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تطوير �أ�سا�سي مع مطلع كل عام

مع بد�ية �لعام �جلديد 2010 �رشعت �لر�فد يف �لرتّقي مبرئياتها �لثقافية من خالل زيادة ملزمتني �إ�ضافيتني مع 

��ضتمر�ر ملف �لر�فد �ل�ضهري �لذي يفتح تباعًا مو��ضيع �أ�ضا�ضية تتعلق بالهّم �لثقايف �لعربي �لإن�ضاين، و�أ�ضافت �إىل 

ذلك �إ�ضد�ر كتاب �لر�فد �ل�ضهري بالرت�فق مع �لعدد، وخالل �لأ�ضهر �خلم�ضة �ملا�ضية منذ بد�ية �لعام تنّوع »كتاب 

�لر�فد« لنتوقف �أمام �أدب �لرحالت من خالل كتاب »مد�ر �لتنني« لالأ�ضتاذ �ل�ضاعر علي كنعان، ثم لنتوقف �أمام 

�ضوؤ�ل جوهري يف �لفكر �لعربي من خالل حتليل خطاب �بن ر�ضد حول »ف�ضل �ملقال فيما بني �حلكمة و�ل�رشيعة 

يق�ض  �إ�ضكايل  مو�ضوع  �لفي�ضل حول  روحي  �ضمر  �لدكتور  مع  توّقفنا  ثم  �لزهر�ين،  للدكتور معجب  �ت�ضال«  من 

م�ضاجع �لعرب ويتعلق باللغة �لعربية وما يثار حولها من �أ�ضئلة خماتلة غالبًا، ور�ئية نادر�ً، ويف �لكتاب �لر�بع 

قدم �لأ�ضتاذ حت�ضني عبد�جلبار �إ�ضماعيل ترجمة فريدة ور�ضيقة للقا�ض �ل�ضتثناء »�أنطون ت�ضيخوف«، و�أخري�ً ولي�ض 

�آخر�ً كان لكاتب هذه �ل�ضطور م�ضاهمة بعنو�ن »ن�ضاء على درب �لذ�كرة«.

خالل �لأ�ضهر �خلم�ضة نال كتاب �لر�فد ��ضتح�ضانًا لدى قطاع و��ضع من �لقر�ء و�ملتابعني، وكانت �لإ�ضارة �لأ�ضا�ضية 

�لتاأليف �لختز�يل  �أن منهج  تر�فق مع �لختيار�ت، كما  �لذي  �ل�ضهل �ملمتنع  و�لأ�ضلوب  تتعلق بتنوع �ملو��ضيع، 

�ضاعد �لقر�ء على تقدمي وجبة فكرية ثقافية د�ضمة، بطريقة ناعمة تخلو من �لتقعري �مُلمل.

�لثقافة  �أ�ضاًل يف عمق  �ملمتدين  �مل�ضاهمني  �لبّناء مع  �لتفاعل  لول  �ملتجدد  �جلديد  ُتقدم هذ�  �أن  للر�فد  ما كان 

�لبانور�مية �لعربية، و�ل�ضاهد �أن �لر�فد هي �ملجلة �لعربية �ملتفردة بكونها ل تعتمد �ل�ضتكتاب �مُل�ضبق، بل ُتبحر مع 

م�ضاهميها يف ت�ضاري�ض ما يقولون ويحلمون به، وهي �ملجلة �لعربية �لوحيدة �لتي ل حتت�ضن �ملفيد �جليد فح�ضب، 

بل ترد على �جلميع يف ذ�ت �ليوم �حرت�مًا للكاتب و�لكتابة، فما ل يجوز ن�رشه لي�ض مدعاة لتجاهل �مل�ضاهمني، 

بل �لعك�ض متامًا، فالر�فد ت�ضعد بقو�عد بيانات ر��ضخة، وبتفاعلية ل تقف عند تخوم موقعها �لإلكرتوين �ملزدوج، 

بل خماطبة من ير��ضلها يومًا بيوم و�ضاعة ب�ضاعة، بالإ�ضافة �إىل تاأمني �لعدد عرب �لربيدين �لعادي و�لإلكرتوين 

�ل�ضخ�ضي، بالإ�ضافة �إىل �خلدمة �ملزدوجة ملوقع �ملجلة.

تلك وعود قطعناها على �أنف�ضنا قبل حني، ونعد �لقر�ء باملزيد من �مل�ضتجد�ت �ل�ضارة خالل �لأ�ضهر �لقادمة، و�ضنفعل 

كما فعلنا دومًا.. كل عام جديد يف �لر�فد يعني تطوير�ً �أ�ضا�ضيًا فيها.

�إن مالحظات و�قرت�حات �لقر�ء �لكر�م تعترب �أ�ضاًل �أ�ضياًل يف مرئيات �لتطوير، و�ضنقب�ض على هذه �لقرت�حات بكل 

قوة، ُمتطلعني �إليها، ومنتظرين ثمارها   �لطيبة.

د. عمر عبد العزيز 
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متابعات

للمرة �لأولـى فـي �ليـــابان

معر�س �لرت�ث �لعربي.. من �سارقة �لإمــار�ت

�فتتح �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطــان بن حممـد �لقا�ضمــي ع�ضو �ملجل�ض �لأعلى لالحتاد حاكم �ل�ضـــارقة »معر�ض �لرت�ث �لعربي.. من �ضارقة 

�لإمار�ت«، �لذي يقام للمرة �لأوىل يف �ليابان.

وياأتي �إطالق هذه �لتظاهرة �لثقافية هذ� �لعام �نطالقًا من �إميان �ضموه بدور �لثقافة �لفاعل يف �لتقارب بني �ل�ضعوب ومد ج�ضور �ل�ضد�قة و�لتعاون فيما 

بينها وتقام يف ثوب جديد من خالل هذ� �ملعر�ض �لذي تنظمه د�ئرة �لثقافة و�لإعالم يف �ل�ضارقة يف �ليابان.

�ساحب ال�سمو  ي�سافح م�ستقبليه قبيل اآفتتاح املعر�ض



معه  و�لتو��ضل  �لآخر  على  �لنفتاح  �إن 

�لأ�ضا�ضية  �لركيزة  يعد  و�لثقافة  باملعارف 

�ل�ضارقة  »معر�ض  �ملعر�ض  فعاليات  وت�ضم 

من  مهمة  �آثارية  قطعًا  يعر�ض  �لذي  لالآثار« 

�لأوىل  للمرة  للعامل  تخرج  �لتي  مكت�ضفاتها 

وتعرب عن تاريخ �ملنطقة �لعريق.

�ملعر�ض  هذ�  خالل  من  �ل�ضارقة  تهدف 

�لتي  و�لرتفيهية  و�لثقافية  �لفنية  وعرو�ضه 

و�لذي  ��ضيكاو�كن  مبتحف  للجمهور  تقدم 

و�لفنية  �لثقافية  �لقالع  �أهم  �أحد  يعترب 

�ل�ضعب  تعريف  �إىل  �ليابان  يف  �لتاريخية 

حياة  على  و�إطالعهم  بثقافتها  �لياباين 

وعميقة  قريبة  ب�ضورة  �لإمار�تي  �لإن�ضان 

يف ظل �ملتغري�ت �لر�هنة و�لتي تعترب رهانًا 

يحدد قيمة �لإن�ضان ومدى تو��ضله و�ندماجه 

مع �لذ�ت و�لآخر.

5

         حاكم ال�سارقة وبجواره رئي�ض اجلامعة

�لتي تنطلق منها �ل�ضارقة يف �حلو�ر و�لتبادل 

�لفرد  مكانة  عن  يعرب  �لذي  �لأ�ضيل  �لثقايف 
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و�ملجتمع �لإمار�تي وعن كينونته، ويوؤكد على 

�أهمية هذ� �لتالقي ل�ضالح �لتطور و�لنماء.

كنــز�و�  جامعة  منحت  �ل�ضياق  هذ�  يف 

�لفخرية  �لدكتور�ه  �ضهادة  �ليابـانية 

بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ل�ضاحب 

حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض  ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد 

�أبرز  كاأحد  �ضموه  ل�ضخ�ض  تقدير�ً  �ل�ضارقة، 

�لرموز �لعربية يف دعم �لتعليم و�لثقافة و�لفن 

يف �ل�ضارقة و�لإمار�ت ب�ضفة خا�ضة و�لوطن 

ل�ضموه  تقدير�ً  و�أي�ضًا  عامة،  ب�ضفة  �لعربي 

مبد  �هتمامًا  �لعربية  �ل�ضخ�ضيات  �أبرز  كاأحد 

�لعربية  �لثقافة  و�لتاآلف بني  �لتعاون  ج�ضور 

وخمتلف �لثقافات و�حل�ضار�ت �لإن�ضانية.

رئي�ض جامعة كنزاوا يلقي كلمة باملنا�سبة مديرة املتحف تلقي كلمة اأثناء ا�ستقبال الوفد

�سواهد للفعاليات الرتاثية

عبد اهلل العوي�ض يلقي كلمة دائرة الثقافة والإعالم 

الرتاث  معر�ض   - كنزاوا  متحف    - بال�ســارقة 

العربــي من ال�ســارقة
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�ل�ضعر�ء  ثّمن  وقد  هذ�  و�لأدباء،   �لأدب  رعاية 

ووجدو�  �لتكرمي،  وذلك  �ملكرمة،  هذه  �لثالثون 

فيه �أم�ضية م�ضد�قية مهمة لتحفيزهم ورعايتهم، 

وعربو� عن �ضعادتهم �لغامرة بهذ� �لتحفيز �لذي 

�لأق�رش  مدينة  يف  �لثالث  �لتكرمي  �نعقد  بينما 

حمافظ  فرج  �ضمري  د.  بح�ضور  م�رش  ب�ضعيد 

على  و�أثنى  �ملكرمة  هذه  ثّمن  �لذي  �لأق�رش 

يف  دوره  وعلى  �ل�ضارقة  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب 

لد�ئرة  �لأد�ء  تدرج على خريطة  فعالية جديدة 

لل�ضعر�ء  �ل�ضارقة  »ملتقى  و�لإعالم  �لثقافة 

�ل�ضمو  �ضاحب  توجيه  على  وبناء  �ل�ضباب«، 

�ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو 

مبوجب  يتم  �ل�ضارقة،  حاكم  �لأعلى  �ملجل�ض 

هذ� �مللتقى تكرمي ورعاية �ل�ضعر�ء �ل�ضباب يف 

ولقد  وحتفيز�ً.  رعاية  �أهليهم  وبني  �أوطانهم 

و�لأطر  �ل�ضكل  يف  �جلديدة  �لفعالية  هذه  بد�أت 

�ملتوجهة  �لد�ئرة  �أن�ضطة  حزمة  �إىل  لت�ضاف 

للنهو�ض بالأدب و�لإبد�ع و�لثقافة و�لفنون.

م�رش  جمهورية  يف  �لأوىل  �لدورة  عقدت  ولقد 

 ،2010/5/14-7 من  �لفرتة  يف  �لعربية 

ولقد  و�لثقايف.  �حل�ضاري  م�رش  بدور  �عرت�فًا 

�ل�ضباب،  �ل�ضعر�ء  لهوؤلء  و�لتكرمي  �لحتفال  مت 

تكرميًا معنويًا وماديًا يف ثالث مدن م�رشية، 

متثل مر�كز ثقافية، وت�ضهد حر�كًا �أدبيًا و��ضعًا، 

حيث مت تكرمي ع�رش �ضعر�ء من �ل�ضباب �ملبدعني 

�لتي �حت�ضنت مكتبتها  يف مدينة �لإ�ضكندرية، 

�لعريقة وقائع �لحتفال بح�ضور �ضعادة عبد�هلل 

�لعوي�ض مدير عام �لد�ئرة، ود. خالد عزب مدير 

�إد�رة �لإعالم نائبًا عن مدير �ملكتبة.

هذ� وقد �حت�ضن مقر �حتاد كّتاب م�رش �لحتفال 

و�لتكرمي بع�رشة من �ل�ضعر�ء �ل�ضباب يف مدينة 

�لقاهرة، وبح�ضور حممد �ضلماوي رئي�ض �حتاد 

كّتاب م�رش �لذي �أعرب عن �ضعادته بهذ� �لتكرمي 

ور�أى  و�لتعاون،  �لتالحم  فيه �ضورة من  ور�أى 

�ل�ضكر  ت�ضتحق  مثقف  حاكم  من  مكرمة  �أنها 

به  يقوم  �لذي  �لعظيم  �لدور  هذ�  على  و�لو�جب 

حاكم �ل�ضارقة.

�ل�ســـارقة حني تكون يف م�سـر
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ولقد تز�من يف �لوقت ذ�ته وجود �آخر لل�ضارقة، 

طبق  �ضورة  �لو�قع  م�رشحية  عر�ض  مت  حيث 

�لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  حل�رشة  �لأ�ضل 

بو�ضط  �لفرير  م�رشح  على  �لقا�ضمي  �ضلطان 

�لقاهرة، وقام باإخر�ج �لعمل �ملخرج �مل�رشي 

عالء ن�رش.

وقام بالتمثيل �ضباب من فرقة �أهل �مل�رشح يف 

م�رش، حيث ح�رشها جمهور كبري من �ملبدعني 

ومن  و�مل�رشحيني  �مل�رشح  وحمبي  و�ملهتمني 

�جلمهور �ملتو��ضل مع �مل�رشح.

لها  يكون  م�رش  يف  تكون  حني  �ل�ضارقة  �إذ�ً، 

بريق �لفعل و�لأثر و�لتجاوب �حلميد من �لأدباء 

و�ملبدعني و�ملثقفني.

ل  �ألٌق  لها  كان  ولقد  باهر�ً،  ح�ضور�ً  �لعربية 

�لإبد�ع  جتاه  �مل�ضتمر  �ل�ضارقة  فعل  �إل  يد�نيه 

و�لأدب.

ياأتيهم من حاكم مثقف يرعى �لأدب و�لأدباء، 

وبد�ية  مهمًا  حافز�ً  �ضتكون  �أنها  و�أعلنو� 

وح�ضن  �لرعاية  بدفء  �لآتي  مل�رشوعهم  هامة 

�لحت�ضان.

�ل�ضباب  �ل�ضعر�ء  من  ثالثني  لتكرمي  كان  ولقد 

�لأدباء  �أو�ضاط  و��ضع يف  يف مدن م�رش �ضدى 

�جلميلة  ده�ضتهم  عن  عربو�  �لذين  و�ملثقفني 

لهذه �لرعاية �لتي تاأتي من خارج وطنهم �لأم 

مما عنى لهم �ضدق �لتوجه ونبل �لتكرمي.

م�رش  جمهورية  يف  �ل�ضارقة  ح�ضور  كان  لقد 
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حتولت �ملعنى يف �ل�سعر �لعربي

كتاب نقدي فائز يف جائزة �ل�ضارقة لالإبد�ع �لعربي �لدورة �لثانية ع�رشة، وتعنى هذه �لدر��ضة بدر��ضة 

�ملدخل  يبحث يف  �لأول  بابني  على  تف�ضيلها  �لدر��ضة يف  وتتكئ  �حلديث،  �لعربي  �ل�ضعر  �ملعنى يف 

�لنظري من حيث �ملفهوم و�ملعنى و�لق�ضايا �ملرتتبة �ملعرفية و�لتاأويلية، منطلقًا �إىل در�ض �ملعنى يف 

�ل�ضعرية �لعربية من حيث �لبناء و�لآليات، بينما يف �لق�ضم �لثاين يتاأمل �لكاتب يف حتولت �ملعنى يف 

�ل�ضعر �لعربي، حيث �لبتد�ء من �ضيا�ضات �لق�ضيدة و�آجروميات �ملعنى مع �لتطبيق على بع�ض نتاجات 

كبار �ل�ضعر�ء حممود دروي�ض، �أدوني�ض، قا�ضم �حلد�د، �ضيف �لرحبي، و�آخرين.

ف�ساء�ت مغايرة للمعنى �ل�سعري

در��ضة فائزة يف جائزة �ل�ضارقة �أي�ضًا، وتدور حول مفهوم �ملعنى �ل�ضعري وق�ضايا �للغوية و�ل�ضوتية، 

ويدور �لف�ضل �لأول حول روغان �ملعنى �ل�ضعري مف�ضاًل بني �لنبوءة �ل�ضعرية وبني �ملمكن و�ملمتنع، 

وبني �لتناق�ضات و�لأ�ضد�د.

ويبحث �لف�ضل �لثاين يف دورة �ملعنى �ل�ضعري لدى �لقدماء مثل �جلاحظ وقد�مة بن جعفر و�لفار�بي، 

ثم عند دريد�، بينما يدور �لف�ضل �لثالث حول متاهة �لالمعنى يف مفا�ضل �أربعة جمن �لغمو�ض وجنون 

�ملعنى �لعبثي و�نتفا�ضة �ملعنى �ل�ضال ومغزى �ملعاين �ملكررة«.

و�هتم �لف�ضل �لر�بع بالناحية �لتطبيقية يف ن�ضو�ض �ضعرية بعينها.

رحلة �ملعنى يف �ل�سعر �لعربي
من �سلطة �ل�سكل �إىل م�ساءلة �ل�سلطة

در��ضة �أخرى فائزة يف نف�ض �جلائزة �هتمت بت�ضكيل �ملعنى و�آليات �لقر�ءة، �نطالقًا من �لدور �لذي 

يقوم به �ل�ضعر وخطابه �جلمايل �لفاعل يف �ملجتمع و�ملتاأثر بحركة �ملجتمع �أي�ضًا.

ويف �لف�ضل �لأول ُيربز طبيعة �ملعنى �ل�ضعري و�آليات �إنتاجه مرتكنًا على حزمة من �لدر��ضات �ملهتمة 

مبعاين �ل�ضعر و�ل�ضياق وعملية �لإبد�ع �ل�ضعري و�أ�ضكاله ثم �أبرز تيار�ته �ملتنوعة يف �ل�ضعر.

�أمل دنقل وجماليات  ويف �لف�ضل �لثاين ركز على �ملعنى �ل�ضعري و�آليات �لقر�ءة مطبقًا على جتربة 

�ملوت يف �ضعره مبحر�ً يف �لرت�كيب و�لإيقاع و�لرت�ث و�لبناء.

�إ�سد�ر�ت
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�إبادة م�ستعارة

عمل م�رشحي فائز يف �لدورة �لثانية ع�رشة و�لعمل يقدم لبوؤ�ض �ل�ضعوب �لناجم عن حروب مفرو�ضة 

عليها �أحيانًا بو��ضطة من لهم م�ضلحة �أكيدة يف �إ�ضعال نرب�تها جلني م�ضلحة مادية على ح�ضاب �لب�رش 

و�لنا�ض.

حالة �ملوت �لتي يج�ضدها �لن�ض و�لناجم عن حالة �ملو�ت �لتي تفر�ضها �أجو�ء �حلرب تقلق حالة �لأمل 

يف �لآتي.. وتهتم �مل�رشحية يف هذه �لتكاءة على �لطفل �لرمز �لذي ينبه للم�ضتقبل �لذي لن ياأتي.

ودو�م  �مل�ضتقبل  قتامة  على  توؤكد  ولكنها  و�لقتل  و�لدمار  و�حل�ضار  �حلرب  حالة  ترف�ض  �مل�رشحية 

�حلروب طاملا �أن �حلالة �مل�ضتد�مة حولنا ل تتغري، وبالتايل رمبا هي حتفز للتثوير.

9/12
جمموعة ق�س�سية للقا�س حممد جا�سم كاظم

يف  �حلادة  �لتبدلت  �أثر  ويف  �لقاتل،  باليومي  و�ملحا�رشة  �ملت�ضظية  �لإن�ضان  �أعماق  يف  بحثت 

للخروج من  �ل�ضكل يف حماولة  م�ضتوى  بالتجريب خا�ضة على  �هتمت  �ملجموعة  ولكن  جمتمعاتنا، 

�لإطار �لتقليدي �ملتعارف عليه.

ويف هذ� هي جتر�أت �إىل خلق بع�ض �ملتجاور�ت يف �لن�ض لتت�ضافر مع بع�ضها م�ضّكلة قيمة �لن�ض 

�إقناع  �إمعانًا يف  �ل�ضكل  بهذ�  �ل�ضكل متنًا وهام�ضًا رمبا قا�ضد�ً  و�أحيانًا يخلق يف  للمتلقي،  �لنهائية 

�ملتلقي باملقا�ضد �مل�ضمونية �لتي هدف �إليها �لن�ض، وخا�ضة عندما ي�ضتخدم �لن�ض بع�ض �لوثائق 

كمدخل �أو �ضاتر للعمل.

�أور�ق حمظورة

�إن�ضانية  �لب�رشية وتلتقط حلظات  �لنف�ض  �لق�ضة تبحث يف خبايا  جمموعة ق�ض�ضية فائزة يف جمال 

عميقة �لأثر يف �لتاريخ �ليومي للبطل �أو �لبطلة. ولقد �هتمت �ملجموعة كذلك باملكنون �لذ�تي لالأنثى 

يف بحثها �أحيانًا عن نف�ضها �أو ج�ضدها �أو تر�تيب َوْجِدها جتاه نف�ضها وجتاه �لآخر، كما �هتمت �لق�ضة 

ببع�ض �لأ�ضكال �لرمزية �لرت�ثية يف �ل�رشد �لعربي.

وتعدد  �لروي  بطريقة  يت�ضل  جتديد  على  �رتكنت  ولكنها  �لتقليدي  �ل�رشدي  �ل�ضكل  توخت  �ملجموعة 

�ل�ضارد و�لروؤى مما فتح مكامن للتاأمل �أكرث جاذبية للمتلقي.



�إذ� تعلق �لأمر بالثقافة �لأوروبية ذ�ت �لنزعة 

تاألقها  حلظات  يف  ترتدد  مل  �لتي  �ملركزية 

�لتنويري على �لتعامل مع ثقافة �لآخر بكثري 

من �لتعايل با�ضم  »علموية« حرمت �لآخر من 

�ضبيل  يف  �رشفًا،  مو�ضوعًا  لتجعله  ذ�تيته 

يوؤرق  �لذي  �لهم  تز�ل  ول  ظلت  مو�ضوعية 

�لر�غبني  �لإن�ضانية  �لعلوم  منّظري  م�ضجع 

�لعلوم  غر�ر  على  »�لعلم«،  �ضفة  �إ�ضفاء  يف 

�لإن�ضاين.  �ملعريف  �لنتاج  على  �لطبيعية، 

وهي ذ�ت �ملو�ضوعية �لتي حر�ضت �ملدر�ضة 

�لفرن�ضية على توخيها ك�رشط لالنف�ضال عن 

بقية  غر�ر  وعلى  لكنها  �ملدرو�ضة،  �لظاهرة 

هذه  جتاوز  يف  تفلح  مل  �لإن�ضانية،  �لعلوم 

جتنب  كيفية  يف  تتمثل  �لتي  �لكاأد�ء  �لعقبة 

�لذ�تية حتى يت�ضنى للتاأويل �لتثاقفي جتاوز 

نعرث  نكاد  عقبة  وهي  �لكوين،  نحو  �خلا�ض 

عليها يف كل �لعلوم �لإن�ضانية يوم �ضعت �إىل 

�لتحرر من �ضلطة �لفل�ضفة لتتبع خطى �لعلوم 

م�ضار  تتبع  يف  نخو�ض  �أن  دون  �لطبيعية. 

خارج  ب�ضاطة  وبكل  ذلك  لأن  �لتحرر،  هذ� 

�لتطرق  يف  جهد�ً  نعدم  لن  فاإننا  مو�ضوعنا، 

�لتثاقفي من دو�ئر �ل�ضلطة لتجعله  »تو��ضاًل 

بني �أنا�ض من ثقافات خمتلفة«)1(، بينما �أثبت 

�لنتاج �ملعريف للثانية �أنها �أكرث �إجر�ئية حيث 

ركزت جهدها يف �لتنقيب يف حقول معرفية 

للثقافة.  �أنرتوبولوجية  مفاهيم  عن  �ضتى 

�لعتماد  يف  حرجًا  جتد  مل  ذلك  ولتحقيق 

على  و�أخرى  �ل�ضيميائي،  �ملنهج  على  تارة 

�ملنهج  على  وثالثة  �ل�ضو�ضيولوجي،  �ملنهج 

�لإثنولوجي. فن�ضاأ ما �ضمي لحقًا بـ »�لو�ضاطة 

�لثقافية«)2(. وكما هو مالحظ من حتديد حقل 

�لبحث وو�ضائل �لتنقيب، فاإن ما ي�ضتوقفنا يف 

هذ� �ملقام هو �أن �ل�ضيميولوجيا، كغريها من 

منهجًا  بعدِّها  معها  تعومل  �لخت�ضا�ضات، 

مع  مبو�ضوعية  �لتعاطي  منه  ير�د  �إجر�ئيًا 

معارف  �إىل  حتويلها  بغر�ض  خا�ضة  جتارب 

من خالل �ملقارنة بينها. 

ماألوفًا،  �لغريب  جتعل  �أن  همها  كل  وكان 

و�لبعيد قريبًا، لكن ذلك كان حمفوفًا مبخاطر 

جمة؛ �إذ كيف تت�ضنى قر�ءة ثقافة �أجنبية من 

خا�ضة  ذ�تية،  ثقافة  ومعايري  مفاهيم  خالل 

�ملعريف  �لرت�كم  من  �نبثق  �لذي  و�ل�ضوؤ�ل 

�لنزعة �خلطابية؛ هل  �لبعيد عن  �لتوجه  لهذ� 

مفاهيم  ت�ضبط  �أن  �لإن�ضانية  �لعلوم  باإمكان 

هذ� �حلو�ر؟ وهل لها �أن تقاربه منهجيًا؟ ومبا 

�أن  فلنا  بال�ضيمياء،  يعنى  ملتقى  �ضهود  �أننا 

هذه  �إ�ضهام  مدى  عن  بدورنا،  نحن  نت�ضاءل، 

�لأخرية يف بلورة مفاهيم تثاقفية تي�رش من 

تتحكم  �لتي  �لعقد  من  �حلو�ر  �أطر�ف  تخل�ض 

وهل  �لثقافات؟  بني  �لعالقات  ت�ضكيل  يف 

�حتاجت يف حلظة ما من جتربتها �لتثاقفية 

لاللتفات �إىل بقية �لعلوم �لإن�ضانية لتتجاوز 

عقبة منهجية �أو �ن�ضد�د�ً نظريًا؟ 

لالإجابة عن مثل هذه �لن�ضغالت، ل منا�ض 

لنا من �حلديث ولو ب�ضكل مقت�ضب عن جهود 

و�لفرن�ضية يف ما  �لأمريكية  �ملدر�ضة  كل من 

حيث  �لتثاقفي«،  »�لت�ضال  بـ  �ضاعتها  �ضمي 

ميكن مالحظة �فتقار �لأوىل �إىل �لتنظري حني 

�لتحليل  دون  �لو�ضف  على  خطابها  �قت�رش 

�إل �أن ح�ضنتها �لتي ل ميكن �أن نحرمها منها 

هي �أنها ��ضتطاعت �أن حترر مفهوم �لت�ضال 

جدلية �لكوين و�خلا�س 

فـي �سيميــاء �ملثاقفة

د. ن�رصالدين بن غني�سة

اإن الأحداث املتعاقبة على العامل والتي حولته اإىل قرية ت�ستعر اأطرافها بنريان احلروب واملواجهات امل�سلحة دفعت منا�رصي نظرية »�سدام احل�سارات« 

اإىل التبجح مبدى �سدقية النظرة ال�ست�رصافية لهنتنغتون بعّدها حتمية تاريخية حكمت ما�سي الب�رص و�ستحكم م�ستقبلهم. ومل يكن ملناوئي هذه 

النظرية من بد �سوى الت�سدي ملروجيها داعني اإىل  »حوار احل�سارات«، اإل اأن خطاب هوؤلء قد تو�سح بنزعة خطابية حولته اإىل �سعارات تزين منابر 

امللتقيات و�سفحات املجالت وبالتوهات التلفزيون، مما حدا بالبع�ض ممن توجه توجهًا علميًا اإىل حماولة تناول هذا اخلطاب من وجهة نظر علمية.

ثقافة

12



13

خلفيته  �لثاين  ح�رش  بينما  �آنفًا،  تناولناه 

�ملعرفية يف علم  »�ل�ضيمياء« نظرية ومنهجًا. 

�لدر��ضية  �حللقة  متثيل  خري  متثله  ما  وهو 

�لتي قدمها Peter Stockinger لطلبة �ملعهد 

 INALCO لوطني للغات و�حل�ضار�ت �ل�رشقية�

لل�ضنة �جلامعية 2005 - 2006 و�لتي �ضنعود 

�إليها لحقًا)10(.  هذه �لزدو�جية يف �لطرح 

�لذي  �ملنهج  م�ضاألة  يف  �خلو�ض  �إىل  دفعتنا 

تلتزمه �ل�ضيمياء لتحقيق �جلمع بني طريف هذ� 

�أم  �ضيميائي �رشف  �لنقي�ض. وهل هو منهج 

�أنه متباين �مل�ضارب �لعلمية و�ملعرفية؟ ويف 

كلتا �حلالتني، نحن �إز�ء �إ�ضكال �إب�ضتيمولوجي 

مما  لل�ضيمياء،  »�لعلمي«  باجلوهر  يتعلق 

هل  �لتايل:  �لتمهيدي  �لت�ضاوؤل  علينا  يفر�ض 

خمتلف  يف  ��ضتعماله  ميكن  منهج  �ل�ضيمياء 

مناهج  يديه  بني  م�ضتقل  علم  هي  �أم  �لعلوم 

�ضيئًا  متعددة؟ قد يكت�ضي �جلو�ب لأول وهلة 

�ملخت�ضني  عدد  �أن  �عتبار  على  �لبد�هة  من 

بالباحثني  مقارنة  جد�ً  حمدود  �ل�ضيمياء  يف 

بال�ضيمياء،  يهتمون  و�لذين  �أخرى  علوم  من 

يلجاأ  تبدو منهجًا  �حلالة  فال�ضيمياء يف هذه 

مما  �ضتى.  معرفية  حقول  يف  �لباحثون  �إليه 

�ملغامر�ت  كل  �أمام  و��ضعًا  �ملجال  يف�ضح 

�لتعامل  لنف�ضه  �لباحث  يبيح  حيث  �ملعرفية 

مرة  تقاطعية  بنظرة  �ملتعددة  �ملناهج  مع 

و�أخرى  �ملتكامل،  للمنهج  �لنحياز  بحجة 

مناهج  �إىل  �للجوء  يفر�ض  �لن�ض  �أن  بحجة 

�ضريورته  �ضبط  عملية  ت�ضهل  متد�خلة 

�لدللية. وهكذ� �إذ� حدث و�أن �عتمدنا مقاربة 

�ضيميائية، يف �لن�ض �لرو�ئي مثاًل، هذ� يعني 

�أننا ��ضتعرنا وجهة نظر علم �ل�ضيمياء، مثلما 

ميكننا �أن نلجاأ �إىل �لنظريات �ل�ضو�ضيولوجية 

�أو �لنف�ضية، منفردة �أو جمتمعة، وهكذ�..

تنادي  فتئت  ما  �ل�ضيميائيني  �أطروحات  لكن 

�لأن�ضاق  �ل�ضيمياء  »علمًا عامًا يدر�ض  بجعل 

يحذر  لالأ�ضاطري،  در��ضته  ففي  ذ�تيته)5(. 

ذ�تية  لإقحام  حماولة  كل  من  �ضرتو�ض 

�ملو�ضوع قيد �لدر��ضة، �إذ يجب تاأويل �لأ�ضاطري 

�لذ�ت �لتي  من خالل بنيتها، ل �عتماد�ً على 

ومل  �لالحقة)6(.  �لأجيال  �إىل  نقلها  تتوىل 

يكتف �ضرتو�ض بجعل �لبنيوية منهجًا �إجر�ئيًا 

ليكت�ضب  معرفيًا  �رشطًا  ر�أيه  يف  �أ�ضحت  بل 

�لإن�ضانية  �لعلوم  جمال  يف  �ملعريف  �لرت�كم 

�ضفة  »�لعلم«)7(.  �إذ يرى »�أن ل خمرج للعلوم 

�لأنرتوبولوجيا   �ضمنها  ومن  ـــ   �لإن�ضانية  

ومل  منهجًا«)8(.   �لبنيوية  با�ضطناع  �إل  ـــ  

و�لن�ضق يف  �لبنية  ليطرح ورود مفاهيم  يكن 

�ضتى حقول �ملعرفة �لإن�ضانية �أي �إ�ضكال من 

�إذ� ما عنت كل منهما،  �لبنيويني  وجهة نظر 

عنا�رش  جمموعات  متنوعة،  تعميمات  مع 

�ضيء  فكل  بينها.  قائمة  بعالقات  مرت�بطة 

بنية، وكل �ضيء ن�ضق، وكل علم هو بحث عن 

ُبنى خا�ضة بالأثر يف جمال معني)9(.

بريقها  تال�ضى  قد  �لبنيوية  كانت  و�إذ� 

كاإيديولوجيا، �إل �أنها كنظرية ومنهج ماز�لت 

ت�ضكل جوهر كثري من �لعلوم �لإن�ضانية، ومن 

ذ�ته  �جلوهر  وهو  �لثقافات.  �ضيمياء  �ضمنها 

ل�ضيميولوجيا  تناولنا  حني  �ضن�ضادفه  �لذي 

لب  حتديد  ينح�رش  �أين  �لتثاقفي  �لت�ضال 

مدى  عن  مت�ضائلني  �لبنية،  فكرة  يف  �لثقافة 

يف  �لبنيوية  �خللفية  ذي  �لتوجه  هذ�  جناح 

عقد �ضلح بني �لثنائي: �لكوين و�خلا�ض.

هل  عام:  ب�ضكل  بالت�ضاوؤل  �لآن  لنكتِف  ولكن 

ي�ضمل  عام  ن�ضق  ��ضتخال�ض  �ضيميائيًا  ميكن 

�ملحافظة على خ�ضو�ضية  �لثقافات، مع  كل 

�أفرزت  �لت�ضاوؤل  هذ�  مقاربة  �إن  ثقافة؟  كل 

�لت�ضال  من  جعل  �أحدهما  �ثنني؛  �جتاهني 

�لعلوم  مناهج  كل  متو�ضاًل  ديدنه  �لتثاقفي 

ما  وهو  �ل�ضيميولوجيا،  فيها  مبا  �لإن�ضانية، 

 

ملحاولت علوم �إن�ضانية �ضبقت حقل  »�لو�ضاطة 

وعلى  �لغري  بثقافات  �لهتمام  يف  �لثقافية« 

ر�أ�ضها �لأنرتوبولوجيا و�لتي حاولت معاجلة 

و�خلا�ض.  �لكوين  ثنائية  من  �لتخل�ض  كيفية 

�لأمر �لذي يقودنا ل حمالة �إىل �لوقوف على 

جهود ليفي �ضرتو�ض �لذي �أعلن، عربم�رشوعه 

للتوجه  نقده  �لبنيوي،  �لأنرتوبولوجي 

�لإن�ضانوي �لذي �تخذته �لعلوم �لإن�ضانية يف 

ع�رش �لنه�ضة و�لقرن �لثامن ع�رش حني جعلت 

من خ�ضو�ضيتها �لثقافية ن�ضقًا كونيًا يختزل 

وحدة  با�ضم  �لأوروبي  �لعطاء  يف  �حل�ضارة 

للثقافات غري  �إهمال تام  �لب�رشي، مع  �لنوع 

�لأوروبية)3(. فثارت ثائرته �ضد هذه �لذ�تية، 

هدته  �أن  �إىل  معريف  خمرج  عن  يبحث  وظل 

كنظرية  �لبنيوية  �إىل  جاكوب�ضون  در��ضات 

ومنهج تدعو�ن �إىل �إلغاء هذه �لذ�تية �ملبجلة 

�لطبيعة  على  �ضيد�ً  جعلته  و�لتي  لالإن�ضان 

وعلى بقية �ل�ضعوب غري �لأوروبية)4(. 

تال�سى  قد  �لبنيوية  كانت  �إذ� 

�أنها  �إل  كاإيديولوجيا،  بريقها 

ت�سكل  ماز�لت  ومنهج  كنظرية 

جوهر كثري من �لعلوم �لإن�سانية، 

�لثقافات.  �سيمياء  �سمنها  ومن 

وهو �جلوهر ذ�ته �لذي �سن�سادفه 

حني تناولنا ل�سيميولوجيا �لت�سال 

حتديد  ينح�رص  �أين  �لتثاقفي 

�لبنية،  فكرة  يف  �لثقافة  لب 

هذ�  جناح  مدى  عن  مت�سائلني 

يف  �لبنيوية  �خللفية  ذي  �لتوجه 

�لكوين  �لثنائي:  بني  �سلح  عقد 

و�خلا�س

�ضرتو�ض،  نظر  وجهة  من  �لبنيوية،  فاأ�ضحت 

�لعتبار  بعني  �لأخذ  دون  لالإن�ضان  در��ضة 



�مليز�ت  ذ�ت  �لظو�هر  ملجموعة  �ملنتجة 

يف  �لن�ضغال  هذ�  عن  ولالإجابة  �ملت�ضابهة؟ 

�ل�ضيمياء  فاإن  �لطرفني،  هذين  بني  �جلمع 

�عتماد  مناهج  من  تقرتحه  ما  يف  تقرتح 

هذ�  مثل  يف  يعني  و�لذي  �لنموذج  مفهوم 

�لدر��ضة، يختلف  �ل�ضياق �ضورة للظاهرة قيد 

عنها بالقدر �لذي يتيح حتريكه من ��ضتخال�ض 

�خلطوط �لأكرث �أهمية)16(. 

بتغيريه  معارف  ينتج  �لذي  �لنموذج  وهو 

بنموذج �آخر يف خ�ضم �ضريورة �ملو�جهة مع 

جممل �لظو�هر �لتي هي قيد �لدر��ضة. لكن ل 

�إذ�  �إل  �لنموذج  مفهوم  ن�ضتوعب  �أن  ميكننا 

و�ضعناه يف �إطار ما ي�ضمى باملنهج. وهنا ل 

يف  �ل�ضيمياء  تاأثر  مدى  ن�ضجل  �أن  �إل  ميكننا 

تبنيها ملفهوم �لنموذج باملنهج �لبنيوي �لذي 

�لأنرتوبولوجيا  يف  �ضرتو�ض  مبادئه  و�ضع 

�لجتماعية. 

على  فال�ضيمياء  خربها)14(.  من  طرف 

�إىل  ترنو  و�لل�ضانيات،  �لطبيعية  �لعلوم  غر�ر 

على  تن�ضحب  �لتي  و�لقو�عد  �لقو�نني  �إر�ضاء 

جهة  ومن  �ملت�ضابهة.  �لظو�هر  من  �ضل�ضلة 

وعك�ض  كالل�ضانيات  فال�ضيمياء،  �أخرى، 

باخل�ضو�ضيات  �أوًل  تهتم  �لطبيعية،  �لعلوم 

�أن  ميكنه  ل  �لدر��ضة  مو�ضوع  لأن  بالكم،  ل 

يحقق وجوده �إل �إذ� كان مبطنًا للمعنى)15(.   

�لتحليلية  فاملمار�ضة  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 

�إىل  �للجوء  �رشورة  تظهر  �ملعنى  ملقاربة 

�مل�ضتعملة  �ملجموعة  وعي  تتجاوز  معارف 

�لإن�ضانية  �لتجربة  فن�ضبية  �لدليل.  للن�ضق 

تقف  �أن  حال  باأي  ميكنها  ل  وخ�ضو�ضيتها 

و�إذ�  �لكوين.  �لبحث عن جوهرها  حائاًل دون 

�خلطو�ت  فاإن  ممكنًا،  �لنظري  �ملخرج  كان 

�لت�ضاوؤل  ويظل  �ملحك.  هي  تبقى  �لإجر�ئية 

�أن ت�ضرب  �إذ كيف لل�ضيمياء  �مليد�ين م�رشوعًا؛ 

على  للظاهرة،  �لدللية  �خل�ضو�ضية  �أغو�ر 

غر�ر ما تفعله �لل�ضانيات، لتحذو حذو �لعلوم 

�لعامة  �لقو�عد  ��ضتخال�ض  يف  �لطبيعية 

�لعالمية �للفظية وغري �للفظية �مل�ضتعملة يف 

»�لعلم«  �ضفة   �أك�ضبها  مما  �لت�ضال«)11( 

�لأخرى.  �لإن�ضانية  �لعلوم  بقية  عن  �مل�ضتقل 

فهذ� �لتحديد للمفهوم لي�ض وليد �لبارحة و�إمنا 

هو خال�ضة جهود معرفية ل�ضيميائيني حاولو� 

تخلي�ض �ل�ضيمياء من حما�ضنها �لأوىل �لتي 

جعلتها من وجهة نظر �ضو�ضري جزء�ً من علم 

�لنف�ض �لجتماعي، بينما ح�رشتها وجهة نظر 

بري�ض يف نوع من �لتجريد �لريا�ضي)12(. و�إذ� 

و�لنف�ضية  �لجتماعية  �لخت�ضا�ضات  كانت 

�لريا�ضيات  مثل  مثلها  و�لأنرتوبولوجية 

باتت مطلوبة يف �ملمار�ضات �ل�ضيميائية، فاإن 

�ل�ضيمياء  يهدد  �أ�ضبح  �لذي  �ملعريف  �خلطر 

هذه  تكون  �أن  بني  �لفا�ضل  �خلط  هو  كعلم 

�أن  وبني  لل�ضيمياء  م�ضاعد�ً  عاماًل  �ملعارف 

متثل زحزحة لها �أو رغبة يف �حتو�ئها. وهو 

�مل�ضارعة  �إىل  �لعلم  بهذ�  باملهتمني  دفع  ما 

�لتفكري  قبل  �لدللة  يف  نظرية  تاأ�ضي�ض  �إىل 

در��ضة  �أجل  من  �لإجر�ئية  �لأدو�ت  بناء  يف 

�لأن�ضاق �ل�ضيميائية، وهو ما قام به غرميا�ض 

حيث   ،1966 عام  �لبنوية«  »�لدلليات  يف  

هو  �ل�ضيميائي  �لتحليل  من  �لهدف  �أ�ضبح 

�لنظر عن  �لدللة بغ�ض  �أو  �لإم�ضاك باملعنى 

خمتلف �لتجليات �لتي يتخذها)13(. 

لقد دلف كثري من �لباحثني من باب  »�ن�ضغال 

�ل�ضيمياء بالدللة« ملعاجلة �إ�ضكالية �خلا�ض 

بقية  عن  �ل�ضيمياء  متييز  خالل  من  و�لكوين، 

يف  �لتفرد  �إىل  �ضعت  حيث  �لأخرى،  �لعلوم 

�جلمع بينهما من خالل جوهر تعريفها كعلم 

�لذي  �لعلم  هي  فال�ضيمياء  باملعنى.  يهتم 

يتناول �لقو�عد و�لقو�نني �لتي تنتج �لظاهرة 

ولكنها  �ضريورتها،  يف  وتتحكم  �لدللية 

يف  للظاهرة  �أهمية  يويل  �لذي  �لعلم  �أي�ضًا 

خ�ضو�ضيتها ومتيزها، وهي تفعل ذلك لأنها 

من  �لظاهرة  على  �مل�ضفى  باملعنى  تهتم 

ليفي �سرتاو�ض

14
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�لدر��ضية  �حللقة  �ملثال،  �ضبيل  على  ولناأخذ 

طلبة   Peter Stockinger بها  خ�ض  �لتي 

�ل�رشقية  و�حل�ضار�ت  للغات  �لوطني  �ملعهد 

�لثقافات  �ضيمياء  تناولت  و�لتي  بباري�ض 

و�لت�ضال �لتثاقفي.

�إىل  �لنظرية،  فقد عمد �ملحا�رش، يف مقدمته 

�لإفالت من قب�ضة �ملحايثة �لتي �ضدت �أمامه 

لها  �لتي  �ملعارف  بقية  على  �لنفتاح  �آفاق 

بالثقافة كن�ضق كوين تنتظم من خالله  �ضلة 

يف  �لن�ضية،  �لعالمة  �أن  فاعترب  �لعالمات. 

و��ضتغاللها  وتطورها  �لد�خلي  تنظيمها 

عن  مبناأى  ��ضتيعابها  ميكن  ل  �لتو��ضلي، 

�لتاريخي  �ضياقها  من  منبثقة  مرجعية  �أية 

�لعالمة  فاإن  �ملقام،  نف�ض  ويف  و�لثقايف. 

للمعلومة  حاماًل  مو�ضوعًا  ِبعدِّها  �لن�ضية 

�إىل ثقافة  �لولوج  و�ملعرفة، ل تتيح لنا فقط 

ت�ضكل  ولكنها  ما،  مهنة  �أو  ما  ع�رش  �أو  ما 

وجمموعة من �لعالمات �لأخرى عاملًا ثقافيًا 

مبعارفه وقيمه وفاعليه وتاريخه.

بحث  حمور  �أول  ينجلي  �ملقدمة  هذه  من 

تو�ضيفها  وكيفية  �لثقافة  ما  باإدر�ك  يتعلق 

هذه  �إن  �لعالمية.  و�أن�ضاقها  خطاباتها  عرب 

��ضتفادتها  جانب  و�إىل  �لإجر�ئية،  �ملقاربة 

من �إ�ضهامات �ملقاربات �ل�ضيميائية �خلال�ضة 

و  Lotman من  كل  �أعمال  يف  وردت  كما 

ر�ضمت  كما  �ل�رشدية  و�ل�ضيميائية   Geertz

�ضتلجاأ،  �أنها  �إل  باري�ض،  مدر�ضة  خطوطها 

�لنماذج  خمتلف  �إىل  �ملحا�رش،  وباعرت�ف 

و�ملفاهيم �ملبثوثة يف �لأنرتوبولوجيا وعلم 

�لظاهر�تية  �ملدر�ضة  (باخل�ضو�ض  �لجتماع 

و  Husserl من  كل  يف  ممثلة  و�لبنيوية، 

.)22(Straussو Weber

جتريد  على  فوكو  مي�ضال  باإقد�م  يذكرنا 

وربطها  حقيقتها  �إطالقية  من  �لعلوم  هاته 

ب�ضياقاتها �لتاريخية و�جلغر�فية)20(.

ونحن بدورنا نبدي بع�ضًا من �لتخوف من �أن 

تذوب �خل�ضو�ضية �لثقافية �لتي ت�ضكل جوهر 

بنية  بوتقة  يف  �حل�ضار�ت،  بني  ذ�ته  �حلو�ر 

و�ملركزية.  و�لتعميم  بالتجريد  تت�ضم  عالمية 

و�إن من تد�عيات مثل هذه �لنزعة �أن يتحول 

تقنية  و�ضيلة  جمرد  من  �ملنهج  يف  �لنموذج 

بكامله  �لعلم  حت�رش  �إيديولوجية  غاية  �إىل 

ففي  �لثقافية)21(.  �لتجربة  منذجة  يف 

ل  �لثقافية،  باخل�ضو�ضية  لالإم�ضاك  �ضعيها 

تتو�نى هذه �لنزعة عن �لتماهي مع �لنموذج 

عام  قانون  �إىل  ذلك  �إثر  ليتحول  �مل�ضطنع 

ي�ضعى �إىل ��ضتئ�ضال �ضاأفة كل ��ضتثناء ثقايف 

�لنموذج  هذ�  متا�ضك  يزعج  �أن  �ضاأنه  من 

و�ن�ضجامه �لعام.

ملفهوم  �لإيديولوجي  �لختز�ل  هذ�  �أن  �إل 

�ضيمياء �لثقافات مل يكن لي�ضمد �أمام ظاهرة 

من  �لثقافة  در��ضة  بها  تت�ضم  �لتي  �لتعقيد 

وجهة نظر �ضيميائية. مما ��ضطر هذه �لأخرية 

�أخرى.  معرفية  حقول  على  �لنفتاح  �إىل 

الثقافة بني البنية واملحايثة:

ولقد جتلى ذلك ب�ضكل حا�ضم يف �عتماد �ضيمياء 

على  �ملوؤ�ض�ض  �لبنيوي  �ملنهج  ذ�ت  �لثقافات 

يبنيه  �لذي  �لنموذج  وهو  �لو�عي  �لنموذج 

تبلور  وقد  لثقافته)17(.  �ل�ضعوب  من  �ضعب 

1962 حينما بد�أت جماعة  هذ� �لجتاه عام 

مو�ضكو ــ تارتو عملها �ملنهجي و�ملنظم بعقد 

�لبنيوية  �لدر��ضة  موؤمتر يف مو�ضكو د�ر حول 

لأنظمة �لعالمات. مما ورد فيه �أن »�لعالمات 

�لتي ي�ضتخدمها �لإن�ضان تتميز بغنى وتعقيد، 

�لطبيعية  �للغة  �أن  �لغنى  هذ�  من�ضاأ  يكون  قد 

�أن �لب�رش  �أي  حتمل يف طياتها (ن�ضقًا للعامل) 

يودعون يف �للغة نظرتهم للعامل«)18(.

مبفهوم  �لزج  مت  �لت�ضور  هذ�  من  و�نطالقًا 

�لنموذج حتى �أ�ضبح مثل هذ� �ملفهوم �أ�ضا�ضًا 

حموريًا يف �لدر��ضات �ل�ضيميائية �ل�ضوفييتية 

باأنها  �ل�ضيميائية  �لأنظمة  »تو�ضف  �إذ  كلها، 

�أنظمة منمذجة للعامل، �أي �أنها ت�ضع عنا�رش 

هو  ذهني  ت�ضور  �ضكل  يف  �خلارجي  �لعامل 

متفرد  ب�ضكل  �لعامل  ي�ضوغ  منوذج،  �أو  ن�ضق، 

وما  خا�ضة)19(.  ثقافية  لقو�نني  وخا�ضع 

��ضتخال�ض  �ضوى  �لثقافية  �ل�ضيمياء  على 

�لبنية �لعامة لهذ� �لنموذج. �إل �أن خ�ضو�ضية 

هذه �لقو�نني �أعادتنا، مرة �أخرى، �إىل جدلية 

�لكوين و�خلا�ض، فاإذ� كانت لكل ثقافة قو�نني 

فكيف  ووظيفتها،  ماهيتها  حتدد  خا�ضة 

�إىل  يهدف  �ضكليًا عامًا  �أن نحدد منوذجًا  لنا 

�لك�ضف عن �لبنية �لال�ضعورية للثقافة؟

�حلقيقة �أن �لعملية لي�ضت بالأمر �لهني، خا�ضة 

م�ضارب  ذ�ت  بثقافات  �مل�ضاألة  تعلقت  �إذ� 

عن  جذريًا  تختلف  وميتافيزيقية  فل�ضفية 

�لإن�ضانية،  �لعلوم  منها  �نبثقت  �لتي  �لثقافة 

ذلك  ولعل  �لغرب،  يف  �ل�ضيمياء،  فيها  مبا 

ملقاربة  �لتحليلية  �ملمار�سة 

�للجوء  �رصورة  تظهر  �ملعنى 

وعي  تتجاوز  معارف  �إىل 

�ملجموعة �مل�ستعملة للن�سق 

�لتجربة  فن�سبية  �لدليل. 

ل  وخ�سو�سيتها  �لإن�سانية 

تقف  �أن  حال  باأي  ميكنها 

جوهرها  عن  �لبحث  دون  حائاًل 

�لكوين



مع  و�خلا�ض،  �لكوين  ثنائية  لغز  فك  �أجل 

�لتثاقفية  �لتجربة  تخوم  مالم�ضة  من  تهيب 

من وجهة نظر �ضيميائية يجعلنا ناأخذ ب�ضيء 

من �جلدية �إقر�ر �أحمد يو�ضف بـ »�أن �ملع�ضلة 

ومن  ـــ   حاًل  لها  �لبنيوية  تعرف  مل  �لتي 

�أنها كانت  ـــ  هي  �ضمنها در��ضات غرميا�ض 

يكون  �أن  ميكن  عام  ن�ضق  ��ضتخال�ض  تريد 

منوذجًا لأكرب عدد من �لن�ضو�ض، ويف �لوقت 

�لإميان بخ�ضي�ضة كل ن�ض«)24(. هل  نف�ضه 

�لتثاقفي  و�لت�ضال  �لثقافة  �ضيمياء  �ضتنجح 

هل  �ل�رشدية؟  �ل�ضيمياء  فيه  عجزت  ما  يف 

ين�ضحب  كوين  ن�ضق  ��ضتخال�ض  يف  �ضتفلح 

على كل �لثقافات مع �لإقر�ر بخ�ضو�ضية كل 

ثقافة على حدة؟ ذلك هو �لرهان �مللقى على 

عاتق هذ� �لتوجه. �إل �أن بع�ضًا من �لنزلقات 

�عتماد  يف  تطرف  عن  �لناجمة  �ملنهجية 

�ضيمياء  لدر��ضة  ومنهجًا  نظرية  �لبنيوية 

�أن  من  تخوفات  �ل�ضطح  �إىل  �أبرزت  �لثقافات 

ت�ضطبغ هذه �لنزلقات ب�ضبغة علموية غري 

قابلة للنق�ض، مع �أن موؤ�ض�ضها ليفي �ضرتو�ض 

متاأخرة، من هذه  قد تخفف، يف فرت�ت  كان 

�لغلو�ء لي�ضفي �ضيئًا من �لن�ضبية على حتاليله، 

حتى �إنه �عترب ما يكتب عن �لأ�ضطورة ل يعدو 

�أن يكون �أ�ضطورة يف حد ذ�تها)25(. 

قد  �إيديولوجية  ك�رشعة  �لبنيوية  حقيقة 

وعلى  علمية،  كنظرية  لكنها  ع�رشها،  �نتهى 

�لرغم مما قيل، مل ينفد خمزونها �ملعريف بعد، 

فهي ل ز�لت قادرة على �لعطاء �ملتجدد. �أملنا 

�أن ت�ضهم �لأبحاث و�لدر��ضات غري �لغربية يف 

و�لتنظري  و�ملر�جعة  بالنقد  �لتوجه  هذ�  �إثر�ء 

و�لتجريب. ول جمال �أخ�ضب ملثل هذ� �لتطلع 

�أل  على  �لتثاقفي،  �لت�ضال  �ضيمياء  من 

يتحول  ل  حتى  �لعلموية  �لنزعة  ت�ضتغرقنا 

�رشف.  مو�ضوع  �إىل  �لدر��ضة  قيد  �ملو�ضوع 

�لعقلية  دعاة  فيه  وقع  فيما  يوقعنا  قد  مما 

�مل�ضكلة  غريها  �أو  �خليالية  �لأفالم  �لتقارير، 

لباقة �لرب�مج �لتلفزية(.

�لدر��ضية، من جهتها،  ولقد �ضعت هذه �حللقة 

�نطالقًا  و�خلا�ض  �لكوين  ثنائية  جتاوز  �إىل 

فمما  للثقافة.  بنيوي  مفهوم  حتديد  من 

�أورده �ملحا�رش، يف معر�ض حديثه عن �لبعد 

�لكوين للثقافة، �أن هذه �لأخرية هي ن�ضق من 

�ملعارف و�لقيم �لتي تتيح لالإن�ضان متثل ذ�ته 

ومتثل �لآخرين من �أجل �إعمار �لعامل �ملحيط 

تكن  مل  �لثقافية  �خلا�ضية  كونية  لكن  به. 

لتحول دون �عتبارها ن�ضقًا خا�ضًا مبجموعة 

�لنا�ض ت�ضكل كاًل متجان�ضًا. ولذلك كانت  من 

�لتعابري مثل  »ثقافة �للبا�ض« ل متثل �لثقافة 

مبا هي عليه و�إمنا هي متظهر خا�ض للثقافة 

ذ�ت �لبعد �لكوين �لإن�ضاين)23(. 

تطبيقات  على  �أيدينا  ن�ضع  �أن  بودنا  وكان 

تقاطع  جمالت  على  �ملفاهيم  هذه  ملثل 

ول�ضانيًا  جغر�فيًا  خمتلفتني،  ثقافتني 

وح�ضاريًا، �إل �أن �لأمر �قت�رش هنا فقط على 

�إر�ضاء جهاز مفهومي حدد م�ضار هذه �حللقة 

من  �لتنظري  يف  �لإغر�ق  هذ�  ولعل  �لدر��ضية. 

بالتمحي�ض  للبحث  �لثاين  �ملحور  ويتعلق 

�لن�ضقي لأهم �ملفاهيم �لتي ت�ضكل �أنو�عًا من 

�لثقافة  �ملوؤ�ض�ضة،  )ثقافة  �خلا�ضة  �لثقافات 

من  و�لغر�ض  �ملهنية..(  �لثقافة  �ل�ضعبية، 

�مل�ضكل  �ل�ضو�ضيولوجي  �لنوع  تو�ضيف  ذلك 

ون�رش  لإنتاج  �ضيميائية  ــ  �ضو�ضيو  ل�ضياقات 

وتبادل و��ضتغالل �خلطاب و�لعالمات �لن�ضية 

ذ�ت �خل�ضو�ضية �لثقافية.

��ضتيعاب  �إىل حماولة  �لثالث  ويهدف �ملحور 

�لثقايف،  كالتنوع  �ملفاهيم  من  جمموعة 

فقط  هنا  �لأمر  يتعلق  ول  �لثقايف،  �لتو��ضل 

بع�ضًا  بع�ضها  عن  تف�ضلها  �لتي  بالثقافات 

يندرج  و�إمنا  ل�ضانية،  �أو  جغر�فية  م�ضافات 

�لثقافية  �لأ�ضكال  �أي�ضًا  �ملحور  ذلك  حتت 

�ملختلفة �ملن�ضوية حتت �ضقف جمتمع و�حد.

)ثقافة �ملدينة مقابل ثقافة �لريف(.

و�لت�ضال  �لثقافة  �ضيمياء  درجت  ولقد 

�لدر��ضية،  �حللقة  هذه  �إطار  يف  �لتثاقفي، 

على:

1 ـــ مقاربة نقدية للمفاهيم �لرئي�ضة �ملكونة 

لإ�ضكالية �لتثاقف، مثل: »�لفاعل �لجتماعي«،  

»�لف�ضاء �لجتماعي«،»�لثقافة«،»�لل�ضان«،»�ل

خطاب«.

ذ�ت  �لثقافية  لالأ�ضكال  مقارنة  در��ضة  ـــ   2

خطاباتها  على  و�لوقوف  �خل�ضو�ضية 

و�أن�ضاقها �لعالمية �مل�ضكلة للحياة �ليومية.

على  �لو�ردة  للمعلومة  �ملقارن  �لتحليل  ــ   3

�حلامل �لإعالمي )�ل�ضحافة �لعاملية مثاًل(.

ـــ   �ل�ضمعية  لالأنو�ع  �ملقارن  �لتحليل  ــ   4

�لب�رشية )ن�رش�ت �لأخبار، �لأفالم �لوثائقية، 

جاكوب�سون

16



17

�لهدى،  د�ر  �لبنيوي،  �ملنهج  زو�وي،  17- بغورة، 

عني مليلة، �جلز�ئر، 2001، �ض. 119

18 ـ �إبر�هيم، عبد �هلل  ـــ  �لغامني، �ضعيد  ـــ  علي، 

�لنقدية  �ملناهج  �إىل  مدخل  �لآخر،  معرفة  عو�د، 

�لبي�ضاء،  �لد�ر  �لعربي،  �لثقايف  �ملركز  �حلديثة، 

107 ــ   106 1996، �ض. 

د�ر  �ل�ضيميائيات،  ــ مبارك، حنون، درو�ض يف   19

توبقال للن�رش، �لد�ر �لبي�ضاء، 1987، �ض. 88

  Foucault، Michel، Les mots et ــ   20

 les choses، Tel/Gallimard، Paris،

       1966، p.359

ــ �ملنهج �لبنيوي، م�ضدر �ضابق، �ض.120  21

 Stockinger، Peters، Semiotique de

la Culture et

 Communication interculturelle، 22

ــ   Site: Semionet.com، op.cit

Idem - 23

�ض.135     �ضابق،  م�ضدر  �لن�ضقية1،  �لقر�ءة   -  24

طورها  يف  �لبنيوية  ليوناردو،  جاكب�ضون،   -  25

وز�رة  من�ضور�ت  ديب،  ثائر  ترجمة  �لفرن�ضي، 

�لثقافة، دم�ضق،�ض140.

    Nous et les Autres، Ibid، p41 - 26 

       Minuit، Paris، 1970، p.13

 Stockinger، Peters، Sémiotique de

la Culture et Communication -10

 ،segroeG ،ninuoM 10 - Stockinger،

 Peters، Sémiotique de la Culture et

 Communication interculturelle،

  Site: Semionet.com

 11 -  Mounin، Georges، Dictionnaire

 de la linguistique، PUF، Paris، 2004،

p. 295

 12 -  Peirce، Charles Sanders، Ecrits

 sur le signe، Seuil، Paris، 1978،

              p.212-213

-   يو�ضف �أحمد، �ل�ضيميائيات �لو��ضفة، �لد�ر   13

�ملركز  ـــ  �لختالف   من�ضور�ت  ـــ   للعلوم   �لعربية 

�لثقايف �لعربي، بريوت، 2005، �ض. 53

 Sonesson، Göran، Comment le sens

 vient à limage، in Carani،

   ed. De lhistoire de lart à la

 sémiotique visuelle. Les Nouveaux

 )14 Cahiers du CELAT/Les éditions

 du Serpentrion، Québéc، 1992، p.30 ،

    site:   www.arthist.lu.se

    Ibid، p.33 ــ   Idem       16  - 15

دفعو�  حني  �لتنوير  ع�رش  يف  �ملو�ضوعية 

مت  حيث  �أق�ضاه)26(   �إىل  �لعلموي  بحلمهم 

�ملتعلقة  �لعموم،  على  �لإن�ضان  علوم  �إدر�ج 

�لعلوم  �لغريب على �خل�ضو�ض �ضمن  بالآخر 

ــ  �لإن�ضان  �ختز�ل  �إىل  �أدى  مما  �لطبيعية، 

�لآخر �إىل مو�ضوع، و�لأنا �إىل ذ�ت، ول عالقة 

يف  و�لرغبة  جهة  من  �لتعايل  �ضوى  بينهما 

�إثبات �لذ�ت من جهة �أخرى.

الهـــوام�ض:

 Nowicki، Joanna، De la relation à

lAutre vers la relation avec    - 1

l'Autre،. p.1 ، Site:  www.

      contrepointphilosophique

Idem     - 2

 Todorov، Tzvetan، Nous et les

autres، Points، Paris، 1989، - 3

P.101

 Ibid، p.112 - 4

  Ibid،p.113  - 5

Ibid،p114  - 6

Ibid،p.115  - 7

من�ضور�ت   ،1 �لن�ضقية  �لقر�ءة  �أحمد،  يو�ضف.   -  8

�لختالف، �جلز�ئر، 2003، �ض. 62

 Mounin، Georges، Introduction à

la sémiologie، Les Editions de - 9



�مل�سهد �جلميل

18

�لإبد�ع �ل�سبابي

مت �ل�ضارقة �لفائزين بجائزة �ل�ضارقة لالإبد�ع �لعربي ـ �لإ�ضد�ر 
ّ
3 مايو 2010 كر

�لأول بدورتها �لثالثة ع�رشة.

9 مايو 2010 �نطلق مبكتبة �لإ�ضكندرية »ملتقى �ل�ضارقة لل�ضعر�ء �ل�ضباب« �لذي 

�ضيو��ضل فعالياته يف �لقاهرة بالتعاون مع �حتاد كتاب م�رش ويف مكتبة مبارك 

بالأق�رش حيث �ضي�ضارك يف كل �أم�ضية ع�رشة من �ل�ضباب و�ل�ضابات �لو�عدين �إبد�عيًا 

يف »�ل�ضعر«، ويتم ذلك بتوجيه من ح�رشة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن 

حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�ضارقة �لذي يعترب �أن �لإن�ضان �أثمن 

لوطنه  �لعطاء  �لتنموية طفاًل و�ضابًا حتى يتمكن من  �لعملية  ر�أ�ضمال وهو �ضلب 

لت�ضتمر م�ضرية �لتقدم و�لزدهار يف كافة �مليادين، ومل يقت�رش �هتمام �ضموه على 

�أبناء �لدولة فقط، بل �متد لي�ضمل �ل�ضاحة �لعربية قاطبة، ذلك �أن جائزة �ل�ضارقة 

فازو�  �ضابًا و�ضابة  يزيد على 250  �لفر�ضة ملا  �لآن  وّفرت حتى  �لعربي  لالإبد�ع 

بهذه �جلائزة من طباعة �إ�ضد�ر�تهم على نفقة �لد�ئرة، �إ�ضافة �إىل تطوير مهار�تهم 

�ضكلو�  وهوؤلء  �ضنويًا،  �لتكرمي  فعاليات  ت�ضاحب  �لتي  �لعلمية  �لور�ض  خالل  من 

�ل�ضعر، �لنقد،  �إ�ضافيًا لل�ضاحة �لإبد�عية يف جمال �لرو�ية، �لق�ضة �لق�ضرية،  ر�فد�ً 

�إ�ضايف  �جلديدة من حقل  �لدورة  �ضتوفره  ما  �إىل  �إ�ضافة  �لأطفال، و�مل�رشح،  �أدب 

يتعلق بكتابة »�ل�ضيناريو �ل�ضينمائي«.

لإطاللة  ذهبية  فر�ضة  ليوفر  م�رش  يف  �ل�ضباب  لل�ضعر�ء  �ل�ضارقة  ملتقى  �إذ�ً  ياأتي 

هذه �لأ�ضو�ت �ل�ضعرية على �ضاحة ثقافية هامة يف �لوطن �لعربي ممثلة بالإمار�ت 

ر�فد�ً  �ضت�ضكل  �لإطاللة  هذه  »�ل�ضارقة«،  ثقافيًا  �لناب�ض  وقلبها  �ملتحدة  �لعربية 

معنويًا لل�ضباب كافة حيث �ضتتو��ضل دور�ت �مللتقى باإذن �هلل �نطالقًا من ر�ضالة 

�ملودة و�لإخاء �لتي يكنها �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة لكل مبدع عربي..

�إن ملتقى �ل�ضارقة لل�ضعر�ء �ل�ضباب حلقة مت�ضلة من �ضل�ضلة حلقات تعنى بالإبد�ع 

حاكمها  بف�ضل  نف�ضها  على  �ل�ضارقة  �آلت  وقد  تو�جده،  �أماكن  كافة  يف  �ل�ضبابي 

��ضتمر�رية  ذلك  يف  لأن  �لإبد�عية  �لطاقات  كافة  تتبنى  �أن  �ضموه  من  وبتوجيه 

للثقافة �لعربية

اأ�سامة طالب مرة
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يف ذكر�ها �حلادية ع�سـرة:

بنت �ل�ساطئ.. �مر�أة من ذهب

د. عبداملر�سي زكريا خالد

و�مل�ضحونة بالدللة �ملكانية، و�لتي تربط بني 

ثم  ق�رُشت،  �أو  بينهما  �مل�ضافة  طالت  �ضيئني 

بقية �لعنو�ن »بني �حلياة و�ملوت« �لتي حتل 

�ل�ضرية  �ضاحبة  لأن  �لنف�ضي؛  بالزمن  دللة 

تر�ضد وت�ضاهد وحتكم على فرتة زمنية جتمع 

فيها بني �لأمل/�حلياة وما بقي منها، و�لأمل/ 

�ملوت على ِفر�ق َمْن �أحبت، �لأمر �لذي ميكننا 

�إذ  للمحتوى،  مطابق  �لعنو�ن  باأن  �لقول  من 

من  زمنية  فرتة  على  �ل�ضاطئ  بنت  ركزت  قد 

عالقتها �ل�ضخ�ضية باأ�ضتاذها وزوجها �ل�ضيخ 

�أمني �خلويل.

بيانية  مقدمة  تاأتي  م�رشق  ت�ضدير  وبعد 

جّذ�بة تقول فيها: »على �جل�رش ما بني �حلياة 

�لذي  �إثر  يف  �ضائعة  حائرة  �أقُف  و�ملوت، 

�حلياة،  ملء  فاأجده  ناحية  من  �أطُل  رحل. 

وما  حويل،  َمْن  كل  يف  �ملاثل  طيفه  و�أملُح 

و�أتتبع  �مل�ضرتك،  وجودنا  معامل  من  حويل 

�أنفا�ضه  و�أميُز  �لو�حد،  دربنا  على  خطاه  �آثار 

�أتنف�ضه«  ذرة من هو�ه  �لذكية يف كل  �لطيبة 

»�ل�ضرية، �ض8.

ومبقدور قارئ �ضريتها مالحظة �أنها ل ت�رشد 

ذ�ت  �ضريتها  جند  بل  �تفق،  حيثما  �لوقائع 

�لزمان  فيه  يختلط  ل  مر�ضوم  و��ضح  بناء 

و�ملكان، ول تبدو فيه �لأحد�ث �أو�ضاًل ممزقة 

�أو ذكريات مبعرثة متناثرة.

من  جزء�ً  متثل  لأنها  بل  فح�ضب،  �ل�ضاطئ 

�ملجتمع،  ي�ضور  �لذي  �لإن�ضاين  �لتاريخ 

وتيار�ت  وق�ضايا  �أحد�ث  من  فيه  ميوُج  وما 

�ضيا�ضية و�جتماعية وفكرية.. و�ضوى ذلك.

وعنو�ن �ل�ضرية لفت للنظر؛ لأنه ل يتقيد بنمط 

�لعنونة �لتقليدي لل�ضري �لذ�تية مثل: �أنا وحياة 

�لأيام  �أو  �أمني،  �أو حياتي لأحمد  للعقاد،  قلم 

�ملتلقي  ذلك، ورمبا حار  و�ضوى  لطه ح�ضني، 

يف �لعنو�ن �أهو مقالة �أو جمموعة ق�ض�ضية.. 

ذ�تية، وهو عنو�ن مركب،  ب�ضرية  تذييله  لول 

وبتاأمله ندرك دللة حرف �جلر »على« �لد�لة 

»�أل«،  بـ  �ملعرفة  �جل�رش  كلمة  ثم  �لعلو،  على 

�لدكتورة عائ�ضة  �إّبان حديثه عن  يحاُر �ملرء 

من  يدري  ول  �ل�ضاطئ«،  »بنت  �لرحمن  عبد 

فهي  �لز�خر،  عاملها  �إىل  يلُج  �جلو�نب  �أي 

�لقديرة،  �جلامعية  و�لأ�ضتاذة  �لفذة،  �لأديبة 

�ضاحبة �لإ�ضهامات �لعلمية �جلادة، �ضو�ء يف 

�لإ�ضالمية،  �أو  �لنقدية  �أو  �لأدبية  �لدر��ضات 

ف�ضاًل عن كونها �ضاحبة مدر�ضة علمية نهل 

منها طالب كثريون، و�نتفعو� بتوجيهاتها يف 

ر�ضائلهم �لعلمية للماج�ضتري و�لدكتور�ه.

وحيال هذه �جلو�نب �جلّمة �خل�ضبة يروق يل 

بذلك حديث  �أعني  �لوقوف على جانب منها، 

�ضريتها  خالل  من  نف�ضها  عن  �ل�ضاطئ  بنت 

ها كاتب هذه �ل�ضطور ببحث  �لذ�تية �لتي خ�ضّ

�ل�ضاطئ:  بنت  »�ضرية  عنو�نه:  من�ضور  علمي 

على �جل�رش بني �حلياة و�ملوت.. روؤية نقدية«، 

عليه  يدل  مما  �أول  لي�ض  �أنه  ت�ضوري  يف  �إذ 

�لن�ض نف�ضه.

ميثل  �لذ�تية  �ل�ضرية  فن  �أن  بخاٍف  ولي�ض 

بال�رشورة  ي�ضتدعي  �ملبدع  لذ�ت  ��ضتقطابًا 

لي�ضت  �ضعورية  وجتربة  وجد�نية،  معاناة 

ت�ضدر  �ل�ضرية  هذه  لكون  مي�ضورة،  ول  �ضهلة 

من �لد�خل متجهة �ضوت �خلارج.

كونها  يف  �ل�ضرية  هذه  �أهمية  تنح�رش  ول 

بنت  �ضخ�ضية  عن  للتعبري  �ضادقًا  ت�ضوير�ً 



ثنايا  يف  ترتدد  كثرية  ذلك  على  و�لأمثلة 

ل  متثياًل  منها  ن�ضوق  �لبد�ية،  منذ  �ل�ضرية 

وزهوها  فخرها  من  �لرغم  على  �أنه  ح�رش�ً: 

نقده  من  حرجًا  جتد  مل  ومكانته  باأبيها 

كما  بر�أيه،  �ملت�ضبث  �ملتزمت  بالعنيد  ونعته 

تعرف  تكن  مل  �أنها  ذكر  من  حرجًا  جتد  مل 

�لتحقت  وعندما  �لإجنليزية،  �للغة  من  حرفًا 

تكتب  �أن  عليها  كان  بحلو�ن  �ملعلمات  بد�ر 

كتب  مبن  و��ضتعانت  �للغة،  بهذه  �ل�ضم 

ومن  ذلك،  بعد  حرفيًا  نقلته  ثم  ��ضمها  لها 

�رش�حتها ما ذكرته، ومل جتد فيه غ�ضا�ضة، 

من  جهاز  �أي  ت�ضاهد  مل  باأنها  �لعرت�ف  من 

�لأجهزة �ملعملية �لتي يجري عليها �لتالميذ 

�لطبيعة  يف  �لعملية  درو�ضهم  �لع�رشيون 

و�لكيمياء، كما مل جتد حرجًا يف �لإ�ضارة �إىل 

تعرثها يف �لإجابة عن �ضوؤ�ل يف �لطبيعة عن 

»طرق نقل �حلر�رة، مع ذكر خا�ضية �لرتم�ض«، 

�أجابت عن �ل�ضق �لأول، ومل تفهم  �أنها  فتذكر 

�لتاء(،  )بك�رش  �لرتم�ض  وح�ضبته  �لثاين،  �ل�ضق 

ذلك �لبقل �ملعروف، وت�ضاءلت يف ده�ضة: ما 

�أمني  ل�ضيخها  �لعبقري  حبها  ق�ضة  من 

جليًا  ذلك  ويبدو  و�لقدوة،  �ملثل  �خلويل.. 

�لقارئ  ندعو  �ل�ضرية  يف  عنو�نات  خالل  من 

�لكرمي ملتابعتها: يف �لطريق �إليه ــ يف منطقة 

ـــ  معه  موعدي  ـــ  و�أ�ضو�ء  ظالل  ــ  �ل�ضباب 

م�ضى  ثم  ـــ  �لو�حد  دربنا  على  معًا  ـــ  �للقاء 

وبقيت ــــ دنيانا بعده.

وقبل �أن نختم هذه �ملقالة يطيب يل �أن �أ�ضجل 

منطوق  من  �ل�ضاطئ  بنت  �ضخ�ضية  �ضمات 

�ضريتها:

فقط  قوية،  حافظة  بذ�كرة  �لتمتع  ـــ   1

��ضرتجعت تفا�ضيل مهمة من حياتها بيقظة 

تتد�خل  �أل  على  حري�ضة  وكانت  و�عية، 

جليًا  ذلك  وبد�  �لذكريات،  وتختلط  �مل�ضاهد، 

�لتو�ريخ  وذكر  �حلو�دث،  �رشد  يف  و��ضحًا 

بدقة، وو�ضف  �لأماكن باقتد�ر.

ول  و�لإ�رش�ر،  �لعزمية  وقوة  �ل�ضالبة  ـــ   2

�لتي  للمر�أة  فريد  منوذج  �إنها  قلنا  �إذ�  نبالغ 

تفرتق كثري�ً عن بنات جن�ضها، بل فاقت كثري�ً 

من رجال جيلها، فلم تخ�ضع ل�ضغوط ع�رشها، 

ومل ت�ضت�ضلم لو�ضاية �لت�ضدد �لديني �آنذ�ك �لذي 

كان يحرم من حق دخول �جلامعة، ولعل قوة 

عزميتها و�إ�رش�رها بعد م�ضيئة �هلل تعاىل من 

�لأمور �ملهمة �لتي مكنتها من �جتياز مفاوز 

�ضيقة، و�ضدود �ضعبة، ومنحنيات خطرة.

3 ـــ �ل�ضدق و�ل�رش�حة من مقومات �ضخ�ضية 

بنت �ل�ضاطئ، فبمقدور �ملتلقي �أن يدرك مدى 

�لتز�مها بال�ضدق و�ل�رش�حة يف �ضريتها، �ضو�ء 

يف حديثها عن نف�ضها و�أحو�لها، �أو يف حديثها 

عن �لآخرين �لذين تناولتهم يف �ضريتها، ولذ� 

جتد �رشد�ً لالأحد�ث كما وقعت لها بالفعل، ل 

كما �أر�دت لها �أن تقع �أو تكون.

يف  و�لن�ضاأة  �لطفولة  عن  حديث  �ل�ضرية  ففي 

تلك �ملدينة �لعريقة دمياط على �ضاطئ �لنيل، 

و�ضاأنها كبقية �لأطفال، حيث تت�ضلل �إىل �لنهر؛ 

يف  تفرتق  �أنها  بيد  �جلرية،  بنات  مع  لتلهو 

تقديري منذ �لبد�ية ـــ عند بنات جن�ضها، و�آية 

تقول:  �إذ  �لباكرة؛  �لتاأملية  �لنزعة  هذه  ذلك 

»كنُت �أت�ضلل �إىل �لنهر كلما وجدُت �ضبياًل �إىل 

، فاأم�ضي 
ّ
�لإفالت من �لرقابة �ملفرو�ضة علي

�ل�ضاعات �لطو�ل �ضامتة على �ل�ضط، �أن�ضُق ما 

جمعُت من خيوط، و�أحاول �أن �أن�ضج منها ما 

و�ضجو  م�ضتغرق،  تاأمل  يف   م�ضاهد  من  غاب 

مريح« �ل�ضرية، �ض15.

تاريخ  على  نتعرف  �ضريتها  خالل  ومن 

مل  �جلادة  در��ضتها  �أن  �إىل  ت�ضري  �إذ  مولدها؛ 

تبد�أ �إل �ضيف 1981م، وهي يف �خلام�ضة من 

�ضنة  �أن ولدتها  يدل على  �آنذ�ك، مما  عمرها 

1913م و�أّن و�لدها �ضّماها عائ�ضة تيمنًا باأم 

�ملوؤمنني )ر�ضي �هلل عنها(، و�أنها �لثانية يف 

ُمذ  للعلم  و�لدها  وهبها  وقد  �لأبناء،  ترتيب 

كانت يف �ملهد.

تربز  �إذ  �لقارئ؛  عطف  �ل�ضرية  وت�ضتثري 

�ضاحبتها ما عانته من �أمل و��ضطر�ب حتول 

�أل  خ�ضيتها  �ء 
ّ
جر نف�ضية  مر�ضية  حالة  �إىل 

�أمر  تي�ضري  من  كان  ما  ثم  باملدر�ضة،  تلتحق 

�هلل لها يف م�ضاندة �أمها �لتي تو�ضطت لها عند 

�لتحاقها مبدر�ضة  �أمر  ثم ما كان من  جدها، 

ثم  �لر�قية،  �ملدر�ضة  ثم  �لأمريية،  �للوزي 

ل  َمْن  �إىل  �أمها  ذهاب  من  ذلك  بعد  كان  ما 

هيكل  من�ضور  �ل�ضيخ  �أمر�ً..  له  �لو�لد  يع�ضي 

على  �لتعلم  يف  لها  �أذن  �لذي  �ل�رشقاوي 

م�ضمع من و�لدها، ثم ما كان من ذهابها �إىل 

�لقاهرة و�لتحاقها باجلامعة �ضيف 1934م 

مع قلة من �لناجحني من منازلهم، ثم ما كان 
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�ل�ضاطئ عنو�نًا لدر��ضته يف �لدكتور�ه و�ضّماها 

و�ضخ�ضيتها  حياتها  ترجمة  �ل�ضاطئ:  »بنت 

و�آثارها يف �لعربية و�لإ�ضالم«.

بنت �ل�ضاطئ �مر�أة من ذهب حقًا، ول تز�ل بنا 

و�لدر��ضات  �لبحوث  من  مزيد  �إىل  خ�ضا�ضة 

بالق�ضور،  تاأخذ  مل  لأنها  �لرث؛  نتاجها  حيال 

ومل توفق ومل تلفق، لكنها تبتلت يف حمر�ب 

�لعلم، وكانت وما ز�لت قامة �ضامقة غا�ضت 

منه،  فاأفادت  �لرت�ث  ينابيع  �أعماق  يف 

�إليه، تغمدها �هلل  باأعمالها �خلالدة  و�أ�ضافت 

عّما  �لأوفى  �جلز�ء  وجز�ها  رحمته،  بو��ضع 

�أعمال  �لعربية و�لإ�ضالمية من  قدمته لأمتها 

دينية و�أدبية قيمة.

�لغرب،  �إىل  �لإ�ضالمي  و�لعامل  �لعربي  �لوطن 

ـــ تتلقى  ـــ تغمدها �هلل بو��ضع رحمته  فكانت 

كثري  �إىل  �ل�ضخ�ضية  ب�ضفتها  ح�ضور  دعو�ت 

من �ملحافل �لإ�ضالمية ، و�ملوؤمتر�ت �لدولية، 

�لعاملية  �ل�ضخ�ضيات  مع  لها  يرتجم  و�أن 

م�ضادر  موؤلفاتها  تغدو  و�أن  �ملعا�رشة، 

ومر�جع مهمة يرجع �إليها، ويفيد منها طالب 

�لدر��ضات �لعربية و�ل�رشقية بجامعات عريقة، 

بل ل غر�بة يف �أن ت�ضبح �ضخ�ضيتها مو�ضع 

ر�ضالة للدكتور�ه للم�ضت�رشقة �لأوزبكية »مرمي 

�ل�ضاطئ  »بنت  ومو�ضوعها  باباخانوف« 

وكذ�  �لإ�ضالمية«،  و�ملفكرة  �لعربية  �لأديبة 

�مل�ضت�رشق �لهولندي »كوجي« �لذي جعل بنت 

مر�قب  و�ضاألت  باحلر�رة،  �لبقل  هذ�  عالقة 

يف  مطبعي  خطاأ  ثمة  كان  �إذ�  عما  �للجنة 

�أمر زميلتها �لقاهرية  �لكلمة، ثم ما كان من 

ومل  �ملعدنية،  �لأ�ضطو�نة  هذه  �أهدتها  �لتي 

هذه  جترب  و�أخذت  ليلتها  �ل�ضاطئ  بنت  تنم 

ثم  �ضاخن  ماء  بو�ضع  �لعجيبة  �لأ�ضطو�نة 

هذه  �ضاهدت  تكن  ومل  مثلج،  ليمون  �رش�ب 

وكانت  بها،  �ضمعت  �أو  قبل  من  �لأ�ضطو�نة 

طو�ل  و�لفكاهة  للتندر  ق�ضة  �لو�قعة  هذه 

�لمتحانات، ويف جلان �لت�ضحيح.

�ضكرترية  عملها  �إّبان  حرجًا  جتد  مل  و�أخري�ً 

�ضكرترية  دعتها  حني  باجليزة  �لبنات  بكلية 

�لكلية  مطعم  يف  غد�ء  وجبة  لتناول  �لكلية 

�لأنيق �لفاخر، حيث بهرها �لربيق �ل�ضاطع من 

�أدو�ت �ملائدة �لف�ضية و�لبّلورية، مما دعاها 

�إىل �لعتذ�ر عن تناول �لطعام »متعللة بوعكة 

��ضتعمال  يف  �لرتباك  حرج  خمافة  �ضحية 

هذه �لأدو�ت �لتي مل يكن لها بها �ضابق عهد« 

�ل�ضرية، �ض80 وما بعدها.

بنت  تتجاوز  �أن  كله  هذ�  بعد  �إذن  غرو  ل 

وبحوثها  �لفريدة،  ب�ضخ�ضيتها  ـــ  �ل�ضاطئ 

�أقطار  �ضهرتها  ـــ  �لأ�ضيلة  �لر�ضينة  �لعلمية 

بورتريه/ عائ�سة عبدالرحمن



حو�ر مع �ملفكر �لفرن�سي ريجي�س دوبريه

مع �لطائرة �لتي جتهل �حلدود ت�سبح عومليًا

ترجمة: اأحمد عثمان

. يف اعتقادك، الثقافة ل ت�سلك �سلوكًا طيبًا.

ـــ لأن �لإن�ضانيات يف �أزمة. �خلط �لذي مي�ضي 

من �لعامل �لعرب�ين �إىل �لعامل �ملعا�رش �نقطع 

حتديد�ً  �لأدبية،  �لدر��ضات  تقو�ضت  منذ 

�لالتينية.  و�لدر��ضات  �ليونانية  �لدر��ضات 

�أ�ضبحنا عقوًل �ضيقة، بدون رجعة،  لقد  مب؟، 

مو�ضو�ضة باحلالية.

الفرن�سية  الثقافة  باأن  مقتنع  اأنت  اأخرياً،   .
دخلت طور النحطاط.

ـــ �لنزعة �لريفية هي �لتي تثري ذهني. ن�ضعر 

من  ـــ  و  �لكوزموبوليتانية  لغياب  بالذنب 

�لتي  �أن �ملو�ضوعات  ــ لأجل �ل�ضتفاقة. غري 

ذكرتها جمل معرت�ضة، نزهات. عملي �لطويل 

ــ يتعلق بالتقنية  ــ �لذي ل تتكلم عنه �ل�ضحفـ 

و�لدين. �قر�أ: »كر��ضات �مليديولوجيا«. ل يعد 

�ضوؤ�ل �لثقافات، ول �ضوؤ�ل و�ضائط �لإعالم، ول 

�ضوؤ�ل �ل�ضيا�ضة.

. تتاأمل ال�سيا�سة كحقل اأطالل...
كل  مطلع  مع  بنائها  �إعادة  �ل�رشوري  من  ـــ 

�لآمال  مكان  تعريفيًا،  �ل�ضيا�ضة،  �ضباح. 

ي�ضقط،  هذ�  يرحل،  ذ�ك  ي�ضقط،  هذ�  �خلائبة. 

ونبد�أ من جديد. حاولت �أن �أفهم هذه �لقدرية 

�لالوعي  �أو  �ل�ضيا�ضي  �لعقل  »نقد  كتابي:  يف 

�لديني«، يف 1981، لقد تاأكدت �لتجربة.

بعد اأن �رصع يف كتابة درا�سته الأخرية: »اإي. 

لقاء  وكذا  )جاليمار(،  ونهاية«  تتمة  اف، 

»ل  باأنهم  اتهمهم  الذين  املثقفني،  زمالئه 

يع�ّسون األبتة على احلقيقة«، اأ�سدر: »درو�ض 

»كرا�سات  ون�رص:  العامة«  امليديولوجيا 

امليديولوجيا«.

دوبريه  ريجي�ض  البارز  الفرن�سي  املفكر  ولد 

يف الثاين من �سبتمرب عام 1940. طالب دار 

�سي  الثوري  لطريق  قدمي  رفيق  املعلمني، 

جيفارا، ثم �سلفادور الليندي، الرئي�ض ال�سيلي 

الذي اغتالته قوات النقالب الع�سكري بقيادة 

بينو�سيه، م�ست�سار �سيا�سي للرئي�ض فران�سوا 

ميرتان )1981 ــ 1988(.

ومنذ ربع قرن تقريبًا، �أ�ض�ض م�رشوعه �لبحثي 

�لغزير. يف 1977، ح�ضل على جائزة فيمينا 

ويف  )جر��ضيه(،  يحرتق«  »�لثلج  كتابه:  عن 

1979، �أ�ضدر بحثًا مدويًا: »�ل�ضلطة �لثقافية 

�أ�ضقط:   ،1987 ويف  )ر�مز�ي(.  فرن�ضا«  يف 

رو�ية  من  �لأول  �جلزء  )جاليمار(،  »�لأقنعة« 

�أ�ضدر:  وموؤخر�ً  �أجز�ء،  ثالثة  يف  تقع  تربوية 

»مقدمة يف �مليديولوجيا« و»�لنفوذ«.

. يف مو�سوعاتك املف�سلة )املثقفون، الهوية 
اخرتت  الإعالم(،  و�سائط  اأوروبا،  الفرن�سية، 

و�سعًا عنيفًا. ملاذا اأنت مت�سائم؟ 

ريجي�ض دوبريه
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. يف كتابه: »اأ�سوات احلرية«، اأو�سح مي�سال 
فينوك اأن مثقفي القرن التا�سع ع�رص مل يكتفوا 

اأي�سًا، حتديداً  ال�سيا�سة، بل مار�سوها  ب�رصح 

هوجو،  اأمثال:  النتخابات.  يف  بال�سرتاك 

جيزو،  مي�سليه،  �ساتوبريان،  توكفيل،  بلزاك، 

بروزون، فاليز، لمارتني..

هذ�  �جلمعيات،  �لأمة،  �ل�ضعب،  هناك  نعم،  ـــ 

�ليوم، مع  )�أنا(.  �لأقل  مت رده )حقري�ً(، وعلى 

لأجل  يتعارك  فرد  كل  �لتفوق،  من  �ل�ضخرية 

�لغيبة  بدفع  �لإن�ضان  حقوق  ومع  م�ضلحته، 

و�ضطنا  يف  �لدعوة؟  �أ�ضاطري  هي  �أين  �أي�ضًا. 

�لتنموية،  �لتعبئة  �لثقايف، نحيا حتت قانون 

�أمر  جماعات �مل�ضالح و�ملناف�ضات �حلمقاء. 

مرهق، �ألي�ض كذلك؟

. َمْن املخطئ؟ فيم اخلطاأ؟
ـــ ل �أبحث عن �ملخطئ، و�إمنا �أحاول �أن �أفهم. 

تنهار.  و�لنا�ض  �لأفكار  بني  �لقائمة  �جل�ضور 

�ملدر�ضة.  يف  وتاريخ  فل�ضفة  مدر�ضة،  �أزمة 

حزب  �أزمة:  �ضوى  يتبقى  ل  �أحز�ب.  �أزمة 

�نظر  �لفكر و�ل�ضيا�ضة ظهريهما.  �أد�ر  �لإعالم. 

�إىل �أمريكا: ل يتحدثون �ل�ضيا�ضة يف جامعتي 

�أو هارفرد، وهي ل تعد مو�ضوعًا جاد�ً،  يال 

يرتكونه للمتخلفني يف �لف�ضول �لدر��ضية، �أي 

لأبناء �ملليادير�ت... �أو �لروؤ�ضاء.

قلياًل ما تطريه؟

�ملادة.  �إىل  يدخلو�   
ْ
لكي حا�رش�ً  �أكون  ل،  ـــ 

تعلمت  بالثورية،  �هتممت  حينما  �أحاول. 

 .)47 ك.  )�أ.  �لبندقية  مع  و�لتعامل  �لإم�ضاك 

دخلت   ،Etatique بالدولية  �هتممت  حينما 

بالتقنية،  �هتممت  حينما  �لدولة.  جهاز  �إىل 

جامعة  يف  ننظم  �ملهند�ضني..  �إىل  توجهت 

ندر�ض،  �أو  �ل�ضيار�ت.  عن  موؤمتر�ت   3 ليون 

»كر��ضات  جملة  من  �لأخري  �لعدد  يف  كما 

من  �ضيئًا  متتلك  ل  �أنها  نن�ضى  �إذ  و�لعدد 

�لبتكار�ت  تكف  ل  �لكتابة.  مثل  �ملوهبة، 

�لتقنية عن قلب �أو�ضاع ممار�ضتنا يف �لف�ضاء 

و�لتقنية  �لثقافة  بني  و�لتفاعالت  و�لزمن، 

�إن  �لقول  �لفائدة  غري  من  حقلنا.  توؤ�ض�ض 

�لأنتلجن�ضيا ت�ضخر من نف�ضها.

. األ حتبها؟
ـــ �أخاف فقط من �ملتحذلقني، �لذين يبدعون 

�لر�ضامني �ملدعني، ل فكاهة، �ضيء  �أثر  نف�ض 

 
ْ
لكي �لعجرفة.  من  كثري  ولكْن  �لف�ضول،  من 

�خت�ضا�ضي  ي�ضبح  �إىل عقل متما�ضك،  نطمح 

حقق  لقد  �لفائدة.  عدميي  �لكبرية  �لألفاظ 

باأنف�ضهم.  �أعمالهم  ع�رش  �لتا�ضع  �لقرن  كتاب 

�خلربة،  ذوي  لدى  �ملهارة  من  كثري�ً  جند 

نتعذب  ملاذ�  �لأبحاث.  ومركز  �مل�ضنع  يف 

�إىل  �لنزول  �ملبكر  من  �لألفاظ؟  رجال  مع 

�لطبية  �لنقاط  تق�ضيم  من  بدًل  �لآلت،  �ضالة 

و�ل�ضيئة.

. كما قلت �سلفًا، ظل املثقف واقفًا يف ال�رصفة، 
املخاطرة،  بدون  وال�رصح،  بالتف�سري  يكتفي 

ويحيا على ال�سيا�سة..

�أن  باحلري  �أو  للمعاجلة.  طريقتان  هناك  ـــ 

مثل  �مليد�ن،  عن  بعيد�ً  علميًا،  جماًل  نختار 

ليفي ــ �ضرتو�ض �أو دوميزل. �أو باحلري تناول 

نقا�ضات �ليوم، ولكن يجب در��ضة �مللفات.

ما  حجة:  �أوروبا  توؤ�ض�ض  ــ  تلك  �لنظر  وجهة 

�لتعري�ض لي�ض �ضوى �لنكما�ض  ناأخذه لأجل 

حتمله  عامل  يف  كربت  �لالو�عي.  �لعقلي 

�ل�ضينية،  �لهند  �لأحمر،  �لبحر  �إىل  �جلريدة 

�إفريقيا و�أمريكا �لالتينية. عم نتكلم �ليوم؟ عن 

ورقة ُعمدية باري�ض. �أوروبا �ضكل للعودة �إىل 

�لأر�ض �لبتانية Petainiste، منقوع �لإن�ضان 

�حلديث، �نطو�ء  على �ملنطقة �خللفية، ن�ضيان 

�لبحار، �جلغر�فيا. �نكم�ضت  �ل�ضاحل، ما ور�ء 

مزهوة  �أ�ضبحت  وقد  نف�ضها،  على  فرن�ضا 

بنف�ضها.

�أ�ضبحت عاجزة ومنغلقة على �كتفائها �لذ�تي. 

مع  فيينا،  يف  �حلديث  �لفكر  تاأ�ض�ض  قدميًا، 

بو��ضطة  عاملية  �أ�ضبحت  ثم  و�آخرين،  فرويد 

باري�ض،  حمل  نيويورك  حلت  �ليوم،  باري�ض. 

و�أ�ضبحنا فيينا ما قبل �حلرب.

اأين يتمو�سع احللم يف فرن�سا ملن  اليوم،   .
يريد تغيري العامل؟

�جلوهرية،  �ملغامرة  �لتنوير،  �أطفال  لأجل  ـــ 

�لتقنية.  �أنها  يتبدى يل  �ليوم،  �ل�ضيا�ضة.  �إنها 

لكي  وثقافتنا.  حياتنا  حتطم  �إنها  �نظرو�، 

للتقنية.  �أنف�ضنا  ننذر  �أن  يجب  �لعامل،  نفهم 

ل  بفعلها.  ملزم  �ملت�ضنع  �ملثقف  ذلك،  مع 

�ملنتهية  �مل�ضطلحات  جميع  �لو�قع.  يتجاوز 

�أبو�ب  �إلخ.  ليرب�لية..  ��ضرت�كية،   )Isme( بـ 

عتيقة نغلقها ب�رشعة حتى نرحل �إىل �كت�ضاف 

�أبو�ب جديدة حقيقة. هذ� ما نود �إجنازه، يف 

جمال �مليديولوجيا.

. كيف ُتعرف امليديولوجيا؟
ــ  ـــ �إنها در��ضة �لو�ضائط �لتقنية للثقافة، بفهمـ 

عرب �لثقافة ـــ ظو�هر �لنقل يف �ملدى �لطويل. 

�ألبتة  �لأمر  يتعلق  ل  تقنية،  نقول  حينما 

بالأجهزة  �أي�ضًا  و�إمنا  فقط،  �ملادية  بالآلت 



�حتاجت  حينما  �لدر�جة  ظهرت  بينما 

من  �نتقلت  حينما  )�لفردنة(،  �إىل  �لر�أ�ضمالية 

�لإنتاج �لثقيل �إىل �ل�ضتهالك �خلفيف.

. اأمل توؤد دوراً يف حترير املراأة؟
تقابل  �أن  �لفتاة  ��ضتطاعت  ذ�ك،  منذ  ـــ 

�لدر�جة من  لقد حررتها  �لقرية،  خطيبها يف 

�لبنطال.  �رتد�ء  �إىل  دفعتها  �لأب.  و�ضاية 

�أذكر  �لدر�جة.  تكرم  �لن�ضوية  �لنزعة  �أن  بقدر 

�أن �ألربتني، لدى برو�ضت، �لفتاة �ملتحررة يف 

زمنها، معاي�ضة للدر�جة. �بتكار منط �لنقل، �أي 

ثانيًة.  �أي يهدم ويبني  �لجتماعية،  �لربجمة 

�لعامل،  �أد�ة  كانت  �أن  بعد  �لدر�جة،  �ليوم 

�لربجو�زية.  لدى  �للتقاء  عالمة  �أ�ضبحت 

مريحة بل بوهيمية.  �أنا معها.

. اأنت �سعيد »بالتنظري امليديولوجي«. ملاذا 
هذه احلاجة اإىل توبيخ زمالئك املثقفني بدون 

الأخريين:  كتابيك  يف  فعلت  مثلما  انقطاع، 

»النفوذ« و»اإي. اإف. تتمة ونهاية«؟

 يبغ�ضوين )�ضحك(. لكنني ل �أوبخ، 
ْ
ـــ هذ� لكي

�إنه  لنقل  �لهجاء.  ر�ضائل  �أكره  �أ�رشح،  �أن  �أود 

�خلدمة  من  فيها  �أن�ضحب  �لتي  �للحظة  يف 

�أحقادكم  من  »�خرجو�  لهم:  �أقول  �لن�ضطة، 

و�لنحطاط �مل�ضرتك، زورو �ملعامل، حمطات 

�لقطار، �ملطار�ت، �كت�ضفو� �لعامل، تعالو� �إىل 

�لأر�ض، بئ�ضًا!«.

اإنك  القول  من  حل  يف  لي�سوا  املثقفون   .
تتم�سك بخطابك لأنك اأخطاأت كثرياً؟

ف�ضحت  حينما  ومتى.  �أين  يل  ليقولو�  ـــ 

يف  )ولي�ض   1960 عام  �جلز�ئر  يف  �لتعذيب 

. ما هي العالقة مع جوتنربج؟
كان  �لذي  هوجو،  لفيكتور  بالن�ضبة  لأن،  ـــ 

هيجليًا دون �أن يعرف، روح �لع�رش حا�رشت 

�ل�ضعر  هنا،  �جلديدة.  �لتكنولوجية  �لأ�ضكال 

و�لدر�ما و�مل�رشح. لبلز�ك نو�ح ميديولوجية. 

�أن  �ل�ضائعة«  »�لأوهام  يف:  دون  حينما 

�ملقوى،  �لورق  من  �أغلى  �لورق  ق�ضا�ضات 

�لكتب  مع  �لر�أي،  دميقر�طية  بو�ضول  �ضمح 

�ليومية.  و�ل�ضحف  �لوجيزة  �ملدر�ضية 

�لتحليل  بني  تقبع  �لق�ضرية  �لد�ئرة  هذه 

�لروح  �إنها  للعلوم،  �لنمطي  و�لأثر  �ملادي 

�مليديولوجية.

. لذا اأنت منجذب اإىل اأمناط النقل.
ـــ  �ل�ضيارة  للوجود،  �ملكاين  �لبعد  نعم،  ــــ 

تدمري  يف  جوهرية  حلظة  ـــ  للفردية  كن�رش 

�ملخيلة �لعاملة و�ملدنية. مع فقد�ن �ل�رشعة، 

قلعتي«(  )»�ضيارتي  �لأنا  �إىل  رجوع  هناك 

وجه  نرى  ول  �لدو�رة،  كرتها  يف  من�ضجن 

ب�رشعة  �لطريق  على  تكون  حينما  �لآخر. 

بالتعب  ت�ضاب  �ل�ضاعة،  يف  كيلومرت�ً   )170(

ملا حتب. باخت�ضار، كل منط من �أمناط �لنقل 

يحمل روؤية للعامل. مع �ل�ضيارة، �أنت حر، مع 

�ل�ضكك �حلديدية، �ضبطها وتوقيتها ��ضرت�كية 

ـــ دميقر�طية. مع �لطائرة �لتي جتهل �حلدود، 

ت�ضبح عومليًا.

. ومع الدراجة؟
غري  �ضيء  فو�ضوي.  �أو  تلميذ  �لأجدر،  من  ـــ 

�لقطار.  بعد  �لدر�جة  �خرتعت  لقد  معقول، 

للغاية.  معقدة  ديناميكية حر�رية  �آلة  �لقطار 

�خرتع  ملاذ�  ب�ضيطة.  ميكانيكية  �آلة  �لدر�جة 

حاجة  يف  نكن  مل  لأننا  �لب�ضيط؟  قبل  �ملعقد 

تركز  �لتي  �للحظة  يف  فردية  حركية  �إىل 

�لإنتاج �جلماعي فيها يف �مل�ضانع و�ملناجم. 

مركزية،  لطلبية  �حلديدية  �ل�ضكك  خ�ضعت 

و�لجتماعية  �لثقافية  �لآثار  �مليديولوجيا«، 

لل�ضوء �لكهربائي.

. تعد اأب امليديولوجيا.
كبرية.  عائلة  �إنها  �أب،  للميديولوجيا  لي�ض  ـــ 

�أردنا  �إذ�  د�جونيه...  بنجامني،  فالرت  ديدرو، 

موؤ�ض�ضات، لناأخذ فيكتور هوجو.

. فيكتور هوجو! هكذا؟
ـــ ب�ضبب: »هذ� قتل ذ�ك«، ف�ضل يف: »نوترد�م 

ميديولوجي  فارق،  حتليل  �إنه  دوباري«. 

يف  لي�ض  �لتفكري  على  يتاأ�ض�ض  منوذجيًا، 

جوتنربج من ناحية و�لكاثوليكية من ناحية 

�أو  �لآخر.  �أحدهما على  �آثار  ولكن يف  �أخرى، 

بعد  كف،  �ملعماري  �أن  هوجو  يذكر  �أي�ضًا، 

عادية،  �أ�ضياء  �بتكار  عن  �ملطبعة،  �بتكار 

قدرتنا  لأن  �لقوطي.  �لفن  مع  �حلال  مثلما 

على �لبتكار �جتهت �إىل ُن�ضب �لورق، ولي�ض 

�حلجر.
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كبرياً  م�رصوعًا  األي�ست  لرنى!  اأوروبا،   .
وجمياًل؟

�أوروبا، �لتي  ـــ كله يتعلق بدرجة �ل�ضتقالل. 

�أف�ضلها، هي �أوروبا �لبحث، �لت�ضليح، �لتعاون 

�ل�ضناعي.

احلربان  حا�رصت  اخلم�سينيات،  يف   .
من  الأوروبي،  امل�رصوع  منا�سلي  العامليتان 

جون مونيه اإىل روبري �سومان، هاتان احلربان 

هذا  يتم  »لن  قال:  لقد  القارة.  دمرتا  اللتان 

اأبداً!«.

جلنة  غري  �أخرى  �أ�ضباب  لها  �حلرب  غياب  ـــ 

�لتكنوقر�ط �لليرب�ليني.

. األ ت�سعر باأوروبيتك؟

ـــ �أريد �أن �أكون فرن�ضي �للغة عاملي �لفكر.

ا�سم  ذكر  بدون  »لوبوان«،  جملة:  عن 
 *

املحاور

)1( �إ�ضارة �إىل تبعات �ضهادة �جلالد �ضو�ري�ض، 

 )R.A.S( �ل�رشية  �مل�ضلحة  �ملنظمة  قادة  �أحد 

�لتعذيب  �أعمال  من  �لكثري  حققت  �لتي 

مما  �جلز�ئريني،  �ملنا�ضلني  �ضد  و�لغتيال 

ملفات  بفتح  �لإعالمي،  �مل�ضتوى  على  �ضمح، 

جديدة. )�ملرتجم(

ـــ عند عودتي �إىل فرن�ضا عام 1973 ر�أيت يف 

�لفر�ضة  �ل�ضيلية،  �ل�ضقطة  بعد  �لي�ضار،  �حتاد 

�آنذ�ك،  �لدميقر�طية.  لال�ضرت�كية  �لأخرية 

يكون  �أن  تخيلت  لأنني  �لي�ضار  مع  و�جهت 

�عتقد  �أي�ضًا  هو  �مل�رشوع.  هذ�  �أد�ة  ميرت�ن 

�أخري�ً  خطاباته.  يف  يتبدى  وهذ�  وقتذ�ك.  به 

�أ�ضاحب  �أن  خطيئة  �أهي  �ملنت�ضف.  يف  كنا 

�لقرن  يف  يوتوبيا  �أجمل  لإنقاذ  حماولة  �آخر 

�لتا�ضع ع�رش؟ حينما �أدركت �أنه ل يتعلق بهذ� 

�مل�رشوع، رحلت. ورحت �أتابع �حلكم �ل�ضبعي 

�لثاين على �ضا�ضة �لتلفاز.

. بعد كل هذا، ماذا يثريك اأي�سًا؟
ــــ �أنا بعيد عن �ل�ضيا�ضة، لكن �لفكرة �جلمهورية 

ت�ضدين. �أمة بال �إثنيات، ل �ضعب كور�ضيكي ول 

مو�طنون  هناك  و�إمنا  بروتوين،  ول  �إلز��ضي 

لأجل  و�حد�ً  يعد  �لذي  �لقانون،  يحميهم 

�جلميع، فكرة حمافظة، كما يتبدى يل.

. اأنت حمافظ...
�لر�ضوم  طفولتي،  يف  �أقر�أ،  كنت  حينما  ـــ 

ت�ضور  كانت  �خلم�ضينيات،  خالل  �مل�ضورة، 

�ضغرية  �أطباقًا  يركبون   2000 �لعام  نا�ض 

�ضغرية.  در�جات  يركبون  كبرية.  �ضو�رع  يف 

بالن�ضبة لذوي �لنزعة �لأوروبية، يعلنون �إلغاء 

�إنها  �أقاليم.  تقام  فيما  يغنون  وهم  �حلدود 

و�إمنا  و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  �أوروبا  لي�ضت 

�أوروبا �لقرن �لر�بع ع�رش. هذه �لثورية �لبلهاء 

�ضهم  �لتاريخ  �أن  نعتقد  �أن جتعلنا  �إىل  تطمح 

مظلة  حتت  نحيا،  �ليوم،  �لف�ضاء.  يف  يدور 

ل  تزعجني.  وهي  �خللف،  �إىل  عودة  �أوروبا، 

د�نتون.  قال  كما  تغيريه،  نود  ما  �إل  ندمر 

حتطيم �لأمة �ضهل، ولكن ماذ� �ضنحل حملها؟

�لفا�ضية يف  نا�ضلت �ضد  2000()1(؟ حينما 

�لليندي  عن  د�فعت  حينما  �لالتينية؟  �أمريكا 

ما  قادين  �لأ�ضباب �ضحيحة.  �ضيلي؟ هذه  يف 

�حلقيقة،  لأجل  برغباتي  �أمت�ضك   
ْ
لكي �ضبق 

وجعل �لن�ضال �مل�ضلح هناك مثاًل، من 1965 

ل  فرن�ضا،  �إىل  عودتي  منذ  لكن   .1970 �إىل 

�أعتقد �أنني �أخطاأت يف تكهناتي. �أحتدى! هيا 

�إىل  �لرجوع  �لن�ضو�ض! ثالثون عامًا من  �إىل 

�خللف!

نزعتك  اأخرى:  اأخطاء  هناك  كانت  اإذا   .
نزعتك  ال�سبعينيات،  اأوائل  اجليفارية 

امليتارينية خالل الثمانينيات.

ـــ ل �أندم على جيفاريتي. مبعنى ما، ما زلت 

ولي�ضت  �لفعل  �أخالق  �جليفارية  جيفاريًا. 

عقيدة عمومية.

مثل  توتاليتاري،  لنظام  �رصيكة  مثالية   .
نظام فيدل كا�سرتو..

ـــ ت�ضعى �جليفارية �إىل قلب �ل�ضلطات �لقائمة، 

ولي�ض �إقامة �ملجتمع �ملثايل. �إذ� �أ�ضميت هذ� 

جالدي  �إ�ضقاط  رغبة  عن  للجولج  �رشيكًا 

�أو بريو، يجب  �لرب�زيل وبوليفيا و�لأرجنتني 

�أن تقول يل. �آه ل! �أعرف �أنهم ي�ضعرون بالذنب 

جتاه �لذين نا�ضلو� لأجل �حلرية حتت ذريعة 

�أنهم ل يف�ضحون �لنظام �ل�ضوفييتي. ل �أعرف 

و1944،   1940 خالل  فرن�ضا،  منا�ضلي  �أن 

هل  موجود�ً.  كان  بينما  �جلولج،  ف�ضحو� 

�ضد  نا�ضلو�  لأنهم  �ل�ضتالينية  طليعة  كانو� 

�لحتالل �لنازي، مب�ضاعدة �جلي�ض �لأحمر؟

فران�سوا  من  قربك  الأخرى،  اأخطائك  اأحد   .
ميرتان، اإذ كنت اأحد م�ست�ساريه املقربني.



د�خل كيمياء �لفرد �لب�رشي، فهو لي�ض عاطفيًا 

�أو يحب �لتملك فقط و�إمنا هو نزوع �إىل �لتفرد 

و�ملفارقة يف كل ما يفعله.

�لر�ضد  �ضن  بلغت  �لعربية  �لرو�ية  �أن  �أظن 

جديرة  كانت  فرو�ياته  حمفوظ،  جنيب  مع 

�لتي  �لعاملية  �لرو�يات  مع  باملناددة 

��ضتوردناها من �لغرب )�لأوروبي و�لأمريكي( 

�آ�ضيا،  مع  مطبقة  �لقطيعة  كانت  �أن  بعد 

جربت  وقد  و�إفريقيا..  �لالتينية،  و�أمريكا 

مهمة  رو�ئية  جتارب  عرب  �لعربية،  �لرو�ية 

�ضمتها  جعلت  �لكتابة  يف  عدة  �أ�ضاليب  جد�ً، 

يكتب  ل  فالآن  و�لختالف..  �لتنوع  �لرئي�ضة 

و��ضيني �لأعرج مثلما كتب جنيب حمفوظ كما 

�آلن  يكتب  مثلما  �هلل  ن�رش  �إبر�هيم  يكتب  ل 

�لتي  و�لأمكنة  روحه  يكتب  �إنه  غرييه،  روب 

و�ل�ضخو�ض  بها،  �لتي غ�ضَّ  و�لأزمنة  عرفها، 

و�لختالف،  �لتنوع،  �إىل  ميال  �أنا  نعم.. 

موجودة  طبيعة  �مليل  هذ�  لأن  و�ملغايرة.. 

�لتقيته وكان هذ� �حلو�ر:

اأن ح�سن حميد ل يعتمد احلبكة  . يف ظني 
التقليدية لأن لديه تنوعًا يف اأ�ساليب ال�رصد.. 

رواياتك  اإىل  تنظر  كيف  اأ�ساألك:  اأن  اأود  هنا 

الرواية  التنوع والختالف يف بنية  اإطار  يف 

العربية؟!

- نادر�ً ما �أعود �إىل رو�ياتي بعد طباعتها لكي 

�أقر�أها. قد �أعود �إليها �إذ� ما نبهت �إىل �أمر ما 

فيها. �أقول هذ� لأن �لرو�ية ت�ضتلزم من �لكاتب 

�أن يغري دمه لأنها ت�ضتنزفه ج�ضديًا، وع�ضبيًا، 

�لرو�ية �لناجحة  وروحيًا، ومعرفيًا. ذلك لأن 

هي رو�ية معرفة، رو�ية جدة و�ختالف، رو�ية 

ده�ضة حممولة على كف �لروؤية �لتي يتوخاها 

�لكاتب.

�لرو�ئي �لفل�سطيني �لدكتور ح�سن حميد:

�لأر�س �إبد�عيًا عندما يكتبون عن  �لفل�سطينيون يحلقون  �لرو�ئيون 

�سمري دروي�ض

ح�سن حميد ولد يف كراد البقارة )�سفد - فل�سطني( عام 1955، هاجر اإىل �سوريا مع اأ�رصته، تلقى تعليمه يف القنيطرة ودم�سق، وتخرج يف جامعة 

دم�سق حاماًل الإجازة يف الفل�سفة وعلم الجتماع، ودبلوم الدرا�سات العليا ودبلوم التاأهيل الرتبوي، ثم نال الإجازة يف اللغة العربية من جامعة بريوت 

العربية.. عمل معلمًا يف دم�سق، ثم امتهن ال�سحافة، وقد ح�سل موؤخراً على درجة الدكتوراه يف الأدب العربي.. بالإ�سافة اإىل اأنه ع�سو جمل�ض اإدارة 

احتاد الكتاب ال�سوريني.

الغاثي املحروم، طار احلمام،  اثنا ع�رص برجًا لربج الرباجنة، زعفران واملدا�سات املعتمة، ممار�سات زيد  اأ�سدر عدة جمموعات ق�س�سية، من بينها: 

اخنة، قرنفل اأحمر.. لأجلها، حّمى الكالم، وكائنات الوح�سة..  دوّي املوتى، هنالك.. قرب �سجر ال�سف�ساف، مطر واأحزان وفرا�ض ملّون، اأحزان �ساغال ال�سَّ

وجمموعة من الروايات، منها: الونا�ض عطية، اأنني الق�سب، ال�سواد اأو اخلروج من البقارة، ج�رص بنات يعقوب، تعايل نطرّي اأوراق اخلريف.. وله جمموعة 

من الدرا�سات، منها: األف ليلة وليلة.. �سهوة الكالم.. �سهوة اجل�سد، البقع الأرجوانية، امل�سطلحات - املرجعيات - درا�سة الأدب العربي، والبقع الأرجوانية 

يف الرواية الغربية.

د. ح�سن حميد
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من �ملعرفة و�حل�ضارة، عنيُت بال�ضفة �لأوىل: 

و�دي �لنيل، وعنيُت بال�ضفة �لثانية: بالد ما 

باأن  �ضيجد  �لتاريخ  يقر�أ  ومن  �لنهرين.  بني 

باأيدي  �لأنهار  تلك  عمرتها  باذخة  ح�ضارة 

تتد�خل  حني  عجب  ل  لهذ�  �لعارفني،  �أهلها 

يف  و�لرت�ثي  �لأ�ضطوري  بني  ما  �حلدود 

و��ضتنادي  �حل�ضارة.  تلك  ومرويات  مدونات 

معرفة  ��ضتناد  لي�ض  و�لرت�ث  �لأ�ضطورة  �إىل 

جمالية  لت�رشب  حماولة  هو  و�إمنا  وح�ضب 

و�لتلوين،  كالر�ضم،  �آنذ�ك  كانت  �لتي  �لفنون 

و�لنق�ض، و�لروي.. وتفا�ضيل كيمياء �لن�ضو�ض 

و�للتو�ء،  و�لإبطاء،  �ل�ضتهالل،  حيث  من 

و�لطي،  و�ملر�وحة،  و�لتكر�ر،  و�ملد�ورة، 

و�خلو�تيم  و�لت�ضويق،  و�ملجار�ة،  و�لقفز، 

و�لنهايات.. �إلخ.

لي�ض  و�لرت�ث  �لأ�ضطورة  يف  و��ضتغر�قي 

و�لأنانية..  �لإعجاب  نزعة  وّلدته  ��ضتغر�قًا 

�إيديولوجيًا!  موقفًا  موقفي  لي�ضري  حتى 

ذينيك  يف  �ل�ضتغر�ق  من  �أردته  ما  �إطالقًا.. 

�لكتابني هو �لتخفيف من وطاأة �ل�ضتهالكية، 

و�ضطوة �ملعرفة �جلاهلة �لتي حمت �لتاريخ �أو 

غطته بالر�هن. وحماولة �أي�ضًا لإنقاذ �لأرو�ح 

بعدما  و�ضعفها  ومتاهاتها،  خاللها،  من 

ُبهرت باجلديد �ضوء�ً، وقوًة، وح�ضور�ً.

خالل  من   �لالتينية  �أمريكا  نرى  نحن  ها 

وقد  و�حلديث..  �لقدمي  تاريخها  نرى  �أدبها، 

�أمريكا  تقر�أ  �ليوم  و�أوروبا  �ضابقًا.  جهلناهما 

�أن حيدتها  �لالتينية من رو�يات كّتابها بعد 

�آتية  �أزمنة  يف  �ضيحدث  ما  وهذ�  قرونًا.. 

�أمريكا  رو�يات  و�إفريقيا.  لآ�ضيا،  بالن�ضبة 

وتر�ث  �أهلها  �أ�ضاطري  لنا  قدمت  �جلنوبية 

فهل  يومية..  ومرئيات  مو�قف  عرب  نا�ضها 

قلنا  �إن  �إيديولوجي؟!  موقف  ذلك  �إن  نقول 

 
ّ
�أحبها، و�آخذها طي �لإيديولوجية  نعم، فهذه 

�ضدري.

. يبدو اأن احلوار كان فاعاًل ومهمًا يف عدد من 
رواياتك: الونا�ض عطية وج�رص بنات يعقوب، 

قد  رواياتك  �سخ�سيات  اعتبار  ميكن  األ  ُترى 

احلوار؟  مع  تفاعلت  حني  كبتها  من  حتررت 

يكون  يكاد  احلوار  باأن  اأجد  لأنني  هذا  اأقول 

مفقوداً يف غالبية الروايات العربية.

على  يدلل  ل  وحده  �حلو�ر  �أن  وهمي  يف   -

حترر �ضخ�ضيات �لعمل �لرو�ئي، �أو فعاليتها، 

و�إن كان كما قلت موؤ�رش�ً. حرية �ل�ضخ�ضيات 

لها،  �لعامة  �لهيكلية  يف  تتبديان  وفعاليتها 

يقول  كما  �لعام  )�لكاركرت(  من  �أقول  كدت 

نقاد �مل�رشح.

لكي  و�رشوري  جد�ً  مهم  �لرو�ية  يف  �حلو�ر 

تبدو  ولكي  و�لتناق�ضات،  �لتاأويالت،  تخلق 

�لعربي  �ملجتمع  بها  يحت�ضد  �لتي  �لثنائيات 

متامًا مثلما حتت�ضد بها �لذو�ت �لعربية.

. اعتمدت يف رواياتك على املوروث ال�سعبي 
املوروث  توظيف  اأن  تعتقد  األ  والأ�سطورة.. 

كموقف  جرى  عام،  ب�سكل  والأ�سطورة، 

اإيديولوجي؟!

- �أظن �أن �أهم كتابني ل يرتوي منهما �لرو�ئي 

هما: كتاب �لأ�ضطورة، وكتاب �لرت�ث �ل�ضعبي. 

و�لرو�ئي �لذي يحّيد هذين �لكتابني هو رو�ئي 

�ملعريف،  بالعط�ض  وم�ضاب  �ل�ضحالة،  �ضديد 

وم�ضاب مبر�ض ��ضمه )عطالة �حلو��ض(.

�لأ�ضطورة  هما:  هائلني  ملعلمني  تلميذ  �أنا 

و�لرت�ث.. ذلك لأنني وعيت مبكر�ً �أنني �أنت�ضب 

�لتي  �لأنهار  حل�ضارة  وتاريخيًا  جغر�فيًا 

و�أدو�تها،  و�ملهن  و�أدو�تها،  �لزر�عة  �أوجدت 

و�حلروب و�أدو�تها، و�جلمال و�أدو�ته. �أنا �بن 

ح�ضارة نهر �لأردن �لذي له �ضفتان باذختان 

ح�ضن  �أحبها.  �أو  عاي�ضها  �أو  �بتدعها  �لتي 

و��ضيني  يكتب  مثلما  �أي�ضًا  يكتب  ل  حميد 

مثلما  يكتب  ول  �هلل،  ن�رش  و�إبر�هيم  �لأعرج 

ي�ضميه  ما  يكتب  �إنه  كالدويل..  �أر�ضكني  كتب 

�خل�ضو�ضية �لتي �ضتميزه بني هذ� وذ�ك. بلى، 

خمتلفة  �لق�ض�ضية،  وحتى  �لرو�ئية،  كتابتي 

�أ�ضع   �أن  لأنني حاولت  �لآخرين  كتابات  عن 

فيها كل ذخريتي ومعرفتي وموهبتي وروؤ�ي 

وت�ضوفاتي.

تداخل الأ�سطوري والرتاثي

ين�رص  العربي  الروائي  اإن  يقول  من  هناك   .
روايات  يكتب  ثم  الأغلب،  واحدة على  رواية 

عدة تدور حولها اأو حتاكيها، ما راأيك؟!

جناح  �أن  هو  �ل�ضو�ب  �إىل  �لأقرب  �أن  �أظن   -

�لرو�ئي قد يكون وقفًا على عمل رو�ئي و�حد، 

�أكرث. هذ�  وباقي رو�ياته ت�ضبح و�ضيفات ل 

بوفاري(،  )مد�م  يف  فلوبري  مع  حدث  رمبا 

و�لعقاب(،  )�جلرمية  يف  دي�ضتويف�ضكي  ومع 

ومع �أر�ضكني كالدويل يف )طريق �لتبغ(، ومع 

جنيب  ومع  و�لعنف(،  )�ل�ضخب  يف  فوكرن 

�ملقولة  ولكن  �إلخ،  )�لثالثية(..  يف  حمفوظ 

لأن  مغلوطة  �أو  خاطئة  لي�ضت  طرحتها  �لتي 

�إىل  و�حدة  رو�ية  متثلها  عدة  رو�ئية  جتارب 

�أنها  لو  كما  ت�ضري  �لأخرى  �لرو�يات  �أن  حد 

�إعادة �إنتاج للرو�ية �لأوىل.

هائلني:  ملعلمني  تلميذ  �أنا 

لأنني  ذلك  و�لرت�ث..  �لأ�سطورة 

�لتي  �لأنهار  حل�سارة  �أنت�سب 

�أوجدت �لزر�عة و�أدو�تها، و�ملهن 

و�أدو�تها،  و�حلروب  و�أدو�تها، 

و�جلمال و�أدو�ته!



يف  �لفل�ضطيني  �مل�ضلح  �لكفاح  وليدة  تكن  مل 

�أو��ضط �ل�ضتينيات من �لقرن �لع�رشين. �ضحيح 

�أ�ضبح  �ليوم  �لفل�ضطينية  �لرو�يات  عدد  �أن 

�ل�ضفة  هذه  �أن  �أي�ضًا  �ل�ضحيح  ولكن  كبري�ً، 

�لبلد�ن  غالبية  يف  �لرو�ية  و�قع  على  تنطبق 

�لعربية.

ولها  و�أزمنتها،  �أحقابها  �لفل�ضطينية  للرو�ية 

كل  لي�ضت  �أي�ضًا.  ومو�ضوعاتها  تيار�تها، 

�لكفاح  عن  حتدثت  �لفل�ضطينية  �لرو�يات 

�مل�ضلح، �أو جرح نكبة 1948، ولكن كان من 

عن  �لفل�ضطينية  �لرو�ية  تتحدث  �أن  �لطبيعي 

�أبناء  لها  تعر�ض  �لتي  �لكربى  �ملاأ�ضاة  هذه 

يعرفها  مل  ماأ�ضاة  �لعزيز،  �لفل�ضطيني  �لوطن 

�ضعب يف �لع�رش �حلديث �إطالقًا.

�لعديد  يف  �لفنية  �لأغالط  من  �لكثري  توجد 

ولكن  �لفل�ضطينية،  و�لتجارب  �لرو�يات  من 

رو�يات  توجد  �إنه  �لقول  من  مينع  ل  هذ� 

عن  و�أهمية  �ضاأنًا  تقل  ل  فل�ضطينية  وجتارب 

�أن  �ضحيح  �لعربية.  �لرو�ئية  �لنماذج  �أح�ضن 

�لكثري  على  ��ضتمل  �ملقاوم،  �لأدب  م�ضطلح 

من �لنماذج �لرو�ئية �لرديئة فنيًا ولكن يحق 

للكتاب �لفل�ضطينيني �أن يفخرو� باأنهم �أوجدو� 

�أدبًا رو�ئيًا ر�ئقًا د�خل مدونة �لأدب �ملقاوم.. 

لكّتاب  فل�ضطينية  رو�ئية  جتارب  باتت  وقد 

مثل: غ�ضان كنفاين، جرب� �إبر�هيم جرب�، �إميل 

�هلل،  ن�رش  �إبر�هيم  �ضاور،  �أبو  ر�ضاد  حبيبي، 

يحيى يخلف، وليد �أبو بكر، �أحمد عمر �ضاهني، 

من �أ�ضا�ضيات �ملدونة �لرو�ئية �لعربية.

تز�ل  ل  و�لرو�ية  هويته،  �أوجد  �ل�ضعر  �إن  �أما 

�ملكان  كنا ل منلك  و�إذ�  باجلغر�فية،  متاأثرة 

ه  تق�ضّ �لذي  وما  �ملكان؟!  غري  نكتب  فماذ� 

علينا �جلد�ت و�لأمهات غري �ملكان! كتابات 

يف  عا�ض  �لذي  �لعر�قي  فرمان  طعمة  غالب 

و�أنا غري ميال للمو�فقة على �أن �ل�ضعر تخل�ض 

�لأحد�ث  ز�لت  ما  �لكربى..  �ملقولت  من 

ترتدد �أ�ضد�وؤها كمقولت كربى يف �لق�ضائد. 

بع�ض  يف  جيدة  �لعربي  �لنرث  وق�ضيدة 

�ليوم  و�لرو�يات  كلها!،  يف  ولي�ض  مناذجها 

�لإيديولوجيا، وذلك لأن  تاأخذ مادتها من  ل 

�أغالط �لإيديولوجيا يف �لأدب عمومًا و�لرو�ية 

خ�ضو�ضًا باتت فاقعة.

اإعادة العتبار لأدب املقاومة

. ح�سن حميد، كيف ترى خ�سو�سية الرواية 
واأن  �سيما  ل  ميزاتها؟!  ما هي  الفل�سطينية؟! 

ال�سعر الفل�سطيني اأوجد هويته، بينما الرواية 

داخل  باجلغرافية  كثرياً  تاأثرت  الفل�سطينية 

الوطن الفل�سطيني وخارجه؟!

بن�ضاأة  �ضبيهة  �لفل�ضطينية  �لرو�ية  ن�ضاأة   -

�لرو�ية يف م�رش، وبالد �ل�ضام عمومًا. �أي �أنها 

اأ�رصّت  الإيديولوجيا  اأن  تعترب  حّد  اأي  اإىل   .
بالأدب؟! واإىل اأّي حد حجمته؟! بقولة اأخرى األ 

ترى اأن ال�سعر العربي قد تخل�ض من املقولت 

عرب  واجته  الف�سفا�سة  وال�سعارات  الكربى 

اإن�سانًا..  بو�سفه  الإن�سان  اإىل  النرث  ق�سيدة 

بينما ل يزال الروائيون ي�ستقون رواياتهم من 

الإيديولوجيا؟!

�لإيديولوجية  �أن  على  �أو�فقك  بد�ية   -

كثري�ً،  بالأدب  �أ�رشت  �لإعالنية  �ل�ضعار�تية 

�إنه  �أدبًا،  لي�ض  �لإيديولوجيا  كتبته  ما  ولكن 

تيار�ت،  �أو  �أحز�ب،  حول  �إعالنية  مقالت 

�لإيديولوجيا  ولكن  ق�ضايا.  �أو  بالد،  �أو 

و�أفكار  �أو جمموعة مو�قف  روؤية،  باعتبارها 

�أن يتحيدها. �لعيب  ل ميكن لأي ن�ض رو�ئي 

�لكتابة، ويف �ضعف �ملو�هب،  هو يف طريقة 

�إر�ضاء  على  و�ملو�فقة  بال�ضهل،  و�لكتفاء 

مـّجدت  كثرية  رو�يات  طريقة.  باأية  �لآخرين 

لأنها  �ليوم  يذكرها  �أحد  ل  �لبل�ضفية  �لثورة 

مملوءة بال�ضعار�ت، رو�يات كثرية حتدثت عن 

يعود  �أو  يذكرها  �أحد  ل  �لفل�ضطينية  �لق�ضية 

هذه  ولكن  بال�ضعار�ت؛  مملوءة  لأنها  �إليها 

�لأوقات،  من  وقت  يف  منها  لبد  كان  وتلك 

و�لظروف  للزمن  �ضحايا  �أعّدهم  و�أ�ضحابها 

و�لإمالء�ت. عادة ما يطغى �ل�ضعاري و�لقويل 

�أو  �لأزمات،  �أوقات  �لفني و�لإبد�عي يف  على 

�لن�ضوة �لتي بولغ يف �لتعبري عنها.

�لعربي  ت�سم  �لعربية  �لرو�يات 

يف  و�لغدر،  و�لقذ�رة  باجلهل 

�لعربية  �لرو�ية  ت�سم  حني 

و�خلد�ع  بالباطنية  �ليهود 

�لعهود  ونق�س  و�ملكر 

و�مل�سكنة �لكاذبة و�لعدو�نية!

كافكا
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�أن  لأو�نه  �ل�ضابق  من  �أنه  �أعتقد  )عدو(؟! 

و�لتاريخ،  لالأر�ض،  �لغا�ضب  �ليهودي  ن�ضمي 

�أو  �أحاوره،  �أن   
َّ
علي �لذي  بـ)�لآخر(  و�لأحالم 

تدمري،  �أو  قتل،  فيها  لي�ض  �أر�ه يف �ضورة  �أن 

ل  �ليهودي  �غت�ضاب.  �أو  �ضجن،  �أو  �أ�رش،  �أو 

يز�ل عدو�ً و�ضيبقى كذلك ما د�م ي�ضتويل على 

�لأر�ض، و�حلقوق، و�لتاريخ، و�حللم.. وما د�م 

قاتاًل و�ضّجانًا!

يف  العاملية  لالآداب  خمتلفة  قراءة  هناك   .
املثقف  كان  هل  الأرجوانية(..  )البقع  كتابك 

العربي م�ستلبًا من قبل الثقافة الغربية؟!

- ول يز�ل!

�لغربيني،  �أعني  لأنهم،  جد�ً  طبيعي  �أمر  هذ� 

�ضيء  كل  �لأخــرية  �لثالثة  �لقرون  يف  كانو� 

وم�رشحًا،  وق�ضة،  ورو�يــة،  �ضعر�ً،  �لدنيا:  يف 

وغزو�ً...�إلخ..  وت�ضليحًا،  وعمر�نًا،  وت�ضنيعًا، 

من  �أكرث  منذ  �ليهودي  نعرف  معاي�ضًة، 

من  نعرفهم  وتاريخيًا  قرنًا،  ع�رش  خم�ضة 

مئات �لقرون، وقد تبلورت )عرب هذ� �لتاريخ 

�لطويل( معطيات باتت �أ�ضا�ضية و�رتكازية يف 

�ل�ضخ�ضية �ليهودية.. هذ� من جهة، ومن جهة 

مرتكز�تها  �لعربية  لل�ضخ�ضية  باتت  ثانية 

�ل�ضفات  هذه  تبدت  وقد  �أي�ضًا،  ومميز�تها 

تلح  كانت  �لأدب،  يف  وجتلت  و�ملميز�ت 

باجلهل،  �لعربي  و�ضم  على  �لعربية  �لرو�يات 

و�لقذ�رة، و�لغدر، يف حني تلح �لرو�ية �لعربية 

بالباطنية،  �ليهودية  �ل�ضخ�ضية  و�ضم  على 

و�ملو�ثيق،  �لعهود  ونق�ض  و�ملكر،  و�خلد�ع، 

�لكاذبة، و�لقتل و�لعدو�نية )بعدما  و�مل�ضكنة 

�متلك �لكيان �ل�ضهيوين �لقوة(.

�أ�ضبه  دور�ً  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  لعبت  وهنا 

بدور �ملر�آة فمن خاللها ر�حت �لرو�ية �لعربية 

�لطرف  ويف  �ليهودية،  �ل�ضخ�ضية  ت�ضخ�ض 

�لأدب  ر�ح  للفل�ضطينيني،  �لنقي�ض  �ملقابل 

�لعربي ي�ضخ�ض �ل�ضخ�ضية �لعربية.

�أمام تعريف لهذ� �مل�ضطلح  �أننا  �مل�ضكلة هي 

هو  �أم  )�آخر(  هو  �ليهودي  فهل  )�لآخر(! 

�ضوى  يكتب  مل  و�لذي  مو�ضكو(  )يف  �ملنفى 

�ملكان �لعر�قي. �إن �ل�ضعب �لفل�ضطيني م�ضاب 

بعلة فقد )�ملعيل( و�ملعيل عندهم هو �لأر�ض، 

�لفل�ضطينيني  �لرو�ئيني  فاإن  لذلك  �ملكان.. 

�لأر�ض،  عن  يكتبون  عندما  �إبد�عيًا  يحلقون 

عن �ملكان.

�لرو�ية  مز�يا  �أهم  من  �ضيدي،  يا  و�حدة، 

تكتبه  مل  كما  �ملكان  كتبت  �أنها  �لفل�ضطينية 

ينتف�ض  �أن  �لطبيعي  من  �إنه  قبل،  من  رو�ية 

�لإن�ضان حني يلدغ بالنار؟

. كيف تنظر اإىل الت�سابه والختالف يف ر�سم 
�سورة الآخر يف الثقافتني العربية والعربية؟! 

اأّخرت  قد  الفل�سطينية  الق�سية  اأن  هل تعتقد 

يف فهم �سورة اليهودي؟!

�كت�ضاف  �إىل  يحتاج  �ليهودي  �أن  �أظن  ل   -

جمعاء  �لب�رشية  �أبناء  �أيدي  بني  جديد.. 

تخرب  تاريخية  مدونات  �لهتمام(  )وح�ضب 

عن �ل�ضلوك �ليهودي، وعن �لطبيعة �ليهودية، 

وعن �لتعامل �ليهودي مع �لآخرين. �ليهودي 

كيهودي �ضخ�ضية مدركة �لأبعاد، لها �ضفاتها 

ومميز�تها �لو��ضحة جد�ً، لكن هذه �ل�ضخ�ضية 

�ليهودية باتت �ضخ�ضية مركبة وذ�ت حمولة 

وقد  وعاطفية،  وثقافية  و�ضيا�ضية  دينية 

و�لإ�رش�ئيلية،  �ليهودية،  �لتاأويالت  تناهبتها 

و�ل�ضهيونية، و�لعربية معًا.

و�سيبقى  عدو�ً  يز�ل  ل  �ليهودي 

على  ي�ستويل  د�م  ما  كذلك 

و�لتاريخ،  و�حلقوق،  �لأر�س، 

و�حللم.. وما د�م قاتاًل و�سّجانًا!

�لرو�ئي قد يكون وقفًا  �إن جناح 

وباقي  و�حد،  رو�ئي  عمل  على 

رو�ياته ت�سبح و�سيفات ل �أكرث. هذ� 

رمبا حدث مع فلوبري يف )مد�م 

دي�ستويف�سكي  ومع  بوفاري(، 

ومع  و�لعقاب(،  )�جلرمية  يف 

)طريق  يف  كالدويل  �أر�سكني 

�لتبغ(، ومع فوكرن يف )�ل�سخب 

حمفوظ  جنيب  ومع  و�لعنف(، 

يف )�لثالثية(..

مار�سيل برو�ست



و�لأ�ضئلة ذ�ُتها �أوجهها �أي�ضًا حني يد�ر �حلديث 

عن مار�ضيل برو�ضت، وفر�نز كافكا.. بعيد�ً عن 

�لغلو، و�لت�ضنج، و�ملذهبيات �مل�ضبقة. من حق 

�أن يقر�أ تلك �لتجارب �لأدبية  �ملثقف �لعربي 

�أجل  من  لي�ض  وكلية  معمقة  قر�ءة  �لكبرية 

�أجل �ملعرفة �حلقة كي  و�إمنا من  �ملحاججة 

ل يظّل �لغلط �لبتد�ئي غلطًا �أبديًا!

�ل�ضرية �لذ�تية لـ)جيم�ض جوي�ض( تخربنا باأنه 

بـ)قرب( تكفلت  يهودي  طبيب  �بنة  �إىل  تعرف 

فقره يف مدينة �لنور باري�ض؟! و�أنها هي من 

�ضعى �إىل تزويجه بـ)نور� باركنيل(؟!

�لب�رشية؛  تعي�ضه  �لذي  �لهدوء  هذ�  بعد  ولكن 

�لنقدية  �لآر�ء  من  �لكثري  ملر�جعة  �لأو�ن  �آن 

عن  نتحدث  دمنا  )مــا  �لأدب  تــيــار�ت  حــول 

�أن  �لأدب( و�لثقافة، و�لإبد�ع، و�لفنون.. على 

وبعد  وعقولنا  باأيدينا  �ملر�جعة  هذه  تكون 

�أو  لنقول  مو�ضوعية  معرفة  �أهلها  معرفة 

�أخطاأو�،  �أ�ضاب نقاد �لغرب و�أين  �أين  لنعرف 

�أخرى  بقولة  قالوه.  ملا  �أ�ــرشى  نظّل  ل  كي 

�أي  �لعقل،  �إىل  وننتقل  �لنقل،  عن  نكف  �أن 

�لنتقال من �لتقليد �إىل �لعمل. �أردت �أن �أورث 

�ضكوكي ووقفاتي �لنقدية لبع�ض �لعاملني يف 

�ضون �آد�ب �لغرب 
ِّ
�جلامعات �لعربية �لذين يدر

�أنف�ضهم  من مقالت نقدية كتبها نقاد �لغرب 

ير�جعوها..  �أن  دون  فيها،  ينظرو�  �أن  دون 

وذلك لأنهم م�ضغولون باأمور �أهم من �لتدري�ض 

ي�ضبحو�  كي  دكاترة(  غدو�  )وقد  و�ملر�جعة 

�أو  �جتماعيني،  م�ضلحني  �أو  قادة،  �أو  وزر�ء 

يعرفون  �لعرب  �لنقاد  من  كم  ترى  فال�ضفة.. 

)عولي�ض(؟! جليم�ض جوي�ض  رو�ية  �حتوته  ما 

�لفل�ضطينية  �ملدن  �أ�ضماء  منهم  �أحد  قر�أ  هل 

هذ�  ملاذ�  فت�ضاَءل  �لرو�ية  د�خل  ترتدد  �لتي 

�حل�ضور �ملكاين �لفل�ضطيني يف رو�ية مكتوبة 

�ضنة 1904؟! وهل �أدرك �أحد من نقاد �لعرب 

�أن هرتزل مات عام 1905 �أي يف �أثناء كتابة 

كان  �ليهودية(  )�لدولة  كتابه  و�أن  �لرو�ية، 

و�أن  ومهابة؟!  بقد��ضة  �لغرب  بالد  يف  يقر�أ 

و�لختالف،  �لتنوع،  �إىل  ميال  �أنا 

�مليل  هذ�  لأن  و�ملغايرة.. 

د�خل  موجودة  طبيعة 

فهو  �لب�رصي،  �لفرد  كيمياء 

�لتملك  يحب  �أو  عاطفيًا  لي�س 

�لتفرد  �إىل  نزوع  و�إمنا هو  فقط 

و�ملفارقة يف كل ما يفعله

جيم�ض جوي�ض

و�لرت�ث  �لأ�سطورة  يف  ��ستغر�قي 

لي�س ��ستغر�قًا وّلدته نزعة �لإعجاب 

موقفي  لي�سري  حتى  و�لأنانية.. 

ما  �إطالقًا..  �إيديولوجيًا!  موقفًا 

ذينيك  يف  �ل�ستغر�ق  من  �أردته 

وطاأة  من  �لتخفيف  هو  �لكتابني 

�ملعرفة  و�سطوة  �ل�ستهالكية، 

�جلاهلة �لتي حمت �لتاريخ �أو غطته 

بالر�هن. وحماولة �أي�سًا لإنقاذ �لأرو�ح 

و�سعفها  ومتاهاتها،  خاللها،  من 

باجلديد �سوء�ً، وقوًة،  ُبهرت  بعدما 

وح�سور�ً
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تكنولوجيا �لإعالم و�لت�سال

            حمّرك دينامي للتنمية

د. عبد اهلل الزين احليدري



ال�ّسطح  اإّن كّل تقنية جديدة تطفو على 

ل ت�سّكل جمرّد اإ�سافة )نوعّية( اإىل تقنية 

�سابقة كالّطباعة بالّن�سبة اإىل املخطوط، 

الفوتوغرافيا،  اإىل  بالّن�سبة  وال�ّسينما 

بل  ال�ّسحيفة،  اإىل  بالّن�سبة  والإذاعة 

يف  مبقت�ساه  ت�ستحكم  دجمًا  حتدث 

التقنية ال�سابقة وت�سكنها لتظّل يف اآخر 

تقنية  مع  للتاآلف  بذاتها  مهّياأة  الأمر 

التطور  ي�ستمرّ  وهكذا  لحقة.  اأخرى 

الإعالم والت�سال،  التقني، على م�ستوى 

ت�سّكل  التي  الندماج  حلقة  ات�ساع  يف 

املعلومات،  ملجتمع  املركزي  الع�سب 

واملحرّك الدينامي للتنمية

�لفرت��ضي.  �لنظام  با�ضتخد�م  ممكنًا 

ما  حّد  �إىل  جتاوزت  �لهاتفّية  و�لت�ضالت 

و�ملنقول  �لثابت  �لهاتف  ��ضتخد�م  �أ�ضلوب 

بع�ض  عرب  حتقيقها  �ملمكن  من  و�أ�ضبح 

�نطالقًا  �لإنرتنت  �ضبكة  يف  �ملتاحة  �لأنظمة 

من �حلا�ضب �ل�ّضخ�ضي وبتكلفة �أقّل بكثري من 

تكلفة �ملكاملات �لتقليدّية، ذلك �أّن �لت�ضالت 

ة يف جمال �لإعالم و�لت�ضال ، و�أبرز 
ّ
و�مل�ضتمر

بثورة  �ليوم  يعرف  ما  �ل�ضل�ضلة  هذه  يف  ما 

يف  و�لفاعلني  �خلرب�ء  تعبري  ح�ضب  �لندماج 

�لت�ضالت. وو�قع �لأمر هّو �أنه ل وجود لثورة 

تعرف بهذ� �ل�ضم، فالندماج حقيقة �أفرزتها 

�لثورة �لرقمّية.

�إّن حجر �لز�وية لكّل ما يحدث �ليوم من تبّدل 

 يف جغر�فّية �لإعالم و�لت�ضال، يعود 
ّ
م�ضتمر

قمنة 
ّ
�إىل درجة �لن�ضج �لفائقة �لتي بلغتها �لر

�إذ �أتاحت دمج تكنولوجيات مل تكن عنا�رشها 

قابلة للو�ضل بع�ضها مع بع�ض. فاملعلوماتّية 

معي �ملرئي و�لت�ضالت توّفرت 
ّ
و �ملجال �ل�ض

�لتكنولوجّية  �لقاعدة  ووظائفها  لعنا�رشها، 

�لأخرى يف  �مل�ضرتكة مبا يجعلها ت�ضكن هي 

�جلديدة  �لتطبيقات  من  مت�ضقة  بنية  حدود 

هذه  �ندماج  �أّن  �لو��ضح  ومن  فيها.   
ّ
وت�ضتقر

�لقطاعات قد �أحدث تر�كمًا كبري�ً يف م�ضتوى 

�إنتاج �ملعرفة ومرونة فائقة يف نقل �ضناعات 

�لفرد  يغرّي من عالقة  بد�أ  �أّنه  �مل�ضمون. كما 

تبني  �إىل  يقود  نحو  على  �لتقنّية  بالو�ضائط 

لوك. 
ّ
ثقافة جديدة يف �لتفكري و�ل�ض

فالتلفزيون، على �ضبيل �ملثال، مل يعد م�ضدر 

ورة �لوحيد �لذي ينقل لنا �أخبار �لعامل يف  �ل�ضّ

للمو�د  �ملتلقني  باإمكان  �إذ  �لن�ضطة،  �ضيغها 

�لإنرتنت  �ضبكة  عرب  ذلك  متابعة  �لإخبارّية 

جديد  مد�ر  )يف(  �لتلفزيون  دخول  باعتبار 

»�لو�ب«، وباعتبار كذلك دخول »�لو�ب«  هو 

كان  فما  �لتلفزيون.  هو  قدمي  مد�ر  )يف( 

�لقنو�ت  �أو يف بع�ض  �لتلفزيون  حم�ضور�ً يف 

و�ضيا�ضّية  �جتماعّية  �لتلفزيونّية، من حقائق 

يف  متاحًا  ظّل  و�إثارة،  وعنف  و�قت�ضادّية، 

ت�ضويره  كان  وما  �لندماج.  هذ�  ح�ضور 

جت�ضيمه  �أ�ضبح  �لعادّية  بالكامري�  م�ضتع�ضيًا 

مّما ل �سك فيه اأّن كّل جمتمع، مهما كان ع�رصه، 

وحتقيق  وجوده  �سوؤون  يتدّبر  اأن  ميكن  ل 

اإل  وا�ستقرار  وحتّول  وتوا�سل  عمل  من  ذاته 

ور�سيد  املعلومات  من  اأدنى  حّد  يف ح�سور 

من املعارف ينبغي توفريهما ب�سكل منتظم، 

فحركة التغرّي الجتماعي قائمة يف كّل طور 

من اأطوارها على توّفر  املعلومات واملعارف 

واملعارف  املعلومات  كانت  ومّلا  الأ�سا�سّية. 

م�ستوياتها،  مبختلف  البيانات  ت�سمل 

العلوم  وت�سمل  واخلدماتّية،  الإح�سائّية 

مبعناها  والثقافة  والتاريخ  اأ�سنافها،  بكل 

املجتمعات  تطّور  الأنرثوبولوجي...فاإّن 

ومنّوها يبقى رهن اإنتاجها للمعرفة ككّل.

عن  بعيد�ً  ممكنًا  يكون  ل  �ملعرفة  �إنتاج  �إّن  

�أب�ضط مظاهرها. فاملعرفة لي�ضت  �لتقنية، يف 

 مرتبطة باأدو�ت �لع�رش 
ّ
ذهنّية مطلقًا، �إمّنا هي

�آثار  در��ضة  تقت�ضي  لذلك  فيه،  تت�ضّكل  �لذي 

�لو�ضائل و�لأدو�ت  �ملجتمعات فح�ض طبيعة 

ما  وهذ�  �لفرت�ت.  من  فرتة  خالل  ائدة 
ّ
�ل�ض

يعرف عند ماكلوهان باحلتمّية �لتكنولوجّية. 

على  كانت   ، �أوجهها  �ختلفت  مهما  فالتقنية 

�متد�د �لع�ضور، ر�فد�ً رئي�ضًا من رو�فد �لتنمية 

�لجتماعية �إذ متثل �لبنية �ملادية للمعرفة.

�لتقنية  هاج�ض  �ليوم  جمتمعات  تعي�ض 

بدرجات متفاوتة. ولح �خلطاب �ملغايل للدور 

�لذي توؤديه تقنيات �لإعالم و�لت�ضال  �لهام 

على �أكرث من �ضعيد، لح مهيمنًا يف �لأو�ضاط 

�لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية باخل�ضو�ض، ومب�رش�ً 

مبجتمع كوين مت�ضل، ميتلك حلول �مل�ضكالت 

ومن  و�لقت�ضادية.  �لثقافية  �هنة، 
ّ
�لر

�ملغالة،  هذه  ور�ء  �لكامنة  �لكربى  �لعو�مل 

�ملتالحقة  �ل�رشيعة  �لتطور�ت  �ضل�ضلة  نر�ضد 
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�ملنزلّية،  بالآليات  �ملت�ضلة  و�خلدمات 

و�خلدمات  و�لتحميل  �لت�ضييل  وخدمات 

هذ�  و�لإذ�عة.  �لتلفزيون  برب�مج  �ملت�ضلة 

�ندماج �خلدمات غري و��ضحة  وتبقى مالمح 

حتكمه  ل  تطّورها  لأّن  ة 
ّ
م�ضتقر وغري 

�مل�ضتخدمني  طلبات  توّجهه  ما  بقدر  �لتقنية 

و�مل�ضتهلكني  و�لت�ضال  �لإعالم  لتكنولوجيا 

�ملادّية  و�ل�ضناعات  �لثقافية  لل�ضناعات 

�لأخرى.   

ومن �لاّلفت لالنتباه يف خ�ضّم هذه �لتغرّي�ت، 

�لإن�ضان  ن�ضاأة  �إىل  ي�ضري  جديد  خطاب  ظهور 

مبعنى  ثقافّيًا،  �ملندمج  �لإن�ضان  �ملندمج، 

و�لإن�ضان  ثقايف،  ف�ضاء  من  �أكرث  مع  تفاعله 

و�ضيط  من  �أكرث  ي�ضتخدم  �لذي  �ملندمج، 

�ت�ضايل يف �لوقت ذ�ته. ويعّد هذ� حتّوًل عميقًا 

يف م�ضتوى �لتلقي، و�رتقاًء جديد�ً �إىل �أ�ضلوب 

�ض �إىل و�ضائل �لإعالم.
ّ
يف �لتعر

قمي �جلديد، حدوث 
ّ
من �إفر�ز�ت هذ� �لنظام �لر

تغرّي�ت عميقة، يف �لعالقات �لب�رشّية و�أ�ضاليب 

تغرّي�ت  و�لقت�ضادية،  �ضية 
ّ
�ملوؤ�ض �ملعامالت 

كذلك يف طبيعة �لعالقة بني �لإن�ضان و�ملعرفة. 

وثّمة موؤ�رش�ت تفيد باأّن ك�ضب رهان �مل�ضتقبل، 

عرب  مير  و�لثقايف،  و�لقت�ضادي  �ل�ضيا�ضي 

و�لت�ضال  �لإعالم  تكنولوجيا  يف  �لتحّكم 

وظائفها،  و��ضتثمار  �أنظمتها،  بتطوير  وذلك 

وقد  ��ضتخد�مها.  ثقافة  و  �متالكها  وتعميم 

خّططت �أوروبا منذ �ضنة 2000  �إىل �أن تكون 

خّطتها  ومنحت  منازع،  بال  �إلكرتونّية  قارة 

��ضم خطة �لعمل لأوروبا �لإلكرتونّية لت�ضبح 

بذلك �ملناف�ض �لأّول يف هذ� �ملجال للوليات 

�ملتحدة �لأمريكّية. ويقت�ضي بلوغ هذ� �لهدف 

باملعرفة  �لعتناء  �إىل  �لكّلي  �لن�رش�ف 

�ضاملة  عمل  قاعدة  و�عتمادها  �لإلكرتونّية 

�لأ�رش  من   %62 هنالك  فرن�ضا  يف  ة. 
ّ
وم�ضتمر

اليوم  يحدث  ما  لكّل  الزاوية  حجر  اإّن 

الإعالم  جغرافّية  يف  م�ستمرّ  تبّدل  من 

الن�سج  درجة  اإىل  يعود  والت�سال، 

اأتاحت  اإذ  الرّقمنة  بلغتها  التي  الفائقة 

عنا�رصها  تكن  مل  تكنولوجيات  دمج 

قابلة للو�سل بع�سها مع بع�ض

�ل�ضابقة  �لتقنية  دجمًا ت�ضتحكم مبقت�ضاه يف 

بذ�تها  مهّياأة  �لأمر  �آخر  يف  لتظّل  وت�ضكنها 

 
ّ
للتاآلف مع تقنية �أخرى لحقة. وهكذ� ي�ضتمر

�لتطور �لتقني، على م�ضتوى �لإعالم و�لت�ضال، 

يف �ت�ضاع حلقة �لندماج �لتي ت�ضّكل �لع�ضب 

ك 
ّ
و�ملحر �ملعلومات،  ملجتمع  �ملركزي 

تقنية  لأّن  للتنمية.  �لدينامي 

�لندماج، بو�ضفها تقنية و�ضل 

�لت�ضالت  تكنولوجيا  بني 

�لربجمّيات،  وتكنولوجيا 

وهند�ضة  �حلو��ضب،  وعتاد 

�لّنظم و�لتحّكم...فتحت �آفاقًا 

�ملعلومات  لإنتاج  جديدة 

ومعاجلتها وتخزينها وتبادلها 

مثيل  ل  مرن،  �رشيع،  باأ�ضلوب 

�إىل  �لت�ضالت  تاريخ  يف  له 

�ليوم  �ملعلومة  �عتبار   حّد 

حتكم  �لتي  �حلقيقّية  �لطاقة 

ناعي  �ل�ضّ �لتطّور  قو�نني 

و�لجتماعي. 

يتحّقق  مل  �لندماج  ولكن 

لقد  فقط،  تقاين  م�ضتوى  يف 

وقطاع  �لطرفيات  كذلك  �ضمل 

بالإمكان  و�أ�ضبح  �خلدمات، 

�خلدمات  من  حزم  طلب 

على  و��ضتقبالها  �ملختلفة 

قاعدة تكنولوجية و�حدة، مثل 

و�خلدمات  �لإلكرتوين  �لربيد 

�لتفاعلّية �لتجارية و�لرتفيهّية، 

�حلا�ضب  �أنظمة  )يف(  �لأخرى   
ّ
هي دخلت، 

وظّلت وظيفة من وظائفه �ملرّكبة.

تعّلق  �ضو�ء  �ليوم،  يحدث  �لذي  �لتطّور  ...�إّن 

�لأمر بظهور و�ضائط جديدة لالإنتاج و�لتخزين 

للتو��ضل  حديثة  �أ�ضاليب  بابتكار  �أو  و�لبّث، 

و�لتفاعل، �إمّنا ي�ضري يف �جتاه م�ضاعفة �لّدمج 

معنى  �لّد�خل،  من  مندمج  هو  ملا  و»�لفتل« 

طح ل 
ّ
ذلك �أّن كّل تقنية جديدة تطفو على �ل�ض

د �إ�ضافة )نوعّية( �إىل تقنية �ضابقة 
ّ
ت�ضّكل جمر

ينما 
ّ
و�ل�ض �ملخطوط،  �إىل  بالّن�ضبة  كالّطباعة 

بالّن�ضبة  و�لإذ�عة  �لفوتوغر�فيا،  �إىل  بالّن�ضبة 

حيفة، بل حتدث  �إىل �ل�ضّ

 



و�لت�ضال  �لإعالم  )تكنولوجيا  و�لت�ضال. 

للتنمية  �لدينامي  ك 
ّ
�ملحر منازع  بال  هي، 

د �متالك 
ّ
يف مفهومها �ل�ضامل. ول يعني جمر

�لتقنية، حتقيق ن�ضب منّو عالية. فعديدة هي 

�لبلد�ن �لتي متتلك تقنية عالية ولكّنها، على 

غم من ذلك مل ت�ضل �إىل م�ضتوى ما حققته 
ّ
�لر

�لدول  بع�ض  �أو  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

من  و�إجنلرت�،  وفرن�ضا  �أملانيا  مثل  �لأوروبّية 

ناعات  �ل�ضّ جمال  ويف  �لقت�ضاد  يف  �زدهار 

�إد�رة  �إىل  حتتاج  �لتقنية  �أّن  ذلك  �لإعالمّية، 

ذكّية وقدرة ��ضتغالل فائقة، ول ت�ضّكل بذ�تها  

و�لتطور  �لنمّو  ن�ضب  لإنتاج  جاهزة  �آلّية 

�ملرغوب فيهما.
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حمموًل،  و�آخر  �لبيت)1(  يف  حا�ضبًا  ميلكون 

مّما يفيد �ندماج تكنولوجيا �لإعالم و�لت�ضال 

يف �حلياة �ليومّية للنا�ض وحتّولها �إىل �أدو�ت 

و�جلماعّية.  �لفردّية  �ملهار�ت  لتنمية  ذكّية 

لتكنولوجيات  �لأوروبّية  وق 
ّ
�ل�ض �ليوم  ومتّثل 

�لقومي  �لدخل  من   %6 و�لت�ضال  �لإعالم 

�لأمريكّية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �أّما  �خلام، 

فاإنها متّثل %8)2(. 

هذه  خ�سّم  يف  لالنتباه  الالّفت  من 

اإىل  ي�سري  التغرّيات، ظهور خطاب جديد 

ن�ساأة الإن�سان املندمج، الإن�سان املندمج 

ثقافّيًا، مبعنى تفاعله مع اأكرث من ف�ساء 

ثقايف، والإن�سان املندمج، الذي ي�ستخدم 

اأكرث من و�سيط ات�سايل يف الوقت ذاته. 

م�ستوى  يف  عميقًا  حتّوًل  هذا  ويعّد 

يف  اأ�سلوب  اإىل  جديداً  وارتقاًء  التلقي، 

التعرّ�ض اإىل و�سائل الإعالم

و�لت�ضال  �لإعالم  تكنولوجيا  غرّيت  لقد 

�ضي، كما غرّيت 
ّ
مالمح �لن�ضاط �لفردي و�ملوؤ�ض

�أ�ضاليب �لتن�ضئة �لجتماعّية �لتي �جتهت  من 

�لأو�ضاط  �لعديد من  �ليوم يف  ي�ضّمى  نحو ما 

 .)digital socialization( ،قمّية
ّ
بالتن�ضئة �لر

ونالحظ �ليوم تنامي عدد �ملو�قع �لإلكرتونية 

قمّية، �لتي 
ّ
�ضة يف جمال �لتن�ضئة �لر �ملتخ�ضّ

جلبت �إىل د�ئرتها ن�ضبًا عالية من �مل�ضتخدمني 

لالإنرتنت، و�ضلت يف �أوروبا �إىل حدود 41.7 

مليون م�ضتخدم خالل 2009، ويتوّقع �خلرب�ء 

 107.4 �إىل  لت�ضل  �لن�ضبة  هذه  تت�ضاعف  �أن 

 .)3(2012 �لعام  خالل  م�ضتخدم  مليون 

�ملجالت  �أبرز  من  �لعاملي  �لقت�ضاد  ويبقى 

�لتي �أّثرت يف ت�ضاري�ضها تكنولوجيا �لإعالم 
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فيديريكو جار�سيا لوركا..

     �ل�ساعر �لذي عاد من رحاب �لن�سيان

روبرتو جونزالي�ض

ترجمة: كامل يو�سف ح�سني



�ليمان  ماتيو  قبيل  من  رو�ئيني  ظهور 

و�رشفانت�ض، وم�رشحيني من نوعية لوبي دي 

فيجا، تري�ضو دي مولينا وكالديرون. وعندما 

�إىل  �ن�ضم  مدريد  �إىل  لوركا  جار�ضيا  و�ضل 

جمرة من �ل�ضعر�ء �لذين قدر لهم �أن يعرفو� بـ 

»جيل 27«، وهي جمموعة �ضمت �ضعر�ء من 

�لك�ضندر،  فاي�ضنتي  جيلني،  جورجي  �أمثال 

ود�ما�ضو  دييجو  جري�ردو  �لربتي،  رفاييل 

كثب  عن  كذلك،  �ت�ضال  على  وكان  �لون�ضو. 

يف بع�ض �لأحيان، مع م�ضورين مثل بيكا�ضو 

لوي�ض  �ل�ضينمائي  �ملخرج  د�يل،  و�ضلفادور 

بونويل، و�ملو�ضيقار مانويل دي فال.

عا�ضمة  دور  باري�ض  �ضلبت  قد  مدريد  كانت 

و�أ�ضبح  �له�ضبانية،  و�لفنية  �لثقافية  �لطليعة 

مركز  ـــ  �لعا�ضمة  تلك  مركز  لوركا  جار�ضيا 

يف  و�أعاجيبه  م�رشحياته  ب�ضعره،  ـــ  �ملركز 

�لتجمعات يف قاعات �ل�ضتقبال و�ملقاهي.

جثمانًا  غد�  �أن  بعد  جد�ً(  كثري�ً  ب�ضاأنه  �لقلق 

قط، وهي مل�ضة نهائية لل�ضخ�ضية �لأ�ضطورية 

بعد  منت  �لتي  �ل�ضخ�ضية  �إليها،  حتول  �لتي 

للقرن  �ملثالية  �ل�ضعرية  �حلياة  فغدت  موته 

�لع�رشين.

�ل�ضهاب  �إىل  �لأقرب  �لعملية  حياته  �ت�ضمت 

بالنجاح و�ل�ضهرة، ويعد مقيا�ضًا للنوعية �لتي 

ل نز�ع ب�ضاأنها لعمله �أنه مت �إجنازه يف حميط 

�إىل  متطلب وملح على نحو فائق، فقد �نطلق 

عامل �لأ�ضو�ء يف �أو�ئل �لع�رشينيات من �لقرن 

�إ�ضبانيا تتمتع بع�رش  �لع�رشين، عندما كانت 

بالع�رش  مقارنتها  ميكن  �لفنون  يف  نه�ضة 

و�ل�ضابع  ع�رش  �ل�ضاد�ض  للقرنني  �لذهبي 

�ضعر�ء  ظهور  �ضهد  �لذي  �لع�رش  وهو  ع�رش، 

جون  �ضانت  لفيجا،  دي  �ضو  جار�ضيال  مثل 

دي  لوي�ض  ليون،  دي  لوي�ض  فر�ي  �ل�ضليبي، 

و�ضهد  كويفيدو،  دي  وفر�ن�ضي�ضكو  كوجنور� 

اأكرث  لوركا  جار�سيا  فيديريكو  حياة  تعد 

جاء  فقد  هنا  ومن  قيمة،  الفنية  اإبداعاته 

نحو  على  املبكر  موته  مع  ماأ�ساوي  توافق 

ما وقع. وقد بلغ افتتانه باملوت، وعلى نحو 

اأكرث ا�ستحواذاً افتتانه بالت�سحية، احلد الذي 

املاأ�ساوي  رحيله  يحب  اأن  معه  ميكن  كان 

احلافل باملعاين. وهو واحد من اأكرث الفنانني 

القرن  ل�سيا�سات  �سحية  راحوا  الذين  �سهرة 

الع�رصين، ال�ساعر الفتى الذي رف�ض الإيغال يف 

العمر و�سحقه تاريخ ل يرحم. وتبلغ الق�سة 

من القوة احلد الذي تعد معه منوذجًا اأ�سليًا 

كاتب  لأي  بالن�سبة  طق�سًا  �رصدها  واإعادة 

وقارئ يعرف، على نحو موؤمل، خامتتها.

�إىل  و�لنزوع  بل  �ملفارقة،  من  ملحة  هناك 

مغامر�ت  ق�ضة  يف   و�لنقبا�ض،  �حلزن 

م�رش�ت  باحلياة،  �بتهاجه  لوركا،  جار�ضيا 

وجوده �ملحاط بالرعاية باعتباره �بنًا ملالك 

�أر��ض من �لأندل�ض حر�ض على تلبية ما يحلق 

�إليه خيال وريثه. وتت�ضاعد جناحاته �ملذهلة 

على  �ضي�ضدده  دين  مثلما  �ملفاجئة،  و�ضهرته 

ر�ضم  �لتي  �لقما�ضة  هو  و�ملوت  حمتوم.  نحو 

فاكريوز،  فوينتي  من  رحلته،  خط  عليها 

هافانا،  نيويورك،  مدريد،  �إىل  غرناطة،  قرب 

�إىل  �أيري�ض، عودة  مدريد، مونتفيديو، بوين�ض 

مدريد، ثم كاأمنا �جتذبته قوة ل تقاوم عودة 

�نتظاره.  يف  �ملوت  قبع  حيث  غرناطة،  �إىل 

على  �ملتمردين  فر�نكو  فا�ضيي  ��ضتيالء  مع 

عائلة  �إىل مالذ  لوركا  غرناطة، جلاأ جار�ضيا 

من  كانت  �لتي  رو�ضالي�ض،  لوي�ض  �ل�ضاعر 

�أع�ضاء »�لكتائب«، لكن ل هم ول �ملال �لذي 

�لياأ�ض  به  ��ضتبد  �لذي  لوركا  جار�ضيا  عر�ض 

�إنقاذه.  مبقدورهم  كان  حلركتهم  به  �لتربع 

فاأطلق عليه �لر�ضا�ض يف بقعة غام�ضة قرب 

��ضت�ضعر  )�لذي  ج�ضده  على  يعرث  ومل  �ملدينة، 

مع   ، لوركا  غار�سيا  فيديريكو 

من  واحدة  يف  واأخوته  والديه 

من  جزءا  ت�سكل  التي  الأعمال 
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�لطريقة �لتي فنت بها جار�ضيا لوركا بوين�ض 

�أيري�ض �إىل حد �لرتكيع، و�ضفه يف �ضيق باأنه 

�ضغري«.  »كاتب  وباأنه  حمرتف«  »�أندل�ضي 

�ضالينا�ض،  جيلني،  �لإ�ضبان  معا�رشيه  ولكن 

�لربتي  �أمثال  من  �أولئك  وحتى  بل  �لون�ضو، 

معهم  �ضيا�ضية  خالفات  له  كانت  �لذين 

نريود�،  فعل  ما  نحو  على  بعبقريته،  �أقرو� 

�ملتبادل  �لإعجاب  باأو��رش  معه  �رتبط  �لذي 

لوركا  جار�ضيا  م�رشع  كان  وقد  �ملخل�ض. 

�لت�ضيلي  بال�ضاعر  دفعت  �لتي  �لعنا�رش  �أحد 

�إىل حلبة �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي. ويعد هذ� �مل�رشع 

تقاطع طرق يف �لتاريخ �حلديث لتد�خل �ل�ضعر 

و�ل�ضيا�ضة يف �لعامل �له�ضباين وما ور�ءه.

�ل�ضتينيات  حتى  لوركا  جار�ضيا  م�رشع  منذ 

من �لقرن �لع�رشين كان بالن�ضبة للعامل مثاًل 

و�رشفانت�ض  هو  حمل  وقد  �لإ�ضباين،  لل�ضاعر 

�لإ�ضبان،  �لكتاب  بني  بروز�ً  �لأكرث  �ل�ضمني 

ولكنه عانى من خ�ضوف يف �ل�ضنو�ت �لع�رشين 

مبدعون  مكانه  وحل  ذلك،  نحو  �أو  �لأخرية 

�أوكتافيو  �أمريكيون لتينيون مثل بورخي�ض، 

�إليه  وُنظر  ماركيز.  جار�ضيا  وجابرييل  باز 

يف �أمريكا �لالتينية على �أنه �إ�ضباين �أكرث مما 

موت  بعد  جانبًا  ُنحي  �إ�ضبانيا  ويف  ينبغي، 

مل  عندما  �لدميقر�طية،  م�ضرية  وتقدم  فر�نكو 

يعد �ل�ضحية �لأكرث �ضهرة للنظام �لذي مي�ضك 

تلقى  له،  �إحياء  �لآن  هناك  ولكن  بال�ضلطة. 

موؤخر�ً  �لحتفال  خالل  من  �إ�ضافية  دفعة 

جمدد�ً  يعود  وهو  مليالده.  �ملئوية  بالذكرى 

�لأدبية،  مز�ياه  �إىل  ح�رشية  ب�ضورة  م�ضتند�ً 

ولي�ض كاأ�ضطورة. وهذ� �إن�ضاف له، فاإذ� نحيت 

يظل  لوركا  جار�ضيا  فاإن  جانبًا  �لأ�ضطورة 

و�حد�ً من �أعظم مبدعي �لقرن �لع�رشين.

يف  �مل�رشح  يف  مرتدد�ً  لوركا  جار�ضيا  كان 

»�إيرما«  �لدم«،  »عر�ض  �أعماله  ولكن  �لبد�ية، 

ثالثية  �ضكلت  �لتي  ـ  �ألبا«  برنارد�  و»بيت 

مع  �مل�ضاو�ة  قدم  على  تقف  ـــ  تر�جيدية 

�أف�ضل �أعمال بيكيت، �أون�ضكو و�أونيل. وقد قام 

�ضعره،  يف  كما  �مل�رشح،  يف  لوركا  جار�ضيا 

من  للرت�جيديا  �لعادي  �جلوهر  باقتطاع 

�ضميم �حلياة �لريفية �لإ�ضبانية.

�لأدب  �أفق  عرب  مذنب،  مثلما  مندفعًا،  �نطلق 

�ضلفه  �إهاب  يف  �ضهري�ً  �ضاعر�ً  �له�ضباين، 

 )1916 ـ   1867( د�ريو  روبن  �لنيكار�جوي 

�إىل  بلد  من  ظافر�ً  �رحتل  من  �أول  كان  �لذي 

متقلدي  من  و�لنيا�ضني  �لأو�ضمة  متقباًل  �آخر 

�ملحليني.  �ل�ضعر�ء  حنق  ومثري�ً  �ل�ضلطة، 

م�ضهورين  هاجموه  من  بع�ض  و�ضي�ضبح 

جورجي  فاإن  �ملثال  �ضبيل  وعلى  بدورهم. 

�ضيقه  �أثارت  رمبا  �لذي  بورخي�ض،  لوي�ض 

�أ�ضلبة  �أ�ضا�ض  على  لوركا  جار�ضيا  منجز  قام 

�لتحديد  وجه  وعلى  ــ  �ل�ضعبية  �لأعر�ف 

�لغجري  و�ضخ�ضية  �لأندل�ضي  �لفولكلور 

بالغجري  �لهتمام  يكن  ومل  �لرومان�ضية. 

�لعميقة«  »�لأن�ضودة  �أو  جوندو«  »كانتي  وبـ 

جديد�ً، لكنه قام بتجديده.

كان معنى هذ� هو �لعودة �إىل »�لرومان�ض« �أو 

�لق�ضة �ل�ضعرية �ملنتمية �إىل �لقرون �لو�ضطى، 

كر�ضها  �لتي  �ل�ضعبية  �لأغنية  قالب  �إىل 

منينديز بيد�ل، و�لتي كانت بالفعل مو�ضوعًا 

لعملية �أ�ضلبة مماثلة يف كوجنور�، قبل ثالثة 

قرون. وقد �أظهرت »�لق�ض�ض �ل�ضعرية �لفنية« 

ذ�ت  خا�ضة  وب�ضفة  كوجنور�،  �إىل  �ملنتمية 

�ملو�ضوعات  �لعربية منها كيف ميكن ل�ضاعر 

متمر�ض �أن ي�ضتخدم هذ� �لقالب، لي�ض مبحوره 

و�أزمانه  �ضخو�ضه  و�إمنا  فقط،  وقو�فيه 

وتركيبه �لعجيب كذلك. وقد ��ضتخدم جار�ضيا 

هائاًل. يف  تاأثري�ً  ليحدث  �لكلمة  تكر�ر  لوركا 

لونا«  للونا  دي  »رومان�ض  �ملو�ضوم  عمله 

)ق�ضيدة �لقمر �ملنري( هل »لونا« �لثانية �ضفة 

�أم هي جمرد نوع من �لتكر�ر �لتالعبي �لأقرب 

�قتطفت  �لتي  �لفتتاحية  ويف  �لهدهدة؟  �إىل 

كثري�ً لعمله �ملو�ضوم »رومان�ض �ضونامبولو«، 

�لتكر�ر  فاإن  فريدي«  كويرو  تي  كي  »فريدي 

�ل�ضاحر لكلمة »�أخ�رش« يتالعب باإمكانية �أن 

تكون »فريدي« �لثانية �ضفة �أو فعاًل )»�أريدك 

�أخ�رش«(.  نحو  على  »�أريدك  �أو  خ�رش�ء« 

�مليلودر�ما  من  �ملجتز�أة  �ل�ضعبية  و�لقو�لب 

حديثة  تكون  �أن  ميكن  �خلفيفة  و�لأ�ضاليب 

�ل�ضعر�ء  �أكرث  يبدعها  قو�لب  كاأي  وجريئة 

غجرية«  »ق�ضائد  ديو�ن  �أ�ضبح  وقد  طليعية. 

رو�جًا  �لأكرث  �لديو�ن   1927 يف  �ل�ضادر 

على  غد�ً  حيث  �لإ�ضبانية،  �للغة  يف  و�ضعبية 

�لفور يف �ضد�رة �لكتب �لأكرث مبيعًا و�لأعمال 

�لأكرث تلقيًا للمديح.

لوركا



حينها طرحت �ضوؤ�ًل على نف�ضي:

املاألوف  املكان  نعي�ض  اأن  بني  الفرق  ما 

اأن نعي�ض نف�ض املكان يف  يف واقعه؟ وبني 

اخليال وعرب التخييل؟ ما هو ال�رص الذي يجعل 

الأ�سياء خمتلفة يف املمار�سة الإبداعية؟ ومن 

الذي نعتمده يف امتالك الوعي، هل املكان يف 

واقعه اأم يف حالته الت�سخي�سية؟

ماذا حتكي »باريو مالقة« للروائي املغربي 

الدكتور حممد اأنقار؟

بال�ضاحية  �ضعبي  حي  ت�ضّكل  ق�ضة  �إنها 

ت�ضكل  �ضكاين  جتّمع  ق�ضة  بتطو�ن.  �لغربية 

من مهاجرين مغاربة من مناطق متعددة من 

�لريف �إىل جنوب �ملغرب. مهاجرون هاجرو� 

يبا )غياب 
ّ
ب�ضبب �إما �جلوع )عام �جلوع(، �أو �ل�ض

�أو  �لقانون(، �أو مع �حلرب �لأهلية �لإ�ضبانية، 

هربًا من نز�ع عائلي �أو �جتماعي، ومن جهة 

يف  تهجريهم  مت  �إ�ضبان  مهّجرين  من  �أخرى 

�إطار �ضيا�ضة �حلماية �لإ�ضبانية خا�ضة �ضكان 

�لأندل�ض ومن مالقة بالذ�ت. حارة توؤ�ض�ض من 

و�لتي  ببع�ضها،  �ملتال�ضقة  �لق�ضدير  بيوت 

تقاليدها،  ومعها  قدمت  عديدة  �أ�رش�ً  �حتوت 

وو�ضعياتها  و�أغانيها  حياتها  ومنط 

�أهل  حياة  نتابع  �لق�ضة  ويف  �لجتماعية. 

�لبد�يات  �إىل  �حلماية  من  مالقة«  »باريو 

�لأوىل ل�ضتقالل �ملغرب.

نفرت�ض  ولن  �لأ�ضئلة  هذه  عن  جنيب  لن 

مقاربات وتف�ضري�ت، لكننا �ضنعتمد قر�ءة بناء 

�لن�ض لعلنا نقف عند حدود هذه �لأجوبة.

حدث  �ضيئًا  تذكرت  �لرو�ية  هذه  قر�أت  عندما 

يل عندما قر�أت �أول مرة جنيب حمفوظ، خان 

�خلليلي، زقاق �ملدق، �لثالثية، متلكني �آنذ�ك 

و�حلار�ت،  و�لأزقة  �لأمكنة  بده�ضة  �ضعور 

كانت  غريها.  ت�ضبه  ل  مده�ضة،  �أمكنة  كانت 

�لكون،  �أفق  يف  كانت  كما  �لبطولة،  حتمل 

�أن  �ضاعتها  ومتنيت  �لتناق�ضات.  لكل  تت�ضع 

عن  ده�ضتها  و�أمل�ض  �لأمكنة،  هذه  يف  �أم�ضي 

قرب. وعندما زرت �أول مرة �لقاهرة، �نده�ضت 

لذبول ده�ضتي باأمكنة جنيب حمفوظ.

املاألوف  املكان  نعي�ض  اأن  بني  الفرق  ما 

املكان  نف�ض  نعي�ض  اأن  وبني  واقعه؟  يف 

ال�رص  هو  ما  التخييل؟  وعرب  اخليال  يف 

املمار�سة  الأ�سياء خمتلفة يف  الذي يجعل 

امتالك  يف  نعتمده  الذي  ومن  الإبداعية؟ 

الوعي، هل املكان يف واقعه اأم يف حالته 

الت�سخي�سية؟

تثري رو�ية »باريو مالقة«)1( للكاتب �ملغربي 

عالقتها  حيث  من  مهمًا  �ضوؤ�ًل  �أنقار  حممد 

لكونها  نظر�ً  و�لتوثيقي،  �لتاريخي  بالنف�ض 

�عتمدت يف ت�ضديد عامل حكايتها على تاريخ 

)�ضمال  تطو�ن  مبدينة  �ضعبي  حي  ت�ضّكل 

�إىل  �لإ�ضبانية  �حلماية  من  �بتد�ء  �ملغرب( 

حدود بد�يات �ل�ضتقالل، وهو حكي �عتمد على 

و�أ�ضماء  �ل�ضنو�ت  و�قعية منها  تبدو  موؤ�رش�ت 

و�لأحد�ث  و�لأعالم  و�ل�ضخ�ضيات  �لأمكنة 

�أهّم  �جلغر�يف  �لعن�رش  وي�ضكل  �لتاريخية. 

مظهر و�قعي/ مادي يف �لرو�ية.

�أم  �ملكان؟  تاريخية  برو�ية  �لأمر  يتعلق  هل 

�أن �لتاريخ جمرد لعبة فنية توهم بو�قعية ما 

ليخلق  بقوة،  ي�ضتغل  �لتخييل  �أن  غري  يحكي، 

�لأمر  يتعلق  هل  �ملكان؟  لعامل  مغاير�ً  عاملًا 

�لت�ضنيفات  بع�ض  يف  عليه  ي�ضطلح  مبا 

»باريو  �أن  �أم  �لتاريخية،  بالرو�ية  �لرو�ئية 

لنظام  خمتلفًا  تو�ضيفًا  توؤ�ض�ض  مالقة« 

منطقها؟

رو�ية باريو مالقة 

و�لنظرة �جلديدة للمكان �ملاألوف

د. زهور كرام
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هو  �لفقيه  ح�ضور  �لبطولة.  لبذور  وحاملة 

بطريقة  عنه  و�حلكي  �ملكان  لتوثيق  ح�ضور 

�خليال  من  تاأخذ  طريقة  ولكنها  تاأريخية، 

بع�ض مقوماته. ولهذ� يقول �لفتيان �ملعجبون 

بالفقيه باأنهم يظلون �ضامتني �أمام معلوماته 

ي�ضتطيعون  ل  ولكنهم  مالقة«،  »باريو  حول 

عرب  باخليال.  روؤو�ضهم  ميالأ  لكونه  �لتدخل 

على  تعرفنا  ومنظورها  �ل�ضخ�ضية  هذه  عني 

�لأ�ضل هو  �لذي كان يف  تاريخ باريو مالقة 

ي�ضمى  وكان  تطو�ن،  يف  �لغربية  �ل�ضاحية 

�ل�ضالح  بالو�يل  تيّمنًا  طلحة  �ضيدي  بحي 

»�ضيدي طلحة« وذلك قبل �لثالثينيات. متيزت 

على  �ملفتوح  �خلالب  مبوقعها  �ل�ضاحية 

�ل�ضم�ض و�لهو�ء و�لرياح. وهو �لأمر �لذي حد� 

�أن يبني فيه كني�ضة  باأحد �ملعّمرين �لإ�ضبان 

يفر�ض  حتى  �أنطونيو«  »�ضان  كني�ضة  �ضماها 

�لإ�ضالمية.  �لقد��ضة  تناف�ض  م�ضيحية  قد��ضة 

وهذ� ما جعل �ملنطقة تنتقل من ��ضمها �ضيدي 

وذلك  �أنطونيو  �ضان  حي  باريو/  �إىل  طلحة 

بني 1930 و1931، غري �أن ��ضم �حلارة تغرّي 

رمبا  مالقة«  »باريو  �إىل  �لأربعينيات  من 

ب�ضبب ن�ضبة �ملهجرين �إليه من �لإ�ضبان وعلى 

�خل�ضو�ض من �أندل�ض مالقة.

�لأ�رش  بني  يوّحد  �أن  �حلي  هذ�  ��ضتطاع 

�ملهاجرة من خمتلف �ملناطق �ملغربية زمن 

�حلماية، و�أن يوّحد م�ضائرها و�أقد�رها. كما 

و�لإ�ضبان،  �ملغاربة  بني  بالعالقة  متيز  �أنه 

�لن�ضجام  على  حافظت  عالقة  وهي 

�إ�ضبانيي  لكون  ذلك  يعود  ورمبا  �لجتماعي، 

�ل�ضيا�ضي،  �حلكي  عن  بعيدين  كانو�  �لباريو 

ول يعربون عن مو�قفهم بل ل يتحدثون عن 

وهو  �خلام�ض.  حممد  ونفي  �ملغرب  ��ضتعمار 

�لو�ضع �لذي جعل �لعالقة طبيعية �إىل حد ما، 

نتيجة عامل �مل�ضلحة.

 بهاج�ض �لفتو�ت، وهو �لأمر �لذي جعل حدث 

�ل�ضبي يتوزع يف �لن�ض بني خم�ضة حمكيات 

ثم  نقاهة،  مر�ض،  �غت�ضاب،  )�ختطاف، 

�جلنازة  حمكي  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  مع  جنازة(. 

يعني  �لذي  �ل�ضيء  �ل�ضتقالل  مع  �ضيتز�من 

�ضنو�ت  طيلة  �لفتيان  يالزم  بقي  �لرعب  �أن 

�ل�ضتقالل.  مع  �آخر  �ضكاًل  لياأخذ  �حلماية، 

يقول �ل�ضارد يف �ملحكي �لأخري للن�ض »دفرت 

منت�ضف  من  تقرتب  �ل�ضاعة  كانت  �لبالغة« 

�لليل. �ملارة قليلون، ومع ذلك وقع �ضاّلم يف 

تاأثري منط �آخر من �خلوف، مل يكن �أبد�ً خوفًا 

�لباردة بل  �لليل  �لفتو�ت، ول من وح�ضة  من 

من �لزمن �لآتي �ملبهم«)�ض:369(.

�ضرية  �رشد  عن  عبارة  �ملحكيات  باقي  جاء 

حمكي  وكل  �ل�ضخ�ضيات.  �ضرية  �أو  �ملكان، 

و�لأحد�ث  �لبناء  مكتملة  ق�ضة  عن  عبارة 

عقدة  من  �لتخل�ض  وح�ضن  �لأفعال  ومنطق 

حدث �ملحكي. وهو �لبناء �لذي يجعلنا عندما 

ننتهي من قر�ءة �لرو�ية ككل، نتذكرها ـــ �أي 

وبا�ضتطاعتنا  ق�ض�ضًا،  باعتبارها  ـــ  �لرو�ية 

�إىل  ونعود  �لق�ض�ض  هذه  بع�ض  نختار  �أن 

قر�ءتها بدون عقدة �لبد�ية و�لنهاية.

وطريقة  �ل�رشد  لغة  �أن  للنظر  �لالفت  �أن  غري 

�ملحكيات،  خمتلف  يف  نف�ضها  هي  �حلكي 

وهنا تبدو �إبد�عية �لرو�ئي حممد �أنقار لكونه 

على  قادرة  �إبد�عية  لغة  �إيجاد  من  متكن 

�أن  بدون  ومتناق�ضة  خمتلفة  مو�قف  �حتو�ء 

ن�ضعر بنوع من �لتباين.

1ـــ2 �سخ�سية الفقية ال�سنهاجي:

بليغ �رشديًا  ذ�ت ح�ضور  �ل�ضخ�ضية  تعد هذه 

على  ��ضتحوذت  �ضخ�ضية  وهي  وحكائيًا. 

�إىل  �لرو�ية،  من  �لأوىل  �ملحكيات  يف  �ل�رشد 

حد �لنطباع باأنها �ضخ�ضية رئي�ضة يف �لن�ض 

قد تبدو �لق�ضة للكثريين عادية، نظر�ً لكوننا 

ن�ضهد يف �لزمن �حلايل ما بعد �ل�ضتقالل بعقود 

�أنا�ضها  �إليها  هاجر  ق�ضديرية  حار�ت  عديدة 

و�ضعيات  من  هروبًا  و�لأرياف  �لقرى  من 

�إذن  �لذي  ما  قا�ضية.  و�قت�ضادية  �جتماعية 

مييز هذه �لق�ضة يف »باريو مالقة«؟

1 - نظام بناء الن�ض

ت�ضّكلت �لرو�ية �رشديًا من خالل عدد كبري من 

�ختزل  عنو�نًا  حمكي  كل  ت�ضمن  �ملحكيات. 

تاأخذ  حمكيات  وهي  �ملحكي.  �حلديث  حمور 

)باريو  مكان،  �ضرية  �ل�ضرية،  طابع  �أحيانًا 

�لزو�ق(، و�ضرية  مالقة، �ضيدي طلحة، مدر�ضة 

ر�بطًا  �أن  غري  )�حلي(.  �لباريو  �أهل  من  �أفر�د 

�لذي  �ملنطق  �إىل  يوؤ�رش  بينها،  �لعالقة  ينظم 

يتدّبر ��ضتغال �ملحكيات. وهو منطق ت�ضّخ�ض 

عرب ثالثة مظاهر:

1ـــ1 حدث الغت�ساب:

�فتتح �ل�رشد �لعام للن�ض مبحكي �لختطاف. 

�لباريو  �أهل  من  �ضبي  �غت�ضاب  حمكي  وهو 

حاجة،  بو  )جلول،  �لثالث  �لفتو�ت  طرف  من 

�لغت�ضاب  حدث  �ضيالزم  �مل�ضعور(.  قويدر 

و�أولدها  �أفر�دها  ويطبع  �لرو�ية،  حمكيات 

وبذلك،  و�لتوج�ض.  و�خلوف  بالرعب  ولغتها 

ي�ضبح �لرعب �إح�ضا�ضًا يعلنه �ل�رشد من �لبد�ية 

باعتباره حالة نف�ضية تعنّي طبيعة �ضخ�ضيات 

�لفتيان يف »باريو مالقة«.

جهة  من  �لغت�ضاب  حمكي  �ضي�ضتغل  كما 

لزمة حتدث �إيقاعًا يف �ضري �ل�رشد، كلما �ضهد 

�لقر�ءة.  �أفق  �إىل  �مللل  وت�رّشب  رتابة،  �ل�رشد 

خا�ضة و�أن �أحد�ث �أهل �لباريو تت�ضابه، ومن 

�لفتيان  �مل�ضتمر  ح�ضوره  يذّكر  ثانية  جهة 



�لفتو�ت قد �أعلن منذ �لبد�ية على �أ�ضا�ض �أنه هو 

�لرعب  يعي�ضون  �لفتيان  �حلارة، وجعل  �ضفة 

�أجل  �ضيئًا من  �آباءهم ل يفعلون  و�أن  خا�ضة 

�حلد منه، و�ملخزن غائب لأنه مل يعد لل�ضبي 

حقه، �ضنالحظ �أن هذه �جلماعة �ضتو�جه ت�ضلط 

جيبه  يف  يحمل  �أنه  تبني  عندما  »بوحاجة« 

�ل�ضحية  باعتباره  »�لكبري«  �ضديقهم  �ضورة 

�لقادمة لالغت�ضاب، وذلك عرب تدخل �ل�رشيف 

بخنجره.

لكن �جلماعة �لتي �ت�ضفت بالت�ضامن ووحدة 

مع  �أي�ضًا  �ضتتال�ضى  و�حدة  ولغة  �مل�ضائر 

وتغيب  م�ضائرها.  وتختلف  �ل�ضتقالل، 

ول  �إ�ضبانيا.  �إىل  بع�ضها  وي�ضافر  لقاء�تها 

به  ينتهي  �لذي  �ضاّلم  �إل  �مل�ضهد  يف  يبقى 

�ضخ�ضية  �أن  غري  �ل�ضتقالل،  زمن  مع  �ل�رشد 

�ضاّلم ل متلك قدر�ً من �لوعي ي�ضمح لهم بفهم 

ما يحدث زمن �ل�ضتقالل، ولهذ� تعذر عليهم 

�لثانوية.  يف  �لإ�رش�بات  �أحد�ث  �أ�ضباب  فهم 

غري �أن جملة نطق بها تعلن عن وعي �ضمني 

قبل �ل�ضتقالل، بد�ية �لتعليم باعتباره عاملًا 

جديد�ً، ودخول �ل�ضينما �إىل �حلارة وم�ضاهدة 

�رشيط ل�ض من بغد�د و�أخرى.

وقر�ءة �لأفالم �مل�ضورة و�ملجالت �لتي كانت 

�لتي  وهي  �لإ�ضبانيني،  دكاكني  يف  تباع 

�ضاهمت يف جعل �لبع�ض منهم ينجح ويتفوق 

يف در��ضته، ويتعلم جيد�ً �للغة �لإ�ضبانية.

م�ضتويات  من  م�ضتوى  �لرو�ية  �ضّخ�ضت 

عرب  و�لإ�ضبان  �ملغاربة  �ل�ضكان  بني  �لعالقة 

وماري  �ضاّلم  بني  متت  وع�ضق  حب  عالقات 

كارمن ثم بني حممود �ملديني وبيالر، غري �أن 

بلدهم  �إىل  �لإ�ضبان  ورجوع  �ملغرب  ��ضتقالل 

ومعهم �لع�ضيقتان �ضتنتهي �لعالقة �لعاطفية 

بني �ملغربيني و�لإ�ضبانيتني.

ت�ضكل هذه �جلماعة عن�رش�ً فاعاًل يف م�ضتوى 

�لرعب من  فاإذ� كان عن�رش  �لأحد�ث،  جمرى 

ــ  تبد�أ �ضخ�ضية �لفقيه �ل�ضنهاجي يف �لتال�ضيـ 

ــ �رشديًا، وهذ� يدل على �أن ح�ضورها  تدريجيًاـ 

كان من �أجل حكي تاريخ »�لباريو« تاريخيًا، 

بعد ذلك يبد�أ تاريخ باريو �لجتماعي و�لذي 

يتحقق �رشديًا عرب ثلة �لأ�ضدقاء.

1 ـــ 3 ثلة الأ�سدقاء

�أهل  �أولد  من  تتكون  �لتي  �لثلة  هذه  �ضكلت 

�ملديني  وحممود  �ضاّلم  مثل  �لباريو  �أ�رش 

عن�رش  �لعربي،  وحممد  و�ل�رشيف  و�لكبري 

باحلركة  يتميزون  فهم  �لرو�ية.  حيوية 

على  نتعرف  خاللها  من  و�لتي  �مل�ضتمرة 

و�أزقته  بتمّوجاته  �لباريو،  جغر�فية 

�لثلة  تنقالت  وحد�ئقه.  ومقاهيه  ودكاكينه 

و�لذهاب  و�للعب  باللقاء�ت  ماأخوذة  كانت 

�إىل �ل�ضينما و�لبحث عن �أخبار �لباريو. ولأن 

�لو�ضف يالزم تنقالتها، فاإن جغر�فية �حلي/ 

�إىل  �أمامنا وب�ضكل دقيق جد�ً  �لباريو تتحقق 

�أ�ضبحنا كقر�ء على در�ية بجغر�فية  �أننا  حد 

�ملكان من خالل �نتقالت �لأ�ضدقاء.

متناق�ضة  ب�ضفات  �جلماعة  هذه  متيزت 

و�لطموح  �حليوية  بني  �لوقت  ذ�ت  يف  جتمع 

و�حلركية، وحب �لتعرف على �لأخبار، �أخبار 

تعي�ض  كانت  �أنها  غري  وتاريخها،  حارتهم 

كانو�  �لذين  �لفتو�ت  ت�ضلط  رعب  با�ضتمر�ر 

يبحثون عن �ل�ضحية �جلديدة لغت�ضابها.

�جلوهري ملحكيات  �لرت�بط  �لثلة  هذه  �ضكلت 

يف  متثلت  �لت�ضامن  بعالقة  ومتيزت  �لن�ض. 

من  �ل�رشدي  �ضديقهم  �أخت  خديجة  �إنقاذ 

يف  وت�ضامنهم  �لإ�ضباين،  �جلندي  حتر�ض 

�أحد  ي�ضاب  ل  حتى  �لفتو�ت  �أخبار  متابعة 

جنازة  يف  �لت�ضامني  موقفهم  ويف  منهم، 

�ضبي حدث �لغت�ضاب.

تعرفنا عرب هذه �جلماعة على خمتلف مظاهر 

خا�ضة  مالقة«  »باريو  يف  �جلديدة  �حلياة 
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مما  و�أحد�ثها،  وف�ضائها  بزمنها  من�ضجمة 

يخلق تنوعًا يف �مل�ضهد �ملغربي �لرو�ئي �لذي 

وجتلياتها  �حلكاية،  بناء  يف  تنويعًا  يعرف 

مما ينعك�ض �إيجابًا على مفهوم تطور �جلن�ض 

�لرو�ئي بامل�ضهد �ملغربي.

حاليًا  �ل�ضائد  �لنقا�ض  وبقوة  يطرح  ن�ض  ـــ 

�ملمار�ضة  ويف  �لأوروبي،  �لنقد  يف  خا�ضة 

ب�ضكل ح�ضور  يتعلق  و�لذي  �ملغربية  �لن�ضية 

كان  بعدما  �لتخييل،  يف   )Auteur( �ملوؤلف 

تنبني �رشعيته على  �أو  ينبني  �لرو�ئي  �لعمل 

يح�رش  ن�ضو�ضًا  جند  بد�أنا  و�إلغائه،  طم�ضه 

موؤ�رش�ت،  عرب  �أو  �رش�حة  �إما  �ملوؤلف  فيها 

جديد  من  يعود  �لتخييل  مفهوم  جعل  مما 

نقدية  كتب  وهناك  �لنقدي.  �لت�ضاوؤل  �إىل 

تبحث  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  ظهرت  غربية 

�ملوؤلف  �أ�ضبح  بعدما  »�لتخييل«  مفهوم  يف 

حا�رش�ً وبقوة، كما نالحظ يف �لن�ض �ملغربي 

ح�ضور�ً �رشيحًا للموؤلف لي�ض عرب ما ي�ضمى 

ولكن   Autobiographie �لذ�تية/  بال�ضرية 

عرب ما بد�أنا ن�ضطلح عليه بالتخييل �لذ�تي/ 

 Auto-recit /أو �ملحكي �لذ�تي� Autofiction

للموؤلف  مهم  ح�ضور  هناك  �أنقار  رو�ية  يف 

�حلارة  �أهل  مع  �لتعاطف  عالقة  من  يبد�أ 

�أن  كما  عديدة،  موؤ�رش�ت  عرب  ظهرت  و�لتي 

ذ�كرة �حلي حا�رشة يف  �لتاريخي يف  بحثه 

بناء �ل�رشد. ولعل طريقة بحث وتوثيق وجمع 

�ل�ضنهاجي«  »�لفقيه  �لرو�ئية  �ل�ضخ�ضية 

ــ  �ملوؤلف  بحث  طريقة  تو�ضح  للمعلومات 

�لرو�ئي »حممد �أنقار« ملادة حكايته.

�لهـــو�م�ض

�إمربميا  مطبعة  مالقة،  باريو  )حممد(:  �أنقار   )1(

مادري، �لطبعة �لثانية، 2008، �لطبعة �لأوىل �ضنة 

.2007

)2( �أنقار )حممد(: �مل�رشي، د�ر �لهالل، 2003. 

وطفولتهم ولبا�ضهم وكان �ضاّلم حني باغتته 

قمي�ضًا  يرتدي  �لقدمني،  حايف  يجري  �أمه 

�ضميكًا  مغلق �لعنق و�رشو�ًل عربيًا ف�ضفا�ضًا 

، ويغطي �ضعره �لفاحم بطاقية رمادية مبللة 

�جلغر�يف  �لو�ضف  �أن  كما  )�ض:55(  بالعرق 

�إيقاعًا حيويًا يف  �أ�ضبح لزمة حتدث  �لدقيق 

حياة �لن�ض.

وعلى �لرغم من �أن �لفرتة �ملحكي عنها تعود 

بالغربة  ن�ضعر  ل  فنحن  �حلماية،  زمن  �إىل 

يف لغة �حلكي. وهنا ميكن �لإ�ضارة �إىل قدرة 

حتويل  �إكر�هات  جتاوز  على  �أنقار  �ملبدع 

وهي  �إبد�عية،  ممار�ضة  �إىل  �لتاريخية  �ملو�د 

حني  �لكثريون،  فيها  ي�ضقط  �لتي  �لإكر�هات 

يتحدثون بلغة �لع�رش عن مر�حل م�ضت.

�أنها  غري  و�لقت�ضاد،  بالق�رش  �جلمل  متيزت 

�إحد�ث  نحو  �أحيانًا  وتنحو  دلليًا،  مكثفة 

�إيقاعات مو�ضيقية بو��ضطة �ل�ضجع مما يخفف 

من هدوء �حلكي �لعام.

3 ـــ »باريو مالقة« مالحظات تركيبية

تخييل  بليغ من حيث  ن�ض  مالقة«  »باريو  ــ 

�ملبدع  مل�رشوع  ويّف  ن�ض  �ملاألوف.  �ملكان 

وعلى  �ملغربي  باملكان  �ملهتم  �أنقار  حممد 

�خل�ضو�ض باملكان �لتطو�ين، بعدما بد�أه عاّمًا 

�ضه يف »باريو  يف رو�ية »�مل�رشي«)2(، يخ�ضّ

يف�ضل  تاريخي  طابع  له  و�حد  حلي  مالقة« 

)�حلماية/ �ملغرب  تاريخ  من  فرتتني  بني 

�ل�ضتقالل(.

�ملغربية  �لرو�ية  �إىل  �لعتبار  يعيد  ن�ض  ـــ 

على  ت�ضتغل  لكونها  �نتقادها  يتم  �لتي 

�لكتابة و�ضنعتها من خالل ما ي�ضطلح عليه 

�ملغربي. �ملحلي  �حلدث  عو�ض  بالتجريب، 

�ملنظم،  �إيقاعها  �إىل  �حلكاية  يعيد  ن�ض  ـــ 

حكاية  �لتقاط  من  �لقارئ  متكني  خالل  من 

مع  بالرعب  �إح�ضا�ضه  وهو  �ضاّلم  يعي�ضه 

�لآتي لأنه غري و��ضح  �ل�ضتقالل وخوفه من 

»�لزمن �لآتي �ملبهم«.

متّيزت �ضخ�ضية �ضاّلم باخلوف طيلة �لرو�ية، 

�أ�ضدقائه من  �إىل جانب �خلوف �مل�ضرتك مع 

كل  يخ�ضى  كان  فهو  �لغت�ضاب،  �حتمال 

�ضيء، كان يخاف �لمتحانات وع�ضا �لفقيه، 

كارمن.  ملاري  بحبه  �لت�رشيح  ويخاف 

من  يخاف  لها  ر�ضالة  كتابة  يقرر  وعندما 

حالة  تعك�ض  �ضخ�ضية  �إنه  �لإ�ضبانية،  لغته 

عامل �لرو�ية، عامل �لرعب زمن �حلماية وزمن 

�ل�ضتقالل.

2 - اللغة:

فعل  حيث  من  �لتام  بالتو�زن  �للغة  �ت�ضمت 

�لت�ضخي�ض �حلدثي. فعلى �لرغم من �أن �لرو�ية 

تنوع  ومع  حمكيًا،   67 خالل  من  حتكى 

وم�ضتويات  ومو�قفها،  و�ضخ�ضياتها  �أحد�ثها 

لغة  ين�ضج  و�حد�ً  �إيقاعًا  �أن  غري  �ضخ�ضياتها 

�حلكي، ويف هذ� تظهر �إبد�عية �لرو�ئي حممد 

�أنقار �لذي متكن من حكي حدث غري معا�رش 

بلغته و�إيقاعه.

لغة �لرو�ية لغة �رشدية ب�ضيطة غري �أنها عميقة 

�لإيحاء، ولها قدرة على  �لدللة لأنها مكثفة 

�جلملة  �ملرحلة.  تلك  وطقو�ض  تقاليد  �حتو�ء 

�لباريو،  حارة  يف  �خلطو�ت  �إيقاع  تاأخذ 

و�لتو�ء�ت  �ملنعرجات  وتعي�ض  وت�ضعد  تنزل 

�لباريو. وهي بذلك �ضورة م�ضّخ�ضة جلغر�فية 

كري�ضري،  �ضيدلية  �أمام  �ملوكب  »ومر  �ملكان 

ومعمل �ل�ضابون، و�لكومي�ضاريا �ل�ضغرية، ثم 

�ضينما فكتوريا، ثم �مل�ضجد، ثم بد�ية �ملنحدر 

�ملحجر �ملغرب« )�ض:4(. يدعم �لو�ضف �لدقيق 

�للغة يف رو�ئية �ملكان. لقد �ضاهم يف �لتقاط 

وعاد�تهم  �لباريو  �أهل  حياة  من  �جلزئيات 



�لزمن �لجتماعي و�لزمن �لإعالمي
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�إىل �لزمن ومنذ ع�رش �لنه�ضة نظرة ت�ضاعدية 

تطورية على عك�ض نظرة �بن خلدون و�لفال�ضفة 

�لذي  �لتقدم  مبفهوم  �أي�ضًا  وتاأثر  �لعرب، 

تال�ضى بعد �نتهاء �حلرب �لعاملية �لأوىل.

ويعر�ض �ملوؤلف ر�أي مالك بن نبي يف موقف 

حيث  �لزمن  من  �حلايل  �لإ�ضالمي  �ملجتمع 

حمدود  وعي  ذو  )�ملجتمع  هذ�  باأن  يرى 

�ضتى  يف  وي�ضيع  م�ضتت  فزمنه  بالزمن، 

�ل�ضلوكيات عدمية �ملعنى(، ويعترب �بن مالك 

بناء  يف  �لثالثة  �لعنا�رش  )�أحد  �لوقت  �أن 

و�ضنف  �ملكان(  �لإن�ضان،  )�لزمن،  �حل�ضارة 

�بن  �هتمام  و�أو�ضح  �ل�رشيع،  �أو  �لبطيء 

�حل�ضارة  يف  وتاأثريه  �لزمن  مبفهوم  خلدون 

��ضتخدمها  �لتي  �ملفرد�ت  خالل  من  و�لقيم 

مثل )�لوترية(، و)�حلال(، و)�لآفاق(، ومل ينظر 

�بن خلدون  �إىل �لزمن  مبفهومه �لت�ضاعدي، 

وحقب،  دور�ت  عن  عبارة  باأنه  �إليه  نظر  بل 

وتتال�ضى  ت�ضعف  ثم  وتقوى  تولد  �أمة  فكل 

وحتل مكانها �أخرى وهكذ�. �أما )ماك�ض فيرب( 

فريبط �حلد�ثة بوترية �لتطور.

�لزمن  �إىل  خلدون  �بن  ينظر  مل 

�إليه  نظر  بل  �لت�ساعدي،  مبفهومه 

فكل  وحقب،  دور�ت  عن  عبارة  باأنه 

�أمة تولد وتقوى ثم ت�سعف وتتال�سى 

�أما  وهكذ�.  �أخرى  مكانها  وحتل 

بوترية  �حلد�ثة  فريبط  فيرب(  )ماك�س 

�لتطور

�لزمن  �إىل  �ملوؤلف  ينتقل  �أخرى  ناحية  ومن 

تاأثر  �لغرب  يف  �لزمن  باأن  ويبني  �لغربي، 

كالف�ضل  �لأزمنة  بني  )�لف�ضل(  بعملية 

بدء�ً  وذلك  �لعلم  وزمن  �لديانة  زمن  بني 

جيم�ض  وليم  عرب  وقد  �لنه�ضة،  ع�رش  من 

�لذ�ت  بتعددية  بقوله  �لتعددية  هذه  عن 

�لذ�ت  ذو�ت:  �أربع  �إىل  �لغربي  �لإن�ضان  لدى 

�ملادية، و�لذ�ت �لجتماعية، و�لذ�ت �لروحية، 

و�لذ�ت �ملح�ضنة، ولكل ذ�ت عاملها �خلا�ض 

وهذ�  ومعانيه،  بتجاربه  �لآخر  عن  �ملنف�ضل 

�لع�ضو�ئي  و�لزمن  �لذ�ت  يف  �لتفكك  يف�رش 

�لزمن  يحظى  ول  �لغربيون،  يعي�ضه  �لذي 

�ملعا�رشة   �لأمريكية  �لفل�ضفة  يف  �ملا�ضي 

باحلا�رش  �لزمن  ربط  يتم  و�إمنا  �هتمام  باأي 

�لتاريخ  �لزمن بعيد�ً عن  و�مل�ضتقبل، وي�ضبح 

و�لثقافة �ل�ضابقة، وتاأثر �لزمن كذلك مبفهوم 

�لوقت  يف  يفكر  د�ئمًا  فالفرد  �ل�ضتمر�رية 

�حلايل )�لآن(، وب�ضكل عام نظر �لفكر �لغربي 

الزمن هو املق�سم به يف قوله تعاىل: )والع�رص 

اأخرى  اآيات  ويف  خ�رص(،  لفي  الإن�سان  اإن 

اهلل  �سلى  الر�سول  اأهميته  واأو�سح  كثرية، 

الع�سا  اإنه  اأحاديث عديدة،  عليه و�سلم  يف 

ا�ستخدامه  الأمم  اأح�سنت  اإذا  التي  ال�سحرية 

وجعلت من تقديره وا�ستغالله فل�سفة حياة 

�سادت وقويت، والعك�ض �سحيح، والذي اأ�سماه 

حقائق  عن  وك�سف  الرابع،  البعد  اأين�ستاين 

باحلديث  املادة  هذه  تهتم  ب�ساأنه،  مثرية 

الإجابة  اليوم، وحماولة  عنه، كا�سفة واقعه 

اأي  واإىل  كان  كيف  منها،  ت�ساوؤلت  عدة  عن 

التعامل معه  العربي يف  الإن�سان  حد و�سل 

وذلك  متامًا،   ن�سيانه  اأو  به  الإح�سا�ض  و 

)الإعالم،  بعنوان  كتاب  يف  جاء  ملا  عر�ض 

القيمية يف املنطقة العربية  البنيات  وتفكك 

قراءة معرفية يف الروا�سب الثقافية(، للدكتور 

عبدالرحمن عزي.

خالله  من  ويعر�ض  بتقدمي،  �ملوؤلف  يبد�أ 

يف  معناه  ويكمن  �لقيمي،  �لزمن   مفهوم 

�رتباط �لزمن بالقيمة، وتاأثري ذلك يف �لزمن 

�لجتماعي و�لإعالمي، ويرى �أنه من �لأزمنة 

�لو�قعي  جانبه  يف  �لزمن  ف 
ّ
ويعر �لفرعية، 

�أو �حلركة يف �جتاه ق�ضية  �لعقل  )�أنه وترية 

�جتماعية،  ثقافية،  نوعها  كان  �أيًا  مق�ضودة 

و�أن  ..�إلخ.(،  �إعالمية  �ضيا�ضية،  �قت�ضادية، 

و�لزمن  ح�ضارة،  �أي  يف  دعامة  �أهم  �لزمن 

يقا�ض  ول  و�لعرب   بالتجارب  يقا�ض  �لقيمي 

بعدد �ل�ضنني و�لأيام.

ومعاجلته  خلدون(  )�بن  بالعامل  ي�ضت�ضهد  ثم 

للعامل  �جلغر�يف  وتق�ضيمه  �ملو�ضوع،  لهذ� 

�أو  �لبطيئة  �لأمم  حركة  لطبيعة  و�إرجاعه 

و�لربودة، حيث   �حلر�رة  �إىل طبيعة  �ل�رشيعة، 

تنتج عنهما �أمناط خمتلفة من �حلياة ورمتها 

مالك



�إىل  �لعربية  �ملنطقة  جل  موؤخر�ً  �ضعت  وقد 

�لتنمية با�ضتري�د �لتكنولوجيا �ملتاحة ب�ضكل 

عن  فنتج  �لزمن،  عن�رش  فيه  و�أُغفل  �رشيع، 

�لو�ضاطة،  مثل  كثرية  �جتماعية  عيوب  ذلك 

�لتبذير، �لختال�ض، ....�إلخ.

يكون  بالقيمة  يرتبط  حني  �لزمن  �إن 

وبالإن�سان  وتعاىل  �سبحانه  باهلل  مرتبطًا 

�ملرتبط  �لزمن  وهذ�  �ملحيطة،  و�لبيئة 

�رتبط  �لذي  �لأ�سلي  �لزمن  هو  بالقيمة 

ذلك  بعد  و�أتت  �لأوىل،  �لنبوة  مبر�حل 

�أبعاد �أخرى من �لزمن لعتبار�ت �جتماعية 

�سيا�سية  �أو  �قت�سادية  �أو  ثقافية  �أو 

�لعباد�ت  كل  �أن  ذلك  وم�سد�ق  حملية، 

�إطار  يف  وحمددة  مرتبطة  �لإ�سالم  يف 

�لزمن، ولعظمته �أق�سم �هلل به يف �لقر�آن 

�إن  )و�لع�رص  تعاىل:  قوله  كمثل  �لكرمي 

�لر�سول  حر�س  كما  خ�سـر(،  لفي  �لإن�سان 

تو�سيح  على  و�سلم(  عليه  �هلل  )�سلى 

�أهميته يف �سنته �ل�سـريفة

على  متر  دقيقة  كل  يعترب  �لقيمي  �لزمن  �أن 

�إذ� قرنها بعمل يق�ضد فيه ر�ضا �هلل  �لإن�ضان 

بينما  �أخروية،  فائدة  وله  عليه  ماأجور  فهو 

�لزمن �لجتماعي �حلا�رش �ختفت منه �لقيمة 

فقط،  �ملادي  �ملردود  منه  �لهدف  و�أ�ضبح 

�لديني،   �لزمن  يف  �لقيمي   �لزمن  و�نح�رش 

�لإن�ضان،  حياة  يف  ب�ضيط  ب�ضكل  يوجد  �لذي 

وميكن �أن يتجلى يف �ملنا�ضبات �لدينية ك�ضهر 

نو�حي  ي�ضمل كل  يعد  و�لأعياد، ومل  رم�ضان 

يف�رش  ما  وهذ�  �ل�ضابق،  يف  كان  كما  �حلياة 

ويظهر  �ملا�ضي  �إىل  �حلايل  �لإن�ضان  حنني 

�ضماعها  �ملعتاد  �لعبار�ت  بع�ض  يف  ذلك 

�حلا�رش  من  �أف�ضل  و�أنه  �ملا�ضي  جمال  عن 

و�ل�ضعور �ل�ضلبي �جتاه �لوقت �لذي يعي�ض فيه 

�لآن، و�لنتيجة �لتي �نتهى �إليها �لإن�ضان �لذي 

زمن  زمنني:  ميلك  �أنه  �لع�رش  هذ�  يف  يعي�ض 

�آخر  وزمن  �لقيمي،  �لزمن  من  م�ضغر  ديني 

�جتماعي منف�ضل عن �لزمن �لديني.

و�لزمن  �ملعاي�س  �لجتماعي  �لزمن 

�لإعالمي:

�لعربية  �ملنطقة  يف  موؤخر�ً  يالحظ 

وبتاأثري�لتطور يف �ضتى مناحي �حلياة  و�أي�ضًا 

دول  بها  مرت  �لتي  �ل�ضتعمار  فرتة  بتاأثري 

�ملنطقة، يالحظ �أن هذه �لعو�مل �أحدثت ف�ضاًل 

و�لزمن  للفرد  �لثقايف  �لزمن  بني  م�ضطنعًا 

للفرد  لبد  و�لذي  فيه،  يعي�ض  �لذي  �ملعا�رش 

وكذلك  حياته،  �ضوؤون  ليدير  فيه  ينغم�ض  �أن 

�لتي يحياها  �لأخرى  �لفرعية  �لأزمنة  جميع 

وزمن  )م�ضّوه(،  حملي  بزمن  تاأثرت  �لإن�ضان 

وهو  وي�ضيطر  يهيمن  م�ضتورد  �إعالمي  �آخر 

موقف  لذلك  تبعًا  وتغري  بالعوملة،  ي�ضمى  ما 

�لإن�ضان جتاه �لزمن.

�لتي  للعالقات  تبعًا  نوعني  �إىل  �حل�ضار�ت 

و�لأ�ضياء،  �لأفكار  يف  ما  ح�ضارة  تغر�ضها 

�لنوع �لأول ح�ضارة حركية )ر�ئدة(، و�لثانية 

ح�ضارة �ضاكنة تعي�ض على �أطر�ف �لتاريخ.

وبعد �أن عانى �لزمن �لجتماعي يف �ملنطقة 

�لعربية و�لإ�ضالمية  من �آثار �ل�ضتعمار �ل�ضلبية 

ثم  �ل�ضتقالل،  بعد  �لإيديولوجي  و�لتوجيه 

عانى يف �لوقت �حلايل من �لتفكك يف عالقته 

�لقيمية، ظهر  �لثقافية  و�ملرجعية  �لو�قع  مع 

يف �ل�ضاحة �لزمن �لإعالمي و�زد�دت �أهميته 

وتاأثريه، ويف �ل�ضطور �لتالية يتو�ضع �ملوؤلف 

يف  و�لوظيفي  �لبنيوي  �خللل  عن  حديثه  يف 

كل من �لزمن �لجتماعي و�لإعالمي، وتعليل 

�لأخرى  �لدول  عن  و�مل�ضلمني  �لعرب  تاأخر 

وبطء منوها ب�ضبب هذ� �خللل.

�لزمن و�لقيمة و�لزمن �لديني:

يو�ضح �ملوؤلف �أن �لزمن حني يرتبط بالقيمة 

يكون مرتبطًا باهلل �ضبحانه وتعاىل وبالإن�ضان 

و�لبيئة �ملحيطة، وهذ� �لزمن �ملرتبط بالقيمة 

هو �لزمن �لأ�ضلي �لذي �رتبط مبر�حل �لنبوة 

�لأوىل، و�أتت بعد ذلك �أبعاد �أخرى من �لزمن 

لعتبار�ت �جتماعية �أو ثقافية �أو �قت�ضادية �أو 

�ضيا�ضية حملية، وم�ضد�ق ذلك �أن كل �لعباد�ت 

يف �لإ�ضالم مرتبطة وحمددة يف �إطار �لزمن، 

ولعظمته �أق�ضم �هلل به يف �لقر�آن �لكرمي كمثل 

قوله تعاىل: )و�لع�رش �إن �لإن�ضان لفي خ�رش(، 

و�ضلم(  عليه  �هلل  )�ضلى  �لر�ضول  حر�ض  كما 

على تو�ضيح �أهميته يف �ضنته �ل�رشيفة.

وفروعه  باأنو�عه  �لزمن  فقد  �حلا�رش  ويف 

ذلك  على  �لأدلة  ومن  �لقيمي،  بالزمن  �ضلته 

ماك�ض فيرب
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- �إن تاأثري �لزمن �لجتماعي بطيء ومتدرج 

�لزمن  يحتاج  ل  بينما  وقتًا،  وي�ضتغرق 

�لإعالمي للتاأثري وقتًا مماثاًل بل يخت�رش ذلك 

وذلك  �أغنية،  �أو  �إعالن  ي�ضتغرقها  دقائق  يف 

�أمور  يف  تت�ضاهل  خا�ضة  �ل�ضباب  فئة  يجعل 

فيها،  يت�ضاهل  ول  �ملجتمع  ي�ضتنكرها  كان 

من  يتحرج  �لتي  �لعبار�ت  بع�ض  كا�ضتخد�م 

��ضتخد�مها �ملجتمع يف �لعادة.

- �لعالقة بني �لزمنني �لإعالمي و�لجتماعي 

عك�ضية، فكلما ز�دت �ضاعات �رتباط �لإن�ضان 

�لجتماعي  ن�ضاطه  قل  �لإعالمية  بالو�ضائل 

و�لعك�ض �ضحيح.

يف  حركية  )�لأكرث  �ل�ضباب  فئة  �إن   -

�لو�ضائل  على  �إقباًل  �لأكرث  هي  �ملجتمع(، 

كالإنرتنت،  منها  �لأحدث  خا�ضة  �لإعالمية 

ويالحظ �إقبالهم �ل�ضديد على �لإنرتنت بالذ�ت 

لأنه ينا�ضب ميولهم ورغباتهم يف هذه �لفرتة 

�نعكا�ضات  له  وذلك  حياتهم،  من  �حلرجة 

عن  �لعزلة  مثل  كثرية،  �ضلبية   �جتماعية 

�ملجتمع و�ضعف �لقيم وغريهما.

�ضن  يف  حركية(،  )�لأكرث  �ل�ضباب  يلجاأ   -

باأ�ضاليب  �أحيانًا  ذ�ته  �إثبات  �إىل  �ملر�هقة 

غري متو�زنة، كمعاد�ة �لزمن �لجتماعي لأنه 

يبتعد  �أن  يريد  �لتي  و�لعاد�ت  للتقاليد  يرمز 

عمره،  من  �لفرتة  هذه  يف  ويخالفها  عنها 

فيقلد  لذلك  و�ضيلة  �لإعالمي  للزمن  فيلجاأ 

رموز �لزمن �لإعالمي من �لنجوم �مل�ضهورين 

وغريهم، ورمبا �مليل �إىل �لتطرف وغريه من 

�ملظاهر.

- �أي�ضًا فئة �ل�ضباب )�لأكرث حركية(، �كت�ضبت 

م�ضاحة  �لإعالمي،  �لزمن  وجود  بف�ضل 

نوع  لها  فاأ�ضبح  و�لعزلة،  �حلرية  من  �أكرب 

من  و�لتوجيه  �لأولياء  عن  �ل�ضتقاللية  من 

�أخذ  �لجتماعي  �لزمن  ومر�قبة  �ملجتمع، 

ذلك  عن  وينتج  لذلك،  تبعًا  وي�ضعف  يرت�جع 

طول �لفرتة �لالزمة لن�ضج هذه �لفئة وعودتها 

على  �لبنيوية  �لإعالمي  �لزمن  ل�ضيطرة  وذلك 

�ل�ضاعات  حجم  يف  ذلك  ويت�ضح  �لإن�ضان، 

�أعمارهم  �ختالف  على  �لنا�ض  مي�ضيها  �لتي 

�ل�ضاعات  وهذه  �لإعالمية،  �لو�ضائل  هذه  مع 

�إعالمية  و�ضيلة  ظهرت  كلما  بالزدياد  تاأخذ 

جديدة بدء�ً من �ل�ضحافة وو�ضوًل �إىل ظهور 

ق�ضى  و�لذي  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  يف  �لإنرتنت 

على ما تبقى من �ضاعات �لزمن �لجتماعي.

�أي�ضًا و�ضاعدت يف هذ�  �أثرت  وهناك عنا�رش 

�لختالل مثل:

و  �لإعالمي  �لزمنني  بني  �لتناق�ض    -

�لجتماعي، فالزمن �لإعالمي م�ضتورد بنف�ض 

�ضورته �لغربية مع بع�ض �لتعديالت ويتطور 

ب�رشعة وي�ضيطر، �أما �لزمن �لجتماعي فيتطور 

تطور�ً تدريجيًا حمليًا رغم �بتعاده عن �لقيمة 

وت�ضوهه تاريخيًا و�إيديولوجيًا.

�لزمنني  تاأثري  �رشعة  يف  �لختالف   -

�لزمن  �أخذ  حيث  و�لجتماعي،  �لإعالمي 

�لزمن  �لرتباك  و�أ�ضاب  �ل�ضد�رة،  �لإعالمي 

�لجتماعي وعدم قدرته يف �لتاأثري �لفعال يف 

من  وغريهما  و�لأخالق  �لجتماعية  �لتن�ضئة 

�ملظاهر �لتي لبد �أن يكون �لزمن �لجتماعي 

فاعاًل فيها.

- تعلق �أفر�د �ملجتمع بن�ضب متفاوتة بالزمن 

و�لإح�ضا�ض  �لهروب  من  كنوع  �لإعالمي 

�لجتماعي  �لزمن  بال�ضعادة، ل�ضعف  �ملوؤقت 

وق�ضوره.

- تاأثري �لزمن �لإعالمي قوي وبارز، مع وجود 

عنا�رش �أخرى موؤثرة يف �لأفر�د مثل �لتن�ضئة 

�إغفال  ميكن  ل  ولكن  وغريهما،  و�لأ�ضدقاء 

و�نعكا�ض  �ل�ضباب  فئة  يف  خا�ضة  تاأثريه 

وماأكل  �رشب  من  �ليومية  عاد�تهم  على  ذلك 

وملب�ض..( �إلخ.

�لثورة  لأن  �لغرب  يف  حدث  ما  عك�ض  على 

طبيعيًا  تطور�ً  تطورت  �لغرب  يف  �ل�ضناعية 

متدرجًا جعل �لإن�ضان ينظر �إىل �لوقت بنظرة 

�لنوع  بهذ�  �خلا�ض  �لزمن  تقدير  �أي  تقدير، 

�ل�ضناعة،  على  �لقائمة  �حل�ضارة  �أنو�ع  من 

�لنظام  يف  للمال  م�ضاويًا  �لوقت  فاأ�ضبح 

يف�رش  ما  هذ�  ورمبا  �لر�أ�ضمايل،  �ل�ضناعي 

�حرت�م �لغرب للزمن و�لوقت و�إتقانهم لعملهم 

�لتقدير  نظرة  تتح   مل  وباملقابل  وتفانيهم، 

هذه يف �لعامل �لعربي و�لإ�ضالمي لأن ��ضتري�د 

زمن �لت�ضنيع يف �ملنطقة �لعربية و�لإ�ضالمية 

�لنظرة  ت�ضكيل  يعيد  ثقايف  تطور  يو�كبه  مل 

�لتوتر  يف�رش حالة  ما  �أي�ضًا  وهذ�  �لزمن،  �إىل 

و�لقلق و)كره( �لعمل ذ�ته و�للجوء �إىل �لك�ضل 

و�لالمبالة و�لكثري من �ملظاهر �ل�ضلبية، مما 

�أدى �إىل �ضعف عالقة �لإن�ضان بالأر�ض وهي 

رمز �لنتماء و�لتاريخ.

وتدّخل بعد ذلك �لزمن �لإعالمي مبا فيه من 

�ضلبيات و�ضعف، و�لذي يبدو ظاهريًا �أنه يف 

عالقة جدلية مع �لزمن �لجتماعي، ولكنه يف 

�حلقيقة لمتد�ده ونفوذه و�ضدة تاأثريه �أ�ضبح 

هو �ملتحكم يف �لزمن �لجتماعي.

ويف �ملح�ضلة �لنهائية فاإن �لزمنني �لإعالمي 

و�لجتماعي بعيد�ن عن �لزمن �لقيمي، وهذ� 

�ملعروفة  و�لإ�ضالمية  �لعربية  �لأمة  جعل  ما 

يف  هام�ضية  مكانة  ذ�ت  �أ�ضبحت  بريادتها، 

�حل�ضارة و�لتاأثري.

�لزمن �لإعالمي و�إعادة ت�سكيل �لزمن 

�لجتماعي �ملعا�رص:

و�لزمن  �لإعالمي  �لزمن  بني  �لعالقة  �إن 

بنيويًا،  متكافئة  غري  �ملعا�رش  �لجتماعي 



�لإعالمي �لذي ينغم�ض فيه م�ضتورد مب�ضمونه 

و�ضكله من �لغرب.

بالتوجيه  �أي�ضًا  �لإعالمي  �لزمن  تاأثر   -

بعد  ما  مرحلة  يف  برز  �لذي  �لإيديولوجي 

�ل�ضتقالل و�أدى هذ� �لرتباط �إىل �ل�ضغط على 

هذ�  يخدم  مبا  وتوجيهه  �لجتماعي  �لزمن 

�خلطاب ولي�ض مبا يفيد �لزمن �لجتماعي.

�لإعالمي  �لزمن  ��ضتخد�م  �ضوء  �إن   -

�لنزعة  تنمية  �إىل  يوؤدي  )�مل�ضمون( 

�ل�ضتهالكية وتعزيزها.

�لإعالمي  �لزمن  ��ضتخد�م  �ضوء  �إن   -

)�مل�ضمون( قد يوؤدي �إىل �ملزج بني �حلقيقي 

يحدث  ما  �أن  �لإن�ضان  يظن  كاأن  و�لرمزي، 

�لعامل �خلارجي حقيقة، ويبني ت�ضور�ته  يف 

و�آر�ءه على ذلك.

�لإعالمي  �لزمن  ��ضتخد�م  �ضوء  �إن   -

�لفرد  حت�ضيل  يف  �ضلبًا  يوؤثر  )�مل�ضمون(، 

يخ�ض�ضها  �لتي  �لزمنية  وح�ضته  �لدر��ضي، 

للقر�ءة و�ملطالعة و�لثقافة.

�لجتماعي  �لزمن  ت�سكيل  �إعادة  نحو 

و�لإعالمي:

ما �ضبق من �لدر��ضة كان متهيد�ً لفهم �لو�قع 

�إىل  �أدت  و�لتي  و�لأ�ضباب  �لدو�فع  ومعرفة 

�إىل  و�لو�ضول  �ل�ضورة،  بهذه  �لو�قع  ت�ضكيل 

من  يعاين  جمتمعنا  �إن  تقول  �لتي  �لنتيجة 

بن  مالك  �عتربه  ولقد  �لزمن،  عن�رش  �نعد�م 

�لثالثة،  �حل�ضارة  عنا�رش  من  عن�رش�ً  نبي 

يف  �لإن�ضان  �أن  �ضبق  ما  كل  من  ويت�ضح 

زمنًا  يعي�ض  و�لإ�ضالمية  �لعربية  �ملنطقة 

�مل�ضتورد  �لإعالمي  �لزمن  بفعل  خمتاًل 

د�خلي  تطور  من  نا�ضئ  غري  فهو  �ملفرو�ض 

ثقايف و�جتماعي، و�أي�ضًا ن�ضاأ ذلك �لختالل 

�إيديولوجية  و�أخرى  تاريخية  عو�مل  بفعل 

عن  �لإن�ضان  �بتعاد  �إىل  ذلك  و�أدى  حا�رشة، 

�ضلبًا يف  يوؤثر  به، مما  �أو در�يته  هذ� �جلانب 

�حلر�ك �لجتماعي.

- تقّل�ض �لوقت �لذي يخ�ض�ضه �لفرد لعائلته 

�لإعالمي  بالزمن  لن�ضغاله  و�أ�ضدقائه، 

على  وتوؤكد  �لأخرى،  �لجتماعية  و�لأن�ضطة 

�لو��ضع  �ل�ضياق  ذ�ت  �لثقافة   ( نظرية  ذلك 

دور�ً  هناك  �أن  �إىل  تذهب  و�لتي  و�ل�ضيق(، 

�ضلبيًا للزمن �لإعالمي على �حلياة �لجتماعية 

و�لثقافية بني �لأفر�د يف �ملجتمع.

�لإعالمي يف حد  �لزمن  ��ضتخد�م  �إن كرثة   -

ذ�ته يوؤثر �ضلبًا يف �ل�ضحة �لنف�ضية و�جل�ضدية 

كالقلق و�ضعف �لب�رش.

يوؤدي  �لإعالمي  �لزمن  ��ضتخد�م  كرثة  �إن   -

ح�ضاب  على  �لب�رش  حا�ضة  على  �لرتكيز  �إىل 

�حلو��ض �لأخرى.

متعلقة  �ضالبة  بنيوية  تاأثري�ت   وهناك   -

)�مل�ضمون(،  �لإعالمي  �لزمن  ��ضتخد�م  ب�ضوء 

�ملجتمع،  يف  وحتييدها  �لقيم  �إ�ضعاف  مثل 

و�ضهولة  �جلن�ضني  بني  �حلو�جز  لتال�ضي 

وذلك  بال�رشية،  و�ت�ضامها  بينهما  �لعالقات 

�حل�ضا�ضية  وتقليل  مثاًل،  �لإنرتنت  �ضبكة  على 

مثل  �لثقافية  �ملمنوعات  جتاه  و�ل�ضتحياء 

�ملجتمع  كان  �لتي  �لعبار�ت  ببع�ض  �لتلفظ 

�لزمن  فياأتي  لعقود،  ��ضتنكارها  يحافظ على 

�لإعالمي بكل ب�ضاطة ويجعلها �ضهلة �لتد�ول 

��ضتخد�م  �ضوء  �ضلبيات  ومن  ق�ضري،  وقت  يف 

�لر�أي  قادة  دور  �إ�ضعاف  �أي�ضًا  �مل�ضمون 

بنجوم   �لهتمام  دو�ئر  معظم  و�إلقاء  و�لفكر 

�لزمن �لإعالمي، ومن �ل�ضلبيات �أي�ضًا �ن�ضغال 

م�ضاكل  حل  عن  �لإعالمي  بالزمن  �لفرد 

لأن  م�ضارها،  تعديل  �أو  تطويرها  �أو  حياته 

وبالطبع  بو�قعه،  �إدر�كه  يقلل  ذ�ك  �ن�ضغاله 

بق�ضايا  ملم  غري  �أي�ضًا  يجعله  �لن�ضغال  هذ� 

وطنه وم�ضاكل بيئته ويف �لوقت نف�ضه يكون 

مدركًا مل�ضاكل �لعامل �لغربي �أكرث لأن �لزمن 

فو�ت  بعد  تعود  ورمبا  للمجتمع،  �لعام  للجو 

�لأو�ن.

حمتوياته  معظم  يف  �لإعالمي  �لزمن   -

م�ضتورد مبا فيه من �أفكار وم�ضامني غربية، 

�لأول  وقوة  �لجتماعي،  �لزمن  عن  ويختلف 

جتعل �لثاين منح�رش�ً وم�ضمحاًل.

�لبنية  وتفكك  �لإعالمي  �لزمن 

�لثقافية و�لقيمية: 

يو�ضح �ملوؤلف �أن هدفه هو �إلقاء �ل�ضوء على 

م�ضمون �لزمن �لإعالمي و��ضتخد�مه ووتريته 

وهل تتو�فق مع �لقيمة �أم ل؟ فاملرجعية �لتي 

يعتمد عليها هنا هي �ملرجعية �لقيمية، وربط 

و�ملنظور  بالقيم،  �لإعالمي  �لزمن  حمتويات 

�لذي ي�ضتخدمه يف �لتحليل هو �ملنظور �لقيمي، 

من�ضجمة  �مل�ضمون  �أو  �ملحتويات  هذه  وهل 

مع �لقيم �أم ل �أو مع )�لزمن �لقيمي(؟

وهناك �لكثري من �لـتاأثري�ت �ل�ضالبة �لبنيوية 

�لتي �هتم �ملوؤلف بعر�ضها وتف�ضيلها مثل:

�إىل  �لإعالمي  �لزمن  يف  �لنغما�ض  �أدى   -

عدم �لتو�زن يف �لتعامل مع �لأزمنة �لأخرى، 

يخلو  ما  وعادة  �لقيمي،  �لزمن  عن  ناهيك 

�لنتيجة  فتكون  �لقيمة،  من  �لإعالمي  �لزمن 

�ضعف  به  و�لن�ضغال  لالنغما�ض  �لطبيعية 

�لزمن �لقيمي.

�لزمن  ��ضتخد�م  يف  �لفرد  يبالغ  عندما   -

على  ذلك  ي�ضاعد  به،  و�لن�ضغال  �لإعالمي 

ب�ضلبياتها،  لديه  �لفردية  �لنزعة  غر�ض 

و�لبتعاد �أو �لنعز�ل عن �ملجتمع.

�لإعالمي  �لزمن  �حتالل  تبعات  من  �أي�ضًا   -

�لجتماعي  �حل�ض  �أن  ما،  فرد  وقت  ملعظم 

ي�ضعف لديه، فيفقد �ضيئًا ف�ضيئًا فنون �لتعامل 

�لإتيكيت( مع �لآخرين وت�ضعف خربته يف   (
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و�أو�ضح �ملوؤلف �لفرق يف �لزمن بني �ملجتمع 

يتعامل  وكيف  وحاليًا،  �ضابقًا  �لغربي، 

�لغربيون مع �لزمن، وكيف �ختفى �لزمن من 

�لتي  و�لعو�مل  و�مل�ضلمني  �لعرب  ح�ضابات 

�ضنعت هذ� �جلانب، و�ضلبيات ذلك و�نعكا�ضاته 

م�ضاألة  �لزمن  لأن  �حلياة،  مناحي  �ضتى  على 

حيوية ومتد�خلة مع ن�ضيج �حلياة.

�ملوؤلف  ��ضتخدمها  �لتي  و�مل�ضطلحات 

و��ضرت�كها  تعددها  مع  وو��ضحة،  حمددة 

و�لزمن  �لقيمي،  �لزمن  مثل  )زمن(،  كلمة  يف 

�لجتماعي و�لزمن �لإعالمي �لرمزي، وهناك 

م�ضطلحات جديدة �حتاجت لها �لدر��ضة مثل 

�لإعالمي،  و�ملخيال  �لد�ل،  �لإعالمي  �لزمن 

يف  ودقيقة  و��ضحة  م�ضطلحات  وجميعها 

تناولها يف �أجز�ء �لدر��ضة �ملختلفة.

و�ضاق �ملوؤلف �أدلة و��ضحة على �أفكاره، كتلك 

�لأدلة �لتي برهن بها على حالة �لختالل بني 

�لزمنني �لإعالمي و�لجتماعي، و�أي�ضًا عندما 

و�لقيمية  �لثقافية  �لبنية  تفكك  على  برهن 

�ضلبيات  �لكثري من  و�أو�ضح  �لإعالمي،  للزمن 

�لُبنى  وتاأثريه يف  �لرمزي  �لجتماعي  �لزمن 

�لثقافية يف �ملجتمع.

و�لدر��ضة عبارة عن خيوط ونقاط �أم�ضك بها 

�ضدة  تبدو  ـلها  تاأمُّ وحني  باإحكام،  �ملوؤلف 

�أحيانًا، ولكن جاءت على  تد�خلها وتباعدها 

�لإقناع،  �ضكل بناء حمكم، مقنع ومتدرج يف 

نتكلم  �أو  بها  نهتم  ول  بنا  متر  �أ�ضياء  فهناك 

وهامة  حمورية  وهي  �ضطحي  ب�ضكل  عنها 

�لعبار�ت  بع�ض  �ملجتمع ككل مثل  يف حياة 

�ل�ضلبية عن �لعمل و�لعلم.

�لنظرة للمجتمع وما يحدث فيه كانت �ضاملة، 

يغفل  �لوقت، ومل  نف�ض  ودقيقة وفاح�ضة يف 

�لزمن  �إنقاذ  �إمكانية  يف  �لتفكري  �ملوؤلف 

�لإعالمي  بالزمن  �أ�ضماه  ما  بتوليد  �لقيمي، 

عرب  �لإعالمي  �ملخيال  على  و�لق�ضاء  �لد�ل، 

حلول �ضبعة �ختتم بها �لدر��ضة.

لطالع �ل�ضاب �ملثقف و�ملر�كز �لتعليمية.

�أن  �لد�ل  �لإعالمي  �لزمن  وظائف  ومن   -

يجعل �لفرد ذ� وعي عاملي، دون �أن يوؤثر ذلك 

يف �نتمائه لثقافته وجمتمعه.

- حتقيق �لإ�ضباع و�لرتفيه و�لتحويل عندما 

يلجاأ �لفرد �إىل �لزمن �لإعالمي �لد�ل للتنفي�ض 

عن قلق نف�ضي �أو نزعات عدو�نية .

يف  لالأحد�ث  و�لتحليل  و�لتف�ضري  �لإعالم   -

من  �لف�ضائيات  ومناف�ضة  �ملجالت  �ضتى 

خالل �لزمن �لإعالمي �لد�ل مما ي�ضبع �لرغبة 

�ملعرفية لدى �لفرد.

�لإعالمي  �لزمن  يكثف  باأن  �لقيم،  تعزيز   -

�لد�ل �لهتمام بامل�ضامني �لثقافية و�لعلمية 

و�لدينية و�لفنية ذ�ت �لطابع �ملحلي.

م�ضتوى  على  �لجتماعية  �ل�ضالت  تقوية   -

وذلك  �لدر��ضة،  وزمالء  و�لأ�ضدقاء  �لعائلة 

فتنمو  �لد�ل،  �لإعالمي  �لزمن  عرب  بالتو��ضل 

ومهار�ت  �لجتماعية  �لألفة  �لفرد  لدى 

�لت�ضال �لرمزي  )كالإنرتنت( مع �لآخرين.

- �لنظر �إىل �لذ�ت و�ملجتمع من ز�وية خارجية 

�لد�ل  �لإعالمي  �لزمن  �ض 
ّ
نقدية، فعندما يعر

تتو�فر  ل  ومهار�ت  وممار�ضات  لأفكار  �لفرد 

يف حميطه، فاإن هذه �لنظرة �لنقدية توؤثر فيه 

�لزمن  بف�ضل  �إيجابي  م�ضدرها  لأن  �إيجابيًا 

�لإعالمي �لد�ل.

كانت �لفكرة �لأ�ضا�ضية فيما �ضبق ذكره �أهمية 

�أ�ض�ض �حل�ضارة، ومع  و�أنه من  �لقيمي  �لزمن 

يف  و�نح�رش  �لزمن  هذ�  تر�جع  �لوقت  مرور 

�جتماعي  وزمن  حمدود،  ديني  زمن  نطاق 

�ل�ضابقة  �لتاريخية   �لرت�كمات  بفعل  �ضعيف 

�لزمن  ظهر  ثم  �حلا�رشة،  و�لإيديولوجية 

�لإعالمي �لرمزي �خلايل من �لقيمة.

تدرج �ملوؤلف يف �رشح مفهومه للتغري�ت �لتي 

حدثت للزمن �لقيمي، و�نح�ضاره، وقوة �لزمن 

�لجتماعي  �لزمن  على  وهيمنته  �لإعالمي، 

�ل�ضعيف قيميًا.

�لزمن  يف  �لأخري  و�نح�ضار  �لقيمي،  �لزمن 

�لديني �لذي يقوى يف بع�ض �ملنا�ضبات، وتلك 

�لإن�ضان  يعي�ضه  خمتاًل  زمنًا  �أنتجت  �لعو�مل 

�إىل  يركن  �أن  �أو  دون هدف،  يتحرك  �أن  فاإما 

�ل�ضكون �ل�ضلبي.

ي�ضمى  عامل  يظهر  �حلالتني  هاتني  وبني 

خليط  عن  عبارة  وهو  �لإعالمي(  )�ملخيال 

من �مل�ضاعر �لنف�ضية و�لجتماعية �لتي تنبع 

�لتاريخية  �لذ�كرة  �أحدهما  م�ضدرين  من 

و�لظاهرة  �لنحطاط  ع�ضور  بفعل  �مل�ضوهة 

�ل�ضتعمارية، و�مل�ضدر �لثاين و�ضائل �لت�ضال 

وقيمه �مل�ضنعة و�مل�ضتوردة من �خلارج.

و�حلل يف ترتيب هذ� �لت�ضابك، هو فك �رتباط 

�أمر�ً  لي�ض  وهو  �لإعالمي،  باملخيال  �لفرد 

هينًا، ولكن ميكن �رشحه  نظريًا، فيمكن ذلك 

من خالل جعل �ل�ضلوك �نعكا�ضًا للقيمة ولي�ض 

بني  �لتو�زن  و�إعادة  خارجها،  تتم  حركة 

�لتو�زن هو م�ضدر  �إن ذلك  �إذ  �جل�ضد و�لروح، 

�حلياة،  نو�حي  كل  يف  �حلقيقية  �ل�ضعادة 

زمن  بني  �لن�ضجام  خالل  من  ذلك  ويتاأتى 

�لعبادة و�ملعامالت و�لعمل.

وميكن حتقيق ذلك �أي�ضًا من خالل تكوين ما 

يعتمد  وهو  �لد�ل(،  �لإعالمي  )بالزمن  ي�ضمى 

بالزمن  �لرتباط  من  و�لتقليل  �حلد  على 

�لإعالمي وحتويله �إىل زمن فرعي، غري حا�ضم 

وثقافيًا  ذهنيًا  �لفرد  تكوين  يف  ومتحكم 

ل  �لنهاية  يف  فهو  و�جتماعيًا،  و�ضلوكيًا 

حقيقيًا،  ولي�ض  رمزيًا  زمنًا  يكون  �أن  يتعدى 

و�إذ� مت ذلك �ضتتو�ضع د�ئرة �لزمن �لجتماعي 

�لقيمة  فلك  يف  بدوره  يتحرك  �أن  لبد  و�لذي 

ولي�ض خارجها.

ميكنه  �لد�ل  �لإعالمي  �لزمن  هذ�  ن�ضاأ  فاإذ� 

�لقيام بوظائف د�لة مثل:

- ميكن للزمن �لإعالمي �لد�ل �أن يو�ضع د�ئرة 

يجعل  وذلك  و�لعلوم،  �لثقافة  من  �ل�ضتفادة 

متوفرة  �ملجالت  �ضتى  يف  و�لكتب  �ملر�جع 
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م�سـاعر �أخرى

يف  �ل�ضباب  لل�ضعر�ء  �ل�ضارقة  ملتقى  و�كبت  عيان..  �ضاهد  �أكون  �أن  �حلظ  �أ�ضعدين 

كربى:  مدن  ثالث  يف  �لعربية،  م�رش  جمهورية  يف  عقدت  �لتي  �لأوىل  دورته 

�لإ�ضكندرية، �لقاهرة، �لأق�رش.

يف منا�ضبات وملتقيات وفعاليات ميكن �أن يكون للكالم طعم �لنفاق �أو �ملجاملة 

هذه  �حلروف،  طعم  ولكن  �ملنا�ضبات،  هذه  مثل  يف  �ملفرت�ض  �لتنميق  تزجية  �أو 

�ملرة كان خمتلفًا، ودموع �لفرح كانت حقيقية، و�مل�ضاعر �لتي فا�ضت من هوؤلء 

مهم ومن تذّكرهم.. �ل�ضباب 
ّ
�ل�ضعر�ء �ل�ضباب �ملكرمني، كانت �ضادقة جتاه من كر

�ملبدع يف �لوطن دومًا بحاجة �إىل من ميد لهم خيوط �لدعم وي�ضاندهم نحو توثيق 

خطوتهم �لأوىل �حلذرة و�ملرتددة.

من  �لدعم  يكون  و�أن  مثقف،  حاكم  من  ويكون  �آخر،  بلد  من  �لدعم  يكون  وحني 

�ل�ضارقة �لتي حتظى باحرت�م وحب �لنا�ض يف م�رش، لأنها �ضارقة �لإبد�ع و�لثقافة 

و�لفنون، يكون للدعم طعم بلون �لفرح.. و�مل�ضاندة �ملادية و�ملعنوية بحجم �لعامل، 

لقد �نتابتني م�ضاعر �أدفقت �لدمع يف �ملاآقي حني كانت تتناهى �إىل م�ضامعي �أفر�ح 

�ل�ضباب وحروف �لمتنان �ملعربة عن بهاء �لألق �لذي بات يغمرهم لهذ� �لهتمام 

فيكون  بالتحديد،  هم،  تتق�ضدهم،  بعيد،  من  عابرة  تاأتيهم  �لتي  �لرعاية  وتلك 

�لباعث على �لتم�ضك بالإبد�ع �أكرث �أثر�ً، ويكون �حلافز مهمًا وبالغًا يف �لأهمية. �إن 

هذ� �لتحفيز يفتح �أبو�بًا �أخرى لهوؤلء، لأنه فقط يعني �ل�ضدق يف �لتوجه و�لبحث 

�أن  �لأدب و�لإبد�ع و�لثقافة، كما يعني  �لأف�ضل و�لأجمل و�لأكمل نحو  �لأد�ء  عن 

وجد،  �أينما  �لعربي  �لإن�ضان  بالإن�ضان..  يهتم  بالفعل  �لنه�ضوي  �ل�ضارقة  م�رشوع 

وهذ� يف حد ذ�ته نبل �لفعل �ملجرد من �لهوى.

�أنه يعني  �لقادمني، كما  �لوطن  ويحمل معنى �لهتمام باأدباء �مل�ضتقبل و�ضعر�ء 

رد �لعتبار لل�ضباب �ملبدع حيث �إن �لكبار ينالون كل �ضيء، و�لأوىل بالرعاية هم 

هوؤلء �ل�ضباب �لباحثني عن خطوتهم ومكانتهم يف �مل�ضهد �ل�ضعري �لكبري.

ولقد حمل �لتكرمي معاين مهمة �إذ بد� �أن �لتكرمي يذهب �إىل �ل�ضعر�ء �ل�ضباب، وهذه 

مكرمة يف حد ذ�تها متنع عنهم �ضوء �لبحث عن موقعهم بني �لكبار.

م�ضاعر غامرة د�همتني حني ر�أيت فرحة �ل�ضباب يكرمون بني �أهلهم.

عبدالفتاح �سربي
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�أو  و�لتعليمي  �لقت�ضادي  م�ضتو�ها  ورمبا   

�ملعريف.. غالبًا ما يت�ضمن ذلك �لرت�ث ق�ضايا 

عامة، و�أفكار�ً متنوعة حول �لزمان و�ملكان.. 

�لكون،  و�أحو�ل  �خللق  فكرة  يناق�ض  وقد 

وباجلملة يت�ضمن من �لق�ضايا �مليتافيزيقية 

ما يجعله حميطًا بالفكر �لفل�ضفي و�إن ��ضتخدم 

و�لروؤية  للتحليل  �ملبا�رشة  �لأد�ة  غري  �أد�ة 

و�فر  قدر  على  �ل�ضفاه  �لرت�ث  يعتمد  �لعقلية. 

من �لرتميز �ملك�ضوف �أو �لب�ضيط، بحيث ي�ضهل 

مع  �إليه..  و�لإ�ضافة  بل  فهمه  �جلميع  على 

�ضال�ضة �لأ�ضلوب، وو�ضوح �لفكرة، و�ل�ضمولية 

عنا�رشها،  بكل  �لبيئة  وتوظيف  �ملعنى،  يف 

�أهم مالمح �لرت�ث  وخ�ضو�ضًا »�حليو�ن« من 

يحمل  ما  جملة  بت�ضمني  يتميز  كما  �ل�ضفاه. 

�لقوم  وميز�ت  خ�ضائ�ض  �ل�ضفاه  �لرت�ث 

�لعاد�ت  على  �لتاأكيد  خالل  من  �ملخاطب، 

بالأجد�د..  �لإ�ضادة  خالل  ومن  و�لتقاليد، 

وغريها.

نقل  �ضور  و�أكرث  �أب�ضط  هي  �حلكاية  لعل 

ذلك  �لأحفاد.  �إىل  �لأجد�د  من  �ل�ضفاه  �لرت�ث 

�حلكائي  �ملنتج  على  �لقيا�ض  فكرة  على 

وهو  �حلديثة..  �لقيا�ض  �أدو�ت  بنف�ض  �لقدمي 

)د.م�ضطفى  للحقيقة  �لنهاية قول جماٍف  يف 

عبد�ل�ضايف �ل�ضوري(.

�ملوروث  جملة  وهو  �ل�ضفاهي،  �لرت�ث  �إن 

و�حلكايات  و�لأمثال  �حلكم  من  �لثقايف 

و�لأ�ضاطري  و�لألغاز  و�لأحاجي  و�لنو�در 

�لأبناء عن �لأجد�د  �لتي يتو�رثها  و�ملالحم.. 

�إىل جيل  و�لآباء و�لأمهات، وتنتقل من جيل 

�لأجد�د  بخرب�ت  �ملعباأ  �لرت�ث  وهو  �ضفهيًا. 

�لأبناء  بروؤية  �ملتجددة  �حلكماء،  وحكمة 

هذ�  يعد  �لأحفاد.  يد  على  لالإ�ضافة  و�لقابلة 

ما  و�حلنكة  �لرث�ء  من  �لعربي  �ل�ضفاه  �لرت�ث 

)ف�ضاًل عن  �أبد�ً  �لطرف عنه  يجعلنا ل نغ�ض 

�لرت�ث �ملدون(. 

وهو يتميز بعدد من �خل�ضائ�ض: يعرب �لرت�ث 

�ل�ضفاه بوجهة نظر عامة ومقبولة من �جلماعة 

على تنوع و�ختالف �جتاهاتها و�هتماماتها 

فكانت  بالق�ض�ض،  �لكرمي  �لقر�آن  ُعني  وقد 

وحتدث  �ملا�ضية،  و�لأمم  �لأولني  ق�ض�ض 

�أفرز فيما بعد �لق�ض�ض  عن �لأنبياء. وهو ما 

�إىل  �ل�ضتماع  �خللفاء  �عتاد  كما  �لديني. 

�لق�ضا�ض يف جمال�ضهم، فكانت ق�ض�ض �أخرى 

غري �لتي يعرفها ويقروؤها �لعامة.

�لق�ض�ض  فن  �مل�ضت�رشقني  بع�ض  هاجم  وقد 

للعرب، لأنه كتب من �أجل �لو�ضول �إىل نتيجة 

هي  �لتي  �ضلفًا،  معروفة  خامتة  �أو  حمددة، 

غالبًا �أخالقية وت�ضعى للموعظة �حل�ضنة. كما 

�لغرب.  به  قال  ما  مبثل  �لعرب  بع�ض  قال 

فقال د. حممد غنيمي هالل: »مل يكن للق�ضة 

قبل �لع�رش �حلديث عندنا �ضاأن يذكر«، وقال 

فن  وكل  �لعرب  تفكري  »كل  �حلكيم:  توفيق 

�رشيعة،  لذة  و�ملادة،  �حل�ض  لذة  يف  �لعرب 

�لقول  وهذ�  �ختطافًا«.  خمتطفة  مفهومة، 

)بعدم وجود فن �لق�ض عند �لعرب( من �ضاأنه 

�أننا ناأخذ �لق�ض�ض �لقدمي باملقايي�ض �حلديثة. 

وقد تغلب �لفرت��ض �لأخري معتمدين يف ذلك 

»�حلكي و�لق�س« يف �لرت�ث �لإن�ساين و�لعربي

د.ال�سيد جنم

كانت الده�سة عند الإن�سان الأول هي ال�سمة ورد الفعل الطبيعي اأمام كل الظواهر الطبيعية القا�سية واحليوانات املفرت�سة التي حتيطه.. في�رصع كي 

يقدم القرابني بذبح الذبائح. اإذا ما عاد الهدوء، تاأمل حاله واأعاد ترتيب اأفكاره وو�سف ما كان بطريقة يتقبلها عقله. فكانت اخلطوة الأوىل للحكاية 

اخلرافية والأ�ساطري. ما تلبث اأن يتناقلها الأفراد بل والأجيال جياًل بعد جيل، وغالبًا ما ي�سيف كل منهم من خياله اإ�سافة جديدة. واملالحظ اأن كل 

�سعوب العامل لها هذان ال�رصبان من الق�ض.. املروي واملكتوب. فمن ال�سعر للهند »املهابهاراتا« وق�س�ض احليوانات، وللفر�ض »ال�ساهناما« وبع�ض من 

»كليلة ودمنة«، ولليونان »الإلياذة« وحكايات »اإي�سوب«، و»دون كي�سوت« باإ�سبانيا و»الأيام الع�رصة« لإيطاليا وغريها.. ومن النرث للعرب اأيامهم 

واخلرافات العربية )احلكايات اخلرافية(. اإجمال القول اإنه مع الختالف بني ال�سعوب يف مو�سوع الق�ض، اهتمت اأغلب ال�سعوب باأ�سلوب احلكي وجماله.. 

كما كان للحيوان ن�سيب كبري يف هذا الرتاث الإن�ساين. 



بالق�ضة  ياأتي  من  و�لقا�ض  �لبيان،  »�لق�ض 

على وجهها كاأنه يتتبع معانيها و�ألفاظها«.

�أن �لق�ضة لدى �لعرب مل تكن  و�حلقيقة توؤكد 

جوهر �لأدب كال�ضعر و�خلطابة و�لر�ضائل.

منذ  �لعربية  �لق�ضرية  �لق�ضة  �رتبطت  لقد 

�أحالم  روت  �لتي  �لقدمية  بالأ�ضاطري  ن�ضاأتها 

�لإن�ضان �لبد�ئي وعالقته باملجتمع و�لطبيعة 

�لزهرة  »فتنة  ق�ضة  منها  �لطبيعة.  ور�ء  وما 

كانو�  ما  ومنها  وماروت«،  هاروت  للملكني 

يتزوج  �أن  �أر�د  حني  �لقمر  عن  به  يتحدثون 

عن  به  حتدثو�  ما  ومنها  �لرثيا.  من  �لبدر�ن 

و�لعزى  و�لالت  �لأرباب،  �أ�ضنامهم: هبل رب 

�لكعبة  عن  حديثهم  ومنها  مناة.  وثالثهما 

�لأ�ضود و�ل�ضفا و�ملروة، وق�ضة عام  و�حلجر 

ثم  �ل�ضعر،  �لغيالن و�ضياطني  �لفيل، وق�ض�ض 

�لبائدة كاإرم ذ�ت  �لعرب  �أقو�م  ق�ض�ضهم عن 

�لأدبي.  �جلن�ض  هذ�  يف  و»�ل�رشد«  »�حلكي« 

تو�ضح  �لقدمي  �لعرب  لتاريخ  و�حدة  نظرة 

�لأوىل  جاهليتهم  منذ  �لعرب  �أن  بجالء 

�ملوغلة يف �لقدم �إىل جاهليتهم �لثانية �لتي 

�ضبقت �لإ�ضالم كان لهم �أ�ضاطريهم وق�ض�ضهم 

فهم  معاركهم..  عن  تتحدث  �لتي  و�أخبارهم 

�إىل  ميالني  �لق�ض،  على  مفطورين  كانو� 

��ضتخد�مه يف �أوقات فر�غهم و�ضمرها.

بالإ�ضافة  �مل�ضامرة،  وظيفة  للق�ض�ض  كان 

ولي�ض  �لكونية.  �لظو�هر  تف�ضري  حماولة  �إىل 

لدللة وجود �أح�ضن �لق�ض�ض يف �لقر�آن �لكرمي 

�لعرب عن ق�ضة  �ملعنى.. فتحدث  من يخطئ 

نوح وعاد وثمود وق�ضة يو�ضف وعي�ضى و�أهل 

�لكهف وغريها. عمومًا يقال �إن �أول قا�ض يف 

عمر  له  �أذن  فقد  �لد�ري«،  »متيم  هو  �لإ�ضالم 

عهد  يف  وكذلك  وليته،  �آخر  يف  �خلطاب  بن 

عثمان بن عفان. 

يف �لع�رش �لأموي �أ�ضبح �لق�ض عماًل ر�ضميًا 

موهبة  ميلكون  من  بتعيني  �خللفاء  وُعني 

�لدينية  �حلكايات  و�رشد  �لنا�ض  لوعظ  �لق�ض 

عن  عرف  وقد  �لوعظ.  وجمال�ض  �خلطب  يف 

قا�ضيًا  عرت«  بن  »�ضليم  عني  �أنه  معاوية 

وقا�ضًا مب�رش. عمومًا هناك �لق�ض�ض �لديني 

وق�ض�ض �لت�ضلية �لذي ي�ضكل �خليال و�حليو�ن 

فيه جانبًا ل يغفل. 

�آيات  و�ملحدثون و�رش�ح  �ملوؤرخون  لعب  لقد 

�لذكر �حلكيم، من �أمثال �لطربي و�لزخم�رشي 

وغريهما لعبو� دور�ً يف تطور �لق�ض�ض �لديني. 

�أكرث  �لأنبياء« من  يعد كتاب »ق�ض�ض  ورمبا 

�لكتب و�أل�ضقها �إىل فن �لق�ض وهو للك�ضائي، 

كذلك كتاب»عر�ئ�ض �ملجال�ض« للثعالبي. كما 

قام �لبع�ض من �لقدماء بتقدمي تعريف لغوى 

للق�ضة، فقال »�لزبيدي«:

 خل�ضو�ضية »�حلكاية« كقالب فني غري مقعر 

�خل�ضائ�ض، ب�ضيط �لتناول، �ضهل �لتحميل بكل 

�أغر��ض �لفكر �لإن�ضاين.. �لب�ضيط منه، و�ملعقد. 

فهي تتميز بعدد من �مليز�ت: خماطبة �لغريزة 

�حلكائية عند �ملتلقي و�ضاحب �حلكاية معًا، 

�لزماين  �لنتقال  بالفطرة.  حكائي  فالإن�ضان 

�أية  وبا�ضتخد�م  منطقي  متهيد  بال  و�ملكاين 

و�ضيلة، ذهنية كانت �أو خيالية. كما �أن �حلكاية 

يف �نتقالتها من �لفرد �إىل �جلماعة، ل ت�ضمح 

�لذي  �ملحدود  بالقدر  �إل  �خلا�ضة  بالإ�ضافة 

قد يبدو غري حم�ضو�ض، و�إن بد� جليًا مع تر�كم 

�لنتقالت و�لإ�ضافات.

حتمل كل �ل�ضعوب يف تر�ثها �ل�ضفاه قدر�ً غري 

عليها  يحر�ض  و�لتي  �حلكايات،  من  قليل 

�جلميع، جياًل بعد جيل. فقد عرفت �حلكايات 

�خلا�ضة  و�ملفاهيم  �لعربية  بالقيم  �ملعباأة 

عرفها  كما  �ل�ضني،  و�أهل  و�لهند،  بالعرب، 

�لدول  �إيطاليا جنوبًا حتى  �أوروبا من  �ضكان 

�ل�ضكندينافية �ضماًل. وهو ما ي�ضري �إىل كونها 

�لب�رشية.  �ملخيلة  مع  �ملتو�فقة  �لأ�ضكال  من 

�ل�ضفهية  �ملوروثات  تلك  �أن  تالحظ  �أنه  �إل 

معر�ضة لل�ضياع ورمبا لالنقر��ض، خ�ضو�ضًا 

مع زحف �لتقدم �لتكنولوجي، وتاأثري و�ضائل 

ورمبا  �جلد  ففقد  �حلديثة،  و�لإعالم  �لت�ضال 

فقد  �جلديدة.. كما  �لأجيال  �لأب دورهما مع 

موقع  من  �مل�رشع  �لإيقاع  مع  متعته  �حلكي 

�إىل �آخر، ومن بلدة �إىل �أخرى.

لكل  كما  �لق�ض�ضي  تر�ثهم  للعرب  كان  لقد 

�لأمم �حل�ضارية، و�إن قال بع�ض �مل�ضت�رشقني 

توؤكد  �ملو�ضوعية  فاحلقيقة  ذلك،  بخالف 

باأن  نوؤمن  –كعرب-  كنا  و�إن  متامًا  �لعك�ض 

�لكيفية �لتي كتبت بها �لق�ضة �لعربية خمالفة 

عما هو متعارف عليه حديثًا و�أن �لأ�ضا�ض هو 

امل�سامرة،  وظيفة  للق�س�ض  كان 

تف�سري  حماولة  اإىل  بالإ�سافة 

لدللة  ولي�ض  الكونية.  الظواهر 

القراآن  يف  الق�س�ض  اأح�سن  وجود 

الكرمي من يخطئ املعنى.. فتحدث 

العرب عن ق�سة نوح وعاد وثمود 

وق�سة يو�سف وعي�سى واأهل الكهف 

وغريها. عمومًا يقال اإن اأول قا�ض 

الداري«،  »متيم  هو  الإ�سالم  يف 

يف  اخلطاب  بن  عمر  له  اأذن  فقد 

اآخر وليته، وكذلك يف عهد عثمان 

بن عفان
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�لق�ضيدة �لق�ض�ضية هو �فتتان �لعرب بال�ضعر 

قبل غريه من �لفنون.

�لأدب �جلاهلي  �لأمثال و�حلكم يف  ثم كانت 

وكلها حتمل يف طياتها ق�ض�ضًا عديدة، ومنها 

جلجل«،  د�رة  »يوم  �لقي�ض«..  »�مرئ  ق�ضة 

عمرو  �مللك  »مع  كلثوم«..  بن  »عمرو  وق�ضة 

بن هند«، وغريها.

ثم كانت �لق�ضة يف �ضدر �لإ�ضالم وما بعده، 

�لفتح  ثم  �لقر�آين،  للق�ض�ض  �نعكا�ض  وهي 

�أفقًا  �لعربي  �لنرث  �أك�ضب  �لذي  �لإ�ضالمي 

�ل�ضحابي  �لق�ضا�ضني  �أ�ضهر  ومن  جديد�ً. 

»متيم بن �أو�ض«. ذكر »�مل�ضعودي« �أن �خلليفة 

على  يحر�ض  كان  �ضفيان«  �أبي  بن  »معاوية 

�ضماع �لق�ضا�ضني. �أغلب تلك �لق�ض�ض مرتبط 

وعاد�تهم..  �لعرب  وباأخالق  �لعربية  بالبيئة 

كما  �لق�ض�ض.  بتلك  حافلة  »عبيد«  فاأخبار 

��ضطنع  ربيعة  �أبي  بن  باأن عمر  �لقول  ميكن 

وت�ضوير  �لعاطفة  جمال  يف  ق�ض�ضيًا  �أ�ضلوبًا 

�لو�قع. ول ميكن �إغفال �لق�ض�ض �ل�ضعرية مثل 

�ضعر�ً  تروى  كانت  �لتي  �لعذري  �لغزل  ق�ضة 

مثل »جميل وبثينة«، و»كثري وعزة« وغريها. 

ملا �ت�ضعت �لدولة �لإ�ضالمية �أيام �لعبا�ضيني، 

كانت �ألف ليلة وليلة، كليلة ودمنة، ولنا وقفة 

مع �لأخرية.

�لق�ض يف فن �ملقامات،  �إغفال  كما ل ميكن 

�لق�ض  �إىل  �أقرب  مو�ضوعات  تناولت  بحيث 

�حلديث �ملتنوع مثل: �لطعن يف �لأدباء، �لهزل 

�للغوية،  �ملقدرة  �لوعظ،  �ملدح،  و�لإ�ضحاك، 

ر�ضم  يف  �أكرث  متميزة  بدت  و�إن  وغريها. 

مالمح  من  يبدو  �حلو�ر  هو  ها  �ل�ضخ�ضيات. 

مثل  كبار  �ضعر�ء  يد  على  �لق�ضية  �لق�ضائد 

�لتجديد  �ضاركو� يف  نو��ض« وغريه ممن  »�أبو 

و�لإ�ضافة �إىل �ل�ضعر �لعربي عمومًا.

كانت  لو  بينما  �لق�ض�ضية،  �لق�ضائد  عليها 

كتبت �ضعر�ً ملحميًا لأجنزو� �أهم �ملالحم.

فعل  كما  بعد،  فيما  بالأيام  �لعرب  و�هتم 

»�بن �لأثري« �لذي جمع حو�يل �ل�ضبعني يومًا، 

و»�مليد�ين« جمع مائة وثالثني يومًا، وهكذ� 

فعل »�لأ�ضفهاين« وغريه. �ملهم هنا �لإ�ضارة 

يف  �لعرب  عن  ق�ض�ض  ت�ضلنا  مل  �أنه  �إىل 

�لق�ض�ض،  تلك  يعني عدم وجود  �جلاهلية، ل 

فقد تاأكد �أن �ل�ضعر �أي�ضًا يف �لفرتة �لأوىل من 

�جلاهلية مل ي�ضلنا �أي�ضًا. خ�ضو�ضًا �أن �لأيام 

�ل�ضعبي  �لق�ض�ض  ينابيع  �أغزر  من  كانت 

�لتدوين  ع�رش  حتى  و�لبطويل،  و�لقومي 

�أو  �ل�ضعرية  �لق�ضة  غلبة  �رش  ورمبا  فدونت. 

�لعماليق كعوج  �لعماد وعاد وثمود، وحديث 

�لقر�آن  �أ�ضار  وقد  كثري.  وغريها  عنق..  بن 

و�لعربة،  �لعظة  قبيل  من  بع�ضها  �إىل  �لكرمي 

ليتعرف �لعرب �إىل وحد�نية �هلل و�ضدق ر�ضالة 

ر�ضوله �لكرمي.

حمافظًا  �لإ�ضالم(  )قبل  �لقدمي  �لعربي  كان 

لأجد�ده.  �لعقلية  �لطبائع  من  كبري  قدر  على 

�لفن  و�أ�ضبح  كبري�ً  تقدمًا  تقدم  �ل�ضعر  وكان 

�لأول لديهم، �إل �أنهم مل يتخلو� عن حفظ �لكثري 

يف  ذكرها  على  وحر�ضو�  �لعرب  ق�ض�ض  من 

لأبي  ر�ويًا  كان  �لقي�ض«  »�مروؤ  فـ  �أ�ضفارهم. 

خلاله  ر�ويًا  و»�لأع�ضى«  �لإيادي«،  »دوؤ�د 

�ضلمى«  �أبي  بن  و»زهري  عل�ض«،  بن  »�مل�ضيب 

ر�ويًا لثالثة �ضعر�ء: »�أو�ض بن حجر«، »طفيل 

�لغنوي« و»خاله ب�ضامة بن �لغدير«.

باأحد�ثهم  �جلاهلي  �ل�ضعر  من  �لكثري  �رتبط 

�لهامة، مثل ق�ضيدة »مهلهلية« لـ »مهلهل بن 

غلب  وقد  �ملعلقات..  �إىل  �لنظر  كذ�  ربيعة«، 

)عمومًا(  احليوانات  ق�س�ض  تتميز 

واحلكم  الأمثال  تت�سمن  باأنها 

يت�سمن  ما  ومنها  واملغامرات، 

�رصاع  حيث  العجيبة،  الأحداث 

والرباكني  ال�سواعق  مع  الكائنات 

وكل  والزلزل،  الغزيرة  والأمطار 

قدمها  للطبيعة.  اخلارقة  القوى 

اأن  اأجل  من  وال�سعراء  الكّتاب 

قيمة  عن  رمزاً  احليوان  ي�سبح 

للدهاء  رمز  مثاًل  فالثعلب  معينة. 

من  »ريناز«  كتب  اأن  منذ  واملكر، 

»الثعلب  جمموعته  الإغريق  بالد 

التناول  هذا  انتقل  وقد  ريناز«. 

احلكائي اإىل اأوروبا. ومازال الأدباء 

احليوان  ي�ستخدمون  وال�سعراء 

لكونها  اليوم،  حتى  كتاباتهم  يف 

جذابة و�سيقة لل�سغار والكبار



ون�ضبو�  بل  �حلكايات،  لتلك  �حلقيقي  �ملوؤلف 

�إليه �ضفة �لإ�ضالح و�ل�ضالح، حتى �إنه �أ�ضلح 

من �أحو�ل بع�ض �لكهنة يف ع�رشه. �أما �لفريق 

�ضخ�ضية  �أنه  يوؤكد  هريودوت(  )منهم  �لثالث 

حقيقية غري �أ�ضطورية، بل كان عبد�ً يف �أثينا 

�أنه  �أعتقه �ضيده. كما لحظ �لبع�ض و�أكد  وقد 

يف  �لإغريق  �أعالم  وذكره  حقيقية،  �ضخ�ضية 

)�أفالطون-�أر�ضطو-�أر�ضتوفان- كتاباتهم 

�أك�ضينوفان(.

حكاية »اإي�سوب«: »احلمار يف جلد الأ�سد«

يرعب  ور�ح  �لأ�ضد  جلد  يومًا  �حلمار  »�رتدى 

�أن  و�أر�د  بالثعلب  �لتقى  لكنه  �لوحو�ض كلها، 

يخيفه مثل بقية �حليو�نات، فقال له �لثعلب: 

»�ضدقني كدت �أنا نف�ضي �أخاف منك لول �أنني 

�لإن�ضان  �أن  يعني  ما  وهو  نهيقك!«  �ضمعت 

�لدعاء  حاول  مهما  نف�ضه،  �إل  يكون  ل 

و�لفتعال.

�أ�ضهر  من  ودمنة«  »كليلة  حكايات  تعترب 

كتب  كله.  �لعامل  يف  �نت�رشت  �لتي  �حلكايات 

بع�ض منها �لهندي »بيدبا«، ولهذه �حلكايات 

�مللك  ين�ضح  »بيدبا«  وقف  �أن  حدث  حكاية! 

�أفرج  لكنه  �لظامل، ف�ضجنه �حلاكم،  »دب�ضليم« 

كتابًا  يكتب  �أن  منه  طلب  ثم  فرتة،  بعد  عنه 

بع�ض  فكتب  و�حلكام..  �لنا�ض  فيه  لين�ضح 

�حلكايات على ل�ضان �حليو�نات، و�ضاعت بني 

فلما  )�إير�ن(.  �لفار�ضية  �إىل  وترجمت  �لنا�ض، 

�لعربي  ترجمها  �لهجري،  �لثاين  �لقرن  كان 

�أنه  كما  كثري�ً،  عليها  وز�د  �ملقفع«،  »�بن 

�جلديدة، مل تكن  �أ�ضاف مالمح يف حكاياته 

يف �حلكايات �لهندية، منها �أن �أكرث من ن�ضف 

�لهندية  �حلكايات  يف  توجد  ل  �حلكايات 

بالنرث  �حلكايات  �ضياغة  �أعاد  و�لفار�ضية، 

�حلكايات  يف  �ملوجودة  �ل�ضاعرية  دون  فقط 

 

مثاًل رمز للدهاء و�ملكر، منذ �أن كتب »ريناز« 

ريناز«.  »�لثعلب  جمموعته  �لإغريق  بالد  من 

�أوروبا.  �إىل  �حلكائي  �لتناول  هذ�  �نتقل  وقد 

وماز�ل �لأدباء و�ل�ضعر�ء ي�ضتخدمون �حليو�ن 

جذ�بة  لكونها  �ليوم،  حتى  كتاباتهم  يف 

و�ضيقة لل�ضغار و�لكبار.

يرجع تاريخ تلك �حلكايات �لقدمية مع بد�ية 

�حل�ضارة �لإغريقية، وقبل »�إي�ضوب« )رمبا يف 

�لقرن �ل�ضابع �أو �لثامن قبل �مليالد(. و�لطريف 

�إىل  تن�ضب  �لقدمية  �حلكايات  تلك  �أغلب  �أن 

�لرومان  بالد  يف  ظهرت  ثم  »�إي�ضوب«. 

عرف  �حلكايات  تلك  بع�ض  )�ملجاورة(. 

»بابريو�ض«  �ل�ضاعر  جمموعة  مثل  �أ�ضحابها 

و�إن قيل �إنه جمع حكايات »�إي�ضوب« وحولها 

حكايات  عرفت  وكذلك  �ضعرية.  �ضياغة  �إىل 

»�أفيانو�ض« �لأديب �لروماين يف �لقرن �لر�بع 

�مليالدي. 

»�إي�ضوب«  عن  �لباحثون  يتحدث  �أن  �لطريف 

وت�ضاءل  �مل�ضاهري..  من  غريه  مع  حدث  كما 

حقيقية؟«..  �ضخ�ضية  »�إي�ضوب«  هل  �لبع�ض: 

�أن  �ليونانيني  عادة  من  �أنه  تعتقد  جمموعة 

ما،  موؤلف  �إىل  �ملجهولة  �لأعمال  ين�ضبو� 

�آخر  فريق  يرى  كما  موؤلف.  لها  يكن  مل  �إن 

و�أنه  �أ�ضطورية  �ضبه  �ضخ�ضية  »�إي�ضوب«  �أن 

�لطويلة،  �حلكايات  حول  �ل�ضوؤ�ل  �لآن  يجيء 

وهل وجد منه ما يجعلنا ن�ضري �إىل هذ� �جلن�ض 

�لآن  �ملعروف  �لق�ض�ضي  �ل�ضكل  �أو  �لأدبي 

با�ضم »�لرو�ية«؟

�إغفالها:  ميكن  ل  طويلة  ق�ض�ض  ثالث  هناك 

ر�ضالة �لغفر�ن، ر�ضالة �لتو�بع و�لزو�بع، ر�ضالة 

�ملعري،  �لعالء  لأبي  �لأوىل  يقظان.  بن  حي 

وقد كتبها رد�ً على ر�ضالة �أحد معا�رشيه من 

�ملعروف  �حللبي«  من�ضور  بن  »علي  �لكتاب 

بابن �لقارح. و�لر�ضالة تعترب قمة تطور �لأدب 

بنت  د.  �أكدته  ما  وهو  �لعرب  عند  �لق�ض�ضي 

ور�ضالة  �ملهمة حولها.  در��ضتها  �ل�ضاطئ يف 

�لأندل�ضي،  �ضهيد  لبن  و�لزو�بع«  »�لتو�بع 

ي�ضري �إىل �أن �لفن �لق�ض�ضي مل يكن يف �ل�رشق 

�لعربي فقط، �إمنا �متد حيث بالد �لأندل�ض.

وفعاًل  فاعاًل  م�ضاركًا  �حليو�ن  ويبقى   -

و�حلكايات  و�لنو�در  �لق�ض�ض  تلك  �أغلب  يف 

ودمنة«  »كليلة  �أ�ضهرها  من  ولعل  �لعربية، 

�لعربي«  »جحا  هنا  ونعني  جحا«..  و»حمار 

ق�ضة  وكذ�  لوجوده(.  �لبع�ض  يتنكر  )�لذي 

»حي بن يقظان« لبن طفيل، �لتي حتمل �آر�ء 

�أكرث ما تتميز به  �لكاتب يف �حلياة.  وفل�ضفة 

ما  �إىل  بالإ�ضافة  و�ضل�ض  جزل  �أ�ضلوبها  �أن 

تت�ضمنه من �آر�ء و�أفكار عميقة ورمبا فل�ضفية 

من  ت�ضتحقه  ما  �لق�ضة  تلك  نالت  لقد  �أي�ضًا. 

�هتمام حتى يومنا هذ�.

باأنها  )عمومًا(  �حليو�نات  ق�ض�ض  تتميز 

ومنها  و�ملغامر�ت،  و�حلكم  �لأمثال  تت�ضمن 

�رش�ع  حيث  �لعجيبة،  �لأحد�ث  يت�ضمن  ما 

و�لأمطار  و�لرب�كني  �ل�ضو�عق  مع  �لكائنات 

�خلارقة  �لقوى  وكل  و�لزلزل،  �لغزيرة 

للطبيعة. قدمها �لكّتاب و�ل�ضعر�ء من �أجل �أن 

ي�ضبح �حليو�ن رمز�ً عن قيمة معينة. فالثعلب 
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تقل على  �أهمية خا�ضة، ل  للحمار  �أعطى  ما 

�أهمية »جحا«، نظر�ً ملا يقال عن �حلمار باأنه 

�لرتويح  و�ضائل  من  وو�ضيلة  �لذ�تي،  للنقد 

�ل�ضعبي يف �ل�ضمر بني �ل�ضباب و�لكبار.. وهو 

�لأخرى.. وغري ذلك كثري. و�إن ��ضرتكو� جميعًا 

يف �ضفة �لإطناب يف �ل�رشد و�لو�ضف.

حكاية »الثعلب والطبل«

معلق  طبل  فيها  �أجمة  �أتى  ثعلبًا  �أن  »زعمو� 

�أغ�ضان  على  �لريح  هبت  وكلما  �ضجرة،  على 

ف�ُضمع  �لطبل،  ف�رشبت  كتها، 
ّ
حر �ل�ضجرة  تلك 

نحوه  �لثعلب  فتوجه  باهر.  عظيم  �ضوٌت  له 

�أتاه  فلما  �ضوته؛  عظيم  من  �ضمع  ما  لأجل 

وجده �ضخــمًا، فاأيقن يف نف�ضه بكرثة �ل�ضحم 

�أجوف  ر�آه  فلما  �ضقه.  حتى  فعاجله  و�للحم، 

�لأ�ضياء  �أف�ضل  �أدري لعل  ل �ضيء فيه قال: ل 

�أعالها �ضوتًا و�أعظمها جثة«.

�حلب  من  كبري�ً  قدر�ً  جحا  »حمار«  نال  كما 

�لأدباء  بع�ض  عند  �ملحاكاة  بل  و�لهتمام 

�لعرب �ملحدثني، مثل »حمار �حلكيم« لتوفيق 

حب  »جحا«  �ضخ�ضية  نالت  فيما  �حلكيم. 

�ل�ضعوب، ولي�ض يف �لعربية فقط. وتعددت تلك 

�ل�ضخ�ضية يف �أكرث من �ضعب، خ�ضو�ضًا �ضعوب 

تفاعلت  �لبدء  ففي  �لعربي.  �ل�رشق  منطقة 

�ملنطقة �لعربية مع �ل�ضخ�ضية بحيوية  �ضعوب 

و�لطر�ئف.  بالنو�در  �أخيلتهم  وتاألقت  لفتة، 

تلك  حقيقة  �إىل  �لرت�ثية  �لكتب  �أ�ضارت  و�إن 

�أبي  »دجني  ،��ضمه  و�قعية  و�أنها  �ل�ضخ�ضية 

يحتمل  �لب�رشي«،  �لفز�ري  ثابت  بن  �لغ�ضن 

حتى  هجرية   60 من  �لفرتة  خالل  عا�ض  �أنه 

160 هجرية. 

�أجمعت �لدر��ضات على �أن تلك �ل�ضخ�ضية ذ�ت 

دللت طريفة، وقد �أ�ضاف �إليها جموع �لنا�ض 

من خميلتهم �لكثري.. جياًل بعد جيل، بل ومن 

عن  و�أ�ضبح »جحا« معرب�ً  �أخرى.  �إىل  منطقة 

هموم و�أحالم �لنا�ض، ف�ضاًل عن كونه و�ضيلة 



و�أجنبية  عربية  عديدة  در��ضات  جرت  وقد 

بني  وحتلياًل  مقارنة  �ل�ضخ�ضية،  تتناول 

هوؤلء:  من  و�لأجنبي.  �لعربي  »جحا« 

فا�ضليكي،  و�أ.  هارمتن،  و.  با�ضيه،  »رينيه 

�ل�ضتار  »عبد  �لعرب  ومن  هونزكر�مي�ضكي..« 

يون�ض،  عبد�حلميد  فريحة،  �أني�ض  فر�ج،  �أحمد 

�لنجار«.  رجب  حممد  �لعقاد،  حممود  عبا�ض 

لعل �لأخري هو �آخر من �أعاد ت�ضنيف �لنو�در 

ح�ضب �أحدث �ملناهج على ثالث نو�ح: �لناحية 

�لتاريخية: وتر�ضدها من �لأقدم �إىل �لأحدث/

�لناحية �ملو�ضوعية: وتهتم باجلانب �لفكري 

�ل�ضكل  بتناول  �لفنية  �لناحية  �لفل�ضفي/  �أو 

�لفني للنادرة.

من  عدد  �إىل  �لدر��ضات  �أغلب  خل�ضت  وقد 

�حلقائق:

»نو�در جحا تعترب �أقدم �لنو�در �لتي �ضجلتها 

�لقريحة �لإن�ضانية يف �لعامل كله.. �أمكن جمع 

توجد  ول  جحا،  تخ�ض  �لتي  �لعربية  �لنو�در 

�لباحثون  �أمكن  �أن  بعد  دخيلة  نادرة  �أية 

�لعربي..  جحا  نو�در  خ�ضو�ضية  عن  �لك�ضف 

�إل �أنه من �ملوؤكد �أي�ضًا �أنه توجد نو�در عربية 

�أدخلت على نو�در جحا �لأ�ضلية.. تت�ضم �لنو�در 

�لتفا�ضيل  من  تخلو  �أنها  جلحا..  �لعربية 

�جلزئية �لكثرية، وهو ما يجعلها �أقرب و�أن�ضب 

�إىل �لإلقاء �ل�ضفاه.. مل يدخل على نو�در جحا 

�لتغيري�ت �جلوهرية، على  �لكثري من  �لعربية 

»جحا«  على  دخلت  �لتي  �لكثري  من  �لعك�ض 

�قرت�ب  تالحظ  �ملختلفة..  لل�ضعوب  �لأجنبي 

بع�ض �ملو�قف يف جحا �لأجنبي بنو�در جحا 

�لعربي، ولأن �لعربي هي �لأقدم فهي م�ضدر 

و�ملدعو  �ل�ضيني،  جحا  �ضخ�ضية  �لأخرى.. 

�ضخ�ضية  �أقرب  هي  ن�رش�لدين«  »�لأفندي 

جلحا �لعربي، يكاد �لبع�ض يوؤكد �أنها ترجمة 

 

تلك  ت�ضمنت  �لتي  �لرت�ثية  �لكتب  �أ�ضهر  من 

�لنو�در.. »�مل�ضتطرف من كل فن م�ضتطرف«، 

وغريها  �لفريد«،  »�لعقد  �لأخبار«،  »عيون 

�لكثري.

تخ�ض�ض �لبع�ض من �أ�ضحاب �لقلم يف ترديد 

�لنو�در، وقد ت�ضل �إىل �أكرث من ع�رش رو�ة يف 

�أبو  �لندمي،  �لبعيد، منهم: »�بن  �لرت�ث �لعربي 

م�ضحل  �أبو  حمرز،  بن  دهمج  �لكالبي،  زياد 

�مل�رشجي،  و�أبو  حري�ض،  بن  عبد�لوهاب 

�ضعيد  بن  وعبد�هلل  �لك�ضائي،  غالم  و�للحياين 

�لأموي، و�لفر�ء، وقطرب، و�أبو زيد �لأن�ضاري، 

عمر  و�أبو  و�لتوزي،  و�لأثرم  و�لأ�ضمعي، 

�لز�هد و�أبو �ليقظان �لن�ضابة، و�لهيثم بن عدي 

و�ملد�ئني، و�أحمد �لأ�ضعري..« وغريهم.

هو  من  د�ئمًا..  �ملتجدد  �لقدمي  �ل�ضوؤ�ل  �أن  �إل 

جحا؟ �أقدم من ن�ضبت �إليه �لنو�در ودّون كثري 

منها يف كتب هو »دجني �أبو �لغ�ضن بن ثابت 

وتويف  �لكوفة  يف  عا�ض  �لب�رشي«..  �لفز�ري 

عام 160هجرية.

يبدو  مع »جحا«  بينما  �حليو�نات،  �أغبى  من 

�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �حلو�ر  على  وقادر�ً  �ضبور�ً 

�ل�ضعبة، وفاعاًل يف �لنهاية.

�لتي  و�لأحو�ل  و�ملو�قف  �لنو�در  تعددت 

�أ�ضبحت  بحيث  وحماره،  جحا  عا�ضها 

و�حللول  �لأزمات  من  جمموعة  �ل�ضخ�ضية 

�لعاديني.  �ل�ضعب  لأفر�د  �ليومية  �حلياتية 

�حلانات،  �رتادها:  �لتي  �ملو�قع  هي  كثرية 

كل  ويف  وغريها.  �حلقول،  �لدور،  �لأ�ضو�ق، 

مكان تكون معه �ملفارقات �لطريفة و�حللول 

�لأطرف.. من �لهزل �إىل �ملاأ�ضاة، ومن �لفكاهة 

�إىل �حلكمة.

من  كبرياً  قدراً  نال »حمار« جحا 

احلب والهتمام بل املحاكاة عند 

بع�ض الأدباء العرب املحدثني، مثل 

احلكيم.  لتوفيق  احلكيم«  »حمار 

فيما نالت �سخ�سية »جحا« حب 

العربية فقط.  ال�سعوب، ولي�ض يف 

اأكرث  يف  ال�سخ�سية  تلك  وتعددت 

من �سعب، خ�سو�سًا �سعوب منطقة 

ال�رصق العربي. ففي البدء تفاعلت 

مع  العربية  املنطقة  �سعوب 

وتاألقت  لفتة،  بحيوية  ال�سخ�سية 

واإن  والطرائف.  بالنوادر  اأخيلتهم 

حقيقة  اإىل  الرتاثية  الكتب  اأ�سارت 

واقعية،  واأنها  ال�سخ�سية  تلك 

ا�سمه »دجني اأبو الغ�سن بن ثابت 

اأنه  يحتمل  الب�رصي«،  الفزاري 

عا�ض خالل الفرتة من 60 هجرية 

حتى 160 هجرية
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ف�ضاًل  و�حلكمة،  و�لو�ضوح  بالب�ضاطة  �أعماله 

�أو  و��ضتنطاقها  »�حليو�نات«  توظيف  عن 

�أن�ضنتها. من خالل تلك �حليو�نات قدم �لكاتب 

)كما كل �لآد�ب �لإفريقية �ل�ضفهية( �لكثري عن 

تاريخ �لأجد�د، و�لعاد�ت و�لتقاليد، و�لأحكام 

�لجتماعية �ملوروثة ف�ضاًل عن كونها م�ضلية 

وطريفة.

من  )بقليل  والعنزة«  ال�سبع  »لقاء  ق�سة 

الخت�سار(:

�أن �ل�ضبع حاول د�ئمًا  �أي حيو�ن،  »ل يجهل 

حتاول  �لعنزة  وبقيت  بالعنزة،  �لإم�ضاك 

�لإفالت. كانت �لعنزة »بيا« عائدة ذ�ت �ضباح، 

بعد زيارة عمتها �ملري�ضة. عند �ملنعطف، يف 

»بوكي«.  �ل�ضبع  مع  �للقاء  حدث  بعيد  مكان 

�رتعبت »بيا«، فقال »بوكي«:

»لن يفيدك �لهروب، �ضاأم�ضك بك ب�ضهولة، هيا 

�أخربيني: ماذ� تفعلني وحدك؟«.

�لبيت،  �إىل  �أعود  �أنا  وها  عمتي،  زرت  »زر... 

قبل �أن �ألتقي باأحد ل �أحبه«.

»�للقاء، حدث. تكرهينه؟ بالن�ضبة لك، نعم، �أما 

�أنا فاأحبه، �ليوم عندي مز�ج للرثثرة. ��ضمعي: 

�إذ� ذكرت يل �أربع حقائق، �ضاأدعك مت�ضني يف 

�ضالم«.

مل ت�ضدق »بيا« ما �ضمعته، وقالت له: »مو�فقة، 

قليل..  منذ  كبرية  وجبة  تناولت  �لأوىل: 

ف�ضاألها: هذ� �ضحيح، كيف عرفت؟، ردت بيا: 

بب�ضاطة لأنك لو كنت جائعًا، للتهمتني فور�ً. 

�بت�ضم قائاًل: »هذ� �ضحيح.. وماذ� عن �حلقيقة 

�لثانية؟«.

خرافة »الغراب والثعلب«..

منقاره  �ضجرة، ويف  فوق  �ل�ضيد غر�ب  »وقف 

ثعلب،  �ل�ضيد  لعاب  و�ضال  �جلنب..  من  قطعة 

�ضباح  قائاًل:  فخاطبه  ر�ئحتها..  �ضم  عندما 

�أنت مليح.. كم تبدو  �خلري يا �ضيد غر�ب.. كم 

يل جمياًل!! �ضدقني.. لو كان غناوؤك يف جمال 

�هتز  �لغابة..  هذه  �أعجوبة  فاأنت  ري�ضك!!.. 

منقاره  وفتح  �لكلمات..  لهذه  فرحًا  �لغر�ب 

ليثبت �أن �ضوته جميل.. ف�ضقطت منه غنيمته.. 

�أن  �ضيدي  يا  �أعلم  وقال:  �لثعلب،  بها  و�أم�ضك 

ي�ضغي  من  ح�ضاب  على  يعي�ض  منافق  �أي 

�إليه.. ول �ضك �أن هذ� �لدر�ض ي�ضتحق قطعة من 

�جلنب.. �ضعر �لغر�ب باخلزي و�خلجل.. و�أق�ضم 

بعد فو�ت �لأو�ن �أل يقع يف مثل هذ� �لفخ �أبد�ً.. 

لكن بعد فو�ت �لأو�ن ..«.

�أدباء  لإبد�ع  مادة  »�حليو�ن«  ماز�ل  وحديثًا 

�لكاتب  مثل  �إفريقيا،  يف  خ�ضو�ضًا  كبار، 

متيزت  �لذي  ديوب«..  »�ضليمان  �ل�ضنغايل 

عن �لعربية.. �لطريف �أن جحا �حلب�ضة ومنطقة 

�إل  �لعربية  هي  باإفريقيا  �ل�رشقية  �ل�ضو�حل 

�أنهم ن�ضبوها �إىل »�أبي نو��ض«..

منوذج مقارن من جحا ال�سيني:

فاختباأ  �لأفندي،  د�ر  يوم  ذ�ت  ل�ض  »�قتحم 

مكان  كل  �لل�ض  فت�ض  �ضندوق.  يف  �لأفندي 

يف �لبيت ومل يجد �ضيئًا ي�ضتحق �ل�رشقة، فجاء 

�أخري�ً �إىل �ل�ضندوق وفتحه فر�أى �لأفندي فيه. 

فقال له:  »ماذ� تفعل يف د�خل �ل�ضندوق يا 

هذ�؟«.

لعدم وجود �ضيء يف  �لأفندي: »خجلت  فقال 

بيتي يروقك فاختباأت هنا؟!«.

و�حلكاية  �ل�ضور  يجد  �لعربي  جحا  وقارئ 

�لنو�در  باإحدى  �حلو�ر  ورمبا  و�لتفا�ضيل، 

�لعربية �ل�ضائعة جلحا �لعربي.

عاملية  جحا  �ضخ�ضية  �أ�ضبحت  وقد  �أما 

�لنت�ضار/عربية �ملن�ضاأ، فال ميكن �لقول باأن 

�ل�ضخ�ضية عدلت من �ضماتها ومالحمها بع�ض 

�ل�ضيء مبا يتنا�ضب مع �ضعب على حدة، ورمبا 

هذ� هو �ل�رش �خلفي ور�ء ��ضتمر�رها وطر�فتها 

للكبري و�ل�ضغري. 

عن  �أوروبا  �إىل  �حليو�ن  ق�ض�ض  �نتقلت  ثم 

طريق �لأندل�ض، مثل �لكثري من �لفنون و�لعلوم. 

�لتي  لفونتني«  دي  »جان  حكايات  وعرفت 

�لو�ضطى،  �لع�ضور  يف  �أوروبا  يف  �زدهرت 

وقد  1695م.  وتويف  1621م  عام  ولد  �لذي 

يف  وهو  �ل�ضعر  كتابة  يف  بد�أ  �أنه  عنه  عرف 

�أول  �خلر�فات  وتعترب  عمره،  من  �لثالثني 

حاز  حتى  بها،  ��ضتهر  �لتي  �أعماله  �أ�ضهر 

ت�ضم  �لتي  �لفرن�ضية«  »�لأكادميية  ع�ضوية 

�أهم �ل�ضخ�ضيات يف فرن�ضا.



�لعربي«،  �لطفل  كتاب..»ثقافة  جمموعة   -  2

�لعدد 50.

�لعربي«-  لالأدب  روجر..»مقدمة  �ألن،   -  3

توفيق«  ب�ضطاوي�ضي-جمدي  »رم�ضان  ترجمة 

- �ضل�ضلة �مل�رشوع �لقومي للرتجمة - �ملجل�ض 

�لأعلى للثقافة.

4 -عزوى، �أحممد.. »�لق�ضة �ل�ضعبية �جلز�ئرية-

�لثقافة،  ق�ضور  هيئة  �ضعبية،  در��ضات  �ضل�ضلة 

عام2002م«.

�لرت�ث  يف  »�لطفل  ح�ضن..  لطفي  �ضليم،   -  5

هيئة  �ل�ضعبية،  �لدر��ضات  �ضل�ضلة   - �ل�ضعبي« 

ق�ضور �لثقافة، عام2001م.

هيئة   - �ل�ضعبي«  »�ل�ضعر  ح�ضني..  -ن�ضار،   6

ق�ضور �لثقافة – عام2000م.

»�لفولكلور..ق�ضاياه  يوري..  -�ضوكولوف،   7

�ضعر�وي-عبد  »حلمي  ترجمة  وتاريخه«- 

�لثقافة-  ق�ضور  هيئة   - حو��ض«  �حلميد 

عام1999م.

��ضتخد�م  �إل من  �لو�حدة،  �لعني  �لدميمة ذ�ت 

�لعقل فينت�رش دومًا.. �ل�ضكل �حلكائي يف ذ�ته، 

�ل�ضفهي )غالبًاً(  يحمل خ�ضائ�ض تعتمد على 

باحلكاية، ف�ضاًل عن  و�لأفكار  �لقيم  وتوريث 

وعالقات  �لجتماعية،  �لعالقات  �ضكل  �إبر�ز 

�لإن�ضان باحليو�ن يف تلك �ملناطق.

�أن  �لطبيعي  من  جتعل  �ملالمح  تلك  وكل 

ندرجها يف �أدب �لق�ض للكبار، كما ندرج هذه 

نظر�ً  حرج..  دون  �لطفل  �أدب  �ضمن  �لأعمال 

لأنها تتميز باأنها ق�ضرية وعلى ل�ضان حيو�ن، 

بحكمة  �أو  �ضعيدة،  بنهاية  تنتهي  وغالبًا 

بكلمات  �ضعر�ً،  �أو  نرث�ً  تكتب  كما  فل�ضفية. 

�ضهلة، حول فكرة حمددة ومبا�رشة، مع �إزكاء 

مثل  و�لإن�ضانية:  و�لدينية  �لأخالقية  �لقيم 

�ل�ضدق، �لأمانة، �خلري. 

�أن مثل تلك �لأعمال متثل  و�إن �عترب �لبع�ض 

�لعقلي  �لتاريخ  من  و�نق�ضت  ما  مرحلة 

»هانز  مثل  �أدبية  كبرية  قامة  فاإن  للب�رشية، 

بعده  ور�جت  �حليو�ن،  ��ضتخدم  �أندر�ضون« 

و�أي�ضًا  حتديد�ً،  �لطفل«  »�أدب  �إطار  يف 

»مزرعة  مثل  للكبار  �لرو�ئية  �لأعمال  بع�ض 

�ملارك�ضي  �لنظام  �نتقدت  �لتي  �حليو�نات« 

و�ل�ضتبد�د يف �لعامل، بل لعلها تنباأت ب�ضقوط 

�لأنظمة  ب�ضقوط  و�ل�ضتبد�د،  �ل�ضيا�ضي  �لقهر 

�ل�ضمولية.

م�ضــادر ومر�جع:

1 - �لنجار، حممد رجب.. »�لرت�ث �لق�ض�ضي يف 

�لأدب �لعربي« )مقاربات �ضيو-�رشدية(- هيئة 

ق�ضور �لثقافة-عام2003م.

�لتقيتك،  �أين  �لقرية  لأهل  قلت  لو  بيا:  قالت 

لها:  فقال  �ضدقوين..  ملا  حية،  مازلت  و�أين 

يكون  �أن  يجب  �للقاء  هذ�  بعد  حمقة،  »�أنت 

�أحدنا يف بطن �لآخر، ما �حلقيقة �لثالثة؟«.

�أقابلك،  �ضوف  �أين  �أعلم  كنت  »لو  بيا:  قالت 

يفكر،  �ل�ضبع  ر�ح  كوخي«.  من  خرجت  ما 

متيقنة،  كنت  لو  »�ضحيح،  قائاًل:  �عرتف  ثم 

لبقيت يف بيتك.. ما �حلقيقة �لر�بعة لأين بد�أت 

�أ�ضعر باجلوع �لآن«.

عندك  لي�ض  �لأخرية..  �حلقيقة  »�إليك  فقالت: 

نية يف �أن تدعني �أم�ضي«.. ف�ضحك »بوكي«: 

»�إنها �أف�ضل �حلقائق، لأن �أبناء جن�ضي ل عهد 

لهم. كم �أمتعني هذ� �ليوم.. ها ها ها!!«.

�لعنزة،  خد�ع  ��ضتطاع  لأنه  بوكي  �ضحك 

ولأنه �ضيح�ضل على وجبة ثانية حاًل. وبقي 

ي�ضحك وي�ضحك حتى �نقلب على ظهره فوق 

بكل  فرك�ضت  �لفر�ضة،  بيا  ��ضتغلت  �لع�ضب. 

بجلدها.  وجنت  �لقرية..  بلغت  حتى  قو�ها، 

�أنياب  من  بنجاحها  »بيا«  �لعنزة  �ضعدت 

»�إن  �لتفكري:  عن  تتوقف  مل  لكنها  �ل�ضبع، 

رويت حكايتي، من �ضي�ضدقها؟«.

بكل تاأكيد.. ل �أحد. 

من  �لكثري  حتمل  �لق�ض�ض  تلك  جممل  لعل 

با�ضتخد�م   كتبت  �لتي  �حلكايات،  خ�ضائ�ض 

�لذي  �لعام  �لأ�ضطوري  �جلو  خلق  »�حليو�ن«: 

ت�ضكله عنا�رش �حلكاية، مع �أن�ضنة �حليو�نات 

�أمرها، ومفرد�ت  وجعلها تنطق وتفكر وتدبر 

و��ضحة مبا�رشة د�لة للمعنى.. مع �إبر�ز �لقيم 

�لقوي  بني  �ل�رش�ع  وطبيعة  �لجتماعية، 

حالة  يف  �لأ�ضعف  غلبة  مع  و�ل�ضعيف، 

وهي  �لعقل.  ��ضتخد�م  وهي  �أل  فقط:  و�حدة 

�لإغريقية  »�أويل«  �ضخ�ضية  بها  متيزت  ثيمة 
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�حلية يف �أماكن عدة وخمتلفة، فكان لبد من 

يف  و�لأزمنة  �لأمكنة  هذه  جميع  بني  ر�بط 

خيط در�مي م�ضرتك.. هو �لرحالة، هو �لبد�ية.. 

و�لنهاية.. 

اللوحات.. 

�لرت�ثية، قدمت على م�رشح  )رو�حل(  لوحات 

يف  مب�ضقط،  �لطبيعية  �لقرم  بحديقة  �لبحرية 

عدد  �لعربية.  �لثقافة  عا�ضمة  فعاليات  �إطار 

��ضتعر��ضية  لوحة  ع�رشة  خم�ض  �للوحات: 

�لقدمي  �لعربي  �لرت�ث  من  م�ضتمدة  غنائية 

�ليمن  �ضملت:  �ملعا�رشة..  �ل�ضعبية  و�لفنون 

�أو  �لرتحيب  ولوحة  �لعربية  و�جلزيرة  �ل�ضعيد 

�لقو�فل،  �إىل  منها  �أقرب  هي  )�لرو�حل(  و 

�لرجال  من  �مل�ضتقرة،  غري  �لرحل  �لقبائل 

�لأبل  ظهور  على  ترحل  و�لأطفال،  و�لن�ضاء 

ومعها �لز�د و�لعتاد و�ملتاع.. 

الرّحالة العربي.. 

هو  ومكان،  زمان  كل  يف  �لعربي  �لرّحالة 

ع�رشه،  على  و�ضاهد  وفاعل  وموؤرخ  رّحالة 

ومن  خلدون.  �بن  �لعظيم،  �ملوؤرخ  �أمثال  من 

ورحلته  بطوطة  �بن  �لعرب..  �لرحالة  �أ�ضهر 

�مل�ضهورة، و�بن جبري ورحلته �إىل بالد �ل�ضام، 

وغريهما كثري.. و�لرحالة ـــ هنا ـــ هو �لر�بط 

�لرت�ثية  �للوحات  هذه  بني  �لو�ضل  همزة  �أو 

رحل:  معنى  العربية،  املعاجم  يف  جاء 

انتقل.  املكان،  عن  ورحل  يرحل.  البالد،  عن 

�سعف،  بعد  ظهره  قوي  البعري  والراحلة: 

الرحلة.  فاأطاقت  هزال  بعد  �سمنت  والإبل 

من  والأحمال  لل�سفر  ال�سالح  هو  وراحلة: 

)الراحلة( يف احلج  الإبل ونحوه. وا�سطالحًا 

هي الو�سيلة التي ميّكن بها من قطع امل�سافة 

اإىل احلج ذهابًا واإيابًا، وهي �رصط يف ح�سول 

ال�ستطاعة ال�رصعية املوجبة للحج.. و�سدق 

مائة  كاإبل  بعدي  النا�ض  قائل: »جتدون  من 

لي�ض فيها راحلة« . وهي القوية على الأحمال 

والأ�سفار.. والرحل )لغة( : هو ما يو�سع على 

ظهر البعري للركوب، ويطلق اأي�سًا على م�سكن 

اأرحل  اأثاث، واجلمع  الإن�سان وما ي�سمله من 

ورحال.. 

ّحل: 
ّ
�لر �لقبائل  �إىل  �ملحيط  �لقامو�ض  وي�ضري 

وهي �لقبائل غري �مل�ضتقرة يف مكان، وترحل 

و�لر�حل:  و�لكالأ.  �لع�ضب  ينبت  حيث  �إىل 

�مل�ضافر. ور�حلة: جمع )رو�حل( : �ضد ر�حلته، 

و��ضتعد للرحلة، لل�ضفر على �لنجيب من �لإبل. 

و�لر�حلة من �لإبل، �لذكر و�لأنثى، �لقوي منها 

على �لأحمال و�لأ�ضفار.. 

ويت�ضح من هذ� �أن )�لر�حلة( هي �لإبل �لقوية 

�لقادرة على �لأحمال وم�ضقة �لأ�ضفار، و�لبعري 

�لقادر على حمل �ملتاع و�لرجال.  �لقوي هو 

»رو�حل« لوحـات تر�ثية.. 

من ذ�كرة �لتاريخ �لعربي �لقدمي

 عبدال�ستار خليف



وتعزى  �لتاريخ.  مر  على  عربية  ممالك  �إىل 

�نهيار  �إىل  عمان  �إىل  �لأزد  هجرة  �أ�ضباب 

�لبالد  تلك  خري  م�ضدر  كان  �لذي  ماأرب  �ضد 

ورخائها. و�أن �لأزد كانو� �أول �لقبائل �لعربية 

�لتي �أقامت حكمها يف عمان بقيادة مالك بن 

فهم �لأزدي. وهوؤلء هم �لذين �أطلقو� على هذه 

�لأودية  �أحد  با�ضم  تيمنًا  )عمان(  ��ضم  �لبالد 

يف �ليمن. 

لوحة اللقاء: 

باأهل  )�لقحطانيني(  �ليمن  �أهل  لقاء  متثل 

م�ضهد  يف  )�لعدنانيني(  �لعربية  �جلزيرة 

ترحيب، ولهجات ومالب�ض متمايزة، يفرت�ضون 

�ل�ضم�ض  ت�ضطع  ثم  �لأطر�ف،  متمادية  �أر�ضًا 

فت�ضري �ملالب�ض موحدة و�للغة و�حدة. حلظة 

�لندماج و�لوحدة حتت �ضم�ض �لإ�ضالم. 

لوحة املغرب: 

بن  طارق  يقف  �لعربي  �ملغرب  حدود  على 

زياد على ر�أ�ض جي�ضه ير�قب �لرّحالة.. �لبحر 

�خلافتة..  �لفالمنجو  �أ�ضو�ت  وخلفة  �أمامه، 

�مل�ضهد ليعك�ض  �لرحالة.  �لبحر ومعه  يجتاز 

الزمان:

�حلدث �لتاريخي، كما وقع يف مكان.. يحتاج 

�لعربي  ـــ  هنا  ـــ  و�لزمن  �لزمن،  عن�رش  �إىل 

ماأرب..  �ضد  �نهيار  قبل  �لبد�ية،  يف  �لبكر 

حيث قامت ح�ضارة �ضباأ و�زدهرت، ثم خبت 

و�نطفاأت وتال�ضت، وتفرقت �لقبائل �لعربية.. 

رحلت �إىل �أنحاء �جلزيرة �لعربية.. 

الإن�سان:

�ملكان،  ب�ضوت  مر�ضومًا  �لإن�ضان  لوحة 

�للوحة  يف  �لإن�ضان  ت�ضاوؤل  عن  لالإجابة 

�لأوىل. ويف هذه �للوحة يفتح �ملكان ذ�كرته 

على �إن�ضانه، عا�ض فيه، يف هذ� �ملكان، �إن�ضان 

ح�ضار�ته وجمده. �لإن�ضان �لعربي. 

لوحة اليمن: 

على  و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �حلياة  متثل 

فيها  تدب  وجمود..  ثبات  حلظة  يف  �مل�رشح 

تر�ضم  �ليمني،  �لفولكلور  �أ�ضو�ت  مع  �حلياة 

�ضد  ينهار  وفجاأة  �ليمنية..  �حل�ضارة  مالمح 

ماأرب موؤذنًا بالرحيل.. فيما �ضيتحول لحقًا 

و�ل�ضود�ن  وم�رش  �لعربي  �ملغرب  ثم  �للقاء، 

�لر�فدين  وبالد  �ل�ضام  وبالد  �لنيل(  )و�دي 

بالإ�ضافة  )م�ضقط(  وعمان  �لعربي،  و�خلليج 

�خلتام.  لوحة  وهي  �لأخرية  �للوحة  �إىل 

وع�رش  �ل�ضاعة  ملدة  �ل�ضتعر��ض  ��ضتمر  وقد 

دقائق. 

يحكي  �لعربي  �لرحالة  يظهر  �لبد�ية  يف 

حكايات هوؤلء )�لرو�حل( با�ضتعر��ض لوحات 

للدخول  متهيد�ً  �لعربي،  و�لإن�ضان  للمكان 

بح�ضارة  يبد�أ  �لذي  �لتاريخي  �حلدث  يف 

�لقبائل  هجرة  ثم  ماأرب،  �ضد  و�نهيار  �ليمن 

بنا  ينتقل  ثم  �لعربية،  �جلزيرة  �إىل  �لعربية 

�لرّحالة �إىل �أقاليم بالد �ل�ضام، وو�دي �لنيل، 

و�ملغرب �لعربي، وبالد �لر�فدين، و�ضوًل �إىل 

للعمل  �لدر�مي  �لعربي، وينتهي �خلط  �خلليج 

�ضارك  وقد  حتديد�ً..  م�ضقط  عند  �ل�ضتعر��ضي 

�إنانا،  فرقة  من  ��ضتعر��ضيًا   07 �لعر�ض  يف 

و�لفن  و�لثقافة  و�خل�ضب  �حلب  �آلهة  و�إنانا 

و�لأدب عند �ل�ضوريني �لقدماء. بالإ�ضافة �إىل 

فرق ��ضتعر��ضية من م�رش، و�ليمن، و�جلز�ئر، 

وجمموعات  �لعمانية  �ل�ضعبية  �لفنون  وفرقة 

من �أطفال م�ضقط.. 

املكان:

�لعربي،  �ملكان  مالمح  تر�ضم  �ملكان،  لوحة 

�لأطر�ف، جبال  �ل�ضا�ضعة �ملرت�مية  �ل�ضحر�ء 

�لتاريخي  �حلدث  مكان  ورمال،  وه�ضاب 

�لذي د�ر على رمال هذه �لبقعة.. خالل �أزمنة 

�لرحالة  طو�ف  خالل  من  �لقدمي..  �لتاريخ 

يتم  �لأمكنة،  بع�ض  عرب  �ملثقف..  �لعربي 

ر�ضمها ب�ضوت �لإن�ضان �ملت�ضائل عن �ملكان 

�ليمن  من  بد�ية  و�أبعاده.  و�ضطوته  و�متد�ده 

و�ملغرب  �لنيل،  و�دي  ثم  �ل�ضام،  بالد  �إىل 

�خلليج  �إىل  و�ضوًل  �لر�فدين..  وبالد  �لعربي، 

وعمان.. 
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بالد  ح�ضارة  �نتقلت  �لر�فدين:  بالد  لوحة  ٭ 

�لرحالة.  ومعهم  بغد�د..  �ضكان  �إىل  �لر�فدين 

و�آ�ضورية  وبابلية  و�آكادية  �ضومرية  لغات 

�لذين  �لعر�ق  �أبناء  �إىل  ورثت  )م�ضمارية( 

�أ�ضعار�ً  وين�ضدون  عربية  لغة  �لآن  يتكلمون 

�لدولة  �زدهار  �أوج  يف  �لآن  �إننا  عربية.. 

�ل�ضخ�ضية.  �ختيار  وميكننا  �لعبا�ضية. 

بغد�د  يف  ن�ضاء..  �لذي  و�ملكان  و�ملرحلة. 

�لإ�ضالمي  �لتاريخ  �ضب  لقد  �لر�ضيد.  عا�ضمة 

كذلك.  غايته  وبلغ  و��ضتوى  و�كتمل  عبا�ضيًا 

�ضيخ  )�لطربي(  �أدركها  �لتي  �حلتمية  �إنها 

)تاريخ  �لعظيم  �أثره  غاية  وكانت  �ملوؤرخني، 

�أي�ضًا  لها  تفطن  و�لتي  و�مللوك(  �لر�ضل 

�أبو �حل�ضن علي )�مل�ضعودي( و�لذي  معا�رشه 

�أو  باإقبال  مو�ضع  من  �أكرث  يف  �لأحد�ث  علل 

�إدبار �لّزمان. وجاء يف )معجم �لبلد�ن( لبن 

�لفقيه: وبغد�د موطن كل �ضناعة و�أهلها �أهل 

بر�عة يف كل �ضناعة. وقال �لطربي عن متزق 

�خلالفة: 

رّقعتم دنياكم فتمّزقت   

بكم �حلياة متّزقًا ليرقع 

جي�ض  بجحافل  بغد�د  ودخل  هولكو،  وجاء 

جر�ر من �ملغول، عاثو� ف�ضاد�ً يف �لديار، خربو� 

�ألقو� برت�ثها �حل�ضاري وكتبها يف  معاملها، 

نهر دجلة، وعندما �ندحر �لتتار، عادت بغد�د 

�إىل �أوج عزها وجمدها وح�ضارتها.. 

لوحة اخلليج العربي: 

جت�ضد �للوحة �لإ�ضاء�ت �لتي قامت يف منطقة 

�للمحات  �خلليج و�أمناط �حلياة فيها وبع�ض 

�لتاريخية. ل�ضّيما كون �ملنطقة مع حميطها 

ون�ضمع  للح�ضار�ت..  خلفية  متثل  �جلغر�يف 

�أ�ضو�ت �لبحارة ونرى مر�كب �ل�ضيد و�أ�ضو�ء 

لوحة  �للوؤلوؤ،  ل�ضيد  �خلروج  �أثناء  �لفو�ني�ض 

حياة �لبحر و�ل�ضحر�ء و�لنخيل و�لإبل و�أيام 

�لتباب، وتوب يا بحر توب.. 

لوحة بالد ال�سام: 

ميناء  �إىل  �ضيناء  �ضحر�ء  يعرب  �لرحالة 

�ملقد�ض  وبيت  فل�ضطني  من  قريبًا  �لعقبة.. 

و�لبرت�ء، ن�ضمع �لعتابا �لفل�ضطينية، وغناء بدو 

مرتفعة  �لرحالة على �ضخرة  يقف  �ل�ضحر�ء. 

�لأق�ضى..  �مل�ضجد  وم�ضجدها،  �لقد�ض  فريى 

ثم  �لقيامة  كني�ضة  وي�ضاهد  �ل�ضماء.  بو�بة 

عند  يقف  �ل�ضام،  بالد  �إىل  �لرحالة  مي�ضي 

�أكرث من مكان، جمل�ض �ضيف �لدولة �حلمد�ين، 

و�ملتنبي �ضاعر �لعرب:

يا �أعدل �لنا�ض �إل يف معاملتي  

فيك �خل�ضام و�أنت �خل�ضم و�حلكم

وهو�لقائل �أي�ضًا: 

�أنام ملء جفوين عن �ضـو�ردها   

وي�ضهر �خللق جر�ها ويخت�ضم

بالد  لبنان  �إىل  �لطريق  ـــ  �لرحالة  ـــ  ويكمل 

�لرحالة  هذ�  �لر�فدين.  بالد  �إىل  ومنها  �لأرز 

يف  �ل�ضام  بالد  �إىل  جبري  �بن  برحلة  يذكرنا 

�لقرن �ل�ضاد�ض �لهجري.. 

وم�ضاعل  للثقافة  نقاًل  بل  حرب،  حالة 

�مل�ضهد  لينفتح  �لإ�ضالمية.  �لعربية  �حل�ضارة 

وق�ضورها  مو�ضحاتها  �لأندل�ض،  جنة  على 

فلقد  و�إ�ضبيلية.  قرطبة،  و�أحياء  �حلمر�ء، 

�لقرن  �أو�خر  لالأندل�ض  �لعربي  �لفتح  كان 

فذة خالل حقبة  �لأول ميثل ظاهرة  �لهجري 

ونادر�ً،  فريد�ً  وحدثًا  �لإ�ضالمي  �لتاريخ  من 

وتدهورها.  �ضعفها  ثم  وتقدمها،  قوتها  يف 

�لقول  ف�ضل  مقدمته،  يف  خلدون  �بن  ويذكر 

يف �لقو�نني �لتي حتكم قيام �لدول و�ضقوطها، 

وهي قو�نني تنطبق على �لأندل�ض.. 

لوحة وادي النيل: 

قرب  �ملتو�ضط  �لبحر  يجوب  �لرحالة 

م�ضهد  يف  يجتمعون  م�رش  �أهل  �لإ�ضكندرية. 

فولكلوري، ثم يتحلقون حول جمموعة توؤدي 

يف  �لثقافية  �حلالة  يعك�ض  فرعونيًا  طق�ضًا 

م�رش �لقدمية. عرو�ض �لنيل. تقدمي فتاة جميلة 

و�لزرع  للري  باملياه  يفي�ض  حتى  للنيل 

�لفرعونية  �لطقو�ض  �نتهاء  وبعد  و�ل�رشب. 

�لفن  من  لرق�ضات  حركي  �أد�ء  يبد�أ  �لقدمية، 

�أقاليم  ثم  �لنوبة،  لأهايل  �مل�رشي  �ل�ضعبي 

�ل�ضود�ن.. 



�لرحالة  ينادي  �ل�ضوت.  نربة  ويف  �ملالمح، 

ينادي  �ضوته.  �ضدى  �لف�ضاء  فريدد  �لقدمي، 

�ل�ضدى  �لف�ضاء  فريدد  �ملعا�رش..  �لرحالة 

كل  ويعرب  �ملكان،  يرج  معًا  �ضوتهما  نف�ضه. 

�لقدمي.  �لعربي  �لرحالة  ز�رها  �لتي  �لأمكنة 

يف  وي�ضري�ن  كتف.  �إىل  كتفًا  معًا  يتعانقان 

طريق و�حد ت�ضطع عليه �أ�ضعة �ل�ضم�ض. 

و�لإن�ضان،  �لأمكنة  ي�ضاهد  حلم،  �ضكل  على 

و�حلياة �ليومية. 

بالد العرب: 

�لعربي،  �لعامل  �أقطار  جتمع  �ضاملة  لوحة 

جلغر�فيتها  لأر�ضه  �لعربي  �لإن�ضان  مناجاة 

تنعك�ض  و�أحالمه.  و�إن�ضانها  وتاريخها 

و�لأد�ء  و�لأزياء  �لألو�ن  ثر�ء  يف  �ل�ضمولية 

�حلركي و�ملو�ضيقى. ويف �خللفيات.. 

لوحة الأطفال: 

�لنور  م�ضاعل  وي�ضلم  دورته  �لزمن  يكمل 

�لأطفال  �لقادم،  �جليل  �جلديد،  �جليل  �إىل 

�ملحبة  �إىل  �ملتطلعني  باأر�ضهم.  �ملرتبطني 

و�ل�ضالم و�لأخوة. جت�ضد �للوحة حالة ��ضتياق 

د�ئمة �إىل �أخوة �إن�ضانية. 

�ضد�ه،  �إىل  �لعربي  �ل�ضوت  عودة  �خلتام،  يف 

�لقدمي.  �لأ�ضيل  �لرت�ث  �لأ�ضلي،  �ملنبع  �إىل 

�لعربي  �لرحالة  يوقظ  �ملعا�رش،  �لرحالة 

يف  كثري�ً  ي�ضبهه  �أنه  يرى  �لنائم.  �لقدمي 

لوحة م�سقط: 

�إنه  �أكرث..  وكرب  �لرحالة  مالب�ض  تغريت 

�ملكان  من  �ضيدخلها  عمان  �أبو�ب  على  �لآن 

قلبها.  �إىل  يوؤدي  �لذي  م�ضقط.  �ل�ضهري. 

مد  مهمًا يف  دور�ً  �لقدم متار�ض  وم�ضقط منذ 

عالقاتها  خالل  من  �لثقايف  �لتو��ضل  ج�ضور 

فاإن  هنا  ومن  و�لبعيد،  �لقريب  مع  �لتجارية 

�حل�ضارة  تو��ضل  يف  ت�ضاهم  �لقدمية  �ملدن 

�لغمة  )ك�ضف  كتاب  موؤلف  ويذكر  �لإن�ضانية. 

غ�ضوبة  �بن  مازن  �أن  �لأمة(  لأخبار  �جلامع 

من  وهو  عمان،  �أهل  من  �أ�ضلم  من  �أول  هو 

بلدة �ضمائل. ون�ضاهد لوحة عن رق�ضة �ل�ضيد 

و�جلبل  و�لبحر  و�ل�ضباك  �ل�ضيادين  وطقو�ض 

و�لناقة و�لنخلة )عمتنا �لنخلة( ول جاع من 

يف بيته متر.. 

�لبالد..  �أرجاء  كل  على  �أن جال  بعد  �لرحالة 

ر�أى  �أن  �ل�ضرت�حة يف مكان.. بعد  �أخري�ً  قرر 

ي�ضع  وحياته..  �لعماين  يوميات  و�ضاهد 

�لرحالة �رشته حتت ر�أ�ضه وينام. 

مبالب�ض  �لرحالة  جند  م�ضقط  لوحة  يف 

معا�رشة. ويقوم بجولة يف م�ضقط �ملعا�رشة، 
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جتدر �لإ�ضارة، بادئ ذي بدء، �إىل �أن �لف�ضل يف 

بناء مدينة �لبرت�ء، يعود لالأنباط �لذين قدمو� 

من �ضبه �جلزيرة �لعربية، وكانو� �أول من �ضكن 

�ملنطقة، ونحتو� يف �ضخورها �لوردية بيوتًا، 

مرور  برغم  �لآن،  حتى  قائمًا  بع�ضها  ماز�ل 

تقف  وهي  بنائها،  على  �ضنة  من2400  �أكرث 

قائمة  �ضمن  دي�ضمرب1985م،  من  �ل�ضاد�ض 

ت�ضنف  �لتي  �لفريدة،  للمو�قع  �ليون�ضكو، 

�ملرتبة  منحت  كما  �لعاملي،  �لرت�ث  �ضمن 

�لثانية يف �مُل�ضابقة �لعاملية لختيار عجائب 

نتائجها  و�لتي ظهرت  �جلديدة،  �ل�ضبع  �لدنيا 

يف �ل�ضابع من يوليو 2007م. 

عمان،  �لأردنية،  �لعا�ضمة  من  �جلنوب  �إىل 

�أطالل  تقع  262كم،  بنحو  ُتقّدر  ومب�ضافة 

�ل�ُضهرة �حل�ضارية  Petra، ذ�ت  �لبرت�ء  مدينة 

�لوردية،  �لتي ل تز�ل �ضخورها  و�لتاريخية، 

�لأنبياء..  وُخطى  �حل�ضار�ت،  بعبق  حتتفظ 

يف  �أُدرجت  فقد  �لتاريخية،  ولأهميتها 

�ملدينة �لوردية.. 

تاريخ وفنون على �سفحات �ل�سخور

ح�سني عبد احلافظ

�آثــار



قبل  ُت�ضاهده  ما  �أول  وهي  �جلن،  جمموعة   .
�لنتهاء من عبور �ملمر )�ل�ضيق(، �ملوؤّدي �إىل 

�ملجموعة  هذه  وتتمثل  �لأثرية،  �ملدينة  قلب 

ُمرت��ضة  �ضخرية،  منحوتات  ثالث  يف 

بجانب بع�ضها بع�ضًا، �إىل �ليمني من �ملمر.. 

ُتدعى  رومانية  مقربة  ثمة  جو�رها  و�إىل 

»�أوبيلي�ضك« . 

فرعون(،  )كنز  �لبع�ض  وُي�ضميها  �خلزنة،   .
�مليالدي،  �لثاين  �لقرن  �إىل  تاريخها  يعود 

�لوردي،  �ل�ضخر  يف  منحوت  بديع  �أثر  وهي 

تنعك�ض عليها �أ�ضعة �ل�ضم�ض، فتبدو للناظرين 

وي�ضل  بديع..  ب�ضكل  �أعمدتها  تتالألأ  لمعة، 

نحو  نحو 140 مرت�ً، وعر�ضها  �إىل  �رتفاعها 

يحتفظ  �لأثر  هذ�  ماز�ل  �لآن  و�إىل  مرت�ً..   28

�لع�رش  �إىل  يعود  �أنه  برغم  وجماله،  برونقه 

�لتي  �ل�ضّقالت،  بقايا  �إن  بل  �لهيليني، 

��ضُتخدمت يف نق�ض جدر�نه و�أعمدته، ل تز�ل 

من  »�ضفوف  هيئة  على  �لآن،  �إىل  موجودة 

بع�ضها  فوق  �ملرت��ضة  �ل�ضغرية،  �مُلرّبعات 

هذ�  بناء  باأن  �عتقاد  وثمة  عمودية،  ب�ضورة 

�لأثر �إمنا ليحتفظ فرعون بكنوزه د�خله« . 

ج �أو �مل�رشح �لروماين، �لذي يتاألف من 
ّ
. �مُلدر

وهو  �لرملية،  �ل�ضخور  يف  منحوتًا  �ضفًا   33

نحو  ي�ضتوعب  بحيث  و�لتن�ضيق،  �لت�ضاع  من 

�ضبعة �آلف متفرج. 

كون   ، �لأ�ضد«  »قرب  �أي�ضًا  وُي�ضمى  �لدير،   .
زخرفيه،  ر�ضوم  عليها  منقو�ضًا  و�جهته 

لأ�ضدين متقابلني، وهو �أحد �أهم �ملعامل �لتي 

 50 نحو  �إىل  عر�ضه  ي�ضل  �لبرت�ء،  حتت�ضنها 

�أمتار،  ثمانية  حو�يل  بو�بته  و�رتفاع  مرت�ً، 

و�ملرّجح �أنه ُبني يف �لقرن �لثالث �مليالدي، 

ومن يعتلي قمته، يرى �لأر��ضي �لفل�ضطينية، 

�ضكنها،  وبع�ضهم  طوياًل،  فيها  ميكث  مل 

�لأكرم حممد �ضلى  نبينا  فيها.. وكان  وُدفن 

بح�ضب  ة، 
ّ
مر غري  ق�ضدها  قد  و�ضلم  عليه  �هلل 

�لبلد�ن  معجم  يف  �حلموي،  ياقوت  �أورده  ما 

لبني  غزو�ته  �إحدى  �إبان  وذلك   ،)335/1(

�إىل  طريقه  يف  وهو  ق�ضدها  كما  حليان، 

تبوك.. ومن قبل �ضكنها نبي �هلل هارون عليه 

يحمل  جبل  �ضفح  عند  فيها  وُدفن  �ل�ضالم، 

لبع�ض  ��ضتوطنها  كما  هارون(،  )جبل  ��ضمه 

�لوقت، نبي �هلل مو�ضى عليه �ل�ضالم، وماز�لت 

معجز�ته،  �إحدى  على  �ضاهد�ً  �ل�ضبع  �لينابيع 

حني �رشب �ل�ضخر بع�ضاه، فتفّجرت. 

معامل.. واآثار 

وتنت�رش �لكثري من �لآثار و�ملعامل �لتاريخية، 

يف منطقة �لبرت�ء، و�لتي ميكن �إبر�ز �أهمها يف 

�لنقاط �لتالية: 

فنون  يف  �لقوم،  هوؤلء  بر�عة  على  �ضاهدة 

�لعمارة وهند�ضة �لبناء. 

لقد �ُتِخذت �لبرت�ء، و�لتي كانت تعرف قدميًا 

با�ضم �ضلع، �أو برت� باليونانية، )�أي �ل�ضخرة(، 

�متدت  �لتي  �لأنباط،  لدولة  مركزية  عا�ضمة 

جنوبًا،  �ضالح  مد�ئن  �إىل  �ضماًل،  غزة  من 

�أيدي  على  �ضقطت  حيث  106م،  �لعام  حتى 

�قت�ضاديًا  مركز�ً  �ّتخذوها  �لذين  �لرومان، 

ت�ضك  وكانت  �لأوىل،  بالدرجة  وجتاريًا 

ثقلها  �أن  �إل  235م،  �لعام  حتى  �لُعملة  فيها 

مدينة  �إىل  ينقل  بد�أ  و�لقت�ضادي،  �لتجاري 

تدمر )باملري�( يف �ضوريا، بينما �نتع�ضت هي 

�أن فتحها  �إىل  كمركز ديني لن�رش �لن�رش�نية، 

�مل�ضلمون فيما بني عامي 8 ــــ 11هـــ )629 

ـــــ 632 م(، و�ضارت متثل �إحدى �لقالع، �لتي 

مُلدن  �لإ�ضالمي،  �لفتح  جيو�ض  منها  تنطلق 

�أ�رش �ل�ضليبيني،  �ل�ضام.. وكانت قد وقعت يف 

ويف  1189م،  �لعام  حتى  فيها  ظّلو�  �لذين 

منازلها  وجعلو�  بوها، 
ّ
خر عهدهم،  �أو�خر 

�أطالًل. 

يف  �لأثرية،  �لبرت�ء  موقع  فاإن  وُجغر�فيًا، 

معان،  من  �لغربي  �ل�ضمال  �إىل  مو�ضى،  و�دي 

�لنقب..  �رشقي  عربة،  و�دي  على  ُي�رشف 

�لأردنية،  �لعا�ضمة  �إليه، من  �لو�ضول  ومُيكن 

�لرئي�ض،  �لرّبي  �لطريق  عرب  جنوبًا  بالجتاه 

�لذي ي�ضل �لعا�ضمة مبيناء �لعقبة.. و�لدخول 

�إىل قلب �ملدينة �لأثرية، يكون من خالل ممر 

�أكرث  طوله  يبلغ  )�ل�ضيق(،  با�ضم  ُيعرف  �ضّيق 

من 1000مرت، وترتفع حو�فه �ل�ضخرية، �إىل 

نحو 300مرت. 

الأنبياء.. مرّوا من هنا 

من  لعدد  با�ضت�ضافتها  �لبرت�ء،  �رشفت  وقد 

 عليها مرور �لكر�م، حيث 
ّ
�لأنبياء، بع�ضهم مر
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معامل  �أُدرجت  فقد  �لتاريخية،  ولأهميتها   

�لفريدة،  �ملو�قع  قائمة  �ضمن  �لبرت�ء،  و�آثار 

عليها،  و�مُلحافظة  حمايتها  يجب  �لتي 

باعتبارها تر�ثًا عامليًا، وذلك �عتبار�ً من 6 

عجائب  من  �ضِ دخلت  كما  1985م..  دي�ضمرب 

�لدنيا �ل�ضبع �جلديدة، بعد ��ضتفتاء عاملي على 

نتائجه  ظهرت  وتاريخيًا،  �أثريًا  12موقعًا 

�ملرتبة  حازت  حيث  2007م،  يوليو   7 يف 

�لثانية..

�آثار  عن  �لتنقيب،  �أعمال  �أوىل  �أُجريت  وقد 

1924م،  عام  ر�ضمي  ب�ضكل  �لبرت�ء،  ومعامل 

يف  لالآثار  �لربيطانية  �ملدر�ضة  باإ�رش�ف 

�لقد�ض، ومُب�ضاركة عدد من �خلرب�ء �لأوروبيني 

ومّلا  �لآثار،  عن  و�لبحث  بالتنقيب  �ملعنيني 

�أثمرت �جلهود عن �إظهار غري َمعَلم من �ملعامل 

�لهامة يف �ملدينة �لقدمية، تو��ضلت عمليات 

عن  و�أثمرت  مكثف،  ب�ضكل  و�لتنقيب  �لبحث 

ير�ها  �لتي  و�لآثار،  �ملعامل  كامل  �كت�ضاف 

ز�ئر �ملدينة �لقدمية يف �لوقت �حلا�رش. 

وفري�ً  ق�ضطًا  �لبرت�ء،  و�آثار  معامل  نالت  وقد   

من  �أوروبا،  يف  امني 
ّ
�لر�ض كبار  �هتمام  من 

بالألو�ن  لوحة  ر�ضم  �لذي  �رش�نز،  �أمثال 

�ملائية، ��ضتملت على منطقة �ل�ضيق و�خلزنة، 

وللر�ضام فريت غري لوحة فنية، تت�ضمن بع�ض 

يف  ظهرت  كما  �لقدمية،  �ملدينة  و�آثار  معامل 

ر�ضومات لبودي. 

وعلى مرمى �لب�رش يرى �ضبه جزيرة �ضيناء. 

. ق�رش �بنة فرعون. 
. �رشيح �جلرة، وهو و�حد من �أكرب �لأ�رشحة 
يف �لبرت�ء، يعود تاريخ نحته يف �ل�ضخور �إىل 

�لعام 70 ميالدية على �لأرجح، وحجم ُغرفته 

�لرئي�ضة نحو 18 مرت�ً طوًل، 9 �أمتار عر�ضًا. 

�لبيوت  من  �لعديد  هناك  ذلك،  �إىل  �إ�ضافة 

وُنق�ضت  ُنحتت  �لتي  و�لكبرية،  �ل�ضغرية 

�مُلقّو�ضة،  و�لبو�بات  �لوردية،  �ل�ضخور  يف 

وقنو�ت و�ضهاريج �ملياه، وثمة �رشيح قدمي، 

على م�ضاحة 64مرت�ً طوًل و20 مرت�ً عر�ضًا، 

منه  جُتلب  كانت  بئر  ُمنت�ضفه  يف  ويوجد 

معامل  من  و�أي�ضًا  �ملذبح..  لتنظيف  �ملياه، 

يعود  �أذرح،  له  ُيقال  مو�ضع  �لبرت�ء،  و�آثار 

�ضهد  قد  وكان  �لروماين،  �لعهد  �إيل  تاريخه 

ومو�ضع  �لأر�ض،  تاريخ  يف  �لتحكيم  و�قعة 

�لبي�ضاء، ومو�ضع �لب�ضطة، وهما يعود�ن �إىل 

عهد �لأدوميني. 

اهتمام عاملي 

 وعلى مدى ثالثة قرون، من �ل�ضاد�ض ع�رش �إىل 

�أو�ئل �لتا�ضع ع�رش �مليالدي، ظّلت جل معامل 

و�آثار �لبرت�ء، مطمورة يف �لرمال، �إىل �أن �أُعيد 

�إ�ضارة لها يف ُم�ضّنف  �أول  �كت�ضافها، وكانت 

غربي، قد وردت يف كتاب للُم�ضت�رشق و�ملوؤرخ 

�ل�ضوي�رشي يوهان لودفيج بريكاردت بعنو�ن 

حيث  �ملقد�ضة(،  و�لديار  �ضوريا  يف  )رحالت 

1812م  عام  �ملنطقة  يف  جولته  بعد  ـــ  قال 

�خلر�ئب  تكون  �أن  جد�ً،  حمتماًل  »يبدو  ـــ 

�ملوجودة يف و�دي مو�ضى، هي بقايا �لبرت�ء 

يف  مو�ضل  لوي�ض  �إليها  �أ�ضار  ثم  �لقدمية«.. 

كتاب له بعنو�ن )Arabia Petra(، بعد زيارته 

للمنطقة عام 1896م. 



باأنو�عه  �لفن  عامل  �إىل  �لدخول  �أن  �ضك  ل 

على  يقت�رش  كونه  �ضهاًل،  يكن  مل  �ملختلفة 

�أخذوها  �لذين  �لنا�ض،  من  حمددة  جمموعة 

و�لرغبة،  و�لهو�ية،  و�لإلهام،  �لفطرة،  عن 

و�لتاأثر�جليني وغريه خللق �لإبد�ع �لفني عند 

من  قربه  ب�ضبب  يكون  قد  �أو  �ل�رشيحة..  هذه 

�لثنني  �أو  �لقلب،  من  لقربه  �أو  �لفني،  �لو�ضط 

من  كل  لي�ض  يقال  �لقول،  نافلة  ومن  معًا.. 

�أو  فنانًا،  �أ�ضبح  خا�ضة  �لفن  در�ض  �أو  تعلم 

�لتي  �لأخرى  �حلرفية  �ملهن  كحال  مبدعًا 

�لآباء  ويتو�رثها  �لآباء،  عن  �لأبناء  يتناقلها 

�لبناء  مالب�ض  �رتدى  من  ولي�ض  �لأجد�د.  عن 

�ضار بال�رشورة بناًء.. ولهذ� جند �لو�ضط �لفني 

يتمتع بخ�ضو�ضيات، و�أجو�ء فريدة من نوعها: 

يف  و�لب�ضاطة  و�لتو��ضع،  �ملرهف،  كاحل�ض 

�لدعابة...  وروح  و�مللب�ض،  و�مل�رشب  �ملاأكل 

يف  �لآخرين  �إ�ضعاد  تريد  خملوقات  وكاأنهم 

بل  �لأحد،  �لو�حد  لر�ضا  لي�ض  ز�هدين  �لدنيا، 

ويعربون  �حلياة  يع�ضقون  عباده..  لإر�ضاء 

عن ذلك من خالل �لفنون �لتي ي�ضتعر�ضونها 

�إذ� ما توفرت لهم  للجمهور، بكل دقة وحرية 

�آمال  لي�ضت  وهذه  لالنطالق..  �لكافية  �حلرية 

وردية بقدر ما هي تخ�ض �ل�ضو�د �لأعظم من 

�لفنون با�ضتثناء فناين �ل�ضلطات، �لذين �رمتو� 

ح�ضب  ليرثي  �حلاكمة  �ل�ضلطة  �أح�ضان  يف 

وعنده  �لزمن،  ويختزل  )�لنفعيني(،  �عتقاده 

�ل�ضتعد�د.. وقيل يف �ل�ضعر�ء �لغاوين �لكثري، 

وهم يف كل مكان يهيمون، وحتى ل نظلمهم، 

غويا و�لبالط �مللكي

درو�س �لتجربة �لفنية و�أبعاد �سرية غويا

د. جالل الدليمي
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وما  �ضاخبة،  در�مية  عو��ضف  من  حياته 

من  فنان  جمع  فقلما  متغري�ت،  من  �عرت�ها 

�أو  �ل�ضاعرية  قبله بني عامل �خليال، وجو�نبه 

باأبعاده  و�ملحن،  �لتناق�ض  وعامل  �خلر�فية، 

وخارجيًا..  د�خليًا  �ملت�ضاربة  �لإن�ضانية 

ظل  �أنه  �إل  لـ»غويا«،  �ملو�قف  تكن  ومهما 

د�ئمًا وطنيًا مرتبطًا باأر�ض �إ�ضبانيا.

 

اإجنازات الفنان غويا الفنية: 

 قام �لفنان غويا بر�ضم حو�يل خم�ضمائة لوحة، 

ومائتني وثمانني قطعة حفر، وما يقرب من 

�لألف ر�ضم، ولعل �أول ما يلفت �لنظر يف فنه 

�لت�ضكيلي هو �لتناق�ض بني �ل�ضكل و�ملو�ضوع 

�ملالكة،  �لعائلة  لوحة  يف  �ملعاجلة  وطريقة 

�ل�ضود�ء،  ر�ضومه  لوحاته �حلزينة يف  و�إحدى 

بوردو.. ومن  ر�أ�ضه  م�ضقط  �للنب يف  بائعة  �أو 

�ضكاًل  �ملختلفة  �للوحات  باأن  يعتقد  ير�ها 

فنانني  لثالثة  تبدو  و�إبد�عًا...  ومو�ضوعًا 

كبار ينتمون �إىل ثالث مد�ر�ض فنية خمتلفة.. 

فالأوىل لوحة )�لعائلة �ملالكة( ومتثل مرحلة 

�لتفا�ضيل �ل�ضديدة و�لثياب �لفاخرة و�لأنيقة 

تغلف  و�لتي  �لطبقة،  هذه  مثل  ترتديها  �لتي 

�لثانية  و�للوحة  كالدمى.  يقفون  �أنا�ضًا 

�خلوف  تعك�ض  و�لتي  �ل�ضود�ء(  )�لر�ضوم 

�لفرن�ضي  �ل�ضتعمار  �لنف�ضي، يف فرتة  و�لهلع 

�لإ�ضالمي  �حلكم  فرتة  ولي�ض  ـــ  �لأوروبي 

�للنب( و�لتي  ـــ و�لثالثة لوحة )بائعة  �لعادل 

�لتعبري.. وتلك  ب�ضاطة، وحزنًا يف  متثل بحق 

�لر�ضوم جاءت نتيجة لتحديد موقف غويا من 

نف�ضه، ومن ق�ضايا وطنه وجمتمعه ومعاناته 

�ل�ضخ�ضية )�ملركبة( �آنذ�ك.

طموح الفنان غويا رغم تكرارالف�سل:

�أ�ضو�ء  �إىل  يتطلع  �ملنبت،  �لفالح  غويا،  كان 

يف  ويطمح  ـــ  �أ�ضلفنا  كما  ـــ  �مللكي  �لبالط 

�لبالط  �إىل �حل�ضول على لقب فنان  �لو�ضول 

فهناك نحاتون ور�ضامون ومطربون... ينطبق 

�لر�ضام  بينهم  ومن  �ل�ضعر�ء..  و�ضف  عليهم 

�ل�ضهري �لإ�ضباين غويا، �لذي كان يحلم ببالط 

�لتي لطاملا  �لأمنية  �مللوك و��ضتطاع حتقيق 

وح�ضل  �لكثري،  وحتمل  لها  وخطط  بها،  حلم 

�إىل  و�ضنتطرق  �ملطاف..  نهاية  يف  عليها 

لي�ضتفيد  و�لفني،  �ل�ضخ�ضي  بجانبيها  حياته 

لرجل  وحرمان  بوؤ�ض  جتربة  من  �لآخرون 

عظيم.. 

مالمح من حياة الفنان غويا:

تعد حياة �لر�ضام �ل�ضهري فر�ن�ضي�ضكو غويا من 

�أملع �ل�ضري �لتي تناولها ويتناولها �لنقاد على 

خمتلف �لع�ضور. �إذ �متدت حياة غويا من عام 

عا�رش  �أنه  �أي  1828م  عام  حتى  1746م 

تاأريخ  من  ومميزة  طاحنة،  تاأريخية  فرتة 

�إ�ضبانيا وحروبها، �إىل جانب ما كانت تقا�ضيه 

�ل�ضحرة،  و�ضعوذة  �لتفتي�ض  حماكم  بط�ض  من 

و�إتاو�ت تفر�ضها �لع�ضابات وقّطاعو �لطرق.. 

ويعود ذلك �إىل ما يحتله غويا من مكانة فنية 

بالقلق  غويا  الفنان  حياة  عرفت 

من  ال�سديدة  واملعاناة  املتزايد 

من  حياته  عليه  حتتوي  ما  كرثة 

وما  �ساخبة،  درامية  عوا�سف 

جمع  فقلما  متغريات،  من  اعرتاها 

اخليال،  عامل  بني  قبله  من  فنان 

اخلرافية،  اأو  ال�ساعرية  وجوانبه 

باأبعاده  واملحن،  التناق�ض  وعامل 

داخليًا  املت�ساربة  الإن�سانية 

لـ  املواقف  تكن  ومهما  وخارجيًا.. 

وطنيًا  دائمًا  ظل  اأنه  اإل  )غويا(، 

مرتبطًا باأر�ض اإ�سبانيا

عاملية مرموقة يف تاأريخ �لفن، و�إىل ما حققه 

بجر�أته  يتعلق  فيما  وخا�ضة  �إ�ضافات،  من 

عن  بهما  يعرب  ر�ح  �لتي  روؤيته،  وو�ضوح 

ـــ  �لتفتي�ض  ملحاكم  �ملتز�يد  بانتقاده  �آر�ئه 

�لفا�ضية و�لنازية على حد �ضو�ء بحق �لأبرياء 

�لفرن�ضي  �لقائد  ودخول  بذلك..  حمق  وهو  ـــ 

عام  �إ�ضبانيا  �إىل  بونابرت  نابليون  �ملحتل 

مدينته  هجر  �ملو�قف  تلك  وكلفته  1808م، 

�أحبته و�أحبها كثري�ً وحتول فنه �لبهيج  �لتي 

�إىل فن مو�ضح بال�ضو�د �ل�ضارخ ظهر و��ضحًا 

يف لوحاته �ملعربة حد�د�ً على �أرو�ح �لأبرياء 

�ملبادئ  عن  دفاعًا  باملئات  �ضقطو�  �لذين 

�إىل  دخوله  فر�ض  و�ضاعت  �لنبيلة.  و�لقيم 

�لبالط �مللكي، �لتي و�ضعها ن�ضب عينيه.. 

�ملتز�يد  بالقلق  غويا  �لفنان  حياة  عرفت 

�ل�ضديدة من كرثة ما حتتوي عليه  و�ملعاناة 

متحف غويا - فرن�سا



و�إيقاع  مظهره،  على  �لرث�ء  مالمح  وتبينت 

فيال  يف  للعي�ض  وحتول  وعائلته..  معي�ضته، 

جترها  وعربة  �ضا�ضعة،  بحديقة  حماطة 

و�لتظاهر،  �لبذخ  حياة  يف  و�نغم�ض  �جلياد، 

بينما كانت فر�ضاته تو��ضل �لعطاء يف خدمة 

ر�ضمه  ملا  وفقًا  و�لبالط  �حلاكمة  �لطبقة 

لنف�ضه من خطط و�أهد�ف.. وما هي �إل �ضنو�ت 

ع�ضو�ً  بالإجماع  �نتخابه  مت  حتى  معدودة 

لها.  �لإ�ضبانية، ثم عني مدير�ً  �لأكادميية  يف 

وما كاد يبلغ �لأربعني من �لعمر حتى ح�ضل 

مدريد  �لعا�ضمة  يف  �مللك(  )ر�ضام  لقب  على 

ليو��ضل حماولة تنفيذ حلمه �لكبري يف مكانه 

�للقب  هذ�  على  وبح�ضوله  �لق�رش�مللكي،  يف 

�أ�ضبح م�ضموحًا له باأن يخط مالمح �ضاحب 

�أن و�ضل �إىل مبتغاه  �جلاللة بفر�ضاته.. وبعد 

بجهد ��ضتمر ثالثة وع�رشين عامًا من �لكفاح 

و�ملثابرة و�لأمل ليت�ضاءل مع نف�ضه عن جدوى 

ذلك �حللم وعما حققه له من �أهد�ف؟ ولرنى 

بع�ض ما ك�ضفته طموحات غويا، و�إد�نته. 

�لأر�ضتقر�طية  �لطبقة  ر�فقت  �ضنعة  وهذه 

�لأوروبية. 

�خلطوة  هذه  باإ�ضناد  خري�ً  غويا  وتاأمل 

�أمام  �إىل  �ضتنقله  و�لتي  �إليه،  �ملرحلية 

�ملو�ضوعات  وكانت  �لطموح..  حتقيق  يف 

�ل�ضائدة  هي  �لتقليدية  و�لأ�ضطورية  �لفرن�ضية 

يف �ضناعة �ل�ضجاد �مللكي. �إل �أن �مللك �ضارل 

�لنمط  هذ�  تغيري   1773 عام  قرر  قد  �لثالث 

�لغريب عن �حلياة �لإ�ضبانية، وطالبهم بتنفيذ 

مو�ضوعات تعرب عن �حلياة يف �إ�ضبانيا. 

�ملرح  مظاهر  عن  يعرب  غويا  �لفنان  ور�ح 

خالل  من  بلده،  �أهل  حياة  يف  و�لطرب 

و�لأوبر�ت  �لأعياد  عن  �ملعربة  ر�ضوماته 

وم�ضارعة �لثري�ن وقيام �حلفالت �لعامة.

�ضور�ً  غويا  وّثق  عامًا،  ع�رش  �ضبعة  وطو�ل   

�لإ�ضباين  �ملجتمع  من  م�ضتوحاة  تعبريية 

�ضتني  من  يقرب  مبا  و�لفولكلوري  �لتقليدي 

عماًل وذ�ع �ضيته يف �لأو�ضاط �لأر�ضتقر�طية 

لعمل  �لطلبات  عليه  و�نهالت  �ملهمة، 

بورتريهات لأفر�دها.

 

حتقيق النجاح بعد الف�سل وزخم املعاناة:

للبالط  �ل�ضجاد  على  �لر�ضوم  �ضنعة  بعد 

ولأبناء �لطبقة �لأر�ضتقر�طية.. تدفقت �لرثوة، 

 

بر�ضومات  �أكرث من ذلك كمخت�ض  �أو  �مللكي، 

من  �لكثري  ومار�ض  �مللك(  ر�ضام  )�أي  �مللك 

مكر  من  وغري�مل�رشوعة  �مل�رشوعة  �لأ�ضاليب 

وكان  �لغاية..  �إىل  للو�ضول  وتدلي�ض  ودهاء 

ع�رشة  �ل�ضابعة  �بن  )�ضبابه،  عمره  مقتبل  يف 

�ضوب  متوجهًا  بوردو  قريته  ترك  �ضنة(. 

لي�ضرتك  �لأقد�م  على  م�ضيًا  مدريد  �لعا�ضمة 

�أعلنت  و�لتي  هناك،  �ملقامة  �مل�ضابقة  يف 

�لفنان  �أن  �إل  فرناندو..  �ضان  �أكادميية  عنها 

�مل�ضو�ر  وو��ضل  �حلظ.  يحالفه  مل  �ل�ضغري 

على  م�ضممًا  �ضلبة  وباإر�دة  عالية  بهمة 

�لو�ضول �إىل هدفه، �لذي لطاملا و�ضعه ن�ضب 

عينيه. فا�ضتقر يف مدريد )�لعا�ضمة( يف ظل 

�لفنان  �إىل  تعرف  وهناك  م�ضطربة.  �أحد�ث 

فارق  رغم  �لفنانان  وتاآلف  )بايو(،  �لإ�ضباين 

�ل�ضن و�ملكانة �لجتماعية بينهما.. لكن جمع 

يف  بطموحهما  يتعلق  م�ضرتك  هدف  بينهما 

�إىل  �ضافرغويا  �مللكي.  �لبالط  �إىل  �لو�ضول 

م�ضابقة  يف  لي�ضرتك  �لإيطالية  بارم  مدينة 

هذه  لأن  هناك،  �جلميلة  �لفنون  �أكادميية 

�ضتكون  �جلائزة  على  و�حل�ضول  �مل�ضاركة 

بف�ضلها  لينفذ  »غويا«  لـ  مرور  جو�ز  مبثابة 

�إىل �لطبقات �لعليا، ويحقق رحلة �لألف ميل. 

�إىل  فعاد  يالحقه،  كان  �لثاين  �لف�ضل  �أن  �إل 

�أ�ضتاذه  لريى  حتديد�ً  �لعا�ضمة  ويف  �لوطن، 

�لبالط  ر�ضامي  من  �أ�ضبح  قد  بايو  و�ضديقه 

�ملثلى  بالطريقة  يفكرجديًا  فاأخذ  �مللكي، 

للو�ضول �إىل �لبالط، وما هي �إل �أيام معدودة 

)�لآن�ضة  بايو  �ضقيقة  من  �لزو�ج  قرر  حتى 

جوزيفا بايو(. وكانت زيجة حظ عليه لتدعيم 

�ضمن  وبذلك  و�لجتماعية،  �لفنية  مكانته 

�إىل �لبالط. وما كاد ي�ضل  �أكيد�ً  لنف�ضه منفذ�ً 

عمره �إىل �لثالثني عامًا حتى بد�أ �حلظ يتب�ضم 

له مبعاونة �ضديقه بايو )�ضقيق زوجته(. فقد 

�إليه �لقيام بعمل جمموعة من ت�ضاميم  �أ�ضند 

�للوحات �خلا�ضة بال�ضجاد للم�ضاغل �مللكية، 

وّثق  عامًا،  ع�رص  �سبعة  طوال 

م�ستوحاة  تعبريية  �سوراً  )غويا( 

التقليدي  الإ�سباين  املجتمع  من 

�ستني  من  يقرب  مبا  والفولكلوري 

الأو�ساط  يف  �سيته  وذاع  عماًل. 

وانهالت  املهمة،  الأر�ستقراطية 

بورتريهات  لعمل  الطلبات  عليه 

لأفرادها
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و�إمنا  وحده،  باملر�ض  تكن  مل  غويا  نهاية 

تد�خل �لأحد�ث �لتي �أ�رشت بال�ضعب �لإ�ضباين، 

وهو ل يهد�أ ول يكف عن �لت�ضاوؤل، وقرر غويا 

 يو�جه �ملوت، �لذي يرتقبه وهو يختم بنهايته 

�ملوت  بعد  يبقى  �لذي  فما  �ملخلوقات.  كل 

�ضوى حقيقة ما �أجنزه �لإن�ضان؟ و�حلقيقة �أن 

نهاية غويا يف البالط امللكي: 

�أتاحت ظروف عمل غويا يف �لبالط �لطالع 

تلك  فخلف  خبايا،  من  فيه  يدور  ما  على 

تتاآكل  �لتي  �لنفو�ض  توجد  �لرب�قة،  �ملظاهر 

فيه،  وتتطاحن يف عنف ل هو�دة ول رحمة 

�ضكون  يف  خل�ضة  حتاك  �ملوؤ�مر�ت  بينما 

و�ضعوذة  مكائد  من  �إ�ضبانيا  وعانت  وثبات، 

من  جوفها  يف  حتويه  ما  وبكل  وغمو�ض 

موؤ�مر�ت وخد�ع، بينما �ل�ضعب �لإ�ضباين غارق 

�مل�ضيحي،  �لدين  رجال  بع�ض  ظلمات  يف 

�ل�ضحرة  و�ضيطرة  �لتفتي�ض  حماكم  ورعب 

�إىل  �لدين  رجال  عدد  وو�ضل  و�مل�ضعوذين. 

�أكرثمن مائة �ألف �ضخ�ض، �كتظت بهم جدر�ن 

فقد  ذلك  ومع  �إ�ضباين.  دير  ثالثمائة  �أكرثمن 

�ضاع �لنحالل �لأخالقي و�جلهل و�ل�ضتبد�د... 

�أدبية  حلركة  منبعًا  �أ�ضبح  فقد  ذلك  ومع 

ر�فقها  وما  �ل�ضعوذة  بوجه  مكر�ضة  باأ�رشها 

من مظاهرم�رشة باملجتمع. 

�لن�ضفي  �ل�ضلل  مبر�ض  غويا  �لر�ضام  �أ�ضيب 

يف �جلانب �لأمين، �أرقده طو�ل �لعام 1793م 

جنوين  �أمل  بعد  ـــ  يائ�ضًا  �ملوت  ي�ضارع 

للو�ضول �إىل هدفه ـــ و�أدى �إىل فقد�نه حا�ضة 

�لت�ضال  �إىل  ��ضطره  مما  متامًا،  �ل�ضمع 

�أو  و�لكتابة،  �ملر��ضلة  طريق  عن  بالآخرين 

بالإ�ضارة، فهي �ضلته ما بني �لعامل �خلارجي 

وبني دنياه.. يقول �لناقد �لفرن�ضي )كلود رو�( 

عن هذه �لفرتة من حياة غويا �ملاأ�ضاوية حقًا 

�جل�ضماين  و�ل�ضعور  �ملر�ض،  ذلك  )�إن  بقوله: 

غويا،  �أمام  جديدة  �آفاقًا  فتحا  قد  باملوت، 

�جل�ضور..  �لو�ضويل  و�ل�ضاب  �مللكي  �لر�ضام 

ذلك  حتى  �إليها  �لنظر  يرف�ض  كان  �آفاقًا 

�حلني(. 

كل  بعد  عمقًا  �لآفاق  هذه  �زد�دت  وقد 

�لت�ضاوؤلت �لتي ر�ح يطرحها على نف�ضه وهو 

حتى  معدودة  �سنوات  اإل  هي  ما 

يف  ع�سواً  بالإجماع  انتخابه  مت 

الأكادميية الإ�سبانية، ثم عني مديراً 

من  الأربعني  يبلغ  كاد  وما  لها. 

العمر حتى ح�سل على لقب )ر�سام 

امللك( يف العا�سمة مدريد ليوا�سل 

يف  الكبري  حلمه  تنفيذ  حماولة 

مكانه يف الق�رصامللكي، وبح�سوله 

على هذا اللقب اأ�سبح م�سموحًا له 

اجلاللة  �ساحب  مالمح  يخط  باأن 

بفر�ساته



ـــ وكون �لفن و�ضيلة حقيقية للتعبري، و�لفنانني 

�ختالف  على  جمتمعاتهم  يف  قادة  ميثلون 

�خت�ضا�ضاتهم ولهم قاعدة جماهريية موؤثرة 

ويزرعو�  �لأحا�ضي�ض  يحركو�  �أن  ي�ضتطيعون 

بعد  و�لنجاح  و�لأمل  �لبوؤ�ض  بعد  �لبهجة 

رونالد  �عتلى  �حلديث  �لتاأريخ  ويف  �لف�ضل، 

فنان  وهو  �لعامل،  يف  �أكربدولة  رئي�ض  ريغن 

يف  م�ضابهة  حالت  وتوجد  �أمريكي(،  )ممثل 

�لعامل.. لتجارب �لفنانني �مللتزمني لإن�ضاف 

�ملمكن  فن  �أف�ضد  ما  بعد  �ملقهورة  �ل�ضعوب 

ودبلوما�ضية �ملكر، بعدما غابت �آمال �ل�ضعوب 

و�لإذلل  و�لقهر،  �لبط�ض  من  �لنا�ض  لإنقاذ 

و�لعبودية.. 

و�لنزول  �لإ�ضباين  �ل�ضعب  جحيم  �إىل  �لنزول 

يعرف �خلال�ض،  يعاين ول  �ضعب  �إىل ظلمات 

�لقائمة  �لأزقة  ليدور يف  �لطريق  �إىل  و�نطلق 

و�ملعتقلني  و�مل�ضاجني  �ل�ضحرة  ي�ضاهد 

عليهم  و�ملحكوم  يعذبون،  وهم  �ل�ضيا�ضيني 

بالإعد�م ينفذ بحقهم عالنية و�ضط �حتفالت 

�ضاخبة.. وعاي�ض �لياأ�ض و�ل�رشخات �لربيئة 

لالأزقة  ميكن  ما  بكل  و�متزج  و�لتهديد�ت، 

وما  ماآ�ض.  من  حتويه  �أن  �ملتد�خلة  �ملظلمة 

يوؤخذ على غويا �أنه ترجم �جلانب �لبهيج من 

بجدر�ن  يليق  و�لذي  فقط،  �لب�ضطاء  ماأ�ضاة 

ول  �لقهر،  �حلرية �ضد  يد�فع عن  ول  �لبالط، 

كما  ��ضتبعاد،  من  حوله  يدور  ما  كل  يدين 

�جلهل  ليبدد  بثه  �لنور ويحاول  يد�فع عن  ل 

و�لظلمات، وهو مل يّدِع   ذلك. 

ت�ضتحق  غويا  للر�ضام  �لفنية  �لتجربة  �إن  ـــ   

�لدر��ضة لتعويد �ل�ضباب �لعربي خا�ضة وللعامل 

�مل�ضتقبل(  ورجال  �لأمة،  )ثروة  عامة  �لثالث 

�أن يو��ضلو� �مل�ضو�ر �إىل نهاية �لهدف �ملر�ضوم 

مهما  د�ئم  جناح  بل  ف�ضل  ل  م�ضبقًا  وي�ضعو� 

طال �لزمن. 

و�لو�ضيلة �رشيفتني  �لغاية  تكون  �أن  ـــ يجب   

للدفاع عن حقوق �ملعدمني من دون �ضعار�ت 

�ضخ�ضية  منافع  حتقيق  �إىل  تهدف  و�ضولية، 

بالتدلي�ض و�لرياء و�لر�ضى. 

�لعربي  �ل�ضيا�ضي  �مل�رشوع  ف�ضل  بعد  ـــ   

�ل�ضيا�ضيني  �لقادة  �أغلب  كون  �لثالث،  للعامل 

خلف  يلهثون  نفعيني  دعائيني  جمرد  كانو� 

�لبائ�ضة،  �لأكرثية  ح�ضاب  وعلى  م�ضاحلهم 

حني  يف  �ضيا�ضية!  نخبًا  �أنف�ضهم  وي�ضمون 

وبني  و�خلفي،  �ملعلن  �ضا�ضع بني  بون  هناك 

جمرد  وظهر  )�لتطبيقي(..  و�لعملي  �لنظري 

�ضعار�ت �نتخابية. 
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لغة  مع  حو�ر  �إقامة  �لقر�ءة  هذه  تقرتح 

�ل�ضورة، ميكنه �أن يتتبع حقل ��ضتباك �ملوؤثر 

�لتي  �لتلقي  فعاليات  مع  »�لفيلم«  �ل�ضوري 

تتوجه هنا حتديد�ً ـــ بفعل �لإثارة �ل�ضينمائية 

�ضياق  يف  و�لآخر(  �لأنا  )جدل  حتليل  �إىل  ـــ 

�ملحاور  وذلك من خالل  �لأمريكي.  �ملجتمع 

�لآتية: 

1 - �سورة واقعية: العنف 

عرب خمتلف و�ضائل �لإعالم �عتدنا �أن نرى يف 

ميلك  مهيمنًا،  عنفًا  �لأمريكية  �حلياة  ظاهر 

��ضتمر�ره  له  ي�ضمن  ما  و�ل�ضدة  �لت�ضاع  من 

�لعنف  هذ�  لي�ض  عليه.  �ل�ضيطرة  و�ضعوبة 

�إمنا  مرغوبة،  �أو  �عتباطية  �أو  طارئة  ظاهرة 

بعد  ما  �ملجتمع  حركة  يالزم  �ضلبي  �إفر�ز 

�لد�ئم  وجوده  مربر�ت  وي�ضتمد  �ل�ضناعي 

�لر�أ�ضمالية  �حل�ضارة  يف  جذوره  عمق  من 

�لثقافية  متثالتها  من  كذ�  �لأمريكية، 

ب�ضيادة  تتعلق  لأ�ضباب  و�لتي  و�ل�ضيا�ضية 

قطعت  �لأبي�ض(  )�لرجل  �لأوحد  منوذجها 

�ضلتها برت�ثها �لثقايف، �لقومي و�لديني)1(، 

وخلقت لنف�ضها بدًل عن ذلك، قيمًا ��ضتهالكية 

يف  طموحاتها  تو�ئم  مغر�ضة  و�إعالمية 

�إعادة  على  �لأ�ضا�ض  �هتمامها  ين�ضب  �أن 

وفقًا  للفرد  و�لذهنية  �لعملية  �حلياة  هيكلة 

��ضتالبية  وبطريقة  حمددة،  نفعية  ملعايري 

�لإن�ضان،  حلياة  �مل�رشوعة  �حليازة  لها  تتيح 

و�لفربكات  �حلجج  �أنو�ع  كل  �ختالقها  عرب 

     مطــارد �ل�سمــ�س 

روؤية �سينمــائية جلدل �لأنا و�لآخـر

 اأحمد ثامر جهاد 



�أ�ضكال �لتنميط �ل�ضو�ضيوثقايف هي ما ن�ضفه 

تلك  �لدفني.  �أو  �ملخبوء  �لعنف  بظاهرة  هنا 

نتيجة  باتت  �ملهيمنة  �ل�ضتالبية  �لظاهرة 

2 - معاجلة �سينمائية: جتاوز العنف 

حتاول  �لتي  �لتع�ضفية  �ليومية  �ملمار�ضة  �إن 

قيمه  من  جترده  �أن  بعد  »�لآخر«  �إلغاء 

خمتلف  تبنيها  عرب  و�أحالمه  ومعتقد�ته 

مدرو�ض  توجه  �ضمن  �مل�ضاقة  و�لنمطيات 

ميثل �لتعتيم �لإيديولوجي �لبارع �أحد �أهد�فه 

�لأ�ضا�ضية. 

�لغربية  �أ�ضلوب �حلياة  �آخر يك�ضف  من جانب 

عن حالة �ل�ضعي �ملحموم لعملية �إغر�ق �لذ�ت 

و�لأوهام  و�حلاجات  �ل�ضلع  من  هائل  بركام 

و�ضبطها يف قنو�ت حمددة ت�ضب يف �لنهاية 

بتعبري  مر�قبته(  �أو  �جل�ضد  )معاقبة  ل�ضالح 

باإدر�ك  نرى  �أن  وميكننا   . فوكو«  »مي�ضيل 

خطاب  فيها  يحاول  �لتي  �لكيفية  �أو�ضع، 

�لهيمنة �لأمريكية ـــ �ملفربك باقتد�ر ـــ و�ضع 

مطلق �ضياغاته �لفكرية للتب�ضري باأخالقيات 

جديدة يوؤمن دعاتها ب�ضيا�ضة مفاهيمية، على 

ومتثلها  �عتيادها  و�لعامل  �أمريكا  يف  �لفرد 

�ضيغة  هي  فيها  رجعة  ل  نهائية  ب�ضفة 

)�لكابو�ض مكيف �لهو�ء(٭. 

�لعنف  يت�ضكل  �ملمار�ضات  تلك  ن�ضيج  ومن 

�ملخبوء ـــ باعتقادنا ـــ كاآلية دينامية للدفاع 

يجعله  نحو  وعلى  )�لآخر(  �أمام  �لنف�ض  عن 

�ملحاورة  ترف�ض  بي�ضاء  عن�رشية  حينًا 

وتتبنى �لإلغاء. هذه هذه �لذ�ت �ملر�ضومة يف 

�إجماًل،  هي  و�خلطابية  �لو�قعية  �ملمار�ضة 

حا�ضل �ضفاتها و�أوهامها �لنظرية �مل�ضخ�ضة، 

يف  �لعري�ضة  خطوطها  تعيني  ميكن  و�لتي 

مالك  �ملرفه،  �حلر،  �لأبي�ض،  �لرجل  منوذج: 

�لدميقر�طي  �ل�ضوبرمان،  ومنتجها،  �لأر�ض 

جاز  �إذ�  و�لإله  �لطيبة،  �لنية  �ضاحب  �لعتيد، 

�لقول.. وبخلط تلك �ل�ضفات تنتج �لأخالقوية 

�أ�ضطورة �ملركب �لأمريكي �لعجيب  �لإعالمية 

بو�ضفه نوعًا من �حلقائق �ملطلقة �ملنزلة!! 

�لت�ضور�ت  هذه  ت�ضتجيب  معروف  هو  وكما 

�إىل  تذكر،  مبرونة  غريها،  و�أخرى  �ملنمذجة 

منظومة �ملفاهيم �لغربية عن �لأخالق و�حلق 

و�ل�ضيا�ضة)2(. 

�سيمنو
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كل  من  للتحرر  �ملتطلع  �لفرد  م�ضعى  بنجاح 

�أنو�ع �حلو�جز و�ملخاوف و�لأوهام �لتي حتد 

حياة  يف  �مل�رشوعة  �لإن�ضانية  �أمنياته  من 

متو�زنة تتعدى �مل�ضاركة �للفظية بني �لأفر�د، 

نحو �ألفة حقيقية تفتح جماًل جاد�ً للحو�ر من 

�أوجه كثرية متنوعة، تكون معرفة �لذ�ت فيها 

طريقًا لزمًا ملعرفة )�لآخر(. فال�ضد�قة �حلقة 

�لإن�ضانية،  ودعائم  �لهوية  مقومات  من  لهي 

عالئم  من  هو  �لذ�ت  على  �لرتد�د  �أن  مثلما 

على  �لبغي�ض  و�لت�ضلط  و�ل�ضتالب  �لنكو�ض 

�ل�ضم�ض«  »مطارد  لفيلم  يح�ضب  ومما  �لآخر. 

م�ضوقة،  ب�ضيطة  ق�ضة  خالل  من  ��ضتطاعته، 

�لتفاعل  �أجو�ء  على  �لهادئة  �ل�ضيطرة  �إحر�ز 

)مايكل  �لرئي�ضتني  �ل�ضخ�ضيتني  �لدر�مي بني 

�إبر�ز  �أو  ـــ بلو( من دون �لنحياز لأي منهما 

ين�ضجم  ما  وهو  �لأخرى،  ح�ضاب  على  و�حدة 

مع �ملغزى �لذي ين�ضده كاتب �لفيلم وخمرجه، 

�أفكاره  بث  �لر�ضينة  �لتوليفة  بهذه  ف�ضمن 

بال�ضد  متيزت  مرت�بطة  م�ضاهد  يف  و�ضوره 

و�لإقناع و�لتاأثري. 

3  - الق�سة: جدارة احلوار 

�ضاب  �ضجني ملون،  �أمام  �لفيلم نحن  يف هذ� 

جون  �ملمثل  ـــ  »بلو  يدعى  هندي  �أ�ضل  من 

يدعى  متزوج  طبيب  باختطاف  يقوم  �ضيد�« 

تكلفه  هارل�ضن«  وودي  �ملمثل  ـــ  »مايكل 

�ل�ضجني  بفح�ض  فيها  يعمل  �لتي  �مل�ضت�ضفى 

وحتديد علته، ذلك بعدما �أر�ضلت �إد�رة �ل�ضجن 

�ملري�ض ملعاينته و�لتاأكد من �ضحة �دعائه. 

م�ضاب  �أنه  »بلو«  يدرك  �لذي  �لوقت  ويف 

يغامر  �ضفائه،  يف  �أمل  ول  �ل�رشطان  مبر�ض 

تعك�ض  يائ�ضة  بحركة  �لطبيب  باختطاف 

حاجته للتغلب على خماوفه من عدم �كرت�ث 

ب�ضالح  ثقته  لنعد�م  ورمبا  به،  �لآخرين 

�ملوؤ�ض�ضة )�مل�ضت�ضفى( �أو تعاطفها مع حالته، 

فهو بنظرهم ـــ كما يعتقد ـــ لي�ض �ضوى جمرم 

بنجاح ولالإن�ضان �أوهامه، وثمة »�ضلة باطنة 

بني �لقد��ضة و�لعنف« )3(. 

حقيقية  �إمكانية  للحو�ر  �أن  يربهن  وحتى   

�لب�رش،  بني  و�خلالفات  �ملع�ضالت  حل  يف 

ي�ضاعف �لفيلم من �ضوره �لدر�مية �لر�ضينة 

�لفكرية و�جلمالية، ويبث لقطاته من  بقيمها 

�لنتقادية  قيمتها  تكمن  مبدعة  ذكية  مر�آة 

يف معرفتها �لو�قع على نحو دقيق يبتعد عن 

�ملر�ء�ة و�لت�ضليل. 

�إن �لجتاه �لعام للفيلم يتحدث عن �لت�ضور�ت 

�لأمريكي  �لفرد  �ضلوك  حتكم  �لتي  �لنمطية 

وحتول دون �لت�ضال �لإن�ضاين بني منوذجني 

�لجتماعي  و�قعهما  يف  ن�ضبيًا  خمتلفني 

وتكوينهما �لثقايف و�لنف�ضي، يف �إ�ضارة هامة 

�إىل �أن �ملجتمع �لأمريكي ي�ضح �لقول فيه �أنه 

�أو متما�ضكة،  جماعات ب�رشية غري متجان�ضة 

�أو  �ضيا�ضية  ـــ  عدة  لأ�ضباب  �أفر�دها  ميتنع 

�رشيحة،  عالقات  يف  �لدخول  عن  ـــ  طبقية 

حقيقية، غري نفعية مع بع�ضهم بع�ضًا. 

�لت�ضال  �أن  �ملفرت�ض  من  كان  و�إذ� 

يزيد  �لو�حدة  �جلماعة  فئات  بني  �لوجد�ين 

جمالها  �ضمن  �لو�قعية  �مل�ضاركة  حر�رة  من 

ـــ  كان  �أّيًا  ـــ  �لفرد  وي�ضاعد  �ل�ضو�ضيولوجي، 

بع�ض  على  �لتغلب  �أو  م�ضاكله  تخطي  على 

�لتي  �لأ�ضا�ض  فامل�ضاألة  وو�ضاو�ضه،  مثبطاته 

�لتامة  ثقته  يف  تكمن  برب�عة  �لفيلم  طرحها 

ما  �ملتباينة  �أ�ضد�ئها  يف  �مللحوظ  للرتدد 

�حتلت  �ضاخنة  ق�ضية  و�ل�ضينما  �لو�قع  بني 

عدة  �أفالم  يف  �ضا�ضعة  م�ضاحة  معاجلتها 

خمرجني معروفني، قدمو� �أف�ضل ما لديهم من 

�إمكانيات فنية، غالبًا ما �أثارت �أ�ضئلة خمتلفة 

عن غاياتها، و�ضلت يف حدودها �لق�ضوى �إىل 

�إعادة �لنظر يف معنى �ل�ضينما بالن�ضبة لعاملنا 

�ملعا�رش، من �أولئك �ملخرجني: �أوليفر �ضتون، 

�ضكور�ضيزي، تارنتينو، ديفيد فني�رش. 

�ضيمنو(  )مايكل  �ملوهوب  �ملخرج  �أن  �إل 

�جلديد  لفيلمه  �ختار  مغايرة  ز�وية  ومن 

The sunchaser( �ضورة  ـــ  �ل�ضم�ض  )مطارد 

و�لزدر�ء  للتهكم  تعر�ض  مثرية  �ضينمائية 

من طريقة �حلياة �لأمريكية �لتي تفتح �جلدل 

لو�قع  �لفردية  �لروؤية  �ضالمة  حول  و��ضعًا 

و�ملعنوية  �ل�رشعية  �حلقوق  بني  �لتعار�ض 

للفرد �لأمريكي. فقدم باختياره ذ�ك معاجلة 

�ضينمائية جذ�بة لق�ضة ر�ئعة كتبها )ت�ضارلز 

ليفيت( تناق�ض على نحو مرت�بط ومعرب �أوهام 

حتت  �لأمريكية،  �لذ�ت  يف  �لكامنة  �لغطر�ضة 

�ضطح �لدميقر�طية و�حلرية و�لتح�رش. 

بالقدر  �أنه  �لفيلم  هذ�  يف  للنظر  �لالفت  ومن 

�لقتل  م�ضاهد  من  تقريبًا  فيه  خال  �لذي 

و�لعنف باملعنى �لتقليدي، �أبرز �رشده �أ�ضكال 

ف�ضحة  خالل  من  �ملتخفية،  �لقهرية  �لعنف 

حمنة  جتمعهما  خمتلفني  رجلني  بني  �حلو�ر 

تخطي  �إمكانية  عن  بذلك  كا�ضفًا  م�ضرتكة، 

�أ�ضباب �لت�ضاد بينهما. 

 ومما تهياأ للمخرج ب�ضفة بارزة، تركيزه على 

منعن  وجعلنا  غريه،  من  �أكرث  �حلو�ر  عن�رش 

يف  �ملج�ضدة  �لعنف  جذوة  يف  طوياًل  �لنظر 

يتبادلها  �لتي  و�مل�ضاجالت  �لأحاديث  ثنايا 

للكلمات �ضلطتها  �لنا�ض. حيث يكون  نفر من 



ويدلل  �أفكارهم،  �أ�ضالة  من  وتنبعث  �لأجد�د 

قيم  تبني  �رشورة  على  باملقابل  �رشدها 

�ملوؤ�زرة و�ملحبة، ل�ضيما م�ضاركة �لأخ لأخيه 

وجد�نيًا يف حمنة �ملوت، وهي �إ�ضارة �ضمنية 

�إىل �أن �لإن�ضانـ ــ ب�ضعة متثالتهـ ــ هو حمنة �أخيه 

وفردو�ضه يف �آن. �إن �للم�ضات �لذكية للمخرج 

�أن  �إدر�ك فكرة مفادها:  �إىل  »�ضيمنو« قادتنا 

�لطابع �ملاأ�ضاوي �جلاد ملحتوى �لفيلم جت�ضد 

�ملت�ضادين  �لنموذجني  هذين  مقابلة  يف 

ظاهريًا و�للذين تتك�ضف حقيقتهما �ملتماثلة 

�ل�رش�ع �ملو�ضوعة بينهما. وتبعًا  يف ف�ضحة 

لذلك يكون من �ملحتمل و�ملرجح �أن يتجاوز 

جدل �ل�رش�ع �لد�ئر بني )�لأنا و�لآخر( بكل ما 

يحمله من دللت، �لقيود �لوهمية و�حلو�جز 

�ضعيًا  �لغربي،  �لدعاء  �أ�ض�ضها  �لتي  �حلمقاء 

على  و�لإجهاز  �ملركزية  ذ�ته  حت�ضني  ور�ء 

قيم �لغري �إذ� تطلب �لأمر ذلك. وكاأّن �ملع�ضلة 

رهينة  تبدو  لن  �لفيلم  ثيمة  يف  �لأ�ضا�ض 

�أو �لت�ضالح بني منوذجني خمتلفني،  �لتفاهم 

�ل�رشر  ملديات  �لفرد  بوعي  تعلقها  قدر 

�إطار �مل�ضلحة  �خلطري يف حب�ض �لذ�ت د�خل 

على  نف�ضه  �لوقت  يف  وتاأكيدها  و�ل�ضتغالل 

�رشورة رف�ض كل �أ�ضاليب �ل�ضلطة يف ت�ضويه 

�لقوية  ـــ  �لإر�دة  وتعمية  �ملعرفة  ـــ  �لرغبة 

حتت لفتة �لنفعية �ملطلقة! 

�إن �لفكرة �جلوهرية يف �ضياقها �لعام ت�ضبح 

خلارجها  �لذ�ت  وعي  �إمكانية  عن  معربة 

�لغربية  �لهيمنة  مفاهيم  عن  بعيد�ً  �ملفكك، 

�مل�رشوع  عن�رشية  عن  كثري�ً  تبتعد  مل  �لتي 

تلك  �ملا�ضية.  �لقرون  يف  �ل�ضتعماري 

�ضيا�ضيًا  �لغرب،  م�رشوع  يف  �ل�ضتمر�رية 

وجود  يتحدى  �ليوم  يجعله  ما  هي  وثقافيًا 

عن  وينفي  �لأخرى،  و�لثقافات  �حل�ضار�ت 

منه  �عتقاد�ً  فيه،  �لتاريخية  تاأثري�تها  نف�ضه 

ب�رشورة �أن يدور �جلميع يف فلكه، لكن على 

دللتها �لرمزية �لبليغة يف ف�ضاء �لعتقاد�ت 

�لتي ميليها جمتمع �لبي�ض. فاأّيًا كانت حقيقة 

»مايكل«  على  وجب   ، »بلو«  به  يوؤمن  ما 

يعرف  لكي  �لرحلة  نهاية  حتى  �ل�ضتمر�ر 

معار�ضته.  �أو  ت�ضديقه  ينبغي  ما  بنف�ضه 

�لتي  �ملختلفة  �لعرو�ض  تف�ضل  ذلك  وخالل 

�إقناع »بلو« باإطالق  �أجل  �لأخري من  يقدمها 

�رش�حه و�لعودة �إىل حياته و�أ�رشته. 

��ضتمر�رية  �ملخرج  يقطع  �آخر  �إىل  حني  ومن 

�ل�رشد، ليعود بطريقة �لفال�ض باك �إىل �أطياف 

�أو »ميكي  حادثة موؤثرة يف طفولة »مايكل« 

قام  �لتي  �حلرجة  �للحظات  تظهر   ، �خلارق« 

بال�رشطان  �مل�ضاب  �لأكرب  �أخيه  بقتل  فيها 

عن طريق قطع �لأوك�ضجني عنه، خالل رقوده 

يف �مل�ضت�ضفى، ذلك يف ��ضتجابة مريرة لإحلاح 

�لأخ على �لتعجيل مبوته بعد ياأ�ضه �لتام من 

�حلياة. ومبنطق موؤثر نرى �أن �ضعور »مايكل« 

منا�ضبة  فر�ضة  وجد  ما�ضيه  جتاه  بالذنب 

عنوة،  وطرحه  �ملرعب  �ملغزى  ذ�ك  لتبديل 

معاناة  مع  �ملرة  هذه  يفعله  �أن  ميكن  فيما 

»بلو« و�إ�رش�ره على �لبقاء حيًا. 

»مايكل«  يخ�ضع  حتديد�ً  �مل�ضهد  هذ�  يف 

لإح�ضا�ض قوي متمرد يتحفز حتت وقع كلمات 

»بلو« �ملوؤثرة، وهي ت�ضف له �أ�ضطورة )مطارد 

�ل�ضم�ض( �حلكاية �لتي تت�ضل حكمتها بثقافة 

مري�ض ومنبوذ ل �أمل معقود�ً عليه ويف موته 

�جلريئة  فعلته  لكن  للجميع.  يقدمها  خدمة 

هذه، رمبا �ضتغري �لأمر ل�ضاحله، فثمة رهينة 

هامة بحوزته، هذ� ما ت�ضوره »بلو« مع نف�ضه 

على �لأقل. 

�أو  تخطيط  دون  من  �لختطاف  عملية  تنجح 

عناء كبريين، لتبد�أ رحلة طويلة و�ضاقة مليئة 

باملعاناة و�لتناق�ضات جتمع بني �ضخ�ضيتني 

خمتلفتني، لكل منهما عاملها �خلا�ض. وحتت 

�ضغط �ل�ضالح يرغم »بلو« �لرهينة على قيادة 

ور�ء هدف غريب  �ضعيًا  توقف،  �ل�ضيارة دون 

�إىل مكان جمهول، يعتقد  �لو�ضول  يتمثل يف 

على  تقع  »د�بيني�ضا«  ت�ضمى  فيه  بحرية  �أن 

�لغرب  يف  �لهندية  »نافاهو«  بلدة  حدود 

�لأمريكي، حيث موطن �أجد�ده. 

�أن  ذهنيته،  مع  ين�ضجم  ب�ضكل  »بلو«  يت�ضور 

من  �ل�ضفاء  على  �ضحرية  قدرة  �لبحرية  لتلك 

�لأمر��ض ملن يغت�ضل مبائها �ملقد�ض. فت�ضبح 

�أن على �لرجل �لأبي�ض  مفارقة �ملوقف هنا، 

�لع�رشي »مايكل« ب�ضفته �لعلمية �ملتح�رشة، 

م�ضاعدة »بلو« يف بلوغ هدف ل يقبله �ملنطق 

�لعتيادي. 

ت�ضتمر �لرحلة �ضوب تلك �لبحرية، على �لرغم 

من �نعد�م �ليقني بوجودها. وحينما يت�ضاءل 

»مايكل« عن �ضحة هذ� �لفرت��ض و�لإ�رش�ر 

موثوقة  معلومة  �إنها   : »بلو«  يجيب  عليه، 

يف  قر�أه  قد  كان  �ضغري  كتاب  يف  وجدها 

�ل�ضجن، يعد فيه حكيم هندي »وب�ضرت �ضكاي 

�لو�جب  �لأ�ضطورة  هذه  بحقيقة  هور�ض« 

يف  كنت  �إذ�  خا�ضة  وت�ضديقها،  �حرت�مها 

�أم�ض �حلاجة �إىل ت�ضديق �أو خال�ض �أبدي!

يف  »مايكل«  تقحم  �ملت�ضارعة  �لأحد�ث  تلك 

دو�مة من �لتحديات �لنف�ضية و�لأخالقية، لها 
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�ل�ضاقة وعيًا جديد�ً ل�ضخ�ض �لدكتور »مايكل«، 

�أو  »بلو«  رفيقه  مع  متعاطفًا  لي�ض  يجعله 

فح�ضب،  �حلرية  تلك  �إىل  �إي�ضاله  على  م�رش�ً 

�لأبي�ض  �لرجل  �حرت�م  ب�رشورة  موؤمن  �إمنا 

معتقد�ت �لآخر، و�إن ظهرت بزي غري ع�رشي! 

�ل�ضخ�ضيتني  بني  �ل�رش�ع  ي�ضل  �أن  وبعد 

ذروته، يتخلى »بلو« عن دور �ملختطف وي�رش 

�لأمر.  كلف  مهما  وحده،  �لرحلة  �إكمال  على 

�إىل  �لعودة  خيار  »مايكل«  �أمام  يتاح  وهنا 

رفيقه،  مع  �لبقاء  يف�ضل  لكنه  حياته،  �ضابق 

�إذ وجد يف حمنته مغزى حلياته هو، و�إجابة 

��ضتقر�ره  �أقلقت  طاملا  مغيبة  ت�ضاوؤلت  عن 

�لو�هم. 

مكانية  ف�ضاء�ت  يف  �لفيلم  �أحد�ث  تتطور 

جذ�بة، ب�ضورة تدعونا �إىل �لبحث عن جمالية 

تلك  روؤية  من  ميكننا  �لذي  �لختيار  هذ� 

يف  هيمنتها  توؤثر  �أن  دون  �لقا�ضية  �لطبيعة 

�لدو�فع  بذ�ت  �ملو�ضومة  �ل�ضخ�ضيات  حركة 

لوثة  من  للتطهر  تتطلع  وكاأنها  �مل�ضريية، 

�لأمكنة  مع  متاهيها  عرب  �خلانقة،  �ملدن 

�لف�ضيحة و�ملفتوحة. و�لأهم من ذلك �أنها تن�ضد 

معرفة و�حدة، نقية و�ضادقة، يتهياأ حلاملها 

مالم�ضة �ضفاف �لر�حة �لتي يحلم بها. 

حرية  �ملخرج  يعطي  متتالية  م�ضاهد  يف   

با�ضطياد  و�ضغوفة  ح�ضا�ضة  لكامري�  كبرية 

للممثلني،  �ملوؤثر  �لدر�مي  �لتعبري  حلظات 

�لت�ضوير  جماليات  �إبر�ز  على  حري�ضة  تبدو 

�ملطلقة  �لبطولة  �ملرتفعة، حيث  �لأماكن  يف 

ياأتي  ذلك  وكل  �ملوحية.  �لطبيعة  لأ�ضكال 

»وودي  للنجم  �لبارع  �لأد�ء  مع  متناغمًا 

هارل�ضن« �لذي لفت �لنتباه �إليه منذ جناحه 

�ملتميز يف فيلم �ملخرج �ل�ضهري �أوليفر �ضتون 

»قتلة بالغريزة«. 

�لذي  �لوقت  ويف  �ملارة.  من  تخلو  تكاد 

�أطر�ف �حلديث فيما بينهم، تبدي  يتجاذبون 

ويعري  »بلو«،  ق�ضية  مع  تعاطفًا  �لعجوز 

و�ملعتدة  �ملتحفظة  �لأفكار  �حلاد  كالمها 

للدكتور »مايكل«! 

فيدور �حلو�ر على هذه �ل�ضاكلة: 

�لأمر��ض  يرى  �لغربي  �لطب  �إن  العجوز: 

بالأدوية  ت�ضحيحها  يجب  �أخطاء  �أنها  على 

و�جلر�حة، لذلك لن تعرفو� �حلقيقة، �إل عندما 

تتوقفون عن ت�ضميمنا. 

�لوحيدة  �ملادة  �لنووي هو  �حلام�ض  مايكل: 

�لتي ميكنها �لتحكم بنمو �خلاليا، فهو �ملكون 

�لأ�ضا�ضي للحياة.. 

يف  �لكامنة  �لقوة  من  ياأتي  �ل�ضفاء  العجوز: 

د�خلك.. 

بلو )يلقي �ضعر�ً( : يبدو �أن �ملطر لن يتوقف/ 

�أحاول �أن �أرفع ر�أ�ضي و�أن ل �أبتل من مائه/ 

�لفقر�ء  يجد  ل  وينهمر/  �ملطر  ي�ضقط  عندما 

�ملال، بينما تنفقه �حلكومة يف �حلرب.. 

تتعدد  �ملو�قف  �أن  �ضك  ل  �حلديث،  هذ�  يف 

�لال�ضعور،  ويهيج  �لتفكري  �أمناط  وتتفاوت 

ففيما تعرب �لعجوز من و�قع خربتها �لطويلة 

و�نفتاحها  وقيمها  �حلياة عن معتقد�تها  يف 

عن  �لأخريان  �ل�ضخ�ضيتان  تعرب  �لروحي، 

»مايكل«  �حلياة،  لتلك  �ملختلف  ت�ضورهما 

من  متقدمة  كتقنية  �لعلم  با�ضم  �لناطق 

�ل�ضيطرة، و»بلو« �لذي يعقل �لطبيعة  تقنيات 

و�لإن�ضان بو�ضفهما كيانًا ماور�ئيًا يناأى عن 

و�قع �لقهر و�لنفي �لذي ي�ضم ع�رشنا. 

4 - الآمال املن�سودة، ل النهايات ال�سعيدة:

�لرحلة  تلك  حو�دث  حتمل  �أن  �ملنطقي  من 

و�متيازه،  ورفاهيته  مركزيته  من  �لهام�ض 

حمل  �حل�ضار�ت  بني  �لنز�ع  �ضيحل  »لذ� 

باعتباره  وغريها،  �لإيديولوجية  �لأ�ضكال 

�ل�ضكل �لعاملي �ملهيمن للنز�ع حاليًا«)4(. 

�لغرب  ��ضرت�تيجيات  تتمادى  ذلك  من  �أكرث 

�لتنويري  تر�ثه  رف�ض  يف  �ل�ضيا�ضية 

هذ�  �إخ�ضاع  على  جهودها  وتركز  و�لعقالين 

و�قع  خدمة  يف  وتطويعه  �لإن�ضاين  �لرت�ث 

�لتي قطعت �ضلتها بعقائد  �ل�ضمولية  �لهيمنة 

بوؤرة  �لإن�ضان  من  وجعلت  �حل�ضاري  �حلو�ر 

مل  �لإن�ضان  »�إن  حيث  �ل�ضتالبية،  م�ضاريعها 

�أية ثقافة على غر�ر  �إىل مو�ضوع يف  يتحول 

�لغربية �حلديثة«)5(.  ما ح�ضل يف �حل�ضارة 

و�ملو�قف،  �لأدو�ر  تتغري  جديد  من  وهكذ� 

يق�ضى »�لآخر« عن د�ئرة �لهتمام و�لتفعيل 

�إىل �ضاحة  �لعامل بالإكر�ه  �لإن�ضاين، ويتحول 

حلرب �مل�ضالح �لدموية!

�أن  جند  �ل�ضينمائي،  �ل�رشيط  �إىل  عودة  ويف 

»مطارد �ل�ضم�ض« من نوع �لأفالم �لتي ت�ضع 

�حلو�ر يف مقدمة عنا�رش �جلذب و�لتاأثري، وهو 

بال�ضبط ما حتتمه مو�ضوعته �جليدة ويتطلبه 

�مل�ضهد  مكونات  بني  من  �لتعبريي  �أ�ضلوبه 

�ل�ضينمائي �لأخرى، �إىل �لدرجة �لتي بان فيها 

�أن �آمال �ملخرج »�ضيمنو« معقودة على �حلو�ر 

�لفيلمية  �ل�ضورة  يت�ضيد  �لذي  حتديد�ً،  �لذكي 

ذلك  �إىل  بالإ�ضافة  غالبًا.  ويتقدمها  حينًا 

��ضتطاع �لفيلم مب�ضاهد ق�ضرية مميزة توفرت 

�ل�ضخ�ضيات  تقا�ضمتها  ملاحة  حو�رية  على 

و�لأفكار  �ملعاين  من  �لكثري  �إي�ضال  �لرئي�ضة، 

�لإ�ضارة  وميكننا  مفتعل.  وغري  مت�ضق  ب�ضكل 

بني  توزع  �ضاخن،  حو�ري  م�ضهد  �إىل  هنا 

�ل�ضدفة  و�مر�أة عجوز جمعتها  )بلو ومايكل( 

معهما، ذلك حينما حاولت نقلهما ب�ضيارتها، 

حيث �عرت�ضاها عابرين يف منطقة �ضحر�وية 



مبعناها �لو��ضع ـــ حق �لأولوية يف �ملمار�ضة 

وظائف  ح�ضاب  وعلى  �ل�ضينمائية،  �لنقدية 

�خلطاب �لأخرى. وحيث ميكن لالأمر �أن يكون 

على هذ� �لنحو، �أو على نحو مغاير، يغدو من 

�ملنا�ضب �عتبار قدرة هذ� �لفيلم على ��ضتبطان 

مو�ضوعه و�لتعبري عنه، �خلا�ضية �لأكرث بروز�ً 

وهيمنة من بني خ�ضائ�ض عدة. 

�لعتقاد  �إىل  يدفعنا  ما  لنا  لذلك،  ونتيجة 

�ضينمائي  كخطاب  ـــ  �ل�ضم�ض«  »مطارد  �أن 

�ضورة  �أو  �أ�ضيلة  ثقافة  �فرت��ض  يهمه  ل  ـــ 

منوذجية لل�ضخ�ضية حتدد �لدخول �إىل عاملنا 

�أن �ضورته لي�ضت مغلقة على  �خلا�ض، طاملا 

على  بل  �ضطحه.  على  ظاهرة  در�مية  �ضببية 

�لعك�ض من ذلك، يقودنا ن�ضقه �لفني و�لدليل 

مفاهيمي  وبتعبري  له.  ممكنة  قر�ءة  باجتاه 

�جرت�ح  على  �لفيلم  خطاب  يعرت�ض  ل  �آخر، 

نيته  ويف  �خلا�ضة،  لغته  يتكلم  �ضديد  تف�ضري 

حترير �لرموز �لفيلمية من نظامها �ل�ضوري، 

ولي�ض  حمدد  ما،  معنى  �ضياغة  ور�ء  �ضعيًا 

نهائيًا. 

 �لهـــو�م�ض:

)1( ينظر: عبد �لوهاب �مل�ضريي، �لفردو�ض �لأر�ضي. 

و�لن�رش. بريوت 1979  للدر��ضات  �لعربية  �ملوؤ�ض�ضة 

�ض68. 

)٭( تعبري لهرني ميللر، وعنو�ن كتاب نرثي له يعد 

من �أقذع كتب �لهجاء لطريقة �حلياة �لأمريكية. 

د�ر  نقدية.  ل  نظرية  نوري�ض،  كري�ضتوفر  ينظر:   )2(

�لكنوز �لأدبية. بريوت 1999 �ض71 وما بعدها. 

)3( ينظر: علي حرب، �لتاأويل و�حلقيقة. د�ر �لتنوير. 

بريوت 1985 �ض116. 

)4( �ضاموئيل هنتنغتون، �ضد�م �حل�ضار�ت. مركز 

�لدر��ضات �ل�ضرت�تيجية و�لبحوث و�لتدقيق. بريوت 

1995 �ض40. 

)5( �لتاأويل و�حلقيقة. �ض80، م�ضدر �ضابق. 

)6( �مل�ضدر نف�ضه. �ض62. 

�لأر�ض  د�ر  وحقيقة.  نقد  بارت،  رولن  ينظر:   )7(

1993 �ض78. 

يخرج  �أن  �رشورة  فيها  يوؤكد  �ليوم،  عامل 

من  وموؤ�ض�ضاته  باأفر�ده  �لأمريكي  �ملجتمع 

�ل�ضيقة و�ل�ضارمة ب�ضاأن هوية )�لآخر(  �أطره 

على �ختالف م�ضمياته. وقد تخطى مبحاولته 

لحقته  �لتي  �ل�ضائنة  �لو�ضمة  هذه  �جلريئة 

ـــ  �لغزلن  )�ضائد  �ل�ضهري  فيلمه  منذ  طوياًل، 

1979( و�لذي �أ�ضبح ب�ضببه خمرجًا م�ضبوهًا 

يف �لأو�ضاط �ل�ضينمائية و�ل�ضحفية، باعتباره 

�ملخرج �لذي دعمته دو�ئر �لبنتاغون لت�ضويه 

حقيقة �حلرب �لفيتنامية. 

من  »�ضيمنو«  عانى  لحقة  �ضنو�ت  ويف 

متاعب �أكرب، لدى �إخر�جه فيلم )بو�بة �جلنة ـــ 

1981( �لذي عر�ض فيه ق�ضة �ل�رش�ع �لقائم 

و�ملهاجرين  �لأنكلو�ضك�ضونية  �حل�ضارة  بني 

�إىل  و�مل�ضتندة  تاله،  وما   1892 عام  يف 

�لفيلم،  هذ�  �أمر  يف  �لغريب  تاريخية.  حقائق 

�أعو�م  �أم�ضى ما يقرب من ع�رشة  �أن �ملخرج 

�إخر�جه وعامًا  �أعو�م يف  يف كتابته وخم�ضة 

��ضتخد�مه  �إىل  بالإ�ضافة  منتجته،  يف  كاماًل 

جنومًا م�ضاهري مثل: كري�ضتوفر كري�ضتوفن�ضن، 

ذلك  ورغم  هوبري،  �إيز�بيل  و�لكن،  كري�ضتوفر 

كانت �لنتيجة �لتي طرحتها �ل�ضحافة �لفنية 

�آنذ�ك: �أنه �أ�ضو�أ فيلم يف تاريخ �ل�ضينما!

�ل�ضم�ض« حاجتنا  �أننا وجدنا يف »مطارد  �إل 

وهو  �جليدة،  �لأفالم  من  �لنوع  لهذ�  �لد�ئمة 

وعيه  يف  متقدمة  خطوة  ملخرجه  بالن�ضبة 

�لع�رش  بق�ضايا  �لتز�مه  ويف  �ل�ضينمائي، 

و�إمعان �لنظر فيها بعني ناقدة حمللة. 

�إ�ضارة   حتليله:  واإمكانية  الفيلم  عن   -  6

نوؤوله  مبا  معنيًا  لي�ض  �لفيلم  �أن  �ضح  �إذ� 

�لآن،  �لعتقاد  ي�ضود  مثلما  �لنقد  »و�إن  فيه، 

لغته  ولكنه  �لعمل،  لي�ض هو  يو�جه مو�ضوعًا 

ـــ  لل�ضعرية  �لبع�ض  �ضيعطي  �خلا�ضة«)7(، 

 تو�ضك �لرحلة �أن تنتهي، وت�ضل حكاية �لفيلم 

�إىل خامتتها �لتي تقرتح �ضباًل مقنعة لت�ضعيد 

فها  �لعديدة.  باحتمالتها  �لثيمة  يف  لحق 

هي �ضد�قة حقيقية تن�ضاأ على نقاء �لإح�ضا�ض، 

يف  غر�بة  ول   . »بلو«  و  »مايكل«  بني  تقرب 

ـــ بالقلق  �لآن، ويبحث  ذلك، فكالهما �ضائع 

�لدفني عينه ـــ عن مغزى حلياته يجنبه �ضعور 

عن  م�ضتقبله،  يف  �أمل  عن  �ملريرة،  �خل�ضارة 

ر�أفة يف نوعه �لب�رشي. 

�لبغ�ض  عن  ترتفع  �أن  لها  يحق  �ضد�قة  تلك 

�لنظر  �أف�ضد  ما  كل  وعن  و�لنفعية  و�لعد�وة 

و�أفقده  �لبعيد  �أو  �لقريب  )�لآخر(  �إىل  �لغربي 

»�ل�ضورة  تخلق  ومنه،  ذلك  بجو�ر  حريته. 

لكي  )�لغري(  �أمام  رحبًا  ف�ضاًء  �ل�ضينمائية« 

هو  »فالآخر  �إليه  ي�ضتمع  وكلنا  ويعرب،  ينطق 

�ملح�ضلة  يف  نكونه«)6(  �أن  ميكن  كان  ما 

�لأخرية. 

قلنا  �إذ�  �لفيلم  �ضورة  عن  كثري�ً  نبتعد  لن 

عا�ضها  �لتي  �مل�ضنية  �لرحلة  تفا�ضيل  �إن 

»مايكل« و»بلو« �ضكلت من ز�وية ما، حالة من 

�جلدل �لجتماعي لالأفكار و�ملفاهيم. �أحدهما 

معتقد�ته،  عن  �لبع�ض  يعرب  �أن  معنى  �أدرك 

مدى  عن  �لنظر  بغ�ض  ويحلم،  به  يفكر  عما 

و�أحالمنا  تفكرينا  مع  ذ�ك  ن�ضاطه  �ن�ضجام 

وحياتنا، فيما �ضعر �لآخر برغم ما تعر�ض له 

من �ملتاعب، �أن �لإميان ب�ضدق معتقد�ته �لتي 

�لق�ضوى،  حدودها  يف  �لزدو�جية  تعرف  ل 

ثمة  �لدو�م  وعلى  له.  بالن�ضبة  �ل�ضفاء  يعني 

�أن  ميكنها  �لب�رشية  للجماعة  عدة  �ضفاف 

تت�ضاوق �أو تتقاطع �أو تت�ضل، بح�ضب �لوجهة 

�لتي تريد. 

خارج  اإبداع  �سيمنو:  مايكل  املخرج   -  5

املحنة 

يف فيلم )مطارد �ل�ضم�ض( �أر�د �ملخرج �ملبدع 

»�ضيمنو« تقدمي �ضهادة �ضينمائية �ضادقة عن 
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على  ف�ضغطو�  �لعليا  �لطبقات  بتوظيف 

طيعًا  ماد�م  فريوز  ل�ضوت  �لعليا  �مل�ضاحات 

و�ضفافيتها  �لأغنية  ق�رش  على  تعتمد  �لتي 

�لرحابنة  �فتنت  ولقد  �لهام�ض،  و�أد�ئها 

�حلنجرة �لأورك�سرت�لية

من �لثابت علميًا �أن م�ضدر �ل�ضوت هو �حلنجرة 

تتدخل عو�مل عديدة يف  وبعد خروجه منها 

يف  ي�ضتقر  كما  �لنهائي  �لرنني  نوعية  حتديد 

ـــ  �لقدرة  تكون  �لعنا�رش  هذه  من  �لآذ�ن، 

باملوهبة و�لتدريب ـــ على �إد�رة طاقة �لنف�ض 

با�ضتخد�م  �لتحكم  ثم  �لرئتني  من  �خلارج 

�ل�ضوت  فيها  يرتدد  �لتي  �جل�ضد  جتاويف 

يتحدد�ملعدن  �أن  قبل  �حلنجرة  من  �خلارج 

ـــ  )�ل�ضدر  �لتجاويف  وهذه  لرنينه  �لنهائي 

ـــ  �لأنفية  �جليوب  ـــ  �حللق  �ضقف  ـــ  �لرقبة 

عظم �جلمجمة( و�ملوؤكد �أن موهبة فريوز يف 

بالتدريب  ت�ضاعدت  �لأدو�ت  هذه  كل  �إد�رة 

�لتجاويف  هذه  على  �لتكاء  تنويع  وحت�ضن 

وتنوع درجاتها  �للحن  وفقًا ملتطلبات جمل 

بني �لدرجات �خلفيفة و�ملتو�ضطة و�ملرتفعة. 

مطّعمًا  �لرئي�ض  �لرحباين  �لأ�ضلوب  كان  ولقد 

باأ�ضاليبها  �لغربية  للمو�ضيقى  جارف  مبيل 

فيـــروز �سوت �ل�سمري �لعربي

حممد حممود فايد

اإىل جو الكلمة  رغم تخطيها عقدها ال�سابع ترتبع )فريوز( على عر�ض الغناء العربي ب�سوتها العبقري وبقدراتها التعبريية التي تنقلنا يف حلظات 

واللحن. �سوت معتق بالإح�سا�ض واجلمال والقوة و�سط الآلم وال�رصاعات في�سافر بنا اإىل الكواكب والنجوم ويعك�ض �سخ�سيتها اجلادة املخل�سة لفنها 

وجلمهورها العربي والعاملي »�سوت ح�ساري يتدفق حاراً نقيًا مت�سعًا دقيقًا يف الأداء«)1(. 

ولدت )فريوز( اأو )نهاد وديع حداد( يف الواحد والع�رصين من نوفمرب 1935م »وتوؤكد املعلومات اأن مكت�سفها الفنان )حممد فليفل( عام 1947م ولي�ض 

الفنان )حليم الرومي( واإن كان قدمها لالإذاعة«)2(. 

يف العام 1923م ولد )عا�سي الرحباين( اأما اأخوه وتواأمه الفني )من�سور( فولد �سنة 1925)3( ولقد تزامن اإطالق الأخـوين اأعمالهما مع تو�سع موجات 

البث الإذاعي و�سيوع الراديو والكا�سيت واليوم اأ�سبحنا يف ع�رص ال�سورة والأغاين امل�سورة بعد جتاوز فريوز ال�سبعني ول يزال �سوتها الأثري يبعث 

الأمل والعزاء والر�سا يف اإيحائه بتوجهه لكل م�ستمع مبفرده، �سوت يطلع من اأفراح النا�ض فتميز و�سط كل الأ�سوات العربية. ولول التكامل بني الثالثي 

العبقري: فريوز ـــ عا�سي ـــ من�سور ملا انت�رصت مدر�ستهم الغنائية و�سطع جنمها)4(.
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�لعربي  �ل�ضمري  و�ضوت  وطني  رمز  وهي 

فا�ضتحقت �لعديد من �لألقاب و�جلو�ئز حمليًا 

ـــ  روؤيتها  ـــ يف  �لأهم  وعامليًا لكن جائزتها 

كذلك  �لقد�ض  يف  غنائها  بعد  �لقد�ض  مفتاح 

تعد �أول مطربة حت�ضل على �لدكتور�ه �لفخرية 

�لتي �حتكرها �لأكادمييون منذ عام 1866م 

 22 �أهم  من  لت�ضبح  �لأمريكية  �جلامعة  يف 

�لعاملية  �ل�ضفوة  مبثابة  هم  دولية  �ضخ�ضية 

لدرجة �أن ع�ضاقها من �ل�ضفوة �لعربية طالبو� 

لبنانيًا!  وطنيًا  عيد�ً  ميالدها  يوم  بجعل 

�لأغرب رف�ضها لعدم حبها �ل�ضخب �لإعالمي 

وتف�ضيلها �لإبد�ع يف �ضمت )10( .

رحلة �لإبد�ع

�لرومي(  )حليم  �أحلان  من  بد�ياتها  يف  غنت 

و)خالد �أبو �لن�رش( ثم �نطلق )فيلمون وهبي( 

فيما ي�ضبه �لنفجار �لفني يزود فريوز ب�ضيل 

�ضديد  مقامًا  فيها  يرتك  مل  �لتي  �لأحلان  من 

�ضاعده  نادرة  لآلئ  منه  و��ضتخرج  �إل  �لطرب 

�لأخوين  لأ�ضعار  �لرفيع  �لفني  �مل�ضتوى 

وحلر�ض �لأخوين على كنزهما �أبعدت فريوز 

عن �لغناء يف �ملطاعم و�حلفالت �خلا�ضة مما 

�أ�ضفى هالة عليها من �لوقار فرف�ضت حفالت 

وعاملية،  عربية  �ضيا�ضية  ل�ضخ�ضيات  �أقيمت 

يف  فر�ضخت  �أي�ضًا  �لإعجاب  ي�ضتحق  وهذ� 

�لأجيال  تبدل  رغم  خا�ضة  مكانة  �لقلوب 

�لفنية، وكانت طبقًا لـ »و�ئل �ضنو« �أول مطربة 

عندما  �ل�ضعودي  �لتلفزيون  يف  تظهر  عربية 

�أن�ضدت عام 1966م ملكة �ملكرمة �للحن �لذي 

يقول مطلعه: »غنيت مكة �أهلها �ل�ضيد� و�لعيد 

ميالأ �أ�ضلعي عيد�«)8(. 

بفنها  ج�ضدت  �أنها  يف  فريوز  قيمة  تكمن 

»�جل�رش  مبثابة  فكانت  كله  �لقدمي  تاريخنا 

�لآ�ضوريني  تاريخ  بني  �ملتجدد  �لقدمي 

تاريخ  �إىل  و�ضوًل  و�لبابليني  و�لكلد�نيني 

�ضوت  و�لقد�ض،  وبغد�د  وبريوت  دم�ضق 

مالئكي ين�ضل �إىل �لأعماق لي�ضبح جزء�ً وممر�ً 

�إجباريًا لتاريخ من �لفن و�حل�ضارة وع�ضور 

من �ل�ضالم و�ل�ضماحة«)9(.

مار�ضو�  كذلك  خربته،  تتعاظم  متميز�ً 

رفيع  و�لغنائي  �لأورك�ضرت�يل  �لعزف  دقة 

�ملقامات  �ضليمة  �آلت  فمن  �مل�ضتوى)5( 

للحن  �لتفا�ضيل  و��ضحة  نوتة  �إىل  كالبيانو 

حيث  من  فيرثيه  للبيان�ضت  تعطى  �لأ�ضلي 

مقامات  على  بانتقالت  �مل�ضتمع  يدري  ل 

�للحن)6(.

و�أ�ضلوبها  فريوز  �ضخ�ضية  �لأخو�ن  فهم  ولقد 

حيث  من  �لعمل  متطلبات  ح�ضب  فطوروه 

من   %70 نظرهما  يف  فاحتلت  �لكلمة  جودة 

من  فاأكرث�  �ملعربة  �لآلت  و�ختيار  �لأهمية 

من  نوعيات  ووفر�  و�لبو�،  �لبيانو  ��ضتخد�م 

فاجتها  و�ل�ضتوديوهات  و�لعازفني  �لآلت 

علمية  حتقيق  نحو  �لعربية  باملو�ضيقى 

مئات  فاأبدعا  من�ضودة  وعاملية  مفقودة 

كاملو�ضحات  �لرت�ثية  و�لإعاد�ت  �لأعمال 

�أعمال  وبع�ض  �لقدمية  و�لق�ضائد  �لأندل�ضية 

وجنحا  �لوهاب،  عبد  وحممد  دروي�ض  �ضيد 

يف تقدمي لون من �لغناء �لأوبر�يل �مل�رشحي 

ما  �أقوى  فكان  �جلماعية  �لأحلان  خا�ضة 

�لنقاد خطوة و��ضعة  قدمه �لرحابنة فاعتربه 

�ملنتك�ض  �لغنائي  �مل�رشح  تطوير  طريق  على 

بعد �ضيد دروي�ض رغم بع�ض �لنتقاد�ت)7(. 

  من�ســور             عـــا�سي
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فاأعادت  و�لأم  و�لوطن  و�لأطفال  للحب  غنت 

»زوروين«  هما  دروي�ض  ل�ضيد  حلنني  غناء 

و»طلعت يا حمال نورها« وقد غري فيها �لأخو�ن 

رحباين �لتوزيع �ملو�ضيقى و�لكلمات)16(. 

يا�أنا«  »يا�أنا  �لرحابنة  قدم  �ل�ضبعينيات  يف 

ملوت�ضارت  �لأربعني  �ل�ضيمفونية  حلن  على 

يا حبيبي« على حلن رو�ضي وجنح  و »كانو� 

�للحنان رغم �أنهما مو�ضيقيًا مل ي�ضما جديد�ً، 

وخالل ثالثة عقود قدمو� م�رشحيات غنائية 

ّمنت ع�رش�ت �لأحلان بال�ضرت�ك مع  عديدة �ضُ

�لدين(  �ضم�ض  )ن�رشي  منهم  �آخرين  مطربني 

معظم  وغنت  فريوز،  �ضقيقة  حد�د(  و)هدى 

�لألو�ن ماعد� �لدور. 

يف �أو��ضط �ل�ضبعينيات قدم لها جنلها �مللحن 

�لطريقة  هذه  �إىل  فلجاأ  ب�ضوته  �لنا�ض  تذكري 

وك�ضب  �أ�ضطو�ناته  �ضماع  �إىل  فعادو�  �لذكية 

من جميع �لوجوه من ور�ء �لرحابنة!!«)13(.

يف �ملقابل �قتن�ضو� من عبقرية �أحلان ثالثة 

»�ضهار بعد �ضهار« �لذي مار�ض فيه عبد �لوهاب 

جتربة فريدة جتاور فيها �أ�ضلوبه مع �لأ�ضلوب 

�إىل �للحن �لرحباين »نحنا  �لرحباين، ��ضتناد�ً 

بلحنني  ذلك  بعد  متيز  لكنه  جري�ن«  و�لقمر 

جرب�ن  خليل  جلرب�ن  �لليل«  »�ضكن  خالدين 

و »مر بي« ل�ضعيد عقل فقد و�ضعت حنجرتها 

يف  �ملو�ضيقى  �ضاغة  �أمهر  يدي  بني  �أخري�ً 

1971م  عام  وحتى   )14( �لع�رشين  �لقرن 

طبقًا ملحمود عو�ض كان عبد �لوهاب يحتفظ 

مب�رشوعات �أخرى لفريوز )15(. 

يف  خا�ضة  فريوز  جنومية  كذلك  رحباين، 

�ضل�ضلة م�رشحياتها �ل�ضنوية كانت �أف�ضل منرب 

لعر�ض خال�ضة مو�هبة رغم �أن ح�ضته مل تزد 

على حلن و�حد يف كل م�رشحية فكان �لوحيد 

�لذي يلمع و�ضط باقي �أحلان �مل�رشحية كاأنه 

و�ملو�ضيقي  �لناقد  نظر  يف  �لتاج«  »جوهرة 

)�إليا�ض �ضحاب(، جتربتها مع )زكي نا�ضيف( 

قبل  ذهبية  فر�ضة  �قتن�ض  لكنه  تاأخرت 

�ملوهوب  �ل�ضاعر  فجمع  فريوز  �ضيخوخة 

)جوزيف حرب( مقتطفات جرب�نية فل�ضفية ـــ 

وطنية يف ق�ضيدة »يف ظالم �لليل مات �أهلي« 

�إىل  �رتقت  �أعماقه كنوز�ً  �لر�ئعة، فاأخرج من 

�أعلى ذرى �ملو�ضيقى �لدر�مية  م�ضاف �إحدى 

علمًا  �إعالميًا،  ظلم  �للحن  ذلك  لكن  �لعربية، 

)نا�ضيف(  فيه  يرتك  مل  طويل  حلن  باأنه 

ي�ضتخرج ما يف  م�ضاحة من �ضوت فريوز مل 

�أعماقها من �إح�ضا�ض )11(.

لها  حققت  ق�ضيدة  حنك�ض«  »جنيب  لـــ  غنت 

عز  يف  كانت  �أنها  رغم  كربى  نوعية  نقلة 

غنائها لالأخوين رحباين ف�ضاغ حلن »�أعطني 

نهاوند  مقام  جرب�ن  خليل  جلرب�ن  �لناي« 

بطريقة حديثة حلقت ب�ضوتها عاليًا يف �ضماء 

�رشقية  بني  جمعت  فقد  وليلة  يوم  بني  �لفن 

�أورك�ضرت�يل  و�أد�ء  مربجمة  وحد�ثة  �ضهلة 

ممتاز)12( خالل �ل�ضتينيات تقارب �لرحابنة 

�لغناء  �عتزل  عندما  عبد�لوهاب(  و)حممد 

و�أجمل  �أهم  على  �إبد�عاته  لتوزيع  وتفرغ 

�لناقد �ملو�ضيقي  �لعربية، ول يدري  �حلناجر 

�لنف�ضية  �لظروف  �لنجمي(  )كمال  �لر�حل 

�إحياء ما�ضيه  �إىل  �لوهاب(  )عبد  �لتي دفعت 

ما�ضيه  �إىل  �حلنني  »ولعله  فريوز  بحنجرة 

�لغنائي فقد �ن�ضدل �ل�ضتار على �ضوته وهناك 

جارة  »يا  بغناء  فريوز  فاأقنع  �أي�ضًا  �لأرباح 

قلبي«  يف  �للي  �أقول  »خايف  و  �لو�دي« 

�أر�د  فقد  جديد!  توزيع  يف  �إظهارهما  بدعوى 

�سور زفافها - �سنة 1955 

زياد،  الي�سار  من  اأولدها  مع  فريوز  ال�سيدة 

هلي، رميا، ليال

مع زيـاد
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حلن  يف  �لكور�ل  جمموعة  ت�ضرتك  �لق�ضيدة 

قوة  يف  يت�ضاعد  فريوز  �ضوت  مع  تباديل 

�لق�ضيدة  فالقت  �ملوقف  بجماهريية  موحيًا 

و�لأجيال  �لتاريخ  عرب  لتبقى  مدويًا  جناحًا 

�ملحتلني  تتوعد  �لعربي  �لوجد�ن  يف  حية 

�ضالمًا  للقد�ض  و�أن  �آٍت  �ل�ضاطع  �لغ�ضب  باأن 

�آتيًا باأيدينا، كذلك �متدت �آفاق �إبد�ع �لثالثي 

�لرحباين، فنجد �لتناول �حلما�ضي للجهاد يف 

�لتي  فلي�ضهر(  )�ضيف  �أغنية  و�أحلان  كلمات 

�لعربي،  �لعقل  لإيقاظ  حماولة  مبثابة  كانت 

وتناولت يف �أغنية )ر�جعني( ق�ضية �لالجئني 

�لفل�ضطينيني، فنالت �آنذ�ك �ضعبية دفعت �إذ�عة 

لها لفرت�ت طويلة،  فل�ضطني لتخاذها �ضعار�ً 

وترتبع �أغنية )�ضرنجع يومًا( على قمة �لأغاين 

تكاد  ب�ضورة  �لرحابنة  ف�ضاغها  �لوطنية 

ت�ضل �إىل حد �لكمال من حيث �لإطار �للحني 

كل  يف  �لأوطان  لكل  ي�ضلح  ب�ضكل  و�لكلمة 

عن  �لعتيقة(  )�لقد�ض  �أغنية  وحتدثت  زمان. 

�أهلها  قدم  حيث  للقد�ض  فريوز  زيارة  ق�ضة 

ينتظرون  �أنهم  و�أخربوها  لها  ورد  مزهرية 

بال�ضو�رع  مرورها  عن  لنا  فحكت  �لعودة 

وروت حكاية �لر�ض وما �آلت �إليه لت�ضل �إىل 

�ل�ضمائر  لتوقظ  �لأغنية  ذروة  يف  �لقوة  قمة 

�لعربية و�لعاملية. 

مكانه  �إىل  عاد  نف�ضه  لبنان  �أن  تاأكيده  يف 

�لطبيعي)18( فغنت ل�ضالم لبنان �لذي قتلته 

وعادت  �حلرب  وجه  يف  �رشخت  �حلروب، 

�لتحدي  جديد،  من  �لتحدي  �أح�ضنة  لرتكب 

فتابع  �ملز�ج،  �لروح وهند�ضة  بالفن وتطهري 

�لعامل �لحتفاء مبناخات �ضوتها فقد توقفت 

عن �لعمل �مل�رشحي عام 1977م. 

زهرة �ملد�ئن

للقد�ض  فريوز  �ضدت  باأيام   67 نكبة  بعد 

ر�ئعًا  منوذجًا  �ملد�ئن(  )زهرة  فجاءت 

بني  �لوطنية  و�لوحدة  �لقومية  للق�ضيدة 

�لرحابنة  ��ضتخدم  و�مل�ضيحيني،  �مل�ضلمني 

دقات �أجر��ض �لكنائ�ض وثيمة �أذ�ن �ل�ضالة يف 

جتان�ض، ومن خالل �ضوتها �ل�ضجي عربت عن 

�ملدينة  ينتظر  �لذي  �حلزين  �مل�ضتقبل  �ضورة 

�ضياع  �إىل  �ل�ضخرة  قبة  حريق  من  �ملقد�ضة 

�لبو�بات  وهدم  �لأنفاق  و�ضق  �لرب�ق  حائط 

نهاية  وقبيل  لتهويدها،  �ملدينة  وحما�رشة 

�لنا�ض«  »�ضاألوين  حلن  �لرحباين(  )زياد 

منها  موهبته  تثبت  �أخرى  و�أحلانًا  �لتقليدي 

»ع هدير �لبو�ضطة« �لذي كان مزيجًا ناجحًا 

جيتار  و�أ�ضو�ت  �ل�رشقية  �مليلودية  من 

�لهارموين  �إبر�ز  �لأ�ضا�ضي يف  �لغربي  �لبا�ض 

�لإيقاعي. 

ن�ضاط  تقريبًا  توقف  �ل�ضبعينيات  �أو�خر  يف 

ن�ضاط  �زد�د  بينما  �حلرب  ب�ضبب  �لأخوين 

)زياد( ومل ت�ضمح �لظروف باإقامة مهرجانات 

�رشقًا  حفالت  بتقدمي  ذلك  فريوز  فعو�ضت 

وغربًا.

جنمة يف �سماء لبنان

يف �ل�ضنو�ت �لأوىل من �حلرب تقريبًا توقفت 

يبقى يوم  ول�ضوف   )17( �لرحبانية  �ملوؤ�ض�ضة 

مطبوعًا  1994م  �ضبتمرب  من  ع�رش  �ل�ضابع 

يف ذ�كرة �للبنانيني لأنه تاريخ عودة فريوز 

للغناء �أمام جمهور قدر بنحو 60 �ألفًا جتمعو� 

يف �ضاحة �ل�ضهد�ء، ذلك �ملكان و��ضح �لدللة 

هيال يا وا�سع - لالأخوين رحباين

زياد الرحباين

يف امل�ست�سفى عام 1956 بعد ولدة ابنها زياد
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لالأ�ضو�ت �جلميلة لأ�ضو�ت �ملد�فع )20(. 

�لرحابنة عن روؤيتهم لكثري من  �أن عرب  �ضبق 

باأن  )وطني(  ر�ئعتهم  وت�ضهد  �ملو�ضوعات 

�لوطن ل يخلد �إل بفنه و�أنه من برق �لق�ضائد 

بابه  على  يكونو�  �أن  غايتهم  و�أن  يطلع، 

�لعنيدة، ق�ضيدة خالدة  �لريح  ق�ضيدة كتبتها 

�آثار �لأيام، و�ضيظل �ضوتهم مدى  ل متحوها 

�لأجيال يحكي لأولدنا و�أحفادنا عن ماأ�ضاة 

�لوطن. 

غنت  �لنكبة  على  عامًا  مرور20  ذكرى  ويف 

�أغانيها  وتوجت  و�لنتظار(  �حلزن  )�حرتف 

باأوبريت جميل تتحدث فيه مع �ضيخ فل�ضطيني 

يف �إطار يحمل ق�ض�ض �لأنبياء وكان مو�ضوع 

تغرد  ثم  �لعودة  ج�رش  حول  يدور  �لأوبريت 

م�ضتوحية ق�ضة �ليهود مع �ضلب �مل�ضيح، و�أن 

�لع�رشين  بلغو�  قد  �لليلة  �آتني  لأطفال  �ملجد 

و�ضاحات  و�لن�رش  �لقد�ض  لهم  �ل�ضم�ض  »لهم 

فل�ضطني« )19(. 

�سح �لنوم

يف �لعام 2008 غنت يف دم�ضق بد�ر �لأوبر�، مل 

تلتفت �ضاحبة �حلنجرة �لذهبية �إىل �خلالفات 

�ل�ضيا�ضية ف�ضوتها �أحد �ل�ضتثناء�ت، فع�ضقها 

�أمد  �أطالت  �لنظري  منقطع  ولالإقبال  �جلمهور 

�أن  �ضبق  �لتي  �لنوم(  )�ضح  م�رشحية  عر�ض 

�لأطر�ف  بني  �خلالفات  حدة  بها  ك�رشت 

�أن  �ضوريا  يف  �أر�دت  لبنان،  يف  �ل�ضيا�ضية 

تطرد �للعنة عن م�رشحيتها �لتي �نقطعت عن 

�لعر�ض عام 1970م �إثر وفاة �لزعيم )جمال 

عبد�لنا�رش( فقررت تعوي�ض ما �ضاع وجتديد 

ما�ضي �ملجد �لفني كاأنها تطرد لعنتني معًا، 
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�ســوت �لرمل

�سوت �لرمل.. ر�ســائل �لنتماء من �سلطــان �لإن�سان

كي ينتظم عقد �لحتفال بامل�ضهد �لثقايف، ل بد �أن تت�ضل لآلئه يف منظومة �لفعل �لد�ئم و�مل�ضتمر مع تكوين �لإن�ضان )�لكتابـ  �مل�رشحـ  �لأدبـ  

�لرت�ثـ  �لفنون �لت�ضكيلية و�خلط �لعربي و�لزخرفة �لإ�ضالمية(، م�ضكلة بذلك �لرت�كم  و�لبناء من �أ�ضول متالحمة منذ  �لبزوغ �لأول  على �لأر�ض 

ليتو��ضل مع نف�ضه ويتقارب من �لآخر..

 �نطلقت م�ضاء �لأربعاء 2010/4/7 فعاليات ملتقى �ل�ضارقة �لر�بع للخط �لعربي برعاية كرمية من �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن 

حممد �لقا�ضمي حاكم �ل�ضارقة و�لر�عي لكل فعل ثقايف، حيث �أكد يف ختام جولته �أن �لإن�ضان هو �لأولوية وبناء مد�ركه �لفكرية و�لثقافية 

جو�نب  يرثي  �لذي  �لآخر  مع  ونتفاهم  نتقارب  و�لعلم  و�ملعرفة  وبالثقافة  وتاريخه،  وح�ضارته  جمده  من  يعزز  �لذي  �ل�ضالح  هي  و�لفنية 

�ملعرفة لال�ضتمر�ر يف �حلياة. 

�ملعار�ض  يف  لي�ضارك  �لبالد  �أقا�ضي  من  و�لقادم  و�لفاعل  �لفعل  حتت�ضن  بل  بذلك،  تكتفي  ول  �أنو�رها،  �ل�ضارقة  ت�رشق  �أ�ضابعه  بني  من 

و�لفعاليات )معر�ض �ل�ضارقة �لدويل للكتاب ـ �أيام �ل�ضارقة �مل�رشحية ـ �أيام �ل�ضارقة �لرت�ثية ـ بينايل �ل�ضارقة للفنون ـ ملتقى �ل�ضارقة للخط 

�لعربي( لإحد�ث هذ� �لندماج و�لتو��ضل �ملف�ضي ل�ضوية �لفكر و�لتطلع، و�مل�ضت�رشف بتقارب وتبادل فكري و�نفتاح ح�ضاري مع �لآخر.

فالأم�ض �متد�د �ليوم و�لغد و�لتو��ضل �رشيعة �لعطاء �لفاعل فيها، وخلف كل �ضتار م�رشح  وبني لبنات كل جد�ر هوية و�إرث ومع �ألو�ن كل 

لوحة ت�رشق ق�ض�ض ومتتد بالفرد و�لإن�ضان  كالرت�تيل حتيط به وتلب�ضه �لأمان يف �ضارقة �لتكامل و�لتو��ضل مع �لإن�ضان. 

بالنفتاح على �ملحيط و�لآخر، وعلى �لإن�ضان يف �لر�حل و�لآتي، وعلى �ل�ضور يف �ملتخيل و�لباقي تبدو �خليوط متو��ضلة وم�ضتقرة يف بوؤر 

�جلمال �لرت�كمي لبعد �لإن�ضان �لو�هب روحه عطاء.

�لإن�ضان هو �مل�ضتفز �لأول خليار�ت �لتحدي يف �لتحولت �ملر�دة حوله لعي�ض ر�ٍق ومتزن، ومتقارب �لتطور�ت �لتي ت�ضهدها �ملنطقة و�لتي ل 

تو�زي طموح �لفرد �لتي ل حتدها حدود ولقائد )�ضقر( يف تطلعاته لأبعد من مدى مد �لب�رش، يوؤ�ض�ض لبنى تعزز مكانة �لفرد، وفكره وكينونته، 

وجت�ضد تطلعه لتغيري �ضامل منوذجي يفوق كل �لتطلعات و�لطموح.

يد  �إليها  �متدت  و�لتي  �لدولة  يف  و�لرملية  �ل�ضحر�وية  �ملناطق  يف  �مل�ضتحدثة  �لإ�ضالحات  كل  رغم  �آخر  م�ضتفز  جديد،  من  �لرمل  �ضوت 

�لطموحني لبث �حلياة �خل�رش�ء تناغمًا مع زعفر�ن رملها، �إل �أنها تطمع يف �لنظر لالإ�ضتفاده منها وخري�ت �ت�ضاعها، وو�عدة باحت�ضان د�فئ 

لكل �مل�ضاريع �لطموحة يف  جممل �ت�ضاعها وحتث على �لإبحار فيها حرثًا فما  �أغزر مناحي  �لغو�ض فيها، وكم هي كبرية فر�ضة �إجناح 

�ملخططات �لتي حتتاج لت�ضاميم �إبد�عية كالنخلة لتو�زن �مل�ضهد، فهنا متتد لل�ضماء تعانق �لف�ضاء �ضابحة �أ�ضولها يف قلب �لأر�ض.

�ضوت �خليل �ضهيل �لندياح، �كت�ضاح �لُف�َضح جلمال �ل�ضفر خلف �لعتمة، حيث �ضكون �لإف�ضاح عن حب هذ� �ملكان خللق جديد، لولدة �لتكوين 

بات�ضاق مع �لطبيعة و�لبيئة دون متاٍد� �أو خذلن، ل�ضوت �لرمل.

عائ�ســة م�سبح العاجل
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�لآنية  كهربته  حلمه،  خماطرته،  حركته، 

و�ملبا�رشة، قد �أ�ضدل �ل�ضتار على حياته وكاأنه 

على  تدل  بالنقطة،  يدمغ  موؤلف  يف  �ضطر 

قناعته وكفايته، لأن �لتدوين يف هذه �حلالة 

ي�ضبح  و�ملرجعية،  �لتاريخية  �أهميته  وبرغم 

�رشور�ت  من  و�رشورة  متحفية  غاية  فقط 

�لتعّلم  بغاية  و�لدر�ض  للت�رشيح  �لتذكري، جثة 

�لتجربة  نرى  هكذ�  �ملثال...  وجندة  و�ملنفعة 

�مل�رشحية وهي ت�ضتجيب لقدرها، ت�ضد رحالها 

وعندما  لذلك  �لعر�ض،  حرية  لتفارق  طائعة 

�حلياة  ف�ضاء�ت  �مل�رشحية  �لتجربة  تغادر 

و�ل�ضكنية،  �لتقاعد  ر�حة  رفوف  حيث  �إىل 

منطقة �لتوقف ترحل معها �لكثري من �حلكايا 

ومل�ضة  هنا  �إ�ضافة  �لتعليقات،  من  و�لأ�رش�ر، 

�ضحرّية هناك، وعدد ل ح�رش له من �لتحولت 

�حلري�ض  �ملتابع  �أو  �لر��ضد،  قلم  ف�ضل  �لتي 

لدو�ئر �لتجربة يف �لتقاطها وتثبيتها، بحيث 

من  �أو  نف�ضه،  �لتجربة  �ضاحب  يعود  عندما 

ت�ضوير  �أن  على  �لأغلبية  يتفق  لهذ� 

�رشيط  فوق  و�ضغطه  �مل�رشحي  �لعر�ض 

من  حفظه  بق�ضد  تلفازي  �أو  �ضينمي 

عو�دي �لزمن، ل يبقيه كما هو يف ده�ضة 

�آخر  �ضيء  ولكنه  نف�ضه،  نعم هو  �لأ�ضل، 

يج�ضد  وكما  بال�ضبط،  هكذ�  متامًا.. 

�ملعنى �ملر�د ر�ضف هذه �لعبارة »نف�ضه 

ولكنه �ضيء �آخر«، لأن �لعر�ض �مل�رشحي 

ذ�ك  باحلياة،  يحتفل  وجود�ً  كان  �لذي 

�لذي كان يعي�ض تغري�ت قد تختلف يف 

�أهميتها بني فرتة و�أخرى، وينعم بحرية 

�لزمن  يعاند  كان  �لذي  ذ�ك  د�ئرية، 

ي�ضرتط  �أن  و�ل�ضيخوخة، 

�حليوية و�لتحديث، جاذبًا، 

مغريًا ومتمرد�ً، قد غادر 

ليحل حمله عمل ي�ضكن 

�جلديدة  �ضفته  �لُعلب، 

�ملميزة �أنه معّلب، توقفت 

ن�س �لعر�س

من طاولة �لكتابة �إىل منطقة �حلياة

عزيز خيون

تقول قولتها وترحل.. هكذا هي التجربة امل�رصحية »العر�ض« كما املاء، ما اإن يندلق من كفك حتى يهرّبه الرتاب، وي�سبح حلم �سّد القب�سة عليه ثانية 

�رصبًا من املحال.. هي هكذا... ذاك طابعها، تلك خا�سيتها املتفردة منذ الأزل.. اإنها تزول حلظة وجودها البهي، وكاأن قيامة الحتفال بح�سورها املدّوي، 

دللة �سادمة بزوالها املفاجئ.. لهذا فاإن ما يرت�سح من اأريجها يف ميزان طموح الذاكرة جّد قليل، قيا�سًا مبا يتجمع خالل زمن جتوهرها الأخاذ.. يف 

ال�سابق، وريقات قليلة يدبجها هذا ويحر�ض على تداولها عرب الزمن هاج�ض ذاك، تت�سمن حوارات �رصيعة، اأحاديث، هوام�ض، يوميات التجربة وعدد اآخر 

من �سواهد الذكرى تهب لنجدتها بع�ض اللتماعات الفوتوغرافية اخلاطفة التي ت�سارع �سطوة الزمن ل�سطياد حلظاتها الهاربة خالل خما�سات التكّون 

ال�ساخنة، والآن، وبعد الثورة العارمة التي حتققت يف ظل تكنولوجيا التقّدم الهائل لو�سائل الت�سال، فاإن م�ساحة تدوين مفا�سل التجربة امل�رصحية 

قد ات�سعت حظوظها اإىل حّد كبري، ولكن حتى هذا التدوين واأيًا كانت ن�سبته املتحققة، هو يف الواقع ل ي�سبهها، بل هو لي�ض نب�سها املتفجر وروحها 

ال�ساجة، اإمنا هو حقيقة اأخرى ا�ستطاعت ف�سيلة هذا التدوين اأن توقفها يف برج الزمن، بحيث �سار حا�سل املنتوج اجلديد ويف معنى من معانيه، كاأنه 

وليد �سورة من �سور الغتيال، لكنه اغتيال اأنيق ومهذب، جنح اأن يك�سب وّد واتفاق اجلميع... على هذه ال�ساكلة نرى النتائج ومبا تختزنه من مديات 

احلدة والق�سوة. 
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�أنه  �إل  �لكاتب،  ن�ض  �لأ�ضلي،  �لن�ض  عمارة 

حيوية  �أكرث  جماًل  يختط  يجعله  ما  له  ر  توفَّ

ويتجّول  �مل�رشح،  خ�ضبة  يعتلي  �أن  يف  وثقة 

ن�ض  هو  بالتايل  �إذن  ف�ضاء�تها،  يف  فاعاًل 

جديدة،  �أ�ضماء  عليه  نخلع  �أن  وميكن  �آخر. 

كاأن ن�ضميه »�لن�ض �ملجاور، �أو ن�ض �لعر�ض، 

ن�ض  �أو  �لآخر  �لن�ض  �أو  �لرديف،  �لن�ض  �أو 

�خلال�ضات«، كونه يعلن عن �كتماله بتكامل 

�أن  بعد  �مل�رشحي،  للعر�ض  �لكلية  �لعنا�رش 

�لتي  و�لأفكار  �ملالحظات  �ضحنات من  غّذته 

فعملية   ... �لعر�ض  وفريق  �ملخرج  �ضطرها 

�أو  �لرتحيل،  وعملية  و�لإ�ضافة،  �حلذف، 

 – �لن�ض  يتطلبها  �لتي  و�لتاأخري  �لتقدمي 

ن�ض �لعر�ض، هي �إجر�ء�ت على درجة كبرية 

�لأهمية  هذه  حجم  ويزد�د  �لأهمية،  من 

�لإجر�ء�ت  هذه  فوز  حال  يف  و�رشورتها 

�لتجربة...  يف  �مل�ضاركني  جميع  باأ�ضو�ت 

باأي  يعني  ل  كهذ�  قر�ر  �إىل  �للجوء  وق�ضية 

حال من �لأحو�ل �إ�ضهار خالف بوجه �لكاتب، 

�أو �ضّكًا يف �إمكانيته وقدر�ته وملكته �لإبد�عية، 

على  �لن�ض،  بخ�ضو�ضية  وتالعبًا  تنكر�ً  �أو 

حلياة  جديدة  فر�ضة  هي  �إمنا  متامًا،  �لعك�ض 

�لعديد من طلباته يف طريق  له  �لن�ض حتقق 

يف  �ضهيته  تويجات  تتفتح  �لإبد�عي،  تكامله 

�لإفاقة و�لإ�ضغاء و�مل�ضاركة و�لطلب و�لرغبة 

�ملعاين  من  مبتكرة  مبحمولت  �لتزود  يف 

متا�ضكًا  �أكرث  وجتعله  تعينه  و�مل�ضامني 

�لن�ض  �إن  ثم   ... وتاأثري�ً  �إقناعًا  �أكرث  وجر�أة، 

ن�ض �لكاتب، ومبجرد �أن يغادر طاولة �لكتابة 

عليه �أن يح�ضم تردد�ت خماوفه، وينفتح على 

بعملية  تدفع  �لتي  �لتوقعات  من  رحٍب  �أفق 

فر�ضية  متليه  ومبا  �لأجود،  باجتاه  تطوره 

جديدة  عنا�رش  مع  يومي  وب�ضكل  و�لتفاعل 

يف  ن�ضعه  �لإبد�عية،  طاقته  تلهب  ومنتقاة 

�حلياة  هذه  له  تخبئه  ما  بكل  �حلياة  منطقة 

�لرف�ض  يف  �حلرية  له  تاركني  مفاجاآت  من 

و�لقتناع من خالل درجة ��ضتجابته لعدد من 

�ملالحظات و�لت�ضويبات �لتي يثبتها �ملخرج 

�إ�ضافة  ذ�ك،  �أو  �لن�ض  من  �ملف�ضل  هذ�  يف 

مقرتحات  من  �لتجربة  �أع�ضاء  يطرحه  ملا 

جمالية.

�إننا ُن�ضغي لدمدمات رغبات �لن�ض وحاجاته، 

ردود  ونر�قب  ن�ضمعه  �لد�خلية،  لرتجيعاته 

فعله وهو يخط طريق بذ�ره �ليومي يف روح 

�ملخرج، ويف �أرو�ح �ملمثلني و�ملهند�ضني وكل 

�لن�ض معهم  �لذين يربح  �لفاعلني  �جلماليني 

�ليومية  �لتجربة  جولت  من  جولة  كل  ويف 

�لت�ضكل  د�ئرة  نحو  به  تدفع  جديدة  حياة 

منمنمات  �إي�ضاح  �أجل  من  �جلديد  و�لتكون 

�ل�ضورة �ملثلى �لكامنة يف ن�ضيجه �لفني.

�لإجر�ء�ت  هذه  حلقة  �إجناح  �أجل  ومن  لذلك 

�لآنفة �لذكر، فاإن �لن�ض يقبل على حماور�ت 

متفجرة،  و�أحيانًا  �ضاخنة،  ولقاء�ت  عديدة، 

ُي�ضغي  �أن  �لأحيان  من  كثري  يف  عليه  حتتم 

يقبل  �أن  عليه  وباحرت�م  باحرت�م،  �إليها 

�أن  �أو   ... �لآخر  �لبع�ض  يرف�ض  �أو  بع�ضها، 

 ... ُكاًل وجمعًا  �أو حتى يرف�ضها  يقبلها كّلها، 

�لنهائي  �لبت  �أو  ح�ضمها  ميكن  ل  �أمور  فهذه 

ب�ضالمة  �لتكّهن  د 
ّ
جمر حتى  �أو  ب�ضالحيتها، 

رها 
ّ
يقر لقناعات  �أحكام  هي  �إمنا  نتائجها، 

�لكفاء�ت  ومز�ج  �ليومي  �لظرف  ح�ضاد 

�مل�ضاك�ضة لأحالم وعطاء�ت �لتجربة �ليومية.

و�لن�ض مبعناه �جلديد، �ضحيح �أنه يرتكز على 

يرغب باأن ي�ضعها يف ميز�ن �لتقييم و�لعتبار، 

على  قادر  غري  �أنه  يلم�ض  حني  يفاجاأ  �ضوف 

�لإحاطة بها �إحاطة كاملة ... ملاذ�؟! و�لإجابة 

�ل�ضافية تقول �إن �لتجربة �مل�رشحية تبد�أ عند 

�ضفة م�ضتوى معّيـن من �لقناعات �لقلقة �لتي 

ما �إن تلبث حتى تخطف �لقر�ر ومتتطي ظهر 

 
ّ
متر وهكذ�  �أُخر.  قناعات  فتجني  �ملخاطرة، 

ملوتور  و�مل�ضغّلة  �ملحركة  �لعنا�رش  جميع 

�لتبدلت  من  كبري  بعدد  �مل�رشحية  �لتجربة 

على  لناأخذ  نف�ضها...  هي  تبقيها  ل  �ل�رشيعة، 

على  �مل�رشحي،  �لكاتب  ن�ض  �ملثال  �ضبيل 

�ضلم  يف  �لأوىل  �خلطوة  ميثل  �أنه  �عتبار 

�لتجربة �مل�رشحية، �لتي تغري وتدفع باجتاه 

هو  �أخرى...  ورطة  �أخرى،  خطو�ت  تغذية 

ط �آخرين، ويا لها 
ّ
يورطنا، ونحن بدورنا نور

�لتي  �لتحولت  عدد  لرنى  جميلة،  ورطة  من 

�لكاتب وهو يقفز �حلو�جز  لها ن�ض  يتعر�ض 

بطاولة  مرور�ً  نف�ضه  �لكاتب  طاولة  من  بدء�ً 

 – �لقر�ء�ت   – �لقر�ءة  طاولة  وحتى  �ملخرج 

�لتي  �لو�جبات  من  مهم  بعدد  تنه�ض  �لتي 

تقت�ضي �ضرب�ً و�ضاعات من �لتجارب �ليومية 

عبور�ً �ضوب حلظة �ملجابهة، حلظة �ل�ضتباك 

�لذي  و�ملتلقي،  �لعر�ض  بني  حت�ضل  �لتي 

�آخر  حتويل  �إىل  �لآخر  هو  يخ�ضعه  بدوره: 

يتنا�ضب وغر�ضه، منفعته  �أخرى، مبا  وقر�ءة 

�ل�ضخ�ضية.

عملنا  باأهمية  �عتبارنا  من  و�نطالقًا 

نقول  فنحن  طلباته،  وخ�ضو�ضية  �مل�رشحي 

بنزع �لغالف �ملقد�ض عن �لن�ض �لذي و�ضعه 

�أن  �أجل  �لأول، كاتبه، من  فيه مبدعه ور�ئيه 

�لتحاور  فر�ضة  �جلمايل  �لو�ضيط  هذ�  مننح 
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ميتد  كهذه  حالة  ففي   – للم�رشح  و�لعربية 

�لرتباط  ووثائق  و�مل�ضوؤولية  �لعالقة  عمر 

لكن  �أخرى...  مر�حل  �إىل  ه  ون�ضّ �لكاتب  بني 

وحتى يف حالة كهذه فاإن هناك ما يحكم هذ� 

�لو�ضع، �نتماء �إىل �لدور و�مل�ضوؤولية و�لعالقة 

هذه  ف�ضاء�ت  يدخل  �ملخرج  �جلديدة،لأن 

�ملرحلة من عمر �لن�ض، لي�ض كونه فقط كاتبًا 

مبدعًا  ر�ئيًا،  خمرجًا،  ب�ضفته  �إمنا  للن�ض، 

ويعمل  �لأوىل،  للمرة  يقروؤه،  جديد�ً  ومبتكر�ً 

على �إجناز حزمة من �لتغيري�ت �حلا�ضمة �لتي 

فهو  �لعر�ض«  »ن�ض  �حلديث  �لن�ض  يتطلبها 

و�إن كان نف�ضه �لكاتب �إل �أنه يت�ضدى للن�ض 

روؤية  �ضاحب  ب�ضفته  �جلديد«  »م�رشوعه 

حتى  �لكاتب،  �ضخ�ضية  من  ين�ضلخ  وروؤيا، 

�ملخرج  �ضخ�ضية  �أمام  حر�ً  �ملجال  يف�ضح 

ملنطوق  �جلديد  و�ملفل�ضف  �لروؤى  �ضاحب 

يحاول  و�لذي  �جلمالية،  ور�ضائله  �لن�ض 

بو�بات  ي�رشع  �أن  �لفنية  �أ�رشته  �أع�ضاء  مع 

م�ضاريعها  على  »�لتدريب«  �ليومية  �لتجربة 

ور�ضم  �ضو�كنه،  ردم  �لن�ض،  حتريك  بغية 

�مل�ضتقبلية، وك�ضف منحنياته،  ��ضرت�تيجياته 

و�إذ�  و�ألغازه،  طال�ضمه  طبقاته،  دهاليزه، 

�قت�ضت �ل�رشورة، �ل�ضك فيه وتدمريه من �أجل 

�أن يكون... مبعنى �آخر �أن يت�ضع قلب �لكاتب، 

وقلب �لن�ض �جلديد لكي يقدم �ملخرج �أق�ضى 

حلول فر�ضيته �لفنية و�جلمالية، لي�ض بو�ضفه 

كاتبًا �أجنز مهمته �ملتمثلة يف هند�ضة �لن�ض، 

�إمنا بو�ضفه خماطر�ً وجماليًا، مفارقًا متمرد�ً 

�ليومية  �لتجربة  ف�ضاء�ت  يخرتق  و�ضجاعًا 

�لتج�ضيد..  منطقة  يف  �لن�ض  عو�مل  ليرثي 

منطقة �حلياة.

الن�ض  رغبات  لدمدمات  ُن�سغي  اإننا 

وحاجاته، لرتجيعاته الداخلية، ن�سمعه 

ونراقب ردود فعله وهو يخط طريق بذاره 

اأرواح  ويف  املخرج،  روح  يف  اليومي 

اجلماليني  وكل  واملهند�سني  املمثلني 

الفاعلني الذين يربح الن�ض معهم ويف 

اليومية  التجربة  من جولت  كل جولة 

دائرة  نحو  به  تدفع  جديدة  حياة 

الت�سكل والتكون اجلديد من اأجل اإي�ساح 

يف  الكامنة  املثلى  ال�سورة  منمنمات 

ن�سيجه الفني

الن�ض مبعناه اجلديد، �سحيح اأنه يرتكز 

على عمارة الن�ض الأ�سلي، ن�ض الكاتب، 

ر له ما يجعله يختط جماًل  اإل اأنه توفَّ

اأن يعتلي خ�سبة  اأكرث حيوية وثقة يف 

ف�ساءاتها،  يف  فاعاًل  ويتجّول  امل�رصح، 

اإذن بالتايل هو ن�ض اآخر

اإن الن�ض ن�ض الكاتب، ومبجرد اأن يغادر 

ترددات  اأن يح�سم  الكتابة عليه  طاولة 

من  رحٍب  اأفق  على  وينفتح  خماوفه، 

تطوره  بعملية  تدفع  التي  التوقعات 

فر�سية  متليه  ومبا  الأجود،  باجتاه 

اليومية  امل�رصحية  التجربة  وواجبات 

يف  جنرّب  فعندما  لذلك  »التدريب« 

تنطلق  ل  هذه  حماولتنا  فاإن  الن�ض، 

اإمنا  فارغ،  عبث  اأو  حم�سة  رغبة  من 

منطق  علينا  يفر�سه  ملا  اإجابات  هي 

اخل�سبة،  على  احلياة  منطق  ال�رصورة، 

ف�ساء العر�ض

�ليومية  �مل�رشحية  �لتجربة  وو�جبات 

ب يف �لن�ض، فاإن 
ّ
»�لتدريب« لذلك فعندما جنر

�أو  حماولتنا هذه ل تنطلق من رغبة حم�ضة 

عبث فارغ، �إمنا هي �إجابات ملا يفر�ضه علينا 

�خل�ضبة،  على  �حلياة  منطق  �ل�رشورة،  منطق 

هذه  م�ضاك�ضتنا  ُترتجم  ول  �لعر�ض...  ف�ضاء 

خرق  �أنها  على  �لكّتاب  بع�ض  يعتقد  كما 

�لفنية  �لكاتب  حلقوق  وجتاوز  للمتعارف، 

متامًا،  ذلك  خالف  نرى  �إننا  بل  و�لإن�ضانية، 

مبثابة  هو  به  وجنتهد  جنرتحه  ما  �أن  نرى 

لأن  خ�ضو�ضيته،  وتفعيل  بالن�ض  �لتم�ضك 

�لعبار�ت  ت�ضطريه  وحال  �مل�رشحي  �لكاتب 

ب�رشبة  وتذييله  �لن�ض،  عمر  من  �لأخرية 

»�لنهاية« يكون قد �ضهد له بالن�ضج، قد �أكمل 

هذ�  و�ضمن  �حلرية،  منحه  قد  �لفنية،  مهمته 

ي�ضيق  �ضجنًا  �لكتابة  طاولة  ت�ضبح  �لو�ضع 

�إىل  و��ضحًا  توقه  ويتبدى  �لن�ض،  باأجنحة 

و�حليوية،  �حلركة  له  توؤّمن  �أخرى  ف�ضاء�ت 

عند ذلك يحط رحاله بني يدي �لر�ئي �لثاين.. 

�جلماعة  تلك  بو�بة  يطرق  �أو  �ملخرج... 

�مل�رشحية، ليبد�أ م�ضو�ر فا�ضل �آخر من رحلة 

خماطرته يف �لت�ضكل و�لتكوين، وليدخل عامل 

فنّية  و��ضتغالت  وف�ضاء�ت  جديدة،  ممكنات 

�ضريورته  م�ضتقبل  على  ح�ضورها  تفر�ض 

�مل�ضتقبلية.. بعبارة �أخرى �إن لظروف مرحلة 

��ضتغال  وحمدد�ت  طبيعة  �لكتابة  طاولة 

�لكاتب  خا�ضة وهي ت�ضتقبل عطاء�ت خميلة 

يختم  �أن  بعد  �أ�ضلفت،  كما  دوره  ينتهي  �لذي 

�أبوته ومرجعيته،  يوؤكد �رشعيته يف  ما  عليه 

فيها  يكون  حني  �أخرى  مو��ضع  با�ضتثناء 

 – ممثاًل  �أو  خمرجًا  �مل�رشحي  �لن�ض  كاتب 

و�لأمثلة كثرية على ذلك يف �لتجربة �لعاملية 
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هل ميكن للحداثة يف الفن اأن تتاأ�س�ض خارج 

الفنية؟ وهل ميكن  بالأعمال  الب�رصي  الوعي 

لأي عمل فني اأن ينتمي للحداثة خارج الوعي 

بالعني وقدرتهاعلى اإنتاج املعنى من خالل 

الوعي بالف�ساء واملكان؟

ممكنة  تكون  اأن  احلداثة  لهذه  ميكن  وهل 

بع�سًا؟  بع�سها  على  الفنون  انفتاح  خارج 

اإن عامل الأيقونة كما عرفه الع�رص الو�سيط، 

تك�سف  الكنائ�سية  املنمنمات  �سورته  وكما 

للم�ساهد عامل التيولوجيا يف �سيطرته على 

الإن�سان.

جداريات  خالل  من  ي�رص  بكل  ندرك  اإننا 

املائدة  متجد  وهي  الروح  فعل  الكنائ�ض 

هلل  �سكراً  حولها  احلواريني  وحتلق  الإلهية 

واإميانًا باملعجزات، فتغيب الإرادة الإن�سانية 

وفعلها وحت�رص الف�سيلة يف بعدها ال�سماوي 

توجه  فوقية  اإرادة  حبي�ض  امل�ساهد  ليكون 

يد الفنان واملتلقي على حد ال�سواء، اأي هي 

املتناهي  على  الالمتناهي  �سيطرة  رحلة 

وحركة  العني  لت�سليل  رحلة  الفن  فيكون 

ج�سدية تعي�ض غربة ذاتها واملو�سوع.

�لقرن  من  �لغربية  �لنه�ضة  حركة  �ضكت  ولقد 

�خلام�ض ع�رش يف جمال فن �لر�ضم نقلة نوعية 

خالل  من  �لفني  �لعمل  بت�ضكالت  �لوعي  يف 

باملنظور  �لوعي  على  كقدرة  �لعني  ميالد 

على  وقدرته  �لر�ئي  �أهمية  بخلق  وولعها 

�إطار�ً  يكن  مل  �للوحة  ميالد  �إن  �لأثر.  ت�ضكل 

تظهر فيه �ضورة �أ�ضغر لالإن�ضان ولبقية �أ�ضياء 

جنا �ملهد�وي حد�ثة �لعني �أم حد�ثة �لف�ساء

حامت النقاطي

 �حلد�ثة �لغربية بد�ية من �لقرن �لتا�ضع ع�رش، 

�إذ �ضوف توؤدي �رشورة �إىل �إنتاج موقف �آخر 

�للوحة  �إنتاج  فنون  ومن  ذ�ته  �لت�ضكيل  من 

»�لنطباعيون«  �لألو�ن  مع  �لتعامل  ومن 

و�لدخول  »�لتكعيبيون«  �لأ�ضكال  وتطويع 

و�لألو�ن  �خلطوط  تدمج  خالقة  فو�ضى  يف 

كالزجاج  �للوحة  عن  �لغريبة  باملوجود�ت 

�إنها  �مل�ضنوعات.  من  وغريها  و�ملعادن 

�لعامل بقدر ما كانت روؤية جديدة لآفاق فنية 

تدرك �لعامل خارج كل تقدي�ض، وهو ما ميكن 

متثله بي�رش د�خل �أعمال »ليوناردو د�فن�ضي« 

على  قدرة  �لر�ئي  مبكانية  �حتفائه  يف 

�لإ�ضافة و�إنتاج �لتمثالت.

�لذ�ت  مع  �لتعامل  يف  جديدة  �إمكانات  �إنها 

ت�ضكل  �ضوف  جديدة  عقلية  هي  �أو  و�لآخر، 
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لإجناز  �لرقمية  �لتقنيات  �آخر  يعتمد  فني 

�ل�ضورة؟

�ضجالت  د�خل  نف�ضها  عن  تعلن  �حلد�ثة  هي 

�لفنية«  »�مل�ضنفات  حتملها  ��ضتفهامية 

لعر�ض  متعددة  وف�ضاء�ت  »كتالوجات« 

يف  �لعني  تلك  مع  �ليد  منطق  فيها  يتد�خل 

�ضعي ر�ئع نحو �إمكانات جديدة حلد�ثة �لذ�ت 

يف حو�رها مع مر�يا �ضفافة عمقها يكمن يف 

��ضتيعابها لنف�ضها عرب ك�رشها ملر�يا �لآخرين 

وجهدها ل�ضنع دللتها.

�إن جنا �ملهد�وي يدعونا �إىل ثقافة �لأنا حيث 

نكون عر�ة من كل يقينات �لأحكام �جلمالية، 

لأنه يعلن خطاب �حلد�ثة يف بعده �لإن�ضانوي 

و�لثقافات  �ل�ضعوب  بني  �لفو�رق  تكون  حيث 

مزعومة،  �ختالفات  بني  للم�ضاحلة  دو�فع 

ذلك �أن �لفن يظل يف عمقه تذكري�ً بالإن�ضان، 

و�مللفوظ  مرئي  �إىل  �ملقول  فيتحول  عر�ضها 

�إىل �ضمت، حيث تتاأ�ض�ض �ضعرية �أخرى للقر�ءة 

ورمزية جديدة يف وعينا بامل�ضاهدة.

�أخرى  تعبريية  �أ�ضكاًل  تاأخذ  �لعني  ثقافة  �إن 

تطرق باب هوية جديدة لذ�ك »�لبعد �لو�حد« 

حيث يتاأ�ضل �لكيان وتغدو منعرجات �لأم�ض 

م�ضابيح لطرق ممتدة يخطها �لب�رش يف لعبة 

مع  �للوحة  ذ�كرة  خط  عمق  فيها  يتجاوز 

�نعكا�ضات �ألو�نها.

لعله عامل يعتمد فيه �ضاحبه على �آخر تقنيات 

�ل�ضورة، فاإذ به ياأخذ عيوننا بعيد�ً عن »حد�ثة 

�ملتحف« ليوجهنا �إىل م�ضاهدة متميزة حيث 

تتد�خل ف�ضاء�ت �لعر�ض.

�إجناز  لغة  حتاور  وهي  �لعني  لغة  هي  فهل 

�حلرف من قبل حركة �ليد �أم هي لغة م�ضنف 

 

خلفه  من   
ّ
يجر حمور�ً  �ضت�ضبح  �لتي  �حلد�ثة 

ت�ضتفهم  جادة  �أ�ضئلة  نحو  �لعرب  �ملبدعني 

�للوحة  تعاملهم مع  و�أفق  تاريخهم وو�قعهم 

وف�ضاء �لت�ضكيل و�أفق �لتلقي.

ولعل �أعمال �لفنان �لتون�ضي جنا �ملهد�وي جتد 

�أنه ��ضتطاع �أن يوؤ�ض�ض  لها متيز�ً خالقًا، ذلك 

�حلد�ثة من  على  يقدم  �إنه  �إذ  توجهها،  فر�دة 

باب »�ملوقف« حيث ي�ضبح �لفن لديه �إ�ضافة 

�ل�ضاحة  فناين  من  غريه  مع  متباينًا  جتعله 

لنف�ضها  مقيمة  و�لعربية  �لتون�ضية  �لت�ضكيلية 

م�ضافة مع �لآخر.

لقد حاولت مدر�ضة تون�ض يف �لر�ضم �أن توؤ�ض�ض 

خالل  من  خ�ضو�ضيتها  �جتاه  يف  حد�ثتها 

مع  �لأ�ضالة  فتتعانق  �للوحة  �إىل  �لبيئة  نقل 

�حلد�ثة.

غري �أن جنا �ملهد�وي يقدم لنا حد�ثة �لتعامل 

مع �ملوروث من خالل �إبر�ز قيمة �حلرف يف 

تعتمد  روؤية  وفق  و�لف�ضاء  �للوحة  ت�ضكيل 

�لوعي بقدر�ته �خلفية تلك �لتي حتمل خلفية 

�إبد�عية تتجاوز تقليدية �ملوروث. �إن �لتعامل 

�أ�ضكاله  عمق  مع  رحلة  لديه  �حلرف  مع 

��ضتفهام  هي  �أو  �لف�ضائية  �أبعاده  وجتريدية 

خطاباته  وحمتويات  ودو�ئره  �نحناء�ته  يف 

ممكن  فني  من�ضود  �إىل  توقها  يف  �لنظرية 

م�ضكون مبغايرة �ل�ضائد و�ملاألوف.

�إنه ياأخذنا �إىل فتنة تلقي �لعني للعمل يف ظل 

توجيه �آخر لل�ضورة د�خل ذهنية ر�ئيها حيث 

�مل�ضاهد  ماألوف  تتجاوز  مو�ضيقى  �لألو�ن 

وتبحر يف دللت �لختالف.

هو ف�ضاء تد�خل �لفنون �إذ تقر�أ �لعني خطابات 

خمطوطات �للوحة وت�ضكالتها د�خل ف�ضاء�ت 
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�ضبعينيات �لقرن �ملا�ضي مع نظريات �لتلقي، 

حيث ي�ضبح فعل �لتلقي هو �ملوؤ�ض�ض للمعنى 

ولإنتاج �لدللة)4(.

 Reception Visuelle �لتلقي  ب�رشية  ولعل 

�أي  �لعني،  �إىل  �لأذن  من  لالنتقال  حماولة 

على  متاأ�ض�ضة  جمالية  �أحكام  من  �لنتقال 

و�لنظر،  �لروؤية  توؤ�ض�ضها  �أحكام  �إىل  �لأ�ضو�ت 

هو  �لفني  �لعمل  مع  �لتعامل  ي�ضبح  حيث 

رهني وعي بالف�ضاء وباملكان.

�لفني،  لالأثر  �إدر�ك  طريقة  هي  �لب�رشية  �إن 

كان  �أو  �ل�ضعر  جمال  يف  ق�ضيدة)5(  �أكان 

تظل  �لر�ضم  جمال  يف  لوحة  �أو  »كتالوجًا« 

معانقتها  يف  �لأ�ضكال  على  للروؤية  �نفتاحًا 

�لبيا�ض  لغة  �لعني مع  لالألو�ن �ضمن حتاور 

ومنطق �ل�ضو�د.

وما  �ملخيلة)6(  تلك  على  �إحالت  �إنها 

يف  �لذ�ت  �إىل  �رشورية  عودة  من  ت�ضتوجبه 

�ملتلقاة  �ل�ضورة  �أي هي  �ملرئي  لذلك  متثلها 

�لعامل  ي�ضبح  حيث  خارجية  �إثارة  بفعل 

�لق�ضد  �أو نحو هذ�  �لتوجه  مدركًا بف�ضل هذ� 

للعامل، حيث تكون �لعني �رشورة خللق معنى 

�لأ�ضياء.

�أي�ضًا  نحددها  �أن  ميكن  �لتلقي  ب�رشية  �إن 

�لتالية،  باملفاهيم  �لع�ضوية  عالقتها  �ضمن 

�لذ�ت �لإدر�ك و�ملعي�ض.

كما ميكن لهذه �لب�رشية �أن تتحدد على �أنها 

منهج غايته حتديد خ�ضو�ضي للدللة ذلك �أن 

�نطالقًا  لها  مفهومه  حدد  �لأل�ضني  �خلطاب 

�خلطاب  �أن  حني  يف  �ضوتي)7(،  منطلق  من 

�ملابعد �أل�ضني يتعامل معها �ضمن تفكيك)8( 

يوؤكد �نفتاح �ملعنى على ذ�ك �لقارئ، في�ضبح 

للعني  و��ضحة  دعوة  عمله  يف  نالحظ  �إننا 

يف  �لت�ضكيلية  �أعماله  به  ترتبط  ما  بف�ضل 

فيه،  �حلرف  و�جتاهات  �ملكان  على  ��ضتغال 

فتظهر بنية �لعمارة و�أمناط زخرفة حتيل �إىل 

�لرق�ض �لعربي.

�إنها ف�ضاء�ت فنية ترتبط با�ضتفهامات ممكنة 

حول خ�ضو�ضية هذه �لتجربة يف م�ضتوى و�قع 

�حلركة �لت�ضكيلية �لتون�ضية يف كليتها ومدى 

�لإ�ضالمي  �لعربي  تاريخها  على  �نفتاحها 

كال�ضينية.. يف  �ل�رشقية  و»�لكتابة«  خا�ضة  

ي�ضتدعي  مّما  �ملفهومي  �حل�ضور  �إىل  توقها 

�لقر�ءة  ت�ضكل  يف  و�أهميته  �لقارئ  تاأويلية 

ب�رشيًا.

مع  �جلديد  �لتعامل  �لتلقي  نحو  �ل�ضعي  لعله 

�لعمل �لفني ذ�ك �لذي يعو�ض مو�ضوعية �لأثر 

من�ضبًا  �لهتمام  ي�ضبح  حيث  �لقر�ءة  بذ�تية 

�لهتمام  عو�ض  �لقارئ  وعلى  �لقر�ءة  على 

بالن�ض وبالأثر.

و�أ�ضا�ضًا  بنيوي  بعد  ما  توجه  مع  �إننا 

منذ  ح�ضورها  تاأجج  نقدية  توجهات  مع 

يج�ضدها  �ضورة  �أ�ضالته  يف  كان  �لذي  ذلك 

�خليال يف توقه خللق �ملختفي د�خل �لظاهر 

و�ملمكن يف �أزمنة �ل�ضتحالة.

�ملقا�ضد  ذكية  �لت�ضكيلية  �لعالمات  هذه  �إن 

تنويعات  تناهي  ل  بني  �ملز�وجة  �إنها  �إذ 

�إنتاجات �لعني وبني �نفتاحها على ف�ضاء�ت 

متخيلة فتكون حد�ثتها يف غياب كل �أحكام 

عو�مل  يف  �لر�ئقة  �مل�ضاهدة  تلك  عن  نهائية 

فنية ت�ضد �لقارئ وتطوح به خارج �مل�ضتهلك 

و�ملاألوف.

�سوؤال احلداثة �سوؤال العني

هل هي ثقافة �لعني �أم هي ثقافة �ل�ضوؤ�ل عن 

�حلد�ثة؟

 Contemporaneilte �ملعا�رشة  تكون  قد 

�لذي   Reception �لتلقي  باأفق  تخت�ض 

�أو  �أكان �ضعر�ً  �أن يحّول �لعمل �لفني  ��ضتطاع 

يف  للدللت  منتجة  ذ�تية  �إىل  ر�ضمًا  �أو  خطًا 

جدل مع مو�ضوع فني.

جنا  �لتون�ضي  �لت�ضكيلي  �لفنان  ولعل 

يف  �لفنية  جتربته  يف  يوؤ�ض�ض  �ملهد�وي)1( 

خالل  من  متميز�ً  ب�رشيًا  ف�ضاًء  عموميتها 

ت�ضكيلية،  كمفردة  �لعربي  �حلرف  �عتماده 

�لتي  �جلمالية  �ملنطلقات  من  جملة  وعلى 

و�لأ�ضاليب  �لتقنيات  من  جمموعة  توظف 

�لتطور�ت  �أحدث  ت�ضتغل  و�لتي  �لفنية 

�لتقنية)2(.

�لع�ضق«)3(  »مر�تب  �لفني  عمله  يكون  وقد 

توجهاته  عمق  مدى  تبني  خ�ضو�ضية  �ضورة 

�لت�ضكيلية و�ن�ضغاله باحلرف �لعربي كمفردة 

ت�ضكيلية.

اأثناء  ا�ستغاله يف مر�سمه
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جد�ريات  خالل  من  ي�رش  بكل  ندرك  �إننا 

�ل�ضلطة  متجد  وهي  �لروح،  فعل  �لكنائ�ض 

�ملائدة  حول  �لب�رش  حتلق  وجت�ضد  �لإلهية 

وتطلعهم نحو ذ�ك �ملنطلق.

�إميانًا  يج�ضدون  حولها  من  »�حلو�ريني«  �إن 

�لإن�ضانية  لالإر�دة  و��ضتبعاد�ً  باملعجز�ت 

وهل ميكن لهذه �حلد�ثة �أن تكون ممكنة خارج 

�نفتاح �لفنون على بع�ضها بع�ضًا؟

�لو�ضيط  �لع�رش  عرفه  كما  �لأيقونة  عامل  �إن 

تك�ضف  �لكنائ�ضية  �ملنمنمات  �ضورته  وكما 

على  �ضيطرته  يف  �لتيولوجيا  عامل  للم�ضاهد 

�لإن�ضان.

�أنها  �لفني قائمًا يف عمق ذ�ت موؤولة  �لعمل 

�إمكانات  تدر�ض  منفتحة  دللية  رمزيات 

�ضمن  ومتابعتها  �لفنية  بالأعمال  وعينا 

وعينا بركائزها �لنظرية.

لنفتاح  �لتاريخ  يف  حتديدها  جتد  لعلها 

�لآلة  و�أ�ضا�ضًا  �ل�ضورة  عامل  على  �حلد�ثة 

�أوروبا  يف  ظهورها  �ضكل  �لتي  �لفوتوغر�فية 

ع�رش  �لتا�ضع  �لقرن  من  �لأول  �ملنت�ضف  يف 

حدثًا غرّي وعي �لإن�ضان بال�ضورة وبفن �لر�ضم 

ذ�ته وبعالقتنا به)9(.

�لب�رشي تعزز ح�ضوره بظهور  �لعامل  �إن هذ� 

مع  �لتعامل  جمال  يف  �لرقمية  �لتحولت 

�لفنون  عامل  على  �نعك�ض  مما  �ل�ضورة 

وتلقيها، ذلك �أن �لتعامل مع ف�ضاء�ت �لتلقي 

�إنتاج  �أثر يف  �لب�رشي �ضهد ت�ضارعًا ملحوظًا 

ون�رش وت�ضويق �لفنون عامة. ومنذ ثمانينيات 

جماليات  طالت  ثورة  بجالء  �ملا�ضي  �لقرن 

   Les Arts Visuelles لب�رشية� �لفنون  �إنتاج 

قدر�ت  بف�ضل  و�مل�رشح  و�ل�ضينما  كالر�ضم 

تكنولوجية وقع توظيفها للتحكم يف �لأ�ضكال 

تفعله  ما  �إن  و�لأ�ضو�ء.  و�لأمكنة  و�لألو�ن 

يوفره  وما  �لكمبيوتر  جمال  يف  �لربجميات 

ف�ضاء �لإنرتنت من مو�قع وعو�مل �فرت��ضية ل 

حمدودة ت�ضكل ج�ضور�ً بني �ملبدعني ومتلقيهم 

مما يطور ب�رشية �لتلقي يتد�خل فيها �لإنتاج 

بالت�ضويق ويت�ضابك فيها عامل �لإبد�ع بف�ضاء 

�لعوملة)10(.

باإمكانه  و�أي وعي ب�رشي  فاأي حد�ثة هذه؟ 

�أن يتاأ�ض�ض على �ضوئها؟

 Le وهل ميكن لأي عمل فني �أن ينتمي للحد�ثة

وقدرتها  بالعني  �لوعي  خارج   Modernite

على �إنتاج �ملعنى من خالل �لوعي بالف�ضاء 

و�ملكان؟
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مع  �لأ�ضالة  فتتعانق  �للوحة  �إىل  �لبيئة  نقل 

�حلد�ثة.

غري �أن جنا �ملهد�وي يقدم لنا حد�ثة �لتعامل 

مع �ملوروث من خالل �إبر�ز قيمة �حلرف يف 

تعتمد  روؤية  وفق  و�لف�ضاء  �للوحة  ت�ضكيل 

�لوعي بقدر�ته �خلفية تلك �لتي حتمل خلفية 

�إبد�عية)13( تتجاوز تقليدية �ملوروث.

عمق  مع  رحلة  لديه  �حلرف  مع  �لتعامل  �إن 

هي  �أو  �لف�ضائية  �أبعاده  وجتريدية  �أ�ضكاله 

��ضتفهامات يف �نحناء�ته ودو�ئره وحمتويات 

�إىل من�ضود فني  توقها  �لنظرية يف  خطاباته 

ممكن م�ضكون مبغايرة �ل�ضائد و�ملاألوف.

�إنه ياأخذنا �إىل فتنة تلقي �لعني للعمل يف ظل 

توجيه �آخر لل�ضورة د�خل ذهنية ر�ئيها حيث 

�مل�ضاهد  ماألوف  تتجاوز  مو�ضيقى  �لألو�ن 

وتبحر يف دللت �لختالف.

هو ف�ضاء تد�خل �لفنون، �إذ تقر�أ �لعني خطابات 

خمطوطات �للوحة وت�ضكالتها د�خل ف�ضاء�ت 

و�مللفوظ  مرئي  �إىل  �ملقول  فيتحول  عر�ضها 

�إىل �ضمت، حيث تتاأ�ض�ض �ضعرية �أخرى للقر�ءة 

ورمزية جديدة يف وعينا بامل�ضاهدة.

تعبريية  �أ�ضكاًل  تاأخذ  �لعني  ثقافة  �إن 

»�لبعد  لذ�ك  جديدة  هوية  باب  تطرق  �أخرى 

وتغدو  �ملكان  يتاأ�ضل  حيث  �لو�حد«)14( 

ممتدة  لطرق  م�ضابيح  �لأم�ض  منعرجات 

يخطها �لب�رش يف لعبة يتجاور فيها عمق خط 

ذ�كرة �للوحة مع �نعكا�ضات �ألو�نها.

لعله عامل يعتمد فيه �ضاحبه على �آخر تقنيات 

�ل�ضورة، فاإذ به ياأخذ عيوننا بعيد�ً عن »حد�ثة 

�ملتحف«)15 ( ليوجهنا �إىل م�ضاهدة متميزة 

حيث تتد�خل ف�ضاء�ت �لعر�ض.

�للوحة  عن  �لغريبة  باملوجود�ت  و�لألو�ن 

كالزجاج و�ملعادن وغريها من �مل�ضنوعات.

�ضت�ضبح  �لتي   La Modernite �حلد�ثة  �إنها 

حمور�ً يجر �ملبدعني �لعرب نحو �أ�ضئلة جادة 

مع  تعاملهم  و�أفق  وو�قعهم  تاريخهم  تهم 

�للوحة وف�ضاء �لت�ضكيل و�أفق �لتلقي.

�ملهد�وي  جنا  �لتون�ضي  �لفنان  �أعمال  ولعل 

�أن  ��ضتطاع  �أنه  ذلك  خالقًا،  متيز�ً  لها  جتد 

على  يقدم  �إنه  �إذ  توجهها  فر�دة  يوؤ�ض�ض 

�حلد�ثة من باب »�ملوقف«)12(، حيث ي�ضبح 

�لفن لديه �إ�ضافة جتعله متباينًا مع غريه من 

و�لعربية  �لتون�ضية  �لت�ضكيلية  �ل�ضاحة  فناين 

مقيمة لنف�ضها م�ضافة مع �لآخر.

لقد حاولت مدر�ضة تون�ض يف �لر�ضم �أن توؤ�ض�ض 

خالل  من  خ�ضو�ضيتها  �جتاه  يف  حد�ثتها 

 

فتح�رش �إر�دة �ل�ضماوي ليكون �مل�ضاهد حبي�ض 

�إر�دة فوقية توجه يد �لفنان و�ملتلقي على حد 

�ل�ضو�ء، �أي هي رحلة �ضيطرة �لالمتناهي على 

�ملتناهي.

ج�ضدية  وحركة  �لعني  لتظليل  رحلة  �لفن  �إنه 

تعي�ض غربة ذ�تها و�ملو�ضوع.

�إن �لإن�ضان �غرتب عن عامله، وكذلك �أ�ضحى 

�ملو�ضوع مما جعل �لعني تغيب عنه. 

 La �لغربية  �لنه�ضة  حركة  �ضكلت  ولقد 

�لقرن  منذ   Renaissance Occidentale

�خلام�ض ع�رش يف جمال فن �لر�ضم نقلة نوعية 

خالل  من  �لفني  �لعمل  بت�ضكالت  �لوعي  يف 

باملنظور  �لوعي  على  كقدرة  �لعني  ميالد 

وولعها بخلق �أهمية �لر�ئي وقدرته على ت�ضكل 

�لأثر. �إن ميالد �للوحة مل يكن �إطار�ً تظهر فيه 

�لعامل  �أ�ضياء  ولبقية  لالإن�ضان  �أ�ضغر  �ضورة 

بقدر ما كانت روؤية جديدة لآفاق فنية تدرك 

�لعامل خارج كل تقدي�ض)11(، وهو ما ميكن 

�لإيطايل  �لر�ضام  �أعمال  د�خل  بي�رش  متثله 

يف   )1519 ـــ   1452( فن�ضي«  د�  »ليوناردو 

�لر�ئي قدرة على  �لإ�ضافة  �حتفائه مبكانية 

و�إنتاج �ملتمثالت.

�لذ�ت  مع  �لتعامل  يف  جديدة  �إمكانات  �إنها 

ت�ضكلها  �ضوف  جديدة  عقلية  هي  �أو  و�لآخر، 

�حلد�ثة �لغربية بد�ية من �لقرن �لتا�ضع ع�رش، 

�إذ �ضوف توؤدي �رشورة �إىل �إنتاج موقف �آخر 

�للوحة  �إنتاج  فنون  ومن  ذ�ته  �لت�ضكيل  من 

»�لنطباعيون«  �لألو�ن  مع  �لتعامل  ومن 

�لتا�ضع  �لقرن  يف   Les Impressionnistes

�لقرن  ع�رش و�ضمن تطويع �لأ�ضكال منذ فجر 

 Les Cubistes �لتكعيبيني  مع  �ملا�ضي 

�خلطوط  تدمج  خالقة  فو�ضى  يف  و�لدخول 

لعله ال�سعي نحو التلقي التعامل 

الذي  ذاك  الفني  العمل  اجلديد مع 

بذاتية  الأثر  مو�سوعية  يعو�ض 

الهتمام  ي�سبح  حيث  القراءة 

القارئ  القراءة وعلى  من�سبًا على 

عو�ض الهتمام بالن�ض وبالأثر
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�لفن  يف  �حلد�ثة  مفهوم  �إحر�ج  لعله 

�لعربي  �لف�ضاء  د�خل  وتخ�ضي�ضًا  �حلديث 

حد�ثة  عن  �لبحث  لعله  �أو  �لإ�ضالمي)18( 

�لن�ضغال  من  تتخذ  �ملهد�وي  لدى  ممكنة 

بالف�ضاء �لب�رشي هدفًا ت�ضعى لتحقيقه لدى 

بالأ�ضكال  �لوعي  وفق  و�خلارجي  �ملتلقي 

و�لأمكنة.

من  لها  ت�ضكيلية  تون�ضية  جتربة  لعلها 

و�جلمالية  و�لفنية  �ملكانية  �خل�ضو�ضيات 

تاأ�ضي�ض  على  قدرتها  تاأكيد  �إىل  يوؤهلها  ما 

د�خل  و�لفنية  �لإبد�عية  لفر�دتها  �نتمائها 

لإن�ضانية  توقًا  قارئها  عني  ويف  ن�ضاأتها 

ممكنة.

�لهـــو�م�ض:

)1( جنا �ملهد�وي فنان ت�ضكيلي تون�ضي من مو�ليد 

.7391

 �إنتاجات �لعني وبني �نفتاحها على ف�ضاء�ت 

متخيلة فتكون حد�ثتها يف غياب كل �أحكام 

عو�مل  يف  �لر�ئقة  �مل�ضاهدة  تلك  عن  نهائية 

فنية ت�ضد �لقارئ وتطوح به خارج �مل�ضتهلك 

و�ملاألوف.

لذ�تها  تخت�ض  �أن  تريد  �لعربية  �حلد�ثة  �إنها 

بذ�تها و�أن تكون خروجًا �رشوريًا من هيمنة 

�أن  حاول  �لذي  ذ�ك  �لغربي)17(  �لنموذج 

يكون منارة لذ�ته ولالآخر.

�إجناز  لغة  حتاور  وهي  �لعني  لغة  هي  فهل 

�حلرف من قبل حركة �ليد، �أم هي لغة م�ضنف 

لإجناز  �لرقمية  �لتقنيات  �آخر  يعتمد  فني 

�ل�ضورة؟

�ضجالت  د�خل  نف�ضها  عن  تعلن  �حلد�ثة  هي 

�لفنية«  »�مل�ضنفات  حتملها  ��ضتفهامية 

�لعر�ض  متعددة  وف�ضاء�ت  »كتالوجات« 

يف  �لعني  تلك  مع  �ليد  منطق  فيها  يتد�خل 

�ضعي ر�ئع نحو �إمكانات جديدة حلد�ثة �لذ�ت 

يف حو�رها مع مر�يا �ضفافة عمقها يكمن يف 

��ضتيعابها لنف�ضها عرب ك�رشها ملر�يا �لآخرين 

وجهدها ل�ضنع دللتها.

�إن جنا �ملهد�وي يدعونا �إىل ثقافة �لأنا)16( 

�لأحكام  يقينات  كل  من  عر�ة  نكون  حيث 

�جلمالية، لأنه يعلن خطاب �حلد�ثة يف بعده 

�ل�ضعوب  بني  �لفو�رق  تكون  حيث  �لإن�ضانوي 

�ختالفات  بني  للم�ضاحلة  دو�فع  و�لثقافات 

تذكري�ً  يظل يف عمقه  �لفن  �أن  ذلك  مزعومة، 

�أ�ضالته  يف  كان  �لذي  ذ�ك  بالإن�ضان، 

يف  �خليال  يج�ضدها  �ضورة    L'originalite

و�ملمكن  �لظاهر  د�خل  �ملختفي  خللق  توقه 

يف �أزمنة �ل�ضتحالة.

�ملقا�ضد،  ذكية  �لت�ضكيلية  �لعالمات  هذه  �إن 

تنويعات  تناهي  ل  بني  �ملز�وجة  �إنها  �إذ 

حداثة  لنا  يقدم  املهداوي  جنا 

التعامل مع املوروث من خالل اإبراز 

اللوحة  ت�سكيل  يف  احلرف  قيمة 

الوعي  تعتمد  روؤية  وفق  والف�ساء 

حتمل  التي  تلك  اخلفية  بقدراته 

تقليدية  تتجاوز  اإبداعية  خلفية 

املوروث
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و�أ�ضا�ضًا �ل�ضعر و�خلط و�لرو�ية وهو ما يجعله باحثًا 

عن �أنا ذ�ت خ�ضو�ضية فنية زمكانية.

)17( ر�تب مزيد �لغوثاين، جماليات �لروؤية، تاأمالت 

�لف�ضل  �لعربي،  للفن  �لب�رشية  �لف�ضاء�ت  يف 

�لينابيع،  د�ر  �لعربي،  �خلط  جماليات  �ل�ضاد�ض، 

دم�ضق 1999، �ض246.

حتديد  يف  �نخرطو�  �لعرب  �ملبدعني  جل  �إن   )18(

�ل�ضعر  جمال  ففي  �لإ�ضكال،  هذ�  من  خا�ض  موقف 

و�حلر  �لعمودي  غري  جماعة  �أن  تون�ض  يف  جند 

وبد�ية  �ل�ضتينيات  �أو�خر  منذ  �لطليعة  حركة  �أو 

�ضبعينيات �لقرن �ملا�ضي حاولت تبني هذ� �ملفهوم 

وتاأ�ضي�ض موقف خا�ض بها ركز على حماولة جتديد 

قاعدة  لتو�ضيع  �لعامة  �للهجة  وتبني  �لكتابة  �ضكل 

�لتلقي. ير�جع يف نف�ض �لغر�ض كتاب جاك فونتني 

للن�رش  �لتون�ضية  �ملعا�رش،�لد�ر  �لتون�ضي  �لأدب 

�حل�ضار   ، �لهمامي  �لطاهر  �أي�ضًا  ير�جع   .1989

جمموعة �ضعرية 1972. كما ير�جع بنف�ض �ملرجع 

بكار  توفيق  ومقدمة  �لهمامي  طاهر  �ل�ضاعر  كلمة 

ويف   .1986 للن�رش  �لتون�ضية  �لد�ر  �لثانية،  للطبعة 

�ملغرب فاإن بيان �حلد�ثة ملحمد بني�ض 1980 كان 

�ملفهوم،  هذ�  ين�ضد  عام  عربي  موقف  مع  تناغمًا 

�ضنة  بيانه  بريوت  من  �أ�ضدر  �أن  لأدوني�ض  �ضبق  �إذ 

�أ�ضدر�  �ضالح  و�أمني  حد�د  قا�ضم  �أن  كما   ،1979

�أدوني�ض  ر�جع   .1984 �ضنة  �لبحرين  من  بيانهما 

�لبيانات،  حد�د،  قا�ضم  �أمني  �ضالح  بني�ض  حممد 

للن�رش 1995.  �ليو�ضفي، �رش��ض  تقدمي حممد لطفي 

�لبعد  جلماعة  كان  �لت�ضكيلية  �لفنون  جمال  ويف 

�لو�حد يف �لعر�ق روؤيتهم لهذه �مل�ضاألة وهو ما عرب 

�لو�حد،  �لبعد  كتابه  يف  �ضعيد  �آل  ح�ضن  �ضاكر  عنه 

بغد�د 1971.

من  ملجموعة  جهاد  كاظم  تعريب  ر�جع   )8(

عنو�ن  حتت  دريد�  جاك  للفيل�ضوف  �لن�ضو�ض 

�لبي�ضاء  �لد�ر  توبقال  د�ر  و�لختالف«  »�لكتابة 

�ملغرب، 1988.

 Michael Rush Les Nouveaux Medias dans  )9(

 L'Art Traduit de l'anglais Par Christian Matin

Deibold Thames & Hudson 2002.

)10( جون هارتلي �ل�ضناعات �لإبد�عية »كيف تنتج 

�لثقافة يف عامل �لتكنولوجيا و�لعوملة« ترجمة بدر 

�لدين �ل�ضيد �ضليمان �لرفاعي، �ضل�ضلة عامل �ملعرفة، 

�لعدد 339 مايو 2007.

  Henri Feyt Regarder La Peinture J N Martin

1993.- 11

عفيف  د.  قباين  نز�ر  ن�ضو�ض  �ملهد�وي  جنا   )12(

جنا  قويعة،  خليل  �لأ�ضتاذ  د�غر،  �رشبل  د.  بهن�ضي، 

�ملهد�وي وغريهم.

Simpact Editions

  Nja mahdaoui L'art calligraphie L'or du)13(

temps Tunis 2001.

�أعماله  �أن جنا �ملهد�وي ترتبط جل  كما نوؤكد على 

بذلك �لن�ض �مل�ضاحب حر�ضًا منه على جلب �ملتلقي 

�إىل �لهتمام بخلفيات ما تب�رشه �لعني.

)14( �لبعد �لو�حد �ملق�ضود �حلرف �لعربي باعتباره 

ف�ضاء جتريديًا يحمل د�خله عمق تاأويله.

)15( �إذ�  كانت �حلد�ثة �لغربية يف جمال �لر�ضم قد 

فاإن  �ملتلقي،  وبني  بينها  و��ضطة  �ملتحف  �عتمدت 

للعر�ض  كف�ضاء  �ملتحف  يعتمد  ل  �ملهد�وي  جنا 

فح�ضب، بل يتجاوزه �إىل تقدمي �أعماله يف م�ضنفات 

فنية »كتالوجات« وعرب موقعه على �ضبكة �لإنرتنت 

www.nja_mahdaoui.com.

تهدف  للرت�ث  للعودة  �ملهد�وي  حماولة  �إن   )16(

ل�ضت�رش�ف هويته �لفنية من خالل توظيف �حلرف 

من  معه  �لتعامل  �أفق  وتطوير  �لإ�ضالمي  �لعربي 

جهة و�عتماده من جهة �أخرى �ملز�وجة بني �لفنون 

)2( �إن جنا �ملهد�وي يقدم �أعماله يف »كتالوجات« 

من  يجعل  مما  متطورة  طباعية  تقنيات  تعتمد 

�حلرويف  و�لت�ضكيل  �لر�ضم  جمال  يف  �لفنية  �أعماله 

للقر�ءة.  �لعني  ت�ضتدعي  ثرية  ب�رشية  ف�ضاء�ت 

منذ  �ملن�ضورة  �ملهد�وي  �أعمال  »كتالوجات«  �نظر 

ثمانينيات �لقرن �ملا�ضي.

)3( جنا �ملهد�وي، رجاء عامل مر�تب �لع�ضق، حو�ر 

بني �لأدب و�لفن �ضنباكت تون�ض 1998.

�لقارئ  نحو  وبالتوجه  بالقر�ءة  �لهتمام  �إن   )4(

للبنيوية  نقدي  تيار  �أعمال  يف  مالحظاته  ميكن 

»بارت«  �أعمال  يف  تخ�ضي�ضًا  مالحظته  ميكن 

و»�إيكو« و»دريد�«

Umberto Eco Loeuvre ouverte seuil 1979

 Jaeques derrida leeriture et la difference seuil

2003

Roland barthe le plaisir du texte seuil 1973

باعتبارها  �لب�رشية  �لق�ضيدة  هنا  �ملق�ضود   )5(

�ملتلقي  لدى  �لن�ض  ت�ضكل  ويف  �لكتابة  يف  طريقة 

تتوجه �إىل �لعني �ضمن �لحتفاء بالأ�ضكال و�لرموز 

و�لدللت. ر�جع عملنا:

»�ل�ضورة �ل�ضعرية يف �لق�ضيدة �لب�رشية عند حممد 

بني�ض من خالل جمموعته �ل�ضعرية »يا �جتاه �ضوتك 

»�لعني  عنو�ن  حتت  منه  �لأول  �لق�ضم  �لعمودي« 

وبنية �ملكان �ضعرية �ل�ضورة«

�جلميلة  للفنون  �لعايل  �ملعهد  مكتبة  مرقون  عمل 

نابل تون�ض، ر�ضالة ماج�ضتري يف نظريات �لفن 11 

مايو 2006.

هذ�  لت�ضكيل  �رشوريًا  يظل  �ملخيلة  دور  �إن   )6(

   Jean_Paul Sartreكتاب ير�جع  �لب�رشي،  �لعامل 

L'imaginaire Gallimard 1940

�لأل�ضنية  يف  درو�ض  �ضو�ضري  دي  فرديناند   )7(

عجينة،  حممد  �لقرمادي،  �ضالح  تعريب  �لعامة، 

حممد �ل�ضاو�ض، �لد�ر �لعربية للكتاب 1985.
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لو�ضط  و�حلديث  �ل�ضعبي،  للبعد  ونزعته 

�ملدينة:

�أنتمي  باأنني  �أدركُت  �ضغري�ً،  كنت  )عندما 

ملدينة �جلز�ئر، من طرف و�لدتي، ميكن �لعودة 

ــــ  �أجد�دي  �أحد  �إىل عام 1679،  عندما كان 

�أعيان  �أحد  ـــ  باّي  �لرحمن د�يل  عمر بن عبد 

�ملدينة، وهذ� يعني، تعترب هذه �ملدينة جزء�ً 

من  كان   ،2003 عام  يف  ولت�ضويرها  مني، 

 �لق�ضبة نف�ضيًا، ـــ ج�ضديًا 
ّ
�ل�رشوري ترك حي

ـــ للعثور  فقد ُهجرت لالأ�ضف منذ وقت طويل 

�ملعماري  طر�زها  حتى  �ملدينة،  وحدة  على 

�أمام  �لنبهار  حالة  عن  بعيد�ً  �لجتماعي، 

لوحة �جلز�ئريات لـ) ديالكرو�(، �إنها جز�ئري 

�خلا�ضة بي، مدينتي، وما يوؤثر بي، ويلم�ضني، 

هي طريقتي بـ »�لإح�ضا�ض باملدينة«. 

خمرج فيلم حتيا �جلز�ئر )2003( جيد�ً على 

مدينته،  مع  تربطه  �لتي  �لع�ضوية  �لعالقة 

اجلزائر

�جلز�ئر، هي �ملحطة �ل�ضينمائية �لأوىل.

)حتيا يا ديدو(، �لفيلم �لوحيد ـــ ولكن �لالفت 

عام  يف  �لـُمنجز  زينت(  )حممد  ملخرجه  ـــ 

حيث  �ملدينة،  جوف  يف  بنا  يغو�ض   ،1971

ونو�ر�ض  �ل�ضيادين،  باأ�ضو�ت  غارٌق  �مليناء 

يهبطون  و�لأولد  �لق�ضبة،   
ّ
حي �لبحر، 

�لدرجات، و�لأزقة �لـُمنحدرة، �لظالل �لبي�ضاء 

مطار  جالليبهّن،  حتت  �لـُمختبئات  للن�ضاء 

ُيحاذي  للمدينة  �آخر  باٌب  �لبي�ضا(،  )د�ر 

�مليناء �لقدمي.

لنا  ترك  ولكنه  بيننا،  زينت(  )حممد  يعد  مل 

 حتّث كّل من 
ّ
وثيقًة حيًة ملدينته، �ضهادة حب

ي�رشخ  باأن  ديدو(  يا  )حتيا  �لعنو�ن  ي�ضمع 

بابتهاج: يا بهجتي، �جلز�ئر، يا جميلتي!

بعد ثالثة وثالثني عامًا، ي�ضهد )نادر مكني�ض( 

�ل�سينمائّيون �لعرب ومدنهم

ترجمة: �سالح �رصميني ــ باري�ض

املدينة، لي�ست املكان الذي ُنولد فيه فح�سب، ولكنها اأي�سًا جزيرٌة قذفتنا احلياة اإليها.

مدينٌة منفى، مدينٌة اختيار، اأر�ٌض موعودة، اأو �سجٌن من الأ�سفلت، والرتاب،..

نحن ل نرث اأر�سًا فقط، ولكن، ميكن اأن نختارها اأي�سًا، اأو رمبا املدينة هي التي تختارنا ؟....

من هذه املتاهات العاطفية، يغرف عدٌد من ال�سينمائيني العرب خال�سة اإبداعاتهم: 

الـُمعذبة  والأقدار  التاريخ،  ُمبهمة،  وبطريقة  يتالقى،  مفارقها،  من  واحٍد  كّل  يف  م�سطربة،  نفو�ض  وملجاأ  با�ستمرار،  يتجدد  ا�ستلهام  م�سدر 

لالأ�سخا�ض.

يف قلّب املدينة نتوه، اأو يعرث الواحد على الآخر، ت�سحو الذاكرة، اأو جتعلنا نن�سى كل �سيء.

يف بع�ض الأفالم، و�سع ال�سينمائيون العرب مدنهم يف مقدمة امل�سهد كي ي�سافر املتفرج يف ق�س�ض احلّب، والكراهية، الفتتان، والنفور، ومن طرف 

اآخر، عا�ض بع�ض ال�سينمائيني ل مبالة يف عالقتهم مع مدنهم.

ي�سهد البع�ض على هذه العالقة احلميمة، ويك�سف اآخرون عن م�ساعر، اأو اأحقاد كانوا يجهلونها، بينما يكت�سف اآخرون قرابًة روحية، وحتى ع�سقًا 

ما ملدينٍة لي�ست بال�رصورة مدينتهم، وانف�سل اآخرون عن املكان الذي ُولدوا فيها، و�سّدتهم املنايف على مرّ ال�سنوات.

هنا، نتوقف مع بع�ض ال�سينمائيني العرب يف خم�ض ع�رصة مدينة عربية.
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�لأم  فيها  تتابع   Notre Dame de Sion

�ألبري  كلود  �aلأم  مرمي،  �لأم  �أبوليني،  ماري 

  Pantéme, Origéne, Titus �لقدماء   بعد 

  Flavius Clemens

مدر�ضة Notre Dame de Sion �لتي  ترتفع 

�ليوم فوق فد�دينها �لأربعة ع�رش مباٍن حجرية 

�ل�ضتوديوهات  يل  بالن�ضبة  كانت  �ضاهقة، 

�لأوىل.

مب�ضاهدتها،  لنا  ُي�ضمح  كان  قليلة  �أفالم  من 

�إخر�ج  �ل�ضغري�ت  زميالتي  مع  �أُعيد  كنت 

بع�ض م�ضاهدها. 

�أنِت مي�ضيل، �ضوف متثلي )ديبور� كري(، �أما �أنِت 

تايلور(،  )روبري  �لرومايّن  �لقائد  روزلني،  يا 

تقومني  �ضوف  جيهان،  �ل�ضمينة  �ل�ضمر�ء  �أنِت 

بدور �جلالد، �أما �لطويلة رينيه، ف�ضوف تلعب 

دور )�أور�ضو�ض(..

�إخر�ج  �أُعيد  كنت  �ملدر�ضة  حديقة  يف 

كروزو(،  �أو)روبن�ضون  )كوفادي�ض(،  فيلم 

�أمي  ر�فقت  �أخرى  �أفالم  بع�ض  �أو  �أو)�آبا�ض(، 

لـُم�ضاهدتها.

�إذ�ً، يف �أّي مدينة �أخرى غري �لإ�ضكندرية كان 

بالإمكان ت�ضوير فيلمي )�لعنف، و�ل�ضخرية(، 

حيث �تخذ جمموعة من �ل�ضباب قر�ر �لتعاون 

وذلك  طاغيٍة،  على  للق�ضاء  بينهم  فيما 

�لعوملة:  �لأخطر يف ع�رش  �ل�ضالح  با�ضتخد�م 

�ل�ضخرية؟

القاهــرة

غنى  ل  �مل�رشية  �لعا�ضمة  يف  �لتوقف 

�لأهر�مات،  ظّل  يف  �لقاهرة،  تعرف  عنه، 

باأفكاره  يحتفظ  معا�رش�ً  فار�ضًا  و�لفر�عنة، 

�إنها قاهرة �لأ�ضفلت �لتي ُيف�ضل )حممد خان( 

لقد   ،)1992( �لأ�ضفلت  فار�ض  يف  ت�ضويرها 

ُولد فيها عام 1942، من �أبٍّ هندّي، هو طفل 

كانت  �لتي  تلك  قاهرية،  كو�ضموبوليتانية 

ركيزة عظمة �ل�ضينما �مل�رشية.

ميناٌء مفتوٌح على كل �لتغرّي�ت، جتذب �ملدينة 

�لب�ضطاء �لذين يعتقدون باأنهم قد حققو� �أخري�ً 

�أحالمهم، وفيها، �ضوف ت�ضع )زهرة(، �لعاملة 

�ل�ضابة يف )مري�مار( خطو�تها �لأوىل يف عامل 

، وبال رحمة. فظٍّ

بدورها، تنقل لنا )�أ�ضماء �لبكري( يف فيلمها 

�لإ�ضكندرية   )2004( و�ل�ضخرية  �لعنف، 

و�ضينمائية،  تاريخية،  مر�جع  خليٍط  يف 

مرور�ً  هوليوود،  �إىل  �لقدمية،  �ليونان  من 

مبدر�ضتها �لفرن�ضية، ويف هذه �ملدينة ت�ضكلت 

بد�يات حّبها لل�ضينما:

ُي�ضتح�رش  �أ�ضطورّي،  ��ضٌم  )�لإ�ضكندرية، 

للعامل  عظيمًا  مركز�ً  كانت  متو�ضطية،  مدينًة 

مكتبتها  �أ�ضو�ء  فنارة،  مدينٌة  �لهلليني، 

�لعامل من خالل  �أنحاء  �إىل كل  نقلت �ملعرفة 

مد�ر�ضها �ملتعددة �لتي د�مت عرب �لع�ضور(.

�لأفالطونية  مدر�ضة  �لإ�ضكندرية،  مدر�ضة 

�جلديدة، مدر�ضة علوم �لدين يف �لقرن �لأول، 

و�لثاين من ع�رشنا، مدر�ضتي �لد�خلية كانت ، 

الإ�سكندرية

ت�ضاوؤل:  مبثابة  هو  �لإ�ضكندرية  �إىل  �لو�ضول 

�أبنائها  من  لو�حٍد   )1978( ليه؟  �إ�ضكندرية 

وعاد  عنها،  ورحل  فيها،  ون�ضاأ  ولد  �لذين 

.
ّ
�إليها، لُيظهر فيها موهبته ك�ضينمائي

�ل�ضا�ضة  �إىل  �لإ�ضكندرّي مدينته  �ضاهني  ينقل 

�ل�ضغرية،  �لق�ض�ض  وتت�ضكل  و�ضفاء،   ، بحبٍّ

و�لتاريخ �لكبري مل�رش، و�لإ�ضكندرية، وتتفكك 

�أمام �أعيننا. 

ولكن، ماذ� يقول )يو�ضف �ضاهني( بنف�ضه عن 

مدينته؟: 

جد�ً،....  ة  خا�ضّ حالًة  �لإ�ضكندرية  كانت  لقد 

منذ �أكرث من خم�ضني عامًا، كان يعي�ض فيها 

بلجيكيون،  مالطيون،  �إيطاليون،  يونانيون، 

من  �لكثري  فيها  وكان  �أخرى،  وجن�ضياٍت 

يكن  �لفرن�ضية،..مل  �ضات 
ّ
و�ملوؤ�ض �لفرن�ضيني، 

هناك �أّي �أ�ضوليٍة، �أو تع�ضب، يعي�ض من فيها 

تاأثري فظيع  لذلك  تامة، وكان  يف هارمونيٍة 

عن  �أجنزتها  �لتي  �لأفالم  جُت�ضد  حياتي،  يف 

�لإ�ضكندرية ما ي�ضكل 80% منها �ضريًة ذ�تية، 

10% من �خليال، و10% من �لأحالم......(.

 Le �ضحيفة  يف  مقابلة  �ضاهني،  يو�ضف   

Matin �جلز�ئرية.

هذه  �لأّم(،  )�لأر�ض  �لإ�ضكندرية  متثل  و�إّذ 

خمتلفة،  �حتاللت  رهان  �حلا�ضنة،  �لأر�ض 

�ضنو�ت  يف  فاإنها  متعددة،  ح�ضار�ٍت  وبوتقًة 

�أي�ضًا  هي  �خلم�ضينيات،  وحتى  �لأربعينيات، 

عامٌل مغلق، تخفي عقد�ً، وق�ض�ضًا غريبة حتدث 

)مري�مار(  بن�ضيون  �ضبابيك  متاري�ض  خلف 

لكمال �ل�ضيخ )1969(.
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بغد�د،  م�ضاهدة  من  �أ�ضبع  مل  �أنني  �ضعرت 

�لذي  �لإن�ضان  �أن  عرفت  حبًا،  فيها  و�ملوت 

يريد �أن يرى بلده ل بد و�أن يكون حر�ً)1(.

بابل

 )عامر علو�ن( 
ّ
كانت عودة �ل�ضينمائي �لعر�قي

�إىل بابل، م�ضقط ر�أ�ضه، موؤملة جد�ً، هناك حيث 

�ضور فيلمه زمان، رجل �لق�ضب )2003( يف 

قبل  �ضهر�ً  باملدينة،  �ملحيطة  �مل�ضتنقعات 

هذه  وعن  �لأمريكان،  وو�ضول  �حلرب،  بد�ية 

�لتجربة، يحكي )علو�ن(:

)يف عام 1980 غادرت �لعر�ق، وعمري ثالثة 

وع�رشين عامًا، وذلك ملتابعة  در��ضتي لل�ضينما 

وكّل  و�أ�ضدقائي،  عائلتي،  تركُت  باري�ض،  يف 

ع�رشون  و�نق�ضت  بابل،  مدينتي  ذكريات 

عامًا، خاللها مل �أعد �أبد�ً �إليها.

يف نهاية �ضهر مار�ض من عام 2000، طلبت 

كنت  �إذ�  فيما  �لإنتاج  �رشكات  �إحدى  مني 

 ـــ ت�ضجيلي 
ّ
على ��ضتعد�د لت�ضوير فيلم رو�ئي

�ضلكت طريق  �أطفال �حل�ضار، وبال تردد،  عن 

يف  نف�ضي  وجدت  مايو،  �ضهر  ويف  �لعودة، 

�لعر�ق، عن ذلك يحكي لنا )قا�ضم حول(:

�أنا من مدينة �لب�رشة جنوبي �لعر�ق. وق�ضة 

فيلم )بيوت يف ذلك �لزقاق( تدور �أحد�ثه يف 

فيها،  در�ضت  حيث  �لعر�ق،  عا�ضمة  بغد�د 

فيها  ف�ضورت  �لثقافية،  ن�ضاطاتي  ومار�ضت 

من  وعدد�ً  ق�ض�ضي،  عنها  وكتبت  �أفالمي 

�إليها حتى  م�رشحياتي، ثم غادرتها، ومل �أعد 

كتابة هذه �ل�ضطور، قبل �أيام �ت�ضل بي �ضديق 

من بغد�د، وقال يل، ل تاأِت، لأنني �أعرف كم 

�أنت مرهف، عندما ت�ضاهد بغد�د �ضتموت، لأنك 

�أن تر�ها يف غري �ضورتها، �لغريب  ل حتتمل 

عنو�نها  م�رشحية   1959 عام  كتبت  �أنني 

)عودة �ل�ضنونو( عن مهاجر يعود �إىل مدينته 

�لتي هجرها، في�ضقط طري �ل�ضنونو من �ل�ضقف 

حتى  يل،  رمز�ً  �ل�ضنونو  طائر  وبقي  ميتًا، 

بريدي �لإلكرتوين معنون بال�ضنونو.

ي�ضعب  حلمًا  وجد�ين  يف  بغد�د  مدينة  ت�ضكل 

�لتعرف �إليه عن كثب، لأنه يختزل �لتفا�ضيل، 

ع�ضت يف �أزقتها �لقدمية، يف حاناتها، جتولت 

بها لياًل حتى �لفجر، �أم�ضي يف �ضو�رعها قبل 

�ضوبيها،  بني  �جل�ضور  و�أعرب  �ل�ضم�ض،  بزوغ 

و�ل�ضوب  �لر�ضافة،  �ضوب  �لأول  �ل�ضوب 

يق�ضم  دجلة  فنهر  �لكرخ،  �ضوب  هو  �لثاين 

�ملدينة �إىل ق�ضمني، وُي�ضمى كل ق�ضم )�ضوب(، 

يف  �أفالمي  و�ضورت  عو�ملها،  يف  بحثت 

حناياها �ل�ضعبية، و�ضادقت �لنا�ض، وتعرفت 

�إليهم عن كثب، ولكن فجاأة، ومن دون �ضابق 

�لتي ع�ضت  �لفرتة  قر�ر، غادرتها، كنت طو�ل 

فيها منذ عام 1959 حتى عام 1970 �أ�ضعر 

متتلكها  قوة  ما،  �ضيء  من  �خلوف  بهاج�ض 

 1968 عام  بد�ية  ذروتها  بلغت  �ل�ضلطة 

�ملحققني  من  جمموعة  �أمام  نف�ضي  فوجدت 

تطلق  ما  د�خل  باطلة  �إتهامات  يل  يوجهون 

�لأ�ضباح(،  )بيوت  �لإن�ضان  حقوق  جلان  عليه 

بيتي،  غادرت  ثم  �لبيت،  هذ�  غادرت  عندما 

�أن ُن�ضميه  �أنا فعاًل ما ميكن  ) بدون �ضك، هل 

طفاًل قاهريًا، �إّن حقيقة كوين ُولدت يف �لقاهرة، 

�أك�ضبني  ومر�هقتي،  طفولتي،  فيها  وع�ضُت 

بالتاأكيد تاأثري�ً يف طريقة �إدر�كي، و�إعجابي 

و�أبعادها،  �ملختلفة،  جو�نبها  يف  باملدينة 

وطبع، بطريقة ل و�عية كّل �أعمايل، من فيلم 

�إىل �آخر تكونت قاهرٌة، ومن ثّم �أخرى، وكاأّن 

وهكذ�،  �ملدينة،  تطـّور  �إظهار  فيلم  كّل  على 

تتهدم،  �لكاتدر�ئية  �لأول  فيلمي  يف  �ضاهدنا 

�إنني  حتى  ـ  مكانها،  يف  ج�رٍش  ببناء  لت�ضمح 

�مل�ضهد �ضجة  لهذ�  �ل�ضوت  �إىل �رشيط  �أ�ضفت 

�لأجر��ض يف �رشباتها �لـمتو�ترة ـ وفيما بعد، 

�أفالمي  بع�ض  يف  �جل�رش  ذ�ك  نف�ض  ن�ضاهد 

�لالحقة، وكاأننا، وب�ضكٍل ما، نتابع من خالل 

�أفالمي �لتغيري�ت �لتي ُتعانيها �ملدينة، وهي 

نف�ضها تنعك�ض على �ضكانها، وي�ضل �لأمر باأن 

من  �أكرث  �أهميًة  وتاأخذ   ،
ّ
علي نف�ضها  تفر�ض 

�لبد�ية،  يف  معاجلتها  تخرّيُت  �لتي  �لتيمات 

�لتناق�ضات،  �لقاهرة، بالن�ضبة يل، مدينة كّل 

 ،
ّ
�حلب من  معقدة  بعالقًة  معها  �أحتفظ 

و�لكر�هية معًا،ـ كما �لعالقات �لـمتنازعة بني 

عا�ضقني ـ ما يجعلني �أعود �إليها مع كّل فيلٍم 

جديد، ولي�ض من �لـم�ضتغرب باأن يكون عنو�ن 

فيلمي �لأخري )بنات و�ضط �لبلد(. 

بغداد

�لهبوط يف بغد�د، عا�ضمة �لعر�ق، موؤمٌل جد�ً، 

بيٌت ينهار يف �إحدى �حلار�ت �لبغد�دية، ومن 

�مل�ضتحيل �لتحقيق عن �لأ�ضباب، �إنه مو�ضوع 

فيلم )بيوت يف ذلك �لزقاق( �لذي �أجنزه قا�ضم 

��ضتدعاء  مّت  حني   ،)1977( عام  يف  حول 

معه،  للتحقيق  �لأ�ضباح(  )بيوت  �إىل  �ملخرج 

و�ليوم،  بلده،  مغادرة  فقرر  �خلوف،  متلكه 

�لبيوت  �ضاهد  �أخرى،  مرًة  �إليه  عاد  عندما 

تنهار د�ئمًا، وت�ضيطر �لفو�ضى على كّل �أنحاء 
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متعددة:  وجوهًا  بريوت  متتلك  يل،  بالن�ضبة 

�جليو�ض  تو�جد  �ل�ضارخ،  �ل�ضجيج  �لفو�ضى، 

�لغريبة، �إنها مدينة فرد�نية جد�ً.

ترتكني بريوت د�ئمًا يف مو�جهة �أ�ضئلة عديدة 

بال �أجوبة، ما يخلق يف د�خلي غمو�ضًا عميقًا، 

ويبدو باأننا نتعلق د�ئمًا باملدينة �لتي نعي�ض 

فيها �ضنو�تنا �لثالث ع�رشة �لأوىل، وبعد ذلك، 

�ملدن �لأخرى ل معنى لها.

�أحدهم:  وي�ضاألني  بلدي،  خارج  �أكون  عندما 

يف  يرّد  �ضيء  �أول  فاإن  بريوت؟  حال  كيف 

يف  بالوحدة  �أبد�ً  �أ�ضعر  ل  باأنني  خاطري، 

بريوت.

الدار البي�ساء

جتذب،  ُتعاين،  معقدة،  مدينٌة  �لبي�ضاء  �لد�ر 

خاللها  ومن  من�ضورية،  بلورة  كما  وُتبعد 

يف  متو�جدٌة  �إنها  �ل�ضينمائيون،  �إليها  يتطلع 

فيلم  خمرج  �لأقطع(  �لقادر  )عبد  �أفالم  �أغلب 

بي�ضاوة )1998(، وهي بالن�ضبة له:

�أحببتها  كلما  �أكرث،  عرفتها  كلما  لغة،  )مثل 

�أكرث، ولهذ�، فاإنه من فيلم �إىل �آخر، منذ �لأول 

 يف �لد�ر �لبي�ضاء( 1991، وحتى فيلمي 
ّ
)حب

�نتهيُت  و�لذي  و�لرجال(،  �خلام�ض)يا�ضمني 

على  �لقب�ض  �أحاول   ،2005 عام  �أو�خر  منه 

�لو��ضح،  عنفها  �لغريب،  �ملعماري  ف�ضائها 

و�ملتخفي، وب�ضكٍل خا�ض، �ضكانها �لع�ضبّيون، 

فاأكرث  �أكرث  يت�ضح  خ�ضوع  بني  �ملنق�ضمون 

للتدفق �لأ�ضويّل، ورغبة بالنعتاق، و�حلد�ثة 

�أقّل فاأقّل حتماًل مل�ضوؤولياتها.

�لتابوهات  عن  وبالت�ضاوؤل  �ل�ضياق،  هذ�  يف 

�لتي تعمل يف ج�ضد هذه �ملدينة �لكبرية، فقد 

�خرتت متعمد�ً �لتقاط، وم�ضاحبة �ضخ�ضياٍت 

�أعباء  ُمتفردة تبحث عن و�ضيلة للتخل�ض من 

�أكرث من مرة، ُدمرت، وُم�ضحت، و�أعيد بناوؤها 

كّل  يف  جبارة  وبقيت  �لظروف،  وطاأة  حتت 

�أو مرغمني، يف د�خل كّل منا،  ة، ر��ضني، 
ّ
مر

كيف ميكن �أن تكون غري ذلك؟(.

فيلم  خمرج  دويري(،  )زياد  يعتقد  بينما 

بريوت �لغربية )1998( باأّن �لوحدة ل تنا�ضب 

بريوت:

�أ�ضياء  �أ�ضف بريوت، لقد قيل  �أعرف كيف  )ل 

كثرية عن هذه �ملدينة، مع، �أو �ضّد، تت�ضاوى 

فيها �حلجج �حل�ضنة، و�ل�ضيئة.

وفيها كربت، قبل �أن �أغادرها يف �ضّن �لع�رشين 

�إىل �لوليات �ملتحدة، تركت بريوت يف �لوقت 

�لذي �ن�ضحب منها �جلي�ض �لإ�رش�ئيلي، تبعتها 

فو�ضى عارمة، و�أ�ضبحت �حلياة فيها ل ُتطاق، 

�جلامعية،  در��ضتي  بد�ية  فرتة  يف  ذلك  كان 

وهكذ� ع�ضت يف لو�ض �أجنلو�ض، ن�ضيت بريوت 

لفرتة طويلة، ورف�ضت باأن تطاأ قدماّي �أر�ضها 

بد�أت  بعد،  فيما  و�ضنو�ت  �أعو�م،  ع�رشة  ملدة 

�أ�ضتعيد ذكريات �ضغرية تطوف يف خميلتي، 

�أخذت  ف�ضيئًا،  و�ضيئًا  �ملا�ضي،  من  ق�ض�ضًا 

بريوت �ضكاًل �آخر، �أكرث حنانًا، حنينًا، وهزًل.

�ضاهدُت  ده�ضتي كبرية عندما  وكانت  بغد�د، 

ب�ضبب  �لبلد  �إىل  �خلر�ب  و�ضل  حدٍّ  �أّي  �إىل 

�لعاملي  و»�لنظام  �حل�ضار،  �حلرب،  عبثية 

تتجلى  ما  مدينة  روح  يل،  بالن�ضبة  �جلديد«، 

يف �أهاليها.. 

ر�ضامًا  كان  �لقد�مى،  �أ�ضدقائي  من  و�حٌد 

�ل�ضغرية  �أحد �جلو�مع  �أ�ضبح موؤذن  م�ضهور�ً، 

يف و�ضط بابل، دعاين �إىل بيته قائاًل: 

»بعد �لكثري من �مل�ضائب، ها نحن حما�رشون 

ناأمل  ل  �لعدم،  حتى  وخمتزلون  بالإحباط، 

غري رحمة �هلل تعاىل، ومكانًا يف �جلنة«..

خرجُت من بيته مذهوًل، ووجدُت نف�ضي �أت�ضكع 

بحثًا  ملدينتي  �لرت�بية  �حلار�ت  يف  هائمًا 

�لتعلق بها مثل �ضخوٍر  �أ�ضتطيع  عن ذكرياٍت 

ف �إىل �أّي 
ّ
للنجاة من �لغرق....، مل �أ�ضتطع �لتعر

�ضيء، فقد �أ�ضبحُت غريبًا يف بلدي �لأ�ضلي(.

بيــروت

مع �لو�ضول �إىل بريوت، نرغب �لتمتمة بحنني 

)بريوت، يا بريوت(، عنو�ن �لفيلم �لذي �أجنزه 

�حلرب  قبل   )1975( عام  بغد�دي(  )مرو�ن 

ع�رش  خم�ضة  د�مت  �لتي  تلك  بقليل،  �لأهلية 

ذ�كرة  يف  تنمحي  ل  ندوبًا  وتركت  عامًا، 

�ملدينة، و�ضكانها، و�ضينماها.

بريوت  �أ�ضباح  فيلم  خمرج  �ضلحب(  )غ�ضان 

)1998(، يت�ضاءل، ي�ضهد، وياأمل:

�لفينيقية،  ميتة،  لغٍة  من  بريوت  ��ضم  )جاء 

�آبار   يف �ضيغة �جلمع، 
ٌ
�آبار ، تعني،   Beroth

قاع  بال   
ٌ
�آبار �أي�ضًا  ورمبا  من�ضية،   

ٌ
�آبار ماء؟ 

�أو  وجه،  �أّي  مياهها  �ضفحة  على  ينعك�ض  ل 

�ضوء؟ ول ميكن �أن نقذف فيها �أّي دلّو، ج�ضد، 

�آخر قطرة منها، ولكنها ميكن  �أو روح، حتى 

�لتجدد، ومثل كّل  �أن تتجدد، ومل تتوقف عن 

مدينة جديرة با�ضمها، عانت بريوت من �لغزو 
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من  �لكثري  �لنا�رشة،  يف  وكربُت  ولدُت، 

 
ّ
�لألفي خالل  فيها  وكربو�  ولدو�،  �لأ�ضخا�ض 

�ضنة �ملا�ضية.

�لإح�ضا�ض  جميعًا  ميتلكون  باأنهم  و�أعتقد 

مدينًة  لي�ضت  هي  معها،  حميمة  بعالقة 

بال�ضبط، ولكنها بالأحرى قريٌة مبظهر مدينة، 

نعرف  �أهاليها،  �إليه  يذهب  مكان  �أّي  �إىل 

ر�م  مدينة  زرُت  عندما  �لنا�رشة،  من  باأنهم 

�ضعرُت  �لنا�رشة،  من  م�ضاحًة  �أكرب  �هلل، وهي 

�هلل  ر�م  متتلك  �لريف،  يف   )
ّ
)مديني باأنني 

حاناٍت، ومطاعم، ون�ضاطاٍت ثقافية �أكرث من 

بد�أت  عندما  تو��ضعًا،  �أكرث  ولكنها  �لنا�رشة، 

�أتعرف �إىل ر�م �هلل ب�ضكٍل �أف�ضل، �كت�ضفت باأّن 

مدينتي ُت�ضدر �لكثري من �ل�ضجة، بال فائدة.

من  لأكرث  �هلل  ور�م  �لقد�ض،  بني  ما  ع�ضُت 

عامني، ولكنني �كت�ضبُت فيهما جتربًة معتربة 

بعد  على  �هلل  ر�م  تقع  �ضنو�ت،  بع�رش  تقدر 

ب�ضبب  �لقد�ض، ولكنها،  ع�رشة كيلومرت�ٍت من 

�لحتالل �لإ�رش�ئيلي، تبدو باأنها على �لطرف 

�لآخر من �لعامل، يريد �لحتالل �لق�ضاء على 

طنجة

عر�ئ�ض  فيلم  خمرج  فرحاتي(  )جياليل  مينح 

 )1995( �حلظ  وخيول  ق�ضب)1982(،  من 

طنجة �هتمامًا حانيًا، متفرد�ً، وع�ضقيًا، وهو 

ل ي�ضور �إّل يف هذه �ملدينة، مدينته:

)لقد �نتابني �لإح�ضا�ض د�ئمًا باأنني، بالن�ضبة 

�إنها  �ملدينة،  �إخر�ج  عن  غائٌب  للكثريين، 

جميلة فوتوغر�فيًا، بحيث تنزع �أّي ��ضتحقاق 

عن �لفنان �لذي يقرتب منها.. هي ل تقدم �إّل 

وتعرف  فيها،  ذهبَت  �أينما  �لأف�ضل  جانبها 

�ألف  �أنها حترتق على  كيف تبقى كتومة، مع 

مغرورٌة،  �للغات،  متعددة  جميلٌة،  هي  نار، 

نقول  �أن  ذ�ته،..ميكن  �لآن  يف  وب�ضعٌة  و�ثقٌة، 

�حلال  كما  ثنايا،  متتلك  باأنها  طنجة  عن 

عندما نتحدث عن مالمح ممتلئة جل�ضد �مر�أة.

كل ثنيٍة خفيفة، ميكن �أن تخفي �أخرى، وزو�يا 

ميكن �أن تخون �أركانًا خمباأة، وت�ضبح �ملتعة 

يف  ن�ضتمر  ونحن  جد�ً،  وقريبة  �أ�ضدها،  على 

�كت�ضافها،...

تتعب �لكامري�، وت�ضبح رفيقًة مزيفة للخيال، 

تقريبًا،.. �ضيئًا  ُن�ضور  مل  باأننا  لنا  ويتبنّي 

د�ئمًا،  حا�رشة  وطنجة  �أدر�جنا،  فنعود 

مبت�ضمًة، بتهكم، ولكنه عا�ضقٌة د�ئمًا،...

 يقول:
ّ
هناك مثٌل �ضعبي

ـ طنجة تبكي �لذين ل يعرفونها، ويبكيها من 

يعرفها....

النــا�رصة، رام اهلل

زو�ج  فيلم  خمرج  ـــ  �أ�ضعد(  �أبو  ُولد)هاين 

تفّتح يف  ولكنه  �لنا�رشة،  ـــ يف  رنا)2002( 

هذه  يف  عليه  ح�ضل  �لذي  �لن�ضج  �هلل،  ر�م 

�ملدينة منحه �أماًل، وقوة تخيليًة، ومن خالل 

هذه �لعبار�ت �حلانية يتحدث عنها:

�ل�ضغوط �لجتماعية، وتهجر �لطرق �ملعبدة، 

جنيب،  حال  كما  وعرة،  فرعية  دروبًا  لت�ضلك 

و�ضلوى  �لبي�ضاء(،  �لد�ر   يف 
ّ
و�ضلوى يف )حب

يف )بي�ضاوة(، و�أمل، وكمال يف )وجهًا لوجه(، 

�أو يا�ضمني، و�أمل يف )يا�ضمني، و�لرجال(.

�لد�ر  )يف  فيلم  خمرج  ع�ضلي(  )حممد  �أما 

فاإن   2004 حُتلق(  ل  �ملالئكة  �لبي�ضاء، 

مثل  و�قعيته،  وتدفعه  �ضو�د�ً،  �أكرث  نظرته 

ي�ضمي  باأن  �لبي�ضاء،  �لد�ر  �ضكان  من  �لكثري 

مدينته، نكايًة، �أو قرفًا، » Casanegra « »د�ر 

�لكحلة«، يتحمل م�ضوؤولية هذ� �لو�ضف، ويوؤكد 

��ضرت�ك  مبنا�ضبة  �ملدينة  برف�ض  �إح�ضا�ضه 

حتلق(  ل  �ملالئكة  �لبي�ضاء،  �لد�ر  )يف  فيلمه 

�لعربية  �ل�ضينما  لبينايل  �ل�ضابعة  �لدورة  يف 

�لتي �نعقدت يف �ضهر يوليو 2004:

�لف�ضاد،  للهلع،  عنيف  ك�ضف  مبثابة  )فيلمي 

�لبي�ضاء،  �لد�ر  �ضكان  فيه  �لذي غرق  و�جلنب 

�أّي �أمل ميكن �أن نغذيه يف مدينة فقدت معنى 

�لت�ضامن؟(.

بالن�ضبة لل�ضينمائي:

)لالأ�ضف، هي مل تعد مدينة، ومل يعد باإمكاننا 

��ضتعادتها،  �لع�ضري  من  و�أ�ضبح  فيها،  �لعي�ض 

�لو�ضع  �لثالث،  �لعامل  مدن  كّل  حال  كما 

، وهذه حقيقة،..لقد �أ�ضبحت �لد�ر 
ّ
فيها در�مي

�لبي�ضاء معزولة، منغلقًة على نف�ضها، ومل تعد 

نكون  �أن  علينا  �إذ� كان  فيما  �مل�ضاألة معرفة 

متفائلني، �أو مت�ضائمني(.

ي�ضيف )حممد ع�ضلي(: 

باأنه من �أجل هذه �لأ�ضباب، فقد رف�ضته �لد�ر 

عن  �لك�ضف  بغنائيٍة  يحاول  وهو  �لبي�ضاء، 

ويف  وجمالها،  ـــ  �ملوز�ييك  ـــ  �ملدينة  هذه 

وذلك  فيها،  �لعي�ض  �لوقت، عن �ضعوبة  نف�ض 

 �إظهار حالة �لبوؤ�ض، 
ّ
من دون �لوقوع يف مطب

و�لذي من �ل�ضعب �لهروب منه.
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ُوفق  و�حلو�ري  �ل�ضو�رع،  يف  �لت�ضكع  �أحب 

ما  �أت�ضوق  كنت  وعندما  �لنف�ضية،  حالتي 

نف�ض  �إىل  �أ�ضغي  كنت  و�لدتي،  حتتاجه 

�لر�ديو  �أجهزة  تبثها  كانت  �لتي  �لأغنيات 

وت�ضبح  �ملنازل،  �ضبابيك  من  �لـمنبعثة 

 
ّ
حي يف  ع  �لتب�ضّ كان  �ضريّي،  خلّط  عالمات 

كنت  �أعجوبة:  مثلي  لطفٍل  بالن�ضبة  لفاييت 

�لعرب،  �لباعة  من  و�للحوم  �خل�ضار،  �أ�ضرتي 

�خلبز، و�حللويات من �لإيطايل، �رش�ب �لليمون، 

يف  �ليهودي،  دكان  من  �ملجففة  و�لفو�كه 

�لناتئة  �ل�رشفات  �لغ�ضيل من  يتدىل  �ل�ضباح، 

بع�ض  وت�ضقط  لالأبنية،  �لبي�ضاء  للو�جهات 

قطر�ت من �ملاء على رقبتي.

جتّمع  �أكرب  لفاييت   
ّ
حي يف  يتو�جد  كان 

�أ�ضّم ر�ئحة  �أمامها، كنت  للحانات، وباملرور 

�ل�ضمك �مل�ضوي �لذي يقدم كُم�ضهيات، ويجذب 

�أعد�د�ً كبرية من �لقطط ت�ضتمتع بالبقايا �لتي 

يرميها لهم �لزبائن.

�أعد   طفولتي، مل 
ّ
�أجتول يف حي �ليوم، عندما 

على  عالماٌت  و�لرو�ئح،  �لألو�ن،  تلك  �أجد 

�جلن�ضيات  مزيج  �ختفى  م�ضى،  �لذي  �لزمن 

ويف بع�ض �لأحيان، ينفجرون، تتاأرجح �حلياة 

يف �لنا�رشة ما بني �ل�ضمت، و�لهيجان، كما 

حاولت �إظهارهما يف فيلمي،..�ليوم، ل �أمتلك 

 يف �أّي مكان 
ّ
فعليًا �أّي وطن �أّم، ـ �إنني �أجنبي

�لقليل  فقدت  للفيلم،  وباإجنازي  �إليه،  �أذهب 

من �لرو�بط �لتي بقيت يل، ما كان يف �ل�ضابق 

د�مغة،  حقيقًة  �أ�ضبحت  تقية،  رغبًة  و�ضعًا، 

�أبد�ً  �أ�ضتطيع  �لذهاب،...ل  ميكن  �أين  �أعرف  ل 

هنا،  موزعة  �أنها  غري  هويتي،  على  �لتاأكيد 

�ضينمائية  هوية  هي  �إذ�ّ،  مت�ضظية،  وهناك، 

�إنه  �لفو�ضى،  من  �لبلد  هذ�  جد�ً،....يقرتب 

مكان للمجانني، ويجعلك جمنونًا، ومع ذلك، 

قوّي،  ب�ضكل  يتذكرين  �للحظات،  بع�ض  يف 

�أكان ذلك ب�ضو�رعه، �أو بثقافته، �إنني يف و�ضط 

�أر�ض غريبة()2(.

تون�ض

فيلم  خمرج  عتابة(  �ضاحب  )نوفل  ينقلنا 

�لكتبية )2002(.

�إىل قلب ذكريات طفولته، وي�ضف لنا �ملدينة 

يف  جولته  خالل  عرفها  كما  �أو  كانت،  كما 

و�حلنني،  �ملتعة،  من  وبكثري  )لفاييت(،   
ّ
حي

ملذ�ت،  عذب،  �أريج  دو�مة  يف  معه  ياأخذنا 

�إن�ضاين،  ودفء  بهجة،  مدينّية،  رو�ئح  �ضور، 

�لذي عا�ضه يف تلك  نتقا�ضم �حلنان  ويجعلنا 

�لفرتة �ملوؤثرة:

فيها،  �أحبه  وما  تون�ض،  عن  �أعرفه  ما  �أكرث 

 �لذي ُولدت، ون�ضاأت فيه، 
ّ
هو )لفاييت( �حلي

و�لطر�ز  خمتلفة،  لغاٍت  �ضكانه  يتحدث  كان 

فيها  يعي�ض  �أوروبية،  ملبانيه  �ملعماري 

عربية  وعائالٍت  يهود،  تون�ضيون  �أوروبيون، 

من �لبورجو�زية �لتون�ضية.

يف  �حلياة  �إيقاع  ت�ضبط  يومياتهم  كانت 

كنت  وجاذبيته،  خ�ضو�ضيته،  ومتنحه   ،
ّ
�حلي

معرفة  �ملثري  ومن  �أف�ضل،  بحياٍة  �أمٍل  �أّي 

على  للحفاظ  �لأهايل  يخرتعها  �لتي  �حليل 

�لرغم  وعلى  بينهم،  فيما  �لت�ضال  و�ضيلة 

�ملدينتان،  تعي�ضها  �لتي  �مل�ضاعب  كّل  من 

فاإنهما ت�ضتمر�ن باحلفاظ على حياٍة ثقافية 

يدفعنا  �ملعنى،  هذ�  خالل  من  جد�ً،  ثرية 

�لأمل لالإميان باأن �ل�ضطهاد لن ينت�رش �أبد�ً، 

�ل�ضيا�ضة،  �ملو�ضيقى،  عن  نتحدث  �هلل  ر�م  يف 

، و�لإحباط،...
ّ
�لفل�ضفة، �حلب

)�جلد�ر( لن مينع خيالنا من عبوره.

على  و�حلرُب   ،
ّ
�حلب �أمار�ض  تعلمُت كيف  لقد 

باأن  �هلل  ر�م  �أ�ضّدها يف �خلارج، كما علمتني 

�أقبل عيوبي، ونقائ�ض �حلياة، وب�ضكٍل خا�ض، 

�إمكانية �حل�ضول على فائدٍة ما منها، يف )ر�م 

�هلل( �أ�ضعر باأنني يف بيتي.

النا�رصة

�ختفاء  وقائع  خمرج  �ضليمان(  )�إيليا  يقيم 

.)1996(

عالقة ع�ضوية، وهو�ضية مع مدينته �لتي ُولد 

)وقائع  فيلمه  �ضور  حيث  �لنا�رشة،  فيها، 

�ختفاء(، هذه �ملدينة، برمزيتها �لكبرية، متثل 

�ل�ضخ�ضية،  جر�حاته  لكّل  بلورًة  له  بالن�ضبة 

نقطة �لنطالق لرتحاٍل بدون نهاية:

)�إىل من يهّمه �لفكرة �لفل�ضطينية، وهي ب�ضكل 

عام، مرتبطًة بالرتحال، و�لتفرقة �لعن�رشية، 

 48 �لـ  فل�ضطينيو  �أر��ضيهم،  من  و�ملقتلعني 

منهم  و�حٌد  و�أنا  بامتياز،  فل�ضطينيون  هم 

غريبًا،  عاملًا  ي�ضكلون  هم  و�لدّي،  طريق  عن 

�لعنف  حيث  خا�ضة،  �أجو�ء  يف  ويعي�ضون 

تقريبًا،   
ّ
مرئي غري   ،

ّ
خفي لأنه  فظاعًة،  �أكرث 

�ل�ضفة  بني  ما  جد�ً  و��ضحة  �لختالفات 

ُن�ضميها، هوؤلء  �لـ 48 كما  و�أر��ضي  �لغربية، 

حمتفظني  مغلقة،  جتمعات  يف  يعي�ضون 

جد�ً،  مهمة  �أنها  مع  د�خلهم،  يف  مبعاناتهم 
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بجنب،  هجرته  �لتي  �ملدينة  هذه  له  توحيه 

�أن يرف�ضها  �إّل  وخانته، وباملثل، ل ي�ضتطيع 

بدوره.

وتقتلع  �ملدن،  وتغربك  �لوطن،  يخونك  )حني 

من �لبيت، يغدو �لفيلم �ل�ضينمائي �لذي حتققه 

وطنًا، ومدينة، وبيتًا.

لقد ب�ضقت �ملدن �لتي �أحببنا يف وجوهنا...!

و�ملا�ضي،  »�حلنني«،  �أ�ضري  �أبقى  ل  وكي 

فاأنا �أرغب �ليوم يف �أن �أطلق �لر�ضا�ض على 

مدينتي! فهي بال هو�ء!

وبال طعم!

ول ر�ئحة لها!

وتتقياأها نف�ضي.

يل  بالن�ضبة  ما،  يومًا  مدينتي  تكن  مل 

طر�ز�ً  �أو  جغر�فيًا،  �أو  مكانًا،   ،
ّ
ك�ضينمائي

تكن  مل  خ�رش�ء،  غوطة  �أو  نهر�ً،  �أو  معماريًا، 

�ضم�ضًا ت�رشق، �أو قمر�ً يعرب يف �ضمائها...!

ومل تكن ذلك كله!

�للون،  �ضهي  كائنًا  د�ئمًا  مدينتي  كانت 

و�ل�ضوء، و�مللم�ض، و�لطعم!

نظرها  وجهة  من  وهي  جربه،  عن  موؤثرة 

�ضاحرٌة جد�ً، هادئٌة جد�ً، وم�ضاملٌة جد�ً:

�أرغب  جربه،  بجزيرة  عالقتي  عن  )للحديث 

�لذي تبناين،  �لفور يف و�ضفها باملكان  على 

ر�أ�ضي،  م�ضقط  لي�ضت  لأّنها  وذلك  وتبّنيته، 

�ملغرب  قرى  �أجمل  من  و�حدٍة  ُولدت يف  فقد 

�لعربي: »�ضيدي بو �ضعيد«، خالبٌة، ذ�ت موقع 

�لأبي�ض،  باللونني  بكاملها  مدهونٌة  ر�ئع، 

تطّل  ه�ضبة  �أقد�م  حتت  تتهادى  و�لأزرق، 

وو�حدة،  و�حد،  من  �أكرث  �أذهلت  �لبحر،  على 

بجمالها، وجاذبيتها �ل�ضاحرة، مع جربه، هذه 

�ملر�هقة،  مرحلة  يف  �كت�ضفتها  �لتي  �جلزيرة 

وبعد  �لأوىل،  �للحظة  من  غر�مها  يف  ووقعت 

�لدرجة،  بنف�ض  �أع�ضقها  مازلت  عامًا،  ثالثني 

للروح،  م�ضكنة  مذهلة،  جميلة،  جزيرٌة  �إنها 

�لعليل  و�لهو�ء  يحيطها،  �لذي  �لبحر  بف�ضل 

ومينحها  �لعام،  �أيام  طو�ل  ن�ضتن�ضقه  �لذي 

 
ّ
مر وعلى  �حللوة«،  »جربه  ��ضم  با�ضتحقاق 

�ل�ضنو�ت، مل �أ�ضتطع مقاومة رغبتي بزيارتها 

ف�ضول  من  ف�ضل  �أّي  ويف  متو��ضل،  ب�ضكّل 

فيها  �أ�ضتن�ضقه  �لذي  �لهو�ء  �أ�ضبح  لقد  �لعام، 

�رشوريًا جد�ً حلالتي �لنف�ضية، تو�زين، تنف�ضي، 

مبا�رشًة  يتخذ  �لذي  قلبي،  �رشبات  و�إيقاع 

هيئة مو�ضيقى هادئة، بحيث و�ضل بي �لهيام 

تقليديًا«  »منزًل  فيها  ��ضرتيت  باأنني  بها، 

�أ�ضبح مكان »خلوتي«، و�إذ� طلب مني �أحدهم 

�أّي و�ضف �أمنحه جلربه، �ضوف �أقول:

�جلنة،  �ل�ضحرية،  �لفاتنة،  �لوديعة،  جربه 

و�أمتنى �أن �أنهي حياتي فيها.

دم�سق

مو�ربة،  �أو  مر�وغة،  دون  ومن  ب�ضجاعٍة، 

وب�ضدٍق حمرّي، يعرب )حممد مل�ض( خمرج فيلم 

�حتجاج  �رشخة  يف   )1984( �ملدينة  �أحالم 

عن �لغ�ضب، �ملر�رة، �ل�ضمئز�ز، و�لكبت �لذي 

�ملختلفة، وتهدمت �لأبنية �لقدمية �لتي كانت 

بدلها  و��ضتطال   ،
ّ
للحي فني  ديكور  مبثابة 

�لروح،  تفتقد  حديثة،  و�أبنية  جتارية،  مر�كز 

كل  يف  لها  مثياًل  جند  �أن  ميكن  و�جلاذبية، 

مكان.

)�لكتبية(،  فيلمي  ديكور  �أ�ضع  لكي  وهكذ�، 

�إليه  ي�ضل  مل  تون�ض،  قلب  يف  حيًا  �خرتت 

�لتغيري بعد، يف )باب �لبحر(، �أو )باب فرن�ضا( 

�لذي يقع مبحاذ�ة �ملدينة �لقدمية.

كانت  طفولتي،  �أحياء  من  �آخر   
ّ
حي �إنه 

�ضباح،  كل  ويف  هناك،  توجد  مدر�ضتي 

بيتي  من  �أم�ضي  كنت  �ضنو�ت،  ع�رش  وخالل 

ودكاكني  مقاٍه،  �أبنية،  مبحاذ�ة  �ملدر�ضة  �إىل 

بطر�زها �ملعماري �ملاألوف، كان )باب �لبحر( 

�أ�ضكن  كنت  �لذي   
ّ
للحي �متد�د�ً  يل  بالن�ضبة 

فيه، ما ُيطمئنني، وُي�ضعرين باأنني مازلت يف 

)�حلومة( ـــ منطقة نفوذ ـــ.

لت�ضوير  �لكامري�  و�ضعت  مرهف،  وبحننٍي 

�ضارع  �أميلكار،  �ضارع  �لبحر(:  )باب  �ضو�رع 

كّل  بورقيبة،  �حلبيب  �ضارع  ديغول،  �ضارل 

�إىل  �أرجعتني  �ل�رشيط،  على  �ضجلتها  �ضورة 

طفولتي، وقلت لنف�ضي: 

ـ ها �أنا �أ�ضورك يا �ضارعي، �أنت �لذي �ضعرت 

و�ضاهدتني  �أر�ضفتك،  فوق  تهرتئ  باأحذيتي 

يف �لكثري من �ملر�ت �أقع عندما كنت �أرك�ض، 

�أ�ضياء  وعلمتني  �ملدر�ضة،  عن  �أتاأخر  ل  كي 

�أثبتك  �ضوف  و�أ�ضافر،  �أحلم،  جعلتني  كثرية، 

على �ضور �ل�رشيط �حل�ضا�ض كي ل �أن�ضاك �أبد�ً، 

�أو على �لأقل، �أنَت، كي تبقى على قّيد �حلياة 

د�ئمًا، �أمتنى ذلك. 

جربه

مو�ضم  فيلم  خمرجة  تالتلي(  )مفيدة  تفتاأ  ل 

مدينتها،  على  �لثناء  من  �لرجال)1998( 

 
ّ
حب و�ضهادة  �ضادقة،  ق�ضيدًة  هنا  وتقدم 



�أفالمي  خالل  ومن  �أين  حماه  �بن  �أنا  و�أ�ضهد 

ن�ضيد  �ل�ضاهد،  �لرتحال،  )�لطحالب،  عنها: 

من  بع�ضًا  �إل  �أقدم  مل  وغريها..  �لبقاء(.. 

حكاياها.. 

�حلياة  قيد  على  �لبقاء  يل  كتب  �إن  و�أ�ضهد، 

وحجر�ً،  نهر�ً،  �إليها  �أعود  �أن  �أخرى،  �ضنو�ت 

و�إن�ضانًا، ون�ضيد�ً مباركًا �أزليًا..)4(.

�لفنانون  هوؤلء  يقدم  لآخر،  فيلٍم  من  وهكذ�، 

�أو  حانيًة،  مدنهم:  عن  خمتلفة  روؤى 

�أو  تهكمية،  لهية،  �أو  قلقة،  ��ضتق�ضائية، 

�أو  �ضمت،  دوخة  نتذوق  ويجعلونا  و�خزة، 

�ضجيج �ملدن �لعربية.

نظر�ٌت متغطر�ضة، �ضمٌت معرب، من �ضو�ضاء 

�ملنعزلة،  �مل�ضاكن  �ضكون  �إىل  �ل�ضو�رع 

�ملغامرة �ل�ضينمائية مذهلة.

هوؤلء  حاول  و�لأ�ضيلة،  �لعفوية،  ب�ضهاد�تهم 

بو�ضع  �ل�ضعب  �لرهان  �جتياز  �ل�ضينمائيون 

كلماٍت على �لأوجاع، و�جلر�حات �ملفرو�ضة 

بت�ضليط  وجنحو�  مدنهم،  وعلى  طريق/  عن 

�ملدينة،  بني  مده�ضة  حميمية  على  �ل�ضوء 

و�ل�ضينما، وبني �ل�ضورة، و�لو�قع.

لبع�ض  نتوه  لأن  فر�ضة  �أفالمهم  م�ضاهدة 

و�لعاطفية  �حلانية،  �لتعرجات  يف  �ل�ضاعات 

لهوؤلء �ل�ضينمائيني �لذين عربو� بحياٍء، وكرٍم 

عن �أ�رش�رهم، تخوفاتهم، �آمالهم، �أو خيباتهم 

�ملوجعة.

هـــو�م�ض: 

)1( كتب �ملخرج �لعر�قي قا�ضم حول �ضهادته عن بغد�د 

باللغة �لعربية.

 �أجر�ه يف باري�ض بتاريخ 2 �إبريل عام 1997 
ٌ
)2( حو�ر

�أوليفييه جوّيار، وفريديريك �ضرت�و�ض يف �ملجلة �لفرن�ضية 

)دفاتر �ل�ضينما(، �لعدد 523 �إبريل 1998.

)3( كتب �ملخرج �ل�ضوري حممد مل�ض �ضهادته عن دم�ضق 

باللغة �لعربية.

عن  �ضهادته  بطر�ض  رميون  �ل�ضوري  �ملخرج  كتب   )4(

حماه باللغة �لعربية.

�أحببته،  �ضفافه،  على  عمر�ً  ع�ضت  قد  و�أنا 

دت يف مياهه..  وتعمَّ

كما  ـــ  حجر  رمية  �إليه  بيتنا  من  و�لدرب 

يقولون ـــ .. 

و�إياه  �أنا،  فاأ�ضبحت  �ضغري�ً،  �لدرب  عربت 

رفيقني.. 

�ض  ومن بو�بته، عربت �إليِك �أيتها �ملدينة، �أتلمَّ

�لآتني  �أ�ضو�ت  �إىل  فيها  و�أ�ضغي  �أحجارك، 

�لعا�ضقني  يف  و�أُ�ضبح  م�ضت،  �أزمنة  من  �إيّل 

حانية  بيوتًا  �ملتاآلفة  �حلجارة  بتلك  عا�ضقًا 

�أبنائها، ق�ضور�ً و�أعمدة �ضاهقات حتكي  على 

ماآذنها  تتماهى  وم�ضاجد  غدت،  �أجماد  عن 

برت�تيل  ت�ضدو  وكنائ�ض  �ل�ضماء،  �أزرق  مع 

ملجد �لب�رش،.. وقالعًا، وح�ضونًا تروي �أهو�ل 

و�ضعر�ء،  ع�ضاق،  وحكايا  و�ملوت..  �حلروب، 

على  م�ضلوبة  نو�عري  �ضد�ها  تردد  ومو�ويل 

�ملياه.. 

جميد�ً  تاريخًا  حماه  تبقى  ذلك،  كل  وبعد 

�ضنعه �أبناء نعرفهم، نعرف مالمح وجوههم، 

نعرف �أ�ضو�تهم �لآتية �إلينا من عمق �ملا�ضي، 

�لزمن  جزء  نحن  منا..  جزء  لأنهم  ونحبهم 

�لآتي.. 

و�لنهو�ض  �لبهاء،  هذ�  يف  �لعي�ض  من  وبدًل 

�مل�ضتقبل،  �إىل   
ّ
�مل�ضي ثم  بيدها  و�لأخذ  بها، 

فقد رميت ب�ضمت...

بعد زمٍن ��ضت�ضلمت �ملدينة مل�ضريها، فقامت، 

و�رتدت �ضيئًا من مالب�ضها �لعتيقة، و��ضتعادت 

�إىل  م�ضت  ثم  �لقدمية،  �أغنياتها  من  �لبع�ض 

�لإذ�عة، و�لتلفزيون، و�لكباريهات �لرخي�ضة، 

لتعلن �أنها مل تعد �إل »فولكلور�ً«...

وقررو�  و�أبنائه،  �لوطن،  ُحماة  لها  ف�ضفق 

خمدعها  يف  ولياليهم  �أم�ضياتهم،  يق�ضو�  �أن 

�ل�رشقي �لذي يقول �لتاريخ عنه �أول »خمدع« 

على �ضطح �لأر�ض.

كما  �أحققه، هو وطٌن  �لذي  �ل�ضينمائي  �لفيلم 

كما  مدينٌة  وهو  �ملدينة«،  »�أحالم  دم�ضق يف 

�لقنيطرة يف »�لليل«، وهو بيٌت كما حلب يف 

»باب �ملقام«)3(.

حماه

على �ل�ضفاف �خل�ضبة لنهر �لعا�ضي، ي�ضتقي 

)رميون بطر�ض( خمرج فيلم �لطحالب)1991( 

يف  �ضبح  �لذي  هو  حماه،  طفل  �أفالمه،  �ضور 

�أي�ضًا،  ، �خلر�يّف، و�مل�ضوؤوم 
ّ
�لغنائي �جلّو  هذ� 

�أعماله  كّل  ودر�يٍة   ، بتب�رّشٍ ي�ضقي  ومنها 

�ل�ضينمائية.

ن�ضرتجع  حجر�ً، حجر�ً، وكلمة، كلمة، يجعلنا 

جمرى ذكرياته، و�أحا�ضي�ضه.

حماه

)�لنهر، و�حلجر، و�لإن�ضان(

حماه،..  )عا�ضي(  على  �حلكايا  هي  كثرية 

هذ�  من  وبع�ضها  زمان،  �أيام  من  بع�ضها 

�لزمان.. 

حكاياه  يروي  �لطويلة  رحلته  يف  و�لعا�ضي 

�أحبه، وملن  لكل من عا�ض على �ضفافه، ملن 

تعمدَّ يف مياهه.. 
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وخبايا �لنف�ض �جلو�نية

لكن فتاتي �لع�رشية

و�أنا معها دهر�

مل تقر�أ يومًا مني �ضطر�

ما فّكت من �أ�رش�ر �رش�ً

ما زلُت

وقد ع�ضنا عمر�

�ضبحًا وم�ضاًء

ظهر�ً ع�رش�

و�إذ� ما ُقدِّر �أن نحيا دهر�

ما زلت لديها لغز�

ما ز�لت فيه حريى

ْت لو َحْنجرتي ُبحَّ

�أو لو ِرئتي �نفجرْت

مل �أْبُد لديها مفهومًا

ة
ّ
لو مر

فاأنا كق�ضيدة �ضعر �رُشْيالية

مل تفهمها

�إل �مر�أة �أمية..

تدرْك غّمي

تنب�ْض مني ما يخفى

ما عنها �ضيٌء حمجوٌب

و�أنا ككتاٍب مفتوح

مك�ضوٌف كلي بني يديها

ك�ضفا

٭٭٭

وفتاتي �ليوم مثقفٌة

وهي �مر�أٌة ع�رشّية

در�ضْت فنًا

در�ضْت �أدبا

قر�أْت عن �أفالطوَن وِهيجل...

عن رو�ضو، عن غريهم

جمعت عنهم طّنًا كتبا

وفرويُد رفيُق در��ضتها

عرفت منه �لنف�ض �لب�رشية

غا�ضت معه

يف وْعي ول وعي

�لنف�ض �لإن�ضانية

و�أنا �لعليا

و�أنا �لدنيا

�أمي �مر�أة �أمية

عا�ضت يف �لقرن �ملا�ضي

ُغذيْت عاد�ٍت �رشقية

ما كان لديها مذياٌع

�أو تلفاز، �أو جّو�ٌل

�أو ت�ضجيالٌت �ضوتية

قالو� عنها: رجعية

من جدتها

ثِقَفْت علم �لنف�ض �لب�رشية

ك �إ�ضبعُه
ّ
فاأبي لو حر

ُتُه �أو زّم للحٍظ �ِضفَّ

دخلت يف عمق �رشيرته

ِته عرفْت خمبوء طويَّ

�أغناها عن �رشح وق�ضيْة 

٭٭٭

�أمي تلك �لأمّية

مل تدخل يومًا ُكّتابًا

بل ما ملحْت من مدر�ضٍة بابا

مل تقر�أ من علم �ضطر�

�أو مازْت من حرٍف حرفا

مل تعرف �ضعر�ً �أو نرث�

لكْن كانْت..

 يف عيني
ْ
�إْن تنظر

تقر�أيْن �ضطر�ً �ضطر�

حرفًا حرفا

تعرْف هّمي

يَّة �مر�أة �أمِّ
د. وليد ق�ساب        
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�لّزر

     علي اأحمد احلمريي

بعد حمد �هلل و�ضكره على لطفه يف ق�ضائه، و�جهتني 

وولت  ياقته،  تهدلت  وقد  �لثوب،  هيئة  �ملر�آة  يف 

باأن  ن�ضحني  �لذي  �ضديقي،  قول  وتذكرت  �أناقته، 

�أكون مهندمًا، وج�ضور�ً، �إن �أردت من �لآخرين قبوًل، 

�أ�ضاويها، و�أربت عليها، عّلها ت�ضتقر، لكنها  فاأخذت 

حتى  �ملزري،  لو�ضعها  و��ضتكانت  �ل�ضتقامة،  �أبت 

زمالء،  ول�ضماتة  �لغرباء،  ل�ضفقة  مثار�ً  ت�ضورتها 

يرون يف مثل هذه �لأمور غاية..

وجدت �حل�ضور �أكرث مما توقعت، وكاأنهم قد تو�عدو� 

قط  ي�ضمعوه  مل  �لذي  �ملنزوي،  يف  لل�ضماتة  م�ضبقًا 

حمنتي  من  ذلك  ف�ضاعف  مرتفع،  ب�ضوت  يتحدث 

يومها،  �إل  �لنف�ضام  يقرر  مل  �لذي  �خلبيث  بالزر 

�ضخ�ضًا  �أعنّي  �أن  �لثالثة،  �ضديقي  ن�ضيحة  وكانت 

.. ثم �أخاطبه مبا�رشة، 
ّ
�أرتاح �إليه فاأ�ضب عليه عيني

ر�أيت  لكني  �ملقاهي،  باأحد  �لطاولة  حول  كاأننا 

�إليهم، قد عمدو� لل�ضفوف �خللفية، لأجد  �أرتاح  من 

�أمامي �ضخ�ضًا ل يرتاح �إليه �أحد، مفتونًا بالتنقيب 

�مل�ضاب  باإح�ضا�ض  ف�رشعت  �لآخرين،  �أخطاء  عن 

�لهاوية..  حافة  عند  يفيق،  ثم  نومه..  يف  بامل�ضي 

يبق  فلم  �لرعب،  دروب  �رتقاء  من  يل  لبد  وكان 

للرت�جع و�ضيلة.. وكان لبد جلرعة من �لأدرينالني 

�أن تنقذين..

�أحرق روما، ليكتب ق�ضيدة، وما  �إن نريون قد  قيل 

�ضاأقدم عليه، لي�ض �أكرث من كلمات.. حقًا �إنها جافة، 

وزبدتها  �لتو�ريخ،  وهو�م�ضها  �لأرقام،  عمادها 

�أحبها، لكني  �أمور ل  �إد�رتنا، ومتجيد �ملدير،  �إطر�ء 

�أعتربها  ل  مَل  �ملعاناة؟  فلَم كل هذه  �إليها،  م�ضطر 

�أن  ويبدو  مبتكر!  و�إيقاع  جديدة،  بتفعيلة  ق�ضيدة، 

�لهرمون قد فعل بي فعله، دون �أن �أعي، �إذ �ألغيت كل 

�لتي  �إل �ضوت �ضجاعتي،  �أ�ضمع  �أعد  من حويل، ومل 

�أفقدنيها طول �ضمتي، و�لغريب، �أنهم �ضفقو� يل..

مر�ت،  متنيت  حتى  باأخرى..  وي�ضتبدلها  �حلروف، 

لكن  بنف�ضي،  وقر�أتها  �لأور�ق،  يديه  من  جذبت  لو 

�أنى يل �أن �أفعل، و�لرجل �ضادر يف و�حدة من خطبه 

�ل�ضي�رشونية �لعتيدة.. مزهو ب�ضوته �جلهوري �لذي 

تن�ضاأ �خلطيئة،  �لقاعة، ومن ثم  تردد �ضد�ه جدر�ن 

�لتي تبد�أ عند تخوم �لزهو...

�جلديد،  ثوبي  على  �ملر�آة  يف  �أخرية  نظرة  �ألقيت 

لأدرك  �ل�ضقة،  فغادرت  مر�ضيًا،  �أنيقًا،  فاألفيته 

�مل�ضعد، قبل �أن يغلق على �ضيدة بدينة بع�ض �ل�ضيء، 

�أ�ضعرتني  �لطبقات..  كثيف  �أ�ضود،  بخمار  تتلفع 

بامل�ضعد،  ل�ضتفر�دنا  �رتياحها،  بعدم  متلمالتها 

يف  يحدث  كما  لها،  �أتركه  و�أن  �لرت�جع،  يل  فخطر 

حال خمتلف، لكني تذكرت �ضيق �لوقت فا�ضطررت 

وجهي  مدير�ً  �لبعيدة  �لز�وية  وركنت يف  للتجاهل، 

عنها..

هالمات  تتكثف  مو�ضمها،  عنفو�ن  يف  �لرطوبة 

يف  �لآزوتية،  �ل�ضيار�ت  تنفثه  مبا  ممتزجة  لزجة 

�مل�ضطحات  على  هابطًا  يرتد  و�لذي  �ملدينة،  مناخ 

على  ي�ضتع�ضي  دبقة،  قطر�ت  هيئة  يف  �ملل�ضاء، 

م�ضاحات �ل�ضيار�ت ك�ضطها، ب�ضورة مقبولة، فبدت 

 �أ�ضباحًا مهزوزة �ملعامل، 
ّ
�ملر�ئي �خلارجية يف عيني

�ملرور،  �إ�ضار�ت  بدت يل  كما  �لأبعاد،  كاريكاتريية 

�للون  جاء  و�أخري�ً  تغايظني،  كاأنها  بطئًا،  �أكرث 

�لأ�ضفر، وقبل �أن يتحول �إىل �أخ�رش، قامت �لقيامة 

من خلفي، �أكرث من خم�ضة �أبو�ق �ضفعت �أذين، دفعة 

ب�ضيارة جمنونة،  لأفاجاأ  م�ضتفز�ً،  فاندفعت  و�حدة، 

�ضيارتي،  تكت�ضح  تكاد  �خلاطئ،  �مل�ضار  من  تنطلق 

وجتربين على تغيري �جتاهي ب�ضورة عنيفة �أدت �إىل 

�نف�ضام �لزر �لعلوي للثوب، ف�ضمعت �ضوت �رتطامه 

بو�حدة من �ل�ضا�ضات �لبال�ضتيكية �أمامي، ثم ر�أيته 

...
ّ
يتدحرج بني قدمي

�رشقتني غفوة مفاجئة، مل �أفق منها �إل على �ضوت 

�ل�ضقق،  بني  �لفا�ضل  �ل�ضغري،  �ملنور  عرب  جارتي، 

من  �ليومية  بجرعتها  �لإثيوبية  خادمتها  حتقن 

ملر�جعة  بال�ضتيقاظ  بكرت  قد  وكنت  �ل�ضتائم، 

�لتقرير �ل�ضنوي، �لذي �أ�ضهرين، حتى �ضاعة متاأخرة 

مت�ضبثًا  ز�ل  ما  �لنوم  باأن  �ضعرت  لذ�  �لليل،  من 

وجدت  لكني  �أخرى..  باإغفاءة  يغريني   ،
ّ
بجفني

�لوقت يحا�رشين، ول يبقي يل �إىل موعد �جلل�ضة، �إل 

ن�ضف �ضاعة �ضتلتهمها، دون �ضك �ل�ضو�رع �ملزدحمة 

و�لبحث عن موقف لل�ضيارة.. �إنها �ملرة �لأوىل �لتي 

�ضاأ�ضطر فيها للتحدث ب�ضوت مرتفع، �أمام جمع من 

بهلع،  �أ�ضبت  وقد  معظمهم،  �أعرف  ل  �أكاد  �لنا�ض، 

ملا �أخربين نائب �ملدير �لعام بذلك، لغياب رئي�ضي 

ويتحني  �خلطب،  هذه  يع�ضق  كان  �لذي  �ملبا�رش 

تخ�ضه  ل  �لتي  تلك  حتى  بها،  لال�ضتمتاع  �لفر�ض 

منها.. بل كان يكلف �أحد مروؤو�ضيه، ومعظم �لأحيان 

يختار �لعبد هلل، باإعد�د �لتقارير �خلا�ضة باإد�رتنا، 

�أع�ضاء  �أمام  �جلهوري  ب�ضوته  باإلقائها  يقوم  ثم 

جمل�ض �لإد�رة.

ول  �لأمر،  هذ�  يزعجني  ل  زمالئي،  بعك�ض  كنت، 

�إذ  معروفًا،  يل  ي�ضدي  �لرجل  �أرى  بل  منه،  �أتذمر 

و�أرى  �خلطابة،  �أمقت  كم  �خلطابة..  م�ضقة  يكفيني 

�لتي  �ضجيتي  تلك  �لتبجح..  من  �ضيئًا  �أحيانًا  فيها 

ن�ضاأت عليها يف بيئتي �لريفية �حليية �ملتو��ضعة.. 

مرة،  قر�أت  �أين  غري  �ضخ�ضي..  يف  عيبًا  يكون  قد 

ل�ضي�رشون.. باأن �ل�ضاعر يولد، و�خلطيب ُي�ضنع.. و�أنا 

مل �أحاول يومًا �أن �أكون خطيبًا، ومل �أبِن  ل�ضي�رشون 

�أعماقي..  يف  لل�ضاعر  �نحزت  بل  متثاًل..  نف�ضي  يف 

�لتي  �لتقارير،  رئي�ضي  يقر�أ  حني  ينتابني،  ما  جّل 

و�ضالمة  حمتوياتها  �ضحة  على  و�أحر�ض  �أعدها، 

لغتها، حرج �ضديد، �إز�ء �لأخطاء �للغوية، و�لإمالئية 

�لكثرية، �لتي يقع فيها �لرجل، �إىل حد يجعله يخلط 
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وتقاطرْت حزنًا

على جبِل �ل�ضننِي �خلا�رشْة

قالت لُه:

،
َّ
�أر�أيَت لو قدَر �لزماُن علي

 �لأقد�ُر،
َ
�أو هّمت بي

�أو �ضاَر �لت�ضظي �ضيد�ً فوقي،

ماذ� هنالك ينتظر؟

�ضاأُكوُن �آلَف �ملما�ضاِت �لكبريْة

�أو ل�ضَت تذكُر �أنني قد كنُت خطًا م�ضتقيمًا

فانثنيُت عليك عطفًا   

باركُت فيك بر�ءَة �لع�ضاِق يوَم ظننُتها

بكر�ً لديْك    

يا �أيها �مل�ضكوُن بالنَّزِق �ملعتِق،

و�حلماقْة    

هْل �ضلَّ نوُر �لروِح فيك طريَقُه

فظننت �أينِّ قد �أخوُن معادلْة

مل ُيْغِرها �لتقريُب

�أو طْي�ُض �لريا�ضْة؟   

حني ��ضتبدَّ ِبِه �جلنوُن

تنهدت:

»ما هئُت لْك«

و�أتته من حيُث �لبد�ياِت �لربيئْة

وكذ� ـــ �إذ� كانت منابُتها

معادلًة �ضحيحْة ـــ   

حاُل  تكوُن     

�لد�ئرْة

ٌه لكّن �ضيطاَن �ملما�ِض مَولَّ

بالطي�ض،

و�لأنز�ِق،

و�مَلْكِر �ملعباأِ من حماقاِت �جلنوْن

ولأنها ولدُة �لأوتاِر،

و�لأقطاِر

جاذبُة �ملما�ضاِت �لعظيمِة نحوها

رف�ضت �ألعيب �ملما�ِض،

تو�ضلْت

بال�ضمت جار�ً،

ْ
و�خَلَفر   

من مناور�ت �ملما�س و�لد�ئـرة

          )�إهــد�ء �إىل كل د�ئــرٍة ت�ضـارُع �لع�ضَق في�ضـرعها �خلَجْل(

يا�رص عثمان



عاتبني كل فال�ضفة )�لإغريق( 

وكّل �أباطرة �لرومان

وكّل �لقادة و�ل�ضاد�ت

ّبار وكّل �أكّف �ل�ضّ

و�أ�ضو�ك �لغابات �لعليا و�ل�ضفلى

فقلت: على ر�ضل �ضهام �لأر�ض

�ضاأرق�ض حني يغّني طري

و�أب�ضم حني ُي�ضل�ضل نور

من ب�ضمات طفولْة

 ع�ضٌق
َ
غذ�ئي

 حبٌّ
َ
و�رش�بي

�أ�رشج نور�ً كي �أرقى فوق غيوم �ضوٍد

�أزرعها �أغر��ض �لرنج�ض

�أبذر فيها �أرتال �لطهر

لت�رشق فيها

�ضيول فر��ضات

تهب �لأطفال غاللة فرٍح �أبي�ض

عبد الرحمن �سليم ال�سيخ

ب�سمات طفولة

�أقر�أ يف كل �ضماء

ب�ضمة جوريٍّ ترحل نحو �لأعلى

تر�ضم خارطة حبيب يحمل غ�ضنًا �أخ�رش

تلّوح بغيوم �لعطر �ملنبعث من �لب�ضمات �لبي�ض

ْ
وتقيم ولئم حبٍّ للمرحتلني �إىل بو�بات �لنور

على عربات طفولة �أزر�ر بنف�ضجة طفلْة

٭ ٭ ٭

�ضاأقول �أمام ق�ضاة زهور �لنارجن

�إين �أع�ضق �أطفال �لعامل

و�أ�ضحي كي �أنقذ ب�ضمة طفل.... 

من حيتان �لأر�ض �ل�ضفلى

و�أ�ضّلي يف عتمة ليلي

كي ترتاح غيوم عطور �حلب

وتغ�ضل عني ورود �لعامل

 ٭ ٭ ٭ 

كتبت فينو�ض على خّد زهور �للوز:

�ضاأرحل نحو �لأعلى

�أن�ضّم �إىل حّجاب ممالك �أطفال �لأر�ض �لعليا

�أنرث تاج جمايل

يف عتبات بر�ءة طهر بكر

و�أقول �إذ� عاتبني جمال �لعامل

�إين �أعلو فوق مر�تب �أر�ض �مللح

��ض �لطهر
ّ
ب يف حر و�أن�ضّ

 �أبي�ض
ّ
�ضفرية حب
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...

قافيتي

ها

و

ي

ت

ي

من يوقف هذ� �لنظم �ل�ضفوي

�ضوى �ضفتيك

هلمي يا عا�ضفة �ل�رشق نخ�ض �لبنية

�أ�ِضن �لنهُر

 
ُّ
�ليومي

�ضفيح �ملدن تكوم فوق يقيني

�ملذبحة لكي تاأتي              و�لقلب  ينادي من 

عفن �ملاأ�ضاة ومن طعن    

فمتى يا نور �لظلمات  �ضتاأتني؟؟؟

�ضمعي يف �لريح ...

�ضمعي يف �لريح

نارك قادمة ... نارك قادمة  

�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آ�آمني .

مطر يف �خلارج يهتف بي ...

يا وهج �ل�ضلد �بتل ..�بتل

»�رنخ«

ذب

يا عمود �مللح

��ضعد يا فتق �لريح

فادنو  �قرتبت  �لكربيت  يا عط�ض  ريك  مو��ضم 

�لطوفان...  بعد  �لأول  كاليوم  و�خرج  بعريك 

�خرج

ماذ�؟؟؟

طبعًا   �أ غ  و � ن  ي ...

ما �أ�ضهل �إغو�ء �لطني!

»يوؤ�ضفني  بيتي  �رشفة  على  �لعقل  خمتل  قمر 

جد�ً« يا مولتي ع�ضيق �لنجمات عنني

�رشقًا  �أمامي  �لرجز  كبحر  �لعجز  من  و�لليل 

بالدمع �ملهر�ق حزين

وبودي ك�رش �لإيقاع

قلياًل هات يد�ك

�ضئمت رتابة هذ� �لن�ض

�ضئمت �لرمت...

�ضئمت  تر�نيم �لعتم

خذيني للنرث فر��ضًا ي�ضت�ضهد حر�ً يف نورك

جمر�ً يف منت �ضطورك

�لروح  دفق  يا  �لن�ضوة  خميلة  ت�ضاء  حني 

ت�ضائني

تفياأت  �لأبو�ب  على  �لأر�ض  عجوز  متوز 

ظاليل 

ثالثة �ضتاء�ت مرت على مد�فن وحدتي

... ما زلت �أخترب �مل�ضافة بني

ما �أعلنتِه لياًل طوياًل طيعًا باملوْت

يف  طيعًا  طوياًل  موتًا  �أ�ضميُته  ما  وبني   ...

�لليل 

مرتع�ضًا على �أهد�ب �لعا�ضقني ...

ما خانني قلبي

ول خارت خيول �لع�ضق 

لكن �ل�ضجاعة ... و�ل�ضنني

و�لذكريات و�ضهوتي لل�ضعر و�حلزن �لدفني

عاد� �إيّل بح�رشة  �لـ »�أيلول  و�لت�رشين«!!

قومي

�أ�ضهديني و�قفًا يف �لريح �أقر�أ ما �أنبئتني

يا قامة �ل�ضهد �مل�ضمخ باللذ�ذة و�لأنني

و�أجمل ما فينا فر�دتنا على مر�يا �لت�ضابه

عن   لدينا  �لنق�ض  مركبات  و�ختالف 

ف�ضاء�ت

�لن�ض لدى �لآخرين

من �أين �أتيَت بهذ� �لبهاء �ل�ضويف ويف ظل �أي 

كرمٍة �ألقى نايه

غري �آبه بقطوف �ل�ضوق هذ� �حلنني

............................................

�أ�ضاء عذ�باتي وهج  �ل�ضتوي  ربة هذ� �لف�ضل 

عناق �لغيم و�أ�ضغي ..

تهاومي يف حمر�ب �لطني!

ال�ساعر حممد �سبيح
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�ل�ضعب«... �لزمن  �إىل  بعدها  ونرجع  �لطفولة 

هكذ� قالت نو�رة تخاطب �أيامها �رّش�ً وت�ضتجدي 

�لزمن �أن يرت�جع، لكن عبثًا ت�ضمعها �لأيام...

و�لباهتة...توخزها  �جلميلة  �ل�ضور  يف  تغو�ض 

�لتي  و�لأ�ضئلة  لزيارتها  جاءت  �لتي  �لأ�ضو�ت 

�أذنيها  �إىل  ميتد  �ل�ضوت  وذلك  عليها  تتهاوى 

�أو  �لأمين  ثديها  ��ضتاأ�ضلو�  هل   : بق�ضوته 

�لأي�رش؟

�أنوثة برتها  تبكي نو�رة يف �ضمتها وحتن �إىل 

�لقما�ضية... عر�ئ�ضها  �إىل  �لطبيب...حتن  م�رشح 

...
ّ
وتلعن هذ� �لزمن �ملر

بعد زمن �لتقيت �جل�ضد �لذي كان ميتد على فر��ض 

تنتظره  كما  متامًا  موته  ينتظر  و�لكل  �ملر�ض 

وت�ضتمتع  �ضيارة  تقود  �مر�أة  نو�رة....�لتقيت 

غري  �لعالية  وباإيقاعاتها  �جلميلة  باملو�ضيقى 

و�أيدي  بنظر�تهم...  �أو  �لآخرين  باآذ�ن  مكرتثة 

و�لحرت�م...�أدركت  بالتحية  لها  تلوح  كثرية 

حتدي  �ضعبة...  كانت  �لتحدي  لعبة  �أن  حينها 

�لنهايات  �ل�رشطان...حتدي  �لنظر�ت...حتدي 

ر�ضيف  على  ترت�كم  حني  �لباهتة  و�ل�ضور 

�لتي  �لألو�ن  بكل  كبرية  لوحة  لت�ضكل  �لذ�كرة 

ي�ضّلمها  �أن  حاول  لعامل  �حلياة  فتمنح  تع�ضقها 

للموت... تلك نو�رة �مر�أة �لزمن �ل�ضعب.

�لكثري  �نك�رش  كبرية  و�أحالم  كثرية  �أفر�ح 

�لنا�ض  يتد�ولها  �لتي  �لأيام  عتبات  على  منها 

بينهم...

�لطفولة كيف كانت تتفوق  �ألعاب  تتذكر نو�رة 

على �ضديقاتها يف )�لكارودة(.. تتذكر �لعر�ئ�ض 

و�لقما�ض  �لق�ضب  من  ت�ضنعها  �لقما�ضية..�لتي 

وتخيط لها �ملالب�ض وت�ضنع لها �حلكايات.

كانت كلما �ضنعت عرو�ضًا تتفنن يف خياطتها 

تن�ضى  �لأنوثة...ل  مالمح  �أجمل  لها  وتر�ضم 

�أ�ضود...  �أو  �أ�ضقر  تلونه  �لذي  �ملر�ضل  �ل�ضعر  �أبد�ً 

قطعة  على  �إتقان  بكل  �ل�ضفاه  ر�ضم  تن�ضى  ل 

�أبهى  �خل�ضب وعندما توؤثث هذ� �جل�ضد تخت�رش 

لعبتها  فف�ضتان  �ضدره...  يف  �لأنوثة  �ضفات 

جماًل  ويزيده  �مليا�ض  �لقد  على  �أحلى  �ضيكون 

�أنوثتها وفيه كل  �لقما�ضية، هو  �لعرو�ضة  �ضدر 

لأبنائها.. عندما ت�ضنعهم  �لذي متنحه  �حلنان 

�حلنان  تلم�ض هي  كما  �ل�ضغرى...متامًا  �أختها 

يف �ضدر �أمها كلما د�ضت ر�أ�ضها فيه خوفًا من 

�لغول �أو من �لظالم.

وتدير  عر�ئ�ضها  يف  �حلياة  تنفخ  وبعدها 

يومياتهم وتفا�ضيلهم �ل�ضغرية ذ�ت يوم غ�ضبت 

نو�رة من لعبها فمزقت �ضعرها و�ألب�ضتها قما�ضًا 

يومني  وبعد  ويديها  �ضدرها  ونزعت  ممزقًا 

�أحلى  �ضورة  يف  جديد  من  ت�ضكيلها  �أعادت 

و�أكرث �أنوثة وبهاء...

»�إيه... ما �أحلى تلك �لأيام... ليت �لزمن يعود بنا 

ولو ل�ضاعات قليلة لنقف يف حمطة من حمطات 

�لزمن  ق�ضاوة  لتتلم�ض  �لوقت  ي�ضتوقفك  عندما 

ويلفظ  �لإن�ضان  يقهرها  كيف  وتتعلم   
ّ
�ملر

��ضتوقفك  �أنه  حدوده....�ضتدرك  خارج  مر�رتها 

ليحدثك عن نو�رة...

�مر�أة ممتدة على �رشير �ملر�ض وكل من حولها 

يتهامزن  �ملوت...�لن�ضوة  �رشير  �أنه  يقني  على 

نظر�تهن  �رشطان  ينه�ضه  ج�ضد  �أمام  ويتالمزن 

يذبحها  نو�رة...  �أعماق  �إىل  فيت�رشب  وكالمهن 

ك�ضكني..كزجاج مك�ضور على عتباتها �لد�خلية...

وتهام�ضن  تالمزن  ما  كثري�ً  �لذي  �جل�ضد  وهذ� 

خوفًا من جماله و�أنوثته ي�ضقط �أمامهن وترفع 

�لرحيمة  �لعيون  ت�ضتجدي  بي�ضاء  ر�ية  �لأنوثة 

�أن ت�ضمت و�أن ت�ضحب �ضكاكينها �حلادة.

على فر��ض �أبي�ض ويف ز�وية من م�ضت�ضفى قدمي 

عن  تف�ضلها  �لتي  �للحظات  تعد  نو�رة..  متتد 

�أية حلظة...نظر�ت  ترحل يف  �أن  وتنتظر  �ملوت 

�لعامل.. عن  نف�ضها  تعزل  جعلتها  �لآخرين 

وف�ضلت �أن متوت ببطء ويف �ضمت مل يكن من 

�ضفاتها، فال�ضمت و�ملوت يت�ضابهان وكالهما 

�أرحم من �لنظر�ت و�لأحاديث مب�ضاعر ز�ئفة.

�ضور  �أمامها  ومتر  �ملوت  حلظة  تنتظر  نو�رة 

مرت�كمة بالذ�كرة �ضور جميلة و�ضور باهتة...

يف  تلعب  كانت  طفولتها..كيف  نو�رة  تتذكر 

�حلي �لعتيق وكيف كربت ونب�ض قلبها باحلب، 

وكيف..  �أقر�نها...  باأنوثتها  فتنت  وكيف 

وكيف... وكيف �ضافرت �ضوب �لأفر�ح و�لأحالم 

�لعذبة... 

نو�رة.. �مر�أة �لزمن �ل�سعب

زهرة بو�سكني          



قلياًل عن مكان تكد�ض �ملتز�حمني. ر�أى �ضيارة 

يف  يقول  ن�ضيبه،  من  تكون  فقد  فرح،  مقبلة، 

لن  جديدة،  لندكروزر  �إنها  �ضالم  يا  نف�ضه: 

�لنعمة.  عليه  تبدو  و�ضاحبها  غ�ضلها،  يتعبني 

�ضيدفع دون �أن يحتج على قيمة �لتنظيف.

يتمتم  �ضعيد�ً.  نحوها  جرى  �ل�ضيارة،  وقفت 

فرحًا: �أخري�ً ح�ضلت على �ضيارة دون مناف�ضة. 

�ليوم �ضاأ�ضرتي بع�ض �لفاكهة لأختي، فهما مل 

تذوقا طعامًا طيبًا منذ فرتة.

يخاطب �ل�ضائق:

- �أغ�ضلها؟

- ل، دع ما بيدك.

�لإناء،  ي�ضقط  �أ�ضابعه،  ترتخي  �لباب،  له  يفتح 

قارورة  تتدحرج  بعيد�ً،  �خلرقة  �لهو�ء  يحمل 

�ل�ضيارة.  تنطلق  �ملقعد،  على  يجل�ض  �ملنظف، 

ي�ضاأل:

ـــ �إىل �أين؟

�ل�ضيارة،  يف  بب�رشه  يجول  ي�ضمت،  �إجابة،  ل 

�لعربة  تو��ضل  �لوثري،  �لفر�ض  تتلم�ض  يده  متتد 

وقت  �نق�ضى  خلفهما،  �ملدينة  تركا  م�رشعة، 

تنهب  �ملركبة  وماز�لت  طوياًل  فاروق  بح�ضاب 

�لأر�ض �ملنب�ضطة، ل يرى �ضوى �ل�ضماء و�ل�ضحب 

�ل�ضيارة،  �رشعة  من  �لرت�ب  يتد�فع  �لر�ك�ضة. 

يرتفع عاليًا. مير �لزمن، ت�ضري �ل�ضم�ض يف كبد 

�لغيم،  يرحل  �لأر�ض،  تطوي  �لعربة  �ل�ضماء، 

غبار  �ضوى  �جلو  يعكر  ل  �ضافية  �ل�ضماء  تبقى 

�ضائر؟! ل  �أين هو  �إىل  �ملركبة. يعرتيه �خلوف، 

 

وتظل تنفخ فيها حتى ي�ضري �حلطب جمر�ً. ت�ضع 

عليها قدر�ً ك�ضاه �لدخان طالء �أ�ضود، به بع�ض 

�ملاء. تبحث عن قارورة حتوي قلياًل من �لزيت، 

�لع�ضائر  وقو�رير  �لعلب  من  كومة  بني  جتدها 

و�ملياه �لغازية �لفارغة، تقطر �لزيت على �ملاء، 

بد�خل  عنه  بحثت  �مللح،  من  قلياًل  عليه  ت�ضع 

كرتونة بها بع�ض �لأكيا�ض �لبال�ضتيكية �لقذرة. 

عندما يغلي �ملاء تفتت عليه بقايا خبز جاف، 

م�ضمار  من  يتدىل  �لقما�ض  من  جر�ب  يف  كان 

مغرو�ض يف مرينة خ�ضبية ت�ضند بع�ض جو�لت 

خي�ض ت�ضرت �مل�ضكن.

يتحلقون حول �لقدر، تت�ضابق �لأيدي يف حركة 

�لقدر. وعندما  و�إىل  �لفم  �إىل  �لقدر  منتظمة من 

ل  �لتي  مالب�ضه  يف  يده  كٌل  مي�ضح  �لقدر  يفرغ 

حتتمل قذ�رة فوق ما حتمله.

يفتح  وعندما  �جلميع،  ينام  �ضرته،  �لليل  ي�ضدل 

قمي�ضه  يتناول  فاروق،  ي�ضحو  جفنيه،  �لفجر 

جزء�ً  تد�ريان  خي�ض  قطعتي  ي�ضل  حبل  من 

�لبايل  حذ�ئه  عن  يبحث  يرتديه.  �مل�ضكن.  من 

�أحيانًا  يطعنه  ب�ضلك  �نقطع  عندما  ربطه  �لذي 

حتى يدمي قدمه، يخلعه يثني �ل�ضلك يف �جتاه 

�لكلب  فم  �حلذ�ء يف  �ضريه. يجد  �أثناء  يوؤذيه  ل 

يرميه  منه،  ينزعه  �لبيت،  مدخل  �أمام  �جلاثي 

فاروق  باجتاه  وعنقه  �لكلب  يجري  بحجر، 

لتقاء مزيد من �حلجارة �لتي تتو�ىل.

يو��ضل  �ملجهول.  �إىل  ويغادر  �إناءه  يحمل 

خلف  �جلري  من  يتعب  �ل�ضبية.  مع  ت�ضابقه 

يبتعد  يالزمه.  و�لف�ضل  بتنظيفها،  يفوز  �ضيارة 

�ند�ح ي�رشخ ل ل، �أنا ل �أريد �أن �أحمل �ضالحًا، ل 

�أريد �أن �أقتل �أحد�ً، �أعيدوين لأمي، فهي تنتظرين، 

�أنا �أعمل من �أجل �إعالتها، من يرعاها �إن ذهبت 

�أخذ ينتحب يف �ضمت، لقد قاوم من  معكم. ثم 

�أم�ضكوه، لكنه مل ي�ضتطع �لإفالت منهم.

على  للح�ضول  ويت�ضابقون  �ل�ضبية،  يتد�فع 

غ�ضلها.  ليتم  �ضاحبها  يوقفها  �لتي  �ل�ضيارة 

�أما  �لكبار.  �لأولد  �أحد  لكن د�ئمًا ما يفوز بها 

�لثالث ع�رشة، يعودون  هو ومن يف مثل �ضنيه 

�ضيارة  قدوم  �أمل  كانو�، على  �إىل حيث  قافلني 

�ملتهالك،  �مل�ضكن  �إىل  �لنهار  �آخر  يعود  �أخرى. 

�لذي يوؤويهم، هو و�أمه و�ضقيقتيه �لثنتني. وهو 

و�جلو�لت  �لكرتون  من  �أمه  �أعدته  �لذي  �لبيت 

بع�ض  به  �لتالف، وو�ضعت  و�ل�ضفيح  �ملهرتئة 

�أماكن  من  خ�ضبها  جمعت  �لتي  �لعناقريب 

تكد�ض �لنفايات.

رمبا  �أو  �ضيارة،  غ�ضل  على  ح�ضل  وقد  يعود 

قد  �أو  �خلبز،  رغيف  بع�ض  حاماًل  يح�ضل،  مل 

خرقة  به  �إناء  من  �إل  �لوفا�ض،  خايل  ياأتي 

�أمه  �إليه  تر�ضل  تنظيف.  حملول  فيها  وقارورة 

يجيبها،  ل  �ليوم؟  جنيت  كم  مت�ضائلة،  نظر�ت 

�أل  لها،  يقول  ماذ�  بعيد�ً،  بنظر�ته  يهرب  بل 

�للهاث  من  �ضخمًا  ر�ضيد�ً  ح�ضد  �أنه  يكفيها 

�أفو�ه  �أود  يقمن  لقيمات  توفري  خلف �ضعوبات 

على  ي�ضري  كان  لو  كما  قدميه  يتح�ض�ض  ثالثة! 

حت�رش  نف�ضها،  على  �لأم  تتحامل  نف�ضه.  رفات 

�أثناء �ضريها يف  بع�ض �لأخ�ضاب �لتي جمعتها 

�ل�ضارع، ت�ضعها بجو�ر �حلائط، ثم تكوم فوقها 

�أمام �مل�ضكن، ت�ضعل �لنار  �أور�قًا جمعها �لهو�ء 

يقظة �لالوعي

هدى مهدي
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يتذكر  �لفر�غ،  يف  يحدق  ت�ضاوؤلته،  عن  �إجابة 

�أمه، من يخربها، �إنها �ضتبحث عنه.

بد�أت  �لأفق،  يف  يلوح  �ضيء  تفكريه  �ضيل  قطع 

�إنه �ضور يتمدد يف  �ل�ضيارة تقرتب قلياًل قلياًل، 

كالتي  كبرية  �ضيار�ت  وبع�ض  و��ضعة،  م�ضاحة 

حتمل �جلنود. يقرتب �أكرث، هناك بع�ض �لرجال 

مع�ضكر،  هو  رمبا  �ضالحًا،  يحملون  يتحركون، 

يقول: لكنني ما يل �أنا وهذه �لأ�ضياء؟ تذكر �أنه 

�إىل  �أن يرحلو�  عندما كان هناك يف بلده، قبل 

ومل  و�لده،  و�أخذو�  كهذي،  �أ�ضياء  ر�أى  قد  هنا، 

يعودو� يرونه ثانية.

تتوقف  يهذي.  هو  بينما  �ملكان  �إىل  ي�ضالن 

يرتجل  �لباب،  ويفتح  �أحدهم  ي�رشع  �ل�ضيارة، 

�ل�ضائق، رجل �آخر يفتح له، ينزل، يقف متطلعًا 

يفهم  ل  �إليه.  وي�ضري�ن  يتحدثان  �لرجلني،  �إىل 

�أحدهما  ياأمره  �خلوف.  يعت�رشه  يقولن،  ماذ� 

و�لأولد  �لرجال  ببع�ض  يلحقونه  يتبعه.  �أن 

�مل�ضطفني، يحمل كلٌّ �ضالحه.

�ضار ي�رشخ ل ل �أنا ل �أريد �أن �أحمل �ضالحًا، ل 

�أريد �أن �أقتل �أحد�ً، �أعيدوين لأمي فهي تنتظرين، 

�أنا �أعمل من �أجل �إعالتها. ل �أحد ي�ضتمع �إليه.

فتح عينيه ليجد �لطبيب ي�ضمد جر�حه، و�آخرين 

يهم  وهو  �ضيارة  �ضدمته  فقد  به.  يحيطون 

باللحاق بها ليطلب من �ضاحبها غ�ضلها. 
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 ـــ ل �أرى �لآن من �أين �أم�ضي ؟ قال �ل�ضيخ.

 ولكن مل يرد عليه �أحد.

منري�ً  كان  حوله  ما  كل  هناك،  �لآخر  كان   

دم،  بال  �ضاحب،  وجهه  ولكن  �لقمر،  بفعل 

عاك�ضًا �ضوء�ً مغب�ضًا. وهو هنا حتت.

�إنني ل  �أقول لك  �إغناثيو؟  ـــ هل �ضمعتني يا   

�أرى جيد�ً. 

وبقي �لآخر �ضامتًا.

 ظل �ضائر�ً بتعرث. كان يقل�ض ج�ضده ثم يعدله 

ليعود يتعرث من جديد.

»تونايا«  �إن  لنا  قالو�  طريقًا.  لي�ضت  هذه  ـــ   

تكون خلف �له�ضبة. وها نحن قد جاوزناها، 

�ضو�ضاء  �أية  �ضمع 
ُ
تـ ول  »تونايا«،  رى 

ُ
تـ ول 

تقول يل  �أن  تريد  ل  قريبة. ملاذ�  �أنها  تنبئنا 

ماذ� ترى، فاأنت فوق يا �إغناثيو؟ 

 ـــ �أنزلني يا �أبي.

 ـــ ت�ضعر باأنك ل�ضت على ما ير�م؟

 ـــ بلى.

�لأمر.  كلف  مهما  »تونايا«  �إىل  �ضاأحملك  ـــ   

هناك �ضتجد من يعتني بك. يقولون �إن طبيبًا 

�أح�رشتك  قد  �إليه.  �ضاأحملك  و�أنا  هناك، 

حمموًل على ظهري �ضاعات، ولن �أتركك ملقى 

هنا ليق�ضي عليك �أّي مْن كان.

 ترنح قلياًل. خطا خطوتني �أو ثالثًا جانبًا ثم 

�عتدل مرة �أخرى.

 ـــ �ضاأحملك �إىل »تونايا«.

 ـــ �أنزلني.

�جللو�ض  ي�ضاأ  مل  فاإنه  تتثنيان،  كانتا  قدميه 

ج�ضد  رفع  ذلك  بعد  ��ضتطاع  ما  فعل  لو  لأنه 

قد  �ضاعات،  قبل  بعيد�ً  هنالك  �لذي،  �بنه، 

�ضاعدوه يف رفعه على ظهره. وهكذ� �أح�رشه 

منذئذ.

 ـــ كيف ت�ضعر؟ 

 ـــ ب�ضوء.

كان  �أحيانًا  �أقل.  مرة  كل  قلياًل.  يتكلم  كان   

يبدو نائمًا. ويف �أحيان �أخرى يلوح �أنه ي�ضعر 

بالربد. كان يرتع�ض. وكان �ل�ضيخ يدري متى 

تعرتي �لق�ضعريرة �بنه من �لرجتاجات �لتي 

كانتا  قدميه  ولأن  �إياه،  يعطيها  هذ�  كان 

تلت�ضقان يف خا�رشتيه كمهمازين. بعد ذلك 

كانت يد� �لبن �ملم�ضكتان بعنقه تهز�ن ر�أ�ضه 

كما لو كانت �ضخ�ضيخة. 

 حينها كان ي�ضغط على �أ�ضنانه حتى ل يع�ض 

ل�ضانه، وعندما ينتهي ذلك ي�ضاأله:

 ـــ توؤملك كثري�ً؟

 ـــ �ضيئًا ما ؟ يجيبه.

 �أّوًل قال له: »�أنزلني هنا... �ذهب �أنت وحدك. 

�أ�ضتعيد  �أن  مبجرد  �أو  غد�ً،  بك  �ضاأحلق  �أنا 

خم�ضني  حو�يل  ذلك  له  قال  قلياًل«.  عافيتي 

مرة، و�لآن ول حتى يقوله.

 هنالك كان �لقمر باإز�ئهما. قمر كبري وملون 

على  �أكرث  ظله  وميّد  بال�ضياء،  عيونهم  ميالأ 

�لأر�ض ويظلمها. 

ـــ �أنت، �أيها �ملوجود فوق، يا �إغناثيو، قل يل 

�أل ت�ضمع �إ�ضارة من �ضيء ما، �أو �أل ترى �ضوء�ً 

يف �أي مكان.

 ـــ ل ُيرى �ضيء.

 ـــ �لآن يجب �أن نكون بالقرب منها.

 ـــ �أجل، ولكن ل ُي�ضمع �ضيء.

 ـــ �نظر جيد�ً.

 ـــ م�ضكني يا �إغناثيو.

�أعلى  من  يتحرك  �لأ�ضود  �لطويل  �لظل  ��ضتمر 

ويكرب  ي�ضغر  �حلجارة،  يت�ضلق  �أ�ضفل،  �إىل 

ح�ضبما كان يتقدم من جهة �ضفة �جلدول. ِظل 

و�حد كان يتمايل. 

ك�ضعلة  �لأر�ض  من  بازغًا  ياأتي  �لقمر  وكان 

م�ضتديرة.

�لقرية  تلك  �إىل  �لطريق  يف  �لآن  �أننا  لبد  ـــ   

ز لرتى 
ِّ
فركـ �أذناك طليقتان،  �أنت  �إغناثيو.  يا 

�أل ت�ضمع نباح �لكالب. تذكر �أنهم قالو� لنا �إن 

منذ  تركناه  وقد  �جلبل،  خلف  تقع  »تونايا« 

�ضاعات. تذكر، يا �إغناثيو. 

 ـــ نعم، ولكن ل �أرى �أثر�ً لأي �ضيء.

 ـــ بد�أت �أتعب.

 ـــ �أنزلني.

وجد  حتى  �خللف  �إىل  يرت�جع  �ل�ضيخ  كان 

نف�ضه عند �جلد�ر، فاأعاد �لتحميل هناك دون 

�أن  ورغم  كاهله.  على  من  �حلمولة  يلقي  �أن 

�أل ت�سمع نباح �لكالب؟

                    خوان رولفو

                    ترجمة: فخري الو�سيف
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مل  كتفيه  على  يحمله  �لذي  �لرجل  باأن  �ضعر   

يرخي  بد�أ  و�أنه  بركبتيه،  عليه  ي�ضغط  يعد 

�آخر.  �إىل  جانب  من  �إياهما  موؤرجحًا  قدميه 

وبد� له �أن ر�أ�ضه �ملوجود فوق ينتف�ض كما لو 

�أنه كان ينتحب.

 باأن على �ضعره تت�ضاقط قطر�ت ثخينة 
ّ

 و�أح�ض

كما لو كانت دموعًا.

 ـــ تبكي يا �إغناثيو؟ ذكرى �أمك جعلتك تبكي، 

حقيقة؟ ولكن مل تفعل مطلقًا �ضيئًا من �أجلها. 

جازيتنا د�ئمًا ب�ضكل رديء. يبدو �أننا ح�ضونا 

ترى  وهل  �حلنان.  من  بدًل  بال�رش  ج�ضمك 

مع  حدث  وماذ�  جرحوك.  قد  هم  ها  �حلني؟ 

يكن  ولكن هم مل  قتلوهم جميعًا.  �أ�ضدقائك؟ 

لدينا  »لي�ض  قالو�  �أحد. هم رمبا ميكن  لديهم 

من يرثي لنا«. ولكن �أنت يا �إغناثيو؟

 هنالك كانت �لقرية. ر�أى �ل�ضقوف تلمع حتت 

�إح�ضا�ض باأن ثقل �بنه  �ضوء �لقمر. كان لديه 

ي�ضحقه حينما �ضعر باأن �ملنحنيات تت�ضاعف 

�أول  �إىل  و�ضل  عندما  �لأخري.  ُجهده  يف  له 

و�أرخى  �لر�ضيف،  حاجز  �إىل  ��ضتند  �ضقيقة 

�جل�ضد، فاأقعى متهدًل كما لو كان مفككَا. 

 وب�ضعوبة خلع �أ�ضابع �بنه �لتي كان مي�ضك 

بها عنقه، وعندما حترر �ضمع كيف �أن �لكالب 

كانت تنبح من كل جانب.

 ـــ و�أنت �أمل تكن ت�ضمعها يا �إغناثيو؟ ؟ قال ؟ 

ومل ت�ضاعدين حتى بهذ� �لأمل. 

�ل�رشقة وتقتل نا�ضًا، ونا�ضًا طيبني. و�إل،  من 

عّمدك  �لذي  وهو  تر�نكيلينو،  �لعم  فهناك 

و�أعطاك ��ضمه. كذلك �أ�ضابه �ضوء �حلظ بلقائك. 

منذئذ قلت »ذلك ل ميكن �أن يكون �بني«.

 ـــ �نظر �إن كنت ترى �ضيئًا �لآن. �أنت ميكن �أن 

تفعله من هناك، من فوق، لأنني �أ�ضعر باأنني 

�أ�ضّم.

 ـــ ل �أرى �ضيئًا.

 ـــ هذ� �أ�ضو�أ لك يا �إغناثيو.

 ـــ حتّمل! يجب �أن نكون �لآن على مقربة. 

�أن  بد  ول  كثري�ً  تقدم  �لليل  �أن  هو  يحدث  ما 

�لأنو�ر قد �أطفئت يف �لقرية. ولكن على �لأقل 

كان �رشوريًا �أن ت�ضمع �إن كانت تنبح �لكالب. 

حاول �أن ت�ضمع.

 ـــ �أعطني ماء.

يوجد  كان  و�إن  حتّمل.  ماء.  يوجد  ل  هنا  ـــ   

�ضي�ضاعدين  هنا  �أحد  ل  �إذ  لت�رشب.  �أنزلك  لن 

لأرفعك مرة �أخرى، و�أنا وحدي ل �أ�ضتطيع. 

 �لنعا�ض كثري�ً. 
ّ
 ـــ �أنا عط�ضان جد�ً ويغلب علي

 ـــ �أتذكر عندما ولْدَت، هكذ� كنت حينئذ. كنت 

وكانت  للنوم.  لتعود  وتاأكل  جائعًا  ت�ضتيقظ 

على  �أنهيت  قد  كنت  لأنك  ماء،  تعطيك  �أمك 

لبنها. ومل تكن ت�ضبع. وكنت حانقًا جد�ً. ومل 

هذ�  �ضي�ضتبد  �لزمن  مرور  مع  �أن  مطلقًا  �أفكر 

�حلنق بر�أ�ضك...، ولكن هكذ� حدث. �أمك رحمها 

�هلل كانت تريدك �أن تن�ضاأ قويًا. كانت تظن �أنك 

لديها  يكن  �ضت�ضري دعامتها. مل  عندمـا تكرب 

غريك. قتلها �لبن �لآخر �لذي كانت �ضتنجبه. 

ها مرة 
َ
لقتلتـ �للحظة  ولو كانت حية يف هذه 

�أخرى. 

 �أ�ضبح �ضوته خفي�ضًا، بالكاد كان يهم�ض:

 ـــ �أريد �أن �أرقد قلياًل.

 ـــ �أرقد فوق، فاأنا �أحملك مربوطًا ربطًا جيد�ً. 

�ضماء  يف  ي�ضعد  �أزرق،  تقريبًا  �لقمر،  كان 

مملوء  بالعرق  �ملبلل  �ل�ضيخ  ووجه  �ضافية. 

�أمامه،  يرى  ل  حتى  عينيه  �أخفى  �ضوء�ً. 

�ملكبل  ر�أ�ضه  يخف�ض  �أن  ي�ضتطيع  ل  �أ�ضبح 

بيدي �بنه.

�أقوم  �أجلـك.  من  لي�ض  �أفعله  �لذي  هذ�  كل  ـــ   

ك. لأنك كنت �بنها، 
ّ
به من �أجـل �ملرحومة �أمـ

حيث  هنالك  مرميًا  تركتك  لو  �أفعله.  ولهذ� 

يعاجلونك،  حيـث  �إىل  �آخذك  ومل  وجدتك 

�لتي  هي  �إنها  �أمك.  لالمتني  �لآن،  �أفعل  كما 

ل  لأنني  بد�ية  �أنت.  ول�ضت  �حلافز،  تعطيني 

�أدين لك �إل ب�ضعوبات حم�ضة، وقهر �رشف، 

وعار �رشيح. 

 كان ير�ضح عرقًا وهو يتكلم، ولكن ريح �لليل 

كانت جتفف عرقه. وفوق �لعرق �جلاف كان 

يعود ليعرق.

�إىل »تونايا«  ك، ولكن �ضاأ�ضل معك 
َ
هـ

ْ
ـــ �ضاأنـ  

ف عنك �آلم هذه �جلروح �لتي �أحدثوها 
ّ
خفـ

ُ
لـتـ

لك. و�أنا متاأكد �أنك حاملا ت�ضعر بتح�ضن �ضتعود 

�إىل خطئك �لرديء. هذ� لن يهمني، �رشيطة �أن 

�ضيئًا.  عنك  �أعرف  �أعود  ل  حيث  بعيد�ً  تذهب 

ب�رشط �أن هذ�... لأنك بالن�ضبة يل مل تعد �بني. 

ي. ولعنت �جلزء 
ّ
ِمنـ �لذي لديك  �لدم  �أنا لعنت 

�لذي كان من ن�ضيبي فيك. قلت: »فليتعفن يف 

قلبك �لدم �لذي �أعطيتك �إياه«. قد قلته منذ �أن 

علمت �أنك ت�ضري مت�رشد�ً بني �لطرق، تعي�ض 



3 ــ جنون

 يف �ضو�رع �لتيه 

 �أظل ممتطيًا جو�دي 

 كفار�ض ل يقبل �لهزمية 

�أرحل �إىل غياهب �حلزن 

و�أفت�ض يف حنايا �جلنون 

عن ن�ضفي �لآخر

 

4ــ طيف

 يا �أنت 

 يا من تعي�ضني يف زو�يا �ل�ضمت

ماز�ل �لقلب يهفو �إليك 

 ينادي طيفك �لغائب 

 �أ�ضاأل عنك 

 �لقو�يف 

 ونا�ضية ق�ضائدي......

1 ــ انك�سار

 

كعادتي 

 �أ�ضافر يف �ملدى 

 يوميًا

 لعلي �أملح وجهك مر�ضومًا يف 

 �أفقي 

 �أ�رشخ يف �لف�ضاء �ل�ضا�ضع 

 لكن يعود �ضوتي خائبًا 

 منك�رش�

 

2ــ ذكرى 

مازلت �أتذكر 

 تفا�ضيل �حلب 

ها�أنا �أحتفل بعيده �لعا�رش 

 وحدي 

 �أطفي �ل�ضموع 

 ثم �أخلد للنوم 
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ق�ســائد ق�سيــرة

                    حمدي مراد
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e حول �لأدب �لإمـــار�تي

مكتنزاً  الفنية  ا�سكاله  بكافة  الإماراتي  الأدب 

بتجارب متنوعة وثرية، ويف هذا امللف تتوفر 

�سعرية  جتارب  يف  وقراءات  درا�سات  عدة 

لتقدم  الإمارات  من  واأدباء  لكّتاب  وق�س�سية 

على  والتعرف  للتوا�سل  مهمة  زاوية  للقارئ 

بع�ض رموزه ومفرداته الفنية.
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�ل�ضاطئ، و�ضاأمر على بع�ض �ملكونات �لفنية 

نقدي  ملذهب  �لنقياد  عدم  موؤثر�ً  للق�ضيدة 

�لنقدي  �لتكامل  من  جاعاًل  بل  �آخر،  دون 

لهذ�  در��ضتي  غاية  �مل�ضمون  و  �ل�ضكل  بني 

�لديو�ن.

للنف�ض،  حمبب  �لالزوردي  �للون  �لعنـو�ن:  1ـ 
يريك  �لناعمة  و�جلاذبية  �حلكمة  فيه  هادئ 

مكنونات د�خله ب�ضفافية �رشيحة، فالعنو�ن 

ر�هنة،  حالته  لكن  موفق،  �أنثوي  �ضاعري 

فكلمة )عندما( توحي بزمن ر�هن وحالة غري 

ثابتة، وميكننا �لبناء على �أ�ضا�ض حالة كتابة 

�لديو�ن �أنها كانت مودة و�ضفافية و�ضدقًا مع 

�لنف�ض مع طغيان �مل�ضاعر �لد�فئة �حلاملة.

�أ�ضاوري  و�ضو�ضة  �ضموه،  )�إىل  �لإهـد�ء:  ـ   2
�لأفق  و��ضع  مكثف  �إهد�ء  �لالزورد(  وبوح 

تاأويالت  �لغائب تفتح جماًل لعدة  حيث هاء 

هم�ض  �أن  �إل  �بن...(  زوج،  �أب،  )�أخ،  ذكورية 

�آخر  �ضخ�ض  ينم عن  �لالزورد  وبوح  �لأ�ضاور 

ياأِت  ملّا  منتظر�ً  �أو  موجود�ً  حبيبًا  يكون  قد 

بعد.

منحى  �ل�ضاعرة  تنحو  �لفنيـة:  �ل�ضـورة  ـ   3
�ل�ضورة �لكلية )�للوحة( حيث ل ي�ضبع نهمها 

مدر�ضي،  ت�ضبيه  �أو  جزئية  �ضورة  �لوجد�ين 

�للوحة  ت�ضتطرد يف وم�ضات عنا�رش  فرن�ها 

ت�ضخي�ض  يف  و�ملعنوية  �ملادية  ومكوناتها 

وجت�ضيم جميلني كقولها:

و�ل�ضاعرة رهف �ملبارك لها يف �لكتابة عامل 

دومنا  تريد  ما  �للغة  من  تاأخذ  فهي  خا�ض 

ترف، وت�ضتخدم من �لألفاظ ما يعرب عما يف 

نف�ضها دون تكلف فتن�ضاب عبارتها كالينبوع 

ق�رشية،  �آلت   �أو  عنف  دون  طوعًا  �لد�فق 

و�ل�ضفافية  بالغز�رة  �ل�ضعري  نتاجها  ويتميز 

�ل�ضادقة وقد �ضدر لها يف �ل�ضعر:

لن   ،2004 �لفجر  �ضو�طئ   ،2001 �إطاللة  ـ 

وديو�نها   .2009 قلبي  �أين   ،2005 �أنطفئ 

عن  �ل�ضادر  �لالزورد(  ي�ضف  )عندما  �حلايل 

د�ئرة �لثقافة و �لإعالم يف �ل�ضارقة 2009م.

كما لها يف جمال �ضعر �لطفل �لعربي:

 ،2004 �ل�ضم�ض  �أوتار   ،2003 �لأحلان  حديقة 

ز�يد حبيب �لأطفال 2009.

عدة  نالت  فقد  �إبد�عها  جودة  على  و�ضهادة 

جو�ئز �أدبية مرموقة منها جائزة �أجنال هز�ع 

�أبوظبي عن �ضعر �لطفل، وجائزة  بن ز�يد يف 

وجائزة  �ل�ضارقة،  يف  �لعربية  �ملر�أة  �إبد�ع 

معر�ض  يف  لالأطفال  مطبوع  ديو�ن  �أف�ضل 

�ل�ضارقة �لدويل للكتاب.

للطفل  �لكتابة  يف  جتربتها  على  �طلعت  وقد 

و��ضت�ضفتها ذ�ت لقاء يف �حتاد كتاب و�أدباء 

�لإمار�ت يف �ل�ضارقة حينما كنت م�رشفًا على 

نادي �ل�ضعر فيه، وها �أنا �ليوم �أقلب م�ضاحات 

ل  �لذي  �لناقد  بزورق  �ل�ضفاف  لزوردها 

ميلك �إذن دخول �إل مل�ضافة �آمنة ل تبتعد عن 

ودرا�سة  لتحليل  �سخ�ض  يت�سدى  حني 

ـ  تقديري  ـ يف  ذلك  فاإن  �سعرية  جمموعة 

منها  كثرية  لأ�سباب  وذلك  الأمور،  عزم  من 

قلب  خلجات  هو  املح�سلة  يف  ال�سعر  اأن 

اأن  ميكن  اأحا�سي�ض  ونب�سات  كبد  وفلذات 

تدخل يف الدائرة اخلا�سة لل�ساعر لول اأنه 

اأخرجه منها للنا�ض بطريقة الن�رص، ولأين ـ 

الناقد ـ �ساعر يف الأ�سل يل يف كفة ال�سعر 

اأكرث مما يل يف كفة النقد، ولأن النقد يبقى 

انطباعًا غري ملزم ولي�ض له �سلطة الإجبار 

عاملنا  يف  الت�رصيعية  كاملجال�ض  فهو 

املدرو�ض  الديوان  لأن  واأخرياً  العربي، 

ل�سوت اأنثوي يجب التعامل معه وفق مبداأ 

اأت�سلل  اأن  اأ�سعف من  )رفقًا بالقوارير( فاأنا 

التي  نف�سها  ومكنونات  ال�ساعرة  عامل  اإىل 

حر�ستها على البوح بهذا الديوان، وح�سبي 

يف درا�ستي اأنني اأتعامل مع نتائج احلالة 

النف�سية التي كانت وراء الن�سو�ض ال�سعرية، 

فقط دون اخلو�ض يف البواعث والتفا�سيل.

باأ�ضلوب  طريقي  يف  �لديو�ن  هذ�  �ضيق  لقد 

فيه من �ل�ضتفز�ز �ل�ضعري �جلميل ما جعلني 

ر�غبًا فيه ر�هبًا منه و لكني متثلت قول �لفتى 

�لبكري طرفة بن �لعبد حني قال:

؟ خلت �أنني         
ً
�إذ� �لقوُم قالو�: من فتى

عنيُت، فلم �أك�ضْل و مل �أتبلدِ 

جماليات �لبوح يف �سعر رهف �ملبارك

        )عندما ي�سّف �لالزورد( منوذجًا

عبد الرزاق الّدربا�ض
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للتـراث يف ال�سعر اإ�رصاقات متجددة، حيث 

اإن املبدع ميثل جياًل وا�ساًل بني املا�سي 

وامل�ستقبل، لذا نراه ميد يداً لي�ستقي بها 

باليد  وي�سلمه  يتمثله  ثم  ال�سلف  تراث 

الأخرى اإىل اخللف، فت�ستمر دورة احلياة 

عرب  وجتديده  املا�سي  على  احلفظ  مع 

الأيام

بعد املرور على الديوان من عتبته الأوىل 

ال�ساعرة  و�سع  باإمكاننا  الأخرية  اإىل 

البيتية،  الق�سيدة  �سعراء  جمموعة  يف 

مبا متثله من نهج اخلليل بن اأحمد يف 

كال�سيكية  بدت  اإن  وهي  ال�سعر،  اأوزان 

بالن�سيابية  اأنها متور  اإل  الفني  ال�سكل 

دون  املعا�رصة،  وال�سفافية  والو�سوح 

نفور اأو �سعوبة

وجود  الديوان  يف  الالفتة  الظواهر  من 

ال�ساعرة  وولع  املقيد،  ال�ساكن  الروّي 

يجعلنا  ما  وت�سكينها،  القافية  بهدوء 

نت�ساءل هل ال�ساعرة يف نف�سيتها حتب 

ال�سكون والهدوء ول تن�ساق وراء ال�سجة 

وال�سخب واحلركة؟؟؟ اأم اأن هناك خفايا 

نف�سية واجتماعية موؤثرة ي�سيق املجال 

عن اخلو�ض فيها ؟؟؟ اأم اأن ذلك الت�سكني 

جاء عفواً

حيث جند هذه �ملفرد�ت من �ملا�ضي �ل�ضحيق 

مفرد�ت  �لت�ضاق  �إىل  �إ�ضافة  �لقريب،  �أو 

�ل�ضاعرة بالبيئة �جلغر�فية ومكونات �مل�ضهد 

هذ�  ذلك  ميثل  ما  وخري  لالإمار�ت  �لطبيعي 

�ملقطع من ن�ض يا �ضيدي:

ومن وم�ضات �ل�ضورة �ل�ضعرية �ل�رشيعة جند 

قولها: 

جليد  يف  كزهور  ذ�بالت  خاويات  و�حلنايا 

�ض28.

��ضتئذ�ن /  �أربكني وتغلغل دون  عطر �ضيفي 

يغزو �لأعماق / كخريف فرن�ضا ل ينق�ضي / 

ت�ضاقط �آلفًا �أحز�ين / مثل �لأور�ق �ض34.

ذكريات و�جفات / �ضابحات يف �ضكون / كل 

ليل �أرتديها عقد �أحالم ثمني. �ض11.

و�إيحاًء  ت�ضكياًل  �ل�ضورة  تتنوع  وهكذ� 

ينقلنا  معنوّي  مدرك  يف  ماديًا  وحم�ضو�ضًا 

�إىل عامل �ل�ضورة �لنا�ضجة يف معيار �لبالغة 

قدميها وجديدها.

�إ�رش�قات  �ل�ضعر  يف  للرت�ث  �لرت�ث:  عبـق  4ـ 
و��ضاًل  جياًل  ميثل  �ملبدع  �إن  حيث  متجددة، 

يد�ً  ميد  نر�ه  لذ�  و�مل�ضتقبل،  �ملا�ضي  بني 

وي�ضلمه  يتمثله  ثم  �ل�ضلف  تر�ث  بها  لي�ضتقي 

باليد �لأخرى �إىل �خللف، فت�ضتمر دورة �حلياة 

مع �حلفظ على �ملا�ضي وجتديده عرب �لأيام، 

و�ل�ضاعرة رهف �ملبارك كانت خري من يج�ضد 

�لعربي  �لبلد  �لإمار�ت  �بنة  �لفكرة، فهي  هذه 

�مل�ضلم، وبنت �لرمال و �لبحر و�لنخيل، و بنت 

ر�أ�ض �خليمة مبا تخت�ض به من عر�قة �جلذور 

جمرى  يف  ذلك  و��ضتمر�ر  �لأرومة  وعروبة 

�لزمن، ول غرو من �أن جند كنوز�ً من �ملفرد�ت 

�لرت�ثية مبثوثة يف حنايا �لديو�ن مثل:

ذكريات  �ض32،  و�آدم  زمزم  �ض9،  �لكنز 

�ض51،  �لعري�ض  يف  �حلناء  ت�ضامر  جدتي 

�لكحل �ض55، فلك �حلكايا كالبخور �ض59، 

وغريها......

بني  �ضهد�ً  ونرثت  قلقًا/  �أدبتني  ليلتني  من 

�أجفاين 

جو�نحه  علقت  وجاًل/  طائر�ً  قلبي  وجعلت 

باأغ�ضاين 

و�ل�ضوك قد �أدماه فاحرتقت / من نزعة �لآلم 

عينانِ  �ض 21

كبذور  منثور�ً  ماديًا  �ضار  �ملعنوي  فال�ضهد 

خريفية و�لقلب حتول طائر�ً حزينًا عالقًا يف 

�رشك طبيعي هو �لأغ�ضان، و هذه �للوحة مبا 

متثله من عنا�رش لونية )�لدم، �لليل( وحركية 

�آلم،  )نرثت، طائر( و�ضوتية موؤملة )�حرت�ق، 

نزع( هي �نعكا�ض حالة وجد �ضعوري يعرفه 

�ل�ضعر�ء  �أما  لكن ب�ضمت و�حت�ضاب،  �ملحبون 

�لتعبري  على  بالقدرة  غريهم  عن  فيختلفون 

و�ملجاهرة مبا يعتمل يف �لنف�ض.

ومن �ل�ضور �لكلية �ملوفقة قولها يف مو�ضع 

�آخر:

كلما �بتلت �ضفاهي / بعد �ضومي / بحروفك 

بتحنان طيوفك  �لقلب و�ضمتني/  �أو م�ض   /

�أهازيج   / وغنتني   / بعيني  �ل�ضوق  ثرثر   /

�ضيوفك �ض 29.

فاحلروف ماء قر�ح بلل �ل�ضفاه �لظامئة لتفطر 

كاأم  �لغائب  ت�ضم  و�خليالت  �ل�ضوم،  بعد 

روؤوم تفتح ذر�عيها بعد �ضوق، و�لقلب يوم�ض 

�أهازيج  �أما  كامل�ضباح، و�ل�ضوق رجل ثرثار، 

�ل�ضيوف فهي جارية ح�ضناء تغني قبل �لنوم 

�ضهرز�د  �إكمال  �أمل  على  �ل�ضعيد  ملليكها 

��ضتطاعت  وقد  قادمة،  ليلة  يف  للحكاية 

خيوطها  ون�ضج  �للوحة  هذه  ت�ضكيل  �ل�ضاعرة 

�ملتد�خلة يف �إيقاع مو�ضيقي ر�قٍ  على تكر�ر 

�أر�ض  )فاعالتن( كرق�ض حو�فر ح�ضان على 

�ضلبة تتكرر مع مفردة )كلما(.
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�لقو�يف  و�بتعاد  �حلرية  من  �لتفعيلة  ق�ضيدة 

جند  �لفنيني  �لقالبني  ومبو�زنة  �ملتماثلة، 

و�أن�ضج  �لكمية،  يف  �أكرث  �خلليلية  �لق�ضيدة 

�أن  �إىل  �لإ�ضارة  مع  هذ�  �أقول  �لكيفية،  يف 

�ل�ضاعرة مل تنزلق قدمها �إىل متاهات �لنرثية 

�لتي  �لنف�ضية  و�لعقد  �ملجلجلة  و�خلطابية 

�أن  �لنرث  بق�ضيدة  يدعى  ما  معاقرو  يحاول 

يلقوها علينا دون ذنب �قرتفناه، ومل ت�ضفع 

�لكلمات دون طائل  �لقارئ بهلو�ضات ر�ضف 

وحتميل �لن�ض �أكرث ما يحتمل.

�لالفتة  �لظو�هر  من  وف�ضـاء�ت:  قيـود  ـ   6
�ملقيد،  �ل�ضاكن  �لروّي  جود  و  �لديو�ن  يف 

ما  وت�ضكينها،  �لقافية  بهدوء  �ل�ضاعرة  وولع 

نف�ضيتها  يف  �ل�ضاعرة  هل  نت�ضاءل  يجعلنا 

حتب �ل�ضكون و�لهدوء ول تن�ضاق ور�ء �ل�ضجة 

خفايا  هناك  �أن  �أم  و�حلركة؟؟؟  و�ل�ضخب 

�ملجال عن  ي�ضيق  موؤثرة  و�جتماعية  نف�ضية 

جاء  �لت�ضكني  ذلك  �أن  �أم  ؟؟؟  فيها  �خلو�ض 

خم�ضة  طياتها  يف  ت�ضم  فاملجموعة  عفو�ً؟؟ 

ق�ضائد  �لع�رش  قر�بة  منها  جند  ن�ضًا،  ع�رش 

و�لك�رش،  بال�ضم  مطلقة  وثالثًا  �لروّي،  مقيدة 

و�ثنتان خمتلطتان بني �ملطلق و�ملقيد، حيث 

�لن�ض  طيات  يف  �حلالتني  �ل�ضاعرة  ز�وجت 

ومن ذلك �ملقيد قولها:

يا من ر�أيتك يف مر�يا �ل�ضعر تبدو كاملالْك 

�ل�ضماك  ظهر  على  منطلـقًا  بالنور  متو�ضئًا 

�ض7.

ورغم �لقيود �ل�ضاكنة فالأذن ترتاح لذلك يف 

نهاية جملة �ضعرية مو�ضيقية مطمئنة �لنهاية 

�لأمثلة  ومن  هنا،  قفي  يقول  �ل�ضامع  كاأن  و 

على �لروّي �ملطلق قولها: 

روحي �لتي �رحتلت لكوكبه / عادت وما يف 

ثغرها خرُب

�ضتقول يل: ل تقلقي فغـد�ً/ ياأتيِك بالأ�ضــعار 

يعتـذُر

ومن بر�عة �ل�ضتهالل يف ن�ضو�ضها �لعمودية 

جند:

يا  وو�ضالكم   / تخبـو  ولن  متحى  لن  ذكر�ك 

�ضيدي �ضعُب

�إن جدِت �لأقــد�ُر يف تلفي/ فحنيـن روحي ما 

لـه ذنُب �ض17

فالأذن جّد مرتاحة للمو�ضيقى و�لكلمات، 

ومن �ل�ضهل �ملمتنع يف ذلك جند:

ل ت�ضـتفـّز م�ضاعري �أرجوَك �تركهـا هناْك 

عقٌد من �ل�ضنو�ت ي�ضـلمها �لرجاُء �إىل �لهالْك

على  �رمتيُت  و  جئتَك  �لكون  �ضحيق  من  �أنا 

ثر�ْك �ض 37.

ففي �لبيت �لأول فقط جمعت �ل�ضاعرة �لنهي )ل 

)�تركها(  و�لأمر  )�أرجوك(  و�مل�ضارع  ت�ضتفز( 

يف توليفة ناجحة عن ق�ضد �أو بعفوية، وهذ� 

�لتمكن من نا�ضية �لعرو�ض هو يف ر�أيي �أوىل 

�ضفات �لتاألق �ل�ضعري، وهنا �إيجابية و��ضحة 

حت�ضب لل�ضاعرة.

�لنزياح  بع�ض  �لديو�ن  يف  جند  لكننا 

ب�ضجاعة  لي�ض  وذلك  �لتفعيلة،  ق�ضيدة  �إىل 

جتربتها  يف  تبقى  فهي  �لعمودية،  �لق�ضيدة 

�ضطر،  كل  يف  �لقافية  على  متكئة  �لتفعيلية 

كطفلة تخاف �لتيار �جلارف، فتلعب يف ماء 

�لنهر بقدميها مم�ضكة بثياب �أمها كملجاأ �أمان 

و�ضجرة ثبات، و من ذلك قولها:

ق�رشها  يف   / �أمرية  تخالها  ح�ضنها  من 

 / وثرية  مفار�ض  جلدتي  تكن  ومل   / �لو�ضاء 

ومل يكن مثل ��ضمها �ل�رشيف / مبجل�ض �ل�ضمار 

/ يزين �لن�ضاء �ض52.

فربغم �لتفعيلة �ل�ضكلية ما ��ضتطاعت �ل�ضاعرة 

)�لو�ضاء،  وثرية(  )�أمرية،  �لروي  عن  �لتخلي 

توفره  �لذي  �لف�ضاء  يعرف  وكلنا  �لن�ضاء( 

حديث  و��ضمع   / �حل�ضان  نخيلنا  �إىل  �نظر 

جديد  من  �ل�رش�ع  ولّوح   / �لولهان  �ل�ضاطئ 

يقودها  تعود/  �أن  �حلبيب  �ضفينة  فقاربت   /

�حلنني / لأعني �لظباء. �ض50

و�لظباء،  و�ل�ضفن  و�ل�رش�ع  و�ل�ضاطئ  فالنخل 

تد�ولها،  يكرث  بامتياز  خليجية  مفرد�ت 

��ضتطاعت  �ل�ضاعرة  �أن  ذلك  يف  و�جلديد 

و�ملحلية  �لرت�ثية  �ملفرد�ت  هذه  توظيف 

�ضجوها  وبوح  �ل�ضعرية  �أنفا�ضها  خلدمة 

نفور  دون  �للغوي  �لن�ضيج  من �ضمن  فجاءت 

�أو تكلف مق�ضود.

�ملرور  بعد  و�لفـني:  �ل�ضـعري  �لقالب  ـ   5
�لأخرية  �إىل  �لأوىل  عتبته  من  �لديو�ن  على 

جمموعة  يف  �ل�ضاعرة  و�ضع  باإمكاننا 

نهج  من  متثله  مبا  �لبيتية،  �لق�ضيدة  �ضعر�ء 

�إن  وهي  �ل�ضعر،  �أوز�ن  يف  �أحمد  بن  �خلليل 

متور  �أنها  �إل  �لفني  �ل�ضكل  كال�ضيكية  بدت 

بالن�ضيابية و�لو�ضوح و�ل�ضفافية �ملعا�رشة، 

�لإمار�ت جتارب  �أو �ضعوبة، ويف  نفور  دون 

ل�ضعر�ء �جليل �جلديد تنحو هذ� �لنحو بنجاح، 

ومنهم �إ�ضافة �إىل رهف �ملبارك: طالل �ضامل 

عامر،  زينب  �ملن�ضوري،  �ضعيد  �ل�ضابري، 

و�ل�ضعر  وغريهم،  )�أ�ضايل(  �ل�ضام�ضي  عائ�ضة 

�ل�ضاعرية  دليل مقدرة  �لأ�ضيلة  �لقو�لب  بهذه 

�لإيقاعية  �ملو�ضيقية  �لذ�ئقة  ور�ضوخ 

ول  �لنرث  من  �ل�ضعر  عرفنا  ما  لولها  �لتي 

�لقيود  �نفالت  زمن  يف  �لأ�ضيل،  من  �لهجني 

�لقفز  بغية  �ل�ضعر  حلائط  بع�ضهم  و��ضت�ضهال 

كان  و�إذ�  �ملفرطة.  و�لنرثية  للتجريب  عليه 

يريحه  �لذي  �ل�ضكل  �ختيار  يف   ً�
ّ
حر �ملبدع 

�ً بالت�ضمية فلي�ض من 
ّ
يف �لتعبري فهو لي�ض حر

�ضجرة  للنخلة  ول  رماًل  للبحر  يقول  �أن  حقة 

جوز رغم �أن كلتيهما �ضجرة مثمرة.
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�ل�ضـعيْد  �مللك  �أيها  حلٌن   
ّ
�ضفتي يف  عـاد  ما 

�ض57.

و�أغلب �لظن �أن �لق�ضيدتني كانتا ن�ضًا و�حد�ً 

جل�ضم  كجناحني  ن�ضفني  �ل�ضاعرة  فق�ضمته 

رئتني  �أو  ب�ضريتها،  لعني  جفنني  �أو  بلبلها، 

لحتو�ء خلجات قلبها، �أو �ضيئني ل نعرفهما 

ل�ضيء ل ندركه.

�إن�ضانًا،  �ل�ضاعر  يبقى  تفعـل:  مل  ليتهـا  ـ   8
�للغة  �أما  و�لرد،  لالأخذ  قاباًل  �ل�ضعر  ويبقى 

فيه  �ل�ضباحة  ميكننا  بحر�ً  وماز�لت  فكانت 

�أو  �ملياه  عمق  يخذلنا  وقد  �آخر،  دون  مبكان 

��ضطر�ب �ملوج،

ومن �لوفاء لر�ضالتنا �ملو�ضوعية وم�ضوؤوليتنا 

�لنقدية �لتي حتتم علينا عدم �لت�ضفيق د�ئمًا، 

�لنا�ضع  �لتاألق  فاإننا ن�ضلط حزمة �ضوء على 

على  �لعني  نفتح  و�لروح  �مل�ضوؤولية  وبنف�ض 

ظاهرة  ت�ضكل  ل  قليلة،  وهي  �لهفو�ت  بع�ض 

لفتة، و �ضاأبني بع�ضها لعموم �لنفع ل ملهارة 

بع�ض  تغطي  �لديو�ن  فاإ�رش�قات  �لت�ضيد، 

�لهنات �لقليلة، ومن ذلك:

�أفياء  عن  كنت  ما  �ل�ضعرية:  �لرت�كيب  يف   .
ق�رشك، عن حد�ئقه �أحيد �ض8.

بعد  جديد�ً  ت�ضف  مل  حد�ئقه(  )عن  فعبارة 

�لوزن  لإمتام  ح�ضو�ً  جاءت  وقد  �أفياء(  )عن 

�لعرو�ضي فقط.

�أيا   / �أخربين  مزمار  فيا  قولها:  ذلك  ومثل 

مزمار / بتلك �خليمة �ل�ضود�ء يف �ل�ضحر�ء...... 

�ض46 

غري  تكر�ر�ً  �لثانية  مزمار(  )�أيا  جاءت  حيث 

م�ضيف جلديد.

. يف �للغة و�لنحو: خمالفة قو�عد جملة جو�ب 
�ل�رشط يف قولها:

جعلت �ل�ضاعرة من �ضلمى رمز�ً للفتاة �لعربية 

مزمارها  تر�نيم  تر�ضل  �لتي  �لربيئة  �ملرحة 

للكون عالنية، فعاقبها �ملجتمع ب�ضفح جنيعها 

�لطاهر على رمال �لظالم و�لنغالق �لن�ضائي 

�ملكبوت فكريًا وعاطفيًا وكاأن �ملر�أة خملوق 

�إن�ضانيته خلق ليوؤمر و يطيع فقط،  جمرد من 

وهنا عاجلت �ل�ضاعرة م�ضكلة مو�ضوعية خارج 

�إطار �لذ�ت، علمًا �أن �ل�ضاعرة لي�ضت بعيدة عن 

�ضلمى، �إذ جعلت منها �ضتار�ً ل�ضاحبات �لن�ضيد 

�حلر من �ملحيط �إىل �خلليج.

من  جر�أتها  تنبع  حيث  �لبوح:  يف  �جلر�أة   .
�أمام  بنف�ضها و�ضدق م�ضاعرها، فتقف  ثقتها 

ر�حة،  فال�رش�حة  خلفها،  ل  �ملحبة  �ضتائر 

�لتي  �ملر�أة  �ضورة  �لأدبي  تاريخنا  نقل  وقد 

عن  عرف  ملا  مغايرة  بذلك  وت�رّشح  حِتب 

�ملر�أة �أنها حَتب وت�ضمت، وبدل �أن تكون نون 

�لرجال  تلهم  مع�ضوقة  �لتاأنيث  وتاء  �لن�ضوة 

ت�ضكو  عا�ضقة  �لديو�ن  يف  كانت  كلماتهم 

لو�عج روحها على �لورق عّله ي�ضل، و�ل�ضاعرة 

رهف �ملبارك وقفت يف �لزمرة �لثانية، حيث 

فباح كالمًا  يكنه من وجد  �ل�ضدر مبا  �ضاق 

مباحًا عذبًا رقيقًا ح�ضيمًا فيه خفر �لكربياء، 

وحر�رة �مل�ضاعر، ك�ضعر ولدة بنت �مل�ضتكفي 

�حل�ضني  بنت  و�ضكينة  �لأندل�ضي،  ورغدها 

ونعيمها �حلجازي.

. ت�ضـابه �ملدخـل و�ملخـرج: ففي عتبة �لولوج 
و�لن�ض  �ل�رشور(  )د�م  �لعنو�ن  كان  �لأوىل 

متو�ضط �لطول عمودي �لقالب من جمزوء بحر 

�لكامل، وروّيه �لد�ل �ملقيدة �إذ تقول:

فريْد  ع�ضـقٍ   عن  تنّم  �أمري  يا  وجهَك  ق�ضمات 

7�ض.
بعنو�ن  �خلروج  كان  �لأخرية  �لعتبة  ويف 

و�لروي،  و�لوزن  �لقالب  ذ�ت  على  )غو�يات( 

فتقول:

 / ما �ضاغهـا من 
ً
�أغنية  وي�ضوغ يف عينيِك 

قبلـه ب�رُش �ض23.

لن�ضيج  خامتة  متمكنة  تبدو  هنا  فالقافية 

�لبيت نابتة من �ضلبه وبينها وبني �لعرو�ض 

و�ل�رشب و�حل�ضو عالقة وثيقة كمجنون بني 

عامر حني �أثبت حمبته لليلى فقال:

     كما ثبتت يف 
ٌ
لقد ثبتت يف �لقلب منك ِ مودة 

�لر�حتني �لأ�ضابُع

7 ـ ظو�هر ل ميكن جتاهلها: من خالل قر�ءة 
ل  �ضارخة  ظو�هر  ت�ضتوقفنا  للديو�ن  متاأنية 

ميكن �أن نفوتها دون �إ�ضارة لها ومن ذلك:

تنادي  �ل�ضاعرة  تنفك  ما  �إذ  �لند�ء:  كرثة   .
بيت،  كل  يف  و�أحيانًا  �لق�ضائد  يف  بعفوية 

�لند�ء  باأ�ضلوب  ثالثة  فيها  �لعناوين  حتى 

�أو�ه يا قمر، يا �ضيدي( ولعل ذلك  �أمريي،  )يا 

و�لتغرب  بالغربة  �ل�ضاعرة  �إح�ضا�ض  ب�ضبب 

�لنف�ضي معًا، فتحاول �لند�ء للفت �لنظر �إليها 

من �ملحيطني فيها وهم يغلقون �آذ�نهم...

.  �لقمر: ذلك �لكوكب �ملحبب للند�مى و�لع�ضاق 
و�لتائيهن و�ملرحتلني يف فلو�ت �لليل، جنده 

وعاب�ضًا،  �ضاحكًا  وبدر�ً،  هالًل  �ل�ضاعرة  عند 

�ضائاًل وجميبًا، مناديًا ومنادى عليه.

حيث  و�لعو�طف،  �لبوح  يف  و�لرقي:  �لرقة   .
�لقلب كيف يكون مطو�عًا لقلبه  يتعلم قا�ضي 

بامتياز حتى  فالديو�ن وجد�ين  �جلانب،  لني 

�حلب  �إىل  ذ�تها  �رشنقة  من  خرجت  عندما 

ب�ضهولة  �ضاقتنا  )مطاف(  ق�ضيدة  يف  �لإلهي 

�مل�ضمخة  �حلجاز  ن�ضائم  و  مكة  �ضعاب  �إىل 

بذكر �ضيد �خللق حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم،  

وكل �لق�ضائد تدور حول ذ�ت �ل�ضاعرة كاأجر�م 

تدور يف ف�ضاء حمدد، �إذ نالحظ �لذ�تية طاغية 

�إل يف ن�ض و�حد هو )�ضنعاء و �لهوى( حيث 
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م�ضــادر �لبحث:  

�لبكري،  �لعبد  بن  طرفة  �ل�ضعر�ء  دو�وين   )1
كرم  د�ر  �لر�ضي،   �ل�رشيف  �مللوح،  بن  قي�ض 

دم�ضق 1985.

2( تطور �ل�ضعر �حلديث مبنطقة �خلليج، ماهر 
ح�ضن فهمي، من�ضور�ت د�ر تهامة 2006.

�ملبارك،  رهف  �لالزورد،  ي�ضف  عندما   )3
من�ضور�ت د�ئرة �لثقافة و�لإعالم يف �ل�ضارقة 

    .2009

4( �ملدخل �إىل �لف�ضاء �ل�ضعري يف �لإمار�ت، 
عبد �لرز�ق �لدربا�ض، من�ضور�ت د�ئرة �لثقافة 

و�لإعالم يف �ل�ضارقة 2009م.

5( �ملدخل �إىل �لنقد �حلديث، د. حممد غنيمي 
هالل، د�ر �لعودة، بريوت 2004.

�أ�ضد�فه ولآليه يف غربالنا �لنقدي �ملتو��ضع، 

�ضفافية  من  وبوحًا  وجد،  من  �ضطر�ً  ليكون 

زمن  يف  �لأناقة  من  ومتثاًل  �لد�فئة،  �ملودة 

�لقبح �لذي تف�ضى يف و�ضطنا �لأدبي و�لنقدي 

كالوباء.

ينتهي  حتى  �ملمتد  �لأر�ضي  �لأزرق  ذ�  هو 

ويتكامل  �لعلوي  بالأزرق  فيلتقي  �لأفق، 

�لأزرقان يف نب�ضة قلب وهم�ض �ضفاه و�ضدق 

م�ضاعر ورقي ذوق و�أحا�ضي�ض، حتى ي�ضل �إىل 

فيتغ�ضاها لرتتد مب�رشة منرية  زو�يا مظلمة 

لم�ضهما  حني  �ل�ضالم  عليه  يعقوب  كعيني 

�لقمي�ض  ل  �لأ�ضيل  �حلقيقي  يو�ضف  قمي�ض 

�ملزور �لذي جيء به وعليه كاذب �لدم.

ياأتي  �أن  �أمل  على  �لقر�ءة  ي�ضتحق  ديو�ن 

�إمار�تية  �ضعرية  قافلة  لي�ضكلو�  خلفه  �إخوته 

عربية ترقى بال�ضكل و�مل�ضمون و�لأحا�ضي�ض، 

علها جتد جو�بًا ل�ضوؤ�ل �ل�ضاعرة حني تناجيه 

قائلة:

�حلنني  وطول   / �لأنني  بعمق  لدّي  �ضوؤ�ل 

وعر�ض �ل�ضنى 

و�ضدر�ً  وع�ضًا  منزًل/  يل  �لأر�ض  يف  �أحت�ضب 

وبدر�ً �ضوى )...( ؟؟؟؟

و�أنت �ضباح �لهنـاء �لذي / تقـود �إليه ج�ضـور 

�لعنا 

، عذ�ٌب و عذٌب / �ضموم �ملنايا و �ضهد 
ٌّ
لذيٌذ ومر

�ملنى �ض42.

ونحن يف �خلتام نتمنى لو �أتاها جو�به كبيت 

�ل�رشيف �لر�ضي �لذي رّد على من �ضاألته نف�ض 

�ل�ضوؤ�ل تقريبًا:

ليهنكِ    / خمائلـِه  يف  ترعى  �لبان  ظبيـة  يا 

�ليوَم �أن �لقلَب مرعاِك 

ك ِ يف 
ّ
�أنت ِ �لعذ�ُب لقـلبي و�لهناُء لـُه / فما �أمر

قلبي و �أحالِك!!

  

و�خلطب  بالأوجال  حّف  حميط  لول 

�لوبيل......... �إلخ �ض15.

مفككة  �جلازم  غري  �ل�رشط  جملة  جاءت  فقد 

ومن  بل  بالالم،  �جلو�ب  �قرت�ن  من  وخالية 

دون جو�ب و��ضح �أبد�ً ومن ذلك:

يحلو  كما  من�ضي   / �ضبابته  على  متكاتفني 

لنا �لدرُب �ض18.

�أن تقول: حتلو  �لأ�ضح  فالدرب موؤنثة، وكان 

لنا �لدرُب. ومن �لوهن �ل�ضعري قولها:

�أما �لنوى ما خلت �أملحه/ بل ما وعى معناه 

ذ� �لقلُب �ض19.

و�للمح،  �لروؤية  من  �أ�ضعب  �ملعنى  فاإدر�ك 

وما بعد بل يجب �أن يكون �أ�ضعب و�أقوى مما 

قبلها، ثم �إن ��ضم �لإ�ضارة هنا مل يكن �رشوريًا 

باإمكانها  وكان  �لبيت،  مو�ضيقى  لرتميم  �إل 

مثاًل �أن تقول:

�رّشُه  َف 
ّ
تعر �أعيا  �أملحُه   خلت  ما  �لنوى  �أما 

�لقلُب. و من ذلك �أي�ضًا قولها:

�نظر �إىل نخيلنا �حل�ضان �ض50. 

��ضم  �أن تقول: نخيلنا �حل�ضن، لأن  فال�ضحيح 

�جلن�ض �ملجموع )�لنخيل( ياأتي مذكر�ً، وكان 

نخالتنا  �إىل  �نظر  مثاًل:  تقول  �أن  ميكنها 

�أن تخل باملعنى ول بالإيقاع  �حل�ضان، دون 

�ملو�ضيقى.

�حلقيقي  �لنقد  لكن  ب�ضيطة،  كانت هنات  تلك 

هو �لذي ين�ضد �لأجمل وياأخذ بيد �ملبدع من 

مع  �لأجمل،  �إىل  �أجمل  ومن  �أجمل  �إىل  جميل 

�ضعب  �جلمايل  �لكمال  بلوغ  باأن  �عرت�فنا 

ون�ضبي و�نطباعي.

و�أخيـر�ً: هو ذ� �لالزورد �ل�ضفاف �لذي حركت 

وقلبنا  �ملباركة  �ملرهفة  �ل�ضاعرة  موجه 
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هذه  عن  �لكون  حجبت  �لغليظة  فال�ضتائر 

بامل�ضاعر«  جة  �ملتاأِجّ �ل�ضاكنة  �حلجرة 

)�لرو�ية: �ض 19 ـ 20(. 

من  جملة  �ملقطعية  �لُنّ�ضو�ض  هذه  تت�ضمن 

  Units Visual �ملرئية  �أو  �لب�رشية  �لوحد�ت 

ة �ل�ضندوق. وعلى رغم غياب  �خلا�ضة بج�ضدَيّ

�أربع  هناك  �أن  �إل  �ل�ضكلية،  �ل�ضندوق  حدود 

عالمات تبدو فارقة تك�ضف عن بع�ض مالحمه 

وو�ضاح  و�حلمامة،  �لزخرفة،  وهي:  ة،  �جل�ضدَيّ

�ل�ضندوق.  على  �لر�حلة  �لأم  وب�ضمات  �لأم، 

�لأربع  �لعالمات  هذه  من  �ثنني  �أن  على 

تت�ضالن باملنت �جل�ضدي لل�ضندوق جوهريًا، 

وكلتاهما  و»�حلمامة«،  »�لزخرفة«،  وهما: 

�أيقونيتني بارزتني حر�ضت  تعّد�ن كعالمتني 

بفعل  ناطقتني  جعلهما  على  �لكيالين  رحاب 

على  يحيل  �أو  �خلارج  على  يحيل  تو��ضلي 

�لعامل �ملحيط بهما من �لناحية �لتد�ولية؛ فاإذ� 

ي�ضتمد  »�لدليل  باأن  بارت  رولن  مع  �ضلمنا 

)Its surrounding( به  يحيط  مما  قيمته 

)3(، فاإن هاتني �لعالمتني ت�ضتمد�ن طاقتهما 

بـ  �ل�ضندوق  �ضلة  من  �لأيقونية  ة  �جل�ضدَيّ

»ُنق�ضت  �لذي  �لزخرف  �إىل  بالن�ضبة  »�لأم« 

جهة،  من  ليلى«  با�ضم  �ضغرية  حروف  عليه 

من  �لبنة  »نور�«  بـ  �لأم  �ضندوق  �ضلة  ومن 

ف�ضاء  متثالن  �لعالمتني  وكلتا  �أخرى.  جهة 

خارجيًا وتد�وليًا لل�ضندوق. فاحلمامة، �لتي 

�ل�ضندوق، فقد  هي جزء جوهري يف ج�ضمَيّة 

عندما  وذلك  �أي�ضًا،  تو��ضلية  بطاقة  حظيت 

لنقر�أ  �ل�ضندوق؟  هذ�  ج�ضد  مرئيات  هَنّ  فما 

�ملقاطع �لَنّ�ضية �لآتية:

�لعمر،  ز�وية  على  مركون  خ�ضبي  »�ضندوق 

، تهبه بع�ضًا من رفق وحنان،  ب يد�ً متتُدّ يرتَقّ

�أن  يبدو  �إذ  و�لفقد،  بالُيتم  ي�ضعر  تائه،  كاأنه 

�أخذت  بينما  �لبحر،  عمق  يف  غا�ض  �ضاحبه 

�ل�ضاطئ،  �إىل  تهديه  �أن  عاتقها  على  �لأمو�ج 

�ضغرية  حروف  عليه  ُنق�ضت  مزخرف،  �إنه 

تتوق  �ضغرية  حمامة  ز�ويته  وعلى  »ليلى«، 

نحو  وحياء،  بخجل  تنظر،  رمبا  �أو  للحرية، 

�ل�ضماوي.  باللون  مت�ضحة  �ضيفية  �ضحابة 

 
ٌ
ر  �للون، معَطّ

ُّ
�لت�ضَق به و�ضاٌح حريرٌي ليلكي

بر�ئحة �لزيزفون و�لليمون. هذ� ما تبّقى لنور� 

من و�لدتها �لتي �أ�ضمرت �لتو�ري يف ظروف 

غام�ضة وغريبة«)�لرو�ية: �ض 5(.

ت �لو�ضاح ب�ضوق، ت�ضُمّ عطرها، ت�ضتن�ضق  »�ضَمّ

ر�ئحة �لأم �لغائبة« )�لرو�ية: �ض 19(.

قبل  كثري�ً  دت  ترَدّ برهبة،  نحوه  كت 
ّ
»حتَر

لكن  ومالم�ضته،  بالمتد�د  ليديها  ت�ضمح  �أن 

نحو  ت�رَشّبت  عليه  �ملطبوعة  ليلى  ب�ضمات 

�لرقيقة،  �أ�ضابعها  يف  �مل�ضتعلة  نور�  دماء 

فاحت�ضنته  و�ل�ضجون،  �ملاآ�ضي  كل  كت 
ّ
فحَر

دت 
ّ
جت�َض �لو�لدة  وكاأن  قَبّلته  �ضديد،  بعط�ض 

و�أ�رش�رها  بتجاربها  و�ألقت  �ضندوقها،  يف 

نور�.  �ل�ضغرية  كّفي  بني  عمرها  وخال�ضة 

�حلجرة..  ز�وية  يف  م�ضباحًا  نور�  �أ�ضاءت 

�ضديد؛  �لظالم  �أن  �إل  نهار،  �لوقت  �أن  ومع 

�لر�حل«  »�جل�ضد  رو�ية  عنو�ن  كان  مثلما 

لأ�ضماء �لزرعوين قد ك�ضف عن متثيل ب�رشي 

يف  بتاأمالتنا  تعُلّقه  قدر  �ملعامل  و��ضح 

مع  �لأمر  جند  كذلك  رو�ئيًا،  �ملتخَيّل  �جل�ضد 

�لأنامل«)1(  »تثاوؤب  �لكيالين  رحاب  رو�ية 

ب�رشي  متثيل  عن  عنو�نها  يك�ضف  �لتي 

�لفعل  و�أن  خ�ضو�ضًا  �أي�ضًا،  �ملعامل  و��ضح 

يعرِبّ  �لب�رشية  �لعنو�ن  �ضورة  يف  �حلركي 

مفارقة  من  فيه  ملا  �لتمثيل  �ضاعرية  عن 

»حامل«،  �لتثاوؤب  �لعنو�ن؛  مفردتي  بني 

تد�خلهما  ينتج عن  وما  و�لأنامل »حممول«، 

�لتثاوؤب  فعل  ينتجها  ب�رشية  دللة  من 

�لفعل هو فعل دليل  »تثاوؤب �لأنامل«، وهذ� 

�أن  �لعتبار  يف  �آخذين   ،Semantic Act

بارت،  رولن  منظور  وبح�ضب  �لفعل،  هذ� 

نتاجه  فعل  باملدلول؛  �لد�ل  د  »يوِحّ �لذي  هو 

لنا  يرت�ءى  ما  وهو   )Signified( )2(»لدليل�

يف م�ضهد �لأنامل وهي يف حلظة تتثاءب.

ب�رشية،  �ضورة  توليد  على  �لعنو�ن  قدرة  �إن 

ن�ض  باإز�ء  �ضيكون  �أنه  �لرو�ية  لقارئ  توحي 

 ،Visualلب�رشية� بالتمثيالت  حافل  رو�ئي 

وهذ� ما جنده بالفعل منذ بد�ية قر�ءتنا ملنت 

�لَنّ�ضية  فقر�تها  ك�ضفت  �لتي  �لرو�ية  هذه 

»�ل�ضندوق  لـ  ب�رشية  متثيالت  عن  �لأوىل 

و�لدتها  عن  »نور�«  ورثته  �لذي  �خل�ضبي« 

ظروف  يف  �لتو�ري  »�أ�ضمرت  �لتي  »ليلى« 

غام�ضة وغريبة« )�لرو�ية: �ض 5(.

ج�سد �ل�سندوق    

قر�ءة �سيميائية يف رو�ية »تثاوؤب �لأنامل«

د. ر�سول حممد ر�سول
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ت �ضمة  ة �للونية، �إمنا �ضَخّ بهذه �ل�ضمة �جل�ضدَيّ

�إىل  ت�ضتحيل  �لتي  �لعطرية  �ل�ضمة  هي  �أخرى 

و�ختارت   ،Signe olfactory �ضمية  عالمة 

»�لليمون«  وعطر  »�لزيزفون«،  عطر  لذلك 

ة »�لو�ضاح« قيمة ح�ضورية  لت�ضفي على ج�ضدَيّ

تدخل  عندما  وظيفتها  ف  �ضتتك�ضَّ م�ضافة 

خالل  من  �ضمي  تو��ضلي/  فعل  يف  »نور�« 

و»�حت�ضانه«،  ب�ضوق«،  »�لو�ضاح  لـ  ها  �ضِمّ

فيه،  �لغائبة«  �لأم  »ر�ئحة  و��ضتن�ضاق 

و»تقبيله« )5(. 

متثل �لعالمات �لأربع؛ �أي �لزخرفة، و�حلمامة، 

وو�ضاح �لأم، وب�ضماتها على �ل�ضندوق، متثل 

تنا�ضقها  عرب  تت�ضرَيّ  مرئية  وحد�ت  �أربع 

وجتاورها وتو��ضلها �لدليل �إىل لوحة مرئية 

ذ�ت ح�ضور  ة  �ل�ضندوق؛ ج�ضدَيّ ة  متثل ج�ضدَيّ

�لكيالين عن جعله  ناأت رحاب  د 
ّ
�أيقوين متفِر

ككتلة  هناك  قائمًا  �أو  معزوًل  �أيقونيًا  ج�ضد�ً 

ج�ضمية فح�ضب، بل جعلته ج�ضد�ً ناطقًا ملا فيه 

فيه من طاقة  وما  و�لدتها،  ذكريات عن  من 

�لأفعال  من  جمموعة  عنها  ت  عرَبّ تو��ضلية 

�لأفعال  وهي  ذ�تها،  »نور�«  �ضتها 
ّ
كَر �لتي 

�ل�ضندوق يف  ة  �لتي كان منها تر�ضيخ ج�ضدَيّ

�ضوب  كمونها  من  و�إخر�جها  تو��ضلي،  فعل 

بالعالمات  حافلة  ككينونة  �ملرئي  جتليها 

�ل�ضيميائية.

هــو�م�ض

)1( رحاب �لكيالين: تثاوؤب �لأنامل، د�ئرة �لثقافة و�لإعالم، 2004.

د�ر   ،2 بكري، ط  تر: حممد   ،79 �لأدلة، �ض  علم  مبادئ  بارت:  )2( رولن 

�حلو�ر، �لالذقية، 1981.

)3( رولن بارت: �مل�ضدر �ل�ضابق نف�ضه، �ض 79.

�آخر  �أيقونية حتى  )4( �ضي�ضتمر فعل »نور�« �لتو��ضلي مع »�ل�ضال« كعالمة 

�لرو�ية: �نظر �ض 164، و�ض 169. �أما يف �ضفحة »171« فتقول �لر�وية: 

»ونزعت عن جيدها �أخري�ً، نزعت و�ضاح �لليمون و�لزيزفون بعد �أن تن�ضمت 

�خلز�نة  يف  �ملعهود  مكانه  �إىل  و�أرجعته  فيه،  �ل�ضاكنة  �لعبري  ذر�ت  كل 

�أنيقًا، وتركته يو�جه �لربودة �لتي  �أن طوته طيًا  �ل�ضامدة »�ل�ضندوق« بعد 

مل ياألفها منذ �أن �عتاد جيد نور� �لعطر، عاد ليو�جه م�ضري�ً من�ضيًا مو��ضيًا 

�أثو�بًا لليلى خمتبئة يف �خلز�نة �ملعتمة«. 

�نظر: رحاب �لكيالين: تثاوؤب �لأنامل، �ض 171.

بدور  يقوم  �أنه  يف  يكمن  لل�ضم  �لهام  �لفعل  »�إن  تو�ضان:   برنار  يقول   )5(

بلورة عالمات جديدة فيما ن�ضميه �لتو��ضل«. �نظر: برنار تو�ضان: ما  هي 

�ل�ضيميولوجيا؟، �ض 24، تر: حممد نظيف، �إفريقيا �ل�رشق، �ملغرب، 2000.

�لآخر ميثل عالمة  Sash«، فهو  »�لو�ضاح  �أما 

�إليه من خالل  �لنظر  �أيقونية، وميكن  ة  ج�ضدَيّ

ة  ج�ضدَيّ منت  من  جزء�ً  ميثل  فهو  ز�ويتني؛ 

�إذ� �عتربنا هذ� �لأخري مبا فيه من  �ل�ضندوق 

�لر�حلة،  �لأم  عن   Trace �أثر�ً  ميثل  مقتنيات 

فعل  على  مفتوحًا  د�ًل  ميثل  لذلك  وهو 

تو��ضلي بالن�ضبة لـ »نور�« �لتي تد�خلت معه 

ه،  من خالل عملية �ضم »�لو�ضاح« ب�ضوق، و�ضِمّ

و��ضتن�ضاق ر�ئحة �لأم فيه.

�ل�ضندوق،  لونَيّة  �لذي غابت فيه  �لوقت  ويف 

�ل�ضمني  �لر�وي  وهي  �لكيالين،  رحاب  نرى 

�ملقطع،  �لَنّ�ض/  هذ�  يف   Implied author

عن  تك�ضف  مرئية  �ضمات  »�لو�ضاح«  متنح 

ته  ج�ضدَيّ وعن  جهة،  من  �للونَيّة  ته  ج�ضدَيّ

و�ضاٌح  به  »�لت�ضَق  �أخرى:  جهة  من  �لعطرية 

 بر�ئحة �لزيزفون 
ٌ
 �للون، معطر

ُّ
حريرٌي ليلكي

و�لليمون«.

ذ�ت   Silk �حلريرية  »�لو�ضاح«  طبيعة  تبدو 

من  م�ضنوع  غري  فهو  هامة؛  تكوينية  قيمة 

�حلرير،  من  �إمنا  �لعادية،  �خليوط  �أو  �لقطن 

ذلك  وينعك�ض  �لثمينة،  قيمته  يكت�ضب  وبذلك 

طبيعة  من  �أن  كما  �لتد�ولية.  طبيعته  على 

قدر�ً  ن  يت�ضَمّ �أنه  �ضكاًل،  �إذ� ما ت�ضرَيّ  �حلرير، 

�مللم�ض  بنعومة  يت�ضف  وكذلك  �للمعان،  من 

�جلوهرية  �ل�ضمات  تلك  وكل  و�ن�ضيابيته، 

قيمته  عن  ف�ضاًل  �لتو��ضلية  طاقته  متنحه 

عن  »نور�«  ورثته   Trace كاأثر  �لتاريخية 

ة تت�ضل  و�لدتها »ليلى«، ويف ذلك قيمة ج�ضدَيّ

ة �لأم �ملتوفاة )4(. بعالمات ج�ضدَيّ

لعلها فكرة ب�رشية ر�ئقة عندما متنح رحاب 

�لكيالين »�ضال« �لأم لونه �لليلكي، فهذ� �للون 

ب هو  بة، وكل لون مرَكّ �أحد �لألو�ن �ملرَكّ هو 

ة هائلة.  حافل د�ئمًا بطاقة تعبريية وجت�ضيدَيّ

فيه  تتد�خل  �أنه  �لليلكي  �للون  عن  ومعروف 

�ألو�ن عَدّة منها �لبنف�ضجي و�لأزرق و�ل�ضماوي 

وظالل �لأحمر �لف�ضفوري. ومل تكتف �لرو�ئية 

�إ�ضقاطات  �إىل  �لكيالين  رحاب  �أخ�ضعتها 

»نور�« بح�ضب �حلالة �لتي كانت عليها، فكما 

للحرية،  »تتوق  نور�  كانت  »�حلمامة«،  هي 

�ضحابة  نحو  وحياء،  بخجل  تنظر،  رمبا  �أو 

�ضيفية مت�ضحة باللون �ل�ضماوي«، و�ل�ضحابة 

باملطر  حبلى  كانت  �إذ�  خ�ضو�ضًا  �أمل،  هي 

ملاء  �لأر�ض  وعط�ض  �لقائظ  �ل�ضيف  ظل  يف 

�آخر  �أماًل  يعُدّ  كذلك  �ل�ضماوي،  و�للون  �ملطر، 

يف ظل قتامة �حلياة �لتي تعي�ضها »نور�« مع 

زوجها. 

بو�ضفها  �ل�ضندوق  ة  ج�ضدَيّ �إىل  نظرنا  �إذ� 

�لقدرة  �ضيمنحنا  ذلك  فاإن  �أيقونية،  ة  ج�ضدَيّ

كانت  و�إن  �أخرى  عالمات  عن  �لك�ضف  على 

متو�رية مرئيًا لكنها ُمدركة تد�وليًا، خ�ضو�ضًا 

�ملوؤِلّف«  �لر�وي،   /Textor »�لنا�ض  كان  �إذ� 

»ب�ضمات  ذلك  ومن  �لفر�ضة،  تلك  مينحنا 

وهي  �ل�ضندوق،  على  �ملطبوعة«  �لأم  ليلى/ 

ب�ضمات غري منظورة ول ملمو�ضة، �إمنا ُمدركة 

حتاول  »نور�«  �أن  �إل  �للم�ضي.  جت�ضديها  رغم 

ة من خالل �لرغبة  ��ضتنطاق كينونتها �جل�ضدَيّ

�ل�ضندوق.  ملالم�ضة  حتدوها  �لتي  �لعارمة 

كثري�ً  دت  ترَدّ برهبة،  نحوه  كت 
ّ
»حتَر لنقر�أ: 

ومالم�ضته،  بالمتد�د  ليديها  ت�ضمح  �أن  قبل 

ت�رَشّبت  عليه  �ملطبوعة  ليلى  ب�ضمات  لكن 

نحو دماء نور� �مل�ضتعلة يف �أ�ضابعها �لرقيقة، 

فاحت�ضنته  و�ل�ضجون،  �ملاآ�ضي  كل  كت 
ّ
فحَر

دت 
ّ
جت�َض �لو�لدة  وكاأن  قَبّلته  �ضديد،  بعط�ض 

و�أ�رش�رها  بتجاربها  و�ألقت  �ضندوقها،  يف 

وخال�ضة عمرها بني كفي �ل�ضغرية نور�«. 

»نور�« دخلت يف  �أن  �ملقطع،  و��ضح من هذ� 

ة �ل�ضندوق  فعل تو��ضلي حم�ضو�ض مع ج�ضدَيّ

و»قَبّلته«،  ـ  �ل�ضندوق  ـ  »�حت�ضنت«  عندما 

�لقرينة  مبثابة  عليه  �لأم  ب�ضمات  وبدت 

�إىل توليد ذلك  ت  �أَدّ Indice غري �ملرئية �لتي 

من  �ل�ضندوق  ة  ج�ضدَيّ مع  �لتو��ضلي  �لفعل 

جانب »نور�«. 
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�لعامل  وتفا�ضيل  وعيها  مفرد�ت  وقر�ءة 

يف  كما  هنا  و�لكتابة  خالله،  من  �ملعي�ضي 

كل دو�وين �ل�ضاعرة قر�ءة لوجودها �خلا�ض 

خرب�ت  من  به   
ّ
متر ما  على  كياين  وتعليق 

حية، وهي تعلق على ما حتذفه، فال ترى من 

�ل�رشوري �رشد ما حدث، لأن �ملهم لديها ما 

�لإن�ضاين،  و�لكيان  �لروح  يف  »�حلدث«  خلفه 

بفعل  �آخر  نحو  على  �لأمور  ترى  وجعلها 

بتحويالت  يقوم  �لذي  �ملوت  �حلدث/  هذ� 

عميقة وجذرية يف روؤيتنا للعامل من حولنا، 

وجنوم �لغامن حتاول عرب دو�وينها �لقرت�ب 

من  �لقرت�ب  حتاول  مثلما  ذ�تها  مكنون  من 

حقيقة ما يجري لروحها وللعامل من حولها، 

ذلك  حتاول  ق�ضائدها  يف  و��ضح  هو  وكما 

و�لروحية  �ل�رشقية  �لثقافات  على  بالطالع 

و�ل�ضيطرة على �لنف�ض بتدريب �لذ�ت على كل 

�لروح مثل  �إىل  فنون قر�ءة �لوجود و�لتحدث 

بهما  متاأثر  �لق�ضائد  وبناء  و�لكرما،  �لريكي 

فتنفذ �إىل �لتجربة مبا�رشة، ومل يلتفت �لنقاد 

�لروحي،  �لبعد  لهذ�  لن�ضو�ضها  حتليلهم  يف 

يربطها  ملن  بحذر  تنظر  �ل�ضاعرة  وجعلت 

�إ�ضقاط ملا  �حلد�ثة، وهو  بعد  ما  �أو  باحلد�ثة 

�لن�ضو�ض  على  مفاهيم  من  �لناقد  يحمله 

بينما ت�ضي �لتجربة �لتي ت�ضري بها �لن�ضو�ض 

�لذ�ت  طقو�ض  من  طق�ض  �لكتابة  �أن  �إىل 

تلخي�ض  وميكن  �حلقيقة،  لقر�ءة  �ل�ضحرية 

�أنها تقدم جتربة نرثية  جتربتها �ل�ضعرية يف 

تقدمه  ما  على عمق وجوهر  �ضعريتها  تعتمد 

جتد �أ�ضعارها م�ضبعة بالتفا�ضيل �لدقيقة �لتي 

يتكرر،  ل  و�ضادقًا،  و�أليفًا  حّيًا  �لعمل  جتعل 

لأن تفا�ضيله مل حتدث �ضوى مرة و�حدة مع 

�ضخ�ض و�حد. 

نابعة  �أحو�ل  من  ياأتيها  ما  �ل�ضاعرة  وتكتب 

يف  هذ�  وجند  عا�ضتها،  �لتي  �لتجربة  من 

ديو�ن )منازل �جلّلنار �لذي �ضدر عام 2000( 

جتربة  جتاه  �لنف�ض  �أحو�ل  عن  يتحدث  �لذي 

�رش�حة،  لذلك  ت�رش  مل  ولكنها  �لأحبة،  موت 

بحرية  �لذ�ت  �أحو�ل  ت�رشد  �لق�ضائد  وتركت 

تعاي�ضه  �ملوت كائنًا حيًا  وده�ضة وهي ترى 

وتر�ه يت�رشب �إليها خل�ضة يف �لأحالم و�لروؤى 

�لعربية  �ل�ضعرية  �لن�ضو�ض  بع�ض  تت�ضمن 

�لر�هنة جتربة روحية ووجودية تتطلب قر�ءة 

�لإن�ضانية  �لتجربة  عن  للك�ضف  لها  مو�زية 

�أنها  عمقها  من  تبلغ  �لتي  فيها  �ملت�ضمنة 

�مل�ضتغلق،  غري  �لغمو�ض  من  هالة  حتيطها 

ت�ضطيحها،  �لنابع من جتربة حقيقية ي�ضعب 

فيها  ما  بكل  يبوح  �أن  �ل�ضاعر  ي�ضتطيع  فال 

عن  تعرّب  م�ضارب  عرب  و�إمنا  مبا�رش  ب�ضكل 

من  يعرتيها  ما  جتاه  وده�ضتها  �لذ�ت  حرية 

�ليومية  �حلياة  مو�قف  بع�ض  جتاه  �أحو�ل 

وجود  �لوجود،  دلئل  �حلب،  �ملوت،  مثل 

م�ضكالت  لي�ضت  كلها  وهذه  �ل�ضمت،  �لآخر، 

حياة و�إمنا �أ�رش�ر تكت�ضب معناها من جتربة 

وتتنوع من حياة لأخرى  �ملرء  يعي�ضها  حية 

ح�ضب ف�ضاء �لذ�ت �لذي حتياه، وجتربة جنوم 

�لغامن من �لتجارب �ل�ضعرية لها ح�ضور فني 

�حلجر  على  بالنق�ض  �أ�ضبه  متاأنية  لغة  عرب 

ل  �ضعبة  معادلة  وهي  وهدوئها،  قوتها  من 

�ضاعرة  فهي  حقيقية،  موهبة  �إل  فيها  تنجح 

مغامرة يف بناء �لق�ضيدة و�ضجاعة يف تفتيت 

�للحظة �إىل �ضور �ضعرية طائرة بحيث يغمرك 

مبطر من �مل�ضاعر �لقلقة �ملتحفزة، �إنها كتابة 

�ل�ضعرية  بتكويناتها  بحق  للده�ضة  مثرية 

متتاز بالنربة �خلفي�ضة ذ�تها �لتي قدمت بها 

�ل�ضاعرة دو�وينها �ل�ضابقة، وهي نربة تعي�ض 

�إليك من موقعها  يف �لظالل �لهادئة وتهم�ض 

و�حلقيقة.  �لظل  م�ضدر  ترى  �أن  باأمل  هناك 

تكتب جنوم �لغامن عما عرفته وخربته، ولهذ� 

�لده�سة و�حلرية وتعدد �لذو�ت

قر�ءة يف جتربة �ل�ساعرة �لإمار�تية جنوم �لغامن

د.رم�سان ب�سطاوي�سي حممد
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�ضمري  ��ضتخد�م  يف  ويتمثل  للذ�ت  �ملتخيلة 

�ملتكلم، و�آخر يعرب عن �ضوت �ل�ضارد ويتمثل 

�ضوت  عن  يعرب  وثالث  �ملخاطب،  �ضمري  يف 

وهذ�  �لغائب،  �ضمري  يف  ويتمثل  �ل�ضاعرة 

�لق�ضائد  عد�  ما  �لديو�ن  هذ�  بتجربة  خا�ض 

�لأربع ع�رشة �لأخرية من ديو�نها »ل و�ضف 

لأنها  مغايرة  جتربة  تقدم  �لتي  فيه«  �أنا  ملا 

تقدم قر�ءة جديدة للذ�ت عرب متثلها ل�ضورتها 

وحتولت  تغريت  وكيف  �حلبيب  �لآخر/  لدى 

و�ردة  تكن  مل  �ضورة  �إىل  �لعمر  �ضنو�ت  عرب 

لقد  �لأوىل  دو�وينها  يف  �لذ�ت  خميلة  يف 

�أحبته،  �لذي  �لآخر  لدى  �ضورتها  عن  فت�ضت 

فلم جتده، لكن لبد للحياة �أن ت�ضتمر، وهي ل 

�إل باملحبة و�لأمل و�ل�ضعور باللتز�م  ت�ضتمر 

و�ل�ضقاء  �لع�ضق  و�نطفاء  �لرتابة  مو�جهة  يف 

�ليومي. هذه �لعذوبة �لتي تتج�ضد يف �لر�ضوخ 

باحلب،  تغيريها  يف  و�لأمل  �حلياة،  لقانون 

هي ما مييز كل ق�ضائد جنوم �لغامن.

 وتتنوع ح�ضور �لأ�ضو�ت �لثالثة د�خل �لن�ض 

ح�ضور  ي�ضتد  تارة  فنجد  متباينة،  بدرجات 

ح�ضور  ي�ضتد  �أخرى  وتارة  �ل�ضاعرة،  �ضوت 

تقع  وما  �لتجربة  يروي  �لذي  �ل�ضارد  �ضوت 

�ملتخيلة  �ل�ضورة  ويخاطب  عليه  حو��ضها 

للذ�ت يف �ضيغة ت�ضاوؤل ملح وموؤمل ول تنتظر 

�ضوت  من  جتي  �لإجابة  لأن  �لإجابة،  منه 

ب�ضوت  �ل�ضاعرة  تقول  فمثاًل  �ملتكلم  �ضمري 

�لذ�ت �ملتخيلة: 

يف تلك املدينة،

انتظرت طوياًل

اأن يخلو مقعد يل لأجل�ض.

الرافلة  املدينة  تلك  يف  مكانًا  جتد  ل  لأنها 

بالأ�سواء، الأنيقة كتمثال حتت املطر لأن: 

الرجفة فوق رئتي

تخزّ القلب كم�سمار �سدئ.

الكلمات مطوية بال�رصائط

دواوينها  عرب  حتاول  الغامن  جنوم 

القرتاب من مكنون ذاتها مثلما حتاول 

لروحها  ما يجري  القرتاب من حقيقة 

وا�سح  هو  وكما  حولها،  من  وللعامل 

يف ق�سائدها حتاول ذلك بالطالع على 

الثقافات ال�رصقية والروحية وال�سيطرة 

كل  على  الذات  بتدريب  النف�ض  على 

فنون قراءة الوجود والتحدث اإىل الروح 

الق�سائد  وبناء  والكرما،  الريكي  مثل 

متاأثر بهما فتنفذ اإىل التجربة مبا�رصة

يعد  مل  �لذي  �ملوت،  حول  حو�رها  يف  �لذ�ت 

�ملوت  �أ�ضبح  و�إمنا  �لأحبة،  �أحد  غياب  هو 

يطالعنا يف كل �ضيء، و�ت�ضعت �أنثوية �لكتابة 

لت�ضبح رحمًا يحت�ضن كل ما يدور يف �لعامل، 

و�ضارت �لذ�ت مر�آة للوجود بكل ما فيه، ولعل 

تتحدث  �ل�ضاعرة  جعلت  جوهرية  نقلة  هذه 

�جلديد عن هجر�ت جديدة  ديو�نها  بد�ية  يف 

فتقول: 

يف الهجرات وتلويحاتها

......

كاأنها الفرا�سة

حني حترتق اأطرافها 

ملجرد التحليق قرب املوقد،

ومع هذا يقولون اإنه قدرها.

كاأنها ورقة �سقطت 

يف يوم خريفي عادي

دون اأن ينتبه لرتنحها املارة.

كاأنها اأنِت

تنطفئني يف زاويتك 

منذ مائة ليلة

وما من اأحد يلتفت لبكائك.

ثالثة  نكت�ضف  �أن  ميكننا  �ل�ضابق  �ملقطع  يف 

�أ�ضو�ت د�خل �لن�ض: �ضوت يعرب عن �ل�ضورة 

من ف�ضاء خا�ض، و�ل�ضاعرة يف ديو�نها �لأول 

كانت   »1989 عام  �ضدر  �لذي  �جلنة  »م�ضاء 

هي  �لو�قع  تغيري  �أجل  من  �ل�ضت�ضهاد  عقيدة 

�آنذ�ك  جتربتها  يف  �ل�ضائد  �ل�ضعري  �لنموذج 

�أماًل يف تخطي �أزمة �لو�قع وق�ضوته، و�نتقلت 

عام  �ضدر  �لذي  »�جلر�ئر  �لثاين  ديو�نها  يف 

حلقيقة  للدخول  �ل�ضيق  �لباب  �إىل   »1991

�لذ�ت �لإن�ضانية من خالل تفا�ضيلها �لذ�تية، 

و�لندفاع  �لعاطفة  عنفو�ن  عن  فيه  وعربت 

يف  للتغيري  وت�ضعى  و�لثورية  و�لطموح 

نهاية  يف  وعرفت  �لروؤى،  فيه  ��ضتقرت  عامل 

�لروح  مقامات  نحو  �لطريق  �لديو�ن  هذ� 

و�أحو�لها، وثمة زلز�ل عنيف �كتنف جتربتها 

وهو  �جللنار«  »منازل  �لثالث  ديو�نها  يف 

�مل�ضتقرة،  �لثو�بت  كل  هز  �لذي  �ملوت  زلز�ل 

جديدة  حتولت  يف  تهاجر  نف�ضها  وجعلت 

كل  يف  �أخرى  حالت  �جل�ضد  فيها  يتلب�ض 

و��ضتد  �لد�خلي،  �لنق�ضام  عمق  و��ضتد  وقت، 

لطغيان  �ملقاومة  من  كنوع  �لذ�ت  ح�ضور 

�حلزن، و�ضارت ذ�ت �ل�ضاعرة تنتقل من �لآخر 

�لأنا  �لعامل �خلارجي، وكل ما يختلف عن   /

و�ضارت  د�خلها  يف  �لقابع  �لآخر  �ضوت  �إىل 

ب�ضريتها  يف  �لقابعة  �لثالثة  بالعني  تر�ضد 

�إىل  �لعامل  مع  �حلو�ر  من  و�نتقلت  �لد�خلية، 

ما  وهذ�  �لد�خلي،  �ل�ضوت  هذ�  مع  �حلو�ر 

�أنا  ملا  و�ضف  »ل  �لر�بع  ديو�نها  به  بد�أت 

هذه  عرب  لأنها   »2005 عام  �ضدر  �لذي  فيه 

�لنفعال  ومن  �لرتحال  من  �جلمالية  �لرحلة 

�لذ�ت  �إىل حو�ر  �نتقلت  �لو�قع  مبا يحدث يف 

مع �لآخر/ �حلبيب /مفرد�ت وتفا�ضيل �لكون 

�ملوت،  لزلز�ل  نتيجة  �لد�خلي  للعامل  تنتقل 

�ل�ضارد  لت�ضبح  د�خلها  �إىل  �ملوت ردها  كاأن 

لتجربتها و�ملخاطب معًا، لأنها يف دو�وينها 

�ل�ضابقة كانت تتحاور مع �لعامل �ليومي ومع 

نف�ضها،  مع  تتحاور  فاأ�ضبحت  و�لكون  �لآخر 

لدر�ما  عر�ض  وكاأنه  �لأخري  ديو�نها  ويبدو 
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ل�ضورة  خا�ض  ف�ضاء  �إىل  حتول  فاملكان 

�لزمان  و�ضار  �لذ�ت،  حالت  لتج�ضد  ب�رشية 

فيها  ت�ضقط  �لتي  �ملوت  لف�ضول  جت�ضيد�ً 

�حلزن  هذ�  �لع�ضافري،  وتتاأمل  �لأ�ضجار  �أور�ق 

�ل�ضفيف هو د�فع �لكتابة، حيث مت�ضك بالقلم 

لتعيد بناء ذ�تها وترتيب مفرد�تها وفق منطق 

وتتحول  بها  ت�ضعر  �لتي  �حلالة  خا�ض متليه 

روحها لتكون نبتة �ليا�ضمني �لتي ت�ضكن يف 

تذرف  �لتي  �حلمامة  وتكون  �لنافذة،  ز�وية 

�لدم، وورقة �ل�ضجر �لتي ت�ضقط من برد �ل�ضتاء 

�لرئتني، و�لذ�ت وهي تتحول بني  �آلم  تعاين 

مفرد�ت �لطبيعة ترى �لب�رش يف �ضورة مناذج 

منطق  رف�ضت  �أنها  مبعنى  مرفو�ضة،  حللول 

��ضتهالك �جل�ضد يف �للذ�ت و��ضتهالك �لق�ضائد 

لل�ضهرة و�حل�ضور �لكاذب، فتذكر هذ� �رش�حة 

يف �لديو�ن من خالل �ضورة متخيلة فتقول: 

املراأة الغريبة

بزنارها الذهبي 

وحقيبتها املكتنزة بالأ�سعار

جاءت تبحث عن هداأة الأمكنة

والزرقة املمتدة لل�سواطئ.

يف اأول �ستاء اأغوت الفتيان

موؤرخة على �سفاههم

اأوىل عبارات الع�سق

ويف اآخر �ستاء كانت قد �ساخت.

ل�سنوات �سار يف اأعقابها الأطفال

مرددين وعيد اأمهاتهم.

�رصق بع�سهم الدواوين

ر�سق اآخرون ع�ساقها

وهربوا قبل اأن يلتئم الليل.

يف هذا ال�سباح

�سوهدت تتدىل يف مياه البحر

وعلى �ساقيها ُخطت الق�سائد.

وتدعو  قبل،  من  �ملعدة  �ملكررة  و�لكلمات 

�لقارئ �إىل �أن ي�ضارك �ل�ضاعرة جتربة �لديو�ن، 

ول ي�ضتمع �إل ل�ضوت قلبه، وهو يقر�أ �لديو�ن، 

عناوين  يف  مت�ضمن  غري  �لديو�ن  وعنو�ن 

ق�ضائد �لديو�ن كما هو متبع عادة يف �ختيار 

وهذ�  �لق�ضائد،  عناوين  من  �لديو�ن  عنو�ن 

ومعنى  لطبيعة  و�ضف  �لعنو�ن  هذ�  �أن  يبني 

�لكتابة �ل�ضعرية و�لتجربة �أي�ضًا.

�لو�قع  �ل�ضاعرة  هجرت  �لديو�ن  هذ�  ويف 

معه  �ل�رش�ع  يحتدم  كان  �لذي  �ليومي 

�لذ�ت  عامل  �إىل  ورحلت  �لأول  ديو�نها  يف 

يف  �حللم  تقنية  على  و�عتمدت  و�لأحالم، 

بناء ق�ضيدتها و�عتمدت على م�ضاهد �لطبيعة 

ولذلك  به،  ت�ضعر  مبا  لت�ضتنطقها  �ل�ضامتة 

تقول: 

تذّكرُت حلم البارحة:

�سقطت احلمامة 

بني كفّي الراجفتني

انتف�ست حتى اآخر ري�سة 

على قلبها

تذّكرُت كيف اأنها ذرفت دمها 

يف ح�سني

ثم انت�سبت لتلقي نظرة اأخرية

على املكان

وطارت. 

�لأمل تنتف�ض  �لذبيحة من  �لذ�ت  وهي �ضورة 

يف  تطري  وهي  دمها  وتذرف  رمق  �آخر  حتى 

�أزمنة  بها  وحتيط  و�أحو�لها  �لروح  ف�ضاء�ت 

خا�ضة مثل �خلريف، فتقول: 

غداً اأول اخلريف،

بداية جراح الأ�سجار

وتاأمل الع�سافري. 

واجلثة املنحازة لل�سمت

تكتفي بتاأمل وقع املوت فوق وجوهنا.

�لديو�ن  مفتاح  هو  �لأ�ضو�ت  تد�خل  ولعل 

وقر�ءة بحيث يفجر معاين جديدة، ويف بع�ض 

معًا  �لأ�ضو�ت  كل  ح�ضور  يجتمع  �ملقاطع 

مثل: 

كل ليلة

ت�سيق الغرف.

كل ليلة

تت�سع املتاهة.

تبحث  �لتي  �لروح  متاهة  هي  هنا  و�ملتاهة 

وتغريت  �ل�ضور،  تبدلت  �أن  بعد  �ليقني  عن 

�ضيء،  كل  �ملوت  وزلزل  �لأ�ضخا�ض  مو�قع 

فح�ضب،  �لأ�ضخا�ض  موت  لي�ض  هنا  و�ملوت 

تزرق  �لتي  �لع�ضافري  موت  �أي�ضًا  ولكنه 

�ضيء:  كل  وغياب  �لحت�ضار،  عند  عيونها 

و�كت�ضاف  �لثمينة،  و�للحظات  �مل�ضاعر 

�لليل  وتفا�ضيل  �لكون  ومفرد�ت  �لأماكن 

و�لنهار و�ملطر و�حلكايات، ليحل حمل �ملوت 

ل  �لذي  و�خلوف  و�لنتظار  �لرتقب  و�لغياب 

ي�ضبهه �أي خوف، �إنه خوف �لأطفال من �لعتمة 

يف �نتظار من يجيء ليحكي حكاية تنري تلك 

بحركة  �ل�ضماء  متالأ  كغيمة  لتتحول  �لعتمة 

�حلياة، �إن �ضوت �ل�ضاعرة يجمع بني �لوجد�ن 

�لذ�ت  �أزمة  جت�ضد  �ضعرية  �ضيغة  يف  و�لوعي 

يف زمان نف�ضي ممتد ن�ضتمع �إليها تقول: 

ها هو اأ�سبوع اآخر

ير�سو اآلمنا

كي ت�ستكني يف التبدد

�لأخري )ل و�ضف ملا  �لديو�ن  وينتمي عنو�ن 

�لديو�ن، وهو  �لثالثة يف  لالأ�ضو�ت   ) �أنا فيه 

�ل�ضاعرة  كاأن  )ل(،  �لنفي  باأد�ة  يبد�أ  عنو�ن 

�جلاهزة،  �لت�ضنيفات  من  نف�ضها  تخرج 
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ماذا اأقول لهم

وهم يوقظونني يف كل ليلة

على ن�سيج الأجنم

وعذابات الأرغنات.

مباذا اأر�سوهم

ليبتعدوا عن نافذتي

لليلة واحدة

اأو 

ن�سف ليلة.

وهل هذ� �لديو�ن يعرب عن جتربة جيل بكامله 

للكتابة؟  و�ضيلة  و�لعرت�ف  �ل�ضدق  من  �تخذ 

�لكتابة بحثًا عن طريق حتقق  هل متثل هذه 

�ل�ضاعرة  هل  �حللول؟  كل  �أخفقت  بعد  �لذ�ت 

تريد �أن تقول عرب �لأقنعة �لثالثة �أن �لتجربة 

�ملعا�رشة لالإن�ضان ل ميكن روؤيتها من ز�وية 

تاأكدت  هل  زو�يا؟  عدة  من  ولكن  و�حدة، 

�لآخر  لدى  �ضورتها  �ضاعت  �أن  بعد  �لوحدة 

�لذي �لتهمه �لنموذج �ل�ضتهالكي �ل�ضائد؟ 

�لذي  �لغرفة  �ضجن  �لذ�ت هو  هل �ضار موقع 

نافذة وحيدة  ولها  �لديو�ن  يتكرر ذكرها يف 

يف  للكالم  مر�دفًا  �ل�ضمت  �ضار  هل  للروؤية؟ 

عاملنا �لعربي؟ 

.....

ا�سترتت اجلزر خوفًا من خناجر القرا�سنة.

حّومت النوار�ض فوق روؤو�سنا

واأغرقتنا الأ�ساطيل املكتظة يف خليجنا.

و�ملدن هي �أمكنة د�خل �لذ�ت كقار�ت قدمية 

تقدمه  ما  هذ�  �حلب،  يف  �لقدمي  �حللم  جت�ضد 

اليومي  الواقع  ال�ساعرة  هجرت 

ال�رصاع معه يف  يحتدم  كان  الذي 

ديوانها الأول ورحلت اإىل عامل الذات 

تقنية  على  واعتمدت  والأحالم، 

واعتمدت  ق�سيدتها  بناء  احللم يف 

ال�سامتة  الطبيعة  م�ساهد  على 

لت�ستنطقها مبا ت�سعر به

فيها  تتاأمل  ز�رتها  �لتي  �ملدن  عن  �أي�ضًا 

ذ�كرة  �ملدن  يف  ووجدت  �لفنية،  �للوحات 

�لفنية  �لأعمال  متاحف  خالل  من  �ملتعبني 

�لتي ت�ضجل ذ�كرة �لأمل �لب�رشي يف �رش�عاته 

�ملختلفة، وهي ل تر�ضد هذه �للوحات ولكن 

تر�ضد �نطباعها يف �لقلب، ول يقدر �أن ميحوها 

فما  ومنامها،  يقظتها  يف  وتطاردها  �ضيء 

ن�ضتمع  �أو  فنية  �أعمال  من  ن�ضاهده  �أو  نقروؤه 

يف  يبقى  �حلقيقي  كياننا  يخاطب  وهو  �إليه 

د�خلنا كاأنه جزء منا، تقول �ل�ضاعرة: 

فهي تقاوم هذه �ل�ضورة كخيار ممكن ولكنه 

ز�ئف يقتل �لروح و�ل�ضعر ول يتبقى منه �ضوى 

من  �آخر  نوع  �إىل  �ل�ضاعرة  وتنتقل  حكايات، 

�أ�ضبحت  �لذي  �لوطن  �لغربة وهو غربتها يف 

ت�ضعر فيه �أنها ز�ئرة ولي�ضت مقيمة فتقول:

زوار مدينتنا الذين قدموا

البارحة فقط

عّمدوا طائراتهم الورقية

اأغدقوا الف�ساء بالألوان

ظننا اأننا مدعوون

حتى اأوقفنا الع�سكر على غفلة.

كانت طفلتي تنظرين

وتتاأمل. 

عن  �ل�ضاعرة  فيها  تتوقف  حلظات  وهناك 

�لثالثة ويغمرها  �لأ�ضو�ت  �لتفكري من خالل 

ل  �لهادر  كاملوج  وجارف  مبا�رش  �ضعور 

ت�ضتطيع �أن توقفه فتقول: 

قلبي يهوي

كال�سخرة املندفعة يف الهواء

دون اأن توقف انتحارها م�سيئة.

قلبي يرتجل يف احلزن

وما من بارقة للنجاة 

 وهنا ل تعرب عن نف�سها فح�سب، بل تعرب عن 

ذوات وحيدة ت�ساركها �سعورها فتقول: 

على املقهى الر�سيفي

حتدثنا قلياًل

راقبنا العربات و�سائقيها،

املارة،

واملرتجلني.

كان علينا احت�ساء قهوتنا �رصيعًا

قبل اأن تتدحرج اأمواج الليل �سوبنا

وت�سّيعنا اأبواب املدينة الغريبة. 
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حكائيات �لق�س وتقنيات �ل�سـرد

يف ق�س�س عبد �حلميد �أحمد     

اأحمد ح�سني حميدان

من الظواهر املاثلة يف م�سرية الق�سة الإماراتية الق�سرية كفُّ بع�ض اأقالمها عن الكتابة بعد اإ�سدار جمموعة ق�س�سية اأو جمموعتني.. واإذا كان عبد 

احلميد اأحمد قد �ساء يف جتربته الكتابية اأن يكون مقاًل يف اإجنازه الق�س�سي فاإنه ل ميكن �سمله يف عداد هذه الظاهرة طاملا اأن توا�سله مع هذا 

الفن الإبداعي مل يبلغ طور النقطاع النهائي اأو التوقف... فهو اإ�سافة اإىل ن�رصه متفرقات ق�س�سية بني فرتة واأخرى، فقد �سدر له ثالث جمموعات 

ق�س�سية هي: »ال�سباحة يف عيني خليج يتوح�ض – والبيدار – وعلى حافة النهار...«.

�إىل �جلهل و�نحطاط �لعقل �لفطري يف عتمات 

�ملعرفة .

ثمة م�ساحة �سا�سعة من الأمل الإن�ساين 

اأحمد  احلميد  عبد  به  يتخطى  الذي 

ق�سية  جهات  اإىل  املحلية  احلدود 

ال�رصدي  �سياقه  بها  يخرتق  اأخرى 

احلدود اجلغرافية املعهودة

�ملتعار�ض  �لقدمية  �لكني�ضة  و�إذ� كان موقف 

مع �لعلم قد جعل �ضيغموند فرويد يق�ضم �لزمن 

�لإن�ضاين �إىل ع�رش �جلهل وع�رش �لدين وع�رش 

ع�رشي  بني  �نف�ضال  ثمة  لي�ض  فاإنه   ، �لعلم 

�لدين و�لعلم يف �ملنظور �لإ�ضالمي لهذ� �لزمن 

مع  �لديني  �جلهل  فيه  تز�من  �لذي  �لإن�ضاين 

�جلهل �لآخر �ملعريف ، �لأمر �لذي يلقي �ل�ضوء 

على �ضذ�جة �لعديد من �ل�ضلوكيات �لقائمة يف 

�ضخ�ضيات جنيب حمفوظ.. 

و�ل�ضعوذة  �ل�ضحر  �نت�ضار  لنا  يف�رش  كما 

و�لرو�ئي  �لقا�ض  �ضخ�ضيات  عند  �لعلم  على 

عبد�ل�ضالم �لعجيلي وخ�ضو�ضًا �ملنحدرة من 

ومتخيل)2(.. وهو ما يوحي باأن �لقا�ض عبد 

�حلميد �أحمد يجعل كل �ضيء متاحًا يف �ضبيل 

خدمة خطابه �ل�رشدي �لذي ياأتي على �لغالب 

مفتوحًا على م�ضاحات م�ضتطيلة من �ل�ضياقات 

و�ملتد�خلة  باأمكنتها  �ملتعددة  �لق�ض�ضية 

�لتي  �ملتنوعة  ومو�ضوعاتها  �أزمنتها  يف 

 )3(» �لنهار  حافة  »على  جمموعة  يف  تبد�أ 

�ملحلية  �لبيئة  يف  �لوعي  �أزمة  �أغو�ر  ب�ضرب 

ق�ض�ضها  �أول  مع  يظهر  ما  وهو  �لإمار�تية 

»�لطائر  �أي�ضًا  ق�ض�ضها  �آخر  ويف  »خروفة« 

تلك  و�ضابقتها  �لق�ضة  هذه  وبني  �لغمري«.. 

�لذي  �لإن�ضاين  �لأمل  من  �ضا�ضعة  م�ضاحة  ثمة 

�أحمد �حلدود �ملحلية  يتخطى به عبد �حلميد 

�ضياقه  بها  يخرتق  �أخرى  ق�ضية  جهات  �إىل 

�أنه  �إل  �ملعهودة  �جلغر�فية  �حلدود  �ل�رشدي 

يتعمد فيه عدم ذكر �أي م�ضمى ميكن �أن يحدد 

يبقى  بل  ��ضمه،  �أو  �ملكان  موقع  خالله  من 

جت�ضيد  �إىل  �لنهاية  حتى  �رشده  يف  من�رشفًا 

�ل�ضخ�ضيات �ملرتعة بالفاقة و�حلرمان  حال 

�ليقظة  �أحالم  و�نك�ضار�ت  �لعي�ض  ومكابد�ت 

بال  تبد�أ  �أخالقية  �نحر�فات  �إىل  �ملف�ضية 

منتهى وكذلك �نك�ضار�ت �أحالم �لنوم �ملوؤدية 

ويف �أعقاب هذه �لإ�ضد�ر�ت مل يرتدد يف �إعالن 

�نحيازه للق�ضة �لتقليدية على �ل�ضعيد �لفني، 

وقد عرب عن ذلك ب�ضكل �رشيح يف قوله: »بعد 

هذه �لرحلة يل مع �لتجريب �لق�ض�ضي و�لتي 

هي يف �حلقيقة قليلة ومتو��ضعة، بد�أت �أقتنع 

�أن �لق�ضة �لق�ضرية �جليدة �خلاطفة و�ملوؤثرة 

�جلاذبة و�لباقية هي �لق�ضة �لتقليدية... �إنها 

و�أقو�ها  �لق�ض�ضية  �لأ�ضكال  �أف�ضل  حقيقة 

و�أر�ضخها«)1(.

ورغم �أن هذه �خلال�ضة �لتي قدمها عبد �حلميد 

جاءت  تاأويل  �أي  و�ضوحها  يحتمل  ل  �أحمد 

�لتوجهات �لنقدية �ملتتبعة ملنجزه �لق�ض�ضي 

متباينة يف نظرتها �إىل �ضياقه �ل�رشدي �لذي 

متكل�ضة  تقليدية  �إىل  باأنه ل مييل  ر�أته حينًا 

خطابه  مكنون  مع  �ملتناغمة  بنائيته  يف 

وفحو�ه حتى بلغ به بنية فنية ر�قية، وحينًا 

�آخر وجدته ل يبلغ يف ت�ضويره �لو�قع كثافة 

ح�ضية ملمو�ضة �إىل حد يبدو فيه هالميًا وهو 

قريبة  �لق�ض�ضية  �لكاتب  جتربة  يجعل  ما 

يف  جتمع  �لتي  �لرمزية  �أو  �لتعبريية  من 

غر�ئبي  هو  وما  و�قعي  هو  ما  بني  �ضياقها 
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ذلك  �إن  قال:  خلف  بن  �ضيف  لكن  فري�ضة.. 

د�ئمًا  ي�ضلي  ل  �ضالح  فمحمد  �ل�ضبب،  لي�ض 

مع �جلماعة و�إذ� �ضلى معهم ل ير�عي �لإمام 

ر�كعني  �مل�ضلون  كان  �إذ�  �ضجد  ما  فكثري�ً   ،

قامو�  �إذ�  وجل�ض  �ضجدو�  �إذ�  ركع  ما  وكثري�ً 

�أن  �لعود  ر��ضد  يوؤكد  ذلك  من  �لرغم  وعلى   ،

بها  �هلل  حباه  خارقة،  بقدر�ت  يتمتع  �لرجل 

من بني �لعاملني.. فهو يعرف مو�عيد �لرياح 

و�لعو��ضف ومو�عيد ثور�ن �لبحر، ولذلك كثري�ً 

حممد  �إن  و�ل�ضماكة..  �لبحارة  به  ��ضتعان  ما 

�ملختارين..  �هلل  �أولياء  من  مبارك  �ضالح 

.)5(»

من هذه �لأقو�ل �ملن�ضوبة لل�ضخ�ضيات تت�ضح 

�ل�ضاذجة  تفكريهم  لآليات  �لد�خلية  �ل�ضورة 

ل  من  �لدين  با�ضم  قد�ضت  �لتي  و�ملتناق�ضة 

يعرف �أب�ضط قو�عده و�أب�ضط منا�ضكه �لعبادية 

وهو  �لعلم  �ضفات  من  هالة  عليه  و�ألقت 

�لغارق يف �جلهل ، حتى عينيه يف حالة ت�ضج 

بانعد�م �ملعرفة �لكلية �لتي يتز�من فيها مرة 

�جلهل  مع  �لدينية  باحلقيقة  �جلهل  �أخرى 

باحلقيقة �لعلمية، وهو ما عك�ضه ر�وي �لق�ضة 

يف �إ�ضارة لفتة منه جاء فيها : »مل يكن حممد 

عنه  �لنا�ض  يعرف  وحيد�ً  رجاًل  �إل  �ضالح 

بذلك  �أعاد  وقد   » �ضيئًا...  يعرفون  ول  �لكثري 

مقولة �آين�ضتاين �ل�ضهرية: 

و�إن  �لأعرج  م�ضية  مي�ضي  �إميان  بال  �لعلم  �إن 

�لإميان بال علم يتلم�ض تلم�ض �لأعمى... ويبدو 

�لفكري  �لعماء  لهذ�  بنهاية  تو�ضل  �لكاتب  �أن 

عرب �لعملية �لتعليمية �لتي نه�ضت يف مرحلة 

�لإمار�تية  �لدولة  ظل  ويف  �لنفط  بعد  ما 

�ملوؤ�ض�ضاتية �ملتحدة وهو ما رمز �إليه بالطفل 

حفيد �جلدة �لذي حر�ض على �إبر�زه يف مفتتح 

�ضياقه �لق�ض�ضي كما حر�ض على �إظهاره يف 

�أك�ضب بنيته �ل�رشدية  خامتة هذ� �ل�ضياق مما 

فيه معمارية د�ئرية يف ق�ضة تن�ضوي �ضمن 

من خالل هذ� �ل�ضتهالل �لق�ض�ضي �لذي يبلغ 

منتهاه ب�ضوؤ�ل �حلفيد عن مقا�ضد �جلدة، ير�ضم 

و��ضعًا  �لوعي  �أزمة  ذروة  �أحمد  �حلميد  عبد 

�لتباين  فيه  يظهر  طرق  مفرتق  على  �إياها 

�حلا�ضل بني �لأجيال �ملتعاقبة، وقد مهد له 

بحلم �جلدة مودعًا يف �ضياقه تبا�ضري �لتغيري 

جديدة  �أ�ضفلتية   – باأنها  �أوماأ   – �أر�ض  على 

دللة على حد�ثة عهدها يف �لتمو�ضع على ما 

هو �أقدم منها..

و�إذ� كانت �أم عبد �هلل هي رمز �لِقَدم و�حلفيد 

�لو�قعني  �لآباء  فاإن  �مل�ضتقبلية  �حلد�ثة  رمز 

�لذي  �حلا�رش  رمز  هم  وحفيدها  �جلدة  بني 

و�لذي  �ل�رشدي  �ضياقه  �لكاتب  عليه  �أقام 

�ضالح  حممد  �ضخ�ضية  خالله  من  يك�ضف 

�ضاحب �جلمجمة يف �حللم �لذي �أقلق م�ضريه 

�جلهل  تالزم  خالله  من  يو�ضح  كما  �جلدة... 

وتز�من  �ملعريف  �لآخر  �جلهل  مع  �لديني 

غياب �حلقيقة �لدينية �ل�ضحيحة مع �حلقيقة 

معتقد�ت  �إىل  �أف�ضى  مما  �ل�ضحيحة  �لعلمية 

خالل  من  باإبر�زها  قام  خاطئة  و�ضلوكيات 

�ضخ�ضياته �لتي �عتمد عليها يف جت�ضيد حدثه 

�لق�ض�ضي بادئًا بال�ضخ�ضية �ملحورية �ملتمثلة 

مبحمد �ضالح باعتباره م�ضدر هذه �ملعتقد�ت 

دللته  على  قامت  �لذي  ورمزها  �ملري�ضة 

�لأخرى  �ل�ضخ�ضيات  �إىل  و�ضوًل  �لق�ض  بنية 

�لتي �رتبط ن�ضاطها يف ن�ضيج �ل�رشد �حلكائي 

�آثار هذ� �لرمز �لبالغ حدود �ملقد�ض يف  وفق 

معتقد  �حلاملة  و�لنف�ضية  �لعقلية  مدركاتهم 

�ملا�ضي �خلر�يف يف زمن حا�رش بالتحولت 

�ملغايرة له... ويف بيان ذلك ينقل �لر�وي عن 

�ل�ضخ�ضيات نف�ضها قولها يف تو�ضيف ذلك: 

خلف  بن  �ضيف  �أكد  كما  �ضالح  حممد  »�إن 

مر�ر�ً رجل تقي �ضالح �تخذ من �مل�ضجد بيتًا 

موؤبد�ً له.. ويذكر �ضامل بن يديدة يف �ملجال�ض 

تفوته  ل  كي  �ضكنًا  �مل�ضجد  �ختار  �لرجل  �أن 

�أجو�ء ريفية ب�ضيطة يبدو و��ضحًا من جهلها 

و�حلقيقة  �لدينية  �حلقيقة  غياب  �ملعريف 

�لعلمية يف �آن معًا وهو ما يعيد جت�ضيده عبد 

�لتي يظهر  �أحمد يف ق�ضته »خروفة«  �حلميد 

باخلر�فة  �ملبا�رشة  عالقتها  عنو�نها  من 

�ضيتعر�ض  ما  �ضياقها مدى  ي�ضت�ضف من  كما 

�لإمار�تية  �ل�ضخ�ضية  يف  �لإن�ضاين  �لوعي  له 

�لتعليم يف بيئتها  �نت�ضار  يف مرحلة ما قبل 

منذ  �إظهاره  �لكاتب  يتعمد  ما  وهو  �ملحلية 

»�أم  من  منطلقها  �ختار  �لتي  ق�ضته  بد�ية 

تهتف  �ملذعورة وهي  يقظتها  �هلل« ومن  عبد 

�ل�ضيطان  من  باهلل  »�أعوذ  مرعب:  حلم  جر�ء 

يرى  فيما  ر�أت  لقد  هذ�..  حلم  �أي  �لرجيم.. 

�لنائم جمجمة حممد �ضالح قد ته�ضمت فوق 

�لطريق وتناثرت �ضظاياها وكان �لدم �لقاين 

�لأ�ضود  �ل�ضاخن  �لأ�ضفلت  على  مرتع�ضًا  ي�ضيل 

فيما �ضيارة د�كنة تغيب يف �ملدى و�رشخت 

�إىل �مل�ضجد  �ذهب   : تنادي حفيدها يف وجل 

و�أخربين �إن ر�أيت حممد �ضالح هناك.. 

الق�سرية  الإماراتية  الق�سة  تتغاير 

وتتباين موجاتها ال�سوتية املتالحقة 

ال�رصدي بالتجاذب حينًا  يف �سياقها 

و�سط  م�سكلة  اآخر  حينًا  وبالتنافر 

ذلك اإقرارها بوجود الظلم وال�ستغالل 

واملعاناة مع الختالف فيما بينها يف 

الظامل  اأن  مع  املكانية  حتديد جهته 

هذه  على  امل�سيطر  هو  وامل�ستغل 

اجلهة املكانية ولي�ض اجلهة نف�سها

تريده  عما  م�ضتفهمًا  حو�ليه  �ل�ضغري  وتلفت 

و�أي  حتكي  م�ضجد  �أي  عن  بال�ضبط..  جدته 

�لذي مل ي�ضمعها تذكره قط  حممد �ضالح هذ� 

�إل يف هذ� �ل�ضباح..«)4(.
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وحدها،  �لإمار�تية  �ل�ضخ�ضية  معاناة  حدود 

وغري  �لعربية  �ل�ضخ�ضية  ملعاناة  يت�ضع  بل 

�ملقيمة  وغري  �لإمار�ت  يف  �ملقيمة  �لعربية 

�أي�ضًا كتلك �ل�ضخ�ضيات �لتي �ضادفها �لكاتب 

جمهولة  عي�ضها  �أمكنة  ترك  و�لتي  �ضفره  يف 

ق�ض�ضه  من  �لعديد  يف  جنده  لذلك  �لعنو�ن، 

للحدث  يتيح  مما  �ملكان  ت�ضمية  عن  يتخلى 

حت�رشه  ل  بعد�ً  ياأخذ  �أن  عنده  �لق�ض�ضي 

من  �لعديد  يف  جنده  كما  بعينها،  جغر�فيا 

ق�ض�ضه �لأخرى يبتعد عن ت�ضمية �ضخ�ضياته 

�أو  �ملحلية  بيئتها  يف  �ضو�ء  متد�ولة  باأ�ضماء 

مبا  وي�ضميها  �ملجاز  �إىل  فيلجاأ  �ملحلية  غري 

يتو�فق مع و�ضعها �لإن�ضاين ومبا يتناغم مع 

معاناتها ومكابد�تها.

 وكاأنه يتفق بذلك مع مار�ضيل برو�ضت �لذي 

ما  هو  �ل�ضم  �أن  �ل�ضائع«  »�لزمن  يف  يرى 

�لب�رشي فيذهب يف ق�ضته  �لكائن  يتبقى من 

»ن�ضمة هو�ء طائ�ضة« وفق هذ� �ملنحى وي�ضمي 

بطله »ناحل بن ر�جل �لعاري« وي�ضري �إىل �أنه 

ملقب »باأبي جائع �ملطحون« وي�ضمي زوجة 

بطله »م�ضحوقة« و�أولدهما »جائع ومقهورة 

�ضوء  �إىل  �ل�ضم  يتحول  وبذلك  ومقموع« 

ي�ضتفيد منه �لكاتب يف ك�ضف �حلالة �لإن�ضانية 

ل�ضخ�ضياته �لق�ض�ضية كما ي�ضتخدمه لتاأجيج 

عالقة  خالل  من  �لق�ض�ضي  حدثه  �ضريورة 

�لهو�ء  ن�ضمة  بني  طرديًا  تتنا�ضب  جعلها 

بطله  وبني  �ل�ضو�ء  بر�ئحة  �ملحملة  �لطائ�ضة 

�مل�ضمى »ناحل �أبو �جلوع«. 

– وتبد�أ عملية  �ملزمن  �جلوع  – �أي �ضاحب 
�لجنذ�ب  و�ضط  بالت�ضاعد  ذلك  وفق  �ل�رشد 

و�ضالب  �ل�ضبع  ر�ئحة  موجب  بني  �حلا�ضل 

عملية  با�ضتثمار  �لكاتب  وقام  �جلوع.  حالة 

يبلغ  و�قعي  ب�ضياق  بينهما  �لقائمة  �لتفاعل 

فيه بطله حمل بائع �للحم �لذي غمره �ضو�وؤه 

�نحر�فه  ب�ضبب  �ملحتومة  �لنهاية  يبلغ  وبه 

�لأليم  ، كما يبلغ به غمر�ن منتهاه  �ل�ضلوكي 

عند �ضعاد �لعرميي ولكن ب�ضبب �ندفاعه نحو 

حقوله بجهل معريف وكاأن �لق�ضة �لإمار�تية 

باأنو�عها  �لرثوة  �أن  على  بينها  فيما  تتفق 

حتقيق  دون  �ملثلى  ب�ضورتها  ت�ضتثمر  لن 

عبد  �إليه  ُيلّمح  ما  كثري�ً  �لذي  �لوعي  �رشط 

�حلميد �أحمد من خالل ردود فعل �ضخ�ضياته 

ب�ضكل  يتج�ضد  فيجعله  �حلدث  جمريات  على 

بع�ضًا  بع�ضه  يكمل  متعدد  وب�ضوت  متد�خل 

عليه  ر�هن  �أن  بعد  �لق�ضة  هذه  �ضياق  د�خل 

�لأحاديث  عرب  ويورده  �ل�ضابقة  ق�ضته  يف 

�مل�ضاحبة ملوت غريب و�لتي جاء يف بع�ضها: 

»تقول عفر�ء: 

- عجائب هذه �لزمان كثرية ، �لنعمة جاءتنا 

ومعها �أ�ضياء ما خربناها.. قال ر��ضد �لعود: 

ترون  �ليوم  �لبحر..  �إل  يكن  مل  �لبدء  يف   -

�ملد�ر�ض و�ملو�تر و�لدخاتر و�لعمار�ت.. �حلمد 

�لطيار  فيهم  تعلمو�  �أولدنا  �آخر:  قال  هلل.. 

يديده  بن  �ضامل  فرد  و�ملوظف..  و�لدخرت 

معقبًا:

     .)7(» ...! – لي�ض ب�ضم �لبرتول 

 ، �ملتعدد  �حلو�ري  �ل�ضوت  هذ�  خالل  من 

�ملوؤتلف حينًا و�ملختلف حينًا �آخر يحقق عبد 

�حلميد �أحمد �ضيئًا من مر�ده و�آماله �ملف�ضية 

يف  ومعرفيًا  علميًا  ��ضتفاد  من  ثمة  �أن  �إىل 

�ملوؤ�ض�ضاتية  �لدولة  وقيام  �لنفط  مرحلة 

�ملتحدة وثمة من بقي غارقًا بجهله حمفوفًا 

قو�ه  وتخونه  �لنهو�ض  عند  في�ضقط  بالفقر 

�لكاتب  �لذي �ضنع  �لنحيلة كما حدث لغريب 

من ماأ�ضاته يف ق�ضة  »�لطائر �لغمري « دنيا 

من �حلزن تفي�ض على �متد�دها �أنهار �لأ�ضى.. 

ول نبالغ �إذ� قلنا �إن �حلزن �ملحفوف بالفقر 

عبد  لعامل  �لرئي�ضة  �ملفاتيح  من  و�حلرمان 

عند  يتوقف  ل  �لذي  �لق�ض�ضي  �أحمد  �حلميد 

�بتد�أت بحلم  �لتي  ما ي�ضمى بالق�ضة �جليلية 

ثم  ومن  لها  �ملغاير  حفيدها  ومبوقف  �جلدة 

وطريقة  و�لأمهات  �لآباء  مو�قف  عر�ضت 

�ضابرة  ومو�قفهم  تفكريهم  وطبيعة  حياتهم 

�إىل ما  �لوعي لديهم ثم عادت جمدد�ً  ب�ضاطة 

�بتد�أت به لت�ضدل �لنهاية بحلم �جلدة ومبو�قف 

�حلفيد وردوده �ملوحية مب�ضتقبل �آخذ بالت�ضكل 

حر�ض �لكاتب على ربطه بالعملية �لتعليمية 

ق�ضة  يف  يتكرر  جنده  ما  وهو  �أ�رشنا  كما 

»�لطائر �لغمري« �لتي يقرر فيها �أهل �لغريب 

�لرحيل �إىل جزيرة دملا للبحث عن عمل وحني 

يرف�ض �لبن مر�فقتهم �إىل هناك يغادر �لأب 

مع �أفر�د �أ�رشته ويو�ضي �بنه قائاًل:

»ل ترتك �ملدر�ضة.. �ملدر�ضة تفيدك..«.

�إليه �ل�رشد �حلكائي يوؤكد �أن   لكن ما مي�ضي 

هذه �لو�ضية مل متنع من تعر�ض �أمل �لكاتب 

�لذي  عينه  �جلهل  ب�ضبب  وذلك  �نتكا�ضة  �إىل 

�ضبق و�أتى على بيان �آثاره يف �لق�ضة �ل�ضابقة 

»خروفة« لكنه يعيده هنا يف مرحلة �نتقالية 

بالفقر  م�ضحوبًا  �لإمار�تية  �لدولة  عمر  من 

وهو ما يتو�ضح جليًا يف �حلو�ر �لنا�ضئ بني 

غريب و�أبيه �لذي يقول له:

»- �ملدر�ضة تركتها ومل تتعلم �ضنعة تفيدك ، 

�لنا�ض د�ئمًا ي�ضكون منك، متى �ضتعقل؟..

- �أولدهم يف �ملدر�ضة ي�ضرتون نخي وحالوة 

لن  �ليوم  بعد  �ملدر�ضة  �إىل  �أذهب  لن  و�أنا.. 

�أذهب...

�لآن   ، �لأول كلنا كلنا و�حد   ، - هذي حالنا 

وبنايات  �ضيار�ت  �ضوت  نا�ض   ، تبدلت  �لدنيا 

ونا�ض...!... «)6(.

ويرتك غريب �ملدر�ضة بالفعل ، ويدعه �جلهل 

�إمنا  �ملرة  هذه  للخر�فة  لي�ض  �ضهلة  فري�ضة 

�أ�ضدقاء  مع  �لبيت  عن  فيبتعد   ، لالنحر�ف 

�ل�ضوء ، وي�ضهر �لليل ويدمن على �ضم �لبرتول 
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عليه  جتهز  �حل�رشية  �ملبيد�ت  لكن  �لكثرية 

يف  في�ضتقر  �لبحر  �إىل  �لآ�ضنة  �ملياه  وحتمله 

جوف �ل�ضمك...

�ل�ضياق  هذ�  يف  يلجاأ  �أحمد  �حلميد  عبد  �إن 

�إك�ضاب �لأزمة �لإن�ضانية �أكرث من جانب،  �إىل 

ويحاول �إبر�زها على �أكرث من حمور وهو ما 

يظهر بو�ضوح من لعبة �لأ�ضماء �لتي �ختارها 

�لأزمة...  لوجوه  �لتعددية  هذه  فيها  ليودع 

من  �إن�ضاين  ب�ضق  لها  �ملتابع  �أمام  فتظهر 

خالل ��ضم بطل �لق�ضة وزوجته »ناحل �لعاري 

وم�ضحوقة« �إ�ضافة �إىل ��ضم �بنه »جوع« كما 

تظهر �لأزمة ب�ضق �آخر �جتماعي و�ضيا�ضي من 

»مقهورة  �لآخرين  ولديه  ��ضمي  مدلول  خالل 

خليل  جرب�ن  �ضخرية  كانت  و�إذ�  ومقموع« 

�لر�هنة  �لعد�لة  للتهكم على  قد دفعت  جرب�ن 

بالقول:  

ل  �لروح  وقاتل  بفعلته  مقتول  �جل�ضم  وقاتل 

تدري به �لب�رش.

فاإن عبد �حلميد �أحمد �أخذ مبجامع هذه �ملعاناة 

�لنف�ضية وج�ضدها ب�ضورة ح�ضية متخيلة جنم 

�أع�ضائه  وتقطيع  »ناحل«  بطله  �غتيال  عنها 

و�ضلطاته  �ملجتمع  حتميل  �إىل  ذهب  وقد 

من  كابده  ما  م�ضوؤولية  �ملختلفة  و�أنظمته 

�أزمات مركبة بدت قا�ضية وحادة يف �ضياقها 

�أي�ضًا، وما يلفت �لنتباه  �لو�قعي و�لتخييلي 

يف هذه �لق�ضة هو ��ضتخد�م �لكاتب غري تقنية 

يف �إجناز مق�ضوده �لدليل �نفتح من خاللها 

�ل�رشد على �ضياق مزدوج من �لتخييل... �لأول 

�إىل  �حللم  تقنية  عرب  �لق�ضة  بطل  فيه  ذهب 

و�لعاطفي  �جل�ضدي  بال�ضبع  ت�ضج  ليلة  �ضنع 

له ولأ�رشته �لطافحة باحلرمان... 

و�لثاين ذهب عربه �لكاتب �إىل خط �آخر �ضنع 

يف �أجو�ئه لوحة تتد�خل فيها �لأمكنة ويخرج 

�ليومي ومل يجدها هناك ف�ضهق �ضهقة مكتومة 

�نتبه لها �جلز�ر.

- ما بك، هل �أنت مري�ض؟...

ثم  ناحل  تلعثم  متلب�ضًا  ي�ضبط  طفل  ومثل 

قال:

يكن  �أمل   ، يل  قل  ولكن  �ضيء  ل  �ضيء..  ل   -

�لكيلو بخم�ضة در�هم ؟...

هزت  مرعدة  �ضحكة  �ملكان  يف  جلجلت 

�لأرجاء.. كان �جلز�ر يقهقه و�نتفخت �أود�جه 

من  لي�ض  مذهوًل  ناظريه  يقلب  جائع  و�أبو 

�جلز�ر �لذي حتول �إىل حلم مرتجرج من �أعاله 

�أ�ضفله بل من ذلك �لإبلي�ض �لذي ��ضتطاع  �إىل 

يف  ليقف  يومه  �أجرة  جيبه  من  ي�رشق  �أن 

خنوع و�نك�ضار �أمام �جلز�ر..«)9(.

بلحيته  لتختلط  ناحل  �أنف  من  �لدماء  وتنفر 

�لطويلة �ملهملة وبتخييل من �لكاتب – ولي�ض 

من بطله هذه �ملرة.

وت�ضغط  �جلز�ر  �ضكني  ناحل  يد  تد�عب   –
�أ�ضابعه  من  �لفائرة  �لدماء  فتنبثق  عليها 

من  �ل�ضبع  �إىل  �مل�ضتاق  �جلائع  ب�ضهو�نية 

ل  فر�غ  يف  ويهيم  �خلر�يف...  وطعمه  �للحم 

يح�ض فيه ب�ضحكات �جلز�ر �ملاكر ول ي�ضعر 

�لقائم  بالتخييل  �لكاتب  وي�ضتمر  ب�ضخريته.. 

فيها  ويتجاوز  لبطله  �جل�ضدية  �لت�ضفية  على 

بقية  �إىل  �جلز�ر  ليو��ضلها  �لأ�ضابع  تقطيع 

�جلوع«  �أبو  »ناحل  فيتحول  �جل�ضم  �أع�ضاء 

يجمعها  و�لعظم  �للحم  من  متناثرة  مزق  �إىل 

يحمل  ثم  �ملحل  و�جهة  يف  وي�ضعها  �جلز�ر 

�لقاذور�ت  من  �ضندوق  �إىل  و�لر�أ�ض  �لأح�ضاء 

�إىل  كافكا  فر�نز  عند  �لإن�ضان  يتحول  وكما 

�أبو �جلوع �إىل �رش�ضور  ح�رشة، ينقلب ناحل 

�جلز�ر  دكان  ويغادر  �أحمد  �حلميد  عبد  عند 

�ملارة  �أرجل  متجنبًا  �لر�ضيف  قرب  ومي�ضي 

حلمي  �آخر  وب�ضياق  �مل�ضتهى..  �لطعام  بلذة 

�للحم  �لق�ضة  بطل  خالله  من  يحمل  تخييلي 

�مل�ضوي �إىل بيته ليفاجئ زوجته »م�ضحوقة« 

بال... وهناك  لها على  ما كان يخطر  بع�ضاء 

مكنون  �ل�رشد  �ضياق  عرب  ينك�ضف  �لبيت  يف 

�أولده  عن  زوجته  في�ضاأل  �لدفني  خمزونه 

عليها  وي�رش   » ومقموع  ومقهورة  »جائع 

�إيقاظهم من �لنوم.. ويقول لها: �للحم كثري ول 

ميكن �أن ينامو� وبطونهم خاوية ويطلب منها 

�أن تتغذى جيد�ً و�أن تنتبه �إىل �ضحتها لياأتي 

ولدهما �لقادم قويًا معافى.. وترد هي عليه: 

يا ليت كل ليلة ناأكل �للحم هكذ�... ويقرتب هو 

ليلة  �ألف  ت�ضاوي من حياتهما  ليلة  منها يف 

بعينها  ت�ضري  لكنها حتذره وهي  لها  ويهم�ض 

وي�ضمت  وي�ضمت،  ناحل  فيكف  �لأولد  �إىل 

معه حلمه ليجد نف�ضه يف �ل�ضحوة وجهًا لوجه 

�أمام بائع �للحم ، ويعود �ل�رشد �لق�ض�ضي مرة 

�أخرى �إىل �ضياقه �لو�قعي. و�إذ� كان مقدر�ً له 

�أن ميار�ض يف لعبته �خلادعة حماولة ردم �أو 

كما  و�لو�قع  �حللم  عاملي  بني  �لهوة  جت�ضري 

هذ�  ياأخذ  مل  فاإنه  فركوح)8(  �ليا�ض  يقول 

�ملنحى يف عامل عبد �حلميد �أحمد �لق�ض�ضي ، 

بل ذهب يف منحى �آخر ت�ضعيديًا ز�د يف دنيا 

بطله حجم هذه �لهوة عند �أول حماولة له يف 

ودخوله  جترئه  منذ  يظهر  ما  وهو  ت�ضييقها 

�للحم  من  �ضيء  ل�رش�ء  و�ضعيه  �جلز�ر  دكان 

�أكرث من  من عنده.. وتتو�ضح �ضورة �ملاأ�ضاة 

خالل �حلو�ر �لذي يبد�أه ناحل بقوله للجز�ر:

- » �أريد حلمًا...

- كم كيلو...

- �ثنان...

- بكم �لكيلو ؟...

- بع�رشين درهمًا...

�لع�رش  تقبع  حيث  جيبه  �إىل  ناحل  يد  ت�ضللت 

در�هم �لتي ��ضتلمها م�ضاء بعد �أن �أنهى عمله 
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�حلو�ر  بالعتماد على  وذلك  �لأخرى  جو�نبه 

تقم�ضها  �لتي  للذ�ت  �أخرى  �إ�ضاءة  ويقابلها 

�لكاتب ـــ �لر�وي نف�ضه ـــ  و�لتي تبد�أ مالحمها 

�لد�خلية  �لتد�عيات  خالل  من  بالظهور 

�مل�ضاحبة للحو�ر.. وذهب �لكاتب ـــ �لر�وي ـــ 

�إىل تعميق �ضورة �ملاأ�ضاة �أكرث بك�ضف �ملزيد 

من خمبوء �ملر�أة �لتي ر�فقها �إىل بيتها فهي 

تقول له هناك �إنها �بنة �ضابط كبري و جاءت 

لتزور �أمها �ملنف�ضلة عنه وتخربه عن �لعجوز 

�لبنت  و�أن  �أمها  �أنها  �لبيت  يف  �ملوجودة 

�ل�ضغرية هي �بنتها ثم ترت�جع لتقول له �إنها 

�بنة �أختها.. وتقول له عن نف�ضها وهي ت�رشب 

�لكحول: �إنها زوجة رجل ثري عنده عمارتان 

كتب �إحد�هما با�ضمها وتتابع باأنها �ضت�ضافر 

بال�رش�ب  تفرط  �أن  بعد  لكنها  �لغد  يف  �إليه 

 
ّ
وعلي م�ضلول  �أبي  تقول:  وهي  تبكي  وتثمل، 

وت�ضيف:  �إخوتي..  تعليم  م�ضاريف  �أدفع  �أن 

حتى  خمادع  �ضيء  كل  علينا  يكذبون  كلهم 

يتفق  ول  حديثها  يتباين  وبذلك  �لأحز�ب... 

�ضياقه �ل�ضعوري مع �ضياقه �لال�ضعوري �لذي 

جاء على �ضفة بوح و�ضل�ضلة �عرت�فات �أثقلت 

كاهل �ضاحبتها ، فخرجت من خمبوئها بعد 

ما غفل عنها �لرقيب بفعل �مل�رشوب �لكحويل، 

وهو ما ��ضتثمره �لكاتب ليربز به مفعول �لفقر 

يف  �لعميق  و�أثره  �لإن�ضانية  �ل�ضخ�ضية  يف 

�ل�ضلوكية و�لأخالقية وكان رجل  �نحر�فاتها 

�للبيدو �لفرويدي �ضبيله لتج�ضيد هذه �ل�ضورة 

جزء�ً  تعترب  و�لتي  �ملدينة  قاع  يف  �ملختبئة 

�لكلية  حقيقتها  ومن  مالحمها  من  يتجز�أ  ل 

و�ملمار�ضات  �ل�ضلوكيات  هذه  كانت  و�إذ� 

»نبيلة«  �ضخ�ضية  مثلتها  �لتي  �ملنحرفة 

تعترب �جلزء �ملدن�ض من �ضورة �ملدينة ، فاإن 

�ضورة »مرمي« �لتي تعرف عليها بطل �لق�ضة 

�ملقد�ض  �جلزء  متثل  ذ�تها  �لرحلة  يف  �أي�ضًا 

�ل�ضدق  رمز  فهي  �ل�ضورة..  لبقية  و�ملكمل 

و�لعفة و�لطهارة كما تذهب �ضريتها يف �لن�ض 

�ملجهول  طي  �ملكان  ��ضم  مبقيًا  �جلغر�فية، 

و�لكتمان، ولكن ما ي�ضي به �ضياقه �لق�ض�ضي 

تاأخذنا  �نفكت  ما  �أجنبية  �أجو�ء  عن  ي�ضّف 

�ختار  لذلك  بانبهار،  �إليها  �أنظارنا  وتخطف 

يغ�ضل  �لذي  �ملطر  هطول  من  تبد�أ  �أن  للق�ضة 

على  لتظهر  �لأمكنة  يف  مرت�كم  هو  ما  فيها 

�لفندق  �إىل  ذلك  بعد  يندفع  ثم  حقيقتها، 

من  �ملكان  معرفة  لتبد�أ  �حلانة  يف  ويجل�ض 

بر�ئحة  �لدفء �ملختلطة  ر�ئحة  �لد�خل حيث 

�لعطور �لتي تفوح من ن�ضاء �ضعرهن م�ضفف 

لرجال  حليقة  ووجوه  غر�ئبية  بطر�ئق 

�إىل  �لق�ضة  بطل  ينتبه  ذلك  و�ضط  مهندمني، 

�ضيدة غاية يف �لبهاء جتل�ض وحيدة و�أمامها 

طاولة ومقعد خال وم�رشوب، بدت يف عينيه 

�لوقت  مرور  ومع  �ملجد  بغار  مكللة   مليكة 

تبني  �أن  بعد  �إليها  �لذهاب  يف  قو�ه  �أ�ضعفته 

له �أنها ل تنتظر �أحد�ً كما كان يظن، وفوجئ 

كانت  كاأنها  وبدت  معه  جتاوبها  ب�رشعة 

تنتظر منه هذ� �لطلب، �لأمر �لذي جعلها تفقد 

جعلته  و  نظره  يف  �ملعهود  بريقها  من  �ضيئًا 

من  �حلرمان  �أن  »رمبا  قائاًل:  نف�ضه  يحدث 

�لنوم قد هيج يف د�خلي حريق �جل�ضد �إىل ماء 

�إذ  �ضحريًا  دفعًا  �إليها  ودفعني  كنبيلة  �مر�أة 

�لر�بط  �لباطني  �مل�ضهد  خارج  للحظات  بدت 

تبدل  �أن  و�ضك  على  عتيقة  مدينة  �أح�ضاء  يف 

جلدها �أو تنهار. 

فنبيلة قالت تف�ضل بب�ضاطة مل �أتوقعها و�لذي 

فتقول  معي..  ت�ضعدين  هل  لأ�ضاألها  جر�أين 

�ضنكون  معي  تذهب  �أنت  بل  تكلف:  دون  يل 

جنل�ض  كنا  حيث  �ل�ضيارة  ويف  �أكرث..  �آمنني 

يف �ملقعد �خللفي �ضاألتني هل �أعجبتك بالدنا 

�أجبت ب�رشعة دون تفكري: مده�ضة.. جميلة.. ثم 

�أ�ضفت بعد حلظة.. وحمزنة حقًا..«)11(.

�لإحاطة  �إىل  �لكاتب  يلجاأ  ذلك  خالل  من 

�إ�ضاءة  عرب  لالآخر  �ملو�ضوعية  بال�ضورة 

مثقل  وهو  تر�تبيته  عن  بنيتها  يف  �لزمن 

من  ن�ضب  يف  متد�خلة  متعددة  مباأ�ضاة 

حياتهم  وجل  ح�ضبهم  ويف  منها  يعانون 

بقي  �لذي  �لفقر  هو  فيها  �لفتيل  كان  و�إذ� 

�لق�ضة  هذه  يف  �ملطحون«  »لناحل  مالزمًا 

»غريب«  �أو�ضل  كما  �ملوت  �إىل  �أو�ضله  حتى 

»�لطائر  ق�ضة  يف  قبل  من  م�ضابه  م�ضري  �إىل 

�أحمد  �حلميد  عبد  �لقا�ض  فاإن  �لغمري«، 

ق�ضته  يف  عليه  ويعتمد  �لفتيل  بهذ�  يتم�ضك 

عن  �أهمية  تقل  ل  �لتي  �لنهار«  حافة  »على 

�إ�ضافية  �أهمية  لها  �أن  رمبا  بل  �ضابقاتها، 

حتى جعلها عنو�ن جمموعته �لق�ض�ضية. وكنا 

قد �أ�رشنا من قبل �إىل �أن هذ� �لفتيل �لذي هو 

�ل�رشدي  �ضياقه  مفاتيح  �أهم  من  يعترب  �لفقر 

ورغم تكر�ر �لعتماد عليه �إل �أنه ياأخذ �أبعاد�ً 

خمتلفة تتو�فق مع �لفكرة �لتي ي�ضعى �لكاتب 

�لق�ض  حكائيات  يف  وجت�ضيدها  بلوغها  �إىل 

�أن  ويبدو  �لتنوع  طابع  عليها  يغلب  �لتي 

�لتنقل و�ل�ضفر لديه كان له بالغ �لأثر يف هذ� 

�مل�ضاهد  من  باملزيد  ن�ضه  رفد  ويف  �لتنوع 

�لإن�ضانية �إل �أنها على كرثتها ظلت حمكومة 

بالأزمات وعالقة بها وم�ضتغرقة يف تفا�ضيل 

�ضياقها  جعل  ما  وهو  �ليومية  مكابد�تها 

تاأخذ  م�ضرت�ضلة  رو�ئية  بنائية  وفق  يت�ضكل 

منحى �ل�ضتطر�د و�ل�ضتطالت �ل�رشدية �لتي 

متالأ م�ضاحات �لق�ض بتفا�ضيل �حلدث وحياة 

ور�ضمها  �لكاتب  �ضممها  �لتي  �ل�ضخ�ضيات 

وفق جتاربه وهو ما يجعلها تتحول �إىل �أقنعة 

يتحدث �لكاتب مبوجبها عن نف�ضه كما يقول 

مي�ضيل بوتور)10(.

حافة  »على  �ملحورية  ق�ضته  يف  �أنه  ويبدو 

فهو  �ملغاير...  �مل�ضلك  هذ�  �ضلك  قد  �لنهار« 

�ملحلي  �لو�قع  عن  �ل�رشدية  ببيئته  يخرج 

حالت  �أو�ضع  و�قع  من  وير�ضد  و�لعربي، 

�حلدود  من  معها  تعامله  يف  يتحرر  �إن�ضانية 
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على درجة كبرية من �لتفاق مع �لقا�ضة مرمي 

ل  �لتي  �لق�ض�ضية  و�ضخ�ضياتها  فرج  جمعة 

تقل حبًا للبحر عن �ضخ�ضياته... يف حني �أنه 

ي�ضل �إىل مفرتق طرق مع علي �أبو �لري�ض �لذي 

مل تذق �ضخ�ضيات جمموعته  »ذ�ت �ملخالب« 

و��ضتغالله...  �لنوخذ�  ظلم  �إل  �لبحر  هذ�  يف 

وكذلك �حلال يتكرر مع �لقا�ضة �ضيخة �لناخي 

�لتي �رشخت بطلتها يف جمموعة »�لرحيل«: 

�ضيف  مطر  و�ضلمى  �لبحر..  هجوم  يوقف  َمْن 

�أي�ضًا �أوردت على ل�ضان بطلتها : �إن هذ� �لبحر 

ل يورد �أهله ونا�ضه �إل �ملوت)14(.

�لق�ضرية  �لإمار�تية  �لق�ضة  تتغاير  وبهذ� 

يف  �ملتالحقة  �ل�ضوتية  موجاتها  وتتباين 

وبالتنافر  حينًا  بالتجاذب  �ل�رشدي  �ضياقها 

بوجود  �إقر�رها  ذلك  و�ضط  م�ضكلة  �آخر  حينًا 

�لختالف  مع  و�ملعاناة  و�ل�ضتغالل  �لظلم 

�أن  مع  �ملكانية  بينها يف حتديد جهته  فيما 

�لظامل و�مل�ضتغل هو �مل�ضيطر على هذه �جلهة 

كانت  و�إذ�  نف�ضها...  �جلهة  ولي�ض  �ملكانية 

�أبو  علي  عند  �لبحر  يف  جنحت  قد  مقاومته 

�لتي  �ل�ضيادين  جمموعة  خالل  من  �لري�ض 

ت�ضافرت قوتها و�جتمعت �ضد �لنوخذ� »معلم 

نف�ضها  �لنتيجة  تبلغ  مل  فاإنها  �ل�ضيادين«، 

فبقيت  �لياب�ضة...  يف  �أحمد  �حلميد  عبد  عند 

نبيلة يف ق�ضته »على حافة �لنهار« مت�رشنقة 

�نتهاء...  بال  �ملعاناة  يف  �ضادرة  بفرد�نيتها 

يف  �ملطحون  ناحل  �حلرمان  يفارق  ومل 

بقي مالزمًا  بل  طائ�ضة«  هو�ء  »ن�ضمة  ق�ضته 

حلياته وحتول �إىل كفن له بعد �ملمات.. ويف 

ق�ضة »�ل�ضدى« يفرح بطله موؤقتًا يف �بتعاده 

غرفته  مالزمًا  ويبقى  �لآخرين  �ضو�ضاء  عن 

غا�ضتون  ي�ضميه  ما  وهو  عزلته  يف  غارقًا 

با�ضالر باملكان �لتمركزي �لب�ضيط)15(.

�أية  تخطي  يف  ب�ضيء  منه  ي�ضتفد  مل  لكنه 

و�لتي �رشعت  به  �ملحيطة  �لأزمات  من  �أزمة 

ول  رجليه  ثم  يديه  منه  فُت�ضقط  �لبحر..  ماء 

منه  يبلغ  وحني  �لبحري،  حلمه  عن  يرت�جع 

�نتقام �لياب�ضة مد�ه وتنزع عنه حتى �لنب�ض 

يقع على �لرمل وعيناه م�ضوبتان نحو �ملاء 

باألو�ن  مفعمة  لوحة  يف  و�ل�ضمك  و�ملوج 

عن  بعيد�ً  �لتخييل  يكن  �مل�ضتعر مل  �حلب  من 

�لكاتب يف ر�ضمه له ويف و�ضفه بالقول :

ثمة  باملاء...  يحلم  بد�أ  متى  منذ  يعرف  »ل 

يف  �ضعت  �لبحر...  �إىل  ي�ضوقه  كال�ضحر  عط�ض 

�ملاء  ر�أى  �إذ  �لفرح  من  كبرية  جنمة  عينيه 

�إليه من نب�ض قلبه مل يعد يعباأ بجلده  �أقرب 

باأطر�فه  �ملت�ضقق زحفًا كما مل يعباأ من قبل 

�ملاء  يف  ويكون  و�حدة  زحفة  �ملت�ضاقطة... 

لكن  و�حدة  زحفة  �لأزلية...  بعذوبته  يغرق   ،

�لر�أ�ض تدحرج بعيد�ً منف�ضاًل عن �جل�ضد فهمد 

ترنو�ن  �لر�أ�ض  يف  �لعينان  فيما  �لرت�ب  فوق 

ب�ضبق �إىل �ملوج �لأزرق و�لأبي�ض وهو يقذف 

�إىل �لياب�ضة �ضمكة حتت�رش «)13(. 

�سياقه  يف  اأحمد  احلميد  عبد  اإن 

ما  كل  توظيف  اإىل  ي�سعى  الق�س�سي 

يراه �ساحلًا يف خدمة الن�ض وبنيته 

هذا  اإطار  يف  وا�ستخدم  ال�رصدية 

النوم  واأحالم  التذكر  تقنية  التوجه 

واليقظة واخلطف خلفًا – الفال�ض باك 

–  وا�ستخدم املكان الثابت واملتنقل

بقي  �لذين  �لقالئل  من  �أحمد  �حلميد  عبد  �إن 

�حلميمية  من  عالية  درجة  على  حبهم  �أو�ر 

يف  يبدو  ل  �لذي  للبحر  �ملفرطة  و�ملودة 

وهو  �إل  �ل�رشدي  ومتخيلهم  �لو�قعية  روؤيتهم 

تنفك  ل  �لتي  �جلميلة  �لأيام  باأمو�ج  يرق�ض 

بع�ض  فيه  تبدو  حد  �إىل  �لذكرى  �ضو�حل  عن 

�أحمد  �حلميد  عبد  �ضياق  يف  �ل�ضخ�ضيات 

يجعله  ما  وهو  مائية  كمخلوقات  �لق�ض�ضي 

حت�ضيلها  �إىل  �ملن�رشفة  وهي  �لديني.. 

�ل�ضياق  ي�ضفها  كما  و�لعلمي  �لدر��ضي 

�أي�ضًا  فيها  �لنتباه  يلفت  وما  �لق�ض�ضي.. 

بينهما:  مت  لقاء  �آخر  يف  �لق�ضة  لبطل  قولها 

»تذكر.. لي�ض كل ما تر�ه �ضحيحًا، حني يهطل 

�مر�أة  �أجمل وجه  �ملكياج عن  يت�ضاقط  �ملطر 

يف �لعامل..«)12(.

�لق�ض�ضي  �ل�ضياق  بد�ية  �إىل  يعيدنا  ما  وهو   

يهمي  وهو  �ملطر  بهذ�  �لكاتب  �ختاره  �لذي 

على  �أخرى  مرة  يكرره  �أن  قبل  �ملدينة  فوق 

بقولها:  م�ضفوعًا  �لق�ض�ضية  مرميه  ل�ضان 

لي�ض كل ما تر�ه �ضحيحًا، وكاأنه ميهد بذلك 

�لأوىل  �لنظرة  �ضدقية  على  �ل�ضك  �إ�ضفاء  �إىل 

�لتي غالبًا ما تكون وليدة �لنبهار و�أ�ضريته، 

وهو ل يخفي رغبة �لتخل�ض من هذ� �لنبهار 

�لذي ما فتئ يحكم عالقتنا بالغرب وبالآخر 

�لأجنبي ب�ضفة تكاد �أن تكون عامة. لذلك جلاأ 

يف متخيله �ل�رشدي �إىل �ملطر كرمز يعري به 

ومن  �لظاهري  بريقها  من  �ملبهرة  �ملدينة 

بهذ�  ولتتطهر  حقيقتها  على  لتظهر  �ضرتها 

�ملاء �ل�ضماوي وتغت�ضل من �آثامها على ياب�ضة 

باتت يف نظره مملوءة بالظلم و�ملعاناة لي�ض 

يف هذه �ملدينة وحدها �لتي دخلها بطله وهو 

�ملحلية  �ملدن  ويف  بل  �لنبهار  حافة  على 

غريبًا  له  قتلت  �لتي  فهي  �أي�ضًا،  و�لعربية 

ناحل  قتلت  كما  �لغمري«  »طائر  ق�ضة  يف 

طائ�ضة«  هو�ء  »ن�ضمة  ق�ضة  يف  �ملطحون 

وها هي تنتقم جمدد�ً من بطل ق�ضة »غو�ية« 

ملجرد حلمه باملاء �أ�ضله �لأول �لذي يحن �إىل 

�لرجوع �إليه بعيد�ً عن مدن �لأ�ضمنت وحياتها 

هذه  ياب�ضة  فتطارده  �ملعلبة...  �ل�ضتهالكية 

من  باأجو�ء  �لكاتب  ج�ضده  �ضياق  يف  �ملدن 

�لغر�ئبية و�لفانتازيا يفقد فيها بطله �أع�ضاءه 

�حلياة  �أدو�ت  عنه  تنتزعها  �لتي  �جل�ضدية 

�لع�رشية وحياتها �ملحمومة كلما �قرتب من 
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�لغمري  �لطائر  �ل�ضابق - ق�ضة  �ملرجع   -  6

�ض 87-86.

7 - �ملرجع �ل�ضابق – �ض 86-82.

مع  حو�ر�ت   – �خلادعة  �ل�رشد  لعبة   -  8

– د�ر  �لعقيلي  – �إعد�د جعفر  �إليا�ض فركوح 

�أزمنة للن�رش – عمان 2006م.

9 - جمموعة ق�ض�ض على حافة �لنهار لعبد 

�حلميد �أحمد – ق�ضة ن�ضمة هو�ء طائ�ضة �ض 

. 32-31

 – �لرو�ية  يف  �ل�ضمائر  ��ضتعمال   -  10

�لثقافة  – جملة  �لأ�ضدي  قا�ضم  �ضعيد  ترجمة 

�لأجنبية– بغد�د عدد /1/ 1989م.

 – �لنهار  - جمموعة ق�ض�ض على حافة   11

ق�ضة على حافة �لنهار �ض 44.

12 - �ملرجع �ل�ضابق �ض 60.

13 - �ملرجع �ل�ضابق – ق�ضة غو�ية �ض 68.

- لالطالع على مزيد من �لتباين �لقائم   14

يف روؤية كتاب �لق�ضة �لإمار�تية ملو�ضوعات 

�لكالم  �أنثى  �نظر  ومعاجلتها  �ملحلية  �لبيئة 

�لإمار�تية  �لن�ضوية  �لق�ضة  يف  در��ضات   –

�إ�ضد�ر  حميد�ن-  ح�ضني  �أحمد   – �لق�ضرية 

د�ئرة �لثقافة و�لإعالم – �ل�ضارقة 2004م.

با�ضالر  غا�ضتون   – �ملكان  جماليات   -  15

�جلامعية  – �ملوؤ�ض�ضة  هل�ضا  غالب  – ترجمة 

للدر��ضات و�لن�رش – بريوت ط2 /1984/م.

16 - �ملتخيل �ل�رشدي – عبد �هلل �إبر�هيم – 

�ملركز �لثقايف �لعربي – بريوت 1990م.

– �لفال�ض باك  �لنوم و�ليقظة و�خلطف خلفًا 

كما  و�ملتنقل،  �لثابت  �ملكان  و��ضتخدم   –
��ضتخدم نظام �لتد�خل �لزماين و�ملكاين وخرج 

جت�ضيد  يف  �لرت�تبية  نظام  على  خاللهما  من 

حدثه �لق�ض�ضي �لذي �ضاق من خالله �لو�قع 

�إىل �ملتخيل و�ملتخيل �إىل �لو�قع �لذي �أف�ضى 

�لو�قعي  فيها  متاوج  لوحات  �إىل  بق�ض�ضه 

بالغر�ئبي وجتاور فيها �لت�ضجيلي و�لتعبريي 

لكنها يف جانب من �ضياقاتها تعّدت �لإيجاز 

وجزئيات  تفا�ضيل  يف  و��ضتغرقت  �لق�ض�ضي 

�ضدها �إليها �لكاتب عرب تقنيات هي �أقرب �إىل 

�لأ�ضلوب �لرو�ئي منها �إىل �لأ�ضلوب �لق�ض�ضي 

�حلزن  بحا�رش  ي�ضج  كان  �رشدي  عامل  يف 

يكتنفه  ز�ل  ما  بفرح  ويومئ   ، و�ملكابدة 

�لغمو�ض و�لغياب..

مــر�جع و�إحــالت:

، مقالة  �أبو لوز  – يو�ضف  �لكالم  1 - �ضجرة 

خليج  يف  �ل�ضابح  �أحمد  �حلميد  عبد  »�لقا�ض 

يتوح�ض « �ض40.

هيثم   – �لإمار�تي  �لأدب  من  �أطياف   -  2

 – و�لإعالم  �لثقافة  – د�ئرة  �خلو�جة  يحيى 

 – �لق�ضرية  �لق�ضة  – وفن  2003م  �ل�ضارقة 

مقاربات �أوىل – حممد حميي �لدين مينو – 

مطابع �لبيان بدبي ط1 – 2000م.

3 - جمموعة ق�ض�ض على حافة �لنهار – عبد 

�حلميد �أحمد – �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت، 

�ل�ضارقة 1992م.

�ض  خروفة  ق�ضة   – �ل�ضابق  �ملرجع   -  4

.10-9

�ض  خروفة  ق�ضة   – �ل�ضابق  �ملرجع   -  5

.15-14

ع�ضو�ً  �أع�ضاء ج�ضده ع�ضو�ً  و�ضلبه  بافرت��ضه 

�لق�ضة  لبطل  ح�ضل  ما  معها  يتكرر  بطريقة 

�لبحر..  �إىل  عودته  �أثناء  »غو�ية«  �ل�ضابقة 

ما  ع�رش  يف  للفرد  �ملاأ�ضاوية  �لنهاية  �إنها 

يف  بجدوى  وتثمن  تغني  �لفردية  فيه  عادت 

�ملعركة �حلياتية �ملفتوحة على �أزمات تتو�لد 

�ملجابهة  فيها  تكون  منتهى  بال  وتتكاثر 

من  �خلال�ض  ي�ضمن  وحيد�ً  حاًل  �جلماعية 

معاناتها  �أتون  ومن  �لأزمات  هذه  مكابد�ت 

وهو ما مل يظهر له �أي ومي�ض يف �ضياق عبد 

معظم  يف  بقي  �لذي  �لق�ض�ضي  �أحمد  �حلميد 

ومن�ضغاًل  �لأزمة  نقل  يف  م�ضتغرقًا  م�ضاحاته 

 ، منها  للمعانني  �ل�ضغرية  �لتفا�ضيل  يف 

�إىل  �لق�ض�ضي  �لإيجاز  وهو ما جعله يتخطى 

»على  ق�ضة  يف  وخ�ضو�ضًا  �لرو�ئي،  �ل�رشد 

كما  �لغمري«  »�لطائر  وق�ضة  �لنهار«  حافة 

�أعطى م�ضاحات رحبة للحو�ر خدم من خالله 

فكرة �لن�ض �لق�ض�ضي و�ضريورة �حلدث، وذلك 

�أ�ضو�ت متعددة ، متناغمة  �أن جتلت فيه  بعد 

مر�ده  بلوغ  خاللها  من  ّكن  مَتَ ومتعار�ضة 

�لأ�ضلوب  على  فيه  �عتمد  �لذي  �لق�ض�ضي 

�ملو�ضوعي يف معظم ق�ض�ضه كما �عتمد يف 

جمموعته  �ضائر  عنو�ن  �أعطاها  �لتي  �لق�ضة 

ممثاًل  فكان  �لذ�تي  �ل�رشد  �أ�ضلوب  �لق�ض�ضية 

وكان  فيه  وم�ضاركًا  �لق�ض�ضي  �ل�ضياق  يف 

�ل�ضاردة  �ملحورية  �ل�ضخ�ضية  يف  متماهيًا 

بامل�ضاوي  تودوروف  ي�ضفه  �لذي  للحدث 

بن�ضاطها  تنه�ض  �لتي  �ملركزية  لل�ضخ�ضية 

�لناقد  عليها  �أطلق  و�لتي  �ل�رشد  عملية 

�أو  �مل�ضاحبة  بالروؤية  بويون  جان  �لفرن�ضي 

�ملجاورة)16(. 

يف  �أحمد  �حلميد  عبد  �أن  على  يدل  ما  وهو 

ما  كل  توظيف  �إىل  ي�ضعى  �لق�ض�ضي  �ضياقه 

ير�ه �ضاحلًا يف خدمة �لن�ض وبنيته �ل�رشدية 

�لتذكر  تقنية  �لتوجه  هذ�  �إطار  يف  و��ضتخدم 

و�أحالم 
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ت�رشيبي  كخيار  ياأتي  �لتاأويل،  م�ضتويات 

على  و�للتفاف  �لطرح  يف  �ملبا�رشة  لفجاءة 

من   هنا  ت�ضتخدمه  وهي  �ملعاجلة..،  تقريرية 

�أجل تخفيف وقع �ملو�جهة مع �لعقل �جلمعي 

�إ�ضهار  دون   قمعه  باأدو�ت  يتم�ضك  �لذي 

و�عرت�ف مبمار�ضتها.

»كاأين تاآلفت يف لغة هزمت فهم من عربو�..« 

 – خطاب  قبل   - لغة  يف  تتماهى  �ل�ضاعرة 

�لأمرية �ل�ضبّية وتتمثل وقع �أبجدية �رشختها، 

جرح  لأن  �ضخ�ضيتها،  تتقم�ض  وكاأنها 

�ل�ضتالب و�حد يف وقعه، مهما تعددت �ضور 

متثله.. 

على  متوت  )ريحًا  يتنازعنا...  �ضوت  ثمة 

�ملكرورة  �لوجوه  من  وقبائل  حزننا(... 

�لأنثى،  فردية   تاريخ  على طول  �ضعت،  �لتي 

�لعملية  ت�ضاري�ض  من  )وجهها(  معامل  طم�ض 

�لتاريخية: �إر�دة وفعاًل.

كاأين ليل يف�رص لل�سبح نف�سه

وياأبى ال�سباح انك�سايف عليه 

فاأرتد نحو عباءتي ال�ساخرة ..

توؤنبني هكذا : 

»لي�ض هذا ال�سباح لك«

لفاتورة  �آخر  تقليب  �أي�ضًا  وهو  فرديته.. 

ح�ضاب طال به �لنتظار على عتبات �لتاأجيل: 

مو�جهة �لرجل ملر�آته!

ملاذ� ي�ضتكرث �لرجل على �لأنثى �أن تكون مر�آة 

ذ�ته؟ 

�لتي  )متاثيلهم  بعدد  تتو�ىل  �ل�ضوؤ�ل  نو��ضي 

غاب�ض،  �لنا�ضة  ترى  كما  فينا(،  �لنار  تنحت 

من  بارت(  بح�ضب  �قرت�ح  )�لن�ض  و�قرت�حها 

يبحث  �ضوؤ�ل  �ضبيت(،  �أين  تنكرو�  )ل  عتبته: 

)�لرجل(  �لآخر  وقبول  ت�ضنيفه  م�رشوع  عن 

يتطلع  كفاعل  و�إحلاحه،  قيامه  بحقيقة 

ملمار�ضة وجوده وفعله..

»كاأين تاآلفت يف لغة هزمت فهم من عربوا

وظلت متاثيلهم تنحت النار فينا 

ت�سكلها هيئة قاحلة 

وريحًا متوت على حزننا«

بناء  م�ضتوى  على  بحكم،  �ل�ضاعرة  قطع  عدم 

�جلملة، فاملعاين تدور يف حقل د�ئرة �لإمكان 

به  �ضحنت  �إ�ضاري  خيار  وهذ�  و�لحتمال، 

�ل�ضعرية لتمنحها �ملزيد من  �لنا�ضة جملتها 

الذاكرة  هذه   مفردات  بكامل   نلم  ولكي 

)عنوان  عتبة  على  اأوًل  نتوقف  ودللتها،  

غاب�ض:  النا�سة   اإفا�سات  الق�سيدة(  هذه 

تطالبنا  فهي  �سبيت..(،  اأين  تنكروا  )ل 

عملية  الفاعلني يف  املتلقني  نحن   – فيه 

 – التاريخية  العملية  واقرتاف  )اقرتاح(  

بعدم تن�سلنا من ا�ستحقاق مواجهة الفعل 

الفعل:  هذا  مل�سوؤولية  وحتملنا  التاريخي 

�سبي الأنثى/ ا�ستالبها من  ذاتها وتفريغها 

يف  وفاعل  كاأنثى  ال�سخ�سية  هويتها  من 

اأن  هنا  بالذكر  جدير  التاريخية..؟  العملية 

اتكاء النا�سة على الإرث التاريخي )حكاية 

هو  املعتمد(  الأندل�سي،  امللك  ابنة  �سبي 

جتزيء  ولي�ض  الفعل  اأثر  تكثيف  اأجل  من 

اأي  اأو ح�رصها يف �سورة واحدة،  مدلولته 

خلدمة فنية الن�ض.

»ل تنكرو� �أين �ضبيت« �لعنو�ن  ��ضتدر�ج لفعل 

باإرث  �لرجل  هنا  وهو   – �ملخاطب  مو�جهة 

لنف�ضه   – �لجتماعي   – �لتاريخي  �ضطوته 

)مبعنى  �ل�ضبي  فعل  �أثر  بفد�حة  ومكا�ضفتها 

�ضعى  �لذي  لن�ضفه  و�مل�ضادرة(  �ل�ضتالب 

وم�ضادرة  وتهمي�ضه  تغييبه  �إىل  وماز�ل 

وجه �آخر لوجع �لأنوثة 

قر�ءة يف ق�سيدة » ل تنكرو� �أين �سبيت.. «

�سامي البدري

اإذا كنا �سنكتب تاريخًا للمراأة، فليكن تاريخًا قادراً على مللمة كامل وجع الأنوثة! من هذه العتبة الأميبية – )مبراوغاتها( تدلج بنا ال�ساعرة 

»�ساحلة غاب�ض«  اإىل ذاكرة املراأة... )هل كان عليَّ اأن اأقول ذاكرة اجل�سد، لأكون اأكرث دقة يف تو�سيف حالة الوجع؟(.
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يف قر�ءتي حتط رحلة م�ضاك�ضات �لن�ض رحلها 

عند هذه �لنا�ضية، لأن �ل�ضتطر�د �لأخري لي�ض 

بثتها  �ضابقة،  لإ�ضاءة  �آخر  �أتون  من  �أكرث 

�لنا�ضة عرب �ضبكة �إ�ضار�ت �لن�ض..

ليل  مللمة  �لنا�ضة  علينا  �قرتحت  عربة  �أي 

�لأنثى يف )منفاها(؟

ليل  لإطالق  ن�ضفح   �أن  علينا  م�ضمع  وكم 

)بثينة( من �ضبيه؟

�أعرف �أنه ماز�لت مر�ر�ت بثينة ترب�ض حتت 

�أر�جيح  يتلب�ض  ماز�ل  ليلها  و�أن  جلودنا... 

�أ�رش  خارج  ما  هد�أة  عن  �لباحثة  �ضلوعنا 

يليق  �ضباح  من  فهل  �لأعوج(...  )�ضلعنا 

بهزمية ذلك �ل�ضلع..

ل  تنكروا اأين �سبيت..

كاأين تاآلفت يف لغة هزمت فهم من عربوا

وظلت متاثيلهم تنحت النار فينا 

ت�سكلها هيئة قاحلة 

وريحًا متوت على حزننا 

كاأين ليل يف�رص لل�سبح نف�سه

وياأبى ال�سباح انك�سايف عليه 

فاأرتد نحو عباءتي ال�ساخرة ..

توؤنبني هكذا: 

» لي�ض هذا ال�سباح لك«

هنا كنت اأدفن دمعة �سربي 

اأمزق اأوراق كل الوعود 

التي �سخرت من وفائي 

وظلت تراقبني اأجتمد �سيئًا ف�سيئًا

بثلج انتظاراتي ال�ساذجة.

تبوح الليايل 

وكل امل�سامع غادرن مملكة املعتمد

وكن و�سيفات عر�ض هزميته 

يرتنب منفاه يف العربات غناء جريحًا 

هوى يف دموع بثينة.

وكل القلوب جنود خم�سبة عند باب حرا�سته 

ونبوح...

فتطفو اللغات بحرف هجني 

متجده كائنات اخليانة

يف هذ� �ملقطع تلميحًا فاإنها تاأتي يف �ملقطع 

�لتايل له ت�رشيحًا..

)هنا كنت اأدفن دمعة �سربي 

اأمزق اأوراق كل الوعود 

التي �سخرت من وفائي 

وظلت تراقبني اأجتمد �سيئًا ف�سيئًا 

بثلج انتظاراتي ال�ساذجة(

 �لنا�ضة تر�ضم �ضورة للذ�ت يف حلظة �ضعفها 

�لطاقة  عطب  للمتلقي  لت�ضور  و�نكفائها 

بعملية  ذلك  جم�ضدة  �حلزن،  عن  �لتعبريية 

�لدفن �لتي حتيل  �إىل غ�ضة �لو�أد �لتي �ضكلت 

بد�ية لوجع ذ�كرة  �لأنثى، رغم �أنها ل ت�ضت�ضلم  

�أور�ق كل �لوعود..«  بل حتتج ر�ف�ضة: »�أمزق 

ورغم وقوفها �أمام �ملر�آة لرتى ذ�تها كما هي 

)على وفائها و�ضذ�جة �نتظار�تها( فهي تبلغ 

درجة من �لت�ضّيوؤ و�لعطب فاقدة حر�رة �حلياة 

�ل�ضبي  تقول:  وكاأنها  ف�ضيئًا(  �ضيئًا  )�أجتمد 

عطب وموت و�نقطاع عن �لوجود .

كم وعد�ً ناءت على ر�ضيف �نتظار�تنا  �أيتها 

دمه  ن�ضفح  �أن  علينا  �ضباحًا  وكم  �ل�ضاعرة؟ 

عنو�ن  بال  م�ضماة...  هوية  بال  قبلة  على 

ي�ضرت�ضد باإمياء�ته حريق تلك �لنتظار�ت؟

تبوح الليايل 

وكل امل�سامع غادرن مملكة املعتمد

وكن و�سيفات عر�ض هزميته 

يرتنب منفاه يف العربات غناء جريحًا

هوى يف دموع بثينة.

�رشيبة  من  فرديتها  �لنا�ضة  حترر  هنا 

)�لتماهي  �جلمعي  �مل�ضار  حتت  �لن�ضو�ء 

�ضخ�ضها  فردية  �إىل  لتعود  �لأنثى(  �لذ�ت  يف 

مل�ضارها  �لن�ض(  )حدثية  باإرجاع  �ملت�ضوف، 

�لذي  بثينة  �لأمرية  ب�ضبي  �ملتمثل  �لتاريخي 

جعلت منه �لنا�ضة رمز�ً ل�ضتالب �لأنثى، ذ�تًا 

وفعاًل.

وفق روؤية �لت�ضاد �لتقابلي، تتاأرجح �ل�ضاعرة 

و�ل�ضبح،  �لليل  هما  متقابلني  قطبني  بني 

بنتهما باأ�ضلوب حو�ري بني �لليل �لذي رمزت 

به لذ�تها، و�أي�ضًا ملا لليل من �إيحاء�ت حتيل 

وباملقابل  و�لظلم..  �لقهر  معاين  �إىل  �ملتلقي 

فاإنها تو�جه فد�حة هذ� �لرمز )�لليل( مبالذها 

�إ�ضار�ت  من  يحمله  مبا  )�ل�ضبح(،  يقابله  ملا 

تفتح كوة لالنفر�ج... و�لأمل على �ضعة �إطالق 

مدلولته �ل�ضت�رش�فية.  

 كما تعمد �لنا�ضة �إىل بناء �ل�ضورة �ل�ضعرية 

فالليل  �لت�ضخي�ض،  تقانة   �إىل  ق�ضيدتها  يف 

�ضاخرة،  و�لعباءة  ر�ف�ض  و�ل�ضباح  حماور 

�إز�حية  طاقة  )عاملها(  على  تخلع  بهذ�  وهي 

– تفجريية.
ويف حماولة منها للقب�ض على نا�ضية ثانية 

تفر�ض  متظهرها،  وجوه  باأكرث  لل�ضورة... 

)فاأرتد  عباءتها:  �ضطط  من  غمامة  �لنا�ضة 

نحو عباءتي �ل�ضاخرة ..(.  

؟وماذ�  �لعباءة  �حلافة مبفردة  �لإ�ضار�ت  فما 

مفهوم  وما  و�إمياء�ت؟  �إيحاء�ت  من  حتمل 

�أر�دت  �ل�ضعرية �لتي  �ل�ضخرية  �ضمن �ملعاين 

�ل�ضاعرة �ضياغتها من خالل جتربتها �ل�ضعرية 

�لعباءة تبقى يف  �أن �ضخرية  و�ل�ضعورية؟ مع 

�أفق تقبل �ملتلقي حلظة �نك�ضار وحلظة �نكفاء 

�لنك�ضار  هذ�   يوؤكد  وما  نف�ضها  على  �لذ�ت  

�ل�ضباح  هذ�  )لي�ض  �لعبارة  يف  �لنفي  �أ�ضلوب 

لك(..    

�رتهاناتنا  �ضل�ضلة  �إىل  م�ضاف  �ضبح  �لعباءة 

�ضباحات  من  متو�ليات  �ضفحت  �لتي 

قلق  حلظة  بهذ�  نحايث  هل  �نتظار�تنا... 

�لنا�ضة متلم�ضني دفق  توترها �ل�ضعري؟

لأّي  و  �إذن،  نف�ضها  �ل�ضباحات  تدخر  فلمن 

قيامة؟

و�إذ� كانت حالة �لنكو�ض )�لرتد�د( قد جاءت 
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فاملطلوب من �أي منهج كما يرى »�أن يتحلى 

و�ضالحية  عنا�رشه  بني  �لد�خلي  بالتكامل 

�لدر�ض بحيث  �ملنهج ملعاجلة �ملو�ضوع قيد 

تاأتي نتائج �لبحث مت�ضقة مع �لفر�ضيات �لأوىل 

مع  و�ن�ضجامًا  �ملنهج«.   عليها  يتاأ�ض�ض  �لتي 

هذه �ملنهجية �لنقدية �ملن�ضجمة مع �أدو�تها ، 

و�ملن�ضجمة مع ذ�ته، وتوجهه �لفكري �ل�ضاعي 

�لتفكري  بهذ�  و�خلروج  �لأمة  فكر  حتديث  �إىل 

من ماآزقه �ل�ضيقة على �مل�ضتويات �ملختلفة، 

�إعادة �لقر�ءة  �أجل هذ� �خلروج لبد من  ومن 

ل  بحيث  و�حلد�ثة.  و�لأنو�ر،  �لنه�ضة  ل�ضوؤ�ل 

ي�ضكل هذ� �لثالوث �لنه�ضوي مر�حل »متعاقبة 

لدى  بل هي   ، �ل�ضابق  منها  �لالحق  يتجاوز  

�ضمن  متز�منة،  مت�ضابكة  متد�خلة  �جلابري 

�إىل  بد�ياتها   متتد  �لتي  �ملعا�رشة  �ملرحلة 

ما يزيد على مائة عام ... وبالتايل فاحلد�ثة  

تكمن يف �لنه�ضة و�لأنو�ر  وجتاوزهما معًا«. 

و�لرت�ث  �حلد�ثة  مفهوم  فاإن  هنا   ومن 

�لفكري  للو�قع  �حلقيقي  �لنقد  كنه  يف  يكمن 

يف  ننجح  »لن  لأننا   ، �ل�ضيا�ضي  و�لو�قع 

ننخرط  حد�ثة  بنا،  خا�ضة  حد�ثة  تاأ�ضي�ض 

�ملعا�رشة  �حلد�ثة  يف  خاللها  ومن  بها 

ولي�ض كمجرد منفعلني ما  �لعاملية كفاعلني 

مل منار�ض �لعقالنية يف تر�ثنا وما مل نف�ضح 

�لرت�ث  هذ�  يف  ومظاهرها  �ل�ضتبد�د  �أ�ضول 

�أن  �لتي يجب  �لأ�ضا�ض فاملنظومة  وعلى هذ� 

هي  قر�ء�تنا  مظاهر  جميع  يف  وعينا  تنتظم 

على  �ضو�ء  �أ�ضئلتنا،  كل  �إىل  �ملتجه  �ل�ضوؤ�ل 

�لجتماعي،  �أو  �ل�ضيا�ضي  �أو  �لفكري  �ل�ضعيد 

لأن �ضوؤ�ل �حلد�ثة »�ضوؤ�ل متعدد �لأبعاد موجه 

�إىل �لرت�ث بجميع جمالته و�ضوؤ�ل موجه �إىل 

�إنه   ، وطموحاتها  مبعطياتها  نف�ضها  �حلد�ثة 

بتجدد  متجدد  �ضوؤ�ل  �أجيال،  بل  جيل  �ضوؤ�ل 

�حلياة«. 

�جلابري  لدى  �ضكلت  �لتي  هي  �لروؤية  هذه 

منطلقًا ومنهجًا وم�رشوع روؤية للفكر �لعربي 

�إىل  دفعته  وبالتايل  �لعربي،  و�خلطاب 

م�رشوع نقد �لعقل �لعربي، هذ� �مل�رشوع �لذي 

وتاله  �ملعا�رش  �لعربي  �خلطاب  بكتابه  بد�أه 

�لعقل  وبنية  �لعربي  �لعقل  تكوين  بكتابيه 

�ل�ضيا�ضي  �لعقل  نقد  بعد  فيما  لياأتي  �لعربي، 

هذ�  مفرد�ت  يخ�ضع  �أن  حماوًل  �لعربي 

�مل�رشوع لل�ضوؤ�ل �لذي ينه�ض من منهج نقدي 

معريف بقر�ءة �لظاهرة ، ويتجه �إىل كنهها من 

�أجل نقدها ، و�إعادتها باإنتاج وعي معا�رش، 

روؤيوي  نقدي  م�رشوع  �ضاحب  يرحل  عندما 

�لأمة  فعلى  �جلابري  عابد  حممد  مثل  عقلي 

ذ�تها  عناوين  قر�ءة  تعيد  ما  بقدر  تبكيه  �أل 

، فغياب  �لكبري  �لرحيل  ووجودها يف عنو�ن 

لأنه  ح�ضوره  فينا  يحرك  �أن  يجب  �جلابري 

�كتمال  لأن  يكتمل  �أن  له  ي�ضاأ  مل  م�رشوع 

هو  وبالتايل  �ل�ضوؤ�ل،  توقف  يعني  �مل�رشوع 

بهاج�ض  م�ضكون  بال�ضوؤ�ل،  م�ضكون  رجل 

ثقايف  ح�ض  خالل  من  و�لنقد  و�لفهم  �لبحث 

مو�ضوعي فل�ضفي و�ع لأدو�ته ومدرك لطبيعة 

�حلقل �ملعريف �لذي ي�ضتغل فيه وعليه. 

تتحرك  �لتي  �لق�ضايا  بجميع  مت�ضل  مثقف 

يف  �لأمة  وتتحرك  وو�قعها  �لأمة  عقلية  يف 

ي�ضل  �أن  �لأكرب  همه  و�إ�ضكالتها،  ف�ضائها 

قادر  للوعي،  منتج  جيل  �إىل  �ملثقف  باجليل 

�لإق�ضاء  عن  بعيد   ، و�ملجادلة  �حلو�ر  على 

و�لدوغما �لفكرية. 

رحيل  من  ينه�ض  �لذي  �لرحيل  �ضوؤ�ل  �إن 

�ضوؤ�ل   ، �لوجود  �ضوؤ�ل  هو  �لكبري،  �ملفكر  هذ� 

�لقر�ءة �مل�ضتمرة ، �ضوؤ�ل ت�ضغيل �لعقل يف هذ� 

�أزمنتنا  قر�ءة  �إىل  متجهني   ، �ملجنون  �لعامل 

 ، و�لإ�ضكالية  �ملت�ضابكة  وق�ضايانا  �ملختلفة 

وجودنا،  �ضريورة  من  ينه�ض  خمتلف  بفهم 

�ضوؤ�ل  �لوجود  هذ�  �ضوؤ�ل  ياأخذ  وبالتايل 

هي  هنا  و�حلد�ثة  و�لفكر،  للتفكري  �حلد�ثة 

رحل �مل�سكون بال�سوؤ�ل

�ملفكر حممد عابد �جلابري

عامر الدبك  
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كان من �ملوؤمنني باحلو�ر و�لختالف و�لنقد 

�ل�ضتقالل  باأن  �ملوؤمنني  ومن  و�ملجادلة، 

عن  �نف�ضاًل  ي�ضكل  �أن  يجب  ل  �لتاريخي 

�لآخر و�نقطاعًا عن �حلو�ر معه، بل لبد من 

�لو�ضول  �أجل  من  �حلو�ر  هذ�  يف  �ل�ضتمر�ر  

نكتب  �لذي  �مل�ضتقبل  وفهم  �لأ�ضول  فهم  �إىل 

ونفكر ونبحث ونحاور من �أجله.

�لهـــو�م�ض

و�حلد�ثة،  �لرت�ث  �جلابري،  عابد  حممد   )1

�لوحدة  در��ضات  مركز  ومناق�ضات،  در��ضات 

�لعربية، 1991، �ض 26 

2( م ن �ض 37

 3( م ن �ض 16 

4( م ن �ض 17

5(  م ن �ض 268

6( جملة �لوحدة ، �ملغرب، �لعدد�ن / 26 ، 27 

 1986 ،

7( �لرت�ث و�حلد�ثة ، م �ض ، �ض 37

�جتاه  يف  باملا�ضي  �حلا�رش  وتربط  �لكل، 

من  كل  وفيها  بها  يتجدد  روؤية  �مل�ضتقبل، 

�ملوقف و�ملنهج«. 

من  نفعل  �أن  يجب  �لتي  �لروؤية  هي  هذه 

خاللها ح�ضور �جلابري وم�رشوعه، �لذي يعد 

لبد  و�لذي  �لعربي  �لتوعوي  للم�رشوع  بد�ية 

له من �أن ي�ضتمر بجهود �ملفكرين و�لباحثني 

�جلادين، لنجعل من رحيل هذ� �ملفكر �لكبري 

ويف  ذو�تنا،  ويف  �أفكارنا  يف  د�ئمًا  ح�ضور�ً 

فكره  يف  د�ئمًا  يحملها  كان  �لتي  م�ضاريعنا 

جهات  يف  مت�ضعبًا  �ضوؤ�ًل  يتوقف،  ل  �ضوؤ�ًل 

�حلد�ثة  ويقر�أ  و�لرت�ث  �ملا�ضي  يقر�أ  �لوجود، 

و�ملعا�رشة، ويعيد �إنتاج �لوعي بهما منطلقًا 

�لرت�ث  �أن  �لتي ترى  للرت�ث  روؤية جديدة  من 

�أن  يجب  كان  ما  و�إمنا  كان،  ما  فقط  لي�ض 

يكون. 

�أفق  يفتح  قر�ء�ته جميعًا كان  فاجلابري يف 

�إنتاج  تعيد  �أن  �لأمة  على  وبالتايل  �ل�ضوؤ�ل، 

هذه �لأ�ضئلة من �أجل �أن ي�ضتمر هذ� �مل�رشوع 

�لفكرة  من  جعل  �لذي  �لثوري  �لتنويري 

م�ضاحة للحو�ر و�جلدل و�لنقا�ض و�لوعي، لأنه 

�لعقالنية و�لدميقر�طية«. 

�إن قر�ءة �جلابري للرت�ث و�حلد�ثة و�ملعا�رشة، 

وبالتايل نقده للعقل �لعربي و�لعقل �ل�ضيا�ضي 

�أن يرتك  ي�ضكل وعيًا خمتلفًا ل يجب  �لعربي 

�إنتاج  �إعادة  وبدون  معه  م�ضتمر  حو�ر  بدون 

لوعيه �لذي مل ي�ضاأ �أن يقف عند حد �أو قيد �أو 

با�ضطناع  يتعلق  »ل  لديه  �لأمر  لأن  منهج 

م�ضبقة  روؤية  بتبني  ول  معني  جاهز  منهج 

�أد�ة  هو  كان  مهما  فاملنهج  جامدة،  جاهزة 

��ضتعمالها،  عند  �إل  فعاليتها  تربز  ل  و�لأد�ة 

�لتكيف  على  وقدرتها  مطاوعتها  مبقد�ر  �إل 

مع �ملعطيات �لتي تعاجلها«. 

معرفيا  �لو��ضحة  �لأدو�ت  هذه  و�ضمن 

كان  تاريخيًا،  و�لو�عية  منهجيًا،  و�لدقيقة 

�لعربي  للعقل  نقده  يف  ينطلق  �جلابري 

�أن  لذ�تها  تريد  قر�ءة  لكل  معرفية  »كقاعدة 

يف  وللنظر  جهة  من  لرت�ثنا  علمية   تكون 

�لكيفية �لتي يعالج بها �لعقل �لعربي �لق�ضايا 

و�مل�ضائل �لتي تو�جهه من جهة �أخرى«. 

فنحن ـ وهذه هي �لروؤية �لعلمية �لتي يتاأ�ض�ض 

مر�جعة  �إىل  حاجة  يف  ـ   منهجه  عليها 

�إىل روؤية جديدة �ضمولية  مو�قفنا، يف حاجة 

و�عية تتخطى �حلو�جز �مل�ضطنعة، وتتجاوز 

�لدو�ئر �لوهمية ، وتنظر �إىل �لأجز�ء يف �إطار  
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ي�سعى وقد ك�سف امل�سافَة فهُمُه

يف روحه هُمّ الوجود وقلُبُه

نب�ٌض ت�سافحه الروؤى وت�سُمُّه

هو اآخر الكلمات تقراأ �رَصّنا

ُه مي�سي واإ�رصاُق الوجود يوؤُمّ

هو فكرة ما �ساورتها حريٌة 

فكاأمنا هو يف التفكر خ�سُمُه

وكاأمنا جدل يحاور �سمتُه

وكاأمنا �سمت تواىل غيُمُه

يف �رصه نه�ض ابن خلدون الذي 

يف ُكْنِه اأ�رصار احل�سارة و�ْسُمُه

وطوى ابن ر�سد �رَصّه يف �رصه

والعقل يف جدل لينه�ض حكُمُه

ف�سفا بفل�سفة الوجود وجوُدُه

واإىل �سماء اخلالدين �سما ا�سُمُه

هو َمْن راأى حتى جتلّى ُحْلُمُه

و�سعى فطاوَعُه الطريُق وعتُمُه

قراأ الوجود »كنا�سك متعبد« 

ُه حمراُبُه عقٌل وك�سٌف هُمّ

كلماتُه َكَمن ا�ستعار غمامًة

فامتَدّ يف نب�ض الغمائم علُمُه

فكاأمنا العقُل ا�سطفاه لعقلِه

ِه ومنُه وفيِه يبدو عزُمُه فِبِ

هو كالق�سيدة مبحرٌ يف مّيِه

ليفي�ض بالروؤيا علينا مُيُّه

اأر�سى دعائم حلمه بحروفه

ف�سما لي�رصَق يف الغياهب جنُمُه

ورمى ب�سهم العقل كل خرافة

فاإذا ب�رص العقِل ي�سمو �سهُمُه

هو مل يغب لكْن اأراه برحلة

هو َمن ر�أى 

�إىل �لذي غاب كما تغيب �لفكرة يف ماء �ليقني

        �ملفكر �لعربي حممد عابد �جلابري

بهيجة م�رصي اإدلبي



136

ترك  بل  يرحل  مل  لأنه  ود�عًا!  تقل  ل  مهاًل! 

مثلى،  ومرجعية  ثرية  وفل�ضفة  قيمة  مدونة 

ده يف روؤ�ه ومو�قفه من ق�ضايا 
ّ
�ضجل بها تفر

وطنه وحلمه مب�ضتقبل �أمته.

 �ضالحه منطق �لعلم وحكمة �ملنهجيات �لتي 

حققها �لجتهاد �لب�رشي.

بح�ضور  حياته  خالل  �جلابري  حظي  لقد 

خاللها  مار�ض  عقود،  �أربعة  طيلة  تنويري 

�ملغربية،  �لثقافية  �ل�ضاحة  يف  بارز�ً  دور�ً 

وبلغ �إ�ضعاعه خارج حدود بلده. 

�لعربي  �لعقل  تاريخ  مع  رحلته  تكن  ومل 

باملكابدة  حمفوفة  مغامرة  كانت  بل  هّينة، 

قاعدة  على  �لفكري  منجزه  بنى  و�لت�ضحية، 

�ملثري  �ملفكر  �جلابري  عابد  حممد  �لدكتور 

�لعربي،  لالإن�ضان  �لكربى  �لوجودية  لالأ�ضئلة 

هذه  �ضمري  يف  �ضيبقى  لكن  �ملوت..  غيبه 

حتمل  وروؤ�ه  و�أفكاره  �آثاره  تبقى  و  �لأمة 

يف  �لربع  �إل  قرنًا  ق�ضى  لأنه  �لإبد�ع  �آيات 

�إغناء �حلياة �لفكرية �لعربية و�أثرى مكتبتها 

بثالثني م�ضنفًا �ضجلت عالمة فارقة يف نقد 

�لعقل �لعربي. �ملفكر �لذي عالج �لرت�ث و�لدين 

باأدو�ت معرفية جديدة وتو�ضل �إىل �أن �لعقل 

�ملعريف  �حلو�ر  لرف�ضه  م�ضتقل  عقل  �لعربي، 

و�حل�ضاري يف �مل�ضائل �لكربى.  

يوم  رحل  �لذي  �جلابري  عابد  حممد  �إنه 

خ�ضبة  فكرية  حياة  بعد  مايو   3 �لثنني 

و�لده�ضة  لالإعجاب  مثرية  حافلة  وم�ضرية 

ومليئة باجلدل �ملعريف و�حلو�ر�ت �ل�ضاخنة.

العقل  جتديد  يف  اجلابري  م�سـروع  اإن 

العربي من داخل تراثه باأدوات عقالنية 

ماأخوذة من الثقـــافة الإن�ســانية �سـورة 

من التفــاعل الفكـري العميـق والرفيــع.

اجلابري مل يرحل لأن نتاجه الفكري الغزير 

زاد  من  احتواه  ملا  باحلياة  ناب�سًا  �سيبقى 

ثقايف ل ين�سب.

�لعربي  �لعقل  ل�ضاحب  ود�عًا  نقل  ل  مهاًل!! 

�خلاّلق!

حممد  �لفّذ  �ملغربي  للمفكر  ود�عًا  نقل  ل 

عابد �جلابري �لذي و�ضع �لعقل �لعربي حتت 

جمهره �لناقد.

نحت  �لذي  �لع�ضامي  للمفكر  ود�عًا  نقل  ل 

مبعوله �ل�ضلب يف دهاليز �لفكر.

ل تقل ود�عًا! لأنه مل يغب بل تربع على عر�ض 

و�بن  و�لفار�بي  ر�ضد  �بن  جو�ر  �إىل  �لتاريخ 

�ضينا و�بن خلدون.

�لقر�آين  �لف�ضاء  على  �نفتح  �لذي  �ملفكر  �إنه 

وثقافات  جديد  لعامل  موؤ�ض�ض  حموري  كن�ض 

متنوعة.. 

ل نقل ود�عا! لهذ� �لفيل�ضوف �ملعا�رش �لفريد 

�لذي �متطى �ضهوة طموحه ونال �لرهان يف 

ثورته من �أجل حتطيم �لأفكار �ملتكل�ضة!!

مهاًل ل نقل ود�عًا ل�ســاحب �لعقل �خلالق 

رمي العي�ساوي
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�لن�ضو�ض  تاأويل  �أن  �جلابري  �أدرك  كما 

�لتاأ�ضي�ضية يف �لإ�ضالم يقت�ضي روؤية تنويرية 

حُتيل على تف�ضري �لرت�ث من جديد. و�أن �إعادة 

كتابة »تاريخنا«. بالن�ضبة �إليه، جمرد �جرت�ر 

�لذي  نف�ضه  �لثقايف  للتاريخ  رديء  وتكر�ر 

م�ضدر  �لعلم  كان  �إذ�  لكن  »�أجد�دنا«.  كتبه 

�لوعي، و�إذ� كانت �لنه�ضة �لعلمية يف �أوروبا 

هي �أ�ضا�ض �لتقدم �حل�ضاري، فما �لذي عرقل 

م�ضريتها يف �لعامل �لعربي؟ يخل�ض �جلابري 

�أّن �لدور �لذي قام به �لعلم عند �ليونان،  �إىل 

�لفكر  م�ضاءلة  يف  �حلديثة  �أوروبا  ويف 

يف  �ل�ضيا�ضة  به  قامت  وخما�ضمته،  �لفل�ضفي 

�لثقافة �لعربية �لإ�ضالمية، معترب�ً �أن �لفرت�ت 

�لإ�ضالمي  �لعربي  �لفكر  تطور  يف  �حلا�ضمة 

توجهها  كانت  بل  �لعلم،  يحددها  يكن  مل 

�ل�ضيا�ضة، فظل �أغلب نتاج �لعلماء خارج م�ضار 

�حلركة �لثقافية �لعربية.

�أنه  �إليه �جلابري من نقد �لرت�ث   وما تو�ضل 

�آليات  �إىل  �إىل قر�ءة جديدة ت�ضتند  يف حاجة 

علمية.

منذ  �لفكرية  مب�ضريته  �جلابري  �نطلق 

�بن  عن  �أطروحته  �ضنف  حني  �ل�ضبعينيات 

دقيقة  قر�ءة  و  ناجحة  بد�ية  فكانت  خلدون، 

للمنهج  معا�رشة  قيمة  �أعطت  للمقدمة، 

�لعربي  �لتاريخ  مع  �لتعامل  يف  �خللدوين 

�لإ�ضالمي.

 بعد كتاب »معامل نظرية خلدونية يف �لتاريخ 

يف  �لأهم  يعترب  �لذي  �لإ�ضالمي«  �لعربي 

در��ضاته �ملختلفة، دخل �جلابري يف منعطف 

�لعلوم«  فل�ضفة  �إىل  »مدخل  من  بد�أ  منهجي 

�إعادة  يف  متقدمة  مرحلة  �إىل  يتدرج  و�أخذ 

مد�ر�ض  من  عنه  يتفرع  وما  للرت�ث  قر�ءة 

�لعربي،  �لعامل  �إىل  �ملغرب  �ضيته  جتاوز 

و�ضطع فكره يف �لوقت �لذي تر�جع فيه �لعلم 

رفعو�  �لذين  �لفر�ضان  �آخر  وهو  و�لفل�ضفة، 

م�ضعل �لفل�ضفة. 

لقد عرف �جلابري بعقالنيته �لر�ضينة �لبعيدة 

عن كل تطرف لأنها عقالنية تنهل من �لرت�ث 

وت�ضتمد قوتها منه، وخا�ضة �أن �ل�ضوؤ�ل يخ�ض 

م�ضاألة �لنه�ضة. 

حممد  �ختاره  �لذي  �ملنهجي  �ملدخل  �أما 

عابد �جلابري فقد �أكد فيه على �أنه ل نه�ضة 

دون حت�ضيل �آلة �إنتاجها �أي �لعقل �لناه�ض. 

على  �لقادر  �لفكر  هذ�  حت�ضيل  ميكن  ول 

�لعربي  للعقل  نقد  دون  �لنه�ضة  �ضناعة 

وبحث �ضريورته �لتاريخية وحتديد �ملفاهيم 

�حلاجة  بيان  �أجل  من  بنيته،  يف  �ملتحكمة 

نظامًا  للعقل  يوؤ�ض�ض  جديد  تدوين  ع�رش  �إىل 

للتحديات  �ل�ضتجابة  على  قادر�ً  معرفيًا 

�لر�هنة.

لقد خا�ض �جلابري يف م�ضائل �لهوية موؤمنًا 

وبني  و�رشقهم  �لعرب  غرب  بني  باحلو�ر 

جامعة �لإ�ضالم ود�ئرة �لعروبة �ضمن ت�ضور 

�إهمال  ودون  وفاقي  علماين  دميقر�طي 

مل�ضكل �لآخر �ملنفتح على �لعاملية و�لثقافات 

�ملغايرة.

�لفقيد كثرية ولعل  تناولها  �لتي  �لق�ضايا  �إن 

�لعربية  و�لوحدة  �لعربي  �خلطاب  هي  �أهمها 

و�لفل�ضفة �لعربية ونحن و�لغرب وقر�ءة �لقر�آن 

و�لتجديد  و�لإ�ضالح  �لنه�ضة  دعاوى  ونقد 

و�لبحث عن بناء منظومة تاريخية جتمع كل 

�لتيار�ت  ي�ضكلون  �لذين  �ل�ضيا�ضيني  �لفاعلني 

�لكربى لالأمة ويكون مق�ضدها هو �ل�ضتئناف 

�حل�ضاري.

من  جاعاًل  و�ضلبة؟  حديثة  �إيب�ضتيمولوجيا 

وم�رشوعًا  للدر��ضة  �إ�ضكالية  �لعربي«  »�لعقل 

 للتق�ضي و�لبحث، و�أن بنياتنا �لذهنية 
ً
فكريًا 

ت�رشيح  �إىل  حتتاج  و�لعقلية  و�ل�ضلوكية 

خا�ض. 

�أجل  لقد كانت رحلته م�ضنية،لأنه غامر من 

وح�ضارية  تاريخية  حمطات  عرب  م�رشوعه 

�رش�ع  وع�رش  �لتدوين  ع�رش  من  عديدة، 

�لدولة  ون�ضاأة  �لقر�آن،  نزول  وفرتة  �خلالفة، 

�لإ�ضالمية وغريها من �ملحطات. 

معرفيًا،  �إرثًا  ترك  يغب،لأنه  ومل  يرحل  مل 

عرب  و�أخطرها  �ملعارك  �أوىل  خو�ض  عماده 

برّمتها  قامت  لثنائيات متعار�ضة،  مقارعته 

�لأ�ضالة  و�حلد�ثة،  �لرت�ث  جدلية  على 

�أ�ضا�ضي:  �ضوؤ�ل  حول  و�لد�ئرة  و�ملعا�رشة، 

كيف نقر�أ تر�ثنا بعقل نقدي يتخّطى �لنغالق 

على  �جلابري  جو�ب  كان  و�لدوغمائية؟ 

من  بدء�ً  �ملر�جع  �أّمهات  بتاأليف  �ل�ضوؤ�ل  هذ� 

برباعيته  مرور�ً  و�لرت�ث«،  »نحن  �أطروحته 

�إىل  »مدخل  �إىل  و�ضوًل  �لعربي«،  �لعقل  »نقد 

كبري�ً  جدًل  �أثار  هذ�  منجزه  �لكرمي«.  �لقر�آن 

د�خل �لأو�ضاط �لثقافية لأنه تعمق يف �لرت�ث 

�لعربي �لإ�ضالمي بعني ثاقبة ل ترى �إّل �لعلم 

�ضبياًل لتناول �مل�ضكوت عنه. 

�ضاخمًا  مفكر�ً  �جلابري  عابد  حممد  يكن  مل 

متميز�ً،  معا�رش�ً  فيل�ضوفًا  كان  بل  فح�ضب، 

�لع�رش ورمز�ً من رموز  �أعالم  �أهم  و�حد�ً من 

�لعربي  للفكر  �لكثري  قدم  و�لعقالنية،  �لتنوير 

�لعرب،  �ملفكرين  بني  عالية  مكانة  متبّوئًا 

لفتًا  �لأكرث  �لنظرية  �مل�ضاريع  �ضاحب 

يعترب  و�جلدل  للنقا�ض  و�جتذ�بًا  لالنتباه، 

�لعربي،  �لفكر  نه�ضة  لرو�د  �متد�د�ً  �جلابري 
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�لأوىل  بال�ضنة  �لآد�ب  كلية  يف  نف�ضه  ف�ضجل 

�لعامة«  »�لثقافة  ي�ضمى  كان  تخ�ض�ض  يف 

على �أن يختار بال�ضنة �لثانية �ضعبة �لفل�ضفة، 

دم�ضق،  يف  �لأوىل  �ل�ضنة  �جلابري  ودر�ض 

وجنح بتفوق. 

�ملغرب  �إىل  �جلابري  عاد  �لعام  نهاية  ويف 

��ضتحدثت  �لرباط  يف  �لآد�ب  كلية  �أن  ليجد 

�إىل  �ل�ضفر  عن  �لعدول  فقرر  �لفل�ضفة،  �ضعبة 

دم�ضق، ومتابعة در��ضته يف �لرباط.

�حل�ضابية  �لرموز  �إن  نقول  �أن  ميكن  وهكذ� 

�لهندية كانت هي �ل�ضبب يف �أن يولد �لفيل�ضوف 

�لطالب  لختار  �لرموز  تلك  فلول  �جلابري، 

حممد عابد �جلابري تخ�ض�ض �لريا�ضيات ل 

�لفل�ضفة.

وح�ضل �جلابري على دبلوم �لدر��ضات �لعليا 

�لدولة  1967 ودكتور�ه  �لفل�ضفة يف عام  يف 

حممد  جامعة  من   1970 عام  �لفل�ضفة  يف 

للفكر  مدر�ضًا  عمل  حيث  بالرباط  �خلام�ض 

�لإ�ضالمي و�لفل�ضفة.

ت�سبث املفكر اجلابري باحلرية

�أن نعرث على مثقف عربي ت�ضبث  من �ل�ضعب 

باحلرية كما ت�ضبث بها حممد عابد �جلابري 

وهي �ختيار ل يقبل �لتنازل، فكريًا و�ضلوكيًا 

يحيط  كان  ما  لكل  يكرتث  ومل  معًا.  �آن  يف 

�أو يعرت�ض  �أو ما كان يو�جهه  به من عو�ئق 

�حلرية  ي�ضع  �لذي  �ملفكر  كان  د�ئمًا،  عليه 

جديد�ً  وميثاقًا  جديدة،  عروبة  بناء  عنو�ن 

بني  م�ضرتكة  ولغة  و�ملحكوم،  �حلاكم  بني 

�لقيم  �حرت�م  يف  ومنهجًا  و�ملجتمع،  �لنخبة 

�لإن�ضانية �لكربى. تلك �حلرية هي �لتي جعلته 

كثري�ً  م�ضّلمات  يف  �لنظر  �إعادة  على  يغامر 

�أ�ضا�ض  ي�ضتوعبو�  مل  مفكرون  فيها  �ختنق  ما 

�لفكر �لذي هو �حلرية.

ميوله  يف  كان  لأنه  �لفل�ضفية،  �لدر��ضات 

بالريا�ضيات.وقد حتدث يف  مغرمًا  �لدر��ضية 

�لعلم  بهذ�  عالقته  عن  كاتب«  »م�ضار  كتابه 

وو�ضف ميله �إليه ومتيزه فيه بلغة ل تخلو من 

�حلما�ض »كنت مولعًا بالريا�ضيات.. كان لدّي 

ما ي�ضبه �ملوهبة يف هذه �ملادة..«.

 �ضافر �جلابري �إىل �ضوريا �ضنة 1957حاماًل 

در��ضته يف تخ�ض�ض  ليتم  للخو�رزمي  ع�ضقه 

و�حد�ً  �آنذ�ك  عمره  كان  وقد  �لريا�ضيات، 

�أرغمه  طريفًا  �أمر�ً  �أن  بيد  عامًا،  وع�رشين 

نف�ضه  ي�ضجل  �أن  فقبل  �ختياره،  تغيري  على 

يف كلية �لعلوم �أخذ �لكتب �ملدر�ضية �ل�ضورية 

ل�ضتطالعها و�ملقارنة بينها وبني ما تعلمه 

يف �ملغرب.

ي�ضف �جلابري ما حدث قائاًل »كانت �ضدمة 

مل  )م�ضاهد(  �أمام  وجدتني  عندما  يل  كبرية 

�أكن قد تعودت عليها: �أرقام هندية ل �أ�ضتطيع 

�ملغرب  تعودت يف  قد  و�أنا  ب�ضهولة،  قر�ءتها 

وكانت  �لآن،  �لعاملية  �لعربية،  �لأرقام  على 

و�لفيزياء  �لريا�ضيات  مادة  يف  مر�جعي 

يف  نف�ضي  وجدت  فرن�ضية..لقد  مر�جع  كلها 

�أرقام  �أمام  كتب �جلامعة �ل�ضورية يف دم�ضق 

عني  غريبة  وم�ضطلحات  ومعادلت  ورموز 

رموز،  كلها  و�لريا�ضيات  عنها،  �أنا غريب  �أو 

بدور  �أقوم  �أن   
ّ
علي �ضيكون  �أنه  و�ضعرت 

�لفرن�ضية،  �إىل  �لعربية  من  لنف�ضي  �ملرتجم 

�إىل ��ضطالحنا يف �ملغرب، فكان هذ�  ومنها 

�ضيئًا مثبطًا متامًا«.

فقرر �جلابري ترك �لريا�ضيات و�لتخ�ض�ضات 

�لرموز  طال�ضم  من  هاربًا  و�لرحتال  �لعلمية 

�لقانون،  هو  �آخر،  معريف  حقل  �إىل  �لعلمية، 

�أنها  �لقانون لحظ  �أن ر�جع كتب  ولكنه بعد 

تعتمد بالدرجة �لأ�ضا�ض على �حلفظ و�لذ�كرة.

فقهية وفل�ضفية وتاأريخية و�ضوفية و�ضيا�ضية 

هذ�  يف  �جتهاد�ته  وجاءت  ونقلية.  وعقلية 

ب�ضاأن  �أطروحاته  �جلدل حول  لتثري  �مل�ضمار 

�أجز�ء  على  �لتي �ضدرت  �لعربي«  �لعقل  »نقد 

و�أخري�ً  �لبنية،  ثم  بالتكوين  بد�أت  متو�لية 

�لتجلي �ملعريف و�لثقايف و�لأخالقي و�ضوًل 

�لعربي  �لعقل  �إ�ضالح  �إىل  �حلاجة  تاأكيد  �إىل 

�لتاريخية  وجمرياته  �لر�هنة  حمدد�ته  يف 

�لذهنية  و�نق�ضاماته  �ل�ضيا�ضية  وتقلباته 

و�ن�ضغالته �ملا�ضوية.

كيف ق�سم اجلابري العقل؟ 

 للعقل يف منجز �جلابري ثالثة �أق�ضام : �لعقل 

�لعرفاين  و�لعقل  �لعربية  و�أ�ضوله  �لبياين 

�لربهاين  �لعقل  و�أخري�ً  �ل�رشقية،  و�أ�ضوله 

و�ضح  وقد  �لعقالنية،  �لفل�ضفية  وم�ضادره 

يف  تكونها  وظروف  منها  كل  مالب�ضات 

�لتاريخ �لعربي وعو�مل �ن�ضد�دها.

�ندرج  وما  ذهنيتنا  مر�جعة  فكرة  وكانت 

�إحدى  �لثقافة  مو��ضعات  من  بنياتها  يف 

نف�ض  ويف  وعينا  �ضكلت  �لتي  �لهامة  �لأفكار 

�لأ�ضولية  �ل�ضكوك  ملو�جهة  �ضالحًا  �لوقت 

�لتي �أعادت �إىل �ل�ضاحة كل �رش�عات �لتاريخ 

�لفكرية. 

درا�سته :الرموز احل�سابية الهندية كانت هي 

ال�سبب يف اأن يولد الفيل�سوف اجلابري 

27 دي�ضمرب  حممد عابد �جلابري �ملولود يف 

1935 يف �ملغرب وبالتحديد يف قرية نائية 

��ضمها فجيج ترعرع يف �أر�ضها مغرتبًا يعمل 

من �أجل ك�ضب �لعي�ض عا�ض هذ� �لطفل �ل�ضامق 

مع �أخو�له ليكابد �أمل �ملعاناة و�حلرمان منذ 

طالب  به  و�إذ�  �ل�ضنون  متر  ثم  �أظفاره  نعومة 

جامعي يح�ضل على �لدكتور�ه،�رتبطت حياته 

�ملدر�ضية بحادث كان منعطفًا يف توجهه �إىل 
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جملة  خالل  من  �إل  معه،  وتتعامل  �ل�ضيا�ضي 

و�لقدر،  �جلرب  مثل  دينية،  وق�ضايا  مفاهيم 

كتابة  �ضبب  كان  �لكبرية،  مرتكب  وحكم 

و�حل�ضارة  )�ملثقفون  لكتابه  �جلابري 

�لعربية: حمنة �بن حنبل ونكبة �بن ر�ضد( هو 

�أنه قد ��ضت�ضعر �أزمة ثقافة عربية. فاملثقفون 

 - وحديثًا  �ضابقًا   - �لعربية  �حل�ضارة  يف 

ول  مبرجعية،  يرتبطون  ل  وكاأنهم  يظهرون 

ي�ضتندون �إىل �أ�ضل.. كاأنهم معلقون يف �لهو�ء. 

وتهمي�ض  للمرجعيات،  حاد  غياب  يوجد 

للوجود �لثقايف. 

ويف حديثه عن الثقافة الوطنية يقول :

»�إن �لثقافة �لوطنية يجب �أن تهتم باملا�ضي 

حقًا، ولكن ل من �أجل �أن جتعل منه �حلقيقة 

من  بل  �خلالدة،  �لنهائية  �حلقيقة  �ملطلقة، 

�أجل �أن نربط بني ما هو �ضادق فيه و�أ�ضيل، 

وبني معاناتنا وجتاربنا �حلا�رشة. �إنه �إحياء 

�ملا�ضي �لذي طم�ضه �ل�ضتعمار �أو �ضوهه، �إن 

�لقومي  وتر�ثنا  مبا�ضينا  معرفتنا  ت�ضحيح 

�رشورة من �رشور�ت �لثقافة �لوطنية. ولكن 

»�إحياء �حلا�رش«، �أي �لتعبري عن معاناتنا يف 

جتاربنا �لر�هنة، عن حركة و�قعنا ومتوجاته، 

عن وحدة �ضعبنا يف تطلعاته، هو وحده �لذي 

�لتي  �لثقافة  �حلق،  �لوطنية  �لثقافة  يخلق 

وتو�ضيح  �ل�ضعبي  �لن�ضال  �إغناء  يف  ت�ضاهم 

طريقه و�آفاقه.

مل  �لوطنية  �لثقافة  �إىل  �لوطنية  �لنظرة  �إن 

بل  �ملا�ضي  يف  �لغرت�ب  �إىل  تدعو  تكن 

�ملا�ضي  هذ�  �حتو�ء  ب�رشورة  تنادي  كانت 

�إىل  تدعو  تكن  به، ومل  بعد ت�ضحيح معرفتنا 

��ضتري�د ثقافة معينة من خارج بل هي كانت 

تنادي ب�رشورة ه�ضم �لثقافة �لعاملية ومتثل 

م�ضامينها متثاًل و�عيًا«.

 

ودين  �لطبيعة  حالة  مثل  و�لأ�ضل  �لبد�ية 

�لفطرة.

�لقانون  وفكرة  �لإن�ضان،  حلقوق  �لنظرة  هذه 

�لطبيعي قر�ءة جديرة بالنقا�ض و�للتفات.

دائمًا  يظل  اأن  ينبغي  احلقيقي  املثقف 

»فوق« ال�سيا�سي

 يرى حممد عابد �جلابري �أن �ملثقف �حلقيقي 

ينبغي �أن يظل د�ئمًا »فوق« �ل�ضيا�ضي، �أي �أن 

و�أن  �ل�ضيا�ضي،  يوجه  �لذي  هو  �ملثقف  يكون 

تكون �ل�ضيا�ضات �لتي يبنيها �ل�ضيا�ضي مبنية 

تاأ�ضي�ضات  من  �ملثقف  �إليه  و�ضل  ما  على 

نظرية ومن تقدير�ت للمو�قف.

تو�ضيح  �إىل  �جلابري  يهدف  ذلك  �ضوء  ويف 

معنى �ملثقف �لعربي، من خالل رده �إىل بيئته 

�لأ�ضلية �لتي ميكن من خاللها �لوقوف على 

�أهم مالحمه، من خالل �لعودة للرت�ث �لعربي 

�لإ�ضالمي.

 و�إذ� كان �جلابري قد حاول »تبيئة« مفهوم 

�لثقافة من خالل تتبعه للح�ضارة �لإ�ضالمية 

ب�ضكل خا�ض  �لرتكيز  �لإ�ضالم، مع  منذ �ضدر 

منجزه  �أك�ضب  فاإنه  ع�رش،  �لر�بع  �لقرن  على 

تناول  بحثني  خالل  من  خا�ضة  �أهمية 

�بن  هما  هامتني،  �إ�ضالميتني  �ضخ�ضيتني 

حنبل و�بن ر�ضد، مع �لرتكيز على ماأ�ضاتهما.

�أن يختار حالتني متثالن  �جلابري  تعمد  لقد 

به،  �ملحيط  و�ل�ضياق  �ملثقف  بني  مو�جهة 

ويف  فيل�ضوف.  وثانيهما  دين،  عامل  �أولهما 

�حلالتني كانت يد �ل�ضلطة �لغا�ضمة هي �لأعلى 

و�لأكرث.

�ضوء  يف  حنبل  �بن  حمنة  �جلابري  ويف�رش   

فلم  �ل�ضيا�ضي؛  �أجل  من  �لديني  توظيف 

تفهم  �لتاريخي  �ل�ضياق  هذ�  يف  �لبيئة  تكن 

 

هو  �لكلمة  يف  �لإن�ضان  »حق  �لقائل:  وهو 

هويته  �لإن�ضان  يفقد  دونه  من  �لذي  �حلق 

كاإن�ضان«.

قام  ما  كل  حمور  �حلرية  �جلابري  جعل  لقد 

�لتاأليف  حميط  ويف  �جلامعة  رحاب  يف  به 

�لفكري و�لعمل �لثقايف، و�حلرية كانت مفتتح 

حياته ومنتهاه.

يف تاأ�سيل عاملية حقوق الإن�سان 

يف  �لإن�ضان  حقوق  عاملية  تاأ�ضيل  ويف 

�ملرجعيتني �لإ�ضالمية و�لغربية، يربط فر�ضية 

يف  �مليثاق  باآيات  ويذكر  �لجتماعي  �لعقد 

بني  �أخذ من  �هلل  �أن  تقرر  �لتي  �لكرمي  �لقر�آن 

�أحد�ً  يعبدو�  ل  �أن  �لتز�مهم  �أي  ميثاقهم  �آدم 

فجعلهم  �آدم  بني  لذلك  كرم  �هلل  و�أن  �ضو�ه، 

�لأمانة، و�أر�ضل  �لأر�ض، وحّملهم  خلفاءه يف 

فيهم ر�ضاًل مب�رشين ومنذرين، من هذه �لآيات 

�آية �مليثاق يف قوله تعاىل )و�إذ �أخذ ربك من 

�آدم من ظهورهم ذريتهم و�أ�ضهدهم على  بني 

�أل�ضت بربكم قالو� بلى �ضهدنا( �ضورة  �أنف�ضهم 

�لأعر�ف -  �آية 172.

ويعقب �جلابري على ذلك بقوله: هذ� �مليثاق 

�ملاور�ئي �لذي يوؤ�ض�ض �لدين �أي �لعالقة بني 

�هلل و�لنا�ض، يتحول �إىل عقد �جتماعي و�قعي 

�أطلق  �لإ�ضالمي  �ملجتمع  قيام  بد�ية  مع 

عليه �لقر�آن �لكرمي ��ضم �ل�ضورى، عقد يوؤ�ض�ض 

وينظم  بينهم(،  �ضورى  )و�أمرهم  �ملجتمع 

يف  )و�ضاورهم  و�لدولة  �لنا�ض  بني  �لعالقة 

�لأمر(.

�لثقافية  �لأبعاد  �أن  �جلابري  نظر  ويف   

و�حل�ضارية حلقوق �لإن�ضان هي �أبعاد �إن�ضانية 

�لثقافات،  جميع  بها  �لتعايل  يف  ت�ضرتك 

وتتاأ�ض�ض على مرجعية تقدم نف�ضها على �أنها 
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الرتاث واحلداثة :

�ضمح  �لذي  �جل�رش  �جلابري  كتابات  مثلت 

و�لتاأمل  للروؤية  �أرحب  م�ضاحات  �إىل  بالعبور 

�لرت�ث  يف  �حلفر  مبثابة  كتابات  �لفكري، 

تهدف �إىل جعل هذ� �لرت�ث مفهومًا، ومقروء�ً، 

وحيًا بيننا، فلي�ض للرت�ث �أن ُيلب�ض هالة من 

�لقد��ضة، ولي�ض لنا �أن نقوم بتهمي�ضه و�لتنكر 

له. ولذ� قّدمت كتابات �جلابري تو�فقًا فكريًا 

تعط�ض له كثريون.

معامل  و�لدولة:  »�لع�ضبية  �لأول  كتابه  فمنذ 

�لإ�ضالمي«  �لتاريخ  يف  خلدونية  نظرية 

�ل�ضادر عام 1971، حدد �لدكتور حممد عابد 

�إ�ضكاليات  �أثار  بحثيا  خطا  لنف�ضه  �جلابري 

كربى يف �لفكر �لعربي �ملعا�رش، خا�ضة و�أنه 

�ملعا�رشة  �لق�ضايا  يالم�ض  �لوقت  مع  �أخذ 

�لأوىل  للوهلة  تبدو�ن  قد  ز�ويتني،  من 

لكنهما  و�حلد�ثة،  �لرت�ث  وهما  متناق�ضتني، 

�جتمعا على �أر�ضية �لقر�ءة �ملعرفية للتاريخ 

من جهة، ومن جهة �أخرى من خالل متطلبات 

مطلب  عنده  هي  �لتي  �حلد�ثة  �إىل  �لتحول 

�رشوري، لكنها �أي�ضًا �رشورة ل تفارق �لبعد 

�لعقلي.

وهكذ� �ضجل �جلابري منعرجًا حا�ضمًا وعالمة 

فارقة يف �ملنجز �لفكري �ملعا�رش من خالل 

�لعربي«  �لعقل  »تكوين  �أبرزها  كتب عدة من 

�خلطاب  و»�إ�ضكاليات  �لعربي«  �لعقل  و»بنية 

�لعربي �ملعا�رش« و»�لعقل �ل�ضيا�ضي �لعربي«، 

وهو عرب هذه �ملوؤلفات �جتاز طريقًا �ضعبًا يف 

�لوطن  �لقرن �ملا�ضي، حيث كان  ثمانينيات 

و�لي�ضارية،  �لقومية  بالأفكار  يعج  �لعربي 

وي�ضهد يف �لوقت ذ�ته �ضعود �لفكر �لإ�ضالمي 

د.�جلابري  جعل  ما  �ملختلفة،  �أ�ضكاله  يف 

يدخل يف �ضجالت كبرية يف �ملغرب و�مل�رشق 

�لعربيني، خا�ضة و�أن نقد �لعقل �لعربي جاء 

م�ضكلة  يكون  قد  �جلابري  ت�ضور  يف  فالدين 

�أو  مذهبي  �أو  ديني  تعدد  هناك  يكون  عندما 

طائفي.

وتف�ضري  فهم  حول  �أجنزه  �لذي  وم�رشوعه 

)�لقر�آن �لكرمي(، و�لذي هدف من خالل �أجز�ئه 

»يناأى  تعريفًا  �لكرمي  بالقر�آن  �لتعريف  �إىل 

و�ل�ضتغالل  �لإيديولوجي  �لتوظيف  عن  به 

�لتف�ضري  ببناء  قام  حيث  �لظريف،  �لدعوي 

�لقر�آين على �أ�ضا�ض ترتيب �لنزول و�لربط فيما 

بني م�ضار �لتنزيل وتو�وؤمه مع م�ضرية �لدعوة 

�ملحمدية و�ل�ضرية �لنبوية.

نقا�ض  د�ر  �لكرمي«  �لقر�آن  �إىل  »مدخل  كتابه 

�إليه  تو�ضل  ما  حول  وخا�ضة  حوله  معّمق 

�جلابري من �أن و�ضف �لقر�آن �لكرمي للر�ضول 

�لنبي  »�لر�ضول  باأنه  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 

�أنه مل يكن يعرف  �لأمي« مل يكن �لق�ضد منه 

�لعرب  تعني  �لأميني  كلمة  �إن  بل  �لقر�ءة، 

�لذين مل يكن لديهم كتاب �ضماوي.

و�أن  �لتحريف،  بع�ض  به  وقع  »�لقر�آن  و�إن 

وقال  بذلك«.  �عرتفو�  �ل�ضنة  �لإ�ضالم  علماء 

�إنه  قيل  »ما  بعنو�ن  له  مقال  يف  �جلابري، 

من  �لإ�ضالم  علماء  »جميع  �إن  �لقر�آن«،  من 

مف�رشين ورو�ة حديث وغريهم يعرتفون باأن 

�أو )رفعت(  �آيات ورمبا �ضور قد )�ضقطت(  ثمة 

ومل تدرج يف ن�ض �مل�ضحف، و�أنو�ع �لنق�ض 

يف ذلك كثرية«.

و�أ�ضاف �جلابري يف رو�ية عن عائ�ضة ر�ضي 

�هلل عنها، �أنها قالت كانت �آيات �ضورة �لأحز�ب 

يف عهد ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم، تبلغ 

�آية، فلما كتب �مل�ضحف مل يقدر  نحو مائتي 

�إل ما هي عليه �لآن، ويف رو�ية �أخرى  منها 

�لكبري  ور�ضاع  �لرجم  �آية  »نزلت  قالت:  �أنها 

ع�رش�ً، ولقد كانت يف �ضحيفة حتت �رشيري، 

و�ضلم«  عليه  �هلل  »�ضلي  �لر�ضول  مات  فلما 

وت�ضاغلنا مبوته دخل د�جن »�ضاه« فاأكلها.

حممد عابد اجلابري والن�ساط ال�سيا�سي:

 مل يكن �جلابري بعيد�ً عن �لن�ضاط �ل�ضيا�ضي 

خا�ض  جيله  مثقفي  من  �لكثريين  مثل  فهو 

�لرتباط  وكان  �ل�ضيا�ضة،  غمار  �جلابري 

�لفكري  �مل�رشوع  ور�ء  �أن  �ضمنيًا  يعني  بها 

لإعادة �ضياغة مقولت �لثقافة �لعربية كان 

)�أو  �لوطني  �لإطار  �ل�ضيا�ضي يف  �لتغيري  حلم 

�لقومي( هو �لأ�ضا�ض.

�ضد  �لوطني  �لعمل  خاليا  يف  �نخرط  فقد 

بد�ية  يف  للمغرب  �لفرن�ضي  �ل�ضتعمار 

قياديًا  كان  كما  �ملا�ضي،  �لقرن  خم�ضينيات 

للقو�ت  �ل�ضرت�كي  �لحتاد  حزب  يف  بارز�ً 

ع�ضوية  طويلة  لفرتة  �ضغل  �لذي  �ل�ضعبية 

�ل�ضيا�ضي  �لعمل  �ل�ضيا�ضي قبل �عتز�له  مكتبه 

وتفرغه لل�ضوؤون �لأكادميية و�لفكرية.

حلزب  �لإيديولوجي  �لتقرير  حمرر  وكان 

�لحتاد �ل�ضرت�كي �ضنة 1975 �إىل جانب عمر 

للفكر  وقائد�ً  للحزب  منّظر�ً  وكان  بنجلون. 

�حلر فيه.

ومن ف�ضائله �أي�ضًا يف هذ� �ملجال عدم قدرته 

�ملمار�ضة  يف  �لأخالقي  �لبعد  �إق�ضاء  على 

��ضتح�ضار  على  حري�ضًا  ظل  وقد  �ل�ضيا�ضية، 

للعمل  �عتز�له  عند  حتى  �لأخالقي  �ملكون 

�لتنوير  ثقافة  برت�ضيخ  و�كتفائه  �ل�ضيا�ضي 

و�لنقد يف �لفكر �لعربي �ملعا�رش. 

تختلف  بال�سيا�سة  وعالقته  للدين  روؤيته 

عن روؤية معظم الجتاهات احلداثية 

بال�ضيا�ضة  وعالقته  للدين  روؤية  للجابري 

تختلف عن روؤية معظم �لجتاهات »�حلد�ثية« 

على طول عاملنا �لعربي، فالدين بالن�ضبة �إىل 

�جلابري ينبغي �أل يطرح ك�ضيء ميزق �لهوية. 
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�خلام�ض- �لرباط 1970، وكانت بعنو�ن : »علم �لعمر�ن 

�خللدوين: معامل نظرية خلدونية يف �لتاريخ �لإ�ضالمي«

2 - �أ�ضو�ء على م�ضكل �لتعليم باملغرب 1973.

3– مدخل �إىل فل�ضفة �لعلوم : جز�آن 1976 

- �لأول: تطور �لفكر �لريا�ضي و�لعقالنية �ملعا�رشة.

- �لثاين : �ملنهاج �لتجريبي وتطور �لفكر �لعلمي.

�لفكرية  م�ضكالتنا  لبع�ض  تقدمية  روؤية  �أجل  من   -  4

و�لرتبوية 1977.

تر�ثنا  يف  معا�رشة  قر�ء�ت  و�لرت�ث:  نحن   -  5

�لعا�رشة  �لطبعة  �لإ�ضبانية(.  �إىل  )ترجم  �لفل�ضفي1980. 

مع �إ�ضافة 2006

نقدية  حتليلية  در��ضة  �ملعا�رش:  �لعربي  �خلطاب   -  6

1982 )ترجم �إىل �لرتكية(.

�لرتكية،  �إىل  )ترجم   .1984 �لعربي.  �لعقل  تكوين   -  7

وحتت �لرتجمة �إىل �لفرن�ضية(.

8 - بنية �لعقل �لعربي: 1986. )ترجم �إىل �لرتكية وحتت 

�لرتجمة �إىل �لفرن�ضية(.

9 - �ل�ضيا�ضات �لتعليمية يف �ملغرب �لعربي 1988.

10 - �إ�ضكاليات �لفكر �لعربي �ملعا�رش 1988.

�حلد�ثة  و�لهوية..  �خل�ضو�ضية  �ملعا�رش:  �ملغرب   -  11

و�لتنمية 1988.

12 - �لعقل �ل�ضيا�ضي �لعربي: 1990 )ترجم �إىل �لرتكية 

و�لفرن�ضية و�لإندوني�ضية(. 

13 - حو�ر �ملغرب و�مل�رشق : حو�ر مع د. ح�ضن حنفي 

.1990

14 - �لرت�ث و�حلد�ثة: در��ضات ومـناق�ضات 1991.

�إىل  مرتجمة  ن�ضو�ض  �لعربي  �لعقل  لنقد  مقدمة   -  15

�للغة �لفرن�ضية حتت عنو�ن:

 Introduction à la critique de la Raison arabe*
 : traduit de l’arabe et présenté par Ahmed
 Mahfoud et Marc Geoffroy, éd. La Découverte.

Paris. 1994

)ترجم �إىل �لإيطالية و�لإجنليزية و�لربتغالية، و�لإ�ضبانية 

وحتت �لرتجمة �إىل �ليابانية و�لإندوني�ضية(.

16 - �مل�ضاألة �لثقافية 1994.

�لإ�ضالمية، حمنة  �لعربية  �حل�ضارة  �ملثقفون يف   -  17

�بن حنبل و نكبة �بن ر�ضد 1995.

و�لغرب  و�لإ�ضالم...  �لعروبة   : �لهوية  م�ضاألة   -  18

.1995

)ترجم   .1996 �ل�رشيعة  وتطبيق  و�لدولة  �لدين   -  19

�إىل �لكردية، كرد�ضتان �لعر�ق. �لرتجمة �لإجنليزية حتت 

�لطبع(. 

20 - �مل�رشوع �لنه�ضوي �لعربي 1996.

21 - �لدميقر�طية وحقوق �لإن�ضان 1997.

22 - ق�ضايا يف �لفكر �ملعا�رش 1997: )�لعوملة، �رش�ع 

�حل�ضار�ت، �لعودة �إىل �لأخالق، �لت�ضامح، 

�لدميوقر�طية ونظام �لقيم، �لفل�ضفة و�ملدينة(

 : �ل�ضو�ضيوثقافية  و�خل�ضو�ضية  �لب�رشية  �لتنمية   -  23

�لذي  �لنموذج  فيها  و��ضتلهم  فيها،  للحد�ثة 

منوذجًا  يكون  حني  �ملا�ضوية  من  تخل�ض 

�أجل  من  لي�ض  �ملا�ضي  �إىل  »�لعودة  ميار�ض 

�ملا�ضي نف�ضه، بل من �أجل �لتحرر مما تر�كم 

�لذي  �مل�ضار  يف  و)ظلمات(  )�نحر�فات(  من 

يف�ضل �حلا�رش عن تلك �لنقطة �مل�ضيئة«. 

موؤلفاته:  مل ي�ضغل �جلابري ب�ضيء قدر �ن�ضغاله 

له جل حياته  �لذي كر�ض  �لعربي«  »�لعقل  بـ 

�ل�ضيت  ذ�ئعة  �ضل�ضلته  حوله  و�ألف  و�أعماله 

وهي:  �أجز�ء   3 يف  �لعربي«  �لعقل  نقد  »يف 

»تكوين �لعقل �لعربي«، و»بنية �لعقل �لعربي«، 

و»�لعقل �ل�ضيا�ضي �لعربي«، �لتي تعالج �لعقل 

�لتاريخ،  عرب  ونكبته  �ضحوته  يف  �لعربي 

�للغات، وباتت ركنًا  �لكثري من  �إىل  وترجمت 

�لعربية  بالفل�ضفة  و�ضفه  ميكن  فيما  �أ�ضا�ضيًا 

من  عدد�ً  �جلابري  عابد  حممد  ترك  �حلديثة. 

قر�ء�ت  و�لرت�ث:  »نحن  بينها:  من  �ملوؤلفات، 

و»�لع�ضبية  �لفل�ضفي«،  تر�ثنا  يف  معا�رشة 

�لتاريخ  يف  خلدونية  نظرية  معامل  و�لدولة: 

�لعربي �لإ�ضالمي«، و»�إ�ضكاليات �لفكر �لعربي 

�لإن�ضان«  وحقوق  و»�لدميقر�طية  �ملعا�رش« 

و»م�ضاألة �لهوية: �لعروبة و�لإ�ضالم و�لغرب«، 

�بن  �لعربية: حمنة  �حل�ضارة  و»�ملثقفون يف 

حنبل ونكبة �بن ر�ضد«. 

جمرد  �أو  �تباعيًا  يكن  مل  كتب  ما  كل  ويف 

حافظ  بل  غريه،  لأطروحات  ناقاًل  �أو  �ضدى 

�لنقدي و�لو�ضوح يف �رشح  على �ضفاء فكره 

باأ�ضلوب  �ملتلقي،  وتقريبها من ذهن  �لأفكار 

�ضل�ض بعيد عن �حلذلقة و�لغمو�ض �ملفتعل.

املوؤلفات

ح�سب تاريخ �سدورها

1 - �لع�ضبية و�لدولة: معامل نظرية خلدونية يف �لتاريخ 

�لدولة  �لدكتور�ه  �أطروحتي  1971. وهو ن�ض  �لإ�ضالمي 

يف �لفل�ضفة و�لفكر �لإ�ضالمي، كلية �لآد�ب جامعة حممد 

يف تلك �ملرحلة ك�رشبة قوية مت توجيهها من 

قبله �إىل �لكثري من �لأفكار �لتي كانت ر�ئجة 

�آنذ�ك.

�لبحثية  منهجيته  �جلابري  بنى  هنا  ومن 

�مل�ضتقلة عن �ملنهجية �لغربية )�ل�ضت�رش�قية 

منها و�لعلمانية �مل�ضتعلية( ويف هذه �ملنهجية 

ومبو�ضوعته  �لعلمية.  �إ�ضهاماته  �أكد  بالذ�ت 

للمكتبة  �أهدى  �لعربي«  »�لعقل  حول  �لعلمية 

�لعربية موؤلفات نادرة يف مو�ضوعها ونادرة 

يف منهج بحثها وجريئة يف منطقها.

لذلك مل يكن فوق م�ضتوى �لنتقاد وخ�ضو�ضًا 

�لتي  �لنتقاد�ت  لكن  �لأخرية  موؤلفاته  يف 

�إىل  بالنقد  ترق  مل  �أغلبها  يف  له  وجهت 

�مل�ضتوى �لفل�ضفي �خلال�ض. )با�ضتثناء موؤلف 

جورج طر�بي�ضي )نقد نقد �لعقل �لعربي( �لذي 

�نتقد �جلابري من على نف�ض �مل�ضتوى (. 

 �إّن �أهم �ضمة مل�رشوع �جلابري كونه �أفاد على 

�لقدرة  ودعم  و�لتفكري  �لنظر  �آليات  م�ضتوى 

على �لقر�ءة �ملعرفية �لو�عية. و�كت�ضاب ملكة 

�لروح  وح�ضور  و�ل�ضتنتاج  و�لربط  �لتحليل 

�لنقدية. 

نقد �جلابري كان هادئًا، ومع ذلك ي�ضاحبه 

تاأثري عميق. لأنه نقد يجيد ��ضطياد مو��ضع 

ونقده  هدوئه،  على  ومثال  و�لعلل.  �جلروح، 

�ملتزن، جنده يف حديثه عن )�ل�ضلفية( كما يف 

كتابه )نقد �حلاجة �إىل �لإ�ضالح(. فعلى عك�ض 

ما ميار�ضه بع�ض �ملفكرين، جند �أن �جلابري 

�إق�ضائها من د�ئرة  �أو  مل يقم بن�ضف �ل�ضلفية، 

�حلل، كاأن يعتربها جمرد بنية مغلقة ل حتمل 

�خلارج  �إلغاء  �ضوى  متار�ض  ول  حلول،  �أية 

�جلابري  مّيز  لقد  �لد�خل.  على  و�لت�رشنق 

�لقابل  و�لوجه  مناذجها،  �أف�ضل  �ل�ضلفية  من 
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للثقافة  �ملغاربية  �جلائزة  فهي:  �لإلكرتوين 

�لدر��ضات  وجائزة   ،1999 �ضنة  بتون�ض 

 MBI موؤ�ض�ضة  عن  �لعربي  �لعامل  يف  �لفكرية 

وجائزة   ،2005 �ضنة  �ليون�ضكو  رعاية  حتت 

ببريوت  �لعربي  �لفكر  موؤ�ض�ضة  عن  �لرو�د 

طرف  من  �ضينا  �بن  ميد�لية  ثم   ،2005 �ضنة 

�ليون�ضكو �ضنة 2006.

يبحث  �جلابري  عابد  حممد  �ملفكر  يكن  مل 

يف�ضل  بل  �لأ�ضو�ء،  يحب  ول  �ل�ضهرة  عن 

هدوء،  بكل  و�ل�ضتغال  مكتبه،  يف  �لنزو�ء 

وحتى  عنه،  تتحدث  �لتي  هي  �أعماله  وترك 

للفكر  ر�ضد  �بن  جائزة  على  ح�ضل  حينما 

�حلر، فاإنه ف�ضل �أن تكون كلمته �لتي وجهها 

للموؤ�ض�ضة �لتي توجته، عن �لفيل�ضوف �بن ر�ضد 

ولي�ض عن نف�ضه، على �عتبار �أن �بن ر�ضد قام 

بخلخلة �لكثري من �ملرجعيات يف �لعديد من 

بالطب  و�رتفع  و�لفل�ضفية،  �لفكرية  �ملجالت 

�إىل مرتبة �لعلم، �إذ ركز حديثه على كتاب �بن 

ر�ضد »�لكليات يف �لطب«، �لذي ر�أى �أنه كتاب 

تاريخ  �ضياق  يف  و�ضعه  يجب  م�ضبوق  غري 

لفهم  للطب،  �لعام  �لتاريخ  بل  �لعربي،  �لطب 

�لكتاب.

�إن �جلابري مل يرحل لأن نتاجه �لفكري �لغزير 

ز�د  من  �حتو�ه  ملا  باحلياة  ناب�ضًا  �ضيبقى 

ثقايف ل ين�ضب �ضينهل منه جيل �ملثقفني وله 

�لف�ضل �لكبري يف تخريج �لكثري من �ملفكرين 

و�لفال�ضفة �جلدد يف بالدنا وخارجها. 

فمنذ �بن خلدون مل ينتج �لعرب نظرية معرفية 

»�لعقل  حول  �جلابري  �أنتجه  ما  حجم  يف 

�لعربي«. وهو م�رشوع مفتوح على �مل�ضتقبل 

و�ضيبقى �أثره متو��ضاًل لعقود من �لزمن.

و�ضيبقى منارة من منار�ت �لفكر ينبغي على 

كل عربي �أن يفتخر بها. ترجمة م�رشوعه �إىل 

كونية  على  دليل  هو  �لعامل  لغات  من  �لعديد 

�أفكاره.

 

مل ي�ضكل فوز �ملفكر و�لباحث �ملغربي �لأ�ضيل 

للفكر  ر�ضد  �بن  بجائزة  �جلابري  عابد  حممد 

�أي   ،2008 �ضنة  �لعا�رشة  دورتها  يف  �حلر 

�لفكري  لل�ضاأن  و�ملتتبعني  للمثقفني  مفاجاأة 

كاتبًا  لأن  باملغرب،  �لأقل  على  و�لفل�ضفي 

ومفكر�ً من عيار حممد عابد �جلابري ي�ضتحق 

�لفكري  �لرت�ث  على  ل�ضتغاله  تتويج،  كل 

�لعربي و�إعادة قر�ءته قر�ءة �ضحيحة، وعلى 

�لنب�ض يف �لكثري من �لق�ضايا �حل�ضا�ضة، �لتي 

نقمة  له  جلبت  و�لتي  �لعربية،  �لنه�ضة  مت�ض 

جلدته  �أبناء  طرف  من  وعد�و�ت  �لكثريين 

ووطنه، خ�ضو�ضًا �أولئك �لذين كانو� يعتربونه 

�لفكري  �أ�ضد �ملناف�ضني لهم يف �ملجالني  من 

و�لفل�ضفي باملغرب.

�جلابري  تقبل  يف  كانت  �ملفاجاأة  لكن 

لربلني  �ل�ضفر  عليه  تعذر  �لتي  �جلائزة،  لتلك 

�ل�ضحية،  ظروفه  ب�ضبب  لت�ضلمها  )�أملانيا( 

من  للعديد  برف�ضه  ��ضتهر  قد  �أنه  خ�ضو�ضًا 

�جلو�ئز �لعربية و�ملغربية منها: جائزة �ضد�م 

ح�ضني، �لتي �عتذر عن عدم �لرت�ضح لها مرتني 

�ملا�ضي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  �أو�خر  يف 

ب�ضبب غياب تخ�ض�ض �لفل�ضفة عنها، وجائزة 

�لعديد  عهد  ويف  مر�ت،  عدة  للكتاب  �ملغرب 

�حل�ضن  �لر�حل  �مللك  عهد  ويف  �لوزر�ء،  من 

�لتي   2001 لعام  �ل�ضارقة  وجائزة  �لثاين، 

لكونها  دولر(  �ألف   25( �ليون�ضكو  متنحها 

عليها  ح�ضل  �أن  �ضبق  �لتي  نف�ضها،  �جلائزة 

للثقافة  بغد�د  »جائزة  با�ضم   1988 �ضنة 

�لعربية«. كما �عتذر �جلابري �ضنة 2002 عن 

عدم ت�ضلم جائزة �لعقيد معمر �لقذ�يف حلقوق 

عدم  عن  و�عتذر  دولر(،  �ألف   32( �لإن�ضان 

تقبل �لع�ضوية يف �أكادميية �ململكة �ملغربية 

مرتني.

�أما �جلو�ئز �لتي تقبلها بالإ�ضافة �إىل »جائزة 

1988، كما هو  �ضنة  �لعربية«  للثقافة  بغد�د 

مذكور يف موقع �ملفكر حممد عابد �جلابري 

�لعامل �لعربي منوذجًا. 1997 )ن�رش �لأمم �ملتحدة، 

�لإي�ضكو�، ترجم �إىل �لإجنليزية(

24 - وجهة نظر : نحو �إعادة بناء ق�ضايا �لفكر �لعربي 

�ملعا�رش 1997. 

من  ذ�تية  )�ضرية  بعيد  من  �لذ�كرة،  يف  حفريات   -  25

�ل�ضبا �إىل �ضن �لع�رشين( 1997. 

26 - �لإ�رش�ف على ن�رش جديد لأعمال �بن ر�ضد �لأ�ضيلة 

مع مد�خل ومقدمات حتليلية و�رشوح 1997 / 1998

من  و�حلكمة  �ل�رشيعة  بني  ما  تقرير  يف  �ملقال  ف�ضل  ـ 

�لت�ضال.

- �لك�ضف عن مناهج �لأدلة يف عقائد �مللة.

- تهافت �لتهافت.

- كتاب �لكليات يف �لطب.

- �ل�رشوري يف �ل�ضيا�ضة: خمت�رش �ضيا�ضة �أفالطون

27 - �بن ر�ضد: �ضرية وفكر 1998.

28 - �لعقل �لأخالقي �لعربي: در��ضة حتليلية نقدية لنظم 

�لقيم يف �لثقافة �لعربية. 2001. 

29 - �ضل�ضلة مو�قف )�ضل�ضلة كتب يف حجم كتاب �جليب: 

�نظر �ل�ضفحة �لأوىل(

30 - يف نقد �حلاجة �إىل �لإ�ضالح �ضبتمرب 2005

31 - مدخل �إىل �لقر�آن. �ضبتمرب 2006

32 - فهم �لقر�آن: �لتف�ضري �لو��ضح ح�ضب ترتيب �لنزول 

�لق�ضم �لأول مار�ض 2008، �لق�ضم �لثاين �أكتوبر من نف�ض 

�ل�ضنة.

اجلابري واجلوائز:

هذ� �ملطلب، هو �لذي ��ضتغل �لر�حل �جلابري، 

بق�ضد �إجنازه طيلة ما يقرب من ن�ضف قرن، 

�لعقل  »نقد  مو�ضوعته  باإنتاج  ذلك  متوجًا 

�لعربي«، وهو �لإجناز، �لذي ر�أت �ليون�ضكو �أنه 

ي�ضتحق �أن يكرم يف �لحتفال باليوم �لعاملي 

للفل�ضفة يوم 16 نوفمرب من �ضنة 2006، �إىل 

جانب �لحتفاء، �أي�ضًا، بالفيل�ضوفة �لأملانية، 

مبنا�ضبة   )1975  1906-( �أرندت،  حنا 

ح�ضل  وبعدها  مليالدها.  �ملئوية  �لذكرى 

على جائزة �بن ر�ضد للفكر �حلر ل�ضنة 2008، 

�لتي متنحها �ملوؤ�ض�ضة �خلريية غري �حلكومية 

�لأملانية، �لتي حتمل �ل�ضم نف�ضه، ليكون بذلك 

وعا�رش  عليها،  حت�ضل  مغربية  �ضخ�ضية  �أول 

�ضخ�ضية عربية.
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ـُه.. 
ُ
وقر�أين، وقر�أتـ

ـه.. 
ُ
ويف �حلرف �لأول ما تركني، وما تركتـ

وتو�لت �ملنا�ضك حروفًا.. 

�حلروف، 

جهاتٍ .. 

ـُه.. 
ُ
و�أب�رشين، و�أب�رشتـ

ـُه على ذرة، 
ُ
فحملتـ

ويف �حلرية، 

ـُه.. 
ُ
تركتـ

كانت �لن�ضور تخرج من بحرية �للغات.. 

و�لأبدية، 

مثل حورية، تغت�ضل بالغمو�ض.. 

�لهدوء نذير مبني..

�جلبال عارية من �جلبال.. 

و�ملعاين متوج.. 

ُه.. 
ُ
له �حلمد، تبارك ما ك�ضفه وكا�ضفتـ

�لغابات تلفح �لأعايل.. 

�لهيوىل يف �لنقطة.. 

�ل�ضورة يف ظل �لنقطة.. 

و�أنا، 

يف بزوغ يح�ضدُه كُلّ بزوغ.. 

حت�ضنُت باأ�ضمائه �حل�ضنى..، 

 كالأ�ضد�د من نف�ضها، 
ُ
و�قرتبت 

فتناغمت �ملتناق�ضات، 

وتباعد ما بينني.. 

و�رشُت "�أورك�ضرت�" �لوجود، 

ومو�ضيقى �لال موجود..

وطيفًا �ضي�ضمونه جانًا، 

�أو..، نب�ضاتي.. 

، وحويل، و�جلان، يبتهلون.. �ملالئكة يَفّ

�ملز�مري و�لنايات و�لطبول.. 

معزوفاٌتٌ غريبة ت�ضتعل.. 

 يف �مللكوت.. 
ّ
و�أرو�ٌح ترت�ق�ض كجمر بدئي

بع�ضي يتخارج، 

ـي لي�ض هنا.. 
ّ
كلـ

وخلف �لهذيان �ملخبوء يف وعي �لق�ضيدة، 

تلمع �لب�ضرية �ليتيمة، 

وتكرب �لال م�ضافة.. 

تنمو �ل�ضورة يف �لهيوىل.. 

�لكوُن  حويل  طاَف  �أْم  طفُت،  �أْم  طفوُت،  هل 

و�لطو�ف؟ 

يف �ل�ضكرةِ  �لعجلى، 

ثمة �ضنابل حتذف �لظلمة، 

و�أبجديات  وموجًا  �ضوًء�  �ل�ضدمي  فيبدو 

عا�ضقة.. 

�لليل  متزجن  حار�ضات  �ضجر�ت  وتبدو 

بالنهار.. 

 عابثات حتملن �لعو��ضف.. 
ٌ
منالت 

و�ضم�ض كغربتي تختبئ يف �جلبل.. 

هل لتتل�ض�ض مثل لغتي على �لأكو�ن؟ 

 �لأوىل مل تكن لهبي.. 
َ
ليت �لغيمة 

 �لأخري، 
َ
�ل�ضعاع 

                      لي�ض ل مكتوبي! 

ليتني مل �أب�رش �ملا ور�ء.. 

 

غياهب �لال موجود.. 

�لنار و�أخو�تها... 

اإىل كل روح مبدعة واإلـى حممد عابد اجلــابري

هياأُت روحي للبزوغ، 

وغبُت... 

ر�أيُت �آثار�ً مل ترين، 

ر�أيُت خطو�ت �ملوتى تقفز..، 

و�لرماَل، 

�أر�أيتـكم، 

ـها توحي ملاء لن يكون؟ 
ُ
كيف بلور�تـ

هياأت �خلطوط �لأوىل للخليقة، 

وقر�أت نقو�ضًا ملطر كان هنا.. 

كم على �لريح �أن تكرب لتكون �ليخ�ضور؟ 

وكم على �ل�ضماء �أن ت�ضرب كي تكون �لنقطة؟ 

وحتّولُت... 

لكني مازلُت بزوغًا ل يتاآلف مع �أي بزوغ! 

 !
ّ
ومررُت علي

مثل �إ�ضار�ت ��ضتفهام مزدحمة، 

مررُت...     

وجتاوزُت ج�ضدي، 

ثم.. روحي.. 

لُه �حلمد يكا�ضف ما �أبهرُه ول يبهرين.. 

كانت �لكو�كب تتفلت من �لبدء.. 

و�لف�ضاء�ت، 

من �لحتمال.. 

وكانت لوهلتها �لأوىل، 

ت�رشق �لوهلة.. 

وبني �لنار و�أخو�تها، 

تغفو نو�ة �لأر�ض، 

فينبت �لوقت بخور�ً تتناغم فيه �لغيبيات، 

غالية خوجة
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�آثار �أخرى، 

و�ل�ضحر�ء وردة غريبة.. 

�لكهوف تهرب من حروفها.. 

و�ملغار�ت تتظلل بالزيتون.. 

كاأن �لإمياءة ملحت �لزيزفون يتلوين.. 

وقريبًا، 

من منعطفات ل تنتهي، 

تد�خلُت يف �أعماقي.. 

، تد�خلُت.. 
ً
 كونّيـة 

ً
دّو�مة 

 مل تولد من �لزمان، 
ٌ
ت�ضبهني حلظة  

جنومًا  لتت�ضظى  �أعماقها  يف  تغو�ض 

وق�ضائد.. 

 يرمقني.. 
ٌ
�أزٌل كثيف 

 لُه؟ 
ُ
هل لأنني و�ضيت 

�أْم..، لأنني و�ضيُت به؟ 

مل �أنتبه �إىل �لق�ضيدة وهي تختل�ضني.. 

�إىل ظلها وهو يختل�ض �لال  مل تنتبه �لق�ضيدة 

موجود�ت، 

فتميد �لأكو�ُن يف حمارة.. 

�ضبحانُه، ير�ين و�أكاد �أر�ُه.. 

له �حلمد، 

تبارك ��ضمُه، 

 ،
ٌ
كلما ماَل حرف 

 يف �لنقطة.. 
َ
و�رشُت �لبزوغ 

�أر�أيتــكم، 

كيف �أغافل غياهب تغافلني؟!

وبني �لنار و�أخو�تها، 

كيف �أتهادُل رموز�ً، 

طو�ئَف لطائف، 

وم�ضاعَل تهدي �خللود؟ 

كم على �لريح، 

�أن تتعا�ضَف كي تقر�أ فو��ضلي؟ 

وكم على �للهب، 

�أن يرجتف كي ي�ضاب برجفتي؟ 

 �أن �أهّيـئ روحي للبزوغ كي ل نغيب؟
ّ
كم علي

و�ضارت غياهب �لكون تتنا�ضل منك ومني..

�لأجر�م حترث �ل�ضمت.. 

�ملجر�ت تزرعني.. 

�أية كائنات �ألدها وتلدين؟! 

ت�ضابكت �لتكوينات.. 

�أنا �رتفعُت، 

ـبْت.. 
ّ
وهي تر�ض

كادت تر�ضو يف �ل�ضكون لول هبوبي.. 

ـني..
ْ
ـها، وقر�أتـ

ُ
وقر�أتـ

فبد� �لنهار رموز�ً متحركة.. 

وبد� �لو�ضوح �أ�ضد خفاء.. 

ـت �لأع�ضاب بالقيامة.. 
ّ
وتغنـ

فارتفعت �ملياه، 

وتكومْت كالنري�ن يف �أوردتي.. 

ما للبنف�ضج نزٌق كاإ�ضار�تي؟ 

وما للتو�بيت تتهّيـاأ لآثارنا؟ 

ون�ضيُت �أين �أتيُت، 

�أين كتبُت، 

�أين..، و�أين.. 

وبزغُت.. 

ـني.. 
ْ
ـها، و�أب�رشتـ

ُ
فاأب�رشتـ

هي جتاهلْت �أين �لأ�ضئلة، 

و�أنا جتاهلُت �أنها روحي.. 

وكمن يخرج من �أحو�له، 

رميُت نف�ضي على نف�ضي، 

رميُت نف�ضي من نف�ضي،

فانفجرت �لأ�ضياء.. 

 �إىل وقتها.. 
ُ
ـد �للحظة 

ُ
ومل تعـ

خرجت �لرياح.. 

�نك�رشت �لأزمنة يف �جلر�ر.. 

وبزغُت غيبًا من جديد! 

كانت �لروؤيا، 

على مفرتق ب�ضريتي.. 

و�لنوم، 

يحمل فانو�ضه باحثًا عني.. 

وكان ما �ضيغيب...!


