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االأ�صـــعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  وريا شوريا شوريا  ش دينار - �ش دينار - � 1.5 أردن الأردن الأردن  ا 15 ريــاال -  ـعودية شـعودية شـعودية  ال� ال�ش دينـــار -  ش دينـــار -  1.5
ــودان شــودان شــودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا  ش جنيهات - ال�ش جنيهات - ال� ـــــر شـــــر شـــــر 4 شم�شم�

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

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

يمة اال�شرتاك. شيمة اال�شرتاك. شيمة اال�شرتاك.  ش رياالت عمانية- تراجع ق�ش رياالت عمانية- تراجع ق� ات: شات: شات: 10 ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و 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:وميكن للراغبني يف اال�شرتاك خماطبة  إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:وميكن للراغبني يف اال�شرتاك خماطبة 

لطنة ُعمان. شلطنة ُعمان. شلطنة ُعمان.  ش روي - �ش روي - � سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 لحافة والن�شـر واالعلحافة والن�شـر واالعل حافة والن�شـر واالعشحافة والن�شـر واالعش شة ُعمان لل�شة ُعمان لل� ة ُعمان لل�شة ُعمان لل�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�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:
- ليل املقاهي واجلرائم والقطارات: �سيف الرحبي.

12 كتابـات:
ُاملوانئ الُعمانية يف ال�سجل التاريخي: �سيف امل�سكرياملوانئ العمانية يف ال�سجل التاريخي: �سيف امل�سكرياملوانئ الُعمانية يف ال�سجل التاريخي: �سيف امل�سكري.  -

32 ملف باري�س:
هدى حمد -  �إعد�د وحترير: 

- عي�سى خملوف- الهواري غزايل اركون :ساركون :ساركون : سامل�سامل�   -

- �سيف الرحبي

  50 درا�صــــات:

�سمر  أمنوذجااأمنوذجًاأمنوذجًاأمنوذجًا:  املعري  العالء  العالء أبي  العالء اأبي  أبي  لزوميات  عر: سعر: سعر:  ال� فيزياء  ال�س-  فيزياء  س- 

الديوب - نا�رصخمري: املجاز عرب املرئي: خالد عزت - معجب 

جواد  ح�سني  الذاتية:  ال�سرية  جواد إىل  ح�سني  الذاتية:  ال�سرية  جواد اإىل  ح�سني  الذاتية:  ال�سرية  إىل  الرواية  كتابة  من  الزهراين.. 

إميان ال�سناين - ذرائع اإميان ال�سناين - ذرائع إميان ال�سناين - ذرائع  طلح البالغي يف سطلح البالغي يف سطلح البالغي يف الرتاث:  سقبي�سي - امل�سقبي�سي - امل�

معون الروائية »عراقي يف باري�س«: سمعون الروائية »عراقي يف باري�س«: سمعون الروائية »عراقي يف باري�س«:  سموئيل �سموئيل � موئيل �سموئيل �س ساملنفى يف �سرية �ساملنفى يف �سرية �

عبية احلديثة سعبية احلديثة سعبية احلديثة  سيدة ال�سيدة ال� يدة ال�سيدة ال�س أحمد الويزي - متظهرات الوجود يف الق�اأحمد الويزي - متظهرات الوجود يف الق�سأحمد الويزي - متظهرات الوجود يف الق�سأحمد الويزي - متظهرات الوجود يف الق�

أمنوذجا(: طاهر العمريي .اأمنوذجا(: طاهر العمريي .أمنوذجا(: طاهر العمريي . ي سي سي  س)حمد اخلرو�س)حمد اخلرو�

114 ملف جملة ر�صيف:
تاوي ستاوي ستاوي  سلب�سلب� حممد حممود � -  �إعد�د وحترير: 

وانسوانسوان أبو علي- ح�سني ن�اأبو علي- ح�سني ن�سأبو علي- ح�سني ن�سأبو علي- ح�سني ن� ر�سمي  اركون : ساركون : ساركون :  سامل�سامل�   -

ي.سي.سي. س- �سليم النجار- لطيفة ح�سيب القا�س- �سليم النجار- لطيفة ح�سيب القا�

130  حــــــــ�ارات:
أحمد فرحاتاأحمد فرحاتأحمد فرحات -  فريدريك معتوق: حاوره: 

باحي حاوره: حممد جليدسباحي حاوره: حممد جليدسباحي حاوره: حممد جليد س- حممد امل�س- حممد امل�

اكر نوري حاوره: جعفر العقيلي .ساكر نوري حاوره: جعفر العقيلي .ساكر نوري حاوره: جعفر العقيلي . س- �س- �

160  م�صـــــــــــرح:
كوف ترجمة: وليد سكوف ترجمة: وليد سكوف ترجمة: وليد  سحية )حماولة طريان( يوردان راديت�سحية )حماولة طريان( يوردان راديت� رص- م�رص- م�رص

القوتلي 

يف هذا العدد



.170  �صينمـــــــــــا:

فيليب  فيليب ستني/  فيليب ستني/  تني/  سإب�سإب� إب�اإب�ا جـ:  جوليو�س  �سيناريو:  كازابالنكا..   -

ستني/ هوارد كو�ستني/ هوارد كو�س ترجمة: مها لطفي )اجلزء الأخري(. تني/ هوارد كو�ستني/ هوارد كو�س ساب�ساب�

186  �صـــعــــــــــــر:
آمال اآمال آمال  آمال الإلهي:  آمال الإلهي:  وفسوفسوٌف للربق  س-  »ويليام �ستانلي مريوين« مك�س-  »ويليام �ستانلي مريوين« مك�

عر جريار لوغويك: خالد النجار - سعر جريار لوغويك: خالد النجار - سعر جريار لوغويك: خالد النجار -  سار - خمتارات من �سار - خمتارات من �
ّ
نو
ّ
نو
ّ

 - العيلة  - أن�س  العيلة  - اأن�س  العيلة  أن�س  عابر:  ماٌز  - �سعيد  حميد  الغياب:  مازأويل   - �سعيد  حميد  الغياب:  ازأويل 
جَ

م  - �سعيد  حميد  الغياب:  أويل 
جَ

ما  - �سعيد  حميد  الغياب:  ماأويل   - �سعيد  حميد  الغياب:  أويل  اتات

أخالقي وجنيب مبارك اأخالقي وجنيب مبارك أخالقي وجنيب مبارك  أخالقي وجنيب مبارك كمال  أخالقي وجنيب مبارك كمال  عر الإفريقي: سعر الإفريقي: سعر الإفريقي:  سخمتارات من ال�سخمتارات من ال�

أوهام الوقت: طالب املعمري.اأوهام الوقت: طالب املعمري.أوهام الوقت: طالب املعمري.  -

218 ن�صـــ��س:
أحمد م الرحبي- لقاء اأحمد م الرحبي- لقاء أحمد م الرحبي- لقاء  - الطفولة.. مك�سيم غوركي ترجمة: 

عبد  �سمري  عبد سغرات«:  �سمري  عبد سغرات«:  �سمري  غرات«:  »امل�  - الغول  »امل�سي   - الغول  سي  ي�رص ماطر:  يوم  ي�رصيف  ماطر:  يوم  رصيف 

ترجمة:  موبا�سان  دي  جي  مريح:  غري  �رصير   - �رصالفتاح   - رصالفتاح 

احلجري-  احلجري- أحمد  احلجري- اأحمد  أحمد  احلكمة:  مقربة   - بدار  ح�سني  ح�سام 

ماين يف ح والأعزل: حممد فطومي - من ذاكرة طفل عماين يف ح والأعزل: حممد فطومي - من ذاكرة طفل عماين يف 
ُ
ح والأعزل: حممد فطومي - من ذاكرة طفل ع
ُ

ح والأعزل: حممد فطومي - من ذاكرة طفل عامل�سلح والأعزل: حممد فطومي - من ذاكرة طفل عامل�سّل

أفريقيا: زاهر ال�ساملي.اأفريقيا: زاهر ال�ساملي.أفريقيا: زاهر ال�ساملي.

250 متابعــات وروؤى:
هو  ما  اىل  دائما  تقودنا  املارك�سية  لوكات�س:  جورج  لوكات�س-  جورج  س- 

الليل«  »بريد  »بريد سباحي-  »بريد سباحي-  باحي-  امل� ح�سونه  امل�س!:  ح�سونه  س!:  و�س
ُ
وملم وملمو�سوعي  و�سوعي 
ُ
وملم وعي 
ُ

وملمس وملمسوعي  وعي  سمو�سمو�

هال سهال سهال  ل� العدو«  مع  ل�سيف  العدو«  مع  سيف  ل�س العدو«  مع  ل�سيف  العدو«  مع  يف  �«  - عطية  »�سا   - عطية  سا  »�س  - عطية  »�سا   - عطية  ا  ر� بركات:  ر�سلهدى  بركات:  سلهدى 

العجيلي: مفيد جنم - يا�سني عطية: فاروق يو�سف- جمال 

ويانية: سويانية: سويانية:  سمان: رنا ال�سمان: رنا ال�
ُ
مان: رنا ال�عبد النا�رص واحلركات ال�سيا�سية يف عمان: رنا ال�عبد النا�رص واحلركات ال�سيا�سية يف ع
ُ
عبد النا�رص واحلركات ال�سيا�سية يف ع
ُ

عماد البحراين- زمن مكتظ كاملقهى: عبد ال�سالم الطويل 

إن�سان اإن�سان إن�سان  إن�سان -  إن�سان -  - رواية »عزلة الرائي«؟ حل�سام علي: ليلى عبداهلل 

الح الفالحي.سالح الفالحي.سالح الفالحي. سالنياندرتال: �سالنياندرتال: �

282 حمـــــــــ�ر:
خالد  وترجمة:  تقدمي  خالد سرية..  وترجمة:  تقدمي  خالد سرية..  وترجمة:  تقدمي  رية..  ق� ق�س  س  س�س�س �س�س ق� عرب  ترحال  ق�س-  عرب  ترحال  س- 

ي.سي.سي. سالبلو�سالبلو�



4

أعمال مازن العربي - عاأعمال مازن العربي - ُعأعمال مازن العربي - ُعمان  أعمال مازن العربي - عمان  أعمال مازن العربي - عمان   من 
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�الأث��الأث�ري��ن �ري��ن �ري��ن  مريديه  ع��ن  مريديه اأى  ع��ن  مريديه اأى  ع��ن  أى  ي��ن�� الليل  ي��ن��اك��ان  الليل  اك��ان 

باجتاه الأقا�صي، والهاويات التي ل يلملم 

أخذ غفوة اأخذ غفوة اأخذ غفوة  أنحائها لياأنحائها لياأنحائها لياأنحائها لي يف  ود صود صود اإل صه ال�صه ال� ه ال�قطعانه ال�قطعاَن

أرجاء الكواكب واملجرات اأرجاء الكواكب واملجرات أرجاء الكواكب واملجرات  أرجاء الكواكب واملجرات يف  أرجاء الكواكب واملجرات يف  أن ينت�رش اأن ينت�رش أن ينت�رش  أن ينت�رش قبل  أن ينت�رش قبل 

والغيوب.

آخر اآخر آخر �صحراوي  آخر ليل قطبي الربودة واملزاج، و آخر ليل قطبي الربودة واملزاج، و

ه ال�رش�س على الكائنات  بزحفه ال�رش�س على الكائنات  بزحِفه ال�رش�س على الكائنات  أجرداأجرَدأجرَدأجرد أجردالهاجرة  أجرداأجردأجردالهاجرة  أجرداأجردالهاجرة 

رشياء والعنا�رشياء والعنا�رش. ياء والعنا�صياء والعنا�ص صوالأ�صوالأ�

�رشهم  يودعونه  �رشاق  يودعونه  رشاق  �ص يودعونه  �صاق  يودعونه  اق  والع� املت�صوفة  والع�صليل  املت�صوفة  صليل 

��دي��ن. ليل ص��دي��ن. ليل ص��دي��ن. ليل  ص ع��ن ال��رق��ب��اء واحل��ا���ص ع��ن ال��رق��ب��اء واحل��ا��� ب��ع��ي��داً

تقد�س  كانت  التي  والأق��وام  تقّدالغنو�صيني،  كانت  التي  والأق��وام  ّالغنو�صيني، 

الظالم والليل وتعبد اجلبال، لأمواج الظالم 

أ�اأ�رشأ�رشأ�رشارها،  سطرم وت�صخب بغمو�سطرم وت�صخب بغمو�س طرم وت�صخب بغمو�صطرم وت�صخب بغمو�ص صالتي ت�صالتي ت�

على  حتى  ة 
ّ
الع�صي على ة  حتى  الع�صية  على ة  حتى  ة 
ّ
الع�صي ة 
ّ

ال�صخري الع�صيأعماقها  ال�صخرية  الع�صيأعماقها  ة 
ّ
ال�صخري أعماقها 
ّ
ال�صخري ال�صخرياأعماقها  أعماقها  يف 

الزمان...

أوجه اأوجه أوجه  أوجه يف  أوجه يف  أمل اأمل اأمل  افة والتافة والت فة والتصفة والتص صعر والفل�صعر والفل� عر والفل�صعر والفل�ص صالليل نبع ال�صالليل نبع ال�

وعول  خلف  الهاربة  واحلقائق  اخل��وايف 

لّفها  وق��د  واحل��ي��وات  لفها   وق��د  واحل��ي��وات  ها   والعنا�رش والعنا�رشالغيب،  رشالغيب، 

الظالم بردائه العميق.

ليل ينزلق بني ال�صخور اجلاثمة والوديان 

كاجلواهر  النافرة  بحيواتها  كاجلواهر صة  النافرة  بحيواتها  كاجلواهر صة  النافرة  بحيواتها  ة  صاملوح�صاملوح�

رشوالأ�رشوالأ�رشار ال�رشيدة بني الأزمنة والع�صور.

ات 
ّ
ات صات ص أغواره وطبقاته مبج�
ّ
أغواره وطبقاته مبج�
ّ
أغواره وطبقاته مبج�اأغواره وطبقاته مبج�صأغواره وطبقاته مبج�ص رب صرب صرب  ص ميكن �ص ميكن � ليل ل

ت�رشيحه  مي��ك��ن  ول  وص��ة  وص��ة  ��ة  وال��ه��ن��د��� وال��ه��ن��د���صال��ع��ل��م  صال��ع��ل��م 

وامل��واد  والأم��ك��ن��ة  وامل��واد صاد  والأم��ك��ن��ة  وامل��واد صاد  والأم��ك��ن��ة  اد  كالأج� كالأج�صوتهدميه  صوتهدميه 

ال�صلب  ال�صلب صكه  ال�صلب صكه  كه  متا� متزيق  ميكن  متا�ص  متزيق  ميكن  ص  ول الأخرى. 

والقنابل  النران  بطاقة  تناغمه  فرط  النرمن  بطاقة  تناغمه  فرط  رمن 

إزاء
َ
إزاء
َ
إزاءاإزاء ن 

ّ
ن حم�صن حم�ص وه��و  وه��و صي  وه��و صي  ي  مي� مي�صواملتفجرات.  صواملتفجرات. 

د 
ّ
د صد ص ة. انه الأزل وقد جت�
ّ
ة. انه الأزل وقد جت�
ّ
صة. انه الأزل وقد جت�ص

ّ
ة. انه الأزل وقد جت�ية. انه الأزل وقد جت�ي أدوات الب�رش التدماأدوات الب�رش التدمرأدوات الب�رش التدمرأدوات الب�رش التدمر

ة.يف �صحرائه الأبدية.يف �صحرائه الأبدية.
ّ
يف �صحرائه الأبدي
ّ

*  *  *

أم حتمل طفلها بحنان طاغاأم حتمل طفلها بحنان طاغأم حتمل طفلها بحنان طاٍغ يف ليل املقهى 

أم�اأم��ام أم��ام أم��ام  ال��واق��ع  املقهى  بالنيون.  ال��واق��ع اء  املقهى  بالنيون.  �ع اء  ال��واق�ص املقهى  بالنيون.  ال��واق�صاء  املقهى  بالنيون.  اء  صامل�صامل�

افرين، والغرباء صافرين، والغرباء صافرين، والغرباء  صحمطة القطار، مقهى امل�صحمطة القطار، مقهى امل�

أنت اأنت أنت  تصتصُت فيه منذ عقود وها  صواملقيمني. جل�صواملقيمني. جل�

وال��ط��اولت  وال��ط��اوصي  وال��ط��اوصي  ي  الكرا� بنف�س  اللحظة  الكرا�صيف  بنف�س  اللحظة  صيف 

والأل��وان  باللوحات  والأل��وان الألئة  باللوحات  والأل��وان الألئة  باللوحات  ألئة  املت املتالوالردهات  الوالردهات 

أرواح مريديه الذين اأرواح مريديه الذين اأرواح مريديه الذين  اكال املتداخلة كاكال املتداخلة ك كال املتداخلة كصكال املتداخلة كص صوالأ�صوالأ�

أنواء احلياة ورمبا جرفهم اأنواء احلياة ورمبا جرفهم أنواء احلياة ورمبا جرفهم  رحلوا وفرقتهم 

حني  كنا  حني صافات.  كنا  حني صافات.  كنا  افات.  وامل� وامل�صائر  وامل�صامل��وت  وامل�صائر  صامل��وت 

أ اأ اأ  نلج القار�س،  وبرده  نلجاباحه  القار�س،  وبرده  اباحه  نلجص القار�س،  وبرده  نلجصباحه  القار�س،  وبرده  باحه  أ�اأ�صأ�صأ� أمواج
َ
أمواج
َ
أمواجاأمواج الليل 

املقاهي  إىل اإىل إىل  الغرباء  أ اأ اأ  يلج املقهى،  يلجاإىل  املقهى،  يلجاإىل  املقهى،  يلجاإىل  املقهى،  إىل 

ليل املقاهي واجلرائم 

والقطارات



يلجاأ  امل��ال  من  اأدن��ى  ح��داً  ميتلك  ل  ومن 

دفء  لينال  والقطار،  املرتو  حمطات  اإىل 

الظالم يف تلك الأغوار والأح�صاء الأر�صية 

بالنحيب  والزئر،  بال�صفر  متتلئ  التي 

والأحالم املحطمة.

حفظنا مقاهي املدن والبلدات يف القارات 

واخللقية  الأمامية  مبداخلها  املختلفة، 

ون�صف  املعتمة  ردهاتها  ومبخارجها، 

ال�صاخب،  ع 
ْ
اجلم عن  املنعزلة  امل�صاءة 

اأو  والتاأمل،  والكتابة  الناأي  يف  للراغب 

القرفان الذي ل يريد الختالط واحلديث... 

يف  واخل��ي��ال  ال��واق��ع  يف  تتنا�صل  مقاهي 

اليقظة والنوم، راقية ملّفعة بنعم احل�صارة 

واملعمار البديع امل�رشق، والكابية البائ�صة 

فيه،  ال�صدفة  قذفته  ال��ذي  امل��ك��ان  مثل 

وعلي  وري�����س  ال��دق��ي(  )زه���رة  م��ن مقهى 

اللوت�س  مقهى  اإىل  ال��ق��اه��رة  يف  ب��اب��ا، 

مقهى  ال��رب��اط،  يف  وباليما  اجل��زائ��ر،  يف 

يف  النجمة  و�صاحة  والنافورة  الرو�صة 

ال�صام. الهور�س �صو واملودكا والوينبي يف 

حتى  نوا�س..  اأب��ي  �صارع  مقاهي  ب��روت. 

الكثر  وغرها  ج��وردي��ن  وال��ب��ري  كلني 

الكثر... كنا نعرفها اأكرث من معرفة غرفنا 

والعابرة،  والغمو�س،  البوؤ�س  يف  الغارقة 

اأن  بعد  والراحة  للنوم  اإل  نغ�صاها  ل  التي 

على  ونكون  واللهاث  املدينة  تعب  يهدنا 

ة، 
َ
الهجع تلك  لتكون  النهيار.  م�صارف 

دورة  لنبداأ  احلتمي،  ال�����رشوري  التجديد 

اليوم الثاين بوترة اأقوى واأكرث حيوية من 

اأو من غره، ل فرق، فدورة  اأجل هدف ما 

واجلمايل  العبثي  اندفاعها  توا�صل  احلياة 

اليد و�صاآلة املورد  على رغم �صيق ما يف 

�صيكون  ق��ار،  وغ��ر  متقّطع  فهو  ج��د 
ُ
و اإن 

بني  والت�صامن  الأل��ي��ف.  ط��رك  الإف��ال���س 

الغرباء ما زال موجوداً تقت�صيه طبيعة هذا 

النوع من احلياة املرتحلة.

ة 
ّ
مادي فر�صة  اأي  تنعدم  اأن  اأحيانًا  يحدث 

توؤهل ل�رشب فنجان قهوة، فنظّل نحوم على 

ميتلك  من  واملحالت.  واملطاعم  املقاهي 

واجللو�س  الخ���رتاق  يف  امل��غ��ام��رة  ح�س 

وليله،  يومه  �صيق�صي  الربيئة  وال�رشقة 

عوز  على  فليطوي  واإل  مطمئنا،  اعتياديا 

البالد  يف  اأحيانا  يعز  املاء  حتى  وج��وع، 

على  احلمام  دخ��ول  اإن  حيث  املتح�رّشة، 

الأرجح له ت�صعرته اخلا�صة.

الواقعة  ه��ذه  تداهمه  حني  عزيز  �صديق 

يف   
ً
هباء حوله  من  وينف�س  الإفال�س  من 

تنفجر  العنيف،  ال�صتوي  املدينة  ليل  اأفق 

احلياة  ����رشورة  اإحل���اح  راأ���ص��ه،  يف  فكرة 

وموا�صلتها حيث يدخل القطار املتجه اإىل 

اأنه ميتلك  املثال. ومبا  �صبيل  بلجيكا على 

التحايل  يف  قا�صية  وخربة  طوياًل  مرا�صًا 

ي�صتمر  وغرها،  تذاكر  من  املواقف،  على 

يف القطار حتى يبلغ احلدود املر�صومة بني 

نائمًا  املدينة  اإىل  اأدراج��ه  ويعود  البلدين 

مرتاحًا حليق الذقن لمع احلذاء، بحيث اأنه 

حني يدلف املقهى يف ال�صباح، كاأمنا نام 

ال��ذي ل يعرف  م��رتف، هو  يف منزل وثر 
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منزًل اأو غرفة ياأوي اإليها، يف ذلك الزمان، 

عراء املدينة وقلوب الأ�صدقاء، كانا مالذه 

وم�صكنه.

*  *  *

ال�صماء  الليل املمطر بغزارة و�صخاء كاأمنا 

ت�صفح دموع الب�رش واحليوان منذ وجودهما 

رهيف  ناعم  ممطر،  ليل  الكوكب.  هذا  على 

املظالت  ترفع  ال�صاكنة  خميف.  ومتوعد 

ال�صاكنة املتدفقة  باألوان واأ�صكال خمتلفة، 

بعد  وال�صاحات،  واملطاعم  املقاهي  اإىل 

قليل تندفع اإىل البيوت واملالذات. املظالت 

اأحد  يف  م�صهد  ثمة  م�رشعة،  جتري  ومارة 

متفجر  مظالت  ملوكب  هيت�صكوك،  اأف��الم 

بالهواج�س والريبة.

والغابات  احلدائق  يف  العارية  الأ�صجار 

مدرار  ت�صتقبل  والأزق��ة  الكبرة  وال�صوارع 

ال�صتاء  حزن  يلّفعه  غام�س  بفرح  املطر 

لقدوم  قليل  بعد  امل��ك��ان  �صيخلي  ال���ذي 

رق والخ�رشار، اأ�صجار 
ْ
الربيع والنماء املو

اإنها  �صيئا  تخبئ  ل  واخل��ري��ف  ال�صتاء 

وال�صحو..  املطر  عارية يف مغيب  احلقيقة 

�صاقطة  اأوراق  اإىل  املت�صظية  احلقيقة 

واأغ�����ص��ان وج���ذوع ع��اري��ة ت��واج��ه املطر 

الليل  واملجهول. جمهول  العا�صفة  والريح 

يف  اأعا�صره  طالئع  ب��داأت  ال��ذي  ال��ق��ادم 

ال�صفر كنذير يرتى ويتقّدم غامراً الأنهار 

الب�رش  خمابئ  حتى  والعمران  وال�صوارع 

يف احلانات والأزقة واملغاور ل تنجو من 

الوعيد واخلوف والريبة.

ليل املطر والعا�صفة والب�رش الذين تتحول 

ورمب��ا  وخم���اوف  تكهنات  اإىل  اأف��راح��ه��م 

انهيارات.

ليل بربري الوجهة واملزاج..

*  *  *

ليل ال�صاحنات، �صائقو ال�صاحنات يف تالطم 

اأميا  املوح�صة  الوعرة  املظلمة  امل�صافات 

وح�صة، و�صط اخلطر الداهم من كل اجلهات 

ال�صخمة،  والعجالت  احلديد  كتل  يوجهون 

الب�صائع  ناقلني  البعيدة،  الوجهة  �صوب 

واملنافع التي يتبادلها الب�رش وفق احلاجة 

قد  التي  املتنقلة  ال��زواب��ع  و�صط  والطلب 

واأعا�صر  م��داري��ة  عوا�صف  اإىل  تتحول 

اأو  هنا  عطل  ثمة  ال�صاحنات.  ي�صوقون 

املطر  و�صط  حمرك،  وتوقف  عجلة  انفجار 

الوح�صة  ت�صتد  وح��ني  والغبار.  العا�صف 

الأحاديث  يتبادلون  بال�صائقني  الليلية 

اأو  والأب��واب.  النوافذ  من  والنكات  البذيئة 

يفتحون الراديو على اأهازيج واأغاٍن �صعبية 

وياأخذون  والطفولة،  ال�صبا  منذ  حفظوها 

يف ترديدها وترجيعها بن�صوة وعذوبة تبدد 

يحدقون  الدامية.  النتحارية  الليل  عزلة 

علقوها  التي  والأطفال  العائلة  �صور  يف 

الأخطار  مفاجاآت  تقيهم  كتعويذة  اأمامهم 

ال�رشعة  اإىل  جموحهم  وتكبح  واحل��وادث، 

مثل  يف  الالئقة  ال�صياقة  ح��دود  وجت��اوز 

مروا يف طريقهم على  الظروف. رمبا  هذه 
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ارتطامًا وانهياراً  جمازر وحوادث وح�صية 

يعرفوهم.  مل  اأو  قرب  عن  عرفوهم  لزمالء 

اإنها حرب ال�صائقني والآلة اجلاحمة الثقيلة 

الرزق،  ك�صب  اأجل  من  الطويلة.  والطرقات 

والعي�س الكرمي وتربية الأطفال.

ليل ال�صجناء واملجلودين حتملهم �صاحنات 

والظلمة  وال��وح��دة  الق�صوة  ال�صديد  الليل 

الكا�رشة.

بهم  يذهب  اأين  واإىل  وجهتهم  يعرفون  ل 

وال��وج��وه،  العيون  مع�صوبو  ج��الدوه��م، 

ترتع�س  كما  وترتع�س،  اأع�صاوؤهم  ترجتف 

يظل  عنقها،  ف�صل  بعد  الذبيحة  اأف��خ��اذ 

ها امُلدمى، اأو مثل رق�صة الديك 
ُ
يرجتف حلم

املذبوح بعد ذبحه.

ليل املحكومني بالإعدام، يف هذه الف�صحة 

املح�صورة يف �صاحنات الليل والأمل واملوت، 

هل ي�صعفهم الزمن والذاكرة يف ا�صتح�صار 

�صيء من ما�ٍس م�صى وانقر�س، عن طفولة 

يف  غ��ارق  حب  هنيهة  عن  لأح��د،  تكن  مل 

ال�صدمي وال�صباب.

هذه  من  ما  �صيء  يف  رغبة  تعربهم  هل 

احلياة الآفلة، هل يودون العرتاف اأو لقاء 

ما�ٍس  �صداقة  اأو  رحم  �صلة  بعينه،  كائن 

م�صرتك اأو �صاحب النفوذ لينفجروا �رشخَة 

عر�س  وتهز  احلاكم  جمل�س  تهز  مظلومني 

الكون.

الوح�صية  الظلمة  ُعباب  متخر  ال�صاحنات 

وجهتها  نحو  والعجالت  اخلطى  وحت��ث 

املجهولة الراعبة.

*  *  *

النائية  البالد  تلك  يف  املا�صي  الزمن  يف 

والتاريخ، كانت هناك  والزمن  الذاكرة  يف 

ب�صع �صاحنات متخر ليل الواحات اجلبلية 

والتالل  اجلبال  بني  املبعرثة  والبلدات 

الغزير،  بظالمها  الكهفية  واملنعطفات 

من  اأجيال  جتمع  كاأنه  املحتدم  ظالمها 

يف  وتراكمت  وانت�رشت   تكّد�صت،  الظلمات 

ون�صيها  العناية،  ن�صيتها  التي  البقاع  هذه 

الزمان.

امل��وؤون��ة  ب�صائع  حتمل  قليلة  �صاحنات 

ل�صد رمق ال�صاكنة املوزعة يف ذلك ال�صدمي 

ال��ب�����رش ع��ل��ى ظهرها  ال��وح�����ص��ي، وحت��م��ل 

حيث  الثقيلة،  احلمولة  بفعل  امل��ح��دودب 

اأب�صط حركة توقف مفاجئة، كاأن يعرت�س 

تائه  حيوان  اأي  اأو  جمل  اأو  حمار،  �صرها 

يفر  امل��ق��ف��رة،  ال�صا�صعة  ال��ربي��ة  تلك  يف 

الأج�صاد  وترتطم  اأماكنهم  من  ال��رك��اب 

منهم  اأح��د  ي�صقط  مل  واإذا  ال�رشاخ،  ويعلو 

فوق ال�صخور امل�صّننة، فال بد من ر�صو�س 

وجروح وارجتاجات ي�صنعها اخلوف اأكرث 

من الرتطام. ولأن ال�صمت اجلنائزي و�صط 

والأ�صباح،  بالهوام  املحت�صد  الليل  ذل��ك 

الب�رش  من  وال��واح��ات  القرى  اأه��ل  ي�صمع 

وي�صغون  ال�صاحنة  �صوت  واحل��ي��وان��ات، 

ال�صمع برهافة وترقب باحثني عن م�صدره 

املوزع يف الأرجاء وبني ال�صخور العاتية، 

حتى ينبلج �صوء خافت من جهة ما، يقرتب 

�صوت  يتعاىل  كما  ب�صطوعه،  ويتعاىل 
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ال�صاحنة الذي ي�صبه احلنني املخنوق.

*  *  *

الليل  ينزل  حني  بغداد،  حانات  اإحدى  يف 

من  املعتم  الركن  اإىل  )�س(  يدلف  بكلكله، 

العرق  وقناين  بالويرتية  ال�صاخب  املكان 

وناظم  كلثوم،  اأم  بغناء  خمتلطًا  والأق��داح 

الغزايل وزهور ح�صني ذلك النواح الكربالئي 

الذي ل ينقطع عرب الزمن والفناء. اأم كلثوم 

ة ت�صافح عرب 
ّ
على املحل، يف �صورة جداري

فرط  من  احلانة  �صاحب  )الفوتومونتناج( 

اإعجابه بعاملها ال�صا�صع.

املعهود  مقعده  يف  يجل�س  )�س(  اأن  املهم 

ول  كلل  غ��ر  م��ن  ح 
ّ
امل�صي ال��ع��رق  يجرع 

الهاجرة  حته 
ّ
بر جمل  انق�صا�س  وقفات، 

والعط�س على نبع ماء يف قلب ال�صحراء.... 

وحني ياأزف وقت اإغالق املحل لأبوابه التي 

ويرحل  التايل،  اليوم  يف  فتحها  ي�صتاأنف 

حراك  غر  من  )�س(  يبقى  ة، 
ّ
ال�صكرجي اآخر 

يتهاوى  ثم  الكنبة،  ي�صبه  الذي  مقعده  يف 

احلانة  يغمر  و�صخره  طولها  على  بقامته 

وقد  البغدادية  احلارة  اأرج��اء  اإىل  ويت�صلل 

حتى  هكذا  العميق.  نومها  ليل  يف  غرقت 

اليوم التايل وياأتي الويرتية لإيقاظه، ياأخذ 

العراقيون  ي�صميها  التي  التوازن  كوؤو�س 

التمن(.  يد 
ّ
)حتي واملغاربة  ة( 

ّ
خماري )ك�رش 

ومن ثم يذهب اإىل �صاأنه حتى ينزل امل�صاء 

�صرته  )���س(  وي��ع��اود  الثقيلة  مبر�صاته 

اليومية التي اعتادها واعتاد عليها اآخرون.

*  *  *

املدن  على  تتوافد  الدام�س  الليل  كتائب 

القادمة..  واجلوائح  الأعا�صر  اأنباء  حتمل 

بقطع  الفنت  ال�رشيف(  )احلديث  ه 
ّ
�صب األهذا 

كل  طريقها  يف  تفرت�س  التي  املظلم  الليل 

اإن�صان وطفل و�صجرة وعالمة حياة.

الأق��وام  على  تنزل  حني  واحل��روب  الفنت 

تكون  املاحقة،  الليلية  ال�صواعق  ن��زول 

اأعظم ابتالء وب�صاعة على بني الب�رش، على 

م الن�صانية واجلمالية والأخالقية. كما 
َ
القي

هو موجود على اأر�س العرب خا�صة، حيث 

ال�رشاح  الهمجية املطلقة  الوحو�س  تفرت�س 

والقذارة  النحطاط  ليل  يف  موغلة  وال�رش 

والغدر.

ال�صعبي  والن�س  الأدب  يف  دائما  اجلرائم 

والظلمة  بالليل  ارتكابها  يرتبط  واخلرافة، 

التي حتمي ومتوه املجرم واجلرمية، حتت 

والإب��ادة،  القتل  كتائب  ت�رشي  الليل  جنح 

واملوؤامرات  الد�صائ�س  حُتاك  جْنحه  وحتت 

التي  احل��رب  اأو  اجلرمية  تكون  حني  حتى 

وخال�صاتها  اجلرائم  ذروة  ريب  بال  هي 

�صوئه  ويف  النهار  جنح  حت��ت  املكثفة، 

وغبار  وظ��الم  ليل  اإىل  ي�صتحيل  ال�صاطع، 

كقول ب�صار بن برد:

)كاأّن مثار النقع فوق روؤو�صنا

واأ�صيافنا ليل تهاوى كواُكبه(

للجرائم  املظلم  امللحمي  الطق�س  هذا  يف 

قها اأنظمتها وع�صاباتها 
ّ
والفنت، التي ت�صو
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الذبح  اإىل  قطعانًا  اجلميع  فيه  ينغم�س 

ذكاء  وذكائها  واأدواتها  اأيديها  ب�صناعة 

املجرم يف التخطيط املحكم لإجناز اأفعاله 

ة.
ّ
باأق�صى درجات ال�رشاوة واخل�ص

اأف��راد  يبقى  املدلهم،  املناخ  هذا  مثل  يف 

معدودون ل ي�صغون اإل اإىل ذلك النبجا�س 

زه��رة  لتفتح  مرئية،  غ��ر  حلياة  اخلفي 

يعرب  طائر  لغناء  ال�رشية،  ن�صوتها  ليل  يف 

امل�صيق، لأرواح وحيدة تتنزه يف احلدائق 

والكتب، لمراأة عا�صقة تنحني اأمام �صورة 

ليطفئ  ها 
َ
ماء ُتنزل  لغيمة  الراحل،  حبها 

عط�س احلقول.

*  *  *

يفكر  ال�صباحي،  الإفطار  طاولة  على  كان 

مع ت�صاعد روائح القهوة الزكية املتناغمة 

على نحو هارموين مده�س مع غناء وحركة 

هذا  يذهب  األ  ة، 
ّ
الفتي الأ�صبانية  اجلر�صونة 

اليوم اإىل احلديقة الكبرة التي ت�صبه الغابة، 

حديقة  نحو  العك�صي  الجت��اه  ياأخذ  واأن 

التي تتو�صطها  )الهايكو( ال�صغرة املكثفة 

اآلهة  )فينو�س(  بتمثال  م��زن��رة  ن��اف��ورة 

باجتاه  يذهب  واأن  الإغريق،  عند  اجلمال 

خ��ارج  يخطو  وه��و  لكنه  ال��ق��ري��ب..  النهر 

باجتاه  لل�صر  حمموًل  نف�صه  وجد  النزل، 

احلديقة الكبرة، حممول بفعل قوة غام�صة 

عك�س  تقودانه  اللتني  رجليه  يف  تتمثل 

اإرادته .... ها هي وظيفة اأخرى اأكرث ح�صمًا 

ت�صطلع بها الرجالن. لي�س حمل هذا اجل�صد 

ال�صنوات والذكريات فح�صب،  الذي �صدعته 

من  خطفها  اأو  املبادرة  واأخ��ذ  التفكر  بل 

الكائن  دبيب  بداية  منذ  املخت�س  الع�صو 

الب�رشي على الأر�س.

الأكرث  الأهمية  اليد  فال�صفة  اأعطى  مل��اذا 

املثال،  �صبيل  على  كابتني  اإليا�س  ح�صمًا، 

اإمكاناتها  ت�صتحقه  ما  الرجل  ُت��وِل  ومل 

املفتوحة على التعدد والجتهاد؟

يف  حتى  بليلها  ملفعة  الغابة  اأو  احلديقة 

والغيوم  ال�صحب  تكون  حني  النهار،  ذروة 

متدافعة يف �صمائها، كثيفة وحمتدمة حتى 

واأردي��ة  معاطف  تخلع  الو�صيك.  النفجار 

ظالل ليلية قامتة على الأ�صجار والنباتات 

والتماثيل  احليوات  كل  وعلى  وال�صواقي 

الفالمنكو،  ترق�س  اأ�صباحًا  ت�صتحيل  التي 

ب  يخ�صّ املطر  بداأ  التي  قارتها  اأرج��اء  يف 

اأرواحها بن�صارة متجددة..

احلديقة  نهار  ليل  يكون  اأن  الطبيعي  من 

�صتعار 
ُ
والغابة اأقل وح�صًة ودجنًة.. انه ليل م

من كوكب اآخر من طبيعة اأخرى. اأما حني 

الذي  الطبيعة  بليل  ال�صتعارة  ليل  يندمج 

القارة  هذه  فتكون  واملغيب  النهار  يعقب 

ال�صوداء حمت�صدة بكل ما هو �رشي وجاثم 

وخطر.

*  *  *

الفنون،  ج�رش  على  احلاملة  الأق��ف��ال  ليل 

الهوى  اأ�صناهم  وال��ذي��ن  املحبني  اأق��ف��ال 

واحلنني، ُترى مباذا حتلم يف ليايل ال�صتاء 
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القا�صي، وقد �رشجها باأرواح الذين رحلوا 

وجماًل  اأ�صماءهم  تركوا  ع��ودة،  غر  من 

لذكرى  تخليداً  والهيام  ال�صعر  يف  �صاربة 

عربت قلوبهم الهائمة يف الآفاق.

اأع��داده��ا  الأق���ف���ال  تقل�صت  ال��ع��ام  ه���ذا 

من  هاربًا  احلب  تقل�س  كما  وم�صاحتها 

جراح  التدمرية،  والأزرار  الأرق��ام  عامل 

املحبني ولوعتهم، هاربًا اإىل عامل النيازك 

والنجوم.

عرب  متدفقا  ي��ج��ري  ال��ك��ب��ر  ال��ن��ه��ر  ل��ك��ن 

واجل��م��ال  ال�صعر  معه  ح��ام��اًل  الأج��ي��ال، 

اختزلتها  وقد  املجهولة  املحبني  واأ�صماء 

ذاكرته ال�صا�صعة يف الليل والزمان.

ي�صبه  النهر  اأم  النهر  ي�صبه  ال��زم��ن  ه��ل 

هرقليط�س  اإىل  تعود  م�صاألة  تلك  الزمن 

العمى  ليل  يف  املب�رش  الرجنتيني  واإىل 

واملياه...

*  *  *

تفتحاتها  يف  الربية  والورود  احلديقة  ليل 

تفتحات  العامل و�صَخبه.  بغفلة عن  الأوىل 

على  واإ�رشاقها  وها 
ْ
�صح وثبة  يف  الطبيعة 

الروح العط�صى اإىل اجلمال واحلرية. بغفلة 

لإمداد  ال�رشي  طق�صها  متار�س  العامل  عن 

النعمة  البهاء بغ�صن جديد و�صجرة  �صجرة 

ف�صولها  يف  جديداً  ربيعًا  ت�صتقبل  وهي 

املتعاقبة.

*  *  *

الن�صوة  احلديقة.  ليل  يف  يعربون  الغرباء 

الأكمات،  املتعرثة بني  الغام�صة واخلطوة 

بالغياب  زائغة  وبعيون  يعربون  ب�صمت 

 والأف��ئ��دة، 
ُ
�صوت الأف��ق حت��دق الأب�����ص��ار

كاأمنا تبحث عن الكنز الذي طمرته ال�صنون 

والقرين،  والولد  احلبيب  عن  وال�صباب، 

حملها  اأن  بعد  الن�صيان،  طواها  مرابع  عن 

ول  عودة  ل  حيث  اإىل  جناحيه  بني  الن�رش 

اأثر ي�صطح نحوه الهذيان واحلنني.

*  *  *

الغابة  ظالم  يف  بيو�صه  عن  الن�رش  يبحث 

جيئة  وال�صفوح  الأع���ايل  يف  املحت�صد، 

وذهابًا يدخل يف هياج وجنون، بعد اأن فقد 

اخليط الذي يقوده اإىل ع�س اأفراخه و�صكناه.

اإىل  تهتدي  وب�صرة،  فطنًة  اأك��رث  القطاة 

ع�صها حتى يف الظلمات املتالطمة بالرعود 

واملطر يف ليل الغابة الرهيب.
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ُ* باحث من ُعمان* باحث من عمان* باحث من ُعمان

ا�ستهالل 

أوا���س��ط اأوا���س��ط أوا���س��ط  و وع��م��ان  للخليج  التاريخي  ال�سجل  أوا���س��ط   و وع��م��ان  للخليج  التاريخي  ال�سجل  أوا���س��ط  

اخلليج  بدليل  بدليل سا  بدليل سا  ا  أي�اأي�سأي�سأي� واملعروف  العربية  اجلزيرة 

وا�سعة  م��ع��ارف  ي��ح��وي  وا�سعة سخما  م��ع��ارف  ي��ح��وي  وا�سعة سخما  م��ع��ارف  ي��ح��وي  خما  � مرجعا  �سيعد  مرجعا  سيعد 

أبعادها اأبعادها أبعادها  ي سي سي  تق� تق�سإىل  تق�سإىل  تق�اإىل  إىل  الباحثني  من  العديد  �سعى 

ورة سورة سورة  الدرا�سة مقاربة � الدرا�سة مقاربة �سوحتليلها، وحتاول هذه  سوحتليلها، وحتاول هذه 

منهجية  عرب  ال�سجل  هذا  يف  العمانية  املوانئ 

إليها يف ق�سميه اإليها يف ق�سميه إليها يف ق�سميه  ري سري سري  أ�اأ�سأ�سأ� تقوم على ا�ستخال�ص ما 

مواد  عرب  املعطيات  توزعت  حيث  اجل��غ��رايف 

الطبيعة  الطبيعة سف  الطبيعة سف  ف  و� فيها  ي��رد  مناطق  و�سكل  فيها  ي��رد  مناطق  سكل  و�س فيها  ي��رد  مناطق  و�سكل  فيها  ي��رد  مناطق  كل  � �سعلى  سعلى 

عند  الوقوف  لزاما  فكان  وامل���وارد.  وال�سكان 

احلديث عن املوانئ يف هذه املناطق وحتليل ما 

هذه  هذه سهدت  هذه سهدت  هدت  � حيث  التاريخي  والق�سم  عنها،  �سورد  حيث  التاريخي  والق�سم  عنها،  سورد 

اع ساع ساع  سها بالأو�سها بالأو� ها بالأو�سها بالأو�س أحداثا خمتلفة ارتبط بع�اأحداثا خمتلفة ارتبط بع�سأحداثا خمتلفة ارتبط بع�سأحداثا خمتلفة ارتبط بع� أحداثا خمتلفة ارتبط بع�املوانئ  أحداثا خمتلفة ارتبط بع�املوانئ 

وهذه  الدولية.  بال�رصاعات  الدولية. أخ��رى  بال�رصاعات  الدولية. اأخ��رى  بال�رصاعات  أخ��رى  و الدولية. الداخلية  بال�رصاعات  أخ��رى  و الدولية. الداخلية  بال�رصاعات  أخ��رى 

من  نظر  وجهة  عن  معربة  بالأ�سا�ص  بالأ�سا�صورة  صورة  بالأ�سا�س بالأ�سا�سورة  ورة  سال�سال�

فيه.  اجن��زت  ال��ذي  الزمن  ظ��روف  ووف��ق  فيه. أعدها  اجن��زت  ال��ذي  الزمن  ظ��روف  ووف��ق  فيه. اأعدها  اجن��زت  ال��ذي  الزمن  ظ��روف  ووف��ق  أعدها 

م سم سم  أن ال�سجل �اأن ال�سجل �سأن ال�سجل �سأن ال�سجل � فكان التحليل مطلبا ملحا. علما 

�ص س�ص س�ص  سقه التاريخي يخ�سقه التاريخي يخ� قه التاريخي يخ�سقه التاريخي يخ�س أن �اأن �سأن �سأن � جملدات عديدة غري 

ال�ستعانة  فتم  جغرافيا  اأما  فتم  جغرافيا  ااأما  فتم  جغرافيا  أما  منطقة،  لكل  جملد 

مبا ورد يف كتاب �سلطنة عمان يف دليل اخلليج 

إىل اإىل إىل  إىل الرجوع  إىل الرجوع  ادر عن دار بي�سان سادر عن دار بي�سان سادر عن دار بي�سان 2015م، مع  سال�سال�

1996م. صترجمة جامعة ال�سلطان قابو�صترجمة جامعة ال�سلطان قابو�ص

أن ال�سجل يذكر بع�اأن ال�سجل يذكر بع�صأن ال�سجل يذكر بع�صأن ال�سجل يذكر بع�ص املوانئ  أن ال�سجل يذكر بع�إىل  أن ال�سجل يذكر بع�إىل  إىل اإىل  إىل ارة  إىل ارة  ارة سارة س س�س� وجب ال

والغربية  والغربية رصقية  والغربية رصقية  قية  ال� ال�رصفتيه  رصفتيه  ال�س ال�سفتيه  فتيه  ب� اخلليج  على  ب�س�سواء  اخلليج  على  س�سواء 

كان  والتي  كان أفريقيا  والتي  كان اأفريقيا  والتي  أفريقيا  �رص���رص���رصق  أو اأو أو  الهند  موانئ  موانئ أو  موانئ اأو  أو 

أن اأن أن  غري  عليها.  كبري  ونفوذ  �سيطرة  للعمانيني 

يف  البحرية  امل��وان��ئ  على  �ستقت�رص  الدرا�سة 

عنها  املعطيات  عنها أن  املعطيات  عنها اأن  املعطيات  أن  كما  فقط.  العماين  ال�ساحل 

افات على م�ستوى سافات على م�ستوى سافات على م�ستوى  سوا�سعة وقابلة ملزيد من الإ�سوا�سعة وقابلة ملزيد من الإ�

لكن  املنهج  م�ستوى  على  والتحليل  املعلومة، 

أورده ال�سجل من اأورده ال�سجل من أورده ال�سجل من  صاملقام فر�صاملقام فر�ص الوقوف عند ما 

بيانات فقط.

املحور الأول/ ماهية ال�سجل التاريخي  

الذين  الذين سليني  الذين سليني  ليني  الأ� ال�سكان  فهم  ميكننا  الأ�سكيف  ال�سكان  فهم  ميكننا  سكيف 

كل سكل سكل  سعهم ب�سعهم ب� عهم ب�سعهم ب�س أن نحتلهم ونخ�اأن نحتلهم ونخ�سأن نحتلهم ونخ�سأن نحتلهم ونخ� أجل اأجل أجل  نواجههم من 

رص�ست�رص�ست�رصاق. من  ال الرئي�سي ملقولة  املحور  اأ�سهل؟  الرئي�سي ملقولة  املحور  ااأ�سهل؟  الرئي�سي ملقولة  املحور  أ�سهل؟ 

د الطاقات سد الطاقات سد الطاقات والو�سائل  إىل ح�اإىل ح�سإىل ح�سإىل ح� إىل ح�امل�ستعمر  إىل ح�امل�ستعمر  هنا �سعى 

أكرب قدر من املعارف عن اأكرب قدر من املعارف عن أكرب قدر من املعارف عن  املختلفة لأجل جمع 

كتاباتكتابات

�سيف بن عدي امل�سكري  *

مانية فـي ال�سجل التاريخي  مانية فـي ال�سجل التاريخي ُ مانية فـي ال�سجل التاريخي ُاملوانئ الُعمانية فـي ال�سجل التاريخي املوانئ العمانية فـي ال�سجل التاريخي املوانئ العمانية فـي ال�سجل التاريخي ُ مانية فـي ال�سجل التاريخي املوانئ العمانية فـي ال�سجل التاريخي ُ مانية فـي ال�سجل التاريخي ُ

يف كتاب »دليل اخلليج« 

لـ »لورميري«



الأر�ص والإن�سان يف املناطق التي ب�سط �سيطرته 

عليها. ويعد النموذج الربيطاين املثال الأبرز يف 

ذلك والذي نرى اأثاره حاليا يف الكم الكبري من 

التي  واملراجع  واملخطوطات  والوثائق  الآث��ار 

حول  الربيطانية  الأر�سيفات  دور  بها  حتت�سد 

من  الأجنا�ص  ولعديد  الأر����ص  بقاع  خمتلف 

ال�ستعمار.  هذا  وطاأة  حتت  رزحوا  الذين  الب�رص 

ويعترب ال�سجل التاريخي للخليج وعمان واأوا�سط 

الفعل  لهذا  املكتمل  النموذج  العربية  اجلزيرة 

وج��ودا  عرفت  التي  املنطقة  بهذه  واملتعلق 

بريطانيا دام لعدة قرون.

وم�سمونا  حمتوى  ال�سجل   .1

اأو�ساع املنطقة  ال�سجل على عر�ص  ا�ستمل هذا 

منذ بداية القرن ال�ساد�ص ع�رص حتى مطلع القرن 

اإىل جزاأين تاريخي و�سم عدة  الع�رصين مق�سما 

جملدات بداية من عر�ص للتاريخ العام ملنطقة 

التاريخية  اأو�ساعها  حول  تف�سيل  ثم  اخلليج 

تاريخ  عمان،  �سلطنة  تاريخ  التايل:  بالت�سل�سل 

عمان املت�ساحلة، تاريخ قطر، تاريخ البحرين، 

جند  تاريخ  الكويت،  تاريخ  الإح�ساء،  تاريخ 

العراق  تاريخ  العربية،  اجلزيرة  �سبه  و�سط  اأو 

الرتكي، تاريخ عرب�ستان، تاريخ اجلزر وال�ساحل 

.
)1(

الفار�سي، تاريخ مكران الفار�سية

اأما اجلزء اجلغرايف فكان اأ�سبه ما يكون مبعجم 

وذلك  الجنليزية  بالأبجدية  مرتب  مت�سل�سل 

ال�ستعمارية  الدوائر  موظفي  رج��وع  لت�سهيل 

العربي  العني  بحرف  ي��ب��داأ  جن��ده  لذلك  اإل��ي��ه؛ 

و�سف  وفيه  الجنليزي.  الأل��ف  يقابله  وال��ذي 

وطبيعة  واملناخ  واحليوان  وال�سكان  للبلدان 

يف  �سار  وقد  املختلفة.  املناطق  بني  العالقات 

حدود  الآتية:  بال�سورة  منطقة  كل  مع  منهجه 

الطبيعية،  معاملها  ث��م  واأق�سامها،  املنطقة 

والزراعة  الطبيعية،  والرثوة  والف�سول،  واملناخ 

النقل، واخريا  واملحا�سيل، املوا�سي وحيوانات 

ودياناتهم،  اأجنا�سهم  اإىل  ي�سار  الذين  ال�سكان 

وطبائعهم، وطرق املعي�سة، واللغة والعادات مع 

.
)2(

تقدير الأعداد

كما جند هنالك حر�ص على تبيان حال التجارة 

العمالت  اإىل  الإ�سارة  مع  واخلارجية  الداخلية 

واملوازين وحركة ال�سفن، وطرق القوافل الربية. 

وم�ستوى الدارة من حيث وجود الولة وال�رصطة 

والق�ساء، اإىل جانب الو�سع الدويل وعالقة اجلزء 

املعني بربيطانيا وم�ساحلها ال�ستعمارية. ويف 

بع�ص الأحيان يتم تف�سيل الو�سع الطبوغرايف 

روؤو���ص  مع  ح�سل  كما  كبري  ب�سكل  للمنطقة 

.  �سم ال�سجل 
)3(

اجلبال "م�سندم" يف عمان مثال

بالعقائد  معنية  كانت  مهمة  مالحق  اأي�سا 

التجارة  والأوبئة،  ال�سحي  الو�سع  والديانات، 

والأر�ساد،  املناخ  والواردات،  ال�سادرات  واأهم 

امل�سجرات  ي�سبه  وما  واللوؤلوؤ.  ال�سمك  م�سائد 

لن�سب الأ�رص احلاكمة يف املنطقة.

كل  راأ���ص  على  املعلومات؟  هذه  جمع  مت  كيف 

مت  التي  املراجع  يو�سح  هام�ص  هنالك  ف�سل 

ال�ستعانة بها يف �سياغة املادة والتي قد تكون 

اأو عربية مت ترجمتها،  على �سكل مراجع غربية 

ال�سيا�سيني،  املبعوثني  وتقارير  الرحالة،  وكتب 

واملذكرات  الربيطانية،  الهند  حكومة  و�سجالت 

يف  ال�سيا�سيون  الوكالء  دونها  التي  والر�سائل 

اأغلبها و�سدرت يف  ظروف خمتلفة وقد جمعت 

موؤلفات م�ستقلة، كذلك املعاهدات التي اأقامتها 

املنطقة.  يف  ال�سيا�سية  الكيانات  مع  بريطانيا 

مرا�سالت  من  اأيديهم  يف  وقع  ما  كل  وبالطبع 

اإىل  اإ�سافة   .
)4(

املنطقة عن  حملية  كتابات  اأو 

متثل  اآخر  م�سدرا  اجلغرايف  ال�سق  يف  جند  ذلك 

لورميري  و�سفهم  الذين  املحليني  املخربين  يف 

معلوماتهم  اأخذ  كان  لذلك  مدربني  غري  بانهم 

.
)5(

ي�سوبه نوع من احلذر

التي  الأهمية  الكتاب  مادة  على  للمطلع  يظهر 
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غطت  جمة  معلومات  من  اح��ت��واه  مبا  ميثلها 

واثنية،  واقت�سادية  وجغرافية  تاريخية  جوانب 

وال�سكان،  الأر����ص  ح��ول  كثرية  تفا�سيل  م��ع 

وقدم يف �سورة منظمة متكن القارئ والذي هو 

بالأ�سا�ص موظف ا�ستعماري من اتخاذ القرارات 

ميكن  ول  املنطقة.  يف  اأح��داث  من  يواجه  فيما 

اإنكار انه يحمل معلومات قد ل جندها يف غريه 

فيه  اعد  الذي  الزمن  �سياق  ويف  امل�سادر.  من 

"وثيقة  باعتباره  �سنف  �سنني  من  ت��اله  وم��ا 

م�سموحا  يكن  ومل  الربيطانية"  للحكومة  �رصية 

 .
)6(

الطالع عليه اإل ملوظفي دوائر هذه احلكومة

وجب  املقابل  يف  اأهميته.  على  اآخر  دليل  وهذا 

يف  وو�سعها  بحذر  فيه  وردت  التي  الآراء  اأخذ 

�سورتها الطبيعية وقت التاأليف حيث تربز اللغة 

ب�سورة  ميثلها  ال��ذي  واخل��ط��اب  ال�ستعمارية 

معدا  كان  والأخري  الأول  يف  فال�سجل  �سارخة؛ 

يلتزم  اعتياديا  مطبوعا  ولي�ص  �رصية  كوثيقة 

باملعايري العامة للن�رص.

من جانب اآخر فاإن املعلومات التي قدمها ال�سجل 

ويربز  وامل�سداقية  الدقة  بذات  جميعها  تكن  مل 

بعدد  املتعلقة  التقديرات  يف  جلي  ب�سكل  ذلك 

وم�ساألة  حيوانات،  من  ميلكونه  ما  اأو  ال�سكان 

املختلفة،  الأط���راف  بني  والعالقات  الأن�ساب 

وغريها من جوانب اأقر موؤلف الكتاب يف مقدمته 

 .
)7(

والتخمني احلد�ص  على  تعتمد  اأحيانا  باأنها 

العماين  بال�ساأن  املطلع  القارئ  يجد  قد  فمثال 

املحلي غرابة يف و�سف قرية جبلية باأنها تقتني 

فيه  الفالين  املكان  ان  اأو  الإب��ل  من  راأ�سا   50
مئات الآلف من ف�سائل النخل. كما اأن تقديرات 

اأعداد ال�سكان احلاملني لل�سالح واأ�سلحتهم تبقى 

الأح��وال  كل  ويف  التقريبية.  املعطيات  �سمن 

املقارنات  قبيل  من  اتبعت  اإج���راءات  هنالك 

من  ما  قدر  اإىل  الو�سول  لأجل  امل�سادر  وتعدد 

اإجناز  لزمن  املبدئي  الفرتا�ص  اأن  علما  الدقة. 

الدليل كان �ستة اأ�سهر غري اأن اجلهد والتو�سع يف 

العمل امتد به لقرابة ع�رص �سنوات حتى اكتمل يف 

.
)8(

�سورته الأخرية

لورميري  جوردن  جون  املوؤلف:   .2
)1914-1870م(.

  �سهدت مدينة غال�سكو الربيطانية يف 8 فرباير 

�سي�سبح  ال��ذي  لورميري  جون  ميالد  1870م 
موظفا مرموقا يف �سلك حكومة الهند الربيطانية 

يف  املعرفية  واأدواره  اهتماماته  جانب  اإىل 

من  تخرج  والتاريخية.  اجلغرافية  اجل��وان��ب 

جامعة اإدنربة �سنة 1899م، والتحق بالعمل يف 

الهند حيث توىل مهام خمتلفة كمندوب �سامي، 

1911م،  ع��ام  بغداد  يف  العام  القن�سل  منها 

اخلليج  يف  الربيطاين  ال�سيا�سي  املعتمد  واخريا 

حياته  ق�رص  ورغ��م  1914م.  عام  وفاته  حني 

ن�سبيا اإل انه ترك اآثارا مهمة منها بالإ�سافة اإىل 

ال�سجل التاريخي كتاب "القانون العريف للقبائل 

الرئي�سية يف مقاطعة بي�ساور":

 customary Law of the Main Tribes in the Peshawer Dis-
trict (1899م). 
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"وكتاب القواعد اللغوية واملفردات للغة البا�ستو 
 
وزيري")9(

 Grammar and Vocabulary of Waziri Pashto 1902م
يف  ك��ان  لورميري  اأن  الربيطانية  التقارير  ت�سري 

مالب�سه  غرفة  يف  1914م  فرباير   8 الأح��د  ي��وم 

يف بو�سهر يتحقق من اأعرية بندقيته، ثم عرث عليه 

واعترب  بطنه  يف  ن��اري  بطلق  اإ�سابته  بعد  ميتا 

التايل  اليوم  يف  جنازته  اأقيمت  وقد  حادثا.  الأمر 

وح�رصها العديد من القادة والدبلوما�سيني والتجار 

ردة  وكانت  املدينة.  يف  اجلن�سيات  خمتلف  من 

اإبداء  اخلليج  يف  املختلفة  واجلهات  ال�سلطات  فعل 

املتخ�س�ص  يذكر  الأعالم، حيث  وتنكي�ص  التعازي 

يف تاريخ اخلليج دانييل اأ. لو اأن احلدث نقل غربيا 

.
)10(

حتت عنوان "ماأ�ساة اخلليج العربي"!

العربية �سورته  يف  ال�سجل   .3

�سورته  يف  وظهر  ال�سجل  على  العمل  اكتمل 

النهائية عام 1914م حتت م�سمى:

 Gazetteer of the Persian Guif, Oman and Central Arabia )11(
   

موظفي  بني  ال��ت��داول  حم�سور  ظل  تقدم  وكما 

اإل  بن�رصه  ي�سمح  ومل  الربيطانية.  الهند  حكومة 

الوثائق  قانون  ح�سب  عاما  خم�سني  مرور  بعد 

عربيا  معه  التعاطي  جاء  حني  يف  الربيطانية. 

على م�ستويات متعددة بدءا من الرتجمة الأوىل 

التي اأعدها مكتب الرتجمة بديوان اأمري قطر عام 

1967م، و�سدرت يف طبعة ثانية عام 1976م. 
�سبعة  ي�سم  ت��اري��خ��ي  ق�سمني  يف  خ��رج  وق��د 

.
)12(

جملدات، وق�سم جغرايف ي�سم نف�ص العدد

م�سمى  اإطالق  الرتجمة  تلك  على  القائمون  راأى 

"دليل اخلليج" على ال�سجل. وعليه تر�سخ هذا اللفظ 
والدرا�سات  املراجع  يف  ت��داول  الأك��رث  واأ�سبح 

التي تعر�ست للمنطقة عربيا. اأعقب هذه الرتجمة 

جامعة  ترجمة  يف  متثلت  �سمول  اأك��رث  اأخ��رى 

ال�سلطان قابو�ص عام 1995م والتي متت على يد 

فريق من املرتجمني املحرتفني تبعهم عدد من 

العربية والتاريخ واجلغرافيا  اللغة  املدققني يف 

الرتجمة  يف  �سارك  كما  الجتماعية،  والعلوم 

ومتيزت  الربيطانيني.  امل�ست�رصقني  من  نخبة 

هذه الن�سخة بكونها �سملت الن�ص العربي مقابال 

له الن�ص باللغة الجنليزية لذا خرجت يف قرابة 

10 يف اجلزء التاريخي و7 يف اجلزء  19 جملدا 
 .

)13(
املختلفة املالحق  �سما  وجملدين  اجلغرايف 

الكتاب  للمو�سوعات  العربية  الدار  اأ�سدرت  كما 

اخلليج  "دليل  م�سمى  حتت  جملدا  ع�رصين  يف 

.
العربي وعمان وو�سط اجلزيرة العربية")14(

التي احتواها  الباحثون مع املادة  كذلك تعامل 

اإىل  �سعى  من  فمنهم  متنوعة  باأ�سكال  ال�سجل 

جمع ما يتعلق بحيز جغرايف معني واإخراجه يف 

اإ�سدار م�ستقل، ومن ذلك كتاب الكويت يف دليل 

يف  ال�سعودية  البالد  تاريخ  وكتاب    .
)15(

اخلليج

العربية  الإمارات  دولة  وكتاب   .
)16(

اخلليج دليل 

اآخرون  قام  كما    .
)17(

اخلليج دليل  يف  املتحدة 

ال�سجل،  وردت يف  اأخرى  ودرا�سة جوانب  بجمع 

 ،
)18(

مثل: معجم قبائل اخلليج يف مذكرات لورميري

 .
)19(

ونخيل اخلليج العربي يف دليل لورميري

املحور الثاين/ الأهمية الطبيعية والتجارية

 واجليو�سيا�سية للموانئ العمانية فـي 

ال�سجل التاريخي

اجلغرافية  باجلوانب  املتعلقة  امل���ادة  ت��ت��وزع 

من  ع��دد  ع��رب  التاريخي  ال�سجل  يف  العمانية 

طريقة  املحور  هذا  �سيّتبع  لذا  املختلفة،  الأجزاء 

تق�سيم لهذه املوانئ بحيث ت�سمل الأجزاء التالية: 

اجلبال  روؤو���ص  منطقة  اأي�سا  وتت�سمن  الباطنة 

قريات(،  م�سقط،   )مطرح،  وم�سقط  "م�سندم"، 
وال�رصقية، وظفار. علما اأن هذا الأمر ل يرمي �سوى 

املتلقي ل  لذهنية  املادة وتقريبها  لهذه  التنظيم 

والتداخل  كبري  الأجزاء  هذه  بني  فالتوا�سل  غري. 

يف العالقات متنوع. ويوجب املقام التاأكيد على 
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اأن الكتاب واإن كان يغطي فرتة طويلة ن�سبيا من 

الناحية التاريخية اإل اأن البيانات اجلغرافية التي 

النهائية  ال�سورة  متثل  الغالب  يف  هي  يقدمها 

التي  املناطق  يف  الأو���س��اع  اإليها  و�سلت  التي 

بدايات  يف  اأي  الكتاب  اإجن��از  زمن  عنها  حتدث 

القرن الع�رصين )1907م(. 

والباطنة م�سندم   .1

مدخل  باأنها  "اجلزيرة"  م�سندم  ال�سجل  ي�سف 

اخلليج العربي وبها جتاويف �سغرية يف جهتها 

فيمار�ص  بخا  اأم��ا    .
)20(

للر�سو ت�سلح  ال�رصقية 

الأ���س��م��اك  و�سيد  ال��زراع��ة  ج��ان��ب  اإىل  اأه��ل��ه��ا 

ميلكون  حيث  البحري  والنقل  التجارة  مهنة 

عمان  و�ساحل  الباطنة  اإىل  تبحر  مراكب  �سبعة 

ميلك  حني  يف  فار�ص.  بالد  وموانئ  املت�سالح 

�سكان قرية ليما ثمانية زوارق نقل ت�سل موانئ 

وميتلك    .
)21(

فار�ص وبالد  عمان  و�ساحل  م�سقط 

�سكان خ�سب �ستة مراكب تبحر اإىل دبي ولنجه 

و�ساحل الباطنة. وتخرج من قرية كمزار مراكب 

يقدر عددها بخم�سة ت�سل اإىل جزيرة ق�سم ودبي 

وم�سقط حتمل �سحنات من ال�سمك اململح وزعانف 

خ�سب  يف  الواقع  �سم  خور  وو�سف   .
)22(

القر�ص

الطق�ص  حرارة  اأن  غري  جيد،  طبيعي  ميناء  بانه 

. دارت حول م�سندم واأهمية 
)23(

فيه �سيفا ل تطاق

ال�سيا�سة  الإدارة  م�ستوى  على  نقا�سات  موقعها 

لوي�ص  ط��رح  حني  وذل��ك  الهند  يف  الربيطانية 

بيلي املعتمد ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلليج نقل 

املقيمية الربيطانية من بو�سهر اإىل م�سندم معدد 

املنطقة  لذلك منها: مركز  �سببا  اأحد ع�رص  قرابة 

واملوقع  الفحم،  وم�ستودع  التلغراف،  وحمطة 

ال�سرتاتيجي للحماية مما ا�سماها القر�سنة، وقد 

  .
)24(

ورد ذلك يف مرا�سالته �سنة 1863م

الباطنة منطقة مالحية مهمة يف عمان ح�سب ما 

يورد ال�سجل، وي�سع امتدادها اجلغرايف يف حيز 

يقع بني قرية احليل يف ال�سيب وخطمة مالحة يف 

�سنا�ص، واحلركة التجارية فيها مقبولة لكثافة 

�سكان  اأو  �سواحلها  على  املقيمني  �سواء  ال�سكان 

يف  التجاري  ن�ساطها  من  امل�ستفيدين  احلجر 

القطنية  والب�سائع  الأرز  من  حاجياتهم  تاأمني 

واأبرزها  منتجاتهم  وت�سدير  والقهوة،  وال�سكر 

مرافئ  فيه  تتوفر  ل  ال�ساحل  وه��ذا  ال��ت��م��ور. 

ال�سغرية يف  با�ستثناء  القوارب  �ساحلة ملالحة 

 .
)25(

حجمها

يقدم ال�سجل حتت مادة "الباطنة" جدول تف�سيليا 

يخدمها  التي  الداخلية  واملناطق  املوانئ  ي�سمل 

كل ميناء، وال�سفن التي تعمل يف هذا امليناء مع 

ال�سفن  ت�سلها  التي  والأماكن  التقريبية،  اأعداها 

 :
)26(

الكبار، وذلك بال�سكل الآتي

)انظر ال�شكـــل رقم1(

م�سقط  .2

وم�سقط  م��ط��رح  م��وان��ئ  املنطقة  ه��ذه  ت�سمل 

يف  مهمة  جت��اري��ة  مدينة  فمطرح  وق��ري��ات، 

املحلية،  ال�سفن  لدى  مف�سل  وميناوؤها  عمان، 

ال�سجل  وبها مبنى للجمارك، وجتارة ما ي�سميه 
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باجلزء العلوي من عمان اأي �سمالها ترتكز فيها. 

واإىل  من  الب�سائع  وحتميل  لتفريغ  مركز  وهي 

املناطق الداخلية من عمان، وتر�سو يف مينائها 

�سبعة مراكب من نوع البغلة وع�رصين مركبا من 

"م�سقط"  ملادة  ال�سجل  يخ�س�ص   .
)27(

البدن نوع 

وال�سكان  امل��وق��ع  ح��ول  مف�سال  ك��ب��ريا  ح��ي��زا 

امليناء  اأما  والطوبوغرافيا.  والأحياء  واملباين 

ي�سل  الذي  م�سقط  خليج  على  يطل  باأنه  فيذكر 

عمقه اإىل ثالثة اأرباع امليل وات�ساعه ن�سف ميل 

ومفتوح نحو ال�سمال وال�سمال الغربي. ويرى ان 

جوانبه  اأحد  يف  حتدد  قد  عا�سمة  م�سقط  اتخاذ 

لكون مينائها يتمتع بامتياز "ن�سبي" الأمر الذي 

اأن هذا امليناء  التجارة. غري  اأف�سلية يف  منحها 

مما  ال�سمال  من  القادمة  القوية  للرياح  مفتوح 

يجعل ر�سو ال�سفن �سعبا اأثناء ذلك. ولعدم توفر 

�سحن  الو�سع  حتم  للموا�سالت  ال��ربي  الطريق 

الب�سائع القادمة مل�سقط اإىل اأماكن توزيع اأخرى 

.
)28(

وخ�سو�سا مطرح

التجاري  امليناء  م�سقط  ميناء  يعد  ذلك  ومع 

ال��وح��ي��د يف ع��م��ان، ومت��ر ع��ربه ك��ل جت��ارة 

ال�سترياد والت�سدير، ففي عام 1906/ 1907م 

زارت امليناء �سفن بخارية تقدر حمولتها بنحو 

578،505 اطنان، ويف م�سقط مركب بغلة واحد 
ميلك�ه هندو�س�ي من رعاي��ا بريطاني��ا، وع��دد 

امل�سافرين.  لنقل  املخ�س�سة  ال��ق��وارب  من 

يقع  واإ�سالحها  ال�سفن  لبناء  م�سنع  وفيها 

يف  ي��رد   .
)29(

املرياين ح�سن  حتت  �ساحة  يف 

م�سقط  مليناء  املقابلة  املنطقة  اأن  ال�سجل 

اأ�سماء  الأبي�ص  باللون  �سخورها  على  نق�ست 

حيث  امليناء  زارت  التي  الأوروب��ي��ة  ال�سفن 

كان التقليد اأن تق�وم ال�سفين�ة ف�ي اأول زي��ارة 

له��ا بت�سجي��ل ا�سمه��ا، وكان من بينه��ا ا�س��م 

احل��رب  يف  ذل��ك  بعد  فقدت  رو�سية  مل��راك��ب 

 .
)30(

الرو�سية اليابانية )1904 - 1905م(

اميال  خم�سة  يبعد  مر�سى  فهو  اجل�سة  بندر  اأما 

طوله  ي�سل  تل  به  ويحيط  م�سقط،  �رصق  جنوب 

الرياح  م��ن  حممي  الأق����دام،  م��ن  مئات  ب�سع 

�ست  اإىل  ي�سل  عمقه  ولكون  ال�رصقية.  ال�سمالية 

ال�سفن  انواع  جلميع  ميكن  فاإنه  قامات  �سبع  اأو 

يف  ندرة  مع  طبيعي  ب�سكل  حم�سن  فيه.  الر�سو 

، �سيكون هذا امليناء حمل نزاع 
)31(

املياه العذبة

القرن  ت�سعينيات  يف  وفرن�سا  بريطانيا  بني 

حمطة  لإن�ساء  �سعت  الأخرية  كون  ع�رص  التا�سع 

لتزود بالفحم فيه. قريات مدينة �ساحلية يخدم 

ميناوؤها جتاريا وادي الطائيني، وميلك ال�سكان 

فيها مراكب من نوع البدن ت�ستخدم لالت�سال مع 

   .
)32(

م�سقط التي ينقل لها اجلري وحطب الوقود

قبل  احلال  عليه  كان  ملا  مغايرة  ال�سورة  هذه 

و�سف  حيث  الزمان  من  قرن  من  اأك��رث  ح��وايل 

الثامن  القرن  الأخري من  العقد  ميناء م�سقط يف 
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ع�رص باعتباره مركزا رئي�سيا متر عربه 5 /8 من 

جمموع التجارة كلها يف املنطقة، والبيع وال�رصاء 

فيه بني ال�سفن القادمة والتجار نقدا الأمر الذي 

امليناء  ويجعله  الأوروبيني  للتجار  كثريا  يروق 

اخلليج.  يف  الأخ��رى  باملوانئ  مقارنة  املف�سل 

الربيطاين  التدخل  بالأ�سا�ص  مرجعه  التغري  هذا 

املوانئ  �سعف  عليه  ترتب  وال��ذي  املنطقة  يف 

العمانية. وقد ف�سل ب�سكل كبري حول جتارة  هذا 

امليناء ذلك الزمان33: )انظر ال�شكل رقم2(

ال�سرقية  .3

ي�سع ال�سجل املنطقة املمتدة من راأ�ص احلد اإىل راأ�ص 

نو�ص يف فقرة خا�سة وكونها ل حتمل ا�سما �سائعا 

ال�رصقي  اجلنوبي  ال�ساحل  عليها  �سيطلق  حمليا 

م�ستقيم.  خط  يف  ميل   500 طولها  يبلغ  لعمان، 

من الوا�سح اأنها حاليا ت�سمل ال�رصقية واأجزاء من 

تتوفر  ذكر مناطق ثالث  يرد  احليز  ظفار. يف هذا 

بها �سفن من اأنواع البدن وهي: راأ�ص الروي�ص ثالثة 

مراكب، وال�سويح اأربعة مراكب، وراأ�ص احلد ثمانية 

. واأ�سري اإىل قلهات لكونها ميناء لوادي 
)34(

مراكب 

بني جابر، وكبدا، ووادي املنقال، وبها 12 �سفينة 

 .
)35(

و�سور م�سقط  موانئ  اإىل  اأهلها  ي�سريها  بدن 

اأما طيوي فقد اعتربت ميناء رئي�سيا ملنطقة بني 

 .
)36(

جابر ويتوفر بها ع�رصة مراكب من نوع البدن

باملاء  للتزود  ال�سفن  ت��زوره  كانت  املر�سى  هذا 

والأخ�ساب، وت�سل �سفنه اإىل �سور وم�سقط حاملة 

يف  املتوفرة  الأحجار  وبع�سها  والفواكه  التمور 

خلور  الطولية  الأبعاد  و�سف  ويتم   .
)37(

املنطقة

منه  الداخلي  اجل��زء  ي�سكل  حيث  وميزاته  جراما 

البواخر ذات غاط�ص بطول  مدخال مليناء ت�ستطيع 

 .
)38(

اإليه ب�سهولة 15 قدما الو�سول 
امليناء الأبرز والأهم يف هذه املنطقة هو �سور 

ال�سيا�سية والتجارية  الأهمية  حيث املدينة ذات 

بعد  احلجم  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي 

يف  ن�سمة،  األ��ف   14 �سكانها  يبلغ  التي  مطرح 

حني ت�سم هي 12 األفا. تقع املدينة على جانبي 

الداخلي يف  مدخل اخلليج، ويبلغ طول احلو�ص 

الغرب م�سافة ميلني مع  اإىل  ال�رصق  امتداده من 

بع�ص الفجوات وهو عمليا جاف يف اجلزر، لذا ل 

ي�سلح �سوى للمراكب ال�سغرية. يخدم ميناء �سور 

جعالن وال�رصقية التي ت�سدر متورها عربه، كما 

والأقم�سة، واحلبوب والنب  الأرز  امليناء  ي�ستقبل 

اإعادة ت�سدير  يتم  النفط، ومن خالله  وم�ستقات 

بع�ص املنتجات القادمة من ظفار. يذكر ال�سجل 

اأن عدد ال�سفن التي متخر البحار للتجارة وتعود 

كالآتي:  و�سواحيها  �سور  مدينة  لأهل  ملكيتها 

و40  ال�سمبوك،  نوع  من  مراكب  و4  بغلة   50
.
)39(

مركبا �سغريا اأغلبها من نوع البدن
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ظفار  .4

يقدم ال�سجل و�سفا مف�سال لظفار طبيعة و�سكانا، 

اأن  اإىل  يذهب  باملوا�سالت  املتعلق  ال�سق  ويف 

من  الكثري  تعوقه  اخلارجي  بالعامل  ات�سالها 

العوائق، فال يوجد على ال�ساحل ميناء كبري، كما 

ولكنه  ال�سفن،  ر�سو  تعوق  املتك�رصة  الأمواج  اأن 

جيدة  مرا�سي  وري�سوت  مرباط  خلجان  يعترب 

اإىل  اإ�سارة  جند  املقابل  يف  ال�سغرية.  للمراكب 

اإىل اخلارج  التي تر�سل  ال�سادرات  عدد جيد من 

يف  بومباي  اإىل  ير�سل  ال��ذي  البخور  واأب��رزه��ا 

زوارق حملية. كما انه ل توجد عمليا اأي مراكب 

بحرية مملوكة يف ظفار عدا مراكب ال�سيد، وكان 

يقوم  بدن  نوع  من  ظفاري  بحري  مركب  هناك 

تزور  اختفى.  لكنه  واملكال  برحالت بني مرباط 

ظفار مراكب خمتلفة حملية من �سور وخارجية 

من املكال واخلليج العربي. وتر�سو مراكب اخلليج 

بظفار يف نوفمرب ودي�سمرب وبع�سها يبقى حتى 

بداية الرياح املو�سمية. وحتمل لها التمور وتعود 

منها بالنب. ي�سف الو�سع البحري لري�سوت التي 

يوجد بها �سوق من 15 - 20 حمال مت بناوؤه من 

قبل وايل ظفار وهو قائم ب�سورة دائمة، وين�سط 

حيث  �سبتمرب  اإىل  مار�ص  من  ميتد  مو�سم  يف 

زوارق  وت��زوره  حم��ال.   50 اإىل  املحالت  تكرث 

من �سور وم�سقط. يف حني يعترب ميناء مرباط 

متممًا  وميناء  ظفار  يف  الرئي�سية  الأماكن  اأحد 

حول  تذكر  معلومات  يقدم  ل  انه  غري  لري�سوت، 

الن�ساط املالحي فيه با�ستثناء زيارة مراكب من 

   .
)40(

�سور ل�سيد

تق�سي  على  كبريا  البيانات حر�سا  هذه  تو�سح 

اجلغرافية  اأب��ع��اده  حيث  من  ميناء  كل  و�سع 

التي ت�سل  الب�سائع  فيه ونوعية  ال�سفن  وحركة 

كل  بيان  حيث  بالداخل  ارتباطه  والأه��م  اإليه، 

ا�ستغل  الداخلية التي يخدمها. لذا  ميناء واجلهة 

ال�ساحل  اجلانبني  على  التاأثري  يف  املوقف  هذا 

والداخل مبا يخدم م�سالح ال�سيا�سة الربيطانية. 

من الأمثلة ال�رصيحة على ذلك الر�سالة املوجهة 

عي�سى  بن  �سالح  اإىل  هاروت  ات�ص  القن�سل  من 

اخلرو�سي  را�سد  بن  �سامل  اإمامة  اأثناء  احلارثي 

احلاكم  اأن  اأي�سا  وتعلمون   ... " 1920م  مار�ص 

اخل��راج  و�سع  عن  يعجز  ل  لل�سواحل  املتويل 

اإليكم ويخرج من بالدكم  الباهظ على ما يذهب 

 .
من الأموال على الدوام ول ت�ستطيعون حيلة")41(

كما وفر هذا العمل بيانات قد ل تكون موجودة 

مبثل هذه ال�سورة يف املدونات املحلية ف�ساهم 

بذلك يف حفظ جزء من تاريخنا. غري اأنه ل يجب 

اأخذ هذه التو�سيفات باعتبارها م�سلمات دقيقة 

العامل اخلارجي  ونهائية فاحلركة املالحية مع 

ظلت ن�سيطة اإىل ما بعد منت�سف القرن الع�رصين. 

حول  ال�سفن  اأع��داد  م�ساألة  يف  التذبذب  ويظهر 

ميناء �سور الذي ذكر اأنه يف عهد ال�سيد �سلطان 

تر�سو  كانت  1804م(   -  1798( اأح��م��د  ب��ن 

.  ويف عام 
)42(

فيه100 �سفينة باأحجام خمتلفة

1874م يورد مايلز اأن يف �سور 56 �سفينة من 
 .

)43(
البدن نوع  من  �سفينة  و150  البغلة،  نوع 

 1907 عام  اأي  لل�سجل  الأخرية  ال�سورة  يف  ثم 
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مراكب  و4  بغلة  امليناء50   يف  وج��د  تقريبا  

من نوع ال�سمبوك، و40 مركبا �سغريا اأغلبها من 

. فالفارق كبري جدا. 
)44(

نوع البدن

املالية  واملوارد  املالحة   .5

يرد حتت مادة "املدن ومنط احلياة" ذكر املدن 

التالية: م�سقط ومطرح و�سور واخلابورة كموانئ 

العامل  مع  التبادل  اأ�سا�ص  على  تقوم  جتارية 

ال�سادرات  انها  التمور على  اخلارجي، وتو�سف 

الوحيدة ذات القيمة، واأبرزها نوع الفر�ص الذي 

عرب  ي�سدر  ال��ذي  واملب�سلي  امريكا،  اإىل  ي�سدر 

املوانئ  هذه  وجتارة  بومباي.  اإىل  �سور  ميناء 

ب�سورة رئي�سية كانت مع الهند. وقد بلغت قيمة 

1907م(   /1906( عام  م�سقط  اإىل  ال���واردات 

يف  النقل  جتارة  وترتكز  روبية.   69،21،375
 40( ان 

ّ
هي و�سور  ال�ساحل،  وودام  �سور،  موانئ 

 7( ومطرح  م��راك��ب(،   10( وال�سويق  مركبا(، 

التاريخي  اجلزء  يف  احلديث  واأثناء   .
)45(

مراكب(

اأحمد يرد  �سلطان بن  ال�سيد  ال�سجل عن عهد  من 

ذكر ميناء ال�سويق بكونه م�سدر دخل لقرابة 40 

   .
)46(

األف روبية يف عام 1802م

العمانية  املوانئ  عرب  املالحة  ال�سجل  ي�سنف 

كلي  نق�ص  �سبه  مع  املخاطر،  قليلة  بالب�سيطة 

يف املوانئ واملرا�سي الآمنة، فخور ال�سام وغبة 

غزيرة وحافة الدوحة يف روؤو�ص اجلبال كان من 

اأن وجودها  اأن تكون موانئ جيدة، غري  املمكن 

يف منطقة قاحلة وعرة يفقدها القيمة التجارية. 

واحد  مر�سى  يوجد  ل  الباطنة  �ساحل  طول  ويف 

م�سقط  �سواحل  ت�سكل  حني  يف  للمراكب.  حممي 

)مطرح، وم�سقط، وبندر اجل�سة، وبندر اخلريان( 

غري  الأول��ني  اأن  غري  عمان.  يف  املرا�سي  اأف�سل 

حمميني جيدا، والآخرين موقعهما رديء بالن�سبة 

للتوا�سل مع الداخل. واإذا ما اجتهنا جنوبا جند 

خلجان �سور وخور جراما، وخور احلجر بالقرب 

من راأ�ص احلد. والأول الثالث منهما ل يو�سل اإليه 

اإل بالزوارق املحلية. والثالث رغم اأنه حممي اإل 

اأن املراكب ذات الغاط�ص الأكرب من 15 قدما ل 

ت�ستطيع دخوله. اما ما ا�سماه بال�ساحل ال�رصقي 

اجليدة  للمرافئ  مفتقر  فهو  لعمان  اجلنوبي 

"غبة ح�سي�ص" والتي ل تخلو من خماطر،  �سوى 

تخلو  وبعده  مدركة،  راأ�ص  يف  هام  غري  ومر�سى 

مرافئ  اإىل  الو�سول  حتى  املرافئ  من  املنطقة 

 .
)47(

مرباط وري�سوت يف ظفار

اجلغرافية  املعطيات  حتمتها  الظرفية  ه��ذه 

ح�سب  ق��ام��ت  بعمومها  العمانية  ف��امل��وان��ئ 

الظرف اجلغرايف على م�ساب الأودية واخللجان 

ال��ري��اح  م��ن  لها  حماية  ب��اجل��ب��ال  املح�سنة 

�سلبا  تاأثر  فالوديان   .
)48(

البحر اأعداء  وهجمات 

يعيق  مما  الأخ���وار  ت��ردم  كونها  امل��وان��ئ  على 

موقعي  تاأثر  ذل��ك  مثال  املر�سى  على  احلفاظ 

�سابقا  كانت  التي  ب��الأودي��ة  وط��ي��وي  قلهات 

موانئ. علما اأن ال�سجل ي�سري اإىل جميع الأماكن 

اأن امليناء يتحتم وجود  بو�سف ميناء يف حني 

ال�سفن التجارية فيه واجلمارك واحلو�ص اخلا�ص 

ظلت  ذلك  ومع    .
)49(

و�سيانتها ال�سفن  ب�سناعة 

احلركة التجارية ن�سيطة فال�سفن تر�سو على بحر 

مفتوح وعمليات تفريغ وحتميل الب�سائع قائمة، 

والتوا�سل مع العامل اخلارجي م�ستمر. 

بالع�سور،  عمان  يف  اجلمركية  الر�سوم  تعرف 

وتفر�ص  للحكومة،  الرئي�سي  الدخل  مورد  وهي 

يف  واجل��م��ارك  الب�سائع  على   %  5 بن�سبة 

املوانئ الرئي�سية حتت الإدارة املبا�رصة ملوظفي 

احلكومة، ويتم قبول هذه الر�سوم اإما على �سكل 

يورد  العلني،  امل��زاد  يف  بيعها  يتم  �سلع  اأو  نقد 

�سمنها  من  املالية  للموارد  اإح�ساءات  ال�سجل 

الزكاة ذلك  الر�سوم اجلمركية والتي تدخل فيها 

امل�سدرة  الب�سائع  على  تفر�ص   %  5 ن�سبة  اأن 

م�سقط  �سلطة  كون  زكاة  باعتبارها  الداخل  من 

الداخلية  املناطق  يف  جمعها  على  ق��ادرة  غري 
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ا�ستقطاع  وبعد  ا�ستحقاقها،  عند  ال��ب��الد  م��ن 

التي حت�سل فيها  الإدارية يف املناطق  النفقات 

ماليني   4 حوايل  م�سقط  خزانة  ت�سل  اجلبايات 

روبية )290،700 دولر( ح�سب البحث املجرى 

ريع  يبلغ  فمثال   .
)50(

2006م/2007م عام  يف 

الدخل يف �سحار من الر�سوم اجلمركية 10 اآلف 

اإىل  منها  ي�سل  ل  األفا   15 الزكاة  ومن  دولر، 

م�سقط �سيئا، فالنفقات الإدارية املحلية ت�ستحوذ 

.
)51(

على كامل الدخل

جتارة  ح��ول  تقريره  يف  مالكوم  ج��ون  و�سف 

م�سقط  1800م  ع��ام  يف  كتبه  وال��ذي  اخلليج 

للتجارة  الرئي�سيان  امليناءان  بانهما  والب�رصة 

اخلارجية يف املنطقة ومير عربهما الق�سم الأعظم 

من الب�سائع التي تدخل اأو تغادر اخلليج. واجلزء 

الأكرب من واردات البحرين كان ي�سلم عن طريق 

م�سقط التي عدت ميناء لتجارة الرتانزيت. وكان 

الب�سائع  نقل  يف  كبري  ن�سيب  العمانية  لل�سفن 

من  املناف�سة  ورغم  العربي  واخلليج  الهند  بني 

التجارية  البحرية  ظلت  الأخرى  املحلية  القوى 

العمانية الأهم بني نظرياتها يف املنطقة. وكانت 

التجديف  وزوارق  ال�رصاعية  املراكب  من  مكونة 

ال�سجل  واعترب  املربعة.  الأ�رصعة  ذات  وال�سفن 

"ن�سيطني  عمان-  عن  -كناية  م�سقط  �سكان 

هذه  مهرة"!  بحارة  لي�سوا  انهم  رغم  ومغامرين 

النظرة التبخي�سية ل تتفق مع الأدوار التي لعبها 

متثل  وهي  مديد  تاريخ  عرب  العماين  الأ�سطول 

قدرات  من  للتقليل  الرامية  ال�ست�رصافية  النظرة 

ال�سكان املحليني وو�سفهم بالتخلف يف مقابل 

.
)52(

امل�ستعمر الأكرث تقدما وتطور

حول  ب��الأرق��ام  مف�سلة  بيانات  ال�سجل  يقدم 

جتارة اللوؤلوؤ يف املنطقة بداية من عام 1873م 

فيها  دور  لعمان  ك��ان  والتي  1906م  حتى 

األف   75 حوايل  م�سقط  �سوق  يف  الأرباح  )بلغت 

روبية عام 1906م(. وكذلك حول اإنتاج التمور 

ال�سنة  ويف  و1906م   1878 بني  وجتاراتها 

الأخرية  كان متو�سط قيمة التمور امل�سدرة من 

.
)53(

م�سقط يقدر ب��� 81 األف جنيه اإ�سرتليني

العمانية  املوانئ  فيها  لعبت  التي  الق�سايا  من 

ال�سجل  غطاها  ال��ت��ي  ال��ف��رتة  يف  ك��ب��ريا  دورا 

جتارة الأ�سلحة لذا خ�س�ص حتت الق�سم اخلا�ص 

مف�سل  ج��زء  عمان  ب�سلطنة  تتعلق  مبوا�سيع 

واخلليج.  عمان  �سلطنة  يف  ال�سالح  جتارة  حول 

1892م  اإب��ري��ل   2 يف  بريطانيا  تبنت  حيث 

 2 يف  ال�سادر  بروك�سل  ملوؤمتر  العام  القانون 

ال�سوق  تقل�ص  ذلك  على  فرتتب  1890م،  يوليو 

امل�سنعون  فانتقل  التجارة،  هذه  من  الإفريقي 

اخلليجية، فكان ميناء  املوانئ  اإىل  وامل�سدرون 

1891م،  ع��ام  املجال  ه��ذا  يف  ن�سيطا  ج��وادر 

عمان  �سلطان  واف��ق  مكران  على  احلظر  وملنع 

اإ�سدار بيان منع مبوجبه ا�سترياد وت�سدير  على 

. ثم تطور الأمر يف موانئ 
)54(

الأ�سلحة يف جوادر

مبا�رصة  ت�سحن  الأ�سلحة  ا�سبحت  حيث  م�سقط 

الكويت والبحرين  اإىل موانئ  اأوروبا، ومنها  من 

وغريها من موانئ اخلليج. وبعد نقل كميات من 

ال�سومال ا�سدر  اإىل �سواحل  الأ�سلحة من م�سقط 
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هذا  مبنع  1892م  اإبريل  يف  مر�سوما  ال�سلطان 

موافقة  لعدم  مفعل  غري  ظل  اأن��ه  غري  الت�سدير 

قبل  من  العمانية  ال�سفن  تفتي�ص  على  ال�سلطان 

اأ�سحابها  توجه  من  خ�سية  الربيطانية،  ال�سفن 

 .
)55(

للح�سول على حماية بحرية فرن�سية

اإىل  ال���واردة  الأ�سلحة  ه��ذه  اأن  الأم��ر  يف  املهم 

بريطاين،  من�ساأ  ذات  غالبيتها  يف  كانت  م�سقط 

1896م بحوايل   - 1895 واردات عام  وقدرت 

4350 بندقية ثم قفزت يف العام التايل اإىل 20 
ال�سلطان  اأ�سدر  األف بندقية. ويف يناير 1898م 

الربيطاين  ال�سغط  حتت  اإن��ذارا  تركي  بن  في�سل 

الفار�سي يحذر فيه رعاياه بعدم ت�سدير الأ�سلحة 

لها  الربيطانية  ال�سفن  وباأن  الفار�سية،  للموانئ 

ال�سالحية يف تفتي�ص هذه ال�سفن حتى يف املياه 

ذلك  عن  ونتج  �سحناتها،  وم�سادرة  الإقليمية، 

عمان  مياه  يف  "بلو�س�ستان"  ال�سفينة  م�سادرة 

من قبل اإحدى ال�سفن الربيطانية )يناير 1898م(. 

رغم العديد من العراقيل تطورت جتارة الأ�سلحة 

يف املوانئ العمانية، وملراقبة ال�سفن التي ت�سدر 

ال�سلطان على  الأ�سلحة بطرق غري م�رصوعة �سدد 

هذه  نقل  اأجل  من  تراخي�ص  ا�ست�سدار  ���رصورة 

ميناء  وظل  املوانئ.  لبقية  م�سقط  من  الب�سائع 

الباطنة  يف  الأ�سلحة  ل�ستقبال  مركزا  امل�سنعة 

ومنه يتم التوريد اإىل الداخل العماين. وا�ست�سدرت 
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الرتاخي�ص حلماية ال�سفن من امل�سادرة ما دامت 

يف املياه الإقليمية العمانية حتى ت�سل ل�سحار 

املراقبة  ه��ذه  من  التخل�ص  ميكن  هناك  وم��ن 

.
)56(

ونقلها اإىل موانئ فار�ص

على  ال��ث��اين  احل��ظ��ر  ���س��در  1903م  ع��ام  ويف 

ت�سدير الأ�سلحة من املوانئ العمانية اإىل اأفريقيا 

والإيطالية  الربيطانية  احلكومتني  �سغط  بعد 

امل�سيطرة على بنادر ال�سومال. وفيما يلي جدول 

جتارة  قيمة  عن  تقريبية  اإح�سائيات  يو�سح 

يف  املوانئ  بع�ص  ومعها  عمان  يف  الأ�سلحة 

"م�سقط"  . حيث يرد يف اجلدول م�سمى  املنطقة 

العمانية جميعها علما  املوانئ  وهي كناية عن 

انه مت الت�رصف يف البيانات التي يوردها ال�سجل 

اإظهار  لأج��ل  فقط  ثالثة  موانئ  يف  وح�رصها 

:
)57(

مكانة ودور املوانئ العمانية

)انظر ال�شكل رقم3(    

املحور الثالث/ الأدوار التاريخية 

للموانئ العمانية كما وردت يف ال�سجل

من  ن�سبيا  وا�سعة  زمنية  لفرتة  ال�سجل  تعر�ص 

حكم  من  طرفا  �سملت  احل��دي��ث،  عمان  تاريخ 

احلكم  واأخ��ريا  اليعربية،  الدولة  ثم  النباهنة، 

احلر�ص  وكان  1907م.  عام  حتى  البو�سعيدي 

على الوقوف عند الأحداث املف�سلية ذات الدللت 

املوؤثرة يف واقع عمان حتى زمن تدوين ال�سجل، 

واأ�سكال العالقات اخلارجية لعمان مع الأطراف 

ال�سق  يف  التجاذبات  واأبرز  والدولية،  القليمية 

متتزج  هنا  ال��داخ��ل.  م�ستوى  على  ال�سيا�سي 

ال�سعب  من  يجعل  ب�سكل  وتت�سابك  املعطيات 

ف�سل القت�ساد عن ال�سيا�سة عن الثقافة والدين؛ 

عليه لبد من النظر اإىل الأدوار التاريخية للموانئ 

وا�سع.  منظور  ومن  ال�سياق  هذا  عرب  العمانية 

فال�سجل مل يف�سل ب�سكل يجعل املطلع قادرا على 

حتديد ظرفية احلدث التاريخي وجتلياته يف هذا 

اأهمية  اأن  القول  وميكن  ذاك.  اأو  العماين  امليناء 

يف  بريطاين  منظور  من  العمانية  املوانئ  ودور 

هذه الفرتة تربز يف ال�سورة الأهم وهي فاعليتها 

القوى  بني  ال�سيا�سي  وال�����رصاع  القت�ساد  يف 

املختلفة يف املحيط الهندي.

يف امل�رصد العام لتاريخ عمان يرد ذكر حوادث 

وبالتايل  اجلغرايف  باملوقع  �سلة  لها  متعددة 

احلوادث ميكن جمعها  واملوانئ، هذه  بال�ساحل 

كان  حني  يف  منفردة،  جزئية  يف  لها  والتطرق 

ملا �سبق احلديث عنه من جتارة الأ�سلحة وجتارة 

يف  ذلك  ظهر  املوانئ،  بهذه  كبري  راب��ط  العبيد 

ال�سجل  اأورده��ا  التي  والبيانات  التفا�سيل  كم 

والتطورات التي رافقت هذه الأحداث والتي متثلت 

خارجي  بطرف  العمانيني  الربابنة  با�ستعانة 

لذا  اأعالمه،  الأبرز لربيطانيا ورفع  هو املناف�ص 

الدولية  ال�رصاعات  اإطار  يف  ودخل  الأمر  تطور 
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يف فرتة �سهدت اأوج التمدد ال�ستعماري. والورقة 

مبا  اإل  امل�ساألة  ه��ذه  ح��ول  عميقا  تخو�ص  لن 

يرتبط بالهدف الأبرز لها وهو الدور الذي لعبته 

املوانئ العمانية. 

اأدوار تاريخية متفرقة 1. املوانئ العمانية عرب 
تتك�سف النظرة التي ر�سختها املدونة الربيطانية 

باعتباره  اخلليج  لأه��ل  البحري  الن�ساط  حول 

عن  ال�سجل  حديث  بدايات  منذ  وا�سحة  قر�سنة 

العماين احلديث، تبدى ذلك يف ال�سارة  التاريخ 

اليعاربة  حكم  ظل  يف  لعمان  اأ�سبح  ان��ه  اإىل 

اأعمال  من  �سل�سلة  با�رصت  كبرية  بحرية  ق��وة 

القوة  هذه  وعرفت  اخلارجي،  والغزو  القر�سنة 

لدى الأجانب باأ�سطول "عرب م�سقط" وهو ال�سم 

املغالطة  هذه   .
)58(

العمانيني على  اأطلق  ال��ذي 

خللق  الربيطانية  الكتابات  تروجها  ما  كثريا 

قر�سنة  بكونه  البحري  العرب  ن�ساط  عن  ت�سور 

يف حني كان الو�سع بخالف ذلك فهنالك الكثري 

الأوروب��ي��ة  البحرية  قبل  من  املمار�سات  من 

مفهوم  حتت  اإدراجها  ميكن  والتي  املنطقة  يف 

القر�سنة.  كما اأن حدث نقل العا�سمة من الر�ستاق 

اإىل م�سقط ر�سد من قبل ال�سجل باعتباره خطوة 

كانت لها نتائج بعيدة وهامة، منها التحكم يف 

العماين  ال�ساحل  طول  على  اجلمركية  العائدات 

من قبل احلكام، يف املقابل عر�ستهم للتاأثريات 

 .
)59(

الأجنبية وقل�ست �سعبيتهم لدى الداخل

زمن ال�سيد �سلطان بن اأحمد )1792 - 1804م( 

تطورا  -الربيطانية  العمانية  العالقات  عرفت 

الأوىل  الت��ف��اق��ي��ة  عقد  نتائجه  ك��ان��ت  ك��ب��ريا 

ال�رصاع  وخ��الل  1798م.  ع��ام  الطرفني  بني 

ال�سجل  يرد يف  ال�رصق  الفرن�سي يف  الربيطاين- 

م�سحوبا  م�سقط  اإىل  �سكيرن  امل���الزم  اإر���س��ال 

يف  فرن�سيني  وجود  من  التاأكد  ومهمته  ب�سفينة 

اأن يعر�ص  مينائها ويف حالة حدوث ذلك عليه 

والثالثة  الأل��ف  بني  مبلغا  امليناء  حاكم  على 

اأي  يجد  مل  لكنه  ت�سليمهم.  مقابل  روبية  اآلف 

 .
)60(

فرن�سي يف م�سقط

�سملت اتفاقية 1798م التي وقعها ال�سيد �سلطان 

علي  مهدي  مع  1804م(   -  1792( اأحمد  بن 

خان ممثل الربيطانيني على جزئية تن�ص مبنع 

ال�سفن الفرن�سية من دخول املرفاأ الداخلي مليناء 

لنطالق  قاعدة  كان  بانه  و�سف  ال��ذي  م�سقط 

الربيطانية  ال�سفن  على  هجومهم  يف  الفرن�سيني 

الدعم  تقدمي  العمانيني  على  واأن  التجارية. 

لل�سفن الربيطانية يف حالة وقوع ا�ستباك داخل 

 .
)61(

امليناء

كل  يلزم  اأن  على  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيد  عزم 

م�سقط  ميناء  اإىل  القدوم  اخلليج  تدخل  �سفينة 

اإر�سال  اأو  باأمان  باملرور  الإذن  على  واحل�سول 

�سفن تواكبها للحماية من القرا�سنة. وقد اأهملت 

عر�سها  ال��ذي  الأم��ر  ذل��ك،  الربيطانية  ال�سفن 

ال�سيد يدخل  ال�سعي من قبل  . هذا 
)62(

لالعتداءات

الت�سالت  فر�ستها  التي  الل��ت��زام��ات  �سمن 

حماية  حق  ح�رص  يف  ورغبته  الربيطانيني  مع 

جانب  يف  ويو�سح  لنف�سه،  اخلليج  يف  املالحة 

منه اأهمية البحرية العمانية ومدى ات�ساع �سلطة 

م�سقط بحيث ت�سمل اأجزاء وا�سعة من اخلليج. غري 

اأن الظروف التي فر�ستها ال�رصاعات اخلارجية 

ف�سل  وقد  كاملة.  اأهدافه  حتقيق  من  متكنه  مل 

بن  �سلطان  ال�سيد  بني  العالقات  حول  ال�سجل 

معهم  ب��ه  لقاء  اأول  فكان  والفرن�سيني  اأح��م��د 

اأحمد بن �سعيد  الإمام  ابيه  اأثناء مترده يف عهد 

�سفينة  على  ا�ستوىل  حيث  1783م(   -  1749(

حربية فرن�سية �سغرية كانت متواجدة يف ميناء 

م�سقط وقد �ساعده الفرن�سيون العاملون فيها يف 

�سكل   .
)63(

مدفعيتهم بنريان  مواقعه  عن  الدفاع 

ميناءا م�سقط و�سور مركزين رئي�سيني لالأ�سطول 

العماين عهد ال�سيد �سلطان، حيث تر�سو يف الأول 

حمولتها  تبلغ  كبرية  �سفينة   15 عن  يقل  ل  ما 
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ويف  �رصاعية.  واأخ���رى  ط��ن،  و700   400 بني 

جميعها  خمتلفة  باأحجام  �سفينة   100 �سور 

 .
)64(

تذرع البحر بال توقف

من  لغارة  1865م  اأغ�سط�ص  يف  �سور  تعر�ست 

ال�سجل  يف  ي��رد  ما  ح�سب  عنها  نتج  الوهابية 

بريطانيني  لرعايا  وحم��الت  ممتلكات  خ�سارة 

من الهنود، وقتل اأحدهم وجرح اآخر. وبعد �سل�سلة 

من التطورات يف ال�رصاع بني الأطراف املختلفة 

الربيطانيني  ملطالب  ال�ستجابة  عدم  ونتيجة 

ال�سفينة  قامت  التعوي�سات،  ودف��ع  بالعتذار 

"هاي فالير" بفتح النار على ميناء  الربيطانية 

�سور يف فرباير 1866م، نتج عنه هدم احل�سون 

وتدمري بع�ص ال�سفن وم�سادرة اأخرى. يف حني 

الذين  اأرواح املدنيني  مل تكن هنالك خ�سارة يف 

وقد  الهجوم،  قبل  املغادرة  فر�سة  لهم  اأتيحت 

حرق  يف  اجتاهها  غ��ريت  التي  الرياح  ت�سببت 

.
)65(

اأجزاء �سغرية من املدينة ح�سب رواية ال�سجل

يف الفرتة التي كانت م�سقط حتت �سيطرة الإمام 

وقعت  1871م(   -  1868( قي�ص  ب��ن  ع���زان 

الأوىل  بريطانية  ب�سفن  تتعلقان  ح��ادث��ت��ان 

يف  اآخر  اإىل  مر�سى  من  حتركت  التي  "كاليد" 
العمانية  ال�سلطات  اإعالم  دون  1869م  اكتوبر 

وانتهى  باجتاهها،  احلامية  نريان  توجيه  فتم 

احلاكمة  ال�سلطات  من  اع��ت��ذار  بتوجيه  الأم��ر 

والثانية   ،
)66(

الربيطاين ال�سيا�سي  الوكيل  اإىل 

مار�ص  يف  النار  عليها  اأطلق  التي  "بولفين�ص" 
ومن  احل��ام��ي��ة  م��ن  اأخ��ط��اء  نتيجة  1870م 
الليل  يف  اأنوارها  ت�سئ  مل  حيث  اأي�سا  ال�سفينة 

هذه  توؤثر  ومل  م�سقط  ميناء  اأنظمة  تقت�سي  كما 

يف   .
)67(

الطرفني ب��ني  ال��ع��الق��ات  يف  احل��ادث��ة 

 - 1871( �سعيد  ال�سلطان تركي بن  اأوائل حكم 

الع�سكرية  العثمانية  النقل  1888م( كانت �سفن 
القادمة من الب�رصة واملتجهة اإليها تر�سو اأحيانا 

�رصاعات  عهده  و�سهد   ،
)68(

م�سقط ميناء  يف 

الربيطانية  البحرية  فيها  تدخلت  حملية  عديدة 

وامل�سنعة  م�سقط  موانئ  اأحيانا  م�سارحها  كان 

 .
)69(

وال�سويق و�سحار

امل�سالح  و�سراع  العمانية  املوانئ   .2
الدولية 

بن  في�سل  ال�سلطان  فيها  حكم  التي  الفرتة  عرفت 

من  كبريا  تناف�سا  1913م(   - )1888م  تركي 

عمان  يف  اآثارها  ظهرت  ال�ستعمارية  القوى  قبل 

فرن�سا  �سعت  الذي  اجل�سة  بندر  ميناء  خالل  من 

�سور  وميناء  فيه،  بالفحم  لتزود  حمطة  لتاأ�سي�ص 

وق�سية رفع الأعالم الفرن�سية على ال�سفن ال�سورية. 

هذه  حليثيات  التطرق  يف  م�سهبا  ال�سجل  ك��ان 

الورقة الرتكيز على ما مثلته  الأحداث، وما يعني 

وال�سورة  ال�رصاع.  هذا  يف  دور  من  املوانئ  هذه 

التي عرب عنها ال�سجل اجتاه ذلك، وا�ستغالل ق�سية 

حماربة جتارة الرقيق لتحقيق ماآرب بعيدة. فكان 

التكري�ص لفكرة حتول موانئ عمان كمراكز لأنواع 

وقد   ..." عبارة:  مثلته  بارزا  املحرمة  التجارة  من 

ح�سلت �سور وب�رصعة على �سمعة �سيئة فيما يتعلق 

بداأت  التي  ال�سمعة  لتلك  مماثلة  العبيد  بتجارة 
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تكت�سبها م�سقط يف الوقت نف�سه تقريبا باعتبارها 

.
مركزا رئي�سيا للمتاجرة بالأ�سلحة")70(

�سيا�سي  جت��اري  ك�ساأن  الق�سايا  هذه  تداخلت 

القوى  وبقية  بعمان  بريطانيا  عالقة  مي�ص 

يف  له  تعر�ست  التي  امل��ادة  توزعت  لذا  الدولية 

خ�س�ص  حيث  وال�سيا�سي،  اجل��غ��رايف  الق�سمني 

الفرن�سي  العلم  "ا�ستخدام  بعنوان  م��ادة  ال�سجل 

�سور  يف  جتارتهم  ومن��و  العبيد  جت��ار  قبل  من 

1891 - 1896م". ومن خاللها ي�سار اإىل حتقيق 
ال�سيا�سي  املقيم  �سادلر"  "هاينز  الرائد  اأج��راه 

العبيد  اأن  اأظهر  والذي  1894م  عام  م�سقط  يف 

تخ�ص  مراكب  يف  �سور  اإىل  يجلبون  الأفارقة 

امليناء وحتمل اأغلبها الراية الفرن�سية. وجمموع 

الرقيق ي�سل اإىل ثالثمائة فرد يتم اإعادة ت�سدير 

املت�سالح  عمان  و�ساحل  الباطنة  اإىل  غالبيتهم 

الفرن�سية  الأع��الم  ورفع  اخلليج.  موانئ  وبقية 

من قبل ربابنة �سور كان حلماية هذه التجارة 

من التفتي�ص الربيطاين، لذا كان الق�ساء على ما 

"مب�ستودع �سور لتجارة الرقيق"  ال�سجل  و�سفه 

وبني  بينها  نزاع  عنه  متخ�ص  بريطانيا  هدفا 

.
)71(

فرن�سا التي كانت لها اأهدافها اخلا�سة

ويف يونيو 1900م زار "بري�سي كوك�ص" املقيم 

اجلماعات  مع  وحقق  �سور  ميناء  الربيطاين 

ان�سان  األ��ف  قرابة  اأن  له  تك�سف  حيث  الهندية 

يف  كانوا   850 منهم  كرقيق،  �سور  اإىل  جلبوا 

العلم  حتمل  منها  ثالثة  مراكب  خم�سة  حمولة 

الفرن�سي. وكان ر�سوها بح�سور القن�سل الفرن�سي 

ال�سنة  ويف  للمدينة!.  زيارته  اأثناء   
"اأوتايف")72(

و�سملت  العدد  نف�ص  جلب  مت  1901م  التالية 

ال�سفن �ستة مراكب حتمل اأعالما فرن�سية. وف�سل 

 -  120( بني  كانت  التي  الأ�سعار  حول  ال�سجل 

 200  - و)150  القوي.  لل�ساب  دولرا(   130
العام  يف  كذلك  الو�سع  وا�ستمر  للفتاة.  دولر( 

 .
)73(

التايل 1902م

�سقه  يف  ال�سجل  اأع����اله  ال��ف��ق��رة  يف  ي��ت��وق��ف 

يف  لها  ليتعر�ص  الق�سية  هذه  حول  اجلغرايف 

ال�سلطان  احلديث عن عهد  اأثناء  التاريخي  ال�سق 

التي  بريطانيا  مع  وعالقاته  تركي  بن  في�سل 

�سهدت نفورا من قبله وحماولته احلد من النفوذ 

تدخل  اأي  ملنع  منها  حماولة  ويف  الربيطاين. 

اإعالن  فكرة  طرحت  عمان  �سوؤون  يف  اأوروب��ي 

1891م.  ع��ام  يف  بريطانية  حممية  ع��م��ان 

الربيطانية  بامل�سالح  ال�سجل  ي�سميه  ما  وظلت 

هذه  يف  الفي�سل  عمان  يف  والتجارية  القومية 

والذي  1891م  مار�ص  اتفاق  فكان  امل�ساألة؛ 

بعدم  وخلفاوؤه  وورث��ت��ه  ال�سلطان  فيه  ميتنع 

الت�رصف باأرا�سي عمان تنازل اأو بيعا اأو رهنا 

 .
)74(

الربيطانية احلكومة  ل�سالح  اإل  منحة  اأو 

يف  الفرن�سي  النفوذ  "انتعا�ص  ال�سجل  ا�ستعر�ص 

عمان 1891 - 1898م" فقد كان هناك تفاهم 

الربيطاين  النفوذ  من  احلد  على  فرن�سي  رو�سي 

و�سابط  ال�سلطان  بني  لقاء  وحدث  املنطقة.  يف 

الطراد الرو�سي "نيجني نوفجورود" يف �سبتمرب 

الذي  العام  وهو  1894م  عام  ويف  1893م. 
عني فيه امل�سيو "اأوتايف" نائب قن�سل يف م�سقط 

اإىل  �سور  يف  الفرن�سي  العلم  مالكي  عدد  ارتفع 

23 �سخ�سا منهم 11 من اجلنبة، و12 من قبيلة 
بني بو علي. وعن طريق القن�سلية الفرن�سية يف 

و�سع  على  عمانية  �سفينة   38 ح�سلت  زجنبار 

.
)75(

اعتبارها فرن�سية

لل�رصاع  كمجريات  الأح����داث  ه��ذه  ت��زام��ن��ت 

الربيطاين الفرن�سي يف كال امليناءين بندر اجل�سة 

و�سور حيث ظهر ت�سميم مليناء �سور ن�رص من 

قبل احلكومة الفرن�سية يف عام 1902م يظهر اأن 

 .
)76(

اهتمامهم بذلك املكان يعود اإىل فرتة مبكرة

"�سكوربيون"  الفرن�سية  ال�سفينة  قائد  وزار 

ب�سحبة نائب القن�سل يف اأكتوبر1898م ميناء 

بكونه  ال�سجل  يف  و�سف  ال��ذي  اجل�سة  بندر 
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وقاموا  عنه،  الدفاع  ميكن  ولكن  �سغريا   
ً
ميناء

ثم  تقريبية.  خرائط  ور�سم  له  �سور  بالتقاط 

تاأ�سي�ص  فرن�سية خرب  بن�رص �سحيفة  الأمر  تطور 

بندر  يف  بالفحم  للتزود  مرفاأ  فرن�سية  بارجة 

اجل�سة. كان هذا الفعل خمالفا لتفاقية ال�سلطان 

ال�سابقة. والالفت و�سف ال�سجل �سعي فرن�سا هذا 

ل�سابط  اأوام��ر  و�سدور  اجل�سة،  لبندر  احتالل 

العلم  ورفع  هناك  باملرابطة  بريطانية  �سفينة 

 .
)77(

الربيطاين يف حال اقرتاب اأي �سفينة فرن�سية

خانة  حتت  و�سعه  ميكن  ما  هو  الت�رصف  هذا 

األغى  الربيطاين  ال�سغط  حتت  حقيقة.  الحتالل 

فرباير  يف  للفرن�سيني  املحطة  منحه  ال�سلطان 

الأعالم الفرن�سية  رفع  ق�سية  وانتهت  1899م، 
من قبل �سفن ميناء �سور بالعر�ص على حمكمة 

.
)78(

لهاي يف عام 1905م

وما  بالأ�سلحة  ممثلة  التجارة  بني  الرتابط  اإن 

بدا  العمانية  وامل��وان��ئ  الرقيق  بتجارة  ع��رف 

حول  الربيطاين  الت�سور  يقدم  وال�سجل  وا�سحا، 

اأمر  منها  كل  عند  الوقوف  اأن  غري  النقاط،  هذه 

�رصوري فبالن�سبة لالأوىل عادت جتارة الأ�سلحة 

على عمان بعوائد مالية كبرية كما اأو�سح ال�سجل، 

ال�سالح  منتجي  بني  ت�سل  حلقة  م�سقط  وغ��دت 

�سعت  ل��ذا  املنطقة،  يف  وم�ستهلكيه  الغرب  يف 

�رصكات ال�سالح لتاأ�سي�ص وكالت جتارية لها يف 

م�سقط فكان مرد ذلك انتعا�ص القت�ساد وزيادة 

الربيطاين  املوقف  اأن  غري   .
)79(

اجلمارك مداخيل 

كان �ساعيا للحد من هذه التجارة لأجل اإ�سعاف 

وجعل  لها  تبعيته  وتكري�ص  العماين  القت�ساد 

انت�سار ال�سالح يف حدود ل ت�سكل اأي خطر على 

وبخ�سو�ص  املنطقة.  يف  الربيطانية  امل�سالح 

اأ�سهب يف تف�سيل  الرقيق فقد  اأي جتارة  الثانية 

اإب��راه��ي��م  ب��ن  اهلل  عبد  ال��ب��اح��ث  امل�ساألة  ه��ذه 

الن�سانية" فهذه  با�سم  "غزاة  كتابه  الرتكي يف 

التجارة كانت من �سمن اأن�سطة جتارية متنوعة 

قام  اأ�سا�سية  دعامة  ولي�ست  العمانيون  مار�سها 

تذكر  كما  اقت�سادهم  التجارية  مكا�سبها  على 

يف  التجارة  هذه  وانتعا�ص  الأجنبية،  امل�سادر 

الغربي،  ال�ستعماري  الوجود  مع  تزامن  اأفريقيا 

منها  الأم��ر  يف  �ساركت  خمتلفة  جهات  اأن  كما 

التجار الهنود والجنليز والفرن�سيني والأمريكان، 

بريطانيا  ا�ستغلتها  اأداة  كان  حماربتها  وادعاء 

.
)80(

لب�سط نفوذها و�سيطرتها على املنطقة

منحه  م��ن  ه��دف  فقد  في�سل  ال�سلطان  اأم���ا 

ت��وازن  خلق  اجل�سة  بندر  ميناء  الفرن�سيني 

له  ويتيح  واح��د  لطرف  خا�سع  غ��ري  يجعله 

يف   .
)81(

الدولية عالقاته  يف  املناورة  فر�سة 

حني هدف مالك �سفن ميناء �سور برفع الأعالم 

ال�ساعي  الربيطاين  التفتي�ص  جمابهة  الفرن�سية 

الرقيق.  حماربة  بحجة  جتارتهم  على  للق�ساء 

من  العمانية  املوانئ  اأهمية  تبدت  وباملجمل 

اجل�سة  ببندر  ممثلة  اجليو�سيا�سية  الناحية 

كانت  لل�سيطرة  �رصاعا  �سهدا  كميدانني  و�سور 

كل  جي�ست  التي  لربيطانيا  اخ��ريا  فيه  الغلبة 

الالعب  الوحيد  الدويل  الطرف  لتكون  طاقاتها 

يف ال�ساأن العماين. 
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اخلامتة

التاريخي  ال�سجل  يف  العمانية  املوانئ  �سورة    

العماين  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ب��واق��ع  مكتظة 

الربيطاين وقد حاولت هذه الدرا�سة ر�سد جوانب من 

هذه ال�سورة وتبيانها، م�ستخل�سة عددا من النتائج 

بال�سكل الآتي:

عن  عبارة  التاريخي  ال�سجل  اأن  الدرا�سة  اأبانت   .1
وثيقة حوت معارف تفردت بالتفا�سيل حول اجلوانب 

عن  والب�رصية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الطبيعية 

املقابل  يف  ومثلت  متعددة،  بطرق  جمعت  املنطقة 

توجب  �سارخة  ا�ستعمارية  لغة  يف  معديها  موقف 

اأخذ الآراء املتداولة فيها بحذر وتفنيد، وو�سعها يف 

�سورتها الطبيعية زمن اإعدادها.

على  التاريخي  ال�سجل  ا�ستمال  الدرا�سة  اأظهرت   .2
كان  لعمان  البحري  بال�سق  تتعلق  متنوعة  معارف 

ال�سجل  يف  ورد  حيث  منها،  مهم  ن�سيب  للموانئ 

كل  ي�سمه  وما  العمانية  املوانئ  لطبيعة  تو�سيف 

خارجيا  بها  يت�سل  التي  واجلهات  �سفن  من  ميناء 

واملناطق التي يخدمها داخليا، واأهم الب�سائع التي 

�سوئها  على  كاملة  �سورة  تقدمي  بهدف  عربه.  متر 

الهند الربيطانية ما  القرار يف حكومة  يتخذ �سانع 

يكفل حتقيق م�ساحلة ال�ستعمارية.

كانت  العمانية  امل��وان��ئ  اأن  الدرا�سة  ك�سفت   .3
الداخل  مناطق  عليه  تتغذى  ال��ذي  الوريد  مبثابة 

ت�سدير  اأو  اخلارجي  العامل  ب�سائع  با�سترياد  �سواء 

اإح��دى  يف  توتر  اأي  ف��اإن  ل��ذا  الداخلية  املنتجات 

الآخر.  على  موؤثر  والداخل  ال�ساحل  اأي  املنطقتني 

الأمر الذي ا�ستغلته بريطانيا مرات عديدة.

كانت  اجلمركية  الر�سوم  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت   .4
املوانئ  يف  وهي  للحكومة،  الرئي�سي  الدخل  مورد 

الرئي�سية حتت الإدارة املبا�رصة ملوظفي احلكومة، 

اأو �سلع  اإما على �سكل نقد  الر�سوم  ويتم قبول هذه 

يتم بيعها يف املزاد العلني.  بلغت حوايل 4 ماليني 

روبية )290،700 دولر(. 

للموانئ  اجليو�سيا�سية  الأهمية  الدرا�سة  بينت   .5

الذي  ال�رصاع  ال�سجل يف  والتي عرب عنها  العمانية 

ظهر بني بريطانيا وفرن�سا حول ميناء بندر اجل�سة 

ا�ستغالل  عرب  الربيطاين  وال�سعي  �سور،  وميناء 

جتارة  وحماربة  الأ�سلحة  جت��ارة  من  احلد  م�ساألة 

الهندي  املحيط  جتارة  على  الهيمنة  لب�سط  الرقيق 

ورف�ص اأي نفوذ دويل مناف�ص له يف املنطقة.
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ملفملف

باري�س

مائة عدد فـي ربع قرن

حتمُل بذور موتها وحياتها يف �آن

املائة،  العدد  املائة، سدار  العدد  املائة، سدار  العدد  دار  سإ�سإ� إ�اإ�ا من  نقرتب  الآن  نحن  ها 

الفكرة  الفكرة سكل  الفكرة سكل  كل  ت� ت�س  س  فمنُذ ق��رن.  ربع  يناهز  زمن  يف 

1994م وجملة  واقعيا عام  واقعيا عام إىل حتققها  واقعيا عام اإىل حتققها  إىل حتققها 

الت�رشنق  من  للخروج  من وؤوب��ة  للخروج  من وؤوب��ة  للخروج  ؤوب��ة  د حم��اولت  تقدم 

أو�سع، وذلك عرب ا�ستيعاب اأو�سع، وذلك عرب ا�ستيعاب أو�سع، وذلك عرب ا�ستيعاب  الح سالح سالح رقعة  ساملحلي ل�ساملحلي ل�

وات واملمار�سات الثقافية املختلفة عربيا، سوات واملمار�سات الثقافية املختلفة عربيا، سوات واملمار�سات الثقافية املختلفة عربيا،  سالأ�سالأ�

مرتجمني  مع  امل�ستمر  التعاطي  عرب  وعامليا 

�ست�رشقني ممن يكتبون باللغة العربية أو م�ست�رشقني ممن يكتبون باللغة العربية أو م�ست�رشقني ممن يكتبون باللغة العربية 
ُ
أو م
ُ
أو ماأو م عرب 

آ�سيا اآ�سيا آ�سيا  و آ�سيا أوروبا  و آ�سيا أوروبا  و واأوروبا  أوروبا  و وأمريكا  أوروبا  و وأمريكا  أوروبا  و واأمريكا  أمريكا  من  مهمة  مهمة أ�سماء  همة أ�سماء 
ُ
م أ�سماء 
ُ
م ماأ�سماء  أ�سماء  لتقدمي 

أفريقيا.اأفريقيا.أفريقيا. أفريقيا.و أفريقيا.و

عوبات املختلفة سعوبات املختلفة سعوبات املختلفة  س يقلل من حيز ال�س يقلل من حيز ال� الأمر الذي ل

أعدادها الأوىل، حيث اأعدادها الأوىل، حيث أعدادها الأوىل، حيث  التي كابدتها املجلة منذ 

ها، سها، سها،  إجها�اإجها�سإجها�سإجها� بذور  الدوام  كانت حتمل معها على 

ثقافته ومنحاز  نكفئ على 
ُ
م ثقافته ومنحاز ه  ثقافته ومنحاز ه منكفئ على  نكفئ على  مس مسه  ه  بع� سيف جمتمع بع�سيف جمتمع 

احلداثة  احلداثة أل��وان  احلداثة األ��وان  أل��وان  يف  دائمة  دائمة سورة  دائمة سورة  ورة  ب� ب�سكك  سكك  ب�س ب�سكك  كك  س�س�
ُ
وم وم�لها،  �لها، 
ُ
وم لها، 
ُ

اجلديدة.

الأوىل  الأوىل أعدادها  الأوىل اأعدادها  أعدادها  منذ  تتطلع  املجلة  كانت  بينما 

واحل��ري��ة  التغيري  واحل��ري��ة سعيد  التغيري  واحل��ري��ة سعيد  التغيري  عيد  � على  �س��غ��اي��ر  على  س��غ��اي��ر 
ُ
م �ل��ط��رح  على  م��غ��اي��ر  �ل��ط��رح  على  ��غ��اي��ر 
ُ
م ل��ط��رح 
ُ

الذي  العامل  بها  يزخر  التي  والتعددية  الثقافية 

واط.سواط.سواط. سأ�سأ� أ�اأ�ا ا�سبقنا با�سبقنا ب

أخ��رى، اأخ��رى، أخ��رى،  أغلقت اأغلقت أغلقت  و جمالت  فيه  تفتحت  زمن  يف  أغلقت   و جمالت  فيه  تفتحت  زمن  يف  أغلقت  

���دارات س���دارات س���دارات  الإ���� و���س��ط  مكانتها  الإ����س(  و���س��ط  مكانتها  س(  ( )اأخ��ذ  )اأخ��ذ  أخ��ذ  ات��ات��

العربية الأخرى، وعلى رفوف املكتبات املهمة، 

باملجلة  تعتُد  مهمة  وعاملية  عربية  تعتُدوجامعات  مهمة  وعاملية  عربية  ُوجامعات 

الذي  الأمر  والدار�سني  للباحثني  الذي سيل  الأمر  والدار�سني  للباحثني  الذي سيل  الأمر  والدار�سني  للباحثني  يل  أ�اأ�سأ�سأ� كمرجع 

أفق تطلعاتنا.اأفق تطلعاتنا.أفق تطلعاتنا.
ُ
 ا�ستمراريتنا، ويفتح
ُ
 ا�ستمراريتنا، ويفتح
ُ

سحر�سحر�س
ُ
حر�يحر�ي

إعداد وتقدمي: هدى حمداإعداد وتقدمي: هدى حمدإعداد وتقدمي: هدى حمد



تبلور الفكرة: 

بني عامي )1989 - 1990(، كان هنالك 
ّ
بني عامي
ّ

اء ساء ساء  سإن�سإن� إن�اإن�ا إمكانية اإمكانية إمكانية  حول  ومقرتحات  حديث 

ك�رشورة  البلد  يف  جديد  ثقايف  ك�رشع  البلد  يف  جديد  ثقايف  رشع  ك�س البلد  يف  جديد  ثقايف  ك�سع  البلد  يف  جديد  ثقايف  ع  سو�سو�

إذ من املالحظ يف تلك الفرتة عدم اإذ من املالحظ يف تلك الفرتة عدم إذ من املالحظ يف تلك الفرتة عدم  لحة، 
ُ
لحة، ملحة، م

مان، 
ُ
مان، عمان، ع كل جيد يف سكل جيد يف سكل جيد يف  سهد الثقايف ب�سهد الثقايف ب� هد الثقايف ب�سهد الثقايف ب�س ستبلور امل�ستبلور امل�

الثقافية  الثقافية س��وات  الثقافية س��وات  ��وات  الأ��� الأ���سور  سور  الأ���س الأ���سور  ور  وح� توفر  وح�سرغ��م  توفر  سرغ��م 

والإبداعية. 

يف  احلديث  الأدب  يف أ  احلديث  الأدب  يف اأ  احلديث  الأدب  أ  ب��د الت�سعينيات  بداية  يف 

عيد سعيد سعيد الأكادميي  سق طريقه الوعر على ال�سق طريقه الوعر على ال� ق طريقه الوعر على ال�سق طريقه الوعر على ال�س سمان ي�سمان ي�
ُ
مان ي�عمان ي�ع

رية سرية سرية  سة الق�سة الق� ة الق�سة الق�س سعري والق�سعري والق� عري والق�سعري والق�س سعيد ال�سعيد ال� عيد ال�سعيد ال�س سوالنقدي، وعلى ال�سوالنقدي، وعلى ال�

احلال  فبطبيعة  احلال سا.  فبطبيعة  احلال سا.  فبطبيعة  ا.  أي�اأي�سأي�سأي� الرواية  انطالق  وبدايات 

أطر ثقافية ومنابر ت�ستوعب ذاك اأطر ثقافية ومنابر ت�ستوعب ذاك أطر ثقافية ومنابر ت�ستوعب ذاك  مل تكن هنالك 

كراهن  ا�ستمر  والذي  امل�ستجد  والإب��داع  احلراك 

ريورة الزمان. سريورة الزمان. سريورة الزمان.  سمن �سمن � من �سمن �س سا �سا � ا �سا �س أي�اأي�سأي�سأي� آنذاك وكم�ستقبل اآنذاك وكم�ستقبل آنذاك وكم�ستقبل 

الإعالم -يف  الرحبي مبعايل وزير  التقى �سيف 

عليه  وط��رح  الروا�س،  عبدالعزيز  الوقت-  ذلك 

ع الثقايف من سع الثقايف من سع الثقايف من  أ�سئلة من قبيل: »ماذا يتطلب الو�اأ�سئلة من قبيل: »ماذا يتطلب الو�سأ�سئلة من قبيل: »ماذا يتطلب الو�سأ�سئلة من قبيل: »ماذا يتطلب الو�

أطر يف اللحظة الراهنة«. فتحدث اأطر يف اللحظة الراهنة«. فتحدث أطر يف اللحظة الراهنة«. فتحدث الرحبي  أطر يف اللحظة الراهنة«. فتحدث أفكار و أطر يف اللحظة الراهنة«. فتحدث أفكار و أفكار واأفكار و

وجود  أهمية اأهمية أهمية  عن  كثرية-  كثرية- أفكار  كثرية- اأفكار  أفكار  ج��وار  ج��وار إىل  ج��وار إىل  ج�اإىل  إىل  –
ثقافيا  عريق  ببلٍد  تليُق  قنعة 

ُ
م ثقافية  تليقجملة  مقنعة  ثقافية  تليقجملة  قنعة 
ُ
م ثقافية  جملة 
ُ

العزيز  عبد  معايل  فتبنى  مان، 
ُ
ع مثل  العزيز ومعرفيا  عبد  معايل  فتبنى  عمان،  مثل  العزيز ومعرفيا  عبد  معايل  فتبنى  مان، 
ُ
ع مثل  ومعرفيا 
ُ

ت عن تلك است عن تلك است عن تلك الجتماعات  سالروا�س الفكرة، ومتخ�سالروا�س الفكرة، ومتخ�

أت الفكرة اأت الفكرة أت الفكرة   بد
ّ
.  ثم
ّ
.  ثم
ّ

أ�سي�س جملة اأ�سي�س جملة اأ�سي�س جملة  اواللقاءات تاواللقاءات ت

در العدد سدر العدد سدر العدد الأول  سحقا حتى �سحقا حتى � أخذ حيز اأخذ حيز اأخذ حيز التنفيذ ل اتات

هر نوفمرب، �سنة سهر نوفمرب، �سنة سهر نوفمرب، �سنة 1994.  سمنها يف �سمنها يف �

الت�سمية  هذه  اختيار  عن  البع�س  يت�ساءل  البع�سقد  يت�ساءل  سقد 

همة 
ُ
م مدينة  هي   مهمة «  مدينة  هي   همة « 
ُ
م مدينة  هي    »
ُ

ف�» ف�«،     ،»� « للمجلة 

واملجتمعية  والثقافية  مانية 
ُ
الع ال��ذاك��رة  واملجتمعية يف  والثقافية  العمانية  ال��ذاك��رة  واملجتمعية يف  والثقافية  مانية 
ُ
الع ال��ذاك��رة  يف 
ُ

البع�س البع�س  س  أناأّنأّنأن رغم  ا. سا. سا.  أي�اأي�سأي�سأي� وال�سيا�سية  واملعرفية 

إىل معنى »النزوة« والتي تعني اإىل معنى »النزوة« والتي تعني إىل معنى »النزوة« والتي تعني  ي�سحب املفردة 

به سبه سبه  س�س� �وب جهات جديدة، الأمر الذي ي�وب جهات جديدة، الأمر الذي ي
ُ
وب جهات جديدة، الأمر الذي ي
ُ

وب جهات جديدة، الأمر الذي يسوب جهات جديدة، الأمر الذي يس ساملغامرة �ساملغامرة �

ق منها هذا امل�رشوع.  قليال البذور التي نبت وتخلق منها هذا امل�رشوع.  قليال البذور التي نبت وتخّلق منها هذا امل�رشوع.  

الظهور الأول عربيا:

م�رشوعها  طرحت  الأول  م�رشوعها سدارها  طرحت  الأول  م�رشوعها سدارها  طرحت  الأول  دارها  سإ�سإ� إ�اإ�ا منذ  املجلة 

الثقافية  واملمار�سات  الثقافية س��وات  واملمار�سات  الثقافية س��وات  واملمار�سات  ��وات  الأ��� الأ���س�ستيعاب  س�ستيعاب  ل

ول انحياز  غري  من  وأ�سا�سي  انحياز  غري  من  واأ�سا�سي  انحياز  غري  من  أ�سا�سي  كل سكل سكل  ب� ب�سمانية  سمانية 
ُ
ب�الع ب�العمانية  مانية 
ُ
الع
ُ

أو باملعنى الأدبي، اأو باملعنى الأدبي، أو باملعنى الأدبي،  أو باملعنى الأدبي، يديولوجي  أو باملعنى الأدبي، يديولوجي  حتزب باملعنى ال

وء مقيا�س القيمة سوء مقيا�س القيمة سوء مقيا�س القيمة  سفهنالك م�ساحة للجميع يف �سفهنالك م�ساحة للجميع يف �

يدة نرث سيدة نرث سيدة نرث  أهمية لق�اأهمية لق�سأهمية لق�سأهمية لق� يء، سيء، سيء، فال  سالإبداعية قبل كل �سالإبداعية قبل كل �

التفعيلة  التفعيلة سيدة  التفعيلة سيدة  يدة  ق� ق�سأو  ق�سأو  ق�اأو  أو  الكال�سيكية  يدة سيدة سيدة  الق� الق�سعلى  سعلى 

القيمة  اإل مبا تطرحه  مور« سمور« سمور«  أخذت بال�اأخذت بال�سأخذت بال�سأخذت بال� »والتي 

عيد سعيد سعيد  ال� على  ال�سافة  على  سافة  ال�س على  ال�سافة  على  افة  سإ�سإ� إ�اإ�ا من  تطرحه  وم��ا  الفنية 

ار سار سار  سنت�سنت� ال مل��ج��رد  ولي�س  وال����دليل،  اجل��م��ايل 
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النقدية  بالأفكار  يتعلق  فيما  وكذلك  النقدية سكل.  بالأفكار  يتعلق  فيما  وكذلك  النقدية سكل.  بالأفكار  يتعلق  فيما  وكذلك  كل.  سلل�سلل�

اإل لها  املجلة  تتحيز  ل  والفل�سفية،  والأدب��ي��ة 

أو اأو أو  ؤية. فال متيل ملنظومة وؤية. فال متيل ملنظومة وؤية. فال متيل ملنظومة معرفية  الر وفق هذه 

التعددية  التعددية إىل  التعددية اإىل  إىل 
ُ
حتتكم
ُ
حتتكم
ُ

إمنا اإمنا إمنا  و ذاتها  حد  يف  إمنا فكرية  و ذاتها  حد  يف  إمنا فكرية 

ولهذا  والأدب���ي.  واجل��غ��رايف  الفكري  باملعنى 

أن تتجنب جتارب جمالت رائدة اأن تتجنب جتارب جمالت رائدة أن تتجنب جتارب جمالت رائدة  املجلة 
ْ
حاولت
ْ
حاولت
ْ

يف الوطن العربي، والتي مل متنعها ريادتها من 

ور ثقايف بعينه. سور ثقايف بعينه. سور ثقايف بعينه.  أو لت�اأو لت�سأو لت�سأو لت� أو لت�ثقافية  أو لت�ثقافية  التحيز ملجموعة 

مدى  مدى أي  مدى اأي  أي  إىل اإىل إىل  ا أما أما 
ّ
أم
ّ
أماأم حقا،  ذلك  املجلة  حاولت  لقد 

جنحت املجلة يف ذلك، فكما يقول �سيف الرحبي، 

ل ترك ذلك للتاريخ ولقراءة الآخر«. سل ترك ذلك للتاريخ ولقراءة الآخر«. سل ترك ذلك للتاريخ ولقراءة الآخر«.  س»الأف�س»الأف�

العربي  امل�ستوى  على  جملة   ا�ستقبلت 

أناأّنأّنه أنه أّنه  رغم  حافال،  ا�ستقبال  الأوىل  ا�ستقباأعدادها  الأوىل  ا�ستقبااأعدادها  الأوىل  أعدادها  منذ 

�الالإط��الالإط��الق،  على  مدفوعة  �الإع��الإع��الن��ات  إع�اإع�ا ترافقها  مل 

اخلليج  يف  اخلليج سدر  يف  اخلليج سدر  يف  در  وت� وت�سدرت  سدرت  وت�س وت�سدرت  درت  � �سحافة  سحافة  �س �سحافة  حافة  � منط  �سعلى  منط  سعلى 

كتابات  يف  الحتفاء  ذلك  جتلى  وقد  العربي، 

إقليم عربي. اإقليم عربي. إقليم عربي.  إقليم عربي. أكرث من بلد و إقليم عربي. أكرث من بلد و أكرث من بلد واأكرث من بلد و حفيني سحفيني سحفيني من  أدباء و�اأدباء و�سأدباء و�سأدباء و�

ام �رشابي حني كان يف سام �رشابي حني كان يف سام �رشابي حني كان يف جامعة  سمن مثل   د.ه�سمن مثل   د.ه�

قرا،  سقرا،  سقرا،   أبو �اأبو �سأبو �سأبو � أبو �وقي  أبو �اأبو �أبو �وقي  أبو �اأبو �وقي  وقي سوقي س سجورج تاون، جربا ابراهيم جربا، �سجورج تاون، جربا ابراهيم جربا، �

وجمال  دروي�س،  حممود  اللعبي،  دروي�سعبداللطيف  حممود  اللعبي،  سعبداللطيف 

القعيد، وابراهيم عبداملجيد،  الغيطاين، ويو�سف 

لقد  �ريوغ��ريوغ��ريه��م..   يقطني  و�سعيد  ال�سمان،  غ��ادة 

أو يف املجلة، وعرب ر�سائل اأو يف املجلة، وعرب ر�سائل أو يف املجلة، وعرب ر�سائل  رث عن كتب كرث عن كتب ُكرث عن املجلة 

أجيال الثقافة العربية املختلفة اأجيال الثقافة العربية املختلفة أجيال الثقافة العربية املختلفة  ومقالت، ومن 

إبداعا. اإبداعا. إبداعا.  إبداعا. زمنا و إبداعا. زمنا و

 حمليا:

املجلة،  يف  املجلة، أولوية  يف  املجلة، اأولوية  يف  أولوية  مانية 
ُ
مانية العمانية الع
ُ
الع
ُ

للكتابة  كان  لقد   

عربي  عربي أفق  عربي اأفق  أفق  ذات  حقيقتها  يف  املجلة  كانت  حقيقتها إن  يف  املجلة  كانت  حقيقتها اإن  يف  املجلة  كانت  إن  حقيقتها و يف  املجلة  كانت  إن  حقيقتها و يف  املجلة  كانت  إن 

جهة  من  لكنها  الرتجمة.  به  جتود  مبا  وعاملي 

الإ�سفاف والت�سطيح بحجة  أخرى اأخرى أخرى ل متيل لن�رش 

أكرث مما اأكرث مما أكرث مما يخدمها،  أكرث مما للثقافة  أكرث مما للثقافة  �سيء 
ُ
�سيء ه حملي. فهذا ي�سيء ه حملي. فهذا ي
ُ
ه حملي. فهذا ي
ُ

أناأّنأّنه حملي. فهذا يأنه حملي. فهذا يأّن

اللتبا�س  من  ما  نحو  على  اسع  من  ما  نحو  على  اسع  من  ما  نحو  على  ع  الو� ك��ان  الو�سول��ذا  ك��ان  سول��ذا 

ماين، فبقدر ما كان هنالك 
ُ
ماين، فبقدر ما كان هنالك بالن�سبة للمتلقي العماين، فبقدر ما كان هنالك بالن�سبة للمتلقي الع
ُ
بالن�سبة للمتلقي الع
ُ

الكتاب  بع�س  قبل  من  ومقبول  جيد  بع�سجت��اوب  قبل  من  ومقبول  جيد  سجت��اوب 

أولئك الذين يحملون اأولئك الذين يحملون أولئك الذين يحملون  أولئك الذين يحملون ا  أولئك الذين يحملون ا  ا سا س أي�اأي�سأي�سأي� أي�هنالك  أي�هنالك  والأدباء، كان 

عيد سعيد سعيد  � على  والتجديد  للتحديث  �سعاديا  على  والتجديد  للتحديث  سعاديا 
ُ
م �ورا  على  والتجديد  للتحديث  معاديا  �ورا  على  والتجديد  للتحديث  عاديا 
ُ
م ورا 
ُ

مس مسورا  ورا  ست�ست�

قت سقت سقت  أل�األ�سأل�سأل� أل�فقد  أل�فقد  ة. سة. سة.  سعر خا�سعر خا� عر خا�سعر خا�س سة وال�سة وال� ة وال�الأدب واحلياة عامة وال�الأدب واحلياة عام
ّ
الأدب واحلياة عام
ّ

امل�ستتب  الوعي  جت��رح  جاهزة   
ٌ
ُتهم تهمباملجلة  همباملجلة 

ل سل سل  س تف�س تف� ح يف مرجعياته العقائدية سح يف مرجعياته العقائدية سح يف مرجعياته العقائدية التي ل سوالوا�سوالوا�

تهمة  مثل  باجلاهز،  وتكتفي  والتنقيب  البحث 

املعادي  النفر  هذا  لدى  املرذولة  »العلمانية« 

فوا سفوا سفوا  و� لأدباء  كتابات  ن�رش  و�سأو  لأدباء  كتابات  ن�رش  و�سأو  لأدباء  كتابات  ن�رش  و�اأو  لأدباء  كتابات  ن�رش  أو  واملخيلة  للعقل 

زافية ل ت�ستحق 
ُ

زافية جزافية ج
ٌ
هملها تهملها ُتهم لها ت»بامللحدين«، وهي كلها ت»بامللحدين«، وهي ُك

سالنقا�سالنقا�س.

أعدادها اأعدادها أعدادها  منذ  ح- سح- سح-  يت� -كما  املجلة  يت�س  -كما  املجلة  س  أناأّنأّنأن �م رغ��م رغ��م 
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العمانية  الكال�سيكية  بالثقافة  احتفت  العمانية الأوىل  الكال�سيكية  بالثقافة  احتفت  مانية الأوىل 
ُ
الع الكال�سيكية  بالثقافة  احتفت  الأوىل 
ُ

متاما  وت��ق��دمي��ا،  ودرا���س��ة  متاما س��اءة  وت��ق��دمي��ا،  ودرا���س��ة  متاما س��اءة  وت��ق��دمي��ا،  ودرا���س��ة  ��اءة  سإ���سإ��� إ���اإ���ا والعربية 

التحديث  تتو�سل  التي  تتو�سل سوات  التي  تتو�سل سوات  التي  وات  بالأ� احتفت  بالأ�سكما  احتفت  سكما 

اخلالف  اخلالف ساأ  اخلالف ساأ  أ  من� من�ساأن  من�ساأن  من�اأن  أن  البع�س يظن  وقد  البع�سواملغامرة.  يظن  وقد  سواملغامرة. 

يقول  هذا  وحول  النرث،  يقول سيدة  هذا  وحول  النرث،  يقول سيدة  هذا  وحول  النرث،  يدة  لق� لق�سار  سار  لق�س لق�سار  ار  سنت�سنت� ال هو 

الأدبي  التاريخ  من  املرحلة  هذه  »يف  الرحبي: 

أن نلتقط العنا�اأن نلتقط العنا�رشأن نلتقط العنا�رشأن نلتقط العنا�رش اجلديدة  بد  ا، سا، سا، ل أي�اأي�سأي�سأي� والزمني 

ف��الأدب  واحلياة،  املجتمع  يف  كما  الأدب  ف��الأدب يف  واحلياة،  املجتمع  يف  كما  الأدب  �الأدب يف 

ريورة سريورة سريورة  سكال الأدبية بداهة هي يف تطور و�سكال الأدبية بداهة هي يف تطور و� كال الأدبية بداهة هي يف تطور و�سكال الأدبية بداهة هي يف تطور و�س سوالأ�سوالأ�

الأدب  هذا  �سمات  فالتحديث هو من  م�ستمرين، 

كال سكال سكال  سدامة وحداثة، ولذا فتبني املجلة لهذه الأ�سدامة وحداثة، ولذا فتبني املجلة لهذه الأ� دامة وحداثة، ولذا فتبني املجلة لهذه الأ�قدامة وحداثة، ولذا فتبني املجلة لهذه الأ�ِق

ريورة، سريورة، سريورة،  أمر طبيعي ومواكب لهذه ال�اأمر طبيعي ومواكب لهذه ال�سأمر طبيعي ومواكب لهذه ال�سأمر طبيعي ومواكب لهذه ال� أمر طبيعي ومواكب لهذه ال�هو  أمر طبيعي ومواكب لهذه ال�هو  احلديثة 

كل سكل سكل  ال� لهذا  ال�سبية  لهذا  سبية  ال�س لهذا  ال�سبية  لهذا  بية  ع� هنالك  تكون  ع�س  هنالك  تكون  س  ل أن اأن أن  �رشيطة 

إمنا اإمنا إمنا التبني  إمنا كل الآخر، و إمنا كل الآخر، و كل الآخر، وسكل الآخر، وس ساء ال�ساء ال� اء ال�ساء ال�س سإق�سإق� إق�اإق�ا التعبريي عرب 

ذات  ذات سورات  ذات سورات  ورات  والت� التعبري  والت�سكال  التعبري  سكال  والت�س التعبري  والت�سكال  التعبري  كال  أ�اأ�سأ�سأ� جلميع  احلر 

افة.« سافة.« سافة.«  سالقيمة والإ�سالقيمة والإ�

الأثر:

�سلم 
ُ
�سلم منذ بداية العمل ومنذ الربيد العادي الذي ي�سلم منذ بداية العمل ومنذ الربيد العادي الذي ي
ُ
منذ بداية العمل ومنذ الربيد العادي الذي ي
ُ

اللكرتوين، وجملة  الربيد  اإىل زمن  الربيد  ااإىل زمن  الربيد  إىل زمن  باليد 

وامل��واد  الكثرية  امل�ساهمات  ك��رم  يف  وامل��واد   الكثرية  امل�ساهمات  ك��رم  يف  �واد   ستعي�ستعي�س

بقاع  من  عليها  واملتعوب  واملختلفة  املتنوعة 

أن نتكا�سل اأن نتكا�سل أن نتكا�سل  أن نتكا�سل فكرنا  أن نتكا�سل فكرنا  أناأّنأّننا لو أننا لو أّننا لو  أنلدرجة  أنلدرجة  تى من العامل، ستى من العامل، ستى من العامل،  س�س�

وبع�س بالعمل  التكليفات  ج��ان��ب  وبع�سون��وق��ف  بالعمل  التكليفات  ج��ان��ب  سون��وق��ف 

ورات حول الندوات واحلوارات والرتجمات سورات حول الندوات واحلوارات والرتجمات سورات حول الندوات واحلوارات والرتجمات  سالت�سالت�

ثقافية،  ثقافية، سايا  ثقافية، سايا  ايا  ق� ق�سأو  ق�سأو  ق�اأو  أو  يات سيات سيات  سخ�سخ� خ�سخ�س � حول  �سوامللفات  حول  سوامللفات 

لأمكننا حقا الكتفاء متاما مبا يجود به الربيد 

ولأننا  »ولكن  العيار.  ثقيل  ولأننا سها  »ولكن  العيار.  ثقيل  ولأننا سها  »ولكن  العيار.  ثقيل  ها  بع� م��واد  بع�سمن  م��واد  سمن 

ثقافية حقيقية،  ثقافية حقيقية، سنع جملة  ثقافية حقيقية، سنع جملة  نع جملة  ي� ي�س  س  ل هذا  ّأّنأن أناأنا ب با  ا  ؤمنوؤمنوؤمُن ونون

ج��وار  ج��وار إىل  ج��وار اإىل  إىل  �د، ي��د، ي��د،  �ربال��ربال��رب م��ن  اخ��ت��ي��ارات  لنا  فنحن 

ونكلف  عليها  ونكلف ستغل  عليها  ونكلف ستغل  عليها  تغل  ن� التي  الأخ��رى  ن�سوراتنا  التي  الأخ��رى  سوراتنا  ن�س التي  الأخ��رى  ن�سوراتنا  التي  الأخ��رى  وراتنا  ست�ست�

أكرث من ااأكرث من اأكرث من العتماد على  يف سيف سيف وترثي  س�س� �بها والتي ت�بها والتي ُت

يف املتوقع منها«.  سيف املتوقع منها«.  سيف املتوقع منها«.   س ت�س ت� كررة ل
ُ
كررة مواد مكررة مواد م
ُ
مواد م
ُ

تاب وجامعات حتظى املجلة باحرتام كبري من كتاب وجامعات حتظى املجلة باحرتام كبري من ُكتاب وجامعات 

الرمزي  اأعني الحرتام باملعنى  ااأعني  أعني  العربي،  الوطن 

ا ا�سم سا ا�سم سا ا�سم  أي�اأي�سأي�سأي� أي�واملعنوي الذي تركته املجلة فيهم، و أي�واملعنوي الذي تركته املجلة فيهم، و

هما يف نفو�س أثرا مهما يف نفو�س أثرا مهما يف نفو�س 
ُ
أثرا م
ُ
أثرا ماأثرا م الرحبي ترك  الرحبي ساعر �سيف  الرحبي ساعر �سيف  اعر �سيف  سال�سال�

كل  يف  كل سمته  يف  كل سمته  يف  مته  وب� وقعه  فله  وب�سهد،  وقعه  فله  سهد،  وب�س وقعه  فله  وب�سهد،  وقعه  فله  هد،  للم� للم�ساملتابعني  ساملتابعني 

سو�سو�س ودرا�سات  و�سو�س س ون�س ون� عرسعرسعٍر ساختيارات املجلة.. من �ساختيارات املجلة.. من �

وفن و�سينما. 

يف  يف سعها  يف سعها  عها  وي� وي�س  س  يف  بالكتابة  يعتز  سالبع�سالبع�س 

ل سل سل موظفها  س اجلامعات لكي يح�س اجلامعات لكي يح� أو بع�اأو بع�سأو بع�سأو بع�س أو بع��سريته،  أو بع��سريته، 

يف  بحثه  ن�رش  بحثه سرتط  ن�رش  بحثه سرتط  ن�رش  رتط  ت� عمله،  يف  درج��ة  ت�سعلى  عمله،  يف  درج��ة  سعلى 

تعامل  اجلامعات  وبع�س  وبع�س«،  س«،  « مثل  جملة 

أنها اأنها أنها  كمة رغم 
ُ

كمة حمكمة حم أنها اأنها أنها  اعتبار  جملة  على 

أناأّنأّنأن الأبحاث تعتد باملواد التي  لي�ست كذلك، كما 

أ�سا�سي.  هذه هي الثقة التي اأ�سا�سي.  هذه هي الثقة التي أ�سا�سي.  هذه هي الثقة التي  تن�رش فيها كمرجع 

ك�سبتها  خالل ربع قرن من العطاء.  

ال�صعوبات:

أناأّنأّنأن ردد رئي�س التحرير دائما ومنذ العدد الأول 
ُ
ردد رئي�س التحرير دائما ومنذ العدد يردد رئي�س التحرير دائما ومنذ العدد ي

أمنا اأمنا اأمنا  اكل عدد يحمل معه بذور موته، وكل عدد كاكل عدد يحمل معه بذور موته، وكل عدد ك

متعلق  يبدو-  –كما  والأم��ر  �ريالأخ��ريالأخ��ري.  العدد  هو 

ياء، سياء، سياء،  الأ� اجت��اه  الأ�سي  اجت��اه  سي  الأ�س اجت��اه  الأ�سي  اجت��اه  ي  سخ�سخ� خ�سخ�س ال� بهاج�سه  جهة  ال�سمن  بهاج�سه  جهة  سمن 

عوبات التي واجهت سعوبات التي واجهت سعوبات التي واجهت  أخرى ب�سبب ال�اأخرى ب�سبب ال�سأخرى ب�سبب ال�سأخرى ب�سبب ال� ومن جهة 

من  قلل 
ُ
ي من   يقلل  من   قلل  ل »ه��ذا  بداياته.  يف  املجلة  »ه��ذا م�رشوع  بداياته.  يف  املجلة  �ذا م�رشوع 

امل�ستوى  بهذا  جملة   
ُ
احب
ُ
احب
ُ

احبساحبس ت� التي  ت�سعوبات  التي  سعوبات  ت�س التي  ت�سعوبات  التي  عوبات  سال�سال�

على  الطليعي  الثقايف  والتحقق  الطموح  من 

تكون  تكون أن  تكون اأن  أن  �سياق  يف  والعربي،  ماين 
ُ
الع يف امل�ستوى  والعربي،  العماين  يف امل�ستوى  والعربي،  ماين 
ُ
الع امل�ستوى 
ُ

أ على جمالت منذ مطلع ساأ على جمالت منذ مطلع ساأ على جمالت منذ مطلع  سامقنعة للمثقف الذي ن�سامقنعة للمثقف الذي ن�

يقلل  ل  الراهنة.  هة 
ُ

الرب حتى  الع�رشين  الربالقرن  حتى  الع�رشين  ربالقرن 

تها ستها ستها  عاي� ومالية  رمزية  خمتلفة  عاي�سعوبات  ومالية  رمزية  خمتلفة  سعوبات  عاي�س ومالية  رمزية  خمتلفة  عاي�سعوبات  ومالية  رمزية  خمتلفة  عوبات  � �سمن  سمن 
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للبع�س للبع�سا  سا  للبع�س للبع�سا  ا  سو�سو� و�سو�س خ� الأوىل.  خ�سأعدادها  الأوىل.  خ�سأعدادها  الأوىل.  خ�اأعدادها  الأوىل.  أعدادها  منذ  املجلة 

علبة على اعتبار 
ُ
علبة على اعتبار الذين ينظرون للثقافة نظرة معلبة على اعتبار الذين ينظرون للثقافة نظرة م
ُ
الذين ينظرون للثقافة نظرة م
ُ

للمعتاد  فارق 
ُ
م للمعتاد يء  مفارق  للمعتاد يء  فارق  مس مسيء  يء  � �سأي  �سأي  �اأي  أي  لأن  زائ��د،  ترف  زائ��د، أّنها  ترف  زائ��د، أنها  ترف  أناأّنأّنها 

رمى بحجارة 
ُ
رمى ح بالن�سبة لهم يرمى ح بالن�سبة لهم ي
ُ
ح بالن�سبة لهم ي
ُ

ح بالن�سبة لهم يسح بالن�سبة لهم يس سألوف والوا�سألوف والوا� ألوف والوا�األوف والوا�ا اواملاوامل

الفهم اخلاطئ«.

أن اأن أن  ميكن  م��اذا  الرحبي  �سيف  م��اذا األ  الرحبي  �سيف  م��اذا األ  الرحبي  �سيف  أل  ن�س ن�ساوعندما  اوعندما 

»لي�س  يقول:  منها  خروجك  بعد  للمجلة  »لي�س سل  يقول:  منها  خروجك  بعد  للمجلة  »لي�س سل  يقول:  منها  خروجك  بعد  للمجلة  ل  سيح�سيح�

ا�ستقاللية  ا�ستقاللية أكرث  ا�ستقاللية اأكرث  أكرث  الآن  املجلة  الوهم«،  هذا  لدي 

ودعم  منا�سبة  بيئة  للمجلة  توفر  ولو  ور�سوخا 

ومن  ومتانة،  بقوة  ت�ستمر  ومن أن  ومتانة،  بقوة  ت�ستمر  ومن اأن  ومتانة،  بقوة  ت�ستمر  أن  مادي جيد ميكن 

القادم  يكون  قد  املائة،  العدد  بعدد  رمبا  يدري 

ها، سها، سها،  نعي� التي  الراهنة  اللحظة  من  بكثري  نعي�سل  التي  الراهنة  اللحظة  من  بكثري  سل  نعي�س التي  الراهنة  اللحظة  من  بكثري  نعي�سل  التي  الراهنة  اللحظة  من  بكثري  ل  أف�اأف�سأف�سأف�

ورها سورها سورها  سعاين لتعطي للعامل ت�سعاين لتعطي للعامل ت� أن تاأن ُتأن ُتعاين لتعطي للعامل ت�أن تعاين لتعطي للعامل ت�أن ُت أن تللثقافة  أن تللثقافة  إذ اإذ اإذ ل بد 

فارق. واملفارق. وامُلفارق. ساخلا�ساخلا�س

الأعداد والتوزيع: 

ها سها سها  خما� يف  خما�سعاين  يف  سعاين  خما�ُت يف  خما�تعاين  يف  عاين  أن اأن أن  بد  ل اجلدية  الثقافة 

ا يف اجلو ال�سكوين سا يف اجلو ال�سكوين سا يف اجلو ال�سكوين  سو�سو� و�سو�س سطدم باملعوقات، خ�سطدم باملعوقات، خ� طدم باملعوقات، خ�سطدم باملعوقات، خ�س سوت�سوت�

ورات سورات سورات  س�ستقر على جملة واحدة من الت�س�ستقر على جملة واحدة من الت� �ستقر على جملة واحدة من الت�لدينا وامل�ستقر على جملة واحدة من الت�لدينا وامُل

اجلاهزة، والقارة يف الوعي منذ قرون.

تقارب  من   من سدر  من سدر  در  ت� التي  الأع���داد  ت�سكانت  التي  الأع���داد  سكانت 

 ،5000 إىل اإىل إىل  لحقا  ت ست ست  تقل� ن�سخة،  تقل�س  ن�سخة،  س  8000 �ال�ال�

أكملت اأكملت أكملت  أن اأن أن  وبعد  الأخرية  ال�سنوات  يف  وتراجعت 

إىل اإىل إىل 3000 ن�سخة. يرجع ذلك لربط  إىل الثاين  إىل الثاين  عقدها 

املجلة بعجلة الربح، بينما ل توجد جملة ثقافية 

 يف الوطن العربي ورمبا ل توجد حتى يف 
ُ
تربح
ُ
تربح
ُ

الثقافية  الثقافية وؤ�س�سات  الثقافية وؤ�س�سات  ؤ�س�سات  امل من  الكثري  هنالك  املوالعامل.  من  الكثري  هنالك  والعامل. 

املعنوي  ملردودها  نظرا  الأم��وال  فيها  خسخسُخ  س�س� �ت�ُت

ملردودها  انتظارا  ولي�س  البلد  على  والإعالمي 

أن يتم ا�ستيعابه.  ولكن اأن يتم ا�ستيعابه.  ولكن أن يتم ا�ستيعابه.  ولكن  املادي، وهذا ما ينبغي 

توزيع  عملية  يف  الرتخاء  هذا  كل  يعو�س  يعو�سما  سما 

املجلة هو تواجد مواد املجلة كاملة يف املوقع 

مينع  ل  ه��ذا  ه��ذا أن  ه��ذا أن  ه�اأن  أن  رغ��م  بها.  رغ��م   بها.  �م   اخلا�س اخلا�سوين  سوين  �رت�ك��رت�ك��رت �ك�ل��ك�ل� ال

مور سمور سمور  سا يف ظل �سا يف ظل � ا يف ظل �سا يف ظل �س سو�سو� و�سو�س أهمية التوزيع الورقي خ�اأهمية التوزيع الورقي خ�سأهمية التوزيع الورقي خ�سأهمية التوزيع الورقي خ�

واملوقع  العربية.  املجالت  من  الكثري  �الإغ��الإغ��الق  إغ�اإغ�ا إغ�و إغ�و

الإلكرتوين يفوق رواده قراء الأعداد الورقية. 

أخريا نقول: اأخريا نقول: أخريا نقول:  أخريا نقول: و أخريا نقول: و

مدت لقرن من الزمان ولكنها سمدت لقرن من الزمان ولكنها سمدت لقرن من الزمان ولكنها  سهنالك جمالت �سهنالك جمالت �

من  ج��زء  وه��ي  وفلكلورية،  روتينية  من س��ارت  ج��زء  وه��ي  وفلكلورية،  روتينية  من س��ارت  ج��زء  وه��ي  وفلكلورية،  روتينية  ��ارت  س���س���

يف  يف سيئا  يف سيئا  يئا  � �سيف  سيف  �س �سيف  يف  ت� ت�س  س  ل ولكنها  العربية،  الثقافة 

أما اأما أما  أ�سف، الأ�سف، الأ�سف،  ل عنها  ي�سمع  لالأحد  عنها  ي�سمع  لالأحد  عنها  ي�سمع  لاأحد  عنها  ي�سمع  أحد  ول تكل�سها،  ظل 

يف  يف سدى  يف سدى  دى  � �سدورها  سدورها  �س �سدورها  دورها  � �سحدث  سحدث 
ُ
ي كان  التي  �املجالت  يحدث  كان  التي  �املجالت  حدث 
ُ
ي كان  التي  املجالت 
ُ

الأو�ساط الثقافية، فالكثري منها قد توقف، ولذا 

أن تبقى متجددة اأن تبقى متجددة أن تبقى متجددة  أن تبقى متجددة ( و أن تبقى متجددة ( و مد جملة )سمد جملة )سمد جملة ) أن ت�اأن ت�سأن ت�سأن ت� أن ت�أمل  أن ت�أمل  أمل اأمل ا انان

وم�سايرة لتغريات الراهن.

- يوليو 2019 نزوى العدد 99

37

 وزير العالم  



�ستكون   ) ( ملجلة  الأكادميية  قراءتي   ( ملجلة  الأكادميية  قراءتي   ( ملجلة  ة 
َّ
الأكادميي قراءتي   
َّ إناإناإنَّ

ر�سمها  ال��ت��ي  ات  �رشؤ���رشؤ���رشرِّ ؤ��وؤ��و ل��ل��م�� معاينة  ع��ن  ل��ل��م��وع��ب��ارة  معاينة  ع��ن  وع��ب��ارة 

يف  الرحبي  �سيف  حتريرها  ورئي�س  اعر  يف سَّ الرحبي  �سيف  حتريرها  ورئي�س  يف ساعر  الرحبي  �سيف  حتريرها  ورئي�س  اعر  سال�سال�

أو اأو أو  ؤا وؤا وؤا 
ُّ
وتنبوتنب
ُّ
تنب
ُّ

ومدى مطابقتها  الأوىل  ومدى مطابقتها أعدادها  الأوىل  ومدى مطابقتها اأعدادها  الأوىل  أعدادها  طليعة 

آل اآل آل  الذي  والجتماعي  الثقايف  الواقع   
َ
الواقع  
َ

ادفةسادفةسادفًة سم�سم�

إليه العامل العربي بعد قرابة خم�س وع�رشين �سنة. اإليه العامل العربي بعد قرابة خم�س وع�رشين �سنة. إليه العامل العربي بعد قرابة خم�س وع�رشين �سنة. 

ي هذه القراءة باسي هذه القراءة باسي هذه القراءة بالعتماد على مقدرِّمة الأعداد  ستق�ستق�

قرٍن لدخول  بيانات  باعتبارها  الأوىل  الع�رشين 

يف  س�س�س  �تلخ�تلخرِّ بيانات  وهي  جديدة،  بيانات ألفية  وهي  جديدة،  بيانات األفية  وهي  جديدة،  ألفية  و بيانات جديد  وهي  جديدة،  ألفية  و بيانات جديد  وهي  جديدة،  ألفية 

والكوين  الثَّقايف  العامل  والكوين إىل  الثقايف  العامل  والكوين إىل  الثقايف  العامل  الثاإىل  العامل  إىل  َّة 

بيانات  وهي  جديدة،  ألفية 

َّ

بيانات  وهي  جديدة،  ألفية 

ة املجلة املجل نظرة  الواقع 

هذه   ) ( دخ��ول  ول��ع��لَّ  الأو���س��ع.  ول��ع��لَّمبفهومه  الأو���س��ع.  َّمبفهومه 

ل يف الواقع ميثل يف الواقع ميثرِّل يف الواقع  ا ل ا منا منَّ إالع�رشين اإ إالع�رشين  أعدادها اأعدادها اأعدادها  االألفية باالألفية ب

الدخول نف�سه للمثقف العماين والعربي والعاملي 

من  وخروجها  هوؤلء  خروج  هوا  خروج  وا  هسً خروج  هسا  خروج  ا  أي�اأي�سأي�سًأيً�أي� ا  ا منا منَّ واإ إفح�سب  و إفح�سب 

والق�سوة  الأمل  من  الكثري  اجتاحها  والق�سوة أخرى  الأمل  من  الكثري  اجتاحها  والق�سوة اأخرى  الأمل  من  الكثري  اجتاحها  أخرى  ألفية األفية ألفية 

بني  ج�رشا  بذلك  ج�رشة  بذلك  رشة  املجلَّ فتكون  ج�ت،  بذلك  املجلة  فتكون  ج�ت،  بذلك  ة  �ساوؤل �ساوالت�ساوالتَّ

ًة، 
َّ
ح�سا�سي ح�سا�سيةتها  ةتها 
َّ
ح�سا�سي تها 
َّ

ل
ُّ
حتو
ُّ
حتو
ُّ

أكرث اأكرث أكرث  يف  والأمكنة  الأزمنة 

فى سفى سفى  أ�اأ�سأ�سأ� يف  الأجوبة  عن  والبحث  الأجوبة وؤل  عن  والبحث  الأجوبة وؤل  عن  والبحث  ؤل  �سا التَّ الت�سابني  �سابني 

اتها باليقني، وكذلك بني الوجود والنتفاء. 
َّ
اتها باليقني، وكذلك بني الوجود واجتلياتها باليقني، وكذلك بني الوجود واجتلي
َّ
جتلي
َّ

ادر سادر سادر  سأتي العدد التا�سع ع�رش ال�سأتي العدد التا�سع ع�رش ال� أتي العدد التا�سع ع�رش ال�اأتي العدد التا�سع ع�رش ال�ا احو، ياحو، ي حو، يعلى هذا النحو، يعلى هذا النَّ

س�س�س هذا النتقال املخيف بقول  �ليلخ�ليلخرِّ �سنة 1999

ظايا سظايا سظايا  � بعنوان  �سمة  بعنوان  سمة  مقدرِّ يف  الرحبي  �سيف  يف ساعر  الرحبي  �سيف  يف ساعر  الرحبي  �سيف  اعر  سال�سال�

الب�رشية  �ستودع  فقط  عام  بعد   ...« جديد:  عام 

فاغرة  بعيون  الع�رشين  القرن  الثانية،  الألفية 

ا�سعة سا�سعة سا�سعة  و� عنيفة  كانت  كم  و�سآخرها:  عنيفة  كانت  كم  و�سآخرها:  عنيفة  كانت  كم  و�اآخرها:  عنيفة  كانت  كم  آخرها:  إىل اإىل إىل  ومفتوحة 

فر سفر سفر  � �سأياد  سأياد  �ا �اأياد  أياد  ب الع�رشين  القرن  باع  الع�رشين  القرن  اع  تودرِّ املجزرة.  تلك 

آخر اآخر آخر  عام  حراء. سحراء. سحراء.  ال� يف  ال�سأثقالها  يف  ال�سأثقالها  يف  ال�اأثقالها  يف  أثقالها  جترجر  أق��دام اأق��دام أق��دام  أق��دام و أق��دام و

ل آخ�اآخ��ر آخ��ر آخ��ر  جمهول  إىل اإىل إىل  بها  يرمي  ال�ساعة  رشو�رشو�رشير 

أخرى )...( اأخرى )...( أخرى )...(  إالأول اإل نذر كارثة  إالأول  عاعه سعاعه سعاعه  سيتبدى من �سيتبدى من �

أمنا اأمنا اأمنا  ادوق روحه الكبرية كادوق روحه الكبرية ك دوق روحه الكبرية كسدوق روحه الكبرية كس سى القرن مثقال ب�سى القرن مثقال ب� ى القرن مثقال ب�سى القرن مثقال ب�س سم�سم�

اإل على جثة  سمل يخ�سمل يخ�س مغامراته العقلية الكربى 

وٍخ
ُ
وخ�سوخ�س

ُ
م م�سا  �سا 
ُ
م ا 
ُ َّ

ممي مميا  ا  اأ ت خت َخت  خ�سخ�ِس
ُ
�سم�سم التي  الروح  الأكرب:  التي سحية  الروح  الأكرب:  التي سحية  الروح  الأكرب:  حية  سال�سال�

التي  والقتالعات  والنهب  املذابح  دخان  و�سط 

ائها وجدولتها«. سائها وجدولتها«. سائها وجدولتها«.  سإح�سإح� إح�اإح�ا إح�آلهة الأوملب يف  إح�آلهة الأوملب يف  آلهة الأوملب يف اآلهة الأوملب يف  آلهة الأوملب يف حتار  آلهة الأوملب يف حتار 

مقدرِّمة  يف   ) ( جملَّة  )ي  جملة  )ي  ة  جملس جملسي  ي  مت� مت�سكل،  سكل،  مت�سَّ مت�سكل،  كل،  ال� ال�سبهذا  سبهذا 

للتَّحولت  للتحو  حو  توثيق مرثيٍة الألفية اجلديدة يف  توثيق مرثيٍةهذه  الألفية اجلديدة يف  ٍهذه 

داخلها.  ممكٍن   
ٍّ
ع��رب��ي إجن���از 
ٍّ
ع��رب��ي إجن���از 
ٍّ
ع��رب��ي ع��رب��ياإجن���از  إجن���از  ع��ن  البحث  ع��ن ويف  البحث  �ن ويف 

املقال-  هذا  يف   - �سنقوم  املقال- سا،  هذا  يف   - �سنقوم  املقال- سا،  هذا  يف   - �سنقوم  ا،  أي�اأي�سأي�سأي� كل  كل سكل سَّ ال� ال�سوبهذا  سوبهذا 

نقاط  بني  من  نقاط  ثالث  على  وء  نقاط سَّ بني  من  نقاط  ثالث  على  نقاط سوء  بني  من  نقاط  ثالث  على  وء  ال� ال�سإلقاء  سإلقاء  ال�ا ال�اإلقاء  إلقاء  اباب

ا نا ًنا 
رِّ
نبينبي تكون مثال  ،) ( تناولتها جملَّة  )كثرية  تناولتها جملة  )كثرية  ة 

ة 
َّ
وكيفي وكيفية اري  ة اري 
َّ
وكيفي اري 
َّ

وكيفيس وكيفيساري  اري  احل� امل�رشوع  �سبيل  توثيق  احل�سعلى  امل�رشوع  �سبيل  توثيق  سعلى 

ات  رشؤ�رشؤ�رشرِّ ؤ�وؤ�و وقاط فيما يلي: املوقاط فيما يلي: امل قاط فيما يلي: املالنقاط فيما يلي: املالنرِّ ل هذه الإجناز، وتتمثل هذه الإجناز، وتتمثَّل هذه 

اع، وطرح 
رِّ

ة، تناول مفهوم ال�رش
رِّ
ة، تناول مفهوم ال�
رِّ

رشة، تناول مفهوم ال�رش ة، تناول مفهوم ال�حيحة للمجلة، تناول مفهوم ال�حيحة للمجلَّ حيحة للمجلسحيحة للمجلس سال�سال�

مغالبة  من  فيه  مبا  مغالبة ساري  من  فيه  مبا  مغالبة ساري  من  فيه  مبا  اري  احل� احل�س  س  سكو�سكو�س النُّ النكو�ألة  النُّكو�ألة  ُّألة  النا الناألة  ألة  ام�سام�س

تنوير.للعوملة ومن م�رشوع للتنوير.للعوملة ومن م�رشوع للَّتنوير.

- يوليو 2019 نزوى العدد 99

38

ر عربي ي�سوده ظالم �أكرثسر عربي ي�سوده ظالم �أكرثسر عربي ي�سوده ظالم �أكرث سروع تنويري يف ع�سروع تنويري يف ع� روع تنويري يف ع�سروع تنويري يف ع�س سم�سم�

قر�ءة يف بيانات �أو�خر �لألفية �ملن�رصمة

 الهواري غزايل ، 

أ�ستاذ حما�اأ�ستاذ حما�رشأ�ستاذ حما�رشأ�ستاذ حما�رش بجامعة باري�س *



�ل�صحيح: رصؤ�رصؤ�رصرِّ ؤ�وؤ�و وملومل �  ،  -  1

ال سال سال  ف� ف�س(،  س(،  ( ملجلَّة  اللغوي  اجل��ذر  ك��ان  )إذا  ملجلة  اللغوي  اجل��ذر  ك��ان  )إذا  ملجلة  اللغوي  اجل��ذر  ك��ان  ملجلاإذا  اللغوي  اجل��ذر  ك��ان  إذا 

ا�سم مدينة  ا 
ً
ا�سم  عليه قدمي ا�سم  عليه قدميا  ا 
ً
 عليه قدمي
ً

َل لكلكَّ كسكس سا ما ت�سا ما ت� ا ما ت�سا ما ت�س أي�اأي�سأي�سأي� عن كونه 

يء  يء سيء سَّ ال� على  الوثبان  معناه  يف  يفيد  ال�سة،  على  الوثبان  معناه  يف  يفيد  سة، 
َّ
ال�عماني على  الوثبان  معناه  يف  يفيد  ال�عمانية،  على  الوثبان  معناه  يف  يفيد  ة، 
َّ
عماني
َّ

بهذا  ه  بهذا إنَّ بهذا إنه  ه  إناإنا ف الأعلى،  فاإىل  الأعلى،  فاإىل  الأعلى،  فاإىل  الأعلى،  إىل  الوثبان  أخ��رى اأخ��رى أخ��رى  لغة  ويف 

هذا  لها  اختار  ملن  يكون  قد  القدمي  هذا سطالح  لها  اختار  ملن  يكون  قد  القدمي  هذا سطالح  لها  اختار  ملن  يكون  قد  القدمي  طالح  س�س� ال

على   ) ( جملة  وثبت  فلقد  احلق،  كلَّ  ال�سم 

ته 
َّ
ته ة برمته ة برم
َّ
ة برم
َّ َّ

ة برماحة الثقافية العربية برماحة الثقافية العربي
َّ
احة الثقافية العربي
َّ

احة الثقافية العربيالعامل الأدبي يف ال�ساحة الثقافية العربيالعامل الأدبي يف ال�س
َّ
العامل الأدبي يف ال�س
َّ

ا أما أما 
َّ
أم
َّ
أماأم وا�سع،  كلسكلسكٍل ب� الأدبي  ب�سعالم  الأدبي  سعالم  ال واجهة  َّت 

العامل الأدبي يف ال�س

َّ

العامل الأدبي يف ال�س

اواحتل واجهة  اواحتلت  واجهة  ت 

إناإناإنَّ لهذا  إذا كان يف جذرها ما يفيد معنى الولع فاإذا كان يف جذرها ما يفيد معنى الولع فاإذا كان يف جذرها ما يفيد معنى الولع فاإذا كان يف جذرها ما يفيد معنى الولع ف

ومالحمه  عليه  عليه سة  عليه سة  ة  املنقو� ر�سومه  املنقو�سا  ر�سومه  سا  املنقو�س ر�سومه  املنقو�سا  ر�سومه  ا  أي�اأي�سأي�سأي� املعنى 

املطبوعة فيه. 

ا من 
ً
ارات كانت تدلسارات كانت تدلسارات كانت تدلُّ على جناح  على جناح  بدء س الإ�س الإ� كلَّ

آنذاك املجالت اآنذاك املجالت آنذاك املجالت  آنذاك املجالت عنه  آنذاك املجالت عنه  ت 
َّ

ربعددها الأول، وهذا ما عربعددها الأول، وهذا ما عرب

بالواقع  خبرية  باعتبارها  ها 
ُ
نف�س بالواقع حف  خبرية  باعتبارها  نف�سها  بالواقع حف  خبرية  باعتبارها  ها 
ُ
نف�س حف 
ُ ُّ

نف�سس نف�سسحف  حف  وال�
ُّ
وال�
ُّ

سوال�س

البيان  يف  جاء  فقد  الثقافة.  لقطاع  الإعالمي 

وعاتها جتاوزت سوعاتها جتاوزت سوعاتها جتاوزت  سها مبحتواها ومو�سها مبحتواها ومو� ها مبحتواها ومو�أنها مبحتواها ومو�أنَّ أناأنَّأنَّ الإماراتي 

اخلليج القطرية واحلدود اجلغرافية لعمان ومنطقة اخلليج القطرية واحلدود اجلغرافية لعمان ومنطقة اخلليج 

رشها ج�رشها ج�رش ها ج�أنها ج�أنَّ أناأنَّأنَّ ة 
َّ
ة ورية وري

ُّ
وريال�سوريال�س
ُّ
ال�س
ُّ

العربي، كما جاء يف ت�رشين 

يل الإبداع سيل الإبداع سيل الإبداع  سل لتحقيق وتو�سل لتحقيق وتو� ل لتحقيق وتو�سل لتحقيق وتو�س سل ويتوا�سل ويتوا� ل ويتوا�سل ويتوا�س سثقايف يت�سثقايف يت�

مولية ما تتطرق اليه، وجاء يف القد�س العربي سمولية ما تتطرق اليه، وجاء يف القد�س العربي سمولية ما تتطرق اليه، وجاء يف القد�س العربي  سب�سب�

هذا  ثقافية من  أول جملة 
َّ
أو
َّ
أواأو بكونها   - تطمح  ها  - أنَّ تطمح  - أنها  تطمح  ها  أناأنَّأنَّ

طا يف سطا يف سطا يف �ساحة  سأن تلعب دورا ن�سأن تلعب دورا ن� أن تلعب دورا ن�اأن تلعب دورا ن�ا امان- بامان- ب ُالطراز يف ُعمان- بالطراز يف عمان- بالطراز يف ُع

الثقافة العربية يف منطقة اخلليج وخارجها. كما 

ة عنها قولها: »اخلليج لي�س 
َّ
ة عنها قولها: »اخلليج لي�س اية القطرية عنها قولها: »اخلليج لي�س اية القطري
َّ
اية القطري
َّ َّ

جاء يف الر
َّ
جاء يف الر
َّ

موغل  وتاريخ  وت��راث  موغل سالة  وتاريخ  وت��راث  موغل سالة  وتاريخ  وت��راث  الة  أ�اأ�سأ�سأ� �ا إمن��ا إمن��ا  إمن�اإمن�ا و فقط،  إمن�نفطا  و فقط،  إمن�نفطا 

أعطت اأعطت أعطت  فاملجلة  الن�سانية.  اسارة  اسارة  ارة  واحل� الفكر  واحل�سيف  الفكر  سيف 

منذ العدد الأول انطباعا ح�سنا للقارئ، فهي لكلرِّ

فاملكتبة  ملغاربها.  الأر���س  الأر���سارق  سارق  الأر���س الأر���سارق  ارق  م� من  م�سالعرب  من  سالعرب 

لية سلية سلية  ف� جملة  ف�سإىل  جملة  ف�سإىل  جملة  ف�اإىل  جملة  إىل  ما�سة  بحاجة  كانت  العربية 

 . متميزة يف قيمة وم�ستوى 

وق  رشة ال�رشة ال�رشُّ ة ال�ا يف جملة ال�ا يف جملَّ ا يف جملسا يف جملس أي�اأي�سأي�سأي� موح  ٌّ

متميزة يف قيمة وم�ستوى 

ٌّ

متميزة يف قيمة وم�ستوى 

موح الطموح الط م هذا 
َّ
م كما نتو�سم كما نتو�س
َّ
كما نتو�س
َّ

ا: ���ا: ���ا:  بقوله ذل��ك  بقوله���ن  ذل��ك  ���ن  بقوله�� ذل��ك  بقوله��ن  ذل��ك  ن  ع ع��ت  ��ت 
َّ

�ربع��ربع��رب ي �ي �ي  �الت�الت ��ة 
َّ
��ة الإم��ارات��ي��ة الإم��ارات��ي
َّ
الإم��ارات��ي
َّ

الثقافة  �نيب��نيب��ني  ل سل سل  و� حلقة  و�س«  حلقة  س«  « »���يء  »���يء  يء  »وجت

والثقافة  للكلمة،  للكلمة، سب  للكلمة، سب  ب  الأخ� باملعنى  الأخ�سالعربية  باملعنى  سالعربية 

أ اأ أ  بد منذ  ملحوظا  ازده��ارا  تعرف  التي  مانية 
ُ
بدالع منذ  ملحوظا  ازده��ارا  تعرف  التي  بدالعمانية  منذ  ملحوظا  ازده��ارا  تعرف  التي  مانية 
ُ
الع
ُ

والنقاد  والنقاد سني  والنقاد سني  ني  سا�سا� ا�سا�س والق� والق�سعراء  سعراء  والق�س والق�سعراء  عراء  ال� من  جديد  ال�سجيل  من  جديد  سجيل 

وعربيا،  خليجيا  ال�ساحة  على  نف�سه  سيفر�سيفر�س 

القائمة  احلكيمة  الر�سمية  بال�سيا�سة  مدفوعا 

الثقافة.  الثقافة. أه���ل  الثقافة. اأه���ل  أه���ل  و ال�سلطة  الثقافة.   أه���ل  و ال�سلطة  الثقافة.   أه���ل  �نيب��نيب��ني اجل�سور  م��د  على 

على  طموحا  يبدو   » « من  الأول  وال��ع��دد 

أبرزها النوعية الفنية الراقية اأبرزها النوعية الفنية الراقية أبرزها النوعية الفنية الراقية  أبرزها النوعية الفنية الراقية لعل  أبرزها النوعية الفنية الراقية لعل  م�ستويات عدة، 

)دور  املجالت  هذه  مثل  عادة  اليها  تفتقر  التي 

ورة واللوحة سورة واللوحة سورة واللوحة  سالإخراج(، واملكانة التي حتتلها ال�سالإخراج(، واملكانة التي حتتلها ال�

ا تنوع سا تنوع سا تنوع  أي�اأي�سأي�سأي� كل عام. سكل عام. سكل عام. هناك  سي ب�سي ب� الب�رش الب�رشواجلانب  رشواجلانب 

وحتليل  نقدية  وكتابة  ترجمة  من  وحتليل سيع  نقدية  وكتابة  ترجمة  من  وحتليل سيع  نقدية  وكتابة  ترجمة  من  يع  ساملوا�ساملوا�

الو�سط  دريدة  الو�سط أما  دريدة  الو�سط اأما  دريدة  أما  إبداعية«، اإبداعية«، إبداعية«،  سو�سو�س و�سو�س ون� ون�ستاريخي  ستاريخي 
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الباحث الهواري الغزايل



 العدد الأول من جملة ل من جملة 
َّ
 العدد الأو
َّ أناأنَّأنَّأنَّ أنكتبت  أنكتبت  ة فقد 

َّ
ة فقد اللندنية فقد اللندني
َّ
اللندني
َّ

أكرث من هاج�س اأكرث من هاج�س أكرث من هاج�س  لية الثقافية يحمل يف سلية الثقافية يحمل يف سلية الثقافية يحمل يف ذاته  سالف�سالف�

ور على ال�ساحة سور على ال�ساحة سور على ال�ساحة  سديد احل�سديد احل� ديد احل�سديد احل�س أدبي �اأدبي �سأدبي �سأدبي � أدبي �فكري وثقايف و أدبي �فكري وثقايف و

ا. سا. سا.  أي�اأي�سأي�سأي� ديد الأهمية والإحلاح سديد الأهمية والإحلاح سديد الأهمية والإحلاح  سالثقافية و�سالثقافية و�

عراء ممن سعراء ممن سعراء ممن  سقاد والأدباء وال�سقاد والأدباء وال� النُّ النقاد والأدباء وال�ا هم  قاد والأدباء وال�ا هم  النس النسا هم  ا هم  أي�اأي�سأي�سأي� كثريون 

أخ�اأخ��رى، أخ��رى، أخ��رى،  جهة  من  موا، 
َّ
تو�س قد  احلد�س  من ميتلكون  تو�سموا،  قد  احلد�س  من ميتلكون  موا، 
َّ
تو�س قد  احلد�س  ميتلكون 
َّ

اعر ساعر ساعر  لل� بينهم  لل�سأ من  بينهم  لل�سأ من  بينهم  لل�اأ من  بينهم  أ من  نقر لل�جاح،  بينهم  أ من  نقر لل�جاح،  بينهم  أ من  النَّ نقر  النجاح،  نقر  جاح،  يف جملة 

أعجبت اأعجبت أعجبت  لقد  يقول:  الذي  يو�سف  �سعدي  العراقي 

الول  العدد  اأن  العدد  ااأن  العدد  أن  أعتقد اأعتقد أعتقد  و واخراجا،  مواد  أعتقد باملجلة،  و واخراجا،  مواد  أعتقد باملجلة، 

كل منطلقا جيدا مل�ستوى الأعداد املقبلة.سكل منطلقا جيدا مل�ستوى الأعداد املقبلة.سكل منطلقا جيدا مل�ستوى الأعداد املقبلة. سي�سي�

ة ع املجلة ع املجلَّة  ع املجلسع املجلس سحبي ف�سي�سحبي ف�سي�
َّ
ا رئي�س التحرير �سيف الر
َّ
ا رئي�س التحرير �سيف الر
َّ

ا رئي�س التحرير �سيف الرأما رئي�س التحرير �سيف الرأم
َّ
أم
َّ
أماأم

حيح 
َّ

حيح سحيح س ة طريقها ال�
َّ
ة طريقها ال�
َّ

سة طريقها ال�س ة طريقها ال�اين- على �سكة طريقها ال�اين- على �سكَّ اين- على �سك-يف عددها الثاين- على �سك-يف عددها الثَّ

امل لردود الأفعال املتباينة التي سامل لردود الأفعال املتباينة التي سامل لردود الأفعال املتباينة التي  سبعد ا�ستقراء �سبعد ا�ستقراء �

�سيف  و�سيدفع   ، جملَّة  جملة   ة   سو�سو�س و�سو�س بخ� بخ�سدرت  سدرت  بخ�س بخ�سدرت  درت  س�س�

الإعالمي  النَّقد  الإعالمي أم��واج  النقد  الإعالمي أم��واج  النَّقد  النَّأم��واج  الناأم��واج  أم��واج  و�سط  ب�سفينتها  حبي 
َّ
الر
َّ
الر
َّ

لئقني  وطموح  ثقة  بكلرِّ  �سبيلها  قسقسقَّ  لت� لت�سالعاتية  سالعاتية 

يف   - جملَّة   جملة أحل��ق  جملَّة أحل��ق  جملَّأحل��ق  جملاأحل��ق  أحل��ق  أن اأن أن  بعد  ذلك  كان  بها. 

اهنة 
َّ
الر ات 
َّ
الر ات 
َّ َّ

الرحدي الرحديات  ات  التَّ التحدياف  حدياف  التس التساف  اف  مب� العدد-  هذا  مب�سبيان  العدد-  هذا  سبيان 

أفق اأفق اأفق  اى باى ب ى بسى بس أو تر�اأو تر�سأو تر�سأو تر� ا، سا، سا،  سي�سي� ي�سي�س أن تنزل ح�اأن تنزل ح�سأن تنزل ح�سأن تنزل ح� ينبغي  التي ل

ي سي سي  مي� من  مي�س  من  س  الأر���س مبناكب  الأر���سى  مبناكب  سى  الأر���س مبناكب  الأر���سى  مبناكب  ى  ير� كما  ير�س  كما  س  ٍح حم�سطحم�سطَّ

يجدر  املفاهيم،  انفجار  زم��ن  يف  ��ا  يجدر منَّ املفاهيم،  انفجار  زم��ن  يف  يجدر من��ا  املفاهيم،  انفجار  زم��ن  يف  ��ا  اإ عليها، 

فل�سفة  طرح  يف  ا 
ً
طرح م يف  طرح ما  يف  ا  قُد قدسي  قدسي  ي  مت� مت�سأن  مت�سأن  مت�اأن  أن  ة مبجلة مبجلَّة 

»ولي�س  حبي: 
َّ
الر �سيف  يقول  وجريئة.  خمتلفة  
َّ
الر �سيف  يقول  وجريئة.  خمتلفة  
َّ

جملة  جملة سدار  جملة سدار  دار  سإ�سإ� إ�اإ�ا أن اأن أن  قلنا  إذا اإذا إذا  يء سيء سيء  � يف  �سهويل  يف  سهويل  التَّ �من  يف  التهويل  �من  يف  هويل 

والتَّنوير  والإبداع  والتنوير ة  والإبداع  نوير ة 
َّ
اجلدي والتل  والإبداع  اجلدية  والتل  والإبداع  ة 
َّ
اجلدي ل 
َّ َّ

يتو�س اجلديثقافية بطموح  يتو�سل  اجلديثقافية بطموح  ل 
َّ
يتو�س ثقافية بطموح 
َّ

الأنحاء،  من  نحو  على  مغامرة  يف  دخ��ول  هو 

واملنمط  واملنمط ألوف  ط ألوف 
َّ
واملنم ألوف 
َّ

واملنما واملنماألوف  ألوف  امل خارج  وال�سفر  البحث  املامغامرة  خارج  وال�سفر  البحث  امغامرة 

الأف��ع��ال  ردود  تعك�سه  م��ا  وه��و  وامل�ستهلك، 

ردود  الأول؛  عددها  منذ  املجلة  جتاه  املتباينة 

حافة ومن سحافة ومن سحافة ومن  سؤ�س�سات و�سؤ�س�سات و� ؤ�س�سات و�وؤ�س�سات و�و وم و ومو  ابتابتَّاٍب ُك كت  ت  ِل
َ
لبلب ِق قبأفعال من  قبأفعال من  قاأفعال من  أفعال من 

الغالب  الحتفاء وهو  فئات خمتلفة ترتاوح بني 

اليه  اليه سغي  اليه سغي  غي  ن� الذي  ن�سؤول  الذي  سؤول  ن�و الذي  ن�وؤول  الذي  ؤول  امل�س احلقيقي  امل�سوقد  احلقيقي  وقد  النَّ امل�سوبني  احلقيقي  النقد  امل�سوبني  احلقيقي  قد 

لأهدافه،  الواعي  الهجوم  وبني  منه،  ون�ستفيد 

أن هناك دائما اأن هناك دائما أن هناك دائما  والهجوم اجلاهل والعدائي، حيث 

ها، سها، سها،  إىل نق�اإىل نق�سإىل نق�سإىل نق� �سبيل  أيا م�سبقا ومنذجة اأيا م�سبقا ومنذجة أيا م�سبقا ومنذجة عمياء ل أيا م�سبقا ومنذجة ر أيا م�سبقا ومنذجة ر

أهميتها وم�ستواها. اأهميتها وم�ستواها. أهميتها وم�ستواها.  النظر عن املجلة و أهميتها وم�ستواها.   النظر عن املجلة و أهميتها وم�ستواها.   سمع غ�سمع غ�سرِّ

مناخ  يف  والتحديثي،  التنويري  الدور  هذا  ومثل 

متجدرِّدة  بح بداهة، تظل بداهةسبح بداهة، تظل بداهةسبح بداهة، تظل بداهًة أ�اأ�سأ�سأ� أ�كونه  أ�اأ�أ�كونه  أ�اأ�كونه  كونه تى، رغم كونه تى، رغم  تى، رغم ستى، رغم س س�س�

من �رشوط واقع سمن �رشوط واقع سمن �رشوط واقع  سجال واملراجع واملعطيات، �سجال واملراجع واملعطيات، �
رِّ
جال واملراجع واملعطيات، �ال�سجال واملراجع واملعطيات، �ال�س
رِّ
ال�س
رِّ

والنقا�س اليها  للرجوع  بحاجة  ونظل  والنقا�س،  اليها  للرجوع  بحاجة  ونظل  س،  سخا�سخا�س

أحوجنا اأحوجنا أحوجنا  حولها رمبا يف الوطن العربي قاطبة. ما 

ها سها سها  وتفح� البديهيات  من  الكثري  وتفح�سإىل  البديهيات  من  الكثري  وتفح�سإىل  البديهيات  من  الكثري  وتفح�اإىل  البديهيات  من  الكثري  إىل  جوع 
ُّ
للر
ُّ
للر
ُّ

ياقات 
رِّ
ياقات ال�سياقات ال�س
رِّ
ال�س
رِّ

بتبيان  ومفكرينا  مثقفينا  قبل  من 

ئها وتاريخها وم�سارها، يف زمن سئها وتاريخها وم�سارها، يف زمن سئها وتاريخها وم�سارها، يف زمن  ساملتعددة ملن�ساملتعددة ملن�

�سادت  التي  �سادت وؤى  التي  �سادت وؤى  التي  ؤى  وال��ر املفاهيم  كل  انفجار  وال��رسهد  املفاهيم  كل  انفجار  وال��رسهد  املفاهيم  كل  انفجار  هد  س�س�

ت الوقائع والتاريخ بها ويغريها اىل ست الوقائع والتاريخ بها ويغريها اىل ست الوقائع والتاريخ بها ويغريها اىل  أف�اأف�سأف�سأف� أف�برهة و أف�برهة و

إىل ممار�سة التاإىل ممار�سة التنوير إىل ممار�سة التنوير إىل ممار�سة التَّنوير  أحوجنا اأحوجنا أحوجنا  العطب والهالك  ما 

من  دائما  مو�سوم  واقع  �رشوط  من سمن  دائما  مو�سوم  واقع  �رشوط  من سمن  دائما  مو�سوم  واقع  �رشوط  من  � �سوالإب��داع  سوالإب��داع 

أبناء جلدتنا وقيمنا اأبناء جلدتنا وقيمنا أبناء جلدتنا وقيمنا  قبل الآخرين وحتى من قبل 

أنه واقع نفط وبذخ ولي�س واقع اأنه واقع نفط وبذخ ولي�س واقع اأنه واقع نفط وبذخ ولي�س واقع  اوهمومنا، ظلما، باوهمومنا، ظلما، ب

إبداع وابتكار«.اإبداع وابتكار«.إبداع وابتكار«.

كان  مرحلًة امل�رشوع  هذا  مرحلةسادف  امل�رشوع  هذا  مرحلةسادف  امل�رشوع  هذا  ادف  س�س�
ُ
ي الواقع،  ي�ويف  الواقع،  �ويف 
ُ
ي الواقع،  ويف 
ُ

ه  حمله  حملَّه  رشفيها القرن الع�رشون يتوارى �رشفيها القرن الع�رشون يتوارى �رشيعا، ويحلُّ

ة من 
َّ
ة من  عربية من  عربي ٍت بخروج بالٍدت بخروج بالٍد ت بخروج بالد جتلت بخروج بالد جتلَّ قرٌن جديد؛ مرحلًة

احلرب  نهاية  من  احلرب إليه؛  نهاية  من  احلرب اإليه؛  نهاية  من  إليه؛  أخ�اأخ��رى أخ��رى أخ��رى  ودخ��ول  ودخ��ول احل��رب،  �ول احل��رب، 

غزو  نهاية  غزو إىل  نهاية  غزو اإىل  نهاية  إىل   ،1988 عام  العراقية-الإيرانية 

إىل نهاية حرب اخلليج يف الت�سعينات؛ اإىل نهاية حرب اخلليج يف الت�سعينات؛ إىل نهاية حرب اخلليج يف الت�سعينات؛  إىل نهاية حرب اخلليج يف الت�سعينات؛ الكويت و إىل نهاية حرب اخلليج يف الت�سعينات؛ الكويت و

عافيته  ي�ستعيد  حينها  اللبناين  املثقَّف  عافيته ك��ان  ي�ستعيد  حينها  اللبناين  املثقف  عافيته ك��ان  ي�ستعيد  حينها  اللبناين  ف 

كان  بينما  اللبنانية،  الأهلية  احلرب  انتهاء  بعد 

وداء 
َّ
وداء  بدايات الع�رشية ال�سوداء  بدايات الع�رشية ال�س
َّ
 بدايات الع�رشية ال�س
َّ

سف اجلزائري يعي�سف اجلزائري يعي�س ف اجلزائري يعي�املثقف اجلزائري يعي�املثقَّ

يف  الأوىل  بالدرجة  فون  املثقَّ فيها  اغتيل  يف التي  الأوىل  بالدرجة  املثقفون  فيها  اغتيل  يف التي  الأوىل  بالدرجة  فون 

ا. سا. سا.  أي�اأي�سأي�سأي� �سعينات الت�سعينات الترِّ�سعينات 

انبعثت جملة  انبعثت سي،  انبعثت سي،  ي،  املنهار واملتال� العامل  املنهار واملتال�سيف هذا  العامل  سيف هذا 

 لإنقاذ املخطوطات احلديثة للمثقف العربي 

رِّاملتعدرِّاملتعدرِّد، مثلما  ٌّغوي املختلف والإثني 

 لإنقاذ املخطوطات احلديثة للمثقف العربي 

ٌّ

 لإنقاذ املخطوطات احلديثة للمثقف العربي 

غوي املختلف والإثني كله اللغوي املختلف والإثني كله الل كله اللسكله اللس سيف �سيف �

خمطوطاتها  بنف�سها  عيدة 
َّ
ال�س خمطوطاتها ارات  بنف�سها  ال�سعيدة  خمطوطاتها ارات  بنف�سها  عيدة 
َّ
ال�س ارات 
َّ

ال�سس ال�سسارات  ارات  احل� احل�ستنقذ  ستنقذ 
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س�س�س �قل�قلَّ ة 
َّ
ة لكرتونية لكرتوني
َّ
لكرتوني
َّ

ها من العوامل اتها من العوامل اُتها من العوامل ال َالقدمية. ا�ستفاَدالقدمية. ا�ستفاَد

نظرتها  �ساع  نظرتها اترِّ نظرتها ات�ساع  �ساع  الكاتب،  �نيوب��نيوب��ني  بينها  امل�سافة 

أرحب مل يقت�اأرحب مل يقت�رشأرحب مل يقت�رشأرحب مل يقت�رش على الأ�سماء بقدر  أرحب مل يقت�كل  أرحب مل يقت�كل  كل سكل س سللكتابة ب�سللكتابة ب�

ة كانت  املجلة كانت  املجلَّة كانت  َّأنَّأنَّ أناأنا ا ا�سم لها، كا ا�سم لها، ك ما كان حمتفيا مبن ل

ما  ما إنقاذ  ما اإنقاذ  إنقاذ  يحاول  ا 
ًّ
ا اريا اري
ًّ
اري
ًّ

اريساريس ح� ح�سا  سا 
ً
ح�ي ح�يا  ا  حتدرِّ ذلك  يف  ترعى 

أدنى من القهقرى، فالأ�سماء اأدنى من القهقرى، فالأ�سماء أدنى من القهقرى، فالأ�سماء  أو اأو أو  كان قاب قو�سني 

�سات الفاعلة من 
َّ
�سات الفاعلة من ؤ�س�سات الفاعلة من ؤ�س
َّ
ؤ�س
َّ

ؤ�سوؤ�سو وا تكون بقدر ما تنجزه املوا تكون بقدر ما تنجزه امل ا تكون بقدر ما تنجزه املمنا تكون بقدر ما تنجزه املمنَّ اإ

من  اإل ا 
ً
ا حتما حتم
ً
حتم
ً

رعاية لها واعتناء بها. ولي�س ذلك 

يكون  متفاعلة  يكون أجيال  متفاعلة  يكون اأجيال  متفاعلة  أجيال  بناء  يف  امل�ساهمة  باب 

الإجن��از،  إم��رةاإم��رةاإم��رُة  و إم��رةنيع  و إم��رةنيع 
َّ

وس وسنيع  نيع  ال� وكة 
َّ
ال� وكة 
َّ

ال�س سوكة  ال�س ال�سوكة  وكة  � �س  س  م�ستقباًل بيدها 

إىل اإىل إىل  إىل أهبة الدخول  إىل أهبة الدخول  أهبة الدخول اأهبة الدخول  ل�سيما والعامل كان حينها على 

ؤال وؤال وؤال الذي  وا يف ال�سوا يف ال�س ا يف ال�سى هذا الأمر جليا يف ال�سى هذا الأمر جلي
ًّ
ى هذا الأمر جلي
ًّ قرن جديد. يتبدَّ

ادر �سنة سادر �سنة سادر �سنة  سح يف بيان مقدمة العدد اخلام�س ال�سح يف بيان مقدمة العدد اخلام�س ال� رطرُطِر

1996، وهو كالتايل: »يت�ساءل العربي الآن، بعد 
أي اأي اأي  انفراط: بانفراط: ب ك قرن انك�ساره احلديث على اسك قرن انك�ساره احلديث على اسك قرن انك�ساره احلديث على ال أو�اأو�سأو�سأو� أو�أن  أو�أن  أن اأن 

احلادي  القرن  �سيدخل  معا�رش  معا�رشاري  رشاري  معا�س معا�ساري  اري  ح� ح�سإجناز  ح�سإجناز  ح�اإجناز  إجناز 

والع�رشين الذي نقف على عتبته وجها لوجه ؟«. 

كمتابع  بي  رِّؤدرِّؤدرِّي  ؤدوؤدو ي�� ذات��ه  ي��و  ذات��ه  و  حدرِّ يف  يف وؤال  يف وؤال  ؤال  ال�س هذا  ال�سو  هذا  و  إناإناإنَّ

كسكسٌك،  � يخالطه  �سأن  يخالطه  �سأن  يخالطه  �اأن  يخالطه  أن  يف  جمال  ل  يقني  نحو  نحو للمجلَّة  نحو للمجلة  ة 

بوه بالإلغاء، فكما سبوه بالإلغاء، فكما سبوه بالإلغاء، فكما  سات يف وجود م�سات يف وجود م� وهو يقني الذَّ

)اجل��دل  ال�سجال  ي�ستمر  التَّحرير:  رئي�س  )اجل��دل يقول  ال�سجال  ي�ستمر  التحرير:  رئي�س  )اجل��دل يقول  ال�سجال  ي�ستمر  حرير: 

من  متفاوتة  كاسكاسكال  أ�اأ�سأ�سأ� ويتخذ  العربي(  الثقايف 

من  نوع  من إىل  نوع  من اإىل  نوع  إىل  أحيانا اأحيانا أحيانا  ويدفع  وخفرتها  النَّربة  وخفرتها   النربة  وخفرتها   ربة 
رِّ
علو
رِّ
علو
رِّ

أنواع حداأنواع حدَّأنواع حدَّأنواع حدَّة اخلطاب وعنفه، وهو يف كل الأحوال 

أي ثقافة، اأي ثقافة، أي ثقافة، �رشط األ ي�سقط يف  دليل حياة الثقافة، 

إلغائه... اإلغائه... إلغائه...  و الآخر  ورغبة حتطيم  إلغائه... ؤامرات  و الآخر  ورغبة حتطيم  إلغائه... ؤامرات  وو الآخر  ورغبة حتطيم  ووؤامرات  الآخر  ورغبة حتطيم  ؤامرات  امل املوفخاخ  وفخاخ 

أو�ساط الثقافة اأو�ساط الثقافة أو�ساط الثقافة  اهدها بكرثة ساهدها بكرثة ساهدها بكرثة يف  سوهي مظاهر ن�سوهي مظاهر ن�

أمنا الذات املثقفة واملهزومة اأمنا الذات املثقفة واملهزومة اأمنا الذات املثقفة واملهزومة  االعربية الواهنة، وكاالعربية الواهنة، وك

ا سا سا  س جتد متنف�سا وتعوي�س جتد متنف�سا وتعوي� أمام تاريخ بالغ اأمام تاريخ بالغ أمام تاريخ بالغ الق�سوة ل

بيهها..«سبيهها..«سبيهها..« س يف تدمري نف�سها و�س يف تدمري نف�سها و� اإل

ا: ثقافيًّ ثقافيا:إدارتها  ا:إدارتها  ثقافيًّ ثقافيًّإدارتها  ثقافياإدارتها  إدارتها  و ال�صراعات   - ثقافي  إدارتها  و ال�صراعات   - ثقافي  ثقافيإدارتها  ثقافياإدارتها  إدارتها  و ال�صراعات   - ثقافي  ثقافياإدارتها  إدارتها  2

لي�س  اع 
رِّ

ال�رش لهذا  حرير 
رِّ
ال� لهذا  حرير 
رِّ

ال�رش لهذا  رشحرير  التَّ رئي�س  ق��راءة  ال�  لهذا  التحرير  رئي�س  ق��راءة  ال�  لهذا  حرير  ولعلَّ

كاتب  ق��راءة  هي  ��ا  كاتب منَّ ق��راءة  هي  كاتب من��ا  ق��راءة  هي  ��ا  واإ فح�سب،  إ  و فح�سب،  إ 
ٍّ
إعالمي
ٍّ
إعالمي
ٍّ

إعالمياإعالميا �راءة ق��راءة ق��راءة 

عن  يبحث  من  ق��راءة  عراء؛  عن سُّ يبحث  من  ق��راءة  عن سعراء؛  يبحث  من  ق��راءة  عراء؛  ال� ال�سرية  سرية  ال�س ال�سرية  رية  بب� بب�س  س  مفعٍم

رِّ
مر عرب  الأجيال  بها  عرب سيء  الأجيال  بها  عرب سيء  الأجيال  بها  يء  ت�ست� ت�ست�سوء  سوء  ت�ست�سَّ ت�ست�سوء  وء  لل� أماكن 

ٍ

لل� أماكن 

ٍ

لل�َّ لل�سَّأماكن  لل�سأماكن  لل�اأماكن  أماكن 

العتمة  عن  ت�ستطيع  ما  قدر  بها  وتبتعد  عن التَّاريخ  ت�ستطيع  ما  قدر  بها  وتبتعد  عن التاريخ  ت�ستطيع  ما  قدر  بها  وتبتعد  اريخ 

وا�ستبداداتها. 

املاج�ستري  املاج�ستري أزال يف طور  املاج�ستري اأزال يف طور  أزال يف طور  ل أن�اأن��ا أن��ا أن��ا  -و أن�أتيح يل  -و أن�أتيح يل  -و أتيح يل -واأتيح يل  لقد 

باجلزائر  اجلامعية  الط��روح��ات  حمنة  اأكابد  حمنة  ااأكابد  حمنة  أكابد 

ي سي سي  سو�سو� و�سو�س أن�رش ن�اأن�رش ن�سأن�رش ن�سأن�رش ن� أن�رش ن�أن  أن�رش ن�اأن�رش ن�أن�رش ن�أن  أن�رش ن�اأن�رش ن�أن  أن اأن  أن قرينتها-  أن اأن أن قرينتها-  أن اأن قرينتها-  قرينتها- نهاية الألفية وبداية قرينتها- نهاية الألفية وبداية 

أنفا�سها اأنفا�سها أنفا�سها  و أنفا�سها ة  و أنفا�سها ة 
َّ
وولي وولية  ة 
َّ
ولي
َّ

وليسوليس الأ� كانت  الأوىل.  الأ�سعرية  كانت  الأوىل.  سعرية  الأ�س كانت  الأوىل.  الأ�سعرية  كانت  الأوىل.  عرية  سال�سال�

من  من سبة  من سبة  بة  كع� كع�سا  سا  كنَّ بينما  كع�ا  كنا  بينما  كع�ا  ا  وخموًد وخموًدا  ًا  ًد
ُّ
تنه تنهدأرجح  دأرجح 
ُّ
تنه أرجح 
ُّ

تنها تنهاأرجح  أرجح  اتتاتت

نا خارج سنا خارج سنا خارج  سو�سو� و�سو�س آخر لن�اآخر لن�سآخر لن�سآخر لن� �ٍس �سمتنف�سمتنفَّ الفتيان نبحث عن 

العمى  بثقلها  ترب�س  ترب�سة  سة 
َّ
ترب�ولي ترب�ولية  ة 
َّ
ولي
َّ

وليسوليس الأ� كانت  الأ�ساملكان،  كانت  ساملكان، 

هم-  هم- حظهم- حظرِّ -حل�سن  الذين  -حل�سن املثقفرِّني  الذين  -حل�سن املثقفني  الذين  ني  دور سدور سدور  � �سعلى  سعلى 

بينما  حياُتهم،  ال��وج��ود  عقال  م��ن  تنفلت  بينما مل  حياتهم،  ال��وج��ود  عقال  م��ن  تنفلت  بينما مل  هم، 

باحثني  فينا  رائد  الطَّ باحثني   فينا  الطرائد  باحثني   فينا  رائد  نتابع ظلَّ ا  كنَّ نتابع ظلكمبتدئني،  كنا  نتابع ظلكمبتدئني،  ا 

( كانت  )ستعل.   كانت  )ستعل.   كانت  تعل.   امل� امل�سرت��داده��ا  سرت��داده��ا  ل أمن اأمن اأمن  م ماعن  اعن 

لنا  لنا ميثرِّل  لنا ميثل  ل  ومنفاها مبا  ومنفاها مبا سنا  ومنفاها مبا سنا  نا  بع� بع�س  س  سو�سو�س و�سو�س ن� ن�سأ  سأ  ن�ا ن�اأ  أ  ملج ملجا(  ا( 
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واملنتاأى  واملَدى  مكاًنا  الأقا�سي  معنى  فيها 

�سيف  لل�ساعر  الأوىل  البيانات  قراءة  اإنَّ  الأبعد. 

اهرة  الظَّ ه��ذه  اإىل  ا 
ًّ
تاريخي يحيل  الرحبي 

بالتَّحديد، ظاهرة توفري الف�ساء للوجود الأدبي 

التي  ة 
َّ
الثقافي ال�رشاعات  اأت��ون  خارج  حب 

َّ
الر

تاأخذ  املجلة  كانت  بحيث  احل��روب،  اأنتجتها 

عن  بنف�سها  تناأى  يجعلها  ا 
ًّ
ا�سرتاتيجي موقعا 

لذلك  اجلدليات امل�سابة بالوهم والزرِّيف. فكان 

اللُّغة وتعزَّل فيها من  اإليها منَّا كرمي  انتاأى  اأن 

ة. 
َّ
خاَف ِقَلى امَلاآ�سي العربي

ز 
َّ
متي ال��ذي  اع 

رِّ
ال�رش هذا  حم��اور  بني  من  يحلُّ 

من  بني  الذاكرة  »...���رشاع  الب�رشية،  تاريخ  به 

اأو  معرفة،  ل�سالح  وتدمريها  حموها  يريدون 

ول  له  ن�سب  ل  معريف  وهم  ل�سالح  بالأحرى، 

-يقول  الأ�سا�س  هذا  وعلى  ت��راب...  ول  جذور 

وقيم  �سعوب  اإب����ادة  ��ت  متَّ ح��ب��ي- 
َّ
ال��ر �سيف 

ذاكرتها  خ��ارج  بها  ق��ذف  حيث  وجمتمعات 

وتاريخها وخارج زمانها. فاحلفاظ على الذاكرة 

هو  الأجيال،  عرب  املتنا�سل  ون�سبها  واأرومتها 

على  واملجتمع وحفاظ  الفرد  قوام  على  حفاظ 

ال�سريورة الطبيعية لتاريخ الإن�سان. وما الرتاث 

ين�سويان  مظهرين  �سوى  والتحديث 

 
رِّ
اأي وخ��ارج  ال�سياق  هذا  يف  بال�رشورة 

والحتماء  احلفاظ  ل�سالح  عقيم،  جدل 

بالذاكرة يف �رشاعها الأبدي..

اع اأبعادا اأخرى داخل الثقافة 
رِّ

ياأخذ ال�رش

والوهم،  احلقيقة  �رشاع  فهناك  نف�سها، 

احلداثة  �رشاع  واجلماعة،  الفرد  �رشاع 

الرحبي  �سيف  ي�سفه  ال���ذي  والتَّقليد 

بالوهم التحديثي والتَّقليدي معا. ف�سمَن 

اإىل  اعر  ال�سَّ ي�سري  مثال،  الثَّامن  العدد 

التحديث عازفني  ظاهرة النحياز لوهم 

ميت  ما  كل  من  ومتربمني  ها 
ُ
اأ�سحاب

ركب  عن  التخلف  بحجة  واملا�سي  اجلذور  اىل 

اجلهل  ذلك  ن�ساهد  هنا  من  ومظاهره.  الع�رش 

احلقيقية  واجنازاتهم  الأج��داد  برتاث  الفا�سح 

ومثقفني  كتاب  عند  حتى  معي�سهم،  واأمن��اط 

بتوقيع الدعاء وال�ساعة. .« 

ة 
َّ
تاريخي ق��راءة  يف  اأخ��رى  بيانات  وت�ستطرد 

يف  يكمن  ل  ال��ذي  ��ق��ايف  ال��ثَّ اع 
رِّ

ال�����رش مل�سكل 

ا يف موؤ�س�سات ت�سنعها عن  الثقافة ذاتها، واإمنَّ

ق�سد اأو عن غري ق�سد، نقراأ مثال يف بيان العدد 

 1999 عام  يناير  الذي �سدر يف  ع�رش  ال�سابع 

ل  اأنا�س  له  ويخطط  يختاره  فاخل�سام  قوله: 

اأو  معنى  باأي  “الثقافة”  �سفة  عليهم  تنطبق 

مقاربة لهذه الكلمة التي �سامها كل �سائم مثل 

بقية القيم النبيلة التي يجرتحها الكائن يف كل 

الأزمان بعد مكابدات وارتطامات ل حدود لها. 

واخل�سام يف هذه احلالة اأي�سا ياأتي كتعوي�س 

بال�رشورة،  مفتقد  واإبداعي  كياين  حتقق  عن 

وميكن لآلية ال�سحافة بقنواتها املختلفة، التي 

اأ�سبحت من النت�سار وال�سخامة اأن متاهي بني 

كتابات م�ستنقعية وبني الكتابة احلقيقية التي 

على  اأو  ومتيزه  وماأ�ساويته  الكائن  قدر  ت�سكل 

الأقل توهم بهذا اللتبا�س الال اإبداعي.
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العوملة  مغالبة  العوملة صاري،  مغالبة  العوملة صاري،  مغالبة  اري،  احل� احل�صكو�ص  صكو�ص  احل�النُّ احل�النكو�ص  كو�ص   -  3
روع التنوير:صروع التنوير:صروع التنوير: صوم�صوم�

العربي  العامل  العربي إليه  العامل  العربي اإليه  العامل  إليه  ل سل سل  و� ما  و�سأ�سباب  ما  و�سأ�سباب  ما  و�اأ�سباب  ما  أ�سباب  أه�اأه��م أه��م أه��م  إن اإن اإن 

اري ساري ساري  احل� احل�س  س  النكو�س هو  وح��روب  ك��وارث  النكو�سمن  هو  وح��روب  ك��وارث  سمن 

ينبغي  ول  الن�سداد،  اوؤرة  اوؤرة  ؤرة  ب�� ب��وإىل  ب��وإىل  ب��اإىل  إىل  به  ل سل سل  و� و�سال��ذي  سال��ذي 

دور  نهمل  دور أن  نهمل  دور اأن  نهمل  أن  الإط��ار-  هذا  ويف  الإط��ار- ورة  هذا  ويف  �ار- ورة  رش-بال�رش-بال�رش

أ�سباب اأ�سباب أ�سباب  العوملة يف تعقيد هذا الن�سداد، ومن بني 

إليه اإليه إليه  لت سلت سلت  و� ال��ذي  الثقايف  الواقع  التعقيد  و�سهذا  ال��ذي  الثقايف  الواقع  التعقيد  سهذا 

بالبذخ  يتمثَّل  بالبذخ ار  يتمثل  بالبذخ ار  ل  يتمثس يتمثسار  ار  � وال��ذي  �سة  وال��ذي  سة 
َّ
العربي �عوب  وال��ذي  العربية  �عوب  وال��ذي  ة 
َّ
العربي عوب 
َّ

العربيس العربيسعوب  عوب  سال�سال�

املتباهى به، وال�ستهالك ال�سلبي، حتى يف غياب 

اعر ساعر ساعر  سة لدى الأغلبية، كما يقول ال�سة لدى الأغلبية، كما يقول ال�
َّ
ة لدى الأغلبية، كما يقول ال�القدرة ال�رشائية لدى الأغلبية، كما يقول ال�القدرة ال�رشائي
َّ
القدرة ال�رشائي
َّ

ال�ساد�س،  املجلة  عدد  بيان  يف  حبي 
َّ
الر �سيف 
َّ
الر �سيف 
َّ

أخذ الوجود لديها بعده امل�سخي لينحدر اأخذ الوجود لديها بعده امل�سخي لينحدر اأخذ الوجود لديها بعده امل�سخي لينحدر  اوالذي ياوالذي ي

ي الكاذب.سي الكاذب.سي الكاذب. س�ستعرا�س�ستعرا� إىل درجة يف الوهم ااإىل درجة يف الوهم اإىل درجة يف الوهم ال

يف  ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� الأ�سا�سي  دوره���ا  للمجلَّة  دوره���ا �سيكون  للمجلة  دوره���ا �سيكون  ة 

ولها سولها سولها  أ�اأ�سأ�سأ� ة على 
َّ
ة امل�ساهمة يف بعث الثقافة العربية امل�ساهمة يف بعث الثقافة العربي
َّ
امل�ساهمة يف بعث الثقافة العربي
َّ

�ريالأخ��ريالأخ��ري قبل  ما  العدد  ففي  الأوىل.  الن�سانية 

 ،1999 يوليو  عدد  يف  يوليو سية،  عدد  يف  يوليو سية،  عدد  يف  ية،  املنق� الألفية  املنق�سمن  الألفية  سمن 

ا حتاول من خالله جملة »
ًّ
ا حتاول من خالله جملة » دورا رياديا حتاول من خالله جملة » دورا ريادي
ًّ
 دورا ريادي
ًّ فسفسفُّ سن�ست�سن�ست�

ثقافيا ومعرفيا متعددا  تكون منربا  ثقافيا ومعرفيا متعددا أن  تكون منربا  ثقافيا ومعرفيا متعددا اأن  تكون منربا  أن   »

ائها سائها سائها  ف� منطلق  من  ف�ستفاق  منطلق  من  ستفاق  وال الختالف  يجمع 

ارب يف جغرافيات روحية  ارب يف جغرافيات سارب يف جغرافيات سَّ س وهو ال�س وهو ال� أول
َّ
أو
َّ
أواأو أوالعماين  أوالعماين 

ثقل  إناإناإنَّ مركز  ا. 
ً
ا. ثانيا. ثاني
ً
ثاني
ً

والعربي  ومكانية خمتلفة، 

التاريخ  ذلك  هو  الأ�سا�سي  ومنطلقها   ) (

ُّ
مسمسم ي� وال��ذي  عمان  �سلطنة  متلكه  الذي  ي�سالعريق  وال��ذي  عمان  �سلطنة  متلكه  الذي  سالعريق 

مع  واجلدلية  احلوارية  بطبيعتها   
ُ
�سم تتَّ تت�سمحركية  �سمحركية 

فالثقافة  فالثقافة أي.  فالثقافة اأي.  أي.  ال���ر فالثقافة احب  أي.  ال���ر فالثقافة احب  أي.  ال���رس ال���رساحب  احب  و� و�سديق  سديق  و�س و�سديق  ديق  وال� وال�سم  سم  وال�س وال�سم  م  ساخل�ساخل�

نحو  نحو سي  نحو سي  ي  تف� مرنة  خلفية  على  تنبني  تف�سالعمانية  مرنة  خلفية  على  تنبني  سالعمانية 

أفق اجتهاد وحوار وجتديد على حداأفق اجتهاد وحوار وجتديد على حدٍّأفق اجتهاد وحوار وجتديد على حدٍّأفق اجتهاد وحوار وجتديد على حدٍّ تعبري �سيف 

سو�سو�س و�سو�س الن� وف��رة  يف  الن�سي  وف��رة  يف  سي  الن�س وف��رة  يف  الن�سي  وف��رة  يف  ي  املا� مرونة  املا�سحبي؛  مرونة  سحبي؛ 
َّ
الر
َّ
الر
َّ

بامتالكها  احلق  غريها  تعطي  ل  التي  الرتاثية 

اية ساية ساية  الو� باب  من  كان  الو�سأويل  باب  من  كان  سأويل  الو�ا باب  من  كان  الو�اأويل  باب  من  كان  أويل  ت لأي  تا  لأي  ا  ول املطلق 

واحتكار احلقيقة.

اء ملقاومة ساء ملقاومة ساء ملقاومة  س، يف الواقع، ف�س، يف الواقع، ف� ة ل جملة ل جملَّة ة  ل جملمتثل جملمتثرِّ ول

ا  ا منا منَّ واإ فح�سب،  إمان  و فح�سب،  إمان  والزَّ للمكان  العماين  والزاملثقَّف  للمكان  العماين  والزاملثقف  للمكان  العماين  ف 

نمية 
َّ

نمية سنمية س ا �سندا للمثقف العربي يف مواجهة ال�
َّ
ا �سندا للمثقف العربي يف مواجهة ال�
َّ

سا �سندا للمثقف العربي يف مواجهة ال�س ا �سندا للمثقف العربي يف مواجهة ال�سا �سندا للمثقف العربي يف مواجهة ال�س أي�اأي�سأي�سأي�

عددي التعددي التَّعددي   للفكر 
ٌ

ها تكري�س
ٌ

ها تكري�س
ٌ ها تكري�سإنها تكري�سإنَّ إناإنا والعبثية يف العامل. 

املعريف  املعريف سي  املعريف سي  ي  املا� مداومة  املا�سأجل  مداومة  املا�سأجل  مداومة  املا�اأجل  مداومة  أجل  من  يثابر  الذي 

ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� لة. أملة. أملة. هي 
رِّ
أم
رِّ
أماأما اؤيا متاؤيا مت ؤيا متوؤيا متو جسجسٍج ور س نا�س نا� ٍي يف ثوٍبي يف ثوٍب رثالرثالرثَّ

املقاومة  املقاومة أن���واع  املقاومة اأن���واع  أن���واع  من  ن��وع  فر�س  يف  فر�سا�ستمرار  يف  سا�ستمرار 

ب�سطت  ب�سطت �ترِّ��ي  ب�سطت �ت��ي  ��ي  ال� ال��ت��ة  �ت��ة 
َّ
ال�م��ري��ك��ي ال�م��ري��ك��ي��ة  ��ة 
َّ
م��ري��ك��ي
َّ

ال للهيمنة  االثَّقافية  للهيمنة  االثقافية  للهيمنة  قافية 

نفوذها على جميع الثقافات، والتي تعمل على 

ارة سارة سارة  س«احل�س«احل� ف� الأ�سا�سية.  ف�ناتها  الأ�سا�سية.  �ناتها 
رِّ
مكو
رِّ
مكو
رِّ

ال سال سال  سا�ستئ�سا�ستئ�

يف  يف سارة  يف سارة  ارة  ح� ح�سأول  ح�سأول  ح�اأول  أول  هي  رمبا  الغربية-المريكية، 

تاريخ الب�رش، ا�ستطاعت توحيد العامل وفق منط 

تعبري و�سلوك ومزاج، وب�سبب اندلع قوة العقل 

الكرة  يف  ثمة  فلي�س  املجالت،  كل  يف  العاتية 

 .)...( )...(. سارة  )...(. سارة  ارة  احل� هذه  احل�س  هذه  س 
رِّ

م�س من  �سلم  من  من سية  �سلم  من  من سية  �سلم  من  ية  سالأر�سالأر�

إرادة اإرادة اإرادة  ب�� والهيمنة  القوة  ب��اإرادة  والهيمنة  القوة  ب��اإرادة  والهيمنة  القوة  ب��اإرادة  والهيمنة  القوة  إرادة  ربطت  ارة سارة سارة  سح�سح�

فتحقق  له،  نظري  ل  كل سكل سكل  ب� وجت�سدها  ب�ساملعرفة  وجت�سدها  ساملعرفة 

لذاكرات  لذاكرات سال  لذاكرات سال  ال  س�ستئ�س�ستئ� ال ذلك  متفاوتة  اسكال  ذلك  متفاوتة  اسكال  ذلك  متفاوتة  كال  سأ�سأ� أ�اأ�ا ب بالها  الها 

ا«. سا«. سا«.  سا وباط�سا وباط�
ًّ
ا وباط�ا قويا وباط�ا قوي
ًّ
ا قوي
ًّ ًّعوب وقوى كانت بالأم�س ندًّعوب وقوى كانت بالأم�س ندًّ عوب وقوى كانت بالأم�س ندسعوب وقوى كانت بالأم�س ندس سو�سو�

املقاومة  ه��ذه  إناإناإنَّ  ف�� ف��ا،  ا،  ملجلَّة  ملجلة �سبة  ة �سبة  ملجلوبالنرِّ ملجلوبالن�سبة  �سبة 
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�سيف الرحبي وهدى حمد



العربي  اث 
ُّ

�رت
ُّ

�رت
ُّ
�رت�ال��رت�ال� ب� ب��ال�ة  �ال�ة  ب�لَّ ب�لة  ة  لسلس ال� تعميق  يف  تكمن  ال�س  تعميق  يف  تكمن  س  ل

ً
�ال ج��ال ج��الء رث�رث�رث أك�اأك��أك��أك����� ��ار س��ار س��ار  ساث ���ساث ���

ُّ
رت
ُّ

رت
ُّ
رت�رت� ���� �م��ي، ف��ه��ذا ال���م��ي، ف��ه��ذا ال�� �ال�س��ال�س��ال �س�والإ���س�والإ��

ة 
َّ
الغربي الغربية را�سات  ة را�سات 
َّ
الغربي را�سات 
َّ رِّالدرِّالدرِّ قدَّمته  ما  خالل  من  قدَّوعمقا  ما  خالل  من  َّوعمقا 

من  فكم  ذلك،  من إىل  فكم  ذلك،  من اإىل  فكم  ذلك،  إىل  بل 
ُّ
بل وال�سبل وال�س
ُّ
وال�س
ُّ

املناهج  ر  املناهج توفرِّ املناهج توفر  ر  ي التي الترِّي 

رِّالدرِّالدرِّرا�سات؟  ل هذه سل هذه سل هذه  س بف�س بف�
ُ
فناه
ُ
فناه
ُ

فناهسفناهس س اكت�س اكت�
ٍّ
 غربي
ٍّ
 غربي
ٍّ

خمطوٍط

آل الأمر يف هذه املقاومة اآل الأمر يف هذه املقاومة اآل الأمر يف هذه املقاومة  أن يعود ماأن يعود ماأن يعود ماأن يعود م بدَّ ا ل ا منا منَّ اإ

خبة النخبة النُّخبة  جمال  خارج  رقعتها  �ساع  جمال اترِّ خارج  رقعتها  جمال ات�ساع  خارج  رقعتها  �ساع  وجوب  وجوب إىل  وجوب اإىل  إىل 

منها،  الفرد  ن  الفرد كَّ الفرد كن  ن 
ُ ُ
كميكمي أن اأن اأن  ب وذلك  املثقفة،  باالعربية  وذلك  املثقفة،  االعربية 

ري سري سري  سامن حيث ت�سامن حيث ت� امن حيث ت�وهذا ما يبدو يف بيان العدد الثامن حيث ت�وهذا ما يبدو يف بيان العدد الثَّ

هدت سهدت سهدت  سة الواعية يف ذلك: »�سة الواعية يف ذلك: »� إىل دور املجلاإىل دور املجلة الواعية يف ذلك: »�إىل دور املجلة الواعية يف ذلك: »�إىل دور املجلَّ املجلة 

نية سنية سنية  م� جهودا  والتحديث  التنوير  م�ست  جهودا  والتحديث  التنوير  ست  حم��اول

هاد الفكري واجل�سدي. سهاد الفكري واجل�سدي. سهاد الفكري واجل�سدي.  س�ست�س�ست� لت اىل م�ستوى اسلت اىل م�ستوى اسلت اىل م�ستوى ال سو�سو�

تلك  تلك أن  تلك اأن  أن  املرحلة،  هذه  يف  القاتل  هذه سل  يف  القاتل  هذه سل  يف  القاتل  ل  املف� املف�سلكن  سلكن 

املتخلف  احلا�رش  احلا�رشيد  رشيد  احلا�س احلا�سيد  يد  لرت� لرت�ست  ست  واملحاول اجلهود 

أي تغيريات جذرية يف بنيات اأي تغيريات جذرية يف بنيات أي تغيريات جذرية يف بنيات  ؤت وؤت وؤت  ووتنويره، مل تووتنويره، مل ت

إطار النخب اإطار النخب إطار النخب  إطار النخب يف  إطار النخب يف  الواقع والتفكري. وبقيت )اجلهود( 

أحالمها، ومل تذهب اأحالمها، ومل تذهب أحالمها، ومل تذهب  أحالمها، ومل تذهب تها و أحالمها، ومل تذهب تها و العربية املثقفة وجمال

ورمبا من – ورمبا من – ورمبا من  أدى اأدى أدى  أدى مما  أدى مما  أبعد من �سطور هذه النخب، اأبعد من �سطور هذه النخب، أبعد من �سطور هذه النخب، 

ارية سارية سارية  احل� الهوة  هذه  احل�ساىل  الهوة  هذه  ساىل   – الأ�سا�سية  نتائجه 

اهد. هذه الهوة التي تفغر فاها، ساهد. هذه الهوة التي تفغر فاها، ساهد. هذه الهوة التي تفغر فاها،  س ون�س ون� سالتي نعي�سالتي نعي�س

أكرث، يوما بعد يوم، بني قيم التحديث وااأكرث، يوما بعد يوم، بني قيم التحديث واأكرث، يوما بعد يوم، بني قيم التحديث والبتكار 

�ة ��ي��ة ��ي��ة  ��ي�س��ي�س س الأر���س الأر��� ����ا، وب������ا، وب���ا، وب����ني�ني�ني أوج��ه��ه�اأوج��ه��ه��ا، وب�أوج��ه��ه��ا، وب�أوج��ه��ه� �رش����رش����رشن��ة ب��ك��ل  ���وال��ع����وال��ع�

والتكالية،  التخلف  بقيم  املفعمة  الجتماعية 

��وات س��وات س��وات  الأ��� وروح  الأ���س��ي  وروح  س��ي  الأ���س وروح  الأ���س��ي  وروح  ��ي  امل��ا��� بهيمنة  امل��ا���ساملفعمة  بهيمنة  ساملفعمة 

غري  ريعية،  غري سبه  ريعية،  غري سبه  ريعية،  به  � جمتمعات  يف  �سواخل��راف��ات  جمتمعات  يف  سواخل��راف��ات 

كاليات اجتماعية سكاليات اجتماعية سكاليات اجتماعية  سإ�سإ� إ�اإ�ا منتجة يف جمملها، خلقت 

ويف  واجلماعات،  الأف���راد  �سلوك  يف  ونف�سية 

العالقات بني الب�رش، وبينهم وبني ما ي�ستهلكون 

ا سا سا  أمرا�اأمرا�سأمرا�سأمرا� وي�ستخدمون يف طرق حياتهم، وخلقت 

النف�س  علماء  النف�س أعتى  علماء  النف�س اأعتى  علماء  أعتى  سخي�سخي�س خي�سخي�س ت� على  ت�سى  على  سى  ت�س على  ت�سى  على  ى  ست�ستع�ست�ستع�

هدت سهدت سهدت  سة يف املجتمعات التي �سة يف املجتمعات التي � ة يف املجتمعات التي �سة يف املجتمعات التي �س ساب. خا�ساب. خا� اب. خا�ساب. خا�س سوالأع�سوالأع�

ها سها سها  ومعي� حياتها  من��ط  يف  ومعي�ساعقة  حياتها  من��ط  يف  ساعقة  ومعي�س حياتها  من��ط  يف  ومعي�ساعقة  حياتها  من��ط  يف  اعقة  � �ست  ست  حت��ول

حتولت  وا�ستعداد،  تهيئة  غري  من  وتفكريها 

بني  والقيم،  الوقائع  بني  بني سامها  والقيم،  الوقائع  بني  بني سامها  والقيم،  الوقائع  بني  امها  ف� يف  ف�سؤملة  يف  سؤملة  ف�و يف  ف�وؤملة  يف  ؤملة  وموم

الب�رشي  التاريخ  يعرف  مل  واملتغريات.  الثوابت 

اقتحمت  كالتي  املفاجئة،  التحولت  هذه  مثل 

احلياة والتفكري دفعة واحدة، واحتلت، حتى عند 

املوغلني يف العداء لها، امل�ساحة كاملة بلمعان 

حداثتها وتقنياتها اخلالبة، و�سط ب�رش، مل يبذلوا 

طواعية  طواعية سعوا  طواعية سعوا  عوا  خ� بل  خ�سجت��اه،  بل  سجت��اه،  ال هذا  يف  جهد  اأي  هذا  يف  جهد  ااأي  هذا  يف  جهد  أي 

فعالية  غري  من  احلتمي  غري سري  من  احلتمي  غري سري  من  احلتمي  ري  امل� هذا  امل�سياغة  هذا  سياغة  امل�س هذا  امل�سياغة  هذا  ياغة  سل�سل�

ياغته وفحواه«.سياغته وفحواه«.سياغته وفحواه«. ساركة يف �ساركة يف � اركة يف �ساركة يف �س سؤرخ للم�سؤرخ للم� ؤرخ للم�وؤرخ للم�و إبداعية، تاإبداعية، توإبداعية، توإبداعية، ت

أناأنَّأنَّأنَّ إىل اإىل إىل  ارة سارة سارة  الإ� الإ�سي  سي  ب��ودرِّ املقال،  هذا  خامتة  ب��وديف  املقال،  هذا  خامتة  �وديف 

املة  املة ساملة سَّ ال� ال�سنهيارات  سنهيارات  ال لهذه  العربي  العامل  اسول  لهذه  العربي  العامل  اسول  لهذه  العربي  العامل  ول  سو�سو�

ة 
َّ
ة ، وذلك نظرا لغياب ا�سرتاتيجية ، وذلك نظرا لغياب ا�سرتاتيجي
َّ
، وذلك نظرا لغياب ا�سرتاتيجي
َّ

كان قدراً حمتومًا

نعت سنعت سنعت  سة كالتي �سة كالتي �
َّ
ة كالتي �اريع ثقافية كالتي �اريع ثقافي
َّ
اريع ثقافي
َّ

اريع ثقافيساريع ثقافيس سنع م�سنع م� نع م�سنع م�س سحة يف �سحة يف � حة يف �سحة يف �س سوا�سوا�

ة نف�سها التي ما فتئت ، وهي املجلة نف�سها التي ما فتئت ، وهي املجلَّة نف�سها التي ما فتئت  ة جملة جملَّة 

الوقوع يف  ة 
َّ
مغب الوقوع يف ر من  مغبة  الوقوع يف ر من  ة 
َّ
مغب ر من 
َّ الإنذار وحتذرِّ تدقُّ جر�س 

فيها  رِّؤدرِّؤدرِّي  ؤدوؤدو ي�� التي  ي��وة  التي  وة 
َّ
واملدني ي��ة  التي  واملدنية  ي��ة  التي  ة 
َّ
واملدني ة 
َّ َّ

واملدنيائفي واملدنيائفية  ة 
َّ
ائفي
َّ الطَّ الطائفياحل��روب  ائفياحل��روب 

أ�رشنا اأ�رشنا أ�رشنا  ا  ا كنا كنَّ ولقد  ُّها. 

ي�� التي  ة 

ُّ

ي�� التي  ة 

كل ولقد ه  كلها.  ولقد ه  ها. 
َّ
كلهام كلهامه  ه 
َّ
هام
َّ

م الثقايف  مهاماع  الثقايف  هاماع 
َ
م الثقايف  اع 
َ رِّ

ال�رش
رِّ
ال�
رِّ

رشال�رش

التي  ات  �رشؤ���رشؤ���رشرِّ ؤ��وؤ��و امل�� تلك  امل��وإىل  تلك  امل��وإىل  تلك  امل��اإىل  تلك  إىل  املقال  هذا  بداية  يف 

الأعداد  الرحبي من خالل  �سيف  اعر  الأعداد سَّ الرحبي من خالل  �سيف  الأعداد ساعر  الرحبي من خالل  �سيف  اعر  ال� ال�سر�سمها  سر�سمها 

ا منها -يف هذا 
ً
 بعد معاينتنا جزء
ً
 بعد معاينتنا جزء
ً نيالأوىل، وتبنيالأوىل، وتبنيَّ

أي بلٍد
ُّ

أي
ُّ

أياأي ؤول وؤول وؤول ب�سببها  ي التي  التي يو الظروف  و الظروف  أناأنَّأنَّأنَّ املقال- 

الالزم  رت بالقدر  إىل احلروب قد توفاإىل احلروب قد توفرت بالقدر إىل احلروب قد توفرت بالقدر إىل احلروب قد توفَّ العامل  يف 

وع�رشين  خم�س  قرابة  فبعد  العربي.  العامل  يف 

ة، املجلة، املجلَّة، ل زلنا  الأول من  العدد  دور 
َّ
الأو العدد  دور 
َّ

الأوس العدد  الأوسدور  العدد  دور  س�سنة من �س�سنة من �

بني  جامٍع  حلوار   
ٍّ
حقيقي  
ٍّ
حقيقي  
ٍّ

أ�سي�ساأ�سي�ساأ�سي�ٍس ت غياب  تاهد  غياب  اهد  تس غياب  تسهد  غياب  هد  سن�سن�

ً
 احلوارات بناء
ً
 احلوارات بناء
ً َ

أقداأقَدأقَدأقدر
ُ َ
الذي يعترب العرب  الذي يعتربفني  العرب  ربفني  الذي يعتاملثقَّ العرب  الذي يعتاملثقفني  العرب  فني 

والإ�سالمي  العربي  العامل  جتنيب  بو�سعه  يكون 
َ
جتنيب بو�سعه  يكون 
َ

أزمات، وهو احلوار الذي اأزمات، وهو احلوار الذي أزمات، وهو احلوار الذي  أزمات، وهو احلوار الذي ه من كوارث و أزمات، وهو احلوار الذي ه من كوارث و ه من كوارث وسه من كوارث وُس سما يعي�سما يعي�

إليه.اإليه.إليه. إليه. ودعت  إليه. ودعت  ة نادت به جملة نادت به جملَّة 
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مرحلة  يف   » « جم��ّل��ة  »��دور  جم��ل��ة  »��دور  ��ة  جم��لس جم��لس��دور  ��دور  ��� ���سل  سل  ���س ���سل  ل  سيتوا�سيتوا�

ور املجالت الثقافية سور املجالت الثقافية سور املجالت الثقافية  س حل�س حل� هد انح�ساراسهد انح�ساراسهد انح�ساراً كبرياً ست�ست�

حف سحف سحف  وال� وال�سة  سة  الأ�سبوعي وال�ت  الأ�سبوعية  وال�ت  ة 
ّ
الأ�سبوعي ت 
ّ

�ال�ج��ال�ج��اّل وامل� وامل��ج�لية  �ج�لية  وامل�س وامل�سلية  لية  سالف�سالف�

واملهجر،  ال��وط��ن  يف  تنطفئ،  التي  اليومية 

يويل  ك��ان  يويل سها  ك��ان  يويل سها  ك��ان  ها  وبع� الأخ���رى،  بعد  وبع�سال��واح��دة  الأخ���رى،  بعد  سال��واح��دة 

ًا. 
ّ
ا مهما مهم زاً

ّ
زاالثقافة حيزاالثقافة حي
ّ
الثقافة حي
ّ

مور ثقايف وتراجع معريف سمور ثقايف وتراجع معريف سمور ثقايف وتراجع معريف  سيواكب هذا الأفول �سيواكب هذا الأفول �

النقدي  احل�س  وغياب  إعالمي 
ّ

احل�س وغياب  إعالمي 
ّ

احل�س وغياب  احل�ساإعالمي  وغياب  إعالمي  وانهيار 
ّ
ع��ام
ّ
ع��ام
ّ

وعي سوعي سوعي الذي ل ت�ستقيم ثقافة من دونه، يف  ساملو�ساملو�

أهم
ّ
أهم
ّ
أهماأهم جديد  لكتاب  الرتويج  فيها  لكتاب سبح  الرتويج  فيها  لكتاب سبح  الرتويج  فيها  بح  أ�اأ�سأ�سأ� مرحلة 

الفنية،  وبنيته  لغته  ومن  الكتاب  وبنيته سمون  لغته  ومن  الكتاب  وبنيته سمون  لغته  ومن  الكتاب  مون  سمن م�سمن م�

اتها، أكرث قيمة من جمالياتها، أكرث قيمة من جمالياتها، 
ّ
أكرث قيمة من جمالي
ّ
أكرث قيمة من جمالياأكرث قيمة من جمالي بح �سعر سبح �سعر سبح �سعر اللوحة  أ�اأ�سأ�سأ� أ�و أ�و

رشبحت تنح�رشبحت تنح�رش، يف املقام  بحت تنح�سبحت تنح�س أ�اأ�سأ�سأ� أ�ياء  أ�ياء  ياء سياء س س قيمة الأ�س قيمة الأ� أناأّنأّنأن أنأي  أنأي  أي اأي 

تها املادية. 
ّ
تها املادية. ل، يف مردوديتها املادية. ل، يف مردودي
ّ
ل، يف مردودي
ّ

الأو
ّ
الأو
ّ

ّ
ري مبرحلة ثقافية جديدة تتغري مبرحلة ثقافية جديدة تتغري

ّ
اساسًا مير أي�اأي�سأي�سأي� أي�الغرب  أي�الغرب      

ة.
ّ
ة.ورة عامة.ورة عام
ّ
ورة عام
ّ

ورة عامسورة عامس إىل الثقافة والإبداع ب�اإىل الثقافة والإبداع ب�سإىل الثقافة والإبداع ب�سإىل الثقافة والإبداع ب� إىل الثقافة والإبداع ب�النظرة  إىل الثقافة والإبداع ب�النظرة  معها 

اساسًا،  أي�اأي�سأي�سأي� أي�املجال  أي�املجال  ع، يف هذا سع، يف هذا سع، يف هذا  سولئن كان الغرب يخ�سولئن كان الغرب يخ�

واملراكز  واملراكز وؤ�س�سات  واملراكز وؤ�س�سات  ؤ�س�سات  امل املو  و  إناإناإّن ف فا،  ا،  املنت�رش املنت�رشأ�سمال  املنت�رشأ�سمال  املنت�اأ�سمال  أ�سمال  املنت�للر أ�سمال  املنت�للر أ�سمال 

اطاتها م�ستمرة 
ّ
اطاتها م�ستمر
ّ

اطاتها م�ستمرساطاتها م�ستمرس س تزال قائمة ون�س تزال قائمة ون� الثقافية فيه ل

التي  واملعار�س  والندوات  اللقاءات  خالل  واملعار�سمن  والندوات  اللقاءات  خالل  سمن 

 ثقافية بارزة نذكر منها )هنا، 
ٌ
رشتقيمها �رشتقيمها �رشوح

جورج  »مركز  املثال،  �سبيل  على  فرن�سا(،  يف 

املتحف  وهذا  »اللوفر«.  متحف  املتحف أو  وهذا  »اللوفر«.  متحف  املتحف اأو  وهذا  »اللوفر«.  متحف  أو  بومبيدو« 

رشد �رشد �رشح ثقايف، بل دولة قائمة بذاتها.  لي�س جمر
ّ
لي�س جمر
ّ

الفرعوين  �رش����رش����رشي  امل� ميكث  هنا  امل������ة.  ميكث  هنا  �����ة.  امل�أمم��ي ميكث  هنا  امل�أمم��ي��ة.  ميكث  هنا  ��ة. 
ّ
أمم��ي
ّ
أمم��ياأمم��ي �ة دول��ة دول��ة 

الإ�سالمية  والفنون  ال�سومري،  العراقي  بجانب 

ة الإيطالية سة الإيطالية سة الإيطالية  سقرب الفنون اليابانية، وفنون النه�سقرب الفنون اليابانية، وفنون النه�

أجمل اأجمل أجمل  سا�سع لبع�سا�سع لبع�س ا�سع لبع�سا�سع لبع�س ساء �ساء � اء �ساء �س س الفرن�سي. ف�س الفرن�سي. ف� ّقرب الفّنقرب الفّن

اء ساء ساء  ف� وهو  الإن�سانية،  ف�سارات  وهو  الإن�سانية،  سارات  ف�س وهو  الإن�سانية،  ف�سارات  وهو  الإن�سانية،  ارات  احل� احل�سأنتجته  احل�سأنتجته  احل�اأنتجته  أنتجته  ما 

أن اأن أن  الأر���س على  الب�رش  با�ستطاعة  الأر���س  على  الب�رش  با�ستطاعة  س  أناأّنأّنأن د ؤكد ؤّكد  ؤكوؤكو ويوي

آخر غري احلروب.اآخر غري احلروب.آخر غري احلروب. يئاسيئاسيئًا سينتجوا �سينتجوا �

فتلك  العربي خمتلف متامًا،  العامل  العربي خمتلف متاماسع يف  العامل  العربي خمتلف متاماسع يف  العامل  ع يف  سالو�سالو�

ل تاريخي، 
ّ
 بلحظة حتو
ّ
 بلحظة حتو
ّ

العامل متر املنطقة من 
ّ
العامل متر املنطقة من 
ّ

أزم��ة اأزم��ة أزم��ة  بل  فقط،  ثقافية  فقط، أزم��ة  ثقافية  فقط، اأزم��ة  ثقافية  أزم��ة  تعي�س تعي�س  س  ل �ي وه��ي وه��ي 

حا�رشاً حا�رشمات،  رشمات، 
ّ
ومقو  
ّ
ومقو  
ّ

كيانًا تطالها  كيانًاأزمة  تطالها  كيانًاأزمة  تطالها  كيانااأزمة  تطالها  أزمة  وجود. 

فلي�س  الويل،  هذا  به  حّل  ملاذا  حلأما  ملاذا  حلأما  ملاذا  ا 
ّ
أم
ّ
أماأم وم�ستقباًل. 

يها قيها ّقيها الذاتي  قسقس سألة ب�سألة ب� ألة ب�األة ب�ا اهنا املجال لتناول هذا امل�ساهنا املجال لتناول هذا امل�س

 من هذه اللتفاتة 
ّ
وعي، لكن سوعي، لكن سوعي، لكن كان ل بد سواملو�سواملو�

ّ
« يف �سياق عام
ّ
« يف �سياق عام
ّ

ة »ة جملة »ة جمّلة »
َ
ة جملعة جملع عسعسَ سيعة ملو�سيعة ملو� رشال�رشال�رش

أي جديد، ول�ستمرار 
ّ

أي
ّ

أياأي يًا يوميًا لولدة 
ّ
ل حتد
ّ
ل حتد
ّ

ل حتدكل حتدّك كسكس سي�سي�

أي م�رشوع مهما كان نوعه وحجمه.
ّ

أي
ّ

أياأي

دورها سدورها سدورها  � منذ  �س«،  منذ  س«،  « جمّلة  ا�ستجابت  »لقد  جملة  ا�ستجابت  »لقد  ة 

يات كثرية انطالقًا من وعيها 
ّ
حتى اليوم، لتحد
ّ
حتى اليوم، لتحد
ّ

ملعنى الرهان الثقايف. انفتحت على الثقافات 
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للرتجمة،  س�س�س 
ّ

�س�س املخ� ز 
ّ
املخ� ز 
ّ

املخ�س سز  احلي خالل  من  املخ�الأخرى  احليز  خالل  من  املخ�الأخرى  ز 
ّ
احلي خالل  من  الأخرى 
ّ

عنها  يغيب  ل  التي  وامل��ق��الت  وال��درا���س��ات 

الأدب  يتجاور  هنا  العامل.  يف  الثقايف  الفعل 

رشعر، امل�رشعر، امل�رشح  عر، امل�سعر، امل�س سوالفنون، الفكر والفل�سفة، النرث وال�سوالفنون، الفكر والفل�سفة، النرث وال�

وال�سينما، قراءة الواقع العربي والإ�سالمي عرب 

وذلك  واملفكرين،  اثة 
ّ
البح وذلك   واملفكرين،  البحاثة  وذلك   واملفكرين،  اثة 
ّ
البح  
ّ

بع�س بع�سمتابعات  سمتابعات 

الثقافة  واقع  الثقافة إىل  واقع  الثقافة اإىل  واقع  إىل  غاء سغاء سغاء  الإ� هاج�س  الإ�سمن  هاج�س  سمن  الإ�س هاج�س  الإ�سمن  هاج�س  من  � �سه  سه  �كّل �كله  ه 

هاتها وح�سا�سياتها 
ّ

هاتها وح�سا�سياتها العربية والعاملية يف توجهاتها وح�سا�سياتها العربية والعاملية يف توج
ّ

العربية والعاملية يف توج
ّ

ااملختلفة. كااملختلفة. كاأَن تطالعنا يف عدد واحد من الأعداد 

لعلي حرب عن موقع  للمجّلة مراجعة  لعلي حرب عن موقع الأخرية  للمجلة مراجعة  لعلي حرب عن موقع الأخرية  للمجّلة مراجعة  ّالأخرية 

الراهن،  العامل  يف  والإ�سالمي  العربي  العامل 

اساسًا مقال  أي�اأي�سأي�سأي� و أي� مرتجم لفاطمة املرني�سي،  و أي� مرتجم لفاطمة املرني�سي، 
ّ

ون�س
ّ
ون�
ّ

سون�س

عر اجلاهلي«، سعر اجلاهلي«، سعر اجلاهلي«،  سبعنوان »املالب�س العربية يف ال�سبعنوان »املالب�س العربية يف ال�

فيديريكو  بني  املتبادلة  »الر�سائل  جانب  فيديريكو إىل  بني  املتبادلة  »الر�سائل  جانب  فيديريكو اإىل  بني  املتبادلة  »الر�سائل  جانب  إىل 

يني وجورج �سيمنون«...فيليني وجورج �سيمنون«...فيّليني وجورج �سيمنون«...

ل بطل بُطل  بطتبطَت تيف الثقافة - الثقافة مبعناها الإبداعي-، تيف الثقافة - الثقافة مبعناها الإبداعي-، 

هل  الأزمنة.  وبني  اجلغرافيات  بني  هل سل  الأزمنة.  وبني  اجلغرافيات  بني  هل سل  الأزمنة.  وبني  اجلغرافيات  بني  ل  سالفوا�سالفوا�

أبو اأبو أبو  ياسياسيًا؟ هل ينتمي  سيني ما�سيني ما� أن يكون فيلاأن يكون فيّلأن يكون فيّليني ما�أن يكون فيليني ما�أن يكون فيّل ميكن 

القرنني  ة بني 
ّ
املمتد املرحلة  إىل 
ّ
املمتد املرحلة  إىل 
ّ
املمتد املرحلة  املمتداإىل  املرحلة  إىل  مثاًل،  نوا�س، 

اساسًا سو�سو� و�سو�س ن� هناك  ن�س  هناك  س  أناأّنأّنأن أم اأم أم  فقط؟  والتا�سع  الثامن 

حداثتها  عن  تتنازل  ل  وفنية  أدبية اأدبية أدبية  أعمااأعماأعماًل أعماو أعماو

العابرة للزمن. وهنا يكمن الرهان على الإبداع 

س�س�س،  د بزمان ومكان، الإبداع الذي يحر
ّ
د بزمان ومكان، الإبداع الذي يحر
ّ ّ

د بزمان ومكان، الإبداع الذي يحرغري املقيد بزمان ومكان، الإبداع الذي يحرغري املقي
ّ
غري املقي
ّ

إىل اإىل إىل  ويدفع  أ�سئلة جديدة، اأ�سئلة جديدة، أ�سئلة جديدة،  اساسًا، على طرح  أي�اأي�سأي�سأي� هو 

ال�سائد  تتجاوز  تتجاوز أخ��رى  تتجاوز اأخ��رى  أخ��رى  زواي��ا  من  الواقع  زواي��ا ؤي��ة  من  الواقع  �ا ؤي��ة  زواي�و من  الواقع  زواي�وؤي��ة  من  الواقع  ؤي��ة  ر

ألوف.األوف.األوف. اواملاوامل

«، منذ البداية،  هذا املنحى الذي اتخذته »

كسكسّك لل� اجلاهزة.  لل�سإجابات  اجلاهزة.  سإجابات  لل�ال اجلاهزة.  لل�الإجابات  اجلاهزة.  إجابات  ل لال  ال  ل ؤال وؤال وؤال  لل�س لل�سو  و  رشينت�رشينت�رش

إناإناإّن »كلَّ يقنٍي ه سه سه  س يقول نيت�س يقول نيت� لليقني. األ ل رشينت�رشينت�رش

روحه  روحه سدئت  روحه سدئت  دئت  � ال��ذي  العربي  والعامل  �س«.  ال��ذي  العربي  والعامل  س«.  �سجٌن

إذ ت�ستحيل احلياة اإذ ت�ستحيل احلياة إذ ت�ستحيل احلياة  أكرب �سجن يف العامل اأكرب �سجن يف العامل أكرب �سجن يف العامل اليوم، 

يف  ون سون سون  يعي� والذين  يعي�س.  والذين  س.  �سجنًا نف�سها،  هي  فيه، 

ا يتجرعون 
ّ
ا يتجر
ّ

ا يتجرمنا يتجرمّن أرجائه، يف الق�سم الأكرب اأرجائه، يف الق�سم الأكرب أرجائه، يف الق�سم الأكرب منهم، اإ

آكله، اآكله، اآكله،  الذي يت العنف  الذي يتا، قبل املوت، ب�سبب  العنف  ا، قبل املوت، ب�سبب 
َ

املوت
َ

املوت
َ

احلروب  وب�سبب  معًا،  اخلارج  ومن  الداخل  من 

ة، وب�سبب الغرق يف دوغمائية 
ّ
ة، وب�سبب الغرق يف دوغمائية ة والطائفية، وب�سبب الغرق يف دوغمائية ة والطائفي
ّ
ة والطائفي
ّ

ة والطائفيالأهلية والطائفيالأهلي
ّ
الأهلي
ّ

قة عمياء تطفئ جميع الأنوار وطلقة عمياء تطفئ جميع الأنوار وطَلقة عمياء تطفئ جميع الأنوار وحَتول دون 
ُ
طلمطلم

ُّ تقدُّ تقدُّم. أي
ّ

أي
ّ

أياأي

ّأ املجّلة أ املجلة أ املجّلة تقرتب،  أ املجلاأ املجلا ا تفتا تفت ، ل
ّ
العام
ّ
العام
ّ

    يف هذا ال�سياق 

الأ�سئلة  بع�س  من  خوف،  بع�سأو  من  خوف،  بع�سأو  من  خوف،  بع�اأو  من  خوف،  أو  د  ت��ردُّ دون  ت��ردومن  دون  �ردومن 

التي  اليومية -  احلياة  التي أ�سئلة  اليومية -  احلياة  التي اأ�سئلة  اليومية -  احلياة  أ�سئلة  عبة - سعبة - سعبة - وهي  سال�سال�

تطم�سها  تطم�سها أن  تطم�سها اأن  أن  اجلامدة  التقليدية  الذهنية  حتاول 

عوب سعوب سعوب  � �سأن  سأن  �ا �اأن  أن  ك�� الن�سيان،  غياهب  يف  ك��اوتخفيها  الن�سيان،  غياهب  يف  اوتخفيها 

الأ�سئلة  تلك املنطقة غري معنية بها. ومن تلك 

والعلم  واجلن�س  والعلم أة  واجلن�س  والعلم اأة  واجلن�س  أة  وامل���ر بالدين  والعلم ق  واجلن�س  أة  وامل���ر بالدين  والعلم ق  واجلن�س  أة  يتعّل وامل���رم��ا  بالدين  يتعلق  وامل���رم��ا  بالدين  ق 

الع�رش على  الع�رشنفتاح  على  رشنفتاح  وال واللغة  والتكنولوجيا 

وقبول الآخر املختلف...

إىل اإىل إىل  اساسًا س�س�
َّ
مهم مهم�   � كائنًا كائناسبح  كائناسبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� الذي  عر سعر سعر  ال� ال�سى  سى  حّت ال�     حتى  ال�     ى 
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ى احلدود، لأ�سباب عدة ومنها عدم القدرة 
ّ
ى احلدود، لأ�سباب عد
ّ

ى احلدود، لأ�سباب عدسى احلدود، لأ�سباب عدس أق�اأق�سأق�سأق�

رتى، سرتى، سرتى،  س�س� �باع وت�باع وُت إىل �سلعة تاإىل �سلعة تباع وتإىل �سلعة تباع وتإىل �سلعة ُت إىل �سلعة توحتويله  إىل �سلعة توحتويله  على تدجينه 

خالل  من  فقط  لي�س   ،» « يف  مكانه  يجد 

الأهم،  هو  وهذا   ،
ّ
الأهم هو  وهذا   ،
ّ

اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� بل  ائد، سائد، سائد،  والق� والق�سالكلمات  سالكلمات 

عر جتعله جزءاسعر جتعله جزءاسعر جتعله جزءاً من البحث  إىل ال�اإىل ال�سإىل ال�سإىل ال� إىل ال�ؤية  إىل ال�اإىل ال�إىل ال�ؤية  إىل ال�اإىل ال�ؤية  ؤية وؤية و من خالل ر

ياغة الأ�سئلة اجلوهرية سياغة الأ�سئلة اجلوهرية سياغة الأ�سئلة اجلوهرية  إعادة �اإعادة �سإعادة �سإعادة � إعادة �عن املجهول و إعادة �عن املجهول و

احلة ساحلة ساحلة  امل� طريق  على  الإن�����س��ان  امل�سع  طريق  على  الإن�����س��ان  سع  امل�س طريق  على  الإن�����س��ان  امل�سع  طريق  على  الإن�����س��ان  ع  ت� ت�سالتي  سالتي 

عر سعر سعر  ال� ال�س  س  لأن حوله.  من  العامل  وم��ع  نف�سه  لأّنمع  حوله.  من  العامل  وم��ع  نف�سه  ّمع 

الكلمات  ينقذ  الذي  هو  النهاية،  يف  احلقيقي، 

رمادها.  من  ويحييها  اليومي،  ال�ستعمال  من 

اف. ساف. ساف.  سكت�سكت� وال والبحث  للحرية  امل��رادف  وه��و 
ّ
للحر امل��رادف  وه��و 
ّ

الواحدة.  والفكرة  الواحدة  احلقيقة  نقي�س  نقي�سإنه  سإنه  نقي�ا نقي�اإنه  إنه 

يي 
ُ

يي حميي حم « »اإنه  »اإنه  إنه  بقوله  بري�س  جون  �سان  بري�س سفه  جون  �سان  بري�س سفه  جون  �سان  فه  ي� ي�س  س  األ

�رثالأك��رثالأك��رث وف��اء ملرياث  حلم الأح��ي��اء واحل��ار���س 

الأموات«؟

الأعمق،  مبعناه  هذا،   
ّ

عريسعريسعري ال� ال�س  س  احل�س طم�س   
ّ

احل�س طم�س   
ّ

إناإناإّن

على  اهد ساهد ساهد  ال� طم�س  من  جزء  هو  ال�س،  طم�س  من  جزء  هو  س،  وغربًا �رشقًا 

والبيئة،  النبات  واحليوان،  الإن�سان  د 
ّ
يتهد ما 
ّ
يتهد ما 
ّ

التي  ة 
ّ
احلي التي   احلية  التي   ة 
ّ
احلي  
ّ

والعنا�رش الكائنات  جميع  والعنا�رشأي  الكائنات  جميع  والعنا�رشأي  الكائنات  جميع  والعنا�اأي  الكائنات  جميع  أي 

ستتقا�سم احلياة على هذه الأر�ستتقا�سم احلياة على هذه الأر�س، وذلك لعتقاد 

أناأّنأّنأن اجلرمية  بح، 
رِّ
الر
رِّ
الر
رِّ

إىل اإىل إىل  ال�ساعني فقط  العابثني، 

ل.سل.سل. سد عليها هي جرمية مل حت�سد عليها هي جرمية مل حت�
َ
د عليها هي جرمية مل حت�هد عليها هي جرمية مل حت�ه هسهس س�س�

ُ
� ي� ي التي ل

من   » « ع��ن  احل��دي��ث  ه��ل ميكن  ري�ري�رياً،  ���� أخ��اأخ���أخ���أخ��

الذي  الرحبي  �سيف  الرحبي ساعر  �سيف  الرحبي ساعر  �سيف  اعر  ال� ال�سديق  سديق  ال�س ال�سديق  ديق  ال� ذكر  ال�سدون  ذكر  سدون 

ؤيته اىل الثقافة ككلوؤيته اىل الثقافة ككلوؤيته اىل الثقافة ككّل،  أعطاها من نف�سه ومن راأعطاها من نف�سه ومن رأعطاها من نف�سه ومن ر

فتها سفتها سفتها  سره ب�سره ب� أن توفاأن توّفأن توّفره ب�أن توفره ب�أن توّف إىل دور الثقافة وما اإىل دور الثقافة وما إىل دور الثقافة وما ميكن  إىل دور الثقافة وما و إىل دور الثقافة وما و

نلتفت  اأّل  رتكة؟ هل سرتكة؟ هل سرتكة؟ هل ميكن  امل� للقوا�سم  امل�س  للقوا�سم  س 
ً
اء
ً
اء
ً

اءساءس سف�سف�

وهي  وهي أع��داده��ا،  وهي اأع��داده��ا،  أع��داده��ا،  من  عدد  كّل  يف  ماته 
ّ
مقد إىل 
ّ
مقد إىل 
ّ
مقد مقداإىل  إىل 

ا كنا كّنا  الذي  باملعنى  الذي سعر  باملعنى  الذي سعر  باملعنى  عر  ال� من  تنطلق  ال�سمات  من  تنطلق  سمات 
ّ
مقد
ّ
مقد
ّ

الكائنات  فوق  يحوم  كطائر  الكائنات أي  فوق  يحوم  كطائر  الكائنات اأي  فوق  يحوم  كطائر  أي  عنه،  ث 
ّ
نتحد

وَه��وِل يرى  ما  جمال  على  وه��ولهد  يرى  ما  جمال  على  وَه��ولهد  يرى  ما  جمال  على  َهد  وهس يرى  ما  جمال  على  وهسهد  يرى  ما  جمال  على  هد  وي� وي�سياء  سياء  وي�س وي�سياء  ياء  سوالأ�سوالأ�

الأعزل حيال  الأعزل حيال ساعر  الأعزل حيال ساعر  اعر  ال� ال�سما يرى؟ لكن ماذا يفعل  سما يرى؟ لكن ماذا يفعل 

حيال  اساسًا  سو�سو� و�سو�س وخ� كان،  وخ�سأينما  كان،  وخ�سأينما  كان،  وخ�اأينما  كان،  أينما  ل سل سل  احلا� احلا�سالدمار  سالدمار 

أهولة بجراحاتها اأهولة بجراحاتها اأهولة بجراحاتها  االعامل العربي حيث »القلوب ماالعامل العربي حيث »القلوب م

ّ
حد على  ودم���وع«،  دم��اء  ل 
ّ
حد على  ودم���وع«،  دم��اء  ل 
ّ

�ال��الس�ال��ال�س��الس�الس�ال��ال�اّل ��� ���سونحيبها...  سونحيبها... 

رشوت �سيف الرحبي ح�رشوت �سيف الرحبي ح�رشة كبرية  وت �سيف الرحبي ح�سوت �سيف الرحبي ح�س ستعبريه؟ يف �ستعبريه؟ يف �

دى لكلمات سدى لكلمات سدى لكلمات  سوته رجع �سوته رجع � وته رجع �سوته رجع �س إن�ساين كبري. �اإن�ساين كبري. �سإن�ساين كبري. �سإن�ساين كبري. � ووجع 

آخر اآخر آخر  الأحمر حني قال: »عندما يتوارى   
ّ

الهندي
ّ

الهندي
ّ

 ذكره ظالًّ
ّ
، ي�ستمر
ّ
، ي�ستمر
ّ

أحمر عن هذه الأر�اأحمر عن هذه الأر�سأحمر عن هذه الأر�سأحمر عن هذه الأر�س إن�سان اإن�سان إن�سان 

فاف سفاف سفاف  ال�س غيمة فوق احلقول. �سوف تبقى ال� س غيمة فوق احلقول. �سوف تبقى  كظّل

نحب لأننا  عبي، 
ّ
نحب لأننا  عبي، 
ّ

نحبس لأننا  نحبسعبي،  لأننا  عبي،  � �سأرواح  سأرواح  �ا �اأرواح  أرواح  ب م�سكونة  باوالغابات  م�سكونة  اوالغابات 

قلب  دّقات  قلب   دقات  قلب   ات 
ّ
يحب يحبسيع  يحبسيع  يع  الر� كالطفل  البالد  الر�سهذه  كالطفل  البالد  سهذه 

ه«.أمه«.أمه«.
ّ
أم
ّ
أماأم

اء ساء ساء  سلكن وراء الغيوم ال�سود، وراء الأحقاد والإق�سلكن وراء الغيوم ال�سود، وراء الأحقاد والإق�

والعنف، وراء الالعدالة وال�ستبداد وال�ستغالل 

ار سار سار  سلم، وراء احلروب وجتارة الأ�سلحة وانت�سلم، وراء احلروب وجتارة الأ�سلحة وانت� لم، وراء احلروب وجتارة الأ�سلحة وانت�والظلم، وراء احلروب وجتارة الأ�سلحة وانت�والّظ

بة سبة سبة  سك باخل�سك باخل� ك باخل�أن يتم�سك باخل�أن يتم�س
ّ
أن يتم�س
ّ
أن يتم�ساأن يتم�س للم�سافر 

ّ
د املال، ل بد

ّ
د ال�سيد ال�سي
ّ
ال�سي
ّ

إىل اإىل إىل  إىل اليوم  إىل اليوم  العائمة. يقول هولدرلني، وكم نحتاج 

اساسًا أي�اأي�سأي�سأي� القتناع بقوله: »حيث ينمو اخلطر، تنمو 

س اخلال�س اخلال�س«. 
ُ

إمكانات
ُ

إمكانات
ُ

إمكاناتاإمكانات
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ف، سف، سف،  آة هذا الزمن العا�اآة هذا الزمن العا�سآة هذا الزمن العا�سآة هذا الزمن العا� آة هذا الزمن العا�.. التحديق يف مر آة هذا الزمن العا�.. التحديق يف مر عامًا 25
عيد العربي، الذي سعيد العربي، الذي سعيد العربي، الذي  سة على ال�سة على ال� ة على ال�سة على ال�س سؤمل ومرير، خا�سؤمل ومرير، خا� ؤمل ومرير، خا�وؤمل ومرير، خا�و وموم

هو  هو اأمنا  هو اأمنا  أمنا  فك فكاآ���س��ي،  اآ���س��ي،  فكا فكاآ���س��ي،  آ���س��ي،  وامل�� الأح���داث  عليه  وامل��ات��وال��ت  الأح���داث  عليه  ات��وال��ت 

أمنا اأمنا اأمنا  اة حلقبة التاريخ الراهن ، وكاة حلقبة التاريخ الراهن ، وك
ّ
ة حلقبة التاريخ الراهن ، وكة املثالية حلقبة التاريخ الراهن ، وكة املثالي
ّ
ة املثالي
ّ ّ

ة املثاليحية املثاليحي حيسحيس سال�سال�

وحلمًا وخ��راب��ًا  ��ة 
ّ
دم��وي وخ��راب��ا  دم��وي��ة  وخ��راب��ا  ��ة  رث�رث�رث �الأك��الأك����� املحاولة  ه��و 

ونكباته  ونكباته سائقه  ونكباته سائقه  ائقه  وم� التاريخ  هذا  من  وم�سللخروج  التاريخ  هذا  من  سللخروج 

املتقادمة.

العربي،  العربي، ساء  العربي، ساء  اء  الف� يف  ول��دت  املجلة  الف�سأن  يف  ول��دت  املجلة  الف�سأن  يف  ول��دت  املجلة  الف�اأن  يف  ول��دت  املجلة  أن  �ا ومب��ا ومب��ا 

أحالمه.اأحالمه.أحالمه. أحالمه.آ�سيه و أحالمه.آ�سيه و آ�سيه واآ�سيه وا أن تتنكب ماأن تتنكب ماأن تتنكب ماأن تتنكب م رشبال�رشبال�رشورة ل ميكن 

ل  ل كل كرِّ كسكس ت� ت�سأن  ت�سأن  ت�اأن  أن 
ْ
حاولت
ْ
حاولت
ْ

الأوىل  بداياتها  منذ   

من  والأدب����اء  الكتاب  جلميع  مفتوحا  �رب�ن��رب�ن��رباً  �ن�م��ن�م�

خمتلف الأجيال والأماكن والتوجهات الإبداعية 

تلك  تلك أي  تلك اأي  أي  أف��ك��اره�اأف��ك��اره��ا، أف��ك��اره��ا، أف��ك��اره��ا،  و مبقرتحاتها  أف��ك��اره�ة  و مبقرتحاتها  أف��ك��اره�ة 
ّ
وواجلمالي مبقرتحاتها  وواجلمالية  مبقرتحاتها  ة 
ّ
واجلمالي
ّ

ات احلميمة، باملحبة سات احلميمة، باملحبة سات احلميمة، باملحبة  سارة بالتناق�سارة بالتناق�
ّ
اخلارطة املو
ّ
اخلارطة املو
ّ

رشغينة وال�رشغينة وال�رشاع. غينة وال�سغينة وال�س سوال�سوال�

هرة والإجناز، سهرة والإجناز، سهرة والإجناز،  س من ال�س من ال� رِّزاً
زاحيزاحي أخذت اأخذت أخذت  أخذت متحققة  أخذت متحققة  أ�سماء اأ�سماء أ�سماء 

زها 
ّ
زها حيزها حي غل سغل سغل  � اىل  الطريق  يف  واع���دة،  �سأخ���رى  اىل  الطريق  يف  واع���دة،  �سأخ���رى  اىل  الطريق  يف  واع���دة،  �اأخ���رى  اىل  الطريق  يف  واع���دة،  أخ���رى  �و اىل  الطريق  يف  واع���دة،  أخ���رى  �و اىل  الطريق  يف  واع���دة،  أخ���رى 

ساخلا�ساخلا�س.. وهكذا...

الذي  املنرب  هذا  تكون  الذي أن  املنرب  هذا  تكون  الذي اأن  املنرب  هذا  تكون  أن  حاولت  بدايتها  منذ 

دقاء من كل مكان لقاء الإبداع سدقاء من كل مكان لقاء الإبداع سدقاء من كل مكان لقاء الإبداع  سيلتقي فيه الأ�سيلتقي فيه الأ�

واملعوقات  اللتبا�سات  كانت  مهما  ة، 
ّ
اواحلري كانت  مهما  اواحلرية،  كانت  مهما  ة، 
ّ
واحلري
ّ

أي عمل ينحى هذا ااأي عمل ينحى هذا اأي عمل ينحى هذا الجتاه،  التي عادة ما تواجه 

طور  يف  زال  م��ا  م��ن��اخ  يف  ك��ان  طور إذا  يف  زال  م��ا  م��ن��اخ  يف  ك��ان  طور اإذا  يف  زال  م��ا  م��ن��اخ  يف  ك��ان  إذا  ة سة سة  سخا�سخا�

أ�سئلتها اأ�سئلتها أ�سئلتها  و الثقافة احلديثة  أ�سئلتها عيد  و الثقافة احلديثة  أ�سئلتها عيد  الثقافة احلديثة وس الثقافة احلديثة وسعيد  عيد  سأ�سي�س على �سأ�سي�س على � أ�سي�س على �اأ�سي�س على �ا االتاالت

كالية وواقعها املدين. يف هذا ال�سياق، حيث سكالية وواقعها املدين. يف هذا ال�سياق، حيث سكالية وواقعها املدين. يف هذا ال�سياق، حيث  سالإ�سالإ�

احلداثة والعلمانية قرينتا الحلاد واملروق.

مرارَته  مرارته رب  ه رب  َخ من  مرارت  خرب  من  مرارت  رب  اإل يعرفه  ل الذي  املناخ  هذا 

والفني  والفني وؤول  والفني وؤول  ؤول  امل�����س�� امل��ح��رر  امل��دل��ه��م..  امل�����س��و��ه  امل��ح��رر  امل��دل��ه��م..  و��ه  امل�����س����َف امل��ح��رر  امل��دل��ه��م..  امل�����س����ف��ه  امل��ح��رر  امل��دل��ه��م..  ��ه  ��فوع��ن��فوع��ْن

ا�ستمرارية  ا�ستمرارية أج��ل  ا�ستمرارية اأج��ل  أج��ل  من  املجلة  املجلة إط��ار  املجلة اإط��ار  إط��ار  يف  والعامل 

تنظيم  عن  ؤووؤووؤوًل  م�س م�سو  و  اإل لي�س  لي، سلي، سلي،  الف� الف�سدارها  سدارها  الف�س الف�سدارها  دارها  سإ�سإ� إ�اإ�ا

عراء، على سعراء، على سعراء، على م�ساحة  وال� الكتاب  وال�سدقاء،  الكتاب  سدقاء،  وال�س الكتاب  وال�سدقاء،  الكتاب  دقاء،  الأ� الأ�سمواد  سمواد 

أع��داد �الأع��داد �الأع��داد  �الل��الل� وعة سوعة سوعة  املو� »اخل��ط��ة«  ح�سب  املو�ساملجلة  »اخل��ط��ة«  ح�سب  ساملجلة 

لي�س  املادة  مرور  حركة  م  لي�س منظرِّ املادة  مرور  حركة  لي�س منظم  املادة  مرور  حركة  م  انه  املتعاقبة.. 

أكرث. اأكرث. أكرث. 
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حلم �حلرّية و�لإبد�ع 

ص�ص�ص الرحبي



لدى  هواية  وتلك  »�سلطة«  يتوهمها  من  هناك 

وع�سق  غرام   ، ة 
ّ
جمالي هواية  ال�سلطة  البع�س. 

�سيئا.  اأم��ره��ا  م��ن  ميلك  ل  مل��ن  حتى  وه��ي��ام، 

�سدتها  ميتلك  من  على  يتطاول  وهمها  ح�سور 

يف  يحدق  الآخر  البع�س  وعنا�رشها.  الواقعية 

�سلطة  اإل  يرى  فال  الكائن،  وعبور  املوت  رعب 

َدم..
َ
الع

الهواية  ��دن��ا 
ّ

وح اإذا  اأخ����رى،  )ه��واي��ة(  وه���ذه 

بالهاج�س الأ�سا�سي للذات وامل�سري..

ة ول حماور 
ّ
نحاول التحرير والن�رش من غري �سللي

الثقافة  و�سع  يف  انقالب  اإح���داث  طموح  ول 

والفن، دعك من املجتمع.

الثقايف  الو�سط  يف  )منرب(  راأ�س  على  يكون  من 

تاأثريه،  حمدودية  كانت  مهما  خا�سة(  )العربي 

باأقل  امل�سيق،  هذا  من  باخلروج  يفكر  اأن  عليه 

اخل�سائر فداحًة وجراحًا.

املجالت  فيه  ت�سكل  ال��ذي  الزمن  ذل��ك  م�سى 

�سياق  يف  مف�سلية  تغيريات  خلق  تزعم  تيارات 

الأدب والتاريخ.

وزمنها  م�ساحتها  ح��دود  يف  املجلة  اأن  يبقى 

املواد  من  يردها  ما  كل  ن�رش  تلبية  ت�ستطيع  ل 

اجليدة واملمتازة التي تفوق هذه امل�ساحة وهذا 

الزمن باأ�سعاف.

الكتاب  م��ن  الأ���س��دق��اء  ك��رم  ه��ذا  بالتاأكيد 

من  عميق  جانب  على  وثقة  ك��رم  وال�سعراء، 

الأ�سى  )مع  ا�ستحالة  لول  ة 
ّ
والأريحي الفي�س 

العميق( رد هذا الكرم مبثله ب�سبب �سيق احلال، 

منه الذي اأ�رشنا و�سواه..

يبقى ان تنظيم الن�رش منعًا لالإحراج، يف التفاهم 

امل�سبق حول املادة ي�سكل نوعًا من حل، ورفع 

عتب يندفع عند البع�س اىل ممار�سة لغة عنيفة 

رد  ي�ستحق �ساحبها عنف  ل  كما  ن�ستحقها،  ل 

املربرة،  غري  لالأفعال  تبعًا  اأق�سى  ورمبا  مماثل 

كي  اأنف�سكم  تظنون  )من  لكم(..  )تبا  وردوده��ا. 

بال�سم  الكثري،  ذلك  وغري  مادتي؟(  تن�رشوا  ل 

بع�س  يف  املقّنعة  ال�سماء  من  دعك  ال�رشيح، 

والتجريح مما  ال�سباب  ت�سل حدَّ  اجلرائد  مواقع 

يقع حتت طائلة املالحقة الق�سائية والقانون.. 

وت�سجيعًا،  كتابة  وراءه��ا  يقف  من  نعرف  واإذ 

ولد 
ُ
فالرتفع والتجاهل هو احلل الأمثل. احلقُد، ي

الفرتا�س،   ورغبة 
رِّ
والنمو الطلعِة  جاهزاً، مكتمل 

عربية  »بريادة«  احلاملني  اأولئك  لدى  خا�سة 

القرين  تدمري  بوهم  اإل  ت�ستقيم  ل  حا�سمة، 

املناف�س، وان مل يوجد ف�سيتم اخرتاعه وتعيينه، 

ومن ثم الرتبع على عر�س اخلراب..

وهناك جزء اأ�سا�سي من املادة ي�رشي عليه تقليد 

»التكليف«. اإذ ل ميكن لأي جملة اأن تكون رهينة 

الربيد مهما كان في�سه وكرمه.

اأخطاء وجتاوزات، �سهواً  اأن هناك يقينًا،  يبقى، 

ملَّ  ي�ستطيع  كادر  غياب  يف  و�سفراً،  ن�سيانًا  اأو 

�ستات املادة القادمة من كل اجلهات.

نعتذر حتى عن الأخطاء التي مل نقرتفها..

ت )حنا 
ّ
ة كما عرب

ّ
ة واأخالقي

ّ
الغفران طاقة اإن�ساني

من  وجتاه  املعقول  حدود  يف  كان  اإذا  اآردن��ت( 

ي�ستحق.

من  تبلغ  اأن  الأ�سطر  هذه  ت�ستطع  مل  الأ�سف  مع 

اآه،  مثال:  للقول  يوؤهلها  مبلغًا،  العتقاد  نعمة 

تنجلي  اأن  بد  ول  اجلميع.  �سين�سف  التاريخ 

اليقني اخلريي  احلقيقة!! وغري ذلك من عبارات 

الذي ت�سكل نوعًا من عزاء.

التي  العا�سفة  ال�سدفة   
رِّ
مهب يف  الأم��ور  لنرتك 

تخلع الأبواب ليَل نهار.

*  *  *
�رشخة الأمل .. �رشخة احلرية.. اأيهما اأ�سبق هذا 

هو النموذج املدر�سي لرَتف املعرفة.

*  *  *
كان ل يبايل بالإبادات واملظلومني من فرط ما 

نام مع ال�سحايا على �رشيٍر واحد.
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ورية شورية شورية  ش باحثة من �ش باحثة من � *

أرى اأرى أرى  أرى لكنني  أرى لكنني  ّرمبا يتحّدرمبا يتحّدد مكاين داخل ق�رشة جوزة، 

ي ملكاشي ملكاشي ملكًا ملكان بال حدود.  شنف�شنف�

بري »هاملت«شبري »هاملت«شبري »هاملت« ش�شك�ش�شك�

مقّدمة   -  1

فيما  طرقًا  جتد  لكنها  العلوم،  طرقاشارات  جتد  لكنها  العلوم،  طرقاشارات  جتد  لكنها  العلوم،  ارات  م� م�شتتعدد  شتتعدد 

ية كل علم، لكنشية كل علم، لكنشية كل علم، لكنَّ ثمة تقاطعات  أر�اأر�شأر�شأر� أر�فتختلف  أر�اأر�أر�فتختلف  أر�اأر�فتختلف  فتختلف بينها، فتختلف بينها، 

الفيزيائية  للعلوم  جند  الفيزيائية أن  للعلوم  جند  الفيزيائية اأن  للعلوم  جند  أن  ميكن  إذ اإذ اإذ  �ودة، م��وج��ودة، م��وج��ودة، 

انية. شانية. شانية.  ش يف العلوم الإن�ش يف العلوم الإن� وراشوراشوراً شية ح�شية ح� ية ح�شية ح�ش شوالريا�شوالريا�

انية علوم عاطفية انفعالية، تنطلق شانية علوم عاطفية انفعالية، تنطلق شانية علوم عاطفية انفعالية، تنطلق  شوالعلوم الإن�شوالعلوم الإن�

املحيط،  مع  عالقة  لتبني  املحيط، شاين  مع  عالقة  لتبني  املحيط، شاين  مع  عالقة  لتبني  اين  الإن� الداخل  الإن�شمن  الداخل  شمن 

ورات الداخلية عن العامل اخلارجي، شورات الداخلية عن العامل اخلارجي، شورات الداخلية عن العامل اخلارجي،  شم الت�شم الت� م الت�شم الت�ش شوتر�شوتر�

حم��ددة.  غري  علومًا  ذل��ك-  على  -بناء  فتغدو 

ؤية وؤية وؤية  للر تبعًا  نتائج خمتلفة  تبعاإىل  نتائج خمتلفة  تبعااإىل  نتائج خمتلفة  إىل  ل شل شل  تو� تو�شأنها  تو�شأنها  تو�اأنها  أنها  ذلك 

تبحث  انية شانية شانية  الإن� العلوم  لكن  الإن�شنفعال.  العلوم  لكن  شنفعال.  وال واوؤيا  واوؤيا  ؤيا  والر

ان. شان. شان.  الإن� تفكري  وركائز  والنتائج  الإن�شباب  تفكري  وركائز  والنتائج  شباب  الإن�ش تفكري  وركائز  والنتائج  الإن�شباب  تفكري  وركائز  والنتائج  باب  الأ� الأ�شيف  شيف 

التفكري  دقائق  يف  الغو�ص  هذا  التفكري إىل  دقائق  يف  الغو�ص  هذا  التفكري اإىل  دقائق  يف  الغو�ص  هذا  إىل  ننظر  ونحن 

مة شمة شمة  شمة علمية، على الرغم من ال�شمة علمية، على الرغم من ال� مة علمية، على الرغم من ال�شمة علمية، على الرغم من ال�ش أنه يحمل �اأنه يحمل �شأنه يحمل �شأنه يحمل � على 

حة فيه. شحة فيه. شحة فيه.  شنفعالية الوا�شنفعالية الوا� ال

عنى هذا البحث بعالقة العلم بال�شعر، ويتخذ من 
ُ
عنى هذا البحث بعالقة العلم بال�شعر، ويتخذ من يعنى هذا البحث بعالقة العلم بال�شعر، ويتخذ من ي

ية شية شية  فر� من  فر�ش  من  ش  انطالقًا أمنوذجااأمنوذجًاأمنوذجًاأمنوذجًا،  املعري  لزوميات 

املختلفة،  بالأن�شطة  املختلفة، شاين  بالأن�شطة  املختلفة، شاين  بالأن�شطة  اين  الإن� الن�شاط  الإن�شارتباط  الن�شاط  شارتباط 

انيات. شانيات. شانيات.  شفيقرتب العلم من الإن�شفيقرتب العلم من الإن�

بني  بني شاحة  بني شاحة  احة  للم� للم�ش  ش  ييقاشييقاشييقًا ت� هنالك  ت�شأن  هنالك  ت�شأن  هنالك  ت�اأن  هنالك  أن  إىل اإىل إىل  ننظر  إننا اإننا إننا 

ي�شتمل  أن اأن أن  فيمكن  وال�شعر.  العلم  الثنائية:  طريف 

وعلى  وعلى �الأف��ك��ار،  وعلى �الأف��ك��ار،  أف��ك��ار،  �الل��الل� ع��ر���ص على  ال�شعري  ع��ر���صالن�ص  على  ال�شعري  صالن�ص 

إن اإن اإن   .
)2(

العلم من  العلمشع  من  العلمشع  من  ع  أو�اأو�شأو�شأو� املعرفة  تكن  تكن اإن  تكن اإن  إن  و تكن معرفة.  إن  و تكن معرفة.  إن 

وع ذو عالقة شوع ذو عالقة شوع ذو عالقة  أو �شعرية العلم مو�اأو �شعرية العلم مو�شأو �شعرية العلم مو�شأو �شعرية العلم مو� علمية ال�شعر، 

انية شانية شانية  الإن� العلوم  يف  تتوافر  التي  الإن�شباملعرفة  العلوم  يف  تتوافر  التي  شباملعرفة 

والعلمية. 

ومنهجه  و�أ�سئلته  �لبحث  كلة سكلة سكلة  م�  - م�س   - س  2

إمكان اجلمع بني عاملني اإمكان اجلمع بني عاملني إمكان اجلمع بني عاملني  إمكان اجلمع بني عاملني يف  إمكان اجلمع بني عاملني يف  يف تتمثل م�شكلة البحث يف تتمثل م�شكلة البحث 

خمتلفني، فيتعامل الفيزيائيون مع واقع كمومي 

الأ�شياء  ترتبط  ول  اليومية،  الظواهر  وشب  اليومية،  الظواهر  وشب  اليومية،  الظواهر  ب  ينا� ينا�ش  ش  ل

أن هنالك اأن هنالك أن هنالك عاملًا يف العامل املادي بعامل الكم. اإل

تويات كثرية. شتويات كثرية. شتويات كثرية.  أبعاد وم�اأبعاد وم�شأبعاد وم�شأبعاد وم� أبعاد وم� فقط، وله مظاهر و أبعاد وم� فقط، وله مظاهر و واحداً

خمتلف  مع  والفيزيائي  ال�شاعر  يتعامل  خمتلف إذ  مع  والفيزيائي  ال�شاعر  يتعامل  خمتلف اإذ  مع  والفيزيائي  ال�شاعر  يتعامل  إذ  خمتلف و مع  والفيزيائي  ال�شاعر  يتعامل  إذ  خمتلف و مع  والفيزيائي  ال�شاعر  يتعامل  إذ 

تويات شتويات شتويات  م� الفيزيائي  م�شتك�شف  الفيزيائي  شتك�شف  م�ش الفيزيائي  م�شتك�شف  الفيزيائي  تك�شف  ي� الواقع،  ي�شمظاهر  الواقع،  شمظاهر 

تويات العقل، فيما شتويات العقل، فيما شتويات العقل، فيما  شتك�شف ال�شاعر م�شتك�شف ال�شاعر م� تك�شف ال�شاعر م�شتك�شف ال�شاعر م�ش شاملادة، وي�شاملادة، وي�

ل شل شل  شي، في�شي، في� ي، في�شي، في�ش شتويات كلها وراء الإدراك احل�شتويات كلها وراء الإدراك احل� تويات كلها وراء الإدراك احل�شتويات كلها وراء الإدراك احل�ش شتقع امل�شتقع امل�

تويات غري عادية يف شتويات غري عادية يف شتويات غري عادية يف  إىل م�اإىل م�شإىل م�شإىل م� ال�شاعر والفيزيائي 

 ال�شاعر 
ّ

الإدراك، كل على طريقته. ففي حني يعب

عن  الفيزيائي   
ّ

يعب عاطفي  روحي  عاطفي شتوى  روحي  عاطفي شتوى  روحي  توى  م� م�شعن  شعن 

جاماشجاماشجامًا عميقًا بني تلك  ش ثمة ان�ش ثمة ان� توى مادي، لكنشتوى مادي، لكنشتوى مادي، لكّن شم�شم�

فالعلوم  فالعلوم شننطلق،  فالعلوم شننطلق،  ننطلق،  � �شية  شية  �ش �شية  ية  الفر� هذه  ومن  الفر�شاملفاهيم،  هذه  ومن  شاملفاهيم، 

وع للنظر العقلي. شوع للنظر العقلي. شوع للنظر العقلي.  شكلها مو�شكلها مو�

درا�ساتدرا�سات

 �سمر �لديوب*

فيزياء ال�شعر: 

لزوميات �أبي �لعالء �ملعري �أمنوذجًا



ميكن  كيف  قبيل:  من  اأ�شئلة،  جملة  البحث  يثري 

اأن نعالج م�شاألة تداخل امل�شارات بني علم دقيق 

تعب عنه لغة معقدة، من جهة، و�شعر قائم على 

التاأمل، من جهة اأخرى؟ عن اأي نوع من املعرفة 

املعادلت  من  اختياره  ميكن  الذي  ما  نتحدث؟ 

مع  تتداخل  اأن  ميكن  التي  والنظريات  العلمية 

التاأمالت ال�شعرية؟ ما حدود املعرفة العلمية يف 

ال�شعر؟ ما القيود التي تقف يف وجه العلم �شعريًا؟ 

كيف  ال�شعر؟  يف  الإن�شانية  املعرفة  ح��دود  ما 

بني  العالقة  ما  �شعريًا؟  العلمية  احلقيقة  تتجلى 

احلقيقة العلمية واحلقيقة ال�شعرية؟ 

فكريًا  ت��ط��وراً  متثل  التي  »ال��ل��زوم��ي��ات«  تقوم 

واأ�شلوبيًا يف الأدب العربي على تداخل امل�شارات 

بني خطني فكريني متوازيني، ولكل خط جذوره 

»فيزياء  ت�شميته  ميكن  ما  حتقق  فهل  وميدانه. 

ال�شعر« يف »اللزوميات«؟ 

مرحلة  يف  العربي  العقل  املعري  خاطب  لقد 

والوجود  الإن�شاين  الوجود  ت�شويه  اإىل  اجتهت 

بالتفكري  امل�شار  ت�شحيح  على  فعمل  الروحي، 

ل�شتخدام  دعوة  »اللزوميات«  متثل  اإذ  العلمي. 

العلمية، متثل  الفيزياء  بدًل من  الأدبية  الفيزياء 

التي تعّد جزءاً  الب�رشية  النف�ص  الهتمام بتكوين 

فاجلزيء يف  بال�شتقالل.  تتمتع  ول  الكون،  من 

الطبيعة  يف  �شيء  ول  بالكل،  مرتبط  الطبيعة 

فيجري  التبادل،  على  املعرفة  وتقوم  م�شتقل. 

التبادل بني ال�شعر والفيزياء. وهذه الفكرة ناجمة 

عن طبيعة الأ�شياء الكونية، ولي�شت دخيلة عليها، 

لأن العالقة الكونية عالقة كلية، والإن�شان جزيء 

ب�شيط يف الطبيعة، ت�رشي عليه قوانينها العلمية. 

�شفراً،  حم�شلتها  تكون  املت�شادة  اجلزيئات  اإن 

يف  املعري  وكان  الرتباط،  اأ�شد  مرتبطة  وهي 

يعني  له  نقده  لكّن  جمتمعه،  مع  ت�شاد  ح��ال 

تعديل  اإىل  �شاعيا  �شديداً،  ارتباطًا  به  مرتبط  اأنه 

م�شاره؛ لذا كانت »اللزوميات« مو�شع عنايتنا. 

بني  التماثالت  من  جملة  ر�شد  من  متكّنا  وقد 

»اللزوميات«.  يف  املعري  واآراء  الفيزيائيني  اآراء 

التماثالت بني املعري والعلم يف  ول تظهر هذه 

الفيزياء فقط، بل تظهر يف الكيمياء والريا�شيات 

والعلوم الطبيعية اأي�شًا. 

اإن الهدف الأ�شا�ص يتمثل يف تاأكيد وجود فيزياء 

�شعرية يف لزومياته وا�شعني ن�شب اأعيننا �شوؤاًل: 

على  وجمالياته  باأ�شاليبه  الأدب  ى 
ّ
�شح هل 

ح�شاب اجلانب العلمي؟ 

يكتمل  لن  الأ�شلوب  جمال  اأن  نن�شى  األ  يح�شن 

وقد  عنه.   
َّ

املعب باملو�شوع  الرتباط  غري  من 

ت�شكل  لأنها  »اللزوميات«  على  الختيار  وق��ع 

وحدة فل�شفية متّثل نظرية معرفة، وتنطوي على 

حرية الفكر، و�شعة املعارف، وتعّد ميدانًا خ�شبًا 

لتاأكيد وحدة املعرفة. فقد بنيت على قواعد علمية 

ب�شياغة �شعرية. 

نظراً  ه��ذا،  بحثنا  يف  الثقايف،  املنهج  �شنتبع 

ل   -
)3(

الغّذامي ي��رى  -كما  الثقايف  النقد  لأن 

املوؤ�ش�شاتي  الت�شنيف  اإط��ار  حتت  فعله  يوؤطر 

عري�ص  جمال  على  ينفتح  بل  اجلمايل،  للن�ص 

يف  حم�شوب  غري  هو  ما  على  الهتمامات،  من 

يف  جمايل،  غري  هو  ما  وعلى  املوؤ�ش�شة،  ح�شاب 

ظاهرة«.  اأم  خطابًا  اأكان  �شواء  املوؤ�ش�شة،  عرف 

اأن ن�شتعني مبنهج  وهذا ما يتيح لنا املجال يف 

م�شتعار من العلوم الفيزيائية، يقوم على التحليل 

والرتكيب وال�شتقراء وال�شتنتاج، ويحدد طبيعة 

املعرفة العلمية. 

بال�سعر �لعلم  عالقة   -  3

-1-3 ركائز العلم وال�شعر وتداخل امل�شارات

نفرت�ص  لذا  ؛ 
)4(

جديداً  
َ
ال�شعر العلم  التقاء  لي�ص 

وجود ترافق يف البحث يف الإن�شانيات مع البحث 

يف الطبيعيات لكيال تبدو املعرفة هرمًا مقلوبًا. 

والعقل.  ال��ك��ون  نظامي  ب��ني  مت��اث��ٌل  فاملعرفة 

وثمة توافق بني نظام الكون والعقل، وما العلوم 

املختلفة اإل فروع مل�شدر واحد هو املعرفة. 
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يقوم  �شيء،  كل  يف  ال�شك  على  يقوم  اإذ  العلم  اإن 

بقوة،  ال�شك  اإليه  يت�شلل  وقد  املعنى،  على  ال�شعر 

�شيء  كل  اأن  ذلك  ال�شعر.  يف  ثبات  هنالك  فلي�ص 

العلمية  القاعدة  وتوؤكد  للتغيري.  قابل  احلياة  يف 

يف  الأ�شل  هي  ال�شكون  من  املنبثقة  احلركة  اأن 

 .
)5(

الكون

لي�ص من مهمات ال�شاعر اأن يقرر ق�شايا حقيقية 

 تعبرياً عاطفيًا، فاإنه 
ّ

علميًا. ورغم اأن ال�شاعر يعب

يبدو وكاأنه يقرر ق�شايا مهمة. على اأن ما يكون 

ال�شعرية قد ل يكون �شادقًا  الوجهة  �شادقًا من 

بني  كبرية  ف��روق  فهناك  العلمية.  الوجهة  من 

)6(
التقريرات العلمية والتعبري العاطفي. 

وحقيقة  علمية،  حقيقة  عن  نتحدث  اأن  ميكن 

ي�شل  ال�شاعر  اإن  ونقول:  رمزية جمازية،  �شعرية 

اإىل احلقيقة ال�شعرية باحلْد�ص، ل بالتفكري العلمي، 

عن  بالعقل  احلقيقة  هذه  اإىل  ال�شاعر  ي�شل  وقد 

طريق ال�شتدلل. فكل من الطرفني، العلم وال�شعر، 

�شورة عن الآخر، رغم اأن الأو�شاف ال�شعرية اأدق 

الفروق  بيان  على  واأقدر  النرثية،  الأو�شاف  من 

ا�شتعماًل  ا�شُتعِملت  اإذا  اللغة  اأن  الأ�شياء. ذك  بني 

حالة  ت�شف  اأن  ع��ن  تعجز  ق��د  منطقيًا  علميًا 

 .
)7(

اإن�شانية ما

اإذ  العقل،  عن  ينف�شالن  ل  والذاكرة  اخليال  اإن 

ي�شتغني  اأن  ميكن  ول  اخليال،  اإىل  العقل  يحتاج 

العقل  اأن  يعني  ما  اخليال،  عامل  ت�شورات  عن 

واخليال متالزمان يف فكر الإن�شان. 

يتب�رش ال�شاعر بب�شريته يف الكون بعقل يتلهف 

، بو�شفه 
ُ
 هذا الكون، بينما ي�شعى العلم

ّ
لك�شف �رش

اإن  الكون.  تف�شري  اإىل  املعرفة،  فروع  من  فرعًا 

بينما  فيها،  ن�شيب  للخيال  عقلية  مغامرة  العلم 

عا�ص  فقد  العامل.  هذا  مركز  عقله  ال�شاعر  يجعل 

املعري يف عامله اخلا�ص، فيما تتحدد معامل هذا 

العامل تبعًا مل�شتوى فكر ال�شاعر وذكائه. قد يكون 

العامل  مع  متماثل  اأنه عامل  اإل  ذاتيًا،  العامل  هذا 

املو�شوعي. لئن كانت �شعريُة العلم وليدة احلد�ص 

عن  تقل  ل  احلد�شية  املعرفة  فاإن  وال�شتب�شار، 

العلم  �شعرية  اأن  على  املبا�رشة.  احل�شية  املعرفة 

يف ال�شعر تنجم عن م�شدرين: حماولة فهم الكون 

املحيط بال�شاعر ملعرفته معرفة كافية، والهتداء 

 .
)8(

اإىل و�شيلة للتعامل معه

اإىل  كحاجته  املبدع  اخليال  اإىل  العلم  يحتاج 

اأم  اأدبيًا  اأكان  �شواء  والن�ص  العلمية،  ال�رشامة 

غري اأدبي ي�شتمل على بنية متكاملة من العالقات 

تختلف عن وحدات  داخلية  ووحدات  وال��دللت، 

 
)9(

اللغة املفردة

ومع اإدراكنا اأن ال�شعر يرتكز على اأ�شا�ص متوا�شع 

من العلم ل ي�شلح قاعدة للبناء العلمي، لكننا نرى 

اأن العلم بالطبيعيات �رشوري لفهم الأدب فهمًا 

ال�شحيحة ل تكون �شحيحة  �شحيحًا، فالق�شية 

والإن�شانيات  كله،  الكون  نظام  مع  تتفق  حتى 

جزء من هذا الكون. ويقوم العقل برتكيز قوانني 

متحققًا  نراه  ما  وهو  الكون يف �شورة م�شغرة، 

يف ال�شعر حني اأوجد ال�شاعر كونًا م�شغراً، فتقوم 

يف  الكون  قوانني  جمع  على  الدماغ  عمل  اآلية 

 .
)10(

�شورة م�شغرة

يرتبط العلم باملعرفة، وباليقني، وهو اإدراك الكلي 

 
)11(

للواقع املماثل  اجلازم  والعتقاد  املركب،  اأو 

والعلم جتريبي ا�شتقرائي ي�شع نظامًا عامًا يف�رش 

لكّن املعرفة  لها،  الواقع، وي�شع حلوًل  م�شكالت 

ال�شيء مف�شاًل  علم بعني  لأنها  العلم؛  اأخ�ص من 

فكل  ومف�شاًل،  جمماًل  العلم  ويكون  �شواه،  عما 

 
)12(

معرفة علم، ولي�ص كل علم معرفة

الآخ��رون،  انتهى  حيث  من  بحثه  العامل  ويبداأ 

يتفق  ول  العلم،  قوانني  عند  العلماء  ويلتقي 

ال�شعراء يف ال�شعر، لكننا مل�شنا اتفاقًا بني قوانني 

)13(
العلم وال�شعر

العامل  يخ�شع  حتليلية،  نقدية  فعالية  فالعلم 

خياله لرقابة الفكر، لكّن ال�شاعر خادم للحاجات 

الإن�شانية، ولي�ص خادمًا لذاته؛ لذا حتكم القوانني 

العلوم  اأم  والفل�شفة  ال�شعري.  الإبداع  الفيزيائية 

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

53

�ل�ساعر ي�سل 

�إىل �حلقيقة 

�ل�سعرية 

باحلْد�س، 

ال بالتفكري 

�لعلمي



 والعلوم الإن�شانية ن�شاط عقلي يتميز 
)14(

جميعها

بالدقة، وي�شتند اإىل ثقافة، فال�شعر يتنباأ، ويف�رش، 

وي�شف الظواهر، وهذا اأ�شا�ص يف البحث العلمي، 

ويثبت ال�شاعر فر�شيته �شعريًا كما ي�شعى العامل 

)15(
اإىل البهنة

تكامل  وثمة  حد�شيًا،  ووعيًا  عقليًا  وعيًا  ثمة  اإن 

بني الوعيني، وتن�شاأ املعرفة العقلية من التجربة 

التي تنتمي اإىل مملكة العقل، فيقوم الذهن بتحليل 

 
)16(

املت�شادات النا�شئة عن العالقة بالآخرين

�لتكامل ومبد�أ  و�الأدب  �لعلم  ثنائية   3-2

اإذا كان العلم والأدب مت�شادين فاإن املت�شادات 

العلم  تتكامل، فاإذا وجد طرف من طريف ثنائية 

والأدب ال�شدية فاإن الطرف الآخر موجود حتمًا. 

)17(

اختلف  واإن  واح��د  والأدب  العلم  يف  اجلوهر  اإن 

ال�شكل والأدوات، فالأ�شا�ص يف احلالني املالحظة 

والتحليل. 

يف  فاخليال  خيال،  �شبقه  علمي  اخ��رتاع  اأي  اإن 

العلم هو الفر�شية، لكن النظرية العلمية ت�شقط اإن 

مل تتحقق خالف الأدب. 

العلم  لكن  اخليال،  يف  العلم  على  الأدب  ويتفوق 

تو�شلت  فما  اخليال،  اأبعد من  ما هو  اإىل  تو�شل 

تخيله  ما  يفوق  املعا�رشة  التكنولوجيا  اإليه 

جورج اأورويل يف روايته 1984. 

 ويقوم الأدب 
)18(

وي�شتعري الفيزيائيون لغة ال�شعر

اأمرها  على امل�شاعر، ولي�شت امل�شاعر يف حقيقة 

�شوى جمموعة من العمليات الكيميائية. ويعالج 

القلق.  هذا  الأدب  وي�شائل  الإن�شاين،  القلق  العلم 

ال�شدية،  الثنائية  هذه  طريف  بني  وحدة  ثمة  اإن 

واإذ يقال اإن الأدب ل�شيق بالروح، والعلم ل�شيق 

باملادة جند اأن كلتا املقاربتني العلمية والأدبية 

حماولة  وه��ي  وتف�شريه،  العامل  لفهم  حماولة 

ومتغرية،  متحركة  طبيعة  ذات  اإنها  ثابتة،  غري 

فيكت�شف عامِل ما اأمراً، وياأتي اآخر بعده لي�شيف 

فال  متفرداً،  ظل  فقد  املعري  اأم��ا  اكت�شافه.  اإىل 

يوجد �شوى معري واحد. 

اإن العلم منبع الده�شة، وكذلك ال�شعر. فكيف جتلت 

عالقة  وما  املعري؟  لزوميات  يف  ال�شعر  فيزياء 

ذلك ب�شوؤال التجريب يف �شعره؟

�لتجريب و�سوؤ�ل  »�للزوميات«   -  4

-1-4 التجريب والتجربة

درجت الدرا�شات النقدية على ا�شتعمال م�شطلح 

اإىل  تتجه  نقدية  روؤية  م�رشوع  بو�شفه  التجريب 

امل�شطلح  هذا  لكن  الثوابت.  ورف�ص  املغامرة، 

تعنّي  وا���ش��رتاط��ات  متنوعة،  روؤى  على  يحيل 

�شمة  فالتجريب  الأدب�����ي.  باجلن�ص  ع��الق��ت��ه 

يغرق  قد  والنقد،  الفن  ويف  احلياة،  يف  جوهرية 

اإنه  الفوا�شل.  ومتييع  واللتبا�ص  الغمو�ص  يف 

الثابت،  داخل  من  يبدع  من  بني  فا�شلة  م�شافة 

ل«، 
ّ
»املتحو الفني من خارجه  د عامله 

ّ
ي�شي ومن 

املحاكاة  قيد  يف  حرية  يجد  من  بني  م�شافة 

ال�رشب، فقد كان  وال�شتعادة، ومن يحّلق خارج 

اأبا  ولعّل  الثوابت،  التجريب من خمرتقي  عظماء 

نوا�ص رائد التجريب يف الأدب العربي القدمي حني 

عاب �شوؤال الطلل، وقد �شبقته حماولت متعددة، 

لكنه جتريب حمدود بعمود ال�شعر. 

حتته  الريح  وك��اأن  قلقًا،  التجريب  رائ��د  ويبدو 

اجلمال  قيم  اأن  موؤمن  لكنه  الوجود،  �شوؤال  اإزاء 

تتعدد  لها  امل��وؤّدي��ة  والو�شائط  واح���دة،  واحل��ق 

بتعدد الزمن، والف�شاء، والذات. ول يعني ذلك اأن 

التجريبي يوؤّكد ادعاءه اأن اجتهاده التجريبي هو 

مفهومات  اأب�شط  من  لأن  القيم؛  هذه  اإىل  ال�شبيل 

اأنه �شّد النمذجة، وتقوي�ص لها، ومترد  التجريب 

على النمطية، وتاأكيد ف�شيلة البحث عن احلقيقة، 

ل الزعم بامتالكها. 

للتجريب  �شوؤال طموح، يجعل  التجريب  �شوؤال  اإن 

جملة  اأو  معنّي،  مبدع  على  حتيل  خا�شة  ب�شمة 

مبدعني، ولي�شت منطية. 
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ويختلف التجريب عن التجربة التي تتخذ طابعًا 

التجريب  يعّد  حني  يف  باملعرفة  ميّد  ل  خا�شًا، 

فعاًل دقيقًا وحمدداً وجزءاً من منظومة ما. 

حافظ  وبف�شله  للتجريب،  حقاًل  ال�شعر  لد 
ُ
و وقد 

ال�شعر على ا�شتمراره على الرغم من مواكبة اأنواع 

نرثية له. 

ال�شعر،  يف  بدهية  متوا�شلة،  عملية  التجريب 

ب من التقاليد الرا�شخة، ول 
ّ
ح موقف املجر يو�شّ

حتدثنا  واإذا  جوهره.  ال�شعر  يف  التجريب  يغري 

لدينا  اأن  حكمًا  يعني  ذل��ك  ف��اإن  التجريب  عن 

يف  منها  ننطلق  اأر�شية  يعّد  �شابقًا  فنيًا  �شكاًل 

يف  التجريب  جتلى  فكيف  التجريبية.  العملية 

»اللزوميات«؟

-2-4 »اللزوميات« ونقد العقل العربي

بعد  نظمه  الذي   
)19(

املعري ديوان  »اللزوميات« 

عزلته، وقّدم له مبهاد نظري ي�شع »اللزوميات« 

طريق  يف  ال�شري  اأراد  لقد  ال�شحيح.  اإطارها  يف 

خطة  لنف�شه  فو�شع  �شاعر،  اإليه  ي�شبقه  مل  بكر 

حمكمة و�شار عليها بوعي واإ�رشار. وتعّد مقّدمته 

فيها  ب�شط  القوايف،  يف  كتابًا  »اللزوميات«  يف 

على  لزومياته  وبنى  متميزاً،  ب�شطًا  معلوماته 

ي�شبق  مل  جتريبية  حركة  يف  املعجم  ح��روف 

فرتب  ثابتًا،  لوازم، ومنهجًا  فالتزم ثالث  اإليها، 

لزومياته على ترتيب البحور العرو�شية من حيث 

ع يف الأنغام 
ّ
اأوزانها وت�شكيالتها املو�شيقية، ونو

املو�شيقية يف اإطار الوزن الواحد. 

 
)20(

املعجم ح��روف  على  القوايف  ح��روف  ورت��ب 

فجعل ك��ل ح��رف روي���ًا، وج��ع��ل امل��رف��وع قبل 

د، والتزم قبل 
ّ
املن�شوب ثم املك�شور، وبعده املقي

ف�شار  الهجاء،  حروف  من  اأكرث  اأو  حرفًا  الروي 

الذي  واحلرف  والقافية  الوزن  قيود:  ثالثة  القيد 

د نف�شه به قبل الروي. 
ّ
قي

فعر�ص  للق�شيدة،  التقليدي  ال�شكل  جت��اوز  لقد 

�ص يتبعه 
َ
الفكرة التي اأراد معاجلتها على اأنها َفر

املو�شوع  ذات  املقطوعات  اأن  و�شعر  برهان، 

الواحد ت�شاعده يف ب�شط اآرائه، فمال اإليها. 

وهي  والفل�شفة،  ال�شعر  »اللزوميات«  وجمعت 

خمتلفة عن ال�شعر العربي، دعا فيها اإىل مراجعة 

العقل العربي، وخرج من دائرة الذاتية اإىل دائرة 

العاملية  اإىل  بال�شعر  فخرج  والإن�شانية،  الكونية 

بعيداً عن الفردية، ونقَد اأ�ش�ص الثقافة العربية. 

مو�شوعات  عر�ص  يف  منهجه  لنف�شه  اختط  وقد 

�شعره، فلم يلحقه فيه اأحد، وارتبط �شعره بالواقع، 

ومل يحد عنه خالف ال�شعر املحّلق باخليال، ومل 

لالإن�شانية،  انتماوؤه  وكان   ، اجتاه  اأي  اإىل  ينتِم 

من  له 
ّ
وحو الإن�شانية،  القيم  لتعزيز  �شعره  وجاء 

العقل  اأن  اإىل خطاب عقل، فوجد  خطاب وجداين 

التي  اللغة  ميثل  فهو  مزدوجة،  بنية  ذو  العربي 

حتمل الفكر، وله �شفة تقدي�شية؛ لرتباطه بالن�ص 

املقّد�ص، وبات من ال�رشوري لدى املعري الك�شف 

عن البنية الأ�شا�شية للعقل، وهو العن�رش الفاعل 

ن من 
ّ
يف اإنتاج املعرفة، والعقل لدى املعري مكو

العقل  لكن  العربية،  الثقافة  متثل  مبادئ  جملة 

حمل  حتل  جديدة  قواعد  ين�شئ  اأن  ميكن  فاعل، 

)21(
القدمية

الثقافة،  ر 
ّ
يطو والعقل  العقل،  ت�شّكل  الثقافة 

فيه،  الثوابت  بتحريك  يكون  العربي  العقل  ونقد 

ا�شتقاها  جديدة  باإ�رشاقات  واإغنائها  وتطويرها 

القدرة  اإنه  العقل جامداً.  فلي�ص  من تفكري علمي، 

بال�شك،  العقل  اأ�ش�ص  املعري  فجدد  التغيري،  على 

�شعرية  وتقوم  ال�شلبيات،  على  ال�شوء  وت�شليط 

يفّكر  ال��ذي  العربي  العقل  نقد  على  عنده  العلم 

بطريقة انفعالية، فاأ�شبح ال�شعر لديه و�شيلة للفكر 

ال�شدق،  جمال  هو  لديه  ال�شعر  فجمال  والتاأمل، 

من  »كان  بقوله:  املقدمة  يف  ذلك  اإىل  اأ�شار  وقد 

توخيت  اأوراق  اأبنية  اأن�شاأت  اأين  الأق�شية  �شوالف 

فيها �شدق الكلمة ونزهتها عن الكذب واملحيط. 

والراأِل  ه، 
َ
غر�ش ال�شقب  رف�ص  ال�شعر  رف�شت  اإين   .

 
)22(

م�شيمَته«

لقد رف�ص ال�شعر رف�ص ولد الناقة م�شيمته، وفرخ 
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ما جدوى 

كتابة �ل�سرية 

�إن مل تكن 

�عرت�فية 

م�سحونة 

بالبوح 

و�لتحدي



النعام ق�رش البي�شة، واخلروج من البي�شة ولدة 

ال�شعراء يف  الوجداين، وترك  ال�شعر  جديدة، فرتك 

ال�شعر  فيزياء  جتّلت  فكيف   .
)23(

يهيمون اأوديتهم 

يف لزومياته؟ 

»�للزوميات« يف  �ل�سعر  فيزياء   -  5

وال�شكون وقوانني نيوتن  احلركة  ثنائية   5-1-

Newton›s يف احلركة
نظريات  وهي  احلياة،  يف  نظرياته  املعري  قّدم 

عاناها،  التي  الأح��وال  بحكم  الت�شاد  يحكمها 

احلياة،  يف  ثبات  ول  للتغيري،  قابلة  فاأفكاره 

احلقيقي  املر�شد  اأنه  على  العقل  اإىل  ينظر  فتارة 

ده، وي�شل به اإىل 
ّ
والوحيد لأ�شول املعرفة، وميج

مرتبة عليا

�شَت بعقٍل  اإن ُخ�شِ
ُّ
اأيها الغر

)24(
فا�شاألْنُه فكلُّ عقٍل نبي  

ه هَدراً
َ
ف�شاور العقَل واترك غري

)25(
ه النادي

ّ
 م�شرٍي �شم

ُ
فالعقُل خري  

اأن  العامِل واجلاهل حني يجد  وتارة ي�شاوي بني 

اأفق الإ�شالح م�شطدم بعقبات

�شاعًة
ُ
 م

َ
فاحذر، ول تدع الأمور

 
)26(

ِ
رِّ

ٍر متب�رش وانظر بقلِب مفكرِّ  

موت  نظره  يف  وامل��وت  الأ���ش��ل،  هي  فاحلركة 

يعقبه راحة:

 طاَل جداً
ٌ
وموُت املرِء نوم

 
)27(

عليه وكلُّ عي�شِته �شهاُد  

وح�شب قوانني نيوتن الثالثة يف احلركة:

فيه  توؤثر  مل  ما  �شاكنًا  ال�شاكن  اجل�شم  -يبقى   

منظمة  ب�رشعة  املتحرك  اجل�شم  وي�شتمر  ما.  قوة 

فيه  توؤثر  مل  ما  حركته  على  م�شتقيم  خط  يف 

تغيري  اأي  ال�شاكن  اجل�شم  فيقاوم  خارجية.  قوة 

املتحرك حركًة  اجل�شم  ويقاوم  �شكونه،  يف حال 

منظمة يف خط م�شتقيم اأي تغيري يف حال حركته. 

حركة  كمية  يف  التغيري  معدل  مع  -ويتنا�شب 

ج�شم ما مع القوة املوؤثرة فيه، ويكون هذا التاأثري 

دومًا يف اجتاه القوة املوؤثرة. 

-ولكل فعل رد فعل م�شاٍو له يف املقدار وم�شاد 

له يف الجتاه، ويوؤكد هذا القانون عدم وجود قوة 

مفردة، فال بد من وجود رد فعل لكل فعل28 

عانى  فقد  فعل،  رّد  فعل  لكل  اأن  املعري  يوؤكد 

ثمة  اأن  وراأى  رديئًا،  واجتماعيًا  �شيا�شيًا  واقعًا 

عدوى فكر ت�رشي يف جمتمعه، فقال: 

قامهم
َ
 من �ش

ٌ
بعدي من النا�ِص برء

 
)29(

ُ
هم للحجى والديِن اأدواء

ُ
وقرب  

فقد كان لديه رّد فعل م�شاو يف ال�شدة، وخمالف 

رّد  ال�شوء يف جمتمعه كان  فبمقدار  الجتاه،  يف 

فعله العزلة، وحني راأى اجلهل متف�شيًا يف جمتمعه 

�شّك يف كل ما راآه النا�ص حقائق، ومبادئ للنظر 

والفكر:

غدوَت مري�َص العقِل والديِن فالَقني

 
)30(

 الأموِر ال�شحائِح
َ
 اأنباء

َ
لت�شمع  

فال يثق املعري بالفكر ال�شابق، ول يثق اإل بعقله 

اأبي  »عقل  احلركة  اإن  الآخرين.  لعقول  امل�شاد 

العالء« ت�شطدم بال�شكون »املجتمع« فيوؤدي ذلك 

اإىل ح�شول رد فعل »رف�ص«

 يف �شاللتهم
َ
ل تغبط القوم

 
)31(

وا
ُ
وؤوا يف النعيم قد �شبح

ُ
واإن ر  

اأ�شا�ص هذا الرف�ص، فحدث  لقد ت�شكلت ذاته على 

انف�شال بني الطرفني: املعري، واملجتمع، وكانت 

ال�شاعدة  فالقوة  له،  جمتمعه  معار�شة  النتيجة 

�شاغطة  لقوة  تتعر�ص  نيوتن-  قوانني  -ح�شب 

م�شادة توؤثر فيها بالطريقة املعاك�شة. 

وترى الفيزياء اأننا اإذا اأطلقنا ج�شيمًا اإىل الأعلى 

اجلاذبية  فاإن  مدفع  قنبلة  مثل  راأ�شي  اجتاه  يف 

�شتوؤدي اإىل اإبطاء ت�شاعده، ول يلبث اجل�شيم يف 

النهاية اأن يتوقف عن التحرك لالأعلى ثم ي�شقط، 

من  اأكب  اأعلى  اإىل  البتدائية  ال�رشعة  كانت  واإذا 

قيمة حرجة ت�شمى �رشعة الإفالت فاإن اجلاذبية 

و�شوف  اجل�شيم،  لإيقاف  يكفي  تكون قط مبا  لن 

)32(

يفلت بعيداً
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من  يفلت  املعري  جعلت  اإف��الت  طاقة  ثمة  اإن 

عقله  فتحرك  جمتمعه،  قبل  من  امل�شاد  ال�شغط 

و�شط �شكون جمتمعه. لقد وجد اأن جمتمعه ي�شري 

مثل القطيع من غري هداية، ويرى نف�شه املب�رش 

الوحيد: 

توا�شَل حبُل الّن�شِل ما بني اآدم

 
)33(

ل بالمي باء
َ

وبيني ومل يو�ش  

 اإذ تثاءب خالٌد
ٌ
 عمرو

َ
تثاءب

ُ
 الثوؤباء

َ
بعدوى فما اأعدتني  

يا اأمًة يف الرتاب هامدًة

)34(
جتاوَز اهلُل عن �رشائركم  

لقد اأهدى له والده احلياة، لكنها هدية مل تعجبه، 

ول ميكن له رّدها:

ٍت
ْ
ي

َ
 كم

ٌّ
 اأنني حي

َ
اأمل تر

)35(
؟

ّ
ٌت كحي

ْ
اأداري الوقَت اأو مي  

اإنه يف منزلة بني احلياة واملوت، وقد تردد لديه 

واملخالف  ال�شدة،  يف  الفعَل  امل�شاوي  الفعل  رّد 

الأ�شلية،  اخلطيئة  هو  فالإجناب  الجتاه.  يف  له 

عاهته  على  فعل  رّد  كميت   
ّ
حي اأنه  ي�شعر  وهو 

لذا  العامل؛  يف  موجود  الف�شاد  اأن  وي��رى  واأمل��ه، 

�شيعمل على قطعه. اإن »نحن« لدى املعري تعني 

اأنا واأنت، فال يكون هنالك نحن اإل حينما يوجد 

تالحم. ف� »نحن« لي�شت جمعًا ل� »اأنا«. 

لقد وعى احلياة الجتماعية والتاريخية، وامتلك 

اأن ثمة علمًا  الفاعلة، ويعني ذلك  بالذات  الوعي 

وجهداً  فكرية،  ودقة  �شحيحًا،  ووعيًا  �شحيحًا، 

وهو  لزومياته،  يف  الواقع  مع  التالوؤم  لتحقيق 

عقله  لكن  ج�شده،  ده 
ّ
قي لقد  عليه.  العلم  يبنى  ما 

من  يتحرر  اأن  ملجتمعه  اأراد  طليقًا،  ح��راً  كان 

عاداته املتحجرة وعقوله العفنة، فج�شده معذب، 

اإىل  لل�شمو  الفا�شد  املجتمع  فواجه  اأبية،  وروحه 

حياة كرمية، فلم ينكفئ على ذاته، بل انفتح على 

املجتمع روحًا، وانغلق ج�شداً، فلكل فعل رد فعل، 

على  غريه  حمده  كما  العمى  على  اهلل  حمد  وقد 

الب�رش 

 -لعمري- واأهدى من اإماِمهم
ٌ
خري

)36(
عكاُز اأعمى هدْته اإذ غدا ال�شبال  

اأنا اأعمى، فكيف اأهدي اإىل املن�

)37(
 كلُّهم عمياُن؟

ُ
�هج؛ والنا�ص  

الكامنة  الطاقة  فتحولت  العاهة،  املعري  قاوم 

قوانني  وح�شب  حركية،  طاقة  اإىل  داخ��ل��ه  يف 

فقد  اآخ��ر،  اإىل  �شكل  من  الطاقة  تتحول  الفيزياء 

رفعت الإعاقة الطاقة الكامنة، وحتولت اإىل طاقة 

 لقد كان لفعل الإعاقة رّد 
)38(

حركية ب�رشعة عالية

فعل »الإب�شار الداخلي، فوّلد العمى الظاهري رد 

فعل هو الإب�شار الداخلي. 

ات املراتِب �شلًة
ّ
اأريُد َعلي

)39(
ان

َّ
وخرُط قتاِد الليِل دون ُعلي  

عقبة  والعجز  العمى  فقلق  التعوي�ص،  مبداأ  اإنه 

�ص بتحويل 
ّ
اأمام الطموح اجلارف للعلم، لكنه عو

طاقته الداخلية اإىل طاقة اإبداعية حركية. 

وا�شمئزازاً،  نفوراً  ال�شيا�شي  الغ��رتاب  زاده  لقد 

فاأنى تلّفت وجد القهر وال�شتغالل والظلم: 

طاَل الّثواء وقد اأَنى ملفا�شلي

)40(
ها �شحراوؤها

ّ
اأن ت�شتبدَّ ب�شم  

يف  م�شتمرة  تبقى  نيوتن-  -ح�شب  فاحلركة 

اأن يقف يف وجهها ما يوقفها،  اإىل  خط م�شتقيم 

فيحدث ال�شكون، واملوت لديه �شكون يعقبه راحة، 

فقد دعا اإىل ترك ال�شكون والثبات، ويف ذلك دعوة 

للتجديد الفكري: 

 قوٍم فهل لها
ُ
لقد �شدئت اأفهام

)41(
 اإىل ال�شقِل

ُ
�شقاٌل؟ ويحتاج احل�شام  

ال�شعر عنده و�شيلة تاأمل وتب�رش، خرج ب�شعره من 

علمية،  �شمة  ذلك  ويف  املو�شوعية،  اإىل  الذاتية 

ميثله  ال��ذي  اجلمعي  الن�شق  هو  الأف��ه��ام  ف�شداأ 

الطرف الآخر امل�شاد لالأنا، لقد اأدرك اجلمود الذي 

اأ�شاب العقل العربي حتى غدا �شيفًا عاله ال�شداأ، 

فحرك الثوابت باأ�شلوب �شاخر ي�شلط ال�شوء على 

عن  تعبري  و�شخريته  م�شادة،  بحركة  ال�شكون 
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قلق �لعمى 

و�لعجز 

عقبة �أمام 

�لطموح 

�جلارف

 للعلم



�رشاع ومواجهة وثورة على ال�شائد42

نيوتن-  -ح�شب  م�شادة  حركة  �شخريته  تاأتي 

لإثبات نور الكلمة و�شط الظالم، ف�شعى اإىل اإعادة 

العبا�شي  املجتمع  يف  القيمية  املنظومة  بناء 

م�شادة  حركة  فتحرك  املاديات،  يف  املنغم�ص 

لالآخر: 

 التي
َ
ع

ُ
يقولون: هال ت�شهُد اجُلم

رجونا بها عفواً من اهلل، اأو ُقربا  

 يف احل�شور، واإمنا
ٌ
وهل يَل خري

)43(
با

ْ
ر

ُ
 من اأخيارهم اإباًل ج

ُ
اأزاحم  

ويف ذلك رف�ص لنمط التفكري ال�شائد، وتنبيه على 

ويجعل  باجلرب،  مرتبطة  فالإبل  اخللل،  مواطن 

هذا التهكم املتلقي يف مو�شع م�شاءلة، فهو يعلم 

تعديل  اإىل  يدفع  مما  جرب  اإبل  القوم  اأخيار  اأن 

ال�شلوك. 

فقد  �شعرية،  فيزياء  ال�شعرية  فل�شفته  غدت  لقد 

تاأمل يف العقل، ودر�شه كما ظهر يف الوعي، فغدا 

�شعره علمًا دقيقًا، فكل مو�شوع ممكن ل� »الأنا« 

مو�شوعًا  يكون  اأن  ميكن  مو�شوع  واأي  املفّكر، 

للنظر العقلي، خا�شعًا لقوانني الفيزياء44

فالفيزياء وال�شعر مو�شوعان للنظر العقلي، ويعّد 

املعري كل فكرة قابلة لل�شك اإىل اأن ت�شبح حقيقة 

ولأن  املعرفة،  اأ�شا�ص  فالتجربة  احلقائق،  من 

تربط  روابط  ثمة  اأن  باهتمامه جند  العقل حظي 

وال�شعر، فقد بنى  العلم  اأي بني  واأدبه؛  بني عقله 

 .
ّ
الأحكام على اأ�شا�ص منطقي علمي

2-5 -ا حلركة يف »اللزوميات« ونظرية الأوتار 
الفائقة

اأثريت نظرية الأوتار الفائقة بو�شفها حاًل لتوحيد 

مع  والكهرومغناطي�شية  النووية  الطبيعة  قوى 

امليكرو�شكوبي  العامل  توحيد  اأي  اجلاذبية؛  قوى 

هذه  وتقوم  واملجرات«  »الذرات  ال�شخم  والعامل 

ن 
ّ
 فتتكو

)45(
النظرية على كم هائل من التناظرات

لها  نة 
ّ
املكو واملادة  اأ�شغر،  الذرة من مادة  نواة 

اأوتار ذات بعد واحد، وهي يف حالة اهتزاز دائم 

حتدد  الهتزازات  وهذه  الكامنة،  لطاقتها  تبعًا 

هذه  تعزفها  �شيمفونية  فالكون  امل��ادة،  طبيعة 

اأو  الفائقة، كل نغمة خمتلفة تعني مادة  الأوتار 

�شلوكًا خمتلفني، وتعزف هذه الأوتار بهارمونية 

يف غاية الدقة والنتظام. 

فالكون كله يتحرك يف انتظام، وهي حركة ذات 

ال�شغري  اجلزء  اأن  املعري  ويرى  اإيقاع م�شبوط، 

وهو  املوجودات،  عامة  على  ي�شتمل  الكون  من 

م�شبوط بانتظام: 

 �شيئًا فاإمنا
ُ
اإذا قيَل غاَل الدهر

ُ
 خادم

ُ
يراُد اإلُه الدهِر والدهر  

ومولُد هذي ال�شم�ِص اأعياك حّده

ُ
 اأنه متقادم

ٌّ
 لب

َّ
وخب  

 كوٍن حتته كلُّ عامٍل
ُ
واأي�رش

)46(

ُ
ول تدرُك الأكواَن جرٌد �شالدم  

يرى املعري اأن الكون يف حركة تطورية م�شتمرة، 

الإيقاعية  املنتظمة  احلركة  قوانني  توقفت  ولو 

حركة  الكون  فيتحرك  ج��م��اداً،  الكون  لأ�شبح 

»الذرات«/  فيه  ما  باأب�شط  بدءاً  منتظمة  م�شتمرة 

اأفراد املجتمع اإىل اأكب ما فيه »النجوم واملجرات« 

فثمة كون كبري منتظم »مولد هذي ال�شم�ص . . . . 

ل تدرك الأكوان« وثمة كون �شغري »واأي�رش كون« 

ويعني حديثه عن اأي�رش كون حديثًا عن الوحدات 

الكون  ظواهر  اأن  يوؤكد  اإن��ه  للكون،  الأ�شا�شية 

كاأنها  تبدو  فالأ�شياء  اأ�شا�شية،  لوحدة  جتليات 

جتليات خمتلفة لواقع مطلق، ل ميكن ف�شلها عن 

جمموع الكون، فثمة كلٌّ �شامل للوحدات اجلزئية. 

وتعّد الوحدات الأ�شا�شية للكون اأهم اكت�شاف يف 

امل�شتوى  على  وا�شحة  تبدو  احلديثة،  الفيزياء 

 فثمة 
)47(

الذري و�شوًل اإىل ج�شيمات ما دون الذرة

وحدة بني عنا�رش مت�شقة منتظمة يف الكون، ول 

وتوؤكد  متكاملة،  اأجزاء  من  اإل  الكون  فهم  ميكن 

الفيزياء اأن املجرات كلها يف حال حركة راق�شة 

املجرة،  مركز  حول  النجوم  فتتحرك  من�شبطة، 

وتتحرك املجرة حول مركز الكون املجهول، لكن 
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توزيع املجرات يف الكون منتظم. 

وفق  على  وال�شكون  احل��رك��ة  ثنائية  وحتيلنا 

قوانني نيوتن يف احلركة اإىل احلديث عن ثنائية 

العدم والفراغ وارتباطها بقانون لفوازيه وحفظ 

الطاقة. 

الفو�زيه  وقانون  و�لفر�غ  �لعدم   -  6
يف حفظ �لطاقة  Lafwazeigh›s

كان املعري ت�شاوؤميًا ب�شبب فقد ب�رشه؛ لإ�شابته 

باجلدري يف الرابعة من عمره مما ا�شطره لقطع 

بعد  الكبى  ال�شام  طرابل�ص  مكتبات  يف  درا�شته 

بعد  بغداد  يف  درا�شته  ك 
ْ
وت��ر فجاأة،  وال��ده  وفاة 

وال�شطراب  ووفاتها،  اأم��ه  مر�ص  خب  �شماع 

واحلروب  والفاطميني  احلمدانيني  بني  ال�شيا�شي 

نظره  وجهة  م��ن  الأمل  فغدا  البيزنطيني،  م��ع 

م�شتدميًا: 

ْدم كنا وحكم اهلل اأوجدنا
ُ
يف الع

)48(
ثم اتفقنا على ثان من العدم  

ني ما لنا
َ
 �رشاعًا بني ُعدم

ُّ
منر

)49(
لباٌث كاأّنا عابرون على ج�رِش  

يتوالد  �شيء  اأنه  على  العدم  عن  املعري  يتحدث 

منه �شيء اآخر، فلي�ص العدم فراغًا، اأو ل �شيء، فال 

اآخر، وترتد  اإىل  يفنى العدم، بل يتحول من �شكل 

الطاقة؛  حفظ  بقانون  يعرف  ما  اإىل  الفكرة  هذه 

الطاقات  جمموع  يظل  قانون لفوازيه:  يقول  اإذ 

 
)50(

ثابتًا حتى لو حتول اأي نوع منها اإىل نوع اآخر

فالطاقة ل تفنى، ولكنها تتحول من �شكل اإىل اآخر، 

والعدم لدى املعري يتحول من �شكل اإىل اآخر. العدم 

يوّلد  الذي  احلي  الفراغ  هو  احلديثة  الفيزياء  يف 

فراغ  فالعدم  الظاهري،  العامل  الأ�شكال كلها يف 

 يف الفيزياء 
ّ
 فحقل الكم

)51(
ل حّد لطاقته الإبداعية

الأ�شكال  من  حُتّد  ل  اأنواعًا  يوّلد  الذرية  دون  ما 

التي تظهر ثم تتال�شى. فهذا العدم دينامي، تاأتي 

منه الأ�شكال لتتال�شى يف رق�ص ل ينقطع حلركة 

الطاقة. اإنه عامل الولدة امل�شتمرة واملوت الدائم، 

فاجل�شيم املادي طاقة مكثفة ترتكز يف فراغ ما، 

قائم  جوهر  هو  �شيء  يوجد  فال  العدم،  من  تولد 

يف ذاته، والعدم هو العنا�رش اخلارجة منه، وهذه 

العنا�رش هي العدم، وهذا ما يوؤكده املعري، فقد 

اأتينا من عدم ميّثل فراغًا حيًا، ونذهب اإىل عدم، 

يلتقي  للوجود  نفيًا  لي�ص  العدم  اأن  يوؤكد  اإذ  وهو 

 الفيزياء الذين يرون اأن العدم لي�ص فراغًا، 
َ
علماء

)52(
بل خالف ذلك

اإن العدم ي�شتمل على عدد ل حّد له من اجل�شيمات 

تخلق وتتال�شى من دون نهاية. فالفراغ/ العدم 

ي�شتمل على اإمكان لأ�شكال عامل اجل�شيمات كله، 

هو  بل  م�شتقلة،  وحدات  اجل�شيمات  عامل  ولي�ص 

فراغ،  فال�شكل  العدم،  الأ�شا�شي/  للفراغ  جتليات 

الدينامية  ال�شفة  اكت�شاف  ويعّد  �شكل،  والفراغ 

)53(
للفراغ اأحد اأعظم اكت�شافات الفيزياء احلديثة

الفيزيائية احلديثة ل مكان لالأ�شكال  النظرة  يف 

مناذج  الكون  يف  الأ�شا�شية  والعنا�رش  ال�شاكنة، 

نحو  الأبدي  التدفق  يف  عابرة  ومراحل  دينامية 

التحول والتغيري، وهو ما يوؤكده املعري. 

و�لثقب �الأ�سود �لعدم   6-1-

من العدم تن�شاأ احلياة اجلديدة لدى املعري، وهو 

ما يرتبط بنظرية الثقب الأ�شود الفيزيائية، في�شتمر 

اأي  اأ�شود؛  النجم يف النكما�ص حتى ي�شبح ثقبًا 

منطقة من الزمكان يبلغ من انحنائها على نف�شها 

اأن ال�شوء ل ميكن له الفرار منها54 فيقوم الثقب 

الأ�شود ب�شّد يجذب الأج�شام املجاورة، ول يوجد 

القوة،  بالغة  فيه  اجلاذبية  وتكون  داخله،  زمان 

ال�شوء.  منه، حتى  يفلت  اأن  �شيء  لأي  فال ميكن 

 اأي عدم. فالعدم طاقة 
)55(

اإنه منطقة من الزمكان

مادة،  طاقة  الكون  ففي  حياة.  عنه  ينجم  كبى 

وطاقة فراغ، وميثل الثقب الأ�شود العدم، ويوؤدي 

اإىل خلق عامل كوين يعب عن وجود يف  انفجاره 

عامل ل متناه. فقد كان املعري يف العدم، واتفق 

العدم لديه، ويوؤكد علماء  اآخر، فيتوالد  على عدم 
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الفيزياء اأن كل ثقب اأ�شود رمبا يحتوي على كون 

يف داخله. 

ويعني  املعري،  ل��دى  حياة  ولدة  العدم  يعني 

الثقب الأ�شود ولدة من العدم. ويحيل العدم الذي 

املظلمة  املادة  ثنائية  اإىل  الأ�شود  الثقب  يقابله 

واملادة امل�شيئة، وثنائية الطاقة والفراغ. 

و�لفر�غ �لطاقة  وثنائية  �لعدم   6-3-

ل تفنى الطاقة، فحني تدخل الذرات واجل�شيمات 

يف الثقب الأ�شود تنطلق يف م�شار جديد، واملواد 

تزوده  التي  هي  الأ�شود  الثقب  احت�شنها  التي 

بحركته، فيوّلد ج�شيمات مادية، ويبث اإ�شعاعات 

حرارية: 

ولي�ص اعتقادي يف خلود النجوم

)56(
ول مذهبي قدم العامل  

اأنها  يعني  ل  النجوم  قدم  املعري عن  اإن حديث 

اأزلية، فهي متحولة من �شكل لآخر ح�شب قانون 

طه  د.  به  جاء  ما  مع  نتفق  ل  لذا  الطاقة؛  حفظ 

اأزلية  عن  املعري  حديث  اأن  راأى  حني  ح�شني 

اأن  واإما  النا�ص،  على  اأمره  يخفي  حديث  النجوم 

القدم  مذهب  نفاه  ال��ذي  بالقدم  ذهب  قد  يكون 

الذاتي؛ اإي اإنها لي�شت قدمية خالدة يف ذاتها واإن 

 
)57(

كانت قدمية الزمان

اإن ما رمى اإليه املعري بفناء النجوم هو التحول، 

اأ�شكال جديدة ح�شب قانون  اإىل  العنا�رش  وحتلل 

حفظ املادة، فال �شيء يفنى، والعدم فراغ حي. 

وما عاملي اإن ع�شُت فيه بزائٍد

)58(
ول هو اإن اأُلقيُت منه بناق�ص  

يف  امل��ادة  كمية  بثبات  تلميح  الكالم  هذا  ويف 

احلياة  يف  �شيء  فكل  الفيزياء،  ح�شب  ال��ع��امل 

يتحول، لكنه ل يفنى: 

والأر�ُص غّذتنا باألطاِفها

)59(
 تغّذتنا، فهل اأن�شفت؟

ّ
ثم  

ويعني ذلك اأن الكون لدى املعري يف حال تغري، 

والنجوم لي�شت خالدة، وثابتة، لكنها لي�شت فانية، 

بل متغرية، تتحلل عنا�رشها لتتخذ �شكاًل جديداً، 

وترتكب هذه الكواكب من عنا�رش اأربعة هي املاء 

والهواء والنار والرتاب، واإليها ترتد املوجودات: 

ّ
دُّ اإىل الأ�شوِل وكلُّ حي َ

ُتر

)60(

ُ
له يف الأربِع القدِم انت�شاب  

 من غرائَز اأربٍع
ٌ
معت ج�شوم

ُ
ج

)61(
قت من بعُد جمتمعاُتها

ّ
وتفر  

والهواء  والنار  »املاء  الأربعة  العنا�رش  فجمعت 

احلياة،  مظاهر  منها  تتكون  التي  وال����رتاب« 

ج��دي��داً،  �شكاًل  لتتخذ  التفرق؛  اإىل  وم�شريها 

فالطاقة تتحول، وقانون بقاء املادة حني يكون 

بتغري  ينعدم  ل  ثابتًا  كيميائيًا  اجلزيء  تركيب 

حني  بالتبخر  املاء  ينعدم  فال  فيزيائيًا،  حالته 

مثلجًا،  ي�شبح  حني  بالت�شلب  ول  غ��ازاً،  ي�شبح 

فاملكونات الأولية للكون ل تنعدم، وهذا قول ل 

)62(
غناء فيه

ه
ُ
 يف كل �شيٍء لي�ص يعدم

ُّ
والغي

)63(
باغيه حتى من الأعناب تعت�رش  

لكن  الفانية،  وغري  املتحولة  امل��ادة  طاقة  اإنها 

وتبدو  الفراغ،  طاقة  تقابلها  هذه  امل��ادة  طاقة 

الفراغ  لطاقة  لكن  خاويًا،  ف�شاء  الطاقة  هذه 

جاذبًا يف متدد  تاأثرياً  لها  اأن  ذلك  كتلة، ويعني 

الكون، وتعمل طاقة الفراغ ب�شكل خمالف لطاقة 

متدد  اإبطاء  اإىل  امل��ادة  طاقة  فتوؤدي  املادة64 

اأن توقفه وتعك�شه،  النهاية  الكون، وت�شتطيع يف 

يف  التمدد  ت�شارع  اإىل  فتوؤدي  الفراغ  طاقة  اأما 

الت�شخم: 

 جمٍة
َ
 على معا�رش

ُ
فلك يدور

)65(
ُق

َ
طب

ُ
وكاأنه �شجن عليهم م  

اإن الكائنات احلية جمة -ح�شب تعبري املعري- 

وهي يف حال متدد، لكن الطاقة الكونية- طاقة 

احليوي،  التمدد  هذا  تعمل على حما�رشة  املادة 

فيغدو الكون �شجنًا للطاقة الب�رشية. 

امل��ادة/  طاقة  ال�شدية:  الثنائية  هذه  وحتيلنا 

ومبداأ  الديالكتيك  عن  احلديث  اإىل  الفراغ  طاقة 
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الت�شاد لدى املعري. 

ومبد�أ  �ملعري  لدى  �لثنائي  �لتفكري   -  7
�لديالكتيك

ياب�ص،  رط��ب/  اإىل  الطبيعة  يف  الأ�شياء  ق�شمت 

بارد، خري/ �رش، خطاأ/ �شواب، متحرك/  حار/ 

�شاكن، فيتم التق�شيم بني �شفتني متقابلتني، لكن 

التفكري الثنائي يرتد يف النهاية اإىل وحدة، فتعني 

احل���رارة املختلفة  وال���بودة درج���ات  احل���رارة 

للج�شم. 

ول يكون الأمر الواحد خرياً و�رشاً يف الوقت نف�شه، 

اً يف جمال اآخر، والطرفان 
ّ
لكن اخلري قد يكون �رش

الفيزيائية-  الأبعاد  نظرية  -ح�شب  املت�شادان 

اأعلى  يو�شالن اإىل التكامل، ويعني التكامل بعداً 

 ،
)66(

ال�شدية الثنائيات  بعد  الثالث:  البعد  من 

وي�شتمل ال�شد على �شيء من خ�شائ�ص �شده. 

ال�شعر  اأغرا�ص  من  حرمان  »اللزوميات«  ويف 

ال�شادقة.  غري  القول  وفنون  النف�ص  اإىل  املحببة 

وح�شب مبداأ البعد الثالث؛ بعد الثنائيات ال�شدية 

ما  غر�ص  عن  احلديث  يف  املعري  يتو�شع  حني 

يف  يجول  م�شاد  غر�ص  عن  �شمتًا  ذلك  يعني 

يقول  فهو  ال�شمت،  ال�شتطراد  فيعادل  ذهنه، 

يف  كلهم  النا�ص  هجا  لكنه   
)67(

اأحداً يهج  مل  اإنه 

فالأ�شداد  اأ�شنافهم،  مبختلف  »اللزوميات« 

تتوازى، وي�شترت الهجاء يف الوعظ، ولول ما يراه 

غ، واإذا كان 
ّ
ذمًا يف جمتمعه ملا كان للوعظ م�شو

غري  حتمًا  فاإنه  امل��دح  يف  �شادق  غري  ال�شاعر 

�شادق يف الهجاء اأي�شًا. 

ويظهر  �شده،  خ�شائ�ص  من  �شيئًا  ال�شد  يحمل 

ذلك بثنائية البوح وال�شمت: 

ه
ُ
 لي�ص ميكن ذكر

ٌّ
 �رش

ّ
ولدي

)68(

ُ
يخفى على الب�رشاء وهو نهار  

يحمل ال�شد يف البعد الثالث �شيئًا من خ�شائ�ص 

�شده، فقد دفعه العمى اإىل التميز، ويعني الإبداع 

يخفي  فهو  والكتابة،  الإب��داع  عن  الإم�شاك  لديه 

جانبًا من حكمته ومعرفته، فالكالم الذي ميكن 

له اأن يقوله كالم خطري قد يوؤدي اإىل املوت:

 املرِء يهلكه
َ
وا�شمت فاإن كالم

)69(
 واإيجاُز

ٌ
واإن نطقَت فاإف�شاح  

ين�شح  ل��ذا  مم��ك��ن؛  غ��ري  ال�شمت  اأن  يعلم  اإن���ه 

القاعدة  تتدخل  م��ا  ���رشع��ان  لكن  ب��الإي��ج��از، 

�شكون  وال�شمت  حركة،  فالكالم  الفيزيائية، 

ينطوي على حركة داخلية، فتتغلب احلركة على 

من  اأقوى  �شمت  على  الكالم  وينطوي  ال�شكون، 

ال�شمت املنطوي على كالم: 

فما يل ل اأقوُل ويل ل�شاٌن

)70(
وقد نطق الزماُن بال ل�شاِن  

وهو  يعرف،  ل  يتكلم  ومن  يتكلم،  ل  يعرف  من 

املجتمع،  ه��ذا  منظومة  م��ن  ج��زء  اأن���ه  ي���درك 

املجتمع  هذا  منظومة  من  جزء  اأي  وخ�شائ�ص 

الفيزيائية-71  الذاتي  التع�شيد  نظرية  -ح�شب 

ج�شيم  فكل  الأخرى،  الأجزاء  خ�شائ�ص  تقررها 

والكون  فيزيائيًا،  الأخ��رى  اجل�شيمات  يت�شمن 

كله كاّلنية متوا�شجة. لقد �شعر باأنه جزء من هذه 

ت�شري على وترية خاطئة  املنظومة، ولأنها كلها 

الذاتي  التع�شيد  فكرة  فالتقى  ال�شمت،  ل  ف�شّ

الفيزيائية. 

اإن ثمة �رشاعًا داخليًا بني ما يعرفه وما يقوله، 

فكاأن ل�شانه كائن م�شتقل عنده، يحاول تروي�شه، 

باخلطاب  والإي��ح��اء  اإيحائي،  ك��الم  والإي��ج��از 

»اللزوميات«  يف  ه 
ّ
فهم له،  ا�شتح�شار  الغائب 

اإخفاء علمه، واإيجازه يف اآن. وجعل هذا الإيجاز 

فاملعرفة  فهمه،  ي�شيء  النا�ص  من  كبرياً  ق�شمًا 

الكبرية لديه ت�شطدم بجهل جمتمعه. اإنه يتحفظ 

يف كل خطاب، فتت�شاوى اخلطابات يف اأ�شكالها 

النا�ص  وجعل  الثابت،  حتريك  فق�شد  واأنواعها، 

 
)72(

يختلفون يف اأقواله

خ�شائ�ص  من  �شيئًا  حتمل  الأ�شداد  كانت  واإذا 

قمة  من  اأب�رش  قد  املعري  فاإن  امل�شاد  الطرف 

ظالمه: 

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

61



 الظالِم فلم اأجد
َ
واأوقدِت يل نار

)73(
�شناِك بطريف بل �شناِك يف �شبني  

مبداأ  وه���ذا  ال��ن��ج��اح،  ي��اأت��ي  ال��ي��اأ���ص  قمة  فمن 

الثالث  البعد  اإىل  املنتمية  ال�شدية  الثنائيات 

يفته  فلم  املب�رشين  جمد  فاته  ف��اإن  فيزيائيًا، 

جمد العلم والأدب. ومن هذه الزاوية نختلف مع 

لي�شت  »اللزوميات«  اأن  راأى  الذي  ح�شني  طه  د. 

نتيجة  ولي�شت  الفراغ،  نتيجة  بل  العمل،  نتيجة 

اجلد والكد، بل نتيجة العبث واللعب، نتيجة عمل 

 
)74(

 اإليه اللعب
ّ
دعا اإليه الفراغ، وجّد جر

اإن تف�شري اإبداعه على وفق مبداأ الطاقة وحتولها، 

والفعل ورّد الفعل ح�شب نيوتن يو�شل اإىل نتيجة 

خمالفة متامًا، فال اإبداع ياأتي من الفراغ والعبث 

واللعب. 

وتتوازى الأ�شداد وتت�شاعد لتو�شل اإىل ما يعرف 

باجلدل الديالكتي. 

�لديالكتي �جلدل   7-1-

الديالكتيك علم القوانني العامة للحركة يف العامل 

والتطور  نامية،  لولبية  احلركة  وهذه  اخلارجي، 

فالأ�شداد  تقّدمي،  ناٍم  تطور  اجلديل  الديالكتي 

يكون  اأن  ويجب  التكامل،  اإىل  وتهدف  تت�شارع، 

الفكر منفتحًا، م�شتعداً لتقبل اأي فكرة جديدة ولو 

ت�شادت مع فكرة �شابقة. 

جاهزة،  فكرة  على  ي�شتقر  ل  قلق،  عقل  عقله  اإن 

اأو حقيقة نهائية، فكل حقيقة هي حقيقة موؤقتة: 

 يف وح�ٍص واإن�ٍص
َ
توخَّ الأجر

 اأجِر
ُ
ففي كّل النفو�ِص مرام  

 ر�شداً
رِّ
توّقع بعد هذا الغي

)75(
 فجِر

ُ
فمن بعد الظالِم �شياء  

طرفا  يت�شاعد  الديالكتي  اجل��دل  قانون  ح�شب 

 والر�شد ب�شكل لولبي حتى ي�شال اإىل 
ّ
ثنائية الغي

ت�شاعدية  اأخرى  ثنائيات  منهما  ويتولد  القمة، 

كثنائية العلم واجلهل، والثبات وال�شكون، وحني 

اإىل  يعود  القمة  اإىل  الثنائية  طريف  اأح��د  ي�شل 

الرتداد يف الجتاه امل�شاد، فحني ي�شتد الظالم 

يعلن بداية الفجر، ولكل ج�شيم يف الفيزياء ج�شيم 

 وحني ي�شطدم ج�شيم مب�شاده يبيدان، 
)76(

م�شاد

املت�شادان  اجل�شيمان  ويكون  طاقة،  ويتخلف 

 وميكن خلق 
)77(

بكتلة مت�شاوية، و�شحنة متعاك�شة

 
)78(

اأتيحت له طاقة كافية اإذا  ج�شيم من م�شاّده 

لقد اأوجد املعري النور من قلب الظالم: 

 عنٍي بعده ظلمُة الرثى
ُ
واإظالم

)79(
فقل يف ظالٍم زيَد فوق ظالِم  

فكري،  ن��ور  اإىل  عليه  ُق��درِّر  ال��ذي  الظالم  انقلب 

منها  ويتولد  تت�شادم،  املت�شادة  فاجل�شيمات 

�شيء  وكل  �شديد،  اإب�شار  فالظالم  حركية،  طاقة 

ي�شل اإىل اأق�شاه ينقلب اإىل �شده، وح�شب قانون 

وحركة  داخلية  حركة  املادة  تتحرك  الديالكتيك 

الأ�شياء،  يف  الأ�شل  والتطور  واحلركة  خارجية، 

تغري  يف  الديالكتيك-  قوانني  -يف  �شيء  وكل 

كمي متوا�شل، وحني يرتاكم اإىل حد معني ي�شبح 

البعد  يف  ال�شدين  بني  واجلمع  نوعيًا،  تغرياً 

الثالث �شبب يف ح�شول تغريات كمية حتدث قفزة 

باجتاه التحول النوعي. 

ت�شاعدي  اأف��ق  يف  الديالكتيك  ق��ان��ون  وي�شري 

معرفة  كل  ووراء  القمة،  اإىل  و�شول  فال  لولبي، 

معرفٌة جديدة: 

 مبعرفٍة
ْ
نفارُق العي�َص مل نظفر

 املعاين باأهل الأر�ِص مق�شوُد؟80
ّ

اأي  

ثنائية  كّل  وتولرِّد  معرفة،  تعقبها  معرفة  فكل 

احلديث  اإىل  الكالم  هذا  ويقودنا  جديدة،  ثنائية 

عن قانوين النفي ونفي النفي. 
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* كاتب و�شينمائي من م�رش 

املواهب  متعدد  تون�شي  فنان   
)1(

خمري نا�رش   

العمارة  من  �شتى:  ومناح  لفنون  درا�شته  بحكم 

اىل  وامل�رشح،  ال�شينما  وفنون  والنحت  والر�شم 

الفل�شفة والتاريخ، بالإ�شافة اىل اإملامه بالرتاث 

ال�شويف واحلكائي يف احل�شارة ال�شالمية.وهو 

ونزوعه  املهنية،  خباته  بحكم  ي�رش  يف  ينتقل 

وبني  الأدب��ي��ة  الكتابة  ممار�شة  ب��ني  ال��روح��ي 

النوعني  كال  ويف  ال�شينمائية،  الأف��الم  �شناعة 

بينهما"فاإنه  الإج��روم��ي��ة  الخ��ت��الف��ات  "مع 
يتخفي يف ثوب احلكواتى العابر والناكر لهويته 

"وعاء  اَلجمرد  نف�شه  والذي ليعتب  ال�شخ�شية، 

بحكايات  ال��ه��ذي��ان  ح��د  اىل  ج�شدي"ممتلئ 

م�شتعريا  مرئيني،  غري  انا�ص  وحيوات  وم�شائر 

وح��دوده  م�شريه  حيث  الغياب،  �شوت  لنف�شه 

اإرادة  مع  توحده  مقيدة يف  واملكانية  الزمانية، 

انهاء احلكاية ذاتها.

"�شهرزاد" ال�شادر عام1987عن دار  يف كتابه 

ن�رش "لوما�شكاريه" الفرن�شية واملزين بر�شوماته 

بالذاكرة  الإم�شاك  يف  يجاهد  حيث   ، التعبريية 

على  املنزلق  ال�شعبي  احلكي  وب�شوت  املنفلتة، 

الأم  اأ�شوات  وبالتحديد  عائلته،  ن�شاء  األ�شنة 

تلونات  �شغف  يف  متلم�شا  العجائز،  واجل��دات 

اجلماعية،  الذاكرة  يف  املتوارد  ال�شعبي  احلكي 

ب�شوت  م�شتلبا  وهو طفل،  يرتاءى ملخيلته  كما 

"الأنثى/ الأم" التي حلت حمل الراوي يف كتاب 
م�شتهل  يف  قائال  يكتب  حيث  وليلة،  ليلة  الف 

منذ  ا�شتنفدُت  اأنني  اح�شب  كنُت   " ال�شفحات: 

احلكايات،  م��ن  العائلي  امل��خ��زون  بعيد  زم��ن 

حكايات  اكت�شفت  الأعياد  اأحد  منا�شبة  يف  ثم 

هداأ هياج  اأن  فما  ال�شيوف،  مغادرة  بعد  اأخرى 

للعجائز حلظة  تكون  العيد،  من  الأخ��رية  الأي��ام 

مميزة عندما يجتمعن فيما بينهن، ي�شعدن معا 

�شبابهن  جمرى  الذاكرة،  بحبل  مم�شكات  وهن 

تنبثق من  اللحظة  تلك  ذاك وعند  اذ  وطفولتهن، 

واإن  ية 
رِّ

�رش حكايات  الأنثوي  العامل  هذا  مالذ 

يحولن  اإنهن  وليلة  ليلة  الف  من  م�شتمدة  تكن 

بني  وميزجن  ال�شخو�ص  ه��ن 
ّ
ومي��و احلكايات، 

واحدة،  حكاية  يف  حكايتني  ويختزلن  املواقف 

بني  الأ�شلية  احلكاية  على  نعرث  دوم��ا  لكننا 

ال�شطور وعب هذه احلكايات ينبثق امامنا رويدا 

رويدا عامل اآخر، وحدهن مي�شكن مبفاتيحه، حيث 

الأمل  بني  فت�شلمنا  عقالها،  من  ذاكرتهن  تنفلت 

والرغبة اىل هذا الكون العجيب". 

�لثقافية" : و�لهوية  • "�ل�سينماتوغر�ف 

ال�شينمائية من داخل  يبدع نا�رش خمري افالمه 

من  جتتذبه  وم��ا  الإ���ش��الم��ي��ة،  الثقافة  ف�شاء 

وا�شاليب  خا�شة،  وت�شكيلية  ب�رشية  مفردات 

 خالد عزت *

نا�شرخمري: 

�ملجاز عرب �ملرئي



فريدة يف ال�رشد الق�ش�شي، وطرائق متنوعة يف 

احلكي وفنون القول تخ�ص هذه احل�شارة بعينها، 

مادة  والدينية  الرتاثية  م�شادرها  من  م�شتلهما 

املخرج  الروائي. وهو ك�شنوه  ون�شيجها  اأعماله 

ان�شغل  ال��ذي   
)2(

عبدال�شالم  امل�رشي"�شادي 

الثقافة  بالتعبريعن  مماته  وحتى  حياته  طيلة 

والت�شويرية،  البنيوية  بخ�شائ�شها  الفرعونية 

الفني،  التوجه والنزوع  فكالهما وعلى اختالف 

اأو تلك،  قاما بالتعبري عن هذه الثقافة القومية، 

جمال  جم��رد  الفني  اخللق  عملية  م��ن  وجعال 

جمايل لعر�ص الأفكار والت�شورات "احل�شارية" 

يف بحث عن الهوية الثقافية، والذاكرة اجلماعية 

ب�شياقها  حم��ددة  ب�رشية  ملجموعة  املتواترة 

اجلغرايف والتاريخي والديني. 

والتي  حائرا  امل��رء  عندها  يقف  مفارقة  ثمة 

ي�شنعها  التي  ال�شينما  يف  تام  بو�شوح  تتجلى 

"نا�رشخمري" من حيث التعار�ص الأ�شا�شي بني 
هو  ال��ذي  "ال�شينماتوغراف"  احلداثي  الو�شيط 

نتاج ثقافة مادية متطورة احتلت فيها "العني" 

املركزية املهيمنة يف الثقافة الغربية طوال قرون 

"مي�شيل  الفرن�شى  املفكر  دمغها  والتي  عديدة، 

فوكو" يف اإحدى مقولته: "باإمباطورية النظرة 

 ،وبني ثقافة مغايرة يف مرجعياتها 
املحدقة")3(

وايحاءات  اللغوي،  املجاز  على  ا�شا�شا  �ٌشيدت 

ب��الأح��رى  .اإن���ه  والتخييل،  واحل��ك��ي  ال�����ش��وت 

واملحاكاة،  ال�شورة  عامل  بني  اإ�شكايل  تعار�ص 

وعامل املجاز والرمز. فكيف ميكن ان يتلب�ص خفة 

املتج�شد  يف  �شمعي  ف�شاء  عب  املتطاير  احلكي 

بعينه؟ بكل ثقله املادي و�شريورته الزمكانية؟. 

اهتماماته  الفن  اأوىل   
)4(

النه�شة  ع�رش  فمنذ 

امل���ادي- ال��واق��ع  اإزاء  املخيلة  اختبار  نحو 

واإع���ادة  حماكاته  وكيفية  ال��ع��ني-  ت��راه  كما 

الت�رشيح،  علم  لتطور  مواكبا  ذلك  كان   ، متثيله 

دافن�شى1519-1452"يف  "ليوناردو  وابحاث 

والأب��ع��اد  املنظور  واكت�شاف  الب�رشيات  علم 

امل�شاحية، وكيفية التحايل التقني بالإيهام به، 

ثم اإعادة قراءة وتف�شري الأعمال الفل�شفية لأر�شطو 

اآل يف ذروته  ال�شعر.كل ذلك  طالي�ص وكتابه فن 

الت�شجيل  اآل��ة  واخ��رتاع  ال�شناعية  الثورة  اىل 

وقد  ال�شتن�شاخ،  ع�رش  وب��داي��ة  الفوتوغرايف 

يف  "ال�شينماتوغراف"  باخرتاع  احلقبة  توجت 

نهاية القرن التا�شع ع�رش،لتج�شد التطور احلداثي 

اخلالق لنظرية التمثيل الواقعي للزمان واملكان 

واحلدث يف وحدة واحدة، دون احالة غري واقعية 

يف التمثيل الفني ملو�شوع الفن املراد ت�شويره.

له  يكن  فلم   concreteness واملج�شد  العياين  اأما 

، والتي  الثقافة الإ�شالمية  اأن يوجد داخل �رشط 

اقامت من حا�شة ال�شماع طريقا معبدا اىل اليقني 

العمارة  فنون  وبا�شتثناء   .
)5(

باملقد�ص  الإمياين 

الن�شجيات،  وتطريز  الزخرف  و�شناعة  واخل��ط 

اأدت دوراً وظيفيا  وهي يف جملتها الفنون التي 

لجمال  فانه  الإ�شالمية،  احل�شارة  نطاق  داخل 

لفتح العني والنظراىل اخلارج. وقد و�شمت العني 

والنظر دائما ب�شهوة المتالك والزيغ عن الطريق 

الروؤية  فا�شتبدلت  وغواياته،  وال�شالل  القومي 

اخلارجية بالروؤيا الداخلية، اأي مت احالل الثبات 

الأبدي حمل التحول الن�شبي املوهوم، واملقرتن 

واإم�شاك  الب�شار  حلظة  عند  املخاتلة  بال�رشعة 

�شبكية العني ب�شورة ال�شيء، وقد جاء يف ل�شان 

ال�شيء  ت�شورت  مبعنى:  لفظة"�شورة"  العرب 

توهمت �شورته فَت�شور يل.

ل��ذل��ك ك��ان م��ن اأب���رز ال��ظ��واه��ر اخل��الف��ي��ة بني 

البعد  "املحاكاة"اأو  اىل  الجتاه  هو  احل�شارات 

اأن  ا�شا�ص  على  تقوم  املحاكاة  ففكرة  عنها. 

يف  كامل  فيه  عن�رش  كل   ، ثابت  كائن  الطبيعة 

ظل  يف  الفن  لغة  اأ�شبحت  فقد   
َّ
ث��م وم��ن  ذات��ه، 

و�شول  وجت�شيمها،  الطبيعة،  نقل  هو  املحاكاة 

اىل اأكمل �شورها املادية مثالية. 

يعمل  للمكان  الب�رشي  الت�شور  فاإن  هنا  ومن 

جمال  باعتبارها  املكانية  اجلوانب  اإب��راز  على 
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�لثقافة 

�الإ�سالمية 

�قامت من 

حا�سة �ل�سماع 

طريقا معبد� 

�إىل �ليقني 

�الإمياين 

باملقد�س



للن�شاط واحلركة، مع نقل �شميم ماهية احلجم، 

وقيام امل�شافات بني الأ�شياء، وتوزيع الن�شب يف 

الفراغ . فاملكان ليقوم اّل على فكرة العمق فهو 

"طول/ عر�ص/ عمق" ،وكل مكان خال من فكرة 
العمق هومكان غري حقيقي، فانعدام احليز كما 

 .
)6(

نف�شها  للحياة  اإنكار  "جون ديوي" هو  يقرر 

على العك�ص من ذلك، فاإن الفنون الإ�شالمية يف 

قا�شدة  "املحاكاة"  فكرة  على  لتقوم  جملتها 

ت�شتهدف  ل  حيث   ،abstract املطلق  التجريد 

لكنها  املكاين،  املنظور  وجت�شيد  الثالث  البعد 

جتاوز  اي  والروحي،  الوجداين  العمق  ت�شتهدف 

 فقد ان�رشف الفن 
ً
احلدود اىل ماوراءها، ومن ثم

الإ�شالمى، والفنان امل�شلم، يف ت�شوير الكائنات 

الفراغ  �شغل  مع  ال�شكلية،  املحاكاة  عن  ة 
َّ
احلي

التي  الزخرفية  الوحدات  من  متالحمة  ب�شبكة 

والإح�شا�ص  اجل�شم،  مادة  امت�شا�ص  على  تعمل 

الزخرفة  عنا�رش  كل  م�شتخدما  امل��ادة،  بثقل 

الطبيعة  تلك  جعل  �شاأنها  من  والتي  املجردة، 

مغايرة  طبيعة  اىل  والتحول  للتحوير  قابلة 

ملاهي عليه يف الواقع، حيث ل يبقى من اثرها 

انف�شاح  خلق  على  تعمل  هند�شية  خطوط  اّل 

والد 
َ
"ا�ش الفيل�شوف  فرق  لنهائي.وقد  واإمتداد 

الالحماكاة  ومبداأ  املحاكاة،  مبداأ  ا�شبنغلر"بني 

الأ�شلوب  اأو  ب�"التقليد"  املحاكاة  و�شف  ،حيث 

ب�"التزيني"  فو�شفها  الالحماكاة  ،اما  الع�شوي 

احلياة  ي�شاير  فالتقليد   . الهند�شي  الأ�شلوب  اأو 

ويتابع احلركة، ففيه طابع التحول الزماين، اأما 

التزيني فقد خال من الزمان نهائيا،لأنه خال من 

كان  لهذا  وثبات،  امتداد  اىل  وا�شتحال  احلياة، 

يجري  لأنه  ونهاية،  تقليد"حماكاة"بداية  لكل 

غريالبقاء  ليعرف  التزيني  بينما  الزمان،  مع 

. 
)7(

وال�شتمرار 

تلم�ص  قد  بورخي�ص"  "خورخي  الكاتب  ك��ان   

ابن  ق�شته"بحث  عب  احل�شارية  املع�شلة  تلك 

وجد  ال��ذي  امل��اأزق  عن  لنا  حكى  عندما  ر�شد" 

العثور على معنى كلمتني  نف�شه فيه عاجزا عن 

وردتا يف كتاب ار�شطو طالي�ص"فن ال�شعر" هما 

"الرتاجيديا/ الكوميديا" ،لكنه يف النهاية اأوحي 
ال�شطور:  ه��ذه  خمطوطه  اىل  ي�شيف  ب��اأن  اليه 

"ار�شطو طالي�ص يطلق كلمة "ماأ�شاة" على املديح 
وال�شب،  الهجاء  على  "ملهاة"  وكلمة  والإط��راء، 

وحتفل  بالألباب  تاأخذ  وملهاة  ماأ�شاة  من  وكم 

. 
بها �شفحات القراآن ومعلقات الكعبة" )8(

 يف احلقيقة كان ابن ر�شد يبحث عن الغياب بدءا 

قرون  بعد  �شيتكرر  ما  "وهو  نف�شه  الغياب  من 

يف  املتخيلة،  خمري  نا�رش  ل�شخو�ص  طويلة 

لبن  يكن  فلم  اأفالمه"،  عب  املوهمة  رحالتها 

اأن يعرث على معنى دقيق للم�شطلحني من  ر�شد 

جمالها  داخل  املنغلقة  الإ�شالمية  ثقافته  داخل 

الروحى، فف�رش الكلمتني املبهمتني بنف�ص الآلية 

التي ي�شنف بها انواع ال�شعر، وهو الفن الذي برع 

يف �شناعته العرب يف �شحراء اجلزيرة العربية. 

اأراد ابن ر�شد- كما يقرر بورخي�ص- معرفة  لقد 

عن�رشي الدراما الأغريقية، لكنه ما كان قدر اأى 

املحاكاة  تعنيه  ما  يتخيل  ومل   ، "امل�رشح"قط 
واأن يوؤدي �شخ�شا �شيئا امام الناظرين بدل من 

اأن يحكيه يف كلمات .

�حلكائي": �لوعاء  �ل�سحر�ء/  يف  •"�لهائمون 

.."الهائمون يف ال�شحراء"هو بداية ثالثية بداأها 

�شتكتمل  ،لكنها   1984 ع��ام  يف  خمري  نا�رش 

 2004 ال��ع��ام  يف  تقريبا  عاما  ع�رشين  بعد 

روحه"  يف  ال�شابح  الأم��ري  "باباعزيز-  بفيلم 

ال�شويف  بالن�ص  تيها  الأف��الم  اكرث  من  كواحد 

بعد  �شيحققه  والذي  رواف��ده،  بجميع  الإ�شالمي 

احداث 2001/9/11، وحيث �شتظهر عب الفيلم 

-لأول مرة - لقطة لطائرة تخرتق ال�شماء!، بعد 

فيلمني حفال بجميع انواع الكائنات واملركبات 

واي�شا   ، والغزلن  واخليول  كالدواب  واملطايا 

احلمام الذي اأفرد له فيلما بكامله"طوق احلمامة 
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�لثقافة 

�الإ�سالمية 

��ستبدلت 

�لروؤية 

�خلارجية 

بالروؤيا 

�لد�خلية



ظهور  على  ردا  جاء  وال��ذي   "  1991 املفقود 

ارجاء  يف  املتطرفة  الدينية  اجلماعات  وانت�شار 

احلرب  ا�شداء  اىل  بالإ�شافة  العربية،  البالد 

الأهلية اللبنانية التي كانت لتزال م�شتعلة، ومل 

ينطفئ اأوارها بعد. 

بو�شوح  �شترتدد  الثالثة  الأف��الم  هذه  عب  لكن 

خطابا  ت�شكل  التي  البنائية  العنا�رش  كافة 

التي  وق�ش�شه،  ا�شواته،  تعدد  يف  موؤثرا  تخيليا 

م�شتن�شخة   – الأغلب  يف  -هي  ب�شخو�ص  حتفل 

ليلة وليلة، م�شارع  :"األف  الرتاث مثل  من كتب 

احلمامة  طوق  الطري،  منطق   ، املثنوي  الع�شاق، 

للفقية ابن حزم الأندل�شي".

تقنية  بالطبع  وهي  التنا�شية  الح��الت  هذه 

الرتاث  ا�شتلهام  على  يعمل  من  كل  لدى  �شائعة 

احلكائي،  الن�شيج  داخل  تذوب  ا�شتعارية  كمادة 

من حيث يتم ت�شمينها كح�شو "بالوعاء ال�رشدي 

لهند�شة  وفقا  املوؤلف  ي�شممه  الذى  "الإيهامى 
-ال�شانع-  عبه  ميو�شع  والذي  دقيقة،  بنائية 

هذا"الوعاء  ولكن  اي�شاله.  يود  ال��ذي  اخلطاب 

ال�رشدي" وما يت�شمنه من كافة عنا�رش الف�شاء 

حمرك  وخلق  اإيجاد  حتى  �شاكنا  يظل  ال�رشدي 

اخلفية"  "بالبوؤرة  ماي�شمى  بالأحرى  او  ال، 
َّ
فع

او  اللب  هذا  الفيلمي.  ال�رشد  اليات  لكل  اجلاذبة 

كافة  بنائية  بحتمية  اليها  جتتذب  التي  البوؤرة 

الوقت  الرمزية والتخيلية هي يف ذات  العنا�رش 

يف  تزيد  لكنها   allegory رمزية  حكاية  جم��رد 

اتخاذها �شكال مطل�شما، يتطلب من الرائي يقظة 

ذهنية لالإم�شاك به، لأنه يظل متواريا وخمبوءا 

تتوالد  التي  الف�شيف�شاء احلكائية  �شبكة من  وراء 

ب�شكل �شحري ومت�شل�شل enchainement تعمل على 

ذات  ال�رشدية  التداخالت  من  في�ص  وراء  حجبه 

التوريق احلكائي"ن�شبة اىل الزخرفة النباتية ذات 

الأرابي�شك  فن  يف  التكرارية  الهند�شية  الوحدات 

. 
الإ�شالمي" )9(

تلك  ت�شبيه  املمكن  من  معمارية  وبا�شتعارة 

البوؤرة املتوارية "بالفناء/ال�شحن" يف العمارة 

يتو�شط  الذي  املركز  كونه  حيث  من  الإ�شالمية 

من  اأروق��ة  به  حتيط  �شماوي  وهو  البناء،  هيكل 

رى من الداخل حيث 
ٌ
جوانبه الدائرية ، لذلك فهو ي

اي�شا  ولكنه  اجلهات،  جميع  مركزه  يف  تتالقى 

 ، البناء املعماري  القلب من  "حمتجب" لأنه يف 
ال بعد فعل" العبور" اليه، فهو  ول ميكن ك�شفه 

مرئي ول مرئي معا.  

هند�شة  على  خمري  نا�رش  يعمل  الكيفية  بهذه 

"املعب/ ذل��ك  بخلق  مبتدئا  الفيلمية  بنيته 

الرئي�شية،  احلكاية  مفتتح  ميثل  املدخل"الذي 

ومن ثم يقودنا هذا املعب من اخلارج اىل الداخل 

من  يت�شكل  والتى  الدائرة"  توجد"حميط  حيث 

داخلها وب�شكل مواز ملحيطها مدارات من الدوائر 

ال�رشدية ، والتي تتداخل فيما بينها،حيث تتوزع 

او  قربا،  امل��دارات  تلك  على  احلكاية  �شخو�ص 

بعداً، من القلب اخلفي، او البوؤرة الن�شية اجلاذبة. 

اىل  ال�شاب  املعلم  بو�شول  احلكاية  تبتدئ  هكذا 

الواحة املجهولة على اخلريطة، او"حميط الدائرة 

احلكائية،" والتي تبدو يف الظاهر املرئي كمجرد 

مكان واقعي و�شاحة حلراك ال�شخو�ص، لكنها يف 

ت�شكل فيما وراء جغرافيتها ف�شاءا  الوقت  نف�ص 

وٌت�شيد  الب�رش،  م�شائر  داخله  تكتب  ا�شتعاريا 

والأمثولية  الرمزية  العنا�رش  كافة  رقعته  على 

احلاملة للمعنى الباطنى. 

�سردية": •"متو�ليات 

الرمال  و�شط تالل  ي�شق طريقه  اتوبي�ص متهالك 

تعيينه  مت  �شاب"عبدال�شالم"  معلم  ي�شتقله 

قلب  يف  املن�شية  القرى  باإحدى  اإلزميا  مدر�شا 

وجودها  احلافلة  �شائق  ينفي  والتي  ال�شحراء، 

النافذة  عب  ي��رى  الطريق  يف  اخلريطة..  على 

يغلفهم  ال�شحراء  اأفق  عند  تهيم  الرجال  من  ثلة 

القرية  اط��الل  م�شارف  /على  كاأ�شباح  الغبار 

والذي  الرمال،  يحرث  "الأ�شم"  ب�شيخ  يلتقي 
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الكنز  عن  بحثا  ال�شحراء  يحفر  حياته  ام�شى 

اىل  "الغرناطي"  القرية  �شيخ  يقوده  املخبوء/ 

داره، ويهيئ له مكان اقامته بحجرة ابنه"بكر" 

الهائمني يف  الذي ارحتل بعيدا ليلحق بالرجال 

بعد  اأم��ره  من  حرية  يف  املعلم  ،ويقع  ال�شحراء 

اكت�شافه عدم وجود مدر�شة ميار�ص فيها عمله، 

بعيدا  يعي�ص  ال��ذي  القرية  بعامل  يفاجئ  حيث 

لعاداتها  ووفقا   ، للدولة  الو�شعية  القوانني  عن 

الطفل"ح�شني"حفيد  منه  يطلب   3-/ املتوارثة 

�شيخ القرية اأن يتبعه اىل دار حكيم القرية، والذي 

 ، طويل  زمن  منذ  ينتظره  كان  انه  املعلم  يخب 

كا�شفا له عن اأوهام القرية التي تعي�ص على اأمل 

العثور على الكنز / تذهب الأم اىل املعلم لرتجوه 

فعل  كما  يرحل  باأل  "ح�شني"  ان يقنع حفيدها 

الأجيال  عب  تتناقل  لأ�شطورة  حتقيقا   ، اأب��وه 

كلعنة، خملفا وراءه �شورة "الباق" التي تخفي 

ح�شني"جني"  ي�شادق  احلالج/  ا�شعار  وراءه��ا 

ا�شمه "ح�شن" ي�شكن بئرا مهجورة بالدار، ويق�ص 

اىل  بال�شفر  ويحلم  بالقرية،  يجري  ما  عليه 

قرطبة التي ياأتي ذكرها على ال�شنة العجائز يف 

املرايا  ب�رشقة  ويقوم  الأج��داد،  اىل جذور  حنني 

ب�شاتني  جذاذتها  من  ليقيم  القرية  بيوت  من 

الزهور يف الرمال على هيئة �شورة ال�شماء/ يقع 

القرية  �شيخ  ابنة  ونظرات  غناء  اأ�رش  يف  املعلم 

التي تالحقه داخل اأروقة الدار لرت�شم له ب�شورة 

اإيهامية ا�شارات �شامتة وملغزة كا�شفة عن مراآة 

يف باطن يدها/ يحكي حكيم القرية للمعلم انه 

ورث كتابا يتكلم عن اللعنة، ومبجرد اأن يطالعه 

على  ولكن  لعنتهم،  تنفك  الهائمون  ال��رج��ال 

اثناء  الكتاب  لي�شلمهم  اليهم  يخرج  ان  الغريب 

اجلدة  متوت   / الأجداد  لقبور  القرية  اهل  زيارة 

بعد ان يطرق الباب مالك املوت الذي يظهر على 

عتبة  عند  ذابلة  وردة  ،تاركا  عابر  �شحاذ  هيئة 

الدار، بينما يرحل اجلني عن القرية تاركا ح�شني 

كالرجال  احل��ال  به  ينتهي  ان  يريد  ل  وال��ذي   ،

وهو  الأ�شم  اىل  القرية  حكيم  يذهب  الهائمني/ 

املوعود  الكنز  ب�رش  ليخبه  امل��وت  فرا�ص  على 

وقبل  قرطبة  �شقوط  فقبيل  الهائمني،  للرجال 

رحيل جدهم"اخلطاط"عنها اأعطاه �شيخ �شندوق 

والب�شاتني  الق�شور  ومفاتيح  امللك  �شكوك  فيه 

وا�شتحلفه اأن يعود يف يوم ان مل يكن هو يكون 

ولده او حفيده ، وملا اأح�ص اخلطاط باملوت دفن 

ال�شندوق حتت �شجرة تني، ومرت الأيام، ون�شي 

القرية  واأخذت  اللعنة،  عليهم  حلت  حيث  الوعد، 

تفقد ابناءها/ املعلم يطالع الكتاب،وبني اليقظة 

على  املرت�شمة  العجوز  املراأة  له  ترتاءى  والنوم 

طائعا  اليها  نف�شه  في�شلم   ، الكتاب  �شفحات 

منجذبا اىل الغياب/ يتم ار�شال حمقق وم�شاعده 

اىل القرية للتحقيق يف ا�شباب اختفاء املعلم، لكن 

القرية  ت�شطدم معتقدات املحقق مبعتقدات اهل 

وخرافاتهم فذات نهار يهرع اهايل القرية بعد ان 

وجدوا مركبا غائ�شا يف الرمال، كاإ�شارة على اأن 

اآثار املعلم  املعلم قد جنح يف مهمته، وباقتفاء 

الذي  "�شندباد"  املركب  �شاحب  على  يعرثون 

املحقق  يف�شل  القرية/  اىل  و�شل  كيف  يعي  ل 

الفهم فيقرر  يف معرفة احلقيقة وقد انغلق عليه 

الرحيل، اما م�شاعده العجوز فيرتكه يف ال�شحراء 

ليعود اىل القرية وهو ي�رشخ يف البيداء: ل لغز اّل 

الدهر، حيث ي�شلم نف�شه للغيب.

•"�لرحلة و�لد�ئرة- تناظر�ت مر�آوية" :

منها  ن 
َّ
يتكو التى  ال�رشدية  املتواليات  هذه  عب 

انف�شنا  "الهائمون" جند  لفيلم  ال�رشدي  املخطط 

باطنه،  بغري  ظاهره  ي�شي  اإ�شكايل  ���رشد  ام��ام 

تناظرية  ا�شتعارة  كونه  ع��ن  لي��خ��رج  وال���ذي 

التي 
)10(

الباق  ال�شوفية. ف�شورة  البنية  ملخطط 

تخفي  رحيلهم  قبل  الهائمون  الرجال  يخلفها 

خلف ظاهرها املراوغ ا�شعار احلالج :"ل تلمني 

 
،فاين وحيد")11( واأجر �شيدي  فاللوم مني بعيد.. 

والتي ي�رشح فيها احلالج انه قد عقد العزم على 
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بال و�سول



نهايته،  حتى  الت�شوف  طريق  يف  مي�شي  اأن 

بال  ال�شري  غ��واي��ة  ذات��ه  ه��و  ال�شويف  فالهيام 

و�شول، وفقد الجتاه ،مثلما ي�شري الهائمون يف 

�رشاب ال�شحراء بحثا عما ل ميكن ادراكه. كما اأن 

احلديقة التي يحلم الطفل "ح�شني" ب�شنعها دون 

ان يعرف ماتكون عليه �شكل احلديقة، فلم ير يف 

اجلني   " لكن  ال�شحراء،  رمال  �شوى  قط  حياته 

احلديقة  �شورة  على  ي�شنعها  ان  عليه  ي�شري   "
ال�شماوية لأنها متثل الأ�شل لالنعكا�ص الأر�شي 

العلوي  العامل  بني  ال�شلة  يعني  ،مب��ا  امل��راوغ 

والعامل ال�شفلي. 

ال�شخو�ص املوزعة على اخلريطة  ومن هنا فان 

الظاهر  وراء  فيما  تقتفي  القرية،  لهذه  الأر�شية 

متاثل  ال��ت��ي  وال��وج��ودي��ة  املعرفية  اخل��ري��ط��ة 

كما  اأو   " والأح����وال  "املقامات  حركتها  يف 

مبنازل  ال�شاذيل"  ال�شويف"ابوح�شن  اأ�شماها 

هنا"املكابدات  حت��ل  وح��ي��ث   ،
الو�شول")12(

التقليدي  الأر�شطي  ال�رشاع  حمل  واملجاهدات" 

هنا  الدرامي  فاحلراك   . الأغريقية  الدراما  يف 

الإرادات  اأو  الأف��ك��ار  ����رشاع  يف  ينح�رش  ل 

يف  يتم  لكنه  امل��روي��ة،  احلكاية  �شخو�ص  بني 

-الظاهر/ اخل��ارج  بني"الداخل/  املجاهدات 

جذبات  عب  الالحمدود"  املحدود/   - الباطن 

الدوائر املتناظرة والتي يتم خاللها احلراك  من 

ال�رشدي  واملعريف.

يف  يتم  ����رشاع  م�رشحة  هنا   
"فاجلذبة")13(

ثم  ومن   ، العاطفة  وجماله  ال��ذوق  عب  الداخل 

اجلماىل  التطهري  حمل  الوجودي  الإف��راغ  يحل 

"التطهري"  فعل  اأن  كما  الأغريقية،  الدراما  يف 

ل  الرحلة،  بداية  يف  ياأتى  ال�شوفية  البنية  يف 

الكال�شيكية،  الدراما  نهايتها كما يحدث يف  يف 

ك�رشط  ال�شالبة  الطاقات  الرائي  �شقط 
ٌ
ي حيث 

 يتم التطهر من 
َّ
اأويل للولوج اىل الدائرة، ومن ثم

ال�شياحة يف  قبل  واملكانية  الزمانية  املتعلقات 

الالزمان والالمكان. 

يف  ال��ه��ائ��م��ون  فيلم  �شخو�ص  ام���ام  فلي�ص   

وقد  التالية،  املراتب  اىل  النتقال  �شوى  رحلتها 

"التخيل  الدائرة  حيز  اىل  بدخولها  عليها  حكم 

اىل  ت�شل  حتى  اب��داً  منه  تخرج  اّل  احلكائي" 

ذات��ه،اأو  املتخيل  يف  الذوبان/الغياب  مرتبة 

اخلفي  "املركز  البدئية  النقطة  هي  التي  الفكرة 

لقلب الدائرة". فتلك الدائرة جت�شد يف ت�شاعيفها 

ال�رشدية م�شاق الرحلة للو�شول واكتمال ال�رشد، 

داخل  العبور  لفعل  الفيزيقية  احلركة  عب  �شواء 

متاهة الواحة التي تبدو لنا كعامل مفقود داخل 

�شدمي من الرمال، اأو عب احلركة الرمزية املتمثلة 

الرجال  متاهة  يف  املاثل  الأبدي"  "العود  يف 

الهائمني الذين يخرجون جيال بعد جيل لل�شياع 

دفن  "كنز"  بوجود  اجلمعي  العتقاد  عب  اأو 

اأواحللم  املتناقلة،  الأ�شطورة  ح�شب  قرون،  منذ 

تتوارث  التي  قرطبة"،  هو"  مفارق  "مبكان 
الأجيال حلم العبور اليها فيما وراء البحر، والتي 

ميثل مكان الن�شاأة الأوىل لالأجداد، اأي انها تظل 

وراء  فيما  تقع  الكنز،  مثل  مثلها  "حمتجبة" 
الظاهر واملح�شو�ص. 

 فاملعلم الغريب عن القرية والذي ٌقدر له الولوج 

نحو  بالجنذاب  ذاته  امل�شري  �شيلقي   ، للدائرة 

ة التي تدور حولها الدوائر ال�رشدية، 
ّ
الهوة اخلفي

حيث �شيتحول هو نف�شه بغيابه او "هيامه" اىل 

وقود تتغذى عليه الأ�شطورة املتناقلة عب الكالم، 

يف  حا�رشة  لتظل  الذاكرة  عليها  تقتات  والتي 

املخيلة اجلماعية، عندئذ يتم افراغ الذات لتحل 

الفكرة الغريية والرمزية.

ية وال�شحرية معا، 
ّ

ومن هنا تكمن املفارقة الن�ش

ففي  فيلمه،  داخ��ل  خمري  نا�رش  يوجدها  التي 

امل�شاهد الأوىل من الفيلم نرى و�شول " املعلم " 

اىل تخوم القرية ، وحيث يكت�شب هذا ال�شتهالل 

باأن  للرائي  يوحي  مبا  درامية  اأهمية  امل�شهدي 

وال�شخ�شية  املقدمة،  احلكاية  بطل  هو  املعلم 

م�رشح  على  درامي  ثقل  من  متثله  مبا  الفاعلة، 

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

68



يف  عليه  ل 
ّ
يعو امل�شاهد  ف��ان  لذلك  الأح���داث، 

�رشيعا  يتوحد  كي  الالزمة  باملعلومات  ام��داده 

مع عنا�رش ال�رشد، لكن العر�ص ال�رشدي ل يقدم 

احلكاية من وجهة نظر املعلم القادم من خارج 

ومعلق  ك�شاهد  او   - لالأحداث  كمحرك  املكان 

على حال القرية- لكن ما يحدث هو عك�ص ذلك، 

يكن  فلم  املعلم،  يختفي  الفيلم  منت�شف  فقرب 

التقدم  بني  ���رشاع  عر�ص  الفيلم  �شانع  هدف 

والتخلف يف �رشدية قرية تقتات على ا�شطورتها 

اخلا�شة- فبنية الفيلم هي �رشدية �شاكنة مغلقة 

وطبيعية  ا�شطورية  عوامل  بفعل  نف�شها،  على 

.فال  "ال�شحراء"  وهي  الأح��داث  م�رشح  حتددها 

توجد  ل  لالأحداث،لأنه  حمرك  بطل  اأذن  يوجد 

اأحداث بالحرى ، فكل �شيء م�شطور يف الكتاب 

يف  متعادلة  ال�شخ�شيات  وجميع  �شلفي،  ب�شكل 

يف  مت�شاو  بقدر  م�شاركة  ال�رشدية،  الوظيفة 

احلكاية، واي�شا يف الإميان بالقدر املحتوم.

يعني  للقرية  ال��واق��ع��ي  احل��ي��ز  ع��ن  فالغياب   

بال�رشورة اأن ت�شري مرويا عب الكالم ، بدل من 

اأن تكون ممثال للحكاية يف الزمن، حيث يتحول 

الأل�شنة،  تتناقلها  حكاية  جمرد  اىل  "املعلم" 
وهنا فقط تكتمل الدائرة ال�رشدية واحلياتية ليتم 

املجازي  الوجود  دائ��رة  اىل  بالغياب  النتقال 

والرمزي ، واملق�شود هو ان تن�شى ال�شخ�ص واأن 

تتذكر احلكاية لأنها تقودك اىل احلكمة.

الدولة  لقوانني  املمتثل  "املحقق"  وبا�شتثناء 

الأ�شياء  ظاهر  وراء  يجري  والذي  مادية،  ك�شلطة 

تيها بعجرفة العقل يف حريته بني الأ�شباب والنتائج 

الذى  الوحيد  هو  فاإنه  "للحكاية"  املادى  لالإطار 

يعود خارجا من الدائرة، كما جاء خايل الوفا�ص، 

وراء  ما  اىل  العبور  من  العقلي  احلاجز  منعه  وقد 

ظاهر احلكاية، والإم�شاك بالفكرة، حيث يجد نف�شه 

من  متاهة  يف  يغرق  الفيلم  الأخريمن  الربع  يف 

مقتطعة،  حكايات  �شكل  يف  ت�رشد  التي  الأحاجي 

ومقتحمة، لي�ص لها بداية اونهاية "حكاية املركب 

حماول  ال�شيني"  الع�شفور  حكاية  وال�شندباد/ 

اأ�شباب  وبني  بينها  والرابط  ال�شياق  على  العثور 

اختفاء املعلم من القرية.

يف  الأفقي  ال�رشد  حركة  تقطع  احلكايات  هذه 

احلا�رش"م�شهد التحقيق " مب�شار راأ�شي ميثل زمن 

�رشد احلكاية املغلقة على نف�شها، فهي ل تف�رش 

املحقق،  فهم  على  امل�شتع�شي  اللغز  من  �شيئا 

كما انها ل توؤدي اىل تطور حركة ال�رشد لالأمام، 

واي�شا ل ميكنا اعتبارها رجوعا اىل اخللف يف 

املا�شى  تذكر  وظيفة  لأن  باك"  "فال�ص  الزمن 

يف  ال�����رشد  حركة  يوقف  ب��ال�����رشورة  ال��ذى   –
احلا�رش-هو تف�شري الأحداث والدوافع التي اأدت 

فيها  توقف  التي  النقطة  عند  احلكاية  تعقد  اىل 

الزمن  يف  تخلق  املقتحمة  احلكاية  لكن  الزمن. 

املبهمة  الأحاجي  من  مظلمة  فجوات  ال�رشدي 

التي ت�رشد من وجهة نظر"الأعرج" الهزيل اجل�شد 

بينما  "الكالم"،  عن"الأخر�ص"يف  ينوب  فهو 

يقوم  البنية  قوي  ج�شدا  ميتلك  ال��ذي  الأخر�ص 

،وينفرد  املركب  حرا�شة  يتوىل  فهو  "بالفعل" 
وحده بحمل ال�شندوق الذي يحتوي داخله على 

تبادلية  عالقة  يف  فهما  ال�شيني،  الع�شفور 

ال�شورة"وبني"احلكي/ال�شوت  الفعل/  بني" 

الأعرج  فان  النهاية  يف  لكن  اللغوي"،  واملجاز 

يقوم بال�شتيالء على حركة ال�رشد ل�شاحله، فقد 

اأراك" فهو  "تكلم حتى  الطبيعة بالل�شان  خ�شته 

املتقد،  وخياله  الذاتي  باإيقاعه  احلكاية  يلون 

، دافعا  اأحاديث  لكن دون يقني فيما يرويه من 

ال�رشدية  املتاهة  قلب  "اىل  املحقق  "امل�شاهد/ 
من  امٌل�شاهد  اكتنزه  ما  يبعرث  اإن��ه  جديد.  من 

اأحداث �شابقة ويعيده اىل احلرية امام ما �شاهده 

من قبل، فنحن يف احلقيقة ل نعرف كيف و�شل 

املياه  �شطح  للحركة على  اأداة  املركب"الذي هو 

"اىل ال�شحراء، وملاذا ترك البحار املركب لأهايل 
القرية ليقت�شموه فيما بينهم اذا مل يعاود الرجوع 

الذي يحرك جناحيه  املعدين  الع�شفور  واي�شا   ،
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اأعاجيب  يف  مثيال  �شنجدله  وال���ذي  وجفنيه 

خلفها  التي  الأدوات  فظواهر  وليلة.  ليلة  الف 

اأطفال  يطلقه  الذي  ال�شم  وهو   -" لنا"�شندباد 

القرية على املراكبي جمهول الهوية وال�شورة- 

 – ال�شا�شة  على  ن��راه  اأن  دون  عنه  ن�شمع  ال��ذي 

توؤكد ظاهر احلكاية وحدوثها فعال، لكن الكيفية 

اىل  منا  اذن  يحتاج  فالأمر  غائبة،  والأ�شباب 

مع  �شحريا  نتوحد  كي  املخادع  ال�شطح  جتاوز 

املعلم  اأ�شلم  كما  لها،  انف�شنا  ن�شلم  احلكاية،واأن 

نف�شه للغياب.

و�ملر�آة": • "�حلامل 

يدفع  وليلة"حيث  ليلة  "الف  يف  يحدث  وكما 

القدر وت�شاريفه ابطال احلكاية اىل ما لي�ص يف 

اأن ميار�ص املعلم علمه يف  احل�شبان ، فبدل من 

تلقني الدرو�ص لأطفال القرية، يجد نف�شه م�شتمعا 

الأ باحلكايات والأ�رشار. 
ٌ

حلكيم القرية ، كوعاء مي

فعندما يطالع املعلم كتاب الرجال الهائمني يقراأ 

م�شريه وقدره املقدر له يف الكتاب: "فبعد ثالثة 

لت�شطحبه  العجوز  تاأتي  الكتاب  فتح  من  ايام 

وت�شق معه الرمال، اليد يف اليد، حتى ي�شال اىل 

جنان حبيبته ، وقد ٌكتب على باب اجلنان هذه 

لكن فكرة  اّل املحبون")14(،  الكلمات: ليدخله 

مراميها  يف  التيو�شوفية  املعتقدات  يف  الكتاب 

"ام  يف  تتلخ�ص  لل�شويف  بالن�شبة  هي  الأعمق 

الكتاب" وق�شة اخللق ونهايته ، اي الكتاب الذي 

تاريخ  وان  الب�رش،  م�شائر  فيه  وكتب  اهلل  خطه 

الكون لي�ص ال رواية او قراءة للكتاب الإلهي ذاته 

الذي �شحفت فيه اأقدارنا ومبوتنا تغلق �شفحتنا 

التي كتبها الإله منذ الأزل، وهو ما يحدث للمعلم 

يف الهائمون عندما يطالع م�شريه الذي مل يتقرر 

بعد يف الزمن الإن�شانى.

فالكتاب هو عبارة عن ر�شالة مر�شلة من الأجداد 

يف  �شياأتي  حم��دد  متلق  اىل  طويلة  ق��رون  منذ 

على  يقف  ان  وعليه  املختار"،  امل�شتقبل"اإنه 

الر�شالة بفك رموزها وفهم معناها املراد اإي�شاله 

الر�شالة"  "الكتاب/  طال�شم  فك  �شفرة  ولكن  له، 

لتتم عب اللغة، ولكن داخل " احللم" الذي ي�شتمد 

فاإن  عربي  ابن  نظر  ويف  به.  الإمي��ان  من  وجوده 

ال�شور  مياثل  خيال  اإل  لي�ص  حقيقته  يف  الوجود 

التى ترتاءى للنائم يف احالمه، كما اأن عملية اخللق 

يجب  حلم  وهو  اخل��الق،  الإلهى  احللم  نتاج  هي 

تف�شريه من خالل �شور الظاهر امللمو�ص من اجل 

التو�شل اىل معناه اخلفي، كما اأن الروؤيا مبقدورها 

الوحيدة  الأداة  وه��ي  وامل��ج��رد،  ال��رم��زى  جت�شيد 

اأداة  بو�شفها  احلقائق  بني  اجلمع  باإمكانها  التى 

.
)15(

التخييل التي تقوم عليها بنية الوجود

حلم  يف  يدخل  حتى  الكتاب  املعلم  يقراأ  اأن  فما 

فترتاءى له نف�شه: يدخل اىل مكان خالعا نعليه،/ 

 / �شبات  يف  يروح   / به  ماأخوذا  املكان  يتاأمل 

حجرية  ف�شقية  وتر�ص  ال�شيخ  ابنة  الفتاة  تظهر 

�شيتكرر  الذي  امل�شهد  نف�ص  املاء"وهو  بقطرات 

�شمرقند  اأم���رية  حلم  م��ع  ب��ح��ذاف��ريه  بعد  فيما 

طيات  من  م��راآة  تخرج  ثم  احلمامة"  ط��وق  يف 

على  املراآة  تاركة   ، بوله  فيها  وتتطلع  مالب�شها 

عينيه  املعلم  وتختفي/يفتح  الف�شقية  حافة 

العجوز  امل��راأة  امامه  تظهر  امل��راآة/  يف  حمدقا 

كما يف �شورتها املرت�شمة على �شفحات الكتاب 

، حمدقة بنظرات اآمرة اىل املراآة، فينه�ص املعلم 

ومي�شك باملراآة متطلعا فيها بوله اىل ذاته ،بينما 

ي�شلم يده طائعا اىل العجوز لت�شحبه اىل ال�شحراء. 

�شخ�شيات  احللمي جتتمع ثالث  امل�شهد  يف هذا 

 كتاب، والذي 
ّ

تناط مبهام حمددة لها داخل ن�ص

التي مبقدورها  ال�شحرية  التعويذة  اىل  اأقرب  هو 

اىل  بالإ�شافة  القرية،  تكبل  التى  اللعنة  تفك  اأن 

وجود اأداة رمزية هى:"املراآة":

املكلف  املختار  اوال�شخ�ص  احلامل  املعلم:   -  1
باإي�شال الكتاب اىل الهائمني، والذي يجد نف�شه 

فهو  بقد�شيته،  ي�شي  قدمي  داخل مكان  احللم  يف 

فعل  ومع  الدخول،  قبل  عتبته  عند  نعليه  يخلع 
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للقرية  الواقعي  احليز  يعب  الداخل  اىل  العبور 

فالعتبة   ." احللم  املكان/داخل  خارج  لي�شبح" 

الواقع  بني  الفا�شلة  احل��دود  تر�شم  املكانية 

نراه  اإننا   . واملوت  احلياة  بني  واي�شا  والفكرة، 

ي�شري كالنائم يف املكان ذاهال عن نف�شه ،كما لو 

كان واقعا يف حال "ال�شكر" وهو احلال ال�شويف 

املحبوب  مل�شاهدة  توقه  يف  للمحب  يقع  الذى 

املعلم فان  . لكن يف حال  فاأذا غلبه متكن منه 

لكنه  عار�ص،  كحال  �شحو  يعقبه  ال�شكرل  حال 

داخل  املتعني  املكان  من  العبور  اىل  ي�شتمر 

معلق  .اإن��ه  وال��زم��ان  املكان  خ��ارج  اىل  احللم 

به  يحل  حيث  الكليات  اإدراك  وعامل  احللم  بني 

اىل  لي�شل   ،
)16(

الروحي والإ���رشاق  الفناء  حال 

"امل�شاهدة /التجلى املراآوي" التي لتتم  مرتبة 

الظواهر  فناء  هو  هنا  والفناء  الأنا.  اإفناء  دون 

فعل  بني  املح�شورة  املرحلة  وهي   ، والأ�شكال 

واليقظة  النوم  بني  ،اأو  وفتحهما  العينني  اإغالق 

حيث تظهر الفتاة وحدها يف مقطع كامل لتوؤدي 

اإمياءاتها الرمزية، بينما املعلم غائب عن الوجود 

العيني داخل امل�شهد.والنوم او ما ي�شمى بامليتة 

ال�شغرى، هو جماز املوت الذي يعاي�شه الإن�شان 

يف جتربة حياته املبا�رشة، وهو برزخ العبور من 

الباطنى  العامل  اىل  الواعي  والعقل  الظاهر  عامل 

ال�شور  تتحرر  حيث  الوعي"  "ماحتت  او  اخلفي 

 ، معاقلها  من  املكبوتة  والتخييالت  احللمية 

يف  الإن�شان  يفيق  ال��ذات  وفناء  امل��وت  يف  لكن 

نيام  "والنا�ص  الثمل  احلياة  حلم  من  نهايته 

احلكاية   
ّ

ن�ص وح�شب  انتبهوا".  م��ات��وا  ف���اإذا 

املقروءة فاإن العجوز �شت�شطب املعلم اىل جنان 

حمبوبته والتي ليدخلها ال املحبون، وهذا هو 

العبور الأخري للمعلم يف اطوار الرحلة اىل حيث 

ينتقل  وهو   ، العا�شقني  على  املق�شور  الفردو�ص 

اجلمايل  والتلقي  ال��ق��راءة  م�شتوى  من  ويعب 

واملريد  الرمزي.  والفعل  التمثيل  م�شتوى  اىل 

ال�شويف كما تخبنا ادبيات الت�شوف يكون يف 

داخله جوع �رشه اىل العبور وطي مراحل الرحلة 

للو�شول، فهو ل ينظر اىل العامل املحيط مبعزل 

ويتحني كل حلظة  كليا،  ت�شمله  التي  الفكرة  عن 

للعبور اىل املاوراء لي�شري بذاته الفكرة او الكلمة 

التي كانت يف البدء.

على  ظهورها  يتواىل  التي  ال�شيخ:  ابنة   -  2  

ويقت�رش  م�شهدية  مقاطع  اربعة  يف  ال�شا�شة 

اأروقة  داخل  معها  املعلم  وجود  على  ح�شورها 

بوجه  الفيلم  طوال  امامنا  تتبدى  حيث  البيت، 

 اأنثى، اإنها ت�شبه 
ْ
لي�شي بحقيقة جن�شها كذكر ام

املردان يف الليايل ، اأو اخلنثى ”androgynous” يف 

الأ�شاطري الإغريقية ، والتى جتتمع فيها �شفات 

الأنوثة والذكورة معا، وينح�رش دورها كو�شيط 

�شامت ي�شري وليبوح، مكتفية طوال الفيلم بر�شم 

الإمياءات والإ�شارات الرمزية امللغزة التي يتفجر 

بها اجل�شد ب�شكل ل واع. اإن اخلر�ص املالزم للفتاة 

يف  "الكفان  اجل�شدية  ب��الإمي��اءات  والكتفاء 

مواجهة/ اإمالة الراأ�ص نحو الكتف الي�رشى/�شم 

مراآة يف  الك�شف عن  الي�رشى/  على  اليمنى  اليد 

اقرتان  القلب/  اىل مو�شع  ثم �شمها  اليد  باطن 

الو�شطى وال�شبابة على الفم والعينني"، اإمنا ي�شري 

اي�شال  عن  وعجزها  املنطوقة  اللغة  ق�شور  اىل 

هو  املبا�رش  معناه  يف  والرمز  الباطنى.  املعنى 

املعنى الباطني املخزون حتت كل ظاهر ل يظفر 

به ال اأهله.

فالرمز والإ�شارة واحلركة هي التعبري الوحيد عن 

النواحي امل�شترتة التي لتقوى اللغة على ادائها 

يف دللتها، وهي متو�شع امل�شافة بني الوجود 

. وعلى �شبيل املثال فان رق�شة 
)17(

املطلق واللغة 

)18("ن�شبة اىل مولنا جالل الدين 
ال�شما املولوية 

الرومي" ت�شري ح�شب قواعدها الأدائية اىل ال�شلة 

بالكون  الأ�شغر"  "العامل  الإن�شان  تربط  التي 

احلركات  م��ن  جمموعة  ع��ب  الأكب"  "العامل 
الإميائية التي يحاكي فيها الراق�ص رمزيا حركة 

يدور  الوقت  نف�ص  يف  بينما  ال�شماوية،  الأج��رام 
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�لرمز هو 

�لتعبري 

�لوحيد عن ما 

ال تقوى �للغة 

عليه



حول ذاته كما تدور الدائرة بالنقطة التي تتو�شط 

قبة تعلوه، وهو ي�شري اىل الأر�ص بيد، بينما يده 

اإ�شارة وا�شحة اىل  ال�شماء يف  الأخرى ت�شري اىل 

حيث  ال�شفلي  والعامل  العلوي  العامل  بني  ال�شلة 

يربط بينهما الإن�شان .

الفتاة هنا يف هذا ال�شياق بالن�شبة اىل املعلم هي 

الروحي  الو�شيط  الظني، فهي  الهاج�ص  اأقرب اىل 

املتج�شد يف �شورة اإن�شانية له، وهي التي تقوده 

والك�شف  املعاينة  من  فعله  عليه  يتوجب  ما  اىل 

كي ترتقي الروح بني م�شتويات الإدراك واملعرفة 

املقت�شبة  الوحيدة  والإ�شارة  الب�شرية.  ومعاينة 

الدار هو  التى ت�شلها باأهل  الواقعية  الرابطة  اىل 

و�شوله  عند  املعلم  اىل  لها  القرية  �شيخ  تقدمي 

كابنة له،حيث يفاجاأ بنظراتها ال�شامتة. غريذلك 

امل�شاهد  يف  لتظهر  الواقعية  �شريتها  تنقطع 

التالية ك�شبح يالحق بال�شوت والإمياءات املعلم، 

وعندما ينتهي دور املعلم بالغياب ينتهي دورها 

بالتايل من الفيلم كاأنها مل تكن.

"نظرية  يف  ����ش���ارت���ر  ب�����ول  ج�����ان  ي�����ش��ري 

خالل  من  نراه  العامل  اأن  اىل  النفعالت")19( 

الواقعي  الوجود  يتبدل  حيث  الذاتية،  انفعالتنا 

اىل وجود �شحري، وبالعك�ص باأن ينك�شف العامل 

كنا  �شحريا  عاملا  بو�شفه  اأحيانا  لل�شعور  ذاته 

نتوقعه، بل اإن ال�شحري بناء من الأبنية الوجودية 

للعامل، وال�شحري باإعتباره كيفية حقيقية للعامل 

ي�شمل  اإنه  بل  الإن�شاين،  املجال  على  يقت�رش  ل 

النف�شي.  الطابع  حتمل  ما  بقدر  الأ�شياء  بديهي 

وهو ما يوؤكد ان املعلم كان مهياأ ب�شكل قبلي- 

باعتباره املختار-للرحلة، وان ما تراءى له من 

عوامل يغلفها ظالل املخيلة واحللم هي �شور تقع 

مابني البني نابعة من اأغوار روحه.

الفتاة  ت�شتخدمها  التى  الأداة  وهى   : املراآة   -  3
بوله،  فيها  تتطلع  حيث  �شينمائيني  مقطعني  يف 

ت��راه  ال��ذى  م��ا  امل�شاهدين  نحن  ن��رى  اأن  دون 

حتديدا ، وم�شدر النفعال الناجت عن فعل الروؤية، 

على  يحتوى  ل  للم�شهد  الإخ��راج��ى  فالتخطيط 

subjective cam�"  لقطات ذاتية تو�شح وجهات النظر

واجتاه  الروؤية  مو�شوع  على  لتطلعنا   "era angle

الروؤية ل مرئي  فمو�شوع  املعلم.  الفتاة/  نظرات 

بالن�شبة لنا، او بالحرى هو حمتجب عنا!. 

على  وال�شعراء  الفنانني  خيال  امل��راآة  داعبت  وقد 

املراوغة  الزدواجية  لطبيعتها  وذلك  الع�شور  مر 

من  بالعديد  الليايل  حكايات  وتزخر  والغام�شة، 

املرايا ال�شحرية العجيبة التي تنطوي على قدرات 

كل  طالت  قد  امل���راآة  ان  كما  ع��ادي��ة.  غري  مرئية 

"مراآة  فهناك:  والديني  الفل�شفي  التعبري  مباحث 

العامل، مراآة اهلل، مراآة الروح، مراآة الإن�شان"، ومن 

ثمة فكل مراآة منها كفيلة باأن تعك�ص ح�شب الت�شور 

جانبا من جوانب الإن�شان واإ�شكالياته الكبى منذ 

منعك�شة  ل�شورته  الإن�شان  وروؤي��ة  اخلليقة،  بدء 

امامه على �شطح املاء واكت�شافه لالأنا وفردانيته 

. 
الكونية كما يف اأ�شطورة "نر�شي�ص")20(

متميزة  مكانة  حتتل  خا�ص  وب�شكل  املراآة  لكن 

الإ�شالمى،  الت�شوف  رم��وز  م��ن  جملة  �شمن 

تهياأ  مبا  الفار�شى  ال�شويف  ال�شعر  يف  خا�شة 

من  عليا  مرتبة  اىل  كاأداة  ملفهومها  جتاوز  من 

بفعل  تت�شل  لأنها  وال��دليل،  الروحى  التمثيل 

على  عليها،  تنطوي  التى  الب�رشية  الإمكانات 

جماز الرتائي وامل�شاهدة العليا والتجلى الإلهى، 

امل��راآة  اأداة  يف  نتلم�ص  اأن  املمكن  م��ن  وهنا 

النقطة  وهي   "pantheism الوجود  "وحدة  نظرية 

املركزية يف فكر حميي الدين ابن عربي القائلة 

يف  و�شفاته  اهلل  وجتل  اإلهى،  كفي�ص  بالوجود 

ا�شكال و�شور منعك�شة عنه. فاخللق والكون مراآة 

لتجلياته، وهي �شور ومرايا حلقيقة واحدة هي 

 . 
)21(

الأ�شل 
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)البقية يف موقع املجلة بالنرتنت(
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* كاتب وباحث من لبنان

كثرية هي اإ�شهامات الناقد والباحث الأكادميي 

يف  املقارن  والأدب  اجلماليات  علم  واأ�شتاذ 

العربي  العامل  معهد  ومدير  ال�شوربون  جامعة 

يف باري�ص، د. معجب الزهراين، يف ميدان النقد 

فهذا  بعامة؛  الأدب  ميدان  ويف  بخا�شة  الأدبي 

املا�شي  العام  �شدرت  التي  روايته  بعد  ه��و، 

حتت  اجلديد،  كتابه  يقّدم   ،
"رق�ص")1( بعنوان 

فرد، حكاية جيل"،  الوقت. حياة  "�شرية  عنوان 

الناقد  لهذا  اآخر  واأدبيًا  ثقافيًا  فيه وجهًا  فرنى 

ال��روائ��ي، ه��و وج��ه الأدي���ب الن��رتوب��ول��وج��ي؛ 

فالكتاب، اإذا �شئنا ت�شنيف هذه ال�شرية الذاتية، 

يحمل  اإذ   ،
)2(

النرتوبولوجي الأدب  يف  ينخرط 

ال�شادق  احلقيقي  وطعمها  احل��ي��اة  ح���الوة 

وما   .  . وم��رارت��ه��ا.  ق�شوتها  م��ن  ال��رغ��م  على 

لنب�ص  ت�شجياًل  تكن  مل  اإن   
)3(

النرتوبولوجيا

ولئن  واأحا�شي�شه؟  وم��ادت��ه  وف�شائه  العي�ص 

املعرفة،  اأركيولوجيا  دور كبري يف  لالأدب  كان 

الأخرى،  الفنون  )ك�شائر  الذاتية  ال�شرية  فاأدب 

 
ّ
ثر م�شدر  هو   )  .  . والغناء.  والر�شم  كالرواية 

وثيقة  الذاتية  ال�شرية  بو�شف  لالنرتوبولوجيا، 

ثقافية ومعرفية تنطوي على عنا�رش تاريخية 

اآلية  ومتتلك  ونف�شانية،  واجتماعية  وجغرافية 

داخلية ترتبط بال�شياق الذي اأنتجها. 

جن�ص  اإىل  ينتمي  الذاتية،  ال�شرية  اأدب  اأن  ذلك 

اأدبي �شجل جناحا باهراً، عربيًا وعامليًا، خالل 

الن��رتوب��ول��وج��ي؛  الأدب  ه��و  املا�شي  ال��ق��رن 

فال�شرية الذاتية، �شواء عندنا اأو عند �شوانا، باتت 

املعا�رش  العامل  يف  �شعبية  الأكرث  الأدبي  الفن 

قاطبة. وفعل ال�شرية الذاتية كفعل الرواية، فهي 

تفا�شيل  من  ممكن  هو  ما  اأقل  ا�شتخدام  "فّن 
حركة  اأعنف  لبعث  اخلارجية  اليومية  احلياة 

ممكنة يف احلياة الداخلية" كما يقول �شوبنهور. 

من  )النرتوبولوجيون(  الأّنا�شون  وي�شتطيع 

ر 
ّ
يدر�شونها ت�شو التي  الأدبية  الن�شو�ص  خالل 

�ص احلالت الب�رشية 
ّ
الآخر والإح�شا�ص به وتقم

ي�شتطيعونه  اأكرث مما  املختلفة،  املجتمعات  يف 

 .
)4(

من خالل العلوم الإن�شانية

طريق  ي�شق  ال��ذي  هو  النرتوبولوجي  ف��الأدب 

واملجتمع  املعيو�ص  املجتمع  ب��ني  ال��و���ش��ل 

العالقات  ي�شل  ال��ذي  الطريق  ه��ذا  املعقول؛ 

طلق عليه الباحث 
ُ
الجتماعية بَفهم تعقيداتها، ي

"الطريق  ت�شمية  دوران  جيلبري  النرتوبولوجي 

النرتوبولوجي  "امل�شار  اأو  النرتوبولوجي" 

 )Trajet anthropologique( . فالوعي الفردي 
لالأديب")5(

اأو  الجتماعي،  الفردي/  "ن�شه"  يكتب  ال��ذي 

ه 
ّ
ينو اأو  عنه  يبلغ  اأو  اإليه  ي�شري  )اأي  به  يتلّفظ 

للبيئة  ال�شياقية  التبليغات  جمموع  وي�شّكل  به( 

تنقطع  ل  واإي��اب  ذه��اب  حركة  يف  واملجتمع، 

 ح�سني جو�د قبي�سي *

معجب الزهراين 

من كتابة �لرو�ية �إىل �ل�سرية �لذ�تية



لي�ص  اأن  ثِبت 
ُ
ي اأن��رثوب��ول��وج��ي��ة(،  م�شرية  )يف 

بني  والجتماعي،  الثقايف  بني  قطيعة  من  ثمة 

وبني  بخا�شة،  والأدبية  الثقافية،  "الن�شو�ص" 
"ال�شياقات" الجتماعية التي اأنتجتها. ومل يكن 
قراءة  يجدون �شعوبة يف  الأنرثوبولوجيا  اد 

َّ
و

ُ
ر

املعرفية.  كنوزها  وا�شتثمار  الأدبية  الن�شو�ص 

رجال  الأحيان  اأغلب  اأنف�شهم يف  هم  كانوا  فقد 

للتكوين  اأ�شا�شا  ت�شكل  الآداب  تلك  وكانت  اأدب، 

الذي تلقوه6. 

** ** **

ت�شمية  فاأ�شل  و�شريته،  الوقت"   " اإىل  د 
ُ
لنع

الكتاب "�شرية الوقت" هو وفاء الزهراين للمقالة 

التي كتبها يف العام 2009 يف جريدة "الوقت" 

ال�شحفي  من  طلب  على  بناء   )119 العدد  )يف 

الديري وت�شجيع �شديقهما امل�شرتك قا�شم  علي 

بعد  الزهراين  كتبها  التي  املقالة  فتلك  ح��داد. 

لكنها  بعيد،  حّد  اإىل  ًة 
َ
خمت�رش وج��اءت  ت��ردد، 

يف  الرئي�شة  املفا�شل  �شمورها،  على  ت، 
ّ
�شم

اأخذت مع مرور الوقت تلح  �شرية حياة الكاتب، 

تفا�شيلها،  اإي�شاح  اإىل  وتدعوه  الكاتب  على 

حكاية  فرد،  حياة  الوقت.  "�شرية  كتاب  فكان 

العام اجلاري  النور مع مطلع  راأى  �شعب" الذي 

لة لتلك ال�شرية 
ّ
)2019( عبارة عن ا�شتعادة مطو

ت يف جريدة الوقت. اإذ حال 
َ
املقت�شبة التي ُن�رِش

ان�شغال الكاتب مبهام التدري�ص يف جامعة امللك 

�شعود ثم يف جامعة اليمامة حيث اأ�ش�ص "كر�شي 

تلك  اإجناز  اإىل  ان�رشافه  الق�شيبي" دون  غازي 

"�شعوبة  فًا من 
ّ
اأنه كان متخو ما 

ّ
ة، ول�شي

ّ
املهم

ال�شريي، يف جمتمع كان  الن�ص  الوفاء ب�رشوط 

ِمحًا متفّتحًا، واأ�شبح يّتجه نحو التعقيد 
َ
ب�شيطًا �ش

ت امَلقيت يف كل �شيء". )�ص8(، فقد كان 
ّ
والتزم

الزهراين واعيًا منذ البداية اأن توافر هذا ال�رشط 

"حكايًة  اإىل  ال�شرية  تلك  له حتويل  تيح 
ُ
ي ما  هو 

ن�ص  "كتابة  ب�  و�شفافية"،   
ً
وغنى اّت�شاعًا  اأكرث 

عيد يل بع�ص �شور احلياة املفتَقَدة، وقد 
ُ
حميم ي

لت جذرية �شاملة 
ّ
�شهم يف تعميق الوعي بتحو

ُ
ي

لها  مثياًل  جمتمعاتنا  ت�شهد  ومل  جيلي  عاي�شها 

من قبل طوال تاريخها"، )�ص7(. 

من  يفلت  الكتاب  عنوان  يف  "الوقت"  اأن  على 

الأق�شى  املدى  على  لينفتح  اجلريدة  ا�شم  اأ�شار 

مبعنى الزمن والوجود والعامل واحلياة برمتها. 

ال�شرية  كتابة  �رشوط  َل 
ّ
باأو الزهراين  وّفى  ولقد 

ا�شتيفائه:  قبل  عليها  الإقدام  ب 
ّ
يتهي كان  التي 

غنيًة  مادًة  ه 
ّ

ن�ش ن�شج  فقد  ال�شدق.  �رشط  وهو 

كثيفة من خيوط حياته، منذ ولدته يف قريته 

يف  ارمتائه  اإىل  "الغرباء"،  وا�شمها  ال�شغرية، 

اأرجاء العامل الرحب الذي على الرغم من اّت�شاعه 

العرتاف  يفوته  ول  لأحالٍم جتاوزته.  يّت�شع  مل 

الو�شع  وجوه  اأظهر  من  "لعل  الذاكرة:  مباأ�شاة 

جممل  ن�شيان  لالإن�شان  امللتب�ص  الرتاجيدي 

قد  اأنها  الأوىل، رغم  جتارب حياته يف طفولته 

اأتذكر  اأن  اأحاول  واأنا  اأثراً.  والأبقى  الأهم  تكون 

�شيئا منها الآن اأ�شعر اأنني كمن ي�رش على قراءة 

طل�شم يف يوم غائم اأو يف �شوء جنوم بعيدة. ل 

بديل اإذن عن بقايا اأحداث متقطعة و�شور باهتة 

علقت بخاليا اجل�شد الويف وت�شلل اأثرها اإىل حيز 

)�ص29(،  العتيمة"  الذاكرة  فراغات  من  �شغري 

كالذكرى التالية: "ا�شتلقيت ذات مرة على طفلة 

من قرابتنا، ويبدو اأننا مثلنا دورالعر�شان حتى 

اأيقظنا وفرقنا  اأن جاء من  اإىل  ثم مننا  النهاية 

’حتى  واأق��ول  حنان.  من  تخلو  ل  خفيفة  بنهرة 

حتتفظ  مازالت  خاليا  ج�شدي  يف  لأن  النهاية’ 

بدفء تلك الأع�شاء الغ�شة وبعذوبة تلك اللحظة 

الهاربة". )�ص30(

اأ�شدقه  ما  رقراق،  متدفق  كالٍم  �شالل  والكتاب 

بع�ص  عند  نتوقف  ان  لنا  كان  واإذا  اأعذبه.  وما 

املقاطع جنتزئها من هذا الن�ص، فمن ال�رشوري 

ال�شيء باأم العني  القارئ باأن م�شاهدة  اأن نذّكر 

 اإليه عن هذا ال�شيء؛ واأن تغرف 
َ
ي لي�شت كما لو مُنِ

دلواً من مياه النهر اجلارية وترى اإىل مائه، فلن 
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يف  تن�شاب  كانت  كما  رقراقًة  فيه  امل��اء  ترى 

نوِردها  اأن  بد  ل  التي  فاملقاطع  النهر؛  جمرى 

ًة من جمرى ان�شيابها يف الن�ص الزهراين، 
َ
مقتطع

موا�شعها  يف  اإليها  يعود  اأن  للقارئ  ب��د  ل 

ا�شتكماًل لقراءة رونقها وروعة ان�شيابها فيه. 

بعد  ما  حتى  "بقيت  ال��زه��راين:  يكتب  ب�شدق 

اأن تتحول اإىل  اأو�شكت  اأعاين من تاأتاأة  العا�رشة 

علة م�شتحكمة لأن هناك من كان ي�شحك مني 

اإخ��راج احلرف وهو عالق  اأح��اول  واأن��ا  وي�شخر 

فمي.  جتاويف  اأو  حنجرتي  من  ما  مكان  يف 

اأمام  اخلطابي  الكالم  اأتهيب  زلت  ل  اإنني  ومع 

جمع كبري اإىل اليوم، اإل اأن مهنة التعليم اجلليلة 

خففت من معاناتي ثم عودتني على اأن "الوقت" 

اجلريدة  ا�شم  اأ�شار  من  يفلت  الكتاب  عنوان  يف 

الزمن  مبعنى  الأق�����ش��ى  امل���دى  على  لينفتح 

على  ريجيا  برمتها.  واحلياة  والعامل  والوجود 

ما هو اأ�شمى واأجمل". )�ص30( 

قط   
َ
اأر "مل  يكتب:  اإياهما  والعفوية  وبال�شدق 

تكن  مل  لأنها  اأمي  ج�شد  من  احلميمة  املوا�شع 

تنام من دون �رشوالها الطويل اأبدا، لكن تل�ش�ص 

كانت  اأنها  بالقول  الآن  ي�شمح يل  الطفولة  عني 

اأتذكر  ول  اأب���دا.  يلتئم  مل  �شغريا  فتقا  تعاين 

وحت�رش  اإل  العتمة،  يف  حتى  امل�شع،  ج�شدها 

حكاية طريفة لها مع اأبي روتها لنا تاليا عديد 

حلق  من  عادت  مرة  ذات  ت�شحك:  وهي  املرات 

ِل حطٍب 
ْ
الوادي البعيد قبيل �رشوق ال�شم�ص بِحم

ثقيل يبدو اأنه اأرهق ج�شدها ال�شغري فقررت اأن 

تخلع ثوبها وت�شعه حاجزا بني الأعواد وظهرها 

ولب�شت  ارت��اح��ت  القرية  على  اأ���رشف��ت  وح��ني 

يف  اأب��ي  �شادفت  ولأن��ه��ا  طريقها.  ووا�شلت 

طريقه ملزارعنا فقد �شاألها عن �رش ذلك البيا�ص 

بي�شاء،  حوكة  معها  ولي�ص  بعد  عن  راآه  ال��ذي 

اأخبته مبا ح�شل دون تردد راح يبت�شم  وحني 

كانت  التي  الف�شيحة  على  بلطف  ويوبخها 

�شتح�شل فيما لو �شادفها اأجنبي وهي على تلك 

اأي�شًا: "اأمر اآخر اآملني  احلال". )�ص32( ويكتب 

واأورثني �شعورا بالنق�ص لفرتة، ويتعلق باجل�شد 

 
َّ

اأخوي اأن  اأدرك��ت  مبكرة  مرحلة  ففي  مبا�رشة. 

ما  وهذا  والق�شري،  املتو�شط  بني  واأنا  طويالن 

حينًا  �شتى:  بحيل  عنه  التعوي�ص  اأحاول  ظللت 

بهما  و�شاأحلق  �شنا  الأ�شغر  اأنني  لنف�شي  اأقول 

ًا من 
ّ
ذات يوم، وحينا اآخر اأدعي اأنني اأقوى بدِني

اأخي الأو�شط ومن عديد اأترابي وهذا يكفي، ومرة 

توهمني  عّلها  الذهنية  طاقاتي  اإىل  اأجلاأ  ثالثة 

باأنني متفوق على اجلميع، واإجنازاتي ال�شغرية 

يف املدر�شة دليلي الوحيد على ذلك". )�ص31(

ونقراأ حتت عنوان: "�شاحة القرية - م�رشح احلياة 

على  القرية  بيوت  وغالبية  بيتنا  "يطل  الأول": 

تلك ال�شاحة التي طاملا �شكلت ف�شاء مفتوحا لكل 

اأ�شكال احلياة واأنواع الأن�شطة ال�شغرية والكبرية. 

وحني جنل�ص يف نافذته ال�رشقية اأو على ال�شطح 

الوا�شع للبيت ال�شلفي فال ميكن اأن يعبها اأحد اأو 

اأن يحدث �شيء فيها دون اأن يتحول اإىل مو�شوع 

للفرجة، وبكل ما تعنيه الكلمة من ترقب ومتعة 

الف�شاء  اإنها  اأوعنيفة.  وده�شة و�شدمات خفيفة 

الأكرث ح�شورا يف ذاكرتي ووعيي على الإطالق، 

اإل  ج��دا،  مطول  بن�ص  اأخ�شها  اأن  وميكنني 

اأهم  و�رشد  معاملها  اأبرز  بو�شف  �شاأكتفي  اأنني 

حكاياتها كما خبتها يف زمن الطفولة والفتوة، 

اأمامي  وبع�شها ل يزال حيا ترتاق�ص تفا�شيله 

من  امل�شتطيل  ن�شف  �شكل  لها  ال�شاحة  الآن: 

اجلهة  من  دائرية  و�شبه  قليال،  املرتفع  اجلنوب 

ال�رشقية ال�شمالية، ولأنها مفتوحة من غري جهة 

كل  وحيواناتها  القرية  اأهل  يعبها  اأن  بد  فال 

يوم، ع�رشات املرات. واإحدى متعي الق�شوى يف 

طفولتي اأن اأت�شبث بحديد النافذة الكبرية واأتفرج 

احليوانات  تلك  واأعني  امل�شهد،  اأبطال  اأهم  على 

التي طاملا بدت يل اأكرث حيوية و�شعادة من الب�رش: 

الدجاج يتجول باكرا بني الدمن، ول يتوقف ديك 

لالأذان فوق مزبلة اأو عود اأو حجراإل ويجيبه اآخر، 
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والأقوى  وخفة،  ب�رشعة  الديكة  تتطارد  واأحيانًا 

بالدجاجة  وي�شتفرد  اخل�شم  يبعد  ال��ذي  ه��و 

اللعوب لريكبها حلظات ثم ينزل مزهوا بالن�رش 

وعالمته الكبى تاج اأحمر ينت�شب فيزين الراأ�ص 

بدجاجة  يتحر�ص  حمرتما  ديكا  اأر  ومل  املهيب. 

يتحلق حولها جمموعة من الفروخ )ال�شي�شان( 

ال�شغرية الوديعة" )�ص33(. و"الكالب غالبا ما 

حتت  اأو  الدمنة  اأ�شفل  دافئ  جتويف  اأي  يف  تلبد 

�شتفزَّة �رش�شة اإل حني 
ُ
اأعواد احلطب، ول نراها م

يعب كلب غريب حماها اخلا�ص. ويبلغ ن�شاطها 

هذا  ففي  التالقح،  موا�شم  يف  ذروت��ه  املحموم 

ول  ن��دري  حيث  من  بالع�رشات  تتجمع  الوقت 

للفوز  تتهار�ص  القوية  ذكورها  وتظل  ن��دري، 

بالأنثى التي ت�شبح قائدة القطيع و�شيدة املوقف. 

على  نتفرج  بها  ارتبط  قد  اأحدها  نرى  وحينما 

امل�شهد العجيب: اجل�شدان يلت�شقان عند املوؤخرة 

امل�شي  ينا حتاول  راأ�ص يف جهة؛  ل�شاعات وكل 

ت�شد  وحينا  املعاناة،  فتخف  واح��د  اجت��اه  يف 

الأنثى الفحل املعتقل فيتبعها ذليال يتخبط مينة 

وي�رشة ل يدري كيف ومتى اخلال�ص من املاأزق. 

عليه  يهجم  حني  ال�شهوة  حبي�ص  معاناة  وتزداد 

كلب اآخر فينه�ص اأذنه وبع�ص اأطرافه وهو عاجز 

متاما عن الدفاع اأو الهروب. وقد تل�شعنا ال�شقاوة 

الف�شل  اأن  واثقني  مطاردتهما  يف  ونبداأ  فننزل 

اأما  اأمر متعذر حتى مع ال�رشب املبح.  بينهما 

الف�شيحة احلقيقية، فال غري احلمري لها: فالذكر 

وع�شوه  ال�شاحة  و�شط  يقف  اأو  يتم�شى  قد  منها 

الأ�شود الطويل يتدىل لرياه اجلميع، مرًة مت�شّلبًا 

نًا حتى ليو�شك 
ّ
حتى ليكاد يلت�شق ببطنه، ومرًة لي

اأن يالم�ص الأر�ص. والأنثى املتطلبة ل ترتدد يف 

ى ع�شوها 
ُ

رفع ذيلها وحتريكه مينة وي�رشة فري

ونحن  الإيقاع،  منتظمة  حركة  يف  ويغلق  فَتح 
َ
ي

نتابع ذلك التجويف الداكن وهو ي�شع بلون بني 

الأحمروالزهري من حلظة لأخرى. ومبا اأن الأمر 

الذي  الفك  حركة  تعززه  وا�شح  باإغواء  يتعلق 

ينفتح وينغلق ب�شهوة معلنة، فاإننا نرتقب قدوم 

ويولج  فريكبها  ناهقًا  زاعقًا  املحظوظ  احلمار 

يع�صُّ  ويظل  مهارة،  بكل  الطويل  الع�شو  ذلك 

ال�شحية امل�شتمتعة يف رقبتها، وهو يرتاق�ص اإىل 

ا ومرَهقًا يف الوقت ذاته. 
ً
اأن يفرغ وينزل منت�شي

اأما الثريان والأبقار، فعادًة ما تكون مربوطة يف 

 .
ً
اأكرث هدوءا وحياء لنا  تبدو  ولذا  اأعمدة خ�شبية 

اأن  فاملوؤكد  قويان  ث��وران  يتناطح  حني  اأم��ا 

يتدخل  حتى  بالغبار  وتعج  ترجت  كلها  ال�شاحة 

بخ�شبة  روؤ،�شها  في�رشب  الأ�شداء  الرجال  اأحد 

اأن  اأن تنف�ّص املعركُة ال�رش�شة قبل  طويلة ع�شى 

ي�شاب ’�شيد البالد’ بجرح خطري. وم�شهد ال�رشاب 

الطرافة  يف  غاية  متطّلبة  وبقرة  فحل  ثور  بني 

من  بالبقرة  مت�شك  امراأة  دائما  فهناك  والإثارة؛ 

الأمام ورجل يقود الثور من اخللف وكاأن الأمر 

حفل زفاف حقيقي. واإذا ما اقرتب اجلرم الثقيل 

وركبها ل يلبث طويال فوق ظهر العرو�ص الوديعة 

الذي يو�شك اأن ينك�رش. عندها يقوده الرجل بعيدا 

ال�شائل  من  الفائ�ص  لتعيد  �رشيعا  املراأة  لتعود 

الثمني اإىل موؤخرة البقرة ع�شى اأن تتزايد فر�ص 

احلمل وينمو راأ�ص املال". وكنا نزهو با�شتقبال 

املراعي  من  تروح  وهي  واملاعز  الغنم  قطعان 

البعيدة قبيل املغرب لأنها متالأ ال�شاحة عجيجا 

و�شجيجا. الأناث تعلن فرحها مبالقاة اأطفالها، 

والذكور تعلن ال�شهوة بعد ال�شبع فتناطح بقرون 

ركوب  يف  املنت�رش  الفحل  يرتدد  ول  كالفولذ، 

الأنثى التي يحب اأمام اجلميع. وقد كان لنا تي�ص 

بقروِن وعٍل جتعله ل يدخل من الباب الكبري اإل 

وهو مييل راأ�شه ال�شخم ميينا اأو ي�شاراً. ولن اأن�شى 

موقفه ال�شجاع اإذ هجم عليه ذئب �رش�ص ذات يوم 

فظل يقاومه بكل ثقة وكاد يبقر بطنه غري مرة 

بف�شل قرونه الطويلة اإىل اأن فزع لنا �شاب م�شلح 

ببندقيته فهرب املعتدي. وال�شاحة ذاتها م�رشح 

مفتوح لفعاليات اأخرى اأبطالها الب�رش". )�ص33 

)36
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القيمة الأبرز لكتاب معجب الزهراين هي يف هذه 

الكاتب وج�شارته  اأي يف �شدق  بالذات،  النقطة 

على تقدمي احلياة، باأوفر ما يكون من ال�رشاحة 

وال�شدقية. وعلى الرغم من عناوين فا�شلة بني 

فقرات الكتاب )يرتاوح طول الفقرة الواحدة بني 

ن�ص  الكتاب  فاإن  �شفحة(  وع�رشين  �شفحتني 

 واحٌد ل ينقطع ول تقطعه العناوين 
ٌ

واحد ونَف�ص

الفرعية، حتى اأن رغبة القارئ يف موا�شلة قراءة 

تدفعه  يختزنه،  الذي  بالت�شويق  ماأخوذاً  الن�ص 

على  ليقف  العناوين،  تلك  ق��راءة  عن  القفز  اإىل 

العفوية وال�شدق وعلى ما بينهما ويف ثناياهما 

تلك  اأن  حني  يف  واجل��راأة،  بالبطولة  ت 
َ
نع

ُ
ي ا 

ّ
مِم

هو  خال�ص  اإن�شاين  عمل  من  اأكرث  لي�شت  اجلراة 

اأقرب اإىل خ�شال النزاهة والوفاء منه اإىل مزايا 

كتابة  يف  العفوية  وحتى  والبطولة.  ال�شجاعة 

اأدب ال�شرية الذاتية هي عفويتان: عفوية �شاذجة 

غافلة، وعفوية واعية نابهة. ولئن كان ثمة من 

الزهراين  عفوية  فاإن  كاتبها،  اإىل  جُتزى  بطولة 

 اإليها جراأة اأو 
َ
ب

َ
ن�ش

ُ
الواعية هي التي ت�شتحق اأن ي

ج�شارٌة ما. 

ال�شرية  كتابة  ���رشط  ُهما  وال��ب��وح،  اإذاً  ال�شدق 

وال�شدق  اأ���ش��اًل.  وج��وده��ا  علة  وُهما  الذاتية، 

يحاوره  اآخر  ت�شبح  التي  ال��ذات،  مع  احل��وار  يف 

يا  �شتكُتب  ن 
ّ
"عم نف�شه:  الزهراين  ي�شاأل  الكاتب: 

اأناي  البعيدة،   
َ

اأن��اي "عن  جيب: 
ُ
وي �شاحبي؟"، 

"�شرية الوقت.  اآَخري الآن". )�ص9( يف  التي هي 

الزهراين  معجب  جيل" ينجح  حكاية  فرد،  حياة 

ل�شريته  تاأريخه  بني  التوفيق  يف  بعيد  حد  اىل 

عامله  به:  املحيط  للعامل  تاأريخه  وبني  ولنف�شه 

وجمايليه  ومعلميه  واأترابه  وبلده  واأهله  وقريته 

ولأنه   .  . و�شغاراً.  كباراً  ومثقفني،  مفكرين  من 

الكاملة،  لل�شرية  الكتابة  باأن ل مكان يف  يعرف 

الكثرية  وت�شعباتها  بدقائقها  تظل  احلياة  واأن 

اأو�شع من الكتابة، فهو يختار من حياته ما ي�شلح 

القارئ  يفيد  وم��ا  جهة،  من  والع���رتاف  للبوح 

"لكن  ال�شوؤال:  وي�شتعيد  اأخرى.  جهة  من  ويغنيه 

العائلية؟ كثري،  الت�شمية واحلكاية  اأنا خارج  من 

فكلنا  فح�شب،  جميال  جمازا  هذا  ولي�ص  اأحد.  ول 

اأفراد بهوية واحدة وهوايات مت�شابهة، فالحون 

اأو  للنجوم  �شاحة  ال�شماء  ون��رى  الأر���ص،  نحب 

معبا للغيوم وم�شدرا للمطر". )�ص 20(

يبداأ الكاتب البوح من ا�شمه ال�شخ�شي )معجب( 

فيقول اإن"النطق بهذا ال�شم، �شوتيًا، غري مريح 

التباعد والتنافر بني خمارج حروفه، ول  لفرط 

الفرن�شية  باللهجة  نَطق 
ُ
ي حني  اإل  �شماعه   

ّ
اأُِحب

)موجيب( اأما املعنى فاأجده جمياًل على اأي وجٍه 

 )13 )7(". )�ص 
ُنِطق

الأب يبقى  "يتيم  اأن  الزهراين مثاًل �شائعًا  يذكر 

مى فوق املزبلة" 
ُ

يف ح�شن اأمه، اأما يتيم الأم فري

متامًا  وجيهة  دللة  ذات  "عبارة  لأنه:  ويذكره 

ة يف الغالب. واأ�شتعيدها الآن 
َ
ب

َّ
لأنها واقعية جمر

لأنني كثرياً ما حمدُت اهلل على موت اأبي، واثقًا 

 جمرى حياتي دون 
ّ

اأن حياته كانت �شتغري من 

الذكورية  جمتمعاتنا  يف  التقليدي  فالأب  ريب. 

وعلى  نف�شه  على  ال�شديد  والأب  مهابة،  �شلطة 

من حوله �شلطة مطلقة يخ�شع لها اجلميع دون 

الوح�شي  العنف  اأ�شكال  لحقًا  راأيُت  وما  جدال. 

وعلى  هم  ِ
َ

اأُ�رش على  الآباء  غالبية  ميار�شه  الذي 

و�شعرُت  اإّل  بخا�شة،  الذكور  والأولد  الزوجات 

 
ٌ
نا رحمٌة لأمي ونعمٌة علينا، وراودين نفور

َ
ْتم

ُ
اأن ي

 من �شلطة ’الرجال’ كلها ). . . ( ويف كل حال 
ٌ
مبّكر

وا�شرتاح.  اأراح  لأنه  بالرحمة  جمدداً  له  �شاأدعو 

جتاوزوا  واأحفاده  اأبناءه  اأن  له  وقيل  ِعث 
ُ
ب ولو 

املائة، وقد توّزعوا يف الباحة والريا�ص وع�شري 

ل العودة �رشيعًا اإىل قبه".   وباري�ص، لف�شّ
َ

واخُلب

)�ص18 19(

"املدر�شة  طفولته:  يف  املدر�شة  اأيام  من  ويتذكر 

عديد  من  والطالب  طابقني،  من  حديث  بناء  هنا 

من  منهم  كبري  جزء  واملجهولة.  املعلومة  القرى 

ياأتون  اآخ��ر  وبع�ص   ، الكثرية  قري�ص  وادي  قرى 
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 ، ن�شبيا  بعيدة  قرى  من  حمريهم  على  اأو  راجلني 

)�ص49(  مثلنا"  مغرتبني  ي�شكنوها  ثالث  وجزء 

الأط��ف��ال  على  ’�شقط’  كلمة  اأق�شى  ك��ان  و"ما 

. فال�شاقط يف لغتنا م�شحونة بكل  اأهاليهم  وعلى 

الدللت الأخالقية ال�شلبية، وكم هو تربوي جاهل 

يف  وال�شقوط  النجاح  ا�شمه  �شيئا  اأقر  من  فا�شل 

والأجهل  احل�شا�شة،  البيئة  العمرية  املرحلة  هذه 

امل�شلك  هذا  اليوم  يعتمد  لزال  من  والأف�شل  منه 

املواد  يف  و"اجلديد  )�ص41(   " الغبي!.  الرتبوي 

قليل، ولول درو�ص اللغة الإجنليزية لقلت اإن املواد 

خا�شة  الغ�شة،  لأذهاننا  جافا  كميا  ح�شوا  ظلت 

روؤو�شنا  متالأ  التي  التقليدية  الدينية  امل��واد  تلك 

اأبواب التفكر  اأوهاما با�شم احلقيقة املطلقة فت�شد 

والتخيل لدى جيل بعد اآخر. ول اأتذكر خالل ثالث 

الر�شم  مدر�ص  اأحدهما  نْي: 
َ
معّلم من  اأكرث  �شنوات 

وجوه  ل 
ّ
يحو كان  الذي  يا�شني  املرهف  ال�شوري 

الر�شا�ص  وبقلم  بديعة،  لوحات  الطالب  بع�ص 

اأن  رمب���ا،  مثلي  وغ���ريي  متنيت،  وك��م  غ��ري،  ل 

يدربنا على الر�شم ذاته، ولو مرة واحدة؛ ومدر�ص 

اأني�ص الذي كان كتلة دائرية  الريا�شيات العراقي 

يبكي  راأيناه  اإذ  ا�شتغربنا  وكم  للجميع،  مرعبة 

كما  )�ص49(   ."67 نك�شة  اإثر  بالف�شل  زاوية  يف 

ت�شبه  اأنا�شيد  "بع�ص  املحفوظات:  درو�ص  يتذكر 

الألغاز وُتثري ال�شحك ال�شامت، مثل اأن�شودة "الولد 

النظيفو، منظره لطيفو"، "اأبي ا�شرتى يل �شاعة، فلم 

اأمن من الفرح"، "قطتي �شغرية، �شميتها �شمرية"، 

اأبطال املطايف" الخ!.  "ل تخايف ل تخايف، نحن 
" )�ص42(

التعليم:  ملناهج  انتقادية  مالحظات  وي�شجل 

ولي�شت  جمملها،  يف  جافة  الدرا�شة  مواد  "ظّلت 
لها عالقة وا�شحة بحياة النا�ص ومل ت�شهم ب�شيء 

يذكر يف ك�شف مواهبنا اأويف تنمية وعينا ببيئتنا 

مل  فعال  العريقة.  الفالحية  وبثقافتنا  احلميمة 

يقدم لنا اأحد من معلمينا در�شا يت�شل بجغرافية 

املنطقة اأو بتاريخها اأو بنباتاتها اأو بحيواناتها، 

الوافرة.  ال�شعبية  وفنونها  تقاليدها  عن  ف�شال 

الوديان  اأحد  اإىل  املمتعة  الرحالت  بع�ص  حتى 

القريبة مل تكن لت�شتثمر لتزويدنا مبعارف علمية 

عن بيئة غنية ظلت غري مقروءة جيدا اإىل اليوم 

)وما مت�شيت لحقا مع اأطفال يف واٍد اأو �شفٍح اإّل 

وحر�شت على ت�شمية اأنواع الأ�شجار والنباتات 

واحلجارة والطيور واحل�رشات وبيان ما تي�رش من 

خ�شائ�شها( لهذا ل اأبالغ حني اأزعم اأن مدر�شتنا 

الوطنية احلديثة اأ�شهمت يف تغريبنا عن حياتنا 

من"  متعاقبة  اأ�رشابا  انتجت  حيث  وافر  بق�شط 

الكثري  يحفظون  – املوظفني" الذين  املتعلمني 

عن  �شيء  كل  يجهلون  لكنهم  املعلومات،  من 

)�ص43(.  يحتقرونه".  وق��د  الفالحي،  العمل 

التي  الذكريات  من  واحدًة  الزهراين  ي�شجل  كما 

والأمانة  ال�شدق  من   
َ
الكثري ها 

ُ
ذكر ي�شتوجب 

القادر  عبد  "الأ�شتاذ  الذاتية:  ال�شرية  كتابة  يف 

الأردين الطويل الأ�شمر �شخ�شية تثري مزيجا من 

اأحدنا  اخلوف والإعجاب لأنه ل يرتدد يف ركل 

بحذائه البال�شتيكي اخل�شن. )مل ي�رشبني قط ، اإل 

اأنني اأذكر جيدا اأنه وقف على راأ�شي ذات �شباح 

يف  فتبولت  الدفرت  على  ثخني  بفحم  اأر�شم  واأنا 

حتى  �شاعات  مكاين  األبد  جعلني  ما  مالب�شي، 

جف الثوب اخل�شن ومل يرين اأحد(. لكنه كان عزيز 

نف�ص، وكثريا ما ي�شارك بع�ص الفالحني حراثة 

على  يحر�ص  كان  ال��ذي  الوحيد  ولعله  احلقل، 

والقمي�ص  البنطلون  مع  والعقال  الكوفية  لب�ص 

واملعطف. ول اأن�شى رنة ال�شجن يف �شوته وهو 

يتم�شى حول املدر�شة ليطل على قرية" القطارة" 

�شيجارة  نفثة  ب��ني  يغني  ث��م  ال���وادي  اأق�شى 

"كاأي  قطارة  العني  يدموع  قطارة  واأخرى" 

عا�شق مفارق". )�ص 44 45(

التعليم  اإىل  انتقل  عندما  الكاتب  ذكريات  ومن 

الأول  ال��رات��ب  "بف�شل  ال��ري��ا���ص:  م��دار���ص  يف 

وم�شتحقات التعيني الإ�شافية ا�شرتيت �شيارتي 

الأوىل ’�شوبارو’ حمراء. طبعا مل تكن لدي رخ�شة 
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قيادة كغالبية النا�ص وقتها، ومل اأكن اأتقن القياد. 

َدمت يف الأ�شبوع الأول م�رشيا بدينا 
َ

ة ولذا، �ش

ترك الر�شيف ليم�شي على الأ�شفلت. ومع يقيني 

اأن ال�شدمة كانت خفيفة على موؤخرته الكبرية اإل 

اأنني اأخذته اإىل امل�شت�شفى حال، وبعد الفحو�ص 

والأ�شعات اأدركنا اأنها جاءت �شليمة فحمدنا اهلل 

وت�شاحمنا واأعطيته مبلغا ي�شريا من املال وبداأت 

)�ص107  احلماقة".  تتكرر  ل  كي  واأحذر  انتبه 

على  فعال  اغبطه  كنت  الذي  و"الزميل   .)108
وحمبوب  و�شيم  زيلعي  �شاب  هو  واأناقته  لطفه 

من  القريبة  �شقته  اإىل  مرة  دعاين  اجلميع.  من 

املدر�شة فو�شلت قبل املوعد لأكت�شف اأنه يعي�ص 

عاملا اآخر اأحلم به ول اأقاربه!. نعم ، كان املاكر 

يعطي درو�شا جمانية لبع�ص الطالب، ويبدو اأن 

البجوازيات  قريباتهم  له عالقات عاطفية مع 

ال�شالون  يف  تنتظر  اإحداهن  وهاهي  الأنيقات، 

عبده  ملحمد  وت�شتمع  ال�شاي  ت�رشب  الأن��ي��ق، 

براحة بال حتى ينتهي الدر�ص. " )�ص 109(

در�ص  حيث  روي��ان  اإىل  باري�ص  من  القطار  يف 

الفرن�شية يف اأحد معاهد املدينة، ي�شجل الزهراين 

املالحظة الطريفة التالية: "كنت اأتابع امل�شاهد 

الطبيعة  ه��ذه  بجماليات  خمطوفا  املتعاقبة 

الغنية واأنا اأبا�رش رحلتي الأوىل من �شمال فرن�شا 

اإىل جنوبها الغربي حيث مل اأكن لأتخيل �شهال اأو 

حولتها  التي  الأ�شجار  باأنواع  كله  مك�شوا  جبال 

األوان اخلريف اإىل لوحة هائلة مزخرفة مبختلف 

اللحظة تبلورت يف  الأ�شكال والألوان. ويف تلك 

دائما  كالمي  يف  حا�رشة  ظلت  عبارة  ذهني 

مكانها  تختار  عرفت  الذكية  ال�شعوب  اإن  وهي 

العن�رشية  الدللة  �شبهة  ولتخفيف  البداية.  منذ 

ال�شعيدة  ال�شعوب   " �شفة  اأ�شتعمل  فقد  القوية 

الب�رش  من  املاليني  هذه  اأن  يف  ثقة  وكلي   ،"
جافة  �شبه  اأو  جافة  اأماكن  يف  يعي�شون  الذين 

مل يحالفهم احلظ اأبدا، و�شيظلون حما�رشين يف 

�شنك  يف  وهم  التح�رش  من  متنعهم  جغرافية 

من العي�ص يلزمهم بتدبر امل�شتويات الأدنى من 

احلياة لغري". )�ص125(. 

املدينة  �شاطئ  عند  اأخ��رى  مالحظًة  ل 
ّ
وي�شج

"ذات مرة مت�شينا لأقل من �شاعة على  البحري: 

على  نطل  بنا  ف��اإذا  للمدينة  الغربي  ال�شاطئ 

�شاطئ  اأن��ه  تاليا  عرفنا  �شادم،  غريب  م�شهد 

العراة، واأظنه الأول يف فرن�شا حينها. ومع اأننا 

جتنبنا الوقوف طويال على امل�شهد غري املتوقع 

 " املنحط  الغرب  يهجو"  وبع�شنا  فان�رشفنا 

كثريا  اأ���ش��دم  مل  �شخ�شيا  اأنني  اإل  كاملعتاد، 

العاري  اجل�شد  روؤي��ة  لأن  اأ�شدم  ومل  راأي��ت.  ملا 

يف  الأط��ف��ال  نحن  لدينا  ماألوفا  اأم���را  كانت 

ن�شبح  ما  عادة  وكنا  و�شاحاتها،  القرية  بيوت 

كما خلقنا اهلل يف كل غدير ووجرة وبري طوال 

دون  مثلنا  الكبار  يفعلها  وقد  ال�شيف،  مو�شم 

يف  ال�شعيد  العيد  يوم  ياأتي  حني  خا�شة  حرج، 

الفتيات  تفعله  قد  ما  وهو  مطري.  كرمي  مو�شم 

ين�رشف  حني  ب��ال  راح��ة  بكل  اأي�شا  والن�شاء 

الرجال ظهر اجلمعة لل�شالة يف اجلامع البعيد. 

الطفولة  �شقاوة  اأن  اإل  املغامرة  خطورة  ورغم 

بني  لالختباء  مرة  غري  دفعتنا  الفتوة  وف�شول 

�شجر التني القريب وتر�شد امل�شهد الفاتن لن�شاء 

باملاء  ويتالعنب  عالية  مبهارة  ي�شبحن  قويات 

من حني لآخر. واأزعم اأن م�شاهدة تلك الأج�شاد 

الهواء  يف  ومرة  املاء  يف  مرة  ت�شتحم  العارية 

تركت يف ذهني اأثرا قويا انعك�ص تاليا يف عديد 

فن�شاء  والفكرية.  النقدية  ودرا�شاتي  مقالتي 

تلك املرحلة كن يتمتعن بر�شاقة كبرية وحيوية 

عالية افتقدتهما ن�شاء اجليل التايل رغم التحول 

املبا�رش  وال�شبب  وفرته،  اإىل  العي�ص  �شظف  من 

اجل�شد  ي�شقل  الذي  املت�شل  اليومي  العمل  هو 

طاقات  تنطفئ  فال  ال��روح  ويعالج  يرتهل،  فال 

اأكرث  يل  بدا  طاملا  امل��راأة  ج�شد  اإن  ثم  الكائن. 

يعود  والف�شل  الرجل،  ج�شد  من  وجمال  مرونة 

ال�شدر  التي توؤطره عند  لتلك اخلطوط املنحنية 
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اجل�شد  تاليا  راأيت  وما  مفاتنه،  فتبز  واخل�رش 

ذاته ماثال اأمامي لوحة يف متحف اأو متثال يف 

امل�شهد  ذلك  تفا�شيل  بع�ص  وتذكرت  اإل  ميدان 

ذات  145( و"طلبت مني هلموت  )�ص  البعيد". 

مرة اأن اأدلك ج�شدها الناعم بكرمي م�شاد لل�شم�ص 

 ، القمر  ن�شف  �شاطئ  �شبحنا طويال يف  اأن  بعد 

ثم راحت تتدرب على ركوب املوج واأنا اأ�شجعها 

واأتهيب املغامرة ، واأخريا ا�شتلقينا لرنتاح على 

من�شفتني كبريتني فوق الرمال الناعمة ، وكانت 

وكثريا  طويال  فيها  اأ�شتمتع  التي  الأوىل  املرة 

تفا�شيله  جل  وبتلم�ص  الأنثوي  اجل�شد  بروؤية 

الطريف  داخلي.  املتقدة  ال�شهوة  قب�ص  متنا�شيا 

اإىل غرفتي حتى رحت ا�شتمع  اإن عدت  اأنني ما 

جلاك بريل واأترجم اأول ن�ص عن الفرن�شية ، وهي 

" ، ولأنني  " ل ترتكني  ال�شهرية  اأغنيته  كلمات 

كنت م�شتمتعا باللحظة مل اأجد �شعوبة تذكر يف 

لأ�شمنها  جيدة  �شعرية  بلغة  �شياغتها  اإع��ادة 

ما  )وهي  البعيدة  الوحيدة  حبيبتي  اإىل  ر�شالة 

زالت حتتفظ بها اإىل اليوم(. )�ص146(

ال�شرية  يف  ال�شيا�شية  الذكريات  تغيب  ل  كذلك، 

جتاه  مواقفه  الكاتب  ل 
ّ
ي�شج حيث  الزهرانية، 

وزعزعت  تها 
ّ
برم املنطقة  ه��ّزت  ج�شيمة  اأح��داث 

ا�شتقرارها، كما حدث اأثناء احتالل الكويت، مثاًل، 

للمنطقة"  الفقري  العمود  "انك�شار  عنوان:  فتحت 

النفو�ص  هز  حدثا  الكويت  احتالل  "وكان  نقراأ: 

واأذهل العقول لأنه، وكاأي حدث كبري، غري جمرى 

ومل  كلها.  املنطقة  يف  التاريخ  وم�شار  احلياة 

اأبدا  مقنعة  ال�شائعة  الإعالمية  التف�شريات  تكن 

ل�شخ�ص مثلي. لقد تيقنت منذ البدء اأنها واحدة من 

اأحدهم  يحقق  قد  الذين  الطغاة  احلكام  مغامرات 

اأن  وم��ا  امل��ج��الت  بع�ص  يف  النجاحات  بع�ص 

يجد قبول حما�شيا لدى الراأي العام حتى ي�شاب 

لديه  تغذي  تظل  التي  العظمة  جنون  مبتالزمة 

ال�شاذة واملغامرات اخلطرة  اأ�شكال من احلماقات 

لعقدين اأو ثالثة، ومنطقي متاما اأن تدفع ال�شعوب 

الفادحة  اأكالفها  اأمرها  على  واملغلوبة  الغافلة 

على مدى عقود ورمبا قرون. مل يكن هناك �شيء 

معقول لتبير احلدث غري العجرفة واجلهل املطلق 

مبنطق اجلغرافيا ومنطق التاريخ ومنطق ال�شيا�شة 

يف واقع كوين مل يعد ي�شمح لقوى عظمى مبغامرات 

التنمية يف  النوع فما بالك بدول حتاول  من هذا 

ورمبا  والعدالة  للحرية  تفتقد  ه�شة  جمتمعات 

ملجمل البنى التحتية. فلقد كان من ال�شهل متاما 

على �شدام حت�شيل املزيد من الأموال من جريان 

العبثية  حربه  يف  العراق  دعموا  واأن  �شبق  اأثرياء 

ال�رش�شة �شد اإيران، ولن ميانعوا يف موا�شلة اجلهد 

اإما حر�شا على م�شاحلهم واأمن بلدانهم، اأوخوفا 

من جار فار�شي يتبنى اإيديولوجيا مذهبية ثاأرية 

عدوانية، اأو خ�شوعا لبتزاز حاكم ع�شكري متهور 

والنفط  باملاء  غني  كبري  بلد  مقدرات  يف  يتحكم 

اأحدا  اأظن  فال  احلال  كانت  واأيًا  الب�رشية.  والقوى 

العراق  بقاء  من  ميانع  ك��ان  عموما  اخلليج  يف 

وال�شتمرار  بل  املنطقة،  يف  معتبة  اإقليمية  قوة 

حتمي’البوابة  كي  قدراتها  وتنمية  دعمها  يف 

ال�رشقية’"ح�شبما �شاع حينها. اأما اأن يتوهم اأحد، 

�شدام اأو غريه، القدرة على التالعب مبوازين القوى 

اأ�شا�شيا  م�شدرا  العامل  يعّدها  منطقة  يف  العامة 

ل�شوء  ما ح�شل  وهذا  الفادح،  اخلطاأ  فهنا  للطاقة 

احلظ". )�ص219(.  

�شرية  يف  ال�شدق  ���رشط  على  ال��ك��الم  يدفعنا 

ذاتية   ٍ
َ

�ِشري الكالم عليه يف  اإىل  الذاتية  الزهراين 

عن  النظر  ب�رشف  اآخرين،  عرب  لكّتاب  اأخ��رى 

اجلدال الدائر حول ما اإذا كان فن ال�شرية الذاتية 

يف  يتبلور  اأن  قبل  العربي  الأدب  يف  معروفا 

يرى  فالبع�ص  معروف؛  غري  اأم  الغربيني،  اآداب 

كان  واإن  احلديثة،  العربية  الذاتية  "ال�شرية  اأن 

الثقافية  مرجعيتها  فاإن  تراثنا،  يف  جذور  لها 

واأن  غربية".  مرجعية  هي  احلديثة  والفنية 

"م�رشوع ال�شرية الذاتية العربي احلديث احت�شن 
الفردية للكاتب كما احت�شن املع�شلة  املع�شلة 
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الجتماعية، لقد كان يبحث يف تاأ�شيل الكيان 

قادرة  اأيديولوجية  �شيغة  اإيجاد  ويف  الفردي 

وترميم هويته  الجتماعي  الكيان  تاأ�شيل  على 

عن  البحث  اق��رتن  ثم  ومن  املختلة،  املتداعية 

املدينة  تاأ�شي�ص  عن  بالبحث  الأكمل  الإن�شان 

العالمة  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  ه��ي  التي  الفا�شلة 

املوؤ�رشة على هذا الكمال، والعامل الذي ل حتقق 

. يف حني يرى 
لأبعاد الإن�شان الكامل اإل فيه")8(

الأدبي  الفن  هذا  عرف  العربي  الأدب  اأن  غريه 

هو  مما  متامًا  العك�ص  "على  بكثري:  ذل��ك  قبل 

ورواد  الذاتية  ال�شرية  اأهل  هم  فالعرب  �شائع، 

يف كتابتها، ل بل ان الكتابات العربية القدمية 

املو�شوفة بال�شري الذاتية، تفوق بعددها، كل ما 

الفن  ان هذا  يعتقد وجوده. وكل كالم عن  كان 

بدعة،  جمرد  الغرب،  من  م�شتورد  العرب،  عند 

»م�شحون  القدمي  العربي  ف��الأدب  ق��راءة.  و�شوء 

حتى ال�شقف مبئات األوف الرجال والن�شاء الذين 

دونت حياتهم بعناية. وحجم هذا الرتاث �شخم 

اإىل حد اأننا ن�رشع الآن يف �شبه اأو نكاد«، كما 

يخبنا املوؤرخ طريف اخلالدي. هذا الراأي لي�ص 

اجتهاداً عربيًا، او تنطحًا عن�رشيًا من قبل باحث 

امل�شت�رشق  راأي  اأي�شًا  انه  اخلالدي،  مثل  كبري 

ال�شري  در���ص  ال��ذي  رينولدز،  دواي��ت  الأمريكي 

حياته  من  مهمًا  جزءاً  ومنحها  العربية  الذاتية 

هذا،  املفاجئ  الباحثني،  راأي  وياأتي  املهنية. 

»موؤ�ش�شة  عن  حديثًا  �شدر  جميل  كتاب  �شمن 

يف  »درا�شات  بعنوان  الفل�شطينية«  الدرا�شات 

يف  ق��راءة  ال�شام،  لبالد  الجتماعي  التاريخ 

موؤلفا،   14 فيه  �شارك  الذاتية«،  وال�شري  ال�شري 

كنز  عن  ليك�شف  الذاتية،  ال�شري  ع�رشات  وتناول 

نعي�ص بجواره من دون اأن ندرك اهميته اأو قيمة 

الذاتية  ال�شرية  اأمة  حقًا  نحن  فهل  م�شامينه، 

وروادها؟ وما هي القيمة احلقيقية لهذه الرثوة 

�شرينا  باقتبا�ص  دائمًا  اتهمنا  وملاذا  الأدبية؟ 

املكتوبة عن الغرب؟")9(

واإذاً، ل بد من الإ�شارة هنا اإىل �شدق �شهيل اإدري�ص 

 )على الرغم 
يف كتابه "ذكريات الأدب واحلب")10(

من اأن هذا الكتاب هو كتاب مذكرات ولي�ص كتاب 

(؛ فما ورد فيه من اعرتافات جريئة 
)11(

�شرية ذاتية

للكاتب حول �شذوذ والده، اأثار عليه نقمة الكثريين 

الباب  فتحت  املذكرات  هذه  اأن  غري  اأقاربه.  من 

وا�شعًا امام ال�شوؤال حول جدوى كتابة ال�شرية اإن 

مل تكن اعرتافية م�شحونة بالبوح والتحدي. ويف 

على  اإدري�ص  �شهيل  فيه  رّد  ال�شحافة  اإىل  حديث 

النقد الذي ُكِتب باإزاء ذلك البوح ال�شادق، يقول: 

الذاتية،  �شريتي  مذكرات  بكتابة  ب��داأت  ""حني 
قد  اجزاء  عدة  منها  اجعل  ان  على  م�شمما  كنت 

ت�شل اىل ثالثة او اربعة اجزاء لن الرقعة الزمنية 

حياة  ومن  ال�شخ�شية  حياتي  من  تتناولها  التي 

متتد  �شايرتها،  التي  املعا�رشة،  العربية  الثقافة 

على مدى خم�شة عقود على القل، وهي ت�شتوعب 

كثريا من الهموم الثقافية والذاتية، وقد ا�شتطعت 

ن اجلزء الول من هذه ال�شرية جانبا من 
ّ
ان ا�شم

الذاتية  مب�شريتي  املتعلقة  ال�شخ�شية  ذكرياتي 

ان  فيها  وا�شتطعت  الثقافية،  بامل�شرية  مرتبطة 

اكون �شادقا و�رشيحا لمياين بان كتابة ال�شرية 

الذاتية تتطلب قدرا كبريا من اجلراأة اذا اردت ان 

ول  زيف  بدون  �شحيحة  تعرية  املجتمع  تعري 

ة" 
ّ

"رج ذلك  يحدث  ان  الطبيعي  من  وكان  اأقنعة 

هذه  تقابل  وان  والثقايف  الجتماعي  الو�شط  يف 

من  ك��ان  خمتلفة  فعل  ب��ردود  الوىل  امل��ذك��رات 

لدى  �شيما  ول  البع�ص  لدى  املوافقة  عدم  بينها 

بع�ص افراد العائلة على ما �شمته هذه الذكريات 

من احداث �شخ�شية ووقائع كان يف�شل بع�شهم 

على  م�رشا  و�شاأظل  ا���رشرت  وقد  اذكرها  ل  ان 

مع  �شادقا  اظل  ان  اردت  اذا  اخلط  هذا  متابعة 

الذي  املجتمع  زيف  ف�شح  يف  ا�شتمر  وان  نف�شي 

ذكرته  ما  البع�ص   
َّ
علي اأخ��ذ   )  .  .  .( فيه.  نعي�ص 

ل  ولكنهم  جن�شي،  ���ش��ذوذ  م��ن  اب��ي  �شلوك  ع��ن 

ي�شتطيعون ان ي�شعروا مبا كنت ا�شعر به �شخ�شيًا 
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حني كتبت ما كتبته، مل يكونوا لي�شعروا باخلجل 

ان�شاين  �شيء  وهذا  ابي،  �شلوك  من  عانيته  الذي 

كما  عنه  احت��دث  ان  املفرو�ص  وم��ن  وطبيعي، 

ا�شعر باخلجل من اي �شلوك يكون فيه الكذب هو 

من  ب�شيء  �شعرت  والت�شليل.  والتزوير  الطاغي 

الرتدد، وهذا ب�رشي اي�شًا، لكنني قررت مع ذلك 

ان اعود اىل اح�شا�شي العميق وال�شادق مما كنت 

اعانيه من هذه امل�شكلة. �شحيح انه اثار كثريين، 

ما  هناك  لي�ص  لكن  ا�رشتي.  افراد  بع�ص  ومنهم 

يلغي حقي يف العرتاف باحلقائق.  . كل روائي 

حني يكتب، امنا يكتب متخفيًا، اما كاتب ال�شرية 

كان  اذا  روايات  فليكتب  وال  يختلف،  ان  فيجب 

يخاف اخلروج على حدود التقاليد. ففي الروايات، 

اما  للحقائق.  الفني  الت�شويه  ان ميار�ص  له  يحق 

يف ال�شرية الذاتية فلي�ص امامه خيار غري ال�شدق 

كتب  من  "هناك  اأي�شًا:  ويقول   .
والواقعية")12(

بفهم عميق لهذا املو�شوع، واآخرون تناولوا الأمر 

من زاوية �شيقة، فاأنا مل اأكتب اأدبًا بورنوغرافيًا، 

حني  ال�رشقي  ال�شاب  يعانيه  م��ا  كتبت  واإمن���ا 

العرب،  الأدب��اء  ونحن  جمتمعه.  من  فتاة  يلتقي 

مق�رشون يف معاجلة مو�شوع احلرمان يف اأدب 

ال�شباب واأدباء ال�شباب العرب يف �شكل عام، وكنا 

التابوهات،  من  باعتباره  املو�شوع  هذا  نتجنب 

 .
من املحرمات")13(

لكتابة  �رشطان  وال�شدق،  احلرية  كانت  ف��اإذا 

ولتكون  النوع  هذا  ي�شتقيم  لكي  الذاتية  ال�شرية 

القارئ  ي�شتطيع  بحيث  وجود،  وعلة  فاعلية  له 

احلقيقية  وهويته  املوؤلف  حياة  على  يقف  اأن 

احلياة  يّطلع على ما خفي من وقائع هذه  واأن 

وتقلباتها واأ�رشارها، بعيداً عن التزوير والتزويق 

لكتابة  الأ�شا�ص  ال�رشط  ف��اإن  ال��واق��ع.  ومتويه 

ال�شرية هو اجلراأة على ك�شف حقيقة تلك احلياة 

كما هي وعدم اإظهار جوانب منها و�شرت جوانب 

اأكرث  ال�شدق  هو  ال�رشط  هذا  اأن  واحلق،  اأخ��رى. 

منه اجلراأة التي ت�شبح عماًل عاديًا ولي�ص بطوليًا 

بل  "جراأته"  الكاتب  عند  قي�ص 
ُ
ي ل  القارئ  لأن 

يقي�ص �شدقه واأيًا كانت الواقعة التي يريد كاتب 

يك�شفها، ومهما كانت غريبة  اأن  الذاتية  ال�شرية 

وغري معقولة اأو �شاذة عن املاألوف، فاإن القارئ 

الكثري  من  ي�شت�شيغه  ل  ملا  خالفًا  ي�شت�شيغها، 

من وقائع يختلقها كتاب اآخرون ول يرمون ِمن 

ِذكرها يف كتاباتهم اإىل اأكرث من الظهور مبظهر 

ينطلي  ل  ال��زائ��ف  الظهور  ه��ذا  لكن  الأب��ط��ال، 

بهذه  لهم   
ّ
يقر ي�شدقهم ول  فهو ل  القارئ  على 

ال�شجاعة املفتعلة وامل�شطنعة، وبخا�شة حينما 

اجلن�شية،  الإب��اح��ة  كتاباتهم  ميدان  يجعلون 

فتاأتي كتاباتهم ابتذاًل بابتذال. 

ل يعني ذلك اأن ال�شرية الذاتية ل تاأتي على هتك 

 اأو "تابوهات" جن�شية، واإمنا 
ٌ
م

ّ
َظّن اأنه حمر

ُ
ما ي

يعني اأن هذا الهتك عليه اأن يكون �شادقًا اإذا كان 

 اخلاطر يف �شياق ال�رشد، لأنه يدخل 
َ
جاريًا عفو

حياة  يف  مِلا  الب�رشية  احلياة  طبيعة  �شلب  يف 

وت�شورات  لهواج�ص  كبري  مت�شع  من  الإن�شان 

ذكرها  ي�شبح  لها،  حّد  ل  جن�شية  وفانتا�شمات 

يف �شياق �رشد ال�شرية الذاتية عماًل طبيعيًا وغري 

ه ول 
ّ
مفتعل، ويدخل يف �شليقة القارئ فال ميج

طبيعة  من  هي  هواج�ص  يحاكي  لأنه  منه  ينفر 

املعيار  اأن  غري  عنه.  غريبة  ولي�شت  اإن�شان  كل 

هو  منها  للنفور  اأو  لت�شديقها  هنا  الأ�شا�ص 

اجلن�شية،  و"اخلطايا"  م 
ّ
املحر ذكر  يف  ال�شدق 

ولي�ص افتعال ذكرها. 
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* باحثة من ُعمان 

اإن درا�شة الأبحاث الل�شانية يف البالغة العربية 

اأغلو  ول  اخلا�شة،  الل�شانيات  حقل  من  تعد 

الل�شاين  البحث  ماميثل  اأف�شل  اإن  اأق��ول  حني 

البالغة  يف  ال�شطالح  هو  العربية  اللغة  يف 

ن�شاأتها  منذ  العربية  البالغة  ف��اإن  العربية، 

الذي  التو�شيفي  البحث  تنتهج  تزل  مل  العلمية 

النظرات  كانت  واإن  احلديثة  الل�شانيات  نهجته 

وذلك  البالغي  الدر�ص  يف  تغب  مل  املعيارية 

وبالغة  وال��ك��الم  اللفظ  ف�شاحة  بحثهم  يف 

، ولكن قد غاب عن كثري من الدار�شني 
)1(

الكالم

الن�ص  بالغة  ل�رشوط  البالغي  التو�شيف  اأن 

فح�شب،  املعياري  التقعيد  من  نابعًا  يكن  مل 

وامل�شكلة اأن هوؤلء الدار�شني نظروا اإىل البحث 

البالغي من زاوية واحدة بعيداً عن موا�شفات 

والنظرة  ال�شب  على  القائم  ال�شحيح  احلكم 

ال�شاملة، وقد اأ�شاب الدكتور �شعد م�شلوح كبد 

احلقيقة حني راأى اأن البالغة العربية مابرحت 

الل�شاين  الأ�شلوبي  للدر�ص  تقدم  اأن  على  قادرة 

التحليل  وط��رق  الت�شورات  م��ن  وف���رياً  زاداً 

اأن يحكم بها و�شائله  ميكنه باإعادة �شياغتها 

ال��زاد  ولعل   .
)2(

الن�شو�ص مقاربة  يف  الفنية 

يبعث  العربية  البالغة  تت�شمنه  الذي  الل�شاين 

يف اللغة العربية دميومة البحث والتطور �شواء 

م�شتوى  على  اأو  الكلية  املفاهيم  م�شتوى  على 

يرجعان  الأمرين  وكال  والتو�شيف،  الإجراءات 

ظهور  اإن  اخلا�شة.  الل�شانيات  ت�شنيف  اإىل 

امل�شطلح البالغي يف علم البالغة العربية كان 

فالبالغة  الل�شاين،  للبحث  منهج  ظهور  نتاج 

العربية ظهرت من خالل تاأ�شي�ص منهج بالغي 

يعنى بالن�ص بطريقة تختلف عن منهج البحث 

املنهج  هذا  �شوء  وعلى  ال�رشيف،  اأو  النحوي 

تاأ�ش�ص علم البالغة العربية، وهذه الطريقة يف 

ثم  اأوًل  املنهج  و�شع  طريقة  اأي  العلوم  اإنتاج 

املوؤ�ش�ص على ذلك  البحث املو�شوعي  ممار�شة 

العلماء امل�شلمني،  املنهج هو منهج �شائع عند 

فلم  الفقه،  اأ�شول  علم  و�شع  عند  ح�شل  كما 

ملنهج  تنظري  بعد  اإل  الفقه  اأ�شول  م�شائل  تقم 

الفقه  اأ�شول  علماء  فعل  كما  الأ�شويل،  البحث 

الفقه  اأ�شول  قواعد  و�شع  منهج  اإجنازهم  يف 

من جزئيات امل�شائل الفقهية، فتتاأ�ش�ص القاعدة 

الكلية من جزئياتها املنجزة فعاًل. 

 ��سطالح مقا�ســد �لبالغــة و�أ�سالــيب 

�خلطاب

يعد الق�شد من اأهم املعايري الكلية التي يو�شع 

 �إميان �ل�سنانية *

امل�صطلح البالغي فـي الرتاث

من خالل مفهومي �ملقا�سد و�الن�سجام



من  وهو  �شريل  راأى  وقد  الكالم،  اأ�شا�شها  على 

ذات  املقا�شد  اأن  التداولية  النظرية  موؤ�ش�شي 

ذهن  يف  معينة  اأط��ر  ولها  )بيلوجي(  تكوين 

املر�ِشل، ون�ص �شريل كذلك على اأن ال�شوت اأو 

العالمة املدونة لن حتقق الت�شال اللغوي مامل 

، كما بحث 
)3(

تت�شمن ق�شد منتج الن�ص ومر�شله

علماء الل�شانيات عن م�شطلح الق�شد باعتباره 

اأن  ذك��روا  حني  ال�شبعة  الن�شية  معايري  من 

تتلخ�ص  وا�شتعمالها  الن�شو�ص  اإنتاج  معايري 

والقبول  والق�شد  واللتحام)احلبك(  ال�شبك  يف 

وقد   ،
)4(

والإعالمية والتنا�ص  املوقف  ورعاية 

ذكر  حني  بالق�شد  امل��راد  بوجراند  دي   
ّ

ب��ني

من  الن�ص  من�شيء  موقف  يت�شمن  ال��ذي  اأن��ه 

اأن  بها  ق�شد  قد  الكالم  �شور  من  �شورة  اأن 

تكون ن�شًا، واأن هذه ال�شورة الكالمية و�شيلة 

الفيل�ش�وف  ميز  ، وحني 
)5(

معينة غاية  لتحقيق 

  )JOHN AUSTIN  ( اأو�شتي��ن  ج��ون  الجن��ليزي 

ثالثة اأنواع من الأفعال الكالمية التي هي فعل 

ال�شتالزمي  والفعل  الإجنازي  والفعل  التعبري 

ق�شد  ع��ن  املعب  ه��و  الإجن���ازي  الفعل  جعل 

من  املنجزة  وال��غ��اي��ة  منطوقه  يف  املتكلم 

، بل اإن التق�شيم الل�شاين لالأفعال 
)6(

اإنتاج اللفظ

الأفعال  ف�شارت  الق�شد؛  على  بني  الكالمية 

الأفعال  وهي  ق�شمني  على  مق�شمة  الكالمية 

والأفعال  املبا�رش(  املبا�رشة)الق�شد  الكالمية 

املبا�رش(،  )الق�شد غري  املبا�رشة  الكالمية غري 

البحث تو�شيف مقولت  ول نريد هنا يف هذا 

ولكنها  ا�شتقراءها،  اأو  الل�شانيني  عند  الق�شد 

الق�شد  م�شطلح  اأهمية  لفهم  موجزة  معطيات 

يف البحث الل�شاين. لأن الق�شد من م�شائل هذا 

الق�شد  البالغيني يف  فهم مقولت  املطلب هو 

الن�ص  اإن��ت��اج  يف  الل�شانية  اأبعادها  وبيان 

وتو�شيفه وحتولته. 

�ملق�سد ومعطياته يف �لبالغة �لعربية

لقد بنيَّ علماء النحو- باعتبار اأّن تاأ�شي�ص علم 

النحو �شابق على تاأ�شي�ص علم البالغة )واأق�شد 

هنا العلم مبعناه ال�شطالحي(- اأهمية الق�شد 

الق�شد  ح�شول  �رشطوا  اإذ  الكالم؛  عرفوا  حني 

يف ذهن املتكلم ليتحقق الكالم وي�شبح ناجزاً، 

كالمًا  اأ���ش��در  واإن  متكلمًا  لي�شمى  فالنائم 

ال�شادر  الكالم  ومنه  ال�شاهي،  وكذا  مفهومًا، 

الإن�شان و�شدى  التي حتاكي كالم  الطيور  من 

بني  النحاة  فرق  كما   ،
)7(

اأي�شًا  املتكلم  كالم 

ق�شد  يعرف  فقد  والق�شد،  النحوية  ال�شناعة 

املتكلم، ولكن طريقة اأداء الن�ص وترتيبه �شاذة 

فيما  قولهم  يف  كما  عليها،  القيا�ص  لي�شح 

�شارت،  اأي  حاجتك؟  ماجاءت  �شيبويه:  حكاه 

ياأِت على  اللغوية مما مل  الرتاكيب  فال�شاذ من 

حكى" ويخب مباق�شد 
ُ
وفق ال�شناعة النحوية ي

 
)9(

، وهو واقع يف الكالم
فيه وليقا�ص عليه" )8(

العرب  بع�ص  قول  يف  النحاة  ماحكاه  ومنه 

الق�شد  وي�رشي   ،
)10(

)  
َ
امل�شمار  

ُ
الثوب )خ��رق 

واأثره يف حتديد نوع الرتكيب وحمله يف كثري 

واحل��ال  واخل��ب  كاملبتداأ  النحو  مباحث  من 

يف  الق�شد  ا�شطالح  واأم��ا  وغريها.  وال�شفة 

حيث  من  مباحثه  تنوعت  فقد  العربية  البالغة 

بيان اأهميته ووظيفته واأثره يف تنوعات اإنتاج 

البالغة  اأرك��ان  من  الق�شد  عل 
ُ

ج فقد  الن�ص، 

حني �شئل اأحد البلغاء ما البالغة؟ فقال اإ�شابة 

، ونقل ابن ر�شيق 
)11(

املعنى والق�شد يف احلجة

وظائف  بيان  يف  املتقدمني  ق��ول  ال��ق��ريواين 

وك�شف  والإفهام  الفهم  فقال" البالغة  البالغة 

والت�شاع  الإع��راب  ومعرفة  بالكالم  املعاين 

بالق�شد  واملعرفة  النظم  يف  وال�شداد  اللفظ  يف 

واإي�شاح  الإ���ش��ارة  و�شواب  ب���الأداء  والبيان 

الدللة واملعرفة بالقول والكتفاء بالخت�شار 
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حكومة  على  ال��ع��زم  واإم�����ش��ار  الإك��ث��ار  ع��ن 

 ، بل اإن تاأ�شي�ص املعاين واإبداعها 
)12(

الخت�شار

اإن  طباطبا"  ابن  قال  فقد  الق�شد،  على  يقوم 

من كان قبلنا يف اجلاهلية اجلهالء ويف �شدر 

اأ�شعارهم  يوؤ�ش�شون  كانوا  ال�شعراء  من  الإ�شالم 

لل�شدق  الق�شد  على  ركبوها  التي  املعاين  يف 

بن  قدامة  وجعل   ،  
)13(  "

ً
وهجاء مديحًا  فيها 

معاين  تعرف  فيه  علمًا  الكالم  مقا�شد  جعفر 

 .  . اأق�شامًا.  ينق�شم  بال�شعر  فقال" العلم  ال�شعر، 

واملق�شدية"  معانيه  علم  اإىل  ين�شب  وق�شم   .

، والفارق بني تو�شيف اأنواع الن�شو�ص هو 
)14(

والأدب  البالغة  نقاد  له  اأ�شار  ما  وهو  الق�شد، 

تو�شيف  بني  ال��ف��ارق  هو  الق�شد  وا 
ّ
ع��د حني 

الكالم بال�شعر وغريه بعد حتقق اللفظ املوزون 

بعد  يقوم  ال�شعر  ر�شيق"  ابن  فقال  والقافية، 

وال��وزن  اللفظ  وه��ي  اأ�شياء  اأرب��ع��ة  من  النية 

الكالم  من  لأن  ال�شعر  حد  هو  فهذا  والقافية، 

الق�شد والنية   ولي�ص ب�شعر لعدم 
ً
موزونا مقفى

النبي  ك��الم  وم��ن  ال��ق��راآن  من  اتزنت  كاأ�شياء 

النقاد  وجعل   ،  
)15( و�شلم"  عليه  اهلل  �شلى 

بني  التفرقة  يف  املعيار  هو  الق�شد  م�شطلح 

. اإن تنوع اأ�شاليب 
)16(

ال�شعر املطبوع وامل�شنوع

يف  اإبداع  فهو  لغوية،  اأدبية  ظاهرة  هو  الكالم 

الأ�شلوبي  والتنويع  والفكري،  الأدبي  البعدين 

الأدبية  الفنون  بني  للجمع  مهمة  حماولة  هو 

الأدبية  الفنون  تنوع  اأن  ول�شك  والأ�شاليب، 

والعك�ص  الأ�شاليب،  يف  تنوع  يتبعه  واأجنا�شها 

�شحيح اأي�شًا، فلكل اأ�شلوب مق�شده، ولكل نوع 

الأثري  ابن  وي��رى  غايته،  كالم  ولكل  غر�شه، 

املو�شلي" اأنَّ فائدة الكالم اخِلطابي هو اإثبات 

بالتخييل  ال�شامع  نف�ص  يف  املق�شود  الغر�ص 

والت�شوير حتى يكاد ينظر اإليه عيانًا، األ ترى 

اأنَّ حقيقة قولنا زيد اأ�شد هو قولنا زيد �شجاع، 

الت�شوير والتخييل  القولني يف  الفرق بني  لكن 

 ،
)17(

واإثبات الغر�ص املق�شود يف نف�ص ال�شامع 

فاملعنى واحدمن حيث العتبار اخلارجي يف ) 

زيد اأ�شد( و)زيد �شجاع(، ولكن اختالف الغر�ص 

تنوع  اخ��ت��الف  اإىل  امل��و���ش��ل  ه��و  املق�شود 

املدلول)املعنى(  بني  فرق  فهناك  الأ�شاليب، 

الق�شد  الأ�شل يف عالقة  اأن  ول�شك  و)الق�شد(، 

لأن  مطابقية،  تكون  اأن  الألفاظ  مدلولت  مع 

املتكلمني،  مقا�شد  عن  لتعب  و�شعت  اللغة 

يظهره  واإمن��ا  خفي  اأم��ر  الق�شد  اأن  باعتبار 

والإ�شارة  الكتابة  و  الألفاظ  هي  التي  ال��دوال 

يف  ماين�شب  اأي  والن�شب  بالأ�شابع  والعقد 

اللفظ  هو  واأنفعها  الدوال  هذه  واأهم  الطرقات، 

مدلولت  ف��اإن  هذا  ومع  اللغوية(،  )العنا�رش 

توافق  اأن  بال�رشورة  لي�ص  ومعانيها  الألفاظ 

ق�شد املتكلم، كما اأن الق�شد يحدد م�شار اإنتاج 

يقول  املعنى  هذا  ويف  تاأليفه،  وطريقة  الن�ص 

ابن �شنان اخلفاجي" الكالم بعد وقوع التوا�شع 

يحتاج اإىل ق�شد املتكلم وا�شتعماله فيما قررته 

املوا�شعة، وليلزم على هذا اأن تكون املوا�شعة 

لتاأثري لها، لأن فائدة املوا�شعة متييز ال�شيغة 

التي متى اأردنا مثاًل اأن ناأمر ق�شدناها، وفائدة 

يف  وتوؤثر  باملاأمور  العبارة  تتعلق  اأن  الق�شد 

�شحذ  جمرى  جتري  فاملوا�شعة  له،  اآمراً  كونه 

جمرى  يجري  والق�شد  الآلت،  وتقومي  ال�شكني 

 ،
)18( الإعداد"  ذل��ك  بح�شب  الآلت  ا�شتعمال 

مبعرفة  اإل  تت�شح  اأن  ميكن  ل  الكالم  فدللة 

ق�شد املتكلم، بل قد يخالف مدلوُل الكالم ق�شَد 

البالغيني  عند  الق�شد  بحث  يكن  مل  املتكلم. 

اللغوية  باملوا�شعات  عالقته  على  مقت�رشاً 

تنوعات  حتقيق  يف  وظيفيًا  م�شاراً  اتخذ  بل 

مل  البحثي  الإجن��از  وه��ذا  الأدب��ي��ة،  الأجنا�ص 

الرتكيبية  و�شماته  الن�شية  مبعطياته  يتمظهر 
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اإل يف البالغة العربية، حتى �شار ل�شيقًا بهم 

العلوي  عقد  فقد  البالغة،  لأبحاث  وم��الزم��ًا 

على  املقا�شد  لفن  ال��ط��راز  كتابه  يف  ف�شاًل 

و�شورها  اأ�شاليبها  بتنوع  البالغة  اأن  اعتبار 

الفنية هي تبع ملقا�شد املتكلمني، قال العلوي" 

جهة  من  بال�شجاعة  زي��د  و�شف  ق�شدت  اإذا 

والنق�شان  الزيادة  تطرق  يجوز  بحيث  اللوازم 

اإليه، فاإن اأردت طريق ال�شتعارة قلت  والكمال 

فاإنك  الت�شبيه  طريقة  اأردت  واإن  اأ�شداً،  راأي��ت 

الكناية  بطريقة  جئت  واإن  كالأ�شد،  زيد  تقول 

اأن  اأردت  قلت فالن يكفل الأبطال برحمه، واإن 

اأو  الت�شبيه،  بطريق  كالبحر  هو  بالكرم  ت�شفه 

جوده  عن  كناية  بجعله  اأمواجه  ترتاكم  فالن 

، بل �شار الق�شد معياراً وميزانًا 
و�شخائه" )19(

يرجع اإليه يف تنوع اأ�شاليب الفن الأدبي الواحد، 

على  قائما  الت�شبيه  اأ�شلوب  العلوي  جعل  فقد 

ثالثة مقا�شد، وتنوع اأ�شاليب الت�شبيه و�شوره 

ومقا�شد  املقا�شد،  هذه  لتنوع  تبع  البيانية 

الت�شبيه عنده هي املبالغة والإيجاز والإي�شاح 

، بل 
)20(

ل الكالم على كل مق�شد
َّ

والبيان، ثم ف�ش

الت�شبيه  من  )الق�شد(  الغر�ص  ال�شكاكي  جعل 

اأجنزها  التي  الت�شبيه  مباحث  اأركان  من  ركنًا 

تف�شيل  هو  املحوج  اإمن��ا  فقال"  كتابه،  يف 

الت�شبيه ووجه  الكالم يف م�شمونه وهو طرفا 

الت�شبيه والغر�ص من الت�شبيه واأحوال الت�شبيه" 

. وقد تتبعت مقا�شد الأ�شاليب البالغية التي 
)21(

ذكرها علماء البالغة وا�شتقراأتها يف مباحثهم، 

وبعد ت�شنيف جزئيات املقا�شد و�شم بع�شها 

مقا�شد  خم�شة  هناك  اأن  تبني  قرينتها  اإىل 

يف  املذكورة  املقا�شد  كل  فيها  تندرج  كلية 

وهذه  البالغية،  املقولت  اأغرا�ص  بحث  ثنايا 

وميكن  والإي�شاح:  -البيان  اأولاًّ هي:  املقا�شد 

ملنتج لن�ص اللغوي اأن ي�شتعمل هذا املق�شد يف 

اأ�شاليب لغوية منها: 

فني 
َّ
ر

ّ
مع اإليه  وامل�شند  امل�شند  يذكر  اأن   -  1

اأو  باملو�شولية  اأو  بالعلمية  اأو  بالإ�شمار 

)22(
بالإ�شارة اأوبالم العهد

فاإنه  وباجلملة   "  ،
)23(

املف�شل الت�شبيه   -  2
واأخ�رش"  اأو�شح  كان  اأكرث  التف�شيل  كان  كلما 

الت�شبيه ح�شيني، ويف هذا  طرفا  كان  واإذا   ،40
اأو�شح  احلا�شة  عليه  ماتقع  ر�شيق"  ابن  يقول 

اأو�شح  وامل�شاهد  عليه،  لتقع  مما  اجلملة  يف 

واأقرب من الغائب، فاملح�شو�ص اأو�شح يف العقل 

من  الذهن  يف  �شورة  اأكب  وامل�شاهد  غريه  من 

 .
الغائب" )24(

التمثيلي  الت�شبيه  فاإن  التمثيلي،  -الت�شبيه   3
اإب��راز  يف  باخلفي  لي�ص  العرب"  عند  �شاأن  له 

خبيات املعاين ورفع الأ�شتار عن احلقائق حتى 

ل يف �شورة املحقق واملتوهم يف 
َّ
تريك املتخي

 .
م�شاهد")25( كاأنه  والغائب  املتيقن  معر�ص 

ويكمن مق�شد الإي�شاح اأي�شًا يف اأ�شلوب الكناية 

وليق�شد  املبالغة:  مق�شدية  ا- 
ً
ثاني بال�شفة. 

بها  يعني  بل  املقيدة  الزيادة  هنا  باملبالغة 

الزيادة يف املعنى مطلقًا، وميكن ملنتج الن�ص 

اأ�شاليب  يف  املق�شد  هذا  ي�شتعمل  اأن  اللغوي 

لغوية منها:

ذكر  مثل  الإ���ش��ن��اد،  بركني  مايتعلق   -  1
اإليه، فاإن ذكره فيه زيادة يف الإي�شاح  امل�شند 

للتعظيم  بالعلمية  وتعريفه   ،
)26(

والبيان

وباملو�شولية لزيادة التقرير والتفخيم وبالالم 

للتعظيم  امل�شند  وتنكري   ،
)27(

لال�شتغراق التي 

 . 
)28(

والتهويل

اأداة  فيه  ماحذفت  وهو  البليغ  الت�شبيه   -  2
به  وامل�شبه  امل�شبه  وبقي  ال�شبه  الت�شبيه ووجه 

البالغة  علماء  وقد جعل  بدر،  هند  كقولنا  فقط 

الت�شبيه  مراتب  اأق��وى  الت�شبيه  من  النوع  هذا 
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 . 
)29(

واأعالها مبالغة

على  الدالة  الأدوات  با�شتعمال  الت�شبيه   -  3
املبالغة كقولنا)علمت زيداً اأ�شداً( " ملا يف علمت 

، ومن هذا 
دللة على حتقق الت�شبيه وتيقنه" )30(

القبيل ا�شتعمال كاأنَّ يف الت�شبيه. 

هذا  املتكلم  ولي�شتعمل  املقلوب،  الت�شبيه   -  4
به  وامل�شبه  امل�شبه  بني  كان  فيما  اإل  الأ�شلوب 

، ومنه قول ال�شاعر:
)31(

و�شف م�شرتك قوي

وبدا ال�شباح كاأنه غرته

وجه اخلليفة حني ميتدح  

فاإن ال�شاعر ق�شد اإيهام اأن وجه اخلليفة اأمت من 

 .
)32(

ال�شبح يف الو�شوح وال�شياء

الفن  هذا  يف  واملبالغة  ال�شمني،  الت�شبيه   -  5
اللون  هذا  يف  به  امل�شبه  اأن  يف  تكمن  البالغي 

الت�شبيهي برهان وتعليل للم�شبه. 

6 - الت�شبيه التمثيلي، ويق�شد به املبالغة لأن 
وجه ال�شبه فيه منتزع من اأمور عدة، كما يق�شد 

مااأ�شميناه  قبيل  من  فهو  اأي�شًا،  الإي�شاح  به 

ب�)تداخل املقا�شد(. 

املبالغة  تت�شمن  فال�شتعارة  ال�شتعارة،   -  7
يف  داخل  امل�شبه  اأن  بادعاء  وذلك  املعنى،  يف 

وبحث  اأفرادها33،  من  فرداً  به  امل�شبه  حقيقة 

عبدالقاهر اجلرجاين ال�شتعارة كثرياً يف اأ�رشار 

البالغة وبنيَّ اأن ال�شتعارة قائمة على املبالغة 

املقا�شد  تداخل  ، فهي من قبيل 
)34(

والخت�شار

كذلك. 

وذلك  البديع  فن  يف  املذكور  املبالغة   -  8
بتاأكيد املعنى على طريقة اجلمل املرتادفة35. 

9 - الكناية املطلوب بها الن�شبة كقول ال�شاعر:
 اإن ال�شماحة واملروءة والندى

بت على ابن احل�رشج   يف قبٍة �رشُ

حني  احل�رشج  لب��ن  ال�شفات  ه��ذه  اأثبت  فقد 

 .
)36(

جمعها يف قبة �رشبت عليه

10 - ومن الأ�شاليب اجلارية على هذا املق�شد 
قولهم)مثله ليبخل( فقد ق�شدوا املبالغة حني 

عن  نفيه  يريدون  وه��م  مثله  عن  البخل  نفوا 

 .
)37(

ذاته

جمعنا  قد   : والإثارة  اجلمال  مق�شدية  ثالًثا-   

لتقارب  واح��د  مق�شد  يف  املق�شدين  هذين 

نوع  هي  املتلقي  اإثارة  فاإن  والإث��ارة،  اجلمال 

من اجلمال، وتتوزع هذه املق�شدية فيما ياأتي:

اإن  اللوازم:  على  القائم  الت�شبيه  اأ�شلوب   -  1
اإليه  وال�شتياق  له  الطلب  بعد  نيل  اإذا  الت�شبيه 

وجمالية   ،
)38(

األطف وموقعه  اأحلى  نيله  كان 

اأول، وردرِّ  هذا الت�شبيه نابعة من بناء ثاٍن على 

ينتج  حني  يق�شد  فاملتكلم   
)39(

�شابق اإىل  تاٍل 

يكون  اأن  اللوازم  على  مبني  ت�شبيه  فيه  ا 
ً

ن�ش

 اأحلى 
ٌ
اًل بدقة نظر، وهل �شيء

َّ
وجه ال�شبه حم�ش

من حت�شيل املق�شود بعد طلب و�شوق ملعرفته 

ول�شيما اإذا �شادف نهجًا قوميًا. 

املر�شل  واملجاز  املر�شل:  املجاز  اأ�شلوب   -  2
الأ�شلي  مفهومها  عن  الكلمة  تعدي  اأن  هو" 

مبعونة القرينة اإىل غريه ملالحظة بينهما ونوع 

، اأو هو ماكانت العالقة بني ما ا�شتعمل 
تعلق" )40(

، فاإن 
)41(

فيه وما و�شع له عالقة غري امل�شابهة

اأحلى  يكون  ال��الزم  اإىل  امللزوم  من  النتقال 

كاليد  للروح،  واأن�شط  الفكر  يف  واألذ  النف�ص  يف 

لليد  مو�شوعة  فهي  النعمة  يف  امل�شتعملة 

والعطية  النعمة  لتعلق  املخ�شو�شة  اجلارحة 

اليد ومنها ت�شل  اإنها ت�شدر عن  بها من حيث 

اإىل املق�شود. 

يف اللفظ،  الكلمتني  ت�شابه  وهو  اجلنا�ص:   -  3
وذكر  باحل�شن،  اجلنا�ص  ال�شكاكي  و�شف  وقد 

اجلمال  ووجه 
)42(

وجماله اجلنا�ص  ح�شن  اأنواع 

يف اجلنا�ص اأنه ياأتي باألفاظ ت�شتلذ بها الأ�شماع 

وت�شتدر به الأفكار، فخ�شو�شية جمالية اجلنا�ص 
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نابعة من ت�شابه اللفاظ �شوتًا وافرتاقها معنى، 

وجمالية اجلنا�ص لتقت�رش على جمالية اجلر�ص 

ال�شوتي يف الأ�شماع بل اإنه اإمنا �شار له املزية 

والف�شيلة يف ح�شن الإفادة مع اأن �شورة اللفظ 

مكررة ومعادة43 . 

يف  كما  التزيني:  به  املق�شود  الت�شبيه   -  4
 . 

)44(
ت�شبيه وجه اأ�شود مبقلة الظبي

5 - اللتفات: بحث ال�شكاكي اللتفات يف علم 
املعاين وعلم البديع، فاأما بحثه يف علم املعاين 

فهو باعتبار اإفادته معنى يطابق مقت�شى احلال، 

املتلقي  اإف��ادة  باعتبار  البديع  علم  يف  وبحثه 

بالغي  اأ�شلوب  واللتفات   ،
)45(

والت�شويق الإثارة 

ي�شفي على الن�ص بالغة واإثارة بتحول ال�شيغة 

اإثارة  الزمن فيما هو غري متوقع. فهو ينجز  اأو 

انتقالية  حركة  ميثل  لأنه  املتلقي  عند  ذهنية 

تن�شيط  اللتفات  فوائد  ومن  الن�ص.  داخل  يف 

لالإ�شغاء  اإيقاظًا  اأكرث  ليكون  واإثارته  ال�شامع 

يفيد" اإ�شافة  اللتفات  اأن  اإليه46، ويرى بايل 

، فاللتفات يحمل 
)47(

ملمح تاأثريي على التعبري(

يت�شمنه  ملا  الن�ص  اإىل  الإ�شغاء  على  ال�شامع 

من تلون �شيغ اخلطاب املثرية لذهنه. 

التوجيهه: هو اإيراد الن�ص حمتماًل  اأ�شلوب   -  6
 
)48(

القزويني اأورده  وق��د  خمتلفني،  لوجهني 

 
ٌ
عمرو يل  خاط  برد:  بن  ب�شار  بقول  م�شت�شهًدا 

ليت عينيه �شواء قباء 

بياين  اأ�شلوب  هو  املطلوب:  اإظهار  اأ�شلوب   -  7
ال�شم  بهذا  ال�شكاكي  و�شمه  الت�شبيه  اأنواع  من 

باعتبار الغر�ص املق�شود، كما اإذا اأ�شري اإىل وجه 

الوجه  هذا  وقيل  وال�شتدارة  الإ�رشاق  القمر يف 

لالهتمام  اإظهاراً  الرغيف  فيقال  م��اذا؟  ي�شبه 

املتلقي  اإثارة  هو  فالق�شد   ،
)49(

لغري بالرغيف 

املتكلم  لكون  ومبتغاه  طلبه  اإىل  وتوجيهه 

جائعًا. 

الكالم يف  الإيجاز: لن نطيل  ا- مق�شدية 
ً
 رابع

لالإيجاز  و�شعت  قد  البالغة  لأن  املق�شد  هذا 

والإطناب  الإيجاز  مبحث  هو  خا�شًا  مبحًثا 

بع�ص  اإن  بل  املعاين،  علم  �شمن  وامل�شاواة 

لأهميته  بالإيجاز  البالغة  ح�رشوا  قد  البلغاء 

اإيجاز والت�شبيه البيلغ  يف الكالم، واحلذف كله 

من الإيجاز كذلك وكذا ال�شتعارة. وههنا يتبني 

ا- 
ً
مفهوم تداخل املقا�شد الذي اأ�رشنا له. خام�ش

يف  البالغة  ت�شمنت  فقد  ال�شتدلل:  مق�شدية 

اأجل  من  البيانية  احلجج  مباحثها  من  كثري 

اإقناع املتلقي، لأن البالغة لي�شت مرتعًا للبحث 

هي  بل  الظانون،  يظن  كما  فح�شب  اجلمايل 

لتحقيق  اخلارجي  الواقع  يف  ل�شاين  توظيف 

مقا�شد املتكلم، ولهذا فاإن من منجزات البالغة 

موافق  ل�شاين  بلبا�ص  واحلجة  الدليل  �شوغ 

ملقت�شى احلال ومتنا�شق مع العتبار املنا�شب 

ال�شتدللية  املقاربات  تقت�رش  ومل  للكالم، 

توزعت  بل  واحد  فن  على  العربية  البالغة  يف 

البالغة،  مباحث  من  كثري  يف  املقاربات  هذه 

و�شنقت�رش يف هذا البحث على بيان هذا املق�شد 

علم  باأنه  الفن  هذا  عرف  وقد  البيان،  علم  يف 

خمتلفة  بطرق  الواحد  املعنى  اإي��راد  به  يعرف 

 ،
)50(

بالزيادة يف و�شوح الدللة عليه

 م�سطلح �الن�سجام فـي �لبالغة 

�لعربية

�شمني  دليل  مفهوم  الن�شجام  مفهوم  اإن 

داخل  القائمة  املعنوية  العالقات  اإىل  يحيل 

الل�شانيات  راأت  اإذ  ا، 
ً

ن�ش جتعله  والتي  الن�ص 

اإذ   " متكاملة،  وح��دة  هي  الن�ص  عنا�رش  اأن 

بتاأويل  العنا�رش  م��ن  عن�رش  ت��اأوي��ل  يتعلق 

الآخ��ر  منهما  ك��ل  يفرت�ص  الآخ����ر،  العن�رش 

بالرجوع  اإل  الثاين  يحل  اأن  لميكن  اإذ  م�شبًقا، 
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 ، وقد و�شح دي بوجراند مفهوم 
اإىل الأول" )51(

اأن يتطلب  الل�شانيني بقوله" هو  الن�شجام عند 

املعرفة  عنا�رش  به  ماتن�شط  الإج���راءات  من 

 ،
)52( وا�شرتجاعه"  املفهومي  الرتابط  ليجاد 

العالقات  من  جمموعة  هو  الن�شي  فالن�شجام 

لن�شيته،  حمقًقا  الن�ص  جتعل  التي  املعنوية 

وقد اأ�شار دي بوجراند اإىل الو�شائل التي حتقق 

الن�شجام  و�شائل  وت�شتمل  فقال"  الن�شجام 

والعموم  كال�شببية  املنطقية  العنا�رش  على 

الأح��داث  تنظيم  عن  معلومات  واخل�شو�ص، 

ال�شعي  وامل��واق��ف،  واملو�شوعات  والأع��م��ال 

الإن�شانية،  بالتجربة  يت�شل  فيما  التما�شك  اإىل 

التي  املعلومات  بتفاعل  الإل��ت��ح��ام  ويتدعم 

بالعامل"  ال�شابقة  املعرفة  مع  الن�ص  يعر�شها 

مفهوم  بيان  يف  الإيجاز  بهذا  و�شنكتفي   ،
)53(

ذكر  اأجل  من  احلديثة  الل�شانيات  يف  الن�شجام 

مق�شد هذا املطلب وهو بيان اإجنازات البالغيني 

الإن�شجام وماانطوى فيها من  يف �شبط قواعد 

ال�شمني.  الدليل  ذكر و�شائل الن�شجام والربط 

العربية  البالغة  يف  الإن�شجام  بحث  �شيقت�رش 

هذا  ميثله  ملا   ، والو�شل  الف�شل  مو�شوع  على 

املو�شوع من بحث ن�شي متكامل، ولأنه يجري 

يف كل مباحث البالغة التي لتقت�رش على اإنتاج 

قد  بل  ونظمه  ن�شقه  يف  اجلميل  املبهر  الن�ص 

تقت�رش على اإنتاج الن�ص املنِجز ب�رشط الرتابط 

النظام  مقت�شيات  وفق  على  الدليل  والتعالق 

التي  الن�شو�ص  النحوي وال�رشيف-. ومن هذه 

ذكرها اأئمة البالغة:ذكر اجلاحظ اأهمية الف�شل 

وذك��ر  للبالغة  تعريفات  نقل  ح��ني  والو�شل 

معرفة  قال  البالغة؟  ما  للفار�شي  منها" وقيل 

العبا�ص  اأبو  وقال   "  ،  
)54( الو�شل"  من  الف�شل 

ال�شفاح لكاتبه: قف عند مقاطع الكالم وحدوده؛ 

حلية  وم��ن  بالهمل   
ّ
امل��رع��ى تخلط  اأن  ���اك 

ّ
واإي

 
الف�شل والو�شل" )55( البالغة املعرفة مبوا�شع 

، " وقال الأحنف بن قي�ص: ما راأيت رجال تكّلم 

عرف  ول  الكالم،  مقاطع  عند  الوقوف  فاأح�شن 

حدوده اإل عمرو بن العا�ص ر�شي اهلل عنه، كان 

اإذا تكلم تفقد مقاطع الكالم، واأعطى حّق املقام، 

خمرج؛  باألطف  املعنى  ا�شتخراج  فى  وغا�ص 

بينه  املقطع وقوفا يحول  حتى كان يقف عند 

مانقله  األطف  وما  الألفاظ،  من  تبيعته  وبني 

" ما  املاأمون يف قوله  الع�شكري عن  اأبو هالل 

الف�شل  عن  �شى 
ّ
كتفح �شيئا  رجل  من  �ص 

ّ
اأتفح

والو�شل فى كتابه، والتخّل�ص من املحلول اإىل 

الكتاب  وحلية  جمال،  �شيء  لكل  فاإّن  املعقود، 

الفكرة  و�شحذ  موقعه،  الف�شل  اإيقاع  وجماله 

اإىل  املعقود  من  التخل�ص  لطف  فى  واإجالتها 

 
ْ
. وقال عبد القاهر اجلرجاين" اعلم

املحلول" )56(

من  اجلمِل  يف   
َ
َنع

ْ
�ش

ُ
ي اأن  ينبغي  مبا   

َ
العلم اأنَّ 

فيها  العطِف  ترِك  اأو  بع�ٍص  على  بع�شها  عطِف 

َتاأَْنُف واحدٌة منها بعد 
ْ
 بها منثورًة ُت�ش

َ
واملجيء

لتماِم  ى  يتاأتَّ ل  ومما  البالغة  اأ�رشاِر  من  اأخرى 

وا 
ُ
 ُطِبع

ٌ
م

ْ
 اخُللَّ�ص والإَّ َقو

ُ
واِب فيه اإلَّ الأعراب

َّ
ال�ش

ذوِق  يف  املعرفة  ِمَن  ًا  فنَّ واأوت��وا  البالغة  على 

الأمر  قوة  من  بلَغ  وقد   . اأف��راٌد  بها  هم  الكالِم 

ْن 
َ
ع فقد جاء  للبالغة  اً 

ّ
د

َ
ح  

ُ
هم جعلوه اأنَّ ذلك  يف 

ِرَفُة الَف�شِل مَن 
ْ
ع

َ
ِئل عنها فقال : م

ُ
بع�شهم اأنه �ش

ُل 
ُ
ْكم

َ
ه ل ي لِكه واأّنَّ

ْ
�ش

َ
ه ودِقة م الو�شِل ذاك لغمو�شِ

ل�شاِئر معاين  َل 
َ
َكم اإلَّ  اأحٌد  فيه  الف�شيلة  لإِحراِز 

ه  اأنَّ  
ْ
اأي�شا" واأعلم ، وقال اجلرجاين 

البالغة" )57(

 تقوُل اإَنه فيه 
َ
ما من ِعْلٍم من علوِم البالغِة اأنت

 هذا الباِب 
ُ
 اإّل وِعْلم

ٌ
ب

ْ
ع

َ
 غام�ٌص ودقيُق �ش

ٌّ
َخفي

، وقال اخلطيب 
)58(

ُ
اأغم�ُص واأخفى واأدقُّ واأ�شعب

على  اجلمل  بع�ص  عطف  الو�شل  القزويني" 

بع�ص والف�شل تركه ومتييز مو�شع اأحدهما من 

مو�شع الآخر على ما تقت�شيه البالغة فن منها 
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ل  املاأخذ  دقيق  امل�شلك  �شعب  اخلطر،  عظيم 

ا بكنهه، اإل من 
ً
يعرفه على وجهه، ول يحيط علم

ورزق  ا، 
ً
�شليم ا 

ً
طبع العرب  كالم  فهم  يف  اأوتي 

ق�رش  ولهذا  ا، 
ً
�شحيح ذوًق��ا  اأ���رشاره  اإدراك  يف 

من  الف�شل  معرفة  على  البالغة  العلماء  بع�ص 

الو�شل، وما ق�رشها عليه؛ لأن الأمر كذلك، اإمنا 

حاول بذلك التنبيه على مزيد غمو�شه واأن اأحًدا 

فوجب  فنونها  �شائر  يف  كمل  اإل  فيه  يكمل  ل 

 
العتناء بتحقيقه على اأبلغ وجه يف البيان" )59(

، وقال العلوي يف الف�شل والو�شل اأي�شا" وهو 

املقدار،  جليل  املغزى،  لطيف  املجرى،  دقيق 

. عند النظر يف 
كثري الفوائد، غزير الأ�رشار" )60(

البالغية  ومعطياتهم  البالغة  علماء  مقولت 

بحث  اأجل  من  در�ص  والو�شل  الف�شل  اأن  نرى 

حتقيق الن�ص اللغوي )ن�شية الن�ص(، وليتحقق 

مت�شمًنا  اأكان  �شواء  البالغة  علماء  عند  الن�ص 

اإل  الربط  ب��اأداة  ربطها  اأم  اجلمل  بني  الف�شل 

ب�رشوط هي:

 1 - وجود ال�شلة والعالقة بني اجلملة الأوىل 

لتحقيق  الن�ص  جمل  �شائر  وهكذا  والثانية 

ن 
رِّ
الرتابط يف الن�ص اللغوي، فتتابع اجلمل ليكو

 ، اجلمل  بني  معنوية  �شلة  توجد  مل  ما  الن�ص 

وب�رشط اأن يفهم املتلقي هذه ال�شلة" بحيث اإذا 

حاَل  يعرَف  اأن  عناه  ل 
َّ
الأّو حاَل  ع 

ُ
ال�شام عرَف 

 على 
َ
 فعطفت

َ
َك اإْن جئت الّثاين . يدلَُّك على ذلَك اأنَّ

 
ُ
ْذَكر

ُ
ي مما   

َ
ُهو ول  ب�شبٍب  منه  لي�ص  �شيئًا  ل 

َّ
الأَو

فلو   . ي�شتْقم  مل  بحدِيثه  حديُثه  ُل  ويتَّ�شِ بذكِره 

 : واأح�شَن 
َ
 من داري . ثم قلت

َ
 اليوم

ُ
 : خرجت

َ
قلت

ُك منه . ومن 
َ
ح �شْ ُ

 ما ي
َ
 كذا . قلت

َ
الذي يقوُل بيت

هاُهنا عابوا اأبا متاٍم يف قوله: 

ى
َ
 عامِلٌ اأنَّ النَّو

َ
ل والذي ُهو

 
ُ
نْيِ كرمي

َ
 واأنَّ اأبا احُل�ش

ٌ
ِب

َ
�ش   

اأب��ي احل�شني  ِم 
َ
َك��ر بنَي  لأن��ه ل منا�شبَة   وذل��ك 

ومراِرة النَّوى ول تعلَُّق لأَِحدهما بالآخِر ولي�ص 

، فالبد 
بذاك" )61( احلديُث  بهذا  احلديُث  يقت�شي 

اجلمل  بني  ت�شل�شلي  ورب��ط  اق��رتان  وج��ود  من 

اجلمل  كانت  واإن  الواحد  الن�ص  يف  املتتابعة 

املتتابعة خمتلفة بال�شكل ، فالربط بالو�شل يف 

حت�رش  مامل  ليقع  والفعلية  ال�شمية  اجلملتني 

العالقة املعنوية بينهما، فاإن الربط بهذا النوع 

العربية  البالغة  ل�شانيات  يف  اجلملتني  بني 

املتتابعة  اجلمل  ي�شم  املتقابالت.  يف  ياأتي 

يف  بحثناه  م��ا  وه��و  ع��ام،  ق�شد  مبجموعها 

املطلب الأول من اأن الن�شو�ص تت�شكل على وفق 

الن�ص  يف  املتتابعة  فاجلمل  املتكلم،  مقا�شد 

الق��رتان  ن�شيج  فيها  ي�رشي  كان  واإن  الواحد 

مقرتنتني  جملتني  كل  اإىل  بالنظر  الت�شل�شلي 

ولكن لبد من اأن ي�شمها ق�شد عام يعرف بق�شد 

اأحدهما  اأمران  فههنا  الن�ص،  غر�ص  اأو  املتكلم 

�شلة  بينها  تكون  باأن  واقرتانها  اجلمل  تتابع 

والثاين  اجلامعة  باجلهة  البالغيني  عند  عرفت 

نطلق  التي  مبجموعها  اجلمل  هذه  تندرج  اأن 

، وقد لمتثل كل  االن�ص �شمن ق�شد عام  عليه 

وهو  مطابقة  املتكلم  ق�شد  ح��دة  على  جملة 

العبة يف متثيل  الن�ص املطول، بل  الغالب يف 

الن�ص مبجموعه ق�شد املتكلم. 

امل�شاكلة بني الأحداث، فاإن الن�ص  وجود   -  3
ومتعلقات  ذوات  مع  اأح��داًث��ا  يت�شمن  اللغوي 

زمانية اأو مكانية واأحوال متنوعة، والعبة يف 

ترابط اجلمل يف الن�ص الواحد اأن تكون الأحداث 

اأي  بوجود  بينها  فيما  متعلقًة  اأخبار  هي  التي 

مالب�شة اأو �شلة، بحيث يكون احلدث يف اجلملة 

اجلملة  يف  للحدث  ا 
ً
ومنا�شب ا 

اًّ
م�شام الثانية 

الن�ص،  نهاية  اإىل  اأب��دا  ال�شبيل  وك��ذا  الأوىل، 

اآخره لي�ص له عالقة باأوله  الن�ص يف  وقد نرى 

ا ، ولكن لو قراأناه بت�شل�شل ترابطي اأدركنا 
ً
ظاهر
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املنا�شبة يف كل اجلمل، ول�شك اأن هذه امل�شاكلة 

غري من�شبطة ب�شكل معني لأنها متعلقة بوقائع 

املتكلم  وع��الق��ة  الن�ص  ومالب�شات  اخل��ط��اب 

اإىل  اجلرجاين  القاهر  عبد  اأ�شار  وقد  باملتلقي، 

اأن   
ُ
يجب كما  اأن��ه   

ْ
واعلم فقال"  امل�شاألة  هذه 

ب�شبٍب  اجلملتني  اإحدى  يف  عنه  املحدَُّث  يكوَن 

اأْن  ينبغي  كذلَك  الأخ��رى  يف  عنه  املحدَِّث  من 

رى ال�شبيِه 
ْ َ
ِري جم

ْ
ج

َ
 عن الثاين مما ي

ُ
يكوَن اخلب

 
َ
قلت فلو   . الأوِل  للخب عن  النَّقي�ِص  اأو  والنظرِي 

ُخْلفًا  كان   .  
ٌ
�شاعر و 

ٌ
وعمر القامة  طويُل  زيٌد   :

�شاكَلَة ول تعلُّق بنَي طوِل القامِة وبني 
ُ
لأنه ل م

و 
ٌ
 وعمر

ٌ
 اأن يقاَل : زيٌد كاتب

ُ
ال�شعِر واإمنا الواجب

 . وجملُة 
ٌ
و ق�شري

ٌ
 وزيٌد طويُل القامة وعمر

ٌ
�شاعر

نى يف هِذِه 
ْ
 حتى يكوَن امَلع

ُ
الأِمر اأنها ل جتيء

له  ًا 
َّ
ام �شَ ُ

وم الأخ��رى  يف  للمعنى  َلْفقًا  اجلملة 

اأو نظريين  ن 
ْ
ي

َ
اأخو كانا  اإذا  وعمراً  زيداً  اأن  مثل 

احلاُل  كانِت  اجلملة  على  الأح��واِل  �شتبَكِي 
ُ
م اأو 

اأو  اأو قعوٍد  اأحُدهما من قياٍم  التي يكوُن عليها 

احلاِل  اإىل  النَّف�ِص  يف  م�شمومًة  َذلَك  �شاَكَل  ما 

 من َغري �َشٍك . وكذا ال�شبيُل اأبداً 
ُ
التي عليها الآَخر

 مثاًل : 
َ
واملعاين يف ذلك كالأَ�شخا�ِص . فاإمنا قلت

نًا 
َ
�ش

َ
 . لأنَّ كوَن العلم ح

ٌ
 ح�شُن واجلهُل قبيح

ُ
العلم

 ،
 يف العقوِل اإىل كوِن اجلهِل قبيحًا " )62(

ٌ
م�شموم

وميكن التعقيب على كالم عبدالقاهر اجلرجاين 

يف  والت�شابه  امل�شاكلة  ح�رش  لميكن  ب��اأن��ه 

حال معني ، واملراهنة هنا على وجود منا�شبة 

املنا�شبة  ت�شكلت  فاإذا  الن�ص،  الربط بني طريف 

�شح  واملتلقي  املتكلم  بني  كانت  منا�شبة  اأي 

كلية،  عامة  لتحقيق  �رشوط  ثالثة  فهذه  الربط. 

اأدوات الربط  اأداة من  فاإذا كان الن�ص مت�شمًنا 

فحينئذ ي�شاف اإىل هذه ال�رشوط اأمران: اأحدهما 

جهة  تكون  ب��اأن  املعنوية  ال�شلة  خ�شو�شية 

بني  ت�رشك  جهة  اأي  اجلملتني  جتمع  جامعة 

مو�شوعي اجلملتني وحمموليها وهذا ما�رشطه 

القزويني يف قوله)واجلامع بني اجلملتني يجب 

اإليه يف هذه وامل�شند  اأن يكون باعتبار امل�شند 

اإليه يف هذه وباعتبار امل�شند يف هذه وامل�شند 

ا كقولك ي�شعر زيد ويكتب ويعطي 
ً
يف هذه جميع

وزيد  كاتب  وعمرو  �شاعر  زي��د  وقولك  ومينع 

منا�شبة  بينهما  كان  اإذا  ق�شري  وعمرو  طويل 

كاأن يكونا اأخوين اأو نظريين بخالف قولنا زيد 

اإذا مل يكن بينهما منا�شبة  �شاعر وعمرو كاتب 

بينهما  كان  طويل  وعمرو  �شاعر  زيد  وقولنا 

قبله  عما  الكالم  قطع  ف��اإذا   ،
)63(

ل  اأو  منا�شبة 

باأن يجري احلديث يف �شاأن اآخر توجه املتكلم 

اإىل الف�شل وقطع الربط ومنه قوله تعاىل: " اإِنَّ 

 
ْ
ُهم

ْ
 مَلْ ُتنِذر

ْ
م  اأَ

ْ
م

ُ
َته

ْ
 اأَاأَنَذر

ْ
ِهم

ْ
َلي

َ
 ع

ٌ
اء

َ
و

َ
وا �ش

ُ
ِذيَن َكَفر الَّ

عن  قطع  [فقد  البقرة  )6(" ] �شورة  وؤِْمُنوَن  ُ
ي َل 

 
ْ
ِهم

رِّ
ب

َّ
ن ر

رِّ
َلى ُهًدى م

َ
قوله تعاىل )الآية 5( " اأُولِئك ع

وَن "، لأن الآية ال�شاد�شة يف 
ُ
ْفِلح  امْلُ

ُ
اأُولِئَك ُهم

َ
ۖ و

القراآن  �شاأن  قبلها يف  والتي  الذين كفروا  �شاأن 

الكرمي . الثاين وهو اأن تقوم اأداة الربط مبدلولها 

بالأداة يف ترتيب  الربط، فالقرتان  يف حتقيق 

واأم  واإما  اأو  و  وثم  والفاء  بالواو  يكون)  اجلمل 

وبل ولكن ( وقد تدخل )اأي( معها يف قول بع�ص 

النحاة الذين اأجازوا عطف اجلمل ب�)اأي( ، وليقع 

ل 
َّ

الو�شل بني اجلمل بغري هذه الأدوات، وقد ف�ش

لأن  بالواو  الق��رتان  بحث  يف  البالغة  علماء 

الإ�شكال يقع فيها دون غريها من الأدوات التي 

تفيد معنى زائًدا على اجلمع والت�رشيك64، فاأما 

ملعانيها  تابعة  فهي  واأو(  واإما  واأو  وثم  )الفاء 

بجملة  اقرتنت  جملة  فكل  النحوية،  ودللتها 

قبلها باإحدى هذه الأدوات فهي خا�شعة ملعنى 

الأداة الرابطة مع اعتبار اأنها قد تخرج اإىل معاين 

ل فيه علماء النحو عند بحثهم 
َّ

جمازية كما ف�ش

معاين احلروف والداوت، فالقرتان بالفاء مثال 
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الثانية عقب اجلملة  يفيد كون م�شمون اجلملة 

اأو  الذكر  اأو  الزماين  الرتتيب  حيث  من  الأوىل 

واأما   ،
)65(

اأو غري ذلك لتف�شيل جممل  اأو  املنزلة 

لأن  البالغة  علماء  بحثه  فقد  بالواو  الق��رتان 

الأداة يف  فيه مزيد بحث وتف�شيل خل�شو�شية 

اللغة العربية. وقد بحث علماء البالغة عالقات 

الن�شجام يف الن�ص الواحد، �شواء اأكان القرتان 

بح�شب ال�شكل و�شاًل اأم ف�شاًل وهي:

واملعلول  العلة  وه��ي  الت�شايف  عالقة   -  1
وال�شبب وامل�شبب وال�شفل والعلو والأقل والأكرث 

كل  النوع  هذا  فيدخل يف   ،  . واخللف.  والأم��ام 

)66(
اأ�شناف التقابالت الدللية. 

يف  اأك��ان  �شواء  املعنى  يف  ال�شرتاك   2-  -  2
العقل  ملقت�شيات  املطابق  اخلارجي  الواقع 

، وهذا  والعادة  العرف  اأو يف  العقل فقط  اأو يف 

الن�ص  ت��زي��ني  يف  عليه  امل��ع��ول  ه��و  الأخ���ري 

املتلقني  اأحوال  املتلقي، لختالف  وتاأثريه يف 

فيه"  والرابط  الن�ص  يف  اجلامع  اقتنا�ص  يف 

اآخ��ر  يف  وه��ي  خيال  يف  تتعانق  �شور  فكم 

خيال  يف  تلوح  لتكاد  �شورة  وكم  لت��رتاءى 

، فعلماء البالغة 
وهي يف غريه نار على علم" )67(

اجلمل  معاين  يف  احلا�شل  ال�شرتاك  اإىل  نظروا 

واملتلقي،  املتكلم  والعادة بني  العرف  باعتبار 

ا عند متحدَثنْي 
ً

ولهذا قد يكون ر�شف اجلمل ن�ش

هذا  ليكون  وق��د  ال���ش��رتاك  بوجه  ملعرفتهما 

بعد تو�شيح وجه  اإل  اآخرين  ا عند 
ً

ن�ش الر�شف 

كلما  اأن��ه  ن��رى  ول��ه��ذا  املعنى.  يف  ال���ش��رتاك 

وقويت  الن�ص  ترابط  زاد   
َ
املتكلم املتلقي  األف 

املفهوم  هذا  يلمح  �شحيح.  والعك�ص   ، و�شائجه 

من قول القزويني" ول�شاحب علم املعاين ف�شل 

ول�شيما  اجلامع  لأن���واع  التنبه  اإىل  احتياج 

اخليايل، فاإن جمعه على جمرى العرف والعادة 

ذلك كاجلمع بني  الأ�شباب يف  ماتنعقد  بح�شب 

الإبل وال�شماء واجلبال والأر�ص يف قوله تعاىل: 

اإىَِل 
َ
 )17( و

ْ
َف ُخِلَقت

ْ
وَن اإىَِل اْلإِِبِل َكي

ُ
نُظر

َ
" اأََفاَل ي

َف 
ْ
َكي اِل 

َ
ب اجْلِ اإِىَل 

َ
و  )18(  

ْ
ت

َ
ِفع

ُ
ر َف 

ْ
َكي اِء 

َ
م

َّ
ال�ش

 )20(  
ْ
ت

َ
ِطح

ُ
�ش َف 

ْ
َكي �ِص 

ْ
ر اْلأَ ىَل  اإِ

َ
و  )19(  

ْ
ت

َ
ب ُن�شِ

" ]�شورة الغا�شية[، بالن�شبة اإىل اأهل الوبر -اأي 
وجد  خياله  يف  البدوي  فت�ص  ف��اإذا   .  . البدو-. 

الرتتيب  على  فيه  حا�رشة  الأ�شياء  هذه  �شور 

املذكور بخالف احل�رشي، فاإذا تال قبل الوقوف 

. 
على ماذكرنا ظن الن�شق جلهله معيبًا" )68(

اأو  اخلا�ص  بعد  العام  بذكر  التف�شيل   -  3
بالعك�ص.

وبحث  املتلقي،  عن  واللب�ص  الوهم  دفع   -  4
يف  الف�شل  فمثال   ،

)69(
امل�شاألة هذه  القزويني 

قول  الف�شل  ومثال  فيك(  اهلل  وبارك  ل   ( قولنا 

اإَِذا 
َ
ا و نَّ َ

ُنوا َقاُلوا اآم
َ
ِذيَن اآم اإَِذا َلُقوا الَّ

َ
اهلل تعاىل : " و

ُن 
ْ
َنح ا  َ اإِمنَّ  

ْ
ُكم

َ
ع

َ
م ا  اإِنَّ َقاُلوا   

ْ
اِطيِنِهم

َ
�َشي اإىَِل  ا 

ْ
َخَلو

 يِف 
ْ
ُهم دُّ ُ َ

مي
َ
 و

ْ
ِبِهم ِزُئ 

ْ
َته

ْ
�ش

َ
ي  ُ )14( اهللَّ ِزُئوَن 

ْ
َته

ْ
�ش

ُ
م

وَن )15(" ] �شورة البقرة [ 
ُ
ه

َ
م

ْ
ع

َ
 ي

ْ
اِنِهم

َ
ُطْغي

نتائج �لبحث

1 - اإن اأ�شاليب الكالم يف البالغة العربية لتخرج 
ومقا�شد  مق�شده،  اأ�شلوب  فلكل  مقا�شدها،  عن 

اإنتاج الن�ص يف البالغة العربية كثرية بجزئياتها 

مقا�شد  تعد  خم�شة  مقا�شد  يف  اإيجازها  وميكن 

مق�شدية  وهي  العربية  البالغة  يف  الكلية  الكالم 

ومق�شدية  املبالغة  ومق�شدية  والبيان  الإي�شاح 

ومق�شدية  الإي��ج��از  ومق�شدية  والإث���ارة  اجلمال 

ال�شتدلل. -2 قد تتنوع مق�شد املتكلم يف الن�ص 

الواحد، فين�شاأ عندنا مااأ�شميناه بتداخل املقا�شد، 

ا واحًدا على مقا�شد متنوعة 
ً

باأن ينتج املتكلم ن�ش

ا. 
ً
يريد حتقيقها جميع

2 - ل بد يف كل ن�ص لغوي من ت�شمنه عالقات 
ت�شلم  بحيث  جمله  يف  ت�رشي  معنوية  ��الت  و���شِ

الأوىل اإىل الثانية وهكذا �شمن جامع عام يجمعها 

كلها وهو مق�شد الن�ص. 
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3 - اإن كل العالقات املعنوية املعبة عن ان�شجام 
التالزم  عن  لتخرج  العربية  البالغة  يف  الن�ص 

يكون  اأن  املعنوي  التالزم  يف  والعبة  املعنوي، 

يتغري  قد  والعرف  واملتلقي،  املتكلم  عرف  بح�شب 

اأخ��رى،  مالب�شات  اأو  مكان  حت��ول  اأو  زم��ن  بطول 

بال�شتلزام  العربية  البالغة  ل�شانيات  يف  ولعبة 

العقلي الذي بحثه املناطقة٫

�لهو�م�س

1. الإي�شاح يف علوم البالغة/78-86
2. يف البالغة العربية والأ�شلوبية الل�شانية/72

3. ا�شرتاتيجيات اخلطاب/183
4. الن�ص واخلطاب والإجراء/103-105

5. م، ن/103
6. علم لغة الن�ص بني النظرية والتطبيق/21

7. التذييل والتكميل:1/34-35
8. الإ�شول يف النحو:2/351

9. �رشح الكافية ل�شافية:2/612
10. �رشح الر�شي على الكافية

11. العمدة يف حما�شن ال�شعر:1/245
12. م، ن:1/247

13. عيار ال�شعر:1/13
14. نقد ال�شعر:1/3

15. العمدة يف حما�شن ال�شعر:1/119
16. م، ن:1/129

17. املثل ال�شائر:1/78-79
18. �رش الف�شاحة :1/43

19. الطراز/90
20. م، ن/131 

21. مفتاح العلوم/332
22. الإي�شاح/123-132 

23. مفتاح العلوم/339
24. العمدة:1/278
25. الك�شاف:1/79

26. الإي�شاح /122
27. م، ن/125-132

28. م، ن/137
29. مفتاح العلوم/355//املطول/563

30. املطول/452
اأ�رشار البالغة/220  .31

32. مفتاح العلوم/343//الإي�شاح/380

 369 33. مفتاح العلوم/362، 
اأ�رشار البالغة/240  .34

35. نقد ال�شعر/50//العمدة:2/52
36. مفتاح العلوم/407//الإي�شاح/482

37. الإي�شاح/483
اأ�رشار لبالغة/139//الإي�شاح/403  .38

39. الإي�شاح/404
40. مفتاح العلوم/365

41. الإي�شاح/417
42. مفتاح العلوم/429-431

اأ�رشار البالغة/17  .43
44. الإي�شاح/377

45. مفتاح العلوم/429
46. الإي�شاح/170

47. علم الأ�شلوب مبادئه واإجراءاته/86
48. الإي�شاح/543

49. مفتاح العلوم/345 
50. م، ن/329//الإي�شاح/344

51. ل�شانيات الن�ص/15
52. الن�ص واخلطاب والإجراء/103

53. م، ن�ص، ن
54. البيان والتبيني:1/88

55. كتاب ال�شناعتني ، �ص، ن
56. م، ن/441

57. دلئل الغعجاز/174
58. م، ن/180

59. لإي�شاح/263
60. الطراز/220

61. دلئل الإعجاز/424-425
62. دلئل الإعجاز/225

63. الإي�شاح/280
64. دلئل الإعجاز/224

65. املطول/436
66. الإي�شاح /281

67. م، ن /282
68. م، ن/283
69. م، ن/266

�مل�سادر و�ملر�جع

القراآن الكرمي

دار  ال�شهري،  ظافر  بن  اخلطاب:عبدالهادي  ا�شرتاتيجيات   •
الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت-لبنان، ط1، 2004
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• اأ�رشار البالغة: عبدالقاهر بن عبدالرحمن اجلرجاين )ت471 اأو 
474ه�( علق عليه حممود حممد �شاكر، مطبعة املدين، م�رش ط1، 

1991م. 
• الأ�شول يف النحو: اأبو بكر بن حممد بن �شهل بن ال�رشاج النحوي 
موؤ�ش�شة  الفتلي،  احل�شني  عبد  د.  حتقيق  )ت316ه�(،  البغدادي 

الر�شالة-بريوت، ط3، 1417ه�1996-م. 

• الأطول �رشح تلخي�ص مفتاح العلوم: اإبراهيم بن حممد بن عري�شاه 
هنداوي،  احلميد  عبد  د.  احلنفي )ت943ه�(، حتقيق:  الدين  ع�شام 

دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، ط1، 1422ه�2001-م

اأبو املعايل حممد بن  الدين  • الإي�شاح يف علوم البالغة: جمال 
عبدالرحمن اخلطيب القزويني )ت739ه�(، �رشح وتعليق وحتقيق 

القاهرة،  امل�رشي،  الكتاب  دار  وجماعته،  خفاجي  عبداملنعم  د. 

ط3، 1999م. 

العبا�ص، عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل  اأبو  البديع:  يف  البديع   •
)ت296ه�(، دار اجليل، بريوت، ط1، 1990م. 

)255ه�(،  اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  والتبيني:اأبوعثمان  البيان   •
اخلاجني،  مكتبة  ه���ارون،  حممد  عبدال�شالم  و����رشح:  حتقيق 

القاهرة، ط3

ح��ي��ان  ال��ت�����ش��ه��ي��ل:اأب��و  �����رشح  يف  وال��ت��ك��م��ي��ل  ال��ت��ذي��ي��ل   •
اإ�شبيليا،  كنوز  دار  هنداوي،  ح�شن  حت:د.  الأندل�شي)ت745ه�(، 

الريا�ص، ط1، 2011م. 

العربي،  الثقايف  املركز  مفتاح،  حممد  الن�ص:د.  دينامية   •
املغرب، ط2، 1990

�رشح  العقيلي)167ه�(،  برد  بن  برد:ب�شار  بن  ب�شار  دي��وان   •
وتعليق حممد الطاهر عا�شور، راجعه حممد �شوقي اأمني

• �رش الف�شاحة: اأبو حممد عبد اهلل بن �شنان اخلفاجي )ت466ه�( 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1982م

مالك)ت672ه�(،  بن  عبداهلل  بن  ال�شافية:حممد  الكافية  �رشح   •
حت:علي حممد عو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2000م. 

الهيثم،  ابن  دار  احلجاج)ت261ه�(،  بن  م�شلم  م�شلم:  �شحيح   •
القاهرة، 2001م. 

العلوي  حمزة  بن  يحيى  البالغة:  لأ���رشار  املت�شمن  الطراز   •
اليمني )ت749ه�(، مراجعة حممد عبدال�شالم �شاهني، دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1995م

�رشوح  )�شمن  املفتاح  تلخي�ص  ���رشح  يف  الأف���راح  عرو�ص   •
الكتب  اإحياء  دار  )ت763ه�(،  ال�شبكي  الدين  بهاء  التلخي�ص(: 

العربية، م�رش، 2010، د. ط

دار  ف�شل،  �شالح  واإج��راءات��ه:دك��ت��ور  مبادئه  الأ�شلوب  علم   •
ال�رشوق، م�رش، ط1، 1998م. 

• علم لغة الن�ص بني النظرية والتطبيق:د. عزة �شبل حممد، مكتبة 
الآداب-القاهرة، ط2، 2009م. 

ر�شيق  ب��ن  احل�شن  علي  ال�����ش��ع��ر:اأب��و  حما�شن  يف  ال��ع��م��دة   •
القريواين)ت463ه�(، حت:حممد حميي الدين عبداحلميد، دار اجليل 

، بريوت، 1981م. 

حت:  طباطبا)ت322ه�(،  بن  حممد  احل�شن  ال�شعر:اأبو  عيار   •
عبدالعزيز بن نا�رش املانع، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 2010م. 

عبد  �شعد  الدكتور  الل�شانية:  والأ�شلوبية  العربية  البالغة  يف   •
العزيز م�شلوح، جمل�ص الن�رش اجلامعي، جامعة الكويت، 2003م. 

• كتاب ال�شناعتني: اأبو هالل احل�شن بن عبد اهلل )ت نحو395ه�(، 
املكتبة  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  وحممد  البجاوي  حممد  حتقيق:علي 

الع�رشية، 1419ه�

جار  الأقاويل:  وعيون  التنزيل  غوام�ص  حقائق  عن  الك�شاف   •
رتبه و�شبطه حممد  الزخم�رشي )ت538ه�(  اهلل حممود بن عمر 

عبدال�شالم �شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 2002م

خطابي،  اخلطاب:حممد  ان�شجام  اإىل  مدخل  الن�ص  ل�شانيات   •
الدار البي�شا-املغرب، بريوت لبنان، ط2، 2006. 

الدين  الفتح �شياء  اأبو  الكاتب وال�شاعر:  اأدب  يف  ال�شائر  املثل   •
املكتبة  )ت637ه�(،  املو�شلي  الأثري  بن  حممد  بن  الدين  ن�رش 

الع�رشية، بريوت، 2010م

• امل�شباح يف املعاين والبيان والبديع:بدر الدين بن مالك ال�شهري 
بابن النظم)ت 672(، حت:ح�شني عبد اجلليل، ط1 ، 1989م. 

م�شعود  الدين  �شعد  العلوم:  مفتاح  تلخي�ص  ���رشح  املطول   •
العلمية،  الكتب  التفتازاين )ت792ه�(حت عبداحلميد هنداوي، دار 

بريوت، ط2، 2007م

ال�شكاكي  حممد  بكر  اأبي  بن  يو�شف  العلوم:اأبويعقوب  مفتاح   •
)ت626ه�(، �شبطه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1983م
اأح��م��د ب��ن ر�شد  ال��ول��ي��د حممد ب��ن  ر���ش��د:اأب��و  اب��ن  م��ق��دم��ات   •

القرطبي)ت520ه(، حت:حممد حجي، ط1، 1998

• الن�ص واخلطاب والإجراء:روبرت دي بوجراند، ترجمة ال�شتاذ 
الدكتور متام ح�شان، عامل الكتب، القاهرة، ط2، 2007

)ت337ه�( البغدادي  قدامة  بن  جعفر  بن  قدامة  ال�شعر:  نقد   •
مطبعة اجلوائب – ق�شطنطينية، ط1، 1302ه�. 
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* كاتب ومرتجم من املغرب

له  لي�س  ع��امل  يف  منفيون،  جميعنا  "نحن 
مركز"

Terra Nostra �تري� نو�سرت

كارلو�س فوينتي�س 

على تخوم �لوطن/�لوثن:  )1

به  يلوذ  ال��ذي  امل��ك��اُن  لغًة  باملنفى  د 
َ

ق�ش
ُ
ي

�شدة  م��ن  م�شتجرياً  اإل��ي��ه،  ويلتجئ  املنفي 

ملتم�شًا  وال�شتبداد،  الت�شلط  بنريان  ال�شطالء 

يكون  بعدما  وق�شيته،  لنف�شه  وال�شند  امل��دد 

 ،
)1(

والدفع الطرد  اأي  النفي،  فعل  عليه  وقع  قد 

تلقائي  ب�شكل  اأو  ق�رشية،  فوقية  بكيفية  �شواء 

ال�رشفة.  الذاتية  الختيارات  بع�ص  من  نابع 

والنفي يف احلالتني معًا، فعٌل من اأفعال العنف 

العدم  لعملية  رم��زي  ردي��ف  وه��و  الق�شوى، 

العمق  يف  ي�شتهدف  مادام  بالقتل،  والت�شفية 

والثقايف  الطبيعي  مداره  من  الفرد  ا�شتئ�شال 

البيئي  امتدادها  من  ج��ذوره  واقتالع  الأول، 

الأ�شيل، والدفع به طريداً وحيداً بعيداً عن اأفراد 

الطبيعية  القبيلة  اأو  الع�شرية  واأع�شاء  الأ�رشة 

غري  ومواقع  ومراتع  مرابع  نحو  والثقافية، 

ماألوفة ول معروفة، حتى واإن كانت ماأهولة. 

اإنه اإذن، ممار�شُة انتقا�ٍص واجتحاف لالإن�شان، 

غايتها تذليله وتقزميه من خالل عزله واإفراده 

يف  الطبيعية  حقوقه  م��ن  وح��رم��ان��ه  اأوًل، 

النتماء والندماج والمتداد ثانيًا، ثم طرده اأو 

اأكرث  تاأديبي  الدفع به اىل "اخلروج" وهو فعل 

وطاأة واإيالمًا، من اأفعال القهر والإكراه البدين 

اقرتفه يف  له على جرم رمبا  الأخرى معاقبة 

حق الوطن/الوثن. 

 عقوبة النفي خارج جمال الوثن اجلماعي 
ّ
وُتعد

ظلت  التي  العقوبات  اأق��دم  بني  من  )الوطن(، 

الدفاع  با�شم  متار�شها،  الب�رشية  اجلماعات 

وب��وازع  والع�شرية،  للقبيلة  العليا  امُلثل  عن 

الكبى  الأخ��الق��ي��ة  القيم  على  املحافظة 

للجماعة، يف وجه كافة "العاقني" و"املارقني" 

على  يتجروؤون  الذين  ال��برة،  غري  الأبناء  من 

خد�ص النظام العام، ويرتكبون "جرم" اخلروج 

والقيم  العليا،  وال�شيادة  الإجماع،  �شلطة  عن 

الذي يكون قد  كره املنفي 
ُ
ي . وبذلك، 

)2(
العامة 

وحمايتها،  حماها  رحمة  من  الع�شرية  اأق�شته 

بالد  يف  وال�رشب  التيه،  م�شري  مالقاة  على 

اإرادته  اإل من  واأعزل  الغربة منبوذاً، ومق�شيًا، 

وين�شاأ  والبقاء.  ال�شمود  يف  ورغبته  وقوته 

لدى املنفي تبعًا لذلك، نوع من احلالة النف�شية 

 �أحمد �لويزي *

ذرائع املنفى فـي �صرية �صموئيل �صمعون الروائية

»عر�قي يف باري�س«



والثقافية العامة، التي تت�شم مبالمح و�شفات 

اىل  ا�شتناداً  و�شمها  ميكن  وم�شرتكة،  حمددة 

بحالة  �شعيد،  اإدوارد  الراحل  العالمة  اأعمال 

الأف��ع��ال  ه��ي جم��م��وع  احل��ال��ة  ه��ذه  املنفى. 

الإواليات  بع�ص  عن  الناجمة  الأفعال،  وردود 

ال�شيكولوجية والفكرية والفل�شفية العامة، التي 

يعي�شها املنفي ويتعاي�ص معها، وهو يحمل قدر 

دائرة  عن  الق�رشي،  والبتعاد  املكره  اخلروج 

الأهل والبالد؛ يت�شاوى يف ذلك املنفي املجب 

بالبالد  يلوذ  الذي  واملنفي  النفي،  على  كرها 

الأخرى من باب الختيار. 

ففي معر�ص احلديث عن مالمح املنفى وبع�ص 

 املنفى 
)3(

اآثاره النف�شية، ي�شف د. اإدوارد �شعيد

 من اأ�شد الأقدار مدعاة للحزن. 
ٌ
قائاًل باأنه واحد

والقبيلة  الأه��ل  عن  الق�رشي  الإبعاد  اأن  ذلك 

يف الأزمنة ما قبل احلديثة، مل يكن املمار�شة 

العقابية التي ت�شتدعي يف النف�ص رهبة �شديدة، 

ل�شنوات  والتيه  اخل��روج  تعني  كونها  ملجرد 

طويلة، يف مبعدة عن اأفراد الأ�رشة وعن املرابع 

�رشبًا  اعُتِبت  لأنها  كذلك  هي  واإمنا  الأليفة، 

يظالن  اللذين  الدائمني،  والنبذ  الإق�شاء  من 

ما  وهو  وارحتاله،  حّله  يف  املنفي  يالحقان 

م، 
ّ
�شِعره بكونه غريبًا مرفو�شًا اأينما وىّل ومي

ُ
ي

وبعدم  بالرتباك،  الدوام  على  يح�ص  ويجعله 

قدرته على الت�شالح مع املا�شي، فينقلب طعم 

مبذاق  خملوطًا  فمه،  يف  وامل�شتقبل  احلا�رش 

املرارة. . . 

 على اأن يكون بعيداً عن مركز 
َ

جب
ُ
 ي

ّ
ولأن املنفي

اأن  ي�شتطيع  ول  اجلائر(،  )الوطن/الوثن  الألفة 

يجد حتى وهو يف �شيافة اأكرث البلدان عدالة، 

�شبابة  بخيط  اإليه   
ّ
ين�شد ال��ذي  املركز  ذل��ك 

فاإنه يظل يعي�ص على  العادل(،  )الوطن  حاملة 

هذه  بني(.  )البني/  دائمة  و�شٍط  حالَة  ال��دوام 

اإدوارد �شعيد،   مثلما يقول 
ّ
احلالة ترتك املنفي

ول  اجلديد،  حميطه  يف  يندمج  ول  ين�شهر  ل 

يتخّل�ص كليًة من عبء البيئة املا�شية. يعي�ص 

التداخالت،  اأن�شاف  لأن  م�شتمر،  ت�شايق  يف 

وهو  وت�شايقه،  توؤمله  النف�شالت  واأن�شاف 

فهو  ذلك  واإىل  واحللم؛  احلنني  بهو�ص  م�شاب 

به  يعلم  ل  ح��اذق  ومقلد  ناحية،  من  عاطفي 

اأحد، من ناحية اأخرى. 

يجعل  املنفى  باأن  قائاًل  �شعيد  اإدوار  وي�شيف 

لها  ويا  التفكري يف و�شعه،   مكرهًا على 
َ
املرء

الذي  املفرو�ص  ال�رشخ  اإنه  فظيعة!  من جتربة 

ل التئام له بني كائن ب�رشي ومكانه الأ�شلي، 

اأبدا  ميكن  فال  احلقيقي:  وموطنها  ال��ذات  بني 

التغلب على ما يولده من �شجن اأ�شا�شي. . فماآثر 

خّلفه  ما  �شيء  فقدان  يقو�شها  يني  ل  املنفى 

املرء وراءه اإىل الأبد. 

للمنفي! بديل  وطن  �الأدب   )2

ل يجد املنفي وطنًا يتعزى فيه عما �شاع منه، 

�شوى وطن الأدب. واملتتبع للكتابة الأدبية التي 

اندها�ص  اأميا  لينده�ص  املنفى،  ثيمة  تناولت 

الأدبية،  الكتابات  من  جداً  الهائل  الكم  لذلك 

نذرها  التي  ال�شعرية،  اأو  ال�رشدية  منها  �شواء 

اأو  اخلا�شة  جتاربهم  تفا�شيل  لنقل  اأ�شحابها 

جتارب غريهم، ممن عانى م�شري الطرد والدفع 

وفظاعات  النفي  ع��ذاب��ات  وجت��رع  م��ك��ره��ًا، 

الروماين،   Ovide اأوفيد  ع�رش  منذ  اإذ  القتالع. 

العراقي، مروراً  �شمعون  وحتى وطن �شموئيل 

على  املوزعني  والكتاب  ال�شعراء  من  بكوكبة 

املديدة  الأزم��ن��ة  جغرافية  يف  النفي،  اأق���دار 

اأُريق الكثري  وتاريخ البقاع والأماكن العديدة؛ 

من املداد على عتبات التيه واأ�رشحة ال�شياع، 

مو�شوعة  جمرد  املنفى  معه  يعد  مل   
ّ
حد اإىل 
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مركزية يف الأدب وح�شب، واإمنا �شار مبقدورنا 

احلديث عن منط خا�ص من الكتابة الأدبية، ل 

"النفي" املركزية وح�شب،  يتميز بهيمنة ثيمة 

الأدبية  الأمن���اط  بقية  عن  ينزاح  هو  واإمن��ا 

من  املو�شوعة  هذه  يتناول  بكونه  ال�شغرى، 

خالل طرائق واأ�شكال حمتوياتية متميزة. 

كتابة  كل  على  ال�شهل  من  �شار  لذلك  وتبعًا 

جمموعة  على  تقف  اأن  املنفى،  لأدب  تت�شدى 

من العالمات املميزة لهذا الأدب، اأهمها كونه 

وال�شرتجاع  التذكر  اإوالية  على  يعتمد  اأدب��ًا 

عن�رش  فيه  ويهيمن  ال��ذاك��رة(،  اىل  )الرتكان 

وبني  الن�ص،  يف  املتكلم  هوية  بني  التطابق 

الكامل،  با�شمه  الن�ص  ذلك  على  املوّقع  هوية 

الن�شو�ص  اأغلبية  من  يجعل  الذي  ال�شيء  وهو 

�شريية  ن�شو�شًا  املنفى،  لثيمة  امل��ن��ذورة 

من  اأ�شحابها  اقتالع  معاناة  تروي  بامتياز، 

تربة البالد، وتفوح وهي تبوح بروائح الت�شجر 

والتبم يف اأوطان التيه والت�رشد وال�شياع. 

و�شعية  الأوىل،  اخل�شي�شة  تلك  عن  وتن�شاأ 

خطابية لزبة هي و�شعية التلفظ يف اخلطاب 

Énonciation، حيث ت�شيع يف الن�ص موؤ�رشات لغوية 

الأنطولوجية  املتكلم  بو�شعية  راأ�شًا  ترتبط 

واختالف  النف�شية،  اأح��وال��ه  مظاهر  )ت��ع��دد 

يرافق  ما  مع  املعرفية(،  مرجعياته  م�شارب 

�ش�وغي�ة  تعبريي�ة  واإج�راءات  �ش�ور  م��ن  ذلك 

مف�شوح،  ب�شكل  مالحمها  تظهر   ،  Modalisateur

على ج�شد اللغة التي كِتب بها الن�ص. 

اجلوانب  تلك  وجود  من  الرغم  وعلى  اأنه  غري 

اعتبار  للدار�ص  يحق  ل  فاإنه  كلها،  امل�شرتكة 

اأدب املنفى متقاربًا من  جميع ما ُكِتب �شمن 

حيث القيمة الأدبية وامل�شتوى التعبريي، اإن مل 

نقل تنا�شخًا لن�ص اأ�شلي واحد اأوحد، وحا�شية 

على منت مركزي �شابق يف الزمن، هو الن�ص/

الأب/النموذج. فحينما نتوخى و�شف الغابة، 

ال��بوز  يف  ال�شجرة  ح��ق  جنتحف  م��ا  غالبًا 

بع�ص  على  بذلك  فنجني  وال��ف��رادة،  والتميز 

النماذج التي تتميز باخل�شو�شية!

التجارب  من  متامًا  كغريه  املنفى  اأدب  اإن 

اأدب��ًا  اعتباره  ينبغي  ل   ،
)4(

الأخرى الأدب��ي��ة 

جملة  الآخ���ر  البع�ص  م��ع  بع�شه  يتطابق 

التي  الن�شو�ص  كانت  واإن  حتى  وتف�شيال، 

تدور يف فلكه، تنتمي اىل جمرة ثيمية واحدة. 

حقل  الكبى  الإن�شانية  الآداب  من  كغريه  اإنه 

على  دوم��ًا  ينفتح  فرديني،  وا�شتغال  ابتكار 

الرتاكم من خالل الإ�شافة، وعلى الرت�شيب من 
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خالل تخ�شيب بع�ص الأ�شكال، وجتريب طرائق 

واإمكانيات �شكلية وحمتوياتية متنوعة. وبذلك 

مب�شري  ل�شيق  ك��اأدب  يت�شع  لكي  ي�شعى  فهو 

اىل  املاأ�شاوية،  ومعاناته  الرتاجيدي  الإن�شان 

تغطية املزيد من التجارب الفريدة، التي فتحته 

وما تزال تفتحه على ال�شريورة. 

اأهم  عن  نت�شاءل  ذك��ره،  �شبق  ما  على  وبناء 

�شموئيل  موؤلف  يف  وال��ف��رادة  اجل��دة  عنا�رش 

املنفى  اأدب  �شمن  ي��ن��درج  كن�ص  �شمعون، 

بامتياز. 

يف  �ملنفى  وم�سهد  وديكور  �أك�س�سو�ر   )3
�سرية "عر�قي يف باري�س" �لرو�ئية:

التي  امللحوظة  يف  �شمعون  �شموئيل  ي��ورد 

ي�شتهل بها �شريته الروائية، بع�ص الكالم الذي 

الأم  به  تبوح  متاأخر،  اعرتاف  �شكل  على  جاء 

العجوز حني تلتقي بابنها يف اأمريكا. تقول له 

الأم: "هل تعرف يا �شموئيل، بعد حلظات قليلة 

 لنف�شي، 
ُ
من ت�شميتك، �شعرت بحزن �شديد وقلت

 
ْ
اإننا بهذا ال�شم الثقيل، ن�شع الكثري على كتفي

هذا الطفل!". 

الع��رتاف  بهذا  ال�����رشدي  املحفل  افتتاح  اإن 

موؤ�رش  مبثابة  لهو  الأم،  ل�شان  على  ال���وارد 

عتباتي Incipit ي�شطلع بوظيفتني اثنتني، ت�شتبق 

املوالية،  ال�رشدية  ال�شفحات  جمموَع  الأوىل 

لتخب القارئ يف اخت�شار جد مقت�شب، بحجم 

الذي  "الكثري"،  املعاناتي  احِلمل  ذلك  وطبيعة 

1979 وحتى  �شع خلم�ص وع�رشين �شنة)من 
ُ
و

الطفل"  هذا  كتفي  "على   ،)!2004 عام  بداية 

�شخم؛  �شيزيفي  حجر  اأو  جديد  �شليب  وكاأنه 

فرت�ص اأن يكون مادة حكائية ملجموع 
ُ
وهو ما ي

�شفحات ال�شرية الروائية )وع�ددها 300(. 

اىل جانب ما �شبق، ي�شطلع املوؤ�رش الفتتاحي 

املذكور بوظيفة اأخرى تتلخ�ص يف اأن الكاتب 

حمفله  تد�شني  من  الأوىل  اللحظة  منذ  ي�شعى 

اأحد  و�شع  اىل  اأع���اله،  بامللحوظة  ال�����رشدي 

يدي  ب��ني  معاناته  يف  الرئي�شية  املفاتيح 

يف  ذلك  من  الأخري  هذا  ي�شتفيد  حتى  القارئ، 

وراء  والكامنة  اخلفية  الأ�شباب  بع�ص  متثل 

ال�شابق؛  يف  اإليها  املوماأ  املعاناة  تلك  خلفية 

التعييني  املقوم  بذلك  هنا  ها  الأم��ر  ويتعلق 

ال�شخ�شية  اىل  راأ���ش��ًا  ي�شري  ال��ذي  اخل��ا���ص، 

علي��ها  ويحيل  ال�شريي،  املحكي  يف  الرئي�شية 

داخل الن�ص وخارجه، ونق�شد بالتحديد طبيعة 

ال�شم ال�شخ�شي)�شموئيل(. 

اإننا اأمام ا�شم غري عادي، ا�شم خفيف يف الل�شان، 

)خ�شو�شًا  الإن�شان  كاهل  على  ثقيل  لكنه 

الأعباء  من  مبجموعة  م�شحون  لأنه  العربي(، 

والأوزار، وقابل لأن يتفجر كلغم حربي، ناثراً 

والتوج�ص  تارة،  الت�شوي�ص  �شظايا  حواليه  من 

منحاز  ا�شمي  دال  لأنه  اأخ��رى،  تارة  والإدان��ة 

اخل�شو�شيات  بع�ص  لها  ثقافية  جغرافيا  اىل 

من  مبا�رشة  يجيئنا  نبوي  ا�شم  فهو  املميزة. 

املعاين  من  مبجموعة  اًل 
ّ
حمم  ،

)5(
القدمي العهد 

 بنا بعد 
ُ

ب
ْ
ع

َ
والرت�شبات ال�شتقاقية والدينية، لي

ب�شم  يف  الفا�شلة  املحطات  من   
َ
الكثري ذلك 

ير�شو  ثم  التاريخية،  وال�شعوب  الأف��راد  ذاكرة 

الطفل"  هذا   
ْ
"كتفي على  م�شنون  �شليب  مثل 

العراقي، الذي يحمل حمنة حلمه بوطن يكون 

ترابًا  لي�ص  اإليه،  والنتماء  به  بالت�شبث  جديراً 

�شوء  خليط  هو  واإمنا  وحر�شًا،  ووثنًا  وحدوداً 

وعتمة و�شور. 

)اأو �شموئيل، ل فرق!(،  ا�شم �شموئيل  ن�شبة  اإن 

اىل �شاب عربي خرج من العراق يف نهاية العقد 

احل��روب  ب��اأج��واء  يغلي  ظل  )ال��ذي  ال�شبعيني 

القلب  �شغاف  بني  حاماًل  وال�شاخنة(،  الباردة 
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النزوح باحللم  اإ�رشارا ثابتًا يحث خطوه على 

الفتي الندي، بعيداً عن خريطة الكابو�ص العربي 

الكبرية، ملتم�شًا ومتلم�شًا يف الآن ذاته، ال�شبيل 

م�شنع  هوليوود،  اىل  يف�شي  ال��ذي  املمكن 

الأحالم ال�شينمائية الوردية، من خالل املرور 

ريحة باملرة، تبداأ 
ُ
رحة ول م

َ
عب حمطات غري م

على  ذلك  بعد  ج 
ّ
لتعر الرهيب،  �شوريا  مبعتقل 

لبنان  مبع�شكرات  الوح�شية  التعذيب  خمافر 

والياأ�ص  ال�شياع  موطن  نحو  ومتتد  والأردن، 

يف تون�ص واليمن، ثم اأر�ص الغرتاب والرتياب 

�ص والتيه والت�رشد 
ّ
بقب�ص، واأخرياً مقام التهو

ال�شم  ذلك  ن�شبة  اإن  باري�ص؛  احلانات يف  بني 

 
ُّ
عد

ُ
لوحده فح�شب اىل �شاب بتلك املوا�شفات، لي

مدعاة لالرتياب، وجملبة لالتهام، وعلة لتلقي 

الأذى وا�شتقبال الأمل! 

مل دالٍّ ا�شمي غري اأجوف )مثلما هو احلال 
َ

اإن ح

التوج�ص  اأوط��ان  يف  �شموئيل(،  ل�شم  بالن�شبة 

البداية  منذ  يعني  واحل��رب،  واخليفة  والريبة 

حمل �شك اتهام ناجز، يعر�ص �شاحبه للخطر 

يعي�ص  ويجعله  وال��دائ��م،  ال��داه��م  املخابراتي 

فقد 
ُ
ي ال�شمي هنا،  الدال  اإن  م�شتمر.  نفي  و�شع 

اأحالمه  "الباءة" حتى ولو كانت  حامله �شفة 

ثمة  ومن  وهويته،  طويته  كل  هي  ال�شينمائية 

العتقالت  من  حامية  بوتقة  �شمن  به  ي��زج 

بالتنكيل  امل�شبعة  وال�شتنطاقات  املتوا�شلة، 

)���ص:  الن�ص  يف  ال�����ش��ارد  يحكي  وال��ت��ع��ذي��ب. 

15/16(، عن نهاية التجربة العتقالية الأوىل 
اقرتح   .  .  ." فيقول:  ال�شورية،  املخابرات  لدى 

علي ال�شابط ]بعدما تاأكد من اأين ل�شت جا�شو�شًا 

يهوديًا[ اأنه من الأف�شل اأن اأغري ا�شمي". 

 ،
)6(

املنفى  اأك�ش�شوارات  من  كواحد  ال�شم  اإزاء 

ياأتي اجل�شد. اإنه لي�ص عالمة فارغة ول حمايدة 

كذلك، لكونه غالبًا ما يخ�شع كمادة من طبيعة 

ومعاجلة  وحتويل  ت�رشف  عمليات  اىل  خام، 

باعتباره عالمة  و�شمه  تتغيى  دية متوالية، 
ْ
ع

َ
ب

ومنح  املميز،  الثنية  اجلماعة  بطابع  دال��ة، 

�شاحبه �شالحية النتماء اىل دائرة اأو�شع من 

ق�شد  الوراثية،  جيناته  وذاك��رة  اإيهابه،  لون 

لها  اأفراد ع�شرية مغلقة، مثلما  من  فرداً  جعله 

ثقافية  ح��وزة  كذلك  لها  اجلغرافيا،  يف  م��دار 

ين�شاأ عنه  اللغة والأفراد. وهو ما  توؤثث ذاكرة 

يف  ثقايف  اأو  طبيعي  موؤ�رش  كل  اعتبار  اأخرياً، 

عملية  يف  اإما  حا�شمًا  دوراً  ويلعب  اإل  اجل�شد، 

دمج الأفراد وقبولهم يف اجلماعة، اأو اإلغاوؤهم 

ورمب��ا  ال��ع��ام،  الو�شط  م��ن  ونفيهم  وط��رده��م 

تعري�شهم للت�شفية اجل�شدية، لأنهم ل يحملون 

ذاكرة القبلية وتاأ�شريتها فوق اإيهابهم. 

يحكي ال�شارد يف املوؤلف عن جتربة العتقال 

ال�شورية، التي كان الرتياب يف الت�شمية �شببها 

بها  تعامل  التي  الكيفية  اىل  م�شرياً  املركزي، 

. . طلب   ." رجال املخابرات مع ج�شده، قائاًل: 

اأخلع  اأن  ال�شورية[،  املخابرات  ]�شابط  مني 

لبا�شي  اأخلع  اأن  ثم طلب مني  ففعلت،  بنطايل 

املحقق  اىل  ال�شابط  التفت  ففعلت.  الداخلي 

الآخر، وقال له: هذا م�ص يهودي")�ص: 15(. 

باري�ص"  يف  "عراقي  �شرية  يف  اجل�شد  يلعب 

واحد  كل  ي�شاهم  متناق�شني  دورين  الروائية، 

يف  ال�شارد/البطل  دمج  عملية  يف  اإما  منهما 

قلب جمموعة معينة، اأو رف�شه ونفيه والزج به 

اجل�شد  كان  فاإذا  اآخر.  منفى  اىل  طريداً،  بعيداً 

يف املعتقل ال�شوري، مل يخذل �شاحبه بعد اأن 

تورط يف تهمة اجلا�شو�شية بفعل وزر الت�شمية، 

يخرج  اأن  ا�شتطاع  ذلك  العك�ص من  على  واإمنا 

دائرة  من  �شموئيل  بذلك  خِرج 
ُ
وي �شمته،  من 

الطماأنينة   
ّ
بر اىل  به  جانحًا  والإدان��ة،  الثقل 

حتت  ما  اأف�شح  ملا  القلب،  وه��دوء  وال�شكينة 
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 =( الأخر�ص  اليقني  ببالغة  الداخلي  اللبا�ص 

النتماء  على  كاإ�شارة  امل�شتاأ�شلة،  غري  القفلة 

موؤ�رش  اأي  غياب  عن  امل�شيحية!(،  الدائرة  اىل 

مادي يثبت ويوؤكد تهمة اجلا�شو�شية اليهودية؛ 

حتقيق  دون  �شيحول  املوالية  املرة  يف  فاإنه 

نار  اتقدت  بعدما  اإليه،  ي�شبو  �شاحبه  ظل  ما 

ال�شبابة وا�شتدت بني �شلوعه يف ربوع تون�ص، 

وهّزه الهوى امل�شبوب بحب زهرة. 

الأخر�ص  اجل�شد  بالغة  �شتعجز  املرة،  هذه  يف 

 املبتغى، 
ّ
لة، عن الو�شول ب�شموئيل اىل الب

ّ
املعد

اإْن هي  دها بالقتل، 
ّ
"هد اأخ زهرة املتدين  لأن 

الكافر")�ص:  العراقي  ذلك  مع  اللقاء  وا�شلت 

31(. و�شوف لن تفيد �شموئيل هذه املرة، عملية 
ظل  واإن  حتى  اجل�شد،  يف  والتعديل  الت�رشف 

احلالق  عليه  اأجراها  التي  اخلتان  عملية  بعد 

ال�شعبي، يهم�ص بلغة ت�شخر من و�شعه وموقفه: 

يف  والمبيايل  امل�شبوه  الع�شو   
ُ
قطعت "لقد 

ج�شدي!")�ص: 32(. 

دوراً  واجل�شد  ال�شم  مقوما  يلعب  اإذن،  هكذا 

موؤلف  يف  النفي  ذرائ��ع  متثيل  يف  اأ�شا�شيًا 

ثقيلتان  عالمتان  لأنهما  �شمعون،  �شموئيل 

اىل اأبعد حد، �شيما داخل ف�شاء عربي م�شكون 

بني  ي��ت��وزع  والد�شي�شة،  الوقيعة  بهاج�ص 

هذا  ففي  الوثن.  وحرا�ص  اجلوا�شي�ص  جنباته 

يف  مرتابًا  متهمًا  مواطن  كل  ي�شبح  الف�شاء، 

و�رشيرته  نيته  يف  وم�شكوكًا  وهويته،  طويته 

جب 
ُ
ي ال��ذي  الأم��ر  وهو  العك�ص،  يثبت  اأن  اىل 

من  التدخل  اىل  الأح��ي��ان،  بع�ص  يف  امل��رء 

تلقاء نف�شه مت�رشفًا يف ا�شمه وطبيعة ج�شده، 

التلقي،  حلظة  ال�شم  وقع  من  التلطيف  بغ�ية 

والتما�ص اخلفة يف متثل �شور الختالف على 

اأن  �شاأنه  من  ما  لكل  تفاديًا  اجل�شد،  خريطة 

يوؤول بالغريب املغرتب، اىل نهاية غري �شعيدة 

وم�شري عاقبته وخيمة واأليمة. 

وتلقائية  بطواعية  املنفي  يتدخل  ومثلما 

عملية  يبا�رش  ت�شميته،  ثقل  من  التخفيف  يف 

اإما  اجل�شدي،  �شاأنه  يف  والت�رشف  التعديل 

باإ�شافة بع�ص الرتو�شات التي تتوخى التالوؤم 

مع ظرفية النفي اخلا�شة، اأو التن�شل من اأخرى 

يتمكن  حتى  املريب،  الظن  طائلة  حتت  تقع 

الإق�شاء  اأو  الت�شفية،  املرء من تفادي دواعي 

والطرد يف اجتاه منفى اآخر. 

�شبهة، وال�شتثناء  اإن املنفى يجعل الختالف 

وامل�شهود  املعهود  دائرة  عن  واخلروج  اإدان��ة، 

مو�شوع  كان  ولو  حتى  تهمة!(،  )واأي��ة  تهمة 

دائ��رة  ع��ن  واخل���روج  وال�شتثناء  الخ��ت��الف 

نية  ول  فيه،  الفرد  لإرادة  دخ��ل  ل  اجلموع، 

ال�شاأن بالن�شبة  مبيتة له من ورائه، مثلما هو 

لال�شم ولعالمات اجل�شد. 

يف  خ�شو�شًا  باري�ص"  يف  "عراقي  موؤلَّف  اإن 

ال�شارد جمازات  ي�شرتجع  الأول، حينما  ف�شله 

وحتى  العراق  من  ال�شياع  وم�شارات  التيه 

لأو�شاع  فا�شحة  �رشخة  بحق   
ّ
ليعد باري�ص، 

املجانية،  والق�شا�ص  والعقاب  والقهر  القمع 

لط 
ّ
ال�ش بيئة عربية متخلفة، جتب فيها كل  يف 

والمتثال،  التماثل  على  اأف��راده��ا  الزجرية 

جماعة  من  ع�شو  وكاأنه  الفرد  فيها  ويعامل 

لون  ع��ن  ي�شذ  ل  اأن  عليه  ينبغي  حيوانية، 

رعايته  باأمر  القائم  ع�شا  يتلقى  واأن  القطيع، 

باأريحية و�شعة �شدر. 

�شخ،  والنُّ الأ�شباه  ه 
ّ
تعم ال��ذي  العامل  هذا  يف 

ال�شبهة  الإدان����ة وحم��ا���رش   
ُ
ط��الئ��ع وت��رع��اه 

والتهمة، تغدو "احلياة" غري احلياة احلقة، �شيما 

والقاب�شني  باختالفهم،  املتم�شكني  فئة  لدى 

نحو  وثبات،  بهمة  ال�شاعي  حلمهم  جمر  على 

الكاب�شني،  معة 
ْ
وامَلج اجلمع   

ْ
اأ�رش من  النفالت 
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مثلما هو �شاأن �شارد �شموئيل �شمعون. 

باملخبين  ي��ع��ج  ال����ذي  ال��ع��امل  ه���ذا  ف��ف��ي 

والب�شا�شني والع�شكريني، ممتداً من العراق اىل 

"مقبة �شخمة"   
َ

ما بعد غرب تون�ص، لي�شتوي

احلداد  م�شطفى  ذلك  و�شف  )مثلما  لالإن�شان 

ال�شفحة  يف  التون�شيني،  ال�شارد  اأ�شدقاء  اأحد 

ال�شتثناء،  جمال  يتقل�ص  املوؤلف(؛  من   31
وينكم�ص مدار الختالف، وتك�اد باقة الأحالم 

�شموئيل  يقول  ذاوي��ة.  ورود  جمرد  فيه  تغدو 

�شمعون: " كنت اأق�شي الليل ]واأنا ببريوت[ يف 

ال�رشب مفكراً يف ال�شينما. . . كنت اأتاأمل واأنا اأرى 

تتو�شع  اأمريكا  اىل  ال�شفر  وبني  بيني  امل�شافة 

م�شتحيلة")�ص:  رحلة  ت�شبح  وتكاد  وتتعمق 

27(. عندها ي�شحو �شموئيل من �شائقة الغربة 
جمدداً، وي�شد على ع�شاه معت�شمًا بخيط احللم 

ال�شفيف، فاحتًا يف جدار املقبة ال�شخمة كوة، 

ت�شمح بالنطراد والنفالت واخلروج عن دائرة 

العنيد،  برهانها  واعية  ب��اإرادة  العام،  املوت 

وهي ت�شعى باجتاه بديلها ال�شعيد. 

اإن ال�شارد/البطل ليعي الوعي التام، باأن مت�شكه 

كابو�شي  واقع  يف  ال�شينمائي،  احللم  بتحقيق 

اأدوار  الأوثان  �شدنة  فيه  يلعب  للغاية،  مرعب 

حماكمة  يف  معًا،  والق�شاة  البولي�ص  رج��ال 

كافكاوية مفتوحة على مطلق الزمان واملكان، 

الباهظة  اجلميلة  املجازفة  من  ���رشب  لهو 

اجلريئة  اجلنونية  املراهنة  من  ونوع  الثمن، 

حللم  والنت�شار  الأدوار،  قلب  اىل  ت�شعى  التي 

يتوق اىل ا�شتبدال موت اجلماعة، بحياة فردية 

هالمية جميلة وبديلة، لها مذاق الطفولة العذب 

الواقع  ت   
ْ
��ر

َ
وم م��رارة  على  �شداً  امل�شت�شاغ، 

العام؛ وهو ما يكفله وطن ال�شينما، الذي ي�رش 

ل  وحده  هو  اإليه  النتماء  على  ال�شارد/البطل 

غري، حتى واإن ظل عاجزاً عن حتقيقه)األ ميكن 

ال�شينمائية،  القاعة  جتويف  يوؤول  اأن  للقارئ 

وعتمتها، والطمئنان ال�شعيد، والو�شع املريح 

الذي ت�شتدعيه يف نف�ص امل�شاهد حلظة املتابعة، 

باأنه تعوي�ص ا�شتعاري عن بطن الأم؟!(. 

الوعي  يكون  ما  اأ�شد  واعيًا  املرء  يكون  ف��اأْن 

هذا  يف  ثالثة  نفي  ذريعة  هنا  )واحللم  بحلمه 

بنف�شه من  باخلروج  متم�شكًا  ال�شيق!(،  املوؤلف 

الو�شول  �شبيل  يف  ال�شخمة،  الأحياء  مقبة 

يعتب  كي  نف�شه   
ّ
يعد اأن  معناه  هوليوود،  اىل 

منفى  ال�شعيدة،  اململكة  هذه  خارج  مكان  اأي 

�ص غري الأمل وال�شاأم، ول 
ّ
قا�شيًا وع�شرياً، ل يكر

والنتزاع  الجتثاث  عذابات  �شوى  املرء  يذيق 

با�شتمرار. 

اإن منفى �شموئيل �شمعون جتربة اأخرى. منفى 

خمتلف عن بقية املنايف. اإنه منفى ل ينت�رش 

املنايف،  اأدب  كعادة  اآخر،  �شد  وزمان  ملكان 

عودها  على  مفتوحة  خروج  واقعة  هو  واإمن��ا 

يف  والإرادة  الرغبة  وقودها  جتربة  الأب��دي. 

اإنها  ا�شتطالة احللم، يف اأوطان تنفي الأحالم. 

ال�شبهة  وط��ن  يف  احللم  نفي  تف�شح  �رشخة 

اخليال  �شحل  بعمليات  وت�شهر  والت�شابه، 

املمنهجة، وتك�شف عن �شريورة تعطيل قدرات 

املرء على التفرد والبتداع، ويف اأح�شن الأحوال 

يتبع  كثرية،  اأخرى  كله مب�شاغل  ذلك  تاأجيل 

ين�شغل بها  العربي  الوثن بجعل اجل�شد  حرا�ص 

وي�شتغل لها، �شواء اأكانت جوعًا، اأم عطالة، اأم 

تهمة، اأم ورطة ت�شتتبع التعذيب والإكراه البدين 

زمن  ذات  العراق  اأهل  يف  احلجاج  يخطب  )اأمل 

�شبيه بزمننا، قائاًل: "لأجعلن لكل امرئ منكم 

يف ج�شده ويف نف�شه �شغاًل"؟!(. 

�ملمانعة: ولغة  �ملنفى  ذ�كرة   )4

اأْن ي�شتم�شك املرء بقوة اخليال اجلامح يف وطن 
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الطاغية، مثلما يفعل �شارد �شموئيل �شمعون، 

وهو يغايل يف ذريعة الت�شبث ببنامج ال�شينما، 

بنات  واأو�شع من  اأرقى  وليداً  الأخرية  باعتبار 

الطرد  ل�رشوط  املنفي  ممانعة  معناه  اخليال، 

اىل  الطوعي  بالنتماء  الق�رشيني،  وال��دف��ع 

وراأف��ة،  رحمة  اأ�شد  خمتلف،  اختياري  منفى 

الوثن،  �شدنة  منفى  من  ووط��اأة  عنفًا  واأخ��ف 

يف  املنفي  ج�شارة  مع  �شوى  يتوحد  ل  لأن��ه 

و�شجاعة  التيه،  ركوبه  وجراأة  اخلروج،  اإعالن 

ي�شند  عما  بحثًا  ال�شحيقة  املفازات  يف  �رشبه 

الذات ويدعمها، حتى تتمكن من حتقيق حلمها 

والتحنيط  الت�شنيف  دوائ���ر  خ��ارج  ال�شقي، 

منطية  كانت  ولو  حتى  كانت  مهما  والنمطية 

ال�شفر  اأجنحة  على  حممول  نف�شها!  الكتابة 

املتوايل فح�شب، حيث ل زاد �شوى قدرة اللغة 

والذاكرة على الفتق والرتق. 

ولأن ذاكرة املنفي غالبًا ما ل ت�شعف �شاحبها 

حلظة الكتابة، يف بناء الأحداث والوقائع وفق 

ما  لأن  لي�ص  جرى،  ما  لإيق�اع  من�شبط  ن�شق 

املو�شوعي،  الواقع  ف�شيلة  اىل  ينتمي  جرى 

واإمنا  وامل�شك،  التَّذوت  على  على  يتاأبى  الذي 

خياِل  مع  جهة  من  ي�شرتك  "الواقع"  هذا  لأن 

النف�شي(، ومن جهة  الإ�شقاط  املنفي )عمليات 

ثانية مع اللغة كطرف اآخر )مينح خياله القدرَة 

ال�شوغ  يف  والتجلي(  الظهور  على  الفعلية 

والتو�شيب؛ فاإن رواية ما جرى غالبًا ما تكون 

خليطًا هجينًا من اللغات والوقائع وامل�شاعر، 

الذات  تهوميات  ومن  والأحالم،  الأحكام  ومن 

احلديث  �شوؤون  وم��ن  املو�شوع،  وترجيعات 

الق�شيدة  عنا�رش  فت�شري  احلنني،  و�شجون 

الق�شة  وم��واد  الق�شة،  خل�شو�شية  متاخمة 

الأخرية  واأدوات  اخلاطرة،  اأجزاء  مع  مرتاكبة 

 .
)7(

�رشبًا من اأحالم اليقظة

دة الذاكرة مثلما 
ُ
اإن الكتابة التي تعتمد على ع

 ،Bruno Vercier ي�شري اىل ذلك الناقد برينو فري�شييه

هي كتابة ل تنفك من اأ�رش الذات كاأنا وكاآخر 

هو  ما  فيها  يتقاطع  بحيث  الوقت،  نف�ص  يف 

والذكريات  والوقائع  )التهوميات  جداً  خا�ص 

الفردية(، مع ذلك الطرف امل�شرتك الذي يتمثل 

اجلماعة،  ذاكرة  )باعتبارها  اللغة  عن�رش  يف 

يقول  واأهوائها(.  واأوهامها  جتاربها  وخ��زاَن 

تفاعل   =( �شيء  كل  "يجري  فري�شييه:  برينو 

ما  ف��اإذا  الكتابة:  يف  املو�شوعي(  مع  الذاتي 

)ذاكرته  الذاكرة  يف  ختزل 
ُ
ي الفرد  اأن  اعتبنا 

بالتحديد  هي  الأخرية  هذه  فاإن  بالذات(،  هو 

 .
لغة")8(

انطالقا من هذا املعطى العام، يبدو اأن �شموئيل 

امللقاة  املهمة  ل�شعوبة  متامًا  مدرك  �شمعون 

. لذلك 
)9(

ا�شرتجاع ما جرى كتابًة عليه، حلظة 

ل جنده يتورع يف املزج بني عنا�رش ق�شيدة 

الروائية،  والكتابة  ال�شريية،  والكتابة  النرث، 

تتاأفف  و�شائغة،  ممتعة  ���رشدي��ة  بوتقة  يف 

الفا�شحة  الت�شهري  عملي�ات  يف  اخلو�ص  عن 

بعينها.  وقيم  وموؤ�ش�شات  واأنظمة  لأط���راف 

واجلارحة  املكلومة  الكتابات  تلك  غري  اإنها 

يف الآن نف�شه، التي بقدر ما هي تنزف بالأمل 

والوجع، بقدر ما جترح وهي ت�شدح بال�شتيمة 

على  املنفى  اأدب  داأب  هو  مثلما  والنميمة، 

روائية  باري�ص" �شرية  "عراقي يف  اإن  العموم. 

مفتوحة على اإرادة احلياة بروح ديونيزو�شية، 

غري م�شكونة بال�شغينة والغل واحلقد، وت�شفية 

املا�شي  قيود  من  متحررة  �شرية  احل�شاب. 

واإك���راه���ات احل��ا���رش، وم���ن ث��ق��ل ال��ن��م��وذج 

واملثال، اعتمد �شموئيل �شمعون يف كتابتها، 

الكثري من  والكاريكاتري يف  ال�شخرية  على فن 

للتعبري عن  الذاكرة،  ت�شتدعيها  التي  املحطات 
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ال�شارد  البطل/  ي�شت�شعره  الذي  الن�شطار  ذلك 

بني وعي الكتابة ال�رشدية من جهة، وماأ�شاوية 

الواقعة املروية من جهة اأخرى. 

حتديات  يواجه  وه��و  �شمعون  �شموئيل  اإن 

ال��واق��ع امل��ري��رة، م��ن خ��الل نفيه وت�����رشده 

يجد  ل  العربي،  والوطن  فرن�شا  يف  و�شياعه 

ووط��اأة  املنفى  ق�شوة  ملقاومة  �شالح  اأج��دى 

ال�شخرية  غري  والت�رشد،  وال�شياع  الغ��رتاب 

عن  للدفاع  اأداة  احلالة  هذه  يف  ت�شبح  التي 

العامل  عنف  �شد  للتح�شن  وو�شيلة  النف�ص، 

نف�شي  ميكانيزم  بالأحرى  اإنها  بل  وغرابته، 

على  والتفوق  وال�شحق،  القهر  وطاأة  لتجاوز 

مرارتها يف النف�ص. 

ال�شريي  ل ير�شم �شموئيل �شمعون يف موؤلفه 

من  تقل�ص  اأن  �شاأنها  من  كاب�شة،  حدود  اأية 

ها اأو الت�شدي 
ّ
امتداد هذه الوالية، اأو من �شد

بالقيم  مثقلة  لئحة  با�شم  النافر،  جلموحها 

واملثل الأخالقية املنكفئة على وثن حمدد، بل 

اأقنوم الأنا  اإننا لنلفي فاعلية ال�شخرية تطال 

واملدن�ص،  املقد�ص  عامل  اإىل  ومتتد  والآخ��ر، 

على  والغرب  ال�رشق  جهة  بني  ال�شفر  وتراوح 

يتذكر  حني  املثال،  �شبيل  فعلى  �شواء.  حد 

الكتائبي  مع  له  حدث  ما  �شمعون  �شموئيل 

بامل�شد�ص،  ي��ده  يف  مي�شك  ظل  ال��ذي  ط��وين، 

وينتظر منه احلديث عن رواد ال�شينما اجلديدة 

اإن  خا�شة،  غ��ودار  ل��وك  وج��ان  فرن�شا،  يف 

املبني،  الهالك  من  بنف�شه  ينجو  اأن  اأراد  ه�و 

وكيف ظل هو خائفًا و�شامتًا ل يحري جوابًا؛ 

ميزج  اأن  على  ي�رش  ذلك  الكاتب  يتذكر  حني 

بليلة،  اأخرى  بذكرى   
ّ
املر احلادثة  هذه  مذاق 

طبع  ال��ذي  ال�شعيد  ال��رد  بهجة  فيها  ي�شتعيد 

حيث  ذاكرته،  الطفولة  �شديق  قرياقو�ص  به 

قرياقو�ص  تذكرت  اللحظة،  تلك  "يف  ق��ال: 

�شاألك  اإذا  جويي،  هيه  يوم:  ذات  �شاألني  الذي 

يف  �شيناري�شت  اأف�شل  هو  من  م��ا،  �شخ�ص 

لقرياقو�ص:  قلت  يومها  جتيبه؟  مباذا  العامل، 

دعني اأفكر قليال. �شحك قرياقو�ص وقال: هذا 

اأمر ل يحتاج اىل تفكري يا جويي. اإنه اهلل. نعم 

اهلل هو ال�شيناري�شت الأعظم، خالق هذا الفيلم 

الذي نحيا فيه جميعًا"! )�ص: 21(. 

باملوت،  الو�شيك  التهديد  وم��رارة  عنف  اأم��ام 

للدفاع  العجيبة،  املفارقة  �شيف  الكاتب  ي�شتل 

عن النف�ص �شد عنف هذا العامل الأ�شود وعبثيته 

عن  طوين  الكتائبي  �شوؤال  ي�شري  األ  الظاملة. 

اأتف�ه  فرن�شا،  يف  فاك  والنوفيل  غ��ودار  ل.  ج. 

احلادة  قرياقو�ص  ملعة  اأمام  واأح��ط،  واأ�شخف 

ال�شخرية  اإن  األ  مدية؟   
ّ
حد وكاأنها  والنافذة، 

واأنكى  اأذك��ى  لهما  العجيبة،  واملفارقة  املرة 

ق�شوته  وجتاوز  املنفى،  �شيم  ملواجهة  �شالح 

بني  وال�شياع  فيه،  الغرتاب  ووطاأة  اجلائرة، 

ظهرانيه. 

�شموئيل  كتاب  نعتب  اأن  باجلملة،  وميكننا 

وفريدة  متميزة  جتربة  املنفى،  عن  �شمعون 

ب�شك�ل كبري، لأنها ا�شتطاعت اأن ت�شتعيد رحلة 

حتتفي  بطريقة  الكاتب،  عا�شها  التي  ال�شياع 

وال�شخرية  الأ�شود،  وال�شحك  الذكية،  باخلفة 

ن 
ّ
هج

ُ
م ���ش��ريي/روائ��ي  ن�ص  ع��ب  ال��الذع��ة، 

اأجنا�ص واأمناط كتابية متنوعة، ومن  تخرتقه 

ترتهن  ذرائع جديدة،  املنفى  ثيمة  منح  خالل 

مركزية،  دللية  ن��واة  باعتبارها  الفرد  ل��ذات 

)ال���ش��م  اخل��ا���ص  برناجمها  �شمن  يتفاعل 

وثقايف  تاريخي  هو  ما  كل  واحللم(،  واجل�شد 

و�شيا�شي وديني،، الخ. 

اإنها يف الأخري، �شرية حلم لذيذ، يخرج �شائغًا 

املنفى  كابو�ص  بطانة  من  ومتمنعًا،  وممتعًا 

ال�شاحق. وفيما هو يرف�ص الن�شياع والمتثال 
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على  دومًا  يراهن  يظل  الكتمال!(،  وحتى  )بل 

�شاحبه  اأودعه  وقد  حتى  والنفالت،  الهروب 

بني دفتي كتاب!

 �لهو�م�س:

 1( يقول ابن منظور يف ل�شان العرب: "وَنفى الرجُل عن الأَر�ص، 

" نفي" يف الل�شان(.  ُته عنها: طردته فاْنَتفى")اأنظر مادة 
ْ
وَنَفي

من  بالكثري  جمعاء،  الإن�شانية  والآداب  التاريخ  كتب  حتبل   )2  

النفي  ح��الت  اىل  ت�شري  التي  واحلكايات،  والوقائع  الأ�شماء 

والإكراه على اخلروج. وحتى نبقى �شمن الذاكرة الثقافية العربية 

فح�شب، لن�شتح�رش هنا امل�شري الذي لقيه ال�شاعر اجلاهلي طرفة 

ال�شيوخ  قيم  با�شم  كّلها"،  القبيلة  ْته 
َ
حتام  " بعدما  العبد،  بن 

م طقو�ص ال�شتلذاذ وال�شتهواء ومداومة 
ّ
ومثلهم العليا، التي جُتر

ال�رشاب. 

ال�شياق  و�شمن  ال�شدد،  نف�ص  يف  ن�شتح�رش  اأن  ينبغي  مثلما   

تاأ�شي�ص  مرحلة  يف  �شواء  اآخرين  منفيني  املرة،  هذه  الإ�شالمي 

مادة"  �شمن  الل�شان،  يف  منظور  ابن  ]قال  الإ�شالمية  الدولة 

، �شلى اهلل عليه و�شلم، بَنْفي ِهيٍت وماتٍع، وهما 
ُّ
 النبي

َ
ر

َ
نفي": "اأَم

وتقوية  الدولة  تاأ�شيل  مرحلة  يف  اأو  باملدينة"[،  كانا  خمنثان 

�شوكتها ]منفيو زمن الفتنة الكبى، والدولة الأموية، والعبا�شية، 

وباقي الدول والإمارات الأخرى![. 

اإدوارد �شعيد: " لقد كانت هناك على الدوام، عالقة  3( يقول د.   

تتلب�ص  التي  الفعل  ردة  وبني  بالنفي،  التهديد  فعل  بني  قائمة 

ال�شخ�ص املعني بالرعب، خمافة اأن يغدو واحداً من املجذومني، 

الجتماعية  النبذ  و�شعية  ال�شخ�ص  يعي�ص  اأن  يعني  ما  وهو 

واملعنوية". اأنظر كتاب اإدوارد �شعيد:

 Des intellectuels et du Pouvoir (representations of the intel�
lectual), traduction française par Paul CHEMLA, Paris, Seuil, 
1996, p 63. 

 4( ل ينبغي اأن يغرب عن بالنا اأبداً، باأن الآداب الإن�شانية كلها 

منذ ع�رش فريجيل واىل اليوم، ل تدور اإل حول ثالث مو�شوعات 

والنفي  وامل���وت.  واحل��ي��اة،  احل��ب،  مو�شوعة  ه��ي:  رئي�شية، 

باعتباره جتربة يف معاناة املوت الرمزي، هو جزء من مدونة 

الآداب الإن�شانية الكبى. 

د يف العهد القدمي، وهو مركب من كلمتني: 
َ
 5( �شموئيل ا�شم ور

اأن  الت�شمية  "�شمع اهلل". وال�شبب يف هذه  مبعنى  "�شمع"و"اإيل"، 
اهلل  اإىل  حنة  اأمه  تو�شلت  بعدما  الدنيا،  اىل  جاء  �شموئيل  النبي 

زمنًا طوياًل، كي يرزقها بولد. 

مع  الت�شمية،  خالل  من  ال�شارد/البطل  معاناة  تتوقف  ل   )6(  

ال�شوري  املعتقل  حمنة  عند  اخل�شو�ص،  على  العربي  حميطه 

زقاقات  بني  طليقًا،  ح��راً  يت�شكع  وه��و  حتى  متتد  بل  وغ��ريه، 

و�شوارع وحانات فرن�شا. اأنظر مثال ما وقع له مع عبد العزيز، اأخ 

�شديقه اجلزائري مراد )�ص: 67/68(. 

لفيلم  امل��وع��ود  ال�شيناريو  فكرة  �شتتحول  كيف  لنالحظ   )7(

اىل  �شمعون،  يف ن�ص �شموئيل  الجنليزي"  الزمن  اىل  "احلنني 
وال�شرية؛  والرواية،  الق�شة،  الأدبية:  الأنواع  لتجريب بع�ص  تعلة 

وكيف تو�شم "عراقي يف باري�ص" يف النهاية، بكونها بناء روائيًا 

بينما هي خليط هجني فيه بع�ص ال�شرية الذاتية، وبع�ص بهارات 

الكتابة الروائية وال�شعرية!. 

الأول:  التذكار  "اأ�شطورة   ،Bruno Vercier فري�شييه  برينو   )8(

 ،)Le Mythe du premier souvenir : Loti, Leiris( ليوطي وليرييز 

جملة تاريخ الأدب بفرن�شا:

 Revue de l’Histoire  littéraire de la France, Paris, Armand 
Colin, 1975, p. 103

ال�شحفية  معه  اأج��رت��ه  ح��وار  يف  �شمعون  �شموئيل  ق��ال   )9(

والدي  طفولتي.  منذ  تعذبت  لقد  حلر�ص:"ح�شنا،  نوارة  اجلزائرية 

تعذب كثريا، واأمي كذلك، اإخوتي، واأخواتي كلهم تعذبوا. قاتل اهلل 

الفقر واجلهل. باهلل عليِك قويل، ما الذي اأفعله مبخيلتي اللعينة، 

الأكراد والفر�ص  اأ�شم واأبكم، واأن  اأبي ولد يتيما،  اأن  اأعرف  حني 

والأتراك قتلوا كل عائلته؟ هل تعرفني كم اأعاين واأنا اأتعامل مع 

خميلتي بنعومة و�شب مفرطني، جلعلها ل تختزن اإل �شور احلب 

على  احلوار  اأنظر   . الدنيا"  يف  �شيء  اأحقر  هو  الثاأر  والت�شامح. 

الرابط الرقمي التايل:

http://www. jozoor. net/main/modules. php?name=News&file
=article&sid=767. 
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* �شاعر وكاتب من ُعمان 

تكون  اأن  احلديثة  ال�شعبية  الق�شيدة  ت�شتطيع  ل 

وترجمة  مالم�شة  الإن�شاين  الهم  عن  مناأى  يف 

بها  متر  التي  الأخ��رية  فالتحولت  وم�شاركة، 

ال�شعور  مالم�شة  مهمة  بها  تنيط  اأن  ت�شتوجب 

املعاناة  عمق  من  القادم  ال�شعور  ذلك  الإن�شاين، 

الإن�شانية والب�رشية والذي ت�شكل الكتابة ال�شعرية 

والأدبية جزءاً من ترجماته. هذه الكتابة اجلديدة 

التي حتاول اأن حتاور الوجود واأن ت�شب كوامنه 

متقدما  كتابيا  �شكال  تقدم  واأن  حقيقة  بو�شفه 

ومغايرا قادرا على ترجمة هذه احلقيقة مالم�شا 

الكتابة  اأ���ش��ك��ال  م��ت��ج��اوزا  ق�رشها  ل  عمقها 

نب�ص  حماولة  يف  بعيدا  تذهب  ل  التي  التقليدية 

هموم هذا الكائن وتعرية خفاياه. 

القراءات احلديثة قيمة معرفية كبرية مبا  ت�شكل 

عامي  �شعر  من  كتب 
ُ
ي ما  على  ت�شقطه من ظالل 

يحدث  العام  واملعريف  القرائي  فال�شياق  حديث، 

والذي  الإن�شانية،  الكتابة  اأ�شكال  كافة  يف  اأثره 

نكاد اأن ندرك اأثره يف التحول الكبري الذي تعي�شه 

امل�شتوى  على  �شواء  احلديثة  ال�شعبية  الق�شيدة 

اأ�شبحت  التي  الأف��ك��ار  قيمة  على  اأو  اللغوي 

ت�شتح�رش ق�شايا تهم الكائن الب�رشي يف املقام 

الأول، اإذ تغو�ص بعيدا يف همومه ككائن "مفرط 

، فتحاور قلقه الوجودي والكوين 
يف اإن�شانيته")1(

وروؤيته جتاه ق�شاياه امل�شريية واحلياتية، كما 

الكثري  املاورائي ممثلة يف  تفكريه  تغفل  اأنها ل 

هذا  ذهن  ت�شغل  التي  امليتافيزيقية  الأفكار  من 

الكائن. 

اأن يتم  الق�شيدة احلديثة ل ميكن  اإن فعل كتابة 

بعيدا عن كل هذا، فهذا الكائن القلق املهزوم الذي 

من  بالكثري  واملحاط  الوجودي  مباأزقه  ي�شعر 

الق�شايا التي ت�شعل ح�شا�شيته الإن�شانية ل بد اأن 

جند اأثر كل ذلك يف منتجه املعريف والكتابي، هذا 

الفقر  كق�شايا  وبهمومه  بذاته  امل�شغول  الكائن 

ق�شاياه  جانب  اىل  والرحيل  وامل��وت  والغربة 

واخليانة  والهجر  القرب  يف  املتمثلة  العاطفية 

وال�شوق والغياب. 

اأثرها  نرى  والتي  اجلديدة  التحولت  هذه  ت�شكل 

يف الق�شيدة ال�شعبية احلديثة قيمة جمالية فريدة 

وذلك من خالل جت�شدها يف بنية الن�ص ال�شعبي 

احلديث، اإذ تعيد �شياغته بنائيا واإيقاعيا ودلليا 

اأكرث  احلديث  ال�شعبي  الن�ص  فيغدو  وجماليا، 

�شمولية وروؤيا يف طرح ق�شاياه، كما يغدو اأكرث 

ويف  اجلديدة  الكتابية  لالأ�شكال  َطرقه  يف  جراأة 

الأفكار  احتواء  على  احلديثة  الأ�شكال  هذه  قدرة 

 طاهر �لعمريي *

متظهرات الوجود فـي الق�صيدة ال�صعبية احلديثة

حمد �خلرو�سي �أمنوذجا



التي ت�شغل ال�شاعر ال�شعبي احلديث. 

بطبيعة احلال – وبعد كل هذه املقدمات القرائية 

مرحلته  ي�شاير  عاميا  ن�شا  �شرنى  والتاأملية– 

ويقدم منتجا كتابيا يتمثل هذه احلالة الثقافية، 

ويف جتربة ال�شاعر حمد اخلرو�شي ذلك احل�شور 

يكتب  فاخلرو�شي  الثقايف.  الفعل  لهذا  الطاغي 

بكامل  الإن�شاين   
ّ
الهم ت�شتح�رش  جديدة  ق�شيدة 

التناول  هذا  �شعريا،  تناوليا  وتتناوله  تنويعاته 

احلالة  ��ف 
ّ

ي��و���ش اأن  خ��الل��ه  م��ن  ي��ح��اول  ال���ذي 

الواقعية واجلمالية للكائن الب�رشي من خالل لغة 

ذاتية تارة وجمعية تارة اأخرى. هذه الأنا – يف 

ق�شيدة حمد اخلرو�شي – التي توا�شل حتولتها 

تقدم  اآخ��ر  اآٍن  يف  وجمعية  اآن  يف  ذات��ي��ة  ب��ني 

�شورة واقعية من خالل روؤية عني �شاعر يب�رش 

املوجودات ويتاأملها، يحزن لأجلها وينوب فمه 

لديه  الق�شيدة  "لذلك ما كانت  با�شمها،  لل�رشاخ 

كانت  بل  فح�شب،  �شافية  فنية  جمالية  جتربة 

ت�شعى  �شيا�شية/فنية،  فاعلية  كثرية،  اأحيان  يف 

الق�شيدة؛  خارج  يقع  هدف  اإىل  وا�شحة  بحرقة 

وتلبي  النا�ص  واق��ع  مت�ص  اأه����داف،  اأو  ه��دف، 

 .
مطالبهم يف احلرية والعدالة" )2(

 �إن�سانية مفرطة

يف جتربة حمد اخلرو�شي يبز اجلانب الإن�شاين 

جتربته  ت�شف  التي  املهمة  الثيمات  ك��اإح��دى 

وبالذات  ال�شديد  انغما�شه  نلحظ  ونكاد  ال�شعرية، 

املنحى  ال��ت��زم��ت  ال��ت��ي  الأخ����رية  ق�شائده  يف 

مبا�رشا  متا�شا  متا�شت  اإذ  ال�����رشف،  الإن�شاين 

وانحازت لالإن�شان حماولة اإبراز جانبه املاأ�شاوي 

الف�شل  ميكن  ل  كهذه  ق�شية  ويف  احلياة،  نحو 

ال�شاعر  �شوت  يظهر  والعام  الذاتي  بني  فيها 

كحالة اإن�شانية م�شبعة بالوجع يختلط فيها الأمل 

بالرف�ص وال�رشاخ بالوجع:

الوحدة: نار

الواحدة قبل ال�شهر كل حي مِيوت

رغم امل�شابيح الكثرية

ي�شحى الظالم واحلزن

يف بع�ص البيوت

واأ�شباه نا�ٍص 

يفر�شون الليل �شحك

م الدخان
ُ

ويعلكوا �ش

اإن عني ال�شاعر الالقطة امل�شبعة بالوجع والوحدة 

والتي تتمثل احلالت الإن�شانية حولها وتت�شارك 

تنوعات  ترتجم  اأن  حت��اول  معها  والأم��ل  احللم 

وبني  البقاء،  يف  ورغبتها  قلقها  ب��ني  احل��ي��اة 

حماولت رف�شها للواقع الذي تعي�شه. 

الكتابة  حت��ولت  بعد  احل��دي��ث  ال�شاعر  اأ�شبح 

ال�شعرية احلديثة جزءا مهما وفاعال يف حماولة 

اأي�شا  واأ�شبح  الإن�شانيني  والهم  الوجع  تلم�ص 

ق�شايا  يف  بعيدا  يغو�ص  اأن  يحاول  منه  بوعي 

املجتمع  هذا  يف  فرد  ولأن��ه  وهمومه،  جمتمعه 

فهو مفرد ناطق ب�شيغة جمع بل "اأنا جمعية" يف 

مواجهة هذا القلق الوجودي للحياة. 

"ن�شمع ممدوح عدوان يقول يف مقدمة ديوانه 
اإذ يكت�شف �شفاءه،  الفنان  اإن  )الظل الأخ�رش(: 

�شفائه  �شالبة  وت�شطدم  العامل،  عكر  يكت�شف 

ب�شالبة العامل . . وهذا ال�شطدام يولد ال�رشارة 

هذا  من  دائما  ينبع  الفن  اإن  للعامل..  امل�شيئة 

الإن�شان  يفقد  ل  اأن  يف  الرغبة  من  ال�شدام، 

�شفاءه.. وي�شبح هذا الهم الذاتي جدارا لهموم 

النا�ص جميعا")3(

تثمر الرحلة غريب ا�شمه اأنا 

  �شوفني يف كّل �شي اأحمل مكاين

نا 
ّ
البيوت . . غبار. . �شارع حي

اأ�شدقائي . . لذة اللعب . . الأغاين   
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�شكلنا والبا�ص يحمل حلمنا     

�شكلنا والبا�ص ين�شفنا اأماين  

اإن�شانية  عن  الدفاع  هي  واح��دة  وظيفة  لل�شعر 

الرو�شي  يقول  -كما  العامل  ه��ذا  يف  الإن�شان 

فهم  اإىل  يقودنا  ال��ك��الم  وه��ذا  ماياكوف�شكي، 

بو�شفه  ال�شاعر  واملجتمع،  ال�شاعر  بني  العالقة 

اإن�شانية  كحالة  املجتمع  مقابل  يف  "رائيًا" 
الجتماعية  كالعدالة  ظ��واه��ر  فتبز  جمعية، 

عني  اأمامها  تتوقف  الطبقي  والتفاوت  والفقر 

متلم�شا  منها  القرتاب  ويحاول  الرائي/ال�شاعر 

اإياها وكا�شفا عنها. 

يالباطنة يا اأمنا يالعان�ص

مرت �شنني ولطلع بك فجر !  

�شبحك ظالم ونور �شم�شك دام�ص

يومك طويل وذكرياتك قهر!!  

ي ياب�ص
ّ
حتى نخيلك �شار ي� ام

واملاي مالح �شار وانتي قفر!  

عاد الغريب ورد عنك اليائ�ص

واللي بقى ماعاد ميلك ظهر!!  

هذا �شبابك عاملقاهي جال�ص

وهذي بناتك فاتها كم قطر!!  

اجلهل اأ�شبح عاملدار�ص حار�ص

والفقر �شاكن من زمن عالبحر!   

يالباطنة "�شاحل حزين وبائ�ص"  

يالباطنة "فقر ورطوبة وحر"!!

حّنا كبنا و�شار فقرك هاج�ص !!  

وانتي ب�شذاجة تكنزين التمر!!

ا ن�شومك يالبالد العان�ص !!
ّ
اإم

ا فطرنا فيك بعد الفجر
ّ
وام

اإن ال�شاعر احلديث ومن خالل ق�شيدته وبو�شفه 

م�شتمدا  جمتمعه  عمق  يف  يغو�ص  ملتزما  فنانا 

قوته و طاقته منه ذاهبا بعيدا يف �رشد همومه، 

اأهمية  م��درك��ا  الإمي���ان،  م��ن  باملطلق  متحليا 

الوظيفة  اأك��رث  ومدركا  وكينونة،  ف��ردا  وج��وده 

الثورية لل�شعر كفعل اإنكار ومقاومة وللعالقة بني 

 .
الأدب واحلياة بو�شف "الأدب نقٌد للحياة")4(

ف�ِ حارتنا الفقر يلعب

مع الأطفال

اب
ّ
وي�شولف مع ال�شي

ّ
ياكل من مترنا امُلر

ومي�شغ فلحنا بال ناب

ويحرجنا

مع

الأغراب

ف�ِ حارتنا البيوت ابواب يا جاري

اب
ّ
الفقر بو

 �ملوت ورثاء �لذ�ت 

واأن  امل��اأ���ش��اة  تعي�ص  اأن  ب��ني  ك��ب��ري  "فرق 
ال�شعرية  ، ويف جتربة حمد اخلرو�شي 

تدركها")5(

لفكرة  الكثيف  احل�شور  بني  عجيبة  مفارقة  ثمة 

حد�ص  هل  املبكر.  رحيله  وبني  �شعره  يف  املوت 

يجعل  كان  ما  هو  املبكر  الرحيل  نحو  ال�شاعر 

الرتدد يف  ثيمة حا�رشة كثرية  املوت  فكرة  من 

�شعره؟ تكاد ل تخلو ق�شيدة عاطفية اأو ذاتية اإل 

اأو ت�رشيحا، مند�ص بني  تلميحا  واملوت حا�رش 

الفوا�شل والكلمات. 

اإن�شانية  حالة  هي  كفكرة  باملوت  الن�شغال  اإن 

تطارد الكائن الب�رشي وتظل فكرة غام�شة تفتح 

باب ال�شوؤال الكبري ول جتد الإجابة. ويف جتربة 

من  الكثري  فّك  �شعره  قارئ  ي�شتطيع  اخلرو�شي 

الإ�شارات حول املوت، فاخلرو�شي يف جتربته مع 

املوت انتقل من حال الإدراك اىل حال التعاي�ص 
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وال�شعور احلقيقي بها. 

ر للذكرى و�شعٍر للمقابر
ْ
�ِشع

�شوف يا )�شاعر( طريقك للخلود!!  

جوف زنزانة ت�شافر؟
ْ
كيف تقوى ب

ت�شكن املنفى وكل ليلة تعود  

فل�ص حتلم بع�شق وتذاكر
ُ
واْنَت م

ت متتلك كل الوجود !!
ّ
واْنَت مي  

اإن حالة رثاء الذات التي تبز يف �شعر اخلرو�شي 

التي تنت�رش يف  ل ميكن ف�شلها عن فكرة املوت 

الكثري من ن�شو�شه، فما هي �شوى مقدمات لهذه 

فعنا�رش  حدوثها،  ينتظر  التي  امل�شريية  احلالة 

كاحلزن والغربة و القلق واملر�ص والرحيل والأمل 

يراقبه  الذي  املوت  اىل  حتيل  اإ�شارات  جميعها 

اخلرو�شي  ك��ان  بالكتابة.  حماربته  وي��ح��اول 

املنتَظر،  هذا  قرب  لإدراك��ه  الوقت  مع  �شباق  يف 

الريب  بن  مالك  فعل  كما  نف�شه  رث��اء  فا�شتبق 

قبله، فظهر هذا الرثاء على �شكل ن�شو�ص �شعرية 

وكتابات نرثية. 

يا حياٍة ما ت�شاوي عود كبيت و�ِشجارة . . 

يا مماٍت 

لو يريح 

الروح 

من ه�������ذي املرارة !!

كقدر  �شعره  يف  املوت  مع  اخلرو�شي  يتعاطى   

قادم يختبئ وراء املجهول، كقدر قادم ينتظره، 

يتحدث عنه اأحيانا كخال�ص فردي ويف اأحايني 

اأخرى كقدر ل بد من مواجهته ول ميلك اأمر دفعة 

فهو حقيقة وجودية تنتظره، وهو يف نف�ص الوقت 

اختطافه  خ��الل  من  نف�شه  يف  اأث��ره  ت��رك  وج��ع 

لأ�شخا�ص يعي�شون حوله )كاأخيه وابن عمه(، فمن 

اأجل هذا ندرك تعدد اأ�شكاله بني ق�شيدة واأخرى. 

ويف ظل هذا التعدد ويف ظل هذه الن�شو�ص التي 

فاإنه يرثي  اأخاه وابن عمه  يرثي بها اخلرو�شي 

اأبيات  ثنايا  اإ�شارت ذلك بني  اأي�شا، وتظهر  ذاته 

اأي�شا  هو  مبوته  فيها  يتنباأ  التي  الرثاء  ق�شائد 

حيث يتحول املوت اىل �رش يحتفظ به لنف�شه. 

ت�رشبه  ال��ذي  ال��وداع  ذلك  هو  الروحي  "الوداع 
يف  يظهر  رح��ي��ل��ه��ا،  ق��ب��ل  احل��ي��اة  اإىل  ال����روح 

الت�رشفات الأخرية التي ل تفهم يف حلظتها ول 

الوفاة. هناك حتت  اإل بعد  الكامل  تاأخذ معناها 

تاأثري حدث الفقد علينا اأن نعيد قراءة تلك الأحداث 

الأخرية والكلمات القليلة يف حياة الراحل ب�شوء 

حمد  كان  وجليًا.  وا�شحًا  معناها  فيظهر  الفقد 

ت�شعر  ال��روح  ب��اأن  �شعره  يف  موؤمنا  اخلرو�شي 

مبوتها")6(

ت وهذي و�شاتي
ّ
يا ابوي انا مي

حافظ على طيبك واأو�شيك بالفقر  

ر حياتي
ّ
 هذا املر�ص يا ابوي دم

و�ص هي حياتي واجل�شد اأحمله قب  

من يوم عمري كان كب امنياتي

لني امنياتي اليوم �شارت بال عمر  

يا ما بكيت من التعب يف �شالتي

هذي �شالة املوت يا ابوي يف ال�رش  

 َخواين وَخواتي
ْ
 اآ�شف خذلتك مع

 يا ال�شعر
َ
 اْهلي . . و

َ
 اأولدي و ي�

َ
اآ�شف . . ي�  

را�ص مايْل ِو�شاتي
ْ
باكر مماتي و

 الفْقر 
ّ
والفْقر ثم اْلفقر ثم  

واإذ ياأخذ املوت اأ�شكال كثرية يف �شعر اخلرو�شي 

فرنى  عميقا،  اأ�شطوريا  بعدا  اأي�شا  ياأخذ  فهو 

ح�شور املوت من خالل الأ�شطورة التي يتخذها 

الفكرة  ذات  خاللها  من  ليمرر  قناعا  اخلرو�شي 

التي ت�شكنه، فقد "�شار يف مقدور ال�شاعر ابتكار 

ا�شتعارة  اأو  حم�شا،  ابتكارا  به  خا�ص  قناع 

خاللها  م��ن  والتعبري  املا�شي  م��ن  �شخ�شية 

�شخ�شية  ي�شتح�رش  ، فنجده 
باعتبارها قناعا")8(
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)اإلعازر( -الذي قام من قبه ليعود اىل احلياة- 

من خالل مونولوج داخلي، ومرة اأخرى يف ن�ص 

الباحث عن  ي�شتح�رش �شخ�شية )جلجام�ص(  اآخر 

)يوميات  ون�ص  الأبدية،  واحلياة  اخللود  ع�شبة 

اأ�شطورة  فيه  ي�شتح�رش  ال��ذي  م�شحور(  �شاعر 

ب" يف امليثولوجيا العمانية. 
ّ
"املغي

نقراأ يف ن�ص "لعازر":

ِاتكد�ص املوت يف عيني 

واْن�ش�ّل��ت الروح يا مرمي  

 من طيني 
ْ

واتبّخر املاي

واقي الدم
ُ

 �ش
ْ
والدود حا�رش  

ديني 
ْ
ديني . . ي

ْ
ما عادت ي

والكون يف داخلي اأعتم  

يا كرْث خوٍف مَنا فيني    

ل اآدم
ْ
وات َقب

ْ
وين ام

ّ
ومر  

 عي�شى م�شحيني
ْ
لوله

ل زلت يا مرميي اأحلم  

ونقراأ يف ن�ص "يوميات �شاعر م�شحور":

علق بني ما �شخرة وجحر !!
ُ
وانا م

وا�ْشعر بريحٍ من فراغ مترين 

ب احت�شار الأ�شئلة !
ُ

واطيح يف ج

منهو اأنا يا يا 

يا اأنا ؟

؟
ّ
ت

ُ
متى اختفى ظلي وم

كيف اندفنت؟

وكيف جيت لكهف هذ النتظار ول اأثر للقب

و  واأحبابي  ْلأهلي  ات��ذّك��ره  ولحديث  ولت��راب 

اأ�شحابي!!

يا هل ترى 

 كل ليل
ّ
يل اأم هي تبكي علي

حابه 
ْ

يل اإبن هو يذكرين ل�ش

من وين انا ويف وين ؟

ما الذي يجعل ال�شاعر يكتب موته؟ هل هو احلزن؟ 

التي حتيط  ال�شوداوية  الأمل؟  احلياة؟  ال�شجر من 

كل  والنك�شار؟  اخلذلن  نتيجة  الب�رشي  بوجوده 

هذه الأ�شياء جمتمعة؟!

 ت�شكل ظاهرة احلزن يف ال�شعر العربي املعا�رش 

نواة للكثري من الن�شو�ص ال�شعرية، وهذه النزعة 

ال�شعور  ذل��ك  وراءه���ا  يختفي  احل���زن  ب��اجت��اه 

ي�شتجيب  وحني   . والتمزق.  وال�شياع  "بالغربة 
يف  ي�شدر  فاإنه  املحاور  لهذه  املعا�رش  �شاعرنا 

اإل  ا�شتجابته لها عن موقف ذاتي ل ميليه عليه 

الذات نف�شها")9(

ما عدت ا�شوف ال�شما والأر�ص �شاقت بي

رد ظّل يف غابة
ُ

وا�شعر ِباأين جم   

ك يا ربي
ْ
اإن كان باقي ُعمر اأطلب

خذين اإليك )وعَطْه( اإن�شان يحيابه  

كرهت نف�شي و�شايق واحرتق قلبي

واأ�شعر وجوه الب�رش اأ�شباح تت�شابه  

ذنبي
ْ
 اأَم�شي ب

ْ
ِثقلت ما عْدت قاوي

تعبت ما ِعْدت قادر نوم اأهنا به!!  

عيد عن دربي
ْ
ا الوطن �شار دربه ب

ّ
اأم

ما مظلمة والأر�ص كذابة!!
ّ
فيه ال�ش  

 �حُلب كخال�س فردي

من  ك�شكل  احلب  جتربة  مع  التعاطي  ميكن  هل 

اأ�شكال الوجود الإن�شاين، مبا ميثله احلب من نزوع 

ومبا  الإن�شاين  مبعناه  احلب  الآخ��ر؟  نحو  ب�رشي 

وال�شتمرار  للدميومة  م�شاوئ  معنى  من  يحمله 

يف مقابل املوت الذي يعني التوقف والنهاية. 

والتي  النهرين  بني  ما  ع�شتار يف ح�شارة  متثل 

لدى  وفينو�ص(  واإن��ان��ا  )اأف��رودي��ت  �شكل  تاأخذ 

ح�شارات اأخرى، متثل رمز احلب واجلن�ص واجلمال 

والدميومة  اخل�شب  معاين  باطنها  يف  وحتمل 

وال�شتمرار، فهي اآلهة احلب والأنوثة واخل�شوبة، 
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نقي�شة  رمزية  حتمل  املتولدة  املعاين  هذه  وكل 

واجلن�ص  احلب  بني  الف�شل  ميكننا  ول  للموت، 

الذي هو فعل ا�شتمرار للوجود الب�رشي. 

قيمتها  غري  احل��ب  ق�شائد  حتمل  ه��ذا  اأج��ل  من 

ترتجم  فهي  اأي�شا،  اإن�شانية  قيمة  اجلمالية 

الع�شق  نحو  ونزوعه  الب�رشي  الكائن  حت��ولت 

كتلة  عن  التعبري  على  القادرة  وهي  واجلمال، 

امل�شاعر املتناق�شة بني اجلن�شني. 

اإن جتربة كتابة ق�شائد احلب عند ال�شاعر احلديث 

اأ�شبحت تتجاوز ال� "غزل"، "الن�شيب" و"الوقوف 

على الأطالل" اىل معان كالمية اأخرى، فاأ�شبحت 

امل�شاعر  هذه  اجلوانية،  امل�شاعر  من  قربا  اأكرث 

واخلوف  واخليانة  والرغبة  ال�شوق  يف:  املتمثلة 

بال�شعور  ترتبط  التي  الأخرى  الفقد واملعاين  من 

الدخلي يف مقابل الغزل احل�شي. 

للحزن  منِتج  اىل  احلب  يتحول  عندما  ماذا  لكن 

يف  وللموت،  وللخيانة  للخيبة  ومعادل  وللكره 

معاين  لكل  مبددا  احلب  يكون  اأن  يفرت�ص  وقت 

فل�شفة  تبز  هنا  لها؟  منتجا  ل  ال�شلبية  احلياة 

معها  وتعاطيه  احلياة  جت��اه  وروؤي��ت��ه  ال�شاعر 

بو�شفها  الع�شق  حالة  ومع  احلب  مع  وتعاطيه 

مكونا من مكونات احلالة الإن�شانية، فتبزعندها 

الثورة  نحو  حمفزة  اإيجابية  كقيمة  الكرة  �شفة 

والرف�ص والتمرد. 

على اأي حال م�شك����ورة اأنا ا�شتاهل تخونيني

د على الأح�����زان
ّ
         ينام العا�شق بطعنْة ِويْتعو

وانا اتنّف�ص كتبت اغلى الق�ش���ايد جْلل تقريني

ت وذي اآخر ق�شيدة واحفظي العن���وان
ّ
       وانا مي

يحفر بعيني
ْ
�ر م�ا حزين طويل و

ْ
"كرهتك" كث�

       "كرهتك" كْث�ر م�ا ُكرهي يثور بداخلي بركان

ويتنامى هذا الرف�ص والذي ت�شكل فيه )اخليانة( 

باملحبوب  الحت��اد  اىل  فاحلاجة  زاوي��ة،  حجر 

ال�شلبية  املعاين  كل  تفرز  بالف�شل  تنتهي  والتي 

فيغدو فرح املع�شوق وعر�شه موتًا يف عني العا�شق 

كل  وت�شبح  خيانة  اجلديدة  احلب  جتربة  وتغدو 

مظاهر الفرح حزنا ل يغتفر، ول يبقى �شوى ذلك 

العا�شقان  به  يحتفظ   �شغريا 
ً
عزاء القدمي(  )احلب 

لنف�شيهما. 

زفاف 
ْ
و الفرقا  ليلة  جنازة  متريني  ات�شور  وانا 

احلْزن والّدخلة ) كذا عر�شك(

ل بقى فيني مكاٍن 
ْ
وانا واقف على ركن الطريق و

يحت�شن هامل�شهد املوؤمل   

اأنادي بالدموع اللي ت�شافر خْلف هالليلة احلزينة 

ك
ّ
و�شورتك . . لونك. . دفا ح�ش

ول األقى �شوى بع�ص الغبار اللي تناثر يوم مروا 

يحملوا نع�شك ول اتكلم   

ِكرِث   
ْ
حتبيني انك  واأدري  تناجيني  انتي  هناك 

كرث ما تكرهي نف�شك
ْ
�شعري و

مع  طبعه  الزمن  ان  غري   
ّ
ب�شي بخلتي  ما  واإن��ك 

الع�شاق )حلظة عدل/ ليلة ظلم(  

اأو  اهلل  فمان   : حتى  اأو  مبوك   : لك  قلت  لو  وانا 

ك اهلل يف عر�شك
ْ
حتى : رحم

عزاي اإين اأحبك موت . . عزاك اإنك حتبيني . . عزانا 

كنت قبل الكارثة اأحلم   

بني  اخلرو�شي  حمد  جتربة  يف  عجيب  ربط  ثمة 

احل��ب وامل���وت، ب��ني احل��ب واحل���زن، ب��ني احلب 

واخل��ي��ان��ة، وب��ني احل��ب وال��غ��ي��اب. ت��اأت��ي هذه 

املفردات اأحيانا جمتمعة يف ق�شيدة واحدة، اإىل 

اأكرث  بها  تطفح  التي  العالية  الذاتية  تلك  جانب 

ن�شو�شه العاطفية، ففي ن�شو�شه العاطفية ذلك 

تخطئه  ل  الذي  العايل  ال�شفيف  الوجودي  احلزن 

اخلرو�شي  يظل  احلالة  هذه  وبرغم  ق��ارئ.  عني 

حمتفظا باحلب كقيمة رغم الطعنات التي تاأتي، 

والتي تاأتي على �شكل )خيانة( يف اأكرث ن�شو�شه، 

رمبا  بل  تنزف  التي  جراحه  رغ��م  وفيا  ويظل 

ت�شبح هذه اجلراح )اأغلى اجلروح الوفية(. 
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اأحبك تنطق جروحي اأحبك ت�ش�����رخ اآلمي

ر م�����ا عاد ي�شوى حلظة ْغيابك
ُ
م

ُ
 اأحبك والع

 اإنتي و�ص بقى مّني بعد ي�شتاهل اع������دامي
َ
ي�

ت يف هاجلّثة وان�ا املدفون برتابك
ّ
 وانا املي

اأبيك )الرغبة. . الُغربة( اأبيك ال�شارع اق�����دامي

ة املراأة( اأبيك او�ش������ع من ْثيابك
ّ
 اأبي لو )مر

�شوتْك ِوحزنك طفل قدامي
ْ
عط�����رك ب

ْ
 اإنتي و

َ
ي�

ن األعابك
ْ
ع له حي��������اتي �شم

ّ
ين واأجم

ّ
 يك�رش

ذكرتك يوم قلتي يل : )م�شريي بيت اأعم����امي (

ح�ابك
ْ

 ف�ِ جل�شة حْزن ل�ش
ْ
 اأكيد اّنك ِبتطريني

قبل ل تنطفي ال�شمعة دخيلك داخلي ن�������امي

 اأنا ما عدت متاكد اأم��������وت ال على بابك

معظم  تغلف  التي  الع�شق/الإنك�شار  حالة  اإن 

لروح  العاطفية تقدم �شورة  ن�شو�ص اخلرو�شي 

هذا  ال�شاعر/العا�شق،  هذا  ج�شد  ت�شكن  مك�شورة 

ال�شاعر الذي تطفح معظم ن�شو�شه مبفردات من 

الأحزان،  اجلراح،  اخليانة،  الغدر،  )الغياب،  قبيل 

واأن تختبئ وراءها روح  بد  الطعون( ل  الرحيل، 

مثقلة بالتعب، روح باحثة عن اخلال�ص؛ اخلال�ص 

يف ال�شعر، يف احلب، يف املراأة، لكنها يف كل مرة 

تعود منك�رشة. 

يوبي
ُ

ْة يف ج
َ
ر

َ
ِكْلما اأفت�ص عن م

ل وطعون
ْ

ح
َ
اأخرج يديني كّلها و  

حاولت اأم�شك �شم�شها يف غروبي

ل الكون
ّ
ف الأر�ص وازع

ْ
وانري ن�ش  

 ف�ِ ثوبي
ْ
ثامن �شنة واآنا اأرّقع

واآقول : بن�شى كّلها )بنت( ِوْتهون  

ِالني طاحت يف عيوين هدوبي

وما عدت ا�شوف ال متاثيْل ِوْظنون  

اأنفْخ ُهبوبي
َ
 و

ْ
اأرمي ورق فقري

وا�رشب �شمال ال�شْدر واآقول: ملعون  

وت�شقطه  احل��زن،  تبدد  قوة  يكون  قد  احلب  "اإن 
من نف�ص ال�شاعر كما ت�شقط الأوراق عن ال�شجرة، 

ولكن هذا �شيء اآين حني يقرتن كل ذلك بالتفكري 

يف املوت، ويف احلياة التي ميتلك طرفاها الرعب 

وجودية  فل�شفة  وليد  ك��ان  واإن  وه��ذا  وال�شاأم، 

عامة، فاإنه وليد الإح�شا�ص ب�شدمة ذاتية اأ�شقطت 

ال�شاعر فوق الزمن")10(

قالت : اأحبك، قلت: يا بنت كفرِّي

ل بالقب
ْ

اأنا بعمر اآبوك والِرج   

قالت : اأحبك، قلت: ل ت�شتخفرِّي

ت من بعد طعنة الغدر
ّ
القلب مي  

قالت اأحبك، قلت: يا بنت طفرِّي

نارك بقطعة ثلج من غيمة ال�شعر  

قالت اأحبك، قلت يا بنت: خفرِّي !!

 يف اآخر العمر!!
ّ
ما ناق�ص ال اْحب  

لكن وبرغم كل هذه النك�شارات والإخفاقات يظل 

احلب/الأنثى مطلبا وجوديا وحياتيا تتحول فيه 

احلبيبة اىل )حاجة( �رشورية، فبها يتج�شد احلزن 

اأ�شكاله  احلب  ياأخذ  معها  و  والغياب،  والفرح 

والبعد،  القرب  بني  وج�شديا(  )روحيا  املتعددة 

حتى وان كانت هذه احلبيبة هي اأحد اأ�شباب هذا 

الت�شظي وال�شياع. 

اأقول احتاج لك بحر و�شفينة ونوخذة وجمداف

      واأقول احتاج لك مثل احلزن للناي والراعي

واأقول احتاج لك حد اجلنون واآخر الإ�رشاف

       ولني ال�شم�ص ما ت�شبح ظالٍم والقمر واعي

واأقول احتاج لك خد وعيون وخ�رش واأ�شيا رهاف

       مثل ذيك الرمو�ص اللي ذراها اأول اطماعي

واأقول احتاج لك مثل الوطن ل ملت الأكتاف

        ول �شار ال�شحاب احمر و�شار الريح ب�رشاعي

اف
ّ
اأجيك اطلب من الدنيا ع�شق ما يجلبه عر

        ول يو�شل مداه الهم�ص والأ�شوات والناعي
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واأرحل ت�شبح الدنيا بعد جوعي رغيٍف حاف

        ول األقى الع�شق جنة واأرحل. . يثمر �شياعي

 �سعرية �لياأ�س و�لالجدوى

ت�شم  تكاد  نزعة  والالجدوى  الياأ�ص  ثيمة  ت�شكل 

الكثري من ن�شو�ص ال�شعر احلديث، فذهاب ال�شاعر 

بالغربة  ال�شعور  ذلك  وراءه  والياأ�ص،  العبث  نحو 

بديل  عامل  لإيجاد  يائ�شة  حماولة  يف  والإحباط 

يخفق ال�شاعر يف �شنعه. 

اإن روح ال�شاعر التي تتوق اىل املطلق واإىل العامل 

ال�شياق احلياتي  ال�شايف والنقي جتعلها ترف�ص 

الذي تعي�شه فتنكفئ على نف�شها مف�شلة الوحدة 

بها  تلحقها  التي  الكثرية  اخل�شارات  عن  عو�شا 

�شوتًا  يغدو  اأن  "من  ي�شتنكف  فال�شاعر  احلياة، 

اأي  الأ�شوات وعليه ما عليها،  عامًا له ما لبقية 

من اأن يخ�رش فرادته ومتيزه من الآخرين")11(

حٍب من دخان
ُ

ر �ش
ْ
و�ص غايتي والعم

�َشفي؟!
ْ
�رش

ْ
واملوت كّل ليلة ِينام ب  

ذا امَلكان
ْ
هذا الّن�شيب اللي زرعني ب

ل اْكتفي
ْ
هلوا حم

ْ
ط نا�ٍص ِيج

ْ
يف و�ش  

ياة العنفوان
َ

اللي اأخذ مّني ح

يف
َ
واللي عطاين دور اإن�شاٍن و  

هان 
ّ
ل ْك�ِشبت الر

َ
راهْنت ع� الطيبْة و

خ�رشت اأ�شحابي وقررت اْنكفي  

ما عاد يف قلبي حبيب ال وخان

ما عاد يف عيني قريٍب اأ�شطفي  

تعي�شه  الذي  العام  ال�شياق  ال�شاعر  روح  ترف�ص 

الذي  "الن�شيب"  رغم  عليه  تتمرد  اأن  فتحاول 

ل اْكتفي"، 
ْ
هلوا حم

ْ
ط نا�ٍص ِيج

ْ
جعلها تعي�ص يف "و�ش

اإل اأن هذا التمرد ل يعود اإل باخل�شارات. وال�شاعر 

وال�شت�رشاف  النبوة  �شفات  م��ن  يحمله  مب��ا 

والوعي ي�شعر بغربة الروح واأن الطيبة وال�شذاجة 

مبا  اخل�شارة،  مواجهة  فقرر  نفعا  جتِدي  تعد  مل 

فيها خ�شارة الأ�شحاب واختيار العزلة والنكفاء 

كمالذ اأخري. 

مّلا ي�شيق الكوْن ويرف�شني ال�ش�ارع 

اأرجع لبيتي ب�شيْق واحا�رش الُغرف�ة

حلمي ال�شاي�ع 
ْ
اأغلق وراِي اجلرح وب

اأ�شب بع�ص النور واليا�ص بال�شدف�ة

حالة النكفاء هذه التي جتعل من "الغرفة" وطنا 

والإنك�شارات،  اجل��راح  من  �شيل  وراءه��ا  بديال، 

يقابلها  والتي  التغيري  اإحداث  يف  ال�شاعر  فرغبة 

التي ي�شعر  ال�شارع بالرف�ص ت�شعل حالة ال�شيق 

من  اأ�شيق  بات�شاعه  الكون  اأن  بعدها  ال�شاعر 

من  بالالجدوى  ال�شعور  اإن  وج��وده.  يحتمل  اأن 

حالة  يفرز  ب��دوره  وال��ذي  التغيري  بفعل  القيام 

يف  املخبوء  الهم  ذلك  ال�شاعر  يف  يوقظ  الوحدة 

التعملق  الذي يكب وي�رش على  الهم  داخله، ذلك 

اأكرث فاأكرث لدرجة اأن يتحول اإىل احرتاق داخلي. 

ال�شاعر من داخله كما  الذي يلتهم  هذا الحرتاق 

دموع  هيئة  على  فيخرج  احلطب،  النار  تلتهم 

اإذ يتحول الدمع اإىل �شحابة   ،
ً
يظنها ال�شاعر عزاء

جتده  ما  كل  حمرقة  والبكاء  النزف  عن  تكف  ل 

يف طريقها. 

ِمِثل ما تاكل النار احلطب تاكلني ْهمومي  

        وانا كلما بغيت اطفي همومي اأ�شتعل اأكرث

ع ما غري الّدموع تبلل عزومي  
ْ
اأقول الدم

       ح�شافة ل غدى دمعي �شحابة تنزف وتكب

مير الدمع اأعتاب اجلروح ويحرق هدومي  

       ول األقى �شوى بع�ص الدخان يواري الدفرت

يجد ال�شاعر يف املوت جناة من الوقع الأليم الذي 

حالة  )وه��ذه  هاربا  اإليه  يذهب  فهو  ي�شطهده، 

واملوت  احلياة  فتت�شاوى  احلال(،  بطبيعة  ياأ�ص 

لديه وتتماهى ذاته مع املوت فيتحول اىل �شجرة 

�شجر  اأن��ا   . ال��ورق.  )ط��اح  ورقها  ت�شاقط  عارية 

باأفكاره  يكرتث  ل  الذي  ال�شاعر  فوطن  ع��اري(، 
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يعزز �شعور الغربة الذاتية لديه، فهو مفقود داخل 

وطنه وهو حي لكنه مقبور. 

فّكيت لجل املوت اأزراري    

واخرجت روحي وخاطري مك�شور  

باري   
ْ

ر ي� اح
ْ
ت لوح ال�شع

ّ
ك�رش

لت يف روح القف�ص ع�شفور
ّ
وكب  

مابه وطن حمتاج لفكاري   

دك يا �ْشعور
ّ
ماد يج�ش

َ
مابه ج  

ما به غريب الاااي يف داري

ما به فقيد بداخلي مقبوور  

اإن حالة اخلذلن تبدو األيمة وموجعة، حني ي�شعر 

ال�شاعر اأن هناك يدا متتد لتكمم فمه ومتنعه من 

هذه  اخلرو�شي  حمد  ي�شور  و  والأمل،  ال�رشاخ 

غابة(  يا  احلطاب  )اأن��ا  ق�شيدته  يف  املعاناة 

من  غابة  اىل  ق�شيدته  يف  الكالم  يتحول  حيث 

فال  ي�شاء،  ما  منها  ال�شاعر  يحتطب  ال�شجار 

لكنه اخلذلن  الغابة تكفيه.  يده ول  ال�شاعر تكل 

الذي يوجع ال�شاعر ويقف اأمامه عاري اليدين يف 

من  الكثري  يف�شح  اأن  ال�شاعر  فيه  ا�شتطاع  وقت 

امل�شكوت عنه واأن يعريه. لكنه يعود يف النهاية 

منك�رشا ومنكفئا على ذاته. 

 
َ
ي��� يته  

ّ
طب من ُلغة �ِشعري كالٍم - لني ور

ْ
وانا اح

ْت اإيدي ول هالغابة تكفيني
َ
� اْتعب

َ
فا�شي م

د ما د�شتْه ِومريته  
ْ
اأبرحل يف طريٍق بع

 دام الوقت ميديني
َ
 دام اخلطوة حتملني، م�

َ
 م�

 ِوعريته  
ْ
 دام انك ف�شحت الظّل يا فا�شي

َ
م�

ديني
ْ
!! ِينام البحر يف ي

ْ
 و�شّكلت اللغة اأُنثى

عد ما اجلرح اأبريته! 
َ
 ب

ْ
خذلتك يا زمن قحطي

اأهذي يف وحل طيني!
َ
ك يالغيمْة و

ْ
 ورجعت اكتب

بعد حالة الياأ�ص و اخلذلن و الالجدوى هذه، لن 

يتحول ال�شاعر اإل اإىل راٍث لنف�شه، فهو بعد حالة 

النفي التي يعي�شها ويف عدم قدرته على حتقيق 

معا�ص،  فردي  واقع  اإىل  حتويله  و  جماعي  حلم 

فيعي�ص  الداخلي،  الغرتاب  حالة  عنده  ت�شتفحل 

اأمل  ب�شي�ص  اآخر  فيموت  الذاتية،  الت�رشد  حالة 

ويبكي  بيده  نهايته  فيحمل  عليه،  ل 
ّ
يعو ك��ان 

الطريق الذي �شابت اأهدابه من كرثة الرك�ص عليه. 

ط��������ال الطريق و�شابت ايامي

ما عاد �شٍي هالعمر ي�ش�������وى  

موجٍ  يذر امللح ب�اح����المي

وقلٍب بال اأي اأر�ص اأو ماأوى  

اتبع ب�شي�ص اآمااال قداامي

واقول اأقوى لو اأنا ما اقوى  

حامل ح�شاري ولب�ص اعدامي

وذيب الق�شايد داخلي يعوى  

جايع ظما غرقان باوهامي

�شّكيت �شدري حاب�ص ال�شكوى  

اأنا الغريب و�شاكن اقدامي

ذنبي كفرتك يا نبي حوا  

مات الب�شي�ص ويا �شنة : نامي

ظاهر عليه العمر ما ي�شوى!  
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الدين ا�شماعيل. دار الثقافة
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عز  واملعنوية،  الفنية  وظواهره  ق�شاياه  املعا�رش  العربي  ال�شعر   -  8
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* �شاعر وكاتب من الأردن

ملفملف

جملة ر�صيف

جملة ر�صيف.. 

نيصنيصني ص املهم�ص املهم� ُمنرُبمنرُب

قذيفٌة ثمَة  ثمةإذ  ثمةاإذ  إذ  احل��رب،  يف  الثقافة  تنجو  احل��رب،   يف  الثقافة  تنجو  �رب،   ل

ُ
تدفع
ُ
تدفع
ُ

ورمبا  امل�شهد،   
َ
مشمشم ر� ر�ش  ش  تعيدشتعيدشتعيُد � �ش  ش  �شظيٌة �شظيٌةأو  �شظيٌةأو  �شظيةاأو  أو 

مثاًل نذكر  نذكر شارخ،  نذكر شارخ،  ارخ،  ال� ال�شحتجاج  شحتجاج  ال من  ل�شكٍل 

الدادانية( انطلقت من  الدادانية( انطلقت من أو  الدادانية( انطلقت من اأو  أو  ( الدادا«  )أن »حركة  الدادا«  )اأن »حركة  الدادا«  أن »حركة 

أوروبا كرداأوروبا كردِّأوروبا كردِّأوروبا كرد فعٍل على »احلرب  وي�رسا شوي�رسا شوي�رسا نحو  ش�ش�

العاملية الأوىل«.

رسوي�رسا، ويف قلب بريوت، �رسوي�رسا، ويف قلب بريوت، �رسَخ وي�رسا، ويف قلب بريوت، �شوي�رسا، ويف قلب بريوت، �ش ش عن �ش عن � وبعيداً

يف   ،»81 يف شيف شيف  »ر� »ر�ش  ش  جملِة عرب  املهم�شون 

»قواعد  لتغيري  و»�شغب«  احتجاج،  حركِة 

أراد اأراد أراد  حينها  بالبنادِق،  املحكومة  الأدب« 

ح��امت،  ح��امت، آدم  ح��امت، اآدم  آدم  ف���ودة،  علي  علي،  ف���ودة، أب��و  علي  علي،  ف���ودة، أب��و  علي  علي،  ف�اأب��و  علي  علي،  أب��و  مي شمي شمي  شر�شر�

أب���و روزا وول��ف »اخل���روج على اأب���و روزا وول��ف »اخل���روج على أب���و روزا وول��ف »اخل���روج على  و أب���و روزا وول��ف »اخل���روج على ن،  و أب���و روزا وول��ف »اخل���روج على ن،  �ال�ي��ال�ي��ال �ي�غ��ي�غ�

ية شية شية  ال�شخ� ال�شخ�شإطالق احلرية  ال�شخ�شإطالق احلرية  ال�شخ�اإطالق احلرية  إطالق احلرية  ال�شخ�البطاقة احلزبية، و إطالق احلرية  ال�شخ�البطاقة احلزبية، و إطالق احلرية 

الناقد  الفني« كما يرى  العي�ش والتعبري  يف 

الذي عاي�َش ن�شوان  الذي عاي�ششني  ن�شوان  الذي عاي�ششني  ن�شوان  ني  الأردين ح� الأردين ح�شوالكاتب  شوالكاتب 

مة اللبنانية.شمة اللبنانية.شمة اللبنانية. شتلك الفرتة يف العا�شتلك الفرتة يف العا�

ُ
قلب »الفاكهاين«  حيث  ا، 
ُ
قلب »الفاكهاين«  حيث  ا، 
ُ

قلبش »الفاكهاين«  حيث  قلبشا،  »الفاكهاين«  حيث  ا،  أي�اأي�شأي�شأي� بريوت  ويف 

يف  املثقفني  من  ثلٌة  وجد  ثلةشلحة،  وجد  ثلةشلحة،  وجد  لحة،  امل� امل�شالثورة  شالثورة 

ف شف شف  لع� لع�ش  ش  احةشاحةشاحًة وم� وم�شحة  شحة  وم�ش وم�شحة  حة  ف� نبيل«  ف�شأم  نبيل«  ف�شأم  نبيل«  ف�اأم  نبيل«  أم  « مقهى 

الذهن، فكان احلوارات دون تخطيط، واجلدل 

فكرة  الفكرة،  فولدت  الراهنة،  احلالة  حول 

الواقع«  لنقد  الواقع« شة  لنقد  الواقع« شة  لنقد  ة  »من� لتكون  »من�ش،  لتكون  ش،  81 يف شيف شيف  شر�شر�

املجلة  تناولت  املجلة إذ  تناولت  املجلة اإذ  تناولت  إذ  علي،  أب��و اأب��و أب��و  مي شمي شمي  ر� ر�شوف��ق  شوف��ق 

والعربي  والعربي شطيني  والعربي شطيني  طيني  الفل� الثقافيني  الفل�ش»امل�شهدين  الثقافيني  ش»امل�شهدين 

ور �شتى، وهي شور �شتى، وهي شور �شتى، وهي  آنذاك يف بريوت يف �اآنذاك يف بريوت يف �شآنذاك يف بريوت يف �شآنذاك يف بريوت يف � آنذاك يف بريوت يف �القائم  آنذاك يف بريوت يف �القائم 

خرية شخرية شخرية  ال� لثقافة  ال�شت  لثقافة  شت  ال�ش لثقافة  ال�شت  لثقافة  ت  ش�ش� �ش�ش أ�اأ�شأ�شأ� و القواعد  أ�عت  و القواعد  أ�عت  وش القواعد  وشعت  القواعد  عت  شو�شو�

طيني شطيني شطيني  شب الناقد الفل�شب الناقد الفل� ب الناقد الفل�شب الناقد الفل�ش شلكل ما هو مزيف« بح�شلكل ما هو مزيف« بح�

ار بريوت.شار بريوت.شار بريوت. ش ح�ش ح� َليم النجار الذي �شهَدليم النجار الذي �شهَد ليم النجار الذي �شهدشليم النجار الذي �شهدش ش�ش�

الدللِة من  خاليٍا  خالياشيف«  خالياشيف«  يف«  »ر� »ر�شم  شم  »ر�ش »ر�شم  م  ا� يكن  ا�شمل  يكن  شمل 

ونبذ  ونبذ شكع،  ونبذ شكع،  كع،  والت� الهام�ش،  والت�شإىل  الهام�ش،  والت�شإىل  الهام�ش،  والت�اإىل  الهام�ش،  إىل  �ارةوالإ���ش��ارةوالإ���ش��ارِة

كما   - كما شعاليك«   - كما شعاليك«   - عاليك«  »ال� »ال�شء  شء  بهوؤل بهوأن  وأن  بها بهاأن  أن  ك�� ك��اائد،  اائد،  ك��ش ك��شائد،  ائد،  شال�شال�

بيةشبيةشبيِة الع� ع��ن  يخرجون  اجلاهلية-،  الع�شيف  ع��ن  يخرجون  اجلاهلية-،  شيف 

املتمثلِة املعا�رسِة،  املعا�رسختها  رسختها  املعا�ش املعا�شختها  ختها  ن� يف  ن�ش  يف  ش  والقبيلِة

أعمى، اأعمى، أعمى،  ب�شكل  »احلزبيِة«  خلف  التمرت�ش  التمرت�شيف  شيف 

للرائِج املغاير  والأدب   ،
ُ
املغاير والأدب   ،
ُ

اخر
ُ
اخر
ُ

اخرشاخرش ال� النقد  ال�ش  النقد  ش  َفكاَنفكاَن

أث��ار
َ
أث��ار
َ
أث��اراأث��ار ال��ذي  الأم��ر  ال��ذي ت،  الأم��ر  �ذي ت،  �ال�ج��ال�ج��ال وامل� وامل��ج�حف  �ج�حف  وامل�ش حف وامل�شحف  ال� ال�شيف  شيف 

ؤيدوؤيدوؤيٍد و ومو وم َحالة من اجلدل، تراوحت بنَيحالة من اجلدل، تراوحت بنَي مهاجٍم

يف«..، شيف«..، شيف«..، حالة ل تزال قائمة حتى اليوم  ش»ر�ش»ر� �ل�ل�

دار العدد شدار العدد شدار العدد  شإ�شإ� إ�اإ�ا إ�على  إ�على  رغم مرور نحو ثالثة عقود 

الأول منها.         
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التحرير،  منظمة  دوائ��ر  اإح��دى  يف  موظفا  كنت 

املكان  يف  ل�شت  اأن��ن��ي  ال��وق��ت  طيلة  ���ش��اع��را  

ت�شتطع  مل  املوؤ�ش�شة  اأن  والأه����م  ال�شحيح، 

احتوائي.

وج��دت  الأق���ل  على  ال��روح��ي  امل�شتوى  على 

اأكرب من املوؤ�ش�شة، مبا يف ذلك املوؤ�ش�شة  نف�شي 

ال�شيا�شية وراأ�شها يا�رس عرفات.

ال�شايف  مع  من�شورا  �شغت  اأن  بعد  فيما  حدث 

الغربية  وبريوت  الفاكهاين  يف  ووزعناه  �شعيد، 

موؤ�ش�شات،  اإىل  حتويلها  مت  الثورة  اأن  خال�شته 

وُتدار من قبل عرفات، الأمر الذي ينذر اأن الثورة 

فوق  موؤ�ش�شات  اأ�شرية  باتت  واأنها  خطر،  يف 

بريوقراطية مت�شخمة.

مع  قطيعة  حالة  يف  نكن  مل  ذل��ك؛  م��ع  لكننا 

النوعي  اخليار  حالة  يف  كنا  واإمن��ا  املوؤ�ش�شة، 

وعلى  »وح��دة-���رساع-وح��دة«،  وه��و  الثالث 

م�شتوى اآخر، ويف تواقت غريب مع انت�شار ثورة 

مع  وزعت  1979م،  مار�ش  اآذار/  يف  اخلميني 

ال�شايف �شعيد من�شورا مطبوعا بعنوان بدا غريبا 

يف اأو�شاط الفاكهاين »املانيف�شتو اجلنائزي رقم 

الإن�شان  اأجل  من  واللعب،  الفن  اأجل  من  �شفر 

وكان  م�شادة،  ن�شو�ش  واللعب«،  الفن  الالعب 

والتي  املوؤ�ش�شة  �شد  كا�شحا  هجوما  البيان 

التي  املوؤ�ش�شة  بالدولة،  وتنتهي  بالأ�رسة  تبداأ 

نوعيا  البيان غريبا  كان  الثورة،  بابتالع  تهدد 

يجيدها  وال��ت��ي  املتقدمة  املارك�شية  بلغته 

ال�شايف �شعيد التون�شي الي�شاري واملت�رسب للغة 

املارك�شية املتقدمة يف فرن�شا من خالل اأحزاب 

�شديقا  ال�شايف-  اأي   - واأن��ه  خا�شة  الي�شار 

يف  ي�شاري  اأ�شهر  الأخ�رس  العفيف  من  مقربا 

تون�ش يف ذلك الوقت ..

بيان الر�شيف الأول

لعلني اأ�رست ب�رسعة اإىل بع�ش مالمح الر�شيف 

هو اأننا اأمميون دايلكتيكيون، ملاذا اأمميون؟،لأن 

الفل�شطيني  اأبعاد،  اأربعة  لها  الفل�شطينية  الثورة 

كل  تفعيل  وب��دون  والأمم��ي،  الإ�شالمي  العربي 

الثورة،  تنجح  اأن  امل�شتحيل  فمن  الأبعاد  هذه 

وهو ما حدث بالقت�شار على البعد الفل�شطيني 

عرب مقولة املمثل ال�رسعي الوحيد.

يف  املارك�شي  البعد  اإىل  فت�شري  ديلكتيكي  اأما 

وحده  فهو  الثورة  اأبعاد  تفعيل  اأم��ا  تفكرينا، 

كاملة  حلقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب  باأخذ  الكفيل 

غري منقو�شة، اأما الثورة الفل�شطينية فهي راأ�ش 

املهم�شني  جميع  يهم  اأمم��ي  تيار  خللق  الرمح 

واملقموعني يف العامل، ففل�شطني كانت ول تزال 

كلمة ال�رس للنظام الدويل والذي لن نح�شل على 

�شيء اإل اإذا توازن هذا النظام وبرز ميزان قوى 
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توحد �صويف

 ر�شمي اأبو علي *

* �شاعر وكاتب من فل�شطني



جديد ولي�ش لنا فل�شطينيني وعربا وم�شلمني اإل 

هذا الطريق، واإل اأ�شبحنا خدما لدى ال�شهيونية 

وهذه  الآن..  ن�شري  اأن  نو�شك  كما  والإمربيالية 

حقيقة علمية قبل اأن تكون �شيا�شية؟ .

اأننا  كتبُت  للر�شيف  الفتتاحي  البيان  يف 

اأحادي  القادمة على عامل  ال�شنوات  مقبلون يف 

اأخذ  به  عالقتنا  وتكون  املركز  يكون  القطب 

تنباأت  اأنني  اأي  تبعية،  ول  قطيعة  ل  وعطاء؛ 

ما  وه��ذا  �شمنا،  ال�شوفييتي  الحت��اد  بانهيار 

اأثار  هذا  وطبعا  عاما،   13 اأو   12 بعد  ح�شل 

�شخرية الي�شاريني يف الفاكهاين والذي و�شفني 

اهلل  رحمه  عمار  اأب��و  اأم��ا  باملجنون،  بع�شهم 

فو�شف م�رسوعنا باأنه حت�شي�ش فكري.

ما هو الر�شيف؟

بو�شوح:  واأق��ول  العتبارات  بع�ش  �شاأجتاوز 

�شويف  توحد  عالقة  به  فعالقتي  الر�شيف،  اأنا 

بهذا  يهتمون  يكونوا  مل  الأرب��ع��ة  و�رسكائي 

اأهدافه  منهم  لكل  اأن  اأع��رف  وكنت  املو�شوع 

اخلا�شة؛ فعلي فودة كان يطمح 

ليحظى  عرفات«  »جنة  لدخول 

لكنهم  ال��ن��خ��ب��ة،  ب��ام��ت��ي��ازات 

حيث  مقهى  اأ���ش��دق��اء  ك��ان��وا 

اأم نبيل  نلتقي يوميا يف مقهى 

جتاوزت  فل�شطينية  امراأة  وهي 

مقهاها  وكان  العمر،  منت�شف 

يقع يف قلب الفاكهاين.

وهو  الر�شيف  اأن���ا  كنت  اإذن 

باإلهام من طبيعة  ابتكرته  دور 

من  الفريدة  الفل�شطينية  الثورة 

ل  وال��ت��ي  ال��ت��اري��خ  يف  نوعها 

اأن  العلم  مع  نف�شها،  اإل  ت�شبه 

هذا الدور مل يوجد يف اأية ثورة، 

وخادمهم  القوم  كبري  كاأنني 

مع  قطيعة  يف  اأك��ون  اأن  دون 

املوؤ�ش�شات ب�شكل عام، اأردت اأن تكون املوؤ�ش�شة 

يف خدمة الر�شيف، اأي اأن تكون التنظيمات يف 

خدمة الثورة وال�شعب ل العك�ش، لكن لالأ�شف مل 

يتح للتجربة اأن تتبلور اإذ تعر�شنا لهجوم كا�شح 

وبعد  �شارون  بقيادة  الإ�رسائيلي  اجلي�ش  من 

اإىل  ا�شطررنا  اأ�شهر  ثالثة  دام  اأ�شطوري  �شمود 

اخلروج من بريوت ولبنان.

ا�شت�شهد وهو  فودة  ال�شمل: علي  تفرق  بعدها   

اآدم  املقاتلني،  على  »ر�شيفه«  اأع��داد  ي��وزع 

�شيدا  قرب  احللوة  عني  خميم  يف  بقي  حامت 

اأ�شرتاليا  اإىل  هاجر  غيالن  ه��ن��اك،  وت��ويف 

وافتتح مطعما هناك، واأبو روزا وولف ذهب اإىل 

هولندا كلجوء اإن�شاين ول يزال هناك وانقطعت 

دم�شق  عرب  ان 
ّ
عم اإىل  فعدت  اأنا  اأما  اأخباره، 

اأزال اإىل  حيث مكثت فيها خم�ش �شنوات، وما 

اليوم ر�شيفا؛ فهذا يف دمي وما زالت تنفجر 

انتفا�شات ر�شيفية مثل ال�شرتات ال�شفراء وقد 

يظهر  اأن  اأمال  اأتابع  زلت  ول  الثمانني،  بلغت 

�شخ�ش ليكمل ما بداأته.
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كانت مدينة بريوت مطلع الثمانينيات من القرن 

احلرب  خلفته  ال��ذي  التعب  من  تعاين  املا�شي 

و�رسقي،  غربي  ل�شطرين  ق�شمتها  التي  الأهلية 

ويف الوقت نف�شه تعاين من »دميقراطية البنادق« 

بح�شب واحد من اأبرز قادة العمل الفل�شطيني الذي 

ل  ف�شيلني  اأي  بني  اخلالف  ح�شم  اأن  يرى  كان 

يكون اإل عرب البندقية.

ديفيد  كامب  معاهدة  كانت  املناخات  تلك  ويف 

والعربي  الفل�شطيني  الو�شع  على  بظاللها  تلقي 

واللبنانية  الفل�شطينية  الوطنية  واحلركة  برمته، 

قوتها،  تفتت  ال��ت��ي  الن�����ش��ق��اق��ات  م��ن  ت��ع��اين 

املتفجرة،  ال�شيارات  رعب  حتت  بريوت  ودخلت 

ق�شف  اأعنفها  كان  التي  الإ�رسائيلية  والغارات 

يف  الإعالم  ومكاتب  الفل�شطينية  القيادة  مقرات 

»الفاكهاين« الذي كان ي�شمى »اجلمهورية«.

وكما يقول اأدوني�ش:

 »ال�شارع امراأة

 تقراأ حني حتزن الفاحتة

 اأو تر�شم ال�شليب

 والليل حتت نهدها حمدب غريب

 كالبه الف�شية النائحة

 والأجنم املطفاأة

 وال�شارع امراأة

 تع�ش كل عابر«.

»م�شهد  باأنها  التي و�شفها  نف�شها   وهي بريوت 

اأو  اخلفية  احل���روب  حتا�رسها  مدينة،  ولي�ش 

املعلنة«.

بريوت احلاملة وغابة البنادق

كانت بريوت يف الثمانينيات من القرن املا�شي 

املتمردين واحلاملني  ذلك مالًذا يجمع  قبل  وما 

اأبناء البالد العربية وبع�ش الأجانب، ومتثل  من 

يتواطاأ  والذي  املكتوب  غري  نظامها  لها  »دولة« 

معه كثريون بال�شمت.

تخرج  ل  وال�شحافة  والأدب  الثقافة  وكانت 

تعترب  حيث  للتنظيمات،  ال��ع��ام  الإط����ار  ع��ن 

اللون  يرتدي  الذي  بالقلم  ا 
ً
م�شلح ف�شياًل  نف�شها 

وجملته،  اإعالمه  ف�شيل  لكل  وك��ان  »الكاكي«، 

و�شحفه.

نهاية  ب���ريوت  اإىل  ف���ودة  ع��ل��ي  ال�����ش��اع��ر  ج���اء 

اأبو  ر�شمي  بريوت  اإىل  �شبقه  وكان  ال�شبعينيات، 

مع  ترتيب  اأو  مواعيد  دون  �شملهما  والتاأم  علي، 

عدد من الكتاب العراقيني الذين فروا خالل احلرب 

العراقية الإيرانية، ووجدوا يف بريوت مالذهم.

عوامل  �شخ�شيته  يف  يحمل  ال��ذي  ف��ودة  وك��ان 

اىل  اأميل  فطري  �شبه  نحو  على  والتمرد  الرف�ش 

جماعيًا  يكون  اأن  ي�شتطع  مل  وال�شعلكة،  ال�شغب 

جعله  ما  وهو  املوؤ�ش�شة،  لواء  حتت  من�شويًا  اأو 
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 ح�شني ن�شوان *

* كاتب وناقد من الأردن 



فقد  ولذلك  الفرتات،  بع�ش  يف  لل�شجن  يتعر�ش 

راأى اأن الثورة تتحّكم فيها اللعنات، وهي بحاجة 

جاِمل اأحداً.
ُ
�شتقل وجريء ول ي

ُ
ملنرب اإعالمي م

اأو�شاط  يف  ت��دور  احل���وارات  من  الكثري  وكانت 

الأو�شاط  يف  وكذلك  الفرتة،  تلك  يف  املثقفني 

يف  متباينة  اأجنحة  من  تخلو  ل  التي  التنظيمية 

والقوميني  املارك�شيني  ب��ني  ال��واح��د  التنظيم 

واملحافظني واليمينيني، وكانت احلوارات ت�شتعر 

عند املوؤدجلني حول طهرانية الثورة وم�شكالتها 

لتف�شي  بالنظر  قياداتها  وتاريخية  وانحرافاتها 

املقاومة،  حركة  ج�شم  يف  الأمرا�ش  من  الكثري 

ومنها البريوقراطية وتفريخ املوؤ�ش�شات وال�شللية 

و»الأزلم«.

من الر�شيف للر�شيف

اأو  املعركة  تلك  عن  غائبني  الأدب���اء  يكن  ومل 

التي  الفكرة  روح  تطاول  كانت  التي  ال�رساعات 

ثمن  دف��ع  منهم  ا 
ً
كثري اأن  بل  لأجلها،  نا�شلوا 

اأن بع�شهم كان يبحث عن ف�شاء  موقفه، ويبدو 

وكانت  ال��دب��اب��ري«،  »ع�ش  ع��ن  فيه  ي��ن��اأى  اآخ��ر 

املقاهي من�شة للقاء الأدباء والكتاب 

كانت  ممن  وال�شحفيني  والروائيني 

تنتهي حواراتهم فيها ب�«ف�ش اخللق«.

ان�شم  »الر�شيف«  ظهرت  وحينما 

اإليها عدد املوؤمنني بالفكرة مع فودة 

الكتاب  من  ثالثة  ومنهم  علي،  واأب��و 

غيالن،  ح��امت،  اآدم  ه��م:  العراقيني، 

وعدد  )ال��ك��ردي(،  وول��ف  روزا  واأب��و 

»املرجعيات  اأن  غري  الأ�شدقاء،  من 

للر�شيفيني  واجل��م��ال��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 

الت�شارب  درج��ة  اإىل  متعددة  كانت 

بالرغبة  �شعور  من  يجمعهم  ما  رغم 

احلزبية،  البطاقة  على  اخل��روج  يف 

العي�ش  ال�شخ�شية يف  واإطالق احلرية 

والتعبري الفني«. وهو ما كانت تدركه 

جماعة الر�شيف.

ومع وجود ذلك ال�رساع والأمرا�ش البريوقراطية 

فقد كانت ال�شاحة الثقافية كانت تعج بالأ�شماء 

الالمعة يف الو�شطني اللبناين والفل�شطيني،وكان 

خلقت  التي  الإيجابيات  بع�ش  ال�����رساع  لذلك 

ف��اإن  وبالتاأكيد  الأدب��ي��ة،  امل��ع��ارك  م��ن  جملة 

اأن يفهم منه  ال�رساع والأمرا�ش ل ميكن  وجود 

الثقافية،  احلالة  على  ا 
ً
م�شيطر كان  اخل��واء  اأن 

بانتظام،  ت�شدر  املجالت  من  الكثري  كانت  فقد 

ومنها: »�شوؤون فل�شطينية« و»الكرمل« و»الهدف« 

و»الوطن«  العربي«  و«الثائر  العربي«  و»الكفاح 

الثورة«، عدا  و«املعركة« و»احلقيقة« و»فل�شطني 

عن ال�شحف اللبنانية ومنها: »النهار« و«ال�شفري«.

 وكان مركز الأبحاث الذي راأ�شه وقتذاك د. فايز 

كبرية  ون�شالية  ح�شارية  مبهمة  يقوم  ال�شايغ 

من  العديد  عنه  و�شدر  مهمة،  وبحثية  وتوثيقية 

والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية  الدرا�شات 

تتعلق  واأخ��رى  ال�شهيوين  بالعدو  تتعلق  التي 

بتاريخ فل�شطني ون�شال �شعبها.

هناك  كانت  ب��ل  ذل��ك،  على  الأم���ر  يقت�رس  ومل 

املحرتفات الت�شكيلية، واملتحف الفل�شطيني الذي 
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يحتوي على عدد من اأعمال الفنانني الفل�شطينيني 

والعرب والأجانب، وحينما نتحدث عن ذلك، فاإمنا 

لنعر�ش املناخات الثقافية والفنية القائمة التي 

والباحثني،  املبدعني  من  عدد  راأ�شها  على  كان 

ومنهم: حممود دروي�ش وا�شماعيل �شموط ومنى 

خوري  واليا�ش  منا�رسة  الدين  وعز  ال�شعودي 

واأن�شي احلاج وفايز ال�شايغ.

ويف هذه املناخات برزت فكرة »الر�شيف« التي 

مل تن�شحب اأو ومل تن�شق عن تلك املوؤ�ش�شات لأنها 

ُتنبت  اأن  اختارت  فقد  اأ�شاًل،  منها  ا 
ً
جزء تكن  مل 

فكرة  عن  لتعرب  ال�شارع  ف�شاء  يف  عنها  بعيًدا 

التي  التقليدية  املوؤ�ش�شة  مواجهة  يف  الهام�ش 

ا من 
ً
ا من دولة، بدًل من اأن تكون جزء

ً
غدت جزء

الثورة. 

وبداأت اللقاءات يف مقهى اأبو علي يف »الفاكهاين«، 

وك��ان��ت جت���ري خ��الل��ه��ا ح����وارات غ��ري خمطط 

يحملها  التي  الهواج�ش  يف  ت�شب  ولكنها  لها، 

التي  والغربة  الراهنة  احلالة  ب��اإزاء  امل�شاركون 

يعي�شونها يف منفى املكان والزمان. ثم تبلورت 

اإىل  الن�شياع  اخلروج من  بالتفاق على  الفكرة 

نقد الواقع، مبعنى الإجابة عن �شوؤال »ما العمل«؟ 

 »81 »ر�شيف   :1981 العام  الفكرة، يف  فكانت 

لواقع  ال��رف�����ش  ع��ن  للتعبري  من�شة  كمجلة/ 

املوؤ�ش�شة.

البيان الأول

ويعيد ر�شمي اأبو علي الفكرة اإىل زمن ي�شبق تلك 

باأكرث  »الر�شيف«  �شدور  موعد  وحتى  اجلل�شات 

من عقدين حينما �شارك الكاتب التون�شي ال�شايف 

�شعيد، يف اإطالق »املنف�شتو اجلنائزي رقم �شفر«، 

الفن،  اأجل الإن�شان، العمل،  ن�شو�ش م�شادة من 

اللعب. الذي ميثل الهاج�ش الأول لفكرة الر�شيف، 

ومنطلقاته، واأن »املنف�شتو« كانفي مبثابة متهيد 

نظري ل�»الر�شيف« الذي ظهر بعد حوايل �شنتني 

يف العام 1981.

النتماء اإىل الال اأحد

وجدته  الر�شيف  من  الأول  العدد  �شدر  وحينما 

على طاولة يف اأحد املكاتب الإعالمية، وت�شفحت 

لهجوم  تعر�ش  اأن  بعد  الف�شول  باب  من  العدد 

على  افتتاحيته  ولفتتني  املثقفني،  من  كا�شح 

ما ت�شعف الذاكر، ومنها: »اننا ل نرتدي الكاكي، 

بالكاوبوي  ا�شتبدلنا  واننا  ال�شالح،  نحمل  ول 

الر�شيف«،  واخ��رتن��ا  ال��ك��اري��ه��ات..  وقم�شان 

و»نحن ل ننتمي لأحد، واأننا فو�شويون«، و»اأننا 

خارج النخبة وننحاز للب�شطاء والهام�شيني«.

الطرح بهجوم �شاحق من غالبية  وقد قوبل ذلك 

مثقفي التنظيمات، و�شدرت الكثري من التاأويالت 

والنتماء  والفو�شى  الهام�ش  م��ف��ردات  ح��ول 

فاملارك�شيون  ا، 
ً
واأيديولوجي ا 

ً
�شيا�ش اأولت  التي 

اتهموا  واآخ��رون  »فو�شوية«،  دعوة  ذلك  اعتربوا 

امل�شلح،  الكفاح  عن  بالتخلي  »الر�شيفيون« 

واعتربت هذه اخلطوة بالن�شبة للموؤ�ش�شة ع�شياًنا 

يفهم  ومل  الطاعة،  على  ا 
ً

وخروج ا، 
ً
و�شغب ومترًدا 

يف ال�شياق خلفياتها كحركة »�شعلكة«، ومل يتم 

ا باملعنى الجتماعي 
ً
التعامل مع احلركة معرفي

فكرة  هيمنة  ظل  يف  الأ�شباب  لقراءة  والعلمي 

التعايل والولءات التنظيمية.

كان  املطبعة،  من  الثاين  العدد  يخرج  اأن  وقبل 

اأب��و  ور�شمي  ف���ودة  علي  ب��ني   
ّ

دب ق��د  اخل���الف 

يتهمه  وم�شى  �شاحبه  عن  الأخري  فان�شق  علي، 

اجل��راح،  ن��وري  بح�شب  الهام�شية«  »خ��ان  اأن��ه 

ومرفو�شة  بريئة  غري  »عالقة  اإىل  املنرب  وق��اد 

املوؤ�ش�شة«،  مع  ف�»القطيعة  املوؤ�ش�شات«.  مع 

ل�  اأعلى  �شعاراً  كانت  منها،  ال���»ث��وري��ة«  حتى 

»الر�شيفيني«.

اأحد  باحتواء  مهدها  يف  الفكرة  تقوي�ش  ومت 

من  واح��دة  يف  عمار  اأبو  اأ�شاد  حينما  اأركانها، 

فودة،  بعلي  العربية  ب��ريوت  بجامعة  اللقاءات 

وقال »كلنا ر�شيفيون«، وحتولت الفكرة ل�شحيفة 

و�شاهم  فودة  علي  ال�شاعر  رئا�شتها  توىل  يومية 
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الفل�شطينيني  الكتاب  من  عدد  فيها  الكتابة  يف 

واللبنانيني والعرب.

وحتولت جملة »ر�شيف 81« اإىل �شحيفة يومية، 

وكان فودة يقوم بتوزيعها على املقاتلني بنف�شه 

حتى يوم ا�شت�شهاده اأثناء الغارة ال�شهيونية التي 

اأعلنت  وقد  والفل�شطينية،  الثورة  مقار  ا�شتهدفت 

ا، ونقل 
ً
وفاته مرتني، حيث اكت�شف اأنه كان م�شاب

اإىل امل�شفى، وحينما اأفاق قراأ نعيه يف ال�شحف، 

رحل  الثانية  املرة  ويف  مبقال،  ناعيه  على  فرد 

تارًكا »الر�شيف« �شامًتا كما جاءه اأول مرة. 

الإبداعية  فكرتها  الر�شيف  حققت  هل  وال�شوؤال، 

والتنظريية؟

جتاوًزا  املجلة  ت�شكل  مل  الإبداعي،  ال�شعيد  على 

لل�شحف واملجالت ال�شادرة يف بريوت وقتذاك، 

التنظيمات  عن  ال�شادرة  املجالت  اأكانت  �شواء 

غابة  بريوت  كانت  وكما  اللبنانية،  ال�شحف  اأم 

والن�رس،  للطباعة  حديقة  كانت  فقد  للبنادق 

ولكن  العربية،  ال��دول  لغالبية  املعرفة  ت�شدر 

»الر�شيف« حتى كفكرة ا�شتطاعت اأن تقف جوار 

تلك املجالت.

انقالبية التعبري

للتجارب  من�شة  متثل  كانت  املجلة  اأن  وم��ع 

املوؤ�ش�شة  على  التعبري  بانقالبية  تت�شل  التي 

اإل  والنقدية،  الثقافية  املوؤ�ش�شة  بكلياتها، ومنها 

اأو التجربة  اأنها مل حتقق ذلك على �شعيد ال�شكل 

بالن�شبة ملوؤ�ش�شيها الذين مل يكونوا يف غالبيتهم 

ملثقفي  بالقيا�ش  املميزة  التجارب  اأ�شحاب  من 

الراكد  امل��اء  يف  ا 
ً
حجر املجلة  تلق  ومل  ب��ريوت. 

وال�شائد، واإن كانت ن�رست العديد من ق�شائد النرث 

اأن املجلة والقائمني عليها يف ذلك الوقت مل  اإل 

يلتفتوا اإىل ذلك ال�شوت ال�شعري اخلافت، ومل يتم 

ن�رسه يف �شياق تنظريي اأو انحياز لهذا النوع من 

التعبري يف املجلة.

عن  واخل���روج  التمرد  هاج�ش  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 

جدران املوؤ�ش�شة و�شقفها مل يكن م�شفوعا مبقولت 

يف  متثلت  ما  مبقدار  ب���الأدب،  تت�شل  تنظريية 

»مماحكات« تت�شل باملواقف يف اقرتاباتها من 

»املوؤ�ش�شة« التي كانت متثل �شلطة امل�شالح التي 

تفتح الآفاق اأو تغلقها يف وجه مناكفيها. 

من  نظرياتها  جت��اري  اأن  املجلة  ت�شتطع  ومل 

ال�شحف التي كانت ت�شدر يف بريوت، وهي �شحف 

املو�شوعات  وتنوع  احلرية  م�شاحة  تعوزها  ل 

كل  وقبل  كتابها،  واحرتاف  وجديدها  وجديتها 

ذلك الدعم. وكانت ال�شحف واملجالت التنظيمية 

البنية  خارج  و»الر�شيفيني«  »الر�شيف«  تعترب 

لها  تنظر  ل  كانت  وبالتايل  الثورية،  الثقافية 

ن�شو�ش  على  تنطوي  املجلة  كانت  واإن  بجدية، 

اأع�شاء  اأن  كما  العامليني.  ال�شعراء  من  لعدد 

اجلماعة مل يكونوا الأكرث موهبة يف جمتمع اأدباء 
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مواهبهم،  تفاوت  على  هوؤلء  لكن  »الفاكهاين«، 

ولإح�شا�شهم  لهام�شيتهم،  اإ�شهاراً  الأك��رث  كانوا 

قال  كما  الكارثة،  وا�شت�شعار  والعبث،  بالقلق، 

عن  جتربتهم  تخرج  ومل  اجل��راح،  نوري  ال�شاعر 

قاله  م��ا  با�شتثناء  ال�شابقة،  جتاربهم  م�شار 

ر�شمي اأبو علي عن علي فودة: »اإن كتابات فودة 

تغريت بعد قدومه اإىل بريوت، حيث اأ�شبح �شعره 

وروؤيته  ال�شعرية  مفرداته  فتغريت  حميمية  اأكرث 

اجلمالية ب�شكل عام«.

�شجة  ن�رست  التي  الن�شو�ش  بع�ش  اأحدثت  وقد 

من  عدد  من  ا 
ً
وتهكم ونقًدا  و»�شدمة«،  �شلبية 

الكتاب، وو�شفت بالهذايانات، والالمعقول، وهو 

ا لطبيعة ن�شو�ش 
ً
ا حقيقي

ً
يف الواقع ميثل تو�شيفي

اإذا ما نقي من  »الر�شيف«، ورمبا يكون ما قيل 

ق��راءات  مثابة  يف  والإق�شاء،  التهكم  مفردات 

الر�شيفي يف  الكتابة  لأ�شلوب  نقدية »�شحيحة« 

ان�شجامه مع ذاته واأطروحاته النظرية يف ذهابه 

للفنتازيا وال�شوريالية والالمعقول الذي يرى فيه 

الواقع م�شوها.

ثمة م�شكلة يف التوثيق للمجلة التي رحل موؤ�ش�شها، 

واحرتقت املطبعة التي حتتفظ باأر�شيفها، ثم تال 

واحد  ورحيل  ب��ريوت،  من  املقاومة  خروج  ذلك 

ر�شمي  مع  خالف  على  كان  الذي  موؤ�ش�شيها  من 

اأبو علي منذ العدد الثاين، وبالتايل فاإن م�شادر 

احلديث عن التجربة تكاد ت�شعب مهمة الباحث، 

غري اأن املرء ل يعدم الو�شيلة من قراءة ما تناثر 

هنا وهناك.

تذويت الكون

اأبرز الق�شايا التي تتناولها الن�شو�ش  ولعل من 

عن  والن�رساف  الكون،  تذويت  هي  الر�شيفية، 

الق�شايا الكربى مل�شلحة ت�شوير م�شاعر اللحظة، 

اإل  للما�شي  ين�رسف  اخلطاب  غالبية  اأن  ومع 

كانوا  الذين  الر�شيفيني  رهان  هو  امل�شتقبل  اأن 

ويواجهونها  باملظلومية،  الإح�شا�ش  ينقلون 

بنوع من العزلة والت�شاوؤمية التي تعلن عن نف�شها 

بحزن ي�شبه الأنني، وتربز الأنا يف الن�ش، ولكن 

الأنا املجروحة التي مل تفقد الأمل:

يقول علي فودة:

»كنا ذئابًا من الطيبة جتاأر

 يف وجه النعا�ش

 كنا جوقة من الغربان البي�شاء يف الفاكهاين

 ويف امل�شاء �شعاليك: ل �شلح

 ل مفاو�شات

 ل اعرتاف بغري قانون الوردة«.

وكتب غيالن: »موكبُت دمي كطفل طري/ حاذيت 

اأفقًا كان مزرعة للنيازك/ وكخناجر الربوق حني 

كان  رجاًل  حييُت  العتمة/  ج�شد  يف  اأنهاراً  ت�شق 

العامل  ا�شتعر�ش  ال��ذي  بانت�شاء  وردة/  يحاور 

على ظهر منر«. 

ومن التجارب الالفتة التي ميكن التوقف عندها 

الكتابة التبادلية، مبعنى اأن يكتب ر�شمي اأبو علي 

عن اأبو روزا، ويفعل الأخري ذلك م�شت�رسفا حيوات 

الآخر، كنوع من كتابة ال�شرية الغريية، ويف ذلك 

كتب ر�شمي اأبو علي: »وهكذا/ يا �شديقي/ وبعد 

اأن ت�شدح املو�شيقى يف قلبك وراأ�شك/ �شت�شدح 

احلركة  وتكون  الظامئ/  ج�شدك  يف  قليل  بعد 

الأوىل من ال�شيمفونية«. 

اأر�شفتها  وت�شتعل  ب��ريوت،  به  ت�شتعر  ما  وعلى 

ب��امل��ت��ف��ج��رات و����ش���وت ال���ر����ش���ا����ش، ك��ان 

الدخان،  عرب  �شورهم  يحاورون  »الر�شيفيون«، 

على  ب��ه  يهج�شون  ال���ذي  الف��رتا���ش��ي  وال��ع��امل 

رمبا  التي  واقعية  الفوق  اأو  ال�رسيالية،  طريقتهم 

تكون »مو�شة يف ذلك الوقت« مع ات�شاع انت�شار 

فوق  نف�شها  فتعترب  تعبريية  كنزعة  ال�رسيالية 

كل احلركات الثورية، وت�شتند اإىل فكرة التلقائية 

قول  يف�رس  اأن  ميكن  ما  وهو  اخلال�شة.  النف�شية 

ر�شمي اأبو علي: »الر�شيف لي�ش جملة، امنا فكرة 

عنه  عرب  الذي  وهو  و�شوفيا«،  ع�شويا  اأج�شدها 

وتاأثرياته،  اخلارجي  املحيط  عن  بعيًدا  روزا  اأبو 
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ال�شورة  لر�شم  اجل��م��ايل  ال�شكل  ع��ن  وب��ع��ي��ًدا 

التي  »الهذيانية«  العادية  بتفا�شيلها  احلا�رسة 

كانت  مهما  ممار�شاته  خالل  من  ح�شوره  توؤكد 

بل  خاماًل،  ا 
ً
فيزيائي ح�شورا  لي�ش  فهو  �شغرية، 

ا يقع بني الغمو�ش والك�شف. يقول اأبو روزا:
ً
جدلي

»فرفع �شديقي غا�شبًا �شيجارته اإىل فمه

 ثم اأخذ �شهيقًا منها

ن �شتاراً دخانيًا بيني وبينه
ّ
 ونفخ بالزفري فكو

 فاأخذت اأنفخ واأنفخ بال�شتار حتى اأرى �شديقي«.

اجلراأة  يف  تكمن   »81 »ر�شيف  جملة  اأهمية  اإن 

املغامرة لإ�شدار جملة يف غابة املجالت، وتقول 

راأيها وفكرتها »املناكفة« يف غابة البنادق، ويف 

والتي  الر�شيفيون،  طرحها  التي  الهواج�ش  تلك 

وم�شتقبل  وم�شتقبلها،  املقاومة  بواقع  تت�شل 

�شبقت  التي  الفرتة  يف  والعامل  برمتها  الثورة 

�شك  بال  وهي  بقليل،  ال�شوفيتي  الحت��اد  انهيار 

الإن�شان  على  وجودي  بخطر  اإح�شا�ش  عن  تندى 

ظل  يف  وحت��دي��دا  ال��ه��وي��ة،  و���ش��وؤال  وكينونته 

التحولت العاملية التي كانت تنبئ باخلراب.

وعي الن�ص وعي العامل

كان الر�شيفيون يتلم�شون ذلك بوعي الن�ش مبا 

يعربون  فهم  م�شوه  عامل  ولأنه  للعامل،  وعي  هو 

اأو �رسيايل، ولكن  عنه باأ�شلوب احتجاجي عبثي 

على  ق��ادرة  لرافعة  تركن  مل  الر�شيفية  العائلة 

ترجمة تلك الهواج�ش اإىل خطاب جماهريي.

كان هناك اإح�شا�ش بفرز طبقي يف بنية املوؤ�ش�شة، 

تفتك  التي  الأمرا�ش  من  الكثري  بظهور  و�شعور 

بج�شدها، ويف املقابل وعي يقيني باأن امل�شتقبل 

لن  ال�شكل  بهذا  املوؤ�ش�شة  واأن  املوت،  معه  يحمل 

مي�ش  الذي  الطوفان  مواجهة  على  قادرة  تكون 

اإن  النجار:  �شليم  يقول  وطهرها.  الثورة  هوية 

ال�شعري  امل�شهد  يف  فتحت  ال�شعرية  »احل��داث��ة 

املا�شي،  القرن  من  ال�شبعينيات  خالل  العربي، 

ل فيها �شوؤال الهوية ال�شاغط من برزخ  اآفاقًا �شكَّ

حركة  مع  توا�شجت  اأطيافًا  املح�شة،  العروبة 

احلداثة يف ال�شعر العربي عرب النزوع اإىل �شياغة 

جديدة ».

يقول ر�شمي اأبو علي: بعد عقود من ا�شهار الفكرة 

من  الر�شيف  على  اجلميع  اأ�شبح  »الر�شيف« 

دون ا�شتثناء، م�شتدركا اإنه قال يف البيان: »اإننا 

�شائرون يف ال�شنوات القادمة اإىل نظام دويل ذي 

الر�شيف  او  الهام�ش  �شنكون  واإننا  واحد،  قطب 

اخليار  مبداأ  وفق  ا 
ً
دميقراطي املركز  يحاور  الذي 

النوعي الثالث، اأي ل قطيعة ول تبعية، وهو املبداأ 

الفل�شطينية«،  املوؤ�ش�شة  مع  مار�شناه  الذي  نف�شه 

اأبو علي: »تنباأت �شمًنا بانهيار الحتاد  ويتابع 

وغ�شب  �شخرية  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر  ال�شوفييتي، 

اأن  »اأردنا  ويقول:  التقليدي«،  الفل�شطيني  الي�شار 

الهام�ش،  اإىل  القرار  لنقل  الثورة  ثورة يف  نحدث 

لكن غزوة �شارون 1982 على بريوت ولبنان مل 

تعطنا اأي فر�شة«.

على  ممتًدا  ر�شيًفا   ،1982 عام  ب��ريوت  كانت 

الرحلة  املقاتلون  فيه  ينتظر  الأرب���ع،  اجلهات 

على  الأخ��رية  النظرة  يلقون  وهم  املجهول  اإىل 

ر�شيف الفاكهاين، بينما علي فودة ل يزال ترابها 

نف�شها  ال�رسيالية  بال�شورة  يده  وميد  يحت�شنه، 

التي ر�شمها اأ�شدقاوؤه لوداع الراحلني، وكما يقول 

الكاتب الدكتور ح�شن مدن: كان حممود دروي�ش 

اجتل�ش الر�شيف، يف ق�شيدته: »اأحد ع�رس كوكبًا 

اأبي  لي�شتذكر رحلة  الأندل�شي«،  امل�شهد  وداع  يف 

عبداهلل ال�شغري مودعا غرناطة: 

»مر كل اخلريف

وتاريخنا مر فوق الر�شيف ومل اأنتبه«.

جماعات  تظهر  التاريخية،  احلقب  من  كثري  يف 

ال�شائد  ف�شاد  على  اعرت�شها  عن  تعرب  �شغرية، 

اجلر�ش،  وتقرع  القلب،  بيقني  تت�شوفها  بفكرة 

ولكنها حينما تف�شح عنها بالربهان رمبا تخفق، 

ويخفق معها الآخرون لأنهم مل ينتبهوا.
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علي  والروائي  ال�شاعر  عا�ش  للرباري،  كعا�شق 

ت�شيع  )الع�شق(..  هذا  عند  اأي�شًا،  وهكذا  فودة، 

ال��ف��وا���ش��ل ب��ني ال��واق��ع وامل��ج��از، ���ش��واء جاء 

ال�رسد  لها،  جم��اًل  اتخذت  التي  بالكتابة  ذلك 

جمالها  كان  التي  احلياة  اأو  وال�شعري،  الروائي 

هذا  يتو�شل  اأن  دون  بريوت،  يف  )الفل�شطيني(1 

تو�شل  اأو  الإعالمية،  املنابر  م�شوؤويل  الكاتب 

اأ�شواء العا�شمة، اأو املدينة.

اإن  ردد 
ُ
ي يزال �شدى �شوته  ل  الذي  فودة،  علي 

يف  ال�شادرة  املحلية  اليومية  اجلرائد  اإح��دى 

بريوت*، كانت ذات يوم املحر�ّش له يف الدخول 

، لكن بهدوء ودون 
)2(

اإىل عتبات الكتابة ال�شحفية

جلبة، اأو تعجل، ثم كانت هذه الكتابة ال�شاخرة، 

الثقايف  الو�شط  يف  معهودة  اأو  معروفة  تكن  مل 

العربي والفل�شطيني يف بريوت يف الثلث الأخري 

من القرن املا�شي.

اأو  �شاخرة،  �شهرية  81 كمجلة  انت�رست ر�شيف 

طلق على املجلة يف الو�شط 
ُ
)مت�شاخرون(، كما ي

اآنذاك، وا�شتفاد علي  الثقايف العربي يف بريوت 

ال�شورية،  ال�شاخرة  ال�شحافة  جتربة  من  فودة 

 .
)3(

التي كان رائدها الكاتب الراحل ح�شيب كيايل

احلالة  اأغلب مو�شوعاته من  فودة  اغرتف علي 

الفل�شطينية والعربية التي كانت تت�شدر امل�شهد 

ال�شخرة  فل�شطني  وكانت  ب��ريوت،  يف  الثقايف 

الأوىل الذي كان عليه اأن ينطحها اأو يرفعها اإىل 

اأعلى كما �شيزيف، ولعل ر�شيف 81 كان حمله 

حول  لروؤياه  اأي�شًا  الأوىل  النواة  وهو  ال�شيق، 

العامل.

ما   »81 »ر�شيف  �شاحب  قدم  املكان  هذا  من 

لي�شت  التي  الر�شيف،  اأعداد  من  )د�شته(  قارب 
ُ
ي

ف�شتان ال�شخرية، دون اأن تتق�شد ذلك، واإمنا جاء 

الأمر من نوافح روح ا�شتظلت اأغ�شان التهكم - 

رمبا - لت�شتطيع التكيف مع ق�شوة العي�ش، باأقل 

يف  يعي�ش  كمن  متامًا  اخل�شائر،  من  ميكن  ما 

اأو يقوم با�شت�شالحها، فالبد من  الدي�ش،  اأر�ش 

الأر�ش  اإىل  الو�شول  �شبيل  يف  الأ�شواك،  بع�ش 

اخل�شبة التي تنتج الأ�شجار املثمرة.

ويف حقول علي فودة اأنبتت اأعداد ر�شيف 81، 

توزعت  والقومي،  الإن�شاين  الهمنّيً  عليها  يغلب 

ت�شدرت  التي  »املان�شيتات«  م��ن  ع��دد  على 

اإذ  جملته، وكان املان�شيت الأول لفتًا ومده�شًا 

كتب عن »البدلة« و»وربطة« العنق وع�شقه لهذه 

املالب�ش وكذلك احتوى فحوى املان�شيت كلمات 

للتعريف مبا ذهب له فودة، عن ع�شقه للعطور، 

بع�ش  م��ن  وم�شتهجنًا  م�شتغربًا  ك��ان  وه��ذا 

حمل  وك��ان  والفل�شطينيني،  العرب  املبدعني 

�شخرية من البع�ش الآخر، لأن الذي جاء به علي 

فودة مغايراً ملا هو �شائد اآنذاك من ثقافة »غابة 
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علي فودة يكتب موته

كـ»القبلة الأخرية لوطنه« 

 �شليم النجار *

* كاتب وناقد من فل�شطني 



.
)4(

البنادق« و«دميقراطية البنادق«

 ولأنه كان »ي�شخر« من كل الظواهر الجتماعية 

الع�رس  ذلك  يف  �شائدة  كانت  التي  والثقافية 

البريوتي، جاء �رسده ال�شحفي بكل هذا ال�شدق 

بتالبيب  ياأخذ  �شحفي   
ِّ

ن�ش خالل  من  الفني، 

احلمقى  اأيها  يقول:  قلمه  حال  وك��ان  القارئ، 

هذا  يف  وال��دم��ار  اخل��راب  ه��ذا  ن�رس  عن  توقفوا 

تخريب  يف  تفلحوا  ل��ن  الأ����رسار  اأي��ه��ا  ال��ع��امل، 

الأوطان، فطائر الفينيق يتخذ ت�شكالت متنوعة، 

يخط  غابة  يف  م��وج��وداً  �شاعراً  ثمة  اأن  ذل��ك 

احلدود  جتاوز  لأنه  احرتق،  الذي  الفينيق  ق�شة 

امل�شموح بها..، ولذلك فاأنتم اخلا�رسون اأبداً لأين 

فينيقي حي، واأنتم ب�شبب �رسوركم التي �شوهت 

احلياة وحولتها اإىل ف�شاء املوت، وهذا ما ي�شي 

اء الق�شف 
ّ
به علي فودة اأثناء اإ�شابته البليغة جر

الإ�رسائيلية  الطائرات  قبل  من  له  تعر�ش  الذي 

يتاأبط  وهو  للمطبعة  دخوله  اثناء   1982 عام 

ورقة  الأملانية  زوجته  من  طلب  عندما  اأوراقه، 

حتى  بيده  وخط  يده،  بباطن  القلم  قب�ش  وقلم، 

كاد راأ�ش القلم ينفذ من الورقة، وجاءت كلماته 

حب�ش،  الرفيق  عرفات،  يا�رس  »الأخ  �شاغطة: 

لفل�شطني،  نكتب  »بالدم  حوامتة  نايف  الرفيق 

.
)5(

علي«

اأرادها اإح�شا�شه يف حلظاته  »تلك الكلمات التي 

للكتاب  لالحتاد  املرفوع  ال�شعار  كان  الأخرية 

ال�شاعر  ك��ان  منذ  الفل�شطينيني،  وال�شحفيني 

اإل  عبد الكرمي الكرمي رئي�شًا لالحتاد، وما هي 

ب�شع ثوان، حتى دخل بع�ش الكتاب وكان يف 

مقدمتهم غامن زريقات الذي ناولته الورقة دون 

وعي مني، فقد كنت م�شحونًا مبا يفوق طاقتي 

على الحتمال، وقلت له: هذه اأمانه كتبها علي 

.
)6(

لأنكم )احتاد كتاب( اأحق بالحتفاظ بها«

 فودة وقتها اأطماأن لذلك، وظن اأن 
ّ
يبدو اأن علي

روح الثورة باقية، عندها اأ�شلم الروح لربه. 

ميت�شق  وه��و  ال�����ش��اع��ر،  ف���ودة  علي  ا�شت�شهد 

ال�شاروخ  فباغته  للمطبعة،  بها  ذاهبًا  الكلمات 

الإ�رسائيلي، فهل كانت تعرف اإ�رسائيل ذلك، اأنها 

قال  وقتها  كلمات؟!  اإل  يحمل  ل  �شاعراً  تغتال 

 قبل ا�شت�شهاده وهو يوزع جريدة الر�شيف 
ّ
علي

)اقتلوهم  للمقاتلني،  التما�ش  خ��ط��وط  على 

.
)7(

جميعا(، ل فرق بني �شاعر ومقاتل اأو طفل

الكتاب  بني  دب  خالفا  اأن   
ّ
علي يعرفه  مل  وما 

نكتب  »بالدم  ال�شعار  هذا  حول  الفل�شطينيني 

ال�شعار  ه��ذا  ع��ار���ش  م��ن  وه��ن��اك  لفل�شطني« 

راأ���ش  على  وك��ان  عن�رسيا،  �شعارا  واع��ت��ربه 

يف  لكن  ح���وراين،  في�شل  الكاتب  املعرت�شني 

نهاية الأمر مت اعتماد ال�شعار الذي كتبه ال�شهيد 

علي فودة بدمه.

عند  مازالت  علي  بدم  ُكتبت  التي  الورقة  اأم��ا 
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الكاتب غامن زريقات.

ول �شك اأن احلياة عند علي فودة ب�شفتها نقي�شًا 

يحتمل،  ل  ما  لته 
ّ
وحم باله  �شغلت  قد  للموت 

فوقف بداية من املوت موقف احلائر، ملاذا، ومن 

اأوجده، وملاذا ميوت؟ فكانت ت�شاوؤلته ت�شطدم 

منذ  فعرف  مده�شة،  وِبحرية  رمادية  ب�شبابية 

اإىل كانت ِحريته  الأوىل اجلوع واخلوف   اأيامه 

مذهوًل  ليقف  اأمامه،  موت  اأول  عندما  العظمى 

مما يرى، فلم يدر ما ي�شنع اأمام تلك املع�شلة، 

فكتب بدمه لفل�شطني. 

ال�شهيد  ال�شاعر  موقف  ك��ان  هنا  من  انطالقا 

اإ�شكاليًا، ومتظهرت روؤياه  علي فودة من املوت 

حول هذه الإ�شكالية الإن�شانية، عندما طلب من 

م�شمم  خالد  حممد  الت�شكيلي  الفنان  �شديقه 

جملة ر�شيف 81 وفيما جريدة ر�شيف 82 ر�شم 

غالف لأحد دواوينه ال�شعرية �شورة راأ�شه وفيه 

الأمر رف�ش حممد خالد  بداية  عدة طلقات، يف 

هذا الطلب امل�شتهجن، وقال اأنا ل اأر�شم »الأحياء 

»اأنا احلي امليت، واحلي امليت   وقال: 
)9(

اأمواتًا«

، واأمام اإ�رسار علي فودة 
)10(

ما الفرق عندك؟!« 

�رسيطة  الغالف  ت�شميم  على  خالد  حممد  وافق 

اأن ل ي�شع ا�شمه وهذا ما مت بالفعل. 

علي  املحاريق:  �شامح  الكاتب  قاله  ما  واأختم 

خياره  وكان  ال�شمري،  خانة  اإىل  ينتمي  فودة 

ال�شعلكة، فكل ما يحدث حوله يغريه باأن ينظر 

 
ّ
الفر منطق  اتباع  يحاول  اأن  الثقايف،  فعله  يف 

 دون اأن يحاول تفوي�شها. هو يريد فقط اأن 
ّ
والكر

.
)11(

يعلق اجلر�ش يف عنق القط » 

عن  كتبته  ما   - هذا   - اأغ��ادر وجعي  اأن  وقبل 

ال�شهيد علي فودة: 

تغفل  مل   -  81 ر�شيف   - جتربة  اأم��ام  نحن 

بنت  وه��ي  التحليلي،  والفكري  املهني  البعد 

الثقافيني  امل�شهدين  اإذ تناولت  الواقع بامتياز، 

الفل�شطيني والعربي القائم اآنذاك يف بريوت يف 

�شور �شتى، وهي و�شعت القواعد واأ�ش�شت لثقافة 

ثقافة  ومناه�شة  مزيف  هو  ما  لكل  ال�شخرية 

الفرتة،  تلك  يف  �شائعة  كانت  التي  »القامات« 

والقومية  الوطنية  للثقافة  معمق  فهم  ح�شب 

لق�شايا  الوقت  نف�ش  يف  وت�شدت  والإن�شانية 

خالفية ّظلت غائبة عقودا من الزمن، مثل املبدع 

تنويرية مقاومة، ومثل  ثقافة  اإبداع  ودوره يف 

ثائراً؟  املبدع  يكون  متى  �شوؤال  على  الإجابة 

ومتى يكون فعل تنوير؟. 

علي  وا�شت�شهاد   81 ر�شيف  حكاية  بني  وما 

فودة.. حكاية فل�شطني.

الهوام�ص

 - ابن خلدون  دار   - فودة  علي   - الطيب  الفل�شطيني  رواية   .1
بريوت – 1979

1981 كانت ت�شدر يف بداية �شدورها  2. جملة الر�شيف 81 - 
جملة �شهرية وبعد ذلك حتولت اإىل يومية اأثناء ح�شار بريوت عام 

1982
3. جريدة النور - ت�شدر يف دم�شق - اأ�شبوعية ثقافية �شيا�شية- 
الذي جتاهله  ال�شاخر  الأديب   - 2014 5 مار�ش   - 617 العدد 

النقاد » اأني�ش اإبراهيم » على الراعي �ش 6

2 4.  م�شدر �شبق ذكره يف امل�شدر 
ن�شال  وحترير  تقدمي   - واحلياة  الثورة  �شاعر   - فودة  علي   .5

القا�شم - �شليم النحار - دار الن نا�رسون وموزعون - 2013

6. م�شدر �شبق ذكره يف امل�شدر 5 حممد خالد - الغالف الأخري 
– �ش224 

225 5 �ش  7. م�شدر �شبق ذكره يف امل�شدر 
8. كلمة اأ.د عز الدين منا�رسة - على الغالف الأخري لكتاب علي 

فودة �شاعر الثورة واحلياة.

9. ذكر تلك احلادثة الفنان الت�شكيلي حممد خالد يف حوار مع ما 
ان عام 2013 

ّ
كاتب املقال يف بيته يف عم

10. م�شدر �شبق ذكره يف امل�شدر 9.
11. م�شدر �شبق ذكره يف امل�شدر 5 اأر�شفة متتد اإىل ما ل نهاية 

- �شامح املحاريق - �ش ٢٧٨. 

ال�شحافة  اآنذاك ل يتقبل  ال�شائد يف بريوت  الثقايف  * كان اجلو 

ال�شاخرة. فكانت فكرة الر�شيف ردا على هذا اجلو. 
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قام هذا العنوان على ت�شاوؤل ولي�ش على م�شّلمة، 

ال�شتك�شايف  طابعه  يكت�شب  اأن  اأجل  من  وذلك 

على  ينه�ش  اإذ  وهو  واح��د.  اآن  يف  والإ�شكايل 

املعطيات  على  ال�شتغال  ي��روم  فاإنه  ال�شوؤال 

باملّثقف  نيت 
ُ
ع التي  والأط��اري��ح  وال�شياقات 

وا�شتدراجها اإىل املراجعة واملناق�شة.

الع�شوي«  »املثقف  عنوان  املقال  اختار  ومّلا 

يف  �شارك  التي   ،81 ر�شيف  جتربة  على  لتطل 

ابوعلي،  ر�شمي  القا�ش  �شديقه  مع  تاأ�شي�شها 

مب�شطلح«  حيط 
ُ
ي الذي  اللب�ش  من  الرغم  وعلى 

الع�شوي« الذي نحته املفكر الإيطايل غرام�شي، 

من  كثريا  تقرتب  ترجمة  العربية عرب  اإىل  ونقل 

اأع��ادت   ،81 ر�شيف  جتربة  اأن  اإل  الغمو�ش، 

الروح مل�شطلح »الع�شوي«، اإذ مار�ش علي فودة 

هذا الدور بكل ما حتمل الكلمة من معنى. 

العجلوين:  ابراهيم  والباحث  الكاتب  وي��ذك��ر 

النقد  م��ار���ش  ف���ودة،  علي  وال��روائ��ي  ال�شاعر 

لذا  ان�شانا،  كان  اأنه  الوقت،  ذات  يف  والتطوير 

فيه  بدا  ملا  امتداداً   ،81 ر�شيف  جتربة  كانت 

ان، فقد تعرفت عليه يف مقهى 
ّ
اأول حياته يف عم

ان بجانب �شينما احل�شني، فاجاأين علي، 
ّ
و�شط عم

»تقا�شيم  ق�شيدتك  خالل  من  اأعرفك  انا  بقوله 

اذا  ون�شحني  بها،  اإعجابه  مبديًا  اجلرح«،  على 

اردت طباعة الديوان اذهب اىل بريوت، وحتديدا 

لدار عويدات، وكان لقاوؤنا عام 1971، وبعدها 

وقابلت  ن�شيحته،  على  بناء  لبريوت  ذهبت 

ال�شاعر  ع��وي��دات،  دار  يف  الن�رس  عن  امل�شوؤول 

على  بناء  اإليكم  ح�رست  وعندما  عقل،  �شعد 

ن�شيحة علي فودة، اذكر وقتها ابدى �شعد عقل، 

اإعجابه بتجربة علي، وتنباأ له مب�شتقبل كبري يف 

امل�شهد الإبداعي العربي، وبالفعل طبعت ديوان 

ال�شعر الأول يل الذي حمل عنوان »تقا�شيم على 

اجلرح«. وكان عام 1972. 

ان، 
ّ
م

َ
واأنا اعترب علي فودة اأنبل ال�شعاليك يف ع

.
)1(

اإنه مبدع حقيقي

وروائيًا  �شاعرا  بو�شفه  ف��ودة  علي  عن  ��رف 
ُ
ع

تكون  دائما  �شخ�شياته،  مناذج  اإن  و�شحفيا، 

ان، 
ّ
م

َ
منتقاة من الو�شط الثقايف �شواء كانت يف ع

يف  منخرطا  كان  انه  ول�شيما  ب��ريوت:  يف  اأو 

.
)2(

الفعل الثقايف، يف الأردن وفل�شطني وبريوت

اإنها   ،81 ر�شيف  يف  فودة  علي  جتربة  متيزت 

اإل  لقت ترحيبا من اجلمهور العربي واللبناين، 

اأن هذا مل يكن كذلك يف الو�شط الثقايف العربي 

جتاربه  من  احل��ذر  اأو  الرف�ش  وه��ذا  واللبناين، 
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ور�صيف 81  

 لطيفة ح�شيب القا�شي *

* �شحفية فل�شطينية مقيمة يف اليمن



تعر�ش  فقد  الأوىل،  ة 
ّ
امل��ر تكن  مل  الإب��داع��ي��ة، 

لذلك عند �شدور ديوانه ال�شعري الأول )فل�شطني 

املنجز،  لهذا  الكتاب  يرحب  مل  ؛ 
)3(

ال�شيف( كحّد 

والبع�ش اعتربه �شعرا اأيديولوجيا وقوميا، بعيدا 

عن روح احلداثة. ورغم ما تعر�ش له علي فودة 

انه كان  اإل  الإبداعية،  العرتاف مبوهبته  بعدم 

من  عا�ش  التي  اأهدافها  كل  حتقيق  على  �رس 
ُ
ي

اأجلها.

ويف بريوت، وخالل وقت ق�شري، بداأ العمل على 

»ر�شيف  اها 
ّ
�شم التي  الر�شيف،  جملته  اإ�شدار 

اأبو علي، وهذا  ر�شمي  القا�ش  �شديقه  مع   »81
ما كان، �شدرت يف بداية الأمر �شهرية، وخالل 

اأ�شهر قليلة تعر�شت بريوت حلرب من قبل القوات 

1982، فبادر علي فودة  العام  الإ�رسائيلية يف 

وهو  عمار،  اأبو  الفل�شطيني  الرئي�ش  من  وطلب 

اأن تتحول املجلة  الع�شكرية،  اأحد املواقع  يتفقد 

من �شهرية اإىل يومية، فكان له ما اأراد، واأ�شدر 

بني  كبريا  �شخبا  اأثار  الذي  الأول،  عدده  فودة 

الكتاب العرب املقيمني يف بريوت اآنذاك، وكان 

ل اعرتا�شهم على طريقة حترير ال�شحيفة، فلم 
ُ

ج

يروق للكتاب اأن تكون املان�شيتات حتمل �شخرية 

على الو�شع القائم اآنذاك، يف العامل العربي. 

حيث  من  مغايرة،  جتربة   51 ر�شيف  كانت 

�شعيد  على  اأم��ا  والإدارة،  وامل�شمون،  ال�شكل 

ال�شكل، كانت تخرج على �شكل »تابلو« ومل يكن 

كان  كما  العربي،  عاملنا  يف  �شائعا  ال�شكل  هذا 

»الليموند«  مثل  املثال،  �شبيل  على  الغرب  يف 

الفرن�شية التي ت�شدر باللغة العربية، ل يتجاوز 

عدد �شفحاتها اأربع �شفحات، وكان م�شمونها 

ا، ملا اعتاد عليه القارئ العربي، اإذ املواد 
ً
مغاير

ال�شحفية التي فيها، كانت عبارة عن حتقيقات 

لقاء  اأي  يوجد  ول  عاديني،  نا�ش  مع  ولقاءات 

و�شفها  و»ميكن  ر�شمي،  م�شوؤول  مع  حتقيق  اأو 

.
)4(

بالفعل �شحيفة املهم�شني«

يقول ر�شمي اأبو علي زميل علي فودة يف تاأ�شي�ش 

تيار  هو  الأول  »اإجن��ازي   :81 ر�شيف  �شحيفة 

ر�شيف 81 باعتباره اإ�شافة ثورية مل ي�شبق لها 

ولكن  تكن جملة،  الر�شيف مل  ودورا،  لغة  مثيل 

نهجا«5.

عفوية  ب�شيطة  �شخ�شية  باأنه  فودة  علي  رف 
ُ
ع

يقت�رس  ومل  ب��ال��ط��ي��ب��ة،  وم��ل��ي��ئ��ة 

عمل  بل  ال�شحيفة،  بتحرير  دوره 

يحمل  كان  الذي  وهو  اأي�شا،  عاماًل 

الربوفات ويتاأبطها ويذهب بها على 

تفا�شيل  كل  يتابع  واأي�شا  املطبعة، 

حتى  املطبعة  يف  ويبقى  الطباعة، 

منها،  حزمة  ويحمل  للنور،  تخرج 

ويخرج م�رسعًا لل�شارع، ليبداأ مبهمة 

جديدة توزيع ال�شحيفة على النا�ش. 

ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ال�����ش��اع��ر ع��زال��دي��ن 

يف  فودة  علي  جتربة  عن  املنا�رسة 

 - 81 الر�شيف  81: »جملة  ر�شيف 
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الثقايف  امللحق  يف  احلداثة  بحركة  تاأثرت   82
.
)6(

ل�شحيفة«النهار«اللبنانية«

التما�ش  اإىل   81 ر�شيف  يف  ف��ودة  على  �شعى 

كرثة  الو�شائل  هذه  ومن  جديدة،  تعبري  و�شائل 

بعيدا  املحتل  �شد  املقاومة  فكرة  على  الرتكيز 

كانت  ال�شحفية،  وحتقيقاتها  ال�شعارات،  عن 

تلك  يف  ���ش��ادت  التي  ولغتهم  املهم�شني،  م��ع 

الكلمات  بع�ش  تغري  يلزم  ما  اإل  التحقيقات، 

فودة  علي  ويق�شد  التحرير.  تقنيات  لغايات 

ر�شيف  �شحيفة  يف  املهم�شني  لغة  ت�شود  اأن 

اء، 
ّ
اأكرب عدد من القر اإىل  �شحيفته  لإي�شال   81

لال�شطفاف  وراف�شة  ت�شادمية  جملة  و«كانت 

مع اأي جهة على ح�شاب الأخرى، وكانت تعك�ش 

يف  اآن���ذاك  املختلفة  واآراءه  الهام�ش،  ثقافة 

مواجهة لعبة النفوذ الفردي وال�شخ�شي، اآماًل يف 

اأن يغدو هذا الهام�ش يومًا �شكاًل للهوية، وممثاًل 

 .
)7(

�رسعيا لثقافتها«

وقد اأفردت �شحيفة ر�شيف 81 م�شاحة وا�شعة 

يكن  مل  التي  الن�شو�ش  ظهرت  اإذ  للتجريب، 

ال�شحف  يف  �شواء  الثقافية  ال�شفحات  تتقبلها 

اللبنانية والعربية، ويقول الكاتب �شليم النجار: 

من  كبري  ب��ق��در  ملة 
ُ

حم  81 ر�شيف  »ك��ان��ت 

وجاءت  وال�شتفزاز،  وال�شخرية  والتهكم  العبث 

مبختلف  الثقايف  التهمي�ش  �شد  فعل  رّد  مبثابة 

.
)8(

اأ�شكاله«

 81 ر���ش��ي��ف  يف  ف���ودة  ع��ل��ي  ���ش��رية  �شتبقى 

مراياه  و�شتظل  وعميقا  طويال  معنا،  وب�شريته 

بانعكا�شته  املتوهج،  الورق  بيا�ش  على  ممتدة 

القلقة املثرية لالأ�شئلة والختبارات، واملرتاوحة 

بني الكلمة ونب�شها.

ويف   ،81 ر�شيف  على  تاركا  امل�شهد،  من  الآن 

الوعي وال�شمري: ال�شوء واملراآة.

الهوام�ص 

بتاريخ ٣٠/  تلفونيًا  معه  لقاء  اأجريت  العجلوين،  اإبراهيم   -  1
 .٣ / ٢٠١٩

الروائي واملثقف يف رواية  اخلطاب  مرا�شدة،  الرحيم  عبد  د.   -  2
»الفل�شطيني«، على فودة �شاعر الثورة واحلياة، اإعداد وحترير ن�شال 

ان، ٢٠١٤، �ش ٥٨. 
ّ
القا�شم - �شليم النجار، الن نا�رسون - عم

العربية  املوؤ�ش�شة  الكاملة،  ال�شعرية  الأعمال  فودة،  علي   -  3
للدرا�شات والن�رس، ٢٠٠٣. 

الثورة  �شاعر  الأخ��ري،  الغالف  ال�شالم،  عبد  خالد  حممد   -  4
الن  النجار،  �شليم   - القا�شم  ن�شال  وحترير  تقدمي  واحل��ي��اة، 

جريدة  املقال،  كاتبة  اللقاء  اأجرت  �ش٢٢٠  ان، 
ّ
عم  - نا�رسون 

الأهرام، ٢٤/ ٢ / ٢٠١٩.

5 -  لقاء مع الكاتب ر�شمي اأبو علي، اأجرت اللقاء كاتبة ال�شطور، 
جريدة الأهرام، بتاريخ ٢٤/ ٢/ ٢٠١٩. 

تقدمي  واحلياة،  الثورة  �شاعر  املنا�رسة،  الدين  .عز  اد    -  6
 ،٢٠١٤ نا�رسون،  الن  النجار،  �شليم   - القا�شم  ن�شال  وحترير، 

�ش٢٨٦. 

�شليم النجار، اأجريت حوارا معه عرب ات�شال هاتفي، بتاريخ   - 7
.٢٩/ ٣ / ٢٠١٩

8 - امل�شدر ال�شابق.
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فريدريك  الربوف�سور  اللبناين  االجتماع  عامل  يكاد 

وغري  العربية  ات 
ّ
وغري بي العربية  وغري بيات  العربية  ات  بيسبيس الع� بظاهرة  الع�س  بظاهرة  س 

ّ
يخت�ص معتوق 

ّ
يخت�ص معتوق 

ّ

�سل�سلة  �سل�سلة سدر  �سل�سلة سدر  در  أ�اأ�سأ�سأ� فهو  غرو،  وال  ب�سواء.  �سواء  العربية، 

"جذور  أت بكتاب: اأت بكتاب: أت بكتاب:  وع، بدسوع، بدسوع، بد سكتب متوالية حول املو�سكتب متوالية حول املو�

ومالسومالسومال"،  سأهلية: قرب�ص، لبنان، البو�سنة، ال�سأهلية: قرب�ص، لبنان، البو�سنة، ال� أهلية: قرب�ص، لبنان، البو�سنة، ال�الأهلية: قرب�ص، لبنان، البو�سنة، ال�ال احلرب ا

والسوالسواًل سوو�سوو� العربية"  ات 
ّ
العربيةبي العربيةبيات  ات  بيسبيس الع� الع�سدام  سدام  الع�س الع�سدام  دام  س�س� " بكتاب  مروراً 

وبسوبسوب"  املع� العربي  املع�ساري  العربي  ساري  املع�س العربي  املع�ساري  العربي  اري  احل� احل�سالتقدم  سالتقدم  " كتاب  كتاب إىل  كتاب اإىل  إىل 

على  تغل ستغل ستغل  ي� ي�سأن��ه  ي�سأن��ه  ي�اأن��ه  أن��ه  ياسياسيًا سخ�سخ� خ�سخ�س � �سين  سين  أخ�اأخ��ربأخ��ربأخ��رب إذ اإذ اإذ  آن، الآن، الآن،  ا حتى 

وغري  العربي  وغري سباين  العربي  وغري سباين  العربي  باين  الع� الع�ساء  ساء  الع�س الع�ساء  اء  الف� يف  الف�سأخرى  يف  الف�سأخرى  يف  الف�اأخرى  يف  أخرى  ؤلفات وؤلفات وؤلفات  وموم

أو قبيل اأو قبيل أو قبيل  دورها سدورها سدورها  سإعالن عنها حلني �سإعالن عنها حلني � إعالن عنها حلني �الإعالن عنها حلني �ال العربي، يرتك ا

دور.سدور.سدور. سهذا ال�سهذا ال�

واجتماعي  �سيا�سي  قانون  واجتماعي سبية  �سيا�سي  قانون  واجتماعي سبية  �سيا�سي  قانون  بية  الع� الع�سأن  الع�سأن  الع�اأن  أن  أي�اأي��ه أي��ه أي��ه  ر أي�يف  ر أي�يف 

مغالبًة العامة،  احلياة  يف  فعله  يفعل  م�ستدام، 

وممانعًة. ومن هنا نحن بحاجة ما�سة، كما يقول، 

اري جديد وقاطع، ال مكان فيه البتة ساري جديد وقاطع، ال مكان فيه البتة ساري جديد وقاطع، ال مكان فيه البتة  إىل خيار ح�اإىل خيار ح�سإىل خيار ح�سإىل خيار ح�

دوائر  من  خروجنا  فعدم  من سبيات.  خروجنا  فعدم  من سبيات.  خروجنا  فعدم  بيات.  الع� الع�سأو  الع�سأو  الع�اأو  أو  بية سبية سبية  سللع�سللع�

عاملنا  على  بالفعل  عاملنا سي  على  بالفعل  عاملنا سي  على  بالفعل  ي  �سيق� �سيق�سباين،  سباين،  �سيق�س �سيق�سباين،  باين،  س�س� الُع الع�التفكري  الُع�التفكري  ُالتفكري 

ح ما تبقى منه. ومن هنا سح ما تبقى منه. ومن هنا سح ما تبقى منه. ومن هنا  سأ�سأ� أ�الأ�ال أو على ااأو على اأو على ا أو على ابرمته،  أو على ابرمته،  العربي 

يةسيةسية"  امل�ستع� امل�ستع�سبيات  سبيات  امل�ستع�س امل�ستع�سبيات  بيات  للع� مبيد  للع�ساخرتاع  مبيد  ساخرتاع  " يقرتح  هو 

من  كبرياً  أن جزءااأن جزءاًأن جزءاًأن جزءاً  من  انطالقًا الوجود،  تزيلها من 

العقدين  يف  العقدين اأهيله  يف  العقدين اأهيله  يف  أهيله  ت تاأعيد  تاأعيد  تاأعيد  أعيد  قد  القدمية  القدمية سبياتنا  القدمية سبياتنا  بياتنا  سع�سع�

صأخريين وعلى نحو ديني ومذهبي مقيت وبغي�صأخريين وعلى نحو ديني ومذهبي مقيت وبغي�ص.  أخريين وعلى نحو ديني ومذهبي مقيت وبغي�الأخريين وعلى نحو ديني ومذهبي مقيت وبغي�ال ا

أمان اأمان اأمان  ب �سريها  تكمل  العربية  بابيات  �سريها  تكمل  العربية  ابيات  بس �سريها  تكمل  العربية  بسبيات  �سريها  تكمل  العربية  بيات  الع� الع�سنعم،  سنعم، 

ذلك،  يف  اجلوهري  وال�سبب  ذلك، الآن،  يف  اجلوهري  وال�سبب  ذلك، الآن،  يف  اجلوهري  وال�سبب  آن،  ا حتى  ااأنينة  حتى  ااأنينة  حتى  أنينة  اوطماوطم

أزمنة الأزمنة الأزمنة  أو يقف يف وجهها منذ ااأو يقف يف وجهها منذ اأو يقف يف وجهها منذ ا ها سها سها  س مل يناق�س مل يناق� أحدااأحداًأحداًأحداً أن اأن أن 

الغابرة وحتى اليوم. هكذا، فمنذ ع�رص ابن خلدون، 

حقيقية  معرفة  حقيقية أي  معرفة  حقيقية اأي  معرفة  أي  ال��ع��رب  امل��ف��ك��رون  يبلور  ال��ع��رب مل  امل��ف��ك��رون  يبلور  �رب مل 

وعها من دون سوعها من دون سوعها من دون  سبية ت�سمح بالدخول يف مو�سبية ت�سمح بالدخول يف مو� بية ت�سمح بالدخول يف مو�سبية ت�سمح بالدخول يف مو�س سبالع�سبالع�

أو التقليديني، من فقهاء و�سيا�سيني. اأو التقليديني، من فقهاء و�سيا�سيني. أو التقليديني، من فقهاء و�سيا�سيني.  أو التقليديني، من فقهاء و�سيا�سيني. الرتاث  أو التقليديني، من فقهاء و�سيا�سيني. الرتاث  ا�ستئذان 

قدر  باملهمة  القيام  �سيحاول  معتوق  وفريدريك 

أن يداأن يّدأن يّدأن يدعي، يف املقابل،  ا�ستطاعته كما يقول، من غري 

إعطاء درو�اإعطاء درو�صإعطاء درو�صإعطاء درو�ص يف الظاهرة املتمادية، فجّل ما يريده، 

العربية  الكارثة  وقوع  قبل  الكارثة الإن��ذار  وقوع  قبل  الكارثة الإن��ذار  وقوع  قبل  إن��ذار  ا جر�ص  دق  جر�صهو  دق  صهو 

املة.ساملة.ساملة. سال�سال�

وكيفية  وكيفية سبيات  وكيفية سبيات  بيات  الع� حول  معه  بانورامي  حوار  الع�سهنا  حول  معه  بانورامي  حوار  سهنا 

لسلسّل وقاتل: سوي م�سوي م� وي م�سوي م�س ساخلال�ص منها كعائق نه�ساخلال�ص منها كعائق نه�

كتابًا خا�صًا ت�صدر  �أن  ما معنى  فريدريك..  كتابًاد.  ت�صدر  �أن  ما معنى  فريدريك..  ًد.    l

وع صوع صوع  صملو�صملو� � يف  و�آخر  ّلعربّيةلعربيةلعربّية"  � ّلع�صبّيات لع�صبيات لع�صبّيات  � بـ"�صد�م 
مثل  يف  مثل ــام(  يف  مثل ــام(  يف  ام(  �أي بعد  �أيــملطبعة  بعد  ــملطبعة  � من  يخرج صيخرج صيخرج  �( )�صه  صه  )�ص )�صه  ه  صنف�صنف�

قوله  �أردت  �لذي  ما  طرب؟ صطرب؟ صطرب؟  صمل�صمل� � �لعربي  �لزمن  هذ�

تفادة منه؟صتفادة منه؟صتفادة منه؟ صال�صال� �و�و�لدر�س �لذي دعوت �إىل �

القرن  من  ال�سبعينيات  يف  طالبًا  كنت  مذ   uu

أخرنا وتخلفنا عن اأخرنا وتخلفنا عن اأخرنا وتخلفنا عن  أ�سباب تاأ�سباب تاأ�سباب تاأ�سباب ت أ�سباب تعن  أ�سباب تاأ�سباب تأ�سباب تعن  أ�سباب تاأ�سباب تعن  أت�ساءل اأت�ساءل عن أت�ساءل عن أت�ساءل  أت�ساءل أنا  أت�ساءل اأت�ساءل أت�ساءل أنا  أت�ساءل اأت�ساءل أنا  أنا اأنا  أنا ي و أنا ي و ي وسي وس ساملا�ساملا�

اري العاملي، على رغم امتالكنا لكل ما ساري العاملي، على رغم امتالكنا لكل ما ساري العاملي، على رغم امتالكنا لكل ما  سالركب احل�سالركب احل�

حفي من لبنان سحفي من لبنان سحفي من لبنان  سكاتب و�سكاتب و�
  *

حواراتحوارات

حاوره: �أحمد فرحات *

عدم خروجنا من دو�ئر �لتفكري �لع�صباين 

�صيق�صي على �لعامل �لعربي

فريدريك معتوق



اإليه من ثروات راهنة وتاريخ عظيم. وكنت  نحتاج 

اأت�ساءل يف هذا ال�سياق ملاذا مل تنجح حركة النه�سة 

يف ا�ستنها�ص اإن�سان عربي ح�ساري جديد؟.

اأعود      ولالإجابة عن جميع هذه الت�ساوؤالت، كنت 

القومية  الرائجة،  العامة  النظرية  املقوالت  اإىل 

ال�سدمة  فجاءت  اال�سرتاكية.  والي�سارية  والتحررية 

ة، حيث تبنّي يل 
ّ
ة اللبناني

ّ
االأوىل اإبان احلرب االأهلي

ال�سيا�سي العميق، ال  اأن التفكري وال�سلوك  باأم العني 

ات. 
ّ
بل على ع�سبي ات، 

ّ
اإيديولوجي على  يقوم عندنا 

فن�رصت تبعًا لذلك عام 1994 كتابًا بعنوان "جذور 

ة: قرب�ص، لبنان، البو�سنة، ال�سومال".
ّ
احلرب االأهلي

    مل تعجب املعاجلة الكثريين يف تلك الفرتة، ذلك اأن 

ة كان حتى ذلك احلني مرفو�سًا بني 
ّ
مفهوم الع�سبي

التكوين  ذا  املثّقف  كان  واملثّقفني.  الكتّاب  مع�رص 

مفهومًا  اإيّاه  معترباّ  ي�ستهجنه  الي�ساري  اأو  القومي 

الفكري  البناء  ذو  املثّقف  وك��ان  الزمن.  تخطّاه 

الديني يعتربه مدخاًل للطعن بالدين.

يف  م�ستحياًل  ب��ات  وبعدما  اليوم،  رغبت  لذلك     

اأعقاب  يف  بالغربال،  ال�سم�ص  من  االختباء  متابعة 

انت�سار حروب الع�سبيات يف �سوريا والعراق واليمن 

اأُ�سرياإىل  واأن  اجلرح  على  االإ�سبع  اأ�سع  اأن  وليبيا 

املكمن احلقيقي للداء الذي نعاين منه.

االإق��رار  على  جن��روؤ  وال  ات 
ّ
الع�سبي مر�سى  فنحن   

ب دومًا من مواجهة الواقع 
ّ
مبر�سنا العميق، بل نتهر

اإىل  اأو  الفارغة  ات 
ّ
االإيديولوجي اإىل  اإما  بالّلجوء، 

احلقيقة وال  بتمويه  نقوم  املوؤدلج.  الديني  اخلطاب 

ًا، يف ما نخطب 
ّ
نفعل ما نقول. نفّكر ومنار�ص ع�سبي

ًا ونعي�ص يف ف�ساء املفارقة الدائمة.
ّ
اإيديولوجي

ملتزما  لبنانيا  اجتماع  ع��امل  ولكوين  هنا،  من   

املجتمع  بق�سايا  ال��ت��زام��ي  ة 
ّ
العربي بالق�سايا 

احلقيقي  ق 
ّ
التعم واجبي  من  اأن  راأي��ت  اللبناين، 

اإعادة  من  ذلك  يقت�سيه  ما  مع  ة، 
ّ
الع�سبي مبفهوم 

نات هذا املفهوم ومدرجاته املعا�رصة 
ّ
التفكري مبكو

يف �سوء ما �سهدناه خالل العقود االأربعة املن�رصمة 

فتبنّي يل:

ًا 
ّ
لبناني مر�سًا  لي�ص  ات 

ّ
الع�سبي �سدام  اأّن    -  1  

حم�سوراً، بل هو مر�ص عربي �سامل

ة القدمية قد اأُعيد تاأهيلها 
ّ
ات القبلي

ّ
 2 -  اأّن الع�سبي

على نحو ديني ومذهبي

ات 
ّ
3 -  اأّن ال�رصخ ال�سيا�سي املرافق ل�سدام الع�سبي

ترافق مع �رصخ اجتماعي ومعريف

وال�سلوك  التفكري  دائرة  اأن عدم خروجنا من    -  4
وال�رصق  العربي   العامل  على  �سيق�سي  الع�سباين 

االأو�سط من الداخل بلداً تلو بلد ودولة تلو دولة.

ما  جّل  به،  قمت  ما  يف  در�ص  اأي  اإعطاء  اأّدع��ي  ال   

الكارثة  وق��وع  قبل  االإن���ذار  جر�ص  دق  هو  اأري���ده، 

ة 
ّ
االأهلي باحلروب  ق 

ّ
مطو العربي  فالعامل  ال�ساملة. 

ات 
ّ
ة، بالتايل فاإن العمل على اإطفاء الع�سبي

ّ
الع�سبي

وا�ستبدالها بتفكري و�سلوك بديل، هو املطلوب �سونًا 

ة الواقعة يف فّخها.
ّ
مل�ستقبل املجتمعات العربي

هو  عملي  يف  عليه  رّك��زت  ال��ذي  الوحيد  االأم��ر     

الفخ واخلروج منه،  تفكيك هذا  اأن  اإدراكنا  �رصورة 

تنا نحن يف املقام االأول واالأخري.
ّ
هو من م�سوؤولي

 l  لكن هل تعترب نف�صك �أّنك ُوّفقت علمّيًا وَعَملياًّ 

يف ما ذهبت �إليه من خال�صات يف كتابك �جلديد، 

يف  خلدون  �إبــن  نظرّية  �عتمدت  ــك  و�أّن خ�صو�صًا 

�لع�صبّية نرب��صًا وهاديًا، وهي نظرّية تعود �إىل ما 

يزيد عن �صتة قرون؟

من  انطالقًا  ولكن  ال�سوؤال،  هذا  عن  �ساأجيب   uu

ة 
ّ
�سقه الثاين. اأعترب اأن نظرية ابن خلدون  يف الع�سبي

اأّنها مل  اأي  اإىل حتديث،  اأّنها بحاجة  �سحيحة، غري 

فابن  مالحظتها.  دّق��ة  من  وال  راهنيتها  من  تفقد 

ًا 
ّ
خلدون ينتمي فكريًا اإىل زمنه؛  بيد اأّنه ينتمي علمي

اإىل كل الع�سور. مبعنى اأّنه متّكن من حتليل ظاهرة 

فهم  من  ثم  ة(، 
ّ
)الع�سبي كربى  ة 

ّ
ة-�سيا�سي

ّ
اجتماعي

القانون الذي ي�سودها، متهيداً ال�ستخال�ص منطقها 

الداخلي الذي ينتمي اإىل كل زمان.

ل، بعد 
ّ

   مل يقم بيار بورديو باأف�سل منه عندما تو�س

ة الهابيتو�ص.
ّ
عقود عدة وكتب عدة اإىل طرح نظري

اأكرث  الثاين  ة 
ّ
نظري اأن  فهو  االإثنني،  بني  الفرق  اأما   

واملجادلة  النقا�ص  من  ا�ستفادت  كونها  متا�سكًا، 

بيار  حياة  اإبان  رافقتها  التي  ة 
ّ
الفكري واملقارعة 
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منذ ع�صر ابن 

خلدون مل 

يبلور �لعرب 

اأي معرفة 

حقيقية 

بالع�صبية من 

دون ��صتئذ�ن 

�لرت�ث �أو 

�ل�صيا�صيني 

و�لفقهاء 

�لتقليديني



بورديو يف فرن�سا القرن الع�رصين، االأمر الذي اأفاده 

اأف�سل،  نحو  على  معاملها  تر�سيم  اإع��ادة  يف  ج��داًّ 

كتابًا بعد كتاب.

   مل ي�ستفد اإبن خلدون يف املقابل من اأي اإطار اأكادميي 

اأو فكري عام م�ساعد، بل ا�ستغل وحده، كنابغة، يف 

اإليه،  ل 
ّ

تو�س ما  اأما  ة. 
ّ
العربي الثقافة  تدهور  زمن 

ة 
ّ
ة امليداني

ّ
فمتقّدم جداًّ، اإذ اأّنه ح�رص عتبات الع�سبي

بثالث )النعرة فالتذامر فاال�ستماتة(. جل ما متكنت 

القيام به، هو اإ�سافة عن�رص رابع اإىل هذه العتبات 

حياة  دونها  من  ت�ستقيم  ال  التي  العدو"  "�سناعة 
ًا.

ّ
ًا واجتماعي

ّ
ة �سيا�سي

ّ
الع�سبي

ليا يف ما ذهبُت 
َ
اأما يف مدى توّفقي علميا وَعم     

لكني  البارود،  اأخرتع  مل  اإين  القول  فباإمكاين  اإليه، 

ة 
ّ
الع�سبي اأن  كيف  نت 

ّ
بي حيث  الكربيت،  اكت�سفت 

كربيت اجتماعي - �سيا�سي حارق، يلتهم اجلماعات 

ب�رصعة هائلة، ثم يلتهم عمرانها، فيعيده بعد حني 

اإىل ما كان عليه قبل خم�سني اأو مائة �سنة. واالأمثلة 

ة 
ّ
ة وال�سوري

ّ
على هذا االأمر وا�سحة يف احلالة اللبناني

ة راهنًا.
ّ
ة والليبي

ّ
ة واليمني

ّ
ة وال�سوداني

ّ
والعراقي

على امل�ستوى العلمي متّكنت اأي�سًا من و�سع معادلة 

الع�سبيات كّلها، وال يوؤدي  ة تدور يف فلكها 
ّ
رباعي

بني  ال�سدام  قيام  عند  انه  حيث  حل؛  اإىل  منها  اأي 

تني:
ّ
ع�سبي

-  اإما اأن ين�سطر املكون االأول )اأ( عن املكون الثاين 

)ب(

ل غالبًا، والثاين مغلوبًا
ّ
ن االأو

ّ
-  اإمّا اأن يكون املكو

ل مغلوبًا
ّ
ن الثاين غالبًا واالأو

ّ
-  اإمّا اأن يكون املكو

-  اإمّا ان يتعادل املكونان على قاعدة ال غالب وال 

مغلوب )واالأمثلة كلها يف الكتاب(

اأنها،  بيد  االأف�سل.  هي  االأخ��رية  ال�سيغة  تبدو  قد    

د �سيغة تدامج تهتّز 
ّ
كما تبينه احلال اللبنانية، جمر

ا�ستنتاج  اإىل  دفعني  الذي  االأمر  ا�ستحقاق؛  كل  عند 

ة، اأيًا كانت �سيغتها، 
ّ
مفاده اأنه يف ظل دولة الع�سبي

االندماج ال  و�سيا�سيًا هو  اجتماعيًا  الوحيد  ال�سقف 

التكامل.

اأن تفقد  ات من دون 
ّ
الع�سبي  يف االندماج تتجاور 

جوهر منطقها القائم على الٌغلب او الغلبة. وبالتايل 

على ال�سعي الدائم اإىل االحرتاب �سعيًا اإىل حمو االآخر 

ة 
ّ
اأو حتجيمه اأو يف اأف�سل االأحوال، امل�ساكنة ال�سكلي

معه.

مع  يتعامل  مل  �ملح�ّصلة،  يف  خــلــدون،  �بــن    l

معها  تعامل  بل  و�أزيل،  مقد�س  كمفهوم  �لع�صبّية 

�الجتماع  تطور  �صياق  يف  وعابر  ن�صبي  كمفهوم 

و�لعمر�ن.. ما تعليقك؟

ة بنباهة، 
ّ
uu تعامل ابن خلدون مع مفهوم الع�سبي

فلو  ة بحكمة، 
ّ
الع�سبي يتعامل مع مو�سوع  لكنه مل 

تابعنا ما كتبه يف هذا ال�سدد، نلحظ االآتي:

ابن  ي�سري  ة، 
ّ
الع�سبي ملو�سوع  حتليله  معر�ص  يف 

ة 
ّ
الع�سبي اأن  اإعالنه  بعد  اإذ  مهم،  اأم��ر  اإىل  خلدون 

ة تقوم على رابطة الدم والن�سب؛ وفيما االأوىل 
ّ
القبلي

ة، فاإن الثانية "اأمر وهمي،ال حقيقة 
ّ
ة وطبيعي

ّ
ع�سوي

ة وال جمال لدح�سها. 
ّ
له". اأي اأن رابطة الدم مو�سوعي

ة؛ االأمر الذي يجعل مفهوم 
ّ
اأما رابطة الن�سب فرمزي

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

133

�ملهزوم 

�لع�صبي ال 

يعترب نف�صه 

مغلوبًا د�ئمًا، 

بل ينغم�س يف 

عمق خمزونه 

�ملعريف 

و�لنف�صي – 

و�الجتماعي، 

حتت �الأر�س 

وبعيد�ً عن 

�الأنظار



ًا يف �سق منه، وغري حقيقي 
ّ
ة تركيبًا حقيقي

ّ
الع�سبي

يف �سقه االآخر.

ة 
ّ
 هنا نلم�ص كم اأن ابن خلدون كان قريبًا من العقالني

احلديثة. فهو ي�ستعني يف هذه النقطة )كما يف العديد 

عرف يف 
ُ
من النقاط االأخرى يف "املقدمة"( اإىل ما ي

النقد احلديث باالبتعاد املق�سود عن املو�سوع الذي 

يعاجله. وهذا اأمر يحييه الكثريون، واأنا منهم، حيث 

بينه  مق�سودة  م�سافة  يقيم  خلدون  ابن  اأن  يت�سح 

وبني املفهوم الذي يتناوله بالتحليل.

 بيد اأن حتّفظه هذا ال يرقى اإىل م�ستوى النقد املنهجي 

املتكامل. فهو على �سبيل املثال، يف مكان اآخر من 

ب 
ّ
ل( يطو

ّ
االأو الكتاب  12 من  و   11 )الف�سل  كتابه 

اإنه ال ي�سري اإىل  ة ويعمد اإىل تربيرها، حيث 
ّ
الع�سبي

ر 
ّ
ات فح�سب، بل يرب

ّ
ة يف نظام الع�سبي

ّ
غياب التعّددي

هذا االأمر.

   ففي معر�ص حتليله للرئا�سة، يف موقعها ودورها 

ن 
ّ
ات، يعترب اأن "املزاج يف املتكو

ّ
داخل عامل الع�سبي

)االجتماعي( ال ي�سلح اإذا تكافاأت العنا�رص. فال بّد 

ي�سيف  ثم  التكوين".  يتم  ال  واإاّل  اأحدها،  غلبة  من 

ة". 
ّ
الع�سبي الُغلب يف  ا�سرتاط   

ّ
�رص "فهذا هو  قاطعًا: 

ة، الُغلب قانون، والرئا�سة 
ّ
اأي اأّنه، يف منطق الع�سبي

عن�رصاً  يقبل  ال  الذي  ال�سايف  ن 
ّ
املكو هي  واح��دة؛ 

دخياًل عليه. لذلك ي�سيف ابن خلدون، "اإن الرئا�سة 

ة".
ّ
ال تكون اإاّل بالُغلب، والُغلب اإمنا يكون بالع�سبي

 لذلك، عندما نقراأ ما كتبه هيغل يف معر�ص حتليله 

للع�سبية ودورها يف حرب  الثالثني �سنة التي وقعت 

يف املانيا بني 1618 و 1648 نلم�ص مبا�رصة  اأّن 

االأملاين  الفيل�سوف  بني  يف�سل  كاماًل  فكريًا  زمنًا 

وعامل العمران العربي.

ة يف وجهيها املذهبيني: 
ّ
   يقوم هيغل بنق�ص الع�سبي

�سيغتها،  ان  معترباً  والكاثوليكي،  الربوت�ستانتي 

تبني  ال  لكونها  املجتمع،  تفيد  ال  اقتتااًل،  اأو  دجمًا 

جمتمعات،  بل  جمتمعًا،  وال  دوي���الت،  بل  دول��ة، 

واأفقها م�سدود. ويقدم هيغل بعد هذا النقد املنهجي 

اإىل  بو�سوح  م�سرياً  الع�سبية،  دولة  مبعنى  بالطعن 

اأن بديلها يكمن  يف دولة املواطنة احلديثة.

معّلاًل  ة، 
ّ
الع�سبي مع  الفكري  طالقه  هيغل  يعلن      

ة 
ّ
واالجتماعي ة 

ّ
ال�سيا�سي والوقائع  باحلجج  موقفه 

على ال�سواء. اأما اإبن خلدون، فال ينتقل من التحّفظ 

كنظام  ة 
ّ
الع�سبي معنى  ونق�ص  املنهجي  النقد  اإىل 

يكتفي  ذلك،  عك�ص  على  بل،  للمجتمعات.  �سيا�سي 

بت�سوير امل�سهد العام الذي يقوم من حوله، بنباهة 

�سّفة  اإىل  ينتقل  اأن  دون  من  ولكن  حتليلي،  وذكاء 

اأخرى، خمتلفة نوعياًّ عن تلك التي يعاجلها  ة 
ّ
فكري

فكريًاّ.

مفكراً  خلدون  ابن  اعتبار  علينا  ي�ستحيل  لذلك     

�ساهده،  ما  يطوب  ثم  ويحلل  ي�ساهد  فهو  �سيا�سيًا؛ 

ا�ستكانته  مع  متا�ست  ة 
ّ
العلمي نباهته  اأن  بحيث 

ة.
ّ
الفكري

به وو�سل ما  ا�ستكمال ما قام     من هنا �رصورة 

بالع�سبية  املتعلق  ال�سيا�سي  التفكري  يف  انقطع 

ب لدى ابن خلدون.
ّ
ومعناها االأبعد املغي

 طبيعة ثانية للإن�صان

ة 
ّ
العربي ات يف جمتمعاتنا 

ّ
الع�سبي تتجّدد   = ملاذا 

انفجار  زم��ن  احل��داث��ة..  بعد  وم��ا  احلداثة  زم��ن  يف 

ة الرابعة؟ واإىل 
ّ
العلم والتكنولوجيا والثورة ال�سناعي

لفعل  ة 
ّ
اخلارجي واملذكيات  امل�سالح  �ستظل  متى 

ات تفعل فعلها ال�سلبي يف جمتمعاتنا؟
ّ
الع�سبي

�سريها  تكمل  بل  تتجّدد،  ال  عندنا  ات 
ّ
الع�سبي  -  

يناق�سها  مل  اأحداً  اأن  هو  وال�سبب  وطماأنينة.  باأمان 

اأو يقف يف وجهها منذ االأزمنة الغابرة. وقد اأ�رصت 

االأكرب يف  العارف  نف�سه،  ابن خلدون  اأن   كيف 
ّ
للتو

بل  ًا، 
ّ
فكري نبذها  على  يقدم  مل  وبناها،  تكوينها 

الرئا�سة  وتكري�ص  الُغلب  تربير  عرب  بتربيرها  قام 

الناهي  االآمر  ال�سوكة،  �ساحب  وجود  اأي  ة، 
ّ
الع�سبي

ة.
ّ
يف الرعي

مل  خلدون،  ابن  ع�رص  منذ  اأنه  ذلك،  اإىل  �ساف 
ُ
ي    

ة 
ّ
ة بالع�سبي

ّ
يبلور املفّكرون العرب اأي معرفة حقيقي

ا�ستئذان  دون  من  املو�سوع  يف  بالدخول  ت�سمح 

بقيت  ني. 
ّ
التقليدي ال�سيا�سيني  اأو  الفقهاء  اأو  الرتاث 

ة تتمّدد فيها 
ّ
ة بوراً وظّلت نبتة الع�سبي

ّ
اأر�ص الع�سبي
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 �حلروب 

�الأهلّية 

�ملبنية على 

�قتتال بني 

�لع�صبيات، 

هي تق�صيم 

للنفو�س �صابق 

والحق على 

�الأعمال 

�حلربية، 



ها من حني الآخر 
ّ
ًا بكل اطمئنان. عّكر �سفو

ّ
جذوري

نقد من هنا وحتّفظ فل�سفي من هناك، لكن مل يظهر 

ة، ال 
ّ
بعد اأي م�رصوع قطع اإبي�ستيمولوجي مع الع�سبي

ًا وال ثقافيًا وال تربويًا. لذلك، وبتوا�سع جم، 
ّ
�سيا�سي

ولن  معي،  تنتهي  لن  التي  ة 
ّ
املهم هذه  اإىل  بادرت 

تقف عندما قّدمته.

   اأحاول فقط اأن اأ�سهم قدر ا�ستطاعتي يف التح�سري 

ة. هناك 
ّ
لهذه القطيعة التي اأراها من جهتي م�سريي

املوؤملة  اخلطوة  هذه  على  لالإقدام  ق�سوى  �رصورة 

ل�سببني: 

فنحن  ة. 
ّ
معرفي طبيعة  ومن  داخلي،  هو  االأول،    

رغبة  وال  به،  ونتلّذذ  ات( 
ّ
)الع�سبي مر�سنا  نعي�ص 

لنا بت�سخي�سه، خ�سية امل�سا�ص مبوروثات املا�سي. 

يف  اأ�سالفنا  كبري  حد  اإىل  ن�سبه  املجال  هذا  ويف 

در�ص  اأب��وا  الذين  ع�رص  وال�سابع  ال�ساد�ص  القرنني 

اإىل  مدينة  من  الزاحف  الطاعون  ومعاجلة  وفهم 

من  نابع  الطاعون  اأن  معتربين  بالعدوى،  اأخ��رى 

من  بالهرب  مقاومته  جتوز  وال  ة، 
ّ
االإلهي امل�سيئة 

اأمامه باللجوء اإىل مدن اأبعد.

جّد  كتاب  الظاهرة يف  هذه  ة 
ّ
بوجر    �رصح ح�سني 

ة منعت 
ّ
نًا كيف اأن بع�ص الفتاوى املحلي

ّ
مفيد له، مبي

احل�سارة  بهم  تزدهر  كانت  )التي  العرب  اء 
ّ
االأطب

اأن  ي الوقائي. اإىل 
ّ
ة( من القيام بدورهم الطب

ّ
العربي

املعرفة  على  اطالعهم  بعد  العثمانيون،  اأخرياً  قام 

ينت�رص  ال��ذي  بالطاعون  املتعّلقة  الغربية  الطبية 

ًا 
ّ
االأمر مبكافحته طبي ًا بالعدوى، باإعطاء 

ّ
مو�سوعي

ال  احلديثة،  باالأ�ساليب  وتطويقه  منه  بالوقاية 

بالدعاء وحده.

ة بعد، 
ّ
   اإاّل اأننا مل نعتمد يف جمال مكافحة الع�سبي

ما قمنا باعتماده يف جمال مكافحة داء الطاعون، 

ًا فينا وتنب�ص قلوبنا 
ّ
ة ال زال حي

ّ
بل اإن �رص الع�سبي

على وقعه من دون اأن نبايل حقيقة مبا يفعله فينا. 

وهذا نق�ص كبري يف املعرفة ال يليق بنا.

حيث  و�سيا�سي.  خ��ارج��ي  ه��و  ال��ث��اين،  ال�سبب     

ات 
ّ
الع�سبي �سيادة  اأم��ام  بابنا  نقفل  مل  طاملا  انه 

�ستبقى  ة، 
ّ
الداخلي والعملية  ة 

ّ
اليومي حياتنا  يف 

الغربي  اخل��ارج  من  لالخرتاق  عر�سة  جمتمعاتنا 

واالإقليمي بغري اأ�سلوب؛ اإذ نقّدم على الدوام للخارج، 

الّلوم  الحقًا  فنلقي  ة. 
ّ
امليداني عمله  اأدوات  وجمانًا، 

كّله عليه، متنا�سني اأن ثلثي اللوم يقع علينا وعلى 

ق�سورنا الفكري اال�سرتاتيجي.

   علمًا اأن االأمثلة وا�سحة اأمامنا يف �سدد الفو�سى 

املفربكة خارجًا، يف لبنان والعراق و�سوريا واليمن 

زال على  اأن احلبل ما  االأ�سف،  وليبيا...ويقيني، مع 

ة.
ّ
اجلرار يف �سبه اجلزيرة العربي

و�لرت�حم،  و�لت�صامح  �ملحّبة  �إىل  يدعو  �لدين    l  

ومع ذلك جند �لع�صبّية تفر�س نف�صها على كل �صيء 

وحتاول  ملعبها  �إىل  �لدين  جرّ  �أحيانًا يف  وتنجح 

�لنيل منه و�الإ�صاءة �إليه، حتى با�صم �لدفاع عنه �أو 

�ملنافحة الأجله... ماذ� تقول؟

يل،  جد  �سيء.  يف  الدين  من  لي�ست  ة 
ّ
الع�سبي  uu

يف  واح��دة  اآية  اأو  االإجنيل  من  واح��داً  مقطعًا  مثاًل، 

ر وجودها، بل اإن "�سورة ال�سعراء" 
ّ
القراآن الكرمي ترب
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ال�سعر  مبتهنون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  بو�سوح  ت�سجب 

ويتنقلون بني القبائل لتجيي�ص الع�سبيات وا�ستنفار 

امل�ساعر العدائية.

ة عمومًا، هي من �سناعة 
ّ
ة واملذهبي

ّ
ة الديني

ّ
الع�سبي

احلروب  اأثناء  يف  ني" 
ّ
امل�سيحي "املب�رّصين  بع�ص 

بعد.  ما  امل�سلمني" يف  "الفقهاء  وبع�ص  ة، 
ّ
ال�سليبي

الدينية  للع�سبيات  املنّظرين  وقد قام هوؤالء  بدور 

ال�سماوية،  الدينية  الكتب  خ��ارج  من  واملذهبية 

وخ�سو�سًا  لالإميان،  كرديف  نظرياتهم  وج��اءت 

ا�ستعان  وباخت�سار،  النا�سك.  بطر�ص  "نظريات" 
"املب�رصون" يف عملياتهم هذه على: 

- خطاب تركيبي، متما�سك وبليغ، يقوم على حتريك 

وتذامر  نعرة  من  ة، 
ّ
اخللدوني ة 

ّ
الع�سبي ة 

ّ
الثالثي

وا�ستماتة، مانحني لقب ال�سهداء على من ُقِتل ومات 

ة، ال يف �سبيل الدين 
ّ
يف �سبيل الع�سبي

-  ح�رص االإميان يف االنتماء املذهبي، ثم ربط هذا 

ة 
ّ
االأخري بالع�سبي

ة 
ّ

اخلا�س اجلّنة  وبناء  االآخر  مع  املعريف  القطع    -

املغلقة 

ر 
ّ
يترب بحيث  املفرت�ص،  للعدو  متقنة  �سناعة    -

ة لدى الذات
ّ
وجود الع�سبي

ات 
ّ
وما من �سك يف هذا ال�سياق، اأن انت�سار الف�سائي

احل��ادي  ال��ق��رن  مطلع  ة 
ّ
العربي بالّلغة  الناطقة 

والع�رصين، قد جاء �سمن م�رصوع خارجي، م�سكوت 

للفنت  للتح�سري  حمليًا،  مدرك  غري  اأو  داخليًا،  عنه 

عقد  بعد  انفجرت  التي  االأهلية  واحلروب  املذهبية 

العربية" امل�سلل.  "الثورات  الزمن حتت م�سمى  من 

ة 
ّ
العربي املجتمعات  ابتعاد  اإىل  كّله  ذلك  اأّدى  وقد 

احلقيقي  الروحاين  الديني  االإمي��ان  عن  املنكوبة 

واالرمتاء يف اأح�سان االنتماء الع�سباين الدموي.

l  كيف تفهم �لع�صبّية �لوطنّية �ملبنّية على حب 

قر�ءتها  ميكن  ع�صبّية  �أي  عنها؟  و�لدفاع  �الأوطان 

و�لثقافية  �الجتماعّية  �لبنية  �إيجابًا  وتخرتق  هنا 

و�الأدبية و�الأخالقية �ملتخارجة عنها؟

اأو  ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
والع�سبي �سيء  ال��وط��ن   

ّ
ح��ب  uu

�ص 
ّ
 الوطن �سعور طبيعي تكر

ّ
ة �سيء اآخر. حب

ّ
القومي

اأقدم االأزمنة، وجتده   العامل كّله منذ 
ّ
يف فكرة، وعم

ويتجلى  ال��ق��ارات.  خمتلف  يف  كلها  ال�سعوب  لدى 

ة 
ّ
االإيجابي ات 

ّ
االأخالقي من  �سل�سلة  يف  ال�سعور  هذا 

تقّدم  على  يحر�ص  وطنه  على  يغار  فمن  العامة. 

بلده ويحرتم مواطنيه، بحيث يت�سارك معهم، دومنا 

 الوطن، �سعور 
ّ
حتّفظ يف ال�سهر على ال�ساأن العام. حب

بنّاء ومنفتح على االآخرين دومنا متييز. وهو �سعور 

وح�ساريًا  ًا 
ّ
مدني تتقّدم  ة 

ّ
الغربي الدول  معظم  جعل 

واإن�سانيًا.

الأنها  فنفاق،  ة 
ّ
القومي اأو  ة 

ّ
الوطني ة 

ّ
الع�سبي اأمّا     

تتجلى �سوفينيًا يف موقف عدائي من االآخرين، يف 

االأوطان االأخرى، و�سهوة يف غزوهم وا�ستتباعهم. 

ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
الع�سبي اأن  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  واأ�سري    

مل�ساعر  اأيديولوجي  انتفاخ  على  تقوم  ة 
ّ
القومي اأو 

و�سلوكات تّدعي حب الوطن، فيما هي ُت�ستخدم لقهر 

فعندما  الغاية.  لهذه  �ست�سعف 
ُ
ي اآخ��ر،  وطن  اأبناء  

 لوطني حدود موطني ويطمع يف غزو 
ّ
يتجاوز حبي

ة غازية.
ّ
ل اإىل ع�سبي

ّ
وطن اآخر، جماور اأو بعيد، يتحو

دفاعي  موقف  وال��ق��وم  الوطن   
ّ
ح��ب ف��اإن  لذلك،     

الرتبية  عتمد يف كتب 
ُ
وبنّاء وم اإيجابي  واجتماعي 

ُتبنى  عليها  التي  ة 
ّ
الوطني ة 

ّ
الع�سبي اأم��ّا  ة. 

ّ
املدني

ة، فتفكري و�سلوك 
ّ
ال�سوفيني ة 

ّ
القومي ة 

ّ
الع�سبي الحقًا 

بنّاء،  وغري  اإيديولوجيًا  ومغر�ص  �سيا�سيًا  �سهواين 

يكون  اأن  به  املفرت�ص  االآخر  اإلغاء  على  يعمل  الأّنه 

اأخًا بح�سب اخلطاب املزيف املعتمد.

ال   - ة 
ّ
ال�سوفيني ة 

ّ
والقومي ة 

ّ
الوطني ة 

ّ
فالع�سبي   

وت�سّتت  االأوط��ان  تهدم  ة- 
ّ
والثقافي ة 

ّ
االجتماعي

من  اأ�سا�سي  عن�رص  الوطن   
ّ
حب بينما  املجتمعات، 

عنا�رص بناء الدول العامرة.

l هل تدعو �إىل ع�صبّية �لدولة �ملدنّية �لعادلة ذ�ت 

منوذج  من  �مل�صتمّدة  �لتعّددّية  و�ملفاهيم  �لــروؤى 

�لدولة �لليرب�لّية �لغربّية؟

ة، 
ّ
ة احلديثة على ع�سبي

ّ
uu  ال تقوم الدولة املدني

ال�سيا�سي  القامو�ص  من  ات 
ّ
الع�سبي اإزال��ة  على  بل 

والد�ستوري يف البالد.

ة 
ّ
�سيا�سي و�سلوك  تفكري  ة منظومة 

ّ
الع�سبي اأن  ذلك    
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الرعية 

تفّو�س 

�لتفكري عنها 

ل�صاحب 

�ل�صوكة 

بقر�ره، 

حتى ولو 

قام بتبديل 

موقفه �أو 

حتالفاته على 

نحو مفاجئ  

ومفارق 



الدولة  تقوم  فيما  الُغلب،  هو  اأوحد  مبداأ  على  تقوم 

والعدالة  ��ة 
ّ
احل��ري م��ب��داأي  على  احلديثة  ��ة 

ّ
امل��دن��ي

خمتلف  ة 
ّ
الع�سبي ه 

ّ
توج ف��اإن  لذلك،  ة. 

ّ
االجتماعي

امل��دين.  الدميقراطي  التفكري  ه 
ّ

توج عن  ًا 
ّ
جوهري

احلقل  يف  ح��دث  ال��ذي  االيب�ستيمولوجي  فالقطع 

بني  ما  ة 
ّ
الفرن�سي الثورة  اإبان  الغرب،  يف  ال�سيا�سي 

اإعالن  قاعدة  على  حتديداً  ح�سل   1799 و   1789
بني  املواطنة  جمعت  حيث  ات، 

ّ
الع�سبي مع  الطالق 

قاعدة  على  وغريهما  والربوت�ستانتي  الكاثوليكي 

واحد  جديد  ن 
ّ
مكو يف  العن�رصين  وذوبان  التكامل 

يحفظ حق اجلميع دومنا غلبة الأحد على اأحد، ال يف 

احلقوق وال يف الواجبات.

ة احلديثة متعافية من 
ّ
   من هنا اأتت الدولة الغربي

املواطنة  حقوق  اإىل  ومنتمية  ة 
ّ
الع�سبي االنتماءات 

ود�ساتري  وت�رصيعات  قوانني  ت�سمح  ال  وواجباتها. 

الدولة احلديثة التي ن�ساأت يف الغرب باالحتكام اإىل 

واحلرب  الع�سبية.  اأو  الدينية  اأو  االإثنية  ات 
ّ
الع�سبي

املدنية التي ح�سلت يف الواليات املتحدة االأمريكية 

العربي  باملعنى  اأهلية  ق��اع��دة  على  حت�سل  مل 

تني 
ّ
ع�سبي بني  �سدام  قاعدة  على  اأي  للم�سطلح، 

باإلغاء  يقول  م��دين  م�رصوع  بني  بل  متناحرتني، 

ة( 
ّ
عرقي ة 

ّ
�سيا�سي ة 

ّ
ع�سبي على  ة 

ّ
)املبني ة 

ّ
العبودي

ة.
ّ
ك بهذه الع�سبي

ّ
واآخر يتم�س

ة يف �سلوك �رصيحة من 
ّ
اأما روا�سب هذه الع�سبي     

خمالفاته  وتقع  د�ستوري  اأمرغري  فهو  االأمريكيني، 

ة، 
ّ
ة حتت طائلة املخالفات القانوني

ّ
للمواطنة املدني

عاقب عليها املخالفون.
ُ
وي

    لذلك اأرى ان خال�سنا ال يكون اليوم، اإاّل ببناء دول 

ة وتف�سل الدين عن 
ّ
حديثة تقوم على املواطنة املدني

ان  دون  من  وعلني،  وا�سح  ب�سكل  الدولة  �سيا�سات 

فيه  حيث  النا�ص،  حياة  من  الدين  اإلغاء  ذلك  يعني 

ات ال�سامية.
ّ
ات الراقية والروحاني

ّ
كنز من االأخالقي

l هل هذ� ممكن؟ 

�سنغافورة  يف  ح�سل  وقد  ممكن،  هو  طبعًا   uu

العامل  دول  اأفقر  من  �سنة  �ستني  قبل  كانت  التي 

ة 
ّ
ة/ بوذي

ّ
ات: �سيني

ّ
اإثني ًا اإىل ثالث 

ّ
ومنق�سمة داخلي

ة. فقد متّكن 
ّ
ة/ هندو�سي

ّ
ة وهندي

ّ
ة/ اإ�سالمي

ّ
و ماليزي

يو، من  كوان  الرئي�ص يل  مقّدمهم  ها، ويف 
ّ
�سيا�سيو

دولة  اإىل  الثالث  العامل  من  بلد  من  بالدهم  حتويل 

ل. بداأوا مبكافحة الفقر وتاأمني 
ّ
حديثة من العامل االأو

اإلغاء  اإىل  عمدوا  ثم  املواطنني،  جلميع  الئق  �سكن 

ة. وجنحت 
ّ
ة يف املناهج الدرا�سي

ّ
االنتماءات الع�سبي

القيمني  ني 
ّ
ال�سيا�سي ونزاهة  �سدق  بف�سل  التجربة 

على تنفيذها.

     لذلك اعتقد اننا بحاجة اإىل يل كوان يو عربي، 

واإىل فريق عمل كالذي رافقه يف م�رصوعه التغيريي.

l   يف حديث لك ن�رش موؤّخر�ً تقول:"نحن مدينون 

�صكل  �أول  �إيب�صتيمولوجيًا  كانت  �لتي  للع�صبّية 

متقّدم نوعياًّ للوعي �لب�رشي، حيث �نه قبل ت�صّكل 

�إميل  ُيعرّفه  ما  �الإن�صان يعي�س يف  كان  �لع�صبّية، 

بات  بعدها  �إنه  حني  يف  بـ"�لتجمع"،  دوركهامي 

 عن 
ّ
يعي�س يف �صيغة "�لت�صارك"، لذلك فاإن �لتخلي

هذ� �الإرث �ملعريف �لثمني، غد� �صعبًا جد�ً".. ال باأ�س، 
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نظرية �بن 

خلدون يف 

�لع�صبية 

�صحيحة، 

ولكنها بحاجة 

�إىل حتديث



هل �ملطروح يف ر�أيك �لتخلي عن هذ� �الإرث، �أو �أننا 

�أمام تقدم بطيء نحو زو�له؟  

ااًل  
ّ
ة، كنٌت مي

ّ
اأبحاثي حول الع�سبي uu  يف بداية 

على  جريًا  القبلي  الطور  من  باالنطالق  لالكتفاء 

بتاأ�سيل  �رصوعي  اأن  بيد  ورائ��ج.  متداول  هو  ما 

يف  نعتمده  ما  نحو  على  ًا، 
ّ
تاريخي املفهوم  ه��ذا 

�سو�سيولوجيا املعرفة، �سمح يل، مبالحظة اأمر مهم، 

ل 
ّ
ة كانت، ما قبل التاريخ، ال�سكل االأو

ّ
وهو اأن الع�سبي

للفكر ال�سيا�سي الب�رصي، ذلك اأن االإن�سان االأول الذي 

االأول،  الب�رصي  بالقطيع  عرف 
ُ
ي ما  يف  يعي�ص  كان 

نحو  على  تعي�ص  �سغرية  عائالت  من  يتاألف  كان 

حماطة  االأ�سجار،  عباب  يف  اأو  املغاور  يف  ق، 
ّ
متفر

بحيوانات اأكرب واأ�سخم منها.

لذلك كانت حتتاج هذه اجلماعات ال�سغرية، املوؤّلفة 

ة 
ّ
من اأ�رص نواتية اأو من اأ�رص ممتدة اإىل رابطة دم قوي

ًا عن نف�سها. 
ّ
بني اأفرادها ت�سمح لها بالدفاع جماعي

من هنا جاءت يف البداية كا�ستجابة ب�رصية مبنية 

على خطر اأمني خارجي؛ ثم بعد ذلك، اأي مع االنتقال 

ة طابعًا 
ّ
اإىل �سيغة الع�سرية فالقبيلة، اتخذت الع�سبي

ة، 
ّ
امللكي االأنظمة  ظهور  مع  ث��م   مركبًا؛  �سيا�سيًا 

الع�سبية،  متاأ�س�ست  بحيث  اأك��رث،  االأم��ور  رت 
ّ
تطو

واأ�سحت رابطة دم ودين �سديدة التما�سك.

بداية  منذ  متظهر،  من  اأكرث  عرفت  ة 
ّ
الع�سبي ان  اأي 

خة يف االأذهان 
ّ
التاريخ وحتى اليوم. لذلك هي مرت�س

واملمار�سات وكاأنها طبيعة ثانية لالإن�سان.

    غري اأن هذا الواقع املو�سوعي اأو �سعوبة التخّلي 

ا�ستحالة  البتة  يعني  ال  الفكري،  ال��رتاث  ه��ذا  عن 

من  فرتة  يف  كانت  التي  ة 
ّ
فالع�سبي عنه.  التخّلي 

ة، هي م�ساألة 
ّ
فرتات التاريخ االإن�ساين حاجة اأ�سا�سي

مل  الغابة،  اأو  املغاور  فاإن�سان  اأي�سًا؛  للتغري  قابلة 

�سكنه   
ّ

تغري بل  اأب��داً،  �سكناه  من  النوع  بهذا  يتم�سك 

اأمامه   ظروف حياته. فالعمران الب�رصي فتح 
ّ

بتغري

اأ�سكااًل جديدة من ال�سكن اعتمدها بعد حني.

الفكري  و�سلوكنا  اعمالنا  ح��ال  ه��ي  وك��ذل��ك     

على  البداية  يف  ن�ساأنا  الأننا  لي�ص  اإذ  واالجتماعي؛ 

الفكر اخلرايف، اأن علينا اأن نبقى يف اأح�سانه، كما 

انه لي�ص الأننا ع�سنا ق�سطًا كبرياً من حياتنا كب�رص 

ة، اأن نبقى وثنيني.
ّ
ة وثني

ّ
يف ظل اأنظمة عقائدي

وت��زداد  اخل���ربات،  معها  ونكت�سب  احلياة  ر 
ّ
تتطو

 
ّ
ر اأفكارنا. لذلك ال بد من ان نتخلى

ّ
معرفتنا، فتتطو

االأكرث  نعتمد  واأن  تخّلفًا،  واالأكرث  راً 
ّ
تطو االأقل  عن 

والدينامي  املتحرك  االإن�ساين  فالتاريخ  تقدمًا. 

يختلف عن التاريخ  احليواين ال�ساكن والثابت. لدينا، 

لنا  ي�سمح  والذي  ن�سبيًاّ  ر 
ّ
املتطو العقل  هكذا، كب�رص 

ومن  مطرد،  نحو  على  معارفنا  �سلم  يف  باالرتقاء 

ر.
ّ
واجبنا، بالتايل اأن ن�ستخدمه، واأن نتطو

اإنقاذ  يف  يوم  ذات  �ساهمت  ة 
ّ
الع�سبي ان  �سحيح 

التجربة  لكن  الب�رصي،  العن�رص  ر 
ّ
وت��ط��و وتكاثر 

والعقل الب�رصيني، قد ابتكرا مع مرور الزمن، وتقدم 

راً.
ّ
املعارف عقدا اجتماعيًا و�سيا�سيًا اأكرث تطو

�لع�صبّيات �الأوروبية �حلديثة

و�لدينية  �لقومّية  �لع�صبّيات  ��صكال  تقر�أ  كيف   l

�لتي تظهر بني �لفينة و�الأخرى يف �لدولة �لغربّية 

و�إيطاليا  وفرن�صا  �إ�صبانيا  يف  وحتديد�ً  �حلديثة، 

وبريطانيا؟

ات. ما عدا يف 
ّ
بات، ال ع�سبي

ّ
uu  هذه كّلها تع�س

ب 
ّ

والتع�س �سيء  ة 
ّ
فالع�سبي االإ�سبان.  البا�سك  حالة 

بالنابل.  احل��اب��ل  نخلط  اأاّل  وعلينا  اآخ���ر.  ���س��يء 

اأو  ة 
ّ
الديني ة 

ّ
الع�سبي مثل  مثلها  ة 

ّ
القومي ة 

ّ
فالع�سبي

هادفة  و�سلوك  تفّكر  منظومة  ة 
ّ
القبلي اأو  ة 

ّ
املذهبي

وهدفها  الُغلب.  هو  واحد،  مبداأ  على  تقوم  �سيا�سيًا 

البا�سك  ف��اإن  لذلك  ة. 
ّ
ال�سيا�سي ال�سلطة  هو  واح��د، 

ال�سيغة  ي�ستخدمون  �سابقًا،  كاالإيرلنديني  ًا، 
ّ
حالي

اأاّل  ينبغي  اّنه  حيث  ال�سلطة،  اإىل  للو�سول  ة 
ّ
القومي

نن�سى اأن غاية الع�سبية، كما يقول ابن خلدون، هي 

امُللك، اأي ال�سلطة ال�سيا�سية.

لذلك عندما اأرى فرن�سيًا اأو بريطانيًا اأو اأملانيًا ي�سهر 

يعي�ص  اإفريقي  اأو  عربي  عامل  �سد  القومي  غ�سبه 

هذا  اأن  غري  قومي.  تع�سب  فهذا  بلده،  يف  ويعمل 

فيه،  ال�ستائم  من�سوب  بلغ  مهما  القومي،  التع�سب  

يبقى من النوع الناعم، حيث  اأنه م�سقوف وملجوم 
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 نعي�س مر�صنا 

)�لع�صبيات( 

ونتلذذ به، 

وال رغبة لنا 

بت�صخي�صه 

خ�صية �مل�صا�س 

مبوروثات 

�ملا�صي



اإىل  ب�ساحبه  توؤدي  ة 
ّ
د�ستوري وقوانني  بت�رصيعات 

املحكمة وال�سجن اإذا ما تخطى حدود احرتام حقوق 

ة.
ّ
االإن�سان االآخر املدني

ة امل�سقوفة 
ّ
بات القومي

ّ
    ي�سبه هذا النمط من التع�س

املنت�رصة  ة 
ّ
والديني ة 

ّ
واملذهبي ة 

ّ
الديني بات 

ّ
التع�س

ال�سلوك  يف  وا�سع،  نحو  على  �سوانا  وعند  عندنا 

اليومي للنا�ص.

جمموعات  تعمد  عندما  ة 
ّ
احلقيقي امل�سكلة  تبداأ     

حيث   ة، 
ّ
الع�سبي خيار  اإىل  منّظم،  ب�سكل  وا�سعة 

الفا�سل  العن�رص  والتذامر،  النعرة  اإىل  هنا  �ساف 
ُ
ي

ة 
ّ
الع�سبي تغدو  بحيث  اال�ستماتة،  وهو  اأال  الثالث، 

فوراً م�رصوع حرب.. حرب كامنة يف زمن ال�سلم )ال 

"بالروح،  ال�سالم( وحرب طاحنة عندما تدّق طبول 

بالدم!".

اإىل  يهدف  ُغلبي،  ة 
ّ
الع�سبي يف  العداء  من�سوب     

ة 
ّ
احلديدي ال�سلبة  بالو�سائل  االآخ��ر  على  الهيمنة 

يف  اجتماعي،  نف�سي-  بي 
ّ

التع�س العداء  والقاطعة. 

ة تنطوي على عداء �سيا�سي خال�ص. 
ّ
حني اأن الع�سبي

لذا الفرق كبري بني املوقفني.

ب القومي، طاملا اأّنه 
ّ

   ومن هنا اأنا ال اأخ�سى التع�س

وال�سيطرة؛  للهيمنة  �سيا�سي  م�رصوع  اإىل  ل 
ّ
يتحو مل 

وما اأراه م�سدر قلق مو�سوعي يف احلقيقة يقع يف 

التي  الع�سبية  ة 
ّ
ال�سوفيني ة 

ّ
القومي االأح��زاب  خانة 

تعريته من حقوقه  اأو  نفيه  اأو  االآخر  باإلغاء  تطالب 

ات 
ّ
كافة. فاالأحزاب التي تن�سوي حتت لواء الع�سبي

وفرن�سا  النم�سا  من  كل  يف  مك�سوف،  نحو  على 

والدامنارك، هي التي ينبغي التنبه لها والقلق منها، 

ال املواطن االأوروبي العادي الذي ينهر عاماًل عربيًا 

متامًا، كما ننهر نحن عاماًل هنديًا اأو �رصيالنكيًا.

حمو �لع�صبّية قبل حمو �الأمّية

l تدعو �إىل حمو �لع�صبّية قبل حمو �الأمّية... كيف 

عامل  و�أن  خ�صو�صًا  لديك،  �ملعادلة  هذه  ت�صتوي 

�الأمّية هو �لذي ي�صهم �أكرث من غريه من �لعو�مل يف 

�إذكاء �لع�صبّية؟

uu بداأت بكتاب جديد يف هذا املو�سوع حتديداً، 

خلامتة  عنوانًا  اعتمدته  الذي  ال�سعار  هذا  ان  حيث 

ا�ستوقف  قد  ة" 
ّ
العربي ات 

ّ
الع�سبي "�سدام  كتابي 

اإىل  بحاجة  اأّن��ه  اإاّل  النقاد.  اء 
ّ
القر خمتلف  واأعجب 

بع�ص ال�رصح بكل تاأكيد. ولهذه الغاية اأراين م�سطرا 

للتكّلم كعامل اجتماع.  

اإذك��اء  يف  ة 
ّ
بقو ي�سهم  ة 

ّ
االأمي عامل  اأن  �سحيح    

يف  مهم  اآخر  عامل  الفقر  اأن  كما  متامًا،  ة، 
ّ
الع�سبي

حمو  اأن  هل  ولكن  املجتمعات،  لدى  ال�سحن  تفعيل 

حمو  اإىل   
ّ

اأدى مثاًل،  العراق،  اأو  لبنان  يف  ة 
ّ
االأمي

دول  يف  الفقر  حمو  ان  وه��ل  ال،  طبعًا  ة؟ 
ّ
الع�سبي

ة من 
ّ
اخلليج وتركيا واإ�رصائيل اأّدى اإىل اإزالة الع�سبي

النفو�ص والن�سو�ص على حد �سواء؟ اأي�سًا ال.

l   ملاذ� يا ترى؟

ة عميقة؛ فهي 
ّ
ة من طبيعة معرفي

ّ
uu الأن الع�سبي

بطرائق  تتحّكم  و�سلوك  تفكري  منظومة  على  تقوم 

املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  والتنفيذ.  والتخطيط  التفكري 

ه اخليارات 
ّ

هي مبثابة برنامج ذهني متكامل يوج
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ال ت�صمح 

قو�نني �لدولة 

�حلديثة �لتي 

ن�صاأت يف �لغرب 

باالحتكام 

�إىل �لع�صبيات 

�الإثنية �أو 

�لدينية



ة.
ّ
ة والعلمي

ّ
واالأفكار وامل�سالك يف احلياة اليومي

ما  عنا�رص  من  ت�سّكل عن�رصاً  ة 
ّ
الع�سبي فاإن  وعليه 

ة، والأّنها تاأتي يف موقع 
ّ
عرف بالتن�سئة االجتماعي

ُ
ي

العمل(،  )التعليم،  االأخ��رى  للعنا�رص  �سابق  زمني 

يغدو فعلها تاأ�سي�سيًا.

البيت  التفكري وال�سلوك الع�سباين يف     يبداأ تفعيل 

وب�سكل  يلقنونه،  الذي  الطفل،  اأظفار  نعومة  ومنذ 

للتمييز  "نحن"،  و  ك�"هم"  ب�سيطة  بكلمات  حميم، 

الواقع  هذا  بني  او  وذاك،  الديني  املذهب  هذا  بني 

االجتماعي وذاك. فين�ساأ يف ذهن الطفل، �سمن هذه 

ة التي يتلّقاها، ت�سنيف لالأنا واالآخر 
ّ
الرتبية البيتي

ة.
ّ
على قاعدة ع�سبي

وال�سور  باالإيعازات  الطفل  تاأّثر  ول�سّدة  لذلك     

اإىل  يذهب  امل�سبقة،  ة 
ّ
الع�سبي واالأحكام  واالأفكار 

وقد  ما.  ة 
ّ
على ع�سبي م�سبقًا  املدر�سة، وهو مربمج 

يف  التالميذ  وتفكري  �سلوك  در�سوا  الذين  كل  اأ�سار 

املدار�ص يف العامل العربي )ومنهم الباحث اللبناين 

للتن�سئة  ة 
ّ
الثانوي العوامل  اأن  اإىل  االأم��ني(  عدنان 

اجلامعي،  املدر�سي،  )التعليم  عندنا  ة 
ّ
االجتماعي

التن�سئة  ع��وام��ل  على  ق 
ّ
التفو ع��ن  تعجز  العمل( 

والعقيدة  العائلي  )االنتماء  ��ة 
ّ
االأول��ي ة 

ّ
االجتماعي

ة(.
ّ
ة اأو املذهبي

ّ
الديني

تقول  �للّبنانّية  �حلالة  �لع�صبّية يف  بخ�صو�س   l

�الإغريقي  �الإلــه  وجهي  تعتمد  �لع�صبّية  هذه  �إن 

�إىل  يدعو  و�آخــر  �حلــرب  �إىل  يدعو  وجه  جانو�س: 

بر�أ�س  يلت�صقان  �لوجهني  هذين  �أن  علمًا  �ل�صلم، 

و�حد، فيما يعود �لقر�ر يف �عتماد هذ� �لوجه �أو ذ�ك 

�إىل �صاحب �ل�صوكة دون �صو�ه..  ما معنى هذ� �لكالم 

�صو�صيولوجيًا لديك؟

 uu  ال تن�سى اأن ابن خلدون كان قد اأ�سار اإىل اأن 

ة "اإمنا تكون باملغالبة اأو باملمانعة". يعني 
ّ
الع�سبي

ذلك اأن لها وجهني و�سيا�ستني.

باأ�ساليب  تكون  تعتمدها،  التي  االأوىل  فال�سيا�سة 

الع�سكري وال�سيطرة. بعد ذاك  العنف ال�سلب والقهر 

حيث  الناعم،  العنف  اأ�ساليب  اإىل  ة 
ّ
الع�سبي تنتقل 

بحجبه  امُللك  عن  الدفاع  ة 
ّ
االأ�سا�سي مهمتها  تكون 

عن االآخرين ومبنعهم من الو�سول اإليه.

ر اعتماد هذه ال�سيا�سة اأو تلك؟ ومن 
ّ
ن ذا الذي يقر

َ
   م

ر االنتقال من املغالبة اإىل املمانعة؟ هو 
ّ
ذا الذي يقر

ة دون �سواه. قرار احلرب 
ّ
�ساحب ال�سوكة يف الع�سبي

ة التابعة 
ّ
بيده وقرار ال�سلم اأي�سًا. واجلماعة الع�سبي

عة وح�سد جماهريي يلتزم بقرار �ساحب 
ّ
ة طي

ّ
له رعي

ال�سوكة، حتى ولو قام هذا االأخري بتبديل موقفه اأو 

يكتفي  حيث  ومفارق.  مفاجئ  نحو  على  حتالفاته 

ة بالقول: "من املوؤّكد اأّنه يعلم ملاذا 
ّ
هنا اأهل الرعي

يقوم بذلك".

�ص التفكري عنها 
ّ
ات تفو

ّ
ة يف دنيا الع�سبي

ّ
  فالرعي

اجلي�ص  القبائل  حت��ارب  فتارة  ال�سوكة.  ل�ساحب 

االأمريكي يف العراق، وطوراً تدخل يف "ال�سحوات" 

التي ي�رصف عليها عدو االأم�ص. اإذ ال عدو نهائياًّ يف 

ة جاهزة 
ّ
د مواقف عدائي

ّ
ات، بل جمر

ّ
قامو�ص الع�سبي

اإىل  الطرف  هذا  من  الع�سبة  م�سلحة  بح�سب  تنتقل 

ذاك.

اأثناء  يف  العراق،  يف  كما  لبنان،  يف  �سهدنا  وقد    

بني  عجيبة  غريبة  حتالفات  االأخ��رية  االنتخابات 

ة كانت قبل اأ�سهر قليلة تن�سب العداء 
ّ
اأحزاب ع�سبي

التام لبع�سها البع�ص. غري اأن درا�سة موازين القوى 

يات كلها( اأظهرت 
ّ
)وهذا مفهوم مركزي لدى الع�سب

بذهول  الناخبون  اكت�سف  بحيث  كامنًا،  كان  ما 

تقارب االأ�سداد وتوافق االأعداء.

�لتي  �الأهلّية  �حلرب  من  �للبنانيون  �تعظ  هل   l  

ع�صفت بهم وببالدهم طيلة 15 �صنة، �أم �أن �مل�رشح 

تك�رّش وما تعب �لالعبون؟

احلرب  من  اتعظوا  اللبنانيون  ال  االأ�سف،  مع   uu

ة التي ع�سفت بهم، وال القبار�سة اتعظوا مما 
ّ
االأهلي

ة 
ّ
حّل بهم، وال ال�سودانيون توّقفوا عند حربهم االهلي

ة 
ّ
اأهلي اتبعوها بحرب  )1972-1955(، بل  االأوىل 

النهائي  التق�سيم  حتى   )1983-2005( ثانية 

لبالدهم اإىل كيانني. )واو�ساعهم احلالية اليوم غري 

ماأمونة النتائج(.
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�صر �لع�صبية 

ال يز�ل حيا 

فينا، وهذ� 

نق�س كبري 

باملعرفة ال 

يليق بنا



ات، 
ّ
ة على اقتتال بني الع�سبي

ّ
ة املبني

ّ
  احلروب االأهلي

ة. 
ّ
هي تق�سيم للنفو�ص �سابق والحق لالأعمال احلربي

دائمًا،  مغلوبًا  نف�سه  يعترب  ال   
ّ
الع�سبي فاملهزوم 

والنف�ص-  املعريف  خمزونه  عمق  يف  ينغم�ص  بل 

اجتماعي، حتت االأر�ص وبعيداً عن االأنظار. 

ات التي 
ّ
ته التمّدد اجلذموري للع�سبي

ّ
   هذا ما �سمي

امل�ستع�سية  االأع�ساب  وانت�سارها  ها 
ّ
منو يف  ت�سبه 

التي ال جذور لها، بل �سال�سل من العقد املتال�سقة، 

ولكن املنف�سلة حيويا، الواحدة عن االأخرى. لذلك اإن 

بة 
ّ
اقتلعت عقدة اأو عّدة عقد من هذه ال�سل�سلة املت�سع

حيث  النبتة،  على  بتاتًا  ذلك  يوؤّثر  ال  االجتاهات، 

تنبعث نبتة جديدة بعد اأقل من اأ�سبوع من اجلذمور 

ة يف باطن االأر�ص.
ّ
اأو العقدة التي بقيت خمفي

ات هذا الطابع اجلذموري يف 
ّ
    وقد اتخذت الع�سبي

تواوؤمها  بعد  اأي  ة، 
ّ
الع�سبي ر 

ّ
تطو من  الحقة  فرتة 

قامت،  حيث  املذاهب.  مع  ة 
ّ

وبخا�س االأدي��ان،  مع 

ة 
ّ
والقبلي ة 

ّ
الع�سائري ات 

ّ
الع�سبي بعد  ما  مرحلة  يف 

النف�سي-  لتجذمرها  نوعي  بتح�سني  ال�رصفة، 

االجتماعي.

ة �سابقًا والحقًا للنزاعات، 
ّ
   لذلك يكون مفعول الع�سبي

اأو باالأحرى الأ�سكال التغّلبات كما ي�سميها على نحو 

ا�ستمرار  من  ح�سل  ما  اأن  بحيث  خلدون،  ابن  اأدق 

يف  الع�سبية  اأ�ساليب  بجميع  االقتتال  ال�ستعدادات 

قرب�ص ولبنان وال�سودان، هو امل�سري احلتمي الذي 

لت 
ّ
ينتظر ال�سوريني والعراقيني واليمنيني؛ حيث حتو

هّزات  تهّددها  اأرا���صٍ  اإىل  طويل  الأمد  البلدان  هذه 

اأّنه  الذي يعني  االأمر  الدوام؛   ة.على 
ّ
ة ع�سبوي

ّ
اأر�سي

ال يعود يكفي اال�ست�سهاد باملثل اللبناين للكالم عن 

العربي مبجمله بات  العامل  اإن  اإذ  ة، 
ّ
الع�سبي ظاهرة 

�سار اإليه يف لغة املو�سيقى بالتيمبو، 
ُ
يعي�ص على ما ي

اأي النغم العميق املتوا�سل.

l ما �لذي تر�ه من عالج للع�صبّيات على �أنو�عها 

تكون  قد  �لوئام  �صيا�صة  وهل  �لعربي؟  عاملنا  يف 

بديل  �أي  باخت�صار  �ملجال.  هذ�  �ملوقف يف  �صّيدة 

ح�صاري تقرتحه هنا؟ وملاذ�؟

ات امل�ستع�سية؛ 
ّ
uu ينبغي اأن نخرتع مبيداً للع�سبي

اأن طبيعة هذا املبيد، كي يكون فعااًل، ينبغي  علمًا 

ة، كما ي�سري اإليها �سوؤالك.
ّ
اأن تكون ح�ساري

اأن نلجاأ   يف ما خ�ص تركيب هذا املبيد، ال بد من 

نات 
ّ
املكو يف  يدخل  ة. 

ّ
اأ�سا�سي ة 

ّ
معرفي نات 

ّ
مكو اإىل 

ة املطلوبة:
ّ
ة االأ�سا�سي

ّ
الع�سوي

- فهم جديد للرتاث العربي، �رصحًا ونقداً ومراجعًة

روحانياته  ح��ول  يتمحور  للدين  جديد  فهم   -

واأخالقياته ال�سامية

-  ف�سل ال�ساأن الديني عن القرار ال�سيا�سي

ومراميها  تكوينها  يف  ة 
ّ
الع�سبي طبيعة  ���رصح   -

ورهاناتها

-  الدخول يف مراجعة مفهوم االندماج والعمل على 

مفهوم التكامل

ع الثقايف كمبداأ خال�سي، ال ك�سعار 
ّ
 - اعتماد التنو

جتميلي.

احل�ساري  املبيد  ه��ذا  ر���ص   
ّ

يخ�ص م��ا  يف  اأم���ّا 

ة 
ّ
واالإثني م�رصقًا،  ة 

ّ
واملذهبي ة 

ّ
الديني ات 

ّ
للع�سبي

الرتبوي  بالعمل  يتمّثل  االأجنع  فاالأ�سلوب  مغربًا، 

يف  اأي  الدافئة،  البيت  اأح�سان  يف  اأواًل،  املتكامل: 

ة 
ّ
املدر�سي �سة 

ّ
املوؤ�س ثانيًا يف  ثم  ة، 

ّ
العائلي �سة 

ّ
املوؤ�س

املعاد تاأهيلها على م�ستوى املناهج، وثالثًا واأخرياً 

ها الر�سمي 
ّ
ة، يف �سقي

ّ
�سة االإعالمي

ّ
على م�ستوى املوؤ�س

واخلا�ص.

بان�سوائه  اإاّل  بالنجاح  له  حّظ  ال  كله،  ذلك  لكن     

الدولة  تختار �سيغة  ة جديدة 
ّ
عربي دولة  لواء  حتت 

احلديثة دومنا مراوغة او مواءمة اأو توافقات. عندها 

اأف�سلت  التي  ة 
ّ
احلقيقي ة 

ّ
العربي النه�سة  �ستبداأ  فقط 

الع�سبيات �سيغتها ال�سابقة، والتي مل يعمل العرب 

على اإبادتها من حياتهم، قواًل وفعاًل، فهي املر�ص 

يبداأ..  ال  اأو  العالج  يبداأ  ومنها  العميق.  امل�ستع�سي 

ومنها تبداأ النه�سة اأو ال تبداأ.            
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l �لتقنيات �ملعا�صرة �أ�صهمت يف �إفر�غ �لذ�ت

  �لعربية من م�صمونها



حممد  الفل�سفة  واأ�ستاذ  واملفكر  الكاتب  يركن  مل 

امل�سباحي للراحة واال�ستجمام، مثلما يفعل كثريون 

بعد التقاعد. بل حتولت عنده مرحلة ما بعد العمل اإىل 

املفكرة،  العربية  الذات  يف  تاأمل  ورحلة  تاأنٍّ  ف�سحة 

العربي  الفكر  يف  »ال���ذات  بعنوان  كتابا  اأف���رزت 

�سفحة  خم�سمائة  نحو  يف  �سدر  الذي  االإ�سالمي«، 

عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سات ال�سيا�سات. يف 

اأنتجها  التي  الت�سورات  برفقته  ن�ستعيد  احلوار،  هذا 

والق�سايا  املفاهيم  وكذا  الذات،  حول  العربي  الفكر 

والتمثالت التي يطرحها هذا الكتاب.

�لعربي  �لفكر  يف  ــذ�ت  »�ل �الأخــري  كتابك  يقدم   l

�لفهم  من  �لتخل�س  �إىل  ت�صعى  قــر�ءة  �الإ�صالمي« 

كانت  هل  لها.  بديل  و�إيجاد  للذ�ت  �مليتافيزيقي 

�لغاية هي حتقيق ذ�ت مدنية �صيا�صية؟

لل�سيا�سة  املحرتف  املعنى  ب�سوؤالك  ق�سدَت  اإذا   uu

الكتاب  غاية  فلي�ست  اليوم،  متار�سان  كما  واملدنية 

حتقيق هذه الذات ال�سيا�سية املدنية، الذات اأغنى من 

املبحث  بال�سيا�سة  ق�سدت  اإن  لكن  البعدين؛  هذين 

يحقق  بال�سيا�سة  الأن��ه  الفل�سفة  غاية  ُيعترب  ال��ذي 

االإن�سان ال�سعادة والعدالة، وق�سدت باملدنية االإ�سارة 

اإىل تعريف االإن�سان باأنه حيوان مدين بالطبع ولي�ص 

جمرد عبد الأحد، فاإن الغاية من الكتاب هي بالفعل 

اهتمامي  ك��ان  واملدنية.  ال�سيا�سية  ال��ذات  حتقيق 

والعقل  واملاهية  بالوجود  عالقاتها  يف  ب��ال��ذات، 

اخليط  هو  والعر�سية،  بالعر�ص  وحتى  والهوية 

الناظم جلل كتاباتي منذ بداياتها االأوىل )يف كتاب 

اأما  واإ�سكاالت(.  دالالت  كتاب  ويف  العقل،  اإ�سكالية 

االإ�سالمي«ماأفقدفف  العربي  الفكر  يف  »الذات  كتاب 

مع  حوار  الإج��راء  االهتمام  هذا  دائ��رة  ليو�سع  فجاء 

من  �سفوة  لدى  املتباينة  الذات  ت�سورات  من  جملة 

)كابن  القدامى  واملت�سوفة  واملتكلمني  الفال�سفة 

الغزايل،  خلدون،  ابن  ر�سد،  وابن  طفيل،  وابن  باجة، 

وابن ر�سد، واملكالتي، وابن ميمون(. كان لكل واحد 

وزاويته  للذات  اخلا�ص  ت�سوره  املفكرين  هوؤالء  من 

يجمعهم  ك��ان  ما  ذل��ك،  وم��ع  اإليها،  للنظر  املعينة 

االأمر  التطلع يف نهاية  اأقوى مما كان يفرقهم، وهو 

اإىل الت�سبه بذات ميتافيزيقية م�ستحيلة التحقق على 

مدينة  يف  يعي�ص  اإن�سان  هو  مبا  االإن�سان  م�ستوى 

وال�سيا�سية. فنجد مثال  واملدنية  الطبيعية  باأبعادها 

بالرغم  له  ذاتا  العقل  يكون  باأن  يقنع  مل  طفيل  ابن 

طور  ف��وق  ق��وة  عن  فبحث  امل���ادة،  عن  جت��رده  من 

اإال  حتقيقها  اإىل  ي�سل  ال  التي  ذاته  عن  لتعرب  العقل 

ال��ذات  عن  البحث  ه��ذا  مو�سوعها.  يف  فنائها  عرب 

كان  الوجودية  بالذات  ي�سحي  الذي  امليتافيزيقية 

»جنون  فوكو،  عنه  تكلم  ال��ذي  اجلنون  من  �رصبا 

غياب فعل« الذات الفردية... جنون ا�ستحالة اأن تنتج 

الذات نف�سها يف فعلها«. طبعا، ال ننكر اأنه، يف ثنايا 

هذا البحث اجلنوين عن ذات م�ستحيلة التحقيق، كانت 
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حاوره: حممد جليد *

هدفنا ف�صل �لالهوت عن

 �لفل�صفة �ل�صيا�صية

حممد �مل�صباحي

كاتب واإعالمي من املغرب 
  *



هناك حماوالت تنظر اإىل الذات الب�رصية لي�ست �سيئا 

اآخر �سوى اأنها »اإدراك للعامل« )ابن ر�سد(، اأو بو�سفها 

»ذاتا فردية« قادرة على اال�ستغناء حتى عن العي�ص 

العلم والعلماء  اإذا ما خال منها  امل�سرتك يف املدينة 

غنية  عمرانية«  »ذات��ا  باعتبارها  اأو  باجة(،  )اب��ن 

الذات  اأي  واالإلهية،  واالإن�سانية  الطبيعية  باأبعادها 

)ابن  القلب  اإىل  ثم  العقل  فاإىل  اجل�سم  من  املتطورة 

اأن  وغريها  الت�سورات  هذه  يف  نقّدره  ما  خلدون(... 

الفكر العربي االإ�سالمي اهتم بالذات الب�رصية، بالرغم 

العقائدي  الف�ساء  على  االإلهية  ال��ذات  طغيان  من 

مناهج  ت�سنيف  وميكن  الزمان.  ذلك  يف  والفكري 

اإدراك )اإثبات( الذات اإىل ثالثة: اإدراك الذات باهلل عن 

به(،  املتاأثرين  والفال�سفة  )الت�سوف  نفيها  طريق 

واإدراك الذات باإدراك العامل )ابن ر�سد(، واإدراك الذات 

بالذات )ابن �سينا(.

�أنه  قو�مها  فكرة  ت�صتفاد  �لكتاب،  مقدمة  يف   l

مبا  �أي  �لر�هنة؛  باأزمتها  �لذ�ت  وعي  يف  م�صاهمة 

يعي�صه �لعامل �لعربي �ليوم من �نتكا�صة على جميع 

فكرية  �أ�صول  �إىل  تعود  ذلك  مقاربة  لكن  �الأ�صعدة. 

تعالج  مل  ملاذ�  نظرك،  نف�صه. يف  �ملو�صوع  تعالج 

�أزمة �لذ�ت �لفردية يف زمنها �لر�هن؟

uu مو�سوع الكتاب، كما تعلم، هو الذات يف الفكر 

العربي  الفكر  يف  ولي�ص  )القدمي(  االإ�سالمي  العربي 

العربي  الفكر  يف  الذات  اأزمة  مدى  والإب��راز  احلديث. 

اإىل  املقدمة  يف  االإ���س��ارة  من  بد  ال  ك��ان  املعا�رص 

فتوحات الفكر احلداثي وما بعد احلداثي فيما يت�سل 

اليوم خمتلف  اإن�سان  اأن  بالذات. عموما، بالرغم من 

الذات  اأزم��ة  ف��اإن  الكال�سيكي،  االإن�سان  عن  جذريا 

فكرنا  يف  ال��ذات  اأزم��ة  اإىل  بجذورها  متتد  الراهنة 

الكال�سيكي. لكن لي�ص معنى هذا اأنه ال ميكن فهم اأزمة 

الذات الراهنة اإال بالرجوع اإىل االأزمة ال�سابقة، فلكل 

اأزماته واأ�سئلته اخلا�سة به. وكتاب »الذات« ال  زمن 

يكتفي باالإ�سارة اإىل بعد االأزمة يف ت�سورات املفكرين 

القدامى، بل ي�سعى اإىل التنويه باالأبعاد االإيجابية يف 

تلك الت�سورات، وبخا�سة العناية باالإن�سان وبالذات 

على  الالهوتية  ال��ذات  هيمنة  من  بالرغم  الب�رصية 

جمامع تفكري القدماء من مفكرينا.

اإذن، ال تعود االأزمة ال�ساملة للذات العربية املعا�رصة 

فقط اإىل اأزمة الذات يف املا�سي، بل اإىل عدة عوامل 

االأ�سوليات  اأول��ه��ا  ث��الث��ة.  ب��ذك��ر  نكتفي  حديثة، 

االإ�سالمية التي تعمل كل ما يف و�سعها لتدمري الذات 

هو  ما  كل  جتاه  الكراهية  بروح  وتعبئتها  الب�رصية، 

جميل يف احلياة لن�رص اخلراب يف كل ما يحيط بها، 

اإال  وجود  ال  اأن  اإثبات  من  تتمكن  اأن  اأجل  من  وذلك 

للذات االإلهية.

الذات  تاأزمي  يف  وي�ساهم  �ساهم  الذي  الثاين  العامل 

منها  اأمرها،  زمام  امتالك  من  وحرمانها  العربية 

اأم�سى  حيث  ال�سيا�سي،  بالفعل  حل  الذي  امل�سخ  هو 

العربي  العامل  يف  والعقد  احلل  الأهل  ال�ساغل  ال�سغل 

بق�ص  والتنوير  احلداثة  مكامن  على  االإج��ه��از  هو 

اأجنحة االأدباء واملفكرين، وتقلي�ص ف�ساءات الكتاب 

هو  ما  كل  وت�سفية  وال�سينما،  واملو�سيقى  وامل�رصح 

جميل من حدائق وف�ساءات عمومية، هذا ف�سال عن 

التحكم عن بعد يف االأحزاب واجلمعيات املدنية ويف 

ف�ساءات التوا�سل االجتماعي... كل هذا من اأجل خلق 

االأر�سية اخل�سبة النبثاق االأ�سوليات وانت�سارها.

العامل الثالث الذي اأ�سهم يف اإفراغ الذات العربية من 

وبخا�سة  املعا�رصة  التقنيات  تطور  هو  م�سمونها، 

وو�سائل  وامليديا  )كاملعلوميات  الرقمية  الثورات 

االت�سال...(، التي واإن كان لها وقع حممود يف فتح 

رقابة  عن  غياب  يف  الذات  تطور  اأمام  مذهلة  اآفاق 

�سلب  اأ�سباب  طياتها  يف  حملت  فاإنها  املراقبني، 

االإن�سان اأناه وتبديد ذاته.

من  الغاية  كانت  التي  الكتاب،  مقدمة  اإىل  اأعود 

الثالثة  االأزمنة  عرب  الذات  فكرة  لتطور  ر�سدها 

)الكال�سيكية واحلداثية وما بعد احلداثية( التنبيه 

انقالب جذري:  اإىل  اأدت  التي  الذات  اإىل تاريخية 

اإىل  املو�سوع،  يف  ال��ذات  فناء  عن  البحث  من 

نعتقد  اإننا  الذات.  يف  املو�سوع  فناء  عن  البحث 

ال��ذات  ل�سالح  الب�رصية  ال��ذات  تدمري  ت��اليف  اأن 

الذات  ل�سالح  الطبيعة  تدمري  اأو  امليتافيزيقية، 

واأن��ه  معا،  والب�رصية  الكينونة  يهدد  الب�رصية، 
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اأزمة الذات 

�لر�هنة 

متتد 

بجذورها

 �إىل �أزمة 

الذات 

يف فكرنا 

�لكل�صيكي



يتعني اإعادة التوازن بني الذات واملو�سوع.

l �إىل �أي حد ميكن �لقول �إن �أزمة هذه �لذ�ت هي نتاج 

�ملع�صلة �لتي �أغرقنا فيها �لفكر �ل�رشعي، �لذي يغلب 

�لذ�ت �جلماعية على �لذ�ت �لفردية؟

لكن  ال�سابقة.  االإجابة  يف  اإليه  اأ�رصت  ما  هذا   uu

ال�رصعي«  »الفكر  عبارة  من  فبدال  تعديال،  اأق��رتح 

اأو  االإ�سالمية«  »االأ�سولية  تعبري  ا�ستعمال  اأف�سل 

اإفقار  على  اأ�سحابه   
ّ
اأ�رص الذي  ال�سيا�سي«  »االإ�سالم 

احل�سارية  مكت�سباتها  ك��ل  م��ن  باإفراغها  ذات��ن��ا 

وعلى  احلياة  على  االنفتاح  من  ومنعها  والثقافية 

مكت�سبات االإن�سانية. وكانت احليلة االأ�سا�سية لهوؤالء 

القوم الإجناز مهمتهم التخريبية للذات الب�رصية خلق 

االلتبا�ص يف كل ق�سية يتناولونها. واأول �سيء فعلوه 

والعلم  العقيدة  مبفاهيم  تالعبهم  الزمان  قدمي  منذ 

اإىل  والعلم  علم،  اإىل  العقيدة  حولوا  حيث  واحلقيقة، 

من  لالنتقال  الذرائع  لهم  وفر  ال��ذي  االأم��ر  حقيقة، 

يف  وال�رصيعة  الطبيعة  بعلماء  التنكيل  اإىل  احلقيقة 

اأن مت لهم هذا اخللط، قاموا بجعل  الوقت. بعد  نف�ص 

هو  والتقليد،  النقل  على  فقط  القائم  الديني،  العلم 

العقلية  العلوم  مقابل  يف  والكامل  احلقيقي  العلم 

غري  املذمومة  بالعلوم  و�سموها  التي  الطبيعية 

هي  اأنها  ول��و  �سارة  علوما  اعتربوها  بل  النافعة 

االآالت  وتبتكر  لالإن�سان  املادية  اخلريات  تنتج  التي 

وبناء  للمع�سالت؛  احللول  وجتد  امل�ساكل  وتعالج 

بتكفري  الر�سوم  علماء  قام  اجلائر  التمييز  هذا  على 

وتبديع وت�سليل كل من ا�ستغل بالعلوم العقلية حتى 

ولو كانت متعلقة بال�رصيعة واللغة والنحو واالأن�ساب 

وال�سعر. هكذا اأم�ست كل معرفة خارجة عن »احلقيقة 

لطقو�ص  تخ�سع  ال  ممار�سة  وكل  باطلة،  الدينية« 

ف�سارت  ال��ذات  اأفقر  مما  �سالة،  الدينية  املمار�سة 

و�سلوكها  تفكريها  يف  حرة  تعد  فلم  واحد،  بعد  ذاتا 

وب�سبب  ولبا�سها.  وم�ساهدتها  روؤيتها  يف  حتى  وال 

ح�رص احلقيقة يف نطاق العقيدة، متت م�سادرة عقل 

كائنا  االإن�سان  فغذا  الب�رصية،  الذات  واإرادة  وحرية 

قا�رصا، ينتظر اإذن االأو�سياء، وهم »اأ�سباه الفقهاء«، 

ليعتقد يف »اأ�سباه احلقائق« ويعمل »باأ�سباه االأفعال 

الفا�سلة«. من هنا ن�ستخل�ص اأنه اإذا اأردنا بناء ذات 

اأوال  علينا  وجب  واالآف��اق،  االأبعاد  متعددة  حداثية 

ف�سل الالهوت ال�سيا�سي عن الفل�سفة ال�سيا�سية، وهو 

الت�رصيع  التي تعطي احلق يف  ما ي�سمى بالعلمانية، 

ي�ستمدون  ال��ذي��ن  ال��ربمل��ان  يف  االأم���ة  ممثلي  اإىل 

قوانينهم  وي�ستنبطون  املواطنني  من  م�رصوعيتهم 

من الواقع ومن حاجيات النا�ص باآليات قانونية، وال 

تعطي هذا احلق اإىل الفقهاء الذين يكتفون با�ستنباط 

كما  للتغيري.  القابلة  غري  الن�سو�ص  من  فتاويهم 

ثانيا،  احلداثية يجب علينا،  الذات  بناء  اأجل  اأنه من 

ت�سييد دولة احلق على اأ�سا�ص الدميقراطية التي ت�ستمد 

اإىل االأفراد ال كموؤمنني  �رصعيتها من ال�سعب، وتنظر 

بالوالء  مطالبني  كمواطنني  واإمنا  عبيد،  اأو  رعية  اأو 

ال�سيا�سياأاأ للدولة فقط. والواجب الثالث الذي يتطلبه 

منا بناء الذات احلداثية هو الكف عن اخللط بني العلم 

واحلق  ال�رصعي  احلق  بني  الب�رصي،  والعلم  الديني 

اإ�سالمي  طب  عن  الكالم  نرف�ص  لكوننا  ال  الفل�سفي، 
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ن�صعى �إىل 

�لتخل�س 

من �لفهم 

�مليتافيزيقي 

للذ�ت 

�لفردية



اإ�سالمية...  وبالغة  اإ�سالمي  وفلك  اإ�سالمية  وفيزياء 

كل  جتعل  �سعبوية  ثقافة  ترويج  نرف�ص  لكوننا  اأو 

القراآن، ولكن  العلمية موجودة م�سبقا يف  الفتوحات 

اعتبار  ممكنا  يعد  مل  العملي  العقل  جمال  يف  الأن��ه 

فكرة »وحدة احلق« �ساحلة دائما، الأن احلق ال�رصعي 

اأي  العقلي،  احلق  ي�ساد  قد  بل  يخالف،  قد  اأحيانا 

وقطع  واالإرث  العبودية  الب�رصي، كاحلال يف حقوق 

ذاتنا  ترميم  ���رصوط  اإذن  هي  هذه  ال��خ.  ال�سارق  يد 

كيما ت�سبح ذاتا متحدية، منفتحة على كل ما يرثي 

وجودها.

لتحرر  �الأ�صا�صية  �ل�رشوط  من  �رشطا  �أن  تفرت�س   l

�لذ�ت هو حترر �لعقل و�العرت�ف بالتفكري �لعقالين، 

�لخ. لكن هذ� �لعقل يعي�س �الآن حمنة قا�صية. كيف 

تنظر �إىل دور �لعقل وموقعه د�خل �حلقبة �لتاريخية 

�خلري  بني  وحمتدم  قوي  ب�رش�ع  �ملحكومة  �لر�هنة 

و�ل�رش، بني �لدين و�لفل�صفة، بني �الأ�صولية و�حلد�ثة، 

�لخ؟

اأه��م  م��ن  الأن  ����رصاع  ق��وة  بطبيعته  العقل   uu

واإع��ادة  والت�ساوؤل  وال�سك  النقد  ممار�سة  وظائفه 

اخلالقة  وظيفته  عن  تخلى  ومتى  با�ستمرار،  النظر 

ر�سالته. طبعًا، ال ميكننا  هذه تال�سى وجوده وخان 

العلمي  الفكر  �سعيد  على  العقل  اأزم��ة  وجود  اإنكار 

والفل�سفي يف االأزمنة احلديثة اإىل درجة دفعت بع�ص 

مركزية  وبالتايل  مركزيته،  انتقاد  اإىل  االجتاهات 

فاعليات  �ساأن  من  االإع��الن  مقابل  يف  اأفكر،  االأن��ا 

لكن  الخ.  واالأ�ساطري  كاخليال  الب�رصية  للذات  اأخرى 

يف  تقوم  التي  االإب�ستيمولوجية  االأزم��ات  هذه  مثل 

وجه العقل من حني الآخر يخرج منها اأقوى مما كان. 

املركزية  مكانته  العقل  ئ 
ِّ
ُنبو فلم  لنا،  بالن�سبة  اأما 

له  نت�سدى  ي�ستحقها حتى  التي  والفكرية  ال�سيا�سية 

قيادتنا  فقدنا  لقد  ومركزه.  وظيفته  يفقد  وجنعله 

للتاريخ، و�ساع منا زمام اأمرنا مّلا تخلينا عن العقل 

عندما  الوجود.  و���رصورة  الطبيعة  حتمية  واأنكرنا 

الغابر  الزمن  حنابلة  ل�سالح  ر�سد  ابن  عن  تخلينا 

�ستى:  األوانا  اتخذوا  اليوم  احلنابلة  اأمرنا.  انتهى 

خطر  �سوفية.  وحتى  واإيديولوجية  وعلمية  �سيا�سية 

كثرية،  روؤو���ص  وذو  داخلي  خطر  هو  اليوم  حنابلة 

الرائعة  وجتلياته  للعقل  اليومية  مبحاربتهم  الأنهم 

الخ(  العلمانية  االأخ��الق  احل�سارة،  التقنية،  )العلم، 

مواجهة  من  للعقل  منا�ص  ال  ذل��ك،  مع  ينهكونه. 

الالعقالنية  ثقافة  ن�رص  اإىل  ي�سعون  الذين  خ�سومه 

والتقليد واالمتثال لالأو�سياء. فاإذا �سّلمنا باأن حتديث 

اأ�سا�سا حتديث للعقل، فاإن هذا التحديث ال  الذات هو 

بد اأن مير عرب النقد وعرب مواجهة القوى امل�سادة له 

وذلك بالقيام بثالث مهام.

تاريخه  من  العقل  حترير  يف  تتمثل  االأوىل  املهمة 

التي  احلديثة  واملقرتبات  املناهج  على  ينفتح  كي 

متار�ص يف املختربات واملجامع العلمية واجلامعات، 

لالإيديولوجيات  والتبعية  الوثوقية  من  وحتريره 

ال�سيا�سية والدينية.

االأ�سوليني  هجوم  مبواجهة  تق�سي  الثانية  املهمة 

العقل  حم��ا���رصة  اإىل  ي�سعون  ال��ذي��ن  وال��ع��دم��ي��ني 

عيوب  باأنها  م�ستعمليه  اأخطاء  وت�سوير  وتقوي�سه 

ذاتية له. ومواجهة مغتايل املعرفة واحلقيقة ال تعني 

واحلكمة،  ال�رصيعة  بني  م�سرتكة  اأر���ص  عن  البحث 

حيزه  يف  ال�رصيعة  عقل  يبقى  اأن  على  العمل  بل 

اخلا�ص وح�سب واأال يتعداه اإىل حقول العلوم العقلية 

نف�سه  جتديد  اإىل  دفعه  على  العمل  مع  والطبيعية، 

حققها  التي  املنهجية  الفتوحات  من  باال�ستفادة 

عقل العلوم الطبيعية واالجتماعية واالإن�سانية. فكما 

بحدوده  اأقر  عندما  وتطور  حترر  الفل�سفي  العقل  اأن 

على  )ولي�ص  ال�رصعي  العقل  على  فكذلك  كانط(،  )مع 

الفكر ال�رصعي( اأن يعرتف بحدوده الأنها هي الو�سيلة 

ويف  اخلا�ص.  جماله  يف  قويا  ي�سبح  لكي  الوحيدة 

�سقط يف متاهات مثرية  املقابل متى تعدى حدوده 

لل�سخرية.

يقظني وحذرين  نبقى  اأن  الثالثة حتثنا على  املهمة 

اإزاء العقل الرقمي الذي واإن غمرتنا ثوراته االت�سالية 

�سار  حت�سى،  ال  بخريات  وال�سورية  واملعلوماتية 

بعد  »ما  طابعه  بحكم  اأنه  ذلك  االإن�سان.  كيان  يهدد 

ذات  لظهور  املجال  الرقمي  العقل  اأف�سح  احلداثي« 

توجد  )التي  االفرتا�سية  ال��ذات  هي  ه�سة  جديدة 
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�ل�صغل �ل�صاغل 

الأهل �حلل 

و�لعقد هو 

�الإجهاز على 

�حلد�ثة 

و�لتنوير 

بق�س �أجنحة 

�الأدباء 

و�ملفكرين، 

وتقلي�س 

�حلرية



ال�سبكية  طبيعتها  ب�سبب  التي  والعدم(،  الوجود  بني 

والبينية والعالئقية، �سارت مهدَدة بالت�سظي والتبديد 

عدا  ه��ذا  العمالقة،  االإن��رتن��ت  ملحركات  والتبعية 

االأوهام  الت�سخري واخلداع والغ�ص  التعر�ص لعمليات 

االأمر  االآخر،  الذات وعن  واملغالطات عن  واالأكاذيب 

الالمباالة  ثقافة  االإرادة ون�رص  �سلب  اإىل  يوؤدي  الذي 

املواجهة  اأناأاإن كانت  اأنه  والواقع. غري  احلقيقة  اإزاء 

مع االأ�سولية ُتلقي بنا يف قعر املا�سي الباعث على 

على  املعلوماتي،  العقل  مواجهة  ف��اإن  االطمئنان، 

امل�ستقبل  اأح�سان  اإىل  بنا  يقذف  ذلك،  من  العك�ص 

جتاوز  اإن  املتوقعة.  وغري  املذهلة  بتقلباته  املليء 

اأن تكون  امل�سايقة االأ�سولية واملعلوماتية ال ميكن 

ناجحة اإال بانخراط الذات الفعال يف اإنتاج التاريخ.

من  �الأ�صويل  �لعقل  مو�جهة  عن  �حلديث  يقودنا   l

جهة، و�لعقل �ملعلوماتي من جهة ثانية، �إىل و�صع 

يف  خ�صو�صا  �لعربي،  �لعامل  يف  �لفل�صفي  �لفكر 

�ملغرب �ليوم. كيف تنظر �إىل هذ� �لو�صع �ليوم؟ وهل 

ترى �أن �لفكر �لفل�صفي يتجه �إىل غد �أف�صل؟

اأن  ذلك  على  ودليلي  ذل��ك،  يح�سل  اأن  اأتوقع   uu

الكتابة الفل�سفية املغربية ما فتئت تعرب عن حيويتها 

اأن كان  واآفاقها. فبعد  اأ�سئلتها  وقدرتها على جتديد 

جيل ال�ستينات ت�ستغرقه اإ�سكالية النه�سة يف عالقتها 

اإىل  اخلطيبي  دفعت  درجة  اإىل  واحلداثة  الرتاث  مع 

ن�سينا  »لقد  الفل�سفة:  بن�سيان  املرحلة  هذه  و�سف 

الهوية  وم�ساألة  واملوجود،  الوجود  م�ساألة  األفباء 

الهوية  عن  حياء  دون  نتكلم  زلنا  وما  واالختالف، 

من  الثاين  اجليل  من  ق�سم  حترر  العربية«،  والنه�سة 

ذات  »ال��رتاث«  اعتبار  عن  وتوقف  االإ�سكالية،  هذه 

فقط  اإليه  بالنظر  ليكتفي  العميقة،  العربي  االإن�سان 

اإىل  التحرر  ه��ذا  وق��اده  العلمي.  للبحث  مو�سوعا 

البحث عن ق�سايا فل�سفية باملعنى اخلا�ص للكلمة.

انطلقت  فقد  اأجيال  من  تاله  وما  الثالث  اجليل  اأما 

طريق  عن  جديدة  ومو�سوعات  ق�سايا  عن  للبحث 

االحتكاك باأ�سئلة كبار الفال�سفة الغربيني. لذلك فاأنا 

ل�ست مت�سائما من الو�سع الفل�سفي باملغرب. �سحيح، 

االأجيال  تطرحها  التي  الفل�سفية  الق�سايا  جتد  ال  قد 

اجلديدة جمهورا يتعاطف معها الأن اجلمهور العربي 

اأ�سابه ما ي�سبه االإدمان على ق�سايا النه�سة التي مل 

تنه�ص، ولكن االنخراط يف تناول الق�سايا الفل�سفية 

الذي  الفل�سفي  النظر  تقليد  اإحياء  �ساأنه  من  الكونية 

يخاطب االإن�سان بعامة، ال هذا االإن�سان اأو ذاك.

لقد حقق اجليل االأول، جيل ال�ستينات، من املفكرين 

واخلطيبي  واجلابري  والعروي  )احلبابي  املغاربة 

الثقافة املغربية  اإىل رحاب  الفل�سفة  واأومليل( عودة 

د�سن  قرون.  ثمانية  زهاء  ق�رصا  تغييبها  مت  اأن  بعد 

حممد عزيز احلبابي عودة الفل�سفة بالتاأليف الفل�سفي 

كتابات  ات�سمت  الفل�سفة.  تاريخ  يف  بالتاأليف  ال 

�سمات  يف  متفاوتة  بن�سب  باال�سرتاك  اجليل  ه��ذا 

والنزعة  وااللتزام  والنقد  والتاريخانية  كالعقالنية 

كانت  اإ�سكاليتهم  اأن  على  يدل  مما  االإيديولوجية، 

الوحدة  هذه  لكن  مت�سابهة.  االأق��ل  على  اأو  واح��دة، 

الطرح  يف  االختالف  من  متنعهم  مل  االإ�سكالية  يف 

املعتمدة  واملتون  واملفاهيم  واملقاربات  وال�سبل 
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من  ال�ستينات  جيل  اقت�سام  اإن  اأقوالهم.  �سياغة  يف 

العربية،  لالأمة  التاريخي  بالف�سل  ال�سعور  الفال�سفة 

على  الدميقراطي  احل��داث��ي  امل�����رصوع  باإخفاق  اأي 

واالقت�ساد  الدميقراطية(،  )ا�ستحالة  الدولة  �سعيد 

حماوالت  )اإخفاق  والعقيدة  والفكر  النمو(،  )اأزم��ة 

جهة  من  دفعهم  والتحديث(،  واال�ستنارة  االإ�سالح 

اإىل البحث عن اأ�سباب هذا الف�سل ال�سامل يف ا�ستنبات 

نه�سة ثانية، ومن جهة اإىل التفكري يف اإ�سالح العقل 

رهان  اأن  على  يد  وهذا  واالإيديولوجيا.  وال�سيا�سة 

الكتابة لدى غالبية مفكري هذا اجليل مل يكن اأكادمييا 

رهانا  كان  واإمن��ا  النظري،  العقل  نطاق  يف  يدخل 

اأ�سفى  العملي، مما  العقل  تاريخيا يندرج يف جمال 

على تفكريهم طابعا اإيديولوجيا ملتزما باإرادة تغيري 

لهذا  وتنويري،  حداثي  اأفق  نحو  التاريخي  الوجود 

جندهم يتناف�سون على و�سف مقاربتهم بالتاريخية 

اأو التاريخانية. لكن طرق الو�سول اإىل احلداثة كانت 

مع  بالقطيعة  يريدها  كان  فبع�سهم  متعددة:  لديهم 

من  الرتاث  يف  ما  با�ستثمار  االآخر  والبع�ص  الرتاث، 

من  االأول  الرعيل  انغما�ص  مكن  وقد  التنوير.  بذور 

االأ�سئلة  و�سع  من  التغيري  اإ�سكالية  يف  املفكرين 

والتحليالت  االأ�سيلة،  واملواقف  وال�ساملة،  اجلريئة 

مبيالد  تب�رص  التي  الالذعة  واالنتقادات  العميقة، 

اجليل  جاذبية  اأن  ونعتقد  وتنويري.  حداثي  اأف��ق 

اأ�سا�سا  تعود  ما(  بوجه  احلبابي  )با�ستثناء  االأول 

االأربعة:  باأبعادها  املارك�سية  للمقاربة  تبنيهم  اإىل 

ومعنى  والطوباوية.  والنقدية،  والتاريخية،  اجلدلية، 

حتقيق  من  متّكنوا  اجليل  هذا  اإىل  املنت�سبني  اأن  هذا 

ا�ستقالل اإ�سكاليتهم الفكرية عن االإ�سكالية امل�رصقية 

ا�ستثمارهم  بف�سل  وذلك  اال�ست�رصاقية،  واالإ�سكالية 

االإب�ستيمولوجية  امل��ف��اه��ي��م  م��ن  جلملة  ال��ذك��ي 

القطيعة،  االإ�سكالية،  اجلينالوجيا،  التطور،  )البنية، 

العقل  التاريخية،  الكتلة  االإيديولوجيا،  التاريخانية، 

الغربيني  الفال�سفة  من  املقتب�سة  ال��خ(  امل�ستقيل، 

األتو�رص،  فوكو،  نيت�سه،  مارك�ص،  هيغل،  )خا�سة 

با�سالر، غرام�سي، مانهامي...(. وبف�سل هذا املجهود 

اجلبار، وال�سمات االأ�سيلة التي حتلت بها كتاباتهم، 

مل يعد املغرب م�ستوِردا لالأ�سئلة واالأفكار واملناهج 

والروؤى واملواقف الفل�سفية اجلديدة بل �سار م�سّدرا 

اإنتاجهم يف توجهني متقابلني: توجه  لها. وقد �سار 

امل��اأزق  من  اخل��روج  على  يعمل  حتديثي  نه�سوي 

التاريخي )العروي، اجلابري(؛ وتوجه يحلق يف �سماء 

واالزدواج  واالختالف  بال�سخ�ص  ويهتم  الكونية، 

والهجانة، ال بالوحدة والهوية كما فعل التوجه االأول 

)احلبابي يف مرحلته االأوىل واخلطيبي...(.

اأما االأجيال املوالية فتتوزع اهتماماتها توجهات ال 

ت�سق  ناظم، حيث  اأع�سائها خيط مذهبي  يجمع بني 

اإىل جماالت  الفل�سفية طرقا جديدة تنتمي  درا�ساتها 

وفينومينولوجية  واإب�ستيمولوجية  اأونطولوجية 

املطلوب  ويبقى  وتفكيكية...  واأركيولوجية  وجمالية 

تعمل  اأن  املغاربة  للفال�سفة  احلالية  االأجيال  من 

املغربي  الثقايف  الف�ساء  يف  الفل�سفة  تكري�ص  على 

املغربية،  الثقافية  للذات  نهائيا  مك�سبا  ت�سري  كيما 

العلوم  تخ�س�سات  خمتلف  يف  حا�رصة  وت�سبح 

واملباحث يف اجلامعة املغربية، يف الطب والهند�سة 

ا 
ً
جزء الفل�سفة  تغدو  واأن  وال�رصيعة،  والفن  واملعمار 

بنيويا من املدينة.

بخلف  يتعلق  فيما  نف�صه،  �لتفاوؤل  ت�صت�صعر  هل   l

و�جلابري  �حلبابي  �أمثال  �لفل�صفة،  ــالم  �أع كبار 

و�لعروي و�خلطيبي، �لخ، �لذين �أغنو� �لفكر و�لدر�س 

�لفل�صفي يف �ملغرب؟ هل هناك خلف و�ع وقادر على 

�لعقود  �لفل�صفي خالل  �لدر�س و�لفكر  حمل حتديات 

�ملقبلة؟

اإذا حققت  لكن ب�رصط  بتفاوؤل كبري،  اأ�سعر  uu نعم 

االأجيال احلالية بع�ص املطالب. �سحيح ال ميكن اأن 

اأتون  انبثقت من  ال�سابقني  اأن كتابات اجليلني  ننكر 

الي�سارية،  التقدمية  واحلركة  الوطنية  احلركة  ن�سال 

املنقذة  الر�سالة  طابع  اإنتاجهما  على  اأ�سفى  مما 

ما  املقابل  يف  معها.  تعاطفا  وخلق  العربي،  للعامل 

مييز االأجيال احلالية اأنها حتررت من التزام الزمنني 

اأكرب  حرية  من  ميّكنهم  قد  مما  والي�ساري،  الوطني 

الإنتاج قول اأكرث انغرا�سا يف الفل�سفة. ذلك اأن خروج 

والنه�سة،  الهوية  اإ�سكال  نفق  من  احلالية  االأجيال 
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حم�سة  فل�سفية  ق�سايا  تناول  على  ُيقدمون  جعلهم 

وفل�سفة  ال�سيا�سية  والفل�سفة  الوجود  بفل�سفة  تت�سل 

االأخالق واالإيتيقا، وفل�سفات احلق، وفل�سفة اجلمال، 

يعد  مل  ث��م،  م��ن  ال��خ.  واالإن�����س��اف  العدالة  وفل�سفة 

الفل�سفي  الرتاث  اأعالم  هو  احلالية  االأجيال  خماَطب 

الغربيني  الفال�سفة  االإ�سالمي، بل �سار كبار  العربي 

االإن�سية  والي�سارية،  اليمينية  االجت��اه��ات  كل  من 

�سبينوزا  اأمثال  والتفكيكية...  العقالنية  والالاإن�سية، 

ورول��ز  وهابرما�ص  وليفينا�ص  وهيدغر  ونيت�سيه 

ورورتي ونان�سي فريزر وحنا اأرندت وفوكو وديريدا 

وكارل �سميث واأمارتيا �سن...

اأن ياأخذ اجليل احلايل العربة من  اأمتناه هو  لكن ما 

العيب البنيوي الذي طبع اأفراد اجليل االأول )با�ستثناء 

بعدم  يتباهون  كانوا  الذين  احلبابي(  عزيز  حممد 

له،  يقراأ  ال  باأنه  والتظاهر  باالآخر،  اأحدهم  اعرتاف 

املبا�رص  احلوار  نعمة  من  الثقايف  الف�ساء  حرم  مما 

وال�رصيح والبناء بينهم. حبذا لو تغلب اجليل احلايل 

والكتابة  زمالئه  ق��راءة  على  واأقبل  االآف��ة  هذه  على 

�سدر  على  علنيا  النقا�ص  واإث��ارة  وانتقادها  عنها 

�سفحات اجلرائد واملجالت خللق ف�ساء فل�سفي عام 

من �ساأنه اأن ي�سكل مناعة �سد ردة فل�سفية. كما اأنه من 

واجب اجليل احلايل اأن يخرج من نطاقه االأكادميي، 

على  واالإق��ب��ال  االآخ��ري��ن،  زمالئه  عن  عزلته  وم��ن 

وخالق  اإيجابي  بحوار  م�سفوعا  املتبادل  االعرتاف 

واالنغرا�ص  الفل�سفي  للعقل  التوا�سلي  الطابع  يحقق 

ا�ستثناء  الفل�سفة  ت�سكل  اأن  ميكن  وبهذا  املدينة.  يف 

بالن�سبة للفعاليات املغربية التي مل ت�ستطع حلد االآن 

واالعرتاف  احلوار  على  القائم  الدميقراطي  االنتقال 

املتبادل وتر�سيخ املجتمع املدين.

l يف �ملغرب و�لعامل �لعربي �ليوم، يقت�رش �لنقا�س 

هل  وحدها.  �لفل�صفة  على  و�لتنوير  �لعقالنية  حول 

بد�ئل  عرب  و�لتنوير  �لعقالنية  حتقق  �إمكانية  ترى 

�أخرى وحقول �أخرى غري �لفل�صفة؟

العامل  الثقافة يف  و�سعية  النظر يف  اأمعنا  اإذا   uu

الدعوة  حتتكر  ال  الفل�سفة  اأن  �سنجد  فاإننا  العربي 

الكتابة  اأجنا�ص  هناك  بل  العقالين،  التنوير  اإىل 

الروائية وال�سعرية وامل�رصحية وال�سينمائية والفنون 

بالدفاع  اخلا�سة  بطرقها  ت�سهم  كلها  الت�سكيلية... 

الت�سييق  عمليات  اأن  ذلك  على  والدليل  التنوير،  عن 

رجاالت  �سملت  القتل،  حد  اإىل  ت�سل  التي  والتنكيل، 

من االأدب والفن. واأ�سري من باب التذكري اإىل اأن اأكرث 

الفل�سفي  ال�رصد  يقنعه  مل  وعربي  مغربي  مفكر  من 

املفاهيم  �سعوبة  ب�سبب  اجل��م��ه��ور  خماطبة  يف 

اأفكاره، وجلاأوا  التي ينقل بها  العقلية  واال�ستدالالت 

بال�سور  للتعبري  وال�سعر  الرواية  اإىل  الآخر  حني  من 

واخلطيبي  كاحلبابي  للعامل  روؤيتهم  عن  اخليالية 

و�سعيد بن�سعيد...

l �إذن، ماز�ل �أمام �لفل�صفة �أن تطرح �صوؤ�ل �لتخل�س 

�لغيبيات و�الإيديولوجيات  �لتي تفر�صها  �لقيود  من 

�الأ�صولية و�لتعبري�ت �لعنيفة...

اأبعد  اأن  اال�ستغراب  من  بكثري  نالحظ  بالفعل،   uu

النا�ص عن العقالنية هم املتخرجون من كليات العلوم 

العلوم  اإنها مفارقة موؤملة: يتعلمون  النظرية والتقنية. 
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هذه  يف  ال�سبب  ولعل  معناها.  يدركوا  اأن  دون  العقلية 

املفارقة هو غياب تدري�ص الفل�سفة يف الكليات واملعاهد 

مغربي  لطبيب  قلت  ف��اإذا  التقنية.  واملدار�ص  العلمية 

)لي�ص كلهم حل�سن احلظ( اإن الطب، كما يقول ابن ر�سد، 

هو �سناعة ال�سحة، واأنك ت�سنع ال�سحة، فاإنه �سريف�ص 

فاإذا  ال�سحة.  ي�سنع  الذي  هو  الرب  اإن  لك  ويقول  ذلك 

كنت اأيها الطبيب ال توؤمن بعلمك، فلماذا متار�سه اإذن؟ 

اإن من يجيب مبثل هذه االإجابة ال اأمل فيهم الأن العلم 

واأن ي�سبحوا علماء حقيقيني،  مل ينغر�ص يف نفو�سهم، 

ميار�سونه  الذي  العلم  بطبيعة  وعيا  ميلكون  ال  الأنهم 

والقائم على ال�سببية الطبيعية، ويتقم�سون علما اآخر ال 

الذي مهمة بع�ص اجتاهاته  الكالم«  يتقنونه هو »علم 

)االأ�سعرية( اإنكار ال�سببية الأنها يف نظرهم تزاحم القدرة 

االإلهية. واحلال اأن االأمر لي�ص كذلك، الأن القدرة االإلهية 

تطرح على م�ستوى اآخر، م�ستوى اأعلى، ال على م�ستوى 

االإن�سان  فيها  اهلل  ا�ستخلف  التي  الطبيعية  املجاالت 

ليقوم باأمانتها. اإن الطبيب اإذا مل يكن يوؤمن باأن الدواء 

احلمى  �سيخف�ص  حمدد  مبقدار  للمري�ص  يعطيه  الذي 

ويربئ املري�ص يف اأيام معدودة، لي�ص طبيبا.

جديدة  معرفة  وخلق  العلمي  بالبحث  القيام  ميكن  ال 

حتجب  فالن�سو�ص  الن�سو�ص.  اإىل  فقط  باال�ستناد 

خالل  من  ال  مبا�رصة  الوجود  نرى  اأن  علينا  الوجود. 

حجاب الن�سو�ص. اإن اأمثال االأطباء الذين اأ�رصت اإليهم 

بني  يخلطون  زال��وا  ما  الأنهم  الزمان  هذا  حنابلة  هم 

العلم الديني والعلم الطبيعي. بهذا اخللط يتم اإغالق باب 

االبتكار واالإبداع. نحن، طبعا، ال نقلل من �ساأن و�رصف 

جمال  جمالها،  يف  ا�ستعملت  اإن  الدينية  الن�سو�ص 

االإميان.

l على �متد�د هذ� �حلو�ر، وردت �الإ�صارة �إىل �بن ر�صد 

�أكرث من مرة. �إن �ملالحظة �لتي تتبادر �إىل �لذهن تكمن 

فكر  در��صة  يف  طاقته  ��صتنفد  �لفل�صفي  �لفكر  �أن  يف 

هل  ر�صد،  بابن  �لقالئل  �ملهتمني  �أحد  بو�صفك  �لرجل. 

ماز�لت هناك مناطق ظل يف �لفكر �لر�صدي؟ ما هي؟

uu لي�ص �سحيحا اأن الفكر الفل�سفي ا�ستنفد كل طاقته 

يف درا�سته لفكر ابن ر�سد وال يف درا�سته الأي فيل�سوف 

اأو مفكر اآخر من اأية ثقافة كانت. قيل فيما م�سى اإن ابن 

»ت�سخريا«  ُقتل  اأنه  هي  احلقيقة  ولكن  بحثا،  ُقتل  ر�سد 

من  ج��دا  �سغري  حليز  بالن�سبة  وفقط  لالإيديولوجيا، 

و«مناهج  املقال«  »ف�سل  كتبه  ثالثية  وهي  اإنتاجه، 

االأدلة« و«تهافت التهافت«. واحلال اأنه ما زالت مناطق 

�سا�سعة وكثرية يف الفكر الر�سدي مل تكت�سف ومل ت�سلط 

عليها اأ�سواء البحث العلمي. مت ت�سليط �سوء جزئي على 

االإ�سالمية،  العلوم  مع  تفاعلت  التي  ر�سد  ابن  كتابات 

اأما كتاباته التي تفاعلت مع العلوم الفل�سفية، اأي التي 

اأُجنزت  التي  فالدرا�سات  الطبيعي،  الوجود  يف  تبحث 

التي  الدرا�سات  االأ�سابع. مثال  حولها تعد على روؤو�ص 

اأجنزت حول �رصوح ابن ر�سد حول كتب وعلوم الطبيعة 

والكون والف�ساد وال�سماء والعامل واالآثار العلوية وكتب 

احليوان والكليات يف الطب وكتب املنطق ال�ستة قليلة. 

هناك بع�ص الكتب حظيت باالهتمام الكبري مثل كتاب 

النف�ص وكتاب ما بعد الطبيعة وكتاب ال�سعر، ومع ذلك 

ما زالت هناك ق�سايا حتى يف هذه الكتب تتطلب البحث 

الأول مرة اأو تتطلب جتديد النظر فيها. كيف نقول باأن 

ا�ستنفد طاقته وبع�ص  الفل�سفي يف ابن ر�سد قد  البحث 

اأعماله الطبيعية الهامة ك�رصحه لكتاب الطبيعة و�رصحه 

للمقالة الثانية من ال�سماء والعامل ما زالت مل ترتجم اإىل 

العربية يف حني اأنها ترجمت اإىل االإجنليزية. هل اأجنزت 

درا�سات وافية خلطابة او جدل اأو �سف�سطة ابن ر�سد مثال. 

اإن التنوير احلقيقي ياأتي من بحثنا يف اأعمال ابن ر�سد 

تعامل  التي  تلك  ولي�ص  الطبيعة  مع  فيها  تعامل  التي 

فيها مع الغيب. ملاذا نقول عن ابن ر�سد باأنه ُقتل بحثا 

وال يقول االأوروبيون ذلك عن توما االإكويني اأو القدي�ص 

برنار اأو امليرت اإيكارت اأو عن فال�سفة اليونان التي ما 

يك�سف  الذي  الغرب،  اإن  حولهم؟  االأبحاث  تتجدد  زالت 

اأنواعها  تعديل  على  ويجروؤ  يوم  كل  الطبيعة  اأ���رصار 

جديدة،  وكائنات  ظواهر  يخلق  ورمبا  بنائها،  وتغيري 

هذا الغرب هو الذي ما زال ُيعنى بالدرجة االأوىل برتاثنا 

من  ال��رتاث  هذا  ن�سو�ص  ويرتجم  والفل�سفي،  العلمي 

العربية والالتينية والعربية اإىل االإجنليزية اأو االأملانية 

اأو الفرن�سية. لكن اإذا كان من الواجب اأن ندر�ص تاريخ 

الفل�سفة والعلوم العربية، فلي�ص الأن جنعلها بديال لعلوم 

اليوم، فامل�سافة �سا�سعة جدا بني طب  اليوم وفل�سفات 
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ابن �سينا وابن ر�سد والرازي والطب احلديث. اإننا ندر�ص 

النظريات  انبثاق  اآليات  لتتبع  العربية  العلوم  تاريخ 

والطب،  والفيزياء  والفلك  الريا�سيات  يف  اجل��دي��دة 

ومعرفة العوائق واالأزمات املعرفية التي قد ت�سد الباب 

اأو تفتحه النطالقة جديدة يف هذا العلم اأو ذاك.

l نختم هذ� �حلو�ر بالعودة �إىل م�صاألة �لذ�ت. يالحظ 

�ليوم، �صو�ء يف �هتمامه بالق�صايا  �لفل�صفي  �لفكر  �أن 

�لفكري  �لـــرت�ث  نقد  على  بانكبابه  �أو  �ملعا�رشة 

نادر�،  �إال  �الأنثوية  بالذ�ت  يعنى  ال  �لعربي  و�لفل�صفي 

وخا�صة عند �بن ر�صد...

uu لنبداأ بابن ر�سد الذي ميكنه اأن يفيدنا يف ق�سية 

املراأة التي مل تكن املراأة غائبة عنده، بدليل اأنه بالن�سبة 

اإليه ال ميكن الكالم عن »الذات االأنثوية« كما فعلَت اأنت 

يف �سوؤالك، الأنه ال توجد �سوى ذات واحدة بالنوع هي 

االإن�سان، اأما االختالف بني الذكر واالأنثى فلي�ص اختالفا 

اختالف  هو  واإمنا  والنوع،  املاهية  يف  اأي  ال��ذات،  يف 

والعدد  الفردي  العدد  بني  كالفرق  وهو  �ص، 
َ
العر يف 

�سفتي  يف  يختلفان  لكنهما  عدد  فكالهما  الزوجي، 

االأحدية والزوجية، كذلك الرجل واملراأة فهما واحد يف 

االإن�سانية، اأي مت�ساويان يف انتمائهما للعقل الب�رصي. 

موقفه  على  النظري  الفل�سفي  املوقف  هذا  ت��ردد  وقد 

اخلطابة  كتاب  على  �رصوحه  يف  جنده  حيث  العملي، 

ندا  امل��راأة  يعترب  الأفالطون  ال�سيا�سة  وكتاب  الأر�سطو 

واإن  الدولة،  قيادة  ممار�سة  على  قادرة  واأنها  للرجل، 

كانت تختلف عنه يف حذق بع�ص الفنون والفعاليات. 

اإذن، على امل�ستوى الفل�سفي النظري والعملي ال تختلف 

ينزل  عندما  لكن  وال��ذات.  النوع  يف  الرجل  عن  امل��راأة 

اإىل م�ستوى املعامالت، اأي على امل�ستوى الفقهي، يجد 

املراأة  تعطي  تقليدية  فقهية  روؤية  اأ�سري  عموما  نف�سه 

حقوقا اأقل من الرجل وتعتربها خا�سعة له.

بن  الدين  حميي  عند  تقريبا  االزدواج��ي��ة  نف�ص  جند 

عربي. فهو عندما يكون مت�سوفا، اأي ينظر اإىل العامل 

امل��راأة  �ساأن  من  ُيعلي  والعرفان،  ال��ذوق  زاوي��ة  من 

اإياها تلك الزهرة التي تخرج برائحتها الرجل  جاعال 

من كمونه لكي يتحقق بالفعل، وكاأن املراأة بالن�سبة 

له هي حقيقة الرجل. لكنه عندما يلب�ص لبا�ص الفقيه، 

يطبق عليها قوانني الفقه.

املفكرين  م��ن  غ��ريه  وال  ر���س��د،  اب��ن  نطالب  ال  نحن 

امل�سلمني الذين عا�سوا يف القرون الو�سطى، وال فال�سفة 

باآراء  القدمية،  الع�سور  عمق  يف  عا�سوا  الذين  اليونان 

املعامالت.  م�ستوى  على  للرجل  م�ساوية  املراأة  جتعل 

مل يكن ذلك ممكنا يف تلك االأزمنة، الأن حتقيق مطالب 

امل�ساواة يف احلقوق بينها وبني الرجل هي من ثمرات 

الزمن احلداثي.

التي تعاين منها املراأة يف ثقافتنا االإ�سالمية  امل�سكلة 

اإىل حد  لو�سعيتهن،  يتنكرن  االأ�سوليات منهن  اأن  هي 

اأنهن يحولن الظلم الذي يعانني منه اإىل اأعلى م�ستويات 

ي�سادر  ال��ذي  العقلي  اال�ستالب  ه��ذا  واحل��ق.  العدالة 

اأو جمرد  للرجل،  االأنثى، ويجعلها جمرد مو�سوع  ذات 

مو�سوع �رصعي، هو نوع من العبودية املختارة. عندما 

الأن  للرجل  م�سرَتّقة  تكون  اأن  االأ�سولية  املراأة  تختار 

الن�سو�ص قالت ذلك، فاإنها تربهن اأن العبودية �سارت 

اأو�سيائها ال  بل�سان  واأنها تتكلم  جزًءا من �سخ�سيتها، 

بل�سانها هي. كيف ميكن اقتالع العبودية من �سخ�سية 

املراأة االأ�سولية، كيف ميكن عالج ا�ستالبها وا�ستعادة 

هذا  اإليها؟  العقل  ا�ستعادة  وبخا�سة  اإليها  االإن�سانية 

اليوم.  الفل�سفة  عليه  تعكف  اأن  ينبغي  الذي  ال�سوؤال  هو 

العلمانية تقدم و�سفة ممكنة لعالج مر�ص العبودية لدى 

املراأة، الأنه عندما نخول حق الت�رصيع لالإن�سان بالن�سبة 

يف  توافقات  على  العثور  ميكن  بالرجل،  املراأة  لعالقة 

هذه النازلة. كما تقدم العلمانية حال ممكنا لالزدواجية 

بني املوقف الفل�سفي واملوقف الفقهي التي عانى منها 

ابن ر�سد، وذلك باإحلاق الفقهي املت�سل باملراأة بعلمي 

ال�سيا�سة واالأخالق، ويتوقف اعتبار املراأة ن�سف الرجل 

من ناحية املاهية والذات.

نحو  االإق���الع  اأزم��ة  االأزم���ة،  اخت�سار  اأردن���ا  اإن  اإننا 

احلداثة االإن�سانية، التي تعاين منها معظم بلدان العامل 

و�سعية  ت��ردي  اإىل  تعود  باأنها  ف�سنقول  االإ�سالمي، 

املراأة، وما مل ن�سلح الو�سع الت�رصيعي للمراأة، ونرد لها 

كرامتها االإن�سانية بالت�رصيعات الب�رصية، فاإننا �سنبقى 

تلك »االأمة التي �سحكت من اأجلها االأمم«.
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l »تطويع �لتاريخ« من �أ�صعب �ملهام �لتي يقوم 

   بها �لرو�ئي



والق�سة  الرواية  �ساكر نوري، بني  ا�ستغاالت  تتعدد 

يوا�سل  وه��و  واالإع���الم.  والرتجمة  الرحلة  واأدب 

يجد  حياتيًا،  م�رصوعًا  بو�سفه  القلم  مع  م�رصوعه 

نف�سه فيه وال يجدها يف �سواه.

العنكبوت«  »نافذة  الرواية:  يف  نوري  ل�ساكر  �سدر 

بني  »دياال�ص   ،)2004( املوتى«  »نزوة   ،)2000(

 ،)2008( جلجام�ص«  »ك��الب   ،)2007( ي��دي��ه« 

 ،)2011( »�سامان«   ،)2009( اخل�رصاء«  »املنطقة 

ال��راه��ب«  »ج��ح��ي��م   ،)2012( ب��وك��ا«  »جم��ان��ني 

التي فاز عنها بجائزة  )2014( و«خاتون بغداد«  

كتارا )2017(. 

»جنائن  بعنوان  ق�س�سية  جمموعة  له  و�سدرت 

دجلة«، اإىل جانب عدد من الكتب الفكرية والدرا�سات 

والكتب املرتجمة من اللغتني االإجنليزية والفرن�سية 

تطلق  »ال  االأدب«،  يف  »املقاومة  مثل:  واإليهما، 

مع  ح��وارات   - اللغة  »منفى  اأور«،  قلعة  اإنها  النار 

يف  ال�سهيوين  و«اللوبي  الفرنكوفونيني«،  االأدب��اء 

بابل-يوميات  برج  يف  اإقامة  و«بطاقة  فرن�سا«، 

الأدب  بطوطة  ابن  جائزة  عنه  نال  ال��ذي  باري�ص« 

للكاتبة  برود�سكي«  و«حماكمة   ،)2013( الرحالت 

فريدا فيغدورفا واإيفيم ايتكند، و«موعظة عن �سقوط 

روما« ل�«جريوم فرياري«. 

وت�سوراته  روؤاه  على  فيه  نتعرف  احل��وار  هذا  يف 

التاريخية، والعالقة  الرواية  وتقنياته، وموقفه من 

اأكرث  ت�ستفّزه  التي  والق�سايا  والواقع،  التخييل  بني 

من �سواها ليكتب عنها عرب فن الرواية.

l تز�مَن �صدور رو�يتك »خاتون بغد�د« �لتي نالت 

على  عام  مائة  مرور  مع   ،)2017( كتار�  جائزة 

 .1917 عام  بد�أ  �لذي  للعر�ق  �لربيطاين  �الحتالل 

�أن  �الأدبي من دون  �لعمل  �لوثيقة يف  وّظفت  كيف 

ي�صعه هذ� يف نطاق �لعمل �لوثائقي �ل�رشف؟

uu ال�سدفة وحدها جعلت �سدور روايتي »خاتون 

االحتالل  على  عام  مائة  مرور  مع  تتزامن  بغداد« 

اإمن��ا  ل��ذل��ك،  م�سبقًا  اأخ��ط��ط  مل  للعراق،  الربيطاين 

ال�سدفة لعبت دورها، ومن اأجل ذلك فاإن الرواية من 

1926، اأي �سنة وفاة  املفرت�ص اأن تنتهي يف عام 

لكنني  الروائي،  العمل  بطلة  بيل«،  غريترود   
ّ

»ِم�ص

اإىل  الرواية  اأمدد  لل�سدفة دور يف ذلك،  هنا، ولي�ص 

الوقت احلا�رص، مبا يغطي فرتة االحتالل االأمريكي 

للعراق اأي�سًا، وذلك بتقنية فنية تقوم على ا�ستحداث 

الوقت  حتى  تعي�ص  م��ع��ا���رصة  �سخ�سيات  ���س��تَّ 

احلا�رص، ولكنها مهوو�سة -اإن �سح التعبري- بهذه 

االآن�سة، الأنها جزء من تاريخهم.

 بيل« التي بنت 
ّ

فقد فتحوا عيونهم على اأخبار »ِم�ص

لهم العراَق اجلديد )يف حينه(، العراق امللكي، والتي 

البلد، رغم ظهور  راأت يف هذه ال�سيغة دميومَة هذا 
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حاوره: جعفر �لعقيلي *

رو�ياتي مرتبطة بالو�قع ولكنها 

لي�صت �أ�صرية له

�صاكر نوري 

قا�ص وكاتب من االأردن
  *



تر�َص  مل  والتي  اآن��ذاك  اجلمهورية  االأ�سوات  بع�ص 

بامللكية. 

�سيناريو،   
ُ
كاتب وُنعمان  �سيناريو،   

ُ
كاتب ون�ص 

ُ
ي

ن�سور 
ُ
�ٍص يف �سينما غرناطة، وم

ْ
ُل اآلِة َعر �سغِّ

ُ
وها�ِسم م

غداد، 
َ
قراط َفيل�سوُف ب

ُ
قربِة اخلاتون، واأبو �س

َ
 م

ُ
حار�ص

غداد.. 
َ
كتبِة ب

َ
 يف احرتاِق م

ُّ
ي

َ
ُق االأُمم وفريناندو امُلحقِّ

 بيل«. 
ّ

ا يف فلِك »ِم�ص
ُ
كلهم دارو

ال  الأنه  الوثائق،  على  االعتماد  من  يل  بد  ال  وكان 

وثائق،  دون  من  الدولة  ت�سكيل  عن  احلديث  ميكن 

لكن العمل الروائي يجب اأاّل يلتزم بالوثائق، بل عليه 

االأدب:  مهمة  هي  وهذه  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  الذهاب 

»التخييل  تعبري  اأ�ستخدم  اأن  اأود  وهنا  التخييل. 

»ال��رواي��ة  ال�سائع  التعبري  م��ن  ب���داًل  ال��ت��اري��خ��ي« 

التاريخية«. والأنه لي�ص بني املوؤرخ والروائي �سوى 

ال�سقوط يف  اأن يحذر الروائي من  خيط رفيع، يجب 

التاأريخ، واإاّل فقدت الرواية روحها. 

l وهل من �أمثلٍة ميكن �إير�دها هنا حول ما �أ�صميَته 

»�لتخييل �لتاريخي«؟

التاريخي  التخييل  على  كثرية  اأمثلة  هناك   uu

الوثائق  اأن  ذل��ك  وم��ن  ال��رواي��ة؛  يف  به  قمُت  ال��ذي 

»ماري«  ُتدعى  اأرمنية  �سيدة  اإىل  اأ�سارت  التاريخية 

 بيل«، وكان ذلك ب�سكل عابر، 
ّ

بو�سفها خادمة »ِم�ص

ال�سيدة  هذه  عالقة  عن  كاماًل  ف�ساًل  اأجنزت  لكنني 

مبخدومتها، وذلك كله من ابتداع اخليال وحده. 

اخلياُل  كان  التي   بامل�ساهد  الرواية  فا�ست  لقد 

هنا  واأ�سري  الروائي.  للعمل  املطلق  َك 
ّ
املحر فيها 

اإىل اال�ست�سهادات التي و�سعُتها يف م�ستهل الرواية 

لعدد من االأدباء والفال�سفة عن العالقة بني التاريخ 

كلود  للفائدة:  هنا  اأورده��ا  اأن  وميكنني  والرواية، 

ليفي �سرتاو�ص يقول: »ميكُن للتاريخ اأن ياأخَذنا اإىل 

وايلد  واأو�سكار  منه«.  َنخرج  اأن  �رصيطَة  مكان،   
ّ

اأي

 علينا حياَل التاريخ 
ُ
 الوحيُد املرتتب

ُ
يقول: »الواجب

»التاريُخ  يقول:  كتابته«. ميالن كونديرا  اإعادُة  هو 

امُل�سادة  وث��وارت��ه  وث��ورات��ه  ��روب��ه 
ُ

وح بحركاته 

الروائي بو�سفه مو�سوعًا  هم 
َ
ي الوطنية ال  وهزائمه 

للو�سف والت�سهري والتف�سري، فالروائي لي�ص خادمًا 

ه، فذلك الأنه مثُل 
ُ
�سحر

َ
وؤرخني، واإذا كان التاريُخ ي

ُ
للم

لقي 
ُ
االإن�ساين وي  حول الوجود 

ُ
َك�ّساف يدور م�سباح 

التي  امُلتوقعة  غري  اإمكاناته  وعلى  عليه  ُه 
َ
�سياء

الفرتات  يف  وجمهولة  مرئية   
َ
غري وتظل  تتحقُق  ال 

كوُن التاريُخ �ساكنًا«. 
َ
الراكَدة، عندما ي

هذه االإ�ساءات جتعلنا نتلم�ص الطريق، وقد و�سعُت 

هذه االأقوال مو�سع التطبيق.

�لرو�ئي.  �لعمل  خلدمة  �لتاريخ  طّوعَت  �أنك  �أي   l

مطّبات  يف  �ل�صقوط  جتنبَت  �أنك  ترى  هل  ولكن، 

�لتاريخ؟ 

التي  املهام  اأ�سعب  من  التاريخ«  »تطويع   uu

كتابة  اإعادة  علينا  اأن  اأرى  واأنا  الروائي.  بها  يقوم 

تاريخنا روائيًا، لكي نك�سف عن اجلوانب امل�سكوت 

الغالب  يف  كتابته  ج��رت  ال��ذي  التاريخ  يف  عنها 

ُكتبت  التي  االأعمال  هي  قليلٌة  املنت�رص.  حل�ساب 

رواية  ومنها  املنت�رصين،  ولي�ص  املهزومني  عن 

»اأنطونيو  االإ�سباين  للكاتب  القرمزي«  »املخطوط 

ال�سغري  عبداهلل  اأب��و  معاناَة  خّلدت  والتي  غ��اال«، 

عندما فقَد حكمه يف االأندل�ص. 

اأن الوقوع يف املطبات التاريخية  ومما ال �سك فيه 

التاريخ  نكتب  ال  الأننا  ال��رواي��ة،  كتابة  يف  وارد 

تاريخ  اختزلُت  لقد  تفا�سيله.  بكل  اأو  بحذافريه 

املجتمع العراقي يف مائة عام يف رواية بلغت نحو 

400 �سفحة. هذا هو االختزال الفني واالأدبي، وما 
قال يف الرواية ال ميكن قوله يف �سكٍل اأدبي اآخر. 

ُ
ي

والعاطفة  ال��ت��اري��خ  ب��ني  امل���زج  اإىل  �سعيُت  لقد 

فيها   
ُ

تتجان�ص واحدٍة  بوتقٍة  يف  رية، 
ِّ
وال�س واخليال 

وال�سيناريو  وال�سينما  وامل�����رصح  د 
َّ

ال�����رص  
ُ
عنا�رص

اأخرج من  لكي  ذلك  وكل  واحد.  اآن  وامُلرا�سالت يف 

اًل، فال وجود 
َّ
مطبات التاريخ. وما دام العمل متخي

للمطبات التاريخية، الأننا ال نحا�سب العمل الروائي 

لي�ص  فالكاتب  التاريخية.  الوثيقة  نحا�سب  كما 

من  اإخفاوؤه  مت  مبا  ان�سغاله  قدر  بالتاريخ  مهمومًا 

هذا التاريخ، وهو ان�سغال يتجاوز كذلك م�ساألَة دقة 

ة جمرياته.
ّ
التاريخ و�سح

�إعجابه  �أ�صري  �لقارئ  �أنك جعلت  يرى  َمن  هناك   l
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ب�صخ�صية »ِم�ّس بيل« )بطلة »خاتون بغد�د«( �إىل 

 )1917( �لربيطاين  �الحتالل  بني  �ملفا�صلة  درجة 

�أحد  يف  يعني،  ما   .)2003( �الأمريكي  و�الحتالل 

�لت�صالح  �إىل نوٍع من  �لقارئ قد ي�صل  �أن  �لوجوه، 

مع فكرة �ال�صتعمار نف�صها. �ألي�س �الحتالالن وجَهني 

ت�صابه  �إىل  �الإ�صارة  تريد  �إنك  �أم  و�حــدة؟!  لعملة 

�الأو�صاع و�إىل �أن �لتاريخ يكرر نف�صه؟

ل بني احتالٍل واآخر، فاالحتالل  uu ال يوجد تفا�سُ

لكّن  املمار�سات.  اختلفت  واإن  جوهره،  يف  واح��ٌد 

الب�ساعة املوجودة يف االحتالل االأمريكي ال جندها 

كان  املثال،  �سبيل  على  الربيطاين.  االحتالل  يف 

وامل�ست�رصقني  الكّتاب  يبعث  الربيطاين  االحتالل 

مع  والعلماء  واملنّقبني  واملعماريني  واالآث��اري��ني 

االحتالُل  ذلك  يفعل  مل  بينما  الع�سكرية،  قطعاته 

والقتل  الق�سف  �سوى  يعرف  مل  ال��ذي  االأمريكي 

املفرطة  ال��ق��وة  وا���س��ت��خ��دام  وال��رتوي��ع  وال�����رصب 

والرتويع. 

 
ّ

عندما اأكتب رواية عن �سخ�سية تاريخية مثل »ِم�ص

بيل«، فهذا يحيل اإىل اإ�سهامات هذه االآن�سة يف بناء 

املكتبة الوطنية، وتاأ�سي�ص املتحف العراقي، وتاأليف 

الع�سائر  عن  كتب  وتاأليف  العراق،  عن  كتابًا   16
اأهميٌة كبرية لدى  العراقية. ولهذه اجلوانب واالأمور 

ب�سخ�سيتها   
ُ

االإعجاب يبقى  ذلك،  ومع  العراقيني. 

اإعجابًا فرديًا له عالقة باملوؤ�س�سة التي متّثلها، الأين 

يف الرواية رف�سُت االحتالل البغي�ص.

ولي�ص  ال�سوء علينا نحن  تلقي  االحتالل  درا�سة  اإّن 

تعامل  وكيفية  متّثله  التي  ال�سخ�سيات  على  فقط 

مرًة  نف�سه،  يعيد  التاريخ  معه.  العراقيني  املثقفني 

تاريخ  لكن  ملهاة،  ب�سكل  وم���رًة  م��اأ���س��اة،  ب�سكل 

االحتالل كله ماأ�ساة، وال ملهاة فيه. 

على �سبيل املثال، هناك �سعراء كتبوا ق�سائد مدح 

 لها. 
ّ
 بيل«، وبع�سهم كتب ق�سائد نقد وذم

ّ
يف »ِم�ص

التاريخ. هناك  وهكذا ينق�سم املثقفون كالعادة يف 

لهاء الذين رحبوا 
ُ
عدد كبري من الكّتاب العراقيني الب

باالحتالل وكتبوا ر�سالة �سكر اإىل الرئي�ص االأمريكي 

جورج بو�ص، كانوا يتبخرتون يف البداية وهم االآن 

فيها  يخفون  جحوراً  يجدون  ال  التاريخ  اأ�سفل  يف 

وجوههم القبيحة، بل اإن بع�ص املثقفني العراقيني 

مل يطلق على االحتالل االأمريكي و�سف »االحتالل«، 

بل ا�ستخدم تعبري »التغيري« اأو عبارة »دخول القوات 

االأمريكان  اعرتف  اأن  وبعد  العراق«.  اإىل  االأمريكية 

املثقفني  ه��وؤالء  وج��وه  ا�سوّدت  حمتّلة،  قوة  اأنهم 

اأ�سماء  بينهم  التاريخ، ومن  اإىل مزبلة  انتهوا  الذين 

قيمة  ال  ولكن  والفكري،  االأدبي  باإنتاجها  معروفة 

اإىل االحتالل  اإن يع�سهم هرول  اأنتجوه، بل  لكل ما 

وعر�ص عليه خدماته اأو طلب التعاون معه. 

�ل�صوَء على  �لر�هب« تلقي  يف رو�يتك »جحيم   l

و�الأفكار  �ملذ�هب  �رش�ع  بني  �مل�صيحيني  معاناة 

و�لذهنيات. حيث تتناول هجرة جمموعة من �الآباء 

يف  دير�ً  وتاأ�صي�صهم  �لر�فدين  بالد  من  �الآ�صوريني 

بريوت من �أجل �حلفاظ على هويتهم �ملهدَّدة و�صط 

ت�صاعد �لعنف �لطائفي. كيف الحت لك هذه �لفكرة، 

وما �لذي �أردت قوله من خاللها؟
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الراهب، يف زمٍن  اأغو�ص يف عامل  اأن  uu حاولُت 

العراق مهدداً، هذا  ن امل�سيحي يف 
ّ
اأ�سبح فيه املكو

ف اإىل الرهبنة 
ّ
الراهب من طراٍز خا�ص الأنه مل يتعر

اإال عن طريق ال�سدفة، وانخرط فيها من اأجل فهمها 

وكذلك من اأجل الهروب من الواقع ال�ساغظ، وعا�ص 

�ص طريقه 
ُّ
 الراهب احلقيقي، وهو القلق يف تلم

َ
جحيم

نحو االإميان. وما بني االإميان والواقع هوة �سا�سعة. 

فهو مل يخرَت اللبا�ص الكهنوتي، الذي مل ي�سنع منه 

 ما �سنع منه اإن�سانًا. 
َ
راهبًا قدر

مل  الرواية،  يف  املحورية  ال�سخ�سية  اإ�سحاق،  االأب 

اأحد، ومل ينخرط  اأجل خداع  ة راهب من 
ّ
يتنّكر بجب

الب�رص،  بني  من  االآخرين  يوؤذي  لكي  ِديٍن جديد  يف 

ب�سوؤون  االهتمام  اأجل  من  العامل  هذا  اإىل  يلجاأ  ومل 

االآخرة مثاًل. بل هو هكذا، من دون ح�سابات، وجَد 

نف�سه خمتبئًا حتت ثياب اهلل.

الروائي ال ميكن اأن يكتب من اخليال وحده، ورغم اأن 

رواياتي كلها مرتبطة بالواقع، اإاّل اأنها لي�ست اأ�سريًة 

له اأبداً، فاخليال يجعلك تذهب اإىل عوامل اأخرى اأبعد 

واأعمق.

عراقيٍة  جماعٍة   
َ

تاأ�سي�ص اإّن  امل��ث��ال،  �سبيل  على 

خيال،  حم�ُص  ه��و  ب��ريوت  يف  كني�سًة  م�سيحيٍة 

 عن حالة الت�سظي 
ّ

ا�سَتْدعته خميلتي من اأجل اأن اأعرب

بعدما  العراق  يف  امل�سيحية  الطائفة  اأ�سابت  التي 

املجاالت.  بيئًة طاردة يف جميع  بلدها  وجدت يف 

امل�سيحيني  على  ح��ّل��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  وال��ك��ارث��ة 

الأن  الطائفي،  واحلكم  االح��ت��الل  زم��ن  يف  حدثت 

الدولة  تفتيت  وبعد  لالأقليات.  ���رصوري��ٌة  ال��دول��ة 

الأن  اأحد،  من  حمايٍة  بال  اأنف�سهم  امل�سيحيون  وجد 

نت مبا لديها من قوة ال�سالح، 
ّ

الطوائف االأخرى حت�س

�سة، بل 
َّ
فيما ظلت الطائفة امل�سيحية معزولة، ومهم

ومهدَّدة. 

l جلاأَت �إىل �أ�صلوب »��صتعادة �لذ�كرة« يف رو�ية 

»جحيم �لر�هب«، حيث ي�صتح�رش »�إ�صحاق« وهو 

على منت �لطائرة �صطر�ً و��صعًا من حياته �ل�صابقة. 

هل هناك �أحد�ث يف حياة �لبطل تتقاطع مع �أحد�ث 

يف حياتك؟

م�سافة  �ساعات،  ثالث  هو  الرواية  زمن  اأجل،   uu

الطريان من بريوت اإىل روما، لكنها تختزل �سنوات 

العذاب التي عا�سها هذا الراهب، يف كلٍّ من العراق 

ي�ستدعي  اإن��ه  اإيطاليا.  ثم  وم��ن  ولبنان،  و�سوريا 

تفا�سيل حياته الأنه يقوم بنوع من »جردة ح�ساب«، 

وينتهي اإىل قرارات مهمة، منها: التوقف عن البحث 

 هو البحث. 
َ
ك الب�رص

ّ
عن اهلل. وما يحر

اأو  للراهب، كاملوت  اأخرى  نهاية  اأراد  النقاد  بع�ص 

وطاأًة  اأ�سّد  هو  البحث  عن  التوقف  ولكن  االنتحار، 

واأبلغ اأثراً من املوت اأو االنتحار. يف الرواية تختلط 

باحلا�رص.  املا�سي  وي�ستبك  االأح��داث،  مع  االأزمنة 

والر�سالة الطويلة التي يكتبها االأب اإ�سحاق اإىل االأب 

وحماولة  وحريته  تردداته  له  ي�رصح  لكي  جوزيف، 

ان�سحابه من هذا العامل، ت�سري اإىل اأنه كان يتاأرجح 

بني االإميان وال�سك، وال ي�ستطيع تقرير م�سريه اأبداً.

فكرية  مقولة  على  �لــر�هــب«  »جحيم  تقوم   l

�إىل  �لو�صول  يف  �لبطل  ينجح  حيث  �أ�صا�صية؛ 

ذ�ته  �أعماق  يف  �لغو�س  طريق  عن  �خلال�س  فكرة 

و�لتحرُّر من �الأوهام �لتي ت�صيطر عليه. هل تعتقد 

�أن �الأيديولوجيات هي َمكمن �لد�ء، و�أن �لتحرَُّر منها 

�رشٌط لل�صالم و�النعتاق و�لعثور على �لذ�ت؟

على  تتقّدم  ال��رواي��ة  يف  الوجودية  االأ�سئلة   uu

بعداً  ي�سيف  اأن  �ساأنه  من  وهذا  ال�ساذجة،  االأ�سئلة 

ما  يف  وخ�سو�سًا  االأدب��ي،  العمل  اإىل  اآخر  جماليًا 

يتعلق بال�سوؤال عن الذات واملو�سوع. اإّن اجلماليات 

وما  اختياره،  وطريقة  املو�سوع  طرح  يف  تتج�سد 

والتاأمل  اخليال  فلك  يف  ت��دور  الرواية  هذه  دام��ت 

فاإنها  واملدنية،  الكهنوتية  احلياَتني  بني  والف�سل 

اأبرز جمالياتها  ولعّل  لة. 
ّ

متاأ�س جترتح مو�سوعات 

اأنها مرتبطة بحياة النا�ص الذين يعي�سون معنا وال 

نعرف عنهم �سيئًا. 

اإّن تقم�ص اأرواح هوؤالء الرهبان ال�سبعة الذين هربوا 

اإىل االإجهاد، خا�سة  من اال�سطهاد، يوؤدي بالذهن 

ا�ستمرت  وقد  خمتلفة.  خلفيات  اإىل  ينتمون  اأنهم 

الذي  لبنان  يف  حتى  اأهاليهم  ومعاناة  معاناتهم 

عّد منفتحًا على املذاهب امل�سيحية، وكثرياً ما ُنظر 
ُ
ي
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يجب �أن 

يحذر �لرو�ئي 

من �ل�صقوط 

يف �لتاأريخ، 

و�إاّل فقدت 

�لرو�ية

 روحها



اإليهم على اأنهم »اآباء مهرطقون« الأنهم ينتمون اإىل 

مذهب اآخر.

اإىل  دفعني  ال��ذي  هو  امل�سرتك  العي�ص  اأن  �سك  ال 

 من املجتمع 
ٌ
كتابة هذه الرواية، فامل�سيحيون جزء

ورغم  معّقدة.  ف�سيف�ساء  من  ن 
ّ
يتكو الذي  العراقي، 

على  قادرين  غري  اأننا  اإاّل  واحد  بلد  يف  نعي�ص  اأننا 

التفاهم وكاأننا نعي�ص يف جُزر معزولة عن بع�سها 

مكونات  د 
ّ

توح التي   
َ

احلروب اأن  واملفارقة  بع�سًا. 

قتنا يف العراق!
ّ
ال�سعوب يف العادة، فر

اأحاطت بكتابة  هناك ظروف �سخ�سية ومو�سوعية 

اأحر�ص على تناول املو�سوعات  الرواية. فاأنا  هذه 

 اأو�سع �رصيحة من املجتمع. ويف الواقع، 
ّ

التي تخ�ص

ر�سام  رواها يل �سديٌق  واقعية  للرواية جذور  لهذه 

احلقيقية  الرواية  بطل  فهو  العمل.  هذا  له  اأهديُت 

من  مزيجًا  يبقى  االأدب��ي  العمل  لكن  لة. 
ّ
املتخي ال 

االثنني. الأكرث من ع�رصة اأعوام واأنا اأفكر بكتابة هذه 

الرواية، فقد تطّلب ذلك مني درا�سة الدين امل�سيحي 

والطقو�ص  املتفردة،  وخ�سو�سياته  امل�رصق،  يف 

�ص يف الدير وغري ذلك من احلياة الداخلية 
َ
التي متار

للرهبان. 

االآ�سوريون اأ�سحاب ح�سارة عريقة، والكتابة عنهم 

ظروف  كانت  لذلك  التاريخ.  يف  ق 
ّ
التعم ت�ستدعي 

املو�سوع  يعِطني  و«مل  معّقدة  الرواية  هذه  كتابة 

عاملهم،  يف  غ�سُت  عندما  اإال  نقول-  -كما  نف�سه« 

اأجماد  على  يعي�ص  زال  ما  منهم  كثرياً  اأن  الأكت�سف 

االمرباطورية االآ�سورية الزائلة، 

�أهو�ل  عن  بوكا«  »جمانني  رو�يتك  يف  تك�صف   l

وثائق  وجــدَت  هل  �لــعــر�ق.  يف  »بوكا«  معتَقل 

معترَبة لُتعينك على بناء مدماك �لرو�ية؟ 

uu �سنع االأمريكيون معتقل »بوكا« يف ال�سحراء 

األف �سجني   25 من الكارافانات وو�سعوا فيه نحو 

وثائق  توجد  وال  معهم،  التحقيق  اأجل  من  ومعتقل 

 
ّ
�سمي ال��ذي  ال�سحراوي  املعتقل  هذا  حول  كثرية 

با�سم االإطفائي »بوكا« الذي ق�سى يف 11 �سبتمرب 

 التجارة العاملي 
َ
2001 اأثناء االعتداءات على برجي

يف نيويورك. 

وقد اأردُت تخليد ما جرى يف هذا املعتقل يف رواية 

بالن�سبة  لكن  يكون مفقوداً،  يكاد  ُكتب عنه  ما  الأن 

د اإزالته 
ّ
للروائي لن يزول املعتقل من الذاكرة مبجر

هذا  اأغلق  لو  حتى  يندمل  ال  فاجلرح  ال�سحراء،  من 

ميثل  الأن��ه  ال��زم��ان،  من  ق��رن  بعد  اأب��واب��ه  املعتقل 

جرمية ارتكبها العامل املتح�رّص، هذا الذي ما انفّك 

بطريقة  االإن�سان  د 
ّ
وميج اجلديدة،  بالقيم  يب�رّصنا 

زائفة، ويتنكر باأثواب احل�سارة؛ واالأ�سعب من هذا 

كّله، اأنه مل يكن من �ساهٍد على اجلرائم التي ارُتكبت 

يف ظلمات املعتقل.

هذه الرواية ا�ستلهمت وقائعها من �سهادات معتقلني 

حم�سن  القا�ص  وخ�سو�سًا  »ب��وك��ا«،  يف  �سابقني 

حتّلُق  لكنها  ال�ساهني،  حممد  وال�سحفي  اخلفاجي 

لة. 
ّ
باأبطال اآخرين، باأ�سلوب يزاوج بني الواقع واملخي

ر معلوماٍت عن ال�سقوط ال�رصيع لبغداد، 
ّ
هي رواية مُتر

والواقع النف�سي للجنود االأمريكيني، واختفاء اجلي�ص 

دي 
ّ

ج��ال تف�سح  وه��ي  ال�ساحة.  عن  كّليًا  العراقي 
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العراقيني  باالأبرياء  فتكوا  الذين  املتحدة  الواليات 

يف معقتل اأقّل ما يقال فيه اإنه م�سلخ ب�رصي! 

املعتقل عقالء، بل نخبويني،  اإىل  هناك من و�سلوا 

وغادروه جمانني اأو اأ�سباه جمانني اأو جثث هامدة. 

اأعينهم  اأمام  واأَخواتهم  باغت�ساب زوجاتهم  ُهددوا 

الهروب  اأبواب  ليعرتفوا مبا مل يقرتفوه. ُفتحت لهم 

مي 
ُ
ر النار عليهم. هناك من  اإطالُق  لي�سبح م�سوغًا 

االنتحار...  فقرر  اغُت�سب  ن 
َ
م وهناك  مروحية،  من 

يف  بوخن«  »�ستيفان  االأمل��اين  الكاتب  يقول  وكما 

يوؤكد  ب��اردة،  لغة  »يف  الرواية:  هذه  عن  له  مقالة 

)بوكا(،  يف  جن 
ُ

�س اأن  له  �سبق  ن 
َ
م اأن  نوري  �ساكر 

اآلُة  بهم  دفعت  لقد  االأب��د.  اإىل  جنونه  معه  �سيحمل 

الذي مييز  نف�سه  اجلنون  اجلنون. وهو  اإىل  التعذيب 

ذاك  عن  يختلف  جنون  لكنه  اليوم.  العربية  الهوية 

اأوحت به ليلى اجلميلة ل�ساعرها املجنون. يا  الذي 

له من انهيار«.

l كتبَت رو�ية عن »�ملنطقة �خل�رش�ء« يف بغد�د، 

�أي�صًا. �أال تعتقد �أن »�ملعا�رشة  حتمل �ال�صم نف�صه 

كافية  وم�صافة  زمنًا  يحتاج  �لر�هن  و�أّن  حجاب«، 

�صعب  فّني  نوٍع  قالِب  يف  �صبِّه  من  لنتمّكن  عنه 

كالرو�ية؟ 

ال�رصدية  يف  االأوىل  تكون  قد  ال��رواي��ة  ه��ذه   uu

اخل�رصاء  املنطقة  ع��وامل  تقتحم  التي  العراقية 

رحم  يف  ُزرع��ت  التي  امل�سوؤومة  )املنطقة  ية 
ّ
ال�رص

وات خم�سة 
َ
التي تت�سارع فيها حي بغداد( والكيفية 

مرتجمني عراقيني يعملون مع املحتل االأمريكي مع 

رة لثقافة جديدة غازية عا�سوا معها 
ّ
االإفرازات املدم

اأتونها،  و�سط  يعي�سون  هم  ها  ثم  �سابقًا،  بعد  عن 

حيث ت�سطدم وبعنٍف مبرتكزات الثقافة العراقية. 

بني  متوازيتان؛   
ّ
��ب

ُ
ح تا 

ّ
ِق�س الرواية،  يف  وهناك، 

داود  الكولونيل  ناحية، وبني  وفيفيان من  اإبراهيم 

االأمريكي ومدام بيتي العراقية التي �سارت م�سوؤولة 

من  االأمريكي  اجلي�ص  مع  العاملني  املرتجمني  عن 

ناحية ثانية. 

بني  اأم��زج  اأن  اخل�رصاء«  »املنطقة  يف  حاولُت  لقد 

ب به 
ّ
الذي ت�سب الدامية واخلراب  الواقعية  التحوالت 

)خ�سو�سًا  االأ�سطورية  املخزونات  وبني  االحتالل 

التي متور يف الال�سعور اجلمعي يف  اإنانا(  اأ�سطورة 

اأوقات ال�رصاعات التاريخية الفا�سلة. 

�الأ�صطورة.  يف رو�يتك »كالب جلجام�س« تقلب   l

جهَده  كرّ�س  �أنه  »جلجام�س«  حمنة  كانت  فــاإذ� 

لبلوغ �خللود، فاإّن �للعنة �لتي �أ�صابت �أبناء �لوطن 

�إليه بطل رو�يتك هي »�خللود«، لكن  �لذي ينتمي 

حتت �صياط �لعبودية و�ملهانة. هل تريد �أن تقول �إن 

�صئنا  ال فكاك منه؛  قَدر�ً  �ملاآ�صي م�صتمرة بو�صفها 

�أم �أبينا؟

 على �سخ�سية »جلجام�ص«، 
ّ

uu ال يقت�رص التنا�ص

يني هما »اأنكيدو« 
َ
اأُْخر واإمنا تعداها اإىل �سخ�سيتني 

احلانة  و«�سيدوري«، �ساحبة  »اأنور«،  دها 
ّ
التي ج�س

�سها »�رصمد«. وقد جتّلت هذه ال�سخ�سيات 
ّ
التي تقم

على مدار الن�ص الروائي يف �سيغة فانتازية ت�ستلهم 

تعاك�سه  لكنها  ومقرَتبًا،  �سكاًل  االأ�سطوري  ال�سياق 

م�سمونًا ونتيجة.

 االأ�سطوري، وتقف 
َّ

نعم، هناك مفارقة تعاك�ص الن�ص

بال�سد منه، لتتو�سل اإىل نتيجة مقلوبة متامًا. ولكن 

اإىل تبني هذا  ال ميكنني حتديد ال�سبب الذي دفعني 

ة. 
ّ
االأ�سلوب التهّكمي الذي ينطوي على �سخرية مر

تورية  اإىل  اال�ستعاري  االأ�سلوب  هذا  يحيلنا  رمبا 

وا�سحة املعامل، مفادها اأن العراقيني كانوا خالدين 

والدليل  االأبدية.  �سجونهم  يف  وقابعني  موتهم،  يف 

واأحيانًا  بالع�رصات،  ميوتون  كانوا  اأنهم  ذلك  على 

باملئات يوميًا بعد اأن انقلبت املعادلة بحيث �سار 

د على االأ�ستاذ، 
ّ
 يحكم اجلرناَل، والتلميُذ يت�سي

ُّ
اجلندي

العامل  ه��ذا  خ�سم  يف   .
َ
الطبيب يعالج  واملري�ُص 

العقل  هيمنة  من  بد  ال  عقب،  على  راأ�سًا  املقلوب 

العبثي الغرائبي الذي يقف بال�سد من منطق اال�سياء 

موؤ�س�سة  تديره  الذي  الواقع  لراهنية  ي�ستجيب  لكي 

اخللود، وحُتكم قب�ستها على معابره احلدودية!

 جداً، 
ّ
يبداأ املنت احلكائي لهذا الن�ص باأ�سلوب واقعي

كانوا  الدرا�سة  مقاعد  على  اأ�سخا�ص  ثالثة  فهناك 

ميّثلوا  اأن  تامة  وبقناعة  يقبلون  الذين  الوحيدين 

ثالثتهم  هم  وها  جلجام�ص«،  »ملحمة  يف  دور   
ّ

اأي
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ال يوجد 

ل بني  تفا�صُ

�حتلٍل و�آخر، 

فاالحتلل 

و�حٌد يف 

جوهره



ك�«جلجام�ص«،  فجالل  الرئي�سة.  اأدواره��ا  يلعبون 

 على وجهه بحثًا عن و�سفة الكائن الذي تختلط 
َ
هام

�سافر  الذي  واأنور  بالب�رصية.  االإلهية  ال�سفات  فيه 

دور  لعب  واالأدب  الفل�سفة  فيها  ودر�ص  باري�ص  اإىل 

د دور 
ّ
»اأنكيدو«. و�رصمد )اأو »�سيدوري«( َقِبل اأن يج�س

�ساحبة احلانة. 

حدودها  اإىل  تذهب  ال  »االأ���س��ط��رة«  ه��ذه  اأن  غ��ري 

بني   -
ّ
–كروائي اأذّك��ر  اأن  بّد  ال  كان  اإذ  الق�سوى. 

للتع�سف  يخ�سع  ال��ذي  العراقي  بالواقع  واآخ��ر  اآٍن 

واال�سطهاد املتوا�سَلني حتى يف ظل دولة »موؤ�س�سة 

يف  فتتمثل  اال�ستبدادية  الهيمنة  اأم��ا  اخل��ل��ود«. 

ح 
ّ
�ص فيها »�رصمد« لل�رصب املرب

َّ
الطريقة التي تعر

على اأيدي اجلالدين. اأعني اأن هذا االأمنوذج الواقعي 

اإىل  الروائي  للن�ص  االإبداعية  العملية  ل عرب 
ّ
قد حتو

وهنا  ما.  حّد  اإىل  عبثية  ورمبا  فانتازية،  �سخ�سية 

ميكن اال�ست�سهاد براأي »نيكو�ص كازنرتاكي« القائل: 

من  اإّن  بل  فقط،  احلق  ولي�ص  احلق،  ميلك  الفن  »اإن 

يغّذي  اإن��ه  جوهره،  اإىل  �سيء  كل  يعيد  اأن  واجبه 

الق�سة، ثم يختزلها ببطء ويف �سكل متاأّلق، ويحيلها 

اإىل اأ�سطورة«. 

عن  يديه«،  بني  »دياال�س  رو�يتك  يف  تتحدث   l

طفولتك يف مدينة جلوالء �لتي كان �لعرب و�لكرد 

و�لرتكمان يعي�صون فيها معًا كاأنهم ج�صٌد و�حد. هل 

�لعر�ق  يف  يجري  ما  مع  مقارنة  عقد  �إىل  ت�صعى 

�لفرعية  �لهوياُت  فيها  تنمو  �نق�صامات  من  حاليًا 

وتغيب �لهوية �جلامعة/ �لوطنية؟

لفرد  ذاتية  �سريًة  يديه«  بني  »دياال�ص  لي�ست   uu

دياال�ص،  نهر  �سرية  هي  بل  التقليدي،  باملعنى 

وقرابينه  ال�سحرية  وينابيعه  اخلارقة  باأ�ساطريه 

املرتعدة وعنفه الهادر وهدوئه املوارب وفي�ساناته 

من  التا�سعة  يف  �سبي،   
ُ
قَدر اأي�سًا  وهي  املرتقبة. 

وال��رباءة،  واملكر،  ال�سحر،  ذهنه  يف  يجمع  عمره، 

يغرف  وه��و  العامل.  بها  يواجه  اأ�سلحًة  واجل��ن��ون، 

النائية  الينابيع  اإىل  النهر، مر�ساًل نظراته  من مياه 

حاملًا بالو�سول اإليها يف رحلة حج خارقة، ويرّدد 

يف نف�سه قائاًل: »كم كنت اأمتنى اأن اأعود اإىل مرابع 

الذي  الطفل  ذلك  ذاكرة  الأنع�ص  ومراهقتي  طفولتي 

كنُته«. 

يا  الطفل!  هذا  حياة  عن  تف�سلني  عامًا  خم�سون 

 العمر مثل وم�سة عابرة! لقد ترددُت 
ّ
اإلهي.. كيف مر

اأمي �سجعتني  اأمام �سعوبة هذا العمل االأدبي، لكن 

قائلة اأن ال اأحد با�ستطاعته ت�سجيل كتاب طفولتي 

اأدراج  ال�سنوات  تلك  �ستذهب  اأفعل  مل  ف��اإذا  �سواي، 

الرياح.

هل كانت االأم باعثة لهذه الكتابة؟! نعم. لي�ص الأنها 

املوؤلف الفطري الذي ميّدين باالأفكار، بل الأنها اآخر 

 على ما اأروي، املراآة التي اأرى فيها وجَه 
ّ
�ساهد حي

يف  الطفل  ذلك  »اآدم«،  اأرى  ب��داأُت  وهكذا  طفولتي، 

الرواية، عا�سقًا للجنة ومرتع�سًا من النار، و�رصعان 

حياتي  اإىل  امتّد  م�رصوع  اأم��ام  نف�سي  وج��دُت  ما 

وباري�ص.  وبغداد  دياال�ص  يف  نت 
ّ
تكو التي  تها 

ّ
برم

اأينما  طريقي  ت�سيء  ثالث  مناراٌت  هي  مدن  ثالث 

ذهبت، واأ�ساطري ُتلهب عقلي كلما فّكرت. 
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* مخرج مسرحي ومترجم من سورية

ملفملف

م�رسح

حماولة طريان

خ�صيات :صخ�صيات :صخ�صيات : صال�صال�

فرخ  ابراهيم-  احل��اج  ايليكو-  �ريك��ريك��ريو-  املعلم 

الديك- ماتية ال�صفر- ابراهيم املكوك- ايفو- 

ابراهيم  ال��ري��ح��ان-  ع��رق  بول�س-  بطر�س- 

ال�صغري- برهوم- رجال بولي�س

اردصاردصارد صاركون يف مطاردة املنطاد ال�صاركون يف مطاردة املنطاد ال� اركون يف مطاردة املنطاد ال�صاركون يف مطاردة املنطاد ال�ص صامل�صامل�

جمموعة املطاردين الأوىل :

ابقاصابقاصابقًا، نحال،  صن، معلم �صن، معلم � ن، معلم �صن، معلم �ص ص١- املعلم كريو، رجل م�ص١- املعلم كريو، رجل م�

وية .صوية .صوية . صذو ميول نه�صذو ميول نه�

إيليكو، متزوج حديثا، حملق بني الغيوم اإيليكو، متزوج حديثا، حملق بني الغيوم إيليكو، متزوج حديثا، حملق بني الغيوم  � 2
ه ، مدجن صه ، مدجن صه ، مدجن  ص احلاج ابراهيم املدجن، وكيل كني�ص احلاج ابراهيم املدجن، وكيل كني� � 3
إىل حداإىل حّدإىل حّدإىل حّد ما لأنه ق�صد مرة دير ريال  غراب ، حاج 

املقد�س.

اصاصًا الديك  أي�اأي�صأي�صأي� � فرخ الديك ، حداد وبيطار، يدعى  4
الربي .

أذنه برغوث.اأذنه برغوث.أذنه برغوث. � ماتية ال�صفر، يف  5

جمموعة املطاردين الثانية:

رسب من بيع و�رسب من بيع و�رساء املعز،  ب من بيع و�صب من بيع و�ص ص ابراهيم املكوك، يتك�ص ابراهيم املكوك، يتك� �1
دائب احلركة ، ثمة

واك يف كعبيهصواك يف كعبيهصواك يف كعبيه أ�اأ�صأ�صأ� دائمًا

خم اجلثة وقوي .صخم اجلثة وقوي .صخم اجلثة وقوي . إيفو، معاز، �اإيفو، معاز، �صإيفو، معاز، �صإيفو، معاز، � � 2
عند  نظارات  عند صع  نظارات  عند صع  نظارات  ع  ي� هادئ،  معاز  بطر�س،  ي�ص   هادئ،  معاز  بطر�س،  ص   3-

رسال�رسال�رسورة .

قيق بطر�س.صقيق بطر�س.صقيق بطر�س. ص بول�س، معاز هادئ، �ص بول�س، معاز هادئ، � �4
مهمة  مهمة وؤدي��ان  مهمة وؤدي��ان  ؤدي��ان  وي�� وي��وبي  وبي  وي��ص وي��صبي  بي  خ� برميل  خ�ص  برميل  ص  �ني�ن��ني�ن��ني �ن�ث��ن�ث� ال ل��دى 

من  من صواك  من صواك  واك  الأ� ينزعان  الأ�صإذ  ينزعان  الأ�صإذ  ينزعان  الأ�اإذ  ينزعان  إذ  احلاجة  عند  ة 
ّ
عند ي عند ية  ة  يصيص صمتري�صمتري�

كعبي املكوك.

ع صع صع  وي� وي�صن  صن  وي�ص وي�صن  ن  م� رجل  م�صاب،  رجل  صاب،  م�ص رجل  م�صاب،  رجل  اب،  ع�  ، الريحان  عرق  ع�ص    ، الريحان  عرق  ص   �5
نظارات.

جمموعة املطاردين الثالثة :

على  حا�صل  حديثًا،  جمند  ال�صغري،  ابراهيم   �1
اصاصًا من ثيابه  أيام ، يرتدي بع�اأيام ، يرتدي بع�صأيام ، يرتدي بع�صأيام ، يرتدي بع� إجازة ملدة اإجازة ملدة إجازة ملدة ثالثة 

إىل اإىل إىل مطاردي  م صم صم وحده  صكرية ال�صيفية ، وين�صكرية ال�صيفية ، وين� كرية ال�صيفية ، وين�صكرية ال�صيفية ، وين�ص صالع�صالع�

املنطاد.

خمة، لبوة حملة الرباهمة .صخمة، لبوة حملة الرباهمة .صخمة، لبوة حملة الرباهمة . أة �اأة �صأة �صأة � أة �  برهوم، امر أة �  برهوم، امر �2
أول، قائد ف�صيل خيالة.اأول، قائد ف�صيل خيالة.أول، قائد ف�صيل خيالة. رقيب  �3

اصاصًا: أي�اأي�صأي�صأي� ارك يف الأحداث صارك يف الأحداث صارك يف الأحداث  صي�صي�

العاملية  احلرب  جبهات  من  فار  العاملية صارد،  احلرب  جبهات  من  فار  العاملية صارد،  احلرب  جبهات  من  فار  ارد،  � �صمنطاد  صمنطاد 

ع��ذارى  �صبايا  خيالة،  بولي�س  ق��وة   ، الثانية 

النهر،  يف  كبرية  قما�س  قطعة  قما�سلن  قطعة  سلن  قما�ص قطعة  قما�صلن  قطعة  لن  يغ� يغ�صوعرائ�س  صوعرائ�س 

مدجن  غ��راب   ، برغوث   ، ورقية  مدجن أطفال  غ��راب   ، برغوث   ، ورقية  مدجن اأطفال  غ��راب   ، برغوث   ، ورقية  أطفال  طائرة 

يدعي مومو، مالئكة يحملون روح ميت من حملة 

س�س�س رومانيا ،  الرباهمة، جمموعة زمارين من وال

ّب يحملون طبنجات ويجّدب يحملون طبنجات ويجّدفون  رسجمموعة من ال�رسجمموعة من ال�رس

م�رسحية

يوردان راديت�شكوف

* ترجمة: وليد القوتلي



وزورن���ات  �صبابات  م��ع  جمموعة  با�صتمرار، 

منطقة  اإىل  الأرب��ع  املجاميع  هذه  ترمز  وغبار. 

الكرتاث  عدمية  تظل  اأن  يجب  ل  التي  البلقان 

ح�صورها  و�صيكون  ال�صارد.  املنطاد  ظهور  لدى 

ا جمموعاتنا من املطاردين فهي 
ّ
�صوتيًا فقط. اأم

الأعلى �صوتا يف البلقان ، ذلك لأن بلدنا يقع يف 

مركز �صبه اجلزيرة متامًا .

زمن الأحداث : احلرب العاملية الثانية

على  املنت�رسة  الرباهمة  حملة   ، الأح��داث  مكان 

منت جبل البلقان .

جمموعة املطاردين الأوىل يرتدي اأفرادها ثيابًا 

قبعاتهم  لكن  منهم،  كل  طابع  ح�صب  خمتلفة 

مت�صابهة - من الق�س. اأفراد جمموعة املطاردين 

على  وي�صعون  بي�صاء،  ثيابًا  يرتدون  الثانية 

روؤو�صهم قالبق جلدية ما عدا عرق الريحان الذي 

ي�صع كا�صكيت، ويحمل كي�س اأع�صاب من القما�س 

. بطر�س وبول�س ل يفارقان طوال فرتة املطاردة 

فيه  ينقالن  الذي  اخل�صبي  برميلهما  والطريان 

احلليب املعّد للتجبني، املعازون يحملون ع�صي 

، ذلك  الأمور على املمثلني  ي�صهل  رعاة - وهذا 

البلغاري  امل�����رسح  يف  يالحظ  م��ا  غالبًا  لأن��ه 

باأيديهم  يفعلون  م��اذا  يعرفون  ل  املمثلني  اأن 

الع�صي  حمل  فاإن  لذا  بها،  يت�رسفون  كيف  اأو 

العذارى  من  ال�صبايا  اأما  العناء.  عنهم  �صيخفف 

والعرائ�س فريتدين قم�صانا طويلة و�صرتات بال 

لأنهن  جميلة  اأ�صواتهن  تكون  اأن  ويجب  اأكمام. 

�صيغنني اأغنية )بيليانا تن�رس غ�صيلها(، كما يجب 

اأن يتمتعن بليونة ج�صدية لأنهن �صيوؤدين عملية 

الن�رس اإميائيًا.

بني  الأوىل  املكانة  املنطاد  يحتل  اأن  يجب 

الأحلان واملوؤثرات ال�صوتية خالل فرتة مطاردة 

اللحن،  هذا  ويكون  وم�رسعه.  ال�صارد  املنطاد 

ح�صب املوقف، رقيقًا اأو متدفقًا اأو تاأمليًا اأو ثائراً 

اأو غا�صبًا. ويجب اأن ي�صيطر هذا اللحن تدريجيًا 

على امل�صاركني يف املطاردة وي�صتثريهم، حتى 

ي�صل بهم الأمر، يف فرتة من فرتات حتليقهم فوق 

جماراته  اأو  اللحن  هذا  دندنة  اإىل  البلقان،  جبل 

الرئي�س  اللحن  ه��ذا  و�صيظل  ال�صفري.  بوا�صطة 

متدفقًا حتى بعد الق�صاء على املنطاد .

و�صط  جتري  الأح��داث  لأن  ال�صدى،  و�صن�صتخدم 

اجلبلية  ال��ه��واء  ت��ي��ارات  ولأن   . البلقان  جبل 

تندفع نحو الأعايل، فاإننا لو نفخنا ري�صة طائر 

ورقية  طائرة  األقينا  ولو  التيار،  مع  لرتفعت 

حللقت يف ال�صماء، ولو نفخنا غ�صن هندباء برية 

البلقان  الرقيقة عالية. وجبل  ل ندفعت مظالته 

روح  حتلق  هناك  املجنحة،  الأفكار  ملجاأ  هو 

اأن يكون كل  بد  الغيوم، ول  الإن�صان عالية بني 

اأبطالنا قد حلق مرة واحدة يف احللم.  واحد من 

يف  ندرتهم  على   ، ال�صبان  املمثلون  و�صيقوم 

الطريان،  حماية  من  املجهد  باجلزء  م�صارحنا، 

اأما املمثلون من متو�صطي الأعمار، ف�صي�صاركون 

من  ميكن  ما  اأق��ل  مع  الأوىل  بالدرجة  كالميا 

مثال  وبول�س  بطر�س  )يطري  احلركي  املجهود 

ذلك  برميلهما(،  داخل  مريحا  و�صعا  متخذين 

البلغاري  م�رسحنا  يف  الأعمار  متو�صطي  لأن 

تثاقلوا وكفوا عن التعبري اجل�صدي. والأكرب منهم 

ال�صبان فيظلون يحلقون بني  اأما  �صنا واقعيون، 

باإحدى  الأر���س  يدو�صون  كانوا  واإن  الغيوم، 

هذا  بالأخرى.  ال�صماء  يجوبون  فاإنهم  اأقدامهم، 

عدا عن رغبة ال�صبان يف الظهور مبظهر الأبطال 

اأمام عذارى وعرائ�س حملة الرباهمة.

امل�رسحية،  لهذه  متوا�صعة  مهمة  ثمة  اأخ��ريا، 

الب�صطاء  النا�س  ين�صج  كيف  ترينا  اأنها  وه��ي 

الأ�صاطري  فجميع  واقعية.  اأحداث  من  الأ�صاطري 

اخليال  من  خليط  وهي  الب�صطاء،  النا�س  خلفها 

واجلهل وت�صمى الإن�صان الدائب اإىل الن�صالخ عن 

احلياة الدنيوية التافهة والبائ�صة. عندما ت�صيء 

والتافهة  البائ�صة  الدنيوية  احلياة  الإن�صان  روح 

وتبعث فيها الدفء، تغدو ن�صيدا ملحميا اأ�صطوريا 

متوهجا بنور اإن�صاين حم�س.
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اللوحة الأوىل

احلاج ابراهيم املدجن، وكيل الكني�صة، يحكي ق�صة

تدجني الغراب. حماولة تخويف الغراب املدجن .

ظهور املعلم كريو مع كري �صغري ينفث دخانا لطرد

النحل، وبرفقته فرخ الديك الذي يحمل بي�صة طازجة 

ما تزال دافئة .  ماتية ال�صفر ي�رسح للحا�رسين من 

 . اأذن��ه  يف  برغوث  دخل  كيف  الرباهمة  حملة  �صكان 

يظهر يف ال�صماء منطاد �صارد فار من جبهات احلرب 

من  �صتارة  يطلقون  امل��ط��اردون   . الثانية  العاملية 

التواري  من  ويتمكنون  النحل،  كري  بوا�صطة  الدخان 

خلفه. فرخ الديك يك�رس البي�صة.

مقدمة  يف  ال�صفر  وماتية  حديثا  امل��ت��زوج  اإيليكو 

اإيليكو. ماتية  . ثمة زيز �صغري يف راحة كف  اخل�صبة 

ال�صفر يدفعه بق�صة. وجها الثنني نحو اجلمهور، كي 

يريا ويرى اجلمهور اإىل اأين �صيتجه الزيز. فرخ الديك 

جانبه  واإىل  املن�صة  عمق  يف  الأر���س  على  يجل�س 

بني  ق�س  قبعة  ي�صع  ال��ذي  املدجن  ابراهيم  احل��اج 

ركبتيه ، يف القبعة غراب مدجن، فرخ الديك يحمل يف 

يده بي�صة دافئة. دجاجة تفرق وديك ي�صيح

ايليكو : يا زيز، يا زيز، دلنا على الطريق !... يا زيز، يا 

زيز، دلنا على الطريق !

ماتية ال�صفر : طريقك باجتاه زوجتك ! لو كنت عري�صا 

مثلك ، ملا دلني الزيز اإل على الطريق اإىل زوجتي .

فرخ الديك : اأما اأنا فكلما اأطلق زيزا يتجه نحو العجائز.

اإيليكو : واأنا اأ�صعه يف جيبي اإذا حاول اأن يتجه نحو 

العجائز؟

ي�صع الزيز يف جيبه بعناية(

ابراهيم املدجن : غريب! زيز، ح�رسة �صغرية �صعيفة، 

وتطري! وغرابي ل يطري! اأجنحة، ذنب، ري�س... حقيقي 

متاما ول يطري .

اإبراهيم.  حاج  يا  الأق��ل  على  لويبي�س   : الديك  فرخ 

دجاجتي ل تطري، ولكنها ابا�صت بي�صة كبرية. اأراهن 

اأنها ب�صفارين.

اإبراهيم املدجن : تتكلم يا فرخ الديك كاأغبى اإن�صان، 

يبدو اأن عقلك قد خف! اأميكن لديك اأن يبي�س؟

وي�صيح  يبكي  الديك   ! ميكن  ل  طبعا   : الديك  ف��رخ 

البي�س، فهو �صنعة  اأما   ، ويداور على كل الدجاجات 

احلرمي. من املعروف عنا يا حاج اإبراهيم اأننا ن�صيح 

اأنها  الدجاجات  عن  املعروف  ومن  الأوىل،  بالدرجة 

تبي�س بالدرجة الأوىل !

)يري البي�صة للجميع(.

اأن  الغراب  هذا  من  تريد  كيف  اإذن   : املدجن  اإبراهيم 

يبي�س ، مع اأنه فحل وا�صمه مومو. اأنا ل اأطلب منه اأي 

بي�صه ، اأريده فقط اأن يتعلم الطريان، لأنه ن�صي كيف 

يطري ! كيف ميكن لواحدة من اأحقر احل�رسات اأن تطري، 

لقد  العادة.  هذه  �صيع  اأنه  يبدو   ! يطري  ل  اأن  ولغرام 

تدجن وتعلق بنا اأكرث من الالزم ون�صي الطريان متاما 

، حتى اأنه ما عاد يحرك جناحيه.

تدجن  قد  الإن�صان  اأن  اإبراهيم  حاج  يا  يبدو   : اإيليكو 

 . اإل حتريك يديه  اأي�صا ، ون�صي الطريان، وما بقي له 

قال املعلم كريو، اإننا كنا نطري �صابقا، ثم حتولنا

اإىل قردة واأ�صماك وزواحف وما ل اأعرف، وبالتدريج 

من  ول  الأ�صماك  من  ل   - احلالة  ه��ذه  اإىل  و�صلنا 

الزواحف ول من الطيور!

ماتية ال�صفر : اإيليكو! الإن�صان لي�س ورقة �صجر حتى 

على  التعود  الإن�صان  مبقدور  ان  لو  وحتى   ! يطري 

الأر�س كورقة �صجر ياب�صة ، فمن اأين وكيف تاأتي ريح 

وتاأخذه ليطري معها! اأما عن الزواحف، فهذا ل اأفهمه 

اأبدا ول اأ�صدق اأنه كان !

ا�صتطعت  لو  اأب��دا،  �صيئا  لي�س  ل؟  كيف   : الديك  فرخ 

الطريان مع ريح م�صائية لطيفة فوق حملة الرباهمة. 

ولي�س �صيئا اأي�صا لو طرت اإىل ال�صطح فقط! اأما اإذا كانت 

الريح قوية وحملتك فوق جبل البلقان، فمن يعرف اإىل 

اأين �صتطريك ! طاقيتك يف ناحية وزربولك يف ناحية 

واأنت متمدد يف الو�صط ، تطري واأنت مدهو�س وحمتار، 

هل حتمي راأ�صك اأم البي�صة.

اإيليكو : اأنا اأطري بني الغيوم دون حاجة اإىل الريح.

اإن�صان  وكل  اإيليكو،  يا  عري�س  اأنت   : املدجن  اإبراهيم 

يطري يف �صباه ! مومو مثال، كان يطري يف �صباه، لكن 

احلياة حولته اإىل اأر�صي بالتدريج. كلنا حتولنا احلياة 

اإىل اأر�صيني يف يوم من الأيام. ك�س مومو، ك�س، ك�س!

اإىل املجموعة وقد و�صع  املعلم كريو وظهره  )يدخل 

على وجهه �صبكة واقية من النحل، ويف يده كري �صغري 

ينفث منه الدخان. �رسب من النحل يئز
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ويحوم حوله وهو يلوح بالكري لطرد النحل الغا�صب(.

بالأر�س  مل�صوق  طفولتي  منذ  اأن��ا   : الديك  فريخ 

عالق بني الكري وال�صندان ، يتطاير ال�رسار اأمامي من 

الوجاق، واأنا ل اأقدر على الطريان كال�رسار، ولو مرة

واحدة يف العمر، اأما اأبي فكان من ال�صنف املرفرف، 

، لأنه كان يطري على  قلما وقف بني الكري وال�صندان 

الريح  تهب  اأن  يكفي  اأي��ن.  اإىل  يهتم  اأن  دون  ال��دوام، 

وي�صتطيع  بالرياح،  خبريا  كان  ويطري.  عليها  لريكب 

الريح  منها  �صفرت  اإذا  املدخنة،  من  حتى  الطريان 

ليال. كان يعرف الرياح وتعرفه، ولهذا كان يطري ليال 

من املدخنة. كان ي�صفق بيديد هكذا ) ي�رسب �صاقيه 

بكفيه( ويطري؟

املعلم كريو : كان طائ�صا!

فرخ الديك : نعم، كان طائ�صا ول يكف عن الطريان. ما 

اأي مكان، ما عاد يوجد  الآن يف  عدت تالقي �رسواه 

ب�رس كاأبي ، كان يطري من الباب ، وعندما ل

ي�صل اإىل الباب يطري ويهبط من املدخنة. �صار النا�س 

اأبي  كان  كم  اآه   . اإبراهيم  احلاج  يقول  كما  اأر�صيني، 

طائ�صا، ل جتد الآن �رسواه حتى لو لوبت عليه ب�رساج! 

 ! ما كان يوجد طائ�س �رسواه يف كل حملة الرباهمة 

وما كان مبقدور اأحد اأن يحوله اإىل اأر�صي، كما حول 

كيف  يعرف  عاد  ما  حتى   ، الغراب  اإبراهيم  احل��اج 

يجعله يطري؟

اإذا ارمتينا عليه وخوفناه  : بالتخويف!  ماتية ال�صفر 

، �صيطري من الطاقية كال�صهم! )ي�صري لإيليكو، الإثنان 

ك�س!«،   : ي�رسخان  وهما  الطاقية  اأم��ام  يرمتيان 

»ك�س!« ...( ما طار؟

املعلم كريو : تدجن، ما عاد يطري! )يخلع قناعه الواقي 

من النحل( كيف اأ�صتطيع اأن اأدجن النحل هكذا، حتى 

ل يل�صع؟

كان  كريو  معلم  يا  متاما  تدجن   : املدجن  اإبراهيم 

ما  وقو�صته،  قو�صه.  زوجتي  يل  فقالت  كرزنا،  ياأكل 

الكرز  �صجرة  وقع من  ما مات،  لكنه   ! نف�صي  متالكت 

ويت�صند  ويعرج  مي�صي  كان  مبا�رسة.  نحونا  وم�صى 

من  يرانا  ول  جناحه  يف  م�صابًا  كان  جناحه،  على 

�رسب  لكنه  ف��وراً،  والقطة  الديك  هاجمه  الرت��ب��اك. 

مبنقاره ميينًا و�صمال فهرب املهاجمان. ربطناه يف 

به  وفرح  وامل��اء،  اخلبز  حرمتي  له  وحملت  احلديقة، 

اإبني كثرياً و�صار يناديه : مومو، موموا وتعود علينا، 

وا�صتاأن�س  البيت،  يف  يتجول  و�صار  جناحه  �صفي 

واحدة  �صاق  على  النط  ال�صفر يف  ماتيه  )يبداأ  متامًا. 

اأذنه بكفه ويدور حول الأخرين دون اأن  وهو ي�رسب 

يعريهم انتباهًا. والآخرون ي�رسعون يف الدروان معه 

وقد متلكتهم احلرية من م�صلكه(.

املعار�س  تزور  اأن  اإبراهيم،  حاج  يا  ميكن   : اإيليكو 

والأ�صواق املو�صمية مع هذا الغراب ، وجتمع الكثري من 

املال بو�صفك من اأهم املدجنني ! هذا الغراب ي�رسف 

النا�س ق�صة احلاج  كل معر�س و�صوق. و�صيحكي كل 

جّن!  هل  ال�صفر،  ملاتية  جرى  ماذا  املدجن!  اإبراهيم 

ل ميكن اأن ي�صيبه �صيء اآخر على كل حال ... )ماتية 

يحاول  وكاأنه  واحدة  �صاق  على  النط  يوا�صل  ال�صفر 

اإخراج ماء دخل، يف اأذنه ، ويف اأثناء ذلك يرفع راأ�صه 

اإىل اأعلى فيت�صمر يف مكانه و�صاقه مرفوعة. يحاول اأن 

ي�رسخ لكن ال�صوت يخونه . ت�صدح مو�صيقى �صماوية. 

ويراقبونه  اآخر،  بعد  واحداً  الآخرون يحيطون مباتيه 

عن كثب وكاأنهم يرونه لأول مرة(.

فرخ الديك : ماذا جرى للرجل يا معّلم كريو؟

اإيليكو : )يلكزه باإ�صبعه ( تيب�س!  املعلم كريو : ماتيه ! 

)يرفع له ذقنه( كيف تيب�س هكذا! 

ا ل�صعته نحله يف ل�صانه ! اإيليكو، 
ّ

اإبراهيم املدجن : رمب

ا�صحب ل�صانه لرنى قد يختنق لو اأن نحلة ل�صعت ل�صانه!

ما   .  ) مقاومته  رغم  ماتيه  ل�صان  )ي�صحب   : اإيليكو 

ل�صعته نحله ! )ي�رسخ يف اأذنه( تكلم يا ... مهبول ابن 

املهابيل، ملاذا حتملق كاملهبول!

فرخ الديك : يبدو اأنه اأطر�س وما عاد ي�صمع ! )ي�رسخ 

يف اأذنه عاليًا( هيه! ل ي�صمع !... هيا نف�صده ! )ماتيه 

ي�صري اإ�صارات يائ�صه راف�صًا فكرة الف�صد( 

املعلم كريو : رمبا ن�صي كيف يتنف�س!... تنف�س بعمق!

اإيليكو : )يخرج مو�صى من جيبه ويفتحها( ف�صد، يلزمه 

ف�صد! ملاذا تتباطاأ، األ ترون ينفجر اأمام عيوننا! .

يقاومهم  وهو  ال�صفر  ماتية  لبطح  يتعاونون  اجلميع 

يائ�صًا بيديه ورجليه، اإىل اأن ي�صتطيع التمل�س من بني 

اإيليكو. ماتيه ال�صفر  اأيديهم. يعلق كم قمي�صه يف يد 

ي�صحب الكم من يده(. 
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ماتية ال�صفر : انقلع يا اأهبل! تطلعوا اإىل ال�صماء حتى 

تخر�صوا كلكم، وتتيب�صوا، وتن�صوا كيف تتنف�صون! 

ويتيب�صون  ال�صماء  نحو  روؤو�صهم  يرفعون  اجلميع 

ترتّدد اأ�صداء الأنغام ال�صماوية من كل مكان حولهم. 

يف  ويدورون  اأ�صابعهم  روؤو�س  على  ببطء  يرتا�صون 

في�صطدمون  اخللف  اإىل  يرتاجعون  ثم  دائ��رة  ن�صف 

ببع�صهم ويت�صبث كل منهم بالآخر(.

اإبراهيم املدجن : كاأنه يوم القيامة !

فرخ الديك : اإنه اأنكلو - اأمريكي.

اإيليكو : قد يرمينا بالقنابل كما فعل الأنكلو اأمريكان 

يف �صوفيا .

اإبراهيم املدجن : ا�صمعوا... اإنه يتنف�س كالب�رس!

ماتية ال�صفر : جننا يا رب من الق�صف !

املعلم كريو : ابن العاهرة ! 

ماتية ال�صفر : مهبول!

املناطيد  هذه   . اعرتا�صي  منطاد  هذا   : كريو  املعلم 

اإنه  الطيارات.  وتعرت�س  الع�صكرية  املن�صاآت  حتر�س 

جميل جداً !

اإيليكو : �صيء مهول. اإنه اأكرب من تبان !

اأن يكون بهذه  اإبراهيم املدجن : عجيبه ! كيف ميكن 

ال�صخامة ويطري بدون اأجنحه !

يهرب  ل  حتى  باحلبال،  يربطونه  لهذا   : الديك  فرخ 

حملة  كل  لربط  تكفي  كبري.  �صيء  احل��ب��ال،  راق��ب   !

الرباهمة !

ماتية ال�صفر : ملاذا اأتى اإلينا؟ هذا ل ميكن اأن يتحرك 

بال معنى. ل بّد اأن لديه مهمة خا�صة.

املعلم كريو : مل ياأت يف اأي مهمة خا�صة. اإنه جمرد 

احلرب  جبهات  من  اأفلت  الف�صاء،  يف  �صائب  منطاد 

. جمرد منطاد عادي  يت�صكع  الثانية و�صار  العاملية 

مت�صكع

�صكان  لكل  يكفي  فيه قما�س   . يقع  ليته   : الديك  فرخ 

املحّلة !

ماتية ال�صفر : ل يقع!

اإيليكو : تطلعوا ، تطّلعوا ! بعج، اإنه جمروح!

املعلم كريو : بجروح، الهواء يخرج منه ! اإن مل يقع يف 

التل املقابل. ل ي�صتطيع  ، �صيقع على  حملة الرباهمة 

جتاوز اجلبل لأنه �صعيف جداً.

احلرب  من  جاء  اأن��ه  مبا   ! �صنم�صكه   : ال�صفر  ماتية 

العاملية الثانية ، فهذا يعني ، اأن ل اأحد ميلكه . ميكننا 

اأن ن�صطاده ونتقا�صمه. كاأن الرب اأر�صله لنا

بعدما تعرينا يف اأيام بطاقات التموين هذه .

ذلك  ومع   ، بالرب  توؤمنون  ل  اأنتم   : املدجن  اإبراهيم 

ترون بعيونكم ما اأر�صله الرب لنا لنلب�س اأهايل حملة 

الرباهمة.

كامللكات  ن�صاوؤنا  تكت�صي  اأم�صكناه،  اإن   : الديك  فرخ 

احلرير  من  كاأنه  ف��وق،  يلمع  كم   . كامللوك  ونحن 

الف�صي ! لكن كيف من�صك هذا التنني يا معلم؟

املعلم كريو : هو من احلرير! وحباله اأي�صًا من احلرير! 

قما�صه يكفي خلياطة قمي�س لكل جبل البلقان واأكرث، 

فيه قما�س كثري جداً.

لقد  الآن.  اأحد حتى  راآه  راآه ما  اأول من  : نحن  اإيليكو 

الع�صكرية  واملراكز  احلدود  من  والكثري  الدانوب  قطع 

ا نحن فقد راأيناه !
ّ
وما راآه اأحد، اأم

اإبراهيم املدجن : مبا اأننا اأول من راآه فهو لنا! 

يكن  ولو مل  اأنتم!  ل   ، راآه  من  اأول  اأنا   : ال�صفر  ماتية 

اإىل  ولطار  اأب��داً،  راأيته  ملا  اأذين  يف  برغوث  دخل  قد 

الربغوث  اأن  اأن نعرف. ولكن مبا  اأخرى دون  مناطق 

�رست   ، ويجننني  داخلها  يطن  و�صار  اأذين  يف  كان 

اأنط على �صاق واحدة لأخرج الربغوث اللعني. وبينما 

كان يطن واأنا اأنط واأدور، راأيت املنطاد فجاأة وب�صكل 

لأنه  اأي�صًا  راآين  اأنه  ويبدو  راأ�صي متامًا،  مباغت فوق 

تيب�س. واأنا تيب�صت اأي�صًا، ومل تكن اأي نحلة قد ل�صعت 

ل�صاين حتى تاأتي اأنت لت�صحبه بحيث كدت اأن تقلعه يا 

نت لكم احلقيقة، 
ّ
مهبول! واأنتم تيب�صتم اأي�صًا عندما بي

كم  اأقطع  اأو  اأحد  ل�صان  اأ�صحب  اأن  حاولت  ما  لكنني 

قمي�صه !

هات كم القمي�س.

ماتيه!  يا  اأذنك  الربغوث دخل  اأن  : جيد  املعلم كريو 

لولك ملا راأينا املنطاد ال�صارد، كنا �صن�صيعه وتكت�صي 

منه �صيع اأخرى!

على  ينازع  اإنه   ! باحلجارة  ن�صقطه  هل   : الديك  فرخ 

كل حال .

الأف�صل  ويهرب.  يخاف  باحلجارة   : املدجن  اإبراهيم 

اأن ن�صتعمل احليلة.
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اإيليكو : اأح�صن �صيء هو اأن نغريه بغرابك! الطيور على 

اأ�صكالها تقع !

ماتية ال�صفر : كاأنه نائم يف ال�صماء! هل مات !

املعلم كريو : ما هو بنائم، اإنه يتحرك، يتلم�س طريقه 

�صاعداً  ت��ي��اراً  وج��د  واإذا  �صاعد،  تيار  عن  يبحث   !

�صيحاول اأن يعرب جبل البلقان بوا�صطته. لك

قواه لن تكفي لي�صل اإىل هذا العلو. ل ي�صتطيع الو�صول 

ا اإذا لطمه تيار هابط فقد 
ّ
اإىل اأعلى من التل املقابل، اأم

يتحطم ويقع على الأر�س

من  امل�صافة  هذه  كل  قطع  اأنه  مبا   : املدجن  اإبراهيم 

اجلبهة اإىل هنا، فهو لي�س مهبوًل ليقع يف اأول وادي.

فرخ الديك : الأف�صل اأن يقع يف الوادي . هناك نقطعه 

باطمئنان، ول من راأى، ول من �صمع. اإذا راأته ال�صلطة 

يدورون  البولي�س  رجال  اأن  �صدفة  لي�س  �صت�صادره. 

ويبحثون يف هذه النواحي.

ماتية ال�صفر : هيا اإذن نطرده نحو الوادي بعيدا عن 

رجال البولي�س!

اإيليكو : الكالم �صهل، لكن كيف؟! لو كنا منلك بارودة 

لأطلقنا النار اأمامه فيرتاجع.

ل وهو اأعزل. املهم اأن 
ّ
املعلم كريو : ل بواريد. نحن عر

ينزل قلياًل فقط حتى مت�صك حباله !

احلبال  من�صك  فقط،  قلياًل  ينزل  لو   : املدجن  اإبراهيم 

ونقوده حيث نريد .

 ! متامًا  الأليف  كاحليوان  نقوده  اأن  ميكننا  باحلبال 

مثل الر�صن !

فرخ الديك : كاأنه ينزل!

ماتية ال�صفر : ياأتي نحونا ! 

املعلم كريو : اإنه يقع. انظروا، اإنه يقع ، يقع!

 ، مومو  احرت�س  متاما.  فوقنا  يقع   : املدجن  ابراهيم 

اختبئ

اإيليكو : اإنه يهاجمنا !

ابن  ! ك�س،  انظر كيف يزعق   ! �صي�صحقنا   : الديك  فرخ 

العاهرة

ماتية ال�صفر : �صي�صحق حملة الرباهمة ! 

املعلم كريو : احرت�صوا !

اإيليكو : املدخنة يامعلم كريو، ناولني املدخنة ! )ياأخذ 

منه الكري ال�صغري وي�صغله لي�صنع �صاتراً من الدخان( 

 ، احرت�صوا   ... دخ��اين  �صاتر  هنا،  دخ��ان  اإىل  نحتاج 

انبطحوا! اأخ يا ابن احلرام ! تقدم ! تقدم !

املنطاد  حلن  ي�صبح  الدخان.  بني  تختفي  )جماعتنا 

حاداً وقويًا . ي�صمع زعيقا، �صوت ته�صم زجاج، تتطاير 

يف اجلو بني الدخان قطع خ�صبية ، اأ�صجار مقلوعة من 

اأنبوب   ، تنك  األ��واح  خ�صبي،  �صور  من  جزء  جذورها، 

 ، حديدية  م��ذراة   ، بلطه  �صل،  لقلق،  ع�س  فيه  مدفاأة 

غ�صيل  حبل  حمراث،   ، متنوعة  زراعية  اأدوات  رف�س، 

يقرع  الناقو�س   . كني�صة  برج  ناقو�س   ، ثياب  عليه 

بانتظام (.

املعلم كريو : بربري ! خرب كل �صيء !

اإبراهيم املدجن : حتى الناقو�س قلعه ! 

املعلم كريو : كلكم هنا يا �صباب؟ 

ماتية ال�صفر : كلنا هنا يا معلم كريو!

اإيليكو : اأراأيتم كيف هاجمنا! ظل فرتة طويلة يراقبنا ! 

هكذا يكون املنطاد احلربي !

فرخ الديك : هاجمنا لأننا غري م�صلحني!

كيوم  باأنه  نبهتكم  لقد  متوح�س!   : املدجن  اإبراهيم 

حتى   ! اأب��دا  تدجينه  ميكن  ل  مثله  وثني   . القيامة 

على  ال��رب  �صيعيننا   .. وط��ريه  عليه  جت��راأ  الناقو�س 

اإعادته !

�صنطارده  نتعاون.  عندما  يعيننا  الرب   : كريو  املعلم 

يا �صباب

ماتية ال�صفر : اإىل اآخر الدنيا !

! من يفكر  اإن مل تفعل  : نكون كفارا  اإبراهيم املدجن 

يعرف اأن هذا من عمل ال�صيطان ! ال�صيطان يت�صكع يف 

كل مكان ويحل يف اأي هيئة و�صكل! هذا اجلبل الطائر 

نقراأ  هيا  للفقراء!  كبرية  غواية  واحلبال  القما�س  من 

دعاء

املطاردة   . بالأدعية  ل  بالهمم  تتم  الفالحة   : اإيليكو 

بانتظارنا! تطلعوا اأين �صار املجرم.

فرخ الديك : قد يطري اإىل �صيع اأخرى.

ونحر�س  هنا  الوقت  ن�صيع  مل��اذا   : ال�صفر  ماتية 

كربغوث يف العب! هيا تتحرك ، فهذا الربغوث اللعني 

ل ي�صمح يل بالبقاء يف مكان واحد.

املعلم كريو : هيا يا �صباب ! هذا قدرنا، ل عودة اإىل 

الوراء ! من عنده قلب رجل فليتحرك ! واحد - اثنان ...
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اجلميع : )يغنون( من عنده قلب رجل وا�صم بلغاري...

(جمموعة املطاردين ت�صطف يف اإحدى زوايا املن�صة. 

لل�صري  يتاأهبون  وبينما  ال�صماء،  يرمقون  اجلميع 

وينظمون �صفهم، تطل علينا جمموعة ثانية من زاوية 

اأخرى. يف حال وجود انحدار يف خ�صبة امل�رسح، ميكن 

الطريق  لتقطع  تدريجيا،  تظهر  اأن  الثانية  للمجموعة 

ظهورها.  يكتمل  عندما  كريو  املعلم  جمموعة  على 

تبدد  قد  والدخان  خافتة  ت�صدح  املنطاد  مو�صيقى 

نهائيا.)

اللوحة الثانية

تبادل اآراء حتت ظل املنطاد ال�صارد . اإنذارات. ظهور

قرار   . للم�صاحلة  حماولة  الريحان.  عرق  الع�صاب 

حكيم . ي�صل ابراهيم ال�صاب وهو ع�صكري جمند لديه

املطاردين  يهاجم  املنطاد  اأي��ام.  ثالثة  ملدة  اإج��ازة 

يقررون  املطاردون  يبعرثهم.  بعدما  طريقه  ويتابع 

الت�رسف بدهاء الإغراء املنطاد على الهبوط.

املعلم كريو : انبطحو يا �صباب .

اإيفو : انبطحوا

املعلم كريو : من تكونون لتقطعوا علينا الطريق؟

اإبراهيم املكوك : نكون من نكون، واأنتم من اأنتم؟

اإيليكو : نحن نحن، ونحن من حملة الرباهمة! 

الرباهمة  فنحن من حملة  الأمر هكذا،  كان  اإن   : اإيفو 

اأي�صا !

اإبراهيم املدجن : نحن ل نعرفكم ول�صتم من حملتنا .

بطر�س وبول�س : ونحن ل نعرفكم ول�صتم من حملتنا.

فرخ الديك : من حدادكم وبيطاركم؟

املاعز،  نرعى  لأننا  وبيطار،  عندنا حداد  لي�س   : اإيفو 

واملاعز ل يحتاج اىل بيطره !

اإيليكو : اإذن ملاذا ل تهتمون مباعزكم، بدل مزاحمتنا 

على املكان الذي ن�صتظل فيه؟!

ال�صماوي  التي�س  هذا  نحا�رس  نحن   : املكوك  اإبراهيم 

كجبليني  نحن  طماقات.  منه  لن�صنع  جلده  �صن�صلخ   .

تتمزق ثيابنا ب�رسعة والطاقات اجللدية وقاية جيدة .

ماتية ال�صفر : كيف يحا�رسونه الآن ونحن نحا�رسه 

من ال�صبح، واأنا اأول من راآه يف ال�صماء ! ل تت�صوروا 

منذ  نطارده  نحن  املنطاد!  هذا  على  ت�صتولوا  اأن  اأبدا 

ال�صباح، لقد اأرهقنا، لكننا اأرهقناه اأي�صا. ومن ال�صهل 

الطفيليني  بع�س  بيننا  يند�س  اأن  اأرهقناه  بعدما 

ليطالبوا بح�صة منه !

املعلم كريو : النا�س لي�صوا طفيليني. هم جهلة و�صذج، 

تزداد  الإن�صان  مطامع  مطامعهم.  يحر�س  ما  وهذا 

بقدر �صذاجته. ل اأذكر اأنني علمت واحدا منهم. اأو رمبا 

كنت قد علمت واحدة فقط، لكنني اأ�صك يف اأنه ا�صتطاع 

اجتياز ال�صف الأول !

اإبراهيم املكوك : اجتازه! تعذب كثريا، لكنه اجتازه!

اإيفو : هو الآن كاتب يف البلدية . اإنه متعلم.

تعلم،  م�صاألة  امل�صاألة  كانت  اإن   : املدجن  اإبراهيم 

فالغربان عندنا متعلمة .

حتى  يقراأ  ل  اأنه  �صحيح  احل��روف.  كل  يعرف  غرابي 

الآن، لكنه يعرف كل احلروف.

اإيفو : كاتبنا يف البلدية يقراأ ويكتب.

بطر�س : يكتب كثريا ويقراأ قليال؟ .

ويقراأ  كثريا  يكتب  الكاتب  اأن  املعروف  من   : بول�س 

قليال.

املعلم كريو : تطلعوا يا �صباب كيف حترك. لقد انتقل 

اإىل فوقنا كي يظللنا فرخ الديك : طبعا يظللنا لأنه لنا. 

مل يبق عليه اإل اأن يظلل هوؤلء الطائ�صني .

اإبراهيم املدجن : يبدو اأنه بداأ يعتاد علينا ويتدجن. كل 

الإن�صان  خملوق مهما كان متوح�صا يظل يتقرب من 

حماول اأن يتدجن باأي و�صيلة.

حاج  يا  داجنا  اأو  متوح�صا  كان  اإن  يهم  ل   : اإيليكو 

اإبراهيم . املهم الآن هو اأن نتمدد يف الظل حتته، ولن 

ن�صمح لأحد باأن يوؤذيه اإل اإذا مر فوق اأج�صادنا.

املعلم كريو : نحن نطارده ونحن �صندافع عنه ! متددوا 

اأع�صابكم  ه��دوء  على  وحافظوا  �صباب  يا  بانتظام 

اأو  طريقنا،  يف  ما  �صيئا  جند  عندما  دائما  نحن   !

نح�صل على غنيمة، يربز لنا من يتطفل علينا ويريد 

واأول من  املنطاد  راأى  اأول من  اأننا  اأما  ي�صاركنا.  اأن 

التحديات  اأكرب  متحمال  ملطاردته  �صجاعته  ا�صتجمع 

بكل  يتحداك  من  جتد  بينما  بذلك  يعرتف  اأحد  فال   ،

وقاحة و�صفاقة ويوجه لك اإنذارات وما �صابه بوحي 

من اأطماعه !

(جمموعة املعلم كريو تتمدد بانتظام يف ظل املنطاد، 

وير�صلوا  يدخنوا  اأن  اأفرادها  من  للمدخنني  وميكن 
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دوائر من الدخان نحو ال�صماء    )

اإبراهيم املكوك : اإن م�صاألة من راآه اأول ومن راآه بعد 

كان  منذ  راآه  اأول من  فنحن   . النقا�س  ذلك ل حتتمل 

نقطة يف ال�صماء، وقد ترددنا كثريا بني اأن تكون

منطاد  هي  اأم   ، نقطة  جمرد  ال�صماء  يف  النقطة  هذه 

منطاد  بل   ، نقطة  لي�صت  اأنه  اأخريا  تبني  �صارد، حتى 

�صارد.

اأعلى  اإىل  نت�صلق  لأننا  اإبراهيم  يا  اأول  راأيناه   : اإيفو 

اأما  الأمكنة يف اجلبال ولأن عيوننا كعيون ال�صقور. 

الذين يختبئون حتت كالفئران فال يرون كل ما

حولهم مثلنا، فكيف يرون نقطة يف ال�صماء .

اإبراهيم املكوك ، ل يرون نقطة ، لكنهم يرونك عندما 

تنطلق كزوبعة لتقف يف وجه هذا املنطاد الذي خوف 

بكل  لك  ويقولون  الأربع،  اجلهات  يف  و�صتتها  معزنا 

�صفاقة اإن هذا املنطاد لي�س اإل لهم بالذات ! اأنا اأرى 

الهروب  مريحة،  جل�صتكم  كانت  مهما  هنا  تبقوا  ال 

اأوىل لكم، واأنتم تعرفون اأن الهارب من املوت ل يالم. 

اأمهلكم خم�س دقائق ح�صب �صاعة جيبي للت�صاور فيما 

بينكم وتعودوا اإىل زوجاتكم اإن كنتم ل تريدون لهن 

الرتمل واحلزن. نوجه لكم اأول اإنذار جّدي، اعلموا اأننا 

لن نوجه اإنذاراً اآخر! 

بول�س : هذا وا�صح!

بطر�س : وا�صح بذاته !

�صدره  على  وي�رسب  الأمام  اإىل  خطوة  يتقدم  اإيفو   (

بقب�صته ثالث مرات . يرتدد �صوت ال�رسبات ك�صوت 

طبل(

اإيفو : اأتركوين عليهم!

نرتك  اأن  يكفي   ! جيداً  ت��رون  هل   : املكوك  اإبراهيم 

عليكم اإيفو، حتى يطري الري�س يف كل مكان ! ؟ )ينتقل 

يا  اجل�صوا  اإيفو(  جمموعة  فوق  لي�صبح  املنطاد  ظل 

اأبطال كي ن�صرتيح وننزع ال�صوك من اأقدامنا ! ل يهم 

نقاتل  لكننا  اأربعة،  نحن   ! اأربعة  ونحن  خم�صة  انهم 

كاأربعني.

بطر�س : واكرث

اإبراهيم املكوك : والآن هيا ننزع ال�صوك من اأقدامنا يا 

اإبراهيم املكوك واإيفو بحيث تتقابل  )ي�صتلقي  اأبطال. 

اأرجلهم ويرفع كل منهما ج�صمه بالتكاء على مرفقيه 

لهما �صورة  يلتقط  انتظار من  وكاأنهما يف  يبدوان   ،

فوتوغرافية.

يدخل بطر�س وبول�س يف الربميل ويقعدان على حافته. 

يف  وي�رسعان  املكوك  ابراهيم  �صاقي  اإحدى  يرفعان 

نزع اأ�صواك من قدمه . تكون جل�صة هوؤلء الأربعة يف 

مواجهة جمموعة املعلم كريو(.

الغراب حتى يهددوه بنتف  : ماذنب  ابراهيم املدجن 

اإىل  الغراب بحجة �صغرية  اأنا وهذا  ؟! لقد قمت  ري�صه 

األيفان  دير ريال املقد�س، ف�رسنا حاجني ، واأنا وهو 

ونعي�س حياة م�صيحية متاما. اأما هوؤلء املغفلون فهم 

اأ�صخف واأتفه �صكان حملة الرباهمة، وحتى ذاك الذي ل 

يقدر على فك احلروف �صار يوجه لنا اإنذارات �صديدة 

كيف  التهديد  قبل  تعلم  رح   ! الري�س  بتطيري  ويهدد 

وميتودي  كرييل  لنا  اخ��رتع  مل��اذا  احل��روف.  تتهجاأ 

احلروف الأبجدية ! لكي تتفتح ب�صائرنا ويتنور عقلنا 

ول نتخبط يف الظالم كاخللد.

اإبراهيم املكوك : ت�صتطيع اأن تغوي البنات بفراء اخللد! 

اأخ، �صوكة لعينة ؟

وكره،  من  ن�صحبه  اخللد،  جند  اأين  نعرف  نحن   : اإيفو 

ولهذا جتري كل البنات وراءنا فقط!

واحدا  تتزوج  اأن  ميكن  بنت  اأي  نعم!  نعم،   : اإيليكو 

منكم؟ ول واحدة! اإل اإذا كانت عان�صا باأ�صنان م�صوهة 

، اأو حولء وعرجاء، اأو لها �صوارب اأو عوراء .

وهذا كثري عليكم، لأن �صعوركم و�صخه وطويلة ك�صعر 

اإل يف  املاعز، ول تعرفون ما هو املق�س، ول ترونه 

�صوف  كمق�س  مبق�س  لكم  يحلقون  حيث  ال�صجن، 

اخلراف، فتبي�س روؤو�صكم كاللفت!

بال   ! حالقة  دون  ال�صجن  اأحد  يدخل  ل   : الديك  فرخ 

حالقة ل ميكن ! لكي ل ينت�رس القمل بني امل�صاجني، 

ال�صجن  يدخل  م��ن  ك��ل  راأ����س  حالقة  �صبب  ه��و  ه��ذا 

وابي�صا�صه كاللفت.

كروؤو�س  حالقة،  بال  حتى  روؤو�صهم،   : ال�صفر  ماتية 

اللفت. هكذا خلقهم اهلل، روؤو�س لفت ! لكنهم ل يعرفون 

اأنه ل  اأنه �صيء م�رسف، مع  اللفت، لذا يظنون  ما هو 

ي�رسف اأبدا، لأنه كالفجل ! اأخ! ... اأخ! )يبداأ بالنط على 

�صاق واحدة والدوران حول جماعته ( الربغوت اللعني 

عاد اإىل الطنني.
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روؤو�صنا  كانت  رمبا  وت�صف(  ب�صخب  )ي�صحك   : اإيفو 

كروؤو�س اللفت، لكن مل يدخل برغوث يف اأذن اأي واحد 

هو  ي�صيبنا  اأن  ميكن  ما  كل  الرباغيث.  اأبناء  يا  منا 

لهذا  ممر�صون  وعندنا  اأقدامنا،  يف  اأ�صواك  تدخل  اأن 

الغر�س مثل بطر�س وبول�س.

املنطاد  حول  ينطون  تراهم  لهذا   : املكوك  اإبراهيم 

نكمل  حتى  الرباغيث،  اأبناء  يا  انتظروا  كالرباغيث. 

التدخني،  م��ن  ننتهي  وعندما   . �صجائرنا  تدخني 

�صننف�صكم بحيث ل يبقى برغوث يف جبل البلقان !

قبل  اأ�صابعكم  تلح�صوا  اأن  يجب  لكن   : كريو  املعلم 

هذا، لأن الربغوث اأطيب �صيء يف العامل. املرء يلح�س 

اأ�صابعه قبل �صيد الرباغيث !

فرخ الديك : كيف ل؟

األف ال�صعب اأغنية له !

ل  اأنه  ومع   ! للربغوث  اأغنية  األفوا  والنا�س   : اإيليكو 

ي�صاوي �صيئًا عندكم، فقد 

جميلة  اإنها  اإيليكو  يا  الأغنية  غّن   : املدجن  اإبراهيم 

عندما  برغوثا  ي�صبح  اأن  الإن�����ص��ان  يتمنى  بحيث 

ي�صمعها.

اجلميع : غن، غنها يا اإيليكو! فلي�صمع هوؤلء املتخلفون 

اأغنية الربغوث.

اإنهم ل يعرفون اإل اأغنية ن�رست دونكا غ�صيلها .

اأغنية  ويغني  اخل�صوم  قبالة  باعتداد  يقف  اإيليكو   (

ت�صارك  ل  ���ص��وت.  ق��وة  م��ن  مالديه  بكل  ال��ربغ��وث 

جماعته اإل يف النهاية يف �صحك �صاخب(.

 ...! ب��رغ��وث   - ت�����رسخ��ون  واأن��ت��م   : ال�صفر  ماتية 

وتريدون  مطالب،  له  اأبله  ماعز  كقطيع  وتواجهوننا 

حتويل املنطاد اإىل طماقات، لأن عقولكم ال�صغرية

ت�صور لكم اأن كل ما يطري يوؤكل وي�صبح طماقات.

اأن  م��ن  وب��دل   ! اإن����ذارات  ويوجهون   : ك��ريو  املعلم 

ومهلة  منا�صبة  �رسوطًا  لهم  ون�صع  اإن��ذاراً  لهم  نوجه 

لكن  علينا.  اخلناق  ي�صيقوا  اأن  يريدون   ، لالن�صحاب 

�صرن�صل  الدبلوما�صي،  الأ�صلوب  �صنختار  اأننا  مبا 

للرثثرة  هنا  حاجة  ل  مطالبنا.  ليعر�س  مفاو�صًا 

اأننا  الوا�صح  من   ! اإبراهيم  حاج  يا  هيا   ! كالن�صاء 

وا�صمعوا  �صباب  يا  ا�صرتخوا  مفاو�س.  دون  تفلح  لن 

فيها  التي  قبعته  ي�صع  املدجن  )اإبراهيم  املفاو�س. 

الغراب على الأر�س وهو يقول: »ل تخف يا مومو!«، 

ي�صلح قمي�صه، يقف اإيليكو خلفه وقد ربط منديال اإىل 

ع�صكرية.  بخطوات  الأعداء  مع�صكر  اإىل  ي�صريان  ع�صا. 

يتزحزحون عن  اهتمام ول  اأي  الأعداء ل يعريونهما 

اأماكنهم، وبال مبالة ي�صتمعون اإىل املفاو�س( .

اإبراهيم املدجن : ا�صتمعوا اإىل خطابنا اأيها املعازون! 

لقد جاء يف الكتاب املقد�س اأنه يف البدء كانت الكلمة، 

لذا فاإننا ناأتي اإليكم بالكلمة اأوًل . لو

من  ا�صتفدمت  لكنتم  املقد�س  الكتاب  ق��راأمت  اأنكم 

حكمة امللك �صليمان، وملا عاندمت كالثريان. نحن 

اأبيه. يف اأحد  اأم هذا املنطاد ال�صارد، واأنتم زوجة 

�صليمان،  �صيدنا  اإىل جمل�س  امراأتان  الأيام جاءت 

والأخرى  الأطفال  اأحد  اأم  اأنها  منهما  كل  واّدعت 

زوجة اأبيه، فقرر �صليمان اأن ي�صطر الطفل ويوزعه 

ا�صطروه،   : الأب  زوج��ة  ف�صاحت  امل��راأت��ني.  على 

 : متو�صلة  ركبتيها  على  الأم  ت 
ّ
وخ��ر  ! ا�صطروه 

عندئذ   ! �صاملًا  وليبق  لها،  اأعطوه  الطفل،  اأعطها 

قال �صليمان احلكيم : هذه هي الأم احلقيقية ! اأما 

الأخرى التي تريد اأن ي�صطر الطفل فهي زوجة الأب 

، واأن تلقي  الطفل لالأم احلقيقية  اأن يعطى  ! واأمر 

الطريقة  وبنف�س  حكم!  ال�صجن...  يف  الأب  زوجة 

تقطيعه  تريدون  لأنكم  البالون  اأب  زوج��ة  اأنتم 

ل  لأننا  فاأمه  نحن  اأم��ا   ، طماقات  اإىل  وحتويله 

ن�صمح بتقطيعه .

ومي�صح  الع�صا  اإىل  املربوط  املنديل  ي�صد  )يغ�س، 

العرق عن وجهه( لهذا نعطيكم اأق�رس مهلة لالبتعاد 

اإنذارنا حكيم  اإىل حظائركم.  والعودة  عن طريقنا 

جدا، ل يوجد اأحكم منه.

يعودان اإىل جماعتهما مع العلم(

فرخ الديك : مل مل تقل لهم يا حاج اإبراهيم اأن اأملهم 

تقوله  اأن  يجب  كان  ما  هذا  باجلنة  اإبلي�س  كاأمل 

�صيفهم فورا  النا�س جهال،  لو قلت هذا لأكرث  لهم. 

اأنه لن ياأكل حالوة.
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مكتمل.،  ن�صف  مكتمل.، صيناريو  ن�صف  مكتمل.، صيناريو  ن�صف  يناريو  ال� كان  االنتاج  ال�صأ  كان  االنتاج  ال�صأ  كان  االنتاج  ال�اأ  كان  االنتاج  أ  بد عندما 

يكتب  يناريو صيناريو صيناريو  ال� كان  ال�صإنتاج  كان  صإنتاج  ال�ال كان  ال�الإنتاج  كان  إنتاج  ا نهاية  من  وبالقرب 

ل�صناعة  ل�صناعة الأخرية  ل�صناعة الأخرية  أخرية  ا االيام  لذلك، ويف  اصابقة  االيام  لذلك، ويف  اصابقة  االيام  لذلك، ويف  ابقة  ال� ال�صالليلة  صالليلة 

الت�صوير  الت�صوير أثناء  الت�صوير اأثناء  أثناء  اهد صاهد صاهد  امل� لبع�ض  احلوار  امل�صالفيلم كتب  لبع�ض  احلوار  صالفيلم كتب 

احلوار  احلوار صيف  احلوار صيف  يف  أ�اأ�صأ�صأ� العمل.  نحو  �رسيعًا  العودة  ثم  ومن 

إنتاج.الإنتاج.الإنتاج. أخرية للفيلم بعد نهاية االأخرية للفيلم بعد نهاية االأخرية للفيلم بعد نهاية ا يف الدقائق ا

يناريو صيناريو صيناريو  � يوجد  مل  انه  القول  الدقيق  فمن  �صولذلك  يوجد  مل  انه  القول  الدقيق  فمن  صولذلك 

يناريو التايل صيناريو التايل صيناريو التايل  ص. ال�ص. ال� إنتاج الفيلم الإنتاج الفيلم الإنتاج الفيلم "كازابالنكا" كاماًل

يناريو صيناريو صيناريو  صابقة من ال�صابقة من ال� ابقة من ال�صابقة من ال�ص صخ �صخ � خ �صخ �ص صأليف وتركيب من ن�صأليف وتركيب من ن� أليف وتركيب من ن�األيف وتركيب من ن�ا اهو تاهو ت

املتمم  املتمم صيناريو  املتمم صيناريو  يناريو  وال� وال�صه،  صه،  وال�ص وال�صه،  ه،  صا�صا� ا�صا�ص ا� الفيلم على  ا�صالذي �صور  الفيلم على  صالذي �صور 

هو حتليل قريب من الفيلم اجلاهز املنتهي.

يناريو صيناريو صيناريو  ال� لهذا  ترجمة  تقدمي  ال�صوري  لهذا  ترجمة  تقدمي  صوري  ال�رس من  ال�رسكان  من  رسكان 

خا�صة  جتربة  فهو  واح��دة.  دفعة  يكتب  مل  ال��ذي 

ينما يف صينما يف صينما يف  ص كان من اجليد ان نقدمها جلمهور ال�ص كان من اجليد ان نقدمها جلمهور ال� جداً

.2018
يناريو صيناريو صيناريو  صبع�ض املخرجني احلاليني ال يعتمد كتابة �صبع�ض املخرجني احلاليني ال يعتمد كتابة �

ان  ولكن  مثاًل  مثالصتاوي  مثالصتاوي  تاوي  كريو� كريو�ص  ص  عبا�ض مثل  عبا�ضبق  مثل  ضبق  عبا�ص مثل  عبا�صبق  مثل  بق  صم�صم�

فهو   1942 ع��ام  يف  التجربة  ه��ذه  مثل  تخا�ض 

يء جدير باالهتمام.صيء جدير باالهتمام.صيء جدير باالهتمام. ص�ص�

إظالم:اإظالم:إظالم:

تتوقف  وعندما  وعندما صها  وعندما صها  ها  نف� حول  تدور  نف�صكرة  حول  تدور  صكرة   – إدخ��ال اإدخ��ال إدخ��ال 

تقريبية  خريطة  خريطة إىل  خريطة اإىل  إىل  ب�رسعة  تتحول  ال��دوران  عن 

طة.صطة.صطة. إىل خريط مب�اإىل خريط مب�صإىل خريط مب�صإىل خريط مب� إىل خريط مب�أوروبا، ثم  إىل خريط مب�أوروبا، ثم  أوروبا، ثم الأوروبا، ثم ال

يهربون  لالجئني  لالجئني صاهد  لالجئني صاهد  اهد  م� اخلريطة  هذه  م�صويغطي  اخلريطة  هذه  صويغطي 

احنات، صاحنات، صاحنات،  أقدامهم، وبال�اأقدامهم، وبال�صأقدامهم، وبال�صأقدامهم، وبال� أوروبا اأوروبا أوروبا على  اجزاء  من كل 

نحو  يتجهون  وجميعهم  وال��ق��وارب،  نحو صيارات  يتجهون  وجميعهم  وال��ق��وارب،  نحو صيارات  يتجهون  وجميعهم  وال��ق��وارب،  يارات  صوال�صوال�

كازابالنكا.– كازابالنكا.– كازابالنكا. أ�اأ�ضأ�ضأ�ض افريقيا  أ�نقطة واحدة على ر أ�نقطة واحدة على ر

أخذونها اأخذونها اأخذونها  ي التي  الطرق  التي ياهام على اخلريطة متثل  الطرق  اهام على اخلريطة متثل  يص التي  الطرق  التي يصهام على اخلريطة متثل  الطرق  هام على اخلريطة متثل  صال�صال�

مع �صوت راوي ي�صف الهجرة.صمع �صوت راوي ي�صف الهجرة.صمع �صوت راوي ي�صف الهجرة. صفيما ن�صفيما ن�

الراوي )�صوت خارجي(

مبجيء احلرب العاملية الثانية

جينةصجينةصجينة صعيون كثرية يف اوروبا ال�صعيون كثرية يف اوروبا ال�

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  إىل ل�اإىل ل�صإىل ل�صإىل ل� إىل ل�ي�صل  إىل ل�ي�صل  ولكن مل يكن مبقدور كل واحد ان 

رسمبا�رسمبا�رسة، ولذلك، فهنالك ممر الجئني متعرج دائري 

عرب  عرب صيليا،  عرب صيليا،  يليا،  مار� مار�صإىل  مار�صإىل  مار�اإىل  إىل  باري�ض من  الوجود،  باري�ضإىل  من  الوجود،  باري�ضإىل  من  الوجود،  باري�اإىل  من  الوجود،  إىل  ظهر 

أو اأو أو  القطار  طريق  عن  ثم  وه���ران،  نحو  طريق صط  عن  ثم  وه���ران،  نحو  طريق صط  عن  ثم  وه���ران،  نحو  ط  صاملتو�صاملتو�

أقدام، حول حميط افريقيا نحو الأقدام، حول حميط افريقيا نحو الأقدام، حول حميط افريقيا نحو  ا اأو على  ااأو على  أو على  يارة، صيارة، صيارة،  صال�صال�

ية.صية.صية. ص الفرن�ص الفرن� ضكازابالنكا يف مراك�ضكازابالنكا يف مراك�ض
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)اجلزء الثاين والأخري( ترجمة: مها لطفي *    

* مترجمة وكاتبة من لبنان

�سينما�سينما

كازابالنكا



اأو احلظ، قد  اأو ال�صلطة،  هنا، املحظوظون، باملال، 

نحو  ويهرولون  خارجيه  تاأ�صرية  على  يح�صلون 

ولكن  اجلديد.  العامل  نحو  ل�صبونة  وم��ن  ل�صبونة 

 ... وينتظرون  كازابالنكا...  يف  ينتظرون  االآخرين 

وينتظرون... وينتظرون.

�صوت الراوي يخفت تدريجيا.

* * *

يبت�صم، مغادراً. ياأتي ال�صلو اإىل ريك.

ا�صتطيع  كنت  ما  اإذا  اأتت�صاءل  بالين،  ال�صيد  ال�صلو: 

خماطبتك؟

ريك: تف�صل.

ال�صلو: ح�صنًا، األي�ض هنالك مكان اآخر؟ اإن املو�صوع 

�رسي الذي �صاأكلمك به

ريك: مكتبي.

ال�صلو: �صحيح.

داخلي. قهوة ريك – مكتب – لياًل

يجل�ض ريك وال�صلو ويناق�صان �رساع الذي يعانيه 

ال�صلو.

انه من ال�رسوري خروجي  اأن تعرف  ال�صلو: يجب 

قادة  اأح��د  الأ�صبح  فر�صتي  اإنها  كازابالنكا.  من 

به.  اأق��وم  كنت  الذي  ما  تعرف  انت  هائلة.  حركة 

تعلم ماذا يعني هذا للعمل، وللحياة االآالف واالآالف 

من النا�ض ان اأ�صبح حراً واأ�صل اإىل امريكا واأتابع 

عملي.

ريك: انا غري مهتم بال�صيا�صة. م�صاكل العامل لي�صت 

من اخت�صا�صي. انا مدير �صالة.

ال�صلو: ا�صدقائي يف احلركة ال�رسية يقولون يل اأنه 

حاربت  للحب�صة.  بنادق  هربت  حافل.  �صجل  لديك 

�صد الفا�صيني يف ا�صبانيا.

ريك: ماذا يعني ذلك؟

جانب  اإىل  حتارب  دائمًا  انك  غريبًا  األي�ض  ال�صلو: 

امل�صت�صعفني؟

ريك: نعم، وجدت تلك هواية مكلفة جداً. ولكن يف 

ذلك الوقت مل اأكن بتاتًا رجل اأعمال.

ينه�ض ريك، كما يفعل ال�صلو.

ال�صلو: هل انت رجل اعمال لكي تقدر عر�صًا مبائة 

األف فرنك؟

ريك: انا اأقدره ولكنني ال اأقبل به.

ال�صلو: �صاأرفعه اإىل مائتي األف.

ريك: يا �صديقي باإمكانك اأن جتعله مليون فرنك او 

ثالثة، واإجابتي �صتبقى هي هي.

ال�صلو: رمبا هنالك �صبب لعدم رغبتك يف ح�صويل 

عليهم.

ريك: هنالك �صبب. اأقرتح اأن ت�صاأل زوجتك.

ال�صلو: عفوا ماذا تقول؟

ريك: قلت، ا�صاأل زوجتك.

ال�صلو: زوجتي؟

ينظر ال�صلو اإليه، منده�صًا.

ريك: نعم.

يف  يغنون  رج��ال  اأ�صوات  ي�صمعان  وال�صلو  ريك 

ا�صفل ال�صلم.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك- الغرفة الرئي�صية – لياًل

الزا  مير ال�صلو من امام املائدة التي جتل�ض عليها 

ويذهب مبا�رسة نحو االأورك�صرتا.

التي جتل�ض على مائدة مع �صابطها  ايفون  حتدق 

االأملاين اإىل االأ�صفل حيث �رسابها.

يتكلم ال�صلو مع االأورك�صرتا.

ال�صلو: اعزف املار�صييز ! اعزفها!

ريك،  نحو  ال�صالمل،  نحو  االأورك�صرتا  اف��راد  يحدق 

الذي يهز راأ�صه موافقًا.

يقود  العزف.  يبداأ  عندما  وكورينا  ال�صلو  يغني 

الإغ���راق  حم��اول��ة  يف  يغنون  االأمل����ان  ���ص��رتا���رس 

املناف�صة.

يبداأ جمهور القهوة بغناء "املار�صينيز".

و�صباطه  �صرتا�رس  ي�صت�صلم  الزمن،  من  برهة  بعد 

ويجل�صون. ت�صتمر "املار�صينييز" على اأي حال.

تقفز ايفون وتغني والدموع يف عينيها.

تنظر الزا وقد غلبتها العواطف باعتزاز اإىل ال�صلو، 

الذي يقف بعاطفة جيا�صة.

اأخرياً تقف القهوة كلها، مغنية والوجوه تلمع.

تنتهي االغنية بنغمة عالية منت�رسة.
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جتمع  مكان  مواجهة  تقف  منت�ٍض.  ايفون  وج��ه 

االأملان.

ت�رسخ باأعلى �صوتها.

ايفون: حتيا فرن�صا! حتيا الدميقراطية!

ي�صفق اجلمهور ويحيي.

عرب  ب�رسعة  يخطو  �صديًدا.  غ�صبًا  �صرتا�رس  يغ�صب 

الغرفة باجتاه رينولت الذي يقف عند البار.

�صرتا�رس: اراأيت ما اأعني؟ اذا كان وجود ال�صلو يف 

ما  التعي�صة،  املظاهرة  هذه  يلهم  اأن  ميكن  قهوة 

الذي ميكن اأن يجلبه وجوده يف كازابالنكا؟ اقرتح 

اأن يغلق هذا املكان فوراً.

رينولت: )برباءة(

ولكن اجلميع يق�صون وقتًا طيبًا.

هذا  اللزوم.  عن  زي��ادة  طيبًا  وقتًا  نعم  �صرتا�رس: 

املكان يجب اأن يغلق.

رينولت: لي�ض لدي �صبب الإغالقه.

�صرتا�رس: )يع�ض بع�صبيه( حاول اأن جتد واحداً.

جمموعة من ال�صباط الفرن�صيني يحيطون بال�صلو، 

يقدمون له �رسابًا.

ب�صوت  ب�صفارته  ي�صفر  ثم  برهة،  رينولت  يفكر 

حاد. تهداأ الغرفة وت�صتدير االأعني نحو رينولت.

رينولت: )ب�صوت عال(

على اجلميع مغادرة هذا املكان فوراً!

هذه القهوة مغلقة الإ�صعار اآخر.

اخلو الغرفة فوراً.

النا�ض  ينه�ض  اجلموع.  بني  تبداأ  غا�صبة  متتمات 

ويبداأون باملغادرة

ياأتي ريك ب�رسعة نحو رينولت.

ريك: كيف ميكنك اقفايل؟ على اأي اأ�صا�ض؟

رينولت: انا منده�ض ان القمار م�صتمر هنا!

يخرج  خا�رساً.  ريك  يجعل  للع�صبية  االإظهار  هذا 

رئي�ض غرفة القمار من الغرفة وي�صعد نحو رينولت. 

ي�صلمه كومة من االأوراق النقدية.

رئي�ض الغرفة: ما ك�صبته، يا �صيدي.

رينولت: اوه، �صكراً جزياًل.

ي�صتدير نحو اجلماهري مرة ثانية.

رينولت: اجلميع اإىل اخلارج فوراً!

وبينما تخلو القهوة، يتقدم �صرتا�رس من الزا. طريقته 

قاطعة اإال انها مهذبة.

اآمنا  فلي�ض  اال�صطراب  هذا  بعد  اآن�صتي،  �صرتا�رس: 

لال�صلو اأن يبقى يف كازابالنكا.

الزا: هذا ال�صباح قلت انه مل يكن اآمنا له ان يغادر 

كازابالنكا.

اإىل  ذهب  اإذا  عدا  ما  �صحيح،  اي�صًا  هذا  �صرتا�رس: 

مكان واحد، اأن يعود اإىل فرن�صا املحتلة.

الزا: فرن�صا املحتلة؟

�صرتا�رس: اوه، هه، حتت قيادة اآمنه من قبلي.

الزا: )ب�صّده( ما قيمة ذلك؟ يجب اأن تتذكر ما قيمة 

ال�صمانات االأملانية التي اعطيت يف املا�صي.

�صرتا�رس: هنالك احتماالن فقط له.

الزا: ما هما؟

�صرتا�رس: من املحتمل اأن ال�صلطات الفرن�صية �صتجد 

�صببا لت�صعه يف مع�صكر اعتقال هنا.

الزا: واالحتمال الثاين؟

�صرتا�رس: يا اآن�صتي العزيزة، رمبا تكوين قد الحظت 

ان يف كازابالنكا احلياة االن�صانية رخي�صة، م�صاء 

اخلري، يا اآن�صة.

تنظر اإليه وقد فهمت ما يعني.
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ينحني ويخرج بينما يقرتب ال�صلو من املائدة.

يبداآن يف اخلروج من القهوة.

الزا: ما الذي ح�صل مع ريك؟

ال�صلو: �صنناق�ض املو�صوع فيما بعد.

داخلي. فندق هولواي – لياًل

ت�صري الزا  وال�صلو اإىل غرفتهما.

داخلي. غرفة الفندق – لياًل

وبينما  يدخالن.  وهما  ال�صوء  مفتاح  ال�صلو  يدير 

باجتاه  هو  ي�صري  املجوهرات  بع�ض  ال��زا  تخلع 

النافذة. ويحدق يف اخلارج نحو الظالم يف اال�صفل 

ويف ال�صارع املقابل يقف رجل حتت القو�ض. يراقبه 

ال�صلو ثم يغلق ال�صتارة.

ال�صلو: �صديقنا املخل�ض ما زال هناك.

االجتماع  اإىل  تذهب  ال  ف�صلك،  من  فيكتور،  ال��زا: 

ال�رسي الليلة.

ال�صلو: )بثبات( يجب ان اأفعل. باالإ�صافة اإىل ذلك. 

امام  بطولته  ليظهر  فر�صة  للرجل  دائ��م��ًا  لي�ض 

زوجته.

من  �صيجارة  عليها  من  ياأخذ  مائدة،  نحو  ي�صتدير 

علبة وي�صيء عوداً من الكربيت.

الزا: ال متزج. بعد تهديد املاجور �صرتا�رس الليلة، انا 

خائفة.

ال�صلو: اقول لك احلقيقة، انا خائف اي�صًا. هل اأبقى 

اأن اتابع باأح�صن  هنا يف غرفة الفندق خمتبئًا، او 

ما ا�صتطيع؟

ي�صعل ال�صيجارة.

ال  مل��اذا  فكتور،  تتابع.  ف�صوف  قلت،  مهما  ال��زا: 

تخربين عن ريك؟ ماذا وجدت؟

ال�صلو: من الوا�صح اأن الر�صائل لديه.

الزا: نعم؟

مل  اإذا  يظن  االن�صان  بيعها.  ينوي  ال  ولكنه  ال�صلو: 

تقنعه العواطف فقد يفعل املال ذلك.

من الوا�صح االآن ان الزا غري مرتاحة.

الزا: هل اأعطاك اأي تربير؟

ال�صلو: اقرتح اأن ا�صاألك.

الزا: ت�صاألني؟

ال�صلو: نعم. قال، "ا�صاأل زوجتك" ال اأدري ملا قال 

هذا.

يطفئ ال�صلو النور. ت�صري الزا نحو الكنبة وجتل�ض.

اننا  اخل��ارج  يف  �صديقنا  �صيعتقد  ح�صنًا،  ال�صلو: 

ا�صرتحنا االآن.

�صاأذهب خالل ب�صع دقائق.

ال�صمت.  بينهما  ي�صقط  بقربها.  الكنبة  على  يجل�ض 

وي�صبح �صاغطًا. اخرياً ...

ال�صلو: الزا، انا .... 

الزا: ... نعم؟

االعتقال، هل كنت  ال�صلو: عندما كنت يف مع�صكر 

ت�صعرين بالوحدة يف باري�ض؟

ما زالت الزا ال ت�صتطيع النظر اإليه.

الزا: نعم، فكتور، كنت كذلك.

ال�صلو: )متعاطفًا(

اعرف ماذا يعني ان تكوين وحيدة.

)بهدوء �صديد(

هل هنالك �صيء تريدين البوح به يل؟

الزا )تتكلم ب�صوت منخف�ض(

كال يا فكتورن لي�ض هنالك �صيئ.

ال�صلو: احبك كثرياً، يا عزيزتي.

اخرياً ت�صتدير الزا لتنظر اإىل ال�صلو.

الزا: نعم، نعم اعرف. فكتور مهما فعلت، هل �صتقتنع 

انني، انني...

ال�صلو: ... ل�صت م�صطرة الأن تقولينها.

�صوف اقتنع، ليلة هنيئة، يا عزيزتي.

ينحني ويقبل وجنتها.

الزا: ليل �صعيد.

تراقبه وهو يغادر.

الزا: فيكتور!

تنه�ض وتتبعه نحو الباب. يفتحه. من �صق ال�صوء 

م�صدوداً  االآن  ال��زا،  وج��ه  ن��رى  القاعة  من  االآت��ي 

وم�صطربًا. ترتدد لربهة من الزمن، ثم ....

الزا: انتبه.

ال�صلو: حتمًا، �صوف انتبه.
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يقبلها على وجنتها ويغادر خارج الباب. تقف هنا 

لب�صع ثواٍن، ثم تقطع لتنظر خارج ال�صباك.

ال�صكل الواقف عند القو�ض اختفى. ترى فيكتور ي�صري 

على ال�صارع ثم تغلق ال�صي�ض مرة ثانية. حت�رس الزا 

عباءة من غرفة النوم، وتغادر الفندق.

قطع اإىل:

داخلي- قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل.

الدفاتر.  يراجعان  البار  عند  وك��ارل  ريك  يجل�ض 

كارل منهمك يف تخميناته. ينظر نحو ريك.

كارل: ح�صنًا، انت يف و�صع جيد يا �صيد ريك.

ريك: كم اأ�صتطيع اأن اأحتمل البقاء مغلقًا؟

كارل: اوه، ا�صبوعان، ورمبا ثالثة.

ريك: رمبا قد ال يكون �رسوريًا. ر�صوة معينة حققت 

ما اأريد يف املا�صي. يف هذا الوقت اجلميع يكتفي 

براتبه.

كارل: اوه، �صكراً لك �صيد ريك. �صي�صعد �صا�صا عندما 

ي�صمع هذا، انك مدين له باملال.

ي�صحك كارل

تفعل  هل  املكان،  اإقفال  من  �صتنتهي  االآن  ري��ك: 

ذلك؟

كارل: �صاأفعل. ثم �صاأذهب اإىل اجتماع ال� ...

ريك: )مقاطعًا( ... ال تقول يل اإىل اأين انت ذاهب.

كارل: لن افعل.

ريك: م�صاء �صعيد.

كارل: م�صاء �صعيد، �صيد ريك.

ي�صري ريك فوق ال�صالمل نحو �صقته.

داخلي. قهوة ريك – ال�صقة – لياًل

يفتح ريك الباب ويدخل اإىل الغرفة املظلمة. ال�صوء 

املنبعث من القاعة يظهر �صكاًل بالقرب من النافذة. 

ابي�ض  وجهها  تواجهه،  الزا  �صغريه  ملبة  ي�صيئ 

ولكن م�صمم. يتوقف ريك برهة منده�صًا.

ريك: كيف دخلت؟

الزا: ال�صلم من ال�صارع.

تقرتب الزا منه لتقابله.

ريك: قلت لك هذا ال�صباح انك �صتاأتني، ولكن حدث 

هذا قبل موعده. ح�صنًا، اأال جتل�صني؟

الزا: ريت�صارد، كان البد من اأن اأراك.

اإىل  "ريت�صارد" ثانية؟ عدنا  ت�صتخدمني  انت  ريك: 

باري�ض.

الزا: من ف�صلك.

ريك: زيارتك غري املتوقعة ال ترتبط باأي �صكل من 

انا  انني طاملا  يبدو  التاأ�صريات؟  بر�صائل  االأ�صكال 

اأملك هذه الر�صائل فلن اأكون وحيداً.

الزا: ت�صتطيع اأن تطلب ال�صعر الذي تريده ولكن يجب 

اأن تعطيني هذه الر�صائل.

لي�صت  انها  زوج��ك.  مع  كله  هذا  عرب  م��ررت  ري��ك: 

�صفقة.

اأطلب  ولكنني  نحوي،  �صعورك  ماهية  اعرف  الزا: 

منك اأن ت�صع م�صاعرك جانبًا ل�صيء اأكرث اهمية.

رجل  هو  كم  ثانية  مرة  اأ�صمع  اأن  علي  هل  ري��ك: 

عظيم زوجك؟

وكم هو �صيء مهم ما يقاتل من اأجله؟

الزا: كان ق�صيتك، اي�صًا. بطريقتك كنت تنا�صل من 

اجل نف�ض ال�صيء.

ريك: مل اأعد اأقاتل من اأجل اأي �صيء بعد االآن، �صوى 

لنف�صي. انا هو الق�صية الوحيدة التي تهمني.

ي�صري نحو ال�صباك وتتبعه الزا.
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الزا: ريت�صارد، ريت�صارد لقد اأحببنا بع�صنا يوما ما. 

اذا ما كانت تلك االأيام قد عنت اي �صيء لك...

ريك: )مقاطعًا، بق�صوة(،

مل اأكن الأذكر باري�ض لو كنت مكانك. انها فن بيع 

رخي�ض.

الزا: من ف�صلك. ارجوك ا�صمعني. لو كنت تعرف ما 

الذي حدث، لو كنت تعرف احلقيقة..

ريك: )مقاطعًا(.

االآن  �صيء  اي  تقولني  يل  قلت  مهما  اأ�صدقك  ال   ...

لتح�صلني على ما تريدين.

يجدها  �صجائر  علبة  يفتح  مائدة  نحو  ريك  ي�صري 

فارغة.

الزا: تريد اأن ت�صعر بح�رسة على نف�صك، األي�ض كذلك؟

ما  كل  خطرة،  حالة  يف  االأم��ور  ه��ذه  كل  بوجود 

تفكر به م�صاعرك. امراأة جرحتك، فتنتقم من العامل 

برمته. انت، انت جبان و�صعيف.

هنالك دموع يف عينيها.

الزا: كال. اوه، يا ريت�صارد، انا اآ�صفة، انا اآ�صفة، ولكن، 

هل تعلم، انت املنا االأخري. اإذا مل ت�صاعدنا فيكتور 

ال�صلو �صيموت يف كازابالنكا.

ريك: واالآن اذا ما انت .....

م�صد�صًا  حتمل  ال��زا  ي��رى  عندما  مبا�رسة  يتوقف 

�صغريا يف يدها. موجه مبا�رسة نحوه.

كل  حاولت  معك.  املناق�صة  حاولت  ح�صنًا.  ال��زا.... 

�صيء. واالآن اأريد هذه الر�صائل. اح�رسهم يل.

ريك: ل�صت م�صطراً لذلك. انا اأملكهم هنا متامًا.

الزا: �صعهم على املائدة.

ريك: )يهز راأ�صه( كال.

الزا: للمرة االأخرية، �صعهم على املائدة.

ريك: اذا كان ال�صلو والق�صية يعنون ال�صيء الكثري 

�صاأجعل  ح�صنًا  وجهك.  يف  �صيء  اي  يقف  فلن  لك 

املو�صوع اأ�صهل لك.

يتقدم نحوها عن قرب.

ريك: تف�صلي واطلقي النار. فتكوين قد اديت خدمة 

يل.

ثانية.  مرة  يدها، وهناك دموع يف عينيها  ت�صقط 

ت�صتدير وت�صري بعيداً عنه.

الزا: ريت�صارد، حاولت ان اكون بعيدة. ظننت انني 

لن اراك مرة ثانية. وانك خرجت من حياتي نهائيًا.

الزا: يوم ان غادرت، لو تعرف كم مررت باأحداث! 

لو كنت تعرف كم كنت احبك، وكم ما زلت احبك!

يقبلها ريك ب�صغف. �صاعت يف عناقه.

اإحالل اإىل:

داخلي – قهوة ريك – �صقة – بعد وقت

يتابع ريك من نافذته �صوء الفنار الدائر يف املطار.

جتل�ض الزا على الكنبة وعلى مائدة اأمامها زجاجة 

من ال�صمبانيا مع كاأ�صني ن�صف مملوءين.

ي�صري ريك باجتاهها.

ريك: وبعد ذلك؟

بعده  رج��ع  زواج��ن��ا  بعد  وق��ت طويل  ال��زا: مل مير 

فيكتور اإىل ت�صيكو�صلوفاكيا كانوا بحاجة اإليه يف 

براغ، ولكن هناك كان اجل�صتابو ينتظره.

"فيكتور ال�صلو  �صطرين عنوان يف �صحيفة:  جمرد 

االعتقال.  مع�صكر  اإىل  وار�صل  عليه.  القب�ض  األقي 

كنت م�صطربة. حاولت لب�صعة اأ�صهر اأن اأتلقى منه 

الر�صا�ض  عليه  اأطلق  مات،  لقد  جاءت.  ثم  كلمة. 

وهو يحاول الهرب. كنت وحيدة. مل يكن لدي �صيء 

وال حتى االأمل. ثم قابلتك.

ريك: ملاذا مل تكوين �صادقة معي؟

ملاذا اأبقيت مو�صوع زواجك �رساً؟

يجل�ض ريك مع الزا.

الزا: اوه، مل يكن �رسي، يا ريت�صارد

ا�صدقائنا  اأق��رب  وال  حتى  هكذا.  اراده  فيكتور 

كانت هذه طريقته يف  ال��زواج.  يعلمون عن  كانوا 

عرف  ولو  عمله،  عن  الكثري  اعرف  كنت  حمايتي. 

وعلى  علي  خطراً  �صيكون  زوجته  انني  اجل�صتابو 

الذين يعملون معي.

ريك: متى عرفت انه حي الأول مرة؟

معًا،  باري�ض  نرتك  اأن  قررنا  عندما  مبا�رسة  الزا: 

كان  حيًا.  كان  فيكتور  ان  يل  وق��ال  �صديق  جاء 

خمتبئًا يف �صيارة ب�صاعة يف �صواحي باري�ض. كان 

اأن اأخربك ولكني  اأردت  مري�صًا وكان بحاجة اإىل. 
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انا، انا مل اأكن مهتمة. عرفت، عرفت انك كنت قد ال 

ترتك باري�ض واأن اجل�صتابو �صوف يعتقلونك. ولذلك 

انا ... ح�صنًا، ح�صنًا، تعرف البقية.

ريك: هه، ولكنها ما زالت ق�صة بال نهاية. ماذا عن 

االآن؟

الزا: االآن؟ ال اأدري، اعلم انني لن اأملك القوة الكافية 

الأتركك مرة ثانية.

ريك. وال�صلو؟

األي�ض  ريت�صارد،  يا  االآن،  ت�صاعده  �صوف  اوه،  الزا: 

كذلك؟

ما  كل  عمله،  �صي�صتعيد  عندئذ  اإخراجه؟  �صتحاول 

كان يعي�ض الأجله.

ريك: كل �صيء ما عدا واحداً. لن يح�صل عليك.

ت�صع الزا راأ�صها على كتف ريك.

لن  ذل��ك.  من  اأك��رث  مغالبتها  اأ�صتطيع  اعد  مل  ال��زا: 

اأ�صتطيع اأن اأفعلها ثانية. اوه، مل اأعد اعرف ما هو 

ال�صح مرة اأخرى. عليك اأن تفكر لكلينا، جلميعنا.

ريك: ح�صنًا، �صاأفعل. هنا �صاأنظر اإليك يا حبيبتي.

الزا: كنت اأمتنى اأن ال اأحبك بهذا القدر.

حتت�صن ريك اأكرث.

قطع اإىل:

خارجي. قهوة ريك – لياًل.

باجتاه  الظالم  عرب  طريقهما  وك��ارل  ال�صلو  ي�صق 

مدخل جانبي لقهوة ريك. يرك�صان داخل املدخل.

ا�صواء �صيارة بولي�ض م�رسعة تنطلق باجتاههم.

اأحد.  يراهما  ال  حتى  باحلائط  ملت�صقني  يقفان 

االأ�صواء تتحرك متجاوزة اإياهم.

كارل: اعتقد اننا فقدنا اأثرهم.

ال�صلو: نعم. اعتقد انهم اعتقلوا بع�صًا من االآخرين.

كارل: تعايل اإىل الداخل. تعايل.

قطع اإىل:

داخلي-قهوة ريك – القاعة الرئي�صية – لياًل

وقد  ال��ب��ار،  نحو  ويقطعان  وك��ارل  ال�صلو  يدخل 

انقطعت انفا�صهما من تعبهما.

كارل: تعال اإىل الداخل. �صاأ�صاعدك. ادخل اإىل هنا.

ال�صلو: �صكراً.

يدخل كارل خلف البار.

كارل: �صاأعطيك بع�ض املاء

قطع اإىل:

داخلي/خارجي. قهوة ريك – �صقة – لياًل.

ي�صمع ريك والزا ا�صواتًا من اال�صفل. يقطع ريك نحو 

بروؤية  له  ي�صمح  الذي  بالقدر  فقط  يفتحه  الباب. 

االأ�صفل. ويطفئ النور.

تقف الزا مبا�رسة خلفه. تتحرك وكاأنها �صتخرج اإىل 

ال�رسفة ولكن ريك يدفعها اإىل اخللف تختفي خلف 

الباب.

ي�صري ريك نحو ال�رسفة على مهله.

داخلي. قهوة ريك – ال�رسفة / الغرفة الرئي�صية – 

لياًل.

وكاأنه  يبدو  ال��ذي  ال�صلو  يعاين  ك��ارل  ريك  يرى 

جريح.

ريك: كارل، ما الذي حدث؟

كارل وال�صلو ينظران كالهما اإىل اعلى.

كارل: )متحم�صًا(

اوقف البولي�ض اجتماعنا.

�صيد ريك! هربنا يف اآخر دقيقة.

ريك: تعايل اإىل هنا حلظة.

اأعلى، باحثًا، ثم يبداأ بالتوجه من  اإىل  ينظر كارل 
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جديد نحو ال�صالمل.

كارل: نعم، اأنا اآت.

ريك: اأريدك اأن تطفئ النور يف املدخل اخللفي. قد 

يلفت نظر البولي�ض.

كارل: ولكن �صا�صا دائما يطفئ ذلك النور..

ريك: .. الليلة ن�صي.

كارل: نعم، انا جئت. و�صاأفعل ذلك.

ي�صعد كارل على ال�صالمل.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – �صقة – لياًل.

ريك  اإىل  ينظر  ال��زا.  وي��رى  ريك  �صقة  ك��ارل  يدخل 

ويقول ال �صيء.

ريك: )ب�صوت منخف�ض( اأريدك ان تاأخذ االآن�صة لوند 

اإىل املنزل.

كارل: نعم، �صيدي.

داخلي. قهوة ريك- الغرفة الرئي�صية – لياًل

من  واحدة  ال�صلو  يلف  ال�صلم.  اأ�صفل  اإىل  ريك  ياأتي 

منا�صف البار ال�صغرية حول مع�صمه اجلريح. ينظر 

ريك مت�صائاًل حول اليد اجلريحة. 

ال�صلو: انها ال �صيء. جمرد جرح ب�صيط. كان علينا 

اأن منر عرب �صباك.

وي�صكب  زجاجة،  يتناول  البار،  نحو  ري��ك  ي�صري 

كاأ�صًا.

ريك: ح�صنًا، قد يكون هذا يف متناول اليد.

ال�صلو: �صكراً.

ريك: ح�صلت على واحدة قريبة، اآه؟

ال�صلو: نعم، تقريبًا.

ياأخذ ال�صلو كاأ�صًا.

االأمر ي�صاوي كل  اإذا كان  اأال تت�صاءل احيانًا  ريك: 

هذا؟ اأعني الذي تقاتل من اأجله؟

اإذا  نتنف�ض.  ملا  اأحيانًا  نت�صاءل  اأن  ممكن  ال�صلو: 

عن  توقفنا  واإذا  منوت،  �صوف  النف�ض،  عن  توقفنا 

قتال اأعدائنا، فالعامل �صيموت.

ريك: ماذا عنه؟ عندئذ �صوف يكون بعيداً عن بوؤ�صه.

ال�صجائر،  علبة  عن  بحثًا  �صرتته  يف  ريك  يفت�ض 

يفتحها، ويخرج منها �صيجارة.

بالين؟  �صيد  كالمك،  يبدو  كيف  تعرف  هل  ال�صلو: 

مثل رجل يحاول اأن يقنع نف�صه ب�صيء ال يوؤمن فيه 

بقلبه. كل واحد منا له قدره، من اأجل اخلري او ال�رس.

ريك: نعم، اأدركت النقطة.

ي�صعل ريك �صيجارته.

كنت  ما  اإذا  اأت�صاءل  ذل��ك.  تفعل  هل  ترى  ال�صلو: 

وانك ال ميكن  نف�صك  الهرب من  انك حتاول  تعرف 

اأن تنجح.

ريك: يبدو انك تعرف كل �صيء عن قدري.

تظن.  مما  اأك��رث  عنك  الكثري  ال�صيء  اع��رف  ال�صلو: 

ومن  ام��راأة.  حتب  انك  املثال،  �صبيل  على  اع��رف 

الغريب رمبا اننا نحن االثنني نحب نف�ض املراأة.

اول م�صاء قدمت فيه اإىل هنا اإىل هذه القهوة، عرفت 

ان هنالك �صيئا بينك وبني الزا. حيث ال اأحد يالم، 

اأن  اأطلب فقط �صيئًا واحداً.  اأطلب تف�صرياً  انا، انا ال 

التاأ�صرية اخلارجية. ح�صنًا ولكنني  تعطينا ر�صائل 

اأريد اأن تكون زوجتي يف اأمان. اطلب منك خدمة اأن 

ت�صتخدم الر�صائل الإبعادها عن كازابالنكا.

ريك: هل حتبها اإىل هذا احلد؟

كقائد  بذهنك  تقيمني  اإن��ك  الوا�صح  من  ال�صلو: 

لق�صية. ح�صنًا انا اي�صًا اإن�صان.

ينظر بعيداً لربهة من الزمن.

ال�صلو: نعم، اأحبها اإىل هذا احلد.

يتبعها  املقهى  باب  على  �صو�صاء  ت�صمع  فجاأة 

دخول عنيف لب�صعة ع�صاكر جندرمة. يدخل �صابط 

فرن�صي اإىل الداخل وينادي ال�صلو.

ال�صابط الفرن�صي: �صيد ال�صلو؟

ال�صلو: نعم؟

باإلقاء  امراً  معنا  معنا.  �صتاأتي  الفرن�صي:  ال�صابط 

القب�ض عليك.

ال�صلو: باأية تهمة؟

معك  �صيناق�ض  رينولت  الكابنت  الفرن�صي:  ال�صابط 

االأمر فيما بعد.

ريك: يبدو اأن القدر ادخل يده.

ينظر ال�صلو لربهة من الزمن نحو ريك، ثم ب�صمت 

نحو  معًا  ي�صريان  ال�صابط:  نحو  يتوجه  حم��رتم 
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يظهر  ال  تعبريه  ولكن  ريك.  عينا  تتبعهما  الباب. 

م�صاعره.

داخلي. مكتب رينولت – �صباحًا

يلعب  بينما  ويدخن  مكتبه  على  رينولت  يجل�ض 

ريك بع�صبية يف قبعته. يتقاطعان بدخول حاجب. 

ي�صلم رينولت بع�ض النماذج للحاجب، الذي يخرج، 

وت�صتمر املحاورة.

ريك: ولكنك ال متلك اأي اإثبات واقعي، وانت تعرف 

هذا.

ما  ك��ل  املحتلة.  فرن�صا  او  املانيا  لي�صت  ه��ذه 

اأن يدفع ب�صعة  اأن تفر�ض عليه  ت�صتطيع فعله هو 

اأن  وميكنك  يومًا.  ثالثني  وتعطيه  الفرنكات  اآالف 

ترتكه يذهب االآن.

�صديد  تكون  ال  اأن  اأن�صحك  اأن  ريكي،  رينولت: 

االهتمام، مبا يح�صل لال�صلو. اإذا الأي �صبب تريد اأن 

ت�صاعده على الهروب... 

ريك: ... ملاذا تفكر انني �صاأمد رقبتي لال�صلو؟

رينولت: الأنه اواًل انت رهنت بع�رسة اآالف فرنك انه 

�صيهرب. ثانيًا انت متلك ر�صائل التاأ�صريات، االآن ال 

تهتم باإنكار وجودها. و، ح�صنًا، قد تفعل ذلك الأنك 

اأحبه  ال  انا  احلقيقة  �صرتا�رس. ويف  نظرات  ال حتب 

اأي�صًا.

ريك: ح�صنًا، كل هذه ا�صباب ممتازة.

رينولت: ال تعتمد كثرياً على �صداقتي، يا ريكي. يف 

هذا املو�صوع انا �صعيف. باالإ�صافة اإىل ذلك فقد 

اأخ�رس ع�رسة اآالف فرنك.

اأدركت  انا  انا،  موؤثراً.  ولكنك  قويًا  ل�صت  انت  ريك: 

�صاأغادر  انا  بنف�صي.  ا�صتخدمها  اأن  انوي  النقطة 

كازابالنكا على طائرة الليلة، اآخر طائرة.

رينولت: هه؟

ريك: و�صاآخذ �صديق معي واحد �صتقدره.

رينولت: اي �صديق.

ريك: الزا لوند. )يتوقف(.

فكرة  م��ن  عقلك  يريح  اأن  امل��ف��رو���ض  م��ن  وه��ذا 

م�صاعدة ال�صلو على الهروب. اآخر رجل اأريد اأن اأراه 

يف امريكا.

رينولت: مل تاأت اإىل هنا لتقول يل هذا. لديك ر�صائل 

ا�صمك  متالأ  اأن  با�صتطاعتك  الرتانزيت.  تاأ�صريات 

وا�صمها وتغادر يف اأي وقت ت�صاء. ملاذا انت مهتم 

مبا �صيجري لال�صلو؟

يخرج رينولت من كر�صيه ويقف اأمام مكتبه.

ريك: انا ل�صت كذلك. ولكنني مهتم مبا �صيحدث اللزا 

وانا.

ولكن  �صحيح.  وهذا  للمغادرة،  �رسعي  �صبب  لدينا 

من  بالرغم  كازابالنكا  يف  بقوا  النا�ض  من  كثري 

حقوقهم القانونية.

ي�صعل رينولت �صيجارة طازجة من علبة يف مكتبه.

رينولت: ما الذي جعلك تظن اننا نريد االإم�صاك بك.

ي�صعل رينولت �صيجارته من �صيجارته القدمية.

ريك: الزا هي زوجة ال�صلو، رمبا تعرف ا�صياء يريد 

اأن يعرفها �صرتا�رس. لويز، �صاأعقد �صفقة معك. بداًل 

من هذا االتهام التافه الذي لديك �صده، باإمكانك اأن 

حت�رس �صيئًا كبرياً حقًا، �صيء �صي�صعه يف مع�صكر 

قبعتك،  يف  ري�صة  �صيكون  وهذا  ال�صنوات،  اعتقال 

األي�ض كذلك؟

في�صي  املانيا..  يفعل.  اأن  امل��وؤك��د  من  رينولت: 

�صيكونان ممنونتني جداً.

اأطلق �رساحه، و�صتكون يف مكاين ن�صف  اذا،  ريك: 
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�صاعة قبل اإقالع الطائرة.

يجل�ض رينولت ثانية يف كر�صيه.

ريك: �صاأرتب لقدوم ال�صلو اإىل هناك لياأخذ ر�صائل 

التاأ�صريات وهذا �صيعطيك االأر�صية االإجرامية التي 

�صتبني عليها اعتقالك.

لالأملان  بالن�صبة  بعيداً.  نذهب  ونحن  �صتح�رسه، 

فهذا االأخري �صيكون اإزعاجا ثانويا.

رينولت )مذهواًل(

ما زال هنالك �صيء حول هذا العمل الذي ال اأفهمه 

جيداً االآن�صة لوند، انها جميلة جداً، نعم، ولكنك مل 

تكن مهتمًا بتاتًا باأية امراأة.

ريك: ح�صنًا، وهي لي�صت اية امراأة.

يحدق ريك باالأر�ض، ثم ينظر راجعًا اإىل اأعلى اإىل 

رينولت.

رينولت: فهمت. وكيف �صاأعرف انك �صتبقى نهايتك 

من االتفاق؟

ال�صلو  مع  مبا�رسة  االآن  الرتتيبات  �صاأعمل  ريك: 

بقلم الزائرين.

رينولت: ريكي، �صوف افتقدك. بو�صوح اأنت االن�صان 

الوحيد يف كازابالنكا الذي ميلك وازعًا اأقل مني.

ريك: اوه، �صكراً.

رينولت: توجه اإىل االأمام، يا ريكي.

�صوتًا.  فري�صل  مكتبه  على  زراراً  رينولت  ي�صغط 

يفتح باب مكتب رينولت. ينه�ض ريك لين�رسف.

ريك: وعلى فكرة ا�صتدِع كالب احلرا�صة بعيداً عندما 

انا  الظهر هذا.  اأريدهم حولنا بعد  ترتكه يذهب. ال 

ال اأريد ان اتعر�ض الأي �صدف حتى وال معك انت.

قطع اإىل:

داخلي – الببغاء االأزرق – نهاراً

يح�رس نادل ال�صاي لريك. وفرياري، اللذين يجل�صان 

على مائدة يف ركن خارج الغرفة الرئي�صية.

اأيدينا  ت�صافح  اأن  اأم  االأوراق  تكتب  هل  ف��رياري: 

يكفي؟

ريك: حتمًا هو غري كاٍف، ولكن مبا انني م�صتعجل، 

فيجب اأن يكون كافيًا.

ي�صكب فرياري قدحًا لريك، الذي ياأخذ ر�صفة.

اإىل  وتذهب  كازابالنكا  من  تخرج  ان  اآه،  فرياري: 

امريكا! فاأنت رجل حمظوظ.

ياأخذ  انه  �صام  اتفاقيتي مع  فكرة،  اوه، على  ريك: 

خم�صا وع�رسين باملائة من االأرباح. وهذا ي�صتمر.

باملائة  ع�رسة  ياأخذ  اأنه  اعرف  انا  همم.  فرياري: 

ولكنه ي�صتحق اخلم�ض والع�رسون.

ريك: وعبدول وكارل و�صا�صا، �صيبقون مع املكان، 

واإال فلن اأبيع.

فرياري: حتما �صيبقون. قهوة ريك لن تكون كذلك 

بدونهم.

ريك: ح�صنًا، اإىل اللقاء.

ليختما  االأيدي  يهزان  فرياري.  يتبعه  ريك  ينه�ض 

ال�صفقة.

ي�صري نحو الباب، ثم يتوقف وي�صتدير.

من  �صندوق  مبائة  لريك  مدين  اأنت   
َ

تن�ض ال  ريك: 

ال�صجائر االأمريكية.

فرياري: �صاأتذكر ان ادفعها... لنف�صي.

على  من  ذب��اب  قتالة  ف��رياري  يلتقط  ريك  يغادر 

املائدة وي�رسب بها ذبابة.

خارجي. قهوة ريك – لياًل

الباب  وعلى  املقهى.  خارج  ب�رسعة  تقف  �صيارة 

لوحة كبرية تقول: 

مغلق

باأمر من قائد البولي�ض.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل

ر�صائل  ويقراأ  الداخل  يف  مائدة  على  ريك  يجل�ض 

التاأ�صريات.

الباب في�صعها يف جيبه. يفتح  ي�صمع �رسبة على 

الباب فيدخل رينولت.

ريك: تاأخرت.

بينما ال�صلو كان على  بلغت مبا�رسة  لقد  رينولت: 

على  �صاأكون  انني  فعرفت  الفندق،  مغادرة  و�صك 

الوقت.

ريك: اعتقد انني طلبت منك اأن تربط كالب احلرا�صة.
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رينولت: اوه، لن يتبعه اأحد هنا.

ينظر رينولت حول القهوة الفارغة.

هو  كما  يكون  لن  املكان  هذا  تعلم،  هل  رينولت: 

بدونك، يا ريكي

وتكلمت  �صبق  ولكنني  تعني،  ما  اعرف  نعم،  ريك: 

مع فرياري. �صوف تبقى تفوز بالروليت.

رينولت: هل كل �صيء جاهز؟

ي�صري ريك اإىل جيبة �صدره.

ريك: معي الر�صائل هنا.

رينولت: قل يل عندما فت�صنا املكان، اين كانوا؟

ريك: بيانو �صام.

رينولت: من حظي انني ل�صت من هواة املو�صيقى.

ي�صمعون اأ�صوات الدواليب اثناء االقالع.

ريك: اوه، ها هما. من االأف�صل اأن تنتظر يف مكتبي.

ي�صعد رينولت اإىل اأعلى ال�صالمل نحو مكتب ريك.

قطع اإىل:

خارجي. قهوة ريك – لياًل.

ب�رسعة  الزا  ت�صري  التاك�صي.  �صائق  ال�صلو  يحا�صب 

نحو املدخل.

ال�صلو )خماطبًا ال�صائق( هنا.

قطع اإىل:

داخلي . قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل

تظهر  الداخل.  نحو  الزا  ترك�ض  الباب.  ريك  يفتح 

الذي تتحمله يلتقطها  ال�صغط  التي تعانيها  ال�صدة 

ريك بذراعيه وي�صدها اإليه.

الزا: ريت�صارد، فيكتور يعتقد انني مغادرة معه. اأمل 

تقول له؟

ريك: كال، لي�ض بعد.

الزا: ولكن ال باأ�ض يف ذلك، األي�ض كذلك؟ ا�صتطعت اأن 

ترتب كل �صيء؟

ريك: كل �صيء ح�صن تقريبًا.

الزا: اوه، ريك!

تنظر اليه بنظرة غري وا�صحة مت�صائلة.

للتفكري.  القليل  الوقت  املطار.  له يف  �صنقول  ريك: 

االأ�صهل لنا جميعًا. من ف�صلك ثقي بي.

لربهة  متاأكدة  غري  ريك،  نحو  وتنظر  الزا  تتوقف 

من الزمن.

الزا: نعم، �صاأفعل.

يدخل ال�صلو ويغلق الباب خلفه.

ال�صلو: �صيد بالين، ال اأعرف كيف ا�صكرك.

الكثري  امامنا  دام  ما  ه��ذا.  عليك  وف��ر  اوه،  ري��ك: 

لنفعله.

ي�صريو جميعًا باجتاه البار. ي�صع ال�صلو قبعته على 

مائدة جماورة.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – مكتب – لياًل

يفتح رينولت باب املكتب وينظر اإىل املجريات.

قطع اإىل:

داخلي. قهوة ريك – الغرفة الرئي�صية – لياًل

ال�صلو: اح�رست املال، �صيد بالين.

ريك: احتفظ به �صتحتاجه يف امريكا.

ال�صلو: ولكننا اأجرينا اتفاقية.

ريك: )ينهي املناق�صة باخت�صار( اوه، ال تفكر بهذا. 

لن جتد اأية متاعب يف ل�صبونة، الي�ض كذلك؟

ال�صلو: كال. كل �صيء مرتب.

ريك: ح�صنًا. انا احمل الر�صائل هنا، جميعها خالية 

من الكتابة. ياأخذ الر�صائل.

ريك: كل ما عليك ان تفعله اأن منالأ االإم�صاء.
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ي�صلمهم لال�صلو، الذي ياأخذهم �صاكراً.

رينولت: فيكتور ال�صلو!

الثالثة ي�صمعون خطوات وي�صتديرون لربو رينولت 

ي�صري باجتاههم من كعب ال�صالمل.

رينولت: فكتور ال�صلو، انت مقبو�ض عليك....

الذين  ال�صعاة  قتل  بتهمة  نحوهم(  ي�صري  )وبينما 

�رسقت منهم هذه الر�صائل.

تعتقل الزا وال�صلو بدون اأن ياأخذا بالهما ي�صتديران 

نحو ريك مذهولني. الرعب يف عيني الزا.

ياأخذ رينولت الر�صائل.

رينولت: اوه، انتما منده�صان من �صديقي ريكي.

من الوا�صح اأن املوقف ي�صعد رينولت. يبت�صم وهو 

ي�صتدير نحو ريك.

رينولت: التف�صري ب�صيط جداً.

احلب، يبدو انت�رس على الف�صيلة �صكراً ....

م�صد�ض،  هنالك  ريك  بني  االبت�صامة.  تذوي  فجاأة 

يرفعه على رينولت.

ريك: .. لي�ض بهذه ال�رسعة، لويي�ض. لن يعتقل اأحد. 

لي�ض لربهة قادمة.

رينولت: هل تخليت عن اإح�صا�صك؟

ريك: نعم فعلت. اجل�ض هناك.

رينولت: �صع هذا امل�صد�ض جانبًا.

ذراعه  ريك  ميد  ريك.  نحو  ذلك  بعد  رينولت  ي�صري 

ليمنعه.

ريك: لوي�ض، ال اأرغب يف اأن اأطلق النار عليك ولكنني 

�صاأفعل، اذا خطوت خطوة واحدة زيادة.

يتوقف رينولت برهة من الزمن، ويدر�ض ريك.

رينولت: حتت هذه الظروف �صاأجل�ض.

ي�صري نحو مائدة ويجل�ض.

ريك: )بق�صوة( �صع يداك على املائدة.

يتناول علبة �صجائر.

ات�صاءل  ولكن  تفعل،  ما  تعرف  انك  اعتقد  رينولت: 

اإذا ما ادركت ماذا يعني هذا؟

ريك: انا اعرف. لدينا الكثري من الوقت لنناق�ض ذلك 

فيما بعد.

رينولت: ابعد كالمك احلرا�ض قلت.

ا�صمعك  ودعني  باملطار  انت  ات�صل  باأ�ض،  ال  ريك: 

قلبك  اإىل  موجه  امل�صد�ض  هذا  وتوؤكد،  لهم.  تقول 

مبا�رسة

رينولت: هذه اكرث نقطة �صعيفة عندي.

النمرة،  ويطلب  الهاتف  رينولت  يلتقط  وبينما 

ي�صتعيد ريك الر�صائل.

املطار؟  هذا  هل  مرحبًا،  الهاتف(  )يف  رينولت: 

ر�صالتي  �صيكون هنالك  يتكلم.  رينولت  هذا كابنت 

اية  هنالك  يكون  لن  ل�صبونة.  طائرة  اإىل  تاأ�صرية 

م�صكلة حولهم. ح�صنًا.

قطع اإىل:

داخلي. القن�صلية االأملانية – لياًل

�صرتا�رس على الهاتف

�صرتا�رس: مرحبًا؟ مرحبًا

يف  زر  على  وي�صغط  مكانها  يف  ال�صماعه  ي�صع 

مكتبه. يدخل اأحد ال�صباط 

�صرتا�رس: )خماطبًا ال�صابط( �صيارتي، ب�رسعة!

ال�صابط: )حمييًا( حتت اأمرك، �صيدي املاجور.

يخرج ال�صابط ويعود �صرتا�رس اإىل الهاتف.

من  فرقة  لتاأتي   . �صرتا�رس  املاجور  هذا  �صرتا�رس: 

هل  ف��وراً!  ف��وراً.  املطار  عند  وتقابلني  البولي�ض 

ت�صمع؟

ي�صع ال�صماعة يف مكانها ومي�صك بقبعته، ويخرج 

ب�رسعة.

اإحالل اإىل:

خارجي. مطار – لياًل

نرى  بالكاد  كثيف.  ب�صباب  حماط  برمته  املطار 

خطوط الطائرة امل�صافرة.

قطع اإىل:

داخلي/ خارجي – حظرية طائرات املطار – لياًل

الهاتف  ي�صتخدم  الر�صمية  باملالب�ض  حمرتم  رجل 

بالقرب من باب احلظرية.

ز 
ّ
جته رك��اب  طائرة  هنالك  املطار  اأر���ض  وعلى 

لل�صفر.

الرجل الر�صمي: مرحبًا. مرحبًا، برج الراديو؟ طائرة 

اإىل  التحرك  دقائق.  ع�رس  خالل  �صتنطلق  ل�صبونة 
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�صباب  ميل.  ون�صف  وواحد  واحد  الروؤيا:  ال�رسق. 

 500 تقريبًا  ال�صباب:  عمق  منخف�ض.  خفيف 

ال�صقف: غري حمدود. �صكراً.

ي�صع ال�صماعة مكانها ويتحرك نحو �صيارة خرجت 

تواً خارج احلظرية.

حتت  الر�صمي  الرجل  يقف  بينما  رينولت  يخرج 

االأمر. يتبعه ريك عن قرب، ويده اليمنى يف جيبه 

معطفه الواقي من املطر، يغطي رينولت مب�صد�ض. 

يخرج ال�صلو والزا من املقعد اخللفي لل�صيارة.

لك  لوي�ض، هل  الر�صمي(  املوظف  اإىل  )م�صرياً  ريك: 

ايها الرجل اأن تذهب مع ال�صيد ال�صلو وتهتم بعف�صه.

رينولت: )ينحني ب�صخرية( حتما يا ريك، اي �صيء 

تقوله.

ال�صلو  ال�صيد  حاجيات  اوج��د  املوظف(  )خماطبًا 

و�صعها يف الطائرة.

املوظف: نعم، �صيدي. من ف�صلك من هنا.

ي�صحب املوظف ال�صلو بعيداً باجتاه الطائرة.

ياأخذ ريك ر�صائل التاأ�صرية من جيبه وي�صلمها اإىل 

رينولت، الذي ي�صتدير وي�صري باجتاه احلظرية.

�صيجعلها  فهذا  االأ�صماء.  اإم��الأ  �صمحت،  اإذا  ري��ك: 

ر�صمية اأكرث.

رينولت: انت تفكر بكل �صيء. األي�ض كذلك؟

ريك: )بهدوء( واال�صماء هي ال�صيد وال�صيدة فيكتور 

ال�صلو.

يتوقف رينولت ميتًا يف مكانه وي�صتدير اإىل اخللف. 

تنظر الزا ورينولت نحو ريك بده�صة.

الزا: ولكن ملاذا ا�صمي يا ريت�صارد؟

ريك: الأنك �صت�صعدين على هذه الطائرة.

الزا: )مرتبكة( انا ال اأفهم. وماذا عنك؟

ريك: اأنا باق، هنا معه حتى تقلع الطائرة باأمان.

فجاأة ال تفهم الزا نوايا ريك.

الزا: كال، يا ريت�صارد، كال. ماذا جرى لك؟ قلنا ليلة 

البارحة ...

اأ�صياء عديدة وقلت انني  ريك: .. ليلة البارحة قلنا 

علي اأن اقوم بالتفكري لكلينا. ح�صنًا، فكرت بالكثري 

منه منذ ذلك احلني وكلها توؤدي اإىل نف�ض ال�صيء... 

حيث  فيكتور  مع  الطائرة  تلك  على  �صت�صعدين 

مكانك.

الزا: )حمتجة( ولكن ريت�صارد، كال، انا، انا ...

فكرة  اية  لديك  هل  اإىل.  ت�صتمعي  اأن  عليك   .. ريك: 

احتماالت  ت�صعة  هنا؟  بقيت  ما  اإذا  تتوقعينه  عما 

من ع�رسة �صنذهب نحن االثنني اإىل مع�صكر اعتقال. 

األي�ض ذلك �صحيحًا يا لوبي�ض؟.

مي�صي رينولت االأوراق.

 املاجور �صرتا�رس.
ّ
رينولت: انا خائف، اأن ي�رس

الزا: انت تقول هذا لتجعلني اأغادر.

ريك: انا اقول هذا الأنه حقيقي.

انت  فكتور.  تخ�صي  انك  كالنا  نعرف  اعماقنا  يف 

جزء من عمله، ال�صيء الذي يدفعه على اال�صتمرار. 

اإذا ما تركت هذه الطائرة االأر�ض وانت ل�صت معه، 

�صوف تندمني.

الزا: كال.

ريك: رمبا لي�ض اليوم، رمبا لي�ض غداً، ولكن �رسيعًا، 

وملا بقي من حياتك.

الزا: ولكن ماذا عّنا؟

لقد  لنا،  تكن  مل  باري�ض.  دائما  لنا  �صتكون  ري��ك: 

اأ�صتعدناها  كازابالنكا.  اإىل  جئت  حتى  خ�رسناها. 

الليلة الفائتة.
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الزا: وانا قلت انني لن اتركك.

�صاأقوم  مهمة  لدي  انا  ولكن  ترتكيني.  ولن  ريك: 

بها، اأي�صًا الذي يجب اأن اأقوم به لن ت�صتطيعي اأن 

تكوين جزءاً منه.

ال  ولكن  نبيلة،  اك��ون  ان  يف  جيدة  ل�صت  انا  ال��زا: 

يحتاج اإىل الكثري من اجلهد لرنى اأن م�صاكل ثالثة 

الفا�صوليا،  من  تلة  اإىل  ت�صل  ال  �صغار،  ا�صخا�ض 

يف هذا العامل املجنون. يف يوم من االأيام �صتفهم 

ذلك. االآن، االآن ....

متتلئ عينا الزا بالدموع. ي�صع ريك يده على ذقنها 

ويرفع وجهها ليواجه وجهه.

ريك: هائنذا انظر اليك، يا �صبية.

قطع اإىل:

خارجي. طريق – لياًل

يقوم املاجور �صرتا�رس ب�رسعة جنونية نحو املطار. 

وي�رسب زمور ال�صيارة بغ�صب.

قطع اإىل:

دخايل/خارجي – حظرية املطار – لياًل

وي�صلمه  احل��ظ��رية  نحو  ري��ك  ي�صري  ال�صلو.  يعود 

رينولت الر�صائل. ي�صري عائداً نحو ال�صلو.

ال�صلو: كل �صيء على ما يرام؟

ريك: كل �صيء ما عدا �صيء واحد. هنالك �صيء يجب 

اأن تعرفه قبل اأن تغادر.

ال�صلو: )مدركا ما �صياأتي( �صيد بالين، انا ال اأطلب 

منك تف�صري اأي �صيء.

ريك: �صوف افعل ذلك على اأي حال، الأن هذا �صيكون 

الزا  عن  تعرف  اأنك  قلت  بعد.  فيما  لديك  اأهمية  له 

وعني.

ال�صلو: نعم.

الليلة  عندي  كانت  انها  تعرف  مل  ولكنك  ري��ك: 

اجل  من  جاءت  هناك.  انت  كنت  عندما  املا�صية 

ر�صائل التاأ�صريات األي�ض هذا �صحيحًا، يا الزا؟

الزا )مواجهة ال�صلو( نعم.

ريك: )بقوة( حاولت كل �صيء لتاأخذهم، ومل ينجح 

�صيئًا. قامت مبا يف و�صعها لتقنعني باأنها ما زالت 

انتهى منذ زمن طويل.  قد  ولكن هذا كان  حتبني، 

وتركتها  ينته،  مل  باأنه  التظاهر  حاولت  اجلك  من 

تتظاهر.

ال�صلو: فهمت

ريك: ها هي ذا.

ي�صلم ريك الر�صائل اإىل ال�صلو.

ال�صلو: �صكراً. انا اأقدر ذلك.

ميد ال�صلو يده لريك الذي يحتويها ب�صدة.

ال�صلو: اهال بعودتك اإىل املعركة. هذه املرة اعرف 

اأن جانبنا �صينت�رس.

بالتحرك  الطائرة  موتور  يبداأ  املطار  اأر�ض  وعلى 

لريى  اجلميع  ي�صتدير  بالدوران  املحركات  وتبداأ 

الطائرة وهي على و�صك االإقالع.

بتعبري  النظرة  ريك  لها  ويعيد  ريك  نحو  اإلزا  تنظر 

فارغ.

ثم يعود فيحدق بال�صلو كما تفعل الزا.

ثم يك�رس ال�صلو ال�صمت.

ال�صلو: هل انت جاهزة يا اإلزا؟

الزا: نعم انا جاهزه.

)ثم يخاطب ريك( مع ال�صالمة يا ريك. ليباركك اهلل.

ريك: من االأف�صل ان ت�رسع، واال ف�صتفوتك الطائرة.

نحو  بحرية  ي�صريان  وال�صلو وهما  الزا  ريك  يراقب 

الطائرة.

رينولت: ح�صنًا، كنت م�صيبًا. انت عاطفي.

ريك: قف مكانك. انا ال اأدري عن ما تتكلم.

ي�صع ريك �صيجارة يف فمه.

الق�صة  وتلك  لال�صلو  االآن  فعلته  ال��ذي  رينولت: 

معه.  بعيداً  ال��زا  لرت�صل  ابتكرتها  التي  اخلرافية 

اعرف القليل عن الن�صاء، يا �صديقي، ذهبت ولكنها 

كانت تعرف انك تكذب.

ريك: على اأي حال، �صكراً مل�صاعدتك يل يف اخلروج.

�صيئًا  يكون  لن  هذا  ان  تعرف  اأنك  اعتقد  رينولت: 

�صيقًا لنا نحن االثنني وخا�صة لك. على اأن اعتقلك، 

طبعًا.

ريك: مبجرد ان تنطلق الطائرة، يا لوبي�ض.

و�صتتحرك  حار�ض  قبل  من  الطائرة  باب  اقفل  لقد 

على مهلها فوق احلقل.
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فجاأة، �صيارة م�رسعة تتوقف خارج احلظرية يخرج 

�صرتا�رس من ال�صيارة ويرك�ض نحو رينولت.

�صرتا�رس: ما معنى هذه املكاملة الهاتفية؟

رينولت: فيكتور ال�صلو على منت هذه الطائرة.

�صرتا�رس  ي�صتدير  احلقل.  باجتاه  راأ�صه  رينولت  يهز 

لريى الطائرة تتحرك باجتاه املمر.

�صرتا�رس: ملاذا تقف هنا؟ ملاذا ال توقفه؟

رينولت: ا�صاأل ال�صيد ريك.

ينظر �صرتا�رس قليال نحو ريك، ثم يخطو نحو الهاتف 

متامًا عند باب احلظرية.

ريك: اأبعد عن هذا الهاتف.

انه  وي��رى  ري��ك،  نحو  ينظر  مكانه،  �صرتا�رس  يقف 

م�صلح.

�صرتا�رس: )نظرة فوالذية(

ان�صحك اال تتدخل.

الكابنت رينولت، واالآن  اأ�صيب  اأن  انوي  ريك: كنت 

انا جاهز الإطالق النار عليه.

يراقب �صرتا�رس الطائرة بحزن عيناه تتوجهان نحو 

الهاتف. يرك�ض نحوه ومي�صك بال�صماعة يائ�صًا.

�صرتا�رس: مرحبًا؟

ريك: �صع ذلك الهاتف ار�صًا.

�صرتا�رس: اعطني برج الراديو!

ريك: �صع الهاتف من يدك!

ال�صماعة وي�صحب باالأخرى  باإحدى يديه  �صرتا�رس، 

تخطئه  ري��ك.  على  ب�رسعة  النار  ويطلق  م�صد�ض. 

الر�صا�صة.

ي�صقط  ال��ذي  �صرتا�رس،  على  النار  االآن  ريك  يطلق 

اأر�صًا.

الرجالن.  ي�صتدير  قادمة  �صيارة  �صماع �صوت  عند 

من  بالقرب  وتتوقف  داخلة  بولي�ض  �صيارة  ت�رسع 

رينولت. يقفز منها اأربعة ع�صاكر.

عن بعد تنطلق الطائرة يف م�صارها.

يرك�ض الع�صاكر نحو رينولت. االأول يحييه ب�رسعة.

الع�صكري: يا �صيدي!

رينولت: لقد اأطلق النار علي املاجور �صرتا�رس.

نظره  يعيد  ريك  ريك.  نحو  وينظر  رينولت  يتوقف 

تني.
ّ
رينولت بعينني غري مقر

رينولت: حدد امل�صتبه بهم املعتادين.

الع�صكري: نعم. يا �صيدي.

ياأخذ الع�صكري جثة �صرتا�رس وينطلق مبتعداً.

يتناول زجاجة ماء  ي�صري رينولت داخل احلظرية، 

في�صي، ويفتحها.

رينولت: ح�صنًا، ريك، اأنت ل�صت عاطفيا فقط ولكنك 

اأ�صبحت منا�صاًل.

ريك: رمبا، ولكن يبدو اأن هذا وقتًا جيداً الأبداأ.

رينولت: اعتقد رمبا انك على حق.

ورقة  رينولت  يرى  كاأ�ض،  يف  املاء  ي�صكب  وبينما 

في�صي وب�رسعة ي�صقط الزجاجة يف �صندوق الزبالة 

والذي يركله فيما بعد.

الطائرة  كالهما  يراقب  ريك.  بجانب  ويقف  ي�صري 

يف  تختفي  حتى  بنظرهم  يتابعانها  تنطلق.  وهي 

ال�صحاب.

باجتاه  احلظرية  يف  ببطء  ي�صريان  ولوي�ض  ري��ك 

املمر.

من  تختفي  ان  �صديدة  فكرة  تكون  قد  رينولت: 

كازابالنكا لفرتة من الزمن... هنالك حامية فرن�صية 

ا لهناك.
ً
حرة يف برازفيل اأ�صتطيع اأن اأرتب لك مرور

اأن  اأ�صتطيع  بي؟  اخلا�صة  التاأ�صرية  ر�صالة  ري��ك: 

ا�صتعملها لرحلة. ولكن هذا ال يغري من امر ال�رسط 

الذي بيننا.

انت ما زلت مديونا يل بع�رسة اآالف فرنك.

رينولت: والع�رسة اآالف فرنك �صتدفع م�صاريفنا.

ريك: م�صاريفنا؟

رينولت: اوه هوه.

ريك: لوي�ض، اعتقد اأن هذه بداية ل�صداقة جميلة.

ي�صري االثنان معًا نحو الليل.

اإظالم تدريجي

النهاية
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يف  الأب��د  يف سى  الأب��د  يف سى  الأب��د  ى  يتال� حيث  يتال�سإىل  حيث  يتال�سإىل  حيث  يتال�اإىل  حيث  إىل  البدايات،  إىل اإىل إىل  العودة 

ده سده سده  ين� كان  ما  بني  من  هذا  الأوىل؛  الأزل  ين�سقطرة  كان  ما  بني  من  هذا  الأوىل؛  الأزل  سقطرة 

الذي  مريوين«  �ستانلي  »ويليام  الأمريكي  الذي ساعر  مريوين«  �ستانلي  »ويليام  الأمريكي  الذي ساعر  مريوين«  �ستانلي  »ويليام  الأمريكي  اعر  سال�سال�

عر سعر سعر  سا ال�سا ال� ًى قرابة �سبعة عقود من حياته، مطارًدى قرابة �سبعة عقود من حياته، مطارًد ى قرابة �سبعة عقود من حياته، مطاردسى قرابة �سبعة عقود من حياته، مطاردس أم�اأم�سأم�سأم�

وال��ذات؛  والزمن  واللغة  واملخلوقات  الطبيعة  وال��ذات؛ يف  والزمن  واللغة  واملخلوقات  الطبيعة  �ذات؛ يف 

أثناء نومه، يف يوم اأثناء نومه، يف يوم أثناء نومه، يف يوم 15 مار�س  وها قد عاد ب�سالم، 

والغياب  املفقود  والغياب سي  املفقود  والغياب سي  املفقود  ي  املا� ب��راءة  املا�سإىل  ب��راءة  املا�سإىل  ب��راءة  املا�اإىل  ب��راءة  إىل  املن�رصم، 

»�سوترا«  يف  يف سده  يف سده  ده  ين� كان  ما  وكل  والعدم  ين�سمت  كان  ما  وكل  والعدم  سمت  ين�س كان  ما  وكل  والعدم  ين�سمت  كان  ما  وكل  والعدم  مت  سوال�سوال�

أمريكا، من بعد رحيل »جون اأمريكا، من بعد رحيل »جون أمريكا، من بعد رحيل »جون  طلق. الوجود املطلق. الوجود امُلطلق. وها 

من  من آخر  من اآخر  آخر  عظيم  اعر ساعر ساعر  � �سع  سع  توّد عامني،  منذ  توّدبريي«  عامني،  منذ  ّبريي«  تودس عامني،  منذ  تودسبريي«  عامني،  منذ  بريي«  آ�اآ�سآ�سآ�

إثراء اإثراء إثراء  إثراء يف  إثراء يف  عراء اجليل الثاين للحداثة، الذين �ساهموا سعراء اجليل الثاين للحداثة، الذين �ساهموا سعراء اجليل الثاين للحداثة، الذين �ساهموا  س�س�

عرية والثقافية والإن�سانية، ويف تقزيحها سعرية والثقافية والإن�سانية، ويف تقزيحها سعرية والثقافية والإن�سانية، ويف تقزيحها  ساحلياة ال�ساحلياة ال�

أثر خالد.اأثر خالد.أثر خالد. إبداعات فريدة وذات اإبداعات فريدة وذات اإبداعات فريدة وذات  اوتطعيمها باوتطعيمها ب

أبعاده املرتامية اأبعاده املرتامية اأبعاده املرتامية – تلك  ااعر الكوين بااعر الكوين ب اعر الكوين بساعر الكوين بس س»مريوين« ال�س»مريوين« ال�

اق منها فقط، 
ّ
عاب النقد على الرب
ّ
عاب النقد على الرب
ّ

أكرث ما �سال لاأكرث ما �سال ُلأكرث ما �سال ُلعاب النقد على الربأكرث ما �سال لعاب النقد على الربأكرث ما �سال ُل أكرث ما �سال لالتي  أكرث ما �سال لالتي 

ًده الفل�سفي لكونه بوذًيا، وبعده الأخالقي ده الفل�سفي لكونه بوذيا، وبعده الأخالقي ده الفل�سفي لكونه بوذًيا، وبعده الأخالقي لكونه  ده الفل�سفي لكونه بوذيعده الفل�سفي لكونه بوذيْع عبعُب بكبَك

دة حرب سدة حرب سدة حرب  س ب�س ب� سا للحرب )عار�سا للحرب )عار�س ا للحرب )عار�سا للحرب )عار�سً سا ومناه�سا ومناه� ًا بيئًيا ومناه�ا بيئيا ومناه�ا بيئًي ا بيئيطا بيئيًط طسطس سنا�سنا�

ا من 
ً
ا من  يوما من  يوم فيتنام وغزو العراق يف 2003( - مل يكّل

أ�سلوباأ�سلوًبأ�سلوًبا وحمتوى. كتب أ�سلوبا وحمتوى. كتب أ�سلوبا وحمتوى. كتب  أ�سلوبوالتجريب،  أ�سلوبوالتجريب،  التجديد والتنويع 

يد سيد سيد  والأنا� ال�سوريايل  واملونولوج  الهايكو  والأنا�سيدة  ال�سوريايل  واملونولوج  الهايكو  سيدة  والأنا�س ال�سوريايل  واملونولوج  الهايكو  والأنا�سيدة  ال�سوريايل  واملونولوج  الهايكو  يدة  سق�سق�

وامل�رصحيات  واملقالة  والنرث  وامل�رصم  واملقالة  والنرث  رصم  وامل�َك واملقالة  والنرث  وامل�كم  واملقالة  والنرث  م  واحِل واحلكوالأم��ث��ال  كوالأم��ث��ال 

يفوق  ما  وله  وال�سرية،  يفوق سرية  ما  وله  وال�سرية،  يفوق سرية  ما  وله  وال�سرية،  رية  الق� الق�سة  سة  الق�س الق�سة  ة  والق� والق�سعرية  سعرية  والق�س والق�سعرية  عرية  سال�سال�

أنه ترجم عيون الأدب اأنه ترجم عيون الأدب أنه ترجم عيون الأدب  أنه ترجم عيون الأدب على  أنه ترجم عيون الأدب على  ا، عالوًة
ً
دار
ً
دار
ً

دارسدارس سإ�سإ� إ�اإ�ا إ�اخلم�سني  إ�اخلم�سني 

احتلت  لغات.  ع�اأكرث من ع�رصأكرث من ع�رصأكرث من ع�رص  أكرث من  العامل عن  العامل سعر يف  العامل سعر يف  عر يف  سوال�سوال�

أعماله، لكونها يف نظره اأعماله، لكونها يف نظره أعماله، لكونها يف نظره  ًا كبرًيا كبرًيا من  الأ�سطورة جزء
ً
الأ�سطورة جزء
ً

كنَز معلومات روحية وفل�سفية ت�ستبطن يف جوهرها 

د سد سد  ر� يفوته  ر�س  يفوته  س  ل »مريوين«  وقارئ  احلياة.  نوامي�س 

منذورة  احلياة  حيث  العدمية،  منذورة سطر  احلياة  حيث  العدمية،  منذورة سطر  احلياة  حيث  العدمية،  طر  � �س  س  اجللي منحاه 
ّ
اجللي منحاه 
ّ

للعنة زوالها؛ ولعّل ذلك ما يغّذي مفارقاته ولغته 

�سعيه  ا  �سعيه سً �سعيه سا  ا  أي�اأي�سأي�سًأيً�أي� يفوته  ول وأحياًنا.  وأحيانا.  أحياناأحياًنأحياًنا.  وال�ساخرة  الالذعة 

للنف�س،  وامليتافيزيقية  الفيزيقية  الأغوار  �سرب  للنف�س، إىل  وامليتافيزيقية  الفيزيقية  الأغوار  �سرب  للنف�س، اإىل  وامليتافيزيقية  الفيزيقية  الأغوار  �سرب  إىل 

ها وبحرها سها وبحرها سها وبحرها وخملوقاتها  سأر�سأر� أر�اأر�ا اوالوجود، والطبيعة، باوالوجود، والطبيعة، ب

من  �سيما  ول  وسيها،  وسيها،  يها،  وما� وم�ستقبلها  وما�سولها  وم�ستقبلها  سولها  وما�س وم�ستقبلها  وما�سولها  وم�ستقبلها  ولها  سوف�سوف�

حيث عالقة كائناتها بالبيئة. مرياث ثقيل ينوء به 

د هد ْهد  فاء والزسفاء والزسفاء والزُّ آية يف ال�اآية يف ال�سآية يف ال�سآية يف ال� آية يف ال�عره  آية يف ال�عره  عره سعره س س»مريوين«، ومع ذلك، �س»مريوين«، ومع ذلك، �

بتما�سه  الفراغ، وهو  دسدسّد  لو متيمة � كما  لو متيمة �سوالعذوبة،  كما  سوالعذوبة، 

حتى  َّات 

بتما�سه  الفراغ، وهو   

َّ

بتما�سه  الفراغ، وهو   

الذ مع   
ْ

رص�رص�رص بُي يتما�س  بي�  يتما�س  بُي�  يتما�س   ُ الأر�س مع  الأر�س  مع  س  رصاملبا�رصاملبا�رص

رصه، ويخفي �رصه، ويخفي �رصاوته العاطفية حتت �سطٍح ه، ويخفي �سه، ويخفي �س سيف غمو�سيف غمو�

قولسقولسقوٍل للغٍة نقيٍة وهادئة وب�سيطة وبالغة  س وم�س وم� بارٍد

يف  الأدب��ي  املحرر  كتب  املعنى،  بهذا  فافية.سفافية.سفافية. سال�سال�

عر سعر سعر  � »مرامي  دافي�سون«:  »بيرت  »الأتلنتيك«،  �سجملة  »مرامي  دافي�سون«:  »بيرت  »الأتلنتيك«،  سجملة 

»مريوين« بو�سع املحيط احليوي، ومع ذلك، حميمٌة

�سة«. 
ْ
�سة«. م�سة«. م َكَهمكهمكَه

ال�شريان الأكثـر ظلمة

أوائل اأوائل أوائل  أوائل منذ  أوائل اأوائل أوائل منذ  أوائل اأوائل منذ  منذ عرية منذ عرية  عرية سعرية س سوا جتاربهم ال�سوا جتاربهم ال� وا جتاربهم ال�سوا جتاربهم ال�س سعراء الذين خا�سعراء الذين خا� عراء الذين خا�سعراء الذين خا�س سمعظم ال�سمعظم ال�

ف اخلم�سينيات، سف اخلم�سينيات، سف اخلم�سينيات،  سي حتى منت�سي حتى منت� ي حتى منت�سي حتى منت�س أربعينيات القرن املا�اأربعينيات القرن املا�سأربعينيات القرن املا�سأربعينيات القرن املا�

أمريكا اأمريكا أمريكا  اعرة ومرتجمة من لبنان تقيم يف ساعرة ومرتجمة من لبنان تقيم يف ساعرة ومرتجمة من لبنان تقيم يف  س �س � *

�شعــــر�شعــــر

آمال نواآمال نّوآمال نّوار آمال نوار آمال نّوار *

 »ويليام �ستانلي مريوين«

مك�شوٌف للربق الإلهي



باوند«  »ع��زرا  باأ�سعار  بداياتهم  يف  متاأثرين  كانوا 

لكّنهم  لهيمنتها؛  وخا�سعني  اإل��ي��وت«،  اإ���س.  و«ت��ي. 

اأ�سفرت  والتجديد،  التجريب  يف  ث��ورًة  خا�سوا  لحًقا 

عن حركات �ستى: »جيل الِبيْت«، و«مدر�سة نيويورك«، 

فران�سي�سكو« وغريها.  �سان  و«نه�سة  و«العرتافيون«، 

املعركة،  اأر�س  »ال��ذَّات«  احتلت  ال�سحوة،  هذه  خالل 

يف  يقبع  والهدف  �سخ�سية،  اأك��رث  الإي��ح��اءات  وباتت 

املراآة. بالن�سبة اإىل »مريوين«، رغم اأّن اإقامته الق�سرية 

بته و�سعراء 
ّ
يف كامربيدج يف منت�سف اخلم�سينيات، قر

بالث«،  و«�سيلفيا  �سيك�ستون«  »اآن  ك�  بو�سطن  منطقة 

مل  فاإنه  لويل«؛  »روبرت  الأبرز  العرتايف  ال�ساعر  من 

يجدر  وهنا،  ال�سعرية.  احلركات  هذه  من  اأي  اإىل  ينتِم 

اللتفات اإىل ثالثة معطيات مهمة؛ اأوًل: املرحلة الأوىل 

ا 
ً
بدء دواوين؛  اأربعة  ت 

ّ
�سم التي  »مريوين«  جتربة  من 

اختارها  التي   ،1952 جلانو�س«  »قناع  بباكورته 

ال�ساعر »اأُوِدن« لتفوز مب�سابقة »�سل�سلة ييل من ال�سعراء 

1960؛  ال�سّخان«  يف  »ال�سّكري  اإىل  وو�سوًل  ال�سباب«، 

اأجنب  الذي  الكتابة  يف  املبكر  لأ�سلوبه  ا 
ً

م�رصح كانت 

الرتاث  من  امليثولوجية  بالإيحاءات  مثقلة  ق�سائد 

»باوند«  ب�ِ  تاأّثره  القدمية. ثانًيا:  واملالحم  الكال�سيكي 

يكن  مل  ل، 
َ
الأُو جمموعاته  ق�سائد  بع�س  يف  البائن 

»روبرت  الإجنليزي  ال�ساعر  باأعمال  تاأّثره  ليتجاوز 

غرايفز«، وباأ�سعار الع�سور القدمية والو�سطى التي كان 

ال�سعريات  على  انفتاحه  ثالًثا:  اآنذاك.  بع�سها  يرتجم 

احلداثة  خمترب  اإىل  ق��اده  وترجمًة،  ق���راءًة  العاملية 

بغناها  الإ�سبانية  اللغة  ثقافة  ب��اب  من  والتجريب 

ذلك  الإجنليزية؛  اللغة  ب��اب  من  ولي�س  وغنائيتها 

وانبهر  بدايًة  قراأهم  الذين  الأوائ��ل  احلداثة  �سعراء  اأّن 

»لوركا« و«نريودا«  الثالثي:  كانوا  انبهار،  ��ا 
ّ

اأمي بهم 

»نريودا«  لغنائية  وكان  خيمينيث«،  رامون  و«خ��وان 

واأغنية  حب  ق�سيدة  »ع�رصون  له  ترجم  الذي  خا�سًة، 

الدفينة.  �سعريته  غنائية  يف  الأعمق  ال�سدى  للنا�س«، 

ولحًقا يف الثمانينيات والت�سعينيات، �سيكون للديانة 

ل اإليها من امل�سيخية، ول�سعراء ال�رصق 
ّ
البوذية التي حتو

يف  الدامغ  اأثرهم  ا  اأي�سً بع�سهم،  ترجم  الذين  الأق�سى 

جممل كتاباته. 

اإن�سانية  اأخ��رى،  جوانب  اإىل  اإ�سافة  املعطيات  هذه 

البيئي  كن�ساطه  جت��رب��ت��ه،  يف  متميزة  واأخ��الق��ي��ة 

�سعراء  �سكة  عن  مريوين  اأخرجت  للعنف،  ومناه�سته 

وحده؛   
َ
ن�سج لتجعله  املتفرعة،  خطوطها  بكل  جيله 

احلياة  يف  ن��ادر  واإن�����س��اين  �سعري  بح�سور  ًدا 
ّ
م��ت��ف��ر

الثقافية الأمريكية.

املغناطي�سي  القلب  كانت  التي  »ال���ذَّات«   
ّ

يخ�س فيما 

منت�سف  يف  الفائرة  ال�سعرية  للحركات  الأ�سود  والُثقب 

»مريوين«،  �سعرية  عن  تغب  مل  فهي  الع�رصين؛  القرن 

الرومان�سية،  براري  اأن حتمل �سليبها يف  �ساءت  لكنها 

ا، »ويليام  ُم�سغيًة اإىل اأ�سداء َمْن عربوا قبلها )وخ�سو�سً

وردزورث« و«كيت�س«(، بينما ت�سّق دربها الوعرة اخلا�سة 

بها. مل يلجاأ »مريوين«، على غرار »العرتافيني«، »اإىل 

التاأثري  حتت  ال��ّذات  ا�ستغالل  على  امُل�رصف  العتماد 

عليهم  اأخ��ذه  ما  بح�سب  ة«، 
ّ
الفج للتجربة  املفاجئ 

ح�رصت  »الذات«  كيونيتز«.  »�ستانلي  الأمريكي  ال�ساعر 

يف �سعريته من طريق التاأمل، واملخيلة، حيث ل مطرح 

له،  »الذات«  والنيء.  الفوري  بالنفعال  ثقة  ول  للهذر، 

 على الر�سيف 
ّ

ومن خلفها روؤاها، لي�ست حكايات ُتق�س

جمايله  مثاًل  يكتبه  كان  ما  غرار  )على  الر�سيف  بلغة 

بل  نيويورك«(،  »مدر�سة  وجوه  اأب��رز  اأوه��ارا«؛  »فرانك 

 التاأويل الالنهائي.
ّ
اأ�ساطري يف مهب

اإّن تعّقب الروؤى الذاتية غالًبا ما يقود اإىل تخوم مدوخة 

و�سديدة النحدار، حيث »الذات« تقف وحيدة من دون 

 موا�ساة اأو موؤازرة من اأحد. تقف معتمدة فقط على ما 
ّ

اأي

متلكه من ثروات �سخ�سية، ُقبالة اأر�س مكتظة بحيوات 

املا  ُبعد  بعيد  ف�ساء  وقبالة  ة، 
ّ

حمري واأ�رصار  متكاثرة 

وراء، وقبالة اإيقاعات ل نهائية للطبيعة وتعاقب الليل 

واحللم  للذاكرة  الوهمية  الت�سورات  وقبالة  والنهار، 

و�سلوكيات الالوعي الغام�سة والأحزان والن�سوات التي 

ترتاكم بالعي�س. كنتيجة لهذه املواجهة امليتافيزيقية 

العارية مع الأر�س وكائناتها، تخلق الّذات الربوميثية 

عامًلا من روؤياها اخلا�سة، مما يجعل احلدود بني ما 

ة 
ّ
ذاتي الروؤى   

ّ
)اأي الف�سل؛  �سعبة  ذاتي  وغري  ذاتي  هو 
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كما  حينها،  وال��ذات  ومو�سوعية؟!(.  واقعية  ��ه��ا 
ّ
واأي

يف  �رصاحها  »ُيطلق  ْتكي«، 
َ
ر »ثيودور  ال�ساعر  و�سفها 

الرومان�سيني، ميكن تتبعه  الريح ممزقة«. خيط تقاليد 

يف كثري من اأ�سعار »مريوين«. يقول يف ق�سيدة “كلما 

 :2016 اإىل هناك” من ديوانه »وقت احلديقة«  اأذهب 

طريقي  اأ�سّق  التي  تلك  ممزقة؛  العناوين  اأّن  عجب  »ل 

ا �سمت احليوانات واهًبا الثلج للظالم«. هذا 
ً
لتهم

ُ
اإليها م

هو  اإمنا  وال�سمت،  للظالم  ال�سائعة،  للعناوين  التعّقب 

الرومان�سية،  التقاليد  يف  ظلمة  الأكرث  لل�رصيان  تعّقب 

عميقة؛  دللت  وي�ستبطن  التجريد،  فلك  يف   
ّ
يتم لأنه 

ال�ستعداد  وراء،  وامل��ا  ال���روؤى  على  النفتاح  منها: 

ال�سعي  اإىل  امللحة  احلاجة  املبتكرة،  املعارف  لتقبل 

نحو الكمال، والذاتية املطلقة يف وجه جاللة الطبيعة 

والكون امُللغز.

�سّنف  ميلز«،  »رال���ف  الأم��ري��ك��ي  وال�ساعر  الناقد 

نوًعا  ميتلكون  ال��ذي��ن  ال�سعراء  ب��ني  م��ن  »م��ريوي��ن« 

من  جديد  هو  ما  كل  ل 
ّ
لتقب والقابلية  النفتاح  من 

يف  »هايدجر«  قاله  ما  فيه  وقال  واملعتقدات،  الآراء 

»هولدرلن«: »اإنه مك�سوف للربق الإلهي«. املق�سود هنا 

الأحيان  التي تتعدى يف كثري من  الروؤى  النفتاح يف 

عارية  مواجهة  اإىل  وال�سيا�سية  الجتماعية  التجارب 

ة الفرد واحتمالت اأن يكون اهلل غائًبا 
ّ
مع الكون وهوي

ر »عدم« ف�سيح ومهيمن.
ّ
اأو حا�رًصا، اأو يف ت�سو

اإىل  »م��ريوي��ن«  ينتمي  رومان�سيته،  اإىل  بالإ�سافة 

العميقة  الذهنية  ال�سور  واأ�سحاب  الروؤيويني  ال�سعراء 

خلقه  طريق  من  وذل��ك  احلديث،  الأمريكي  ال�سعر  يف 

�سل�سلة من ال�سور ال�سعرية املعّقدة املنبثقة من اأعماق 

الالوعي. تبقى ال�سور والأ�سكال يف اأعماله غائ�سة يف 

واحلد�سية  الذهنية  القارىء  عزمية  بانتظار  غمو�سها 

الكلمات  القارئ  »يت�سلق  نقاده:  اأحد  يقول  واخليالية. 

ا حتت املاء، 
ً
وال�سور ال�سعرية لديه كمن يت�سلق �سخور

فهو غري متاأّكد اإىل اأين �ستقوده خطوته التالية«. ويبدو 

»مريوين« اأكرث فطنة من غريه من ال�سعراء يف حتقيق 

التاأثري املفاجئ على القارئ، وذلك من طريق دفعه اإىل 

ا يف مركز اأفكاره الوديعة والتقليدية 
ً
ل الرعب، متام

ّ
تاأم

تارًكا  ثم يختفي  اإىل ق�سيدته  ُيدخله  احلياة؛ فهو  عن 

اأوهامه اخلا�سة.  اإياه وحيًدا ومتاأماًل يف مراآة تعك�س 

يقول يف ق�سيدة هايكو من ديوانه »الدريئة املتحركة« 

 / الوجه  ته�ّسم  هنا   / املراآة  لك�رص  داعي  »ل   :1963
اإّنها �ساحلة بعد ل�سبع �سنني من الأ�سى«.

عر قبل الكلمة ال�شِّ

اإنها  ال�سعر،  ت�سنع  ل  »م��ريوي��ن«  نظر  يف  الكلمات 

مفاتيح ل اأكرث، لأبواب خلفها ف�ساءات ل ت�سعها اللغة. 

التي  للطريقة  تاأليف  باأنه  ال�سعري  ال�سكل  ف 
ّ
يعر وهو 

اإىل ال�سعر يف الكلمات، على غرار   عربها الإ�سغاء 
ّ
يتم

 عربها الإ�سغاء اإىل حدوث احلياة يف 
ّ
الطريقة التي يتم

الوقت؛ اإذ لي�س الوقت ما ي�سنع احلياة. وي�سيف: »يف 

الوقت عينه الذي لحظت فيه اأين �ساعر تقليدي و�سارم 

اإيجاد ق�سائد  واأرثوذك�سي مبعنى ما، راودين حلم يف 

قدر  ق�سائد على  املنزل؛  ة 
ّ
علي اأنها خمباأة يف  لو  كما 

ما هي تقليدية يف غنائيتها، على قدر ما هي مغايرة 

اإىل  تتوق  اإًذا،  �سعريته  �سفافيتها«.  يف  ومفرطة  اأدبًيا 

�سعر غري متكلف و�ساٍف وغنائي باألق. وهو ما حتقق 

يف الكثري من ق�سائده التي ن�سعر اأنها قدمية وحداثية 

ا 
ً
ا جعلها متام

ً
قدر ال�سفافية  اأ�سابت من  لأنها  اآن،  يف 

يف مركز ال�سعر خارج اللغة والزمن.

م�ستوى  اإىل  مدخل  »مريوين«،  ل�ِ  الق�سيدة  كتابة  فعُل 

اإرها�ساتها  يف  تزال  ل  كلها  الأ�سياء  حيث  الالوعي، 

الأوىل، غري مكونة اأو معروفة. وفّن ال�سعر له، هو مترين 

للمعرفة.  قابلة  ال��ذات  تكون  خالله  من  الذي  اخليال 

خالل  من  كاملًة  حياته  ممار�سة  ال�ساعر  و�سع  ويف 

خلق ال�سكل ال�سعري، يف وقت تكون ملكاته العقلية اأقّل 

 ،
ّ

اأهمية يف عمله اخلاّلق هذا. اخليال وال�سعور واحلوا�س

وهي  مًعا،  والذات  الق�سيدة  تغذي  التي  العنا�رص  هي 

اأثناء  وفرادته.  ال�ساعر  احلفاظ على هوية  اأ�سا�سية يف 

عرب  يجلب  اإله  مبنزلة  اأنه  ال�ساعر  ي�سعر  خلقه،  عملية 

اإىل الوجود، مل تكن موجودة من قبل،  خميلته حقائق 

يحيا.  اأن  ال�ساعر  ي�ستطيع  ل  اخليال،  حياة  دون  ومن 

يقول ال�ساعر »وال�س �ستيفنز« يف اخليال: »نحن منلكه 
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تعوي�س  اأجل  يكفي من دونه«. ومن  ما  لأننا ل منلك 

النق�س الدائم، ل بّد ملخيلة »مريوين« اأن تبقى ماأهولة 

وجمازفة يف القب�س على املجهول. ومن اأجل معاي�سة 

من  اأعمق  �سعور  واختبار  الواقع،  من  اأعلى  م�ستوى 

الوعي  مواد  من  ق�سيدته  ي�سوغ  ال�ساعر  فاإّن  الوعي؛ 

بور�سيا«  »اأنطونيو  حكمة  »مريوين«  يرتجم  ة. 
ّ
احلي

التالية: »نحن ننتزع حياًة من احلياة لن�ستخدمها يف 

الروؤية اإىل ذاتها«. ق�سائد »مريوين« كلها، مولودة من 

هذا النب�س اخلاّلق الذي ي�سرب غور املجهول. و«احلقيقة 

هذا  دون  من  و«رام��ب��و«،  »مالرميه«  لدى  كما  لديه 

ال�ساعر  نه 
ّ
يدو الذي  وامُل�رصق   

ّ
اجللي ال�ساعري  ال�رصح 

عليها، تبقى ناق�سة.

عر اخَلام ال�شِّ

وبع�سها   - اأوزانها  ع 
ّ
بتنو »مريوين«  اأ�سعار  زت 

ّ
متي

ا مر�ساًل - وبخلو جزء كبري منها من عالمات 
ً
كان �سعر

الرتقيم. وبخ�سو�س ال�سمة الأخرية، ُي�سري اإىل اأّن مرحلة 

جديدة من جتربته على امل�ستوى ال�سعري والذاتي بداأت 

خالل فرتة ال�ستينيات؛ اإذ ا�ست�سعر بياأ�ٍس، اخلطر املحيط 

الفيتنامية  احل��رب  ب�سبب  القلق  به  وا�ستبد  بكوكبنا، 

ولذا،  العامل.  يف  املت�ساعدة  النووية  والقوة  ال�رص�سة، 

اأراد لكتابته ال�ستجابة يف م�سمونها وبنيتها، لق�سايا 

ة تهّدد العامل. اأراد منح اللغة حرية احلركة واخلّفة 
ّ
ملح

لت�ستجيب لطوارئ الع�رص، ولذا جاءت خطوته يف التخّلي 

»باري�س  يف  معه  حوار  يف  يقول  الرتقيم.  عالمات  عن 

وبالكلمة  بالنرث   
ّ

تخت�س الرتقيم  عالمات  »اإّن  ريفيو«: 

املطبوعة، وهي من قبيل ت�سمري الكلمات على ال�سفحة. 

ومبا اأين اأ�سبو اإىل حركة الكلمة املنطوقة وخّفتها؛ كانت 

اإحدى اخلطوات لتحقيق ذلك التخّل�س منها«.  

الن�ساط  يف  انخراطه  بعد  املرحلة،  تلك  يف  اأ�سعاره 

اأن�سج واأكرث حداثوية مما كتبه يف  الإيكولوجي، بدت 

الأ�سطورية،  ال�سور  من  حت��ررت  حيث  اخلم�سينيات، 

ليحّل مكانها حمر�سات اأ�سعب نابعة من الهنا والآن. 

اأوزانه ال�سعرية كذلك بدت اأخّف واأ�رصع، عدا تخليه عن 

الكتابة، فقد كان يجمع بني مفردة  القدمي يف  اأ�سلوبه 

دارج��ة، يف  واأخ��رى  و���رصب،  الدهر  عليها  اأكل  قدمية، 

عبارة واحدة )على غرار ما فعله »باوند«( خالًقا بذلك 

اأ�سعاره  ُف  َتَخفُّ اللغوية.  ال�سدمة  اأو  الده�سة  من  نوًعا 

الدائم  نزوعه  يحّد من  وبيانية، مل  اأثقاٍل معجمية  من 

نحو خلق جتربة �سادمة نوعية؛ فكان اأن قفز من حالة 

اإىل نقي�سها؛ من ف�ساحة الكالم اإىل ف�ساحة ال�سمت، 

ل  ما  قول  حتاول  واأعمق،  اأ�سعب  �سعرية  اإىل  منحاًزا 

تبدو  بتق�ّسفها  وهي  والغمو�س،  التجريد  بلغة  ُيقال، 

يخلقه  ال��ذي  النوعي  ال�سمت  اأّن  غري  التقليد،  �سهلة 

ال�سمت  وظّل  تقليده.  ي�ستحيل  ال�سطور  بني  »مريوين« 

ووعي لغزه من املوا�سيع الأ�سا�سية التي �سغلت دواوين 

»مريوين« الالحقة، التي توزعت على ما يفوق خم�سة 

ا. وبدا �سعره فيها بقدر ما هو حا�رص 
ً
اإ�سدار وع�رصين 

العميقة  املعاين  حيث   ،
ّ
وخ��ف��ي �سامت  هو  ما  بقدر 

تتوارى بني ال�سطور مثلما تتجلى يف الكلمات.

حول ديوان »القمل« 1967 )اأ�سهر دواوين »مريوين«، 

واأكرثها تاأثرًيا يف كتابات ال�سعراء ب�سبب حمتواه املرير 

الذي اأُخذ على اأنه ا�ستنكار حلرب فيتنام(، كتب ال�ساعر 

والناقد »لورن�س ليربمان« قائاًل: »يبدو الأمر كما لو اأّن 

ال�سوت ير�سح للقارئ كاأ�سداء من بئر عميقة للغاية، 

ومع ذلك، ي�سيب م�سامعه بطاقته اخلام«. م�سيًفا اأنه 

قوتها  معظم  لأّن  �سديد،  ببطء  الق�سائد  قراءة  »يجب 

يف  اإليها  الإ�سغاء  يجب  اإيحاءات  يف  خمباأة  اخلارقة 

الأكرث  ال�سمت  ال�سطور، وكذلك يف  القائم بني  ال�سمت 

بح�سب  الأوىل«،  »لغتنا  ال�سطور«. ال�سمُت  داخل  غرابة 

ت�سمية »مريوين«، ول �سّك يف اأنه �سليع يف هذه اللغة، 

ة اإىل خميلته، من مكان قدمي، ومن 
ّ
فالأ�سياء جتيء فج

يكون  اأن  قبل  »من  يقول:  كما  جتيء  اأو  غابر،  زمان 

لالأ�سياء اأ�سماء بعد«.

فاأكرث  اأكرث  »مريوين«  اأ�سعار  اجّتهت  ال�سبعينيات،  يف 

والإنكار  النفي  من  نوًعا  ا�ستوجب  »املطلق«، مما  نحو 

ة الذاتية؛ فامُلطلق ل مُيكن مناله من دون 
ّ
لقيمة الهوي

ال�ساعر احلقيقي  الذات. هذه خ�سارة على  اإنكار  ف�سيلة 

يف  والإنكار  ال�سلبية  من  الكثري  على  نقع  لذا،  تكبدها. 

مبا  تتمظهر  الأ�سكال  حيث  الالحقة،  مريوين  دواوي��ن 
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بنواق�سها. هي حماولة من  لي�ست عليه، وتو�سف  هي 

الأ�سكال  ده 
ّ
جت�س الذي  العدم  عن  للتعبري  اللغة،  طريق 

ال�سلبية. وخالل ر�سده جلمالية النفي اإذا �سح التعبري، 

لي�س  لكنه  باطني  �سعر  اأمام  الطريق  »مريوين«  يفتح 

�ستوحى لكنه لي�س 
ُ
ا، وحميما لكنه لي�س ذاتًيا، وم فيا�سً

»مريوين«  يكتب  اأ�سى  حلظة  يف  ال�سيطرة.  عن  ا 
ً

خارج

اأّن  »لي�س  »القمل«:  جمموعة  من  »الأرملة«  ق�سيدة  يف 

اإّن  دوننا...  من  موجودة  اأنها  بل  موجودة،  غري  اجلنة 

كّل ما ل يحتاج اإلينا، حقيقي«. يبدو الإن�سان يف هذه 

املعادلة فقرًيا اإىل احلقيقة ومطروًدا خارجها؛ الإن�سان 

مركز  يف  الأوىل  اأعماله  يف  »مريوين«  و�سعه  ال��ذي 

اخللق، و�سيًدا على كل �سيء، عاد لحًقا ليجعل من مركز 

ومنعزًل.  ووحيًدا  خاوًيا  مركًزا  هذا،  ق 
ّ
والتفو الرباعة 

بارٌد  اأنه  للمرء  ل 
ّ
ُيخي ما،  زمٍن  »يف  »مريوين«:  يقول 

البحر،  الطيور، وعالٌق على جرف �سخري يف  كخواطر 

كحيواٍن طوطمي، يب�رّص بتنبوؤات ل ُي�سرب غورها، حماوًل 

»مريوين«  مع�سلة  طائل«.  دون  من  لكن  امل�ساعدة 

منه  اإمياًنا  ال�سعرية،  موهبته  ا�ستغالل  كيفية  الدائمة، 

على  وم�سوؤوليات  مبهام  ال�سطالع  ال�ساعر  على  باأّن 

الب�رص  بخري  تتعّلق  »بروميثيو�س«،  اأو  »ن��وح«  غ��رار 

والكائنات. وعليه، فال�سمري الأخالقي لدى »مريوين«- 

الإن�سان )كمدافع عن البيئة(، كان ي�ستنه�س تواأمه لدى 

ال�سعري  ال�سمري  العك�س؛  رمبا  اأو  ال�ساعر،  »مريوين«- 

ج الأخالقي. من اأجل هذه الر�سالة، كان ل بّد 
ّ

هو ما اأج

اأن يخ�سعا لنظام �سارم. يقول »وال�س  ل�سعره وللغته 

ق الفو�سى«: »نظام 
ِّ
تذو

ُ
�ستيفنز« يف مطلع ق�سيدته »م

ول  نظام«.  هي  عارمة  وفو�سى  فو�سى،  هو  �سارم 

التحديات  باأّن  دراية  على  كان  اأن »مريوين«  ريب يف 

�سمت  داخ��ل  ومن  �سمنية،  يواجهها،  التي  احلقيقية 

النظام  هذا  حتت  فاإنه  ولذلك،   ،
ّ

الن�س و�سمت  ال��ذات 

ال�سارم ل�سعره كانت تكمن فو�ساه الهائلة.

مرثاة للوحو�ش واملعاين اخل�شراء

واحليوانات،  للطبيعة  انحيازه  »مريوين«  عن  ُع��رف 

ه 
ّ
لقب الإن�سان.  من  قدا�سة  اأق��ّل  لي�سا  نظره  يف  فهما 

ع�رصنا«)»هرني  »ث��ورو  ب�ِ  هري�س«  »اإدوارد  ال�ساعر 

ل 
ّ
دايفيد ثورو« موؤلف كتاب »والدن« ال�سهري الذي �سج

فيه جتربة عي�سه يف اأح�سان الطبيعة بعيًدا من احلياة 

ه من قبل ب�ِ »اأورفيو�س«، 
ّ
احل�رصية املدنية(، وكان لقب

لو�سف  ُنحتت  التي  الألقاب  اأكرث  وما  طلعته.  لبهاء 

�سعر  يف  الطبيعة  جتّذر  ورغم  ِته. 
ْ
َنح من  عر  ال�سِّ �ساعر، 

مل  اأنها  اإّل  املتق�سفة«،  »الغنائية  �ساعر  »م��ريوي��ن«؛ 

بلغة  تاأملية،  مرثاة  بل  عاطفية،  غزل  ق�سيدة  ُتنبت 

اأبوكاليب�سية وروؤيوية، تنا�سل بالتفّكر و�سوت ال�سمري 

الوجداين، �سّد انتهاك احلروب املدّن�سة للحياة املقّد�سة، 

والُقبح للجمال، و�سّد ماأ�ساة الكائنات املنقر�سة والآيلة 

الت�سنيع وال�ستهالك، وج�سع  الزوال، وتدين تنني  اىل 

»مريوين«  ا�ستوقف  ما  اأكرث  ولعّل  املعا�رص.  الإن�سان 

املخلوقات  على  الإن�سان  ا�ستعالء  م�ساألة  زمننا،  يف 

رت لأجله؛  خِّ ُ
�س الطبيعة مبا فيها  اأّن  من حوله، وفكرة 

هذان الأمران اأقلقاه ب�سّدة، ب�سبب ما لغرتاب الإن�سان 

اأّن  ا 
ً

الطبيعة من عواقب كارثية، وخ�سو�س فيهما عن 

هل  ال�سائد:  ال�سوؤال  عن  اجلواب  ميلك  كان  »مريوين« 

نحن جزء من الطبيعة اأم منف�سلني عنها؟  فقد اأو�سح 

ال�سناعية  »املرحلة  ب��اأّن  معه  احل���وارات  اإح��دى  يف 

تلك  وهناك  الطبيعة...  مع  العالقة  من  القلق  اأ�ساعت 

الفكرة التي تعّززت يف ع�رص النه�سة، باأّن الروحانيات 

الطبول  واجلنيات.  باحلوريات  مرتبطة  الأ�ساطري  يف 

ُقرعت اىل درجة البتذال. وماذا بعد؟! مل نكن لننف�سل 

عن الطبيعة! ال�سحر موجود يف الطبيعة، وهو لي�س �سيًئا 

مريًبا وغري طبيعي، اإنه طبيعي«.

لعب  البوذية  اعتناقه  وبعد  ال�سبعينيات  اأواخ��ر  منذ 

ا بارًزا يف احلفاظ على البيئة، ول �سيما 
ً
»مريوين« دور

يف �سعيه ل�ستعادة الغابات ال�ستوائية املطرية جلزيرة 

ماوي يف ولية هاواي، ويف حماولته لإنقاذ النباتات 

امل�ستنفدة، مبا يف ذلك مئات الأنواع من النخيل، وذلك 

يف قطعة اأر�س نائية من ت�سعة ع�رص فداًنا على ال�ساحل 

ال�رصقي للجزيرة املذكورة، كانت مزرعة اأنانا�س قدمية 

وانتقل  ومنزل،  غابة  اإىل  لها 
ّ
وحو فا�سرتاها  ومهملة؛ 

الثالثة يف  زوجته  مع  فيها  لالإقامة  الثمانينيات  منذ 
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ه اإ�سافًة اإىل األقابه ب�ِ 
ّ
عزلة �سبه تامة. ي�ستحق اأن نلقب

»ُنوح النخيل«، لأّن غابته تلك، كانت ال�سفينة املنقذة 

لأنواع من النخيل كفر بها الإن�سان ومل تكفر به. 

خلل  »املطر  دي��وان��ه  من  »م��ك��ان«  ق�سيدة  يف  يقول 

اأن  اأوّد   / للدنيا  الأخ��ري  اليوم  »يف   :1988 ال�سجر« 

اأغر�س �سجرة«. 

خّلدها  اأرواح،  نظره  يف  فهي  احليوانات؛   
ّ

يخ�س فيما 

معجزَته  الرا�سح  زيُتها  ُيوا�سل  �سعرية،  اأيقونات  يف 

فينا كلما قراأناها. ففي عام 1969 �سدر له »اأنيماي« 

ديواٌن  »روح«(؛  تعني  لتينية  كلمة  )»Animae«؛ 

حافل بق�سائد عن احليوانات، وقبله كان اأ�سدر »متماٍه 

ا 
ً
اإظهار مريوين  دواوي��ن  اأكرث  1956؛  الوحو�س«  مع 

زاخر  تكوين،  �سفر  والأخ��ري  واأ�سولها.  هويته  حلقيقة 

بعوامل من اللغة واخليال، ومبحاولت اإعادة خلق اللغة، 

الذي ي�سعه »مريوين« ن�سب  ال�سعب  ال�سوؤال  اأّن  حيث 

ذلك   
ّ
يتم هل  اللغة؟  اإحياء  اإع��ادة  ميكن  كيف  عينيه: 

ال�ساعر  تبجيل  الديوان  هذا  د 
ّ
ويج�س ال�سعر؟  طريق  من 

ل احلياة نف�سها. ومن 
ّ
للحيوانات التي من خاللها، يبج

ا. 
ً
حكيم يكون  اأن  الإن�سان  ي�سع  ل  التبجيل  هذا  دون 

الوحو�س  ي�سقط  مل  الإن�سان،  عك�س  على  اأنه  يرى  وهو 

اجلنة.  يف  َق��َدم  لديهم  وظّلت  النعمة،  من  والقدي�سون 

والأغلب اأنهم اأكرث قدا�سة من الإن�سان؛ لكونهم احتفظوا 

ا يف نظره  بالوم�سة الأ�سلية. الوحو�س واملالئكة اأي�سً

اإىل  الالحاجة  هذه  ناطقني.  غري  لكونهما  يتماثالن، 

الكالم، وهذا التحرر من اللغة، يجعلهما غري قابلني اأن 

يخون اأحدهما الآخر. اإنهما يعي�سان بب�ساطة يف حالة 

ما قبل الوعي؛ حالة العماء اللغوي، وهي احلالة التي 

لأّن  جوهرها؛  على  للقب�س  »مريوين«  �سعرية  تتوق 

ال�سعر ي�سبح يف ف�سائها بطبيعته اخلام ما قبل اللغة. 

يف ق�سيدة بعنوان »املاعزة البي�ساء، احلمل الأبي�س«، 

ل  »اإنها  قائاًل:  اللغوي،  العماء  عن  »مريوين«  يتحّدث 

ترى ال�سيف ول فكرة ال�سيف، اإمنا املعاين اخل�رصاء، 

الظالل، ال�سوء الذهبي…«

بورتريه

ولد مريوين عام 1927 يف مدينة نيويورك، ون�ساأ يف 

اأُعيد   2006 )عام  نيوجرزي  ولية  �سيتي يف  يونيون 

من  �سكرانتون  يف  ثم  با�سمه(،  �سوارعها  اأحد  ت�سمية 

اأظفاره،  نعومة  منذ  باللغة  مفتوًنا  بن�سيلفانيا.  ولية 

اأّن  غري  امَل�ْسَيخي،   
ّ

الق�س لوالده  الرتاتيل  بع�س  كتب 

ج من 
ّ
1948 تخر الأخري مل يلتفت ملوهبة طفله. عام 

الرومان�سية،  اللغات  يف  ب�سهادة  برين�ستون  جامعة 

يد  على  فيها  ودر���س  درا�سية،  مبنحة  دخلها  وك��ان 

امل�ساعد  والأ�ستاذ  بالكمور  بي.  اآر.  والناقد  ال�ساعر 

ال�ساعر جون برميان، وفيها بداأ كتابة ال�سعر وترجمته. 

يف 1952 �سافر اىل اإ�سبانيا مع زوجته الأوىل ليعمل 

ا خ�سو�سًيا لأبناء الأثرياء وامل�ساهري، وكان من 
ً
مدر�س

بينهم ابن ال�ساعر والروائي الإنكليزي »روبرت غرايفز« 

العام  هذا  يف  ماريوكا.  جزيرة  يف  ي��زوره  كان  الذي 

التي  جلانو�س«  »قناع  الأوىل  جمموعته  ن�رص  ا،  اأي�سً

القدمية  بالأ�ساطري  ا 
ً
وا�سح ا 

ً
تاأثر طياتها  يف  حملت 

واأ�سعار باوند، ونقًدا لذًعا للواقع اآنذاك )اأمريكا ما بعد 

احلرب(. 

بع�س  ترجمة  لندن عاكًفا على  اإىل  انتقل  بعد طالقه، 

الأعمال الأدبية ملحطة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي، 

وهناك تزوج ثانية من �سيدة اجنليزية تكربه �سًنا، كان 

تعاون معها يف م�رصحية �سعرية. يف 1956 �سافر اإىل 

مقيم  م�رصحي  كاتب  منحة  على  ح�سوله  اإثر  بو�سطن 

ا 
ً
ال�سعراء يف كامربيدج؛ وكان وقتها مهتم يف م�رصح 

م�رصحيني،  عملني  ن�رص  وهناك  ال�سعري،  بامل�رصح 

بعدها،  الوحو�س«.  مع  »متماٍه  الثالثة  جمموعته  ثم 

يف  لي�ستقر  الفرن�سي؛ »دوردونيي«،  الإقليم  اإىل  انتقل 

بيت ريفي مع زوجته الثانية، وذلك اإىل حني انف�ساله 

اإقامته  1968. خالل  يف  نيويورك  اىل  وعودته  عنها 

ال�سّخان«  يف  »ال�سّكري  الرابع  ديوانه  اأ�سدر  الفرن�سية 

الأودي�سية  الرحالت  جو  عليه  طغى  ال��ذي   ،1960
الطويلة، وبدا حمتواه اأكرث ظلمة وعبثية من �سابقاته.

الكربى،  العاملية  التحولت  زمن  عاي�س  مريوين  لأن 

اإىل  فعمد  القدمية،  الع�سور  اإىل  م�سدوًدا  نف�سه  وجد 

ترجمة العديد من اأ�سعار ومالحم تلك الع�سور ماأخوًذا 

ونبالة.  وفرو�سية  و�سجاعة  �رصف  من  العتيدة  بقيمها 

اإغناء  يف  الف�سل  لها  للرتجمة  ممار�سته  اأن  والأرج��ح 
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�سعريته وتو�سيع اآفاقها؛ فهذه الو�سفة ال�سحرية، حباه 

غرارته  يف  يزل  ملا  وهو  باوند«  »ع��زرا  ال�ساعر  بها 

رائد  ن�سحه  اإذ  الأوروب���ي؛  تطوافه  وبداية  ال�سعرية 

ا 
ً
مو�سح يومًيا  ا 

ً
�سطر  ٧٥ بكتابة  الت�سويرية  احلركة 

والرتجمة  اأجنبية  تعّلم لغة  ذل��ك،  اإىل  ال�سبيل  اأّن 

التمّكن  وهو  الأبعد  الهدف  بلوغ  ميكن  وبذلك  عنها، 

الإ�سبانية،  اللغات  عن  مريوين  نقل  الأُم.  اللغة  من 

روائع  والرو�سية،  والإيطالية،  والالتينية،  والفرن�سية، 

بينها: »حياة لزاريلو دي  وال�سعرية،  الأدبية  الأعمال 

خمتارات  اإىل  اإ�سافًة  لدانتي،  و«املطهر«  تورمي�س«، 

�سار،  ورينيه  وبورخي�س،  ماندل�ستام،  لأو�سيب  �سعرية 

وغريهم.  والرومي  برود�سكي،  وجوزيف  اإيلوار،  وبول 

اللغة  عن  ال�سعر  ترجمة  يف  اآخرين  مع  �سارك  كذلك 

ينطق  قدمية  اأملانية  )لهجة  والييدية  ال�سن�سيكريتية، 

والكي�سوا  الو�سطى،  والإنكليزية  اليهود(،  بع�س  بها 

ا 
ً
اأ�سعار )نقل  واليابانية  اجلنوبية(،  اأمريكا  هنود  )لغة 

ا  ملعلم الزن الياباين، »مو�سو �سو�سيكي« الذي كان اأي�سً

اًفا بارًعا(. 
ّ
 حدائق و�سي

َ
م�سمم

وقع  املتحركة«،  »الدريئة  لديوانه  كان   1963 عام 

احتواه  ملا  وامل��ن��اخ،  ال�سكل  �سعيد  على  املفاجاأة، 

بتاأثره  ت�سي  مفتوحة،  بنهايات  عارية  ق�سائد  من 

نف�سه  على  وبانقالبه  الأوروبية،  ال�سعريات  بتقنيات 

الديوان  بهذا  احلديث.  الأمريكي  النقد  نوامي�س  وعلى 

�سيطبع  الذي  الكتابة  اأ�سلوبه اجلديد يف  د�ّسن مريوين 

يف  فاندلر  هيلني  الناقدة  الالحقة.  دواوي��ن��ه  معظم 

»اأطفال  النرثي  »مريوين«  ل�كتاب  النقدية  مراجعتها 

ال�سالمل«  ال�ساحبون«، ولديوانه »حامل  عمال املناجم 

ال�سادرين عام 1970، نوّهت باأّن الكتابني �سعر، وما 

الإ�سارة اإىل النوع على غالفهما اإل من باب الت�سليل! 

وم�سافرون«؛  »بيوت  ب���ِ  النقد  احتفى   ،1977 ع��ام 

وبديوانه »زهرة  النرث،  الرائد يف ق�سيدة  الثاين  كتابه 

البو�سلة«. ومن بني اإ�سداراته التي توالت حتى مماته: 

»العثور على اجلزر« 1982، »اأ�سفار« 1993، »الزهرة 

 ،2004 )مقالت(  الأر���س  »نهايات   ،1997 واليد« 

»ارحتال« 2005، »القمر قبل ال�سباح« 2014.

ال�سعرية  اجلوائز  من  بالعديد  مريوين  جتربة  ت 
َّ

ُتوج

البالد  �ساعر  لقب  ن��ال   ،2010 ع��ام  ففي  ال��وازن��ة، 

 ،2005 يف  حاز  ذلك،  وقبل  ال�سعراء(،  )اأمري  الر�سمي 

ق�سائد  »ارحت��ال:  جملد  عن  للكتاب  الوطنية  اجلائزة 

لالإجناز  لنان  2004 جائزة  جديدة وخمتارة«، ويف 

على م��دى احل��ي��اة، وج��ائ��زة الإك��ل��ي��ل ال��ذه��ب��ي، ويف 

كواحد من بني ثالثة م�ست�سارين ملكتبة  ُعنّي   1999
الكونغر�س، ويف 1993 ح�سد جائزة تانينغ املرموقة 

وكان  الأمريكيني.  ال�سعراء  اأكادميية  متنحها  التي 

»حامل  عن   1971 عام  مرتني:  بوليتزر  جائزة  حاز 

�سرييو�س«   »ظّل  عن   2009 وعام   ،1970 ال�سالمل« 

ة( 2008. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف 
ّ
ى اليماني

َ
عر )ال�سِّ

ع بقيمة اجلائزة 
ّ
املرة الأوىل اأعلن عن رغبته يف الترب

لدعم ق�سية مناه�سة احلرب مما اأثار ا�ستهجان ال�ساعر 

»اأُودن« لرف�سه ت�سيي�س اجلائزة، فكان رّد مريوين باأنه 

عن  للتعبري  كهذا  مهم  تكرمي  انتهاز  يف  غ�سا�سة  ل 

ا�سمئزازه من الجنراف احلا�سل يف هذا ال�رص.

مع  للتعلم  ه��اواي  اإىل  »م��ريوي��ن«  انتقل   1976 يف 

 1983 يف  زواجه  وبعد  اآيتكني«،  »روبرت  الزن  معلم 

�سوارتز«،  »بول  زوجته،  مبعونة  نهائًيا.  هناك  ا�ستقر 

اأ�سعاره  نا�سخة  الأخ��رية  �سنواته  يف  اأ�سبحت  التي 

ا ل�سعف ب�رصه، ا�ستطاع اأن يجمع يف غابته اأكرب 
ً
نظر

جمموعة نخيل يف العامل )ثمامنائة نوع(، ومعها اأ�س�س 

حلماية  هيئة  كون�سريفان�سي«؛  »مريوين   2010 عام 

منزلهم  ونباتات  اأ�سجار  على  للحفاظ  الغابات، وذلك 

وغابتهم.

  عام 2014، كان مريوين ال�ساعر ال�ستثنائي والنا�سط 

بعنوان »حتى  وثائقي  فيلم  املتفاين، مو�سوع  البيئي 

»دبليو.  الأخ��ري  اإ�سداره  يحرتق«.  كله  العامل  كان  لو 

 خمتارات اأ�سا�سية 
ّ
اأ�س. مريوين الأ�سا�سي« 2017، �سم

مدى  على  وترجماته  والنرثية  ال�سعرية  اأعماله  من 

ال�ساعرة  ت�ساأل  ق�سائده،  وحي  الزاخرة. من  م�سريته 

زارته يف  التي كانت  ناي«  �سهاب  »نعومي  الأمريكية 

واحته الهادئة: »كيف ميكن لق�سائد غام�سة قلياًل اأن 

ت�ساعدنا على معرفة الكثري عن حياتنا«؟    
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ت�سري  تزال  ل  التي  البالد  من  القادم  ال�ساعر  هو 

اأمطار  لغة  وتتكلم  القدمية؛  خيولها  وقع  على 

لوغويك  ج��ريار  يعرف  هكذا  ال�سيف  بعد  م��ا 

جذوره... جريا لوغويك ال�ساعر الفرن�سي امللتب�س 

والغام�س بو�سوح والذي يقف متفردا يف مكان 

ما من  العامل خارج املدار�س والتيارات لول تلك 

ال�سعر  مناخات  من  اإليه  ت�رصبت  التي  الغنائية 

الفرن�سي يف القرن التا�سع ع�رص... 

اأنه ياأتي بق�سائده من   يبدو هذا ال�ساعر كما لو 

ل �سيء ،من قبعة �ساحر اأو من رياح الربيطاين... 

فكل ما يكتبه غام�س بيد اأنه حقيقي و مقنع... 

لها  يعد  مل  التي  الق�سيدة  يكتب  لوغويك  جريار 

اللغوي.  ج�سدها  �سوى  نف�سها،  �سوى  مرجع  من 

لي�س لق�سيدته قالب خارجي ت�سوي نف�سها على 

اأكرث  ال�ساعر  �سار  املرجعية  غياب  يف  و  مثاله 

عزلة اإبداعية و توحدا �سار ال�ساعر مطالب بخلق 

الذاتية يف عامل فقد املعنى كما يقول  مرجعيته 

جورج �ستايرن

لأنه مل يعد الن�س احلديث يحمل مقا�سد مبدعه 

اإل نادرا... وتكمن قوته يف مدى اقناعه للقارئ 

الذي يفككه ويعيد خلقه ب�سكل اعتباطي هكذا �سا  

اإبداع... اختفت معقولية العامل  اأي�سا  القراءة  رت 

الأر�سطي املنظم. 

عامل  رواب��ط  �سعره  يف  لوغويك  ج��ريار  ي�ستعيد 

يف  ثاوية  واأحا�سي�سه  �سوره  ت��زال  ول  اندثر 

ظلمة اأعماقنا ال�سحيقة؛ يف عقلنا البدائي القدمي 

واملن�سي...  روابط نح�سها و ل ندركها روابط بني 

وعي  احلجارة  يف  يرى  فهو  املتباعدة  الأ�سياء 

خالد النجار *

ال�ساعر الذي يتكلم لغة الأمطار...

خمتارات من �شعر جريار لوغويك

*  �ساعر ومرتجم من تون�س

مان
ُ
من اأعمال الفنان عبداملجيد جان - ع



كما كان يعتقد اأ�سالفنا الحيائيون قبل ماليني 

ال�سنني.

كل ح�ساة هي �سوت متوقف،

كل حجر هو تفكري رجل مات

كل كتلة  هي حلم

ما يزال يتحقق.

...  واأنت ولدى قراءة ق�سائده التي تبدو اأول وهلة 

�رصيالية ت�ست�سعر لذة حقيقية و غام�سة يف الآن 

و  البحر  ماء  من  جدرانها  غرف  يف  يعي�س  فهو 

ندرك  لن  وال��ذي  املنبهر  الع�سفور  عن  يت�ساءل 

اأبدا ما الذي يده�سه... و يت�ساءل هل ال�ساعة تدرك 

الزمن الذي تقي�س...  

�سعر هو اأقرب اإىل عامل الت�سكيل وعامل املو�سيقى 

احلقيقي؛  املعنى  هي  الغام�سة  الأ�سكال  حيث 

احلقيقة  ه��و  امل��و���س��وع��ي  اخل��ارج��ي  ال�سكل 

وامل�سمون يف الآن. هكذا تبدو جماليته ال�سعرية 

كما لو كانت التحقق املو�سوعي  ملقولة اأدورنو  

من اأن ال�سكل يف الفن هو احلقيقة مما مينح القارئ 

حرية التاأويل التي يف جوهرها اعتباطية... 

منذ بودلري الذي كان على عالقة م�ساركة ابداعية 

مع الر�سام اأوجني دي لكروا بداأ ال�سعر يقرتب من 

ال�سعر فيما يبدو عن عامل  انزاح  الت�سكيل...  عامل 

حروف  هي  الت�سكيلي  الفن  لعامل  لينتمي  الأدب 

رامبو املعربة عن الألوان... هو كل هوؤلء الكتاب 

و ال�سعراء الذين ا�ست�سعروا متازجا تلقائيا لديهم 

بني التعبري ال�سعري و الت�سكيلي  من هرمن ه�سة 

اإىل هرني ميللر و جون كوكتو اإىل مي�سال بيتور 

الذي كان ميار�س الكولج و الذي و�سع ن�سو�سا 

�سعرية كثرية مع الر�سامني اإىل ياني�س ريت�سو�س 

هرني  الفرن�سي  بالر�سام  اأراغ��ون  ي�سبهه  ال��ذي 

ماتي�س... ايتل عدنان الفنانة و ال�ساعرة العاملية 

على  املعا�رصة   العربية  ثقافتنا  يف  بارز  مثال 

حيث  ت�سميها  كما  الداخلية  اللغات  عن  التعبري 

يت�ساكل الر�سم مع ال�سعر.

جريار لوغويك م�سى بعيدا يف التماهي مع عوامل 

الر�سامني و مع اإ�سكالياتهم  لأنك لن تقراأ اللوحة 

خارج ج�سدها...

التي  الغنائية  تلك  ل��ول  ق�سيدته  ه��ي  وك��ذل��ك 

ع�رص  التا�سع  القرن  اآخر  �سعراء  من  اإليه  حتدرت 

اأنه ظل يف جتديده وفيا  اأي�سا  الفرن�سي مايعني 

اإىل روح ال�سعر منذ الغريق والذي هو و يف عمقه 

ال�سحيق غناء... 

***

)يونيو(  ح��زي��ران   11 مي  لوغويك  ج��ريار  .ول��د 

حيث  ع�رصة  الرابعة  الدائرة  يف  بباري�س   1936
كانت تقيم عائلته. عا�س هناك اإىل اأن غادر اإىل 

موري�س  بال�ساعر  املدر�سة  يف  التقى  اإفريقيا. 

فومبور الذي كان اأ�ستاذه... 

الربيطاين   منطقة  اإىل  با�ستمرار  يعود  ك��ان    

التي  املنطقة  وه��ي  املدر�سية  عطله  ليق�سي 

تنحدر منها عائلته... و يف اأثناء تاأديته للخدمة 

بال�ساعر  عالقة  ربطته  اجلزائر  يف  الع�سكرية 

روكييه.   جاك  بالر�سام  و  األهاو  ماك�س  الفرن�سي 

من �سنة 60 اإىل 1969 ومثل رامبو قادته اأعماله 

التجارية اإىل افريقيا وتنقل يف القارة ال�سوداء من 

الت�ساد حيث التقى اأثناء عبوره بالكاتب الفرن�سي 

هرني كيفاّلك وربطته به عالقة طويلة... ثم  اإىل 

افريقيا  يف  بنغي  واإىل  الكامرون  اإىل  و  الكنغو  

يف  بلدته  اإىل  يعود  دائما  ك��ان  ولكن  الو�سطى 

ال�رصي...   ال�سعر  اإليها خيط  ي�سده  التي  الربيطاين 

يف 1969عاد نهائيا ااإىل الربيطاين  حيث  اأ�س�س 

دار ن�رص تيلن اآرفور مبا يعني يف لغة الربيطاين 

قيثارة احلب وال�سم م�ستوحى من عنوان ديوان 

ال�ساعر اأوغ�ست بريزو...

�سعريا  كتابا  ع�رصون   و  �سبعة  لوغويك  جلريار 

وخم�سة و ع�رصون كتابا نرثيا تتوزع بني الرواية 

الق�سرية  والق�س�س  اليوميات  و  الذاتية  وال�سرية 

نال جوائز كثرية من اأهمها جائزة اأنطونان اأرتو 

اإىل  كتابان  منها  عدة  لغات  اإىل  اأعماله  ونقلت 

الأملانية... 
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I

�شِجلُّ �شجرِة الّتّفاِح احلميم

 1 
 يتبخر 

َ
ل مطر

ه 
َ
اإّل و يرتك وراء

�سجرِة تّفاح

2 
ماأنينَة عث الطُّ

ْ
�سجرٌة تب

لدى العودِة اإىل البيت

ف علينا
َّ
�سجرُة التفاِح تتعر

عندما يكون البيُت ما يزاُل نائما

 زمِن الطفولِة
ُ
عندما يبدِّد كلب

نا
َ
روائح

3 
فَّت �سجرُة التفاِح توقَّ

فوق الأرا�سي املجاورِة للبحر

 �ِسوى اأنها
َ
بال �سبٍب اآخر

ي اأعايل البحار
ِّ
واِري

َ
ها اإحدى ح

َ
تعترِب نف�س

4 
لوا ج�سدا

َّ
تخي

كان قد  ن�ِسي

بني اأوردِته و عروِقه 

واأوتاِره

اأن ميتلَئ بالع�سالت

 
ِّ
ل�سالِح اجل�سِد احللمي

5
يف  رداِء 

 املرِج

 �سجرُة التفاح
ُ
تْختِلج

يف املكاِن الذي يرتِفع فيه

القما�ُس

6 
عندما ل يكون امل�سهُد

منغِلقا

يحتاج �سجرِة تفاٍح

ه
َ
ليوقَف هروب

7 
نتقدَّم داخَل ال�سباِب

و فجاأًة، ومن خْندٍق ما

تنبثق �سجرُة تفاٍح

دًة
ِّ
فال تعود الطريُق متوح

8 
داقُة الأوىل

ّ
ال�س

 يف الأغلِب
ُّ
متر

 �سجرِة تفاح
َ ْ
عرب

9 
نا   جتنَّبنا بع�سَ

ً
واء

َ
�س

اأو انقطعت لقاءاُتنا

تظلُّ �سجرُة التفاِح

بيننا

 له
َ
�سندوقا ل ا�سم

ِّ
لربيِد احلب

10 
ي�سري 

ا جادًّ

 اأنَّ �سغَط اخلطوِة
َ
غري
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يِعيق كلَّ ا�ستناٍد

11 
دون �سجرِة تفاح؛ 

ل يكون املنزُل اأكرث احتمال

ه
ْ
من بئٍر بال دجاجاٍت حوالي

َ
اأو مدخنٍة بال ع�سافري

12 
�سجرُة تفاٍح، بقرتان

بِع
ْ
 القو

ُ
و طيور

يٌد لن ُت�سيَف

�سوى ارتعا�ساِتها

13 
 التفاِح

ُ
اإنها اأ�سجار

ي حوافَّ احلقول تو�سِّ

بنظرٍة

بتطريِز نعومٍة

14 
يف واجهِة امل�سهِد

يحِفر الب�ستاُن منافَذ

ت�سيُئها كلُّ �سجرِة تفاح

من الداخِل  

15
داخل الب�ستان

 تلعب �سجرُة التفاح

َنة  دولب م�سنَّ
َ
دور

فقط املروج هي التي 

تلف من حواليها

16 
�سجرُة تفاٍح �سغريٌة 

�س يف ال�سماء
َّ
تتعر

الِن املطر
َ
 ب�سي

ُّ
حت�س

حتت مفا�سلها

ها ب�سكٍل اأف�سَل  تنجح يف رك�سِ

من مهٍر  بني ِنثاِر

عاه الأول
ْ
مر

17 
كل ما يف �سجرِة التفاِح 

ُنهوٌد 

 كلُّ قذيفِة
ُ
و هكذا ت�سيب

هدَفها

18 
�سجرُة التفاِح على ِغراِر ع�سفوٍر

ان
َ

مو�ِسٍك على الطري

َق له �ِسوى
ْ
مل يب

 �ساِقه
ِّ
َطي

19 
�سجرُة التفاِح ُت�سِبه اأي�سا

 راأ�س قطٍّ

يف نهايِة ج�سِد الب�ستاِن

الهاِجِع

20  
 العقعِق

ُ
تلتفُّ حوَلها طيور

ها ل تاأْمِتُنها َد اأنَّ
ّْ
ي
َ
ب

على اأع�سا�ِسها

من الغريِب اأنَّ اأجمَل طائٍر 
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و اأجمَل �سجرٍة

 و�سيٍط
َ ْ
ل يتكلَّمان �ِسوى عرب

21 
تنتظر �سجرُة التفاِح 

ِقد
ْ
ذاك الذي �سيع

خيطا يف ر�سِغها

�س اأن يجعَلها ثابتًة
َ
ِعو

خيٌط ي�ساِعُدها على مناف�سِة

ارِة الورق
َّ
طي

22 
هي �سجرُة 

ذاك امل�سافِر

 يف ركِن امِلْدفاأة
ٌ

وهو جال�س

23 
ِل

ْ
يف اللَّي

 رماديُة اللوِن
ُ
الأ�سجار

افٌة والِقطُط �سفَّ

و يف اأواخِر ال�سفِق

تلتِمع �سجرُة التفاِح بزجاِجها الباهِت

24 
يف ديِر

اأحِد الب�ساتنِي

كلُّ �سجرٍة من اأ�سجاِر التفاِح

ت�سِند قو�سا من اأقوا�س الدير

  25 
تقلِّد اجلذوُع الرهباَن

مغادرًة اأغ�ساَنها و اأوراَقها

 اإىل طننِي ال�سم�ِس ال�سنيع
َ
حتَّى ت�ستجيب

واإىل جر�ِس القمِر احلادِّ على نحٍو ما

26 
الب�ستاُن

رخامٌة لتحديِد الجتاهات

عوا 
ِّ
�سي

ُ
كِن اأن ي

ْ
اٍج كان من املم

َّ
حُلج

بِتهم
ْ
 تو

َ
اأ�سباب

 27 
دِة

ِّ
وؤْيِة جي

ُّ
جلعل الر

مت�سح �سجرُة التفاح

�سفحَة ال�سماء

28 

ُ
تظلُّ الريح

ئيٍة
ْ
َد ظاهرٍة لمر

ّ
جمر

اإن مل حتدِّْد �سجرُة التفاِح

ها
َ
اآثار

ومل ترَفع جانبا من قناِعها

29 
�سبكُة الريِح

ة 
َّ
العنكبوتي

 يف مركِزها

 ذاكرِة �سجرِة التفاح
ُ
ثقب

  30 
كيف نعرف اأنها �سجرُة تفاح؟

بالريِح التي يف �سبابيِكها

، كيف نعرُفه؟
ُ
و ال�ساعر

باأ�سجار التفاِح التي يف �سوِته.

31 
�سجرُة التفاِح التي تغري
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 �سفتَّها

تكفُّ عن �رصب 

ِك الراِكدِة
َ
مياه الرِب

ها من اأمطاِر اأَ
َ
وي َظم

ْ
بيد اأنها تر

هاِنها
َ
َتي

32 
ها

ُ
اأ�سفار

لن تكوَن اأبدا

ًة
َّ
ة و�سماوي

َّ
اإل ليلي

33 
ج �سجرُة التفاِح يف الأمطاِر التي

َ
تتدحر

ها
ُ
ر ُتعطِّ

و يف الريِح ذي �سوارِب

الِقطط

ويف ظلِّها 

ذي الطعِم احلاِم�ِس

34  
 املحبة

ُ
وِدع املطر

ُ
ي

بني اأغ�ساِنها امُلت�ساِبكِة

و تِزيلها  منها

لدى اعرتافاِتها الأوىل

 �سجرُة التفاِح
ُّ

ل حت�س

�سوى مبرارٍة عاِبرة

مع العلم اأن زوجَة متقلِّبًة

تعود عندما ل نكون يف انتظاِرها

35 
 التي تْقطع النتوءاِت

ُ
الثلوج

 ليَلها فوَق الألوان
ُ
تن�رُص

َ
ُتخِر�س النِت�ساء

ُتغذِّي �سجرُة تفاِح الغ�سياِن

بالتكاُثِر 

بالتطابِق مع نف�ِسها

36 
جفُن الثلِج

 املنتِفِخ

طُّ على ال�سمِت الأ�سوِد ُ
يح

ٍّ
لغ�سٍن رئي�سي

37 
ف على �سبح

َّ
نتعر

ٍد
ِّ
رجٍل متوح

 يف مواجهِة الريِح
ُ

عرب
َ
ي

حقوَل ال�سهِل املحروثة

اإّنها �سجرُة تفاٍح خ�ِسنة

َ
ج

َ
ر تنزل الدُّ

بغ�سوِنها ال�ستائيِة

  38 
يف الربيِع 

ت�سقط جتاعيُد �سجرة التفاح

رَثُ َ
كما تتبع

اأعواُد ِثقاٍب

39 
�سجرُة التفاِح املتفتحُة

تن�رص

 ربيِع 
َ
روائح

البحر
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40 

ُ
د القمر

َ
ي�سع

كما لو اأنه اأغ�ساٌن

كما لو اأن ظلَّ �سجرِة التفاِح اجلافِّ

ه
ْ
يفِرد جناحي

41 
يف مواجهِة �سجرِة التفاِح 

للقمر

ُل 
َّ
 هو اأو

ُ
القمر

من  يغادر

42 
يف بع�ِس ليايل 

اكِتماِل القمر

ت�سري �سجرُة التفاح

 
َّ
الإ�سقاَط الأُفِقي

 بال جنوم
ُ
لرجٍل ينام

43 
 
ُ
يف الليِل، ت�سري الأ�سجار

ًة كثيفة
َّ
ِحرابا ليلي

و�سجرُة التفاِح مروحُة 

ًة الليِل الأكرث ِخفَّ

44 
ُثُّ �سجرُة التفاِح

تب

على المتداِد الأبي�ِس 

ل�سمِت الليل 

طننَي ميالِدها اخلاِفِق

�ِس حار�ِس الليِل
ْ
يف هو

45  
 ثلٍج

ُ
 ِقطع

ُ
الغيوم

بال طالٍء خْلَفها

بني �سجرِة التفاح 

و ال�سماِء

كما الع�سِب 

بني الأر�ِس والأوراِق

؟ 
َ
راِقب الآخر

ُ
ُهما ي

ُّ
اأي

46 
 الغروِب

ُ
ها �سم�س

ُ
عندما تعرب

ُ
احلمراء

ت�سري �سجرُة التفاح دائريًة 

مثَل حو�ِس ال�سمِك

47 
بقدِر ما يْخبو 

حفيُف ال�سمِت

ُ
يها �سوء

ِّ
يعر

الفجِر

48 
دا

ّ
لرتاين جي

�سحكت �سجرُة التفاح

َ
نحت ال�سماء

ُ
فم

 49 
عندما حتّط جنمٌة

على غ�سوِنها

حينئذ، تعتِقد �سجرُة التفاح 

اأن تفاحاِتها �سارت باطلًة
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50 
التفاحُة

اأم �سجرُة التفاح

من ي�ستحقُّ الآخ�ر؟

* * *
II

م�شاعر غام�شة

 اأجيء من بالد 

النبوءات و الكاآبة

بالد ت�سري بخطو

 العربات
ّ
اآخر خيولها التي جتر

و تتكلم لغة

اأمطارها الطويلة التي تنهمر بعد ال�سيف 

اأجيء من بالد الأ�سواك و الطفولة

البالد التي متوت من �سدة �سمت

اأنهارها و طواحينها

بيد اأنها تنبعث يف عامل اأحالمها

حيث تتقاطع الرياح مع الأ�سداء  

وحيث املاء يوؤجج النريان

والنريان تقتلع النباتات.

III
ق�شائد بال عنوان

1. الق�سيدة  
لي�س لدي ما افعله

�سوى كتابة ق�سيدة

اأو بالأحرى

ملاذا ل اأزرع زهرة

اأو 

اأقطع خ�سبا

اأو اأي�سا

اأحاور دجاجة ذهبية العينني؟

ل، �ساأقرتف الأقل طبيعيا من الأفعال:

�ساأكتب ق�سيدة

كان من املمكن اأن يقول اأبي:

 - هيا بنا لتم�سية قيلولة ق�سرية

اأما اأمي التي لديها ح�س املغامرة

فكانت �ست�رصع يف اأ�سغال اخلياطة

و اأنا ابنهما غري اجلدير بالحرتام

كنت �ساأحب متتالية الأ�سطر

ق�شيدة   .2

من اآخر احلديقة 

راأيتني يف نافذتي

حيث كنت اأتفرج على م�ساهد

م�رصح اأطفال

حتت حيطان البيت العتيق

و تدريجيا

بداأت تظهر على وجهي

ق�سمات اأبي  

التي تتوحد مع ال�سجرة الكئيبة

لن�سب ما

هذه امل�ساهد احلقيقية 

ل تني تالحقني
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 بعَد غياٍب..
ِّ
غنِّية احلي

ُ
تعوُد م

..
ِّ
اإىل احلي

 �ستات ال�سدى
َّ
تبحُث عن �سوتها لتلم

مل جتد اأحدا

البيوت التي فارقتها.. راأتها

 عاداتها
ِّ

ُنَغري

..
ُ َّ
َتَتغري

ْدَن كما ُكنَّ من قبُل..
ُ
ع

َ
جاراُتها مْل ي

بعَد �سموِر ال�سذى ورحيِل احلدائِق

وح�ُس احلرائِق..

نُفِل
ُ
عجِم الُقر

ُ
ْدُخُل يف َغفلِة العاطلني عن م

َ
ي

ُدٍن غائبْة
ُ
ذاكرَة الغائبني يف م

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

 بعَد غياٍب..
ِّ
َغنِّية احلي

ُ
تعوُد م

..
ِّ
اإىل احلي

ُث عن وَتٍر
َ
َتبح

 من عوِدها
ُ
�سلبتُه الأعا�سري

*  �ساعر من العراق

مان
ُ
من اأعمال الفنان �سامل الكعبي - ع

حميد �شعيد*

تاأويل الغياب



ُكُلهم رحلوا..

ْن �ست�ساأُل عن وَتٍر..
َ
م

 من عوِدها؟
ُ
َلبتُه الأعا�سري

َ
�س

ها
ُ
لالأنا�سيِد اإيقاع

ًة..
َ
هل �ستدعو الأنا�سيَد ثاني

لُتعيَد اإىل وردِة ال�سمِت..

ْ
َلت

ُ
ًة َذب

َ
ذاِكر

 مْن اأَثِر..
َ

لي�س

 مْن حا�رٍص..
َ

لي�س

 ِمْن..
َ

لي�س

�ّساُقها يحملوَن اإليها ال�سباحات..
ُ
كاَن ع

قبل ال�سباِح

ِّ
وي�سطبحوَن بها.. وبزهو البخور العراقي

ِّ
بامل�سِك والعود والعنرب امللكي

�ّساًقها ..
ُ
 ع

ُ
ر هْل يتذكَّ

لوَن حنائها يف اأ�سابعها..

اأيَن ع�ّساقها الآن؟

.  .  .  .  .  .

علَّقِة الوهِم ُ
تدنو على غري عادتها من م

تدعو اإىل ليلها.. الليَل

كاَن وحيداَ.. 

 عنُه
ُ
 ال�سعر

َ
اإْذ اغرَتب

ْ
وفارقُه حيث كان .. الغناء

ُدٌن ن�سبتها اإىل اهلل.. اأوىل احلكاياِت
ُ
م

وانتزعتها من امللحمْة

ْ
 يف منزٍل كاَن.. فاعتزلت

ُ
اأنَزلتها الأ�ساطري

ْ
بعَد اأن اأنكرتها ال�سماء

ما تبّقى من القوِل..

 من القوِل..
َ

لي�س

حتى عزيُف الرياِح يعاين من البلبلْة

والبالُد التي رافقتها الأنا�سيُد.. منذ طفولتها

اأدخلتها الأنا�سيُد يف مع�سلْة

.  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .

ِّ
.. واحلي

ِّ
بنَي ليِل مغنِّية احلي

ما بنَي اأحالمها والطريْق

ْ
لهم

َّ
 بها الغائبون.. اأو تتخي

ُّ
ر

ُ َ
مي

 ..
ِّ
 ُتدِرُك اإن الطريَق اإىل احلي

َّ
ثم

لي�س الطريْق

حُتاِوُل اأن ت�ستعيَد الذي كاَن..

كل الذي كاَن..

 بابًا لها..
ُ
ما عاَد يفتح

ْ
يف غياب الغناء

ُتغّني ؟
َ
ملْن �س

عيُد اإىل مدن املاء 
ُ
ي

َ
ن �س

َ
وم

ْ
ما كاَن مْن كربياء

ٍل بح�سور حدائق َغّناء..
َ
وما كان من اأم

ْ
يف كلِّ دار

ْن يعود اإىل مدٍن..
َ
م

ْ
ُ فيها ال�سذى بالظالم  َتعرثَّ

َ
ي

ون وال�سادقوْن
ّ
ُد فيها املحب

َّ
َت�رص

َ
ي

ن يعود اإىل مدٍن �ساحبْة
َ
م
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بدا البالون احلارق

الذي تدفعه الريح 

دة...
ّ
 اأفٍق مر�سوٍم بالعني املجر

َ
�سوب

مثل معجزٍة طازجة

لفتياٍن يكربون

يف مدينة خمطوفة النوافذ  ! 

نفخوا الهواء ال�ساخن

يف الواقيات الذكرية 

لتحّلق دون اأثٍر 

اأو �سدى

على �سا�سات الرادار،

فوق الأ�سالك ال�سائكة

واأبراج احلدود الرمادية.

�سون باأطراف اأ�سابعهم
ّ
كانوا يتح�س

جهة الريح،

وي�سّدون طرف اخليط 

الذي ي�سلهم بالأفق 

ثم يعتقونه دفعًة واحدة:

اأن�ش العيلة*

اٌز عابر مجَ

*  �ساعر من فل�سطني يقيم يف باري�س

مان
ُ
من اأعمال الفنان خالد ال�سبهاين- ع



مرًة اأخرى، لن ترجتف رغباتهم

ة
ّ
يف الواقيات الذكري

كرع�سٍة خمنوقة

بل �ستحّلق مثل طائرٍة �سغرية

ت�ستعل يف الف�ساء ! 

�سارع امل�ساة

الهائمون بهواٍء نظيف

يف �سارع امل�ساة

حيث يعرب الوقت بطيئا، 

بال عجالت.

�ستبدو مالحمهم هادئة

يف الكامريات املعّلقة

ِخفيًة ل�سطياد املجرمني  !

الباحثون عن هواٍء بال �سوائب

مي�سون بخطى وئيدة 

واأطراف مرتاخية

اأمام 

اأ�سجار عيد امليالد ال�سغرية

وحانوت اخل�سار القدمي

د املتكئ على الر�سيف
ّ
وامل�رص

فاحتا راحة يده

ذات اخلطوط ال�سوداء ....

واملطعم الياباين 

املجاور

حيث يظهر الطاهي 

!  
ْ
خلف زجاٍج يلمع

الغارفون من هواٍء �سافٍ 

يوا�سلون ال�سري

حتى يخرجون

من ف�ساء الكامريات 

دون اأن يقب�س عليهم اأحد  !

 على كِتفك
ْ
بتت

َ
اليُد التي ر

 على كِتفك 
ْ
اليُد التي ربتت

اأثناء احلديث 

ة... 
ّ
 مدوي

ً
 يف جوفَك اأ�سداء

ْ
تركت

 عن عري �سامت 
ْ
وك�سفت

يتغلغل يف اأعماقك 

واأ�سابتَك برع�سٍة 

كاأنها هّزة كيان 

عليَك الآن 

اأن تتابع ال�سدوع املحتملة 

يف ج�سدك 

الذي كان يق�سي ليله الطويل 

منزويًا يف زاوية الغرفة 

ج�سدك الذي يختبئ 

خلفَك مثل ظّلك 

عليَك اأن تطارده 

يف املمرات املعتمة 

التي يجيد الختفاء يف متاهاتها 

 .…………
 على كِتفك 

ْ
بتت

َ
اليُد التي ر

واألهمتَك كل هذا النهيار 

مل تكن 

اإل حم�س حركة طائ�سة 
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خالية اإل من موّدة 

كالتي مننحها لأ�سخا�س 

ل نلتقيهم اإل بال�سدفة! 

هم اأي�سا

ي�سعدون الدرج بخّفة 

ويحملون الأطفال على اأكتافهم 

ويحتفلون بالأعياد مثلنا 

وي�سغون للمو�سيقى 

 من مالحمهم 
ّ

التي تغري

وقد جتعل منهم مالئكة لربهة 

وهم ع�ّساق مهرة 

قد يرتكبون خيانًة اأحيانا 

 
ّ
جُتّدد احلب

بفعِل تاأنيِب ال�سمري 

ون على اإ�سالح 
ّ
وينكب

طٍل يف البيت 
ُ
ع

اأو يتعّلقون باآلم ب�رص اآخرين، 

حني يربكهم 

 
ْ
 باخلواء

ٌ
 مباغت

ٌ
اإح�سا�س

ويزرعون اأ�سجاراً حولهم 

ولهم اأ�سدقاء ك�ساىل 

كرماء وثرثارون 

يلجوؤون اإليهم يف ال�ستاءات الطويلة 

جرميتهم الوحيدة 

اأنهم يحرموننا من كل ذلك 

حتى واإن كّنا جديرين 

بكّل هذا الأمل !

الغائبة

اإىل جدتي فاطمة 

يف القاعة الباردة 

ت�ستلقي الغائبة باأدٍب �سديد!

لنا وجهها 
ّ
قب

الذي مل يعد يبت�سم لنا 

وح�سنا الكّف البارد 

الذي مل ميّد يديه للم�سافحة 

واألقينا براأ�سنا على ال�سدر ال�سامت 

 
ّ
الذي مل يعد ينب�س باحُلب

مل ت�ستقبلنا بالدعوات 

ومل ت�سكرنا على 

الُقبل التي اأعدناها اإليها 

والعناقات التي كربنا 

حتت ظاللها

حني هممنا بالوداع 

انتبهنا اأننا مل�سنا براحة اليد 

املوَت الذي خ�سيناه 

منذ ال�سغر، 

لناه باأطراف �سفاهنا 
ّ
قب

وح�سناه بني الذراعني...

كم ي�سبح املوُت األيفًا 

�سٍد عزيز ! 
َ

حني ينزُل يف ج
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اإفريقيا  جنوب  من  �ساعر  كونني  مازي�سي 

والآن  جيبوتي   من  واب��ريي  الرحمن  وعبد 

مابانكو �ساعر وروائي من الكونغو وبرايتون 

ب��راي��ت��ن��ب��اخ م��ن ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا ول��ي��ون 

كونرتا�س داما�س من غويانا وبرناند داديه 

من الكوت ديفوار ومنرود بن جانكرنك من 

الت�ساد وبول داكيو من الكامريون وبرناديت 

من  بوين  وتانيلال  فا�سو  بوركينا  من  �سانو 

الكوت ديفوار. 

هذه  �سمن  امل��درج��ة  ال�سعرية  الأ���س��وات 

املختارات من الق�سائد تعرب عن تلك  الروح 

التي  احل��ارة  الأ�سواق  نب�س  وعن  ال�سافية 

القارة  هذه   ، الإفريقية  ال�سعرية  بها  تزخر 

ال�سا�سعة التي ارتبطت يف وجداننا بال�سحراء 

دائما   كانت  ال�سا�سعة  وبالغابات  املمتدة 

غابة  اأ�سجارها  ظالل  خلف  تخفي  تزال  ول 

الطازج والنقي نقاء  ال�سعر  اأخرى عذراء من 

من  بالرغم  بامتياز،  �سعرية  ق��ارة  ه��واء 

كمال اأخالقي*

*  �ساعر  ومرتجم من املغرب

مان
ُ
من اأعمال الفنان عدنان الرئي�سي- ع

خمتارات

1 من ال�شعر الإفريقي  



تعر�سها لإجحاف  ممنهج بني تيارين 

اإىل  الإنت�سار  منهما  واحد  كل  يحاول 

الفرانكفونية  واأق�سد  اللغوية  منظومته 

والآنكلو�ساك�سونية.

وا�سحة   انعكا�سات  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

من  بالرغم  ال��ت��ي  الزجنية  للمدر�سة 

اأهميتها وريادتها يف التعريف بالأدب 

اأنها  اإل  الأ�سواء  نحو  ودفعه  الإفريقي 

تعطيل  يف   اأ�سهمت  ذات��ه  ال��وق��ت  يف 

�سموليته  يف  ال�سعري  امل�سهد  حركية 

من  جمموعة  عنا  اأخفى  الذي  ال�سيء   ،

الأ�سوات والتجارب املهمة التي تنت�رص 

اأية نزعة  الإن�سانية دون  لل�سعر ولقيمه 

اأيديولوجية قد ت�سنف ال�سعراء اإىل قبائل 

واأبواق يف اأ�سواق عاملية غايتها التحكم 

والفنية  والفكرية  املادية  ال��رثوات  يف 

لواحدة من اأغنى القارات واأكرثها زخما 

الدول  وحيوية وجمال لول ما متار�سه 

وا�ستنزاف  وا�ستعمار  نهب  من  الكربى 

لالإن�سان الإفريقي وخلرياته.

1

رعاة النجوم

نحن رعاة النجوم

يف مكان ما

يحلم بنا احللم

�ساخما فوق 

اجلبال يقف

وينرث ناره على ال�سم�س

الآن ها قد �رصنا 

نطلق �سيقاننا للريح

نذهب بعيدا

لنحلق مع الن�رص

هذا الن�رص الذي ين�رص 

اأجنحته يف املدى

يوقظ حلما اآخر

حلما اأعمى

هكذا �رصنا نلتقي 

بكل الأجيال

هم مثلنا يحلمون 

يف اأحالمهم

يرحلون ويف طريقهم

�سي�ستيقظون هاتفني

و�سط هذا اخلراب

اأحد ما

يف مكان ما

يحلم بنا

مازي�شي كونني  

�شاعر من جنوب اإفريقيا

* * *

2

الدر�ش

لقد تعلمنا الدر�س

قال :

اأخف�س راأ�سك و�ست�سبه بدرا

�ست�سبه البدر الذي
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عبد الرحمن وابريي

اآلن مابانكو 

مازي�شي كوننني



ل يراه النا�س

اإل عندما ينعك�س 

على �سفحة ماء .

ل تكن متكربا مثل دخان

يت�ساعد يف ال�سماء

اإنه جمرد

مادة

من

الأر�س

عبد الرحمن وابريي 

�ساعر من دجيبوتي

* * *

3

ال�شجرة والرجل

،بني ال�سجرة والرجل

حلف قدمي له 

تاريخ هذا الزمن .

جذع ال�سجرة 

يحمل جتاعيده

كوجه رجل نا�سج

يحمل اآثار مروره 

على الأر�س .

الرجل ل ميوت

يف مكان اآخر.

.ينبعث

ال�سجرة تنتظر موتها

تنتظر انبعاثها من جديد

لكن على يد الرجل .

اأتراه �سيعرب من هنا ؟

اآلن مابانكو 

�ساعر وروائي من الكونغو

* * *

4

الق�شيدة دليلي

.الق�سيدة دليلي 

قبائل ال�سعراء �سرت�سدين 

اإىل الطريق.

ب�سوت خفي�س مثل ن�سيم الليل،

�سياأتي بع�سهم ليهم�س 

يف نومي ؛

َّ
َني

ْ
ي

َ
اآخرون �سيحرقون ع

و �سيمزقون اأح�سائي

برايتون برايتنباخ

�ساعر من جنوب اإفريقيا

* * *

5

اأبدا لن ي�شري الأبي�ش زجنيا

اأبدا لن ي�سري الأبي�س زجنيا

لأن اجلمال اأ�سود

واحلكمة �سوداء

و التحمل اأ�سود

وال�سجاعة �سوداء
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لأن ال�سرب اأ�سود

واحلديد اأ�سود

واجلاذبية �سوداء

وال�سعر اأ�سود

والإيقاع اأ�سود

والفن اأ�سود

واحلركة �سوداء

لأن ال�سحك اأ�سود

واملرح اأ�سود

وال�سالم اأ�سود

و�سوداء هي احلياة 

ليون كونرتا�ش داما�ش 

�ساعرمن غويانا

* * *
6

اأ�شكرك يا اإلهي

اأ�سكرك يا اإلهي لأنك 

خلقتني اأ�سود

الأبي�س لون للمنا�سبات

الأ�سود لون لكل الأيام

منذ فجر الزمن 

واأنا اأحمل العامل .

ويف الليل ، 

�سحكي على العامل 

هو الذي ي�سنع النهار .

برنارد داديه 

�شاعر من الكوت ديفوار

)بلغ من العمر الآن 103 من ال�شنوات(

* * *

7

لأنني يائ�ش

لن ن�ستطيع اأن نقطف الق�سيدة

اإل على الندى،

القمر ل ي�ساء اإل ب�سظاياه

حدي مملكة
َ
�ستكوَن يل و

مملكة من خ�سب يطفو 

َنهر مَن ما�ِس

فقط

لأنني يائ�س

منرود بن جانكرنك

�ساعرمن ت�ساد

* * *

8

ق�شيدتان

1
ال�ستاء وال�سعاليك املنهكون

ثالجة املوتى

ثالجة املوتى

فقط ثالجة املوتى

2
اأنا هو كل ما هو يل

هذا الرجل الوحيد املحا�رص 

يف الأبي�س 

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

210



هذا الرجل الذي يتحدى 

ال�رصخات البي�ساء 

يف املوت الأبي�س..

بول داكيو

�ساعر من الكامريون

* * *

9

لو فقط

لو فقط ل يتعبكم �سوتي

اأ�سعاري

اإبحثوا عنها

هناك

بعيدا عن اللعب

 بالكلمات العاملة

بعيدا عن ال�سورة الأ�سد قوة

حتى لو وجدت

اإبحثوا عن اأ�سعاري

يف ال�سوق املركزي

يف ال�سارع

و يف العيون املتعبة

عيون الطفل اجلائع

لكن بال�رصورة 

وقبل كل �سيء

لو فقط �سوتي ل يتعبكم

اأبدا.

برناديت �شانو 

�ساعرة من بوركينا فا�سو

* * *

10

كرة كري�شتال

كرة كري�ستال

على �رصير يف جبل

اأحلم واقفة

لكنني دائما اأمت�سك

يل جناحان

يف املتاهة

هنا 

حيث ل اأحد يوؤمن

 باأي �سيء

تتكد�س نفايات كريهة

يف القمامة

بال قانون وبال اإميان

اإنه مكان الغريزة فقط

مكان فراغ الفعل

املكان الذي يذهب 

اإىل انحرافه

بال قانون وبال اإميان

كرة كري�ستال

على �رصير يف جبل

و الراعي الوحيد 

هو دائما

اأ�سحوكة اجلماعة .

تانيال بوين 

�ساعرة من �ساحل العاج     
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النيل 

ت�شيغاي غابري-ميدهني )اإثيوبيا(

 كلِّ خ�سوبة.
ُّ
اأنا الأر�س الأوىل واأم

، اأنا البداية !
ّ
، اأنا النيل، اأنا الإفريقي

ُ
اأنا املنبع

اآه يا جزيرة العرب، كيف ن�سيِت بهذه ال�سهولة،

بينما ل تزال اأنفا�سِك على �سفاِف منابعي؟

من  ِل��دت 
ُ
و اّلتي  امُلذهلة  الفتاُة  م�رص،  يا  اآه 

ي الأول،
ّ
حب

اأنا ملكُة مياهِك العذبة الاّلنهائية،

و�سعُت راأ�سي يف ح�سن الفرعون مينا 

وال�سفلى  العليا  الأرا���س��ي  ��ْدن��ا 
َّ

وح عندما 

لنخلقِك !

ِلدَت من ثدي وجودي،
ُ
ها ال�سودان، و

ّ
اأه اأي

كيف اقتطعَت لنف�سك ب�سهولة

ة من هذا النيل املنع�س
ّ
قطراٍت اأبدي

مبليارات بائ�سة من الأحوا�س ال�سغرية؟

جنيب مبارك*

خمتارات 

2 من ال�شعر الإفريقي 

*  مرتجم من املغرب  

مان
ُ
من اأعمال الفنانة علياء املكتومية - ع



دة قبل اأن ت�سقط الأر�ُس من 
ّ
كانت بدايتك جي

مدار ال�سماوات

ق من اأنفا�ِس حياتي ها النيل، اّلذي تدفَّ
ّ
يا اأي

عط�َسى  ح�سوِد  من  لها  ح�رص  ل  ودياٍن  على 

الأر�س، 

ها العامل، كيف ن�سيَت ب�سهولة
ّ
اآه اأي

ة
ّ
�َسُتك الأبدي

َ
اأّنني نافورتَك الأوىل، اأنا، وحب

قيد  على  ت��زال  ما  اّلتي  الأوىل  حياتَك  اأن��ا 

احلياة من اأجلك؟

اأنه�ُس مثل �سم�ٍس من اأعماِق الأر�س.

اأنا فاحُت اأوبئِة اجلفاف.

اإىل  عة 
ِّ
املت�رص يدها  متدُّ   « اّلتي  �سة 

َ
احلب اأنا 

اهلل«.

 امل�سافر الأعظم
ُّ
اأنا اأم

اّلذي خرج يف اأطول رحلٍة على الأر�س !

* * *
الرمال يف جوف اليد 

ويليام ج.-ف. �شياد ) ال�شومال(

مثل ريِح اخلما�سني

يف ال�سحراء

عربِت اأنِت من حياتي

ومل ترتكي اأثراً

�سوى اأخاديد 

وا�سعٍة

وهذه الراحة 

َلة.
َّ

املوؤج

*

اآمُل اأن ُت�سّدقينني

اأنا ل�سُت �ساعراً

ول كاتبًا

ٌ
ومع ذلك تدفعني روح

لالإم�ساِك بالقلم

وخرب�سِة بع�ِس الأفكار

الوا�سحة

اّلتي اأحاول 

�سها باأ�سبعي
َّ
اأن اأتلم

بني هواج�سي احلاملة

* * *
اآمُل اأن ُت�سّدقينني

اأنا ل�ست �ساعراً

ول كاتبًا

ومع ذلك

اأنت تتقّلبني بداخلي

مثل فكرٍة

غريبة

ر تاأتي لتعكِّ

اللَّحظَة

الَّتي اأعي�س

اآمل اأن ت�سّدقينني

اأنا ل�ست �ساعراً

ول كاتبًا

لكني فكرٌة

منذورة للعدم الأبدي

ٌ
حيث كلُّ �سيء متذبذب

تة مثل ترو�ٍس موؤقَّ

ٌ
حيث كلُّ �سيء عدم

وحيث اأنا ل�سُت

�سوى ذبذبٍة
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ح�سى
ُ
بني عدٍد ل ي

من الب�رص.

* * *
ق�شائد ال�شحراء )مقطع(

جا�شم واتا  )جيبوتي(

 قليلة
ٌ
ة رياح

َّ
ثم

َ
لتجمع

ذكرياتنا

يف الطرف الآخر

من اخلوف

لتنقِّط

�سمَت القدر

وبطَن الأر�س

ُ
اإىل اأين اأذهب

يف حريِق عزلتي

الهائِل

خطوتي

موؤملٌة

حتت �رصاٍع

من �سباب

كلُّ �سدى 

مماثل 

 �سبه
َّ

ينكر اأي

مع 

الن�سيد املكّثف

بينما تزيح مقّدمة املركب

رغوَة امل�ساء

امللفوفَة يف رماٍل نائمة.

* * *
مدخل

عبد الرحمن اأ. وابري )جيبوتي(

دي بال جدوى
ُّ
كان متر

ه يل
َ
مُت ثدي

ّ
قدَّم ال�س

ومو�سيقاه

الب�سيطُة وال�سادقة

ان�سابت مثل ماِء الو�سوء

ًة باآذان ال�سالة مب�رصِّ

الكلماُت املزهرُة على �سفاه املر�سِد

نقلت اإىل العربات براميَل كاملًة 

من خمر املعرفة

واأنا رك�سُت وراء هذا الإك�سري

يف وقٍت مبّكٍر من الراأفة

ت من معبٍد اإىل اآخر
َ
 احت�س

ُ
وال�سم�س

ٌ
 حجاب

َّ
وكان على عيني

 ح�ساًة يتيمة
ُ
 منحني القمر

َّ
واإ�سفاقًا علي

بع �سهرِته اأم�ِس  
ُ
من ر

ت �سبكُة نوٍر اأمامي
َ
وتقدَّم

وَظهري

بدورِه

َهٍن
َ
 يف و

ُ
كان يعك�س

فيعة
ّ
قيثارَة الوجود الر

ت بو�سِع
َ
م

َّ
اّلتي تكر

ة خطواِتها يف خطواتي املتعرثِّ
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دي بال جدوى
ُّ
كان متر

ل�سُت نادمًا

الطريُق طويل

�ساأرحل غداً

وعلى َكتفي الفجر.

* * *
اأنت هو اآدم

ري�شوم هايلي )اأريترييا(

اآدم،

يا ابَن اليوم ال�ساد�س 

من اخَللق،

األ�سَت اأكرث

بد؟
َ
من ع

ول�سَت اأ�سداً

ول منراً

ول ن�رصاً؟

طيع
ُ
اأنَت م

مثل حماٍر،

بغٍل

قرة -
َ
اأو ب

بد.
َ
ل�سَت �سوى ع

اً؟
ّ
ملاذا ل تكون حر

ماذا؟

اأ�سالُفك يقولون

اإّنني اأنا العبد

حني األومَك

�ساعدتي؟
ُ
على م

* * *
اأمام اجلدار

حماة توما )اإثيوبيا(

 اأحمر وباهت،  
ٌ
اأمام اجلدار دم

ٍة 
ّ
نحيٌل مثل وجِه �سحي

اأ�سابها اجلدري،

دتان 
ّ
كان واقفًا ويداه مقي

يف مواجهة رجاِل املوت الأ�رصار.

 
ٌّ
 َذهبي

ٌ
اأمام اجلدار انبثَق حلم

يف وجه الوحو�ِس والكوابي�س.

اأمام اجلدار هَزاأت ابت�سامُة املنت�رص 

من ح�رصٍة ل يعرفون �سوى اأّنها ت�سلح

للقتل.

اأمام اجلدار بلُدنا التعي�س

�س لل�رّصب من طرف اأبنائه.
َّ
يتعر

اأمام اجلدار كلُّ املوازين، 

كلُّ ال�َسفقات،

بينما العجلة تدور 

والقَتلة هم اأي�سًا ملت�سُقون 

 ِبَطلقاتهم.
ُ
بجداٍر حفروه

اأمام اجلدار كلُّ الكرامات،

كلُّ احلكايات

لكي ُت�ساق اإىل الإعداِم

عند الفجر.

* * *
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بيت 

ي )ال�شومال( ور�شان �شرِ

ل اأحد يرتُك بيته 

ل اإىل فِم �سمكِة قر�ٍس
ّ
الّلهم اإذا حتو

ل ُتهرعني اإىل احلدود

اإلَّ عندما تهرع املدينة كلُّها اأي�سًا

مع جريانك اّلذين يرك�سون اأ�رصَع منِك

 اّلذي كان يرافقِك اإىل املدر�سة
ُّ
وال�سبي

خلف  ة 
َّ
م��ر ذاَت  مبهوراً،  لِك، 

َّ
قب ال��ذي  ذل��ك 

امل�سنع القدمي

�سار الآن يحمُل �سالحًا اأكرب من ج�سِده

واأنِت تغادرين بيتك

لأّنه مل يعد ي�سمح لك بالبقاء.

اأنِت ل تهجرين بيتك اإذا مل يكن 

يقذف النار حتت قدميك

 يف بطنك
ّ
 احلار

َ
م والدَّ

ري يف فعله على الإطالق لأّنه �سيء مل تفكِّ

حتَّى لو و�سعوا الَن�سل 

على رقبتك

ورغم ذلك كان �سوتِك ل يزال يحمل 

الن�سيد الوطني

بينما كنِت متزِّقني جواز �سفرك يف مراحي�ِس 

املطار

وتنتحبني مع كلِّ قطعة ورٍق �سغرية

اإىل  اأب��داً  ترتاجع  ل  اأن   نف�سك  ُتقنعي  حتى 

الوراء

يجب عليك اأن تفهمي 

اأنَّ ل اأحد يدفع اأطفاله على منت �سفينة

 اأكرث اأمنًا من الأر�ِس القا�سية
ُ
اإلَّ اإذا كان البحر

ل اأحَد يحرق اأطراف اأ�سابعه

حتت القطارات

وبني املق�سورات

امًا وليال
ّ
ل اأحد يق�سي اأي

يف بطِن �ساحنة

وهو يتغذَّى على اأوراق اجلرائد

اإلَّ اإذا كانت الأميال املقطوعة

د �سفر
ّ
اأكرَث من جمر

ل اأحد يزحف حتت �سياٍج

ل اأحد يريد املوت

اأو ال�ّسفقة

 الاّلجئني
َ
م

َّ
ل اأحد يختار خمي

اأو ال�سجن

[... ]

اإّل اإذا طلب بيتك من �ساقيك 

اأن ترك�سا ب�رصعة

ترتكني مالب�سك خلفك

وتزحفني عرب ال�سحراء

تعربين املحيطات

تغرقني

فينقذوك

جتوعني

لني
ّ
فتت�سو

َتن�سنَي كربيائك

 .
ّ
ًة هو الأهم

ّ
لأنَّ بقاءك حي
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احلياة حقيبة

ل
َ
ِحي

تعا�سة تتقلب

كفلينة متت�س

تذمرات غام�سة

بل�سان ماكر

ى النهار واإذا تاأتَّ

لك

ُقْده اإىل خمدع البالغة

بفم املجاز

لت�ستنزف اآخر ا�ستعارة

لنبع الطفولة

وما تبقى من غيمة

حلنني م�سى

احلياة - هنا - زجاجية

الواجهات اأكرث من ذي قبل

فبحجر �سغري - فقط -

تت�سظى الكلمات

جلراح املعنى

لذا ، تذهب الكلمات

�سدى ، كخ�سارة متوقعة

�ستاأتي الأيام

ويف قب�ستها ن�سيد

اخلذلن

�ستاأتي الريح

بكل الكلمات املفجوعة

كربق كاذب .   

 

طالب املعمري

اأوهام الوقت
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أن توقظني: اأن توقظني: أن توقظني:  ية سية سية  سبهم�س خ�سبهم�س خ�

الطاعون،  بك  وليفتك  اجل��دري،  الطاعون، اأخذك  بك  وليفتك  اجل��دري،  الطاعون، اأخذك  بك  وليفتك  اجل��دري،  أخذك  فلي  - فليا     - ا   

ولتحل عليك اللعنة...     

فائرها سفائرها سفائرها  سأخرى، جتمع �سأخرى، جتمع � أخرى، جتمع �اأخرى، جتمع �ا أو باأو باأو باأو ب أو بوبطريقة  أو باأو بأو بوبطريقة  أو باأو بوبطريقة  وبطريقة    يف الأخري، وبطريقة    يف الأخري، 

عجل  على  لتغت�سل  وتقوم  عجل أ�سها،  على  لتغت�سل  وتقوم  عجل اأ�سها،  على  لتغت�سل  وتقوم  أ�سها،  ر فوق  عجل ال�سميكة  على  لتغت�سل  وتقوم  أ�سها،  ر فوق  عجل ال�سميكة  على  لتغت�سل  وتقوم  أ�سها، 

آثار اآثار آثار  آثار تزيل  آثار تزيل  أن اأن أن  بة، ثم، ومن سبة، ثم، ومن سبة، ثم، ومن غري  سوهي جتمجم غا�سوهي جتمجم غا�

أمام الأيقونات، اأمام الأيقونات، أمام الأيقونات،  أمام الأيقونات، جتثو  أمام الأيقونات، اأمام الأيقونات، أمام الأيقونات، جتثو  أمام الأيقونات، اأمام الأيقونات، جتثو  جتثو النوم املتبقية على وجهها، جتثو النوم املتبقية على وجهها، 

رسباحي احلقيقي، في�رسباحي احلقيقي، في�رسق  باحي احلقيقي، في�سباحي احلقيقي، في�س أ اغت�سالها ال�اأ اغت�سالها ال�سأ اغت�سالها ال�سأ اغت�سالها ال� حينها يبد

ا، يف احلال واللحظة.يئا، يف احلال واللحظة.يًئا، يف احلال واللحظة. يئسيئس سوجهها و�سوجهها و�

إىل اخللف، وتنظر اإىل اخللف، وتنظر إىل اخللف، وتنظر  إىل اخللف، وتنظر أ�سها  إىل اخللف، وتنظر أ�سها  أ�سها اأ�سها  أ�سها عامد ظهرها، وتلقي بر أ�سها عامد ظهرها، وتلقي بر عامد ظهرها، وتلقي بر   تعامد ظهرها، وتلقي بر   ُت

 ،
)2(

القازانية للعذراء  امل��دور  الوجه  القازانيةإىل  للعذراء  امل��دور  الوجه  القازانيةاإىل  للعذراء  امل��دور  الوجه  إىل  بعطف 

وت سوت سوت  ب� وتهم�س  ب�سليب،  وتهم�س  سليب،  ب�س وتهم�س  ب�سليب،  وتهم�س  ليب،  لل� لل�سة  سة  لل�س لل�سة  ة  عري� عري�سارة  سارة  عري�س عري�سارة  ارة  سإ�سإ� إ�اإ�ا تر�سم 

متفجر وحارق: 

أم الرب املجيدة، باركي يف يومنا اأم الرب املجيدة، باركي يف يومنا أم الرب املجيدة، باركي يف يومنا اجلديد  أم الرب املجيدة، باركي يف يومنا يا  أم الرب املجيدة، باركي يف يومنا يا   -   

أ�سبغي عليه برحمتك!اأ�سبغي عليه برحمتك!أ�سبغي عليه برحمتك! أ�سبغي عليه برحمتك!و أ�سبغي عليه برحمتك!و

ثم  الأر����س،  جبهتها  الأر����سم�ست  جبهتها  سم�ست  ل حتى  و�سجدت     

باحلرارة  تبتهل  جعلت  جديد  ومن  ببطء،  قامت 

وقوة الرتجي نف�سها: 

جرة سجرة سجرة  س   - يا ينبوع ال�سعادة، يا فارعة اجلمال، �س   - يا ينبوع ال�سعادة، يا فارعة اجلمال، �

أنت!..  اأنت!..  أنت!..   التفاح املزهرة 

باح على كلمات جديدة سباح على كلمات جديدة سباح على كلمات جديدة  س   كانت تعرث يف كل �س   كانت تعرث يف كل �

هذا  وك��ان  معبودتها،  على  املديح  بها  تكيل 

إليها، اإليها، إليها،  �سمعي  يخ سيخ سيخ  سأ�سأ� أ�اأ�ا ف فالواتها،  الواتها،  فس فسلواتها،  لواتها،  � �سإىل  �سإىل  �اإىل  إىل  دين سدين سدين  سي�سي�

حذ انتباهي.سحذ انتباهي.سحذ انتباهي. أ�اأ�سأ�سأ� أ�و أ�و

حاميتي  ي��ا  وال�سماوي!  النقي  قلبي  ي��ا   -    

أم الرب، اأم الرب، أم الرب،  أم الرب، الذهبية،  أم الرب، الذهبية،  م�س سم�س سم�س  أيتها ال�اأيتها ال�سأيتها ال�سأيتها ال� أيتها ال�وغطائي،  أيتها ال�وغطائي،  ودرعي 

أحلق اأحلق أحلق  جتعليني  رساحر�سيني من كل �رساحر�سيني من كل �رس م�ستطر، ول

مك�سيم غوركي

أحمد م الرحبي  اأحمد م الرحبي  أحمد م الرحبي  *  ترجمة: 

ُ قاص ومترجم من ُعمان  قاص ومترجم من عمان  قاص ومترجم من ُعمان  *

ن�صو�ص

 
)1(

الطفولة



بي  ال�رسر  يلحقوا  اأن  ول  بالآخرين،  ال�رسر 

دومنا �سبب! 

   وبحركة بطيئة من يدها الثقيلة ت�سّلب ثانية، 

بينما ابت�سامة ت�سيل يف عينيها الداكنتني وتعيد 

اإليها �سبابها. 

اأنا  ارحمني  الرب،  وابن  امل�سيح،  ي�سوع  يا   -    

املخطئة، ب�سفاعة اأمك العذراء...

ا من التقريظ 
ً

   كانت �سلواتها على الدوام، بوح

واملديح ال�سادق والب�سيط.   

فلم  ال�سباحية،     وكانت ل تطيل يف �سلواتها 

ال�سماور  تعد  اأن  عليها  وكان  خادم،  للجد  يكن 

وحت�رس ال�ساي له يف الوقت املحدد، واإل ف�سيدوم 

غ�سبه عليها ولن تنتهي من م�ساجراته.

اإىل  في�سعد  قبل جدتي،  اأحيانا  ي�ستيقظ  كان     

بع�س  ين�ست  �سالتها؛  ت��وؤدي  ويجدها  العلية 

الوقت اإىل هم�سها، فرتت�سم على �سفتيه الرقيقتني 

ينهرها  الإفطار  طاولة  وح��ول  احتقار،  ب�سمة 

قائال: 

   - كم مرة، يا اأيتها الراأ�س الفارغة، اأعلمك فيها 

على  زلت  ما  واأنت  لل�سالة،  ال�سحيحة  الطريقة 

هم�سك وزندقتك! ل اأعرف كيف ي�سرب عليك الرب!  

الواثق  اإنه يفهمني، - جتيبه جدتي بنربة   -   

من كالمه. - قل له ما تريد، وباأي �سورة كانت، 

وهو يتدبر الأمر بنف�سه... 

   - جاهلة وملعونة! اأف منك...  

اليوم،  ط��وال  معها  ربها  ت�سطحب  وكانت     

ا 
ً
وتتحدث عنه حتى مع احليوانات. وكان وا�سح

ب�سهولة  الرب  هذا  ويطيع  يخ�سع  �سيء  كل  اأن 

وي�رس: النا�س والكالب والطيور والأع�ساب؛ وباأنه 

طيب مع اجلميع وقريب منهم على قدم امل�ساواة.    

   وذات مرة قام قط زوجة �ساحب احلان، املدلل 

من جميع قاطني البيت، بوبره الرمادي وعينيه 

من  زرزور  باقتنا�س  املاكرتني،  الذهبيتني 

حديقة البيت، فانتزعت جدتي الطري امل�سكني من 

بني خمالبه واأنبته قائلة:

   - األ تخاف اهلل، اأيها ال�رسير املاكر!     

   ف�سحكت زوجة �ساحب احلان ومعها البواب 

على كلمات اجلدة، ولكنها نهرتهما متطرية من 

�سخريتهما: 

اهلل؟  عن  �سيئا  تفهم  ل  القطط  اأن  اأتظنان   -    

اأيها  يا  ا، 
ً
متام مثلكما  ذلك  تفهم  ع�سبة  كل  اإن 

الغليظان...

كانت  �ساراب  ال�سمني  مهرها  ت�رسج  وحينما     

تتبادل معه احلديث: 

اهلل؟ هل  خ��ادم  يا  يحزنك هكذا،  ال��ذي  ما   -    

هرمت؟... 

   فيتنهد احل�سان وهو يطوح براأ�سه.   

   ومع ذلك مل تكن تنطق با�سم اهلل وتكرره مثلما 

ما  يعد  ومل  جدتي  رب  فهمت  وقد  ج��دي.  يفعل 

واإنه  عليه،  الكذب  ميكن  ل  اأنه  اإل  فيه،  يخيفني 

خجل  ثمة  ذل��ك.  يحدث  اأن  وال�سنار  العار  ملن 

يقهرين ومينعني عن الكذب يف ح�رسته، ولذلك 

اأن كذبت على جدتي. وكان  ا مل يحدث قط  اأي�سً

ا من امل�ستحيل اأن اأخبئ �سيًئا عن هذا الرب 
ً
�رسب

عنه  اأخفي  اأن  بايل  على  يخطر  ومل  بل  الطيب، 

�سيًئا. 

   ذات مرة تخا�سمت زوجة �ساحب احلان مع 

جدي، وانتقلت خ�سومتها اإىل جدتي التي مل يكن 

البدينة  امل��راأة  تلك  تكتف  ومل  �سيء،  يف  يد  لها 

بذلك، ف�ستمت جدتي بل ورمتها باجلزر. 

�سيدتي، - بهدوء قالت  يا  يا لك من غبية   -   

لها جدتي، اأما اأنا فجرحتني الإهانة، وقررت اأن 

اأنتقم جلدتي باأ�سد ما يكون النتقام.

   اأخذين التفكري طويال يف كيفية اإيذاء تلك املراأة 

ال�سمينة احلمراء، مزدوجة الذقن وغائرة العينني.   

ببع�س،  بع�سهم  اجلريان  لعالقات  ومبراقبتي     

عرفت اأنهم يثاأرون لأنف�سهم عن طريق قطع اأذناب 

قطط اخل�سم اأو ت�سميم كالبه اأو قتل ديكه ودجاجه 

يف  الكريو�سني  و�سب  ليال  اأقبيته  اإىل  الت�سلل  اأو 

الكفا�س من  اإهدار  اأو  برطمانات ملفوفه وخياره 

براميله، ولكن كل ذلك مل يرق يل، فكنت اأرغب يف 

ا وفظاعة. 
ً
ابتكار طريقة اأكرث تاأثري
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ترقبت  الأخ��ري:  يف  اإليه  تو�سلت  ما  وهاكم     

قبوها،  اإىل  نزلت  حتى  احل��ان  �ساحب  زوج��ة 

فاأغلقت خلفها الباب باملفتاح، انتزعت املفتاح 

اإىل  به  اأقذف  اأن  قبل  النتقام  رق�سة  وراق�سته 

�سطح الدار واألوذ باملطبخ حيث وقفت جدتي تعد 

ولكنها،  اقرتفته،  ما  تدرك  مل  البدء  يف  الطعام. 

وت�سفعني  تلطمني  اأخذت  حتى  اأدركته  اإن  وما 

الباحة،  اإىل  قادتني  ث��م  ي��ده��ا،  وقعت  اأينما 

فوجئت  باملفتاح.  لآتي  ال�سطح  اإىل  واأر�سلتني 

مبوقفها، وب�سمت مطبق جئت باملفتاح، وهربت 

اإىل زاوية الباحة، ومن هناك راأيتها وهي تذهب 

لتحرير الأ�سرية، ثم وهي تقطع الباحة ب�سحبتها، 

ت�ساحكها باألفة ومودة.         

زوجة  ه��زت   - ت�ستحقه!  ما  اأري��ك  �سوف   -    

ولكن  نحوي،  ال�سخمة  قب�ستها  احلان  �ساحب 

ولني.  بغبطة  ابت�سم  عينيها  خفي 
ُ
ي الذي  وجهها 

ياقتي  من  املطبخ  اإىل  فاقتادتني  اجل��دة  اأم��ا 

و�ساألتني: 

   - ملذا فعلت ذلك؟ 

   - لقد رمتك باجلزرة... 

يا  فا�سمع  اأجلي!  من  ذلك  فعلت  اإذاً،  هكذا   -    

لتكون  املوقد  حتت  اأح�����رسك  ل�سوف  �سعلوك، 

ا للفئران، وعندها �ستنتبه لأفعالك. انظروا 
ً
طعام

اإىل هذا امُلحارب الذي يحميني، منفوخ و�سينفجر 

بعد قليل! �سوف اأخرب اجلد عنك و�سينتزع جلدك! 

والآن ا�سعد اإىل العلية وراجع كتبك...    

   وطيلة اليوم بعدها مل تبادلني بكلمة، اأما يف 

امل�ساء، وقبل اأن تتوجه اإىل ال�سالة، جل�ست على 

يف  عالًقا  ظل  ا 
ً
كالم بتاأثر  يل  وقالت  ال�رسير 

ذاكرتي: 

   - ا�سمع جيًدا يا لينكا، يا حمامة روحي، وردد 

بينك وبني نف�سك هذا الكالم: لن اأتدخل يف �سوؤون 

اهلل  وقد جربهم  فا�سدون،  اأنا�س  فالكبار  الكبار! 

وعرفهم، اأما اأنت فال، ولذلك عليك اأن تعي�س بعقل 

ويدلك  قلبك،  اهلل  يلم�س  حتى  وانتظر  ال�سغار. 

الطريق  اإىل  وير�سدك  ت�سنع،  اأن  يجب  ما  على 

اأذنب  اأما من  اأن ت�سلكها، هل فهمت؟  التي يجب 

يق�سي  الرب  �ساأنك.  من  لي�س  فهذا  من،  حق  يف 

بينهم ويجازيهم. هذا عمله ولي�س عملنا!        

عينها  من  و�سيقت  ال�سعوط،  لتتن�سق  �سكتت     

اليمنى، ثم وا�سلت: 

   - بل حتى الرب نف�سه يحتار اأحياًنا بني املذنب 

وغري املذنب... 

�ساألتها   - �سيء؟  كل  اهلل  يعلم  األ  ولكن،   -    

منده�ًسا، فاأجابتني بهدوء وب�سوت منطفئ: 

   - لو اأنه يعلم كل �سيء لكف الكثري من النا�س 

عليائه يف  من  ينظر  اإنه  املعا�سي.  ارتكاب  عن 

وبني  ثم،  ا، 
ً
جميع يراقبنا  الأر���س،  اإىل  ال�سماء 

اأبنائي  يا  »اآه  ا: 
ً
باكي ينتحب  والآخ���ر،  احل��ني 

اأ�سفق  كم  اآه  الطيبون!  النا�س  اأيها  يا  واأحبتي، 

عليكم!«.

   وبكت هي نف�سها، ثم توجهت اإىل ركن ال�سالة 

من غري اأن جتفف الدموع على خديها.            

   ومنذ ذلك احلني واأنا اأتقرب اأكرث من رب جدتي، 

واأزداد فهما له. 

الرب  اأن  درو�سه  اأثناء  يعلمني  ج��دي  وك��ان     

�سيء،  كل  وي��رى  ويعلم  مكان،  كل  يف  موجود 

واأنه ي�ساعد النا�س يف كل اأفعالهم الطيبة، ولكنه 

ي�سلي اأقل مما ت�سلي جدتي. 

   �سباحا، وقبل اأن يتوجه اإىل ركن الأيقونات، 

يرتدي  ثم  طويلة،  ف��رتة  لالغت�سال  يقف  ك��ان 

باهتمام،  الأ�سقر  �سعره  مي�سط  بعناية؛  مالب�سه 

امل��راآة،  يف  نف�سه  اإىل  وينظر  حليته،  وي�سفف 

ي�سوي قمي�سه ويربط و�ساحه الأ�سود حول عنقه، 

بعدها، وبحذر بالغ، يت�سلل اإىل حيث الأيقونات. 

الأر�سية  عقدة  نف�س  على  يقف  ما  ا 
ً
دائم وكان 

اخل�سبية ال�سبيهة بعني ح�سان، فينت�سب هنالك 

�سامًتا ملدة دقيقة واحدة، حمني الراأ�س ومرخي 

اليدين مثل اجلنود. بعد ذلك يبداأ �سالته ب�سوت 

حاد وموؤثر:      

   - »با�سم الأب والبن والروح القد�س«

ا ما يخيم 
ً
   وبعد هذه الكلمات يخال يل اأن هدوء
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على الغرفة، فحتى الذباب كان يحاذر يف طنينه.  

ا راأ�سه اإىل اخللف، حاجباه مرتفعان 
ً
لقي

ُ
   يقف م

ا؛ يتلو �سالته 
ًّ
يف حتّفز، وحليته الذهبية تهتز اأفقي

ال��درو���س:  م��ن  حمفوظاته  يلقي  ك��اأن��ه  ب��رزان��ة 

ا. 
ًّ
ا وجلي

ً
ف�سوته ي�سدر قاطع

اإن�سان  لكل  فتح 
ُ
و�سي احل�ساب  يوم  »�سياأتي   -   

كتابه«          

ويطلب  ي��ده،  بقب�سة  �سدره  ي�رسب  وبلنٍي     

ا ب�سوت حما�سي: 
ً
متلم�س

   - »اأمامك وحدك اأقرتف اخلطايا، فاأ�سح وجهك 

عن خطاياي«   

على  �ساغًطا   ،
)3(

الإميان« »د�ستور  من  ويقراأ     

فتبدو  برفق،  ترتع�س  اليمنى  �ساقه  كلماته؛ 

�سمت؛  يف  ال�سالة  ت��ردد  ذاتها،  هي  وكاأنها، 

يختلج كل ما يف جدي وينجذب اإىل الأيقونات، 

فيه  �سيء  ويهزل، وكل  ويرق  يزداد طول،  فرتاه 

ا يف التو�سالت: 
ً
ينطق نظافة وتاأنًقا وانغما�س

فوؤادي  يا من ولدِت املداوي، داوي  »واأنِت   -   

ل  ا 
ً
قلبي نحيب اأحمل يف  اإين  الكثرية!  من ذنوبه 

يتوقف، فعاجلي قلبي يا اأم الرب!«

عينينه  يبلِّل  والدمع  عاٍل،  ب�سوت  ينادي  ثم     

اخل�رساوين: 

اأفعايل ولتمح  اإمياين عن  فلينب  اإلهي،  »يا   -   

كل ذنوبي« 

   عندها يتكرر ت�سليبه بوترية اأقوى من ال�سابق، 

يناطح،  كاأنه  براأ�سه  ويومئ  جن��واه،  وتت�ساعد 

وقت  ويف  ونحيب.  بكاء  اإىل  �سوته  ويتحول 

ا، اأدركت اأن �سالة 
ًّ
ا يهودي

ً
لحق، حني زرت كني�س

جدي ل تختلف عن �سالة اليهود.

وعبقت  طويل،  وقت  منذ  يغلي  ال�سماور  كان     

بالق�سطة.  ال�ساخن  اجلودار  خبز  برائحة  الغرفة 

م�ستندة  جدتي  وقفت  بينما  جوعا،  اأت�سور  واأنا 

الأر���س،  نحو  عينيها  خفظت  وق��د  الباب  على 

وعربت  ب�سجر؛  تتنهد  وراح��ت  وجهها  وقطبت 

النافذة،  يف  وبرقت  ببهجة  البيت  باحة  ال�سم�س 

وملع لوؤلوؤها على الأ�سجار، وهواء ال�سبح يت�سوع 

برائحة نبتة ال�سمر والعنب والتفاح النا�سج، اأما 

اجلد فما زال يتمايل يف �سالته وينوح: 

الفقري  اأن��ا  واأ���س��واق��ي،  �سغفي  ن��ار  »فلتطفئ   -

امللعون«        

    كنت اأحفظ كل ال�سلوات ال�سباحية وامل�سائية 

اإىل  واأتن�ست  مكاين،  يف  فاألبث  قلب،  ظهر  عن 

ا اأن يخطئ اأو يغفل عن كلمة. ولكنه 
ً
اجلد، مرتقب

مرة،  واأخطاأ  حدث  واإن  �سالته،  عن  ي�سهو  قلما 

فاإن ن�سوة خبيثة ت�ستيقظ يف داخلي.

   وما اإن يفرغ من �سالته حتى يتوجه بكالمه 

اإلينا، اأنا وجدتي: 

ا! 
ً

   - اأ�سعدمتا �سباح

الطاولة. حينها  اإىل  ا، 
ً
اأخري    ننحني ثم جنل�س، 

اأبادر جدي بقويل: 

غنيني«! 
ُ
   - لقد تخطيت اليوم كلمة »ي

وقد  م�سدق،  غري  ي�ساألني   - تكذب؟  األ�ست   -    

ارت�سم القلق على حمياه. 

تقول:  اأن  عليك  ك��ان  تخطيتها!  لقد  بلى،   -    

»ح�سبي اإمياين فهو يغنيني عن كل �سيء« ولكنك 

غنيني«.
ُ
مل تذكر كلمة »ي

ا واحلرج يبلل وجهه. 
ً
   - هكذا اإذا! - يقول واجم

   فيما بعد �سريد على جراأتي يف ا�سطياد اأخطائه 

ن�سوة  اأعي�س  اأن  يل  فحق  الآن  اأم��ا  خ�سًنا،  ا  ردًّ

الن�رس بروؤيته وهو يرزح حتت ثقل ال�ستحياء.

   وذات مرة قالت له جدتي مازحة:       

   - اإنك ت�سيب الرب بامللل من �سماعه ل�سالتك 

التي تكررها املرة تلو الأخرى. 

   - ماذا؟ - اأرعد يف وجهها - ما الذي تهرفني 

به؟ 

   - اأقول باأين مل اأ�سهدك قط تهدي الرب ولو كلمة 

واحدة �سادرة من �سميم قلبك! ول مرة فعلتها!

   تورد لونه، وانتف�س ج�سمه، وقفز على الكر�سي، 

وراح  رم��اه  راأ�سها،  على  طعامه  طبق  ورم��ى 

يح�رسج مثل من�سار:

   - اإليك عني اأيتها ال�ساحرة العجوز.     

   وكان جدي حني يحدثني عن قوة اهلل الكلية، 
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ا ما يوؤكد على �سدتها وق�سوتها: فها هو اهلل 
ً
دائم

عادوا  واإن  الطوفان،  يف  املخطئني  القوم  غرق 
ُ
ي

اهلل  وهاك  مدنهم؛  ودمر  اأحرقهم  خطيئتهم،  اإىل 

فهو  والأوبئة،  باملجاعات  النا�س  يعاقب  وهو 

يف  املخطئني  على  م�سلط  �سيف  واأب���ًدا  ��ا 
ً
دائ��م

الأر�س.    

   - كل من يخطئ ويع�سي اأوامر اهلل فاإن جزاءه 

ا 
ً
ال�سقاء والدمار – يقول ذلك وكاأنه يتلقى اإلهام

بينما اأ�سابعه العظمية تدق على الطاولة. 

 اأن اأ�سدق ما يقوله عن ق�سوة 
ّ
ا علي

ً
   كان �سعب

لكي  عمًدا  ذلك  يفعل  باأنه  ال�سك  و�ساورين  اهلل، 

يزرع اخلوف يف �سدري، لي�س جتاه اخلالق واإمنا 

جتاهه هو نف�سه. وقد �ساألته ب�سكل ل مراء فيه: 

   - هل تقول هذا حتى ل اأع�سيك؟

   واأجابني بدوره ب�سكل �رسيح: 

ا! وهل تتجراأ وتع�سي اأوامري! 
ً
   - طبع

   - وماذا عما تقوله اجلدة؟ 

   - ل ت�سدق ما تقوله تلك العجوز احلمقاء! - 

منذ  غبية  اإنها   - وح��زم.  ب�سدة   
ّ
علي ميلي  راح 

األزمها  ول�سوف  لها.  عقل  ول  تتعلم  مل  البداية، 

بالكف عن احلديث معك يف مثل هذه املوا�سيع 

الكبرية! اأجب عن �سوؤايل: كم عدد مراتب املالئكة؟ 

   اأجبته �سائال: 

   - وماذا تعني كلمة »مرتبة« هذه؟ 

   - اإيه، اأين ذهب بك عقلك يا ولد؟ - ارت�سمت 

على وجهه ابت�سامة عري�سة، وع�سَّ على �سفته، 

و�رسح يل مت�سايقا: 

نقولها  واإمنا  اهلل،  ملكوت  تخ�س  ل  الرتبة   -    

للم�سوؤولني من موظفي احلكومة، اإنه �ساأن ب�رسي! 

امل�سوؤول هو مفرت�س القوانني وملتهمها. 

   - اأية قوانني؟        

العجوز  الأع��راف، - حتدث  القوانني تعني   -   

اللماحتان  عيناه  وت��األ��ق��ت  وح��م��ا���س،  مب��رح 

فيتفقون  جمتمعني  الب�رس  يعي�س   - واحلادتان. 

كعرف  وياأخذونها  للحياة،  الطرق  اأف�سل  على 

وي�سعون لهذا العرف القواعد والقوانني. فلناأخذ 

مثال الأطفال حني يعتزمون اللعب، اإنهم يتفقون 

على طريقة اللعب والنظام الذي �ست�سري عليه، هذا 

التفاق هو نف�سه القانون!   

   - وامل�سوؤولون؟   

امل�ساك�سني،  الأولد  ي�سبهون  امل�سوؤولون   -    

وظيفتهم خمالفة جميع القوانني. 

   - وملاذا؟ 

بحدة  قال  هذا! -  فهم  يكون مبقدورك  لن   -    

وقد قطب جبينه، ثم عاد - من جديد - وات�سل 

باإلهامه:  

   - اإن اهلل يراقب جميع اأعمال الب�رس! هم يريدون 

�سيًئا، وهو يريد �سيًئا اآخر. ولكن م�سيئة اهلل هي 

اأن ينفخ حتى يتحول كل �سيء  الأقوى، ويكفيه 

اإىل رماد وغبار. 

لالهتمام  الأ���س��ب��اب  م��ن  الكثري  ل��دي  كانت     

بامل�سوؤولني، فاأحلحت عليه يف مطلبي: 

   - انظر اإىل اخلال ياكوف، اإنه يغني ويقول: 

وموظفو  اهلل،  عباد  الطاهرون  املالئكة   -    

احلكومة عبيد ال�سيطان.  

   رفع جدي حليته براحة يده، وغم�سها يف فمه، 

اأنه  فاأدركت  يرجتفان  خداه  عينيه؛  اأغم�س  ثم 

ي�سحك يف �رسه. 

   - من الأجدر بي اأن اأوثقكما اأنت وخالك ياكوف 

واألقي بكما يف املاء! - قال جدي. - ل يليق به 

ت�سمعها.  اأن  بك  يليق  ول  الأغنية  هذه  ين�سد  اأن 

اخلارجني  والهراطقة  الزنادقة  جتديف  من  اإنها 

عن الكني�سة.     

ا ينظر من خاليل اإىل نقطة 
ً
   و�رسد بفكره، �ساهم

بعيدة، ثم تابع حديثه بهدوء وتوؤدة:

ا لهم... 
ًّ
   - تب

اخلالئق  كل  فوق  بربه  ي�سمو  اأنه  ومع  ولكن،     

جدتي،  مثل  اأن��ه،  اإل  عليها،  �سلطانا  وي�سعه 

ل  ع��دد  ومعه  ه��و  ���س��وؤون��ه،  �سائر  يف  �رسكه 
ُ
ي

منهم  تعرف  ل  الذين  القدي�سني،  من  يح�سى 

جدتي �سوى نيكولو�س، وجاورجيو�س، وفرول، 

ا باأنهم طيبون مثل ربها وقريبون 
ً
واألعازر، علم
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من النا�س: يطوفون بالقرى واملدن، وي�ساركون 

النا�س حياتهم، ويقا�سمونهم معا�سهم. اأما قدي�سو 

ا ما يكونون من اأولئك ال�سهداء الذين 
ً
جدي فغالب

الرومان،  القيا�رسة  وجادلوا  الأ�سنام،  حطموا 

واأحرقوا  فعذبوا  بهم،  ُنكل  اأن  ج��زاوؤه��م  فكان 

وانتزعت جلودهم. 

   وكان جدي ي�ستغرق يف روؤاه اأحياًنا، ويقول: 

   - لو اأن اهلل يعينني على بيع هذا البيت ال�سغري 

ا 
ًّ

خا�س ا 
ً
قدا�س لأقمت  روب��ل،  خم�سمائة  بربح 

بالقدي�س نيكولو�س!

   فت�سخر منه جدتي، وتقول يل: 

   - ي�ستحق هذا العجوز الأحمق كل ما ي�سيبه؛ 

بيته  له  يبيع  اأن  نيكولو�س  القدي�س  من  يطلب 

وكاأن ل �سغل عند القدي�س اأف�سل من هذا!  

الذي     وقد احتفظت لفرتة طويلة بتقومي جدي 

خط بيده على ورقاته تعليقات خمتلفة؛ ومن بني 

ما و�سعه ذلك املكتوب بحرب اأحمر يف ال�سفحة 

تخل�سنا  »لقد  وح��ن��ة:  يواكيم  لعيد  املقابلة 

بف�سلهما من بالء كبري«.  

لولديه،  الدعم  يقدم  فلكي  »بالء«:  ال�  ذلك  اأتذكر 

يتعامل  جدي  بداأ  الك�ساد،  �رس  اأ�سغالهما  ويقي 

النا�س  م��ن  احل��اج��ات  ي�ستلم  و���رسع  ب��ال��رب��ا، 

بالفائدة.  الدين  �سداد  حني  اإىل  معه  ويبقيها 

ولكن اأحدهم و�سى به، فداهم ال�رسطة املنزل ليال 

الأمر  ولكن  عظيم،  هرج  حدث  بتفتي�سه.  وقاموا 

حتى  ال�سالة  على  جدي  فعكف  ب�سالم،  انتهى 

بلوج ال�سم�س، ويف ال�سباح كتب بح�سوري تلك 

الكلمات على التقومي الديني.        

كتاب  اأو  الع�ساء،  قبل  معي  املزامري  يقراأ  كان 

يبداأ  الع�ساء  وبعد  ال�سعب،   
)4(

ال�رسياين اأف��رام 

�سالته من جديد، في�رسي �سوته احلاد يف هداأة 

الليل، ولفرتة طويلة ترتدد كلماته الكئيبة: 

امللك  اأيها  يا  والقاب�س،  الواهب  وحدك  »اأنت   -

اخلالد... فلتقنا كل املاآ�سي ولتحمنا من الأ�رسار«.

اأن يق�سي جدي وطره من     وبينما هي تنتظر 

لقد  اآه،  الرتديد:  عن  جدتي  تتوقف  ل  ال�سالة، 

من  الليلة  �ساأنام  اأين  ويبدو  اجللو�س!  من  تعبت 

غري �سالة...  

اأيام  يف  الكني�سة  اإىل  ي�سطحبني  جدي  كان     

ال�سبت لإقامة �سالة الليل، ويف الأعياد حل�سور 

الكني�سة  يف  مالب�سي  اأبدل  املتاأخرة.  ال�سلوات 

واأ�ستمع اإىل �سلوات الكاهن وال�سما�سني، فكانوا 

فرق  ت��ردده  ما  اأم��ا  ج��دي،  ل��رب  ي�سلُّون  كلهم 

الإن�ساد من غناء فهو موجه اإىل رب جدتي. 

ق�سمتي  يف  متطرًفا  كنت  اأنني  لأع��رتف  واإين     

الطفولية بني الإلهني، واأتذكر اأن ذلك �سطر روحي 

رب  ف��اإن  �سيء،  كل  وبعد  ولكن،  وعنف،  بحدة 

جدي قد اأيقظ املفازع يف روعي، وزرع الكراهية 

يف نف�سي: مل يكن يحب اأحًدا، وظل يراقب الب�رس 

بعني متجهمة، يبحث عن ال�سوء وال�رس واخلطيئة 

ا اأنه 
ً
يف الإن�سان قبل اأي �سيء اآخر، وكان وا�سح

الدوام يرتقب خطاياه،  وعلى  بالإن�سان،  يثق  ل 

وي�ستهي معاقبته.

بالرب  وال�سعور  التفكري  كان  الأي��ام  تلك  يف     

ما  اأجمل  هو  ذلك  لروحي.  الرئي�س  الغذاء  هما 

ع�سته يف تلك الفرتة من حياتي، اأما كل ما عداه 

فق�سوة وقذارة تن�سكب على روحي وت�سكب فيها 

واأجمل من  اأف�سل  الرب  الكاآبة وال�سمئزاز. كان 

كل ما اأحاط بي، اإنه رب جدتي، ال�سديق اللطيف 

احلال  وبطبيعة  اخلالئق.  جميع  من  واملحبب 

ال�سوؤال حول جدي: فكيف ل ميكنه روؤية  اأثارين 

هذا الإله الطيب؟     

الهوام�ش

1 - مقتطع من رواية »الطفولة« التي �ست�سدر قريبا
جلمهورية  احلالية  العا�سمة  كازان؛  اأو  قازان  مدينة  اإىل  ن�سبة   -  2

تتار�ستان الرو�سية.

3 - كتاب يحتوي على مبادئ العقيدة الأرثوذك�سية.
الق�سائد  كتب  امليالدي؛  الرابع  القرن  يف  عا�س  �رسياين  راهب   -  4

والرتنيمة الدينية واأبرع فيها.  
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اأقوم  طويل.  دائم  �سهر  من  منهكًا  متعبًا،  ا�ستيقظ 

متعجاًل اإىل عملي دون اهتمام بهيئتي اأو مالب�سي. 

الوقت يداهمني وفر�سة الو�سول مبكراً اأمر م�ستحيل 

كالعادة. اأجتهز اأثناء الطريق نف�سيًا لتقريع مديري، 

لتنبيه خطي اعتدت عليه.   

هالمية،  ج���دران  على  اأح��الم��ي  معلقًا  ا�ستيقظ 

ال��دخ��ان.  وع��ب  ال���ورق  ولعب  بال�سهر  اأ�سارعها 

فاأقرر هذه  الفجر،  اأن يحني  اإىل  ا�ستمر يف حيواتي 

الذي  عملي  موعد  يحني  اأن  اإىل  يقظًا  البقاء  املرة 

التي متنح  القهوة مع �سوت فريوز  اأرت�سف  اأكرهه. 

�سباحاتي جماًل بحجم القبح الذي تعي�سه مدينتي 

و�سيوفها الدائمني.  

اأكت�سف  اأ�سعر بغربة كاأنني  اأ�سري يف دروب معتمة، 

قليل  ع��دا  فارغة،  ال�سوارع  الأوىل.  للمرة  املكان 

فيه  اأقف  الذي  املحيط  يغلف  ال�سباب  امل��ارة.  من 

بانتظار اأي حافلة اأو �سيارة تقلني اإىل عملي. اأنتظر 

مرورية،  لإ�سارة  عمود  على  كتفي  اأ�سند  واأنتظر، 

تطلع  وفجاأة  حويل.  من  كالأ�سياء  اأغفو  اأن  اأو�سك 

الأب���راج  اأح��د  جنوب  م��ن  تتفجر  �سغرية،  �سم�س 

حوا�سي  فت�ستيقظ  ال�سيارات؛  موقف  من  القريبة 

كلها، توقظني وقلبي يخفق ب�سدة، والفتاة/ ال�سم�س 

تكاد من فرط اللذة تبت�سم. كاأن ال�سباح ي�رسق من 

انت�سب  �سهية.  لذيذة/  غريبة/  ابت�سامتها  وجهها، 

ح�سورها،  احرتم  كاأين  بجواري،  ت�سري  وهي  جيداً 

تبت�سم، ثم مي�سي كل  اأتن�سق عطرها وهي  اأ�سعتها. 

منا يف طريقه. 

ال�ستيقاظ  على  وعزمت  باكراً،  النوم  قررت  ليلتها 

فتاتي.  وج��ه  من  ال�سوء  انبالج  يف  ع�سقًا  فجراً، 

اأ�ستيقظ لأمار�س طقو�سي يف احت�ساء القهوة و�سماع 

فريوز ب�سغف، لكنني اأتعجل هذه املرة، اأمتنى طلوع 

كاأنني  اأجتهز  مرتني.  ال�رسوق  اأب�رس  كي  ال�سم�س 

اأغادر اإىل حفلة �سديق حميم، اأ�سع كثرياً من العطر 

ثم اأخرج بكامل اأناقتي. اأ�سل املفرق لأجدها هناك 

تو�سحني  كي  انتظاري  يف  كاأنها  بهائها،  بكامل 

اأريجها.

مر اأ�سبوع على هذا احلال، ثم فجاأة اختفت ال�سم�س. 

انتظرت وانتظرت، متر ال�سيارات من اأمامي فاأ�سيح 

بوجهي عنها، تليها حافالت وعربات، واأنا مت�سلب 

يف  ت�رسق  كي  ال�سغرية  ال�سم�س  اأنتظر  مكاين  يف 

اإىل  اأغ��ادر  والف�سل  بالإحباط  اأ�ساب  وحني  قلبي، 

عملي بحزن. 

التم�ست لها اأعذاراً كثرية، كاأين اأعرفها اأو اأعرف ماذا 

اأعرف من تكون. تعللت مبر�س  اأين تعمل، كاأين  اأو 

يف  لها  بامتحانات  اأقاربها،  لأحد  بفرح  داهمها، 

مل  لذا  يوم،  اأي  يف  �ستاأتي  اأنها  واأيقنت  اجلامعة، 

اأتوقف عن ال�ستيقاظ باكراً. 

�سبيحة اليوم ال�سابع من غيابها، وقفت عند اإ�سارة 

املرور، وكدت اأ�سعد ال�سيارة لول اأن لح يل طيفها 

، هل هي حقًا اأم اأنه �رساب 
ّ
من بعيد، مل اأ�سدق عيني

يف  مكاين  اإىل  عدت  ثم  لل�سائق،  اعتذرت  ال�سوق؟! 

ابت�سامة  ابت�سمت  اأب�رستني  انتظار مرورها، وحني 

اأتن�سقها  كي  جواري  اإىل  الوقوف  تعمدت  عري�سة. 

كزهرة، وفرا�سات يحلقن حولنا كاأننا يف اجلنة ثم 

اأي  دون  جحيمي،  اإىل  وم�سيت  جنتها  اإىل  م�ست 

كلمة منها متنحني �سكونًا اأبديًا. 

باحلروف،  تعباأ  ل  لغة  �سامتة،  األفة  بيننا  �سارت 
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هي اخلجلة واأنا اخلائف. 

***

راأ�سًا على عقب، فقررت عدم  انقلب اجلو  ليلة،  ذات 

رفيقتي  روؤي��ة  عدم  فكرة  لكن  عملي،  اإىل  اخل��روج 

م�ساهدة  بالذنب من عدم  �سعور  يوؤرقني،  ال�سامتة 

بعد  لذا قررت  اأمر مزعج حقًا.  ال�سم�س وهي ت�رسق 

مالب�س  متدثراً  اخلروج  وبيني  بيني  طويل  �سجال 

ثقيلة تقيني الربد... حملت مظلتي ثم �سفقت الباب 

خلفي وخرجت. 

كانت ال�سوارع خالية متامًا، جعلتني اأندم خلروجي 

يف هذا اجلو القار�س، لأنني لن اأرى �سم�سي. 

اأنه ل ميكن  ليقيني  �سقتي،  اإىل  اأدراجي  اأعود  كدت 

من  خرجت  لكنها  اجل��و،  هذا  يف  يخرج  اأن  لعاقل 

املنت�رسة  امل��ظ��الت  حت��ت  ه��رول��ت  �سيق،  زق���اق 

�سم�سها  ترى  كي  بحاجة  كانت  كاأنها  بال�سارع؛ 

اأي�سًا. هرعت نحوها دون خوف، فتحت املظلة رغم 

الريح العا�سف، قلت: مرحبا، ثم اأعطيتها غمامتي. 

عدت فاإذ بها ت�ستوقفني:

- انتظر، اإنها تت�سع لكلينا. 

خوف  دون  جوارها  اإىل  �ساأقف  هل  كثرياً،  �رسرت 

من املارة اأو �سائقي احلافالت؟ توقفنا حتت عمارة 

ت�سرتنا من الندف، �ساألت: 

- كيف لك اأن تخرج يف هذا اجلو املرعب. 

قررت اأن اأكون جريئًا، اأجبت:

- لأنني ل اأتخيل اأن مي�سي يومي دون روؤيتك. 

- اأنا...

- بالتاأكيد اأنت. 

يا  جم��اورة..  قريبة  �سقة  من  ي�سدح  فريوز  �سوت 

ناطرين التلج ما عاد بدكن ترجعوا

تقول والبت�سامة ل تفارقها:

- هل يل اأن احت�سي القهوة معك؟

كاأنها متنحني ما اأ�ستهي، ما اأمتنى.

يف  معي  باجللو�س  ترغبني  هل  ذل��ك.  ي�سعدين   -

مكتبي اأم �سقتي؟

تطلق �سحكة طويلة.

-  اأنت جمنون.

�رسخ عليهن بال�ستي يا ديب بلكي بي�سمعوا

وحدن بيبقو متل هالغيم العتيق

وحدهن وجوهن وعتم الطريق 

دقائق،  خم�س  بعد  حت�رس  خا�سة،  �سيارة  طلبت 

وجلنا  املوظفني.  من  خالية  موؤ�س�سة  اإىل  تقلنا 

املكان والعتمة حتا�رس الأروقة، اإىل اأن اأ�سعلتها ثم 

وقف  اأحدهم  بعدي،  جاءوا  من  قلة  غرفتي.  فتحت 

اأمام الباب ثم متتم مبت�سمًا:

- غريب اأنت يا رجل، كيف �رست بهذا الن�ساط؟! 

نتحدث  غامرة.  �سعادة  متنحني  ورفيقتي  جنل�س 

والتاأتاأة تظهر بني الكلمات العابرة.

- باملنا�سبة، اأنا �سحى. 

املرة بجراأة  اأتاأملها هذه  �سفتي،  بها  ابت�سامة تفرت 

اأكرب.

- اأنا ديب، موظف بهذه املوؤ�س�سة. 

اجلل�سة  مينح  اخل��ارج  يف  املطر  و�سوت  نتحدث 

كاأن  تغني..  املطر  حبات  ك��اأن  الأل��ق.  من  مزيداً 

فريوز ت�سدح يف خيالتنا.. وحدهن بيبقو متل زهر 

البيل�سان/ وحدهن بيقطفو وراق الزمان / بي�سكرو 

الغابي بي�سلهن/ متل ال�ستي يدقوا على بوابي على 

بواب. 

 كل �سباح، تنتظر 
ّ
- اأعرف اأنك كنت تتل�س�س علي

ح�سوري. 

اأ�سعل املذياع.. 

-  �ساأكون �رسيحة معك، اأنا كنت اأنتظر تلك النظرات 

التي متنحني �سيئًا من اأنوثتي.

اأنا و�سادي غنينا �سوا.. اأغني:

- احلقيقة اأنني كنت اأنتظر ح�سورك كل يوم، لأنني 

بت �سعرت اأنك جزء من عاملي. 

اأح�رس ومعي فنجانني من القهوة. اأرت�سف �سوؤالها:

- ملاذا؟!

- ل اأعرف، رمبا حاجتي لمراأة متنحني ال�سالم. 

- وهل تعتقد اأنني قادرة على منحك ال�سالم؟

- رمبا.

�رسخ عليهن بال�ستي يا ديب بلكي بي�سمعوا... 

فتزداد  خدها،  على  دمعة  تطفر  يتملكها،  �سمت 

اأ�سعر  لكنني  احلديث  اأحاول  ورقة.  جماًل  العينان 

بالعجز.

- اإنني متزوجة. 
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قنبلة تلقيها يف وجهي، القنبلة ت�سكب القهوة على 

الطاولة، تعتذر. 

- ل عليك، املهم اأن تكوين بخري.

- بوجودك يف حياتي، بت بخري. 

اأرتع�س، حرية تتملكني، من تكون، ومن زوجها هذا 

الذي ي�سمح ملثلها اأن تبكي. 

- اأتدري يا ... .

- هاااه، قلت لك ديب. 

معًا يف  كنا  اأعرفك، رمبا  اأين  ف�سعرت  راأيتك  لقد   -

اخللود قبل اأن ن�سقط اإىل هذه احلياة. 

عم يقطعوا الغابي

وباإيدهن متل ال�ستي يدقوا البكي وهني على بوابي

-  اأنت �ساعرة!

- اأنا امراأة تكتنز بالكراهية، احلقد على كل الرجال، 

لزوجي.

- ل يجب اأن نكون عبيداً للكراهية يا عزيزتي. 

ركوة القهوة ت�سنع قلبًا.. 

- ت�رسفه ال�سيئ معي، مترده على كل �سيء اأقوم به، 

�رسقته لراتبي، �سلفه. �رست اأكرهكم، حتى زمالئي 

بالعمل بت اأكرههم دون اأي �سبب.

يا رايحني و التلج ما عاد بدكن ترجعوا

�رسخ عليهن بال�ستي يا ديب بلكي بي�سمعوا

- ديب.

- نعم! 

- هل خرجت يف هذا اجلو املاطر من اأجلي؟

- نعم، و�رست مواظبًا على عملي من اأجلك اأي�سًا.

- مل؟ هل �سعرت ب�سيء جتاهي؟ 

العرتاف �سيطان يبوح بنزواته ال�رسمدية.

- ل اأعرف، لكني اهتديت اإليك.

- راأيت الق�سور فقط، رمبا اأكون اأ�سواأ مما تظن. 

- رمبا، لكنني قلبي اأخربين اأن اأدق باب عينيك كي 

تعريف �سغفي بك. 

- والآن؟ 

- �سعيد بهذا املطر الذي منحني الفر�سة كي ن�سري 

معًا وجنل�س هنا يف غياب معظم الزمالء. 

قدح  احت�ساء  طلبت  حني  وقحة  باأنني  ت�سعر  اأمل   -

من القهوة معك؟

- كنت �سعيداً. 

رجعت ال�ستوية...

- لكن اأخربيني هل انتهت عالقتك بزوجك؟

- ل، ما زالت معلقة، نحن ننتظر قرار املحكمة. 

يزداد املكان األفة، الدفء يعرتي اأج�سادنا.

ل حتزن يا حبيبي اإذا طارت الع�سافري

و غنية من�سية ع دراج ال�سهرية

- غرفتك جميلة، ما كل هذه ال�سور؟

- اإنها �سور تروق يل فاأقوم بجمعها واإل�ساقها كي 

اأمتيز بها عن غريي.

- اإنك مميز حقًا. 

- �سحى.. هل بينكما اأطفال؟

- طفل واحد يعي�س معي الآن........ 

.. رجعت ال�ستوية
ّ
.. ظل افتكر فيي

ّ
ظل افتكر فيي

- وماذا �ستفعلني يا �سديقتي؟ 

له  حقوقي  كامل  عن  اأتنازل  اأن  قررت  �سيء،  ل   -

مقابل الحتفاظ بطفلي. 

- األ ت�سعرين باخلذلن؟

- خذلتني احلياة كثرياً، ومل ياأت الأمر على زوجي 

فقط. 

- يبدو اأن لديك الكثري من الهموم.

مكان  ل  ب�سمت.  نعاين  هنا  نحن  وح��دي،  ل�ست   -

لالنت�سارات يف جمتمع ذكوري لعني. 

 ............... -

اأ�سعل �سيجارة، ندخن �سويًة حتى  اأ�سمت،  ت�سمت.. 

تغيب مالحمنا بني الدخان. نغيب مع املطر. 

رجعت ال�ستوية.

يا حبيبي الهوى غالب

عجل وتعى ال�سنة ورا الباب

�ستوية و�سجر وليل

واأنا عم بنطر على الباب

رجعت ال�ستوية.
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واكتبني

املجل�س  يزاحمون  دعهم  حولك،  واجمعهم   ..."
والهواء، دعهم يرثثرون الوقت واملكان. وام�سغ 

النبات الأخ�رس وباعد بني  ما تي�رس من رحيق 

اأمانيهم، ثم وازنهم بني راحتيك وقد يئ�س منك 

ما  لهم  قل  الليل  ي�سع�سع  وعندما  منهم.   
ٌ
ج��زء

ثم  هجوع.  من  انتويت  ما  ارتخاء،  من  انتويت 

اكتبهم... اكتبهم بحرب ال�سواد؛ بقلم ُثلمت اأ�سنانه 

قبل قرون، اكتبهم كروؤيا؛ كابت�سامات �سغرية...

بحروف  اكتب  ال�سفحة؛  اأعلى  يف  عنهم  اكتب 

احلرف  بنف�س  اكتب  اإليك.  انزياحهم  قبل  اأرقتك 

على  اتكاأت  بنقاط  لالخ�رسار؛  املائل  الأزرق 

الوهم فان�سالت يف اأزقة الن�سيان...

متعن  قلبك؛  عن  ابعدهم  اليك؛  اأقربهم  اخ��رت 

مل  طي�س  ب�سنوات  املنهمك  راأ�سه  جتاوز  فيه، 

اأُوجع  الذي  قلبه  نحو  وانحدر  اأح��د،  يح�سبها 

طاملا  اللتني  يديه  اأم�سك  ثم  الثمالة،  حتى 

اأرقتك... واكتبه يف وهم اللقيا؛ بارداً وحمجوراً 

وعندما  للن�سيج...  اأقرب  بخٍط  اكتبه  بال�سواد، 

اكتبها  فائزة،  واكتبها:  ا�ستدر،  �سواده  يغلبك 

كما ُتكتب الأ�سياء اجلميلة؛ اكتبها كطرٍي �ساج 
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بالبيا�س، اكتبها كموج ليٍل قمري.  

ثم جتاوزهما اإىل اآخرين ي�سدونك و�سطهم، اكتب 

مائٍل  بخٍط  اكتبه  ال�سفحة،  منت�سف  يف  اأحدهم 

يف  اإحداهن  واكتب  وعني،  كري�سة  اكتبه  للزرقة؛ 

راء الريبة، اكتبها كقنديل يطل على اجلرف البعيد؛ 

اكتبها كمطر رمادي يرنُّ يف مكان �سحيق...

ال�سفحة؛  اأع��ل��ى  يف  اكتبني  معهم؛  واكتبني 

اكتبني كطري؛ اكتبني بخٍط ماثٍل لل�سواد؛ اكتبني 

قاربت  �سم�ٍس  اكتبني كحروف  القلب..  يف جهة 

اكتبني كرمٍح خا�س عن املكان فغار  الغروب؛ 

يف البعيد؛ اكتبني كوهج...

 ثم ل ترتكنا اإل وقد ا�ستظل كٌل منا بنف�سه... ل 

ترتكنا اإل وقد حدثتنا عنا..."

ال�سفحات  م��ن  مقاطع   - )اكتبني(  رواي���ة   (

)2/3/4( - عدد �سفحات الرواية 210 �سفحة 

قطع �سغري(  

حادث  يف  اأُ�سيب  كاتب  عن  رواي��ة  )هام�س: 

�سيارة، ومل يعد قادراً على الكتابة، وهو م�سو�س 

ب�سخ�سيات كثرية يف راأ�سه مل ي�ستطع كتابتها، 

مل  لكنه  يكتبها..  اأن  وعدها  حقيقية  �سخ�سيات 

ليعرفها  يكتبها  اأن  متنى  و�سخ�سيات  يتمكن، 

كتابتها  مهمة  اآخ��ر  كاتب  من  طلب  ل��ذا  اأك��رث، 

اختار  الآخ��ر  الكاتب  عليه.  من  ثقلها  لينزاح 

فوجئ  الذي  ال��راوي..  ل�سخ�سية  الأول  الكاتب 

فحدث  املفعول،  اإىل  الفاعل  �سيغة  من  بتحوله 

هذا التداخل يف تركيبة ال�رسد.(

الن�س الأول )ال�ساكن بنف�سه امُلجرت بغريه(

   

 " وكان هو، يف الزاوية قلياًل نحو اليمني، بنف�س اليد 

التي ت�ستقر لفرتات طويلة على م�سند الكر�سي لدرجة 

هو  كان  الكر�سي...  من  جزٌء  اإنها  يعتقد  البع�س  اأن 

يلقي بكلماته يف نهاية حديث عن �سيد الأ�سود... 

حاولوا  هكذا  -اأو  ب�سغف  ي�سمعون  كانوا  اأمامه 

لأي  متوثبني  كانوا  اأحد،  يقاطعه  مل  اإظهاره- 

حادة  ت�سفيق  نوبة  يف  ليندفعوا  توقف  اإ�سارة 

ُت�سعرهم اأنهم مازالوا اأحراراً غري مقيدين. "

)روايات الن�سو�س اخلم�سة الوىل - رواية الن�س الأول – مقطع 

من �سفحة )7( (

)هام�س: خما�سية روائية عن منت ال�سيد الرئي�س(

وخز

متامًا..  اأيقظه  ال��ب��اردة  ال�سخرة  ملم�س   ..."  

احلافيتني  قدميه  ع��رب  انتقلت  التي  ال���ربودة 

ال�سحر،  دائ��رة  من  باإخراجه  وب���داأْت  ايقظته، 

اخل�سن  الرتاب  على  ر�سمت  الثقيلة  قدميه  اآثار 

التي  ال�سخرة  اإىل  بيته  من  امتد  متقطعًا  خيطًا 

تنتهي بهاوية �سحيقة. يده اليمنى كانت حتمل 

على  ال�سخور  ت�سكيل  يف  ي�ستخدمها  مطرقة 

هيئة جم�سمات خمتلفة.. اأما يده الي�رسى فكانت 

حتمل اإزميل النحت. كان ما يزال حتت تاأثري ذاك 

احللم، متثال مكون  له يف  تراءى  الذي  التمثال 

من ق�سمني اأحدهما ميثل راأ�س ن�رس، والآخر ج�سد 

اإن�سان يحمل اإزميل نحت، ولهبًا اأحمراً ي�سع من 

حول الراأ�س وال�سيف.  

وتال�سى  متامًا  اأيقظه  لل�سخرة  البارد  امللم�س 

يطاردها  التي  التمثال  و�سورة  متامًا..  احللم 

دفعته  الباردة  اخلفيفة  الريح  باخلفوت.  اأخذت 

لالأمام قلياًل فرتاجع بخوف خطوة للوراء... 

اإىل  الطريق كله من منزله   مل يعرف كيف �سار 

هنا؟! ما يتذكر هو اأنه ما بني اليقظة والنوم كان 

التي بداأْت تتج�سد  الن�رس  يطارد �سورة منحوتة 

له منذ رحيل زوجته عن املنزل قبل �سهرين."  

)رواية )وخز(- �سفحة )7(- 180 �سفحة قطع كبري(

اخلا�سة،  حكايته  فني  عمل  لكل  )ه��ام�����س: 

يكن  مل  الأح��م��ر  الهندي  النحات  و)ه�ستاي( 
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له عندما  والرواية هي �رسد ملا جرى   ،
ً
ا�ستثناء

قرر ال�ستغال على نحت يقدمه كقربان لي�سمح 

الأخ��ر  اجلانب  اإىل  بالرحيل  القبيلة  زعيم  له 

كان  البداية  يف  بزوجته.  للحاق  ال��ع��امل  م��ن 

لكن  للنحت،  كمادة  �سجرة  جذع  ا�ستخدام  يريد 

بقايا  مع  ال�رسيرة  الأرواح  مت��ازج  من  خوفه 

مل  �سماء  �سخرة  ل�ستخدام  دفعه  ال�سجرة  روح 

تتعلق بها حياة من قبل. ومن هنا بداأت معاناته 

مكانًا  ال�رسيرة  الأرواح  جتد  مل  حيث  احلقيقية، 

�سوى اأحالمه لتتمازج معها(. 

الو�سايا ال�سيئة

ل�ست �سيئًا، ت�سعر بالغنب  لأنك  بح�رسة  ت�سعر   "
مل  لأنك  بالو�ساعة  ت�سعر  خمادعًا،  ل�ست  لأنك 

تتمرغ حتت الأقدام.

بينما  منها،  ويرتوون  عذبة..  الآخرين  بحور 

بحرك مالح.. واأنت ترويه... 

اأعماقك ت�رسخ: ما ال�سواب الذي ارتكبته لتكون 

هكذا..."

قطع  �سفحة   200  - )ا(  �سفحة   - ال�سيئة(  )الو�سايا  رواي��ة   (

متو�سط (

ال�سجن،  من  بكثري  وعنا.  عنك  رواي��ة  )هام�س: 

الغو�س يف  الرواية  املراوغة حتاول  من  وقليل 

التي  ال�سيئة  الأ�سياء  واإظهار  الب�رسية،  الأعماق 

وب�سيٍء  النقاء.  بادعاء  اإخفائها  الب�رس  يحاول 

 من توج�س يقوم بطل الرواية 
ٌ
من خوف، وكثري

عتقد -عادًة- اأنها قد تقود 
ُ
بفتح الأبواب التي ي

حلياة اأف�سل من تلك التي نعي�سها.(

رواية راء

الكتابة..  على  القدرة  نف�سك  يف  تفرت�س   "     

�سخرتني؛  تنتقي  للبحر،  يقودك  الفرتا�س  هذا 

تتخذها  والأخرى  الأوراق،  عليها  لت�سع  واحدة 

�سنداً لظهرك. ثم تواجه البحر واأنت تقول له اإنك 

�ستكتبه.

القلم،  ي��دك  من   
ْ
انتزعت غمرتك  التي  املوجة 

 الأوراق، وبعرثتك على الرمال.
ْ
وبللت

والأخرى  بالقلم،  مم�سكة  يده  ترى  للبحر،  تنظر 

تتو�سد الأفق. تبت�سم للبحر، لكنه يقول لك اإنه لن 

يكتبك..."

قطع  �سفحة   261 مفتتح-   - ال���راء  )رواي���ة 

�سغري(

)هام�س: رواية عني اأنا، رواية حتكي عني وعن 

ا�سبح،  كنُت  عندما  فكرتها  جاءتني  وقد  البحر، 

ممدد  -واأن��ا  اإنقاذي  وبعد  غرقًا،  اأم��وت  وك��دُت 

على رمال ال�ساطئ واأنا ارجتف- جاءتني هذه 

الآن  واإىل  واخليال.  احلقيقة  بني  واأن��ا  الروؤية 

فعاًل  واأت�ساءل  عقلي،  يف  الروؤية  هذه  تتداخل 

املوت  بني  الربزخ  -حلظة  اللحظة  تلك  يف  هل 

واحلياة- تبادلنا اأنا والبحر الأدوار؟!(

رواية كاف من نون

�سدر �رسيراً 
ُ
اأغلقته خلفك مل ي    "...الباب الذي 

هناك  واقفة  زال��ت  ما  هي  امل��رة،  هذه  مزعجًا 

ف�ستدير  هنا.  اإنك  لها  تقول  واجلبل،  البحر  بني 

للجلو�س  تدعوك  وهي  نحوك  كاملة  بانحناءة 

قلياًل. وتعطيك مع رع�سة يديها كوبًا من املاء، 

الذي  الطريق  عن  حتدثها  تريد..  عما  وت�ساألك 

حتدثها  املا�سية..  الأربعة  اأيامك  خالل  عربته 

عن اأمتعتك التي �سلبك اإياها الطريق.

حتدْق فيك ب�سرب.. تنتظر فرتة �سمت منك لتهز 

فتحكي  املوا�سلة.  على  اإي��اك  م�سجعة  راأ�سها 

ما  لديك  يعد  مل  اأنه  هي  ت�سعر  وعندما  وحتكي. 

زاوي��ة  اإىل  تتجه  لتنه�س...  لك  ت�سري  حتكيه.. 
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له  تبت�سم   ،
ٌ
اآخر  

ٌ
�سخ�س مكانك  فيحتل  املكان... 

املدينة، وت�ساأله عما يريد.

هكذا..  املدينة  يقول:"  بجوارك  اجلال�س  ت�سمع 

يجب  الغرباء  فيها  جل�س  مهما  مقهى  املدينة 

لآخرين."  امل��ك��ان  وت���رك  م��غ��ادرت��ه��ا  عليهم 

واأن هذا املكان يعرفك  ل�سَت غريبًا،  اأنك  تخربه 

يجل�س   
ٌ
اآخر  

ٌ
وغريب بخفوت  يبت�سم  لكنه  جيداً. 

بجوارك..." 

ال�سفحات  عدد   -  )67( �سفحة   - نون  من  كاف  )رواي��ة 

358�سفحة قطع كبري.(
)هام�س: هذه هي املحاولة الأوىل لكتابة رواية 

العابرين  ن��داء  من  متل  ل  �ساخبة  مدينة  عن 

رواية  و�سيتتبعها  واأزقتها.  ب�سوارعها  لُتل�سقهم 

تتمكن  رمبا  قاهرة-  اأخرى  مدينة  -عن  اأخرى 

من الطريان(

رواية الدال

دعهم  ِغ���رة...  ح��ني  على  ي��اأخ��ذوك  "دعهم      

ينفثوك  دعهم  ببطء...  يلوكونك  وهم  يبت�سمون 

بني الرماد... ثم تو�سد بقاياك... وتخفف من دمٍع 

طاملا �سق جمرى له يف وجنتيك..."

)رواية الدال - مفتتح الن�س - 365 �سفحة قطع �سغري(

اإىل منظومة �رسدية،  اأقرب  )هام�س: ن�س طويل 

عنوان  �سيحمل  الثاين  واجلزء  الأول،  اجلزء  هنا 

رواية )العني(. اجلزء الأول ب�سمري الأنا، والثاين 

بدون �سمري ثابت.(

)جفول(

لن  امل��رة؛  هذه  تهرب  لن  اإن��ك  لنف�سك  تقول   "
تراوغ؛ و�ستكتب نف�سك كما هي، �ستكتب الأ�سياء 

حتى  ال�سائعة،  ال�سنني  لأحد..  بها  تبح  مل  التي 

على  اإدراج��ه��ا  تن�سى  ل��ن  ال�سغرية  الأوه����ام 

الأوراق.

�ستكتب كما ينبغي لرجل �رسيف، �ستفي بوعدك 

الذي طاملا قلت اإنك ملتزم بالوفاء به.

افتتاحية،  �سيكون  ا�سمك  ال�سفحة  اأعلى  يف 

الإهداء:  ثم ت�سع عبارة  بعدها عمرك احلقيقي. 

عنوانًا  �ست�سع  بعدها  اأن��ا(.  يكن  مل  ال��ذي  )اإىل 

�ستوؤرخ  وفيه  )النبثاق(..  م�سمى  حتت  فرعيًا 

لأيام مل تع�سها اأبداً.

التي  الأكاذيب  ب�رسد  �ستكتفي  �رسيف  وكرجل 

تعتقد اأنه بالإمكان اأن ي�سدقها الأخرون.

الفرعي  العنوان  �ست�سع  �سفحات  ع�رس  وبعد 

ال��ث��اين )ال��وه��ج(، وحت��ت��ه ���س��ت��درج ك��ل اأح��الم 

 
ً
وان��ت��ه��اء ال���ط���ريان،  بحلم  ب��داي��ًة  م��راه��ق��ت��ك؛ 

باحلمى التي ا�ساعت �سوء عينيك يف منت�سف 

انح�سارها، ثم اأعادت �سوء عني، واكتفت بخ�سف 

الأخرى.

كل اأحالمك �ستكفيها ع�رسون اأو ثالثون �سفحة، 

ويف  )النبعاث(  الثالث  الفرعي  العنوان  بعدها 

حتى  ي��ح��دث..  مل  وم��ا  ح��دث  ما  �ستكتب  متنه 

قرارك بال�ستناد على جدار، وروؤية ما حدث لك 

طوال اخلم�سني �سنة املا�سية.

)ال��رت��ق(  ع��ن��وان��ه��ا  �سيكون  الأوراق  وب��اق��ي 

و�ستخ�س�سها للتاأمل؛ تاأمل حياتك كرجل �رسيف 

مل يكذب اأبداً دون داع، ومل يوؤذ اأحداً دون اأن يكون 

التي  اخليبات  كلها؛  احلوادث  ذلك...  على  جمرباً 

)هي(-  ب�سببها  نهايتها-خ�سو�سًا  يف  دفعتك 

�ساحنة..  عجالت  حتت  النتحار  حماولة  اإىل 

�ستكتب عنها يف ال�سفحات الأخرية... لكن قبلها، 

�ستنوح يف خم�س اأو �ست �سفحات، �ستبكي اأيامك 

يف  تبك  مل  كما  �ستبكي   ...
ً
ه��ب��اء تناثرت  التي 

�سحوك اأو نومك... ثم �ستفي�س بحديث عن رحلتك 

خملوطًا  حديثًا  �سيكون  ق��اه��رة.  لبالٍد  الأوىل 

مرة  اإليها  ال��ذه��اب  على  ق��درت��ك  لعدم  ب�سجن 
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اخرى. بعدها �سترتك �سفحتني فارغتني كاإ�سارة 

بعد طردك من عملك  لعامني  الذي ع�سته  للفراغ 

الذي  املبلغ  نف�س  ماليًا؛  مبلغًا  اختال�سك  ب�سبب 

اإىل  لعودتك  اأخ��رى  �سفحات  لل�سفر.  ا�ستخدمته 

قريتك، عمرك حينها كان يف منت�سف الأربعني، 

كان ذلك خيارك الوحيد حينها؛ مدخراتك انتهت، 

من  اأكرث  �ستكون  �سفحات  خم�س  ف�سل.  وزواجك 

احلقل  يف  ق�سيتها  التي  �سنوات  للخم�س  كافية 

تزرع وحت�سد، وت�سطاد الطيور والأرانب، قبل اأن 

توقظك املدينة ذات يوم قاحل، وتدعوك للعودة 

اخلم�سني.  طي�س  عن  تعرفه  ما  �ستكتب  ثم  اإليها. 

بالمبالة  حُت��دق  م�ست�سفى  يف  بغرفة  وتنتهي 

كما  لأوام��رك  ي�ستجب  ومل  خذلك،  الذي  بج�سدك 

واكتفى  ال�ساحنة،  عجالت  حتت  ويرمتي  ينبغي 

بال�سطدام بجانبها الأمين. "  

)خمطط لرواية ال�سخ�س الذي مل يخذل نف�سه حتت عنوان "جفول"(

خفوت

ال�ساي  كاأ�س  ب�رسعة،  الطاولت  بني  "مرق      

اأرجل  بني  الزجاج  فتناثر  ب��الأر���س،  ا�سطدم 

الطاولت.

اأ�سنانه  عن  ك�سفت  بخوف  املمزوجة  ابت�سامته 

املتاآكلة بفعل الت�سو�س، وح�رسجة خفية خرجت 

من فمه اأكملت امل�سهد.

والده تويف قبل ثالثة اأيام، لكنه مل يعرف مغزى 

ذاك املوت حتى الآن...

وهو  طاولة  على  ي�ستند  كان  املقهى  �ساحب 

ال�سابق.  اليوم  اإي��راد  ح�ساب  مبراجعة  منهمك 

�سوت حتطم الكاأ�س جعله يرفع راأ�سه قلياًل، لكن 

�سحكات عامل املقهى جعلته يعود لالنغما�س 

مبراجعة احل�ساب.

ما  و�رسعان  للوراء،  اأكرث  ال�سغري  الطفل  تراجع 

ا�ستدار واختفى ب�رسعة."

"ال�سغري" �سفحة  )رواية خفوت - اجلزء الثالث - عنوان فرعي 

))1(

ترك  احل����رازي  حممد  ت��ويف  عندما  )ه��ام�����س: 

وراءه �سبعة اأبناء، الكرب يف الثانية والع�رسين، 

والأ�سغر يف ال�ساد�سة من عمره. ترك لهم دكانًا 

وبع�س  قدمية  وكتب  بجرائد  ممتلئًا  �سغرياً 

يقدر  دي��ن  اأقلها  ودي���ون  ال��ت��ذك��اري��ة،  ال�سور 

باإيجار الدكان لثالثة اأ�سهر. وحده البن الأ�سغر 

ا�ستمر يف حياته باللعب لعدة اأيام بني طاولت 

تلك  يتلقى  اأن  قبل  لدكانهم،  املجاور  املقهى 

من  مت�سو�سة  اأ�سنان  ثالثة  اأزالت  التي  ال�سفعة 

من  الرواية  كلها.  حياته  ت�سكيل  واأع��ادت  فمه، 

)املقام(،  والثاين  )الرحلة(،  الأول  اإج��زاء  ثالثة 

عما  )الرحلة(  الأول  اجلزء  )ال�سغري(.  والثالث 

ب�سكل  �سنعاء  مدينة  اإىل  احل��رازي  انتقال  قبل 

نهائي يف نهاية �سبعينات القرن الع�رسين، وما 

جرى خالل فرتة ال�سبعينات. و)الرحلة( تبداأ مع 

ت�سبه  �ساحة  يف  احل��رازي  حممد  ال�ساب  جلو�س 

ال�سرتاحة تتوقف فيها ال�ساحنات الكبرية -بعد 

اجلزء  ي�سكل  ال��ذي  اجلبلي  املنحدر  اجتيازها 

الأ�سعب من الطريق الذي يربط العا�سمة �سنعاء 

لأحاديث  و�سماعه  وباجل-  احلديدة  مبدينة 

بني  �سنعاء  اإىل  وذهابه  ال�ساحنات،  �سائقي 

احلني والآخر عرب تلك ال�ساحنات التي متر عرب 

ذلك الطريق، و�سوًل اإىل قراره بالنتقال نهاية 

ال�سبعينات مع زوجته وابنته الكربى.

واجلزء الثاين )املقام( عن فرتة مكوثه يف �سنعاء 

حتى وفاته يف بداية العام الفني وخم�سة ع�رس، 

يف  ا�ستقراره  حتى  عمل  من  اأك��رث  بني  وتنقله 

واخلردوات  والكتب  القدمية  اجلرائد  لبيع  دكان 

ال�سغرية. والتحولت التي حدثت ملدينة �سنعاء 

خالل تلك الفرتة.(
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»بيكاردي«  اإقليم  �سطر  ذات خريف، ميمُت وجهي   

ب�سحبة  قدمي  ريفي  ال�سيد يف ق�رس  مو�سم  لق�ساء 

بع�س الأ�سدقاء املولعني باملزاح وتدبري املقالب، 

اأكْن  انا، من جهتي، مل  الآخرين.  اأ�سدقائي  كجميع 

يت�سمون  اأ�سخا�ٍس  مع  �سداقات  اإقامة  اإىل  مياًل 

بالعبو�س والتجهم.

تّت�سم  بحرارة  اأ�سدقائي  ا�ستقبلني  و�سويل،  عند    

وكالوا  عانقوين  اأنهم  ريبتي  اأثار  ومما  باملغالة. 

اأْن  يتوقعون  كاأنهم  والتملق،  املداهنة  كلمات  يل 

يحظون بت�سلية كبرية على ح�سابي.                       

اإنهم  اأيها الثعلب العجوز.  وهنا قلُت لنف�سي: »احذر 

يعّدون لك �سيئا ما.« 

بكثري  اأكرث  ذروته..  البتهاج يف  كان  الع�ساء  اأثناء 

مما ينبغي، ففكرت: »هنا اأ�سخا�س يفرطون باملرح، 

مقلبًا.  ��رون 
ّ
ي��دب اإذن  فلعلهم  وا�سح.  �سبب  دومن��ا 

وبالتاأكيد �ساأكون اأنا �سحية هذا املقلب، فال بّد يل 

من اليقظة التامة.«                                                                                               

طيلة ال�سهرة، كان اجلميع ي�سحكون بطريقة مبالغ 

يف  ثقيلة  دعابة  رائحة  �سممُت  اأنني  و�سحيح  بها. 

، لكنني مل اأعرف كنهها.                                                                              
ّ
اجلو

اأو  �ساردة  اأدع  ومل  واحل��ذر،  احليطة  جانب  اأخ��ذُت 

مثار  اأمامي  �سخ�س  كّل  واأ�سبح  تفوتني.  واردة 

ريبتي، مبا يف ذلك خدم املنزل.  

البيت  يف  من  جميع  وج��اء  ال��ن��وم،  �ساعة  حانت 

ملرافقتي اإىل غرفتي.. ’ُترى مَل فعلوا ذلك؟!‘ ثم متّنوا 

يل ليلة هانئة. دخلُت بعد ذلك اإىل مهجعي، واأغلقت 
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ترجمة: ح�سام ح�سني بدار*

�سرير غري مريح

من اأعمال  اآمال العوفية  - ُعمان

* كاتب ومترجم من األردن 



مم�سك  واأن��ا  واح��دة،  خطوة  اأحت��رك  اأْن  دون  الباب 

ب�سمعة بيدي.                                                                                                

�سمعُت �سحكات وهم�سات يف الردهة. اإنهم بال �سّك 

ما  كّل  على  نظرة  األقيت  حركاتي.  يرقبون  كانوا 

حويل: اجلدران والزخارف واللوحات املعلقة عليها، 

كان  �سيء  من  ما  لكن  الأر�سية..  ال�سقف،  الأث��اث، 

يتحركون  اأنا�سا  و�سمعُت  هواج�سي.  لإثارة  مدعاة 

اأدنى �سك كانوا ينظرون من  اإنهم بال  قرب غرفتي. 

ثقب الباب. حينئذ خطر ببايل اأّن �سمعتي قد تنطفئ 

ة، وترتكني يف ظالم دام�س. 
ّ
على حني غر

ذهبُت اإىل رّف املدفاأة، واأ�ساأُت جميع ال�سموع التي 

عليه. وبعدها األقيُت نظرة اأخرى من حويل دون  اأْن 

وحذرة،  ق�سرية  بخطوات  �رسُت  ثم  �سيء.  اأي  اأحلظ 

حدة.  على  غر�س  كّل  واأفّت�س  الغرفة  اأتفح�س  واأنا 

. ذهبُت اىل النافذة 
ّ

مع ذلك.. ما من �سيء غري عادي

بعناية  فاأقفلتها   وكانت م�رسعة على م�رساعيها، 

فائقة. واأ�سدلُت ال�ستائر املخملية ال�سخمة، وو�سعُت 

ا اأمامها حتى ل اأفاجاأ مبا اأخ�ساه. 
ّ
كر�سي

اإْذ  الذراعني،  املقعد ذي  بحذر على  نف�سي  واأجل�سُت 

مل اأكن لأجروؤ على الو�سول اىل ال�رسير. كان الوقت 

اأّن ظنوين مل  اإىل  النهاية  ب�رسعة، وخل�سُت يف   
ّ
مير

تكن يف حملها. لذا فقد قررُت اأْن اأذهب اإىل ال�رسير، 

لكنه كان يبدو مثرياً لل�سك ب�سكل خا�س. لعلي اأثناء 

 من فوق، اأو لعلي 
ّ
نومي �ساأفاجاأ بدلو ماء ُيدلق علي

�ساأغو�س داخل الأر�س يف اللحظة التي اأمتدُد فيها 

على الفرا�س، اأو لعلي..           

الثقيلة  الدعابات  جميع  خميلتي  يف  وا�ستعر�سُت 

اأن  اأريُد  ل  الآن  واأنا  لها يف حياتي،  تعر�سُت  التي 

– كنوع  فكرُت  ثم  اأبدا.  اأبدا..  ثانية  ال�رسك  اأقع يف 

من احلذر – اأْن اأ�سحب املرتبة مبا عليها من اأغطية 

ويف  الغرفة،  منت�سف  اإىل  وت��وؤدة  بهدوء  وو�سائد 

عن  الكفاية  فيه  مبا  بعيدا  بالذات..  الباب  مواجهة 

مكان ال�رسير الذي اأثار قلقي.                                                                                     

ثم اأطفاأُت جميع ال�سموع، وتلم�سُت طريقي اإىل داخل 

الأقل،  اأخرى على  ل�ساعة  الفرا�س. وبقيُت م�ستيقظا 

متاأهبا لأخّف �سوت. لكن كّل �سيء كان هادئا يف 

املنزل، فت�سلل النوم اإىل جفوين، وا�ستغرقُت يف نوم 

عميق ل�ساعات طويلة.                                                                                 

اء �سقوط ج�سم ثقيل فوقي، يف 
ّ
لكنني اأفقُت فزعًا جر

انهمر فيها على وجهي ورقبتي  التي  اللحظة  نف�س 

ل  اآلم��ًا  يل  ب 
ّ
�سب ال�سخونة  �سديد  �سائل  و�سدري 

تو�سف. واأعقب ذلك �سجيج هائل اإثر �سقوط �سحون 

واأطباق على الأر�س.

فوقي  جثم  الذي  اجل�سم  ثقل  حتت  اأختنق  اأْن  كدُت 

ة 
ّ
ماهي لأتبني  يدي  وم��ددُت  احلركة.   من  ومنعني 

كبرياً. يف  و�ساربًا  واأنفًا  فلم�سُت وجها  ال�سيء،  هذا 

هُت �رسبة 
ّ

تلك اللحظة، وبكّل ما اأوتيُت من قوة، وج

من  واباًل  تلقيُت  الفور  على  لكنني  الوجه.  ذلك  اإىل 

املبلل  الفرا�س  من  اأقفز  جعلني  مما  ال�سفعات، 

واأهرول اإىل الردهة عرب الباب املفتوح.

يا للهول! لقد كنا يف و�سح النهار واجللبة ال�سديدة 

يف  كان  من  بجميع  اأتت  غرفتي  عن  �سدرت  التي 

املنزل – قا�سيهم ودانيهم – على عجل لي�ستطلعوا 

الأمر. وتبني اأّن �سبب كّل ما حدث هو املرتبة التي 

بها  تعرث  والتي   ،
ّ

تب�رس دون  الغرفة  و�سط  �ْستها 
َ
فر

اخلادم الفِزع على غري توقع، و�سكب – من غري ق�سد 

العديدة  واأّن الحتياطات  على وجهي.  فطوري    –
التي اتخذتها من اإغالق  النافذة اإىل اإ�سدال ال�ستائر 

اإىل النوم يف منت�سف الغرفة هي التي اأوقعتني يف 

هذا املوقف املحرج، الذي عملت جاهداً لتفاديه.

واخجلتاه! كم �سحك اجلميع مني يف ذلك اليوم! 

الهام�ش

1893 اأديب فرن�سي �سهري، تويف عام    - 1
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�سوادا قامتا حني  تنفث  الظلمة احلالكة       كانت 

الذي  املكان  اأرجاء  لي�سيء  م�سباحه  حممد  �سلَّط 

جبل  عمق  يف  حم�سور  �سيق  ممر  من  اإليه  و�سلنا 

ملتهب ب�سخور حمراء، كان الباب احلديدي املثبت 

بالية  �سجادة  برزت  حني  مواربا،  املمر  نهاية  يف 

بالرتاب واحل�سى  فوقها غطاء وو�سادة مملووؤتان 

ال�سوء  م�سار  تتبعنا  النواحي،  اإحدى  على  ال�سغري 

اإىل الأعلى ليك�سف عن روؤو�س جبلية مدببة كاأنها 

خالد  ���رسخ  ف��ج��اأة  قفاها،  على  م��رك��وزة  اأ�سنَّة 

مدهو�سا: انظروا ماذا هنالك؟ اأ�سار بيديه اإىل كومة 

من الكتب املبعرثة -اأ�سفل �سندوق خ�سبي كبري-

قد اأكل الدهر منها بع�س اأوراقها، اقرتبنا قليال واإذا 

اإىل  ي�سل  ارتفاعها  يكاد  جبلية  مغارة  و�سط  نحن 

مرتين ون�سف مع فتحة �سيقة ت�سمح مبرور ال�سوء 

والهواء، مل نكن على علٍم بوجود هذه املغارة يف هذا 

ا�ستك�سافية  برحلة  القيام  قررنا  منذ  النائي  اجلبل 

اأمام  اإذن  الآن  هنا  نحن  بنا،  املحيطة  القرى  يف 

جتويف ي�سل طول قطره اإىل ثالثة اأمتار. اأخذ خالد 

داخل  الأوراق  ويتفح�سان  الكتب  يقلبان  وحممد 

حني  اجلفاف  و�سديد  خانقا  اجلو  كان  ال�سندوق. 

الغبار  مع  انبعث  الذي  ال�سعال  ال�سدى �سوت  د  ردَّ

واأنا  الكتب،  فوق  املكومة  الأوراق  من  املتطاير 

اأ�سلط ال�سوء على خرب�ساٍت وخطوٍط تربز وتختفي 

مع تقليب الأوراق. 

13 /3
 اأ�سبوع واأنا يف هذا املكان املوح�س، طلبت منها 

َّ
مر

فا�ستجابت  و�رساجا،  واأوراق��ا  قلما  يل  حت�رس  اأن 

اأجد  لعلني  اأكتب  اأن  رت 
َّ
قر لقد  الطلب،  لهذا  ب�رسعة 
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اأحمد احلجري *

مقربة احلكمة)1( 

من اأعمال الفنان خالد البو�سيعدي  - ُعمان

* قاص من ُعمان   



يف  املكوث  �ساأطيل  اأنني  يبدو  الكتابة،  يف  العزاء 

اأ�ست�سفه  اأن  ا�ستطعت  ما  هذا  املظلم،  املكان  هذا 

العابر وهي تقدم يل وجبة د�سمة على  من كالمها 

كتاٍب  �سوى  الأ�سبوع  هذا  طيلة  يل  تقدم  مل  الغداء، 

مو�سوعي �سخم.

4/26
 هذه العجوز على تقدمي كتاب يل 

ّ
     ل اأدري مل ت�رس

كّل ب�سعة اأيام، ل اأنتهي من قراءة كتاب اإل ومتدين 

البداية بنف�سي لهذا  اأنني جئتها منذ  باآخر، �سحيح 

الغر�س، لكن مل اأكن على علم اأنها �ستحب�سني هنا، 

لقد اأغرتني مبكتبة زوجها الذي اختفى حينها فجاأة، 

 �سّتى اأنواع 
ُّ
لقد �سمعت اأنه ميتلك مكتبة �سخمة ت�سم

الكتب من جميع املعارف الإن�سانية، كنت يف حاجٍة 

عليه،  اأ�ستغل  الذي  بحثي  لأكمل  الكتب  لتلك  ما�سٍة 

املغارة  �ستكون يف هذه  نهايتي  اأن  اأفكر مطلقا  مل 

النائية.

6/5
     اأ�سعر ب�سيٍء من اخلوف والعزلة يف هذا املكان 

هذه  بها  متّدين  التي  الكتب  بقراءة  اأت�سلى  ق، 
ّ
ال�سي

ب�سوء  املغارة  ت�ساء  النهار  يف  ال�سمطاء،  العجوز 

ل  الليل  ويف  اأعالها،  يف  كوٍة  من  املت�سلل  ال�سم�س 

بنات  َباح  و�سُ احل�رسات  طنني  اأ�سوات  �سوى  اأ�سمع 

اليوم مع كتاب  اآوى، ت�سلني وجبتني د�سمتني يف 

�سوى  هنا  ب�سيء  اأقوم  ل  فاأنا  ثالثة  اأو  يومني  كل 

القراءة.

7/28
�سندوق  حتت  ملقاٍة  حديدٍة  على  اليوم  عرثت       

عّلي  منفٍذ  عن  جديا  البحث  يف  فكرت  لذا  الكتب، 

هذه  اأع��رف  اأن��ا  ال�سجن،  هذا  من  اخل��روج  اأ�ستطيع 

اأنا فيها تقع على  املنطقة جيدا، هذه املغارة التي 

اآخر جبٍل من تلك ال�سل�سلة املمتدة من اجلبال، فاإذا 

حد�سي  وكان  الجت��اه،  بهذا  يوميا  احلفر  ا�ستطعت 

لدي  لي�س  الأم��ان،   
ّ
بر اإىل  اأ�سل  اأن  فيمكن  �سائبا، 

هذه  له  تخطط  مما  الهرب  فاإما  لأخ�����رسه،  �سيء 

وت�رسفاتها  رحمتها  حتت  هنا  البقاء  اأو  العجوز 

الغريبة.

9/18
ل �سيء �سوى الكتب والقراءة.

11/12
     هذا ن�س الر�سالة التي عرثت عليها م�سادفة يف 

ورقة مطوية داخل اأحد الكتب التي كنت اأقراأها ليلة 

الأم�س:

كالما  ذكرت  حني  وهلة  لأول  باحلرية  �سعرت       

الذين  الرجال  اأدمغة  حتويه  دفني  �رس  عن  غريبا 

يقراأون كثريا، مل تكن يف �سابق عهدها مهتمة بكل 

هذه الكتب التي اقتنيتها يف اأزمنة خمتلفة وكونت 

العك�س من ذلك كانت  منها مكتبتي اخلا�سة، على 

واملعرفة،  العلم  اإىل  ب�سلة  ميت  حديث  كل  تكره 

لطاقة  وا�ستهالكا  للوقت،  فيها م�سيعة  ترى  كانت 

احلوا�س، كانت الكتب بالن�سبة لها مثل �رسيكٍة اأخرى 

 حني طال بها العمر وبداأ 
ّ

لزوجها، لكن كل ذلك تغري

ال�سيب ينحت طرقه يف خارطة ج�سدها.

 تعاملها معي، 
ّ

     هنا انقلب الأمر متاما، لقد تغري

داخل  دائما  لأظل  الراحة  �سبل  كافة  يل  توفر  فهي 

بتوفري  تتكفل  وهي  الكتب،  لقراءة  متفرغا  املكتبة 

تقوم  اإنها  ذلك  من  اأك��رث  بل  يل،  وال�رساب  الطعام 

بكل الأعباء املنزلية بلهفٍة ودون تذمر، كما تتكفل 

اأجد العذر  اإىل ال�سوق لتموين البيت لكيال  بالذهاب 

للخروج من مكتبتي.

     يف الفرتة الأخرية اأ�سبحت تتحدث بكالٍم غريب، 

فلن  دماغي  مثل  دماغا  ميتلك  من  اإن  تقول  كانت 

الفكرة  هذه  من  اأ�سحك  ب��دوري  وكنت  اأب��دا،  ميوت 

هزَّين  ملا  كذلك  الأم��ر  كان  لو  لها  واأق��ول  الغريبة 

 دائما: دماٌغ واحٌد 
َّ
ال�سيب ونف�س ج�سدي، وترّد علي

اإن املرء يف حاجة اإىل اأكرث  ل يكفي حلياٍة واحدٍة، 

من دماغ ليعي�س اأكرث من حياة.

بداأ  ت�رسفاتها  ولكن  ق��ط،  كالمها  اأ�ست�سغ  مل       

اأكرث  اإنها تطالبني بالقراءة والبحث  تخيفني فعال، 

اأخرج من  اإنها تنفعل حني   وقٍت م�سى، بل 
ّ

اأي من 

طيلة  الكتب  حبي�س  اأكون  اأن  تف�سل  اإنها  مكتبتي. 

الوقت، اأ�سعر اأنني حمبو�س هنا وزوجتي هي حار�سة 
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ال�سجن؛ لأنها باتت تغلق الباب عّلي خ�سية اأن اأهرب 

منها، اإنني اأخ�سى اأن تنّفذ ما اأفكر فيه اأنها تخطط 

له، فهي امراأة جمنونة ول اأ�سك اأنها �ستنفذ فكرتها 

ال�رسيرة يوما ما.

11/13
اأيتها املعتوهة، ل  اأنا: ماذا فعلِت بزوجك امل�سكني 

�سك اأنك تعلمني مكان اختفائه؟

را �سلفا، كما �سيكون م�سريك.
ّ
هي: كان م�سريه مقر

اأنا: ماذا تريدين مني بال�سبط؟

هي: اأن تقراأ اأكرب قدٍر من الكتب.

اأنا: ولكن ملاذا؟

هي: حني يحني الوقت �ستعرف بنف�سك.

التي  الكتب  ه��ذه  ق���راءة  ع��ن  �ساأتوقف  اإذن  اأن���ا: 

حت�رسينها يل.

الكتب  ق��راءة  عن  توقفت  اإن  اأن��ك  متاما  تاأكد  هي: 

ف�ستكون نهايتك و�سيكة!.

1/1
الكتب، خ�سيت  ق��راءة  اأتوقف عن  اأن  اأ�ستطع       مل 

ي�سفها  كما  معتوهة  امراأة  فهي  وعيدها،  تنفذ  اأن 

زوجها، ول اأدري حقيقة ما تخطط له فعليا، ثم اإن 

عن  توقفت  ف��اإذا  الوحيدة  ت�سليتي  هي  الكتب  هذه 

املا�سية  الفرتة  يف  حمالة،  ل  ت 
ّ
مي فاأنا  قراءتها 

والفل�سفة  والتاريخ  والفنون  الآداب  يف  كتبا  قراأت 

الذي  ه��ذا  عظيم  رج��ل  من  له  يا  والفلك،  والطب 

واحل�سارات  الثقافات  كافة  من  الكتب  هذه  اقتنى 

الإن�سانية.

1/25
ت 

ّ
 يف هذه املغارة لكن العجوز وفر

ٌ
     الربُد قار�س

اإنها  باحلمى،  اأ�ساب  لكيال  وحم��ارم؛  اأغطية  يل 

تنتقي يل األّذ املاأكولت، واأطيب اأ�سناف الطعام، ول 

تتوقف عن اإر�سال الكتب، بداأت اأخاف على م�سريي، 

، هل 
َّ
ل بدَّ اأن اأهلي قد يئ�سوا من اإمكانية العثور علي

�ساألقي امل�سري نف�سه الذي لقاه زوجها؟

3/12
اأ�ستكمل  عاما،  ثالثون  وعمري  مهند،  ا�سمي       

ت �سنة كاملة واأنا 
ّ
درا�ساتي العليا يف اجلامعة، مر

لدرا�ستي  مراجع  عن  اأبحث  كنت  املعتقل،  هذا  يف 

�سعيد،  الأ�ستاذ  مكتبة  اإىل  الأ�سدقاء  اأحد  فاأر�سدين 

اأكرث من خم�س  قبل  اختفى  الذي  الأ�ستاذ اجلامعي 

�سنوات ومل يعرث عليه حتى اليوم، قال يل �سديقي 

بيتها  اإىل  نقلتها  التي  زوجته  اإىل  اآلت  مكتبته  اأن 

اجلديد بالقرب من اأحد �سفوح اجلبال يف قرية نائية 

الطيني  البيت  ذلك  اإىل  ذهبت  ال�سابقة.  بلدته  عن 

الباب  طرقت  قدميا،  �سغريا  ح�سنا  ي�سبه  ال��ذي 

فاإذا امراأة يف اأوا�سط ال�ستينيات مل اأ�سك اأنها زوجة 

الأ�ستاذ �سعيد، اأبلغتها برغبتي يف البحث والطالع 

على مكتبة زوجها لأغرا�س علمية وبحثية، فرحبت 

حالتها  باأن  مني  اعتذرت  لكنها  كبريا  ترحيبا  بي 

ال�سحية ل ت�سمح لها با�ستقبايل اليوم وطلبت مني 

اأنها  اأبلغتني  الغد  كان  حني  ثم  الغد،  يف  العودة 

و�سعت معظم الكتب يف �سناديق كبرية يف مغارة 

قريبة من بيتها الذي ل يت�سع لكل تلك الكتب التي 

خّلفها زوجها الراحل.

�سيقا  مم��را  وجلنا  م��ا  اإذا  حتى  معها  ���رست       

ي�سبه  حديدا  بابا  معه-وجدنا  راأ�سينا  -اأحنينا 

كثريا اأبواب الزنزانات، اأعطتني قنديال وطلبت مني 

الكتب، و�سمحت يل با�ستعارة ما  الدخول وتفح�س 

اأ�ساء منها، دخلُت واأنا يف لهفٍة �سديدٍة وفرٍح غامٍر 

لالطالع على كنوز الأ�ستاذ �سعيد واإذا بالباب يقفل 

من ورائي. 

6/9
     يف امل�ساء اأظّل اأحفر حتى يرهقني التعب واأنام، 

ال�سفحات  بانتظام مئات  يوميا  اأقراأ  ال�سباح  ويف 

عند  من  يوميا  ت�سلني  التي  الكتب  ع�رسات  واأقلب 

هذه العجوز، يف القراءة اأنا اأنقب عن املعرفة، وهنا 

اأنا اأنقب عن منفذ، يف احلالتني اأنا اأنقب عن احلياة، 

اأنه  اإىل مرادي، ويبدو  اأ�سل  اأنقب حتى  �ساأظل  ولذا 

�سار و�سيكا.

8/15
كتب وطعام و�سوق اإىل النعتاق، تقياأت احلياة هنا 

اأكرث من مرة، اأتنف�س الغ�سب، واأفكر كثريا يف املوت.
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11/30
اأخرى فتحت معها حديثا، كثريا ما كانت       مرة 

عليها هذه  اأ�رسرُت  ولكني  منه،  تتهرب  اأو  ترف�سه 

الليلة:

اأنا: اإىل متى �ساأظل هنا؟

هي: اإىل اأن تاأتي على الكتب كلها.

اأنا: ثم ماذا؟

هي:.........

اأنا: اإذن لن اأقراأ هذه الكتب اللعينة التي حت�رسينها 

يل.

هي: لن ت�ستطيع ف�سيقتلك امللل.

اأنا: اأف�سل اأن اأموت على اأن اأنفذ خمططاتك ال�رسيرة.

هي: اإذا رف�ست القراءة ف�سيكون م�سريك مثل م�سري 

اإىل  و�ساأ�سيفها  حكايتك  �ستنتهي  هنا  �سبقك،  من 

ر�سيد حياتي.

اأنا: ل�ست �سوى امراأة حقرية تعي�سة، ولن ت�ستطيعي 

احل�سول على مرادك مني اأبدا.

هي: لننتظر و�سرتى ما �سيكون يف الغد.

***
وقفنا مدهو�سني مما قراأه خالد لنا يف هذه اليوميات 

بد  ل  حممد:  �رسخ  املغارة،  هذه  يف  هنا  املبعرثة 

بحثنا  حفره،  الذي  املنفذ  من  الهروب  ا�ستطاع  اأنه 

تعوق  احلجارة  من  كومة  ف��اإذا  املنفذ  عن  ب�رسعة 

اأمامنا،  �سيق  منفذ  واإذا  احلجارة  اأزحنا  حركتنا، 

زحفنا على بطوننا واحدا تلو الآخر حتى ا�سطدمنا 

مكانها  نزحزحها من  اأن  ن�ستطع  ثقيلة مل  ب�سخرة 

وقد بدا �رساب من �سوء يرتاءى خلفها.

خاب اأملنا كثريا، منا �سوؤال واحد يف عقولنا هم�سنا 

فت�سنا  الليلة؟  تلك  بعد  حدث  الذي  ما  جميعنا:  به 

املغارة �سربا �سربا عّلنا جند ما يو�سلنا خليٍط حلّل 

قراءة  اأعدنا  �سيء،  على  نعرث  مل  لكن  الأحجية  هذه 

اليوميات، فلم نخرج باأكرث مما خرجنا به يف املرة 

رنا اخلروج من هذه املغارة املخيفة، 
ّ
الأوىل، هنا قر

كبري  ب�سكل  مهّدما  اخلارج  يف  الطيني  البيت  كان 

طريق  اأكملنا  عليه،  ت 
ّ
م��ر التي  ال�سنني  من  باأمٍر 

ال�سباح  يف  بداأناها  التي  ال�ستك�سافية  رحلتنا 

حول  نلتفَّ  اأن  خالد  اقرتح  تام،  ذه��وٍل  يف  ونحن 

اجلبل لن�سهد غروب ال�سم�س قبل اأن نقفل اإىل البلدة 

عائدين من هذه اجلولة الرهيبة.

هنالك خلف اجلبل كان امل�سهد �ساحرا: �سطاآن الرمال 

ت�رسب باأمواجها يف �سفح اجلبل الأخري من ال�سل�سلة 

اجلبلية، واللون الأ�سفر للرمال ميتزج باللون البني 

الغامق ل�سخوٍر متناثرٍة يف اأ�سفل ال�سفح. مل اأر منظرا 

حلظة  اإنها  باجلبال  الرمال  التقاء  كمنظر  ملهما 

اأ�سجار  كانت  بالأبدان،  الأرواح  للقاء  ميتافيزيقية 

ال�سمر املتناثرة و�سط �سحراء الرمال ت�سبه جمرات 

كونية �سابحة يف �سدمي الكون، وكانت روحي تطري 

�رسخة  ردتها  حتى  اخل��الب  امل�سهد  هذه  اأث��ري  يف 

هنالك...انظرا،  انظرا  عمر...حممد  خالد:  من  مدوية 

اإنها عظام ب�رسية!، انتف�س حممد: هيا بنا لنقرتب 

تلك  يف  يكون  قد  اللغز  مفتاح  اأن  يف  فكرُت  منها، 

العظام.

وك�سفت  الرمل،  كثبان  اأزاح��ت  قد  الرياح  كانت   

الغطاء ال�ساتر لعظاٍم واأ�سالء ب�رسيٍة متاآكلة، هالنا 

منظر اجلماجم املنقوبة بطريقٍة واحدٍة من فتحة يف 

اأعلى الراأ�س، دار يف خميلتي اأن من فعل ذلك متعمدا 

العظام  كانت  الب�رسية.  الأدم��غ��ة  ي�ستهدف  ك��ان 

ب�سفرة  م�رسئبا  ملعانا  وتعك�س  البيا�س  �سديدة 

بداأ  ال�سوء  تغيب.  اأن  تو�سك  ال�سم�س  كانت  حني 

يهرب اإىل الأعايل من هول امل�سهد، اقرتبنا اأكرث واإذا 

بتلك العظام قد اأنبتت اأوراقا، واجلماجم البالية قد 

اأثمرت كتبا متناثرة مبعرثة الأوراق، و�سوت البوم 

والغربان يرتدد يف الآفاق.

هام�ش

1 - من جمموعة ق�س�سية للكاتب �ست�سدر مطلع العام املقبل.
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ّ
م�ست �ساعة على مغادرتهما امُلع�سكر   يف اجّتاه مقر

امُل�سّلح  على  �سيكون  حيث  الأقدام،  على  �سريا  القيادة 

جل الأعزل. مازال �سدى كلمات رئي�سه وهو   
ّ
ت�سليم الر

اك 
ّ
اأذنه:»اإي يف  ت��رتّدد   �سي�سلكها  التي  الّطريق  يلّقنه 

 نوع. 
ّ

اأن تغفل عنه طرفة عني. ل نريد م�ساكل من اأي

اأو  حياة  م�ساألة  اإّنها  معافى.  �سليما  ي�سل  اأن  ينبغي 

جل لختلف 
ّ
الر ة 

ّ
اأن يعرف ق�س اأمكنه  لو  ا 

ّ
موت«. رمب

�سّك يظّل  لكن دون  فّكر. ل يدري كيف حتديدا.  الأمر. 

يف  لعن  دائما.  اأف�سل  العملية  جوانب  بكّل  اإملامه 

ي�ستيقظ  الإجازة  خالل  اأوجدها.  ومن  الإجازات  ه 
ّ
�رس

العا�رسة  الفرا�س حّتى  لكّنه ميكث يف  باكرا كالعادة، 

ة 
ّ
ال�رّسوع يف يوم �سخيف حافل بوداعة جربي ال 

ّ
موؤج

جل الذي 
ّ
ة جمال ليعرف �سيئا، فالر

ّ
ل ُتطاق. مل يعد ثم

منه  نال  اإذا  كان  قريبة  فرتة  حّتى  والذي  عهدته  يف 

التعب ظّن اأّنه مري�س، منكفوؤٌ على نف�سه الآن ول يريد 

حلة 
ّ
اإهدار  ما بقي له من جهد يف غري  امل�سي.  قبل الر

ت 
ّ
ة ا�ستقر

ّ
بت له فيه �سظي

ّ
كان عليهم ت�سميد جرح ت�سب

يف فخذه. كان يعرج دون اأن يبدو  عليه الوهن كاأّنه 

دتان اأمامه بحبل خ�سن ومل يكن 
ّ
لد كذلك. اليدان مقي

ُ
و

البداية عندما  اأ�سري.  يف  اأّنه  يدّل على  على وجهه ما 

كانا  ممّهد   
ّ
ترابي م�سلك  عن  عبارة  الّطريق  كانت 

قلب  يف  انقطعت  عندما  لكن  جنب.  اإىل  جنبا  ي�سريان 

ل متاما 
ّ
عو

ُ
الغابة تراجع امل�سّلح خطوتني اإىل الوراء م

جل الأعزل. كان منذ البداية قد لحظ اأّن الأخري 
ّ
على الر

اأن  ئة 
ّ
�سي لذا مل تكن فكرة  يتقّدم كما لو كان مبفرده. 

ل  اأّنه  خ�سو�سا  بحرا�سته  متظاهرا  اخللف  من  يتبعه 

ا من العالمات التي ذكرها له رئي�سه قبل قليل. 
ّ
يرى اأي

جل 
ّ
با للر

ّ
وكان يحمل حقيبة على ظهره و ر�ّسا�سا م�سو

الأعزل وم�سّد�سا يتدىّل من خ�رسه و�سّكينا بالكاد يربز 

من غمد يف حذائه. كان وا�سحا اأّن الأمور جتري كما 

حماول  قال  متاما  �سكوكه  وليبطل  ذلك  مع  َد�س، 
َ

ح

للتكّلم  حاجته  غلبته  كمن  يبدو    اأن  ا�ستطاعته  قدر 

وعرة  هنا  من  »الّطريق  م�سموع:  ب�سوت  نف�سه  مع 

�سمت  بعد  الأعزل  جل 
ّ
الر قال  ارتفاعا«.  الأقّل  لكّنها 

قاتل: »نحن يف منحدر«. نطقها بطريقة حر�س على 

 امُل�سّلح بالو�ساعة اإّل اأّنه 
ّ

ده. اأح�س
ّ
اأن توحي باأّنه يوؤي

�رسعان ما جتاوز اإح�سا�سه اإىل الإذعان لالآخر جهارا  

جل الأعزل واأنف 
ّ
ّدثا نف�سه باأّنه الأقوى رغم اأنف الر

ُ
حم

كّل �سيء على وجه الأر�س. 

زادت اّلرطوبة من وطاأة الربد يف عمق الغابة. والروؤية 

ماء 
ّ
وال�س الأخ�����رس    الّلون  فائ�س  ب�سبب   - تكن  مل 

��ا 
ّ
اأم اأم��ت��ار.  ب�سع  يفوق  بامتداد  ت�سمح    - الداكنة 

البعيد  والتي  الأفق   اله�ساب املتفاوتة الرتفاع يف 

 
ّ
مقر تخفي  بينها  الأق�رس  اأّن  لوهلة  امل�سّلح   اعتقد 

جلني 
ّ
الأ�سجار حتّف بالر القيادة فقد اختفت بدورها. 

زلقة  جذور  تظهر  ب��داأت  توّغلهما  مع  اجّت��اه.  كّل  من 

الأوراق  خ�سخ�سة  اأّن  كما  بالّطحالب.  ة 
ّ
مك�سو �سخمة 

فجاأة.  امل�سّلح  تعرّث  كامن.  بخطر  تنبوؤ  باتت  تة 
ّ
املي

»اّللعنة  ي�رسخ:  وا�سرت�سل  الأع��زل  جل 
ّ
الر  

ّ
�سب ه. 

ّ
ت��اأو

بعد  حثالة!..«.  لقطاء!  براغيث!  هاتكم. 
ّ
اأم وعلى  عليكم 

»ميكننا  وال��رتّق��ب:   اّللطف  من  مبزيج  اأردف  �سمت 

يلتفت  اأن  دون  الأعزل  جل 
ّ
الر تكّلم  قليال«.  نرتاح  اأن 

يعار�س  مل  هنا«.  لي�س  :»ل  عزمه  يفرت  اأو  ال��وراء  اإىل 

تكون  تكاد  ة 
ّ
دائري م�ساحة  اإىل  و�سال  مّلا  امُل�سّلح. 

جرداء اأ�سند كّل منهما ظهره اإىل جذع �سجرة على نحو 

جل الأعزل: »اأ�سعر باجلوع 
ّ
يجعلهما متقابلني. قال الر

ل. لبّد اأّنهم 
ّ
والعط�س«. اأجاب امُل�سّلح بتهّكم :»ل تتعج

الأع��زل  جل 
ّ
الر ابت�سم   .»

ّ
امل��ق��ر يف  وليمة  لك  جّهزوا 

بروح  �سّلح 
ُ
للم ي�سهد  كاأّنه  ال��ذّل  من  تخلو  ل  ب�سورة 

كذلك؟..  األي�س  ت�سحك  »اأن��ت  امُل�سّلح:  تابع  الفكاهة. 
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اأنت م�سحك حّقا.. هل تدري ما الذي ينتظرك هناك.. 

الّذائب يف حلقك.. ل  �سا�س 
ّ
الر ون 

ّ
اأخربك.. �سي�سب اأنا 

ث 
ّ
تلو ل  كي  �سدرك  على  منديال  لك  �سي�سعون  تقلق، 

ا.. بعد ذلك �سيطلقونك كي ت�رسب 
ّ
مالب�سك.. ا�سحك هي

جل 
ّ
 لعّلهم يثقبون راأ�سك«. مل ينب�س الر

ّ
مع اخليول. ثم

  باأّنه اأذكى 
َّ

الأعزل بحرف.  بل ت�ساءل على نحو  ُيَف�رس

ا 
ّ
اأّن امُل�سّلح ثار: »تب اإّل  ّلحا �رسيفا. 

َ
�س

ُ
من اأن ُيغ�سب م

 !  
ّ
ت�ستمر احلياة  تدعون  ل  مِلَ  اأب��دا!  تهدوؤون  ل  مِلَ  لكم 

الأعزل:  جل 
ّ
الر تكّلم  ملالحقتكم!«.  نخرج  اأن  يجب  مِلَ 

»اأنتم  ه�سترييا:  يف  امُل�سّلح  �رسخ  جميعا«.  »لأجلنا 

مرتع�س  خافت  وب�سوت  اإّل«.  لي�س  م�سعورة  �سباع 

اأن  معنى  اأتفهم  �سنوات..  �سّت  عمرها  »ابنتي  اأ�ساف: 

كثريا..  اأفتقدها  �سنوات؟  �سّت  عمرها  ابنة  لك  تكون 

اأزورها.. لكن م�سى  اأحيانا  ي.. 
ّ
اأم هي الآن تعي�س مع 

امل�ساكل«.  يف  غارق  لأيّن  اأفعل  مل  الوقت  من  الكثري 

اإ�سفاق  مالمح  وارت�سمت  براأ�سه  الأع��زل  جل 
ّ
الر اأوم��اأ 

جَل الوحيد يف العامل 
ّ
وتفّهم على وجهه كاأّنه يوا�سي الر

انه�س.  ا 
ّ
»هي ح�سل.  ما  له  وح�سل  بنتا  اأجنب  الذي 

قفز  امُل�سّلح.  �رسخ  تتطاول«  ب��داأت  اأّن��ك  يبدو  ك. 
ّ
حت��ر

ليمة. تابعا ال�سري 
ّ
جل الأعزل مرتكزا على �ساقه ال�س

ّ
الر

خطر   
ّ
ثم خطواتهما.  �سوت  �سوى  ت�سمع  ل  �سامتني 

فوق  لريتديه  معطفه  الأعزل  جل 
ّ
الر ي�سلب  اأن  �سّلح 

ُ
للم

ه ويجعله يحمل احلقيبة بدل عنه. »على طرزان اأن 
ّ
زي

جل الأعزل دون مقاومة. 
ّ
يكون عاريا«، قال. ر�سخ الر

قوط 
ّ
كان يرتّنح من حني اإىل اآخر  وبدا على و�سك ال�س

تا يف كل حلظة. خّفت كثافة الأ�سجار ب�سكل ملحوظ 
ّ
مي

توّقف  تقريبا.  ميل  م�سافة  على  القيادة   
ّ
مقر ولح 

امُل�سّلح بلهجة �سارمة.  جالن. » قف مكانك!« قال 
ّ
الر

بع�رسين  �سّنه  من  اأكرب  به  واإذا  الأع��زل  جل 
ّ
الر التفت 

�سنة.  �سعر اأ�سيب وجتاعيد يف الوجه وعينان غائرتان 

وحلية  دغني 
ّ

ال�س من  نافرة  وع��روق  حمجريهما  يف 

امُل�سّلح  تراجع  �ساعات.  قبل  موجودة  تكن  مل  �سعثاء 

جل 
ّ
ة اإىل �سدر الر

ّ
ب البندقي

ّ
خطوة م�سعوقا متاما. �سو

الأعزل بثبات كاأّنه ي�ستعّد لإعدامه. » مِل �رسَت هكذا؟« 

عاد  رويدا   
ّ
ثم يوؤذيه.  ل  اإليه حّتى  ع 

ّ
يت�رس كاأّنه  قال 

املعطف.  اإليه  واأعاد  احلقيبة  منه  فاأخذ  متا�سكه  اإليه 

حلق  للعودة.  اّدخرهما  الذي  واملاء  الّطعام  له  وقّدم 

اه من 
ّ
اإي ما�سكا  و�سمال  يقّلبه ميينا  راح   

ّ
ثم ذقنه.  له 

بعنف.  �رسخ  تكّلم!«  هكذا  اأ�سبحت  »مل  الأ�سفل.  فّكه 

وبهدوء اأ�ساف وهو يفّك احلبل عن مع�سميه: »تثريون 

حني  �سيخا  ت�سري  اأن  ا 
ّ
�رسوري اأكان  دائما..  املتاعب 

ل 
ّ

توؤج اأن  و�سعك  يف  يكن  اأمل  الو�سول..  على  �سارفنا 

الأعزل  جل 
ّ
الر رمقه  عهدتهم«.  يف  ت�سبح  حّتى  الأمر 

بنظرة هرمة خالية من الّتعبري  فوا�سل: »اأتدري. لي�س 

ف عليك.. لي�سوا اأغبياء اإىل هذا احلّد.. 
ّ
عب التعر

ّ
من ال�س

تدعون  ل  مِلَ   . مِلَ تهدوؤون  ل  مِل  غريك..  ولي�س  هو  اأنت 

جالن. عّلق امُل�سّلح 
ّ
  يف �سالم!« نه�س الر

ّ
احلياة ت�ستمر

جل 
ّ
ب امل�سّد�س يف اجّتاه الر

ّ
الر�ّسا�س على ظهره و�سو

   الكائن على �سفح اأجمة 
ّ
الأعزل. وا�ستاأنفا امل�سري. املقر

باب. مل يعد يف�سلهما عنه �سوى   يف ال�سّ
ٌ
ة عائم

ّ
�سخري

جالن 
ّ
الر توارى  امُل�سّلح  من  باأمر  �سعيفا.  يتدّفق  نهر 

خلف �سجرة كثيفة غري بعيد عن �سفّة الّنهر. اأحكم ربط 

الأعزل وراح ينف�س عنه  جل 
ّ
الر احلبل حول مع�سمي 

الق�ّس العالق ب�سعره وكتفيه. 

عن  بالّتف�سيل.  جماعتك  عن  حّدثهم  قال.  ا�سمع.   -

تاريخك.  عن  اأخربهم  اأتفهم؟  ووظائفهم.  اأ�سمائهم 

بهذه  زوجتك.  جريانك.  اأبناءك  اأدري.  ل  حتركاتك. 

الّطريقة لن ي�سّكوا يف اأّنك اأنت هو ولي�س غريك. حّدثهم 

عن اأمور تظّن اأّنك الوحيد الذي يعرفها. اأتفهم؟ ول تن�س 

ة 
ّ
ع�سكري بروح  معي  تعامل  ابط  ال�سّ اإّن  لهم  تقول  اأن 

عالية.. ل. ل. هذه ل تقلها فهم دهاة و�سيتفّطنون اإىل 

اها. ماذا تعرفون اأنتم عن اأ�سياء كهذه! قل 
ّ
اأيّن لّقنتك اإي

لهم اإّن ال�سابط كان لطيفا معي. ول تزد حرفا واحدا. 

اأتفهم؟

اأطرق الرجل الأعزل. ف�سّده امل�سّلح من ياقته:

- اأتفهم؟ قال بعنف. �سباع قذرة. مِلَ يجب اأن تنّكدوا 

 ! احلياة مِلَ

وعلى  ميينك  على  نوبر 
ّ

ال�س يكون  اأن  دائما  حاول   -

جل الأعزل.
ّ
�سمالك. ذاك هو طريق العودة. قال الر

ي لالآخر ياقة املعطف قال امُل�سّلح:
ّ
 وهو ي�سو

ّ
ثم

اك اأن تقول اإّن ال�سابط تعامل معي بروح ع�سكرية 
ّ
- اإي

اأنتم باأمور كهذه. قد تف�سد  اأدراكم  اأ�سمعت؟ ما  عالية. 

 
ّ
)ثم اأ�سمعت؟  اأو�سيتك.  كما  فقط  حّدثهم  �سيء.  كّل 

اعتقادك  يف  قلبك؟..  ُيخربك   َ
ِب اإليه(  الّنظر  متحا�سيا 

هل �سي�سّدقوننا؟
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"حينما كنُت طفال، اأُخْذُت مب�ساعر متناق�سة. الرْعب 
من احلياة، والح�سا�س بن�سوتها يف اآٍن واحد"

�سارل بودلري    

)1(

"الظاهر"،  يف  وجبال،  كثبان  بني  واحة  يف  ولدُت 

قرية ب�رسقي ُعمان.

الوادي  ويهبط  املطر،  ي�سقط  حينما  ولدت،  وحيث 

على بطحاء القرية، كان ال�سيل النازل 

عيداً لنا نحن الأطفال

عيداً مائيًا

ثم يعود اليبا�س، ليمالأ الرئة والعيون.

الغابة لأول مرة، كنت طفال، قادمًا من  راأيت  حني 

الغبرياء

والغبرياء، 

جمبولة على التمرد واجلنون

جمبولة على الع�سق

يف رحمها ترتاود الألوان. الغبرياء فخ الألوان 

ُبّن الأر�س، َذَهب الكثبان، ُبرونز اجلبال 

األوان 

ل تكاد تنف�سل حتى تتداخل 

كما ع�ّساق األف ليلة.

يف تلك التخوم 

ل ناظريك 
ّ
الأخ�رس جّنة نخل ُتكح

الأزرق �سهوة متتطيها لتبلغ املنتهى.

)2(

يف ال�سابعة من عمري، راأيت الغابة لأول مرة.

تلك الغابة؛ مل تكن م�سهداً يف تلفاز، ومل تكن ق�سة 

َكى لالأطفال. حُتْ

حني راأيُت الغابة لأول مرة، يف اأفريقيا، يف تنزانيا 

بالتحديد

يف  فجاأة  ي�رسي  كهربيًا  تياراً  ي�سبه  انخطافًا  كان 

اجل�سد ال�سغري.

مل يهيئني اأحد للتجربة

كنت اأكرب اإخوتي

ل اأذكر من الرحلة اإىل دار ال�سالم اإل بع�س م�ساهد 

بال�سكولتة يف طريان اخلليج، وم�ساًء  كعكة اجلنب 

على كورني�س دبي

بعدها 
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زاهر ال�ساملي*

اأْنُظُر الغابة

م�ساهد من ذاكرة طفل ُعماين يف اأفريقيا

�سرية ذاتية

* شاعر من ُعمان   



اأرى نف�سي وعائلتي ال�سغرية 

يف قطار 

يقطع لب الغابة.

)3(

ما زلت اأذكر اللحظة طازجة: 

كان القطار منطلقًا كر�سا�سة َكَنْد، داخل نفق 

لي�س نفقًا جبليًا ول ا�سمنتيا 

نفٌق اأخ�رس، طوله الغابة الالمتناهية الطول. 

حينها

راأت عيني ما مل تر عني طفل البداة، 

الغابة 

الكون الأخ�رس

اأر�س خ�رساء، �سماء خ�رساء، طغيان اأخ�رس 

تن�سقته، لم�سته باأهدابي. 

ت 
ْ

ح
ّ
ومن خالل نافذة القطار املت�سارع؛ َلو

لزمرة من الأ�سود 

وباأرنبة اأنفي داعبت وجه الزرافات. 

هكذا.. 

متلكتني الغابة. 

)4(

قرية  اإىل  و�سلنا  العبثية،  اإىل  تقرتب  رحلة  بعد 

"مباندا"، حيث ي�سكن جدي لأمي. مكثنا عنده عدة 
اأ�سهر، حتى ا�ستاأجر اأبي بيتًا اإىل جواره.  كانت هذه 

ة الأوىل التي التقيه فيها، فقد كان يعي�س هنا، 
ّ
املر

يف اأفريقيا، بينما كنُت هناك..

كان طريقي اإىل املدر�سة يعرب من اأمام منزل جدي 

يف  يكون  الظهرية،  بعد  ع��ودت��ي،  وعند  ب��دّك��ان��ه. 

الدكان. فيناديني: "زاهر.. زاهر". 

اأ�ستاأذُن رفاقي، الذين لن يخطوا خطوة دوين. واأجري 

نحوه. ُيجل�سني فوق كر�سي اإىل جانبه. وُيخرج من 

ة من حلوى ُعمانية، ويناولها يل،  ُدرج خمفي َقْب�سَ

 احللوى العمانيْة؟" 
ْ
قائاًل بلهجة اأهل ال�رسقية: "حتب

فريد ال�سغري بخجل: اأََحْبها. 

فمن  وحكايات.  �سوالف  اإىل  ي�ستدرجني  كان  هكذا 

غري  ة، 
ّ
ُقح بلهجة  معه  يتحدث  من  يجد  اأن  النادر 

فّككة بكلمات اأفريقية! 
ُ
م

تباع  ل  وهي  هنا،  اأي�سًا  ن��ادرة  العمانية  احللوى 

اأ�سال. يو�سي بها جدي حني ي�سافر 

اأحد اأقربائه اأو اأ�سدقائه اإىل ُعمان. 

كان يرى يف وجهي �سورة ابنته مرمي، التي تعي�س 

يف قارة اأخرى، يف ال�رسق، يف "الظاهر". اأمي اأكرب 

اأبنائه، ت�سبهه جداً يف ق�سماته ولباقته. 

جيدا،  عرفته  اأن  بعد  ة 
ّ

خا�س يو�سف،  جدي  اأحببُت 

كنانا يف بيته.  ب�سو�س الوجه، رغم ال�سيب، 
ُ

اأثناء �س

عيونه تذكرين باأمي. 

اإليه،  ّكان يف تلك القرية ال�سغرية يلجاأون 
ُ
كان ال�س

وخلط  بطحن  الأدوي��ة  ُيجهز  اأحدهم!  مير�س  حني 

تغذيته  املري�س  اأهل  من  يطلب  الطبية.  الأع�ساب 

جيدا، ويقراأ عليه اآيات من القراآن. ل اأتذكر اأين راأيته 

يومًا يرتدي القمي�س والبنطال. كانت ُحّلته الدائمة 

د�سدا�سة بي�ساء، و"م�رس" اأبي�س، اأو طاقية بي�ساء 

ت�ستوي كهرم فوق �سعر راأ�سه الأ�سيب اخلفيف. كانت 

تزيده طوًل واأنا اأنظر اإليه.

يف العطالت ويف الأعياد نذهب اإىل "مباندا ندوجو"، 

اأي مباندا ال�سغرية، وهي منطقة مزارع تابعة للقرية. 

لندروفر  ب�سيارة  نذهب  هناك.  مزرعة  ميلك  جدي 

الالندروفر  لكن  الطراز.  قدمية  ال�سقف،  مك�سوفة 

العجوز ُتعترب ُعملة �سعبة يف تلك الأقا�سي، تتطوح 

بق�سبانها،  تم�سكني 
ُ
م فوقها،  ونحن  اله�ساب،  عرب 

ق مع 
ّ
 ونزول، يف عراك �سي

ّ
عُد ونهبط مع كل ُعلو

ْ
ن�س

ت�سادفها  لن  جتربة  الهوائية.  ات 
ّ
وامَلطب اجلاذبية 

دة!    
ّ
اأبداً يف الطرقات امُلَعب

وبعد ن�سف �ساعة من احلوار الطفويل، ُيطلقني جدي 

اإىل اأ�سدقائي املنتظرين، ويف يدي قب�سة اأخرى من 

احللوى العمانية، اأوزعها بينهم.

ابن  ال�سنة؛ كان يل حظ لقاء جدي يو�سف،  يف تلك 

ال�ساعر العماين �سيخ البيان ابن �سيخان ال�ساملي. 
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من  جدي  اأرى  تليها،  وب�سنني  ك�سهاب.  ذهبت  َنة 
َ
�س

ى اأحمله 
ّ
ج

َ
�س

ُ
ّفة خ�سبية م جديد، يف م�سقط، فوق حَمَ

اإىل الرتاب.

)5(

كانت  تنزانيا.  قرى  من  �سغرية  قرية  "مباندا"؛ 
اأعجوبًة  احلكومية  املدر�سة  اإىل  البيت  من  الرحلة 

�ساعة.  يقارب  ما  ت�ستغرق  م�سيًا  الطريق  طفولية. 

كنا  التجاري،  القرية  قلب  يف  ن�سكن  كنا  اأننا  ومبا 

اأبواب  حيث  الفجر،  يف  الناع�سة  ال�سوارع  بني  منر 

املتاجر ال�سغرية مغلقة. 

�سني،  مثل  يف  وطفلة  طفل  اأخوين،  رفقة  يف  كنت 

، يدلين على 
َّ
 ومعلمي

َّ
من اأ�رسة عمانية. كانا دليلي

الطريق من واإىل املدر�سة، ويعلماين اللغة ال�سواحلية 

التي مل يفقها غريها. تلك اللغة التي مل اأكن بعد قد 

تَكّلمُت بها، اأ�سبحْت و�سيلتنا للتوا�سل.

حاجز  بخفة  جتاوزنا  الطفولية؛  وبطبيعتنا  لكننا 

اللغة، واخرتعنا طرائق عّدة ليقول كل منا ما يريده 

لالآخر! 

)6(

مع  يخفق  قلبي  طفولية.  اأعجوبة  الطريق  كانت 

يف  دائما  �سديقي  م�سدوهتان.  وعيناي  الغابة. 

الأمام، بينما اأخته تتباطاأ، لتمنحني فر�سة اللحاق 

بهم. 

عيناي م�سدوهتان، وقلبي يخفق. بال وعي خطواتي 

لأمتكن  التمهل،  اإىل  اأحتاج  ق�سري.  الزمن  متثاقلة. 

الهائل  الكم  لهذا  �سورة  ر�سد  من  ال�ستيعاب،  من 

واحليوات  الزخرفة  يف  التنوع  احلادة  امل�ساهد  من 

املت�سابكة! 

الطريق التي ن�سلكها، يف جوف الغابة، مهياأة باأقدام 

ل  حيث  من  ال�سبيل  لنا  يعبدون  الأفارقة،  امل�ساة 

ندري. 

كل  الإياب.  و�ساعة يف  الذهاب  �ساعة يف  يوم،  كل 

يوم،  كل  الغابة.  من  واأعود  الغابة،  اإىل  اأذهب  يوم، 

تلتهمني الغابة، واألتهم الغابة، كل يوم.

)7(

يف تلك الر�س الغابوية، اكت�سفُت الربيع. اأنا القادم 

من �سحراء وجبال. الربيع اكت�ساف، مل اأت�سور قبال 

وجوده، اإّل يف الكتب املدر�سية! 

يف تلك الأر�س الغابوية، �سميم الورد ي�سم املكان، 

بال من�ساأ حمدد، ول حدود تكتنزه. 

يف  ال�سباحات،  طوال  مفتتنًا  لعبت  الفرا�سات،  مع 

�ساحة قبالة بيتنا. 

لأول مرة راأيت قو�س قزح..

قلت لنف�سي ما هذا؟ �سياء �سماوي يتخلل تكوينات 

�سحبية بي�ساء متناثرة!! 

)8(

يف الأر�س الغابوية تلك، الأ�سجار عامرة على طول 

طريقنا اإىل مدر�سة القراآن. ن�سري يف جمموعات، وبني 

امل�ساغبني،  الأطفال  نحن  نتجمع،  واأخ��رى،  فينة 

نقذفها  او  اأحدنا،  يت�سلقها  نارجيل،  �سجرة  حتت 

باحلجارة، حتى ت�سقط الثمار. 

وجوه  ملونة،  الع�سافري  الغابوية،  الأر�س  تلك  يف 

النا�س ملونة، الن�سيم ملون،

ربيع طلق يف عيون طفولية.

)9(

ق��راءة  اأجن��زت  تلك،  ال�سيفية  ال��ق��راآن  مدر�سة  يف 

ي 
َ
عّلم

ُ
م راأ�س غنم، ودعا  اأبي  امل�سحف كاماًل. ذبح 

مدر�سة القراآن، واجلريان. 

يومها كنت مركز الأنظار!

القراآن،  انتهت بختم  ال�سيفية قد  الدرا�سة  اأن  ظننُت 

داً يف الإجازة ال�سيفية. 
ّ
غر

ُ
و�ساأكون طرياً م

وهذا ما مل يح�سل!

ثالثة،  طالبه  البيت،  يف  �سيفية  مدر�سة  اأبي  فتح 

املدر�سان من مدر�سة القراآن، واأنا! 

قال  جمعة.  يوم  كل  �سباح  واحدة  اأ�سبوعية  ة 
ّ

ح�س

يل وب�سكل �سارم: "بعد اأن ختمَت القراآن، اأنت جاهز 

مللحة الأعراب ثم الألفية". 

بعدها؛ 

ذهبنا بعيداً يف الكتب واحلكايات..

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

243



رتف، ُيطلقني 
ْ
اٍد بال�سقور حُم

ّ
ي كان ُيعاملني مثل �سَ

اإىل قني�سة اأع�سقها، الكتب!

حني  امل�سلمة،  القّلة  من  تنزانيان  القراآن  �سا 
ّ
در

ُ
م

اأن  منه  طلبا  العربية،  يف  �سليع  اأب��ي  اأن  اكت�سفا 

�سا على يده. 
ُ
َيدر

)10(

اأتذكر �سجرة الفر�ساد -التوت- التي مل تبعد كثرياً 

اأعالها،  �ساعات، بع�سنا  عن املنزل. نق�سي حتتها 

وبع�سنا اأ�سفلها، نفتك ونرقط، حتى تتلون وجوهنا 

الطرية بالأحمر اللذيذ. 

كنت اأجد بع�س ال�سلنجات -عملة معدنية تنزانية- 

حتت �سجرة الفر�ساد تلك، فاأذهب بعدها اإىل املطعم 

زلت  ما  هذا،  يومنا  حتى  احللوى.  لأ�سرتي  الهندي 

 يوما، حتت 
َ
اأ�ستغرب كيف ان تلك الفر�سادة مل تخو

�رسبات مناقرينا ال�سغرية! وكيف اأن ن�سف �سلنج 

اأو ربعه كان ينتظرين دائما حتتها!!

)11(

�رسعة 
ُ
م ال�سماء  بوابات  كانت  املطري،  الف�سل  يف 

خيوطا  املطر،  قطرات  اأ�ساهد  توقف.  دون  ل�سهور، 

رفيعة، تت�ساقط على روؤو�سنا، من �سقف لي�س ببعيد. 

ونحن �سائرون اإىل املدر�سة، مل يكن جميعنا يتوفر 

املظالت  امل��ط��ري.  الفجر  ام 
ّ
حم تقيه  مظلة  على 

بخطوات  معًا  ن�سري  منا.  عدد  حتتها  جتمع  القليلة 

متوازية ال�رسعة والجتاه، تقلياًل للبلل. 

اأرى الآن اأمامي مظلة �سغرية اأنيقة الألوان، جلبها 

يف  تتهادى  التجارية،  �سفراته  اإح��دى  يف  اأب��ي  يل 

املطر، بينما اأنا حتتها، لكني غري ظاهر، كاأمنا تلك 

ون. 
ّ

رتا�س
ُ
املظلة قبعة اإخفاء! والأ�سدقاء من حويل م

اأمامنا  املجموعات الأخرى مبظالتهم ينزلقون من 

وخلفنا. 

زنابُق ماٍء مقلوبٍة مظالتنا حتت املطر!

)12(

ويف  الر�سمية.  املدر�سة  ب��داأت  ال�سيف  انتهاء  بعد 

طالب  ك��لُّ  ي�سنع  اأن  املدير  طلب  الثانية،  �سنتي 

�سيفوز  كرة  واأف�سل  بيننا،  فيما  نتناف�س  قدم!  كرة 

�ساحبها بجائزة. 

اآاآه.. كيف �ساأ�سنعها!

يعمل  كان  الذي  �سديقي  "هاروندا"...  اإىل  هرْعُت 

خادمًا يف بيتنا. هاروندا �ساحب املهمات ال�سعبة 

�سنوات  طيلة  ظني  ب 
ّ
ُيخي مل  بي.  الأمر  يتعلق  حني 

�سداقتنا. 

م�سيحي،  عمره،  من  الع�رسينات  يف  اأفريقي  �ساب 

يق�سي  بينما  �سهر،  كل  ة 
ّ
م��ر الكني�سة  اإىل  يذهب 

عطالت نهاية الأ�سبوع الأخرى مع اأهله اأو اأ�سدقائه 

و�سديقاته. 

ال�سغرية،  "لوك�س"  �سابون  بقطع  يحتفظ  ك��ان 

املتبقية من ا�ستعمالنا! و�سابون "لوك�س" غاٍل ول 

يناف�سه اأي �سابون م�ستورد اآخر حينها، ول يبيعه 

اإل تاجر واحد يف القرية. 

ال�سغرية من  القطع  تلك  "ملاذا تخبئ  يوما:  �ساألته 

بها  اأَم�سُح  يل:  اً 
ّ
�رِس

ُ
م قال  لها؟  قيمة  فال  ال�سابون، 

�سباح  كل  بها  فاأتعطر  الكرميات-  -مثل  ج�سدي 

�سبت"!

هرعت اإىل هاروندا، وحكيت له طلب املدير الغريب، 

كان  الكرة.  م�رسوع  ب��داأ  هكذا  العمل؟  ما  و�ساألته 

دوري يف هذه العملية يقت�رس على جلب ما نحتاجه 

من مواد. 

نايلون،  اأكيا�س  من  كرة  هاروندا  �سديقي  �سنع 

كان  لالمتطاط.  قابل  هوائية  عجلة  بجلد  وحزمها 

الرت���داد عن  ال��ك��رة على  ق��درة  ال��ف��وز ه��و  مف�سل 

الأر�س، لتقارب الكرات اأ�سلية ال�سنع! 

املفاجاأة التي مل نتوقعها، اأن كرتنا فازت باملركز 

الأول على املدر�سة كلها!

نلناها، وهي  التي  الأغرب كانت اجلائزة  املفاجاأة 

اأن ُتْعر�س الكرة الفائزة يف غرفة املدير، اإىل جانب 

الكوؤو�س التي فازت بها املدر�سة �سابقا!! 

)13(

�سنة املفاجاآت تلك!
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�سماُء  ال�سغري،  الراأ�س  فوق  نارية  األعابًا  ُتفرقع 

الغابة. 

يف  با�سمي  ن��ودي  الدرا�سي،  العام  ذلك  نهاية  يف 

ال�سف لأقف َفُي�سفق التالميذ تكرميًا يل، حل�سويل 

على املركز الثالث يف التح�سيل العلمي!

تفاجئًا!! يا اإلهي.. كيف حدث هذا؟ 
ُ
وقفت م

بلغتي  اأقولها  اأتلعثم مع كل جملة  كنُت  ُعمان،  يف 

الفكرة  تعبريي!  خطاأ  اأي  يف  الوقوع  خمافة  الأم، 

اأترّدد يف  ب�سيطة: تكون الكلمات ثقيلة على ل�ساين، 

�سها جيداً يف ذهني 
ّ
نطقها كاملة متواترة واأنا اأتفح

قبل اأن اأطلقها.

املعدل  فوق  درجتني  اأو  درج��ة  على  اأح�سل  كنت 

حني  �ِسّني  ل�سغر  رمبا  للنجاح!  الأدن��ى  الدرا�سي 

اأذهب  اخلام�سة.  عمر  يف  مرة،  اأول  املدر�سة  دخلت 

بدراجتي الهوائية اإىل مدر�سة "الظاهر"، التي كانت 

ف�سولها تتكون من خيام ت�سبه تلك التي ي�ستعملها 

اجلي�س، بلونها الرتابي.

 علي كل 
ّ
اأذكر اأن قريبي "�سامل"، الأكرب مني �ِسّنًا، مُير

ْعلنًا 
ُ
طلقًا بوق دراجته الهوائية، م

ُ
�سباح مدر�سي، م

الهوائية  دراجته  بيتنا.  اإىل  امليمون  و�سوله  عن 

كانت ماركة بيلون.

يف هذا البيت ولدُت. بيت المام نورالدين ال�ساملي، 

هذا  ويف  ونيف.  القرن  يقارب  ما  قبل  اأقامه  الذي 

البيت، ق�سيُت يف كنف جدتي لأبي طفولتي الأوىل. 

يف تلك ال�سباحات، اأكون ما اأزال اأتقلب يف فرا�سي، 

قد  تكون  �ساعة  ربع  ويف  وتوقظني،  اجل��ّدة  لتاأتي 

جهزتني للمدر�سة!

كم اأحببته، مبكتبته ال�سهرية، ذلك البيت. جدرانه من 

طني خملوط بالأع�ساب واحل�سى، فوق طبقات حجر 

ويطل  النخيل،  بجذوع  م�سقوف  حمروق.  طني  من 

على املزارع والنخيل. 

يعربه الَفَلج يف طريقه اإىل العاِمد. 

هذا.  يومنا  اإىل  تياره  بقوة  معروف  الظاهر  فلج 

ل  حتى  ال�ساقية  بجدران  اأمت�سك   ،
ّ
اأ�ستِحم وعندما 

يحملني التيار معه بج�سدي ال�سئيل.

الطابق  يف  وحيدة  الغرفة،  تلك  من  اأ�ستغرب  كنت 

اإن�سان  من  اأكرث  ملنام  ع 
َ
َت�س ل  جدا،  �سغرية  الثاين. 

كانت  اأظنها  طينية،  طاولة  فيها  وتوجد  ون�سفه! 

ت�ستعمل للقراءة والكتابة!

مل  البيت.  ذلك  عظيمًا  كان  البعيد،  الزمان  ذاك  يف 

يبق منه غري الطَلل!

لكني لن اأذهب يف التاريخ بعيدا..

)14(

يف ُعمان، كنت اأح�سل على درجة اأو درجتني فوق 

املعدل الأدنى للنجاح! رمبا ل�سغر �ِسّني حني دخلت 

اأعلى، يف  املدر�سة، ورمبا للق�سوة من اأجل حت�سيل 

البيت ويف املدر�سة.

ورمبا لتعدد املواد التي كنا ندر�سها. اأذكر اأنها كانت 

ت�سل اإىل خم�س مواد، خم�سة كتب، خم�سة دفاتر..

الأول  ال�سف  يف  ندر�س  نكن  مل  تنزانيا،  يف  بينما 

قراءة  ال�سواحلية،  اللغة  �سوى  البتدائي  والثاين 

وكتابة، ومعها الريا�سيات. ُت�ساف الجنليزية يف 

ال�سف الثالث، والهند�سة يف ال�سف الرابع.

اللغة  من  �سيئًا  اأفقه  ل  كنت  عامني،  من  اأقل  قبل 

التي َندر�س بها.. ال�سواحلية! وهي لغة اأهل ال�ساحل 

لغات  من  خليط  ا�سمها.  ج��اء  هنا  من  الأفريقي، 

تكتب  اأوروبية،  ولغات  والهندية  والعربية  اأفريقية، 

باحلرف الالتيني.

خطابات  ُعمان  يف  اأمي  اإىل  اأر�سل  كنُت  اأين  اأذك��ر 

كتبتها بنف�سي. اأخربتني اأنها كانت تاأتي مبن يعرف 

قراءة ال�سواحلية، ليقراأها لها. كان اإجنازاً ي�سيبني 

بق�سعريرة كلما انتهيت من خطاب، اأ�سعه يف ظرف، 

األ�سق به الطوابع، واأفكر.. �سريحل خطابي هذا، يف 

الربيد الدويل، من تنزانيا اإىل ُعمان، اإىل الظاهر، اإىل 

اأمي.. واآاآو!

لكنها مل حتتفظ باأي من تلك الر�سائل، حني �ساألتها 

الده�سة  من  فكم  ذل��ك،  اأوجعني  وقد  لحقا!  عنها 

والُفكاهة لو اأقراأها بعد كل هذا العمر!  

)15(

حاة ق�سة غريبة معي..
ْ
للِم�س

 حمراوان 
ّ
ة بينما كنا نتغدى، لحظ اأبي اأن َكفي

ّ
مر
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اأجبته: هذا هو مو�سم  تورمان. ف�ساألني عن الأمر. 
ُ
م

بذر احلبوب، قبل الف�سل املطري. ويف ن�ساط الزراعة، 

مزرعة  يف  بامل�سحاة،  الأر���س  تعديل  منا  ُيطلب 

املدر�سة، وتهيئتها للبذر. 

قلُت له: العملية لي�ست جُمهدة، لكن امل�سحاة كبرية 

جدا، ثقيلة واأطول مني، لذلك تورمت يداي!

فعند  طويال.  ْت 
ُ
ي�سم مل  لكنه  وقتها.  كثريا  ُيَعّلق  مل 

عودته من اإحدى رحالته التجارية، فاجاأين مب�سحاة 

�سغرية، اأنيقة �سقيلة.. ما اأجملها!

اإنها تنزانيا، يف �سبعينات القرن الفائت، لن جتد ما 

تبتاعه واإن توفر املال، اإل ما ُيجلب لك من البعيد، 

من املراكز. 

م�سحاتي  تاأبطًا 
ُ
م املدر�سة،  اإىل  اأذه��ب  كنت  هكذا 

من  فقط  الثقة  اأهل  كان  ال�سالم!  دار  من  املجلوبة 

ن�ساطهم  اأثناء  با�ستعمالها  لهم  اأ�سمح  زمالئي، 

الزراعي.

)16(

كان م�رسويف اليومي "�ِسِلْنج" واحد، وبعد اأ�سابيع 

"ال�سلنج"  اأن هذا  اكت�سفت  اإىل املدر�سة،  من ذهابي 

كثري على طفل!

مُته اإىل اأرباع. ربع "�سلنج" اأ�رسفه على طعامي 
ّ
َق�س

من  خلم�سة  غداًء  به  اأ�سرتي  الثاين  الربع  ولوازمي. 

ُزمالء �سفي التنزانيني. واأ�سرتي بالربع الثالث يف 

غ�ستني،  ماجنو  ثمرتي  املدر�سة  من  عودتي  رحلة 

مع  ال�سغار  واإخوتي  اأنا  ناأكلها  البيت،  اإىل  اآخذها 

خليط الفلفل الأحمر املطحون وامللح.. اآاآه كم كانت 

لذيذة!

�ست�ساألون: حبتا ماجنو! كيف؟ لثالثتكم؟

ثمرة  يقارب  حجمها  الأفريقية  املاجنو  حبة  نعم؛ 

جوز هند! 

�سدا�سيًا.  كونُت مع زمالئي اخلم�سة فريق كرة قدم 

وخارجها.  املدر�سة  يف  امل��ب��اري��ات  ب��ه  نخو�س 

املدر�سية،  املعارك  يف  ظهري  مون 
ْ
يح اأي�سًا  كانوا 

حتى ل يتجمع الأولد �سدي. فقد كان قانوننا يف 

ول  فقط،  اثنني  بني  العراك  يكون  اأن  ال�سجارات، 

يجوز لالآخرين التدخل اإىل جانبك اأو �سّدك! لكن اإذا 

جتاوز  فيمكن  حتميك،  جماعة  ول  وحيدا،  كنَت  ما 

من  جماعة  قبل  من  بواحد  والنفراد  القانون،  هذا 

ال�سبية!

برفاقي  لت�سقًا 
ُ
م كنت  الأول،  التنزاين  عامي  يف 

اّتَقْنُت  وق��د  الثانية،  �سنتي  يف  لكن  العمانيني. 

كنت  وال��ذي  اخل��ا���س،  فريقي  ك��وْن��ُت  ال�سواحلية، 

دوري  يف  القدم  كرة  مباريات  لن�ساهد  معه  اأذهب 

امللعب،  اإىل  لندخل  املال  ندفع  نكن  املحرتفني. مل 

وذلك لي�س لأننا �سغار ول وجوب للدفع، اإمنا لأننا 

ُكنا نقفز فوق اجلدار، كال�سعادين الأفريقية.

كان الأولد ينادونني "زاهورو"، فاأغ�سب �سارخا: 

ا�سمي زاهر ولي�س زاهورو!  لكن ل فائدة. 

والدي  ينادون  الآخرين  �سمعُت  حني  ل�ساين  َبَلعُت 

"بابا �سعودو"، ولي�س "�سعود". وكلمة "بابا" ت�سبق 
اأو  ال�سيد  كلمة  مثل  الح��رتام،  على  للدللة  ال�سم 

الأ�ستاذ يف العربية. 

اكت�سفت اأنهم ي�سيفون حرف عّلة يف نهاية كل ا�سم، 

اإىل  و"اأحمد"  "خمي�سي"،  اإىل  "خمي�س"  فيتحول 

"اأحمادي".. هكذا مُيو�سقون ال�سم!
ا�ستاد  يف  ُتقام  كانت  والتي  الوطنية،  الأعياد  يف 

اأ�سدقائي  طًا 
ّ
تو�س

ُ
م اأتبخرت  كنت  الكبري،  املدينة 

من  نتنقُل  مالب�سنا.  اأزه���ى  ��رت��دي��ن 
ُ
م اخلم�سة، 

ا�ستعرا�س اإىل اآخر، وبني الألعاب.

ح�سالتي  مكانه  ك��ان  الأخ���ري  "ال�سلنج"  رب��ع 

الُفخارية.

)17(

بينما كنُت األعب، وقعُت واجنرحْت ركبتي اليمنى. مل 

الإ�سابات. خالل  اأهتم كثرياً، فُكل يوم حتدث هذه 

اأ�سفر. �ساحبته  اأ�سبوع تورم اجلرح وتقيح �سديداً 

ب��اردة،  ق�سعريرة  يف  اأنتف�س  كنت  واآلم.  ُحمى 

مل  بارد.  مباء  بللة 
ُ
م من�سفة  جبهتي  على  في�سعون 

اأحمر  كبالون  منتفخة  وركبتي  امل�سي،  من  اأمتكن 

�سغري!ُ

اإىل  بالذهاب  ون�سحنا  املنزل،  يف  طبيب  زارين 
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امل�ست�سفى احلكومي. قال: �ستحتاج احلالة للتنومي. 

يف اليوم التايل اأخذين اأبي اإىل امل�ست�سفى املركزي، 

واقرتح اأطباوؤه تنوميي حتى يعطوين اإبراً و�سّقايات 

وري��دي��ة مب�����س��ادات ح��ي��وي��ة. ق��ال��وا: رمب��ا و�سل 

اللتهاب اإىل عظم الركبة! ذهبنا اإىل اجلناح الطبي 

زرية، مما اأرعبني. 
ُ
الذي �ساأنوم فيه، فاذا باحلالة م

كان اجلناح ي�سم كبار املر�سى و�سغارهم. رجال 

بك�سور وقد ُعلقت اأطرافهم بحبال ت�سدهم اإىل اأعلى، 

لفوفون باأقم�سة 
َ
واآخرون م�سابون بحروق خطرية، م

طبية بي�ساء، يبدون كمومياوات! 

م�سهد �سادم! 

قلُت لنف�سي: بالتاأكيد �ساأ�ساب بعدوى ما هنا! ويف 

الليل، من �سينام اإىل جواري؟ �ساأكون وحيداً والبيت 

بعيد..

اأنقذين اأبي ب�سوؤايل: هل ترغب يف اأن ُتنوم هنا؟ ُقلت 

مبا�رسة: ل، بينما اأت�سبث بيده اليمنى. 

عدنا اإىل املنزل.

املركزي،  امل�ست�سفى  من  طبيبًا  عائلتي  رت 
ّ
تدب

يزورين يوميا يف البيت، ينظف اجلرح من ال�سديد، 

يف  وريدية  �سّقاية  ُيركب  ثم  مرهمًا.  عليه  وي�سع 

زيارات  ا�ستمرت  ل�ساعتني.  حيوي  مب�ساد  �ساعدي 

الطبيب اأ�سبوعني.

تتوفر  تنزانيا،  يف  املا�سي،  القرن  �سبعينات  يف 

حتتية  بنية  ب�سعوبة،  الأ�سا�سية  العي�س  م�ستلزمات 

اأقل ما تو�سف باأنها فقرية. 

اإىل  اأذهب  �سهراً جحيميًا ومل  البيت  َقَبْعت يف  هكذا 

املدر�سة. يومها؛ مل تكن احلياة دائمًا ربيعية!

)18(

كانت  ُعمان.  من  كامريا  يعقوب  عمي  لنا  اأر�سل 

�سور  ع�رس  على  يحتوي  وفيلمها  فورية  الكامريا 

ملونة.

 الت�سوير، تخرج ال�سورة من 
ّ
بعد اأن ت�سغط على ِزر

�سها قلياًل للهواء اجلاف، فتظهر 
ّ
اأ�سفل الكامريا. ُنعر

األوانها رويداً رويداً حتى تكتمل ال�سورة.

اإىل  واخوتي  اأنا  ننظر  العمر، حني  هذا  وبعد  اليوم، 

تلك ال�سور، ننجرف يف �سحك وذكريات. 

الأطفال،  هم  ال�سور  تلك  يف  يظهر  من  معظم  كان 

مرمي،  ال�سغرية  حاماًل  واأن��ا  وابت�سام  زهري  نحن. 

تلك  الُتقطت  حني  َنة 
َ
ال�س ُيقارب  عمرها  كان  والتي 

�سجرة  واأغ�سان  البيت  جدار  خلفنا  ومن  ال�سورة، 

فوق روؤو�سنا.

التوا�سل!  و�سائل  يف  ث��ورة  الكامريا  تلك  �سّكلْت 

اأ�سبحنا ُنر�سل اإىل اأهلنا يف ُعمان، عدداً من ال�سور 

التي التقطناها موؤخرا، مع كل خطاب.

ُن�سجل  �سمعيًا.  "كا�سيت"  �رسيط  معها  اأي�سًا  ُنر�سل 

 فيه اأحداث يومنا، مع اأنا�سيد 
ّ

فيه حواراتنا، وَنُق�س

الأطفال.

الت�سجيالت.  تلك  يف  العربية  نتحدث  كنا  طبعًا 

م�ساألة  اللغة  وغربة  التاأكيد،  ملاذا  "لكن  �ستقولون: 

�سائكة"!  

غار  ال�سِ اأن  بدا  ب�سهور،  تنزانيا  اإىل  و�سولنا  بعد 

اأبويًا  مر�سومًا  والدي  فاأ�سدر  الأم.  لغتهم  يفقدون 

مينع التحدث يف البيت بغري العربية، وذلك حتى ل 

جتتاَح اللغة ال�سواحلية اأْل�ِسنة الأطفال. 

"يف البيت نتكلم العربية ول غري. يف اخلارج  قال: 

�سنحتاج اإىل ال�سواحلية".

كان اأخي زهري يف الرابعة من عمره، والتزامه بهذا 

نة 
ْ
حِم له  �سّكل  ُيجادل،  ل  ال��ذي  الأب��وي  املر�سوم 

ع�سرية، وهو الذي ما زال يخطو يف متاهات اللغة.

وحني  باملر�سوم.  جميعًا  التزامنا  كانت  النتيجة 

باإحكام  ركبة 
ُ
م اجلملة  تكون  اأحَدنا،  زهرٌي   

ُ
ُيخاِطب

نوبة  يف  اأبي  ُيوقُع  مما  �سواحلي،  عربي  خليط  يف 

 
َ
قّلب الذي  ال�سبي  عًا 

ّ
�سج

ُ
وم عارمة، حا�سنًا  �سحك 

غري  ُجملة  واأخرج  راأ�سه  يف  العربية  اللغة  قامو�س 

ركيكة، واإن َتُكن غري نقية! 

تتالألأ دموع جدتي وهي ت�سمع اأ�سواتنا ناظرة اإىل 

ال�سور.

)19(

للطرقات  تقاطع  يف  "�سامباواجنا"  مدينة  تقع 
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العمانيون  واأ�سدقاوؤنا  اأقرباوؤنا  وكان  التجارية، 

ب�سع  عندنا  ويرتاحون  واآخر،  وقت  بني  يزوروننا 

ليال، يف عبورهم نحو غايتهم.

كان قريبنا "حمود" اأكرث من يرتدد علينا، كل ثالثة 

اأو اأربعة اأ�سهر. ويطيل املكوث، ملا يقارب الأ�سبوع. 

يف اأول الع�رسينات من عمره، اأفرح ملجيئه. يعاملني 

يف  بارعًا  كان  الر�سم.  ويعلمني  الأ�سغر،  كاأخيه 

الر�سم.

اإىل  اأذهب معه  اأن  اقرتح حمود  زياراته،  اإحدى  يف 

�سنك،  واأختي يف مثل  اأخي  البحرية. قال:  مدينتهم 

اأبي  الآن، كيف وافق  اإىل  اأعلم  �سُت�سعدَك رفقتهم. ل 

باأن اأذهب يف هذه الرحلة، لكن حمود اأقنعه!

اأنا  الكبرية.  بالبا�سات  يومني،  الرحلة  ا�ستغرقت 

وحمود وحقيبة مالب�سي ال�سغرية. كما كنت اأمتلك 

بالع�سل  مدهونًا  الُعماين،  اخلبز  على  يحتوي  كي�سًا 

املحلي، موؤونة جهزتها ال�سيدة "اأم زهري" لرحلتنا. 

رحلة العودة كانت اأ�سعب، فقد رجعنا مع �ساحنات 

نقل الب�سائع، ولو اأننا كنا نركب اإىل جوار ال�سائق، 

لكنها اأ�َسق بكثري.

اأت�سورها  البحرية،  املدينة  اإىل  الطريق  يف  ونحن 

كيف �ستكون! 

اأ�ستدعي �رسيط ال�سور من الذاكرة، عن بحر م�سقط. 

بع�س  فقط  البحر،  بذلك  مبا�رسة  تكن يل عالقة  مل 

م�ساهد عابرة.

لي�س  حمود  بيت  خا�رستها.  والبحر  مدينة،  �ِسْبه 

الطيبني،  اأه��ل��ه  على  تعرفت  ال��ب��ح��ر.  ع��ن  ب��ع��ي��داً 

وا�ست�سافوين لأيام. لأول مرة اأنام حتت �سبكة حتمي 

بالبعو�س،  غنية  املدينة  تلك  كانت  البعو�س.  من 

واملالريا منت�رسة. 

ا�ستيقظُت  كلما  راف�سًا  اأجفل  كنُت  ليلتني،  اأول  يف 

بتمزقات.  اأ�سابها  ال�سبكة، مما  على   
ّ
عيني وفتحُت 

تق ال�سبكة، 
ْ
بعدها راأيت ال�سيدة "اأم حمود" وهي تر

اأمتالك  اأن  َبني �سمريي، وقلُت عازمًا: ل بد من  فاأنَّ

نف�سي ول اأجفل فاأمزق �سبكة البعو�س!

�رسيعًا اأ�سبحنا اأ�سدقاء. اإخوة �سعود الذين اأده�سوين 

اإل يف مباريات  ُكنا ثالثتنا ل نفرتق  مبغامراتهم. 

كرة القدم، حيث تركن الأخت اإىل البيت، بينما نحن 

نلعب مع ال�سبية.

البحر برناجمنا ال�سباحي حتى موعد الغداء. هناك 

تعرفُت عليه... 

اإطار  تلتف حول  الوقت، يف جمموعات  نعوم طيلة 

مطاطي منفوخ يعود لإحدى ال�ساحنات، ثم نت�سابق، 

من يذهب اأبعد يف الأزرق واأمواجه! 

ُن�سكل �سل�سلة من اأج�ساد �سغرية يف حلقات دائرية 

جمموعة  كل  الكبري.  الأ�سود  الإط��ار  حول  متوالية 

ع�رسين،  اإىل  عددهم  ي�سل  و�سبيانا،  بناتًا  ت�سم 

ُن�ْسبه �رِسب �رسدين.

ينزلها  الطازجة،  الأ�سماك  برائحة   
ٌ
لغم

ُ
م الهواء 

ال�سيادون اأول ال�سباح، ويبيعونها يف ال�ساطئ. 

بقايا  تلتقط  اأ���رساب  ده�س.. 
ُ
م اكت�ساف  النوار�س 

الأ�سماك وحُتّلق بعيداً يف �سيمفونية بحرية!

املاء  يف  ج�سدي  اأغرقُت  تلك،  البحرية  املدينة  يف 

اأْفئَدَتنا ال�سغرية،  اإل  ع، دون رقيب 
َ
ر

َ
املالح، دون و

التي كانت مرتعًا لل�سحكات �ساهقات باملغامرات 

ال�سقية.

مل اأعْد اأخاف من البحر، �رسنا اأ�سدقاء.

)20(

�ساعة  �سامباواجنا  مدينة  مركز  عن  بيتنا  يبعد 

م�ْسيًا. ال�سوق يف مركزها، جُتاوره حمطة ال�ساحنات 

الكبرية وبا�سات النقل، وحمطة وقود. هناك اأي�سًا 

ياأخذين  حمود  قريبي  ك��ان  التي  املقاهي  بع�س 

اإليها.

ال�سوق،  ن 
ّ
ُتَكو التي  والدكاكني  التجارية  املحاّلت 

تعود يف معظمها اإىل جُتار عرب اأكرثهم عمانيون، 

وجتار هنود. فهم اأ�سحاب املال والتجارة. 

يف  خا�سة  اأفريقيا،  يف  نت�رسين 
ُ
م الُعمانيون  كان 

زجنبار،  جزيرة  وكانت  ال�رسقية.  ال�ساحلية  املدن 

التاج  ة 
ّ
ُدر كان-  -زم��ٍن  المرباطوريات  زمن  يف 

الُعماين!

 يف التاريخ بعيداً، فالتاريخ َعليل..
َ
لن نذهب

العمانيني  اأ�سدقائه  اأحد  اإىل زيارة  اأبي  اأخذين  مرة 
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يف ُدكانه الكبري و�سط املدينة. وبعد وجودنا بقليل، 

اإىل منزلهم حتى ينتهي  جاء ابن التاجر، واأدخلني 

والدانا من حديثهم.

لبن التاجر دراجة هوائية جميلة. فكرُت.. لو عندي 

ّلقُت اإىل النائي واكت�سفُت كل هذه البطاح! مثلها حَلَ

دخلُت  حني  التجاري.  للمحل  ال�سقًا 
ُ
م البيت  كان 

فخمة،  اأرائ���ك  وج��دُت  ال�سيوف،  ا�ستقبال  غرفة 

مراوح، وثالجة.

ُقلت: اإذاً عندهم كهرباء! 

يف  امُلربد  املاء  اإىل  يحتاجون  ملاذا  لكن  اأْلُتني: 
َ
�س

ثالجة؟ 

- لذيذ وبارد يف بيتنا، 
ّ
املاء من اآنية الُفخار –احِلب

وحتى يف املدر�سة!

يف  عّلقًا 
ُ
م ظل  ال�سوؤال،  هذا  والدي  يومها  اأ�ساأل  مل 

راأ�سي اإىل يومنا... 

)21(

فيلم هندي، اأول فيلم �سينمائي ح�رسته. اأول قاعة 

�سينما اأدخلها، يف قرية "مباندا" ال�سغرية. 

مل تكن قاعًة خُم�س�سة لعر�س الأفالم ال�سينمائية، 

ميلكها  القرية،  مركز  يف  كبرية،  قاعة  هي  اإمن��ا 

تاجر هندي. علقوا يف اجلدار قما�سة بي�ساء كبرية، 

و�َسغلوا الفيلم.  

بالأبي�س  �سغري  تلفزيون  لدينا  كان  م�سقط،  يف 

والأ�سود. يعر�س قناة وحيدة، قناة تلفزيون ُعمان، 

والرجل  املتحركة،  ال��ر���س��وم  اأ���س��اه��د  كنت  حيث 

الأخ�رس!

يف  يظهرون  الذين  الأ�سخا�س  حجم  من  ْبت 
ّ
َتعج

الطبيعة!  النا�س يف  الهندي، مقا�سهم يقارب  الفيلم 

بالألوان،  والبطلة،  البطل  بني  الغرام  بق�سة  اأُخذُت 

�ْسدوهًا، رغم 
َ
باملو�سيقى، بالرق�س والأغاين. بقيت م

اأرجعتها  التي  الفيلم،  الكثرية يف عر�س  التقّطعات 

حينها لِقَدم ال�رسيط وتلفه.

القاعة مملوءة بالعائالت، ن�ساء واأطفالهم، الذين مل 

يتوقفوا عن ال�رساخ والرك�س طيلة عر�س الفيلم.

خرجُت مع عائلتي قبل انتهاء الفيلم، مما اأحزنني. 

كنت اأتلهف ملعرفة النهاية. 

يف  لعطل  عر�سه  ُيْكمل  مل  والفيلم  ا�ستطال،  الليل 

جهاز الت�سغيل.

بهجة  ال�سينما..  رهيب؛  باكت�ساف  خرجت  لكني 

جديدة!

)22(

البيت.  اإىل  الثعابني  تت�سّلل  اأياما،  كب 
ْ
َي�س مطر  بعد 

اأَب��ْت  التي  اخلادمة،  غرفة  يف  لها  ُجحراً  اكت�سفنا 

بعدها اأن تبيت فيها.

املياه،  دورة  اإىل  ذاهبًا  كنت  الظهريات،  اإحدى  يف 

اأطول،  ورمبا  املرت  من  يقرتب  طوله  بثعبان  ف��اإذا 

 واقفًا ب�سكل عمودي فوق اجلدار حتت النافذة. 
ّ
َيُفح

هالني امل�سهد، ورجعُت راك�سًا اإىل داخل البيت.

وحني ُعدنا بع�سًا غليظة لقتله، كان قد هرب. قلُت: 

مهما يكن، لن ي�ستطيع اأحد قتل الوح�س. 

مل اأواجه هكذا اأفعى يف حياتي! 

لكني �ساهدت مثيالتها بعد ذلك ب�سنني طويلة، يف 

اإحدى قنوات التلفاز الف�سائية.

مهيبة،  بكني�سة  اأمر  كنت  املدر�سة،  من  اأع��ود  واأن��ا 

فيها  وتع�س�س  النباتات  تت�سلقها  اجل��دران،  قدمية 

الزواحف. حتيطها الأ�سجار والأعرا�س. اأتخيل اأحداثًا 

تدور داخلها، وانا اأعرب يف خوف من اأن يهجم ثعبان 

فجاأة من تلك الأحرا�س!

مع  الأناكوندا،  راأيُت  قريبة من حارتنا،  �ساحة  يف 

دربها، الذي كان ي�ستعر�س للجمهور عملية التهام 
ُ
م

حيوانه الأليف لدجاجة حية... 

كنُت مرعوبًا واأنا اأنظر اإىل بقايا الري�س وهي تختفي 

رْتني 
ّ
م

َ
داخل الفم الفاغر اإىل اأق�ساه. لكن الده�سة �س

حتى نهاية امل�سهد!
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متابعات
�ر�ؤى

ش كاتب ومرتجم من تون�ش كاتب ومرتجم من تون�ش *  

الأول  الأ�سبوع  يف  الأول سادر  الأ�سبوع  يف  الأول سادر  الأ�سبوع  يف  ادر  ال� ال�س،  س،  500 رقم  عددها  يف 

 "Magazine littéraire" 1988 ن�رشت  أبريل اأبريل أبريل  هر سهر سهر  سمن �سمن �

العراقي نعيم قطان  العراقي نعيم قطان أجراه  العراقي نعيم قطان اأجراه  أجراه  الفرن�سية حوارا كان قد 

الذي يكتب بالفرن�سية وبعي�ش يف كندا، مع املفكر 

املارك�سي الكبري جورج لوكات�ش )1885-1971( 

ي. سي. سي.  أول ال�سبعينات من القرن املا�اأول ال�سبعينات من القرن املا�سأول ال�سبعينات من القرن املا�سأول ال�سبعينات من القرن املا� يف 

تقع  التي  لوكات�ش  جورج  تقع سقة  التي  لوكات�ش  جورج  تقع سقة  التي  لوكات�ش  جورج  قة  � يف  احلوار  دار  �سوقد  يف  احلوار  دار  سوقد 

نهر  على  ت�رشف  ع��م��ارة  م��ن  ���الأخ�����الأخ��الأخ����ري�ري�ري  الطابق  يف 

ويف  بودابا�ست.   املجرية  ويف سمة  بودابا�ست.   املجرية  ويف سمة  بودابا�ست.   املجرية  مة  العا� يف  العا�سالدانوب  يف  سالدانوب 

شمكتبه كانت هناك الأعمال الكاملة لكل من مارك�شمكتبه كانت هناك الأعمال الكاملة لكل من مارك�ش

واللغة  الهنغارية،  باللغة  وجمالت  وكتب  وهيغل، 

لوكات�ش  الفرن�سية.  وكان جورج  واللغة  الأملانية، 

امري  حكومة  يف  للثقافة  وزي��ر  امري سب  حكومة  يف  للثقافة  وزي��ر  امري سب  حكومة  يف  للثقافة  وزي��ر  ب  من� تقلد  من�سقد  تقلد  سقد 

ة سة سة  سة  املناه�سة  املناه� ة  املناه�سة  املناه�س الإنتفا� الإنتفا�ساء على  ساء على  الإنتفا�س الإنتفا�ساء على  اء على  الق� الق�س. وبعد  س. وبعد 
)1(

ناجي

بالحتاد  ي�سمى  كان  ما  قبل  من  باسيوعي  ي�سمى  كان  ما  قبل  من  باسيوعي  ي�سمى  كان  ما  قبل  من  يوعي  ال� ال�سللحزب  سللحزب 

أجرب لوكات�ش  على اأجرب لوكات�ش  على أجرب لوكات�ش  على   ،1956 ال�سوفياتي وذلك عام 

ويف  روم��ان��ي��ا.  يف  املنفى  يف  ويف سهر  روم��ان��ي��ا.  يف  املنفى  يف  ويف سهر  روم��ان��ي��ا.  يف  املنفى  يف  هر  أ�اأ�سأ�سأ� ي سي سي  مي� مي�سأن  مي�سأن  مي�اأن  أن 

أعماله اأعماله أعماله  إعداد اإعداد اإعداد  اغل باغل ب غل بسغل بس ان� ان�سال�سنوات الأخرية من حياته،  سال�سنوات الأخرية من حياته، 

الفكرية والنقدية الكاملة.

ويف بداية احلوار قال جورج لوكات�ش : لقد �رشعت 

بلوغي  عند  الأ�سا�سية  بلوغي أعمايل  عند  الأ�سا�سية  بلوغي اأعمايل  عند  الأ�سا�سية  أعمايل  واع��داد  كتابة  واع��داد يف  كتابة  �داد يف 

ثمة  ثمة اأن  ثمة اأن  أن  ب�� اعتقاد  هناك  يكون  وق��د  ال�سبعني.  ب��ا�سن  اعتقاد  هناك  يكون  وق��د  ال�سبعني.  ا�سن 

هذا  يف  املادية.   القوانني  شو�شو�ش  و�سو�س بخ� بخ�سا�ستثناءات  سا�ستثناءات 

يخ. وعلى سيخ. وعلى سيخ. وعلى  أ�اأ�سأ�سأ� ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� أنا اأنا أنا  أبيقور. اأبيقور. أبيقور.  ار سار سار  أن�اأن�سأن�سأن� أنا اأنا أنا من  املجال 

مدى وقت طويل بحثت عن طريقي. وقد كنت مثاليا، 

"التاريخ  كتابي  ويف  هيغل(.  كتابي إىل  ويف  هيغل(.  كتابي اإىل  ويف  هيغل(.  إىل  هيغليا)ن�سبة  ثم 

أكون مارك�سيا.  وعلى اأكون مارك�سيا.  وعلى أكون مارك�سيا.  وعلى  أن اأن أن  والوعي الطبقي"، حاولت 

إدارة احلزب اإدارة احلزب إدارة احلزب  مدى �سنوات طويلة، عملت موظفا يف 

أت الكثري من اأت الكثري من أت الكثري من  أت الكثري من يوعي مبو�سكو.  ويف تلك الفرتة قر أت الكثري من يوعي مبو�سكو.  ويف تلك الفرتة قر يوعي مبو�سكو.  ويف تلك الفرتة قرسيوعي مبو�سكو.  ويف تلك الفرتة قرس سال�سال�

 ،  1930 �سنة  حدود  �سنة إىل  حدود  �سنة اإىل  حدود  إىل  و غوركي.  �سنة إىل  حدود  إىل  و غوركي.  �سنة إىل  حدود  إىل  و غوركي.  واإىل  غوركي.  إىل  شهومريو�شهومريو�ش

تها.  ستها.  ستها.   سكانت كتاباتي مركزة على جتارب ثقافية ع�سكانت كتاباتي مركزة على جتارب ثقافية ع�

إن كانت اإن كانت إن كانت  إن كانت اريع. وحتى و إن كانت اريع. وحتى و اريع. وحتى وساريع. وحتى وس سثم جاءت املخططات وامل�سثم جاءت املخططات وامل�

آخرين اآخرين آخرين  زت حفزت حّفزت  إنها اإنها اإنها  ف فا جتاوزها،  ا جتاوزها،  قد مت الأعمال  مّتتلك  قد  الأعمال  ّتلك 

أعمال معينة.اأعمال معينة.اأعمال معينة. اعلى القيام باعلى القيام ب

أنه اأنه أنه  يف جورج لوكات�ش قائال : وقد يبدو سيف جورج لوكات�ش قائال : وقد يبدو سيف جورج لوكات�ش قائال : وقد يبدو غريبا  سوي�سوي�

أ�رشع يف اعداد اأ�رشع يف اعداد أ�رشع يف اعداد  أ�رشع يف اعداد لكي  أ�رشع يف اعداد لكي  أنتظر �سبعني عاما اأنتظر �سبعني عاما أنتظر �سبعني عاما  أنتظر �سبعني عاما أن  أنتظر �سبعني عاما أن  أن اأن  علي
ّ
علي
ّ

كان 

يئا مهما. سيئا مهما. سيئا مهما.  � �س  س  لي�ش العمر  الأ�سا�سية.   لي�شأعمايل  العمر  الأ�سا�سية.   لي�شأعمايل  العمر  الأ�سا�سية.   لي�اأعمايل  العمر  الأ�سا�سية.   أعمايل  وكتابة 

الهائلة،  العبقرية  هذه  مارك�ش،  مارك�شإىل  مارك�شإىل  مارك�اإىل  إىل  مثال  أنظروا اأنظروا أنظروا 

اإّل يف بلورة ماهية طريقته.  ونحن ل هو مل يفلح 

كان  لقد  الأ�سئلة.   كل  على  كان أجوبة  لقد  الأ�سئلة.   كل  على  كان اأجوبة  لقد  الأ�سئلة.   كل  على  أجوبة  أعماله اأعماله أعماله  يف  جند 

يتعلق  فيما  طريقته  يتعلق أ�ستعمل  فيما  طريقته  يتعلق اأ�ستعمل  فيما  طريقته  أ�ستعمل  أنا اأنا أنا  و بزمنه.  أنا قا  و بزمنه.  أنا قا  وس بزمنه.  وسقا  بزمنه.  قا  سملت�سملت�

معا�رشا  كان  لو  معا�رشأنه  كان  لو  معا�رشأنه  كان  لو  معا�اأنه  كان  لو  أنه  يقني  على  على أنا  على اأنا  أنا  و على �ستيتيقا.  أنا  و على �ستيتيقا.  أنا  بال

لنا، لكان قد اهتم بال�ستيتيقا وعنها كتب.

جورج  على  التايل  جورج وؤال  على  التايل  جورج وؤال  على  التايل  ؤال  ال�س قطان  نعيم  يطرح  ال�سوهنا  قطان  نعيم  يطرح  وهنا 

ونه امل�صباحيصونه امل�صباحيصونه امل�صباحي* صح�صح�

جورج لوكات�ش:

�ملارك�ضّية تقودنا د�ئما �إىل ما هو مو�ضوعي وملُمو�س !



لوكات�ش : عندما كنت طالبا يف جامعة هايدلبارغ 

ال�ساعر  وعلى  هايدغر  على  تعرفت  هل  الأملانية، 

؟ 
)2(

�ستيفان غيورغ

مل   : قائال  لوكات�ش  جورج  يجيب  ال�سوؤال  هذا  على 

اأتعرف ل على غيورغ ول على هايدغر. 

)يق�سد  الأخ��ري  ه��ذا  ك��ان  هل  قطان:  نعيم  يقول 

هايدغر( نازيا؟

يجيب لوكات�ش قائال  : لي�ش من ال�رشوري اأن نقول 

ميكن  ل  اأم��ر  هذا  نازيا.   هايدغر  كان  فلقد  ذل��ك. 

دائما  اأية حال هو كان  ن�سك فيه مطلقا. وعلى  اأن 

رجعيا.

ي�ساأله نعيم قطان. من هم اأ�سدقاوؤك يف تلك الفرتة؟  

به  مرتبطا  ...كنت  فيرب  ماك�ش   : لوكات�ش  يجيب 

كثريا يف تلك الفرتة... 

ثم ي�سيف لوكات�ش قائال : لي�ش يل ثقة يف توجهات 

الفكر  املعا�رش يف الغرب �سواء تعلق ذلك بالو�سعية 

اأن الأكرث جناعة  اأرى  اأم بالوجودية.  واأنا  اجلديدة 

وافادة هو اأن نعيد قراءة اأر�سطو للمرة الع�رشين.

ي�ساأله نعيم قطان: هل تهتم بعلم الجتماع؟  

 Wright  )3(
يجيب جورج لوكات�ش: كان رايت ميلل�ش

بالواقع.  يعتني  كان  فلقد  يل.  بالن�سبة  مهما   Mills

ا�ستثناء.  وعلم  الأمريكي، كان  ويف علم الجتماع 

علم  بني  الف�سل  كثريا.  ير�سيني  ل  هذا  الجتماع 

ومل  اأكادمييا.  يل  يبدو  القت�ساد  وبني  الجتماع 

يكن مارك�ش يف�سل بينهما. 

عن  كثري  حديث  الآن  هناك  قطان:  نعيم  له  يقول 

مارك�ش ال�ساب... 

يرد لوكات�ش قائال : اإنه ابتكار من ع�رشنا. التناق�ش 

يكن  ومل  وهمي.   اأعماله  يف  عنه  البحث   
ّ
يتم الذي 

مارك�ش ينقطع عن تعميق فل�سفته.  وكان يهتم اأول 

الذي يركز  اأر�سطو، كان هو  واأخريا بالواقع.  ومنذ 

على ما هو متوحد، اأو منف�سل، لي�ش يف الكتب واإمنا 

يف الواقع.  لذلك اأنا اأبلور اأنطولوجيا اجتماعية. علم 

اجتماع املجموعة؟ اإنه علم للتالعب باملجتمع. هل 

 Jacobins  
)4(

اليعاقبة بني  مثال  تف�سلوا  اأن  ميكنكم 

من  الجتماع،  علم  يف  اليعاقبة؟   جمموعة  وبني 

ال�رشوري اأن من�سي حّد بلوغ الأ�سا�ش املو�سوعي 

للحركات.  علينا اأن نعالج الأحداث الكبرية للحياة 

نف�رش  اأن  واإّل كيف ميكن  الجتماعية يف جمملها، 

الإبتكارات العبقرية التي تنبثق يف نف�ش الوقت يف 

بلدان خمتلفة، ويف جمالت خمتلفة اأي�سا؟  وكيف 

ليبنيتز؟   وبني  نيوتن  بني  الرابط  نفهم  اأن  ميكن 

الأحداث املعزولة عن بع�سها البع�ش ل معنى لها 

اإذا ما نحن مل ن�سعها يف اأفق �سمويل.

ال�ستيالب   : ال�ستالب قائال  ويتحدث لوكات�ش عن 

وجد يف كل احل�سارات. ومنذ ن�سف قرن هو موجود  

اأن ذلك  ب�سكل جديد.  وكثريون هم الذين يعتقدون 

الدرا�سة  اأن  التكنولوجي، يف حني  التطور  ناجت عن 

ال�سمولية تربز اأن التقنية لي�ست قوة موؤ�س�سة لذاتها، 

واإمنا هي نتيجة حركة القوى املنتجة. وهي مقرتنة 

اإىل  اأن نلجاأ دائما  اإذن  بالبنية الجتماعية.  علينا 

الطريقة املارك�سية. 

اإىل  اأن يعود  يطلب نعيم قطان من جورج لوكات�ش 

الأدب، واإىل التقنيات الأدبية اجلديدة فيقول:  اأظن 

اأن  الأمر يتعلق  بال�سيء الذي نطبق عليه التقنية.  

لناأخذ مثال املونولوج الداخلي عند جيم�ش جوي�ش، 

يف  واقع  هو  جلوي�ش  بالن�سبة  مان.  توما�ش  وعند 

ا توما�ش مان في�ستعمله كطريقة يف البناء،  
ّ
ذاته. اأم

اأقنعته  عن  النظر  وبقطع  اآخ���ر.   �سيئا  ي��ربز  لكي 

بالنزعة  متاأثرا  احلديث  الأدب  ي��زال  ل  املتعددة، 

�سطحية  �سورة  �سوى  يعك�ش  ل  وه��و  الطبيعية. 

للحياة، من دون اأن يعك�ش الواقع. 

وماذا عن امل�رشح العبثي؟  

يجيب لوكات�ش قائال:  العبثية لي�ست �سوى الغرابة 

هذه  بخ�سو�ش  جديد  هناك  لي�ش  واإذن  وال��ه��زاأة.  

، واإىل 
)6(

، واإىل هوغارت
)5(

اإىل غويا اأنظروا  امل�ساألة. 
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بني  املقارنة  من  تاأتي  عندهم  العبثية   .
)7(

دومييه

لها.  وقع  الذي  والت�سوه  العادية  احلالة  حالتني:  

والغرابة ل معنى لها اإن مل تكن على عالقة مبا هو 

ان�ساين. عند الكثري من الكتاب املعا�رشين، العبثي 

اأنه  ل عالقة له مبا هو ان�ساين. وهو معترب كما لو 

ان�ساين  هو  ما  نفرق بني  نحن مل  ما  واإذا  طبيعي.  

قد  يكون  ان�ساين  هو  ما  فاإن  ان�ساين،  غري  هو  وما 

�سوى �سورة  نحن ل جند  النهاية  معناه. ويف  فقد 

اآخر  �سكل  وه��ذا  احلياة.   من  جلانب  فوتوغرافية  

من النزعة الطبيعية. واإذا ما كان الأمريكي اوجني 

ا  
ّ
حي جدل  يقرتح  فالأنه  كبريا  دراميا  كاتبا  اأنويل 

يف العالقات بني ما هو غريب وبني ما هو ان�ساين.  

 .
)8(

�سامربون خورخي  الروائي  اآخ��ر:  كاتبا  لناأخذ 

عن  يتحدث  لكي  الداخلي  املونولوج  ي�ستعمل  هو 

املعركة �سد ال�ستيالب الفا�سي. عند بيكت مثل هذه 

اأمام  مهزوما  ين�سحب  وهو  لها.  وجود  ل  املعركة 

ال�ستيالب احلديث.

هل هذا موقف �سيا�سي؟ 

يرد لوكات�ش على هذه املالحظة قائال :  اأبدا.  هناك 

الأمريكي  اأعني  كثريا،  به  معجب  اأن��ا  اآخ��ر  كاتب 

الإ�ستيالب  �سد  معركة  اأعماله  وول��ف.  توما�ش 

بويليام   اأي�سا  معجب  واأن��ا  الأمريكية.  احلياة  يف 

اأكرث  اأعتربها  التي   
)10(

مورانتي وبالزا   
)9(

�ستايرون

اأجل  ول  اأعّظم  ل  واأنا  مورافيا.   الربتو  من  موهبة 

هنا ل تقنية ول ايديولوجيا.  ما اأنا اأدافع عنه هو 

اإىل  يوؤدي  اأدب  كل  اأعار�ش  واأنا  الن�سان  ا�ستقامة 

قيمة  اأنكر  ل  واأنا  ال�ستقامة.  هذه  وتخريب  تدمري 

وبرو�ست  رائع،  مالحظ  فالأول  برو�ست.  اأو  جوي�ش 

الأدب   �ستظل موؤثرة  يف  واأعماله  كاتب هام جدا.  

لأننها جند فيها جدل بني املا�سي واحلا�رش.  وهذا 

لكن  مكانه.   يف  ال�ستيالب  ن�سع  باأن  لنا  ي�سمح 

معنى  له  يكون  لن  املا�سي  اأن  نالحظ  اأن  علينا 

حقيقي اإّل اإذا ما كان له تاأثري على امل�ستقبل. واأنا ل 

اأحتدث فقط عن املجتمعات، واإمنا اأنا اأحتدث اأي�سا 

عن الأفراد.  هذا البحث عن الزمن املفقود هو عمل 

رجل لي�ش معنيا بامل�ستقبل. امل�سدر احلقيقي لعمل 

برو�ست يوجد يف الف�سل الأخري من رواية" الرتبية 

العاطفية" لفلوبري عندما ي�رشع فريديريك مورو يف 

تذكر ما�سيه.

 وماذا عن �سارتر؟ 

عن هذا ال�سوؤال يجيب لوكات�ش قائال : اإنه رجل كثري 

اأن  بعد  قبل  اأكرث من ذي  اأفهمه   
ّ
بت واأنا  احليوية.  

اإنه يف�رش  له من عمل بديع !.   يا  "الكلمات".  قراأت 

بالواقع.  عالقة  اأب��دا  له  تكن  مل  ال��ذي  الرجل  ه��ذا 

كان  وقد  بالواقع.   �سارتر  ي�سطدم  اأن  اأنتظر  واأنا 

اأما كفيل�سوف فاإنه  جريئا خالل احلرب اجلزائرية. 

مل يحقق تقدما منذ" الكينونة والعدم". وهو قريب 

جتربه  فعندما  �سعف.  عنده  لكن  املارك�سية.   من 

احلياة على تغيري وجهة نظره، هو ل يرغب يف اأن 

يوؤمن  باأنه  يوهمنا  اأن  يريد  وهو  جذريا.  يغريها 

بالتوا�سل. ويف كتابه "نقد العقل اجلديل" هو  هو 

احله مع هايدغر.  
َ

�س
ُ
ُل مارك�ش،  لكنه يريد اأن ي

ّ
يتقب

لحظوا التناق�ش.  هناك �سارتر رقم 1  يف ال�سفحة 

الأوىل، و�سارتر رقم 2 يف نهاية نف�ش ال�سفحة.  يا 

له من التبا�ش يف الفكر ويف الطريقة ! ... 

يطرح عليه نعيم قطان ال�سوؤال التايل:  هل تعتقد اأن 

على املثقف اأن يلعب دورا؟ 

يجيب لوكات�ش: لقد اأف�سد الوجوديون امل�ساألة.  نحن 

ونحن  مكانها.   ول  ال���ولدة،  تاريخ  ل  نختار  ل 

نقول ل اأو نعم للواقع املوجود رغما عنا.  الن�سان 

كائن "جميب".  والأمر يتعلق به اإن قال نعم اأم ل.  

اأو ل للواقع كما هو  اأن يقول نعم  ا 
ّ

ري لكن لي�ش خُمَ

موجود.  وهذا الواقع هو واقع اليوم.  والأمر ل يتعلق 

بي ول بغريي اأن تكون هناك �سيارات يف ال�سارع، 

جدته.  �سديقة  اأو  زوجته،  ذاك  اأو  هذا   
ّ
يحب واأن 

اأو ان ل  اأّل تقطع ال�سارع،  اأن   الختيار الوحيد هو 
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وبني  الداخلية  احلرية  بني  العالقة  زوجتك.   حتب 

ي��ن��ك��ر  ومل  ال�رشوريات اخلارجية معقدة للغاية. 

البّناء  على   : بالعمل  يبداأ  وهذا  الختيار.  مارك�ش 

اإن  اأن يختار احلجر. وهذا الختيار هو الذي يحدد 

كان عمله جيدا اأو �سيئا.  لكن علينا اأن نختار بني 

حجرين ولي�ش بني احلجر والربونز.  وم�ساألة احلرية 

تطور  اأف��ق  �سمن  تعالج  الجتماعية  وال�����رشورة 

على  احلرية  اعتبار  جدلية.   م�ساألة  اإنه  تاريخي. 

م�ستوى غام�ش وجتريدي يقود اإىل مواقف خاطئة.  

واأنا اأعار�ش البريوقراطي عندما يتدخل غي الأدب.  

واأنا مل اأتردد يف اإدانة ال�ستالينية )ن�سبة اىل �ستالني( 

كتحريف للمارك�سية، وقدمت حما�رشة للدفاع عن 

هذه الأفكار.  لي�ش من حقنا اأ ن نتحدث عن احلرية 

اإذا ما نحن مل نقم بتحليل الو�سع الجتماعي.  اأنا 

فعندما  نتفاهم.   اأن  علينا  لكن  الكاتب،  حرية  مع 

مننع كاتبا يف بلد ا�سرتاكي من التعبري عن اأفكاره، 

اأقف اأنا معار�سا وم�ستنكرا ذلك.  لكن ل يعني اأنني 

فهمت  �سابا،  الراأ�سمايل.   مبفهومها  احلرية  اأتقبل 

الدر�ش.  ولفرتة ق�سرية كنت ناقدا للدراما يف  هذا 

التحرير  رئا�سة  مقالتي  تعجب  ومل  كبرية.  جريدة 

اأنا  مثلما  تعرفون  واأنتم  اآ�سف.   غري  عملي  فرتكت 

البريوقراطية  ن�سبية.   ال�سحافة  حرية  اأن  اأع��رف 

التي تهدد الكاتب وال�سحايف يف البلدان ال�سرتاكية 

واأ�سكال  العنيفة.   التالعب  ا�سكال  من  �سكل  هي 

الراأ�سمالية.  البلدان  اأي�سا يف  التالعب هذه موجود 

اأن نتحاور حول هذه الأ�سكال،  فاإن  اأردنا  واإذا ما 

ذلك  اأقبل  ل  لكني  اآخ��ر،  معنى  له  يكون  قد  اجلدل 

البلدان  يف  موجودة  احلرية  باإن  يقول  الذي  الزعم 

اأنا �سد  ال�سرتاكية.  البلدان  الراأ�سمالية وغائبة يف 

ما  اإىل  دائما  تقودنا  املارك�سية  التجريدي.  احلوار 

هو مو�سوعي وملمو�ش.

هوام�ش: 

ال��وزراء  رئا�سة  ت��وىل   )1896-1958( جم��ري  �سيا�سي   :-1
وبعد   .  1956 انتفا�سة  بعد  بحكومتة  الطاحة  ومتت  لفرتتني. 

عامني مت اإعدامه بتهمة اخليانة العظمى. 

�سيما  ول  و1933(.   1868( اأملاين  ونا�رش  �ساعر ومرتجم   :-2 

عن الفرن�سية التي اأتقنها. وكان واحداً من مرتادي ما كان ي�سمى 

ن�رش  بداأ  وقد  مالرميه.  ال�ساعر  حول  من  الثالثاء«  »�سهرات  ب� 

اأ�س�ش وحرر  ثم  الع�رشينات من عمره،  اأ�سعاره حني كان بعد يف 

جملة اأدبية ا�ستهرت يف حينه »بالتر فور داي كون�ست«. كما اأ�س�ش 

اأبرز  بع�ش  و�سمت  »جورجكراي�ش«،  ب�  عرفت  اأدبية  حلقة  واأدار 

�سيا�سية  اأفكاراً  وحملت  زمنه،  يف  الأملاين  وال�سعر  الأدب  وجوه 

زور  فاين  الكونتي�سة  احللقة  اأفراد  بني  من  وكان  معلنة.  وغيبية 

يف  احللقة  اأفراد  تنتقد  الأحيان  بع�ش  يف  كانت،  التي  فنتلوف، 

الرجعية  باأفكاره  معروفًا  فكان  جورج  اأما  و�سلوكهم.  كتاباتهم 

ودعوته اىل العزوبية الدائمة .

اجتماع  ع��امل   )1916-1962( ميل�ش  راي��ت  �سارل  هو   :-3
عن  املنف�سلة  املثقفة  النخب  عن  بدرا�سته  ا�ستهر  كبري  اأمريكي 

اجلماهري  

»جمعية  الر�سمي  ال�سم  اتخذ  اليعاقبة—الذي  نادي  4-:�سكل   

املاأزق  على  راديكالية  الأكرث  الد�ستور«—ال�ستجابة  اأ�سدقاء 

الثوري يف فرتة روب�سبري؛ وهي هزمية قوى الرجعية، فقد وجدوا 

اأنف�سهم م�سطرين لتخاذ اإجراءات راديكالية، ت�سمل: الرقابة على 

التي  التكتيكي  العنف  الغذائية، وفرتة  الأ�سعار، وم�سادرة املواد 

�ستعرف با�سم »عهد الإرهاب«. ومع اأنه يف البداية ا�ستمل النادي 

الراديكايل  اجلناح  اأن  اإل  اعتدال،  اأك��رث  ممثلني  على  اليعاقبي 

املونتاجارد—اأ�سبح  با�سم  روب�سبيري—املعروف  حول  امللتف 

يف النهاية هو الجتاه ال�سائد بني �سفوف اليعاقبة
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  * ناقد اأدبي من م�رش   

ت�ستعمل الكاتبة الروائية اللبنانية هدى بركات 

على  احلائزة  الليل  بريد  الأح��دث  روايتها  يف 

تقنيتني   2019- العام  لهدا  البوكر  جائزة 

الروائي  تاأ�سي�سها ملبنى اخلطاب  �رشديتني يف 

منت  متثل  ال��ت��ي  الر�سائل  تقنية  ل��رواي��ت��ه��ا: 

من  الأك��رب  امل�ساحة  وحتتل  ال�رشدي  اخلطاب 

ال�رشدي  الن�ش  الأول من  الق�سم  الراوية،  ف�ساء 

تبدو  وتقنية  ال��ن��اف��ذة«،  ب���«خ��ل��ف  امل��ع��ن��ون 

ك�«كتابة مذكرات« يف الق�سمني الثاين والثالث 

و«موت  املطار«  ب�«يف  املعنونني  الكتاب  من 

هذان  ويبدو  كخامتة،  ياأتي  الذي  البو�سطجي« 

من  الأ�سغر  امل�ساحة  يحتالن  اللذان  الق�سمان 

ف�ساء الرواية مبثابة هوام�ش للخطاب ال�رشدي، 

ا�ستكمال مقولت  ا يف 
ًّ
ا رئي�سي

ً
لكنها تلعب دور

ملا  واملتممة  املقابلة  ال��روؤى  وبيان  اخلطاب 

ال�سطر  يف  اخلم�ش  الر�سائل  اأ�سحاب  يطرحه 

الأول من الن�ش الروائي.

اخلطاب  اأ���س��وات  ال�سخ�سيات،  ك��ان��ت  ومل��ا 

ال�رشدي الرئي�سية، ت�ستعمل اأ�سلوب الر�سائل لبث 

مقولتها عن حياتها املحايثة واأحداثها الواقعة 

الزمن  �سياقات  خارج  يبدو  ذلك  فاإن  الآن،  يف 

الذي نعي�سه حيث و�سائل الت�سال وتكنولوجيا 

املعلومات التي مل تبِق لو�سائل الت�سال القدمية 

جتاوزها  قد  الزمن  لأن  تذكر  ج��دوى  كالربيد 

وباتت يف طي املتحفية الزمنية.

للتوا�سل  ما  و�سيًطا  تعني  الر�سائل  كانت  واإذا 

ثمة  اأّن  كذلك  تعني  فهي  والآخ���ر،  ال��ذات  بني 

اخلطاب  امُلر�ِسل  الذات/  بني  تف�سل  ما  م�سافة 

مكانية  م�سافة  اخلطاب،  اإليه  ل 
َ
امُلر�س والآخر/ 

وقد تكون م�سافة �سعورية وكذلك زمنية، ولكن 

هل تعني اخلطابات نق�سان قدرة على املواجهة 

الأ�سخا�ش  بني  ال�رشيع  واللتحام  املبا�رشة، 

اأو بالأحرى قد  حمور هذا التفاعل املرا�سالتي، 

الدخول  يف  ال�سجاعة  امُلر�ِسل  فقدان  عن   
رِّ

يعرب

ل 
َ
يف مواجهة حوارتية مع الطرف الآخر، امُلر�س

اإليه؟

الفجيعة باعًثا على البوح االعرتايف

التي  ال�سهادة واأدب العرتافات  ترتبط كتابات 

ا لها باأحداث 
ًّ
 بثي

ً
تتخذ هنا قالب الر�سائل وعاء

فجائعية و�سدمات كربى؛ لأنها تاأتي كممار�سة 

رية مُتار�ش بوا�سطة الذات التي تبثُّ الر�سالة 
ُّ
تطه

البث اخلطاباتي  اأو  الن�سية، ويبدو فعل احلكي 

لتلك  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  باأثر  الر�سائل  عرب 

الفجائع التي تظل عالقة يف وعي الذات وترت�سم 

ا  حمر�سً لتبقى  وعيها  ل  يف  و�سورها  اآثارها 

لها على البوح حد النفجار اأحياًنا. 

ر�ضا عطية*

كتابة ال�شهادة وتداولية االعرتافات

يف »بريد �لليل« لهدى بركات



ت�ستعمل  ال��ت��ي  ال�����س��ه��ادة،  كتابة  ت��اأت��ي  وق��د 

�سادمة  باعرتافات  اخلطابات،هنا،  اأ�سلوب 

حد  �سهاداتهم  يقدمون  الذين  الأ�سخا�ش  من 

املجتمعية  لالأعراف  ما  �سدمة  متثل  قد  اأّنها 

والقواعد الأخالقية، فهي كتابة تك�سف عن مترد 

والأخالقي  الجتماعي  الن�سق  �سد  للذوات  ما 

املهيمن، فهي كتابة �سدية بقدر ما هي كتابة 

متار�ش فيها الذات تعرية لنف�سها.

التي  وال�سدمات  الفجائع  وتتنوع  ترتاوح  وقد 

ال�سخو�ش  كتابة  يف  ا 
ً
دافع وعاماًل  ا 

ً
اأث��ر تبدو 

�سدمات  بني  ما  ر�سائل  هيئة  على  �سهاداتهم 

واأخ���رى  باأ�رشتها  ال���ذات  كعالقة  �سخ�سية 

خ 
ُّ
التف�س اأن  اأي  الأهلية،  كاحلروب  جمتمعية 

لفجائع  املركز  الأ�رشي واملجتمعي هو مبثابة 

الكتابات  على  لهم  �ش 
رِّ
املحر والباعث  الذوات 

العرتافية والإدلء ب�سهاداتهم بكثري من اجلراأة 

الر�سائل  هذه  تاأتي  لذا  البوحية،  واملكا�سفة 

 فيها الذوات عن اآثار ما عاينوه 
رِّ

ك�سهادات تعرب

من فجيعة، كما يف الر�سالة الأوىل التي يكتبها 

�ساب اإىل امراأة جمعته بها عالقة حب:

اللحظة  تلك  عن  اأمي  اإىل  اأكتب  اأن  اأن��وي  كنت 

التي و�سعتني فيها يف القطار، وحدي واأنا يف 

رغيًفا  اأعطتني  عمري.  من  التا�سعة  اأو  الثامنة 

ي ينتظرين يف 
ّ
وبي�ستني م�سلوقتني. قالت اإنَّ عم

 اأن اأتعلَّم لأينَّ اأذكى اإخوتي، 
َّ
العا�سمة، واإّن علي

وقالت: ل تخْف. ل تبِك.

وحيد،  مرعوب،  خائٌف،  القول،  يل  ينبغي  واأنا، 

وعندي  القطار.  ك 
ُّ
حتر مذ   

ّ
وعدائي م�ستوح�ش 

حتى  اأعرفه،  ل  �سخ�ش  اإي��ذاء  يف  عميقة  رغبة 

 نوع من 
ّ

اأي لي�ش يل  ا. �سخ�ش 
ً
اأع��ذار له  اأجد  ل 

ا�ستعمال  دون  من  رغباتي  اأطلق  به،  ال�سالت 

عدوي  هو  عقلي  اأنَّ  اأحياًنا  يل  يبدو  اإذ  عقلي، 

ل. )�ش9(.
َّ
الأو

ال�سياقات  على  الغالب  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  على 

راهنة  واأح���داث  وقائع  ���رشد  هو  اخلطاباتية 

هنا،  ال��ذات،  ا�ستدعاءات  ف��اإّن  ال��ذات  حياة  من 

ا، 
ًّ
اأو بالأحرى جلذر ماأ�ساتها تاريخي ملاأ�ساتها 

عن  الأم  وتخلي  الطفولة  منذ  ال�ستات  حيث 

ا 
ً
�سعور ال��ذات  تلك  دواخ��ل  يف  ر�سخ  ما  ال��ذات، 

�سعورها  مبثل  وجمتمعها  الآخ��ر  اإزاء  ا 
ًّ
عدائي

يف  )العقل(  نف�سها  نحو  بالعدائية  اخل��ا���ش 

اإح�سا�ش ت�سككي و�سعور بفقدان الثقة يف النف�ش 

�سريية  �سهادة  الر�سالة  هذه  جعل  قد  والعامل- 

للذات التي تكتب هذه الر�سالة باأثر �سدمة الذات 

ا احل�سن 
ً

بالنقطاع امُلبكر عن الأهل، خ�سو�س

العاطفي لالأم.

رحم  م��ن  ول��دت  وق��د  الر�سائل  ه��ذه  تبدو  ل��ذا 

التي  الثالثة  الر�سالة  يف  كما  الكربى؛  الفجائع 

وحتديًدا  اأورب��ا  يف  ا 
ًّ
اأمني الحق 

ُ
م �ساب  يكتبها 

فرن�سا اإىل اأمه ببلد عربي، لبنان:

اخلوف  اإليه  م�ساًفا  ل، 
َّ
الأو خويف  اإىل  ...اأع��ود 

اأق��وم  م��ن  عيون  يف  حقًنا  اأحقنه  كنت  ال��ذي 

عذَّبوين  ممن  خ��ويف  اأجمع  ك��اأيّن  بتعذيبهم... 

واحد  كاأّنه خوف ج�سم  عذَّبتهم.  اإىل خوف من 

 كل ما يف طرقه ويكرب 
ّ
هائل احلجم. ي�سري ويلم

م. )�ش68(.
ّ
ويتور

�سهادات  مبثابة  ه��ي  التي  الر�سائل  تك�سف 

للذوات التي تكتبها عن التكوين النف�سي املعقد 

النف�سية،  العقدة  تتبدى  اإذ  ال�سخو�ش؛  لهوؤلء 

كما تلوح، هنا، يف مرياث طويل للخوف جراء 

حق  يف  مور�ش  وتعذيب  انتهاكية  ممار�سات 

كاآثار  اآخرين-  حق  يف  هي  مار�سته  اأو  الذات 

تبقى مرت�سبة على جدران الذاكرة، فتم�سي هذه 

يف  ذَّبة  َ
امُلع الذات  التاريخ  كتابة  هي  الر�سائل 

 .
ّ
خوفها املمتد

وتبلغ ماأ�ساة الذات ذروتها يف رواية بريد الليل 

العزلة  اإيثارهم  حد  ب��الغ��رتاب  �سعورهم  يف 

والوحدة كما تكتب �ساحبة الر�سالة الثانية اإىل 

رفيقها يف كندا:

حني  حتى  وحدي.  اأكون  حني  اإل  اأت�سّلى  اأعد  ...مل 
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لأبقى  ها 
ّ
اأحب مو�سيقى  اأنتقي  بيتي  من  اأخ��رج 

�ساأ�سمع  اأعود  حني  ولأيّن  وحدي.  البيت  يف  قلياًل 

اأدي��ر  واأن��ا  اخل���ارج،  يف  زل��ت  ما  واأن��ا  املو�سيقى 

اإّنها هي  نف�سي  واأقول يف  الباب،  املفتاح يف قفل 

نف�سها املو�سيقى، مو�سيقاي، واإّن اأحًدا مل يدخل يف 

يف  وحدي  كنت  اإذن،  واإيّن،  الهواء.  ك 
رِّ
ويحر غيابي 

يوم،  بعد  ا 
ً
ويوم ف�سيًئا،  �سيًئا  اأ�سجر.  ومل  الداخل 

الوحدة  ا. 
ً
عظيم ملًكا  كاماًل؛  بذًخا  الوحدة  �سارت 

يّف هواء ل يتنّف�ش فيه اأحد �سواي. )�ش35(. 

حد  »الوحدة«  مع  ف 
ُّ
بالتكي �سعور  ال��ذات  ي�ساكن 

الذي تتخذه  النعزايل  للموقف  ا 
ً
تكري�س ا�ستعذابها، 

الذات  نفي  يوؤّكد  ما  اغرتابها،  يتفاقم  التي  الذات 

بغياب  اإح�سا�ش  لها، يف  بنفيه  �سعرت  الذي  للعامل 

الآخر من هذا العامل. 

ويبدو اخلطاب امل�ستعمل يف بريد الليل با�ستفا�سة 

بث  يف  الر�سائل  كاتبي  عربه،  املتلفظة  الأ�سوات 

اأ�سلوب  اإىل  اأق��رب  ما�سيهم  وح��وادث  م�ساعرهم 

املذكرات ال�سريية منه اإىل الر�سائل اخلطاباتية.

�ش لها كّتاب 
َّ
يف رواية بريد الليل ثمة �سدمات تعر

العرتافية،  الكتابة  اإىل  بهم  اأف�ست  قد  الر�سائل 

والرفيق،  والعائلة  والأب  الأم  فقدان  كالفقدان: 

الأوطان  عن  الق�رشي  والرحيل  الأهلية  واحل��روب 

والكوارث  الأزم��ات  هذه  كل  الغربة،  يف  وال�ستات 

كل  �سعور  حد  الكتابة  على  للذوات  ا  حمر�سً كانت 

قبلها،  ن 
َ
م ر�سالة  على  بامل�سادفة  تعرث  �سخ�سية 

مبماثلتها له، حتى دومنا تالٍق، كما تكتب �ساحبة 

�ساحب  عن  الكندي  �سديقها  اإىل  الثانية  الر�سالة 

الر�سالة الأوىل:

ملاذا اأخربك بهذا كّله؟ كي اأت�سلى قلياًل واأنا اأنتظر، 

ت�سبه  الر�سالة  كاتِب  ال��رج��ل،  ذل��ك  وح�سة  ولأنَّ 

ا... ولو اأنَّ حكايته ل ت�سبه حياتي يف 
ً
وح�ستي كثري

�سيء. لكني اأح�س�ست ب�سكواه كاأيّن �سديقة قدمية، اأو 

كاأيّن اأنا نف�سي املراأة التي يتكّلم اإليها. )�ش33(.

تبدو تلك اخلطابات التي يجد كاتب كل خطاب منها 

ر�سالة �سلفه عن طريق امل�سادفة كمرايا ترى فيها 

فيو�سات  من  �سلفها  يبثه  ما  يف  نف�سها  ذات  كل 

�سعورية تك�سف عن معاناته وماأزوميته، وكاأّن ثمة 

ا�ستن�ساًخا ما اأو توالًدا ما للوح�سة والأمل، لتت�سابه 

م�سائر الذوات وتتالقى يف قدرية احلزن ومداومة 

ال�سعور بالوجع وجتدد الغرتاب.

الر�ضائل ككتابة رثائية

يف  الأ�سخا�ش  يكتبها  التي  الر�سائل  على  الغالب 

اأّنها جتيء مبثابة مرثيات تبثها  رواية بريد الليل 

الذكريات  منه  تطل  الذي  ملا�سيها  �سواء  ال��ذوات 

املوجعة اأو حلا�رشها الذي تواجه فيه ق�سوة العي�ش 

وتع�سفات احلياة.

باري�ش  يف  �ساب  يكتبها  التي  الأوىل  الر�سالة  يف 

ل�سيدة لبنانية يطغى املا�سي على وعيه وبخا�سة 

التا�سعة  اأو  الثامنة  يتجاوز  مل  �سغري  وهو  رحلته 

من عمره اإىل العا�سمة:

ت�سبه  ظلمة   
ّ
علي وهبطت  القطار،  ذلك  ك 

ّ
حتر منذ 
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ذلك  يف  ي�سري  بقى  القطار  لكّن  ال�ستاءات...  مغيب 

املغيب كاأّنه نفق طويل، ل ينتهي.

�ساعات  تكن  مهما  راأ�سي  يف  املغيب  ذلك  وبقي 

ال�سم�ش  فيه  تدخل  الذي  املغيب  نف�سه  هو  اليوم. 

ويحزن  الأطفال،  كلُّ  فيه  يبكي  والذي  الأفق،  عند 

و�ش 
ّ
بني، من اإح�سان عبد القد

ّ
ني الطي

ّ
كلُّ الرومنطقي

اإىل ريلكه. كاآبة تلّف الكائنات اللطيفة اجلميلة ول 

تف�سري لها. )�ش10(.

ال��ذات  وع��ي  يف  ا 
ً
مرت�سب يظل  احل��زن  اأّن  يتبدى 

الطفولة،  عهد  يف  رحيلها  منذ  بذاكرتها  وعالًقا 

وكاأن  املحايث،  وحا�رشها  اآنيها  حتى  مغرتبة، 

الغروب  الذات هو زمن  الذي تعي�سه  النف�سي  الزمن 

الذي ا�ستحالت اآثاره كتمظهرات مكانية، فبدى ذلك 

اإح�سا�ش  يف  ينتهي«  ل  طويل،  نفق  كاأّنه  »املغيب 

رومان�سية بالنهائية الغرتاب وبجمود احلياة حد 

ا يف حزنها 
ًّ
ا اأيقوني

ً
املوات، فيبدو اأّن للذات اأمنوذج

و�ش وريلكه، يف 
ّ
الرومنطيقي مثل اإح�سا�ش عبد القد

انفتاح ممتد على عديد من مناذج واأمناط الكتابة 

الرومنطيقية، كتعبري ما عن تر�سخ ال�سعور الإن�ساين 

ا 
ً
ت�سوير الكتابة  فتم�سي  الوجودي،  بالأمل  احلزين 

وعي  على  بظاللها  تلقي  التي  الوجود  لرتاجيديا 

الذات بامتداد رحلتها الزمكانية يف الوجود.

عن   
ّ

يعرب الأوىل  الر�سالة  �ساحب  الرجل  كان  واإذا 

الرومنطقيني،  بكتابه  مقروًنا  الرومنطيقي  وجده 

�سيدة  تكبها  التي  الثانية  الر�سالة  �ساحب  ف��اإّن 

عن  ا،  اأي�سً تعرب،  كندا  يف  �سديقها  اإىل  عربية 

تف�سلهن  مقرونة مبن  لكن  الرومنطقية،  م�ساعرها 

من النماذج املو�سيقية الرومنطقية:

لكنك  اأذك��ر،  ما  على  كلثوم   
ّ
اأم الديفا  تعرف  اأن��ت 

حبي  عن  �ساأحّدثك  ��ا 
ّ

رمب احلليم...  عبد  تعرف  ل 

اأودى بي هذا الغرام  الالحمدود لعبد احلليم، وكيف 

اإىل التهلكة... ل، هذا مو�سوع حزين وحمزن، ول�سنا 

ر هذا 
َّ
هنا لالعرتافات املاأ�ساوية. لكن، باخت�سار، دم

الرجل، عبد احلليم، حياتي. قد يبدو لك الأمر �سخيًفا، 

اأو اأّنه مزاح من امراأة تريد اأن تبدو اأوريجينال...

على  ا 
ً
كثري ا 

ً
كالم �سنجد  احلليم.  عبد  من  ...دع��ك 

ا. اأ�ساًل، هذه املو�سيقى التي 
ً
اأمور نعرفها نحن مع

وبهو  امل�سعد  ويف  الفندق  ات 
ّ
مم��ر يف  تتوقف  ل 

نعرفها  الغرف،  حمامات  يف  وحّتى  ال�ستقبال، 

 لتطرية 
ّ
اأنا واأنت. لقد اختاروا �سوبان الرومنطيقي

قلوب الع�ساق الذين يتقابلون هنا، اأماًل يف دفعهم 

�ش-44  )�ش  اأط��ول.  وقًتا  حجوزاتهم  متديد  اإىل 

 .)45
الر�سالة،  كاتبة  امل��راأة،  هذه  رومنطيقية  اأّن  يبدو 

باأّن  وال�سعور  الغناء واملو�سيقى  يف تعلقها برموز 

�سبب تعا�ستها يف احلياة هو تعلقها مبا قدمه رموز 

الإبداع الفني الرومنطيقي يف املو�سيقى من اأعمال، 

فهل يكون ذلك باأثر ال�سعور بال�سدمة، �سدمة متايز 

 �ساذج، 
ّ
الواقع عما متثلته الذات، بوعي رومنطيقي

من يوتوبيا ما، اكت�سفت زيفها ووهميتها؟ 

اخلا�ش  الليل  بريد  رواي��ة  من  الثاين  الق�سم  ويف 

يرويها  ق�سرية  م��روي��ات  اأو  ق�سرية  مب��ذك��رات 

اأ�سحاب  بالأ�سخا�ش،  �سالت  على  اأ�سخا�ش 

ال�����رشدي،  الن�ش  م��ن  الأول  الق�سم  يف  الر�سائل 

التي  امل��راأة  تلك  �سديق  الكندي،  الرجل  فيتحدث 

دون  له  الأول  الق�سم  يف  الثانية  الر�سالة  كتبت 

اإليه  ر�سالتها  و�سول  دون  اأي  باإر�سالها،  قيامها 

ب�سبب مراجعته  املراأة  بتلك  تردده يف عالقته  عن 

ملوقفه الرومنطيقي:

...اأم اإّن رومنطيقيتي البلهاء، والتي �رشبت راأ�سي، 

مل حتتمل تعب ال�سفر، حني ل تعود ل يف الكتب ول 

ا من 
ً
كتب اأقراأ  مل  ال�سنني،  منذ ع�رشات  الأف��الم.  يف 

تني 
ّ
رد  

َ
اإلم عاطفية.  ا 

ً
اأفالم اأ�ساهد  ومل  النوع  هذا 

يف  ن�سقط  فخ؟  اأي  اإىل  القدمية؟  الفتاة  املراأة،  تلك 

ونفتح  الكنبة  عن  ننزل  حني  الرا�سدة  الواقعية 

الباب. الكنبة التي �سارت اأج�سادنا املتعبة تتعرف 

�سنعته  الذي  اخلفيف  ر 
ُّ
التكو اإىل  و�سعادة  ب�رشعة 

تلك الأج�ساد عليها. والباب الذي نغلقه وراءنا حني 

 عّنا اأهوال العامل اخلارجي 
ّ
نعود اإىل البيت كاأّنه يرد

ه.
َ
وكوابي�سه واأخطار
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اأن���ا وه��ي.  ت��اأخ��رن��ا  ا. 
ً
ت��اأخ��رن��ا ك��ث��ري العمر.  اإّن���ه 

)�ش105(. 

كاأن الذات تنعي نف�سها اأو تنعي رومنطيقيتها التي 

�سعور  ثمة  عنه.  وتخلفت  الزمن  خارج  بها  اأم�ست 

وهو  الذات  يداخل  واجل�سدي  النف�سي  بالإنهاك  ما 

ما يدفعها اإىل التخّلي عن رومنطيقيتها. وكاأن هذا 

�سعور  جدواها،  ول  الرومنطيقية  موات  عن  اإعالن 

احلياة  معطيات  تفر�سه  ما  اأمام  والعجز  بالياأ�ش 

اإزاء �سطوة  والواقع، �سعور بالن�سحاق والنكما�ش 

التعب وتقدُّم العمر.

تعددية  تقت�سي  تخييلي  كن�ش  الرواية  كانت  واإذا 

متايز  مبعنى  ال��ن�����ش،  اأ���س��وات  يف  بولوفونية 

من  يتوارد  قد  ما  مع  الروائي،  الن�ش  �سخ�سيات 

بع�ش التماثالتبينها، يف مقولتها واأيديولوجياتها 

الروائي  اخلطاب  يطرحه  ما  فهل  للعامل،  وروؤيتها 

لعدد  متماثلة  مقولت  من  الليل،  بريد  رواي��ة  يف 

من �سخ�سيات الن�ش املختلفة، كمقولت ماأزومية 

من  ع��دد  م��ع��ان��اة  وا���س��ت��م��راري��ة  الرومنطقيني، 

ال�سخ�سيات لآثار احلرب الأهلية التي عاينوها يف 

املوؤلرِّف احلقيقي  اخرتاق من �سوت  اإمّنا  بالدهم- 

و�سارديه؟  الن�ش  لأ�سوات  بركات،  هدى  للن�ش، 

يف  ترتدد  بعينيها  اأفكار  على  اإحلاح  ثمة  بالفعل، 

مقولت عدد من ال�سخ�سيات املختلفة، كمقولة اآثار 

الزمن وتبدل املالمح اجل�سدية للخ�سية حد �سكها 

قد  الأم  ال�سديق،  ال�سديق/  كان  �سواء  اآخرها،  اأّن 

طول  بعد  التقاه  اإذا  ب�سهولة  �ساحبه  على  ف 
ّ
يتعر

افرتاق.

الكتابة كاإيقاع 

يف  اخلطابات  اأ�سحاب  يكتبها  التي  الر�سائل  يف 

لرتددات  ما  متثياًل  ثمة  اأّن  جند  الليل  بريد  رواية 

كانت  واإن  ال�سعورية،  واإيقاعاتهم  النف�سية  الذوات 

الن�سبي  الطول  الر�سائل  تلك  على  الغالبة  ال�سمة 

التي  الرئي�سية  الأف��ك��ار  على  امللحاح  والتكرار 

هوؤلء  ت�ساركوا،  واإن  ر�سالة  كل  اأ�سحاب  يطرحها 

الآخر  وفقدان  الوحدة  م�ساعر  يف  اخلم�سة  الكتُّاب 

وال�ستات والقلق.

اخلم�ش  الر�سائل  يف  اللغوية  البنية  على  الغالب 

الطول ومتهل الإيقاع حد التباطوؤ اأحياًنا، فال اأحداث 

كثرية ُتذكر وكاأّن الت�سكيل اللغوي لتلك اخلطابات 

يربز �سعور هوؤلء الذوات من كّتاب الر�سائل بجمود 

من  ما�سيهم  ماآ�سي  يف  اأكرث  وانح�سارهم  احلياة 

يجعل  ما  وهو  فيه  واحلادث  بحا�رشهم  عنايتهم 

اإيقاع اخلطاب ال�رشدي �سديد البطء، فتعمل الكتابة، 

هنا، على جت�سيد احلالة النف�سية للذوات.

رفيقته  اإىل  الأوىل  الر�سالة  �ساحب  حديث  يف 

ح��الت  تتبدى  فيها  رغبته  ق��وة  ع��ن  و�سديقته 

العالقة بني الذات والآخر:

رغبة  عندي.  ما  كّل  هذا  اإذ  ماأ�ساة،  هذه  ماأ�ساة. 

خال�سة، كاملة ناجزة ول تنق�ش.

 »ال�سمانات«؛ عن 
ّ
اأنِت من اأنق�سها. ب�سوؤالك امل�ستمر

 
ّ
خدمة ما بعد البيع. اإىل متى �س�... امتحان م�ستمر

وتريد اأن اأ�سقط يف المتحان. )�ش20(.

ال�سمت  اأو  والقطع  والوقف  التكرار  موا�سع  تعمل 

اأغوارها  يف  يعتمل  وما  ال��ذات  دواخ��ل  بيان  على 

�سعور  تعمق  يربز  )ماأ�ساة(  كلمة  فتكرار  النف�سية، 

اأو  ال�سمت  اأما  عليها،  واإحلاحه  باملاأ�ساة  ال��ذات 

بالأحرى القطع، قطع الفعل بعد �سني الت�سويف ما 

العالقة  ا�ستمرارية  على  القدرة  الذات  فقدان  يعني 

مع الآخر على نف�ش الوترية وذات النمط.

كاتب  يك�سف  الر�سالة  نف�ش  من  اآخر  مو�سع  ويف 

عالقته  متثُّل  يف  ت��رددات��ه  ع��ن  الأوىل  الر�سالة 

بالآخر، املراأة �سديقته:

ح�سًنا،  بك.  مغرم  اإيّن  ة 
ّ
مر ا  اأي�سً  

ُ
قلت اأيّن  �سحيح 

م بك رجل من قبل! كاأيّن الرجل الوحيد 
َ
غر

ُ
ه مل ي كاأنَّ

بدلل  مت 
َّ
وتب�س جفنيِك  اأ�سبلِت  الأر���ش!  هذه  على 

 ...
َّ
ثم بك،  مغرمة  ا  اأي�سً اأنا  يل  تقويل  مل  وارتباك. 

 
ُّ

اأي ما.  حكاية  احلكاية؛  تبداأ  اأن  تنظرين  رحت   
َّ
ثم

ا؟ 
ًّ
كافي »العرتاف«  ذلك  يكن  اأمل  بنتي؟  يا  حكاية 

حّتى ال�ساطر ح�سن �رشحوا له ما هو مطلوب للفوز 
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التي  ال�سمكة  بالأمرية �ست احل�سن. بعد ذلك قفزت 

�سيد  اإىل  اأذه��ب  هل  حجره.  اإىل  اجلوهرة  حت��وي 

ال�سمك؟!

هل اأغّني لفريد الأطر�ش؟

اإّنه �سوء فهم فظيع. و...

انتظري.

يخرج  اجتاهي.  يف  النظر  عن  يكف  ل  رجل  هناك 

يبقى  زجاجها  وراء  ومن   .
ّ
علي وعينه  ال�رشفة  اإىل 

ا بالكامل نحوي. )�ش15(.
ً
وقًتا طوياًل م�ستدير

تكرار  يف  كما  توقف  بينها  التي  التكرارات  تعمل 

)ثم( على الك�سف عن ده�سة الذات اإزاء مواقف الآخر 

كانت  واإذا  املتوقعة.  اأو  امل��ربرة  غري  وت�رشفاته 

كثافة الأ�سئلة تك�سف عن احلرية التي تداخل الذات 

لفريد  اأغّني  )هل  مثل:  �سوؤال  ورود  فاإّن  الآخر  من 

�سيد  اإىل  اأذه��ب  )هل  مثل:  �سوؤال  عقب  الأطر�ش؟( 

ال�سمك؟!( ب�سكل يبني عن انعدام الرتابط اأو الت�سال 

ل�سابقه  الأخري  ال�سوؤال  تبعية  يكفل  الذي  املنطقي 

فاإن ذلك يبني عن ارتباك ما ي�سو�ش على الذات، كما 

يك�سف القطع والتوقف بعد حرف العطف )و( بر�سم 

�سخ�ش  مراقبة  من  الذات  يربك  ما  بيان  ثم  نقاط 

ل�سطرابات  متثياًل  يبدو  ذلك  ف��اإن  لها،  جمهول 

الذات وقلقها.

وفيما يتبدى اأّن اأ�سلوب القطع وال�سمت ينتمي اإىل 

لأ�سلوبية  وامل�سادة  املغايرة  ال�سفاهية  اأ�سلوبية 

عليها  ي��ك��ون  اأن  املفرت�ش  م��ن  ال��ت��ي  الكتابية 

هذه  مثل  لكن  واخلطابات،  الر�سائل  كتابة  منط 

ا 
ً
النقطاعات والتوقفات اخلطية تبدو متثياًل مادي

يفيد من مادية اللغة يف اإبراز توترات الذات النف�سية 

وتذبذباتها ال�سعورية.

�سيدة  تكتبها  التي  الثانية  الر�سالة  تك�سف  كذلك 

اإىل �سديقها الذي تكتب اإليه ر�سالتها يف كندا عن 

عالقتها معه وكذا عن تفكريها باأمر ال�ساب العربي 

الذي وجدت ر�سالته بالفندق يف عديد من موا�سع 

ب�ساأن  تفكر  التي  امل��راأة  ه��ذه  حالة  عن  ال�سمت 

�ساحب الر�سالة الأوىل:

 ل 
ّ
واأنا يف اأي حال لن اأعود اإىل بيتي. م�ستحيل. ثم

 اأفعله، ول اأحد األتقيه. ومبا اأّنك لن تاأتي 
َّ

�سيء لدي

ف�سوف اأحمو كندا من لئحة الأمكنة التي و�سعتها 

كاإمكانية لل�...

و�ساأعرف  باري�ش.  يف  له  ا 
ً
اأثر اأجد  اأو  اأجده،  �سوف 

اإن كان عاد اإىل بلده بعد الثورة التي قامت هناك، 

وبعد اأن ا�ستعاد جواز �سفره. ل تختفي النا�ش هكذا، 

كامللح يف املاء. وحني األتقيه �سوف... )�ش15(.

وامل�سكن،  للبيت  وفقدان  تيه  حالة  يف  الذات  تبدو 

حالة  يف  تبدو  تعي�سها  التي  ال�ستات  حالة  وباأثر 

ويف  تفعله،  اأن  ميكن  ملا  وا�سحة  لروؤية  فقدان 

مقابل �سعور الذات بفقدان البيتاأو بالأحرى الرغبة 

تبدو  الآخ��ر  املكان  يف  البيت  معادوتها  عدم  يف 

ناقمة على املكان الآخر الذي فيه �سديقها، كندا، 

اإمكانية  له  مكاًنا  باعتباره  عنها،  احلديث  فتقطع 

ما، كاأن تكون اإمكانية الرحيل اأو ال�سفر اإليه، وكذلك 

يبدو القطع املوؤ�رش له بالنقاط باأثر تداخل الأفكار 

وت�سارعها، وباأثر تفكري هذه املراأة يف ذلك ال�ساب 

ثم  الفندق،  يف  بغرفتها  ر�سالته  على  عرثت  الذي 

لفقدان  اإب��راًزا  )�سوف(  بعد  والتوقف  القطع  يكون 

الذات الروؤية امل�ستقبلية ملا ميكنها فعله.

والتوقف  وال��ق��ط��ع  ال�سمت  م��وا���س��ع  ت��ربز  ل���ذا، 

اأو  وتزاحمها  الأفكار  وتداخالت  الذهن  ارتباكات 

الكتابة  فتاأتي  الذات،  وعي  يف  اأحياًنا،  ت�سارعها 

النف�سي  لالإيقاع  جت�سيًدا  ور�سم  خطية  كممار�سة 

مبا  للذات  النفعايل  والتموج  ال�سعوري  والتذبذب 

طرائق  على  تنعك�ش  توترات  من  بداخلها  يعتمل 

اأدائها التعبريية كتابًة.
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�سهال  ت�ستعيد  اجل��ذور  اإقطاعية  عائلة  تاريخ  عرب 

العجيلي يف روايتها �سيف مع العدو جزء مهما من 

تاريخ مدينتها الرقة خالل العقود الأربعة املا�سية، 

وحيوات  التاريخ  ه��ذه  ت�سرتد  اأن  تريد  وكاأنها 

من  واخليبات،  والفرح  باحلياة  الطافحة  اأ�سخا�سه 

املعنى  ندرك  لكي  وموتاها،  خرابها  اأنقا�ش  حتت 

اإىل  اأن تتحول  اأريد لها  الرتاجيدي لغتيال مدينة، 

جميع  وعليها  فيها  يت�سارع  دامية،  حرب  ب��وؤرة 

الأطراف ال�سالعة يف �سناعة اخلراب ال�سوري.

تتميز الرواية بكونها رواية �سخ�سيات يغلب عليها 

واأملانيا  الرقة  بني  اأحداثها  ت��دور  املكان.  طابع 

املكان  ه��ذا  ويف  وج��ي��ورج��ي��ا،  ودم�����س��ق  وح��ل��ب 

وتفرتق،  الأ�سا�سية  �سخ�سياتها  م�سائر  تتقاطع 

الدرامي  اخلط  ت�ساعد  وتلتقي من جديد مع  لتعود 

لأحداثها. تفتتح الكاتبة روايتها بعتبة مكانية، يف 

مدينة  ومن  النهاية  من  يبداأ  الرواية  زمن  اأن  حني 

كولون الأملانية، ثم يعود اإىل زمن البدايات �سعودا 

الرواية  زمن  يجعل  ما  ال�رشد،  بداية  نقطة  حتى 

البداية.  نقطة  اإىل  الرواية  نهاية  يف  يعود  دائريا 

الراوي يف هذه الرواية هو البطلة ابنة هذه العائلة 

الأ�سغر، والتي تطاردها لعنة م�سائرها، كما تطارد 

مدينتها. تك�سف تبة ال�رشد املكانية منذ البداية عن 

للدور  نظرا  املكان  تفا�سيل  ب�رشد  الكاتبة  اهتمام 

الذي يلعبه يف اإك�ساب اأحداث الرواية و�سخ�سياتها 

مظهرا مماثال للواقع. 

مدينة م�ضتباحة

اخلراب والقتل اللذين تعر�ست لهما مدينة الرقة بعد 

ي�سمى  ملا  عا�سمة  وجعلها  عليها،  داع�ش  �سيطرة 

كانت  التي  ال�سغرية  املدينة  ل 
ّ
حو اخلالفة،  بدولة 

م�سيفا للر�سيد، اإىل بوؤرة حرب مهولة، جعلت الكاتبة 

ابنة هذه املدينة تويل الراوي/ البطل مهمة تقدمي 

جانب  اإىل  املدينة،  هذه  حياة  من  وا�سعة،  �سورة 

يجعل  ما  و�سخو�سها،  اأحداثها  عن  انطباعاتها 

بني  العالقة  على  وي�سفي  وحتليليا،  ذاتيا  ال�رشد 

ال�سارد واملتلقي نوعا من احلميمية ب�سبب العالقة 

تبداأ  ال��رواي��ة  بطلة  كانت  واإذا  بينهما.  املبا�رشة 

اإىل مرحلة  بعدها  لتعود  النهاية  نقطة  �رشدها من 

طفولتها، يف بداية ثمانينات القرن املا�سي، فاإنها 

ت�ستعيد من خالل �سرية اأفراد عائلتها مراحل هامة 

يف تاريخها، مثل الفرتة التي �سهدت حرب فل�سطني، 

والتي  الأ�سل،  الأرمنية  زوجته  اإىل  جدها  وتعرف 

مفيد جنم*

  * ناقد من �سورية

»�شيف مع العدو« ل�شهال العجيلي

�لرو�ية �لتي ت�ضتعيد حياة مدينة عامرة من حتت �أنقا�ضها



الغنائية.  م�سابني  بديعة  فرقة  اأع�ساء  اأحد  كانت 

التي  حياتها،  جتربة  �رشد  على  الرواية  بطلة  تركز 

الهتمام  من  اأك��رث  اأ�رشتها  ن�ساء  وحياة  عا�ستها 

التي عا�ستها املدينة يف ظل �سلطة  الأهوال،  ب�رشد 

داع�ش، اإذ تتحدث ب�سورة مكثفة عنها.

تقاطع م�ضائر

هو  �سخ�سياتها،  كرثة  على  الرواية  هذه  مييز  ما 

وبالتايل  الأ�سا�سية،  �سخ�سياتها  م�سائر  تقاطع 

الكاتبة  ت�ستبدل  فيها.  والأمكنة  الأزمنة  تقاطع 

تتيح  التي  بالعنونة،  للرواية  التقليدي  التق�سيم 

للكاتبة حرية احلركة يف ال�رشد، من خالل التقطيع 

تنطلق منها يف  التي  للروؤية  وفقا  امل�سهدي، وذلك 

بناء عاملها ال�رشدي، وترتيبها احلكائي. وبقدر ما 

تهتم  فاإنها  املكان،  تفا�سيل  ب�رشد  الكاتبة  تهتم 

النتباه  يلفت  ما  لكن  اأي�سا،  �سخ�سياتها  بو�سف 

البع�ش،  بع�سها  مع  ال�سخ�سيات  هذه  عالقات  يف 

وهي تتقاطع يف مدينة الرقة ثم تفرتق، اأنها تعود 

و�سول  بعد  الأملانية  كولونيا  يف  ثانية  وتتقاطع 

نيكول�ش  من  مب�ساعدة  هناك  اإىل  ال��رواي��ة،  بطلة 

الفلكي الأملاين الذي جاء اإىل الرقة يقتفي اأثر الفكي 

التي  والقا�سية،  احلزينة  امل�سائر  تتقاطع  البتاين. 

جتمع بني بطلة الرواية وبني كارمن الأملانية، اإذ اإن  

اأهوالها وفقد  كليهما جنا من حرب مدمرة، وعا�ش 

عائلته فيها، ثم هرب اإىل بلد اآخر . كما جتمع بينهما 

على  النف�سية،  وانعكا�ساته  احلب  وخيبات  الكتابة، 

عالقاتهما مع الرجل.

وكما اختفى عبود رفيق طفولتها و�سنوات مراهقتها 

اإىل  و�سولها  بعد  اأي�سا  فجاأة  ليظهر  يعود  الأوىل، 

ترتيب  �رشي  ب�سكل  كارمن  قامت  اأن  بعد  اأملانيا، 

هو  املفاجئ  ظهوره  وك��اأن  جديد،  من  لقائهما 

تعوي�ش عن كل ما فقدته من اأهل ووطن يف غربتها.

م�سائر درامية

تتميز �سخ�سيات عائالتها مب�سائرها الدرامية، بدءا 

من عالقات زواجها وحتى هروبهما منه واختفاء 

وو�سعهما  ثرائهما  حالة  من  الرغم  على  اأثرهم، 

الجتماعي املميز. ول تختلف كثريا م�سائر ن�سائها 

عن م�سائر الرجال من حيث ماأ�ساويتها. لكن الأكرث 

درامية وغرابة هو موت خال البطلة حتت التعذيب 

يف فروع اأمن النظام، ب�سبب انتمائه املارك�سي وهو 

�سليل الإقطاع.

جديدة،  �سخ�سيات  تظهر  الرواية  اأحداث  تطور  مع 

�سوف يكون لها اأثر هام يف حياة بطلة الرواية بعد 

هروبها اإىل اأملانيا من جحيم احلرب. يعد نيكول�ش 

اللتان  ال�سخ�سيتان  هما  الأمل��ان��ي��ان  وك��ارم��ن 

�ستلعبان دورا مهما يف حياتها، بعد اأن كان الأول 

�سببا يف �سخطها على والدتها، التي كانت تتناف�ش 

معها على العالقة معه، اأثناء عمل والدتها كم�ساعد 

اأقامه هناك. ت�ستخدم  الذي  الفلكي،  له يف مر�سده 

الرواية،  اأحداث  �رشد  يف  احلكائي  التنا�سل  الكاتبة 

على  تتناوب  يجعلها  ما  الأخري  اجلزء  يف  خا�سة 

التي تروي لها حكاية  ال�رشد مع �سخ�سية كارمن، 

عائلتها مع بداية احلرب العاملية الثانية، وجلوئها 

ثم  فيها، ومن  وا�ستقرارها  اأملانيا  اإىل  بولونيا  من 

ال�سوري  الفل�سطيني  زوجها  مع  خيبتها  حكاية 

الذي عاد معها من دم�سق، حيث كانت تتعلم اللغة 

النف�سي  و�سعها  على  ذل��ك  واأث��ر  هناك،  العربية 

مع  ال�رشد  اأحداث  تتحرك  كما  بالرجال.  وعالقتها 

يغرقها  الذي  الكبري  الأعمال  رجل  ع�سيقها  ظهور 

كل  ينهي  اأن  دون  جورجيا،  اإىل  وياأخذها  بع�سقه 

هذا خوفها من العالقة مع الرجل. ت�ستخدم الكاتبة 

الوثيقة اأكرث من مرة يف منت ال�رشد، كما ت�ستفي�ش 

يف احلديث عن اإجنازات البتاين واأوهام بطليمو�ش، 
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وكاأنها تريد اأن تظهر الدور الذي لعبه هذه املدينة 

علميا.

املدينة املنتهكة

انفتاح  ب�سبب  متميزة  طفولة  الرواية  بطلة  تعي�ش 

اأ�رشتها من جهة، وان�سغال اأمها مب�ساكلها امل�ستمرة 

مع والدها. كما يلعب وجودها يف حارة عاد العديد 

من �سبابها مع زوجاتهم الأوربيات ال�رشقيات من 

درا�ستهم هناك، يف تعزيز هذا الواقع، الذي تتعرف 

اإىل رفيق طفولتها الدائم عبود. لكن ما يحدث  فيه 

اأريد للمدينة اأن  بعد الثورة ال�سورية وامل�سري الذي 

الداع�سية.  الظالم  ع�سور  اإىل  املدينة  اأعاد  تلعبه، 

البطلة  فتقرر  املدينة،  على  التحالف  ق�سف  ي�ستد 

اخلروج مع الهاربني من ال�سكان بعد اأن فتحت ق�سد 

طريقا خلروجهم )م�سى الرتل بروؤو�ش مطاطئة، مثل 

قطيع خيول باكية، لكن ل ي�سمع لها �سوت حمحمة 

ول وقع حوافر. ل اأحد ي�ساأل اأحدا �سيئا، ومل يودع 

جثمانها  على  اأخ��رية  نظرة  يلقي  اأو  املدينة  اأح��د 

اأو  يتاأمل  اأو  �سيئا،  يتذكر  اأن  يريد  اأحد  ل  املتهالك. 

اأو يفكر. نريد اأن ن�سل اجل�رش وبعدها هناك  يحزن 

يف  اجلميع  ينجح  واأحزاننا(.  لدموعنا  طويل  وقت 

لل�سعود  التدافع  يبداأ  اجتياز مناطق اخلطر وهناك 

يف املراكب التي �ستنقلهم اإىل ال�سفة الأخرى. فجاأة 

ت�ستعل ال�سماء ويدوي انفجار لغم ، فريمتي اجلميع 

اأر�سا، وعندما تبحث عن والدتها جتدها قد فارقت 

احلياة، واأن قدميها قد برتا، فرتف�ش ركوب املركب 

 على نقلها معها ودفنها يف ال�سفة الأخرى 
ّ
وت�رش

للنهر. ت�ستعني مبدرب الفرو�سية القدمي لتحقيق هذه 

دم�سق، ومن هناك  اإىل  ذلك  بعد  ثم مت�سي  الغاية، 

اإىل اأملانيا بعد اأن رتب لها نيكول�ش اأمر جميئها.

رجال كارمن الثالثة

يف اأملانيا تخو�ش جتربة حياة خمتلفة، يظهر فيها 

الختالف الثقايف بني �سخ�سيتها و�سخ�سية كارمن 

ذلك  لكن  خمتلفني،  جمتمعني  ميثالن  باعتبارهما 

يف  اخلائبة  كارمن  العالقة.  حميمية  من  يقلل  ل 

ع�سقها وزواجها ترتب لها لقاء مع رفيق طفولتها 

عبود، الذي حتول اإىل طاه م�سهور عامليا بعد عودته 

مع اأمه الت�سيكية اإىل براغ. حتاول الكاتبة من خالل 

للقارئ بالطابع  اأن توحي  و�سف تفا�سيل املكان 

الورود.  باأنواع  الوا�سعة  اخلا�ش للمكان ومعرفتها 

بعد لقائها بعبود ينفتح اأفق جديد للعالقة وللحياة 

لديها، لكن الكاتبة ترتك نهاية الرواية مفتوحة لكي 

يكملها القارئ، بو�سفه منتجا اآخر لها.  
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  * �ساعر وناقد من العراق يقيم يف ال�سويد

يف الثناء على القرين

اأكتب الآن عن رجل ميت خلَف وراءه ر�ساما ل يزال 

كلما  كنت  حيًا  امليت  الرجل  ذل��ك  ك��ان  ي��وم  حيًا. 

التقيته اتلفت بحرية بحثا عن قرينه الذي يقوم بر�سم 

لوحاته، خارقة اجلمال والإثارة. يا�سني عطية الذي 

هو ذلك الرجل امليت والذي ميكن اأن يكون اأي �سيء 

�سوى اأن يكون ر�ساما كانت لديه جل�ساته ال�رشية التي 

بخيال  كرميا  كان  الذي  اخلفي  بقرينه  فيها  يختلي 

�سوره التي تخبئ جوقة األوان حتت اللون الواحد. هو 

ذلك اللون الذي تربق به عينا ذلك القرين الدامعتان. 

ا�ستعارته  يف  عطية  جنح  الذي  الوحيد  ال�سيء  وهما 

اأتذكر عينيه  اأفكر بيا�سني حتى  اأن  اإرثًا �سخ�سيًا. ما 

بابلو  بعيني  تذكران  اللتني  الدامعتني  الوا�سعتني، 

بيكا�سو. 

بعينني  تتكلم  اأو  وت�سمت  عينيك  تفتح  اأن  "اما 
الوقت  يف  ال�سيئني  تفعل  اأن  ميكنك  ل  مغم�ستني. 

اإليه.  الن�سات  بعدم  مهدداً  مرة  ذات  له  نف�سه" قلت 

كان يا�سني رجال معذبا بغربته، �سقيا بعزلته، غريبا 

عن نف�سه ومربكا بعرثات حظه ال�سيء. "اأنا فا�سل. لقد 

ذلك  �ساأف�سل غداً" يقول  اأين  املا�سي، كما  ف�سلت يف 

وهو يتلفت خ�سية اأن يكون قرينه قريبا منه في�سمعه. 

عبثية،  حرب  عن  عبارة  القرين  بذلك  عالقته  كانت 

ل طائل منها. فهي جتري يف حياة موؤقتة هي اأ�سبه 

بوقت �سائع، �سقطت �ساعاته يف بئر عميقة. 

يكن  مل  حياة  فر�سة  من  حياته  يا�سني  ا�ستقطع  لقد 

يقف  كان  موؤكدا.  يكن  مل  اأمر  وهو  يعي�سها  اأن  عليه 

عند منت�سف امل�سافة التي تف�سله عن ميتتني. واحدة 

كان  ما  وهو  �سدفة  منها  يفلت  اأن  يف  احلظ  حالفه 

تزال تقف  ل  اأنها  يعرف  اأخرى  دائما وميتة  يده�سه 

�سيقوم  اأنه  الذي يدرك  انتظاره يف املكان نف�سه  يف 

بالذهاب اإليه مدفوعًا برغبته يف اأن يتحرر من اأعباء 

عجزه عن ممار�سة فن العي�ش كما يفعل الآخرون. 

اأما كان عليه اأن يكتفي بالر�سم الذي ي�سليه وي�ستغني 

حني  متاأخر  �سوؤال  ذلك  منها؟  رم 
ُ

ح التي  احلياة  عن 

يوجه اإىل رجل ميت، مل تعد العالقة به تفارق العتاب 

يف  اليوم  نراه  اأن  مطلوبًا  لي�ش  الرثاء.  ي�سبه  الذي 

اأم�سك  اأنه  اأن يكونه لو  �سفته الآخر الذي كان ميكن 

بيدي قرينه وتعلم الر�سم تاركًا الق�سوة وراءه كما لو 

اأنها حدث ل يعنيه. مل يكن يتحرر من واقعيته الرثة 

اإل حني كان ير�سم. اما يف يومه العابر فقد كان اأقل 

من اأن ميالأ فراغ الرجل العابر. �سيء اأ�سبه باحلماقة 

ان يتم ا�سرتجاعه من جهة كونه الر�سام الذي ميكنه 

اأن يبا�رش الر�سم يف لوحة تركها منذ حلظات. عطية 

من  اإخراجه  ميكن  الذي  الي�سري  ال�سخ�ش  ذلك  لي�ش 

حلظة ندم اأغلقت اأمامه الأبواب. ولي�ش �سحيحا القول 

ن 
َ
اإنه كان ير�سم بفطرته. كان ير�سم ما يريد بثقة م

يعرف جيدا ماذا يفعل. م�سادره ال�سيقة كانت كافية 

امل�سادر  تلك  ف��اإن  يبدو  وكما  وا�سع.  عامل  لإنتاج 

حررت عينيه واأطلقتهما يف ف�ساء تعبريي ل حدود 

له. 

مقولة  يقيم"  منه  املرئي  غري  الآخ��ر،  الن�سف  "يف 
قد تكون جمرد غطاء ملا ل ميكن تف�سريه يف العالقة 

فاروق يو�ضف*

يا�شني عطية

�البن �خلارق للر�ضم �حلديث يف �لعر�ق 



امللتب�سة بني الر�سام ور�سومه. فاأنت لن جتد الر�سام 

اإىل  اأج���ره  اأن  ح��اول��ت  تلتقيه.  ال��ذي  ال�سخ�ش  يف 

ت�ستته  عن  فيها  يتخلى  اأن  له  ميكن  التي  املنطقة 

اخلارجي  بالعامل  ثقته  و�سعف  وياأ�سه  و�سياعه 

اإىل  اأ�سل  اأن  اأجل  العامل و�سوداويته من  وعبثية ذلك 

تلك العجينة ال�سافية التي ي�سكل من خاللها ر�سومه 

كنت  اأنني  اأظ��ن  حماولة.  غري  يف  اأخفقت  اأنني  غري 

يكن  مل  الذي  ال�سخ�ش  وهو  اخلطاأ.  ال�سخ�ش  التقي 

يكرتث مب�سري الر�سام الذي يرتكه يف املر�سم مكتفيا 

با�ستعارة ثيابه. كان علي يومها اأن اأكذب على نف�سي 

لكي اأ�سدق اأن معجزة عطية تكمن يف اأنه خلق قرينا 

ير�سم بدل منه. 

حني يلتقي الر�ضام بظله

ور�ساما متفائال  اإن�سانا مت�سائما  يا�سني عطية  كان 

يف الوقت نف�سه. تك�سف ر�سومه عن �رش الإن�سان الذي 

الأ�سى.  ذاكرته  يف  يرتاكم  مل  طفل  مثل  اللعب  يهوى 

يلهو من غري اأن يفكر مبا يحيط به. ذلك هو الإن�سان 

بالن�سبة  كان  واقع  وهو  الواقع.  قيود  من  املتحرر 

لقد  واحلرمان.  والفقر  والظلم  بالبوؤ�ش  غارقا  لعطية 

عن  العاجز  الرجل  �سمت  ر�سومه  غنائية  اخرتقت 

امل�ستمر  تلفته  عنه  يعرب  الذي  خوفه  ب�سبب  الكالم 

انتظارا لعدو خفي. كان عطية يقاوم �سعفه وعجزه 

و�سعوره الدائم بالهلع عن طريق الر�سم احلر. لقد وهبه 

حريته  متكنه  الذي  الإن�سان  يكون  اأن  فر�سة  الر�سم 

من اإن�ساء كون من التالقيات اللونية وهو ما مل يكن 

اأ�سئلة  تخرتقها  التي  الكئيبة  حياته  يف  له  مي�رشا 

تلك  ا�ستفهامها. وجدت  على  مفتوحة  تبقى  غام�سة 

الأ�سئلة طريقها اإىل عدد من لوحاته التي يعالج فيها 

ا�ستثنائيا  جزءا  حتتل  لوحات  وهي  القوة  مو�سوع 

من عامله املرتع بالن�سوة، املنعم بال�سهوات، املفعم 

بال�سعادة. 

عا�ش يا�سني حياته كائنا مزدوجا، ل تذكر �سخ�سيتاه 

منه  املرئي  ك��ان  ب��الأخ��رى.  اأحدهما  املتنافرتان 

�سخ�سية  عليه  تنطوي  مما  ب�سيء  ي�سي  ل  واقعيا 

الر�سم.  م��راآة  خ��الل  من  نف�سه  ي��رى  ال��ذي  اخليايل 

املت�رشع  والتطلب  النفور  �سوى  منه  يظهر  كان  ما 

املفاجئ.  والنك�سار  ال�سوت  والهذر عايل  والنطواء 

ذلك يتناق�ش متاما مع ما يظهر على �سطوح لوحاته 

منخف�سة  واإيقاعات  وه��دوء  وعفوية  ا�سرتخاء  من 

ال�سوت ومرنة. يبدو الر�سام م�سيطرا على ج�سده اأكرث 

يا�سني  كان  الذي  فالنفعال  الواقعي.  ال�سخ�ش  من 

يظهره يف حياته اليومية هو من النوع املرتبك الذي 

ل يوحي بالأمان. اما انفعاله الفني فقد كان على قدر 

عال من الرقي والتهذيب والعذوبة والن�سيابية. 

اأن  الر�سام من غري  كان يا�سني عطية مي�سي يف ظل 

يحلم باأن يكونه يف حياته الواقعية. �سيء منه كان 

مقلقًا، بحيث يكون �سببًا ل�سعور الآخرين بالرتباك. 

املثقل  املرتاب،  الكائن  ذلك  املوت  اأخذ  وقد  اليوم 

اإلينا  ينظر  الر�سام  يزال  ل  العزلة  من  وخوفه  بقلقه 

فيها  �سيء  كل  يبدو  التي  ر�سومه  خ��الل  من  بثقة 

يا�سني  لقد جرب  عزلته.  وواثقا من  وقويا  متما�سكا 

نوعا اآخر من املوت هو اأق�سى من املوت حني تعر�ش 

نظرة  فيها  يعذبه  ك��ان  ما  اأك��رث  ل�سنوات،  لل�سجن 

الر�سام اإىل عامل فقد القدرة على اأن يعيد تركيبه من 

خالل الر�سم. 

كان الر�سام يومها ين�ست اإىل هم�ش الأ�سياء ليتحقق 

من وجودها اللوين ال�ساخب الذي كان يعده بغربة، 

لطاملا حلم بها. اما حني حتققت تلك الغربة فقد كان 

فيها غريبا عن نف�سه اأكرث مما تتطلبه. فالر�سام الذي 

الوحيد  ممثلها  وبر�سوم  باري�ش  مبدر�سة  مولعا  كان 

اأن  اإىل  �سعى  �ساكر  علي  حممد  معلمه  ال��ع��راق  يف 

يتجاوزها من خالل حكايته ال�سخ�سية التي تنطوي 

على حكمة فرار ل نهائي من حقيقة كونه قد ُقدر له 

اأن يكون غريبا. 

من  متالحقة  جمموعة  عطية  يا�سني  حياة  كانت 

حماولت الهروب.

اأ�سل بعد" "متى ت�سل؟" ي�سحك  "هل و�سلت؟" "مل 
من بالهة ال�سوؤال وجحود قدره. كان ير�سم مثل وح�ش 

يناف�سه  ل  م�ساحة  على  يعرث  اأن  له  ُقدر  لقد  جائع. 

باري�ش  مدر�سة  ر�سامي  من  املوتى  �سوى  عليها 

ومعلمه الذي ودعه يف عمان، يوم كان يرعاه، وهما 

ثقيلة  الدمنارك  يف  غربته  كانت  الفقر.  يتقا�سمان 

يكن  فلم  الر�سام  اما  الواقعي  الكائن  اأق�سد  الوطاأة. 
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م�سدوما بغربته عن الر�سم احلديث يف العراق والذي 

مل يكن جزءا منه ب�سبب اختالف الينابيع التي الهمته 

اإليه من تاأثري  ر�سما مبزاج عاملي بالرغم مما ت�سلل 

كانت املرثيات العراقية م�سدره. هناك فقط يتطابق 

الر�سام وظله. 

�ضنيعة خيال يديه

ال��ر���س��ام  ب��ي��د  ي��ا���س��ني عطية م��و���س��وع��ات��ه  ي��ع��ال��ج 

الكال�سيكي الذي ل يعبئ امل�ساحات بالأ�سباغ بقدر 

تلك  يفر�سه ف�ساء  الذي  اللوين  لالإلهام  ي�ستجيب  ما 

هي  ال�سطح  داخل  من  تنبعث  قوة  هناك  امل�ساحات. 

عملية  يف  ال�سيطرة  من  الر�سام  مكنت  جاذبة  قوة 

ال�ستباك املتوتر مع الأ�سباغ. فعطية مل يكن ير�سم 

ليمالأ فراغا، �سار عليه اأن يغطيه بالأ�سباغ بحثا عن 

جمالية، هي يف حقيقتها نوع من التزويق الرخي�ش. 

مالأ. تلك هي احلقيقة وهو �سنيع 
ُ
لي�ش هناك فراغ لي

املمتلئ  العامل  فكرة  اإىل  يقودنا  لأنه  ذلك  مده�ش. 

يف  يكن  مل  عامل  ذلك  فيه.  يتحرك  عطية  كان  الذي 

حاجة اإىل جتميل خارجي. 

بالرغم من اأن الر�سام كان يوحي يف عدد من لوحاته 

منه،  مقاطع  ليلتقط  الواقع  اإىل  النظر  ي�سرتق  باأنه 

التفكري  يف  لطريقته  ب�رشيا  انعكا�سا  ت�سكل  ما  هي 

يف الأ�سياء، غري اأن ذلك الفعل ل ي�سكل اأ�سا�سا للخلق 

هو  اللوحة  داخل  من  ينبعث  ما  ميار�سه.  كما  الفني 

�سناعتها.  يف  اأ�سا�سا  دورا  يلعب  ال��ذي  وهو  الأه��م 

اأن  يعني  ما  وهو  الر�سم.  بفعل  تتعلق  كلها  امل�ساألة 

التاأثري  بكثري من  اأقل  الواقع هو  املرئيات يف  تاأثري 

ر�سامني  ليناف�ش  ير�سم  عطية  كان  للر�سم.  اخلال�ش 

مب��اذا  ولكن  ال��واق��ع.  ينقل  اأن  اأج��ل  م��ن  ل  اأحبهم 

اإىل  اجنذابه  غنائية  خالل  من  اأنه  اأعتقد  يناف�سهم؟ 

ر�سومهم كان ي�سعى اإىل التخل�ش منهم عرب مزيد من 

املمار�سة التي طمح يف اأن تبعده عنهم.

يف اأ�سد حلظات متاهيه مع الواقع كان يا�سني عطية 

اأي  لوحاته.  يوؤلف  فهو يف حقيقته  ر�ساما جتريديا. 

اأنه يخرتعها وا�سعا ن�سب عينيه الهبات التي ميكن 

يغم�ش  اإنه  الر�سم.  بعنا�رش  عالقته  عليه  تدرها  اأن 

عينيه حني ير�سم على تفاعل تلك العنا�رش، بع�سها 

بالبع�ش الآخر. �سيء ل ميكن توقعه من اإن�سان، كانت 

خربته يف ال�سقاء تفوق كل خربة اأخرى. غري اأن ذلك 

الر�سم  يف  وجد  الذي  فالفنان  مت�رشعا.  يبدو  احلكم 

نوعا من التعوي�ش عن حرمانه يف احلياة ل يغادر 

م�ساحة الأمل وهو ير�سم. ر�سومه التي يتمنى املرء لو 

كانت �سعيدة مل تكن ت�سف اإل عن حياة مركبة، لي�ست 

يا�سني  كان  متفائلة.  تكن  مل  اأنها  غري  متاما  يائ�سة 

يعرف اأنه ي�سعد الآخرين عن طريق النظر اإىل ر�سومه 

اأق�سى  وهو ما كان ي�سعده، ذلك لأنه كان كرميا يف 

حلظات فقره. 

ل اأعتقد اأنه كان يبحث عن ال�سعادة يف الر�سم. رمبا 

لإن�سان  بالن�سبة  املنال  بعيدة  كانت  ال�سعادة  لأن 

�سعوره  نتاج  هو  الذي  الطفويل  مرحه  اأن  غري  مثله. 

يفعل  ما  بقيمة  اإح�سا�سا  منحه  غربته  يف  باحلرية 

الآخرين  يريح  ال��ذي  اجلمال  �سناعة  م�ستوى  على 

اأنه ي�ستند اأ�سال على جمموعة  وي�سعدهم بالرغم من 

من احليل الفنية التي حر�ش على اأن يكررها. 

كان يا�سني حري�سا على اأن ل يكرر نف�سه. لوحته ل 

ُتر�سم اإل لوحة واحدة. وهو ما يك�سف عن �سدقه بعد 

اجلحود.  حطمه  اأن  بعد  وفائه  وعن  الكذب  عذبه  اأن 

اإىل  وقتا  ي�سيف  كان  اأنه  اإيل  خيل 
ُ
ي ر�سم  ما  لكرثة 

�سطوح  على  ظهر  ملا  وقيا�سا  لري�سم.  املتاح  الوقت 

ميلك  يكن  مل  ملونة.  اأحالم  ماكنة  كان  فقد  لوحاته 

اأم�سه.  الالزم لكي يكرر يف يومه ما فعله يف  الوقت 

واإذا ما كان جزء مهم من اإرثه الفني قد �ساع فالأنه 

كان كرميا من جهة ومن جهة اأخرى كان ينظر اإىل 

اللوحات التي ينجزها باعتبارها جزءا من ما�ٍش، لن 

ي�ستعيده. 

اأما كان عليه اأن يبطئ قليال لكي ل ي�سل اإىل اللحظة 

التي ي�سعر فيها بنهايته؟ لقد حدثني كثريا عن ف�سله 

الف�سل  ذل��ك  ك��ان  معنى  ف��اأي  موته.  من  اأ�سهر  قبل 

ي�ستطع  مل  الذي  الوجودي  الف�سل  اإنه  عليه؟  ينطوي 

الر�سم بكل خوارقه اأن يعاجله. 

اخلارق  البن  باأنه  عطية  يا�سني  يو�سف  اأن  ميكن 

للر�سم احلديث يف العراق.
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  * باحث في التاريخ من ُعمان

ال�سويانية  حمدان  بنت  لرنا  الكتاب  هذا  يتناول 

عالقة الرئي�ش امل�رشي الراحل جمال عبد النا�رش 

الفرتة  خ��الل  ع��م��ان  يف  ال�سيا�سية  ب��احل��رك��ات 

بداية  املوؤلفة  حددت  1968م(.حيث   -  1954(

الدرا�سة بعام 1954م وهو العام الذي ا�ستعل فيه 

بعد  مان 
ُ
وع م�سقط  و�سلطنة  الإمامة  بني  ال�رشاع 

فرتة هدوء ا�ستمرت نحو ثالثة عقود اأعقبت توقيع 

�سبتمرب  يف  ال�سهرية  ال�سيب  معاهدة  على  الطرفني 

عام1920م.

الفرتة  وهي  1968م  العام  عند  الدرا�سة  وتتوقف 

عمان  يف  الأح����داث  جم��ري��ات  فيها  ب���داأت  ال��ت��ي 

النا�رشي،  الفكر  عن  بعيًدا  ا 
ً
م�سار تاأخذ  واملنطقة 

وال��دول  م�رش  لها  تعر�ست  التي  للهزمية  نتيجة 

من  اخلام�ش  يف  اإ�رشائيل  مع  حربها  يف  العربية 

يونيو 1967م، وتوجه الثورة يف ظفار اإىل الجتاه 

املارك�سي بدًل من القومية العربية التي كان ينادي 

حمرين  موؤمتر  بعد  وذلك  النا�رش  عبد  جمال  بها 

التي عقدته جبهة حترير ظفار يف عام 1968م.

تكمن اأهمية الكتاب يف ت�سليطه ال�سوء على طبيعة 

ال�سيا�سية  احلركات  اإىل  م�رش  قدمتها  التي  الدعم 

عبدالنا�رش،  جمال  الرئي�ش  عهد  خالل  العمانية 

واإي�ساح اإ�سهامات الفكر النا�رشي يف عمان خالل 

حقبتي اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن الع�رشين.

يحتوي الكتاب على متهيد وثالثة ف�سول وخامتة، 

وقد اعتمدت الدرا�سة على عدٍد من امل�سادر الأولية 

منها الوثائق املن�سورة وغري املن�سورة، وجمموعة 

من املراجع العربية والأجنبية واملعربة والدوريات 

بالإ�سافة اإىل املقابالت والت�سالت الهاتفية مع 

عدد من معا�رشي الأحداث.

الوثائق  على  املوؤلفة  اعتماد  عدم  يالحظ  ولكن 

امل�رشية غري املن�سورة املحفوظة يف دار الوثائق 

اأهمية  متثل  والتي  بالقاهرة،  امل�رشية  القومية 

النا�رش وثورة  �سيا�سات جمال عبد  لدرا�سة  كبرية 

يوليو وعالقاتها اخلارجية ومنها بالطبع العالقة 

يف  عمان  يف  ال�سيا�سية  احلركات  مع  امل�رشية 

اخلم�سينيات وال�ستينيات. 

يتناول متهيد الكتاب الأو�ساع الدولية التي اأعقبت 

الوطن  على  وتاأثرياتها  الثانية،  العاملية  احلرب 

حيث  العربي،  اخلليج  منطقة  ا 
ً

خ�سو�س العربي 

الإ�سالحي  كالتيار  فكرية  اجتاهات  فيه  ظهرت 

ومثلت  اإل��خ،  القومي  والتيار  املارك�سي  والتيار 

والأيدولوجيات  للتيارات  امتداداً  الجتاهات  هذه 

العربية،  املجتمعات  يف  اآن��ذاك  املنت�رشة  الفكرية 

الكبري على  اأثره  النفط يف اخلليج  وكان لكت�ساف 

عماد بن جا�ضم البحراين*

جمال عبد النا�شر

و�حلركات �ل�ضيا�ضية يف ُعمان 



حيث  فيه،  الفكرية  احلياة  على  العزلة  قيود  فك 

بالعامل  اخلليج  �سعوب  لحتكاك  الباب  النفط  فتح 

اخلارجي من خالل قدوم الوافدين العرب والأجانب 

للعمل فيه، وقد حمل هوؤلء معهم اأفكارهم التقدمية 

�سكان  لدى  القومي  الوعي  والتحررية، وهكذا منى 

اخلليج، ومهد فيما بعد لنت�سار فكر ثورة 23 يوليو 

ون��ادت  1952م،  ع��ام  يف  قامت  التي  امل�رشية 

بالوحدة العربية من املحيط اإىل اخلليج.

النا�رش  عبد  جمال  ن�ساأة  الأول،  الف�سل  تناول 

ثم  امل�رشية  امل�سلحة  بالقوات  والتحاقه  وتعليمه 

وتاأ�سي�سه  1948م،  فل�سطني  حرب  يف  م�ساركته 

23 يوليو  الذي قاد ثورة  الأحرار  ال�سباط  لتنظيم 

واأقام  م�رش  يف  امللكي  النظام  واأنهى  1952م 
اجلمهورية.

حممد  بني  حدثت  التي  الأزم��ة  املوؤلفة  تتبعت  ثم 

جنيب –اأول رئي�ش للجمهورية – وال�سباط الأحرار 

بقيادة جمال عبد النا�رش يف عام 1954م والتي 

عبد  بتويل  وانتهت  مار�ش،  باأزمة  تاريخيًا  عرفت 

النا�رش زعامة م�رش، حيث عكف بعدها على تنفيذ 

والأفكار  ال��ث��ورة،  لأجلها  وج��دت  التي  الأه���داف 

لتحقيق  خميلته  يف  ر�سمها  التي  والتوجهات 

العربية،  الأمة  ووحدة  مب�رش،  للنهو�ش  طموحاته 

وقد وثق اأفكاره يف كتاب "فل�سفة الثورة".

النا�رشي  املوؤلفة يف �ش70:" اإن امل�رشوع  تقول 

القومي ا�ستنبط م�ساره من الرتاث العربي وتاريخه 

اأوًل وما يجمع م�رش ب�سقيقاتها من الدول العربية 

يف اللغة والقيم واحل�سارة امل�سرتكة".

اهتمام  الف�سل  ه��ذا  نهاية  يف  املوؤلفة  وبينت 

القيادة امل�رشية بو�سائل العالم لتنفيذ �سيا�ساتها 

منذ  النا�رش  عبد  اأيقن  حيث  واخلارجية،  الداخلية 

البداية اأهمية الإعالم يف تو�سيل اأفكاره ونظرياته 

خالل  من  العربية  ال�سعوب  كافة  اإىل  ال�سيا�سية 

كال�سحافة  اجلماهريي  الت�سال  و�سائل  يف  بثها 

والإذاعة )�سوت العرب( ولحقا التلفاز.

ويف اإطار اهتمامها بالق�سايا القومية، فقد حظيت 

العالم  باهتمام  عمان  يف  ال�سيا�سية  الأو�ساع 

كالأهرام  امل�رشية  ال�سحف  نقلت  حيث  امل�رشي، 

واجلمهورية جمريات الأحداث العمانية يف مرحلة 

اخلم�سينيات،  يف  وال�سلطنة  الإمامة  بني  النزاع 

و�ساهمت اإذاعة �سوت العرب يف تعريف امل�ستمعني 

يف  اجلارية  بالتطورات  العربي  الوطن  اأنحاء  يف 

الإعالم  و�سائل  اأي  اأنها  مع مالحظة  اآنذاك.  عمان 

ال�سلطنة متا�سيًا  الإمامة �سد  �ساندت  قد  امل�رشية 

مع توجهات احلكومة امل�رشية يف تلك الفرتة.

يف  الداخلية  الأو�ساع  اإىل  الثاين  الف�سل  وتطرق 

وال�رشاع  1959م(،   -  1954( عامي  بني  عمان 

وم�ساندة  وال�سلطنة،  الإمامة  بني  حينها  الدائر 

التاأييد  بداأ  حيث  عمان.  لإمامة  امل�رشية  الثورة 

امل�رشي لالإمامة بعد الزيارة التي قام بها طالب 

القاهرة  اإىل  غالب  الإمام  �سقيق  الهنائي  علي  بن 

من  وامل�ساندة  الدعم  وطلبه  1954م،  ع��ام  يف 

احلكومة امل�رشية. وقد جنحت الإمامة يف ك�سب ود 

النظام النا�رشي وح�سلت منه على الدعم ال�سيا�سي 

والع�سكري لق�سيتها.

ب�سعارات  تاأثرت  قد  الإمامة  اأن  املوؤلفة  وتعترب 

نادت  التي  القومية  واملفاهيم  امل�رشية  الثورة 

مكاتب  �ساغتها  التي  بالبيانات  وا�ست�سهدت  بها، 

الإمامة يف اخلارج، لو�سف الو�سع العماين، اإل اأن 

دقيقًا  يكن  املوؤلفة-مل  ذكرته  الذي   – التاأثر  هذا 

الفرتة  تلك  ظ��روف  اقت�سته  بل  نظري  وجهة  من 

وم�سلحة كل من الطرفني، حيث اأن الإمامة كانت 

لتوا�سل  امل�رشية  وامل�ساعدة  الدعم  اإىل  بحاجة 

مع  معاركها  يف  فقدته  م��ا  وت�ستعيد  ن�سالها 

�سمن  الإمامة  ت�ساند  فكانت  م�رش  اأما  ال�سلطنة، 
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�سيا�ستها الرامية اإىل مناه�سة ال�ستعمار الربيطاين 

يف املنطقة.

فمن املعروف اأن هنالك نقاط اختالف عديدة بني 

الإمامة العمانية كنظام والنظام الثوري يف م�رش، 

القومية،  مبادئ  مع  تتعار�ش  الإمامة  فمبادئ 

امللكية  الأنظمة  يعترب  النا�رشي  النظام  وك��ان 

ثورية  اأنظمة  قيام  ويدعم  رجعية،  اأنظمة  الوراثية 

من  وموقفه  العربي،  الوطن  يف  تقدمية  جمهورية 

1962م  نظام الإمامة يف اليمن وم�ساندته لثورة 

يف  اجلمهورية  واأق��ام��ت  بالإمامة  اأطاحت  التي 

اليمن اأبلغ دليل على ذلك.

الق�سية  ناق�ش  فقد  الكتاب  من  الثالث  الف�سل  اأما 

الق�سية.  لهذه  امل�ساند  امل�رشي  وال��دور  العمانية 

خالل  م�رش  ��دت 
ُ
ع �ش137:"  يف  املوؤلفة  تقول 

الداعمة  الأم  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�سف 

�سد  ال�سيا�سية  والقوى  العربية  املقاومة  حلركات 

يف  الغربي  التدخل  و�سد  الأجنبي،  ال�ستعمار 

له  النا�رشي  فالفكر  وت�سيف:"  العرب".  اأر���ش 

وال�ستقالل  احلرية  على  القائمة  واأ�س�سه  مبادئه 

اآمن به  اإل حتقيق ملا  وال�سرتاكية، وما هذا الدعم 

النا�رشيون يف الوطن العربي". 

لكن نك�سة يونيو 1967م اأثرت على الدعم امل�رشي 

املقدم حلركات املعار�سة يف عمان، كما اأثرت على 

الثالث،  العامل  ودول  العربية  الدول  لبقية  دعمها 

الع�سكرية  قدراتها  من  الكثري  م�رش  فقدت  حيث 

ونفوذها ال�سيا�سي، وتعر�ش اقت�سادها لهزة عنيفة 

بعد  العربية  القومية  تيار  الهزمية، وتراجع  نتيجة 

عام 1967م وبرزت التيارات الإ�سالمية والي�سارية 

يف املقدمة.

النتائج  اأهم  املوؤلفة  خل�ست  الكتاب  خامتة  ويف 

هذه، حيث  درا�ستها  اإليها من خالل  تو�سلت  التي 

يف  اأ�سهمت  قد  الثانية  العاملية  احل��رب  اأن  بينت 

العربي.  اخلليج  منطقة  يف  القومي  الفكر  بلورة 

اأن  ا�ستطاع  النا�رش  عبد  جمال  فكر  اأن  وك�سفت 

يجذب اإليه اأن�سار الفكر القومي يف اخلليج العربي. 

بني  ا 
ً
قائم ك��ان  ال��ذي  ال�����رشاع  خلفيات  وبينت 

1954-( ال��ف��رتة  خ���الل  وال�سلطنة  الإم���ام���ة 

الأزمة  اإىل ت�ساعد  اأدت  التي  والأ�سباب  1959م(، 
لالأزمة يف عام  الع�سكري  احل�سم  ثم  الطرفني،  بني 

1959م واخ�ساع مناطق الإمامة يف داخل عمان 
اإىل نفوذ ال�سلطان �سعيد بن تيمور.

يف  العمانية  الق�سية  متييع  الدرا�سة  اأظهرت  كما 

وحا�سم  وا�سح  اجراء  اتخاذ  وعدم  املتحدة،  الأمم 

ل��ه��ا، واأو���س��ح��ت ال��دع��م امل�����رشي ال���ذي قدمته 

مان، حتديداً 
ُ
للحركات ال�سيا�سية التي ظهرت يف ع

حركة الإمامة وجبهة حترير ظفار.

ا 
ً
�سبب لها  كان  التي  العوامل  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

اإىل  القومية  وتوجهاتها  الفكرية  التيارات  نقل  يف 

اأيدولوجيات جديدة منها املارك�سية.

واحلركات  النا�رش  عبد  "جمال  كتاب  يعد  ختاما، 

هذا  يتناول  ك��ت��اب  اأول  عمان"  يف  ال�سيا�سية 

اأنه  حيث  منفردة،  اأكادميية  كدرا�سة  املو�سوع 

حازت  التاريخ  يف  ماج�ستري  درا�سة  عن  عبارة 

عام  قابو�ش  ال�سلطان  جامعة  من  املوؤلفة  عليها 

اأكادميية  درا�سات  ظهور  انتظار  ويف  2014م، 
من  احلرجة  الفرتة  ه��ذه  عن  اللثام  متيط  اأخ��رى 

تاريخ العرب املعا�رش وتك�سف لنا اأ�رشار وحقائق 

كانت غائبة ل�سنوات عنا. 
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  * كاتب واكادميي من املغرب

التقدمُي اأنواٌع..، رمبا كان اأغربه هو الذي يتو�سل، برفعه 

يف   ،
ٌّ
هام�سي اأنه  تت�سور  يجعلك  اأن  الإقليمية،  ليافطة 

خلف  تتخفى  )مركزية  مركبة  مركزية  يخفي  اأنه  حني 

املزيد  تنال  لكي  مهم�سة  لك   تبدو  اأن  ت�سعى  الهام�ش/ 

من الهتمام(، وقد يكون املثري فيه هو هذه الزدواجية، 

فهو بادعائه اأن املق�سود منه هو النهو�ش بتلك ال�سيغة، 

فاإنه ل يخلو من خماتلة تتجلى يف كونه ل يرى يف نف�سه 

ورُة – بل هو يعلي  جمرد تقدمٍي - تقت�سيه فقط تلك ال�رشَّ

كثريا من �ساأن ما يقدمه  ويرى يف كل قول اآخر ق�سورا 

ويف  املعنى  يف  واخ��ت��الل  جماليا  وت��ده��ورا  اأخالقيا 

اإمنا هو كالم  اأن كالما من غري تقدمي -،  .. غري  املبنى 

يدخل فقط يف باب الزعم ، فال يعقل اأن ي�سهد كالم على 

النا�ش على كونه �سحيحا -:  بال�سحة، في�سدقه  نف�سه 

ذلك اأن كالما من غري تقدمي لن�سو�ش ل تندرج يف جن�ش 

اأدبي وا�سح يبقى كالما ُمر�سال اأو غري مقنع ق�ساراه اأن 

املعنى  �سفاعة  اإىل  تبقى يف حاجة  يكون جمرد حذلقة 

واملبنى )مبعايري التقدمي ال�سادر عن نزعة اأكادميية هي 

كل  اأن  ترى  والتي  بالقوالب،  املولعة  للمركزة،  انعكا�ش 

قول يدعي انت�سابه لالأدب اإما اأن يكون ق�سة اأو رواية اأو 

�سعرا .. واأن ال�سعر احلقيقي، مثال -، ل يكون يف منت�سف 

امل�سافة بني ال�سعر وبني النرث اأو بني التنظري وال�رشد اأو 

بني الإح�سا�ش والفكرة ...(. فلولها )لول تلك الأ�سكال(، 

ملا اأمكَن لأّي كتاٍب اأو كتابة اأن يتبواآ �رشف الو�سول ول 

وترددا  كامال  تاأخرا  يظل حمتواهما  بحيث  القبول  كرم 

على  تتوقف  هنا  احل�سم  ودرج��ة  واملعنى  ال�سوت  بني 

جدارة �ساحب التقدمي واإحرازه على حظوة جتعله بالفعل 

�سفيعا -. 

على  ولو  ت�سويق  اإىل  حاجة  يف  يبقى  الكتاب  اأن  غري 

جمرد اإخبار بال�سدور حتى اإن كان على العموم منتوجا 

اإن   ، والتوا�سَل   ، الأخ��ري  يف  الإن�ساف،  ين�سد  ثقافيا 

�سئت..  فالتوا�سُل ، حتى لو  كان خمتلفا قليال ، ومهما 

الكتاب   : توا�سل  اأي  عن  يختلف  ل  فاإنه   ، خمتلفا  كان 

اأن ت�سل،  اأول  ر�سالة والر�سالة لكي تكون كذلك  فيجب 

لكنها لن ت�سل ولن تفهم من غري تقدمي لأنها من غريه 

لن ت�ستجيب لعملّية التوا�سل حتى واإن هي اعتمدت على 

اللغة )الف�سحى ل على الدارجة/ اأو اأنها اعتمدت عليهما 

فقط  التوا�سل  اإىل    ، الأدب  يهدف  ل  قد  لكن،   -  ) معا 

وقد ل تكون لديه ر�سالة وا�سحة يريد تو�سيلها ، ولكن 

للواقع  اخلا�سة  روؤيته  روؤي��ة،  يقدم  اأن  طموحه  اأق�سى 

وللعامل ، تاركا للقارئ اأن ي�ستخل�ش ما ي�ساء، يف حني 

اللغة فهي معطى  واأما  الر�سالة يبقى وا�سحا.  اأن هدف 

ق�رشي ل قدرة للكائن الب�رشي على تبديلها وهي ل تخلو 

تفر�ش  اإنها  اإذ  الأدبية  الأجنا�ش  ت�سبه  فهي  قيود،  من 

وعلى  )اجلينوم(  الوراثي"  "ال�رشد  على  حتى  ن�سقها 

الر�سالة   .." "اجلملة اجلينية  " وعلى  الوراثية  "الأبجدية 
الذي  الوحيد  الأ�سلوب، والأ�سلوب هو املجال  �رشب من 

اأن  �رشط   ، الختيار  حرية  ومينحه  هام�سا  للفرد  يتيح 

يكون اختيارا حرا ي�سدر عن اإرادة ل اإكراه فيها . وعودة 

 ، خاللها  ومن  بها  اإل  يدرك  ل  الوجود  فاإن  اللغة،  اإىل 

فهي لي�ست و�سيطا �سفافا يلزمك بالتخلي عنه والتم�سك 

عبد ال�ضالم الطويل*

زمن مكتظ كاملقهى

)�إىل �أمني �ضالح(



اإذن  للوجود  اإدراك  ل   ، ينقله  ما  على  فقط  القت�سار  اأو 

اإل بها.. ويتجلى الوجود يف التوحيد بني اللفظ واملعنى 

بينهما.  العالقة  اعتباطية  الدال واملدلول ثم يف  اأو بني 

الفكر  وجهها  بالورقة  �سبيهة  اأخ��رى،  جهة  من  واللغة، 

وظهرها ال�سوت، ومن  ثم يلزم التفريق بني ا�ستخدامني 

ووا�سع   ( ي�ستعملها  اأن  �سوى  فقط  يريد  من  هناك  لها، 

تكون  اأن   ، ممكنا  التوا�سل  يكون  لكي  ي�سرتط،  التقدمي 

اأي لغة قابلة لال�ستعمال، لغة ت�سهد وتعظ   ، اللغة كذلك 

و�سيلة  جمرد  يبقى  اأن  يريد  كالم  مع  ون�سري   ، وت�رشح 

بالواقع  للتعبري ونقال مل�سمون. وفيما يتعلق بعالقتها 

ا َيجدر النتباه اإليه اأي�سا، اأن اللغة ، من ال�رشوري 
ّ
فمم

اأن حتيل على مرجع - يحيل، بدوره ، على جمال وا�سح 

من قبل املر�سل واملتلقي ، حتى يتحقق التوا�سل .. لكن 

كل هذا يظل ين�سحب على التوا�سل العادي، اأما التوا�سل 

واحد  مرجع  على  بال�رشورة  يحيل  ل  فهو  املختلف 

وحمدد، ويجدر به اأن يت�سمن كائنات معروفة ) كما اأنه 

، باملقابل ، ل يجب اأن يت�سمن كائنات مزعومة اأو جمرَد 

هاٍت، يتعذر على ال�سخ�ش التحقق من وجودها ، ذلك 
َّ
ُتر

اأنه  اأنه حتى واإن كان جمرد مرجع ن�سي، فهو ل يعني 

من ال�سخافة بحيث اأنه ل يحيل �سوى على نف�سه . ومهما 

اّتخذ طابعا وثائقيا يف الظاهر، فاإنه يبقى ن�سا متخيال، 

، كيفما كان  اأنه  ...(، غري  من�سغال بال�سورة وال�ستعارة 

هذا  بقي  واإن  حتى  واقع  على  بال�رشورة  يحيل  فاإنه   ،

الواقع  خ��ارج  �سيء  ل   " حتديد،  اإىل  حاجة  يف  الواقع 

" )..(. ثم  اإنها وحدة ملتب�سة الطرفني   . وخارج املتخيل 

على  الواقع  ينه�ش  اأن  يطالب  ل  املختلف  التوا�سل  اإن 

نقي�سه اأو اأن ي�سبح ل واقعا، مهما بدت امل�سافة بينهما 

تغطية �سحافية  )ر�سالة،  الوثيقة  تنطلق  ففيما  ملتب�سة. 

...( من واقع خام و"متعارف عليه"، اأي مما ل يفعل غري 

العبور، وهو ، لحمالة ، يفقد كل قيمته يف عبوره ، تعتمد 

الكتابة الأدبية يف اأحد مناذجها على الإيهام بهذا الواقع 

 ، مغزى  عن  تتمخ�ش  ولكي  فهي،   ،" عليه  "املتعارف 
اأول )واأن تقراأ بالتايل ، ما دامت تت�سمن 

َ
فالبد اأن ت�سل 

ما  كل  ثم   ، واأ�سا�سيا  وملحا  �رشوريا  ردا،  بال�رشورة 

الإجابة  اأو  اأ�سئلة  تعليق وتعقيب وطرح  الردَّ من  يجاور 

الكتابة يف جوهرها  اأن  اأي   ، لراأي  اإبداء  اأو جمرد  عليها 

ومهما اختلفت هي تعبري عن راأي يك�سف عن قيام �رشاع 

�سيعباأ  كان  اإن  فيما  اأو  الأخري،  ت�سل يف  يهم ملن  . ول 

.. لكن قراءتها  اإليه  اأر�سلت وو�سلت  الذي  اأ�سال هذا  بها 

ميكن  اأن��ه  بحيث  ال�سيا�سية   باإ�ساراتها  "م�رشوطة" 
الذهاب اأن كل اأدب "من غري اأ�سباب �سيا�سية ، يبقى اأدبا 

عقيما "، لكن اأي�سا كلما ناأى بنف�سه عن املبا�رشة وعدم 

التوجيه ال�سيا�سوي باإبراز خطابات والتهليل لأ�سحابها 

 
ُ
ر

َّ
وحتريف ال�رشاع "وتزوير الوجدان "، متاما مثلما ُتزو

الإرادة ال�سعبية )كلما كان ذلك اأف�سل (. 

والآن دعك ممن يقول باأنه يكتب اإىل نف�سه، ما دام بحاجة 

الآخرين هم  اأن  النا�ش فيما يكتب، ذلك  راأي  اإىل معرفة 

مقيا�ش لوجود الذات التي �ست�ستنكر اأن تكون هي مقيا�ش 

كل �سيء . ذلك اأن ما ن�سميهم اآخرين اإمنا هم اأجزاء مكملة 

وعيه  مبدى  يتحّدُد  اإمن��ا  بنف�سه  الفرد  وعي  اإن  ثم  لنا. 

بذوات الآخرين.

اأنه  بدا  اإىل نف�سه مهما  النحو فاجلميع يكتب  وعلى هذا 

اجلدلية  هذه  تكمن  هنا   ، الأقل  على  اأو  لالآخرين،  يكتب 

وهذا التاأثري املتبادل . 

وبناء عليه فاإن كان يجدر بالكاتب "النهو�ش" بواقعه 

امُلق�سى  يف  اأي�سا  يتجلى  الواقع  اأن  اأح��ٌد  ينكرّن  فال 

واملبتور والناق�ش واملخت�رش وغري املف�سح متاما عن 

فحواه ..

"اأ�سكال"  وكلها  والناق�ش  واملبتور  املق�سى  ب�سدد  اأما 

خمت�رشة، 

، جماليا ؟ لي�ش 
رِّ
ترى ما هو الخت�سار التامُّ وغري املخل 

الن�سو�ش  اأن  يعني  ل  اأن��ه  كما   ، حتما   ، البت�سار  هو 

الطويلة )الروائية ( ل اخت�سار فيها . والخت�سار ل يعني 

ال�ستواء  " اأو عدم  الإف�ساح و"التقلي�ش  املواربة وعدم 

والكتمال ..

كانت احلقائق )الرهيبة( دائما خمت�رشة . جند الكثري من 

الكتب تعرب عن اأعمق ما فيها يف اإحالة يف الهام�ش. 

حتديده،  يف  اختالفات  فنجد  ال��واق��ع،  اإىل  وبالعودة 

طبقاته  ويف  الجتماعي  الواقع  يف  جم�سدا  يراه  ففريق 

هذه  يحكم  الذي  والتاريخي  الجتماعي  ال�رشاع  ويف 

وفريق  للفرد.  الفكري  الوعي  يف  يراه  وفريق  الطبقات. 

اآخر يراه يف اللغة ...

 وعودة للر�سالة، مع �سداد الراأي ، راأي التقدمي ، يف اتخاذه 

)مهما  الر�سالة  و�سدق  �سالحية  على  معيارا  للقارئ 
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ومهما   ، الن�ش  باأن  فلن�سلم  التب�سيط   " "فجاجة  كانت 

كانت �سدة كثافته، هوجمرد ر�سالة (، ومن ثم فاإنه من 

باب الإميان ب�سالحيتها اأو ب�سحتها ، وب�سحة ما تعرب 

عنه ، و�سولها ، قبل كل �سيء ، ثم قراءتها .. لكن قد يكون 

ذلك غري ممكن لأنها ل ت�ستثريك اإما لأنها ل تف�سح عن 

الأحوال الجتماعية وال�سيا�سية من ثم ،اأو اأنها تفعل ذلك، 

اأفكاره )ذات بعد فكري(  وت�سكل للقارئ م�سدرا  لتغيري 

وت�سكني انفعالته) ذات بعد نف�سي اأي�سا ( ، فاإن مل ينتبه 

لأبعادها  �ستكون القراءة مت�رشعة . اأما القراءة املتاأنية 

ومتزيق   ( وت�رشيحها  وتركيبها  حتليلها  تعني  فهي 

اأو�سالها  ( –لي�ش على �سبيل التدليل على جناعتها هي ، 

بل باعتباها ت�سكل برهانا على جناعة اجلرمية واأدواتها 

بعد  الر�سالة  تبقى  حد  اأي  ..فاإىل   ) واملفاهيم  )املناهج 

كل هذا القتل و م�سدرا للذة اأو للمتعة ؟ مهال، هل تهدف 

مل  اإن  وامل�سايرة،  والت�سلية  لالإلهاء  اأي  للمتعة؟  الر�سالة 

يكن لل�سلطة ، فهي م�سايرة للجمهور - تتملقه وت�ستجيب 

للذوق العام؟ اأم اأن الأدب احلقيقي، يبقى "مقلقا " ؟ فيما 

وعلى  وال�سطحية  ال�سهلة  املتعة  على  يقبل  اجلمهور  اأن 

تزجية الوقت والرتفيه؟ اأما القراء "املتخ�س�سون"، فهم 

يتعاملون مع ماهو اأكادميي وُم�سّنف من قبل الأعراف 

ومن قبل رئي�ش الأكادميية ومن قبل النقاد؟ 

ال�سوؤال،  هذا  عن  الإجابة  اإىل  �سارتر  )�سعى  الأدب  ماهو 

وت�ساءل  الجتماعي  انعكا�سه  مبدى  الأدب  قيمة  فربط 

النقاد  بع�ش  تلقف  ومل��ن؟  نكتب؟  مل��اذا  الكتابة؟  ما 

اأن  لالأدب  واأرادوا  الهامة،  الأ�سئلة  هذه  الإيديولوجيني 

يعرب عن مواقف حزبية(.  

اأ�سئلة  ع��ن  الكتابة  تعبري  ع��ن  اع��رتا���ش،ب��امل��رة،  ل 

اجتماعية ، حتى واإن بقي الأدب يف تغيري م�ستمر ، فكل 

ت�سور له غالبا ما تتم اإعادة النظر فيه ويف  مكوناته و 

لتغريات كثرية  التاريخ  التي خ�سعت يف جمرى  اأنواعه 

– الذي يعلو على م�ستوى الرواية  ، فالتمييز بني ال�سعر 

)مثلما تعلو الدراما على الكوميديا( اإمنا هو متييز ق�سى 

يف ع�رش الأنوار الأوروبي ، اأي اأنه ظل ت�سنيفا ممتدا من 

العامل يف ع�رش  الع�رش اليوناين اإىل القرن 19، ثم دخل 

ال�ستقرار،  واله�سا�سة وعدم  باخِلّفِة  الوعي  يطبعه  جديد 

الذي �سار ي�سُم جزءا من احلداثة )باعتبارها، اخت�سارا، 

وبح�سب بودلري، هي العابر والهارب واملحتمل(. وحتول 

التعار�ش بني اأدب "رفيع " وبني اأدب "َو�سيع ٍ"اإىل �سدام 

بني اأنواع " رفيعة")اأو مرتفعة( يف جوهرها وبني اأنواع 

منحدرة وهابطة بالطبيعة. جتدر الإ�سارة اأي�سا اأن وجود 

�سيا�سيا  متخلفة  اأو�ساع  يف  ممكنا  يكون  قد  راقٍ  اأدٍب 

واقت�ساديا )كما كان احلال يف اأدب اأمريكا الالتينية (، 

الأو�ساع املتخلفة �رشورية  اأن تكون  لكن هذا ل يدعو 

 راٍق ، لأن الأو�ساع حينما 
ٌ

الوجود لكي يكون هناك اأدب

احلياة  فيها  تزدهر  و�سيا�سيا  اقت�ساديا  راقية  تكون 

الأنواع  بالتايل، لأن   ، الكتابة  بال�رشورة وتزدهر فيها 

يف  املفاجئ،  الأم��ر  وهو  �سار،  فقد  تتحول،  اأو  تنتقل  

مقدور الن�ش العلمي اأن يتحول اإىل ن�ش اأدبي ل يقت�رش 

على تقدمي قوائم الأ�سياء واحلقائق الأخالقية اأو القوانني 

مثلما  النحوية  القواعد  اأو   ،.. والطب  واملعادن  الطبيعية 

نظمت �سعرا يف الرتاث العربي، اأو يف اختزال ال�سعر اإىل 

مراآة ت�سهد على "�سمو" الع�رش ، فهو لي�ش مراآة ، بقدر ما 

هو منط من املعرفة )الوجدانية ( التي تعمل على تعريفنا 

على  مفتوحا  وجتعله  ا�ستعاريا  مبغزاه  ومتدنا  بالعامل 

قراءات �ستى )انظر قراءات ق�سائد اأبي نوا�ش واملعري ...( 

ت�سفُّ عن معرفة،  الدللة ف�سال عن كونها  اإنها متعددة 

فنحن اإن جتاهلنا اجلانب املعريف يف قراءتنا للن�سو�ش 

الأدبية جتاهلنا �سيئا اأ�سا�سيا فيها )ت. تودوروف . وب. 

حممد  درا�سة  اأي�سا  وانظر   ) كري�ستيفا   . وج   . ما�رشي 

 .18 " . ع.  املغربية  "الثقافة  املن�سورة يف جملة  برادة 

 "... اجل��دوى  "تلك   : عنوان  حتمل  وهي   ،2001 يوليوز 

وقارنها  فلوبري  لكتابات  �سارتر  ق��راءات  اأي�سا  وانظر 

النظر يف  كما ميكنك  لها  املعا�رشة  النقدية  بالكتابات 

تناول بورديو/ مل يكن ناقدا ولكن عاملا اجتماعيا / ) 

"(...وبناء  العاطفية  اإىل تناوله ل"التجربة  العودة  ميكن 

عليه ، فقد �سكل الأدب - على مدى تاريخ الإن�سانية - 

م�سدرا اأ�سا�سيا للمعرفة وذلك ما عمل على �سموده منذ 

كتابات  قيام  العامل  من  بلدان  �سهدت  كما   . هومريو�ش 

لأ�سحابها  كان  فيما  الأدب،  خانة  يف  ت�سنيفها  جرى 

غايات خمتلفة متاما. ويف املقابل فقد ازدهرت كتابات 

تعلن منذ البداية عن انتماءها اإىل الرواية مثال، غري اأنك 

تقدم  جتدها  حتى  الداخل  اإىل  الغالف  من  تنتقل  اأن  ما 

يتلقى  اإن�سان  وعن  خا�ش،  واقع  عن  حقيقية  معلومات 

ن�سو�ش  اأنها  يقراأها  ملن  توؤكد  خا�سة،  جتربة  وينقل 
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اأوتوبيوغرافية تقدم �سهادة حية ومعا�سة عن واقع فعلي 

وتاأريخها  ملمار�سات  وف�سحها  ب�سلوك  تنديدها  وتعلن 

اأ�سحابها لتدوينها قبل  لأحداث وقعت بالفعل وي�سارع 

افاُت التاريخ الر�سمي، غري اأنها 
ّ
اأن تدركها وتدو�سها َجر

ا�سم  حتت   ، الن�رش  �سوق  تراعي  اأخرى  لغايات  تن�سوي، 

واإن كانت الروايات تاأخذ م�سافة من  )حتى   " "روايات 
للرواية  ال�سيا�سي  البعد  اإغفال  ميكن  ل  هنا  ها  الواقع(. 

حتى يف جانبها ال�سري ذاتي التخيلي.

فوكو  م.  ت�ساءل  كيف  نذكر  بالت�سنيفات  يتعلق  فيما 

من  منطلقا   ،1969" املعرفة  "اأركيولوجيا  كتابه  يف 

ل  وجدها  التي  املعرفية  الت�سنيفات  عليه  اأملتها  فكرة 

تواكب كتابة تلك الن�سو�ش،  وت�ساءل فيما اإذا كان ي�سحُّ 

اإزاء  العلَم  ي�سُع  للخطابات  بت�سنيٍف  الأخذ  ي�ستمر  اأن 

اإزاء الآخر  ... كل واحد  الأدب والفل�سفة والدين والتاريخ 

ومنف�سال عنه ، اأم اأنها ت�سنيفات خا�سعة للتغيري ويجب 

اإعادة النظر فيها ؟ 

التنوير  اإىل  تهدف  كتابات  على  اأي�سا  اعرتا�ش  ل  كما 

مبوقف  امللتزمة  ال�سحافية  )كالكتابة  والتوعية 

يف  اأو  ال�سلطة  م�سايرة  يف  تقع  ل  اأن  �رشط  معار�ش( 

تزيني خطابها والرتحيب به وجتميله للنا�ش اأو اأن تتملق 

لول  للمناه�سة  اأدعى  هي  ق�سايا  وتنا�رش  اجلماهري، 

اإميان واإجماع وتلهية وتعّلٍق عاطفي  اأنها �سارت مثار 

على  ولال�ستحواذ  الإجماع  لتنمية  ال�سلطة  ت�ستعملها 

ال�ساحة، فال تعرت�ش عليها ،بل تدعمها ، ...

اأ�سدر كونديرا �سنة 1986 كتاب: "فن الرواية "، ثم اأعقبه 

 2003 �سنة  ثم   ،" املغدورة  ب�"الو�سايا   1993 �سنة 

باآلف  عنا  م�ستورا  �سار  العامل  اأن  ومفاده  ب�"ال�ستار"، 

التاأويالت امللتب�سة وال�سور امل�سللة ..، ووظيفة الرواية 

تكمن يف اخرتاق هذه التاأويالت ويف تفكيك هذه ال�سور 

ويف متزيق هذا ال�ستار وك�سف ما يختبئ وراءه )اإن نحن 

اأ�سكال  يف  جندها  لن  فنحن  الرواية  ج��ذور  عن  بحثنا 

ال�رشد ال�سفوية ال�سابقة على الكتابة، بل هي فن م�ستجد 

تتخذ طبيعتها  وثريباطي�ش وهي  رابلي  مع  تاأ�سي�سه  مت 

وتعرب  بالإن�سان  اخلا�ش  الوجود  لأ�سكال  و�سفها  من 

التاأويلية  الأنظمة  الذي تهمله  عن جتربته وعن م�سريه 

الأخرى الأ�سطورية والدينية والعلمية ..(. اعتبار الرواية 

كامللحمة  عليها  ال�سابقة  الفنون  باقي  عن  يختلف  فنا 

وامل�رشح وال�سعر كما يت�سابه معها تقريبا، فهي تت�سابه 

"اأبطال"،  الأخ��رى  هي  تت�سمن  كونها  يف  امللحمة  مع 

غري اأنها تختلف عنها يف كونهم يت�سارعون مع اأبطال 

اأنها ت�سرتك مع امل�رشح يف  اآلهة. كما  اآخرين ولي�ش مع 

ابتكارها ل�سخ�سيات واقعية ولي�ست اأ�سطورية، كما اأنها 

م�ساغة  لي�ست  اأنها  غري  ال�سعر،  يف  امللحمة  مع  ت�سرتك 

�سعرا كما اأنها لي�ست مالحقة لل�سعر بو�سائل امللحمة اأو 

امل�رشح بل بو�سائلها اأو باأ�سلوبها. كما اأنها لي�ست، وهو 

يحول  لن  هذا  لكن  ال�ساعرية،  للم�سحة  اإ�سفاء  الأ�سواأ، 

دون اأن تخلق �سعرها اخلا�ش والذي لي�ش نقي�سا ل�سعر 

ال�سعراء. وهي تختلف بال�رشورة عن الفل�سفة حتى واإن 

كانت تت�سمن حالت فل�سفية اأو تاأملية، غري اأنها لي�ست 

تعليما . ومع ذلك فال ميكن احلديث باملرة عن ن�ش روائي 

العمق،  عدمي  يبقى  كهذا  ن�سا  اإن  فل�سفي.  بعد  غري  من 

والعمق هنا تلقائي ولي�ش مفتعال مبعنى "التعميق "الذي 

يلجاأ اإىل ا�ستخدام املفاهيم واإىل اإ�سفاء امل�سحة الذهنية 

والأكادميية واإىل متجيد ما وقع الإجماع على متجيده، 

كاحلياة ، وامتداح للج�سد، �سعيا لالإبهار واإ�سفاء الروح 

مع  ت�سرتك  كما   . الط��الع  �سعة  عن  والتعبري  احلداثية 

امللحمة وامل�رشح يف ا�ستخدامها لالأحداث، فيما عدا اأن 

اأحداث ت�سبه  الأحداث املو�سوفة يف الن�ش الروائي هي 

بها،  لالإيهام  فقط  لكن  الواقع،  يف  جرت  التي  الأح��داث 

حمكية  اأح��داث  اأنها  لول   ، للت�سديق  قابلة  تبقى  بحيث 

ومتخيلة )لي�ست خمتلفة ولي�ست �سفاهية(. 

كما  الزمني.  التعاقب  يف  امللحمة  مع  ت�سرتك  اأنها  كما 

اأنها ت�سرتك مع الكتابة التاريخية، غري اأنها ت�سمح برفع 

وبقي  مغيبة  اأو  غام�سة  ظلت  التي  اجلوانب  عن  ال�ستار 

التاريخ املوؤ�س�سي متكتما اإزاءها فتت�ساءل ملاذا مت تقدمي 

هذه الأحداث وتاأخري تلك وملاذا مت تغييب اأخرى ؟ اإلخ. 

وهي اأحيانا تقلد اأ�ساليب املوؤرخني واحلديث من خاللهم 

الراهن  الع�رش  تعي�ش يف  التي  �سخ�سياتهم  اأومن خالل 

ل  ومواقف  وح��الت  ظل  مناطق  فهنالك  وباخت�سار   .

وت�ستع�سي  مبناهجه  اأو  املوؤرخ  ب��اأدوات  قراءتها  ميكن 

واملو�سوعية  املحايدة  "اأو  "النمطية  مقارباته  على 

والتوثيقية ...

جمرد  وت��وف��ريه  موؤ�س�سيا  مطلبا  التجديد  �سار  مل��اذا 

ا�ستجابة لهذا املطلب؟ 
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الكاتب  ذات  عن  والتعبري  الهام�ش  تقليد  اأي�سا  هناك 

الأج��ن��ا���ش وعلى  ع��ل��ى  وال��ت��م��رد  املهم�سة ق�رشا 

ال�سعر  بني  التداخل  هذا  هنالك  الأ�سكال،  وعلى  احلدود 

اأ�سوات  ل�سالح  الأ�سخا�ش  عن  وال�ستعا�سة  والرواية 

واملتدخل  �سيء  بكل  العارف  التقليدي  ال�سارد  وجتنب 

يف ثنايا ال�رشد بالوعظ والإر�ساد هنالك هذه ال�سخو�ش 

املجلوبة و املنمقة اأو الناقلة لأفكار الكاتب هنالك هذا 

هو  كما  م�ستقيما  يعد  مل  ال��ذي  الزمن  يف  "الت�رشف" 
التجديد  هذا  ؟.. ملاذا  الواقع  كما هو يف  اأو  املوؤرخ  عند 

وال�ساعي  املوؤ�س�سة  لرغبة  فقط  امل�ستجيب  املطلوب 

يكون  واأن  الداخل،  من  نابعا  يكون  اأن  بدل  لإر�سائها؟ 

اإىل  املتكل�ش وامل�ستقر ويتطلع  الواقع  �سئم هذا  �ساحبه 

واقع يكون فيه معنياثم ملاذا هو حقا يكتب؟ وفيما اإن 

كانت هناك �رشورة حتتم عليه ذلك؟ اأم اأن ما يكتبه هو 

ا�ستمالة للموؤ�س�سة واإر�ساء لها و�سعي لحتالل موقع يف 

احلل  اإىل  والإ�سارة  البيانات  زمن  م�سى  ؟  ال�سلطة  هرم 

للم�سكل ولالأزمة التي يتخبط فيها الواقع  باأدوات الفن. 

مثلما  بالعامل  يقبل  ل  الف�سامي  مثل  الفنان  اأن  غري 

تخلي�سه  هو  املوؤ�س�سة  تطلبه  ما  اأن  يعرف  وهو  اأن��زل 

واإ�سفاء  الفوقية  بالتف�سريات  وارتباطاته  تفككه  من 

التما�سك عليه. كانت الرواية التقليدية تعتمد على احلبكة 

والعقدة  الوا�سحة  البداية  وعلى  الزمني  الت�سل�سل  وعلى 

واحلل... واأ�سبح التجديد يكمن فقط يف التمرد على هذه 

املحددات : ترى ما الداعي اإىل تك�سري الت�سل�سل وا�ستبدال 

اأ�سخا�ش باأ�سوات والنتقال بني الأزمنة �سوى اأن يكون 

؟ ثم ما  ذلك جمرد �سباق و"انحراف" ويخلو من جمال 

؟ وهل نحن  ا�ست�سهالها   –التي مت  الرواية  هي �رشورة 

ملا  اآخر  تاريخ  عن  تعبري  هي  وهل  بتخطيها؟  ملزمون 

هو  فما   " "مبتدعة  اأحداثها  باأن  يقال  دام  وما  يحدث. 

اأن نحاكمها  تدعيه؟ وهل ي�سح  فيما  املايحدث  ن�سيب 

اأي من زاوية ال�سدق والكذب؟ وما هو  من هذه الزاوية، 

اجلمال الذي ميكن اأن يحدث يف 'حتريفها " لالأحداث اأو 

مواز  عامل  وهو  اخلا�ش  لعاملها  خلقها  يف  الأق��ل  على 

يف  يكمن  اجلمال  اأن  اأم  ال��واق��ع؟  عن  ومنف�سل  �سبيه 

الت�سوير املو�سوعي لالأحداث؟ هل تعطي �سورة خمالفة 

ملا يتداوله الواقع والتاريخ؟ ماذا يعني حتديث الأدوات؟ 

هل العاملية هي ا�ستغال مكثف على ما هو حملي اأم هو 

على العك�ش: ا�ستغال على ماهو عاملي؟ 

ونحن نقراأ لكتاب كثريين، م�رشقا ومغربا، ل نعود فيما 

هم  اأم   ، به  البوح  ي��ودون  ما  حول  يت�سرتون  كانوا  اإن 

يريدون الك�سف عنه ؟ )لقد منحنا اللغة، بح�سب جيم�سون،  

لكي نخفي بها اأفكارنا(. .

جند يف الرتاث العربي عدة كتب ل حتمل اأ�سماء موؤلفيها، 

�سادت  ولقد  موؤلفيها،  لغري  ق�سائد  ن�سبة  فيها  متت  بل 

يف  �سادت  مثلما  ال�سفوية  املرحلة  يف  الظاهرة  ه��ذه 

املرحلة الكتابية وبعد "ع�رش التدوين " متت ن�سبة عدة 

يوؤلفها. كما  اأنه مل  األفها فيما  اأنه  اإىل اجلاحظ مع  كتب 

ليلة  كاألف  موؤلفيها  اأ�سماء  حتمل  ل  اأ�سا�سية  كتبا  جند 

املن�سورة  الن�سو�ش  عن  ف�سال   .... ودمنة  وكليلة  وليلة 

والتي  الأ�سماء  املعلومة  والن�سو�ش  م�ستعارة  باأ�سماء 

يت�سكك القارئ يف انتمائها ملن وقع عليها )اأو حتى اإن 

و"املجمع  الواقع  الأمر  اأمام  نف�سه  يجد  فاإنه  ت�سكك  هو 

اإىل  الأمة على �سالل"(... هذا  "جتتمع  " حيث )ل(  عليه 

جانب الن�سو�ش التي وقع عليها اأكرث من موؤلف ، وكتبا 

يذهب الظن اإىل كونها ملوؤلف غري موؤلفها .كما اأننا جند 

)يف الع�رش الراهن ولكن ول �سك اأنها �سادت يف الع�سور 

القدمية اأي�سا ، فقط يلزم هنا اأن ن�ساأل اأهل الخت�سا�ش 

( من يتخلون عن اأجزاء من نتاجهم )قد ل ي�سح ، رمبا، 

ت�سحيح اأو تعديل �سورة املا�سي التي ل تالئم احلا�رش 

 - تعرب  تلك  الن�سو�ش  اأن  اإذ  للجميع  يح�سل  ما  وهذا   ،

الآن  باأمانة  كتبها  تعرب - عمن  ل  اأنها  يرى  هناك من 

الذات  جم��اوزة  اإىل  توق  جمرد  اإىل  ال�سبب  يعود  فهل   )

 "  :" �ستايرن  "جورج  ب�سوؤال   
ُ
نَذّكر الراهن  الع�رش  )يف  ؟ 

متاما  الذات  البنيوية  ِت  َنحَّ " لقد  اأكتبها  مل  التي  الكتب 

عن جمالها القدمي وحتدثت عن "موت املوؤلف " واعتربت 

املوؤلف  فيه  ي�سرتك  الأط���راف،  متعدد  الأدب��ي  النتاج 

والنا�رش والقارئ ... (
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  * كاتبة وقا�سة من ُعمان

يقول الناقد الربيطاين " تريي ايغلتون" يف كتابه 

من  ا 
ً
كبري ع��دًدا  اإن  الأدب":  نقراأ  كيف   " النقدي 

الأعمال احلداثوية يتح�س�ش من جممل فكرة ال�رشد. 

ا 
ً
اأن ثمة �سكاًل ح�سًنا للعامل، وم�سار فال�رشد يعني 

ا لالأ�سباب والنتائج".
ً
منظم

الرائي"  "عزلة  رواية  �ساحب  عليه  �سار  ما  وهذا 

روايته  يف  علي"  "ب�سام  ال�ساب  العماين  للكاتب 

الأوىل ال�سادرة حديًثا عن دار عرب يف لندن، فمن 

التي  الأفكار  من  �سينده�ش  الروائي  عمله  �سيقراأ 

بثها يف روايته، اأفكار يف منتهى الك�سف واجلراأة 

جت�ش اأماكنا حمظورة يف غياهب الفكر، تلك التي 

تخو�ش يف جدلية وجود اخلالق من عدمه . 

هذه الفكرة التي تتبلور رويًدا رويًدا يف مواجهات 

الكاتب  اخرتعها  ع��اب��رة  �سخ�سيات  م��ع  ح��ادة 

دياناتها  �سخ�سيات متعددة يف  ال�رشدي،  للحدث 

ال�سيعي،  ال�سني وامل�سلم  ومذاهبها، فهناك امل�سلم 

والكاثوليكي،  الربو�ستانتي  امل�سيحي  وهناك 

الكاتب  فغر�ش  اأي�سا،  العرباين  اليهودي  وهناك 

هنا ل يكمن يف دح�ش املعتقدات الدينية فح�سب 

بل اأي�سا حماكمة تلك الأديان مبنطق العقل. 

ا، كما لو اأنه �سخ�ش 
ً
البطل يف احلكاية يبدو عابر

جمهول، انبثق من مكان ما، وهاجر بني الع�سور 

واحل�سارات واملدن والقرى حاماًل هواج�سه معه، 

�سيء  من  يخ�سى  يكاد  ول  �سيء  كل  من  ا 
ً
متحرر

وهو يلفظ ما يف راأ�سه يف الطرقات وبني الغرباء 

 باأنني ل اأ�ستطيع اإثبات وجود الرب، ولكنني 
ُّ
" اأقر

اأتخذ  ا لأن 
ً
اأي�سا، ول�ست جمبور اإنكاره  اأ�ستطيع  ل 

من رهاناتكم دلياًل على وجوده من عدمه، واأ�سعر 

اإىل  ل  عزلة  اإىل  عدمي  بي  اآل  لأن  كثريا  بالفرح 

حرب با�سم الرب". 

ملتب�ش  ك�سخ�ش  الرواية  يف  نف�سه  البطل  يقدم 

من اأمر ما وكاأنه مالحق بقدر مقّدر، وقد اآن اأوان 

ا من عملي كغالم 
ً
رحيله "خرجت من مدينتي هارب

يعمل يف دكان جده، اأعلنت هجرتي من جنمة يف 

فور  تبعني  حيث  امل�سيح،  ك��ولدة  متاما  ال�رشق 

الهروب ثالثة؛ اأمي وجدي لأبي و�سديق يل" .

الرواية  يف  البطل  اأن  التقدمي  هذا  من  ا 
ًّ
جلي يبدو 

من  هرب  والأفكار،  بالثقافات  لة 
ّ
حمم �سخ�سية 

جده الذي يبدو اأنه �سخ�ش ذو نفوذ ومن مكان هو 

منبع طفولته تارًكا كل ذلك خلفه بال اأي تعاطف 

ا اإىل مهمة اإثبات وجود الرب 
ً
اأو ذكرى �سجية �سائر

من عدمه. تائًها يف وحدته، ومتخبًطا لزمن ل يقل 

ووحيد  كغريب  متنقاًل  عاما،  وع�رشين  اإحدى  عن 

اإىل مدن جمهولة، مالحًقا غاية انبثقت يف كيانه 

املهزوز، منطلًقا من مطرح ثم عربي وخورفكان اإىل 

ومراك�ش  وال�سكندرية  وبريوت  ودم�سق،  الب�رشة 

ليلى عبداهلل*

ال البطل ال�شّ

يف رو�ية »عزلة �لر�ئي«لب�ضام علي



اإىل  الطويل  هروبه  رحلة  ا 
ًّ
منهي وا�سبيلية  وطنجة 

م�سقط راأ�سه يف مطرح وقد بلغ من العمر واخلربات 

وت�ساخمت يف راأ�سه كل الفل�سفات وال�ستفهامات 

وما  عنك  اأبحث  اإلهي  لها:"  �سبياًل  يجد  اأن  دون 

اأول  وكنت  واخلليقة،  الأكوان  �سبقَت  لقد  وجدتك، 

الأولني، فما وجدتك يف كتب الأولني، هل اأنت حقا 

األزمتنا باأن نعبدك  اأم اأكرث؟ هل  اأم ثالثة؟  واحدا؟ 

وحدك؟ اأم اأنك يف احلقيقة رب خارج الأديان؟". 

الكاتب  غر�ش  اأن  ال��رواي��ة  �سفحات  م��ن  تبدو 

الوجودية  اأفكاره  حتويل  هو  روايته  كتابة  من 

فني  قالب  اإىل  عقله  يف  املحت�سدة  والفل�سفية 

ي�ستوعبها وهذا ما فعله كثري من املفكرين الذين 

اأ�سبحوا روائيني من طراز رفيع كالروائي اللبناين 

 " الإي��ط��ايل  معلوف" وال��روائ��ي  " اأم��ني  العاملي 

اأمربتو اإيكو".

فني  روائ��ي  قالب  اإىل  الفل�سفية  الأفكار  حتويل 

الت�سويق واملتعة والإثارة بالن�سبة  عمل يف غاية 

من  املتخ�سبة  الأفكار  تلك  يخّل�ش  فهذا  للقارئ، 

خ�سونتها لتبدو اأكرث طراوة وخفة حني تو�سع يف 

رواية؛ فالأفكار يف الرواية حتتمل اخلطاأ وال�سواب 

والنفي والقبول ويتم متريرها ب�سال�سة على ل�سان 

لكن  ومبا�رشة  تقريرية  جاءت  واإن  ال�سخ�سيات، 

الرتابة.  فخ  يف  ال�سقوط  �سيجنبها  ال�رشد  حيوية 

اأي�سا، حني يح�سد  اأنه تخلي�ش ذكي لكاتبها  كما 

روائي  قالب  يف  حمظورة  باأفكار  الروائي  عمله 

اأنه  وكما  الفجة،  الواقعية  جرعة  عنها  يخفف 

اأن  بحجة  قانونية؛  مالحقة  من  نف�سه  �سيجنب 

لة واخليال ل 
ّ
ال�رشد الروائي هو من �سناعة املخي

يحاكم، واإن حدث وحوكم كثريا من الُكّتاب ب�سبب 

اأخيلتهم منذ قرن التا�سع ع�رش كالروائي الفرن�سي" 

غو�ستاف فلوبري" �ساحب الرواية اخلالدة " مدام 

من  روائية  �سخ�سية  �سنع  لأنه  وذلك  بوفاري"، 

الطبقة املتو�سطة وجعلها تطمح حلياة من الطبقة 

املخملية! 

رغم اأن رواية " عزلة الرائي " لي�ست متخيلة بقدر 

�سخ�سية  راأ�ش  يف  طويلة  عقلية  حماكمة  هي  ما 

الآخ��ري��ن،  على  نزاعاتها  نتاج  تطرح  متخيلة 

وازدح��ام  اأف��ك��اره  يف  الكاتب  انغما�ش  اأن  كما 

من  كثري  اآراء  يقارب  الفل�سفية  بالروؤى  عوامله 

الوقت  يف  املخيلة  عمل  قدحوا  الذين  الفال�سفة 

تعمل  التي  الأدبية  الأعمال  �ساأن  رفعوا من  نف�سه 

العقل  مبعيار  عليه  واحلكم  ال��واق��ع  حتليل  على 

الفيل�سوف واملفكر  " ديكارت"، وكذلك  كفيل�سوف 

 " كتابه  يف  ذه��ب  ال��ذي  زول"  اإميل   " الفرن�سي 

الرواية  اأن كتابة  اأخرى" اإىل  الرواية وم�سائل  يف 

للكلمة،  الق�سائي  باملعنى  حم�رش  بكتابة  اأ�سبه 

بعيدة  تكون  نظره  وجهة  من  الطبيعية  فالرواية 

املح�سة؛  واخليالية  الرومن�سية  الن�ساطات  عن 

لأنها جتلب مو�سوعها من الواقع اخلام، م�ست�سهًدا 

ا 
ً
مرجع و�ستندال  بلزاك  هما  �سهريين  بكاتبني 

حقبتهما  مالمح  بر�سم  قاما  اأنهما  اإىل  عظمتهما 

ولي�ش لأنهما اأبدعا حكايات!

كل تلك الأ�سباب جعلت الكاتب ينحرف بعيًدا عن 

حاجة  مدى  ا 
ًّ
متنا�سي الرواية،  كتابة  اأ�سا�سيات 

بالتفا�سيل  ا 
ً
م�سبع يكون  اأن  يف  الروائي  ال�رشد 

كي يكون احلدث متحرًكا للقارئ الذي قطع عليه 

متعته بت�سييق تفا�سيل احتاجت باأن تكون اأكرث 

بوترية  تتعاقب  التي  الأحداث  لربكة  ا 
ً
منع امتداد 

مت�سارعة، وليكون ال�رشد اأكرث حيوية وهو مندفع 

اأخرى،  اإىل  �سخ�سيات  ومن  اأخرى  اإىل  هجرة  من 

فقد بداأ روايته باحلديث عن بطل مل ي�سهب الكاتب 

يف �رشد تاريخه يف الرواية والأ�سباب التي دفعته 

يكن  مل  مطرح  من  خروجه  فقبل  هو؛  كما  ليبدو 

يظهر  اأ�سبح  ثم  جده  دكان  يف  يعمل   
ً
فتى �سوى 

هي  باأماكن  وم��ّل��م  مثقف  ك�سخ�ش  ال�����رشد  يف 

خارج نطاق اقامته ومّلم اأي�سا بح�سارات كل بلد 

كجغرايف فّذ، واأي�سا حني هرب من جده مل يو�سح 

الأ�سباب التي دفعته للهروب بل اإن �سرية اجلد رغم 
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من  الأوىل  ال�سفحات  يف  ت�سمحل  املوؤثر  �سيته 

الرواية مبجرد فرار البطل!

من  تختفي  اأن  امل��وؤث��رة  لل�سخ�سيات  ميكن  فال   

وواف��ي��ة،  مقنعة  م���ربرات  دون  ال�����رشدي  احل��دث 

كان  ال�سغرية  التفا�سيل  بهذه  الكاتب  وعناية 

ا، 
ً
وت��اأث��ري ا 

ً
ن�سج ال��روائ��ي  احل��دث  على  �سي�سفي 

وقد  باحلياة،   
ً
امتالء اأك��رث  ال�سخ�سيات  وجلعل 

لكنها  بالأفكار  حم�سوة  جامدة،  معظمها  جاءت 

ا تقريرية 
ً
مفرغة من امل�ساعر، فالكاتب و�سع اأفكار

مقيًدا  الرواية  بطل  ويبدو  ل�سانها،  على  ومبا�رشة 

�سخ�سيات  بدت  واإن  امللحة،  كاتبها  بت�ساوؤلت 

بحثه  رحلة  يف  م�سادفة  البطل  يقابلها  عابرة 

بامل�ساعر  �سخها  من  مينع  ل  ذلك  لكن  وهروبه، 

والنفعالت الطبيعية، غري اأنها يف الرواية تختفي 

�سخ�سيات  اأفكاره،  البطل  عليهم  يلقي  ما  مبجرد 

اأنها بال  ا غري 
ً
اأفكار �سنعها كمجرد روؤو�ش حتمل 

اأحا�سي�ش  كما لو اأنهم روبوت! 

الروائي ل  الكاتب هنا يف عمله  اأن  الوا�سح  ومن 

ي�سغله  ما  بقدر  القارئ  من  التعاطف  عن  يبحث 

بهواج�سه  واأفئدتهم  عقولهم  باطن  من  يهزهم  اأن 

�سلة  ل��ذا  عدمه؛  من  رب  وج��ود  بجدلية  وروؤاه 

ال�رشد  الرغم من ربكة  تبقى وثيقة؛ فعلى  القارئ 

بالعذوبة  املطعمة  بلغته  الكاتب  اأن  غري  الروائي 

القارئ  نف�ش  على  يقب�ش  اأن  اأ�ستطاع  والر�سانة 

ا 
ً
ومدد ف�سوله حتى اآخر �سفحة من الرواية، م�سبع

ا نف�سه مكانه، منفعاًل، 
ً
القارئ باأفكار البطل وا�سع

ا، �ساًل.
ً
ا، حائر

ً
مبهم

يف  احلداثوية  نهج  على  ت�سري  الرواية  هذه  ولأن 

تناولها لق�سايا ع�رشها؛ لذا نهايتها تاأتي كما هو 

" تريي  الربيطاين  الناقد  يرى  فكما  منها،  متوقع 

متيل  فاإنها  الواقعية  الروايات  اأن  "اإىل  ايغلتون": 

اإىل حد ما، يف حني  اأن تنتهي نهاية توفيقية  اإىل 

ما  ب�سخ�ش  النموذجية  احلداثوية  الرواية  تنتهي 

يخرج وحيًدا وحزيًنا؛ م�سكالته من دون حّل، ولكنه 

متحرر من اللتزامات الجتماعية اأو املنزلية".

ينتهي  ال��ذي  ال��رواي��ة  ه��ذه  من  �سفحة  اآخ��ر  ففي 

تائه  ك�سويف  دروبه  مع  ومتخبًطا  وحيًدا  بطلها 

اإىل  �سينتقل  ت��اأث��ريه��ا  ف���اإن  ال���رب،  ملكوت  يف 

اأفكار  فعدوى  طوياًل،  ا 
ً
نف�س ياأخذ  ال��ذي  القارئ 

م�ستغرًقا،  يبدو  بدوره  وجعلته  اإليه  انتقلت  البطل 

عن  وخروجه  الفل�سفي  ببعدها  البطل  فتاأمالت 

حدود التفكري املعتاد حتدث تاأثريها املرغوب يف 

جوف املتلقي، لكن اأي�سا هناك القارئ الذي ينبذ 

الرواية لعًنا  البطل ال�سال و�سيخرج من  تاأمالت 

البطل وكاتبه م�ستعيًذا باهلل من �سالل الأفكار! 

الذي يطمح  القارئ  الكاتب من �سناعة  لقد متّكن 

من عمله الروائي، فالبطل هنا هو نحن كقراء، هو 

 هائل من 
ّ
ل بكم

ّ
كل واحد فينا، ذاك الن�سان املحم

املت�سكك،  الإن�سان  واملهزومة.  املريبة  الهواج�ش 

  !
ّ

املوؤمن، الزنديق، والال�سيء يف ملكوت الرب
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  * كاتب ومرتجم من ُعمان

عربية  ترجمًة  للن�رش  ع��رب  دار  عن  م��وؤخ��راً  �سدر 

اجلينات  لعامل  النياندرتال"  "اإن�سان  بعنوان  لكتاب 

التطورية �سفانته بيبو ترجمه املرتجمان العمانيان 

ح�سني العربي وحمد بن �سنان الغيثي، الكتاب الذي 

اجلينومات  عن  البحث  "يف  اجلانبي  العنوان  حمل 

للجماهري  املوجهة  العلم  كتب  من  هو  املفقودة" 

ال�سرية  اأو  املذكرات  يف  كتاب  الوقت  ذات  يف  وهو 

املحدودة زمنيًا، اإذ اأن الكاتب ي�رشد جتربته العلمية 

ثمانينات  من  متتد  الزمن  من  عقود  خالل  املثرية 

ما  كل  مع  للكتاب  كتابته  وقت  اإىل  املا�سي  القرن 

اأحاط بتلك التجربة من اأو�ساع �سيا�سية واجتماعية 

واقت�سادية وتقنية، اإ�سافة اإىل تطرقه جلوانب حياته 

حول  �سواء  الكتاب  ثنايا  بني  تظهر  التي  الأخ��رى 

طفولته اأو عالقاته ال�سخ�سية اأو توجهاته الفكرية.

جاء  للكتاب  ني 
َ
املرتجم اختيار  اأّن  الوا�سح  من 

لأ�سباب حيوية تتعلق باأهمية حمتوى الكتاب للقارئ 

يك�سف عن  الكتاب  اأن حمتوى  اإىل  فاإ�سافة  العربي، 

خربة طويلة يف ممار�سة العلم ال�سحيح وفق منهجيته 

املوثوقة وبا�ستخدام مناهجه ال�سحيحة، فاإن موؤلفه 

عاملية  اإجن��ازات  حقق  اإذ  العلمية  مكانته  له  عامل 

يف  وتطبيقاته  التطورية  اجلينات  علم  تاأ�سي�ش  يف 

اإن�سان  جينوم  ل�سلة 
َ
ب�س جت 

ّ
تو الأنرثوبولوجي  احلقل 

النياندرتال وهو نوع ب�رشي انقر�ش منذ ما يقارب 

30،000 �سنة وهو الإجناز الذي ي�سكل حجر الأ�سا�ش 
الأنا�سة  معهد  تراأ�سه  اإىل  واإ�سافة  الكتاب،  هذا  يف 

اأحد  باأملانيا  بالنك  ماك�ش  جمعية  يف  التطورية 

املعهد  الكاتب  ي�سف  العاملية،  الأبحاث  مراكز  اأبرز 

رائع.  "معهدنا يف ليبتزج مكان  يراأ�سه بقوله  الذي 

الب�رش  يجعل  ما  جميع  تقريبًا  فيه  الباحثون  يدر�ش 

ب�رشاً، لكنهم يقاربون هذا ال�سوؤال امُللتِب�ش من منظور 

هو  الأمر  واقع  احلقائق"، ويف  على  م�ستنداً  جتريبي 

الف�سل  عنون  اإذ  بيته  ويعتربه  املعهد  ذلك  موؤ�س�ش 

الذي يتناول تاأ�سي�ش املعهد ب� "بيت جديد".  

ومن الأ�سباب الوجيهة التي تدعو اإىل اإثراء املحتوى 

علم  حقول  تاأثري  اأن  الكتاب  بهذا  العربي  املعريف 

جمالت  على  مقت�رشاً  يعد  مل  وهند�ستها  اجلينات 

اأكادميية ومعرفية بعينها، واإمنا اأ�سحى جزءاً مهما 

ت�سمله  فيما  ت�سمل  التي  احليوية  املجالت  كل  من 

اأ�سبح  وقد  الغذائية،  وال�سناعات  والقت�ساد  الطب 

م�ستقبل الأدوية واقت�ساد الغذاء على �سبيل املثال من 

امل�سائل التي ل ميكن احلديث عن واقعها وم�ستقبلها 

دون اعتبار الدور املحوري لهند�سة اجلينات، اإ�سافة 

تاأثراً  تقل  ل  اأخ��رى  ملجالت  املحتوى  اأهمية  اإىل 

بالنتائج والإجنازات العلمية املتعلقة باجلينات هي 

فاإن  كذلك  بها،  يتعلق  وما  الجتماع  علوم  جمالت 

الكتاب يو�سح هدفًا معرفيًا عابراً للتخ�س�سات كان 

"اقتنا�ش  الكاتب  يقول  وهوكما  املوؤلف  بال  ي�سغل 

من  التطور  فهم  مبعنى  بجرميته"  متلب�سًا  التطور 

خالل �سال�سل الدنا ومعرفة املا�سي بطرق جتريبية.

املوؤلف  خا�سها  واإ����رشار  �سغف  ق�سة  هو  الكتاب 

�ضالح الفالحي*

اإن�شان النياندرتال: 

�ضرية يف خمترب



ميكن  منا�سبة  ثيمة  من  كان  واإن  تفا�سيلها،  بكل 

من  اأن�سب  هناك  يكون  فلن  الكتاب  بها  يو�سف  اأن 

التي  التحديات  فمقدار  التحديات"،   "مواجهة  ثيمة 

خا�سها املوؤلف كان كبرياً منذ بدايات دخوله عامل 

اأكرب  ب�سكل  بعدها  التحديات  توالت  اجليني،  البحث 

حماولته  ومنذ  الغايات،  وتبلور  الزمن  م��رور  مع 

الأوىل للبحث عن الدنا يف كبد جمفف مرورا ب�سفره 

اآنذاك للح�سول على عينات من  ال�رشقية  اأملانيا  اإىل 

بالعوائق، مرورا  املومياوات امل�رشية كان ي�سطدم 

الكتاب  حولها  يتمحور  التي  الأ�سا�سية  باملهمة 

غابر  ب�رشي  نوع  وهو  النياندرتال  بدنا  واملتعلقة 

املعا�رشين"  للب�رش  منقر�ش  قريب  "اأقرب  يعترب 

وهي املهمة التي كانت على مراحل اأولها ا�ستخال�ش 

نيكلوتيد،   16000 ذو  املايتوكندريا  دنا  و�سل�سلة 

للنياندرتال،  ال��ن��ووي  ال��دن��ا  ا�ستخال�ش  ث��م  وم��ن 

كانت  ذلك  يف  واجهته  التي  ال�سعوبات  كل  ورغ��م 

النياندرتال والذي تقدر  عينه على  اكت�ساف جينوم 

اأن  اإل  فعل،  وقد  مليارات،  بثالثة  نيكلوتيداته  عدد 

امل�ساكل  من  مزيد  معه  تتك�سف  تف�سيلي   اإجناز  كل 

تلك  التجارب،  يتعلق مبناهج  ما  اإىل  اإ�سافة  التقنية 

التخلي  يف  للتفكري  اأحيانًا  تدفعه  كانت  التحديات 

جتاه  الغابرين  الب�رش  دنا  بدرا�سة  العلمي  �سغفه  عن 

تخ�س�سات اأقل �سعوبة، اإل اأن اإ�رشاراه على ما يريد 

هو  علمي  فتح  اإىل  املطاف  به  لينتهي  وا�سحًا  كان 

بال�سبط ما كان يحلم اأن يحققه. 

يتميز الكتاب مبحتواه املهم يف جمال اأبحاث التطور 

ب�سكل عام ما ي�ساعد القارئ على فهم اآليات التطور، 

وعلى �سبيل املثال فاإن نتائج التجارب التي اأجراها 

اإىل  اأدت  العتيق  الك�سالن  بقايا  على  وفريقه  بيبو 

النتائج  اأن  حيث  ع��ام،  ب�سكل  الك�سالن  ر 
ّ
تطو فهم 

العتيق املنقر�ش  ال�سخم  الك�سالن  اأثبتت عالقة بني 

احلديث  الك�سالن  نوعي  من  وح�سب  واحد  نوع  وبني 

ب�سكل م�ستقل وهو ما  تاأقلم  اأن كاًل منهما  ما يعني 

ر التقاربي، وهكذا 
ّ
اأو التطو يعرف بالتاأقلم املتوازي 

اأثبتت النتائج  حدوث تطور الك�سالن مرتني، مما اأكد 

اأكرث من  الدنا  الوثوق يف درا�سة �سال�سل  اأهمية  على 

الكائنات،  �سكل  تقارب  على  املوثوق  غري  العتماد 

الكاتب  اأ�سماه  ما  حتوي  الدنا  �سال�سل  واأن  خا�سة 

يف  توجد  زم��ن  دال��ة  تعترب  التي  اجلزيئية  ال�ساعة 

هذه  املاموث  بدنا  املتعلقة  النتائج  دعمت  الدنا، 

الفكرة اأي�سًا اإذ تبني اأن املاموث كان اأقرب اإىل الفيل 

الآ�سيوي منه اإىل الأفريقي.

اأ�سا�سية يف  لفكرة  للقاريء اخلروج بفهم جيد  ميكن 

دنا  �سال�سل  ا�ستخال�ش  ميكن  اأنه  خال�ستها  الكتاب 

موثوقة من حيوانات عا�ست قبل اآلف ال�سنوات، واأن 

نِتج معلومات كافية تقدم وجهة نظر 
ُ
هذا ميكن اأن ي

يتعلق  وعندما  احليوانات،  تلك  تطور  حول  جديدة 

اء، 
ّ
الأمر بتطور الب�رش وهو ما يثري ف�سول معظم القر

فاإن الكتاب يتحدث عن اأهم النتائج املتعلقة بالأمر، 

الكتاب  الرابع ع�رش وحتى نهاية  الف�سل  خا�سة من 

الذي  بالزمن  تتعلق  التي  التفا�سيل  حيث  من  �سواء 

عن  العاقل  لالإن�سان  التطوري  امل�سار  فيه  انف�سل 

بحوايل  تقديره  مت  وال��ذي  النياندرتال  تطور  م�سار 

830000 �سنة -رغم اأن النوعني ظهرا بعد ذلك بفرتة 
زمنية طويلة ن�سبيًا- اأو من حيث فهم الفروق اجلينية 

بني الأنواع واجلماعات ومدى م�ساهمة النياندرتال 

يف جينات الب�رش املعا�رشين القاطنني يف املناطق 

اجلغرافية التي اكت�سفت بقايا النياندرتال فيها اأو يف 

جينات جماعات اأكرب من الب�رش متتد اإىل �رشق اآ�سيا 

وهو ما يوؤكده الكتاب باأن معظم الب�رش املعا�رشين 

دنا  من  املائة  يف   4 اإىل   1 من  ن�سبته  ما  يحملون 

التقاء  فر�سية  امل��وؤل��ف  ح 
ّ

يرج حيث  النياندرتال 

ال�رشق  يف  بالنياندرتال  املعا�رش  الإن�سان  اأ�سالف 

حتمل  جينية  فروق  عن  تتحدث  نتائج  لكن  الأو�سط، 

بالهويات  جمنون  عامل  يف  عرقية  مع�سالت  معها 

اأ�سئلة  لينتج  مف�سل  ب�سكل  املوؤلف  ناق�سه  ما  وهو 

لها  عالقة  ل  العلمية  فالنتائج  اأ�سئلة،  من  تتولد 

وي�سري  النحيازات،  من  الناجت  العن�رشي  بالتوظيف 

املوؤلف يف هذا اجلانب بقلق لتحول الفحو�ش اجلينية 

دون  ب 
َ
الَن�س فح�ش  مثاًل  منها  ربحية،  اأعمال  اإىل 

�سوابط يف كثري من الأحيان. 

ل يخلو الكتاب من ح�ش �ساخر رغم اكتنازه بتفا�سيل 

لن  التي  العبارات  من  الكثري  وهناك  العلمي،  البحث 

متر على القارئ دون تاأثره مبفارقاتها التي وّظفها 
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زميله  اأمام  ا�ستغرابه  اإبداء  منها  ب�سكل جيد،  الكاتب 

من اأن احل�رشات تعترب حيوانات جلهله باأنها ت�سنف 

الذي حدث يف  �سمن مملكة احليوانات وهو املوقف 

بداية تعيينه اأ�ستاذاً يف معهد علم احليوان مبيونخ، اأو 

املمار�سات  بع�ش  اكت�ساف  من  �سدمته  تو�سيح  يف 

اأنفق املوؤلف  التي كانت �سببا لتلوث العينات والذي 

ق�سم  على  القائم  لعق  اأن  ومنها  حماربته  يف  عمراً 

من  للتاأكد  عتيقًا  عظمًا  املتاحف  اأحد  يف  الثديات 

الالعق،  بدنا  العينة  تلويث  اأنه غري مطلي مما يعني 

جداول  عن  تاأخره  عادة  فيه  ي�سف  موقف  وهناك 

وقت  خالل  الكثري  باإجناز  التزامه  ب�سبب  مواعيده 

ارة 
ّ
العب عن  وزمالئه  هو  يتاأخر  جعله  مما  ق�سري، 

و�سلت  بالكاد  التي  امل�ستاأجرة  �سيارته  يقود  وهو 

اإىل املرفاأ يف الوقت لت�سّف يف اآخر العبارة و"كانت 

موؤخرة ال�سيارة بارزة من حدود العبارة وهي متخر 

اخلليج " كما و�سفها.

هناك �سرية اأخرى يت�سمنها الكتاب وهي �سرية تتعلق 

بالثورة التقنية التي �سهدها املوؤلف وكان جزءا منها 

والعلم  التقنية  بني  والعالقة  الأحيان،  من  كثري  يف 

ومناهجه  العلم  منهجية  ت�سكل  اإذ  قوية  عالقة  هي 

التقنية  التقنية، ويف املقابل فاإّن  اأهم م�سدر لتطور 

اأ�سهل واأدق للعلماء وت�سمح لهم  اآليات  تقدم بدورها 

يبداأ  واإذ  اأقل،  ووقت  البحثية بجهد  اأهدافهم  بتحقيق 

بيبو وفريقه با�ستخدام تقنية تفاعل البلمرة املت�سل�سل 

وما �ساحب ذلك من اكت�ساف ثغرات فهموا اأنه يجب 

على  منها  التقنية  تلك  ا�ستخدام  عند  منها  احل��ذر 

�سبيل املثال ما حدث يف نتائج جتارب رجل اجلليد 

البلمرة  تفاعل  باآلية  تتعلق  تفا�سيل  اأن  اكت�سف  اإذ 

املت�سل�سل ذاتها ت�سكل حتديا يوؤثر على �سحة النتائج 

قطعة  ن�سخ  بدل  الدنا  قطع  بربط  املبلمر  قيام  مثل 

واحدة من الدنا، فاإنه يتحول بعدها اإىل تقنيات اأكرث 

التي  احلرارية  ال�سل�سلة  تقنية  منها  واأ���رشع،  فاعلية 

هنا  اأ�سري  منها،  وتطورت  �ساجنر  تقنية  على  نيت 
ُ
ب

مالحق  و�سع  من  املرتجمان  به  قام  ما  اأهمية  اإىل 

�سارحة ب�سكل مب�سط لتلك التقنيات اإذ اأن القارئ غري 

عمل  كيفية  فهم  يف  �سعوبة  يواجه  قد  املتخ�س�ش 

التقنية وهو اأمر اأمر مهم ل�ستيعاب تفا�سيل الكتاب، 

ل�ستيعاب  مهمة  اإ�سافة  هي  املالحق  تلك  فاإن  ولذا 

املحتوى من قبل القارئ. 

كرث اأةارا

ال�سخ�سية  ال�سمات  اأهم  اأحد  الإ���رشار  اعتبار  ميكن 

اأمله با�ستخال�ش الدنا  اأنه مل يتخّل عن  لبيبو، حيث 

كثرية  مواقف  يف  ذلك  ويتجلى  العتيقة،  البقايا  من 

اختباره  نتيجة  راأى  عندما  اأنه  ومنها  الكتاب،  متالأ 

تتك�سف عن لون غري متوقع مل�ستخل�سات املومياءات 

البنف�سجية ورغم حدوث  بعد تعري�سها لالأ�سعة فوق 

يف  الأم��ر  يقلب  كان  املوؤلف  فاإن   1985 �سنة  ذلك 

عقله حتى ربط الأمر –بعدها ب�سنني- بتفاعل يعرف 

يف  بحثهم  لن�رش  مفتاحًا  ذلك  كان  ميارد  بتفاعل 

عام 2003 والذي خل�ش اإىل اإمكانية احل�سول على 

تقنية  با�ستخدام  املجمدة  غري  البقايا  من  اجلينوم 

معينة، وهكذا دارت عجلة الإجنازات والتحديات التي 

 2005 تواجه بتقنيات جديدة حتى متكنوا يف عام 

جمموع  م��ن   %  2.7 بن�سبة  دن��ا  ا�ستخال�ش  م��ن 

دببة  عظام  من  ع�سوائي  دن��ا  م�ستن�سخ   14000
الكهف ون�رشوا نتائج بحثهم يف دورية نيت�رش، كذلك 

اأعلن  د يف املوقف الذي 
ّ
فاإن التحدي والإ�رشار جت�س

النياندرتال،  جينوم  لك�سف  فريقه  نية  عن  بيبو  فيه 

الإعالن يف موؤمتر علمي وكانوا حينها مل  جاء ذلك 

0.0003 من جينوم النياندرتال،  اإل قرابة  ي�سل�سلوا 

وبعد املوؤمتر كان بيبو يفكر مليًا فيما اإذا كان حتدى 

ماًل  يتطلب  كان  الأمر  اأن  اإذ  م�ستحيلة  مبهمة  نف�سه 

اأكرث وعظام جيدة واآلت متعددة وجميع تلك الأمور 

مل تكن بني اأيديهم حينها. 

بالتناف�سية  تت�سم  العلمي  العمل  طبيعة  اأن  رغ��م 

يف  بيبو  يك�سفه  ما  وهو  والأق��ران  الوقت  وم�سابقة 

اأّن الن�سجام والندماج  اإل  عدة موا�سع من الكتاب، 

هو  بحثي  عمل  لفريق  معينة  اجتماعية  ثقافة  يف 

اأهدافه،  حتقيق  يف  الفريق  لنجاح  ج��داً  حيوي  اأم��ر 

املحوري وهو ي�سف  الدور  ذلك  بيبو  �سرية  وتو�سح 

فعاًل  وهذا  بدميقراطية  فريقه  يدير  بربوف�سور  نف�سه 

اأخذ  وميكن  �رشدها،  التي  التفا�سيل  اإليه  ت�سري  ما 

ا�ستبداد  على  الفريق  روح  تغليب  فيه  يت�سح  مثال 

يف  طرحه  الذي  بقراره  املثال  يتعلق  الربوفي�سور، 
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اإذ  يقول،  كما  معتادة  بطريقة غري  الجتماعات  اأحد 

اعتاد فريقه اأن يناق�ش اجلميع اأية فكرة قبل امل�سي 

قدما فيها اإلَّ اأنه اقرتح فكرة يف ذلك الجتماع دون 

لفهم  بطريقة  تتعلق  فكرة  وهي  حولها،  نقا�ش  فتح 

العمل عليه، وتتمثل فكرة  اأثناء خطوات  الدنا  فقدان 

بيبو يف ا�ستخدام الف�سفور امل�سع لك�سف كميات الدنا 

تت�سم  والتي  امل�ستخدمة  الدنا  كميات  يف  املفقود 

التي  اخلطوات  لتحليل وحتديد  وذلك  بال�ساآلة  اأ�سال 

يفقد فيها الدنا ب�سكل اأكرث.  قوبلت فكرته مبعار�سة 

من اأع�ساء يف الفريق لأنها غري اآمنة، ورغم اأنه �سمح 

اإل  كافية،  لفرتة  لديهم  ما  بتجربة  معار�سيه  لآراء 

اأنهم اأذعنوا لتجربة فكرته وجربوا املادة الإ�سعاعية 

لك�سف اخلطوات التي يفقد فيها الدنا، وكانت النتيجة 

التي  اخلطوات  حتديد  على  ذلك  �ساعد  فقد  مبهرة، 

فقد فيها الدنا ب�سكل كبري وا�ستبدلت باآليات اأخرى، 
ُ
ي

ا�ستخدام  يف  يفكر  كان  اأنه  �ساخراً  بيبو  يقول  وهنا 

ال�ستبداد كونه هو الربوفي�سور لكنه اآثر الإذعان لأنه 

اأراد اأن ي�ستمر التبادل احلر لالأفكار كخا�سية اأ�سا�سية 

لعمل الفريق.

اأع�ساء  واإجن��ازات  م�ساهمات  يذكر  بيبو  فاإن  كذلك 

واأحدثوا  الفريق  اإىل  ان�سموا  الذين  حتى  بحثه  فريق 

طالب  ذلك  على  ومثال  خربتهم،  حداثة  رغم  تغيريا 

الدرا�سات العليا اأدريان برجز والذي كان له دور يف 

ل�سلة ما زاد املخاوف 
َ
تو�سيح الكميات املتعلقة بال�س

من فعالية عملية ال�ستن�ساخ البكتريي واأَثر اإيجابيا 

يف م�سار التجارب.

واجلمهور  الأكادمييني  فعل  ردة  اإىل  الكاتب  ي�سري 

ف�سل  يف  النياندرتال  جينوم  لورقة  ن�رشه  جت��اه 

اأغلب  وبجانب  اأن��ه  حيث  اجلينوم"،  "ن�رش  بعنوان 

موؤ�س�سات  من  اإجنازهم  جتاه  الإيجابية  الفعل  ردود 

البحوث العلمية والأكادمييني يف خمتلف املجالت،  

يقللون من  الذين  الأحافري وهو من  علماء  اأحد  فاإن 

�ساأن الإ�سافة التي يقدمها علم اجلينات لعلم الأنا�سة 

اأن املوؤلف  كانت ردة فعله �سلبية جتاه النتائج رغم 

نقداً  منه  منتظرا  البحثية  الورقة  له  اأر�سل  قد  كان 

ل اأن ي�رشح ت�رشيحات  بناء لكن الرجل كان قد ف�سّ

نقا�ش  دون  بيبو  ورق��ة  لنتائج  راف�سة  اإعالمية 

كذلك  ال��ورق��ة،  على  مالحظات  اإب��داء  اأو  منه  علمي 

البحثية  نتائج ورقته  اأن  اندها�سه من  الكاتب  يبدي 

املتعلقة بجينوم النياندرتال قوبلت بنقا�سات حاّدة 

و�سط جمتمع امل�سيحيني الأ�سوليني يف اأمريكا وكيف 

ح يف و�سائل اإعالم عن 
ّ
اأن رئي�ش اأحد جمعياتها �رش

ها مبا يتالءم مع 
ّ

تاأويل للن�سو�ش املقد�سة حيث ف�رش

النياندرتال واملتعلقة بحدوث  اأبحاث جينوم  نتائج 

النياندرتال،  وبني  املعا�رشين  الب�رش  بني  التزاوج 

كذلك فاإن الفهم ال�سعبي والعام لنتائج عملهم خل�سه 

ت�سي  عملنا  على  النا�ش  فعل  "رّدة  بقوله  املوؤلف 

بروؤيتهم هم للعامل ل عما نعرفه نحن عما حدث قبل 

." 40،000 �سنة  اإىل   30،000
من  حلقة  تعترب  لأحجية   

َ
ح��ال بيبو  ك��ت��اب  ميثل 

للب�رش،  التطوري  بالأ�سل  متعلقة  اأحاجي  �سل�سلة 

لكن �سل�سلة الأحاجي التي ل تزال يف انتظار احللول 

هي الأكرث، يطرح الق�سم الأخري من الكتاب جزءاً من 

ي�سل�سال  اأن  وفريقه  بيبو  ا�ستطاع  فقد  الأحاجي  هذه 

دنا املايتوكندريا والدنا النووي لبقايا كائن ب�رشي 

التقني  التطور  وب�سبب  الدين�سوفا  اآخ��ره��و  عتيق 

اأن  ا�ستطاعوا  فاإنهم  عقود  خالل  مت  الذي  واملنهجي 

ل  �سغرية  عينة  من  النوويني  احلم�سني  ي�سل�سلوا 

�سّن،  اإىل  اإ�سافة  بازلء  حبة  مقدار  حجمها  يتجاوز 

ويختم بيبو الكتاب بطرح الت�ساوؤلت الكبرية التي ل 

تزال على طاولة البحث ويف اأنابيب الختبار ومنها 

ما يتعلق بفهم الربوتينات التي تنتج من اأوامر الدنا 

وبالتايل فهي تو�سح التغريات التطورية التي جعلت 

اأ�سلنا من  الكثري عن  الب�رش ب�رشاً، وهكذا تك�ّسف  من 

خالل العلم و�سيتك�سف الكثري. 

هناك  اأن  تعني  القراءة  متعة  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  بقي 

الن�ش  لغة  ب�سال�سة  تتعلق  ن��واح  على  ب��ذل  جهداً 

حتى  الي�سري  بالأمر  لي�ش  وهو  وان�سيابه  املرتجم 

على مرتجمي املواد الأدبية، اإل اأن تلك املهمة تغدو 

اأ�سعب على مرتجمي الن�سو�ش ذات الطابع العلمي 

اأيدينا،  بني  كالتي  ذاتية  �سرية  كانت  واإن  حتى 

واجلميلة  الب�سيطة  وباللغة  بالقراءة  ا�ستمتعت  وقد 

و�سال�سة الرتجمة.
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ملفملف

حمور

ترحال 

عرب ق�ص�ص ق�صرية 

ملا  احت�ضانه  اخلطابات  من  غريه  عن  الأدب  ز 
ّ
ميي ملا ما  احت�ضانه  اخلطابات  من  غريه  عن  الأدب  مييز  ملا ما  احت�ضانه  اخلطابات  من  غريه  عن  الأدب  ز 
ّ
ميي ما 
ّ

افة ضافة ضافة  ض والنزول، بني احل�ض والنزول، بني احل�
ّ
، بني العلو
ّ
، بني العلو
ّ ّ

كان بني اخلري وال�رش
ّ
كان بني اخلري وال�رش
ّ

اخلربة  يتناول  فالأدب  والعقل؛  اخلربة ّضعور  يتناول  فالأدب  والعقل؛  اخلربة ضعور  يتناول  فالأدب  والعقل؛  عور  ال� بني  ال�ضواحلماقة،  بني  ضواحلماقة، 

واه��ت��زاًزا،  وت��ذب��ذًب��ا،  واه��ت��زاز��ا،  وت��ذب��ذب��ا،  واه��ت��زاز��ا،  وت��ذب��ذًب��ا،  ً��ا،  وت��ذب��ذبأرج��ح وت��ذب��ذبأرج��ح��ا،  ًأرج��ًح��ا،  أرج��حاأرج��حا وت�� وت��ا،  ا،  ،
ً

،
ً
��داخ���داخ�،�،� ت� ت��داخ�ة  �داخ�ة 

ّ
ت�اني ت�انية  ة 
ّ
اني
ّ

انيضانيض ضالإن�ضالإن�

أو اأو أو  قوم  على  بناًء  له  بناًءنيف  له  ًنيف  بناءض له  بناءضنيف  له  نيف  ت� ت�ض  ض  أياأّيأّيأي إن اإن اإن  ف عليه  فاا؛  عليه  اا؛  فوخفقاًن عليه  فوخفقانا؛  عليه  ا؛ 

أدب اأدب أدب  ا كان »
ّ

ا كان »ربا كان »رب ا؛  ا؛ ضا؛ ضً ض ناق�ضً ناقً� ناق� ة يظلأيديولوجية يظلأيديولوجية يظّل
ّ
أيديولوجي
ّ
أيديولوجياأيديولوجي أو اأو أو  أو اأو أو دين  قطر 

النتاج  من  معنّي  لنوع  معنيا  لنوع  نيا 
ً
معم لنوع  معما  لنوع  ا  مضمض ا� ا�ضة«،  ضة«، 

ّ
الكولونيالي بعد  ا�ما  الكولونيالية«،  بعد  ا�ما  ة«، 
ّ
الكولونيالي بعد  ما 
ّ

فهو  الأدب؛  عموم  فهو إىل  الأدب؛  عموم  فهو اإىل  الأدب؛  عموم  إىل  املنطلق،  هذا  من  قريبا،  هذا الأدبي،  من  قريبا،  هذا الأدبي،  من  قريًبا،  ًالأدبي، 

ق، باملتداخل ضق، باملتداخل ضق، باملتداخل  ض�ض� ،ل باملتاخم وامل،ل باملتاخم وامل،  يف املقام الأو
ّ
 يف املقام الأو
ّ ّ

معني
ّ
معني
ّ

ابك.ضابك.ضابك. ضواملت�ضواملت�

رية ضرية ضرية  ض�ص الق�ض�ص الق� �ص الق�ض�ص الق�ض ضا من ذلك يف الق�ضا من ذلك يف الق� ا من ذلك يف الق�يئا من ذلك يف الق�يًئ يئضيئض ضاء جند �ضاء جند �
ّ
نا نحن القر
ّ
نا نحن القر
ّ

نا نحن القر  لعلنا نحن القر  لعّل

ً�ص غالًبا �ص غالبا �ص غالًبا  �ص غالبض�ص غالبض ض؛ فهذه الق�ض؛ فهذه الق� نها هذا امللّف
ّ
نها هذا امللفث التي يت�ضمنها هذا امللفث التي يت�ضم
ّ
ث التي يت�ضم
ّ

،الث،الث،

أناأّنأّنها أنها أّنها  على  العاملي  الأدب  العاملي أنطولوجيات  الأدب  العاملي أنطولوجيات  الأدب  ات 
ّ
أنطولوجي
ّ
أنطولوجياأنطولوجي يف  ف نف ّنف  نضنض ت� ت�ضما  ضما 

املهجر؛  املهجر؛ أدب  املهجر؛ اأدب  أدب  من  أو اأو أو  الكولونيالية  بعد  ما  بعد أدب  ما  بعد اأدب  ما  أدب  من  ا 
ّ
ا إما إم إماإما

أم
ّ
أم
ّ
أماأم من  بريطايّن بريطاينضي،  بريطاينضي،  ي،  قري� حنيف  الأوىل،  قري�ضة  حنيف  الأوىل،  ضة 

ّ
قري�ض حنيف  الأوىل،  قري�ضة  حنيف  الأوىل،  ة  الق� فكاتب 
ّ
الق� فكاتب 
ّ

الق�ض ضفكاتب 

كاتبة  كاتبة أما  كاتبة أما  ا 
ّ
أم
ّ
أماأم إجنلرتا، اإجنلرتا، إجنلرتا،  إىل اإىل إىل  هاجر  تاين ضتاين ضتاين  باك� باك�ضأب  باك�ضأب  باك�اأب  أب  و باك�ة  أب  و باك�ة  أب 

ّ
وإجنليزي وإجنليزية  ة 
ّ
إجنليزي
ّ
إجنليزياإجنليزي

ها  الّثالثة،  الثالثة، ة  الثة، ة 
ّ

الثض الثضة  ة  الق� وكاتب  يل،  ؤون 
ّ
الق� وكاتب  يل،  ؤون 
ّ

الق�ض وكاتب  يل،  ضؤون  الق�و وكاتب  يل،  الق�وؤون  وكاتب  يل،  ؤون  وإي��وإي�� إي��اإي��ا انية، الثانية، الّثانية،  ة 
ّ

ة ضة ض الق�
ّ
الق�
ّ

ضالق�ض

ل ضل ضل  أ�اأ�ضأ�ضأ� من  ان أمريكيان أمريكيان 
ّ
أمريكي
ّ
أمريكياأمريكي �ان ��ان ��ان 

ّ
وروائ��ي وروائ��ي�ان  �ان 
ّ
وروائ��ي ان 
ّ ّ

وروائ��يض وروائ��يضان  ان  قا� فهما   ،
ّ
قا� فهما   ،
ّ

قا�ض فهما  ض،  �نيج��نيج��ني

ّاملقّداملقّدمة  ة 
ّ
ة انية اني
ّ
اني
ّ

انيضانيض الإن� التجارب  الإن�ض  التجارب  ض  أناأّنأّنأّن أزعم اأزعم أزعم  اأيّن على  ؛ 
ّ
يني
ّ
يني
ّ

ينيضينيض ض�ض�

ارع يف برزخ بني ما كان ضارع يف برزخ بني ما كان ضارع يف برزخ بني ما كان  ض�ص تتجاذب وتت�ض�ص تتجاذب وتت� �ص تتجاذب وتت�ض�ص تتجاذب وتت�ض ضيف الق�ضيف الق�

ّ
تقر
ّ
تقر
ّ

تقرضتقرض امل� بني  قل  امل�ضأو  بني  قل  امل�ضأو  بني  قل  امل�اأو  بني  قل  أو  بعدها،  كان  وما  ة 
ّ
الكولونيالي كان قبل  وما  الكولونيالية  كان قبل  وما  ة 
ّ
الكولونيالي قبل 
ّ

ا 
ً
ا قاما قام
ً
قام
ً

ُا وُمقاما ومقاما وُم َّ
تقر
َّ
تقر
َّ

تقرضتقرض ضارت م�ضارت م� ارت م�ضارت م�ض إذا طالت �اإذا طالت �ضإذا طالت �ضإذا طالت � التخوم  أناأّنأّنأّن أنواملهجر، و أنواملهجر، و

املهجر«  املهجر« أدب  املهجر« اأدب  أدب  « »أو  »اأو  أو  ة 
ّ
ة الكولونيالية الكولونيالي
ّ
الكولونيالي
ّ

بعد  ما  بعد أدب  ما  بعد اأدب  ما  أدب  « إناإناإّن  ف فاعليه  اعليه 

)1(
فنفنَِّف. نضنض أدب �اأدب �ضأدب �ضُأدب ُ�أدب � أياأّيأّيأي َ نق�َص نق�َص ٌ

ا ناق�ص
ٌ

ا ناق�ص
ٌ

ا ناق�صفا ناق�صًف فضفض ضا وو�ضا وو�
ً
ا وو�ما وو�م مضمض ضا�ضا�

ll ابني، املتطّرف

)2(
يصيصي صحنيف قري�صحنيف قري�

وروائ��ي  
ّ
وروائ��ي  
ّ ّ

م�رسحي ف 
ّ
م�رسحي ف 
ّ

م�رسحيؤّل م�رسحيؤلف  ف  ؤلوؤلو وم وموة  وة  ق�ّص كاتب  ومي  ق�صة  كاتب  ومي  ق�ّصة  كاتب  ّي  ق�صص كاتب  ق�صصي  كاتب  ي  قري� قري�صحنيف  صحنيف 

أب اأب أب  أب ة و أب اأب أب ة و أب اأب ة و ّإجنليزّية وإجنليزية وإجنليزّي إجنليزياإجنليزيا أماأّمأّمأم من  بريطايّن، ولد يف لندن عام 1954

تان بعد صتان بعد صتان بعد  إىل  باك�اإىل  باك�صإىل  باك�صإىل  باك� إىل  باك�انتقل  إىل  باك�انتقل  ّة ثّمة ثّم ّ الهندّية ثم الهندية ثم الهندّي صكان من والية مدرا�صكان من والية مدرا�ص

هر رواياته صهر رواياته صهر رواياته  صأ�صأ� أ�اأ�ا أ�من  أ�من  ّبه القارة الهندّية عام به القارة الهندية عام به القارة الهندّية عام 1947؛  به القارة الهنديصبه القارة الهنديص صيم �صيم � يم �صيم �ص صتق�صتق�

 )1998( و»حميمية«   )( و»حميمية«   )( و»حميمّية«   )ّ 1995( )ص��ود«  )ص��ود«  ��ود«  صأ���صأ��� أ���الأ���ال ا االأل��ب��وم  االأل��ب��وم  أل��ب��وم  »ا

ومن  )2003(؛  )صد«  )صد«  د«  و»اجل� و»اجل�ص(  ص(  2001( جربيل«  )و«هدّية  جربيل«  )و«هدية  جربيل«  ة 

 )1997( )أزرق«  )اأزرق«  أزرق«  زمن  يف  »احلّب  »احلّبة  ّة  الق�ص�صّي »احلبجمموعاته  الق�ص�صية  »احلبجمموعاته  الق�ص�صّية  ّجمموعاته 

عدة  بجوائز  فاز  عّد(؛  بجوائز  فاز  ّ(؛  1999( يوم«  كّل  الليل  و»منت�صف 

 .Pen/Pinter Prize  جائزة بني/بنرت ، منها، مثلاً

* * * *
إىل غرفة نوم ابنه، اإىل غرفة نوم ابنه، إىل غرفة نوم ابنه،  إىل غرفة نوم ابنه، يدخل  إىل غرفة نوم ابنه، يدخل  ة، 

ّ
ة، ية، ي

ّ
رش�رشع الأب، بخفاء و�رش�رشع الأب، بخفاء و�رش

إلاإلإّل يء ضيء ضيء  ل� ل�ض  ض  ل ته 
ّ
ته همته هم صتنه�صتنه�ص تنه�ضتنه�ض ي� ي�ضاعات،  ضاعات،  ي�ض ي�ضاعات،  اعات،  � فيها  �ض  فيها  ض  صيجل�صيجل�ص

ار ضار ضار  � �ضا  ضا 
ًّ
علي  � عليا   � ا 
ًّ
علي  
ًّ

أناأّنأّنأن ه 
ّ

حري ما  بها؛  حريتدل  ما  بها؛  ريتدل  حض ما  بها؛  حضتدل  ما  بها؛  تدل  ي� ي�ضا  ضا  خيوًط ي�ليجمع  خيوطا  ي�ليجمع  ا 

ارت، ضارت، ضارت،  أكرث من ذي قبل، فغرفته الآن �اأكرث من ذي قبل، فغرفته الآن �ضأكرث من ذي قبل، فغرفته الآن �ضأكرث من ذي قبل، فغرفته الآن � ياءه ضياءه ضياءه  أ�اأ�ضأ�ضأ� ب يرتب يرّتب 

صب�صب�ص وكتب وم�ضارب  ،بعد ما كان بها من تبعرث مل،بعد ما كان بها من تبعرث مل،

احات خاوية ضاحات خاوية ضاحات خاوية  ضقة، وبها م�ضقة، وبها م� قة، وبها م�ضقة، وبها م�ض ض�ض� أنيقة متاأنيقة مّتأنيقة مّت�أنيقة مت�أنيقة مّت الكريكت،  لعبة 

ى.تى.ّتى. تضتض ضا �ضا � ا �طا �ًط أخاأخ،أخ،أخ، أن كانت اأن كانت أن كانت  بعد 

يفوق  كان  فابنه  عيدضعيدضعيًدا؛  � �ضأم��ره  �ضأم��ره  �اأم��ره  أم��ره  أول 
ّ
أو
ّ
أواأو يف  برويز  كان 

ذات  وجد  ولكّنه  ذات ا،  وجد  ولكنه  ذات ا،  وجد  ه 
ً
وتهذيب ولكنا  وتهذيبا،  ولكنا  ا، 
ً
وتهذيب ا 
ً

وتهذيبلوًك وتهذيبلوكا  ا  لوكضلوكض � املراهقني  �ضأقرانه  املراهقني  �ضأقرانه  املراهقني  �اأقرانه  املراهقني  أقرانه 

تكن  مل  ممّزقة،  حقيبة  القمامة  مل ندوق  ممزقة،  حقيبة  القمامة  مل ندوق  قة،  ممزض حقيبة  القمامة  ممزضندوق  حقيبة  القمامة  ندوق  � جنب  �ضيوم  جنب  ضيوم 

ّقّدقّدمها وترجمها: خالد البلو�شي*

أكادميي من عاأكادميي من ُعأكادميي من ُعمانأكادميي من عمانأكادميي من عمان أكادميي من ع كاتب و أكادميي من ع كاتب و *



فيها لعبات قدمية وح�ضب واإّنا اأقرا�ص حا�ضوب اآيّل، 

واأ�رشطة جهاز فيديو، وكتب جديدة، وم،ب�ص ح�ضب 

ا�ضرتاها  الولد قد  يحات كان 
ّ

ال�ض اأحدث  ما �ضاد من 

ا ترك من غري �ضبب 
ًّ
قبل ب�ضعة اأ�ضهر فقط؛ كما اأّن علي

معه  تاأتي  ما  عادًة  كانت  التي  ة 
ّ
الإجنليزي �ضديقته 

اىل املنزل؛ ومل يعد اأ�ضدقاوؤه القدامى يّت�ضلون به.

من  نف�ضه،  هو  يدركها  مل  لأ�ضباب  برويز،  يتمّكن  مل 

على  كان  فقد  مو�ضوًعا؛  الغريب  ولده  �ضلوك  اإثارة 

وعي اأّنه �ضار خائًفا قليً، من ابنه، ابنه الذي طال 

ل�ضانه �ض،طًة بزيادة طول �ضمته؛ فملحوظة برويز 

ا كان فيه من  »مل تعد تعزف جيتارك،« اأثارت منه رًدّ

 
ّ
اأهم هو  ما  ة 

ّ
»ثم احل�ضم،  من  فيه  كان  ما  الغمو�ص 

واأوىل باأن ينجز«.

على  احلكم  يف  بالغ  ا 
ّ

رب باأّنه  برويز  �ضعر  ذلك  مع 

ا بال�رّشاك التي يقع 
ً
اأطوار ابنه؛ كان على وعي دائم

اأجل  من  عمل،  لذا  اإجنلرتا؛  يف  الآخرين  اأبناء  فيها 

على  كثرية  اأم���واًل  و���رشف  طويلة،  �ضاعات   ،
ّ
علي

دة، وكّل 
ّ
تعليمه يف املحا�ضبة، وا�ضرتى له بدلت جي

ما كان يحتاج اإليه من كتب وجهاز حا�ضوب؛ والآن 

يرمي الولد كّل ممتلكاته! 

وجهاز  الّتلفاز  على  اجليتار  بعد  ال��دور  اأت��ى  وق��د 

اإّل  هي  واإن  ة؛ 
ّ
والب�رشي ة 

ّ
معي

ّ
ال�ض والأ�رشطة  الفيديو 

ا جرداء، حّتى 
ًّ
عملي الغرفة  ام معدودة حّتى غدت 

ّ
اأي

 
ّ
علي �ضور  ع،مات  بها  كانت  البائ�ضة  احليطان  اأّن 

اأزيلت عنها.

اأكرث  الوي�ضكي  اأن ينام؛ لذ بقّنينة  مل ي�ضتطع برويز 

اأّنه  اأدرك  من ذي قبل، بل حّتى وهو يف العمل؛ فقد 

فهمه  الأمر  يفهم  ا 
ً

�ضخ�ض يحادث  اأن  ا 
ًّ
�رشوري كان 

ويقّدره تقديره.

ع�رشون  اأجرة  ارة 
ّ
ل�ضي �ضائًقا  برويز  على  م�ضى  لقد 

�ضنة، اأم�ضى ن�ضف الوقت هذا يف �رشكة واحدة؛ كان 

لون  يف�ضّ كانوا  مثله،   
)3(

ني
ّ
بنجابي ائقني 

ّ
ال�ض معظم 

واملال  حركًة  اأخّف  ال�ّضوارع  حيث  الليل  يف  العمل 

اأكرث وفرًة؛ كانوا ينامون يف اأثناء الّنهار، فيتجّنبون 

عوا يف غرفة �ضائقي الأجرة 
ّ
زوجاتهم؛ وكانوا اإذا جتم

عا�ضوا عي�ضة من كان يف مقتبل عمره: يلعبون الورق، 

ة، 
ّ
�ضبياني وخ��دع  بحيل  بع�ص  من  بع�ضهم  ي�ضخر 

ا، يناق�ضون 
ً
 وجن�ص، ياأكلون مع

ّ
يتبادلون ق�ض�ص حب

يا�ضة وم�ضك،تهم. 
ّ
ال�ض

ا على اإثارة هذا املو�ضوع 
ً
 ولكن برويز مل يكن قادر

ا 
ّ

اأمي ا 
ً

حمرج ا 
ً
اأمر به  ي�ضعر  كان  فقد  اأ�ضدقائه؛  عند 

اإحراج؛ كان خائًفا من اأّنهم �ضيلومونه على ما اآل اإليه 

اأمر ابنه، كما كان يلومهم على ترك اأولدهم املدر�ضة 

والتحاقهم  معة 
ّ
ال�ض �ضيئات  بنات  مع  وخروجهم 

بع�ضابات. 

ق 
ّ
اأ�ضدقائه بتفو كان برويز يتباهى منذ �ضنني عند 

باحة وكرة القدم وتوقّد ذهنه 
ّ
ابنه يف الكريكت وال�ض

درجة  ينال  كان  فقد  املدر�ضة؛  يف  اجتهاده  ودوام 

 حينما طلب 
ّ
امتياز يف معظم املواّد؛ ا�ضتّد على علي

ج من امراأة 
ّ
منه اأن يبحث له الآن عن وظيفة، ويتزو

اأ�رشة؟ فاإذا ما حدث ذلك �ضعد  �ص له 
ّ
حمرتمة، ويوؤ�ض

 
ً
برويز، فعندئذ يكون قد حتّقق حلمه باأن يبلي ب،ء

ح�ضًنا يف اإجنلرتا؛ فيم اأخطاأ يا ترى؟

للممّثل  ا 
ً
فيلم ليلة  ذات  ي�ضاهد  كان  بينما  اأّنه  بيد   

اإ�ضتالون يف غرفة �ضائقي الأجرة مع من  �ضيلفي�ضرت 

مت.
ّ

ديقني اإليه ك�رش حاجز ال�ض
ّ

كان اأقرب ال�ض

الأمر،« قال �ضارًخا فجاأًة، »كّل ما يحدث  اأفهم  »ل 

ا 
ً
يف غرفته- مل اأعد اأقدر على الّتحّدث معه؛ مل نكن اأب

وابًنا- كّنا اأخوين! اأين هو الآن مّني؟ اأين ذهب؟ مل 

يعّذبني هكذا؟«

 و�ضع راأ�ضه يف يديه.
ّ
ثم

�ضديقاه  ه��ّز  حكايته  يحكي  برويز  ك��ان  وبينما    

كانا  ك��اأّن��ا  الآخ��ر  اإىل  اأحدهما  ونظر  راأ�ضيهما، 

يف  كان  ا 
ّ
مم لربويز  بدا  يعرفانه،  كانا  ما  ي�ضمعان 

وجهيهما من جّد وقتامة اأّنهما فهما. 

طلب منهما، »اأخرباين ما اأمره؟«

حتّقق  ع��ل��ى  بر�ضاهما  ي�ضي  م��ا  ّد 
ّ
ال����ر يف  ك���ان 

 
ّ
علي ك��ان  الآن،  ا 

ً
وا�ضح ك��ان  فالأمر  تخمينهما؛ 

لهذا  لها،  يدفع  حّتى  له  ما  يبيع  خمّدرات،  يتعاطى 

ا كان بها.
ّ
كانت غرفة نومه تخلو مم

»ماذا ينبغي يل فعله اإذن؟«

ويت�ضّدد  كثب،  عن  ا 
ًّ
علي يراقب  اأن  �ضديقاه  ن�ضحه 

اأو  مميتة  جرعات  وياأخذ  جنونه  يجّن  اأن  قبل  عليه 

ا اآخر.
ً

مييت �ضخ�ض

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

284



ا، خائًفا 
ً
باح الباكر متعرّثًا حمتار

ّ
خرج برويز يف ال�ض

من اأن يكونا على حّق، فيكون ولده- مدمن خمّدرات 

وقاتً،!

ا 
ّ
وجد بيتينا جال�ضة يف �ضيارته؛ ذهب عنه �ضيء مم

كان به.

ات 
ّ
ات« املحّلي

ّ
كان زبائن اآخر الليل عادًة »النحا�ضي

يعرفونهّن  الأج��رة  �ضائقو  كان  ال��دع��ارة؛  بنات  اأو 

ًدا، وكانوا عادًة ما يو�ضلونهّن اإىل من كان يطلب 
ّ
جي

خدماتهّن، وعند انتهائهّن من عملهّن كانوا يعودون 

ين�ضممن  اأحياًنا  كّن  اأّنهّن  على  منازلهّن؛  اإىل  بهّن 

بع�ص  ويف  ال�����رّشاب،  من  جلولة  املكتب  يف  اإليهم 

ائقون يذهبون معهّن، »ركوب مقابل 
ّ
ات كان ال�ض

ّ
املر

ونه.
ّ
ركوب،« هكذا كانوا ي�ضم

كانت بيتينا قد التقت برويز قبل ث،ث �ضنوات، كانت 

ت�ضكن خارج البلدة، كان من داأبها اأّنها اإذا عادت مع 

برويز اإىل بيتها من رحلة طويلة جل�ضت جنبه ل يف 

ّكاب؛ كان برويز يتحّدث عندها عن حياته 
ّ
مقعد الر

واآماله، كما كانت تتحّدث هي عن حياتها واآمالها؛ 

كان يرى اأحدهما الآخر جّل الليايل.

كان يحادثها يف اأمور مل ي�ضتطع ذكرها عند زوجته؛ 

ة؛ 
ّ
الليلي اأن�ضطتها  له  وكانت بيتينا، باملقابل، تروي 

وقد  من،  ومع  كانت  اأين  يعرف  اأن  ه 
ّ
يهم كان  فقد 

 
ّ
ة من زبون �رش�ص؛ ف�ضار بعدئذ يهتم

ّ
خّل�ضها ذات مر

كل منهما بالآخر.

ا ت�ضمع 
ً
ا فاإّنها كانت دائم

ًّ
مع اأّنها مل تكن قد راأت علي

اها يف وقت متاأخر 
ّ
عنه؛ مل تقف، عند اإب،غ برويز اإي

ابنه يتعاطى خمّدرات،  باأّن  �ضّكه  الليلة عن  تلك  من 

على  اأخربته،  واإّن��ا  الأب؛  من  ول  البن  من  موقًفا 

بجّد  يديه  بني  ما  مع  يتعامل  اأن  اأراد  من  طريقة 

يرّكز  اأن  له  ينبغي  ما  يراقبه حمّددًة  باأن  واجتهاد، 

تكونان  فقد  العينني،«  يف  اليقني  ف�«اخلرب  عليه؛ 

 
ّ
حمتقنتني بالدم وقد يّت�ضع بوؤبوؤهما؛ وقد يبدو علي

ا، 
ً
ا وي�ضطرب مزاجه تقّلب

ً
ا مرهًقا، وقد يعرق كثري

ً
تعب

»فهمت؟« 

وملا  ابنه؛  يرقب  ف�ضار  ا، 
ً
موقع منه  ك،مها  وقع    

وعه؛ ل بّد واأّن الأمور، 
َ
عرف ما قد يكون اأمره هداأ ر

الأم��ر  �ضيعالج  الأ���ض��واأ؛  مداها  تبلغ  مل  فهم،  كما 

ا- مع م�ضاندة بيتينا.  
ً
�رشيع

راقب كّل لقمة اأخذها الولد، جل�ص جنبه كّلما �ضنحت 

اأمكن اأخذ يده  ا اإىل عينيه، واإذا 
ًّ
له �ضانحة ونظر ملي

وقا�ص درجة حرارته؛ واإن مل يكن الولد يف البيت توّقد 

عزم برويز: يفّت�ص ما حتت الأثاث، وما يف الأدراج، 

وما وراء اخلزنة اخلالية؛ ينّقب، ويفح�ص، وي�ضتن�ضق؛ 

اأن يبحث عنه: فبيتينا كانت  ينبغي  كان يعرف ما 

ا وم�ضاحيق.
ً
قد ر�ضمت له كب�ضولت وحماقن وحبوب

كانت تنتظر كّل ليلة اأخبار ما راآه.

من  ��ام 
ّ
اأي ب�ضعة  بعد  يفيدها،  اأن  برويز  ا�ضتطاع    

عن  تخّلى  فقد  اب��ن��ه؛  باأخبار  احلثيثة،  املراقبة 

يف  غبار  ل  ته، 
ّ
�ضح بكامل  يزل  مل  اأّنه  اإّل  يا�ضة 

ّ
الر

ما  خ،ف  على  يكن،  ومل  اآخ��ر؛  فرق   
ّ

اأي ول  عينيه 

توّقع اأبوه، يخف�ضهما من الذنب اإذا ما راأى اأباه يطيل 

هادًئا،  مه، 
ّ
جته مع  كان،  الولد  اأّن  احلّق  اإليه؛  الّنظر 

رّد بنظرة  اإليه  اأباه يحّدق  راأى  يقًظا، فطًنا؛ فاإذا ما 

كان فيها ما و�ضى بلوم اأو حّتى بتوبيخ؛ بل كان يف 

باأّنه هو من  ي�ضعر  برويز  الّثبات ما جعل  نظره من 

اأخطاأ ل ابنه!

�ضاألت  يذكر؟«  اخت،ف   
ّ

اأي ج�ضمه  يف  يكن  »اأومل 

بيتينا.

»ل،« فّكر برويز لدقيقة، »ولكّنه اأطلق حليته«.

يخدم  مقًهى  يف  بيتينا  مع  جلو�ضه  وبعد  ليلة،  ذات 

ا؛ كان 
ً
ا كثري

ً
الليل، رجع برويز متاأّخر الزبائن طيلة 

برويز وبيتينا قد تخّليا على م�ض�ص عن تف�ضريهما 

الوحيد، ذاك القائم على املخّدرات؛ فربويز مل يجد يف 

ا مل 
ًّ
ا؛ اأ�ضف اإىل اأّن علي

ً
 �ضيء ي�ضبه خمّدر

ّ
 اأي

ّ
غرفة علي

ع 
ّ
يكن يبيع ممتلكاته، بل تخّل�ص منها، وّزعها، ترب

ة. 
ّ
بها اإىل حمّ،ت خريي

ه ابنه 
ّ
الة �ضمع منب

ّ
  بينما كان برويز واقًفا يف ال�ض

زوجته  وج��د  ال��ّن��وم؛  غرفة  اإىل  خطاه  اأ���رشع  ي��رّن، 

اأن  اأمرها  تخيط،  ير 
ّ

ال�رش على  جال�ضة  م�ضتيقظة، 

مت مع اأّنها مل تكن واقفة ول نب�ضت 
ّ

جتل�ص وتلزم ال�ض

بت 
ّ
الباب؛ تعج ابنه عرب �ضدع يف  ببنت �ضفة؛ راقب 

زوجته من اأمره.

ام، وعندما رجع اإىل غرفته طار 
ّ
ذهب الولد اإىل احلم

 ،
ّ
باب غرفة علي اأذنه عند  الة، و�ضع 

ّ
ال�ض اإىل  برويز 
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ا �ضمع واإن �ضكن روعه. 
ّ
�ضمع متتمة وو�ضو�ضة، ذهل مم

كان  اأخ��رى،  اأوق��ات  يف  راقبه  ذلك  من  ته 
ّ
تثب وعند 

ت اإحداها اإذا ما كان 
ّ
ات، ل يفو

ّ
الولد ي�ضّلي خم�ص مر

يف البيت.

 حيث عّلم الأولد كّلهم 
)4(

كان برويز قد ن�ضاأ يف لهور،

�ضعيهم  يف  يل�ضقون،   
)5(

ون«
ّ
»املولوي كان  القراآن؛ 

 
ّ
ثم قف 

ّ
بال�ض لك 

ّ
ال�ض من  الّنوم، قطعة  برويز من  ملنع 

يربطونه ب�ضعره؛ فاإذا مال وجهه اإىل الأمام ا�ضتيقظ 

ا؛ تفادى برويز، بعد هذه املهانة، الأديان كّلها؛ 
ً
فور

ا 
ً
ائقني كانوا يكّنون احرتام

ّ
ة ال�ض

ّ
ل يعني ذلك اأّن بقي

 
)6(

اأكرب، فاحلّق اأّنهم كانوا ي�ضتهزئون من »املّ،وات«

لون بلحاهم وطاقياتهم 
ّ
الذين كانوا يتجو ني 

ّ
املحّلي

معتقدين اأّنهم باإمكانهم اأن يعّلموا الّنا�ص ما الّطريقة 

اإىل  ب�ضبق  اأعينهم تنظر  بينما كانت  للعي�ص  ليمة 
ّ
ال�ض

بيان الذين كانوا بعهدتهم.
ّ

بايا وال�ض
ّ

ال�ض

و�ضف برويز لبيتينا ما قد اكت�ضفه، كما اأخرب الرجال 

ا اأ�ضدقاوؤه 
ّ
ارات الأجرة؛ اأم

ّ
الذين كانوا يف مكتب �ضي

ا فقد لذوا الآن، 
ً
 قد اأثار ف�ضولهم كثري

ٌّ
الذين كان علي

الولد  ليلوموا  كانوا  فما  مت؛ 
ّ

بال�ض غريب،  نحو  على 

على اأدائه �ضلواته.

مع  ليخرج  كاملة  ليلة  اإج��ازة  ياأخذ  اأن  برويز  ر 
ّ
قر

ا، كان يريد اأن 
ً
الولد، عّلهما يتبادلن اأحاديث واأخبار

ة، كان يريد 
ّ
ي�ضمع منه كيف كانت درا�ضته يف الكّلي

ا عن اأهله يف باك�ضتان، واأكرث من 
ً

اأن ي�رشد له ق�ض�ض

 
ّ
علي اكت�ضف  كيف  معرفة  اإىل  يتوق  كان  وذاك  هذا 

،« ح�ضب ت�ضمية بيتينا.
ّ
»البعد الروحي

اأن يخرج معه، فقد  ابنه  اأّن برويز تفاجاأ برف�ص  اإّل 

 اأْن ل 
ّ
 برويز على اأن ي�رش

ّ
اّدعى اأّن له موعًدا، ا�ضطر

 من يكون البن مع اأبيه. 
ّ
موعد اأهم

ويف اليوم الّتايل ذهب برويز على الفور اإىل ال�ّضارع 

عالية  بكعاب  املطر  يف  تقف  بيتينا  كانت  حيث 

وتّنورة ق�ضرية ومعطف طويل واٍق من املطر تفتحه 

ة عّلها جتد ماأمولها.
ّ
ارات املار

ّ
ي

ّ
لل�ض

»اركبي، اركبي!« قال لها.  

�ضارا عرب اأر�ص �ضبخة حّتى اأتيا مكاًنا كانا يلتقيان 

ام، مكاًنا يّت�ضع اأفقه اأمياًل، 
ّ
فيه يف الأجمل من الأي

مكاًنا  واأح�ضنة،  ة 
ّ
ي

ّ
بر غ��زلن  �ضوى  فيه  �ضيء  ف، 

�ضة 
ّ
دا اأن ي�ضتلقيا فيه باأعني ن�ضف مغم

ّ
كانا قد تعو

برويز  كان  ة 
ّ
امل��ر هذه  احلياة!«  هي  »هذه  قائلني، 

يرجتف، و�ضعت بيتينا ذراعيها حوله. 

  »ماذا هناك؟«

  »مررت قبل قليل باأ�ضواأ جتربة يل يف حياتي«.

رت بيتينا يدها بلطف يف �ضعر برويز عند اإخباره 
ّ
  مر

 اإىل مطعم؛ 
ّ
اها اأّنه ذهب امل�ضاء املن�رشم مع علي

ّ
اإي

وبينما كانا يلقيان نظرة على قائمة الّطعام اأتاهما 

الّنادل ب�رشاب برويز املعتاد: زجاجة وي�ضكي وماء؛ 

�ضوؤاًل  ا 
ً
حم�رّش اأت��ى  اأّن��ه  برويز  توّتر  �ضّدة  من  كان 

ب�ضاأن  قلًقا  اإن كان  ي�ضاأله  اأن  و�ضك  ، كان على 
ّ
لعلي

اأطلق،  ولكّنه  الأبواب؛  على  كانت  التي  المتحانات 

من باب الرّتويح عن الّنف�ص، ربطة عنقه قليً،؛ م�ضغ 

 اأخذ جرعة كبرية من ال�رّشاب.
)7(

رقائق من بوباُدم،

 
ّ
الك،م عب�ص وجه علي اأن يتمّكن برويز من    وقبل 

.
ّ
واكفهر

  »األ تعلم اأّن ال�رّشاب حرام؟«

ا،« اأخرب برويز بيتينا، »كدت    »كّلمني باأ�ضلوب فّظ جًدّ

خ الولد على قّلة احرتامه يل، ولكّني متّكنت من 
ّ
اأن اأوب

كظم غيظي«.

 ب�ضعة �ضدر وطولة بال اأّنه عمل يف اليوم 
ّ
  �رشح لعلي

م نف�ضه من كثري 
ّ
واأّنه حر الواحد غري ع�رش �ضاعات، 

قّط،  اإجازة  ياأخذ  مل  واأّنه  وملّذاتها،  احلياة  متع  من 

ذلك  كّل  عن  الّتنفي�ص  اأراد  ما  اإذا  ارتكب  جرمية   
ّ

اأي

بزجاجة �رشاب؟

  »ولكّنه حرام،« قال الولد. 

ا كتفيه قليً،.    »اأعرف،« رّد برويز هازًّ

  »وكذلك القمار، األي�ص كذلك؟«

  »نعم؛ ولكّننا ل�ضنا، ل ريب، اإّل ب�رش«.

م 
ّ
ة اأخذ فيها برويز جرعة من ال�رّشاب جته

ّ
  يف كّل مر

ا ما كان يرى؛ جعل ذلك 
ً
وجه الولد وعب�ص م�ضتقبح

اأن  اأ�ضّد؛ ومّلا كان الّنادل يريد  برويز ي�رشب ب�رشعة 

اأدرك برويز  اأخرى؛  اأح�رش له زجاجة  ي�ضعد �ضديقه 

 كّل 
ّ
اأّنه بداأ ي�ضكر، ولكّنه مل يتوّقف؛ كان يف وجه علي

ما ي�ضري اإىل تقّززه وا�ضتهجانه، كان كاأّنا كره اأباه. 

برويز  فقد  حّتى  الوجبة  ن�ضف  ياأك،ن  يكادا  مل    

حون، اأتاه 
ّ

يطرة على نف�ضه، فرمى باأحد ال�ض
ّ
فجاأًة ال�ض
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�ضعور باأن ينزع القما�ص الذي على الّطاولة وميّزقه؛ 

كان الّنادل والّزبائن الآخرون يحملقون اإليه، بيد اأّنه 

واب 
ّ

ا، فيبنّي له ال�ض
ً
ما كان ليطيق ابنه ياأتيه نا�ضح

�ضليم  فهو  �ضيًئا،  رجً،  لي�ص  اأّن��ه  يعرف  اخلطاأ؛  من 

قليلة كان خجً،  اأمور  ة 
ّ
ثم ة، 

ّ
الّطوي يرة وح�ضن 

ّ
ال�رش

منها؛ اإّل اأّنه عا�ص، اإجماًل، حياة حمرتمة. 

ا.
ًّ
 وقت كاف لأكون �ضيًئا؟« �ضاأل علي

ّ
  »متى كان لدي

  �رشح الولد، ب�ضوت خافت رتيب، اأن برويز مل يِع�ص، 

يف احلقيقة، عي�ضة �ضاحلة؛ فقد خرق قواعد ل ح�رش 

لها من القراآن.

  »مثل؟« �ضاأله على نحو حا�ضم.

ينتظر  لو كان  ليفّكر، كما  اإىل وقت   
ّ
  مل يحتج علي

نات حلم 
ّ
هذه اللحظة، ف�ضاأل اأباه اإن مل ي�ضتمرئ معج

اخلنزير.

  »ح�ضًنا . . «.

اخلنزير  بلحم  يلتّذ  اأّنه  اإنكار  من  برويز  يتمّكن  مل    

غري  من  داخنة  بنار  املطبوخ  اجلاف  اله�ّص  املقّدد 

قطع  بني  واملو�ضوع  اخل��ردل  زيت  الفطر  مع  لهب 

وجبًة  ه��ذا  ي��اأك��ل  ك��ان  اأّن���ه  ف��احل��ّق   ،
ّ
املقلي اخلبز 

ل،إفطار كّل �ضباح. 

 برويز اأّنه اأمر زوجته اأن تطبخ له مقانق 
ّ
  ذّكر علي

الآن،  القرية  يف  ل�ضت  »اإّنك  لها،  قائً،  اخلنزير  حلم 

ف«.
ّ
هذه اإجنلرتا، علينا اأن نتكي

  ا�ضتّد �ضيق برويز وحريته ب�ضبب هذا الهجوم؛ فطلب 

مزيًدا من ال�رّشاب.

كانت  الّطاولة،  على  الولد  اّتكاأ  الإ�ضكال،«  »مكمن    

الليلة، »اأّنك  ة يف تلك 
ّ
ل مر

ّ
اأو تني ن�ضطتني 

ّ
عيناه حي

ة«.
ّ
منغم�ص �ضديد النغما�ص يف احل�ضارة الغربي

اأّنه �ضيختنق، »’منغم�ص‘! ولكّننا    جت�ّضاأ برويز، ظّن 

نعي�ص هنا«.

»اأبي،  علي،  قال  يكرهوننا،«  ون 
ّ
الغربي ون 

ّ
»املاّدي   

 �ضيًئا يكرهك؟«
ّ
كيف لك اأن حتب

  »ما اجلواب اإذن،« قال برويز على نحو مثري لل�ّضفقة، 

»ح�ضب راأيك؟«

برويز  كان  لو  كما  ط،قة،  بكّل  اأب��اه   
ّ
علي خاطب    

ا كان يجب اإقناعه واإ�ضكاته؛ �ضتكون 
ً
ا م�ضاغب

ً
جمهور

بعد  ًة 
ّ
مر الكفار  �ضت�ضلى جلود  العليا،  اهلل هي  كلمة 

قَهر اليهود، الغرب بوؤرة 
ُ
ون، �ضي

ّ
غَلب امل�ضيحي

ُ
ة، �ضي

ّ
مر

املخّدرات  ومتعاطي  وال�ّضاّذين  والّزناة  املنافقني 

والعواهر.

 يلقي حديثه هذا األقى برويز نظرة 
ّ
  وبينما كان علي

اإىل اخلارج من الّنافذة ليتحّقق اأّنهما كانا يف لندن.

واإن  لت، 
ّ
حتم ما  لت 

ّ
وحتم عانت،  ما  عانت  تي 

ّ
»اأم   

اأنا  �ضنفتدي،   
)8(

اجلهاد؛ كان  ال�ضطهاد  يتوّقف  مل 

وم،يني اآخرين، بنفو�ضنا من اأجل كلمتنا«.

  »ولكن ملاذا، ملاذا؟« قال برويز.

ا نحن فجزاوؤنا اجلّنة«.
ّ
  »اأم

  »اجلّنة!«

اهلل  يّتقي  اأن  الولد  نا�ضده  برويز،  عينا  اغرورقت    

بل �ضبله. 
ّ
وي�ضلك من ال�ض

  »كيف كان ذلك ممكًنا؟« �ضاأله برويز.

، »�ضلِّ بجانبي«.
ّ
،« قال علي   »�ضلِّ

  طلب برويز الفاتورة، قاد ابنه خارج املطعم باأ�رشع 

ما اأمكن له، مل ي�ضتطع اأن يطيق الأمر اأكرث من هذا؛ 

ا ابتلع �ضوت �ضخ�ص اآخر.
ًّ
بدا له اأّن علي

خلف  الولد  جل�ص  البيت  اإىل  ال��ع��ودة  طريق  ويف    

ارة كما لو كان زبوًنا.
ّ
ي

ّ
ال�ض

ا 
ّ

  »ما الذي جعلك هكذا؟« �ضاأله برويز خ�ضية اأّنه رب

ة حدث بعينه اأّثر فيك؟«
ّ
ي،م على نحو ما، »هل ثم

  »العي�ص يف هذا البلد«.

اإىل  اإجنلرتا،« قال برويز وهو ينظر   
ّ
اأحب   »ولكّنني 

تك، فتفعل كّل ما 
ّ
ي

ّ
ولده يف املراآة، »اإّنهم يعطونك حر

ت�ضاء«.

  »هنا مكمن الإ�ضكال«.

هدى،  غري  على  برويز  �ضاق  �ضنني  منذ  ة 
ّ
مر ل 

ّ
لأو   

امل��راآة  فان�ضّقت  �ضاحنة،  ارته 
ّ
�ضي جانب  ف�ضدم 

ة؛ كانا حمظوظني، فال�رّشطة مل توقفهما، واإّل 
ّ
اجلانبي

 عمله.
ّ
فربويز كان �ضيخ�رش رخ�ضة القيادة ومن ثم

ا، 
ً
ارة مرتّنح

ّ
ي

ّ
  و�ض، اإىل البيت، خرج برويز من ال�ض

ان�ضّق  فكدمت،  ي��ده  اأ�ضيبت  �ضقط،  قدمه،  تعرّثت 

وقف  ب�ضعوبة؛  واإن  يقوم،  اأن  من  متّكن  بنطلونه، 

الولد �ضاكًنا، حّتى اأّنه مل ميّد له يده.

لي�ضّلي  ا�ضتعداد  على  كان  اأّنه  بيتينا  برويز  اأخرب    

اإن كان ذلك ما يريده الولد، اإن كان ذلك �ضيزيح تلك 
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الّنظرة القا�ضية من عينيه.

  »ولكن ما ل اأر�ضاه هو اأن ياأتي ابني ويقول يل اإيّن 

�ضاأدخل الّنار!«

ا اأخربه باأّنه �ضيرتك 
ًّ
  والّطامة الكربى لربويز اأّن علي

ا 
ً
متهّكم اأجاب  بب 

ّ
ال�ض عن  �ضاأله  وحينما  املحا�ضبة، 

ا كّل الو�ضوح. 
ً
باأّن الأمر كان وا�ضح

ي لدى املرء ميً، �ضّد الّدين«.
ّ
 ينم

ّ
  »الّتعليم الغربي

 ،
ّ
علي بح�ضب  ع��ادًة،  يحتّكون  املحا�ضبني  اإّن   

ّ
ثم   

با.
ّ
بالّن�ضاء؛ ويتعاطون امل�ضكرات ويتاجرون بالر

ًدا،« رّد عليه 
ّ
ا جي

ً
ا يوّفر لك راتب

ً
  »ولكّن عملك حما�ضب

منذ  له  نف�ضك  حت�رّش  »كنت  اإقناعه،  حماوًل  برويز 

�ضنني!«

جون 
ّ
 اإّنه كان على و�ضك اأن يعمل يف ال�ض

ّ
  قال له علي

بحبل  يعت�ضمون  الذين  امل�ضاكني  امل�ضلمني  مع 

يف  ونقائهم  دينهم  اأجل  من  ويجاهدون  املتني  اهلل 

 
ّ
علي كان  وبينما  هرة 

ّ
ال�ض اآخر  ويف  ث؛ 

ّ
ملو جمتمع 

يّتجه اإىل غرفة نومه �ضاأل اأباه مل مل يطلق اللحية ول 

حّتى، اأقّله، ال�ّضوارب.

»ل  بيتينا،  برويز  اأخرب  ابني،«  فقدت  كاأيّن  »اأ�ضعر    

ما  رت 
ّ
قر لقد  ا، 

ً
كاأيّن كنت جمرم اإيّل  ينظر  اأن  اأطيق 

ينبغي يل فعله«.  

  »ماذا �ضتفعل؟«

من  ويخرج  �ض،ته  ادة 
ّ
�ضج ياأخذ  باأن  »�ضاأخربه    

حياتي،  يف  اأفعله  �ضيء  اأ�ضّق  ذل��ك  �ضيكون  بيتي، 

ولكّني �ضاأقدم على فعله الليلة«.

بيتينا،  قالت  ع��ن��ه،«  تتخّلى  اأّل  يجب  »ولكّنك    

بخرافات  توؤمن  جمموعات  يف  يقعون  ان 
ّ
»فال�ّضب

اأّنهم ي�ضعرون  ة غريبة، ل يعني ذلك 
ّ
ومعتقدات ديني

ا،« كما قالت اإّن عليه اأن يقف اإىل 
ً
بال�ّضعور ذاته دائم

ا 
ّ
 حّتى يخرج مم

ّ
جانب ابنه، ويقّدم له الدعم املعنوي

هو فيه �ضامًلا. 

ت�ضاءل  اأّنه  مع  بك،مها،  واقتنع  راأيها  برويز  راأى    

 مل 
ّ
ا اإن كان لديه اأكرث من كّل ما اأعطاه من حب �ضاكًّ

ي�ضكر عليه حّتى الآن. 

ال�ّشراء  ابنه  عني  على  ي�ضرب  اأن  حاول  اأّن��ه  على    

يف  يحادثه  اأن  وح��اول  القا�ضي،  ارم 
ّ

ال�ض ول�ضانه 

جواب  كان  نقًدا  ه 
ّ

ووج غامر  اإن  اأّنه  غري  معتقداته؛ 

برويز   
ّ
علي اّتهم  ا؛  فظًّ ا 

ً
مبا�رش ا 

ً
مقت�ضب ا 

ً
دائم  

ّ
علي

ة باأّنه كان »يتذّلل« للبي�ص؛ واأو�ضح له اأّنه، 
ّ
ذات مر

العامل  واأّن  ا »بالنق�ص،« 
ً
يف املقابل، ل يعاين �ضعور

اأّن الغرب هذا راأى نف�ضه  اأرحب واأكرب من الغرب مع 

ا اأّنه الأرقى والأح�ضن.
ً
دائم

  »كيف لك اأن تعرف ذلك؟ فاأنت مل ترتك اإجنلرتا قّط«.

 بنظرة كان فيها ما فيها من ازدراء. 
ّ
  رّد علي

رائحة  ل  اأن  من  برويز  حتّقق  وبعد  ليلة،  ذات    

 على ماأدبة 
ّ
�رشاب يف َنَف�ضه، جل�ص  برويز مع علي

 
ّ
علي يه 

ّ
يحي اأن  يتمّنى  كان  املطبخ،  يف  الّطعام 

ا بدا اأّنه 
ًّ
على اللحية التي بداأ يطلقها، على اأّن علي

مل يلحظ �ضيًئا.

  وقبل هذا بيوم كان برويز قد اأخرب بيتينا اأّنه يعتقد 

 
ّ
داخلي بخواء  اأحياًنا  ي�ضعرون  الغرب  يف  الّنا�ص  اأّن 

واأّنهم بحاجة اإىل فل�ضفة يعي�ضون بها.

  »نعم،« قالت بيتينا، »نعم، هذا هو الرّد، اأنت يجب 

ة معتقدات 
ّ
اأن تخربه ما فل�ضفة حياتك، �ضيفهم اأّن ثم

اأخرى«.

ل م�ضٍن كان برويز على ا�ضتعداد اأن يبداأ، 
ّ
  وبعد تاأم

راقبه الولد كاأّنا ل يتوّقع �ضيًئا. 

ينبغي  الّنا�ص  اإّن  ّدد، 
ّ

ال��رت من  ب�ضيء  برويز،  قال    

الأولد،  ما 
ّ
�ضي ا باحرتام، ل  اأن يعامل بع�ضهم بع�ضً

فهوؤلء عليهم احرتام اآبائهم؛ بدا يف حلظة اأّن ذلك اأّثر 

كانت هذه  ووا�ضل ك،مه؛  برويز  ع 
ّ
فت�ضج الولد؛  يف 

احلياة، يف راأيه، هي كّل ما يف الوجود؛ واإذا ما مات 

املرء تعّفن يف الرّتاب، »تنمو مّني الأع�ضاب والأزهار 

ولكّن �ضيًئا ما مّني �ضيبقى-«

  »كيف؟«

- فيك؛« بدا 
ّ
اأنا �ضاأ�ضتمر   »يف الأ�ضخا�ص الآخرين، 

ا قليً، من هذه الّنقطة، »ويف اأحفادك،« 
ً

الولد مزعوج

اأ�ضتثمر  اأن  اأريد  فاأنا  هنا  »ومادمت  برويز،  اأ�ضاف 

وجودي على هذه الأر�ص خري ا�ضتثمار، واأريدك اأنت 

ا«. اأن تفعل فعلي اأي�ضً

  »ماذا تعني  ب�’اأن اأ�ضتثمر وجودي على هذه الأر�ص 

خري ا�ضتثمار‘؟« �ضاأل الولد.

  »ح�ضًنا،« قال برويز، »بادئ ذي بدء . . . اأنت يجب 

اأن  دون  باحلياة  ا�ضتمتع  نعم،  باحلياة؛  ت�ضتمتع  اأن 
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توؤذي غريك«.

ة التي ل قعر لها«.
ّ
 اإن املتعة كانت »الهو

ّ
  قال علي

  »ولكّني ل اأعني متعة كتلك،« قال برويز، »ما اأعنيه 

هو جمال العي�ص!«

تنا م�ضطهدة يف كّل مكان يف العامل،« كان رّد 
ّ
  »اأم

الولد.

ا من هم 
ً
اأن يكون على يقني متام »اأع��رف،« دون    

تنا، »ولكن، رغم ذلك- احلياة اإّنا للعي�ص!«
ّ
اأم

نني، 
ّ
لة منذ مئات ال�ض

ّ
، »القيم احلّقة متاأ�ض

ّ
  قال علي

وهناك من الّنا�ص امل،يني وامل،يني حول العامل من 

ي�ضاركني روؤاي؛ اأاأنت تقول اإّنك على حّق واإّنهم كّلهم 

على باطل؟« نظر اإىل اأبيه نظرة كان من مبلغ ثقتها 

وحّدتها اأّن برويز مل ي�ضتطع قول كلمة اأخرى. 

ارة برويز ذات م�ضاء بعد 
ّ
  كانت بيتينا جال�ضة يف �ضي

 على ال�ّضارع. 
ّ

ا ب�ضاب
ّ
زيارتها زبوًنا لها، مر

اجلانب  يف  كانوا  فجاأة،  برويز  قال  ابني،«  »ذاك    

الآخر من البلدة، يف مقاطعة فقرية بها م�ضجدان. 

ا.
ً
ا �ضارم   كان وجه برويز جادًّ

ل،« قالت له؛ 
ّ
ل، مته

ّ
  التفتت بيتينا لتنظر اإليه، »مته

األ  ا، 
ً
اأ�ضّد ح�ضم بوجه  ولكن  بك،  يذّكرين  و�ضيم،  »اإّنه 

ميكننا اأن نتوّقف، اأرجوك؟«

  »من اأجل ماذا؟«

  »اأوّد اأن اأحتّدث اإليه«.

ارة الأجرة، ووقف جنب الولد.
ّ
  لّف برويز �ضي

  »اإىل البيت؟« �ضاأله برويز، »مل يزل بعيًدا«.

املقعد  يف  جل�ص   
ّ
ثم كتفيه  جهم  بوجه  الولد  هّز    

انتبه  ؛ 
ّ
الأم��ام��ي املقعد  يف  بيتينا  جل�ضت   ،

ّ
اخللفي

املتعّددة  وخلوامتها  الق�ضرية،  بيتينا  لتّنورة  برويز 

الألوان، وملكياج عينيها الأزرق املائل اإىل البيا�ص؛ 

عطرها  به،  ا 
ً
معجب كان  ال��ذي  بعطرها   

ّ
اأح�ص كما 

ارة كّلها؛ فتح الّنافذة. 
ّ
ي

ّ
اح الذي م،أ ال�ض

ّ
الفو

ميكن  ما  باأ�رشع  ارة 
ّ
ي

ّ
ال�ض يقود  برويز  كان  بينما    

ا بلطف، »اأين كنت؟«
ًّ
�ضاألت بيتينا علي

  »امل�ضجد«. 

ة؟ اأتعمل بجّد ون�ضاط؟«
ّ
  »وكيف اأمورك يف الكّلي

  »من تكونني لت�ضاأليني كّل هذه الأ�ضئلة؟« قال وهو 

 ،
ّ

م��روري ازدح��ام  اأتاهم  الّنافذة،  خ��ارج  اإىل  ينظر 

ارة.
ّ
ي

ّ
توّقفت ال�ض

  عندئذ و�ضعت بيتينا يدها على كتف برويز ل داريًة 

كثري  وهو  ب، 
ّ
طي رجل  »اأب��وك  وقالت،  دًة، 

ّ
متعم ول 

حياته  من  اأكرث  ك 
ّ
يحب اأّنه  تعرف  اأنت  عليك،  القلق 

ة به«.
ّ

اخلا�ض

ني«.
ّ
  قال الولد، »اأنت تقولني اإّنه يحب

  »نعم،« قالت بيتينا. 

بهذه  تلم�ضه  اأن  مثلك  لم��راأة  ي�ضمح  مل��اذا  »اإذن    

الّطريقة؟«

الولد بغ�ضب فكان يف نظره  اإىل  بيتينا  اإذا نظرت    

اإليها �ضعف غ�ضبها.

اأن  اأ�ضتحّق  حّتى  اأنا  الّن�ضاء  من  نوع   
ّ

»اأي قالت،    

تحدَّث اإيّل هكذا؟« 
ُ
ي

من  اأخ���رج  دع��اين  »والآن  ق��ال،  تعلمني،«  »اأن���ت    

ارة«.
ّ
ي

ّ
ال�ض

  »كّ،، اأبًدا،« كان رّد برويز. 

  »ل تقلق، اأنا من �ضيخرج،« قالت بيتينا. 

الباب  بيتينا  فتحت  برويز،  قال  تفعلي!«  ل  »ل،    

وقطعت  بنف�ضها  رمت  ت�ضري،  تزل  مل  ارة 
ّ
ي

ّ
ال�ض اأّن  مع 

ال�ّضارع راك�ضًة بعيًدا عنهما، ناداها برويز �ضارًخا 

ات عّدة، ولكّنها اختفت عن الأنظار. 
ّ
مر

 اإىل البيت دون اأن يقول له �ضيًئا؛ 
ّ
  عاد برويز بعلي

برويز  ي�ضتطع  مل  مبا�رشة؛  غرفته  اإىل   
ّ
علي ذه��ب 

اأن  حّتى  ول  الّتلفاز  ي�ضاهد  اأن  ول  اجلريدة  يقراأ  اأن 

زجاجة  ويجرعه،  لنف�ضه  ال�رّشاب   
ّ
ي�ضب ظّل  يجل�ص، 

وراء زجاجة. 

ا، 
ً
ا واإياب

ً
 وم�ضى، ذهاب

ّ
ا ذهب اإىل الدور العلوي

ً
  واأخري

؛ وعندما فتح الباب يف الّنهاية وجد 
ّ
خارج غرفة علي

؛ مل ينظر اإليه الولد حّتى بلمحة خاطفة.
ّ
ا ي�ضلي

ًّ
علي

 �ضحبه بقمي�ضه و�رشبه، 
ّ
ة، ثم

ّ
  ركله برويز غري مر

الولد؛  وجه  دمى  ثانيًة،  برويز  �رشبه  الولد،  �ضقط 

ينال  ل  ذلك  كّل  اأّن  يعرف  كان  يلهث،  برويز  كان 

اه؛ مل يدفعه الولد عنه 
ّ
اإي اأّنه وا�ضل �رشبه  اإّل  منه، 

ة خوف يف وجهه، ول زاد 
ّ
ول رّد ب�ضيء، ول كان ثم

ف 
ّ
املتطر مّنا  »من  امل�ضقوقة،  ب�ضفته  قال  اأن  على 

اإذن الآن؟«
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لوات الّطّيبة  ll األف �شنة من ال�شّ

)9(
  اإيوؤون يل

ولدت   ،
ّ
�صيني اأ�صل  من  اأمريكّية  وروائّية  قا�ّصة  يل  اإيوؤون 

 1996 عام  اأمريكا  اإىل  وانتقلت   ،1972 عام  بّكني  يف 

للدرا�صة؛ نالت يف عام 2005 جمموعتها الق�ص�صّية »األف 

العاملّية  اأوكونور  فرانك  الطّيبة« جائزة  ال�ّصلوات  �صنة من 

للق�ّصة الق�صرية، ويف عام 2006 ح�صدت املجموعة ذاتها 

االأّول  الكتاب  وجائزة  بني/همنغواي  جائزة   جوائز:  ثلث 

لل�»جاردين« وجائزة كتاب كاليفورنيا.

* * * *
اإن  الّنا�ص  به  �ضي  ّيد 

ّ
ال�ض يخرب  ما  هذا  �ضواريخ؛  عامل 

ني؛ متقاعد؛ هذا ما ي�ضيفه من 
ّ

�ضاألوه عن مهنته يف ال�ض

ّيد �ضي العبارة 
ّ
الّتوا�ضع اإن اأن�ص منهم الده�ضة؛ تعّلم ال�ض

ديرتويت؛  يف  له  رحلة  يف  ا�ضرتاحة  اأثناء  يف  امراأة  من 

الر�ضم،  اإىل   
ّ
ا���ض��ط��ر لها  عمله  ���رشح  حم��اول��ت��ه  فعند 

�ضواريخ!«  »عامل  مراده،  اإب،غ  عن  عجزت  فاإجنليزّيته 

�رشخت املراأة وهي ت�ضحك ب�ضوت عال.

ولكّن  اأ�ضً،،  ودودون  اأمريكا  يف  يلتقيهم  الذين  الّنا�ص 

لذا  ا؛  ودًّ ي��زدادون  مهنته  ما  معرفتهم  عند  اأّنهم  البادي 

اإذا ما كان ذلك ممكًنا؛ م�ضى  الكلمتني  ر 
ّ
يكر اأن  يعجبه 

اأمريكا  البلدة يف و�ضط غرب  على زيارته لبنته يف هذه 

ف على عدد من الأ�ضخا�ص يف البلدة، 
ّ
خم�ضة اأ�ضابيع، تعر

هات يلوحن له وهّن مي�ضني باأطفالهّن يف العربات، 
ّ
فالأم

ياأتيان  دائًما،  يحّييانه  ّن 
ّ
ال�ض يف  كبريان  زوجان  ة 

ّ
وثم

اعة 
ّ
ال�ض �ضباح  كّل  الآخ��ر  يد  اأحدهما  ما�ضًكا  احلديقة 

يكّلمه  له،  يقفان  بتّنورتها،  وهذه  ببدلته  هذا  الّتا�ضعة، 

ا الّزوجة فكّلها ابت�ضامة؛ كما تاأتيه امراأة 
ّ
الّزوج دائًما، اأم

 
ّ
ت�ضكن يف دار املتقاعدين التي يف�ضلها عنه جممع �ضكني

واحد فقط، اإيرانّية الأ�ضل، بالغة من العمر �ضبعة و�ضبعني 

اأّن كليهما ل يتحّدث  عاًما، اأكرب منه بعامني فقط؛ ومع 

ا من الإجنليزّية فاإّنهما ل اإ�ضكال لديهما يف  اإّل قليً، جدًّ

فهم اأحدهما الآخر؛ لذا �رشعان ما �ضارا �ضديقني.

مال  الأولد  »يعملون  ع��ادًة،  تقول  طّيب،«  بلد  »اأمريكا 

غني« .

�ضي  ّيد 
ّ
ال�ض بنت  تعمل  طّيب،  بلد  فعً،  اأمريكا  اأّن  احلّق    

الكّلّية،  مكتبة  يف  اآ�ضيا  �رشق  ق�ضم  يف  مكتبة  كاأمينة 

نة الواحدة ما كان يك�ضبه يف ع�رشين. 
ّ
وتك�ضب يف ال�ض

ا«.  ا عمل مال كثريات جدًّ »بنتي، هي اأي�ضً

، طّيب بلد، لكّل الّنا�ص«.
ّ
  »اأنا اأمريكا اأحب

ا فقري،  ني، ولكن جدًّ
ّ

  »نعم، نعم؛ عامل �ضواريخ اأنا يف ال�ض

ّيد �ضي ويداه ت�ضعدان 
ّ
عامل �ضواريخ، تعرفني؟« يقول ال�ض

على نحو حاّد.

ا،« تقول املراأة.  ني، بلد طّيب، عتيق جدًّ
ّ

 ال�ض
ّ
»اأنا اأحب

، مثل نا�ص �ضباب«. 
ّ

  »اأمريكا بلد �ضاب

  »اأمريكا �ضعيد بلد«.

 
ّ
ّيد �ضي، ثم

ّ
ا،« يقول ال�ض »ال�ّضّبان اأكرث �ضعادًة من الكبار �ضنًّ

ً،، فهو الآن 
ّ
يفطن اإىل اأّن ك،مه هذا كان ا�ضتنتاًجا متعج

م�ضى  ا 
ّ
مم يذكرها  حلظة  اأّي  من  اأ�ضعد  اللحظة  هذه  يف 

 كّل 
ّ
من حياته؛ واملراأة التي كانت اأمامه، هذه التي حتب

ا.   ة مرّبر اأم مل يكن، تبدو �ضعيدة اأي�ضً
ّ
�ضيء �ضواء اأكان ثم

هذه  ل 
ّ
تتحو اأحياًنا،  الإجنليزّية  من  ذخريتهما  تنفد 

هذا  يجد  اإجنليزّية،  كلمات  ببع�ص  خمتلطة  فار�ضّية  اإىل 

ينّية �ضعًبا؛ تاأخذ بزمام الأمور، توا�ضل 
ّ

حمادثتها بال�ض

احلديث منفردًة به لع�رش دقائق اأو ع�رشين؛ يومئ براأ�ضه 

تقوله،  ما  جّل  يفهم  ل  ابت�ضامة،  وراء  ابت�ضامة  ويطلق 

يف  ���رشوره  اإليه  الّتحّدث  يف  �رشورها  اأّن  ي�ضعر  ولكّنه 

ال�ضتماع اإليها.

يجل�ص  التي  باحات 
ّ

ال�ض اإىل  الّتوق  يف  �ضي  ّيد 
ّ
ال�ض يبداأ 

الكلمة  هي  »امل��دام«  اإّياها؛  ا 
ً
منتظر احلديقة  يف  فيها 

تلب�ص  قّط؛  ا�ضمها  عن  ي�ضاألها  مل  اإذ  بها،  يناديها  التي 

يف  كانت  امراأة  بها  تتزّين  ل  اأّنها  يرى  األواًنا  »امل��دام« 

�ضّنها ول امراأة اأتت من حيث اأتت هي، الأحمر والربتقايل 

من  ب��زوج  �ضعرها  رب��ط  حتكم  والأ���ض��ف��ر؛  والأرج����واين 

م�ضبكني معدنّيني، اأحدهما على �ضكل فيل اأبي�ص والآخر 

�ضعرها  ي�ضبكان  والأخ�����رش،  الأزرق  بلوين  ط��اوو���ص 

املنح�رش على نحو غري ثابت يذّكره ببنته طفلًة �ضغريًة- 

قبل اأن ينمو �ضعرها كامً،، مع فرا�ضة ب،�ضتيكّية تتدىّل 

ّيد �ضي للحظة اأن يخربها 
ّ
متهّدلة على جبهتها؛ يريد ال�ض

كم ي�ضتاق ل،أّيام التي كانت فيها بنته �ضغرية واحلياة 

م،آنة بالأمل، ولكّنه على يقني قبل اأن يبداأ اأّن اإجنليزّيته 

اأن  داأب��ه  من  لي�ص  اإّن��ه   
ّ
ثم م�ضعاه،  حتقيق  دون  �ضتحول 

يتكّلم عن ما�ضيه.
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ا يف 
ً
درو�ض اأخذ  الع�ضاء،  �ضي  يعّد  امل�ضاء،  بنته يف  تاأتي 

الّطبخ عقب وفاة زوجته قبل ب�ضع �ضنوات، وظّل منذ ذلك 

بها  تعّلم  التي  ذاتها  باحلما�ضة  الّطهي  فّن  يتعّلم  احلني 

»كّل  ا؛  جامعيًّ طالًبا  كان  عندما  والفيزياء  يا�ضيات 
ّ
الر

وجبة  على  يقول  يعرف،«  ا 
ّ
مم اأكرث  بواهب  مولود  مّنا 

ولكن  عندي،  موقًعا  للّطبخ  اأّن  قّط  اأتخّيل  »مل  الع�ضاء، 

ا تخّيلت«.
ّ
هاأنذا اأبلي ب،ًء اأح�ضن مم

ا،« تقول بنته. »نعم، رائع باهر جدًّ

خاطفة-  نظرة  بنته  اإىل  ينظر  ذات��ه،«-  الّنحو  »وعلى 

ا نعي، يجب 
ّ
عادة اأكرث مم

ّ
»توّفر لنا احلياة من اأ�ضباب ال�ض

ب اأنف�ضنا للبحث عنها«.
ّ
علينا اأن ندر

ل ترّد بنته، ورغم افتخاره بطبخه وبا تغدق عليه بنته 

واإن  القليل،  الأقّل  اإّل  اأكله  من  تاأكل  ل  فاإّنها  مديح  من 

يقلقه  اإّل؛  لي�ص  الواجب  تاأدية  باب  من  ذلك  كان  فعلت 

�ضة للحياة احلما�ضة التي ينبغي 
ّ
اأّنها غري متحم اأن يرى 

زواج  بعد  ا 
ً
موؤّخر تطّلقت  فقد  ريب،  اأ�ضبابها، ل  لها  لها؛ 

ل،أبد  بّكني  اإىل  ابق 
ّ
ال�ض �ضهره  وذهب  �ضنني،  �ضبع  طال 

ب�ضفينة  الذي ذهب  ما  �ضي  ّيد 
ّ
ال�ض يعرف  ل  الّط،ق؛  بعد 

بب 
ّ
ا كان ال�ض زواجهما و�ضدمها ب�ضخرة خمتفية، ولكن اأيًّ

ا 
ًّ
اأم لتكون  خلقت  فقد  خطاأها؛  يكون  اأن  ميكن  ل  فاإّنه 

جّيدة، لها �ضوت رقيق وقلب روؤوف، مطيعة، بهّية املحيا، 

ها؛ عندما اّت�ضلت به بنته تخربه عن 
ّ
ن�ضخة م�ضّغرة من اأم

ّيد �ضي اأّنها يف اأمل ل ميكن الّتخفيف منه؛ 
ّ
ط،قها ظّن ال�ض

فطلب منها اأن ياأتيها اإىل اأمريكا ملوا�ضاتها وم�ضاعدتها 

ا،  يوميًّ بها  يّت�ضل  ب��داأ  رف�ضت،  م�ضابها،  جت��اوز  على 

يرجوها وينا�ضدها، �ضارًفا راتب تقاعد �ضهر كامل على 

فاتورة املكاملات الّطويلة امل�ضافة؛ وافقت اأخرًيا عندما 

بعني اأن 
ّ
اأعلن لها اأّن اأمنيته يف حفل مي،ده اخلام�ص وال�ض

يرى اأمريكا؛ كذًبا كان ك،مه هذا، ولكن الكذب كان �ضبًبا 

اإّن اأمريكا �ضتجعله  ى، بل 
َ
مقنًعا؛ فاأمريكا ت�ضتحّق اأن ُتر

واريخ، حمادًثا لبًقا، اأًبا حنوًنا، 
ّ

ا جديًدا: عامًلا لل�ض �ضخ�ضً

رجً، �ضعيًدا.   

ا اأن تذهب اإىل غرفتها 
ّ
كان من بنته اإذا تع�ّضت اأمران: اإم

ا اأن تخرج ب�ضّيارتها وترجع يف 
ّ
لتقراأ فيها وحدها، واإم

اأن  اإن كان له  ّيد �ضي 
ّ
ال�ض الليل؛ ي�ضاألها  وقت متاأّخر من 

اأّنها  يذهب معها، يرافقها مل�ضاهدة الأف،م التي يتخّيل 

باأدب ولكن ب�رشامة؛  اأّنها ترف�ص  اإّل  ت�ضاهدها وحيدًة، 

من املوؤّكد اأّنه ل يليق بامراأة، ول �ضّيما اإن كانت مولعة 

خارج  ا  ج��ًدّ طويً،  وقًتا  تق�ضي  اأن  بنته،  مثل  ل 
ّ
بالتاأم

البيت؛ يبداأ بالك،م ويكرث منه ليعالج وحدتها، في�ضاألها 

يومها  كان  كيف  لها،  فيقول  حياتها،  من  يراه  ل  ا 
ّ
عم

الفاتر،  رّده��ا  يثبطه  ل  جميبة؛  ترّد  جميل،  العمل؟  يف 

كم  ذكور؟  اأم  اإناث  اأاأكرثهم  معهم،  تعمل  ن 
ّ
عم في�ضاألها 

جني األديهم اأطفال؟ مب تتغّدى؟ 
ّ
اأعمارهم؟ واإن كانوا متزو

وهل تتغّدى وحدها؟ ي�ضاألها عن جهاز حا�ضوبها والكتب 

عن  املدر�ضة،  يف  القدامى  زم،ئها  عن  تقروؤها،  التي 

من  خجً،  حتادثهم  تعد  مل  اأّنها  يظّن  الذين  الأ�ضخا�ص 

تقدر  اأن   
ً

اآم��، مل�ضتقبلها  تخّطط  ا 
ّ
عم ي�ضاألها  الّط،ق، 

خطورة و�ضعها و�رشورة معاجلته عاجً،؛ فالّن�ضاء يف 

الّث،ثني  اأوائ��ل  اأو  الع�رشين  بلوغهّن  عند  زواجهّن  �ضّن 

عليهّن   
ّ
مير يوم  كّل  ال�ّضجرة،  من  قطفت   

)10(
ليت�ضية مثل 

اأّيام بل  اإّل  اإْن هي   
ّ
اأقّل طراوًة واأوهى جذًبا، ثم يجعلهّن 

ب�ضعر  منهّن  فُيتخلَّ�ص  قيمتهّن،  يفقدن  حّتى  �ضويعات، 

الّت�ضفية. 

�ضعر  يذكر  لئّ،  يكفيه  ما  القدر  من  �ضي  ّيد 
ّ
ال�ض يعلم 

فيما  حما�رشة  يقّدم  اأن  اإّل  ي�ضعه  ل  ولكّنه  الّت�ضفية، 

اإعجابه  اأكرث الك،م زاد  للحياة من فائدة وثمرة، وكّلما 

ن، واإّنا تقل 
ّ
اأّن بنته  ل تتح�ض اإّل  ا حليًما؛ 

ً
بنف�ضه �ضابر

اأن  من  ا  بدًّ يجد  ل  وعندما  وتزداد �ضمًتا؛  وزًنا  يوم  كّل 

ترّد  لها  ينبغي  كما  بحياتها  ت�ضتمتع  ل  اإّنها  لها  يقول 

اأ�ضتمتع  فاأنا  ه��ذا؟  اإىل  تخل�ص  اأن  لك  »وكيف  عليه، 

بحياتي جّيًدا«.

يكون  لن  عيد 
ّ
ال�ض فالإن�ضان  اإّل،  لي�ص  كذب  هذا  »ولكن 

هادًئا هكذا اأبًدا«.

ترفع راأ�ضها من �ضحن الأرز، »بابا، اأنت فيما م�ضى كنت 

مت، تذكر ذلك؟ اأمل تكن �ضعيًدا حينها؟«
ّ

�ضامًتا �ضديد ال�ض

اأ ل�رشاحة وجراأة كهذه كان 
ّ
د �ضي غري مهي

ّ
ي

ّ
وملا كان ال�ض

 
ّ

وتغري اإليه  تعتذر  اأن  منها  ينتظر  ّد؛ 
ّ
ال��ر على  قادر  غري 

عند  احلميدة  الأخ،ق  ذوو  الّنا�ص  يفعل  كما  املو�ضوع، 

ولكّنها  باأ�ضئلتهم؛  الآخرين  يحرجون  اإّنا  اأّنهم  اإدراكهم 

ا ال�ّضديدتا 
ً
ل تدعه يفلت منها، فعيناها املفتوحتان متام

فعندما  �ضغريًة،  بها  تذّكرانه  النّظارة  خلف  امة 
ّ

ال�رش

كانت ت،حقه  اخلام�ضة من عمرها  اأو  ابعة 
ّ
الر كانت يف 

يف كّل حلظة ممكنة وتلقي عليه اأ�ضئلة وتطالبه باأجوبة؛ 

ها، ففي مرحلة ما من زواجهما 
ّ
باأم كما ذّكرته عيناها 
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منه  منتظرًة  هذه  وؤولة 
ّ
ال�ض بالّنظرة  اإليه  حتملق  كانت 

جواًبا مل ميتلكه.

ا �ضعيًدا«.
ً
يتنّهد، »ل �ضّك اأيّن كنت دائم

»اأراأيت، بابا؟ هذا ما كنت اأرمي اإليه، فاملرء مّنا ميكن له 

اأن يكون �ضعيًدا وهادًئا يف اآن واحد، األي�ص كذلك؟«

�ضي،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يقول  �ضعادتك؟«  عن  اإيّل  تتحّدثني  ل  »مَل 

»كّلميني اأكرث عن عملك«.

ا، اأتذكر ذلك؟ حّتى عندما  »اأنت مل تتحّدث عن عملك اأي�ضً

كنت اأ�ضاأل«. 

كان  فعملي  الأم��ر،  كان  كيف  تعرفني  �ضواريخ،  »عامل 

ا«.
ًّ
ي

ّ
�رش

 �ضيء،« تقول بنته.
ّ

»اأنت مل تتحّدث كثرًيا عن اأي

منه،  تخرج  كلمات  يرى  ل  ولكّنه  فاه،  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يفتح 

ا م�ضى، 
ّ
وبعد حلظة طويلة يقول، »اأنا اأحتّدث الآن اأكرث مم

ن، األي�ص كذلك؟«
ّ
اأنا اأحت�ض

»بلى، بالطبع،« تقول بنته.

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يقول  اأكرث،«  حتّدثي  اأنت،  اإليه  حتتاجني  ما  »هذا 

�ضي، »وابدئي الآن«.

ا كان يتوّقع، تنهي الأكل 
ّ
اإّل اأّن بنته تبدي حما�ضة اأقّل مم

ب�رشعة بهدوئها املعتاد وتغادر ال�ّضّقة قبل اأن ينتهي هو 

من اأكله. 

اإّنها  »البنت،  الّتايل،  باح 
ّ

ال�ض يف  للمدام  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض  

ّ
يقر

لي�ضت �ضعيدة«.

»بنت، �ضيء جميل اأن تكون لك بنت،« تقول املدام.

»اإّنها مطّلقة«.

�ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ة، 

ّ
بالفار�ضي احلديث  وتبداأ  راأ�ضها،  املدام  تهّز 

الّط،ق،  يعنيه  ما  تعي  املدام  كانت  اإن  يقني  غري  على 

ها للحياة بهذه اجل�ضارة ل بّد واأن جّنبها 
ّ
فامراأة كان حب

د 
ّ
ي

ّ
ا اأولدها كّل مكروه يف احلياة؛ ينظر ال�ض

ّ
زوجها ورب

فيكاد  و�ضحكها،  ك،مها  اأناره  ووجهها  املدام  اإىل  �ضي 

تها، تلك التي تفتقر اإليها بنته الأ�ضغر 
ّ
يح�ضدها على حيوي

ة 
ّ
برتقالي تّنورة  اليوم  املدام  تلب�ص  ا؛ 

ً
باأربعني عام منها 

ة اللون تت�ضقلب وتك�رّش عن 
ّ
اأرجواني �ضاطعة ب�ضور قردة 

دت 
ّ
اأ�ضنانها، وعلى راأ�ضها حلاف بالّنق�ص نف�ضه، امراأة �رش

يحاول  دها؛ 
ّ
بت�رش ريب،  ل  �ضعيدة،  ولكّنها  موطنها،  عن 

تاريخها  وعن  اإيران  عن  يعرفه  ما  يتذّكر  اأن  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض

احلديث؛ كّل ما ي�ضتطيع اأن يخل�ص اإليه، من القليل الذي 

يعرفه، هو اأّنها ل بّد اأن تكون امراأة �ضعيدة احلّظ؛ حمظوظ 

الّنق�ص، �ضغريها وكبريها؛ كم  ا، مع كّل وجوه  اأي�ضً هو 

له وللمدام، كليهما من  ت�ضنح  اأّن  د �ضي، 
ّ
ي

ّ
ال�ض يفّكر  رائع، 

انحة ليجل�ضا 
ّ
ال�ض عامل خمتلف ويتكّلم لغة خمتلفة، هذه 

ويتكّلما حتت �ضم�ص اخلريف الّدافئة. 

 Xiu bai shi ke tong ني 
ّ

ال�ض يف  نقول  »نحن 

توّقف املدام عن الك،م؛  عند  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يقول   »zhou

له  تتاح  حّتى  �ضنة  ث،ثمائة  �ضلوات  اإىل  املرء  يحتاج 

يفّكر يف  نف�ضه؛  القارب  اأحدهم يف  فر�ضة عبور نهر مع 

ة، ولكن ما الفرق بني 
ّ
�رشح ذلك للمدام باللغة الإجنليزي

اللغات يف كّل الأحوال؟ فاملدام �ضتفهمه مع الرتجمة اأو 

اأّن  بّد  ف،  وتكّلمنا-  هنا  التقينا  قد  نرانا  »ومّلا  دونها، 

بة،« 
ّ
الطي لوات 

ّ
ال�ض من  طويلة  مّدة  بعد  حتّقق  قد  الأم��ر 

ة. 
ّ
يني

ّ
يقول للمدام بال�ض

تبت�ضم املدام مبديًة موافقتها.

ة �ضبب لكّل ع،قة، هذا معنى املثل؛ الّزوج والّزوجة، 
ّ
»ثم

الذين  والغرباء  والأع���داء،  الأ�ضدقاء  والأب��ن��اء،  الآب��اء 

ة يف الّطريق؛ يتطّلب الأمر �ضلوات 
ّ
تلتقينهم على حني غر

ني 
ّ
ث،ثة اآلف �ضنة من اأن ت�ضعي راأ�ضك مع راأ�ص من حتب

ا، فالّنا�ص 
ّ

ا الأب والبنت؟ األف �ضنة؛ رب
ّ
على الو�ضادة؛ اأم

 ول بناًتا هكذا من 
ً
ل ينتهي بهم املطاف اأن يكونوا اآباء

ا بنتي فهي ل تفهم ذلك، 
ّ
غري �ضبب؛ هذا اأمر ل ريب فيه؛ اأم

اأ�ضمت. لأّنها  اأن  ل  ا، وتف�ضّ
ً
اأّنها تراين مزعج الّظّن  اأغلب 

ها 
ّ
ا، ل تفهم اأيّن مل اأتكّلم معها ول مع اأم

ً
هكذا راأتني دائم

ا، 
ّ
ًي

ّ
كثرًيا لأيّن كنت عامل �ضواريخ عندئذ، كّل �ضيء كان �رش

ا�ص 
ّ
اأتى حر نحن عملنا طيلة الوقت، وعندما حّل امل�ضاء 

ا�ضاتنا واأوراقنا، ووّقعنا على 
ّ
الأمن واأخذوا مّنا جميع كر

حافظات الأر�ضيف؛ هذا كان عمل اليوم باأكمله؛ مل يوؤذن 

اأّل  على  بنا 
ِّ
ُدر فقد  عملنا،  عن  اأهالينا  نخرب  اأن  قّط  لنا 

نتحّدث«.

يجل�ص  مل  قلبها،  على  يداها  م�ضغية،  اآذان  كّلها  املدام 

 امراأة كانت يف �ضّنه منذ 
ّ

د �ضي قّط بهذا القرب من اأي
ّ
ي

ّ
ال�ض

ة مل يتحّدث 
ّ
وفاة زوجته، وحّتى عندما كانت زوجته حي

اأّنه  لي 
ّ
تخي ثقيلتان،  عينيه  ب��اأّن  ي�ضعر  قّط؛  هكذا  اإليها 

تعوي�ضها  اإىل  �ضاعًيا  بنته،  قا�ضًدا  العامل  ن�ضف  ي�ضافر 

ما حرمها منه من ك،م عندما كانت يف �ضّن اأ�ضغر، ف، 

لي، مدام، اأّن غريًبا ل 
ّ
يلقاها اإّل غري مبالية بكلماته؛ تخي

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض د 

ّ
اأكرث منها؛ مي�ض ويفهمه  اإليه  ي�ضتمع  لغته  يعرف 

�ضي عينيه باإبهاميه، ل يجب على رجل يف �ضّنه اأن يطلق 

ا طويلة، وي�ضحك 
ً
ة، ياأخذ اأنفا�ض

ّ
ي

ّ
العنان مل�ضاعر غري �ضح

ا- ل بّد  ئة اأي�ضً
ّ
ة اأ�ضباًبا لع،قة �ضي

ّ
قليً،، »ل ريب اأّن ثم

ة لألف �ضنة لأجل البنت«.  
ّ
واأيّن �ضّليت فاتر الهم

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يدرك  تفهمه،  اإّنها  وقار،  بكّل  راأ�ضها  املدام  تهّز 
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؛ 
ّ
ه غري املهم

ّ
�ضي ذلك، ولكّنه ل يريد اأن يثقل كاهلها بهم

يحّك يديه كاأّنا يريد اأن ينف�ص عنهما غبار الّذكريات، 

ة، 
ّ
»احلكايات القدمية،« يقول باأح�ضن ما لديه من اإجنليزي

»احلكايات القدمية لي�ضت مثرية«.

الك،م؛  يف  وتبداأ  امل��دام  تقول  احلكايات،«   
ّ
اأح��ب »اأن��ا 

ينظر  الوقت؛  طيلة  تبت�ضم  هي  بينما  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ين�ضت 

اإىل القردة املك�رّشة عن اأ�ضنانها يف راأ�ضها وهي تتمايل 

�ضعوًدا وهبوًطا عندما تبداأ يف �ضحكة �ضاخبة. 

تنتهي من حمادثتها،  اأن  بعد  يقول  »حمظوظون نحن،« 

 �ضيء«.
ّ

»ففي اأمريكا باإمكاننا اأن نتكّلم عن اأي

 
ّ
اأحب »اأنا  راأ�ضها موافقة،  بلد،« تهّز املدام  ب 

ّ
»اأمريكا طي

اأمريكا«.

د �ضي يف ذلك امل�ضاء لبنته، »التقيت هذه املراأة 
ّ
ي

ّ
قال ال�ض

ة يف احلديقة، اأراأيتها اأنت؟«
ّ
الإيراني

  »كّ،«.

ا ما، اإّنها متفائلة كثرًيا، قد 
ً
  »ينبغي لك اأن تلتقيها يوم

جتدينها م�ضدر اإلهام لك للو�ضع الذي اأنت فيه«. 

ترفع  اأن  دون  بنته  ت�ضاأل  فيه؟«  الذي  اأنا  و�ضع   
ّ

»اأي   

عينيها عن طعامها. 

د �ضي، عندما ل تاأتي بنته 
ّ
ي

ّ
ال�ض اأنت،« يقول    »اأخربيني 

بوقت  ين 
ّ
متر »اأن��ت  حمادثتهما،  به  يوا�ض،ن  ب�ضيء 

مظلم«.

  »كيف لك اأن تعرف اأّنها �ضتنري طريقي يف احلياة؟«

يجد جواًبا،  اأن  عن  يعجز  ولكّنه  فاه،  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يفتح    

يخاف اإن �رشح لها اأّنه واملدام يتكّلمان لغتني خمتلفتني 

ما  الكرب؛  من  عقله  وه��ن   
ً

رج��، فيه  �ضتفّكر  بنته  ف��اإّن 

من  له  منافًيا  فجاأًة  بدا  ما  وقت  يف  املنطق  مع  ائتلف 

ي�ضاركها  التي  اأمله فيها، بنته  اأخرى؛ حتبط بنته  زاوية 

اأن ي�ضاركها حلظة عزيزة  ا على 
ً
اللغة ولكّنه مل يعد قادر

ل  »ح�ضًنا،  الك،م،  من  طويل  توّقف  بعد  يقول  عليه؛ 

ينبغي للمراأة اأن ت�ضاأل اأ�ضئلة مبا�رشة ك�ضوؤالك هذا؛ املراأة 

احلة تراعي الآخرين وتعرف كيف تكّلمهم، وجتعلهم 
ّ

ال�ض

يتكّلمون«.

  »اأنا مطّلقة؛ اإذن فاأنا ل�ضت، ل �ضّك، امراأة �ضاحلة ح�ضب 

روؤيتك«.

ا اأّنها   اهتمام، ظانًّ
ّ

د �ضي ك،م بنته هذا اأي
ّ
ي

ّ
  ل يعري ال�ض

اح��رتام،   
ّ

اأي له  تبدي  ول  ح��ّق،  وجه  غري  من  به  تتهّكم 

احلة«. 
ّ

ا للمراأة ال�ض
ً

ك نوذج
ّ
»كانت اأم

وعيناها  بنته  ت�ضاأله  تتحّدث؟«  جعلك  يف  جنحت  »وهل 

ا يعرف عنهما. 
ّ
ا مم

ً
يف عينيه وتبدوان اأ�ضّد افرتا�ض

 الّتحّدي واملواجهة«.
ّ
ك هكذا قّط، مل تكن حتب

ّ
»مل تكن اأم

مت، فبداأت اأتكّلم، 
ّ

ًل اّتهمتني اأيّن �ضديدة ال�ض
ّ
»بابا، اأنت اأو

وها اأنت تقول الآن اإّن طريقة ك،مي خاطئة«.

اأن  يعني  الك،م  ت�ضاأيل فقط،  اأن  الك،م على  يقت�رش  »ل 

عيهم على اأن 
ّ
تخربي الّنا�ص كيف ت�ضعرين جتاههم وت�ضج

يخربوك كيف ي�ضعرون جتاهك«.

ا؟«
ًّ
ائي

ّ
»بابا، منذ متى �رشت اإخ�ض

يقول  جهدي،«  ق�ضارى  اأبذل  واأنا  مل�ضاعدتك،  هنا  »اأنا 

اأعرف مل انتهى بك املطاف  اأن  د �ضي، »اأنا ل بّد يل 
ّ
ي

ّ
ال�ض

اإىل الّط،ق، ل بّد يل اأن اأعرف اأين مكمن اخلطاأ، وكيف يل 

ا 
ً

اأن اأ�ضاعدك يف احل�ضول على ال�ّضخ�ص الأن�ضب لك زوج

ة القادمة؛ اأنت بنتي، واأنا اأريدك اأن تكوين �ضعيدة، 
ّ
يف املر

تني«.
ّ
ل اأريدك اأن تلدغي من جحر واحد مر

يف  البقاء  تنوي  كم  ولكن  قبل،  من  اأ�ضاألك  مل  »بابا، 

اأمريكا؟« ت�ضاأل بنته.

»حّتى تتعايف«.

 كا�ضطًة الأر�ضية.
ّ
 �ضيقان الكر�ضي

ّ
تقف بنته، ت�رش

د 
ّ
ي

ّ
»نحن، الثنني، العائلة الوحيدة الآن لكلينا،« يقول ال�ض

بنته تغلق باب غرفة نومها  ينا�ضدها، ولكّن  كاأّنا  �ضي 

حون التي 
ّ

اإىل ال�ض د �ضي 
ّ
ي

ّ
ال�ض اأن يقول املزيد؛ ينظر  قبل 

ة 
ّ
بدا اأّن بنته مل تقرتب منها؛ مكّعبات اأكلة »توفو« املقلي

ة بفطر مفروم والروبيان والزجنبيل وت�ضكيلة من 
ّ
حم�ضو

براعم نبات اخليزران، والفلفل الأحمر، والبازّلء؛ مع اأّن 

بنته متدح طبخه كّل م�ضاء فاإّنه ي�ضعر بفتور ذلك املدح؛ ل 

تعرف اأّن الطبخ �ضار �ض،ته، وهي ل ت�ضتجيب ل�ض،ته.

�ضعور  بّث  يف  ح�ضًنا   
ً
ب،ء لأبلت  ة 

ّ
حي زوجتي  كانت  »لو 

د �ضي للمدام 
ّ
ي

ّ
ور يف نف�ص البنت،« يقول ال�ض

ّ
البهجة وال�رش

حمادثتها  اإىل  اأك��رث  يطمئّن  ال��ّت��ايل؛  اليوم  �ضباح  يف 

ا  ج��دًّ قريبتني  »كانتا   ،
ً

ق��ائ��، في�ضرت�ضل  ة، 
ّ
يني

ّ
بال�ض

كنت  منهما،  قريًبا  اأكن  مل  اأيّن  ذلك  يعني  ل  لبع�ضهما؛ 

�ضواريخ  عامل  كنت  اإن  ولكّنك  واأعّزهما؛  كثرًيا  هما 
ّ
اأحب

فاإّن هذا ل بّد منه؛ كنت اأق�ضي نهاري يف العمل وليلي يف 

ًيا، لذا مل اأ�ضتطع م�ضاركة 
ّ
الّتفكري فيه، كان كّل �ضيء �رش

الّزوجة  كانت  الّزوجة،  ولكّن  فيه؛  اأفّكر  كنت  ما  اأ�رشتي 

ا يل يف العامل كّله، كانت تعرف 
ً
ا وتقدير

ً
اأكرث الّنا�ص فهم

اأيّن كنت م�ضغوًل بعملي، فلم تكن تقطع حبل اأفكاري، ول 

ا 
ً
كانت تدع البنت تزعجني؛ اأعرف الآن اأّن ذلك مل يكن اأمر

ا للبنت، كان ينبغي يل اأّل اآتي بنف�ضي العاملة اإىل 
ًّ
ي

ّ
�ضح

ا، مل اأفهم ذلك؛ والآن البنت، لي�ص لديها 
ّ
البيت، كنت �ضاًب

 �ضيء تقوله يل«.
ّ

اأي
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بنته،  مع  احلديث  على  نف�ضه  د 
ّ
يعو اأّل  خطاأه  كان  ا،  حقًّ

ر نف�ضه هكذا: يف وقته ذاك، رجل مثله، م�ضطًفى 
ّ
ولكّنه يرب

ة نبيلة، كان ل بّد له اأن 
ّ
من القّلة القليلة للعمل على ق�ضي

ف وحمزن، ولكن �رشفه 
ّ
يرجح عمله على اأهله، اأمر م�رش

اأنبل من حزنه.

اأّنها  امل�ضاء  ذل��ك  يف  الع�ضاء  طاولة  على  بنته  تخربه 

رح،ت  تنّظم  ة 
ّ
يني

ّ
بال�ض تتحّدث  ة 

ّ
�ضياحي �رشكة  وجدت 

هنا  »اأن��ت  الغربي،‘  احل 
ّ
و’ال�ض  ‘

ّ
ال�رّشقي احل 

ّ
’ال�ض اإىل 

جولت  يف  تذهب  اأن  اأرى  لذا  اأمريكا؛  على  نظرة  لتلقي 

ة قبل قدوم ال�ّضتاء، هذا اأف�ضل �ضيء ميكنك فعله«.
ّ
�ضياحي

»اأهي مكلفة؟«

األي�ص  مي،دك،  لعيد  اأردت��ه  ما  فهذا  بابا،  �ضاأدفع،  »اأن��ا 

كذلك؟«

اإّنها بنته يف نهاية املطاف، تذكر اأمنيته وتوّد حتقيقها، 

ولكّن ال�ضيء الذي ل تفهمه اأّن اأمريكا التي يريد هي البلد 

ف لها �ضيًئا 
َ
ة �ضعيدة؛ َغر

ّ
الذي تعي�ص فيه بنته حياة زوجي

مك وو�ضعه يف طبقها، »عليك اأن تاأكلي 
ّ
من اخل�ضار وال�ض

املزيد،« يقول لها ب�ضوت حنون.

»اإذن �ضاأّت�ضل بهم يوم غد واأحجز لك اجلولت«.

ح اأّن بقائي هنا فيه خري يل، فاأنا 
ّ

»ل اأخفي عليك اأيّن اأرج

ة كبرية للذهاب يف 
ّ
ّن الآن، مل تعد يل قو

ّ
رجل كبري يف ال�ض

ة«.
ّ
جولت �ضياحي

ا يثري الّنظر«.
ّ
»ولكّنك لن جتد هنا كثرًيا مم

تقلقي؛  ل  اأرى؛  اأن  اأحببت  التي  اأمريكا  هي  هذه  ل؟  »مَل 

ب لك كثرًيا من الإزعاج«.
ّ
 اأ�ضدقائي هنا، لن اأ�ضب

ّ
فاأنا لدي

الهاتف  ترّد على  بنته،  اأن جتيب عليه  الهاتف قبل  يرّن 

الباب  خبطة  ينتظر  نومها،  غرفة  اإىل  ا 
ّ
تلقائًي وتذهب 

كان  لو  حّتى  الهاتف  على  اإط،ًقا  اأمامه  ترّد  ل  ة، 
ّ
القوي

ا غريًبا يريدها اأن ت�ضرتي ب�ضاعة له عرب 
ً

املّت�ضل �ضخ�ض

الهاتف؛ وقد جاءتها مكاملة قبل ب�ضعة اأ�ضابيع، فتحّدثت 

اأن  عليه  كان  املعتاد؛  من  اأط��ول  ومل��ّدة  خافت  ب�ضوت 

يجتهد لئّ، ي�ضع اأذنه على الباب وي�ضتمع؛ ولكّن البادي 

ا اأخرى هذا امل�ضاء، فقد تركت باب غرفة 
ً
اأّن لديها اأفكار

ا.
ً

نومها مفتوح

�ضوتها  كان  ة، 
ّ
بالإجنليزي الهاتف  يف  تتحّدث  ي�ضمعها 

وت�ضحك،  ب�رشعة  تتحّدث  ما  عادة  فهي  عهده،  ا 
ّ
مم اأحّد 

�ضلوكها؛  يفهم  ل  اأّن��ه  الأده��ى  ولكّن  كلماتها،  يفهم  ل 

ا، الوقح كثرًيا،  ا، العايل كثريً ف�ضوتها، �ضوتها احلاّد كثريً

حلظة  يف  ي�ضعر  اأّنه  حّتى  لأذنيه،  البغ�ص  غاية  بغي�ص 

ا 
ً

�ضخ�ض يرى  كاأّنا  عارًيا،  ج�ضدها  اّتفاًقا  يلمح  كاأّنا 

غريًبا كّل الغرابة ل البنت التي يعرفها. 

اعة 
ّ
�ضم تعيد و�ضع  يرمقها عند خروجها من غرفتها؛    

اأن تقول كلمة؛ يرقب  الّطاولة دون  الهاتف، جتل�ص على 

تتحّدثني  كنت  م��ن  »م��ع  ي�ضاألها،   
ّ
ث��م للحظة  وجهها 

بالهاتف؟«

»�ضديق«.

»�ضديق اأم �ضديقة؟«

»�ضديق«.

ينتظر منها مزيًدا من ال�رّشح، ولكن البادي اأّنها ل تنوي 

اأهو  جل- 
ّ
الر »هذا  لها،  يقول  حلظات  وبعد  كهذا،  �ضيًئا 

؟« 
ّ

�ضديق خا�ص

؟ نعم، بالّطبع«.
ّ

»خا�ص

‘ هو؟«  
ّ

»كم ’خا�ص

ا،   جدًّ
ّ

- نعم هو خا�ص
ّ
ا يقّلل هذا من قلقك علي

ّ
»بابا، رب

اأكرث من �ضديق،« تقول بنته، »اإنه ع�ضيقي، اأيعطيك ذلك 

الّتعا�ضة  اإذن، لي�ص بتلك  اأكرث؛ فحياتي،  �ضبًبا تطمئّن به 

التي ظننت«. 

؟«
ّ
»اأهو اأمريكي

 الآن، ولكّنه اأ�ضً، من رومانيا«.
ّ
»اإّنه اأمريكي

؛ يفّكر 
ّ
اأقّله، يف جمتمع ا�ضرتاكي جل، 

ّ
الر اإذن فقد ترعرع 

على  تبعث  نظرة  الأمر  اإىل  ينظر  اأن  حماوًل  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض

وما  اأنت  اأين  من  اأيفهمك-  ًدا؟ 
ّ
جي »اأتعرفينه  الّتفاوؤل، 

الغلطة  ترتكبي  اأن  ميكنك  ل  تذّكري  ح�ضًنا؟  ثقافتك- 

غاية  ح��ذرة  ة 
ّ
امل��ر ه��ذه  تكوين  اأن  عليك  تني، 

ّ
مر ذاتها 

احلذر«.

»نحن يعرف اأحدنا الآخر منذ وقت طويل«.

»وقت طويل؟ ال�ّضهر لي�ص بوقت طويل!«

»اأطول من ذلك، بابا«.

»�ضهر ون�ضف �ضهر على اأكرث تقدير، األي�ص كذلك؟ ا�ضمعي، 

تندفع  اأّل  امل��راأة  على  يجب  ولكن  تتاأمّلني،  اأّن��ك  اأع��رف 

الّن�ضاء  اأن��ت؛  و�ضعك  يف  كانت  ما  اإذا  ما 
ّ
�ضي ول  كثرًيا، 

املهجورات- اإّنهّن يخطئن كثرًيا يف وحدتهّن«.

ترفع بنته راأ�ضها وتنظر اإىل الأعلى، »بابا، مل يكن زواجي 

ر«.
َ
كما تظّن اأنت، فاأنا مل اأُهج

احة 
ّ

د �ضي اإىل بنته، لها عينان نا�ضعتان بال�رش
ّ
ي

ّ
ينظر ال�ض

والّت�ضميم، يكاد يريد منها يف حلظة اأن تعفيه عن مزيد 

اإن بداأت بالك،م  ة الّنا�ص، 
ّ
من الّتفا�ضيل؛ ولكن مثل بقي

جل؛ 
ّ
الر اإيقافها؛ »بابا، نحن تطّلقنا ب�ضبب هذا  عجز عن 

اأنا من هجره، اإذا اأردت ا�ضتخدام هذه الكلمة«. 

»ولكن ملاذا؟«
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ة، بابا«. 
ّ
»حتدث اأ�ضياء تعّكر احلياة الزوجي

اأحدهما   
ّ
ليحب ير 

ّ
ال�رش يف  واحدة  ليلة  للّزوجني  »’تكفي 

الآخر ملائة عام.‘ اأنتما كنتما

جني ل�ضبع �ضنني! كيف لك اأن تفعلي ذلك بزوجك؟ 
ّ
 متزو

ما الإ�ضكال الذي واجهتماه، اإىل

تكون  اأن  جة؟« 
ّ
متزو واأنت  هذه  غرية 

ّ
ال�ض جانب ع،قتك 

ة بعد تربيته لها
ّ
بنته زوجًة غري وفي

كان اآخر ما ميكن اأن يخطر بباله.

»ل �رشورة للحديث يف هذا الأمر الآن«.

وهو  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يقول  اأع��رف،«  اأن  احلّق  ويل  اأبوك،  »اأنا 

يخبط الّطاولة بيده.

»كان اإ�ضكالنا اأيّن مل اأحتّدث كفايًة لأجل زوجي، كان يف 

�ضّك دائم ب�ضبب �ضمتي،

فظّن اأيّن اإّنا اأخفي �ضيًئا منه«.

»كنت تخفني ع�ضيًقا منه«.

 يف �ضوؤاله 
ّ
د �ضي ك،مه هذا، »كّلما األح

ّ
ي

ّ
  تتجاهل بنت ال�ض

اأكرث واأكون وحدي؛  اأ�ضمت  اأن  اأتكّلم ازددت رغبًة  اأن  يل 

اأنا ل اأجيد الك،م، كما ذكرت اأنت«.

ل  بوقاحة  بالهاتف  ا 
ًّ
تو تكّلمت  فقد  كذب،  هذا  »ولكن 

ت�ضّدق! اأنت تكّلمت و�ضحكت مثلما تفعل عاهرة!«

وف��ورة  ك،مه  بحّدة  م�ضعوقًة  �ضي،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض بنت  تنظر 

»الأمر  اأنعم،  ب�ضوت  جتيب  اأن  قبل  طوي،  اإليه  غ�ضبه، 

 ،
ّ
ة، وهذا اأ�ضهل علي

ّ
خمتلف، بابا، نحن نتحّدث بالإجنليزي

ة«.
ّ
يني

ّ
فاأنا ل اأجيد ال�ض

»هذا عذر �ضخيف!«

عن  قّط  بها   
ّ

تعرب مل  لغة  على  يت 
ّ
وترب ن�ضاأت  اإذا  »بابا، 

اأخرى وتتكّلم فيها  اأن تتبّنى لغة  الأ�ضهل  م�ضاعرك كان 

ا اآخر«.
ً

اأكرث، اإّنها جتعلك �ضخ�ض

ك على زناك؟«
ّ
»اأاأنت تلومينني واأم

»اأنا مل اأقل ذلك، بابا«.

»ولكن األي�ص هذا ما ق�ضدته؟ نحن مل نح�ضن �ضنًعا عندما 

اأخرى  لغة  لك  جتدي  اأن  رت 
ّ
فقر ة، 

ّ
يني

ّ
ال�ض على  يناك 

ّ
رب

وع�ضيًقا اآخر بعدما وجدت نف�ضك غري قادرة على الّتحّدث 

اإىل زوجك باأمانة عن زواجكما«. 

ي مل تتحّدث قّط، عند معرفتكما اأن 
ّ
»اأنت مل تتحّدث قّط، اأم

ة؛ واأنا تعّلمت اأّل اأتكّلم«.
ّ
ة اإ�ضكاًل يف حياتكما الّزوجي

ّ
ثم

ك،نا  كان  واإّنا  ك، 
ّ
اأم وبني  بيني  اإ�ضكال  ة 

ّ
ثم يكن  »مل 

�ضموًتا من حيث الّطبع«.

»ولكن هذا كذب!«

�ضديد  كنت  عندما  اأخطاأت  اأيّن  اأعرف  كذًبا،  لي�ص  »كّ،، 

كنت  اأيّن  تفهمي  اأن  عليك  ولكن  بعملي،  ا 
ً
دائم الن�ضغال 

قليل الك،م ب�ضبب مهنتي«.

»اأنت  �ضفقة،  عينيها  ويف  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض بنت  تقول  »بابا،« 

تكن عامل �ضواريخ  فاأنت مل  ا كذبة،  اأي�ضً اأّن هذه  تعرف 

اأنا كنت اأعرف، الّنا�ص كّلهم  ي كانت تعرف ذلك، 
ّ
اأم قّط؛ 

كانوا يعرفون«.

ما  اأفهم  »مل  طويً،،  وقًتا  بنته  اإىل  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يحملق 

تعنني«.

ا كنت تفعل يف 
ّ
»ولكّنك تعلم، يا بابا، اأنت مل تتكّلم قّط عم

مكان عملك، هذا �ضحيح، ولكن الّنا�ص الآخرين- الّنا�ص 

تكّلموا عنك«.

نف�ضه،  عن  بها  يدافع  كلمات  يجد  اأن  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يحاول 

ولكّن �ضفتيه ترجتفان دون اأن حتدثا �ضوًتا.

تقول بنته، »اأنا اآ�ضفة، بابا، مل اأق�ضد اإيذاءك«.

جاأ�ضه  ربط  اإىل  وي�ضعى  طويلة  ا 
ً
اأنفا�ض �ضي  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض ياأخذ 

عب، فقد كان هذا داأبه 
ّ

وحفظ كرامته؛ فالأمر لي�ص بال�ض

»اأنت  امل�ضاعب؛  وجه  يف  هادًئا  يظّل  اأن  حياته:  طيلة 

حّق؛«  هو  ما  تقولني  قلت،  كما  كنت،  واإّنا  توؤذيني،  مل 

ة 
ّ

يقول ذلك ويقوم، وقبل اأن يعود اإىل غرفة الّنوم اخلا�ض

يوف تناديه وتقول ب�ضوت خافت، »بابا، �ضاأحجز  بال�ضّ

ة«.
ّ
ياحي

ّ
لك غًدا اجلولت ال�ض

ا املدام ليوّدعها، فقد 
ً
د �ضي يف احلديقة منتظر

ّ
ي

ّ
يجل�ص ال�ض

ر له اأمر �ضفره من �ضان فران�ضي�ضكو 
ّ
طلب من بنته اأن تدب

اأمريكا، �ضيبقى له  ة يف 
ّ
ياحي

ّ
ال�ض بعد عودته من جولته 

لديه  لي�ص  ولكن  كامل،  اأ�ضبوع  مغادرته  قبل  الوقت  من 

فقط،  اأخرية  واحدًة  ًة 
ّ
مر اإّل  املدام  مع  ليتكّلم  ال�ّضجاعة 

اأكاذيب حول نف�ضه؛ مل يكن  ليو�ضح لها ما قال لها من 

ب اأن يكون، وقد كان فعً، لث،ث 
ّ
عامل �ضواريخ، كان قد در

�ضة؛ 
ّ
�ضنوات من الّثماين والّث،ثني �ضنًة ق�ضاها يف املوؤ�ض

ب 
ّ
 اأن يظّل �ضامًتا ب�ضاأن عمله، يتدر

ّ
ا ل�ضاب من ال�ّضاّق جًدّ

 ،
ّ

د �ضي على قول ذلك يف ذهنه؛ عامل �ضواريخ �ضاب
ّ
ي

ّ
ال�ض

ا الإثارة 
ً

فخر كهذا، جمد كهذا، اأنت اأردت اأن ت�ضارك �ضخ�ض

واحلما�ضة وح�ضب.

واأربعني  اثنني  قبل  اإح�ضا�ضه-  م�ضاركته  اأراد  من  كان 

التي  ا- 
ً
عام وع�رشين  اخلم�ضة  ذات  البنت-  تلك  ا- 

ً
عام

مون،« كما 
ّ
كانت تعمل عنده على ماكنة التخرمي، »املخر

ام، اأولئك الذين حّلت حمّل 
ّ
كان يطلق عليهم يف تلك الأي

ا؛ 
ً
تقّدم الأكرث  احلا�ضوب  اأجهزة  طويلة  مّدة  منذ  مهنتهم 

ما  اأكرث  حياته  من  اختفى  ما  كّل  من  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يفتقد 

ك،مه  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يطلق  يي،ن،«  »ال�ضم  مته؛ 

ّ
خمر يفتقد 
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ال�ضم  ي 
ّ
يحي ما  و�ضخ�ص  ع��ال؛  ب�ضوت  الهواء  يف  هذا 

اأوراق  من  ب�ضّلة  املدام  اإليه  مت�ضي  والبتهاج؛  ور 
ّ

بال�رش

د �ضي، 
ّ
ي

ّ
ة، تلتقط واحدة منها وت�ضّلمها اإىل ال�ض

ّ
نبتة خريفي

وتقول، »جميلة«.

اأغ�ضانها  اأ�ضّد  حّتى  عروقها  الورقة،  �ضي  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض يفح�ص 

والربتقايل؛ مل يحدث  ل،أ�ضفر  املتفاوتة  والّظ،ل  ا 
ً
�ضغر

ً، هكذا، يحاول اأن يتذّكر الأطراف 
َّ

قّط اأن راأى العامل مف�ض

اأّنه،  اإّل  روؤيتها؛  د 
ّ
تعو التي  الباهتة  والأل��وان  قيقة 

ّ
الر

�ضيء  كّل  يجد  العني،  عد�ضة  اإعتام  يعاين  مري�ص  مثل 

اأن  »اأري��د  جاذًبا؛  ا 
ً
�ضاحر ولكن  ًعا 

ّ
مرو  ،

ً
وم�ضاء ا  ح��ادًّ

د �ضي بينما يتهّلل وجه املدام 
ّ
ي

ّ
اأخربك ب�ضيء،« يقول ال�ض

د �ضي مكانه يف الّدّكة 
ّ
ي

ّ
 ال�ض

ّ
بابت�ضامة م�رشقة تائقة؛ يغري

ويقول بالإجنليزية، »مل اأكن عامل �ضواريخ«.

�ضي،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض اإليها  ينظر  بثبات،  براأ�ضها  امل��دام  تومئ 

ب�ضبب  �ضواريخ  عامل  اأكن  »مل  عنها،  الّنظر  ي�رشف  ثم 

عيب  ل  الك،م؛  كان  فعلناه  الذي  الوحيد  ال�ّضيء  ام��راأة؛ 

ج 
ّ
يف الك،م، قد تظّنني، ولكن ل، الك،م بني رجل متزو

كان  كئيًبا  هكذا  مقبوًل،  يكن  مل  جة 
ّ
متزو غري  وفتاة 

عاملنا يف ذلك الوقت؛« نعم »كئيب« هي الكلمة الأن�ضب، 

ان عند حديثهم عن 
ّ
ال�ّضب ال�«جمنون،« كما يقول  ولي�ضت 

لو  حّتى  ا، 
ً
دائم يتحّدث  اأن  مّنا  املرء  »يريد  الوقت؛  ذلك 

ال�ّضيء  هذا  الك،م،  تدريبنا؛«  من  ا 
ً
ج��زء مت 

ّ
ال�ض كان 

 الفطري، فلننظر كم اأدمنه الّنا�ص! بداأ ك،مهما من 
ّ
العام

 جل�ضا لحًقا يف 
ّ
ا�ضرتاحة اخلم�ص الدقائق يف املكتب، ثم

اأملهما  عن  تكّلما  الغداء،  ا�ضرتاحة  طيلة  وتكّلما  املقهى 

فيه،  ي�ضاركان  كانا  الذي  العظيم  للّتاريخ  وحما�ضتهما 

ة.
ّ
ة ال�ّضاب

ّ
هم ال�ّضيوعي

ّ
ل �ضاروخ لأم

ّ
تاريخ �ضنع اأو

الأمر  كان  فاأكرث؛  اأكرث  تكّلمت  بالك،م  ب��داأت  ما  »واإذا 

اإذ  زوجتك،  مع  والك،م  البيت  اإىل  الّذهاب  عن  خمتلًفا 

�ضيء، حتّدث ك،نا عن   
ّ

اأي لإخفاء  ة �رشورة 
ّ
ثم تكن  مل 

حياته بالّطبع؛ الك،م مثل ركوب ح�ضان غري ملجوم، ل 

ة 
ّ
تعرفني اأين ينتهي بك املطاف، ول جتدين نف�ضك م�ضطر

اأمرك؛ هكذا كان ك،منا؛  اإليه  اأن تفّكري فيما يوؤول  اإىل 

ولكن مل تكن بيننا ع،قة غرام مثلما قالوا؛ مل يقع اأحدنا 

 ي�ضعر يف حلظة 
ّ
د �ضي، ثم

ّ
ي

ّ
 الآخر قّط«. يقول ال�ض

ّ
يف حب

هذا   
ّ
احلب من  نوع   

ّ
اأي كلماته؛  ب�ضاأن  البال  �ص 

ّ
م�ضو اأّنه 

 اأحدهما الآخر، 
ّ
الذي يتكّلم عنه؟ ل ريب اأّنهما كان يحب

هما على نحو ما ظّنوا �ضاّكني- فقد اأبعد 
ّ
ولكن مل يكن حب

لها؛  واحرتامه  باحلدود  ده 
ّ
تقي على  دّل  بعًدا  عنها  نف�ضه 

ة، 
ّ
ي

ّ
بحر به  تكّلما  ا 

ًّ
حب كان  ا- 

ً
مل�ض قّط  اأيدهما  تلتِق  مل 

ا؟ اأمل تنِه  ا اأي�ضً
ًّ
ا التقت به روحاهما- اأمل يكن هذا حب

ًّ
حب

هكذا بنته زواجها، ب�ضبب كّل ذلك الك،م مع رجل اآخر؟ 

رغم  ق 
ّ
بالّتعر ويبداأ  املقعد،  من  مكانه  �ضي  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض  

ّ
يغري

 اأّنهما كانا بريئني عندما اّتهما 
ّ
ن�ضيم اأكتوبر البارد؛ اأ�رش

تها 
ّ
ا كان بينهما، طالب باإعادة الّنظر يف ق�ضي

ً
باأّن غرام

من�ضبه  يف  ببقائه  ِع��د 
ُ
و ة؛ 

ّ
قروي بلدة  اإىل  اإر�ضالها  عند 

 بغرامه على امل،أ، وينتقد نف�ضه على فعلته؛ 
ّ
على اأن يقر

الّثالث  بعد  اأعد  »مل  بحّقه،  اإجحاف  باأّنه  موؤمًنا  رف�ص 

 
ّ

والّث،ثني من عمري عامل �ضواريخ؛ مل اأ�ضارك قّط يف اأي

العمل كان  اأو درا�ضة بعد ذلك؛ ولكن كّل �ضيء يف  بحث 

اأقّله هذا ما كان يظّنه حّتى  ا، فلم تعرف زوجتي؛« 
ًّ
ي

ّ
�رش

اأن يعنّي فيه  اأدنى من�ضب كان ميكن  البارحة؛ عنّي يف 

ام حفل مي،د الّزعيم 
ّ
ن املكاتب يف اأي

ّ
رجل بخربته- زي

يف  ا�ضات 
ّ
والكر الأوراق  نقل  ال�ّضيوعي،  واحل��زب  مايو 

اأخرى، جمع  اإىل  ة 
ّ
عربة ذات عج،ت من جمموعة بحثي

باأ�ضمائهم،  �ضجّلها  امل�ضاء،  يف  زم،ئه  ا�ضات 
ّ
وكر اأوراق 

ا�ص 
ّ
حر من  اثنني  بح�ضور  امللّفات  خزانة  يف  وو�ضعها 

بيته  اإىل  ذه��ب  العمل،  يف  كرامته  على  حافظ  الأم��ن؛ 

التفت عن  بعمله،  ا 
ً
فكر م�ضغول  ة عامل �ضواريخ 

ّ
ب�ضخ�ضي

الأ�ضئلة التي كانت يف عيني زوجته حّتى اختفت يف اأحد 

ها، هادئة 
ّ
ام؛ �ضاهد بنته تكرب، وكان �ضاأنها �ضاأن اأم

ّ
الأي

عمل  وث،ثون؛  اثنان  بة؛ 
ّ
طي امراأة  بة، 

ّ
طي بنت  متفّهمة، 

ا خ،ل عمله، رجال يف مقتبل 
ً
مع اثنني وث،ثني حار�ض

 العمل، يحملون على اأحزمتهم حافظات 
ّ

اأعمارهم يف زي

ة.
ّ
�ض،ح خالية، ولكّن احلراب على بنادقهم كانت حقيقي

ولكن مل يكن لديه يف كّل الأحوال خيار اآخر، القرار الذي 

اّتخذه- اأمل يكن من باب الوفاء لزوجته وللمراأة الأخرى؟ 

بة 
ّ
 بع،قة الغرام ويوؤذي زوجته الطي

ّ
كيف كان له اأن يقر

الأبعد احتماًل،  اأو، اخليار  ا- 
ًّ
اأناني ليبقى عامل �ضواريخ 

يتخّلى عن مهنته وزوجته وبنته البالغة من العمر عامني 

الهيبة،  الوقار ول  القدر من  اأجل رغبة مل تكن بذاك  من 

ي به هو ما يجعل 
ّ
رغبة احلياة مع امراأة اأخرى؟ »ما ن�ضح

د �ضي اجلملة التي 
ّ
ي

ّ
احلياة ذات هدف ومعًنى،«- يقول ال�ض

اإن ع�ضت يف  ة، 
ّ
بقو راأ�ضه  يهّز  طاملا رّددت يف تدريبهم، 

ا 
ًّ
ي

ّ
ا غريبة عنك؛ يتفّكر؛ لي�ص �ضح

ً
 اأعطاك اأفكار

ّ
بلد اأجنبي

جل 
ّ
لرجل يف عمره اأن يتفّكر طويً، وينب�ص ذاكرته، فالر

يعي�ص  فيها؛  التي  اللحظة  يف  يعي�ص  اأن  عليه  الح 
ّ

ال�ض

ديقة العزيزة التي جتل�ص الآن جنبه على 
ّ

مع املدام، ال�ض

املقعد وترفع له يدها ما�ضكًة يف ال�ّضم�ص امل�رشقة ورقة 

 كان اآية اجلمال. 
ّ
 بلون ذهبي

)11(
�ضجرة جنكو
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ll املخــــــــّرب

)12(
  ها جني

؛ 
ّ
 من اأ�صل �صيني

ّ
هاجني قا�ّص وروائي و�صاعر اأمريكي

ال�صني عام  �صمال  الواقع يف  لياونينج  اإقليم  ولد يف 

الثمانينّيات؛  اأواخ��ر  يف  اأمريكا  اإىل  وهاجر   ،1956
 )1996( الظلل«  »مواجهة  ال�صعرية  جمموعاته  من 

الق�ص�صّية  جمموعاته  وم��ن  )2002(؛  و«ح��ط��ام« 

»حميٌط من الكلمات« )1990( و«حتت العلم االأحمر« 

»انتظار«  رواياته  ومن  جّيد«؛  و«�صقوط   )1997(

عّدة  بجوائز  فاز   :)2007( ة« 
ّ
حر و«حياة   )1999(

الق�صرية  للق�ّصة  العاملّية  اأوكونور  فرانك  جائزة  منها 

وجائزة   )1997( بني/همنغواي  وجائزة    )1996(

 عام )1999(.
ّ
الكتاب الوطني

* * * * 

يف  ال��غ��داء  م��اأدب��ة  على  وعرو�ضه  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ك��ان 

 اأمام حمّطة موجي للقطار. كان على 
ّ

امليدان الّتجاري

ودا تنّز منهما 
ّ

الّطاولة التي بينهما قّنينتان من ال�ض

رغوة �ضمراء و�ضندوقان من الورق فيهما اأرز وخيار 

لها،  قال  »فلناأكل،«  خنزير.  وحلم  خفيًفا  ا 
ً
قلي  

ّ
مقلي

من  �رشيحة  اأخذ  للعيدان.  املّت�ضلة  الأط��راف  وك�رش 

حلم اخلنزير يف طبقات من ال�ّضحم، وو�ضعها يف فمه. 

وبينما كان من�ضغً، بامل�ضغ ظهرت بع�ص التجعيدات 

على فّكه الّنحيل.

ا 
ّ
�رشطي ميينه  على  كانت  اأخ��رى  طاولة  على  جل�ص 

بدا  وي�ضحكان.  ال�ّضاي  ي�رشبان  ة 
ّ
احلديدي ّكة 

ّ
ال�ض

كان  عمره  منت�ضف  يف  كان  الذي  البدين  جل 
ّ
الر اأّن 

اجل�ضم  ذي  الّطويل   
ّ

ال�ّضاب رفيقه  اإىل  لطيفة  قال  قد 

ان ي�ضرتّقان الّنظر اإىل طاولة 
ّ
. كان ال�رّشطي

ّ
يا�ضي

ّ
الر

د �ضووؤ بني حني واآخر.  
ّ
ي

ّ
ال�ض

ام فا�ضد. ظّل بع�ص الّذباب 
ّ
فاحت من الهواء رائحة �ضم

يطّن فوق وجبة الّزوجني. كان مئات الّنا�ص يتدافعون 

اإىل  حاف،ت  لي�ضتقّلوا  ا 
ّ
واإم ة 

ّ
املن�ض اإىل  لي�ضلوا  ا 

ّ
اإم

مركز املدينة. وكان باعة اخل�ضار والفواكه ينادون 

باأ�ضواتهم الك�ِضلة جلذب الّزبائن، حملت حواىل اثنتا 

اإع،نات  ة 
ّ
املحّلي الفنادق  ميّثلن  ة 

ّ
�ضاب امراأة  ع�رشة 

ة وكلمات حجمها حجم راحة 
ّ
تعر�ص الأ�ضعار اليومي

وعلى  الهواء،  وتكييف  ة، 
ّ
اني

ّ
جم وجبات  مثل  اليد 

مايو  الّزعيم  متثال  وقف  امليدان  و�ضط  ويف  الّنهر. 

كانت  قدميه،  عند  يقيلون  فّ،حون  كان  الإ�ضمنتي. 

ووجوههم  الّدافئ  اجلرانيت  على  ت�ضتند  ظهورهم 

يد  يف  حمام  �رشب  جثم  امل�ضم�ضة.  ماء 
ّ
ال�ض ت�ضتقبل 

الّزعيم وذراعه املرفوعة. 

على  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض اأكل  ًدا، 

ّ
جي واخليار  الأرز  طعم  كان 

مهل، بدت على وجهه ال�ّضاحب ع،مات اإرهاق. كان 

ا، واأّنه وعرو�ضه 
ً
�ضعيًدا اأّن �ضهر الع�ضل قد انق�ضى اأخري

كبده خ،ل  قلًقا على  اإىل هارِبن. كان  يف طريقهما 

قبل  ا  ا حادًّ
ً
التهاب فقد عانى  الأ�ضبوعني هذه،  اإجازة 

ث،ثة اأ�ضهر، كان خائًفا من اأن يعود اإليه ثانيًة. على 

مل  كبده  اأّن  رغم  �ضديدة  اأعرا�ص   
ّ

اأي ة 
ّ
ثم تكن  مل  اأّنه 

اإج��م��اًل،  ك��ان،  ال�ّضيء.  بع�ص  وناعمة  كبرية  ت��زل 

حّتى  ا 
ً
ق��ادر كان  فقد  ته، 

ّ
�ضح على  مطمئًنّا  ا 

ً
را�ضي

ل توّتر �ضهر الع�ضل. احلّق اأّنه كان يف طريقه 
ّ
على حتم

اإىل ا�ضتعادة عافيته. نظر اإىل عرو�ضه تخلع نّظارتها 

ة وتدّلك جذر اأنفها باأطراف اأ�ضابعها. اكت�ضى 
ّ
لكي

ّ
ال�ض

خّداها ال�ّضاحبان ِعَقًدا من العرق. 

»اأاأنِت بخري، حبيبتي؟«

ًدا«.
ّ
»بي �ضداع، مل اأمن البارحة جي

ة اأ�ضبريين؟«
ّ
»ما راأيك اأن تاأخذي حب

اأنام  اأن  باإمكاين  الأحد؛  غًدا  ال�ّضّدة.  بتلك  الأمل  »لي�ص 

اأطول، ل تقلق«.

من  البدين   
ّ
ال�رّشطي ق��ام  يتحادثان  كانا  وبينما 

ال�ّضاي  م��ن  بكوب  ورم��ى  جنبهما  التي  ال��ّط��اول��ة 

ا.
ً
جتاهما، فابتّلت اأحذية كليهما فور

»من مثريي ال�ّضغب،« قالت ب�ضوت خافت.

د �ضووؤ، وقف على قدميه، �ضاح ب�ضوت عال، 
ّ
ي

ّ
قام ال�ض

اليمنى  �ضاقه  مّد  بذلك؟«  قمت  مَل   ،
ّ
ال�رّشطي »الرفيق 

لرييه حذاءه املبتّل.

 
ّ

»قمت باذا؟« �ضاأل الرجل البدين ب�ضوت اأج�ّص قوي

 
ّ

ال�ّضاب اأّن  ا، يف حني 
ً
�شر �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض اإىل  ينظر  وهو 

كان ي�ضّفر ويهمهم.

»انظر، اأنت كببت املاء على اأقدامنا«.

»اأنت تكذب، اأنت من بّلل حذاءه بنف�ضه«.
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، دورك تثبيت الّنظام ون�رش الأمان، 
ّ
»الرفيق ال�رّشطي

ولكّنك اآذيتنا عمًدا. مل تخرق قانوًنا كان على عاتقك 

هذا  ك،مه  يقول  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض كان  بينما  حمايته؟« 

احت�ضد حوله جمع من الّنا�ص.

ا بنا نقب�ص 
ّ
ح له يده، »هي

ّ
 وهو يلو

ّ
قال البدين لل�ّضاب

عليه«.

فقال  �ضغ؛ 
ّ
الر يف  يديه  دا 

ّ
وقي �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
بال�ض م�ضكا 

اأن تفع، بي هذا. هذا  ا �ضارًخا، »ل ميكنكما 
ً
�ضائح

مناٍف كّل املنافاة للعقل واملنطق«.

جل م�ضّد�ضه، »باإمكانك اأن ت�ضتخدم 
ّ
»ا�ضكت!« �ضحب الر

 قيادتنا«.
ّ
ل�ضانك يف مقر

ب، تعرف ذلك؟ اأنت 
ّ
، »اأنت خمر

ّ
 ال�ّضاب

ّ
اأ�ضاف ال�رّشطي

تخالف القانون وتخرق الّنظام«.

ت�ضتطع  ومل  فجمدت،  مبلًغا،  العرو�ضة  خ��وف  بلغ 

ة، 
ّ
الكّلي من   

ّ
للّتو جت 

ّ
تخر قد  كانت  فَهم؛ 

ُ
ي �ضيء  قول 

�ضاهدت  قد  تكن  مل  اجلميلة؛  الفنون  يف  �ضًة 
ّ

متخ�ض

ا�ضتطاعت  اأحدهم، كّل ما  القب�ص على  ال�رّشطة تلقي 

قوله كان، »يا للهول، اأرجوكما، اأرجوكما!«

اأن  رف�ص  ولكّنه  �ضووؤ،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ان 

ّ
يجر ان 

ّ
ال�رّشطي كان 

ل الّطاولة �ضارًخا، »علينا 
ْ

ك بِرج
ّ
يذهب معهما، ومت�ض

اأن ن�ضتقّل القطار، لقد ا�ضرتينا الّتذاكر من قبل«.

فلتذهب  »ا�ضكت،  �ضدره،  على  البدين  الرجل  لكمه 

يد  للم�ضّد�ص  الغليظ  بالّطرف  �رشب  تذكرتك؛«  �ضًدى 

ج،ن مًعا 
ّ
الر ه 

ّ
ا؛ جر

ً
الّطاولة فور د �ضووؤ، فرتكت 

ّ
ي

ّ
ال�ض

بعيًدا اإىل مركز ال�رّشطة.

د �ضووؤ اأّنه ل خيار لديه اإّل اأن يذهب معهما، 
ّ
ي

ّ
اأدرك ال�ض

»ل  عال،  ب�ضوت  لها  وقال  عرو�ضه  اإىل  براأ�ضه  فمال 

غد  يوم  اأعد  مل  واإذا  القطار.  اركبي  هنا،  تنتظريني 

خِرجني«.
ُ
باح فاأر�ضلي يل اأحدهم لي

ّ
ال�ض

هّزت راأ�ضها مغّطيًة فمها الباكي براحة يدها. 

�ضووؤ،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ح��ذاء  اأربطة  ان 

ّ
ال�رّشطي ف��ّك  اأن  وبعد 

ة. 
ّ
ّكة احلديدي

ّ
ة خلف مركز �رشطة ال�ض

ّ
حب�ضاه يف خلي

ق�ضبان  ب�ضّتة  الغرفة  يف  الوحيدة  الّنافذة  دَّت  ُ
�ض

ة؛ كانت تقابل �ضاحة وا�ضعة بها ب�ضع اأ�ضجار 
ّ
فولذي

باإطار  اأرجوحتان  الأ�ضجار  وراء  تعّلقت  �ضنوبر. 

كان  الّن�ضيم.  يف  خفيفة  بحركة  تتاأرجحان   
ّ

حديدي

ة يف مكان ما يف املبنى �ضاطور يقطع على اإيقاع 
ّ
ثم

ل، 
ّ
ة مطبخ يف الّطابق الأو

ّ
منتظم. ل بّد واأن يكون ثم

د �ضووؤ.  
ّ
ي

ّ
فّكر ال�ض

يقلق  اأن  ي�ضتطع  مل  اأّن��ه  ال�ّضديد  تعبه  مبلغ  من  كان 

ير 
ّ

على نف�ضه وفيما �ضيفعلون فيه. ا�ضتلقى على ال�رش

فالّثورة  خائًفا،  يكن  مل  مغم�ضتني.  بعينني  ق 
ّ
ي ال�ضّ

ج 
ّ
رو واحلزب  قبل.  من  انتهت  قد  ة 

ّ
يني

ّ
ال�ض ة 

ّ
الّثقافي

عني  يف  �ضوا�ضية  كّلهم  املواطنني  اأّن  لفكرة  ا 
ً
موؤّخر

يحتذي  ا 
ً

نوذج تكون  اأن  ينبغي  وال�رّشطة  القانون؛ 

ا لن توؤذيه 
ّ

به عوام الّنا�ص يف اللتزام بالقانون؛ رب

ال�رّشطة اإن ربط جاأ�ضه وناق�ضهم باملنطق.

الّتحقيقات  اإىل ق�ضم  اأُِخَذ يف وقت متاأّخر من امل�ضاء 

 
ّ
لم ال�رّشطي

ّ
يف الّطابق الّثاين؛ ويف طريقه لقي يف ال�ض

عينيه  اأدار  ج��ل، 
ّ
ال��ر ابت�ضم  بخ�ضونة.  عامله  ال��ذي 

لو  كما  عليه  باأ�ضابعه  واأ�ضار  اجلاحظتني  الّناتئتني 

قال   
)13(

�ضلحفاة! بي�ضة  ب�ضّد�ضه،  عليه  الّنار  يطلق 

ا �ضامًتا.
ًّ
د �ضووؤ يف خلده �ضاب

ّ
ي

ّ
ال�ض

د �ضووؤ يف املكتب حّتى جت�ّضاأ، فاأتت 
ّ
ي

ّ
ما اإن جل�ص ال�ض

راحة يده فمه، فغّطته. جل�ص اأمامه يف اجلانب الآخر 

كان  اآخر  ورجل  الق�ضم  رئي�ص  الّطويلة  الّطاولة  من 

املكتب  �ضطح  على  كانت  حمار.  وجه  ي�ضبه  وجهه 

ته. 
ّ
ق�ضي عن  معلومات  بها  اأوراق  حافظة   

ّ
الزجاجي

ب�ضاأنه يف  ومعلومات جمعت  عّدت  اأوراًقا  اأّن  ب 
ّ
تعج

فت�ضاءل  باملو�ضوع  الّتفكري  اأعاد  �ضويعات.  غ�ضون 

ا بلّف عنه. كيف كان ممكًنا 
ً
اإن كانوا يحتفظون دائم

حدوث هذا؟ فقد عا�ص وعمل يف هاربن، بعيًدا باأكرث 

ته الأوىل يف مدينة 
ّ
من ث،ثمائة ميل، وكانت هذه مر

موجي.  

كان رئي�ص ق�ضم الّتحقيقات نحيًفا اأ�ضلع، وبدا رزيًنا 

�ضيقتان مع اأوراق احلافظة كما 
ّ
ا. تعاطت يداه الر

ًّ
ذكي

جل�ص  اجلامعات.  اإحدى  يف  يحا�رش  باحًثا  كان  لو 

ركبته  على  بلوح   
ّ

�ضاب كاتب  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ي�ضار  على 

وقلم حرب اأ�ضود يف يده.

من  يبدو،  ما  على  يقراأ،  وهو  الرئي�ص  �ضاأل  »ا�ضمك؟« 

ا�ضتمارة.

»�ضووؤ ماجواجن«.

»العمر؟«

»اأربع وث،ثون«.
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»املهنة؟«

»حما�رش«.

»مكان العمل؟«

»جامعة هاربن«.

يا�ضي؟«
ّ
»الو�ضع ال�ض

»ع�ضو يف احلزب ال�ّضيوعي«.

ئي�ص الورقة على الّطاولة، وبداأ يتكّلم، »اأنت 
ّ
و�ضع الر

جرميتك الّتخريب، واإن مل ترتّتب عليها حّتى الآن اآثار 

ا يف احلزب فاإّنك يجب 
ً
وخيمة. ولكن مّلا كنت ع�ضو

اأن تعاقب فوق جنايتك. فقد ف�ضلت يف اأن تكون مثاًل 

، واأنت-«
ّ
للعوام

د �ضووؤ.
ّ
ي

ّ
دي،« قاطعه ال�ض

ّ
ا يا �ضي

ً
»عفو

»ماذا؟«

نظامنا  ب��و 
ّ
خم��ر ه��م  رج��ال��ك  �ضيًئا.  اأف��ع��ل  مل  »اأن���ا 

 
ّ
قدمي على  �ضاخن  ب�ضاي  رم��وا  فقد   ،

ّ
الجتماعي

فعلتهم  على  خهم 
ّ
توب اأن  واب 

ّ
وال�ض زوجتي.  وقدمي 

هذه اإن مل تعاقبهم«.

كيف  لك،  �ضهود  ل  فاأنت  له.  اأ�ضا�ص  ل  هذا  »ك،مك 

يل اأن اأ�ضّدقك؟« قال كاأّنا كان عامًلا ي�ضع حقائق 

اأمامه.

�رشبوا  »رج��ال��ك  اليمنى،  ي��ده  رف��ع  دليلي،«  »ه��ذا 

اأ�ضابعي ب�ضّد�ص«.

»هذا ل يثبت كيف تبّللت قدماك؛ اأ�ضف اإىل ذلك اأّنك 

باإمكانك �رشب اأ�ضابعك بنف�ضك«.

ا، 
ً
غ�ضب �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض ا�ضت�ضاط  احلقيقة،«  قلت  »ولكّني 

ا. 
ً
اع��ت��ذار يل  يقّدم  اأن  له  ينبغي  لل�رّشطة  »م��رك��زك 

ة 
ّ
تها، واأحذيتي اجللدي

ّ
فتذكرتي للقطار انتهت �ض،حي

اجلديدة اأتلفت، واأنا متاأّخر عن موؤمتر يل يف عا�ضمة 

بتموه 
ّ
�ضوين على كّل ما �ضب

ّ
الإقليم، اأنتم يجب اأن تعو

ا يرجتف عند 
ًّ
يل من �رشر. ل حت�ضبوين مواطًنا عام

ة 
ّ
املاّدي يف  وخبري  وفيل�ضوف  باحث  اأن��ا  عط�ضكم؛ 

اأن  ا 
ّ
اإم فباإمكاننا  الأمر  لزم  واإذا   

)14(
ة،

ّ
الّدياِلكتيكي

ا 
ّ
نناق�ص ذلك يف جريدة ذي نورث اإي�ضرتن ديلي، واإم

ما  اأخ��ربين،  بّكني،  يف  لل�ّضعب  حمكمة  اإىل  نذهب  اأن 

حما�رشته  يف  يطيل  لأن  احلما�ضة  اأخذته  ا�ضمك؟« 

اإّنها تافهة،  ّنانة هذه، والتي ل ميكن القول عنها 
ّ
الر

فقد اأفادته يف موا�ضع عّدة. 

احلمار  وج��ه  ذو  ق��ال  ه���ذا،«  بك،مك  تخدعنا  »ل 

اأن  باإمكاننا  اأمثالك،  من  ا 
ً
كثري راأينا  »فقد  مقاطًعا، 

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض اأوراًقا نحو   دفع 

ّ
اأّنك مذنب؛« ثم نثبت ب�ضهولة 

�ضووؤ، »اإليك �ضيًئا من ك،م ال�ّضهود«.

د �ضووؤ بعبارات كتبت بخطوط يد خمتلفة، 
ّ
ي

ّ
ال�ض ذهل 

كّل يفيد اأّنه �رشخ يف امليدان جلذب النتباه، ورف�ص 

فت 
ّ
اأن ميتثل لك،م ال�رّشطة. وكانت اإحدى ال�ضهود عر

يف  فن 
ّ
ال�ض لبناء  م�ضنع  من  ���رشاء  كوكيل  نف�ضها 

�ضعر  �ضووؤ،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض معدة  يف  �ضيء  ا�ضطرب  �ضنغهاي. 

ي�ضمع  يكد  مل  اأنيًنا  اأ�ضدر  اأ�ض،عه،  يف  ي�ضعد  باأمل 

ل�ضعفه.

ئي�ص، 
ّ
الر اأن تعرتف باأّنك مذنب،«  قال  »والآن عليك 

»مع اأّن اجلرمية �ضنعاء فاإّننا لن نعاقبك ب�ضّدة، على 

ا ووعًدا اأّنك لن تقوم ثانيًة با يخّل 
ًّ
اأن تكتب نقًدا ذاتي

. هذا يعني اأّن اإذن اإط،ق �رشاحك يعتمد 
ّ
بالّنظام العام

على موقفك جتاه جرميتك«.

د �ضووؤ �ضارًخا، »لن 
ّ
ي

ّ
»اأنت حتلم يف يقظتك،« قال ال�ض

 كلمة، فاأنا بريء، اأنا اأطالبكم بر�ضالة اعتذار 
ّ

اأكتب اأي

ا لتاأّخري«.
ً
اأريها جلامعتي �ضبب

ابت�ضم املحّققان ك،هما ابت�ضامة كان فيها ما فيها 

قّط  �ضيًئا كهذا  ازدراء واحتقار، »ح�ضًنا، مل نفعل  من 

يجارة.
ّ
ا من ال�ض

ً
من قبل،« قال الرئي�ص وهو ياأخذ َنَف�ض

ة، و�ضابقة يتمّثل بها«.
ّ
ل مر

ّ
»اإذن فلتكن هذه اأو

اأّنك  ثقة  كّلنا  فنحن  كهذا،  �ضيء  فعل  اإىل  داعي  »ل 

الّدخان  من  عموًدا  ئي�ص 
ّ
الر نفخ  لرغباتنا،«  �ضتمتثل 

د �ضووؤ.
ّ
ي

ّ
يف وجه ال�ض

ئي�ص راأ�ضه قليً، حّتى تقّدم حار�ضان 
ّ
  وما اإن اأمال الر

�ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض وا�ضل  بينما  املجرم،  بذراعي  وم�ضكا 

اإدارة  اإىل  حّقكما  يف  ا 
ً
تقرير »�ضاأرفع  وق��ال،  ك،مه 

الإقليم، �ضتدفعان ثمن هذا كّله! اأنتما اأ�ضواأ من ال�رّشطة 

)15(
ة«.

ّ
ة الياباني

ّ
الع�ضكري

  �ضحباها اإىل خارج الغرفة. 

الرثيد  من  طبق  من  نت 
ّ
تكو التي  الع�ضاء  ماأدبة  بعد 

ب��داأت  الكرنب  نبتة  من  وقطعة  ال��ذرة  من  وكعكعة 

من  يرجتف  اأخ��ذ  �ضووؤ،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض على  ى 

ّ
احلم اأعرا�ص 

الربد ويعرق ب�ضّدة، اأدرك اأن نار الغ�ضب قد اأتت على 

اأخرى؛  ة 
ّ
مر ته 

ّ
�ضح �ضاءت  الأرجح  على  واأّنه  كبده، 

نزوى العدد 99 - يوليو 2019

299



تركت  قد  كانت  فحقيبته  اأدوي��ة؛   
ّ

اأي هناك  تكن  مل 

ن 
ّ
امللو الّتلفاز  م�ضاهدة  وقت  الآن  كان  عرو�ضه؛  عند 

اإذا  امل�ضاء  اأخبار  وم�ضاهدة  اليا�ضمني  �ضاي  و�رشب 

ا ل اأن�ص 
ً
ما كان يف البيت؛ كان الو�ضع موح�ًضا كثري

بال�ّضخ�ص   
ّ

اخلا�ص ير 
ّ

ال�رش فوق  امل�ضباح  كان  فيه، 

ا�ص 
ّ
احلر مّكن  ما  وهو  الوحيد،  وء  ال�ضّ م�ضدر  الواحد 

من مراقبته يف اأثناء الليل؛ وكان قد طلب منهم قبل 

دقيقة جريدة اأو جمّلة ليقراأ، ولكّنهم رف�ضوا طلبه. 

غرية. 
ّ

ال�ض الباب  فتحة  عرب  تاأتي  ال�ضو�ضاء  كانت 

بدا اأّن رجال ال�رّشطة املناوبني كانوا يلعبون الورق 

�رشاخهم  ك��ان  القريبة.  املكاتب  يف  ال�ّضطرجن  اأو 

 
)16(

و�ضحكهم ي�ضمع بني حني واآخر، وكانت اأكورديون

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض نظر  املبنى.  بعيدة من  زاوية  ت�ضعل يف  كاأّنا 

له  تركهما  اللذين  اجل��اّف  والقلم  الورقة  اإىل  �ضووؤ 

فتذّكر  الّتحقيقات،  ق�ضم  من  اأخ��ذوه  عندما  ا�ص 
ّ
احلر

جنود  مع  اجل��دال  الباحث  اأكرث  »كّلما  القدمي،  املثل 

هذا.  كّل  �ضخيًفا  كان  كم  �ًضا«. 
ّ
ت�ضو ك،مه  زاد  لقيهم 

مل�ص �ضعره الكثيف باأ�ضابعه.

ر يده على معدته با�ضتمرار. احلّق اأّن 
ّ
�ضعر ببوؤ�ص، مر

ا�ضتياءه كان اأ�ضّد من خوفه، فاإذا رجع اإىل بيته وعمله 

اأن ينجز ما تراكم عليه يف غيابه- ورقة  كان عليه 

ز يف موعد اأق�ضاه الأ�ضبوع 
َ
بحث كان ينبغي اأن ُتنج

ا 
ً
حت�ضري قراءتها  عليه  كان  كتب  وع�رشات  القادم، 

�ضها يف ف�ضل اخلريف.
ّ
رات التي �ضيدر

ّ
للمقر

ا عرب فتحة 
ً
كان هناك ظّل �ضخ�ص ينتقل جيئة وذهاب

د �ضووؤ م�رشًعا نحو الباب، و�رشخ 
ّ
ي

ّ
ال�ض الباب، اندفع 

احلار�ص  الرفيق،  »احلار�ص  الفتحة،  خ،ل  من  قائً، 

الرفيق!«

»ماذا تريد؟« رّد �ضوت بخ�ضونة وجفاء.

ا، فاأنا اأعاين    »اأرجو اأن تخرب قادتك باأيّن مري�ص جدًّ

ا يف الكبد، وقد اأموت هنا اإذا 
ً
ا يف القلب والتهاب مر�ضً

ما اأبقيتموين هكذا دون اأدوية«.

ا يف اإجازة الأ�ضبوع، عليك اأن تنتظر 
ً
  »ل قائد مناوب

حّتى الثنني«.

  »ماذا؟ تعني اأيّن �ضاأبقى هنا يوم غد؟«

  »نعم«.

ة ما قد يحدث يل«.
ّ
ل مركزكم م�ضوؤولي

ّ
  »�ضيتحم

  »نحن نعلم ذلك، هّدئ من روعك، لن متوت«.

ًدا يف 
ّ
د �ضووؤ جي

ّ
ي

ّ
ا كان من املفارقة اأن ينام ال�ض

ّ
  رب

 
ً
م�ضاء كان  فوقه  الذي  امل�ضباح  اأّن  رغم  الليلة  تلك 

كّل الأوقات، وفرا�ص الق�ّص الذي نام عليه كان خ�ضًنا 

القرادة  ح�رشات  من  خائًفا  كان  برباغيث.  ومليًئا 

احل�رشات  اآخر من  نوع   
ّ

واأي وال�رشا�ضري،  والبعو�ص 

ة مع 
ّ
ما عدا الربغوث وبّقة الفرا�ص. فقد ذهب ذات مر

ني 
ّ
الإداري وموّظفيها  جامعته  تدري�ص  هيئة  اأع�ضاء 

اإىل الريف مل�ضاعدة الفّ،حني يف ح�ضاد حما�ضيلهم 

له  فقالوا  منه،  ي�ضخرون  زم��،وؤه  كان  اأ�ضبوع.  مّدة 

مازحني اإّن الرباغيث ل ت�ضتطيب مذاقه، لأّنها ل ترى 

فيه حلم اإن�ضان، فجميعهم ابتلوا بئات اللدغات اإّله.

  ما كان اأ�ضّد اإثارًة للده�ضة له الآن اأّنه �ضعر باأّنه مل 

ا 
ّ

ا، بل اإّنه تهّناأ بالّنوم وحيًدا، رب
ً
يفتقد عرو�ضه كثري

لأن �ضهر الع�ضل ا�ضتنزفه، فكان بحاجة اإىل راحة اأكرث.

الأحد.  يوم  �ضباح  يف  هادًئا   
ّ
اخللفي الِفناء  كان    

اأغ�ضان  عرب  بخّفة  الباهت  ال�ّضم�ص  �ضوء  ان�ضاب 

الأر�ص  على  تنّط  الع�ضافري  بع�ص  كانت  نوبر. 
ّ

ال�ض

د 
ّ
ي

ّ
ال�ض تن�ّضق  والدع�ضوقة.  الي�رشوع  بح�رشات  ومت�ضك 

باح الذي 
ّ

ة، هواء ال�ض
ّ
�ضووؤ، ما�ضًكا بالق�ضبان الفولذي

ة مطعم اأو ك�ضك 
ّ
كان به نكهة حلم. ل بّد واأّنه كان ثم

ل 
ّ
لبيع اللحم املطبوخ. ذّكر نف�ضه اأّنه ينبغي له اأّل يهو

اأمر هذا احلب�ص، واأتت ذهنه جملة كتبها الّزعيم مايو 

اإىل �ضديق كان قد اأدخل يف امل�ضفى: »ومّلا كنت هنا 

من قبل كان باإمكانك اأن ت�ضتثمر ذلك خري ا�ضتثمار«.

التهابه  اأّن  البال خوفه من    كان ماأتى رغبة راحة 

يق  ال�ضّ يدع  واأّل  جاأ�ضه  يربط  اأن  حاول  يتفاقم؛  قد 

يت�ضّلل اإليه؛ على اأّنه كان على يقني اأّن كبده �ضتنتفخ، 

على  كامً،  ا 
ً
يوم ق�ضى  كانت.  كما  تزل  مل  فحرارته 

ة 
ّ
ماهي حول  ة 

ّ
البحثي ورقته  يف  يفّكر  وهو  ير 

ّ
ال�رش

 
ّ
ا بني حني واآخر، في�ضب

ً
الّتناق�ضات؛ كان يفور غ�ضب

اإّن��ه  اأق�ضم  الهمج!«  من  »ثّلة  ع��ال،  ب�ضوت  وي�ضتم 

�ضيكتب مقاًل عن جتربته هذه فور خروجه؛ ينبغي له 

اأن يعرف اأ�ضماء بع�ص رجال ال�رّشطة. 

  اآل يومه اإىل يوم مريح يف جّل اأجزائه. كان واثًقا من 

اأّن جامعته �ضرت�ضل اأحدهم لإنقاذه؛ كّل ما كان عليه 

ا، فال�رّشطة 
ً
الآن هو اأن يهّدئ من روعه وينتظر �ضابر
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�ضتفرج عنه، عاجً، اأم اآجً،، مع اأّنهم ل علم لهم اأّنه 

ا؛ اللعنة على 
ً
قد يرف�ص اخلروج ما مل يكتبوا له اعتذار

الّطعام  من  طلبوا  فقد  اأولئك،  املجرمني  امل�ضاغبني 

ا كان باإمكانهم اأن ياأكلوا!
ّ
اأكرث مم

  عندما ا�ضتيقظ �ضباح يوم الثنني كانت ال�ّضم�ص قد 

وت 
ّ

ه يف مكان ما، كان ال�ض
ّ
اأ�رشقت؛ كان اأحدهم يتاأو

على  من  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض قام  اخللفي؛  الفناء  من  ا 

ً
قادم

�رشيره، وقف عند الّنافذة بعد اأن تثاءب طويً، وركل 

الفناء  و�ضط  يف  كان  ا؛ 
ً
وتكرار ا 

ً
مرار ّثة 

ّ
الر ة 

ّ
البّطاني

دا حول اجلذع 
ّ
رجل ربط ب�ضنوبر، كان مع�ضماه قد قي

ا، ولكن مل 
ً
 وي�ضتم عالي

ّ
ى وي�ضب

ّ
من اخللف، كان يتلو

جل ماألوًفا 
ّ
الر اآخر يف الفناء؛ بدا  يكن هناك �ضخ�ص 

د �ضووؤ. 
ّ
ي

ّ
لل�ض

د �ضووؤ وعيناه مغم�ضتان ن�ضف اإغما�ضة، 
ّ
ي

ّ
  حّدق ال�ض

ج 
ّ
جل؛ كان فينِجن، اأحد من تخر

ّ
ِدم، فقد عرف الر

ُ
ف�ض

كان  هارِبن؛  جامعة  يف  القانون  ق�ضم  من  ا 
ً
م��وؤّخ��ر

ة 
ّ
املاّدي يف  �ضنتني  قبل  ا 

ً
ر

ّ
مقر �ص 

ّ
در قد  �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض

كيف  ياااه  فيه.  ل 
ّ
�ضج ن 

ّ
مم فينِجن  وكان  ة 

ّ
املارك�ضي

لهذا امل�ضكني اأن ينتهي به احلال هنا؟

 خطر يف باله اأن فينِجن ل بّد واأن اأر�ضلته عرو�ضه 
ّ
  ثم

 لها �ضوى قراءة 
ّ
اإىل هنا؛ يا لها من امراأة بلهاء! ل هم

�ضتتكّلم مع ق�ضم  اأّنها  ة؛ كان قد توّقع 
ّ
اأجنبي روايات 

�ضري�ضل  ا 
ً
حتم كان  والذي  باجلامعة،   

ّ
اخلا�ص الأمن 

فقد  ة، 
ّ
ر�ضمي وظيفة  لفينِجن  تكن  مل  هنا؛  له  ا 

ً
ك��ادر

اإّل  بها  يكن  مل  ة 
ّ

خا�ض قانون  �ضة 
ّ
موؤ�ض يف  ا�ضتغل 

مل  ه��ذه  ة 
ّ

اخلا�ض �ضة 
ّ
املوؤ�ض اأّن  وال��واق��ع  حماميان؛ 

�ضوؤون  �ضاكلة  على  كان  ما  اإّل  املهام  من  لها  يكن 

�رشكاءهم  اأّن  ي�ضّكون  ورج��ال  لن�ضاء  ة 
ّ
عائلي ة 

ّ
ي

ّ
�رش

د �ضووؤ بوجة من الغثيان تاأتي 
ّ
ي

ّ
يخونونهم؛ �ضعر ال�ض

عليه.   

اأ�ضتاذه  باأّن  ليخربه  لطالبه  ي�رشخ  اأن  عليه  اأكان    

ر اأّل يفعل ذلك، فهو ل يعرف ما قد 
ّ
ا منه؟ قر

ً
كان قريب

حدث؛ ل بّد واأّن فينِجن قد ت�ضاجر مع ال�رّشطة حّتى 

اأّن ذلك ما كان  يجلب على نف�ضه عقوبة كهذه؛ على 

ا كان الأمر 
ًّ
ليحدث لو مل ياأت فينِجن لإنقاذه؛ عليه اأي

د �ضووؤ اأن يفعل �ضيًئا، ولكن ماذا ع�ضاه 
ّ
ي

ّ
كان على ال�ض

اأن يفعل؟

ا �ضديد احلرارة، متّكن من روؤية 
ً
اأّنه �ضيكون يوم   بدا 

بني  الأر���ص  على  من  ويرتفع  يت،ألأ  اأرج��وايّن  بخار 

خلده،  يف  جاء  م�ضكني،  من  له  يا  نوبر؛ 
ّ

ال�ض اأ�ضجار 

حينما راآه يرفع طبًقا من غراء الذرة اإىل فمه وير�ضف 

 ياأخذ لقمة من الكرف�ص املمّلح.
ّ
منه، ثم

�ضاأله  والعيدان،  الّطبق  لياأخذ  ا�ص 
ّ
احلر اأحد  اأتى    

اخللفي.  الفناء  الذي يف  جل 
ّ
الر اأمر  عن  �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض

احلار�ص.  قال  طريق،‘»  ’قاطع  لرئي�ضنا  قال  »اإّن��ه 

 اأو �ضيء من هذا القبيل؛ ابن اأرنب 
ّ
»يزعم اأّنه حمامي

متغطر�ص«.

د �ضووؤ اأّن عليه يفعل �ضيًئا 
ّ
ي

ّ
ا الآن لل�ض

ًّ
  بدا الأمر جلي

من اأجل من اأتى لإنقاذه؛ ولكن قبل اأن ياأتي بطريقة 

اأ�رشع  الفناء اخللفي،  اندلع �رشاخ من  ما مل�ضاعدته 

فينِجن  اأمام  يقف  طويً،  ا 
ًّ
�رشطي راأى  الّنافذة،  نحو 

 
ّ

ال�ّضاب  
ّ
ال�رّشطي كان  الأر���ص،  على  ة 

ّ
حديدي ا 

ً
ودل��و

يومني؛  قبل  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض اعتقل  ال��ذي  نف�ضه  جل 

ّ
الر

اها 
ّ
اإي ا 

ً
يده، مبقي  رفع 

ّ
ثم اأنف فينِجن،  جل 

ّ
الر قر�ص 

 على وجهه؛ 
ّ
 �ضفع املحامي

ّ
يف الهواء لب�ضع ثوان، ثم

جل الدلو، و�ضكب ما 
ّ
وبينما كان فينِجن يئّن رفع الر

بها من ماء على راأ�ضه.

 �رشبة لل�ّضم�ص، 
ّ

بي، من اأي
ّ

ها ال�ض
ّ
  »هذا �ضيحميك، اأي

جل 
ّ
الر قال  �ضاعة،«  كّل  راأ�ص  على  املزيد  �ضاأعطيك 

�ضارًخا. 

اخر 
ّ
  اأبقى فينِجن عينيه مغم�ضتني، غري اأّن وجهه ال�ض

 ال�رّشطي، 
ّ
اأبان اأّنه كان يجاهد يف منع ل�ضانه من �ضب

ا الأرجح اأّنه كان يبكي يف �ضمت؛ عط�ص، ورفع 
ّ

اأو رب

ل«.
ّ
وجهه، و�رشخ قائً،، »دعني اأذهب للّتبو

ْل 
ُ
ا، ب

ّ
ا، هي

ّ
ًخا، »تريد اأن تبول؟ هي

ّ
جل موب

ّ
  �ضاح الر

يف �رشوالك«.

 كلمة ول اأحدث 
ّ

د �ضووؤ اأي
ّ
ي

ّ
  رغم ذلك كّله مل يقل ال�ض

بيديه  ة 
ّ
الفولذي الأعمدة  ا  قاب�ضً وقف  واإّنا  �ضوًتا، 

 ،
ّ
ال�رّشطي التفت  بي�ضاء؛  اأ�ضابعه  كانت  كلتيهما؛ 

ة، كان جزء من م�ضّد�ضه 
ّ
اإىل نافذة اخللي واألقى نظرة 

يف  يلمع  منه  املك�ضوف  الآخ��ر  واجل��زء  ِق��راب��ه،  يف 

الّطرف  على  وب�ضق  كالّثور،   
ّ
ال�رّشطي خار  ال�ّضم�ص؛ 

يجارة، ورماها على الأر�ص، ثم دا�ضها 
ّ
الغليظ من ال�ض

برجله.
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د �ضووؤ اأن يخرج، 
ّ
ي

ّ
ا�ص لل�ض

ّ
 انفتح الباب، واأوماأ احلر

ّ
  ثم

ة اأخرى اإىل ق�ضم الّتحقيقات يف الّطابق 
ّ
ذهبوا به مر

.
ّ

العلوي

  كان يف املكتب الرجال اأنف�ضهم، اإّل اأّن الكاتب كان 

اإن راأى الرئي�ص  ة خايل اليدين؛ وما 
ّ
ا هذه املر

ً
جال�ض

ل  تف�ضّ ثانيًة،  هنا  اأن��ت  »ه��ا  ل��ه،  ق��ال  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض

باجللو�ص«.

بروحة  الرئي�ص  ح 
ّ
ل��و �ضووؤ  د 

ّ
ي

ّ
ال�ض جلو�ص  وبعد    

راأيت حماميك؛  ا 
ّ

رب »اأنت  له،  وقال  بي�ضاء  ة 
ّ
حريري

ا يف دورة 
ً
 ل تهذيب له؛ لذا لّقنه مديرنا در�ض

ّ
اإّنه �ضاب

ة ق�ضرية مكّثفة يف الفناء«. 
ّ
تدريبي

اأن ُتن�رَش  األ تخافون من    »ما تفعلونه غري قانويّن، 

�ضوركم يف اجلرائد؟«

ماذا  الّتلفاز؛  يف  حّتى  ول  خائفني،  ل�ضنا   ،
ّ

»ك��،   

 خرب 
ّ

ع�ضاك فاعل من غري ذلك؟ نحن ل نخاف من اأي

نا هو اأن تتعاون 
ّ
يه ’حكاية؛‘ ما يهم

ّ
تخرتعه، �ضن�ضم

معنا، وهذا يعني اعرتافك بجرميتك«.

  »ماذا لو مل اأتعاون معكم؟«

حتت  تعليمه  حماميك  احلالة  تلك  يف  »�ضيوا�ضل    

ال�ّضم�ص«.

فجاأة،  عليه  اأتت  اإغماء  من حالة  توازنه  يفقد  كاد    

ت نف�ضه، لدغه اأمل يف اجلزء 
ّ
 ليثب

ّ
م�ضك بذراعي الكر�ضي

اأخذ  بالغثيان،  اأ�ضيب  فخّدره؛  معدته،  من   
ّ

العلوي

ا 
ً
راأ�ضه يرجتف؛ كان على يقني اأّن اللتهاب اأخذ اأخري

به  ف�ضعر  �ضدره،  يف  ج 
ّ

يتاأج الغ�ضب  كان  يهاجمه؛ 

م�ضغوًطا م�ضدوًدا.

ئي�ص ك،مه، »واقع الأمر اأّنك ل�ضت حّتى 
ّ
  ا�ضتاأنف الر

اأن تكتب نقدك الّذاتي، فجرميتك مذكورة بكّل  ا 
ً
ملزم

تفا�ضيلها هنا، كّل ما نحتاج اإليه هو توقيعك«.

»دعني  غ�ضبه،  جماح  يكبح  وهو  �ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض قال    

األقي نظرة«.

ذو  جل 
ّ
الر له  �ضّلم  متكّلفة،  متعجرفة  بابت�ضامة    

الوجه ال�ّضبيه بوجه حمار ورقة كانت حتمل الكلمات 

 بوجب هذا اأيّن قمت يف الّثالث ع�رش 
ّ
الآتية: »اأنا اأقر

ة يف حمّطة القطار 
ّ
من يوليو بخالفة القوانني العام

اأي 
ّ
وال��ر ليم 

ّ
ال�ض باملنطق  �رشبت  واأيّن  موجي،  يف 

ه يل رجال ال�رّشطة 
ّ

ديد عر�ص احلائط حينما وج
ّ
ال�ض

اإلقاء  ة 
ّ
م�ضوؤولي اأحتمل  فاأنا  عليه  ا؛ 

ً
اإن��ذار املحّطة  يف 

؛ وبعد يومني متتاليني يف احلب�ص تبنّي 
ّ
القب�ص علي

�ضاأ�ضعى  فاأنا  هنا  من  جلرميتي؛  جعي 
ّ
الر الوجه  يل 

اإىل  واإرادة  اأوتيت من عزم  الآن ف�ضاعًدا بكّل ما  من 

الّنوع  هذا  من  جرمية  اأقرتف  اأّل  واإىل  نف�ضي  تهذيب 

ثانيًة«.

»ك��ذب،  �ضووؤ،  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض راأ���ص  يف  ي�رشخ  �ضوت  ���رشع 

و�ضاأل  ة؛ 
ّ
بقو وت 

ّ
ال�ض واأخمد  راأ�ضه،  هّز  ولكّنه  كذب!« 

الرئي�ص، »اإذا ما وقعت على هذه هل �ضتفرجون عّني 

؟«
ّ
وعن حمامي

»�ضنفعل ذلك، ل ريب،« كان الرئي�ص ينقر على حافظة 

الأوراق الّزرقاء- كان ملّفاهما عليها.

د �ضووؤ با�ضمه، وختم بالإبهام حتت توقيعه.
ّ
ي

ّ
وّقع ال�ض

الرئي�ص والبت�ضامة تعلو   طليق،« قال 
ّ
الآن حر »اأنت 

حمياه و�ضّلمه قطعة من الورق لتنظيف اإبهامه.  

اأّنه مل يقم من على  د �ضووؤ 
ّ
ي

ّ
كان من مبلغ مر�ص ال�ض

جهده  من  �ضاعف   
ّ
ثم الوىل،  املحاولة  من   

ّ
الكر�ضي

املبنى  خ��ارج  ا 
ً
مرتّنح م�ضى  قدميه؛  على  ووق��ف 

ة 
ّ
ثم كان  لو  كما  �ضعر  الفناء؛  يف  حماميه  مل،قاة 

مركز  لأزال  ب��ق��دوره  ك��ان  ول��و  ���ض��دره؛  يف  قنبلة 

ته، ول�ضتاأ�ضل اأ�رش رجال ال�رّشطة كّلهم؛ 
ّ
ال�رّشطة برم

فعل  يقدمون على  ن 
ّ
لي�ص مم اأّنه  يعرف  اأّنه كان  مع 

�ضيء كهذا فقد ح�ضم اأمره اأن يفعل �ضيًئا.

  »اأنا اأعتذر اإليك من كّل هذا الّتعذيب، فينِجن،« قال له 

د �ضووؤ عندما التقيا.
ّ
ي

ّ
ال�ض

باأ�ضابعه   
ّ
املحامي اأزال  وحو�ص،«  اإّنهم  عليك،  »ل 

يزل  الرّتاب من على جاكيته، مل  املرجتفة رقعة من 

املاء يقّطر من حتت بنطلونه.

�ص.
ّ
»فلنذهب الآن،« قال املدر

�ضووؤ  د 
ّ
ي

ّ
ال�ض ملح  املركز  من  مبا�رشة  خروجهما  عند 

اإىل  به  وذه��ب  بذراعه  فينِجن  م�ضك  لل�ّضاي،  ك�ضًكا 

الّطاولة، »كوبان من  التي كانت على  العجوز  املراأة 

اها ورقة واحدة من 
ّ
ا اإي

ً
ال�ّضاي الأ�ضود،« قال لها م�ضلم

  
)17(

يووان.

 اجّتها 
ّ
ل، ثم

ّ
ا اآخر بعد الكوب الأو

ً
  �رشب ك،هما كوب

خم�ضني  قطعهما  قبل  ولكن  القطار؛  حمّطة  نحو 

اإذن  اأخذ طبق من ح�ضاء  د �ضووؤ على 
ّ
ي

ّ
ال�ض  

ّ
اأ�رش يارًدا 
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فينِجن،  فوافق  للّطعام،  ك�ضك  اأقرب  عند   
)18(

ال�ّضجرة

قائً، لأ�ضتاذه، »اأرجو اأّل تعاملني �ضيًفا«. 

  »ل اأعاملك �ضيًفا، فاأنا فعً، اأريد اأن اآكل �ضيًئا«.

د �ضووؤ بحاميه من مطعم لآخر قرب مركز 
ّ
ي

ّ
  ذهب ال�ض

ال�رّشطة؛ كان كاأّنا ميوت جوًعا، ولكن يف كّل مطعم 

ب 
ّ
ا عليه مل يطلب اأكرث من طبقني من الّطعام؛ تعج

ّ
مر

فينِجن مَل ل يجل�ص اأ�ضتاذه يف مكان واحد وياأكل فيه 

ملء بطنه. 

د �ضووؤ معكرونة، وفطرية حلم، وع�ضيدة، 
ّ
ي

ّ
  ا�ضرتى ال�ض

ال��ّت��وايل؛  على  مطاعم،  اأرب��ع��ة  يف  ال��دج��اج  وح�ضاء 

»ليتني  مغلقني،  بفّكني  يقول  ظّل  ياأكل  كان  وبينما 

اأ�ضتطيع قتل الأوغاد كّلهم!« اكتفى يف املكان الأخري 

ق 
ّ
يتذو اأن  احل�ضاء فقط دون  قليلة من  ر�ضفات  باأخذ 

بات الّدجاج والفطر.
ّ
مكع

ا 
ً
ا من اأمر اأ�ضتاذه، فقد بدا له �رش�ض

ً
  كان فينِجن حمتار

وغم�ص،  الك،م  من  بهم  با  لنف�ضه  يتمتم  �ضديًدا، 

دات 
ّ
جتع وبه   ،

ً
وا�ضتياء ا  امتعا�ضً ممتلًئا  وجهه  كان 

ة الأوىل التي �ضعر فيها فينِجن اأن 
ّ
م�ضدودة؛ كانت املر

د �ضووؤ رجل دميم.
ّ
ي

ّ
ال�ض

�ضخ�ص  ثمانائة  من  اأكرث  اأ�ضيب  �ضهر  غ�ضون  يف 

بالتهاب حاّد يف الكبد يف موجي، ومات يف اإثره �ضتة 

اأ�ضخا�ص كان من بينهم طف،ن، مل يعرف اأحد كيف 

بداأ الوباء. 

الهوام�ش

من  ن 
ّ
املتكو القادم  اإ���ض��داري  انظر  الفكرة  لهذه  ل 

ّ
مف�ض ل�رشح   -  1

ا  ن اجلزء الأول املعنون ب�«اإىل ما قبل بابل« ق�ض�ضً
ّ
ث،ثة اأجزاء، يت�ضم

ا اجلزء الثاين املعنون ب�«اإىل ما 
ّ
مرتجمة من �ضياقات اأحادية اللغة، اأم

اللغات  متعّددة  �ضياقات  من  مرتجمة  ا  ق�ض�ضً ن 
ّ
يت�ضم فهو  بابل«  بعد 

فهو  وَتراجَمة«  جَمة 
ْ
َتر كّلَنا  ب�«  املعنون  الثالث  اجلزء  ا 

ّ
اأم والثقافات؛ 

اأّن الفهم ترجمة، واأّن الإن�ضان، �ضواًء  حتليل للق�ض�ص انط،ًقا من فكرة 

اأكان اأحادّي اللغة اأم متعّدد اللغات، مرتِجم يف التحليل الأخري؛  �ضي�ضدر 

 القادم.
ّ
الكتاب العام

ل 
ّ
اأو ة 

ّ
الق�ض ، )ن�رشت   Hanif Kureishi ل�   My Son the Fanatic   -  2

ة عام 1997(.
ّ
مر

كّل من الهند وباك�ضتان؛  يف  يقع  اآ�ضيا  جنوب  يف  اإقليم  البنجاب:   -  3
جتمع �ضّكان اجلزء الباك�ضتاين من الإقليم باجلزء الهندي اللغة والإثنّية، 

ويف�ضلهم الدين؛ فبنجابّيو الباك�ضتان م�ضلمون يف حني اأّن جّل بنجابي 

يخ، )املرتجم(. 
ّ
الهند من طائفة ال�ض

الفرتة ما بني  لهور يف  كانت  الباك�ضتانّية؛  بنجاب  يف  مدينة    -  4
1856 و1898 عا�ضمة دولة املغول الهندّية الوارد ذكرها يف هام�ص 

حول »اخلطبة يف �ضجرة ال�ضدرة،« )املرتجم(.

يف �ضبه اجلزيرة  بها  ويحال  »املوىل«  اإىل  تن�ضب  كلمة  »مولوي«   -  5
على  املّطلع  اإىل   

ّ
الإ�ض،مي العامل  بلدان  وبع�ص  فار�ص  وب،د  الهندّية 

الّدين،  �ص 
ّ
ودر ب�ضيء من هذه  اأتى  اإىل من  اأو  فيها  الّدين واخلبري  علوم 

)املرتجم(.

فار�ص  وب،د  الهندّية  اجلزيرة  �ضبه  يف  بها  يحال  كلمة   »
ّ

»ُم��،  -  6
وبع�ص البلدان الإ�ض،مّية اإىل املتدّين، رّبا كان اأقرب معادل دارج لها 

ع،« )املرتجم(. 
ّ
يف �ضبه اجلزيرة العربّية هو كلمة »املطو

اخلبز  من  متّبلة  رقائق   :Poppadom الأ�ضلي،   
ّ

الّن�ص يف  هكذا   -  7
.Abrams (ibid: 3037) ،الآ�ضيوي

 امل�ضدر jihad لكونها اأجنبّية 
ّ

مائلًة يف الّن�ص الكلمة هكذا  تظهر    -  8
 الإجنليزي، )املرتجم(.

ّ
عن الّن�ص

 Yiyun Li �ل A Rocket Scientist   - 9
lychees فاكهة مدارّية �ضينّية، )املرتجم(.  - 10

ني واليابان، يعتقد اأّنها ت�ضاعد على 
ّ

ginkgo  - 11 �ضجرة نادرة يف ال�ض
ا، )املرتجم(. تقوية ذاكرة لدى من كرب �ضًنّ

ة عام 
ّ
ل مر

ّ
ة اأو

ّ
Saboteur ل� Ha Jin (Xuefei Jin)  )ن�رشت الق�ض  - 12

).1996
الغبي،  جل 

ّ
الر اأو  الّزانية،  زوج  ينّية 

ّ
ال�ض اللغة  يف  تعني  عبارة   -  13

)املرتجم(.

 -  1818( مارك�ص  ك��ارل  من  ك��ّل  ل��دى  الفل�ضفة  اأقانيم  من   -  14
1883( وفريدِرك اإجِنلز )1820 - 1895( والتي عار�ضا بها املثالية 
 ،)1831  -  1770( هيجل  ج��ورج  الأمل��اين  للفيل�ضوف  الديالكتيكّية 

)املرتجم(.  

يف  بينهما  جرت  حرب  يف  ني 
ّ

ال�ض من  اأج��زاًء  اليابان  احتّلت   -  15
اأرا�ضيها  ا�ضرتّدت جميع  ني 

ّ
ال�ض اأّن  اإّل  1937 و1945،  الفرتة ما بني 

اإثر ا�ضت�ض،م اليابان يف نهاية احلرب العاملّية الّثانية؛ �ضتجد جانًبا من 

املعاناة الإن�ضانّية الّناجمة عن هذه احلرب يف »زوًجا من الّتذاكر« لآمي 

تان يف اجلزء الّثاين، )املرتجم(.

اآلة مو�ضيقّية )املرتجم(.  - 16
�ضمّية )املرتجم(.

ّ
ني الر

ّ
17 -  عملة ال�ض

Tree ear وجبة فطرية �ضينّية اآ�ضيوّية )املرتجم(.    - 18
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