

مب�سطلح  فتقدم�ا  الرمز  حمدودية  املحدث�ن 

الذي كان  النق�ص  اأو  الفراغ  لي�سد   Image ال�س�رة 

اأ�سحت ال�س�رة متف�قة على  اإذ  ي�حي به الرمز 

Can�  الرمز يف ات�ساع مداها. فق�س�ص كانرتبري

tebery Tales ل�ساحبها ت�س��رص الذي ي�سار اإليه على 

املثال  �سبيل  على  هي  االإجنليزية  اللغة  اأب  اأنه 

 Animal اإليغ�رية، وكذلك رواية مزرعة احلي�انات 

اّطلع  وقد  اأورول.  ج�رج  امل�سه�ر  للروائي   Farm

التي  ال��رواي��ات  من  الكثري  على  حمف�ظ  جنيب 

ت�سملها تقنية االإليغ�ريا.

ما من �سك اأن قراءة اأوالد حارتنا ميكن اأن تفيد 

الرمز.  من  اأكر  االإليغ�ريا  م�سطلح  منظ�ر  من 

لرواية  املغل�طة  القراءة  حدة  من  تخفف  ورمبا 

جنيب حمف�ظ.

رابعًا: املعروف اأن جنيب حمف�ظ كان قارئًا نهمًا 

خا�ص.  ب�سكل  واالإجنليزية  العاملية  االآداب  يف 
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الرواية



وقد ذكر �سعري العديد من امل�سادر الغربية التي 

لكاتب  م�ت��س�ل�ح  منها  حمف�ظ  عليها  اطلع 

رواي��ات  وكذلك  �س�  برينارد  امل�سه�ر  امل�رصح 

كل  �ساأن  وه��ذا  الكثري.  الكثري  وغريها  ه��اردي 

روائي كبري مثل جنيب حمف�ظ.

به  تاأثر  اأدبي غربي  اأقرب عمل  اأن  اعتقادي  يف 

التي تعد  اإلي�ت  جنيب حمف�ظ ه� رواية ج�رج 

درة الرواية يف الع�رص الفكت�ري وهي مدملار�ص 

قراءتي  عند  الرواية  هذه  ا�ستذكرت   .Middlemarsh

اأنها  اأعتقد  اأين  بل  حمف�ظ  جنيب  لرواية  االأوىل 

االإطار  الرواية  اأنها  على  اإليها  ي�سار  الأن  ت�سلح 

كثرياً  يبتعد  ال  منظ�رها  حمف�ظ.  جنيب  لرواية 

عن منظ�ر حمف�ظ اإذ اأنها بداية تتخذ من قرية 

م�سه�رة،  غري  ب�سيطة  عادية  قرية  مدملار�ص، 

اإطاراً تتمثل يف حياة اأهلها )�سخ�سيات الرواية( 

ن�ستذكر  هذا  يجعلنا  اأال  باأكملها.  اجنلرتا  �س�رة 

على الف�ر مقاربة بني احلارة والقرية املذك�رة 

يجعلنا  اأال  الروايتني؟  بني  م�سرتك  عام  كاإطار 

االأجيال يف  ا�ستمرارية حياة  ن�ستذكر  اأي�سًا  هذا 

ف�ساء االإطار التقريبي؟

هنالك �سخ�سية يف اأوالد حارتنا ربطها البع�ص 

ب�سخ�سية مقد�سة تتقاطع مع �سخ�سية مدملار�ص 

ال�ساعر  �ست�سبح مثل  اأنها  االأفي�ن ظنًا  تتعاطى 

الرومنتيكي ك�لريدج الذي كان ه� االآخر يتعاطى 

الربيطانية  الروائية  اأن  ال�ا�سح  ومن  االأفي�ن. 

تلك  ال�سعف يف  تبيني م�اطن  اإىل  تهدف  كانت 

يدع�  كاريكات�ري  ب�سكل  ور�سمها  ال�سخ�سية. 

كان  هل  تفكريها.  ل�سحالة  وال�سفقة  الرثاء  اإىل 

النب�ة  اأن  ي�سري يف اجتاه م�از يت�سمن  حمف�ظ 

ل�  واهم�ن  الب�رص  واأن  احل��دوث  ن��ادرة  ظاهرة 

طق��ص  ممار�سة  مبجرد  حت�سل  اأنها  اعتقدوا 

ب�رصية مغرية!

بكامب  حمف�ظ  جنيب  اعرتاف  واأخ��رياً:  خام�سًا 

النا�ص  يربط  ما  كثرياً  ن�بل.  جائزة  ونيله  ديفد 

بني احلادثتني بل وذهب البع�ص اإىل االعتقاد اأن 

خالل  من  ملحف�ظ  تت�يجًا  جاءت  ن�بل  جائزة 

ال�سياق ال  ب�سكل خا�ص. ويف هذا  اأوالد حارتنا 

اأتفق مع حممد �سعري يف امل�س�غات التي يقدمها 

مع  ديفد  بكامب  حمف�ظ  جنيب  اع��رتاف  ب�ساأن 

اأنها م�ست�حاة من خلفيات م�ثقة. وهي مربرات 

اأكر منها دفاع.

* * *

ويف اعتقادي اأنه ال عالقة حقيقية بني احلادثتني 

واأنا اأ�سدق جنيب حمف�ظ اأن جائزة ن�بل مل تكن 

بالن�سبة له يف احل�سبان. ذكر يل حمم�د دروي�ص 

االآخر كانت اجلائزة خارج ح�ساباته  والذي ه� 

عن  حديث  من  اأك��ر  يف  يل  ي�ؤكد  ك��ان  اأن��ه  اإذ 

اأن  اإىل  اللعبة متامًا م�سرياً  اأنه خارج  امل��س�ع 

ت�ستع�سي  اأنها  لدرجة  معقدة  اجلائزة  منح  اآلية 

منح  ي�سبق  ال��ذي  الن�ساط  واأن  التكهنات  على 

الكتمان.  اجلائزة بحثًا عن م�ستحقيها يظل طي 

فاإنه  ديفيد  بكامب  حمف�ظ  جنيب  اع��رتاف  اأما 

بالن�سبة يل لغزاً ع�سيًا حتى على التكهن. وكثرياً 

العامل  اأن  باالعتقاد  الفراغ  اأم��الأ  اأن  اأح��اول  ما 

باأكمله عند جنيب حمف�ظ م�رصح �سخ�سيات بني 

واأنه  احلياة  واقع  لهم يف  الب�رص ال ه�ية معينة 

اأم�سى جل حياته ي�سقى يف اختيار ما ا�سته�ى 

اأعماله  يف  م�قعهم  خالل  من  ه�ية  ليمنحهم 

fic� )الفنية. يقال اأن العامل بالن�سبة ل�سيلي خيال 

على  ين�سحب  ت�س�ري  يف  وه��ذا  حقيقة  ال   )tion
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فه�  تربير  من  هنالك  كان  واإذا  حمف�ظ.  جنيب 

تربير خيايل وهمي اإذ اأين اأت�س�ر جنيب حمف�ظ 

يق�ل لنف�سه اأن كامب ديفد وال�سادات عابرون يف 

كالم عابر. املهم بالن�سبة له اأنهما لي�سا كذلك يف 

ف�سائه الفني. فالكارثة بالن�سبة له اأنهما خارج 

املكان يف عامله الروائي.

ما يخفف من وطاأة اعرتاف جنيب حمف�ظ بكامب 

ديفد رواية ليايل األف ليلة )القاهرة 1988( التي 

م�تيفا  ال�سندباد  من  فيها  حمف�ظ  جنيب  اتخذ 

غ�سبه  جل  االإليغ�ريا  م�سطلح  خالل  من   
ّ
ب

ّ
�س

على رحلة ال�سندباد اإىل الكني�ست عام 1977.

الرواية  هذه  تظل  اأن  للنظر،  الالفت  ملن  واإن��ه 

ليايل األف ليلة بعيدة ن�سبيًا عن اأنظار الدار�سني 

تعميمًا  العربية  ال��رواي��ة  اأدب  يف  والباحثني 

ذلك  ومرجع  تخ�سي�سًا.  حمف�ظ  جنيب  واأدب 

الرتكيب املعقد  اأولهما  اإىل �سببني:  اعتقادي  يف 

مت�سابكة  م�تيفات  من  ن 
ّ
يتك� ال��ذي  للقناع 

وتقاطعات متداخلة تقف عائقًا يف وجه القارئ 

الذي يحاول اخرتاق القناع لل��س�ل اإىل ال�جه. 

وثانيهما اأن الظرف ال�سيا�سي املعنّي الذي ي�سّكل 

االأحيان  من  كثري  يف  ه�  الرتكيب  لهذا  م�سدراً 

خرج  اإنه  فاعله  عن  يقال  ما  اأقل  مربك  تاريخ 

من التاريخ، وهي عبارة اإدوارد �سعيد. واإنه ملن 

ل اأو االإنحدار 
ّ
امل�ؤ�سف اأن يظل االأمر يف هذا التح�

ليلة  األف  ليايل  يقراأ  اأمراً جدليًا. ومن  التاريخي 

زال  ما  نف�سه  حمف�ظ  جنيب  كان  اإذا  ما  يعجب 

غري متاأكد من م�قف معني جتاه ما حدث. ونحن 

ال نل�م جنيب حمف�ظ اإن بدت لنا الروؤية معقدة؛ 

الأن احلدث نف�سه ال يدع فر�سة لل�ق�ف والتاأمل 

واخلروج بنتيجة، و�سيظل احلدث يده�سنا بحّدته 

اأمة  تاريخ  يف  �سلبي  تاأثري  من  له  ملا  و�سّدته 

باأكملها اإىل ما ال نهاية، خ�س��سًا اأّنه كان تلك 

البداية املرعبة )ويكفي اأن ن�ستذكره االآن بنف�ص 

زخم الده�سة التي اأثارها بعد م�سي اأربعة عق�د(. 

ة 
ّ

املحري احلالة  هذه  عن  نف�سه  حمف�ظ   
ّ

ويعرب

حم�دة  ح�سني  معه  اأجراها  مقابلة  يف  املربكة 

يتعلق  �س�ؤال  عن  ويجيب  ف�س�ل.  جملة  ن�رصتها 

يف  ليلة  األف  ح�ل  املتقدمة  االإ�سهامات  بتاأثري 

�سياغة روايته قائاًل:

)األف  حكايات  اأّن  مفادها  فكرٌة  جاءتني  لقد   "
مادة �ساحلة متامًا  تك�ن  اأن  وليلة( ميكن  ليلة 

الأن اأ�س�غ منها عماًل روائيًا متداخاًل ومتكاماًل 

والتكامل  ال��ت��داخ��ل  ق��در  اأي  االإم���ك���ان؛  ب��ق��در 

)األ��ف  حكايات  يف  جندهما  اللذين  نف�سيهما 

مرة  ليلة(  )األف  قراءة  اأعدت  لذلك،  وليلة(؛  ليلة 

اأخرى، وا�ستخرجت منها جمم�عة من "الثيمات" 

للكتابة  تدع�ين  عندئذ-   – ووجدتها  املختلفة، 

عنها. طبعًا لي�ص كل عمل، وال كل جتربة، يغريك 

اأية  على  لكّني،  عنها.  اأو  عنه  للكتابة  تغريك  اأو 

حال، وجدت يف )األف ليلة( اأ�سياء ودوافع تدع�ين 

 كانت روايتي )ليايل األف 
ّ
للكتابة عنها؛ ومن ثم

ليلة(.

ت عن 
ّ

ق��د ع��رب ال��رواي��ة،  اأن��ن��ي، يف ه��ذه  اأعتقد 

بذلك  واأّنني قمت  االأ�سا�سية،  الكربى  اهتماماتي 

"ال�اقعية  ت�سميه  اأن  ميكن  ما  بني  مزيج  يف 

 – ولك  امليتافيزيقية"،  و"التاأمالت  ال�سيا�سية"، 

لقد  ال�س�فية".  "التاأمالت  تق�ل  اأن  �سئت-  اإن 

وجدت يف )األف ليلة( م�ساحة كبرية متّكنني من 

التعبري عن هذا املزيج متباعد االأطراف. )ف�س�ل 

�سيف 1994: �ص 379-380(.

ثيماتها  اأن  ي���درك  ن 
ّ
بتمع ال��رواي��ة  ي��ق��راأ  م��ن 

جنيب  نف�ص  يف  تعتمر  ك��ان��ت  وم�تيفاتها 

حمف�ظ منذ اأمد ط�يل، ول� اأردنا ح�رص خلفيتها 

ال�سيا�سية التي اأ�سار اإليها حمف�ظ منذ اأمد ط�يل، 

اأ�سار  التي  ال�سيا�سية  خلفيتها  ح�رص  اأردنا  ول� 

بني  متتد  اإنها  لقلنا  املقابلة  يف  حمف�ظ  اإليها 

حدث  العربية،  االأمة  تاريخ  يف  كبريين  حدثني 

1979. ويبدو اأن جنيب حمف�ظ  1967، وحدث 
ال�سفاء  يك�ن  لن  احلدثني  اأن  وع��ي  على  ك��ان 

منهما �سهاًل، ولي�ص لهما �سبيه يف التاريخ. لهذا 
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ينا�سب  خيايل  �سكل  عن  البحث  من  بّد  ال  كان 

التعبري عن ال�اقع الذي اأ�سبح �رصبًا من اخليال. 

تدعى  تقنية  �ساعت  وال�سبعينات  ال�ستينات  ويف 

اأو  تقّل�ص  اأن  �ساأنها  من  ال�سحرية  بال�اقعية 

ة املعه�دة بني ال�اقع اخليال، وتغني 
ّ
تلغي اله�

من  تنقلنا  التي  الفنية  ال��ساطة  عن  الكاتب 

فيها  �رصيعة  ة 
ّ
فني لقطة  ويف  اأخ��رى.  اإىل  جهة 

حمف�ظ  جنيب  يدخلنا  ال�سحرية  ال�اقعية  بداهة 

يدع  عندما  �سدق،  مدخل  ال�سيا�سي  ال�اقع  اإىل 

 ولنقل اأهل احلارة 
ّ
ال�سندباد يطلب من اأهل احلي

اأن يرووا له اأواًل ما حدث لهم اأثناء غيابه بداًل من 

اأن يبداأ رواية حكاياته يف رحالته ال�سبع؛ اإذ ي�ؤثر 

التي  اأخباره  اأن ي�سمع�ا  اأخبارهم قبل  اأن ي�سمع 

ي�ؤجل روايتها عليهم اإىل ال�قت املنا�سب:

"لدي ما ي�رص ويفيد وكل �سيء باأوانه.. �سربكم 
حتى اأ�ستقر..

فقال عجر:

نحدثك نحن عما وقع لنا!

ماذا فعل اهلل بكم؟

فاأجابه ح�سن العطار:

ال  كثريون  وول��د  م�تًا،  ف�سبع�ا  كثريون  م��ات 

ي�سبع�ن من احلياة. هبط من االأعايل ق�م وارتفع 

وت�س�ل  ج�ع  بعد  اأنا�ص  اأث��رى  ق���م،  القعر  من 

اآخرون بعد عز، وفد على مدينتنا عدد من اأخيار 

اجلن واأ�رصارهم، واآخر اأخبارنا اأن ويل حكم حينا 

معروف االإ�سكايف..

فهتف ال�سندباد:

االآن  رحالتي،  على  قا�رصة  االأعاجيب  ح�سبت 

يحق يل العجب.." )248(

يف ظل هتاف ال�سندباد هذا الذي يقع يف رواية 

ليايل األف ليلة، تعلق مارينا وورنر يف درا�ستها 

الذي �سدر   Stranger Magic االأق�ى  ال�سحر  املتميزة 

على  زايد  ال�سيخ  على جائزة  2012 وحاز  عام 

ما يق�له جنيب حمف�ظ عن األف ليلة وليلة ب�سكل 

اأنها  white magic مبعنى   
ّ

اأنها �سحر خري عام وهي 

 black magic ال�رصير  ال�سحر  ذلك  من  النقي�ص  على 

واالإف��ادة  اخلري  ال�رصد  �سحر  اقتفاء  بغية  وذلك 

منه يف كتابها اإذ اأنها ت�ساطر جنيب حمف�ظ يف 

اعتقاده اأنه مل ي�سبق لق�س�ص قبل األف ليلة وليلة 

م�سلط  وال�سيف  راو  رقبة  ال�رصد  ق�ة  اأنقذت  "اأن 
على رقبة الراوي لهذه الق�س�ص". ويف �س�ء هذه 

املالحظة تق�م وورنر بعقد مقارنة تقريبية بني 

يف  روث  و�سخ�سية  اخليالية  �سهرزاد  �سخ�سية 

اأن  باملثل  ا�ستطاعت  التي  الت�راتية  االأ�سط�رة 

تنقذ �سعبها اليه�دي من الهالك. هذه املالحظة 

األف  االإ�سارة ح�رصاً يف  ل� كانت  ال غبار عليها 

ليلة وليلة.

 لكن وورنر ت�سري يف مقدمتها لكتابها اإىل ليايل... 

حمف�ظ، التي هي عمليًا خروج عن دائرة ال�سحر 

اخلري اإىل ال�سحر ال�رصير. ويف نف�ص ال�سياق ت�سري 

وورنر اإىل ما يق�له جنيب حمف�ظ عن األف ليلة 

وليلة ب�سكل عام وه� "اأن ق�س�ص األف ليلة وليلة 

تفتح ع�امل جديدة حتث على التاأمل" من ال�ا�سح 

اأن وورنر جتاهلت تاأمل جنيب حمف�ظ الذي اأدى 

يف النهاية اإىل خلق عامل جديدة ا�ستقاه من األف 

ليلة وليلة ومتثل يف ليايل األف ليلة.

وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ه�: ملاذا ا�ستق�ست 

البعد  عن  وت�قفت  الهام  ال�سيا�سي  البعد  وورنر 

الفني لرواية ليايل األف ليلة؟ ما من اإجابة على 

احلرج  نف�سها  على  ت�فر  اأن  اآثرت  اأنها  غري  ذلك 

يقدم  اأن  لهم  ي��روق  ال  الذين  جلدتها  بني  من 

جنيب حمف�ظ تهكمًا الذعًا ملا ح�سل يف عامي 

 satire الهجاء  ن�ستذكر  يجعلنا   1977 و   1976
اأن رواية جنيب حمف�ظ  �س�فت. فاملعروف  عند 

ال تخفي وجهها مهما بلغت كثافة القناع. ويف 

بني  التماهي  يبدو  ال��رواي��ة  من  كثرية  م�اقع 

�سهريار اجلديد وبطل كامب ديفد وا�سحًا. هذا ه� 

وال�سبية  �سهريار  بني  املثال  �سبيل  على  احل�ار 

بكل  ال�جه  لريينا  القناع  عن  يك�سف  املالئكية 

و�س�ح. وجتنبا الإعادة احل�ار الذي يرد يف هذه 
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اأكتفي  اأعاله،  املذك�ر  بالهتاف  الحقًا  املداخلة 

"انتظرناك  احل�ار:  يف  االأخرية  الكلمات  باإعادة 

ط�ياًل، املدينة كلها تنتظرك".

بها  ق�بل  التي  الكلمات  نف�ص  الكلمات هي  هذه 

ال�سادات يف مطار بن ج�ري�ن حيث كانت ج�لدا 

مائري يف ا�ستقباله. وقد اأكد يل جابر ع�سف�ر ذلك 

املعر�ص  يف  جرت  ع�سف�ر  جابر  مع  )حمادثة 

الدويل للكتاب يف عمان 2018/9/27(.

ما يق�له ال�سندباد هنا ه� اأبلغ و�سف كم�تيف 

الكتاب  عند  ون��راً  �سعراً  �ساع  ال��ذي  ال�سندباد 

ال�ستينات  حقبة  يف  حمف�ظ  جنيب  قبل  العرب 

املتق�سب  ال��سف  ه��ذا  وي�سكل  بعينات، 
ّ
وال�س

نافذة على حكايات ال�سندباد، وه� البعد اجلديد 

الذي دخل يف �س�رة ال�سندباد. ومن هذا امل�تيف 

على  تق�م  التي  ال�سحرية  ال�اقعية  جدلية  تنبع 

بل وتالحمهما ومن هذا  واخليال  ال�اقع  تداخل 

ال�سندباد املاأ�ساوية لل�اقع  التالحم ت�لد �س�رة 

ال�سندباد  حلكايات  امللهاة  رحم  من  احلا�رص 

التي  ال�سندباد   
ْ
ِح��َك��م اأن  جند  وهكذا  القدمية. 

عدد  هنا  املق�س�د  )ولي�ص  جتاربه  من  ي�ستقيها 

اأن  ميكن  التي  الط�يلة  و�سن�اتها  التجارب  هذه 

ت�ؤّثر  التي  هي  حكيمًا(  ي�سبح  الأن  املرء  ت�ؤهل 

على �سهريار وت�ساعده على التحرر من املا�سي 

حكايات  اأن  وع��ي  على  ف�سهريار  واأوه��ام��ه. 

�سهرزاد وحكايات ال�سندباد )وباعرتاف �سهرزاد 

الفرق  ولكن  واح���د.  م�سدر  م��ن  تنبع  نف�سها( 

�سهرزاد  حكايات  اأن  �سهريار  يدرك  عندما  كبري 

حكايات من املا�سي جعلته نف�سه وبطريقة غري 

مبا�رصة يعر�ص عن ما�سيه نف�سه اأو ي�سكت عنه 

اأكر من  ال�سندباد فهي  اأما حكايات  على االأقل. 

جمرد حكايات خل�ص منها اإىل ِحَكم وعرب اأيقظت 

وينقلب  ما�سيه  على  يث�ر  وجعلته  �سهريار 

عند  ت�قفه  يف  ال�سبب  كانت  التي  �سهرزاد  على 

املا�سي طيلة �رصدها للما�سي وممار�سة �سلطان 

اأن  هنا  يفهم  اأال  واأرج�  عليه.  الق�س�سي  ال�رصد 

حمف�ظ يقف م�قفًا نقديًا من املا�سي واإيجابيًا 

وال�سياع  احلرية  ي�س�ر  اأنه  بل  منه  التحرر  من 

واخل�سارة يف جميع االأح�ال وال ي�ست�سف منظ�راً 

بل  نتيجة  اإىل  ت�ؤدي  ال  �سهريار  ف�سح�ة  بعينه 

انها �سح�ة تاأتي بعد نك�سة تتل�ها نك�سة اأخرى. 

ويف اعتقادي اأن "ال�سندباد" وه� اجلزء الرئي�سي 

من اخلامتة يتبعها "البكاوؤون" املكملة لل�سندباد 

والتي هي اأ�سبه بتعقيب عليه ميثل �س�رة �سادقة 

بني  املمتد  ال�سيا�سي  ال�اقع  لذلك  معقدة  جادة 

عام 1967 و 1979. ومهما اختلطت االأل�ان يف 

الذي ي�حد بني اخليال  الل�ن  هذه ال�س�رة يظل 

واحلقيقة ه� ال�سائد على بقية االأل�ان.

االأول والثاين  واأي قراءة متاأنية جلزاأي اخلامتة 

اإىل  ال�سيا�سي،  ال�اقع  ذلك  اإىل  الف�ر  على  ت�سدنا 

احلادثني امل�س�ؤومني هزمية حزيران واملعاهدة 

لذلك  ال�سدى  رج��ع  ي�سكل  كالهما  امل��ذك���رة. 

ال�اقع. فعند قراءة اجلزء االأول نتذكر على الف�ر 

الفاجع  النباأ  تتلقى  وهي  العربية  االأمة  جم�ع 

العربية  االأم��ة  اأم��ل  ك��ان  ال��ذي  احلاكم  بتنحي 

على مدى خم�سة ع�رص عامًا ونيف ويتذكر جيل 

ت�ستقبل  االأمة وهي  املاليني من هذه  ال�ستينات 

النباأ بالبكاء واحلزن البالغني.

و�سع  عن  تعرب  التي  امل�ازية  الفنية  وال�س�رة 

�س�رة  ه��ي  احل��زي��ن  و�سعبه  املقه�ر  احل��اك��م 

الهزمية  اإىل  املقادير  به  تنتهي  ال��ذي  �سهريار 

�رصور،  جنيب  �سندباد  مثل  نف�سه،  ويجد  والقهر 

اأمام اختيارين ال ثالث لهما:

وقت  يف  قلبه  ث�رة  اأمام  مقه�راً  نف�سه  "عزل 
املا�سية..  القدمية  اآث��ام��ه  �سعبه  فيه  تنا�سى 

على  يقدم  مل  ق�سري..  غري  زمنًا  تربيته  اقت�ست 

اخلط�ة احلا�سمة حتى ا�ستفحل يف باطنه اخل�ف 

ه بالليل، 
َ
وهيمنت رغبته يف اخلال�ص.. غادر ق�رص

للمقادير..  م�ست�سلمًا  ع�سا  وبيده  عباءة  عليه 

اأمامه �سبيل لل�سياحة كما فعل ال�سندباد، و�سبيل 

اإىل دار البلخي، وثمة مهلة للتدبر.. قادته قدماه 
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اإىل اخلالء قريبًا من الل�سان االأخ�رص فرتامى اإىل 

اأذنيه �س�ت غريب.. اأن�ست حتت هالل يف ال�سماء 

جماعيًا!..  نحيبًا  ي�سمع  اأنه  من  فاأيقن  ال�سافية 

م�سدر  نح�  م�سى  اخلالء؟،  هذا  يف  يبك�ن  ق�م 

ال�س�ت يف حذر حتى ا�ستقر وراء نخلة..")263(.

�س�رة  عنه  فتعرب  الباكية  اجلم�ع  واق��ع  اأم��ا 

عندما  تقريبًا  احلالة  نف�ص  ت�س�ر  التي  اجلم�ع 

ي�سري عليها اأحد اأفرادها بالع�دة اإىل دار العذاب 

مثل ع�دة �سندباد �رصور اإىل اجلحيم، اإىل مدينة 

ال�سياحة  اختيار  ع��ن  يعر�ص  وه���  ال��ع��ذاب، 

ويختار  ال�اقع،  من  الهروب  راف�سًا  ال�سندبادية 

ال�سم�د يف وجه ال�اقع:

اأحدهم وقال: "... وقبيل الفجر قام 
اآن لنا اأن نرجع اإىل دار العذاب!

على  يت�اعدون  وهم  وقام�ا  البكاء  عن  َفَكف�ا 

كاالأ�سباح.."  املدينة  نح�  م�س�ا  ثم  غداً  اللقاء 

)263(

اأما الطرف االآخر من ال�اقع املقيت الذي يحدث 

بعد ح�ايل اأحد ع�رص عامًا في�س�ره اجلزء الثاين 

ب�س�رة  االأول  اجل��زء  ا�ستقل  واإذا  اخلامتة.  من 

احلاكم املقه�ر، احلاكم ال�سحية، فاإن هذا اجلزء 

ما  به  غرر  اأو  ه 
َّ
غر الذي  املغرور  احلاكم  ي�س�ر 

اأكت�بر  انت�سار حقيقي يف حرب  اأنه  من  له  بدا 

عام 1973. ي�س�ر احلاكم املغامر الذي ا�ستقل 

يف  ال�ساعة  ح���ايل  بعد  به  حطت  التي  الطائرة 

بالد ال�اق واق. بعدها انتقل اإىل املدينة املقد�سة، 

�سلى يف �رصق املدينة وخطب يف غربها وكان 

ما كان من اخلروج من التاريخ، وعندما نقراأ ما 

لنا �س�رة فنية لغتها مكثفة،  ال�سط�ر تربز  بني 

ح�ارها هادئ اأثرها عميق ال ميكن اأن يقدر على 

جاد  وعي  على  قدير  كاتب  غري  ال�سياغة  هذه 

متف�قة  زالت  ما  التي  واأبعاده  التاريخ  بحقيقة 

على احلدث نف�سه يف ات�ساع تاأثريها:

كاملة..  دورة  ح�لها  دار  ال�سخرة..  من  "اقرتب 
ما هي اإال �سخرة يف �س�رة قبة غري م�ست�ية مير 

بها العابر فال تثري اهتمامه.. دنا منها فتح�س�ص 

بقب�سته  عليه  ه�ى  خ�سنًا..  ف�جدها  �سطحها 

منها  �سدر  عندما  عنها  بالتح�ل  هم  ثم  مرات 

عن  اأ�سفلها  تك�سف  متحرك..  ق�ي  �س�ت  اإليه 

مدخل مق��ص الهامة فرتاجع مرتعداً من اخل�ف 

زكية  رائحة  ون�سمت  هادئًا عذبًا  ن�راً  راأى  الأنه 

تاق  ما  الباب ه�  اإن هذا  زايله اخل�ف  خمدرة.. 

الرجال اإىل فتحه وما اأحرق�ا الدم�ع من اأجله.. 

فتنة  فجذبته  متطلعًا  راأ�سه  اأدخ��ل  منه  اق��رتب 

وراءه  الباب  اأغلق  حتى  يدخل  كاد  ما  طاغية.. 

منري  كله..  عليه  ا�ستح�ذت  املكان  فتنة  ولكن 

بال �س�ء.. عذب املناخ بال نافذة، مت�س�ع ب�سذا 

طيب بال حديقة.. اأر�سه بي�ساء نا�سعة قدت من 

مزرك�ص  �سقفه  زمردية،  جدرانه  جمه�ل،  معدن 

مبهرجان من االأل�ان املتناغمة، يف نهاية ب�ابة 

تردد  بال  م�سى  باملا�ص،  ُطعمت  كاأمنا  متالألئة 

يف  الب�ابة  �سيبلغ  اأنه  ظن  وراءه،  ما  متنا�سيًا 

دقيقة اأو دقيقتني ولكنه م�سى ط�ياًل واملمر باق 

على حاله ال يق�رص والفتنة من اجلانب تتدفق.. 

مل  لكنه  نهاية،  بال  طريقًا  يك�ن  اأن  من  اأ�سفق 

يفكر يف الرج�ع وال يف الت�قف وطاب له امل�سي 

العقيم اإىل االأبد.. وملا اأو�سك اأن ين�سى اأن مل�سيه 

تق�م  �سافية  بركة  من  يقرتب  نف�سه  وجد  غاية 

فيما وراءها مراآة م�سق�لة، و�سمع �س�تًا يق�ل:

- اأفعل ما بدا لك..

مالب�سه  فخلع  الطارئة  رغائبه  لبى  ما  �رصعان 

باأنامل  املاء  نب�سات  دلكته  املاء..  يف  وغا�ص 

من  خرج  اأي�سًا..  باطنه  اإىل  وت�سللت  مالئكية 

يف  جديداً  نف�سه  فراأى  امل��راآة  اأمام  ف�قف  املاء 

ب�جه  متنا�سقة،  اجل�سم  ق�ى  اأم��رد،  فتى  اإه��اب 

مفروق  اأ�س�د  و�سعر  و�سبابًا،  فت�ة  ين�سح  مليح 

وقد طر بالكاد �ساربه.. هم�ص:

- �سبحان القادر على كل �سيء..

من  ���رصوااًل  بديلها  ف�جد  مالب�سه  اإىل  والتفت 

وعمامة  ب��غ��دادي��ة  وع��ب��اءة  الدم�سقي  احل��ري��ر 
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اآية  ف�سار  فارتداها  م�رصيًا،  ونعاًل  خرا�سانية 

ت�رص الناظرين..

ووجد  الب�ابة،  اأمام  نف�سه  ف�جد  ال�سري  ووا�سل 

�ساألته  قبل،  يرها من  اأمامها �سبية مالئكية مل 

با�سمه:

- من اأنت؟

ة:
ْ

فاأجاب بحري

- �سهريار

- ما �سناعتك؟

- هارب من ما�سيه..

- متى تركت بلدتك؟

- منذ �ساعة على االأكر..

ِحَكت قائلة: - فما متاَلَكْت اأن �سَ

- ما اأ�سعفك يف احل�ساب!

وتبادال نظرة ط�يلة ثم قالت ال�سبية:

- انتظرناك ط�ياًل، املدينة كلها تنتظرك..

فت�ساءل يف ده�سه:

- اأنا؟!

- تنتظر العري�ص امل�ع�د مللكتها املعظمة..

�س�تًا  مر�سلة  الب�ابة  ففتحت  بيدها  واأ�سارت 

كاأنني الرباب.." )266-265(

يتك�ن م�تيف ال�سندباد يف هذه ال�س�رة اجلديدة 

ال�سندباد  من  ب��داًل  ال���راوي  ال�سندباد  من  اإذن 

تنتقل  الذي  احلكيم  ال�سندباد  ومن  عنه  املروي 

اإىل  ي�ؤدي  مما  و�ساطة  دون  احلاكم  اإىل  حكمته 

يفعل  كما  نف�سه  اأمام  نف�سه  احلاكم  يقا�سي  اأن 

ال�سندباد وه� يحا�سب نف�سه يف �س�ء ما م�سى 

من جتاربه وير�سى اأي�سًا بح�ساب االآخرين.

وترفد هذه ال�س�رة م�تيفات عدة اأبرزها م�تيف 

التماهي  ي�سبح  وهنا  املا�ص.  وبريق  الرخ  طري 

�سهريار  بني  منه  ب��داًل  واحلاكم  ال�سندباد  بني 

ال��راوي عن هذا   
ّ

يعرب اأع��اله.  �سبق  واحلاكم كما 

وه�  وال�سندباد  املهيني  بني  ح�ار  يف  امل�تيف 

حيث  ال�سابقة  رحالته  بعد  الحقة  برحلة  يهم 

يح�رص ال�سندباد اإىل ال�سيخ عبداهلل البلخي، معلم 

اأن  ال�سيخ  من  املهيني  ويطلب  ل�داعه  �سباه 

برقة  ال�سيخ  فيق�ل  طيبة  بكلمة  ال�سندباد  ي�دع 

لل�سندباد:

- اإذا �سلمت منك نف�سك فقد اأديت حقها، واإذا �سلم 

منك اخللق فقد اأديت حق�قهم.

اإىل  نظر  ثم  فقبلها  ي��ده  على  ال�سندباد  فه�ى 

 بالقيام، غري اأن الطبيب و�سع 
ّ
الطبيب ممتنًا وهم

يده على منكبه وقال:

حمماًل  ع��د  ث��م  بال�سالمة  م�سح�بًا  اأذه���ب   -

باملا�ص واحِلَكم ولكن ال تكرر اخلطاأ.

فقال  حريى  نظرة  ال�سندباد  عيني  يف  فتجلت 

املهيني:

فعلت؟،  فماذا  قبلك  باإن�سان  خ 
ّ
ال��ر يطر  مل   -

وتركته عند اأول فر�سة منجذبًا بربيق املا�ص.

- بل مل اأكد اأ�سّدق بالنجاة..

فقال املهيني بحما�ص:

- الرخ يطري من عامل جمه�ل اإىل عامل جمه�ل، 

ويثب من قمة ال�اق اإىل قمة قاف فال تقنع ب�سيء 

فهي م�سيئة ذي اجلالل!

وكاأن ال�سندباد قد �رصب ع�رصة اأرطال من اخلمر...

.)262(

"مل يطر الرخ باإن�سان من قبلك"  عبارة املهيني 

التي يتبعها با�ستفهام ا�ستنكاري "فماذا فعلت" 

الذي  احلاكم  بها  قام  التي  املغامرة  ت�سخ�ص 

والزمن  املكان  خ��ارج  رحلة  يف  ال��رخ  به  ط��ار 

بعد  يرام  ما  على  �سيك�ن  �سيء  كل  اأن  ليت�هم 

اأ�سبه بربيق  خطاب امل�ساحلة. والعملية برمتها 

بحما�ص،  قالها  التي  املهيني  عبارة  اأو  املا�ص. 

الطرف  واقع  عن  تعبري  اأبلغ  يعرب  ت�س�ير  فهي 

االآخر وتعامله معنا منذ تلك الرحلة فه� ما زال 

ذلك "الرخ يطري [بنا] من عامل جمه�ل اإىل عامل 

قاف..."  قمة  اإىل  ال�اق  قمة  من  ويثب  جمه�ل، 

فيها،  �سائعني  زلنا  ما  متاهات  يف  ويدخلنا 

عندما  حكاياته  يف  ال�سندباد  مغامرات  عك�ص 

االأه���ال  ا�ستدت  مهما  ال�سياع  من  ينج�  كان 
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واحتدت االأزمات و�سعبت املغامرات.

يعلق  ال��رخ  طائر  على  املهيني  مالحظة  وقبل 

�سهريار عندما كان ال�سندباد يف ح�رصته يروي 

واحلكم  العرب  منها  م�ستخل�سًا  عليه  مغامراته 

اإذ  با�ستح�سان  اإليها  ي�ستمع  �سهريار  كان  التي 

يق�ل �سهريار بهدوء:

اأول  اأنك  ن��راه،  وال  عنه  ن�سمع  الذي  الرخ  اإنه   -

ذلك  فاأعلم  �سندباد  يا  الأغرا�سه  ي�سخره  اإن�سان 

اأي�سًا )252(.

على  ال�سندباد  يغبط  كان  هنا  �سهريار  اأن  بد  ال 

جتربته مع الرخ، هذه التجربة التي ظلت حية يف 

نف�سه اإىل اأن وقع �سهريار احلاكم يف ال�رصك: �رصك 

الرخ و�رصك املا�ص �رصك الرحلة غري امليم�نة.

و�سهريار  ال�سندباد  بني  التماهي  يكتمل  وهكذا 

م�تيف  ي�سكل  ال��ذي  التماهي  ه��ذا   – واحلاكم 

ال�س�رة اجلديدة.

ومن اأبلغ التعليقات على واقع احلال ما يرد يف 

اجلزء االأول من "ال�سندباد" وكاأنه ل�حة مر�س�مة 

بالكلمات:

خ�س�ع-  بكل   – احل��ي  حاكم  معروف  رف��ع   "
ال�رص  اقرتاحًا لل�سلطان بنقل �سامي �سكري كامت 

وخليل فار�ص كبري ال�رصطة اإىل حي اآخر على اأن 

الدين كامتًا لل�رص.  ال�سلطان بتعيني ن�ر  يتف�سل 

واملجن�ن كبرياً لل�رصطة با�سم جديد ه� "عبداهلل 

له،  ا�ستجاب  ال�سلطان  اأن  عجب  ومن  العاقل" .. 

ول� اأنه �ساأله:

- اأتطمئن حقًا اإىل املجن�ن كبرياً ل�رصطتك؟

فقال معروف بثقة:

- كل االطمئنان يا م�الي..

فدعا له بالت�فيق، ثم �ساأله:

- ماذا عن �سيا�ستك يا معروف؟

فقال الرجل بت�ا�سع:

حتى  النعال  اأ�سلح  م���الي  يا  عمري  ع�ست   -

ا�ستقر االإ�سالح يف دمي..

عقب  لل�سلطان  فقال  دن���دان  ال���زي��ر  قلق  وق��د 

ان�رصاف معروف:

- اأال ترى يا م�الي اأن حكم احلي اأ�سبح بيد نفر 

ال خربة لهم؟

فقال ال�سلطان بهدوء:

- دعنا نقدم على جتربة جديدة..." )246(.

اأثار  الذي  ال�اقع  هي  اجلديدة"  "التجربة  هذه 

حفيظة الكتاب العرب، على راأ�سهم جنيب حمف�ظ، 

اإياه  األهمتهم  روائي جديد،  �سكل  عن  البحث  اإىل 

التي خرج  التجربة هي  ال�سندباد، هذه  حكايات 

ال�سلطان عربها من التاريخ خمّلفًا وراءه اأجيااًل 

اء املغامرة يف هذه 
ّ
تدفع ثمن التجربة باهظًا جر

التجربة التي ت�هم �ساحبها اأن مغامرته الفريدة 

حتى  عليها  يقدم  اأن  ي�ستطيع  ال  جديدة  جتربة 

اإىل  منها  الدنكيه�تية  اإىل  اأقرب  فهي  ال�سندباد، 

ال�سندبادية.

�سعراً  بال�سندباد  العرب  الكتاب  يرحل  وهكذا 

ونراً ثالث رحالت بعد رحلته ال�سابقة املعه�دة 

االأوىل رحلة االأمل املن�س�د والثانية رحلة خيبة 

قلب  اإىل  رحلة  والثالثة  املن�س�دة  غري  االأم��ل 

الظالم ما زال رعبها يحا�رصنا، وهي رحلة يف 

طريق م�سدود.

* * *

من  ح�لها  دار  وما  ن�بل  جلائزة  بالن�سبة  اأم��ا 

يف  ظهرا  م�سب�قتني  غري  حيثيتان  فلدي  �سك�ك 

دورية جنيب حمف�ظ العدد االأول دي�سمرب 2008 

واأنا متاأكد اأنهما مل يحظيا بانتباه حممد �سعري 

اإليهما يف كتابه ولهذا فاإين  واإال لقام باالإ�سارة 

اأود اأن اأعيد ا�ستذكارهما هنا.

جنيب  ح�س�ل  قبيل  االأوىل  احليثية  هي  وهذه 

 ،1987 عام  ن�بل �سيف  حمف�ظ على جائزة 

وا�سنطن  يف  �سغري  ن��ا���رص  زي���ارة  يف  كنت 

الدكت�ر هريدك، �ساحب دار  العا�سمة، وا�سمه 

الريادة  لها  كان  التي   )Three Continents( الن�رص 

العربية  من  باالإجنليزية  ترجمات  ن�رص  يف 

للعديد من الكتابات العربية والتي انتقلت االآن 
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اإىل ب�لدر ك�ل�رادو لتق�م بنف�ص االجتاه. كنت 

حينها يف طريقي اإىل ح�س�ر م�ؤمتر عن باوند 

هريدك  الدكت�ر  علم  عندما  مني،  جامعة  يف 

اأنني مهتم بال�ساعر العظيم، دعاين على الف�ر اأن 

اأنتقل من �سالة عر�ص الكتب اإىل مكتبه، حيث 

يًا عرفت من 
ّ
قدم يل القه�ة وبداأ معي حديثًا ود

خالله اأنه خمت�ص باالأدب االأمريكي، واأنه كتب 

واأنه ميار�ص ه�اهيته يف  باوند  اأطروحته عن 

ن�رص االأدب العربي. قلت له بادئ ذي بدء، بعد اأن 

ا�ستعر�ست الكتب املاثلة على رف�ف معر�سه، 

عندك،  خا�سة  حظ�ة  ل��ه  حمف�ظ  جنيب  اإن 

كتب  كانت حتتلها  التي  امل�ساحة  على  معتمداً 

جنيب حمف�ظ املرتجمة، اأجاب على الف�ر: "ل� 

اأن ال�س�ق ي�ساعد على الت�س�يق، اأو على االأقل ل� 

اأن اإمكانياتي املادية ت�ساعدين، لقمت برتجمة 

العربية  الكتب  وم��ن  كتبه،  من  العديد  ون�رص 

االأمريكي  ال�س�ق  اإن  بالق�ل  وعّلقت  االأخرى". 

�س�ق �سخم لكل �سيء، فاأجاب: "اإن الطلب على 

االأدب العربي املرتجم خارج اأمريكا اأكر بكثري، 

واإن اأكر مبيعاته من الكتب العربية املرتجمة 

خارج حدود اأمريكا، واإنه كثرياً ما يحر�ص على 

االإجنليزية  اإىل  العربية  من  ترجمات  ا�سترياد 

ثانية".  ت�سديرها  ليعيد  اأمريكا  خ��ارج  من 

االأمريكيني  "اإن  فاأجاب:  ال�سبب،  عن  �ساألته 

كان  مرتجمًا  اأدبكم،  يحب�ن  وال  يحب�نكم،  ال 

جنيب  "حتى  �سائاًل:  واأردف��ت  مرتجم".  غري  اأو 

حمف�ظ؟" ا�ستمر باإجابته بنف�ص اللهجة، ولكي 

على  ت�سلمها  ر�سالة  يل  اأخرج  االأم��ر،  يل  ي�ؤكد 

ا�ست�كه�مل يطلب منه   من عربي مقيم يف 
ّ
الت�

كل ما لديه من ترجمات جنيب حمف�ظ، وي�ساأله 

ا اإذا كان يف و�سعه اأن يرتجم اأو يق�م بن�رص 
ّ
عم

�ستفعل  "وهل  لنجيب حمف�ظ.  اأخرى  ترجمات 

ذلك؟". �ساألته، فاأجاب باأنه �سيطلب دعمًا ماديًا 

اأواًل قبل اأن ي�رصع بامل�رصوع، الأنه ال ي�ستطيع 

العربية  الرتجمات  على  االإنفاق  يف  ي�ستمر  اأن 

من جيبه اخلا�ص اأكر مما فعل. و�ساألني اإذا ما 

كنت على ا�ستعداد لال�سرتاك بامل�رصوع، بل اإنه 

م يل من�ذجًا من عق�د الرتجمة وطلب مني 
ّ
قد

كنت  اإن  م�ستقباًل  عليه  اأرد  واأن  به،  االحتفاظ 

راغبًا يف العر�ص.

��ف، ح��دث احل���دث اجل��ل��ل لنا 
ّ
وب��ع��د ع��ام ون��ي

ونلناها  جائزته  حمف�ظ  جنيب  ونال  جميعًا. 

على  قليلة  اأ�سابيع  تنق�ص  ومل  طبعًا.  جميعًا 

اإّن  وقال:  بي هريدك  ات�سل  اجلائزة حتى  نيل 

واإنه  اإن طلبت مقابلة ح�ل امل��س�ع،  اإن  �سي 

عرب  معه  احل���ار  ح�رصة  يف  اأك���ن  اأن  يريدين 

م�قفه  عن  هريدك  ِحْد 
َ
ي مل  ال�سناعية.  االأقمار 

رمبا  قال:  اإذ  له.  ت�سديداً  ازداد  اإنه  بل  ال�سابق، 

ولكن  اأمريكا،  يف  حمف�ظ  جنيب  انت�سار  يزيد 

بجد،  قراءته  على  يقبل  لن  االأمريكي  القارئ 

اإىل ح�سارة  ينتمي  اأنه  يعامله على  �سيظل  بل 

ال جتد ترحابًا يف اأمريكا ل�سبب اأو الآخر. علينا 

اختتم  الراهن.  ال��سع  تغري  معجزة  ننتظر  اأن 

اأو  مغاليًا  ه��ريدك  ك��ان  رمب��ا  حديثه.  ه��ريدك 

مت�سائمًا، لكن ال�اقع ما زال م�ستمراً يف حدود 

يك�ن  لن  فاإنه  قلياًل  واإن تغري  منظ�ر هريدك، 

ة خمل�سة.
ّ
بني
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* باحث واأكادميي من اجلزائر 

�سنق�م يف هذه الدرا�سة بتقدمي دي�ان قمنا بتحقيقه 

يخ االأكرب حميي الدين بن عربي والذي يحمل  لل�سَّ

املفرد،  احلجر  معرفة  يف  الع�سجد  قرا�سة  عن�ان 

م��س�عني  ال��درا���س��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  و�سنعالج 

لهما التَّحقق من ن�سبة دي�ان قرا�سة 
َّ
ني: اأو

َّ
اأ�سا�سي

نظرا  وذل��ك  ع��رب��ي،  ب��ن  ال��دي��ن  ملحيي  الع�سجد 

الفتقادنا املعل�مات التي من �ساأنها اإثبات ن�سبة 

الدي�ان اإىل �ساحبه، وثانيهما؛ البحث يف معر�ص 

التي  ة 
َّ
وحي

ُّ
الر الكيمياء  م��س�ع  مالمح  عن  ذلك 

ة يف 
َّ
اأثارها ابن عربي يف كتابه الفت�حات املكي

والهدف من هذا  عادة. 
َّ
ال�س : كيمياء  بعن�ان  ف�سل 

اإيجاد نقاط تقاطع بني دي�ان قرا�سة  البحث ه� 

الع�سجد وم�ؤلَّفات ابن عربي النَّرية خ�س��سا.

ة التي األَّفها ابن عربي 
َّ
عري 1 - تنق�سم االأعمال ال�سِّ

لنا اإليه حتَّى االآن- 
َّ

يف الكيمياء - بح�سب ما ت��س

 
ٌ
 كامل، وق�سم

ٌّ
 ميثِّله دي�ان �سعري

ٌ
اإىل ق�سمني: ق�سم

الدي�ان.  عن  م�ستقلَّة  واح��دة  ق�سيدة  متثِّله  اآخ��ر 

لديه  الكيمياء  م�ا�سفات  بع�ص  بدرا�سة  و�سنق�م 

�اهد  ال�سَّ ت�فري  مع  الق�سمني،  هذين  من  انطالقا 

فيها  اأت��ى  التي  النَّرية  م�ؤلَّفاته  على  اعتماداً 

هري  ال�سَّ مب�ؤلَّفه  ال�سيما  الكيمياء  م��س�ع  على 

ة.
َّ
الفت�حات املكي

ويندرج اهتمامنا بهذا الدِّي�ان �سمن روؤية - ناأمل 

اأن تك�ن كاملة - نعمل من خاللها على تاأ�سي�ص 

-لالأ�سف-  اإليه  ينتبه  مل  جديد   
ٍّ

�سعري غر�ٍص 

اءنا يف 
َّ
ادنا القدامى واملحدث�ن. ولقد لفتنا قر نقَّ

هذه  اإىل   2018 مطلع  ن��زوى  مبجلَّة  ُن�رص  مقال 

امل�ساألة، وناق�سنا م��س�ع املنظ�مات ال�سعرية يف 

 من خالل ق�سائد ال�ساعر االأندل�سي ابن 
)1(

الكيمياء

 ،
)2(

الذَّهب �سذور  دي�انه  يف  املجم�عة  راأ�ص  اأرفع 

الكيمياء ال  الق�سائد املنظ�مة يف  اأغلب  اإن  وقلنا 

ها ق�سائد  متتُّ ب�سلة مل��س�ع النَّظم التَّعليمي الأنَّ

ة، بينما واجب 
َّ
ة والتَّ�سفريي

َّ
ميزي ت�ستخدم اللُّغة الرتَّ

لبي�ص  النَّظم التَّعليمي ه� التَّ��سيح واالإفهام ال التَّ

بغر�ص  الكيمياء  �سعر  غر�ص  ينا 
َّ
و�سم واالإبهام. 

بنا  ينبغي  وكان  ا.  اأي�سً ات 
َّ
وال�سناعي المات، 

َّ
ال�س

اإىل  ن�سبًة  ات 
َّ
نع�ي

َّ
ال�س م�سطلح  عليه  نطلق  اأن 

ناعة.
ِّ

نعة ولي�ص اإىل ال�س
َّ

ال�س

جمال  يف  ة 
َّ
علمي منظ�مة  ل 

َّ
اأو ال��ع��رب  ع��رف 

اعر االأم�ي خالد بن يزيد  الكيمياء عن طريق ال�سَّ

فردو�ص  دي���ان  نظم  ال��ذي  90ه�/709م(  )ت 

ى بدي�ان النُّج�م اأي�سا يف اأكر من 
َّ
احلكمة وي�سم

)ت  غرائي  الطُّ ال�ساعر  وتبعه  �سعري.  بيت   2500
513 ه�/1120 م( وزير امل��سل و�ساحب المية 
احلكمة،  يف  املقاطيع  بعن�ان  دي���ان  يف  العجم 

الذي  م(  593ه�/1197  )ت  راأ���ص  اأرف��ع  ابن  ثم 

قمنا باإ�سدار درا�سة عنه مبجلة نزوى يف عددها 

قا عن  لدي�انه حمقَّ اإ�سدار  تبعه  والّت�سعني  الثالث 

الهواري غزايل *

ديوان قرا�سة الع�سجد يف الكيمياء القدمية

ين بن عربي يخ الأكرب حميي الدِّ لل�سَّ



دار الكتب العلمية نهاية اأوت 2018 بعن�ان �سذور 

الذَّهب. 

)ت638  ع��رب��ي  ب��ن  ال��دِّي��ن  حميي  يخ  ال�سَّ ���ا 
َّ
اأم

ه�/1240 م(، فقد نظم دي�انا يف الكيمياء بعن�ان 

حيث  -من  �ساعٍر  رابع  وه�  الع�سجد"،  "قرا�سة 
تيب الزَّمني التَّاريخي- ينظم يف هذا املجال  الرتَّ

بًا على حروف  ًنا من 67 ق�سيدة، مرتَّ
ِّ
دي�انا متك�

اأغلب عرو�سه  بيتا،   572 على  املعجم، وحمت�يًا 

يع. بينما حتت�ي الق�سيدة الهمزية 
َّ

على بحر ال�رص

ما  جمم�ع  م��ن  ��اين  ال��ثَّ الق�سم  متثِّل  التي  وه��ي 

الكامل،  بيتا منظ�مًا على وزن   42 قناه على  حقَّ

ليك�ن جمم�ع اأبيات ابن عربي يف هذين املْتَنني 

614 بيتا �سعريا.
"قرا�سة  املخط�ط  هذا  على  يدي  و�سعت  ولقد 

العا�سمة  بت�ن�ص  كنت  عندما  دفة 
ُّ

الع�سجد" بال�س

ة 
َّ
العربي اللغة  بق�سم  حم��ا���رصات  اإل��ق��اء  لغر�ص 

حالفني  ولقد   .
)3(

اأفريل التَّا�سع  بجامعة  واآدابها 

احلظُّ اأن تك�ن دار الكتب ال�طنية على مرمى حجٍر 

دي عليها من قبيل  من م�قع اجلامعة، فكان تردُّ

الكيمياء،  اأدب  خمط�طات  على  العي  اطِّ تعميق 

ل�ساحبه  ال��ذَّه��ب  ���س��ذور  دي����ان  خمط�ط  وعلى 

حتقيقه  ب�سدد  كنت  الذي  اين 
َّ
اجلي راأ�ص  اأرفع  ابن 

نًا يف 
َّ
حينها. ولقد ف�جئت بقرا�سة الع�سجد م�سم

يف  جمم�عان  الدِّي�انني  فكال  منه،  االأخري  اجلزء 

خمط�ط واحد. وي�جد هذا املخط�ط م�سنَّفًا حتت 

الكيمياء.  علم  �سمن   96604 الّت�سل�سلي  الرقم 

بتاريخ  اإلكرتونيا  ن�سخًا  الدي�ان  هذا  واقتنيت 

فيفري 2018. 

من  وهي  قرا�سة،  مفردة  العن�ان  يف  وردت  ولقد 

�سه 
َ
وَقر  .

ُ
الَقْطع الل�سان  يف  والقر�صُّ  �ص، 

ْ
الَقر

وكذلك  قَطعه.  ه:  �سَ
َّ
وقر �سًا 

ْ
َقر بالك�رص،  ه،  ْقِر�سُ

َ
ي

والُقرا�سُة:  اُط. 
ّ
اخَلي ْقَطُعها 

َ
ي التي  الث�ب  ُقرا�ساُت 

ولعلَّ  الذَّهب.  ُقرا�سُة  ومنه  �ِص، 
ْ
بالَقر �سَقط  ما 

معنى  اإىل  فقط  يحيل  ال  القرا�سة  مفردة  اختيار 

عر، فالَقِري�ُص  ال�سِّ اإىل  اأي�سًا  ا  القطع ال�سغرية واإمنَّ

ه  ْقِر�سُ  اأَ
َ
ُت ال�سْعر �سْ

َ
يِد، فيقال: َقر يف اللِّ�سان كالَق�سِ

ا  فكاأمنَّ ناعُته.  �سِ فه�  الّتْقِري�ُص  ��ا 
َّ
اأم قلته.  اإِذا 

ذور والنَّظم  اجتمع يف اجلذر اللغ�ي ما مفاده ال�سُّ

ناعة؛ وهي مفرداٌت ال تخدم معنى �سناعة 
ِّ

وال�س

اأي�سًا.  عر  ال�سِّ الذَّهب بقدر ما تخدم معنى �سناعة 

بع�ص  يف  فهي  الع�سجد  مفردة  بخ�س��ص  ��ا 
َّ
اأم

اللغات ا�سم للياق�ت مثلها مثل مفردة اجل�هر وه� 

كل حجر ي�ستخرج منه �سيء ينتفع به، ومثل مفردة 

الكربيت. ويف اللِّ�سان اأنَّ الع�سجد الذهب؛ وقيل: ه� 

ولقد  والياق�ت.   
ّ
الدر من  كله  للج�هر  جامع  ا�سم 

ا�ستهر علماء الكيمياء بهذه امل�سطلحات التي تفيد 

معنى الذَّهب مثل م�سطلح االإبريز، التِّرب، الع�سجد، 

ا اجتماع م�سطلحي القرا�سة 
َّ
العقيان، والنُّ�سار. اأم

بالع�سجد بعن�ان الدِّي�ان اجتماَع اخلرب مب�سافه، 

ا ه� تقليد لدى �سعراء الكيمياء، ف�سالح الدِّين  فاإمنَّ

ب�سال�سل  دي�انه  ى 
َّ
�سم )ت-1639حلب(  الك�راين 

اأرفع  ابن  نف�سها  ريقة  بالطَّ ى 
َّ
�سم مثلما  النُّ�سار، 

راأ�ص دي�انه ب�سذور الذَّهب )ت 1197 - فا�ص( اأي 

قطع الذَّهب ال�سغرية. وهذا االأخري ه� الذي اأحال 

ا 
ً
ي
ِّ
م�سم دي�انه  يف  الع�سجد  قرا�سة  �ساحب  عليه 

ُخ 
ْ
ي و"ال�سَّ ى"،  َزكَّ

ُ
ال�م اِدق 

َّ
و"ال�س ب�"��سخينا"،  اه 

َّ
اإي

ُذوِر". وت�سري مفردة احلجر التي وردت يف  ِف�ي ال�سُّ

ال�سيء  تفيد مفه�م  اأن  فاإما  اإىل داللتني:  العن�ان 

تفيد  اأن  اأو  الذهب،  �سناعة  تن�ساأ  به  الذي  املفرد 

ى اأي�سا بعلم احلجر.
َّ
علم الكيمياء الذي ي�سم

يف  ة 
َّ
ال�سعري عربي  ابن  اأعمال  من  التَّحقق   -  2

الكيمياء :

َة اإ�سارة اإىل دي�ان 
َّ
ال جند يف كتب الرّتاث القدمية اأي

املكن�ن  اإي�ساح  كتاب  يف  اإال  الع�سجد  قرا�سة 

با�سا  ال�سماعيل   
)4(

ن�ن الظُّ ك�سف  على  الذَّيل  يف 

ي�سفه  الذي  م(،  ه�/1920   1339 )ت  الباباين 

بك�نه دي�ان �سعر. وه� امل�ؤلَّف ال�حيد الذي نعر 

فيه على هذه املعل�مة. وقد �سنَّفه عثمان يحيى 

ن�ن  �سمن كتابه معتمدا ه� االآخر على ك�سف الظُّ

م�سدرا وحيدا حتت رقم 582اأ5. ومن الغريب اأن 
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ال جند يف 

اث  كتب الترّ

القدمية 

اإ�شارة اإىل 

ديوان قرا�شة 

الع�شجد



يغيب دي�ان قرا�سة الع�سجد عن اجللدكي، اأحد اأهم 

ي �سعر الكيمياء، مثلما من الغريب اأي�سا اأالَّ 
ِّ

مف�رص

اإليه.  يه 
ِّ

ومف�رص عربي  ابن  دار�سي  من  اأحٌد  يع�د 

)6(
�يدي

ُّ
ال�س حمن 

َّ
الر عبد  األَّفها  التي  الر�سالة  ا 

َّ
اأم

�سارحا  م(  ه�/1722-1786   1134-1200(

علم الكيمياء عند ابن عربي ومعتمداً على الق�سيدة 

ة التي نظمها بن عربي مبعزل عن قرا�سة 
َّ
الهمزي

حمن 
َّ
الر عبد  ا�ست�سهاد  ورغ��م  ها  فاإنَّ الع�سجد، 

من  اأُلِّفت  ة 
َّ
�سعري اأبيات  من  بكثري  فيها  �يدي 

ُّ
ال�س

ه مل  قبل �سعراء يف الكيمياء كابن اأرفع راأ�ص، اإال اأنَّ

الع�سجد.  �رد بيًتا واحًدا فيها من دي�ان قرا�سة 
ُ
ي

ابن  تالمذة  على  ينطبق  ال��ذي  نف�سه  االأم��ر  وه��� 

-كما  )وه�  مثال  �س�دكني  فابن   ،
)7(

نف�سه عربي 

اهلل  عبد  بن  اإ�سماعيل  العارفني-  ة 
َّ
هدي يف  جاء 

احلنفي  �يف 
ُّ

ال�س التَّني�سي(  )اأو  التُّ�ن�سي  النُّ�ري 

�سم�ص الدين اأب� طاهر، ت�يف يف حدود �سنة 646 

كتابه  يف   - ي���رد  ال  م(   1248 ل�  )امل�افقة  ه� 

بيتا  الكيمياء-  يف  التَّب�سري  الأهل  التَّدبري  حتفة 

ة 
َّ
الهمزي الق�سيدة  من  وال  الع�سجد  قرا�سة  من  ال 

ا�ست�سهد  قد  ك�نه  من  غم 
َّ
بالر وذل��ك  االأق��ل،  على 

ذو  اعر  كال�سَّ الكيمياء  يف  نظم�ا  اآخرين  ب�سعراء 

راأ�ص  اأرفع  وكابن  اأميل،  وكابن  امل�رصي،  الن�ن 

اأبيات الق�سيدة  اأي�سًا، متَّخذاً يف ال�قت نف�سه من 

يف  نقا�سه  الإثراء  اأمثلًة  يزيد  بن  خلالد  الربباوية 

م��س�ع الكيمياء. 

ني 
ِّ

املخت�س من  وه�   
)8(

ت�د ريت�سارد  اأب��دى  ولقد 

ني يف فكر ابن عربي باللقاء الذي جمعنا 
ِّ
اجلامعي

من  ديد  ال�سَّ ه 
َ
ب

ُّ
تعج  2018 نهاية  باأملانيا  بغ�تا 

بن عرفة  االإله  عبد  اأ�سار  كما  الدِّي�ان،  هذا  وج�د 

ال��ذي  عربي  الب��ن  الكبري  ال��دِّي���ان  حمقِّق  وه��� 

2018 يف  االآداب ببريوت نهاية عام  بدار  ن�رصه 

ابن  َنَف�ِص  على  عث�ره  عدم  اإىل  بيننا  مرا�سالت 

عري فيه. عربي ال�سِّ

اإىل  يحتاج  الدِّي�ان  هذا  من  الّتحقق  ف��اإنَّ  لذلك، 

اآث��اره  عن  الّتنقيب  خالل  من  ال�سيما  كبري  جهد 

نا  قة. ولذلك، فاإنَّ بني ثنايا املخط�طات غري املحقَّ

�سنعتمد يف اإثبات الدِّي�ان له اأو نفيه عنه -وذلك 

وج�ه  على  املخط�طات-  عن�رص  ر  ت�فُّ عدم  يف 

�سعره ونره ال�سيما يف  الّتقارب واالختالف بني 

معر�ص احلديث عن الكيمياء لديه يف هذا املقال. 

وه�  عربي،  البن  الدي�ان  اأن  ا 
ًّ
مبدئي و�سنفرت�ص 

مرور  -مع  لنا  يثبت  حتَّى  فيه  يقني  ال  افرتا�ص 

ال�قت- ذلك.

بني املنازلة والك�شب: الكيمياء   :2-1

�سعراء  به  ا�ستهر  ال��ذي  املخربي  للعمل  خالفا 

ق 
َّ
الكيمياء، فاإنَّ ابن عربي ي�سع نف�سه وه� يتطر

عن  مبناأى  الفت�حات  كتابه  يف  الكيمياء  اإىل 

عندما  بذلك   
ُّ
يقر و�س�ف  ة. 

َّ
التَّجريبي الع�امل  هذه 

الكيمياء بطريق املنازلة ال بطريق  "اأعرف  يق�ل: 

الّتجربة  الك�سب  بطريق  يق�سد  وه�   .
الك�سب")9(

ة  م�ستقَّ املنازلة  مفردة  اإنَّ  والّتحليل.  واملعاينة 

ومفردتي النُّزول والّتنزيل من اجلذِر اللُّغ�ي نف�سه، 

من  ال�حي  ن��زول  والتَّنزيل  بالنُّزول  واملق�س�د 

فعل  من  فهي  املنازلة  اأما  االأنبياء،  على  ماء 
َّ
ال�س

هذه  عليه  تنط�ي  ما  يف  ويفرت�ص  ينازل.  نازل 

فية من معنى اأن تك�ن داللة املنازلة 
َّ

البنية ال�رص

عربي  ابن  فيك�ن  النُّزول،  فعل  يف  امل�ساركة  ه� 

اأو االإلهام  يطلب من جهته نزول ما ي�سبه ال�حي 

يغب  مل  عربي  ابن  فاإنَّ  ال�اقع،  ويف  ماء. 
َّ
ال�س من 

عنه ب�سط املفردة بال�رصح، بل و�سع لها ما يقارب 

لناه قبل حني، وذلك يف 
َّ
تاأو الذي  اللُّغ�ي  املعنى 

معرفة  يف  وثالثمائة  والثَّمانني  اب��ع 
َّ
ال��ر الباب 

.
)10(

املنازالت اخلطابية يف الف�سل اخلام�ص

تقابل  ع��رب��ي  اب��ن  ل��دى  امل��ن��ازل��ة  اأنَّ  وال���اق��ع 

واحل��ال  امل��ق��ام  بينها:  م��ن  ع���دَّة  م�سطلحات 

ا�ستخدمه  ال��ذي  امل�سطلح  ي�سبه  ال��ذِّي  وامل�قف 

ًة، 
َ
جترب اأو  ك�سبا  لي�ست  اإذا  فالكيمياء   .

)11(
ي

ِّ
النِّفر

فما  ويق�مها.  �ف 
َّ

املت�س يقفها  حاالت  هي  ا  اإمنَّ

ها؟ 
ِّ

هي م�ا�سفات هذه الكيمياء لديه وكيف يف�رص
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"اأعرف 
الكيمياء 

بطريق 

املنازلة ل 

بطريق 

الك�شب"



 ميكن الرج�ع اإليه يف هذا امل��س�ع 
ٍّ

اإنَّ اأ�سهر ن�ص

ت�ن 
ِّ
وال�س ابع 

َّ
ال�س الباب  نه 

َّ
ت�سم الذي  النَّ�ص  ه� 

يندرج  وه�  عادة، 
َّ
ال�س كيمياء  معرفة  يف  ومائة 

الفت�حات  كتاب  من  ومائة  الّتا�سع  اجلزء  �سمن 

 .
)12(

ة
َّ
املكي

الذي  العلم  ها  اأنَّ على  الكيمياء  عربي  ابن  ف 
ِّ
يعر

علم  اإىل  مها 
ِّ
ويق�س واالأوزان،  باملقادير   

ُّ
يخت�ص

طبيعي، وروحاين، واإلهي. ويق�ل يف الف�سل نف�سه 

اإىل  مه 
ِّ
ويق�س باالإك�سري،  العلم  ه�  بها  العلم  اإنَّ 

ا 
َّ
ا اإن�ساء ذات ابتداء كالذهب املعدين واإم

َّ
ق�سمني: اإم

ا الذَّهب 
َّ
اإزالة علٍَّة اأو مر�ص كالذهب ال�سناعي. فاأم

املعادن  اإليه  ترجع  الذي  االأ�سل  يعدُّ  فال  املعدين 

ا اأي�سا ه� االأ�سل الذي - بف�سل  كلُّها فح�سب، واإمنَّ

الكمال  درج��ة  بل�غ  مب��ق��دوره  يك�ن  االإك�سري- 

ا 
َّ
اأم ابتداٍء،  ذو  اإن�ساء  فه�  ة، 

َّ
بالذهبي ى 

َّ
ت�سم والتي 

اإذا كان به مر�ٌص اأو ِعلٌَّة فدور العلم باالإك�سري ه� 

اإزالته وعالجه. 

العلل واإزالة  الإن�شاء  بني  الكيمياء   :  3-2

 
ٍّ

فكري عن�رص  مبناق�سة  املقال  هذا  يف  �سنكتفي 

الع�سجد  قرا�سة  بني  التقاء  نقطة  يعترب  واح��د 

 هذا العن�رص 
ُ

�ص واأعمال ابن عربي النرية، ويتلخَّ

يف م��س�ع االإن�ساء واإزالة العلل. 

بهذه  ني 
ِّ
الكيميائي باقي  عن  عربي  ابن  د 

َّ
ويتفر

النظرية ال�سيما نظرية اإزالة العلل عن املعدن، بل 

اإليه  يدُن  مل  امل��س�ع  هذا  اأنَّ  ا 
ّ
�سخ�سي ويعرتف 

اأحد، فيق�ل: "وما راأيت عليها اأحدا يعرف ذلك وال 

ه عليه وال اأ�سار، وال جتده اإال يف هذا الباب )وه� 
َّ
نب

ويق�سد  كالمنا"،  يف  اأو  عادة( 
َّ
ال�س كيمياء  يق�سد 

وال  امل��س�ع.  ه��ذا  تناول  فيها  التي  م�ؤلَّفاته 

ن�ستبعد ههنا اأن يك�ن قرا�سة الع�سجد من تاأليفه 

ملا له من تقاطعات كبرية مع نظرية اإزالة العلل. 

يف  مثاال  عربي  ابن  ي�رصب  النظريتني،  ول�رصح 

عنه  بدر  مبا  يربطهما  اإذ  الم، 
َّ
ال�س عليه  امل�سيح 

ري من  الطَّ ف�"االإن�ساء، ه� خلقه   ،
)13(

من املعجزات

ة( 
َّ
)الطيني �رة 

ُّ
ال�س عنه  )ْت( 

َ
َفَظَهر والنَّفخ،  ني  الطِّ

النَّف�ص  ه�  الذي  بالنَّفخ  ريان  الطَّ و)ظهر(  باليدين 

 
ُ
)...(. بينما اإزالة العلل الطارئة هي يف عي�سى اإبراء

عليهما  طراأت  التي  العلل  وهي  واالأبر�ص،  االأكمه 

حم )...(" كما يق�ل.
َّ
يف الر

دي���ان  يف  امل��ن���ال  ه��ذا  على  �سعره  يك�ن  يكاد 

قرا�سة الع�سجد، اإذ يق�ل يف ]ق60 2،3،4-[ :

ِلَها ا�سِ
َ

ِل ح
ْ
ْنَعٌة ُدوَن َني

َ
�س

َ
و

َلْه
ْ
َعاُفَها االأَب

َ
�ٍز ي

ُ
م

ُ
لُّ ر َ

 ح

ا َطِبيَعِتِه  ِف�ي اْقِت�سَ
ٌ
ب كَّ

َ
ر

ُ
م

ْه
َ
 َداِء االأ�َسلِّ واالأْكم

ُ
اء

َ
ر

ْ
اإب

ٍل
َ
ب

َ
ْعَدٍن َعَلى ج

َ
 م

ْ
ي

َ
ر

َ
ج

َ
ِمْن ح

ْه
َ
ْهم

َ
ال�م

َ
 و

)14(
اِن

َ
ح

َ
�س

ْ
ح

َّ
ِمْن ُدوِنِه ال�س

ي�سف ابن عربي يف الدِّي�ان نف�سه من يزيل العلل 

عليه  ويطلق  بيب،  الطَّ اأو  ب��امل��داوي  واالأم��را���ص 

ني 
ِّ
الكيميائي ل��دى  واالإك�سري  االإك�سري.  م�سطلح 

ت 
ِّ
املي يء  ال�سَّ على  األقي  اإذا  الذي  احلياة،  ماء  ه� 

اأعاده اإىل احلياة، وه� نف�سه من اإذا حلَّ باملعادن 

)ويرمز  �سا�ص 
َّ
الر يف  حلَّ  ف��اإذا  وبدَّلها.  لها 

َّ
ح�

)ُذكاء  ذهٍب  اإىل  له 
َّ
ح� بكي�ان(  �ن 

ُّ
الكيميائي اإليه 

ويف  احلديد(  )رمز  يخ 
ِّ
املر ويف   ،)

)15(
ال�سم�ص اأي 

. يق�ل:
)16(

ٍة بي�ساء امل�سرتي )رمز القزدير( اإىل ف�سَّ

31
رُتُه

َّ
 َقْد َدب

ُ
 االإْك�ِسري

َ
َهَذا ُه�

انًا ِل�َسكِل ُذَكاِء
َ
�

ْ
دَّ َكي ُ َ

لري

32
َتُه

ْ
ي

َ
ر

ْ
يًخا اإَذا اأج

ِّ
دَّ ِمر ُ

ر
َ
ي

َ
و

اِء ْ�سَ
ة البي ي للِف�سَّ  وامُل�ْسرَتِ

ة التي اإذا  اإن االإك�سري - يق�ل ابن عربي - ه� املادَّ

ة. فمن  لتها اإىل ذهب اأو ف�سَّ
َّ
األقيت على املعادن ح�

ي�ؤخذ  اإىل حكمه، كاأن  االإك�سري  ه  يردُّ االأج�ساد من 

ماء  من  تقريبا(  غرامات   8 وزن  )اأي  درهم  وزن 

االإك�سري فيلقيه على األف وزن )وه� وزن كيل�غرام( 

االأج�ساد، فاإن كان قزديرا  اأي ج�سد �سئت من  من 
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نحا�سا  كان  واإن  الف�سة  �س�رة  اأعطاه  حديدا  اأو 

الذَّهب،  �س�رة  اأعطاه  ف�سة  اأو  اأ�س�د  ر�سا�سا  اأو 

ههنا  االإك�سري  الأنَّ  املر�ص  اإزال���ة  �سنعة  فهذه 

كالدَّواء يعيد املعدن اإىل حالته االأ�سلية االأوىل، اإذ 

ب�س�رة  يك�س�ه  حتى  االأمرا�ص  ج�هِرِه  عن  ينزع 

ه يعطيه ق�ته  ا اإذا كان اجل�سد زيبقا، فاإنَّ
َّ
الذهب. اأم

و]يجعله[ يحكم عنه يف االأج�ساد حكمه، فاإذا األقي 

ه  من االإك�سري وزن درهم على رطل من الزيبق فاإنَّ

وزِن  وزٌن على  منه  ْلَقى 
ُ
ي فال  كلَّه،  اإك�سريا  ه  �سريدُّ

اإك�سري  اإىل  َل 
َّ
اإال وحت� األِف وزٍن من بقية االأج�ساد 

يرمز  وه�  عربي  ابن  يق�ل  االإن�ساء.  �س�رة  فهذه 

اإىل الزَّيبق با�سم عطارد يف الق�سيدة الهمزية :

33
ِل ُعَطاِرٍد

ْ
َطي

ُ
ْلَق ِمْنُه َعَلى ر

ُ
ْلي

َ
و

َفاِء
َ
ِ و

ْ
َهاٍم ِبَغري

ْ
ِمْثَقاَل ِدر

34
ُع�َد اإْك�ِسرياً ُعَطاِرُد ُكلُُّه

َ
َفي

اِء
َ
َلِة االأْنب

ْ
م

ُ
اأً اأَتى ِمْن ج

َ
َنب

وال�اقع اأنَّ مداواة املعادن باالإك�سري مل تكن اإال الأنَّ 

قد تطراأ عليه يف طريقه علٌل واأمرا�ص  االأ�سل   ..."
االأمكنة مثل حرارة  االأزمنة وطبائع  اختالف  من 

ورط�بة  اخلريف  ويب��سة  تاء  ال�سِّ وبرد  يف 
َّ

ال�س

وبرده".  امل��ع��دن  ك��ح��رارة  البقعة  وم��ن  بيع 
َّ
الر

الذي  الطبيب  ه�  عربي  بن  و�سفه  كما  واالك�سري 

يزيل عن االأ�سل ما كان عليه من ال�س�ر ك�س�رة 

ه اإىل الطريق اأخذ يحفظ عليه  احلديد مثال، فاإذا ردَّ

من  يتعافى  حتَّى  فيها  واإقامته  ال�سحة  تق�مي 

فَظ 
ُ

ف غذاوؤه وح مر�سه. فاإذا �سار اإىل النقاهة ُلطِّ

اأن  لك به على ال�رصاط الق�مي اإىل 
ُ

من االأه�ية و�س

ذلك  له  ح�سل  فاإذا  الذهب،  �س�رة  ج�هره  يك�س� 

ذلك  بعد  فاإنه  علته  وعن  الطبيب  حكم  عن  خرج 

يف  وجن��د  النُّق�سان.  درج��ة  اإىل  ينزل  ال  الكمال 

الهمزية ما يدلُّ على هذه املداواة باإزالة االأمرا�ص 

من  املعدن  تنقية  اإىل  ال�ساعر  يدع�  حيث  والعلل 

الغذاء  تلطيف  اإىل  ذل��ك  بعد   
َّ
ث��م ال، 

َّ
اأو االأم��را���ص 

ط�بة، وذلك بق�له 
ُّ
وتن�سيف اله�اء وتنقيته من الر

�سارحا املرحلة االأوىل:

7
ُه

ُّ
ر

َ
واْغ�ِسْلُه بامَلاِء امُل�ساَعِف ح

َفُه ِمَن االأْقَذاِء حتَّى ُتَنظِّ

8
ًئا

ِّ َ
َترب

ُ
ُه م ا�سَ

َ
ي
َ
اَك ب

َ
َفاإَذا اأر

ِمْن ِعلٍَّة َتدُع� اإىل االأْدواِء

9
ا
ً
ِة َناِعم

َ
ار

َ
ْلِد احِلج

َ
ْقُه يف �س

َ
ح

ْ
َفا�س

َزاِء
ْ

َ االأج َك َلنيِّ
ْ
 اإَلي

َ
ري �سِ

َ
تَّى ي َ

ح

 يبنيِّ الحقا املرحلة الثَّانية بق�له:
َّ
ثم

18
ٍة وَلَطاَفٍة

َ
زاُل َعْنُه بِحْكم

ُ
َفي

اِء
َ
اُن ِمْن َتْن�ِسيِف ُكلِّ َه�

َ
�س

ُ
ي

َ
و

19
ا
َ
�راً ب�م

ُ
ْغم

َ
 م

ُ
م

ْ
َعاُد َذاَك اجِل�س

ُ
ي

َ
و

اِء
َ
ِل االأ�ْسي

َّ
َتُه يِف اأو

ْ
َقي

ْ
اأ�س

30
ا اأَْعَطاَكُه،

َ
ى ِمْن كلِّ م

َ
َت�

ْ
فاإَذا ار

اِء:
َ
ِل�ِص احُلَكم

ْ
ج

َ
 مِب

ُ
 َقاَل احَلِكيم

31
رُتُه

َّ
 َقْد َدب

ُ
 االإْك�ِسري

َ
َهَذا ُه�

انًا ِل�َسكِل ُذَكاِء
َ
�

ْ
دَّ َكي ُ َ

لري

ب��"التَّدبري،  العلل  اإزالة  ة 
َّ
عملي عربي  ابن  ي 

ِّ
وي�سم

وه� من بني امل�سطلحات التي تفيد علم الكيمياء، 

امليزان  وعلم  احلجر  وعلم  ال�سنعة،  علم  مثل 

و�سنعة الكيمياء و�سنعة االإك�سري وال�سنعة االلهية 

التَّدبري:  عن  عربي  ابن  ويق�ل  املكت�م،  واحلجر 

بالتَّدبري نظر يف االأمر االأه�ن  العارف  "فاإذا جاء 
عليه، فاإن كان االأه�ن عليه اإزالة العلة من اجل�سد 

الذي  املعتدل  الطبيعي  املجرى  اإىل  ه  ي��ردَّ حتى 
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التَّدبري  عربي  ابن  ي 
ِّ
�سم

ُ
ي اأوىل.  فه�  عنه  انحرف 

يف دي�انه قرا�سة الع�سجد بامل�سخ والنَّ�سخ، واحَللِّ 

تفيد  كلُّها  وهي  الفلّز،  من  الِغ�صِّ  ون��زع  والعقد، 

ة اإزالة العلل: 
َّ
عملي

يق�ل يف ]ق 13-10[: 

ُد َت�ْدِب�ي�ِرَها
َ
ُه ي

ُ
ُتَقلِّب

ْعَدُه َنا�ِسُخ
َ
ا�ِسٍخ ب

َ
َفِمْن م

ويق�ل يف ]ق 15-1،8[: 

ِد
ْ
ِر الَفر

َ
ج

َ
َهِر ال�ح

ْ
�

َ
اِئِلي َعْن ج

َ
ا �س

َ
َهي

الَعْقِد
َ
لِّ و َ

ْدِبرِي ِف�ي ال�ح ا ِفيِه ِبالتَّ
َ
م

َ
 و

َفاِتِه  َذاُتُه ِف�ي �سِ
ً
ْت َخَفاء

َ
ار

َ
َت�

ِد
ْ
الَفر

َ
ِج و

ْ
و  ِف�ي الزَّ

ُ
ْدِبري  ِبِه التَّ

َّ
َت�م

َ
و

ويق�ل يف ]ق 45-9،10[: 

ْت
َ
ر
ِّ
ا ُتُدب

َ
اإَذا م

َ
و

َذْق
َ

 ِمْن ح
َ
ِبَتَداِبري

َنَزَعْت ِمْن ِفِلزَِّنا

ْق
َ
اْنَطر

َ
 و

َ
ا َذاب

َ
ِغ�صَّ م

الزيبق والكربيت:

كثرية،  باجلملة  العلل  اأنَّ  عربي  اب��ن  وي�سيف 

هذه  من  علٌَّة  املعدن  من  االأ�سل  على  غلبت  فاإذا 

ط�ر  اإىل  ط�ر  من  ونقلته  رحلته  اأزمان  يف  العلل 

وخروجه من حكم دور اإىل حكم دور وا�ستحكم فيه 

�سلطان ذلك امل�طن ظهرت فيه �س�رة )علَّة( نقلت 

زيبقا.  اأو  كربيتا  ي 
ِّ
م

ُ
ف�س حقيقتها  اإىل  ج�هرته 

االأب���ان  هما  عربي  بن  لدى  والكربيت  والزَّيبق 

بينهما  يخرج  وتناكحهما  بالتحامهما  ال��لَّ��ذان 

 يق�ل 
َّ
ج�هر �رصيف كامل الن�ساأة ي�سمى ذهبا. ثم

الطبيعة  ويف  نف�ص  االإلهيات  يف  االأ�سل  ذلك  اإنَّ 

ح مبا قاله ابن عربي يف  بخار. ويتطابق هذا ال�رصَّ

ق�سيدته رقم 54 ]ق 54-10،11[::

يِف الذِّي ِف�ي ِ ْعَدِن ال�رصَّ
َ
اإنَّ ِف�ي ال�م

اِهِق الذَّي َقْد َتَعلَّى ِل ال�سَّ
َ
ب

َ
 ال�ج

يِتِه، ِف�ي ِ
ْ

ٌق َعا�ِسٌق ِلِكرب
َ
ب
ْ
َزي

لَّى َ
َتج

َ
ُنُه ي

ْ
�س

ُ
 ح

ٌ
ْدر

َ
ِنَها ب

ْ
م �سِ

61- ]ق  رق��م  الق�سيدة  يف  اأي�����س��ًا  قاله  ومب��ا 

: :]1،2،3
�ِز الدََّعاِوي

ُ
م

ُّ
ْت ِف�ي َفكِّ الر َكُرَ

ِقيَقِة اَلِوي
َ
ِمْن ُغُف�ٍل َعِن ال�ح

َها ِبُعُق�ٍل ُغ�َن َفكَّ
ْ
ب
َ
َف ي

ْ
َكي

اِوي
َ
ُعها ال ُت�س �سْ

َ
اِزيَن و

َ
�

َ
 ِل�م

اِريُت ِمْنُه
َ
ق�}��ًا{ َتْع�َسُق الَكب

َ
ب
ْ
َزي

اِوي
َ

ِع ح
ْ
ب اِل ِف�ي الطَّ

َ
ًدا ِلْلَكم

َ
�س

َ
 ج

وهذا التَّعا�سق والتَّ�الد والتَّناكح الذي بني الزَّيبق 

والكربيت الأجل معدن �رصيف ورد �رصحه يف اجلزء 

.
)17(

ة
َّ
الثالث من الفت�حات املكي

والنَّري  ال�سعري   
ّ

النَّ�ص بني  االأفكار  ت�سابه  لكن 

يك�ن  فقد  واحد.  م�ؤلِّفهما  اإنَّ  للق�ل  مدعاًة  لي�ص 

دي�ان القرا�سة الأحد من تالمذة ابن عربي، اأو من 

الذِّين يدافع�ن عن راأيه، كما ميكن اأن يك�ن م�ؤلِّف 

القرا�سة قد ا�ستلهم من امل�سدر نف�سه الذي ا�ستلهم 

منه ابن عربي. فال دليل انطالقا من هذه املقارنة 

ميكن اأن يك�ن دامغا يف اإثبات ن�سبة الدي�ان اإليه. 

ال�سيما واأنَّ م�ساألة تالزم الزَّيبق بالكربيت جندها 

الذي  راأ���ص  اأرف��ع  بن  قبيل  من  قبله  �سعراء  عند 

 :
)18(

يق�ل

ُق الذِّي
َ
يب  والزَّ

ُ
َفَهَذا ُه� االْك�ِسري

اِر بالتِّْفِل َعَقْدَناُه )بْعَد( احَللِّ يِف النَّ

ُق الذِّي
َ
ر

ْ
�ح

ُ
يُت ال ال�م ِ

ْ
 الِكرب

َ
وَهَذا ُه�

ْغِل ْع�ُص النَّا�ِص يِف اأَ�ْسَغِل ال�سُّ
َ
َغَدا ِمْنُه ب

 الذي قال قبله:
)19(

غرائي  ومن قبيل الطُّ

ِبال��
َ
وِر و

ُ
ِق الَغر

َ
 ِبالزِّْئب

ُ
النَّا�ص

َ
و

اِخ يِف �ُسْغِل
َ
�س

ْ
االأَو

َ
يِت و ِ

ْ
  ��ِكرب

ة: وحيَّ الرُّ الكيمياء   -  3

انت�سابا  الق�سائد  اأك��ر  ة 
َّ
الهمزي الق�سيدة  تعترب 

ق�سائد  ال�سعري. فهي خالف  ابن عربي  اإىل عامل 

االأ�ساليب  من  كثري  على  حتت�ي  الع�سجد،  قرا�سة 

عربي  ابن  ق�سائد  يف  م�ج�د  ه�  ملا  امل�سابهة 

مثال.  ة 
َّ
املكي الفت�حات  كتاب  خطبة  يف  ال���اردة 
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ت�شابه الأفكار 

�ّش  بني النَّ

ال�شعري 

ثـري لي�س  والنَّ

مدعاًة للقول 

اإنَّ موؤلِّفهما 

واحد 



ة :
َّ
ة الكيميائي

َّ
فنجد �سدر مطلع الهمزي

اء
َ
م

ْ
اِر يف االأ�س

َ ْ
 االأ�رص

َ
ا َطاِلب

َ
ي

ِغيِه ِعْنَد امَلاِء
ْ
 اإنَّ الذِّي َتب

را يف عجز اأحد اأبيات الق�سائد من الفت�حات 
َّ
مكر

كما ه� احلال يف نهاية البيت الثَّاين: 

ٍة
َ
َفتِّ�ِص ِحْكم

ُ
َقْعُت َعَلى م

َ
َتى و

َ
م

َ
و

اِء
َ
ر

ْ
ِة احَل� ٍة يِف الَغ�سَّ

َ
ُت�ر

ْ
�س

َ
م

ٍف ُقْلَنا َلُه
ِّ
َت�َس�

ُ
ٍ م ِّ

ري
َ
ُتح

ُ
م

اِء
َ ْ
اِر يف االإ�رص

َ ْ
 االأ�رص

َ
ا َطاِلب

َ
ي

اِمٍع
َ
َداَك ِبج

َ
ْت ي

َ
ْع َفَقْد َظِفر ِ

ْ
اأَ�رص

)20(
اِء

َ
ي

ْ
اِت واالأح

َ
�

ْ
َقاِئِق االأم حِلَ

البيت  حملَّ  الهمزية  من  االأخ��ري  البيت  حلَّ  كما 

يف  ال���اردة  ة 
َّ
الهمزي من  االأخ��ري  قبل  ما  الثَّالث 

مفردة  عربي  اب��ن  �ص 
ِّ
يع� مل  حيث  الفت�حات، 

حاء. 
َ

عراء التي تقع اآخر البيت اإال مبفردة الُف�س ال�سُّ

ي منِبٌئ بعجاِئٍب هذا َقري�سِ

)21(
اِء

َ
ح

َ
�ساقت م�ساْلُكَها على الُف�س

باملكتبة  امل�سنَّف  ��ة 
َّ
ال��ه��م��زي ���رصح  ك��ت��اب  يف 

 Add. MS 23418,( رقم  املخط�ط  �سمن  الربيطانية 

عبد  م 
ِّ
يق�س ورقة،   15 يف  يقع  والذي   ،).ff. 35r�48v

ه/-1722  1134-1200( �يدي 
ّ
ال�س الرحمن 

ٌخ، من بيت قدمي يف العراق22 
ِّ
1786 م( وه� م�ؤر

ه للق�سيدة اإىل ق�سمني: ظاهر وباطن، في�رصح 
َ
تف�سري

ة 
َّ
املعدني الكيمياء  من  عليه  بدا  ب�ما  النَّ�ص  ظاهر 

الكيمياء  ت��اأوي��ل  م��ن  اإل��ي��ه  يف�سي  مب��ا  وباطنه 

الق�سيدة  اأنَّ هذه  �يدي 
ُّ
ال�س د  وحية. وبينما ي�ؤكِّ

ُّ
الر

ه ي�رصح الق�سيدة مبا يت�افق  هي البن عربي، فاإنَّ

�يف. فاالإن�سان يف كلِّه مثاًل 
ُّ

ال�س ابن عربي  وفكر 

 ،
)23(

 يحتاج اإىل تدبرٍي واإزالة علل
ٌ

 ناق�ص
ٌ
ه� اإك�سري

ا كامال. ي�رصب 
ًّ
فاإذا متَّ له ذلك، �سار اإن�سانا ذهبي

منح  الذي  ببالل  اه 
َّ
�سم من  َة 

َّ
ق�س مثاًل  �يدي 

ُّ
ال�س

وه� طريق  ة 
َّ
الذهبي احلقيقة  الدِّين طريق   

ْ
ي

َ
ملعلِّم

ة 
َّ

الق�س هذه  ويظهر يف  ني. 
ِّ
الكيميائي عند  االإك�سري 

الناق�ص،  واالإن�سان  الكامل  االإن�سان  بني  الفرق 

كما يظهر الفرق نف�سه الذي بني االإك�سري واملعدن. 

�يدي:
ُّ
يق�ل ال�س

فقاال  ي�م،  ذات  جاعا  نْي 
َّ
ولي عن  اليافعي  "ذكر 

اأم�ر  من  يحتاجه  ما  الّنا�ص  بع�ص  نعلِّم  نخرج 

بها ج�َعَنا، فخرجا  ندفع  اأجرًة  منه  وناأخذ  دينه 

 فاأب�رصا �سيخا من بعيٍد فانتظراه، 
ِّ
وبداآ بناحية الرب

اأ�س�د وعلى راأ�سه حزمة �س�ك، فقاال  فاإذا ه� عبٌد 

ك واأعطنا هذه احلزمة 
ِّ
تعاَل يا بالُل نعلِّمك من رب

ايَن من 
َ
اأجرًة، فاألقى احلزمة عن راأ�سه، وقال: تعلِّم

ُكما! فقاال له من اأنت يرحمك اهلل، 
ّ
ي اأنُتما من رب

ِّ
رب

مل نعرفك، فقال : اأنا من ق�م اإن قام�ا قام�ا باهلل، 

ُكْن  ال�ّس�ك  لهذا  قلنا  اإذا  باهلل،  َقَعُدوا  َقَعُدوا  واإن 

ا ل�قته، فقال 
ً
ا، فانقلب ال�ّس�ك ذهب

ً
ا كان ذهب

ً
ذهب

واأعطاهما  �س�ًكا،  ِارجع  اأق�سد احلقيقة،  �ك مل  لل�سَّ

��ا 
َ
ِاْذَه��ب وق��ال  ا، 

ً
ذهب حيُث  ال�ّس�ك  من   

َ
َتَناَثر ما 

ِهِه. 
ْ

ج
َ
 ِل�

َّ
ر

َ
م

َ
هتا منه و

ُ
ا فب

َ
فادفعا بهذا ج�َعُكم

، وقد وهبك اهلل العقل، 
ٌ

 ناق�ص
ٌ
فاأنت يا اأخي اإك�سري

اأخطاأ  اإك�سرٍي  مثُل  االآن  فمثلك  نف�سك،  به  ر 
ِّ
فدب

الح 
َّ

ال�س  
ُ
اآث��ار عليه  ت 

َ
الح اأن  بعد  العمَل  ه 

ُ
حكيم

تدبريه  ووق��ف عن  الفالح،  روائ��ح  ح من 
َ
ْو

َ
وا���س��رت

 اأعرَف منه 
ٌ
وحرق ذقنه ِبكرِيه، ول� ح�سل لُه حكيم

اأن  اإىل مطل�به، فكما  واأو�سَلُه  خلَّ�سه من عي�به، 

 
ً
 ماء

َّ
ثم  �سار زبدًة 

َّ
ثم  

ً
 ماء

َّ
ثم االإك�سري كان حجرا 

كنَت  اأنت؛  كذلك  نعة 
َّ

ال�س اأهُل  يذكره  ما  اآخر  اإىل 

ني، ثم ا�ستحلت   منجدل بني املاء والطِّ
ُ
ا واآدم

ً
تراب

ك 
ِّ
الأم  

ً
غ��ذاء َت  ���رصِ  

َّ
ثم خ�رصته،  يف  فائقا  نباًتا 

ًدا 
َّ
جم��ر كيم��سا   

َّ
ثم كيل��سا  ا�ستحلَت   

َّ
ثم واأبيك، 

مبا�سعة  يف  ا 
ًّ
ِني

َ
م  

َّ
ثم ا، 

ً
قاِني دما   

َّ
ثم ة،  امل��ادَّ عن 

واأبيك  ك 
ِّ
اأم �س�ق  من  ا 

َ
ب
َّ
ب

َ
�س

ُ
م واجلماع،  االجتماع 

كزبدة املخ�ِص لالك�سري االآتي ذكرها، ثم ا�ستقررت 

ح��م وع��ني اهلل ت��رع��اك ب��روح اأم��داد 
ّ
يف ق��رار ال��ر

لطفه، ومل يزل ينقلك يف االأدوار واالأك�ار بتدبريه 

ا 
ً
ر

َّ
 خلقا م�س�

َّ
 م�سغًة ثم

َّ
وتقديره وم�سيئته علقًة ثم

مها اهلل 
َّ
�رة التي كر

ُّ
على �سكل اأبيك اآدم، وهي ال�س

العلم  العقل ومظهر  بكمال  كلِّ خليقة  على  تعاىل 

كلِّها، وطلب منك  باالأ�سماء  املعرفة   
ُّ
�رص الذي ه� 
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ك 
ُ
 تدبري

َّ
اأن تطلبه مبا منحك من العقل والعلم، ليتم

ال  اأنَت   �سعَت 
َ
لب الطَّ لَت 

َ
اأْهم فاإن  ك 

ُ
اإك�سري وي�سلح 

ا )...(.
ً
ا كبري

ًّ
ه�، تعاىل اهلل عن ذلك عُل�

خامتة :

يخ  لل�سَّ الهمزية  ق�سيدة  اإثبات  مبقدورنا  كان  اإذا 

التَّحليل  هذا  من  -انطالقا  ميكن  ال  ه  فاإنَّ االأك��رب، 

الع�سجد  قرا�سة  دي����ان  على   
ُ
احل��ك��م امل���ج��ز- 

ِل ابن عربي. فاملعطيات 
َ
بحكم ك�نه م�ؤلَّفًا من ِقب

رة ت�سري ب�سْكٍل اأو�سح اأنَّ االأفكار املق�س�رة  املت�فِّ

الدِّي�ان،  �سعرا يف هذا   
ُ
ر

َّ
تتكر ابن عربي نراً  على 

دي�ان  اأن   
ٍّ
ن�سبي ب�سكل   

ُ
ن�ستنتج يجعلنا  ما  وه� 

اإىل  اأفكاره  جهة  من  ه 
ُ
ن�سب ميكن  الع�سجد  قرا�سة 

ابن عربي يف انتظار اأن يطغى هذا الظنُّ وال يثبت 

العك�ص فيه. 

الهوام�س

ال�سالمات : اإبن اأرفع راأ�ص اجليَّاين االأندل�سي  و  ال�سنعة  و  احلكمة  بني   -  1
2018، �ص -29  ،93 يف دي�انه ال�سذور، اله�اري غزايل؛ جملة نزوى، ع 

 .38
قه وقدَّمه  2 - انظر ابن اأرفع راأ�ص اجليَّاين االأندل�سي، دي�ان �سذور الذهب، حقَّ

وعلَّق عليه اله�اري غزايل، ط1، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، 2018.

اُد االأوروبي. وت�سمح هذه االتِّفاقيَّة  3 - وذلك يف اإطار اتِّفاقيَّة يرعاها االحتِّ
بتبادل اخلربات البيداغ�جيَّة والعلميَّة بني اأ�ساتذة من جامعة التَّا�سع اأفريل 

وبني زمالئهم من جامعة باري�ص الثَّامنة.

على  الذَّيل  يف  املكن�ن  اإي�ساح  البغدادي،  الباباين  با�سا  اإ�سماعيل   -  4
ن�ن عن اأ�سامي الكتب والفن�ن، ط1، تركيا، وكالة املعارف اجلليلة  ك�سف الظُّ

باإ�ستانب�ل، 1951، املجلَّد 2، �ص 222. ت�يف اإ�سماعيل با�سا بن حممد اأمني 

بن مري �سليم الباباين البغدادي قبل �سق�ط الدولة العثمانية ب�سن�ات قليلة. 

 Osman Yahya, Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn  -  5
 Arabi, Etude critique, I�II, Damas, 1964, Institut français de

 .Damas, II, p424
 Add.( ،يدي، املكتبة الربيطانية�

ّ
6 - كتاب �رصح الهمزية، عبد الرحمن ال�س

MS 23418, ff. 35r�48v.(، ال�رقة42، 43. انظر:
 al�Suwaydī, Sharḥ al�hamzīya, British Library, Add. MS
23418, ff. 35r�48v.  Cureton, William and Charles Rieu, Cat�
 alogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo
Britannico asservantur. Pars secunda, codices arabicos am�

 plectens (London: The British Museum, 1846�71), pp. 635�637
((record 1371, item 2

الع على جميع  االآن لالطِّ ي�سعفنا احلظ حتَّى  ه مل  الأنَّ اجلزم،  ميكن  ال   -  7
خمط�طات الكيمياء التي ميكن اأن يك�ن قد األَّف فيها تالمذة بن عربي.

وخمت�صٌّ  برمينغهام  بجامعة  الالَّه�تيَّة  الدِّرا�سات  بق�سم  اأ�ستاٌذ  ه�   -  8
بفل�سفة ابن عربي.

حميي الدين ابن عربي، املختار من ر�سائل ابن عربي، حتقيق وتقدمي   -  9
�سعيد عبد الفتَّاح، ط1، بريوت، لبنان، دار الكتب العلميَّة، 2005، �ص 11.

اأحمد  حه  و�سحَّ �سبطه  املكيَّة،  الفت�حات  عربي،  ابن  الدين  حميي   -  10
�سم�ص الدِّين، ط1، بريوت، لبنان، دار الكتب العلميَّة، 1999، ج6، �ص 331.

11 - حميي الدين ابن عربي، الفت�حات املكيَّة،ج4، �ص 357.
12 - وميكن الرج�ع اأي�سًا اإىل مقدمة يف علم احلجر، وه� كتاب من�س�ب اإىل 
حمي الدين بن عربي. جاء يف خطبة هذا التاأليف اأنه ترجم عن اللغة الهندية، 

كبري  عدد  لعالج  ي�سلح  الكربيت" الذي  "دهن  �سنع  كيفية  يف  يبحث  وه� 

10اأ(، بخط مغربي  اإىل   1 ال�رقة  الن�سخة �سمن جمم�ع )من  االأمرا�ص  من 

وا�سح، جمم�ع: 6266. انظر املخط�طة رقم 334: حممد العربي اخلطابي، 

فهار�ص اخلزانة احل�سنية بالق�رص امللكي بالرباط، املجلد اخلام�ص، ت�سنيف 

الرباط،الرباط، املغرب، 1986، �ص 206. وميكن الرج�ع اأي�سًا اإىل ر�سالة 

املقنع يف الكيمياء و�سنعته. وهي خمط�طة م�ج�دة مبركز جمعة املاجد 

حتت رقم 233693.

حممد عبده، املعراج عند ابن عربي، ط1، بريوت،  الفتاح  عبد  علي   -  13
لبنان، كتاب نا�رصون، 2017، �ص509. 

ُح.  حا�سِ حان: كله ما ا�ست�ى من االأَر�ص وَجِرَد، واجلمع ال�سَّ ْح�سَ 14 - ال�سَّ
واأَر�ص  غار.  �سِ ى  َح�سً ذاُت  امل�ست�ية  اجَل��ْرداُء  االأَر���صُ  اأي�سا:  ُح  ْح�سَ وال�سَّ

حاٌن: لي�ص بها �سيء وال �سجر وال قرار للماء، قال: وقلَّما  ْح�سَ ُح و�سَ حا�سِ �سَ

تك�ن اإِالَّ اإِىل �َسَنِد واٍد اأَو جبل قريب من �َسَنِد واٍد. انظر الل�سان.

ُذكاُء بال�سم ه� ا�سُم ال�سم�ص، قالت العرب قدميا : هذه ُذكاُء طاِلعًة،   -  15
ْ�ئها.  ْبح ابُن ذكاء الأَنه من �سَ ة من َذَكِت الناُر َتْذُك�، ويقال لل�سُّ وهي ُم�ْسَتقَّ

انظر اجلذر اللغ�ي "ذكا" يف الل�سان. 

ة، والزئبق  الك�اكب هي رم�ز للمعادن، فالقمر رمز الف�سَّ اأنَّ  16 - وال�اقع 
م�ص واملرِّيخ رمزه  ال�سَّ الزهرة، والذهب رمزه  رمزه عطارد، والنحا�ص رمزه 

احلديد والقزدير رمز امل�سرتي والر�سا�ص رمز زحل اأو كي�ان.

17 - الفت�حات املكيَّة،ج3، �ص 408
18 انظر: الق�سيدة رقم 33، البيت رقم: ]30-29[، ابن اأرفع راأ�ص اجليَّاين، 

�ص 249.

الكيمياء،  غرائي، املقاطيع دي�ان �سعري تعليمي يف  الطُّ الدين  د  19 - م�ؤيِّ
حتقيق رزوق فرج رزوق، جملة امل�رد، ع4، 1985، �ص187.

20 - الفت�حات املكيَّة، ج1، �ص22.
21 - الفت�حات املكيَّة، ج1، �ص23.

الزركلي، االأعالم، قام��ص تراجم الأ�سهر الرِّجال والنِّ�ساء  الّدين  22 - خري 
العلم  دار  لبنان،  بريوت،  ط15،  وامل�ست�رصقني،  وامل�ستعربني  العرب  من 

للماليني، 2002، ج3، �ص314.

 .43 �يدي، ال�رقة42، 
ّ
23 - كتاب �رصح الهمزية، عبد الرحمن ال�س
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* ناقد واأكادميي من املغرب ** باحث ومرتجم من املغرب

االأدب  ع��رف  اأنفا�ص"   " جملة  ���س��دور  منذ   

جتديدا  الفرن�سية  باللغة  املكت�ب  املغربي 

حقيقيا، �س�اء على م�ست�ى االأ�سكال اجلمالية، 

كما على م�ست�ى الثيمات املعاجلة .

اإثارة  بغية  االآخر  لغة  االأدب  هذا  ا�ستعار  لقد 

االإقليمي،  ال�سيق  االإط��ار  تتجاوز  اإ�سكاليات 

وا�سم. 
ّ
والر الف�لكل�رية  النزعة  مع  يقطع  الذي 

الكّتاب  من  واحدا  اخلطيبي  الكبري  عبد  يعترب 

يف  عقب  على  راأ�سا  االأدبي  احلقل  قلب�ا  الذين 

م�ا�سفاته  مب�ساعدة  ا�ستطاع  الأّن��ه  املغرب، 

االأدب��ي��ة  الكتابة  يجعل  اأن  ك�س��سي�ل�جي 

التي كانت على  تنخرط يف احلركات اجلديدة 

ة 
ّ
الكال�سيكي املعايري  مع  ن��زاع(  )اأو  اختالف 

ا 
ً
ه

ّ
ج

َ
مت� امل�رصح،  ال�ّسعر،   ، واية 

ّ
الر  . للكتابة 

الكائن،  عن  بتكر 
ُ
م ل 

ّ
تاأم لت�سييد  حماولة  نح� 

اال�ستعمار.  ره من ربقة 
ّ
ته �سريورته وحتر

ّ
ه�ي

د " وه� 
ّ
اإن م�ؤلف كتابه" املغرب العربي املتعد

�سياق مابعد ك�ل�نيايل، يدع�  اإطار  يكتب يف 

يف  مزدوج  نقد  اإىل  واملثّقفني  العرب  الكّتاب 

االآن نف�سه للم�رصق والغرب .

يف  تدريجيا  ن�ص   – امليطا  اإدخ���ال  اأمت  لقد   

االإنتاج االأدبي للم�ؤلِّف الذي اأ�سبح ناقدا حلقبته، 

الّناقد  الكاتب  اإّن  وم�ساره.  ولتمّثالته  ته، 
ّ
له�ي

�ؤال 
ّ
ال�س ان ي�سع م��سع   ّ" عليه  ح�سب اخلطيبي 

عند  واع��ي��ة،  جذرية  تقريبا  وا�سحة  )بطريقة 

البع�ص واالآخرين( مكت�سبا اأدبيا وثقافيا لبع�ص 

التي  املتجاوزة  اأو  املغرتبة  قة 
ّ
ال�سي العالقات 

ط فيها منذ اال�ستقالل االأدب املكت�ب �س�اء 
ّ
ت�ر

) Khatibi : 2 1968( "ة
ّ
ة اأو الفرن�سي

ّ
باّللغة العربي

اعف م�سك�ن  د وامُل�سَ
ّ
اإّن عمل اخلطيبي املتعد

كتاب  يف  معاملها   
ْ
��ت

َ
��م ���سِ

ُ
ر التي  باالأ�سئلة 

الذاكرة امل��س�مة )1971(: حيث االنق�سامات 

االإيدي�ل�جية التي تعار�ص بني الغرب وال�رصق، 

َة 
َّ
ِحي �سَ يقع  ال��ذي  امُل�ستعمر  الَكاِئِن  ��َة 

َّ
ُه��ِ�ي

ل 
ّ
اأو امل��س�مة  الذاكرة  اإّن  والّتاريخ.  املجتمع 

ة جدلية االأنا واالآخر. 
ّ
رواية للخطيبي، تعي بق�

دامات 
ِّ

ينخرط امل�ؤلف بكتاباته يف جتاوز ال�س

ثقافته  اجّتاه  حقيقيا  نقًدا  بخ��سه  الّثقافية، 

املزدوجة :العربية والفرن�سية. 

 اإن هدف هذه املقالة ه� اإبراز بع�ص املظاهر 

يغ املتعّلقة بكتابة هذا التجاوز والربهنة 
ّ

وال�س

املغاربي  االأدب  يطبع  اخلطيبي  اأّن  على 

التي  امل��س�عات  وي�ستثمر  جديدة  ة 
ّ
بدينامي

ت�ستحّق ك�نيتها.. اإّن االأمر يتعّلق ب�س�ؤال الكتابة 

الذي يجعل منها مكانا لالأ�سئلة املعا�رصة . 

 فيما يتعلق بالهوية

اإعطاء  دون  اخلطيبي  عمل  نتناول  اأْن  ميكننا  ال   

حممد البعزاوي* ترجمة : �شعيد بن الهاين **

بع�ض مظاهر املعا�سرة

يف اأعمال اخلطيبي



ة 
ّ
اله�ي االهتمام اخلا�ص لفكره املرتبط مبفه�مي 

والّلغة . �سيحظيان مبعاجلة الميكن فيها اأن تك�ن 

ة القب�سة احلديدية 
ّ
معا�رصا، يف �سياق م��س�م بق�

اال�ستقالل.  على  احلا�سلة  وال���ّدول  ال��غ��رب  ب��ني 

بالفعل، تعترب اأحد الدالئل امل�سه�د لها ك�نية فكر 

اخلطيبي، ه�اأّن م�رصوعه يق�م على حترير اله�ية 

من كل اخلطابات التي تبحث عن اأْن تفر�ص ن�ًعا 

تي�ل�جيا  )اخلا�سع(  امُلطيع  )العقل(  الّلغ��ص  من 

واإيدي�ل�جيا .

املعّقد  ال�س�ؤال  اإدراج  يف  الف�سل  للخطيبي  بالفعل 

خ��ارج  بتم�قعه  الفل�سفة،  نقا�ص  يف  ة 
ّ
لله�ي

الّتغريب الذي ياأتي م�سدره من دائرتني ثقافيتني 

ال�رصق  دائ��رة  هي  دد 
ّ

ال�س هذا  يف   . متعار�ستني 

ي�سبح   " امل���زدوج  "النقد  مفه�مه  اإّن  وال��غ��رب. 

امل�ستعملة  ال��سائط  من  واح��دا  االجّت��اه  ه��ذا  يف 

الّن�سقني  هذين  يف  الّتفكري  واإعادة  تفكيك  بغر�ص 

و�سع  ه�  معني  ت�ساوؤل  غائية  اإّن   . املرجعيني 

اإّنها   . واالأح��ادي��ة  املغلقة  االأب����اب  ف���ق  ة 
ّ
اله�ي

الالجدوى  فمن  ثم  ومن  دائمة،  �سريورة  يف  كّلية 

يبحث  معني  خطاب  على  احلفاظ  يف  اال�ستمرار 

يكمن   . املتمركزة  االإثنية  �ابط  ال�سّ �رصعنة  عن 

الذي  املثّقف  وه�  للخطيبي،  بالّن�سبة  اجل�هري 

التفكري  حماولة"  يف  الّتفكرياحلديث،  مع  يتعامل 

املتعّدد" املنف�سل عن جم�د اأ�س�ص الكائن .

الّتاريخ  وحدة  عن  دافع�ا  الذين  اأ�سالفه  بخالف   

 
ّ
جلي ب�سكل  اخلطيبي  ز 

ّ
متي املغاربي،  والكائن 

من  كل  مت��ّزق  ميّثله  ملا  واقعي،  طبيعي  بنزوع 

الكائن وتاريخيته Historialité . هذه االأخرية بخالف 

عبداهلل  عند   Historicisme التاريخية  الّنزعة  مفه�م 

العروي، تريد اأن تك�ن �سكال زمنيا يعطي االأف�سلية 

اإىل  املا�سي  من  تنطلق  املختلفة،  االأزمنة  لرَتَّكب 

تك�ن  اأن  ع��ص  ة، 
ّ
اله�ي اأن  مبعنى   . امل�ستقبل 

كها 
ّ
حتر و  متقّلبة  »دائما  هي   . وكتل�ية  �ساكنة 

واخلارجية  الداخلية  اعية 
ّ

وال�رص الت�ّتر  ظ�اهر 

ار ومعّقد لّلغة 
ّ
تنا تت�سّكل من مزيج ف�

َّ
]...[ اإّن ه�ي

ة 
ّ

ح�س اإهمال  ميكن  ال  حيث  والّذاكرة  والّثقافات 

 )Tenkoul, 2002�, 139(" االأخر

لفكر  ليف 
ْ
ت� ع��ن  ع��ب��ارة  اال�ست�سهاد  ه��ذا  يبدو 

اإن  بالفعل،  ة 
ّ
اله�ي ���س���ؤال  بخ�س��ص  اخلطيبي 

امل�ؤلف املدافع عن التاريخية Historialité ينخرط يف 

عمل كبري ح�ل فكر الكين�نة L'ETRE، هذه االأخرية 

ال تكتفي بالعمل على االإحاطة ب�اقع معنّي، ولكن 

على العك�ص تنظر عن قرب اإىل احلركة التي تن�ّسطها، 

 . العربي  الكائن  مترُكْز  وال  التمّزقات،  وت�ست�لد 

َدِته، اإن اخلطيبي 
ْ

ح
َ
ة احلمقاء ل�

ّ
بغية الت�سّدي لله�ي

هذا  اأجل  من   . والغريية  االختالف  ل�سالح  يرتافع 

االآخ��ر«،   – الّتفكري   « اإ�سرتاتيجية  يقرتح  العمل، 

احل�سارة  لتجديد  املتعّدد،  الّتفكري  يطابقه  والذي 

العربية . اإّنه يبتعد من اأجل هذا العمل عن روؤيات 

التي�ل�جي  وال��رتات  الغربي،  للم�روث  حم��دودة 

اإن   . واملغاربي  العربي  للمجتمع  واالإيدي�ل�جي 

ِد  وَتَعدُّ عه، 
ّ
بتن� ُعْقَدة  دون  يعرتف  االأخ��ر  الفكر 

ة 
ّ
املهم اإّن  يقينياته.  وال  ،واختالفاته  انزياحاته 

لي�ست �سهلة الأّنها حت�ي خماطر: 

ِد  )بتعدُّ باإمكانها  املتعّدد  الفكر  اطرة  خُمَ »وحدها 

التقني  رها 
ّ
وتط� ولغاتها،  احل�سارية  اأقطابها 

حدوث  لنا  ت�سمن  ها  اأنَّ يل،  يبدو  كما  والعلمي( 

ال   . الك�كبي  امل�سهد  على  القرن  هذا  يف  منعطف 

دة 
ْ
ع� دون  العامل  ل 

ّ
حت� االختيار.  له   

َ
اأُْعِطي اأحد 

اإىل ال�راء اإىل اأ�س�سه االأنرتوبية )حتمية التده�ر(« 

)اخلطيبي 1983: 14(

 ذو اللرّ�شانني

كغنيمة،  ط�يلة  مّدة  منذ  الفرن�سية  الّلغة  اعتربت   

ا�سِتْثمار  �سّدت انتباه اخلطيبي واأ�سبحت م��س�ع 

بالّن�سبة له. اخلطيبي معا�رص الأّنه يطمح اإىل جتاوز 

الع�ائق التي ت�لدها و�سعية االإزدواجية الّلغ�ية1 

ث 
ْ
 عليها عدد من مثّقفي مرحلته باخُلب

َ
1 التي حَكم

ته. 
ّ
 ه�ي

ْ
ب

ِّ
َهن �سريورة املغرب العربي وُيَغر

ْ
الأنه َير

الفكر  الّل�سان -املزدوج من ثقل  يتخّل�ص ب�ا�سطة 
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اخلطيبي 

يطبع االأدب 

املغاربي 

بدينامّية 

جديدة



للرّتاث  اآخ��ر  قيا�ص  تبجيل  عن  منحرفا  ال�حيد، 

م�اجهة  يف  الَعمياء.  لفية 
ّ
ال�س الّنزعة  واإل��زام��ات 

زة 
ّ
�س�ؤال الّل�سان Langue .يتبّنى امل�ؤّلف و�سعية متمي

: بالّن�سبة له، اإن ا�ستعمال وع�سق الّل�سان االآخر لي�ص 

باالأحرى  يراها  بل   . اتي 
ّ
اله�ي لالمتالك  �سكلني 

هي  االأم  اللغة   «  . خ�س�بة  االأكَر  نة 
ْ
للُهج مترينا 

من ت�ستخدم يف اّللغة االأجنبية من لغة اإىل اأخرى 

)تقعريي(  م��راآوي  وح���ار  دائمة  ترجمة  ت�ستغل 

 
ّ

�سعب للغاية الك�ْسف عنه ... اأين يرت�سم عنف الن�ص

اإن  الّتقاطع،  هذا   . البديعية  املقابلة  هذه  يف  اإاّل 

 الق�ل غري القابل للم�ساحلة ؟ هل يجب العمل 
ّ
�سح

الّلغة  م�س�ؤولية  ؟ حتمل  نف�سه   
ّ

الن�ص على ذلك يف 

الغريب  ومتعة  ة 
ّ
اله� هذه  لت�سمية  نعم  الفرن�سية، 

هاته التي عليها با�ستمرار اال�ستغال يف الهام�ص، 

مبعنى حل�سابها اخلا�ص ب�سكل منعزل . )اخلطيبي 

 )179  :1983
العديد  راأي  يف  لّلغة  �سة 

ّ
املخ�س املعاجلة  اإّن   

معا�رصة  بل  زة، 
ّ
متمي معاجلة  هي  النّقاد،  من 

يه اخلطيبي 
ّ
ُد فيها ما ي�سم

ّ
�س

َ
يف الّلحظة التي يج

Langue  bi- الّل�سان - املزدوج حيث تتجّلى فيها 

امل�ؤلف  قها 
ّ
يطب التي   

)2(
الهجنة مثايل  ب�سكل 

مبعنى   . الّلغة  على  كما  ة 
ّ
اله�ي على  اإرادي���ا 

فيه  يجري  ال��ذي  املكان  هي  االأخ��رية  هذه  اأّن 

والغريب،  الذات   . خمتلفتني  كّليتني  بني  الّلقاء 

يف  يك�ن  اأن  وجب  لقاء  اإّنه   . والغريية  ة 
ّ
اله�ي

اعية . بعيدا عن  �سيافة �ساملة . دون نزعة �رصِ

االختالف  ماأمن عن  ياء ويف 
ْ
م

َ
الع ة 

ّ
اله�ي بقايا 

م�سئ  مفه�م  ه�  املزدوجة  .الّلغة  �ص 
ّ

املت�ح

عن  عميقا  ��ال 
ُّ
ت��اأم اخلطيبي  خالله  من  اأج��رى 

والّلغة  والكائن  ة 
ّ
اله�ي بني  املتعاي�سة  العالقة 

الّلغة  ومتثيل  لروؤية  جديدة  طريقة  يبل�ر  اإّنه   .

عن  له 
ّ
تاأم حلقات  اأوىل  كانت  اإذا   . االأجنبية 

الذاكرة  ال�سريذاتية  االأوىل  روايته  تقع يف  الّلغة 

الّنا�سخة  الّذات  ثنائيات  ل يربز 
ّ
تاأم  . امل��س�مة 

اإىل  حتيل  التي  تلك  وباخل�س��ص   ،Scripteur

الل�سانني  اأن مفه�م ذي  . هذا ال مينع من  الّلغة 

ة يف" �سريته 
ّ
Bi � Langue يجد نف�سه م�ستثمرا بق�

الذاكرة امل��س�مة )1983( اإىل درجة كان فيها 

ه 
ّ

ن�س وب�ا�سطة  بالفعل،  حلكيه.  لبة 
ّ

ال�س الّن�اة 

هذا اأزاح اخلطيبي عن املركز الكتابة املغاربية 

جها من جمال 
َ
واأخر الفرن�سية،  بالّلغة  املكت�بة 

 . القيا�سية  املرجعيات  عنها  واأزاح  اب��ي، 
ّ

ال��رت

بحثية.  مقالة  واي��ة 
ّ
ال��ر ت�سبح  اأخ��رى،  بعبارة 

الّلغات.  لقاء  لنقل  اأكر ك�نية ومعا�رصة  �س�ؤاال 

املطالبة  ع��ص  ال�ّسْذرة  ب 
ّ
ب

َ
ح

ُ
ي بفكراالإنزياح، 

نة . الأنه ح�سب اخلطيبي، على الفكر 
ّ
ب�حدة معي

بالّثنائيات  ا 
ً
ع

َ
م�ْسب مكتمال،  ال  يك�ن  اأن  االآخر 

ب�ا�سطة  الداخل  من   
ٌ
ر

َّ
مفج  . بحدوده  ال�اعي 

اأ�سئلة منتظمة با�ستمرار . بهذا ال�سكل فقد ي�سارك 

د 
ّ
و�سي�سي اال�ستعمار،  ن��زع  ���س��ريورة  يف  بق�ة 

لطة يف خمتلف متظهراتها 
ّ
ح�سًنا منيعا �سّد ال�س

. بهذا  انية والهيمنة املحّلية كما اخلارجية 
ّ
الرب

املغرب  كتاب"  يف  اخلطيبي  يعلن   . املعنى 

العربي املتعّدد. " اأّن فكرا ال يعترب اأقّلية، هام�سا، 

دائما يعترب مبثابة فكر  ،ه�  �سذريا وال مكتمال 

االإبادة االإثنية " )اخلطيبي 1983: 18( .

 اإّن فكرة االآخر ه� مفه�م يعطي للكتابة اخلطيبية 

بعدها الك�ين واملعا�رص يف نف�ص ال�قت �سي�ستعملها 

تت�سابق  التي  نمية 
ّ

ال�س اخلطابات  لتجاوز  امُل�ؤَلِّف 

ات 
ّ
واله�ي الذاتي  واالكتمال  الدوك�سا  ملغازلة 

جزئه  يف  مرتبط  االآخ��ر  الفكر  ه��ذا  اإّن   . العمياء 

Bi � Langue ذي الل�سانني . كالهما ي�جدان  مبفه�م 

قة وثابتة مع الّنقد املزدوج ياأتي به 
ّ
يف عالقة �سي

اخلطيبي يف اجلهة الظاهرة لثقافته وثقافة االآخر. 

اإدراك  يف هذا املنظ�ر يكمن اهتمام اخلطيبي يف 

العالمات وال�ق�ف �سّد احلدود، وكّل ما ميكن اأن 

خمة . يتقّدم يف  يك�ن حاجزا �سّد هذه ال�رّصكة ال�سّ

دد بق�له ما يلي : 
ّ

هذا ال�س

ره، ه� تفكري بالّلغات، 
ّ
ا نت�س�

َ
 كم

)3(
 »اإّن تفكريا اآخر

،وك�كبة  واالأن�����س��اق  لل�ّسفرات  مرتجمة  ع�ملة 
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يتخلرّ�س 

بوا�شطة 

اللرّ�شان املزدوج 

من ثقل الفكر 

الوحيد



)اخلطيبي   . ق��ه« 
ْ
وف��� ال��ع��امل  يف  ت��دور  ع��الم��ات 

)60  :1983
الّل�سان املزدوج   ي�ستثمر اخلطيبي باإيجاز مفه�م 

ن�ص   ،Amour Bilingue الل�سانني  ذي  احلب  كتابه  يف 

�سعب يف ت�سنيفه ح�سب عدد من الّنقاد .

ذي   
ّ

الن�ص هذا  اأن  فعل  من  ع�بة 
ّ

ال�س هذه  تنتج   

نف�ص  يف  ي�سمل  يل 
ّ
اأو كراأي  الرومان�سية  الّطبيعة 

ال�قت حكاية، ماّدة �رصدية وبع�ص االأجزاء الّدقيقة 

لية مبدعة الأّنه 
ّ
كما الكتابة نف�سها. اإنه انعكا�سية تاأم

يحاول اأن يعالج ب�سكل خمتلف الت�ّترات املرتبطة 

بال�س�ؤال احلارق لالزدواجية الّلغ�ية . لهذا الغر�ص 

اقرتح اخلطيبي �سخ�سيات متجذرة يف املجه�لية 

. اإّن هذا االختيار مت رف�سه يف مدخل الّلعبة داخل 

التي  البداية  هذه  من  مرة  كّل  يقرتب   " احلكاية 

كذلك  كانت  ،اإذا  �سخ�سيات  دون  حكاية   : تطرده 

هذه  تق�ل  لت�سمعها   ،. نف�سها  احلكاية  �ستك�ن 

 b 1983: )اخلطيبي   . ابداأ من جديد   : ال�احدة  الكلمة 

ال�ّسخ�سية  مائر  ال�سّ يعتربا�ستعمال  بالفعل،   )12

ع��ص اأ�سمائهم هي ممار�سة كتابية Scripturale لها 

 دائرة ف�سائية، 
ّ

الف�سل يف اأن مت��سع احلكي يف اأي

 
ّ

. من هذا الفعل، يتخّل�ص الن�ص ه�ياتية وثقافية 

ب�سكل ظاهر من ه��ص البحث عن مرجعية، اأر�سية، 

يف  م�ؤ�س�سة،  اأ�ساطري  من  بل  اجتماعية،  وخلفية 

 Amour Bilingue الّل�سانني(  ذي  )احلب  اجلديد  كتابه 

يخرج امل�ؤّلف عن امل�سار املاأل�ف يف ال�قت الذي 

.فهذا  بتخييلها  الّلغات  �رصاع  ِخْل�سة  فيه  يتناول 

املعنى يدّقق Mabrour مربور يف ما يلي بق�له :

اأن  يريد  اّنه  ه�   
ّ

الن�ص لهذا  االأخ��رى  ية 
ّ

"اخلا�س
مّت  اإ�سكاليا  »وج���اب��ا  مبا�رص،  غري  ج�ابا  يك�ن 

مفه�مية«  طبيعة  ذات  »اإ�سكالية  يعالج  تخييُله«، 

يت�ّقف  لكل من  ة«بالّن�سبة 
ّ
�سعري عرب»�سين�غرافيا 

من املغرب كما املغرب العربي كذلك، عند اختيار 

لغة الكتابة: ملاذا اأو ملن نكتب )يكتب�ن( بالفرن�سية، 

لغة �سلطة امل�ستعِمر القدمية الق�ية، اأداة" االإقتالع 

الثقايف"، وكذلك اأي�سا بع�ص الت�سنيفات التي تتم 

يثري  ؟  الّنقدي  االأدب  يف  وهناك  هنا  م�سادفتها، 

اخلطيبي عبارة»�سين�غرافيا امل�ساعف « كي يعنّي 

اعي( 
ّ

ال�رص ظاهرها  )يف  ارتباط  لها  �س�ر  عدة 

بالعالقة املعار�سة التي جتمع بني االأنا واالآخر .) 

Mabrour مابرور 2003:107( 

 ذي 
ّ
)احلب ُيْدِرُج  اال�ستعماري  املا بعد  الن�ص  كما 

التي  االأ�سئلة  خالل  من   Amour Bilingue  ، الّل�سانني( 

يثريها االأدب املغاربي املكت�ب بالّلغة الفرن�سية، 

يعترب  ذلك  عن  ف�سال  وهذا  نية، 
ْ
الك� من  ن�ع  يف 

 ب�سكل مبا 
ّ
حقيقة جتعل القارئ، هنا وهناك معني

اللغات، وترجماتها ك�رصاع، كعقبات  لقاء  ي�ؤّكده 

الّت�ا�سل، والاّلقابلية للرّتجمة وتهديد ملا ه� غري 

 : ال�سدد  بهذا  وهبي  ح�سن  يق�ل   . للتَّ�سمية  قابل 

تق�ل  اأن  تريد  حكاية  لي�ست  الل�سانني  ذو  احلب   «

�سيئا: » رغبة يف الق�ل « م�ستقّلة ومعتقدية، لكّنها 

 » واللغة  العامل  الذاتي يف ف��سى  حافز لالختبار 

)وهبي Wahbi 1996; 173(. بالفعل، اإّن �سخ�سيات هذا 

�س�ر،  ظالل،   " يف  حم�س�رة  بب�ساطة  هي   
ّ

الن�ص

Ta�("  من خالل طبيعتها احلقيقية ككائنات لغ�ية

dié 1994 : 219(. اإن ال�ّسخ�سية االأ�سا�سية لهذه احلكاية 

غبة 
ّ
الر ح�ل  يدور  �سيء  .كلُّ  الّلغة  �سك  بدون  هي 

ة 
َ
م

ْ
ْغَبٌة ِبَب�س

َ
املر�س�دة لّلغة.ر

عا�سقة  برفقة  ر 
ْ
االأم يتعلَُّق   . واالإيرو�سية  الهذيان   

واالإ�سباعات  ِل��َل��ّذة  ��دة 
ّ
ج��ي ترقيم  بعالمة  للغة، 

احتفاليا.  وْعًدا  معها   
ُ
ِبح

ْ
ُت�س درجة  اإىل  اخلال�سة 

ل  تت�َسكَّ التي  العالقات   
ْ

عرب الّلغة  رغبة  تتمظهر 

اأن  اأكيد  الرئي�سة.  ال�ّسخ�سيات  بني  تتعا�سد  و 

االإختالف الثقايف الذي يف�سل بني ال�سخ�سيات ه� 

ه اكت�ساب ُبْعٍد اإيجابي 
ُ

من حجم كبري . لكنه ال ينق�س

اللَُّغة  اإىل والدة وتعميد  اأن ي�ؤّدي  ُع منه  قَّ َ
ُيَت�  

ٍّ
ق�ي

- ثقافية 
ْ

لَِّدة للعرب
َ
�

ُ
املزدوجة ،هذه االأخرية هي م

ْق/ 
ُ
ين�غرافيات واملعارف وانفتاح ُطر

ّ
وتقاطع ال�س

بعبارة   . اخلطيبي  عند  الّلفظي  االإب��داع  ات 
َ
���

ْ
اأَ���س

اأخرى ،الّلَغة هي البنية التي يتحّدث عنها باإعجاب 

املن�سد ال�سارد .
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 "اأنا يف و�سط بني لغتني : كلما تقّدمت اإىل االأمام، 

كّلما ابتعدت عنها ]...[ اللغة ذات الّل�سانني؟ حظي، 

الذاكرة،  لفقد  اجلميلة  طاقتي  الفردية،  هاويتي 

دينامية ال اأ�سعر بها .هذا مْدعاة للف�س�ل، كنق�ص، 

)b 1983 : 11ولكّنها �ستك�ن اأذيِن الّثالثة" .)اخلطيبي

ل ب��س�ح امل�ج�د يف مقّدمة 
ّ
 ينتج عن هذا التاأم

اوي املن�سد يريد 
ّ
 ذي الل�سانني( حيث الر

ّ
كتابه )احلب

اإقامة عالقات جديدة  واال�ستعداد،  بالتعّدد  جملة، 

متاما مع االآخر )باملنا�سبة اللغة واملراأة االأجنبية( 

ملا  ة 
ّ
ِقم يف  الأّنها  ْنِقذة 

ُ
م ال��سعية  هذه  اأن  .يبدو 

 لل�سيافة داخل 
ّ
ميكن اأن ُي�ْسعل الّلقاء باالآخر يف ج�

ة امل�ساحلة، 
ّ
الّلغات . يعطي اخلطيبي للكتابة مهم

الم . ت�سع �سفحة الغالف يف 
َّ
َدة بالَفهم وال�س

ّ
امُلزو

امل�سهد لغتني، العربية والفرن�سية يف عالقة جتاور 

بن�سمعيا  ر�سا  ه�  ..ه��ا  ثنائية  عالقة  يف  ولي�ص 

الّطاوية.  الّطريقة  على  مت�سّكك  »مفكر  باأّنه:  يق�ل 

يرف�ص اخلطيبي باجلملة الّثنائية، ليحاول التفكري 

قد  كان  ف�ساء  حرفيا  امل�سهد  يف  لي�سع  حتى  بل 

تك�ن  ال��ذي  بط  بال�سّ .وه���  فيه  مفّكرا  ال  اأ�سبح 

 ]...[ تختلط  لكي  تلتقي   ]...[ حا�رصة  الّلغات  فيه 

.)BensmaÏa 1987: 381(»اإ�ساراتها اخلطية

ُع امل�ؤَلُِّف الكتابة اإىل جتريب  ف�سال عن ذلك، ُيْخ�سِ

االفتتاحية  منذ  الكاتب  ينغم�ص  بالفعل،   . حقيقي 

يف لعبة ثابتة اأن ي�سع جنبا اإىل جنب كلمتني من 

يت�ساديان   Kalima "كلمة"   "Mot" خمتلفني  اأ�سلني 

نية 
ْ
وبي طر�سا  يعطي  االآخر.وهذا  اأحدهما  ويرتجم 

 .
بل حّتى خللق �س�ت" االأذن الثالثة" )4(

االإج��راءات  واحد من  �سك  دون  الطر�ص ه�  هذا  اإّن 

الفكر  برتجمة  ت�سمح  التي  واجلمالية  الكتابية 

والتم��سع  االكتمال  اإىل  بالكائن  ،تاأتي  االآخ��ر 

 تقديرها الزمنية ،�سلبة، 
ّ
خارج التمّثالت التي يتم

الل�سانني(  ذو  )احلب  كتابه  .يف  ودوك�س�ل�جية5 

احلكاية،  اأبطال  على  جّدا  ة 
ّ
ق�ي �سلطة  الّلغة  متتلك 

و�سعية  اإىل  ُهم 
ّ
جتر اإّنها   . لهم 

ّ
ومتخي وحياتهم، 

ة : 
ِّ

املنفى . حالة هذه الغرابة يف هذا احل�ساب معرب

اإّن االإن�سحاب الذي تنح�رص فيه دون �سك يع�د �سببه 

اإىل الّلغة . االزدواجية الّلغ�ية Bi –lingue بالّن�سبة لها 

للت�ا�سل  قابلية  ال  ب�ا�سطة  االأبطال  عالقة  ت�سمُل 

املن�سد   Le récitant احلاكي  والكارثية.  ال�ّسديدة 

كنت  ال��ذي  »اأن��ا   : يلي  كما  ال�اقعة  ه��ذه  يعر�ص 

ال  ملا  االأمل  هذا  فيك   
ُ
ِبح

ْ
اأ�س  .  

ّ
االأم بلغتي  مري�سا 

ما  هناك  ي�م  كّل  اجُل��رح،  ينكتب  ي�م  كّل   . يقال 

الميكن اإ�سالحه «)اخلطيبي1983: 58(

ا قد يك�ن بالن�سبة 
ّ

 هذا الذي ال ميكن اإ�سالحه رمب

قا، بل فقدانا للّذاكرة �سامال،اإىل درجة 
ْ
م

ُ
لالأجنبي ح

يفقد معها اإ�سارات �سجرة ن�سبه . تاأثر احلاكي اأي�سا 

اإذن  �ساأذهب   « الّلغة  به 
ّ
ت�سب الذي  احلمق  ب�ا�سطة 

ب�رصعة ق�س�ى، ماأخ�ذا بحمق اللغة : اللغة جتعلنا 

)B1983 : 26 حمقى«)اخلطيبي

هذه  يف  االأول  املقام  يف  به  االحتفاظ  يهم  ما 

تاأتي لالندماج  العربية  الّلغة  اأن  احلكاية ه� فعل 

اك��ب 
ّ

وال��رت ال��رتج��م��ة  لعبة  ،ح�سب  احل��ك��اي��ة  يف 

امل�س�ؤولية  ل 
ّ
تتحم الفرن�سية  الّلغة  اإّن  ال�سينمائي. 

ات 
ّ
منذ البداية، احلكاية، لكّنها تتقاطع فيها عّدة مر

 (Bifide) كلمة   
ُ
ر

ِّ
ت��رب  . الَعربية  الكلمات  من  �سل�سلة 

العالقة  ت�ؤ�س�ص  التي  الغريية  ق�سمني  اإىل  املنفلق 

دية اخلطيبي . يتمظهر وراء 
ْ

داخل- لغ�ية يف َق�س

يعلن  الذي  "اأنا"  مري  ال�سّ املتبارزة  الّلغات  هذه 

اختالفه باحلفاظ على حالة من االنزياح والتقّطع 

. يف هذا املعنى اإن كلمتني "حنني" و"ن��ستاجليا" 

م��س�مني  يظاّلن  لكنهما  احلبكة  نف�ص  يقت�سمان 

للغريية  االأ�سا�سي  ن 
ِّ
املَك� اعية، 

ّ
ال�رص من  ع 

ْ
بن�

النهاية  يف  ه�  الل�سانني(  ذي  )الع�سق  كان  اإذا   .

واللغة  االختالف  ية، 
ّ
اله� ملفاهيم  اإخراجي  م�سهد 

ب�ا�سطة  احلكاية  هذه  كانت  ،اإذا  الّل�سانني  ذات 

كتابية  ار�سة 
ُ

مم ال�اجهة  يف  ت�سع  م��س�عاتها، 

املعا�رصة  ت�سمن  العربي  امل��غ��رب  يف  ج��دي��دة 

االأجنبي  مفه�م  اأن  من  مينع  مل  ه��ذا  والك�نية، 

باالأحرى  ي��َع��زُِّز  اخلطيبي  ره 
ّ
ط��� ال��ذي   extranéité

َعا�رصة عمله اخلا�ص.
ُ
م
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ما يتعلرّق بالأجنبية

الّلغ�ية-  االزدواج��ي��ة  ح���ل  ل 
ّ
التاأم ك��ان  اإذا 

ح�سب  اإجن���ازه  مت  ق��د   - تخييليا  وا�ستغالها 

اخلطيبي  كتابة  ر 
ِّ
ر مُتَ واالإغ���اء،  التمّزق  َت�َساُكل 

يف  غبة 
ّ
والر يافة  بال�سّ ربطه  عن  الع�ْسق  ا  اأي�سً

ر 
ّ
تتط� الّلغ�ية  االزدواج��ي��ة  العا�سق.اإّن   

ّ
احل��ب

 العا�سق : حيث هي عالمة على 
ّ
برْغبة يف احلب

االأ�سل  من  يقظة  كل  �سد  ���س��ريورة  يف  ه�ية 

�سيف   " رواي���ة  يف  �سخ�سية  لدينا   . ال�حيد 

ُد 
ّ
ت�سي من��ري،  ج���ريار   

)6(
ا�سمها �ستكه�مل"  يف 

هذا  ب�ا�سطة  خمتلطة  ة 
ّ
وه�ي م�ساعًفا،  انتماء 

ال�ّسخ�سية  .متح�  ا�سمه  م�ست�ى  على  التاأليف 

 . لها كي تعي�ص بامتالء جْتربة الغريية 
ْ

اأ�س اآثار 

مهنته كمرتجم متنح له و�سائل العي�ص كاأجنبي 

 . ة 
ّ
اله�ي دِّي  َ

ع
ُ
م الّلغات خارج  دِّي  َ

ع مِلُ
َ
و حمرتف، 

ولكنه  لغ�يا،  فقط فعال  لي�ص  الرتجمة  فعل  الأّن 

يات 
ّ
ة بني اله�

ّ
كذلك حركة جيئة وذهاب م�ستمر

لغة  من  امل��رور  ينه�ص  املتن�عة،  والّثقافات 

ع الّلقاء 
ّ
اأن ي�سج اإىل اأخرى على مترين باإمكانه 

اخلطيبي  يه 
ّ
ي�سم ما  االأول  املقام  ويف  باالآخر 

يف كتابه " �س�ره االأجنبي يف االأدب الفرن�سي" 

1987:�ص  )اخلطيبي  الداخلية"  االأجنبية  ب�" 

60( ل�سبب اأّنه مدف�ع اإىل الربهنة على حيادية 
كبرية، واأن يك�ن م�سفّاة �سّد تهديدات االإلتبا�ص 

املتزامنة  ترجمته  على  نامري  جريار  يحر�ص   .

)الف�سحاء(  اخلطباء  ر�سالة  بناء  تعيد  بطريقة 

متخفٍِّف  جمه�ل  حم��رتف  رحالة  طريقة  على 

طبيعي  ن��زوع  ك��ّل  وم��ن  اأ�سل،  ك��ّل  م�لة 
ُ

ح من 

 ه� رحالة 
َ
اإّن املرتجم  .cliché م 

َ
�س

ْ
ال�ستعمال الرو

الطبيعة  حيث  حلة، 
ّ
الر اأ�سكال  من  �سكال  ق 

ّ
يطب

ته الفردية .
ّ
ُه على م�ساءلة خ�س��سية ه�ي

ُ
ِغم

ْ
ُتر

كل   : التالية  الفر�سية  اإىل  الّت�ساوؤل  هذا  ي�ؤدي   

ملبداأ  كنتيجة  كا 
َ
ْدر

ُ
م يك�ن  لن  ة 

ّ
لله�ي مفه�م 

ثابت ج�هري مرتبط بجن�سية واإخال�ص لالأر�ص 

دة بحدود، ولكن ك�سريورة للتماهي 
ّ
مقي

للحدود  امُل��ت��ج��اوزة  بطبيعته  الديا�سب�ري،   

اأخرى  متخيالت  على  االنفتاح  من  متنع  التي 

املحرتف  كتاب  على  باالرتكاز  للعامل.  وروؤى 

كتابته  اأ�سيقية  بنْزع  اخلطيبي  يق�م  االأجنبي. 

وحمّليتها،  مغاربيتها  من  اإخراجها  وحماولة 

جديدة  وحركة  اأخرى،  طرقا  لها  يعنّي  اأن  ْغية 
ُ
ب

نيتها االأدبية التي ال ميكن اإنكارها، ثم 
ْ
تعلن ك�

كذلك اختيار الف�ساء الميكن اأن يك�ن اعتباطيا. 

،حيث  رة 
ّ
متكر اأدبية  كطيمة  ال�س�يد  بالفعل 

ارد، اإذ تتميز هذه الطيمة 
ّ
ر ال�سخ�سية - ال�س

ّ
تتط�

ت 
َ
ر .اأثَّ ال�سيا�سية  الغربية بحياديتها  البلدان  عن 

،املدع�  ادية على و�سعية جريار منري 
َ
احِلي هذه 

االأحادية،  جتربة  قرب  عن  يعي�ص  اأن  اإىل  اأي�سا 

نها خالل ندوة 
َ
م �سْ َ

على م�ست�ى الرتجمة التي ي

مفيدة  جتربة  اإّن��ه��ا  ة. 
ّ
احليادي م��س�ع  ح���ل 

اإىل العب�ر  اأّدت به  اأنط�ل�جية  ارية حقيقية 
ْ

اإ�رص

بني  دة 
ّ
امل�سي اال�سطناعية  احل��دود  �سفاء  بكل 

نا 
ّ
معي م�سارا  عادُل 

ُ
ي عب�ر   . والثقافات  اللغات 

اتي . 
ّ
خارج االإنغالق اله�ي

 يتعلق االأمر بالّن�سبة لل�سّخ�سية بتط�ير ت�سّكالت 

بالن�سبة  ج��دي��دة  ومت��ّث��الت  ج��دي��دة،  خارجية 

بني  التعار�سات  عم�ما  حتّددها  التي  ية 
ّ
لله�

 على املركز وما يحيل 
ُ
الذات واالآخر بني ما يق�م

هي  الرّتجمة  مهنَة  اإّن  )الهام�ص(.  املحيط  على 

متكافئ  حتقيق  ل 
ْ

اأج من  م�ج�د  ه�  ما  اأف�سل 

مل�رصوع التفاعل الّثقايف L'interculturalité املرادف 

لاّلجتان�ص وتعاي�ص خمتلف روؤى العامل .تقرتح 

بل  االآخ��ر،  مع  العالقة  اأخالقية  الرتجمة  علينا 

طر�ص  على  العالقة  هذه  لتاأ�سي�ص  جديدة  طرقا 

جريار  �سخ�سية  م�سار  يعطي   . وثقايف  ل�ساين 

الّلعب  بف�سل  االإق��ام��ة  اإمكانية  للم�ؤّلف  منري 

امل�سافة  واّتخاذ  وامُل�ساعفة  لالأجنبية،  احلاذق 

ال�ّسخ�سية  اأّن  ب�سبب   . ال��ذات  اجت��اه  ال��ذات  من 

واالأجنبي  املرتجم،  ال�سارد،  يات 
ّ

خا�س تت�سمن 

الّلغات  بني  ركة 
َ

ح يف  تنخرط  فاإّنها  امُلحرتف 
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الّثابتة  اله�ية  فاإّن  .وبالّتايل،  والّذاكرة  والّذات 

لِّ��ُد 
َ
ُت��� دينامية  ب�ا�سطة  باخرتاقها  �ست�سمح 

ة 
ّ
بق� االأخرية هي مفيدة  اتيا. هذه 

ّ
انحرافا ه�ي

�رصورية  اأداة  فيها  ت�سّكل  التي  املعادلة  يف 

لال�ستماع بتحمي�ص )اأو حتفيز( غريية االآخر . اإّن 

املعنى  هذا  يف  د 
ّ
�س

َ
امُلج �ستكه�مل  مدينة   

َ
ف�ساء

جت�االت )تيهان( ال�ّسخ�سية يف ف�ساء فيزيائي- 

– ه� ف�ساء رمزي ت�سّكله  هنا مدينة �ستكه�مل 

التعّددية  هذه  .اإّن  عة 
ّ
املتن� والثقافات  اللغات 

الّثقافية والّل�سانية ت�سارك يف اإرادة امل�ؤلف يف 

اأْن يدفع بعيدا جّدا يف مزاد االأنا. بعبارة اأخرى 

اإن جريار منري مثل اخلطيبي انتهى اإىل اأن ي�سبح 

Mu� ٌل
ِّ
 لي�ص فقط اأجنبيا حمرتفا ولكنه كائٌن متح�

tant . بعيدا عن تْدِقيقات م��س�ع مهنة املرتجم 

ال�س�ؤال،  م��س�ع  للف�ساء  املطلقة  واحليادية 

يريد الن�ص اأن يك�ن ميطا – رواية تدفع القارئ 

الم والّتعاي�ص امل�سرتك يف عامل 
ّ
للّتاأمل ح�ل ال�س

)األ�ست   : الذات  يدافع عن احلدود واالنكفاء على 

اأنا االأجنبي املحرتف الذي يريد اخرتاق احلدود 

بروح املرونة ؟ مرونة مل متنح يل دائما . يف كل 

، للبلد، وّللغة، وكيف يل اأن اأق�ل ذلك 
ّ
تغيري للج�

وؤى والكالم( )اخلطيبي 1990: 
ّ
يف كل تقاطع للر

 .)287
متّثل  حركة  اإىل  " اأقرب  رتف 

ْ
امُلح الة 

ّ
"الرح اإّن 

م�سافة  عن  والباحثة  دوم��ا  كة 
ّ
متحر  L 'exote7

م�سافة  االآخ��ر،  وب��ني  �سخ�سيا  بينه  مت�ساوية 

ُخ�س��سيتها  بني  ت�جد  رة 
ّ
ومتحر حم�س��سة 

يعترب  اأن  املعنى،  هذا  يف  االآخ��ر  وُخ�س��سية 

اأّن امل�ساألة تتعّلق ب� »اإعادة كتابة  ح�سن وهبي 

رواية  ،فاإن  وبذلك   . )الرحلة(  فر 
ّ
ال�س بفْكر  الذات 

كمعاجلة  اعتبارها  ميكن  �ستكه�مل  يف  �سيف 

لي الذي يعتمد على حكايات ق�سرية 
ْ

ح
ّ
للفكر الر

لية «) وهبي 
ّ
وبقطع و�سفية ق�سرية، ونتف تاأم

)205 . 2000 .

 ي�سبح ب�سكل نهائي دع�ة 
ّ

اأن الن�ص  يعني هذا 

ك يف ف��سى العامل 
ّ
فر والتحر

ّ
لعي�ص حياة عرب ال�س

،باعتباره م��س�عا ما بعد اال�ستعماري متحلِّال 

 مبعنى ي�سبح م��س�عا » 
ْ

من �سدماته وعقده.اأي

ل انتماءاته املتعّددة ويتفاو�ص من جديد 
ّ
يتحم

�ص. 
ّ
عة بعيدا عن حكي م�ؤ�س

ّ
على جتّذراته املتن�

يف  ل  الف�سْ املحرتف  االأجنبي  ال�ستعارة  اإّن 

دينامية  باإبراز  الّثقافية  احات 
ّ
ال�س انغالق  فتح 

 :2013 )م��ستري  كة« 
ّ
املتحر الكائنات  تهجني 

 )207

خامتة : 

بعر�سها هنا،  التي قمنا  يتعّلق باملظاهر  فيما 

ن 
ّ
يت�سم اخلطيبي  عمل  اأّن  الق�ل  املالئم  من 

حداثته  على  حم�س��سة  اأدّل��ة  الكفاية  فيه  مبا 

للم�ؤّلف  النقدية  . نقراأ يف املقاالت  ومعا�رصته 

املغاربي  ل���الأدب  ��ط��اء 
ْ
اإع حم��اول��ة  الته 

ّ
وتخي

 . نة 
ّ
اأدوارا جديدة وغايات معي الفرن�سية  بالّلغة 

ة، التعّدد 
ّ
اأ�سئلة اله�ي اإنَّ الروؤيَة التي تدور ح�ل 

مكافئة،  )برانية(  اأجنبية  اكت�ساف  الّلغ�ي، 

نية، هي جمم�ع عنا�رص 
ْ
بي ب�ا�سطة �سخ�سيات 

ُتْدِرج عمل اخلطيبي يف م�رصوع كتابي وفكري 

وللحدود  رة 
ِّ
متحج ��ة 

ّ
ل��ه���ي جت���اوزه  يف  قلق 

هذه  يف  ة 
َ
متعدِّي اخلطيبي  كتابَة  اإّن  الّثقافية، 

و  الّثقايف،  الَتفاعل  غَلّة  تقطف  التي  املعاين 

ف 
ْ
ن�س اإىل  حّتى  تذهب  بل  احل�اجز،  كّل  تهاجم 

العالقة مع االآخر . اإّنه عمل عاملي وك�ين ،يكمُن 

ُطم�حه يف حترير الّذات من كّل ما يغذي الت�ّتر 

 التمايزات الّثقافية .
ُ
م

ِّ
َدع

ُ
وي

بيبليوغرافيا
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اإبدال  الفل�سفي  امل�ست�ى  وعلى   . احلاملة  والعربية  الفرن�سية   : اثنني  االأقل  وعلى  عّدة، 

 » ال�احدة  واملنطقة  القيمة  اأحادية  ب�ا�سطة  معّذبة  ه�ّية  اأجل  من  االنفتاح  اخلال�ص، 

الكبري  عبد  املغربي وعمل  املتخّيل  والكتابة يف  اله�ّية  اإ�سكاليات  ر�س�ان  اأ�رصف  انظر 

اأطروحات  �سل�سلة  فا�ص،  �ساي�ص  االإن�سانية  والعل�م  االآداب  جامعة  من�س�رات   . اخلطيبي 

وم�ن�غرافيات رقم 2، 2011 ،�ص. 136

6 - يف كتابه لغة االآخر ي�رصح اخلطيبي اأن ا�سم Namir مّت ت�سييده على اأ�سا�ص ثالثة 
 – ني�ي�رك  االآخر  لغة  انظر  تامري«  وبربرية  وعربية  جريار.  »فرن�سية   : ثقافية  �سمات 

ت�ن�ص .االأيادي اخلفية 1990 �ص: 49

7 - حركة ال اإرادية تهدف اإىل حماولة متثل ما ه� اأجنبي كي ت�سل اإىل نقطة ت�ستطيع 
ِل ال�ّسامل  ة اإىل اأن تفر�ص مقاومة للّتمثُّ فيها فرديتنا بثقافتها وطابعها وه�ّيتها اخلا�سّ

. ففي هذه الّلْحظة ن�سعر باالإختالف اجل�هري مع م��س�ع حركتنا، وحيث ميكننا اإدراكه 

ا.وهذا يعني اأّن كل الكائنات  ب�سكل جيد هذا امل��س�ع الذي ُيْخرج كّل ما ه� خمتلف عنَّ

ة بكّل 
ّ

 متّثلها متاما ح�سب االآخر،ومن ثم، تبقى هناك ن�اة خا�س
ّ
واالأ�سياء الميكن اأن يتم

ثقافة. )من و�سع املرتجم(

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

86



نزوى العدد 98 - ابريل 2019

87

* كاتب وناقد من املغرب

تن�سغل الدرا�سة، منذ البدء، بالبحث يف التجربة 

ال�سعرية لل�ساعر البحريني قا�سم حداد، وذلك من 

الناقد  قراءة  من  ينطلق  منحى  اثنني؛  منحيني 

االأعمال  مقدمة  يف  امُلثبتة  حديدي  �سبحي 

ال�سعرية لل�ساعر وامل��س�مة ب�: قا�سم حداد، نهر 

 
َ

جنح �سد عادة املاء، ومنحى اآخر يّتجه �س�ب

راِت 
ّ
الت�س� بع�ِص  ال�ستخال�ص  ال�ساعر  اأعماِل 

ممار�سُته  عليها  ترتكز  التي  الرئي�سة  النظرية 

الن�سية. 

تقدمي  ه�  الدرا�سة،  هذه  خالل  من  م�سعانا،  اإن 

ة لل�ساعر 
ّ
ملحة عامة عن التجربة ال�سعرية الغني

م�ست�ى  على   
ٌ
�س�اء حتديث  من  به  متتاز  وم��ا 

حتديث  وه�  اخلطاب،  م�ست�ى  على  اأو  ال�سكل 

املفاهيم  بع�ص  ت��ن��اول  اإىل  الحقا  �سيدفعنا 

مثل:  لل�ساعر  الن�سية  املمار�سة  يف  الرئي�سة 

منهما  فانطالقا  الكتابة،  ومفه�م  اللغة  مفه�م 

كل  بها  يخت�ص  التي  اجل�انب  بع�ص  د 
ُ

�سرن�س

مفه�م على حدة، ما يجعل الق�سيدة، لدى قا�سم 

 
َ

ها املتجّدد امُلنفتح على جتارب
ُ
حداد، لها طابع

التحديثي  ان�سغاُلها  لها  كما  عاملية،  اإن�سانية 

جديدٍة  �سعريٍة  كتابة  عن  البحث  يف  امل�ستمر 

وتك�سري  ال�سائدة  املفاهيم  خلخلة  على  ق��ادرة 

اخلطاب املاأل�ف.

ال�شعرية والتجربة  حداد  قا�شم   .1

حتديث الن�س ال�شعري  1.1

االأول  دي���ان��ه  اإ���س��دار  منذ  ح���داد،  قا�سم  عمل 

التي  الهيمنة  ك�رص  على   ،1970 �سنة  الب�سارة 

يف  التقليدي  ال�سعري  اخلطاب  بها  يحظى  كان 

منطقة اخلليج. ف�سّكل هذا الك�رص مفتتحا خلطاب 

البدء،  منذ  ال�ساعر،  فيه  يراهن  جديد  �سعري 

على جتديِد �سكِل الق�سيدِة ما يجعل قا�سم حداد 

 
َ

 ب�عٍي منفتٍح على جتارب
َّ

 ال�سعري
َّ

 الن�ص
ُ

يقارب

اإن�سانيٍة بروؤيٍة �سعريٍة متجّددٍة واإبداعيٍة يف اآن.

 
َ
ال�ساعر حديدي  �سبحي  الناقُد  خ�ص  هنا،  من 

ال�سعرية  الأعماله  مقدمًة  جاءت  نقديٍة  بقراءٍة 

عادة  �سد  جنح  نهر  حداد،  قا�سم  ب�  وامل��س�مة 

املاء. وهي قراءٌة تهتم مبقاربة الدور التجديدي 

والريادي للن�ص ال�سعري، الذي اأ�س�سه قا�سم حداد 

مع �سعراء اآخرين يف منطقة اخلليج، فال » يذكر 

اإىل  اإال وتقفز  البحريني قا�سم حداد  ال�ساعر  ا�سم 

الن�ص  وحتديث  وجتديد  ريادة  ق�سيتان:  الذهن 

ال�سعري اخلليجي، وتر�سيخ الق�سيدة املن�سقة عن 

ال�سخ�سية  ه�اج�ص  متثيل  يف  املاأل�ف  اخلطاب 

)1(
العربية يف اخلليج «.

ه يف تر�سيِخ الق�سيدِة اجلديدِة 
ُ
لهذا التجديِد اإ�سهام

اإن�سانية،  بق�سايا  مرتبطة  �سم�لية  روؤي��ة  وفق 

طارق فتوح *

التجربة ال�سعرية 

لدى قا�سم حداد



االإب��داع،  بجماليات  نف�سه،  االآن  يف  ومن�سغلة، 

التي جتعل من جتربة قا�سم حداد جتربة نا�سجة 

اأخ��رى  �سل�سلة  وتط�ير  �سناعة  ل��ه  اأت��اح��ت   «

اله�اج�ص  جماليات  بني  العميقة  ال��سائج  من 

االإبداعية من جهة، واأبجديات اله�اج�ص االإن�سانية 

واملعرفية  ال�سيا�سية  اأمناطها:  اختالف  )على 

برهة  تكتنف  التي  وامليتافيزيقية(  وال�سع�رية 

 
)2(

االإبداع، اأو حتيط بها اإحاطة تامة «.

ي�سُكنها  ال�سعرية  قا�سم حداد  ذلك، فتجربة  وفق 

 التجديد ال�سعري، الذي ال يخرج عن التجارب 
ّ
هم

يربط  بل  ال�سعري،  املركز  يف  االأخ��رى  ال�سعرية 

جتربة  اإن��ه��ا  اآن.  يف  ه��ا 
ُ
وي��ح��اور بها  جتربته 

با�ستمرار،  وت�سعى،  التقليدية  الق�سيدة  تتجاوز 

يخرج  ن�ص  ه�  مبا  ال�سعري،  الن�ص  حتديث  اإىل 

عن » اأعراف الكتابة ال�سعرية التي كانت �سائدة 

اأو  وامل��س�عات(،  واللغة،  ال�سكل،  )يف  هناك 

بحركة  اخلليجية  ال�سعرية  التجارب  ربط  مبعنى 

تع�سف  كانت  التي  ال�سعري  التجديد  حركات   /

والعراق  ال�سام  بالد  يف  ال�سعرية  املراكز((   (( ب� 

 
)3(

وم�رص«.

حداد  قا�سم  جتربة  تعّد  اخل��روج،  لهذا  ونتيجًة 

جتربة  مثل  االأخرى،  ال�سعريِة  للتجارِب  امتداًدا 

تبحث  خاللها  ومن  منها  فانطالقا   .
)4(

اأدوني�ص

ها  وخ�سائ�سِ الق�سيدة  �سمات  ع��ن  جتربته 

واالإيقاعية  ال�سكلية  امل�ست�يات  يف  املتفردة 

عميقا  تفاعال  ت�سّكل  يجعلها  ما  وه�  والداللية. 

بني املركز ال�سعري واملحيط، حيث كان اعتماد 

البدء،  منذ  التفعيلة  ق�سيدة  �سكل   « على  قا�سم 

االأعمال  يف  هذا  خياره  تط�ير  يف  وا�ستمراره 

الالحقة، ومقاربته املزجية بني ق�سيدة التفعيلة 

 لهذا، فهي 
)5(

وق�سيدة النر يف اأعماله الالحقة «.

م�سك�نة  ة 
ّ
ن�سي ممار�سة  خلق  اإىل  ت�سعى  جتربة 

لها  جديدة  �سعرية  كتابة  عن  البحث  بهاج�ص 

وتك�سري  ال�سائدة  املفاهيم  خلخلة  على  ق��درة 

اخلطاب املاأل�ف، لتك�سف عن انفتاحها ال�سعري 

الذي يغامر وال يهادن.

ال�سعرية  ح��داد  قا�سم  جتربة  ف��اإن  عليه،  وبناء 

املفرو�سة،  ال�سغ�طات  م�اجهة  على  تعمل 

يف  ال�سعرية  الكتابة  اأعراف  عن  بخروجه  وذلك 

ال�سائدة  املفاهيم  بتك�سري  قامت  كما  منطقته، 

والثقايف  اجلمايل،  االإب��داع��ي  امل�ست�يني  على 

ال  من�سقا  مثاال  بذلك،  لت�سكل،  ال�س��سي�ل�جي، 

يطمئن وال يركن للماأل�ف. يكتب �سبحي حديدي 

يف هذا ال�سدد: » من االإن�ساف احلديث هنا عن 

اإبداعي   - جمايل  االأول  م��زدوج:  ري��ادي  دور 

وخيارات،  كتابة  ال�سعري  املثال  ب�رصب  يت�سل 

ب�رصب  يت�سل  �س��سي�ل�جي   - ثقايف  والثاين 

)6(
املثال االن�سقاقي �سل�كا واإيدي�ل�جية«.

جديدة  مفاهيم  ب��سع  االن�سقاقي  املثال  يت�سم 

وتتجاوز  املاأل�فة  املفاهيم  �سلطة  عن  تخرج 

 « ل�  ت�ؤ�س�ص  نف�سه  االآن  ويف  امل�ؤ�س�سة،  �سلطة 

�سيا�سة التجديد التي تتجاوز مهام تكري�ص التيار 

االأدبي، وتكت�سب وظيفة ثقافية - �س��سي�ل�جية 

االأ�ساليب  تط�ير  حدود  تعرب  حني  االأثر  عميقة 

واالأ���س��ك��ال واالأغ���را����ص، وح���ني حت�����ص على 

يف  املقاومة  مثل  االأدب��ي  الن�ص  يف  املقاومة 

ال�سل�ك االإن�ساين، وتدافع عن مقرتحات جمالية 

واأخرى فكرية، وتر�سل ج�هريا ر�سالة االن�سقاق 

ومعنى،  )مبنى  الكتابة  يف  ال�سائد  عن  البّناء: 

خارج  ال�سائد  وعن  وم��س�عات(،  ولغة  �سكال 

واالأخالق(  ال�سيا�سة  وامل�ؤ�س�سة،  )النظام  الكتابة 

)7(
.»

ال��ري��ادي  ل��ل��دور  ح��دي��دي  �سبحي  ع��ر���ص  بعد 

انخرط  التي  التجديدية  وال�سيا�سة  التحديثي 

يف  اآخرين،  �سعراء  جانب  اإىل  حداد  قا�سم  فيها 

البحرين، �س�اء يف املجالني اجلمايل االإبداعي اأو 

املجال الثقايف ال�س��سي�ل�جي، ينتقل "�سبحي" 

حداد،  قا�سم  لدى  التجديد  هذا  مالمح  ر�سد  اإىل 

على  تعمل  جديدة  بدائل  تقدمي  يف  يكمن  الذي 

حتطيم القدمي وتهدم كل اأ�سكال التعبري الرا�سخة 
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جتربته 

م�شكونة 

بهاج�س 

البحث عن 

كتابة �شعرية 

جديدة



املرن  انتقاله  عرب  بالرتاث  املت�سلة  واالأوه��ام 

كانت  النر؛  ق�سيدة  و�سكل  التفعيلة  »�سكل  بني 

مبثابة اأمث�الت بادية للعيان متاما، حا�رصة يف 

)اخلليجية(  ال�سابة  املحلية  التحديث  م�رصوعات 

 
)8(

ومت�ا�سلة مع م�رصوعات التحديث العربية«.

لذلك، فنم�ذج قا�سم حداد » من�ذج متثيلي بليغ 

على ما كان يعتمل يف امل�سهد االأدبي اخلليجي 

اأو رف�ص  )) �سيا�سة(( قب�ل  من �سدٍّ وجذب ح�ل 

قا�سم  جتربة  جعل  واجل��ذب  ال�سد  هذا   .» اجلديد 

اأدبية  بيئة  يف  بالغٍة  �سع�باٍت  ت�اجه  ح��داد 

حمافظة » مل تكن م�ستعدة الإلقاء ال�سالح ب�سه�لة، 

االأمر الذي ا�ستدعى املقاومة على اجلانب االآخر 

)9(
اأي�سا «.

ع��ن امل���اج��ه��ة ب��ني ال��ق��دمي واجل���دي���د يكتب 

للكتابة  انحيازي  وعيت  منذ   « ح���داد:  قا�سم 

تقليًدا  ت�سري  تكاد   - �سغ�طا  جابهت  ال�سعرية، 

التي  ال�سائدة  املفاهيم  تفر�سها   - وقان�ًنا 

اأو  النظر  عند  االأول  املقام  يف  امل�سم�ن  ت�سع 

عن  متحدثا  وي�سيف   .
)10(

الق�سيدة« على  احلكم 

ت�ؤمن بكتابة �سكل جديد  التي  ال�سعرية،  جتربته 

ماأخ�ًذا  نف�سي  وجدت   « جديد:  مب��س�ع  ولي�ص 

باأهمية اأن ت�سري طريقة الق�ل عندي جتليا ذاتيا 

ا لدي، فبعد 
ً
واإبداعيا. واأعتقد اأن االأمر كان مبكر

�سدور كتابي االأول )الب�سارة(، بداأت لدي م�ساعر 

عميقة، باأن مربر كتابتي لل�سعر ه� اأن اأ�سعى اإىل 

اأحاول  التجربة ب�سكل جميل، واأن  اكت�ساف ق�ل 

ق�ل ما اأريد ب�سكل جديد يف كل مرة، اأي اأن اأق�ل 

ما اأريد ب�سكل جديد يف كل مرة، اأي اأن اأق�ل �سكال 

)11(
جديًدا ولي�ص م��س�عا جديدا«.

يرتكز  الذي  التجديدي،  ال�سهادِة م�رصوُعها  لهذه 

عليه ال�عي ال�سعري عند قا�سم حداد، حيث تظهر 

اأن التجربة ال�سعرية، لديه، تعتمد ال�سكل اأكر من 

تق�م  بذلك،  فهي،  "امل��س�ع".  على  اعتمادها 

التجربة  البداية، كتابة  على مقاربة تتبنى، منذ 

يف  وين�سق،  الثابت  النم�ذج  عن  يناأى  ب�سكل 

ال�قت ذاته، عن االأ�س�ل امل�روثة.

حتديث  م�رصوع  عند  حديدي  �سبحي  يقف  ال 

امل�رصوع  ه��ذا  رب��ط  اإىل  يذهب  ب��ل  الق�سيدة، 

وجتعل  التجربة  ه��ذه  ت�س�غ  التي  ب��ال��ع���امل 

 «: الق�سيدة. يكتب  اأر�ص  ا ترت�ي منه 
ً
منها مطر

ع�امل  تك�ن  اأن  ه��ذه،  واحل��ال  عجيبا،  يكن  ومل 

منها  اأكر  الق�ل،  جاز  اإذا  مت�زية،  حداد  قا�سم 

لي�ص  ق�سائده  يف  املطر  يك�ن  واأن  �سحراوية؛ 

بل  فح�سب،  ال�سحراء  عط�ص  ي�سقي  ال��ذي  ذاك 

يغ�سل  ال��ذي  رمب��ا(  ابي 
ّ
)ال�سي االآخ��ر  املطر  ذاك 

اأدران االأر�ص قبل اأن ي�سبغ االألفة على ال�ج�د«.

"ال�سليب   وي�رد �سبحي مقطعا من ق�سيدة 
)12(

فيها  ي�ست�سهد  الب�سارة  دي�ان  من  وهي  والقمر" 

املكان  من  جتعل  التي  التم�زية  الع�امل  بتلك 

منطلقا للتجربة ال�سعرية احلديثة:

اأط�ِل �سعرٍة اإىل  "غ�سُت يف االأر�ِص 
 املخزوَن يف االأر�ِص اإىل اآخِر قطرٍة

َ
و�رصبُت املطر

ْ
َت ِمن ملي�ِن عام

ّ
 املي

َ
فراأيُت القمر

ْ
ُدوِد يف عنِي الظالم

ْ
 عْن عامِلَنا املم

ُ
ذلَك الغائب

 الدَّرِب الط�يْل
ُ
قمر

ا ذلَك الطفُل اجلميْل
ً
مثُلَنا كاَن غريب

)13(" 
ْ
ا على اأب�اِب قرِبه

ً
حْتَت جلِد االأر�ِص م�سل�ب

ال�سعرية   بهذا املعنى، تك�ن جتربُة قا�سم حّداد 

الق�سيدة  اإىل  يرى  الذي  التجديد،   
ِّ
بَهم م�سك�نة 

عٌد 
ُ
ب عدين: 

ُ
ب اإىل  ت�ستند  للكتابة  ا  اأر�سً ب��سفها 

عٌد 
ُ
اإال اإىل االأ�سكال اجلديدة؛ وب جمايل ال يطمئّن 

التجارب  بع�ص  كتابة  خالله  من  يعيد  اإن�سايّن 

بهذين  جديد.  من  ليقّدمها  ال�سابقة  االإن�سانية 

اجلديد  ال�سعري  ها 
َ
م�قع الق�سيدة  تاأخذ  البعدين 

و�سط حميطها ال�سحراوي. 

ال�شعرية والأ�شوات  الق�شيدة   2.1

ال�سعرية  االأع��م��ال  يف  ح��دي��دي  �سبحي  يعر 

متعددة  مركبة،  »متثيالت  على  ح��داد  لقا�سم 

 مثل اجلاحظ، 
)14(

االأبعاد والدالالت، ل�سخ�سيات 
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»منذ وعيُت 

انحيازي 

للكتابة 

ال�شعرية، 

جابهُت 

�شغوطا تكاد 

ت�شري تقليًدا 

وقانوًنا



واأ�سماء  واخلن�ساء،  القي�ص،  وام��رئ  واحلجاج، 

على  اأي�سا  نعر  ولكننا  و�سهرزاد.  بكر  اأبي  بنت 

وبنل�ب  �سيزيف  مثل  واأ���س��اط��ري  �سخ�سيات 

)15(
وغيفارا«.

اإن هذه التمثيالت املركبة، كما و�سفها �سبحي 

اأ�س�ات �سعرية متثل ذواتا متكلمة  حديدي، هي 

عن  خاللها  من   
ّ

ويعرب ال�ساعر،  ب�س�تها  يتكلم 

رف�سه لال�ستعماالت ال�سائعة، التي تقّدمها بروؤية 

منطية ركيكة، وه� يف االآن نف�سه يكتبها بطريقة 

جديدة لها دالالت وا�سعة ومتعددة االأبعاد. يف�رص 

�سبحي هذه الدالالت فيق�ل: 

» واإذا كان قا�سم حداد يبيح ل�سخ�سية تاريخية 

الرمز  )يف  تلتحم  اأن  الزبري  بن  اهلل  عبد  مثل 

واملعنى واحلكاية اأي�سا( مع �سخ�سية اأدبية مثل 

احلجاج  �سخ�سية  فالأن  ل�ركا،  غار�سيا  فدريك� 

لت��سيعاتها  وميكن  املحلية،  داللتها  من  اأو�سع 

تلك اأن ت�سل بني غرناطة واخلليج. وبالقدر ذاته 

وال�سخ�سية  املعرف  اال�سم  »ط��ف���ل«،  ل�  ميكن 

وطفلة  املنا�سلة،  تك�ن  اأن  واالأ�سط�رة،  والرمز 

ال�ساعر، وطفلة جبال االأورا�ص اأو خميم الالجئني 

 
)16(

الفل�سطينيني«.

مقطعا  يق�ل،  ما  على  ك�ساهد  �سبحي،  وي���رد 

يقّدم  "احلجاج  ق�سيدة  من  حداد  لقا�سم  �سعريا 

اأوراق اعتماده"، من دي�ان خروج راأ�ص احل�سني 

من املدن اخلائنة. يكتب:

ٌ
جِر الياب�ِص ع�سف�ر  ال�سَّ

َ
"اأخربوَنا، هْل وراء

�سلِّي؟ ُ
 ي

ٌ
هْل قرب

َ
و

 نافذٌة مثَل بالِدي
ْ
اِج، ل�

َّ
 قراأمْت �س�رَة احلج

ْ
ل�

 اآٍه
َّ
ثم

َكا
ْ
حنَي نامْت طفلٌة يِف دِم ل�ر

 فيَنا
ُّ
ُق ال�ح�ِسي

َ
وا�ستَفاَق الزِّنب

لطاِن بال�رِد اجَلِميْل
ُّ
ْت قافيُة ال�س

َ
ُك�رِص

كيْف
َ
اَها و

َ
كيَف مْل نعِرْف حَكاي

ُن�ا كلَّ �رصيٍد يِف ِبالِدي ب�سَذاَها
َّ
َزي

ْ
 )كانْت( ولكْن اأ�سبحْت جرحًا بهيج

ْ
مْل ت�رصِ

ا ُل�رَكا،
َ
اآٍه ي

 االآَن دفئًا
ُ
اأغانيَك ت�سري

)17(".
ْ
َناَطَة اأو يف اخلليج

ْ
 يف َغر

ِّ
ِلرُتاِب احُلب

ح�س�ر  يظل  ال�سعري،  املقطع  هذا  اإىل  ا�ستناًدا 

ذلك  ال�سعرية،  االأعمال  يف  الفتا  االأ�س�ات  هذه 

اأنها متثل خروجا وا�سحا عن امل�روث الثقايف 

من  ال�سخ�سيات  ه��ذه  اإىل  ينظر  ال��ذي  ال�سائد، 

زاوية �سيقة �سطحية. اإن قا�سم حداد يكتب هذه 

 يحاور 
ٍّ
 ذاتي

ٍّ
االأ�س�ات ويقّدمها من منطلٍق �سعري

ي�سغي  ه�  فيما  وي�سائلها،  االأخرى  الذوات  فيه 

اإىل جتاربها االإن�سانية العميقة بلذة اال�ستك�ساف 

والت�غل يف اأ�رصارها. 

لهذا ميكن الق�ل اإن هذه الذوات هي ذات ال�ساعر 

ه�  ما  كّل  عن  واخلارجة  �سلطة  لكل  الراف�سة 

منطي. يكتب قا�سم حداد م��سحا: »عندما اأكتب، 

اإنتاج الذات كل  اإعادة  اأ�س�غ حاالت تبتكر  اإمنا 

اأبدو اأمام ذاتي  مرة ب�سكل مغاير، ويف كل ن�ص 

يف �سكل يحاول اأن يتجاوزين. هذه احلاالت لي�ص 

االأ�سل،  يف  مكتمل  اأو  وا�سح  معنى  نح�  نزوعا 

تكت�سف  كي  الروح  ت�ستدرج  غ�ايات  حم�ص  بل 

يف  مرة،  كل  يف  واالختالف  متعددة.  مقاربات 

الغائب  املعنى  يجعل  اأن  �ساأنه  من  ن�ص،  كل 

 
)18(

احتماال ممكنا «.

االأ�س�ات  من  ا�ستلهم  قد  حداد  قا�سم  كان  واإذا 

ال�سعرية ق�سائده، فاإنه يجعل من �س�ت "طرفة 

"طرفة بن  اأ�سماه  ذاتيا  �سعريا  العبد" �س�تا  بن 

وين�سج  روؤاه،  به  ال�ساعر  يكتب  ال��ذي  ال�ردة"، 

بني  ي��ق��ارب  وفيه  للق�سيدة،  راته 
ّ
ت�س� ع��ربه 

الزمن املا�سي والزمن املعا�رص. ويقف �سبحي 

بق�ة  احلا�رص  ال�سعري  ال�س�ت  حديدي عند هذا 

يف كتابات قا�سم ال�سعرية، فيق�ل: »ثمة، اأي�سا، 

�سخ�سية »طرفة بن ال�ردة« التي ابتكرها قا�سم 

اأو  ت��ارة،  امل�ستعار  االأدب��ي  ا�سمه  لتك�ن  ح��داد 

يف  ا 
ً
تراجيدي هام�سا  يتيح  الذي  ال�سعري  قناعه 

من  اخلليجية  ال�سخ�سية  عذابات  على  التعليق 
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»كل ن�ٍس، من 

�شاأنه اأن يجعل 

املعنى الغائب 

احتماال 

ممكنا«



داخل امل�قف اأو من خارجه، اأو يف منزلة مرّكبة 

)19(
ا«.

ً
جتمع املنزلتني مع

هذا  ال���ردة،  بن  طرفة  حديدي  �سبحي  وي�سف 

بن  »وطرفة  فيق�ل:  امل�ستعار،  ال�سعري  ال�س�ت 

الرثاء،  ورجع  االإن�ساين،  الفقد  كائن  هذا  ال�ردة 

يف  ولكنه،  العميق؛  الروحي  ال�سجن  وقيثارة 

واجلمالية  الثقافية  املقاومة  بيان  ذات��ه،  االآن 

واالأخالقية، وفّنانها الذي يحفر عميًقا يف اجل�سد 

)20(
والروح«.

يتحدث  حداد  لقا�سم  مهمة  �سهادًة  هنا  ون���رد 

فيها عن "طرفة بن ال�ردة" وروؤيته له من زاوية 

جتربته ال�سعرية. وهي روؤية يتمثل، من خاللها، 

الرتاث من م�قعه ك�ساعر. يكتب: 

وال�سعرية،  االإن�سانية  التجربة  العبد،  بن  »طرفة 

معي،  ا 
ً
ح��ا���رص معه،  االأوىل  حلظتي  منذ  ك��ان 

ا يف التجلي والتبل�ر واالحتدام والتقاطع 
ًّ
م�ستمر

هكذا  وال�سعر.  احلياة  يف  جتربتي  منحنيات  مع 

يراه  كما  اأعيد خلق طرفة  واأنا  الرتاث  اإىل  راأيت 

اأخبار  معطيات  جت��اوزت  وعندما  االآن.  �ساعر 

اأت�سل  كنت  اإمنا  مروياتهم،  واخرتقت  االأ�سالف 

باجل�هر االأ�سيل ملخيلة االإن�سان / ال�ساعر وه� 

ي�س�غ حياته ويكتب تاريخه، مبعزل عن الزمان 

واملكان ب��سفهما الثابت امل�ستقر. حيث الرتاث 

ه� ما تكتبه اأنت ولي�ص ما تقراأه عن �سابقيك. بهذا 

الكائن  ف�سعرية  كداللة،  )االأ�س�ل(  فهمت  ال�سكل 

)21(
هي االأ�سل الذي ي�سي بحياته واأحالمه«

ذلك  يرى  كما  ال���ردة،  بن  هنا، ميثل طرفة  من 

�سبحي حديدي »قرائن اللقاء بني احلرية الفردية 

وي�سيف:   
)22(

ة«.
ّ
لالأم اجلمعية  واحلرية  للفنان 

بني  ال�ثيق  التماهي  البارع حلالة  »وما متثيله 

�س�ى خال�سة  والثائر،  والرائي  واملعّذب  الفنان 

القناع  �سانع  �سغله  الذي  الفريد  للم�قع  كربى 

- قا�سم حداد- يف وجدان اأهله: وجدان الكارثة 

)23(
مثل وجدان االأمل «.

عدا 
ُ
وفق ما �سبق، فاإن االأ�س�ات ال�سعرية تتخذ ب

عند  ال�سعرية  التجربة  يف  �عها 
ُ
�س�س لها  دالليا 

تقدمي  على  ح�س�رها  يقت�رص  وال  ح��داد.  قا�سم 

يجعلها  بل  �سابقا،  عنه  قيل  ما  وترديد  ال�س�ت 

امتدادا للتجارب االإن�سانية، التي يجب اكت�سافها 

والت�غل يف اأ�رصارها الإعادة خلقها وتقدميها من 

جديد. 

للق�شيدة  الأ�شا�س  ال�شمات   3.1

بداأ  ال�ساعر  �س�ت  اأن  حديدي  �سبحي  يالحظ 

اآخ��ر،  اإىل   
ٍّ

�سعري عمل  م��ن  تدريجيا  ي�ستقل 

قا�سم  لدى  الق�سيدة  ف��اإن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 

»متنح  اأ�سل�بية  ب�سمات  ز 
ّ
تتمي ب���داأت  ح���داد 

هادئا؛  ع�س�يا  ا 
ّ
ومن��� دوامية  حركة  الق�سيدة 

والغائب  املتكلم  �سمائر  بني  ح���ارات  ويقيم 

التفاعيل  ويبّدل  وباجلمع؛  باملفرد  واملخاطب، 

مّت�سق  �سل�ص  نح�  على  ال�احدة  الق�سيدة  داخل 

اأخ��رى؛  اأحيانا  ال�قع  خ�سن  ومتقّطع  اأحيانا، 

ن الكتلة التفعيلية مقاطع نرية مفاجئة؛ 
ّ
وي�سم

الط�اف  ي�سبه  ما  يف  ت�سرت�سل  اأن  للغة  وي��رتك 

بني  ال�احدة  الق�سيدة  يف  وميزج  احلر؛  اللفظي 

الغنائي  والرتكيب  احل�اري  الدرامي -  الرتكيب 

)24(
ذي ال�سمري املنفرد «.

الق�سيدة يف  انطبعت بها  التي  ال�سمات  اأهم  تلك 

املمار�سة  ف��رادة  هي  وتلك  ال�سعرية،  التجربة 

من  حديدي  �سبحي  ا�ستخل�سها  التي  الن�سية 

على  مبنية  �سمات  وهي  ال�سعرية.  قا�سم  اأعمال 

املالحظة  على  القائم  للناقد  الذاتي  االنطباع 

بقدر  م�سب�طة  علمية  ملعايري  تخ�سع  ال  التي 

على  واأم���ا  ��ل. 
ّ
وال��ت��اأم ل��الإن�����س��ات  تخ�سع  م��ا 

عنها  فيق�ل  الق�سيدة  م�ست�ى"م��س�عات" 

ة 
ّ
مر خرجت،  فقد  ق�سائده  م��س�عات  »اأم��ا   :

اخلطابية  النربة  تلك  عن  ال�اقع،  يف  االأبد  واإىل 

ومالت  االأوىل،  جمم�عته  طبعت  التي  ة 
ّ
احل��ار

احللمية  ال��روؤى  ح�ل  التمح�ر  اإىل  فاأكر  اأك��ر 

ع�امل  اإليها  ا�ستناًدا  تت�سكل  التي  وال�س�فية 
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»عندما اأكتب، 

اأ�شوغ حالت 

تبتكر اإعادة 

انتاج الذات 

ب�شكل مغاير«



لع�رصه،  رثائه  ومنظ�رات  ال����ردة،  بن  طرفة 

واملكان  الزمان  يف  امليتافيزيقية  الت��ه 
ّ
وحت���

 وكا�ستدالل على ذلك ي�رد �سبحي حديدي 
)25(

.»

مقطعا �سعريا من ق�سيدة "غنغرينا . واأول املاء 

الدم  ال�سعرية  املجم�عة  يف  مثبتة  وهي  حلم" 

الثاين. يكتب قا�سم حداد:

ْ
ُف الثالُث للحلم

ْ
اأنا الطر  :

ٌ
ِف القلِب حلم

ْ
"يف طر

 امل�َت واملهرجاْن
ُ
 ويخت�رِص

ُ
 ي�سري

ٌ
ماء

ِ ال�ق�ِف وبيِني
ْ

ُل ما بنَي ع�رص �ساأف�سِ

يَل االآَن حريٌة يِف الرحيْل

ْ
ُلَغاِتي ذائبٌة وحَدَها يِف اله�اء

 اأ�ستقيْل
ْ
اإذا �سئُت اأدخُل من فج�ِة الليِل اأو

اٌت
َّ
. وِم�سح

ْ
�َص احلْزِن والن�م

َ
ح�انيُت ت�زْع مر

ِّ
 �ساللَة ال�رصطي

ُ
بحجِم ال�ساأِم املرابِط تن�رص

وال�سالَة وال�سفْق واحتقاَن االأمْل يف ال�ريْد.

وحتتلُّ الغفلُة جياٌل ِباَل اأ�سئلْة.

ٌ
قْتُه ال�س�ؤاالُت وال�سكُّ اأنَّ الطف�لَة ماء

ّ
اأنا َخْنَدٌق عم

 
)26(".

ْ
واأنَّ النِخيَل طريٌق اإىل امَلاء

ويعّلق الناقد على هذا املقطع ال�سعري من ناحية 

احل�ص  هذا  اأن   « فريى  ال�سعرية،  "امل��س�عات" 
الذنب  )وبع�ص  وال�سجن  واالأ�سى  بال�سك  العايل 

الط�ر  اإرها�سات  �س�ى  لي�ست  اأي�سا(  ال�سخ�سي 

م��س�عة  على  حداد  قا�سم  ا�ستغال  من  القادم 

هذه   
)27(

.» ال�سعرية  جتربته  يف  املركزية  الفقد، 

منحيني:  يف  الناقد،  ح�سب  �ستتط�ر،  امل��س�عة 

ال�سكلية  الق�سيدة  عالقات  عنه   
ّ

تعرب عاطفي   «

ب�سفة  )الت�سكيلية  والت�س�يرية  وامل��سيقية 

العالقات  �سبكة  عنه   
ّ

تعرب وعقالين  خا�سة(، 

)28(
الداللية وجملة الرم�ز وال�سخ�سيات «. 

�سبحي  ح�سب  اإذن،  الفقد،  م��س�عة  ت�سّكل 

عليه  ترتكز  ال��ذي  االأ���س��ا���ص  امل��ح���ر  ح��دي��دي، 

التجربة ال�سعرية لدى قا�سم حداد، وه� ما اأّدى به 

اإىل » ت��سيع جتربته يف كتابة الق�سيدة الط�يلة 

فرعية  ومقاطع  اأ�سا�سية  اأج��زاء  اإىل  املنق�سمة 

 )) ))القيامة  جمم�عة  يف  وذلك  ن�سبيا،  ق�سرية 

)1980(. وا�ستعارة املراأة، التي تتكرر يف اجلزء 

الثاين من الق�سيدة، هي عني ال�سمري ال�سخ�سي 

)29(
لل�ساعر اإذا جاز الق�ل «.

لذلك، فاإن قا�سم حداد، بهذا اال�ستغال على داللية 

ت���ازن  حتقيق  يف  »حقا  ب��رع  قد  يك�ن  الفقد، 

ة داخلية ق�س�ى و�سط 
ّ
مده�ص يف التعبري عن حري

هذا القدر من القي�د التي ا�ستجمعها بنف�سه. وثمة 

واندغام  واملكان،  بالزمان  بليغ  روؤي�ي  ارتقاء 

��ة، 
ّ
االأم وحياة  ال�ساعر  حياة  بني  رفيع  تركيبي 

ووحدة �سع�رية عالية تكتنف احل�سيلة املزجية 

امللحمي  الن�سيد  ي�سبه  ما  اإىل  وتق�دها  ه��ذه، 

)30(
الك�ين «.

للممار�شة  حداد  قا�شم  رات  ت�شورّ  .2
الن�شية

رات 
ّ
يروم هذا املح�ر ال�ق�ف على بع�ص الت�س�

لل�ساعر  الن�سية  املمار�سة  ه 
ّ

ت�ج التي  النظرية، 

قا�سم حداد، وذلك انطالقا من مفه�مني رئي�سيني 

اإىل  ن�سعى  التناول  بهذا  واللغة.  الكتابة،  هما: 

من  ومناق�سِتهما  املفه�مني  هذين  م�ساءلة 

خالل الن�س��ص النرية، التي يعلن ال�ساعر فيها 

ره النظري لها، ثم ا�ستخال�ص 
ّ
ب��س�ح عن ت�س�

ر العام الذي ي�ؤطر التجربة ال�سعرية لديه. 
ّ
الت�س�

الكتابة مفهوم   1.2

تعاريف  على  نعر  النرية  للم�ؤلفات  بت�سفحنا 

عدة ملفه�م الكتابة لدى قا�سم حداد. ومن خالل 

ق�سد  املفه�م  بناء  على  �سنعمل  التعاريف  هذه 

ر النظري العام، الذي ي�ؤطر ا�ستغال 
ّ
حتديد الت�س�

ال�ساعر يف ممار�سته الن�سية. 

ف قا�سم حداد الكتابة فيق�ل: » الكتابة هي 
ّ
يعر

وحال  الكتابة  حال  حالني،  يف  املتعة  من  ن�ع 

القراءة. وكلما حتققت املتعة لالأديب فيما يكتب، 

ال  متعة  وهي  يقراأ.  فيما  للقارئ  املتعة  حتققت 

والده�سة  واجلمال  اخليال  بعنا�رص  اإال  تتحقق 
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الفقد هو 

املحور الأ�شا�س 

الذي ترتكز 

عليه التجربة 

ال�شعرية لدى 

حداد



 
ّ
�رص ه�  ه��ذا  العادية،  اللغة  تق�له  ال  ما  لق�ل 

)31(
االحتفاء باللغة و�رصورته «.

راته النظرية 
ّ
ي�سع قا�سم حداد يف هذا الن�ص ت�س�

العامة للمفه�م، وذلك من خالل عّد الكتابة متعة 

االآتية: اخليال واجلمال  اإال بالعنا�رص  ال تتحقق 

العنا�رص  بهذه  الكتابة  وارت��ب��اُط  الده�سة.  ثم 

ال  ما  ق�ل  اإىل  العادي  الق�ل  من  اللغة  خرج 
ُ
ي

اآن،  يف  ولذة  متعة  الكتابة  ت�سبح  بذلك  يقال. 

ه ت�رصيح قا�سم حداد االآتي: » يف 
ِّ

وه� ما يف�رص

الكتابة يلّذ للكاتب اأن يتمتع بكل العنا�رص الفنية 

املتاحة واملكت�سفة يف حلظة الن�ص. الكتابة هي 

وهذه  للقارئ،  متعة  ت�سبح  اأن  قبل  الكاتب  لّذة 

التي  احلريات  كامل  دون  من  تتحقق  ال  اللذة 

اأق�سى  اأ�سغر احلروف اإىل  ي�ستدعيها الن�ص، من 

)32(
لة «.

ّ
املخي

اإىل  تذهب  اأ�سا�سية  مبالحظة  ر 
ّ
الت�س� هذا  ميّدنا 

املادي،  الفعل  الكتابة ممار�سة ال تخرج عن  اأن 

بها.  اإال  ولّذتها  متعتها  حتقق  ال  ال��ذات  اأن  ذلك 

اأجل  من  كّلها  العنا�رص  تتفاعل  الكتابة  ففي 

ج 
ُ
اإثارة الده�سة لدى القارئ. وبهذا التفاعل تخر

اللغة من الق�ل املاأل�ف اإىل ق�ل ماال يقال.

ونعر يف م��سع اآخر على تعريف �رصيح ينظر 

يجعلها  وجهة  من  الكتابة  اإىل  حداد  قا�سم  فيه 

حداد:  قا�سم  يكتب  وحميمية.  �سخ�سية  ممار�سة 

 
)33(

»فعل الكتابة �ساأن �سخ�سي حميم«.

منظ�ر  من  الكتابة،  اأن  نرى  �سبق،  مبا  ارتباطا 

اأ�سا�ص  اثنني:  اأ�سا�سني  على  ترتكز  حداد،  قا�سم 

املتعة، واأ�سا�ص اإخراج اللغة عن ق�ل ما مل تقله 

قا�سم  يراهن  االأ�سا�سني  بهذين  العادية.  اللغة 

ره للكتابة، مبا هي ممار�سة ترقى 
ّ
حداد يف ت�س�

االأ�سياء  بني  جديدة  عالقات  خلق  اإىل  باللغة 

وذلك ب�ا�سطة الكلمات. وهذه العالقات يلّخ�سها 

من  الن�سج  هذا  مالمح  يحّدد  ال��ذي  الن�ص،  هذا 

دة 
ِّ
جهة، وي�سفي على لغة الكتابة �ِسمتها املتفر

من جهة اأخرى. يكتب قا�سم حداد:

» ورمبا كان الفرق بني الكالم والكتابة يكمن يف 

هذا ال�رص ال�سغري الذي اأ�سار اإليه ج�ي�ص، فعندما 

ت�سع اأمامك جملة م�سح�نة بالكلمات املاأل�فة، 

اإذا  لكنك  دواخلك،  ي���ازي  ما  �سيء  عن  �ستعرب 

من  ب�رصب  تاأتي  املاأل�فة  الكلمات  هذه  جعلت 

حتقق  �س�ف  املاأل�فة،  غري  اجلديدة،  العالقات 

من  واخل�س��سية  ال�سدق  من  كبري  بقدر  ذات��ك 

القارئ  على  �ستقرتح  اأخ��رى  جهة  وم��ن  جهة، 

اأدوات  لت�سغيل  وتدفعه  ال�س�ر،  من  جديًدا  �سكال 

خياله اإىل احلّد الذي يرى يف ن�سك اآفاقا متنحه 

يف  الكلمات  تلك  يف  ي�سادفها  ال  التي  املتعة 

يخرتع  ال  اإذن،  الكاتب  العابرة.  الي�مية  حياته 

الكلمات. اإنه ين�سج عالقات جديدة لتلك الكلمات، 

الكتاب  جلميع  للجميع،  متاحا  �ساأنا  لي�ص  وهذا 

ماأخذ  االأم��ر  هذا  ياأخذوا  مل  هم  اإذا  خ�س��سا، 

)34(
اجلدية والتاأمل «.

ل ت��سيح الفرق 
ّ
نتغيا من هذا اال�ست�سهاد املط�

ما  وه�  حداد،  قا�سم  لدى  والكتابة  الكالم  بني 

الذي  النظري،  ر 
ّ
الت�س� ا�ستكمال  اإىل  بنا  يف�سي 

املخالف  قان�ُنها  لها  ممار�سة  الكتابة  يجعل 

اإىل  ي��رى  ر 
ّ
الت�س� ه��ذا  العادية.  اللغة  لقان�ن 

غري  جديدة  لعالقات  خلقا  ب��سفها  الكتابة 

اجلديد.  �سكُلها  لها  �س�ر  على  تنبني  ماأل�فة 

فبال�س�ر تتحقق املتعة، التي ال حت�سل مع اللغة 

العادية.

بل  ج��دي��دة،  عالقات  بخلق  الكتابة  تكتفي  ال 

املا�سي  لن�سيان  طريقا  عّدها  اإىل  ذلك  تتجاوز 

الكتابة  حيث  امل�ستقبل،  ا�ست�رصاف  اأج��ل  من 

و�سه�تها. وهي  لة 
ّ
املخي لفعل  وانقياد  ا�ست�سالم 

حدود  خ��ارج  لالكت�ساف  طريق  املعنى،  بهذا 

اأعرفه  »ما  ح��داد:  قا�سم  يكتب  والعقيدة.  العقل 

ذاكرة  حم�  ملقاومة  جميلة  طريق  الكتابة  اأن 

لبهجة  حميم  انقياد  اأي�سا،  الكتابة  امل�ستقبل. 

على  تلتب�ص  طبيعة  تتقم�ص  وه��ي  املخيلة 

لذا  القارئ.  ح�رصة  يف  غام�سة  لتك�ن  الكاتب، 
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طريقا  املخيلة،  �سه�ة  ب��سفها  الكتابة،  �ستظل 

جالفة  ال�ستجداء  �سبيال  ال  القلب  الكت�سافات 

)35(
العقل ومزاعم ال�عظ واليقني «.

الكتابة  الن�ص، �رصط  يحّدد قا�سم حداد، يف هذا 

لة، مبا هي 
ّ
املتمثل يف �رصورة وج�د فعل املخي

اإال باالنقياد التام لها. من هذا  �سه�ة ال تتحقق 

هي  مبا  الكتابة  فعل  الكاتب  ميار�ص  االنقياد 

ثم  ومن  للم�ستقبل،  وا�ست�رصاف  للما�سي  ن�سيان 

للذاكرة  من�سط  معا،  اآن  يف  هي،   « الكتابة  فاإن 

ل اإال بفعل 
ّ

ة ال تتح�س
ّ
 وهي ق�

)36(
وق�ة للن�سيان «.

لالكت�سافات  الكتابة طريقا  التي جتعل  لة 
ّ
املخي

اجلديدة. ون�ستفيد هنا من روؤية جاك دريدا لفعل 

املخيلة ون�ساطها، حيث يق�ل: 

ميكن،  ما  باأقرب  لة 
ِّ
املخي فعل  على  »للقب�ص 

املرئي  غري  الداخل  اإىل  االلتفات  اإذن،  يجب، 

للحرية ال�سعرية. يجب االنف�سال بغية االلتحاق 

ليله. هذه  اأو  للعمل، يف ظالمه  االأعمى  باالأ�سل 

االأدبي  الفعل  ت�ؤ�س�ص  التي  ل، 
ّ
التح� يف  التجربة 

)كتابة وقراءة( هي من اخل�س��سية )...( ذلك اأن 

اجتاه  يف  العامل،  عن  بخروج  هنا  يتعلق  االأم��ر 

م��سع ال ي�سكل ال- م��سعا وال عاملا اآخر، وال 

ين�ساف  ك�ن  ))خلق   )...( اإنه  تعّلة.  وال  ي�ت�بيا 

�س�ى  اآخر  �سيء  على  يدل  ال  خلق  الك�ن((.  اإىل 

النفاذ اإىل الكل، اإىل ذلك العدم اجل�هري الذي ال 

ميكن لكل �سيء اأن ينبثق انطالقا منه، واأن ينتج 

)37(
نف�سه داخل اللغة «.

ر يف تك�ين روؤية وا�سحة عن 
ّ
يفيدنا هذا الت�س�

لة 
ّ
املخي الكتابة، حيث  وفعلها يف  لة 

ِّ
املخي عمل 

ق بغية اكت�ساف 
ّ
تت�ّغل يف دواخل االأ�سياء وتتعم

ة 
ّ
الالمرئي فيها. هذا االكت�ساف ال يتم اإال باحلري

مرئيا.  الالمرئي  ي�سبح  خاللها  فمن  ال�سعرية، 

عن  واخل��روج  االنف�سال  يجب  ه��ذا  جانب  اإىل 

العدم  اإىل  اإال  اأجل خلق عامل ال يتجه  العامل من 

اجل�هري، الذي تنبثق منه االأ�سياء من جديد.

دريدا،  جاك  ر 
ّ
ت�س� خالل  من  لة، 

ّ
املخي فعل  اإن 

ويف  االأ���س��ي��اء،  يف  الالمرئي  اإىل  اإال  يذهب  ال 

ال�اقع  عامل  عن  االنف�سال  يحدث  الذهاب  هذا 

االنف�سال  ي�سبح  بحيث  الظاهرة،  وحقيقته 

تن�سبط  ال  التي  اجلديدة،  لالكت�سافات  طريقا 

لقان�ن العقل وق�اعد العقيدة. 

خارجة  لة، 
ّ
املخي بفعل  اإذن،  الكتابة،  ت�سبح 

بذلك  ماأل�ف.  كل  عن  وخارجة  طريق،  كل  عن 

لها  جديدة  طرق  اكت�ساف  اأجل  من  تغامر  فهي 

اختالفها كما لها تعّددها. و�سمن هذا االأفق، ال 

حيث  بالذات،  خا�سة  ممار�سة  اإال  الكتابة  تك�ن 

يقال،  اإىل ق�ل ما ال  العادية  اللغة  االنتقال من 

 له اأفقه 
ّ
عرب خلق عالقات جديدة، ا�ستغاٌل م�ستمر

املفت�ح لدى ال�ساعر.

اللغة مفهوم   2.2
تتناول  التي  احل�ارية،  امل�ؤلفات  اأحد  يف  نعر 

تعاريف  على  ال�ساعر،  لدى  ال�سعرية  التجربة 

النظري  ره 
ّ
ت�س� حداد  قا�سم  خاللها  من  و�سع 

اخللق  واأ�سا�ص  للحرية،  ممار�سة  هي  مبا  للغة، 

ال�سعري. يكتب قا�سم حداد يف تعريفه للغة:

�سنيع  من  يبقى  ما  اأن  اأ�سعر  كنت  دائما   «

مبعنى  اللغة  اللغة.  ه�  �سيء،  كل  بعد  ال�ساعر، 

اللغ�ي  اجل�سد  بال�ساعر يف هذا  الروح اخلا�ص 

االأط��راف.  املرتامية  الكتابة  عرب  املمتد  احلي 

التي  ال�ساعر عن غريه ه� ح�سا�سيته  ز 
ِّ
فما ميي

املختلفة،  جتاربه  عرب  ي�س�غها  اأن  ي�ستطيع 

يف  اخلا�سة  اجتهاداته  اق���رتاح  على  ق��درت��ه 

ممار�سته حرية اخللق يف حلظة اللغة وهي ت�لد 

يف هذا الن�ص اأو ذاك. حريته مبعنى اأنه ال يقف 

من اللغة م�قف العبد، ولكنه يت�رصف مع اللغة 

كما ل� اأنه يف ح�رصة مليكة تع�سقه بالذات واأنه 

 يف هذه احل�رصة لكي ميار�ص حريته معها 
ّ
حر

)38(
بال حدود «.
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* ناقد واأكادميي من العراق

1. الرواية والدنيا

مع  �سلة  اإقامة  تن�سد  فهي  دني�ي،  فن  الرواية 

العامل ب�ا�سطة التمثيل، وفيه يرتّتب �ساأنها، بداية 

من التفكري بها و�س�ال اىل تلّقيها، مرورا بكتابتها 

اأح���ال��ه  يف  االإن�����س��ان  وم��س�عها  وت��اأوي��ل��ه��ا. 

املختلفة، وقد اآل اإىل خمل�ق �رصدي يعي�ص احلياة 

بهذا  يراد  وال  الدنيا.  االإن�ساين  نظريه  يعي�ص  كما 

الق�ل باأّن الرواية ت�ستن�سخ العامل، فاالأ�س�ب اأنها 

تت�ىّل متثيل اأحداثه املتناثرة بحبكة جتعله قابال 

عليه،  داّلة  لفظية  �س�ر  باقرتاح  والفهم،  لالإدراك 

العامل، ولكّنها  اإثراء فهم  الرواية يف  ُت�سهم  وبذلك 

ه القارئ اإىل 
ّ
لي�ست مراآة له؛ فعاملها االفرتا�سي ينب

ما يف عامله من جتارب وخربات، واأحالم واأوهام، 

ات عظيمة؛ فتلتقط ما غاب 
ّ
واأخطار ج�سيمة، وم�رص

عن االإن�سان يف العامل، وما ظّل جاهال به لق�س�ر 

ه، اأو الأنه غري قادر على ا�ستيعاب �س�ره 
ّ
يف ح�ا�س

ي 
ّ
يلب مبا  ت�سكيلها  اإع��ادة  هي  فتت�ىّل  قة، 

ِّ
املتفر

و�س�اء  االإدراك.  على  وقدرته  للمعرفة،  حاجته 

اأنها  اأو  االفرتا�سي،  ل 
ّ
التخي على  الرواية  قامت 

اعتمدت البحث و�سيلة لها، فق�سدها اختزال العامل 

اإىل جملة من ال�س�ر ال�رصدية التي ت�ساعد القارئ 

على ا�ستك�ساف ذلك العامل. 

اأية وظيفة ال �سلة  الرواية تنزع عنها  اإّن دني�ية 

لة.  ال�سِ لتلك  يتنّكر  بحث  اأي  فيبطل  بالعامل،  لها 

تعّدٌد  االأذه��ان  يف  العامل  �س�ر  تعّدد  عن  وينتج 

تاأكيد  ويهدف  الت. 
ّ
التخي يف  ال�رصدية  ل�س�ره 

ال�ظيفة  ن��زع  اإىل  والعامل  ال��رواي��ة  بني  الرتابط 

ال�ظيفة  واإب��ط��ال  ال��رواي��ة،  ع��ن  االأيدي�ل�جية 

غري  اإىل  بها  الدفع  من  وحمايتها  لها،  ال�عظية 

ال  الذي  املجتمع  "ي��سا"  و�سف  له.  ابتدعت  ما 

" الأنه يخاطر 
ّ
"جمتمع همجي باأنه  يعنى باالأدب 

بحريته؛ فاالأدب كان، و�سيبقى، واحدا من الق�ا�سم 

ف 
ّ
يتعر خالله  فمن  الب�رصية،  للتجربة  امل�سرتكة 

النظر  ب�رصف  �س�اهم  وعلى  اأنف�سهم  على  النا�ص 

عن اختالف وظائفهم، واأمناط حياتهم، واأماكنهم 

اجلغرافية والثقافية، اأو حتى ظروفهم ال�سخ�سية، 

الكربياء،  غباء  م��ن  االإن�����س��ان  يحمي  �سيء  ف��ال 

والق�مي،  وال�سيا�سي  الديني  والف�سل  ب، 
ّ

والتع�س

اأف�سل من تلك احلقيقة التي تظهر دائما يف االأدب 

 .
العظيم")1(

غري  الأحداثها  مقرتبا  تقرتح  الرواية  دام��ت  وما 

مقرتب ال�ثيقة، ف�س�ف يتاأّدى عن ذلك خد�ص هيبة 

امليثاق  �رصوط  مراعاة  الهيبة  وم�سدر  التاريخ. 

خ والقارئ وق�امه اإيراد احلقيقة 
ّ
املربم بني امل�ؤر

والت�سديق بها. لي�ص من ال�سحيح و�سف الكتابة 

ال�رصدية باأنها انحراف عن الطريق الق�مي للنظر اإىل 

اأحداث ال�اقع كما ينبغي، فهي ا�ستلهام للتجارب 

عبداهلل اإبراهيم *

االإيهام ب�سدق املُحاالت

ال�رسدية



االجتماعية والتاريخية الكامنة فيه ولي�ص ت�ثيق 

لها. ومعل�م اأّن الكاتب �سخ�ص متعّدد االنتماءات 

يت�ىّل جزء منه االن�سغال فقط باأمر الكتابة، وذلك 

ه� "امل�ؤّلف ال�سمني" املت�اري فيه. يق�م امل�ؤّلف 

ل ال ي�سرتط فيه مطابقة 
ّ
ال�سمني ببناء عامل متخي

ال�سمنيني  امل�ؤّلفني  من  فكثري  احلقيقي،  العامل 

احلقيقي�ن،  الكّتاب  يجهلها  ع���امل  عن  يكتب�ن 

ل�ن 
ّ
يتخي بل  بها،  يقبل�ن  ال  ع��ادات  وميار�س�ن 

ال  اأفكارا  وينتج�ن  �سخ�سيات،  ويختلق�ن  ع�امل، 

ْت اإىل بالدهم، وع�س�رهم، باأية �سلة، وذلك ه�  مَتِ

اخليال املطلق الذي ال يج�ز تقييده بقيد مرجعي 

ميلي عليه ما ال يت�افق مع حاجة روايته. ومادام 

امل�ؤّلف ال�سمني ه� خالق العامل االفرتا�سي، فه� 

غري مطالب مبحاكاة واقع جمتمع الكاتب كما ه�، 

بل جماوزته اإىل عامل مفرت�ص يرتبط بالعامل االأول 

الكتابة  تقطع  ذلك  كّل  واإىل  التاأويل.  �سبيل  على 

ال�رصدية نف�سها عن ال�اقع احلقيقي للكاتب حينما 

يق�م�ن  ال�سمني  امل�ؤّلف  يبتكرهم  رواة  يت�ىّل 

ل. وه�ؤالء، يف غالبيتهم، 
ّ
برتتيب ذلك العامل املتخي

منف�سل�ن عن امل�ؤّلف ال�سمني اإال يف حال الكتابة 

ال�سريية، �س�اء كانت ذاتية اأو روائية، فيك�ن العامل 

الكاتب بدرجتني يف  االفرتا�سي مبتعدا عن عامل 

ال��راوي،  ودرج��ة  ال�سمني،  امل�ؤّلف  درج��ة  االأق��ل: 

عليما كان اأو م�ساركا.

ال�شردي املجتمع   .2

املتفاعل  اخلليط  ذلك  ال�رصدي،  باملجتمع  اأق�سد 

ال��ذي  االف��رتا���س��ي  ال��ع��امل  يف  ال�سخ�سيات  م��ن 

ح�ل  واالأفعال  وامل�اقف،  االآراء،  فيه  تت�سارب 

متن�ع  جمتمع  وه�  ح�له.  تتفق  اأو  ما  م��س�ع 

يختلف من رواية اىل اأخرى، ومن روائي اىل اآخر، 

ومن ع�رص اإىل ع�رص، من ناحية العالقات البينية 

لل�سخ�سيات اأو امل�اقع الفاعلة لكّل منها يف عامل 

اأو  كانت  اإيجابية  امل�اقف  ناحية  من  اأو  ال�رصد، 

االفرتا�سي؛  العامل  ت�سّق طريقها يف  �سلبية، وهي 

جمتمع  غري  ه�  دو�ست�يف�سكي  رواي��ات  فمجتمع 

غري  كافكا  رواي��ات  وجمتمع  ت�ل�ست�ي،  رواي��ات 

بني  الرابطة  والعالقات  حمف�ظ؛  روايات  جمتمع 

�سخ�سيات جمتمع رواية "ي�لي�سي�ص" تختلف عن 

جمتمع  يف  ال�سخ�سيات  بني  الرابطة  العالقات 

فاملجتمع  ال�سائع"،  الزمن  عن  "البحث  رواي��ة 

ال�رصدي يف كل رواية، �سغريا كان اأو كبريا، يختلف 

وتتباين  نف�سه.  للكاتب  تلك  عن  الرواية  هذه  يف 

بح�سب  واأخ��رى  رواي��ة  بني  ال�رصدية  املجتمعات 

عدد ال�سخ�سيات؛ فمجتمع راوية "احلرب وال�سالم" 

يختلف  �سخ�سية،  خم�سمئة  نح�  من  يتاألف  الذي 

ال�سائع"  الزمن  "البحث عن  عن نظريه يف رواية 

الذي يتاأّلف من نح� األفي �سخ�سية، وتختلف فيما 

روايات  واأحداث  االأح��داث.  زمن  ناحية  من  بينها 

و"اأوالد  احلرافي�ص"  "ملحمة  مثل  ال�����س��الالت، 

حارتنا" ملحف�ظ، و"اآل ب�دنربوك" لت�ما�ص مان، 

بام�ك،  الأوره��ان  واأبناوؤه"  بيك  "ج�دت  ورواية 

عن  ا 
ّ
كلي تختلف  دوغ��ار،  لروجيه  تيب�"  و"اأ�رصة 

بارب��ص،  "اجلحيم" لهرني  مثل  االأف��راد،  روايات 

و"غات�سبي  للريمنت�ف،  الزمان"  هذا  من  و"بطل 

من  ال��رواي��ات  وتختلف  لفيتزجريالد.  العظيم" 

اخلام�سة  "ال�ساعة  ف�  العامة،  امل��س�عات  ناحية 

والع�رصون" جل�رجي�، تختلف يف م��س�عها عن 

"البحث عن وليد م�سع�د" جلربا، وهذه تختلف عن 
اإىل ال�سمال" للطيب �سالح.  "م��سم الهجرة 

اأنه يلزم التحذير من املقاي�سة بني املجتمع  على 

ال�رصدي واملجتمع املرجعي؛ فتلك املقاي�سة تق�م 

واالأخ��ذ  وواقعي،  ل 
ّ
متخي عاملني:  مطابقة  على 

عليه  واحلكم  ال�رصدي  املجتمع  و�سف  يف  بها 

اأح�ال  يجعل من املجتمع ال�اقعي معيارا ل�سحة 

املجتمع  جعل   
ّ
ي�سح ال  كما  ال�رصدي؛  املجتمع 

ال�رصدي معيارا ل�س�اب املجتمع ال�اقعي؛ الأنه يف 

احلالني يقع تزوير يف ال��سف، وخطاأ يف النتائج 

ال تفيد ال�رصد، وال تنفع ال�اقع؛ اإمنا ميكن االإفادة 

املتجاورين  املجتمعني  اأح���ال  يف  التفكري  من 
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اإثراء املعرفة املتبادلة  الذي يق�م على  بالتاأويل 

ال�رصدي  املجتمع  اإقرارها. يخ�سع  ولي�ص  بينهما، 

ومن  االإر���س��ال،  ناحية  من  التاأثري  من  لن�عني 

ال�سمني  امل�ؤّلف  م�سدره  تاأثري  التلّقي؛  ناحية 

ذلك  برتكيب  يق�م  وه�  الكاتب،  اآراء  يحمل  الذي 

التخييل،  �سبيل  على  ال�رصد  ب��سائل  املجتمع 

اأدوارها  ح�سب  ال�سخ�سيات  على  ت�زيعها  فيت�ىّل 

يف العامل االفرتا�سي، ثم يت�ارى من غري اأن يعلن 

عن نف�سه مبا�رصة؛ اإمنا تت�ىّل ال�سخ�سيات التعبري 

عن اآرائه التي تقت�سيها اأح�ال ذلك العامل، غري اأّن 

ال�سخ�سيات قد تن�سق عن امل�ؤّلف، فتاأتي باأفكار مل 

اأثنائها.  تخطر له قبل اأن ي�رصع يف الكتابة، ويف 

وكذلك تاأتي بتاأثري م�سدره القارئ ال�سمني، الذي 

االأح���ال  �س�ء  يف  الن�سية،  لالإ�سارات  ي�ستجيب 

اء، فيعيد بناء ذلك املجتمع 
ّ
الثقافية ملجتمع القر

وخ��ربات��ه.  وذوق���ه،  ومعرفته،  اإدراك����ه،  بح�سب 

باالإر�سال  يقرتح عاملا  فامل�ؤّلف  اأخرى،  وبعبارة 

املجتمع  وين�سط  بالتلّقي،  جت�سيده  القارئ  يت�ىّل 

ناته من 
ّ
بناء مك� االثنان يف  كّلما جنح  ال�رصدي 

طرف االأول، اأو يف �س�غ معناه من قبل الثاين.

وال ت�ستقيم وظيفة ال�رصد من دون حت�يل االأفكار 

ن 
ّ
اىل اأ�سكال حكائية، اأي، َنْظم الكلمات بحيث تك�

اإثراءها  يت�ىّل  ال��ذي  ال��ق��ارئ،  لة 
ّ
خمي يف  �س�را 

حيي القارئ تلك ال�س�ر 
ُ
ره اخلا�ص عنها. ي

ّ
بت�س�

اإىل  اللفظية  احلكايات  حت�يل  فيقع  بخياله، 

حكايات �س�رية. ولكن لي�ست الرواية بحكاية، بل 

ع من االأفكار، واالآراء، وال�سخ�سيات، 
ّ
هي عامل متن�

واالأحداث، تنتظم يف اإطار حكائي، فتك�ن احلكاية 

ال�رصد  اليها عنا�رص  تنجذب  اأو  ب�ؤرة ت�سدر عنها 

االأحداث  من  جمم�ع  اأدق،  بعبارة  الرواية،  كافة. 

اأّن من  اأي وقت من االأوقات، غري  ما وقع قّط يف 

يقراأها، يت�هم اأنها حدثْت بحّق وحقيق؛ فبال�رصد 

ح�له  من  املبعر  العامل  تنظيم  الروائي  يت�ىّل 

اإىل  يلجاأ  ذلك،  من  يتمّكن  ولكي  لغ�ي،  بخطاب 

ينتقي،  فه�  احلبكة؛  وا�سطناع  االنتقاء  اأمرين: 

من ناحية، ما يراه داعما للعامل االفرتا�سي الذي 

على  بالعث�ر  ثانية،  ناحية  من  ويق�م  ابتكره، 

وذلك  العامل،  ذلك  نات 
ّ
مك� فيها  تتما�سك  نقطة 

ه� التحبيك الذي يدرج يف اإطار مرتابط، مك�نات 

يتعّذر �سبكها يف العامل املرجعي.

العامل  مالمح  ر�سم  يف  فراي"  "ن�رثروب  يفيدنا 

بتحديده  ال�اقعي،  للعامل  امل���ازي  االفرتا�سي، 

اأط���ار،  ثالثة  حّدد  اإذ  التاريخ؛  عرب  اللغة  وظيفة 

اال�ستعاري،  ال��ط���ر  بالفكر:  عالقتها  يف  للغة 

فثمة  اإليه،  حتيل  ا 
ّ
عم االألفاظ  ف�سل  يتعّذر  وفيه 

واملعنى،  اللفظ  يف  وامل��دل���ل  ال��دال  بني  ت��الزم 

بني  فيه  االنف�سال  ب��ان  ال��ذي  الكنائي  والط�ر 

احلديث  ميكن  وفيه  املرجعي.  والعامل  اللغة  عامل 

واالآخر  جمازي،  اأحدهما  متجاورين،  عاملني  عن 

اأ�سبحت  ال��ذي  ال��سفي،  الط�ر  واأخ��ريا،  واقعي. 

�سحة  على  دليال  ال�اقعي،  العامل  معطيات  فيه 

معيارا  اأم�ست  الطبيعة  اأن  اأي  اللغ�ي،  العامل 

فقد  اأخ��رى،  وبعبارة  االفرتا�سي.  العامل  ل�سحة 

اللغة  عامل  بني  تطابقا  اال�ستعاري  الط�ر  اأوج��د 

جتاورا  الكنائي  الط�ر  واأن�ساأ  املرجعي،  والعامل 

اللغة  بني العاملني، واأخ�سع الط�ر ال��سفي عامل 

ومن  بالفكر،  اللغة  فعالقة  وبهذا  الطبيعة.  لعامل 

ت باأط�ار عدة، لها �سلة ب�ظيفة 
ّ
 بالتخييل، مر

ّ
ثم

الذي تق�م  اأي بالتمثيل  االإن�ساين،  اللغة وبال�عي 

به اللغة، من املماثلة اإىل املجاورة، اإىل ال��سف. 

وذلك ما اأّكده "فراي" بق�له "يف الط�ر اال�ستعاري 

باال�ستنتاج  �سئيل   
ّ

ح�ص ي�جد  مل  حيث  للغة، 

اال�ستنباطي اأو التجريد، فاإن اأغلب البنى اللفظية، 

تّتخذ �سكل ق�سة. ويف الق�سة، تك�ن الق�ة الدافعة، 

هي الرابطة بني ال�سخ�سيات واالأحداث، وغالبا ما 

تك�ن اأفعال االآلهة - الذين هم ممثل� اال�ستعارات 

اللغة. ويف  الط�ر من  الرابطة يف هذا  - هي هذه 

على  تنط�ي  اللفظية  البنى  تظّل  الكنائي،  الط�ر 

بتقليب  ت���ال  يف  تقراأ  وتظّل  وحكايات،  ���رصود 

�سل�سلة من ال�سفحات حتى النهاية، غري اأن ال�سكل 
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ال�رصدي النم�ذجي يف هذا الط�ر ه� املفه�مي، اأو 

ى يف العادة باملحاججة. ويف الط�ر الثالث 
ّ
ما ي�سم

اأو ال��سفي، فاإن ما يقرتح الت�ايل يف ال�رصد، ه� 

ذلك  ومع  ي��سف.  ما  كّل  يف  املت�الية  ال�سمات 

التي  املت�الية  فعلية مبعزل عن  مت�الية  ت�جد  ال 

.
تقدمها الكلمات")2(

 الق�ل باإن العامل االفرتا�سي الذي ي�سطنعه 
ّ
ي�سح

وبالتفكري  للغة،  الكنائي  بالتعبري  مت�سل  ال�رصد 

ل جماور 
ّ
املرتبط به، فه� يت�ىّل ابتكار عامل متخي

للعامل ال�اقعي. غري اأنه ال قيمة للعاملني، اإن مل يت�ّل 

التاأويل الربط فيما بينهما، الإنتاج معرفة باالثنني 

ة، تق�م على الرتجيح الذي 
ّ
معا، وهي معرفة ظني

يريهما، وبذلك، ي�ستقيم عامل ال�رصد، من�ّسطا للعامل 

ها ملا فيه من املحا�سن وامل�ساوئ. 
ّ
ال�اقعي، ومنب

العاملني.  معنى  تعديل  يقع  ذل���ك،  ���س���ء  ويف 

جمرد  لي�ص  "ال�رصد  فاإن  وايت"،  ل�"هايدن  وطبقا 

لتمثيل  ال،  اأو  ي�ستخدم  قد  حيادي  خطابي  �سكل 

ر، 
ّ
االأحداث احلقيقية، من حيث هي �سريورات تط�

ومعرفية،  اأنط�ل�جية،  خيارات  على  ينط�ي  بل 

�سيا�سية  حتى  بل  اآيدي�ل�جية،  ا�ستتباعات  ذات 

متمايزة "؛ ذلك اأنه "ي�سّكل نظاما فعاال على نح� 

ب�ا�سطته  للمعنى، ميكن  لالإنتاج اخلطابي  خا�ص 

تعليم االأفراد، اأن يعي�س�ا عالقة خيالية مع ظروف 

لكنها  واقعية،  غري  عالقة  اأَي  ال�اقعية،  وج�دهم 

ذات معنى للت�سكيالت االجتماعية، التي يجربون 

م�سائرهم  وحتقيق  فيها،  حياتهم  عي�ص  على 

.
كذوات اجتماعية")3(

الع�امل  عالقة  ل��سف  "فراي"  فر�سية  ت�سلح 

االأخذ  من  والغاية  املرجعية،  بالع�امل  املتخيلة 

على  الطرفني  بني  لة 
ّ
ال�سِ م��ّد  اأركانها،  ببع�ص 

ع�امل  ابتكار  يتعّذر  الأنه  واالإثراء،  االغتناء  �سبيل 

لة من فراغ خال من االأحداث، وال�سخ�سيات، 
ّ
متخي

ذاك  يف  ه��ذا  باإقحام  اأق���ل  وال  وامل��س�عات. 

ق�رصا، اإمنا االهتداء به ليتمكن املتلّقي، من التقاط 

واآخر  باحل�ا�ص،  يدركه  عامل  بني  العالقة،  خي�ط 

بالعامل  االن�سان  اكتفى  ول���  باخليال.  يت�همه 

كان  وما  ال�رصدية،  الكتابة  املح�س��ص ملا ظهرت 

ما  فيه  يجد  لعامله،  م�از  عامل  اإىل  بحاجة  املرء 

ي�سعب االإحاطة به يف عامله، وه� اأمر ثبت تعّذر 

واأفاد  العاملني،  بني  لة 
ّ
ال�سِ تفاعلت  ولقد  وق�عه. 

هذا من ذاك، اإما بزيادة معرفة االن�سان بعامله، اأو 

مبّد االآداب ال�رصدية بكثري من االأحداث، وال�قائع، 

واالأفكار، ومَل يعرف التاريخ انقطاعا بينهما، ولن 

للع�امل  ال�رصد  تخييل  االإف��راط يف  اأن  يحدث، غري 

املرجعية، اأثار �سغينة املفكرين والفال�سفة، بداية 

من اأفالط�ن و�س�ال اإىل ديكارت.

الت ال�شردية.  3. كبح التخيرّ

نظرت الثقافة الر�سمية بازدراء للتخيالت ال�رصدية، 

و�سعت اإىل تق�ي�ص وظيفتها، ومنها الفكر العقلي 

واعتماد  ببع�سها،  الظ�اهر  ربط  اإىل  يهدف  الذي 

ففي  احلقائق.  لتح�سيل  منطقيا  دليال  املقاي�سة 

"ديكارت"   
ّ
ذم امل���روث��ة،  املعرفة  نقد  �سياق 

ْن اأ�رصف 
َ
التخيالت ال�رصدية، وحّذر منها. قال: "م

يف التطّلع اإىل ما كان يحدث يف الع�س�ر اخلالية، 

زمانه.  يف  يقع  مبا  اجلهل،  �سديد  العادة  يف  ظّل 

ل ممكنا ما 
ّ
وف�ق ذلك، فاإّن الق�س�ص، جتعلنا نتخي

لي�ص ممكنا من احل�ادث. بل واإن اأ�سدق الت�اريخ، 

كي  يزدها،  ومل  االأ�سياء،  قيمة  من   
ّ

يغري مل  اإذا 

يجعلها اأجدر باأن تقراأ، فاإنه على االأقل، يكاد يهمل 

 ،
ّ
دائما اأدنى الظروف �ساأنا، واأقّلها �سهرة: ومن ثم

فاإن ما يبقى ال يبدو كما ه�، والذين يّتخذون مما 

يك�ن�ن عر�سة  الأخالقهم  اأ�س�ة  منها  ي�ستنبط�نه 

الذي وقع فيه فر�سان ق�س�سنا،  الغل�  لل�ق�ع يف 

.
وللتطّلع اإىل ما ف�ق طاقتهم")4(

م�سدره  ����رصرا  ح�سبه  م��ا  يكبح  اأن  اأج���ل  م��ن 

العقل  �ساأن  من  ديكارت  رفع  ال�رصدية  الت 
ّ
التخي

يف حتليل ال�اقع، واحلكم عليه؛ فه� املعيار الذي 

الت، وذلك ه� الط�ر 
ّ
يف �س�ئه ينبغي تعديل التخي

ال��سفي للغة الذي اأ�سار "فراي" اإليه. وح�سب راأيه 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

98

نظرت الثقافة 

الر�شمية 

بازدراء 

للتخيالت 

ال�شردية، 

و�شعت اإىل 

تقوي�س 

وظيفتها



فاالإ�رصاف  منه؛  كاالإقالل  �سيء  من  االإكثار  فاإن 

جاهال  �ساحبه  يجعل  املا�سي،  اإىل  التطّلع  يف 

الت ال�رصدية، يقتلع 
ّ
بع�رصه، واالنكباب على التخي

املرء عن عامله احلقيقي، ويدفع به اإىل العي�ص يف 

ل 
ّ
نتخي "الق�س�ص جتعلنا  له، فالأن  عامل ال وج�د 

ممكنا ما لي�ص ممكنا من احل�ادث" نحاكي �سطط 

تكتفي  فال  وقائع،  املحاالت  ونت�هم  اأبطالها، 

يتعذر  ما  وق���ع  ل 
ّ
بتخي اء 

ّ
القر بخداع  الروايات 

االأفعال  مبحاكاة  اإنها  بل  احل���ادث،  من  وق�عه 

املحالة الأبطالها جتعلهم يتطّلع�ن اإىل ما ه� ف�ق 

"داري��ص  قال  وكما  "ال�هم".  ه�  وذلك  طاقتهم، 

�سايغان"، فقد خلط ديكارت بني اخليال وال�هم، 

.
فراأى "اأّن اخليال ه� ال�هم بعينه")5(

فعالية  على  ديكارت  اأجهز  بال�هم،  اخليال  بربط 

من  ن�ع  اخليال  الأّن  احلديث؛  الع�رص  يف  اخليال 

والعقلية  العيانية  املالحظات  فا�سرتط  ال�هم؛ 

بديال عن التخيالت يف معرفة العامل. واحلال هذه، 

بالعامل،  ال�اقعية  املعرفة  معادلة  يج�ز  فلي�ص 

مت�ازيان،  خّطان  فهما  عنه،  التخييلة  باملعرفة 

معرفته.  ويف  اإدراك���ه،  يف  ي�ساعدان  وطريقان 

ومتار�ص اللغة دورا يف االأوىل، على غري ما متار�سه 

يف الثانية. اإن حب�ص معرفة العامل بال�رصط العقلي 

م�سدرا  باعتبارها  الت 
ّ
التخي وا�ستبعاد  للمعرفة، 

احلديثة عن�رصا مهما من  الع�س�ر  اأفقد  لالأوهام، 

حاولت  ما  وه�  للعامل،  الثقايف  التاأويل  عنا�رص 

الرواية اإعادة االعتبار له.

من  بتاأثري  ديكارت:  حتذير  على  "ك�نديرا"  رّد 

ثربانت�ص  مل��رياث  ُنظر  الديكارتية،  العقالنية 

اإىل دهاليز  العل�م باالن�سان  باحتقار، فقد دفعت 

مع  ارتقى  ال��ذي  االإن�سان  واأم�سى  مغلقة،  �سبه 

د 
ّ
ديكارت اإىل مرتبة "�سيد الطبيعة ومالكها"، جمر

وال�سيا�سية،  التقنية،  الق�ى  نظر  يف  ب�سيط  �سيء 

ف�قه،  وارتفعت  جت��اوزت��ه،  التي  والتاريخية، 

انك�سف  وق��د  قيمة،  اأي��ة  ل��ه  يعد  ومل  وامتلكته، 

لدفع  الرواية،  فل�ال  من�سيا".  ن�سيا  واأ�سبح  اأمره، 

الغ��ص  التي ت�ّلت  اإىل عامل مغلق، فهي  االإن�سان 

وبالعامل:  بنف�سه  وعيه  وا�ستك�ساف  اأعماقه،  يف 

بطرقها  اأخ��رى،  بعد  واح��دة  ال��رواي��ات،  اكت�سفت 

ج�انب  خمتلف  اخل��ا���ص،  ومبنطقها  اخلا�سة 

ا هي 
ّ
ال�ج�د: ت�ساءلت مع معا�رصي ثربانت�ص عم

املغامرة، وبداأت مع ريت�سارد�س�ن يف فح�ص ما 

يدور يف الداخل، ويف الك�سف عن امل�ساعر ال�رصية 

يف  االإن�سان  جتّذر  بلزاك  مع  واكت�سفت  للم�ساعر، 

التاريخ، و�سربت مع فل�بري اأر�سا، كانت حتى ذلك 

احلني جمه�لة، هي اأر�ص احلياة الي�مية، وعكفت 

مع ت�ل�ست�ي على تدخل الالعقالين يف القرارات، 

اأي  الزمن،  ت�ستق�سي  وهي  الب�رصي.  ال�سل�ك  ويف 

اللحظة املا�سية، التي ال ميكن القب�ص عليها مع 

مار�سيل برو�ست، واللحظة احلا�رصة، التي ال ميكن 

القب�ص عليها مع جيم�ص ج�ي�ص. وا�ستج�بت مع 

التي تهدي. �ساحبت  االأ�ساطري  ت�ما�ص مان دور 

منذ  وباإخال�ص،  ال���دوام،  على  االإن�سان  ال��رواي��ة 

بداية االأزمنة احلديثة. واكت�ساف ما ميكن للرواية 

وحدها، دون �س�اها، اأن تكت�سفه، ه� ذا ما ي�ؤّلف 

ر وج�دها. اإن الرواية التي ال تك�سف جزءا من 
ّ
مرب

اإن  اأخالقية.  ال�ج�د ال زال جمه�ال، هي رواية ال 

املعرفة هي اأخالقية الرواية ال�حيدة)6(.

4. �رصورة الكذب ال�رصدي
 ل�ست من القائلني باإحالل املعرفة ال�رصدية حمّل 

ال�رصدية،  الكتابة  ف�ظائف  التاريخية،  املعرفة 

غري وظائف الكتابة التاريخية؛ الأن التاريخ يق�م 

والقارئ.  امل���ؤرخ  بني  ال�سدق  يفرت�ص  عقد  على 

 
ّ

الأي العقد،  ذلك  مب�سم�ن  امل�ؤرخ  اأخّل  حال  ويف 

العالقة مع قارئه، وجتاهل  �سبب، يك�ن قد خان 

اأخطاء ملم��سة،  الكتابة. وترتب على ذلك  وظيفة 

االغفال،  اأو  التزوير،  اأقّلها  خطرية،  نتائج  لها 

وال  ال�سدق،  على  ال�رصد  ميثاق   
ّ

ين�ص ال  فيما 

اإنكاره، حتى ل� كانت  د 
ّ
اأنه ال يتعم ي�سرتطه، غري 

من  ولي�ص  التاريخي.  ل 
ّ
التخي ن�ع  من  الكتابة 

اأحداث ال�رصد  اأن يبحث القارئ عن حتّقق  احلكمة 
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من  فه�  ذلك،  ل يف 
ّ
واإن متح كما هي،  ال�اقع  يف 

الأن  ال�رصد؛  عامل  يف  يقبل  ال  الذي  التاأويل،  �س�ء 

الدقة،  على  تق�م  ال  ال�رصدي،  اخلطاب  مقت�سيات 

تت�ارى  بل  والت�ثيق،  والتقريرية،  وامل��س�عية، 

االأحداث احلقيقية وراء املجازات، والرم�ز. ولعلها 

العامل  ب��اأح��داث  تت�سل  لة، 
ّ
متخي اأح��داث��ا  تك�ن 

ال�اقعي، على �سبيل االيهام، فالتمثيل ال�رصدي ال 

ي�سرتط تطابقا بني العاملني. 

خني، حذو احلافر 
ّ
م الروائي خط�ات امل�ؤر

ّ
 ال يرت�س

باحلافر، لكنه يهتدي باخلط�ط العامة جله�دهم، 

اأن يلزم نف�سه مبا يق�م�ن به. فعمله ه�  من غري 

ا�ستخال�ص التجارب االعتبارية، ما يعطي لروايته 

روؤيتهم  يف  الكّتاب  يتطابق  وال  ووظيفة.  معنى 

لل�اقع، الذي ي�سكل مرجعية الأعمالهم ال�رصدية. ما 

ل 
ّ

يتح�س ما  غري  رواية  من  القارئ  عليه  ل 
ّ

يتح�س

فالرواية  االجتماعي،  التاريخ  يف  بحث  من  عليه 

جتمل له ما يط�يه ذلك التاريخ من اأ�رصار وخفايا، 

ما  وه�  ظلم،  اأو  عدالة  ومن  ومتع،  اأح��زان  ومن 

ر�سده  وي�سعب  الدقيق،  بالبحث  و�سفه  ذر 
ّ
يتع

بالتاريخ. وباخت�سار، فيما يجعل التاريخ القارئ 

ال�رصد يخ��ص  االأحداث، يجعله  تيار  م�رصفا على 

ال�س�ؤال عن  النقطة، فال فائدة من  فيه، وعند هذه 

�س�ر  ت�سكيل  عن  ال�س�ؤال  بل  املعرفية،  احل�سيلة 

العي�ص،  واأمن��اط  والعادات،  االأخ��الق،  عن  ذهنية 

زات، 
ّ
والتحي والكراهيات،  واال�ستبداد،  واحلريات، 

التي  الكربى  االجتماعية  الركائز  من  ذلك  وغري 

يقع متثيلها ولي�ص تقريرها.

تغّذي  باحلقيقة،  وااليهام  ال�سدق،  جمانبة  اإّن   

الكاتب باأحد اأ�رصار الكتابة ال�رصدية، واالغراق يف 

الكذب ال�رصدي ي�سفي �سدقا على ال�قائع، فتتّل�ن 

التجارب ال�رصدية باأل�ان متعّددة، وتاأخذ مكانها 

التعبري  ويف  متّن�عة.  باأ�ساليب   
ّ

الن�ص ن�سيج  يف 

"الروائي  اإن  "م�راكامي"،  قال  املعنى،  هذا  عن 

انتهى  ما  وه�  االأكاذيب")7(،  �رصد  حمرتف  ه� 

عن  يحك�ن  الروائيني  "اإّن  بق�له  "كالفين�"  اإليه 

ذلك اجلزء من احلقيقة القابع يف قاع كل كذبة". 

ق�ل  ي 
ّ
يدع من  مب�سداقية  �رصيح  ارتياب  وه��ذا 

الكبرية  �سك�كي   
ّ

"لدي الرواية  كّتاب  من  احلقيقة 

الكاملة  احلقيقة  ق�ل  يّدع�ن  الذين  الكّتاب  جتاه 

ل  اأنف�سهم، وعن احلياة، والعامل باأ�رصه، واأف�سّ عن 

عن  يحك�ن  ال��ذي��ن  ال��ك��ّت��اب  ج��ان��ب  يف  ال��ب��ق��اء 

باعتبارهم  ذواتهم،  عن  يك�سف�ن  وهم  احلقيقة، 

اأعظم الكّذابني يف العامل")8(.

 وقد يك�ن الت�سديق باملتخيالت ال�رصدية م�سدر 

بني  اخللط  وق��ع  اأن  وح��دث  الكاتب.  على  خطر 

بع�ص  فح��سب  واالفرتا�سي،  املرجعي  العاملني: 

�س�ء  يف  بتاأويلها  االأدبية،  اأعمالهم  على  الكتاب 

ال�اقع. وقع ذلك لنجيب حمف�ظ يف رواية "اأوالد 

�سرية  اأنها  على  تاأويلها  جرى  حينما  حارتنا"، 

يف  بكتاب  ن�رصها  فحظر  االأنبياء،  لبع�ص  رمزية 

خارج  ُطبعت  اأنها  غري  االأزه��ر  مب�افقة  اإال  م�رص 

باملروق  الكاتب، وو�سم   
ّ
كفر اأن  لبث  وما  البالد، 

ملحاولة  وتعر�ص  ب��االإحل��اد،  واتهم  امللة،  عن 

حمف�ظ  نفى  وقد  بحياته.  ت���دي  ك��ادت  اغتيال 

نفيا قاطعا وج�د اأية �سلة بني �سخ�سيات الرواية 

االإميان،  اأهمية  بتاأكيد  "تنتهي  الأنها  واالأنبياء، 

كانت  "اإذا  هي،  ته 
ّ
وحج االإلهية".  ال��ذات  ب�ج�د 

البط�لة،  باأدوار  وتق�م  ة، 
ّ

خري الرواية  �سخ�سيات 

لي�ص  م�ؤّلفها  اأّن  ي�ؤكد،  امل��س�عي  التف�سري  فاإن 

اإليهم"،  لالإ�ساءة  النية  لديه  ولي�ص  االأنبياء،  �سد 

�سخ�سيات، م�ازية  اأ�سماء  باختياره  اعرتف  لكنه 

ال�رصدي،  املجتمع  من  وجعل  االأنبياء،  الأ�سماء 

انعكا�سا للك�ن، وكان يريد بذلك اأن تك�ن الق�سة 

 .
)9(

الك�نية غطاء للمحلية

الدون  برواية  ثربانت�ص،  باأّن  الق�ل  ال�س�اب  ومن 

على  وفتحه  ال�رصدي،  الكذب  باب  طرق  كيخ�ته، 

من  فيه  ي�غل�ا  الأن  الروائيني  ودعا  م�رصاعيه، 

االأم�ر  تنقلب  اأن  ينبغي  ال�رصد  ففي  خ�ف؛  غري 

فينبغي  جميدا،  كاتبا  تك�ن  ولكي  اأ�سدادها،  اإىل 

�ص بالتكاذب، 
ّ
اأن تك�ن كاذبا بارعا، واإن مل تتمر
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ف�س�ف يلفظك عامل ال�رصد، وي�سمك باإحدى باأق�سى 

التهم ال�سائنة بحّق الكّتاب، وهي: ال�سدق. ومل يكن 

كذب ثربانت�ص م�سينا بذاته، فه� ه� كذب �رصدي 

برئ دفع ب�سيخ مل يثبت على ا�سم وا�سح اإىل حلم 

د من اأوهامه بناء 
ّ
يقظة راأى فيه نف�سه فار�سا، ف�سي

اأوهامه،  اأال تخذله  فيه، وعمل على  خياليا عا�ص 

اأ�سمى عنده من ال�اقع  اأ�سحت واقعا متخيال  وقد 

يعر�ص  وال  ال�اقع،  يف  يثق  ال  وم�سى  احلقيقي، 

ال�قائع  تكّذبها  اأن  معتقداته لالختبار، متحا�سيا 

به  يل�ذ  ما  وهذا  ذلك،  من  خطر  باأدنى   
ّ

اأح�ص اإذا 

احلياة  وقائع  تتحّدى  حينما  النا�ص  من  كثري 

 العزيزة لديهم، في�سبح الت�سديق بها اأكر 
َ
االأوهام

.
)10(

حتّققا من الت�سديق بال�اقع

�سل�كا  باعتباره  الكذب  عن  احلديث  �سياق  يف 

بق�له  حدودا  للكذب  دريدا"  "جاك  و�سع  ب�رصيا 

"من ال�رصوري اأن يك�ن الكاذب على علم مبا يق�م 
قدم على الكذب، 

ُ
به، وما ين�ي القيام به، عندما ي

واإال فه� ال يعترب كاذبا"، فال يك�ن الكالم كذبا اإال 

اإذا ق�سد منه اخلداع اأو اإحلاق االأذى، اأو الت�سليل، 

الإ�ساعة اعتقاد يعرف الكاذب اأنه خاطئ، واأ�ساف 

يت�سمن  الأنه  وذلك  اإجنازيا،  يتخذ طابعا  "الكذب 
يف ال�قت نف�سه وعدا بق�ل احلقيقة، وخيانة لذلك 

ال�عد، ويرمي اإىل خلق احلدث والدفع اإىل االعتقاد، 

للمعاينة،  قابل  �سيء  اأي  ي�جد  ال  اأن��ه  حني  يف 

ب�سفة  احت�اءه  املعاينة  باإمكان  االأق��ل  على  اأو 

�ساملة"، وانتهى اإىل الق�ل "الكذب فّن ال ميكن له 

خا�سة  فنانني،  ممار�سة  خالل  من  اإال  اال�ستمرار 

يعترب  والذي  االأدب،  يتعاط�ن  الذين  اأولئك  منهم 

نف�سه  يجد  االآخ��ر  ه�  اأنه  اإال  اخلطاب،  فن�ن  اأحد 

وميكن   .
الكذب")11( م�ست�ى  انحطاط  اء 

ّ
جر مهّددا 

الأنها  الكذب؛  تهمة  من  ال�رصدية  الت 
ّ
التخي تربئة 

ال تندرج يف اإطار مفه�م الكذب طبقا للت�سنيفات 

ل�سالح  تكذب  "اأن  للكذب  "رو�س�"  و�سعها  التي 

نف�سك فهذا م�ستحيل، واأن تكذب ل�سالح الغري فهذا 

تدلي�ص، واأن تكذب ق�سد اإحلاق االأذى بالغري فهذا 

تكذب  واأن  الكذب،  اأ�سناف  اأ�س�اأ  ه�  وهذا  افرتاء، 

من دون ق�سد جلب م�سلحة اأو اإحلاق االأذى بك اأو 

بغريك فاأنت ال تعترب كاذبا، وما تق�ل لي�ص بكذب، 

�ص 
ّ

خ�س رو�س�  باأن  ومعل�م   .
ل")12(

ّ
تخي د 

ّ
جمر بل 

املتنّزه  "ه�اج�ص  كتابه  من  الرابعة"  "النزهة 
 مل��س�ع الكذب و�رصوبه. 

املنفرد بنف�سه")13(

الكذب  الربئ،  الكذب  من  ال�رصب  دريدا  اأباح  وقد 

حكاية  األ��ف  ل 
ّ
نتخي اأن  "ميكننا  بق�له  ال�رصدي، 

ح�ل الكذب خمتلقة، واألف خطاب مثقل باإمكانات 

اخلّداعة  املظاهر  ح���ل  كّلها  تتمح�ر  االإب���داع، 

اأ�سكال  خلق  واإمكانية  واالأ���س��ط���رة،  واخل��راف��ة 

تك�ن  اأن  دون  م��ن  ال��ك��ذب  ع��ن  للتعبري  ج��دي��دة 

حكايات  ت�سميته  ميكن  ما  اأي  كاذبة؛  حكايات 

حتمل  وال  بريئة،  تبقى  ولكنها  للحقيقة،  منافية 

كاملة  خ��ّداع��ة  ظ���اه��ر  د 
ّ
جم��ر د 

ّ
وجت�س اأذى،   

ّ
اأي

للحنث و�سهادة الزور، اأال يج�ز لنا رواية حكايات 

 �رصر رغم ابتعادها 
ّ

بخ�س��ص الكذب ال حتمل اأي

عن احلقيقية؟ حكايات خرافية ح�ل الكذب، والتي 

باالآخرين،  اأذى  اأي  اإحلاقها  عدم  اإىل  باالإ�سافة 

فهي قد تثري االإعجاب عند بع�سهم، بل وقد حتمل 

.
لهم منفعة")14(

"ال  بعن�ان  �سغريا  ف�سال  دو�ست�يف�سكي  وعقد 

ينقذ الكذب اإال الكذب" يف كتابه "ي�ميات كاتب" 

ق فيه الأهمية الكذب ال�رصدي يف رواية "الدون 
ّ
تطر

يف  االإمعان  على  بكاملها  تق�م  التي  كيخ�ته" 

"الكذب  اأن  اإىل  وخل�ص  له،  حقيقة  ال  اأم��ر  ت�ّهم 

�رصوري من اأجل احلقيقة، فكذب على كذب يف�سي 

 . يريد بذلك االإ�سارة اإىل غ��ص دون 
)15(

اإىل احلقيقة

عن  يعرب  التي جعلته  التخيالت  بحر  كيخ�ته يف 

اأمرا  الرواية  طرحت  وبهذا  بها،  ي�ؤمن  التي  القيم 

يكاد يك�ن غري م�سب�ق يف تاريخ االآداب ال�رصدية، 

فبطلها يق�م بتعديل �سل�كه واأفكاره يف �س�ء �سل�ك 

اأّنه جعل من معايري  اأي  الفر�سان،  اأبطال روايات 

الفرو�سية،  تقاليد  عنده  وهي  االفرتا�سية،  الع�امل 

معيارا لت�سحيح الع�امل ال�اقعية، فاأم�سى اخليايل 
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ال�شدق، 

والإيهام 

باحلقيقة، 

ي الكاتب  تغذرّ

باأحد اأ�شرار 

الكتابة 

ال�شردية



رقيبا ال�اقعي، وراح بال�رصد يخترب �سحة ال�اقع، 

فيت�ىّل ال�اقع متثيل التخيالت ال�رصدية؛ الأن دون 

كيخ�ته يريد اإنزالها منزلة ال�قائع امل�ؤّكدة، وهذا 

ال�رصدية  االآداب  ال�سائدة يف ك�ن  للت�س�رات  قلب 

هي التي تت�ىّل متثيل الع�امل املرجعية، ظهر ذلك 

بالتدريج حينما �رصع الكتاب يف �س�غ ه�ية دون 

"األ�ن�س� كيخان�" يف  النبيل  فقد غا�ص  كيخ�ته. 

بحيث  عامله  فا�سمحّل  الفر�سان،  رواي��ات  ع�امل 

ا�ستبدال  وقع  طرفه.  من  اهتمام  م��س�ع  يعد  مل 

بني عامل واقعي ما عاد يرى، وعامل خيايل جرى 

ب�سالح  النبيل  ذلك  اعتباره حقيقة م�ؤكدة، فخرج 

في�سلح  متهّتك،  عامل  برتميم  يق�م  لكي  الفر�سان 

ينبغي  املتخيل  العامل  �رصوط  وفق  وعلى  عي�به، 

املجازفة  من  ولعله  العامل.  ذلك  �س�رة  تك�ن  اأن 

ال  االآداب  تاريخ  يف  فريد  حدث  هذا  ب��اأن  الق�ل 

نظري له اإال يف تاريخ االأديان، فالن�س��ص الدينية 

ال�سماوية الكربى، هي التي  املعتمدة، يف العقائد 

دعت اإىل �س�غ العامل الدني�ي على غرار ع�املها 

االفرتا�سية.

لعبت املقاي�سة دورا حا�سما يف ت�جيه حياة ذلك 

اخليايل،  العامل  ا�ستبدل  ال�اقعي  فبالعامل  النبيل؛ 

روايات  دنيا  ا�ستبدل  فيها  يعي�ص  التي  وبالدنيا 

ل م�از لعامله ينهل 
ّ
الفر�سان، فعا�ص يف عامل متخي

منه  �سعي  يف  وم�اقفه،  واأفكاره،  ت�س�راته،  منه 

اإىل  الكامل معه. وهذا االنزالق من عامل  للتطابق 

عامل اآخر نتج عنه، �س�غ ه�ية جديدة لل�سخ�سية، 

مكان  ال�سل�ك  ل�سدق  متخيلة  معايري  وحل�ل 

�سهل  من  املكان  ت��سيع  وجرى  واقعية،  معايري 

اأ�سقاع  يف  الرتحل  وهم  اإىل  اإ�سبانية  مدينة  يف 

النبيل رجال نكرة يف بالده، فقد  العامل، واإذ كان 

تغّنى  التي  الذهبية  ال�ساللة  فر�سان  اأح��د  اأم�سى 

العامل بذكرها، فمن تقاليد تلك ال�ساللة ميتح، ومن 

لالإقامة  قابال  عاد  وما  ي�ستلهم،  اجلليلة  اأعمالها 

يف قرية جمه�لة االإ�سم، وال قابال با�سم غري متفق 

عليه، فه� ي�سب� اإىل ه�ية مرم�قة، ه�ية فار�ص، 

دون  الفار�ص  ه�ية  واملكان،  الزمان  بها  يخرتق 

كيخ�ته.

الفطنة  حمل  ل، 
ّ
والتعج اجلن�ن  من  خليط  ح��ّل 

العامل  واأ�سبح  ال�سليم،  االإدراك  واختفى  والرتيث، 

م��س�عا لالنفعاالت النف�سية التي ي�قدها خيال 

ا�سحملت  فقد  الهالك،  اإىل  ب�ساحبه  يدفع  جامح 

نقطة  وبداأت  اأفعاله،  على �سبط  النبيل  ذلك  قدرة 

نف�سه  ل 
ّ
وتخي لذلك،  ا�ستجابة  حياته  يف  التح�ل 

اأن  عليه  يك�ن  ولكي  �رصوره،  من  للعامل  خمّل�سا 

ه�يته  ليثبت  القفار  يط�ف  فار�ص  دور  ينتحل 

اأ�سالفه  فعله  باأفعال جميدة مهتديا مبا  اجلديدة، 

ا�ستعدادا  اأب��دى  وقد  الغايل،  اأمادي�ص  �ساللة  من 

ن�رصة  اأج��ل  م��ن  نف�سه  الف��ت��داء  النظري  منقطع 

املظل�مني، فيجهز على البغاة والطغاة، ويرغمهم 

فا به�ية فار�ص 
ّ
على طاعته، وما لبث اأن اأ�سبح معر

ج�ال. وبانتحال ا�سم "دون كيخ�ته" اأ�سبحت له 

ه�يًة  ا 
ّ
من�سي رجال  منح  الذي  ه�  فال�رصد  ه�ية، 

فالعج�ز  ارحتل،  واأينما  حّل،  حيثما  بها  ف 
ّ
يتعر

االأثرم، االأعجف، الهزيل، حمل لقب الفار�ص احلزين 

نف�سه  ب 
ّ

ن�س وقد  االأ�س�د،  فار�ص  لقب  ثم  الطلعة، 

 باالآثام. ومنها، وهذا على غاية 
ّ
ما لعامل يعج

ّ
ق�

ُ
م

من االأهمية، التقاء دون كيخ�ته يف الق�سم الثاين 

ا�سمه  اأدرج  اأن  بعد  االأول  الق�سم  اء 
ّ
بقر الكتاب  من 

يف تاريخ االآداب الفرو�سية، واأ�سبح فار�سا يعرف 

النا�ص اأخباره، ويتداول�ن اأنباءه؛ فراح يكافح من 

اأجل احلفاظ على �س�رته، ويرد عنه �رصر ال�س�ر 

ال�سيئة التي ظهرت يف كتاب ُنحل عليه من م�ؤّلف 

بل  حاله،  ترقية  يف  ينجح  مل  فال�رصد  غر�ص، 
ُ
م

جعله فار�سا يتعّقب النا�ص اأخباره، وي�سريون اإليه 

على  احلفاظ  يف  مفرطا  حر�سا  فيبدي  بالبنان، 

�س�رته املهيبة فار�سا ج�اال. 

فال  ال�رصدية،  االآث��ار  تاأليف  يخ�ص  ما  كّل  ويف 

يف  امل�ؤّلف�ن  يرميها  التي  اخلدع  ت�سديق  ينبغي 

احلقيقة،  ق�ل  تت�ّخى  ال  فهي  كتبهم،  ت�ساعيف 

ولي�ص  �رصدية  وقائع  ب�سدق  االإيهام  تعميق  اإمنا 
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االأ�سا�سية  ال�ظائف  من  وتلك  تاريخية،  وقائع 

التي يق�م بها ال�رصد يف تركيب املادة احلكائية، 

القارئ  وا���س��ت��دراج  املرجعي،  بالعامل  وربطها 

كيخ�ته  الدون  اعتبار  ويج�ز  بها،  الت�سديق  اإىل 

يف  بلبلة  اإح���داث  يف  الكاتب  براعة  على  مثاال 

اإىل  هدفت  بلبلة  وه��ي  ال�رصدية،  امل��ادة  تركيب 

ف�سل،  بعد  ف�سال  وتط�يرها،  ال�سخرية،  اإث��ارة 

اء التعار�ص املتنامي بني اأفعال دون كيخ�ته 
ّ
جر

واأق�اله، وردود الفعل امل�سّفهة الأعماله، واملقّدرة 

القارئ يف هزل مت�ا�سل تثريه  الأق�اله، فينخرط 

االأق���ال، وهي  تلك  دائم تثريه  االأعمال، وجّد  تلك 

تتعاقب مبن�ال تكراري ط�ال الرواية، وتت�ساعف 

الكتاب، يف  الثاين من  الق�سم  املفارقة بينهما يف 

خلط م�ست�يات ال�رصد يف كتابه؛ فبتقّدم الف�س�ل 

بتما�سك  احلكايات  وت�ساغ  ال�سخرية،  نربة  تزداد 

اأكرب مما كانت عليه يف الق�سم االأول منها، وتت�سح 

جزءا  اأ�سبحتا  اإذ  وتابعة  كيخ�ته  دون  �سخ�سية 

النا�ص.  من  كبرية  طائفة  لدى  مقروء  تاريخ  من 

املفارقة  تعميق  ه�  بروزا  االأكر  امللمح  اأن  غري 

ر�سم  ت�ّلت  مفارقة  وهي  ال�سخرية،  على  الباعثة 

واأق�اله،  اأفعال دون كيخ�ته  االنقطاع بني  حالة 

اأفعاله  "اإّن  املخب�لة  واأفعالة  احلكيمة،  اأق�اله 

تكّذب  واأق�اله  اأٌق�اله،  تكّذب  حلظة  كّل  يف  كانت 

، ف�قع عطب كبري يف اإيقاع حياته، الأن 
اأفعاله")16(

اأق�اله م�زونة وفيها كثري من احلكمة، اأما اأفعاله 

فمجن�نة ال تت�افق مع �سياق احلياة االجتماعية، 

ورحلته فار�سا هي منازعة ط�يلة بني هذه وتلك.

البحث  اإىل  املح�س  التخييل  من   .5
ال�شردي.

ثربانت�ص،  ع�رص  يف  عليه  هي  كما  احلال  تبق  مل 

فقد طراأ تغيري على اأ�سل�ب متثيل العامل املرجعي، 

للمحاالت،  باعتباره ذخرية  لل�رصد  ينظر  يعد  ومل 

بل جعل من العامل م��س�عا للبحث املجازي، وقد 

الرواية  اأّن  مفاده،  راأيا  ديف�"  "دانيال  اإىل  ُن�سب 

احلّقة هي التي تربز احلقيقة اإىل ال�ج�د، وترويها 

كما هي، "اأما تقدمي ق�سة من اخليال فهذا جرمية 

جّد فا�سحة، وه� ن�ع من الكذب، الذي يفتح ثغرة 

 .
يف القلب، تنفذ منها االأكاذيب بعد ا�ستمرائها")17(

االجتماعية  احلقيقة  ُتظهر  اأن  فيجب  تكتب،  فاإْن 

كما هي واإال فاأنت م�سّلل، تل�ذ باخليال يف عجز 

منكرة  جرمية  وتلك  احلقيقة،  ق���ل  عن  �رصيح 

باإ�ساعة  يغري  اأخالقي  وخداع  العقاب،  ت�ستحق 

االأكاذيب يف االأفئدة الطيبة. 

 كانت الرواية يف اأول اأمرها �سيال من االأخبار التي 

احلبكة  اإىل  تفتقر  متتالية  حكايات  �سكل  اتخذت 

اإطار يجمع  الناظمة الأحداثها، فال يحكمها �س�ى 

ق. ظهر ذلك، 
ّ
قة كيال تنفرط، وتتفر

ّ
وقائعها املتفر

بدرجة اأو باأخرى، يف "احلمار الذهبي" الأب�لي��ص، 

"غرغانت�ا  ويف  لب�كا�سي�،  "الديكامرون"  ويف 

كيخ�ته"  "الدون  ويف  لرابليه،  وبانتاغروئيل" 

 
َ

وال�ِسري الفر�سان،  روايات  عم�م  ويف  لربانتي�ص، 

احلكايات  من  جملة  ي���رد  فامل�ؤّلف  ال�سعبية؛ 

حكايات  ذكر  على  وياأتي  االأوىل،  يف  املتعاقبة 

الأعمال  الثالثة  يف  ويعر�ص  الثانية،  يف  مت�الية 

العامل،  بقاع  �سّتى  يف  عمالقة  بها  يق�م  عجيبة 

يق�م  املغامرات  من  جمم�عا  الرابعة  يف  ويب�سط 

ل نف�سه فار�سا غايته ا�سالح العامل، 
ّ
بها رجل تخي

وبذلك  اأخرى،  تبداأ  حتى  حكاية  تنتهي  تكاد  فما 

على  ولي�ص  االأح��داث،  رواية  على  الرتكيز   
ّ
ان�سب

ن�سجها يف تركيب حمكم يجمع اأطرافها، ويخ�سعها 

على  ولكن  وال�س�غ.  ال�سبك  يف  دقيقة  ل�سنعة 

الرغم من غياب الن�سج املحكم للحكايات يف تلك 

النماذج، ويف نظائرها، فال يغيب التط�ر الداليل 

ل�سابقتها  ت�سيف  حكاية  فكّل  للم��س�ع،  العام 

ق داللة، وبرتاكم احلكايات االإخبارية 
ّ
معنى، وتعم

ي�ستقيم امل��س�ع العام للرواية.

يف  االأهمية  بالغة  انعطافة  "ديف�"  راأي  �سّكل 

من  ال�رصدية  االآداب  جرت  فقد  اخليال،  م��س�ع 

الت، التي تكاد تنقطع عن 
ّ
قبل، على االأخذ بالتخي
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ة، 
ّ
بداية باالآداب امللحمي �س�ؤون احلياة املبا�رصة، 

رواي��ات  اإىل  و�س�ال  الرع�ية،  ب���االآداب  وم��رورا 

وخلطت  االأح��داث  ت�ّهم  على  فدرجت  الفرو�سية، 

على  ووقفت  باالإن�سان،  واجلان  باالأبطال،  االآلهة 

راعت  وما  الفر�سان،  ومغامرات  الع�ّساق،  هيام 

ال�سياق الزماين واملكاين ل�سخ�سياتها، التي كانت 

اأو  ال��رباري،  يف  ع�سقا  تهيم  اأو  نهار،  ليل  حتارب 

كان�ا  واالأ�رصار حيثما  واالأبال�سة،  ال�سحرة،  تقاتل 

يرى  االإجنليزية،  الرواية  برائد  واإذا  كلل.  غري  من 

تك�ن  اأن  الرواية،  فعلى  مق�س�دة،  جرمية  االأم��ر 

مراآة للحقائق االجتماعية، واإال ف�ستندرج يف حقل 

االأكاذيب. فهذه ال�ظيفة الت�ثيقية، هي التي تخلع 

عليها ال�رصعية املطل�بة. 

التخيالت  ب�جه  �رصيحا  احتجاجا  ديف�  رفع 

حقائق  فيه  جعل  ا�ستبداال  واق��رتح  ال�رصدية، 

الذي  ه�  هذه،  واحلال  احلّق،  فالروائي  ال�ج�د، 

منقطعة  الت 
ّ
تخي من  �سيل  اإي��راد  يف  ل 

ّ
يتمح ال 

عن احلياة، بل الذي يجعل معرفته العميقة بها، 

م�سدرا له، واإال كان خمادعا ي�ستحق العقاب. وال 

اإال  واحلقيقة  الرواية  بني  التالزم  هذا  فهم  ميكن 

يف �س�ء فهم وظيفة ال�رصد يف القرن الثامن ع�رص. 

اأطلقه  الذي  التحذير  اأهمية  اإىل  االنتباه  ويلزم 

ديف� �سد خماطر اخليال، وه� يذكر بتحذير �سلفه 

ديكارت، واإذ افرت�ص الفيل�س�ف، كما راأينا، خطرا 

ماحقا تاأتي به اأوهام ال�رصد، فت�سّل االإن�سان عن 

تفكريه  ي�ستخل�سها من  اأن  ينبغي  التي  احلقيقة، 

افرت�ص  فقد  امُلحالة،  الظن�ن  من  ال  بال�اقع، 

املفرطة،  الت 
ّ
التخي متار�سه  تهديدا  ال��روائ��ي 

لروايته  و�سعها  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة  يف  فحر�ص 

ن "ق�سة حقيقية، 
ّ
"روبن�س�ن كروزو"، على اأنه دو

.
لي�ص فيها اأي مظهر خيايل")18(

ال�سائقة  الرحلة  و�سف  الروائيني  بع�ص  يفت  ومل 

املح�ص  التخييل  م�ست�ى  من  الرواية  نقلت  التي 

ال�رصدية  فالظاهرة  ال�رصدي؛  البحث  م�ست�ى  اإىل 

ال�قت نف�سه، مراآتها  ال�اقع، وه�، يف  تتمراأى يف 

اخليالية. وكلما عربت الرواية من ع�رص اإىل ع�رص، 

نفثت �سحرها يف العامل، �س�اء عاملها االفرتا�سي، 

الذي تكتب وتقراأ فيه. ومبقدار  العامل احلقيقي  اأو 

ها. 
ّ
�رص ت�سمر  فاإنها  اأمرها،  بانك�ساف  ت�حي  ما 

القرن  رواية  املخيلة يف  "زوال" اأهمية  اأنكر  ولقد 

الثناء   
ّ
ي�سح ال  مثلبة  واعتربها  ع�رص،  التا�سع 

ذلك  مطلع  منذ  انح�سارها  بدء  اإىل  واأ�سار  عليها، 

البحث  على  القائمة  الرواية  بظه�ر  وب�رّص  القرن، 

رواي��ات  اأح��داث  كانت  ف��اإذا  االن�سان.  طبائع  يف 

روايات  وبع�ص  �س�،  واأوجني  دوما�ص،  األك�ساندر 

النهل من معني  تبالغ يف  ه�غ�، وج�رج �ساند، 

�ستندال،  اأحد ذلك يف روايات  املخيلة، فال ينتظر 

على  قامت  قد  ال�رصدية،  كفاءتهما  الأن  وبلزاك؛ 

"املعاينة والتحليل"، فهما "عظيمان الأنهما ر�سما 
حكايات".  اأبدعا  الأنهما  ولي�ص  حقبتهما،  مالمح 

ثم م�سى يف ر�سم م�سار االنتقال من حقبة املخيلة 

�ستندال  اإن  فقال  البحث.  حقبة  اإىل  ال�رصد  يف 

اأعمالهما  من  وانطالقا  التط�ر،  هذا  قادا  وبلزاك 

لة �سيئا ذا بال يف الرواية"، وللتدليل 
ّ
"مل تعد املخي

على اأهمية هذا التح�ل، ن�سح بالنظر اإىل روايات 

فل�بري، واالأخ�ين غ�نك�ر، والف�ن�ص دوديه، ف�سال 

اأن م�اهبهم  عن روايات �ستندال وبلزاك، باعتبار 

ل�نه، بل من 
ّ
يف الكتابة ال�رصدية "ال تنبع مما يتخي

 .
قدرة كّل منهم على ت�س�ير الطبيعة بق�ة")19(
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* �ساعر ومرتجم من فل�سطني

مل يكن ت�ما�ص �سترين الي�ت، املعروف ب� )ت. �ص. 

الي�ت( �ساعرا عظيما فح�سب، واإمنا كان ناقدا كبريا، 

ترك ب�سماته النقديه على �سابقيه ومعا�رصيه من 

ال�سهري  النقدي  جملده  خالل  من  وذل��ك  الكتاب، 

اأهم  )االأعمال النرية الكاملة (، الذي ا�ستمل على 

كتاباته يف جمال النقد، حيث قام بتحليل اأعمال 

مرورا  القدماء،  بالي�نانيني  بدءا  االأدب،  عباقرة 

وجمع  ع�رصه.  بكتاب  وانتهاء  النه�سة،  بع�رص 

فيه بني ال�ساعر والروائي والفيل�س�ف والاله�تي، 

وقدم امياءات نقدية ترقى اإىل م�ست�ى احلكمة، وال 

تت�قف عند حلظتها االآنية، بل ال تزال متتلك حداثة 

اللحظة املعا�رصة.

يف  اأعماله  جممل  من  النقدية  املقتطفات  ه��ذه 

كانت  دقيقة  تفا�سيل  باإ�ساءة  تكتفي  ال  النقد، 

غائبة عن ذهن النقاد ح�ل تلك االأعمال العظيمة، 

واإمنا تقدم لنا زادا نقديا معرفيا، ميكن اأن يرقى 

بابداعاتنا وبطريقة فهمنا لالإبداع.

عزرا باوند: مقيا�شه وال�شعر 1917

مقتطفات من )عزرا باوند : مقيا�سه وال�سعر (

الي�ت:  الكاملة ل ت. �ص.  النرية  االأعمال  الي�ت،  ت. �ص. 

بروكر  �سبريز  ج�يل  عن  ال�سادر   .)1918  –  1905(

ورون �س��سارد )بالتيم�ر 2014(. �ص : 630

عزرا باوند ه� االأب ال�رصعي لل�سعر احلر يف اللغة 

. هذا امل�سطلح 
)1(

االإجنليزية بكل ف�سائله ورذائله

على  اآذان��ه��م  تعتد  مل  الذين  فالنا�ص  ف�سفا�ص، 

عليه  يطلق�ن  كان�ا  ال�سعر  من  الن�ع  هذا  �سماع 

ا�سم )ال�سعر احلر (. يف املقام الثاين، فاإن ا�ستخدام 

واميانه  الفنان  زهد  اأظهر  قد  ال��سيط  لهذا  باوند 

ه�  قال  فقد  املتع�سبني.  اإطار  خارج  ك��سيلة  به 

نف�سه: حني يك�ن لدى املرء مادة منا�سبة لكتابة 

لكن من  ال�س�ناتة،  �سكل  ا�ستخدام  فعليه  �س�ناتة، 

ح�زته  يف  نف�سه،  �ساعر  اأي  يجد  اأن  جدا  النادر 

جمم�عة من االأ�سياء التي ميكن اأن تك�ن من�ذجا 

مت�افقا متاما مع ال�س�ناتة. �ص : 633

تختلف  وامل��سيقى،  ال�سعر  ب��ني  العالقة  ه��ذه 

اأو  " �سيللي  " م��سيقى  ي�سمى  اختالفا كبريا عما 

اأقرب  تك�ن  ما  غالبا  م��سيقى  فهي  �س�ينب�رن، 

ب��االأداة  مقارنة  ال�عظ(  فن  )اأو  اخلطابة  فن  اإىل 

امل��سيقية. لكي يقرتب ال�سعر من حالة امل��سيقى، 

لي�ص من ال�رصوري اأن يك�ن مفتقرا للمعنى الذي 

الرنانة،  والتجريدات  بالغم��ص  عنه  ي�ستعي�ص 

كما ه� احلال مع هذا البيت من ال�سعر:

وقت مع هدية من الدم�ع

حزن مع ك�ب يتدفق...

طحلبية  اأو  ل�س�ينب�رن  البيت  ه��ذا  ع��ن  بعيدا 

ماالرميه. ف�سعر باوند دائما حمدد وملم��ص الأن 

هناك عاطفة حمددة ووا�سحة وراءه. �ص : 634

ترجمة وتقدمي: حممد الظاهر *

اليوت فـي جتلياته النقدية

رحلة يف اأعمال عباقرة الأدب على مر الع�سور



كل  بني  من  االأ�سعب  هي  الكلمات  تك�ن  رمب��ا 

للتعبري  ت�ستخدم  اأن  يجب  الأنها  الفنية:  االأدوات 

عن اجلمال الب�رصي واجلمال ال�س�تي اإ�سافة اإىل 

ق�اعد  مع  املتطابق  للمعنى  ت�ا�سل  اأداة  ك�نها 

اللغة. �ص : 639 – 640

املعجبني  عدد  فاإن  يط�ر،  اأو  ال�ساعر  يغري  عندما 

البقاء  اأراد  اإذا  �ساعر  اأي  على  ينخف�ص.  �س�ف  به 

اأن  والع�رصين،  اخلام�سة  �سنته  بعد  ككاتب  حيا 

يغري، يجب اأن ي�سعى للبحث عن التاأثريات االأدبية 

للتعبري  خمتلفة  ع�اطف  لديه  �سيك�ن  اجلديدة. 

تبقى  اأن  يحب  الذي  اجلمه�ر  يزعج  وهذا  عنها. 

اأعماله تدور يف دائرة م�ساعر �سبابه. يجب عليه اأن 

يفتح جملدا جديدا لق�سائده، مع التاأكد اأنه �سيك�ن 

ال�سابق.  يف  فعل  كما  اإليه  ال��دخ���ل  على  ق��ادرا 

اجلمه�ر ال يحب التعديل امل�ستمر الذي اتبعه ازرا 

باوند يف م�سريته ال�سعرية.

يف ذكرى هرني جيم�س

كان�ن الثاين يناير 1918

مقتطفات من )يف ذكرى هرني جيم�ص( �ص : 648

لقد م�سى بع�ص ال�قت على م�ت هرني جيم�ص. مل 

يتاأثر تيار االأدب االإجنليزي ب�سكل ملح�ظ باأعماله 

خالل حياته، ورمبا يظل ينظر اإىل جيم�ص على اأنه 

ذكي بامتياز، لكنه ف�س�يل ب�سكل ال ي�سدق، التيار 

احلايل من ال�سعب اأن يهتم: ال يهتم اأبدا اأن قلة من 

ال  جيم�ص  نف�ذ"   " جيم�ص.  يقراأون  �س�ف  النا�ص 

يهمهم اأبدا: اأن تتاأثر بجيم�ص يعني اأن تك�ن لديك 

يريده  ما  اأخذ  اأو  منه،  �سيء  ا�ستلهام  على  القدرة 

املرء منه، اأو روؤية االأ�سياء التي يغفل عنها املرء، 

الذين  االأ�سخا�ص االأذكياء  القليل من  هناك دائما 

ميكنهم فهم جيم�ص، واأن يفهمه بع�ص االأ�سخا�ص 

االأذكياء ه� اأق�سى ما يتمناه املرء. �ص : 649

واإمنا  االأفكار،  ا�سطياد  على  يعمل  ال  ناقدا  كان 

على ا�سطياد املخل�قات. كان نقده ذا ح�ص مبدع 

للغاية. يركز على ال�سخ�سيات، اأف�سل ال�سخ�سيات، 

عامل  يف  املميز  جناحها  لها  التي  ال�سخ�سيات 

تلك  اأحد  ه�  ال�سغري،  االأخ  ميلر،  ديزي  االإب��داع: 

ال�سخ�سيات: كان ير�سم �سخ�سياته بدقة متناهية، 

كل �سخ�سية كان ي�ستخرجها من واقعها اخلا�ص، 

وحقيقي  واقعي  يطرحه  ما  كل  ج�هرها،  يكفيه 

يك�ن  اختياره  يتم  ما  ولكن  الفرد،  لذلك  بالن�سبة 

املخطط  يف  ملكانه  منا�سب  عظيم  فن  خالل  من 

العام للعمل االأدبي.�ص : 650

ا�رصاره  النقدية جاءت من خالل  عبقرية جيم�ص 

االإتقان  االأف��ك��ار.  من  املذهل  وهروبه  االإت��ق��ان، 

والهروب، ميكن اعتبارهما االختبار االأخري لذكائه 

املذهل. كان ميتلك ذهنا يف غاية ال�سفاء ال ي�سمح 

الأية فكرة اأن تنتهكه وتعكره.

فيليب ما�شينجر

 1919 ماي�   – اأيار   27 بتاريخ  للتاميز  االأدبي  امللحق 

)اجلزء االأول (

1920 )اجلزء الثاين ( – ي�ني�  11 حزيران 
مقتطفات من " فيلييب ما�سينجر "

لندن  الثالثة،  الطبعة  خمتارة،  ابحاث  الي�ت،   . �ص  ت. 

206  : 1951 . �ص 
ال�سعراء غري النا�سجني يقلدون، ال�سعراء النا�سج�ن 

ياأخذونه،  ما  ي�س�ه�ن  ال�سيئ�ن  ال�سعراء  ي�رصق�ن، 

وال�سعراء اجليدون ي�ظف�نه فيما ه� اأف�سل، اأو على 

االأقل يف عمل اآخر خمتلف.�ص : 209

الكلمات  تلك  للغة،  الدائم  الطفيف  التغيري  ذلك   ...

مده�سة  ت��راك��ي��ب  يف  وان��دجم��ت  ت���اف��ق��ت  ال��ت��ي 

معان  اإىل  ي�ؤدي  الذي  املعاين  وتداخل  ومفاجئة، 

باحل�ا�ص،  ترقى  التي  االأ�سياء  هذه  كل  جديدة، 

تعترب تط�يرا للغة االإجنليزية مل نكن قادرين على 

م�ساهاته. �ص : 212

يجب  حية،  تك�ن  اأن  يفرت�ص  التي  ال�سخ�سية،   ...

اأال  يجب  العاطفية،  ال���ح��دات  بع�ص  من  تخيلها 

يتم ا�ستلهام اخل�سي�سة من مالحظات متفرقة من 

الطبيعة الب�رصية، واإمنا من تلك االأجزاء وال�حدات 
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التي يتم االإح�سا�ص بها... اإن احلرف " احلي " لي�ص 

كاأي  اإنه  للحياة".  بالن�سبة  حقيقيا   " بال�رصورة 

كانت  �س�اء  ون�سمعها،  نراها  اأن  ميكن  �سخ�سية 

الب�رصية  الطبيعة  عن  مزيفة  �سخ�سية  اأم  حقيقية، 

ال  ال�سخ�سية  مبتكر  يحتاجه  ما  اأن  نعرفها.  كما 

يكمن يف معرفة الدوافع، واإمنا بح�سا�سيته ال�سديدة. 

ال يحتاج امل�رصحي اإىل فهم النا�ص، وامنا يجب اأن 

يك�ن على دراية ا�ستثنائية بهم. �ص : 217

نظر  وجهة  وج�ن�س�ن،  مارل�  ك�ميديا  كانت 

العظيم  االأدب  يف  احل��ال  ه�  كما  كانا  للحياة، 

يح�الن ال�سخ�سية اإىل عمل فني �سخ�سي، كان هذا 

داأبهما مدى احلياة، طالت تلك احلياة اأم ق�رصت. 

بالكاد  �سغرية:  �سخ�سية  جمرد  لي�ص  ما�سينجر 

من  انطالقا  يقم  مل  ل�سخ�سيته.  وج�د  على  نعر 

�سخ�سيته اخلا�سة ببناء عامل من الفن كالذي بناه 

كل من �سك�سبري ومارل� وج�ن�س�ن. �ص : 219

الطفيف جلميع  التحريف  بهذا  القيام  على  القدرة 

العنا�رص يف عامل امل�رصحية والق�سة، من اأجل اأن 

يكتمل العامل يف ذاته، والذي قام به كل من مارل� 

وج�ن�س�ن، والذي يعترب �رصطا ا�سا�سيا مل�رصحية 

هزلية عظيمة، مت رف�سه من قبل ما�سينجر.

كري�شتوفر مارلو

فن�ن ور�سائل، خريف عام 1919

مقطتفات من " كري�ست�فر مارل� "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

119  : 1951( �ص 
تط�ير الق�سيدة اجل�فاء، ي�سبه اإىل حد بعيد التحليل 

املذهل للقطران ال�سناعي. اإنه ق�سيدة واحدة من 

تلك امل�ستقات ال�سابقة، ولكنها متتلك خ�سائ�ص ال 

اجل�فاء  الق�سائد  تراكيب  اأو  حتليل  اأي  يف  تتكرر 

التي مت اكت�سافها يف وقت الحق. �ص : 119

ب�سيط  منمق  ك���الم  ع��ن  ع��ب��ارة  م��ارل���  ب��الغ��ة 

العي�ب  على  قائم  �سك�سبري  ا�سل�ب  بينما  للغاية، 

والنقائ�ص، التي تربع يف تعذيب ال�س�ر الفا�سدة 

التي تبدد اخليال بدال من امل�ساعدة على تركيزه.

بن جون�شون

ملحق التاميز االأدبي، 13 ت�رصين الثاين – ن�فمرب 1919

مقتطفات من " بن ج�ن�س�ن "

لندن،  لثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

147  : 1951 (. �ص 
كانت �سمعة ج�ن�س�ن من ذلك الن�ع القاتل الذي ال 

يليق بذكر �ساعر عظيم. فلكي تك�ن مقب�ال عامليا، 

واأن تك�ن بعيدا عن الثناء الذي يروي الرغبة يف 

املناقب  واأن تك�ن مبتلى بدالالت  الكتاب،  قراءة 

من  فقط  تقراأ  واأن  املتعة،  من  قدر  اأقل  تثري  التي 

امل�ؤامرة  هي  تلك  االآث��ار،  وعلماء  امل�ؤرخني  قبل 

املثالية على قب�لك. �ص : 148

للدرا�سة، فنحن  اأن ج�ن�س�ن بحاجة  عندما نق�ل 

وال  الكال�سيكية،  معرفته  درا�سة  بذلك  نعني  ال 

الت�سبع  نعني  بل  ع�رص،  ال�سابع  القرن  �سل�كيات 

نتمتع  لكي  نعنيه،  ما  ه��ذا  ككل.  بعمله  البارع 

عمله  ج�هر  اإىل  ن�سل  اأن  يجب  مطلق،  ب�سكل  به 

اأن نراه غري متحيز للزمن، ككاتب  ومزاجه. يجب 

معا�رص. اإن روؤيته ككاتب معا�رص ال يتطلب الكثري 

القرن  يف  لندن  يف  انف�سنا  ن�سع  كي  اجلهد  من 

ه�  منا  كبريا  جهدا  يتطلب  ما  اإن  ع�رص،  ال�سابع 

و�سع ج�ن�س�ن يف لندن. �ص : 158 – 159

اإن ال�سخرية الرائعة التي يتمتع بها ج�ن�س�ن يف 

يف  واإمنا  لهدفها،  ا�سابتها  يف  تكمن  ال  النهاية، 

اإىل  لل��س�ل  و�سيلة  جمرد  هنا  ال�سخرية  بنيتها. 

النتيجة اجلمالية، والدافع الذي يخلق عاملا جديدا 

يف مدار جديد. �ص : 159

�سخ�سياته كانت و�ستبقى، مثل �سخ�سيات مارل�، 

�سخ�سيات ب�سيطة، لكن ب�ساطتها ال تكمن يف روح 

وجهة  من  اإليها  النظر  امل�ن�مانيا.  اأو  الدعابة 

هنا  التب�سيط  لها.  ت�سطيح  عن  عبارة  هذه  النظر 

يتك�ن ب�سكل كبري من تقليل التفا�سيل، والهيمنة 

الدافع  من  بالتخفيف  ال�سلة  ذات  اجل�انب  على 

ال�سخ�سية  تلك  جلعل  ال�سخ�سية،  لتلك  العاطفي 

�رصوري  التجريد  هذا  معينة.  بيئة  مع  مت�افقة 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

107



للفن، كما ه� احلال يف ت�س�يه م�سطح الر�سم. انه 

اإنه مثل  �سبيه بفن الكاريكاتري، هذا الفن العظيم. 

بروح  ويتمتع  وجميل،  عظيم  كاريكات�ري  مارل� 

دعابة خطرية.

ويليام بليك

 13 �سباط – فرباير 1920

مقتطفات من " ويليام بليك "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  ابحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

1951( �ص : 317
من  متعددة  مراحل  خالل  بليك  عقل  املرء  تتبع  اذا 

�سخ�سا  يعتربه  اأن  امل�ستحيل  فمن  ال�سعري،  تط�ره 

من  األيفا  حي�انا  حتى  اأو  بريا،  رج��ال  اأو  �ساذجا، 

خ�س��سية  لتنتج  تتبخر  غرابة  الربية.  احلي�انات 

�سيء  العظيم:  ال�سعر  خ�س��سيات  كل  على  ت�ستمل 

ه�مريو�ص  من  كل  اأع��م��ال  يف  عليه  العث�ر  ميكن 

وخفايا  عمق  وميتلك  وفيل�ن،  ودانتي  وا�سخيل��ص 

من  اآخر  �سكال  يك�ن  اأن  ميكن  كما  �سك�سبري،  اأعمال 

النزاهة  تلك  ميتلك  اإن��ه  و�سبين�زا.  م�نتان  اأعمال 

الغريبة، يف عامل خائف للغاية من اأن نك�ن �سادقني، 

اأنه اأمر مرعب ب�سكل غريب. �سعر بليك يبعث على عدم 

االرتياح لل�سعر العظيم. �ص : 318 – 319

من  بتط�يرها  يق�م  �س�رة(،  )�سع�ر،  فكرة  لديه 

�سعره،  يغري  ما  وغالبا  الت��سع،  اأو  الرتاكم  خالل 

اإىل  ي�سل  اأن  قبل  االأحيان  من  كثري  يف  ويت�تر 

بب�ساطة،  تاأتي  بالطبع،  الفكرة  النهائي.  خياره 

لكن عند و�س�لها تخ�سع للتالعب لفرتة ط�يل. يف 

ويف  اللغ�ي،  باجلمال  بليك  يهتم  االأوىل  املرحلة 

وهذا  وا�سح،  ب�سكل  �ساذجا  يبدو  الثانية  املرحلة 

ه� الذكاء النا�سج حقا. �ص : 319

من  عالية  درجة  على  الفنان  يك�ن  اأن  املهم  من 

فهمه لفنه اخلا�ص، لكن فهمه هذا ميكن اأن يك�ن 

التي  للمجتمع  العادية  الفهم  اأمام عمليات  عائقا 

ت�سكل فهم االإن�سان العادي. الأن مثل هذه العمليات 

غري  االأف��ك��ار  اكت�ساب  على  كبري  ب�سكل  تت�قف 

ال�سخ�سية التي حتجب ما ه� م�ج�د فعال، اأو ما 

ن�سعر به حقا، اأو ما ميكن اأن يثري اهتمامنا بالفعل. 

املكت�سبة،  املعل�مات  على  هذا  يعتمد  ال  بالطبع 

تراكم  يفر�سه  اأن  ميكن  الذي  الت�افق  على  وامنا 

املعرفة، وهذا �سار.

اندرو مارفيل

ملحق التاميز االأدبي، 31 اآذار – مار�ص 1921

مقتطفات من " اأندرو مارفيل "

 .)1975 )لندن،  الي�ت،  الي�ت، خمتارات من نر  �ص.  ت. 

�ص : 162

طق��ص  ذك��اء  م��ن  لي�ص  ك��ارول��ني  �سعراء  ذك��اء 

االزدراء  �ساعر  دراي��دن،  ذك��اء  من  وال  �سك�سبري، 

العظيم، وال من ذكاء ب�ب، �سيد الكراهية العظيم، 

العظيم.  اال�سمئزاز  �سيد  �س�يفت  ذك��اء  من  وال 

يف  ال�سائعة  اجل����دة  بع�ص  ه���  هنا  اأعنيه  م��ا 

كان  التي  والتعابري  كاويل  واأعمال  كام�  اأعمال 

ي�ستخدمها ال�ساعر الي�ناين اناكري�ن يف ق�سائده 

التي تتحدث عن احلب والنبيذ، اأو الق�سائد متعددة 

اأو  تقني،  اجن��از  جم��رد  اإن��ه  ملارفيل.  املقاطع 

مفردات و�سياغات �سادت يف حقبة زمنية معينة. 

اإن ما نعنيه بالذكاء هنا، ه� جمرد ذكاء عقالين 

قا�ص يرزح حتت رحمة الغناء الب�سيط.�ص : 170

ومبا اأن اعيننا ما تزال على مارفيل، ميكننا الق�ل 

يف  خنقها  ميكن  معرفة  جم��رد  لي�ص  الذكاء  اأن 

بع�ص االأحيان من خالل االطالع، كما ه� احلال 

يف الكثري من اأعمال ميلت�ن، ولي�ص جمرد �سخرية، 

التي قد  ال�رصامة  اأنه ميتلك ن�عا من  بالرغم من 

العقل.  قبل  من  ال�سخرية  وبني  بينها  اخللط  يتم 

الأنها  االطالع  �سعة  وبني  بينها  اخللط  يتم  حيث 

اخلربة،  من  باأجيال  غني  متعلم  عقل  اإىل  تنتمي 

ويتم اخللط بينها وبني ال�سخرية الأنها تنتمي اإىل 

على  تنط�ي  اإنها  للتجربة.  وانتقاد  م�ستمر  بحث 

التعبري عن كل  اعرتاف �سمني يف  االأرج��ح، على 

اأو اأن�اع اأخرى من اخلربة املمكنة، والتي  جتربة، 

�سعراء  اأعمال  يف  ب��س�ح  بادية  معظمها  جند 

كمارفيل.
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ماري لويد

ذي ديال، كان�ن االأول دي�سمرب 1922

مقتطفات من " ماري ل�يد "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

1951 (. �ص : 457
بالن�سبة لها، مل يكن هناك اأي �سيء مغاير وغريب، 

اأو  مبالغة  اأية  الك�ميدية  جاذبيتها  يف  يكن  ومل 

مغاالة. �ص : 458

يف �سالة امل��سيقى، يجد الك�ميدي�ن ما يعرب عن 

ي�جد  ال  االأمر  وهذا  اخلا�سة،  وحياتهم  كرامتهم 

وكلفة...  تف�سيال  االأكر  اال�ستعرا�سات  يف  حتى 

كان الرجل العامل الذي يذهب اإىل �سالة امل��سيقى 

يرى ماري ل�يد، وين�سم اإىل الك�ر�ص، ليجد نف�سه 

جزءا من العمل، يجد نف�سه منخرطا يف هذا التاآلف 

للفن  �رصوريا  يعد  والذي  والفنان،  اجلمه�ر  بني 

ب�سكل عام، والفن الدرامي ب�سكل خا�ص.

ماريان مور 1923

مقتطفات من ماريان م�ر

ال��ي���ت،  ���ص.  ت.  ل  الكاملة  ال��ن��ري��ة  االأع��م��ال 

 –  1919 امل��ث��ايل،  الناقد  النقدية:  املجم�عة 

1926، انط�ين ك�دا ورونالد �س��سارد )بالتيم�ر، 
496 2014( �ص: 

االأق��ل:  على  عنا�رص  ثالثة  م���ر  �سعر  يف  اأرى 

ايقاع جديد متاما، واأعتقد اأنه اأكر االأ�سياء قيمة. 

غري  ه�  ملا  �ساخر  وغري  ورائع  غريب  ا�ستخدام 

م�ج�د. وماديا، لغة ار�ستقراطية بامتياز، لكن، 

وبكل ب�ساطة فاإن امل�سطلحات الغريبة التي يتم 

التعليم  م�ؤ�س�سات  قبل  من  اأمريكا  يف  انتاجها 

االأمريكيني  على  امل�ستحيل  من  جتعل  ال��ع��ام، 

التحدث ن�سف �ساعة فقط دون ا�ستخدام �رصوط 

" ق�رصا  " املعت�ه  تدخل  والتي  النف�سي  التحليل 

يف  البدائية  الب�ساطة  هي  وهذه   ،" االأبله   " يف 

التعبري.�ص : 496

ولي�ص  للغاية،  �سخ�سية  م�ساألة  بالطبع،  االإيقاع، 

احلقيقي  النمط  دائما  ي�سكل  اإنه  الق�سيدة.  �سكل 

وال�سع�ر  ال��ف��ك��ر  تنظيم  وخم��ط��ط  ل��ل�����س��ج��ادة، 

كل  فيها  يجتمع  التي  الطريقة  اإن��ه  وامل��ف��ردات. 

�سيء.�ص : 498

الطق��ص.  حماكاة  يحاول  فن  كل  بالطبع،  لكن 

ياأخذ  اأن  عليه  يجب  النه  واليها،  منها  ياأتي  اإنه 

زاده منها. ال �سيء ينتمي اإىل الفن ب�سكل �سحيح 

على  تتف�ق  ال�اقع  يف  اإنها  الطق��ص.  من  اأك��ر 

خلدمة  �سعبي  اخرتاع  فهي  ذاتها،  االأر�ستقراطية 

االإحتياجات ال�سعبية.

" والأ�شطورة  النظام،  " اأولي�شي�س، 
ديال، ت�رصين االأول – ن�فمرب 1923

مقتطفات من " ي�لي�سي�ص، النظام، واالأ�سط�رة "

ت. �ص. الي�ت، االأعمال النرية املختارة ل ت. �ص. الي�ت، 

كرم�د )لندن، 1975 (. �ص : 175

ع�رصنا  ع��ن  االأه���م  التعبري  الكتاب  ه��ذا  اعترب 

احلايل. اإنه كتاب ندين له جميعا، وال ي�ستطبع اأحد 

اأن يفلت منه. �ص : 177

لالأودي�سة  امل���ازي  لل�سكل  ج�ي�ص  ا�ستخدام  اإن 

�سبيه  اإن���ه  ك��ب��رية.  اأه��م��ي��ة  ذا  ال��ك��ت��اب  يجعل 

اآخر  �سخ�ص  اأي  يقم  مل  العلمية.  باالإكت�سافات 

ببناء رواية على هذا ال�سكل من قبل: مل يكن ذلك 

اأنا ال يهمني و�سف ي�لي�سي�ص  �رصوريا من قبل. 

باأنها رواية. اإن �سئت اأن ت�سميها ملحمة فال يهم. 

مل  الرواية  الأن  بب�ساطة  فهذا  رواي��ة،  تكن  مل  اذا 

تعد قادرة على اخلدمة، ذلك الأن الرواية بدال من 

مل  ع�رص  عن  تعبريا  بب�ساطة  كانت  �سكال،  ك�نها 

اإىل  باحلاجة  لي�سعر  الكفاية،  فيه  مبا  �سكله  يفقد 

�سيء اأكر �رصامة. �ص : 177 – 178

واعطاء  والرتتيب  للتحكم  طريق  ب�ساطة  اإنها 

�سكل واأهمية للبان�راما الهائلة للعقم والف��سى 

اللذين ي�سكالن ميزة التاريخ املعا�رص... بدال من 

الطريقة ال�رصدية، ميكننا االآن ا�ستخدام الطريقة 

االأ�سط�رية.
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" اأندروز  " لن�شلوت 
امللحق االأدبي للتاميز، 23 اأيل�ل �سبتمرب 1926

مقتطفات من " الن�سل�ت اأندروز "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

341  : 1951 (. �ص 
ميكن  بحيث  للغاية  جيد  ب�سكل  م�سممة  عظاته 

من  درجة  اأق�سى  اإىل  قريبة  اإنها  ب�سه�لة.  اقتبا�سها 

نر  اأف�سل  تعترب  فاإنها  ذلك  ومع  االإمتاع.  درجات 

اجنليزي يف ع�رصها، اأو يف اأي ع�رص اآخر. �ص : 343

ال ميكن الأي دين اأن ينج� من حكم التاريخ ما مل 

واذا  بنائه،  يف  ع�رصه  عق�ل  اأف�سل  مع  يتعاون 

�سك�سبري  بع�رص  جديرة  اليزابيث  كني�سة  كانت 

ه�كر  من  كل  اأع��م��ال  ب�سبب  فذلك  وج�ن�س�ن، 

واندروز. �ص : 347

�سبيه  ال�ساكلة،  ه��ذه  على  ان����دروز  ق���راءة  اإن 

باال�ستماع اإىل الهيلينية العظيمة التي ت�رصح ن�سا 

الرتقيم،  عالمات  تغيري  املتاأخرة:  التحليالت  من 

ممرا  جلعلها  منق�طة  اأو  فا�سلة  اإزال��ة  اأو  اإدراج 

غام�سا لكل ما ه� مفاجئ، اإنه يركز على مفردة 

املفردة  مع  ا�ستخدامها  طريقة  ليقارن  واح��دة، 

ال�سياق.  يف  بعدا  منها  واالأكر  قربا  منها  االأكر 

اإنها تقنية م�سفرة للدخ�ل اإىل عمق خال�ص.

توما�س ميدلتون

ملحق التاميز االأدبي، 30 حزيران – ي�ني� – 1927

مقتطفات من " ت�ما�ص ميدلت�ن "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

163  : 1951 (. �ص 
ماأ�ساة " ذي ت�سينجلنغ " 2، ماأ�ساة اأبدية، متاما 

كماأ�ساة اوديب اأو انط�ين وكيلي�برتا، اإنها ماأ�ساة 

ولكنها  احل���ال،  بطبيعة  ال�سيئة  غ��ري  الطبيعة 

يجعلها  مما  متط�رة،  وغري  م�س�ؤولة  غري  اأي�سا 

كل  ويف  ع�رص  كل  يف  اأفعالها.  ع�اقب  يف  تقع 

االأ�سياء للطبيعة  ح�سارة، ت�جد حاالت من نف�ص 

بالكد  حم�س�رة  فجاأة  جندها  التي  الالاأخالقية، 

الذي ال يرحم: باالأخالق، االأخالق التي ال ي�سنعها 

االإن�سان واإمنا الطبيعة، حيث جتد نف�سك م�سطرا اإىل 

ع�اقب فعل مت التخطيط له بكل ب�ساطة. بياتري�ص 

لي�ست خمل�قا اأخالقيا، ولكنها ت�سبح اأخالقية من 

خالل اللعنة التي ا�سابتها. �ص : 167

اآباء ثقيل�ن، يت�سدق�ن  الك�ميديا �سديدة الع�سف. 

بري�ن  االأب��ن��اء  يفعل�ا.  ان  ل��الآب��اء  ينبغي  كما 

منهم:  املت�قع  الطي�ص  بكل  ويق�م�ن  مت�ح�س�ن، 

االآالت هي نف�ص االآالت االإليزابيثية املعتادة. يبدو 

اأن ميدلت�ن مهتم باإر�ساء اجلمه�ر مبا يت�قع�نه، 

حراك  وبال  ثابتة،  �سخ�سية  بال  ياأتي  ذلك  لكن 

للطبيعة الب�رصية.

" براديل  هربرت  " فران�شي�س 
امللحق االأدبي للتاميز، 29 كان�ن االأول – دي�سمرب 1927

مقتطفات من " فران�سي�ص هربرت براديل "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

1951 (. �ص : 444 – 445
الكثري من القراء، ي�سع�ن يف اعتبارهم اأن مفارقات 

براديل اجلدلية، وحما�سه ال�ا�سح يف ا�ستخدامها، 

اخل�س�م،  ازع��اج  يف  عاداته  من  عادة  اإال  هي  ما 

من خالل قدرته على املفاجاأة، وعدم القدرة على 

الفهم، اأو عدم القدرة على التفكري امل��س�عي. وقد 

اأن هذا كله جمرد م�قف،  اإىل  القراء  خل�ص ه�ؤالء 

الدرا�سة  لكن  ما.  حد  اإىل  ال�سمري  عدمي  رجل  من 

احلقيقي  بالت�ا�سع  تقنعنا  براديل  لعقل  العميقة 

لهذا الرجل، واأن مفارقاته ما هي اإال �سالح لرجل 

مت�ا�سع وح�سا�ص للغاية. �ص : 448

لنظرية  هدم  جمرد  لي�ست  االأخالقية  الدرا�سات   ...

النفعي  العقل  بل هي هج�م على  النفعي،  ال�سل�ك 

كله. بالن�سبة للنفعية، كما يعرف كل قارئ الأرن�لد، 

، العظيم. ومن هذا املعبد ت�سلل 
)3(

اإنها معبد فلي�ستيا 

بظالله  واألقى  والزخارف،  املنمنمات  اإىل  ارن�لد 

اأجل  من  فخا  عباراته  اأف�سل  وتبقى  ال�س�ر.  على 

ومن  براديل،  لكن  ذاكرتنا.  وت�سليل  بنا،  االإيقاع 

خالل نق�سه الفل�سفي للنفعية، ق��ص تلك االأ�س�ص. 

معبد  بناء  اأعادوا  الروحيني  بنثام  جريمي  اأحفاد 
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بناء  االأق��ل،  على  لكن  دائما،  يفعل�ن  كما  جديد، 

معبد اآخر لنف�ص العبادة، لكنهم قام�ا بتطبيق منط 

جديد من الهند�سة املعمارية. �ص : 449

هذا ال يعني اأن عمل ارن�لد كان عبثا، خا�سة اإذا 

كنا مقتنعني اأنه يجب اأن يتم مرة اأخرى. يجب اأن 

نعرف مقدما، فيما اإذا كنا م�ستعدين لهذا ال�رصاع، 

لن  لكنه  هدنة،  فرتات  ي�سهد  اأن  ميكن  القتال  اأن 

ي�سهد �سالما. اذا اأخذنا الراأي االأو�سع واالأكر حكمة 

لق�سية ما، فلي�ص هناك �سيء ا�سمه ق�سية خا�رصة، 

الأنه ال ي�جد هناك �سيء ا�سمه ق�سية مكت�سبة. اإننا 

اأن  نعلم  الأننا  املفق�دة  الق�سايا  اأجل  ننا�سل من 

النت�سار  مقدمة  يك�نان  قد  وا�ستياءنا  هزميتنا 

نف�سه  الن�رص  اأن  من  الرغم  على  �سيخلف�ننا،  من 

على  احلفاظ  اأجل  من  نقاتل  اإننا  م�ؤقتا.  �سيك�ن 

�سيء ما على قيد احلياة، من الت�قعات باأن �سيئا 

ما �سينت�رص. �ص : 453

وحدة فكر براديل لي�ست وحدة يحققها رجل ال يغري 

للتغري،  �سئيلة  فر�سة  �س�ى  لديه  تكن  مل  اذا  راأيه. 

فذلك يع�د اإىل اأنه عادة ما يرى م�ساكله منذ البداية 

يراها  اإنه  اآخ��ر،  مبعنى  و�سالتها،  تعقيداتها  بكل 

خالل  من  حتى  اأبدا  ليخدع  يكن  مل  والأنه  بحكمة، 

اكر  ال���اق��ع،  يف  ك��ان،  ب��ه،  اخلا�سة  االإ�ستعارات 

ا�ستخداما من غريه لتلك العبارات، ومل ميل اأبدا من 

اال�ستفادة من اال�ستعارات اجلاهزة.�ص : 454

العظام،  الفال�سفة  عند  باطلة.  حكمة  بال  الفل�سفة 

نطلق  اأن  ميكن  التي  احلكمة  تلك  ندرك  ما  عادة 

يعني،  ال  ال�سليم  احل�ص  الدني�ية.  احلكمة  عليها 

املعا�رصة.  اللحظة  راأي  اأو  االأغلبية  راأي  بالطبع، 

لي�ص هناك �سيء ميكن اأن نح�سل عليه دون ن�سج 

ودرا�سة وتفكري.

دانتي/ 1929

مقتطفات من دانتي

ت. �ص. الي�ت )الطبعة الثانية، لندن، 1965 (. �ص : 7

من خالل جتربتي اخلا�سة يف تقدير قيمة ال�سعر، 

بال�ساعر  معرفتي  قلت  كلما  اأن��ه  دائما  وج��دت 

وعمله، قبل اأن اأبداأ بقراءته، كلما كان ذلك اأف�سل. 

على  للح�س�ل  يحفزك  اأن  ميكن  االأق��ل  فعلى   ...

اأن  من  بدال  بال�سعر،  ت�ستمتع  كي  درا�سية  منحة 

على  ح�سلت  الأنك  بال�سعر  ت�ستمتع  اأنك  تفرت�ص 

منحة درا�سية. �ص : 8

ما يثري الده�سة يف �سعر دانتي، ه� اأنه، من ناحية، 

اختبار  اختبار،  اإنه  كبرية.  لدرجة  القراءة  �سهل 

قبل  الت�ا�سل  ميكنه  احلقيقي  فال�سعر  اإيجابي، 

فهمه. �ص : 14 – 15

اأن نفكر يف ن�ع العقل الذي مييل بطبيعته  علينا 

رمزية:  ب�س�رة  نف�سه  ع��ن  للتعبري  وممار�سته 

بالن�سبة لل�ساعر الكفء وامل�ؤهل، فاإن الرمز يعني 

�س�را ب�رصية وا�سحة. حيث تعطى ال�س�ر املرئية 

معنى.  وج���د  خ��الل  من  اأك��ر  كثافة  ال�ا�سحة 

نحن ال نحتاج اإىل معرفة املعنى، لكن من خالل 

ادراكنا لل�س�رة يجب ان ندرك اأن املعنى م�ج�د 

اأي�سا. �ص : 26

جتربة اأية ق�سيدة، هي جتربة اأية حلظة على مدى 

املكثفة  جتاربنا  كبري  حد  اإىل  ت�سبه  اإنها  احلياة. 

اللحظة  اأو  اأوىل،  حلظة  هناك  االآخرين.  الب�رص  مع 

ال�سدمة  حلظة  وهي  ن�عها،  من  الفريدة  املبكرة 

ال  التي  اللحظة  الرعب.  حلظة  وحتى  والده�سة، 

ميكن ن�سيانها اأبدا، وال ميكن اأن تتكرر اأبدا، لكنها 

ت�سبح خالية من م�سم�نها اإن مل تع�ص يف جتربة 

عمقا  اأكر  �سع�ر  داخل  تعي�ص  حيث  اأكرب،  اأخرى 

وهدوءا. �ص : 28

ميكن  اللذين  ال�سعر،  كتابة  فن  اأو  للعلم  بالن�سبة 

ال�سعر  اأعظم  اأن  جند  دانتي،  جحيم  من  تعلمهما 

واأكرب  الكلمات،  يف  اقت�ساد  باأعظم  كتابته  ميكن 

والت�سبيه،  املجاز،  ا�ستخدام  يف  التق�سف  من  قدر 

واجلمال اللفظي، واالأناقة. �ص : 36

من اخلطاأ التفكري باأن هناك اأجزاء من الك�ميديا 

االإلهية تثري اهتمام الكاث�ليك اأو علماء الع�س�ر 

اأحب  ما  )وهذا ه�  اختالفا  ال��سطى. الأن هناك 
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والقب�ل  الفل�سفي  املعتقد  بني  عليه(  اأوؤك��د  اأن 

ال�سعري.�ص : 63

عر�سة  اأق��ل  نحن  ك�سك�سبري،  ل�ساعر  بالن�سبة 

اأم��ا  والتف�سري،  ال�����رصوح��ات  ن�س��ص  لتجاهل 

بالن�سبة لدانتي، فهناك حاجة ما�سة للرتكيز على 

ما  اأبعد  دانتي  عقل  اأن  ذلك  من  واالأك��ر  الن�ص، 

يك�ن عن طرق التفكري وال�سع�ر التي ن�ساأنا عليها. 

اخلط�ة  املعرفة:  بل  املعل�مات  لي�ص  نحتاجه  ما 

االأوىل للمعرفة هي التعرف على االختالفات بني 

�سكل الفكر وال�سع�ر اخلا�ص بنا.

" وباتر  " ارنولد 
ب�كمان، اأيل�ل – �سبتمرب 1930

مقتطفات من " ارن�لد وباتر "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت  �ص.  ت. 

432 –  431  : 1951 (. �ص 
االإت�ساق  جمال  يف  ب�سيطة  مب�هبة  ارن�لد  يتمتع 

والتعريف. ومل تك�ن لديه ق�ة ا�ستدالل فيما يتعلق 

باي �سكل من االأ�سكال: رحالت حتليقه تفتقد اإىل 

ق�سرية  تك�ن  اأن  اإما  الرحالت  هذه  املنطق:  ق�ة 

النرية  اأعماله  من  عمل  اأي  يحمل  مل  دائرية،  اأو 

املحت�ى  اأن  ن�سعر  وقد  للغاية.  وثيقة  حتليالت 

االإيجابي للعديد من الكلمات �سئيل جدا. الثقافة 

اخبارنا  يتم  التي  االأوىل  االأ�سياء  هي  وال�سل�ك 

ا�سعر  ال�سل�ك؟  الثقافة وما ه�  عنها. لكن ما هي 

اإنني اأعرف اأقل القليل يف كل قراءة. �ص : 432

للثقافة ثالثة ج�انب، ح�سب نظرنا اليها من خالل 

والنقد،  املقاالت  خالل  من  اأو  وال�سيا�سة،  الثقافة 

من  االأول  الكتاب  يف  امللخ�سات.  خالل  من  اأو 

هذين الكتابني تظهر لنا الثقافة مبيزتها الف�سلى، 

وال�سبب وا�سح: الثقافة تربز على خلفية تتناق�ص 

اجلهل  م��ن  حم���ددة  عنا�رص  م��ن  خلفية  معها، 

واالبتذال والتخيز. �ص : 434

مق�لة  وتكرارا  م��رارا  تررد  اأرن�لد  كتب  اأن  يبدو 

لرجل  بالن�سبة  م�ستحيل  امل�سيحي  االمي��ان  اأن 

الثقافة، فه� �سلبي ب�سكل يدع� لل�سجر. املثقف�ن 

اأن  على  التاأكيد  هدفهم  غريبة:  بطريقة  �سلبي�ن 

امل�سيحية ميكن ويجب احلفاظ عليها من  م�ساعر 

ا�ستخال�ص  ميكن  املنطلق  هذا  من  االإمي��ان.  دون 

من  خمتلفني  ون�عني  لالإن�سان،  خمتلفني  ن�عني 

والثاين  االأخالق،  ه�  الدين  اأن  االول   : اال�ستنتاج 

اأن الدين ه� الفن. تاأثري حملة اأرن�لد الدينية يكمن 

يف ف�سل الدين عن الفكر. �ص : 438

متيز باتر يكمن يف خ�س��سية الدين يف الثقافة، 

ومن جانب اآخر:من العاطفة، ومن االإح�سا�ص ب�سكل 

خا�ص، ومن اأجل القيام بذلك، كان يفعل فقط ما 

قدمه له ارن�لد من رخ�سة للقيام به. �ص : 438

اأك�سف�رد،  قام��ص  به  اذا كان هذا ه� ما يخربنا 

مقد�ص  تقدير   " اإال  ه���  م��ا  امل�سطلح  ه��ذا  ف��اإن 

لالأجمل "، ثم هناك ن�عان على االأقل: اأولئك الذين 

تك�ن مهنتهم �س�تية، واأولئك الذين يعتربون اأكر 

مهنية. اذا اأردنا اأن نفهم الل�حة، فيجب اأال نذهب 

الل�حة،  فهم  على  لي�ساعدنا  وايلد  اأو�سكار  اإىل 

فلدينا متخ�س�س�ن مثل ال�سيد بريين�س�ن اأو حتى 

من  االأول  اجلزء  هذا  يف  حتى  فراي.  روجر  ال�سيد 

فاإن  اأدبيا،  نقدا  ي�سمى  اأن  اإال  الذي ال ميكن  عمله 

باتر يظل دائما ويف املقام االأول اأخالقيا.

ب�دلري 1930

مقتطفات من " بودلري "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

423  : 1951( �ص 
ولكنها  عظيمة،  بق�ة  يتمتع�ن  ممن  واح��دا  ك��ان 

كانت ق�ة للمعاناة فقط. مل يهرب من املعاناة، ومل 

لكن  لذاته.  االأمل  اجتذب  لذلك  جتاوزها،  من  يتمكن 

الهائلة،  الق�ة  الق�ة  باإمكانه فعله، مع هذه  ما كان 

وح�سا�سيته اللتني ال ميكن الأي اأمل اأن ي�سعفهما، وه� 

درا�سة معاناته. ويف هذا االأمر ح�رصيا، فاإنه يختلف 

عن دانتي كليا، وال ي�سبه اأية �سخ�سية من �سخ�سيات 

معاناة  فاإن  اخرى،  ناحية  من  لكن،  دانتي.  جحيم 

االإيجابي. يف  التفجر  من  تعني �سمنا حالة  ب�دلري 
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ال�اقع، يف طريقة معاناته،ه� فعال ن�ع من ح�س�ر 

خارق، وان�سان عبقري عظيم.�ص : 434

كان ميتلك تقنية اأعظم من غ�تييه، ومع ذلك، فاإن 

اح�سا�سه باالإنفجار، كان يتفجر داخله با�ستمرار. 

خمزونه  واإمنا  وايقاعاته،  كلماته  اق�سد  ال  وهنا 

من ال�س�ر. )كل �س�رة من �س�ره مقيدة مبكان ما 

(، ولي�ست قابلة للف اأو الدوران. �ص : 429

اأن  اإما  نفعله  اأن  ميكن  ما  فاإن  ب�رص،  اأننا  طاملا 

يك�ن املرء منا �رصيرا اأو طيبا، بقدر ما نفعل من 

ال�رص اأو اخلري، نحن ب�رص، ومن االأف�سل، ول� كان 

اأن ال  ال�رص، بدال من  اأن نفعل  النقي�ص،  ذلك على 

�سحيح  وج�دنا.  لنثبت  االأق��ل  على  �سيئا:  نفعل 

على  قدرته  يف  يكمن  االإن�سان  جمد  اإن  الق�ل 

جمده  اإن  الق�ل  اأي�سا،  ال�سحيح  لكن  اخلال�ص، 

يكمن يف قدرته على اخلطيئة.

اأفكار با�شكال

مقتطفات من " اأفكار با�سكال "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

404  : 1951(. �ص 
اإن فرتة املجتمع الع�رصي يف حياة با�سكال ذات 

اأهمية كربى يف تط�ره، لقد زادت معرفته بالرجال 

و�سقلت ذوقه. لقد اأ�سبح رجل العامل دون اأن يفقد 

اأبدا ما تعلمه، وحني ح�ل اأفكاره ب�سكل كامل نح� 

تك�ينه،  من  جزءا  الدني�ية  معرفته  كانت  الدين، 

وه� اأمر �رصوري لقيمة عمله. �ص : 407

قبل كل �سيء، كان رجال يزخر بالع�اطف الق�ية، 

وقد تعزز �سغفه الفكري للحقيقة، ب�سبب عدم ر�ساه 

عن احلياة الب�رصية قبل اأن يتمكن من العث�ر على 

تف�سري روحي لها. �ص : 408

لفهم الطريقة التي ي�ستخدمها با�سكال، يجب على 

القارئ اأن يك�ن على ا�ستعداد ملتابعة عملية عقل 

بذلك  واأعني   – امل�سيحي  املفكر  الذكي.  امل�ؤمن 

الرجل الذي يحاول ب�عي و�سمري اأن ي�رصح لنف�سه 

الت�سل�سل الذي يبلغ به ذروة االإميان، ولي�ص املدافع 

اأن يتحكم بالرف�ص  – ه� الذي يجب  العلني عنه 

هذه  تبدو  امل���ؤم��ن،  لغري  بالن�سبة  واالإق�����س��اء... 

كقاعدة  الكافر  الأن  ومنحرفة:  خمادعة  الطريقة 

عامة، لي�ص م�سطربا لدرجة كافية كي يتحتم عليه 

�رصح العامل لنف�سه، كما اأنه ال ينزعج كثريا نتيجة 

هذا اال�سطراب، وال يهتم ب�سكل عام )من الناحية 

املعا�رصة( ب )احلفاظ على القيم (. ال ياأخذ بعني 

العاطفية،  لديه بع�ص احلاالت  اأن كانت  االعتبار 

اأو التط�رات املعينة يف �سخ�سيته، اأو ما ميكن اأن 

ومعروفة  فطرية  اأم�ر  فهي  )القدا�سة(  عليه  نطلق 

جيدا، فالتف�سري املر�سي للعامل، ه� تف�سري يعرتف 

الكافر ال يعترب هذا  واالإن�سان  القيم.  )ب�اقع( هذه 

قيمه  يف�سل  التعبري  جاز  اذا  اإنه،  مقب�ال.  املنطق 

قيمة  ذات  لي�ست  القيم  مثل هذه  الأن  لث�به،  وفقا 

على  فه�  االآخ��ر،  الطرف  من  يبداأ  الكافر  كبرية. 

االرجح ال ي�ساأل مثل هذا ال�س�ؤال: هل حالة الت�الد 

الب�رصي قابلة للت�سديق؟ وهذا من �ساأنه اأن يدع�ه 

مبا�رصة اإىل قلب امل�ساألة. �ص : 409

جمملها(  )يف  هي  با�سكال،  طريقة  اإن  �سابقا  قلت 

طريقة املدافعني امل�سيحيني النم�ذجيني. كان هذا 

باملعجزات،  با�سكال  اعتقاد  اإىل  م�جها  التحفظ 

التي تلعب دورا كبريا يف بنيته، وه� دور اأكرب مما 

ه� عليه احلال لدى الكاث�ليك املعا�رصين. قد يبدو 

باأن  اأوال  ن�ؤمن  الأننا  امل�سيحية  قب�ل  الرائع  من 

املعق�ل  من  يبدو  وقد  حقيقية،  االإجنيل  معجزات 

املعجزات  اأن  نعتقد  الأننا  اأ�سا�سي  ب�سكل  قب�لها 

اأو  املعجزات،  نقبل  نحن  واقعية،  اأكر  املعا�رصة 

بع�ص املعجزات، ولكي نك�ن �سادقني الأننا ن�ؤمن 

باجنيل ي�س�ع امل�سيح: اإننا نقدم امياننا باملعجزات 

على  باالإجنيل  امياننا  نقدم  وال  االجن��ي��ل،  على 

املعجزات. �ص: 411 – 412

وه�  للزاهدين،  بالن�سبة  العامل  رجل  ه�  با�سكال 

العلم  ميتلك  ك��ان  العامل.  رج��ال  بني  فريد  ن�سق 

الدني�ي و�سغف الزاهد. وكالهما اندجما فيه كفرد. 

ي�ست�عبها  زائفة،  العقل،  ك�س�لة  النا�ص  اأغلبية 
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الغرور، وفاترة الع�اطف، بالتايل فهي غري قادرة 

على الكثري من ال�سك اأو الكثري من االإميان، وعندما 

اأو غري  العادي نف�سه باأنه مت�سكك  الرجل  يكت�سف 

م�ؤمن، فاإنه عادة يتخذ ذلك ال��سع الب�سيط الذي 

اإىل  يق�ده  اأن  ميكن  الذي  للتفكري  اإهماله  يخفي 

اال�ستنتاج. �ص : 416 

�سمع  كم  العقل،  يعرفها  ال  التي  ا�سبابه  له  القلب 

كل منا مثل هذا التعبري، ولكنه ينقله يف كثري من 

باأي  يعني  ال  لهذا  اخلاطئ.  م�ساره  اإىل  االأحيان 

حال من االأح�ال تقدمي القلب على الراأ�ص، دفاعا 

القلب، يف م�سطلحات با�سكال،  اإن  الغيبيات.  عن 

ه� ذاته عقالين، هذا اإذا كان قلبا بالفعل. بالن�سبة 

واأك��ر  بكثري  اأك��رب  الاله�تية  امل�سائل  ب��دت  ل��ه، 

جعله  مما  العلمية،  امل�سائل  من  واأهمية  �سع�بة 

يت�رط فيها ب�سكل كامل. �ص : 416

ال ميكنني التفكري باأي كاتب م�سيحي اآخر، وال حتى 

بني�مان، اإن اأكر ممن ميكن اأن اأ�سيد به، ه� با�سكال، 

الذين لديهم عقل  خا�سة بالن�سبة الأولئك املت�سككني 

من  متكنهم  وح�سا�سية  يتخيل،  اأو  يت�س�ر  اأن  ميكن 

ال�سع�ر، ويعي�س�ن الف��سى وعدم اجلدوى والغم��ص، 

و�رص احلياة واملعاناة، والذين ال ميكنهم العث�ر على 

ال�سالم اإال من خالل ار�ساء الب�رصية كلها.

فـي ذكراه / 1936

مقتطفات من " يف ذكراه "

لندن،  الثالثة،  )الطبعة  خمتارة  اأبحاث  الي�ت،  �ص.  ت. 

328  : 1951 (. �ص 
متاما.  وا�سحة  الأ�سباب  عظيم،  �ساعر  تيني�س�ن 

ال�سعراء  اإال يف  نادرا ما ت�جد  لديه ثالث �سفات 

واالأهلية  والكفاءة  التن�ع،  وال���ف��رة،  العظام: 

الكاملة. �ص : 328

ق�سيدة  اأي��ة  كتابة  حماولة  يف  يخطئ  اأن  دون 

التينية باللغة االإجنليزية، كان يعرف كل �سيء عن 

اجنليزي  �ساعر  الأي  ميكن  الذي  الالتيني  التف�سري 

اأن ي�ستخدمه، وقد قال ذات ي�م اأعرف اأ�س�ات كل 

كلمة اجنليزية با�ستثناء املق�ص. �ص : 331

بغ�سا  واملعتقدات  املذاهب  اأكر  ابتالع  ميكننا 

وتنفريا، اذا امتلكنا �رصدا مثريا. بالن�سبة لل�رصد، مل 

يكن لدى تني�س�ن اأية م�هبة �رصدية على االإطالق. 

املتحركة  الق�سيدة  اأو  الثابتة  للق�سيدة  بالن�سبة 

اأن  ميكنك  امل��س�ع،  نف�ص  ح�ل  ت��دوران  اللتني 

ومثرية،  مكثفة  كرواية  بي�لي�سي�ص  ابداعه  تقارن 

وبالبطل يف جحيم دانتي يف القرن ال�ساد�ص ع�رص، 

دانتي يروي ق�سة، اأما تيني�س�ن فما ه� اإال �سائغ 

مبزاج رثائي.

ميلتون 1 / 1936

مقتطفات من " ميلت�ن 1 "ت. �ص. الي�ت، خمتارات نرية 

من ت. �ص. الي�ت، كريم�د )لندن، 1975( �ص : 260

بالن�سبة ل�سك�سبري، اإنه يتف�ق كثريا على اأي �ساعر اآخر 

يف اللغة االإجنليزية، الأن جمم�عة مفرداته تقدم اإبداعا 

املجتمعة  الفردية  الكلمات  معنى  ت��سع  فهي  دائما، 

يف ال�سياق، وهذا االأمر ينطبق على " مهد االإنتاج " و 

" الغابة اخل�سبية ". من خالل املقارنة، جند اأن �س�ر 
تط�ر  وال  باخل�س��سية،  االإح�سا�ص  تعطي  ال  ميلت�ن 

اأنه  تعني  لغته  ودالالتها،  معانيها  املفردة  الكلمات 

ا�ستخدام امل�سطلح دون اهمال م�سطنع  للمرء  ميكن 

اأو تقليدي. �ص : 263

من عي�ب االأ�سل�ب اخلطابي وج�د الت�س�ي�ص فيه 

ح�ساب  على  ال�سمعي  اخليال  ت�سخيم  خالل  من 

الداخلي  يتم ف�سل املعنى  واللم�ص، بحيث  الب�رص 

عن ال�سطح، وحيث مييل اإىل اأن ي�سبح غام�سا،اأو 

القارئ  على  ت��اأث��ريا  ي��رتك  اأن  دون  االأق���ل،  على 

كل  ال�ستخراج  كامل.  ب�سكل  فهمه  ميكنه  حتى 

من  اأنه  يبدو  املفق�د،  الفردو�ص  من  ممكن  �سيء 

االأوىل  خمتلفتني:  بطريقيتني  قراءته  ال�رصوري 

من اأجل ال�س�ت، والثانية من اأجل احل�ص.
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 * كاتب وناقد من املغرب

"... ملاذا مي�صُّ ال�شقيُق دَم �شقيقه بال رحمة؟ "
 ) غرف متهاوية: �ص 245 – 246(

الأخوة: عقدة  اإىل  اأوديب  عقدة  – من   1
من  انطلقت  ومن�س�رة1،  �سابقة  درا���س��ة  يف 

يبدو  اأودي��ب،  اأ�سط�رة  عك�ص  على  اأنه  افرتا�ص 

اأن عالقة الطفل باأب�يه لي�ست هي العالقة التي 

ثال�ث:  واأن  ال�سدارة،  الدينية  الق�سة  تب�وؤها 

الطفل / االأم / االأب لي�ص ه� الثال�ث امل�ستهدف 

اأن  �سحيحا  كان  واإذا  ي��سف.  النبي  ق�سة  يف 

العالقة باالأب�ين حا�رصة يف هذا املحكي، فاإن 

االأب�ين معا) االأم / االأب( ي�سكالن عن�رصاً واحداً 

ال عن�رصين كما يف اأ�سط�رة اأوديب، واأن هناك 

 البد من اأخذه بعني االعتبار، 
َ
اآخر عن�رصاً ثالثًا 

الثالث هي العالقة  وعالقة الطفل بهذا العن�رص 

فاإن  وهكذا،  ال�سدارة.  املحكي  يب�وؤها  التي 

اأعم  ي��سف  النبي  ق�سة  يف  الثال�ث  عنا�رص 

باأمه  الطفل  عالقة  يف  يح�رصها  ال  اإذ  واأ�سمل، 

واأبيه، بل ي��سعها لت�سمل عنا�رص اأخرى، العالقة 

فالثال�ث  نف�سه،  ال�قت  يف  واأه��م  اأخطر  بها 

هذه  من  يتاألف  اأن  البد  االأ�سلي،  ورمبا  االأكرب، 

العنا�رص: الطفل / االأب�ان / االإخ�ة. ووا�سح يف 

واقع  ال�رصاع  اأو  النزاع  اأن  اجلديد  الثال�ث  هذا 

بني ي��سف واإخ�ته، ال بينه وبني اأبيه، فالبد اأن 

نالحظ اأن حمكي ي��سف يبداأ بحدث عنيف، ومل 

يكن م�سدر هذا العنف اإال االإخ�ة.. 

�شوؤال الأخ اإىل �شوؤال الأخت: من   -  2
وخل�ست يف تلك املحاولة اإىل اأن العنف م�سدره 

لي�ص �سيئا اآخر غري االإخ�ة: ه�ؤالء الذين يرغب�ن 

وقد  اأجله،  من  ويت�سارع�ن  نف�سه،  ال�سيء  يف 

ميار�س�ن القتل اأو االإبعاد �سد بع�سهم البع�ص. 

يف  احلب  م��س�ع  اأن  اإىل  ننتبه  اأن  بد  ال  وهنا 

رب  االأب،  اإن��ه  بل  االأم،  ه�  لي�ص  ي��سف  ق�سة 

العائلة : فقد الحظ االإخ�ة يف البداية اأن ي��سف 

اأبيهم منهم، ثم قرروا بعد ذلك  اإىل  اأحب  واأخاه 

اأن يخل�  اأجل  باإبعاده من  يق�م�ا  اأو  يقتل�ه  اأن 

عن  بعيًدا  بحبه  ينفردوا  واأن  اأبيهم،  وجه  لهم 

اأب�ا  هذا املناف�ص الق�ي، الطفل املحب�ب، الذي 

 بعيد.. 
ّ
اإال اأن يدفن�ه، ول� رمزيا، يف غياهب جب

مفه�م   " االأخ���ة  عقدة   " مفه�م  اأن  و�سجلنا 

على  النف�ساين،  الفكر  يف  ثان�ي  اأو  م�ستبعٌد 

الرغم من وج�د العديد من الن�س��ص ال�رصدية، 

ت�سع  التي  واأن�اعه،  ال�رصد  اأجنا�ص  من خمتلف 

ال�رصاع بني االإخ�ة يف مركز ال�سدارة..

اإىل  نلتفت  مل  ال��ذي  االأخ���ة  �س�ؤال  اأن  و�سجلنا 

االأدب��ي..(،  الديني،  ال�رصدي)  الرتاث  يف  اأهميته 

جن�ص  يف  وخا�سة  احلديثة،  االآداب  يف   
ٌ
حا�رص

ن�ستح�رص  الي�م:  ال�سدارة  يحتل  الذي  الرواية 

رواية الكاتب الفرن�سي دو م�با�سان: بري وجان، 

ح�شن املودن *

 �سوؤال االأخوة فـي الرواية الن�سائية

فاطمة يو�سف العلي »ُغرف متهاوية« اأمنوذجا



ورواية م�اطنه األك�سندر دوما: ال�سيدة ال�ساحبة، 

وم�اطنهما الي�م ماك�ص جال� يف روايته: قايني 

وهابيل، اجلرمية االأوىل، ورواية الكاتب الي�ناين 

الروائي  ورواي��ة  االأع��داء،  االإخ���ة  كازانتزاكي: 

ورواية  حارتنا؛  اأوالد  حمف�ظ:  جنيب  امل�رصي 

ورواي��ة  هابيل،  دي��ب:  حممد  اجلزائري  الكاتب 

ورواي��ة  قايني،  �ساراماغ�:  الربتغايل  الكاتب 

الكاتب ال�س�ري ف�از حداد: ال�س�ري�ن االأعداء...

عن  م��اذا  ل: 
َّ

م�ؤج �س�ؤاٌل  دوم��ًا  هناك  بقي  لكن 

االأخت يف كلِّ هذا الرتاث ال�رصدي؟ والحظت اأن ال 

حديث عن اأخت اأو اأخ�ات يف ق�سة النبي ي��سف، 

اأن االأخت كانت  اأن ن�سجل  لكن باملقابل، ميكن 

وهابيل،  قابيل  حكاية  يف  ال�رصاع  م��س�ع 

اأن  ال�رصوري  واأنه من  التف�سريات،  لبع�ص  تبعًا 

االإغريقية  الرتاجيديا  يف  االأخت  دور  اإىل  ننتبه 

نغفَل  اأن  ميكن  وهل  مثال(،  اأف�سل  )اأنتيغ�ن 

اأخت �سهرزاد يف  ذلك الدور اخلطري الذي ت�ؤديه 

األف ليلة وليلة؟ وكنت دائما ما اأ�ساأل اأ�سدقائي 

عالقة  حت�لت  هل  والفل�سفة:  االأدب  اأه��ل  من 

؟
ٍّ
الفيل�س�ف نيت�سه باأخته اإىل عمٍل روائي

جعلت  التي  احلديثة  العربية  الرواية  يف  وحتى 

املركزية،  م��س�عتها  االإخ�ة  بني  ال�رصاع  من 

يف  االأقل  على  لالأخت،  الفتًا  ح�س�راً  اأالحظ  مل 

الن�س��ص التي قراأتها: ففي درا�سة �ستن�رص قريبا، 

اأحاول النظر اإىل رواية: اأوالد حارتنا) 1959(، 

للروائي امل�رصي جنيب حمف�ظ، من منظ�ر اآخر؛ 

والدرا�سات  القراءات  من  العديد  م��س�ع  فهي 

يف  يكن  مل  اإن  اأغلبها،  يف  لكنها  والتعليقات، 

كلها، مل تلتفت اإىل اأن جنيب حمف�ظ ينتقل بنا 

ال�سابقة:  رواياته  يف  مركزيا  كان  �س�ؤاٍل  من 

�س�ؤال االأب)وثالثيته اأف�سل مثال( اإىل �س�ؤاٍل اآخر 

اأ�سحى، رمبا، ه� االأكر اأهمية: �س�ؤاُل االأخ. ففي 

هذه الرواية، يتعلق االأمر بعائلة م�رصية، عائلٌة 

االأ�سا�ص  وال�رصاع  اجلبالوي،  ال�سيد  ه�  ها 
ُّ
رب

الذي مييز هذه العائلة مل يكن بني االأب واالأبناء، 

رب  االأب/  كان  واإن  االأبناء،  بني  ال�رصاع  بل 

االبَن  َل  ال�رصاع، الأنه ف�سَّ العائلة ه� �سبب هذا 

يعد  مل  فال�رصاع  االأك���رب.  االب��ن  على  االأ�سغر 

االأب واالبن، ومل يعد م��س�ع ال�رصاع ه�  بني 

بني  ه�  االأ�سا�ص  ال�رصاع  اإن  بل  االأم،   / امل��راأة 

ن ِمَن 
َ
االأخ واأخيه، وم��س�ع ال�رصاع ه� االأب: م

االإخ�ة ي�ستحق اأن يك�ن وريثًا لالأب، واأن يت�ىل 

باالإدارة والرئا�سة اإرَثه املادي والرمزي؟

كان  العربية  الرواية  هذه  يف  فال�رصاع  وهكذا، 

اأده��م  بني  واأ�سا�سًا  ال��ذك���ر،  من  االإخ����ة  بني 

يف  لالأخت  مكان  اأو  دور  ال  وك��اأن  واإدري�����ص، 

االأخت يف ع�املنا  ال�رصاع. ولكن ماذا عن  هذا 

التخييلية؟ ماذا عن �رصاع االأخ�ات يف رواياتنا 

الرواية  يف  االأخ���ة  �س�ؤال  عن  م��اذا  العائلية؟ 

على  كبرياً،  من�اً  عرفت  التي  العربية  الن�سائية 

م�ست�ى الكم والكيف، يف العق�د االأخرية؟

الرجل  �شوؤال  من  الن�شائية:  – الرواية   3
اإىل �شوؤال الأخت

ُغرف متهاوية، عن�ان الرواية التي ن�رصتها م�ؤلفتها 

الكاتبة الك�يتية الدكت�رة فاطمة ي��سف العلي �سنة 

اأوحى  الأنه  م�سلِّال،  يل  يبدو  عن�ان  وه�   ،2018
العديد  يف  كما  يتعلق،  االأم��ر  ب��اأن  البداية  يف  يل 

احلميمية  الف�ساءات  بتلك  الن�سائية،  الروايات  من 

فال�س�ؤال  وبالتايل،  والرجل،  املراأة  تربط بني  التي 

العالقات  واأن  الرجل،  �س�ؤال  اإال  يك�ن  لن  املركزي 

احلميمية املتهاوية هي م��س�ع هذه الرواية. وهذا 

الرجل حا�رصاً  �س�ؤال  اإىل حد ما، فقد بقي  �سحيح 

قد  امل��راأة  ق�سايا  اإىل  واالنحياز  الرواية،  هذه  يف 

كانت  واإن  الرواية،  من  مهمة  فقرات  منه  تخل�  ال 

اأ�سا�سا،  واملثقفة  نف�سها،  للمراأة  نقد  من  تخل�  ال 

/ بحكايتها  االأمر بحياتها  يتعلق  وخا�سة عندما 

االأ�رصية  احلياة  يف  فا�سالت  املثقفات   " العائلية: 

الرواية  هذه  اأن  اأفرت�ص  فاإين  ذلك،  كل  ومع  "3؛ 
الن�سائية،  الروايات  يف  مرة  الأول  رمبا  بنا،  تنتقل 

الرجل،  �س�ؤال  من  الن�س�انية،  النزعة  ذات  وخا�سة 

يعد  فلم  االأخت؛  �س�ؤال  اإىل  التاريخي،  اخل�سم  ذلك 

ال�رصاع بني املراأة والرجل ه� الذي يت�سدر امل�سهد، 

ه�  ال�رصاع  وم��س�ع  اأختني،  بني  ه�: �رصاٌع  بل 
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االأب، ه� مرياث االأب، املادي والرمزي، متاما كما 

يف رواية جنيب حمف�ظ، لكن ال�رصاع هنا ه� بني 

هنا  فال�رصاع  اأخرى،  ومرة  اأخ�ين.  بني  ال  اأختني 

لكن  الكربى،  واالأخ��ت  ال�سغرى  االأخ��ت  بني  اأي�سا 

اأجل  الثانية من  اإىل تدمري  ت�سعى  التي  االأوىل هي 

اأن ت�ستفرد باملرياث املادي لالأب، يف حني حتر�ص 

اإىل االأب باعتباره قيمة  االأخت الكربى على النظر 

اأو  ت�س�يهه  لنا  ينبغي  ال  رمزيا  وم��رياث��ا  عليا، 

باأبيه من  اإىل اجلح�د  االبن  " كيف ي�سل  تدمريه: 

.
اأجل املال؟ ")4(

تعي�ص  املتاألقة،  الروائية  الكاتبة  جنمة،  كانت 

اأن حدث ما مل  اإىل  حياة الرفاه والهناء والنجاح، 

تطالب  تركيا  من  اأختها  قدوم  احل�سبان:  يف  يكن 

غري  اأختها  وهي  ال��ري؛  اأبيها  مرياث  من  بحقها 

ال�سقيقة التي اأجنبها اأب�ها من امراأة اأخرى، وكان 

مبلغا  واأمها،  هي  اإليها،  ير�سل  اأن  على  حري�سا 

باأر�ص  االآن  حلت  �سهر..  كل  بداية  حمرتما  ماديا 

املادي،  اأبيها  مرياث  من  بحقها  لتطالب  الك�يت 

اأجل  من  وهي  امل�سنة.  اأمها  اأجل  ومن  اأجلها  من 

الأن  ال��سائل،  كل  ال�ستعمال  م�ستعدة  كانت  ذلك 

الغاية تربر ال��سيلة يف نظرها. مل يكن يهمها االأب 

اأ�سا�سا  جاءت  بل  ورمزيا،  قيميا  مرياثا  باعتباره 

غري  على  املحاكم  يف  ولتقا�سيه  عليه  لتحجر 

عادة االأبناء: تت�ساءل جنمة: " كيف نطالب والدنا 

؛ واإذا هي ف�سلت 
باملرياث وه� على قيد احلياة؟ ")5(

االأب  قتل  اأجل  من  م�ستعدة  كانت  فاإنها  ق�سائيا، 

بالف�سل.  ب��اءت  حماولة  فعال  ونفذت  وت�سفيته، 

االأخ�ة ب��سفها قيمة عليا، وهي  ومل تكن تهمها 

م�ستعدة لتدمري اأختها جنمة من اأجل ال��س�ل اإىل 

هدفها: اال�ستيالء على مرياث االأب؛ ولذلك �ستحاول 

و�ست�ستخدم  عائليا،  وتدمريهما  اأختها  زوج  اإغ�اء 

منها،  االنتقام  اأج��ل  من  اأختها  �سديقات  اإح��دى 

كما �ست�سجع م�ستخدميها يف التجارة على الف�ساد 

" ارتدت  وباجلملة،  اقت�ساديا..  تدمريها  اأجل  من 

�سافراً،   
ً
عداء به   

ْ
واأخفت اأخ�ة،  قناعًا من  اأر�سيدان 

الطعنة �ستك�ن ال �سك غادرة وغائرة ومن حيث ال 

.
حتت�سب.")6(

تتعلق  مالحظة  ت�سجيل  من  االإط��ار  هذا  يف  بد  وال 

يتعلق  ال  فاالأمر  الرواية،  هذه  يف  االأخ���ة  مبعنى 

كان  ف��اإذا  فح�سب:  ال�سيق  معناها  يف  ب��االأخ���ة 

اأن ال�رصاع االأ�سا�ص ه� بني االأختني غري  �سحيحا 

ال�سقيقتني) جنمة / اأر�سيدان (، فاإن هناك حكايات 

عندما  وخا�سة  االأخ���ة،  معنى  من  ت��سع  مت�ازية 

اأن  تت�س�ر  جنمة  تكن  فلم  بال�سداقة،  االأمر  يتعلق 

�سن�ات غري  التي عمرت  ن�ال  تتح�ل �سداقتها مع 

قليلة اإىل عدوانية وعنف واإرادة يف القتل والتدمري. 

الرواية،  يف  املح�رية  ال�سخ�سية  خل�ست  ولذلك 

�سدها  يحاك  ما  باأن  يقني  على  " اأنها  اإىل  جنمة، 

العداء  ه�  واحد،  نبع  واحد،  م�سدر  اإال  وراءه  لي�ص 

اخلفي وراء �ستار �سداقٍة اأو اأخ�ة) الت�سديد هنا من 

.
عندي(")7(

التي  املكانة  تلك  ال�سداقة،  معنى  من  واالأو���س��ع 

الرواية،  هذه  يف  والك�يت  العراق  م�ساألة  احتلتها 

لتلك  االآخر  ال�جه  ال�سيا�سية هي  امل�ساألة  كاأن هذه 

امل�ساألة العائلية بني االأختني: جنمة واأر�سيدان.ففي 

اأن  " مل ين�ص �سدام  الرواية:  اإحدى �سخ�سيات  نظر 

ي�ؤكد ل�سي�فه االأجانب...، قبل قيامه بغزو الك�يت، 

اأنه ظل ط�ال ال�سن�ات الثماين درعًا حقيقيًا يحمي 

واأنه ينتظر من  الفار�سي،  العرب من اخلطر  االخ�ة 

؛ لكن 
اأثريائهم اأن ي�ساعدوه على �سداد دي�ن بالده")8(

 ب�سكٍل 
ِّ

جنمة، ال�سخ�سية املح�رية يف الرواية، تعرب

االأخ�ية،  العالقة  هذه  عن  اآخر،  �سياٍق  ويف  اأف�سل، 

وعن االأ�س�ل امل�سرتكة بني العراق والك�يت، عندما 

تق�ل: " اإين اأحب العراق منها اأمي وخالتي، اإين اأحب 

.
العراق كما اأحب الك�يت.")9(

 وهكذا، يبدو كاأن االأخ�ة هي امل�ساألة االأ�سا�ص، هي 

 الذي يتك�ن من هذه العنا�رص كلها، 
ُّ

َقدي
ٌ
 الع

ُ
ب كَّ

َ
امُلر

كانت  واإذا  و�سيا�سية..،  واجتماعية  وعائلية  فردية 

االأخ�ة  وحدة  عن  تعبرياً  االأك��ر  ال�جه  هي  جنمة 

هي  تك�ن  قد  اأر�سيدان  �سخ�سية  فاإن  وت�سامنها، 

ال�جه االأكر تعبرياً عن ذلك ال�جه املتفكك لالأخ�ة: 

تركيا،  يف  امل�سنة  والدتها  مع  تعي�ص  اأر�سيدان   "
املتناثرة  عائلتها  اأف��راد  مع  ال��زي��ارات  تتبادل  ال 

والدها  والعراق وتركيا،  الك�يت  الريح يف  ك�سظايا 
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بالعراق،  اأعمامها  الك�يت،  يف  ال�سغرية  واأ�رصتها 

.
ووالدتها برتكيا.")10(

الداخل: يف  املتهاوية  الغرف  تلك  هي  – الأخوة   4
تلك الغرف الداخلية التي ترمز اإىل ال�سداقة واالأخ�ة 

ال�سخ�سية  بداخل  تتهاوى  اأنها  يل  يبدو  التي  هي 

النف�سية  فاالآثار  جنمة؛  الرواية:  هذه  يف  املركزية 

للطعنات التي تلقتها جنمة من اأختها اأر�سيدان ومن 

�سديقتها ن�ال هي التي كادت تدمر غرفًا يف الداخل 

هي االأكر اأهمية وخط�رة: تلك الغرف الداخلية التي 

ميثل�ن  الأنهم  واالأ�سدقاء،  باالإخ�ة  فيها  نحتفظ 

بالن�سبة اإلينا �سيئا غاليا وثمينا. والأن االأمر يتعلق 

بهذا العداء غري املفه�م وغري الطبيعي الذي تتلقاه 

�سيحتل  فلذلك  �سديقتها،  وم��ن  اأختها  من  اأخ��ت 

التحليل النف�سي لل�سخ�سيات وتقنيات متثيل احلياة 

الداخلية مكانة مهمة يف هذه الرواية، على م�ست�ى 

ال�رصد والكتابة.

وكما يف كل رواية ت�ستهدف متثيل احلياة النف�سية 

ل�سخ�سياتها التخييلية، جند يف رواية فاطمة ي��سف 

وم�ن�ل�جات  نف�سية  وحمكيات  اأح��الم��ًا  العلي 

داخلية، من خمتلف االأ�سكال واالأن�اع، لكني �ساأقف 

قليال عند �سكلني اأ�سا�سيني يف هذه الرواية:

ب�سمري  ال�سارد  خطاب  ه�  النف�سي:  املحكي   - اأ 

الروائية،  لل�سخ�سية  الداخلية  احلياة  عن  الغائب 

ا�ستك�ساف  لل�سارد يف  تقنية �رصدية �رصورية  وه� 

هذا  ويعني  التخييلية.  لل�سخ�سيات  النف�سية  احلياة 

االأن�سطة  حمكي  ه�  النف�سي  املحكي  اأن  جانب  من 

جانٍب  من  يعني  كما  ال�سخ�سيات،  لهذه  النف�سية 

اإىل  ينت�سب يف �سياغته اخلطابية  اأن املحكي  ثاٍن 

النف�سية  االأن�سطة  ال�سخ�سية. وحمكي  اإىل  ال�سارد ال 

 اأمناط املحكي النف�سي، الأنه 
ّ
غري اللفظية ه� اأحد اأهم

 االأن�سطة النف�سية التي ال ت�ستطيع ال�سخ�سية 
ّ
حمكي

اأن ت�س�غها �س�غا لفظيا، فهي تعرف هذه  نف�سها 

الأنها  عنها،   
ّ

تعرب اأن  ت�ستطيع  ال  لكنها  االأن�سطة 

اأن�سطة �سامتة وملتب�سة وغام�سة، ذات طبيعة غري 

 
ّ

�ر عنها لفظا، تعرب
ّ
لفظية، تعي�سها ال�سخ�سية وال تعب

اأخرى غري لفظية، قد تك�ن لغة احلركة  بلغة  عنها 

النف�سي  املحكي  هذا  اأهمية  فاإن  وهكذا،  واجل�سد.. 

ال�رصدية  ال��ساطة  دور  لي�ؤدي  ياأتي  اأنه  اإىل  تع�د 

لل�سخ�سية  الداخلية  احلياة  يف  جمال  اإىل  بالن�سبة 

هذا  يف  واأن��ه  خا�سة  ال��ساطة،  ه��ذه  اإىل  يحتاج 

ية 
ّ ّ
ال�رص الدوافع  تت�اجد  املجه�ل  املنفلت  املجال 

ل�سل�ك االأفراد واجلماعات، فه� حمكي نف�سي ي�ؤدي 

الق�ل  يف  قدراُتها  �سخ�سيات  ر�سم  يف  �ًا 
ّ
هام دوراً 

وحتتاج  �دة، 
َّ
ومقي حمدودة  اأو  ممكنة  غري  والتعبري 

اإىل و�ساطة �رصدية يف �سكل حتليل متقّطع للدوافع 

وكلماتها  ال�سخ�سية  حركات  �ر 
ّ
تف�س التي  ال�رصية 

وم�ساعرها.

 
ٌ
حا�رص اللفظية  غري  النف�سية  االأن�سطة  وحمكي 

ال�سخ�سية  تتلقاه  ما  اأن  باعتبار  الرواية  هذه  يف 

اأق��رب  من  عدوانية  واأف��ع��ال  اأق���ال  من  املح�رية 

اإليها) االأخت / ال�سديقة(، ه� �سيء ي�سعب  النا�ص 

االأق���ال  ب�ا�سطة  معه  التجاوب  ويتعذر  ت�سديقه، 

ق�ال  عنه  التعبري  م�ستحيال  يك�ن  وقد  واالأل��ف��اظ، 

يتفاعل  ينقل كيف  و�سيط  �سارد  بد من  وال  ولفظا، 

للت�سديق)  قابلة  غري  واأح���داث  اأق���ال  مع  اجل�سد 

حماكمة  ��رَزق؛ 
ُ
ي  

ٌّ
حي وه�  باملرياث،  االأب  مطالبة 

واالأخت؛  االأب  قتل  املرياث؛ حماولة  اأجل  من  االأب 

�سق�ط الزوج يف �سباك الع�تني: االأخت وال�سديقة؛ 

م�ت هاتني االأخريتني يف حادثة �سري..(. 

اأن�سطة  تنقل  التي  املحكيات  تلك  من  مناذج  وهذه 

ج�سديا،  عنها  التعبري  يجري  لفظية  غري  نف�سية 

يف  يحدث  ا 
ّ
عم للتعبري  كلمة  جتد  مل  فال�سخ�سية 

عاملها الداخلي، لكن حركاتها واأفعالها اخلارجية 

هنا  وال�سارد حا�رص  وا�سطرابها،  ارتباكها  تف�سح 

ليلتقط من االأن�سطة احلركية اجل�سدية ما يعك�ص تلك 

االأن�سطة النف�سية الداخلية:

يف  بدا  خا�ص،  ن�ع  من  باأمل  م�سح�نة  جنمة   "  -

ال�سالة  �سقف  يحجزها  التي  ال�سماء  اإىل  نظرتها 

بالبيت، فركت اأ�سابعها وم�سحت بها عينيها، كاأن 

هناك  تكن  مل  لكن  لل�سق�ط،  طريقها  يف  دم�عا 

دم�ع، ب�سطت كفيها وقب�ستهما، حت�س�ست وجنتيها، 

اأثرها  تركت  �سغينة،  لكمة  عن  يبحث  كمن  كانت 

حافة  على  بات  كمن  اأو  ال�جه،  بيا�ص  يف  البالغ 
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)11(
الغثيان من كرب ال يفارقه.."؛

الن�س�ج  عمر  من  عمرها  �سداقة  جنمة  بكت   "  -

اأو  ود  �سملها  يلم  مل  �ساردة  اأخ�ة  بكت  واالكتمال، 

؛
�سلة رحم، بكت زمنا من ال�جع..")12(

كانت  من�سدة  قدمها  ب��ط��رف  جنمة  رك��ل��ت   "  -

والتحدي  بالعناد  مغطاة  بقب�سة  خبطت  اأمامها، 

.
جدار احلائط ب�سدة..")13(

ال�سخ�سية  خطاب  ه�  امل�رصود:  امل�ن�ل�ج   – ب 

من  فه�  ال�سارد،  خطاب  به  تكّفل  ال��ذي  الذهني 

احلياة  ت�سخي�ص  يف  امل�ستعملة  االأ�سا�ص  التقنيات 

�سياٍق  يف  الروائية  لل�سخ�سية  النف�سية  و  الذهنية 

ب�سمري الغائب، وه� اأكر اأ�سكال امل�ن�ل�ج الداخلي 

تعقيًدا، الأنه ي�سري اإىل انتماء الكالم اإىل املحكي - 

كالم   - االقتبا�ص  اإىل  ينتمي  كما   - ال�سارد  كالم 

ال�سخ�سية.

واإجماال، ي�سمح امل�ن�ل�ج امل�رصود باحلّد من �سلطة 

له اإىل �سارد 
ّ
ال�سارد ب�سمري الغائب وهيمنته، ويح�

ا معها، وه� 
ً
اأكر قربًا من ال�سخ�سية، واأكر تعاطف�

يجمع  متداخال،  مزدوجًا  ياأتي  اخلطاب  يجعل  ما 

كاأن  نف�سه،  ال�قت  يف  وال�سخ�سية  ال�سارد  بني 

اأي  اأحاديا،  اإال ثنائيا ال  اأن يك�ن  اخلطاب ال ميكن 

مزدوج ال�س�ت.؛ كما يف هذه الفقرة اجلديدة التي، 

يتداخل  تنقل خطابا  اأي كلمات متهيدية،  من دون 

فيه �س�ت ال�سارد و�س�ت ال�سخ�سية:

تغتفر؟  ال  �سفعة  بنجمة  �سامل  فعله  ما  كان  "هل 
لل�سداقة  اخل��ائ��ن��ة  ت��ل��ك  ب��راث��ن  يف  �سقط  ك��ي��ف 

.
والع�رصة؟..")14(

الداخلية  احلياة  بنقل  امل�رصود  امل�ن�ل�ج  وي�سمح 

الكلمات  تق�له  ما  فيرتابط  بال�سبط،  جتري  كما 

والرتاكيب مع الطريقة التي تقال بها، كاأمنا ه� نقل 

م��س�عي لالأفكار الداخلية، لالإيقاع الداخلي الذي 

يك�س� الكالم؛ كما يف هذا املقطع:

فريوم  غفلة،  من  �سنة  على  عيناه  تغف�  كيف   .. "
بني  يجمع  لرجل  كيف  بال�رص؟  مت�رمة  ام��راأة  اىل 

ن�سفني، ن�سف من رقة ون�سف من رقي اأن ينطلق 

اىل نزوة عابرة مع �سديقتها؟ اأمل يكن ي�ساأل نف�سه 

ماذا ل� افت�سح اأمره؟ ملاذا �سمح لنف�سه باأن يخ�نها 

مع �سديقتها؟ كان االأمر اأه�ن اإذا كانت اخليانة مع 

.
غريها.")15(

االنفعالية،  ببنيته  امل�رصود  امل�ن�ل�ج  �ز 
ّ
ويتمي

املتقطعّة،  امل�سطربة  ولغته  احلميمية،  ولهجته 

والتعجبات  اال�ستفهامات  من  في�سًا  يقدم  فه� 

املفاجئة  واالنقطاعات  والبيا�سات  والتكرارات 

والتلميحات واالإ�سمارات... وه� بهذا ي�سمح باإبراز 

الداخلي؛  وال�رصخ  املبلبل  والفكر  النف�ص امل�سطربة 

كما يف هذا املثال:

الدم�ع  كانت  اأع�سابها..  ق�ة  جنمة  "ا�ستجمعت 
وعلياء  ال�سيارة  تركب  وهي  عينيها  من  تت�ساقط 

بال رحمة؟  �سقيقه  دم  ال�سقيق  تتبعها، ملاذا مي�ص 

من  املق�س�د؟  من  لكن  وا���س��ح،  بالقتل  التهديد 

.
الهدف؟..) الت�سديد من عندي(.")16(

5 - ما نريد اأن ن�سجله يف نهاية هذه املحاولة ه� 
اأن �س�ؤال االأخ�ة، الذي نفرت�ص اأنه جديد يف الرواية 

منظ�ر  من  ي�ستحق،  �س�ؤال  ه�  العربية،  الن�سائية 

النقد النف�سي، االهتمام والدر�ص، الأنه يجعلنا نلتفت 

اإىل خ�سائ�ص اأخرى يف الن�س��ص الروائية خا�سة، 

م�ست�ى  على  �س�اء  عامة،  ال�رصدية  والن�س��ص 

احلكاية اأو على م�ست�ى ال�رصد والكتابة.
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"�شيئا  أو اأو أو  غرية شغرية شغرية  ش�ش� حكاية  حكاية شطاد  حكاية شطاد  طاد  شي�شي� يكتب  يكتب يين  يكتب يين  يحيحين 

يلبث  ما  ثم  منه،  ينطلق  يطاشيطاشيطًا  شب�شب� حلما  حلما أو  لما أو 
ُ

ح أو 
ُ

ح حاأو  أو  تافها"، 

له  له شلم  له شلم  لم  شوت�شوت� وحا�رضا"،  متاحا  �شيء  كل  وحا�رضاشري  متاحا  �شيء  كل  وحا�رضاشري  متاحا  �شيء  كل  ري  شي�شي� " أن اأن أن 

عبدالفتاح  هو  هذا  قيادها.  هذا اأمالت  قيادها.  هذا اأمالت  قيادها.  أمالت  اوالتاوالت الكلمات 

كيليطو، الكاتب املغربي، والقامة الثقافية العربية 

نيف ما يكتب. ولذا، فلي�س شنيف ما يكتب. ولذا، فلي�س شنيف ما يكتب. ولذا، فلي�س  شبت�شبت� املعروفة. غري معني 

أربعاأربعنأربعنأربعن عاما  أربعأكرث من  أربعأكرث من  أكرث من اأكرث من  أكرث من اءل بعد  أكرث من اءل بعد  اءل بعد شاءل بعد ش شيت�شيت� أن اأن أن  أن تغرب  أن تغرب  تغرب شتغرب ش شامل�شامل� من 

أدبي تنتمي كتاباتي؟اأدبي تنتمي كتاباتي؟أدبي تنتمي كتاباتي؟".  أي نوع اأي نوع أي نوع  إىل اإىل إىل  من الكتابة : "

هته 
ّ

التي وج التميز وحدها هي  الرغبة يف  التي وجهته مل تكن  التميز وحدها هي  الرغبة يف  هته مل تكن 
ّ

التي وج التميز وحدها هي  الرغبة يف  مل تكن 
ّ

العمالعِماًل
ُ
م معميكي  عميكي 
ُ
م يكي 
ُ

مش مشيكي  يكي  شالكال�شالكال� العربي  العربي يي  العربي يي  يالأدبيالأدبييييي  الرتاث  الرتاث شة  الرتاث شة  ة  شلدرا�شلدرا�

ا ثراء شا ثراء شا ثراء هذا  أي�اأي�شأي�شأي� إمنا اإمنا إمنا  إمنا و إمنا و فيه املناهج النقدية احلديثة، 

وطرق  ودروب  مبنعرجات  ومتيزه  وت�شعبه  وطرق الأدب  ودروب  مبنعرجات  ومتيزه  وت�شعبه  وطرق الأدب  ودروب  مبنعرجات  ومتيزه  به 
ّ
وت�شع الأدب 
ّ

إننا اإننا اإننا  افاف الأول  عن  نبحث  نحنحن  اننا  اننا إميانه  اننا اإميانه  إميانه  اننا و إميانه  اننا و إميانه  عديدة، 

ي شي شي ما هي اإل شاملا�شاملا� ة شة شة  شدرا�شدرا� يييفيييفييي" نبحث عن الأخري"،  

اجلاحظ  من  تعلم  احلا�رض".   لفهم  احلا�رضأو مربر  لفهم  احلا�رضاأو مربر  لفهم  أو مربر  وغ شوغ شوغ  شم�شم�

الآن  يف  يف شها  يف شها  ها  شونقي�شونقي� الفكرة  وتقليب  الفكرة شتطراد  وتقليب  الفكرة شتطراد  وتقليب  تطراد  ش�ش� ال فن 

عن  احلديث  يف  طريقته  ي 
ّ
املعر يف   
ّ
املعر يف   
ّ ّ

بيبيب يييي
َ

يحيح واأَ يذاتيذاتييييه، يه، يه، 

من  ذ يذ يذ يذ يييذ يذ ذ  أخاأخيييأخييييأخيأخ أخو أخو مناوئيه،   مناوئيه،  شد  مناوئيه،  شد  د  ش�ش� ه شه شه  شنف�شنف� عن  والدفاع  عن ه  والدفاع  عن يه  والدفاع  عن يييه  والدفاع  عن يه  والدفاع  عن يه  والدفاع  عن يه  والدفاع  ه  أدباأدبيييأدبييييأدبيأدب

ابن  ابن أما  ابن اأما  أما  ألف ليلة وليلةاألف ليلة وليلةألف ليلة وليلة"،  يليلي" بورخي�س ع�شقه الكبري 

:هل  يتيم  :هل شوؤال  يتيم  :هل شوؤال  يتيم  ؤال  شوب�شوب� يواجهه  يواجهه أن  يواجهه اأن  أن  اإل يتمنى  فال  ر�شد 

يتحدث  كان  حينما  اليونانية  اللغة  يعرف  كان 

جتاوٌز الكتابة  جتاوزأن  الكتابة  زأن 
ُ
جتاو الكتابة  أن 
ُ
جتاو الكتابة  جتاواأن  الكتابة  أن  ؤمن وؤمن وؤمن  ويوي ناليونانيناليونانين؟.  فة شفة شفة  شفل�شفل� عن 

أن يختار، لو توفرت اأن يختار، لو توفرت أن يختار، لو توفرت  أن يختار، لو توفرت تطاعة الكاتب  أن يختار، لو توفرت تطاعة الكاتب  تطاعة الكاتب شتطاعة الكاتب ش شبا�شبا� أن اأن أن  أن و أن و للذات"، 

له الإمكانات، اللغَة البعيدة، الغريبة الأجنبية، كي 

اللغات  "يتكلم جميع  ذاته، ولذلك، فهو  يقرتب من 

تمعون هم يف النهاية شتمعون هم يف النهاية شتمعون هم يف النهاية  شوامل�شوامل� لكن بالعربية"، والقراء 

أو يكتب بها، اأو يكتب بها، أو يكتب بها،  ون عليه اللغة شون عليه اللغة شون عليه اللغة التي يتحدث  شيفر�شيفر� من 

أليفه األيفه األيفه  اتات على  حّثك  على أو  حثك  على أو  حّثك  حّثأو  حثاأو  أو  منك  طلبه  كتابًا تكتب  ييافيياَفيياأَن 

أمر خمتلف متاما اأمر خمتلف متاما أمر خمتلف متاما عن توجهك  تزيفيتان تودوروف 

أو القاهرة. اأو القاهرة. أو القاهرة. ي�شعر  قط شقط شقط  شم�شم� أو اأو أو  لقارئ عربي يف الرباط 

يافع  فتى  وهو  يافع أهم  فتى  وهو  يافع اأهم  فتى  وهو  أهم  يافع قر فتى  وهو  أهم  يافع قر فتى  وهو  أهم  اب تاب ّتاب  لُك ال�شديد  لكتمتنان  ال�شديد  تمتنان  بال

وفائه اهموا يف تكوينه وت�شكيل وعيه، ومن فرط وفائه اهموا يف تكوينه وت�شكيل وعيه، ومن فرط وفائه  اهموا يف تكوينه وت�شكيل وعيه، ومن فرط شاهموا يف تكوينه وت�شكيل وعيه، ومن فرط ش شو�شو�

قراءتهم  يإعيإعييييادة يادة يادة  إعاإعا يتحا�شى  بجميلهم  وامتنانه  لهم 

املنطبعة  اجلميلة  املنطبعة شورة  اجلميلة  املنطبعة شورة  اجلميلة  ورة  شال�شال� ستنخد�ستنخد�س ل لكي  اليوم 

عنهم. يهتم كثريا بعناوين كتبه، لأنه يعترب العنوان 

الرئي�س،  الباب  هو  الذي  املنزل  الرئي�س، أو  الباب  هو  الذي  املنزل  الرئي�س، اأو  الباب  هو  الذي  املنزل  أو  البيت  "كمدخل 
أن يكون �شيقا ويجذب اأن يكون �شيقا ويجذب أن يكون �شيقا ويجذب النتباه"، وهذا ما  فينبغي 

ان شان شان  شل�شل� " لكتبه:  اجلميلة  العناوين  هذه  يف  يتجلى 

أتكلم اأتكلم أتكلم  " ورشورشور"،  شال�شال� ومة شومة شومة  شخ�شخ� " نيت�شه"،  نيت�شهشان  نيت�شهشان  ان  شح�شح� " آدماآدمآدم"، 

نالعنالعن والإبرة"، "من  جميع اللغات لكن بالعربية"، "

إىل اإىل إىل  وشوشوًل شو�شو� أويلاأويلاأويل"،  اوالتاوالت "احلكاية  فة ابن ر�شدرضفة ابن ر�شدرضفة ابن ر�شد"،  رض�رض�

كتابه الأخري "من نبحث عنه بعيداً يقطن قربنا".

كيليطو  عبدالفتاح  زار   2018 نوفمرب  نوفمرب ير  نوفمرب ير  أواخاأواخيأواخيأواخيييير  يف 

قدم  حيث  الزبري،  بيت  الزبري، شة  بيت  الزبري، شة  بيت  ة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وموم من  بدعوة  من شقط  بدعوة  من شقط  بدعوة  قط  شم�شم�

هذه  سهام�سهام�س وعلى  وعلى ية.  وعلى ية.  يييييييية.  يالأدبيالأدبيييييييي جتربته  عن  �شهادة 

الزيارة كان لنا معه هذا احلوار:

اخرتَته  الذي  ال�س�ؤال  من  اخرتته ار  الذي  ال�س�ؤال  من  ه ار  اخرتت� الذي  ال�س�ؤال  من  اخرتت�ار  الذي  ال�س�ؤال  من  احل����ار  هذا  احل��أ  هذا  احل���أ  هذا  احل�����أ  هذا  احل����أ  هذا  احل�اأ  هذا  أ  لنبد uu

أي اأي أي  إىل اإىل إىل  " الزبري:  بيت  بيت أم�سية  بيت اأم�سية  أم�سية  يف  يف سهادتك  يف سهادتك  هادتك  سل�سل� انا �انا �انا  �عن�عن

أن اأن أن  افق �افق �افق من يرى  �ت�ت أدبي تنتمي كتاباتي؟اأدبي تنتمي كتاباتي؟أدبي تنتمي كتاباتي؟"، هل  �ن�ن�ع 

ُروائي وإعالمي من ُعمانروائي وإعالمي من عمانروائي وإعالمي من ُعمان روائي وإعالمي من ع  روائي وإعالمي من ع   *

حوارحوار

حاوره : �سليمان املعمري *

عبدالفتاح كيليطو:  

كل كتاب اأكتبه ي�سحح الذي �سبقه 



ال�س�ؤال ه�  ما  اإجابة يقينية على هذا  عدم ت�فر 

يجعل من جتربتك الكتابية فريدة ومميزة؟.

ما  هو  الأدبي  الن�س  يف  يهم  فما  �شحيح.  هذا   u

يكون فيه من لب�س وغمو�س، فتت�شاءل: "ماذا اأقراأ؟ 

ينتمي؟".  اأي نوع  واإىل  اأقييراأه؟  الذي  الن�س  ما هذا 

وغام�شا  ملتب�شا  يكون  حينما  احلالة،  هييذه  يف 

الن�س  يكون  اإليه،  ينتمي  الذي  النوع  ناحية  من 

�شغري  منذ  اأنا  للنجاح.  حظوظا  اأوفيير  اأو  ناجحا 

 يوم دون اأن 
ّ
اأقراأ احلكايات والروايات، فال مير علي

م�شتحيل،  �شبه  يكون  قد  هذا  ال�رضد،  من  �شيئا  اأقراأ 

فاإنني  اأقييراأ  ل  عندما  وحتى  اإطالقا،  م�شتحيل  بل 

اأن  اأحيياول  اأكتب  فحن  احلكايات،  لنف�شي  اأروي 

اأنطلق  وحن  منها،  اأنطلق  �شغرية  حكاية  اأ�شطاد 

من احلكاية ي�شري كل �شيء متاحا وحا�رضا، مثال 

ال�شباح  يف  اأ�شتيقظ  حن  ن�س  بداية  اأ�شطاد  قد 

بعد حلم، فمرة ا�شتيقظُت ويف ذهني عبارة غريبة، 

هي  غام�شة  عبارة  بذكرى  فكري  يف  احتفظت 

"لغتنا الأعجمية"، فقلت يف نف�شي: "ما معنى هذه 
العبارة؟". ومن يقول هذه العبارة: ابن ر�شد. وهو مل 

يقل اأبدا ]يف حياته[ هذه العبارة، ولكنه يف حلمي 

ن�شا  وكتبت  احللم،  يف  اإليه  ن�شبتها  فاأنا  قالها، 

"لغتنا الأعجمية"؛  انطالقا منها لأو�شح ما معنى 

كانت  فاإذا  تناق�س؛  على  مبنية  العبارة  هذه  لأن 

لغتنا فهي لي�شت اأعجمية، واإذا كانت اأعجمية فهي 

لي�شت لغتنا!، فكيف نوفق بن هذا التناق�س، وهذه 

اهتديت  الييواقييع  ويف  نف�رضها؟!.  كيف  املفارقة 

اإىل  العبارة  هذه  ت�رضبت  كيف  هذا،  عن  جواب  اإىل 

يف  العبارة  هييذه  �شمعت  كيف  وحلمي؟!  منامي 

اأو  قالها،  احلقيقة  يف  العبارة  يقال؟!.  كما  املنام 

كاد يقولها، ابن منظور �شاحب "ل�شان العرب"، اأين 

قال هذا؟ اأو اأين اأو�شك اأن يقوله؟ طبعا يف قامو�شه 

ذات  دفعني  الفكري  ف�شويل  لكن  العرب"،  "ل�شان 
يوم اإىل قراءة مقدمة ابن منظور، ]رغم اأنه[ ل اأحد 

ال�شفحات  القوامي�س، فعادة نت�شفح  يقراأ مقدمات 

املقدمة،  قيييراأت  عموما  القامو�س.  يف  الأخيييرى 

منظور  ابيين  حتييدث  اإذ  مفاجئا  �شيئا  فاكت�شفت 

ع�رض  الثالث  القرن  يف   يعي�س  كان  اأنه  واأظن   –
امليالدي يف م�رض – عن ميل القوم اإىل ما ي�شميه 

باللغة الأعجمية اأو الل�شان الأعجمي، ونفورهم من 

العربية، وهذا �شيء غريب، ما هذه اللغة الأعجمية 

اإليها؟ واهلل ل اأدري، اأهي  التي كان النا�س مييلون 

الفار�شية؟ اأهي الرتكية؟ املهم ح�شل هذا الأمر يف 

القرن الثالث ع�رض، وبالن�شبة للمغاربين فهذا الأمر 

هذه  تت�شمن  التي  الأ�شطر  اأخذت  عميقة.  دللة  له 

الفكرة، وعر�شتها على طلبتي يف اجلامعة دون اأن 

اأذكر اأن موؤلفها هو ابن منظور، ف�شاألُتهم : من قال 

هذا الكالم؟ من قال اإننا منيل اإىل اللغات الأعجمية 

ذكروا  الأ�شماء،  فتعددت  العربية؟  لغتنا  من  وننفر 

العربية،  يدافعون عن  لُكّتاب معا�رضين  اأ�شماء  يل 

ولكنهم  الفرن�شية،  �شد  اإنهم  اأقييول  ل  ُكّتاب  وهم 

غالب  الكرمي  عبد  مثل  هيمنتها،  من  متحفظون 

وعالل الفا�شي وغريهم، اإذاً ما قاله ابن منظور يف 

القرن  يف  حالتنا  يوافق  جتده  ع�رض  الثالث  القرن 

اإىل  ن�شبت  للحلم،  تف�شريي  هو  هذا  مثال،  الع�رضين 

ابن ر�شد �شيئا قاله اأو اأو�شك اأن يقوله ابن منظور.

اأحد ح�اراتك عن  وهذا يذّكرين مبا قلَته يف   uu
انطالق ثم ينم�  الذي يك�ن نقطة  الب�سيط  ال�سيء 

يف  تكن  مل  اآفاقًا  يفتح  اآخ��ر  �سيء  اإىل  ويتح�ل 

احل�سبان يف كتاباتك. ذكرَت ابن ر�سد، وابن منظ�ر، 

اأ�سماء كثرية يف جتربتك الكتابية،  واأي�سا تتزاحم 

اأهمها رمبا اجلاحظ، واأب� العالء املعري وابن حزم، 

القدمي،  الأدب��ي  العربي  الرتاث  من  كثرية  واأ�سماء 

اأنت  �سابقا:  عليك  ُطِرح  �س�ؤال  اإىل  يدفعني  وهذا 

مدر�س يف اللغة الفرن�سية يف جامعة الرباط، ولك 

درا�سات طبعا يف الأدب الفرن�سي، ولكنها ل تقارن 

من ناحية الكم بالدرا�سات التي كتبتها يف الأدب 

العربي الكال�سيكي. ما الذي �سدك يف الأدب العربي 

الكال�سيكي لتجعله م�رشوعك؟ 

ثراء  ب�شبب  لنقل  اأو  التميز،  يف  الرغبة  رمبييا    u

وله  ب 
ّ
مت�شع العربي  فالأدب  وت�شعباته،  الأدب  هذا 

جذبني  ما  فذلك  عديدة،  وطرق  ودروب  منعرجات 

النقد  هو  البداية  يف  جذبني  ما  الواقع  ويف  اإليه. 

الأدبي العربي يف كتابات اجلرجاين والآمدي وابن 

قتيبة، وهكذا كانت هذه نقطة النطالق، وكان هذا 

يف وقت كانت فيه املناهج احلديثة قد ت�رضبت اإىل 
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الدرا�شات العربية واإىل العامل العربي، فكنا جماعة 

نحاول اأن ننظر اإىل الرتاث العربي انطالقًا مما كان 

�شائعا من اأفكار ودرا�شات حول ما ي�شمى املناهج 

ما  بقدر  نوفق  اأن  نحاول  نكن  مل  طبعا  احلديثة، 

كنا نحاول اأن نرى الفروق بن ما ي�شمى املناهج 

احلديثة )مناهج القرن الع�رضين( واملناهج القدمية؛ 

مثال  مييع  اجلييرجيياين  تييوافييق  لي�س  يهمني  مييا  لأن 

فرديناند دي �شو�شري، بل ما يهمني هو اختالفهما، 

من ال�شهل اأن تقول اإن اجلرجاين قال هذا قبل فالن 

اأو عالن، ما يهمني هو اختالف اجلرجاين بالن�شبة  

التماثل  اأما  يل،  بالن�شبة  املهم  هو  فهذا  لالآخرين، 

ونقط اللتقاء فهي ثانوية بالن�شبة يل. 

اأي�سا ذكرَت يف معر�س حديثك  uu يف �سهادتك 

وه�  ال�ثب"،  اأو  بالقفز  "الكتابة  اجلاحظ  عن 

م�نتيني.  الفرن�سي  الأدي��ب  �سّكه  الذي  امل�سطلح 

باجلاحظ،  اإعجابك  عن  حديث  اإىل  يجرنا  وه��ذا 

�سهادتك،  يف  تخربنا  كما  ال�ستطراد،  فن  ن  ُمد�سِّ

اأي�سا يف كتابة عبد  اأي ال�ستطراد- جنده  وه� – 

الفتاح كيليط�، بل اإنك اأي�سا تق�ل يف م��سع اآخر 

من ال�سهادة: "اأفهم الي�م ملاذا ق�سيُت �سن�ات يف 

درا�سة املقامات، ذلك اأن م�ؤلفيها املت�سبعني بفكر 

اجلاحظ ن�سج�ا على نف�س املن�ال ونهج�ا الأ�سل�ب 

نف�سه، وقد اأك�ن تاأثرت بهم". 

u طبعا يف البداية كان التاأثر ل واعيا، فما معنى 

اأن اأكر�س يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي �شنوات 

لدرا�شة املقامات التي -كما قلت يف مداخلتي-  ل 

وتبن  نف�شي،  عن  اأبحث  كنت  ولكني  اأحد،  يقراأها 

واأقفز  اأنتقل  واأنييا  اإل  اأكتب  اأن  ميكن  ل  اأنني  يل 

مونتيني  يقول  كما  اأو  مو�شوع،  اإىل  مو�شوع  من 

"بالقفز والوثب"، وهذا ما يحدث يف املقامات، مثل 
مقامات الهمداين التي �شفحاتها قليلة، فكل مقامة 

طولها من خم�س اإىل �شت �شفحات، ثم ننتقل من هذا 

املو�شوع اإىل ذاك، ومن هذا امل�شهد اإىل ذاك، بحيث 

باملقامات  تبداأ  اأن  فيمكنك  وحييدة،  هناك  لي�شت 

املهم  يهم.  ل  الأوىل،  باملقامات  وتنتهي  الأخرية 

�شمل  يجمع  رفيع  خيط  مع  مقامة،  كل  وحدة  هي 

البطلن،  عييودة  هو  الرفيع  اخليط  هذا  املقامات، 

وهما الراوي والبطل البليغ، وهذا ما حاولت القيام 

ال�رضدية املن�شورة  اأعمايل  ال�رضدية.  اأعمايل  به يف 

اجلاحظ  وعند  املقامات  يف  وجدت  ولكنني  قليلة، 

املربر لطريقتي يف الكتابة املبنية على ال�شتطراد، 

اأ�شا�س �شلب، هذا  اإىل  وجددت مربرا و�شيئا ي�شدين 

الأ�شا�س هو املقامات واجلاحظ.  

uu يف �سهادتك عندما حتدثت عن تد�سني اجلاحظ 
اأن  دون  رجعنا  قد  نحن  "ها  قلت:  ال�ستطراد  لفن 

ن�سعر اإىل املرة الأوىل"، وفيها اأي�سا تت�ساءل: "هل 

هناك اأ�ساًل مرة اأوىل؟". نالحظ منذ بدايات جتربتك 

تكتب  اآدم"  "ل�سان  يف  بالبدايات،  مهج��س  اأنك 

عن القاتل الأول وعن اللغة الأوىل، يف كتب اأخرى 

ودائما  الأول،  واملنزل  الأول  احلبيب  عن  تتحدث 

هناك نزوع لالأ�سياء الأوىل. ما ه� ال�رش؟.

عن  البحث  هييذا  قليال(.  )ي�شمت   ....  
ٌّ
�ييرض هييو   u

اأقيييراأه،  مل  كتاب  هناك  قييدمي.  �شيء  هو  البدايات 

ولكنني اأعرف عنوانه؛ كتاب الأوائل، الذي يتحدث 

ركب  من  اأول  )مثاًل  مييرة  لأول  �شيئًا  فعلوا  عمن 

الفر�س، واأول من تكلم اللغة العربية، وهكذا(، فهذا 

ف�شول عام وقدمي ملعرفة الأوائل. ويف الواقع فاإننا 
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حن نبحث عن الأول  فاإننا نبحث عن الأخري؛ اأبحث 

اآدم، الإن�شان الأول، ويف ذهني احلا�رض  عن ل�شان 

وما يحدث اليوم، ما هو ل�شان اليوم بالن�شبة لّل�شان 

الأول؛ ل�شان اآدم، اأي اأن ما نحاول اأن نبحث عنه يف 

املا�شي هو من اأجل فهم احلا�رض، فدرا�شة املا�شي 

هو  هذا  احلا�رض،  لفهم  مربر  اأو  م�شوغ  اإل  هي  ما 

ال�رض. واأعود مرة اأخرى اإىل ما يحدثه الن�س الأدبي 

الوقت  الذي يكون يف  الأدبي هو  الن�س  تاأثري.  من 

نف�شه غريبا واأليفا، قد يبدو لك غريبا مفاجئا، ولكن 

اإذا به مينحك نظرة اإىل �شيء األفته ]اليوم[ ، اأو األفَته 

 اأبي متام:
ْ
فيما م�شى، ولهذا اأذكر دائمًا بيَتي

نقل فوؤادك حيث �شئت من الهييوى

ما احلب اإل للحبيب الأول   

كم منزٍل يف الأر�س ياألفه الفتى

وحنيييينه اأبًدا لأول منيييزل    

ا 
ً
الأول. وكثري واحلبيب  الأول  املنزل  يذكر هنا  اإنه 

�شعاري  اإن  بل  كتبي،  يف  البيتن  هذين  ذكرُت  ما 

ا 
ً
فكثري البيتن،  الكتابة هو ما جنده يف هذين  يف 

هو  وما  الأول؟  احلبيب  هو  من  ُترى  ت�شاءلت:  ما 

املنزل الأول؟، هل نقول اإن احلبيب الأول هو الأم؟ 

الأول"  بييي"احلبيب  ق�شد  متييام  اأبييا  اإن  نقول  هل 

من  �شيئًا  لديه  اأن  اأي  "حبيب"،  ا�شمه  لأن  نف�شه 

الرنج�شية؟، ماذا �شنقول؟ اإىل اأن اهتديت اإىل جواب، 

احلبيب  اأن  افرتا�س:  واإمنا  نهائيا  جوابًا  هو  لي�س 

الأول هو املذكور يف معلقة امرئ القي�س  "ِقفا نبِك 

املعلقة  بدايِة  فنجد يف  ومنزل"،  ذكرى حبيب  من 

:"كم  اأبي متام  احلبيب واملنزل، كما جند ذلك عند 

واملنزل  الأول  احلبيب  اإًذا،  الأر�س.."،  يف  منزل 

الأول هما البيت الأول من معلقة امرئ القي�س. اأي 

اأنهما - احلبيب الأول واملنزل الأول- بداية ال�شعر 

كما تخيلناها، فالعودة اإىل اأول بيت يف اأول معلقة 

عربية هي التي اأثارتني يف هذه امل�شاألة.

دعني  الأوىل،  الأ�سياء  عن  حتدثنا  اأننا  مبا   uu
اأ�ساألك عن الكتب الأوىل التي �سكلت اأو كّ�نت وعي 

عبد الفتاح كيليط�، يف �سهادتك حتدثت عن مكتبة 

وقراأت  تزورها  كنت  اخلم�سينيات  يف  الرباط  يف 

م�سطفى  عن  اأي�سا  الكتب، حتدثَت  بع�س  بف�سلها 

كان  الذين  العرب  الكتاب  كاأحد  املنفل�طي  لطفي 

لهم دور يف تك�ينك، دعني اأ�ساألك عن هذه الكتب 

الأوىل التي �ساهمْت يف ت�سكيل وعيك �س�اء كانت 

كتبا عربية اأو فرن�سية اأو بلغات اأجنبية.

u  ن�شيُت اأن اأذكر يف �شهادتي �شيئا اأحدث يفَّ تاأثرياً 

الق�ش�س  ا 
ً
كثري اأقييراأ  البداية  يف  كنت  فلقد  كبريا، 

كتاب  مثل  بال�شور،  امل�شحوبة  تلك  اأي  رة، 
ّ
امل�شو

 )Blek le Roc( روك"  لو  "بليك  ي�شمى  بطله  ر 
ّ
م�شو

املتمردين  عن  ويحكي  �شهر  كل  ي�شدر  كان  الذي 

متمردون  هناك  كان  اإذ  الإجنليز،  �شد  اأمريكا  يف 

هذا  اإجنليزيا.  ا  
ً
ا�شتعمار يعتربونه  ما  يقاومون 

ر قراأته حن كنت طفال، وحن كربُت 
ّ
الكتاب امل�شو

 : وت�شاءلت  ففوجئت  يييدي،  يف  منه  ن�شخٌة  وقعْت 

الأ�رضطة ت�شدر؟! والعجيب لي�س يف  اأما زالت هذه 

اأبطالها  اأن  ا  اأي�شً كونها مازالت ت�شدر وح�شب، بل 

اأي  الجنليزي!،  ال�شتعمار  �شد  ينا�شلون  مازالوا 

ينالوا  ينا�شلون ومل  �شنة وهم  اأنه م�شت خم�شون 

على  كبري  تاأثري  له  كان   
ٌ
اأمر فهذا  ا�شتقاللهم،  بعُد 

اأو  نف�شي وعلى نف�شيتي. ومن �شمن هذه الأ�رضطة 

احلكايات امل�شورة ]التي قراأتها[ �رضيط بطله ميكي 

ُلوراجنر )Miki le Ranger(، وهو بطل مراهق 

وامل�شتبدين،  الل�شو�س  ويحارب  مبغامرات  يقوم 

اإل  ي�رضب  يكن  مل  اأنييه  وهييي  خا�شية  له  وكانت 

اللنب، بينما معارفه يف احلانة يف اأمريكا ي�رضبون 

اللنب  ي�رضب  يرونه  وحن  الكحولية،  امل�رضوبات 

ملزمًا  نف�شه  فريى  وي�شتفزونه،  عليه،  ي�شحكون 

بالدفاع عن نف�شه واأحيانا بالت�شاجر من اأجل حقه 

يف �رضب اللنب، وعدم المتثال لرغبة من هم حوله. 

ويف النهاية يخرج من احلانة وهو مغتاظ ومكفهر، 

من  بد  ول  �شعب،  �شيء  الختالف  اأن  ويكت�شف 

تاأدية الثمن لكي تكون خمتلفا، فلكي ت�رضب اللنب 

وبالعراك  بال�شجار  ذلك  ثمن  تييوؤدي  اأن  من  بد  ل 

واملناف�شة. 

uu هذا بالن�سبة للكتب امل�س�رة، فماذا عن الكتب 
ال�رقية العادية؟.

"اآخر  الييتييي قييراأتييهييا كييتيياب  الييكييتييب  u ميين بيين 

يقراأ  يييزال  ما  كان  اإن  اأدري  ول�شُت  امُلوهيكان"، 
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اليوم. وموؤلفه هو فينيمور ُكوبر، وكان م�شهوراً يف 

تعلم  كما  والأطفال  طفاًل،  اإْذذاك  كنُت  ولقد  زمنه. 

يحبون الق�ش�س التي فيها نوع من ال�رضاعات مع 

الهنود احُلمر، وهكذا. لكن العجيب اأنني اأعدت قراءة 

معجبًا  كنُت  ال�شدمة،  فكانت  موؤخراً  الكاتب  هذا 

لالآمال،  بدا يل خميبا  قراءته  اأعدُت  ولكن حن  به 

ولهذا اأن�شح نف�شي باأْن ل اأعيد قراءة ما اأحببته يف 

�شغري، لأن خيبة الأمل �شتكون يف امليعاد، ولهذا 

اأي�شًا ل اأريد اإعادة قراءة املنفلوطي اأو العقاد اأو طه 

ح�شن؛ لأنني اأخ�شى اأن اأُ�شدم ويخيب اأملي.

اuu على ذكر العقاد وطه ح�سني قراأت لك ح�ارا 

ا�ست�سففُت منه اأنك مهتم اأكرث بطه ح�سني وت�فيق 

من  اأكرث  الفرن�سية  اللغة  يف  خللفيتهما  احلكيم 

لغتهما  مثقفني  تعتربهما  اللَذْين  واملازين  العقاد 

اأجنل��سك�س�نية، هل هذا ال�ست�سفاف �سحيح؟.

u هذا �شحيح. اأنا اأميل اأكرث اإىل طه ح�شن وتوفيق 

ر�شيد  لهم  الذين  الكتاب  اإىل  اأميل  طبعا  احلكيم. 

اأُلفًة كبرية مع من لهم  اأح�س  اأجنلو�شك�شوين، ولكن 

 
ّ

فرن�شي، لأن هذا يظهر يف كتاباتهم، حت�س ر�شيد 

والعقاد،  املييازين  عند  الأجنلو�شك�شونية  بالنربة 

وطه  احلكيم  توفيق  عند  الفرن�شية  بالنربة  وحت�س 

احلالتن،  كلتا  يف  اأدبيان  فكران  فهناك  ح�شن، 

اللغة الثانية تكون مهيمنًة وبادية يف اللغة الأوىل، 

فمثال  ]الأمر[،  هذا  عن  اأقييول  اأن  ميكنني  ما  هذا 

الأجنلو�شك�شونية  الثقافة  اأ�شحاب  عند  اأ�شماء  اأجد 

التي ل حُتيلني اإىل �شيء اأعرفه، مثال اأ�شماء كتاب 

هييذان  هما  ميين  �شو".  و"برنارد  كيي"اإمير�شون" 

بينما  الكّتاب،  هييوؤلء  قييراءة  اأعتد  مل  الكاتبان؟ 

الأجنلو�شك�شونيون اعتادوا ذلك وهذا الأمر بالن�شبة 

الإحييالت  اآخيير،  جانب  ويف  وطبيعي.  عييادي  لهم 

 ،
ّ

لدي معروفة  بالفرن�شية[  املتاأثرين  الكتاب  ]لدى 
 ،

ّ
فاإحالت توفيق احلكيم وطه ح�شن معروفة لدي

املتاأثر  الأدب  الأدب:  اأهل  اأدبان يف حديث  فهناك 

بالفرن�شية، والأدب املتاأثر بالإجنليزية والأمريكية.

uu هذا اإذاً يحيلنا اإىل اللغة الفرن�سية، وكتابتك 
بها، ودعني اأطرح هذا ال�س�ؤال الذي طرحَته اأنت يف 

ففي  بالعربية"،  لكن  اللغات  جميع  "اأتكلم  كتاب 

الفرن�سية؟  "ملاذا تكتب باللغة  الكتاب تكتب:  هذا 

كتبه  ين�رش  الذي  الكاتب  على  عادًة  ُيطرح  �س�ؤال 

قلقه  يثري  اأن  �ساأنه  من  �س�ؤال  وه�  اللغة،  بهاته 

ورهافة،  لباقة  يظهر  رده،  وعند  بالذنب.  و�سع�ره 

َيذكر فعَل التاريخ، كما يذكر التك�ين الذي تلقاه، 

من  بن�ع  يتمتع  اأنه  يح�س  اإنه  اأي�سا  يق�ل  وقد 

احلرية يف الفرن�سية، واأنه يلم�س بدرجٍة اأقل تاب� 

عن  عاجز  باأنه  �سيق�ل  كما  وال�سيا�سة.  اجلن�س 

بطريقة  اأحيانا  يتحدث  وقد  اأخرى،  بلغة  الكتابة 

لن  الفرن�سية.  له  ت�فرها  التي  اللذة  عن  غام�سة 

َيعرتف دوما اأن الكتابة بالفرن�سية حتقق لكاتبها 

نه من جمه�ر  بع�س احلظ�ة ومتنحه اعتبارا، ومتكِّ

م�ساعف وانت�سار وا�سع. ميكن ت�س�ر افرتا�س اآخر: 

اأخذ  الأمر  اقت�سى  اإن  حتى  للذات،  جتاوٌز  الكتابة 

م�سافة مع اللغة الأم، فبا�ستطاعة الكاتب اأن يختار، 

الغريبة  البعيدة،  اللغة  الإمكانات،  له  ت�فرت  ل� 

الآن:  ال�س�ؤال  ذاته..."،  من  يقرتب  كي  الأجنبية، 

عبدالفتاح  يختاره  اأن  الأ�سباب ميكن  هذه  من  اأي 

كيليط� لالإجابة عن �س�ؤال: ملاذا تكتب بالفرن�سية؟.

يكتبون  من  على  بحدة  يطرح  كان  �شوؤال  هذا   u

املغاربية،  البلدان  ا�شتقالل  مرحلة  يف  الفرن�شية 
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)لي�س فقط يف املغرب بل اأي�شا يف اجلزائر وتون�س(، 

بالفرن�شية"  تكتب  "ملاذا  ا�شتفزازيا،  �شوؤاًل  وكان 

فاإذا  يجوز،  ل  و�شيء  منكر  اقرتفَته  ما  اأن  يعني 

حدث  ذلييك.  يييربر  اأن  الكاتب  يحاول  اجلييواب  يف 

نتفق  اأن  وينبغي  ال�شتقالل.  بعد  مبا�رضة  هييذا 

ق�شري  عمره  احلديث  املغربي  الأدب  �شيء:  على 

قبل  املا�شي[،  القرن  ]من  اخلم�شينيات  اإىل   يعود 

اخلم�شينيات ماذا كان؟ واهلل ل اأدري. املهم؛ نقول 

اخلم�شينيات،  يف  ابتداأ  احلديث  املغربي  الأدب  اإن 

تاريخها  لأن  اخلم�شينيات،  قبل  ابتداأ  اجلزائر  ويف 

]املغربين[  الكتاب  بع�س  كييان  اإذاً،  خمتلف. 

الفرن�شية،  اللغة  فيها  تهيمن  مدار�س  يف  يدر�شون 

ف�شاروا يكتبون بالفرن�شية، ويف تلك الفرتة كانت 

حا�رضًة بقوة م�شائل العروبة والقومية واللغة الأم، 

ال�شوؤال: ملاذا  الُكّتاب حن يطرح عليهم هذا  فكان 

يف  وهم  ذلييك.  من  يخجلون  بالفرن�شية؟  تكتبون 

احلقيقة مل يكن مب�شتطاعهم اأن يكتبوا بلغة اأخرى، 

لأنهم در�شوا بالفرن�شية ويقروؤون بالفرن�شية. اليوم 

ملاذا  ي�شاألك:  اأحد  ل  مطروحا.  ال�شوؤال  هذا  يعد  مل 

تكتب بالفرن�شية؟ بل على العك�س رمبا ُتَعّد كتابُتك 

الفكري والوجاهة. هذا  الرقي  بالفرن�شية نوعًا من 

يرجع بنا اإىل "لغتنا الأعجمية" التي حتدثنا عنها 

�شابقا. اليوم �شارت الأمور ملتب�شة، ولكن ما يحدث 

بلغتن:  يكتبون  عامة  ب�شفة  العرب  الكتاب  اأن 

بلغتهم الأم )الف�شحى(، واللغة الثانية التي يكونون 

قد قراأوا بها وتعلموا بها، والتي هي اإما الإجنليزية 

واأنت  تقراأه  اأن  ميكن  العربي  فالأدب  الفرن�شية.  اأو 

اأفق  تتتبع الإحالت العديدة للثقافة الأوروبية يف 

هذه الكتابات. املهم، مل يعد اأحٌد يلومك اليوم على 

 
ْ
اكُتب الآن.  الأميير  انتهى  فقد  بالفرن�شية،  الكتابة 

ذلك  له  يعد  مل  الأدب  لأن  رمبا  �شئت.  التي  باللغة 

املفعول ال�شحري الذي كان اآنذاك. كان الكاتب يف 

مكانة  له  وال�شبعينيات  وال�شتينيات  اخلم�شينيات 

مل  هذا،  انتهى  اليوم  مثقفا.  وكان  واعتبار،  ودور 

يعد له العتبار والتقدير نف�شه، �شار �شخ�شًا عاديا 

ينتج الأدب كما ينتج اأي �شانع منتوجا �شناعيا، 

هذا هو ما حدث، مل تعد حتيط بالأديب تلك الهالة 

التي كنا نعرفها، حن كنا ن�شمع ا�شم توفيق احلكيم 

لأي  اليوم  عظيم".  "�شيء  ]ونردد[:  ح�شن   وطه 

الأمور  اختلفت  عظيم؟!"  �شيء  "هذا  �شتقول:  كاتب 

اليوم واختلطت.

كتاب  كتبَت  الفرن�سية:  اللغة  يف  مازلنا   uu
لكن  اللغات  جميع  و"اأتكلم  والتنا�سخ"  "الكتابة 
الفرن�سية،  باللغة  نيت�سه"  و"ح�سان  بالعربية" 

يف حني كانت لك كتٌب اأخرى بالعربية )"متاهات 

تكتبه  ه��ذا  اأن  يحدد  ال��ذي  فما  م��ث��ال(.  الق�ل" 

بالفرن�سية وذاك تكتبه بالعربية؟

الذي  والتنا�شخ"  "الكتابة  كتاب  مثال  لناأخذ   u

الأ�شتاذ  العربية[  اإىل  الفرن�شية  ]من  ترجمه 

الكتاب  هذا  ن�شاأ  كيف  العايل.  بنعبد  ال�شالم  عبد 

الأ�شلي  عنوانه  وكييان  بالفرن�شية،  كتبته  الييذي 

)"املوؤلف   "Lauteur et ses doubles"
تخّني  مل  اإن   1981 �شنة  يف  كنُت  وبدائله"(؟. 

الذاكرة يف ندوة نظمها عبدالكبري اخلطيبي، وكان 

تزفيتان  الندوة  يف  امل�شاركن  احلا�رضين  بن 

عن  اليينييدوة  وكانت  املييعييروف.  الناقد  تيييودوروف 

ي�شمى  كييان  ما  عن  فيها  وحتييدثييُت  الزدواجييييية، 

يف  طريقه  ي�شل  الييذي  البدوي  اأي  "امل�شتنِبح"؛ 
يف  ودييياره  اأهله  اإىل  �شبيله  يجد  ولكي  ال�شحراء 

عليه،  فرتد  الكالب  فتتبعه  النباح،  يف  ياأخذ  الليل 

هذا  بذلك.  فيهتدي  وذووه،  اأهله  هم  اأييين  فيعرف 

هذه  تييودوروف   
َّ
ب

َ
فاأَح الندوة،  تلك  يف  ذكرته  ما 

املداخلة واأخذين جانبا بعد الندوة وقال يل: "ملاذا 

اأن�رضه  كتابا  املداخلة  هذه  من  انطالقًا  تن�رض  ل 

�شل�شلة  له  اإذذاك  كان  فقد   ، لو�شيه"  من�شورات  يف 

التي  "بويتك"  �شل�شلة  هييي  املن�شورات  هييذه  يف 

كان يديرها هو وجريار جينيت. وهكذا كتبُت ذلك 

الكتاب ا�شتجابًة لرغبة تزفيتان تودوروف، وطبعا 

كنُت اأعرف اأنه �شيكون قارئي الأول، كنت اأعرف اأنه 

اإما �شيقبل الكتاب اأو يرف�شه، لهذا كنُت اأتوجه اإليه 

ال�رضامة  مع  طبعا  ف�شوله،  واإثارة  اإغراءه  حماول 

اإىل  اأي�شا هو كتاب موجه  والعلمية، ولكن  الأدبية 

قراء لي�س اخت�شا�شهم الأدب العربي، بل ل يعرفون 

اإذاً،  اأو ل يكادون يعرفون �شيئا عن الأدب العربي. 

دٌّ  ُ
ب اللغة مل يكن  دخلت عدة اعتبارات: فيما يخ�س 
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والأ�شياء  الإحييالت  ويف  بالفرن�شية،  الكتابة  من 

التاأقلم مع من �شيقراأين يف  الأخرى كان ل بد من 

البداية، وهنا نرجع اإىل املرة الأوىل، كان �شيقراأين 

م�شري  وكان  تييودوروف،  وتزفيتان  جينيت  جريار 

الكتاب بن اأيديهما، هذا هو الذي كان يحدو رغبتي 

يف الكتابة حينئذ. اأما فيما يتعلق بالعربية فهناك 

ال�شياق خمتلف، وعادة  لأن  بالعربية  كتب كتبتها 

ومداخالت  حما�رضات  البداية  يف  تكون  كتاباتي 

هنا وهناك، واأختار اللغة ح�شب من يدعونني، فمثال 

البارحة حتدثت بالعربية لأين افرت�شُت اأن احل�شور 

باري�س  يف  كنت  لو  بالعربية،  اأحتييدث  اأن  يييودون 

لتحدثت بالفرن�شية، فمرة اأخرى القراء وامل�شتمعون 

 اللغة التي اأحتدث بها اأو اأكتب 
ّ
هم من يفر�شون علي

وكما  الأميير،  نهاية  يف  بي  تتعلق  فامل�شاألة  بها، 

"الكتاب ن�شفه يعود للموؤلف ون�شفه  يقول فولتري 

اأن القارئ ي�شارك وي�شاهم يف كتابة  اأي  للقارئ"، 

الكتاب، هو الذي يحدد لك باأي لغة يجب اأن تكتب، 

لغريي  بالن�شبة  ورمبا  يل،  بالن�شبة  الأمر  هو  هذا 

اأي�شا.

uu وهذا القارئ اأي�سا يدفعني اإىل �س�ؤال: نالحظ 

الأكادميية  خلفيته  رغم  كيليط�  الفتاح  عبد  اأن 

اأنه  اإل  الغربية  النقدية  بالنظريات  وت�سبعه 

القارئ  ولي�س  العام  للقارئ  كتابته  يف  يت�جه 

املخت�س. ذكرَت قبل قليل اأنك واأنت تكتب "الكتابة 

والتنا�سخ" كان يف ذهنك قارئ معني ه� ت�دوروف، 

العربية ت�سع  اأي�سًا باللغة  فهل واأنت تكتب كتبًا 

كتابتك  يف  اإليه  تت�جه  بعينه  من�ذجيا  قارئا 

جاعال ن�سب عينيك اأن يفهم كل عبارة تكتبها له؟.

بالعربية  اأكتب  حن  ناظري  اأمييام  اأ�شع  طبعا   u

قلَت،  كما  الييعييام  الييقييارئ  بالفرن�شية(  )واأييي�ييشييًا 

ا�شتعمال  اأقع فيه وهو  اأن  اأريد  �شيء ل  واأحذر من 

لي�س  فاأنا  اإل املخت�شون،  التي ل يفهمها  الكلمات 

يل اخت�شا�س، فاأ�شحاب الخت�شا�س فيما بينهم 

اأنا  اأما  اإلييخ،  واأفقهم  وم�شطلحاتهم  كلماتهم  لهم 

م�شطلحات  اأجتنب  فلهذا  العام،  القارئ  فاأخاطب 

الكلمات  اأجتنب  و"البنيوية"،  "احلداثة"  نوع   من 

التي ل يفهمها اإل اأهل الخت�شا�س. وهناك م�شاألة 

اإن  اأجعله يقراأين؟. ثم  القراءة؛ من �شيقراأين؟ وكيف 

هناك �شيئًا اآخر؛ وهو اأن امل�شطلحات العلمية تتقادم 

ن�شى مفهومها ومعناها، 
ُ
مع مرور الزمن، فُتن�شى وي

العلمية بينما   معك هذه امل�شطلحات 
ّ
فاإذا بك جتر

�شنة  ع�رضين  كييل  �شنة.  ع�رضين  كييل  تتبدل  هييي 

تتاأ�ش�س مدر�شة جديدة وهكذا، لذا اأحاول اأن اأنقذ ما 

يفهمه  الذي  العام  الكالم  اإل  اأ�شتعمل  ل  باأْن  اأكتب 

كل قارئ، وهكذا اأ�شمن لكتاباتي �شيئًا من الدوام 

مثاًل  ويخيفني،  يرهبني  كييالم  فهناك  والييقييراءة، 

"هرمنوطيقا"، فطبعًا بالن�شبة للمخت�شن يعود هذا 
]امل�شطلح[ اإىل هذه املدر�شة اأو تلك، اإىل هذا املنظر 
اأو ذاك، ولكن بالن�شبة للقارئ العام ملاذا �شت�شتعمل 

ل  هذا  "تف�شري" مثال؟.  كلمة "هرمنوطيقا" عو�س 

فاإن  قلت  كما  ولكن  العام،  للقارئ  بالن�شبة  يجوز 

الأمر يختلف عندما يكون الكاتب خمت�شًا يف علم 

من العلوم، فهذه م�شاألة اأخرى.

uu ل يك�ن هناك ح�ار مع عبد الفتاح كيليط� 
دون اأن ُيتطَرق اإىل "األف ليلة وليلة"؛ هذا الكتاب 

الرتاثي العربي كان له ن�سيب وافر من اهتماماتك، 

اإْن بالدرا�سات النقدية اأو حتى بالكتابات الإبداعية 

والإبرة"  "العني  واأي�سا  بالروؤيا"،  "اأنبئ�ين  مثل 
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الذي ُخ�س�س بالكامل ل��"األف ليلة وليلة"، وكانت 

ماذا  ه�:  ال�س�ؤال  الأخرى.  كتبك  اأي�سا حا�رشة يف 

وجدت يف "األف ليلة وليلة" لكي ت�سدك هكذا اإىل 

هذه الدرجة فتتطرق اإليها غري مرة؟. 

u لأن هذا الكتاب يطرح الأ�شئلة الكربى املتعلقة 

باحلب، واملوت، وامل�شري، وهي الأ�شئلة التي يتعن 

اأقول  عنها،  الإجابة  يحاول  اأن  �شخ�س  كل  على 

تعلمت  كما  منه  تعلمُت  كتاب  هو  ثم  "يحاول". 
"األف  اأن  نن�شى  فنحن  ال�شتطراد،  فّن  اجلاحظ  من 

ك اإىل 
ّ
ليلة وليلة"  كتاب كله ا�شتطرادات، ق�شة جتر

هو  ثم  وهكذا.  الأوىل  الق�شة  اإىل  نعود  ثم  اأخييرى، 

كل  الكالم،  اإىل  يدعوك  مرارا-  هذا  -األحظ   
ٌ

كتاب

"األف ليلة  اأن يتكلم عن  اأو يوّد  اأو يحب  واحد يريد 

وليلة"، حتى الذين ل يقراأونها يودون احلديث عنها. 

تتحدث،  اأن  وتتمنى  تتحدث  يجعلك  الكتاب  هذا 

هذا  الكتابة،  يف  والرغبة  الكالم  �شهوة  فيك  يبعث 

تقريبًا اعتباري لعالقتي بهذا الكتاب.

الكاتب ملا  اأ�ساألك عن مراجعة  اأن  اأريد  الآن   uu
يكتب مع مرور ال�قت عليه. الذي يدفعني اإىل هذا 

عندما  اأنك  ح�اراتك  اأحد  يف  ق��راأُت  اأنني  ال�س�ؤال 

اأعدت قراءة كتاب "الأدب والغرابة" مبنا�سبة جعله 

مادة يف الدرا�سة املغربية، ان�سدمت اأو ذهلت من 

بع�س ما جاء يف هذا الكتاب وكاأنك تقراأه للمرة 

الأوىل، فهل يحدث لك اأن تقراأ كتابًا قدميًا لك فتفكر 

يف اأنك ل� كتبَته الي�م �ستكتبه ب�سكل خمتلف؟.

عام  ُن�رِض  والغرابة"  فيي"الأدب  طبعا،  طبعا.   u

1982، اأي اأن عمره نحو اأربعن �شنة. وخالل اأربعن 
�شنة تغريت اأمور كثرية يف العامل حويل ويف نف�شي، 

اأعدت كتابته فيما تاله من كتب، فكل كتاب  ولقد 

ي�شحح الكتاب ال�شابق. اأما ما يخ�س املراجعة فاأنا 

�شاأكون مدفوعا  واإل  كتبُت،  ما  قراءة  اإعادة  اأود  ل 

جمعت  عندما  هذا  يل  حدث  �شيء.  كل  اإعييادة  اإىل 

اأعمايل الكاملة، فهناك اأ�شياء كانت جتوز يف وقتها 

قبل اأربعن �شنة، فكان الكالم عنها، لكن اليوم ماذا 

�شاأفعل مبا كتبت قبل اأربعن �شنة؟، الأح�شن هو اأن 

اأتركه كما هو. فيما يخ�س "الأدب والغرابة" ندمت 

العنوان،  هو  اأولهما  �شيئن،  على  اخل�شو�س  على 

العنوان هو "الأدب والغرابة" وهناك عنوان فرعي : 

"درا�شات بنيوية يف الأدب العربي"، كلمة "بنيوية" 
لو كنت عاقال ملا ا�شتعملُتها يف ذلك الوقت، مل يكن 

جائزاً اأن اأ�شتعمل هذه الكلمة.

uu ملاذا؟
وكانت  وقتها،  يف  مدلول  لها  كان  كلمة  لأنها   u

فاليوم  املو�شة،  انتهت  فقد  اليوم  اأما  �شيئا،  تعني 

الأدب. هذا ل يعني  اأ�شياء جديدة يف درا�شة  هناك 

ثم  درا�شتها  ينبغي  البنيوية  انتهت.  البنيوية  اأن 

تنا�شيها،  اأو  ن�شيانها  القدماء-  يقول  كان  -كما 

ا�شتيعابها  مع  جتاوزها  ونحاول  ن�شتوعبها  اأي 

ا�شتوعبناها  اإذا  اإل  جتاوزها  ن�شتطيع  ول  متاما، 

بكامل نواحيها، ولكن كلمة "بنيوية" كانت يف ذلك 

الوقت كلمة �شحرية، متنح الِكتاب والدرا�شة اإ�شعاعا 

ووهجا خا�شا، اليوم مل تعد هذه الكلمة ذات �شحر. 

األي�س كذلك؟  

uu ندمك على عن�ان "الأدب والغرابة" يدفعني 
اإىل التطرق اإىل عناوين كتبك، التي هي يف الغالب 

الأعم عناوين جذابة ويبدو اأنك ت�ستغرق وقتا يف 

اختيارها، فهناك عناوين جميلة كثرية يف جتربتك: 

جميع  و"اأتكلم  املثال،  �سبيل  على  اآدم"  "ل�سان 
اللغات لكن بالعربية". بل اإنه حتى كتابك اجلديد 

يقطن  بعيدا  عنه  نبحث  "ما  بعُد  ي�سدر  مل  الذي 

اختيار  فل�سفتك يف  ما هي  عن�انه جميل.  قربنا" 
العناوين؟.

يكون  العنوان،  من  ينطلق  ما  الكتب  من  هناك   u

ُكّتاب  وهناك  كتابا.  �شبح 
ُ
ي ثم  عنوانا  البداية  يف 

ل يجدون العنوان اإل يف النهاية، اأي عندما ينتهي 

حتى  كثريا  فاأتعب  هييوؤلء،  بن  من  واأنييا  الِكتاب، 

اأ�شا�شي،  العنوان  اأن  املنا�شب. وبراأيي  العنوان  اأجد 

الذي  املنزل  اأو  البيت  كمدخل  الكتاب،  مدخل  فهو 

اأن يكون �شيقا ويجذب  الرئي�س، فينبغي  الباب  هو 

مثال  بذاته.  مكتفيا  يكون  اأن  ينبغي  بل  النتباه. 

عنوان كتابي املقِبل الذي اقتب�شُته من ن�س لكافكا: 

العنوان  هذا  قربنا"،  يقطن  بعيداً  عنه  نبحث  "من 
اأن يكتفي بنف�شه، ميكن للقارئ  قائم بذاته وميكن 

فيكون  الكتاب،  بقراءة  ملزمًا  يكون  ولن  يقراأه  اأن 

اأي�شا  وهناك  �شيء.  كل  وهو  املفتاح  هو  العنوان 
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�شيء اآخر اأحر�س عليه، هو ال�شت�شهاد الذي يكون 

يف بداية الكتاب، عادة اأ�شت�شهد بقول هذا الكاتب اأو 

ذاك، واأحر�س على اأن يكون هذا ال�شت�شهاد متالئما 

ولكن  املتعددة.  ونواحيه  ومو�شوعه  الكتاب  مع 

العنوان �شعب. واأنا �شخ�شيا معجب بالُكتَّاب الذين 

ي�شتطيعون الك�شف عن عناوين جذابة.

uu مثل من؟

جميلة  عناوينه  القدو�س.  عبد  اإح�شان  مثل   u

"البنات  يهم"،  �شيء  "ل  رجل"،  بيتنا  "يف  جييدا: 

وال�شيف"، "ل اأنام". 

uu "�سيء يف �سدري"؟

اأي�شا،  جميل  عنوان  �شدري"  يف  "�شيء  نعم.    u

وهو كتاب مهم جدا. ومما زاد يف اأهمية هذا الكتاب 

الكتب  بينما  بالف�شحى،  كله  اأنه  هو  يل  بالن�شبة 

الأخرى لإح�شان عبدالقدو�س احلوار فيها بالعامية، 

وكنت ل اأعرف العامية امل�رضية، فكان ي�شيع مني 

يقال  -كما  اأزعييل  اأغ�شب،  وكنت  الكتاب،  ن�شف 

بالعامية امل�رضية- من هذا. لكن كتاب "�شيء يف 

هذا  لأن  الأميير،  وانتهى  بالف�شحى  كله  �شدري" 

الكتاب لي�س فيه حوار، واإمنا فيه راٍو يحكي، وكل 

اأخرى  عناوين  اأي�شا  وهناك  بالف�شحى.  يتم  �شيء 

لكتاب اآخرين اأعرفها بالفرن�شية ول�شُت اأدري كيف 

اأعرب عنها بالعربية، مثال كتاب لكاتب اأملاين ا�شمه 

هذا  تقريبا  جديد"،  من  لي�س  الغرب  "يف   : رميارك 

هو املعنى.

على  ه��ادئ  �سيء  "كل  العربية  اإىل  ترجم   uu
اجلبهة الغربية".

 A l'ouest"" : نعم. بالفرن�شية له عنوان جذاب u

له  بالفرن�شية  العنوان  هذا   .rien de nouvea
مذاق خا�س ونكهة خا�شة.

uu نع�د اإىل الرتاث العربي، هناك مفارقة حتدثت 
بال�سعر  العرب  عالقة  عن  ح�اراتك  اأحد  عنها يف 

اإنتاجاتهم  اأه��م  ال�سعر  يعتربون  العرب  والنرث، 

ال�سعر  دي�انهم،  فه�  فيها،  اأبدع�ا  التي  الإبداعية 

دي�ان العرب، بينما يعترب الغربي�ن اأن العرب هم 

من بني الأمم التي تف�قت يف �رشد احلكايات. كيف 

تف�رش هذه املفارقة؟

u املفارقة تكمن يف ال�شعر. يقولون اإن ال�شعر هو 

للعرب  بالن�شبة  العرب  ديوان  ولكنه  العرب،  ديوان 

فقط، اأما خارج العامل العربي فال اأحد يطرب لل�شعر 

مُتكن  ل  اجلاحظ  قال  كما  ال�شعر  هذا  لأن  العربي؛ 

وحن  فقط،  بالعربية  قراءته  وَتنبغي  ترجمته، 

ه النف�س. هناك من 
ّ
يرتجم ي�شري �شيئا عاديا ومتج

تفوقوا  ح�شنا.،  ال�شعر،  يف  تفوقوا  العرب  اإن  يقول 

يف ال�شعر فيما بينهم، ولكن بالن�شبة لالآخرين من 

اأحد.  ل  العرب؟ ل  العربي من غري  يعرتف بال�شعر 

وال�رضدية  الفكرية  الكتب  فاإن  العك�س،  على  اأحييد. 

اإذاً،  الآخرين،  ِقبل  من  بها  العييرتاف  مت  التي  هي 

التاأثري  هذا  كان  العربي  الأدب  تاأثري  يخ�س  فيما 

هناك  يكن  فلم  ال�شعر  يف  اأمييا  وال�رضد،  الفكر  يف 

الأندل�س مثال.  ب�شيطة جدا عرب  اأ�شياء  اإل يف  تاأثري 

هي  ميياذا؟  هي  الأميير  نهاية  يف  العربية  فالثقافة 

التوحيدي  مثل  والفال�شفة  املفكرون  كتبه  مييا 

وم�شكويه، وما كتبه اأ�شحاب ال�رضد مثل ابن املقفع 

"األف ليلة وليلة"، وهكذا. هذا هو الأدب  واأ�شحاب 
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الآخرين. ولكن فيما يخ�س اخلطاب  الذي يخاطب 

املوجه اإىل النف�س فال�شعر العربي طبعًا هو املالئم، 

ال�شعر العربي يخاطبني لأنني عربي واأفهم العربية، 

اأما بالن�شبة لالآخر فاإن ال�شعر العربي ]ل يخاطبه[، 

اأترجم بيتا  اأن  اأحاول  اأحيانا حن  وهذا يحدث يل 

اأن  حينئذ  فاأكت�شف  فرن�شي  مع  حديثي  يف  واأنييا 

اإن  الرتجمة فظيعة. فاجلاحظ على حق حن يقول 

رتجم مبعنى 
ُ
ال�شعر ل جتوز فيه الرتجمة، ال�شعر ل ي

اأنه ل يجب اأن يرتجم، هذا هو القول الكامن وراء ما 

رتجم ]ال�شعر[، لأنك حن 
ُ
كتب اجلاحظ؛ ممنوع اأن ي

ترتجمه تف�شده، لهذا من الأح�شن بل من املفرو�س 

الكتب  اأن ل يرتجم  لكي ل حتط من قيمته، بينما 

ال�رضدية والفكرية ترتجم دون اأن ي�شيع م�شمونها، 

اأو على الأقل ل ي�شيع بالكامل، واإمنا ي�شيع �شيء 

يقول  كما  ح�شنا  تزيد  وقد  م�شمونها.  من  ب�شيط 

يزيد ح�شنها  قد  والفكرية  ال�رضدية  الكتب  اجلاحظ. 

حن ترتجم.

من  �س�اء  الأ�سماء  بع�س  عليك  �ساأطرح  الآن    uu
الرتاث الأدبي العربي الكال�سيكي اأو من الأدب الغربي 

ممن كتبَت عنهم، ماذا ل� اأتيح لك اأن ت�ّجه ر�سالة 

ق�سرية لهذه الأ�سماء؟ ولنبداأ باأبي العالء املعري.

اأن  منه  �شاأطلب  الييعييالء؟.  لأبييي  �شاأقول  ميياذا   u

يحدثني عن اأدبه، هو كتب اأ�شياء عن اأدبه، األف كتبا 

اأ�شغي  اأن  فاأمتنى  نف�شه �شد مناوئيه،  للدفاع عن 

كان هناك حمظوظون  اأدبه.  عن  يتحدث  وهو  اإليه 

فكان  اأعمى  كان  وكتبه،  اأ�شعاره  ميلي  كان  حن 

يحتاج دائما اإىل من ين�شخ كتبه فكانوا حمظوظن 

اأولئك الذين كانوا يكتبون عنه كتبه.

uu ابن ر�سد؟
يتعلق  �شوؤال  عليه  اأطييرح  اأن  اأمتنى  ر�شد  ابيين   u

مبعرفته، ل بالفل�شفة اليونانية بل باللغة اليونانية. 

ماذا كان يعرف عن اليونانية؟ وهل كان يتمنى اأن 

يعرف هذه اللغة؟ وهل يف نهاية الأمر كان يعرفها؟ 

بطبيعة احلال هو مل يكن يعرف اليونانية ولكن يف 

فال  يعرفها،  كان  اإنه  نقول  اأن  ميكن  الوقت  نف�س 

دون  اليونانية  للفل�شفة  حياتك  تخ�ش�س  اأن  ميكن 

اأن تعرف ب�شفة اأو باأخرى اللغة اليونانية، الل�شان 

اليوناين. هذا هو ال�شوؤال الذي اأود اأن اأطرحه عليه. 

uu  اجلاحظ؟
ال�شيء  يقول  يجعله  الييذي  ال�رض  عن  �شاأ�شاأله   u

�شيمتاز  اأي�شًا  املعري  بهذا.  و�شده. هو كان ميتاز 

بهذا ولكن اجلاحظ هو الذي نالحظ عنده هذا ال�شيء 

اأن يذكر �شده.  اأن يذكر �شيئا دون  بكرثة، ل ميكن 

�شاأحاول اأن اأناق�س معه هذا الأمر؛ الكتابة ال�شدية، 

بع�شها  ينق�س  التي  الكتابة  اأو  املتناق�شة،  اأو 

اأن  اأوّد  اأعرب عن هذا. كنُت  اأدري كيف  بع�شا، ل�شُت 

هذا  عليه  و�شعُت  لو  وطبعًا  هذا.  عن  معه  اأحتييدث 

ول�شاع  نهائية،  ل  ا�شتطرادات  يف  لذهب  ال�شوؤال 

ال�شوؤال الأول )ي�شحك(.

uu ب�رخي�س؟
u بورخي�س كنُت �شاأ�شع عليه �شوؤال هو : ُترى لو 

مل يقراأ الأدب العربي ماذا كانت تكون كتاباته؟ هل 

العربي؟. لأنه  الأدب  قراأ يف  نف�شه دون ما  يت�شور 

قراأ الأدب العربي ب�شفة جيدة. مل يكن يقراأ بالعربية 

ولكنه كان يقراأ الأدب العربي مرتجما وكان يعرف 

دقائق الأمور يف هذا الأدب. وكنت اأود اأن اأ�شاأله عن 

عالقته بالأدب العربي. ومن املعروف اأنه يف ال�شنة 

اأخذ يتعلم الكتابة واللغة العربية،  التي تويف فيها 

فها هو وقد �شارف على املوت فاأح�س باحلاجة اإىل 

كان  م�رضي  معلم  مع  فاتفق  العربية،  اللغة  تعلم 

ي�شكن حينئذ يف جنيف واأخذ ياأتي عنده يوميًا اإىل 

ثم  العربية  من  �شيئا  وتعلم  العربية،  ويعلمه  بيته 

تويف. وال�شوؤال هو: هل تويف لأنه تعلم العربية؟ هل 

العربية لغة قاتلة؟ )ي�شحك( يتعلم العربية، ي�شعى 

وم�شبب؟  �شبب  هناك  فهل  ميوت!،  ثم  تعلمها،  اإىل 

�شاأطرح  وكنُت  ال�شحك(،  )يوا�شل  ال�شوؤال  هو  هذا 

عليه هذا ال�شوؤال لو حدث اأن التقيت به يف عامل من 

العوامل الأخرى.

�ساحب  احلريري  اأولهما  ا�سمان،  لدي  َتبقَّى   uu
املقامات.

u احلريري �شاحب املقامات هو العجب العجاب. 

وكان  العرب،  األفه  اأدبييي  كتاب  اأعظم  �شاحب  هو 
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القراء العرب القدماء يقولون اإن اأف�شل كتاب عربي 

هو مقامات احلريري. كان كل اأحد يقراأ هذا الكتاب، 

ماذا  ثم  قلب.  ظهر  عن  يحفظه  من  هناك  وكييان 

التا�شع  القرن  الثاين من  الن�شف  ابتداء من  حدث؟. 

ع�رض اأخذ تاأثريه ي�شمحل ويت�شاءل، فماذا حدث؟. 

حدث اللقاء بالأدب الأوروبي. كان �شبب ا�شمحالل 

الأوروبيييي،  لييالأدب  العرب  اكت�شاف  هو  احلريري 

]احلريري[  لأنه  القدمية  الكتابة  يتجنبون  فاأخذوا 

على  يقبلون  و�شاروا  القدمية،  للكتابة  رمزاً  �شار 

وهكذا  الأوروبيييي.  الأدب  م�شدرها  جديدة  كتابة 

�شار احلريري طي الن�شيان، وهو الآن �شبه جمهول 

ل يقراأه اأحد، وكما قلُت ينتظر هذا املرتجم العبقري 

ليلة  ليي"األف  حدث  كما  احلياة  فيه  �شيعيد  الييذي 

وليلة" حينما ترجمها اأنطوان جالن اإىل الفرن�شية 

يف بداية القرن الثامن ع�رض. هذا هو احلريري. كان 

اأعظم كاتب ثم انتهى اأمره. انتهى. كيف نف�رض هذا؟. 

التف�شري الوحيد هو اكت�شاف العرب لالأدب الأوروبي. 

الأدب الأوروبي هو الذي ق�شى على احلريري.

uu واأخريا: حي بن يقظان؟
u هي ق�شة جميلة وكتاب كبري.

uu  اأنت يف اأحد ح�اراتك �سبهت الأدب املغربي 
بق�سة حي بن يقظان، والغزالة التي اأر�سعته.

اإىل  اأم حي التي �شلمته يف �شندوق  u نعم. هناك 

عنه،  �شتتخلى  التي  الأم  هي  اإذاً  البحر،  اإىل  املاء، 

ثم هناك اأم ثانية هي الغزالة التي ربته حن كان 

فهناك  كرب.  اأن  اإىل  به  واعتنت  واأر�شعته  ر�شيعا 

الأم الأوىل ثم الأم ثانية، رمبا هذا رمز ملا يحدث 

التي ولدته، ثم  الأوىل  الأم  العربي، فهناك  لالأديب 

التي تعتني به يف فرتة لحقة،  الثانية  الأم  هناك 

يتخلى  هو  اأو  عنه  تتخلى  ورمبا  تلده  الأوىل  الأم 

ويرتعرع  معها  فيكرب  الثانية  الأم  تاأتي  ثم  عنها، 

انطالقا  الكتاب  هذا  يف  نبحث  اأن  ميكن  بف�شلها، 

كما  الثانية،  والأم  الأوىل  الأم  الفر�شية:  هذه  من 

حتدثنا عن املنزل الأول واحلبيب الأول. الآن ميكن 

تنبغي  �شيء  هناك  الثانية،  الأم  عن  نتحدث  اأن 

الثانية، ما معنى  الأم  درا�شته وهو ميدان مفتوح: 

ربت حي  التي  الغزالة  ما معنى هذه  الثانية؟  الأم 

بن يقظان؟ ملاذا كان من الالزم اأن تربيه اأم ثانية؟ 

اأي �شخ�س غريب.  وهي حيوان ولي�شت من الإن�س، 

هذا هو ال�شيء الذي كنت اأود اأن اأحتدث عنه مع ابن 

طفيل.  

uu �س�ؤال اأخري: اأمتنى اأن حتدثنا عن كتابك الأخري 
يقطن  بعيدا  عنه  نبحث  "من  بعد  ي�سدر  مل  الذي 

قربنا".
حكايات"،  "ع�رض  الفرعي  عنوانه  كتاب  هو   u

تناولُت ع�رض حكايات ) رمبا اأكرث اأو اأقل(، و�رضت 

اأحتدث عنها من جديد، ل اأقول اإنني اأعدت كتابتها 

الواقع، هي عبارة عن  واإن كان يف ذلك �شيء من 

حكايات اأعدت تف�شريها وترتيبها، هذا هو الكتاب. 

"من  العنوان:  يف  جاء  ما  توؤيد  احلكايات  وهييذه 

نبحث عنه بعيدا يقطن قربنا"، جند �شدى لهذا يف 

احلكايات التي حتدثُت عنها.

uu  هل هي حكايات من الرتاث العربي؟
الأدب  من  واأي�شا  العربي،  الييرتاث  من  نعم.    u

الأوروبي؛ مثاًل  اأدب بلزاك واأدب ديدرو، واأي�شا من 

ولكن  جلجام�س،  ]ملحمة[  مثل  جدا  القدمي  الأدب 

املرتكز هو الأدب العربي طبعا.
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طء النا�رض وغمو�شه، كان يت�شدى ب�شجاعة 
ُ
رغم ب

بها   
ً
تفى

ُ
حم مركزية  روؤى  ذات  كييتييٍب   لرتجمة 

مهمن،  لُكّتاب  ة 
ّ
مهم  

ٌ
كتب الأ�شل،  ثقافتها  يف 

الأ�شل  والنا�رض  املوؤلف  ثقة  على  احل�شول  لكن 

�شنوات  الأميير  ا�شتغرق  لقد  الهن،  بالأمر  تكن  مل 

واإزاء  وامليييداولت.   والت�شالت  املرا�شالت  من 

واليييروؤى  اجلييديييدة  الأفييكييار  اإنييتيياج  يف  ا�شتمراره 

احلديثة يف الثقافة العربية، فقد كان م�شتعدا دائما 

املتخ�ش�شة  العلمية  الرتجمة  �شلبيات  مع  للتاأقلم 

ترجمة  اء و�شعوبة 
ّ
القر والتي تكمن يف حمدودية 

امل�شطلحات العلمية. 

درا�شته املتخ�ش�شة يف علوم الأحياء اجلزيئية هي 

التي جعلته موؤهاًل لفهم الن�س الأ�شل فهمًا دقيقًا. 

جنبًا  ي�شتغل  الييذي  الغيثي  حمد  ال�شاب  املرتجم 

جمال  يف  اأخييرى  ُعمانية  اأ�شماء  برفقة  جنب  اإىل 

من  اأكرث  وجود  ول�شمان  جودتها،  لرفع  الرتجمة 

دماغ واحد يف م�شاألة ترجمة امل�شطلحات العلمية. 

و"اخلاليا  النياندرتال"  "اإن�شان  اأي�شًا:  له  �شدر 

يف  �شارك  كما  جداً"،  ق�شرية  مقدمة  اجلذعية: 

مراجعة وحترير كتاب "العاقل: تاريخ موجز للنوع 

الب�رضي"، ويعمُل حاليا على ترجمة كتب اأخرى يف 

ال�شياق ذاته.

حاز على جائزة ال�شلطان قابو�س للثقافة والعلوم 

والآداب يف عام 2016 عن ترجمة كتاب "اأ�شكال 

ل نهائية يف غاية اجلمال" الكتاب امل�شرتك بينه 

الذي  الأميير  املعمري،  حمد  عبداهلل  املرتجم  وبن 

عزز لديه الثقة مب�رضوعه وقلل من اإح�شا�شه بعبثية 

ترجمة هذا النوع من ال�شتغالت.

اإىل  قادك  الذي  ما  ال�س�ؤال:  هذا  مع  لنبداأ   uu

الرتجمة؟

 فعل اإمّنا هو تعبري عن الذات، لذا فالرتجمة 
ّ

u اأي

؟ 
ّ

اأعرب ماذا  عن  لكن  الييذات.  عن  تعبري  اأ�شا�شًا  هي 

وملاذا؟

الأ�شمى هي فتح منفذ لالأفكار احلديثة  اإّن غايتي 

يف  احلييداثيية  حلركة  كقاطرة  العربي،  العامل  يف 

يف  الرتجمة  لأهمية  واإدراكيييي  املجتمعات.  هذه 

اأحييداث  يف  م�شاركتي  اإىل  يرجع  امل�شمار  هييذا 

عام  يف  ُعمان  اإىل  امييتييّدت  التي  العربي  الربيع 

موطن  حيث  حار، 
ُ

�ش مدينة  اإىل  وحتديداً   2011
التي دارت  الأحداث  على  �شاهداً  اأ�رضتي. وقد كنُت 

لل�شلطة  املت�شادة  املواقف  وماآلتها. ورغم  ُهناك 

واخلارجن عليها، اإّل اأنه حن اإمعان النظر فاإّن كال 

الفريقن كانا -يف العموم ومع وجود ا�شتثناءات 

يف  وينظران  واحدة  روؤية  من  ميتحان  هام�شية- 

اإىل  بال�رضورة  ينتمي  الإطييار  وهييذا  واحييد،  اإطييار 

ع�شور ما قبل احلداثة. ويف هذا الإطار يوجد منظور 

قدمي لعالقة الأفراد ببع�شهم البع�س، وما يف ذلك 

حاورته: هدى حمد

حمد الغيثي:  

ال�ستجالء احلقيقة ينبغي تطبيق املنهج العلمي



والدولة،  امُلجتمع  ولهيئة  اأخالقية،  ومثل  قيم  من 

والديناميات التي ت�شّكله. ومل تكن تلك املالحظات 

مان وحدها، واإمّنا تكررت يف بقية 
ُ
�شيئًا خا�شًا بع

املجتمعات التي �رضبها الربيع العربي.

حم�شًا،  اختياراً  لي�س  هذا  ال�شائد  الأفكار  واإطييار 

ولأمناط  العربية  املجتمعات  لبنية  �شورة  هو  بل 

الإنتاج فيها. وينبغي اأن نذّكر اأنف�شنا اأّن جمتمعاتنا 

وتقنية  و�شناعية  علمية  ثورات  ت�شهد  مل  العربية 

اجتماعية  ات 
ّ

تغري فيها  حتدث  مل  وبالتايل  اإلييخ، 

تتبع هذه الثورات، ومل تنبلج يف هذه املجتمعات 

مركز  يف  الإن�شان   
ُ
ت�شع فل�شفية  اأو  فكرية  ارات 

ّ
تي

الكون، قائداً له، وكاتبًا مل�شريه، ول هي ا�شتوردت 

الغر�س.  هييذا  تيييوؤدي  فكرية  ييارات 
ّ
تييي بفاعلية 

�شهدها  كربى  فكرية  حركة  اآخر  فاإّن  وللمفارقة، 

ومكمن  ال�شلفية،  ال�شحوة  حركة  كانت  العرب 

اإىل  املجتمعات  هذه  تتقدم  لكي  اأنه  هنا  املفارقة 

الأمام، فاإنها يجب اأن ت�شرتّد �شورة املا�شي.

واإجابتي  �شوؤالك،  اإجابتي امل�شهبة على  تلك كانت 

وروؤى  اأفكاراً  اأن�رض  كي  اأترجم  اأين  هي  املوجزة: 

حديثة يف الثقافة العربية.

وعي  ثّمة  ال�سابقة  اإجابتك  من  يل  يبدو   uu

باأحداث الربيع العربي عم�ما، وكاأمنا تق�ل لي�س 

املهم اخلروج بال�سعارات ال�ساخبة، قدر ما ينبغي 

عرب  العقيم-  –باملعنى  الرا�سخة  الث�ابت  زلزلة 

املعرفة والعلم والبحث؟

يف  كبري  تاأثري  ال�شاخبة  لل�شعارات  يكون  قد   u

اآين  تاأثري  ذات  لكنها  وتوجيهها،  احل�شود  ح�شد 

وحلظي، ووحدها ل تقّدم روؤى جديدة. اإّن الأحداث 

فر�شة  متنح  القائمة،  الييعييالقييات  تييهييّز  الييكييربى 

 �شيئًا. لبد من وجود 
ّ

للتغيري، لكنها وحدها ل تغري

للدخول  جاهزة  مناف�شة  فكرية  وروؤى  منطلقات 

لتناف�س  وال�شيا�شي،  ال�رضاع الجتماعي  يف حلبة 

 
ُ
القدمي وحتّل حمله. اإن مل يحدث ذلك ف�شوف ترجع

العالقات ال�شائدة ال�شابقة اإىل �شابق عهدها؛ وذلك 

الربيع  اأعقاب  يف  حدث  ما  وهذا   .
ّ

تتغري مل  لأنها 

وال�شيا�شية  الجتماعية  الأنظمة  اأعييادت  العربي، 

اإنتاج نف�شها باأفقع مما كان. والأمر ل يخرج عن 

اأب�شط قوانن الديناميكا الفيزيائية.

النه�شة،  ع�رض  يف  العربية  الثقافة  �شهدت  لقد 

التحديث،  بوادر  ع�رض  التا�شع  القرن  نهاية  يف   
ّ

اأي

متجادلة  ييارات 
ّ
وتييي حديثًا  فكريًا  حراكًا  فراأينا 

"دورة  لكن  املغرب،  وبالد  ال�شام  وبالد  م�رض  يف 

حديثة  اأفكار  ُطرحت  مداها.  تاأخذ  مل  الأفكار" 

مع  لتتجادل  كافيًا  ووقتًا  زاً 
ّ
حي تاأخذ  مل  لكنها 

وبعبارة  جديداً،   
ً
بناء ُتن�شئ  كي  القدمية  الأفكار 

ة: مل تتجاوز الثقافة نف�شها، ومل تفتح اأفقًا 
ّ
نيت�شوي

وترتاوح  كثرية،  ذلك  واأ�شباب  منه.  تنبعُث  جديداً 

ال�شيا�شية  والظروف  الجتماعية  ات 
ّ

التغري بن  ما 

م�شاحة  وغياب  اخلارجية  والتدخالت  الداخلية 

يف  ذاتية  عوامل  اإ�شافة  الواعية  والإرادة  احلرية 

اأبقت  العوامل  هذه  كّل  العربية.  املجتمعات  ثقافة 

املجتمعات يف بوتقة قدمية، فانعزلت عن �شريورة 

العامل املعا�رض.

الطبيعية   ال�سريورة  عّطل  براأيك  الذي  وما   uu

للتيارات الفكرية والفل�سفية.. ملاذا ن�ست�رد كل ما 

ه� "ا�ستهالكي" مبجرد ما اأن ي�سل اإىل ال�س�ق ، ول 
يحدث اأن ن�ست�رد اأي�سا الأفكار اجلديدة؟ 

u ال�شتهالك �شهٌل وب�شيط ويريح امل�شتهلك نف�شيًا، 

اإذ يوهمه اأنه متماثل مع الآخر يف ماأكله وم�رضبه 

ا�شترياد  يجد  اأن  يجب  بينما  الظاهرية،  وعاداته 

اًل، 
ّ
فع يكون  كي  مواتية  ظروفًا  احلديثة  الأفكار 

اإرادة واعية وفاعلة يف هذه املجتمعات،  لبد من 

 يف البنى الجتماعية وال�شيا�شية القائمة مبا 
ّ

وتغري

يتفق مع اجلديد.

باملعنى  املا�سي  ا�سرتداد  �سيناري�  اأم��ام   uu

هي  ما   ، املدمرة  بالطائفية  وامل�سح�ن  البغي�س 

م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة والفرد اأي�سا؟ 

u اأعتقُد بوجود م�شوؤولية على كل فرد قادر وعلى 

كل موؤ�ش�شة وعلى كل جمتمع عربي يف ك�رض هذه 
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احللقة املفرغة، ويجب اأن نعمل جميعنا على ولوج 

نطلقات فكرية حديثة 
ُ
ع�رض احلداثة، مبا فيه من م

ز به ع�رض احلداثة 
ّ
واأمناط اإنتاج حديثة. ومما يتمي

هو مركزية املنهج العلمي يف ا�شتجالء احلقيقة. ول 

ميكن -كعرب- اأن نبداأ هذه الرحلة اإّل عرب طريقن 

ال�شفر، معيدين  نبداأ من  اأن  الأول، فهو  ا 
ّ
اأم اثنن. 

اكت�شاف قوانن الطبيعة ملعرفة �شريورتها، وهذا 

ا الثاين، فهو اأن 
ّ
طريق طويل ع�شري ل داعي له. واأم

ن�شتورد -عرب الرتجمة- علوم الآخرين، فنه�شمها 

العلوم  ترجمة  ومل�شلك  عليها.  نبني  ثم  ونفهمها 

مفردات  تو�شعة  اإىل  يقود  اأنه  منها  ة، 
ّ
جم ميزات 

ا�شتقاق ونحت  العربية- عرب  الهدف -وهي  اللغة 

العلمية.  امل�شطلحات  ت�شتوعب  جديدة  مفردات 

وامليزة الأخرى املهمة، هو اأنه م�شلك ميكن اإ�رضاعه 

الدولة  تبنته  موؤ�ش�شاتيًا  جمعيًا  هداً 
ُ

ج كييان  اإن 

العربية.

قادك  الذي  ما  ن�سبيًا،  ال�سغري  عمرك  رغم   uu

املتخ�س�سة  الرتجمة  من  الن�ع  هذا  اإىل  حتديداً 

يف  متخ�س�س  ك�نك  وه��ل   ال�سعبة،  والعلمية 

عل�م الأحياء اجلزيئية �سّهل عليك لغة امل�سطلح 

العلمي؟

u لقد ترجمُت حتى الآن ثالثة كتب علمية، وهي 

كتاب "اأ�شكال ل نهائية غاية يف اجلمال" و"اإن�شان 

ق�شرية  مقدمة  اجلذعية:  و"اخلاليا  النياندرتال" 

جداً". و�شاركُت يف مراجعة وحترير كتاب "العاقل: 

على  حاليًا  واأعمُل  الب�رضي"،  للنوع  موجز  تاريخ 

التي  اجلماعة  ترجمت  وقييد  اأخييرى.  كتب  ترجمة 

مثل  الكتب  ميين  جمموعة  ونيي�ييرضت  معها  اأعييمييل 

حل�شن  كله؟"  هذا  يعني  و"ماذا  النف�شي"  "الطب 
العربي و"الداروينة" و"ق�شة اخللق" لعبداهلل حمد 

ا اأنها كتب علمية 
ّ
 هذه الكتب هي اإم

ُ
املعمري. جميع

اأو ت�شتند على روؤية علمية �شلبة. وكوين متخ�ش�شًا 

لفهم  موؤهاًل  يجعلني  اجلزيئية  الأحياء  علوم  يف 

ترجمة  اإ�شكالية  لكن  دقيقًا،  فهمًا  الأ�شل  الن�س 

امل�شطلح العلمي هي املع�شلة الكربى التي تواجه 

اأ�شباب عزوف  اأحد  املرتجم، ويف تقديري هذا هو 

العرب عن الرتجمة العلمية.

غياب  اإ�سكالية  على  التغلب  اأمكنكم  كيف   uu

امل�سطلح العلمي يف اللغة العربية ؟ 

معايري  و�شعنا  الرتجمة  م�رضوع  بداأنا  حينما   u

ملعاجلة هذه الإ�شكالية، وهي اأّن امل�شطلح العربي 

العربي،  للقارئ  بديهيًا  يكون  اأن  يجب  امُلرَتجم 

و�شاأ�شتعر�ُس  غريبًا.  راً 
ّ
مقع ل  لغته،  مع  ومت�شقًا 

واجهنا  "الأ�شكال"  كتاب  ففي  ذلييك،  على  مثاًل 

من  جمموعة  اإىل  ي�شري  وهيييذا   ،ape م�شطلح 

حيوانات الرئي�شيات من اأ�شالف الب�رض املبا�رضين. 

لقد درج املرتجمون العرب على ترجمة امل�شطلح 

اإىل "قرد"، وبذلك �شاع يف الثقافة العربية اأّن القرد 

غري  ذلك  لكّن  املبا�رضين.  الب�رض  اأ�شالف  من  هو 

�شحيح علميًا، في ape ل يعني قردا يف الإجنليزية، 

بحدوث  بت 
ّ
ت�شب وقد  خاطئة،  العربية  والرتجمة 

لب�س يف فهم احلقائق العلمية لدى املتلقي العربي.

ولقد �شححنا هذا اخلطاأ يف الرتجمة املذكورة عرب 

و�شع كلمة ape يف �شياقها العلمي الأ�شل، وهي 
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Homi� ُتدعى ت�شنيفية  ملجموعة  �شعبي   مييرادف 

هي  ت�شنيفية  جمموعة  تنحدر  منها  التي   ،noidea

ت�شنيفية  جمموعة  منها  تنحدر  والتي   ،Homonids

جمموعة  تنحدر  ومنها   ،Hominins ى 
ّ
ت�شم اأخييرى 

الإن�شان  هييو  اأفييرادهييا  اأحييد  يكون  التي   ،Homos

اأ�شماء  اأّن  لحظنا  ولقد   .)Homo sapiens( العاقل 

من  م�شتقة  هي  ال�شابقة  الت�شنيفية  املجموعات 

ب 
ّ
كلمة اإن�شان بالالتينية، وبالتايل ارتاأينا اأن ُتعر

هذه الأ�شماء عرب ا�شتقاقها من جذر كلمة "اإن�شان" 

ape  Hominoi�  بالعربية. وبالتايل غدا لدينا التايل:

  Hominins كبار،  انون 
ّ
ن�ش   Homonids انون، 

ّ
ن�ش   dea

اأنا�شن، Homos  اأنا�شي، Homo sapiens  اإن�شان عاقل. 

 ،ape كلمة  اأثارته  الذي  للب�س  حاًل  اأوجدنا  وهكذا 

ان، ولي�س القرد، هو �شلف الب�رض املبا�رض. 
ّ
وغدا الن�ش

uu يبدو الأمر اأ�سبه بنحت كلمات جديدة؟ 

جنحنا  اأخييرى،  واآليات  الآلية،  هذه  با�شتخدام   u

بديهية  جييديييدة  عربية  مييفييردات  نحت  يف  فعال 

خ لدى الطالب والقارئ 
ّ
وماألوفة ناأمل يف اأن ترت�ش

العربي حن �شماعها اأو قراءتها للمرة الأوىل.  

uu يبدو اأّن لهذا اخليار )اأعني الكتب املتخ�س�سة(  

اليجابيات وال�سلبيات..  فهي من جهة منطقة غري 

ُمربة كثرياً، حتديداً يف ُعمان، وه� رهان �سعب 

ل يخ��سه ُمرتجم ملجرد اأّنه ميتلك لغة بالتاأكيد. 

فهل تاأ�رشك هذه امل�ا�سيع ب�سكل �سخ�سي اأو لأّن 

العرب عم�ما؟  اإليها قلة من املرتجمني  الذاهبني 

من  الن�عية  هذه  جمه�ر  باأن  يتعلق  الآخر  الأمر 

جمه�ر  الروايات.  كجمه�ر  بالتاأكيد  لي�س  الكتب 

اإل  قليل. دعنا نق�ل جمه�را نخب�يا ومتخ�س�سا. 

اأّنه من جهة اأخرى ُت�سكل هذه الكتب فارقا بالن�سبة 

للمكتبة العربية؟

�شخ�شي  اإميييان  واإمّنييا  لغة،  م�شاألة  لي�شت  ل،   u

حداثية  عربية  نه�شة  اإىل  احلاجة   
ّ

اأم�س يف  اأّننا 

اأدواتها.  اأبييرز  هي  العلمية  الرتجمة  واأّن  ُكييربى، 

العلمية  للتاأقلم مع �شلبيات الرتجمة  واأنا م�شتعٌد 

و�شعوبة  اء 
ّ
الييقيير حمييدودييية  وهييي  املتخ�ش�شة، 

ترجمة امل�شطلحات العلمية.

التي  الكتب  يف  املييوجييودة  العلمية  اليييروؤى  اإّن 

العلمي  البحث  اأنتجها  ترجمناها هي روؤى حديثة 

بكتاب  يتعلق  وفيما  املا�شية،  القليلة  العقود  يف 

لغته الأ�شل  من�شور يف  النياندرتال" فهو  "اإن�شان 
عام 2014 وموؤلفه هو الذي قاد املجهود البحثي 

ويت�شمن  وتطوره،  احلديث  الإن�شان  اأ�شل  حول 

يف   2011 عييام  حتى  العلمية  الييروؤييية  الكتاب 

واحييداً  علميًا  كتابًا  العربية  يف  اأجييد  مل  املقابل، 

 
ُ
نرتجم اإننا  املنقر�شة.  الب�رضية  الأنييواع  تناول 

التي  الوجودية  الأ�شئلة  �شميم  يف  وعلمًا  معرفة 

ت�شغل الأفراد وال�شعوب.

كتابًا  العربية  يف  اأجد  "مل  تق�ل:  اأنك  مبا   uu

 ، الب�رشية املنقر�سة"  الأن�اع  تناول  علميًا واحداً 

هل تظن باأّن كتبك هذه حتى اللحظة وجدت لها 

اأر�سية عربية حا�سنة وُمهتمة، ما الأثر الذي تركته 

عربيا ؟ 

اأثر  لهما  يكون  لن  اثنن  اأو  كتابًا  اإّن  ل.  قطعًا   u

اإّن  نقول  لكننا  بذلك.  لدينا  وهم  ل  اآين.  �شحري 

يجذب  قد  حديثة،  مبنطلقات  علمي،  كتاب  ترجمة 

الرتجمات  هذه  اإّن  جدداً.  اء 
ّ
وقر اآخرين  مرتجمن 

"تعطي اأمثلة" على منطق جديد ومنطلقات خمتلفة 
واإ�شكالته  وم�شاكله  لالإن�شان  خمتلف  وفهم 

الأعمق تقول هذه  الكون. ويف عمقها  وموقعه يف 

الأمثلة اأنه اإن كان باإمكان الآخرين اأن يفعلوا ذلك 

 جميعًا متى يبداأ "اأثر 
ُ
فنحن اأي�شًا ن�شتطيع. ول نعلم

نقطة  ما  كاتب  اأو  ما  كتاب  عترب 
ُ
ي متى  الفرا�شة"؛ 

مرجعية ملا يليه من اأحداث.

uu افرت�س اأي�سا اأنك در�ست يف مدار�س حك�مية 

يف �سحار ، اإىل اأي حد تعتقد اأّن اجلانب التعليمي 

عن  متاأخر  العربي  وال�طن  ُعمان  يف  املدر�سي 

من  ب�سدمة  اأ�سبت  هل  العلمية..  العامل  �سياقات 

هذا الن�ع؟  

u در�شُت يف مدار�س حكومية، بالعربية، وقد كان 
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جائزة 

ال�سلطان 

قابو�س قّللت 

من اإح�سا�سي 

بعبثية 

م�سروعي 

املتخ�س�س



نته يف املدر�شة معينًا 
ّ
الفهم العلمي الرا�شخ التي كو

يل يف درا�شتي اجلامعية. اأعتقُد اأن ا�شتيعابي للمادة 

يف  باأقراين.  مقارنة  الأف�شل  �شمن  كان  العلمية 

 �شدمة علمية من هذا النوع. 
ّ

اأُ�شب باأي العموم مل 

ل  جمتمعاتنا  منه  تعاين  الذي  التعليمي  اخللل  اإّن 

يكمن -يف اعتقادي- يف املادة التعليمية، لكن يف 

جوانب اأخرى. 

�سلح  التعليم  �سلح  اإذا   : نق�ل  كنا  لطاملا   uu

ال�اقع كله، فهل ميكنك اأن ت��سح اخللل يف اجل�انب 

الأخرى التي تق�سدها عدا املنظ�مة التعليمية؟ 

العلمية  واملييادة  الريا�شيات  عن  اأحتييدُث  كنت   u

يبقى  هذا  اأّن  غري  رائعة،  كانت  وهييذه  الطبيعية، 

اأ�شف  جميعه.  ولي�س  التعليمي،  املنهج  من  جزءا 

اإىل ذلك اأّن الريا�شيات والعلوم الطبيعية ل ت�شغل 

الطبيعة  لفهم  جمتمعاتنا  وعي  يف  مركزيًا  مكانًا 

املناهج  كانت  فمهما  لذلك  حولها.  من  والأ�شياء 

دة، اإّل اأنها ل ت�شارك يف "دورة الأفكار" 
ّ
العلمية جي

جتدين  قد  منبّتة.  تبقى  اأنها   
ّ

اأي املجتمع،  يف 

ر 
ّ
يت�شو ل  لكنه  الريا�شيات،  يف  بارعًا  �شخ�شًا 

تناول  يف  الريا�شي  املنطق  ا�شتخدام  ميكن  اأنييه 

وقد  وفهمها.  وال�شيا�شية  الجتماعية  املعطيات 

لكنه  الفيزياء،  اأو  الكيمياء  يف  متخ�ش�شًا  جتدين 

 اأن قوانن الفيزياء والكيمياء واحلركة 
ُ
ل ي�شتوعب

 
ُ
ت�شع وبالتايل  وتوؤّطرها،  لالأ�شياء  فهمنا  ت�شوغ 

يقينيات الأفراد واملجتمعات يف مو�شع الت�شاوؤل. 

طلق على 
ُ
وميكنِك اأن تتاأملي اأّنه يف الغرب وال�رضق ي

املتخ�ش�س يف "العلوم الطبيعية" عاملًا، بينما يف 

طلق هذا الو�شف على "علماء الدين"، 
ُ
جمتمعاتنا ي

العلم".  "طلبة  ال�رضعية  العلوم  طالب  على  ويطلُق 

التاريخية  املجتمعات  ينبئ عن جتربة هذه  وهذا 

وعن ل وعيها ومرجعياتها الفكرية. 

"دورة  احلديث يف  التعليم  �شارك 
ُ
ي اأن  ينبغي  لذلك 

قوالب  يف  يو�شع  اأن  ل  املجتمع،  يف  الأفكار" 

ول  علمية حديثة  مناهج  ا�شترياد  من  لبد  عازلة. 

اأن تتفاعل مع الأفكار  بد من تعريبها حتى ميكن 

ة يف جمتمعاتنا. ويف هذا ال�شياق اأ�شتذكر قوًل 
ّ
القار

فران�شي�س  الأ�شمى  التجريب  فيل�شوف  عن  ماأثوراً 

التجريب(، وعلى  اآلة   
ّ

)اأي الآلة  لقد �شنعُت  بيكون: 

الآخرين ت�شغيلها. ل بد اأن ناأتي بهذه الآلة، ول بد 

اأن ن�شّغلها.

uu هل تظن اأنك �ستكمل الرتجمة يف هذا ال�سياق 

خيارات  ناحية  �ستغامر  اأم  العلمي  التخ�س�سي 

اأخرى؟ خ�س��سًا واأّنك ممن كتب الأدب اأي�سًا وحاز 

على ج�ائز يف كتابة الق�س�س الق�سرية؟

u الرتجمة هي اأداة لن�رض اأفكار وروؤى حديثة، لذلك 

احلديثة،  العلمية  العناوين  ترجمة  اأوا�شل  �شوف 

الأخرى  اهتماماتي  اأّن  غري  ت�شاركيًا،  اأو  لوحدي 

فل�شفة  ت�شتهويني  اأترجمه.  ما  على  تنعك�س  �شوف 

ُعمان.  وتاريخ  وال�شيا�شية  الفكرية  والروؤى  العلم 

 
ٌ
حلم فهي  الق�ش�س،  وخ�شو�شًا  الأدب،  كتابة  ا 

ّ
اأم

بعيد املنال يف الفرتة احلالية على الأقل.

على  ال�ستغال  وت���د  الفل�سفة  ت�سته�يك   uu

هذه املنطقة، األ يبدو ذلك غريبا يف بلد ل مينح 

املدر�سية  الدرا�سة  مقاعد  ل  على  اأهمية  الفل�سفة 
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مهما كانت 

املناهج 

العلمية 

جّيدة، اإاّل اأّن 

جمتمعاتنا 

منبتة عن  

دورة االأفكار 

يف املجتمع



املعريف  ال�س�ؤال  غياب  هل  اجلامعة..  مقاعد  ول 

الفل�سفي ُيعطل �سيئا يف ن�سق التفكري والنظر اإىل 

احلياة ؟ 

املعريف  ال�شوؤال  الكثري.  ال�شيء  عّطل 
ُ
ي نعم،   u

جتيياوز  واإىل  الييذاتييي،  النقد  اإىل  يقود  الفل�شفي 

 اإىل تطورها مبرور 
ّ

املنظومات الفكرية نف�شها، اأي

مبا  العميقة،  الت�شاوؤلت  هذه  طرح  اأّن  غري  الزمن. 

توقده من جدل فكري عميق، ي�شتوجب وجود حرية 

يف التفكري وحرية يف م�شاركة الأفكار واعتناقها 

غري  �شوؤالكم،  يف  جيياء  كما  وهييذا،  عنها.  والييذود 

وال�شيا�شية  الجتماعية  البنى  زالييت  ما  موجود. 

والكتاب  ال�شحفين  على  ق 
ّ
ت�شي جمتمعاتنا  يف 

والأدباء، ف�شاًل عن املفكرين والفال�شفة. وما زال 

كثريون ميتثلون بيت حافظ اإبراهيم "راأي اجلماعة 

الفرد  وراأي  اخلييالف-  -رغم  به،  البالد  ت�شقي  ل 

ر املجتمعات وجتاوزها لذاتها 
ّ
�شقيها". لكن تطو

ُ
ي

يتاأّتى باحلديث ل بالقدمي.

uu اأغلب اأعمالك كانت ت�ساركية، راأيناك مع عبد 

اهلل حمد املعمري ومع ح�سني العربي. فهل يرجع 

ال�ستغال  لأّن  اأم  العمل،  يف  م�سرتك  ملزاج  الأمر 

اإىل يد  الكتب �سعب ويحتاج  الن�ع من  على هذا 

م�ساعدة عني اأخرى؟

u ل هذا ول ذاك. الرتجمة الت�شاركية هي بغر�س 

مان. 
ُ
ع يف  ترجمية  جمموعة  ترجمي،  ار 

ّ
تي خلق 

اأجييل  ميين  الييواحييد  الكتاب  ترجمة  يف  نت�شارك 

امل�شودة  تدقيق  وم�شتوى  الرتجمة،  اأ�شلوب  نقل 

امل�شطلح  مييع  التعاطي  وطريقة  وتنقيحها، 

اآخر، وهكذا  العلمي. ثم يعمُل كّل منا مع مرتجم 

يزداد اأع�شاء املجموعة التي ُترتجم مع حفاظها 

وعبداهلل  اأنا  بداأنا  واجلييودة.  امل�شتوى  ذات  على 

 وح�شن 
ُ
املعمري يف كتاب "الأ�شكال"، ثم عملت

ثم  النياندرتال"،  "اإن�شان  كتاب  يف  الييعييربي 

كتاب  يف  الفالحي  و�شالح  العربي  ح�شن  عمل 

وهناك  مبفرده،  الآن  يرتجم  منا  وكٌل  "العاقل"، 
مبن  ب 

ّ
ونرح اأخييرى،  م�شرتكة  لرتجمات  خطط 

ي�شرتك معنا يف هذا الهدف.

يكن  مل  فوائد  العمل  يف  الت�شاركي  الأ�شلوب  ولهذا 

ب�شبب  الرتجمة،  جييودة  ارتفاع  مثل  لها،  خمطط 

كرثة املراجعات، ووجود اأكرث من دماغ واحد يف 

م�شاألة ترجمة امل�شطلحات العلمية.

والثقة  الرتجمة  حق�ق  على  حت�سل  كيف   uu

للرتجمة لأ�سماء كبرية وبهذا التاأثري العاملي؟؟

نرتجمها  والتي  ترجمناها،  التي  الكتب  جميع   u

 
ً
تفى

ُ
الآن، هي كتب ذات روؤى مركزية، وجميعها حم

ة لُكّتاب 
ّ
به يف ثقافته الأ�شل، وبذلك فهي كتب مهم

املوؤلف  ثقة  على  احل�شول  اأميير  كان  لقد  مهمن. 

عندما حاولنا  �شائكة جداً  م�شاألة  الأ�شل  والنا�رض 

ا�شتغرق  "الأ�شكال".  كتاب  مع  الأوىل  للمرة  ذلك 

والت�شالت  املرا�شالت  من  �شنتن  حينها  الأميير 

واملداولت، وكانت م�شاألة العثور على نا�رض عربي 

�شبه م�شتحيلة، فالنا�رض العربي غري معتاد، بعد كل 

�شيء، على ن�رض كتب علمية ويف حقل التطور. لقد 

نا�رضون  ومنها  عديدة،  ن�رض  دور  حينها  رف�شتنا 

 راأيي وعبداهلل املعمري 
ّ
عرب معروفون. وقد ا�شتقر

اأبيييواب  طييرق  يف  تتلخ�س  اأخيييرية  حميياوليية  على 

اإقناعهم  اأبوظبي، واإن ف�شلنا يف  م�رضوع كلمة يف 

دون  الإنرتنت  يف  الكتاب  نن�رض  ف�شوف  بالن�رض 

نا�رض ودون طبعة ورقية. لكن م�رضوع كلمة وافق 

على ن�رض الكتاب، لنبداأ تعاونًا وثيقًا مع امل�رضوع 

ل جناحنا مع 
ّ
يف ترجمة كتب علمية اأخرى. لقد �شه

التالية،  الكتب  حقوق  على  احل�شول  اأمر  من  كلمة 

مرموقن  نا�رضين  مع  بعدها  وتعاوننا  فتوا�شلنا 

مثل راندوم هاو�س يف نيويورك، ومطابع جامعتي 

اأدبين  اأوكف�شورد وكمربيدج وغريها، ومع وكالء 

ولقد  نيويورك.  يف  بروكمان  جون  مثل  معروفن 

ظهرت امل�شاعب مرة اأخرى عندما عقدنا العزم يف 

العاقل لالأكادميي  2014 على ترجمة كتاب  عام 

الإ�رضائيلي يوفال نوح هراري، وقد وجدنا ترحيبًا 

على  نعرث  مل  لكننا  ووكيلته،  املوؤلف  من  كبرياً 

اإ�رضائيلي.  اأن ين�رض كتاب ملوؤلف  نا�رض عربي يود 
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 نعاين من 

بطء اإجراءات 

النا�سر العربي 

وغمو�سه



2018 مع  جنحنا يف ن�رض الكتاب يف نهاية عام 

نا�رض هندي، هو دار منجول للن�رض، الذي بداأ لتوه 

بطء  من  نعاين  زلنا  ما  العربية.  ال�شوق  ولوج  يف 

اإجراءات النا�رض العربي وغمو�شه، لكن كلنا ثقة يف 

التي نرتجمها  ال�شعوبات �شوف تتذلل والكتب  اأّن 

�شوف تنت�رض رويداً رويداً يف الثقافة العربية.

بانتقالك  املكان،  تاأثري  عن  اأي�سا  لنتحدث   uu

باللغة  ومعرفتك  واأ�سرتاليا،  واأوروب��ا  ُعمان  بني 

"املكان"  يفتح  اأي حد  اإىل  والإجنليزية،  الأملانية 

و"اللغة" اأفق املعرفة والتطلعات والرهانات؟
بالآخر  الختالط  من  �شاأجنيه  ما  اأعلم  اأكن  مل   u

�شنة.   ?? بعمر  �شحار  يف  منزيل  غييادرُت  حينما 

اللغة  ط 
ّ
تنم بل  به،  نفّكر  فيما  اأحيييراراً  ل�شنا  اإننا 

ذلك وتوؤطره، وينطبق هذا على ما يفّكر به الأفراد 

كل  ومع  جديدة،  لغة  كل  مع  لكن  واملجتمعات. 

فتتغري  اأدمغتنا،  يف  اأ�شياء   
ُ
تتغري جديدة،  جتربة 

الأفييق  يبق  مل  الييرتحييال  هييذا  ومييع  عملها.  طريقة 

والتطلعات والرهانات حملية، بل غدت عاملية.

م�ؤ�س�سات  جند  ل  اللحظة  حتى  اأّننا  يبدو   uu

هي  واإمّن��ا  ُعمان،  يف  الرتجمة  م�ساريع  ترعى 

اأن  فاإما  بيدها،  طريقها  ت�سق  فردية  م�ساريع 

الرتجمة مل�ظفني  يتح�ل خريج�  اأن  واإّما  ت�سمد 

الدولة املتعددة.. كيف ترى املرتجم  يف قطاعات 

ال�طن  الرتجمة يف  بحراك  مقارنة  الي�م  الُعماين 

العربي؟

u قراأُت ترجمات رائعة ملرتجمن عمانين. اأعتقُد 

قادرة  واأنها  جيدة،  خامات  ُعمان  يف  منتلك  اأننا 

زة، لكننا يف حاجة 
ّ
همة ومتمي

ُ
على اإنتاج اأعمال م

اإىل تاأ�شي�س منظومة للرتجمة، توجُد فيها من�شات 

لن�رض الرتجمات وتقييمها ونقدها. نحتاج اإىل عمل 

وخلق  اخلربة  مراكمة  اإىل  يوؤدي  اأ�ش�س، 
ُ

ومم منّظم 

م�رضوع  يف  ت�شهم  املرتجمن  من  جديدة  اأجيال 

والأفييكييار  والتكنولوجيا  العلوم  لرتجمة  وطني 

احلديثة.

uu ماذا اأعطتك جائزة ال�سلطان اإ�سافة اإىل البعد 

املادي؟  

u ملن يعرفني عن قرب يعلم اأين ل اأعري اهتمامًا 

للجانب املادي، ولو كان الأمر كذلك لأخذُت م�شلكًا 

عند  كثرياً  اأتييوقييف  مل  لذلك  حياتي.  يف  خمتلفًا 

للثقافة  قابو�س  ال�شلطان  جلائزة  املادي  اجلانب 

عن   2016 عام  يف  نلتها  التي  والآداب  والعلوم 

ترجمة كتاب الأ�شكال. لكن ا�شتوقفتني كثرياً رمزية 

لكتاب  اجلاللة  �شاحب  من  تكرمي  وهو  التكرمي، 

احليوان.  مملكة  ر" 
ّ
"تطو اآلية  عن  يتحدث  علمي 

 
ّ

لقد اأك�شبتني اجلائزة ثقة يف النف�س كنُت يف اأم�س

كتاب  ن�رض  -بعد  �شعوري  ب�شبب  اإليها،  احلاجة 

عنه  كتب 
ُ
ي مل  حيث  فعلناه،  ما  ة 

ّ
بعبثي الأ�شكال- 

التجاهل والن�شيان  اأن يكون  مدح ول نقد. خ�شيُت 

 كل ذلك مع جميء اجلائزة. 
ّ

هو م�شري الكتاب. تغري

كما  ياأتي  ول  �رضيعًا،  ياأتي  ل  اجلييزاء  اأن  وثقُت 

�شوف  القراء  واأّن   ،
ُّ
تعم �شوف  الفائدة  واأّن  نتوقعه، 

هو  نحتاجه  ما  تتغري.  �شوف  الأفكار  واأّن  ياأتون، 

العزمية والعمل ال�شادق.
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اآخر حركة 

فكرية كربى 

�سهدها العرب   

كانت حركة 

ال�سحوة 

ال�سلفية!
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أعراف الأعراف الأعراف  أ�سرى املرجعيات الدينية وااأ�سرى املرجعيات الدينية واأ�سرى املرجعيات الدينية وا ما زلنا   l

القبلية وطبائع املجتمع 
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مع  واملكان  واحلياة  ال�شعر  يف  احلديث  يكت�شب 

بالن�شبة  خمتلفة  مكانة  العزيز  عبد  طالب  ال�شاعر 

يل وملن عرفه �شاعرا منذ نهايات ال�شبعينيات فهو 

يلهمك  و�شاعر  حمب  ان�شان  الت�شنيف  على  ع�شي 

يف طروحاته املتغرية منها والثابتة  ل يهادن يف 

الق�شيدة ول يغادر املكان  يبقى يف عمق املاأ�شاة 

تتح�ش�س  بينما  راحتيك  بن  تقب�شه  �شعرا  لينتج 

ل�شعته يف قلبه امل�شيء ،اأخذتنا حماور متعددة يف 

ال�شعر  عن  نت�شاءل  وال�شادق  احلميمي  اللقاء  هذا 

عا�شه  الذي  الواقعي  املتغري  طابع  وعن  والأمكنة 

ذلك  لكل  ينظر  وكيف  املحتل  دخييول  بعد  العراق 

يخ�شى  لن  كثب  عن  العزيز  عبد  طالب  يعرف  ..من 

يعي�س  وكيف  الراهن  الو�شع  بح�شا�شية  مفاحتته 

و�شط اخلوف واجلوع وهو يتاأمل ما اآلت اإليه اأ�شجار 

نخيل  مدينة ال�شياب و�شعدي يو�شف 

،األ  ال�سعراء  بخ�س��س  معك  ابتدئ  اأن  اأود   uu

نظرة خمتلفة  لهم  �سباب  �سعراء  ثمة  معي  تتفق 

بالقيا�س اإىل جيلك ، ج�هر الختالف  ين�سب هنا 

نح� �سكل الق�سيدة وطبيعة بنائها وم�سامينها؟

املتغري  طبيعي.  �ييشيييء  وهيييذا  نييعييم.  u بع�شهم، 

العراقي والكوين اأي�شًا يلقي بظالله على اأية جتربة 

حراك  كل  يف  التغيري،  داينمو  وال�شباب  حياتية، 

�شاعراً  اأراين  ل  �شخ�شيًا،  لكنني،  وثقايف.  �شيا�شي 

بهم  عالقتي  ال�شباب،  ل�شعر  قراءتي  خالل  من  اإل 

هي الأقرب، ول اأح�شبني اإل واحداً بينهم، اإن اأقرب 

العراق هم: علي حممود  ال�شعراء يف  اأ�شدقائي من 

خ�شري وعلي وجيه واإيهاب �شغيدل وزمالء اآخرين 

من  باأكرث  منهم  اأكييرب  اأنييا  اأولدي،  بعمر  هم  لهم، 

ثالثن �شنة، رمبا، ولدينا اأ�شدقاء م�شرتكون كبار، 

اأح�شبني حلقة الو�شل بن الأجداد والحفاد. براأيي 

تختلف  قد  التجييل،  يف  يظلم  ال�شعر  فاأن  الب�شيط 

اللغة وتختلف الأ�شاليب وتختلف معها اأ�شياء كثرية 

لكن ال�شعر واحد، ومعلوم اأننا نقراأ ال�شياب والبياتي 

بذات  احلاج  وان�شي  ودروي�س  واأدوني�س  و�شعدي 

عرب  القدمي،  العربي  ل�شعرنا  فيها  نقراأ  التي  املتع 

ل�شعراء جدد  مراحله املعروفة، وباملتع ذاتها نقراأ 

يف وطننا العربي، ال�شعر احلقيقي هو ال�شعر اأما ما 

الرديء بتعبري حممود  ال�شعر  يتخلف عن ذلك فهو 

الزمن  اإ�يييرضاك  اإىل  بحاجة  نحن  نعم،  الربيكان، 

ذاهبا معه  ال�شياب،  اأقراأ  اأنني  اإذ  التلقي،  قارئًا يف 

مع  اأفعل  ذلك  ومثل  واخلم�شينات  الأربعينات  اىل 

وا�شلوبية،  لغوية  مقاي�شة  يف  واجلواهري  املتنبي 

لكن ذلك ل يحجب عني متعتي.

uu األ ت�جد  ق�سائد معينة را�سخة يف الذاكرة 

ولها طعم مميز ؟ 

جتربة  �شكلت  قد  يل  ق�شائد  ب�شع  تكون  رمبا،   u

*  كاتب وصحفي من العراق

حاوره : خ�سري الزيدي *

طالب عبد العزيز:

ل اأجدين حراً ، ما زلت اأحت�س�س 

ف�هة امل�سد�س خلف اأذين



ما يف دخيلة البع�س من ال�شعراء، لكنني لن اأتوقف 

�شقالة  على  اأمييوت  اأن  اأريييد  لأنني،ل  ذلك  عندها، 

التقليد،  يف  ميت  التجديد،  يف  حي  اأنييا  التمجيد، 

ومغادر ل ابدي من اجلدث الذي اأو�شع فيه، ال�شعر 

ابن التقلب، ابن امل�شاك�شة احلياتية، اأنا اأعيب على 

اىل  بكليتهم  اجلديد( ذهابهم،  )اجليل  �شعراء  بع�س 

املا�شي، واعيب على اأذين �شماعها ال�شعر العمودي 

فت�شمى  عنوانا،  احلداثة  من  تتخذ  مهرجانات  يف 

�شعدي  البياتي،  ال�شياب،  التحديث)  �شعراء  با�شم 

مهرجان  قاطعت  وكنت  جعفر..(  ال�شيخ  ح�شب   ،

املربد منذ �شنوات، ذلك لأنني وجدت فيه من يكر�س 

باإمكانية  يعتقد  من  هناك  حتديثًا،  بو�شفه  القدمي 

�شكلها  داخل  بقائها  مع  العربية  الق�شيدة  حتديث 

لل�شعر.  الب�رضية  القراءة  مهماًل  التقليدي)العمود( 

اإذا كانت الأذن وحدها معياراً ذات يوم فقد دخلت 

العن عن�رضاً فاعاًل يف عملية التلقي. قراأت يف ما 

اأنه �شاعر عمودي،  ل�شاعر عرف على  قراأت ق�شائد 

مل  باأنه  فوجئت  لكنني  بذلك،  املنابر  له  وت�شهد 

لل�شعر يف كتابه املطبوع،  التقليدي  بال�شكل  يلتزم 

الق�شائد  بان  يوحي  مبا  الق�شيدة  اأبيات  وزع  فقد 

اإمنا كتبت لتكون �شمن ن�شيج ال�شعر احلديث)تفعيلة 

او ق�شيدة نرث( كنت اأحدِّث نف�شي بحديثه، هام�شًا، 

�شبة  العمودي  ال�شعر  بات  هل  هكذا،  جعلها  ملاذا 

ال�شكل يف ال�شعر، اأو يعتقد بانه اإن فعل ذلك اأم�شى 

�شاعراً حداثويًا. ؟ ال�شكل من وجهة نظري جوهر يف 

ال�شعر احلديث.

 uu طيب ماذا عن  مرحلة الحتالل وده�ستها  قد 

يق�ل قائل  انها فتحت لنا اأفقا غريبا يف الت�س�رات 

ذلك  يعك�س�ن  الذين  ال�سعراء  جند  ،اأين  ال�سعرية 

املتغري،ما �سمات تلك ال�سعرية..؟

املتغري  من  اأكييرب  ال�شعر  ذلييك،  اأعتقد  ل  اأبيييداً،   u

ال�شيا�شي، واإن كان كبرياً كحال العراق. قلنا التغيري 

يلقي بظالله، لكنه ل ياأتي بلغة اأو اأ�شكال مغايرة، 

ال�شعر   . فنعم  التعبوي  ال�شعر  تق�شد  كنت  واإذا 

والعميق،  وال�شتثنائي  الكلي  ابن  العام  بجوهرة 

لل�شعر  الكلي  املعنى  ال�شيا�شة يف ج�شد  وما حتدثه 

يف  ين�رض  ملييا  تتبعي  وبح�شب  �شيئًا.  ي�شاوي  ل 

واملنجز،  الت�شور  يف  كبرياً  منقلبًا  اأجد  ل  الداخل، 

ال�شيا�شة.  عقدة  جتاوز  �شعر  من  وين�رض  يكتب  ما 

مل تفتح �شنوات ما بعد نظام �شدام ح�شن اأي اأفق 

يف التجربة العراقية الإبداعية احلقيقية، وما كتب 

يف ال�شنوات  التي �شبقت انهيار النظام كان كبرياً، 

نعم ، يوم مل تكن احلرية كما هي عليه الآن، احلرية 

مبعناها التقليدي، اأق�شد، كل ما يف الأمر اأن املثقف 

مبحيطه  اأف�شل  نحو  على  مت�شاًل  اأ�شبح  العراقي 

ورمبا  اجلديدة،  التوا�شل  و�شائل  عرب  اخلارجي، 

لي�شت  البع�س.  ومنجز  ثقافة  على  �شلبًا  انعك�شت 

احلرية  وتلعن،  وتتذمر  وت�شتم  تقف  اأن  يف  احلرية 

اأن توجد كما يجب، اأن حتيا كما يجب، ل كما يعتقد 

الآخرون، واإذا كان النظام ال�شابق قد احاط النخب 

الدينية  القوى  احاطت  فقد  �شطوته،  بحديد  الكاتبة 

اأجد  اأنا،  اأي�شًا،  ذلك  هيمنتها  بفولذ  –ال�شالمية 
ال�شتبداد كوين، اأما الذين وجدوا يف منقلب التا�شع 

من ني�شان 2003 ف�شاء جديداً للكتابة فاأقدم لهم 

تهنئتي. قيمة البداع اأن يكون خمتلفًا، غري متاآلف 

مع ما يحيطه، هناك رف�س غري م�شمى، داخل النف�س 

م�شمولة  اأي�شًا  الطبيعة  قائم،  هو  ما  لكل  ال�شاعرة 

هو  تنا�شق  من  الكون  يف  ما  كل  الرف�س،  بذلك 

حم�س هراء، ما يريده ال�شاعر هو خالف ذلك كله، 

ال�شاعر هو الآخر بتعبري رامبو.�شتجد ال�شعراء الذين 

يعك�شون املتغري ذاك يف �شحف الأحزاب، وجتدهم 

املي�شورون  بطباعتها  يتكفل  التي  املن�شورات  يف 

الثقافة،  يف  اأموالهم  يغ�شلون  الذين  التجار،  من 

التيارات  التي متولها  الراديو  وجتدها يف حمطات 

ال�شيا�شية الدينية، اأما ال�شمات احلقيقية لل�شعر فهي 

التي مل تتاأثر بكل ما انقلب و�شمي متغرياً. �شخ�شيًا، 

ل اأجدين حراً يف كثري من مفا�شل احلياة اليوم، ل 

يف احلياة ول يف الكتابة ول يف املتابعة، ما زلت 

لكن،  اأذين،  خلف  الباردة  امل�شد�س  فوهة  اأحت�ش�س 

خفي،  ديالوج  �شمن  اأحاوله  حتقيقه  اأريييد  ما  كل 

العربي- التاريخ  يقراأ  التغيري. من  بعيداً عن فكرة 
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اأنا حي يف 

التجديد، ميت 

يف التقليد



ال�شالمي عليه اأن ل يتعقب اخلطى يف تلم�س مثل 

هذه يف قراءة ما. ال�شلطة الغبية اليوم ل تختلف عن 

الغر�س  يوؤديان  كالهما  بالم�س.  القامعة  ال�شلطة 

ال�شلطتن  خييارج  فيقع  والبييداع  ال�شعر  اأمييا  ذاتييه، 

اأبن الرف�س البدي، ووريث �رضعي لكل  اأنا،  دائمًا، 

ما هو جنون وحماقات. 

 uu هذا الكالم يحيلني لأت�ساءل اأنت من مدينة 

كرثة  بعد  تغريت  اإنها  اإل جتد  )الب�رشة(  تاريخية 

الأحزاب وامليلي�سيات؛ اق�سد تغري وجهها التاريخي 

عبد  طالب  اأنت  عليك  وماذا  والإبداعي،  وال�سعري 

العزيز اأن تفعله لتجابه هذا التح�ل ال�سلبي ؟

u نعم، تغريت، لكن، بح�شب الو�شف الآتي: مقرات 

تختلف  ل  الب�رضة  يف  املنت�رضة  امليلي�شيات، 

بالن�شبة يل عن مقرات قيادة الفرع وال�شعبة والفرقة 

اآمنًا  �شاأكون  حت�شبني  اأو  البعث،  حلزب  كانت  التي 

الدوائر  لدى  معروفًا  زبونًا  كنت  فقد  ؟  دخلتها  اإن 

مل  ال�شابق،  النظام  يف  وال�شتخباراتية،  الأمنية 

تختلف اآلة القتل والنفي واخلوف، هي ذاتها، لكن، 

رمبا ي�شفع يل اأنني كنت ذات يوم ع�شواً يف احلزب 

ال�شيوعي العراقي، او اأنني من طائفة اأو �شمعة توؤمن 

اأتراين بعيداً عن اخلوف؟ ما يتغري هو  احلماية يل، 

نظر  وجهة  عن  تعبرياً  الثقافة  كانت  اإذا  ال�شلوب. 

النظام.  تغيري  على  قادرة  غري  اليوم  فهي  النظام 

قراءة  اأن  يل  يبدو  امل�شافة.  ذات  وتلك  هذه  وبن 

الأثر العربي حت�شن املثقف كثرياً، ومتنحه الأجوبة 

ال�شافية. ال�شلطة الدينية، املمثلة بع�رضات التيارات 

فيها  مبا  الو�شائل،  مبئات  عنها  واملعرب  ال�شيا�شية 

فيه،  اأنت  مما  تخرجك  باأن  كفيلة  املجتمع  �شلطة 

العامل.  يف  يحيطك  ما  كل  عنك  حتجب  باأن  كفيلة 

وا�شح اأن و�شائل التوا�شل الجتماعي توؤدي اليوم 

املرجعيات  اأ�شارى  زلنا  ما  لكننا  ممتازاً،   
ً

مييوؤدى

يف  املجتمع  وطبائع  القبلية  والأعيييراف  الدينية 

املثقف   2003 بعد  ما  �شنوات  ال�شتبداد. مل متنح 

اأننا  ح�شل  ما  كل  اليه،  يتطلع  كييان  ما  العراقي 

فوؤو�س  اىل  الواحدة  الفاأ�س  من  الهدم  اآلة  ا�شتبدلنا 

الب�رضة، وهو �شخ�شية  متعددة.  قلت مرة ملحافظ 

اأغاين  ببث  ت�شمحون  الدعوة: هل  قيادية يف حزب 

فريوز من راديو ممول من احلكومة فقال: ل. عليك 

عقل  يف   معًا  والهمجية  الغباء  حجم  تت�شور  اأن 

مع  والحتجاج  القول  بحرية  اأمتتع  رمبا  ال�شلطة. 

حتقيق  يعني  ل  ذلك  لكن  املدينة  يف  �شلطة  اأعلى 

من  يخرج  ال�شلطة  من  الثقافة  تريده  ما  اأريييد.  ما 

دائرة اخلالف والحتجاج اىل ف�شاء املمار�شة. قد 

ل يتحول ال�رضاع بن املثقف وال�شلطة اىل ال�شجن 

القتل  من  نوع  واملهادنة  التحييد   ، لكنَّ القتل،  او 

اأي�شًا. ما يحدث الآن، وعرب اآلة ال�شلطة، هو ت�شويق لي 

)ثقافة( غبية، ل قيمة لها. وهناك ت�شفيه لأي منجز 

ثقايف حقيقي. هل منلك ت�شوراً عن معنى التحديث 

يف ال�شعر اأو الثقافة والفنون يقام حتت يافطة مثل” 

مبنا�شبة ا�شت�شهاد فالن الفالين تقيم اجلمعية الي... 

اخلريية، الثقافية مهرجانًا لل�شعر احلديث ؟  لذا جتد 

اأن ما اأحاوله عرب خطاطات، هنا وهناك،  اإمنا هي 

اأفكار بالهجرة املوؤقتة، اأنا ل اأهاجر، لكنني اأ�شافر 

الهجرة  فكرة  عن  للتخلي  مني  م�شعى  يف  كثرياً، 

يف  ج�شدي  اأقّطع  اأنييا  البالد،  عن  والناأي  الطويلة 
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مل تفتح 

�سنوات ما بعد 

نظام �سدام 

ح�سني اأي اأفق 

يف التجربة 

العراقية 

االإبداعية 

احلقيقية



روحي  اأحمل  احلقائب،  بحمل  �شجري  اأبدد  ال�شفر، 

خارج احلدود، لأتاأمل ما ميكن اأن يحدث. �شيء من 

تروي�س ق�رضي امار�شه بن ج�شدي الراهن وج�شدي 

املتخيل.   يف رواية )الفي�شكونت امل�شطور( يتحدث 

ايتالو كالفينو عن ما ي�شميه بالوجود املحروم عن 

العامل  مع  العام  التماثل  من  املحروم  اأو  الوعي، 

املو�شوعي. ميكنني، هنا اأن احتدث عن �شيء مثل 

اأهرب من الب�رضة، يف  انا، �شخ�شيًا كثريا ما  ذلك. 

ا�شفار اأريدها اأن تنقذين من مدينة اأحبها يف اخلفاء 

اأريد  ل  ذاته  الوقت  لكنني، يف  العلن،  واأكرهها يف 

ما  هناك  ها، 
ّ
اأحب لأنني  نهائي،  ب�شكل  مغادرتها 

ي�شدين اىل املدينة هذه، 

uu هل ي�جد اإح�سا�س بخيانة املكان؟ 

u ا�شعر اأنني اأرتكب خيانة عظمى مبغادرتي لها، 

لدي �شعور غريب، اأجدين موكاًل بحماية كل ما فيها 

وجودها  يف  �شيئًا  اأ�شكل  ل  اأنني  مع  عليها،  ومن 

التقليدي. يف بحر �شهر لأ اأكرث غادر املدينة ثالثة 

من اأ�شدقائي �شاعر وناقد م�رضحي وفنان ت�شكيلي، 

فيما  وم�شتقراً،  مقامًا  ا�شطنبول  من  اتخذا  اثنان 

حمل الخري اأ�رضته اىل القاهرة، وبذلك تكون مقهى 

الدباء قد فقدت ثالثة مقاعد وفقدت الثقافة ثالثة 

نف�شه  يحدث  بات  من  الدباء  من  وهناك  م�شاهد، 

جاداً يف ق�شية الهجرة،  اآيتهم اأن املدينة ما عادت 

طيياردة  باتت  لأنها  ل  الن�شاين،  للوجود  ت�شلح 

ملثقفيها، اإمنا مل تعد الب�رضة ت�شلح للحياة، مبعاين 

احلياة ذاتها.

مناه�س�ن  �سعراء  ي�جد  هل   uu باعتقادك 

اأهم مميزات تلك  ان ت�سميهم ما  ، هل لك  للمحتل 

وطني  �ساعر  �سناعة  عن  نعجز  وملاذا  ال�سعرية 

بقامة حمم�د دروي�س و�سميح القا�سم طاملا ع�سنا 

مرحلة احتالل العراق ؟

لالحتالل،  مناه�شن  �شعراء  بوجود  اأعتقد  ل   u

واآخرين معه . اأتذكر اأن جملة اليوم ال�شابع، ن�رضت 

حواراً اأجراه جربا اإبراهيم جربا مع الكاتب الفرن�شي 

ثمانينات  يف  بغداد  زار  الييذي  غرييه،  روب  اآلن 

موقفه  عن  جربا  �شاأل  غرييه  واأن  املا�شي،  القرن 

نعم،  قاطعًا:  جربا  فقال  ؟  �شد  اأو  مع  احلييرب،  من 

اأنا مع بالدي، بكل تاأكيد. ففوجئ غرييه باجلواب 

“ ملاذا تقطع باأنك مع ؟ حن دخل الأملان  قائاًل: 

مع  ق�شم  اأق�شام،  ثالثة  الفرن�شيون  انق�شم  باري�س، 

دخول الأملان واآخر بال�شد من الحتالل وثالث ل 

لي�س  ال�شيا�شة،  يف  فرن�شا”   مع  ول  الحتالل  مع 

املهم  �شد.  اأو  مع  يكون  اأن  املثقف  عند  �رضوريًا 

يحاكي  ثقافيًا  نتاجًا  تلم�شنا  هل  هو  الق�شية  يف 

لنا؟ وما حجم املنقلب يف  حجم ما حدث ويحدث 

الأنظمة اإزاء ما يحدث حولنا ؟ يف الطبيعة والوجود 

وامنحاء القيم وتراجع منظومة اجلمال ووو . مل يكن 

النظام ال�شابق فردو�شًا لكي نندبه ونبكي عليه، ومل 

يكن النظام احلايل طوق جناة لكي منتدحه  ونقف 

العربية وتتحدث عنه يف  الأنظمة  معه. ما تطرحه 

معنى  ل  اأكاذيب  يظل حم�س  والتحولت  احلريات 

لها، لأنها يف جوهرها تعمل بال�شد من كل م�رضوع 

له  جند  اأن  من  اأكرب  نفو�شنا  يف  ينهار  ما  ثقايف. 

نظاما �شيا�شيًا يعي حقيقة وجوهر ال�شعر والفنون 

هذا،  ال�رضق  يف  الثقافة  منتجي  نحن  والكتابة. 

نعاين اأزمة ان�شانية يف جمتمعاتنا، اأنتجت الأحزاب 

الزمن  من  ون�شف  عقد  خالل  العراق،  يف  الدينية 

عربها  تهدمت  الطالق،  على  فكرية  منظومة  اأ�شواأ 

�رضوح اجلمال والوعي والثقافة التي تاأ�ش�شت منذ 

املا�شي.  القرن  مطلع  يف  العراقية  الدولة  تاأ�شي�س 

لت�شويه  وتعر�س  �شقط  الثقافة  مفهوم  وب�رضاحة، 

كبري على ايدي هوؤلء، ومّلا تتبلور بعد اآلية انت�شاله.   

يراقب  ممن  كنُت  �سديقي   ال�سعر  يف  لنبق   uu

جتربتك منذ �سدور مم�عتك الأوىل )تاريخ الأ�سى( 

حتى الإ�سدار الأخري، واكت�سفت انك م�سك�ن باملكان 

.هل هناك تاأكيد خلطاب ما ي�سمى باأدب املكان اأم 

ه� هاج�س النتماء ما يدفعك لت�ظيفه  �سعريا ؟

كانت  العراقية،  املييدن  من  كثري  خييالف  على   u

بل  ل،  لأهله،  م�شتقِطبًا، غري طارد،  مكانا  الب�رضة 
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ظلت املدينة ت�شتقبل الوافدين لها، وبراأيي لن يكون 

املكان هاج�شًا اإبداعيا عند ال�شاعر اأو الكاتب، ما مل 

يكن ذا قيمة عليا، ما مل يكن ن�شيجًا روحيا وفكريا 

وثقافيا. ومكان مثل الب�رضة واأبي اخل�شيب-حيث 

ل  يف  ت�شكل  بعيدة-  قرون  منذ  واأجييدادي،  اأ�شكن 

وعيي، �رضى يف كامل ج�شدي مثل  نبيذ مّدخر يف 

لأيام  مبارحتي  تكون  ورمبا  به،  اأ�شعر  ل  قد  قبو، 

له،قد اأن�شتني بع�س �شفاته وحتولته، لكنه حممول 

معي يف حقيبة ال�شفر، معرو�س اأمامي يف ما اأعاين 

واأظيينُّ  الثياب،  خزانة  يف  اأو  الطاولة  وانظر،على 

متوالية  فلناأخذ  بكثري،  ذلك  من  اكرب  الق�شية  باأن 

اأو بو�شفها فعال  التملك والفقد ك�شريورة تقليدية، 

املوت  وب�شبب  نحن  اإذ  العامة،  احلياة  اأفعال  من 

هو  الفيزياوي،  مبعناه  هنا  والفقد  نحب،  من  نفقد 

اختفاء املحبوب اىل النهاية، واأْن يح�رض من حتب 

مت  ما  ان  يل  يبدو   . قييرب  عن  وجييوده  حت�ش�س  هو 

اأبعد من هذه  الأ�شى( ذات يوم،  )تاريخ  تدوينه يف 

ومقتنيات  ثياب  برمي  املدن  �شكان  يقوم  وتلك.  

املتوفى)اأب، اأم، اأخ ، ولد ..( خارج البيت، اأو الت�شّدق 

بها على م�شكن، يف فعل من اأفعال اخلوف اأوالتطري 

مليت  اأ�شياء  وجود  من  التخل�س  بغر�س  اأحيانا،اأو 

يف خزانة الأحياء، لكننا يف ابي اخل�شيب عادة ما 

ُتلقى ال�شياء هذه يف النهر، 

uu هل ه� ن�ع من تطهري الذات الإن�سانية ؟

هو  خا�س،  نوع  من  تطهري  هو  معك  اتفق  نعم   u

تخل�س ومتلك يف اآن، ذلك لأنَّ ماء النهر،وبرتداده 

اليومي يف متوالية املد واجلزر �شيعود مبا القيناه، 

من ال�شياء هذه، ثم ل يني يعود بها ثانية وثالثة، 

وهكذا �شيكون الن�شان هنا يف مواجهة يومية مع 

النهر يرف�س  الذين ماتوا.  ابيه واخيه وامه واأهله، 

 
َّ
علي كان  عنده.  اأبدين  يريدهم  هو  هوؤلء،  ذهاب 

معاينة اأثار اأقدام اأبي واأخي يف الرتاب ويف الطن 

وعلى جذوع النخل ويف ما ا�شتجر حويل كّل يوم. 

معنى  لييه  الرحيل   : اخل�شيب  واأبيييي  الب�رضة  يف 

خمتلف. وقد يكون من معاين الدميومة اأي�شًا.

uu لهذا اأح�سك ال�ريث ال�رشعي اإبداعيا ملا �سار 

الربيكان  وحمم�د  ي��سف  و�سعدي  ال�سياب  عليه 

هل  خ�سري  وحممد  ال�هاب  عبد  حمم�د  والقا�س 

ينتابك هذا ال�سع�ر باأنك ملزم بتاأكيد ه�ية املكان 

والنت�ساب اإليه ؟

اأبداً  اأ�شكُّ  ل  يقول:” اأنا  العظيم  اجلواهري  كان   u

باأنني اأحمل يف ج�شدي ودمي الكثري مما يف روح 

“ يف  والبحرتي  واملعري  واأبي متام  املتنبي  ودم 

انت�شاب وا�شح للعظمة، التي كان عليها هوؤلء. واإذا 

الكبار،  لأ�شاليف  وريثًا  �شوؤالك،  خالل  ومن  كنُت، 

ر يدخل على النف�س 
ّ
فهذا من ح�شن حظي، وهو ت�شو

بريادته  ال�شياب  املباهج.  من  الكثري  ال�شاعرة 

و�شابقته يف الك�شف والتحديث وبجعله “بويب”هذا 

العربي،  ال�شعر  تاريخ  يف  نهر  اأ�شهر  ال�شغري  النهر 

ال�شغرية  القرية  “جيكور”  من  جعل  الييذي  وهييو 

مكانا يف ذاكرة كل قارئ ل�شعره، جنده قد جتاوز 

باملكان اىل حدود الزمن، ومثل ذلك واأكرث ما فعله 

ويفعله �شعدي يو�شف، وهو الذي مل ي�شف من مر�س 

اأبي اخل�شيب، حتى لنكاد جنده يذكره بن ق�شيدة 
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وق�شيدة، وهو الذي قال، ذات يوم:” اأنا، ومن بن 

التي  واللهجات  فيها  واكتب  اأحتييدث  التي  اللغات 

اأجربت اأو رغبت التكلم بها، وعرب تنقلي يف البالد 

العربية والأوروبية ل اأجدين مياًل اإل للهجة اأهلي، 

اللفظ   املدُّ يف  الإمالة وهذا  اأبي اخل�شيب، هذه  يف 

ي�شكنني حيث ما ارحتلت واأقمت”.  ول اأريد هنا اأن 

حممود  الكبري  ال�شاعر  اجنزه  ما  عن  طوياًل  اأحتدث 

الربيكان، اأو ما هو خالد واأثري يف الثقافة العراقية 

والعربية ويف ذاكرة ال�رضد بخا�شة لكل من حممود 

عبد الوهاب وحممد خ�شري، لأننا بذلك �شنكون قد 

عن  يخرجنا  ومبا  النقد،  دائرة  يف  اأنف�شنا  اأوقعنا 

اأجدين  ل  اخييرى،  وب�شورة  لكنني،  ال�شوؤال.  اأ�شل 

ملزمًا بتاأكيد هوية املكان والنت�شاب اليه قدر عدم 

قدرتي على التخل�س منه، اأو ا�شتبداله.

يا  ذل��ك   عن  عاجز  باأنك  الق�ل  تريد  هل   uu

�سديقي ..؟

ا�شتعادته �شورًة ومكانا  اأنني، عاجز عن  u رمبا 

وا�شتعادته  باأ�شطرته  معنيًا  وجدتني  وتاثيثًا، 

وبذلك،  تقدير.  اأقل  يف  توَهمًا 
ُ
م حتى  اأو  تخياًل، 

ُ
م

اليه  ال�شارة  اىل  دعوت  لنقل  اأو  حاولت،  قد  اأكون 

 مكتوب، ع�شى ان الفت نظر املعنين اليه. 
ٍّ

عرب ن�س

فردو�شا  كان  الذي  املكان  ان�شد  اأن  اأردت  اأنني  اأو 

ذات يوم، يف حماولة مني للتوازن من الداخل، اأنا 

م�شكون به، منتم اإليه، غري قادر على روؤيته منهاراً. 

اأرفع  منه،  يتهدم  ما  اأرمم  الن�س  كنت، ومن خالل 

بنا�شه  اأم�شك   ، وزرقة  ِك�شفًا  اقط 
ّ
ي�ش ما  �شمائه  اىل 

ونخيله واأ�شجاره، لئال ت�شقط مدويًة، على روحي.

uu كالمك هذا يحيلني اإىل ت�ساوؤل اآخر هل ميكن 

يل اأن اعد كتابك )قبل خراب الب�رشة ( �سرية متخيلة 

ملكان قابع يف روحك ال�سعرية ؟ 

يعتمده  اأ�شلوب  �ييرضدي  او  �شعري  كتاب  لكل   u

�شرية  الب�رضة(  خراب  قبل   ( كتابنا  يف  �شاحبه، 

اأن نوائم بن �شورتي املكان:  املاء والنخل، اأردنا 

ما،  يوما  قائمة  كانت  التي  واملتخيلة.  الكائنة 

كنت  �شخ�شيا  لأنني  ذلييك  تعد،  ومل  غابت  والتي 

ومباهجه  جماله  بكامل  املكان  قيامة  �شهدت 

وال�شبعينيات  ال�شتينيات  �شنوات  يف  واأهميته، 

انا  وها  املا�شي،  القرن  من  الثمانينيات  وحتى 

اأ�شهد انحداره وفقده يوما اإثر اآخر، وغري خاف على 

اأحد اأن املكان كان حا�رضاً يف الزمن، اإذا ما علمنا 

بان الب�رضة تاأ�ش�شت �شنة 41 للهجرة، مبعنى اأنها 

اأنا  لذا  فيه،  لما 
ْ
ع

َ
م التاريخ وباتت  قد دخلت  كانت 

التي  اأو  ال�شائعة،  �شورتها  عن  الزمن  يف  اأبحث 

تو�شك ان ت�شيع. لكنني غري قادر على اإيقاف زحف 

قا�شطة  تتغول،  وهي  وحديدها  باأ�شمنتها  املدينة، 

اخل�رضة واملاء والزرقة واأ�شباب اجلمال كله، وهنا 

واملتخيل  ين�شب  الذي  الواقع  بن  حائراً  وجدتني 

يف  �شيئًا  اأقول  اأن  اأردت  واإذا  اأميياًل.  جدي 
ُ
ي ل  الذي 

ا�شتعادة  حاولت  فاأظنني  الكتاب،  تاأليف  دواعي 

اأعيتني  وقد  قائمة،  كانت  وعوامل  وحيوات  اأمكنة 

ال�شبل على ا�شرتجاعها، ل�شت انا لذاتي، اإمنا ح�شود 

من الذين ا�شتوطنوا الأر�س والع�شب والنخل واملاء، 

منذ مئات ال�شنن، اأِلفوها و�شارت ن�شيج اأرواحهم، 

لقد  طوياًل.  بها  الحتفاظ  من  يتمكنوا  مل  لكنهم 

�شلبها منهم من هو اأقوى واأ�شلف واأقل حياء.

** كنت اأحت�ش�س هذا الت�شور منذ جمموعتك تاريخ 

الأ�شى .

�شنة  الأ�شى(  )تاريخ  ال�شعري  كتابي  ن�رضت  حينما 

اأر�شية،  جتربة  باأنه  قارئيه،  بع�س  قال   1994
وقال غري واحد لقد ا�شتنفد طالب مكانه، ولهم احلق 

اآنذاك،  املدينة  عوامل  من  قريبا  كنت  فقد  ذلك،  يف 

اأنا�شها  وبواطن  تاريخها  كتب  قييراءة  اأ�شري  كنت 

تاريخي  اإغييواء  ذات  مدينة  الب�رضة   . وجغرافيتها 

وال�شحراء  والأنييهييار  وامليياء  الأر�يييس  فهي  بحق، 

وتعاقب  خيله  اجلامع،مبرابط  والبحر.م�شجدها 

حتلقت  التي  باأ�شطواناته  منربه،  على  اخلطباء 

حولها اأوُل حلقات الزهد والعتزال، مبربدها الذي 

وفراهيدها  وفرزدقها  بجريرها  لل�شعر،  �شوقا  كان 

واأخوان �شفائها ووو حتى  بردها  وجاحظها وبن 

حركة التحديث يف ال�شعر على يد بدر �شاكر ال�شياب، 
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هي مدينة مل تنقطع حبال وجودها، مدينة �شهدت 

ت�شهد  مل  �شاحاتها  لكن  معًا،  والئتالف  الختالف 

وجه  يف  الهدم  معاول  ترفع  ومل  فكريًا،  ا�شطراعا 

وقد  بع�شهم،  اأفكار  يقبلون  فيها  النا�س  كان  احد، 

لهذه  متاأخر،  وقييت  حتى  هييذه  الييود  حبال  امتدت 

وتلك وجدتني اأنهل من معن ل ين�شب، واأنا رجل 

من  اأكييرث  تلك،  والأزميينيية  بالأمكنة  متعلق  �شاعر، 

تعلقي باإغواءات التجريب الكتابية، التي ذهب لها 

اأ�شتطيع الكتابة  اأقراين، كذلك اأجدين ل  البع�س من 

عن متخيل حم�س، اأو ميكنني القول بانني بخيال 

ل  اأكرث  وب�رضاحة  روؤاه،  من  اأقوى  وقائعه  قا�رض، 

اأعرف ا�شتمناء الأفكار والتهيوؤات خارج ما اعي�شه 

واأحت�ش�شه، خارج ما مي�س ذاتي واحرتق به.

uu ح�سنا دعني ادخل مل�ساعرك واأك�ن اأكرث عمقا 

لأ�ساألك ما الذي تبقى من ما�سيك الذي ت�رش على 

هنا  اأ�سري  واأن��ا  الهتمام،  من  م�ساحة  تعطيه  اأن 

ملا�سي املكان وجتلياته وانعكا�سه النف�سي ؟ 

u اأظنه بودلري، هو الذي قال يوما:”اأيها املا�شي، 

كان�شان  ويل  بحياتي”  فعلت  ماذا  املا�شي  اأيها 

اأقول باأين فقدت الكثري من املا�شي، خالل ال�شتن 

ع�شت  اأنني  مع  كثرية،  اأ�شياء  فقدت  املا�شية  �شنة 

طفولة جميلة جداً، كنت البن ال�شغر يف العائلة، 

موارده،  قلة  على  احلرير،  والده  األب�شه  الذي  وكنت 

املدينة  و�شط  احلييالق،  اىل  ياأخذه  كان  الييذي  ذاك 

املركزي  اللحم من مطعم  ب�شيارة املختار، يطعمه 

بالب�رضة القدمية ثم ياأخذه اىل اأف�شل املحال التي 

تقدم الآي�شكرمي، قبل ان تدخل املاكنة يف �شناعته، 

اجلمهوري،  العهد  ومطالع  امللكي  العهد  اواخيير 

عبد  حكومة  اأيييام  املا�شي،  القرن  خم�شينات  يف 

الكرمي قا�شم. اأيام كانت املدينة مق�شد البغدادين 

غابة  اخل�شيب  اأبو  كانت  اأيام  بعامة،  والعراقين 

ول  مقطوعة  ل  بفاكهة  حييدود،  بال  اأخ�رض  نخل 

ممنوعة، وجداول ل تعد، ما فقدته كان مكلفًا جداً، 

وفتحت عيني  فيها،  ولدت  فردو�شًا  كان  فقدته  ما 

زبرجده  على  واأجل�شني  ذراعيه  بن  حملني  عليه، 

واملو�شيقى  وال�شعر  الأغنية  عنادله  والهمتني 

اأحاول  اإمنا  اليوم،  واأن�شده  اأبكيه  اإن  اأنا  واحلياة. 

اأ�شتعادتهن وقد ر�شيت به حطامًا على اأن ل افقده 

ذكرى. 

uu اأتنفع الكتابة يف مثل هكذا م��سع جيا�س؟

مثلي،  �شاعر  لرجل  متنف�شًا  الكتابة  تكون  قد   u

الذي  الأبد،  باجتاه  ت�رضع  نافذة  ال�شعر  يكون  وقد 

ما  مبنى  يف  طابوقة   
ُ
تفلح قد  لكن  الال�شيء،  هو 

جدول  يكون  وقييد  بكاملها،  اأ�ييرضة  ا�شتعادة  على 

يفعل  وقد  م�رضات،  جملة  ل�شرتداد  فر�شة  مندثرا 

الرتطام بذكرى الأمكنة والأزمنة ما تفعله �شعقة 

الكهرباء يف اجل�شد امليت انا هكذا دائمًا، يل خ�شوم 

اأتركوا  اأن  قويل  اأ�شمعهم  زلت  ما  الذين  اأولئك  كرث، 

فردو�شي يل، كل من يقلع نخلة عدوي، كل من يردم 

نهراً خ�شمي، كل من يرفع راية غري راية اهلي يف 

يف  بندقية  ي�شهر  من  كل  مني،  لي�س  اخل�شيب  ابي 

وجه اأحٍد من اأهلي ونا�شي، الذين تربوا بن النخل 

واملاء والزرقة قاتل وعليه دفع الدية واإن مل يقتل، 

فهم ال�شالم والطماأنينة يف اأبهى �شورة.
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التجريب 

الكتابية



باملكان  حلق  الذي  اخلراب  اإىل  ت�سري  كاأنك   uu

)الب�رشة ( 

هو  املييكييان  يف  تخريب  ميين  يحدث  فما  نعم    u

تخريب لل�شعر، كل نخلة ت�شقط ق�شيدة خا�رضة، وكل 

نهراً  تدخل  ل  موجة  وكل  فا�شل،  كتاب  يردم  نهر 

يف الب�رضة تبديد يف فهم �شورة اجلمال، كل زرقة 

هي  الب�رضة  يف  النخل  على  تتمراأى  ل  ال�شماء  يف 

حتريف يف معنى الخ�رضار والتربعم والنماء. ومن 

مل يقراأ يف ف�شل اأهل املدر على اأهل الوبر حمق، مل 

يبلغ معاين الف�شل بعد، وانا من اأهل املدر،واهلل، انا 

فال  اهلل.   : �شاح  يديه  بن  غ�شن  ما�س  لو  من  ابن 

تاأخذ بلحيتي وت�شاألني: “ما الذي تبقى من ما�شيك 

الهتمام”.  م�شاحة من  تعطيه  اأن  على  الذي ت�رض 

على  زلت  ما  اأف�شل  بغد  احلاملن  كل  ومثل  فانا 

وبوابات  اليييدروب  فييروج  بن  اتطلع  ذاك،  الأفييق 

النهار و�شماوات الفقد اىل اليوم الذي اأ�شتعيد فيه 

الفردو�س ذاك.  

طاقة  اأن  مفاده  بت�س�ر  اأوؤك��د  اأن  يل  اأميكن   uu

لنا  راويا  لتك�ن  �سحبتك  قد  ق�سائدك  يف  ال�رشد 

فاأ�سبح  ومكانتها  اخل�سيب  اأب��ي  تاأثري  لت�سف 

التح�ل طبيعيا من ال�سعري اإىل ال�رشدي ؟ 

u مع يقيني باأن ال�رضد )رواية وق�شة وحكاية...( 

بات الأقرب يف التو�شيل لي�س عند ال�شعراء ح�شب، 

اإمنا عند غالبية القراء واأ�شحاب دور الن�رض اأي�شًا- 

النقد  ورقات  يف  عنها  يتحدث  �شار  ق�شية  وهذه 

اليوم، و�رضنا ن�شمع من يتحدث عن عزوف بع�س 

العربي  الوطن  يف  ال�شعر،  طباعة  عن  الن�رض  دور 

ال�شعر،  اأن ف�شحة �شغرية يف  اأجد  اأنني  اإل  والعامل، 

مبا اأنه لعبة لغوية بتعبري ياكوب�شن، كما اأظن، اإذن، 

وهذه  اأبعد.  غايات  اىل  الو�شول  ميكننا من خالله 

الأهمية.  بالغة  املعا�رض  ال�شعر  ق�شايا  من  واحدة 

ذهب البع�س من ال�شعراء يف “جتريد” ال�شعر، عرب 

نف�شه،  ال�شعر  يتحمله  مما  اأبعد  اىل  جتريدية،  لغة  

ات�شعت  القراءة  م�شتويات  ان  الوا�شح  من  وبييات 

كثرياً عند متلقي ال�شعر اأبعد حدودها، حتى مل يعد 

يالم�س قارئ ال�شعر نهاية حمددة لها، وكذلك كان 

متل  العن  ان  اجد  فاأنا  الورقة.  على  ال�شعر  �شكل 

�شكل احلرف ور�شف الكلمة و�شياق اجلملة ال�شعرية 

تقودنا  ذلك. وهذه ق�شية  اىل  وما  الورقة،  وف�شاء 

اىل اخلو�س يف ما اأ�شطلح عليه بالي )اإجنا�شية( اإذن 

يتوجب علينا اإخراج ال�شعر من كونه جن�شًا كتابيًا، 

ذا �شكل معلوم على الورقة اىل ما هو غري ذلك، وهذا 

العربي،  التاريخ  عرب  ال�شعراء،  من  غرينا  فعله  ما 

اأحتدث عن التثليث والرتبيع والتخمي�س والت�شدي�س 

.. الخ. نعم بلغنا  ال�شوريالن  والت�شجري وحماولت 

مرحلة وجوب مراجعة �شكل البيت على الورقة .

uu هذا ما وجدناه يف حماولتك الأخرية ..

اخل�شيب(  اأبيييي  )كييتيياب  الأخييييري  كييتييابييي  يف   u

حاولت  ببغداد  املدى  دار  عن  �شهرين  ال�شادرقبل 

فعمدت  التقليدي،  �شكلها  من  الق�شيدة  اخييرج  ان 

اأو احلكاية اخل�شيبية  التقليدية،  الواقعة  اىل كتابة 

بلغة واآليات ال�شعر، ولأنني ل اأريد اأن اكون �شاعراً 

وهكذا  �شارداً،  بدوت  فقد  هذا،  الكتاب  يف  خال�شًا 

هذا  قييال  ال�شعر  قييارئ  ت�شفحه  اإن  كتابًا  كتبت 

ال�رضد قال هذا �رضد، يف  واإن ت�شفحه قارئ  �شعر، 

لذا  فيها،  وفقت  اأن  اأمتنى  ال�شكلن،  بن  مواءمة 

ال�شعر،  طبيعة  اىل  العودة  يف  حماولة  فالكتاب 

اإمنا يف �شعرنا  اأقول امللحمي،  التي كان عليها، ل 

لنتذكر  املماثلة،  التجارب  من  الكثري  جند  احلديث 

“رحلة املجو�س: لأليوت، اأو جّل ما كتبه �شان جون 
، او ما كتبه يو�شف اخلال  بري�س يف منارات مثاًل 

لدى  ذلك  مثل  وجند  كي�شوت.  دون  اىل  ر�شائل  يف 

ال�شياب، ولكي ل اأبدو متاأثراً بتجارب هوؤلء، اأذكر 

عام  يف  البغدادية،  الثقافة  مبجلة  ن�رضُت  بانني 

كانت  فقد  الغابات(  اىل  ق�شيدة)اخلروج   1980
الأقرب اىل فهمي هذا.

uu ما زلت وفيا خلطابك واأ�سل�بك ال�سعري ،هل 

ميكن اأن تر�سدين ملعرفة كيفية فهم الن�س والتهي�ؤ 

لكتابته ؟
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تخريب لل�سعر



القرب.  اىل  �شاحبها  تتبع  اللغة  بييانَّ  يقولون   u

من  ما  �شاعر  واإن متكن  الكاتب،  روح  ن�شيج  وهي 

فهذا  غريه،  عن  متيزه  التي  بال�شورة  نف�شه  تقدمي 

ال�شعر  يف  �شلكت  قد  اجدين  لذا،  ل�شاحله،  يعدُّ  مما 

طفولة  ابن  فانا  عليها،  �شادفتهم  من  قل  جييادًة 

لغة  و�شنعية  نخل،  ومتفيئ  انهار  �شالك  خمتلفة، 

خا�شة، ولدت يف مدينة ذات تاريخ خا�س وطبيعة 

وقد  والقرائية،  احلياتية  مراجعي  ويل  متباينة، 

وجدت �شعوبة بالغة يف �شناعة ا�شمي داخل مناخ 

والجتماعي  ال�شيا�شي  فيه  تداخل  مربك،  ثقايف 

واملعريف، وكل من يف �شمائه كبري، لذا، حاولت اأن 

يت�شفح  ومن  بها،  اخلا�س  ف�شاءها  لنف�شي  ن 
ّ
اأكو

العظيم  ال�شياب  اأن  يجد  العراقية  ال�شعرية  خريطة 

ذهب اىل ما عرف به، فهو الذي ا�شتل من الأ�شطورة 

وغ�شنها الذهبي ما اأراد، وذهب البياتي اىل عوامل 

وال�شهروردي  عربي  وابن  احلالج  ولغة  املت�شوفة 

اليومي  تناول  اىل  اأقربهم  يو�شف  �شعدي  وكييان 

ال�شتينيون  وتناول  به،  خا�شة  لغة  عرب  والآين، 

ما  فرن�شا  وحداثة  وتغريب  ال�شوريالين  اعطيات 

بعد احلرب العاملية الثانية فيما تاأثر ال�شبعينيون 

يف  يبحثون  فراحوا  التنقيبية  ادوني�س  مبدر�شة 

احد  اأبخ�س حق  ل  اللغة عن �شالتهم وهكذا.ولكي 

من اأقراين اأقول: اأنا يف الب�رضة من جيل عبد احل�شن 

وجمال  زكي  الزهرة  وعبد  الكعبي  وحيدر  ال�شذر 

واآخرين  م�شطفى  وجمال  مييردان  وعييادل  جمعة 

بغداد  ويف  الآن،  اأ�ييشييميياوؤهييم  حتيي�ييرضين  ل  رمبييا 

وخليل  قا�شم  وحميد  البهرزي  اإبراهيم  جيل  من 

حّقبوا �شمن حقبة 
ُ
ال�شدي وغريهم، من الذين مل ي

البعثي  التجييل  بح�شب  هكذا  ال�شبعينين)البعثي( 

اإل  اأ�شلوبي  �شياغة  اىل  اأتو�شل  مل  اأقول:”  هناك، 

الق�شيدة  كتابتي  من  �شنة  ع�رضين  من  اأكييرث  بعد 

كله،  ذلك  الن�شيج  يف  باهتًا  خيطًا  كنت  الأوىل، 

الأ�شى  )تاريخ  ق�شيدتي  كتبت   1984 عام  ففي 

والع�شاء الأخري( وبالأ�شلوب والطريقة التي حتدثنا 

يف  وال�شعر  ال�شعر  منت  يف  )ال�رضد  قليل  قبل  عنها 

منت ال�رضد(. كنت على ظهر مركب و�شط البحر، اأقراأ 

يف كتاب ثورة الزجن لفي�شل ال�شامر ويف مدونات 

اأعيان عن تاريخ الب�رضة.  ال�شيخ عبد القادر با�س 

بن  الفرتة  يف  وجدتها.  �شحت:  تلك  اللحظة  يف 

لغتي  يف  اأمييري  1994-1984ح�شمت  الأعييوام 

ويف �شكل الق�شيدة التي اأكتبها،

uu ح�سمت م�قفك وق�سي الأمر ..؟

u بال�شبط مل اأذهب حيث ذهب البع�س من اأقراين 

معتمداً املرتجم من ال�شعر الجنبي اىل العربية، مع 

قراءتي الفاح�شة له، ومل ا�شلك م�شالك العرفانين، 

الق�شيدة  يف  يو�شف  �شعدي  كتبه  مبا  اهتد  ومل 

مع  اتغرب  ومل  بعد  فيما  مهدي  و�شامي  اليومية، 

اأمنوذجًا،  )الأ�شفار(  العزاوي  فا�شل  التجريبين، 

اأبحث عن لغتي واأ�شلوبي وفهمي لل�شعر،  اإمنا كنُت 

وهذه ق�شية ل تبدو �شهلة يف العراق، حيث تتزاحم 

اخل�شومة  تبلغ  وحيث  ال�شكال  وحتتدم  الأ�شماء 

اوجها، يف العراق عليك ان تكون �شاعراً او ل تكون. 

يف العراق قد ميوت �شاعرب�شبب اإخفاق ق�شيدة، وقد 

يحيا  اآخر يف كتاب.         
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ُ كاتبة مسرحية وباحثة من ُعمان كاتبة مسرحية وباحثة من عمان كاتبة مسرحية وباحثة من ُعمان *

ملفملف

م�رسح

الكتابة الّدرامية اجلديدة وحتّدياتها.. 

تقاطعات ومقاربات

بعد  ما  مرحلة  �أن  فيها  نظن  مرة  كل  يف 

�حلد�ثة قد ذهبت بال رجعة، ينه�ض �شبحها 

مرة �أخرى من جديد«.

نشنشن ش د. �إيهاب ح�ش د. �إيهاب ح�   

أن نفهم اأن نفهم أن نفهم  »يظل امل�رسح مكانًا نتعلم فيه، ونحاول 

نلتقي  مكانًا  يجري،  مبا  معنيون  مكانًاأننا  يجري،  مبا  معنيون  ًأننا  مكاناا يجري،  مبا  معنيون  مكانااأننا  يجري،  مبا  معنيون  أننا  اباب ح�س ونح�س وُنح�س 

آريان اآريان آريان  آخ��رون.« اآخ��رون.« آخ��رون.«  أي�ضا اأي�ضا أي�ضا  أننا اأننا أننا  ف ضف ضف  ضونكت�ضونكت� بالآخر،  فيه 

كنيضكنيضكني ضمنو�ضمنو�

ما بعد احلداثة�ما بعد احلداثة�ما بعد احلداثة �املرجعية الثقافية العاملية ل�املرجعية الثقافية العاملية ل

العربية احلديثة  الثقافة  العربي يف  واجه امل�رسح 

إىل اإىل إىل  وضوضول ضو�ضو� تقالل ضتقالل ضتقالل  ض�ض� ال منذ  كافة،  منذ أق��ط��اره  كافة،  منذ اأق��ط��اره  كافة،  أق��ط��اره  ويف 

العاملية  العاملية اأثريات  العاملية اأثريات  أثريات  االتاالت من  العديد  الثالثة،  الألفية 

الأبعاد.  خمتلفة  املفاهيمية  الأبعاد. ضكاليات  خمتلفة  املفاهيمية  الأبعاد. ضكاليات  خمتلفة  املفاهيمية  كاليات  ضوالإ�ضوالإ� الكبرية 

أن امل�رسح يف مواجهته مع اأن امل�رسح يف مواجهته مع أن امل�رسح يف مواجهته مع  ومن الثابت تاريخيًا

البيئات  البيئات ضعى باختالف  البيئات ضعى باختالف  عى باختالف  ض�ض� احلداثة وما بعد احلداثة، 

إىل اإىل إىل النفتاح على  إىل يه،  إىل يه،  يه، ضيه، ض ض�ض� �ض�ض ضؤ�ضؤ� ؤ�وؤ�و وملومل الثقافية والجتماعية 

التجارب  التجارب ضتقبال  التجارب ضتقبال  تقبال  ضوا�ضوا� العاملية،  النقدية  التيارات 

إىل اإىل إىل  يهدف  ه��ذا،  يهدف عيه  ه��ذا،  يهدف عيه  �ذا،  ه�ض ه�ضعيه  عيه  ض�ض� يف  وك��ان  اجلديدة.  الفنية 

حتقيق العديد من الأهداف الثقافية والنقدية، ومن 

طبيعة  »فهم  حيث  من  بامل�رسح،  يتعلق  ما  بينها 

ته بطرائق فنية جمالية تقوم على ضته بطرائق فنية جمالية تقوم على ضته بطرائق فنية جمالية تقوم على  ضوممار�ضوممار� امل�رسح 

التماثل والتجاوز للغرب.«1

أثريها يف امل�رسح اأثريها يف امل�رسح اأثريها يف امل�رسح  اوتاوت ا بعد احلداثة 
ّ
ا بعد احلداثة  احلديث عما بعد احلداثة  احلديث عم
ّ
 احلديث عم
ّ عدُّ

ُ
عدويعدوي

بكة. 
َّ
املر املفاهيمية  كاليات 
َّ
املر املفاهيمية  كاليات 
َّ

املرض املفاهيمية  املرضكاليات  املفاهيمية  كاليات  ضالإ�ضالإ� إحدى اإحدى اإحدى  العربي، 

احلداثة  مبو�ضوع  ل ضل ضل  ضوتت�ضوتت� كالية ضكالية ضكالية  ضالإ�ضالإ� وتتبدى 

واملدنية يف جميع مظاهر احلياة يف املجتمعات 

ة على طريق ضة على طريق ضة على طريق  ضمدرو�ضمدرو� ري بخطى غري ضري بخطى غري ضري بخطى غري  ضت�ضت� العربية التي 

ا 
ّ
ا عوبة احلديث عما عوبة احلديث عم
ّ
عوبة احلديث عم
ّ

عوبة احلديث عمضعوبة احلديث عمض ض�ض� �التحديث. يجمع الباحثون على �التحديث. يجمع الباحثون على 

اإّل من منظور فهمنا احلداثة ذاتها.3 بعد احلداثة2

متعددة،  متعددة، ضعوبات  متعددة، ضعوبات  عوبات  ضب�ضب� يحظى  يحظى ضطلح  يحظى ضطلح  طلح  ضامل�ضامل� ك��ان  ك��ان إذ  ك��ان اإذ  إذ  ك��ان و إذ  ك��ان و إذ 

ية ضية ضية  ضا�ضا� ا�ضا�ض ضالأ�ضالأ� املواقف  من  عدد  بوجود  القول،  ميكن 

أهم اأهم أهم  إىل اإىل إىل  نتطرق  نتطرق أن  نتطرق اأن  أن  وقبل  احلداثة4،  منها  تنطلق 

أن احلداثة وما بعد اأن احلداثة وما بعد أن احلداثة وما بعد  األ نغفل  تلك املواقف، ينبغي 

أوروبية �ضخمة، رافقها اأوروبية �ضخمة، رافقها أوروبية �ضخمة، رافقها  احلداثة، هما نتاج نه�ضة 

فهما  عليه  وبناء  والثورات،  احلركات  من  العديد 

كولونيايل،  وح�ضاري  كولونيايل، ضفي  وح�ضاري  كولونيايل، ضفي  وح�ضاري  في  ضوفل�ضوفل� فكري  تطور  نتاج 

أهمها:- اأهمها:- اأهمها:-  أما تلك املواقف فاأما تلك املواقف فاأما تلك املواقف فاأما تلك املواقف ف

احلقيقي  العامل  احلقيقي اأنه  العامل  احلقيقي اأنه  العامل  أنه  ب الطبيعي  بالعامل  الإميان   - با  الطبيعي  بالعامل  الإميان   - ا  1
إليه اإليه إليه  ف رسف رسف  رسنن�رسنن� أن اأن أن  يجب  ال��ذي  العامل  الأق��ل،  على  يجب أو  ال��ذي  العامل  الأق��ل،  على  يجب أو  ال��ذي  العامل  الأق��ل،  على  ال�اأو  العامل  الأق��ل،  على  أو 

 فيه جهودنا.
ّ
بضبضب ضأذهاننا ون�ضأذهاننا ون� أذهاننا ون�اأذهاننا ون�ا اباب

العامل  يف  كائن  يف أه��م  كائن  يف اأه��م  كائن  أه��م  ان ضان ضان  ضالإن�ضالإن� أناأّنأّنأن الإمي���ان   -  2
ياء جميعاضياء جميعاضياء جميعًا. ضالطبيعي، ومعيار الأ�ضالطبيعي، ومعيار الأ�

در ضدر ضدر تفوقه  ضوم�ضوم� ان ضان ضان  ضالإن�ضالإن� أناأّنأّنأن العقل ميزة  - الإميان  3
وتفرده.

ا ضا ضا  ضا�ضا� ا�ضا�ض أ�اأ�ضأ�ضأ� انية ضانية ضانية  ضالإن�ضالإن� والروابط  بالقوى  الإمي��ان   -  4
لبناء املجتمعات.

ؤقت، وؤقت، وؤقت،  »امل هي  »املوأث��ور  هي  وأث��ور  »املا هي  »املاأث��ور  هي  أث��ور  امل�� امل��ا(  ا(  امل���ري امل���ري(   ) �ري)ب��ودل��ري)ب��ودل� بتعبري  احلداثة 

بينما  الفن،  بينما ضف  الفن،  بينما ضف  الفن،  ف  ضن�ضن� هي  واجلائز،  ال��زوال،  و�رسيع 

سالن�سالن�س الآخر، هي العابر والزائل  الأبدي والثابت هو 

بيع * بيع آمنة الربيع آمنة الرَّ آمنة الراآمنة الرَّآمنة الرَّ



والطارئ«5. وقد جاءت مرحلة ما بعد احلداثة رّدَة 

»حما�رسة  اإىل  ف�ضعت  احلداثة؛  على  عنيفة  فعل 

ال�ضابقة،  واإمياناتها  وتخريب فر�ضيات احلداثة«6 

»احلداثة  باأن  القائم  الوعي  وجود  من  الرغم  على 

ل تخ�ضى النقد ول تهابه. بل لعله غذاوؤها اليومي 

وموؤونتها الدائمة«7، كما اأن املنا�رسين لها يرون 

احلداثة »الأر�س التي تقف عليها ما بعد احلداثة، 

وت�ضتبك معها يف جدال ونزاع دائم، وهي الأر�س 

التي متكنها اأي�ضًا من الدخول يف حوار وجدل مع 

نف�ضها«8، ومن هنا، فاإن احلداثة وما بعد احلداثة 

ك�ضوؤال  اأمامنا  تنت�ضب  واإ�ضكالياتها  ح��داث��ات! 

من  ل��ه  جمايل  وحقل  وعميق،  �ضاغط  مرحلي 

الراهنية ما له.

ميكنه  والت�ضابك،  ال��ن��زاع  نقاط  يف  التدقيق  اإن 

يف  تن�ضط  كحركة  احلداثة،  بعد  ما  اأن  ي�ضتنتج  اأن 

واقت�ضادية،  )�ضيا�ضية،  غربية  ثقافية  ف�ضاءات 

واأخالقية،  وفل�ضفية،  واجتماعية،  وتعليمية، 

بذور  تت�ضمن  واأنرثوبولوجية(  ومعرفية،  ونف�ضية، 

نهاياتها اأو حتللها؛ فبذورها خليط »مهدرج« –اإذا 

خمتلفة،  معرفية  حقول  من  مكون  التعبري-  جاز 

 غمو�ضها، و�رسعة الندها�س بها 
ّ
وهنا، يكمن �رس

احلداثة  بعد  ما  اأن  من  الرغم  وعلى  معًا،  اآن  يف 

يف  تبلورت  قد  فل�ضفتها  فاإّن  عدة،  معاين  تكت�ضي 

نظرية ال�ضك لكّل ما اأُنتج واأُجِنز على �ضعيد الواقع.

التي  ح�ضن(9  )اإيهاب  عبارة  من  التخوف  لزمني 

اأي تفاوؤل  اإّذ ترجئ  الدرا�ضة،  وّثقُتها مفتتحًا لهذه 

احلداثة  بعد  ما  اأن  فيها  نظن  مرة  كل  »يف  قادم؛ 

قد ذهبت بال رجعة، ينه�س �ضبحها مرة اأخرى من 

 كان يرمي؟ واإذا كانت 
َ
جديد«. فلماذا قالها؟ واإلم

مرحلة ما بعد احلداثة قد ذهبت بال رجعة فاإىل اأين 

ذهبت؟ وهل هي كابو�س خميف لي�ضفها بال�ضبح؟ 

من �ضوء احلظ اأن الناقد )اإيهاب ح�ضن( الذي »كان 

من اأكرث املفكرين اهتمامًا مبناق�ضة ظاهرة ما بعد 

احلداثة، وحتديد خ�ضائ�ضها ومقولتها«10 مل يعد 

اليوم معنا ليجيب عن تلك الأ�ضئلة. 

ولعّل تبنينا ملوقف )هابرما�س( ونظرته املتفائلة 

القائلة اإّن ما بعد احلداثة كم�رسوع مل يكتمل، واإنها 

خروجًا  ولي�س  ل��الأوىل  طبيعيا  امتدادا  زال��ت  »ما 

بعد  ما  ت�ضاوؤمية  من  خفف 
ُ
ي اأن  ميكن  عليها«11، 

احلداثة و�ضبحها. اإن تلك الختالفات حول ما بعد 

احلداثة وعدم ا�ضتقرار تعريف لها دفع الباحثني اإىل 

و�ضف ما بعد احلداثة باأنها »مظلة عامة تت�ضظى 

ن ذاتها«12. والت�ضظي احلا�ضل 
ِّ
داخل نف�ضها لتكو

عن  وعجزها  الكربى  النظريات  �ضقوط  يف  يتمّثل 

الفكرية  الأن�ضاق  اأ�ضا�ضًا  بها  ق�ضُد 
ُ
وي العامل،  قراءة 

قدرتها  تزعم  والتي  باجلمود،  تت�ضم  التي  املغلقة 

وبناء  وللعامل.  للمجتمع«13  الكلي  التف�ضري  على 

بعد  تعريف ملا  تقدمي  ن�ضتطيع  تقدم، هل  ما  على 

اأهم  العماء؟ ميكن، تلخي�س  احلداثة كيال نظل يف 

املبادئ الأ�ضا�ضية ملا بعد احلداثة على هذا النحو: 

اإّنها اأ�ضبه ما تكون بفعل رمزي بارز، ي�ضري اإىل   - 1
والعلم  الفكر  �ضادت  التي  النظرية  النماذج  �ضقوط 

الجتماعي يف القرن الع�رسين.

القاهرة  الفكرية  ال�ضلطة  حتطيم  اإىل  ال�ضعي   -  2
درا�ضتها  ويف  املغلقة.  الكربى  الفكرية  لالأن�ضاق 

اإعالن  اإىل  انطلقت  والقارئ  والن�س  املوؤلف  لثالثية 

موت املوؤلف.

الذات واملو�ضوع،  القائمة بني  الثنائية  3 - رف�س 
واإلغاء مفهوم الذات احلديثة.

دلياًل  لي�س  فهو  التاريخ،  اأهمية  من  التقليل   -  4
ول  ال�ضتمرار،  على  �ضاهداً  ول  التقدم  فكرة  على 

لالأ�ضاطري  جمال  هو  بل  اجل��ذور،  عن  للبحث  و�ضيلة 

اإىل  ال�ضعي  ترف�س  كما  ز. 
ّ
والتحي والإيديولوجيات 

التمثيل  �ضيء يدعى احلقيقة، ورف�ضها لكل عمليات 

اأو الت�ضابه يف حماكاة امل�ضور عرب  يف الربملانات، 

فنه للواقع. 

اأ�سئلة الكتابة اأم اأ�سئلة ما بعد احلداثة؟

اإجمايل  �ضوؤال  من  الإبداعية  الكتابة  اأ�ضئلة  تنبع 

ي�ضم جممل الأ�ضئلة: ال�ضوؤال عن النتماء اإىل الزمن. 

اجلديدة  الدرامية  الكتابة  اإزاء  النتباه  يثري  ما  اإن 

)ب���(،  الت�ضال  هما  احلداثة  بعد  ما  ومنطلقات 

والنف�ضال )عن(. واإزاء هذين الو�ضعني على موؤلف 
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اجلاهزة،  الأجوبة  عن  التخلي  الإبداعية  العملية 

دون  من  وت��اأث��ريات��ه،  الزمن  حركية  يف  والبحث 

الإخالل مبرتكزات ثالثة، اأرى اأنها ت�ضكل فعاليتي 

الت�ضال والنف�ضال، وتلك املرتكزات هي: ما روؤية 

وما  الدرامية؟  الإبداعية  وللعملية  للن�س  املبدع 

روؤيته لالإن�ضان الذي يكتب عنه؟ وما روؤيته للعامل 

الذي يتفاعل معه؟ 

الناظر اإىل اهتمامات ما بعد احلداثة التي اأوجزها 

بع�ضها:  نذكر  عديدة  نقاط  يف  ح�ضن(  )اإي��ه��اب 

املنتهي،  ال�ضكل  ومناه�ضة  بالدادية،  »الهتمام 

وامل�ضادفة،  واللعب،  املفتوح،  ال�ضكل  اإىل  والدعوة 

ال�ضمت،  اأو  والإن��ه��اك  التخريبية،  والفو�ضى 

وال�ضريورة، وتبني القراءة اخلاطئة، و�ضيادة الدال، 

والحتفاء  ال�����رسد،  ومراجعة  املكتوب،  واأهمية 

اأو  والختالف،  والرغبة،  الهام�ضية،  بالتاريخية 

بعد  ما  تبني  يالحظ  واملفارقة...اإلخ«14  الأث��ر 

البنيوية.  بعد  وما  البنيوية  لأطروحات  احلداثة 

ليعود اإىل ال�ضاحة جتدد الأ�ضئلة حول مفهوم الن�س 

واللغة والكالم واختفاء القيمة. 

؟ ومن الذي يتوجه اإليه؟ واإذا كان الن�س 
ّ

فما الن�س

وله  ومغلق  »ثابت  بعدها  وما  البنيوية  مبفهوم 

اأدبية  وتت�ضّكل  اأو نظام حتتي خفي،  بنية مركزية 

الن�س اأو نظامه من العالقات الن�ضية / الذاتية / 

متفاعلة  كينونة  لها  والكتابة  فقط«15،  الداخلية 

ذاتيًا وم�ضتقلة، والختالف هوية املعنى، والن�س 

بنى  له  اأو  مركز،  اأو  بنية  له  لي�س  ومنداح  مفتوح 

اأو  وملرحلة  لها«16  نهاية  ل  متجددة  متعددة 

جتمع  اأخ��رى  نظر  وجهة  احلداثة  بعد  ما  ظاهرة 

الن�س  اأن  فرتى  البنيوية،  بعد  وما  البنيوية  بني 

هو الالن�س، وبتعبري )رولن بارت(: »ل نعرف من 

يتكلم، الن�س يتكلم، هذا كل �ضيء«17، وهي عبارة 

بعد  ما  اإىل  البنيوية  من  انتقاله  مرحلة  يف  قالها 

البنيوية، خمترباً مواقفه النقدية والإبداعية. ولهذا 

�ضعت ما بعد احلداثة متبنية التفكيكية اإىل »تاأ�ضيل 

الن�س وانفتاحه واإنكاره للحد واحلدود، مما يجعله 

اأب��داً.  املتحول  والتاأطري  امل�ضتمر  التاأويل  يقبل 

ول  الن�س،  لنهائية  الن�ضو�ضية  هذه  عن  وينجم 

بتعدد  والعوامل  احلقائق  وتعدد  املعنى  حمدودية 

القراءات«18 

اإن غياب البوؤرة املركزية للن�س يوؤدي اإىل فو�ضوية 

املعنى، في�ضبح العامل خاليًا من املركز-ل نن�ضى 

جاء  اإمنا  العنيف  ورده��ا  احلداثة  بعد  ما  اأن  هنا 

املعنى  بهذا  لنكون  الأوروب��ي��ة-  املركزية  على 

»اإزاء فل�ضفة جديدة متاما للن�س ولالإن�ضان وللعامل 

]...[ فالعامل غري مفهوم وكذا الإن�ضان، والن�س بال 
لها  والأ�ضح  بلوغها،  ميكن  ل  احلقيقة  لأن  دللة؛ 

اأخرى  وبعبارة  الختالف،  تكمن يف  هوية جديدة 

بل  احلقيقة،  اإىل  الو�ضول  طريق  لي�س  ال�ضك  ف��اإّن 

ال�ضك هو هوية احلقيقة«19. وانطالقًا من مبداأ اأن 

الن�س هو الذي يتكلم )بارت(، ظهر مفهوم ا�ضطلح 

عليه بالن�س املفتوح.20

اإن ما بعد احلداثة واحلداثة »يف البالد العربية مل 

ر 
ّ
تطو بف�ضل  واملوؤ�ض�ضات  واملجتمع  الفكر  تقتحم 

ذاتي مماثل للتطور الذي اأدى اإليها يف الغرب«21. 

النخبة  »ان�ضغال  واإىل  املثاقفة  مبداأ  اإىل  وا�ضتناداً 

العربية  النه�ضة  ع�رس  بظروف  املتثاقفة  العربية 
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عن  منها  كثرية  وج��وه  يف  والناجمة  احلديثة، 

ات�ضاًل مل يخل من  باأوروبا وح�ضارتها  الت�ضال 

والنبهار  الإعجاب  �ضور  اإىل  جمعت  مفارقات 

�رسوبًا من الريبة واخلوف والنكفاء ل تكاد تغيب 

العربية  املمار�ضة  يف  النظر  ممعن  عن  مظاهرها 

ال��رواد  عند  لها  امل��راف��ق  اخلطاب  ويف  للم�رسح، 

عدة  ح�ضلت  كله،  لذلك  ونظراً  وتابعيهم،«22  

الدرامية اجلديدة  الكتابة  اأثرت يف  نقدية  تاأثريات 

لدى عدد من امل�رسحيني. 

ُكتبت  ن�ضو�س  من  يل  توفر  ما  عرب  لحظُت  فقد 

تتبعي  اإىل  بالإ�ضافة  امل�رسحي،  للعر�س  مبا�رسة 

لأنواع الكتابة الدرامية اجلديدة يف العقود الثالثة 

الأخرية؛ لحظت تاأثرها بتجليات احلداثة وما بعد 

وقادتني  بينهما.  وا�ضع  انف�ضال  دون  من  احلداثة 

اإىل  احلداثة،  بعد  ما  بها  جاءت  التي  اخل�ضائ�س 

ا�ضتنتاج مفاده اأن بع�س هوؤلء الكّتاب مل ي�ضدقوا 

كتابة  يف  املن�ضودة  �ضالتهم  على  عرثوا  قد  اأنهم 

للغة!  وتنت�رس  البنية  ترف�س  مت�ضظية  ن�ضو�س 

ويدفعنا ا�ضتنتاجنا اإىل طرح بع�س الأ�ضئلة الآتية:

املرجعيات  وما  الكّتاب؟  هوؤلء  اأعمال  تنطلق   
َّ
مم

وجه  على  تهدمه  ما  هناك  هل  �ضها؟ 
ّ
تقو التي 

اأن توؤثثه؟  اأو ما تود  احلقيقة؟ هل هناك ما تبنيه 

تقول  اجلديدة  الدرامية  الكتابة  اأن  نفرت�س  ملاذا 

بعد  ما  خ�ضائ�س  مع  مطلبنا  يتعار�س  األ  �ضيئًا؟ 

حماولة  عن  ال�ضابق  �ضوؤالنا  ي�ضدر  األ  احلداثة؟ 

باأفكار  اجلديدة  الدرامية  الكتابة  لتحليل  يائ�ضة 

اأو  �ضيا�ضية  مالمح  هناك  ه��ل  ق��دمي��ة؟  واأدوات 

وما  الن�ضو�س؟   ه��ذه  بني  م�ضرتكة  اجتماعية 

اجلماليات التي تقدمها؟

بح�ضب تقديرنا، من الأهمية مبكان، معرفة ف�ضاء 

ما  على  الذي ميكن  الغرب  النقدية يف  النهيارات 

اأعتقد، اأن يكون قد اأ�ضهم ب�ضكل اأو باآخر، يف تبلور 

امل�رسحيني  بع�س  لدى  اجلديدة  الدرامية  الكتابة 

تلك  العرب، وتقاطع موا�ضفاتها وخ�ضائ�ضها مع 

النهيارات، اإىل وجود ظروف عربية �ضيا�ضية �ضيئة، 

ومتغريات اقت�ضادية قا�ضية اأّدت هي الأخرى دورا 

غري مبا�رس يف التاأثري.

املتمثلتان  املقاربتان  هاتان  لنا  تظهر  هنا،  من 

يف مقولتني هما: موت املوؤلف وموت الناقد.

مقاربتان ثقافيتان

املقاربة الأوىل: موت املوؤلف

ارتكزت البنيوية والتفكيكية على عمل اللغة بح�ضب 

النموذج الذي و�ضعته نظرية )دو�ضو�ضري( للعالمة 

موت  اإع��الن  ج��رى  ذل��ك،  اإىل  وا�ضتناداً  وال��رم��ز. 

املوؤلف، واإبعاده من العملية الإبداعية، مع الكتفاء 

بالن�س ودللته املنداحة. 

اليونان  اأي���ام  منذ  ال��ق��دمي،  النقدي   
ُ
النظر اأوىل 

ومع  الإب��داع��ي��ة،  العملية  مببدع  كبرياً  اهتمامًا 

اإىل املتلقي  انتقل الهتمام  النقد اجلديد  ك�ضوفات 

املوؤلف  فقد  البنيوية  بعد  ما  ظهور  ومع  والناقد، 

يف  املوؤلف  يعد  فلم  ال�ضابقة؛  امتيازاته  من  كثريا 

باملكانة  يحظى  اجلديدة  النقدية  املرتكزات  ظل 

ال�ضوت  ه��و  ف��ال  املا�ضي.  يف  عليها  ك��ان  التي 

د الذي يعطي الن�س مميزاته، ومل يعد يتمتع 
ّ
املتفر

ق�ضده  يف  حتّكمه  ول  الن�س،  ملعنى  باحتكاره 

الذاتي. لقد فقد عبقريته التي تف�ضي به دون �ضواه 

غريه23.  لها  ينتبه  مل  اأم��ور  اأو  ة 
ّ
ق��ار حقائق  اإىل 

فاملوت بتعبري )عبداهلل حممد الغذامي( لي�س اإلغاء، 

و�ضيظل املوؤلف ا�ضمًا معلقًا على الن�س اأو احتماًل 

د )الغذامي( 
ّ
ممكنا يف حالة جهلنا به24. وي�ضتطر

هناك  اأن  يعني  »واملوت  قائاًل:  ذاته  املو�ضع  يف 

حياة ثم توقفت تاركة اأثرها ليعتمد على نف�ضه من 

بعدها.«25 

املقاربة الثانية: موت الناقد

ما  لربوز  مهمًا  منعطفًا  الثقافية  الدرا�ضات  �ضكلت 

اأطلقه )رونان ماكدونالد( مبقولة موت الناقد. وتعّد 

البنيوية  النظرية  اإفرازات  اأحد  الثقافية  الدرا�ضات 

وما بعدها، وجاء ذلك يف معر�س التحول اجلذري 

يف درا�ضة الآداب والفنون وما اأفرزته املمار�ضات 

والتحليل  الن�ضوي،  النقد  كظهور  املختلفة  النقدية 

النف�ضي، ودرا�ضات اجلنو�ضة وغريها. 
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نظرة  توجيه  بظهورها  الثقافية  الدرا�ضات  تبنت 

كلمة  فيها  تدخل  التي  امل��ج��الت  اإىل  ت�ضككية 

هذا  حتت  يندرج  اأن  له  ميكن  ما  وك��ّل  )الثقافة( 

»العلوم  الثقافية  ال��درا���ض��ات  ف�ضاءلت  امل�ضمى. 

الإن�ضان،  وعلوم  الجتماعي،  احلقل  اإىل  املنتمية 

التقليدية  الأدب���ي  النقد  ممار�ضات  وا�ضتجوبت 

اأنها،  كما  اجلمالية،«26  النظرية  وممار�ضات 

الإن�ضانية؛  املنا�ضط  وبقية  الأدب  بني  »�ضاوت 

ال�ضينمائي  والفيلم  ال��ق��راءة،  وفعل  الكتابة  بني 

والإع���الن  امل�رسحي  العر�س  ب��ني  وم�ضاهدته، 

التلفزيون.«27  يف  حوله  يبّث  ال��ذي  التجاري 

وغرو�ضبريغ،  )بينيت،  اإل��ي��ه  ذه��ب  م��ا  وب��خ��الف 

وموري�س( حول م�ضاءلة الدرا�ضات الثقافية للحقل 

القول:  اإىل  ديورنغ(  )�ضاميون  يذهب  الجتماعي 

»نظراً اإىل اأن الدرا�ضات الثقافية ملتزمة فهي تنتمي 

اإىل العلوم الإن�ضانية، ولي�س اإىل العلوم الجتماعية 

التي تدعي حتليل الأمور مو�ضوعيًا.«28 ون�ضتنتج 

من هذا التداخل؛ ي�ضعب ا�ضتقرار الدرا�ضات الثقافية 

اإىل تقدمي  )ديورنغ(  يف حقل حمدد، وهذا ما دفع 

ن�ضيحة ثمينة تتلخ�س اأنه من الأف�ضل، على �ضبيل 

تخ�ض�ضا  منها  اأكرث  نقدية  ممار�ضة  عدُّها  املثال، 

لكونها �ضاعدت يف اإنتاج التخ�ض�س نف�ضه.29

ف )�ضاميون ديورنغ( الدرا�ضات الثقافية باأّنها 
ّ
عر

ُ
ي

»جمال اأكادميي ميكننا تعريفه، من دون تخبط، فهو 

فالدرا�ضات  املعا�رسة،  للثقافات  امللتزم  التحليل 

اأنها  مبعنى  اأوًل،  ثالثة:  مبعان  ملتزمة  الثقافية 

لي�ضت حيادية فيما يتعلق بال�ضتثناءات واملظامل 

هنا  »ملتزمة«  اإن   )...( تالحظها  التي  والأ���رسار 

تعني �ضيا�ضية، نقدية. 

تعزيز  اإىل  تهدف  اأنها  مبعنى  ملتزمة  اإنها  ثانيًا، 

)...(. ثالثًا، وهذا  الثقافية والحتفاء بها  التجارب 

ما يوؤ�رسِّ اإىل اختالفها الفعلي عن الأنواع الأخرى 

التعامل  اإىل  تهدف  اإنها  الأك��ادمي��ي،  العمل  من 

دون  من  اليومية  احلياة  من  كجزء  الثقافة  مع 

ت�ضييئها.«30 

والواقع اأن تعريف )�ضاميون( ي�ضري اإىل فكرة اللتزام 

وهو م�ضاألة تتعار�س مع مقولت البنيوية وما بعد 

فهم من خالله وجود 
ُ
البنيوية. فاللتزام؛ ميكن اأن ي

 على نحو من الأنحاء.
ّ
معنى قار

�سيغ ا�ستغال نقدنا العربي:

 اأ�سئلة للمناق�سة

ال�ضتغال   
ّ

تخ�س جزئية  الثانية  باملقاربة  تت�ضل 

اأو  النقدي العربي وال�ضيغ التي ي�ضعى اإىل طرحها 

مناق�ضتها. ففي ظل مقاربة )موت املوؤلف والناقد( 

وهما مقاربتان مف�ضليتان من عمر النقد الغربي، 

اأين دور الناقد الأكادميي العربي؟ هل مات املوؤلف 

امل�رسحي العربي حقًا؟ وهل ان�ضحب الناقد العربي 

داخل  ��ا 
ّ
اإم وت��وارى  باأكمله  الثقايف  امل�ضهد  من 

ن�ضاطه  ممار�ضًا  خارجها،  ���ا 
ّ
واإم اجلامعة  �ضور 

وال�ضيا�ضية  الإعالمية  ال�����رسورة  دع��ت  كلما   –
اإما  براأيه،  والإدلء  الظهور  اإىل  واملنا�ضباتية- 

الف�ضائية،  القنوات  برامج  يف  ��ا 
ّ
واإم ال�ضحف،  يف 

اأّل  الجتماعي؟  التوا�ضل  و�ضائط  منابر  على  ا 
ّ
واإم

نالحظ اأن تاأثري ما بعد احلداثة يف م�رسحنا العربي 

املتخ�ض�س من معرفته  الناقد  اأفرغت  قد  ونقاده، 
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تكرر  النقدية  ال��ق��راءات  اأغلب  فجعلت  وثقافته، 

اأنها  ملجرد  والتدمري(  والت�ضظي  )التفتيت  مفردات 

تنتمي اإىل ما بعد احلداثة، من دون التوغل بالبحث 

والإن�ضان  الن�س  جت��اه  امل�رسحيني  موقف  يف 

والعامل!31 كما يحق للمتلقي اأو الباحث يف الأدب 

والنقد اأن ي�ضاأل: اأين هو امل�رسوع النقدي املعا�رس 

كن التدليل عليه؟ اأمل ي�ضبح امل�ضهد النقدي 
ُ

الذي مي

واج��ت��ه��ادات  ف��ردي��ة  مب��ح��اولت  اأ�ضبه  ال��ع��رب��ي، 

�ضخ�ضية جمزاأة يف امل�رسق العربي ومغربه، كحال 

ي�ضهد  والعامل  واأخ���رياً،  ال�ضيا�ضية؟!  التجزيئات 

الثورات والنزياحات الوا�ضعة – بتعبري ماكدونالد 

- يف العالقات الجتماعية، وبعد تخّل النا�س من 

املتلقي  هل  �ضدها،  ون�ضالهم  لل�ضطة  الإذع���ان 

بحاجة اإىل �ضلطة موؤ�ض�ضاتية نقدية توجهه؟

ما بعد احلداثة وامل�سرح 

يجرنا احلديث عن م�رسح ما بعد احلداثة يف الوطن 

اخلواطر.  وتطييب  اللتبا�س  من  �ضيء  اإىل  العربي 

ميتزج اللتبا�س مع املفهوم ذاته، ومع الرغبة يف 

بالد  يف  للم�رسح  احل�ضاري  التقدم  ركب  مالحقة 

اإىل  غالبًا  تعيدنا  املالحقة  هذه  اأن  غري  الغرب، 

م�ضكالتنا مع هويتنا من جهة، ومع اجلدية النقدية 

التي ننوء بحملها. ويف هذا ال�ضياق، يدعونا )ح�ضن 

عطية( اإىل الرتيث يف اإ�ضدار الأحكام »حتى ل نقع 

بروك�ضت  �رسير  م�ضتخدمني  التع�ضف  خطيئة  يف 

القدمي، فنفر�س ما طرحته عقلية ما ذات جغرافية 

اأجنزته  اإب��داع  على  مفهوم  من  معينني  وتاريخ 

وتاريخية  جغرافية  طبيعة  ذات  مغايرة  عقلية 

خمتلفة، اإلخ«32

وانطالقًا من م�ضوؤولية املوؤلف نحو ن�ضه والعامل، 

املوؤلفون  اأخ��ذ  ولغته،  جمتمعه  جت��اه  وموقفه 

وبعدما  الع�رسين،  القرن  حداثة  يف  امل�رسحيون 

والنفتاح  احل�ضاري  التوا�ضل  قيم  من  ا�ضتفادوا 

والتفاعل، الهتمام بالتجديد يف الكتابة امل�رسحية 

التاأليف بعدة مميزات، منها: تاأمل  ز 
ّ
العربية، فتمي

واحل�ضاري،  التاريخي  وال�رسط  الإن�ضاين،  الوجود 

وما  لالإن�ضان  الداخلي  ن 
ّ
املكو ك�ضف  اإىل  وال�ضعي 

يعتمُل يف داخله من م�ضاعر متناق�ضة واأحا�ضي�س 

اأحد  واأوج���ز  اإن�ضانيته.  ي��وؤرق  ما  نحو  متباينة 

تطورين،  �ضهد  امل�رسحي  التاأليف  اأن  الباحثني 

 ،
ّ
وال�ضفاهي  ،

ّ
ال�ضعبي امل���وروث  اإع���ادة  الأول: 

، القدمي اإىل الواجهة الأدبية والثقافية. 
ّ

والأ�ضطوري

اأو  ال��ذات،  واإيقاع  تتالءم  ن�ضو�س  تاأليف  الثاين: 

د، امل�ضغول باأ�ضئلة الوجود والفكر 
ّ

الإن�ضان املتوح

واحلياة وال�ضيا�ضة واحلق.«33.  

جتليات  من  اجلديدة  الدرامية  الكتابة  ا�ضتفادت 

احلداثة وانتقاداتها، وما بعد احلداثة وت�ضظياتها. 

بع�س  اأن  امل�ضطرب،  الع�رس  هذا  يف  عجب،  ول 

ومتثياًل(  واإخ��راج��ًا  )تاأليفًا  امل�رسحية  التجارب 

بعد  ما  )جتارب  نف�ضها  �ضنفت  العربي  الوطن  يف 

النمطية  التعار�ضات  �ضل�ضلة  اإىل  م�ضتندة  حداثية(! 

اأو  منها،   
ّ
بوعي احل��داث��ة،  بعد  وم��ا  احل��داث��ة  بني 

والغياب،  والتفكيك،  كالفو�ضى،   
ّ
وع��ي دون  من 

واجلذمور.34 لكن هل هذا ال�ضتغال جديد وطارئ 

احل�ضاري  التاريخ  اإىل  املمتدة  ج��ذوره  له  اأن  اأو 

الكتابة  على  ال�ضتغال  اقت�رس  وه��ل  للم�رسح؟ 

وحدها اأو �ضمل ذلك عنا�رس العملية امل�رسحية يف 

املجمل؟ اأتفق مع الراأي اأن مراجعة �رسيعة لتاريخ 

امل�رسح يف العامل تبنّي اأن كل مدر�ضة اأدبية جديدة 

كانت ترث اأركاَن التاأليف امل�رسحي ال�ضابقة عليها 

فيها.«35  النظر  وتعيد  وخ�ضائ�ضها،  وعنا�رسها 

وهذا الأمر، هو ما اأ�ضار اإليه )نك كاي( بالقول: »اإن 

تقرتن  وامل�رسح  والأدب  الفن  يف  احلداثة  بعد  ما 

الرغبة  تدفعها  التي  والقلقلة  التك�ضري  مبحاولت 

التوحد  على  الفني  العمل  عنا�رس  قدرة  حتدي  يف 

يف وحدة فنية كاملة، لذلك ميكننا اأن نفهم العمل 

الفني ما بعد احلداثي باعتباره �ضيئًا يحدث ب�ضورة 

دائمة دون نهاية.«36 

بدت مالمح اخلروج على الكتابة التقليدية منذ زمن 

لت�ضيف  تاأتي  جديدة  مدر�ضة  كّل  وكانت  طويل. 

كان  هكذا  خ�ضائ�ضها،  يف  وجتّدد  �ضابقتها؛  على 

وامل�رسح  اليونانية  املدر�ضة  مع  البدايات  �ضاأن 
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اجلديدة  الكال�ضيكية  فاملدر�ضة  النه�ضة،  يف ع�رس 

ثم  اإجنلرتا،  يف  ال�ضك�ضبريية  واملدر�ضة  فرن�ضا،  يف 

ع�رس  التا�ضع  القرن  يف  الواقعية  املدر�ضة  ل��دت 
ُ
و

هذه  وم��ن  اإب�ضن(  )ه��ري��ك  الرويجي  وتزعمها 

املدر�ضة كما يعرف العارفون بامل�رسح »ولد كثري 

اأواخر  منذ  امل�رسحي  التاأليف  يف  الجتاهات  من 

القرن التا�ضع ع�رس واأول القرن الع�رسين كالطبيعية 

وال�رسيالية والتعبريية، ومن هذه املدار�س اجلديدة 

التاأليف امل�رسحي طوال  اأ�ضاليب جديدة يف  ولدت 

القرن الع�رسين«37

ظل مدار اخلروج على التاأليف، يلتف حول مفهوم 

وعلى  الرتاجيدي  البطل  فمفهوم  الثالث،  الوحدات 

و���رساع  احلبكة  على  تعديل  ج��رى  )اإب�����ض��ن(  ي��د 

احلرب  و�ضعت  اإن  ما  لكن  النف�ضي،  ال�ضخ�ضيات 

بالتاأليف  الع�ضف  جرى  حتى  اأوزاره��ا  العاملية 

الالمعقول  م�رسح  درام��ا  اجتاه  بظهور  امل�رسحي 

بتعبري  احلرب،«38  بعد  ما  ظواهر  من  »كظاهرة 

امل�رسحيني  م��ن  ع��دد  ي��د  على  اإ���ض��ل��ن(  )م��ارت��ن 

وهو  ح��داث��ي.  م�����رسوع  اإىل  واملنتمني  الثائرين 

الدرامي،  للتاأليف  التقليدية  النظرية  زعزع  اجتاه 

م�رسحيته  ُع��دت  ال��ذي  بيكت(  )�ضموئيل  يد  على 

)يف انتظار جودو( بتعبري )نهاد �ضليحة( اأمنوذجًا 

لهذا  والفكرية  الفنية  »املالمح  لتبلور  �ضارخًا 

وا�ضحة،  ح��ادة  ب�ضورة  اجلديد  امل�رسحي  النوع 

اأ�ضولها يف الفل�ضفة الوجودية والفكر  وك�ضفت عن 

ال�رسيايل، وعن روؤية عبثية قامتة للوجود الإن�ضاين 

ال�ضخرية  من  وتتخذ  املاأ�ضاوي،  اجلالل  من  تخلو 

املريرة والفكاهة ال�ضوداء اأ�ضلوبًا لها.«39 

ي�ضوق )يون�س الوليدي( راأيًا له وجاهته، ففي م�ضار 

للمدار�س  والتجاوز  والتقاطع  والتجّدد،  الإ�ضافة 

والتيارات امل�رسحية والجتاهات، يقول: »يبدو اأن 

العبث  ز عن م�رسح 
ّ
التمي اإىل  �ضعت  بعد احلداثة  ما 

بطريقة  اإمنا  بامللفوظ  لي�س  الهتمام  طريق  عن 

تلفظه. وبذلك مل يعد الكالم يف ما بعد احلداثة - 

اإىل  اإمنا  ما،  �ضخ�ضية  اإىل  موجهًا  اوغريهم-  مع 

ال�ضخ�ضيات من  ي�ضكلها اجلمهور وباقي  جمموعة 

دون انتظار رد بال�رسورة، لأن هذا الكالم ل ي�ضعى 

اإىل اأن يوؤدي اإىل حدث ول ينتظر توا�ضاًل، اإلخ«40، 

هي  اأو  اأدبية،  نزعة  »جم��رد  احلداثة  بعد  ما  فهل 

اأخرى  �ضفة  وعلى  ثقافية؟«41  ظاهرة  بالأحرى 

هناك من ينعتها باملوؤامرة! 

اأن ما بعد  التعار�ضات، يتاأكد لدينا  ويف ظل هذه 

الإنتاجية  والقوى  الأفكار  ل�رساع  �ضاحة  احلداثة 

وعلى  احلداثة  بعد  ما  »حتولت  وهكذا  امُلهيمنة. 

مدى العقدين ال�ضابقني اإىل مفهوم اإ�ضكايل حا�رس 

املتناق�ضة  لالأفكار  �رساع  �ضاحة  واإىل  با�ضتمرار، 

ويتقاطع  جتاهلها.42  ميكن  ل  ال�ضيا�ضية  والقوى 

نظرنا،  وجهة  من  ال�ضابق،  ه��اريف(  )ديفيد  راأي 

بتيار  املتاأثرة  الثقافية  الدرا�ضات  طموحات  مع 

ال�ضلطة  حول  فوكو(  )مي�ضيل  وباأبحاث  التفكيك 

متبنية  م��ك��ان،  ك��لِّ  يف  املنت�رسة  وخطاباتها 

»وجهات نظر تيار حمدد يف فكر ما بعد احلداثة، 

ويقوم  لغوية،  األعاب  جمرد  اإىل  احلقيقة  يختزل 

بتحويل كل مظهر من مظاهر اخلربة الإن�ضانية اإىل 

اأبنية عالماتية اعتباطية متغرية، ونوع من اللعب 

مبادئنا  انهيار  اإىل  الدوام  على  يوؤدي  قد  اللغوي، 
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نف�ضها  الإجرائية  للعمليات  وتعر�ضها  ال�ضيا�ضية 

التي ت�ضكك يف كلِّ �ضيء على الدوام.«43 

من  ع��دد  تناول  النقدية  الدرا�ضة  ه��ذه  يف  اأتبنى 

ي�ضطلح  ملا  وفقًا  لختبارها  العربية  امل�رسحيات 

عليه مب�ضطلح ما بعد احلداثة وجتلياتها. وينبع هذا 

انتمائي  ي�ضكل  فاأوًل:  توجه مزدوج؛  الختبار من 

على  يجعلني  هاج�ضًا  امل�رسحية  الكتابة  حقل  اإىل 

الكتابة  حداثة  حول  اختبار   
ّ

لأي ال�ضتعداد  اأهبة 

واملتلقي(  )العر�س  معها  يتفاعل  التي  امل�رسحية 

ال�ضعور  قيمة  يف  يتمثل  وثانيا  مركزيًا.  تفاعاًل 

بالنتماء اإىل الأدب والنقد احلديثني. فما امل�ضوؤولية 

امللقاة على عاتقي]نا[ موؤلفني، ونقاداً ومنظرين 

اليوم؟  اأيدينا  بني  ال��ذي  امل�رسحي  الإب��داع  حول 

وما مقدار امل�ضوؤولية الواجب اتخاذها اأو »�ُضغلها« 

العظيم لكال�ضيكيات  الإرث  للنقد جتاه  كممار�ضني 

يف  املا�ضي؟  من  و�ضلنا  ال��ذي  امل�رسحي  الأدب 

ظل ما توفر يل من ن�ضو�س من )م�رس، والكويت 

والأردن، واملغرب، واجلزائر، والعراق، وال�ضعودية، 

النتاج من دون  قراءة هذا  �ضيبدو �ضعبًا  وُعمان(، 

على  �ضاعدت  التي  والأفكار  ال�ضلطة  مع  ط 
ّ
التور

اأن  التو�ضيح  اإىل  هنا  واأرم��ي  الكتابة؛  هذه  ظهور 

هذه الكتابة بتعبري )ليندا هت�ضيون( »لي�ضت بريئة 

من التدخل ال�ضيا�ضي.«44

اجل��دي��دة  ال��درام��ي��ة  )الكتابة  بحثنا  ع��ن��وان  اإّن 

وحتدياتها: تقاطعات ومقاربات( ل مينحني يقينًا 

با�ضتقرار ما بعد احلداثة، ول التعايف من احلداثة؛ 

منذ   
ّ

بنيوي اختالل  من  تعاين  العربية  فاحلداثة 

الآنية  اللحظة  اإىل  و�ضوًل  ال�ضيا�ضي  ا�ضتقاللها 

يف  كافيًا  زمنيًا  �ضوطًا  قطعنا  فهل  املعا�رسة! 

التح�رّس واملدنية وال�ضناعة ي�ضمح لنا بالطمئنان 

اإىل جدل هويتنا؟ وهل انتهت امل�ضاريع ال�ضيا�ضية 

املتكاملة اقت�ضاديا؟ اأو اأنها �ضقطت �ضقوطًا ذريعا 

كالإيديولوجيات؟

والفكرية،  ال�ضيا�ضية،  التحديات  اإىل  والناظر 

والثقافية، والجتماعية، والفنية، والت�ضويقية، يف 

يرتفع  وعليه  مّطردة،  ت�ضري  العربي يجدها  عاملنا 

)ال�ضك(،  مبادئ  بتبني  احل��داث��ة  مقاومة  �ضعار 

جاءت  التي  و)التنافر(  و)الت�ضظي(،  و)الرتياب(، 

بها مرحلة ما بعد احلداثة كردة فعل �ضد املفاهيم 

وامل�ضطلحات والت�ضنيفات الفنية الثابتة امل�ضتقرة 

للحداثة، و�ضد املركزية الأوروبية.

امل�رسح  جمال  يف  الدرامية  الكتابة  مفهوم  تو�ضع 

اإىل  النظرة  تطور  مع  احلديث  النقد  يف  ر 
ّ
وت��ط��و

التقليدية  امل�رسحي  التاأليف  فقواعد  الّلغة؛  مفهوم 

ك� »وجود احلوار، والإر�ضادات الإخراجية، وتوزيع 

الفعل  ر 
ّ
وت��ط��و وخ��روج��ه��ا،  ال�ضخ�ضيات  دخ��ول 

 من بداية اإىل نهاية، والتقطيع اإىل ف�ضول، 
ّ
الدرامي

وم�ضاهد، اأو لوحات، وغري ذلك.«45

اإىل  الن�س  حت��ول  باإمكانية  ي�ضمح  ال��ذي  وه��ذا 

ما  يف  �ضلطته  من  �ضيئًا  �ضيفقد  م�رسحي،  عر�س 

»كّل  عّد  اللغة  يف  التو�ضع  اأتاح  حيث  احلداثة،  بعد 

َدلليًا  نظامًا  ل  وي�ضكِّ التوا�ضل  بتحقيق  ي�ضمح  ما 

وال�ضوت  واللون  كاحلركة  العالمات  من  متكاماًل 

والإ�ضارات،«46 لغة تختلُط فيها ا�ضتجابة املتلقني.

وما  البنيوية  به  ج��اءت  ال��ذي  املنعطف  ظل  ويف 

على  وتطبيقات  اأفكار  من  قدمتاه  وم��ا  بعدها، 

الّلغة التي توؤ�ض�س لثقافة جديدة، ويف �ضوء هاتني 

املقولتني البنيويتني )موت املوؤلف/ وموت الناقد( 

 اإىل 
ُ
املتقاطعتني مع احلداثة وما بعد احلداثة، اأنظر

احلداثة(  بعد  ما  وحتديات  العربي  )امل�رسح  حمور 

التاأليف )ركحية(،  انت�ضار طرائق جماعية يف  عرب 

املقد�س(،  و)�ضقوط  و)م��ون��ودرام��ا(،  و)ك���ولج(، 

الإيديولوجيات  ل�ضقوط  معادًل  اعتربناه  ما  اإذا 

اأنف�ضنا  جند  النقطة،  هذه  وعند  الكربى.  اليقينية 

الناقد؟  ومن  ؟ 
ّ

الن�س ما  املتجّدد:  ال�ضوؤال  هذا  اإزاء 

يف  الفاعلة  الإبداعية  احلركة  من  مو�ضعه  واأي��ن 

الف�ضاءات الثقافية كافة؟ 

�سيغ الكتابة الدرامية ملا بعد احلداثة

توفر اأربع �ضيغ عامة، هي:

الكتابة  م�ضاءلة  امل�ضاءلة؛  على  التحري�س   )1(

الثالث،  الأر�ضطية  الوحدات  وعنا�رس  التقليدية، 
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م�ضاءلة النقد والنظرية الأدبية.

يف  واملو�ضوع.  ال��ذات  بني  امل�ضافة  انهيار   )2(

حر�س ما بعد احلداثة على غياب املعنى، وتفتيت 

النظر  �ضار  احلقائق  يف  وال�ضك  ة، 
ّ
القار البنيات 

الذات  فهل  غلطة!  اأن��ه  على  احلديث  الإن�ضان  اإىل 

انعكا�س للمو�ضوع )العامل اخلارجي(؟ اأو اأن الذات 

تاريخ  يف  الذات  مفهوم  تطور  العامل؟  هذا  خالقة 

الدر�س الفل�ضفي عرب جميع الع�ضور. عّدت الفل�ضفة 

)ديكارت(  ��ا 
ّ
اأم للماهية.  مرادفًا  ال��ذات  اليونانية 

يف ع�رس الفل�ضفة احلديثة فقد �ضاغها يف مقولته 

وتعر�ضت  موجود،«  اأنا  اإذن  اأفكر،  »اأن��ا  ال�ضهرية 

هو  مبداأها  اأن  اإّل  الت�ضاوؤلت  من  للعديد  مقولته 

ال�ضك الديكارتي الذي ا�ضتندت عليه ما بعد احلداثة 

ف�ضككت يف اليقني راف�ضة العقالنية. وبدل اأن يكون 

الإن�ضان مقيا�س الأ�ضياء بتعبري )برتاغورا�س( على 

ومل  وج��وده!  يف  م�ضكوكًا  �ضار  ذل��ك،  من  العك�س 

يقف الأمر عند ذلك احلد، بل تطور النظر اإىل الذات 

فاأ�ضبحت »جمرد وهم.«  

)3( التجاوز. اإذا مل يكن يف مقدورنا حمو املا�ضي 

)امربتو  اأعلنها  املعنى  بهذا  نتجاوزه!  اأن  فعلينا 

)اأوج�ضت  مقولة  اإىل  بنا  تعود  اأ�ضداء  وفيها  اإيكو( 

ُكنت(، »لو مل يكن هناك اإله لوجب اخرتاعه،« كما 

ُتعّد  التي  ال�ضهرية  )نيت�ضة(  مقولة  �ضدى  ي��رتدد 

احلداثة:  بعد  ما  مانفي�ضتو  مبنزلة  تقديرنا  بح�ضب 

»لقد قتلنا اهلل؛« اأي املقد�س. 

كانت �ضيحة فن ما بعد احلداثة هي »هدم احلدود 

التي تف�ضل جمال الفن والإبداع اجلمايل عن غريه 

نرى  كما  نزعة  وهي  الثقافية،«47  املجالت  من 

جتيز ب�ضورة �رسيحة التداخل بني الفنون، وتفتيت 

للتيارات.  التقليدية  ال�ضارمة والتق�ضيمات  القواعد 

وقد تبدى هذا التفتيت يف الكتابة الدرامية اجلديدة 

عرب اأ�ضلوب )الكولج(. ي�ضت�ضهد لنا )يون�س لوليدي( 

يف هذا ال�ضياق جتربة عر�س )تراجيديات رومانية( 

من  )اأفنيون(  مبهرجان   2008 �ضنة  ُق��دم  ال��ذي 

وا�ضتغرق   )Ivo Van Hove( الهولندي  اإخراج 

املخرج  فيها  جمع  حيث  �ضاعات،  �ضت  العر�س 

)اأنطونيو  هي:  �ضك�ضبريية  تراجيديات  ثالث  بني 

وكوريولن(.48  قي�رس،  ويوليو�س  وكليوباترة، 

ومن الوا�ضح لنا، من منوذج تراجيديات رومانية 

هروب هذا ال�ضكل من الت�ضنيف!.

التجريب  ارتبط  للتجريب.  الفنية  ال�رسورة   )4(

التجريب  كان  واإذا  امل�رسح.  يف  احلداثة  مبفهوم 

�ضيحات  وافقت  فقد  امل�رسحي،  الإخ��راج  يالم�س 

كبرياً  �ضدى  املهرجانات  يف  التجريبية  العرو�س 

لدى بع�س املوؤلفني امل�رسحيني، فلبت ال�ضتغالت 

كتابة  اإىل  املوؤلفني  توجه  املتطورة  الإخراجية 

امل��خ��رج��ني.  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ل��ت��الئ��م  ن�ضو�ضهم 

اخل�ضو�س  وجه  على  الدرامية  الكتابة  وا�ضتفادت 

ال�����ض��وت،  بتقنيتي  اخل��ا���ض��ة  الإر����ض���ادات  م��ن 

وال�رسائح  وال�ضينما،  الفيديو،  وتقنيات  والإ�ضاءة، 

للمخرج  امل�رسحي  املوؤلف  يكتب  كاأن  ال�ضوئية؛ 

امل�ضهد  جت�ضيد  »يتم  ع��ب��ارة:  املثال  �ضبيل  على 

بو�ضاطة الإ�ضاءة فقط«. يكتب )فهد ردة احلارثي( 

ما ياأتي: »يف هذا الن�س – املحتكر- فر�ضة كبرية 

وبالتايل  واحلركة،  وال�ضوت،  ال�ضوء  ل�ضتخدام 

يف  الأه��م  اأنها  اأعتقد  ب�رسية،  مب�ضهدية  اخل��روج 

العمل،اإلخ.«49

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �النرتنت(
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 جانب من فعاليات المسرح الجامعي العماني



ك��رث احل��دي��ث يف الآون���ة الأخ���رية ع��ن امل�رسح 

العماين والدور البارز الذي بات يلعبه يف اإنتاج 

العديد من الأعمال امل�رسحية التي اأماطت اللثام 

العربي  والواقع  جهة  من  العمانية  الثقافة  عن 

ميتلك  امل�رسح  اأن  اعتبار  على  ثانية،  جهة  من 

الذاتية  ب�ضورته  الإن�ضان  مواجهة  ي�ضتطيع  اأداة 

املبا�رس-  الأ�ضلوب  ا�ضتخدام  -دون  ويجربه 

الفن  هو  انه  كما  احلية،  اأفكاره  مواجهة  على 

النظر  وجهات  تعار�س  على  يقوم  الذي  الوحيد 

الفكرية  الأحداث  واقع  من  الب�رسي  ال�رساع  يف 

والجتماعية.

ويعد امل�رسح من املجالت التي حظيت بن�ضيب 

افتتاحها،  منذ  اجل��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  م��ن  واف���ر 

بامل�رسحيني  املجتمع  اجلامعة  اأم���دت  حيث 

املوهبة  هذه  تنمية  جانب  اإىل  املتخ�ض�ضني، 

جامعة  اأ�ضهمت  وق��د  املتخ�ض�ضني.  غري  ل��دى 

ال�ضلطان قابو�س يف رعاية الن�ضاط امل�رسحي من 

امل�رسح،  امل�رسحية وجماعة  الفنون  ق�ضم  خالل 

باعتباره  اجلامعي  امل�رسح  باأهمية  منها  وعيا 

قادرا على تلقني »ال�ضعب وطالب العلم ما تلقنه 

به  املقطوع  من  كان  واإذا  واجلامعات،  املعاهد 

اأن اأثر امل�رسح يف تنمية الوعي وتطوير امللكات 

ل يقل باأي حال عن اأثر املدر�ضة واجلامعة فهل 

واإع��داد  امل�ضارح  بناء  يف  نقت�ضد  اأن  لنا  يجوز 

العدة لتكوينها مع علمنا باأنها اإحدى الدعامات 

الأ�ضا�ضية يف بناء نه�ضتنا؟ فمن الرتاث الإن�ضاين 

ما هو �ضالح لنه�ضتنا احلديثة وتكويننا اجلديد 

ومنه ما هو غري �ضالح، من اأجل ذلك كان علينا 

نكون على ب�ضرية  اأن  والثقافة  الوعي  ن�رس  عند 

الذي ل ميكن  الفن  )امل�رسح(  لأنه  به،  نقوم  مبا 

التاأثر  على  ق��ادر  فنان  اإل  قيادته  يت�ضلم  اأن 

والتاأثري  معها  يعي�س  التي  الإن�ضانية  باجلماعة 

يف  الفرد  جتربة  تتجاوز  فامل�رسحية  فيها... 

ك��ذوات  اجلماعة  جتربة  اإىل  وال�ضعر  الق�ضيدة 

من  الق�ضة  وتتعدى  ببع�ضها،  متاأثرة  متوا�ضلة 

اخل�ضبة  على  تدب  حياة  اإىل  للقراءة  خيايل  نرث 

ا�ضتماله  عن  ف�ضال  والأح��داث  ال�ضخو�س  لكافة 

ال�ضوئية  وامل��وؤث��رات  والإك�ض�ضوارات  ل��الأزي��اء 

وال�ضوتية«1

امل�رسح  رعاية  يف  اجلامعة  جهود  تركزت  وقد 

يعنى  والذي  الأكادميي  امل�رسح  هما  بعدين  يف 

وقد  امل�رسح،  جم��ال  يف  متخ�ض�ضني  بتخريج 

اأما  الفنون امل�رسحية،  اأنيطت هذه املهمة بق�ضم 

وقد  كن�ضاط  امل�رسح  رعاية  فهو  الثاين  الق�ضم 

هذا  رعاية  عاتقها  على  امل�رسح  جماعة  حملت 

من  هم  اأكادمييني  خمت�ضني  خالل  من  اجلانب 
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 رحيمة اجلابري *

 * كاتبة وباحثة من ُعمان



كانت  ان  بعد  باجلامعة  الفنون  ق�ضم  خمرجات 

والذي  الوافدين  املخت�ضني  اأح��د  اإ���رساف  حتت 

يف  امل�رسحية  احلركة  يف  وا�ضح  ب�ضكل  اأ�ضهم 

عمان. 

العماين  اجلامعي  امل�����رسح  اأهمية  ب��رزت  وق��د 

بكلية  امل�رسحية  الفنون  ق�ضم  افتتاح  خالل  من 

اأ�ضهم  حيث  قابو�س،  ال�ضلطان  بجامعة  الآداب 

ق�ضم الفنون ب�ضعبة الثالث: �ضعبة النقد والدراما، 

التمثيل  و�ضعبة  امل�رسحي،  الديكور  و�ضعبة 

امل�رسحي  امل��ي��دان  رف��د  يف  اأ�ضهم  والإخ����راج 

العماين بكوادر متخ�ض�ضة قدمت وما زالت تقدم 

اأعمال خالدة على ال�ضاحة املحلية والعربية بل 

والعاملية اي�ضًا.

تاأتي هذه الأهمية كذلك من خالل تقدمي الطلبة 

التي  اجلامعية  امل�رسحية  العرو�س  من  للعديد 

الف�ضاء  باختالف  وم�ضمونا  �ضكال  اختلفت 

وجد  اأن  فكان  للعر�س،  املطروحة  واملوا�ضيع 

للم�رسحيات  خ�ضبا  ف�ضاء  اجلامعة  يف  الطلبة 

الواقع  تعالج  التي  والجتماعية  الكوميدية 

نتذكر  اليوم  اىل  زلنا  ل  بطريقة هزلية،  العماين 

اأتزوج« وهي م�رسحية قدمتها  م�رسحية »باغي 

كوميدي  اجتماعي  قالب  يف  امل�رسح  جماعة 

يعالج ق�ضية الزواج وعوائقه كما اننا اىل اليوم 

نحن لروائع العمال اخلالدة يف امل�رسح العماين 

ولي�س اجلامعي فح�ضب التي قدمها طالب �ضعبة 

التمثيل والإخراج التابع لق�ضم الفنون امل�رسحية 

رئي�س  مطاوع  هاين  الدكتور  باإخراجها  وق��ام 

الق�ضم يف تلك الفرتة.

كثرية هي امل�رسحيات اجلامعية الجتماعية التي 

عاجلت الواقع املجتمعي للم�رسح العماين واأبرزت 

ال�ضاحة  يف  اجلامعي  امل�رسح  دور  كبري  ب�ضكل 

التربيزي«،  »قافلة  كم�رسحية  العمانية،  الأدبية 

وهي  عمانية«،  قرية  من  »حكايات  وم�رسحية 

امل�رسح  ق�ضايا  تناق�س  اجتماعية  م�رسحية 

العماين، وهي مكتوبة باللهجة املحلية. 

وت�ضكل الدراما الع�ضب الذي يقوم عليه امل�رسح يف 

عمان كغريها يف امل�ضارح العاملية، على اعتبار 

اأن الدراما هي التي ت�ضارك وتخطط يف الن�ضيب 

يف  خا�ضة   – والدراما  امل�رسح  لنه�ضة  الأوف��ى 

والفنية  الأدبية  والفعاليات  والور�س  التطبيقات 

روح  ي��واك��ب  وح��دي��ث  متطور  علمي  باأ�ضلوب 

املالحظ يف  اأن  اإل  املتالحقة،  الع�رس وتطوراته 

اللغة املكتوب بها امل�رسح العماين وخا�ضة لغة 

ولذا  واحلكي  ال�رسد  تعتمد على  لغة  اأنها  الدراما 

اأماكن  يف  الدرامية  ومواقفها  اأحداثها  جتري  ل 

خيالية اأو اأ�ضطورية، وهذا ما جعلها تدور يف فلك 

امل�رسح  كتاب  بع�س  افتقار  بجانب  مكرر  واحد 

ال�ضخ�ضيات  ر�ضم  على  ال��ق��درة  اإىل  وموؤلفيه 

الدرامية - بخا�ضة الجتماعية منها- باأ�ضلوب 

قائم  عامل  �ضخ�ضية  لكل  ي�ضبح  بحيث  اإقناعي، 

بذاته، له احباطاته وتوافقاته وانك�ضاراته.

امل�رسح  يف  ال��درام��ا  دور  عن  هنا  احلديث  لعل 

العماين هو حديث اأ�ضا�س وجوهري ملا تلعبه من 
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وتقدميه  املجتمعي  الواقع  ت�ضوير  يف  مهم  دور 

اأدبي، وهي من جهة  للمتلقي يف قالب م�رسحي 

ذواتهم  وت�ضور  الأدب��اء  مواقف  عن  تعرب  اأخرى 

اأفكار  ولي�ضت  ومعتقداتهم،  واأفكارهم  ال�ضخ�ضية 

وت�رسفاتها  ومعتقداتها  درامية  �ضخ�ضية  كل 

وتت�ضارع  وتت�ضاد  ال�ضخ�ضيات،  تتباين  بحيث 

اأف�ضل  اأن  البع�س، ول �ضك  وتتوافق بني بع�ضها 

العنا�رس  بني  التام  التمازج  يحقق  ما  الدراما 

الدرامية.

هي  الأخالقي  الجتماعي  الواقع  حكايات  وتعد 

التي تتعاطف  ال�ضعبية  الدرامية  اأن�ضب احلكايات 

ذلك  الطبقة،  متو�ضطة  ال�ضعبية  اجلماعات  معها 

واأكرثها  باأ�ضولها  ارتباطا  الطبقات  اأكرث  اأنها 

حمافظة على عاداتها وتقاليدها وتراثها ال�ضعبي 

ب�ضفة عامة.

هكذا اإذن تتك�ضف لنا خيوط الواقع امل�رسحي يف 

م�ضاربها  وتنوع  توجهاتها  اختالف  على  عمان 

اأدبيا م�رسحيا  اإنتاجا  لنا  لتوفر  تتظافر  اأنها  اإل 

قالب  يف  العماين  الواقع  هموم  عن  يعرب  جديدا 

م�رسحي.

يت�ضح اأي�ضا اأن امل�رسح اجلامعي العماين مل يرتبط 

فقط باجلامعة كرقعة جغرافية واإمنا تعداها اإىل 

خارج اأ�ضوار اجلامعة، ون�ضري هنا اإىل ما قام به 

حينما  خ�ضو�ضا  والإخراج  التمثيل  �ضعبة  طالب 

عمانية«  قرية  من  »حكايات  م�رسحية  قدموا 

خريف  مهرجان  يف  الثانية  للمرة  وعر�ضوها 

مب�رسح  مرة  لأول  عر�ضوها  اأن  بعد   98 �ضاللة 

»قافلة  م�رسحية  اأي�ضًا  قدموا  كما  اجلامعة، 

املدينة  مب�رسح   99 م�ضقط  مبهرجان  التربيزي« 

بحديقة القرم الطبيعية. 

للم�رسح  النوعية  الطفرة  هذه  خالل  من  يت�ضح 

اجلامعي، هو ح�ضوره القوي �ضواء داخل اجلامعة 

امل�رسحية  العرو�س  هذه  وتعترب  خارجها،  اأو 

نطاق  خارج  الزمنية  الفرتة  تلك  يف  قدمت  التي 

للم�رسح  متميزة  وانطالقة  اجلامعة خطوة جيدة 

لإظهار  جيدة  فر�ضة  ميثل  اإنه  حيث  اجلامعي، 

اجلامعة،  طالب  لدى  والإب��داع  التمثيل  مواهب 

ويعطي انطباعًا جيداً لدى امل�ضاهدين عن طبيعة 

الن�ضاط امل�رسحي املوجود باجلامعة، ناهيك عن 

القيم الرتبوية التي ميررها للطالب، على اعتبار 

اأن امل�رسح اجلامعي العماين يهدف اإىل جملة من 

الأهداف الرتبوية حيث »ي�ضاعد الطالب لي�س فقط 

يف معاي�ضة الظروف والأحداث يف ظل التنظيمات 

جتاه  الأخ��الق��ي��ة  امل�ضاعر  ينمي  ب��ل  ال��ك��ربى، 

احلا�رسة  والتقاليد  العادات  وغر�س  الإن�ضانية، 

حلاجات  املتطلبة  الخالقية  الأح��ك��ام  وتطور 

من  لالإجناز  تربوية  اأداة  يعد  حيث  امل�ضتقبل، 

خالل اإحداث التغري يف املجتمع«2

العماين  اجلامعي  امل�رسح  اإجن��ازات  عن  احلديث 

وامل�ضاكل  الأع��ط��اب  بع�س  من  خلوه  يعني  ل 

خ�ضو�ضا  وامتداده،  تكوينه  م�ضار  طبعت  التي 

يف اجلانب املتعلق باملوا�ضيع التي يطرقها هذا 

الفنان، على اعتبار اأن اجلانب التاريخ يغيب ب�ضكل 
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اجلامعي يف عمان، خ�ضو�ضا  امل�رسح  كبري عن 

واأن الإطار التاريخي يعيد لالأذهان مراحل مهمة 

�ضيا�ضية  لأحداث  توؤرخ  التي  ال�ضلطنة  تاريخ  من 

واجتماعية مهمة من تاريخ الدولة، واحلديث عن 

التاريخ العماين هو اجتاه وطني بالدرجة الأوىل 

يف �ضكله وم�ضمونه لأنه ي�ضتمد مو�ضوعاته من 

يف  وهذا  والإ�ضالمي  والعربي  العماين  التاريخ 

ب�ضكل  العماين  بالأدب  وتعريف  تاأريخ  ذاته  حد 

ومعاجلة  عام،  ب�ضكل  العماين  والتاريخ  خا�س 

هذا التاريخ هو تعريف باللغة واللهجة العمانية 

الفولكلور  توظيف  مع  وتنوعها  اختالفها  على 

الواقع،  اأو  ال��رتاث  من  امل�ضتمد  ال�ضعبي  والأدب 

موروثات  وكل  العرائ�س  وفن  ال�ضعبية  كالأمثال 

الفنون العمانية على وجه اخل�ضو�س بخا�ضة اأن 

ويطالب  وي�ضتوعبها  يحييها  الإبداعات  هذه  كل 

بها كل جمهور امل�رسح يف اأي مكان.

هو  العماين  امل�رسحي  الأدبي  التاريخ  هذا  ولعل 

والرتاثي  والفني  الثقايف  التالحم  ذلك  ما يعطي 

على  الأدبي  الأثر  ويربز  العاملي،  وال�ضتعرا�ضي 

املتلقي والثقافة العمانية على حد �ضواء.

العماين اجلامعي  امل�سرح  خ�سو�سية   -  2

الزمن  مر  على  قابو�س  ال�ضلطان  جامعة  �ضكلت 

التي  الأجيال  من  للعديد  بالن�ضبة  الأدب  قاطرة 

ملواهب  الأول  احلا�ضن  باعتبارها  عليها،  مرت 

من  للمجتمع  تقدمه  ما  من  واإبداعاتهم  الطلبة 

ويف  الأ�ضعدة  جميع  على  ومدربة  موؤهلة  كوادر 

ال��دور  اأعطاها  ال��ذي  الم��ر  القطاعات،  خمتلف 

�ضتى  يف  العماين  املجتمع  بناء  يف  ال��ري��ادي 

اجلوانب القت�ضادية والجتماعية والثقافية، ومل 

بل  احلد  هذا  عند  قابو�س  ال�ضلطان  جامعة  تقف 

تعدته اإىل جمالت �ضتى اهتمت عربها باجلانب 

الإبداعي يف الإن�ضان من خالل البحث والتنقيب 

خمتلف  يف  ال��ب��اح��ث��ني  الطلبة  م��واه��ب  ع��ل��ى 

تكوين  يف  بالغة  اأهمية  من  لذلك  ملا  املجالت 

�ضخ�ضية الفرد املبدع.

واحلديث عن جامعة ال�ضلطان قابو�س ل يقت�رس 

جمالت  يف  الطلبة  تكوين  يف  دوره��ا  عن  فقط 

هذه  دور  عن  هنا  احلديث  يجرنا  واإمنا  الدرا�ضة 

اجلامعي  ب��امل�����رسح  ب��اله��ت��م��ام  يف  اجل��ام��ع��ة 

املوهبة  تنمية  خالل  من  ال�ضباب،  وامل�رسحيني 

امل�رسحية لدى الطلبة.

من  اجلامعي  بامل�رسح  اجلامعة  عناية  وتتجلى 

امل�رسح  رعاية  هما  رئي�ضيني  م�ضارين  خ��الل 

الأكادميي الذي يدر�س يف اجلامعة والذي يعنى 

بتخريج متخ�ض�ضني يف جمال امل�رسح، ثم امل�ضار 

الثاين الذي يهتم بامل�رسح كن�ضاط اإبداعي.

اجلامعي  امل�رسح  خ�ضو�ضية  عن  احلديث  لعل 

الفنية  الجتاهات  من  العديد  لنا  �ضيربز  العماين 

التي ركزت عليها اجلامعة لتعطينا اأدبا م�رسحيا 

جامعيا له العديد من املميزات واخل�ضائ�س التي 

يتميز بها ويتفرد بها عن باقي الآداب الأخرى.

* االهتمام مبواهب الطلبة:
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يف  حيوية  الأك��رث  الفئة  هي  ال�ضباب  فئة  تعترب 

كبرية  خدمات  من  تقدمه  ملا  املجتمعات  كل 

للمجتمع يف جل القطاعات، ولعل تركيز جامعة 

من  نابع  العمرية  الفئة  هاته  على  ال�ضلطان 

وقد  اجلامعة،  ف�ضاء  يف  تكت�ضيها  التي  الأهمية 

ات�ضح هذا الأمر ب�ضكل جلي من خالل العمل الذي 

قام به ق�ضم الفنون امل�رسحية والذي اأوىل عناية 

كبرية بتطوير مواهب الطلبة يف جمالت التمثيل 

اإىل  امل�رسحية،  والإ�ضاءة  والت�ضميم  والإخ��راج 

جانب تنمية قدرات التاأليف للم�رسح والتلفزيون 

والإذاعة.

اجلامعة  املتزايد من طرف  الهتمام  نتيجة هذا 

هذا  ت��وج  اأن  ك��ان  اجلامعي  امل�رسحي  بالعمل 

موؤهالت  لهم  ال�ضباب  من  مهمة  بفئة  املجهود 

م�رسحية واإخراجية، الأمر الذي بداأت معه اجلامعة 

يف الدفع بهذه الفئة ل�ضقل موهبتها خارج اأ�ضوار 

امل�رسحية  العرو�س  يقدمون  فاأ�ضبحوا  اجلامعة 

امل�رسحية،  ال�ضلطنة  مهرجانات  يف  املتكاملة 

العربية،  اجلامعات  تقيمها  التي  واملهرجانات 

ويقوم باإخراج هذه العرو�س خريجي الق�ضم ممن 

اأ�ضبحوا ي�رسفون على الن�ضاط امل�رسحي واأحيانا 

الطلبة والطالبات من كليات اجلامعة.

اإن انفتاح اجلامعة على مواهب الطلبة فتح الباب 

خالل  من  �ضواء  الطلبة  لإب��داع��ات  اأك��رب  ب�ضكل 

نهاية  يف  يقدمونها  التي  ال�ضنوية  امل�ضاريع 

داخل  امل�رسحية  العرو�س  خالل  من  اأو  املو�ضم، 

ال�ضوت  باأجهزة  املجهزة  امل�رسحية  القاعات 

فئة  بروز  �ضاهم يف  هذا  كل  والت�ضوير،  وال�ضوء 

طالبية مثقفة منفتحة على امل�رسح اجلامعي بكل 

الثقافية  احلركة  تنمية  يف  وم�ضاهمة  جتلياته 

ولفنية والفكرية لل�ضلطنة.

* االنفتاح على االآخر:

بغ�س النظر عن الأهمية التي يتميز بها امل�رسح 

ال�ضلطان  جامعة  اأن  اإل  حداثته  رغم  اجلامعي 

خالل  من  الأهمية  بالغة  عناية  اأولته  قابو�س 

الفن،  لهذا  خدمة  هائلة  اإداري��ة  طاقات  ت�ضخري 

واإداري��ني،  طلبة  اجلميع  فيه  انخرط  الذي  الأمر 

بهدف تكوين كوادر علمية متخ�ض�ضة يف امل�رسح 

والتاأليف،  النقد  والتمثيل،  الإخراج  فروعه:  بكل 

الديكور امل�رسحي.

اإع���داد  على  قابو�س  ال�ضلطان  جامعة  عملت 

امل�رسح  اجتاهات  جميع  يف  موؤهلني  م�رسحيني 

اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  الطلبة  مواهب  وتنمية 

فئة  ل��دى  الفني  الوعي  تقوية  بغية  وخ��ارج��ه 

عري�ضة من املجتمع، وت�ضويق املنتوج امل�رسحي 

م�رسح  اأنه  على  اجلامعة  اأ�ضوار  خارج  اجلامعي 

لتثقيف  به  ترتقي  التي  وخ�ضو�ضيته  اأهميته  له 

املجتمع وتوعيته يف جمالت خمتلفة.

قائما  التنوع  جعل  ما  هو  الختالف  ه��ذا  لعل 

الطالب،  ب��ني  امل�رسحية  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  يف 

الأمر الذي اأ�ضهم يف حتقيق الكثري من مكت�ضبات 

امل�رسح اجلامعي، نتيجة اجلهد الكبري الذي يقوم 
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به الطالب يف التاأليف والإعداد للم�رسحيات من 

بينها  من  ومتنوعة،  خمتلفة  م�ضادر  عدة  خالل 

ق�ض�س  من  املختلفة  باأ�ضكاله  ال�ضعبي  ال��رتاث 

وحكايات وفنون وكذلك الواقع واخليال، بجانب 

امل�رسحيات الوطنية والتاريخية والدينية.

الآخر  على  النفتاح  هذا  يعطي  اأن  جدا  طبيعي   

والإن��ت��اج  الطلبة  اأو���ض��اط  يف  اإيجابية  ث��م��ارا 

النفتاح  هذا  ثمار  من  فكان  العماين،  امل�رسحي 

والتنوع  بالق�رس  تت�ضم  امل�رسحيات  اأ�ضبحت  اأن 

ه��وؤلء  ت��اأث��ر  اإىل  بالإ�ضافة  الثقايف،  والغنى 

واملو�ضوعات  الق�ضايا  من  بالعديد  الدار�ضني 

بالبيئة  جزئياتها  من  كثري  يف  تت�ضابه  التي 

العمانية، والتاأثر احلا�ضل كذلك ببع�س التقنيات 

متابعة  خالل  من  امل�رسحي  بالعر�س  اخلا�ضة 

امل�رسحية  للعرو�س  العمانية  اجلامعات  طالب 

التي كانت تعر�س يف تلك الدول.

الآخ��ر  م��ن  العماين  اجلامعي  امل�����رسح  ا�ضتفاد 

من  اأعمال  اإنتاج  جمال  يف  خ�ضو�ضا  الأوروب��ي 

خمتلف الجتاهات واملدار�س الفنية؛ ملا يف ذلك 

لذلك  وجّده؛  بهزله  راٍق  م�رسح  لتقدمي  تعزيز  من 

فمن الأهمية للكاتب امل�رسحي العماين ال�ضتفادة 

من جميع امل�ضادر وتوظيفها يف اأعمال م�رسحية 

اأنها  اإىل  اإ�ضافة  وتراثه،  بتاريخه  املتفرج  تربط 

قد تكون انعكا�ضا حلا�رسه الذي يعي�ضه؛ لأّن فيها 

الكثري من القيم واملبادئ التي تذكر املرء بتاريخه 

اإىل  الآخ��ر،  مع  واحلديث  القدمي  وتوا�ضله  وتراثه 

ومبادئ  اأفكار  من  الآخر  اإنتاج  يحمله  ما  جانب 

املعا�رسة  والق�ضايا  بالواقع،  ارتباط  لها  وقيم 

التي يتفاعل معها املتفرج واجلمهور العمايّن.

اإن كل ما ذكرناه �ضابقا من اأ�ضكال التاأثري والتاأثر 

من  جاء  والعاملي؛  العربي  امل�رسح  يف  بالآخر 

واجلهود  املحاولت  اإبراز  على  الباحثني  حر�س 

م�رسحية  جت���ارب  لتقدمي  امل�����رسح؛  جم��ال  يف 

على  اأو���ض��ع  ب�ضكل  تظهر  اأن  نتمنى  م�ضتقبلية 

اأعدت  اإذا  التي  التجارب  هذه  العماين،  امل�رسح 

جيدا فاإنها �ضتجد اجلمهور امل�رسحي القادر على 

التفاعل معها دائما.

العماين: امل�سرح  حتديات   -  3

الفنون  اأك��رث  م��ن  امل�����رسح  اأّن  الوقائع  اأثبتت 

اأذواقهم  تباين  على  املتلقني  نفو�س  يف  تاأثرياً 

يعتمد  بو�ضفه  الطبقية  وانحداراتهم  وثقافاتهم، 

يتوفر  ثم  ومن  املبا�رس،  احليوي  الت�ضال  على 

بن�ضو�س  احت��ف  ما  اإذا  والتعليم  املتعة  على 

لهذا  مو�ضوعاتها  تكر�س  البناء،  حمكمة  درامية 

النوع امل�رسحي، اأي الت�ضدي مل�ضكالت وتطلعات 

الطلبة والأ�ضاتذة وممن هم �ضمن ف�ضاء اجلامعة، 

وامل�ضكالت  الهموم  على  النفتاح  اأهمية  مع 

الواقعية املعا�رسة.

جذوره  ترت�ضخ  اأن  اجلامعي  للم�رسح  ميكن  ول 

خمرجني  توفر  دون  من  اجلامعية  املوؤ�ض�ضة  يف 

توجهاتهم،  ب�ضحة  الآخ���ر  يقنعون  خمت�ضني 

امل�رسحية،  عرو�ضهم  وروع��ة  ر�ضالتهم،  ونبل 
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اجلمالية  ال�ضتجابة  مراتب  اأ�ضمى  تتحقق  لكي 

جمهوراً  الآخ��ري��ن  م��ع  والفكرية  وال��وج��دان��ي��ة 

وم�ضوؤولني ومتذوقني ونقاداً وخمت�ضني.

امل�رسح  �ضهدها  التي  النوعية  النقلة  هذا  اأن  اإل 

التحديات  من  العديد  قابلتها  العماين  اجلامعي 

وب���داأت  ال���زاوي���ة،  رك���ن  يف  ب��ه  ع�ضفت  ال��ت��ي 

املبذولة  املجهودات  رغم  تتواىل  النك�ضارات 

امل�رسح  ا�ضكالية  وتتلخ�س  ال��ب��اب،  ه��ذا  يف 

اجلامعي يف عدة اأ�ضباب واأخ�س بالذكر هنا ذلك 

امل�رسح الذي تخلق يف جامعة ال�ضلطان قابو�س 

باعتبارها اجلامعة الأم يف ال�ضلطنة وباعتبارها 

باإن�ضاء  قامت  التي  الوىل  اخلليجية  اجلامعة 

�ضمن  1991م  ع��ام  امل�رسحية  للفنون  ق�ضم 

الجتماعية  والعلوم  الآداب  كلية  تخ�ض�ضات 

الهتمام  يف  الرائدة  اجلامعات  من  اي�ضا  وهي 

اأ�ضباب  اهم   ومن  الال�ضفي  امل�رسحي  بالن�ضاط 

ال�ضرتاتيجية  اإخفاقات امل�رسح اجلامعي: غياب 

الوا�ضحة من اإن�ضاء ق�ضم للفنون باجلامعة والذي 

مل يتواأم ومتطلبات �ضوق العمل اإذ مل تكن املوهبة 

هي ا�ضا�س القبول وامنا ن�ضبة النجاح يف الدبلوم 

العام كانت هي بوابة العبور وقليل من هم دخلوا 

اإىل  هذا  اأدى  مما  اأكيدة  موهبة  عن  التخ�ض�س 

178 طالبا  تخريج ع�رس دفعات فقط باإجمايل  

2003/2004م  اآخرها كان دفعة عام  وطالبة 

واأ�ضبح  الق�ضم  يف  البكالوريو�س  برنامج  ليجمد 

جم��ال  يف  للجامعة  اخ��ت��ي��اري��ة  م���واد  ي��ط��رح 

الفنون امل�رسحية ومن ثم فتح بعد ذلك برنامج 

التخ�ض�س الفرعي. 

جتمد  اأن  ق��ب��ل  امل�����رسح��ي_  ال��ن�����ض��اط  وك����ان 

تخ�ض�ضات الق�ضم باأربع �ضنوات تقريبا _ قد بداأ 

اجلامعي  امل�رسح  م�ضتوى  على  خمتلفا  م�ضارا 

زمام  الق�ضم  خمرجات  بت�ضلم  وذلك  ال�ضلطنة  يف 

نتاج  كان  ان  فبعد  املجال  هذا  على  الإ���رساف 

هو  ع��ام  ك��ل  واح���دا  م�رسحيا  عر�ضا  اجلامعة 

اأ�ضبح  الق�ضم  لطلبة  التخرج  م�رسوع  مبثابة 

ما  امل�رسحي  الن�ضاط  خالل  من  اجلامعة  ر�ضيد 

النقلة  وجاءت  ال�ضنة  يف  عرو�س  ع�رسة  يقارب 

النوعية بتاأ�ضي�س مهرجان م�رسحي جامعي �ضم 

لهذا  اره�س  وقد  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  كل 

املهرجان م�ضابقات م�رسحية تبناها الن�ضاط بني 

اربع كليات عام 1996م ليبداأ بعدها املهرجان 

الفعلي للم�رسح اجلامعي عام2002م  اإل اأن هذا 

املهرجان ا�ضتمر ل�ضت دورات توقف بعدها ب�ضبب 

تقليل موازنة املهرجان. كما كان هناك مهرجان 

وا�ضتمر  درام��ا  باملونو  خا�س  هو  اآخر  جامعي 

لثالث دورات وتوقف بعدها لنف�س ال�ضباب الاآفة 

وخفت �ضوء امل�رسح اجلامعي دون اآن يلتفت له 

اأحد من امل�ضوؤولني ومل ل يخفت لأنه يف احلقيقة 

ارتبط بجهود افراد نا�ضلوا من اجل وجوده. لهذا 
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لق�ضم  ال��روح  لإع��ادة  احلاجة  باأم�س  اليوم  نحن 

الفنون وللن�ضاط امل�رسحي باجلامعة ل �ضيما واأن 

الأهلي  امل�رسح  تبناها  فعلية  اجتهادات  هناك 

هي بحاجة لل�ضقل الأكادميي.

 »فعلى الرغم من كل املجهودات التي بذلت وما 

ل  فاإننا  امل�رسحية  احلركة  لرت�ضيخ  تبذل  زالت 

ن�ضتطيع اأن جنزم باأن امل�رسح يف عمان قد و�ضل 

جماهريية  قاعدة  كون  اأو  الطموح  م�ضتوى  اإىل 

نظام  منها  ومتداخلة  عديدة  لأ�ضباب  حقيقية 

طابع  على  غالبا  زال  م��ا  ال���ذي  ال��ه��واة  عمل 

العرو�س  اأغلب  مو�ضمية  ومنها  امل�رسحي  العمل 

وارتباطها مبنا�ضبات حمددة يجعلها  امل�رسحية 

ذات طابع احتفايل ومهرجاين اأكرث منه جوهريا 

مرتبطا بالعملية الإبداعية املتوا�ضلة.«3

التي  اجلامعات  على  كبري  ب�ضكل  ال��ع��بء  يقع 

من  اجلميلة،  للفنون  كليات  حتتوي  اأو  حتت�ضن 

الذي  الأم��ر  امل�رسحية،  العرو�س  تقدمي  خ��الل 

ينبغي اأن يتوفر يف �ضائر كليات اجلامعة، والتي 

م�رسحية  وفرقة  م�رسحًا،  فيها  يكون  اأن  ينبغي 

مع  اجلامعي،  امل�رسح  يرتقي  لكي  كلية،  كل  يف 

الآن، هو  �ضائد ومتعارف عليه  اأّن ما هو  يقيننا 

بكل  جامعيًا،  م�رسحًا  ولي�ضت  م�رسحية  عرو�س 

ما يعنيه هذا امل�ضطلح من دللة.

اإل  يتم  لن  م�ضتقل  جامعي  م�رسح  عن  فاحلديث 

بوجود موؤ�ض�ضة معنية متخ�ض�ضة بامل�رسح، على 

على  والثقافة  ال��رتاث  وزارة  اإ���رساف  اأن  اعتبار 

بينما  بالوزارة،  دائرة  اأو  ق�ضم  عرب  امل�رسح يتم 

مكونة  متكاملة  موؤ�ض�ضة  هناك  تكون  اأن  ينبغي 

من متخ�ض�ضني لرعاية امل�رسح، وهذا لن يتاأتى 

لالأعمال  متخ�ض�ضة  م�رسحية  مرافق  بوجود  اإل 

امل�رسحية، بغية جذب اجلمهور ومناق�ضة ق�ضايا 

الوطن، على اعتبار اأن القرتاب من اجلمهور لي�س 

اأمرا �ضعبا.

واإىل جانب الإ�ضكاليات، تربز لنا اإ�ضكالية اخرى 

ميكن  ل  اإذ  طبيعتها،  حيث  من  الخريات  تفوق 

يف  ي��زده��ر  اأن  خا�ضة،  وامل�����رسح  ع��ام��ة،  للفن 

ك�ضكل  بالفن  يوؤمن  من  يوجد  مل  ما  اجلامعات، 

واإبداعية،  ثقافية  كو�ضيلة  وامل�رسح  ح�ضاري 

الوعي  بث  يف  خطرياً  دوراً  تلعب  اأن  لها  ميكن 

القيم  اإزاحة  ثم  ومن  واملعريف،  والثقايف  الفني 

املتخلفة من عقول الطلبة وطرح بدائل عنها ذات 

طبيعة مو�ضوعية.

يعاين امل�رسح اجلامعي يف �ضلطنة عمان من قلة 

جامعي  م�رسح  عن  احلديث  ميكن  فال  امل�ضارح، 

دون توفري م�ضارح منا�ضبة اأو ف�ضاءات مفتوحة 

»فرق  واأن  �ضيما  ل  امل�رسحي،  الن�ضاط  ملمار�ضة 

امل�رسح اجلامعي بداأت تنت�رس يف كافة حمافظات 

حملية  مهرجانات  يف  دوريا  وت�ضارك  ال�ضلطنة 

واإقليمية وعربية«4

بالإ�ضافة اإىل هذه التحديات، جند هناك حتديات 

اأخرى تتعلق بندرة كّتاب الن�س امل�رسحي، وقلة 

اإىل عدة  الن�ضوي يف امل�رسح وهذا يعود  العن�رس 

والأع��راف  الجتماعية  بالتقاليد  تتعلق  اأم��ور 

الفن  وك��اأن  ال�ضلطنة،  ت�ضهدها  التي  والأو�ضاع 
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اإن�ضانية  ق�ضية معيبة رغم ما يحمله من ر�ضالة 

من  الكثري  اأ�ضاع  ال��ذي  الأم��ر  ومهمة،  عظيمة 

املواهب املهمة فنيا ب�ضبب هذه النظرة ال�ضيقة.

ثريًا  منبعًا  يعد  اجل��ام��ع��ي  املحيط  اأن  ومب��ا 

للدراما  يوفر  فهذا  املختلفة،  ال�ضلوكيات  لأنواع 

الكاتب  توفر  ما  اإذا  هائاًل،  م�ضمونيًا  ر�ضيداً 

امل�رسحي املاهر الذي ي�ضتوحي من ذلك املحيط 

ميثلون  الذين  الأف��راد  بحياة  تت�ضل  مو�ضوعات 

حد  على  واملوظفني  والطلبة  الأ�ضاتذة  �رسائح 

�ضواء، كاملو�ضوعات العلمية والثقافية والرتبوية 

والأخالقية.

�رسورة  اجلامعي  امل�رسح  ميثل  الأ�ضا�س  هذا  على 

اأهميته  ويكت�ضب  عنها،  غنى  ل  وتعليمية  تربوية 

يف  م�رسحية  فرق  تاأ�ضي�س  اإىل  ي�ضار  حينما  اأكرث 

جميع الكليات، لكي ي�ضهم هذا الكم يف توفري اأعداد 

لدعم  اجلامعية،  ال�ضنة  طول  على  تقدم  م�رسحية 

ثم  وم��ن  اجلامعة،  ف�ضاء  يف  امل�رسحية  احلركة 

تعميق اوا�رس �ضلة اجلامعة باملجتمع عرب امل�رسح 

اجلامعي، اإذ ت�ضاد على وفق ذلك الن�ضاط امل�رسحي 

اجلامعة  ب��ني  الثقافية  العالقة  جتليات  ا�ضمى 

املوؤ�ض�ضات  وبني  وثقافيًا،  علميًا  �رسحًا  بو�ضفها 

منظمات  وب�ضمنها  الثقايف  بال�ضاأن  تعنى  التي 

املجتمع املدين ذات ال�ضلة بالثقافة والفن.

* لتجاوز هذه املعيقات ينبغي توفري العديد من 

احلاجيات التي نراها �رسورية ل�ضتمرار وتطوير 

امل�رسح اجلامعي من بينها:

النخراط يف هذا  الطلبة املوهوبني على  - حث 

الفن الأدبي.

للمبدعني  ليت�ضنى  كلية  كل  يف  م�رسح  بناء   -

امل�رسحيني تقدمي عرو�ضهم امل�رسحية.

- اعتماد امل�رسح اجلامعي و�ضيلة لتطبيق املواد 

الدرا�ضية وجت�ضيدها ب�ضكل فني جذاب.

بالئم  مبا  امل�رسحية  املناهج  وتطوير  درا�ضة   -

جمال  يف  توظيفهم  وم�ضتقبل  الطلبة  تخ�ض�س 

امل�رسح اجلامعي.

تكري�س  م��ع  امل�رسحي  التاأليف  على  احل��ث   -

تطوير  على  والعمل  املجال  هذا  يف  م�ضابقات 

اأف�ضل الكتابات امل�رسحية. 

اأعمال  - �رسورة ا�ضتمال املنهاج الرتبوي على 

امل�ضتويات  جميع  يف  للطالب  منا�ضبة  م�رسحية 

اإ�ضافة اإل اهتمام الدولة واجلامعات باملوهوبني 

متكررة  زي��ارات  تنظيم  على  عالوة  الطلبة،  من 

للم�ضارح العاملية ق�ضد م�ضاهدة العرو�س اجليدة 

العتناء  على  الطالب  حتفيز  اإه��م��ال  دون  من 

باملنتوج الوطني املحلي.
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الكرمي بن علي بن جواد، وزارة الرتاث والثقافة، 2006، �س: 375

احلداثة،  روؤى  اإىل  التقليدية  الظاهرة  من  عمان  يف  امل�رسح   -  4
عبد الكرمي بن علي بن جواد، �س: 374-375
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يناريو ن�صف مكتمل.، وبالقرب صيناريو ن�صف مكتمل.، وبالقرب صيناريو ن�صف مكتمل.، وبالقرب  أ االنتاج كان ال�اأ االنتاج كان ال�صأ االنتاج كان ال�صأ االنتاج كان ال� عندما بد

ابقة صابقة صابقة  صال�صال� الليلة  يكتب  الليلة صيناريو  يكتب  الليلة صيناريو  يكتب  يناريو  صال�صال� كان  كان الإنتاج  كان الإنتاج  إنتاج  ا نهاية  من 

احلوار  كتب  الفيلم  ل�صناعة  احلوار ييرة  كتب  الفيلم  ل�صناعة  احلوار ييرة  كتب  الفيلم  ل�صناعة  يأخيأخيرة  أخالأخال ا ياالييااليييييام يام يام  ويف  لذلك، 

ً

احلوار  كتب  الفيلم  ل�صناعة  يرة 

ً

احلوار  كتب  الفيلم  ل�صناعة  يرة 

�رسيعا العودة  ثم  ومن  الت�صوير  �رسيعًاأثناء  العودة  ثم  ومن  الت�صوير  �رسيعًاأثناء  العودة  ثم  ومن  الت�صوير  �رسيعااأثناء  العودة  ثم  ومن  الت�صوير  أثناء  اهد صاهد صاهد  صامل�صامل� لبع�ض 

رأخرأخرة للفيلم بعد  أخالأخال يف احلوار يف الدقائق صيف احلوار يف الدقائق صيف احلوار يف الدقائق ا أ�اأ�صأ�صأ� نحو العمل. 

إنتاج.الإنتاج.الإنتاج. نهاية ا

كاماًل يناريو صيناريو صيناريو  ص�ص� يوجد  مل  انه  القول  الدقيق  فمن  ولذلك 

أليف األيف األيف  اتات التايل هو  التايل هو صيناريو  التايل هو صيناريو  يناريو  صال�صال� "كازابالنكا".  الفيلم  الفيلم الإنتاج  الفيلم الإنتاج  إنتاج 

يناريو الذي صيناريو الذي صيناريو الذي �صور الفيلم  صال�صال� ابقة من صابقة من صابقة من  ص�ص� خ صخ صخ  صن�صن� وتركيب من 

يناريو املتمم هو حتليل قريب من الفيلم صيناريو املتمم هو حتليل قريب من الفيلم صيناريو املتمم هو حتليل قريب من الفيلم  صوال�صوال� ه، صه، صه،  صا�صا� ا�صا�ص صا�صا� على 

اجلاهز املنتهي.

يناريو الذي مل صيناريو الذي مل صيناريو الذي مل  صال�صال� رسال�رسال�رسوري تقدمي ترجمة لهذا  كان من 

ً كان من اجليد 

يناريو الذي مل 

ً

يناريو الذي مل 

يكتب دفعة واحدة. فهو جتربة خا�صة جدا

ينما يف صينما يف صينما يف 2018. صان نقدمها جلمهور ال�صان نقدمها جلمهور ال�

بق صبق صبق  صم�صم� يناريو صيناريو صيناريو  ص�ص� بع�ض املخرجني احلاليني ال يعتمد كتابة 

تاوي مثالصتاوي مثالصتاوي مثاًل ولكن ان تخا�ض مثل هذه  صو�صو� ركركر ضعبا�ضعبا�ض مثل 

يء جدير باالهتمام.صيء جدير باالهتمام.صيء جدير باالهتمام. ص فهو �ص فهو � التجربة يف عام 1942

إظالم:اإظالم:إظالم:

عن  تتوقف  وعندما  وعندما صها  وعندما صها  ها  صنف�صنف� ول يول يول يول يييول يول ول  يييحييييحيح يتيتييييدور يدور يدور  رة يرة يرة يرة يييرة يرة رة  يييكييييكيك  – ال يال يال  يييي يإدخيإدخ إدخاإدخا

ثم  ثم الأوروبا،  ثم الأوروبا،  أوروبا،  تقريبية  إىل اإىل إىل خريطة  الدوران تتحول ب�رسعة 

طة.صطة.صطة. إىل خريط مب�اإىل خريط مب�صإىل خريط مب�صإىل خريط مب�

كل  من  يهربون  لالجئني  يهربون صاهد  لالجئني  يهربون صاهد  لالجئني  اهد  صم�صم� اخلريطة  هذه  ويغطي 

يارات صيارات صيارات  صوال�صوال� احنات، صاحنات، صاحنات،  صوبال�صوبال� أقدامهم، اأقدامهم، أقدامهم،  على  على يا  على يا  أوروباأوروبيأوروبيأوروبييييا  زاء يزاء يزاء يزاء يييزاء يزاء زاء  ييياجيييياجياج

أ�اأ�ضأ�ضأ�ض أ�ر أ�ر والقوارب، وجميعهم يتجهون نحو نقطة واحدة على 

كازابالنكا.– كازابالنكا.– كازابالنكا. افريقيا 

فيما  فيما اأخذونها  فيما اأخذونها  أخذونها  اياي التي  الطرق  متثل  اخلريطة  على  التي صهام  الطرق  متثل  اخلريطة  على  التي صهام  الطرق  متثل  اخلريطة  على  هام  صال�صال�

مع �صوت راوي ي�صف الهجرة.صمع �صوت راوي ي�صف الهجرة.صمع �صوت راوي ي�صف الهجرة. صن�صن�

الراوي )�صوت خارجي(

مبجيء احلرب العاملية الثانية

جينةصجينةصجينة صة يف اوروبا ال�صة يف اوروبا ال� رعيون كثرعيون كثر

ة،صة،صة، أو يائ�اأو يائ�صأو يائ�صأو يائ� أملة، اأملة، اأملة،  اتدارت متاتدارت مت تدارت متصتدارت متص صا�صا�

أمريكتني.الأمريكتني.الأمريكتني. باجتاه حرية ا

فن العظمىصفن العظمىصفن العظمى صبونة نقطة نزول ال�صبونة نقطة نزول ال� بونة نقطة نزول ال�صبونة نقطة نزول ال�ص أ�صبحت ل�اأ�صبحت ل�صأ�صبحت ل�صأ�صبحت ل� أ�صبحت ل�و أ�صبحت ل�و

بونة صبونة صبونة  صل�صل� إىل اإىل إىل  ي�صل  ان  د يد يد  يواحيواحيييي كل  مبقدور  يكن  مل  ولكن 

رسمبا�رسمبا�رسة، ولذلك، فهنالك ممر الجئني متعرج دائري ظهر 

ط صط صط نحو  صاملتو�صاملتو� يليا، عرب صيليا، عرب صيليا، عرب  صمار�صمار� إىل اإىل إىل  ضباري�ضباري�ض إىل الوجود، من اإىل الوجود، من إىل الوجود، من 

أقدام، الأقدام، الأقدام،  أو على اأو على أو على ا يارة، صيارة، صيارة،  صال�صال� أو اأو أو  وهران، ثم عن طريق القطار 

ية.صية.صية. صالفرن�صالفرن� ضمراك�ضمراك�ض حول حميط افريقيا نحو كازابالنكا يف 

قد  قد يظ،  قد يظ،  ظ،  يييي ياحلياحل أو اأو أو  لطة، صلطة، صلطة،  صال�صال� أو اأو أو  ياملياملييييال، يال، يال،  يبيبيييياملياملي املحظوظون،  هنا، 

بونة صبونة صبونة  صل�صل� نحو  ويهرولون  خارجيه  صرأ�صرأ�صرة  أ�اأ�ا اتات على  يح�صلون 

آخرين ينتظرون الآخرين ينتظرون الآخرين ينتظرون  بونة نحو العامل اجلديد. ولكن صبونة نحو العامل اجلديد. ولكن صبونة نحو العامل اجلديد. ولكن ا صل�صل� ومن 

يف كازابالنكا... وينتظرون ... وينتظرون... وينتظرون.

�صوت الراوي يخفت تدريجيا.

توديوهات: وارنر برازرز - مدة العر�ض: صتوديوهات: وارنر برازرز - مدة العر�ض: صتوديوهات: وارنر برازرز - مدة العر�ض: 102 دقيقة. ص - �ص - � انتاج: 1942

ضاملخرج: مايكل كورنيت�ضاملخرج: مايكل كورنيت�ض.

ضاملنتجون: هال ب. والي�ضاملنتجون: هال ب. والي�ض / جاك . ل. وارنر

ضتني/ هوارد كو�ضتني/ هوارد كو�ض تني/ هوارد كو�صتني/ هوارد كو�ص صتني/ فيليب اب�صتني/ فيليب اب� تني/ فيليب اب�صتني/ فيليب اب�ص صإب�صإب� إب�اإب�ا إب�:  إب�:  ي جي جي ضيناريو: جوليو�ضيناريو: جوليو�ض يناريو: جوليو�صيناريو: جوليو�ص صال�صال�

إىل ريك�اإىل ريك�ضإىل ريك�ضإىل ريك�ض." إىل ريك�اجلميع يذهب  إىل ريك�اجلميع يذهب  مبني على م�رسحية "

)اجلزء الأول( ترجمة: مها لطفي *    

* مترجمة وكاتبة من لبنان.

�سينما�سينما

كازابالنكا



قطع اإىل:

خارجي: القطاع الرببري من املدينة

يف البداية نرى فقط االأبراج واأ�صطح البنايات حتت �صماء 

متقدة.

�صارع  اأمييام  الطريق  تفتح  الرببرية  االأبنية  واجييهييات 

�صم�ض  اللغات،  متعددي  بال�صكان،  مزدحم  متعرج  �صيق 

بطيئة  احلركة  املكان.  مت�صك  املحرقة  احلادة  ال�صحراء 

واالأ�صوات خر�صاء.

داخلي. مركز بولي�ض – نهاراً

الطباعة. ي�صتدير نحو  اآلة  ياأخذ �صابط بولي�ض ورقة من 

مكرب لل�صوت.

املانيان  �صاعيان  ال�صباط!  جميع  اإىل  البولي�ض:  �صابط 

من  االآتي  القطار  يف  قتال  مهمة  ر�صمية  وثائق  يحمالن 

نحو  توجهوا  املحتملون  وامل�صاعدون  القاتل  وهييران. 

وفت�صوهم  املريبة  ال�صخ�صيات  كل  اوقفوا  كازبالنكا. 

للبحث عن الوثائق امل�رسوقة. هام!

خارجي. �صارع يف الق�صم الرببري القدمي – نهاراً.

ينفخ �صابط يف �صفارته عدة مرات. هنالك هرج ومرج 

بينما يبداأ احلر�ض باإيقاف النا�ض.

بال�صباط  مملوءة  بولي�ض،  �صيارة  ال�صوق  يف  تتوقف 

و�صفارتها تزعق ب�صوت عاِل عرب ال�صارع.

البولي�ض  قبل  من  يلتقط  ولكنه  الهروب  يحاول  البع�ض 

ل يف �صاحنته.
ّ
وُيحم

وعند زوايا احد ال�صوارع يقف اثنان من البولي�ض ويوقفا 

مواطنا مدنيا اأبي�ض وي�صتجوبانه.

البولي�ض االأول: هل لنا يف روؤية اوراقك؟

املدين: )بع�صبية( ال اأعتقد انها معي.

منك  نطلب  اأن  علينا  احلالة،  هييذه  يف  االأول:  البولي�ض 

املجيء.

املدين يربت على جيوبه.

املدين: انتظر. قد يكون من املحتمل انني.... 

نعم، ها هي.

يخرج اوراقه. البولي�ض الثاين يفح�صها.

البولي�ض الثاين: هذه االأوراق منتهية ال�صالحية منذ ثالثة 

ا�صابيع عليك اأن تاأتي معنا.

فجاأة يهرب املدين ويرك�ض بوح�صية نحو ال�صارع.

ي�رسخ البولي�ض "توقف"، ولكن املدين يتابع االنطالق.

جداً  و�صغران  الجئان  زوجييان  بييرانييدل  واأمينه  يييان 

لقد  املييدين..  مير  بينما  ي�صاهدان  بلغاريا  من  وجذابان 

دفعتهما الظروف من حياة ريفية ب�صيطة نحو عامل غر 

ماألوف حمموم.

ار�صًا. وفوقه مر�صوم  الرجل  ي�صمع �صوت طلقة، وي�صقط 

ايف  ))انييا  تقول:  بيتان  للمار�صال  مل�صق  احلائط  على 

بوعدي وايف بوعود اخلي((

اأدب  يفت�ض البولي�ض اجل�صد بع�صبية، ولكنه ال يجد �صوى 

فرن�صي حر.

قطع اإىل:

خارجي. ق�رس العدل – نهاراً

جند كتابه حمفورة بالرخام حول دائرة �صطح البناية:

حرية، م�صاواة، اخاء.

ثم  ومن  املعماري،  الطابع  فرن�صية  املبنى،  واجهة  نرى 

املدخل العايل املكتوب عليه "ق�رس العدل".

وعند املدخل املعتقلون امل�صتبه بهم يقودهم البولي�ض.

خارجي. قهوة يف املمر – نهاراً

يجل�ض على اإحدى املوائد زوج اجنليز يف منت�صف العمر 

تاأخذ  التي  ال�صو�صاء  ويتابعان  املربع،  بعد  مبا�رسة 

مكانها امام ق�رس العدل. 

ويتدفق  اخللفية  االأبييواب  تفتح  البولي�ض  �صاحنة  تتوقف 

النا�ض خارجها.

الزوج  يراقب  قريبة،  مائدة  على  يجل�ض  اوروبييي،  رجل 

االإجنليزي اأكرث قربًا من امل�صهد املوجود على ال�صارع.

ال�صيدة االجنليزية: بحق ال�صماء ما الذي يجرى هناك؟

الرجل االجنليزي: ال اأدري، يا عزيزتي.

الرجل االوروبي ي�صر نحو الزوج.

امل  �صيدتي،  اآ�صف  �صيدي،  يا  اآ�صف،  اآ�صف،  االأوروبيييي: 

ت�صمعي؟

الرجل االجنليزي: ن�صمع قلياًل جداً، ونفهم اقل بكثر.

االأوروبي:

اثنان �صعاة اأملان وجدا مقتولني يف ال�صحراء..

الالجئني،  من  جننيه  ما  هو  هذا  املحتلة.  غر  ال�صحراء 

واالأحرار، واوه، طبعًا، فتاة �صبية جميلة مل�صيو رينولت، 

رئي�ض البولي�ض.

خارجي. ق�رس العدل – نهاراً

يقاد امل�صتبه بهم خارج ال�صاحنة ونحو ق�رس العدل.

خارجي. قهوة يف املمر – نهاراً

فاإن  التع�صاء  الالجئني  احلظ، مع هوؤالء  ل�صوء  االأوروبي: 
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انتظر  بع�صهم  كازابالنكا.  نحو  اجنذبت  اوروبييا  زبييدة 

�صنوات ليح�صل على تاأ�صرة.

الرجل  حييول  �ييصييديييدة  بعاطفة  ال�صمال  ذراعيييه  ي�صع 

االجنليزي، وي�صل بيده اليمنى خلف الرجل.

االأوروبي: اتو�صل اليك، يا �صيدي، راقب نف�صك. كن حذراً. 

كل  مكان،  كل  يف  جييوارح  باجلوارح،  مليء  املكان  هذا 

مكان.

هذا  ب�صبب  اخللف  اإىل  تراجع  االجنليزي  الرجل  ان  يبدو 

التظاهر املفاجئ من االهتمام.

الرجل االجنليزي: ها، ها. �صكراً لك، �صكراً كثراً لك.

االأوروبي: ال �رسورة لل�صكر، وداعًا، �صيدي وداعًا، �صيدتي.

يغادر. ما زال الرجل االجنليزي مرتبك قلياًل ب�صبب حركة 

الرجل االأوروبي واخذ يراقبه وهو يغادر.

ال�صغر  ال�صاب  ايها  ال�صالمة.  مع  االنكليزي:  الرجل 

امل�صلي.

ايها النادل.

�صيئا  هنالك  ان  يييدرك  جيوبه  بيده  مي�صك  هو  وبينما 

خمتفي.

الرجل االجنليزي: اوه، ما ا�صخفني.

ال�صيدة االجنليزية: ماذا، يا عزيزي؟

الرجل االجنليزي: تركت حمفظتي بالفندق.

ال�صيدة االجنليزية: اوه.

املغادر،  االأوروبي  باجتاه  االجنليزي  الرجل  ينظر  فجاأة 

فتتجمع �صحب ال�صك عنده.

يقطع عليه افكاره اإذ ي�صمع �صوت طائرة منخف�صة تطر. 

ينظر اإىل اعلى.

خارجي. لقطة من اأعلى – نهاراً

طائرة يتوقف حمركها لت�صتعد للهبوط.

قطع اإىل:

خارجي. ق�رس العدل. نهاراً

الالجئون يقفون بال�صف خارج ق�رس العدل. حملقتهم اإىل 

اأعلى تتبع حركة طران الطائرة. على وجوههم يظهر اأمل 

واحد موجود عند اجلميع والطائرة هي رمز ذلك االأمل.

يان وانينا ينظران اإىل اأعلى نحو الطائرة.

اأنينا )بحزن( رمبا نكون غداً على تلك الطائرة.

قطع اإىل:

خارجي. لقطة من االأعلى – نهاراً

مبنى  على  توقف  اإ�صارة  متجاوزة  �رسيعًا  تهبط  الطائرة 

عند حافة املطار.

االإ�صارة مكتوب عليها "قهوة ريك االأمريكية"

قطع اإىل:

خارجي. املطار - نهاراً

وبينما تهبط الطائرة ار�صًا نرى بو�صوح �صليبًا معكوفًا 

جمموعة  ت�صر  بينما  التوقف  من  تقرتب  موؤخرتها.  يف 

اأمامها. وخلفهم تقف جمموعة من  للت�صكل  ال�صباط  من 

اجلنود املحليني حلرا�صتهم.

�صابط  رينولت،  لوي�ض  الكابنت  املجموعة  �صمن  ومن 

لبولي�ض  كرئي�ض  في�صي  حكومة  ميين   
ّ

مييعييني فرن�صي 

كازابالنكا. انه رجل فرن�صي بهي الطلعة يف متو�صط العمر 

مبتهج ومرح، ومع ذلك فهو �صابط داهية ومتقد الذهن.

تونيللي،  والكابنت  االأمليياين  القن�صل  هينز،  هر  يرافقه 

�صابط اإيطايل، والليوتانيت كا�صيل، م�صاعد رينولت.

ال�صلم  م�صافر يخطو على  اول  الطائرة،  باب  يفتح  عندما 

رجل املاين طويل القامة، يف منت�صف العمر، �صاحب اللون 

الع�صالت  جممد  وجه  نتيجة  عن  عبارة  ابت�صامة  يبت�صم 

اأكرث منها تعبر عن فرح حقيقي. ويف اأية منا�صبة عندما 

وت�صبح  وجهه  تعبرات  تق�صو  �صرتا�رس  املاأجور  يغ�صب 

حديدية.

يخطو هر هينز نحوه اإىل اأعلى بذراع مرفوعة.

هينز: ليحيا هتلر.

�صرتا�رس: ليحيا، هتلر.
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يت�صافحان

هينز: من اجليد اأن نراك مرة ثانية، ماجور �صرتا�رس.

�صرتا�رس: �صكراً. �صكراً.

ف هينز �صرتا�رس اإىل رينولت.
ّ
يعر

بولي�ض  رئي�ض  رينولت،  الكابنت  اأقييدم  اأن  يل  هل  هينز: 

كازابالنكا.

املاجور �صرتا�رس.

 رينولت.
ّ
يحيى

رينولت: فرن�صا غر املحتلة حتييك يف كازابالنكا.

�صرتا�رس: )باإجنليزية ممتازة، يبت�صم(.

�صكراً يا كابنت. من اجليد جداً اأن نكون هنا.

رينولت: ماجور �صرتا�رس، م�صاعدي، ليوتننت كا�صيل.

بينما يتعرفان على بع�صهما، يتحرك كابنت تونيل امام 

كا�صيل ويحيي �صرتا�رس.

تونيلي: كابنت تونيلي، اخلدمة االيطالية، حتت امرك، يا 

ماجور.

�صرتا�رس: هذا لطف منك.

ولكن تونيللي ال يتقدم ابعد من هذا بينما �صرتا�رس ي�صتدير 

مرة ثانية نحو رينولت.

كا�صيل  مع  هينز،  يتبعهم  الطائرة،  عن  بعيدا  ي�صران 

وتونيللي يف اخللفية، منهمكني بتبادل الكلمات.

رينولت: قد جتد طق�ض كازابالنكا دافئًا قلياًل، يا ماجور.

كل  نعتاد  اأن  علنيا  يجب  االأملييان  نحن  اوه،  �صرتا�رس: 

ال�صحراء. ولكن لرمبا مل تكن  الطقو�ض. من رو�صيا حتى 

انت ت�صر اإىل الطق�ض.

رينولت: )خطوات جانبية مت�صمنة مع ابت�صامة(

ماذا اي�صًا، �صيدي املاجور؟

�صرتا�رس: )بعفوية( على فكرة، ماذا مّت حول جرمية ال�صعاة؟

رجال  فاإن  الق�صية،  الأهمية  مدركون  اننا  مبا  رينولت: 

يجمعون �صعف العدد املعتاد للمت�صبه بهم.

هاينز: نحن نعرف من القاتل؟

�صرتا�رس: ح�صنًا، هل هو يف عهدة؟

الليلة  هذه  لل�رسعة.  �رسورة  هنالك  لي�ض  اوه،  رينولت: 

�صيكون عند ريك. اجلميع يذهب اإىل ريك.

�صرتا�رس: لقد �صمعت عن هذه القهوة واي�صًا عن ال�صيد ريك 

نف�صه.

اإحالل اإىل:

خارجي. قهوة ريك – لياًل

االإ�صارة النيون فوق الباب م�صاءة اإ�صاءة مبهرة.

من  ن�صمع  االأمامي.  الباب  عرب  ويدخلون  الييرواد  ي�صل 

الداخل �صوت املو�صيقى وال�صحك. االأغنية "كان ال بد اأن 

تكون اأنت"

مرة ثانية توقفنا اإ�صارة النيون.

ندخل عند ا�صارة: "قهوة ريك االأمريكية".

يتبع جمموعة من الزبائن وهم يدخلون.

داخلي. قهوة ريك. الغرفة الرئي�صية- لياًل

حتما  وهو  امل�صتوى  ورفيع  غال  ليلي  نيياٍد  ريييك،  قهوة 

ميتلك جوا من التعايل والد�صائ�ض.

امام  مقعد  على  يجل�ض  العمر  منت�صف  يف  زجني  �صام، 

ويغني  يعزف  وهو  عجالت،  على  ال�صاملون  بلون  بيانو 

اأ�صوات  جانب  كل  من  وحوله  �صغرة.  اأورك�صرتا  ترافقه 

تهمهم وتتبادل االأحاديث وال�صحكات.

الغرفة مليئة باأنا�ض متنوعني. فهنالك اوروبيون يلب�صون 

وحالهن  اجلميلة  مبالب�صهن  ون�صاوؤهم  الع�صاء  �صرتة 

الثمينة. 

ومراك�صيون يلب�صون الف�صاتني احلريرية. واالأتراك يلب�صون 

اأع�صاء من الكتيبة  الطرابي�ض. م�رسفون . �صباط بحرية. 

االأجنبية مييزهم غطاء راأ�صهم.

رجالن يجل�صان على مائدة.

الرجل: ينتظر، ينتظر، ينتظر. �صوف ال اأخرج من هنا.

�صوف اموت يف كازابالنكا.

رفيقه يبدو غر مهتما مب�صكلته. من الوا�صح ان التعاطف 

غر موجود بكرثة يف كازابالنكا.

وعلى  بربري.  اإىل  متاأنقة  امييراأة  تتكلم  اأخرى  مائدة  يف 

ر�صغها اأ�صورة ال جموهرات اأخرى.

املراأة: ولكن اأال ت�صتطيع اأن جتعلها اأكرث قلياًل؟ من ف�صلك.

يف  �رساب  االأملا�ض  ولكن  �صيدتي،  يا  اآ�صف  اأنا  الرببري: 

كل  يف  املا�ض  هنالك  املا�ض.  يبيعون  اجلميع  ال�صوق. 

مكان. الفان واأربعمائة.

املراأة: ح�صنًا.

ننتقل اإىل مائدة اأخرى حيث يتكلم متاآمران.

املتاآمر: ال�صاحنات تنتظر، الرجال تنتظر. كل �صيء يكون 

 ....

اأملانيان  �صابطان  مير  عندما  فجاأة  الكالم  عن  يتوقف 

بقربه.

الجئ ورجل ا�صمر يتبادالن احلديث على مائدة اأخرى.
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الرجل: انها باخرة �صيد �صانتياجو. تغادر ال�صاعة الواحدة 

غداً لياًل، هنا من اآخر املدينة. القارب الثالث.

الالجئ: �صكراً، اوه، �صكراً.

الرجل: واح�رس خم�صة ع�رس األف فرنك باليد. تذكر باليد.

يف طريقنا نحو البار منر بعدة موائد ون�صمع لغات واأل�صنة 

جملة  �صبه  او  مبعرثة  جملة  نلتقط  وهناك  هنا  خمتلفة 

باالإجنليزية.

�صا�صا، عاملة بار �صابه لطيفة رو�صية، تناول اأحد الزبائن 

ويجيبها  الكاأ�ض".  "ارفع  بالرو�صية  يعادل  مبا  م�رسوبًا 

الزبون "حتياتي".

اليينييادل، رجييل �صمني، مييرح امليياين الجييئ يلب�ض  كييارل، 

يقف  خا�ض  باب  نحو  بيده،  وال�صينية  ي�صر  نظارات 

كحار�ض له عبدول رجل �صخم قوي البنية.

كارل: افتح، يا عبدول.

عبدول: )باحرتام( نعم �صيدي الربوفي�صور.

يفتح عبدول الباب ويدخل كارل نحو غرفة املقامرة.

داخلي – قهوة ريك – غرفة املقامرة – لياًل.

هنالك ن�صاط �صديد على كافة املوائد. على اإحدى املوائد 

مائدة  اإىل  ينظران  اللعب.  بورق  يلعبان  ورجل  �صيدتان 

اأخرى. 

اأحدهما ينادي كارل.

املراأة االأوىل: ايها النادل.

كارل: نعم، �صيدتي؟

اإذا ما كان �صيتناول �رسابًا  املراأة االأوىل: هل ت�صاأل ريك 

معنا؟

كارل: مدام، هو ال ي�رسب بتاتًا مع الزبائن. بتاتًا

مل اأره بتاتًا.

اأ�صحاب  يجعل  الييذي  ما  اأمييل(  )بخيبة  الثانية:  املييراأة 

احلانات مت�صوقني هكذا.

الرجل: )خماطبًا كارل( رمبا لوقلت له انني اأدير ثاين اأكرب 

بنك يف ام�صرتدام.

كارل: ثاين او�صع؟ هذا لن يوؤثر على ريك. اهم رجل بنوك 

يف ام�صرتدام هو االآن رئي�ض املعجنات يف مطبخنا.

الرجل: لدينا ما ننظر اإليه اأمامنا.

كارل: ووالد رجل احلر�ض.

ي�صحك كارل.

ي�صر امل�رسف نحو مائدة وهو يحمل ورقة بيده.

امل�رسف  ي�صع  اآخيير.  �صيء  وال  رجل  ويد  �رسابًا  نرى  ثم 

بقلم  عليه،  وتكتب  ال�صيك  تلتقط  اليد  املائدة.  على  �صيكا 

ر�صا�ض، "موافق يا ريك"

امل�رسف ياأخذ ال�صيك.

ال�صطرجن  يلعب  وحيداً  مائدة  اإىل  يجل�ض  ريك،  االآن  نرى 

منفرداً.

ريك، رجل امريكي ال ن�صتطيع حتديد �صنه، ال تعبر على 

وجهه.. �صفحة حديد ميتة.

هنالك �صو�صاء عند الباب حيث يحاول النا�ض اأن يدخلوا 

اإىل غرفة املقامرة. يهز براأ�صه لعبدول موافقًا.

ثم يظهر رجل اأملاين يف املمر. ينظر عبدول نحو ريك الذي 

يحملق عائداً نحو الباب املفتوح ويهز براأ�صه "ال".

يبداأ عبدول باإغالق الباب على الرجل.

عبدول: اآ�صف يا �صيدي، هذه غرفة خا�صة.

االملاين: بكل وقاحة! من تعتقد.. انا اعرف اأن هناك قمارا! 

هذا لي�ض �رساً. لن تتجراأ على اإبعادي من هنا! 

يحاول الرجل اأن يدفع طريقه عرب الباب بينما ي�صر ريك 

اإىل اعلى.

ريك: )بربودة( نعم؟ ما امل�صكلة؟

عبدول: هذا ال�صيد...

االأملاين يقاطع ويلوح ببطاقته.

هونولولو  بني  مقامرة  غرفة  كل  يف  كنت  لقد  االأمليياين: 

وبرلني واإذا كنت تعتقد انني �صاأبقى خارج حانة كهذه، 

فانت خمطئ جداً.

رقيق،  �صغر،  رجل  اوغييارت،  يحاول  اللحظة  هذه  يف 

اغلقه  الذي  الباب  عرب  نف�صه  يع�رس  اأن  املظهر  ع�صبي 

مثل  اوغييارت  لبدا  امريكيا  كان  لو   – بج�صده  االمليياين 

املرابي. يدخل اإىل الداخل ويتجاوز ريك.

اوغارت: او، �صاحمني، من ف�صلك. مرحبًا، يا ريك.

ريك: )بنعومة( مرحبًا يا اوغارت.

يده،  من  البطاقة  ياأخذ  بهدوء.  االأمليياين  نحو  ريك  ينظر 

وميزقها.

ريك: دراهمك ت�صلح للبار.

االأملاين: ماذا! هل تعرف من انا؟

ريك: اعرف. انت حمظوظ الأن البار مفتوح لك.

اإىل  تقريرا  ارفع  �صوف  للغ�صب.  مثر  �صيء  هذا  االأملاين: 

ال�صلطات.

ينطلق االأملاين متفجراً وقطع بطاقته تتطاير وراءه.
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يقابل ريك بوجارت وهو يف طريقه اإىل مائدته.

بوجارت: )متزلفًا(

البنك  مع  االآن  ا�صاهدك  عندما  ريييك،  يا  تعلم  هل  هييه، 

االأملاين، يعتقد االإن�صان انك كنت تفعل هذا طوال حياتك.

ريك: )يزداد �صدة(

ح�صنًا، ما الذي يجعلك تظن انني مل اأفعل.

اوغارت: )بال و�صوح(

اأوه، ال �صيء. ولكن عندما جئت يف البداية اإىل كازابالنكا، 

اعتقدت ...

ريك: )بربوده(... ماذا اعتقدت؟

خائف من اأن ي�صايق ريك، اوغارت ي�صحك.

اوغارت: ما الذي يعطيني احلق يف اأن اأفكر؟

ياأخذ اوغارت كر�صي على مائدة ريك.

لل�صعاة  ح�صل  ما  موؤ�صف  �صيء  يل؟  ات�صمح  اوغيييارت: 

االأملان األي�ض كذلك؟

ريك: )غر مهتم( ح�صلوا على فا�صل حمظوظ.

البارحة كانا جمرد اثنني من ال�صعاة االأملان. اليوم هما 

"االأموات املخلدون"
�صاحمتني  اإذا  ريك،  يا  جداً  تهكمي  ان�صان  انت  اوغييارت: 

لقويل هذا.

يجل�ض اوغارت.

ريك: )بعد قليل( انا ا�صاحمك

وي�صع  م�رسوبات  �صينية  ومعه  املائدة  اإىل  نادل  ياأتي 

واحد امام اوغارت.

اوغارت: �صكراً. )خماطبًا ريك( هل �صت�رسب كاأ�صا معي من 

ف�صلك؟

ريك: كال.

اوغارت: انا ن�صيت. انت ال ت�رسب مع ......... )اإىل النادل(

�صاآخذ واحداً اآخر. من ف�صلك.

)خماطبًا ريك بحزن(

انت حتتقرين، األي�ض كذلك؟

ريك: )بال اهتمام( لو اعطيتك اأي تفكر، لرمبا فعلت.

اوغارت: ولكن ملاذا؟ اوه، انت تعرت�ض على نوع العم الذي 

امل�صاكني  الالجئني  هوؤالء  بكل  فكر  ولكن  هه؟  به  اقوم 

الذي ال داعي الأن يعفنوا يف هذا املكان اإذا مل ا�صاعدهم. 

هذا لي�ض �صيئًا �صيئًا جداً. بوا�صطة طرقي اخلا�صة اأ�صتطيع 

اأن اأوؤمن لهم تاأ�صرة خروج.

ريك: لقاء املال، اوغارت، لقاء مال.

ال  الذين  امل�صاكني  ال�صياطني  بكل  فكر  ولكن  اوغييارت: 

ي�صتطيعون اأن يدفعوا الثمن الذي يطلبه رينولت. اح�رسه 

لهم بن�صف الثمن. هل هذا �صيء طفيلي؟

ن�صبة  على  اعرت�ض  انا  تكون طفيليا.  اأن  يهمني  ال  ريك: 

مقطوعة.

�صاأنتهي يف كل  الليلة  اوغارت: ح�صنًا، يا ريك، بعد هذه 

هذا العمل، و�صاأغادر نهائيًا كازابالنكا.

ريك: من ر�صيت لتح�صل على فيزا؟ رينولت ام انت نف�صك؟

اوغارت: )ب�صخرية( نف�صي. وجدت نف�صي اأكرث منطقيًا.

يخرج من جيبه مظروفًا وي�صعه على املائدة.

اوغارت: انظر، يا ريك، هل تعرف ما هذا، �صيء انت نف�صك 

مل تره من قبل. ر�صائل ترانزيت موقعه من قبل اجلرنال 

دوجول. ال ميكن ف�صخها وال ميكن ال�صك بها.

يظهر على ريك انه جاهز الأخذهم من اوغارت.

اوغارت: دقيقة واحدة. هذه الليلة �صوف ابيع هذه بدراهم 

يا  ال�صالمة  مع  ثم،  ومن  بها،  الأحلم  نف�صي  انا  اأكيين  مل 

يف  كثرين  ا�صدقاء  لدى  ريك  يا  تعلم  هل  كازابالنكا. 

كازابالنكا، ولكن بالرغم انك حتتقرين فاأنت الوحيد الذي 

اثق به. هل ميكن اأن حتفظ يل هذه؟ من ف�صلك 

ريك: اإىل متى؟

اوغارت: رمبا ل�صاعة، رمبا اأكرث قلياًل.

ريك: ال اأريدها هنا خالل الليل.

اوغارت: ال تخاف من هذا. رجاء احفظها يل. �صكراً. اعرف 

اأنني اأ�صتطيع الوثوق بك.

ياأخذهم ريك. يرتك اوغارت املائدة فور جميء النادل.

بع�ض  جميء  اتوقع  �صوف  النادل.  ايها  اوه،  اوغييارت: 

االأ�صخا�ض. اإذا �صاأل عني اأحد، فاأ�صكون هنا.

النادل: ح�صنًا، �صيدي.

يغادر النادل. ي�صتدير اوغارت نحو ريك.

اوغارت: ريك امتنى ان تكون االآن اأكرث اعجابًا بي، هه؟

دوالب  مع  احل�صن  حظي  ا�صارك  ف�صوف  �صاحمتني،  اإذا 

الروليت خا�صتك.

يبداأ بال�صر على االأر�صية.

ريك: دقيقه واحدة فقط.

يتوقف اوغارت بينما ياأتي ريك نحوه.

ريك: نعم، �صمعت اإ�صاعة باأن هوؤالء ال�صعاة االأملان كانوا 

يحملون ر�صائل مرور )ترانزيت(.

يرتدد اوغارت برهة من الزمن.
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لل�صياطني  يا  اي�صًا.  االإ�صاعة،  تلك  �صمعت  هه؟  اوغارت: 

امل�صاكني.

ينظر ريك نحو اوغارت مبا�رسة. 

ريك )ببطء( نعم، انت �صحيح، اوغارت. انا متاأثر اأكرث بك.

يرتك ريك غرفة القمار ويذهب نحو الغرفة الرئي�صية.

)قطع اإىل(

داخلي. قهوة ريك. الغرفة الرئي�صية – لياًل

اأغنية  ويغني  يعزف  الذي  �صام،  نحو  طريقه  ريك  ي�صق 

ن�صف  القهوة  املو�صيقية.  الفرقة  ترافقه  وود"  "نوك 
عندما  مرة  كل  ويف  �صام،  على  م�صلط  وال�صوء  مظلمة 

ت�صل االأورك�صرتا اإىل مقطع "نوك وود" ينزلق ال�صوء نحو 

االأورك�صرتا.

على  م�صلطا  ال�صوء  يكون  عندما  الييفييرتات  اإحييدى  يف 

االأورك�صرتا، ميرر ريك اوراق املرور نحو البيانو.

الليل  مالهي  اأحد  االأزرق"  الببغاء  مالك  فييراري،  ياأتي 

املناف�صة اإىل القهوة ويجل�ض ويراقب �صام.

النمرة  نهاية  ويف  لبع�صهما.  ويبت�صمان  ريك  يرى  ثم 

يذهب فراري نحو البار ليخاطب ريك.

فراري: مرحبًا، يا ريك.

ريك: مرحبًا، يا فراري كيف احلال يف "الببغاء االأزرق"؟

فراري: ح�صنًا، ولكنني اأريد اأن اأ�صرتي قهوتك.

ريك: اإنها لي�صت للبيع.

فراري: مل ت�صتمع اإىل عر�صي.

ريك: انها لي�صت للبيع باأي ثمن.

فراري: ماذا تريد لقاء �صام؟

ريك: انا ال اأبيع اأو ا�صرتي بني اآدمني.

فراري: هذا �صيء موؤ�صف. هذه ب�صاعة كازابالنكا االأوىل 

بالالجئني لوحدهم ن�صتطيع اأن جنمع ثروة اإذا ما عملت 

معي يف ال�صوق ال�صوداء.

ريك: حاول ان تدير عملك وترتكني اأدير عملي.

فراري: دعنا ن�صاأل �صام. رمبا يريد اأن يبّدل.

ريك: لنحاول اأن نفعل ذلك.

فراري: عزيزي ريك، متى �صتدرك انه يف هذا العامل اليوم 

مل تعد العزلة �صيا�صة عملية؟

ي�صر ريك وفراري نحو البيانو.

"الببغاء  يف  له  تعمل  اأن  يريدك  فييراري  �صام،  ريييك: 

االأزرق".

�صام: انا اأحب هنا.

ريك: �صوف ي�صاعف ما اأدفعه لك.

�صام: نعم، ولكن لي�ض لدي وقت كاف الأ�رسف املال الذي 

اأجنيه هنا.

ريك: اآ�صف.

ي�صر فراري بعيداً بعد اأن اقتنع �صكليًا.

ويف اخللف عند البار جتل�ض ايفون �صيدة جذابة فرن�صية، 

على مقعد ت�رسب الرباندي.

بالغرام،  مر�صى  بعينني  اإليها  ينظر  الذي  �صا�صا.  متالأ 

كاأ�صها.

ايفون  يا  الأنني  اخلا�ض:  الرئي�ض  م�رسوب  هذا  �صا�صا: 

اعزك.

اأيفون )با�صتخفاف( اخر�ض.

ايفون،  يا  اجلك  من  ح�صنًا،  ح�صنًا،  )مغرمًا(  �صا�صا: 

�صاأخر�ض، الأنني يا ايفون احبك. اأوه اأوه.

ايفون، ال  البار، وبجانب  مي�صي ريك نحوهم ومييل على 

اأن تنطق  اأي اهتمام بها. تنظر نحوه مبرارة، دون  يبدي 

بكلمة.

�صا�صا: اوه، �صيد ريك بع�ض االأملان بوم، بوم، بوم

اعطوين هذا ال�صيك. هل هو مقبول؟

ينظر ريك نحو ال�صيك وميزقه.. ايفون ال ترفع عينيها عن 

ريك.

ايفون: اين كنت الليلة املا�صية؟

ريك: هذا من زمن بعيد، ال اأذكر.
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ايفون: هل �صاأراك الليلة؟

ريك )موؤكداً( انا ال ا�صنع خططًا بعيدة اإىل هذا احلد

ت�صتدير ايفون، تنظر نحو �صا�صا، ومتد كاأ�صها نحوه.

ايفون: اعطني واحداً اآخر.

ريك: �صا�صا، لقد اأخذت ما يكفي.

ايفون: ال ت�صتمع اإىل ما يقوله، يا �صا�صا، امالأه.

�صا�صا: ايفون، انا اأحبك، ولكن هو الذي يدفع يل.

ت�صر ايفون ب�رسعة نحو ريك بغ�صب ال�صكارى،

ايفون: ريك، اأنا مر�صت وتعبت من اأنك ....

ريك: �صا�صا، ا�صتدعي تاك�صي.

�صا�صا: نعم، يا �صيدي.

ياأخذ ريك ايفون من ذراعها.

ريك: تعايل، �صوف نح�رس لك معطفك.

ايفون: ابعد يديك عني!

ي�صدها اإىل االأمام نحو الباب.

ريك: كال. �صوف تذهبني اإىل املنزل. لقد �رسبت �صيًئا كثًرا.

قطع اإىل:

خارجي. قهوة ريك – لياًل

يقف �صا�صا على جانب الطريق امام قهوة ريك وي�صر اإىل 

تاك�صي.

�صا�صا: تاك�صي!

ب�رسعة ينطلق واحد منهم.

يخرج ريك وايفون من القهوة. ي�صع املعطف على كتفها 

وهي تعرت�ض ب�رسا�صة.

انا  كم  املكان؟  حول  لتدفعني  نف�صك  تظن  من  اإيفون: 

جمنونة الأقع يف هوى واحد مثلك.

يقرتب ريك وايفون من التاك�صي املنتظر.

يا  معها،  تذهب  اأن  االأف�صل  من  �صا�صا(:  )خماطبًا  ريك 

�صا�صا، حتى اأتاأكد من و�صولها اإىل املنزل.

�صا�صا: حا�رس، �صيدي.

ريك: وعد مبا�رسة.

�صا�صا )وجهه ي�صقط(: نعم؛ يا �صيدي.

يقف ريك وينظر اإىل اأعلى نحو �صوء الفنار املتحرك من 

املطار. وبني الفرتة واالأخرى ي�صقط �صووؤه على وجه ريك.

يجل�ض رينولت اإىل مائدة على �رسفة املقهى يتابع عر�ض 

هذا امل�صاء.

رينولت: مرحبًا، يا ريك.

ي�صر ريك نحوه.

ريك: مرحبًا، يا لوي�ض.

ما  يومًا  هكذا.  الن�صاء  ترمي  مبذر،  اأنييت  كم  رينولت: 

�صي�صبحن قالئل.

يجل�ض ريك اإىل املائدة.

اأزور  رينولت )�صعيداً(: هل تعرف، اعتقد انني االآن �صوف 

ايفون، ورمبا اأح�صل عليها لفرتة انتعا�ض، ايه؟

دميقراطي  فاأنت  الن�صاء  املو�صوع  يكون  عندما  ريييك: 

حقيقي.

وليوتننت  تونيلي  كابنت  ي�صر  يتكلمان،  هما  وبينما 

كا�صل باجتاه مدخل القهوة.

رينولت: اإذا ا�صتطاع اأن يدخل كلمة ف�صوف يكون انت�صاراً 

ايطاليًا ا�صا�صيًا.

ي�صحك ريك.

ينظر ريك ورينولت اإىل اأعلى عندما ي�صمعان زئر طائرة 

الطائرة مبا�رسة فوق  املطار املحاذي. تطر  تنطلق من 

روؤو�صهم.

رينولت: الطائرة املتجهة اإىل ل�صبونة. )توقف(

انت تتمنى ان تكون على متنها؟

ريك: )بلباقة( ملاذا؟ ماذا هناك يف ل�صبونة؟

رينولت: انها التقاطع اإىل امريكا.

ال يجيب ريك. نظرته لي�صت نظرة �صعيدة.

رينولت: كثراً ما ت�صاءلت عن عدم عودتك اإىل اأمريكا.

هل هربت باأموال الكني�صة؟ هل هربت مع زوجة �صيناتور؟ 

اأحب اأن اأظن باأنك قتلت رجاًل. اإنها الناحية الرومان�صية 

يف �صخ�صيتي.

ما زال ريك ينظر باجتاه املطار.

ريك: انها مزيج من الثالثة.

رينولت: اإذا بحق ال�صماء ما الذي جاء بك اإىل كازابالنكا.

ريك: �صحتي. جئت اإىل كازابالنكا من اجل املياه.

رينولت: مياه؟ اأية مياه؟ نحن يف ال�صحراء.

ريك: بلغت خطاأ.

رينولت: هه!

اميل، موظف نادي القمار، خرج من املقهى وم�صى نحو 

ريك 

اميل: �صاحمني، �صيد ريك، ولكن هنالك �صيد يف الداخل قد 

فاز بع�رسين األف فرنك. ال�رساف يريد بع�ض املال.

ريك: ح�صنًا، �صاأح�رسها من اخلزنة.

اميل: انا م�صطرب جداً يا �صيد ريك، تعرف انني ال اأفهم...
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ريك: ... ان�ض املو�صوع يا اميل. اخطاء كهذه حتدث طوال 

الوقت.

اميل: انا متاأ�صف جداً.

الثالثة رجال يدخلون القهوة.

داخلي. قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية- لياًل

ميرون من عند �صام على البيانو. انه يعزف "بني فاي�ض" 

يربت ريك على كتف �صام.

الليلة.  احلما�ض هنا  �صيكون هنالك بع�ض  ريك،  رينولت: 

�صوف يقوم باإلقاء القب�ض على البع�ض يف مقهاك.

ريك: )منزعجًا بع�ض ال�صيء( ماذا؟ مرة ثانية؟

رينولت: لي�ض هنالك اإلقاء قب�ض عادي. جمرم، ال اأقل من 

ذلك.

عينا ريك تتجاوبان. بال �صعور، عيناه ينظران نحو غرفة 

القمار.

يلتقط رينولت النظرة.

فلن  نف�صك،  تظهر  ال  حتذيره،  يف  تفكر  كنت  اإذا  رينولت: 

ي�صتطيع الهروب اإطالقًا.

ريك: انا ال اأبرز رقبتي اإىل اخلارج من اأجل اأحد..

رينولت: �صيا�صة حكيمة غريبة.

مارين  ريييك،  مكتب  حيث  اعلى  اإىل  ال�صعود  يف  يبداأن 

بكا�صيل الذي ما زال يخطب بتونيللي.

رينولت: هل تعلم يا ريك، كان من املمكن اأن نقوم بهذا 

ولكن  االأزرق"،  "الببغاء  يف  امل�صاء  يف  باكراً  القب�ض 

فل�صوف  هنا.  به  نقوم  �صوف  لك  الرفيع  تقديري  ب�صبب 

ي�صلي زبائنك.

ريك: الت�صلية اخلارجية تكفي.

يدخالن اإىل داخل املكتب.

داخلي. قهوة ريك – مكتب – لياًل

معتمة  �صغرة  غرفة  يف  االأمانات  �صندوق  ريك  يفتح 

مبا�رسة بعد املكتب. نرى فقط ظل ريك يخرج املال.

املاجور  الليلة،  مهم  �صيف  الينا  �صياأتي  ريك،  رينولت: 

�صرتا�رس من الرايخ الثالث، لي�ض اأقل. نريده ان يكون هنا 

عندما نلقي القب�ض. ا�صتعرا�ض ب�صيط ملدى كفاءة اإدارتي.

يخرج ريك من الظالل ويظهر يف امل�صهد.

ريك: فهمت وما الذي يفعله �صرتا�رس هنا؟ حتما مل يح�رس 

كل هذا الطريق اإىل كازابالنكا لي�صهد ا�صتعرا�ض كفاءتك.

رينولت: رمبا ال.

اإنه يعطي املال الأميل.

ريك: ها انت.

اميل: لن يحدث هذا ثانية، يا �صيد.

ريك: ال باأ�ض يف ذلك.

يغادر اميل.

ريك: لوبي�ض، هنالك �صيء يف عقلك. ملاذا ال ت�صكبه؟

يغلق ريك باب املكتب، ويعود ليغلق �صندوق االأمانات.

ان  اردت  الواقع،  يف  املالحظة.  قوي  انت  كم  رينولت: 

اعطيك ن�صيحة �صغرة.

ريك: نعم؟ هل ت�رسب براندي؟

تاأ�صرات اخلروج  العديد من  �صكراً. ريك، هنالك  رينولت: 

تباع يف هذا املقهى، ولكن نعرف انك مل تبع واحدة فقط.

وهذا هو �صبب �صماحنا لك بالبقاء مفتوحًا.

بالفوز  لييك  ال�صماح  ب�صبب  كييان  هييذا  ان  ظننت  ريييك: 

بالروليت.

رينولت: ذاك �صبب اآخر. هنالك رجل و�صل اإىل كازابالنكا 

يف طريقه اإىل اأمريكا. �صوف يقدم ثروة الأي ان�صان يوفر 

له تاأ�صرة خروج.

ريك: نعم؟ ما ا�صمه؟

رينولت: فيكتور ال�صلو.

ريك: فيكتور ال�صلو؟

يالحظ رينولت ردة فعل ريك.

رينولت: ريك، هذه اول مرة اراك فيها متاأثراً جداً.

ريك: ح�صنًا، لقد جنح يف التاأثر بن�صف العامل.

رينولت: من واجبي اأن اأمنعه من التاأثر بالن�صف االآخر.

يف  �صيبقى  اأمريكا.  اإىل  ي�صل  ال  ان  يجب  ال�صلو  ريييك، 

كازابالنكا.

ريك: �صوف يكون م�صليًا ان نرى كيف �صيتمكن.

رينولت: يتمكن من ماذا؟

ريك: هروبه.

رينولت: او، ولكنني قلت لك تواً.

ريك: اوقف هذا. لقد هرب من مع�صكر اعتقال والنازيون 

ما زالوا يطاردونه يف اوروبا برمتها.

رينولت: هذه نهاية املالحقة.

ريك: ع�رسون األف فرنك يقول انها كذلك.

يجل�صان ليناق�صا الق�صية بجدية.؟

رينولت: هل هذا عر�ض جدي؟

ريك: لقد دفعت توا ع�رسين. اأريد ان ا�صرتدها.

رينولت: اجعلها ع�رسة انا ل�صت �صوى ر�صمي فقر فا�صد.
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ريك: ح�صنًا.

رينولت: فليكن. مهما كان حاذقًا، فهو ما زال بحاجة اإىل 

تاأ�صرة خروج، او الأقول، اثنان.

ريك: ملا اثنان؟

رينولت: اإنه م�صافر مع �صيدة.

ريك: �صياأخذ واحدة.

رينولت: ال اأعتقد ذلك، لقد راأيت ال�صيدة. واإذا مل يرتكها يف 

مر�صيليا، او يف اأوران، فحتما لن يرتكها يف كازابالنكا.

ريك: رمبا هو لي�ض رومنتيكيا بالقدر الذي انت به.

رينولت: ال يهم. فلي�ض هنالك تاأ�صرة خروج له.

اكون  قد  انني  االنطباع  اأعطاك  الييذي  ما  لوي�ض،  ريييك: 

مهتما مب�صاعدة ال�صلو يف الهروب؟

انك حتت هذا  ا�صك يف  يا عزيزي ريكي،  الأنني،  رينولت: 

الغالف التهكمي فاأنت قلبيا اإن�صانا عاطفيًا.

ينظر ريك بوجه مر�صوم.

دراية  على  اأبييدو  ولكنني  �صئت،  اإذا  ا�صحك  او،  رينولت: 

1935 اخذت  اإىل نقطتني. يف العام  ب�صجّلك دعني ا�صر 

بنادق للحب�صة ويف 1936 حاربت يف ا�صبانيا اإىل جانب 

املوالني.

ريك: وح�صلت على مكافاأة جمزية يف املنا�صبتني.

رينولت: اجلانب الفائز كان �صيدفع لك مبلغًا اف�صل.

ريك: رمبا ح�صنًا، يبدو انك م�صمم اأن تبقي ال�صلو هنا

رينولت: لدي اوامري.

ريك: اوه، اأدرك ذلك، انها �صفقة جو�صتابو.

ينه�ض رينولت.

رينولت: عزيزي ريكي اأنت تبالغ يف تاأثر اجلو�صتابو. انا 

ال اأتدخل بهم وهم ال يتدخلون بي. يف كازابالنكا انا �صيد 

قراري، انا قبطان ...

يتوقف عن الكالم عندما يدخل م�صاعده.

امل�صاعد: ماجور �صرتا�رس هنا، يا �صيدي

يبداأ رينولت يف اخلروج

ريك: نعم، كنت تقول؟

رينولت: )م�رسعًا( �صاحمني.

ي�رسع بعيداً. يبت�صم ريك بخبث.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل

ي�صر رينولت متوجهًا نحو كارل.

مائدة  �صرتا�رس  ملاجور  جتد  اأن  حيياول  كييارل،  رينولت: 

جيدة، مائدة قريبة من ال�صيدات.

اأملاين  انه  ملعرفتي  االأف�صل،  املائدة  اعطيته  لقد  كارل: 

ول�صوف ياأخذها على اأي حال.

ي�صر رينولت نحو واحد من �صباطه.

رينولت: خذه بهدوء. حار�صان على كل باب.

�صابط: نعم، �صيدي. كل �صيء جاهز، يا �صيدي.

ال�صابط يوجه حتية ويذهب بعيداً ليخاطب احلر�ض.

ي�صر رينولت نحو مائدة �صرتا�رس بينما ياأتي ريك اإىل اأ�صل 

ال�صلم.

رينولت: م�صاء اخلر، اأيها ال�صادة.

�صرتا�رس: م�صاء اخلر، يا كابنت.

هينز: اأال تن�صم الينا؟

يجل�ض رينولت.

رينولت: �صكراً لك. كان من دواعي �رسوري اأن اأجدك هنا 

يا ماجور.

�صرتا�رس: )خماطبًا النادل( �صمبانيا وعلبة كافيار.

نبيذا فرن�صيا   ،26 اقرتح فوق كليكو  اأن  رينولت: هل يل 

فاخرا.

�صرتا�رس: �صكراً.

النادل: ح�صنًا، �صيدي.

�صرتا�رس: ناد م�صل جداً.

رينولت: وخا�صة هذه الليلة، ماجور. خالل ب�صع دقائق 

�صرتى القب�ض على الرجل الذي قتل �صعاتك.

�صرتا�رس: لو اأتوقع اقل من ذلك، يا كابنت.

قطع اإىل:

داخلي- قهوة ريك – غرفة القمار – لياًل

يقف اوغارت على مائدة الروليت. يقرتب منه اثنان من 

اجلندرمة من اخللف.

اجلندرمه: �صيد اوغارت؟

ينظر اأوغارت حوله.

اوغارت: اوه نعم؟

اجلندرمه: من ف�صلك تعال معنا.

اوغارت: حتما. ولكن دعني اواًل ا�رسف في�صي؟

يهز ال�صابط راأ�صه. يتبعان اوغارت اإىل �صباك ال�رساف.

ي�صع اوغارت في�صه عرب ال�صباك لل�رساف.

اوغارت: حمظوظ اإىل حد ما، هه؟ األفان، من ف�صلك

حار�صان اآخران يقفان عند الباب خوفًا من اية م�صاكل.

ال�رساف: األفان.
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اوغارت: �صكراً.

يبداأ اوغارت يف ال�صر اإىل اخلارج يتبعه اجلندرمة. عندما 

ي�صل اإىل املمر فجاأة ي�رسع عربه وي�صفق الباب خلفه.

داخلي.. قهوة ريك .. الغرفة الرئي�صية – لياًل

وعندما متكن اجلندرمة من فتح الباب مرة ثانية �صحب 

اوغارت بندقية.

ومرجًا  هرجًا  الطلقات  احدثت  املمر.  على  النار  اأطلق 

يف القهوة. وبينما كان اوغارت يرك�ض عرب ممر القاعة 

�صاهد ريك يظهر من االجتاه املعاك�ض، فيم�صك به.

اوغارت: ريك، ريك، �صاعدين!

ريك: ال تكن غبيًا. لن ت�صتطيع االإفالت.

اأن ت�صاعدين، يا  اوغارت: ريك، خبئني، افعل �صيئًا! يجب 

ريك. افعل �صيئًا!

يهرع احلر�ض واجلندرمة اإىل الداخل ومي�صكون باأوغارت. 

يقف ريك دون �صفقة وهم ي�صدون اوغارت بعيداً.

اوغارت: ريك! ريك!

يتحرك نحو مائدة �صرتا�رس الذي �صاهد احلدث.

�صرتا�رس: ممتاز، يا كابنت.

نعود اإىل ريك وهو ال يزال واقفا حيث هو، بينما مير اأحد 

الزبائن ما�صيًا.

تكون  اأن  اتاأمل  ريك  يا  الأخييذي،  ياأتون  عندما  الزبون: 

م�صدر م�صاعدة.

ريك: لن اأخرج رقبتي اإىل اخلارج من اجل اأي ان�صان.

اإىل منت�صف االأر�صية. جو من التوقع املتوتر  ياأتي ريك 

ي�صود الغرفة، بع�ض الزبائن على و�صك االن�رساف. يتكلم 

ريك ب�صوت يف منتهى الهدوء.

ريك: انا اآ�صف حلدوث بع�ض اال�صطراب، يا اخوان، ولكن 

املو�صوع انتهى االآن. كل �صيء على ما يرام. فقط اجل�صوا 

ومتتعوا بوقت جيد. متتعوا بوقتكم.

يحدق ريك ب�صام.

ريك: ح�صنًا، يا �صام.

يهز �صام راأ�صه ويبداأ باللعب.

يجل�ض رينولت، �صرتا�رس، وهينز بهدوء على مائدتهم بعد 

اأن �صاهدوا االعتقال.

ي�صر ريك بقربهم.

رينولت: )ينادي ريك( اوه، ريك؟

يتوقف ريك وياأتي اإىل مائدتهم.

الرايخ  من  �صرتا�رس  هيرنيك  ماجور  هذا  ريك،  رينولت: 

الثالث.

يهز ريك راأ�صه حمييا ل�صرتا�رس وهينز.

�صرتا�رس: من ف�صلك ان�صم اإلينا يا �صيد ريك.

يجل�ض ريك معهم.

رينولت: نحن ت�رسفنا ب�صدة هذه الليلة، يا ريك.

ب�صببها  نال  التي  االأ�صباب  اأحد  من  هو  �صرتا�رس  ماجور 

الرايخ الثالث ال�صمعة التي حاز عليها النوم.

�صرتا�رس: انت تعيد "الرايخ الثالث" وكاأنك تتوقع اأن يكون 

هنالك غره.

رينولت: ح�صنًا، انا �صخ�صيًا، ماأجور اآخذ ما ياأتي.

�صرتا�رس: )خماطبًا ريك( هل متانع اأن اأ�صاألك ب�صع ا�صئلة؟

ب�صكل غر ر�صمي طبعًا.

ريك: اجعلها ر�صمية اإذا اأردت.

�صرتا�رس: ما هي هويتك؟

ريك: )وجه جامد( انا �صكر.

رينولت: هذا يجعل من ريك مواطنا من العامل.

ريك: ولدت يف مدينة نيويورك اإذا كان هذا ي�صاعدك 

�صرتا�رس: كما فهمت فاأنك جئت اإىل هنا من باري�ض وقت 

االحتالل.

ريك: يبدو اإن هنالك �رساً حول ذلك.

تخيل  ي�صتطيعون  ال  الذين  النا�ض  اأحد  انت  هل  �صرتا�رس: 

االأملان يف باري�صهم املحبوبة؟

ريك: انها لي�صت ب�صكل خا�ض باري�صي املحبوبة.
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هينز: هل تتخيلنا يف لندن؟

ريك: عندما ت�صل اإىل هناك ا�صاألني.

رينولت: هو، ايها الدبلوما�صي!

�صرتا�رس: ماذا عن نيويورك؟

ريك: ح�صنًا، هنالك بعد مقاطع يف نيويورك، يا ماجور ال 

اأن�صحك يف الدخول اإليها.

�صرتا�رس: اآه، من تعتقد �صيك�صب احلرب؟

ريك: لي�ض لدي اأدنى فكرة.

وهذا  �صيء،  كل  حول  للغاية  �صلبي  دائمًا  ريك  رينولت: 

يت�صمن حقل الن�صاء، اأي�صًا.

�صرتا�رس: مل تكن دائمًا حياديا بعناية. لدينا ملف كامل 

عنك.

ياأخذ �صرتا�رس كتابًا اأ�صود �صغراً من جيبه ويفتح اإحدى 

ال�صفحات.

�صرتا�رس: ريت�صارد بالين، اأمريكي، ال�صن �صبع وثالثون. ال 

ي�صتطيع العودة اإىل بلده.

ينظر �صرتا�رس اإىل اأعلى الكتاب.

�صرتا�رس: ال�صبب غام�ض قلياًل. نحن نعرف االآن ماذا فعلت 

يف باري�ض �صيد بالين، ونعرف اي�صًا ملاذا تركت باري�ض. 

يقرتب ريك وياأخذ الكتاب من يد �صرتا�رس.

�صرتا�رس: ال تخاف لن ين�رس هذا اخلرب.

ينظر ريك اإىل اأعلى الكتاب.

ريك: هل عيناي بنيتان حقًا؟

�صرتا�رس: �صوف ت�صامح ف�صويل يا �صيد بالين. النقطة هي، 

عدو من اأعداء الرايخ جاء اإىل كازابالنكا ونحن نبحث عن 

اأي واحد قد ي�صاعدنا.

ريك: )ينظر اإىل رينولت(

او يذهب هو جمرد  �صيبقى  اهتمامي بكون فكتور ال�صلو 

اأمر ب�صيط.

الثعلب،  مع  متعاطف  انت غر  احلالة،  هذه  �صرتا�رس: يف 

هه؟

ريك: لي�ض بال�رسورة، فاأنا افهم وجهة نظر الكلب، اي�صًا.

يف  املجنونة  االأكيياذيييب  ال�صلو  فيكتور  ن�رس  �صرتا�رس: 

�صحف براغ حتى نف�ض اليوم الذي دخلنا به، وحتى بعد 

ذلك تابع طباعة ن�رسات الف�صائح يف اأحد االأقبية.

رينولت: حتمًا، يجب اأن يعرتف االن�صان ان لديه �صجاعة 

هائلة.

�صرتا�رس: انا اعرتف انه حاذق جداً. لقد انزلق ثالثة مرات 

من بني ا�صابعنا. يف باري�ض تابع ن�صاطاته. نهدف اأن  ال 

ندع ذلك يح�صل مرة ثانية.

ينه�ض ريك

هو  عملي  �صيا�صي.  عملكم  ال�صادة.  ايها  �صتعذروين  ريك: 

اإدارة حانة.

�صرتا�رس: م�صاء اخلر، �صيد بالين.

ي�صر ريك بعيداً باجتاه غرفة القمار.

رينولت: هل ترى، ماجور، لي�ض لديك ما تهتم به، يا ريك.

�صرتا�رس: رمبا.

ال�صلو،  فيكتور  انهما  االأمييامييي،  الباب  من  اثنان  جيياء 

تلب�ض  �صابه جميلة جداً  الت�صيكية، و�صيدة  املقاومة  قائد 

اإلزا لوند. انها جميلة جداً،  ف�صتانًا ب�صيطًا ابي�ض. االآن�صة 

يف الواقع، لدرجة اأن النا�ض ي�صتديرون ليحملقوا بها.

ياأتي اإليهم رئي�ض اخلدم.

رئي�ض اخلدم: نعم، �صيدي؟

ال�صلو: حجزت مائدة، فيكتور ال�صلو.

رئي�ض اخلدم: نعم، يا �صيد ال�صلو. اإىل اليمني من هنا.

وبينما ياأخذهم رئي�ض اخلدم اإىل اإحدى املوائد ميرون من 

امام البيانو، وال�صيدة تنظر اإىل �صام.

يركز �صام نظره على ا�صابع البيانو جاهداً وهما ميران، 

يبدو انه يعرف هذه املراأة، وبعد اأن متر من اأمامهم ي�رسق 

�صام نظرة باجتاهها.

برجر، رجل رفيع يف منت�صف العمر ي�صاهد االثنان من 

بعيد.

املقعد  ال�صلو  ياأخذ  مقعد..  اإىل  الزا  اخلدم  رئي�ض  يجل�ض 

املقابل ويراقب الغرفة.

ينظر �صرتا�رس ورينولت من مائدتهم اإىل اأعلى نحوهم.

ال�صلو: اثنان من الكوانرتو، من ف�صلك.

النادل: ح�صنًا، �صيدي.

ال�صلو: )خماطبًا الزا(

مل ار احداً ي�صبه و�صف اوغارت

الزا: فيكتور، انا، انا ا�صعر ب�صكل ما اننا يجب اأن ال نبقى 

هنا.

ال�صلو: اإذا ما خرجنا ب�رسعة، ف�صوف يثر انتباه االآخرين 

نحونا. رمبا اوغارت يف جزء اآخر من القهوة.

ي�صر برجر باجتاه مائدتهم.

برجر: �صاحمني، ولكنكما تبدوان مثل زوج يف طريقهما 

اإىل امريكا.
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ال�صلو: ح�صنًا؟

ياأخذ برجر خامتًا من ا�صبعه.

اأنا  اخلييامت.  هذا  اأجل  من  هناك  �صوقًا  جتد  �صوف  برجر: 

م�صطر اأن اأبيعه بت�صحية كبرة.

ال�صلو: �صكراً، ولكن بالكاد اأفكر ....

برجر: ... ثم رمبا من اأجل ال�صيدة. فاخلامت فعاًل ممّيز.

مي�صكه اإىل ا�صفل لي�صاهدوه. ويرفع بانتباه احلجر، ويظهر 

...

من  طبعه  ا�صفله،  الرتكيبة  يف  ذهبية  �صفيحة  يدخل 

�صليب لورين للجرنال دوجول.

ال�صلو: اوه، نعم، انا مهتم جداً باملو�صوع.

يجل�ض برجر معهم.

برجر: جيد

ال�صلو: )ب�صوت منخف�ض اكرث( ما ا�صمك؟

برجر: برجر، نورويجي، ويف خدمتك يا �صيدي.

الزا  حتاول  ال�صلو.  خلف  من  املائدة  من  رينولت  يقرتب 

حتذيره.

الزا: فيكتور ....

ال�صلو يفهم

ال�صلو: )ب�صوت منخف�ض( �صاأقابلك بعد ب�صع دقائق يف 

البار.

)ب�صوت اأكرث ارتفاعًا(

ال اأعتقد اننا نريد �رساء اخلامت. ولكن �صكراً الأنك عر�صته 

علينا.

برجر، ياأخذ الدور، يتنهد وي�صع اخلامت جانبًا.

برجر: يا لها من �صفقة. ولكن هذا قرارك؟

ال�صلو: انا اآ�صف. اأنه كذلك

ينه�ض برجر ويغادر بينما يتحرك رينولت نحو املائدة.

رينولت: �صيد ال�صلو، األي�ض كذلك؟

ال�صلو: نعم

رينولت: انا كابنت رينولت، رئي�ض البولي�ض.

ال�صلو: نعم.. ماذا تريد؟

كازابالنكا  يف  بييك  للرتحيب  فقط  )مبيييودة(  رييينييولييت: 

ياأتينا  اأن  املعتاد  من  لي�ض  �صعيدة،  باإقامة  لك  والتمني 

زائرون مميزون مثلك.

ال�صلو: �صكراً اأمتنى اأن ت�صاحمني، يا كابنت، ولكن االإدارة 

االأمريكية احلالية مل تكن دائمُا لبقة هكذا. هل يل ان اأقدم 

االآن�صة الزا لوند؟

كازابالنكا.  زارت  �صيدة  اأجمل  كنت  اأنك  بلغت  رينولت: 

وهذه عبارة ال تعرّب ب�صكل كاف عن احلقيقة.

ت�رسف الزا ودود وحمافظ و�صوتها منخف�ض وناعم.

الزا: انت لطيف جداً.

ال�صلو: اأال تن�صمني اإلينا؟

يجل�ض يف مكانه.

رينولت: اذا �صمحت يل )ينده النادل(

من  لديك  ما  اأف�صل  من  زجاجة  ف�صلك،  من  اميل  اوه، 

ال�صمبانيا، و�صعها على ح�صابي.

اميل: ح�صنًا، �صيدي.

ال�صلو: كال، يا كابنت، من ف�صلك.

�صغرة  لعبة  انها  �صيدي،  يا  ف�صلك  من  كال،  رينولت: 

انها  احل�صاب.  واقطع  احل�صاب،  على  يكتبونها  يلعبها. 

مالئمة جداً تنظر الزا باجتاه �صام.

الزا: كابنت، هذا الولد الذي يعزف البيانو، راأيته يف مكان 

ما.

رينولت: �صام؟

الزا: نعم.

رينولت: جاء من باري�ض مع ريك.

الزا: ريك؟ من هو؟

رينولت: )مبت�صمًا( مدموازيل انك يف مكان ريك وريك هو 

...

الزا: ... هو ماذا؟

رينولت: ح�صنًا، يا اآن�صة، انه ذلك النوع من الرجال الذي، 

ح�صنًا، لو كنت امراأة وانا .... 

)يربت على �صدره(

انا  اأغرمت بريك. ولكن كم  اأكن حول املكان لكنت  لو مل 

جمنون الأتكلم مع امراأة جميلة عن رجل اآخر.

يقفز رينولت واقفًا بينما يدخل �صرتا�رس.

ال�صلو.  ال�صيد  لوند،  االآن�صة  ماجور.  اآه  �صاحمني.  رينولت: 

هل يل اأن اأقدم املاجور هيرنيك �صرتا�رس.

ينحني �صرتا�رس ويبت�صم مبتهجًا.

لي�ض  انتظرتها  �صعادة لطاملا  �صرتا�رس: كيف حالك. هذه 

هنالك اأية دراية �صواء من الزا او ال�صلو.

ينتظر �صرتا�رس ليطلب منه اأن يجل�ض

ال�صلو: انا متاأكد انك �صت�صاحمني اإذا مل اكن متاألقًا ولكن 

كما ترى يا ماجور �صرتا�رس، فاأنا مواطن ت�صيكو�صلوفاكي.

تابع  انت  واالآن  ت�صيكو�صلوفاكيا  مواطنا  كنت  �صرتا�رس: 
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للرايخ االأملاين.

يقف ال�صلو

اأر�ض  على  االآن  واأنييا  املزية  هذه  بتاتًا  اأقبل  مل  ال�صلو: 

فرن�صية.

عن  انبثقت  التي  االأمييور  بع�ض  ابحث  ان  اأود  �صرتا�رس: 

وجودك يف االأر�ض الفرن�صية.

ال�صلو: هذا لي�ض الزمان وال املكان املنا�صب.

�صرتا�رس: )ت�صلب(

اإذا علينا اأن نحدد وقتا اآخر وزمنا اآخر. غداً يف العا�رسة 

يف مكتب مدير االأمن، مع االآن�صة.

اأمرك  انا حتت ت�رسفك. هل هذا  الكابنت رينولت،  ال�صلو: 

اأن نح�رس اإىل مكتبك؟

رينولت: )مبودة( دعنا نقول اأن هذا هو طلبي، هذه كلمة 

اأكرث لطافة.

ال�صلو: ح�صنًا.

ينحني رينولت و�صرتا�رس قلياًل.

رينولت: اآن�صة.

�صرتا�رس: اآن�صة.

ي�صر رينولت و�صرتا�رس مبتعدين.

رينولت: تراجع ذكي مبني على خطة. يا ماجور.

�صوى  يرى  ال  ولكنه  بحدة،  رينولت  نحو  �صرتا�رس  ينظر 

ابت�صامة بريئة على وجه رينولت.

�صرتا�رس  يغادر  بينما  املائدة  على  واقفًا  ال�صلو  يبقى 

ورينولت.

ال�صلو: هذه املرة يبدو انهم يريدون اإيقايف.

الزا: فيكتور، انا خائفة من اأجلك.

ال�صلو: لقد مررنا باأماكن �صعبة قبل االآن اأمل نفعل؟

تعاود الزا مبادلة اإياه االبت�صامة، ولكن عيناها ما زالتا 

م�صطربتني.

وعلى االأر�ض تبداأ كورينا بعزف اجليتار وتبداأ بنمرتها.

يرى  عفوية.  بطريقة  حوله  ال�صلو  ينظر  االأثناء  هذه  يف 

�صرتا�رس ورينولت يتهام�صان، ثم يالحظ برجر عند البار.

ال�صلو: يجب اأن اكت�صف ما الذي يعرفه برجر.

الزا: انتبه.

ال�صلو: �صوف افعل، ال تخايف.

ينه�ض وي�صر اإىل االأمام.

نرى �صورة جانبية لوجه الزا امل�صطرب.

م�صطربة  نظرة  �صام  يوجه  كورينا،  تغني  بينما 

باجتاه الزا.

الزا تراقبه.

اأعلى  اإىل  البار. برجر ير�صف م�رسوبًا ي�صر ال�صلو  وعند 

وياأخذ مكانا ب�صكل عفوي عند البار بالقرب من برجر.

ال�صلو: �صيد برجر، اخلامت، هل باإمكاين اأن اأراه ثانية.

برجر: طبعًا �صيدي.

ال�صلو: )خماطبًا �صا�صا(

�صامبني كوكتيل من ف�صلك.

ياأخذ ال�صلو اخلامت وينظر اإليه.

االأخبار،  اأعرفك من �صور  انا  )ب�صوت منخف�ض(:  برجر 

�صيد ال�صلو.

قلياًل من  االن�صان  االعتقال. يخ�رس  ال�صلو: يف مع�صكرات 

الوزن.

اأماكن  خم�صة  يف  قتلت  اأنك  مرات  خم�ض  قراأنا  برجر: 

خمتلفة.

ال�صلو: )يبت�صم بخبث(

انني  ال�صماء  اأ�صكر  مرة.  كل  يف  حقيقية  كانت  ترى  كما 

وجدتك يا برجر. انني اأبحث عن رجل يدعى اوغارت. من 

املفرو�ض انه �صي�صاعدين.

يهز برجر راأ�صه.

يا  نف�صه،  ي�صاعد  اأن  حتى  ي�صتطيع  ال  اوغييارت  برجر: 

�صيدي.

لقد قب�ض عليه بتهمة قتل. لقد قب�ض عليه الليلة هنا.

ي�صتوعب ال�صلو ال�صدمة بهدوء.

ال�صلو: اأدرك ذلك.

برجر: )باإخال�ض �صديد(

ولكن نحن الذين ما زلنا احرارا �صنفعل كل ما يف و�صعنا.

االأماكن،  االأر�ض مثل كل  نحن منظمون يا �صيدي، حتت 

اأردت  اإذا  "كافرن دوبوا".  م�صاء هنالك اجتماع يف  غداً 

املجيء.....

يتوقف عن الكالم عندما يح�رس �صا�صا ال�رساب اإىل ال�صلو.

�صديد،  بحما�ض  يهلل  واجلمهور  اغنيتها،  تنهي  كورينا 

جتل�ض الزا لوحدها على مائدتها.

الزا: )خماطبة النادل( هل لك اأن تطلب من عازف البيانو 

احل�صور اإىل هنا من ف�صلك؟

النادل: ح�صنًا، اآن�صتي.

يح�رس رينولت اإىل البار بالقرب من برجر وال�صلو.

رينولت: كيف حال جتارة املجوهرات، يا برجر؟
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برجر: انه، لي�ض جيداً. )خماطبًا �صا�صا(

هل يل بورقة ح�صابي، من ف�صلك؟

رينولت: من املوؤ�صف انك مل تاأتي اإىل هنا قبل االآن، �صيد 

يا  كذلك،  األي�ض  احلما�ض،  بع�ض  على  ح�صلنا  لقد  ال�صلو. 

برجر؟

برجر: ايه، نعم. �صاحموين، اأيها ال�صادة.

ال�صلو: ورقة ح�صابي.

رينولت: كال، اثنان كوكتيل �صمبانيا، من ف�صلك.

�صا�صا: نعم، �صيدي.

يدور �صام على كر�صي البيانو نحو مائدة الزا، على وجهه 

ذلك اخلوف امل�صحك.

اأن تظهر. هنالك  لي�صت متما�صكة كما حتاول  الزا نف�صها 

�صيء خلف هذا من بع�ض الغمو�ض.

الزا: مرحبًا، يا �صام.

�صام: مرحبًا، اآن�صة الزا. مل اأتوقع بتاتًا اأن اأراك مرة ثانية. 

يجل�ض م�صتعداً للعب.

الزا: لقد مر وقت طويل.

�صام: نعم، �صيدتي. ماء كثيف حتت اجل�رس.

الزا: بع�ض االأغاين القدمية يا �صام.

�صام: ح�صنا، �صيدتي.

يبداأ �صام يف عزف واحدة، انه ع�صبي، ينتظر اأي �صيء.

الزا: اأين ريك؟

�صام: )يتجنب(

ال اأدري. مل اأره طوال الليل.

يبدو على �صام انه غر مرتاح بتاتًا.

الزا: متى �صيعود.

اإىل  ذهب  لقد  اوه،  ياأتي.  لن  بعد.  لي�ض  الليلة  لي�ض  �صام: 

املنزل.

الزا: هل يغادر دائمًا باكراً هكذا؟

�صام: اوه، ال يفعل بتاتًا... ح�صنًا... )يائ�صًا(

لديه فتاة يف الببغاء االأزرق. يذهب اإىل هناك كل الوقت.

الزا: كنت يا �صام كاذب اأف�صل.

�صام: اتركيه لوحده، اآن�صة الزا، اأنتم حظ �صيء له.

الزا: اعزفها مرة يا �صام من اأجل الزمن الغابر.

�صام: ال اأعرف ما تعنيه، اآن�صة الزا.

الزا: اعزفها، يا �صام. اعزف "كما مر الزمن"

من  حديث  انا  الزا.  اآن�صة  تذكرها،  اأ�صتطيع  ال  اوه،  �صام: 

ناحيتها.

طبعًا ي�صتطيع ال يريد اأن يعزفها. يبدو االآن اأكرث رعبًا.

الزا: �صوف ادمدمها لك.

تبداأ الزا بالدمدمة.

يبداأ �صام يف عزفها بنعومة.

الزا: غنها يا �صام.

و�صام يغني.

�صام: يجب اأن تذكر هذا،

القبلة هي حم�ض قبله.

التنهيدة هي تنهيدة.

االأ�صياء االأ�صا�صية تطبق 

كلما مر الزمان.

يفتح الباب اإىل غرفة القمار. ياأتي ريك متاأرجحًا. ي�صمع 

املو�صيقى فيغ�صب.

�صام: وعندما يتغازل حبيبان.

يقول االثنان اأحبك.

يجب اأن تعتمد على هذا

مهما جلب امل�صتقبل

وكلما مر الزمان.

ي�صر ريك بخفة نحو البيانو.

ريك: �صام، اعتقد انني قلت لك اأن ال تعزف....

العزف  عن  يتوقف  �صام  فييوراً.  يتوقف  الزا  يرى  وعندما 

لقطتان مقربتان يظهران الزا وريك يريان بع�صهما.

تبدو على ريك ال�صدمة. لفرتة طويلة ينظر اإليها فقط.
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يجهز �صام نف�صه ليحرك البيانو بعيداً.

يقرتب رينولت وال�صلو من املائدة اآتني من البار.

رينولت: )خماطبًا الزا( ح�صنًا، كنت ت�صاألني عن ريك وها 

هو.

اآن�صة، هل يل اأن اأقدم لك....

ريك: ... مرحبًا، الزا.

الزا: مرحبًا، ريك.

رينولت: اوه، انت تعرفني ريك، اآن�صة؟

لي�ض هنالك اإجابة من كليهما.

رينولت: ح�صنًا اإذاً، رمبا اأنت اي�صًا ....

الزا: ... هذا هو ال�صيد ال�صلو.

ال�صلو: كيف حالك؟

ريك: كيف حالك؟

ال�صلو: االن�صان ي�صمع كثراً عن ريك يف كازابالنكا.

ريك: وعن فيكتور ال�صلو يف كل مكان.

ال�صلو: اأال ت�صاركنا يف امل�رسوب؟

رينولت: )�صاحكًا( اوه، كال، مع ريك بتاتًا...

ريك: ... �صكراً. �صوف افعل

يجل�ض ريك.

رينولت: ح�صنًا، �صنك�رس اأحد ال�صوابق.

ايه اأميل!

ال�صلو: هذه قهوة لذيذة جداً. اأنا اأهنئك.

ريك: وانا اأهنئك.

ال�صلو: على ماذا؟

ريك: عملك.

ال�صلو: �صكراً. �صاأحاول.

ريك: نحن جميعًا نحاول، اأنت تنجح.

رينولت: ال اأ�صتطيع اأن اأتغلب عليكما انتما االثنان. كانت 

ت�صاأل عنك قبل االآن، يا ريك، بطريقة جعلتني غيورا جداً.

الزا: )خماطبة ريك(

مل اكن متاأكدة انك ما زلت كما انت. دعنا نرى، يف اآخر 

مرة التقينا...

ريك: ... كانت "ال�صفق اجلميل"

اليوم  هذا  كان  ولكن طبعًا  تذكرتها.  لطيف.  كم هو  الزا: 

الذي دخل االأملان به اإىل باري�ض.

ريك: لي�ض يومًا �صهاًل اأن نن�صاه.

الزا: كال.

ريك: اأتذكر كل التفا�صيل. كان االأملان يلب�صون الرمادي، 

واأنت كنت تلب�صني االأزرق.

الزا: نعم. و�صعت ذلك الثوب جانبًا. عندما يغادر االأملان 

�صاألب�صه مرة ثانية.

رينولت: ريكي انت اأ�صبحت اإىل حد ما ان�صانًا. اعتقد انه 

علينا اأن ن�صكرك لهذا يا اآن�صة.

ال�صلو: الزا، ال ارغب يف اأن اأكون من يقولها، ولكن الوقت 

اأ�صبح متاأخرا.

ويف  كييذلييك.  انها  ر�صغه(  �صاعة  يف  )يييحييدق  رييينييولييت: 

كازابالنكا هناك منع متجول، لي�ض مقبواًل اأن يوجد قائداً 

لبولي�ض ي�رسب بعد �صاعات وعليه اأن يعاقب نف�صه.

ينظر ريك والزا اإىل بع�صهما.

ال�صلو ي�صر اإىل النادل.

ال�صلو: اأرجو ان ال نكون قد اأطلنا وقت ترحيبنا.

ريك: بتاتًا.

النادل: )خماطبًا ال�صلو( ح�صابك، �صيدي.

ياأخذ ريك احل�صاب.

ريك: )اإىل النادل( اوه، انها حفلتي.

رينولت: �صابقة اخرى زالت. لقد كان م�صاء ممتعا جداً.

�صاأ�صتدعي لكم تاك�صي. يقّن البنزين لياًل.

يغادر رينولت

ال�صلو: �صناأتي مرة اأخرى.

ريك: يف اأي وقت. 

الزا: قل م�صاء اخلر ل�صام نيابة عني.

ريك: �صوف افعل.

اأن يعزف )كلما  اأحد يف العامل ي�صتطيع  الزا: لي�ض هنالك 

مر الزمان(.

مثل �صام.

ريك: مل يعزفها منذ زمن طويل.   

تبت�صم الزا.

الزا: ت�صبحون على خر.

ال�صلو: ت�صبحني على خر.

ريك: ت�صبحني على خر.

يهز ريك وال�صلو راأ�صيهما حتية ليلة �صعيدة. ال�صلو واإلزا.

يتحركان نحو الباب بينما يجل�ض ريك مرة ثانية ويحدق 

باجتاههما.

قطع اإىل:

خارجي. قهوة ريك – لياًل

تغادر الزا وال�صلو القهوة.
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ال�صلو: ان�صان حمر ريك هذا. اأي نوع هو؟

ال تنظر الزا نحوه.

الزا: اوه، يف احلقيقة ال اأ�صتطيع اأن اأقول �صيئًا، بالرغم من 

انني راأيته كثراً يف باري�ض.

يلتقيان برينولت عند املنعطف.

رينولت: غداً يف العا�رسة عند مكتب احلاكم.

ال�صلو: �صنكون هناك.

رينولت: ت�صبحون على غر.

الزا: ت�صبح على خر.

ال�صلو: ت�صبحون على خر.

على  رينولت  تاركني  ينتظر،  تاك�صي  داخل  اإىل  يدخلون 

النا�صية يدخن ويبدو انه مرتبك.

تطفئ االإ�صارة النيون واملدخل م�صاء االآن مبنارة املطار 

الدائرة.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – الغربة الرئي�صية لياًل

ريك  يجل�ض  مطفاأة.  املنزل  اأ�صواء  ذهبوا.  الييرواد  جميع 

على  البوربون  من  زجاجة  هنالك  مائدة.  على  لوحده 

املائدة اأمامه مبا�رسة وكاأ�ض اآخر فارغ على املائدة اأمام 

كر�صي خاٍل. وبالقرب من متناول يده زجاجة.

ميالأ كاأ�صه وي�رسبه ب�رسعة.

يجل�ض ريك فقط. وجهه خال من اأية تعابر. �صوء الفنار 

من  نف�صية  حالة  ليخلق  الغرفة  حول  مي�صح  املطار  من 

الالواقعية.

يدخل �صام ويقف مرتددا بجانب ريك.

�صام: �صيدي.

ال جواب، الأن ريك ي�رسب.

�صام: �صيدي.

ريك: نعم؟

�صام: �صيدي. األن تذهب اإىل ال�رسير؟

ريك: لي�ض االآن مبا�رسة.

يدرك �صام االآن ان ريك يف حالة نف�صية �صوداوية.

�صام )مبرح(: األ�صت تنوي الذهاب اإىل ال�رسير يف امل�صتقبل 

القريب؟

ريك: كال.

�صام: هل تنوي الذهاب اإىل ال�رسير على االإطالق؟

ريك: كال

�صام: ح�صنًا، وانا ال اأ�صعر بالنعا�ض اأي�صًا.

ريك: ح�صنًا، اإذن خذ كاأ�صًا من ال�رساب.

�صام: كال. انا ال يا �صيدي.

ريك: اإذن ال تاأخذ كاأ�صًا.

�صام: �صيدي، دعنا نخرج من هنا.

ريك: )ب�صكل قاطع(

كال، يا �صيدي، انا انتظر �صيدة ما.

�صام )باهتمام( من ف�صلك يا �صيدي، دعنا نذهب. لن جتد 

هنا �صوى امل�صاكل تنتظرك.

ريك: �صتعود. اعرف انها �صتعود.

ن�صكر.  �صوف  الليل.  طوال  ون�صوق  ال�صيارة  �صناأخذ  �صام: 

�صنذهب ال�صطياد ال�صمك ونبقى بعيدا اإىل اأن تذهب.

ريك: اخر�ض واذهب اإىل املنزل. هل لك اأن تفعل ذلك؟

�صام: )بعناد( كال، يا �صيدي. انا باق هنا متامًا.

يجل�ض �صام اإىل البيانو ويبداأ يف العزف بنعومة منوعًا

ريك: �صيم�صك باوغارت و�صت�صر هي اإىل الداخل.

اإىل  وواحد  الداخل،  اإىل  واحد  االأمييور،  ت�صر  هكذا  ح�صنًا. 

اخلارج.

�صام؟

�صام: نعم يا �صيدي؟

هو  فما  كازابالنكا،  يف   1941 دي�صمرب  كانت  اإذا  ريك: 

الوقت يف نيويورك

�صام: اوه لقد توقفت �صاعتي.

انهم  ا�صارط  نيويورك.  يف  نيام  االآن  انهم  ا�صارط  ريك: 

نيام يف كل اأمريكا.

يرفع  ثم  ذراعيه.  يف  راأ�صه  ويدفن  املائدة  ت�رسب  فجاأة 

راأ�صه حماواًل ا�صتعادة ال�صيطرة.

ريك: من كل املفا�صل يف البلدات يف كل العامل ت�صر هي 

نحو مفا�صلي يحمل راأ�صه بيديه.

ريك: ما الذي تعزفه االآن؟

�صام: فقط �صيء �صغر يخ�صني.

ريك: ح�صنًا، توقف. تعرف ما الذي اأريد اأن اأ�صمعه

�صام: كال. ال اأعرف.

ريك: عزفته لها وميكنك اأن تعزفه يل.

�صام: ح�صنًا. ال اأعتقد انني اأ�صتطيع اأن اأتذكره.

ريك: اإذا ما كانت حتتمله، فاأنا احتمله. اأعزفه.

�صام: نعم، �صيدي.

يبداأ �صام يف عزف "بينما مير الزمان"

يحدق ريك اإىل االأمام بينما ت�صارك مو�صيقى االأورك�صرتا 
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عزف �صام.

اإحالل اإىل:

قطع. باري�ض يف الربيع

اأ-قو�ض الن�رس من بعيد.

�صارع  على  ببطء  مفتوحة  �صغرة  �صيارة  ريك  ب-يقود 

اخللفي  امل�صهد  الييزا.  خلف  ذراعييه  ي�صع  م�صجر.  عري�ض 

يتغر اإىل طريق ريفي وهي تقرتب منه وت�صع راأ�صها على 

كتفه.

امام  والييزا  ريك  يقف  ال�صني.  نهر  على  نزهة  ج-قييارب 

بينما  ببع�صهما  ماأخوذان  انهما  يبدو  القارب.  �ييرساع 

ت�صحك الزا.

داخلي. �صقة ريك يف باري�ض- نهاراً

تو�صب الزا زهورا عند النافذة بينما يفتح ريك �صامبانيا.

ت�صر نحوه وتلتقي به.

ريك: من انت حقًا؟ وما كنت قبل ذلك؟ ماذا كنت تفعلني 

وماذا كنت تفكرين؟ هه؟

الزا: قلنا "ال ا�صئلة"

ريك: هنا ننظر اليك، ايتها الطفلة.

ي�رسبان

قطع اإىل:

داخلي. قهوة باري�ض. لياًل

يبدو  والزا.  ريك  يرق�ض  راقية،  باري�صية  قهوة  داخل  يف 

انهما يف حالة حب �صديدة بينما املو�صيقى تعزف.

قطع اإىل:

داخلي. �صقة الزا يف باري�ض – نهاراً

ترمي الزا عملة ف�صية يف الف�صاء، ثم ت�صعها اما ريك.

الزا: فرانك مقابل افكارك.

هو  هييذا  اأن  اعتقد  ا، 
ً
بن�ص فقط  يرمون  امريكا  يف  ريييك: 

بال�صبط قيمتها.

الزا: انا م�صتعدة ان ادفع زيادة. قل يل.

ريك: وانا كنت اأت�صاءل.

الزا: نعم؟

ريك: ملاذا انا حمظوظ جداً ملاذا على ان اأجدك تنتظرينني 

الأح�رس.

الزا: ملاذا لي�ض هنالك رجل اآخر يف حياتي؟

ريك: اوه هوه.

الزا: هذا هني. كان هنالك اأحد. وهو ميت االآن.

ريك: انا اآ�صف ل�صوؤالك. ن�صيت اننا قلنا "ال ا�صئلة".

الزا: ح�صنًا، جواب واحد فقط يغطي كافة ت�صاوؤالتنا.

يقبالن بع�صهما ب�صغف �صديد.

قطع اإىل:

قطع – م�صاهد اإخبارية عن احتالل االأملان اإىل فرن�صا.

واملهدمة.  املحروقة  العمارات  من  فقاعات  اأ-م�صاهد 

اإ�صارة ب�صهم ت�صر اإىل باري�ض.

ب-قوات املانية تقطع نهر.

جي-م�صفحات تتدرج على الطريق نحو باري�ض.

ء-طائرة حربية اأملانية فوق الروؤو�ض.

خارجي – قهوة باري�ض – نهاراً.

هنالك  حوله.  املزدحمني  للنا�ض  ال�صحف  يبيع  رجييل 

ي�صرتيان  مائدة.  على  والييزا  ريك  يجل�ض  بالغ.  حما�ض 

�صحيفة ويبداآن يف قراءتها.

بالقرب جمموعة من الفرن�صيني اخلائفني يتجمعون حول 

االأخبار  يعوي  اج�ض  �صوت  مدفع.  على  لل�صوت  مكرب 

املوؤ�صفة عن دخول النازيني اإىل باري�ض.

ريك: ال �صيء �صيوقفهم االآن االربعاء، اخلمي�ض اأق�صى حد 

�صيكونون يف باري�ض.

مباأمن  تكون  لن  �صجلك.  �صيجدو  ريت�صارد  )خائفة(  الزا: 

هنا.

ال�رسف  قائمة  االآن  منذ  ال�صوداء  قائمتهم  على  انا  ريك: 

اخلا�صة بهم.

داخلي. ال�صفق اجلميل – بعد الظهر

البالط  على  ظل  مونتمارتر.  �صارع  يف  �صغرة  قهوة 

يعك�ض اإ�صارة القهوة "ال�صفق اجلميل".

ي�صر  �صمبانيا.  وزجاجة  كوؤو�صًا  ياأخذ  البار،  على  ريك 

نحو الزا و�صام عند البيانو.

يعزف �صام "عندما مير الزمان".

تبدو الزا ع�صبية. وهنالك �صيء يدور يف عقلها.

لي�ض  ولييكيين  �صاخر  ت�رسفه  ال�صمبانيا.  ريييك  ي�صكب 

بال�صخرية املريرة التي �صاهدناها يف كازابالنكا.

بعدها  ومن  الزجاجة  هذه  ننهي  اأن  هرني  يريدنا  ريك: 

ثالثة اآخرون. يقول �صوف ي�صقي حديقته بال�صمبانيا قبل 

اأن ي�صمح لالأملان ب�رسبها.

ينظر �صام اإىل كاأ�صه.
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اأننا  اإىل  ي�صر  الذي  ال�صهم  نخرج  يجعلنا  ما  هذا  �صام: 

حمتلون األي�ض كذلك يا �صيد ريت�صارد.

ريك: انت قلتها! )خماطبًا الزا( هذا ينظر اإليك يا طفلتي.

ريك  االأملانية.  باللغة  �صيئًا  ال�صوت  مكرب  ي�رسخ  فجاأة 

واإلزا ينظران اإىل بع�صهما البع�ض، ثم يهرعان اإىل ال�صباك.

ريك: املانيتي �صداأة قلياًل.

يكونوا  اأن  يتوقعون  انهم  يقولون  اجلو�صتابو.  انه  الييزا: 

عندما  نت�رسف  كيف  لنا  يقولون  انهم  غداً،  باري�ض  يف 

يدخلون بخطى ع�صكرية.

تبت�صم ابت�صامة باهتة.

الوقت لنقع  العامل باأ�رسه نختار نحن  الزا: عندما يعجن 

يف احلب.

منذ  لنقول  اأنت  كنت  اين  جداً،  �صيء  وقت  انه  نعم،  ريك: 

ع�رس �صنوات.

الزا: ع�رس �صنوات. دعنا نرى...

)تقف وتفكر قلياًل(

.. نعم كنت اأ�صع ج�رساً لتقومي اأ�صناين، اأنت اأين كنت؟

ريك: ابحث عن عمل.

اليه بحنان. ياأخذها ريك بني ذراعيه ويقبلها  الزا  تنظر 

�صوت  ي�صمعان  معانقة  يف  مقفالن  هما  وبينما  بجوع. 

املدفعية.

الزا )خائفة(: هل هذه نران مدافع، اأو انه قلبي ي�رسب؟

ريك: )متجهمًا( اآه هذا هو 77 االأملاين اجلديد، ومبا يوحيه 

ال�صوت فهو يبعد حوايل خم�صة وثالثني مياًل.

انفجارات جديدة من املدافع.

ريك: وهي تقرتب يف كل دقيقة. خذي. ا�رسبي. �صوف ال 

تنتهي الثالثة االآخرين.

�صام: االأملان �صيكونون هنا �رسيعًا االآن و�صياأتون باحثني 

عنك وال تن�صي اأن هنالك ثمنًا لراأ�صك.

الزا ت�صطرب خائفة.

ريك: تركت ر�صالة يف �صقتي، �صيعرفون اأن يجدوين.

تنظر الزا باجتاه ريك.

الزا: غريب. انا اعرف القليل جداً عنك.

ريك: انا اعرف القليل عنك، جمرد حقيقة اأنك قمت بتقومي 

اأ�صنانك.

ي�صحك �صحكة مكتومة.

اأن  الزا: ولكن كن جديًا، يا عزيزي، انت يف خطر وعليك 

ترتك باري�ض.

ريك: كال كال، كال، كال. نحن يجب اأن نغادر.

الزا )بجديه(: نعم، حتما، نحن.

ال�صاعة اخلام�صة.  اإىل مر�صيليا يغادر يف  القطار   ... ريك: 

�صاآخذك من الفندق يف الرابعة والن�صف.

لدي  هه،  انا،  فندقي.  من  لي�ض  كال.  كال،  )ب�رسعة(  الييزا: 

اأ�صياء اأقوم بها يف املدينة قبل اأن اأغادر. �صاألتقي بك يف 

املحطة، هه؟

ريك: ح�صنًا.. ال�صاعة اخلام�صة اإال ربع. )طراأت له فكرة(

قويل، ملاذا ال نتزوج يف مار�صيليا؟

ي�صحك ريك �صحكة مكتومة ثانية.

الزا: )متهربة( هذا �صيء بعيد املدى لنخطط له.

ريك: نعم، اظن انه بعيد املدى قلياًل، ح�صنًا، دعينا نذهب 

ماذا عن املهند�ض؟ ملاذا ال ي�صتطيع القيام بتزويجنا على 

القطار؟

الزا: اوه، يا عزيزي!

فجاأة ت�صتدير الزا اإىل اخللف وتبداأ بالبكاء.

ريك: ح�صنا، ومل ال؟ القبطان على ظهر ال�صفينة ي�صتطيع.

ال يبدو من العدل اأن ... هيي هيي، ما اخلطاأ يا طفلتي؟

اإنه  اوه،  كييثييراً.  احلييرب  هييذه  واأكيييره  كثراً  اأحبك  الييزا: 

اإذا مل يكن من  اأن يح�صل.  لعامل جمنون كل �صيء ممكن 

و�صعنا يف  ما  �صيء  اإذا  اإذا،  اأعني،  مغادرتك،  ال�رسوري 

اأن  اأريدك  انا،  كنت  واينما  و�صعوك  اأينما  افرتاق،  حالة 

تعرف ...
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يقبلها  وجهه،  نحو  وجهها  ترفع  اال�صتمرار.  ت�صتطيع  ال 

بلطف. 

الزا: قبلني، قبلني وكاأنها املرة االأخرة.

ينظر اإىل عينيها، ثم يقوم بتقبيلها وكاأنها �صتكون املرة 

االأخرة.

ت�صقط يدها نحو املائدة وتدفع كاأ�صًا عليها.

قطع اإىل:

داخلي. حمطة ليون – لياًل

ال�صماء متطر بغزارة يف حمطة القطار.

النا�ض  وجييوه  يف  ظاهر  حمموم،  متعب  حما�ض  هنالك 

املارين.

هذا اآخر قطار من باري�ض.

يظهر ريك بني اجلموع، يقف وي�صع حقيبته اأر�صًا وينظر 

اإىل �صاعته.

ذلك.  يالحظ  ال  ولكنه  واكتافه،  راأ�صه  فوق  ينهمر  املطر 

ينظر اإىل �صاعته بع�صبية مرة ثانية.

فجاأة يظهر �صام.

ريك: اين هي؟ هل راأيتها؟

�صام: كال، يا �صيد ريت�صارد. ال اأ�صتطيع اأن اأجدها.

لقد غادرت الفندق. ولكن هذه الر�صالة جاءت بعد ذهابك.

يخرج �صام ظرفًا من جيبه. يكم�صه ريك، يفتحه، ويحدق 

يف الر�صالة.

يقرا الر�صالة

ريت�صارد

ال اأ�صتطيع اأن اذهب معك او اأراك ثانية. يجب ان ال ت�صاأل 

اأحبك. اذهب، يا عزيزي وليباركك  انني  ملاذا. لكن تاأكد 

اهلل.

الزا

ي�صقط املطر على الر�صالة ويتلف الكتابة.

 

عودة اإىل امل�صهد

تنطلق �صفارة.

�صام )بع�صبية(: هذا هو النداء االأخر، يا �صيد ري�صارد.

هل ت�صمعني؟ تعال يا �صيد ريت�صارد. دعنا نخرج من هنا. 

تعال، يا �صيد ريت�صارد، تعال.

ي�صد �صام ريك املخ�صب املتال�صي نحو القطار. يبداأ القطار 

بالتحرك مبجرد اأن يقف به.

من ال�صالمل ينظر نحو املدى، ثم يكرم�ض الر�صالة ويرميها 

بعيداً بينما تغطي �صحابة من الدخان املنبعث من االآلة 

فوق راأ�صه.

اإحالل اإىل:

داخلي. قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل.

لقطة مقربة لكاأ�ض على املائدة يف القهوة. يّد ريك متتد 

لتطاله فتقلبه، نرى االآن وجه ريك وهو �صكران جداً.

�صقطت  وكر�صيا  الكاأ�ض  ليلتقط  املائدة  نحو  �صام  ي�صر 

اأر�صًا.

مبا�رسة يفتح الباب واإذا بها اإلزا يحدق ريك باملمر.

تتمهل اإلزا برهة من الزمن، ثم تدخل نحو املائدة.

اإلزا: ريك، يجب اأن اأتكلم معك.

فهي  ذلييك  مع  ولكن  ثابت  وغيير  قلياًل  مييرتدد  اأ�صلوبها 

م�صممة على الكالم.

ريك: اوه. لقد احتفظت ب�رسابي االأول الأ�رسبه معك. هنا.

اإلزا: كال. كال. يا ريك. لي�ض الليلة.

ريك: خا�صة الليلة.

جتل�ض على الكر�صي اأمام الكاأ�ض الفارغة، عيناها يبحثان 

يف وجهه، ولكن لي�ض هنالك اية تعبر عليه ما عدا �صيء 

بارد وغر منفعل.

ي�صل ريك اإىل الزجاجة وي�صكب لنف�صه كاأ�صًا اأخرى.

الزا: من ف�صلك

ريك: ملاذا ا�صطررت اأن حت�رسي اإىل كازابالنكا؟ هنالك 

اأماكن اأخرى.

الزا: مل اأكن الجئ لو كنت اعرف اأنك هنا.

�صدقني يا ريك هذا �صحيح. مل اأكن اعرف.

ريك: �صيء م�صحك ما يتعلق ب�صوتك، كيف انه مل يتغر.

اأ�صتطيع اأن ا�صمعه حتى االآن. "عزيزي ريت�صارد، �صاأذهب 

معك اإىل اي مكان. �صرنكب قطاراً معًا ولن تتوقف.

الزا: من ف�صلك توقف. ال تفعل، يا ريك. اأ�صتطيع اأن افهم 

�صعورك.

ريك: هه! تفهمني كيف ا�صعر. كم مر علينا، يا حبيبتي؟

الزا: مل اعد االأيام.

ريك: ح�صنًا، انا فعلت. كل يوم منهم. واأكرث ما اذكر اآخر 

يوم. نهاية غريبة. �صاب يقف على ر�صيف املحطة حتت 

املطر وعلى وجهه نظرة م�صحكة، الأن ما بداخله دفع اإىل 

اخلارج دفعًا.

ي�رسب كاأ�صًا.
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الزا: هل اأ�صتطيع ان اخربك ق�صة، يا ريك؟

ريك: هل لها نهاية غريبة؟

الزا: ال اأعرف النهاية االآن.

ريك: ح�صنا، تابعي، احكيها. رمبا واحد ياأتي اليك واأنت 

تذهبني.

الزا: انها عن فتاة كانت قد جاءت توا اإىل باري�ض من بيتها 

يف او�صلو. يف منزل بع�ض االأ�صدقاء قابلت رجاًل كانت قد 

�صمعت عنه طوال حياتها، رجل عظيم جداً و�صجاع جداً. 

فتح لها عامل جميل مليء باملعلومات واالأفكار واملثل. 

كل ما عرفته او ما و�صلت اليه كان ب�صببه. وكانت تراه 

رفيعًا فتعبده باإح�صا�ض ظنت اأنه حب.

ريك: ح�صنًا، هذا �صيء جميل. �صمعت ق�صته مره.

ت�صر  كانت  زمنى.  يف  كثرة  ق�ص�صًا  �صمعت  الواقع  يف 

مع �صوت بيانو �صغر يعزف يف القاعة ال�صفلى "�صيدي، 

قابلت رجاًل مرة عندما كنت طفلة، وهكذا دائمًا تبداأ. هه.

اخربيني  م�صحكتني،  لي�صتا  كلتاهما  ق�صتينا  ان  اعتقد 

من الذي تركتيني من اجله؟ هل هو ال�صلو، او كان هنالك 

اآخرون بيننا؟ او هل اأنت ل�صت من النوع الذي يتكلم؟

تنه�ض الزا وتغادر.

يقع راأ�ض ريك على الطاولة.

قطع اإىل:

داخلي. مكتب رينولت – �صباحًا.

ا�صارة على الباب مكتوب عليها.

كابنت رينولت / رئي�ض البولي�ض.

يجل�ض �صرتا�رس بينما ينهمك رينولت يف بع�ض االأوراق. 

تاأ�صرات  ر�صائل  ترك  اوغارت  اأن  يف  ا�صك  انا  �صرتا�رس: 

فوراً  القهوة  تفت�ض  ان  اقييرتح  بلني.  ال�صيد  مع  اخلييروج 

وبدقة.

اأن  من  اأذكى  فهو  الر�صائل،  ميلك  ريك  كان  اإذا  رينولت: 

يرتكك جتدهم هناك.

�صرتا�رس: تعطيه تقدير لقدراته الفائقة. انطباعي انه لي�ض 

�صوى امريكي متخبط اآخر.

رينولت: ولكن يجب اأن  ال نقلل من قيمة التخبط االأمريكي.

كنت معهم عندما دخلوا ع�صوائيًا اإىل برلني يف 1918.

ينظر �صرتا�رس اإليه.

اربعا  مراقبته  فرنيد  لال�صلو،  بالن�صبة  امييا  �صرتا�رس: 

وع�رسين �صاعة يف اليوم.

هذه  يف  انه  تعرف  اأن  ي�صعدك  قد  ما  )مييوؤكييداً(  رينولت: 

اللحظة بالذات هو يف طريقه اإىل هنا.

قطع اإىل:

داخلي. ردهة مركز البولي�ض – �صباحًا

ي�صق ال�صلو والزا طريقهم عرب اجلموع املحت�صدة يف ردهة 

مركز البولي�ض.

يان واأنينا يكلمان املاأمور.

ت�صتطيع  ما  هنالك  لي�ض  وانينا(  يان  )خماطبا  املاأمور: 

فعله.

قطع اإىل:

داخلي. مكتب رينولت – �صباحًا

يدخل ال�صلو والزا مكتب رينولت

ينحني رينولت لكليهما. هل ارحتتم هذه الليلة؟

ال�صلو: منت جيداً.

ينام  اأن  املفرت�ض  من  اأحد  ال  غريب.  �صيء  هذا  رينولت: 

جيدا يف كازابالنكا.

ال�صلو: )بربودة(

هل ن�صتطيع اأن نتابع اأعمالنا؟

رينولت: بكل �رسور. هل لك اأن جتل�ض؟

ال�صلو: �صكراً

ياأخذان اماكنهما.

�صرتا�رس: )االآن باردا مثل ال�صلو(.

ح�صنًا، �صيد ال�صلو لن نخلط الكلمات. انا �صجني هارب من 

الرايخ. حتى االآن انت حمظوظ كونك ا�صتطعت مراوغتنا. 

باق  انك  اأرى  اأن  واجبي  من  كازابالنكا.  اإىل  و�صلت  لقد 

يف كازابالنكا.

ال�صلو: اإذا جنحت او مل تنجح فهذا مثر للم�صاكل.

اأ�صا�صي  الكابنت رينولت  ابداً. توقيع  �صرتا�رس: لي�ض كذلك 

على تاأ�صرة اخلروج. )ي�صتدير نحو رينولت(

كابنت، هل تعتقد انه من املمكن اأن يح�صل ال�صيد ال�صلو 

على تاأ�صرة؟

رينولت: اأنا اعتقد كال .. مع بالغ اأ�صفي.

ال�صلو: ح�صنا، رمبا �صوف تعجبني كازابالنكا.

�صرتا�رس: واالآن�صة؟

الزا: ال داعي لالهتمام ب�صاأين.

ال�صلو: هل هذا كل ما تريد اأن تقوله لنا؟

�صرتا�رس: ال تكن م�صتعجاًل. لديك كل الوقت الذي يف العامل. 

قد تبقى يف كازابالنكا اإىل االأبد... او ميكنك الذهاب اإىل 

ل�صبونة غداً، على �رسط واحد.
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ال�صلو: وهذا هو؟

وبراغ  باري�ض  يف  ال�رسية  احلركة  قادة  تعرف  �صرتا�رس: 

وبروك�صل، وام�صرتدام، يف او�صلو، يف بلغراد، يف اثينا.

ال�صلو: وحتى يف برلني.

اأ�صماءهم  اأعطيتني  اإذا  برلني.  يف  وحتى  نعم،  �صرتا�رس: 

واأماكن تواجدهم، �صتح�صل على تاأ�صرتك يف ال�صباح.

رينولت: و�رسف خدمة الرايخ الثالث. 

وهذا  عام.  ملدة  املاين  اعتقال  مع�صكر  يف  كنت  ال�صلو: 

�رسف يكفيني كل حياتي.

�صرتا�رس: هل �صتعطينا اال�صماء؟

ال�صلو: اإذا مل اعطهم لكم يف مع�صكر االعتقال حيث كانت 

لديهم "و�صائل اقناع" اكرث يف متناول ايديكم. فاأنا حتما 

لن اعطيكم اإياها االآن.

القناعة العاطفية يف �صوته االآن تظهر ن�صاله.

ماذا  وقتلتهم؟  الرجال  هييوؤالء  الحقت  اإذا  وميياذا  ال�صلو: 

اآالف  اأوروبا، مئات،  لو قتلتنا جميعًا؟ من كل زاوية يف 

�صينه�صون لياأخذوا مكاننا. وحتى النازيون ال ي�صتطيعون 

ان يقتلوا بهذه ال�رسعة.

افهمها  والتي  للبالغة  �صمعة  لديك  ال�صلو،  �صيد  �صرتا�رس: 

االآن ولكنك خمطئ يف احد اجلوانب، قلت ان اعداء الرايخ 

مل  �صواذ.  هنالك  ولي�ض  مكانهم  اآخييرون  ياأخذ  اأن  ممكن 

الهروب  اأن ياأخذ مكانك عندما كنت حتاول  اأحد  ي�صتطع 

ويحدث لك ما ال حتمد عقباه.

زالت  ما  فهذه  هنا.  معي  التدخل  على  تتجراأ  لن  ال�صلو: 

على  �صتنعك�ض  للحياد  خمالفة  اي  حمتلة.  الغر  فرن�صا 

الكابنت رينولت.

رينولت: �صيدي، باحلد الذي هو من �صالحيتي...

ال�صلو: ... �صكراً.

رينولت: على فكرة، يا �صيدي، ليلة البارحة اظهرت رغبة 

بال�صيد اوغارت.

ال�صلو: نعم.

رينولت: اعتقد انه لديك ر�صالة له؟

ال�صلو: ال �صيء مهم، ولكن هل يل ان اتكلم معه االآن؟

ال�صيد  واحد  جانب  ومن  �صخيف  احلوار  �صتجد  �صرتا�رس: 

اوغارت مات.

لقطة مقربة الإلزا ثم ال�صلو تظهر خيبة املهم.

�صرتا�رس يراقب ردة فعلهم.

الزا )بلطف( اوه

رينولت يحمل تقريراً

رينولت: انا اكتب التقرير االآن. مل نحدد بعد اإذا ما انتحر 

او مات وهو يحاول الهرب.

ال�صلو: هل انتهيت منا؟

�صرتا�رس: االآن نعم.

ال�صلو: يوم �صعيد.

يرن رينولت جر�صًا كهربائيًا فيفتح الباب لهم.

بعد ان تذهب الزا وال�صلو يدخل ماأمور اإىل الداخل.

ال�صوق  اإىل  �صتكون  القادمة  خطوتهم  �صك  بال  رينولت: 

ال�صوداء.

املاأمور: �صاحمني، يا كابنت م�صكلة فيزا اخرى قد جاءت.

رينولت: ادخلها.

املاأمور: نعم، �صيدي.

ينظر رينولت اإىل نف�صه يف املراآة ويجّل�ض ربطة عنقه.

قطع اإىل:

خارجي. ال�صوق ال�صوداء – نهاراً

بييالييبييازارات  مليء  عربي  �ييصييارع  هييو  اليي�ييصييوداء  ال�صوق 

الب�رس  واجنا�ض  انييواع  جميع  واحلييوانيييييت.  واالأكيي�ييصيياك 

يف  املواطنون  يعر�صها  والتي  الب�صائع  حول  يييدورون 

اخلارج.

املحلية  املالب�ض  يلب�صون  كالهما  والن�صاء  الييرجييال 

من  احلماية  من  �صيئًا  تعطيهم  االك�صاك  فوق  وال�صتائر 

ا�صعة ال�صم�ض.

على ال�صطح يبدو اجلو وكاأنه جمرد عادي ولكن حتت ذلك 

تدور االأعمال املمنوعة للتجارة غر امل�رسوعة.

رجل فرن�صي ومواطن يتحاوران ب�صوت خفي�ض.

املواطن: انا اآ�صف، �صيدي، علينا ان ن�صلم للبولي�ض.

هذه مهمة لل�صيد فراري.

الرجل الفرن�صي: فراري؟

فهو  فراري.  ال�صيد  تعرف  ان  جداً  امل�صاعد  من  املواطن: 

جتده  و�صوف  هنا.  ال�صوداء  ال�صوق  على  ي�صيطر  تقريبا 

هناك يف "الببغاء االأزرق".

الرجل الفرن�صي: �صكراً.

قطع اإىل:

خارجي. الببغاء االأزرق – نهاراً

خارج القهوة، ببغاء اأزرق يقف على ع�صا.

قطع اإىل:

داخلي. الببغاء االأزرق – نهاراً

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

192



القهوة اقل فخامة من قهوة ريك ولكنها مزدحمة.

فييراري  مكتب  باجتاه  القهوة  عرب  وي�صر  ريييك  يدخل 

تبدو  التي  واأنينا.  يان  يظهر فراري مع  مبا�رسة عندما 

خائبة االأمل.

قد  رمبييا  كييثييراً.  مكتئبني  تكونوا  ال  هيينيياك،  فيييراري: 

ت�صتطيعون الو�صول اإىل �رسوط مع كابنت رينولت.

يان: �صكراً جزياًل، يا �صيدي.

تقود يان انينا بعيداً.

ريك: مرحبًا، يا فراري

ي�صتدير ال�صيد فراري اإىل اخللف. انه �صعيد لروؤية ريك.

فراري: اآه، �صباح اخلر، يا ريك.

يت�صافحان.

ريك: ارى اأن االأتوبي�ض قد و�صل. �صاآخذ �صحنتي معي.

فراري: ال داعي لل�رسعة. �صاأر�صلها لك. تناول كاأ�صًا معي.

ريك: انا ال اأ�رسب يف ال�صباح. وكل مرة تر�صل يل �صحنتي 

اجدها قليله �صيئًا ما.

فراري: )ي�صحك بتحفظ(

نقل ال�صحنه، يا بني، نقل ال�صحنه. هنا، اأجل�ض. هنالك ما 

اأريد ان ابحثه معك، على اأي حال.

ينادي نادل.

اخبار  بعمق(  يتنهد  ريك،  )خماطبًا   .. البوربون  فراري: 

اوغارت خ�صتني كثراً.

ريك: انت متملق �صمني. ال ت�صعر باأي اأ�صى جتاه اأوغارت 

بالقدر الذي ا�صعر به اأنا.

يحدق بريك عن قرب.

اوغارت  ان  حقيقة  هو  يزعجني  الذي  ال.  طبعًا  فراري: 

مات وال اأحد يعرف اين ر�صائل التاأ�صرات بقيت.

ريك: عمليًا ال اأحد.

فراري: لو كنت ا�صع يدي على هذه الر�صائل، ال�صتطعت 

ان ا�صنع ثروة.

ريك: وكذلك اأ�صتطيع انا. وانا رجل اعمال فقر.

فراري: لدى عر�ض ملن كان ميتلك هذه الر�صائل. �صاأقوم 

انا بكل التبادل، واتخل�ض من الر�صائل، واآخذ كل اخلطر، 

لن�صبة مئوية ب�صيطة.

ريك: واجرة النقل اي�صًا؟

م�صاريف  ب�صعة  هناك  يكون  ان  الطبيعي  من  فييراري: 

طارئة. هذا هو العر�ض الذي اقدمه ملن ميلك هذه الر�صائل.

ريك: )بجفاف( �صاأخربه عندما يح�رس.

انك  اعتقد  املائدة.  على  بطاقاتي  �صاأ�صع  ريك،  فراري: 

تعرف اأين هذه الر�صائل.

ريك: ح�صنًا، انت بني رفاق جيدين. رينولت و�صرتا�رس رمبا 

يعتقدان كذلك، اي�صًا.

الزا عند بائع الكتان، ثم  ينظر ريك خارج النافذة فرى 

ال�صلو ي�صر نحو القهوة.

ريك: لذلك جئت اإىل هنا الأعطيهم الوقت لينهبوا مكاين.

فراري: ريك، ال تكن غبيًا، ثق بي. انا بحاجة اإىل �رسيك.

باجتاه  املفتوحة  النافذة  ينظر عرب  اإليه،  ي�صتمع  ال  ريك 

دكان الكتان.

ينه�ض ريك.

ريك: �صاحمني، �صوف اعود.

قطع اإىل:

خارجي. الببغاء االأزرق – نهاراً.

ريك  بينما  القهوة  اإىل  املييوؤدي  املدخل  اإىل  ال�صلو  ي�صل 

يخرج.

يتوقف ويخاطب ريك باأدب.

ال�صلو: �صباح اخلر.

ريك: ال�صيد فراري هو ال�صيد ال�صمني عند املائدة.

بينما يخرج، ينظر ال�صلو اإليه بتعبر منده�ض.

قطع اإىل:

خارجي. ال�صوق ال�صوداء – نهاراً

يف دكان الكتان، تتفح�ض الزا غطاء مائدة يحاول بائع 
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عربي بيعها.

يحمل �صارة تقول "700 فرانك"

العربي: لن جتدي كنزا كهذا يف كل مراك�ض، يا اآن�صة... فقط 

ب�صبعمائة فرنك.

ريك ي�صر خلف الزا.

ريك: لقد غ�صوك.

تنظر اإىل ريك ب�رسعة، ثم ت�صتدير بعيداً. ت�رسفها ر�صمي 

موؤدب.

الزا: ال با�ض، �صكراً لك.

العربي: اآه، ال�صيده �صديقة لريك؟

الأ�صدقاء ريك لدينا تخفي�ض �صغر.

مبائتي  تاأخذيها  ان  با�صتطاعتك  فرانك؟   700 قلت  هل 

فرنك ميد يده حتت الن�صد ويتناول اإ�صارة مكتوب عليها 

"200 فرانك" وي�صع مكانها اال�صارة االأخرى.
ريك: انا اآ�صف مل اكن بحالة ت�صمح يل با�صتقبالك عندما 

زرتيني الليلة املا�صية.

الزا: هذا ال يهم.

العربي: اآه، من اجل ا�صدقاء ريك اخلا�صني لدينا تخفي�ض 

خا�ض. مائة فرنك.

يبدل اال�صارة الثانية باإ�صارة ثالثة تقول "100 فرنك" 

ريك: ق�صتك اربكتني قلياًل او رمبا كان البوربون.

العربي: لدي بع�ض �رسا�صف ال�صفرة وبع�ض الفوط...

الزا: �صكراً لك. احلقيقة انا ل�صت مهتمة بذلك.

العربي: من ف�صلك، دقيقة واحده، انتظري!

يخرج العربي ب�رسعة.

تتظاهر الزا بتفح�ض الب�صائع على الن�صد.

ريك: ملاذا عدت؟ لتخربينني ملاذا هربت مني يف حمطة 

القطار.

الزا: نعم.

تقريبًا  انا  االآن.  تخربيني  ان  ت�صتطيعي  ح�صنًا،  ريييك: 

�صاحي.

الزا: ال اعتقد انني �صاأفعل يا ريك.

ريك: وملا ال؟ على اي حال خ�رست بطاقة قطار. لذلك فمن 

حقي ان اعرف.

الذي  الريك  لك.  ح�صل  الذي  ما  الفائتة  الليلة  راأيت  الزا: 

عرفته ي باري�ض، كان من املمكن ان اأقول له. كان �صيفهم 

ولكن ال�صخ�ض الذي كان ينظر اإيل بكراهية هكذا ... ح�صنًا، 

االآن.  اترك كزابالنكا قريبًا. ولن نرى بع�صنا بعد  �صوف 

يف  حب  حالة  يف  كنا  عندما  بع�صنا  عن  القليل  عرفنا 

االأيام  تلك  �صنتذكر  فرمبا  تركناها هكذا،  ما  اإذا  باري�ض. 

ولي�ض كازابالنكا، ولي�ض ليلة البارحة.

ريك: هل غ�صبت مني الأنك مل ت�صتطيعي ا�صتيعاب االأمر؟

اأعييني  عيين  يختفي  ميين  و�صع  يكون  ميياذا  عرفت  الأنييك 

البولي�ض؟ يهرب طوال الوقت.

الزا: با�صتطاعتك اأن تفهم هذا اإذا ما اأردت ذلك.

ريك: ح�صنًا، مل اعدها هارًبا بعد االآن انا م�صتقر االآن، فوق 

�صاله، هذا �صحيح، ولكن .. خذي طران. ول�صوف اتوقعك.

تدير الزا راأ�صها بعيداً.

ال�صلو.  على  �صتكذبني  ما  يومًا  ت�صتوي  االأمييور  كل  ريك: 

�صتكونني هناك.

زوجي...  هو  ال�صلو  فيكتور  ترى  كما  كال،  اإريك  كال  الزا: 

وكان كذلك عندما عرفتك يف باري�ض.

ت�صر بعيداً نحو القهوة بينما يحدق ريك خلفها يف ذهول 

جامد.

قطع اإىل:

داخلي. الببغاء االأزرق – نهاراً.

جتل�ض الزا وال�صلو مع فراري.

اأ�صف، لن  فراري: كنت فقط اقول لل�صيد ال�صلو انني بكل 

اأ�صتطيع م�صاعدته.

الزا: اوه.

ال�صلو: كما ترى يا عزيزتي، الكلمة دارت.

فراري: )خماطبًا الزا(.

فاأنا  كازابالنكا،  يف  قانونية  الغر  االأعمال  لكل  كقائد 

ان  حلياتي  م�صاوية  تكون  لن  وحمييرتم.  �صطوة  ذو  رجل 

افعل اي �صيء لل�صيد ال�صلو. انت على اي حال ق�صية اأخرى.

ال�صلو: يعتقد ال�صيد فراري انه من املمكن ان يح�صل على 

تاأ�صرة خروج لك.

الزا: تعني يل الأذهب لوحدي؟

فراري: وفقط لوحدك.

ال�صلو: �صاأبقى هنا واحاول با�صتمرار، انا متاأكد انني بعد 

حني ... 

حتتاج  �صيدي.  يا  �رسيحني،  �صنكون  نحن  فيييراري... 

حظروا  واالأمييان  كازابالنكا.  من  لنخرجك  معجزة  اإىل 

االأعاجيب.

الزا: نحن نريد فقط تاأ�صرتني يا �صيدي.

ال�صلو: من ف�صلك يا الزا ال تت�رسعي.
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الزا: )ب�صده( كال يا فكتور، كال.

فراري: انتما االثنان قد ترغبان يف مناق�صة املو�صوع. 

�صاحموين �صاأكون عند البار.

ينه�ض فراري وي�صر بعيداً.

ال�صلو: كال، يا الزا لن ادعك تبقني هنا. يجب ان تذهبي اإىل 

اأمريكا. و�صدقيني، �صاأخرج بطريقة ما والتقي بك.

كان  لو  خمتلفة،  احلالة  كانت  لو  فكتور،  يا  ولكن،  الزا: 

علي ان ابقى وكانت هنالك تاأ�صره لواحد، هل تر�صى ان 

تاأخذها؟

ال�صلو: )لي�ض بطريقة مقنعة(

نعم افعل ذلك.

من  لربهة  حتى  ت�صدقه  ال  باهتة.  اإبت�صامة  الزا  تبت�صم 

الزمن.

للخروج من  �صاأرى. عندما كان عندي م�صاكل  الزا: نعم، 

ي  مري�صة  كنت  وعندما  هناك؟  ترتكني  مل  مليياذا  ليل، 

كل  خطر  يف  وكنت  ا�صبوعني  معي  وابقيتك  مار�صيليا 

دقيقة كل الوقت، ملا مل ترتكني عندئذ؟

ال�صلو: كنت اأنوي ذلك ولكن كان �صيئًا ما مينعني. احبك 

كثراً يا الزا.

تبت�صم ثانية.

الزا: �رسك �صيكون يف ماأمن معي، فراري ينتظر اجابتنا. 

عند البار فراري يتكلم مع نادل.

فراري: لي�ض اكرث من خم�صني فرنك مع ذلك.

اإلزا وال�صلو ي�صران نحوه.

ال�صلو: لقد قررنا يا �صيد فراري. يف الوقت احلا�رس �صوف 

نحاول البحث عن تاأ�صرتي خروج. �صكراً جزياًل لك.

)وم�صة  احلذر.  توخو  ولكن  ح�صنًا.  حظا  ح�صنًا،  فراري: 

من عينيه باجتاه البازار( انتم تعلمون انكم مراقبون؟

يحدق ال�صلو باجتاه البازار.

ال�صلو: طبعًا يتحول االأمر اإىل غريزه.

ينظر فراري نظرة دهاء نحو الزا.

فراري: اأالحظ انك من ناحية واحدة رجل حمظوظ جداً يا 

�صيدي. انا افكر اأن اعطيك اقرتاح زيادة عن ال�صابق، ملاذا، 

ال اأدري الأنه لن يفيدين ب�صيء، ولكن، هل �صمعتم عن ال�صيد 

اوغارت ور�صائل التاأ�صرات.

ال�صلو: نعم، �صيء ما.

فراري: هذه الر�صائل مل توجد مع اوغارت عندما اعتقل.

هنالك توقف برهة من الزمن بينما ي�صتوعب املو�صوع.

ال�صلو: هل تعرف اين هي؟

�صاأغامر  ولكن  �صيدي،  يا  موؤكد،  ب�صكل  لي�ض  فييراري: 

بالتخمني ان اوغارت ترك هذه الر�صائل مع ال�صيد ريك.

يغمق وجه الزا. ال�صلو يراقب بهدوء.

ال�صلو: ريك؟

االإن�صان  يعرف  ال  الريك.  هذا  �صعب،  زبون  انه  فراري: 

ماذا �صيفعل وملاذا. ولكن االأمر ي�صتحق املحاولة.

ال�صلو: �صكراً جزياًل. يوم طيب.

الزا: مع ال�صالمة، �صكراً من اأجل القهوة، يا �صيد.

�صوف افتقد هذا عندما اغادر كزابالنكا.

ينحني فراري.

ال�صلو: كان �صيئًا لطيفا من قبلك ان ت�صاركيني اإياها.

يوم طيب يا اآن�صتي، ويا �صيدي.

ال�صلو: يوم طيب

فراري  كان  القهوة،  يغادران  وال�صلو  الزا  كانت  وبينما 

بال مباالة يالحق ذبابة على املائدة.

خارجي. قهوة ريك – لياًل

يف  ت�صمع  واملو�صيقى  م�صاءة  االإ�صارة  ريك  قهوة  خارج 

اخلارج.

داخلي. قهوة ريك. الغرفة الرئي�صية-لياًل.

يف البار، وجد االأوروبي �صائح اآخر.

االأوروبي: هذه لك، يا �صيدي.

ال�صائح: اإر، حظ �صعيد، نعم.

االأوروبي: من االأف�صل ان اذهب.

ال�صائح: اإر، ح�صابي، من ف�صلك.

 ان احذرك يا �صيدي. التم�ض منك..... يخرج 
ّ
االأوروبي: علي

االأوروبي ما يف جيبه.

االأوروبي: هذا مكان خطر، ملئ باجلوارح. جوارح يف كل 

مكان! �صكراً من اجل كل �صيء.

ي�صحك ال�صائح

ال�صائح: اإر، مع ال�صالمة، يا �صيد.

االأوروبي: كان من دواعي �رسوري لقاءك.

ينطلق في�صطدم بكارل.

االأوروبي: اوه، انا اآ�صف.

وبينما ي�رسع االأوروبي مغادراً، يراقب كارل كل جيوبه 

ليتاأكد اأن ال �صيء ناق�ض.

يعزف �صام وكارينا منرة، ترافقهم االأورك�صرتا.
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اأمام  من  وميرو  القهوة،  اإىل  وجمموعته  �صرتا�رس  يدخل 

مائدة ريك.

يح�رس كارل لريك زجاجة وكاأ�ض.

كارل: �صيد ريك، اأنت اأ�صبحت اأف�صل زبون لديك

ُيغادر كارل.

وبينما ريك ي�صعل �صيجارة، يظهر رينولت.

رينولت: ح�صنا، ريكي. اأنا �صعيد جداً بك. االآن بداأت تعي�ض 

كرجل فرن�صي.

رجالك  مار�صه  الذي  التفتي�ض  من  نوعًا  ذلك  كان  ريك: 

على مكاين بعد ظهر هذا اليوم. بالكاد ا�صتطعنا ان ننهي 

التنظيف ونكون جاهزين يف وقت االفتتاح.

ي�صكب �رسابًا لرينولت.

رينولت: ح�صنًا. قلت ال�صرتا�رس انه لن يجد الر�صائل هنا.

ولكنني قلت لرجايل ان يكونوا خمربني ب�صكل خا�ض. انت 

تعرف كيف يوؤثر هذا على االأملان؟ )ياأخذ ر�صفة(

ريك، هل لديك ر�صائل الرتانزيت هذه؟

ريك: لوي�ض، هل انت مع في�صى اأو فرن�صي حر؟

رينولت: يفيدين جداً ان ت�صاألني �صوؤااًل مبا�رساً. املو�صوع 

اأقفل.

ريك: ح�صنًا، يبدو انك اتيت متاأخراً.

رينولت: هه؟

يحدق ريك باأيفون و�صابط املاين يقرتبان من البار.

ريك: اإذا ايفون ذهبت مبا�رسة نحو االأعداء.

اقامت  تكون  قد  اخلا�صة  بطريقتها  يدري؟  من  رينولت: 

امدح  الأن  يل  االأوان  اآن  انه  اعتقد  كاملة.  ثانية  جبهة 

املاجور �صرتا�رس قلياًل. �صاأراك الحقًا، يا ريك.

ينه�ض رينولت ويتدرج بعيداً.

عند البار ت�صع ايفون وال�صابط االأملاين طلباتهما.

ايفون. �صا�صا!

ال�صابط االأملاين: خم�ض و�صبعينات فرن�صي.

ايفون �صكرانه اإىل حد ما.

ايفون: �صع �صف كامل منهم، يا �صا�صا...

تبداأ هنا وتنتهي هنا.

ت�صر بيدها اإىل االأماكن التي تريدها.

ال�صابط االأملاين: �صنبداأ باثنني.

�صابط فرن�صي عند البار يعلق مبالحظة الأيفون.

ال�صابط الفرن�صي: )بالفرن�صية(.

بهذه  املاين  لتذهبي مع  فرن�صية  ل�صت  انت  انت،  ا�صمعي، 

الطريقة!

ايفون )بالفرن�صية( ملاذا تتدخل يف ما ال يخ�صك.

ال�صابط الفرن�صي: )بالفرن�صية( انا اتدخل يف ما ال يعنيني 

 ....

ايفون: )تقاطعه بالفرن�صية(

.... لي�ض من �صاأنك!

ال�صابط االأملاين: )بالفرن�صية(

كال، كال، كال، كال! دقيقه واحده 

)باالجنليزية( ماذا قلت؟ هل تتف�صلي وتعيدينها؟

ال�صابط الفرن�صي: الذي قلته لي�ض من �صاأنك!

ال�صابط االأملاين: �صاأجعله ما يخ�صني!

يبداأن يف ال�صجار.

اإليك،  اتو�صل  اإليك!  اتو�صل  توقف!  )بالفرن�صية(  ايفون: 

توقف!

هنالك تعجب من النا�ض الواقفني بالقرب. ينه�ض ال�صباط 

االأملان يف املائدة املجاورة، جاهزين لالن�صمام ينه�ض 

ريك ي�صر نحوهم ليف�صل بينهم.

اال�صطرابات يف مكاين.  اأحب  ال  االأملان(  ريك: )خماطبا 

اإما اأن ترتكوا ال�صيا�صة جانبًا اأو اخرجوا من هنا.

ما  يومًا  القذر.  بو�ض  يا  )بالفرن�صية(:  الفرن�صي  ال�صابط 

�صوف ننتقم.

يعاود رينولت و�صرتا�رس وال�صباط االآخرون اجللو�ض.

�صرتا�رس: هل راأيت يا كابنت، احلالة لي�صت حتت ال�صيطرة 

كما انت مقتنع.

مع  التعاون  نييحيياول  نحن  امليياجييور،  �صيدي  رينولت: 

حكومتكم ولكننا ال ن�صتطيع ادارة م�صاعر النا�ض.

ينظر اإليه ا�صرتا�رس عن قرب.

ا مع اي جانب  �صرتا�رس: كابنت رينولت، هل انت متاأكد كليًّ

انت؟

رينولت: لي�ض لدي اية قناعات، اذا كان هذا ما تعنيه.

انا انفخ مع الريح والريح ال�صائد االآن يبدو من في�صي.

�صرتا�رس: واإذا ما تغرت؟

يبت�صم

رينولت: طبعًا الرايخ ال يعرتف مبثل هذا االإحتمال؟

ي�صعل رينولت �صيجارة وينفخها بعيداً...

�صرتا�رس: نحن مهتمون باأكرث من كازابالنكا. نحن نعرف 

ان كل حمافظة فرن�صية يف افريقيا مليئة باخلونة الذين 

ينتظرون فر�صتهم، رمبا، ينتظرون قائداً.
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رينولت: )بعفوية( قائداً، مثل ال�صلو؟

ان  ال�صديدة  اخلطورة  من  افكر.  كنت  هوه.  اوه،  �صرتا�رس: 

نرتكه يذهب. من اخلطورة ال�صديدة اإذا تركناه يبقى.

رينولت: )بعد تفكر(

     اعرف ما تعني.

زوج  عليها  مائدة  من  يده  يف  والزجاجة  كارل،  يقرتب 

املان يف منت�صف العمر، اليو ختاج.

كارل )باالملانية(: اح�رست لك اح�صن انواع الرباندي.

املوظفون فقط الذين ي�رسبونه.

ي�صكب م�رسوبا لكل واحد منهم.

ال�صيد ليوختاج: �صكراً، يا كارل.

كارل: وهو ي�صكب )لل�صيده ليوحتاج(.

ال�صيدة ليوختاج: �صكراً، يا كارل.

كارل: لل�صيد ليوختاج.

ال�صيد ليوختاج: اجل�ض يا كارل. اإ�رسب براندي معنا.

ال�صيدة ليوختاج )م�رسقة من ال�صعادة( لنحتفل مبغادرتنا 

اإىل امريكا غداً.

يجل�ض كارل.

ا�صرتيت  ولذلك  �صت�صاألني  انك  ظننت  جزياًل.  �صكراً  كارل: 

الرباندي اجليد والكاأ�ض الثالث.

يخرج كاأ�صًا من جيبة خلفيه.

ال�صيده ليوختاج: اخراً جاء اليوم.

ال�صيد ليوختاج: ال�صيده ليوختاج وانا ال نتكلم �صيئًا �صوى 

االجنليزية.

بيتنا عندما ن�صل  اننا يف  ن�صعر  ليوختاج: حتى  ال�صيده 

اإىل اأمريكا.

كارل: فكرة لطيفه جداً.

ال�صيد ليوختاج )يرفع كاأ�صه( اإىل اأمريكا.

يردد كارل وال�صيدة ليوختاج "من اأجل امريكا". يقرعان 

كاأ�صيهما وي�رسبان.

ال�صيد ليوختاج: يا عزيزي، اوه، حبيبة القلب، كم ال�صاعة؟

تنظر اإىل �صاعة مع�صمها.

ال�صيدة ليوختاج: ال�صاعة العا�رسة.

ال�صيد ليوختاج: )متفاجئًا( بهذا القدر؟

ب�صكل  معه  تتاآلف  �صوف  اأمريكي  م�صل�صل   )ER( كارل: 

جميل يف امريكا، هه.

تقابل انينا رينولت يف القاعة الو�صطى وهي تغادر غرفة 

املقامرة.

لالأ�صف.  يييا  اآه،  احلييظ؟  �صيدة  تعاملك  كيف  رييينييولييت: 

�صتجدينه هناك.

ترى انينا ريك وتذهب اإىل مائدته.

انينا: �صيد ريك؟

ريك: نعم؟

انينا: هل ا�صتطيع ان اكلمك لربهة من الزمن، من ف�صلك؟

ينظر ريك لها.

ريك: كيف دخلت اإىل هنا؟ انت حتت ال�صن القانونية.

انينا: جئت مع الكابنت رينولت.

ريك: )متهكما( كان يجدر بي ان اعرف.

انينا: زوجي معي، اي�صًا.

ريك: هو كذلك؟ ح�صنا، كابنت رينولت ا�صبح وا�صع االأفق.

اجل�صي. هل لك ان تاأخذي كاأ�صًا؟

تهز انينا راأ�صها.

ريك: كال، حتما ال. هل متانعي ان انا فعلت؟

انينا: كال.

ي�صكب ريك لنف�صه كاأ�صًا.

انينا: �صيد ريك اي نوع من الرجال هو الكابنت رينولت؟

ريك: اوه، انه مثل اي رجل اآخر، ما عدا اأنه يزيد على ذلك 

انينا: كال، اأعني، هل هو اهل للثقة؟ هل كلمته ....

ريك: ... االآن ... دقيقة واحدة. من الذي طلب منك ان ت�صاأيل 

هذا ال�صوؤال؟

انينا: هو فعل ذلك. كابنت رينولت فعل ذلك.
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ريك: ظننت كذلك. اين زوجك؟

لتاأ�صرة  يك�صب  ان  يحاول  الروليت،  طاولة  على  انينا: 

اخلروج خا�صتنا. ح�صنًا ولكنه يخ�رس.

ينظر ريك اإليها عن قرب.

ريك: منذ متى تزوجتما؟

االأمور  او،  ا�صابيع. نحن جئنا من بلغاريا.  انينا: ثمانية 

من  النا�ض  مي�صك  �صيطان  �صيدي.  يا  جييداً،  �صيئة  هناك 

رقابها. وهكذا يان وانا، نحن ال نريد ان يكرب ابناوؤنا يف 

مثل هذه البالد.

ريك: )تعبًا( اإذاً قررمتا الذهاب اإىل اأمريكا.

انينا: نعم، ولكننا ال منلك الكثر من املال، وال�صفر مكلف 

و�صعب. كان اكرث بكثر مما خمنا حتى و�صلنا اإىل هنا. 

وبعد ذلك راآنا الكابنت رينولت وهو لطيف جداً.

ريك: نعم، انا متاأكد.

خروج  تاأ�صرة  يعطينا  ان  ي�صتطيع  انه  يل  قال  انينا: 

ولكننا ال منلك مااًل.

ريك: هل يعرف هو هذا؟

انينا: اوه، نعم.

ريك: وما زال ينوي ان يعطيكم تاأ�صرة.

انينا: نعم �صيدي.

ريك: وانتم تريدون ان تعرفوا...

انينا:... هل يتم�صك بكلمته؟

ريك: هو دائمًا يفعل.

�صكون. انينا م�صطربة جداً.

اإذا احبك احداً كثراً، بحيث  انينا: اوه، �صيدي، انت رجل. 

اجمع،  العامل  هذا  يف  تبتغيه  ما  كل  هي  �صعادتك  كانت 

ولكنها قامت ب�صيء �صيء وتاأكدت منه، هل تغفر لها.

يحدق ريك بعيداً يف الف�صاء.

ريك: مل يحبني احد اإىل هذه الدرجة.

انينا: وهو مل يعرف �صيئًا. وابقت الفتاة هذا ال�صيء ال�صيء 

مغلقًا يف قلبها؟ �صيكون هذا مقبواًل، الي�ض كذلك؟

ريك: )بق�صوة(

هل تريدين ن�صيحتي؟

انينا: اوه، نعم، من ف�صلك.

ريك: عودي اإىل بلغاريا.

انينا: اوه، ولكن لو تعلم ماذا يعنى لنا ان نرتك اوروبا 

باالأمر!  يان  عرف  لو  ولكن  اوه،  اأمريكا!  اإىل  ونذهب 

اكرب  انا  عدة جوانب  الكلمة من  معنى  بكل  هو �صبي 

منه بكثر.

من  يعانون  كازابالنكا  يف  اجلميع  ح�صنًا،  نعم،  ريييك: 

م�صاكل. م�صكلتك قد حتل. اعذريني.

ينه�ض ريك فجاأة

انينا: )بال نغمة(

�صكراً، �صيدي.

تبقى  املائدة.  على  لوحدها  انينا  يرتك  ب�رسعة،  يغادر 

جال�صة، مهانة لدرجة ال ت�صتطيع احلركة.

الزا  تدخل  احلييجييوزات،  قائمة  يراجع  ريييك  كييان  بينما 

وال�صلو. يف اخللفية ن�صمع �صام يعزف، وب�صكل �صاخر، كان 

يجب ان تكوين انت.

يحيي ريك الزا وال�صلو.

ريك: م�صاء اخلر.

ال�صلو: م�صاء اخلر. كما ترى نحن هنا مرة ثانية.

ريك: اعترب هذا حتية كبرة ل�صام.

)خماطبًا الزا(

اعتقد انه يعني لك باري�صو، ح�صنًا، ايامًا اكرث �صعادة.

ينظر ال�صلو حوله.

الزا: )بهدوء( هوي فعل. هل باإمكاننا احل�صول على مائدة 

بقربه؟

ال�صلو: وابعد ما ميكن عن املاجور �صرتا�رس.

ريك: ح�صنًا، اجلغرافيا قد تكون �صعب ترتيبها.

يرفع ريك ا�صابعه لرئي�ض اخلدم.

ريك: بول. املائدة ثالثني!

رئي�ض اخلدم: )خماطبًا الزا وال�صلو( نعم، �صيدي من هنا، 

من ف�صلكم.

ريك: ) خماطبًا الزا ( �صاأطلب من �صام ان يعزف "على مر 

الزمان".

اعتقد ان هذه هي نغمتك املف�صلة.

الزا: )مبت�صمة( �صكراً لك.

ما  عن  �صام  يتوقف  ويو�صو�صه.  �صام  نحو  ريك  يذهب 

يعزف.

ويبداأ "على مر الزمان". يهز راأ�صه بينما يغادر ريك.

يتقدم نادل من مائدة الزا وال�صلو.

ال�صلو: اثنان كونياك، من ف�صلك.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك- غرفة القمار – لياًل.

يجل�ض يان على طاولة الروليت. ما زال ميلك ثالثة في�ض 
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ويبدو مذهواًل.

وبينما يظهر ريك يف الغرفة يتكلم مدير اللعبة مع يان.

مدير الغرفة: هل ترغب يف اإ�صافة رهان اآخر، �صيدي؟

يان: كال، كال، ال اأعتقد.

يقف ريك خلف يان.

ريك )خماطبًا يان( هل جربت اثنني وع�رسين الليلة؟ قلت 

اثنان وع�رسون.

ينظر يان نحو ريك، ثم على الفي�ض الذي يف يديه.

يتوقف، ثم ي�صع الفي�ض على االثنني والع�رسين.

يريد  ما  اللعبة  مدير  يفهم  اللعبة.  مدير  مع  ريك  يتبادل 

ريك منه ان يفعل. يحرك الدوالب.

يتابع كارل املجريات، منبهراً.

يتوقف الدوالب عن الدوران.

مدير اللعبة: )بالفرن�صية(

اثنان وع�رسون، ا�صود، اثنان وع�رسون.

الذي  ما  يالحظ  جميياوره،  مائدة،  على  رينولت،  فائز، 

يحدث مدير اللعبة يدفع بكومة من الفي�ض اإىل رقم اثنني 

وع�رسين وميد يان يده نحوها.

ريك: )دون ان ينظر اإىل يان( اتركها هناك.

يرتدد يان، ثم يبعد يديه، يتابع كارل املراقبة.

يدور الدوالب. ال اأحد يتكلم وهو يدور. يتوقف.

مدير اللعبة: اثنان وع�رسون، ا�صود.

فائز اآخر. يدفع مدير اللعبة بكومة الفي�ض باجتاه يان.

ريك: )خماطبا يان( ا�رسفها وال تعود اإىل هنا.

ينه�ض يان ويذهب اإىل ال�رساف.

احد الزبائن ي�صتكي لكارل.

الزبون: قل يل، هل انت متاأكد ان هذا املكان اأمني.

كارل: )بحما�ض( امني، كاأمان النهار الطويل!

يف هذه االأثناء، �صار ريك نحو مدير اللعبة.

ريك: ماذا نفعل الليلة؟

مدير اللعبة: ح�صنًا، األفني اقل مما ظننت �صيكون.

يبت�صم ريك قلياًل ويذهب باجتاه الباب.

ترك�ض انينا نحوه وتعانقه.

انينا: �صيد ريك، انا ....

ريك.... انه جمرد رجل حمظوظ.

فنجان  لك  اح�رس  هل  ريك  �صيد  خاطره(  )مطيبًا  كارل: 

قهوة؟

ريك: كال، �صكراً يا كارل.

كارل: �صيد ريك!

بعد ان راأى رينولت ان يان فاز، نه�ض من مائدته ليتبع 

ريك. يان وانينا يوقفانه يف الطريق.

يان: كابنت رينولت، هل يل ....

رينولت: ... اوه، لي�ض هنا، من ف�صلك. تعال اإىل مكتبي يف 

ال�صباح. �صنفعل كل �صيء كما يقت�صيه العمل.

يان: �صنكون هناك يف ال�صاد�صه.

رينولت: �صاأكون هناك يف العا�رسة، انا �صعيد من اجلكما. 

ومع ذلك، فمن الغريب ان تفوز.

ينظر اإىل االأمام فرى ريك.

يف  �صاأراكم  جداً.  غريبًا  االأمر  لي�ض  رمبا  ح�صنا،  رينولت: 

ال�صباح.

انينا: �صكراً جزياًل يا كابنت رينولت.

قطع اإىل:

داخلي، قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل

يقول  �صا�صا  �صا�صا.  اأذن  يف  كييارل  يو�صو�ض  البار،  عند 

"كال"!
ويرك�ض نحو ريك.

�صا�صا: �صيدي، لقد قمت ب�صيء جميل.

يقبل ريك على وجنتيه.

ريك: ابتعد، ايها الرو�صي املجنون!

ي�صكب كارل براندي لريك.

ياأتي  الزا.  باجتاه  ريك  ينظر  هذا،  يفعل  ال  انه  متظاهراً 

رينولت نحوه.

رينولت: كما ظننت، فانت عاطفي من الدرجة االأوىل.

ريك: نعم؟ وملاذا؟

الرومان�صية  بق�ص�صي  تتدخل  مليياذا  )معنفًا(  رينولت: 

ال�صغرة

ريك: �صعها يف ح�صابك كاإ�صارة حب.

رينولت: )بروح طيبة( ح�صنًا، ا�صاحمك هذه املرة.

ولكن �صاأكون يف ليلة الغد مع �صقراء مذهلة وي�صعدين جداً 

اإذا ما خ�رست. اوه، هوه.
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ال�شقة واقفٌة

�ض يف قلب ال�شامتنب�ض يف قلب ال�شامتنِب�ض يف قلب ال�شاِم

وذاك الباب املفتوح ذراعاِن

آخرها
َ
آخر
َ
آخراآخر آخر ال نعرف  آخر ال نعرف  طريٌق نحو حدوٍد

َ املنبوذيَن املنبوذيَن أوهاماأوهامأوهاِم ُوموائُدوموائُد من 

اد الكلماِت
َّ
ورو

نافشنافشناِف املنفى أ�اأ�شأ�شأ� وباعِة

ال�شقة تغفو حينًا

أحيانااأحيانًاأحيانًاأحيانًا قلقَلُق لغلْغ غقد تغقد ُت

ةشةشَة ذاك الباِب ش قب�ش قب�
َ

ض�ض�ض
َّ
�نا تتلم�نا تتلم
َّ
نا تتلم
َّ

نا تتلمأيادينا تتلمأيادي
َ
أيادي
َ
أيادياأيادي َّلكنَّلكنَّ

ِ يف العتمِة يف العتمة املمدودَة مثَل النجمِة

خوفا حوقةشحوقةشحوقِة شامل�شامل� امل�أحالم امل�أحالم  أحالم الأحالم ال ا لقي فيها بع�َض
َ
لقي
َ

لقيكي نلقيكي ُن

فىخفىْخفى خخفي ما ال يخخفي ما ال ي
َ
خفي ما ال ي
َ ُ

خفي ما ال ييف الغالب يخفي ما ال ييف الغالب ي
ُ
يف الغالب ي
ُ

 "
ُ
بندر
ُ
بندر
ُ

"
َأهَلأهَل أهلالأهلال لوٍك ترَك ا

ْ
لوكعلوكع

ُ
عشعش ش �ش � دمعَة

ِ مع الكلماِت مع الكلماِت ِ يف القفِر يف القفِر الُة
َّ
الةمالةم ألقته اجلاألقته اجَلألقته اجَلمألقته اجلمألقته اجَل ألقته اجلو ألقته اجلو

ِ يف وحدتِه يف وحدته راً
َ
راوراو وشوش شل �شل � ل �ي�شكل �ي�شكِّ

أهلنياأهلنَيأهلنَيأهلني رية شرية شرية  ش رجل يروي �ش رجل يروي � ةشةشَة شيكتب ق�شيكتب ق�

الة فالة َفالٍة..  باٍع.. وطيوِر باعشباعشِ ش..و�ش..و� ذئاٍب

ضوبقايا نا�ضوبقايا نا�ض رحلوا.. 

ى  ى  تت�شظى  تت�شظَّ إال كلماتاإال كلماٍتإال كلماٍتإال كلماٍت وطلوٍل مل ترتْك

داء داٍم
ُ

داء دامإيقاع حداء دامإيقاع ح
ُ

إيقاع ح
ُ

إيقاع حاإيقاع ح إيقاع حيف  إيقاع حيف 

ْ
رحلت
ْ
رحلت
ْ

أطاللاأطالَلأطالَلأطالَل بالٍد يدة نرث شيدة نرث شيدة نرث  شبق�شبق� " يرثي 
ُ
بندر
ُ
بندر
ُ

"

ِها ذابوا يف الظلمِةها ذابوا يف الظلمة ها ذابوا يف الظلمةالتها ذابوا يف الظلمةالُت
َّ
التجمالتجم

ي الدنياشي الدنياشي الدنيا أقا�اأقا�شأقا�شأقا� وب شوب شوب  شابوا �شابوا � ابوا �شابوا �ش شوان�شوان�

اشاشًا �شتى أغرا�اأغرا�شأغرا�شأغرا� أغرا� و أغرا� و أفاويهاأفاويَهأفاويَهأفاويه أفاويه و أفاويه و باعوا متراً

حراءشحراءشحراِء شب يف ال�شب يف ال� ب يف ال�عتب يف ال�عتِّ
ُ
عتوه يعتوه ي وه يقوه يُق

ْ
قبقب بأن يبأن ي

ُ
أن ي
ُ
أن ياأن ي واختاروا 

.. ويبكي

ته
َّ ُ
 ما يف �ص
َّ
 ما يف �ص
َّ ُ
 ما يف �ص

ُ
م ذئباشم ذئباِشم ذئبًا شويقا�شويقا�

أغرب
َ
أغرب
َ

أغربالأغربال  اجلائع وا
َ
 اجلائع
َ

اَل
َّ
الشالش ش�ش� �وينا�شد هذا الع�وينا�شد هذا الع

َ
وينا�شد هذا الع
َ

َ
 يغدر
َ
 يغدر
َ

اأالَّ

َ املقطوعنَي املقطوعنَي َل
ْ
لبلب ب نب ُن أناأْنأْنأن يعرَف

!
ٌ
 غريب
ٌ
 غريب
ٌ ُ

كالنا يا ذئب
ُ
كالنا يا ذئب
ُ

 موح�شة ال قلب لها  
َ
 موح�شة ال قلب
َ

حراءشحراءشحراٍء شيف �شيف �

 ماء
ْ
 ماء
ْ

ال قطرَة

َآَنآن! آنالآنال ٍل نحن ا
ْ

لحلح  رفيقا ر
َ
 رفيقا ر
َ ُ

يا ذئب
ُ
يا ذئب
ُ

تها
ْ

ري
َ

ريف يف حريف يف ح
َ

ف يف ح
َ ف يف حة ال تتوقف يف حة ال تتوقَّ ة ال تتوقشة ال تتوقش شالق�شالق�

م فوق "العابِد"**
ِّ
م فوق خيم فوق خي

ُ
خي يخي ي الليُل

ُ
 تدور
ُ
 تدور
ُ

ضأ�ضأ�ض أ�اأ�ا اوالكاوالك

أهلي فارغةاأهلي فارغًةأهلي فارغًةأهلي فارغًة حويل   قوافُل
ُّ
بخبُخب ختخَت

ْ
داء
ْ
داء
ْ ْ

داءيداءي ييف هذي البييف هذي الب
َ
يف هذي الب
َ

...

دال�شقة جتمدال�شقة جتمُد كالتمثاْل
َ
ال�شقة جتم
َ

هابو �شمعتهابو �شمعُتها بو �شمعتتخبو �شمعتتْخ

ْ انتبذْت انتبذْت زاويًة ودم�شُق

ورية شورية شورية  ش �شاعر من �ش �شاعر من � *

�شعــــر�شعــــر

بيان ال�صفدي *

ة بندر عبداحلميد  �ُشقَّ



ُف
ُ

ُة ترج
َّ
 الليل امُلر

ُ
وكوؤو�ض

بود التقيا
ْ
والعابُد وامَلع

يف زمن خطاأٍ

ب افرتقوا
ْ
ح

َّ
وال�ش

ُ
 يجو�ض

ُ
والذئب

وغرباٌن تتقافُز بني االأحجاِر

" يبكي بق�شيدة نرٍث
ُ
و"بندر

هذي االأطالْل

.....

 األواُن حوائِطها
ْ
لت

َ
هذي ال�شقُة َن�ش

َقِت اجلدراُن وت�شقَّ

 يف فرٍح
ُ
ولكْن تتذكر

 �شتى
ٌ
 بها اأقوام

َّ
اأْن مر

 يومًا 
ْ
ما �شاقت

يدخلها االأخالُط

ُ
ال�شعراء

الفنانوَن

ْدفِة
ُّ

�شيوُف ال�ش

ون انقطعوا
ُّ
وي

َ
َقر

ٌ
اأ�شباه

وعى
َ

ج

وُطفيليوَن

 
ٌ
ن�شاء

 ن�شاء ورجاٍل
ُ
اأ�شباه

ة ما �شاقت يومًا وال�شقَّ

كنا ن�شاأُل:

 من اأين يجيء اخلبُز اإليها

؟
ْ
 الندماء

ُ
وكوؤو�ض

ِة 
َّ ُّ
ر عن فتح ال�ص " ال يتاأخَّ

ُ
لكْن "بندر

ويقدُّ الزاَد لنا

-حتى للذئب اجلائِع-

"!
ُ
 يا ذئب

ْ
"ال تغُدر

ُ
ها حني متيُل الكاأ�ض

ُ
يعتِّب

ويعوي الليُل كذئٍب

ٌ
 م�شحور

ٌ
هذي ال�شقة فيها �شيء

�شو�شُة!
ْ
هذي امَلم

اِت
َّ
حا�صٌة ملرايا اجلني

ٍق
َ
الالئي ياأتني بكل جنوم الليل على َطب

ْطْفَن بها كاحُلوِر
َ
وي

َن الكلماِت
ْ
َقدِّ�ش

ُ
ي

 عن القلِب
َّ
ويْغ�شلَن الهم

ْ
وال يرتْكَن عليه �شوى قطراِت املاء

...

...

ا
َ
العابد واملعبود التقي

يف زمٍن خطاأٍ يتبدَّد كالرمِل

نا.. كلٌّ منا يف �شاٍن
ْ

خرج

يف قلب دم�شَق امُلطَفاأِ

نا يف العتمِة
ْ
ِغب

 .
ْ
ْقنا يف ال�شحراء

َّ
وتفر
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** العابد: ال�شارع الذي تقع فيه �شقة بندر يف 

دم�شق.  



القمر والنجوم

قارب �شكران، دّفة جمنونة

نحو امل�شب ب�صاع حمموم

قمر �شكران ، �شم�ض جمنونة

ماذا تقول عنكما النجوم ؟

* * *
�شعر  وهو   ، ماليزيا  اإىل  البنتون  �شعر  يعود 

َق.  ثَّ َ
و

ُ
اأن ي �شعبي كان يف بداياته �شفويا قبل 

ماليزيا  لبالد  الوطني   ال�شعر  البنتون  عد 
ُ
وي

املاالوية  ال�شعوب  لدى  اأي�شا  م�شهور  وهو 

ويف  وب��رون��اي  واأندوني�شيا  ك�شنغافورة 

مقاطعة باتاين يف تايلند.

ترتكب ق�شيدة البنتون من اأربعة اأبيات مقفاة 

ومتوازية ) اأ ب / ب اأ ( على اأن يكون التوازي 

يف االأ�شوات. ويحمل البيتان االأوالن) ويطلق 

البنتون  ق�شيدة  يف   ) املعنى  م��راآة  عليهما 

واإعدادا  مقدمة  يعتربان  وهما  رمزيا،   مًدى 

لتلقي املعنى الذي �شينبثق الحقا يف البيتني 

 ( عليه  يطلق  ال��ذي  الق�شيدة  من  االأخريين 

املق�شود (، وفيهما تتجلى املعاين االأخالقية 

الن�ض  املر�شودة يف هذا  واحِلكم  والعاطفية 

ال�شعري باالعتماد على �شور �شعرية ماأخوذة 

من الطبيعة والوجود.

ومثال ذلك:
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ترجمة : ابراهيم درغوثي *

اْلَبْنتـوْن

�شعر ماليزيا الوطني 

من اأعمال الفنان بدر املعمري- ُعمان

*  قا�ض ومرتجم من تون�ض 



احلكمة، من اأين تاأتي احلكمة؟

- من حقل االأرز تذهب نحو جمرى املاء.

واحلب، من اأن يجيء اإذن؟

- من العينني ، ينزل اإىل الكبد.

يف  لي�ض  البنتون  �شعر  يف  الفاعلة  النواة  اإن 

تركيبته ) اأربعة اأبيات مقفاة ومتوازية ( فقط 

فعلها  تفعل  التي  ال�شور  يف  تتمثل  واإمن��ا   ،

اأن ال تكون �شديدة  بني ق�شمي الق�شيدة على 

�شديدة  وال  املعاين  تبتذل  ال  حتى  الو�شوح 

الغمو�ض في�شيع املعنى بني ال�شطور.

اإن هذا ال�شكل من ال�شعر مرتبط ارتباطا وثيقا 

وبعاداتها  املالو  ل�شعوب  ال�شفوية  بالثقافة 

القدمية  االأزم��ان  منذ  املتوارثة  وتقاليدها 

املاالوي  ال�شعب  عادات  ذكر  فيه  يكرث  لذلك 

الثقافة  الغريب عن هذه  القارئ  لدى  وتظهر 

�شاعر  ِلَلِعب  العائدة  امللغزة  االإ�شارات  بع�ض 

البنتون بالكلمات كما يظهر يف هذه الق�شائد:

اأ�شعاري ن�شو�ض غام�شة

اإذا مل تفهما ال ت�شعر بالغنب.

* * *
الروح تبكي على اأبواب قلبك

اإنها تبغي العودة اإىل هذا العامل.

وجه �شاحب وج�شد معّذب

احلياة بدون طعم ولكننا نكره املوت.

* * *
منل اأحمر يف جوف اخليزران

اإناء مليء بروح الزهر

غبة
ّ
عندما ميتلئ ج�شدي بالر

وحدها حبيبتي تطمئن روحي.

* * *
ازرع االأرز على ه�شبة جريام

ازرع ثم ا�شرتح على �شخرة

كيف للقلب اأن ال يرتع�ض

ملراأى نهد من وراء و�شاح.

* * *
فرا�شة طائرة هنا وهناك

طائرة فوق البحر على اأبواب ال�شعاب

ملاذا كل هذا اخلفقان يف قلبي

القادم من بعيد، ليدوم طويال؟

* * *
اإذا ذهبت اإىل منبع النهر

اقطف يل وردة الفرجنبان

اإذا مت قبلي

انتظرين على اأبواب ال�شماء.

* * *
ما اأكرث النجوم يف ال�شماء

ولكن نور القمر وحده �شاطع.

ما اأكرث البنات اجلميالت

ولكن عيني ال ترى اإال واحدة.

* * *
نحو اجلزيرة املبللة حتت 

زخات املطر

يطري النمل املجنح اإىل حوافها.

لنمزح طوال العمر

�شنكون وحيدين  داخل القبور.

* * *
نزوى العدد 98 - ابريل 2019

204



منل اأحمر و�شط اخليزران،

مزهرية مالأى برحيق الوردة.

عندما يلتهب احلب داخلنا ،

دواء واحد ينقذنا، هي املحبوبة.

* * *
قو�ض قزح ذو االألوان الزاهرة

حتى امل�شاء يزين ال�شماوات

لنجتز، اإذن، معا الوادي

عمل اجلماعة ي�شنع املعجزات.

* * *
البنتون املت�سل�سل

ميكن ل�شعر البنتون اأي�شا اأن يكون مت�شل�شال 

يكتب  اأن  على  اليابانية  الرجنا  ق�شيدة  مثل 

على  يجب  ب�صوط  حمددة  قاعدة  خالل  من 

والرابع  الثاين  البيتان  يلتزم بها:  اأن  ال�شاعر 

يف  ا�شتعادتهما  يجب  االأوىل  الرباعية  يف 

على  وثالث،  اأول  كبيت  تليها  التي  الرباعية 

اأن ال يقل عدد الرباعيات عن �شتة واأن تنتهي 

الق�شيدة ببيت البداية.

ال�شعرية  الكتابة  يف  التقنية  هذه  اأغوت  وقد 

كثريا من �شعراء فرن�شا واأوروبا عندما اكت�شفوا 

�شعر البنتون لعل اأ�شهرهم الفرن�شيون فيكتور 

هيقو وتيودور دوبنفيل و�شارل بودالر وبول 

فريالن . وهذا مفهوم ، فا�شتعادة االأبيات يف 

ويحولها  دراميا  طابعا  لها  يجعل  الق�شيدة 

اإىل م�صح الأحداث الهثة.

قاعدة اأخرى يجب اأن تتوفر يف ق�شائد �شعر 

العادي  البتون  ، فكما يف  البنتون املت�شل�شل 

هناك  يكون  اأن  يجب  الواحدة  الرباعية  ذو 

واجلزء  الق�شيدة  االأول من  اجلزء  متايزا بني 

طابع  ذو  االأول  يكون  فبينما  منها.  الثاين 

مزاجي احتفايل يركز ال�شاعر يف الثاين على 

اإبراز االأحا�شي�ض وامل�شاعر، ويظل احلال هكذا 

حتى نهاية الق�شيدة.

بنتون مت�سل�سل اأول:

اأيتها العيون ال�شماء، اأيتها ال�شفاه الذابلة

يف قلبي ي�شكن حزن مرير.

الريح يق�شف ال�صاع االآبق،

والزبد يلون البحر عند ال�شفق.

يف قلبي ي�شكن حزن مرير.

الك
َ
هاهي راأ�شي قد وهبتها للم

والزبد يلون البحر عند ال�شفق،

واملوج يقذفني نحو الهالك.

هاهي راأ�شي قد وهبتها للمالك

بعدما قطعتها ب�شيفي

واملوج يقذفني نحو الهالك.

واأنا ذاهبة حلتفي

بعدما قطعتها ب�شيفي

روحي تطري نحو ال�شماء

واأنا ذاهبة حلتفي

ن الليل بالدماء.
ّ
لو

ُ
والبحر ي

روحي تطري نحو ال�شماء

هل حقا اأنا من قتلتك؟.
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ن الليل بالدماء
ّ
والبحر يلو

والربق يفلق ال�شحابة ال�شوداء.

هل حقا اأنا من قتلتك؟.

اإنه القدر، فاأنا اأحبك

والربق يفلق ال�شحابة ال�شوداء،

لتبتلعنا الهاوية اإىل االأبد.

اإنه القدر، فاأنا اأحبك

و�شاأموت حتى اأن�شى

لتبتلعنا الهاوية اإىل االأبد،

اأيتها العيون ال�شماء، اأيتها ال�شفاه الذابلة.

بنتون مت�سل�سل ثان:

الفرا�شات تتالعب باأجنحتها،

تطري نحو البحر، قريبا من �شل�شلة ال�شخور،

قلبي يوؤملني داخل  �شدري

منذ اأيامي االأوىل حتى ال�شاعة.

تطري نحو البحر، قريبا من �شل�شلة ال�شخور...

هذا الطائر الكا�ص ينطلق نحو بندام

منذ اأيامي االأوىل حتى ال�شاعة،

اأعجبت بالكثري من ال�شباب.

هذا الطائر الكا�ص ينطلق نحو بندام

ويرتك ري�شه ي�شقط يف باطاين

اأعجبت بالكثري من ال�شباب.

ولكن ال �شيء ميكن اأن ي�شبه اختياري.

يرتك ري�شه ي�شقط يف باطاين...

هذان حمامان جنيبان

لكن ال �شيء ميكن اأن ي�شبه اختياري.

حاذق اأنا عندما اأالم�ض القلب.

بنتون مت�سل�سل ثالث:

ها قد اأنهيت من العمر ع�صين

ها هي طفولتي تذوي

- وياله ! االأيام اجلميلة وّلت،

اإنها اأمطار اخلريف، وهذه اأمطاره.

ها هي طفولتي تذوي

وزنابقي االأوىل ذبلت

اإنها اأمطار اخلريف، وهذه اأمطاره.

يف ال�شماء تلبدت الغيوم.

زنابقي االأوىل ذبلت

والزعرور جتردت اأغ�شانه،

يف ال�شماء تلبدت الغيوم.

واملرج عظمت اأحزانه.

الزعرور جتردت اأغ�شانه،

ها اأنا اأبكي على اأ�شجانه.

واملرج عظمت اأحزانه.

ال �شم�ض يف ال�شماء الداكنة

ها اأنا اأبكي على اأ�شجانه.

رغم اأْن ال �شيء يذكر.

ال �شم�ض يف ال�شماء الداكنة،

لكن الغابة تتلون باالأحمر.
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رغم اأْن ال �شيء يذكر،

حتت قدمي �شتتفتح الزهور

لكن الغابة تتلون باالأحمر.

والطق�ض اجلميل لن يعود.

�سعراء ماليزيا ال�سباب يكتبون البنتون

حممد عمران �سهيدان

نهرب عندما نرى القط االأ�شود

حتى ال حتل علينا اللعنة

ال تهتم بهذا ال�شحر االأ�شود

قلبي يتاأرجح بينها وبينك

نور عفيفة ع�سمان

يف الربيع تتفتح الورود اجلميلة

لكن قلوب الرجال تظل �شوداء

كم اأنت اأناين واأنت ترتكني يف اخلميلة

لو ع�شقتني كنت لك الدواء.

حممد عفيف حزامي:

ع�صة اآالف قط يعربون ال�شارع معا

لكنني اأبحث بينها عن القط االأ�شود

ع�صة اآالف امراأة تنتظرنني

لكنك وحدك من اأع�شقها.

اأ�ستري هني �سيي

اأن تكون بي�شاء، بي�شاء كالثلج النا�شع

قطرة �شوداء تبدل االأحوال.

اجعلوين عطوفا عندما يغ�شب قلبي

اأنريوا يل الطريق عندما ي�شتد �شكي.

�ستيفان لينغ مان

انظروا و�شط ال�شماء ال�شوداء

جنوم تربق يف هذه امل�شاء

كقلب فقد االأمل

اأ�شتاقها يق�شا ، اأ�شتاقها واأنا ثمل.

 

العرب مل يكت�سفوا بعد �سعر البنتون:

يجد  مل  البنتون  �شعر  اأن  االأم��ر  يف  والغريب 

احلظوة الكربى التي وجدتها ق�شيدة الهايكو 

ويف  خا�شة  اأوروب��ا  �شعراء  لدى  اليابانية 

العامل ب�شورة اأعم عند ظهوره ) يكاد ال يعرف 

هذا ال�شعر يف الثقافة واالأدب العربيني حتى 

االآن (. ولنا اأن نت�شاءل عن ال�شبب. فهل االأمر 

يعود اإىل هيبة اليابان وال�شهرة الكبرية التي 

كان يحظى بها ال�شعر الياباين عامة فانت�ص 

اأم الأ�شباب   ، العاملية  االآداب  الهايكو يف كل 

اأخرى لعل اأهمها �شعوبة كتابة هذه النوعية 

اللغات  تتوفر  ال  التي  ال�شعرية  الق�شيدة  من 

خا�شياتها  على   ) املالوية  غري   ( االأخ��رى 

االرت��ب��اط  يف  خا�شة  الفينومينولوجية 

املعنوي والداليل بني اجلزء االأول والثاين من 

الرباعية . 
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اأي�شا  واملعروف  باي(  يل   ( بو  يل  ال�شاعر  يعّد 

قي  ال�شني  �شعراء  اأعظم  من  باي(  يل   ( باأ�شم 

الع�شور ما قبل احلديثة . فمن املتفق عليه باأنه 

ال�شعر  م�شمون  و�شمو  رفع  قي  �شاهما  فو  وتو 

القوة  من  م�شتوياته  الأعلى  و�شكله  ال�شيني 

؛ فال�شعراء يف اوقات متعاقبة اقرتبا  والتعبري 

منهما لكن مل يتجاوزهما مطلقا. فاأ�شالة ومتيز 

يل بو تكمن يف حقيقة اأنه حقق جمالية وبالغة 

التقليدية ، يف تدفق  وجزالة ملعاجلته لالأقكار 

و�شحر واأنه قد رفع عمله من كونه جمرد تقليد 

للما�شي بل اأ�شاف اإليه وجوده وجدد فيه.

فو  تو  لل�شاعر  �شديقا  وكان  مرات  اأربع  تزوج 

منا�شبات  ويف  خمتلفة  اأ�شعارا  بو  يل  كتب   .

يتميز   . والعامة  اخلا�شة  حياته  عن  متعددة 

�شعره بالنغم اخليايل واملجازي لعامة ال�شعب . 

تاأثر به وب�شعره الكثري من �شعراء القرن الع�صين 

، من اأبرزهم اإيزرا باوند وجيم�ض رايت .

فو تو  -  عن    1

ُ
يف اأغ�شط�ض عندما كانت ال�شم�ض

 حترق كبَد ال�شماء على قمِة اجلبل
ً
ثائرة 

قابلت ) تو فو ( 

حتت ظل قبعته املجدولة

من عيدان القمح ، حزين الوجِه

من احلزِن وال�شقاء –

ومرت ال�شنوات ثقيلة

منذ اآخر لقاء 

فازداد وجهه غرقا و �شحوبًا

ي�شنيه التعب ويلفه ال�شقاء 

 تو فو اأيها الغارق

يف البوؤ�ض والعناء 

فكرُت بعدها

البد اأنُه يتاأمل ثانية

فوَق لهيِب ال�ِشعِر

ومن حرارِة الكلمات 

اإىل واجن الن  -  2

َد ) يل بو ( قاربُه
َ
اأع

وا�شتعد للرحيل

 اأقداٍم
َ
فجاأة �شمع �شوَت وقع

و�شدٍو على ال�شاطئ

 
ْ
ب�شوٍت عذٍب رخيم
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ترجمة: �سعيد �سلمان اخلواجة *

 من ال�صعر ال�صيني

ال�شاعر يل بو )يل باي(

* قا�ض ومرتجم من االأردن 



فاملياه يف بركِة املياه امل�شبعة

برائحة اأزهاِر اخلوخ امُلزهِر اجلميْل

متتُد لعمٍقٍ  اأكرَث

من األِف ميٍل وميْل

لكن لي�ض اأكرَث عمقًا

من وداع 

الن وحبِه الطاهر يل

ليبقى خالداً ناب�شًا

.
ْ
من جيٍل جليل 

3 - هواء اخلريف
 
ٌ
هواء اخلريِف لطيٌف ... نقي

 اخلريِف فاحُت اللوِن بهي
ٌ
قمر

* * *
 االأوراُق املت�شاقطة

ُ
تتجمع

 حويل...
ُ
وتتناثر

 يحلُق ثم يهبُط 
ُ

الغراب

من جديد

 يف بع�شنا ونهيم 
ُ
نفكر

متى نتقابل ؟

هذه ال�شاعة .. تلك الليلة ؟

ُ
م�شاعري تت�شلب

يجتاحني ال�شوُق

اإنتظارا  للموعِد اجلديد 

 4 -  اأغنية خلريف منت�سف الليل

تعلقت قطعُة من القمر ب�شقِف املدينة

تتحرُك ع�صاُت االآالِف من م�شابِك الغ�شيل

يف موجاٍت متتالية م�شتكينة

 رياح اخلريف على قلبي
ُ
تهب

مراٌت ومرات

دوما باجتاه هذا املمر اجلبلي

اآٍه ! متى تكتمُل هزمية

جيو�ض التتار 

 زوجي من حملته 
ُ
ويرجع

من غيبته الطويلة 

وي�شحُك يف وجهي النهار 

اأخ�سر قمر   -  5

وت�شاألني ملاذا اأ�شكن

تلك املرتفعات اخل�صاء؟

ابت�شم وي�شيع مني الكالم

 �شعيدا
ُ
فقلبي يهيم

بال َهٍم وال �شقاء 

زهور اخلوخ تتهادى

بعيدا نحو املجهول 

مع �صيان املاء 

يف رقٍة وبهاء 

فلي عاملي ودنياي

بعيداً عن حياة النا�ض

غارقا يف الوحدة

واأحتفي بال�شفاء!!! 

هادئة ليلة  - اأفكار   6

اأمام فرا�شي

�شوء القمِر امل�صِق البهي

يبدو مثل الثلِج على االأر�ض

ي بلونه الف�شّ

 راأ�شي ، يرنو اإيل
ُ
اأرفع

 االأبي�ض الندي 
َ
اأ�شاهُد القمر

 باأين
ُ
اأخف�ُض راأ�شي ، اأحلم 

قد عدُت لوطني ومنزيل 
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 7 - الربيع

الرائع )لو فو( االآتي

من االأر�ض الغربية

يقطف اأوراق التوت

بجوار ال�شفة الَغناء

عرب االأغ�شان اخُل�ص

تفرد يدها البي�شاء ؛

من اأ�شعة ال�شم�ض الذهبية

ي�شبح ثوبها االأبي�ض

م�شبوغا يف الرقة والبهاء 

ديدان القز ت�شكو اجلوع 

تنتظر الغذاء 

اأتو�شل اإليك

واألح يف الدعاء

احلرير  تغزل  اإنها   -  8

بعيدا عند اأعايل النهر

يف )�شي�شوان( 

ترتفع املياه كهدير رياح الربيع 

كيف اأجروؤ اأن اأقابلها االآن 

واأواجه اخلليج املنيع

وموجه الفتاك 

فالع�شب االأخ�ص

ينمو اأ�شفل الوادي

حيث ديدان احلرير

تغزل خيوطها بهدوء 

يداها تن�شج خيوطا

بال نهاية 

من الفجر للغروب

عندما يبداأ طائر الكوكو

يف �شدوه الطروب

للنهر  خريفية  اأغنية   -  9

ُ
 القمر ويرتاق�ض

ُ
يلمع

يف املياه اخل�صاء 

بينما طيور البل�شون

حتلق يف بهاء

وتزيُن ال�شماء 

 فتاة
ُ

في�شمع ال�شاب

وهي جتمع الك�شتناء والليل مي�شي 

ويغرقان يف �شدو الغناء

قاما بالتجديف معًا

ثم عادا اإىل املنزل 

يف �صوٍر وهناء .

جبلية اأغنية   -  10

لكي نغرق اأحزاننا القدمية 

ِريٍق
ْ
�صبنا مائة اإب

من اخلمر العتيقة

هناك يف تلك الليلة اجلميلة 

مل ن�شتطع اأن نذهب للنوم

والقمر بهذه الفتنة

وهذا البهاء 

ويف النهاية عندما قهرتنا اخلمر

متددنا فوق اأر�ض كما الو�شادة

كانت ال�شماء الغطاء بزرقة �شافية نقية!!! 
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  قراءة ال�شعر جتربة تتحقق عن طريق اللم�ض، واأي�شًا 

عرب  مثلما  واالإيقاعات،  لالأ�شوات  االإ�شغاء  بوا�شطة 

ِب 
َ
ب

َّ
امل�شاهدة الت�شكيلية، ولي�ض الب�صية فقط. لهذا ال�ش

 اإىل حدود فرتٍة 
ُ
ًا جدا ما كان يعترب

ّ
ِهم

ُ
 م

َ
اأ�شبح اليوم

البيا�ض  بلعبة  هنا  االأم��ر  ويتعلق  ج��ّداً:  ْهمال 
ُ
م ما 

وهي  واحلروِف  للكلماِت  احلربية  الكتلة  اأي  وال�شواد 

اأو فراغها، فال�شعر وعرب  ُق على بيا�ض ال�شفحة  تتدفَّ

العني يغزو اأعماق الروح من خالل تلقيه ك�شل�شلة من 

اأن يعاود اخرتاقها باملعاين التي  الكتل احلربية قبل 

رغم  واإيقاعاٍت،  ٍر 
َ
و

ُ
وك�ش  

َ
كرتاكيب اجلمُل  تت�شمنها 

 يف 
ُ
اأه املرء

َ
اأن ال�شعر عادة -اإن مل نقل دوما- ما يقر

اإيقاعات  وفق  موزونا  يكون  ال  عندما  حتى  �شمت، 

 
ُ
القدمية، ي�شتمع التحديدات  اأو مقفى بح�شب  خارجية 

ال�شفحة،  على  ويتاأمله  �شمٍت،  يف   
ُ
عر ال�شِّ اإىل   

ُ
املرء

وهو  جمهوال  للقارئ  بالن�شبة   
ُ
ي�شري يكاد  ب�شوٍت 

اعِر اأو حتى القارئ نف�شه اأحيانًا.  يتداخل ب�شوِت ال�شَّ

من  ي�شتعيدها  اأو  ع��اٍل  ب�شوت  الق�شيدة  امل��رء  يقراأ 

 اأن هذا ال�شوت ال يتملكه 
ُّ

الذاكرة عن ظهر قلب، ويح�ض

مثلما  �شطوته،  وحتت  ملكه  يف  كلية  لي�ض  الأنه  ا 
ً
كلي

البيانو  التي يوقُعها عازُف  االأنغام املو�شيقية  لي�شت 

لها.  وبعزفه  بوجوده  اإال  تتحقق  ال  لكنها  له  لي�شت 

عامل  اإىل  الدخول  يبداأ  قارئ  يوجد  الكتب  بني حمبي 

اليد،  اأ�شابع  الكتاب عرب  بتح�ش�ض  باملالم�شة،  الن�ض 

خمتلٌف  ذلك  يف  وهو  ٍد، 
َ
بج�ش اأ�شبه  الورقي  الكتاب 

الن�شخة  اأو  االإل��ك��رتوين،  الكتاب  راهنا  �شمى 
ُ
ي عما 

 
َ

الكتاب الأن  املتعة،  نف�ض  حتقق  ال  التي  االإلكرتونية 

 القب�ض عليه، وهذا قد 
ُ
َد ظلٍّ زائٍف ي�شعب

َّ
 جمر

ُ
ي�شري

يحدث متاما لقارئ االأعمال ال�شعرية -غري الكاملة- 

)1995-1965( لل�شاعر البوليفي الفل�شطيني االأ�شل 

ورٍق  ِم��ْن  الكرتوين  �شبُه  فالغالُف  ميرتي.  اإدواردو 

اجللد  اإىل  ملم�شه  خ�شونة  يف  واالأق��رب  قليال،  ى 
ّ
مقو

اإىل  لونه  يف  واملائل  فيه،  املنت�صِة  باِت 
ْ
ي
َ
ب

ُ
للح نظرا 

االأ�شفر الفاحت، والعنوان باحلرب االأحمر الباهت، وا�شم 

ثم  قليال،  اأ�شغر  بحروف  االأعلى  يف  باالأ�شود  ال�شاعر 

اأقرب  الرمادي،  اإىل  اٍل 
َّ
مي اأ�شوَد  بلوٍن   

ُّ
املائي  

ُ
م

ْ
�ش

َّ
الر

قطٍّ  �شورة  يج�شُد  �شيني،  وبحرٍب  الياباينِّ  �شم 
َّ
الر اإىل 

لنا باملتعة  يف حركٍة ب�شيطٍة واحدة. كل ذلك يوحي 

الكتاب  ه��ذا  ع��امل  ندخل  ونحن  �شن�شادفها  التي 

خالل  من  �شعريته  بكثافة  لنا  يوحي  الذي  ال�شعري، 

خالل  من  واأ�شا�شا  لكن  االأوىل...  بعتباته  العناية 

راهنيتها  يف  اللغة  تطرحها  التي  ال�شعوبة  اإن  لغته، 

ال�شعرية تعزز الف�شل بني علم اجلمال وبني االأخالق 

املبداأ يف  �شتايرن من حيث  وي�شري جورج  وال�شيا�شة، 

ما  اإىل  ال�شعوبة«،  ب�: »يف  املعنونة  املتنورة  مقالته 

�شتايرن  ويحدِّد  التكتيكية«.  »ال�شعوبة  ب�:  عليه  يطلق 

التي  »املحتملة«  ال�شعوبة  اأخريني،  �شعوبتني  اأي�شا 

اأن  اأو  الن�ض  �شيفرة  يفك  اأن  ال��ق��ارئ  على  تفر�ض 

يبحث عن مرجعياته ذات ال�شلة، وهي »االأكرث جتليا 
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ترجمة وتقدمي: خالد الري�سوين *

ال�صاعر البوليفي اإدواردو ميرتي: 

فل�شطيني يف نيويورك وعربي يف غرناطة 

*  �شاعر ومرتجم من املغرب



وو�شوحا ]... و[ الليونة« وال�شعوبة »ال�شيغية« التي 

ترتبط باالنعكا�شات وبازدواجيات املعاين يف تلقيها 

ه االنتباه اإىل 
َّ

وج
ُ
النف�شي. بهذه الطريقة يجب فقط اأن ي

�شكل الن�ض ال�شعري، الذي ال ميكن البتة اأن يتم ف�شله 

عن املحتوى يف الق�شيدة. 

منذ  اختار  فقد  ميرتي  اإدواردو  لل�شاعر  بالن�شبة  اأما 

من  ال�شعرية  كتابته  تطوير  ال�شعرية،  دواوينه  اأوىل 

لي�ض  اأنه  واال�شتعارات حيث  الرموز  خالل كثافة من 

اأن  ال�شامل،  العاملي  التوا�شل  اأزمنة  يف  البتة  نادرا 

نعرَث على اأ�شكال متعددة من املقاومة، اأمام ال�شعوبة 

فاإن  ذلك،  ومع  ال�شعر.  وا�شتيعاب  فهم  يطرحها  التي 

بني  والتنقل  االإن�شانية،  احل�شارة  هدى  على  ال�شري 

لال�شتعارات  الظليلة  الغابات  وم�����ش��ارات  م�شالك 

بكثري  حمفوف  اأن��ه  رغ��م  ع��ادي،  جد  �شيء  ال�شعرية 

الفلورن�شي،  يذكرنا هذا بحكاية  وقد  ال�شعوبات،  من 

الذي كان من باب حظه اأنه كان ميتلك ح�شن ف�شاحة 

و�شحر كالم مما كان قد مكنه من ولوج ومغادرة عامل 

على  قدرته  ب�شبب  خ�شاراٍت  اأو  اأعطاٍب  دومنا  الغاب 

 دليال لفريجيليو. 
ُ
ابتداع الكالم اجليد مما جعله ي�شري

 
َ
ثمة عالقة تواٍز وتناظٍر رمزية ومتوا�شعة بني ما ُذِكر

الفل�شطيني  االنتماء،  البوليفي  ال�شاعر  وبني  �شالفا 

اأن  عليه  لزاما  ك��ان  ال��ذي  ميرتي،  اإدواردو  االأ�شل 

الفل�شطيني  املهاجر  اأبيه  يحت�شن مرياث وتوجيهات 

يابا  االأدبي:  الإلهامه  م�شدرا  ويتخذها  يتبعها،  واأن 

األبريتو.

اإن الق�شيدة الغرناطية مليرتي ق�شيدٌة عميقة املعاين، 

يف  ت�شعيدا  وتعرف  ال�شاعر،  انتماء  بجالٍء  تك�شُف 

 الرتاثي من خالل االإحالة على ابن 
ُ نربتها، ت�شتح�صِ

الكلمات  الأن  حقا،  االإعجاب  تثري  ا�شتعادة  يف  �شعيد 

امل�شاحات  يف  تبقى  اأفقه  يف  القارئ  ينتظرها  التي 

ح 
َ
ب ال�شَّ االأب  يحفز  االبن  اإن  وحيث  تقاُل،  ال  الفارغة 

اأو الطيف ليلفت انتباهه اإىل فتنة املكان، مر�شال كل 

احلمراء  ق�ص  بهاء  اأمام  والتعجب  الده�شة  عالمات 

مدى  على  تلتمع  نظرة  تر�شل  التي  املبهرة  باأبراجه 

قرون من الزمن.

اإدواردو ميرتي �ساعر يف مانهاتن 

بال�شاعر:  تعريفا  ن��ق��راأ  طيته  اأو  الكتاب  اأذي��ن��ة  يف 

»اإدواردو ميرتي ولد يف اأورورو )بوليفيا( يف 1943، 

ملا كان بعد طفال �شغريا انتقلت اأ�صته اإىل كو�شابامبا. 

در�ض احلقوق يف اجلامعة الكربى ل�شان �شيمون يف تلك 

الفرن�شي  االأدب  يف  بدرا�شات  قام  بعد  وفيما  املدينة، 

ال��والي��ات  يف  الالتينية  اأمريكا  اآداب  ويف  بفرن�شا 

من  الدكتوراه  �شهادة  نال  حيث  االأمريكية،  املتحدة 

بيثينطي  �شعر  ح��ول  باأطروحة  بيت�شبورغ  جامعة 

ويدوبرو. عمل مدر�شا يف جامعة كولومبيا بنيويورك، 

يف كلية دارمتوث )هانوفر، والية نيوهامب�ص( واأي�شا 

ها 
ُّ
مقر )والتي  البوليفية  الكاثوليكية  اجلامعة  يف 

ويدر�ض  مبانهاتن  يقيم  �شنوات  منذ  بكو�شابامبا(. 

�شنة  نيويورك. منذ  �شانت جونز، جامايكا  يف جامعة 

1999 �شار ع�شوا باالأكادميية البوليفية للغة مرا�شال 
االأعمال  وكتاب  االإ�شبانية،  للغة  امللكية  لالأكادميية 

ال�شعرية املقدم هنا ي�شتمل على االأعمال التالية: م�شكن 

1979، مْنذ  1976، مريابيليا   
ٌ
1975، دخان متاأجج

اخلريف  خطوط   ،1990 العودة  �شوء   ،1984 ج�شدك 

1993، طريق من اأي جهة 1998، وقد ن�صت له دار 
 1998 الن�ص بريتك�شتو�ض دواوينه الالحقة على �شنة 

وهي: مظلة مانهاتن 2004، زجاجيات ملونة للذاكرة 

لهذا  وبن�صها   ،2009 الهنيهة  انق�شاء  عند   ،2008
االأعمال  كل  ن�صت  قد  بريتيك�شتو�ض  تكون  العمل 

ال�شعرية التي ظهرت حتى االآن...«

فل�شطيني من بوليفيا وعربي يرثي غرناطته

اإدواردو  �شعر  يف  مميزة  عالمة  االأب  ���ش��ورة  متثل 

ميرتي وخا�شة ق�شيدته »احلاج والغياب«، التي حتمل 

 » اأَنا َقطُّ
َ
 ِبَها اأْنَت و

ْ
حلُة اَِّلتي مْل َنُقم

ِّ
االإحالة التالية » الر

يابا األبريتو«، يقول ال�شاعر يف اجلزء االأخري من هذه ال

ق�شيدة:                                                             

ُع
َ
َها ُتْقر

َ
َل َيْهِبُط و

ْ
ولِكنَّ اللَّي

ُة.
َّ
 امَل�ِشيِحي

ُ
ا�ض

َ
ر

ْ
االأج

ُ
ر

َ
، َيْعرُبُ القم

ٌّ
اوي

َ
م

َ
 �ش

ٌ
 كور

ِة. �شَ
ْ
و

َّ
ِليِب الر

َ
فوَق �ش

ُي�َشاِرُف  دُِّد  َ
امُلتج  

ُ
الق�شيدُة-اللقاء ذي  وهي 
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النَِّهاَيِة

ِّ
ي �شِ

ْ
ِدَك االأر ِة حَلْ

َ
م

ْ
مُلَّ ذاَتَك، يابا، اإىل َنو

َبا،
ْ
اِدي ُكوت�َشاَبام

َ
يِف و

ِت�ْشَهاَد
ْ
 ا�ش

ُ
َت�ْشِعر

ْ
ا اأ�ش

َ
 بْيَنم

ُق  َدِمَك الَِّذي َيَتدفَّ

ِة
َّ
ِبي

ْ
ِة الَغر فَّ َة ويف ال�شِّ يف َغزَّ

ُ
ب

ُ
اِمِت َتْغر

َّ
َداِع ال�ش

َ
 ويِف الو

ِة االأِخرَيِة
َّ
ر

َ
وِللم

َناَطُة. 
ْ
َغر

 )�شوء العودة(

لقد تر�شخت غرناطة يف ذاكرة ال�شاعر اإدواردو ميرتي 

يف ا�شتباك وا�شح مع ذكرى والده، ومع تاريخ حا�شم 

يف ال �شعوره باعتباره �شاعرا ترتبط اأ�شوله باالنتماء 

ومن  الهزائم  من  لتاريخ  اأي�شا  انتماء  وهو  العربي، 

اإنها تذكرة مبراحل حا�شمة يف �شرية حياته  النكبات، 

واملوروثة.  ال�شخ�شية  بالهجرات  املرتبطة  املعقدة 

وحمركًا  جرحًا  لغرناطة  ال�شاعر  اكت�شاف  كان  لقد 

ق�شائده  �شارت  ولذلك  املا�شي،  وجلمرة  للحنني 

من  �شعره،  روائ��ع  من  تعترب  وهي  املدينة،  هذه  عن 

الغياب واالغرتاب  لوعة  واأعمقها عن  ال�شهادات  اأجمل 

وعن  املكان،  اإىل  الالنتماء  اأو  باالنتماء  واالإح�شا�ض 

ب�شنواته  الزمن  فينا  يخلفه  ال��ذي  امل�شتمر  ال�شدى 

من  اآث��اره  فينا  وخلف  غادرنا  ما�ض  يف  املو�شومة 

الراحل  ول��الأب  لغرناطة  مرثية  اإنها  املحكي،  خالل 

واملقيم اأبديا يف غرناطته: ولذلك يقرتن يابا األبريتو، 

د ال يلغيه الزمن.
ُّ

بغرناطة يف توح

رثاء  الرثاء،  يف  ومعنى  روح��ا  تتوحدان  ق�شيدتان   

جذور  من  االأرج��ح  على  تنبعان  املدينة،  ورث��اء  االأب 

هوية اإدواردو ميرتي الذي هاجرت عائلته من فل�شطني 

اأجواء  اإدواردو ون�شاأ يف  1930. ولد  �شنة  اإىل بوليفيا 

خمتلفة الأنه من القادمني اجلدد اإىل بلد اأجنبي وغريب 

من   
ٌ
مهاجر باأنه  فتوته  منذ  ي�شعر  اأ�شبح  بالكامل، 

اأمريكا الالتينية نحو اأوروبا، ثم اإىل الواليات املتحدة، 

قارة  اإىل  فل�شطني  من  مهاجرة  اأ�صته  كانت  مثلما 

اأمريكا الالتينية، لهذا ال�شبب تعمق يف �شعره اإح�شا�ض 

باالغرتاب وباملنفى وحنني اإىل االنتماء، ولذلك اأي�شا 

حاول ت�شفية ح�شاباته مع االأمكنة ومع االنتماء عرب 

ة 
ّ
الذاكرة التخيلي التجربة ال�شخ�شية للنزوح من خالل 

ة الكبرية للطاعنني يف العمر. 
ّ
ة للرحلة العك�شي

ّ
وال�شفوي

لقد كان َيِعُدُه اأبوه منذ كان طفال باأن ي�شافرا معا يف 

زمن ما اإىل مدينة متثل رمزا لالأ�شول االأخرى القدمية 

من  للعابر  يبدو  قد  مما  بكثري  عمقا  اأك��رث  والعميقة، 

النا�ض، غرناطة العربية الرائعة اخلالدة، غرناطة البهاء 

الرحيل  يربط  امل�شري،  ميرتي  يكتب  االآف��ل،  العربي 

بالعودة والتوديعات بالذكرى. ويغذي حنينه واأ�شواقه 

با�شتح�شار ذكرى والده وقد مات بالفعل، وهو ي�صُف 

وهو  البيازين،  وانحدارات  احلمراء،  ق�ص  مراأى  على 

ينطق االأ�شماء العربية يف زوايا ال�شوارع م�شتمتعا بلذة 

�شاحة  من  اأخريا  مطال  املكان،  اإىل  وباالنتماء  نطقها 

احلمراء،  بجدرانها  القلعة  تاأمل  ميكن  عربها  �شغرية 

ال�شور.  يف  اأو  اخليال  يف  دوم��ًا  والفاتنة  املده�شة 

القلعة امل�صفة من التالل فوق الهوة، معلقة يف اأعلى 

نيفادا  �شيريا  ال  ترفعها  التي  ال�شتارة  اأمام  حدرة  نهر 

ب�شبابها وبقممها املك�شوة بالثلج.

»يابا  بنَت  والغياب«  »احل��اج  ق�شيدة  ت�شري  هكذا 

األبريتو« ذاتها: وي�شري »يابا األبريتو« نهرا من ال�شور 

من  و�شفة  الفادحة  اخل�شارات  من  النابعة  واالأ�شماء 

�شفاف احلداد والغياب، الق�شيدة كانت تريد اأن تالم�ض 

ال�شفة االأخرى، �شفة الرغبة واحللم، وانطالقا من ذلك 

حتويل جمرى ذاك النهر االأ�شلي اإىل التحقق املمتع ملا 

ٍق. اأمل يعرف رينيه �شار الق�شيدة  َتحقِّ
ُ
هو ممكن وغري م

على اأنها حتقيق لرغبة بعد زوال رغبة؟ وبهذه الطريقة 

َق االلتزام االأخالقي وال�شيا�شي الالزم  ُ حرفيا حتقُّ ِّ
ُيَي�ص

املتفاوتة،  الطول  خطوط  بني  اللقاء  هذا  للق�شيدة، 

املثال  يف  بو�شوح  وحتقيقه  اإدراكه  ممكن  �شيء  وهو 

ال�شعري التايل لل�شاعر: 

ُ
اأُة الَِّتي َتْظَهر

ْ
امَلر

اأًة
ْ
ِعْنَد امُلْنَعَطِف َفج

اِفَقِة ُبوْدِلرَي.
َ
ر

ُ
ِمْثَل م

َعاِن
َ
َعْيَناَها ِمْن ُلْبَنان تلم

ِة لْياًل ِمْثَل ِق�ْصَ

وِر،
ُ
م التُّ
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ْلِغَزَتاِن ِمْثَل اخُلُطوِط
ُ
م

ُ
َها االأْقَدار

ُ
م

ُ
�ش

ْ
الَِّتي َتر

اِق الُكوَكا.
َ
ر

ْ
على اأو

�ِشيٌق،
َ
ُدها ر

َ
�ش

َ
ج

َها َدِقيٌق، ُ ْ
                      وِخ�ص

اِم،
َ
َع االأْن�ش

َ
ِخيِل م ِم�ْشَيُتَها ِم�ْشَيُة النَّ

اِء
َ
َها يِف الَهو

ُ
و�َشْعر

،
ٌ
َعِبري

َ
ٌط و

ْ
و

َ
�ش

ِديَدَتاِن
َ
اَقاَها م

َ
�ش

ا حْتَت التنورة احلمراء،
َ
ُهم

ُّ
�ش حُتِ

َتنْيِ
َ

ج
ْ
و

َ
وَنْهَداَها ِمْثَل م

َتنْيِ
َ
َتالِطم

ُ
م

ِر.
ْ
على و�ْشِك اأْن َتِتيَها يِف الَبح

ْلِج  الثَّ
َ
و

ْ
دُِّدها َنح ُة التي مُتَ

َ
ْفر

ُّ
وال�ش

َعلى َطاوَلِة احَلاَنِة

اأُ
َ
ْن َيقر

َ
ِة م

َ
حتَت نْظر

ْدَفًة.
ُ

اِقُع �ش
َ
ا ُيْبِدُعُه الو

َ
م

يَدُة تقوُل ما َتُقوُلُه والَق�شِ

ًا.
ّ
ِفي

ْ
ر

َ
ح

فجاأة، اإىل جنب ال�شوت ال�شعري تاأتي البهجة مع الفرح، 

ويف  الق�شيدة،  يف  املتحدث  قرب  تعرب  امراأة  جتلبهما 

االإ�شارة اإىل بودلري يومئ اإىل »املت�شكع« الذي �شار اإليه. 

يف وقت ير�شم مالمح املدينة املعا�صة كحمٍل م�شيء 

متزامن مع اجنرافاتها االأحدث، على االأقل هنا، حتمل 

هذه ال�شمات االأربعة: اأن يكون بوليفيا، وفل�شطينيا من 

الع�صين.  القرن  اأواخر  يف  املنفى،  يف  العروبة،  اأبناء 

يف ق�شيدة »مظلة مانهاتن«، وهي الق�شيدة اخلتامية 

العنوان، ويركز  الذي يحمل نف�ض  ال�شعري  الديوان  من 

فيه ال�شاعر على مظاهر اجلمال التي تنبني على مبداأ 

واملبا�ص  الويف  االلتزام  معنى  حتمل  كونها  م��زدوج 

للحياِة وللكتابة، من م�شهد طبيعي وح�صي:

 يف مانهاتن:
ُ
اإنها مُتِطر

رَبَة
ْ
اأخِرُج امِلح

والري�شة من مظلتي.

ٌ
 م�شباح

ُ
اأفتحها مثلما ُي�شاء

ويرتفُع

ُد االأجنحة.
َّ
قي

ُ
 م

ٌ
قر

َ
�ش

اأ�شتبقيه مثل زهرة عباد ال�شم�ض

ذات بتالت �شوداء

.
ُ
َناُظر نا هذا التَّ

ُ
ر فُيَعطِّ

]...[
، عجوٌز

ُ
ِدر

َ
ارُع تْنح

َ
و ال�شَّ

ٌة، ْزرقَّ
ُ
دقاُتَها م

َ
ح

ُتها بال َنَظٍر،
َ
نظر

تتعلُق بعنقها 

ِفيٍح
َ

حاِفَظُة ُنقوٍد ِمْن �ش

ْلجٍل.
ُ

ي ِمْثَل ج
ِّ
ُتَدو

]...[
اإىل ال�شارع الطويل واملرتف

ملٍة ِلربو�شت
ُ

مثل ج

 احَل�ْشِد امُلباغُت
ُ
ام

َّ
م

َ
ح

 امُلتنامي
ُ
وار والدُّ

اأمام طوفان من الوجوه

دون قو�ِض ُقَزِحَك يا اأنت.

بني  ما  بباري�ض  املكتوب  ديوانه  ب�شور  تربط  ق�شيدة 

ُبوليفيا  م�شتعٌل،  عقٌل   ،1981 وربيع   1980 �شتاء 

الآثاِر  وفقًا  اأكرب،  االأمل  كان  فقط  هنا  القلب،  يف  دائما 

التاريخ، مبا�صة بعد  ال�شابقة على هذا  ال�شنة  الأحداث 

اال�شتخبارات  املدعوم من م�شالح  الع�شكري  االنقالب 

الع�شكرية االأرجنتينية، والذي فر�ض ممار�شة التعذيب 

وقتل الزعيم اال�شرتاكي مار�شيلو كريوغا �شانتا كروث:

        باري�ض، �شتاء عام 1980

اأحبائي من الطيور الغائبة

 ِمْن َثْلٍج
ٌ
اأحياء

براُت
ْ
َنو

َّ
    اأيتها ال�ش

اجلال�شة يف �شرب
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من ظليِل غرفٍة

وحتَّى �شوِء امِل�شباح

املتوحد

ا يف اله�شبة العليا
َ
ار

َ
و

ْ
مثل كي�ش

وهو ينحني على ال�شفحة

ومنغمرا اأي�شًا يف حنني املنفى، الذي يطفو اإيروتيكيًا، 

ويتبّدل يف �شورة اأورفيو�ض يف اآخر الق�شيدة اأو عندما 

اإىل  املرتو، ممر/  »مدخل  ال�شابقة:  الق�شيدة  يكتب يف 

انعكا�ٍض  �شوى  لي�ض  ب��دوره  وه��ذا  اإي��رو���ض:«،  اأطياف 

لهايكو عزرا باوند ال�شهري، »يف حمطة املرتو«: »بروز 

هذه الوجوه يف احل�شد. / بتالت يف غ�شٍن اأ�شوَد مبتل«.

ال�شوت  يعلن  مانهاتن«،  »مظلة  ق�شائد  اإح��دى  يف 

اخلام�شة  يف  ي�شتيقظ  كونه  على  امُلكا�ِشُف  ال�شعري 

ا لكي يك�شب خبزه اليومي:
ً

�شباح

فعِة
َ

ارع، اإىل �ش اأن اأخرَج اإىل ال�شَّ

ِه
ْ

ِد على الوج
ْ
الرَب

الأجِل ب�شعة درو�ض لالإ�شبانية

 . ٍ قرتِّ
ُ
ن ب�شكٍل هزيٍل م

َ
مدفوعة الثَّم

ق�شيدة »يف املرتو«. 

 
ّ
اليومي  

ّ
التحت-اأر�شي العامل  اإىل  املرء  ينحدر  هكذا   

، اإىل الودِّ امُل�ْصِق الذي 
ٍّ
 اأجنبي

َ
ُل، يف �شخ�ِض اآخر وَي�شِ

هو  الق�شيدة.  داخل  فقط  االآِم��َن  التاِئه،   
َ
افر

َ
امُل�ش يقوُد 

املنفى،  يف  اغرتابه  االآن  يتم  حيث  اأخ��رى،  مدينة  يف 

مدخل  اأو  الهد�شون  نهر  �شفاف  على  مانهاتن،  يف 

ها 
َ
ور

ُ
 �ش

ُ
 جّداً من ق�شيدٍة يدير

ٌ
املرتو، واأتخيل اأنه قريب

االنفرادية  اإبداعها يف غرفته  يعيُد  مثل �صاراِت �شوٍء 

املتوحدة، واإن كانت تقرتب من ال�شورة الظلية ل�شل�شلة 

ت�شبيهات لوتريامون يف »اأنا�شيد مالدورور« قد يكون 

ي�شتح�صه  ميرتي  كان  واإن  حتى  �شدفة  جمرد  االأمر 

يف ق�شيدته »مظلة مانهاتن« عندما يقول:

 الفجر، لكنُه ال ينجلي.
ُ
ينبلج

ُل اأجل�ض على الطاولة، اأ�َشغِّ

اآلَة خياطِة الكلماِت

واأخيُط املطر الذي ي�شقط

يف اخلارج وعلى ال�شا�شة

هٍل
َ
بينما تنفتح على م

مظلة لوتريامون.

من مدينة اإىل مدينة، ومن بالد اإىل اأخرى، ومن ديوان 

جلبة  بال  ميرتي،  اإدواردو  مي�شي  اآخ��ر،  اإىل  �شعري 

متفرد  �شاعري  ب�شوت  الق�شيدة  كتابة  على  وباإ�صار 

يحمل  عديدة  �شنوات  مدى  على  اإعجاب،  بكل  وجدير 

اأي�شا  ويحمل  بل  بعبقهما،  وال�شعر  التاريخ  اأ�شداء 

مثل  والناقدة،  املغايرة  االأخ��رى  ال�شعرية  االأ�شوات 

�شوت فيديريكو غار�شيا لوركا يف ق�شائده التي خلدت 

اإدواردو ميرتي اليوم واحد  اإن  غرناطة الزمن العربي، 

من اأهم االأ�شوات ال�شعرية يف اأمريكا الالتينية، �شوت 

وحنينه  نيويورك  يف  التيني  اأمريكي  عربي  فل�شطيني 

وهواه غرناطيان. 

عن اآل ميرتي يف بوليفيا

ق�شة هذه العائلة مليئة باملفاجاآت: هاجر دون اإليا�ض 

خمزنا  فتح  وهناك  اأورورو،  اإىل  فل�شطني  من  ميرتي 

َدُه با�شم زوجته اإيلينا. كالهما كان 
َّ
وا�شرتى منجما َعم

 �شانتا اإيلينا. لكنهم 
ُ
 املنجم

َ
ي

ِّ
م

ُ
م�شيحيا اأرثوذوك�شيا ف�ش

مل يجدوا عرق املعدن، فكان على دون اإليا�ض اأن يبيع 

اأول من يتقدم بعر�ض ل�صائه؛  اإيلينا اإىل  منجم �شانتا 

 �شهر واحد حتى وجد املالك اجلديد عرقا جيًدا. 
َّ
ومل مير

اأحد  هوت�شيلد،  ماوري�شيو  املليونري  هو  املالك  كان 

البارونات الثالثة للق�شدير.

هذه  حاملني  كوت�شابامبا  اإىل  وعائلته  ميرتي  هاجر 

فنزويال،  �شارع  يف  بيت  وبنوا  كاهلهم،  على  التجربة 

بناء  حاولوا  اإنهم  ُيقاُل  لبنًة،  ولبنًة  حجٍر،  على  حجراً 

وراءهم  تركوه  قد  كانوا  الذي  البيت  �شورة  على  بيت 

يف فل�شطني، ورمبا لهذا ال�شبب كان البيت يحتوي على 

االأ�صة  الإيواء  النوم  غرف  من  والعديد  وا�شعٍة  ممراٍت 

علم  يف  باحثة  وهي  من�شور  �شونيا  تقول  الكبرية. 

الرتبية، ولدُت يف كوت�شابامبا: »كلنا كنا نعي�ض معا«، 

األبريتو«.  العم  ذلك  واأبناوؤهم، مبا يف  اأج��دادي،   
ُ
»اآب��اء

اإدواردو  ابنه  الذي وهبه  األبريتو  يابا  هي تتحدث عن 

األثريا،  األبريتو ميرتي هو �شقيق العمة  ميرتي ق�شيدة. 

وهو نف�شه الذي تزوج كرمية كانهواتي وكان له معها 

واأنطونيو.  واإدواردو  وريكاردو،  اأطفال: ن�صي،  اأربعة 
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يتوفر  كان  الذي  فنزويال،  بيت  يف  نعي�ض  كنا  »كلنا 

على مطبخني، اأحدهما كان يخ�ض العمة األثريا واالآخر 

ئ حلويات 
ِّ
األثريا تهي يخ�ض العمة كرمية. كانت العمة 

املحمود  تعد  كرمية  العمة  بينما  اللذيذة  البقالوة 

مئات  بني  من  وال��ل��وز(  وال�شميد  اجل��وز  من  )حلوى 

ابن  من�شور،  كارو�شو  عمي  ابن  ن�شاأ  معهم  االأطباق. 

�شامل من�شور، وكان اأًخا للجميع. »والدتي تدعى لوليتا، 

فلورا �شوريا، هي من فيال ريفريو. كانت معجبة جدا 

وبتعاطف كبري ا�شتطاعت اأن تدخل العائلة، واأن ت�شري 

ب�شكل طبيعي. هي  واأن تكون �صيكا فيها  ا منها 
ً
جزء

اأو على االأقل تفهمها، وتعرف املطبخ  تتحدث العربية 

كان  ذاتها.  متنح  اأن  على  قدرتها  جتلت  فيه  العربي، 

والدي كارو�شو من اأوائل العرب الذين تزوجوا من ن�شاء 

بوليفيات، واأثاروا بذلك توترا بني العائلتني. لكن هي 

بيتي  يف  »هناك  �شونيا:  تقول  الثقافتني  بكلتا  اغتنت 

تعي�ض االآن العمة األثريا«.

ا�شمها هو األثريا ميرتي ريدي. مل تتزوج اأبداً ومل تنجب 

العائلة  على  بدفق  حمبتها  �شيل  �شكبت  لكنه  اأطفاال، 

الكبرية. »... البيت بناُه والد جدي اإليا�ض بيديه االثنتني، 

كان  الذي  للبيت  مطابقة  �شورة  األثريا،  عمتي  حتكي 

لديهم يف فل�شطني، ف�شيحا، مذهال مع حديقة وحقول 

وب�شاتني  ال��دج��اج،  لرتبية  واأم��اك��ن  وف��واك��ه،  خ�شار 

للورد والكروم، كان بيتا مريحا للغاية. املائدة املليئة 

متقنة  الوجبات  املودة.  الإظهار  العربية  الطريقة  هي 

النا�ض يف كوت�شابامبا،  تاأ�شلت عائلتي بني  لقد  جدا. 

العربية. كانت جدتي تتحدث  العادات  تفقد  ولكنها مل 

ومل  االإ�شبانية،  باللغة  التحدث  ت�شتطع  ومل  العربية، 

يكن لدى االأ�شخا�ض الذين يعملون يف البيت اأيُّ خياٍر 

لكنها كانت مت�شي كل يوم  العربية.  اللغة  تعلم  �شوى 

ت�شري  تتبلل،  نف�شها  جتعل  وكانت  الكرنفال،  ثالثاء 

مبللة مرارا وتكررا: يجب اأن نحرتم عادات هذه االأر�ض 

جنتمع  زلنا  ما  بعُد  االآحاد،  اأيام  يف  احت�شنتنا.  التي 

 ،
ُ
تغ�شب  

ُ
اآخر  

ٌ
�شخ�ض اإذا طبخ  األثريا.  العمة  لنا  وتطبخ 

َت 
ْ
ِق�ش اإذا  بوفرة.  االأ�شياء  كل  �شيادتها.  منطقة  فتلك 

 اأنه ينق�شك الكثري، واإذا اقت�شمت مع 
ُّ

ذاتك، ف�شوف حت�ض

االآخرين، ثمة دائمًا املزيد«، تقول �شونيا.

على  الطعام  تناول  يف  األثريا  العمة  �شاركت  مرة  كم 

مائدتها، وكم مرات تلقيت دعوة من اإدواردو واأنطونيو 

ا رائًعا للمائدة وللطبخ، كان 
ً
ر
ِّ
ميرتي؟ كان اإدواردو مدب

يقدم الطعام مبحبة، كما لو كان يدعوك اإىل القراءة. ثم 

بعد ذلك يقدمون لك القهوة العربية، حمراء وبحثالتها، 

كنت اأ�شعل �شيجارة، واأبدي تعجبي: »كل هذه الرتتيبات 

من اأجل هذا«... ومثل جميع اأفراد العائلة تقريبا، ولدت 

ه )اأم اإدواردو ميرتي( كرمية كانهواتي يف بيت حلم. 
ُّ
اأم

وكرمية تعني عزيزة، حبيبة. كانْت اأرملة �شابة بابنني 

كوت�شابامبا.  يف  ميرتي  األبريتو  على  تعرفْت  عندما 

تزوجا وولدا اأربعة اأطفال. »عا�شت العمتان معا تقريبا 

كل حياتهما. يف ال�شنوات االأخرية، تتذكر العمة كرمية 

اللواتي  الفتيات  بالعربية.  وتتحدُث  طفولتها  فقط 

يف  معها.  للتوا�شل  العربية  اللغة  تعلمن  بها  يعتنني 

بقوة  حا�صة  األثريا  عمتي  كانت  االأخ��رية،  �شنواتها 

وهي ترافقها، وت�شهر عليها بنبل كبري جداً«.

هذه املذكرات، هي الإحدى �شليالت هذا البيت العربي، 

التي  االأ���صة  اأج��واء  ومن  اآل ميرتي  من  ن�شبيا  تقربنا 

هاجرت من اأر�ض فل�شطني لت�شتقر يف بوليفيا دون اأن 

تن�شى تلك العالقة القدمية مع اأر�ض االأجداد، وعاداتهم، 

وبيتهم الرا�شخ يف الذاكرة، واأطعمتهم ولغتهم وتراثهم 

و�ِشْعِرهم اأي�شًا... 

ق�سائد ال�ساعر البوليفي اإدواردو ميرتي

�ِض
َ
ي
ْ
ٌه باالأب

ْ
ج

َ
و

َ
َتِحقُّ الذكر

ْ
�ش

َ
ِبال َتاِريٍخ ي

ٍد دَّ َ ُ
َكاٍن حم

َ
وال م

ًا
ّ
ِميِمي

َ
ح

اُن.
َ
ي

ْ
وَلُد النِّ�ش

ُ
ي

اِمتًا
َ

�ش

ٍر،
ْ
ِة َنه ثَّ ُ

ِمْثَل ج

ٌّ
ْتِمي

َ
َغِريٍب، وح

ِمْثَل الَقَدِر:

ِظلٌّ َكِثيٌف،

،
ٌّ
ِلي

َ
َثاٌل ج مِتْ
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َ
الِمح

َ
لٌِّل يف م َ

َتح
ُ
ٌه م

ْ
ج

َ
و

ولُد.
ُ
نى، ي

ْ
ع

َ
ِبال م

اٍء 
َ
�ش

َ
وَلُد ويف م

ُ
ي

ٍة
َ
ر َتاأخِّ

ُ
ِذي َدْه�َشٍة م

اٍخ
ُ

بال تهليٍل وال �ص

ِلَد.
ُ
ُه و كَت�ِشُف اأنَّ

َ
ي

اِتي
َ
اع

َ
ٍة ِمْن �ش

َ
اع

َ
 �ش

ِّ
يف اأي

اِمي
َّ
ٍم ِمْن اأي

ْ
و

َ
 ي

ِّ
يف اأي

ُتَك
ْ
ع اأ�شَ

يابا األبريتو

                                         

الغ�سب، الغ�سب �سد موت ال�سوء

ديالن توما�س

I

ة
َ
 احَلانة الغريب

ُ
األج

 والبعيَدة.

 برية
ُ
 اأطلب

. اأخرياً
ُ
 واأنتظر

اَك قاِدمًا
َ
اأر

اًل
ِّ
ه

َ
َتم

ُ
َنِحيفًا م

ا ُكْنَت،
َ
كم

مًا. 
ْ
َف َتُكوُن َدو

ْ
و

َ
ا �ش

َ
وكم

داً رَتدِّ
ُ
م

:
ُ
اِب تنظر

َ
ِمَن الب

ْفَتِني:
َ
ر

َ
ع

َ
در

َ
َها قِد اْنح

ا
َ
ْقر

َ
�ش

َك.
ْ
ي
َ
اِجب

َ
ح

ى.
َ
ًة اأْخر

َ
 ِبري

ُ
اأطُلب

َت اإىل جانبي تتذوُق
ْ

وقْد �صِ

ها عنَدك.
ُ
 طعم

ٌ
ر�ْشفًة غريب

ُ
ح فَّ َ

بعدئٍذ تَت�ش

َك
َ
ع

َ
لَتها م

َ
اجلرائَد الَِّتي حم

حتَت اإبِطَك

َل اإىل اأْن ت�شِ

َة
َ
ِتيم

َ
َة الي

َ
ْفح

َّ
اإىل ال�ش

ِحي
َّ َ
ُث مي

ْ
حي

ِلَقاوؤَُنا

ْزَلُة.
ُ
ِذُق بي الع وحُتْ

II

ُ
ِعب

ْ
َتو

ْ
حينئٍذ اأ�ش

اُخ، 
َ ُّ
، وال ال�ص

ُ
َكاء

ُ
ِدي الب

ْ
ج

ُ
 ي

َ
�ض

ْ
)ولي

ُد(
ُّ
ر

َ
م ال التَّ

َّ
ت

ُ
َك م اأنَّ

َة َطِريَقة 
َّ
 َثم

َ
�ض

ْ
ولي

ى َتْغِيرِي
َ
�ِشو

يَدِة اِر الَق�شِ
َ
�ش

َ
م

اِبَك
َ
اِه ِغي َ ِباجتِّ

.
ِّ
ِدي

َ
م

ْ َّ
ال�ص

ُتو،
ْ
ا األِبري

َ
اب

َ
 ي

ُ
اه

َّ
اأو

ِتي،
َ
ذر

َ
يا ُنْطفِتي، ويا ب

ِتي،
َ
م

ْ
، ويا ِنع

َ
اي

َ
يا اأ�ش
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ِدي، ويا َخِليَفِتي،
ْ
ب

َ
يا ع

و،
ُ
ِريلي

ْ
ارُكو اأو

َ
ِبي اإىل م

َ
يا َن�ش

ا،
َ
ا ليم

َ
ويا ن�شِبي اإىل ليثام

يِلي  اآيِن، ويا اإجْنِ
ْ
يا ُقر

ِديل،
ْ
يا البرونا، ويا غار

قْل يل

          االآَن:

ِت؟
ْ
ي
َ
كيَف اأعوُد اإىل الب

 اإىل امَلاِئَدِة
ُ

اأجل�ض

،
َ
الِمح

َ
 م

ِّ
باأي

اِت؟
َ
َغب

َّ
 الر

ِّ
وِباأي

ا،
َ
ِج، ياب

ْ
 اإىل املر

ُ
َف اأذهب

ْ
كي

ًة
َ
ب

ْ
 ُلع

ُ
ب

َ
واألع

لَنا 
َ
ع

َ
ُتَك َقْد ج

ْ
و

َ
اإَذا َكاَن م

 َناِئمًا؟
ً
ِنَداء

III

ُل، يابا،
َ
اء

َ
ال، اأنا ال اأَت�ش

ا تْفعُلُه هناَك، جدَّ ناٍء،
َّ
عم

جدَّ بعيٍد،

 يف اجِلدال
ُّ
بالتاأكيد ت�شتمر

عيٍد
َ
ِد �ش

ِّ
ي

َّ
مع اجلدِّ وال�ش

وِف،
ُّ

حول جتارِة ال�ش

واالرتفاُع املهوِل للدوالر،

ِب،
ْ
ع �شالُة ال�شَّ

َ
 وب

ُ
والبوؤ�ض

ون،
ُ
وم  امَل�ْشوؤُ

ُ
اكر

َ
�ش

َ
والع

ني،
ِّ
ُة الفل�شطيني

َ
ح

َ
ومذب

ُت اأبناِئَك، وت�شتُّ

داً،
َ
ْق لَنا اأب ورحلُة غرناَطة الَِّتي مل َتَتحقَّ

َناير هذا،
َ
 اخُلوِخ يف ي

ُ
م

ْ
طع

ها،
ُ
 التي اأْكُتب

ُ
واالأ�ْشعار

باخت�شار )هكذا بامللمو�ض 

هم موتانا(

لُق
َ
 كل ما يتع

ِّ
باالأخ�ض

ِزَنِة
ْ
اِة امُلح

َ
ِبَهِذِه احَلي

ِة
َ
ِهيج

َ
الب

اُتَنا.
َ
ي

َ
 ح

َ
الَِّتي ِهي

IV

ل،
َ

اأج

ِت،
ْ
ي
َ
وَد اإىَل الب

ُ
 اأْن اأع

ُ
ِجب

َ
ي

اآِتَك،
ْ
اإىَل غرفِتَك، اإىل ِمر

ِء الِفَناِء
ْ
و اإىل �شَ

ِتَك.
ْ
م

َ
امَلِليِء ِب�ش

اِت الرباُدو
َ
�ِشي

ْ
واإىَل اأم

ِد ْ ِة الرنَّ
َ
ب

ْ عَك يِف �صَ
َ
م

ْ
الأ�ش

اَك.
َ
َلة ِبِذْكر

َّ
م

َ
امُلح

ُتو:
ْ
ا األِبري

َ
اب

َ
َل ذلَك، قْل يِل، ي

ْ
ولِكْن قب

اً 
ّ
ْنُه �ِص

َ
ُث ع

َ
ح

ْ
ما الَِّذي كنَت تب

ى 
َ
ْكر

َّ
وِنَك ال�ش

ُ
ي

ُ
ِبع

ِمَن احَلِننِي؟

َتِحيِل
ْ
ِل امُل�ش

َ
ِن اجَلم

َ
اأع

ا؟
َ
يِف ِبالِد الالم

اِل،
َ
اٌط ِباجِلب

َ ُ
                 واأْنَت حم

وِل 
ُ

اِء االأ�ش
َ
ر

ْ
ح

َ
ْن �ش

َ
 ع

ْ
اأم

ِرَها؟
َ
وقم
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ُ
اب

َ
 والِغي

ُّ
احَلاج

اأَنا َقطُّ
َ
 ِبَها اأْنَت و

ْ
حلُة اَِّلتي مْل َنُقم

ِّ
الر

»يابا األبريتو«،

 ِبَها اأْنَت واأَنا َقطُّ
ْ
َلُة الَِّتي مْل َنُقم

ْ
ح

ِّ
الر

 احَلايِل.
َ
َناِير

َ
ُتَها يِف ي

ْ
ِنح

ُ
َقْد م

ُتو،
ْ
ا اأْلِبري

َ
اب

َ
ِغ اإيَلَّ اإَذْن، ي

ْ
فاأ�ش

َناَطَة
ْ
اأْن َتْدُخَل اأِخرياً اإىَل َغر

اَدِة
َ
ع

َّ
ُهوِل اأْكرَثَ ِمَن ال�ش وراً ِبالذُّ

ُ
ْغم

َ
م

ْطِلُق
ُ
 وي

ُ
ري َهُن امَل�شِ

ْ
ر

ُ
َف ي

ْ
ِة َكي

َ
وؤْي ُ

ِلر

احُلُلوَل
َ
ِحيَل و

َّ
الر

َداِت.
ْ
و

َ
الع

َ
اِت و

َ
ِديع

ْ
و التَّ

َقاِبَك
ْ
َلى اأع

َ
ْد ع

ُ
ِعي. ع

َ
اَل اأْنَت م

َ
َلِكْن َتع

َ
و

َنَنا،
ْ
ي
َ
ُل ب ْف�شِ

َ
 الَِّذي ي

َ
َت امُلْظِلم

ْ
م

َّ
ال�ش

ِت
ْ
اٍم ِمَن امَلو

َ
و

ْ
ُة اأع

َ
�ش

ْ
َخم

ا.
َ
اب

َ
تَّى االآَن، ي َ

ِعُدَك َكِثرياً ح
ْ
 ُتب

ْ
ت

َ
�ش

ْ
َلي

ِعي
َ
اَل م

َ
َتع

اِت
َ
َلى االأقلِّ يِف َهِذِه الَكِلم

َ
ع

ِتيُه،
َ
 ي

ٍّ
اج

َ
ِمْن ح

َتَك.
َ
ْغب

َ
ُق ر قِّ َ

ح
ُ
وي

َك
ْ
َني

ْ
ي

َ
 ِمْن ِخاَلِل ع

َ
�ض

ْ
ْل -لي

َّ
َتاأم

اِب َ امَلِليَئَتنْيِ ِبالرتُّ

،
َّ
َني

ْ
ي

َ
لِكْن ِمْن ِخالِل ع

َ
و

ا ِنيَفاَدا،
َّ
ِيري

ْ
�ش

 �َشِنيَل،
َ
ر

ْ
وَنه

َفاٍت
ُ
�ُص

َ
اٍج و

َ
ر

ْ
 يِف اأب

َ
اِئم  النَّ

َ
ء

ْ
و وال�شَّ

ة،
َّ
ُدر

ُ
َفاِف ح َلى �شِ

َ
ع

اِزين
َّ
ي
َ
يِف َطِريِق الب

َ
و

ًة،
َ
ًة ُخْطو

َ
�ِض ُخْطو

ْ
فلَنم

:
َ
اء

َ
م

ْ
ُن ُنْطِلُق االأ�ش

ْ
َنح

َ
ا، و

َ
اب

َ
ي

ي،  الَقا�شِ
ُ ْ
ِج�ص

اِر�ض،
َ
 ُقم

ُ
ج

ْ
ر

ُ
ب

َزِة
ْ
 اجَلو

ُ
ام

َّ
م

َ
وح

اُت
َ
ي
ْ
ِة اأب

َ
اِكر يِف الذَّ

َ
و

ِعيٍد:
َ
ِن �ش

ْ
َفٍر ب

ْ
ع

َ
و ج

ُ
اأب

ُت ِبِه
ْ
امًا َظِفر

َّ
م

َ
ا ِع�ْشُت ح

َ
 م

َ
ال اأْن�ض

َفِر. ْنِي الظَّ
َ

َلى ِمْن ج
ْ

َكاَن ِعْنِدي اأح
َ
 و

َد َذِلَك ِبَقِليٍل،
ْ
ع

َ
ب

َ
و

َدِر �َشاِبيَث
َ
ْنح

ُ
يِف م

َ
ج

ُّ
و  مَتَ

ُ
ر

ُ
َت�ْشع

َ
�ش

ِبرِي
َ
الع

وِت
ُ
ي
ُ
اِتنِي الب

َ
�ش

َ
ِعِث ِمْن ب

َ
امُلنب

ِو.
ْ َّ
ال�ص

َ
ِر و

َ
ب

ْ
َنو

َّ
اِر ال�ش

َ
- ِمْن اأ�ْشج

ة 
َ
َلب ى اجْلَ

َ
ِ َتَتَنام

ْ
ري

َّ
ِل ال�ش

ُ
ا�ش

َ
 َتو

َ
ع

َ
م

َتاِر:
َ
ُة األي

َ
اح

َ
ُهَنا �ش

اِء،
َ
النِّ�ش

َ
اِل و

َ
ج

ِّ
َتاٌع ِللر

ْ
ِتم

ْ
ا�ش

ِة،
َ
الِبري

َ
ِبيِذ و  النَّ

ُ
اأْقَداح

اأى
ْ
ر

َ
الالُت م

ْ
ِته

ْ
وا�ش

اِن، اِذجْنَ
َ
الب

ي، ِ
ُ

رب
ْ
اجُلم

َ
و

اِر...
َ
امَلح

َ
و

ا،
َ
اب

َ
َفلَتْنَطِلْق َن�ِشطًا، ي

اِث!
َ
 االْنِبع

ُ
م

ْ
َها َطع

ُ
م

ْ
َفَطع

ِت
ْ
و

َّ
ِغ اإىل ذلَك ال�ش

ْ
ِغ، فلُت�ش

ْ
ولُت�ش

ٍم
ْ
ه

َ
اجَلاِرِح مثَل �ش

 ِمَن االأْنِديز؟
َ

�ض
ْ
ْنُه لي

َ
كي ع

ْ
ح

َ
فاالأننُي الَِّذي ي

ْل
ِّ
ج

َ
ا، �ش

َ
اب

َ
ْل، ي

ِّ
ج

َ
ولُت�ش

ًا:
ّ
ِفي

ْ
ر

َ
ح

تاٍر
ْ
مثَل قيتارٍة دومنا اأو
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ِقيمًا؛
ُ
يبقى الو�شُل م

،
ُ
هم تقتله امَلَناِجم بع�شُ

 االإَِلُه.
ُ
 ياأخُذه

ُ
�ُض االآَخر

ْ
ع

َ
والب

ْع! ِ
ْ

ْع، يابا، اَ�ص ِ
ْ

واالآَن، اأ�ص

ُ رثَّ
َ
فالوقُت ال يعوُد على اأعقاِبِه وال يَتع

َهاِر  هذا النَّ
َ
ء

ْ
ُه �شو

َ
ع

َ
ياأخُذ م

اَن.
َ
ب لَُّق الُق�شْ

َ
والظلُّ يَت�ش

 َطِريِق امَلاِء
َ ْ
رب

َ
ْع، ع ِ

ْ
اأ�ص

اَدة
َ
اإىل باِب ِزي

َقِب،
ْ
ثم اإىل امَلر

َك
ْ
ي
َ
اِجب

َ
 ح

ْ
ي

َ
ْقر

َ
 �ش

ْ
َفع

ْ
وار

ُد َة جَتِ
َّ
فَثم

                  اهلُل اأكرب!

هنالك! يابا،

اِق
َ
م

ْ
 ِفيِه ِمَن االأع

ُ
َغب

ْ
ما َتر

َها!
ُ

�صِ
ْ
ُقْل يِل َهْل ُتب

!
ُ
ٌة وكانت َتْلَتِمع

َ
اِلي

َ
 ع

َ
- ِهي

ُع
َ
َها ُتْقر

َ
ِبُط و

ْ
ه

َ
َل ي

ْ
ولِكنَّ اللَّي

ُة.
َّ
 امَل�ِشيِحي

ُ
ا�ض

َ
ر

ْ
االأج

ُ
ر

َ
 القم

ُ ُ
رب

ْ
ع

َ
، ي

ٌّ
اوي

َ
م

َ
 �ش

ٌ
 كور

ِة. �شَ
ْ
و

َّ
ِليِب الر

َ
فوَق �ش

�َشاِرُف 
ُ
ي دُِّد  َ

امُلتج  
ُ
الق�شيدُة-اللقاء ذي  وهي 

ِة
َ
النَِّهاي

ِّ
ي �شِ

ْ
ِدَك االأر ِة حَلْ

َ
م

ْ
مُلَّ ذاَتَك، يابا، اإىل َنو

ا،
َ
ب

ْ
ام

َ
اِدي ُكوت�َشاب

َ
يِف و

ِت�ْشَهاَد
ْ
 ا�ش

ُ
َت�ْشِعر

ْ
ا اأ�ش

َ
َنم

ْ
 بي

ُق َتدفَّ
َ
 َدِمَك الَِّذي ي

ِة
َّ
ِبي

ْ
ِة الَغر فَّ َة ويف ال�شِّ يف َغزَّ

ُ
ب

ُ
اِمِت َتْغر

َّ
َداِع ال�ش

َ
 ويِف الو

ِة
َ
ِة االأِخري

َّ
ر

َ
وِللم

َناَطُة. 
ْ
َغر

كيف تاأتي احلياة

ُلوا الوليَد
َ
م

َ
قد ح

اء.
َ
ٍف وِدم

ْ
اِم َخو

َ
يف ع

ا:
َ
ب

ْ
ام

َ
ُلوا الوليَد اإىل ُكوت�َشاب

َ
م

َ
قد ح

ِت.
ْ
ي
َ
ة اإىل الب

َ
ج

ْ
ه

َ
ُه الب

َ
 مع

ْ
ودخلت

اْنِدي: 
َ
اِييْغر

َ
ُلوا الوليَد اإىل ب

َ
م

َ
قد ح

ِب
َ

ُقوِل الق�ش
ُ

لى ح
َ
اَدُة ع

َ
ع

َّ
ِت ال�ش

َّ
فهب

ِديِد
ْ
هنالك بالتَّح

ٍت
ْ
م

َ
لى �ش

َ
تًا ع

ْ
م

َ
               �ش

ُتو.
ْ
ِني�ش

ْ
ْفُل اإر ُة والطِّ

َ
قر

َ
َفِت الب

َ
تعار

وُن
ُ
ي

ُ
ِت الع وَتَغنَّ

َ
َظر اَدالِن النَّ

َ
َتب

َ
ا ي

َ
اأْتُهم

َ
الَِّتي ر

. ِجّد �شاِمَتنْيِ

َ املَ�َساَفِة َمَعَها َعبرْ

اِفُقُه
َ
ٍن ُتر

َ
ْنُذ َزم

ُ
م

ُدوَن اأْن َتْدِري

ا َتْقِذُف واأْكرَثَ مَلَّ

ْلَداٍن واأَنا�ٍض 
ُ
 ب

َ
و

ْ
ُة َنح

َ
ْغب

َّ
الر

ى
َ
اٍت اأْخر

َ
َنَظر

َ
و

اَل الَغِريِب.
َ
ب

ْ
ُه �ِص

ُ
ُتلِب�ش

اِفُقُه
َ
ِحيَنئٍذ ُتر

ِرَفُه،
ْ
ُدوَن اأْن َتع

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

220



ِح�ِض
ْ
َتو

ْ
ِتِه امُل�ش

ْ
و

َ
ِب�ش

ْلٍم.
ُ

ِت ح
ْ
و

َ
ِمْثَل �ش

ِعيداً،
َ
َهَكَذا االآَن ب

اِت
َ
اطًا ِبالَغاب

َ ُ
حم

ٍء
ْ
 لُه ِب�َشي

ُّ
الَِّتي ال ُت�ِص

ئًا(
ْ
 ِفيَها �َشي

ْ
ع

ِّ
ي �شَ ُ

)اإْذ مْل ي

َها
ُ
ع

َ
م

ْ
�ش

َ
كاَن ي

:
ُ
ْكُتب

َ
       وي

ُ
ر  امُلَتاأخِّ

ُ
م

ْ
 اال�ش

َ
 ُهو

ُ
اب

َ
»الِغي

،
ُّ
ا ُنِحب مِلَ

وامُلو�ِشيَقى

.
ُ
َناه

ْ
ِنح

ُ
ِحيُد الذِّي م

َ
 الو

ُ
ُده

َ
�ش

َ
ج

وِريُنو:
ُ
ْغالِديْز م

اُت
َ
ُتِك والَكِلم

ْ
و

َ
�ش

ت«.
ْ
م

َّ
الِن يف ال�ش ْنَف�شِ

َ
ال ي

ٌة ُموِريِليَّ

ٍت
ْ
م

َ
 يِف �ش

ُ
واأَنا اأْقَطع

ا،
َ
وِريْلي

ُ
اِرَع م

َ
�َشو

اِبَك الَقاِطع
َ
 ِغي

ُ
ح

ْ
ر

ُ
وج

ْنَفِتحًا،
ُ
ا َزاَل م

َ
ُد م

ْ
ع

َ
ب

وَنُه،
ُّ
م

َ
�ش

ُ
ي

َ
ْن �ش

َ
اِئُل نْف�ِشي م

َ
اأ�ش

َتى
ْ
 امَلو

ُ
اء

َ
م

ْ
واأ�ش

ٌة.
َ
�َشاِغر

ٌة
َ
ِتيم

َ
 ي

ٌ
ور

ُ
ُطي

ِد،
َ
ِة اجَل�ش

َ
ر

َ
ِبال �َشج

ِليٍق اأْكرَثَ ِبال حَتْ

ى
َ
اِبِت ِمَن الذِّْكر َدا الثَّ

َ
ع

وَنُه؟
ُّ
م

َ
�ش

ُ
ي

َ
ْن �ش

َ
م

ُقْل يِل اأْنَت:

َك
ُ
يِه االآَن ا�شم

ِّ
م

َ
�ش

ُ
ي

َ
ْن �ش

َ
م

ِئنُّ يِف َقْلِبَنا،
َ
الَِّذي ي

ور؟
ُ

ْن�ش
َ
ِخي م

ْ
يا ُخور

ة العمَّ

                            اإىل األثريا ميرتي

ًا
ّ
ِمي

ْ
و

َ
وَنَها ي

ُ
ع

َ
ْزر

َ
اِء الَِّتي ي �شَ

ْ
و  ال�شَّ

َ
ْغم

َ
ر

وِط الّدرِج.
ُ
وِد اأو ُهب

ُ
ع

ُ
ِعْنَد �ش

اِت،
َ
اب

َ
َكاِت واالْنِتح

َ
ح  ال�شَّ

َ
ْغم

َ
ر

اِل
َ
م

ْ
ِد واالأع

ْ
ه

ُّ
ات وال�ش

َّ
واحلمي

اِمَنا،
َ
و

ْ
اِزَها ِخالَل اأع ا يف اإجْنَ

ْ
و �شَ َ

الَِّتي م

و�ٍض 
ُ
�ش

ْ َ
 االأِخ ِب�َشْكٍل ال حم

ُ
َناء

ْ
و اأب

ُ
ْنم

َ
ي

�َشاِب.
ْ
ِمْثَل االأع

ا
َ
ٍم م

ْ
و

َ
ا تْك�ِشُفُه يِف ي

َ
ذلَك م

اِء
َ
م

ْ
 ِباالأ�ش

ْ
ِهم

ْ
َلي

َ
َهُة الَِّتي ِحنَي ُنَناِدى ع

ْ
تلَك الُهَني

ٍج، ٍت َنا�شِ
ْ
و

َ
وَنَنا ِب�ش

ُ
ِجيب

ُ
ي

ُهواًل
ْ َ
ُكوُن جم

َ
َكاُد ي

َ
ي

اِتَنا.
َ
و

ْ
َة اأ�ش

َ ْ
اِزي َنرب

َ
ٍة ُتو

َ ْ
ِبَنرب

َ
و

،
ْ
اِحَدٌة ِمْنُهم

َ
َخ و

َ
 امَلْطب

ُ
ِحيَنِئٍذ َتِلج

ِن
ْ
َز يِف الُفر

ْ
 اخُلب

ُ
ع َت�شَ

ِقِد
ْ
َلى امَلو

َ
ِة ع

َ
و

ْ
ِريَق الَقه

ْ
واإب

ُّ
َتِمر

ْ
وَت�ش

ْفِكرِي         يِف التَّ

ا يِف اخَلاِرِج
َ
َنم

ْ
ي
َ
ب

ٍر.
ْ
م

ُ
ِديَداِت الع  حَتْ

َ
 َخاِرج

ُ
ور

ُ
ي                  ُتَغنِّي الطُّ
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 .. 
ُ
اأيها الغريب

يا �شقيَق املحِن والهباِء، 

كنَت ذكرى ملقاًة –عبثا- 

كاملعاين يف الطريق، يلهو بها 

ى. 
َ
م

ْ
 اأَع

ٌّ
ِقطٌّ َقَدِري

لقد �شبقَت وجودَك 

اإىل الدنيا، 

ووجوُدَك – بالكاد – يظهر، 

الأنك يف االأ�شل – ما كنَت، 

 
ْ
اأَو

ٍل 
ُ

ج
ْ
ْت، الأَر

َ َ
رب

َ
ٍة ع

َّ
ج دى �شَ

َ
كنَت �ش

َتٍة، 
ْ
ي

َ
فوق ب�شاِط اأوراٍق م

 – بغتًة – من 
ْ
ت

َ
قطرًة ِاْنزاح

ٍق،  زَّ َ ُ
طٍر مم

َ
ْنطاِل م

َ
ب

َقُة،  ْتها األ�شنُة ال�شم�ِض امُلَت�َشقِّ
َ
ب �َصِ

َد �شقوَطها 
َ

�ش
َ
 ر

ٌ
با�ض

َ
ها ي

َ
دا�ش

َ
و

قبل اأن تقع على لوٍح مقلوٍب 

ٍة، 
َ
�َشْقَلب

ُ
 كِمْثِل �شلحفاٍة م

ُ
َلج

ْ
َتَلج

َ
ي

ٍح مرتوٍك لطي�ِض اأطفاٍل 
ْ
َلو

اِبَلِة. 
ّ
باالِة ال�ش

ُ
اَل م

َ
و

هل كنَت قبَل اليوِم، 

 اإليه بعد اليوِم، 
ُ
وما �شت�شري

 اليوِم؟. 
َ
ما اأَنَت فيه يوم

َ
و

 يف عينيَك. 
ُ
 َتخور

ُ
بقرٌة �شفراء
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ُق يف �شدرَك. 
َ
ْقر

َ
غيمٌة داكنٌة َتر

خنادُق مفتوحٌة على الّطْلقاِت، 

ت�ْشَهُق ذهابا واإيابا 

حتت حتية الر�شا�ض. 

وطاويُط، غريبُة الهيئِة، 

كاأنها اأبابيُل

 ،  الق�ضِّ
َ
رابيع

َ
تاأكل ي

 ال�شم�ِض. 
َ
تاجًة – تالبيب

ْ
ه

ُ
 – م

ُ
ِجر

ْ
ر جُتَ

 يف كتابَك. 
ُ
وقطٌة جرباء

 
ٌ
 وعظام

ً
َك ح�شى

ُ
ِغرا�ش

�شتتحول اإىل اأ�شجار نا�ِشَفٍة، 

ْطٍم حمروٍق، 
ُ
وب

واأدغاٍل تنتحب بني 

يقنِي،  غابات الالَّ

ورعود الن�شياِن !.

 الوجود اإليَك، 
َ
ب

َ
�ش

ْ َ
ٍب �ص

ْ
 َغي

ُّ
فاأي

ِمَلَة يف   الظالَل الثَّ
َ
ج

َ
ر

ْ
َدح

فاِتَك، 
ُ
ِوهاد ر

 َكَفَن قيامتَك؟. 
َ
ج

َ
َن�ش

َ
و

 يف خاطرك 
َ
�َشب

ْ
 عدٍم اأَع

ُّ
اأي

حتى �شار ما اأَْنَتُه... 

ما ُكْنَتُه.. 

وما �شتكوُن...؟. 

 ،
ٍّ

ْلوي
ُ
 هاتٍف ع

ُّ
اأي

، يجو�ض يف 
ٍّ
ْفلي

ُ
اأي نداٍء �ش

تبِك، 
ْ
رَتيِب امُلر

ْ
التقاُطِع امُل�ش

 ،
ٌ
 َن�ْص

ُ
 ميزاَنَك حيث احَل�ْص

َ
�ض

َّ
�ش حَتَ

ُع  تمزَّ
َ
 ي

ٌ
 �شحاب

ُّ
والنحل االآدمي

؟. 
ُ
ْدته 

َ
حتت اأْن�شاِل ما اأريَد لَك اَل ما اأَر

ِلٌك. 
َ
م

َ
َغٌة اأُوىَل و �شْ ُ

 م
ُ
الزئري

 .
ِّ
ْدئي

َ
 َتِعلَُّة اخَلْلِق الب

ُ
الزفري

.
ٌ
 َنُتوج

ُ
ُد الهادر

ْ
ع

َّ
والر

ِب،  بني يديه، تربق �شماواُت الَغ�شَ

را�شيها، 
َ
اراً- م

َ
 – ِمْدر

ُّ
ب

ُ
َت�ش

َ
و

ة والت�شليِة، 
َ
ر

ْ
و

َّ
اأقداحا اأي�شا لل�ش

وَدِة، 
ُ
ء

ْ
ِق امَلو

ُ
ر ٌة يف الطُّ

َّ
مثلما َتكي

َف 
ْ
ع

َّ
ُتَظلُِّل الهاربني امُلْدجلني، وَتْفِر�ُض، ال�ش

 والتقوى، للقلم والكتاِب 
َ
واالأذكار

ْلوى. 
َّ
وامَلنِّ وال�ش

َت النطفَة، 
ْ
ي اأَ

َ
-اأر

ْت، 
َ
ر ، وممن حتدَّ

ْ
اأين كانت

ِق امَلهنِي اكت�شى لونا بعد ذلك، 
ْ
ر كالدَّ

اأو  كاملة  جوديًة 
ْ
ومو وحلما،  ْظما 

َ
ع َت��دى 

ْ
ار

َ
و

تكاد؟.

 ،
َ
-اأريَت العماء

وِر. 
ُّ

ِة امل�شيئِة – يف اأذن ال�ش
َ َّ
 – َكُقرب

ُ
ِفر

ْ
�ش

َ
ي

 بال�شواد 
ُ
يعلو طبقاٍت، ثم يغمر

 م�شمولًة 
َ
ِجب

َ
اأجنحَة اجلهاِت حتى َتْنح

ثوِر،  باملحو، والتال�شي، والدُّ

وغازات االنفجار العظيم؟. 

َت من طنٍي. 
ْ
ي

َّ
و

ُ
غري اأنك �ش

ومن �شل�شال انبثقَت، وحماإ م�شنوٍن، 

فجئَت الكوَن ذاهال مذهوال، 

اأ�شناُنَك يف العجنِي املتلون باأقوا�ض املطر..

يف اأذيال الغيوم االأ�شهى واالأطرى من 

زبدة املوائد ال�شقراء. 

يداك يف حرير اللحم ال�شفيف، 

يف اللذة املت�شنجة. 
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رجالك –مع الُقْنُد�ض الفكاهي-

فوق �شالمل الريح الزاِجلِة.. 

َدَلة. 
ْ
يف رمو�ض االأحالم امُل�ش

ِل اخلروِج : 
َ
ب

ْ
ه

َ
وعيناَك على م

مغارِة اخَلْلِق واخلليقِة، 

كهِف احلمامة احلكيمِة، 

الِء العذراِء !.
ْ
َتي

ُّ
وبيِت الر

ة
َّ
�شوري

ْ
كاأنَك دائرٌة ُطب

 اخلرافة، 
َ
 عليها جمنوٌن ماء

ُ
ُكب

ْ
ي�ش

وَل العنقاِء. 
ُ
ب

َ
و

 ،
ُ
ج

َ
�ش

ْ
 الَكو

ُ
 اعتاله

ٌ
ع

َّ
ب

َ
ر

ُ
كاأنك م

 ،
ُ
ج

َ
�ش

ْ
حاَطه العو

َ
و

واري-  –كما يف قوانني ال�شَّ
ُ
حاَزه

َ
و

ِة لالأ�ْشناِت الياب�شة، 
َ
ِهم  الغبالِن النَّ

ُ
جمع

والقواقع امليتة، والرجال اجُلوِف الذين –مع 

ذلك-

 كال�شفادع الربمائية املزخرفة. 
ٌ
هم ِماَلء

 يف كامل ُك�شوِفِه، 
ُ
كاأنك القمر

ِج ُخ�شوِفها، 
ْ
 يف اأو

ُ
ال�شم�ض

. دُّ َ
 يف اأِمعائه امللياِر، وطياته الالَُّتع

ُ
والظالم

كاأنك الكائُن الذي مل يكْن. 

 .
ُ
املوجوُد – املعدوم

 .
ُ
 – اخَلواء

ُ
العدم

 – اء 
َ
م

َ
الع  – التجويف   – الفراُغ   –  

ُ
الهباء

 -
ُ

اوو�ض ال�شَّ

ُّ
�ِشي

ْ
اعُق امُلع

َّ
البيا�ُض ال�ش

 .
ُ

النَّبوُت امَلْدعو�ض

اجل�شد الفتيُت. 

 .
ُ
 الذاهب

ُ
العقَل اخَلِرب

 .
ُ
 الروؤيَة التي اأروم

ُ
 حني اأروم

ُ
 الدام�ض

ُ
الظالم

ْغ�َشى خميلتي، 
َ
الرماُد امل�شحوُق ي

 .
ُ
ا اأنا ِبِه اأ�شري

َ
م

َ
و

ا. 
ّ
ُت �َشي

ْ
ا �صِ

َ
م

! 
َ
ما كنُت يف بال اخلالق حتى اأ�شري

؟.
ُ
فكيف اأقوُل اأ�شري

 ،
ُ

ْكِب�ض
َ
ْن ي

َ
، م

ُ
ْنِب�ض

َ
ْن ي

َ
م

َ
و

ا 
ّ
 للهواء طريقا َهني

ُ
ْف�ِشح

ُ
من ي

ا، 
ّ
وي

َ
 �ش

ْ
ًا اأو

ّ
ج

َ
و

ْ
ع

ُ
م

ا؟. 
ّ
، واأقوَل �شي

َ
ح حتى اأُْف�شِ

ُة احلياِة.. 
َ
 ناأْم

ُ
الهواء

ْغَلٌق، 
ُ
ون�شمة الكينونة، بينما اأنا م

ْدخُل؟.
َ
، فِمْن اأين ي

ٌ
ت

َ
م

ْ
�ش

ُ
اأَْغَلُف، م

 .
ٌ
ِرَف وما عرفت

ْ
 اأَع

ْ
 كي

ُ
اأْكَدح

لكني اأقوُل لنف�شي �شكراَن � �شاحيًا، 

اأو يقاُل يل على االأرجِح : 

ا �شاأُنَك اأنَت ب�شاأِنَك، 
َ
م

َ
و

؟. 
ٌ
ر

ْ
َة اأم

َّ
َك اإْن كان ثم

ُ
ر

ْ
ا اأم

َ
م

ما ق�شة دنياَك الزائلِة، 

 ،
ُ
اأيها الزائُل الفاين، املعدوم

؟. 
ِّ
ب ر ال�شَّ

ْ
ح

ُ
 االأ�شيُق من ج

َ
ْهي

َ
ما ق�شتها، و

وما ق�شُة اأُْخراَك الباقيِة االآتيِة، 

 ال�شرِب 
ُ
– كاِره امَللوُل  –الَقِلُق-   

ُ
ِجر ال�شَّ اأيها 

واالنتظاِر. 

اْلَقْفَقاُف..

..
ُ
اأْتاء التَّ

..
ُ
َتْنَفر

ْ
 امُل�ش

ُ
احلمار

امَلهي�ُض..

، املر�شوُد للَفْتَكِة اْلِبْكِر، 
ُ
امُلَخلَّع
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واملحِو الدائِم امل�شتداِم امل�شتمِر؟. 

ا ِبَك؟، 
َ
م

َت راأ�شَك 
ْ
ع �شَ

َ
ا و

َّ
اأَْنَت الذي – اإِم

َتُدوُخ !؟ 
َ
 ما متلُك و

ُ
َطنْيِ – تبيع

ْ
بني ُقر

اأُل..؟ 
ْ
فكيف َت�ش

 التافُه، 
ُّ
ِيي

َ
ها الع

ُّ
ُت�شاِئُل ال�شوؤاَل اأي

ِث 
ْ
و

َّ
 للر

ُ
 اخَلِرُف، اجلاهُل اجلهوُل، املنذور

ُّ
ي

ِّ
االأُم

عاِن 
ْ
ِه اجلو ِ وِد ال�صَّ يف اأح�شِن حاٍل، والدُّ

ِئِه. 
َ
و

ْ
َد الدهر- يف اأَ�ش

َ
-اأب

 .
ُ
 اأجدر

َ
وء

ُّ
نَّ ال�ش

 اأَ
َ
غري

 ،
ُ
عاَن ما يندثر

ْ َ
ُن فاإىل ميقاٍت اإْذ �ص

َ
اأما احَل�ش

ِئٍد، كثغر ياقوٍت، خلف اخِلماِر، 
َ
ويتجلى، اإْثر

ًة.  بعد �شبٍع و�شبعني َلفَّ

اأنغاما َتِزُن الكوَن 

 االأبعاَد، 
ُ

تقي�ض

 اخَلْلِق والن�شاأِة االأوىل، 
َ
وتعيُد ترتيب

فماذا تقوُل؟. 

اأُترى اأعرُف ما اأعرُف.. 

 ورماٌد، 
ٌ
اأنني هباء

 ،
ْ
ت

َ
ِمي

َ
َلتي ع

َ
�ش

ْ
اأنَّ بو

ِني وبيني، نهراً اأ�شوَد 
ْ
ي
َ
اأنَّ ب

حايل والطحالب العفنة، 
ّ
ملوثا ماأهواًل بال�ش

ِل 
ْ
ْنِع احَلم

َ
ادِت االأَْنِبَذة الفا�شدِة، ولوالِب م دَّ َ

�ش
َ
و

تيكية 
ْ
البال�ش َزِم 

ُّ
وال���ر ال�شالحيِة،  منتهيِة 

ى ال�شحوِن اخلزفيِة املك�شورِة و�شواها 
َ
ر

ُ
ع

َ
و

ِة، 
َ
َن�ش

ْ
ِة امُلَقو

َّ
وْنزي

ْ
ِذ الرب

َ
من اخُلو

وال�شناديِق اخل�شبيِة 

املح�شوِة بالبارود امُلْنَطِفي، 

ا اَل اأدري؟،. 
َ
مِب

َ
و

 الالَّيقنِي. 
َ
قيِني َلَهب

َ
نَّ الظلَّ اَل ي

اأَ

اأُتراين اأَ�َشَهُد موتي عالنيًة، 

اأُ�ْشِهُد احلياَة على موتي، 
َ
و

واملوَت على حياٍة خاويٍة غاويٍة، 

بَلها 
ُ

�ش
َ
و َدَنها، 

ْ
َدي  

ُّ
الَغم كاَن   .

َ
اأطاِيب ْت 

َ
و

َ
ح ا 

َ
م

 
ُ
االأكاذيب

َّهاُت؟.  ، والرتُّ
ُ

واخِلْزي

 اأنَت. 
ُ
ه

ُّ
ى �ِص قَّ َ

ا َتب
َ
م

ِدي. 
ْ

ح
َ
ي َلو

ِّ
ما خاَل �ص

اأْتي : �شكلي يف هيئة كب�ٍض مليٍح ذبيٍح، 
َ
ي

َ
ا �ش

َ
م

ِبِه-  عى – َكَداأْ
ْ
�ش

َ
ي

َ
ى و

َ
ع

ْ
 ير

ٍّ
ٍل جبلي

ِّ
 اأَي

ْ
اأو

ْتِفِه 
َ

اإىل ح

ْقِعي كذئٍب جاع 
ُ
ْتٍف ي

َ
الذي ينتظره، ح

منذ دهٍر، اأو كمثل 

ّطط، اأمرِي   خُمَ
ْ
ٍط اأو قَّ َ

ر
ُ
 م

ٍّ
ٍر هندي مَنِ

 الذي 
ِّ
املوِت الذهبي

اَفانا واالأدغاَل، 
َّ
ُع ال�ش

َ
ْذر

َ
ي

واالأعايَل، وامُلْنَخَف�شاِت، 

�شويل. 
ُ
منتظراً و

فهل اأكوُن و�شلُت؟. 

َكَفى. 

ْلَت، 
َ

�ش
َ
لقد و

؟. 
ُ

اأيها الكائُن البائ�ض
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l غابة جديدة

متوالية  ه��زات  �شكل  على  �صيبة  تدفع  اأن 

للراأ�ض

واأن تدمدم لهم: نعم نعم

اأن جتال�ض كائنات األيفة واأخرى متوح�شة

يف انتظار اأن يحدد الوقت ف�شيلتك

لتعرف القف�ض املالئم ملا �شتكونه.

ف�شلت يف اأن ت�شري ذئبًا

لكن قف�ض االأرانب مل يكن اأي�شًا 

على مقا�شك

الغابة تت�شع لفو�شى مبتكرة

واأنت خباأت يف يقني الوح�شة 

حكمة العزلة.

l غابة قدمية

الو�شع �شيء؛ والغابة تعج بذوات 

املخالب واالأنياب احلادة

قال اآدم ذلك حلواء بلغة جنهلها. 

ر�شم اإ�شاراته وم�شى.

ْت غزالة
ّ
فجاأة مر

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

226

اأحمد ال�سالمي *

 ثالث غابات

و�شفر حمقق وق�شائد

مان
ُ
من اأعمال الفنان يحيى البو�شعيدي  - ع

* �شاعر من اليمن



قال اآدم: الغزالة يف غابة �شيئة

ثم جرى خلف الغزالة. 

اختباأ بني االأحرا�ض مراقبًا

انكم�ض كامتًا �شوت تنف�شه؛

عد كمينًا يائ�شًا ال�شطياد غزالة
ُ
ي

متنى لو انها تقرتب اأكرث من فخ تذمره؛

من حدود طاقته على االإم�شاك 

بلهاثها اأو اإ�شابتها بحجر اأعمى؛

من توقه لن�شيان اأن ال�شوء 

�شار و�شعًا يف الغابة واملخيلة.

l غابة القتلة

حني قرر االإن�شان اأن يكون اإن�شانًا

غادر الغابة

لكنهم غادروها متاأخرين 

ثم جاوؤوا اإىل �شوارعنا

وعلى األ�شنتهم اإله مثل �شالح �شخ�شي

حني تنطلق الفتوى

تليها ر�شا�شة

l �سفر حمقق

طائرة وتذكرة اإىل اأبعد غياب

وهديتي موعد �شفر غام�ض 

ودندنة على ر�شيف بعيد 

حقيبة اأمنيات يف اليد، 

ال يهم اأمر حتققها من عدمه

مكتفيًا بفكرة مغافلة العدم الذي تركته

ثالثة جبال كاحلة وثالثة اأجيال 

تلعب يف الوقت ال�شائع

ت�شفق للهزمية ب�شعادة 

بغل يف قرية نائية

رنني خطوات يف االأزقة العتيقة

التي مل تتفهم �شغف العابر

االأزقة التي حتك راأ�شها 

من فرط احلرية اأ�شتبدلها بر�شيف غرباء

بداية �شعبة لكنها مغوية حد التلذذ 

باملجهول

وال قلق ب�شاأن افتقاد مدينة لكومبار�ض 

كما نبدو يف وعيها بنا

ثمة زحام يتكفل االأخوة االأعداء 

بتدبريه للحفلة

بينما حملة ال�شياط ول�شو�ض املوؤونة 

باأعداد تكفي لقهر البقية

يف انتظار مو�شم اآخر للنجاة.

l م�سافة ق�سمة

ننتظر حربًا 

ننتظر موتًا

هكذا هي احلياة

غري اأن الزمن كلما تقدم، 
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ي�شلب من البع�ض حقه 

يف اأن يواجه خ�شمه 

يف معركة متكافئة.

ننتظر حربًا 

ونحن نعرف �شلفًا؛ 

اأن طرفًا بعينه يف املعركة 

ي�شرتخي على منت 

بارجة يف املحيط

وبو�شعه ال�شغط بيد على زر االإطالق، 

فيما اليد االأخرى مت�شك 

ب�شاندويت�ض همربجر

هكذا تكون امل�شافة بني ال�شاروخ 

والهدف جمرد ق�شمة!

l فر�سة لتاأجيل الغرق

مل تبحر بعد

مل تغرق ومل ت�شمع 

�شوت ياأ�شك ي�صخ

مل ُتخلق على هيئة منقذ

ول�شت طيب القلب مبا يكفي 

للت�شحية من اأجل اأحد

قدماك على ال�شاطئ والبلل يف خميلتها

وعلى الياب�شة تنتظرك 

حياة لتن�شى كل �شيء

l موعد متفائل 

�شامح دي�شمرب على كونه يحمل الرقم 12

النا�شية  على  انتظارك  يف  جت��ده  �شاحمه 

ب�شعادة مار�ض

وال تقل اإن الغد بطيء 

حتى ال تتجمد عقارب ال�شاعة يف ياأ�شك

ال ت�شدقها اأبداً

تلك هي خماوفك

تغلق الباب يف وجهك

وكلما تركتها ت�شد العتبة

�شقطت املفاتيح من يدك

وتاأخر دي�شمرب

l رجاء اأخري

خذ قلقي

اأما ال�شكينة العابرة فبو�شعي ح�شد ثمرتها 

من حقل مو�شيقى قريب

املو�شيقى اأي�شًا من �شنائعك

فاجعلها مهمتي وا�شتغال روحي الوحيد 

ثم اختربين بها وفيها 

واجعلني ر�شول النغمة

اأو قدي�ض امل�شافة 

ال�شامتة بني وترين. 
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تعبث بي حياة

عالقة يف الالجدوى

ذاكرتي متتلىء باأجنحٍة حمرتقة

نحيب يف ال�شا�شة

يروج الإحباطاتي املتكررة

ق�شعريرة ما

متد اأ�شابعها يف دمي

واأنا اأحت�ش�ض زفراتي االآيلة لل�شعود!

كموٍت يرتب الفراغ

 اأخيط طرف املاأ�شاة حتى ال تتناثر

فال يبقى فيها م�شهد

ي�شاعدين على النهو�ض..

�ٍض انفعايل
ْ
ر

َ
م�شلوبة اإىل ع

�شيناريو قدمي

وم�شاعر

نفذت من مق�ض الرقيب!

ح بال�شداع املجاين
ِّ
لو

ُ
راأ�شي ي

وج�شدي ثقيل 

يتاأبط انهياره

،،

ثمة فزع يك�ص وح�شتي

ويثبت اهتزاز االألوان

يف راأ�شي

...

...

اإنه جر�ض الباب ي�صخ مرتديًا 

نف�ض النغمة البليدة

ومندوبة املبيعات تعر�ض ب�شاعتها 

على �صيٍط طويٍل

من العبارات املعلبة!! 
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 م�صاعر نفذت 

من مق�ص الرقيب

*  �شاعرة من اليمن 



يَدُة َفاِتُنَها اْلَق�شِ
َ
 م

ْ
لَّت  �شَ

 اْلَكالِم
ُ
 َنار

ْ
ت

َ
 َخب

ْ
اأَم

اْن؟!
َ
ي
َ
 اْلب

ُ
ج

َ
 ِحج

ْ
ت

َ
ح

َّ
و

َ
�ش

َ
و

 الَِّذي
َ
ر

ْ
ع  ال�شِّ

َ
�ض

َ
ا اأَْتع

َ
م

ًة
َ
ام

َ
َتِحيُل َغم

ْ
�ش

َ
ال ي

اْن!
َ
َتِلُد ااْلأَم

ًة
َ
ُلوِع َنُلوُك اأُْغِني نْيَ ال�شُّ َ

ب

ا
ً
َفه

َ
ى �ش

َ
و ُلَها النَّ

ِّ
ُتوؤَج

ى
ً
 َهو

ُ
وب

ُ
ر َها الدُّ

ُ
َتْخَدع

َ
و

ِعيْد!!
َ
 اإىَِل ب

ُ
اح

َ
ي
ِّ
وَها الر

ُ
َتْذر

َ
و
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حممد حممد عي�سى *

خريف البالد

البعيدة  

مان
ُ
من اأعمال الفنان خالد الرو�شدي- ع

*  �شاعر من م�ص 



عُد ِمْن ِكَتاِبَك
ْ
 اأَب

َ
ء

ْ
ال�َشي

ِليْد! اأُْكُلُه اجْلَ
َ
نَي ي

َ
ح

اِريِخ، ا ِمَن التَّ
ً
ج

َ
اأُْته ِحج

َّ
ب

َ
ع

ًة
َ
ِجب

ْ
اًدا، واأَح

َ
ر

ْ
اأَو

ٌ
ب

ُ
ج

ُ
 ح

ُ
ْتُهم

َّ
ا َغر

َ
َفم

!! 
ُ
ج

َ
ج  احْلِ

ُ
ْتُهم

َّ
ر

َ
ا ع

َ
م

َ
و

* * *
ًدا، 

ُ
ر

ُ
ْلُتُه ب

َّ
م

َ
ح

ًة
َ
�ش َقدَّ

ُ
ا م

ً
اح

َ
واأَْلو

ِجَها
ْ
ِل َفو

َّ
ْت ِعنَد اأَو

َ
َفَخار

ُد!!
ُ ُ
 واْلرب

ُ
ااْلأَْلواح

* * *
ِة:

َّ
اِهِلي ْزُتُه ِباجْلَ

َّ
َطر

اِدَها
َ
ِجي

َ
ِرَها، و

ْ
�ِشع

�ِشَهاِمَها
َ
و

َقْطُت، 
َ
َف�ش

واْنَك�َشَف اْلِقَناْع !

* * *
ا 

ً
ْزج

َ
تَّى اْغَتَدى م َ

ُتُه ح
ْ
وَفَتح

َقاْع
ْ

ِمَن ااْلأَ�ش

َكاْن اِبَك يِف امْلَ
َ
ُد ِمْن ِغي

َ
 اأَبع

َ
ء

ْ
ال�َشي

اُن
َ
م ي الزَّ �شِ

ْ َ
مي

َناْن! َتِلُف اجْلَ اأَْنَت خُمْ
َ
و

اِئَها
َ
م

ْ
 ِمْن اأَ�ش

َ
اء

َ
ُد ااْلأَ�ْشي

ِّ
ر

َ
ج

ُ
ِريُف ي َهَذا اخْلَ

اِح
َ
ي
ِّ
ِطي ِللر

ْ
ع

ُ
اَق، ي

َ
ر

ْ
رِثُ االأَو ْ

ع
َ
ب

ُ
ي

َ
و

ِعيْف ى ال�شَّ
َ
ِقر

 
َ
َفاء

َ
ع  ال�شُّ

ُ
َنح

ْ َ
َلِكنَّه ال مي

ْة؛
َ
اي

َ
ا ِمْن ِحم

ً
َقْدر

ِريِف  َط اخْلَ
ْ
�ش

َ
ٍة و

َ ْ
ري

َ
 ُكلُّ �ُشج

َ
ري ِلَت�شِ

ْة !!
َ
 ِهَداي

ْ
ِبال َدِليٍل اأَو

* * *

ْ
َهت

َ
ياِع َت�َشاب ُكلُّ ال�شِّ

اِن 
َ َّ
ري

َ ُ
ْنَت حم اأَ

َ
اأََنا و

َ
و

ريْق ِن الطَّ
َ
لَّالِن ع �شَ ُ

م

َها  امِلُ
َ
ع

َ
 م

ْ
َتاَهت

ْة .
َ
�َشَكِت النَِّهاي

ْ
اأَو

َ
و

ِد
َّ
ر

َ
ج ْقِت امْلُ

َ
َة اْلو

َ
اع

َ
ا �ش

َ
ي

ِعيْد؟!
َ
َلِد اْلب

َ
َف ِلْلب

ْ
َكي

َداْع؟! ِط اخْلِ
ْ
ْن َفر

َ
اَع ع

َ
ْذي ِكُت امْلِ

ْ
�ش

ُ
ْن ي

َ
م

ي �َشظِّ اِت التَّ
َ
ِني ِنَهاي

ُ
ِمع

ْ
�ش

ُ
ي

َ
ا �ش

ً
ْغم

َ
ر

َداْع!! 
َ
اَكاِت اْلو

َ
وا�ْشِتب
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خرائب  اإىل  القرية،  اإىل  تعود  اأال  لك  »خري 

اجلنة«

)2(
راُمن ُلبيز فالردي

االأ�شوات عند الزاوية تعود

    اأ�شواتا

عرب اأيادي ال�شم�ض املنت�صة

تكاد ت�شيل

ظاًل ونوراً

�شفري النجار

�شفري بائع االآي�ض كرمي

�شجريات الدردار الثالث

ت�شفر يف ال�شاحة

جذور االأ�شوات

الالمرئية

تنمو

ترفع

الوقت

تن�صه ليجف على ال�شطوح

اأنا

)3(
يف ميك�شوكاك

ف�شدت احلروف

يف �شناديق الربيد

متددت اجلهنمية

بال�شم�ض

قبالة جري اجلدار االأبي�ض  

بقعة

قرمزية  

خٌط عاطفي

اإين اأم�شي عائداً

ملا تركته

اأو ما تركني

ذكرى

ال�صفة التي تو�شك على الوقوع  

يف الفراغ

اأم�شي

وال اأتقدم

حماطًا

باملدينة

اأفتقد الهواء
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ترجمة: اإبراهيم بن �سعيد *

 عودة)1( 

اأوكتافيو باث

* �شاعر من ُعمان 



رين ج�شدي 
ّ
ي�شح

ليل

ب�شع اأ�شواء   

تلك االأموال واالأموال

التي تنهار يف املكتب  

اأو على الر�شيف

لتنتهي يف امل�شت�شفيات

اأمل املوت

هكذا  

ال ي�شتحق االأمل.

اأعاود النظر

     ذلك العابر

مل يبق منه االآن غري �شباب

    نبتت الكوابي�ض

يف بطون دور ال�شينما

مقابر الغاز

بواليع الكهرباء 

اأحالم

رغبات

مزارع الكوارث  

تغلي حتت االأر�ض

ت�شعل

املاليني واملاليني من النقود القدمية

يف البنك املك�شيكي

عمارة

م�شلولة

املقاطعات املقطعة

حدائق البلدية اخلربة

االأكوام الكثرية

املهجورة

من امللح

خيام البدو املتمدنني

حفاظات علب خ�شب  بال�شتيك 

طرقات الندوب

ت�شري على اللحم احلي  

مرا�شم املاآمت

العاهرات

اأعمدة الليايل اخلائبة

االنتظار على واجهة معر�ض التوابيت

على رف امل�صب

يف الفجر

ب
ّ
املراآة الكبرية تذو

ب املنعزلني ال�صِّ

تتاأمل

مالحمهم ال�شائلة

الريح

عند الزاوية املغربة

تقلب اجلريدة

اأخبار االأم�ض

اأكرث بعداً

من االألواح امل�شمارية

املك�شورة املفتتة

الكتب املقد�شة امل�شققة

اللغة املت�شظية

كانت العالمات املحطمة

)4(
اتل تل�ِشُنلي

متجذية

مياهًا م�شتعلة
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ما من ميدان مركزي

للمحفل والتكري�ض

ما من حمور

وال�شنوات تختفي

االأفق تبدد

لقد و�شموا املدينة  

على كل باب

على كل جبني

عالمة $  

نحن حما�صون

واأنا م�شيت عائداً

من حيث انطلقت

هل ربحت اأم خ�صت؟

)ت�شاأل

اأي قانون يحكم »النجاح« و«الف�شل«

اأغنية   

ال�شياد

تطفو  

من �شفة النهر التي ال جتري

نغ ِوي اإىل املعلم �َشنغ
َ
و

من كوخه على البحرية

لكنني

ال اأريد ال�شوامع الثقافية

)5(
كان

َ
يف �شان اإجنل اأو كويو

كلها ربح

اإذا كان كلها خ�شارة

اأم�شي عائداً جتاه ذاتي

نحو ال�شاحة

الف�شاء يف الداخل

وهو لي�ض خرائب جنة

اإنه خفق الزمن

واالأماكن م�شبات

رفرفة الوجود يف الف�شاء الراهن

�شفري الريح يف اأ�شجار الدردار

النوافري

نوراً وظال تكاد تذيب   

اأ�شوات املياه

�شاع ال�شعاع اجلاري 

ب�شع انعكا�شات

تبقت يف يدي

اأم�شي بال تقدم

مل ن�شل اأبداً

اأبداً مل نبلغ مكاننا

لي�ض املا�شي

احلا�ص ال نناله.

الهوام�س

ترجمة اإليوت ِونربغر وهو �شاعر اأمريكي معا�ص مواليد  عن    1
١٩٤٩م

وراأى  قريته  اإىل  املك�شيكية  الثورة  اأثناء  عاد  مك�شيكي  �شاعر    2
دمارها فكتب ق�شيدة اأ�شماها »اجلنة اخلراب«.

3 �شاحية يف مك�شيكو عا�شمة املك�شيك.
�صة  املك�شيك  بحرية  على  راأوا  االأزتيك  اأن  االأ�شطورة  تقول   4
النار،  الإ�شعال  زندين  داخلها  فاأخذوها ووجدوا  املاء  تطفو على 

فاأ�شموها اأتل تل�ِشُنلي ومعناها زواج املاء والنار.

5 �شواحي �شهرية يف مك�ِشيكو.
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ككومة حجر

هو الوقت

ال�شخور اجلرداء

رُفَك كظلها
ْ
تع

ونعرف من ظلها

جرح االنتظار.

من اأين ياأتي

اجلديد

�شحراء �شحراء �شحراء

واأرواح مليئة

بالرماد وال�شهاد

لهذا، العبث بالكلمات

اأجمل املعاين

عليك اأن ت�شّفر الوقت

مب�شاحبة منل حقيقي

وتْنمُل حياة

وليل فاحم

رحه نيزك
ْ
يج

تهاوى فوق ربع خاٍل

واأر�ض يباب.

ذهب الذين

اأورثونا ال�صاب

والكناية باب وباب

ذهبوا، مبا يف

فمهم من كلمات

تاركني »الكتاب«

يف يٍد

مليئة باحلديد

والغياب

هل، االأر�ض تدور

لنعرف اأن

ثمة ب�صاً

تركوا اأحذيتهم لنا

وكتاب.
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عروٌف 
َ
م  

ٍّ
داخلي ت�شميٍم   

ُ
هند�ض

ُ
م الل 

َ
ج مد 

ُ
حم

ه 
ُ

ا�ش
َ

اْخِت�ش ذلك  املعماِر.  �شوؤون  يف  ِته 
َ ْ
ِبِخرب

مدينة  يف  الدرا�شِة  �شنوات  من  له  ل 
ّ

حت�ش الذي 

ذلك  قبل  بل  االأمر،  واقع  ه يف  اأنَّ  
َ
بروك�شيل. غري

ت�شميماُته  اًل 
ّ
اأو له  ت�شهُد  جمتهٌد  َفّناٌن  وبعده، 

اِت 
َ
َلم

ْ
وامَلع االأبواِب  امل�شاجِد  للق�شوِر  الداخليُة 

ا يدخل يف �شميِم اخت�شا�شه 
ّ
الفنية والثقافية مِم

اإبداعاُته  ثانيًا  له  وت�شهُد  بالفعل.  وخربته 

ي��ات، 
ّ

وال��رث ات 
ّ
ِفي

َ
التُّح جم��ال  يف  ُة 

ّ
الت�شميمي

وهي  واالأق��الم...  اليخوِت  الطائراِت،  اعاِت، 
ّ
ال�ش

املتوّلدِة  ِة 
ّ

اخلا�ش ابتكاراته  وحي  ِمن  عدُّ 
ُ
ي مما 

دٍّ  َ
 بالتوّقِف عند ح

ُ
عن توّقد قريحتِه التي ال َتْقَنع

اأو اخت�شا�ٍض.

ز 
َّ
مي الذي   

ِّ
االإبداعي الَزَخِم  ذلك  ُكلَّ  اأنَّ  واحل��قُّ 

ها، 
ْ

نجزاتِه يف جمال الت�شاميم الداخليِة وغري
ُ
م

مان ال�شقيقِة 
ُ
ْلَطَنُة ع

َ
ما كان لُه اأْن يتحّقق لوال �ش

واقعًا  الثايَن  وطَنه  الل 
َ

ج مد 
ُ

حم ها 
ُ
عترب

َ
ي التي 

ُة للعمل 
ّ
اأْت له ال�صوُط املثالي

َّ
وحقيقًة. فيها تهي

ها 
َ
واْخَتار ْتُه 

َ
اختار فقد  واالبتكار.  واالجتهاد 

منذ  ِة 
ّ
واجلمالي الفّنيِة  وجتاربِه  مواهبِه  لتطويِر 

وؤّكد على اإح�شا�شه 
ُ
 عامًا. وهو دائمًا ي

َ
ت�شعَة ع�ص

فحيثما  العمانيِة.  االأج��واِء  مع   
ِّ
التام بالتاآُلِف 

ْلمٍح اأو عطٍر 
َ
رُثُ على م ْ

ع
َ
 جهٍة منها  ي

ِّ
َه يف اأي

َّ
توج

 
ْ
اأو ف��ا�ٍض   

ْ
اأو ت�ارودانَت  املغرب:  حميم من مدن 

تطوان...

 انتقاله 
َ
رْت اأمر

َّ
َة هي التي دب

ّ
لعلَّ االألطاَف اخلفي

يف  بها  ��لَّ 
َ

ح فقد  ال�شعيدِة.  ماَن 
ُ
ع �شلطنة  اإىل 

للّت�شميمات   خم�شو�شٍة 
َ
نطاق تكليفه مب�شاريع

املن�شاآِت  رئي�ض  َل��ُدِن  ِمن  الداخليِة  الهند�شيِة 

 
ُ
ه

َ
الل ِثَقتُه وتقدير

َ
مد ج

ُ
نح حم

َ
ال�شلطانية الذي م

 
ُ
�شاحب وه��و  والت�شجيع،  بالرعاية  ه 

َّ
وَخ�ش

ماين 
ُ
الع العاهِل  من  واإ�صاٍف  بتوجيٍه  الف�شل- 

ومعرفته  ب�َشَغِفِه  املعروِف  قابو�ض  ال�شلطان 

واملعماِر–  والثقافِة  العمراِن  باأمور  الوا�شعِة 

االأوبرا  دار  ِة 
َ
َلم

ْ
ع

َ
وم ال�شلطانية  الق�شور  بناء  يف 

ن 
ّ
الزم من  قدين 

َ
ع دى 

َ
م على  د 

ِّ
�ُشي ا 

ّ
مم وغريها 

ِتقاِء 
ْ
 يف االر

ْ
ٍة كربى �شاهمت

ّ
وٍح معماري

ُ
ِمْن �ص

احلواِر  على  ِبَناء  االأ�شيلة،  العمانيِة  بالعمارِة 

 
َ
ع

َ
م والهندية.  الفار�شية  احل�شارة  من  واالإف��ادِة 

نْي 
َ
ًة بع

ّ
اأخذ التجديدات املعماريِة املعا�صِة عام

االعتباِر.

عمراينٌّ   
ٌ
طابع  

َ
اليوم ماَن 

ُ
ع ل�شلطنة   

َ
تواَفر َلَقد 

برتاثها  املو�شولُة  الفريدُة  جماليُتُه  له  ز 
َّ
ي

ُ
مم

املهدي اأخريف*

هند�شة البهاء

*  �شاعر ومرتجم من املغرب 



الكربى  االأَورا����ض  ت��زال  وال  العريِق.   
ِّ
احل�شاري

وؤوِب مفتوحًة ن�شيطًة  ِة املعماريِة الدَّ
ّ
لهذه احلركي

هذه  ففي  وُت�شيُف.  وُتبدُع  تعدُِّل  ُل 
ّ
وجُتم ُتْغني 

 اإذْن 
ِّ
االأجواِء واالأورا�ِض الُكربى كان من الطبيعي

الل االإبداعيُة بال حدوٍد، 
َ

مد ج
ُ

اأن تتفتح �َشِهيُة حم

من  واالإفادِة  االحتكاِك  ُفر�ِض  ِمن  لُه   
َ
توافر مبا 

وعالقاٍت  لقاءاٍت  عرب  كربى  ٍة 
ّ
هند�شي  

َ
جت��ارب

يف  ي���ن 
ّ

خمت�ش  
َ
وُخ���رباء وفنَّاننَي  مبعماريني 

 
َ
عرب اأو  ال�شلطنِة  داخل   

ٌ
�شواء ِنَها. 

ْ
ي

َ
ع املجاالِت 

االأ�شفاِر املهنيِة التي قام بها مع املهند�شني  اإىل 

خمتلف البلدان االأوربية.

ماَن 
ُ
ع ل�شلطنة  ال�ّشامَل   

َّ
التنموي  

َ
النموذج اإن 

جتربًة  اليوم  عدُّ 
ُ
ي املختلفِة  ِة 

ّ
احل�شاري باأبعاده 

اخلليِج  بلدان  م�شتوى  على  لي�ض  متقدِّمًة  رائدًة 

 وحدها بل على م�شتوى البلدان الناميِة 
ِّ
العربي

على  الباعثِة  امل�شادفات  عجيب  ومن  قاطبًة. 

التنمويَة  التجربَة  هذه  اأنَّ  املتزايِد  اغتباطي 

مع  متامًا  تلتقي  ط 
َ
ُتغب باأن  اجلديرَة  العمانيَة 

�شقيقتها املغربية التي يقودها العاهل املغربي 

ووفَق  والنجاِح   
ُّ

التب�ص بنف�ض  ال�شاد�ض  حممد 

متقاربٌة  فهي  متطابقًة  تكْن  مل  اإن  خُمّططاٍت 

كِم ما يجمع العاهلني 
ُ
وذاُت اأهداٍف متماثلٍة بح

 روحيٍة 
َ
اأوا�ص  من 

ِّ
واملغربي ماينِّ 

ُ
الع وال�شعبني 

بقيم  ٍع 
ُّ
وت�شب ح�شارية  عراقة  وم��ن  وثقافيٍة 

الت�شامح واالنفتاح وال�شلم.

وبهذه املنا�شبة ي�صين اأن اأخ�ض جملة »نزوى« 

بن�شو�ض �شعرية م�شتوحاة من مناذج ت�شميمية 

تعبريا  جالل  حممد  املهند�ض  لدن  من  م�شورة 

عن اإعجاب وم�شاحبة من جهة وحتية مني اإىل 

عمان ال�شقيقة �شلطانا ونخبا واأهايَل. 

ق�سائد م�ساحبة

1

ت�ساميم داخلية

ناعة
ِّ

اِر ال�ش
َ
َفل اأ�ص

ْ َ
حم

كاِت
َ
 ال�َشب

ُ
ج

َ
ْن�ش

َ
م

اِت
َ
الم

َ
قاِئق الع

َ
ر

ْكِل  ْلتَقى اخَلّط بال�شَّ
ُ
م

بالَنْق�ِض الزَّخاِرِف

ِن
ْ
باللَّو

ُهنا يتخلَُّق

ِقيِق ُكلُّ هذا الن�شيِج الدَّ

البهيِج

َهنَد�شٌة للجماْل

تَغاها
ْ
ب

ُ
م

اْل.
َ
الَكم

2

داُر االأوبرا

اأْ
َّ
ل الدُّخوِل تهي

ْ
الأَج

ِلطْق�ض الزِّيارِة

َ
 واحَلْد�ض

َّ
ِذ احِل�ض

َ
ِا�ْشح

َ
 االأحا�ِشي�ض

َّ
ب

ُ
�ش

َثبات اخلياِل
َ
يف و

ْقِف 
َّ
ًا اإىل ال�ش

ّ
ِلي

َ
 م

ْ
تطلَّع

تلك الزخارُف

ى. و�شَّ
ُ
ُنٍو�ض م

َ
ِمْن اأَب

 اإىل اآياِت
َّ
ِئب

َ
ا�ْص
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فنٍّ
َ
ٍغ و

ْ
ب َناِميِق ِمن ُكلِّ �شِ هذي التَّ

ْ
َقت

ِّ
ر

ُ
 و

ْ
 َكم

ُ
َهذي التَّخاِرمي

َ
و

ًة
ّ
�ْشبي

َ
واقيِت ي

َ
بالي

ها اأَْنَت

اَلِة االأُوِبرا
َ

يف �ش

ْك
َّ
َترب

ْق�ض ْق�ِض والنَّ بهند�شِة الطَّ

من طبقاٍت

َت�ْشكالٍت
ْ
�ش

ُ
 م

َ
َدوائر

اِئَك تلك احلوا�شي
َ
لَّ االأَر مَتَ

�ِشقاُت الفريدُة
ْ
ُهنا الّتع

َ
ري ُلو امَلقا�شِ

ْ
َتع

تلك بيوُت الق�شيدِة

جاهزٌة للّن�شيِد

اٍخ
َ
وزاٍر وب

ُ
وَلِكْن قبيل م

ًة
ّ
ئي

ْ
ر

َ
 م

َ
 َتوا�ِشيح

ْ
ب

َّ
َت�ص

َّ
هر احِل�ض

ْ
َتب

الل
َ

ْنِد ج
َ
على َنَهاو

3

اأبواب

ُ
اأبواب

االأبواِب

ُ
بدائع

هند�شٍة

ٌن
َ
َزم

لي�ض 
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ى
َّ
ي�شم

ُهَناِلَك تبقى

 احل�صِة
ُ

باب

ٌّ
فريوزي

ّلى
ُ

وحم

ازيٍع
َ
بتج

من اإْلَهاِم

ِة
َ
احَل�ْص

 االإعجاِز
ُ

باب

َك
َ
ام

َ
اأم

منقو�ٌض

على َخ�َشٍب

ِمْن بيا�ٍض

اِء
َ
كاأنَّ يداً من ور

الّنقو�ِض

ي الزخارف
ِّ
ر

َ
ُتو

يف ُكلِّ اآن.

 االإحتاِف
ُ

اب
َ
ا ب

َّ
اأم

َفًة
َ
َهُف َزْخر

ْ
االأر

من ُكلِّ االأبواِب

اَليِلُّ الَتْخرمياْت
َ

َف�ش

بالآلئ 

 
ْ
حِر القدمي

َ
الب

وهذا

ٌ
اب

َ
ب

ْل
َ
 ب

ُ
اأْخ�َص

ٌّ
�ْشبي

َ
ي

ِل
َ

يف االأَ�ش

ْغِم اخَل�شِب
َ
ِبر

اكِن  الدَّ
ِّ
ُنو�ِشي

ْ
االأب

اهر. يف الظَّ

وهنا 

باب

ٌّ
ِري

ْ
ح

َ
ب

.
ٌّ
�صقي

ُه.
ْ

ح
َ ْ
ال َترب

َ
�ض

ْ
َفَلي

ُه
ُ

اِرح
َ
ب

ُ
ي

.
ُ
ح

ْ
ب

ُّ
ال�ش

هنا

ُ
اب

َ
ب

واِب
ْ
االأب

ُهَنا

ُ
اأْنَدُل�ض

االأعماْق

4

ثريات

ُة البهاِء
َ
َهْند�ش

علَّقاٌت ُ
م

 اجلديَد
َ
ر

ْ
ِبق الَفج

ْ
َت�ش

اإىل الومي�ْض

ُة البهاِء
َ
َهْند�ش

َناِقٌد
َ
ع

ِبالْت
ْ

َت�ص
ُ
م

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

240



و�ِض 
ُ
ِبُفي

�شعٍة
ْ
�شع

عيْد
َّ
ِم ال�ش

ْ
ِمْن النَّج

اءٌة �شَّ
َ
 و

ٌ
ابح

َ
�ش

َ
م

ْ
ِمْن غري ُنور

ورٌة
ُ
ح

ْ
�ش

َ
 م

ٌ
وَفوان�ض

َتاْن
َ
ديع

َ
َتاِن ب

َ
ْنج

َ
وَكم

ِق
ْ َ
ِمن توا�شي الرب

هة البهاِء
َّ
اأب

أْالآُت االَّ

ْ
ِباَل اْنِتَهاء

5

�ساعات

قيَت
ْ
ِاْن�ض الّتو

اأنا الوقُت

تُقول ال�شاعُة

ِغ اإىل َدّقاتي
ْ

اأَ�ش

ِد
ْ
ر

َ
ِغ اإىل اأنفا�ِض ااّلَزو

ْ
اأَ�ش

زًة
ّ
مطر

َهاِء الوْقِت
َ
ِبب

ِّ
الالزمني

غَّ َ
َت�ش

ٍد
َ
اإىل اأب

يف اأوتاري

 املبنى
ِّ
من فريوٍز جنمي

موزوٍن

قفَّى
ُ
وم

بتوا�شيِح الفردو�ض.

6

اأقالم

ٌ
َقَلم

اأزرُق

ُ
ح ْن�شَ

َ
ي

اً ْ
ِحرب

ِمْن

طْه
ْ
ِغب

ٌ
َقَلم

لي
ُ

مي

َهاالٍت

و�شًا
ُ

وُف�ش

ِمْن �شعٍر

�شوٍم
ْ
ر

َ
م

بتالويِن املو�شيقى

ٌ
َقَلم

ُ
يكتب

ْنقاْل
َ
ا ال ي

َ
م

بوْقدِة

ٍر 
ْ
�ِشح

ِمن

ِنْزوى

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

241



242

يوكو �أوغاما



243
�بريل 2019 - نزوى �لعدد 98

�صباح  ذ�ت  �ملنزل  هذ� �إىل  جوجو  برفقة  �نتقلت 

حقيقيا  رحيال  يكن  مل  يكن صتاء،  مل  يكن صتاء،  مل  تاء،  صل�صل� � مطلع  يف  بابي صبابي صبابي  ص�ص�

،ماد�م كل متاعي ينح�رص يف دوالب قدمي وطاولة 

يف  �أجل�س  .كنت  كرتونية  علب  �أجل�س صع  .كنت  كرتونية  علب  �أجل�س صع  .كنت  كرتونية  علب  ع  صوب�صوب� للكتابة 

احنة صاحنة صاحنة �ملرتنحة وهي تختفي  صل�صل� � �إىل  �أنظر  �لفري�ندة 

إفريز �الإفريز �الإفريز  �أنفه حتت  باب، كان جوجو ميرر صباب، كان جوجو ميرر صباب، كان جوجو ميرر  صل�صل� � ط صط صط  صو�صو�

منتي وباب صمنتي وباب صمنتي وباب �ملدخل �لزجاجي  صإ�صإ� إ��الإ��ال ور صور صور  صل�صل� بالقرب من �

أكد اأكد اأكد جيد� من رو�ئح منزلنا �جلديد وهو  ايتايت كما لو �أنه 

باب صباب صباب  صل�صل� ه صه صه م�صدر� همهمات خمنوقة. كان � صبر�أ�صبر�أ� مييل 

فافا ومل صفافا ومل صفافا ومل  صو�صو� قد �بتعد متموجا يف بطء. كان �صافيا 

يثقل  يثقل ل��ذي  يثقل ل��ذي  �ذي  � �لكثيف  باب صباب صباب  صل�صل� � يء صيء صيء  ص�ص� يف  يف صبه  يف صبه  به  صي�صي� يكن 

يدي  �أمد  �أن  يكفي  �أنه  يل  يبدو  كان  �لطبيعة.  على 

يف  طويال  حدقت  �ملرهفة.  �لندية  غاللته  غاللته الأمل�س  غاللته الأمل�س  أمل�س 

بد� تند صتند صتند �إىل علب �لكرتون،�أخري� صم�صم� باب وظهري صباب وظهري صباب وظهري  صل�صل� �

يل كما لو �أين �أرى كل قطرة ماء بلون �حلليب. وجاء 

متكوما  لينام  متكوما صيء  لينام  متكوما صيء  لينام  يء  ص�ص� كل  كل صم  كل صم  م  ص�ص� من  تعب  �لذي  جوجو 

حبت صحبت صحبت  ص�ص� رصيت�رصيت�رصب �إىل ظهري  عند قدمي. وملا بد�أ �لربد 

عليها  �أتكئ  كنت  �لتي  �للزج  �لكرتون  علبة  رص�رص�رصيط 

ثم  كتفي.  على  كتفي. صعتها  على  كتفي. صعتها  على  عتها  صو�صو� و�أخرجت �صدرية �صوفية 

�أن  �أن الآخر قبل  �أن الآخر قبل  آخر قبل  باب طائر يتمايل صباب طائر يتمايل صباب طائر يتمايل من جانب  صل�صل� � عرب 

ماء.صماء.صماء. صل�صل� يحلق يف علياء �

�ملنزل .   كان هو �أول من تعلق بهذ�

�إ�صبعي  �أمرر طرف  و�أنا  ؟ قلت  �ألي�س قدميا جد�   -

رصع تق�رصع تق�رصت �صباغته. على م�رص�

  - رمبا ، لكن �جلميل �أنه متني . �أجابني وهو يرفع 

ميكة.صميكة.صميكة. صجتاه دعامة �صجتاه دعامة � ب�رصه يف �

يبدو  كان  فاملنزل  .حقا  د�كن  بريق  للدعامة  كان 

متينا. 

خانة صخانة صخانة �ملاء من طر�ز قدمي جد�. صلغاز و�صلغاز و�   - موقد �

حاولت مرتني �أو ثالثا �أن �أدير �أزر�ر �ملوقد. كانت 

ت�صدر �صوتا بال �صدى. كان �ملطبخ �ملبلط قد نظف 

ع مربعات صع مربعات صع مربعات  صب�صب� بعناية فائقة ، لكن كانت هنا وهناك 

وكان  �حلائط.  منت صمنت صمنت  ص�إ�ص�إ� خاللها  من  يظهر  خاللها صقوقة  من  يظهر  خاللها صقوقة  من  يظهر  قوقة  صم�صم�

ية منمقة.صية منمقة.صية منمقة. صكل زخارف هند�صكل زخارف هند� كل زخارف هند�صكل زخارف هند�ص صذلك  ي�صذلك  ي�

غري  يء صيء صيء  ص�ص� .ه��ذ� �أمل��اين  �صنع  من  �إن��ه  .ه��ذنظري،  �أمل��اين  �صنع  من  �إن��ه  �ذنظري،  �  -  

ذلك  وفوق  �أجنبي  غاز  موقد  تعلمني.  كما  ذلك األوف  وفوق  �أجنبي  غاز  موقد  تعلمني.  كما  ذلك األوف  وفوق  �أجنبي  غاز  موقد  تعلمني.  كما  ألوف  امام

بيه بتحفة فنية. صبيه بتحفة فنية. صبيه بتحفة فنية.  صفهو �صفهو �

�لتي  ابة صابة صابة  صل�صل� � �لعقارية  �لوكالة  تخدمة صتخدمة صتخدمة  صم�صم� �إىل    نظر 

و�فقته �لر�أي بحما�س قبل �أن جتيب :

رصع�رصع�رص قبل  �أق��ام هنا  فقد  �أن��ت على حق،   ، �أج��ل   -  

�ن�رص�فه،  لدى  تركه  �لذي  �أملاين هو  نوصنوصنو�ت طالب  ص�ص�

هذه قطعة �أملانية �أ�صيلة. 

خ�صو�صيته  عن  ينم  هاته  مبتانته  �ملوقد  كان   

أملانية. �الأملانية. �الأملانية. 

  - �إذن ال د�عي للقلق، فهو ال يتعطل �أبد�.  

و�حلمام  �لنوم  غرفة  مبعاينة  وقمنا  وقمنا صم،  وقمنا صم،  م،  صبت�صبت� � ثم 

أبو�الأبو�الأبو�ب وحالة  أكدنا اأكدنا اأكدنا من �صالبة  اتات و�ل�صالون،بعدها 

تغرق صتغرق صتغرق منا  صي�صي� ب صب صب �لكهربائية؛ مل  صملنا�صملنا� أنابيب وعدد �الأنابيب وعدد �الأنابيب وعدد �

�لغرف �صغرية ومرتبة  ذلك وقتا طويال. كانت كل 

أثاث منظف بعناية. �الأثاث منظف بعناية. �الأثاث منظف بعناية. و�أخري� حني و�صلنا  إحكام اإحكام اإحكام و اباب

�إىل �ملمر قال وهو يلقي نظرة على �حلديقة �لو�قعة 

خلف �لزجاج :

سلعي�سلعي�س مع جوجو. يمكننا صيمكننا صيمكننا � صتفقنا، هنا �صتفقنا، هنا � نا ، صنا ، صنا ، � ص  - ح�ص  - ح�

آبة اآبة اآبة و�لعزلة، مل تكن بها  ابالكابالك كانت �حلديقة توحي 

يم صيم صيم �لنابت هنا  صلرب�صلرب� وى صوى صوى � ص�ص� يء، صيء، صيء،  ص�ص� جر ، ال صجر ، ال صجر ، ال  ص�ص� �أجمة وال 

وهناك. 

�للرو�للرو�ئية �ليابانية  يوكو �أوغاما

ترجمة : عزيز �حلاكم * 

* شاعر ومترجم من المغرب 

ن�صو�ص

م�سبح حتت املطر



  - معك حق ، �الأهم هو �أن نتمكن من �لعي�س فيه 

مع جوجو .

وعلى  �صاكرة  �لوكالة  م�صتخدمة  فانحنت   ، �أجبته   

حمياها �أمار�ت �ل�رصور.

�إىل  بجوجو  �ملجيء  من  متكنا  �أننا  هو  �الأهم  كان 

يذكر.  �صيء  �إع��د�د  �أ�صتطع  مل  �جلديد.  �ملنزل  هذ� 

كان ذلك �أمر� ال مفر منه، بحكم �أن �جلميع عار�س 

�أن ننطق بكلمة زو�ج حتى  �لزو�ج. كان يكفي  هذ� 

بهم�س  ذلك  و�نتهى  �ل�صمت.  ويعم  �لوجوه  تتجهم 

جيد�«.  فيها  �لتفكري  ينبغي  م�صاألة  هذه   « منزعج: 

�أن  له  �صبق  فقد  �صيء  كل  قبل  جد�.  عادي  و�ل�صبب 

ف�صل يف زو�جه �الأول. ومنذ ع�رص �صنو�ت وهو ير�صب 

كان  �أنه  �إىل  �إ�صافة  �لق�صاة،  مبار�ة  يف  با�صتمر�ر 

�الأوعية  توتر  عن  �لناجم  �لر�أ�س  ب�صد�ع  م�صابا 

جد�  مهم  �ل�صن  �ختالف  ح��ال  كل  على  �لدموية. 

ونحن ل�صنا من �الأغنياء .

على  �مللفوف  ذيله  طرف  يل  وبد�   ، جوجو  تثاءب 

�ملرقط  زغبه  �ل�صباب.كان  ب�صبب  مبلال  نف�صه 

كان   . �لرب�صيم  فوق  نديا  ينت�رص  و�لبني  باالأ�صود 

�صعاع  حمله  وحل  رويد�  رويد�  تال�صى  قد  �ل�صباب 

�لكرتون  علب  على  نظرة  �ألقيت  حمت�صم.  �صم�صي 

�ملهملة يف كل مكان وفكرت يف �أن �أتفرغ لها. كان 

تغيري  �ملنزل؛  لتجديد  كثرية  باأ�صياء  �لقيام  ينبغي 

�ملرحا�س،  ج��در�ن  على  �ل��ورق  �إل�صاق  �ل�صتائر، 

�مل�صاد  �لتزيني  ب��ورق  �ملالب�س  خز�نة  وتغليف 

لل�صو�صة. كان علي �أن �أقوم بكل هذه �ملهام �لدقيقة 

نتزوج  �أن  قبل  �ملتبقية يل  �لثالثة  �الأ�صابيع  خالل 

لي�صتقر  ياأتي  �صوف  وبعدها  �الثنني،  نحن  وحدنا 

هنا. �أنا ما �أريده �الآن هو �أن �أتاأمل �ل�صباب فح�صب. 

�أ�صتفيد  �أن  �أري��د  �ال�صتعجال.  ي�صتدعي  �صيء  ال 

�ملتبقية يل من  �لثالثة  �الأ�صابيع  بالتمام من هذه 

عنق  مل�صت  ثم  مهل  وعلى  بعمق  تنف�صت  �لعزلة. 

جوجو بطرف قدمي . كان د�فئا.

يف �لغد جاء �ملطر ليحل حمل �ل�صباب .مل يتوقف 

��صتيقظت  �لتي  �للحظة  منذ  بانتظام  �لهطول  عن 

بخيوط  �ل�صبيهة  قطر�ته  كانت  �ل�صباح.  هذ�  فيها 

كان   . �صائلة  �أ�صالعا  �لنافذة  على  تر�صم  رقيقة 

جوجو  وحجرة  �لكهرباء  و�أعمدة  �ملقابل  �ملنزل 

مبللة يف هدوء باملطر.ال �أحد كان ي�صتغل من خلف 

�لزجاج �لذي مل تكن به �صوى ب�صع قطر�ت تن�صاب 

. مل �أحرز تقدما يذكر يف ترتيب علب �لكرتون.�أعدت 

�ل�صور  �ألبومات  وت�صفحت  قدمية  ر�صائل  ق��ر�ءة 

�صفحة ب�صفحة �إىل �أن تنبهت �إىل �أنه وقت �لظهرية. 

كانت بي رغبة يف �الأكل. لكن مبا �أنه مل يكن لدي ما 

يكفي من �الأو�ين للطبخ فقد تعذر علي �إعد�د وجبة 

قوية  رغبة  لدي  تكن  مل  �لوقت  ذلك  يف  منا�صبة. 

فوق  �ملاء  بغلي  قمت  ولذلك   ، للت�صوق  �لذهاب  يف 

قطع  ب�صع  فوري،وق�صمت  ح�صاء  لتح�صري  �لنار 

�ملوقد  ��صتعل  �الأوىل  �لوهلة  .ومنذ  �لب�صكويت  من 

�الأملاين . 

و�لتاأثري  عليها،  �أكن متعودة  �لتي مل  �لغرفة  ب�صبب 

�خل�صن لقطع �لب�صكويت على ل�صاين، ��صتقر �ل�صجيج 

باإحلاح متز�يد يف جوف �أذين. كان بودي �أن �أ�صمع 

�صوته، لكننا مل نكن منلك هاتفا. مل يكن لدينا جهاز 

تلفزيون وال مذياع وال �صرتيو . ومبا �أنه مل يكن لدي 

�صيء �آخر �أفعله فقد حملت جوجو بني ذر�عي وكان 

نائما عند �ملدخل. بد� وكاأنه فوجئ وقاوم قبل �أن 

على  .عزمت  ذنبه  بتحريك  �للعب  يف  رغبته  يبدي 

�أن �أم�صي ما بعد �لزو�ل يف جتديد �صباغة �حلمام. 

مل  �لغرف.  كباقي  مر�صو�صة  �الأخ��رى  هي  كانت 

يكن بها �صوى حو�س ��صتحمام مزجج و�صنبور من 

م�صاحة  هناك  تكن  مل  منا�صف.  وحمالة  »�لكروم« 

رمبا  بال�صيق.  �أ�صعر  �أك��ن  مل  ذل��ك  وم��ع  �إ�صافية 

كان  �أنه  يل  بد�  و��صعة،  و�لنافذة  عال  �ل�صقف  الأن 

�لطالب  فيها  �أقام  �لتي  �لفرتة  ،خالل  م�صى  فيما 

ر�أي��ت  رومان�صي.  وردي  بلون  �الأملاين،م�صبوغا 

لكن   . �ملربعات  من  بالقرب  �للون  بهذ�  بقع  ب�صع 

مبرور �لوقت �صار �لفارق �للوين باهتا بفعل �لبخار 

وم�صمعا  بالية  مالب�س  �رتديت  وهكذ�  و�ل�صابون. 

وقفازين من �ملطاط . و�صلت جهاز �لتهوية وفتحت 

�لنافذة عن �آخرها. كانت �ل�صباغة قد �نت�رصت فوق 

�حلائط على نحو �أف�صل مما كنت �أت�صور، و�رصعان 

من  يت�رصب  �ملطر  ب�صدة.كان  يلمع  �حلمام  �أخذ  ما 

حني الآخر قاذفا بقطر�ت �ملاء �مل�صاحة �لتي فرغت 

على  �هتمامي  كل  �أرك��ز  كنت  للتو.  �صباغتها  من 

�ل�صباغة  تنت�رص  �أن  على  حري�صة  �ملال�صة،  حركة 
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ب�صكل مت�صق. 

كنت قد �صبغت ن�صف �حلائط حني رن بغتة جر�س 

�الأوىل  �مل��رة  الأنها   ، كثري�  فوجئت  �ملدخل.  باب 

�لتي �أ�صمع فيها �جلر�س.كان قد دوى بقوة ك�رصخة 

حو�يل  يف  �صغري  طفل  وقف  �ملدخل  حيو�ن.عند 

�لثالثة من عمره ورجل يف �لثالثني، ال �صك يف �أنه 

�أبوه، كان كالهما يرتديان م�صمعا �صفافا بقلن�صوة، 

فوق  ت�صقط  �لقطر�ت  وبع�س  باملطر  يقطر�ن  كانا 

�الأر�س على فرت�ت منتظمة. بادرت بخلع م�صمعي 

�مللطخ بال�صباغة �لوردية.

  - عذر� على �الإزع��اج. قال �لرجل على حني غرة 

ومن دون �أن يقدم نف�صه �أو �صبب جميئه، مما حريين.

 - هل جئتم لتقيمو� هنا موؤخر� ؟

  - �آه ، طيب ...

  مل �أحر جو�با. 

�ل�صالم  �لبحر قريب و�ملكان هادئ ي�صوده   - هنا 

يحول  وهو  ذلك  �لرجل  قال   . �لعي�س  فيه  ويحلو 

�لطفل  كان  غافيا،  كان  �لذي  جوجو  �صوب  ب�رصه 

وديعا وهو مي�صك بيد �أبيه، كانت جزمته �ملطاطية 

�ل�صفر�ء مغطاة بقطر�ت �ملطر كاأنها جزمة �صغرية 

جد�، ثم �صاد �ل�صمت. 

  - �أال تعانني من �ل�صدة ؟

ملا نطق �لرجل بهذه �لكلمات �عتقدت �أنه ينتمي �إىل 

د�ئما،  ي�صايقونني  �الأ�صخا�س  دينية،هوؤالء  طائفة 

الأنهم غالبا ما يختارون �الأيام �لتي يكون فيها �جلو 

رطبا، وف�صال عن ذلك ياأتون برفقة �أطفال. لكنهما 

به  يوحي  �لذي  �النطباع  بنف�س  يوحيان  يكونا  مل 

جتار �لدين �لذين �لتقيت بهم حتى �الآن. ومظهرهما 

�لتجارة،  �أي من ممثلي  بتاتا مع مظهر  ال يتطابق 

حتى ولو كان بائع دين، قبل كل �صيء الأن �أيديهم 

كر��صات  ال  �صيء:  �أي  لديهما  يكن  .مل  فارغة  كانت 

�أ�رصطة وال مظلة حتى. كانا مي�صكان  وال كتب وال 

بيد بع�صهما و�لذر�ع �الأخرى ممدودة ب�صكل م�صتقيم 

منهما  �أي  يكن  ومل  �جل�صم.  طول  على  �الأ�صفل  نحو 

يبت�صم. ال �أثر لتلك �البت�صامة �للزجة �لطافحة بالثقة 

بالنف�س �لتي يخت�س بها باعة �لدين. لهذ� مل يكونا 

مقززين وال عاب�صني. فقط مل يكونا با�صمني. �ل�صيء 

�لوحيد �لذي ميكن قوله هو �أن �حلزن كان ي�صع من 

نظرتهما  باأن  �صعرت  فيهما  �أح��دق  و�أن��ا  عينيهما. 

�إال  عابرة  كانت  �أنها  ومع  هدوء.  بكل  تذوب  كانت 

�أنها كانت ترتك ظال  ال ي�صتهان به يتجذر يف �لقلب. 

عن  �الإجابة  �أحاول  �أن  فكرت يف  �أدري ملاذ�  ل�صت 

�أ�صئلتهما بدقة. حاولت �أن �أنطق يف د�خلي بكلمة » 

�ل�صدة« ، فبدت يل �أنها تنتمي �إىل معجم فل�صفي مل 

�أكن قادرة على متلكه. كانا ينظر�ن �إيل و�إىل جوجو 

وهما ال يز�الن يقطر�ن ماء. 

  - هذ� �صوؤ�ل �صعب للغاية . قلت و�أنا �أغمغم .

- �صحيح . �أجاب �لرجل. 

�ل�صدة،  لكلمة  �لدقيق  �لتحديد  �أعرف  ال  �أنا  �أوال،   - 

بالن�صبة  �ل�صدة  عن  نتحدث  �أن  �صئنا  �إن  باالإمكان 

، وحتى عن  �ملبللة  �جلزمة  وعن  �ل�صتاء  للمطر يف 

كلب ينام عند �ملدخل...

نحاول  �أن  ما  فنحن  �صو�ب.  على  �أن��ت   ، نعم   -   

تعريف �صيء ما حتى حتتجب �صورته �حلقيقية. 

عديدة.  ملر�ت  ر�أ�صه  هز  �أن  بعد  �لرجل  �صمت  ثم    

 . حولنا  يحوم  �ملطر  �صوت  �صوى  هناك  يكن  مل 

�أن  بو�صعي  كان  ملوؤه.  ي�صعب  مرتبك  �صمت  �صاد 

�أ�صبغ.  حقا  وكنت  م�صغولة،  �أين  بذريعة  �أ�رصفهما 

من �ملوؤكد �أين مل �أفعل ذلك ب�صبب مظهرهما �لفريد 

من نوعه . 

  - هل من �ل�رصوري �أن �أجيبك ؟ �أعتقد �أنه ال يوجد 

�أي ر�بط بينك وبني هذ� �ل�صوؤ�ل وبني جو�بي. �أنا هنا 

و�أنت �أمامي، و�ل�صوؤ�ل يحوم حولنا، هذ� كل ما يف 

�صبيه  هذ�  �صيء.  �أي  تغيري  يجب  �أنه  �أعتقد  �الأمر،ال 

باملطر �لذي يهطل من دون �أن يهتم مبز�ج �لكلب. 

حول  �إ�صبعي  طرف  �أمرر  و�أنا  مائال  ر�أ�صي  كان    

حو�ف لطخات �ل�صباغة فوق م�صمعي.

  - �ملطر �لذي يهطل من دون �أن يهتم مبز�ج �لكلب، 

ور�أ�صه  جوجو  تثاءب  خافت،  ب�صوت  �لرجل  ردد 

ممطط �إىل �لور�ء.

  - ميكن �لقول �إن هذ� �جلو�ب �صحيح بوجه ر�ئع. 

.�إىل  جد�  �آ�صف  �أن��ا   . �أك��ر  الإزعاجك  بحاجة  ل�صت 

�للقاء.

  حياين �لرجل يف �أدب، متبوعا بالطفل �ل�صغري �لذي 

معا  �ختفيا  ثم  متوقعة.  غري  بطريقة  ر�أ�صه  �أحنى 

حتت �ملطر.�ن�صحبا بب�صاطة دون �إحلاح وال تباطوؤ. 
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و�صاءلت نف�صي ملاذ� قاما بزيارتي و�إىل �أين ذهبا ، 

لكني عدلت عن �لتفكري يف ذلك قبل �الأو�ن.وحينئذ 

�رتديت  �أكملها.  �أن  ينبغي  �لتي  �ل�صباغة  تذكرت 

م�صمعي من جديد و�أغلقت باب �ملدخل. كانت ثمة 

بركة ماء يف �ملكان �لذي كانا و�قفني فيه.

علقت  خاللها  مني،  غفلة  يف  عديدة  �أي��ام  م��رت 

و�صففت  �لرو�ق  وملعت  �ملطبخ  يف  �لتو�بل  رفوف 

�أحترك  كنت  �حلديقة.  من  ركن  يف  �الأجمات  بع�س 

كانت  �صمت.  يف  �أعمل  و�أن��ا  �ملنزل  يف  بحيوية 

لدي �أ�صغال كثرية ومل �أكن �أ�صعر باأين وحيدة، كلما 

�قرتب يوم زفايف. وحني كنت من وقت الآخر �أ�صعر 

باحلاجة �إىل �لرتويح عن �لنف�س كنت �أخرج للتف�صح 

فرع  بحثا عن  �الأمكنة  كل  نهيم يف  برفقة جوجو. 

ع�رصي  جتاري  جممع  �أو  حالقة  �صالون  �أو  بنكي 

�إن �حلي كان ينب�س  �لقول  �إليه. ال ميكن  �صنحتاج 

�ل�رصورية  لكنه كان ي�صم كل �ملتاجر   ، باحليوية 

. كنا ن�صادف من  حتى ال يقع �ملرء يف خ�صا�س 

حني الآخر بع�س �لعجزة يتجولون هم �الآخرين يف 

�صعدنا  �ملت�صابكة  �ل�صو�رع  غادرنا  هدوء.وعندما 

�لعقبة لنجد �أنف�صنا فوق حيد بحري م�صم�س. كانت 

�لظهرية يف بد�يتها ومل تكن هناك ريح ، من �جلهة 

بال�صماء  ممتزجا  ميتد  �لبحر  كان  للحيد  �الأخ��رى 

جوجو  �أخ��ذ  لل�صحن.  �صفن  هناك  وكانت  �ل��زرق��اء 

كل  كان   . �ل�صم�س  �أ�صعة  حتت  يلمع  وقيده  يرك�س 

وكلما  �ملحيط،  بالدفء  ه��دوء  يف  مغمور�  �صيء 

�ت�صاعا  يزد�د  �لبحر  كان  �حليد  فوق  �صري�  تقدمنا 

بالتدريج . كانت �لنو�ر�س حتلق عن قرب بحيث �أنه 

بريد  �صيارة  جتاوزتنا  ثم  �أمل�صها.  �أن  بو�صعي  كان 

حمر�ء يف هدوء.

  يف �صفح �حليد كانت توجد مدر�صة �بتد�ئية، مدر�صة 

مبناها  ريا�صي،  ملعب  على  حتتوي  متوح�صة 

�لرئي�صي بطابقني من �الإ�صمنت �مل�صلح ، وثمة رفوف 

لالأحذية و�أكو�خ �الأر�نب. وفجاأة هبط جوجو مائال 

�لباب  نحو  مبا�رصة  متجها  �ملع�صو�صب  �ملنحدر 

�أث��ره.  �قتفاء  على  مرغمة  كنت  للمدر�صة.  �خللفي 

وهكذ� وجدتهما و�قفني بجانب �لبو�بة، وبا�صتثناء 

مل  �الأخرية.  باملرة  مقارنة  يتغري�  مل  فهما  �مل�صمع 

يكونا يحمالن متاعا وكانا يتما�صكان باليد وهما 

جامد�ن. ظننت �أنهما ن�صياين لكن �لرجل �رصعان ما 

تعرف �إيل وحياين قائال:

�إزعاج يف  �صببناه لك من  لنا على ما  ��صمحي   -  

ذلك �ليوم. كان يتحدث بنف�س �للباقة . 

  - ال د�عي لالعتذ�ر، �أرجوك.

يحوم  جوجو  ك��ان  عجل.  على  حييته  وب���دوري    

حولنا باهتياج ، وكان قيده يحدث �صوتا معدنيا، 

ومل يكن �لطفل يحول ب�رصه عنه.

  - هل �أنتما منهمكان يف �لعمل ؟  �صاألته دون �أن 

�أعرف �إذ� ما كانت �لكلمة منا�صبة.

- كال ، نحن يف ��صرت�حة ق�صرية. �أجاب �لرجل.

مل  �لفائتة  �ملرة  يف  يهطل  كان  �لذي  �ملطر  ب�صبب 

�أنهما يرتديان مالب�س مو�تية ومن طر�ز  �إىل  �أنتبه 

جيد. كان �لرجل يرتدي بدلة ناعمة باللون �الأخ�رص 

�لغامق فيما كان �لطفل يرتدي �صدرية من �ل�صوف 

هذ�  ك��ان   . �لبيا�س  نا�صعة  وج���و�رب  �خلال�س 

�للبا�س يف بد�ية هذه �لظهرية ويف هذ� �حلي �لبعيد 

عن �ملركز جذ�با والفتا لالأنظار. 

  - هذ� كلب لطيف.

  - �صكر� لك.

 - ما ��صمه ؟

 - جوجو ، �بنك �أي�صا ظريف.

 - �صكر� لك.

 - كم �صنه ؟

 - ثالث �صنو�ت و�صهر�ن.

  بعد هذه �ملحاورة مل �أجد مو�صوعا �آخر للمحادثة. 

�أن يرتك بيننا �صوى  ومر �ل�صمت كلفحة ريح دون 

بهذه  جم��دد�  �لنطق  من  �أمتكن  مل  �ل�صدة«.   « كلمة 

ظال  عينيه  يف  الحظت  بذلك  �أهم  و�أنا  الأين  �لكلمة 

�لثانوي  �ملدخل  جو�نب  كانت  فرت�جعت.  عابر� 

�ملز�مري  جوقة   : متنوعة  باأ�صو�ت  تعج  للمدر�صة 

، و�صفري ورك�س  �ملو�صيقى  �أرغن قاعة  مب�صاحبة 

من  قادما  �ملكتوم  �ل�صباب  و�صور   ، �ل�صاحة  يف 

هذه  من  �صوت  كل  �إىل  �ل�صمع  �أ�صيخ  كنت  �لبحر. 

�الأ�صو�ت وعيناي على قدميهما . كان جوجو يرقد 

�صو�ري  �إح��دى  بجو�ر   ، يروقه  رك��ن  يف  متكوما 

�ملدخل. 

 - هل باإمكاين �أن �أمل�س �لكلب؟ 
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�لطفل على حني غرة. كانت تلك �ملرة �الأوىل  �صاأل 

�لتي �أ�صمع فيها �صوته. كان �صوته �صافيا و�صفافا.

�صيكون  �ملو�صع  ه��ذ�  يف  مل�صته  �إذ�   ، بالطبع    -

م�رصور�. 

بينت  �ل�صمت  النقطاع  باالرتياح  �صعرت  ومل��ا 

وجنتي  يلح�س  جوجو  كان  عنقه.  يد�عب  كيف  له 

�أفلت �لولد من   . بل�صانه �لوردي وعيناه مغم�صتان 

فغا�صت  �لكلب  موؤخرة  �صوب  بحذر  يده  ليمد  �أبيه 

�لكلب  �صعري�ت  يف  �لن�صف  حتى  �ملكتنزة  �أ�صابعه 

�ملبقعة. 

  - �ألديك �صغل يف هذه �ملدر�صة؟ �صاألت �لرجل و�أنا 

�أ�صتدير نحوه. 

�ألقي نظرة على �ملطعم �ملدر�صي    - ال، كنت فقط 

من هنا. 

�أهمية  لها  كانت  لو  كما  بتاأن  �لكلمة  ه��ذه  نطق 

خا�صة وعيناه من�صبتان على �جلون �ملزجج �لذي 

يطل على �ملدر�صة. 

  - �ملطعم �ملدر�صي  ؟

  - �أجل. 

كان ثمة مطعم مدر�صي يف �جلهة �الأخرى من �جلون 

�ملزجج . يبدو �أن فرتة �لغد�ء قد �نتهت للتو، الأنهم 

كانو� يغ�صلون �الأو�ين. وثمة �صالل �صبيهة باالأقفا�س 

مليئة باالأطباق و�الأقد�ح و�ملالعق تو�صع تباعا يف 

نقالة لكي تغ�صل. كانت �رصعة �لتمرير تتم ب�صال�صة 

ويف  �الألهيات.  حديقة  يف  �خل�صبية  �خليول  كلعبة 

�أخرى كانت هناك ر�صا�صات مائية �صبيهة  مو��صع 

�ل�صال�صل  تتوقف   ، �مل�صابح  يف  توجد  �لتي  بتلك 

عندها لب�صع ثو�ن ، وحينها تختفي حتت �لنفثات 

�الأربع. ويف حلظة ما  �لقادمة من �جلهات  �ل�صائلة 

توقف �نبثاق �ملاء و�أخذت �ل�صلة �لالمعة بالقطر�ت 

�ل�صغرية تتقدم يف �ل�صل�صلة. 

  -  هذ� �ملكان يعجبه كثري� وال ميل من م�صاهدته.

  - ترى ما �لذي يثري �نتباهه.

  - ل�صت �أدري ، �الأطفال ينجذبون �أحيانا �إىل �أ�صياء 

غريبة. 

للمرة  �بت�صم  قد  �للحظة  تلك  يف  �لرجل  �أن  �أعتقد    

�الأوىل. بالطبع فاالأمر ال يتعلق بتلك �البت�صامة �لتي 

يتميز بها جتار �لدين، بل ب�صيء �أ�صد فطرية. كانت 

�بت�صامة غري م�صكوك فيها، لكن كثافة �لنظرة �لتي 

تر�فقها جتعلها ه�صة مثل زهرة �لكرز.

لطفل �صغري وظريف  �أية عالقة ميكن  �أت�صاءل   -   

جد� �أن يقيمها مع مطعم مدر�صي.

  - رمبا كان هناك مد�ر معقد ب�صكل غريب ال نعلم 

عنه �صيئا. قال �لرجل هام�صا. كان �لطفل �لذي تعود 

�لكلب تدريجيا ي�صحب ذيله ويت�صلق ظهره وجوجو 

يدعه يفعل ما يريد وعيناه مغم�صتان. ويف �ملطعم 

�مل�صتخدمون  هدوء.كان  بكل  �الأو�ين  غ�صل  تو��صل 

�لبي�صاء و�لقناع و�لقبعة يغدون ويروحون  بالبزة 

�ل�صنابري  بتوجيه  يعني  ،بع�صهم  �لنقاالت  بني 

بينما كان �آخرون ي�صعون �لغ�صيل يف �آلة �لتجفيف 

يعملون  كانو�  �ل�صل�صلة،  نهاية  يف  و�صوله  بعد 

ب�رصعة ويف �صمت، و�الآالت و�الأر�س و�لزجاج كلها 

تلمع نظافة. كان �ملكان �أ�صبه مبعمل مرتب بعناية 

من �أجل مردود جيد منه �إىل مطعم مدر�صي. 

يف  �ملطعم  روؤي��ة  �الأف�صل  من   ، �لنهاية  يف   -   

�ل�صباح . قال �لرجل.

 - �أتظن ذلك ؟

 كنا نتكئ بظهرنا �إىل �لزجاج جنبا جلنب. 

تعقيد�  �أ�صد  �ل�صباح  عمل  فيه،  ال�صك  ما  هذ�   -   

�ألف  �لوجبات الأكر من  �إعد�د  وتنوعا، الأنه ينبغي 

�صخ�س. �ألف خبزة �صغرية ، �ألف فطرية من �جلمربي 

، �ألف �رصيحة من �لليمون، �ألف زجاجة حليب...هل 

ت�صتطيعني ت�صور هذ�؟

هززت ر�أ�صي. 

  - كمية كهذه من �ملقومات ميكنها �أن تثري �صهية 

�لكبار �أي�صا. 

  م�صح �ل�صباب �لعالق بالزجاج بيده. كانت قريبة 

�أن تالم�صها.  �أنفا�صي  جد� مني بحيث كان باإمكان 

كانت �أ�صابعه طويلة وناعمة. 

كلج  �لزبدة، خم�س  من  كلج  ، ع�رص  ب�صلة  �ألف   -   

من زيت �ل�صالطة ، مىئة علبة من �ل�صباغيتي كلها 

حم�صوب  �صيء  كل  عني.  رم�صة  يف  و�صطها  تختفي 

�الأكر  �ملعد�ت  �أدخلو� هنا  لقد  �الأكمل.  �لوجه  على 

�لربنامج �ملرتبط بفطائر  �إطالق  �إذ يكفي   ، فاعلية 

يف  توجد  �لطلبيات  قاعة  �أن  �أعتقد   – �جلمربي 

�الآالت  . وهذه  �لعمل  �الآالت يف  تبد�أ  �لطابق- لكي 
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�صيء  ن�صفني.   �إىل  وتفتحه  �جلمربي  �أي�صا  تق�رص 

�أن  قبل   ، علي  نظرة  كذلك؟�ألقى  �ألي�س  ي�صدق،  ال 

يحول ب�رصه باجتاه �ملطعم. كانت �لفطائر �ل�صهية 

�ملت�صابهة ت�صل منفرجة فوق �ل�صل�صلة . ويف مكان 

يف  جميلة  حزة  عليها  لت�صع  �ل�صكني  تنزل  معني 

�لظهر، دون �أن حتيد عنها قيد �أمنلة.وتتكرر �حلركة 

يبعث على  ، مما  باإيقاع متطابق   ، �إىل ما النهاية 

�لدوخة من فرط �لنظر. ويف �ملر�حل �لتالية تغم�س 

�أي  يحدث  ال  �خلبز.  وم�صحوق  و�لبي�س  �لدقيق  يف 

حتى  حم�صوب  �صيء  كل  �لعملية.  هذه  خالل  تبديد 

تكون مغطاة بالت�صاوي. ويف �الأخري يلقى بها للقلي 

بانقياد تام كما لو �أنها منومة ، ثم ترفع من جديد 

وقد   ، ر�ئع  ب�صكل  حمددة  فرتة  بعد   ، و�ح��دة  دفعة 

�كت�صت لونا مذهبا ح�صب �ملبتغى.

  رم�س عينيه بلطف . كان �لغ�صيل متو��صال. ال �أحد 

�نتبه �إىل وجودنا . من قاعة �ملو�صيقى تناهى �إىل 

م�صامعنا هذه �ملرة �صوت �لكالرينيت و�آلة �ملثلث .

  - هذ� تف�صري و��صح. �أت�صور �الآن جيد� �ألف جمربي 

وقد حتولت �إىل فطائر مرت��صة يف نهاية �ل�صل�صلة.  

  -  �صيء جميل.

متماوج  عطر  فد�همني  �صعره  مل�س  ثم   ، �أجابني 

خفيف ، �صبيه بنقاوة لون �لبحر . 

  - لكني �أت�صاءل �إىل متى �صي�صتمر هذ� �لعمل.

  كانت �ل�صالل ت�صل و�حدة تلو �الأخرى. 

  - �إىل �أن يغادر �الأطفال �ملدر�صة. 

  - وهذ� �ملاء �لذي يخرج من �ل�صنابري؟

  - �الأول يحتوي على منظف، لكن �ل�صنابري �الأخرى 

�جتاهات  يف  موجهة  وه��ي  لل�صطف  ت�صلح  كلها 

خمتلفة حتى ال يتم �إغفال �أي مو�صع. 

يف  خمت�س  ناقد  كاأنك   ، �صيء  بكل  ملم  �أن��ت   -  

�ملطاعم �ملدر�صية. 

 - كال، بالطبع. 

�رت�صمت على حمياه �بت�صامة خجول ، �أ�صد و�صوحا 

من �البت�صامة �ل�صابقة.  

�إىل  �آت��ي   ،   - منذ ح��و�يل �صهر و�أن��ا يف هذ� �حلي 

�أو  �صيئا  �بني  مز�ج  يكون  �ليوم.حني  يف  مرة  هنا 

حني ال تكون لدي رغبة يف �ال�صتمر�ر. مل يكن لدينا 

مطعم يف �ملدر�صة �البتد�ئية للحي �لذي كنت �أقطنه 

فيما قبل. ومل يكن ذلك يعجبني. ومن هنا بالذ�ت 

يكت�صب هذ� �ملكان روعته. من بني كل �ملطاعم �لتي 

�صاهدناها حتى �الآن هذ� يحتل �لرتبة �الأوىل. 

و�كتفيت  منا�صب،  ج��و�ب  �أي  ببايل  يخطر  مل    

خمتلف  يف  فكرت  �أن  يل  ي�صبق  مل  الأنه  باملو�فقة، 

�مل�صتويات �لتي ميكن �أن تبلغها �ملطاعم �ملدر�صية. 

�صاألته و�أنا �أنتقي كلماتي جيد�:

جتارتك  خ��الل  من  �صو�ء   ، عملك  يقودك  هل   -   

خمتلف  �إىل  �أو�لتب�صري،  �مل��ن��ازل  ع��رب  �ملتجولة 

�الأحياء ؟

  - نعم ، ميكننا قول ذلك .

  �أجابني على نحو غام�س. يبدو �أنه فوجئ بال�صوؤ�ل 

فلم ت�صعفه ف�صاحته يف �حلديث عن عمله. وبد� يل 

�أنه بدون �صك متعود على كلمة مطعم مدر�صي �أكر 

�أن �صفى غليله من  �لولد بعد  �ل�صدة . جاء  من كلمة 

عند  �صدريته  كانت   . بيننا  ليقف  جوجو  مد�عبة 

�ل�صعري�ت. كل �صعرة  م�صتوى �جلذع مو�صاة ببع�س 

تلمع قليال يف �أ�صعة �ل�صم�س. 

  - قل يل يا �أبي، ما هي وجبة �لغد ؟ 

  �صاأل �أباه وهو مي�صك بيده ويحتك به .

  - �لهمبورجر ، يف ما يبدو.

  - ملاذ� ؟

  - الأين ر�أيتهم يخرجون من �لعنرب باآلة فرم �للحم، 

�لثلج  ت�صنع  �لتي  �ل�صخمة  �الآلة  تلك  تعرفها،  �أنت 

�ملهرو�س. لذلك �أنا و�ثق �إىل حد ما.

  - هذ� �أح�صن. 

كان  فيما  ثالثا،  �أو  مرتني  مكانه  يف  �لطفل  قفز    

بالزجاج.  �لعالق  �ل�صباب  جم��دد�  مي�صح  �لرجل 

�ملنعك�صة على  �جلانبية  مليا يف �صورتهما  حدقت 

�لزجاج. 

بع�س  و�صاق.  قدم  على  جارية  �ال�صتعد�د�ت  كانت 

بي�صاء  و�صحونا  �ل�رصير  غطاء  �أهدونا  �الأ�صدقاء 

و�صل  و�أنهينا  �ل��رف��وف،  ف��وق  مكانا  لها  �تخذت 

بتو��صع  تنتظر  كانت  �الأ�صياء  هذه  كل  �لغ�صالة. 

يوم  خطيبي  ج��اء  �جل��دي��دة.  حياتنا  بد�ية  �صبور 

�لغ�صيل.�صنع من قطعتي خ�صب  �الأحد لتثبيت حبل 

ثقبني  يف  ركزهما  وتدين  بخ�س  بثمن  ��صرت�هما 

غائرين حفرهما يف �حلديقة ثم و�صع فوقهما ع�صا 
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بذلك  ،حا�صال  مبربد  �صقلها  �خليزر�ن  من  طويلة 

فجل�صنا  مر�صية  �لنتيجة  كانت  ر�ئ��ع.  من�رص  على 

�أنه  ومبا  �لغ�صيل.  حبل  نتاأمل  �ملغلقة  �ل�رصفة  يف 

كنا  فقد  �لهاتف  لتثبيت  �إمكانيات  لدينا  تكن  مل 

�الأمور  �لربقيات.�إىل جانب  بالتو��صل عرب  ملزمني 

�لهامة من قبيل: » نلتقي �ل�صبت �لقادم يف �لعا�رصة 

»�أ���رصع  �أو   « �لكني�صة  يف  �حلفل  نعد  كي  �صباحا 

بتغيري �ل�صكن » كانت هناك برقية من كلمة و�حدة 

» م�صاء �خلري« . يوم جاء كنت مرهقة جد� و�أ�صتعد 

يف  �لغارق  �ملدخل  عند  مبنامتي  �أقف  كنت  للنوم. 

�لعتمة . �أعدت قر�ءة �ل�صطر خم�صني مرة على �الأقل. 

�نزعج جوجو   . �أعماقي  كل حرف كان يرت�صب يف 

يف نومه ففتح عينيه وحدجني بنظرة كئيبة. 

  منذ هد� �للقاء تعودت ، خالل تف�صحي مع جوجو، 

على �أن �أم�صي فوق �جلون �لذي ي�رصف على �ملدخل 

�الأ���ص��و�ت  خمتلف  رغ��م  للمدر�صة.لكن  �لثانوي 

�أو  �ل�صاحة  وم��ن  �ملو�صيقى،  قاعة  من  �ملنبعثة 

�لبحر،مل تت�صن يل �أبد� روؤية �أحد يف هذ� �ملكان.

مل   . �جلون  قمة  من  �ملطعم  برت�صد  فعلت  وح�صنا   

مكثفا  �ل��زج��اج  ك��ان  �صيء.  �أي  روؤي��ة  من  �أمتكن 

بج�صم غازي، من بخار �أو دخان، ل�صت �أدري. ومرة 

حتمل  �ملدخل  من  بالقرب  متوقفة  �صاحنة  ر�أي��ت 

�جلون  فوق  �صريي  .تابعت  �مل�صوي  �لدجاج  عالمة 

�لدجاج  وفوقها  �ل�صل�صلة  �أتخيل  و�أنا  جوجو  برفقة 

باأجنحته وقو�ئمه �ملتباعدة ، وعيونه مرفوعة نحو 

�ل�صماء. و�لذي �صيتحول دجاجة تلو �الأخرى، بفعل 

حركات �آلية حم�صوبة ، �إىل قطع من �لدجاج �ملقلي.

من  �أيام  ع�رصة  حو�يل  بعد  جديد  من  ر�أيته  �أخري�   

�ل�رصوح �لتي قدمها لعي �لرجل حول عملية ت�صنيع 

فطائر �جلمربي. 

�لكر�ميل  لون  �لبحر  على  ت�صفي  �ل�صم�س  كانت    

بهذ�  ممهورة  و�مل��ن��ارة  و�ل�صفن  �الأم���و�ج  كانت   .

�للون. كان دفء �ل�صم�س حمموال على جناح �لريح 

و�أع�صاب �جلون حتدث حفيفا. 

كرتونية  علب  ف��وق  جلنب  جنبا  يجل�صان  كانا    

ملقاة بالقرب من زجاج �ملطعم. كان �لطفل بقبعته 

�ل�صوفية يحرك �صاقيه. كان �لرجل ي�صع ر�أ�صه بني 

يديه وينظر �إىل �لبعيد. 

  كان جوجو هو �أول من ر�آهما فحرك ذيله قبل �أن 

ينزل وهو يت�صقلب . 

�لطفل ب�صوت غ�س وحاد  قال    - ها هو جوجو. 

�لتي كان جاثما  �لكرتون  ، ونه�س قافز� من علبة 

فوقها وخيوط �لقبعة تتمايل فوف ر�أ�صه. 

 - �صباح �خلري.

  كنت �ألهث من �صدة �جلري.

 - هالو. 

�جلزر  علب  كانت   . �البت�صامة  بنف�س  يحتفظ  كان 

ر�صم  غطائها  على  طبع  قد  عليها  يجل�صان  �لتي 

قرمزي حديث ي�صور جزر�ت نا�صجة ، وكانت هناك 

علب �أخرى مكد�صة ل�صمك �لكالمار وق�صدة �لكر�ميل  

و�لذرة �ل�صفر�ء و�صل�صة » وور�صي�صرت�صاير« .

  كان �لتالميذ قد عادو� �إىل بيوتهم ، الأننا مل نكن 

�لتي  �ل�صاحة  كانت   . لغطا  وال   مو�صيقى  ن�صمع 

ينعك�س عليها ظل �لبناية �ملدر�صية تبدو غارقة يف 

حميط من �لهدوء. وثالث �أر�نب تتجمع يف ركن من 

جحرها. 

�لذي كان يف  و�لزجاج   . �أحد  �ملطعم    مل يكن يف 

و�صفافا  �صافيا  �أ�صحى  بالبخار  مغ�صيا  �لعادة  

لها  �صاأن  ال  �لتي  �لتفا�صيل حتى  بروؤية كل  ي�صمح 

من قبيل فوالذ رفوف �الأو�ين �لالمع �لذي ال ي�صد�أ 

و�لر�صم �ملوجود على ياقة �لبز�ت �لبي�صاء �ملعلقة 

يحرك  �ل��ذي  �ل��زر  ل��ون  و�أي�صا  بل   ، �حلائط  على 

�ل�صل�صلة. 

  - يبدو �أن عمل �ليوم قد �نتهى بالكامل. 

و�أنا قادمة  �ألقيت نظرة على �ملطعم  �أن    قلت بعد 

الأجل�س بجو�ره.

  - نعم ، قبل قليل . �أجابني. 

  كان جوجو يقفز وهو ي�صحب قيده من بركة �ل�صم�س 

حوله  يطوف  �ل�صغري  �لولد  كان  فيما   ، �ملتبقية 

�ل�صم�س  كانت  �أمامهما  بذيله.  مي�صك  �أن  حم��اوال 

�لبحر.  يف  لالنغطا�س  تتهياأ  �لغروب  على  �ملو�صكة 

�صو�ري  بني  توقف  بدون  حتلق  �لنو�ر�س  وبع�س 

ميناء �لرتفيه �ملهجور. 

  - ��صمحي له �إن كان يزعج كلبك.

 - كال ، �نظر �إىل جوجو فهو م�رصور جد�. 

 - منذ متى ح�صلت عليه؟
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  - منذ ع�رص �صنو�ت . ق�صيت ن�صف عمري معه. لذلك 

فهو يحتل مكانة خا�صة يف معظم ذكرياتي. �الأمر 

قامته  �أتذكر  �أن  يكفي  موؤرخة.  �صور  باألبوم  �صبيه 

وزخرف طوقه كي ي�صتعيد ذهني ب�صكل �أتوماتيكي 

كل ما جرى يف تلك �حلقبة . 

  - هذ� ما يت�صح يل. 

من  �مل�صنوع  �ملتو��صع  حذ�ئه  بطرف  حجر�  قذف 

جلد بني.بعد ذلك حتدثنا قليال عن �لكالب.وحكيت 

�كت�صفت جرو� يف منتجع �صحي يف عمق  له كيف 

بها  �لتي مرت  �لع�صبي  �حلمل  ، وعن فرتة  �جلبال 

كلبة مالطية كانت تقيم بالقرب مني فيما م�صى. 

ر�أ�صه  يحرك  وه��و  �الأ�صئلة  �أن���و�ع  كل  علي  ط��رح 

مبت�صما من حني الآخر.

�أتذكر  �مل�صاء  يف  مدر�صيا  مطعما  �أرى  عندما   -   

م�صبحا حتت �ملطر. 

يف �للحظة �لتي نطق فيها بهذه �لكلمات ، بعد �صمت 

وكنا قد ��صتنفدنا مو�صوع �لكالب ، مل �أ�صتطع فهم 

كل ما كان يود قوله. فقد ترك لدي ذلك نف�س �الأثر 

�لذي يخلفه مقطع �صعري حديث �أو جملة من �جلمل 

�لتي تتخلل حكايات �لطفولة. 

  - م�صبح ، حتت �ملطر؟ 

  رددت و�أنا �أ�صدد على كل لفظة. 

  - �أجل ، م�صبح حتت �ملطر. �أمل ي�صبق لك �أن عمت 

يف م�صبح حتت �ملطر؟

  - يف �حلقيقة ...يبدو يل �أن ذلك حدث . لكني رمبا 

كنت خمطئة. 

  - حني �أفكر يف م�صبح حتت �ملطر ينتابني حنني 

ي�صعب حتمله. 

�صبابية  زخارف  �ل�صماء  يف  تر�صم  �لغيوم  كانت    

كان  بيننا.  ليحل  يقرتب  �مل�صاء  كان  وردي.  بلون 

نظرته،وكان  نطاق  �أتتبع  مني.كنت  قريبا  �لرجل 

باإمكاين �أن �أح�س عن كثب باأنفا�صه ونب�صات قلبه 

ب�صبابته  �صعاال خفيفا ومل�س  �صعل  وحر�رة ج�صمه. 

ب�صعة �صعري�ت فوق �صدغه قبل �أن يو��صل �حلديث:

  - ومبا �أين مل �أكن �أجيد �ل�صباحة فقد كانت �صاعة 

�مل�صبح يف �ملدر�صة �البتد�ئية �صاقة بالن�صبة يل.�إىل 

��صت�صعار  مبثابة  كان  هذ�  �إن  �لقول  ميكنني  حد 

قبل  �خلوف  �لر�صد.  �صن  يف  تنتظرين  �لتي  للمحن 

،مبجرد  هدوء  يف  يتدفق  �لذي  �ملاء  �صيء.كان  كل 

�أن متتلئ �حلاوية �مل�صماة م�صبحا ، ينيخ بكل ثقله 

 . �خلجل  ثم  رهيب.  �أم��ر  يخنقه.  حتى  �جل�صم  على 

كان �لذين ال يعرفون �ل�صباحة جمربين على �رتد�ء 

لل�صباحة.  حمر�ء  قبعة  عن  عبارة  هو  غريب  زي 

�لعادية  �لقبعات  و�صط  منعزلني  ي�صبحون  وكانو� 

يجيدون  ال  د�مو�  وما  باالأ�صود.  �ملخططة  �لبي�صاء 

�ل�صباحة فقد كانو� يخبطون هنا وهناك على �صطح 

�ملاء. كنت �أ�صخر كل طاقتي الأبني لهم باأين �أعرف 

من  ممكن  قدر  �أقل  �إث��ارة  يف  بحدة  �آمال  �ل�صباحة. 

�النتباه . من �مل�صبح ت�رصبت هذه �الإر�دة �لعاتية. 

جوجو  كان  عينيه.  يغم�س  �أن  قبل  بعمق  تنف�س    

بعد �أن نال مر�ده من �للعب يتمدد بكل طوله متكئا 

كان  بينما   ، �الأماميتني  قائمتيه  على  بخرطومه 

�لطفل يتم�صك بعنقه كما لو �أنه ي�صرتخي على �أريكة.  

- كان منظر �مل�صبح حني يكون �جلو ممطر� حمزنا 

يبلل حافته �رصعان ما يجففها  �لذي  جد�. فاملطر 

بفعل  يبدو  �مل��اء  �صطح  وك��ان  د�كنة  بقعا  م�صكال 

�لقطر�ت �ملتهاطلة مهتاجا لكرة �الأ�صماك �ل�صغرية 

وحويل  ببطء.  فيه  غط�صت  �لطعام.  تنتظر  �لتي 

�الآخرعوما.  تلو  �لو�حد  يبتعدون  ق�صمي  تالمذة 

�للطخات  ببع�س  �ملمزوجة  �ملطر  قطر�ت  كانت 

�لفرتة  تلك  �لو�هنني.يف  وظهري  كتفي  على  ت�صقط 

وترقوتي  �أ�صالعي  وكانت   . �صعيفا  تكويني  كان 

. كان  ، وكذ� وركي وعظم فخذي  بارزتني  بالطبع 

 . �ل�صباحة ينزلق فوق رديف على نحو حمزن  تبان 

كنت �أ�صعر بالربد عندما متطر �ل�صماء. وخالل فرتة 

ت�صلح  �لتي  �حلنفية  خلف  �أرجتف  كنت  �ال�صرت�حة 

لغ�صل �لعينني. كانت عظام ج�صمي تت�صادم . وحني 

تنتهي �صاعة �ل�صباحة �أخري� و�أخلع قبعة �ال�صتحمام 

كان �صعري يبدو د�ئما م�صبوغا باالأحمر. 

ميزق  وهو  حديثه  ��صتاأنف  للحظة  �صمت  �أن  بعد    

�لورق �للزج �ملتبقي يف علبة �لكرتون.

  �أفرت�س �أن هذه �حلكاية ال تهمك.  

�مل�صبح  يف  مازلت  �أنت  ب�رص�حة،  �أجبته   . بلى   -  

حتت �ملطر ومل ت�صل بعد  �إىل �ملطعم �ملدر�صي عند 

وتابع  م�صوؤوليتك  �إذن حتمل  ؟  كذلك  �ألي�س  �مل�صاء، 

�حلكي حتى �لنهاية. 
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  تبادلنا �لنظر ونحن ن�صحك ب�صوت خفي�س . يف 

�جلحر كان �أرنب ينظر �إلينا وهو مي�صغ ورقة كرنب.

  - ال �أحد بال�رصورة كان ي�صطهدين الأين ال �أعرف 

باأية ذكرى من هذ�  �أحتفظ  ال  فاأنا   ، �ل�صباحة. كال 

�صخ�صيا.  �أن��ا  يعنيني  م�صكل  �أن��ه  و�حل��ال   . �لنوع 

�أعتقد �أن �جلميع مير ولو مرة و�حدة يف حياته بهذه 

�أن  له  تتيح  �لتي  �النتقال  بطق�س  �ل�صبيهة  �لتجربة 

�أخذ مني  �أن  �تفق بال�صدفة  يختلط باجلماعة، وقد 

هذ� وقتا طويال ، �أنا متاأكد من هذ�.

  - يبدو يل �أين فهمت.

كانت  �صخ�صه.  عن  عيني  �أرفع  �أن  دون  من  قلت    

�ل�صم�س �لغاربة تغمره على مهل. 

  - وحني �أرى مطعما مدر�صيا يف �مل�صاء يعرتيني 

نف�س �لقلق �لذي ع�صته يف مرحلة �النتقال �لطويلة. 

غري �أن هذ� ال يف�رص �أي �صيء، �ألي�س كذلك؟ 

�أخرى حجر� بقدمه. كان  ر�أ�صه وقذف مرة  �أحنى    

زجاج �ملطعم يت�صبب �صيئا ف�صيئا. وعندما تتوقف 

�ل�صل�صلة ي�صود �ل�صمت. كانت �صنابري �ملاء و�ل�صالل 

�ملكد�صة يف ركن ما و�الأو�ين �ملرتبة فوق �لرفوف 

بقية توحي  �أدنى  لي�س هناك  �صيء كان جافا.  كل 

باأن �ملطعم قد �صهد وجبة ن�صيطة.

�إىل  جد�  �لهادئ  �ملطعم  على   ب�رصي  �أركز  كنت    

يهطل  وهو  �ملطر  �صوت  وتخيلت   ، �ل��ربودة  درجة 

على �ل�صقف �لفوالذي مل�صتودع �ملالب�س ، و�ل�صيقان 

�صغرية  �أ�صماك  مثل  �ملاء  قاع  يف  تتحرك  �لهزيلة 

تنازع �ملوت ، وولد� يرتع�س و�صعره �ملحمر خمفي 

بعد  �ل�صور  هذه  وكانت   . �ال�صتحمام  من�صفة  حتت 

ذلك تربز بو�صوح فوق زجاج �ملطعم. 

  ثم �أ�صاف قائال:

  - يف نف�س �حلقبة  جتلت ظاهرة �أخرى هامة. مل 

�أعد قادر� على �الأكل.

  - �آه ، وملاذ�؟

  - رمبا الأ�صباب عديدة ومنها �لعقد �لتي كنت �أعاين 

ال  �أخ��رى  و�أ�صباب  و�الأ���رصة  �خلجول  وطبعي  منها 

�أعرفها. لكن �ل�صبب �ملبا�رص هو �ملطعم. 

  - ها نحن قد و�صلنا �أخري�. 

نهاية  يف  نظرة  عليه  �ألقيت  ي��وم  ذ�ت   ، �أج��ل   -   

ذلك  مثل  يف  هنا  كنت  ملاذ�  �أدري  ل�صت  �ل�صباح. 

�لو�قع هو  لكن  �لدرو�س.  �لوقت. وماذ� حدث خالل 

يف  �ملطعم  م�صلحة  مدخل  عند  نف�صي  وجدت  �أين 

�للحظة �لتي كان فيها �جلميع منهمكا يف حت�صري 

�لوجبة. ومل �أكن حتى تلك �للحظة قد �أعرته �هتماما 

حقيقيا...

  كنت �أ�صغي �إليه باهتمام بالغ ، دون �أن تكون لدي 

�أية فكرة حول �ملنحى �لذي �صتتخذه �ملحاورة.

فقد  �صنة  �إىل خم�س وع�رصين  يعود  �أن هذ�  - ومبا 

كان �ملطعم خمتلفا متاما عما هو عليه �ليوم، كان 

 . �إ�صطبل  كاأنه  و�صيقا  ومعتما  قدميا    ، خ�صب  من 

كانت �لوجبة تتكون من �ل�صل�صة �لبقرية و�صالطة 

ر�ئحة  ؛  �لر�ئحة  �أول �صدمة هي  . كانت  �لبطاط�س 

�حلني.كانت  ذل��ك  حتى  �صممتها  �أن  يل  ي�صبق  مل 

قوية وخانقة، مثل كل ر�ئحة كريهة ومزعجة. لكن 

�لفرق �الأ�صا�صي يكمن يف كون ر�ئحة �لطعام �لذي 

�لرو�ئح  كانت   . �ملطعم  بر�ئحة  م�صبعة  �صاأتناوله 

�لبقرية  �ل�صل�صة  من  هائلة  كمية  تثريها  �لتي 

�أن  قبل  �ملطعم  بر�ئحة  متتزج  �لبطاط�س  و�صالطة 

تف�صد بالتخمر. 

ميد  جوجو  كان  �لكرتونية.  علبتي  يف  �ند�ص�صت    

�أذنيه �ملدببتني وكان �لطفل ال يز�ل متم�صكا به، ال 

يتحرك كما لو �أنه نائم بالفعل. 

يتجاوز  عيني  �أم��ام  يجري  �ل��ذي  �مل�صهد  ك��ان   -

بحيث  و�مللمو�س  �حلي  مظهره  رغم  �خليال  حدود 

ي�صري ال و�قعيا. وكانت �لن�صاء �للو�تي يعملن هناك 

كلهن بدينات و�للحم يفي�س بب�صاعة عن معا�صمهن 

وجزماتهن �ملطاطية؛ �صمنتهن مفرطة بحيث �أنهن 

ب�صهولة. �مل��اء  فوق  لطفون  م�صبح  يف  غط�صن  لو 

مبجرفة  �لبقرية  �ل�صل�صة  تخلط  �إح��د�ه��ن  كانت 

معدنية �صبيهة بتلك �لتي ت�صتعمل يف �أ�صغال �لطرق. 

وكانت �ملر�أة �ل�صمينة بوجهها �الأحمر �لالمع حترك 

كما  �ل�صخم  �لوعاء  حافة  على  وقدمها  �ملجرفة 

�إىل  �أنها على �صفة نهر. يف قلب �حل�صاء �ملائل  لو 

�ملعروق  و�للحم  �ل�صدئة  �ملجرفة  كانت  �لبيا�س 

و�لب�صل و�جلزتظهر وتختفي. وكان �لوعاء �ملجاور 

و�صط  تقف  �أخ��رى  �م��ر�أة  كانت  بال�صالطة.  مملوء� 

كل  ويف  لتهر�صه.  �لبطاط�س  بقدميها  تطاأ  �لوعاء 

نعليها،   ب�صمة  �لبطاط�س  على  ترتك  كانت  وط��اأة 
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ويف �الأخري كانت �لبطاط�س تتن�صد لت�صكل ر�صوما 

غام�صة.

  �صعل قبل �أن ي�صتاأنف حديثه :

�أ�صتطيع  لو  بودي  عيني؛  �أرم�س  ال  جامد�  كنت   -

�لتعبري عن �ل�صعور �لذي �نتابني �آنذ�ك لكني ال �أفلح 

تف�صريه  يتعلق مب�صهد ميكن  �الأمر  لو كان  ذلك.  يف 

بكلمات عادية تعرب عن �خلوف �أو �ال�صمئز�ز لكنت 

�أن  قبل  �أين  غري  بعيد.  �أم��د  منذ  تاأكيد  بكل  ن�صيته 

تغزوين م�صاعر خا�صة  �لتقفتني �صور غريبة حافلة 

�لبقرية  �ل�صل�صة  وقطر�ت  �لر�ع�س  �لد�فئ  بالبخار 

�ملت�صاقطة من طرف �ملجرفة و�آثار �جلزمات �لتي 

تنغر�س يف �لبطاط�س �ملعروكة.

  -  هل �رصت عاجز� عن �الأكل �إثر ذلك؟

  �صاألته بهدوء كما لو �أين �أحتقق من �خليط �لناظم 

حلكايته ، فو�فقني �لقول. 

،�أو  تت�صادم  �لتي  �ملعدنية  �الأو�ين    - كان �صوت 

كافيا  �ملم�صى،  يف  �ملطعم  عن  �مل�صوؤولني  جتمهر 

�الآخر. كنت  تلو  و�حد�  �مل�صاهد  ترتيب هذه  الإعادة 

�ملدر�صي  للمطعم  �الآن  مروعة.�أ�صحى  حالة  يف 

كان  �لتي  �لطريقة  فبنف�س  �لداللة.  نف�س  وللم�صبح 

ج�صدي يغو�س بها يف �ملاء، رغم خبطي بال�صاعدين 

�ملدر�صية.  �لوجبات  �بتالع  �أحاول  و�ل�صاقني، كنت 

و�ملجرفة  �ل��ب��دي��ن��ات  �لن�صاء  ذل��ك  م��ن  متنعني 

�رصت  �أن  بعد  �صباح  وذ�ت  �ملطاطية.  و�جلزمات 

�ملدر�صة،  �إىل  �أذه��ب  مل  �ملزيد   حتمل  عن  عاجز� 

وهمت على وجهي يف �ل�صو�رع بحقيبتي �ملدر�صية 

فوق �لظهر. كان ذلك بال�صبط هو يوم �لذهاب �إىل 

حقيبتي  بركبتي  �أق��ذف  و�أن��ا  �أم�صي  كنت  �مل�صبح. 

�ل�صباحة وقبعتي  �لتي حتتوي على تبان  �لفينيلية 

ما  لكن  طويال،  تهت  �أين  ظننت  نف�صي  �أنا  �حلمر�ء. 

ح�صل هو �أن جدي عر علي بعد �صاعتني. 

  - �إذن فقد �أعادك �إىل �ملطعم �ملدر�صي. 

على  غا�صبا  ج���دي  ي��ك��ن  ب��ال��ط��ب��ع.مل  ك���ال،   -   

يعيدين  �أن  بتاتا  ينوي  يكن  �أنه مل  �الإطالق،و�أعتقد 

�إىل �ملدر�صة؛ كان خياطا ماهر� فيما م�صى وتعاطى 

�ل�رصب بعد تقاعده، مثري� بذلك �ملتاعب من حوله، 

حتى �أن �الأ�رصة كانت تعتربه �صخ�صا مزعجا . كان 

�إ�صار�ت  ويك�رص  �لطريق  قارعة  على  وينام  يتعارك 

�ملرور. �إذن فهو يف ذلك �ليوم مل يكن يبحث عني. 

كان ي�صري بال�صدفة وهو ي�رصب منذ �ل�صباح. فاجاأه 

وجودي هناك ثم قال يل هذه فر�صة منا�صبة ، ثم 

قادين بعيد� لكي يطلعني على مو�صع �رصي.

  مل �أكن مرتاحا مع هذ� �جلد �لذي تفوح منه ر�ئحة 

يف  �أين  �إال   . �لكحول  بفعل  خ�صنتان  ويد�ه  �ل�صاكي 

يده  على  �أ�صد  و�أنا  وتبعته  به  �لت�صقت  �ليوم  ذلك 

يحت�صي  وهو  ومي�صي  جعة  بعلبة  مي�صك  كان  بقوة. 

�جلرعات بني �لفينة و�الأخرى. 

بالقرب من منطقة �ملخازن يف �صو�حي    و�صلنا 

معدين  بنيان  ذ�ت  عمارة  �أنقا�س  فلمحت  �ملدينة 

�إياها  يريني  وه��و  ق��ال ج��دي  » هنا«   . ج��د�  ق��دمي 

كانت  مهجور�.  قدميا  معمال  ت�صبه  كانت  بع�صاه. 

�صفائح �جلدر�ن �ملعدنية و�الأبو�ب و�ل�صقف مقتلعة 

عن �آخرها ، و�لريح تخرتقها من كل جانب . وحني 

ن�صخ�س باأب�صارنا نحو �الأعلى كنا نرى من خالل 

�لطيور  �أن  يبدو  �ل�صماء  من  �أج��ز�ء  �جلو�نب  بع�س 

�قتطعتها. 

�الأق���ل ثالث  �ل���رت�ب ك��ان��ت ه��ن��اك على    وف���وق 

ذلك  كان  بال�صد�أ.  ممزوجة  �لغبار  من  �صنتيمرت�ت 

يحدث �رصير� حتت �الأقد�م باأدنى حركة. وكان ثمة 

�الأ�صالع  �صد��صية  لو�لب  �الأر���س؛  على  كثري  �صقط 

ونو�ب�س وبطاريات كهربائية وزجاجات ليمونادة 

�ل�صلولويد  من  كاتيو�صا  قذ�ئف  وقاذفة   ، فارغة 

ح��ر�رة  وميز�ن  مو�صيقية(  نفخ  �آل��ة   ( و�أوك��اري��ن��ا 

...ركام من �الأ�صياء �مللقاة على �الأر�س كانت ر�كدة 

هناك.

�الآالت  من  �لعديد  هناك  كان  ذلك  �إىل  و�إ�صافة    

بالغبار  مغطاة  �الأخرى  هي  قوية.كانت  تبدو  �لتي 

و�ل�صد�أ. وكان هناك �أي�صا �صفيحة ، �صاقطة عن بعد 

، ت�صيد مبز�يا �لنظافة و�الأمان قبل كل �صيء. 
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كان ذلك يف ثلمة بني ف�صلني، فقد رحل �ل�صيف لكن 

�أبو  �الأثناء توهج طائر  تلك  �خلريف مل يولد بعد، يف 

وت�رصجت   
)1(

�لنازفة �ل�صجرة  على  �لقرمزي  منجل 

ومنت  �ل��ذ�وي��ة.  �ملاجنوليا  ببتالت  �لزهور  حديقة 

وبجانب  �أرج��و�ين.  قب�س  يحيطها  بكثافة  �لفرينونيا 

�ل�صفاري  �ل�صيف، لكن ع�س  �ملدخنة بقية من زهور 

ما ز�ل خاويًا تاأرجحه �لرياح جيئة وذهابًا يف �صجرة 

�آخ��ر زه��ور �ملقربة  ف��ارغ. تفتحت  �ل��درد�ر مثل مهد 

يف  غرفة  كل  �إىل  �لقطن  حقل  عرب  ر�ئحتها  وت�صللت 

بيتنا هام�صة باأ�صماء موتانا. 

�إدبار  رغم  �أمامي،  ماثال  يز�ل  ال  هذ�  كل  �أن  �لغريب 

رحى  حجر  ينت�صب  �إذ  بعيد،  �أم��د  منذ  �ل�صيف  ذلك 

حيث كانت تقف �ل�صجرة �لنازفة، بال�صبط خارج باب 

�لدرد�ر  �ل�صفاري �الآن على �صجرة  �ملطبخ، و�إن غنى 

فاإن �أغنيته �صتتال�صى يف �الأور�ق كغبارف�صي. وبدت 

حديقة �لزهور مرتبًة جميلة، و�لبيت �أبي�َس المعًا، �أما 

�ل�صياج �لباهت فيقف عرب �لفناء م�صتقيما �أنيقا. وحني 

�لباردة  �لردهة  يف  �الآن-  -كحالتي  �أحيانا  �أجل�س 

بالدور�ن  �لرحى  تبد�أ  �الأخ�رص،  باللون  �ملكت�صية  

فيدور �لزمن رتيبا بكل  تقلباته و�أتذكر دودل.

يكن  مل  ما،  �صبي  به  يحظى  قد  �أخ  �أج��ّن  دودل  كان 

�لتي وقعت يف غر�م  ِليدي  بالطبع كالعجوز  جمنونا 

�لرئي�س ويل�صون وكانت تكتب له ر�صائل يومية، و�إمنا 

�إاّل يف  تلتقيه  �أن  كان جنونه عذبًا ك�صخ�س ال ميكن 

جيم�س هري�ست 

ترجمة: عائ�سة �لفالحية * 

* مترجمة من ُعمان 

الطائر القرمزي

من �أعمال �لفنانة خديجة �ل�صبلي- ُعمان



لد و�أنا يف �ل�صاد�صة من �لعمر، ومنذ �للحظة 
ُ
�أحالمك. و

يف  كبري�  ر�أ�صا  كان  فقد  لالآمال،  خميبًا  بد�  �الأوىل 

ج�صد �صغري متغ�صن وحمتقن كج�صد رجل هرم. �عتقد 

لد 
ُ
�جلميع �أنه ميت ال حماله، عد� عمتي ني�صي �لتي و

لد ملتفًا بغ�صاء 
ُ
�أنه �صيعي�س الأنه و على يديها وقالت 

 وغ�صاء �جلنني كما تعتقد م�صنوع من رد�ء 
)2(

�جلنني

نوم �مل�صيح.�أوعز �أبي لهيث �لنجار �أن ي�صنع له تابوتا 

لكنه مل ميت، وعندما  �ملاهوجني،  �صغري� من خ�صب 

ت�صميته،  عليهما  �أن  و�ل��د�ي  ر�أى  �لثالث  �صهره  بلغ 

هذه  كانت  �آرم�����ص��رتوجن،  وليام  ��صم  عليه  فاطلقا 

�لت�صمية مبثابة ربط ذيل كبري بطائرة ورقية �صغرية، 

��صم يبدو الئقا على �صاهد قرب وح�صب. 

�أرى نف�صي بارعا يف كثري من �الأمور، كحب�س    كنت 

�أنفا�صي و�لرك�س و�لقفز �أو ت�صلق �لكروم يف م�صتنقع 

ي�صاركني  ملن  دوم��ا  �أت��وق  وكنت  �لعجوز"  "�ملر�أة 
ذلك، ملن يالكمني ويجثم معي يف �أعلى فرع ب�صجرة 

روؤية  ميكننا  حيث  �حلظرية  خلف  �ل�صخمة  �ل�صنوبر 

�أخا.  �أردت  و�مل�صتنقعات.  �حلقول  خالل  من  �لبحر 

ال  قد  �أرم�صرتوجن  وليام  �أن  باكية  �أخربتني  �أمي  لكن 

و�أ�صافت وهي  �أبد�ً  "و�إن عا�س فلن يلهو معي  يعي�س 

عا�س  و�إن  �أب��د�.  �لعقل  حا�رص  يكون  ال  قد  �أنه  تن�صج 

�صيعي�س م�صتلقيا على رقعة من �ملطاط يف منت�صف 

�رصير �لغرفة �الأمامية، حيث �صتائر �لد�نتيل �لبي�صاء 

�لتي يخفق بها ن�صيم �الأ�صيل �لقادم من �لبحر فت�صدر 

.
)3(

حفيفا كحفيف �صعف �لنخيل

�أٌخ  �أما �أن يكون يل  �أمر� �صيئا،    كان وجود �أخ �صقيم 

�أخطط لقتله خنقا  معتوه فذلك ما ال يطاق. لذ� بد�أت 

بينما  �الأي��ام  من  يوم  ع�رص  ويف  �أنه  �إال  بالو�صادة. 

كنت �أر�قبه حا�رص� ر�أ�صي بني �أعمدة �ل�رصير �حلديدية 

نظر �إيل مبا�رصة و�أ�صفر عن �بت�صامة، فقفزت متخطيا 

�صدى  فيها  ت��ردد  �لتي  �لردهات  نحو  ن��ازال  �لغرف 

حا�رص  "�إنه  �بت�صم"  "لقد  "�أمي"  �صارخا  كلماتي  

�لعقل متاما" وقد كان بالفعل.

وحينما كان يف �لثانية مل يكن قادر�ً على �حلركة �إاّل 

�لطبيب  بعد جهد جهيد، وهو جهد مل يقتله كما تنباأ 

بنف�صه مرجتفًا  يدفع  فاأ�صبح  قلبه.  �إىل �صعف  ناظر�ً 

�للون  �إىل  وبعدها  �الأح��م��ر  �إىل  لونه  يتحول  حتى 

كدمية  �ل�رصير  على  �أخ��رى  مرة  ي�صقط  ثم  �الأرج��و�ين 

قدمية مهرتئة. ومازلت �أتذكر �أمي وهي تر�قبه بعينني 

مفتوحتني ال ترفان �صاغطة بيدها على فمها. بعدها 

تعلم �حلبو )كان ذلك يف �صتائه �لثالث( فاأخرجناه من 

�أمام  �ل�صجادة  على  وو�صعناه  �الأمامية  �لنوم  غرفة 

�ملدفاأة والأول مرة �أ�صبح فرد� منا. 

وكنا طيلة فرتة ��صتلقائه على �ل�رصير نناديه بوليام 

كاأننا  وب��د�  متكلفًا  ��صمًا  كان  �أن��ه  رغم  �آرم�صرتوجن 

على  يحبو  بد�أ  �أن  وبعد  �أنه  بيد  �أجد�دنا،  �أحد  ننادي 

�أ�صبح تغيري �ال�صم  �صجادة جلد �الأيل وبد�أ يتكلم فقد 

�أمر� ملحا. كنت �أنا من غري ��صمه، فحني بد�أ يحبو كان 

بل على �لرجوع للخلف من دون 
ُ

يحبو  للور�ء وكاأنه ج

�أن يتمكن من تغيري وجهته و�إذ� ناديته �صوف ي�صتدير 

�ليك  يعود  ثم  �الآخ��ر  �الجت��اه  ذ�ه��ب يف  �أن��ه  لو  كما 

لتحمله. وهكذ� فاإن حبوه للخلف جعله يبدو كح�رصة 

"بدودل" ومع  . وهكذ� بد�أت مبناد�ته 
)4(

��صمها دودل 

م�صي �لوقت حتى �أمي و�أبي �عترب�ه ��صما �أف�صل من 

عار�صت  قد  ني�صي  عمتي  �أن  عد�  �رم�صرتوجن،  وليام 

�أن  يجب  بغ�صاء  �ملولودين  �الأط��ف��ال  ب��اأن  حمتجة 

لعل  نعم،  قدي�صون.  الأنهم   خا�س  باحرت�م  يعاملو� 

تغيريي ال�صم �أخي هو �ألطف ما فعلته له، فال يتوقع 

�لنا�س �صيئًا ممن يدعى دودل.

�أية  بد 
ُ
ي مل  �أن��ه  �إال  يحبو  �أن  ��صتطاع  دودل  �أن  ومع 

عالمات تدل على �أنه �صيم�صي. ومع ذلك فاإنه مل يكن 

قليال  �أننا �رصنا  �لكالم حتى  �إذ مل يكف عن  خاماًل، 

ما ن�صتمع ملا يقول. يف ذلك �حلني �صنع له �أبي عربة 

كنت  �لبد�ية  يف  وهناك،  هنا  جلره  �أن��ا  و��صطررت 

�أدفعه �صعود� ونزوال يف �لرو�ق ثم �صار يبكي حتى 

�أُخرجه �إىل �لفناء، و�نتهى �الأمر باإلز�مي �أن �آخذه معي 

يبد�أ هو  قبعتي  �ألتقط   ما  �أينما ذهبت. فكنت مبجرد 

حتى  بكاءه  �أمي  ت�صمع  �إن  وما  ملر�فقتي،  �لبكاء  يف 

معك".  دودل  "خذ  فيه:  تكون  مكان  �أي  من  ت�رصخ 

�لطبيب  �أو�صى  فقد  ن��و�ح،  عدة  من  عبئا  دودل  كان 
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باأال يبذل جهد�، و�أال يتعر�س للحر �أو �لربد �ل�صديد وال 

تر�فقه  وكانت  ولني.  برفق  د�ئما  يعامل  و�أن  للتعب، 

قائمة طويلة من �لنو�هي )�لتي كنت �أجتاهلها( حلظة 

خروجنا من �ملنزل. كنت �أرك�س به عرب �صفوف حقل 

عجلتني  على  �لعربة  �أميل  كنت  �لزو�يا  وعند  �لقطن 

عن  لثنيه  وذلك  ق�صد  غري  عن  �أحيانا  بقلبه  مت�صببا 

مر�فقتي. ولكنه �أبد� مل يخرب �أمنا بذلك. وب�صبب ب�رصته 

�حل�صا�صة جد�، كان عليه �رتد�ء قبعة ق�س كبرية كلما 

خرجنا، فاإن �صادفتنا وعورة يف �لطريق توجب عليه 

ر�أ�صه  يف  �لقبعة  فتنزلق  �لعربة  بجانبي  ث 
ّ
يت�صب �أن 

حتى تغطي �أذنيه.

قدر  �أدركت  وعندها  �الأنظار  حمط  �صكله  كان  وهكذ� 

خيبة �أملي. ذلك �أن دودل �أخي و�صوف يت�صبث بي �إىل 

�الأبد يف كل ما �صاأفعله. لذلك جررته عرب حقل �لقطن 

�أعرفه،  �لذي  �لوحيد  �جلمال  الأ�صاركه  حر�رة  �ملتقد 

نباتات  خالل  �لعربة  دفعت  �لعجوز،  �ملر�أة  م�صتنقع 

�ل�رصخ�س نحو �الأ�صفل حيث �خل�رصة �لقامتة وحفيف 

�الأرجاء. وهناك  ينت�رص كالهم�صات يف  �لنخيل  �صعف 

حملته من �لعربة وو�صعته على �لع�صب بجانب �أ�صجار 

�ل�صنوبر �لبا�صقة. وحاملا �أب�رص �ملكان �ت�صعت عيناه 

من �لده�صة و�أخذ ي�صغط �لع�صب ذو �مللم�س �ملطاطي 

بيديه �ل�صغريتني ، ثم بد�أ يبكي  ف�صاألته غا�صبا : "ما 

بك بحق �ل�صماء ؟!! "

  قال : 

  "�ملكان جميل جد�، جميل جد�ً، يا للروعة"

  ومنذ ذلك �ليوم �أ�صبحنا كثري� ما نذهب معا منحدرين 

�إىل م�صتنقع �ملر�أة �لعجوز، حيث �أجمع �لزهور �لربية 

�الأ�صفر  و�ليا�صمني  �لع�صل  وزه��ر  �ل��ربي  و�لبنف�صج 

وزهور �الأفعى وزنابق �ملاء لننظمها باأ�صالك ن�صتّلها 

من �لع�صب �صانعني منها قالد�ت وتيجانا. كنا نفرح 

به من  ن�صعر  �أيدينا منبهرين مبا  �أنف�صنا مبا �صنعته 

حني  ذلك  بعد  �ليومية.  �حلياة  مل�صة  ور�ء  ما  جمال، 

قمم  يف  بالربتقايل  �لغاربة  �ل�صم�س  �أ�صعة  حت��رتق 

�أ�صجار �ل�صنوبر، ن�صقط جو�هرنا يف �ملجرى ونر�قبها 

تطفو وتنجرف بعيد� نحو �لبحر. 

ذلك  الحظت  )كما  د�خ��ل��ي  يف  �حل��ب  في�س  حمل    

كما  متاما  �لق�صوة  عقدة  �أي�صا(  �الآخرين  يف  باأ�صف 

حتمل دماوؤنا �أحيانا بذور دمارنا، ففي بع�س �ملر�ت 

كنت لئيما مع دودل، �أخذته يوما �ىل �ملخزن �لعلوي 

�أنه  �عتقدنا  جميعا  �أننا  كيف  و�أخربته  نع�صه  و�أريته 

�أخ�رص  من  بطبقة  مر�صو�صا  )�لتابوت(  كان  �صيموت، 

)6(
�ل�صياح  �لبوم  بنى  وقد  �لفئر�ن  لقتل   

)5(
�لباري�صك

ع�صه يف د�خله. تفح�س دودل �لتابوت ملدة طويلة ثم 

قال "هذ� لي�س يل" 

  قلت "بلى �إنه لك، وقبل �أن �أ�صاعدك للنزول من هنا 

يجب عليك �أن تلم�صه"، 

  فرد عاب�صا "لن �أمل�صه"

"�إذن �صاأتركك هنا لوحدك"  وحتركت    هددته قائال 

"�أخي  �أن �تركه و�صاح   مدعيا �لذهاب فخاف دودل 

�ملرجتفة  يده  مد  �لنع�س،  نحو  وم��ال   " ترتكني  ال   ،

وعندما مل�صه �رصخ فخرجت �لبومة �ل�صياحة �صافقة 

بجناحيها يف وجوهنا نا�رصة �أخ�رص �لباري�صك و�لذعر 

مذهوال  جتمد  �إذ  كتفي  على  دودل  و�صعت  علينا. 

ونزلت به �ل�صلم وحتى بعد خروجنا �إىل  نور �ل�صم�س 

بقي متقب�صا بي �صارخا "ال ال ترتكني ال ترتكني".

يكون  �أن  حمرجا  كنت  �خلام�صة  دودل  بلغ  وعندما 

على  عزمت  لذ�  �مل�صي  ي�صتطيع  وال  عمره  يف  �أخ  يل 

�لوقت  وكان  �لعجوز  �ملر�أة  م�صتنقع  يف  كنا  تدريبه. 

ربيعا بينما �لر�ئحة �لزكية لزهور �صجر �لغار تنت�رص 

يف �الأنحاء  كرتنيمة حد�د حزينة. 

يجل�س  ك��ان  دودل"  يا  �مل�صي  "�صاأعلمك    : له  قلت 

مرتاحا على �لع�صب �لناعم، متكئا �إىل �صجرة �ل�صنوبر. 

�صاأل  "ملاذ�؟"  مل �أكن �أتوقع مثل هذ� �جلو�ب.

  قلت  "كي ال �أ�صطر جلرك طو�ل �لوقت " 

فقال  " �أنا ال �أ�صتطيع �مل�صي، يا �أخي"  

رددت مت�صائال  "من قال ذلك ؟ "   

فقال:  " �لطبيب و�أمي و�جلميع "   

  قلت " بلى ، �صت�صتطيع �مل�صي " 

ثم �أخذته من ذر�عيه وجعلته ينت�صب و�قفا فتهاوى 

على �لع�صب ككي�س طحني ن�صف فارغ، وبدت رجاله 
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�ل�صغريتان وكاأنهما خاليتان من �لعظم. فقال حمذر� 

" التوؤذيني يا �أخي" قلت ، "��صمت لن �أوؤذيك �صاأعلمك 
�مل�صي" ورفعته مرة �أخرى فانهار ثانية وهذه �ملرة 

مل يرفع وجهه عن �لع�صب �ملطاطي وقال " ال �أ�صتطيع 

�لقيام بهذ� قط. دعنا نعود ل�صنع �أكاليل �لزهور"

قلت له " بل ت�صتطيع ، كل ما عليك فعله هو�أن حتاول؛ 

و�الآن هيا " ورفعته مرة �أخرى.

مو��صلتي  �أن  لدرجة  بد�يته  من  �صعبا  �الأم��ر  كان    

�إىل  نحتاج  جميعا  ولكننا  كمعجزة،  بد�  ياأ�صي  وعدم 

�صيء �أو �صخ�س ما كي نفخر به وقد �أ�صبح دودل ميثل 

�صيء  �لفخر  �أن  حينها  �أع��رف  �أكن  مل  يل.  �الأم��ر  ذلك 

جميل وبغي�س يف �لوقت ذ�ته �إنه كبذرة حتمل فرعي 

�حلياة و�ملوت معا، ففي ذلك �ل�صيف كنا نذهب بعد 

م�صتنقع  قرب  تلك  �ل�صنوبر  �صجرة  �إىل  يوم،  كل  ظهر 

على  مرة  ملائة  قدميه  على  فاأوقفه  �لعجوز،  �مل��ر�أة 

�أحيانا  بنف�صي  �ملكان  بع�س  �لياأ�س  وجد  وقد  �الأقل، 

فقد بد� وكاأنه ال يريد �ملحاولة  فكنت �أقول له: دودل 

�أال تريد �أن مت�صي؟ فيومئ بر�أ�صه، الأقول له : ح�صنا، �إن 

�أر�صم  ثم  �أبد�،  تتعلم  لن  فاإنك  ت�صتمر يف �ملحاولة  مل 

له �صورة لكلينا وقد هرمنا، هو بلحية بي�صاء طويلة 

�لتي مل تف�صل  �لطريقة  �أجر عربته )وهي  �أز�ل  و�أنا ال 

�أبد� يف جعله يحاول جمدد�(.

و�أخري�، ويف �أحد �الأيام بعد عدة �أ�صابيع من �لتدريب 

يدي  بني  تلقفته  �صقط  وعندما  لثو�ن  بنف�صه  وقف 

�مل�صتنقع  جنبات  يف  �صحكاتنا  وجلجلت  حمت�صنا 

كرنني �جلر�س ، وقد عرفنا �أن �الأمر ممكن و�أن �الأمل 

ما عاد يختبئ بعد �الآن يف ظلمة دغل �لنخيل �حلالك 

و�إمنا يطل متاألقا  كطائر غريد جاثم على �صجرة �أر�ك، 

وكان  معًا؛  وبكينا  مرحى"  مرحى،  معا"  و�صحنا 

�لع�صب حتتنا لينًا ور�ئحة �مل�صتنقع عطرة. 

مع �لنجاح �لو�صيك قررنا �أال نخرب �أحد� �إىل �أن يجيد 

�مل�صي،  لذ� كنا نت�صلل يف كل يوم عد� �الأيام �ملمطرة 

�إىل م�صتنقع �ملر�أة �لعجوز، وبحلول وقت قطاف �لقطن 

كان دودل م�صتعد� الإظهار ما متكن من �لقيام به. ما 

يز�ل غري قادرعلى �مل�صي مل�صافة بعيدة ، لكننا مل نعد 

كحب�س  للغاية  �صعب  جميل  ب�رص  فاالحتفاظ  نطيق، 

�لذي  �أكتوبر  من  �لثامن  يوم  �خرتنا  وقد  �الأنفا�س، 

ي�صادف عيد ميالد دودل �ل�صاد�س للك�صف عن �رصنا 

�أرجاء  يف  ندور  �لتالية  �الأ�صابيع  وق�صينا  للجميع. 

�ملنزل و�عدين �جلميع باأروع مفاجاأة على �الإطالق. 

قالت �لعمة ني�صي �أنه بعد  وعودنا �لكثرية، �إن كان ما 

�صنقوم به �أقل عظمة من قيامة �مل�صيح فاإنها �صت�صاب 

بخيبة �أمل. 

 وعند وقت �الإفطار يف يومنا �ملختار، بينما كان �أبي 

و�أمي وعمتي ني�صي يف غرفة �ملعي�صة، �أح�رصت دودل 

يف عربة �مل�صي كاملعتاد وطلبت منهم �إد�رة ظهورهم 

�صاعدته  ثم  �إلينا،  �لنظر  يختل�صو�  �أال  يق�صمو�  و�أن 

ينظرو�  �أن  لهم  �صمحت  بنف�صه  وقف  وعندما  لينه�س 

عرب  ببطء  مي�صي  دودل  بينما  �ل�صمت  �صاد  وعندها 

�لغرفة ، حتى جل�س يف مكانه �ملعتاد على  �لطاولة. 

وتقبله  تعانقه  نحوه  وهرعت  بالبكاء  �أم��ي  ب��د�أت 

ني�صي  للعمة  �أنا  فاجتهت  �أي�صا،  يعانقه  �أبي  وتبعها 

وجذبتها  �لباب  مدخل  عند  �صكر�ً  تبتهل  كانت  �لتي 

لرق�صة فال�س، رق�صنا معا بتناغم �ىل �أن د��صت على 

�إبهام قدمي بكعبها �لعايل فاآملتني ب�صدة جعلتني �أظن 

�أنني �صاأ�صبح �أعرج  طول عمري. بعدها �أخربهم دودل 

�أر�د �جلميع معانقتي،  لذ�  �أنا من علمه �مل�صي  باأنني 

يبكيك؟"،  "ما�لذي  �أبي  �صاألني  �لبكاء.  يف  فانخرطت 

ذلك  فعلت  �أنني  يعلمو�  مل  �الإجابة،  �أ�صتطع  مل  لكني 

�أعلى  لنف�صي و�أن كربيائي قد متلكتني فكان �صوتها 

من كل �أ�صو�تهم يف م�صمعي و�أن دودل مل يكن ليم�صي 

لوال خجلي من وجود �أخ م�صلول. 

 ويف غ�صون �أ�صهر قليلة �أجاد دودل �مل�صي و��صتغنى 

ماتز�ل  )وه��ي  �لعلية  يف  و�صعت  �لتي  �لعربة  عن 

كنا  وعندما  �ل�صغري.  �خل�صبي  تابوته  بجانب  هناك( 

ال  ولكننا  للر�حة،  �لتوقف  على  �عتدنا  �آنذ�ك،  نتجول 

ولتم�صية  وجهتنا،  �إىل  ن�صل  حتى  �ل��ور�ء  �إىل  نعود 

كان  �لبد�ية  ومنذ  و�صيلة،  �لكذب  �تخذنا  �ل��وق��ت، 

دودل كاذبا بارعا وجعلني �أعتاد بدوري على �الأمر. 

�إىل  �إر�صالنا  لتم  �إلينا  لي�صتمع  �صخ�س  �أي  توقف  ولو 
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وبال  م�صو�صة  خميفة،  �أكاذيبي  كانت   .
)7(

هيل ديك�س 

يف  �لنا�س  كان  جنونا.  �أكر  كان  دودل  لكن  معنى، 

ق�ص�صه ميتلكون �أجنحة ليطريو� �إىل �أي مكان �أر�دوه. 

بيرت  ��صمه  �صبي  حول  تدور  �ملف�صلة  كذبته  وكانت 

ع�رصة  بطول  ذيل  له  طاوؤو�س  وهو  �الأليف؛  وحيو�نه 

�أقد�م، وقد �رتدى بيرت مرة عباءة بر�قة متالألئة، ومن 

�ل�صم�س  عباد  �أزهار  خالل  �صار  �إذ�  �أنه  توهجها  �صدة 

��صتد�رت ناحيته بدال من �ل�صم�س، وعندما يحني وقت 

�ل�صبي  به  ويلف  �لفاخر  ذيله  �لطاوؤو�س  ين�رص  نومه 

من  دو�م��ة  يف  فيغو�س  لتنام،  تغلق  كزهرة  بلطف 

فخامة �ألو�ن �لطيف وهم�س �حلفيف. نعم علي �الإقر�ر 

ودودل  �أن��ا  ق�صينا  لقد  خياال.   يفوقني  دودل  ب��اأن 

�لكثري من �لوقت يف �لتفكري يف م�صتقبلنا. وقد قررنا 

�لعجوز  �مل��ر�أة  م�صتنقع  يف  �صنعي�س  نكرب  حني  �أننا 

و�إىل  عي�صنا.  لقمة  لنك�صب  �لربية  �لفانيال  و�صنجمع 

جانب �لنهر، �صنبني بيتنا من �الأور�ق �لهام�صة ونتخذ 

نكون  ال  لنا، وحني  �مل�صتنقعات دجاجات  من طيور 

من�صغلني بجمع �لفانيال �لربية، �صنتاأرجح بني �أ�صجار 

�ليوم، وعندما تهطل  �لكروم طو�ل  �ل�رصو على حبال 

�الأمطار �صنتجمع حتت �صجرة ظليلة ونلعب و�صن�صمح 

الأبي و�أمي بالعي�س معنا �إن �أر�دو� وحتى �أنه تو�صل 

لفكرة �أن يتزوج باأمي و�أتزوج �أنا باأبي، بالطبع كنت 

كبري� مبا يكفي الأدرك تعذر هذ�، ولكن �ل�صورة �لتي 

ر�صمها كانت ر�ئقة جميلة حيث ال ي�صعني �إال �لهم�س، 

نعم، نعم.

ب��د�أت  حتى  �مل�صي  دودل  تعليم  يف  جنحت  �إن  م��ا 

برناجما  ل��ه  ف��اأع��ددت  �الأك��ي��د  جن��اح��ي  م��ن  �أتيقن 

لتعليمه  بالطبع  �أب��وي  علم  ب��دون  ر�ئعا؛  تطويريا 

�لرك�س و�ل�صباحة وت�صلق �الأ�صجار و�لقتال، هو �أي�صا 

موعد�ً  و�صعنا  لذلك  تامًة  ثقة  بي حينها  يثق  �أ�صبح 

�لوقت  عند  �أقل من عام،  �الإجن��از�ت يف  لهذه  نهائيا 

�ملقرر لدودل لبدء �ملدر�صة. يف ذلك �ل�صتاء مل نحقق 

�آنذ�ك  عانى  ودودل  �ملدر�صة  يف  كنت  الأنني  �لكثري، 

قدم  عندما  ولكن  �الأخرى.  تلو  و�حدة  برد  نزالت  من 

�لربيع، خ�صبًا ود�فئًا، �رتفعت �آمالنا مرة �أخرى وبتنا 

�ل�صيف  نهاية   يف  هناك  �لكامن  �لنجاح  �إىل  نتطلع 

جديد.  من  م�صعانا  ،وبد�أنا  �لذهب  من  جلرة  كتطلعنا 

وهكذ� �رصعنا يف �الأيام �حلارة بالذهاب ملرفاأ "ر�أ�س 

و�أحيانا  و�لتجديف،  �ل�صباحة  على  الأدربه  �حل�صان" 

كنا نهبط �إىل ريا�س م�صتنقع �ملر�أة �لعجوز �خل�رص�ء 

فنت�صلق حبال �لكروم �أو نتالكم مبنهجية حتت �صجرة 

وعودنا  بنا  و�أح��اط��ت  �مل�صي  تعلم  حيث  �ل�صنوبر 

كاأور�ق �ل�صجر من حولنا و�أينما وجهنا ب�رصنا تبدت 

لنا نباتات �ل�رصخ�س و�رصعت �لطيور بالغناء.

كان �صيف ذ�ك �لعام، وهو عام 1918،  �صيف قحط 

وجفاف، فاالأمطار مل تنزل طو�ل �صهري مايو ويونيو 

تيب�صت  ثم  وتكورت،  تغ�صنت  �ملحا�صيل،  ذبلت  وقد 

�أحد  �صباح  ويف  عط�صًا.  �ل�صم�س  �أ�صعة  حتت  وماتت 

فقلب  �ل�رصق،  �إع�صار من  يوليو، هب  �صهر  �الأيام من 

وبعد  �ل��درد�ر  �صجر  �أط��ر�ف  وق�صف  �لبلوط  �أ�صجار 

باأ�صجار  �لغرب، ملوحا  ليع�صف من جهة  �لظهر عاد 

من  ج��ذوره��ا  جمتثا  �الأرج���اء  يف  �ملحطمة  �لبلوط 

كر�ت  و�نتزع  �لدجاج.  باأح�صاء  �ل�صقر  كفعل  �الأر�س 

�أخ�رص يف �الأخاديد بني  �لقطن ونرها كحبات جوز 

�أن  حتى  بات�صاق  موحدة  �نحنت  �لتي  �لذرة  �صفوف 

ودودل  �أنا  تبعنا  حني  وبعد  �الأر���س.  الم�س  �صعرها 

كتفيه  مرخيًا  يقف؛  كان  حيث  �لقطن،  حقل  �إىل  �أبي 

�خلر�ب، وحني غا�س  ت�صتق�صي  �صاملة  نظرة  وملقيًا 

يده يف  �لهلع ود�س دودل  �أ�صابنا  ذقنه على �صدره، 

يدي، وفجاأة �أقام �أبي كتفيه، ورفع قب�صة عمالقة يف 

�لهو�ء، وب�صوت بد� كاأنه يخرج من �الأر�س نف�صها، بد�أ 

ودودل  �أنا  فدفعنا  �جلمهوري.  و�حلزب  �لطق�س  بلعن 

بع�صنا بع�صًا وعلت �صحكاتنا وعدنا للبيت مطمئنني 

�أن كل �صيء �صيكون على ماير�م.  

 وخالل ذلك �ل�صيف، �صمعت �أ�صماء غريبة يف نو�حي 

و�ل��دع��اء   ،
)8(

�صو��صون "�صاتوتريي،�أميان،  �لبيت 

)بالربكة( على طاولة �لع�صاء، وقالت �أمي ذ�ت مرة يف 

�آل بري�صونز �لذين فقدو� �بنهم  : يا رب بارك  دعائها 

يف �حلرب.

وها قد حال �حلول وو�صلنا �إىل هذه �لثلمة بني ف�صلي 
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ال  ودودل  �الأب��و�ب  على  و�ملدر�صة  و�ل�صتاء  �خلريف 

مي�صح  ك��ان  فبالكاد  �ل��ربن��ام��ج،  يف  م��ت��اأخ��ر�ً  ي��ز�ل 

�الأر�س برجليه عند حماولته �لتاأرجح  بحبال �لكروم 

و�صباحته كانت قطعا غري مقبولة. ويف حماولة �أخرية 

لن�صل  جهودنا  م�صاعفة  قررنا  �مل�صتحيل  لتحقيق 

لونه  يحمر  حتى  ي�صبح  �أجعله  كنت  لذ�  مبتغانا  �ىل 

وتتحجر عيناه؛ وما �أن تكل قو�ه وينهار على �الأر�س 

باكيا وي�صبح غري قادر على �مل�صي قدمًا حتى �أحفزه  

بهذ�،  �لقيام  با�صتطاعتك  يا دودل هيا،  :" هيا  قائال 

ذهابك  عند  �الآخرين  عن  خمتلفًا  تكون  �أن  تريد  هل 

للمدر�صة؟"

�أ�صتطيع تغيري �صيء ؟"   "وهل 
قلت : "بالتاأكيد ت�صتطيع" ؛ "هيا �الآن" و�أ�صاعده على 

�لنهو�س.

�أعر��س �حلمى  بد�أت تظهر  �لقيظ  باأيام  ومع مرورنا 

كان  �إن  و�صاألته  جبينه  �أم��ي  فتح�ص�صت  دودل  على 

بني  وت��ر�وده  نومه  يتقطع  �صار  �لليل  ويف  مري�صا، 

�أهزه  �أن  �إىل  نومه  يف  في�رصخ  �لكو�بي�س  و�آخر  حني 

قائال : "��صتيقظ يا دودل ��صتيقظ".

�ملدر�صة  بدء  قليلة من  �أيام  �صبت قبل  كان ظهر يوم 

منعتني  كربيائي  ولكن  بالف�صل  �الإق��ر�ر  علي  وكان 

�إال  �أ�صابيع  منذ  خبا  قد  للربنامج  حما�صنا  �أن  فرغم 

�أننا و��صلنا بعناد متعب، وقد فات �أو�ن �لرت�جع �الآن 

فكالنا قد توغل كثري� د�خل غابة �الأمنيات ومل نرتك 

.
)9(

ور�ءنا دليال للعودة

 ويف يوم حار حتلقنا جميعا حول �لطاولة يف غرفة 

وقد  غد�ءنا  نتناول  ودودل  و�أم��ي  و�أب��ي  �أنا  �لطعام 

�رصعت كل �الأبو�ب و�لنو�فذ ترقبا لهبوب �لن�صيم بينما 

وبعد  بلطف.  تدندن  �ملطبخ  يف  ني�صي  عمتي  كانت 

فرتة طويلة من �ل�صمت، تكلم �أبي

هبت  �إن  �أنده�س  لن  �ل��ي��وم،  ج��د�  هادئة  "�الأجو�ء   

عا�صفة بعد �لظهر"

 وقالت �أمي �لتي كانت توؤمن بالُنُذر وهي تدور حول 

�لطاولة تناولنا �خلبز "مل �أ�صمع �صفدع �ملطر" 

 فاأعلن دودل " لقد �صمعته، يف �الأ�صفل عند �مل�صتنقع" 

 قلت معار�صا  "ال مل ي�صمعه" 

قال �أبي متجاهال كالمي "هل �صمعته  حقا "؛ 

" نعم بالتاأكيد �صمعته" كرر دودل عاب�صًا يف وجهي 
لل�صمت  وعدنا  �ملثلج.  �ل�صاي  كاأ�س  قمة  خالل  من 

من  �آتيا  غريبًا  ونعيقًا  �صجة  �صمعنا  وفجاأة  ثانية. 

يهم  وكان  �الأكل  عن  دودل  توقف  �خلارجي،  �لفناء 

باإدخال �للقمة �إىل فمه وجحظت عيناه كزرين �أزرقني 

�أنا من مكاين موقعا �لكر�صي  وهم�س: ما هذ�!  قفزت 

"عد  �أمي  نادتني  للباب حتى   �أ�صل  خلفي وما كدت 

�الأذن"  و�طلب  مكانك،  يف  و�جل�س  �لكر�صي،  و�أ�صلح 

قد  دودل  كان  به،  �أمرت  ما  نفذت  �لتي  �للحظة  ويف 

نحو  ب�رصه  رف��ع  وح��ني  للفناء،  وت�صلل  لنف�صه  �أذن 

�ل�صجرة �لنازفة هتف" �إنه طائر قرمزي �صخم ور�ئع! 

�أبي  فهرع   �صاخبًا  نعيقًا  �لطائر  �أ�صدر  �أخرى  ومرة 

و�أمي �إىل �لفناء وظللنا جميعنا عيوننا باأيدينا الّتقاء 

�أور�ق  خالل  من  �لنظر  و�أمعّنا  �ل�صاطع  �ل�صم�س  وهج 

�ل�صجر �ل�صاكنة، كان هناك طائر بحجم �لدجاجة ذو 

ري�س قرمزي و�صيقان طويلة، يحط على �لفرع �لعلوي 

متاأرجحًا بال تو�زن، طالقًا جناحيه بحرية ، و�صقطت 

منه ري�صة فر�قبناها تتهادى خالل �الأور�ق �خل�رص�ء 

نحو �الأ�صفل. قالت �أمي "�إنه غري خائف منا" و�أ�صاف 

�أو رمبا مري�صا"، كان دودل و�قفًا  �أبي "يبدو متعبا؛ 

�صابكًا يديه على رقبته ولبث طويال هكذ�، مل �أره �أبد�ً 

قائال:  ت�صاءل  ثم  طويلة.  لفرتة  و�قفًا  يظل  قبل  من 

بجناحيه  �لطائر  رفرف  �للحظة  تلك  يف   "! هذ�  "ما 
حماوالته  خ�صم  ويف  متنا�صقني  يكونا  مل  ولكنهما 

�لنازفة  �ل�صجرة  للطري�ن تعر وهوى مرتطما بفروع 

وو�صط و�بل من ري�صه �ملتطاير يف �الأرجاء �صقط على 

�جلميل  عنقه  �رتع�س  مكتوما،  دويا  حمدثًا  �أقد�منا 

��صتقام،  ثم  متعرجًا  خطًا  م�صكاًل  �رتعا�صتني  �لر�صيق 

غ�صاوة  عيناه  غطت  ثم  ح��ر�ك،  بال  �صاكنا  و�صار 

وتقاطعت  �لطويل،  �الأبي�س  منقاره  وفغر  بي�صاء 

�صاقاه و�رتخت قدماه �ملعقوفتان �ملنقو�صتان بدقة، 

عب رونقه، متدد على �الأر�س كزهرية 
ُ
حتى �ملوت مل ي

ذ�ت ورود حمر�ء مك�صورة وقد تقو�س يف دعة، ونحن 
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�أمي  قالت  �ملده�س.  بجماله  منبهرون  حوله  و�قفون 

" ما هذ�؟" يف حني  �صوؤ�له  دودل  و�أعاد  مات"  "لقد 
قال �أبي" �ذهب و�أح�رص يل كتاب �لطيور"، جريت �إىل 

�ملنزل و�أح�رصت �لكتاب. 

ر�قبنا جميعا �أبي وهو يقلب �صفحات �لكتاب، ثم �أ�صار 

�إىل �إحدى �ل�صور وقال "�إنه طائر �أبو منجل �لقرمزي، 

�جلنوبية  الأمريكا  �مل��د�ري  �لنطاق  يف  يعي�س  وهو 

وحتى فلوريد�، "ال بد �أن �لعا�صفة قد جلبته �إىل هنا" 

عدنا لننظر �إليه مرة �أخرى بحزن. �أبو منجل �لقرمزي! 

�لطريقة،  ليلقى حتفه هنا بهذه  �الأميال قطع  كم من 

يف فناء د�رنا؛ حتت �ل�صجرة �لنازفة. قالت �أمي وهي 

تدفعنا نحو غرفة �لطعام: "هيا لنكمل غد�ءنا". فقال 

دودل: "ل�صت جائعا"، وركع بجانب �لطائر �لقرمزي. 

�ملدخل  من  بر�أ�صها  �أم��ي  مالت  الإغر�ئه  وكمحاولة 

دودل  للتحلية"،ولكن  �خلوخ  فطرية  "لدينا  وقالت: 

"�إياك  ظل ر�كعًا وقال:"�صاأدفنه". فقالت �أمي حمذرة 

�أ�صيب مبر�س ما"، رد  �إن كان قد  �أن تلم�صه، ال نعلم 

دودل" ح�صنا؛ لن �أمل�صه".

عدنا �أنا و�أمي و�أبي �إىل طاولة �لطعام ولكننا ر�قبنا 

دودل من خالل �لباب �ملفتوح، �أخرج قطعة حبل من 

�أن  ب��دون  �لطائر  رقبة  حول  ببطء  يلفه  و�أخ��ذ  جيبه 

يلم�صه وهو يغني بهدوء "هاّل �جتمعنا عند �لنهر" ثم 

رفع �لطري و�أخذه �إىل �لفناء �الأمامي حيث حفر حفرة 

�لبيتونيا.  �إىل جو�ر حو�س زهور  �لزهور،  يف حديقة 

�الأمامية  �لنافذة  من  نر�قبه  �رصنا  �للحظة  هذه  يف 

�خلرقاء  حماولته  �أ�صحكتنا  وقد  لنا.  ينتبه  مل  ولكنه 

طوله،  �صعف  مقب�صها  ط��ول  مبجرفة  حفرة  حلفر 

فغطينا �أفو�هنا باأيدينا حتى ال ي�صمعنا. 

�خلوخ  ناأكل فطرية  بالفعل  دودل وجدنا  عاد  عندما 

�لباب  عند  و�ق��ف��ا  وظ��ل  �ل��وج��ه  �صاحب  ك��ان  وق��د 

�لقرمزي؟"  �لطائر  دفنت  "هل  �أبي  ف�صاأله  �لزجاجي 

مل يتكلم دودل ولكن �أوماأ بر�أ�صه. وقالت �أمي " �ذهب 

لغ�صل يديك وبعدها ميكنك تناول جزء من �لفطرية"، 

عمتي  مالت  �للحظة  تلك  يف   " جائعا  ل�صت   " فقال 

ني�صي بر�أ�صها من �ملطبخ وقالت " موت �لطيور نذير 

�صوؤم " و�أ�صافت "وخا�صة �لطيور �حلمر�ء! ".  مبجرد 

�ملرفاأ  �إىل  ودودل  �أن��ا  �أ�رصعنا  طعامي  �أنهيت  �أن 

طويل  �صوط  دودل  �أمام  وماز�ل  ق�صري�،  �لوقت  كان 

�ملدر�صة.  بد�ية  عند  �الآخرين  �الأوالد  ليو�كب  ليقطعه 

�لذهبية ولكنها ال  �ل�صم�س ب�صفرة �خلريف  ��صطبغت 

تز�ل تل�صع ب�رص�وة ولكن حني عربنا �لغابة �خل�رص�ء 

�لد�كنة كانت ظليلًة وباردًة، وعند و�صولنا للمرفاأ قال 

دودل �إنه متعب جد� ولن ي�صتطيع �ل�صباحة لذ� ركبنا 

�أ�صفل �جلدول ومن  �إىل  يف �لزورق وطفونا مع �لتيار 

�الأهو�ر �لبعيدة تناهت لل�صمع زجمرة �ل�صكك �حلديدية 

كالغناء من  �جلر�د  تردد غوغاء  �ل�صاطئ  وعلى طول 

على نباتات �الآ�س. �أ�صاح دودل بوجهه للجانب �الآخر 

وظل �صاكتا مرخيا يد� و�حدة يف �ملاء. 

�إىل  �ملجاذيف  �أع��دت  طويلة  م�صافة  قطعنا  �أن  بعد 

�لتيار  �صد  �لتجذيف  على   دودل  و�أج��ربت  مكانها 

�ل�صود�ء تتجمع يف �جلنوب  �لغيوم  ، ثم بد�أت  للعودة 

�صحب  حم���اوال  مر�قبتها  دودل  ف��و����ص��ل  �ل��غ��رب��ي 

�ملجاديف ب�رصعة �أكرب ،حني و�صلنا للمرفاأ  كان �لربق 

يوم�س ب�صدة يف قلب �ل�صماء ودوي �لرعد �أعلى حتى 

�لظالم كاأنه  �ل�صم�س وحل  �لبحر، و�ختفت  من �صوت 

�لليل، قطعت �أ�رص�ب من �لغربان �مل�صتنقعات، متجهة 

�نترب�  بل�صون  �إىل جماثمها وزعق طائر�  �لد�خل  نحو 

كان  �ل�صحلة،  �ملياه  يف  و�ملحار  �ل�صخور  بني  من 

�نهار  �لزورق  من  نزوله  وعند  وخائفًا  مرهقًا  دودل 

على �لوحل مت�صببا باندفاع ح�صد من �ل�رصطانات �إىل 

ع�صب �مل�صتنقعات. �صاعدته على �لنهو�س وبينما كان 

مي�صح �لوحل عن بنطاله �بت�صم يل باإحر�ج، لقد ف�صل ، 

وكالنا عرف ذلك، لذ� �رصعنا بالعودة للمنزل ب�رصعة 

كلمات  و�أي  �أبد�،  نتكلم  مل  �لعا�صفة.  �صبق  حماولني 

ت�صتطيع برئ جرح �لكربياء. ولكنني �أح�ص�صت به ينظر 

منا  قريبا  �لربق  �صار  �لرحمة.  من  �إ�صارة  ر�قبا  يل 

�الآن ،ودودل خائفًا ومن �صدة خوفه كان مي�صي خلفي 

�أ�رصعت  وكلما   ، �أقد�مي  كعوب  على  ويدو�س  متاما 

�أ�رصع �أكر، لذ� رك�صت.  كان �ملطر يتدفق من خالل 

�ل�صنوبر، ثم فجاأة �رصبت �صاعقة من �لربق  �أ�صجار 
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كاأ�صتعال  وت�صظت  فا�صتعلت   ، �أمامنا  �صمغ  �صجرة 

�صمعة رومانية*. حني هجع ق�صف �لرعد �لذي ي�صم 

�الآذ�ن، ويف �للحظة  �لتي ��صتدت فيها �الأمطار، �صمعت 

ترتكني  "ال  ي�رصخ  ور�ئي  �صقط  قد  كان  �لذي  دودل 

�أن خططي  �أدركت  �أخي، ال ترتكني"، ولكن حينها  يا 

يف  �لق�صوة  نزعة   فا�صتقيظت  هباء  ذهبت  قد  لدودل 

دودل  تاركا   ، �أ�صتطيع  ما  باأ�رصع  ورك�صت  �أعماقي 

�ملطر  وقطر�ت  بيننا،  يحول  �ملطر  من   
ٌ
وجد�ر خلفي 

�ملتالألئة  و�الأور�ق  ��س10. 
ّ
كالقر وجهي  تلهب 

�لرياح  �أحرقتها  بحبات �ملطر يف �الأ�صجار �ملجاورة 

�أكد  ومل  م�صمعي.  عن  �صوته  تال�صى  ما  و�رصعان   ،

�لغيظ  جي�صان  وتال�صى  تعبت  حتى  قليال  �أرك�����س 

�ل�صيل،  �لطفويل. فتوقفت و�نتظرت دودل، عال �صوت 

فقد �صكنت �لرياح وت�صاقط �ملطر يف م�صار�ت متو�زية 

متتالية كاحلبال �ملعلقة من �ل�صماء. و�أثناء �نتظاري 

تطلعت من خالل �ملطر ولكن �أحد� مل ياأتي، يف �لنهاية 

عدت �إىل �لور�ء فوجدته متكوما حتت �صجرية ذ�ت لون 

 ، �الأر�س  على  يجل�س  كان  �لطريق.  جانب  �أحمرعلى 

وجهه  مدفون  بني ذر�عيه ،�للتني كانتا ت�صرتيحان  

على ركبتيه �مل�صمومتني. 

قلت " هيا دعنا نذهب يا دودل " 

ر�أ���ص��ه،  ورف��ع��ت  جبهته  على  ي��دي  و�صعت  ي��رد،  مل 

وب�رصعة �صقط �إىل �لور�ء على �الأر�س. كان ينزف من 

باللون  ملطخة  قمي�صه  و�صد�رة  رقبته  وكانت  فمه، 

�الأحمر.

�أتلقى جو�بًا غري  "دودل!  دودل!" بكيت، هززته، مل   

�صوت �نهمار �ملطر. ممدد�ً على �الأر�س بو�صع غريب، 

�صقط ر�أ�صه بعيد�، مما جعل رقبته تبدو طويلة ور�صيقة 

عند  ب�صده  �ملقو�صتان  �ل�صغريتان  و�صاقاه  بغر�بة. 

�لركبة، مل تظهر� �أبد� من قبل بهذ� �ل�صعف و�له�صا�صة. 

�أجه�صت بالبكاء وبدت �أمامي �ل�صورة �لغائمة بدمعي 

 "! "دودل  للغاية.  ماألوفة   �الأحمر  باللون  �مل�صوبة 

و�ألقيت  �لعا�صفة  �صخب  على  علت  �رصخة  �رصخت  

كاأنه  بد�  طويل،  ولوقت  فوقه.  �الأر���س  على  ج�صدي 

لالأبد، بقيت هناك �أبكي، و�أحمي بيدي �لطائر �لقرمزي 

�ل�رصيع من هرطقة 11�ملطر.

 James وموؤلفها   ،1960 عام  مرة  الأول  �لق�صة  ن�رصت   *
Hurst. عا�س من 1922 �إىل 2013. و�لق�صة تعترب �أحد عيون 

�لق�ص�س �الأمريكية �ملعا�رصة.

/http://whs.wsd.wednet.edu : مل�صدر�

الهوام�ش

منت�رصة يف  �أ�صجار   :the bleeding tree �لنازفة  �ل�صجرة   -  1
�جلنوب �الأمريكي، ��صتق ��صمها من حقيقة �أنها تخرج مادة حليبية 

/ �صمغية عند ك�رص �أي جزء منها. 

ور�أ�س  يغلف وجه  غ�صاء  هو  �جلنني  برقع  �أو   : �جلنني  غ�صاء   -  2
كل  مولود1�إىل  بن�صبة   ، جد�  ن��ادرة  ون�صبته  �ل��والدة  عند  �جلنني 

80.000  مولود.
من  جن�س  هو  �ل�رصنوة  نوع  حتت  ي�صنف  �لبلميط  �لنخيل:   -  3

�لنخيل ينمو يف �ل�صاحل �جلنوبي �ل�رصقي للواليات �ملتحدة. 

�لتي تتحرك �إىل  �حل�رص�ت  من  نوع   ، �لنمل  �أ�صد  ح�رصة  دودل   -  4
�خللف وتدور حول نف�صها.

، ت�صتخدم  �لنحا�س و�لزرنيخ  خ�رص�ء �صامة من  بلورية  مادة   -  5
كمادة حافظة وكمبيد ح�رص�ت.

6  - �لبومة �ل�صياحة، �كت�صبت ��صمها من �صوتها �ل�صبيه بال�رص�خ.
7 - ديك�س هيل-��صم م�صحة  لالأمر��س �لنف�صية.

�أ�صماء مو�قع �ملعارك للحرب �لعاملية  �الأوىل يف فرن�صا.    - 8
"هان�صيل وجريتل" �خلر�فية. 9  -يلمح �لكاتب هنا لق�صة  

�أور�قه مك�صوة باأوبار  �لقر��صية،  �لف�صيلة  ��س نبات من 
ّ
�لقر  - 10

عند مل�صها توؤدي �إىل تهيج �صديد.

حتاول  ما  �مل�صيحيني،  عند  �لدين  يف  �لبدعة  هي  �لهرطقة    -  11
�لق�صة �إي�صاله رمبا هو �أن �صعور �الأخ بالعار من �ختالف �أخيه هو 

�خلوف  هي  �لبدعة  �أو  �حلقيقية  �لهرطقة  �أن  يبدو  دودل،  قتل  �لذي 

�جلو�نب  قبول  �لثنائيات، و�خلوف من  �الختالف، و�خلوف من  من 

و�لقبول  �الع���رت�ف  على  يحث  �حلقيقي  �لدين  و�أن  �ملتناق�صة، 

بجانبي �حلياة، �لعملي و�لروحي. وعندما يحطم �أحد �لطرفني �الآخر 

ويرف�س �ختالفه  فاإن �لنتيجة هي �ملوت �أو �أ�صد من �ملوت. �مل�صدر 

" ق�ص�س  �لقرمزي"  يف  "�لطائر  )بت�رصف( مقالة نقدية عن ق�صة 

ق�صرية للطالب" توم�صون جيل، 200. 
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�ملليئة  باأ�صابعهن  �لغجريات  �لن�صاء  �أيادي  �أحب 

�ملليئة  ومعا�صمهن  نة 
ّ
�مللو �لف�صية  ب��اخل��و�مت 

بة  باالأ�صاور، �أع�صق رنة �خللخال يف �أقد�مهن �ملخ�صّ

باالألو�ن  �ملزرك�صة  �ألو�ن مالب�صهن  �أع�صق  باحلناء، 

�ملحاطة  �ل�صمر�ء  �الأعناق  تلك  تلفتني  �ل�صاخبة، 

�صخب  يف  �لثائرة  �صعورهن  و�ل�صال�صل،  بالعقود 

لتظهر  �الأم��ام  من  �لف�صتان  فتحة  جمنون �أ�صود،  

�لف�صتان  فتحة  �أو  �ملمتلئ،  للج�صد  �لكاملة  �لفتنة 

ال  �لتي  �لعارية  ظهورهن  جمال  لتظهر  �خللفية 

�لر�أ�س،  �أعلى  من  ينحدر  �أ�صود  �صالل  �صوى  ي�صرتها 

�إلهية  بيد  على خ�رص منحوت  �مللتفة  �لتنانري  تلك 

للرق�س،  مهياأة  �أج�صاد  و�الإب��د�ع،  �لدقة  يف  غاية 

عيون تاأ�رص �لناظر ليقف عند حدودها �ل�صود�ء فال 

يدري �أيتجاوز �حلدود �أم يقف حيث هو متاأمل عمق 

�ل�صحر�ء و�ت�صاعها، عيون جريئة ال تعرف �خلجل، 

و�أج�صاد �أكر جر�أة للحياة .

�بتعدت  بينهم،  فر�أيتني هناك  يومًا،  �حللم  �رصقني 

من حيث كنت، ورحلت حيثما رحلو�، فال جذور وال 

�أر�س وال وطن، وكاأي غجري ال يخجل من �أي فعل 

به، خرجت  يقوم  لفعل  به وال يح�صب ح�صابًا  يقوم 

ذ�ت م�صاء من قيود ثوبي الأبقى على بيا�س ج�صدي 

اين الأطلق 
ّ
�ملحا�رص بال�صو�د، خنت �صجني مع �صج

حر  طائر  فاأنا  �ملو�صيقى،  لغة  �أم��ام  ح��ر�ً  ج�صدي 

من  �خلالية  ��صابعي  �إىل  �أنظر  ميتة،  �صجرة  ول�صت 

�أية زينة فاأرتدي يف كل �إ�صبع من �أ�صابعي خامتا 

�ملختلطة  باألو�نها  و�الأ�صاور  �لعقود  �أرتدي  ملونا، 

و�أُلب�س ج�صدي ف�صتان �مر�أة غجرية (تنورة مزرك�صة 

باالألو�ن وقمي�س �أبي�س(،تتلب�صني تلك �لروح �لتي 

�صاهدتها باالأم�س يف فيلم �ل�صهرة،  �أبحث عن �أغنية 

جمنونة تالئم �مر�أة ت�صّلقت للتو باب قبيلتها �ملغلق، 

�شريفة التوبي * 

* كاتبة من ُعمان 

غجـرية 

من �أعمال �لفنانة رقية �ل�صيابي- ُعمان



�أ�صّلم  مفرغة،  حلقة  يف  �أدور  �ملجنون،  �للحن  �أتبع 

نف�صي للدور�ن دون �أن �أقع كما كان يحدث حينما 

ب �لرق�س يف �رصفات طفولتي �ملغلقة.
ّ
كنت �أجر

لالإيقاع  �أ�صت�صلم  معي،  لوركا  فريق�س  �أرق�����س   

ما  غري  �أكون  �أن  ثقل  من  يخل�صني  �لذي  �ملجنون 

�أتخل�س  �أقف عليها،  �أر�س كنت  �أنا عليه، متيد بي 

�أجدين  �أعلو،  �لبغي�س،  من �جلاذبية وقانون نيوتن 

معه،  �أكون  �لرق�س،  دو�ئر  تختلط  �لفر�غ،  �أر�ق�س 

 ، �أ�صع يدي �ملليئة باخلو�مت و�الأ�صاور على �صدره 

ي�صري بي و�أنا �أ�صري على طرف �أ�صابعي كي �أكون يف 

نف�س قامته، �أ�صند ر�أ�صي على كتفه، يحيط خا�رصتي 

د�ئرة  كل  كثرية،  دو�ئر  يف  بي  يدور  يلّفني،  بيده، 

يف  ي�صبهني  �صيء  ال  �أخ��رى،  لد�ئرة  ت�صّلمنا  كانت 

�حللم،  �صوى  ج�صدي  عن  �أنف�صل  و�أنا  �للحظة  تلك 

 
ّ

ينف�صل ج�صد �لفر�غ معي، �أدور ويدور معي، يند�س

يف  يختبئ  �لثائرة،  �ل�صود�ء  �صعري  خ�صالت  يف 

�صري  �أمامي  �لغجريات  ت�صري  �لطبول،  ُتقرع  عيوين، 

�لر�ق�صات، �أطلقه من يدي كي �أ�صّلم ج�صدي لرق�س 

خ�صالت  تتحول  �لفر�غ،  ميتلئ  �آخ��ر،  �إيقاع  على 

�صعري �لثائرة �إىل موج �أ�صود هادر، ت�صقط من قلبي 

حكاية ال حُتكى وال ُتكتب، ينحدر �صالل من �ملوج 

�أتكئ عليها، متطر �صحائب  �لتي  �للحظة  على كتف 

على  �أ�صود  مطر  يت�صاقط  روحي،  ف�صاء  يف  �حلنني 

�أر�س �لقلب، تتحول �أر�س �لقلب �إىل جد�ول تفي�س 

تنورتي  يف  �الأزه���ار  تتفتح  �لعمر،  جو�نب  على 

ونرج�س،  والفندر  ويا�صمني  وف��ل  ورود  �مللونة، 

تطري �لفر��صات منها، فال تبقى �صوى غجرية تطاول 

�أ���رصب  �أ�صابعها،  �أط��ر�ف  على  بالرق�س  �لفر�غ 

�خللخال  رّنة  الأ�صمع  �ل�صلبة  �الأر���س  على  بقدمي 

منذ  بال�صد�ع  �لثقيل  ر�أ�صي  �أخلع  �الأر���س،  فتهتز 

�إح��دى  �أك��ون  �لفالمنكو،  رق�صة  �أرق�����س  �الأم�����س، 

بينهم،  �لغريبة  و�أن��ا  �لغرباء  فرقة  يف  �لر�ق�صات 

�آخرون  وياأتي  �لعازفون  �الإيقاعات، يرحل  تختلف 

دمي،  يف  ي�صبحن  �لغجريات  ز�ل��ت  وم��ا  غريهم، 

مندو�س  يف  �ملخباأة  حريتي  �ملو�صيقى  تهديني 

�أبي، لي�س كالرق�س ما  �أمي، و�مل�صجونة يف عيون 

يجعلني �أكون ما مل �أكنه من قبل، �أخرج من عباءة 

وال  ت�صبههن  ال  �أخرى  الأكون  جدتي  لي�صو(  و)  �أمي 

ت�صبهني، لوركا يكتب ق�صائده، فيزّفني عرو�صًا يف 

حفلة عر�س �لدم.. 

)عرفت �أنه قتل 

وعرف �أنني قتلت 

وعرفت �أنني قتلت 

وبحثو� عن جثتي يف �ملقاهي و�ملقابر و�لكنائ�س  

ولكنهم مل يجدوين قط ) .

يطاردين �لزمن، يد�همني �لوقت و�أنا يف حالة تلب�س 

بلحظة هاربة من حدود �لزمان و�ملكان، لوركا مل 

�لغجرية،  �لر�ق�صة  جنون  �أهبه  كي  موجود�ً  يعد 

�أزرق  دخاين  كائن  �إىل  �جل�صدية  هيئتي  من  �أخرج 

يف  بي  يحطن  �لغجريات  �لرق�س،  �أو��صل  �صّفاف، 

�أيديهن  بني  من  �أن�صّل  �لنو�ح و�لنحيب،  ي�صبه  غناء 

فتجرحني �خلو�مت، تقيدين �الأ�صاور، تخنقني �لعقود، 

بامل�صك  يغمرنه  د�ئرية،  حلقة  يف  باجل�صد  يطفن 

�لنو�ح  حفلة  ويو��صلن  جيد�ً  يغ�صلنه  و�لزعفر�ن، 

�ملكتوم، �أطوف حول ج�صدي �لذي هجرته، �أدخل يف 

عامل �لبيا�س، �لتقي بلوركا فاأخربه �أنني �الآن حرة، 

�أرتدي  ��صتهيت،  حيث  �إىل  �لو�صول  يف  جنحت  فقد 

فاأكون  �أجنحتي  ن 
ّ
�ألو نور�صة،  فاأكون  �أجنحة طائر 

زهرة  فاأخرج  �لبنف�صج  يف  �أغ��رق  ملونة،  فر��صة 

بنف�صجية، �أنا كل �صيء عد� �أن �أكون �أنا، فما عادت 

�ملر�يا �ملت�صظية يل �صكنا، وال �حلرير �صتارة بنافذة 

غرفتي عن عني �ل�صم�س، حرة �أنا حتى من م�صاعري 

�نعتاق  بلحظة  و�أن��ا  حرة  و�ملرتبكة،  �مل�صطربة 

وعناق �أبدي ال �أطيق �خلال�س منه، تتعانق �الأرو�ح، 

�لر�ق�صات  ترق�س  جيتاره،  على   
*
باكو يعزف 

�لدو�ئر  تلك  متتلئ  �ملتحررة،  لروحي  �لغجريات 

�ملفرغة بهن وبي، نتبادل �الأدو�ر، �أن�صحب من لعبة 

ولي�س  يدي  د 
ّ
يقي �صيء  ال  بي،  يلحق  �أحد  ال  �ل��دور، 

بي  �لغجريات  �أكون، حتتفل  ي�صاألني من  هناك من 

و�أنا �أحتفل باملوت �لذي �أ�صتهيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* )عازف جيتار �إ�صباين( 
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مي�صيل تورنييه Michel Tournier: كاتب فرن�صي 

عام  وتويف  1924م  عام  فرن�صا  يف  ولد  للغة،  عا�صق 

م�صتحدثة  بكلمات  لغته  �إث���ر�ء  يحب  ك��ان  2016م. 
�لفرن�صي  �الأدب  �أ���ص��ط��ورة  وي��ع��ّد  ج��دي��دة،  وت��ع��ب��ري�ت 

�لع�رصين.  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  خالل  و�الأوروب��ي 

حققت  �لذي  �لفرن�صي  و�ل�صحفي  �لفيل�صوف  �الأديب  هو 

عناوينه �لثالثة �لر�ئعة مبيعات مليونية، وهي: "�جلمعة 

�الأكادميية  جائزة  على  �حلائزة  �لبا�صفيك"  تخوم  �أو 

�لفرن�صية، و"ملك �لرياح"  �حلائزة على جائزة غونكور، 

و"�لنيازك". 

فل�صفية  خلفية  ذ�ت  ج��ذ�ب��ة  �أ���ص��اط��ري  تورنيه  يبتكر 

ا مبغازيها 
ً

و�أخالقية يّدعي �أنه يكتبها للمر�هقني، ملوح

حياته  من  طويلة  �صنو�ت  �أم�صى  وقد  �لر��صدين.  �إىل 

م�صافر� عرب �لعامل، مف�صال د�ئما �لعودة �إىل بلد�ن �صمال 

�أفريقيا �لتي كتب عنها �لكثري.

كانو�  �لرومان  ولكن  �لدين  خري  �حلقيقة  يف  ��صمه 

ا )�صاحب �للحية �ل�صهباء(، 
ّ
يدعونه تهكمًا باربارو�ص

هذ� �لقر�صان �لقدمي �لذي جاب �لبحر �ملتو�صط مع 

�جلز�ئر  مدينة  �صيَدي  معًا  �أ�صبحا  ثم  �الأكرب،  �أخيه 

�الأربعني. بعد  �صفنهما  نا مرفاأها حلماية 
ّ

�لتي ح�ص

�الأ�صغر  �الأخ  �أكمل  تلم�صان،  �الأكرب يف  �الأخ  ُقتل  �أن 

912 هجرية �جتاح  مهنته �لباهرة وحده. يف عام 

مدينة ِبنَزرت وطرد من ق�رص "باردو" �صلطان تون�س 

موالي ح�صن.

�لق�رص  د�خل  �إىل  و�صحبه  �لدين  خري  �ندفع  عندما 

كانو� قد خرجو� للتو من �ملعركة يرغون ويزبدون. 

بوغتو� بال�صمت �لذي كان يلّف �ملكان من حولهم، 

مكان  �إىل  يدخلون  كاأنهم  غريب  �صعور  ور�وده��م 

�أي موؤ�رص على �حلياة ال يف  م�صحور. مل يكن هناك 

مي�سيل تورنيه

ترجمة لينا بدر * 

* مترجمة من سورية 

باربارو�ّسا )�صاحب اللحية ال�صهباء(

�صورة امللك

مي�صيل تورنييه



يف  �أو  �لطابقية،  �رصفاته  فوق  وال  �لق�رص،  باحات 

�أو حتت �الأروقة ذ�ت �لقناطر  �لو��صعة  تلك �لقاعات 

�لتي حتيط بحد�ئق �الأحالم كالزخارف. بد� �مل�صكن 

 من حا�صيته وجنوده 
ّ
 �لفخم كاأنه قد �أخلي للتو

ّ
�مللكي

ّلم �إىل �لرببر �لقادمني من �لبحر 
ُ

وخدمه وحر�صه، و�ص

ة و�صو�تر وو�صائد 
ّ
�صليمًا، مبا فيه من مظالت لالأ�رص

تدور  تز�ل  ما  كانت  �مل�صتعلة  مو�قده  حتى  و�أو�ن، 

فوقها �أ�صياخ �ل�صو�ء. �لكل قد هرب و�أخذ معه �خليول 

�ل�صاللة من  �ل�صلوقي، تلك  و�جِلمال و�لقرود وكالب 

كب 
ُ
كالب �ل�صيد �لتي ت�صع روؤو�صها �ملغزلية فوق ر

رك �ملاء نف�صها مل تعد تدور 
ُ
�أ�صياد �أفريقيا �لبي�صاء. ب

حولها �حلمائم. 

كان خري �لدين ورفاقه ي�صعرون بال�صيق من �صحر 

ما،  بخيانة  �رتابو�  والأنهم  �ملظلمة.  �الأماكن  تلك 

ر�حو� يتقدمون وهم يلقون نظر�ت نحو �ليمني ونحو 

باإ�رص�م  �لقر�صان  ن�صح  �لبع�س  �إن  حتى  �ل�صمال، 

�لنار يف هذ� �لق�رص �ملنحو�س وتهدميه حتى ال يبقى 

حجر على حجر.

لو� �أخري�ً 
ّ

من قاعة �إىل قاعة، ومن �صّلم �إىل �صّلم، تو�ص

�إىل جناح منعزل قاومت �أبو�به يف �لبد�ية �لدفعات. 

�أحدها، وهذ� ما �رصع  يقررو� خلع  �أن  وكان عليهم 

ذ�ته. ظهر رجل  تلقاء  ُفتح من  عندما  �جلنود عمله 

�أبي�س  رد�ء  يلب�س  �صارمة  هيئته  �لقامة  طويل 

ملطخًا بالعديد من �الألو�ن، بد� مدهو�صًا ومغتاظًا.

�أنني  مع  ق��ال،  �ل�صو�صاء؟  ه��ذه  كل  معنى  ما   -

�أعطيت �أو�مر بعدم �إزعاجي �أثناء عملي!

حتمًا  ينوي  �صاطور�ً  يحمل  عثماين  حار�س  �قرتب 

بتلك  ه 
ّ
يتفو �أن  على  جت��ر�أ  �ل��ذي  ذ�ك  ر�أ���س  �إطاحة 

ده. �أز�حه خري �لدين بحركة من 
ّ
�لوقاحة يف وجه �صي

يده.

- هذه �ل�صو�صاء تعني �أن �ل�صلطان هرب و�أنا �أخذت 

مكانه، قال. من �أنت �إذ�ً، و�لغريب جد�ً على ما يبدو 

�أمام �الأحد�ث �لتي تهّز �لبالد؟

ام �لق�رص.
ّ
، ور�ص

ّ
ر ر�صمي

ّ
- �أحمد بن �صليم، م�صو

ام 
ّ
�لر�ص �لدين يتقّدم ما�صيًا، �بتعد  وبينما كان خري 

كي يتيح له �لدخول.

�لذي  خ�صمه  مر�ت  عدة  �لتقى  قد  �لدين  خري  كان 

. مل يكن يكّن يف نف�صه ملوالي ح�صن �صوى 
ّ
هزمه للتو

�الحتقار، ذ�ك �لوريث غري �جلدير ململكة �حلف�صيني 

ميكن  �ملظهر،  تافه  �لبنية،  �صعيف  رجل  �ملهيبة. 

�أ�صالفه  ومعطف  ت��اج  ثقل  حتت  ينوء  �إن��ه  �لقول 

�مللوك. كان منذور�ً للهزمية و�الإذالل �أمام �لقر�صان 

�لرهيب، �صيد �لبحر �الأبي�س �ملتو�صط!

للغرفة  �الأربعة  �جل��در�ن  فوق  هناك  كان  �أن��ه  غري 

�لر�أ�س  مطاأطاأ  �لظهر،  حمني  لي�س  ولكن  �لو��صعة، 

فقد  �لعك�س،  على  �ل��ه��رب.  يف  ت�صارعان  ورج��اله 

كان ميتطي جو�د�ً جاحمًا يحيط به وجهاوؤه �لذين 

برج  ف��وق  يجثم  مبعاطفهم،  �الأر���س  له  يفر�صون 

بل د�خل �حلرملك ومن حوله  �ملدينة، ال  يطل على 

�ملحظيات �لهائمات حبًا.

��صتعار�ً  يزد�د  وغ�صبه  �لغرفة  يف  �لدين  خري  جال 

كان  قبلها.  �لتي  من  �أكر  لوحة  كل  مع  د�خله  يف 

من  خمزية  ب�صورة  وط��رده  ح�صن  موالي  �صحق  قد 

للريح  �صاقيه  مطلقًا  �لفر�ر  على  و�أج��ربه  ق�رصه، 

تاركًا ور�ءه كل �صيء، حتى �أ�صياخ �ل�صو�ء تدور فوق 

�لنار. وها هو �ملهزوم بف�صل هذ� �لر�صام �للعني ما 

يز�ل فوق جدر�نه ظافر�ً، ملكيًا، م�رصقًا بكل جمده.

- خذوه �إىل �ل�صجن! �ربّد �أخري�ً. وكل هذه �للوحات 

�مللطخة �إىل �لنار!

ثم خرج م�رصعًا بينما كان جنوده يحيقون باأحمد 

بن �صليم ويكبلونه باالأغالل.

خالل �الأ�صابيع �لالحقة، �ن�صغل خري �لدين يف توطيد 

وترتيب ن�رصه �ل�صاحق �لذي جعل منه �لرجل �الأقوى 

اًل 
ّ
يف كل �ملغرب. لكن ن�رصه �جلديد �أحدث فيه حتو

كان �أول �ملتعجبني به. كان  و�صع يده على �جلز�ئر 

ل قر�صان �لبحار �لذي 
ّ
�ملدينة و�جلز�ئر �لبلد قد حو

كانه �إىل حاكم �لقلعة. وها قد �أ�صبح مب�صاف �مللوك 

بالتز�مات  ي�صعر  جعله  مما  �لباذخ  �لق�رص  هذ�  يف 

جديدة تثقل على كاهله. �أدرك بد�ية �أنه مل يعد من 

�الأ�صياء،  وبني  بينه  بنف�صه.  �صيئًا  يفعل  �أن  �لالئق 

ف�صاعد�ً  �الآن  من  يقف  �أن  دومًا  �لو�جب  من  �صار 

خادم.  و�أقّله  مروؤو�س،  �أو  باالأعمال،  قائم  �أو  وزير، 

بدء�ً من �صيفه �لذي كان رفيقه �لقدمي يف �ملعارك، 

�صكل  �ملقب�س  ل�صاربه فوق  ثقيل غليظ،  �صالح  وهو 

م ن�صله �لعري�س 
ّ
قوقعة �صخمة تغطي كل يده، وت�رص

به  �أطاح  لقد  ثخانته.  �لرغم من  �أثالم �صغرية على 
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عيناه  تغرورق  كانت  مباهاة!  بكل  عديدة  روؤو�صًا 

بالدموع حنو�ً مبجرد �أن يد�عبه بر�حة يده! ذلك من 

�لو��صح �أنه لن يقطع �لروؤو�س بعد �الآن ولن يتاأرجح 

�صيفه �لقدمي ذو �حلدين بني �صاقيه. ��صتبدله بخنجر 

ن�صله  ل��ه  يبدو  ك��ان  منقو�س،  مقب�س  ذي  رفيع 

�ل�صغري �صاحلًا لنك�س �أظافره.

ت مالب�صه �أي�صًا: حّلت �لقطيفة حمل 
ّ

فيما بعد، تغري

درع �لزرد، و�حلرير عو�صًا عن �لقّنب.

�أي�صًا، ذلك الأن هذ�  �إال �صيئًا تافهًا  لكن هذ� مل يكن 

ومل  و�حلركة  �لعمل  على  �ملفطور  �ملحتّد  �جلندي 

كل  على  ي��رّد  وك��ان  �صيء،  من  خاف  �أن  له  ي�صبق 

ب�صجاعة وقوة، ها هو قد �صار فجاأة ملكًا  �الأ�صئلة 

حديث �لعهد �رتقى �لعر�س بكر�مته، ينظر �إىل نف�صه 

ف على ذ�ته.
ّ
يف مر�آة �مللوكية، ويقف حائر�ً ال يتعر

حينئذ تذّكر �أحمد بن �صامل قاعة �للوحات حيث يبدو 

�أن  فبعد  �لنبل.  غاية  يف  ح�صن  موالي  �لتعي�س  ذ�ك 

�ّتخذ لنف�صه �خلنجر �ل�صغري، وياقة �لعنق �حلريرية 

�ملخملية،  و�ل�صدرة  �صدره،  ن 
ّ
تزي �لتي  �ملزرك�صة 

ر�صمية  �صورة  ر�صم  يطلب  �أن  �لدين  بخري  يجدر  �أال 

الأي  بالن�صبة  �لطبيعية جد�ً  �لفكرة  �أن هذه  له؟ غري 

�خلوف  لديه  تثري  لكي  كافية  كانت  غريه،  �صخ�س 

و�لرهبة...

ظهر 
ُ
وكان لهذ� �صبب قوي جد�ً: مل يكن خري �لدين ي

�لتي  بعمامة، وال حليته  يغطيه  �لذي  ر�أ�صه  ال  �لبتة 

�إىل  عقدتان  ت�صّده  �أخ�رص  حريريًا  غطاء  لب�صها 
ُ
ي

 
ّ
ه، �رص

ّ
�أذنيه. ما �صبب تلك �الحتياطات؟ كان ذلك �رص

يعرفه كل من حوله، لكن �أيًا منهم مل يكن يجروؤ على 

�لتلميح �إليه.

كان  �لقر�آنية،  �ملدر�صة  يرتاد  كان  حني  �صغره  يف 

خري �لدين عر�صة الأقبح �مل�صايقات من قبل زمالئه 

�للون  ذ�ت  �لقنزعة  تلك  �صعره.  لون  ب�صبب  ومعلميه 

له  جلبت  ر�أ�صه  فوق  تنت�صب  �لتي   
ّ

�لناري �الأ�صهب 

�أي�صًا،  ذلك  من  و�أ�صو�أ  ل�صنو�ت،  و�للطمات  �لتهّكم 

فقد �أوحت بنوع من �لنفور �لفظيع.  ذلك الأن �الأوالد 

�ل�صحر�وي.  �لرت�ث  تقليد  ح�صب  ملعونون  هب 
ُ

�ل�ص

�أمهاتهم  �إال ب�صبب  لي�صو� �صهبًا  هم ملعونون الأنهم 

عالمة  يحملون  وهكذ�  خفية،  بهم  حملت  �للو�تي 

و��صحة ال ُتطم�س لهذ� �لعار، وهي لي�صت �صوى داللة 

ن �صعورهم. وميتد هذ� 
ّ
على هذ� �لدم �لفا�صد �لذي لو

 �ملبقع بالنم�س، 
ّ
�لعار حتى ي�صمل كل �جل�صد �حلليبي

ولكل �صعرة من �صعرهم، وحتى تطال ر�ئحتهم، فلقد 

ي�صّدون  وهم  عنه  يبتعدون  �لدين  خري  رفاق  كان 

�أنوفهم. 

قوته  وجعلته  كرب  ثم  �ل�صهد�ء،  ع��ذ�ب  �لولد  تعّذب 

كي  �لعمامة  فيها  و�صع  �صّن  �إىل  وو�صل  خميفًا. 

يخفي ما كان �صبب �لف�صيحة. لكن كل �صيء عاد من 

جديد بعد ب�صع �صنو�ت عندما بد�أت تظهر له حلية، 

ب�صكل  حمر�ء  �إمنا  �صعره،  مثل  �صهباء  تكن  مل  �لتي 

لذلك  �لنحا�س.  خيوط  من  حيكت  وكاأنها  و��صح، 

يتخّلى  ال  زينة  �للحية،  غطاء  �رصعة  حينها  فر�س 

عنها �لبتة، و�ّتخذها �أفر�د كتيبته �ملحيطني به بكل 

طو�عية.

غري �أنه مل يكّف عن �لرتب�س لنظر�ت �الآخرين، و�إن 

يده  �صارعت  ذقنه  فوق  �لنظر�ت  تلك  وتلكاأت  حدث 

"باربارو�صا"  لقب  �ألب�صوه  �لروم  �صيفه.  مقب�س  �إىل 

�ل�صفة  �أنهم يقطنون يف  �ملحتقر، وكان من حظهم 

�الأخرى من �لبحر �ملتو�صط فقد كان خري �لدين �رصيع 

�لغ�صب حيال هذ� �الأمر �خلا�س، بحيث �ن �ملقربني 

منه كانو� يتفادون لفظ بع�س �لكلمات يف ح�صوره 

�أن  يجهل  �أحد  وال  تبغ.  �أ�صقر،  �صنجاب،  ثعلب،  مثل: 

فيها  يطفو  �لتي  �لليايل  يطاق يف  ي�صبح ال  مز�جه 

دة.
ّ
قمر �أحمر يف �صماء ملب

قوة  يكت�صف  �صلطته  �أوج  �إىل  �أن و�صل  بعد  وها هو 

�إىل  �لنظر  يتجنب  �أن  ميكنه  ال  �مللك  و�أن  �ل�صورة، 

نف�صه يف �ملر�آة. لذلك �أخرج �أحمد بن �صامل من �صجنه 

يف �صباح �أحد �الأيام وجعله ميثل �أمامه. 

للق�رص،  ر ور�صام ر�صمي 
ّ
فت عن نف�صك كم�صو

ّ
- عر

قال له.

- بالتاأكيد يا موالي، �إنها مهمتي ولقبي.

هي  ما  ولكن  ولقبك،  مهمتك  ه��ذه  �أن  لنفر�س   -

وظيفتك؟

- ينبغي بي �أواًل ر�صم وجوه علية وجهاء �حلا�صية. 

و�أبهة  �ملعمارية  �جلماليات  ر�صم  �أي�صًا  بي  ويجدر 

�لق�رص، كي ال يجهلها �أحد عرب �لزمان و�ملكان.

من  توقعه  ما  جمياًل  كان  بر�أ�صه.  �لدين  خري  �أوم��اأ 

�لفنان.
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�لذي  �لكبري  �لوجيه  �أن  لنفرت�س  يل،  قل  ولكن   -

�صرت�صم وجهه يعاين من عيب يف �صكله، ثوؤلول، �أنف 

مك�صور، عني حوالء �أو مقلوعة، ال �أدري ماذ� �أي�صًا. 

�أنك حتاول  �أم  هو  كما  ه 
ّ
�لت�صو هذ�  لرت�صم  كنت  هل 

جاهد�ً �إخفاءه؟

�أر�صم  متمّلقًا.  ول�صت  �صور  ر�صام  �أن��ا  م��والي،   -

�حلقيقة. �رصيف يدعي �الأمانة.

يف  ترتّدد  ال  �الأمانة  على  منك  حر�صًا  �إذ�ً،  هكذ�   -

ف �لعامل كله �أن لدى ملكك ثوؤلول على �أنفه؟
ّ
�أن تعر

_ لن �أترّدد �لبتة، ال.

كربياء  �أن   
ّ
خفي نحو  على  �لدين  خري  �صعر  حني 

 من �لغ�صب.
ّ
�لر�صام �جل�صور قد حتّد�ه، �حمر

_ �أال تخ�صى �أن يتاأرجح ر�أ�صك فوق كتفيك؟

�إىل �صورته  _ كال، ذلك الأن نظرة و�حدة من �مللك 

�صوف ي�صعر بالتكرمي ولي�س باال�صتهز�ء من قبلي.

- كيف ذلك؟

- الأن ر�صمي �صيكون �صورة �مللوكية نف�صها.

- و�لثوؤلول؟

يكون هناك  لن  �أي�صًا.  ملكيًا  ثوؤلواًل  يكون  �صوف   -

�أحد �إال ويتمنى �أن يحمل و�حد�ً مثله فوق �أنفه.

�لكلمات  �أميا ��صطر�ب من تلك  �لدين  ��صطرب خري 

ظهره  �أد�ر  باله.  �ن�صغال  بقوة  ت�صدق  كانت  �لتي 

��صتطاع  �أحمد  لكن  جناحه،  �إىل  و�ن�صحب  للر�صام 

�لعودة �إىل م�صغله. ويف �ليوم �لتايل ذهب خري �لدين 

لري�ه وي�صاأله من جديد.

- �أنا ال �أفهم متامًا، قال له، كيف ت�صتطيع �أن تر�صم 

ت�صويه  ب�صبب  وم�صحكًا  قبيحًا  غد�  وجهًا  باأمانة 

ب�صعًا  نف�صه  �لوقت  يف   ً�
ّ
���رص وتذيع  تف�صي  �أن  دون 

قط  تخّفف  �أنك مل  تّدعي حقًا  �أنت  لل�صخرية.  ويدعو 

من ت�صوهات من ميثلون �أمامك لرت�صمهم؟

- مل �أخّفف منها قط، �أّكد �أحمد.

ل �أبد�ً؟
ّ
- �أال جتم

�صيئًا. على  �أخفي  �أن  دون  ولكن  بالتاأكيد،  ل 
ّ
�أجم  -

�لعك�س، �أبرز، �أ�صّدد على كل مالمح �لوجه.

- �أخ�صى �أنني �أفهمك �أقّل فاأقّل.

- ذلك الأنه يجدر �إدخال �لزمن يف لعبة �ل�صورة.

- �أي زمن؟

لدقيقتني  �أو  لدقيقة  ف��رت�ه  وجه  �إىل  تنظر  �أن��ت   -

على �الأكر. وخالل هذ� �لزمن �لق�صري، يكون �لوجه 

م�صتغرقًا يف �ن�صغاالت تافهة وتتنازعه م�صايقات 

�صورة  ذ�كرتك  يف  حتتفظ  �صوف  ذلك،  بعد  طارئة. 

م�صايقات  ب�صبب  �صاأنهما  من  حّط  �م��ر�أة  �أو  رجل 

�صوقية. غري �أننا لنفرت�س �أن هذ� �ل�صخ�س عينه جاء 

لدقيقتني،  �أو  لدقيقة  لي�س  م�صغلي،  يف  �أمامي  يقف 

ولكن �ثنتي ع�رصة مرة ملدة �صاعة موزعة على مدة 

له  �صاأر�صمها  �لتي  �ل�صورة  �ملثال.  �صبيل  على  �صهر 

�أرد�ن �للحظة ومن �آالف �لتعديات  �صوف ُتغ�صل من 

�أ�صياء ال قيمة لها تثقل على كل  �ل�صغرية،  �ليومية 

�صخ�س بابتذ�لها �ليومي �ل�صخيف. 

�صوف  لرت�صمه  �أمامك  يقف  �لذي  �ل�صخ�س  لكن   -

وجهه  يعك�س  ولن  م�صغلك،  و�صمت  فر�غ  يف  ي�صاأم 

�صوى خو�ء روحه.

عاديني،  �م��ر�أة  �أو  رجاًل  كان  �إذ�  هذ�  بالتاأكيد،   -

�ل�صاردة،  �لهيئة  تلك  لوحتي  فوق  �أعيد  نعم،  حينئذ 

ين�صلخون  �لبع�س حني  قناع  �لو�قع  و�لتي هي يف 

عن �خلارج وال يعود يرهقهم. ولكن هل �صبق و�ّدعيت 

�ل�رصيرة،  ر�صام  �أنا  كان؟   
ّ

�أي �صورة  ر�صمت  �أنني 

تتوقف  �إن  ما  وجهه  على  ت�صفُّ  �لكائن  و�رصيرة 

�ل�صخرية  �لبحر  �أعماق  �ل�صوقية، مثل  حركة �حلياة 

تظهر  �لتي  �لذهبية  و�أ�صماكها  �خل�رص�ء  باأع�صابها 

�أمام عيني �مل�صافر حني تتوقف طبطبة �ملياه على 

�ل�صطح ب�صبب �ملجاديف �أو �لن�صمة �لعار�صة.

�صمت خري �لدين حلظة، �أما �أحمد �لذي مل يتوقف عن 

ثمة جرح  باأن  مرة  الأول  �صّك  ر�وده  فقد  �إليه  �لنظر 

 كان يغّطي �نت�صار�ت �ملغامر �جل�صور.
ّ
خفي

- تلك �لروح �لتي تر�صمها فوق لوحتك، هل تختلف 

من �إن�صان الآخر، �أم �أنها �صمة ي�صرتك بها كل �لب�رص؟

�صمة  ة 
ّ
ثم نف�صه،  �لوقت  ويف  ج��د�ً،  خمتلفة  �إنها   -

م�صرتكة تتعّلق بالظرف �الإن�صاين نف�صه. �لبع�س مثاًل 

�لبع�س   �
ً
تعي�صا  �أو  كان  �صعيد�ً   � كبري  حب  ي�صكنهم 

�الآخر غارق يف حلم �جلمال، جمال يبحثون عنه يف 

و�آخرون  وهناك.  هنا  �نعكا�صه  ويجدون  مكان  كل 

�أجل   �أي�صًا يتحاورون مع �هلل وال يطلبون �صيئًا من 

و�حلنون.  �لر�ئع  ح�صوره  �صوى  وهنائهم  �صفوهم 

و�آخرون...

- و�مللوك، ما هي �صمة �لروح �مللكية؟
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وظيفتان  وه��م��ا  يحكم.  و�مل��ل��ك  ي�صود  �مل��ل��ك   -

خمتلفتان، ال بل متناق�صتان. الأن �مللك �لذي يحكم 

�لبوؤ�س  �صاعة  بعد  و�صاعة  يوم،  بعد  يومًا  ي�صارع 

و�لعنف و�لكذب و�خليانة و�جل�صع. ويف �لقانون هو 

مرعبني،  خ�صوم  يو�جه  �لو�قع  يف  ولكنه  �الأق��وى، 

وللق�صاء عليهم هو مرغم على رّد �أ�صلحتهم �لظاملة 

وي�صيبه  و�خليانة.  و�ل��ك��ذب   بالعنف  �أي  عليهم، 

منها �لن�صيب حتى تطال تاجه. بينما �مللك �ل�صائد 

يلمع كال�صم�س، ومثل �ل�صم�س ين�رص من حوله �لنور 

�جلالدين  من  زم��رة  تتبعه  �حلاكم  �مللك  و�ل��دفء. 

دَعون "�لقوة". بينما �مللك �ل�صائد حماط 
ُ
�لفظيعني ي

بالفتيات �حل�صناو�ت �لبي�صاو�ت و�ملعّطر�ت يدَعني 

�حل�صناو�ت  تلك  �أن  �أحيانًا  يقال  �لرغد".  "�لعي�س 
�أولئك �جلالدين، لكن هذه كذبة �إ�صافية عن  رن 

ّ
يرب

�جلالدين. هل يلزم �أن �أ�صيف �أنني �أر�صم �مللك �لذي 

ي�صود ولي�س �مللك �لذي يحكم؟

- ولكن �أ�صاألك، ما قيمة �لعي�س �لرغد دون قوة؟

قيمة  ما  ولكن  �ل��ر�أي،  �أو�فقك  له،  قيمة  ال  �صيء   -

�لرغيدة،  حياتهم  ن�صيان  يتعمدون  حني  �الأقوياء 

وحتى بعد �أن يدمروها ب�رص�وتهم؟ يف �حلقيقة، �إن 

حياة �مللك هي مر�وحة د�ئمة ما بني هذين �حلدَّين. 

موالي ح�صن كان يبدو ملكًا �صعيفًا ومرتّدد�ً. فلقد 

عني  يف  �صورته  �نعكا�س  يرى  �أن  يحتمل  ال  كان 

�جلندي  �أو  ب��االإع��د�م  �ملحكوم  �ملجرم  �أو  �جل��الد 

�لب�صيط. حينذ�ك كان يطلب روؤيتي، �أو باالأحرى هو 

نف�صه من كان ياأتي لروؤيتي هنا. كان يدخل �صاحبًا، 

فاقد �لعزمية، قرفًا من �أعمال مهنته �ملنحّطة. كان 

كان  حّطمتها.  �لتي  �ل�صور  تلك  �صوره،  �إىل  ينظر 

يغت�صل بنورها من كل �أرجا�س �ل�صلطة. يعود بنظرة 

بنف�صه.  ثقته  وي�صتعيد  كملك  �عتز�ز�ً  وينتفخ  و�حدة 

يه. كان يبت�صم يل 
ّ
�أقو باأية كلمة لكي  �أتفوه  �أكن  مل 

ويرحل مطمئنًا هادئًا.

ظاهريًا، كان ذكر �لعدو �أمام خري �لدين ال يروق له. 

هل ميكن مقارنته بهذ� �الأبله دون وقاحة؟ مع ذلك، 

هو ينام يف �رصيره، ومع �صوره يقيم �الآن حديثًا!

- وماذ� عن ذ�ك �لكنز �مل�صرتك بني كل �أبناء �لب�رص؟

- عندما ُت�صمُت كل �صخب �حلياة �ليومية بحيث ال 

وعلى  �ل�صوت  هذ�  �لروح،  �صوت  �صوى  ت�صمع  تعود 

كان،  �أي  ي�صبه  ال   ،
ّ
�صخ�صي  ،

ّ
ف��ردي �أن��ه  من  �لرغم 

�أن هذ�  �إن�صان وتثبت لك  �أن ثمة ميزة د�خل كل  �إال 

�ل�صوت_ حني يوجد �أقّله_ هو ن�صيده �لعميق.

- �أي ميزة؟

- �لنبل.

�صمت خري �لدين لربهة �أي�صًا، ور�ح يفّكر مليًا بكل 

ه �أخري�ً نحو باب �مل�صغل، 
ّ

ه. توج
ّ
ما قاله له �أحمد لتو

وحني �أو�صك على �خلروج �لتفت وقال:

- �عتبار�ً من �صباح �لغد، بعد �رصوق �ل�صم�س ب�صاعة، 

�صتبد�أ ر�صم �صورتي �لر�صمية. 

ولج �لباب لكنه ��صتدرك وقال:

- باالأبي�س و�الأ�صود. قال موؤكد�ً.

بالرد�ء  م�صتعد�ً  يقف  �أحمد  كان  �لتايل  �ليوم  يف 

من  م�صنوعة  كبرية  لوحة  �أم��ام  �لنا�صع  �الأبي�س 

بع�صها  فوق  ة 
ّ

و�ملرت��ص �ملو�صولة  دى 
ُ

�لرب �رص�ئط 

�ل�صنوبر. فوق من�صدة  ُفركت بزيت  �أن  �لبع�س بعد 

من  حزم  يده  متناول  يف  تنت�صب  كانت  منخف�صة 

�ل�صيني.  �حلرب  وقو�رير  �لفحم  و�أقالم  �لر�صم  ري�س 

المت�صا�س   
ّ

ط��ري خبز  كريات  �أي�صًا  هناك  ك��ان 

�حلرب، و�صمغ �للّك �الأحمر �للون �ملذ�ب يف �لكحول 

ينق�س  يعد  مل  لتثبيته.  �لر�صم  على  منه  ير�س  كي 

�صوى منوذج �لر�صم ليمثل �أمامه، لكنه مل يح�رص.

�نتظره �أحمد طو�ل �لنهار. وعندما هبط �لليل، كانت 

كي  �لر�صام  بها  ت�صّلى  �أولية  بر�صوم  مغطاة  لوحته 

ل�صورة  �أويّل  �صكل  �ل�صجر. كانت عبارة عن  يغالب 

خري �لدين من �صنع ذ�كرته، �أي من بعد �لفكرة �لتي 

�أ�صلها  ب�صبب  هكذ�  له  بدت  هل  ذهنه.  يف  ت�صّكلت 

تظليل  على  �قت�رصت  الأنها  �أم  و�لرمزي،  �لتجريدي 

هذ�  من  ينبعث  يكن  مل  بي�صاء؟  �صفحة  فوق  �أ�صود 

�لوجه �صوى �نطباع �لقوة، ال بل �لعنف. كانت تثري 

مل  ملاذ�  يت�صاءل  وكان  �أحمد  نف�س  يف  �ال�صطر�ب 

 _ �ل�صورة  ومل��اذ�  �أمامه،  يقف  �جلديد  �صيده  ي��اأِت 

منوذج  غري  من  ي�صنعها  �أن  على  مرغمًا  كان  �لتي 

�لذي   �ملهيب 
ّ
�ل�صمو �إىل هذ� �حلد من  _ كانت تخلو 

هذين  �أن  �أدرك  �أنه  غري  وحدهم.  �مللوك  به  يتحلى 

وحني  غري.  ال  و�ح��د�ً  جو�بًا  ي�صتدعيان  �ل�صوؤ�لني 

ظهر خري �لدين يف �ليوم �لثالث يف �مل�صغل وتوقف 

مباعد�ً �صاقيه ويد�ه على خ�رصه �أمام �لر�صم �الأويّل 
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ل�صورته، �نفجر ب�صحكة جملجلة.

�أنك ال حتتاج �إىل وجودي �إطالقًا كي تر�صم  �أرى   -

�لتفكري يف  �أواًل الأن  �أف�صل �صّدقني.  �صورتي! وهذ� 

�أنني �صاأعر�س نف�صي ل�صاعات لنظر�تك �جلريئة �أمر 

يثري ��صمئز�زي كليًا. ثانيًا: �إن هذه �ل�صورة تعجبني 

للغاية ب�صبب فرط �لقوة و�لبط�س فيها.

�أر�صم  �إىل ح�صورك كي  �أحتاج  �أحمد.  رّد  - موالي، 

�صورة حقيقية لك، �صورة ملكية، ترمز �إىل �صيادتك 

�صيء:  كل  هذ�  ولي�س  �أر��صيك.  وعلى  رعاياك  على 

�آخر  �أن تكون �ل�صورة باالألو�ن. وعندي �رصط  يجب 

 �لعمل عليه.
ّ
�أي�صًا علي

- ما هو هذ� �ل�رصط؟ ز�أر �لقر�صان �لقدمي.

- يجب �أن تو�فق على خلع عمامتك وكذلك...

- وماذ� �أي�صًا؟ �رصخ خري �لدين.

- وكذلك غطاء حليتك، قال �أحمد ب�صجاعة.

تذّكر  لكنه  خنجره،  �صاهر�ً  نحوه  �لدين  خري  �ندفع 

كان  �ل�صخيف  �ل�صالح  هذ�  �أن  �ملنا�صب  �لوقت  يف 

يتبعه  وت��و�رى  فا�صتد�ر  فح�صب،  زينة  عن  عبارة 

�أفر�د حا�صيته �لذين كانت نظر�تهم �إىل �لر�صام تدّل 

ما يكفي كم كان م�صتخّفًا بحياته.

طويل،  لوقت  �ملوقف  هذ�  من  م�صطربًا  �أحمد  بقي 

�أي  �إىل �ل�صجن، ولكن مل ياأِت  �صاق 
ُ
�أن ي ور�ح ينتظر 

�لفر�غ  �لالحقة. يف �حلقيقة، كان  �الأيام  جندي يف 

و�ل�صمت �للذ�ن ُتركا فيه �أ�صّد مدعاة للقلق من تهديد 

و��صح. حاول �لعودة �إىل �لعمل، لكن كل مل�صة كان 

ي�صيفها �إىل �صورة خري �لدين كانت تزيد من هيئته 

�لوح�صية، وهذ� مل يكن م�صتغربًا بعد زيارته �الأخرية.

�أخري�ً قرر �أحمد �لذهاب ال�صت�صارة �مر�أة كان يوليها 

له بالذهاب، ذلك الأنها  لو �صمحو�  ثقة كربى، فيما 

�ل�صحر�ء.  قلب  يف  بعيدة  و�ح��ة  يف  ت�صكن  كانت 

�إليه عندما غامر باخلروج من  �نتبه  �أحد  �أن ال  غري 

و��صتطاع  �لق�رص  من  خرج  عندما  وبعدها  م�صغله، 

لني.
َ
م

َ
ع �الأثر مع خادم وج

ّ
ب�صهولة مربكة �أن ي�صي

كانت كري�صتني فنانة مثل �أحمد، زميلة له خال�صة 

�ختالف  عنه  تختلف  كانت  ذل��ك،  عد�  ما  �لقول، 

من  �لعينني  زرق��اء  �صقر�ء  فهي  �لليل،  عن  �لنهار 

�أ�صول ��صكندنافية، وقد �أح�رصت معها فّنها �لذي 

لد من �لربد. د�خل �لفياّل �لتي تقطنها ذ�ت �لبناء 
ُ
و

�لنخيل،  �أ�صجار  �لغارق حتت  و�الأبي�س  �ملنخف�س 

نعت 
ُ

لمح خيال معّقد الأنو�ل حياكة كبرية �ص
ُ
كان ي

قيقب  �أ�صجار  من  �أفريقيا،  عن  غريب  خ�صب  من 

ر�ئع  ب�صكل  �مل�صنوعة  �الآالت  تلك  من  �ل�صمال. 

كانت ُتخرج �صاعة بعد �صاعة، وب�صرب ال حدود له، 

مناظر من �لثلج، م�صاهد �صيد يف �لزالجات، قالع 

�لفرو، مثل  �أ�صخا�س يلب�صون  حبي�صة يف �ل�صقيع، 

لها �أي �أفريقي قط. �أحيانًا 
ّ
تلك �لتي مل يرها �أو يتخي

�ملر�صومة  لوحاته  �إح��دى  لها  ح�رص 
ُ
ي �أحمد  كان 

مبهارة  منها  ت�صتوحي  وكانت  ى، 
ّ
مقو ورق  على 

بالتاأكيد،  كبرية  باأمانة  ب�صاطًا،  فائقة  وبر�عة 

لكنه ب�صاط يتمّتع بالثخانة و�لنعومة بحيث كان 

ل 
ّ
حتو �لذي  ر�صمه  على  �لتعرف  يف  �صعوبة  يجد 

هي  ت�صتخدمها  كانت  �لتي  �ملادة  الأن  ذلك  هكذ�. 

يف  �حليو�نات  تنتجه  ما  و�أدف���اأ  �أنعم  �ل�صوف، 

من  بو�حدة  �حتفال  هي  �ل�صجاد  �صناعة  حياتها. 

دة، 
ّ
�ملبد باحليو�نية  �لعاري  �الإن�صان  لقاء�ت  �أكرب 

بحريرها وزغبها و�صوفها.

تفعل  بالعادة  كانت  كما  �أحمد  كري�صتني  ��صتقبلت 

�لتحفظ  يخّففها  �لفنانني،  بني  �خلا�صة  باالألفة 

جلب  قد  �أحمد  كان  �ل�صمالية.  باأ�صولها  �خلا�س 

حكى  بالفحم.  ر�صمها  �لتي  �لدين  خري  �صورة  معه 

ل�صديقته كل ما كان يعرفه وما قا�صاه مع �لقر�صان 

�لقدمي �لذي �أ�صبح �صيد تون�س. بدت كري�صتني مهتمة 

�ل�صلطان  يبديها  �لتي  �ملفرطة  باحل�صا�صية  ج��د�ً 

�الأكيد على  �للقاء  تو�عد� على  و�صعره.  حيال حليته 

�أقرب وقت، و�صلك �أحمد طريق �لعودة  �أن تزوره يف 

بعد �أن بادل ر�صمه ب�صجادة مربعة تتاألق فيها زهرة 

�صكان  يزرعها  �لتي  تلك  من  باهرة  �صم�س  عباد 

�ل�صمال �ملحرومون من �ل�صم�س.

خ�صع 
ُ
ي كي  �أ�صهر  لعدة  تون�س  عن  �لدين  خري  غاب 

جنوب �لبالد حتت �صيطرته. حني عاد كان يف �أوج 

�أ�ص�س  �أن��ه  �لظن  �إىل  تدعو  �ملعطيات  وك��ل  جم��ده، 

�إحلاح  �أن  غري  �ل�صنني.  �آالف  �صتدوم  حاكمة  �صاللة 

مل  للحنق  �ملثرية  �لر�صمية  �صورته  م�صاألة  �إنهاء 

يف  فجاأة  ظهر  �صباح  ذ�ت  عذ�بًا.  لتزيده  �إال  تكن 

عن  تبحثان  عيناه  ر�حت  �حلال  ويف  �أحمد.  م�صغل 

�ل�صورة �ملر�صومة بالفحم �لتي �أعجبته �أثناء زيارته 
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�الأخرية، و�لتي على ما يبدو جلبت له ح�صن �لطالع.

تعد  مل  �أحمد.  �أجاب  �أولية،  �صورة  �صوى  تكن  مل   -

عندي.

- هل جتر�أت على تخريبها، �نفجر خري �لدين وكاأن 

�صخ�صه بالذ�ت هو �لذي �عتدي عليه.

- على �لعك�س، لقد �أعطيتها المر�أة عبقرية. �أنا و�ثق 

من �أنها ��صتخرجت منها �أف�صل نتيجة.

- �أية نتيجة؟

كي يجيبه، �جّته �أحمد �إىل �أحد جدر�ن �مل�صغل �لذي 

�أطلق  �رصيعة.  بحركة  وك�صفه  �صتارة،  تخفيه  كانت 

 
ّ
خري �لدين �صيحة تعجب. ظهرت ور�ء �ل�صتارة للتو

�ل�صوف �لثخني. كانت بلونها �الأ�صهب  �صجادة من 

�أ�صجار  �أوروبيًا. حتت  خريفيًا  منظر�ً  ر 
ّ
ت�صو �ملوحد 

تت�صّلق  �مليتة،  �ل�صفر�ء  �الأور�ق  د�خل  خمفية  غابة 

�الأيائل.  من  جمع   
ّ
يفر �ل�صناجب،  تتقافز  �لثعالب، 

�لو�قف  �مل�صاهد  �إن  �إذ  �صيء،  كل  هذ�  يكن  مل  ولكن 

�لتفا�صيل،  ملجمل  �نتباهًا  و�أك��ر  يكفي  ما  بعيد�ً 

كان يرى �أن كل هذه �ل�صيمفونية من �للون �الأ�صهب 

يقّدم  وجه  �صورة،  �صوى  �لو�قع  يف  تكن  مل  �لغالب 

كله_  �لغابة  لعامل  مادة  بغز�رتهما  وحليته  �صعره 

�أ�صجار،  و�أور�ق  وجذوع  �أغ�صان  حيو�نات،  �صوف 

�للوحة  تلك  كانت  نعم،  ية. 
ّ
بر غ��در�ن  طيور  ري�س 

�الأ�صا�صي  لونه  �إىل  خمتزلة  �لدين  خري  �صورة  هي 

بكل تدرجاته، من �أكرها بهتانًا �إىل �أ�صّدها كثافة، 

تد�عب �لعني بلطف ممتع. �صورة جّذ�بة بديعة.

- يا له من تناغم! هم�س خري �لدين بعد �صمت طويل 

متاأماًل باإعجاب.

�أحمد  �أوروبا، ظن  - من �صنعتها قادمة من �صمال 

من  منظر�ً  هنا  ت�صتح�رص  ل��ه.  ي�رصح  �أن  عليه  �أن 

�إىل  يعودون  حني  �لثاين،  ت�رصين  �صهر  يف  وطنها 

مو�صم �ل�صيد. �إنه �أكر �لف�صول �ل�صمالية ملوكية.

- هذه �صورتي، قال خري �لدين و�ثقًا.

كري�صتني.  ف��ن  ه��و  هكذ�  م���والي.  ي��ا  �صك  دون   -

ويف  مني،  �أخذته  �ل��ذي  �الأويل  �لر�صم  من  �نطلقت 

لقد فهمت  ب�صيط،  ��صكندينايف   
ّ
ذهنها منظر خريفي

هذ�  وبني  وجهك  بني  �لعميق  �لت�صابه  �لفور  على 

�لغابة بحيث ال  �إىل حتت  فاأدخلت �صورتك  �ملنظر، 

�أحد ميكنه �أن يحّدد ما هو ورق وما هو �صعر، ما هو 

ثعلب وما هو حلية.

دنا خري �لدين من �جلد�ر وو�صع يديه �الثنتني على 

�ل�صجادة �ل�صغرية.

- �صعري، متتم، حليتي...

- هذ� �أنت بالذ�ت يف �لو�قع، وقد �أرِجعَت �إىل جمدك 

�صعرك  بف�صل  للحيو�نات  ملك  لالأ�صجار،  كملك 

و�صوفك ولبدتك، قال �أحمد.

ه عبارة غام�صة قالتها كري�صتني بعد 
ّ
وتذّكر يف �رص

"ما  �ل�صائن:  و�أ�صله  �لدين  خري  �صهبة  لها  ذكر  �أن 

ت�صلحه"،  �أن  �مر�أة ميكن  يد�  �مر�أة، وحدهما  فعلته 

قالت.

�لدين  خري  �أل�صق  �خلا�صة،  بنعومتها  ي�صتمتع  كي 

ادة. ثم �أد�ر ر�أ�صه وغا�س وجهه فيها.
ّ
خّده بال�صج

- يا لها من ر�ئحة عميقة وزكية! قال باإعجاب.

_ �إنها ر�ئحة �لطبيعة، ر�ئحة ذوي �للون �الأ�صهب، قال 

مبياه  ُغ�صلت  ية، 
ّ
�لرب �خلرفان  �صوف  من  �إنها  �أحمد. 

ففت فوق �صجري�ت �لفربيون. نعم هكذ� 
ُ

�صالل �جلبل وج

�أن  قدرها  �ل�صجادة  �لر�صم:  على  �ل�صجاد  �صنع  ق 
ّ
تفو

 �أي�صًا.
ّ
 وُت�صم

ّ
ينظر �إليها بالتاأكيد، ولكنها جُت�س

كانت  م�صبوقة،  غري  بحركة  �لدين  خري  قام  حينئذ، 

�لذين  �حلا�صية  �أف���ر�د  قلوب  م��الأت  قد  لفد�حتها 

�لغطاء  خلع  مباغتة،  بحركة  باخلوف.  ير�فقونه 

ط  ذقنه، ورمى على 
ّ
�حلريري �الأخ�رص �لذي كان يقم

�الأر�س عمامته �لكبرية. ثم هّز ر�أ�صه مثل وح�س يريد 

�أن ينف�س لبدته.

باربارو�صا!  �ل�صلطان  ��صمي  زجمر.  باربارو�صا،   -

مكان  يف  �ل�صجادة  هذه  تو�صع  �أن  �أريد  هذ�!  قال 
ُ
لي

ظاهر ور�ء عر�صي يف �صالة �ل�رصف.

�س 
ّ
يف �ليوم �لتايل، موالي ح�صن �لذي كان قد حر

�صارل  و�الإمرب�طور  و�لبابا  �إيطاليا  �أمر�ء  ل�صاحله 

�آالف  ��صتعاد تون�س بجي�س موؤلف من ثالثة  كانت، 

رجل يحملهم �أ�صطول يف �أربعمائة �صفينة �رص�عية.

�خلريف  ف�صول  بلد  �أوروب��ا  �إىل  �لدين  خري  �لتجاأ 

�الأول.  فر�ن�صو�  �مللك  �صديق  �أ�صبح  حيث  �ل�صهباء، 

كان له �لعديد من �ملغامر�ت �أي�صًا، لكنه مل يعد �إىل 

�إخفاء �صعره وحليته �لبتة.         
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  * كاتبة وطبيبة من سورية   

متابعات
�ر�ؤى

تقاطعًا مع 
ُ
تقاطعايجد الناقد والروائي هيثم ح�سني نف�سه متقاطعايجد الناقد والروائي هيثم ح�سني نف�سه م
ُ
يجد الناقد والروائي هيثم ح�سني نف�سه م
ُ

إليها اإليها إليها  أغاثا كري�ستي اأغاثا كري�ستي أغاثا كري�ستي التي يتوجه  الروائية الإجنليزية 

يف  حياتها  من  وسوسول  سف�سف� ت ست ست  سعا�سعا� والتي  ناجاته 
ُ
م والتي يف  مناجاته  والتي يف  ناجاته 
ُ
م يف 
ُ

مدينة عامودا يف �سوريا التي هي مدينة الكاتب هيثم 

ً، لكن 

مدينة عامودا يف �سوريا التي هي مدينة الكاتب هيثم 

ً

مدينة عامودا يف �سوريا التي هي مدينة الكاتب هيثم 

ًأن كتابها لي�س عميقًاأن كتابها لي�س عميقا أن كتابها لي�س عميقااأن كتابها لي�س عميقاا اباب أغاثا اأغاثا أغاثا  أغاثا وقد نوهت  أغاثا وقد نوهت  ح�سني، 

أحد ( عميقة اأحد ( عميقة أحد ( عميقة  ال�سرية الذاتية لهيثم ح�سني ) قد ل يبقى 

اللجوء  ظاهرة  بعمق  يحلل  وهو  اللجوء سة  ظاهرة  بعمق  يحلل  وهو  اللجوء سة  ظاهرة  بعمق  يحلل  وهو  ة  سخا�سخا� ادقة سادقة سادقة  سو�سو�

كل سكل سكل  سب�سب� وال�سوريني  ع��ام  وال�سوريني سكل  ع��ام  وال�سوريني سكل  ع��ام  كل  سب�سب� الالجئني،  ونف�سية 

سخا�سخا�س. 

 ( باومان  زيغمونت  امُلفكر  باومان يف  زيغمونت  املفكر  باومان يف  زيغمونت  فكر  املس املسيف  يف  ستو�ستو� ح�سني  يتذكر 

2017-1925( يف كتابه الأزمنة ال�سائلة حني كتب 
علقون يف : ) الالجئون يف املكان ولي�سوا منه ، فهم معلقون يف : ) الالجئون يف املكان ولي�سوا منه ، فهم معلقون يف 

ُ
: ) الالجئون يف املكان ولي�سوا منه ، فهم م
ُ

فراغ مكاين توقف فيه الزمن ، فال هم م�ستقرون ول

أهل الرتحال، اأهل الرتحال، أهل الرتحال،  أهل الرتحال،  هم  أهل الرتحال،  هم  أهل التعود، اأهل التعود، أهل التعود، ول أهل التعود،  هم  أهل التعود،  هم  هم متنقلون، ول

أجد نف�سي يف املكان ول�ستاأجد نف�سي يف املكان ول�سُتأجد نف�سي يف املكان ول�سُتأجد نف�سي يف املكان ول�ست منه  أجد نف�سي يف املكان ول�ستح�سني :  أجد نف�سي يف املكان ول�ستح�سني :  ويقول هيثم 

ؤرجحني بينما وؤرجحني بينما وؤرجحني بينما  ويوي علق يف فراغ أين معلق يف فراغ أين معلق يف فراغ 
ُ
أين م
ُ

أين ماأين ما اكاك ُفيه ول�سُتفيه ول�سُت فيه 

أرحتل يف الذاكرة اأرحتل يف الذاكرة أرحتل يف الذاكرة  أرحتل يف الذاكرة و أرحتل يف الذاكرة و ى معه سى معه سى معه  سلأتال�سلأتال� الزمن ين�سل ويتبدد، 

احلة ساحلة ساحلة  سم�سم� إىل اإىل إىل  إىل أ�ستدل  إىل أ�ستدل  أ�ستدل اأ�ستدل  أ�ستدل ذاتي ع�ساي  أ�ستدل ذاتي ع�ساي  أحفر يف اأحفر يف أحفر يف  أحفر يف والذكريات،  أحفر يف والذكريات، 

آخر من اآخر من آخر من ال�سرية الذاتية  آخر من ويف مكان  آخر من ويف مكان  ة مع نف�سي. سة مع نف�سي. سة مع نف�سي.  سمفرت�سمفرت�

يقول ح�سني : الرواية ثورة الداخل وانفجار العتمة ، 

وانتقال   ، املكبوتة  والرغبات  امُلبيتة  للنيات  وانتقال تظهري   ، املكبوتة  والرغبات  املبيتة  للنيات  وانتقال تظهري   ، املكبوتة  والرغبات  بيتة 

إىل حتدي خراب النفو�س. اإىل حتدي خراب النفو�س. إىل حتدي خراب النفو�س.  إىل حتدي خراب النفو�س. بها ك�سالح  إىل حتدي خراب النفو�س. بها ك�سالح 

طر سطر سطر  سا�سا� حيث  حيث سية  حيث سية  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س سال�سال� ح�سني  جتربة  خ��الل  خ��ال�ن  �ال�ن  خ�وم� خ�وم��ن  �ن 

عدة  دول  عدة إىل  دول  عدة اإىل  دول  إىل  أ اأ اأ  اوجلاوجل �سوريا  من  الهروب  �سوريا إىل  من  الهروب  �سوريا اإىل  من  الهروب  إىل  أ�رسته اأ�رسته أ�رسته  أ�رسته و أ�رسته و

إدنربة اإدنربة اإدنربة  يف  �ستقر  حتى  حتى إ�سطنبول  حتى اإ�سطنبول  إ�سطنبول  حتى و إ�سطنبول  حتى و إ�سطنبول  والقاهرة  كبريوت 

أ�رسته التي اأ�رسته التي أ�رسته التي  مل سمل سمل  س�س� إىل لندن ( ومل ي�ستطع مل اإىل لندن ( ومل ي�ستطع مل إىل لندن ( ومل ي�ستطع مل  ) وبعدها 

هر سهر سهر خالل  أ�اأ�سأ�سأ� بقيت يف ا�سطنبول اإل بعد �سنة وثمانية 

إجراء اإجراء اإجراء  اباب أ�رسته اأ�رسته أ�رسته  أ�رسته أنها  أ�رسته أنها  أنها اأنها  أنها أكدوا  أنها أكدوا  أكدوا اأكدوا ا اتات أن اأن أن  أن ، وبعد  أن ، وبعد  إدنربة اإدنربة اإدنربة  إدنربة إقامته يف  إدنربة إقامته يف  إقامته يف اإقامته يف 

سوعا�سوعا�س تلك الفرتة من   ، ، أي  ، اأي  أي  ، دي ان  سفحو�سفحو�س وراثية 

يئاسيئاسيئًا س�س� أن يجد اأن يجد أن يجد  أ�رسته اأ�رسته أ�رسته حماوًل مل سمل سمل  س�س� الغربة وانتظار مل 

رتاكمة. م املرتاكمة. م امُلرتاكمة.  احلة بني الذاكرة والآساحلة بني الذاكرة والآساحلة بني الذاكرة والآل سمن امل�سمن امل�

ب�سيط هذا  : كم هو  ب�سيط أغاثا كري�ستي عن عامودا  : كم هو  ب�سيط اأغاثا كري�ستي عن عامودا  : كم هو  أغاثا كري�ستي عن عامودا  تقول 

هو  الغذاء   ! �سعيد  بالتايل  هو  وكم  العامل  من  اجلزء 

ثري  ثري اأنت  ثري اأنت  أنت  افاف ً

 ! �سعيد  بالتايل  هو  وكم  العامل  من  اجلزء 

ً

 ! �سعيد  بالتايل  هو  وكم  العامل  من  اجلزء 

وف��ريا وف��رياد  �رياد  وف�س وف�ساد  اد  ساحل�ساحل� كان  كان اإن  كان اإن  إن  ف�  ، الوحيد  ف�االهم   ، الوحيد  ف��االهم   ، الوحيد  ف�ا�ا�الهم   ، الوحيد  ا�االهم 

ووفرة  بك�سل  العام  بقية  ووفرة سي  بك�سل  العام  بقية  ووفرة سي  بك�سل  العام  بقية  ي  ستق�ستق� أن اأن أن  وت�ستطيع   ً

ف�  ، الوحيد  الهم 

ً

ف�  ، الوحيد  الهم 

حتما

سحتى يحني موعد حراثة الأر�سحتى يحني موعد حراثة الأر�س وبذارها من جديد . 

ال�سعادة  ماهية  ع��ن  ماهية أ�سئلة  ع��ن  ماهية اأ�سئلة  ع��ن  أ�سئلة  م��ن  ال��الج��ئ  ال��اليتهرب  �اليتهرب 

�سائله  إىل اإىل إىل  يرده  يرده اأن  يرده اأن  أن  اباب ؤال وؤال وؤال  وال�سوال�س من  سيتمل�سيتمل�س  ومعانيها، 

اللغة  �سهم  يكون  اللغة أن  �سهم  يكون  اللغة اأن  �سهم  يكون  أن  سويحر�سويحر�س ن�سبية،  ال�سعادة  ن�سبية، اأن  ال�سعادة  ن�سبية، اأن  ال�سعادة  أن  اباب

بدورها  أنها اأنها أنها  ؤمن وؤمن وؤمن  ويوي التي  احلقيقة  قلب  التي إىل  احلقيقة  قلب  التي اإىل  احلقيقة  قلب  إىل  وباسوباسوبًا س�س�
ُ
�م�م

إجنلرتا اإجنلرتا إجنلرتا  ففي  لآخ��ر،  ففي   لآخ��ر،  ففي   �ر،  سخ�سخ�س خ�سخ�س س�س� من  ون�سبية  من اأرجحة  ون�سبية  من اأرجحة  ون�سبية  أرجحة  امتامت

ول �سعداء  �سعداء أنهم  �سعداء اأنهم  أنهم  دوم��ًا الأطفال  يردد  الأطفال أن  يردد  الأطفال اأن  يردد  أن  ون سون سون  سيحر�سيحر�

الرتبية بني  و�سائل  اختالفًا كبرياً يف  اختالفًاأن هناك  اختالفًاأن هناك  اختالفااأن هناك  أن هناك  ك سك سك  س�س�

أنا اأنا أنا  أوروبا والعامل العربي . يقول ح�سني : اأوروبا والعامل العربي . يقول ح�سني : أوروبا والعامل العربي . يقول ح�سني : يف احلقيقة 

أنني حزين اأنني حزين أنني حزين ومكتئب ،  ولكن هذا ل يعني  ً

أوروبا والعامل العربي . يقول ح�سني : 

ً

أوروبا والعامل العربي . يقول ح�سني : 

ل�ست �سعيدا

ي يف دوامة احلياة والزمن مبحطات �رسيعة سي يف دوامة احلياة والزمن مبحطات �رسيعة سي يف دوامة احلياة والزمن مبحطات �رسيعة  أم�اأم�سأم�سأم� أنا اأنا أنا 

 ( ل سل سل بعنوان  سف�سف� . ويف  الن�سبية  ال�سعادة  وخاطفة من 

اللجوء  بالد  دخل  اللجوء أنه  بالد  دخل  اللجوء اأنه  بالد  دخل  أنه  الالجئ  الالجئ سعر  الالجئ سعر  عر  سي�سي�  ) الغرتاب  لغة 

عر بنوع من التعدي وجتاوز سعر بنوع من التعدي وجتاوز سعر بنوع من التعدي وجتاوز  سي�سي� ي�عية لذا ي�عية لذا  رس�رس�رس �بطريقة غري �بطريقة غري 

أي اأي أي  القانون ، فهو القادم من بالد لفظته ومل ترتك له 

لي�س  احل��رب  من  فالهارب   ، واحلياة  بالبقاء  خيار 

ادية املرتدية سادية املرتدية سادية املرتدية  سقت�سقت� اع ساع ساع ال سالأو�سالأو� سبع�سبع�س كمن هرب من 

إرث اإرث اإرث  اباب ماًل
ُ

مالحممالحم يف بلده ، ويدخل الالجئ البالد اجلديدة 

مقوداً النمطية  والأح��ك��ام  مقوداً�سبقة  النمطية  والأح��ك��ام  ً�سبقة  ُ

يف بلده ، ويدخل الالجئ 

ُ

يف بلده ، ويدخل الالجئ 

امل مقوداورات  النمطية  والأح��ك��ام  امل�سبقة  مقوداورات  النمطية  والأح��ك��ام  �سبقة  املس املسورات  ورات  سالت�سالت� من 

*هيفاء بيطار*هيفاء بيطار*

قد ال يبقى �أحد

لهيثم ح�سني * *



بالواقع  وي�سطدم   ، عظيمة  واأح��الم  كربى  باأوهام 

فتنجلي الغ�ساوات تباعًا ، ويف غرفة النتظار املرير 

�سبح الوقت ثقياًل معانداً على 
ُ
اأو الحتجاز املوؤقت ي

ل  انتظارات  اأ�سري  ي�سري  اللحظة  تلك  ومنذ  الالجئ 

ال�ستعماري  الإرث  �سحية  يكون  والبع�س   ، تنتهي 

الذي يكون حا�رساً يف كل ت�سور اأو حديث ، وبع�س 

الالجئني قدموا من دول عربية اأخرى وقدموا اأنف�سهم 

لأن  الإقامة  على  يح�سلوا  كي  �سوريون  اأنهم  على 

 . الإقامة  حت�سيل  حيث  من  جيدة  ال�سوريني  ظروف 

النا�س  تهريب  يف  البطولة  اأدوار  املهربون  ويحتل 

حاجة  ي�ستغلون  لأنهم  ملعونني  يكونون  ما  وغالبًا 

النا�س ويبتزونهم ماليًا مببالغ طائلة. ورغم اأن دول 

وطنهم  مع  الالجئني  اإدم��اج  يف  جهداً  تبذل  اللجوء 

اجلديد وتقيم اأن�سطة اجتماعية ومهرجانات بالتعاون 

مع الكني�سة والبلدية حماولة خلق جو اأ�رسي يخفف 

�سغوطات الغربة ومعاناة الالجئني. 

عن  الكاتب  لنا  يحكي  اأ�سحابها،  ثروات  احلكايات 

العديد من الالجئني الذين �سادفهم وكيف اأن بع�سهم 

كانت غايته جمع كل قر�س ويعتمد يف طعامه على 

اأن  متاأماًل  والتربعات  واملعونات  الغذائية  ال�سلل 

يجمع مبلغًا من املال وير�سله لأهله اأو يعود ثريًا اإىل 

يقدم  وكاأنه  ق�س�سه  ب�رسد  ينت�سي  وبع�سهم  وطنه. 

مل�ستمعه اأ�رساراً عظيمة والبع�س يتكتم عن احلديث. 

يح�سل الكاتب هيثم ح�سني على اللجوء ويقدمون له 

ال�سخم  ال�سجن  �سكنًا يف فندق يطل على  البداية  يف 

اإىل  جلوئهم  رحلة  يف  لالجئني  موؤقتة  عتبة  ليكون 

�سجونًا  كانت  بالد  من  القادم  اأنه  ي�سعر  بريطانيا، 

مفتوحة على العدم �سجونًا حماطة باأ�سوار من اخلوف 

وتدمي  الإن�سان  تقهر  واجلنون،  والرتويع  والرعب 

روحه. دفعته الأمكنة اجلديدة التي وجد نف�سه فيها اإىل 

الغو�س يف داخله ومراجعة ذاته والأيام املن�رسمة 

معه  يحملها  التي  والهدر  والقهر  الأ�سى  وذكريات 

ل  القادم  الزمن  اأن  نف�سه  اأقنع  كاهله،  تثقل  كاأعباء 

يحتمل امل�سي حتت اأعباء تلك الأحزان واملاآ�سي، واأنه 

يحتاج للتخفف من حمولتها ليتمكن من العبور اإىل 

الغد باأقل اخل�سائر املمكنة. ويحكي بع�س الالجئني 

الذين ما كانوا يرتددون يف  الإيرانيني  وخا�سة من 

الإقامة ل غري،  احل�سول على  اأجل  دينهم من  تغيري 

التالية  الأج��ي��ال  لأن  لذلك  ت�سعد  الكني�سة  وكانت 

الأهل.  انتهازية  عن  النظر  وتغ�س  م�سيحية  �ستكون 

ما مييز جتربة اللجوء لهيثم ح�سني وتنقله بني دول 

ومدن عديدة اأنه رغم ت�ستته و�سياعه واإح�سا�سه باأمل 

حري�سًا  كان  عامودا  وخا�سة  وطنه  عن  الن�سالخ 

اللبا�س،  من  والقليل  الكتب  معه  ي�سطحب  اأن  دومًا 

اإل يف  للب�رسية  اأن ل خال�س  اأعماقه  لأنه يوؤمن يف 

الثقافة والعقل املتنور متفقًا مع روؤية اأمني معلوف، 

مفعم  الكتابة  عامل  اإىل  الطريق  باأن  الكاتب  ويوؤمن 

تلتقيان،  والرواية  فاحلياة  والتجارب  باحلكايات 

واملغامرة والتاريخ يتداخالن. وي�سف تاأثري الطبيعة 

لرواية  والعميق  البديع  الرواية من خالل حتليله  يف 

) مرتفعات وذرينغ ( 1847لكاتبتها اإمييلي برونتي 

ويحلل تاأثر الكاتب والإن�سان بالطبيعة ويقول متاأثراً 

الروح  يف  وخزاً  يرتك  ما  على  العتياد  كنني 
ُ

مي ل   :

الأ�سى  اأعي�س   ، الأ�سى  بذكريات  مفعمة  فالذاكرة   ،

جرحًا نازفًا وماأ�ساة مديدة . 

ب�ساحب  الكاتب  �سبه 
ُ
وي كاتب  اأنه  عمقه  يف  يوؤمن 

بل  بحقه،  اأح��د  م��ن  اع��رتاف��ًا  ينتظر  ل  ال��ذي  احل��ق 

ينتزعه ومي�سي اإىل غده، متامًا مثل �ساحب املوهبة 

يكون  اأن  فعليه  ملوهبته  اأح��د  من  اإق���راراً  ينتظر  ل 

لي�سنع  غده  اإىل  ما�سيًا  ونف�سه  موهبته  من  واثقًا 

باأنف�سهم  الثقة  الفاقدون  البائ�سون  وحدهم  م�سريه. 

الآخرين  من  واإق��راراً  اعرتافًا  ي�ستجدون  وحقوقهم 

الذين يجاهدون لإبقائهم اأتباعًا لهم يتعاملون معهم 

مبنطق الو�ساية. 

العمر  اأن  ح�سني  هيثم  ي�سف  كما  ال��الج��ئ  ي�سعر 

املوؤقتة  الإق��ام��ات  غمرة  يف  يديه  بني  من  يت�رسب 

ال�سعور  هذا  ي�سكنه  املوؤقت،  ب�سعور  الالجئ  وي�سعر 

يعتقدون  اأحيانًا،  توازنه  ويفقده  م�سجعه  ويق�س 

اأنهم راجعون باأقرب وقت اإىل وطنهم يف الوقت الذي 

الروتني  دائرة  ويدخلون  مالجئهم  عادات  يعتادون 

اليومي فيها. 

يقعون  الذين  الالجئني  بع�س  عن  الكاتب  يحكي 

والغربة  بالعزلة  املمزوج  بالتفوق  ال�سعور  فخ  يف 

اأنهم يحمون هويتهم  اأنف�سهم بحجة  يتقوقعون على 

و�سخ�سيتهم واأ�رسهم من املحو والندثار لكن حقيقة 

الأمر يكون ناجمًا من خ�سية من الذات والآخر وعدم 

ثقة بالنف�س وهي اأوهام تقود املرء يف رحلة حياته 

اإىل ال�سياع. 

هنالك  هل  ووجدانيًا:  عميقًا  ���س��وؤاًل  ح�سني  يطرح 

لالجئني  تخيل 
ُ
م وطن  بهند�سة  جديد  عاملي  توجه 
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�سكل ا�سرتاك الالجئني بحالة اللجوء 
ُ
عرب العامل! هل ي

عاماًل حا�سمًا لبلورة ت�سور عن وطن ما يف الأذهان 

؟ وطنًا عابراً لالأوطان واحلدود والأزمنة والأجيال ! 

لكن األ يجب اأن نعرف ماذا يجري يف بالد احلروب 

وت�سدير الالجئني واأن نعرف بدقة اأكرب وغو�س اأعمق 

اأروقة الدول الالعبة مب�سائر ال�سعوب  ماذا يدور يف 

النخا�سة  �سوق  يف  يدور  وماذا  الالجئني؟  وت�سدير 

الكربى  احلروب  اأمراء  – وبني  العاملية  – ال�سيا�سة 
امُلتخفني بربطات العنق والذين يكونون مندوبني عن 

للحدود  العابرة  العاملية  والتجارة  ال�سالح  �رسكات 

وتوح�سها  تغولها  �سبيل  يف  �سيئ  كل  على  املتعدية 

ملزيد من املال مهما كان ثمن الدمار واملزيد املزيد 

من هدر الدماء. 

واليوم ويف عاملنا املعا�رس وقد بلغت اأعداد الالجئني 

حول العامل اأرقامًا مرعبة تنطلق منها دعوات حلماية 

دول  عدة  يف  حدث  كما  الالجئني،  تدفق  من  ال��دول 

اأوروبية �سيدت جدرانًا عازلة حتد من تدفق الالجئني 

اأو  القومي  الأمن  تهديد  يتم  اأن  يخ�سون  لأنهم  اإليها 

الديني لتلك الدول، هل يتحمل الالجئني جناية كونهم 

يعالج  عاملية(  )هوية  بعنوان  ف�سل  ويف  لجئني؟ 

الكاتب برباعة وعمق تلك الإ�سكاليات والأهم بو�سوح 

لالأملاين   ) املوت  من  هاربون   ( كتاب  ويذكر  �سديد 

جمموعة  حكايات  توثيق  حاول  الذي  باور  فولفاجت 

ثم  اأوروب��ا  اإىل  الهروب  وحماولتهم  ال�سوريني  من 

اأطلق يف نهاية عمله �رسخته ال�ستغاثية قائاًل : اإىل 

متى يجب علينا النتظار ونحن ن�ساهد هوؤلء الب�رس 

يغرقون وميوتون يف اأعايل البحار وتركهم مل�سريهم 

مع جتار الب�رس واحلروب والع�سابات ؟ 

اأن   : الكاتب  يقول   ) منبوذاً  ت�سبح  اأن   ( ف�سل  ويف 

ت�سبح  اأن   ، مذعوراً  ت�سبح  اأن  يعني  لجئًا  ت�سبح 

منبوذاً رهني ذاكرتك وذكرياتك وحنينك ولن تتحرر 

حني  اعرتافه  اأجمل  وما  الداخلي  ذعرك  �سطوة  من 

يكتب : كنت اأنبذ نف�سي دون اأن يرتاءى يل اأي نبذ يف 

نظرات الآخرين اإيل ، اأ�سبحت ح�سا�سًا لدرجة كبرية 

اإزاء كل تف�سيل ي�سادفني اأقوم بتاأويل نظرات النا�س 

العفوية باأنها نظرات ازدراء وت�سكيك واأود لو اأ�ستطيع 

اأن اأبرر لهم اأ�سباب وجودي بينهم . وامل�سكلة اأنه حني 

يقرتف اأحد الالجئني جرمية ما فاإنه يت�سبب باحلرج 

و�سيلة  الت�سنيف  ويكون  اإليها  ينتمي  التي  للجماعة 

القيود  تطبيق  اأو  تاليًا  الأحكام  واإط��الق  للتعريف 

ل  ال�سلوك  يف  تتجلى  فالعظمة  ما.  بطريقة  واحلدود 

يف املزاعم حيث يزعم بع�س الالجئني اأنهم من اأ�رس 

عريقة وثرية جداً. 

جداً  املوؤثر   ) الإن�ساين  التخلي  منطق   ( ف�سل  ويف 

وط��اأة  حت��ت  ا�سطر  ح��ني  م�ساعره  الكاتب  ي�سف 

، بيته الذي مل  اإىل التخلي عن بيته  الق�سف والدمار 

يحمل  ومل   ، �سهر  �سوى  جتهيزه  على  م�سى  قد  يكن 

معه �سوى جواز �سفر واأوراق ر�سمية ثبوتيه ، والتقط 

اأنه  باليقني  اأ�سبه  �سعوراً  �ساعراً  للبيت  ال�سور  بع�س 

مرور  مع  عادة  التخلي  ويغدو   . ثانية  اإليه  يعود  لن 

الزمن وتعاقب التجارب وتراكمها وهو قد فقد الكثري 

من القدرة على التوا�سل الجتماعي ب�سبب ا�سطراب 

م�ساعره، لكن الأبوة اأعادت له اإميانه باحلياة نف�سها 

احلياة  حب  جعلن  وزوج��ت��ه  وروز  هيفي  وابنتيه 

ينتع�س يف روحه . 

وبع�س الالجئني يعملون يف اخلفاء ودون علم الدولة 

اأو  املال  ليجمعوا  بالأ�سود  ا�سطالحًا  �سمى 
ُ
ي ما  اأو 

ثروة كما يتخيلون، لكن اخلوف من اخلوف ، واخلوف 

نف�سه  مع  الت�سالح  من  الالجئ  مينع   ، اجل��وع  من 

والتقدير  وامل��ال  ال��روة  عن  اأوهامه  نزيل  ويبقيه   ،

ويبقيه يف قوقعة ال�سلل الغذائية وال�سدقات املقدمة 

من هذا وذاك ، فهناك من يبحث عن الغنى فقط ول 

يبحث عن املعنى . 

الالجئ يعاين من جرح يف الروح دائم النكء. 

رحلة  اأثناء  القاهرة  يف  حياته  عن  الكاتب  ي�رسد 

نزوحه وعن حياته يف ا�سطنبول وعن عائلته وجده 

 . الثانية  الزوجة  ابن  وهو  امراأتني  من  تزوج  الذي 

ف�سل  ويف  باملا�سي.  م�سكونًا  ح�سني  هيثم  ويظل 

�سائق  اللقب  هذا  عليه  اأطلق  كما   ) ال�سوري  خوفو   (

مفهوم  برباعة  الكاتب  يحلل  القاهرة  يف  التاك�سي 

الهويات   ( معلوف  اأم��ني  كتاب  مع  متفقًا  الهوية 

القاتلة ( ويناق�س بخفة روح و�سدق وتوا�سع الأمثال 

امللت�سقة بالأكراد . 

** الكتاب: قد ل يبقى اأحد ) اأغاثا كري�ستي تعايل اأقل لك كيف اأعي�س ( 
الكاتب: هيثم ح�سني .

النا�رس: منحة من اجتاهات بالتعاون مع معهد غوته وبدعم من دار 

ممدوح عدوان .
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تكون  اأن  ال�سود" اإلاّ  "العيون  الق�س�س يف  تعدو  ل 

ل  ها  اأناّ نرى  وبهذا  الواقع،  من  م�ستنبطة  وقائع 

ت�ستغني عن عالقتها باجلمال، فبالن�سبة  اأن  ميكن 

ا  اأدواراً م�ساعفة، فاإناّ ي  اإىل ال�سخ�سيات التي توؤداّ

كونها  جمايل،  جت�سيد  كلاّ  اأ�سا�س  العمق  يف  تبقى 

ها يف  اإناّ ال�رسدية..  البنية  اأماكن ح�سا�سة يف  حتتلاّ 

اأثناء  يف  تنمو   � معهودة   � ة 
اّ
حي كائنات  احلقيقة 

وتعي�س  معنا،  تتفاعل  ها  وكاأناّ ال�رسد،  �سريورة 

ويرجع  ب�ساأنها،  �سيئًا  نقول  اأن  منا  وتنتظر  بيننا، 

جذورها  وعمق  اجل��وه��ري��ة  خا�سيتها  اإىل  ذل��ك 

الكاتب  ي�سعى  هذه  واحل��ال  انزياحاتها،  وت�سابك 

"كرمي عبد" اإىل اإغناء البنية الداخلية خا�سًة لتكون 
هي املعيار، هذا املبداأ ال�سائد يف املحتوى العام هو 

ر جممل الق�س�س ومينحها جمالية فريدة  الذي يوؤطاّ

ة 
اّ

ة، ولذلك نعتقد اأنَّ فكرة الق�س
اّ
ف�ساًل عن تناغم القو

تتطلاّب غالبًا مغامرة كاتب � يعرف لغته من دون اأن 

يدخل جمالها الل�ساين � ليبتكر طرائق تعبري جديدة 

حتفظ هيبة ال�رسد، ومتنحه بعداً دلليًا وقيمة فريدة، 

فالكاتب ل يكتفي هنا بالنظر اإىل الأ�سياء من زاوية 

 الأغلب اإىل تفكيك اللغة 
اّ
واحدة، بل يطمح يف الأعم

الطبيعية التي يف اجلوهر لإعادة بنائها من جديد، 

والبحث عن م�ساحات ت�سع كلاّ الكائنات التي تظلاّ 

اأ�سرية الواقع.

)ال�سارد( وا�سحة ل �سيما  الكاتب  تتجلاّى لنا �سرية 

ة �رسية، ونهايات 
اّ
يف )العيون ال�سود، وزيارة، ومهم

واقعة،  ال�سرية  اأنَّ  افرتا�س  على  العالية(  الأ�سجار 

 � وقريبه  �سديقه  �سرية  اإدراج  املعنى  بهذا  فيلزم 

امل�ست�سفى، كان  يرافقه يف  والذي كان    � املري�س 

 1973 بغداد  اأحداث  ا 
اّ
اأم ال�سباب،  بواكري  يف  ذلك 

وكما  ال�سباين،  علي  الراحل  ال�ساعر  حياة   
اّ

فتخ�س

قيمته  يحمل  الكاتب  اجتهاد  يف  ال�رسد  اأنَّ  نعرف 

القارئ  التاأثري يف  اجلمالية املفرت�سة وطاقته يف 

قه. بغ�س النظر عن الفعل الذي يحقاّ

اجلدل يف قيا�س البنية ال�سردية:

ة من اجلدل، وهذا ما يجعلها يف 
اّ

رمبا مل ت�سلم الق�س

اأثناء التاأويل، فاحلدث يكاد يكون  زة يف 
اّ
الأقل ممي

لتاأ�سيلها  ولي�س  البديهيات،  خلرق  انطالق  نقطة 

ًا بالتاأويل  اإىل درجة البتذال التي جتعلنا نزداد �سكاّ

ت�ساحبها  التي  ال�رسدية  بالطريقة  وكذلك  نف�سه، 

الهنات يف اأغلب اأحوالها، فال�ستمرار بتكرار اجلمل 

على  يحيل  تناولها  يف  الإفراط  اأو  مثاًل  املت�سابهة 

ت�سابه املعاين، فهذا ما يهداّد باختفاء الفكرة تارة 

اأو تارة باختفاء املو�سوع، لذلك فيلزم اأن ي�ساحب 

ما  اأو  اللغة  جلعل  �سارم  تكنيك   � احلدث   � الواقعة 

قياد  وم�سدر  اأ�سا�سية،  انطالق  نقطة  عنها  �س 
اّ
يعو

ل�سريورة الق�س. 

لقيا�س  اجل��دل  ب��اب  تفتح  الدللية  الوقائع  اإنَّ 

ي�سمل  عميق  اختبار  بعد  طبعًا  العمل  بنية  قيمة 

ياأتي  هنا  من  اللغة،  عن  ف�ساًل  البناء  عنا�رس  كلاّ 

ه ل تكتمل املعاين الدللية  التاأويل، فنحن نعرف اأناّ

والذي  القارئ،  �سنيع  من  ما  �سيء  اإ�سافة  بعد  اإلاّ 

ميكن  ال�سارد  اإليه  يرمي  فما  ال�سمني،  الكاتب  هو 

�س عن اللغة وعن�رس 
اّ
اأن يبتكره القارئ نف�سه ليعو

كرمي نا�صر*

  * كاتب من العراق   

�لذ�ت �جلمالية يف »�لعيون �ل�سود«

لكرمي عبد



لل�سريورات  التحليلي  بفهمه  املفقود  اخل��ي��ال 

البتكار  اإنَّ  اأُخرى  وبعبارة  الأدبية،  وامل�سرتكات 

ع املدى ويعمل على �سبط عمليات التكرار، ول 
اّ
يو�س

ي�سمح با�ستعمال اجلمل املت�سابهة، كي تظلاّ �سمنًا 

يف اإطارها امل�سمر.

املو�سوع  جوهر  ولتو�سيح  �سبق  مم��ا  اإن��ط��الق��ًا 

يف   ���� الق�س�س  اأف��ك��ار  على  ن�ستدلاّ  اأن  ن�ستطيع 

مهما   �� نف�سه  ال�رسد  خيط  على  بالإعتماد  جمملها 

الغمو�س  اأنَّ  مع  غام�سة  اأو  ع�سرية  دللتها  كانت 

اأعماق  �سربنا  ما  ف��اإذا  كانت،  حيثما  يعتورها  ل 

العميقة  اأ���رساره��ا  �سنكت�سف  مثاًل  ال�سخ�سيات 

نتنباأ  اأن  ون�ستطيع  موازينها،  تختل  اأن  دون  من 

جمداّداً،  تفكيكها  اإىل  ن�سعى  اأن  دون  من  بنهاياتها 

يف  ان�سيابيًة  نالحظ  نحن  الأم��ر،  لنا  يبدو  هكذا 

ال�رسدي،  اخلطاب  �سري  تكتنف  ال�رسدية  الوحدات 

ما ي�سوقنا اإىل العرتاف باحرتاف الكاتب، وهذا ما 

ة خمتلفة م�سذاّبة 
اّ

اإن�ساء ق�س ده خ�سو�سيته يف  توؤكاّ

اللغة،  اأمرا�س  من  النا�سئة  رة 
اّ
املتحج البالغة  من 

ومن اجلمل املت�سابهة ما يتيح للقارئ فر�سة ذهبية 

لفهم الوحدات الفكرية ما دام تاأويلها ممكنًا.. 

يكتفي القا�س باإيجاز حدٍث واحٍد من دون الفا�سة 

فكرة  على  مق�سوراً  اأحيانًا  احلدث  يكون  وقد  فيه، 

ع يف 
اّ
تتو�س تنمو يف حقيقتها، ورمبا ل  معهودة ل 

وبتنامي  املعنى،  مب��ادة  حتتفظ  ولكناّها  مداها، 

املدلول، وبجمالية ال�رسد، ول ت�سبح الق�سة بنيوية 

فكرتها  بتعظيم  اأو  اللغوي  جمالها  ع 
اّ
تو�س د 

اّ
مبجر

من  ة 
اّ

الق�س تخلو  اأن  يحدث  وقد  بالرواية،  اأ�سوة 

عمق فل�سفي اأو فكري � اأو من و�سف بنيوي مع اأنَّ 

ها  ال�سارة الأخرية لي�ست ميزة اإيجابية � يف حني اأناّ

اأن تنف�سل عنها،  الدللة، ول ميكن  ل تغفل جانب 

وما مثال �سورة الر�سام املنتحر يف واقعة �سديدة 

الغمو�س اإلاّ ل�ستعادة �سورته الغائبة، وهذا املبداأ 

ة بعداً دراميًا يحمل قيمًة دلليًة فريدة.
اّ

مينح الق�س

ال�رسدي  ال�سياق  يحافظ  ة( 
اّ
�رسي ة 

اّ
)مهم ففي  وهكذا 

ومع  البتة،  عنه  يبتعد  ول  املركزي  احل��دث  على 

�سخ�سية  اإىل  �رسيعًا  ولو  ن�سري  اأن  علينا  يجب  ذلك 

بال�رسورة  متثاّل  التي  املبتكرة  ال�ساقط(  )يو�سف 

فهذا  العراقية،  البيئة  يف  ال�سلبي  الأُن��وذج  �سورة 

البتكار بتج�سيده ال�سوري الدليل لي�س �سوى نوع 

من ال�ستعارة ا�ستعملها القا�س بغية تكثيف البنية 

ة ثغرات، ومثلما 
اّ
دة اإذا ما كانت يف الواقع ثم

اّ
املجر

تدلاّ عملية نقل ال�سالح باملن�سفة على دللة، فيكون 

كذلك ل�سخ�سية يو�سف معطى يحمل يف طياته فكرة 

هذا  الدللية،  املعاين  من  ا�ستحقاقها  تاأخذ  خا�سة 

اإ�ساعة التفا�سيل  اأ�ساًل يف  ورمبا ل يغامر القا�س 

ل  ها  لأناّ رمبا  اأو  ة، 
اّ
مهم حقيقتها  يف  تغدو  ل  التي 

ت�سيف �سيئًا جديداً من فيو�سها اإىل البناء العماري 

د به، وبناء على ذلك نرى اأنَّ القا�س مل 
اّ
خا�سة لتتفر

ي�ستعمل يف هذا امل�ستوى وحدات بناء لغوية تعمل 

على اإ�ساعتها لترتاءى لنا كمعطيات اأُ�سلوبية..

الق�سرية من منظارنا اخلا�س ل  ة 
اّ

الق�س اأنَّ  واحلق 

التقنية، حيث ل  اأحداثًا متتالية  بنيتها  ل يف 
اّ
تتحم

ة الق�سرية 
اّ

يتطلاّبها ال�رسد، ونحن نعرف جيداً اأنَّ الق�س

ُتبنى يف الأغلب على حدث مركزي يدور حول حمور 

واحد ولي�س غري، ويف و�سعنا اأن نربهن ومن منظور 

تعبرييًا  �سكاًل  تعداّ  ة 
اّ

ق�س اأية  ة 
اّ

الق�س اأناّ  على  جديل 

خال�سًا يختلف يف م�ستوياته البنائية اأو الرتكيبية 

 جن�س اأدبي اآخر، 
اّ

اأو الأ�سلوبية عن الرواية، اأو عن اأي

وهذا النزوع نف�سه من �ساأنه اأن يفناّد وجهات النظر 

التي ترمي اإىل الت�سابه بني الق�سة والرواية، فهناك 

اإذاً فارٌق تركيبي قدر ما يكون متاثاًل بني قيمتني 

جماليتني، ومع ذلك يجب اأن ينتفي ال�رسد، ويحيل 

على بنية ذات خا�سية دللية، وهكذا ويف �سريورة 

يحتفظ  اأُ�سلوب  اإىل  ة 
اّ
كلي اللغة  اآلية  ل 

اّ
تتحو التعبري 
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اقتنا�س  التاأويلية  باأ�سالته، وميكن خالل قراءتنا 

احلوار  تفا�سيل  يف  التعبريية  الوحدات  من  الدللة 

ة 
اّ
بني )فا�سل و�سيفه( وقد ت�سعف الدللة يف )مهم

حدود  تتجاوز  ل  العملية  اأنَّ  منا  اعتقاداً  ة( 
اّ
�رسي

�سخ�س  اإىل  اهلل(  عبد  )�ساهني  من  ال�سالح  ت�سليم 

ح الوظيفة املرجوة املنوط  اآخر، ومن دون اأن تتو�ساّ

ة القارئ املعريف واجتهاده 
اّ
بها، من هنا تاأتي مهم

املعاين  وانتاج  بالدللة،  لالإم�ساك  الدائم  وبحثه 

ها  لأناّ ال�رسدية،  الوحدات  تفكيك  اإىل  اللتجاء  دون 

كما اأ�سلفنا ل تقت�سي تفكيك اأن�ساقها اللغوية. 

الذات اجلمالية:  

ًا 
اّ
اأن تكون الرتاكيب اللغوية منتمية كلي لي�س املهم 

اإىل وحدات بالغية عميقة اجلذور، ولهذا يغلب على 

بفرادته  ى  يتخطاّ جمايل  اأُ�سلوب  الق�س�س  جممل 

�سياقات كهذه، ويتجاوز اخلطوط امللتب�سة، والركام 

فالق�س�س  بنيوية،  اأُ�سلوبية  تفر�سه  الذي  اللغوي 

تتناول  ل  لذلك  م�سمونها،  من   �� قوتها   �� ا�ستمداّت 

من  نف�سها  ر 
اّ
تكر ول  الواقع،  يف  كثرية  �سخ�سيات 

ناحية الأُ�سلوب، حتى اإذا ما طراأت عليها فكرة تدعو 

يلغي  ل  كلاّه  هذا  اأنَّ  حني  يف  �سياقاتها،  خرق  اإىل 

وهذه  العماري،  البناء  يف  الأ�سا�سية  ال�سمات  البتة 

يحتفظ  الذي  اجلانب  هذا  ت�سحذ  اأن  معنية  ة 
اّ
الأولي

ببع�س من اجلمالية.

البدايات حتلياًل  ال�ستهالل يف  يتطلاّب  ومع ذلك ل 

ب�سيء  نتفاجاأ  يجعلنا  ما  الواقع  يف  هناك  دلليًا، 

مل  مفقوداً  معياراً  يكون  اأن  ميكن  و�سفه،  ي�سعب 

يتحقاّق م�سريه من فوره، وهذا النزوع نف�سه ينطبق 

التي تنتظر من يك�سف  الق�س�س  ًا على نهايات 
اّ
كلي

ينجزها  اأن  ميكن  والتي  املفقودة  دللتها  بجالء 

ة، ففي )العيون ال�سود( 
اّ
املتلقي طبعًا بعد قراءة تام

النزوع،  ه��ذا  يتجلاّى  الق�س�س  من  غريها  وكما 

وي�سبح اآلية لإدراك املعاين، فال�ستهالل مثاًل يحلاّ 

ودودة  ن�سقًا،  اأو  اأث��راً  اأو  نهجًا  ويغدو  ال�رسد  حمل 

ما  ا 
اّ
واأم ة، 

اّ
الق�س مادة  على  ت�ستحود  اخل�رساء  القز 

بعدئذ  منها  يجعل  اأن  ميكن  ال��دودة  ب�سرية  يتعلاّق 

مدى  على  يحابي  فال�سارد  للكتاب،  رئي�سًا  عنوانًا 

ة حركات احل�رسة اخل�رساء ح�سب و�سفه 
اّ

عمر الق�س

اأو  حياتها،  الأخ��ري  يف  تفقد  لكيال  لها،  اجلمايل 

�س اإىل اأذى مثلما حدث لها ذلك �سابقًا..
اّ
ُتعر

ة ترمز بالطبع 
اّ
هناك يف الواقع وظيفٌة دللية، مهم

الن�ساين  الفعل  اأنَّ  لإثبات  ة 
اّ
احلمي روح  اإ�ساعة  اإىل 

ي�ستلزم غالبًا �سفاء الروح، وح�سن ال�سرية وال�سلوك، 

ال�سعور  ه��ذا  لإدام��ة  امُلثلى  الت�سحية  وي�ستدعي 

يف  ال�سارد  البطل  ي�سيعه  ال��ذي  النبيل  الإن�ساين 

حياتية  مو�سوعات  تالزم  ك�سفة  ال�رسد  مفا�سل 

وبيئية، ما دام هناك اأوغاد و�سذاذ اآفاق وتافهون:

اأح�سبهم  كنت  الذين  اأولئك  ت�رسفات  اأرى  "�رست 
قد واأزمات 

ُ
د اأ�رسى ع

اّ
هم جمر اأوغاداً على حقيقتها، اإناّ

ل ي�ستطيعون منها فكاكًا" �س25

ويكفينا  اأذهاننا،  يف  حا�رسة  )�سلمى(  تظلاّ  هكذا 

رذاّ عليها 
ُ
ها هي من ي �سها حني ظناّت اأناّ

اّ
نا نتح�س علمًا اأناّ

الر�سيف(  على  جتل�س  لو  ت  )وداّ ة 
اّ

ق�س ففي  امل��اء، 

ي �سلمى دور البطلة الرومان�سية، ويقت�سي هنا  توؤداّ

ل يف اأ�سواقها وعواطفها، اإنَّ اإح�سا�سها 
اّ
اأن ين�ساأ حتو

بالوجع اللذيذ كما ت�سفه هي قرين ل ينفك عنها، 

التي  الأماكن  اإىل  تعود  اأن  ت��وداّ  ل  ها  وكاأناّ فتبدو 

جدت فيها �سابقًا، كما لو كانت ما�سية يف حتقيق 
ُ
و

 حلم يحمل معنى ودللة ووظيفة:
اّ

حلم لن ينتهي اأي

وتنه�س  املياه  يف  نف�سها  ت�سقط  "كالع�سافري 
منتف�سة يف لعبة ل تنتهي" �س34

فا�سرتخت  ج�سده  من  ب 
اّ
يت�سب بالعرق  ت 

اّ
اأح�س  "

بني  راأ�سه  دا�سًا  و�ساقيها  بطنها  �س 
اّ
يتح�س وتركته 

نهديها" �س30

ل  اأدبي خال�س   
ٌ

الق�سرية جن�س ة 
اّ

الق�س اأنَّ  والواقع 

وظيفته  حتقاّق  ل  خارجية  ملعايري  البتاّة  يخ�سع 

الدللية، حتى اإذا ا�سرتكت هذه املعايري يف بديهيات 

يف  امل�ستعملة  فاللغة  التعبري،  جمال  يف  �رسدية 

 immanence ة )يف بيت قدمي( تظلاّ حمايثة
اّ

ق�س

باملقاي�سة اإىل غريها من الق�س�س، ما دامت تلتزم 

 ومل تبتعد عن �سياقه.. 
اّ

بفن الق�س

اللغة  م�ستويات  يف  بنائيًا  راً 
اّ
ت��ط��و ة 

اّ
الق�س ت�سهد 

 
اّ

نح�س كما  ال�سحرية،  والفنتازيا  واجلمال  واخليال 

امليتة  فاملراأة  �سياقاتها،  جوهر  من  باإيحائاتها 

ها  كانت قبل ذلك كينونة �سائعة يف حقيقتها، وكاأناّ

تغدو  فلذلك  البيولوجي،  بوجودها  ت�سعر  تكن  مل 

واأوراق عنب،  واأع�سابًا وخرير مياه وخوخًا  �سجرًة 

ا حمدان ال�سيخ 
اّ
ها ت�سبح يف الأخري م�سخًا، اأم اأي اإناّ

 
اّ

اأ�س ميثاّل  فاإنه  ك�سجرة،  نابتة  زوجته  وجد  الذي 
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املو�سوع ومركزه الأول واأفقه البنائي: 

حكمة مبهمة يقرتب من اجلميع دون  ي�سبه  "رجل 
اأن ي�ستطيع فهمه اأحد" �س43

بت�سمني  وي�سمح  تدريجًا،  ينمو  ر 
اّ
تطو ب�سدد  نا  اإناّ

يف  �سيما  ل  منها  والإ�ستنباط  ال�رسيالية  من  �سيء 

كما  حالة،  اإىل  حالة  من  الت�سكيلي  ل 
اّ
التحو �سيغة 

ل املراأة اإىل جماد ل حركة 
اّ
د ذلك مو�سوع حتو يوؤكاّ

هذا  دنا 
اّ
ويزو مفهومه،  يف  معنى  على  يحيل  فيه 

الطبيعة  لقانون  خرقًا  متثاّل  لأفعى  ب�سورة  ر 
اّ
التطو

منظور  من  ل 
اّ
فتتحو كذلك  تكون  ولكي  ال�سائع، 

نف�سها  احلالة  وهذه  ح�سن،  فاأل  اإىل  ميتافيزيقي 

تتبداّد  التي  الع�سافري  �سورة  على  اأي�سًا  تنطبق 

وبيقى  وتنتهي  ة 
اّ

الق�س تبداأ  هكذا  البيت،  ف�ساء  يف 

لغز  فكاّ  عن  يعجزون  اأمرهم  من  حرية  يف  اجلميع 

)حمدان ال�سيخ(، فالقارئ يف كلاّ الأحوال )= الكاتب 

عن  البحث  ��ا 
اّ
اأم معلاّقة،  تظلاّ  والنتيجة  ال�سمني( 

احلقيقة، فذلك من �ساأن القارئ نف�سه، كاأنَّ الكاتب 

اإنَّ  اأن يقول لنا  اأراد  يف )نهايات الأ�سجار العالية( 

 اإك�سري احلياة، ول �سيء مينع الن�سان منه يف 
اّ
احلب

الواقع، حتى املر�س نف�سه ل ميكنه اأن يقف عائقًا 

دونه، كان يوداّ �سامل اأن يقول ليا�سمني املمر�سة:

"ن�سبة ال�سكر ترتفع يف دمي لي�س لأنني اآكل حلوى، 
" �س58

اّ
ا ب�سبب احلب واإناّ

م�ستواها  يف  الرومان�سية  النثيالت  اأمثلة  ومن 

العاطفي تقول �سبيحة له اأي ل�سامل:

اإذا م�سكت يل ع�رس �سمكات" �س57 "اأعود 
بتميزها  ة 

اّ
الق�س ه��ذه  حتتفظ  ذل��ك  على  وب��ن��اء 

فاإنَّ  النمطية،  البديهيات  عن  منف�سلة  كم�سلاّمات 

قد خرقت  الأح��وال  الفنية يف جميع  النقالت  فكرة 

خا�سًا  ناخًا 
ُ
م ��رت  ووفاّ النمطية،  ال�سورة  قواعد 

برتاكيب  يتعلاّق  ما  يف  �سيما  ل  ر، 
اّ
التطو ل�سريورة 

دت يف الكينونة املنف�سلة، 
اّ
اللغة امل�ستعملة التي جت�س

وكذلك يف كلاّ حدث منف�سل عن �سياقه باإرادته، ما 

تندرج  املنفردة  الأحداث  الدللية يف  املعاين  جعل 

الذي يجمعه خيط اخلطاب نف�سه  العام  ال�سياق  يف 

يف وحدة مو�سوعية يقت�سيها ال�رسد.

على  وا�سعًا  بابًا  الب�ساتني(  )�سجيج  ة 
اّ

ق�س تفتح 

الفئات  بع�س  بني  فالعالئق  جمتمعية،  تناق�سات 

فر�سيات  ح�سب  كلاّها  ت�سري  ول  ية  مت�سظاّ لنا  تبدو 

وعاطفيًا  وجدانيًا  ف�ساء  ة 
اّ

الق�س ن 
اّ
تت�سم مدرو�سة، 

ا يف ما يتعلق باملحتوى 
اّ
ونف�سيًا و�سو�سيولوجيًا، اأم

ه بالفعل قد اأُن�سئ لغر�ٍس  فال ميكن اأن نقول عنه اإناّ

�سمن  حم�سور  ومب�سمون  خال�س  رومان�سي 

حدوده. 

ل ي�ساير ال�رسد قطعًا ما ترمي اإليه ال�سخ�سيات، بل 

يعمل على مناق�ستها، وكذا ل ي�سلاّم قيادها ل�سل�سة 

عليها  ليها 
ُ

مي اأن  ال�سارد  على  ميكن  التي  العواطف 

ليلى  ج 
اّ
تتزو اأن  القدر  �ساء  وقد  كان،  وقت   

اّ
اأي يف 

ها كانت قد تعلاّقت يف ال�سابق  ب�سبيح العلوان، مع اأناّ

مبحمود الذي مزاّقت �سوره يف حفل زفافها لتكتفي 

بالإيحاء اإىل انعتاقها من مغامرات �سابقة، وكذلك 

جت 
اّ
تزو التي  مديحة  على  نف�سه  املو�سوع  ينطبق 

ها  اأناّ ج، مع 
اّ
ة املياه املتزو ابن �ساحب م�سخاّ �سليم 

كانت اأي�سًا قد بنت عالقة عاطفية من النوع نف�سه 

اأن ياأتي بالقمر  الذي وعدها يومًا  العلوان  ب�سبيح 

له.
اّ
اإىل �سفتيها كي تقب

فكلمة احلرب مثاًل حتمل عالمة الفناء، وهذا املبداأ 

الرتاجيديا،  خطاّ  يف  تندرج  اإذاً  فاحلرب  معروف، 

ها واقعٌة ملمو�سٌة تغدو عنوانًا كبرياً  اأناّ ويعني ذلك 

ة 
اّ

للم�سمون، وهذا ما يجعلها تفرز بنى خيالية معرب

ف�ساًل عن واقعية تظهر جليًا يف �سياقاتها: 

"ملاذا قامت احلرب وملاذا قتلوين" �س87
اإىل  �سمنًا  البطل  يخ�سع  امل�سفى  اإىل  الثكنة  فمن 

تبعًا  تتزايد وتريته،  الذي  النف�سي  ال�سغط  نوع من 

منى حني يخونه الزمن 
ُ
 الي

ُ
للظروف بعد اأن ُتبرت يده

ًا اأو ميتًا من دون اأن يحظى 
اّ
لريتك�س يف الأخري حي

مبداأ  مع  �سرياً  عنه  تتوارى  التي  �سهى  بحبيبته 

الأحداث:

�سوى هذا احلب، لكن احلرب جعلت الأيام  اأملك  "ل 
املدماة  واجلثث  امل��وت  رائحة  ومريبة  م�سطربة 

تقتلني كل يوم" �س79

فنية  لعبة  الأغلب  املوت يف  اأناّ هاج�س  �سك يف  ل 

النمل  ت�سوير  طريقة  ��ا 
اّ
اأم ال�رسدية،  البنية  لإغناء 

الو�سع من  تنا�سب  ها  فاإناّ يليه،  وما  ال�ستهالل  يف 

جهة املعنى، وترتك اإح�سا�سًا بال�سغينة لك�رس هيبة 

الرئي�س والنتقام منه فنيًا لتحقيق ماآرب ذاتية: 

"هكذا تنتهي الأ�سطورة ول ينتهي الوجع" 
يجب علينا بعد هذا اأن ن�سلاّم بوجود النقالت ال�رسدية 

معدوم،  ماآلها  بالطبع  البطل  ف�سرية  النمطية، 
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ملقت�سيات  رد  مطاّ انزياح  املا�سي  وا�ستذكارات 

ونقرة  الف�سيلية،  و�سجن  النهاية،  بق�رس  تتعلاّق 

ال�سلمان: 

ل النمل يهرع من زوايا البيت خارجًا من بني 
اّ
"اأتخي

التي  والرعب  والدم  القتل  رائحة  الزجاج،  اأع�ساب 

ت على اإ�سمي وحمته" �س85
اّ
دب

غ لولدتها، 
اّ
ة فلم يعد من م�سو

اّ
ة جدلي

اّ
اإذا مل تكن الق�س

لغة،  لبناء  كافية  لي�ست  دة 
اّ
جم��ر بنية  وج��ود  واإناّ 

اأن نطبق هذا املثال بال�سبط على امل�سهد  ن�ستطيع 

تك�سف  ي�ستد(  واملطر  تنبح  )الكالب  يف  الرتكيبي 

ة باخت�سار عن وحدة �رسدية ل تدلاّ 
اّ

لنا هذه الق�س

ها مت�سي لتلخي�س  بداهة على ابتكار وقائع، بل اإناّ

نراه  فما  بنيتها،  يف  ع 
اّ
التو�س اإىل  ت�سعى  ل  واقعة 

اإلاّ �سورة لقتيل حرٍب حممول يف  الواقع: لي�س  يف 

تابوت، ومن �سلب هذه الواقعة تولد الفكرة بعنوان 

عري�س وببنية جمردة من تقنيات ال�رسد.

ا يف )اأيام بغداد 1973( فالو�سع خمتلٌف متامًا، 
اّ
اأم

فنحن ل نتحداّث يف احلقيقة عن البالغة التعبريية، 

ة ترجع 
اّ

يبدو لنا اأنَّ الفكرة التي تخو�س فيها الق�س

كما يوحي اإلينا ال�سياق اإىل احلقبة ال�سالفة ح�رساً، 

ة تفتح قو�سًا على واقع 
اّ

فالبنية الرتكيبية لهذه الق�س

مل ي�سلم من اجلدل ل �سيما يف ظلاّ �سلطة موهوبة يف 

القتل، ون�ستدلاّ على ذلك اأنَّ )عذابات( اأكابر �سعرائنا 

يا�سني،  طارق  اأو  ال�سباين،  احل�سني  عبد  علي  مثل 

نتاج  اإلاّ  لي�ست  ظلمًا  امل�سجون  اهلل  العبد  ح�سني  اأو 

�سيا�سة خمطوءة تطبقها الفا�سية )Fascism( على 

النا�س لإخ�ساعها لعبوديتها.

رداً  ثري جدًل مطاّ
ُ
فاخلوف من التوا�سل الجتماعي ي

هذا  دة، 
اّ
مقي واحل��رك��ة  ممنوعًا،  الكالم  يجعل  ما 

الو�سع يفرز واقعًا مرعبًا ل وجود للحياة الرغيدة 

فيه اإىل حداّ اأنَّ اآثار انقالبي 1963 و 1968 بقيت 

عالقة بالأذهان لتمثاّل جوهر امل�سكلة..

يقول ال�سارد:

لدرجة جتعله عاجزاً  الإن�سان  تعمي  كثرية  "اأفكار 
مثل  وم��وؤدب  ووديع  قدمي  �سديق  على  ال�سالم  عن 

ح�سني العبد اهلل" �س95

الأ�سباح(  )مالحقة  م�سل�سل  اإنَّ  دللة  له  ومما  هذا 

ة، فهذا النمط من  يغدو حتداّيًا �سارخًا لظواهر �ساذاّ

نوعيًا  خمتلفًا  مرجعًا  بدوره  ميثاّل  حتديداً  الكتابة 

احلل  عن  البحث  اأنَّ  الواقع  يف  ال�رسد،  نظام  عن 

ال�سحري يف كتابة ن�س �سيناريو ل يعدو يف حقيقته 

ها الغمو�س  اإلاّ عملية متهيدية للعثور على اأ�رسار يلفاّ

من تاريخ �سياغتها، كان هذا هدف �سامل عبد اهلل 

 مع علي 
اّ

اأُ�ستاذ الإخراج ال�سينمائي يف حواره املحري

ال�رسيف، ولهذا الغر�س كانت فكرة الحتجاج قبل 

ذلك يف ال�سريك نابعة من و�سعية غريبة، واحلقيقة 

�سيغة  يف  مواجهة  حلظة  تكون  اأن  يريدها  ك��ان 

�سريورة، وهي فكرة مل يتوقف قطعًا عن ترديدها، 

مرجعه  والفنون  بالثقافة  اهلل  عبد  �سامل  فتعلُّق 

يف  يتاّ�سح  كما  عميقة،  ان�سانية  بواعث  الواقع  يف 

ت�سوراته  املنطلق  يبني من هذا  اإذ كان  اخلال�سة، 

للك�سف  بل  بالأدلاّة،  لالإثبات  لي�س  �سامل  على مبداأ 

قاتل  احلداد  �سلطان   � ال�سخ�س   � املبكر عن حقيقة 

املقتول ظلمًا، وما كان غري  ال�سحية جواد ح�سني 

�سريورة  يف  ًا 
اّ
جلي لنا  يظهر  الأ�سا�س  من  ع  متوقاّ

العالقة احلميمة التي تربط القاتل بابن ال�سحية.. 

لال�ستمرار  وتدفعه  اهلل  عبد  �سامل  تذهل  وقائع  ة 
اّ
ثم

نظراً  ال�سياق  ��ده��ا  ي��وؤكاّ كما  ال�سيناريو،  بكتابة 

ينتهي  لن  بالطبع  فاحلديث  ال�سديدة،  حل�سا�سيتها 

دون  الفا�سيون  ارتكبها  التي  ال�سنيعة  اجلرائم  عن 

د �سامل عبد اهلل  اعتبار لقيمة الن�سان، من هنا يرداّ

قولته ال�سهرية يف اأثناء �سريورة احلوار العميق مع 

البعثي حميد الوادي:

اأ�سبحت اجلرمية ظاهرة ر�سمية فهل يعني هذا  "اإذا 
اأن علينا اأن نبقى �سامتني؟ �س123

اإن�سانيتنا"  نقتل  الطريقة  بهذه  اإننا  ي�ستطرد:  ثم   

�س124

نهي حياة 
ُ
لقد ا�ستطاع املوؤلف با�ستفا�سة اأكر اأن ي

اجلاين بطريقة تراجيدية تفتح اإمكانية التاأويل يف 

ق�سية تبدو ملتب�سة يف اإطارها ال�رسدي، ول ميكن 

اأن تنتهي طبعًا بكتابة �سيناريو.، 
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يوؤرخ ال�ساعر )دلدار فلمز( يف ديوانه )امراأة مبظلاّة 

ورجل بقبعة(- ال�سادر عن دار الرائد �سنة 2017، 

املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   60 يف  يقع  وال��ذي 

"الريح الزرقاء-  وي�سم جمموعة من الق�سائد هي 

امراأة مبظلة و�ساعر بقبعة- بيدين من كرز- رمبا 

حمنة  قادمة-  هي  الربتقال-  �سجرة  وج��ودي- 

تذكر"- اللحظة يف حالت عابرة؛ فيجعلها تن�ساب 

يف ثنايا اللقاء من ذاكرته �سياًل دافقًا من امل�ساعر؛ 

ال�سوق،  ر�سول   ،
اّ
احل��ب ر�سول  اللحظة  تلك  لتبقى 

ام��راأة  مع  التماهي  اإىل  يهفو  ال��ذي  القلب  ور�سول 

يجعل  حني  موجودين،  غري  ومكانًا  زمانًا  ت�سكن 

جنوى  ليلة  يف  حبه  ر�سائل  تنقل  ال��زرق��اء  الريح 

روحية اإليها؛ لتتحدث له عنها، وعن كل �سيء يرتك 

التي  الريح -  تلك  لديه، عندما جتل�س  واأثراً  رائحة 

لها،  �سوقه  عن  يعرب  كيف  يعرف  راٍو  اإىل  ل 
اّ
تتجو

واغرتابه الروحي يف احلياة- اأمام نافذتها "الريح 

الليلة..  هذه  يف  نافذتك..  اأم��ام  جتل�س  ال��زرق��اء... 

ر�سول بيننا.. تتحدث يل عنك" �س7.

  لغة تخت�رس امل�سافات، وتبعر حنينه على مدى 

يك�سيها من روحه حلاًّة  اأن  ال�ساعر  �سفحات حاول 

رغبة  داخله  يف  لأن  امل�سافة؛  تلك  لتموت  جديدة 

بهدوء  دروب��ه  ت�سوغ  وهي  روؤيتها،  اإليها  �سديدة 

عابق برائحة تلك الرغبة.

  يتنقل ال�ساعر من م�سهد اإىل اآخر يف روؤية متكاملة 

اإىل  امل��ادي  اخل��ارج  ومن  اخلا�س،  اإىل  العام  من 

 �رسف، يبتدع منها �سورا واأخيلة يف 
اّ
عامل روحي

احلركة  عن  الوجود  يف  �سيء  كل  فيه  ينقطع  ليل 

يقا�سي  وح��ده  له،  نهاية  ل  طويل  ليٍل  وال�سوت، 

املراأة  تلك  لريى  بعيدا؛  بخياله  ويحلاّق  النتظار، 

�سورها  بقايا  وت��رتك  كلاّه،  الكون  اأم��ام  حتت�سنه 

معلاّقة يف كل زاوية من ج�سده، وحدائق روحه التي 

عت كل �سيء، واآثرت اأن تعي�س وحيدة غريبة اإل  وداّ

اإىل حدائق لها وحدها،  ل 
اّ
منها؛ فاملكان كلاّه يتحو

"ويقيني باأن ثمة يف حدائق روحي مكان لِك... لِك 
وحدِك" �س9.

لت�سبح ف�ساًل  كلاّيتها؛  لديه يف  الف�سول  تتماهى    

واحداً يف ال�سنة، عرب املتناق�سات التي اأ�س�س لها يف 

ق�سائده؛ فالربد ميتزج مع الربيع يف حركة دائبة ل 

تهداأ، لتجمع ال�سنة بقايا �سورها واأيامها، ويكتمل 

"ملنزٍل  ة 
اّ
م�سهدي لوحة  يف  جتلاّياته  باأبهى  امل�سهد 

اأ�سواقه  للقالق  م�ساء.. ودروب خ�رساء.. وارجتاف 

من الربد يف �رسفة منزلها" �س10.

  اتكاأ ال�ساعر على جمموعة �سور يف ق�سائده تنداح 

احلديقة  )الالوجود-  املراأة  تلك  تبحث عن  هادئة؛ 

(؛ فالرغبة اجلارفة يف التخل�س من 
اّ
من اللذة واحلب

ل عامله اإىل حنني ك�سباب عند 
اّ
 حو

اّ
اغرتابه احلياتي

 
اّ
تهب لروحه، حيث  واجهة غريبة  نافذة مطلاّة على 

الرياح التي حتمل ب�سائر واإرها�سات ولدة جديدة، 

اأ�سجار وطيور قلبه فرحا  عمٍر جديد؛ ترتاق�س فيه 

على  �سدفة  بها  يجتمع  جعلته  التي  الدلئل  بتلك 

عبداملجيد حممد خلف*

  * كاتب وروائي من سورية   

»�مر�أة مبظلة ورجل بقبعة«

لدلدار فلمز



 �سملهما 
اّ
اأوزاره، ويلتم البعد  اأكتاف املدينة؛ لي�سع 

معًا يف تلك املدينة احلاملة والعا�سقة معه بلقائها.

  م�سكوٌن يف قلق حياتي

  لي�س لديه الأف�سل ليعرب به عن عامله الداخلي الذي 

خال�س  ل  معرتك  يف  واأدخله  القلق،  عليه  ا�ستوىل 

منه اإل بال�سعر؛ فهو م�ستغرق يف نف�سه، يف اأعماقه، 

الرياح كلما حاول اخلروج  اأدراج  تذهب حماولته 

من ماأزقه؛ رغبة يف ال�سعي بتلك الذات التي �سيطر 

عليها القلق، وداخلها من وجودها وحالتها الداخلية 

مت به،  التي حتكاّ الأخيلة  اإىل احلياة، ومفارقة تلك 

ومب�سريه، فبات يعي�س يف قلق ل فكاك منه، وتبقى 

اأمامه  الوحيد  ال�سبيل  بالكلمات  والر�سم  املحاولة 

لالنطالق نحو عوامل اأخرى؛ ليزيله عن كاهله؛ ذلك 

وجوه  وعن  روحه،  "اأ�سجار  عن  حداّثه  الذي  القلق 

الرغم  على  تلك"�س7،  ليلته  يف  وغابرة،  عابرة 

اأمله الالمتناهي، وبعده يف عامله الال منتمي،  من 

ملوا�سلة الطريق يف دروب املنفى التي حكمت عليه 

بذلك، ودفعته اإىل حالته تلك.

رغبة عارمة يف البوح

من  جدرانًا  حوله  ويخلق  اغرتابه،  به  يعلو  حني    

ال�سقاق والبعد، ويحكم عليه بالختناق يف احلياة، 

يحاول اأن يجتاز الزمن الذي اأحكم رتاجات الأبواب 

لخت�سار  الن��ع��ت��اق  اإىل  اللحظة  لتقوده  عليه؛ 

ويدفع  اأمله،  من  �سيجدد  ال��ذي  واللقاء  امل�سافة، 

بقارب حياته اإىل النجاة؛ فاملراأة التي يبحث عنها 

"رغبه  افتعال،  اأو  �سجيج  ب��دون  دروب��ه  ت�سوغ 

جارفة كزهرة �سنواتي التي نبتت بني اأناملك، واأنت 

افتعال"�س8،  اأو  �سجيج  بدون  دروب��ي  ت�سوغني 

فحنينه و�سوقه اأبدا نحو خطواتها، يف كل مكان يف 

معرتك  يف  �سياعه  من  الرغم  وعلى  الزمن.  اأروق��ة 

اإىل  طريقا  يعرف  ل  الياأ�س  اأن  يدرك  لكنه  وجوده، 

 اأين 
ٌ
قلبه هذه املرة؛ مع اأنه ي�ستغرب من ذلك "غريب

مل اأياأ�س كما يح�سل يل دائما"�س16.

رجاء ال ينتهي

  يرتدي ال�ساعر حلاّة الرجاء يف حماولة ل�ستعطاف 

قلب تلك املراأة "ال�سوء، النور، املطر، الزهرة" لكي 

ل�سكناه،  يعود  لعله  �سيئا؛  روحها  من  عليه  تغدق 

بلغة  ممزوجني  واغ��رتاب  �سياع  بعد  روحه  ويجد 

يطرق  حني  اأخ��رى،  لغة  داخلها  يف  ��دت  ولاّ �سعرية؛ 

به  فتجتاز  بيده،  لتم�سك  عذرا،  وي�ستميحها  بابها، 

من تناثره يف الأمكنة اإىل مكان واحد؛ لتخلق حوله 

اأعماق  البحث عنه يف  جنًة وربيعا طاملا جهد يف 

كائنًا  بذلك  لي�سبح  وال�سعورية؛  النفعالية  جتربته 

جديداً، مل يكن له وجود من قبل، وي�سبح هو الربيع، 

بعدما  روحها؛  مبطر  عليه  تدل  الأربعة  واجلهات 

جفاّت ينابيع احلياة من حوله، و�سار اأر�سًا عط�سى، 

ياب�سة، "اأنا اأر�س ياب�سة وعط�سى، واأنت املطر الذي 

يت�ساقط يف هذا الليل اجلميل، فاأرجوك اأن تت�ساقطي 

على اجلهات الأربعة من ربيعي"�س19.

 للطبيعة منحنى اآخر وبعد خمتلف

ال�ساعر  و�ساغها  بالطبيعة،  خا�سة  مفردة  لكل    

 
اّ

منعطف اآخر، ودللة اأخرى؛ ر�سمها يف قالب �سعري

ه، 
اّ

خال�س ا�ستطاع اأن يغني به جتربته ال�سعرية، ون�س

ويتماهى معه اأحيانا؛ جاعاًل من املراأة، ومن نف�سه 

احلديقة،  "املطر،  وهي  فهو  منها؛  يتجزاأ  ل  ج��زءاً 

الأزهار، اجلهات الأربعة، الربيع، الينابيع، الرياح".

اآلم  "حتويل    وهذا يدل على رغبٍة كبرية لديه يف 

حرب"،  اإىل  اإليوت  توما�س  الناقد  ق��ال  كما  دم��ه؛ 

ت�سرب  وعميقة،  انفعالية  اإن�سانية  وحاله  وكلمات، 

ًا 
اّ

ن�س النهاية  يف  لنا  خرج 
ُ
لي مبتدعها،  روح  اأغوار 

م�سبعًا بعبري الطبيعة، ويعطي هذا الن�س بعداً جديداً 

وخمتلفًا، اأقرب اإىل مناجاة الإن�سان؛ ب�سبب خيباته 

دة مع اكتئابه، من خالل اإ�سباغ 
اّ

املتكررة، واملتوح

�سفات اآدمية حم�سو�سة على تلك الطبيعة.

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

280



نزوى العدد 98 - ابريل 2019

281

 قد يفتح كتاب طريقا لإن�سان مل يكن يخطر بباله 

اأمامة اللواتي،  اأنه �سي�سلكه، وهذا ما جرى للكاتبة 

التي مل يو�سلها كتاب )قواعد الع�سق الأربعون( اإىل  

ي كلاّها  طريق واحد فح�سب،  بل اإىل طرق مبهرة، توؤداّ

اإىل جالل الدين الرومي الذي وجدته يقف فيها على 

ة تعود  اإىل �سنوات، 
اّ

اأعتابها،  وللقائها بالرومي ق�س

ترويها يف  مقداّمة كتابها )قطب العا�سقني- ر�سائل 

�سوؤال  دار  عن  ال�سادر  الرومي(،  الدين  جالل  اإىل 

يعيدها  كتاب  عن  تبحث  كانت  فعندما  ببريوت، 

للقراءة اجلادة بعد انقطاع دام �سنتني، وقع نظرها 

)قواعد  �سفق  اإليف  الرتكية  الكاتبة  رواي��ة  على 

الرواية،  با�سم  �سمعت  قد  تكن  مل  الأربعون(  الع�سق 

)رواي��ة  وهو  الثانوي،  العنوان  اأك��ر  �سداّها  ولكن 

 م�سابه 
ٌ
"�سعور ، فداهمها  الرومي(  الدين  عن جالل 

لغريب يقف اأمام غريب في�سعر مبحبٍة وتعلق فوري 

جتاهه، وجالت بذهنها جملة للرومي هي " اأن ما 

تطاردها   الرواية  وظلاّت  عناّا"،  يبحث  عنه  نبحث 

باأحداثها، و�سخ�سياتها، و"زاد ف�سويل ملعرفة تلك 

اخلطوط الفا�سلة بني احلقيقة واخليال يف اأحداثها 

و�سخ�سياتها، واإىل اأي مدى لهذه الأماكن والأ�سماء 

الظل  "بعبور  فقامت  واقعي؟"،  وج��وٌد  والأح��داث 

"جت�سيدا لن�سيحة  فريد الدين العطار )اعرب الظل(، 
كتاب   على  ع��رت  ل��ب��ريوت  ب��زي��ارة  كانت  وح��ني 

لقراءته  ان�رسفت  ل��ذا  كنزا،   اعتربته  )املثنوي(، 

بتمعن، ووجدت يف كلماته " لوحات فنية ومزيجا 

وطالب  للباحث  ه��ي  املده�سة،  املو�سيقى  م��ن 

املعرفة اأجوبة، وللباحث عن زاد الروح هناك زاٌد ل 

ين�سب" فكان مثنوي جالل الدين الرومي بالن�سبة 

لها "  �سفاء واإلهاما ومزيجا من اجلمال الذي كانت 

ل�سداّ  زها  حفاّ الكت�ساف  ه��ذا  احلياة"،  يف  تن�سده 

الرحال اإىل مدينة قونية الرتكية حيث مقام جالل 

الدين الرومي، وكتبت مقال عن تلك الرحلة ب�سقيها 

الن�سو�س  من  وجمموعة  واخل��ارج��ي،  الداخلي، 

ة جاءت على �سكل ر�سائل، ويف نهاية الرحلة 
اّ
ال�سعري

نت تفا�سيلها يف مقال . 
اّ
دو

ويف مقدمة كتابها"قطب العا�سقني" ترى اأمامة اأن 

"جالل الدين الرومي مل ينل �سهرة وا�سعة يف الوطن 
ف 

اّ
تعر زيادة  مع  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  اإل  العربي 

الأ�ساتذة العرب من بالد م�رس، وال�سام اإىل اأ�سعاره، 

�سوا 
اّ

الذين خ�س امل�ست�رسقني  اأ�ساتذتهم  واآثاره عرب 

و�سري  الإ�سالمي،  الت�سوف  لدرا�سة  حياتهم  جلاّ 

لبع�س  القدمية  الرتجمات  من  قلة  وتتوفر  اأعالمه، 

موؤلفات مولنا مثل املثنوي اإىل اللغة العربية لكن 

هذه املوؤلفات ظلاّت مهملًة وذات طبعات، و�رسوحات 

اأنها مل تنل �سهرة  اأو  الكتاب،  ع على تناول 
اّ
ل ت�سج

والهند  واإي��ران  تركيا  مثل  بلدان  يف  اأم��ا  وا�سعة، 

وباك�ستان، فاإن مولوي معروف على نطاق وا�سع. 

ت كتاباته يف كل من حممد اإقبال وطاغور 
اّ
وقد اأثر

مثقفي  من  كبري  وع��دد  جوته،  الأمل��اين  وال�ساعر 

)املثنوي(  كتاب  تاأثري  من  وبلغ  والغرب.  ال�رسق، 

و�سهرته، وتداوله بني اأو�ساط النا�س يف تركيا اإبان 

الرتكي، والكردي  ال�سيخ  اأن قام  العثمانية  اخلالفة 

الأ�سل �سعيد النور�سي بتاأليف جمموعة من الر�سائل 

وتطهري  الإلهية،  املعرفة  اإىل  �سعت  العربية  باللغة 

زها 
اّ
النف�س، وقام بت�سميتها باملثنوي العربي، ليمي

عن مثنوي الرومي املكتوب بالفار�سية "

عبدالرّزاق الربيعي*

  * شاعر وكاتب من ُعمان   

ر�سائل �إىل »قطب �لعا�سقني«..

 جالل الدين الرومي



الأول  ي�سم  اأق�سام،  اأربعة  اإىل  كتابها  مت 
اّ
ق�س وقد 

هذا  ويف  الرومي،  الدين  جالل  �سرية  من  اإ�ساءات 

له،  منا�سب  و�سف  اإيجاد  يف  الكاتبة  حتار  الق�سم 

امل�سادر  لها  قت 
اّ
تطر الأ�سئلة  من  جمموعة  فتطرح 

املختلفة التي تناولت �سريته، ومن هذه الأ�سئلة: هل 

هو �ساعر �ساحر؟ اأم اأ�سطورة ولدت يف عام 1207م 

ورحلت قبل 800 �سنة؟ اأم اأنه ال�سيخ الفقيه، واأ�ستاذ 

ال�رسيعة، والدين الذي كان يلقي بدرو�سه يف بع�ٍس 

من اأ�سهر مدار�س مدينة قونية التي ما زالت قائمًة 

حتى اليوم؟، اأم اأنه ذلك الطروب الذي ك�رس القيود، 

و�سار يدور يف الأ�سواق �سبه غائٍب، و�سبه مبت�سم، 

و�سبه منت�س ملهمًا رق�سته احلاملة لكلاّ املريدين؟ 

ح�سبا،  املعروفة  الأ���رسة  تلك  �سليل  نف�سه  هو  هل 

ه ذلك ال�سيخ الذي  اأناّ اأم  ون�سبا ومكانًة بني النا�س؟ 

تلميذ رجٍل  لي�سبح  الأجماد  تلك  فقد يف حلظٍة كل 

بل   ، احلداّ هذا  عند  الأ�سئلة  تقف  ومل  جمهول؟،  �سبه 

اأم  ؟ 
ٌ
فار�سي اأم  ؟ 

ٌ
تركي هو  "فهل  ن�سبه  اإىل  قت 

اّ
تطر

الإ�سالمية هو؟  املذاهب   
اّ

اأي اأم هندي؟ ومن  اأفغاين 

ة ينتمي؟، وجتيب اأمامة، فرتى 
اّ
ارات الفكري

اّ
 التي

اّ
لأي

�سبق،  ما  كل  واحدا من  �سيئا  يكن  " مل  الرومي  اأناّ 

ومل يكن يرى هذه احلدود، والآفاق ال�سيقة باللون، 

على   
ُّ
ن�رس التي  الأ�سئلة  وهذه  والعرق،  والنتماء 

معرفة اأجوبتها القطعية لنحداّد تبعها موا�سع فخرنا 

اليوم هي موقع البتالء، وهذه الذات املغرورة التي 

تريد اأن تن�سب لنف�سها كلاّ جمد يرتبط بالنتماءات 

امل�سبقة لن تنجح يف اأن حتتوي �سخ�سية ك�سخ�سية 

مولنا جالل الدين الرومي".

وي�سم الق�سم الثاين املقال الذي كتبته عن رحلتها 

اإىل مدينة قونية، وزيارة اأماكن ذات عالقة بحياة 

التوثيقي،  اجلانب  مراعية  معاملها،   
اّ
واأهم الرومي، 

مدينة  بها  �سمت  اتاّ التي  ال�سوفية  ال��روح  واإظهار 

من  ُتعد  والتي  تركيا،  غرب  جنوب  الواقعة   قونية 

املاأهولة  املدن  اأوائل  ومن  التاريخية  املدن  اأقدم 

التاريخية مل  الب�رسية، لكن هذه املكانة  يف تاريخ 

اأناّ  ال�سياح عليها، بل ترى  تكن �سببا رئي�سا لتوافد 

ة 
اّ
ال�سنوي الحتفالت  ح�سورهم   يف  يكمن  ال�سبب 

عليها  يطلق  التي  الرومي  وف��اة  ذك��رى  مبنا�سبة 

يتوافد  املنا�سبة   وبهذه  العر�س(،"  )ليلة  اأتباعه 

هذا  اأ�سعار  تركت  حيث  �ستى،  دول  من  العا�سقون 

الثقافة  اآثارها على  ف لحقا 
اّ
اأول، واملت�سو الفقيه 

ة، 
اّ
ة، والرتكي

اّ
ة، والبنغالي

اّ
ة، والأردي

اّ
الفار�سية والعربي

بل اأ�سبح قبل عدة �سنوات من اأكر ال�سعراء �سعبية 

يف الوليات املتحدة"

وبلغة عذبة ت�رسد تفا�سيل رحلتها اإىل هذه املدينة 

ة، ومل تكن ذهبت للتمتاّع بجمال الطبيعة، بل 
اّ
الرتكي

كانت قد و�سعت هدفا حمداّدا، تقول" حني و�سلُت 

فندق  304 يف  رقم  الغرفة  اإىل  توجهت  قونية  اإىل 

)املثنوي(، واأح�سب اأنها الغرفة الوحيدة التي كانت 

تطل على اأجمل م�سهد يف املدينة رغم �سغر الغرفة، 

وب�ساطة تاأثيثها. فمن وراء النوافذ الزجاجية التي 

متحف  م�ساهدة  ميكن  الغرفة  جدران  ن�سف  حتتل 

ومقام مولنا الرومي بتلك امل�ساحة املمتدة اأمامه، 

كان  جوانبه،  على  املنت�رسة  واملطاعم  والأ�سواق، 

حتوم  حيث  اإىل  مبا�رسة  اأخ��رج  اأن  يق�سي  ال�سوق 

اأرواح جالل الدين الرومي، ومعلمه �سم�س التربيزي، 

النافذة هذا  اأراقب من وراء  لكني بقيت هناك فقط 

رين بكل تلك الأجواء ال�سافية التي  املنظر الذي ذكاّ

الأولياء  ومقامات  املقداّ�سة،  الأماكن  على  تهيمن 

التي زرتها �سابقا "، ويف امل�ساء ي�سطحبها الدليل 

الرتكي اإىل مركز ثقايف ع�رسي، هو "مركز مولنا 

الرومي، وهناك  اأقيم تخليدا لذكرى  الثقايف" الذي 

)�سيما(،  عر�س  اأو  الدراوي�س  رق�س  قاعة  "تت�سع 
حلقات  املركز  ويقيم  الزائرين،  من  اآلف  لع�رسة 

الدراوي�س هذه مرتني يف الأ�سبوع، اإحداهما يف هذا 

جالل  ومقام  متحف،  �ساحة  يف  والأخ��رى  املركز، 

الدين الرومي يف الهواء الطلق"

التي  املولوية  الطريقة  على  الرق�س  عند  ف  وتتوقاّ

وكل حركة  و"لها طقو�س خا�سة  بالرومي،  ترتبط 

اأو  فيها كما يقول املهتمون تدل على معنى ديني 

وباآيات  اهلل  با�سم  الطقو�س  كل  تبداأ  حيث  روحي، 

�سكون  يف  الدراوي�س  يدخل  ثم  الكرمي،  القراآن  من 

وخ�سوع واأيديهم م�سمومة، عباءاتهم البنية حتاكي 

لون الرتاب من�ساأ الإن�سان ومنتهاه. يخلع الدراوي�س 

عباءاتهم وميرون على �سيخهم الذي يرتدي العباءة 

ال�سوداء فيقبلون يده ويقبل روؤو�سهم، ثم يتجردون 

طريقهم  ويف  البنية،  للعباءات  بخلعهم  احلياة  من 

حولهم،  العامل  من  يتجردون  خالقهم  مع  للتماهي 

التي  البي�ساء  الألب�سة  تظهر  عباءاتهم  حتت  ومن 

من  امل�سنوعة  الطويلة  الطرابي�س  اأما  للكفن،  ترمز 

يبدوؤون  وهكذا  القرب،  ل�سواهد  فرتمز  اخل�سن  اللباد 

يدورون  وكاأنهم  ال�ساعة  عقارب  عك�س  بالدوران 

حول مركز الكون، اليد املرفوعة لل�سماء تطلب املدد 
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الدائم من ال�سماء واليد الي�رسى املتوجهة اإىل اأ�سفل 

ال�سماء  من  النور  طلب  هو  الب�رس،  بخطايا  اإدراٌك 

ويرافق  الأ�سفل،  من  املنبعث  الظالم  على  لت�رسق 

الرق�سة ان�ساٌد على الناي وترتدد كلمات )اهلل اهلل(، 

لتغرق مع داخلك يف نور م�رسق"

الن�سو�س  م��ن  جمموعة  الثالث  الق�سم   
اّ
وي�سم

على  اإليه  هتها 
اّ

ووج للرومي،  كتبتها  التي  ال�سعرية 

التي  الر�سائل  من  الفكرة  م�ستلهمة  ر�سائل،  �سكل 

كتبها جالل الدين الرومي اإىل املتنفذين يف زمانه، 

اأما عن  لروؤيتهم،  تفاديا  و�سيط،  يبعثها عرب  وكان 

م�سامني تلك الر�سائل، فهي تتعلاّق مب�ساعدة النا�س 

عمل  على  اإياهم  حمفزا  م�ساكلهم،  وحل  الب�سطاء، 

اخلري وال�سالح، ومن ر�سائل اأمامة تلك التي كتبتها 

بلغة  مقامه  عتبة  مرة  لأول  قدماها  وط��اأت  حني 

اأقرب ما تكون اإىل لغة املت�سوفة:

تركُته معك عاملي ال�سغري

اأحزنني اكتظاظ املكان

جئت اأتوق اإىل خلوة عا�سق،

حديث مهموم

كدُت اأبكي غريًة

بغتًة �سمعُت �سوتك: عودي!

اأقبلُت وقلبي مليء باملحبة لكل ع�ساقك.

وعندما تتوهج الروح خالل رحلة البحث جتد نف�سها 

فري�سة للعديد من الأ�سئلة، فتخاطبه:

ها اأنا على اأعتابك

اأبحث عنك

عن )اأناي( الذائبة يف نارك

على اأعتابك تركُت مناجاتي ومعرفتي و�سكي

غرقُت يف البحث عنك منذ اأن جئَت

كل خويف اأن ترحل قبل

اأن اأدرك 

 البحث عنك!
اّ
اأن علي

هذا ما يفعله وهجك بي

يرتكني غرقى لكن اأتنف�س

ماذا لو مل�ست �سفاه وجودك

على اأي ال�سطاآن �سترتكني ثملى؟

كتاب  من  خمتارات   
اّ
�سم فقد  ال��راب��ع،  الق�سم  اأم��ا 

األاّفها  التي  الكتب   
اّ
اأه��م من  عداّ 

ُ
ي ال��ذي  )املثنوي( 

بهذا  لت�سميته  اأ�سباب  ة  ع��داّ وت�ستعر�س  ال��روم��ي، 

اأوقويوجو القائل  ال�سم، ويف النهاية ت�سرياإىل راأي 

والعدم،  الوجود  العامل  لثنائية  "يرمز  املثنوي  اأناّ 

املختارات  هذه  يف  وا�ستندت  واملعنى"،  ال�سورة 

عن  �سنا  الد�سوقي  اإبراهيم  الدكتور  ترجمة  اإىل 

ة 
اّ
اأ�سلها الفار�سي املطبوعة ب�ستة اأجزاء جاءت" غني

اجلميلة.  واحل��وارات  والأمثال،  والعرب،  بالق�س�س، 

املختلفة،  الأدبية  الأ�سكال  )املثنوي(  يف  وتختلط 

وقد تطول بع�س ق�س�سها، وتتداخل اأحداثها بِحكم، 

غام�سة،  معانيها  بع�س  تبدو  وقد  خمتلفة،  وِعرب 

يف  وافية  �رسوحات  بتوفري  املرتجم  ل  تكفاّ ولذلك 

ما  انتقاء  مع  اأمامة،  تقول  كما  جزء"  كل  نهاية 

ينا�سبها من عناوين، وذلك" لتكون مرجعًا م�سغراً 

جماليات  بع�س  على  الطالع  القارئ  على  ي�سهل 

"عندما  الإختيارات  تلك  بني  ومن  املثنوي،  �سعر 

على  قدمه  ي�سع  فاإنه  اأحد،  قدم  �سوكة يف  تنغر�س 

ركبته، ول يزال فكره يبحث عن طرف تلك ال�سوكة، 

واإن مل يجدها يبلل مو�سع (الأمل)  بلعابه،  واإذا كانت 

�سوكة القدم �سعبة املنال اإىل هذا احلد، فكيف تكون 

عنوان  حمل  ن�س  ويف  اأجب!"،  القلب؟  يف  ال�سوكة 

اأنت  اأهي  لليلى:  اخلليفة  قال  به"  "املجنون" جاء 
وغويا؟!اإنك  م�سطربا  ب�سببها  املجنون  �سار  الذي 

ا�سمت  قالت:  احل�سان!!  بقية  عن  �سيئا  تزيدين  ل 

"نوم  الرومي يف  يت�ساءل  فل�ست املجنون"!، وحني 

النبع؟  يف  غريق  وهو  امل��رء  ينام  كيف  الع�ساق": 

الغريق،  احلزن  ماء  حتت  الع�ساق  نوم  "اإن  يجيب 

كنوم الطيور والأ�سماك حتت املاء"

ومن جميل ال�سعر قوله: 

اقتلوين اقتلوين يا ثقات

اإن يف قتلي حياة يف حياة

يا منري اخلد يا روح التقى

اجتذب روحي وجد يل باللقا

يل حبيب حبه ي�سوي احل�سا

لو ي�سا مي�سي على عيني م�سا

غري اأن هذه الختيارات ل تغطي اإل جزءا ي�سريا من 

يف  راعت  وبالطبع  جميعها"،  ال�ست  الأجزاء  جمال 

يتوافق مع مزاجها، وذائقتها، فهي  اختياراتها ما 

ل تغني عن قراءته، لذا كتبت" ملن يريد اأن يرتوي 

من املولوي فاإن هذا ال�سفر الي�سري لي�س مبنجي من 

الظماأ، لكنه ب�سعة كوؤو�س من اأجود خمرة ال�سكر؟" 

فتح  ة ممتعة مع رجل 
اّ
الكتاب مبجمله رحلة روحي

اأمامة  طرقا مبهرة ملن بعده مثلما فتحها للكاتبة 

اللواتي.
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بني  ف��رق  هناك  ��م��اين، 
ُ
ال��ع املو�سيقي  ال���رتاث  يف 

اأغنية،  اأي  الأغنية  مبعنى  فني  كم�سطلح  ال�سوت 

وال�سوت كفن مو�سيقي له قالب فني )قالب ال�سهرة( 

من  متفرد.  اأداء  واأ�سلوب  واإيقاعية  حلنية  و�سيغة 

هنا، فاإن الأ�سوات باملعنى الأول كثرية ومتنوعة، 

غري اأن النمط املو�سيقي امل�سهور بال�سوت اخلليجي 

له ق�سة جديرة بالعناية والدرا�سة ملا لها من اأهمية 

اجلزيرة  مان وجنوب 
ُ
بع املو�سيقى  تاريخ  لي�س يف 

منطقة  يف  وك��ذل��ك  ب��ل  فح�سب  واخلليج  العربية 

املحيط الهندي و�رسق اآ�سيا. 

ت�سجيل  تقنية  ظهرت  الع�رسين  القرن  مطلع  يف 

الذي  الأمر  وجتارتها  الأ�سطوانات  واإنتاج  الأغاين 

�ساهم يف حفظ جزء هام من الرتاث الغنائي للمنطقة. 

ويف ظل تزايد العناية باملو�سيقى املحلية وتراثها، 

الثقافية  الهويات  �سياغة  يف  اأهميتها  واإدراك 

اجلديدة وتاأ�سيلها يف الدول التي ن�ساأت حديثًا يف 

بع�س  قدم  الع�رسين،  القرن  خالل  اخلليج  منطقة 

الدرا�سني من املتاأخرين تاأويالت وا�ستنتاجات غري 

جدًل  اأثارت  اخلليجية  الأ�سوات  اأ�سول  عن  دقيقة 

بني اليمنيني واخلليجيني.  

دوراً  خا�سة  ب�سفة  والبحرين  الكويت  اأه��ل  لعب 

تاريخيًا يف احلفاظ على ال�سوت ون�رسه بالأ�سلوب 

اخلليجية  للهوية  رمزا  باعتباره  اليوم  نعرفه  الذي 

عامة والكويت والبحرين خا�سة، ودليل على الدور 

الثقايف والفني للخليج الذي برز ب�سكل موؤثر كمركز 

اأرجاء اجلزيرة  للفنانني املو�سيقيني من  ا�ستقطاب 

من  وال�سبعينات  ال�ستينات  يف  اأوجه  بلغ  العربية 

القرن الع�رسين. ومن املالحظ اأن الهوية املو�سيقية 

اإىل خارج  تو�سعت  " قد  " اخلليجية  ب�  التي تعرف 

حدود اخلليج العربي الطبيعية لت�سمل يف وقتنا هذا 

كل اأرجاء اجلزيرة العربية من جده غربًا اإىل املكال 

جنوبا وم�سقط �رسقًا. 

بظروفهم  جنوبًا  اليمنيون  ان�سغل  املقابل  يف 

الداخلية وتراجع اإعالميًا دور مدينتي عدن واملكال 

مان واخلليج، ب�سبب 
ُ
ذات ال�سلة الفنية املبا�رسة بع

ت�سكيل  واإع���ادة  بريطانيا  ع��ن  ال�ستقالل  ح��رب 

الق�ساء  اليمن، كما مت  ال�سيا�سي يف جنوب  النظام 

مانية يف زجنبار عام 1964م ذات 
ُ
على الدولة الع

يف  مركزها  و�سعف  الثقايف  والنفتاح  التنوع 

مان الطبيعية.  
ُ
ع

اإن مناق�سة م�ساألة غناء ال�سوت يف الرتاث املو�سيقي 

اأن الكاتب قد تطرق  اأمر حديث جداً، ورغم  ماين 
ُ
الع

اإىل جذور هذا الفن املو�سيقي يف بحث �سابق من�سور 

وتطوره  مانيني 
ُ
الع العوادين  غناء  جذور  بعنوان" 

" اإل اأنه رمبا تكون هذه املقالة الأوىل التي حتمل 
الدرا�سات املو�سيقية  اأن  العنوان املبا�رس، ذلك  هذا 

مان 
ُ
ع مركز  تاأ�سي�س  بعد  متاأخرة  ن�ساأت  مان 

ُ
ع يف 

ل  عام  ب�سكل  وهي  1984م،  التقليدية  للمو�سيقى 

تزال يف بداياتها، وتواجه حتديات متنوعة منها قلة 

البحوث  تويل  ل  املقابل  يف  املخت�سني.  الباحثني 

م�سلم بن اأحمد الكثريي*

  * كاتب وباحث في مجال الموسيقى من ُعمان   

مكانة �ل�سوت يف �لرت�ث

املو�سيقي الُعماين



والدرا�سات عن املو�سيقى يف اخلليج واليمن اأهمية 

مانيني الفني.
ُ
لدور الع

واإذا كانت الأ�سوات التقليدية � مبعنى الأغاين � يف 

اإيقاعية  اآلت  مب�ساحبة  الغالب  يف  ت��وؤدى  ظفار 

كفن  ال�سوت  ف��اإن  توفيق،  بيت  ���رسح  با�ستثناء 

مو�سيقي يوؤدى مب�ساحبة اآلة العود، واأبرز م�ساهريه 

مان هم من مدينة �سور. 
ُ
يف ع

قلتها  رغ��م  مانيني 
ُ
الع املمار�سني  �سهادات  اإن 

اأن  قبل  ولكن  الأهمية،  من  كبرية  درجة  على  هي 

ا�ستعر�س بع�س ما متكنت احل�سول عليه منها، ل 

بد اأوًل من النظر يف معنى "ال�سوت" كم�سطلح يف 

ماين ودللته الفنية، ثم �ساأقدم 
ُ
الرتاث املو�سيقي الع

اأ�سل  لإ�سكالية  اأ�س�ست  التي  املالحظات  بع�س 

ال�سوت يف اخلليج وجذوره الثقافية والفنية. 

ب�ساأن  التقليدية  مان 
ُ
ع مو�سيقى  معجم  يف  ج��اء 

اإىل  ي�سري  ع��ام  م�سطلح   " باأنه  ال�سوت  تعريف 

الفن  ا�سم  امل�سلح  هذا  ي�سبق  غنائية،  مقطوعات 

 مثل:
)1(

الذي يغنى فيه

يف  توفيق  بيت  فرقة  توؤديه  غناء  برعة،  �سوت   �

�ساللة

يف  توفيق  بيت  فرقة  توؤديه  غناء  ���رسح،  �سوت   �

�ساللة م�ساحبا للعبة ال�رسح. 

� �سوت الهوج، من اأغاين الأعرا�س التي توؤديها فرقة 

حديد بن �سم�سة يف مرباط. 

فرقة  توؤديها  التي  ال�سوات  من  �سيالم،  �سوت   �

حديد بن �سم�سة يف مرباط.

تطابق معنى  اإىل  الباحث  اأ�سار  �سابقة  درا�سة  ويف 

جاء  ما  مع  ماين 
ُ
الع املو�سيقى  الرتاث  يف  ال�سوت 

 .
)2(

ب�ساأنه يف كتاب الأغاين ال�سهري

 ال�سوت اخلليجي

الثورة املعلوماتية احلديثة، تك�سفت الكثري  يف ظل 

م��ن احل��ق��ائ��ق ع��ن وج���ود ه��ذا ال��ن��وع م��ن الغناء 

منطقة  يف  متنوعة  فنية  باأ�ساليب  وممار�سته 

مان 
ُ
ع اإىل  جنوبًا  اليمن  من  متتد  وا�سعة  جغرافية 

واخلليج وكذلك اإىل �رسق اأفريقيا والهند و�رسق اآ�سيا. 

وهذا يعني اأن نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي كانت 

البحرين  اأو  الكويت  مثل  دول  حدود  على  تقت�رس 

على  هي  اآخر  مكان  اأي  يف  ال�سوت  وجود  وتنفي 

املحك الآن، واملعلومات اجلديدة توؤيد وجهة النظر 

اليمنية واحل�رسمية على وجهة اخل�سو�س؛ فاأينما 

وال�سوت.  ال�رسح  كان  احل�سارم  ال�سوفيون  كان 

التي  احل�رسمية  وامل��وزع��ي  ال��زرب��ادي  واأ���س��وات 

يف  توفيق  بيت  �رسح  مياثلها  الأ�سل،  اأنها  نعتقد 

مدينة �ساللة، و�رسح بيت �سم�سة يف مرباط، وكذلك 

وخا�سة  مانية 
ُ
الع ال�ساحلية  امل��دن  بع�س  ���رسح 

مدينة قريات التي تقع �سمن اإدارة حمافظة م�سقط 

العا�سمة. 

وتاريخية  اأهمية  اإىل  التنويه  من  بد  ل  البداية  يف 

الإجناز التوثيقي الذي قام به املوؤرخ الكويتي اأحمد 

البكر  ليو�سف  �سمعية  ت�سجيالت  من  الرومي  الب�رس 

اآخر حفظه الأ�سوات من بني ثالثة تالميذ امل�سوت 

)ت.1901/1903(  الفرج  عبداهلل  ال�سهري  الكويتي 

كتب  وقد   .
)3(

البكر وخالد  يعقوب،  بن  ابراهيم  وهم 

الأ�ستاذ الرومي عن ذلك، الق�سة التالية:" كنت اأزور 

البكر يف ديوانه وكان يعزين ويكرمني عند  يو�سف 

اأفكر  زيارتي له، وكان �سنه حوايل الثمانني، فكنت 

كثرياً كيف نحفظ هذا الرتاث لو مات يو�سف البكر، 

1953. ومن ح�سن حظي  اأوائل عام  وكان ذلك يف 

اأنني زرت يف تلك الأيام ال�سيخ جابر العلي ال�سباح 

حاليًا،  الإعالم  ووزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

امل�سجالت  اأوائل  من  وكان  جديداً  م�سجاًل  فاأهداين 

�سديداً.  ف��رح��ًا  ب��ه  ففرحت  الكويت  و�سلت  التي 

دي��وان  اإىل  وذهبت  الأ���رسط��ة  من  ع��ددا  فا�سرتيت 

فرف�س  اأ�سواته  من  بع�سا  له  لأ�سجل  البكر  يو�سف 

واحداً  �سوتًا  ن�سجل  باأن  فاأقنعته  الأمر.  بادئ  يف 

لي�سمعه فوافق على ذلك، وعندما �سمع �سوته ارتاح 

اأ�سمع �سوت اأخي خالد فوافق  وطرب وقال: كاأنني 

اأ�سوات وا�ستماعات  على ت�سجيل كل ما يعزفه من 

ليلة  كل  ويف  ديوانه  يف  امل�سجل  اأبقيت  اأنني  حتى 

وقد  �سجلته،  ما  وا�سِمعه  يعزفه  ما  لأ�سجل  اأزوره 

�سوت  ب��ني  م��ا  اأغنية  �ستني  م��ن  اأك��ر  ل��ه  �سجلت 

اأنه �سعف  ذلك  ا�ستنزف كل ما عنده  وا�ستماع ومل 

.")4(
ومر�س ويف يوليو 1955 انتقل اإىل رحمة اهلل 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

285



وقد اعتمد الباحث امل�رسي اأحمد علي �ساحب اأول 

املوؤرخ  ت�سجيالت  على  الكويتي  ال�سوت  عن  كتاب 

له  كتاب  يف  ون�رسها  تلك،  الرومي  الب�رس  اأحمد 

بعنوان: املو�سيقى والغناء يف الكويت. ورغم اأهمية 

البحث اإل اأنه �ساق فيه عددا من التاأويالت النظرية 

اخلاطئة جتاه جذور ال�سوت واأماكن انت�ساره ب�سبب 

ما كان ينق�س الباحث من معلومات عن مو�سيقى 

املنطقة عامة و�سالتها الثقافية. 

ت�سري معظم امل�سادر ذات ال�سلة بالتاأريخ لل�سوت 

الأوائ��ل  رواده  اأن  اإىل  اخلليج  يف  مو�سيقي  كفن 

كعبداهلل الفرج يف الكويت ) 1836 � 1901/1903( 

 )1947  �  1895( البحرين  يف  فار�س  بن  وحممد 

كانا قد اخذا هذه ال�سنعة الفنية عن الفنانني العرب 

اليمنيني عامة واحل�سارم خا�سة. ويف  اجلنوبيني 

كتب  الكويت  يف  والغناء  املو�سيقى  لكتاب  تقدميه 

الفرج  ولد  الرومي:"  الب�رس  اأحمد  الكويتي  امل��وؤرخ 

 ،)..( 1836م  بالهند عام  وتربى يف مدينة بومبي 

وكانت بومبي يف تلك الأيام تزخر باليمانيني من 

جميع اأطراف اليمن وهم اأهل طرب )..( ومن املحتمل 

الفرج بالغنائيني من  اأن تكون �سالت عبداهلل  جداً 

هوؤلء اليمنيني قوية جداً بدليل معرفته بالأ�سوات 

اأت��اح  مما  ممتازة  معرفة  اليمنية  وال�ستماعات 

هذه  اأك�سبتها  التي  التعديالت  عليها  يدخل  اأن  له 

الأ�سوات  يف  جنده  مل  مما  واجلمال  احلية  احليوية 

 .")5(
وال�ستماعات اليمنية احلالية

مدينة  من  واأج��واءه  اليمني  العربي  الطرب  نقل  اإن 

يف  الواقعة  ال�سغرية  القرية  الكويت  اإىل  بومبي 

�سمال اخلليج يف نهاية القرن التا�سع ع�رس كان من 

وجهة نظري حدثًا غري عادي بكل تاأكيد. 

ا�ستاذ  للبحريني حممد بن فار�س  يف املقابل كان 

امل�سادر  يف  ع��رف  الأهمية  م��ن  كبري  ق��در  على 

الع�سريي،  اأو  اليماين  عبدالرحيم  با�سم  البحرينية 

بن  عبدالرحمن  با�سم  احل�رسمية  امل�سادر  وتذكره 

بن  " حممد  كتاب:  . ويف 
)6(

اأبوبكر ال�سيخ  بن  ح�سن 

فار�س اأ�سهر من غناء ال�سوت يف اخلليج " ملبارك 

العماري ق�س�س عديدة عن هذه العالقة الفنية التي 

مطربني  وعلى  بل  فح�سب  فار�س  بن  على  توؤثر  مل 

وليد وحممد زويد  قبله وبعده ك�ساحي بن  اآخرين 

الفنان  ومكانة  دور  العماري  و�سف  وقد  وغريهم. 

عبد الرحيم بقوله: " ت�ساء الأقدار اأن ي�سل للبحرين 

غرفة  يف  �سكن  بها..  ال�ستقرار  يريد  مقتدر  فنان 

اأغرا�سه  بني  من  اأخ��رج  باملنامة..  املهزاع  بحي 

عوداً كان قد اأح�رسه معه وميار�س هوايته، وابتداأت 

الأنظار تلتفت اإليه. مل يكن بالهاوي اأو املبتدئ بل 

كان فنانًا حمرتفًا وقديراً بكل ما للكلمة من معنى 

منهم  كل  و�سار  الطرب  حمبي  بني  ا�سمه  ط��ار   ..

يتمنى جمال�سة عبدالرحيم الع�سريي لال�ستماع اإليه 

مكان  يف  العماري  وي�سيف   .")7(
بفنه وال�ستمتاع 

ة الأوىل التي ي�سل فيها 
اّ
اآخر من كتابه " لي�س املر

للبحرين .. فقد زارها قبل ذلك بزمن طويل اأي قبل 

اآنذاك على اأبرع  نهاية القرن التا�سع ع�رس، وتعرف 

فنانيها يف ع�رسه وهو �سقر بن علي الذي التقى به 

  .")8(
مرات عديدة بعد ذلك يف م�سقط والهند

الفقرة  العماري  اقتب�س من كتاب  ال�سياق  ويف هذا 

عربية  مالهي  الهند  يف  كانت   " التالية:  الهامة 

العرب  البحارة والزوار  بها مغنون عرب ويرتادها 

واجلالية العربية.. اأما م�سقط فقد اعتاد ) حممد بن 

فار�س( اأن يزورها دائمًا، وله فيها معارف واأ�سدقاء 

الأغاين  ن�سو�س  تدوين  على  يحر�س  �ساعر  منهم 

املتداولة عندهم، وكذلك ما ي�سمعه من اأغاين جنوب 

كان  فار�س  بن  حممد  اإن  ويقال:  العربية،  اجلزيرة 

ليعيد  ت�ستهويه  التي  الن�سو�س  بع�س  منه  ينقل 

وي�سبعها  يذيبها  حيث  وجدانه  بوتقة  يف  �سهرها 

حتريكًا حتى يبلورها يف حلن واأداء جديدين ميا�سي 

الذوق اخلليجي.. ومن اأ�سدقائه هناك ال�سيد �سهاب، 

مطرح  ويف  هناك  اإقامته  خالل  ي�ست�سيفه  ال��ذي 

)م�سقط(  زارها  وقد  اأحمد.  ال�سيخ  يدعي  �سديق  له 

وعبداهلل  الطبعان،  وعبداهلل  زويد  حممد  برفقة  ة 
اّ
مر

ة اأخرى مع عي�سى �سلمان دلهو�س.. كما 
اّ
بيجاه، ومر

�سحبه يف اإحدى رحالته زميله عبداهلل بن علي بن 

القراءة  يجيد  كان  الذي  بالطبعان  امللقب  اإبراهيم 

�سقر..  اأخ��وه  اأخ��رى  رحلة  يف  و�سحبه  والكتابة، 

 .")9(
ويعتقد اأنه و�سل اإىل عدن.. كما زار الكويت 
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 ال�سوت الُعماين 

كفن  ال�سوت  ممار�سة  عن  ال��رواي��ات  اأق��دم  تعود 

اأواخر  اإىل  مانيني 
ُ
الع بالعوديني  خا�س  مو�سيقي 

ال�سوت  م�ساهري  من  واحد  مع  ع�رس  التا�سع  القرن 

�سهاب  هو  الوقت  ذل��ك  يف  واملنطقة  مانيني 
ُ
الع

اأحمد ) اأو اأحمد �سهاب(، ولكن توجد �سعوبة كبرية 

اإن  املحرتف.  الفنان  لهذا  بيانات  على  العثور  يف 

وقد  واقعيا،  بل  خياليا  لي�س  ال�سخ�س  هذا  وجود 

ماين ويف مقدمتهم 
ُ
اأكد يل ذلك اأكر من مو�سيقي ع

حممد  الفنان  وكذلك  حلي�س،  حمد  عو�س  الفنان 

وهو  �ساهداه،  باأنهما  يل  اأكدا  وكالهما  امل�سقطي، 

ح�سب و�سفهم فنان وم�سوت له �سمعة و�ساأن كبري 

يف ذلك الوقت. وقال يل امل�سقطي اأنه: كان ي�ستقبل 

اإىل  التجارية  ال�سفن  مع  يتوافدون  الذين  املطربني 

م�سقط وهذه الرواية تتطابق مع ما ذكره العماري 

ويعتقد   ،
)10(

فار�س بن  حممد  عن  ال�سهري  كتابه  يف 

ح�رسمية  اأ�سول  من  اأحمد  �سهاب  اأن  امل�سقطي 

بني  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف  مطرح  يف  ليعمل  وج��اء 

حكومتي م�سقط واملكال، وا�ستقر يف مطرح وتزوج 

وله اأبناء واحفاد. فيما كان الفنان عو�س وهو من 

املتمر�سني يف اأداء الأ�سوات قد ح�رس يف �سغره مع 

والده جل�سة ل�سهاب اأحمد بالقرب من م�سقط، وكانت 

ويف  �رسي  ب�سكل  تتم  الغنائية  اجلل�سات  هذه  مثل 

اأماكن خا�سة خارج املدينة. 

وجود  عن  معلومات  عندنا  توجد  ل  لالأ�سف  ولكن 

اأن  الوا�سح  من  الذي  الفنان  لهذا  مانيني 
ُ
ع تالميذ 

من  نعلم  ل  كما  اخلليجيني،  زواره  عند  مكانة  له 

حلن �سوت: " يا من هواه اأعزه واأذلني "، الذي كتب 

كلماته الإمام �سعيد بن اأحمد بن �سعيد البو�سعيدي 

الثامن ع�رس( واأداه يف اخلليج من غري ذكر  )القرن 

ا�سم ال�ساعر الإمام الفنان البحريني �ساحي بن وليد 

) تويف يف الأربعينات من القرن الع�رسين(. 

يا من هواه اأعزه واأذلني 

كيف ال�سبيل اإىل و�سالك دلني

وتركتني حريان �سبا هائما 

اأرعى النجوم وانت يف نوم هني

)ت.1979(  ال�سوري  را�سد  بن  �سامل  الفنان  ويعد 

حياته  وبداأ  اخلليج  يف  مانيني 
ُ
الع امل�سوتني  اأ�سهر 

الفنية من بلدته �سور حيث تعلم العزف على اآلة العود 

�سامل  ت�سجيالت  واأول  )ت.1986(.  مع حمد حلي�س 

ال�سوري �سوت بعنوان: خو علوي، وختم بعنوان:" 

يحيى عمر قال للع�سق فنون". ومن املالحظ اأن اأبرز 

مانيني هم من مدينة �سور، وهذا رمبا 
ُ
امل�سوتني الع

ي�سري اإىل اأي مدى كان ال�سوت ب�سكله احلايل مرتبط 

بالبحر ومطربي ال�سفن التجارية. 

يحيى عمر قال للع�سق فنون.. ما هو ملن قد متل�س 

وانتق�س

الع�سق ما هو بدحراج العيون .. ول هو ملن يبتل�س 

فيه البل�س

.. ويكون داحق  بحر الهوى طاح فيه كم من زبون 

على راأ�س احلن�س

وال��ف��ن��ان ���س��امل ب��ن را���س��د ال�����س��وري ه��و م��ن بني 

الذين   ، مثاًل  حلي�س  كحمد  مانيني 
ُ
الع املو�سيقيني 

توثيقا  لهم  التوثيق  عدم  التاأ�سف على  اأ�سد  اأتاأ�سف 

فيه  تتوفر  كانت  الذي  الوقت  يف  بتجربتهم  يليق 

الو�سائل التقنية الالزمة لذلك بل اإن هذا املو�سيقي 

كان  جداً  الرية  الذاتية  وال�سرية  التجربة  �ساحب 

اإذاع��ة  يف  والغناء  املو�سيقى  ق�سم  كرئي�س  يعمل 

مان مب�سقط. اإن �سهادة املطربني ال�سورين 
ُ
�سلطنة ع

مانيني 
ُ
الرواد للتاريخ كانت �ستربز دور الفنانني الع

ومكانتهم يف �سياغة هذا الفن الذي عرف بال�سوت 

اخلليجي وبلورته بال�سكل الذي نعرفه اليوم. 

وكنت قد ح�سلت على ن�سخة من حوار اإذاعي ل�سامل 

ذات  الهامة  املعلومات  بع�س  فيه  يذكر  ال�سوري، 

�رسق  يف  انت�ساره  على  يدل  وما  بال�سوت  ال�سلة 

اأفريقيا. يقول: " احل�سارم يف اأفريقيا بكرة والطرب 

يحبوه كثري، واإذا �سار معهم �سيء عر�س اأو حفالت 

عزمونا، والعر�س يبقى �سبع اأيام وال�سهرة قد ي�سرتك 

كلها   ال�سبعة  الأي��ام  اكر.  اأو  مطربني  ع�رسة  فيها 

عندهم  والربعة،  زفان  فيقوموا  ونهار.  ليل  طرب 

هي  والربعة  الأي��ام،  هاذيك  يف  والربعة  ال�سوت 

غناها  اللي  هذي  مثل  احلفل،  ختام  يعني  اخلتام، 

يغنوها  الأحد"،  نهار  معجب  بو  فار�س"  حممد 

ثاين..  رق�س  لها  برعة  تكون  ملا  احلفل  اإحياء  يف 
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حتريكة ثانية. فنحن يف ظفار و�سور م�ستعملينها 

)11(". ويف �سياق احلوار الإذاعي ي�رسد 
على اخلناجر

فيقول:" حادثة  واحدة من م�ساركاته  له يف  ق�سة 

ع�رسة  اجتمعوا  مقدي�سو،  يف  �سمرة  يف  كنت  وحدة 

احل��ادي ع�رس.  وان��ا  م��ط��رب��ني)..(، ه��اذلك ع�رسة 

قمت  �سوت  اجلمهور  على  طلب  اليوم  ذيك  حا�سل 

اأنا وطقيت لهم �سوت، وقاموا الزفانة يزفنوا على 

طريقتهم، هناك كانوا هاذلك اليمانية اأهل افريقيا 

كانوا يزفنون. من عاداتهم يكون يف ن�س ال�سوت 

ال�سوت  ويبتدي  تو�سيح  وي�سري  ة،  فكاّ ي�سري  لزم 

ة ثانية. فعملت نف�س ال�سيء، فقمت اأنا بالعود يف 
اّ
مر

الن�سف الثاين اطق عندهم واأزفن معاهم، فاأثنا هذا 

حطيت العود على ظهري وراء واأنا اأطق العود واأزفن 

معاهم ما دريت اإل والغزالة طارت هي واأوتارها.. 

من  عود  فاأخذت  حرج،  موقف  يل  بالن�سبة  وكان 

واحد من املطاربة وا�ستمريت يف العزف )...( كملت 

 ." )12(
ال�سوت وكملت التو�سيحة �سفقوا يل عاد

والأم��اك��ن  ال��ظ��روف  جميع  يف  ال�سوت  ظ��ل  لقد 

الأ�سا�سية  والأدبية  الفنية  عنا�رسه  على  حمافظًا 

والإيقاعي،  اللحني  التقليدي  الفني  القالب  وهي: 

ون�سو�سه احلمينية) �سعر الغناء احل�رسي(، واآلته 

املو�سيقية الرئي�سية كاملروا�س والقنبو�س ثم العود . 

ن�سو�س  ال�سوت  تراث  يف  توجد  ل  علمي  وح�سب 

و�سمال  اخلليج  اإىل  ينتمي  الذي  النبطي  ال�سعر  من 

اجلزيرة العربية، ومعظم ن�سو�س الأ�سوات هي من 

املتجولني  اليمني  الغناء  مل�ساهري  احلميني  ال�سعر 

مان 
ُ
يف اأرجاء املنطقة من ح�رسموت جنوبًا اإىل ع

ويف  اأفريقيا  و���رسق  والهند  والب�رسة  البحرين 

وخو  1740م(،  حوايل  )ت.  عمر  يحيى  مقدمتهم: 

وبن  )ت.1745م(،  احل��داد  العابدين  زين  علوي؛ 

زامل؛ علي اأحمد )ت. 1748م( وغريهم.

الهند  " يا مركب  ولعلنا جميعا نعرف �سوت ختم 

ة 
اّ
مر من  اأكر  ال�سوري  �سجله  الذي   ")13(

ابو دقلني

الع�رسين، وح�سب روايته  القرن  يف الأربعينات من 

ينجح،  رح  اأن��ه  الأول  ت�سجيله  يف  يعتقد  كان  ما 

لذلك يبدو اأنه كرر الت�سجيل يف التلفزيون الكويتي 

الهند  مركب  ويامر  مو�سيقية.  جمموعة  مب�ساحبة 

كما يروي من كلمات يحيى عمر اأما اللحن لل�سوري. 

عمر،  يحيى  معجب  لأبو  كذلك  اللحن  اأن  واحلقيقة 

كان  ال�سلوك  وهذا  باأ�سلوبه،  ال�سوري عاجله  ولكن 

متعارف عليه يف املا�سي، فين�سب الفنان ال�سوت 

اإىل نف�سه مبجرد اأنه غناه بكلمات جديدة اأو باأ�سلوب 

اأغاين كثرية  اأن يحيى عمر له  فني جديد. وي�سيف 

وحممد  الكويتي،  عبداللطيف  منها  غنى  وق�سائد 

فار�س، و�ساحي بن وليد واآخرين. 

يحيى عمر قال قف يازين .. �ساألك مبن كحل اعيانك

ومن علمك يا كحيل العني .. ومن الذي خ�سب ابنانك

لوؤلوؤك  ل  �سكاّ .. ومن  لك حرز يف حرزين  �سكل  ومن 

ومرجانك 

عالي�س يا ناق�س الكفني .. �ساألك بح�سنك واح�سانك 

حملت يحيى عمر حملني .. و�سار تعبان من �ساأنك 

ودي بو�سولك ولو زامني .. واأحط يدي على امتانك 

يل �سهر يف �سهر يف �سهرين .. واأنا مناظر لب�ستانك 

ل ذقت حبة ول ثنتني .. نهبت خوخك ورمانك 

 حمطوط على اأوجانك
ْ
والورد �سفته يف ذا اخلدين .. وهو

يا مركب الهند اأبو دقلني .. ياريت اأنا كنت ربانك 

بعرب بك الرب والبحرين.. وبا نزل املال يف خانك 

وبا نق�سم الفائدة ن�سفني .. اهلل يخون الذي خانك 

لك ق�سم يف ق�سم يف ق�سمني .. لك ق�سم زائد على اأخوانك 

وختمت ق�سدي بالذكر الزين ..على حممد ن�سل عدنانك

عودة ال�سوت

وتراثه  الغنائي  الفن  هذا  على  احلفاظ  واجبنا  من 

معروفني  مو�سيقيني  اإب��داع��ه  يف  �ساهم  ال���ذي 

من  متعددة  جغرافيات  اإىل  ينتمون  وجمهولني 

يف  الغناء  رموز  من  كرمز  واخلليج  مان 
ُ
وع اليمن 

اجلزيرة العربية وهويتها الثقافية، فهو فن غنائي 

مكتمل البناء ل يجيده ال الفنان املتمر�س �ساحب 

يف  فنية  مواهب  ويتطلب  العالية،  الفنية  املهارات 

التلحني والغناء والعزف والأداء احلركي.
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باإبرة  من�سوج  لغوي  كيان  ال�سعري  الن�س  اأن  يبدو 

ال�ستعارات، التي متنحه �سحنة يف الت�سوير واخليال، 

ال�سعرية  ال�سورة  د 
اّ
يزو الذي  الزاد  ها  اإنَّ روؤاه،   

ُ
م

ِّ
وُتَطع

با للقراءة 
ْ

اأفقا رح اٍت جمالية وفناّية؛ مْتنح له 
َ
ح

ْ
�س

ُ
مِب

املتون  بع�س  لَعلَّ  و  وللتاأويل.  والعميقة  املن�ستة 

بالتعدد  الزاخر  الأفق  هذا  تفتح  املعا�رسة  ال�سعرية 

والختالف يف الروؤى والقراءات، نظرا ملا حتمله من 

خطاب �سعري خارج عن الهيمنة النمطية ول ين�سلخ 

يه، وا�سعا اأ�سئلة  عن الواقع، بقدر ما ي�سعى اإىل تخطاّ

غ اجلمايل للتجربة. منطلُقه 
ْ
و

اّ
الواقع يف توا�سج مع ال�س

التعبري عن الذات باملعنى الوا�سع للكلمة، مما يعك�س 

جتربة  فكل  واملق�سودة.  املبتغاة  ال�سعرية  جوهر 

هجرة  خ��الل  من  ال�سعري،  معجمها  تخلق  �سعرية 

الوعي  اأعماق  يف  امل�سجلة  وال�سور  ال�سعري  املعجم 

ال�سيخ-باإبداع  بن  الدين  جمال  قال  -كما  الثقايف 

معجم من�سجم مع اللحظة التاريخية التي يوجد فيها 

ال�ساعر؛ ومت�ساوق مع الأ�سئلة اجلمالية والفنية �سواء 

على امل�ستويني ال�سكلي والأ�سلوبي، وهنا مكمن غنى 

كل جتربة. هذا املعجم ال�سعري امُلبَتَدع يعطي للغة " 

 .
اأبعادا جمازية اأو ت�سويرية غري ماألوفة" )1(

نت من اخلروج  والتجربة ال�سعرية التي �سنتناولها متكاّ

 �سعري ينتمي 
اّ

على املعيار والنزياح عنه؛ ِبَخْلق ن�س

اإىل �سوؤال احلداثة ال�سعرية العربية، واإىل قلق الكتابة 

املتاّقدة بالبحث الأبدي عن الكينونة يف وجود ت�سداأ 

الأماين  فيه  وتثكل  الآم��ال،  فيه  وُتقرب  الأحالم  فيه 

وي�سيع الغرتاب وال�سياع والتيه، وتلك �سرية �ساعر 

عة على 
َ
�رْس

ُ
خرج من بني ق�سبان التقليد اإىل عوامل م

احللم والروؤى الناب�سة باحلياة، وهذا ل يعني جتاوز 

د  ا العمل على اإبداع ن�سية توؤكاّ املوروث الن�سي، واإناّ

الرتباط به على اعتبار " اأن املمار�سة ال�سعرية تن�ساأ 

وهذا  معًا.  وعموديا  اأفقيا  اأخ��رى،  ن�سو�س  �سمن 

" بتعبري حم�سن  ال�سعرية  ال�سرتاتيجيات  ما تك�سفه 

اخليط  على  احلفاظ  ترت�سي  التي  املو�سوي،  جا�سم 

الرابط بني القطيعة وال�ستمرارية، ف�»اإدراك احلا�رس، 

هذا  اإليوت.  ذلك  عن   
اّ

يعرب كما  للما�سي«  اإدراك  هو 

الإتيان  عليه  ي�ستحيل  اإب��داع  اأي  اأن  يبني  املعطى 

لالأ�سالف،  الن�سي  املنجز  ا�ستيعاب  دون  باجلديد 

ي  امل��وؤداّ اخللق  على  القدرة  يعطيه  يدركه  وعندما 

الطرح  ي  يزكاّ مما  التباع،  قيود  ويحطم  اخلرق،  اإىل 

رحم  من  اإل  يتخلاّق  ل  حقيقي  اإب��داع  كل  اإن  القائل 

معه،  ال�سالت  وجت�سري  اله�سم  بعد  ال�سالف،  الن�س 

مكمن  وهنا  ملغالقه.  املدركة  الواعية  القراءة   ،
ْ

عرب

باأحقية  توؤمن  جتربة  كل  تبتغيها  التي  الإ�سافة 

يف  لي�س  الرتاث  فقيمة  الالحق.  وجود  على  ال�سابق 

ال�سري على َهْدِيِه، واإنا يف النزياح عنه من اأجل بذر 

بذور اخللق والإبداع ، احلياة والدميومة، وتلك �سيمة 

ال�ساعر املجداّد.

لف تطعيم وتخ�سيب 
اّ
 ال�س

اّ
ا يدفعنا اإىل القول اإن ن�س

اّ
مم

ال�سابق  امت�سا�س  القدرة على   اخلَلف، مبنحه 
اّ

لن�س

وبدون  الإبداعية،  هويته  بكامل  يتمتع   
اّ

ن�س وخلق 

ية  ال�ستمرار  الإب���داع  على  ي�ستحيل  املعطى  ه��ذا 

عن  بعيدة  مرتابطة  �سل�سلة  لأن��ه  اجلديد،  وابتكار 

�صالح لربيني*

  *  شاعر وباحث من المغرب

 �مل�سمر�ت �لثقافية

فـي جتربة حممد الثبيتي



التقاطعات املفتعلة، وقريبة من نب�س اخللق كاإرادة 

هذا  نوؤكد  وعندما  امُلبَتَدع.  الن�س  لكينونة  وجودية 

من  ل  يت�سكاّ ل  الن�س  اأن  اأذهاننا  عن  يغيب  ل  الأمر 

ما  كل  على  ينفتح  بل  فقط،  وال�سكل  اللغة  جوانب 

 يف اإثرائه. فتجربة ال�ساعر يف احلياة وخلفياته 
ُ
ِهم

ْ
�س

ُ
ي

الالوعي، وكذا املتخيل كلها  املعرفية املرت�سبة يف 

ه على اآماد ق�سية، فكل 
ُ
ب الن�س، وتفتح

اّ
عوامل تخ�س

عملية   
َ ْ
َعرب بردمها،  يقوم  فجوات  لالآخر  يرتك  ن�س 

الإ�سافة،  وتلك �سفة من �سفات العملية الإبداعية." 

يف  ه��و  الإب���داع  جوهر  اإن  ال��ق��ول  ميكن  هنا  وم��ن 

اع 
اّ
اإ�سافة اإىل اأن الن�س جم

التباين ل يف التماثل")2(

خطابات ون�سو�س وجتارب وتاريخ وحياة.  

)1( حممد الثبيتي ال�سعر ال�سعودي:

وجوديا؛  اق��رتان��ا  ال�سعودي  ال�سعر  حداثة  تقرتن 

عن  ت 
اّ

عرب التي  ة، 
اّ
الناّ�سي لهذه  موؤ�س�سني  �سعراء  مع 

عن  خ��ارج  �سعري  اأف��ق  ارتياد  يف  اجلموح  الرغبة 

ور 
ُ
مي �سعري  م�سهد  يف  القائمة،   ال�سعرية  ال�سلفية 

الذي  الذات،  �سوت  مع   ان�سجاما  عميقة؛  لت 
اّ
بتحو

ظل رهني اأ�سوات �ساربة يف الِقَدم، وهذا ل يعني 

َلة يف بنية 
َ
ْلح

َ
ا اإحداث ح رف�س هذه الأ�سوات،  واإناّ

بداية  الثمانينيات  مرحلة  فكانت  ال�سعري،  الن�س 

امل�سهد  �سي�سهدها  التي  الإب���دالت  لهذه  حقيقية 

لها  كان  �سعرية  جتارب  فربزت  ال�سعودي،  ال�سعري 

الوْقع البنياّ يف هذا التجديد، ن�سري اإىل بع�سها كمحمد 

الق�سيبي،حممد  غ��ازي  ال�سيخان،  اهلل  ،عبد  العلي 

اإبراهيم  الدميني،  الدميني،حممد  عبيد احلربي، على 

يف  يكمن  ل 
اّ
التحو ه��ذا  وجملى  وغ��ريه��م.  احل�سني 

اللغة  من  احلتمي  غري  اجلانب  على  ثورة   " اإح��داث 

العامل  لهذا  �سعري مواز  اأنها دعوة خللق عامل  اأعني 

وت�سويرية  تعبريية  ع��الق��ات  اإن�ساء  خ��الل  م��ن   ،

ال�سعرية  التجربة  يف  مل�سناه  ما  وه��ذا   
)3( جديدة" 

ز عن هوؤلء 
اّ
ال�سعودية. لكن �سوت حممد الثبيتي متي

بكونه �سوتا " يبحث عن اأفق �سعري جديد لكي يبداأ 

والتي  احلديثة،  الق�سيدة  لكتابة  احلقيقية  البدايات 

 هذا الأفق ال�سعري 
تعني اإجنازا حقيقيا ومتجاوزا" )4(

�سياق  مكانتها يف  للتجربة  منح  واملغاير  املختلف 

على  بالثورة  زت 
اّ
متي التي  ال�سعودي  ال�سعر  حداثة 

فمثاّل   ، الجرتار  اإىل  الركون  وعدم  ال�سعري؛  ال�سائد 

�سوتا �سعوديا بعيدا عن الحتذاء بالنماذج ال�سعرية 

اجلمالية  القيمة  ُن 
َ
ْكم

َ
م وهنا  ة، 

َ
�س

َّ
املكر العربية 

الطالع  يل  �َس 
ِّ
وُقي ال�ساعر.  هذا  لتجربة  والفنية 

على الأعمال ال�سعرية الكاملة له، فتملَّكني اإح�سا�س 

ن�سجا،  اأكر  وجدتها  جتربة  جتاه  ومده�س  غريب 

ب���ه  ز 
اّ
واأبهى جمال، واأعمق اأ�سالة، نظرا ملا يتمي

الالنهائي؛ منطلقة من  من روؤى �سعرية تنفتح على 

 ومتجذاّر يف ال�سعرية العربية. ول غرابة 
اّ
ت�سور جلي

واحلياة،  ال�سعر  اأر�س  �ساللة  من  فال�ساعر  ذلك  يف 

وبالتايل  والفكري،  الثقايف  بالعطاء  مرتعة  اأر�س 

َها لن يلد غري اأمثال حممد الثبيتي وغريه. كما 
ُ
ِحم

َ
َفر

اأن التجربة ال�سعرية لديه تنهل من منبعني �سعريني 

اأ�سيلنْي خال�سني: رافد الرتاث ال�سعري القدمي والثاين 

هاج�س  على  انبنت  التي  ال�سعرية  احلداثة  يف  يكمن 

مني 
اّ
مطع كانا  الرافدان  فهذان  والتجاوز.  التخطي 

الك�سف عن  اإىل  ن�سعى  التي  التجربة،  لهذه  نْيِ 
َ
ي ْرِ

ُ
وم

امل�سمرات الثقافية التي تغتني بها وتثويها.

)2( حداثة ال�سعر وامل�سمرات الثقافية: 

�أ- حد�ثة �ل�سعر  �ل�سعودي :

والبتداع،  اجل��داّة  �سمات  من  �سمة  ال�سعر  حداثة  اإن 

وال�سعي نحو اآفاق جديدة يف الكتابة ال�سعرية، �سواء 

يف  املرزوقي-اأو  و�سعه  كما   – ال�سعر  عمود  داخل 

وراء  من  فاملق�سود  وعليه  التفعيلي،  ال�سعر  اإط��ار 

احلداثية،  ة 
َ

ي�س
اّ

اخِل�س هذه  تبيان  على  العمل  ذلك،  

والتي نلم�سها من خالل رغبة ال�ساعر حممد الثبيتي 

خالل  من  منهما،  بكل  املرتبطة  الثوابت  كل   
ْ

ك�رس

احلداثة  �سعرية  قته  حقَّ ما  وهذا  والتحديث،  التجديد 

اإرادتها  الفقهية، لأنها ل تعني  اللغة  مت  " ه�ساّ التي 

اأو  واأن�ساق  اأناط  هناك  لي�س  اأنه  وترى  التعبريية، 

 ، هذه ال�سعرية 
مفردات �سعرية واأخرى غري �سعرية" )5(

والفنية  اجلمالية  اخل�سائ�س  اأهم  عن  الكا�سفة  هي 

للن�س ال�سعري ، بعبارة اأخرى تبيان ما الذي يجعل 

زا؟
اّ
الن�س املبَدع  متمي

اإن حداثة جتربة حممد  القول  الأمر من  ل غرابة يف 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

290



التي  ال�سعرية  الروؤية  عمق  منبعها  ال�سعرية  الثبيتي 

من  به  تزخر  نظرا ملا  عنده،  الأ�سا�س  الركيزة  تعترب 

َتْغِورا 
ْ
�س

ُ
م والروؤيا  النبوءة  بني  يزاوج  �سعري  خطاب 

اأعطاه  مما  الوجود،  وخبايا  للذات  الدفينة  الأعماق 

 الن�س ال�سعري،  
َ
�ِسم

َ
الأ�سبقية يف هذا التجديد، الذي و

وذلك ،من خالل املغامرة،  �سواء تعلق الأمر بامل�ستوى 

ا�ستطاع  اإذ   ، والأ�سلوبي  اللغوي  امل�ستوى  اأو  ال�سكلي 

مكنوناته  عن   
اّ

وتعرب عنه،  تف�سح  �سعرية  لغة  خلق 

اأن  اإىل  �سيخل�س  منجزه  يف  واملتاأمل  الغام�سة. 

املعنى  عن  الباحث  ال�ساعر  وهو  بهذا،  ز 
اّ
متي ال�ساعر 

لالحتفاء  القيود  كل  م  واملحطاّ الالمعنى،  وجود  يف 

بحريته ووجوده بعيدا عن و�سايا الأ�سنام ال�سعرية، 

اب �سحراء الدجى، املبارك من �سباحات احلجا، 
اّ
اجلو

اآية  وتلك  حبيبته؛  عيني  من  اجلمال  ال�سانع  وهو 

مليا/  وقفت  ال�سباح/  "يف  يقول:  اإبداعه  اآيات  من 

القلب/  فاألفيت �سومعتي منزلك/ فا�ست�ساطت عرى 

 
دُت: هلل ما اأجملك")6( لكنني حني اأب�رست عينيك/ رداّ

ك والعبادة 
اّ
فال�ساعر يخلق لغة الع�سق عن طريق التن�س

روحني  بني  احلا�سل  التَّعالق  على  �سمنية  كاإحالة 

والدال  املوحي  الرمز   على  ذلك  يف  معتمدا  تواأمني؛ 

متعددا  وتاأويليا  دلليا  زخما  للن�س  يعطي  ال��ذي 

لأن " ال�ساعر ، من خالل الرمز، يحاول خلق و�سائل 

اللغة  فيها  تكت�سب  الإيحاء  طريق  عن  لغوية  تعبري 

معان جديدة، وقيمة الرمز ال�سعري مرتبطة بالتجربة 

هذا  وعلى   
اخلا�س")7( وال�سياق  اخلا�سة  ال�سعرية 

املنوال يف اخللق والإبداع نهج ال�ساعر طرقا تعبريية 

الآن  يف  وحداثته  �سعريته  للن�س  متنح  خمتلفة 

الروابط  ، وبرودة  امل�ساعر  تكل�س  فالتعبري عن  ذاته. 

�سعرية  بلغة  ت�سويرها  ال�ساعر   ا�ستطاع  الإن�سانية 

ي اأن الثبيتي ميتلك  قريبة من اللغة اليومية،  مما يزكاّ

اللتقاط  على  والقدرة  احلد�س  عني  هي  ثالثة  عينا 

يقول: " غرفة باردة/ غرفة بابها/ ل اأظن لها اأي باب 

قدمني/  على  يتهادى  غب�س   / حاقدة  واأرجاوؤها   /

و�سمت يقوم على قدم واحدة/ ل نوافذ/ ل موقد/ ل 

 بلغة �سعرية 
�رسير/ ول لوحة يف اجلدار ول مائدة" )8(

والت�سخي�س  ال�سينمائي  الت�سوير  على  تعتمد  باذخة 

 ال�ساعر عن التحولت الإن�سانية 
َّ

نِة الأ�سياء، عرب
َ
اأو اأَْن�س

هو  بالغرتاب  ال�سعور  حيث   ، القيم  كل  فقدت  التي 

 عن ذلك، ويف هذا النموذج ال�سعري نعر ، مبا 
اّ

املعرب

 
اّ

تعرب ل  فلغته   ، الثبيتي  �سعرية  لل�سك  جمال  يدع  ل 

 ، الواقع  من  ومنتقاة  لة 
اّ
متخي عوامل  تخلق  ما  بقدر 

من  يزيد  وما   . ال�سعرية  جتربته  حداثة  جوهر  وهنا 

طريق  اختار  ه  اأناّ الإبداعية  الثبيتي  بجدارة  اقتناعنا 

عن  خ��ارج  �سعري  ن�س  خلق  بناء/  اأج��ل  من  الهدم 

وامُلربك  العميق  ت�ساوؤله  ال�سعري، ولعلاّ  الثابت  طوع 

للذائقة الكهنوتية لل�سعر – اإن �سح القول-خري �ساهد 

على رغبته يف منح الق�سيدة روحا جديدة ونف�سا اآخر 

اأير�سى  يقول:  تة 
اّ
املي الق�سيدة  لتطهريها من عطانة 

اخلليل/  حما�رسة  تعذاّبه  اأ���س��ريا/  يبقى  اأن  ال�سعر 

ع�رس  من  كاهنا  ويبقى  عبادة/  اأب  الوليد  واأغ��الل 

عاد/ تال�ست يف مالحه الأماين / فال �سقاء / يلوح 

يئة �رسيحة 
اّ
اإنها دعوة جر  ،

)9(
 ) بناظريه ول �سعادة 

الدفق  من  حتداّ  التي  الأغالل  كل  لتك�سري  ال�ساعر  من 

ال�سعوري والتعبري عن كل الهواج�س والأحالم والروؤى 

، منطلقا من فكرة اأ�سا�س " اأن التاريخ الأدبي تاريخ 

 ومتجداّد، اإنه ل يعرف الثبات اأبدا فهو دميومة 
اّ

متغري

م�ستمرة وخمتلفة من ع�رس اإىل اآخر" )10(

ب-امل�سمرات الثقافية يف جتربة الثبيتي ال�سعرية:

باإيجاز،  ال�سعودي  ال�سعر  حداثة  عند  �سالفا  فنا  توقاّ

لعبت  التي  املرجعية  ال�سياقات  تناول  اإىل  لننتقل 

دورا مهما يف ت�سكيل جتربة حممد الثبيتي ال�سعرية، 

اأن  معتقدين  الثقافية،  بامل�سمرات  الأم��ر  ويتعلق 

الن�س، يف عمقه، يحيل على " ذاكرة لإرث تاريخي 

حلمولة  ومتظهر  وخا�س،  عام  ونف�سي  واجتماعي 

حينا،  للخطاب  املنتجة  الذات  على  حتيل  وجدانية 

 
)11(  " اأخ��رى.  اأحيانا  اجلماعية  ال��ذات  على  وحتيل 

الثقافية  بالأن�ساق  متعلاّق  الأم��ر  اإن  اآخ��ر  بتعبري 

املهيمنة داخل العمل ال�سعري، من خالل الوقوف على 

لة للمرجعية الأ�سا�س  الروافد الثقافية املختلفة امُل�سكاّ

زة على اأ�سا�س اأن  " ال�سعرية 
اّ
يف هذه التجربة املتمي

التاريخي  �سياقها  عن  مبعزل  تتخلاّق  مل  العربية 

والجتماعي والديني واللغوي اأبدا، ومل تكن خمل�سة 

بل  اأي�سا،  ب�سكل قطعي  بها  ال�سياقات، متعلقة  لهذه 

وبالتايل   ،
)12( بعيد"  اأمد  منذ  غريها  على  منفتحة 
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ميتلك  الذي  هو  القدامى-  بلغة   – امُلْفلق  فال�ساعر 

خلفيات ثقافية ت�رسب يف بطون الأرا�سي الإن�سانية 

املتنوعة العطاء فكرا و�سعرا وفل�سفة ، هذه اخللفيات 

توؤدي بالتجربة اإىل معانقة كل التخوم يف ح�سارة 

ال�سعوب  ترثها  التي  الت 
اّ
املتخي وم��راودة  الإن�سان، 

والأمم من اأجل اإ�سفاء طابع اخل�سوبة ومنح التجربة 

بعدها الكوين، حتى ل تظل مرتهنة لثقافة حمدودة 

قة؛ لن تزيدها اإل ر�سوخا 
اّ
دة ذاتها يف زاوية �سي

اّ
ومقي

 ، واإب��داع  خلق  لكل  القاتلة  والحتذائية  التقليد  يف 

العطاء  على  القدرة  من  له  " ما  هو   اخلالد  فال�سعر 

 ال�سنني، بعد 
اّ
ا على مر

اّ
والتجداّد ما ي�سمن له البقاء حي

 ويف هذا ال�سياق نوؤكد 
زوال ظروفه ومالب�ساته" )13(

على اأن جتربة الثبيتي ال�سعرية متتلك هذه الدميومة 

قدرة  ذلك  م��رداّ  و   – برغ�سون  بتعبري   – الإبداعية 

نت من  ال�ساعر على النهل من روافد خمتلفة وثرية مكاّ

�سخاّ َنَف�ِس اجِلداّة يف التجربة ،  وعليه ن�سري اإىل اأهم 

امل�سمرات الثقافية  ومنها :

 امل�سمر الأ�سطوري :

يعترب ا�ستثمار الأ�سطورة و�سيلة تعبريية، من خاللها، 

ر ال�ساعر روؤيته للعامل وموقفه من ع�رسه، وهي 
اّ
مير

من الظواهر الفنية البارزة التي منحت للن�س ال�سعري 

زخما اآخر ، ولعل " العودة اإىل الأ�ساطري القدمية اإحدى 

اخل�سائ�س التي ميزت ال�سعر احلديث. وكان ال�سعراء 

والفال�سفة الرومنطيقيون الأملان وبخا�سة فردريك 

�سليغل)1767/  واأوغ�ست   )1854  /1770( �سلنغ 

1845( وجوهان هردر )1744/ 1803(  من اأوائل 
يف  ال�سعر  يف  الأ�سطورة  ا�ستخدام  اإىل  دع��وا  الذين 

  وقد كان لهذا التوظيف 
مطلع القرن التا�سع ع�رس" )14(

�سارت  حيث  املعا�رس  العربي  ال�سعر  يف  جتلياته 

تتغياه  وما  الإن�سان  ياأمله  ما  تربز  فنية  ظاهرة 

الإن�سانية، وعليه " ل ميكن اأن نرى �ساعرا معا�رسا مل 

يتعامل مع الأ�ساطري القدمية ذات املغزى الإن�ساين، 

ا  ولكناّه ل يعيد �سياغة هذه الأ�ساطري كما هي، واإناّ

 
)15( " اجتماعي ع�رسي  اإبراز م�سمون  ي�ستغلاّها يف 

املعا�رس  يف فتح  العربي  ال�ساعر  يعك�س رغبة  مما 

اأفق �سعري منفتح على املوروث الإن�ساين �سعرا، اأدبا، 

�رسدا، خرافات ، اأغاين �سعبية، اأ�ساطري ، والغاية من 

 
ْ

ري
َّ
وال�س ال�سعرية  التجربة  اإث��راء  التوظيف  هذا  وراء 

الزمان واملكان.  الإبداع املمتدة يف  بها نحو عوامل 

كاء على الأ�سطورة يجعل اخلطاب ال�سعري اأكر  والتاّ

جتداّدا وخلقا وتخ�سيبا للدللت، مما يعك�س اأن هذه 

ز ال�ساعر على خلق اأ�سطورته النابعة  الو�سيلة قد حتفاّ

من ت�سوره للعملية ال�سعرية. وال�ساعر حممد الثبيتي 

طريق  اختار  الآخر  فهو  الإط��ار،  مل يخرج عن هذا 

لالأ�سطورة يف متظهراتها املختلفة  الأمثل  التوظيف 

اأ�سطورة  واملتنوعة. ومن بني الأ�ساطري التي وظفها 

العنقاء التي حتيل على البعث والولدة اجلديدة الدالة 

العنقاء  ينادي  فال�ساعر  وال�سريورة،  التحول  على 

لتعلن ميالدا جديدا، فال�سندباد غارق يف بحر التيه 

والرتحال، ال�سفر والرحيل بعثا عن وجوده، بل اإنها 

كائن اأ�سطوري غري حمدودة بحدود زمانية اأو مكانية 

 ح�سب �سياقها يف 
اّ

ل وتتغري
اّ
، للدللة على كونها تتحو

القول ال�سعري يقول: " هيه يا عنقاء/ يا بعثا جديدا 

يا بحرا  يا عنقاء /  لهيب ورماد/ هيه  و�سبابا من 

غريقا تاه فيه ال�سندباد/ هيه يا عنقاء/ هزاّي �سجر 

الريحان، يهمي �سعرك العمالق اأمطار ال�ستاء/ مزاّقي 

نهري البنف�سج و  العقي  / وهج الدنان / وا�رسقي 

  .
من ل مكان. ول زمان ")16(

ففي �سبيكة �سعرية ي�ستح�رس ال�ساعر معاناة كل  من 

وق�سة  الغنيمة،  اأجل  من  البحار  ي�سقاّ  الذي  �سندباد 

حملها  مبجرد  قومها  من  اخلوف  د 
اّ
تتكب وهي  مرمي 

بامل�سيح، ففي هذا التمازج بني الأ�سطوري والديني 

الإن�سانية.  ثقافته  �سعة  ومدى  الثبيتي،  �سعرية  ة 
اّ
قم

لكل  جديدة  حياة  انبثاق  يف  اأ�سهم  التوظيف  فهذا 

هذا  برمته.   الوجود  متاّ  ومن  وم��رمي.  ال�سندباد  من 

التوا�سج  د  
اّ
العنقاء يج�س التوظيف املبا�رس لأ�سطورة 

كينونتها  عن  الباحثة  ال�ساعرة  الذات  بني  والتعالق 

والتي   ، بها  املحلوم  الق�سيدة  معانقة  يف  والراغبة 

لن تتاأتى اإل بعد مكابدات واحرتاقات، ولعل جتربة 

ال�ساعر هي من جتربة كل من ال�سندباد ومرمي. لكن 

بل  لالأ�سطورة،  املبا�رس  بالتوظيف  يكتف  ال�ساعر مل 

عمد اإىل نهج طريق الإيحاء يقول: 

ركبتاه/  فان�سحقت  ال�سمت/  قارعة  فوق  هوى    "
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يديه  ل املنحنى باحثا عن 
اّ
اأو اإىل  ه حينا/ وعاد 

اّ
تاأو

/ تنامى بداخله املوت / فاخ�رس ثوب احلياة عليه 

يحرتق  ال��ذي  العنقاء   الفينيق/  طائر  اإن��ه   ،   
)17("

ال�ساعر  اه 
اّ
اإي ويعود ويبعث حيا من رماده، م�ستلهما 

للتعبري عن التجدد والأمل واحلياة ، فبعد املوت حياة 

املوت  ثنائية  اأن  اليقني  الإدراك  يدرك  فالثبيتي   ،

منذ  الإن�سانية  ق��ت 
َّ
اأر اأبدية  تاريخية  �سرية  واحلياة 

جتربة  يف  حا�رسة  متوز  اأ�سطورة  ولعل   ، البدايات 

ال�ساعر ، والدليل ق�سيدة " البابلي" التي تتقاطع مع 

حمنة �سيدنا اأيوب الذي عانى من مر�سه الذي اأحاله 

تا لكن القدرة الإلهية خلاّ�سته من موت حمقق، ويف 
اّ
مي

 النبوة ، وهذا يحيل على متوز الدال على البعث 
اّ
هذا �رس

القريب/  البعيد  هذا   
اّ
ال�رس ه 

اّ
م�س  " يقول:  املوت  بعد 

�ساعديه  على  �ساخت  الطري/  باأجنحة  ى/ 
اّ
امل�سج

الطحالب/ والنمل ياأكل اأجفانه../ .. والذباب / مات 

 / . واأناب/ وعاد اإىل منبع الطني معتمرا راأ�سه الأزيلاّ

ع كاأ�س النبوءة/ اأوقد ليال من �سوء/ غادر نعليه 
اّ
جتر

، فبعد املوت يخ�رس    
مرحتال يف عيون املدينة")18(

ثوب احلياة، وتلك م�سيئة هذه الأ�سطورة. لكن ال�ساعر 

موؤمن اإميانا قويا باأن الق�سيدة اأ�سطورة، من خاللها، 

يولد ال�ساعر بعد املوت، وتتجدد  التجربة ال�سعرية بفعل 

القراءة والتاأويل. كما اأن ال�ساعر ا�ستطاع خْلَق رموزه 

املغني،  القرين،  اف، 
اّ
العر احلي،  ككاهن  الأ�سطورية 

لل�ساعر  �سعريا  قناعا  �سكلت  التي  الفر�س  ال�سعلوك، 

الرموز  اإن كل هذه  الأمر.  هذا  اأفلح يف  وقد  الثبيتي، 

متت اأ�سطرتها من لدن ال�ساعر، ويف اأ�سطرتها "�سورة 

د 
اّ
للتجربة بدللتها ورموزها واأبعادها. ولي�ست جمر

 .  
ا�ستثمار اأ�سماء و�سخ�سيات اأو ا�ستعارات حتى.")19(

الذات وهي  الأ�سطورة هو بحث عن  اأن توظيف  كما  

جتابه الواقع، التاريخ، واحل�سارة الإن�سانية يف ظل 

�سة لكل 
اّ
منعطفات وجودية ت�سعر فيها الذات اأنها معر

اأ�سكال النفي والغرتاب. 

امل�سمر الديني :

خ�سائ�س  من  ي�سة 
اّ

خ�س الدينية  اخللفية  متثاّل 

غرو  ول   ، الثبيتي  حممد  لل�ساعر  ال�سعرية  التجربة 

عمودها  بيئة  اإىل  ينتمي  ال�ساعر  م��ادام   ذلك  يف 

ة، 
اّ
وهوي وحياة  وممار�سة  عقيدة  الدين   الِفَقري 

ُتُه يف �سعرية التجربة، حيث 
َ
م

ْ
�س

َ
اأثره وب فكان لهذا 

ال�سعري،  اخلطاب  يف  القراآنية  الآيات  ح�سور  جند 

تربة  يف  جتذرها  و  اأ�سالتها  للتجربة  يعطي  مما 

�سباح  جتيء  لليلى  قل   " ال�ساعر:  يقول  اإ�سالمية 

الزبد/ قل  الزلل وبني  الآن بني  اإنها تقف  الأحد/ 

اأنت   : لها  قل  زبد/  وباطنه  ملح  املاء  ظاهر   : لها 

القول  ه��ذا  يف   ، ال�ساعر  جند    
البلد")20( بهذا  ح��لاّ 

ال�سعري قد  تعامل مع الآية القراآنية بطريقة يغيب 

بطريقة  تعامل  اآخر  ، مبعنى  اجلمايل  اجلانب  فيها 

" ل   : تعاىل  قوله  على  والتي حتيل  معها  مبا�رسة 

اأن  ، غري   
البلد")21( بهذا  واأمن حلاّ  البلد،  بهذا  اأق�سم 

ال�ساعر  ا�ستطاع  ا  واإناّ الأمر مل يقف عند هذا احلد، 

توظيفه  يف  الرتميزي  الإيحائي  الأ�سلوب  َد 
َ
م

ْ
ع

َ
ي اأن 

فرقتنا   " قوله:  ذلك  على  وحجتنا  القراآين  للن�س 

من  بقعة  على  نوانا/  �ستات  ملاّت  ثم  زمنا/  النوى 

حَلك / قلت: هيت لك/ هيت لك/ �رسُت خلف خطاك 

، فهذا  يدل   
اأ�ساألك" )22( ر خطو امل�ساكني / مل 

اّ
اأجر

حاولت  عندما  يو�سف  ق�سة  يف  تعاىل  قوله  على 

لي�سقط يف  نف�سه،  �سيدنا يو�سف عن  زليخة مراودة 

اأنقده من هذا املكيدة  كها، لكن برهانا من اهلل 
َ
�رس

وغلاّقت  نف�سه،  عن  بيتها  يف  هو  التي  " وراودت��ه   :

ي 
اّ
رب اإنه  اهلل،  لك، قال معاذ  : هيت  الأب��واب وقالت 

ت به، 
اّ
اأح�سن مثواي، اإنه ل يفلح الظاملون، ولقد هم

لن�رسف  كذلك  ه، 
اّ
رب برهان  راأى  اأن  لول  بها   

اّ
وهم

الق�سة  ا�ستدعاء هذه  اإن   
ال�سوء والفح�ساء" )23( عنه 

والإغ��راء  الإغ��واء  اأ�سكال  كل  ت�سوير   منها  الغاية 

�ست لفتنة �سيطان ال�سعر، 
اّ
التي لزمت الذات وقد تعر

كما وقع �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم لتاأثري  زليخة 

التجربة   �سحن  التماهي  هذا  والفتنة،  الغواية  رمز 

بطاقة �سعرية مذهلة، ذات اأبعاد جمالية، واأ�سهمت 

واجنذاب  هيام  حالة  يف  فال�ساعر  تخ�سيبها،  يف 

بو�سعية  اإياها  مقارنا  ال�سعر  �سيطان  �سلطة  اأمام 

�س لكل اأ�ساليب ال�سحر والفتتان 
اّ
يو�سف وهو يتعر

من لدن امراأة العزيز. 
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بالن�سبة لنا نحن ال�سينمائيني الفل�سطينيني.. 

الكامريا هي كال�سينكوف �سريعة فـي التقاط ال�سور
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ملفملف

حمور

هاين جوهرية 

كامريا الثورة يف مواجهة الر�صا�ص

خمتلفٍة أبعاداأبعادأبعاٍد  إىل اإىل إىل  فل�سطني  يف  ورة سورة سورة  سال�سال� تقودنا 

ِتتجاوز حدود ال�رصاع مع االحتالل، ومن قبلِهتتجاوز حدود ال�رصاع مع االحتالل، ومن قبله

البدايات  يف  البدايات سوير  يف  البدايات سوير  يف  وير  سالت�سالت� فن  فن ساأ  فن ساأ  أ  سان�سان� إذ اإذ اإذ  اال�ستعمار، 

ثقافة وبيئة املبكرة يف تلك البالد العربية نتيجة ثقافة وبيئة املبكرة يف تلك البالد العربية نتيجة ثقافة وبيئة 

ال�سيا�سية  العوامل  بفعل  ال�سيا�سية أن حتول  العوامل  بفعل  ال�سيا�سية اأن حتول  العوامل  بفعل  أن حتول  إىل اإىل إىل  نة، سنة، سنة،  سحا�سحا�

عب الفل�سطيني.سعب الفل�سطيني.سعب الفل�سطيني. أداة مقاومة القتالع ال�اأداة مقاومة القتالع ال�سأداة مقاومة القتالع ال�سأداة مقاومة القتالع ال� إىل اإىل إىل 

ور سور سور واملخرج ال�سينمائي  سللم�سللم� أوىل الأوىل الأوىل  يف العتبات ا

مطلع  ج��وه��ري��ة،  ه��اين  ال��راح��ل  الفل�سطيني 

أثري اأثري اأثري  اتات نتلم�س  نتلم�س سي،  نتلم�س سي،  ي،  ساملا�ساملا� القرن  من  ال�سبعينيات 

ِبيئته املقد�سية، وحميطه االجتماعي يف تكوينِهبيئته املقد�سية، وحميطه االجتماعي يف تكوينه

ال�سينمائي الراحل مل يذهب  ال�سينمائي الراحل مل يذهب أن  ال�سينمائي الراحل مل يذهب اأن  أن  ُكما جنُدكما جنُد الفني، 

ودفعتُه ودفعتُهإليه،  ودفعتُهإليه،  ودفعتهاإليه،  إليه،  جاءت  جاءت إمنا  جاءت اإمنا  إمنا  جاءت و إمنا  جاءت و إمنا  برجليه،  احلرب  برجليه، إىل  احلرب  برجليه، اإىل  احلرب  إىل 

أي
َّ

أي
َّ

أياأي حال  حال الأول،  حال الأول،  أول،  ا املواجهة  خط  على  يكون  املواجهة الأن  خط  على  يكون  املواجهة الأن  خط  على  يكون  أن 

فل�سطيني، ورمبا.. لو مل تكن احلرب، واالحتالل، 

ت فل�سطني قدمت منوذجاتات، لكانت فل�سطني قدمت منوذجاتات، لكاَنت فل�سطني قدمت منوذجًا خمتلفًا تات، لكانستات، لكانس سوال�سوال�

ذرات سذرات سذرات �سريته  س�س� ُجلوهرية، ولغريه، وفق ما جنُدجلوهرية، ولغريه، وفق ما جنُد يف 

املبكرة وطفولته.

��ور س��ور س��ور  ���ي ال��ب��ح��ث ع���ن ج��وه��ري��ة، امل�������ي ال��ب��ح��ث ع���ن ج��وه��ري��ة، امل����س�س� س�سي��ق��ت����س�س�ي��ق��ت�����سي��ق��ت����سي��ق��ت����س�س��ي ال��ب��ح��ث ع���ن ج��وه��ري��ة، امل����س��ي ال��ب��ح��ث ع���ن ج��وه��ري��ة، امل����س

يف  يف سوير  يف سوير  وير  سالت�سالت� ج��ذور  ج��ذور إىل  ج��ذور اإىل  إىل  العودة  وال�سينمائي، 

العام  يف  واحتاللها  نكبتها  قبل  فل�سطني، 

إمنا اإمنا إمنا  إمنا و إمنا و طارئًا،  يكن  مل  الفن  هذا  طارئًاأن  يكن  مل  الفن  هذا  طارئًاأن  يكن  مل  الفن  هذا  طارئااأن  يكن  مل  الفن  هذا  أن  إذ اإذ اإذ  1948م، 
متجذراً يف الثقافة الفل�سطينية.

الت�سوير يف فل�سطني.. اجلذور والبدايات

موقعها  من  موقعها اأثري  من  موقعها اأثري  من  أثري  بت فل�سطني  يف  بتاورة  فل�سطني  يف  اورة  بتس فل�سطني  يف  بتسورة  فل�سطني  يف  ورة  ال� ال�سولدت  سولدت 

أوروب��ا، اأوروب��ا، أوروب��ا،  على  املتو�سط  عرب  املطل  اجل��غ��رايف، 

الذي  املوقع  رصال�رصال�رصق،  على  خالله  من  واملطلة 

أفريقي الأفريقي الأفريقي  آ�سيوي الآ�سيوي الآ�سيوي وا طري الوطن العربي سطري الوطن العربي سطري الوطن العربي ا س�س� يربط 

أمر الأمر الأمر  ا الدينية،  مكانتها  على  عالوة  الدينية، سهما،  مكانتها  على  عالوة  الدينية، سهما،  مكانتها  على  عالوة  هما،  سببع�سببع�

أ مكانة متقدمة يف اأ مكانة متقدمة يف أ مكانة متقدمة يف احلركة  أ مكانة متقدمة يف تتبو أ مكانة متقدمة يف تتبو أن الأن الأن  أهلها اأهلها أهلها  الذي 

دور  املبكرة  البدايات  منذ  رصفانت�رصفانت�رصت  الثقافية، 

وير، سوير، سوير،  سالت�سالت� وا�ستوديوهات  رصوامل�رصوامل�رصح،  ال�سينما، 

فيات، واملدار�س، واملراكز الثقافية.سفيات، واملدار�س، واملراكز الثقافية.سفيات، واملدار�س، واملراكز الثقافية. سوامل�ست�سوامل�ست�

قبل   - الفل�سطينية  - سوير  الفل�سطينية  - سوير  الفل�سطينية  وير  سالت�سالت� حركة  حركة سطت  حركة سطت  طت  سن�سن�

إبراز اإبراز إبراز  إبراز - يف  إبراز - يف  سا�سا�س االحتالل بالكامريا  ا�سا�س سر�سر� مواجهة 

واملنا�سبات  والطبيعة واملدن  البوريرتيه  واملنا�سبات سور  والطبيعة واملدن  البوريرتيه  واملنا�سبات سور  والطبيعة واملدن  البوريرتيه  ور  س�س�

يف  تبقى  ت��ع��ددت،  تبقى اإن  ت��ع��ددت،  تبقى اإن  ت��ع��ددت،  إن  تبقى و ت��ع��ددت،  إن  تبقى و ت��ع��ددت،  إن  وه��ي  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

ًأكيداًأكيداً على حقيقة وجود جمتمع وحياة  أكيدااأكيداا اتات النهاية 

رصوت�رصوت�رصيد جزء من  اجتماعية قبل احتالل فل�سطني 

�سكانها يف العام 1948.

نحو  نحو ساعدها  نحو ساعدها  اعدها  سوت�سوت� هيونية سهيونية سهيونية  سال�سال� الدعاية  دفعت 

الثقافة  م�����س��ار  حت���ول  الثقافة إىل  م�����س��ار  حت���ول  الثقافة اإىل  م�����س��ار  حت���ول  إىل  س���س���س ���أر�����أر�� أر��الأر��ال ا �الاح��ت��الاح��ت��الل 

فولدت  االقتالع،  قاومة  مربع  االقتالع، إىل  قاومة  مربع  االقتالع، اإىل  قاومة  مربع  إىل  الفل�سطينية 

ورة سورة سورة  سال�سال� م��وازاة  يف  الفل�سطينية  م��وازاة سورة  يف  الفل�سطينية  م��وازاة سورة  يف  الفل�سطينية  ورة  سال�سال� بذلك 

ر 
ُّ
ر ور و وسوس سوت�سوت�

ًّ
إ�ستعماري
ًّ

إ�ستعماري
ًّ

إ�ستعمارياإ�ستعماري دافٍع على  القائمة  الغربية 

* تاويستاويستاوي سحممد حممود الب�سحممد حممود الب�

* شاعر وكاتب من األردن



 )1( اليهودية  الوكالة  اأخ��ذت  حني  ا�ست�رصاقي، 

على  ممنهٍج  ب�سكٍل  العمل  الغربية  واالإر�ساليات 

اأوروبا  يف  وتقدميها  املقد�سة،  االأماكن  ت�سوير 

الكني�سة  اأتباع  �سمن روؤية الهوتية ال�ستعطاِف 

 - ا 
ًّ
غربي  - اخلطى  وحثِّ  »ال�سهيو-م�سيحية«، 

مع  »اإ�رصائيل«،  دول��ة  قيام  م�رصوع  دعم  على 

العمل اأي�سا على ت�سوير بع�س املناطق اخلالية 

هريتزل  ثيودور  ل�سعار  جت�سيداً  ال�سكان،  من 

ال�سهري يف بال: »فل�سطني اأر�س بال �سعب، ل�سعب 

بال اأر�س«.

اأر�سل ماك�س  والأن الدعاية على هذا النحو؛ فقد 

القرن  اأواخر  الزعماء ال�سهاينة -  نوردو -اأحد 

من  يتحققا  ك��ي  فل�سطني  اإىل  رجلني  ال�19 

�سحة ادعاء هرتزل »اأر�س بال �سعب ل�سعب بال 

اأر�س«، فاأر�سل املبعوثني ر�سالة اإىل نوردو بها 

وم�ستوفية  جًدا  جميلة  »العرو�س  واحدة  جملة 

وملخ�س  فعاًل«،  متزوجة  لكنها  ال�رصوط،  كل 

وي�سكنها  باحلياة  تنب�س  فل�سطني  اأن  الر�سالة 

االإع��الم  »اآل��ة  به  ج��اءت  ما  عك�س  على  �سعبها 

�سّدر  الذي  القادم  للوطن  للرتويج  ال�سهيونية 

االأوروبيني«  امل�سورين  بع�س  الفارغة  �سورته 

.)2(

ة للحركة ال�سهيونية 
ّ
بيَد اأن ال�ساحة مل تكن خالي

مواٍز  �سعيد  فعلى  ت�ساء؛  كما  ومترح«  ل�«ت�رصح 

�سمن  الفتوغرايف  الفل�سطيني  الن�ساط  ت�سكل 

من   
ُ
يقدم كمهنٍة  الت�سوير  ممار�سة  نطاقني؛ 

الفل�سطينية،  للعائالت  �سور خدمات 
ُ
امل� خاللها 

االأخ��رى  ال��رواي��ة  لتقدمي  الت�سوير  وممار�سة 

فجاءت  ال�سهوينية،  ل��الدع��اءات  املناق�سة 

ال�سورة منذ البدء ناطقة بعك�س ما ت�ستهي »�سفن 

االحتالل«، وال تزال حتى اليوم متثل جزءا مهما 

يف معادلة ال�رصاع.

 هنا امل�سور احلربي خليل رعد وجتربته 
ُ
نتذكر

يف ممار�سة الت�سوير ال�سوئي يف العام 1890م 

يف  به  خا�س  ت�سوير  ا�ستوديو  افتتح  عندما 

�سارع يافا يف مدينة القد�س 

)3(، وال نن�سى كرمية عبود 

 - ف�سطينية  م�سورة  اأول 

بداأت  التي   ،- عربية  وقيل 

 1913 العام  يف  الت�سوير 

مدينة  ويف  ال��ق��د���س،  يف 

ن��اب��ل�����س، ظ��ه��رت »ه��دل��ة 

ام��راأة  اأول  وكانت  عناب، 

رة، واأقامت يف نابل�س 
ِّ
م�سو

يف  بالن�ساء  خا�سًا  ا�ستديو 

املا�سي،  القرن  اأربعينيات 

عقود  ع��دة  يعمل  ظ��ل  وق��د 

الن�ساء  خ��دم��ة  يف  الح��ق��ة 

واالأ�رص املحافظة«)4(.

الدعاية  ماكينة  تتوقف  مل 

ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة، وال��غ��رب��ي��ة 
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امل�ساندة لها، عند حدود الفتوغراف، واإمنا ذهبت 

لدعم  االأف��الم  من  ع��ددا  فاأنتجت  ال�سينما  نحو 

العبور  يف  وحقُه  ال�سهيوين«،  »احللم  وتعزيز 

كانت  الفل�سطينية  البدايات  اأن  اإال  فل�سطني،  اإىل 

حا�رصة اأي�سًا، وفق خمتلف الروايات التاريخية، 

�سور  الذي  �رصحان  ح�سن  اإبراهيم  املخرج  مع 

– اإىل  اأم��ريا  ك��ان  – حني  �سعود  امللك  زي��ارة 

اأول  بذلك  ليكون  1935م،  العام  ويافا  القد�س 

اإخباريا،  طابعا  يحمل  فل�سطيني  ت�سجيلي  فيلم 

ا اأن بع�س الباحثني يعودون بتاريخ ال�سينما 
ً
علم

الما  وبدر  اإبراهيم  »االأخوين  اإىل  الفل�سطينية 

الفل�سطينيني الذين كانا عائدين اإىل فل�سطني من 

ت�سيلي، التي هاجرا اإليها مطلع القرن الع�رصين، 

مع معدات الت�سوير والتحمي�س الإن�ساء �سناعة 

االأو�ساع  ب�سبب  ولكن  فل�سطني،  يف  �سينمائية 

يف فل�سطني اجتها اإىل االإ�سكندرية - يف م�رص -  

الن�ساط  ملمار�سة  منا�سبة  الظروف  كانت  حيث 

اأول  وليكون  ال�سينمائي، 

يف  ُقبلة   « ه��و  لهما  فيلم 

 »1927 ع��ام  ال�سحراء« 

.)5(

اأ�س�س   1945 ال��ع��ام  يف 

اأح���م���د ح��ل��م��ي ال��ك��ي��الين 

م��ع ج��م��ال االأ���س��ف��ر وعبد 

»ال�رصكة  ها�سم  اللطيف 

االأف���الم  الإن��ت��اج  العربية 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة«، واأخ����رج 

�سالح الدين بدر خان عام 

1946 اأول فيلم روائي يف 
فل�سطني بعنوان »حلم ليلة« 

ويافا  القد�س  يف  وعر�س 

وعمان )6(.

فل�سطني  ملكانة  وت��اأك��ي��دا 

ا 
ًّ
الثقافية، فقد �سهدت تلك البالد ح�سوراً عاملي

يف جمال االإنتاج ال�سينمائي والوثائقي، منذ اأن 

اللذين  لوميري،  ولوي�س  اأوغ�ست  »االأخوين  ر 
ِّ
و

ُ
�س

يف  اأفالمهما  ال�سينما،  اخ��رتاع  اإليهما  ين�سب 

فل�سطني ففي العام 1896 قام عمالء لالأخوين 

القد�س  يف  �سينمائية  لقطات  بت�سوير  لوميري 

توما�س  ق��ام  كما  القد�س(،  يف  قطار  )حمطة 

اأدي�سون بت�سوير فيلم )الرق�س يف القد�س( عام 

.)7(»1902
الفنية  ال�سيء بال�سيء يذكر، فاإن ال�سحافة  والأن 

»اأ�سدر  فقد  و�سولة؛  جولة  لها  كان  فل�سطني  يف 

جربائيل �سكري ديب جريدة »الريا�سة وال�سينما« 

تعرف  وهي  القد�س.  مدينة  يف   1935 عام  يف 

الريا�سة  عن نف�سها باأنها »جريدة تعنى ب�سوؤون 

وال��رادي��و«.  وال�سينما  امل�����رصح(  )اأي  واملر�سح 

 1937 ع��ام  يف  تلحمي  اإب��راه��ي��م  اأ�س�س  كذلك 

بالعربية  االأ�سبوعية  ال�سينمائية  االأ�رصطة  جملة 
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)8(، واأ�سدر حممد م�سطفى غندور  واالإجنليزية« 

جملة »احلقيقة امل�سور« عام 1937 يف عكا )9(.

 اإىل اأن عالقة الفل�سطيني 
ُ

ويف �سوء ذلك، نخل�س

بال�سورة وثقافتها مل تكن حديثة، اأو م�ستجدة، 

يف  ومتجذرة  متاأ�سلة  بل  اجلذور،  منقطعَة  وال 

التاريخ، وما حدث من تهديد لفل�سطني واحتاللها 

ال�سورة �سالحًا يف   املعادلة لتكون 
َ َّ
الحقا، غري

وجه املحتل الذي مل يتمكن من تكبيل �سعبنا، اأو 

منعِه من تطويع ال�سورة ومفرداتها يف حروبِه 

لتحرير وطنه.

 ،1948 حرب  بعد  الفل�سطينية  الثورة  قيام  مع 

والفيلمي،  الفتوغرايف  الت�سوير  حركة  تطورت 

وحظيت بتفاعل وت�سامن عربي واأممي، لتظهر 

اأولئك  ومن  ومهمة،  بارزة  اأ�سماء  امل�رصح  على 

عرب  واجه  الذي  ال�سهيد  ال�ساهُد  جوهرية،  هاين 

عني الكامريا الر�سا�س، اإىل اأن متكن االحتالل 

من ت�سفيته يف 11 ني�سان / اأبريل 1976 يف 

تالل عني طورة يف لبنان اأثناء قيامه بت�سوير 

والتقدمية  الوطنية  ال��ق��وى  ن�سال  ع��ن  فيلم 

اللبنانية والثورة الفل�سطينية.

جوهرية.. القد�س والأ�سدقاء 

واملحيط الجتماعي

حركة  على  �رصيعا  املرور  خالل  وا�سحًا  يبدو 

ملدينة  اأن  النكبة،  قبل  فل�سطني  يف  الت�سوير 

املدينة  هذه  اأبناء  واأن  االأ�سد،  ن�سيب  القد�س 

تفتح وعيهم مبكراً على هذا الفن، لذا ال غرابة 

)مواليد  جوهرية  ه��اين  املقد�سي  يكون  اأن 

اأبرز رواد امل�سورين ال�سينمائيني  اأحد   )1939
الفل�سطينيني. 

مبكر،  وقت  يف  ال�سورة  مع  هاين  رحلة  ب��داأت 

وم�سمم  الت�سكيلي  الفنان  �سديقه  ي�ستعيد  اإذ 

اخل��ط��وط ف��الدمي��ر مت���اري ذك��ري��ات��ه م��ع ابن 

يف  ك��ان��ا  عندما  مدينته، 

اخلم�سينيات  اأي��ام  القد�س، 

من القرن املا�سي )10(.

جوانب  عدة  متاري  يك�سف 

مهمة يف �سخ�سية وتكوين 

ه����اين ج���وه���ري���ة، وم��ن 

ال��ذي  ج��وه��ري��ة  اأن  ذل���ك 

حياته  بداياته  يف  عا�س 

والعمل  للت�سوير  عا�سقا 

اأفالمًا  فاأخرج  ال�سينمائي 

حت��م��ل ال���ط���اب���ع ال��ه��زيل 

اأن  اأي�سًا  وجند  وال�ساخر، 

املقد�سية  جوهرية  بيئة 

وحميطه االجتماعي �ساعدا 

على تاأطريه الفني وتكوينه 

ال��ع��ت��ب��ات  �سيمثل  ال����ذي 

نزوى العدد 98 - ابريل 2019

298

�صالفة جاداهلل



االأوىل لوالدة جوهرية امل�سور وال�سينمائي.

مثلت مدينة القد�س النواة االأوىل لدفع جوهرية 

اأ���س��دق��اءه؛  م��ن  فكان  الت�سوير،  م�سار  نحو 

ف��رح،  �سمري  وال�سينمائي  امل�رصحي  امل��خ��رج 

الذي �سور له هاين عدة اأفالم �ساخرة وفكاهية 

بالقد�س - متثيل متاري -، وهنالك  يف منزله 

عالوة  الَّطة،  ُ
ب كمال  والر�سام  الت�سكيلي  الفنان 

على البيئة املمثلة لبع�س اأفراد عائلة جوهرية، 

ريا�س،  واخلطاط  الفنان  االأ�سغر  اأخيه  فمنهم 

�سلة  وثمة  جوهرية،  وا�سف  املو�سيقار  وعمه 

الفل�سطيني  املو�سيقار  مع  اأي�سا  جتمعهم  قرابة 

�سلفدور عرطينة. )11( 

يقدم متاري ملحات عن حياة جوهرية يف القد�س، 

نيويورك  اإىل  فرح  �سمري  �سفر  اإث��ر   - اأنهما  اإذ 

التي  االأفالم  يناق�سان  كانا  ال�سينما -،  لدرا�سة 

متعجبا  بالقد�س،  ال�سينما  دور  يف  ي�ساهدانها 

تعرفنا  كيف  اأدري  »ال  بالقول:  لهما  حدث  مما 

ع��ل��ى ن��ظ��ري��ات امل��خ��رج 

اآيزن�ستاين  ال�سوفياتي 

عن  قاله  ما  نحلل  ف�رصنا 

التكوين القطري بزاوية 45 

درجة لل�سورة«. )12(.

در�س جوهرية يف �ستينيات 

»الت�سوير  املا�سي  القرن 

وال�سينمائي  الفوتوغرايف 

وبعد  ول��ن��دن  القاهرة  يف 

ع���ودت���ه م���ن ل��ن��دن ذه��ب 

يف  عمل  حيث  االأردن  اإىل 

يف  ان 
َّ
بعم االإع��الم  وزارة 

ت�سوير اجلريدة ال�سينمائية 

 1967- م��ن  ال��ف��رتة  يف 

بت�سوير  قام  وقد   1969
قبل  وثائقية  اأف��الم  اأرب��ع 

الفل�سطينية،  بالثورة  للعمل  ويتفرغ  يلتحق  اأن 

وخالل تلك الفرتة اأخرج اأربعة اأفالم هي:

2 - االأر�س املحروقة   .  1967 1 -  اخلروج   

1968 . 3 - زهرة املدائن 1969 . 4 - ج�رص 
العودة 1969« )13( )14(.

وحدة اأفالم فل�سطني

موقعُه  ج��وه��ري��ة  وبيئة  اه��ت��م��ام��ات  ح���ددت 

اأبو  م�سطفى  املخرج  مع  فاجته  الثورة،  داخل 

جاد  �سالفة   ال�سينمائية  وامل�سورة  علي)15(، 

اإىل تاأ�سي�س«وحدة  1968م  العام  اهلل)16(، يف 

هذا  اأ�س�س  بعام  ذل��ك  وقبل  فل�سطني«،،  اأف��الم 

حركة  داخل  الفتوغرايف  الت�سوير  ق�سم  الثالثي 

فتح.

مع انطالق الثورة الفل�سطينية يف العام 1965م، 

الت�سوير،  العمل يف  اإىل  اهلل  بادرت �سالفة جاد 
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من  اأول  بذلك  فكانت  منزلها،  انطالقًا من  ا، 
ًّ
�رص

ن�سطت يف هذا املجال داخل الثورة، ووفق عدة 

م�سادر، فاإنها �ساحبة املبادرة االأوىل لتاأ�سي�س 

ق�سم للت�سوير الفتوغرايف، الذي تطور اإىل »وحدة 

اأفالم فل�سطني«.

واملخرجة  الباحثة  تذكر  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

قائلة:  التاأ�سي�س،  ق�سة   )17( حبا�سنة  خديجة 

»يف الن�سف الثاين من العام 1967، التقى ثالثة 

من اأوائل خريجي معاهد ال�سينما الفل�سطينيني، 

ومببادرة من ال�م�سورة ال�سينمائية �سالفة جاد 

اهلل ) اأول م�سورة �سينمائية يف العال�م العربي( 

القاهرة،  يف  لل�سينما  العايل  ال�معهد  خريجة 

وم�سطفى  ال�سينمائي،  ال�م�سور  جوهرية  هاين 

من  ال�متخرجني  ال�سينمائي،  ال�مخرج  علي  اأبو 

 London School of Film ال�سينما  لفن  لندن  مدر�سة 

ثمينة  فر�سة  اللقاء  هذا  ليمثل   ،)Technique« )18
النطالق ال�سينما الت�سجيلية الفل�سطينية.

له  م��ق��ال  يف  ج��وه��ري��ة  ع��ن  حبا�سنة  تنقل 

يقول:  اإذ  الفل�سطينية،  ال�سينما  موؤ�س�سة  بدايات 

وال�معدات  ال�مكان  اإيجاد  قبل  العمل  »با�رصنا 

توثيق  على  البداية  العمل يف  واقت�رص  الالزمة، 

�سورال�سهداء وبع�س االأعمال اخلا�سة بالثورة، 

التي   1968 اآذار  الكرامة  معركة  بعد  ولكن 

�سمد فيها فدائيو الثورة الفل�سطينية اأمام قوات 

االحتالل يف قتال بطويل دام اأكرث من 19 �ساعة، 

الثورة هجومًا �سحفيًا عال�ميًا، فجاءت  �سهدت 

احلاجة اإىل ال�سورة الفوتوغرافية وال�سينمائية، 

وح�سلنا على مكان للعمل عبارة عن مطبخ يف 

اأحد البيوت الذي كان يف ذلك الوقت ي�سم معظم 

اأجهزة الثورة، فتحول ال�مطبخ اإىل معمل للطبع 

والتحمي�س وللت�سوير اأي�سا، وبداأ العمل بكامريا 

على  يعمل  بدائي  تن�سيف  وجهاز  جدا  ب�سيطة 

وابور الكاز« )19(.

اأن الن�ساط ال�سينمائي  يذكر جوهرية يف مقاله 

ت�سوير  اآل��ة  ا�ستعارة  »م��ن خ��الل  ب��داأ حم��دودا 

���س��ي��ن��م��ائ��ي م��ق��ي��ا���س 16 

االأح����داث  لت�سجيل  مل�م 

عمليات  م��ن  الفل�سطينية 

وموؤمترات ومظاهرات..الخ، 

دون و�سع خطة حمددة يف 

بوعي حلاجة  ولكن  البداية 

الثورة ل�ما يوثق ن�ساالتها 

معها.  اجلماهري  وتفاعل 

وقد ح�سل الق�سم يف اأواخر 

اآل��ة  ع��ل��ى   1969 ال��ع��ام 

متطورة  �سينمائي  ت�سوير 

وحديثة  اإ�سافية  مب��زاي��ا 

لل�سوت  ت�سجيل  جهاز  و 

االأخ��رى  االأج��ه��زة  وبع�س 

تنفيذ  يف  ���س��اع��دت  ال��ت��ي 

كثري من االأعمال على اأعلى 
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التفكري  وبداأ  الظروف،  اأ�سعب  ال�م�ستويات ويف 

الثورة،  تخدم  �سينمائي  انتاج  خطة  بو�سع 

ال�سل�مي«  »ال..للحل  بعنوان  فيل�م  اأول  وانتج 

العام  اأواخ���ر  روج��رز  م�رصوع  ط��رح  اأث��ر  على 

العر�س االأول للفيل�م بح�سور عدد  1969، ومت 
االأر�س وعلى  الثورة يف ملجاأ حتت  قيادة  من 

اأر�س مليئة بالرمل واحلجارة، و�ساهد احل�سور 

اأن نظراتهم كانت تتابع كل  اإال  الفيل�م واقفني، 

لقطة باهتمام بالغ، مع اأن الفيل�م كان يف كثري 

ال�مطلوب  ال�م�ستوى  دون  الفنية  جوانبه  من 

بها،  اإجن��ازه  مت  التي  ال�سديدة  ال�رصعة  ب�سبب 

وهكذا انبثقت »وحدة اأفالم فل�سطني« من »ق�سم 

الت�سوير الفوتوغرايف« )20(.

»املوجة  كتابه  يف  بركات  عنان  املوؤلف  يوؤكد 

فيلم  اأن  الفل�سطينية«  ال�سينما  يف  اجل��دي��دة 

عدة  ب��ني  م�سرتك  اإن��ت��اج  ال�سلمي«  للحل  »ال 

�سينمائيني، ولي�س كما ين�سب عادة مل�سطفى اأبو 

م�سرتك مع  فهو عمل  علي، 

هاين جوهرية، و�سالح اأبو 

هنود، واآخرين )21(.

يف  اهلل  �ساق  ه�سام  ي�سري 

جوهرية  هاين  اأن  له  مقال 

واحد من ع�رصة �سينمائيني 

الت�سوير  ق�����س��م  اأ���س�����س��وا 

منهم:  وي��ذك��ر  وال�سينما، 

اهلل، وم�سطفى  �سالفة جاد 

اأبو علي، و�سالح اأبو هنود، 

 ، �سموط  اأب���و  واإ�سماعيل 

واآخرين،  الزبيدي،  وقي�س 

الق�سم  ذل��ك  اأن  مو�سحا 

حتول اإىل »جماعة ال�سينما 

ملركز  )تابعة  الفل�سطينية« 

ومن  الفل�سطيني(  االأبحاث 

موؤ�س�سة  اإىل  ثم  فل�سطني(  اأف��الم  )وح��دة  اإىل  ثم 

د 
ّ

املوح لالإعالم  التابعة  الفل�سطينية  ال�سينما 

�سمن منظمة التحرير الفل�سطينية )22(.

الكامريا يف مواجهة القذيفة

تذكر جانيت فتالة زوجة هاين جوهرية اأن الباب 

دق يف »�ساعة مبكرة جداً، كانوا نحو �ستة �سبان 

اأم عمار، مل يبلغوين ب�سيء فقد  وبينهم خديجة 

هناك  باأن  وجوههم  مالمح  ومن  وحدي  علمت 

»اأرجوكم  �سوتي  باأعلى  �رصخت  رهيبا،  حدثا 

قولوا اأنه م�ساب وال تقولوا اأنه ا�ست�سهد« )23(.

»يف  قائال:  الواقعة  تلك  خليل  توفيق  ي�ستعيد 

جمموعة  مع  جوهرية  هاين  ذهب   1976 العام 

كامريته  حامال   ،)24( الفل�سطينيني  الكتاب  من 

ال�سينمائية، اإىل جبال عينطوره يف لبنان لي�سور 

بع�س وقائع احلرب االأهلية �سيئة الذكر . انف�سل 
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بتحذيرات  يبال  ومل  املجموعة  بقية  عن  هاين 

اإىل  واندفع  املقاتلني  ومن  الكتاب  من  مرافقيه 

االأمام باجتاه موقع متقدم خطر وبداأ ي�سور ومل 

يتوقف اإال بعد اأن اأ�سابته قذيفة مدفعية اإ�سابة 

ال�سينما  موؤ�س�سة  مقر  ويف  بعد  فيما   . مبا�رصة 

واروه  اأن  بعد  زمالئه،  على  كان  الفل�سطينية، 

يحفظون  زجاجيا  �سندوقا  ي�سمموا  اأن  الرتاب، 

بني  كانت  التي  الكامريا  املتحف،  يف  كما  فيه، 

يديه، م�سابة بعدة ثقوب وعلبة الفيلم ال�سينمائي 

التي كانت بداخلها وقد اخرتقتها ال�سظايا ودمرت 

مل  الفوتوغرافية  لل�سور  علب  وب�سعة  حمتواها 

ي�سعفه املوت ال�ستخدامها للت�سوير« )25(.

م�سرية ق�سرية.. واأر�سيف غني

اأن  جوهرية  ا�ستطاع  الق�سرية،  م�سريته  يف 

يرتك اأر�سيفا مهما، ورغم فقدانه ب�سبب احلروب 

وجهوده  التاأ�سي�سية  ب�سماته  اأن  اإال  وال�ستات، 

يف البدايات، دفعت - مع االآخرين - اإىل تكوين 

واخلربات  الكفاءات  ال�ستقطاب  وا�سعة  حا�سنة 

العربية والدولية. 

عدة  اإجناز  من  متكن  جوهرية  فاإن  ولالإ�سارة، 

اأفالم بعد تاأ�سي�س ق�سم الت�سوير ال�سينمائي يف 

العام 1968م ، من ذلك: فيلم »ال للحل ال�سلمي« 

زمن  يف  االأط��ف��ال  »�سهادة   ،1969 العام  يف 

العام  بالدم«،  »بالروح   ،1969 العام  احلرب«، 

العام 1975،  الن�رص« يف  1970، »على طريق 
»املفتاح« يف العام 1976، عالوة على اأر�سيف 

�سخم لل�سور.

الت�سوير  على  جوهرية  اأع��م��ال  تقت�رص  وال 

اأي�سا  ت�سمل  واإمن��ا  وال�سينمائي،  الفوتوغرايف 

للثورة  مطبوعة  مل�سقات  يف  م�ساهمات 

كما  مل�سقان  االأقل  على  له  اأن  اإذ  الفل�سطينية، 

»مل�سق  عن  له  مقال  يف  ح��وراين  ه��اين  يذكر 

الثورة الفل�سطينية«.

»بالن�سبة  علي:  اأبو  م�سطفى  قال  حديثِه،  ويف 

الكامريا  الفل�سطينيني..  ال�سينمائيني  نحن  لنا 

وال  ال�سور«،  التقاط  �رصيعة  كال�سينكوف  هي 

يبتعُد هذا الو�سُف عن الواقع، اإذ تعك�س اللقطات 

التي �سورها جوهرية »عن املاأ�ساة الفل�سطينية 

دخلت  دخ��ول  من   1967 اإث��ر ح��رب ح��زي��ران 

هاين   
َ
اأ�سبح وبذلك  العاملية«)26(،  االأر�سيفات 

الأر�سيف  مهما  وراف��دا  اإغفالُه،  ميكن  ال  مرجعًا 

الثورة )27(.
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امل�سادر والإحالت:

1. الوكالة اليهودية: هيئة عامة م�سرتكة بني املنظمة ال�سهيونية 
ل مرة يف �سك االنتداب 

ّ
ا�سم الوكالة الأو وتيارات خارجها. ظهر 

الربيطاين الذي اأ�سار يف مادته الرابعة اإىل )وكالة يهودية منا�سبة 

والتعاون  فل�سطني  الإدارة  ا�ست�سارية  كهيئة  بها  عرتف 
ُ
ي �سوف 

معها يف امل�سائل االقت�سادية واالجتماعية وغريها، ما قد يوؤثر 

اليهود  ال�سكان  م�سالح  وحماية  يهودي  قومي  وطن  اإقامة  يف 

الرابط:  اليهودية،  الوكالة  م��دار،  مركز  للمزيد؛  فل�سطني(،  يف 

. https://goo.gl/LejnFE
حافظوا  الذين  فل�سطني  م�سورو  ه��الل،  وف��اء  بت�رصف؛   .2
نون  موقع   ،2017 اأكتوبر   28 واأهله،  الوطن  على  بعد�ساتهم 

 https://goo.gl/WQnYiJ :بو�ست

 9 االأول،  فل�سطني  م�سور  ت�ستعيد  النا�رصة  ع��واودة،  وديع   .3
https://goo.gl/mJFcr6 :اأبريل 2011، اجلزيرة نت

هاين حوراين، كرمية عبود )1896/ 1940(.. اأول  بت�رصف:   .4
م�سورة حمرتفة يف فل�سطني، 27 �سبتمرب 2017، العربي اجلديد: 

https://goo.gl/T2sWcJ
الفل�سطينية،  ال�سينمائية  الذاكرة  توثيق  حمدان،  ب�سار  اأنظر؛   .5
https://goo.gl/ بو�ست:  ن��ون  موقع   ،2017 اأب��ري��ل   7

 rD42Cj
6. امل�سدر ال�سابق.

القرن  يف  الفل�سطينية  الثورة  �سينما  اإبراهيم،  ب�سار  للمزيد؛   .7
الع�رصين، وزارة الثقافة ال�سورية، 2002.

 27 الثورة،  تنا�رص  الفل�سطينية  ال�سحف  العلي،  عالء  اأنظر؛   .8
https://goo.gl/ :حزيران 2011، �سحيفة االأخبار اللبنانية

t2MT4E
9. ب�سار حمدان، م�سدر �سابق.

10. فالدميري متاري يتذكر �سديقه هاين جوهرية، ن�سخة م�سورة 
https://goo.gl/ راب��ط:  مت��اري،  فالدميري  موقع   ،PDF

 dmorHz
11. امل�سدر ال�سابق.
12. امل�سدر ال�سابق.

الفل�سطينية،  ال�سينما  ل�سهداء   33 الذكرى  يف  خليل،  توفيق   .13
https://goo. الرابط:   ،2011 13 مار�س  الوطن،  موقع دنيا 

 gl/x2wz16
14. در�س جوهرية الت�سوير وال�سينما يف لندن �سمن منحة من 
وزارة االإعالم االأردنية، وقد عمل يف الوزارة بعد تخرجه، والتحق 

فيما بعد بالثورة الفل�سطينية.

15. بع�س امل�سادر تذكر ا�سمها »�سالف« ولي�س »�سالفة«. ولدت 
يف مدينة نابل�س عام 1941؛ التحقت مبعهد ال�سينما يف القاهرة 

الذي كان ال يزال يف بداياته، لتتخرج يف العام 1964 من املعهد 

يف  واأنتجت  عربية،  �سينمائية  م�سورة  ك��اأول  لل�سينما  العايل 

الفل�سطينية )ال...للحل  الن�سالية  ال�سينما  اأفالم  اأول   1969 العام 

اأثناء  الراأ�س  يف  بر�سا�سة  اأ�سيبت   1969 العام  ويف  ال�سلمي(.  

والتوقف  ن�سفي،  ب�سلل  اإ�سابتها  اإىل  اأدى  ما  بالت�سوير؛  قيامها 

عن  العمل كم�سورة �سينمائية.  توفيت العام 2006، بت�رصف عن 

https://goo.gl/p1AhEZ :»وفا«

الفل�سطينية  الت�سجيلية  ال�سينما  رائد  علي  اأبو  م�سطفى  يعد   .16
تاأ�سي�س  يف  �سارك  فقد  الفل�سطينية،  الثورة  �سينما  موؤ�س�سي  ومن 

وحدة ال�سينما التابعة لق�سم الت�سوير الفوتوغرايف يف فتح العام 

النكبة  بعد  فل�سطيني  �سينمائي  فيلم  اأول  باإخراج  وقام   ،1968
بعنوان “ال للحل ال�سلمي”، وقد كان من موؤ�س�سي جماعة ال�سينما 

رئي�س  من�سب  و�سغل  بريوت،  يف   1973 العام  يف  الفل�سطينية 

موؤ�س�سة ال�سينما الفل�سطينية يف بريوت ما بني 1971 – 1980، 

https://goo. :تويف يف العام 2010م، للمزيد، الغد االأردنية

 gl/mttL3T
تتفرغ  اأن  قبل  فل�سطني  اأفالم  وحدة  مع  كمتطوعة  عملت   .17
وموؤ�س�سة  كمخرجة  بعد  فيما  وعملت   ،1973 عام  فيها  للعمل 

موؤ�س�سة   ،1982 العام  حتى  وال�سينماتيك  لالأر�سيف  ومديرة 

ال�سينما الفل�سطينية �� بريوت.

الثورة،  �سينما  الفل�سطينية..  ال�سينما  حبا�سنة،  خديجة   .18
https:// :05-02-2008، �سحيفة االأيام الفل�سطينية، الرابط

 goo.gl/kA89P7
19. امل�سدر ال�سابق.
18. امل�سدر ال�سابق.
19. امل�سدر ال�سابق.

الفل�سطينية من  ال�سينما  اجلديدة يف  املوجة  بركات ،  عنان   .20
للن�رص  اجلندي  دار  النكبة،  بعد  الثالث  اجليل  حتى  االأول  اجليل 

والتوزيع 2013، القد�س، �س 14.

https://goo.gl/ )وف��ا(؛  الفل�سطينية  االأنباء  وكالة   .21
 j79JSp

الن�سالية،  ال�سينما  �سهيد  جوهرية  هاين  اهلل،  �ساق  ه�سام   .22
https://goo.gl/ راب��ط:   ،2012 اأبريل   12 الوطن،  دنيا 

YqPGB8
جوهرية.. م�سور الثورة الفل�سطينية وحار�سها، تقرير  هاين   .23
https://goo.gl/ الرابط:   ،2018 اأبريل   10 »وفا«،  لوكالة 

GbBN6w
24. تذكر جانيت فتالة اأن من بني هوؤالء القيادي يف فتح فاروق 
القدومي ›اأبو اللطف‹، وال�ساعرين حممود دروي�س ومعني ب�سي�سو 

)امل�سدر ال�سابق(.

25. توفيق خليل، دنيا الوطن، م�سدر �سابق.
اإبراهيم، م�سدر �سابق. 26. ب�سار 

اجتياح  اأثناء  الفل�سطينية  الثورة  اأر�سيف  اأغلب  �ساع   .27
خارج  الحقًا  الثورة  مقاتلي  و�ستات   ،1982 العام  يف  لبنان 

واأوروبا، وجزء  وتون�س،  اليمن، واجلزائر،  الطوق، يف  نطاق دول 

لكن  بلدان،  عدة  يف  تفرقِه  اإىل  اأي�سا  يعود  االأر�سيف  �سياع  من 

هنالك حماوالت فردية يف جمعه، ومن ذلك ما تقوم به املخرجة 

والباحثة خديجة حبا�سنة.
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